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یولدىشىم تۆرەلمىنى چۈشۈرىۋەتمىسهڭ تاالق قىلىۋېتىمهن 

  دەپ تهھدىت سېلىۋاتىدۇ

  نومۇرلۇق سوئال -119858

  :سوئال

مهن تـوي قىلغــان، ئىككــى پهرزەنــتىم بـار، یولدىشــىمنىڭ تهلىپــى بویــۇنچه   

ــېكىن    ئې ــدار بولماســلىققا تىرىشــقان بولســاممۇ ل ھتىیــات قىلىــپ ھامىل

تۆرەلمه ئۈچ ھهپتىلىك بولغانـدا  . ئالالھنىڭ ئىرادىسى بىلهن بویۇمدا قالدى

ــال    ــۆرەلمىنى دەرھـــ ــۇ ئاچچىقلىنىـــــپ تـــ ــام، ئـــ ــىمغا ئېیتســـ یولدىشـــ

ــۋېتىمهن دەپ ئــاچچىقالپ كهتتــى،       ــهڭ ســىنى تــاالق قىلى چۈشۈرىۋەتمىس

  . ماڭا مهسلىھهت بېرىشىڭالرنى سورایمهن؟ سىلهرنىڭ بۇ ھهقته

  :جاۋاب

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا خاستۇر

بىز بۇ ھهقـته ئىلگىرىكـى سـوئالالردا جـاۋاپ بهرگىنىمىـزدەك، كۆپچىلىـك       

  . ئالىمالرنىڭ بىرلىككه كهلگهن كۆز قارىشى بىلهن جاۋاب بىرىمىز

بهزى ئۆلىماالر تۆرەلمىنى قىرىق كۈنلۈك بولۇشتىن ئىلگىرى چۈشۈرۈۋەتسه 

بهزى ئۆلىماالر ھامىله بولـۇش سـهۋەبلىك مهلـۇم    . دۇرۇس بولىدۇ دەپ قارایدۇ

سـهئۇدى  . قىیىنچىلىققا دۈچ كىلىدىغان بولسـا جـایىز بولىـدۇ دەپ قارایـدۇ    

ئىككـى خىـل   ئهرەبىستاندىكى چوڭ ئۆلىماالر بـۇ مهسـىلىدە تۆۋەندىكىـدەك    

  :كۆز قاراشتا
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قـاتتىق قىیىنچىلىـق ۋە شـهرئى دەلىـل بولمىغـان      : بىرىنچى كـۆز قـاراش  

ــۆرەلمىنى چۈشــۈرۈۋېتىش دۇرۇس    ــیهت ئاســتىدا ت ــداق ۋەزى ــدا ھهر قان ئهھۋال

  .ئهمهس

مهلـۇم قىیىنچىلىـق ۋە زۆرۈر بولغانـدا تـۆرەلمىنى     : ئىككىنچى كۆز قـاراش 

ۋەتسـه دۇرۇس بولىـدۇ، ئهممـا    قىرىق كۈنلـۈك بولۇشـتىن ئىلگىـرى چۈشۈرۈ   

ھازىرقى پهرزەنتلىرىمىز یېتهرلىك، ئىقتىسادى قىیىنچىلىققا ئـۇچرایمىز،  

ــلهن     ــهۋەبلهر بىــ ــدەك ســ ــمهیدۇ دېگهنــ ــخوت یېتىشــ ــكه راســ تهربىیهلهشــ

  .چۈشۈرۈۋېتىش جایىز ئهمهس

یولدىشىڭىز چۈشۈرىۋەتمىسـهڭ تـاالق قىلىـۋېتىمهن دەپ چىـڭ تۇرۇۋالغـان      

ق كۈنلۈك بولۇشتىن ئىلگىرى چۈشۈرىۋەتسڭىز سىز بولسا تۆرەلمىنى قىرى

شـهیخ مـۇھهممهد ئىبنـى ئىبـراھىم رەھىمهھـۇلالھ       . ئۈچۈن گۇناھ بولمایدۇ

ــدۇ ــداق دەیـ ــۆرەلمىنى   : مۇنـ ــلهردە تـ ــان دەلىلـ ــان قىلغـ ــدا بایـ ــز یۇقىرىـ بىـ

ــل ئىســـپاتلىرىنى تولـــۇق ســـۆزلىدۇق، لـــېكىن   چۈشۈرىۋىتىشـــنىڭ دەلىـ

ال ئاسـتىدا قىرىـق كۈنلـۈك بولۇشـتىن     چۈشۈرىۋەتمىسه بولمایـدىغان ئهھـۋ  

 .توغرىسىنى ئالالھ بىلگۇچىدۇر. ئىلگىرى بولسا بولىدۇ


