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توي مۇراسىملىرىنى سۈرەتكه تارتىش ۋە ۋىدىئوغا ئېلىش 
 ئىسالم دىنىمىزدا چهكلهنگهنمۇ؟

 

 نومۇرلۇق سوئال -١٠٧٩١

 :سوئال

مهن يېقىندا توي قىلماقچى ئىدىم، توي مۇراسىمىنى سۈرەتكه 

الم دىنىمىزدا چهكلهنگهنمۇ؟، چۈنكى تارتىش ۋە ۋىدىئوغا ئېلىش ئىس

بىزنىڭ توي مۇراسىمىمىزنى كۆرۈشنى ئىختىيار قىلغان 

دوستلىرىمىز بار، مۇراسىمىنى سۈرەتكه تارتماستىن ۋىدىئوغا ئالساق 

 .بوالمدۇ؟ بۇ ههقته شهرىئي چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن

 :جاۋاپ

            . بارلىق گۈزەل ماختاشالر جانابى ئالالهقا خاستۇر

توي مۇراسىملىرىدا ئايالالرنى سۈرەتكه تارتىش دىنىمىزدا 

چهكلهنگهن ئىشالردىندۇر، بۇ ئاپپارات بىلهن سۈرەت چېكىش ياكى 

بهلكى . ۋىدىئوغا ئىلىش يولى بىلهن بولسۇن ئوخشاشال هارامدۇر

سههىه ههدىسلهردە . ۋىدىئوغا ئىلىشنىڭ گۇناهى ئېغىردۇر

ئايال كىشى ئېرىگه يات بىر ئايالنى خۇددى «: مپهيغهمبهرئهلهيهىسساال
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بۇخارى [» .كۆرۈپ تۇرغاندەك سۈپهتلهپ بېرىشتىن چهكلىگهن

ئهمما ۋىدىئوغا ئىلىش بولسا سۈپىتىنى بايان قىلىپ ]. رىۋايىتى

بهرگىنىدىنمۇ ئوچۇقراق بولۇپ، ئۇ ئايالنى ههقىقهتته كۆرگهندەك 

پهقهت ئايالالرنىال سۈرەتكه بۇ ). يهنى خىيال قىلىش هاجهتسىز. (بولىدۇ

ئايالالر ئارىلىشىپ ئولتۇرىدىغان مۇراسىمالر -ئهگهر ئهر. ئالغاندا شۇنداق

بولسا، بۇنىڭ جىنايىتى سۈرەتكه تارتقاننىڭ جىنايىتىدىن ئايرىم ۋە 

كۆپىنچه ئايالالر ئادەتته، ئولتۇرۇش ۋە توي مۇراسىمى . ئېغىر بولىدۇ

يىرىم يالىڭاچ كىيىملىرى بىلهن قاتارلىق سورۇنالرغا يىغىلغاندا 

بىرى بىلهن بهسلىشىدۇ، ئۇالرنىڭ مۇشۇ هالهتلىرىنى سۈرەتكه -بىر

پاهىشه ئىشالرنى تۆۋەن -تارتىپ كىشىلهرگه تارقىتىش دېگهن گۇناه

گهرچه . كۆرۈپ كىشىلهرنى ئۇنىڭغا رىغبهتلهندۈرگهنلىكتىن ئىبارەتتۇر

ۋىدىئوغا ئېلىنىشىنى خانىمالر مۇراسىمالردا سۈرەت ياكى -بهزى قىز

ئىستىمىگهن هالدا ۋە ئۆزلىرى تۇيمىغان هالهتته تولۇق زىننهتلىرى 

بىلهن سۈرەتكه چىقىپ قالىدۇ، ئۇنداقتا ئۇالر قانداق قىلىدۇ؟، ئالاله 

ئازغۇنلۇقتىن توغرا يولغا هىدايهت قىلغاندىن كىيىن سۈرەتلىرى 

ئۇالر قانداق . خانىمالرچۇ؟-مۇراسىم فىلىملىرىدا تارقىتىلغان قىز

 .قىلىدۇ؟
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: ۇههممهد سالىه ئۇسهيمىن رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇشهيخ م

