
 1436 

 

 

ۋاقىتلىق نىكاھلىنىشنى دۇرۇس دەپ قارىغان راپىزىالرغا  

 رەددىيە

 

 زواج املتعة والرد ىلع من يبيحه من الروافض
 < ئۇيغۇرچە> 

 

   
 پەزىلەتلىك شەيخ مۇھەممەد سالىھ ئەلمۇنەججىد

 

حممد صالح املنجدفضيلة الشيخ   

 

 
 

 

 ۇلئەزىزسەيپىددىن ئەبۇ ئابد تەرجىمە قىلغۇچى:

 نىزامىددىن تەمكىنى    تەكشۈرۈپ بېكىتكۈچى:

 

 أبو عبد العزيز سيف ادلين ترمجة:
 تمكيين ظام ادلينن     مراجعة:

 

 

http://www.islamhouse.com/6891/ar/ar/author/محمد_صالح_المنجد


 
تلىق نىكاھلىنىشنى دۇرۇس ۋاقى

 دەپ قارىغان راپىزىالرغا رەددىيە

 

1 

  

 ۋاقىتلىق نىكاھلىنىشنى دۇرۇس دەپ قارىغان راپىزىالرغا رەددىيە

 

 

 نومۇرلۇق سوئال-83702    

 :وئالس    

ئوبۇل  وپىسوررفىمېنىڭ بىر دوستۇم ، ۇسى بارمۇ؟ئىسالم دىنىدا ۋاقىتلىق نىكاھ  ئاتالغ    

يىگىتلەر ۋاقىتلىق -"توي قىلغۇچى قىز قاسىم جورجىنىڭ كىتابىنى ئوقۇغاندا، ئۇ كىتابتىكى:

ئىسالمدىكى ۋاقىتلىق  يەنى) دىققىتىنى چەككەندېگەن قۇرالر  ،نىكاھ قىلسا بولىدۇ

ۋاقىتلىك ەزكۇر ئەسەردە م .(ئىزاھلىغان ىنىشنىڭ قانۇنلۇق ئاتالغۇسى دەپنىكاھل

نىكاھلىنىشنى چۈشەندۈرۈپ، ئايال مەلۇم بىر كىشى بىلەن قىسقا مۇددەتلىك نىكاھالنسا توغرا 

دەپتۇ. بۇ توغرىدا يەنى ۋاقىتلىق نىكاھلىنىش توغرىسىدا ماڭا تەپسىلى چۈشەنچە بەرگەن  ،بولىدۇ

ھەدىستىن دەلىللەر -ا قۇرئانبۇ توغرىد ،؟نى كۈچالندۇرىدۇبولساڭالر؟ قايسى مەزھەب بۇ پىكىر

 بولسا بايان قىلىپ بەرسەڭالر؟.  

 :اۋاپج    

 .بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر    

-پۇل: ئەرنىڭ مەلۇم بىر ئايال بىلەن مەلۇم مىقداردا )نىكاھ مۇتئە( ۋاقىتلىق نىكاھلىنىش    

 . دېگەنلىكتۇر ىگە مەلۇم مۇددەتكىچە نىكاھلىنىشمال بېرىش بەدىل

 تۇر.تۇرمۇشنى داۋامالشتۇرۇشتىن ئىبارەت ،ئاساسى مەقسەت بولسا-نىكاھلىنىشتىكى ئەسلى    

مەزكۇر ، كىيىن بولۇپ ۋاقىتلىق نىكاھ بولسا ئىسالمنىڭ دەسلەپكى ۋاقىتلىرىدا يولغا قويۇلغان

ھارام قىيامەتكىچە تا  )نىكاھ مۇتئە( قىتلىق نىكاھۋا، شۇنداقال ئەمەلدىن قالدۇرۇلغانھۆكۈم 

 . قىلىندى

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خەيبەر » ئەنھۇ ھەدىس بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ئەلى رەزىيەلالھۇ    

