
 

 

 
ئايالنىڭ ئېرىنىڭ رۇخسىتىسىز چېچىنى 

 بويىشى ۋە كېسىشىنىڭ هۆكمى
2T  ]ئۇيغۇرچه – األو�غور�ة – uyghur [ 

 
 
 

 
 

 پهزىلهتلىك شهيخ مۇههممهد سالىه ئهلمۇنهججىد

 

 

 مىنهۋۋەر بىنتى نېئمهتۇلاله :تهرجىمه قىلغۇچى

2Tتهمكىنى.ن :تهكشۇرۇپ بېكىتكۈچى 

 

 

 پنهشىر هوقۇقى مۇسۇلمانالرغا مهنسۇ
 
 

 

 
2011 - 1433 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

 

 

 ﴾�م  ص  الرأة شعرها وصبغه بدون إذن الزوج﴿
 »باللغة األو�غور�ة«

 

 

 

 ضيخلة اليخ  مدد صاح  النجد
 
 
 

 منورة بنت نعدة اهللا :ررجة
  ردكخ�. ن :مراجعة 

 
 
 
 

 �قوا احعبو واحش  لك مسل 

 

2011 - 1433 

 
 

http://www.islamhouse.com/�


 

3 

ئايالنىڭ ئېرىنىڭ رۇخسىتىسىز چېچىنى 
 بويىشى ۋە كېسىشىنىڭ هۆكمى

  

 نومۇرلۇق سوئال-١٧٤٩٣٢

 :سوئال

ئهرنىڭ ئايالىنىڭ چېچىنى كېسىش ۋە بوياشتىن چهكلىشى 
ى ئېرى رازى توغرىمۇ؟، ئايال شهرىئهتته يولغا قويغان ئىشالرن

مهئسىيهت  - گۇناه بولمىغان ئههۋال ئاستىدا قىلسىچۇ؟
ائهت قىلىشىنىڭ بولمايدىغان ئىشالردا ئايالنىڭ ئېرىگه ئىت

 .؟نېمىلهردىن ئىبارەتچىگراسى -چهك
 :جاۋاب

 .سانا ۋە ماختاشالر ئالالهقا خاستۇر-بارلىق ههمدۇ

ئهر ئۇ چۈنكى  ئايالنىڭ ئېرىگه ئىتائهت قىلىشى ۋاجىپ بولىدۇ،
بۇ ههقته  .ئايالنىڭ هامىيسى ئاستىدا بولغانلىقى ئۇچۇندۇر

ُٰموَن َ�َ ٱلّنَِسآءِ  ﴿ :تائاال مۇنداق دەيدۇ ئالاله َّ ََ ُُ ا ََ ِ ّّ  ﴾ ٱر

-٣٤سۈرە نىسا [» ئهرلهر ئايالالرنىڭ هامىيلىرىدۇر« :تهرجىمىسى
 ]. ئايهتنىڭ بىر قىسمى

ئهلي ئىبنى ئهبى  ،)ئالاله ئۇنىڭغا رەهمهت قىلسۇن(ئىبنى كهسىر
ئهرلهر ئايالالرنىڭ « تهلههنىڭ ئبنى ئابباس رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن
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دېگهن ئايهتنى تۆۋەندىكىدەك  »هامىيلىرىدۇر
ئهرلهر ئايالالرنىڭ  : نلىكىنى بايان قىلىدۇهپسىرلىگهت

ئالاله  يهنى ئايالالرنىڭ ئهرلىرىگه ئىتائهت قىلىشى، . ئهمىرلىرى
ئېرىنىڭ  ئۆز ئههلىگه ياخشىلىق قىلىشتا، بۇيرۇغان ئىشالردا ۋە

شۇنىڭغا  .دېگهن دۇنياسىنى مۇهاپىزەت قىلىشتا بولىدۇ-مال
دەههاكالرمۇ شۇنداق  ئوخشاشال مۇقاتىل ۋە سهددي،

 ]. ٢٩٣\٢تهپسىر ئىبنى كهسىر  [ .دېگهن

ئىتائهت قىلىشى ۋاجىپ بولغان ئىشالر  ئايالنىڭ ئېرىگه
 :ئىچىدىن، تۆۋەندىكى ئىككى تۈرلۈك ئىش مۇستهسنادۇر

مهئسىيهتكه ئىلىپ بارىدىغان ئىشالردا ئهرگه  - گۇناه : بىرىنچى
يهنى ۋاجىپ بولغان ئىشالرنى تهرك قىلىش  . ئىتائهت قىلمايدۇ

ه ياكى هارام ئىشالرنى قىلىشقا بۇيرۇلغاندا، ئايالنىڭ ئېرىگ
بۇ ههقته پهيغهمبىرىمىز . ئىتائهت قىلىشى جايىز بولمايدۇ

ئالالهقا ئاسيلىق «:  مۇههممهد ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
بۇخارى [ ».قىلىش بهدىلىگه، بهندىگه ئىتائهت قىلىش يوق

 ]. ههدىسلهر-١٨٤٠مۇسلىم رىۋايىتى  ۋە -٦٨٣٠رىۋايىتى

ئايال ئۇچۇن  ئهرگه ئىتائهت قىلىش نهتىجىسىدە، : ئىككىنچى
زىيانلىق ياكى ئۇ ئايالنىڭ هوقۇقى دەخلىگه ئۇچراشقا ئىلىپ 

بۇ هالهتته ئايالنىڭ ئېرىگه ئىتائهت  بارىدىغان ئىشالر بولسا،
پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد . قىلىشى ۋاجىپ بولمايدۇ
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شۈبهىسىزكى، ئىتائهت « : ئهلهيهىسساالم بۇ ههقته مۇنداق دېگهن
 ].بۇخارى رىۋايىتى[ ».لىدۇقىلىش ياخشى ئىشالردا بو

مۇنداق  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه بىر ههدىسته
ئىبنى [ ».باشقىالرغىمۇ زىيان يهتكۈزۇش يوق ۋە ئۆزىگىمۇ« :دەيدۇ

 ].ماجه ۋە دار قۇتنى رىۋايىتى

شهرتلىك ئههۋالدا جايىز  ئايالنىڭ چېچىنى كېسىشى ۋە بويىشى
اسىق ئايالالرغا پ ۋە كاپىر ئهرلهرگه، بولۇپ، ئۇالرنىڭ

ئوخشىۋېلىشتىن ساقلىنىشى ههمدە قارا بوياقتا بويىماسلىقى 
 .كېرەك

رۇخسهت  ئهگهر ئېرى ئايالىنىڭ چېچىنى كېسىش ۋە بويىشىغا
شۇنداقال ئهر  . قىلمىسا، ئۇ ئىشالرنى قىلشى جايىز بولمايدۇ

ئايالىنى گۇناه ئىشالرغا بۇيرۇمىسىال، ئۇنىڭغا بويسۇنۇشى الزىم 
 . بولىدۇ

چاچ ئايالالرنىڭ گۈزەللىكىنى نامايهن قىلىدىغان ئاساسلىق 

شۇنداقال ئايالنىڭ ئۆز ئېرى . ئامىل ئىكهنلىكىدە شهك يوق

 .ئۈچۈن گۈزەللىنىشى ئهرنىڭ ههققىدىندۇر

 .ئالاله ههممىدىن توغرىسىنى بىلگۈچىدۇر

 
  
 


