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لۋەتنىڭ ىئایالنىڭ یېنىدا یهنه بىر ئایالنىڭ بولىشى بىلهن خ

 ھۆكمى ئهمهلدىن قاالمدۇ؟
 

 نومۇرلۇق سوئال -١٧٥١٧٦     
 سوئال:      
، گاز تۇڭىنى ئایالىم ئۆیدە گاز تۈگىگهنلىكىنى خهۋەر قىلدى     

ئالماشتۇرۇش زۆرۈر ئىدى، مهن ئۆیدە ئهمهس، گاز تارقاتقۇچى  ئۆیگه 
كىرىپ یېڭى گاز تۇڭىنى ئورۇنالشتۇرۇپ چىقىپ كهتسه بوالمدۇ؟، 
ئایالىمنىڭ یالغۇز قالماسلىقى ئۈچۈن یهنه بىر ھهمشىرە بىرگه بولسا 

 توغرا بوالمدۇ؟. بۇ ھهقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورایمهن.
 جاۋاپ:       

بارلىق گۈزەل مهدھىیىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھ       
 تائاالغا مهنسۇپتۇر.

بارلىق دىنى ئالىمالر یات ئایال بىلهن یات ئهرنىڭ یالغۇز جایدا  -١     
بىرگه تۇرۇشىنىڭ ھارام ئىكهنلىكىگه بىرلىككه كهلگهن. بۇ ھهقته 

یات ئهر كىشى مهھرىمى «داق دېگهن: پهیغهمبهرئهلهیھىسساالم مۇن
-٥٢٣٣[بۇخارى رىۋایىتى  ».بولمىغان یات ئایال بىلهن یالغۇز قالمىسۇن

 ھهدىس].  -١٣٤١ھهدىس، مۇسلىم رىۋایىتى 
ئایال بىر ئىمام نهۋەۋىي رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەیدۇ: "یات ئهر یات        

قىلىشى، بىلهن ئۈچىنچى بىر كىشى بولمىغان بىر جایدا یالغۇز 
بارلىق ئۆلىماالرنىڭ بىرلىككه كېلىشى بىلهن چهكلهنگهندۇر یهنى 

 بهت]. -١٠٩توم  -٩ھارامدۇر". [سهھىھ مۇسلىم شهرھى 
ئىمام سهنئانى رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەیدۇ: " بۇ ھهقته كهلگهن       

یالغۇز قىلىشنىڭ  جایدا ھهدىس، ئهر كىشىنىڭ یات ئایال بىلهن بىر
ىسپاتالیدۇ. بۇ بارلىق دىنى ئالىمالرنىڭ بىردەك كۆز ھاراملىقىنى ئ

 بهت]. - ٦٠٨توم  -١قارىشىدۇر". [سۇبۇلۇس ساالم 
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خانىمالر مهھرىمى یاكى یولدىشى ئۆیدە بولمىغان ھالهتته، -قىز -٢    

یات ئهركهكنىڭ ئۆیگه كىرىشىگه تۆۋەندىكىدەك ئىككى شهرت ئاستىدا 
 رۇخسهت قىلىدۇ:

 بۇنىڭ ئۈچۈن یولدىشى رۇخسهت قىلىشى كېرەك.   بىرىنچى شهرت:     
ئىككىنچى شهرت: ئۇ ئایال ئۆیدە یالغۇز بولماسلىق بهلكى ئۇنىڭ      

یېنىدا  ئوغلى، قېرىندىشى یاكى دادىسىغا ئوخشاش  نىكاھلىنىشى 
ئهبهدىي چهكلىنىدىغان تۇغقانلىرىدىن بولغان مهھرىمى بولىشى 

ەم بولماستىن بهلكى باشقا بىر ئایال كېرەك. ئهگهر ئۇ ئایال بىلهن مهھر
بولسىمۇ  خىلۋەت یهنى یالغۇز قىلىشنىڭ چهكلىنىشى، بىرگه تۇرغان 
ئایالنىڭ ئىشهنچىلىك یهنى ئىماندار بولىشى شهرت ئاستىدا ئهمهلدىن 
قالىدۇ. چۈنكى یېنىدىكى ئایال ئىشهنچىلىك بولغاندا یات ئهردىن 

 ئهنسىرەشتىن خاتىرجهم بولىدۇ.
ام نهۋەۋىي رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەیدۇ: "یات ئهر یات ئایال ئىم     

بىلهن ئۈچىنچى بىر كىشى بولمىغان بىر جایدا یالغۇز قىلىشى، 
بارلىق ئۆلىماالرنىڭ بىرلىككه كېلىشى بىلهن چهكلهنگهندۇر. ئهمما 
ئهركىشى بىرنهچچه ئایال بىلهن بىر جایدا تۇرسا، توغرا قاراشتا جایىز 

 بهت]. -١٠٩توم  -٩ىھ مۇسلىم شهرھى دېیىلىدۇ. [سهھ
ئۇ «ئىمام سهنئانى رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەیدۇ: ھهدىسته،      

دەپ كهلگهن، یهنى مۇشۇنداق » ئىككىسىنىڭ ئۈچىنچىسى شهیتاندۇر
ھالهتته مهھرەم بواللمایدىغان بىرى بۇالر بىلهن بىرگه بولسا یالغۇز 

یوق بولىدۇ. چۈنكى، قىلىش دېگهن ئۇقۇم یوق بوالمدۇ؟ دېگهندە، 
ئۈچىنچى بىر شهخسنىڭ ھازىر بولىشى بىلهن ئىككهیلهن ئارىسىغا 
شهیتاننىڭ پىتنه سىلىپ قویۇش قورقۇنچىسىدىن خاتىرجهم بولغىلى 

 ]. ٦٠٨توم  -١بولىدۇ. [سۇبۇلۇس ساالم 
خۇالسه: سىز گاز یهتكۈزگۈچى خادىمنى، ئایالىڭىز یالغۇز قالمىغان      

بىر ئایالنىڭمۇ ئامانهتدارلىقىغا ئىشهنچ قىاللىغان  ۋە یېنىدىكى یهنه
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شهرت ئاستىدا، ئۆیگه كىرىشكه رۇخسهت قىلىشىنى دۇرۇس دەپ 
قارایمىز. ئهسلىدە شهرئى پرىنسىپدا، یۇقىرىقىدەك ئىشالر سهۋەبلىك، 

خانىمالرنىڭ یات ئهركىشىنىڭ ئۆیىگه كىرىشىگه رۇخسهت -قىز
 الزىمدۇر. بېرىشى ئۈچۈن، یېنىدا مهھرەم بولۇشى

 ھهممىدىن توغرىنى بىلگۈچى ئالالھدۇر.     
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