ۋە ئۆي ئېشىكىنىڭ گۆشىنى يېيىشتىن )نىكاھ مۇتئەدىن( ۋاقىتلىق نىكاھتىن : كۈنىدە

  ھەدىس[.-7037مۇسلىم رىۋايىتى ھەدىس.-0979 بۇخارى رىۋايىتى] «.چەكلىگەن

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم  سەبرە ئەلجۇھەنىي رىۋايەت قىلىدۇكى، ئۇنىڭ دادىسى ىبنئىرەبىئە     

مەن سىلەرگە  ئى ئىنسانالر!» بىلەن بىرگە بولغان بولۇپ، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ:

ۇن رۇخسەت قىلغان ئىدىم، ھەقىقەتەن ئالالھ تائاال بۇ ئايالالر بىلەن ۋاقىتلىق نىكاھلىنىشقا بۇر

نىكاھنى داۋامالشتۇرىۋاتقانالر بولسا،  تۈردىكى بۇ ھارام قىلدى.ئىشنى قىيامەت كۈنىگىچە 
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 «.قول ئۈزسۇن ۋە ئۇ ئايالالرغا بەرگەن نەرسىدىن ھېچ نەرسىنى قايتۇرىۋالمىسۇن دەرھال بۇنىڭدىن

  ھەدىس[.-7031 مۇسلىم رىۋايىتى]

ئويلىنىدىغان ۋە پىكىر  نىتىىقۇدرئىالھى ئالالھ تائاال نىكاھلىنىشنى بولسا ئۆزىنىڭ     

ئايالالرنىڭ ئارىسىدا كۆيۈنۈش ۋە مۇھەببەت پەيدا -ئالالھ تائاال ئەر .قىلىدىغان ئاالمەتلەردىن قىلدى

ئىددەت  نىايالئ .قىلدى، ئايالنى ئەر ئۈچۈن ئارامگاھ قىلدى، ئەۋالد قالدۇرۇشقا رىغبەتلەندۈردى

چەكلەنگەن ۋاقىتلىق يۇقىرىقى ئىشالر  ھەققى كاپالەتكە ئىگە قىلىندى. مىراستۇتۇشقا بۇيرۇپ، 

)ئالالھنىڭ بەزى نەرسىلەرنى چەكلەشتىكى ھېكمىتى تىپىلمايدۇ. )يەنى نىكاھ مۇتئەدە(  نىكاھتا

ق ۋە مەنپەئەتلىكراقىنى بولسا؛ ئالالھ  بىر نەرسىنى ئىنسانالرغا ھارام قىلسا، ئۇنىڭدىن ياخشىرا

 يولغا قويىدۇ(.

راپىزالرنىڭ قارىشىدا خوتۇن كىشى ئايال ياكى دىدەك بولماستىن بەلكى ۋاقىتلىق -شىئە    

ۋاقىتلىق  ئايالالر بىلەنمەنپەئەتلىنىدىغان تاۋار دەپ قارالغاچقا، ئۇالرنىڭ قارىشىدا 

يَن ُهمْ لُِفُروِجِهمْ َحافُِظوَن ﴿ اال مۇنداق دەيدۇ:نىكاھلىنىشنى توغرا دەپ قارايدۇ. بۇ توغرىدا ئالالھ تائ ِ َواَّلذ
ُهْم َغْْيُ َملُوِمنَي، َفَمِن اْبتَََغٰ َوَراَء َذٰلَِك فَ ،  ْيَماُنُهْم فَإِنذ

َ
ْو َما َملََكْت أ

َ
ْزَواِجِهْم أ

َ
ٰ أ َِِك ُهُم الَْعاُدونَ إَِّلذ ىلَعَ ٰٰ ولَ

ُ
 ﴾ُأ

)يەنى ئەۋرەتلىرىنى( پەقەت  .دىن( ساقلىغۇچىالردۇرئۇالر ئەۋرەتلىرىنى )ھارام»تەرجىمىسى: 

خوتۇنلىرىدىن، چۆرىلىرىدىن باشقىالردىن ساقلىغۇچىالردۇر )بۇالر بىلەن يېقىنچىلىق 

بۇنىڭ سىرتىدىن )جىنسىي تەلەپنى قاندۇرۇشنى( تەلەپ  .قىلغۇچىالر ماالمەت قىلىنمايدۇ(

 ئايەتلەر[.-7-1 -5]سۈرە مۆمىنۇن « قىلغۇچىالر ھەددىدىن ئاشقۇچىالردۇر.

