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ئىقتىسبدى يبخطي بوىغبُ ئبيبه يوىدىطي ئۈچۈُ قۇرببّيىق قىيسب بوالٍدۇ؟

هل تضيح املرأة امغوية عن زوجها؟
< ئۇيغۇرچە – األيغورية >

پٔزىئتيىل ضٔيخ ئببدۇىئٔزىس ئىبْي ئببدۇىالھ ئىبْي ببز

فضينة الشيخ عبد امعزيز بن عبد اهلل بن باز


تەرجىمە قىلغۇچي :سٔيپىددىِ ئٔبۇ ئببدۇىئٔزىس
تەكشۈرۈپ بېكىتكۈچيّ :ىساٍىددىِ تٍٔنىْي

ترمجة :سيف ادلين أبو عبد امعزيز
مراجعة :هظام ادلين تمكيين
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ئىقتىسبدى يبخطي بوىغبُ ئبيبه يوىدىطي ئۈچۈُ قۇرببّيىق قىيسب بوالٍدۇ؟
ّ-662211وٍۇرىۇق سوئبه
سوئبه:
يوىدىطي مٍٔبٔغٔه بوىۇپ ،ئبيبىىْىڭ ئىقتىسبدى يبخطي بوىسب ،ئبيبىي يوىدىطي ئۈچۈُ قۇرببّيىق
قىيسب دۇرۇش بوالٍدۇ؟.
جبۋاپ:
ببرىىق گۈزٓه ٍٔدھىيىئر ئبىٍٔئرّىڭ پٔرۋٓردىگبرى بوىغبُ ئبىالھ تبئبالغب خبستۇر .پٔيغٍٔبىرىَىس
ٍۇھٍَٔٔد ئٔىٔيھىسسبالٍغب ،ئبئىئ-تبۋابىئبتيىرى ۋٓ سبھببىيىرىغب ئبىالھ تبئبالّىڭ رٓھَٔت سبالٍيىرى
بوىسۇُ.
قۇرببّيىق قىيىص ئٔر-ئبيبىالر ئۈچۈُ ئوخطبش يوىغب قويۇىغبُ ،قبيسىسىْىڭ ئىقتىسبدى يبر
بٔرسٔ ،ضۇّىڭغب قۇرببّيىق قىيىص ٍۇستٔھٔپ بوىىدۇ ،ئٔگٔر ئبيبه قۇرببّيىق قىيغبُ بوىسب ،بۇ
قۇرببّيىق ئۆزى ۋٓ ئبئىيىسي ئۈچۈُ بوىۇپ ،يوىدىطىَۇ بۇّىڭ جۈٍيىسىدىِ ھېسببيىْىدۇ.
ضٔيخ ئىبْي ببز رٓھىَٔھۇىالھدىِ :قۇرببّيىق پۈتۈُ ئبئىئ ئۈچۈُ بوالٍدۇ يبمي ئبئىيىدٓ
ببالغٔتنٔ ئتنُٔ ھٔر بىر مىطي ئۈچۈُ قۇرببّيىق قىيىص مېرٓمَۇ؟ .قۇرببّيىق قبچبُ قىيىْىدۇ؟.
قۇرببّيىق قىيىدىغبُ مىطي قۇرببّيىق قىيىطتىِ ئىيگىرى چبچ ،تىرّبقيىرىْي ئبىَبسيىق مېرٓمَۇ؟
ئٔگٔر ئبيبه ھٔيىسدار بوىۇپ قبىغبُ بوىسب قبّداق قىيىدۇ؟ ،سٔدىقٔ بىئُ قۇرببّيىقْىڭ ئبرىسىدىني
پٔرق ّېَٔ؟ دٓپ سوراىغبّدا ،ضٔيخ جبۋاپ بېرىپ ٍۇّداق دٓيدۇ" :قۇرببّيىق قىيىص ئبالھىدٓ
تٔمىتئّگُٔ سۈّْٔت بوىۇپ ئٔر-ئبيبىالر ئۈچۈُ ئوخطبش يوىغب قويۇىغبُ ،ئٔر قۇرببّيىق قىيسب ئۆزى
ۋٓ ئبئىيىسي ئۈچۈُ بوىىدۇ ،ئبيبه قۇرببّيىق قىيسىَۇ ئۆزى ۋٓ ئبئىيىسي ئۈچۈُ بوىىدۇ ،چۈّني