مهن يۇقىردا بايان قىلىنغان ئىشالرغا توي مۇراسىملىرىدا خهتهرلىك 

بولغان بهزى ئىشالرنى قوشۇپ قويماقچىمهن؛ بىزنىڭ ئاڭلىشىمىزچه، 

خانىمالر مۇراسىمغا كهلگهنلهرنى سۈرەتكه ئىلىۋېلىش ئۈچۈن -بهزى قىز

ىش ئاپپاراتلىرىنى ئىلىپ كېلىدىكهن، ئۇالرنىڭ يوشۇرۇن سۈرەت تارت

مهقسهتلىك ياكى مهقسهتسىز بۇ مۇراسىم سۈرەتلىرىنى كىشىلهرگه 

تارقىتىشقا نېمه سهۋەپ بولغانلىقىنى بىلمهيمهن، ئۇالرنىڭ بۇ ئىشىغا 

سۈرىتى تارتىلغان ئايالالر رازى بوالرمۇ؟ مېنىڭچه هېچ قانداق ئايال بۇ 

هېچ كىشى ئۆزىنىڭ قىزىنىڭ ياكى ئايالىنىڭ بۇ ئىشقا رازى بولمايدۇ، 

شهكىلدە سۈرەتنىڭ ئاشكارا بولىشىنى ۋە رەزىل كىشىلهرنىڭ 

ئويۇنچۇقى بولىشىنى ههرگىزمۇ ياقتۇرمايدۇ،  خالىغاندا كۆرىدىغان 

سىلهرنىڭ بىرىڭالر ئۆزىنىڭ يېقىن تۇغقانلىرىنىڭ سۈرەتلىرىنى 

ئهكسىچه بولسا مهسخىرىگه چىرايلىق بولسا پىتنه قوزغايدىغان ئۇنىڭ 

 !.ئۇچرايدىغان بولىشىغا رازى بوالمسىلهر؟

بهزى ئهخالقسىزالر توي مۇراسىمىنى : بۇنىڭدىنمۇ ناچار بولغىنى

ئهمهلىي سۈرەتكه ئېلىش ئۈچۈن يوشۇرۇن ۋىدىئو ئاپپاراتلىرىنى ئىلىپ 

كېلىپ سۈرەتكه ئىلىپ خالىغاندا ئۆزى ۋە باشقىالرغا كۆرسىتىدىكهن، 
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هزى يۇرتالردا بىر بۆلهك ياشالر توي مۇراسىملىرىدا ئايرىم ياكى يهنه ب

ئايالالر بىلهن ئارىلىشىپ بىرگه تۇرۇپ سۈرەتلهرگه ئېلىشىدىكهن، 

ئهقلى هوشى جايىدا ۋە شهرىئهت هۆكۈملىرىنى بىلىدىغان كىشىلهر 

بۇنداق ئىشنىڭ چهكلهنگهن هارام ئىش ئىكهنلىكىدىن شهك قىلمايدۇ، 

ىنى يوقىتىپ دىنسىزالرغا ئهگىشىپ بۇ مىللى غۇرۇر

 .ئهخالقسىزلىقنىڭ ئهڭ تۆۋەن قاتلىمىغا چۈشۈپ كهتكهنلىكتۇر

ئهرەبىستاننىڭ ئۇنهيزە شههىرىدىكى چوڭ مهسچىتته بىر جۈمه 

توي مۇراسىمىدا چهكلهنگهن ئىشالر دېگهن تېمىدا سۆزلهنگهن : كۈنى

ىلهن سۈرەتكه توي مۇراسىمىنى ئاپپارات ب: خۇتبىدا شهيخ مۇنداق دېگهن

-ناچار ئىش ئىكهنلىكىدىن، ئۆزلىرىنىڭ ههدە-قهبىه ئېلىشنىڭ 

سىڭىللىرى، ئاياللىرى ۋە قىزلىرىنىڭ سۈرەتلىرىنى رەزىل 

كىشىلهرنىڭ خالىغاندا كۆڭۈل ئاچىدىغان ئويۇنچۇقى بولىشىغا مۆمىن 

رازى بولمايدۇ ۋە بۇنىڭ چهكلهنگهن  تۈگۈل ئهقلى جايىدا كىشىلهرمۇ 

لىكىدىن شهك قىلمايدۇ، بۇنىڭدىنمۇ ناچار بولغىنى ئىش ئىكهن

ۋىدىئوغا ئىلىش بولۇپ بۇ ئاڭلىغۇچى ۋە كۆرگۈچىگه جانلىق سۈرەتنى 

نامايهندە قىلىدۇ، بۇنداق ئىشنى ئىمانلىق، هايالىق، دىندا مۇستههكهم 

تۇرىدىغان، ئهقىل پاراسهتلىك، مىللى غۇرۇرى بولغان كىشىلهرنىڭ 
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ئىككى ههرەمدىكى . [ۋە چهكلهيدۇ ههممىسى ئىنكار قىلىدۇ

بهتكه مۇراجىئهت -٤٣٩ئالىمالرنىڭ پهتىۋاسى ناملىق ئهسهر 

 ].قىلىنسۇن

خاتىرە ئۈچۈن سۈرەت ۋە ۋىدىئوغا ئىلىش  توكۇنلهردە -توي: خۇالسه

 .دىنىمىزدا چهكلهنگهن ئىشالردىن هېسابلىنىدۇ

 .ههممىدىن ياخشى بىلگۈچى جانابى ئالالهتۇر