توغرا تۆۋەندىكىدەك راپىزالر ۋاقىتلىق نىكاھنىڭ دۇرۇسلۇقىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن -شىئە    

 :بولمىغان دەلىللەرنى كەلتۈردى

ُجورَُهنذ فَِريَضة  ﴿ ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: -7    
ُ
 ەرجىمىسى:ت ﴾َفَما اْستَْمتَْعتُم بِِه ِمنُْهنذ فَآتُوُهنذ أ

قايسىكى ئايالالرنى )نىكاھالپ ئېلىپ( پايدىالنساڭالر، ئۇالرغا )نىكاھ ۋاقتىدا( بېكىتىلگەن »

 . نىڭ بىرقىسمى[ئايەت-80نىسا سۈرە  [«.مەھرىلىرىنى بېرىڭالر

بۇ ئايەت ۋاقىتلىق نىكاھنىڭ دۇرۇس  مۇنداق دەيدۇ:يۇقىرىقى ئايەتنى چۈشەندۇرۇپ  شىئەلەر    

دېگەن سۆزىنى « ئايالالردىن پايدىالنساڭالر»ەلىل بولىدۇ، ئۇالر ئالالھ تائاالنىڭ ئىكەنلىكىگە د

ئايالالردىن »ۈپ، دېگەن سۆزنى بىرگە كەلتۈر« مەھرىنى بېرىڭالر» ۋاقىتلىق نىكاھ دەپ بۇنىڭغا

 دېگەن سۆز )نىكاھ مۇتئە( دېگەنلىك بولىدۇ، دەپ قارايدۇ. «پايدىالنساڭالر

ە بېرىلىدىغان رەددىيە: ئالالھ تائاال بۇ سۆزنى زىكىر قىلىشتىن ئىلگىرى ئۇالرنىڭ بۇ سۆزىگ    

ئەرلەر ئۈچۈن نىكاھلىنىشى چەكلەنگەن ئايالالرنى بايان قىلدى، ئاندىن مۇشۇ ئايەتتە ئەرلەر ئۈچۈن 

دۇرۇس بولىدىغان ئايالالرنى زىكىر قىلدى، نىكاھالپ ئالغان ئايالىغا تويلۇق مېھرى -ھاالل

 رىدى.بېرىشنى بۇي
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 ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ .توي قىلىش لەززىتىنى بۇ جايدا مەنپەئەتلىنىش دەپ ئىپادىلىدى    

ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان ھەدىستىمۇ شۇنىڭ ئوخشىشى بايان قىلىغان، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم 

ەڭ قوۋرىغىغا ئوخشايدۇ، ئەگەر ئۇنى تۈزلەيمەن دىس ىئايال كىشى ئەگر» مۇنداق دەيدۇ:

شۇ بويىچە مەنپەئەتلەنسەڭ ئۇنىڭ بىلەن ئۇ قىڭغىر شەكىلدە دىن سۇندۇرۋىتىسەن، ئەگەر ئۇنىڭ

 ھەدىس[.-7012 مۇسلىم رىۋايىتى ھەدىس.-0229بۇخارى رىۋايىتى] «.مەنپەئەتلىنىسەن

دەپ ئىپادىلىدى، بۇنىڭدىن ۋاقىتلىق نىكاھ قىلىنغان  ۇجرەتتويلۇق مېھرىنى بۇ جايدا ئ    

رىمدىمۇ ئالالھ تائاال تويلۇق ەقۇرئان ك .ايالغا بېرىلىدىغان مال مەقسەت قىلىنمايدۇۋاقىتتا ئ

ْحلَلَْنا لََك ﴿ ئۇ بولسىمۇ ئالالھ تائاالنىڭ: .دەپ ئاتىدى ەجرۇمېھرىنى يەنە بىر جايدا ئ
َ
َها انلذِِبُّ إِنذا أ يُّ