پٔيغٍٔبٔرئٔىٔيھىسسبالً ھٔر يىيي سېَىس ئىنني قوچقبرّي قۇرببّيىق قىالتتي ،بىرىْي ئۆزى ۋٓ
ئبئىيىسي ئۈچۈُ ئّٔ بىرىْي ئۆزىْىڭ ببرىىق ٍۆٍىِ ئۈٍَىتي ئۈچۈُ قىالتتي .قۇرببّيىق قىيىص
ۋاقتي ،ھٔر يىيي قۇرببُ ھېيت مۈّي ئۇّىڭدىِ مىيىْني ئۈچ مۈُ ئىچىدٓ بوىىدۇ ،سۈّْٔت بويىچٔ
قۇرببّيىق قىيغۇچي ئۆىتۈرگُٔ ئۇالغْىڭ گۆضىدىِ ئيدۇ ۋٓ ئۇرۇغ-تۇغقبُ ،خوىۇً-خوضْىيىرىغب
ھٔدىئ قىيىدۇ ،مٍٔبٔغٔىئرگٔ سٔدىقٔ قىيىدۇ .قۇرببّيىق قىيىطْي ٍٔقسٔت قىيغبُ مىطىْىڭ زۇه
ھٔججٔ ئېيي مىرگّٔدىِ مىيىِ تبمي قۇرببّيىقْي قىيىپ بوىغىچٔ ئۆزىْىڭ چبچ ،تىرّبق ۋٓ ببضقب
ٍوييىرىْي ئىيىطي توغرا بوىَبيدۇ .بۇ توغرىدا پٔيغٍٔبٔر ئٔىٔيھىسسبالً ٍۇّداق دېگُٔ« :سىئردىِ
بىرىڭالر قۇرببّيىق قىيىطْي ٍٔقسٔت قىيسب زۇه ھٔججٔ ئېيي مىرگّٔدىِ ببضالپ قۇرببّيىقْي
قىيىپ بوىغىچٔ ئۆزىْىڭ چبچ ،تىرّبق ۋٓ ببضقب ٍوييىرىدىِ بىر ّٔرسٔ ئبىَىسۇُ[ ».بۇ ھٔدىسْي
ئىَبً ٍۇسيىٌ ئۆزىْىڭ سٔھىھ مىتببىدا ئۇٍَۇ سٔىٍٔٔ رٓزىئىالھۇ ئّٔھبدىِ ّٔقىو قىيغبُ].
قۇرببّيىق قىيىطقب ۋٓمىو قىيىْغبُ يبمي ببضقىالرّىڭ قۇرببّيىق ئىطيىرىغب ٍٔسئۇه بوىغبُ مىطىئر
چبچ ،تىرّبقيىرىْي ئبىسب بوىىدۇ ،ئۇالر ئٍٔٔىىئتتٔ قۇرببّيىق قىيغۇچىْىڭ ئۆزى ئٍٔٔش .چۈّني
ۋٓمىو دېگُٔ قۇرببّيىق قىيغۇچىْىڭ ئٔۋٓتنُٔ ئبدىَي ،ضۇّىڭ قۇرببّيىق ئىطيىرىغب ٍٔسئۇه بوىغبُ
مىطي قۇرببّيىق قىيغۇچىْىڭ ئۆزى ئٍٔٔش بٔىني ئۇّىڭ ئۈچۈُ ٍٔزمۇر ئىطىْي ئىجرا قىيغۇچىدىِ
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ئىببرٓتتۇر .ئبىالھ ھٍَٔٔيئّْي توغرا يوىغب ٍۇۋٓپپٔق قىيسۇُ" .تۈگىدى"[ .ئىبْي ببز پٔتىۋاالر
توپيىَي" -61توً -81بٔت].
ئبيبه يوىدىطي ئۈچۈُ قۇرببّيىق قىيَبقچي بوىسب ،يوىدىطىْىڭ رۇخسىتي بىئُ بوىىطي مېرٓك،
ئىببدٓتتٔ ئٔر بوىسۇُ يبمي ئبيبه بوىسۇُ ببضقىالرّىڭ رۇخسىتىْي ئىيىپ ئبّدىِ قىيىص مېرٓك.
چۈّني قۇرببّيىق دېگُٔ ئىببدٓت بوىۇپ ،ئىببدٓتتٔ ّېئتْىڭ بوىىطي ٍۇھىَدۇر.
ئبىالھ تبئبال ھٍَٔىدىِ يبخطي بىيگۈچىدۇر.
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