َ
ييَا أ

ُجورَُهنذ َوَما َملََكْت 
ُ
ِِت آَتيَْت أ ْزَواَجَك الَّلذ

َ
ُه َعلَيَْك  أ فَاَء اللٰذ

َ
ا أ ئى پەيغەمبەر! ساڭا » تەرجىمىسى: ﴾يَِمينَُك ِممذ

بىز سەن مەھرىلىرىنى بەرگەن ئاياللىرىڭنى، ئالالھ ساڭا غەنىمەت قىلىپ بەرگەن، ئەسىر 

بۇ ئايەت[. -53]سۈرە ئەھزاب  «چۈشكەن ئايالالردىن ئۆزۈڭ مالىك بولغانالرنى ھاالل قىلدۇق.

ئۇنى كۈچالندۇرىدىغانغا ىتلىق نىكاھنى دۇرۇس دەيدىغانغا بىرەر دەلىل ياكى ئايەتتىمۇ ۋاق

 .ھېچقانداق دەلىل يوق

ئەگەربىز ئايەتنى ۋاقىتلىق نىكاھنىڭ دۇرۇسلۇقىنى ئىسپاتالشقا دەلىل قىلساقمۇ ئەمما      

نى )يە ھەدىستە بېكىتىلگىنى بويىچە ۋاقىتلىق نىكاھ  قىيامەت كۈنىگىچە چەكلەنگەن ھسەھى

 . (ھارام قىلىنغان

ئەنھۇدىن ۋاقىتلىق نىكاھنىڭ  بەزى ساھابىالردىن بولۇپمۇ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ-8    

 دۇ.دۇرۇسلىقى توغرىسىدا دەلىل بايان قىلى

خاھىشىغا ئەگىشىدىغان راپىزىالر ئۇالر -بۇ ئۆز نەپسى ئۇالرنىڭ بۇ سۆزىگە بېرىلىدىغان رەددىيە:    

ئاندىن ئۇالر بۇ جايدا ۋە باشقا  ،ساالمنىڭ ساھابىلىرىنى كاپىرغا چىقىرىدۇپەيغەمبەرئەلەيھىس

 جايالردا ساھابىالرنىڭ ئىشلىرىنى دەلىل كەلتۈرىدۇ. 

ۋاقىتلىق نىكاھنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىغان كىشىگە ئۇنىڭ قىيامەتكىچە     

ساھابىالردىن ئەلى  .گەنھارام ئىكەنلىكى توغىرسىدىكى دەلىل يەتمىى يەنى چەكلەنگەنلىك

 ئەنھۇالر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئىبنى ئەبۇ تالىب ۋە ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير رەزىيەلالھۇ

 . گەنئەنھۇنىڭ ۋاقىتلىق نىكاھنى دۇرۇس دېگەن قارىشىغا رەددىيە بەر

تلىق ئەنھۇنىڭ ئايالالر بىلەن ۋاقى ئەنھۇ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەلى رەزىيەلالھۇ    

 نىكاھلىنىش مەسىلىسىدە كەڭرى يول تۇتقانلىقىنى ئاڭلىغاندا، ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ

: مىسال، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خەيبەر كۈنىدەىئالدىر ئى ئىبنى ئابباس!» ئەنھۇغا مۇنداق دەيدۇ:

 «.ۋە ئۆي ئېشىكىنىڭ گۆشىنى يېيىشتىن چەكلىگەن)نىكاھ مۇتئەدىن( ۋاقىتلىق نىكاھتىن 

  ھەدىس[.-7037مۇسلىم رىۋايىتى ھەدىس.-0979 بۇخارى رىۋايىتى]
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 نومۇرلۇق-1595 -8077 -7070كۆپرەك مەلۇماتقا ئېرىشىش ئۈچۈن بۇ ھەقتە تېخىمۇ     

 ئالالرنىڭ جاۋابىغا مۇراجىئەت قىلىنسۇن.وس

 ئالالھ ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.    
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