
 

 

 
-تويدىن ئىلگىرى زىنا قىلغان قىز

نىكاهى توغرا  نىڭگىتلهرېي
 بوالمدۇ؟

 ] uyghur - ئۇيغۇرچه - األو�غور�ة [ 

 

 

 
 سالىه ئهلمۇنهججىدپهزىلهتلىك شهيخ مۇههممهد 

 

 

 سهيپىددىن ئهبۇ ئابدۇلئهزىز :تهرجىمه قىلغۇچى

 تهمكىنىنىزامىددىن  :پ بېكىتكۈچىۈرۈتهكش

 
 
 

2013 - 1435 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

 

 

 يا و  ت وجو و وأالن ع  ص ة ة ااكح
 » بوللغة األو�غور�ة «

 

 
 
 
 

 صالح المنجد�مد فضيلة الشيخ 
 

 
 

 ي   اليص أبو  بد العج�ج :ومجة
 ومك � او  اليصا :مما عة

 
 
 

 
2013 - 1435 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

3 

-تويدىن ئىلگىرى زىنا قىلغان قىز
 نىكاهى توغرا بوالمدۇ؟ نىڭگىتلهرېي

 نومۇرلۇق سوئال -٩٦٤٦٠   
 : وئالس     
ئايالالردەك -توي قىلىشتىن ئىلگىرى خۇددى توي قىلغان ئهر     

ئىككى ياش شهرىئهت كۆرسهتمىسى بويىچه هايات كهچۈرگهن 
ئۇالر  ،؟ياكى خاتامۇ كاهى توغرىمۇئۇالرنىڭ نى ،نىكاهالندى

بۇ  ،كى قىلمىشلىرى ئۈچۈن قانداق قىلىشى كېرەك؟ىئىلگىر
 . ىزچۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمههقته 

 : اۋاپج     
ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان  هدهىيىلهربارلىق گۈزەل م     

 .  ئالالهقا خاستۇر
بولۇپ،  الردىنچوڭ گۇناه زور جىنايهت، ئىنتايىنزىنا : بىرىنچى     

، پهزىلهتتىن ئايرىپ قويىدۇيهنى مۆمىن دېگهن  دارئىمان نىساهىبى
مهزكۇر ئۇنى خار قىلغۇچى دەرتلىك ئازابقا دۇچار قىلىدۇ، ئهمما 

بۇ ههقته ئالاله  .بۇنىڭدىن مۇستهسنادۇر ۇچىتهۋبه قىلغگۇناهتىن 
 َ�ْقَم�ُ ﴿: رىمدە مۇنداق دەيدۇهتائاال قۇرئان ك

َ
َ�ٰ َو  ُُ َكَع فَوِحَشًة  ۖ وا الِجّ نِاه

زىناغا يېقىنالشماڭالر، چۈنكى ئۇ قهبىه « :تهرجىمىسى ﴾وََيوَء َيِب ًال 
 . ]ئايهت-٣٢ئىسرا سۈرە [» .ئىشتۇر، يامان يولدۇر

زىنا قىلغۇچى «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ     
 -٢٤٧٥ايىتى بۇخارى رىۋ[ ».مۆمىنلىك هالىتىدە زىنا قىلمايدۇ

 ]. ههدىس - ٥٧ههدىس، مۇسلىم رىۋايىتى 
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زىنا قىلغۇچى زىنا «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه مۇنداق دېگهن
قىلغان ۋاقىتتا، ئۇنىڭدىن ئىمان چىقىپ كېتىپ، خۇددى بۇلۇتقا 
ئوخشاش لهيلهپ تۇرىدۇ، قىلمىشىدىن بىكار بولغاندىن كىيىن 

ههدىس، -٤٦٩٠ۋۇت رىۋايتىئهبۇ دا[ ».ئىمان ئۇنىڭغا قايتىدۇ
شهيخ ئهلبانى بۇ ههدىسنى ئهبۇ . ههدىس-٢٦٢٥تىرمىزىي رىۋايىتى 

 ]. داۋۇتنىڭ سههىه ههدىسلهر توپلىمىدا كهلتۈرگهن
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بىزگه زىنا قىلغۇچىالرنىڭ "     

قىيامهتتىن بۇرۇن قهبرىسىدە ئوت بىلهن ئازابلىنىدىغانلىقى 
 ]. ١٣٢٠بۇخارى رىۋايىتى". [بهرگهنتوغرىسىدا  خهۋەر 

زىنادىن ئىبارەت بۇ قىلمىش ناهايتى قهبىه بولغانلىقتىن، توي      
قىلغاندىن كېيىن زىنا قىلغۇچىالرنى جازاالش ئۈچۈن ئالاله تائاال 

چالما بىلهن ئۇرۇشقا، توي قىلمىغان بولسا -ئۇالرنى ئۆلگىچه تاش
 . دەررە ئۇرۇشقا بۇيرىغان ١٠٠
دەرهال ئالاله تائاالغا  ،اچار قىلمىشقا گىرىپتار بولغان كىشىبۇ ن     

تهۋبه قىلىشقا ئالدىرىشى ۋە  ئالاله تائاالنىڭ ئۆزىنى ئهپۇ قىلىشىنى 
ئالاله . ئۈمىت قىلىپ، ياخشى ئهمهللهرنى كۆپ قىلىشى كېرەك

ُِ ﴿ :تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ ََ اللهـ ََ  يَْدُ وَع 
َ
يَص   ِ

ه
ًهو  َواّ ـٰ نِلَ

 يَْجاُوعَ 
َ
َِقّ َو 
ْ
 بِول
ه
ُُ نِ  َ  اللهـ َِ َحمه

َّ اله  َوْقاُلُوَع ااهْل
َ
َم َو  ََ لَِك  ۚ ال

ٰ
ص َوْلَعْل َذ ََ َو

و ًَ  َو
َ
َق أ
ْ
ُِ ُمَهواًو،  يَل ِة َوَ�ُْ�ْ ِ�  ََ ِق َو

ْ
َعَذاُب يَْو َ ال

ْ
ُ ال
َ
ْ  ل ََ و ََ ص وَوَب ،  يُ ََ  

ه
َص  نِ  ََ َوال
 َييِّئَووِِهْت َحَالنَوٍت 

ُُ ُُ اللهـ ئَِك ُوبَِدّ ـٰ
ولَ
ُ
َمًال َةوِلًو فَن ََ ُُ َ�ُلوًرا  ۗ وََ ِمَل  َع اللهـ ََ َو

اَوبًو،  رهِح ًمو ََ  ُِ
 اللـه
َ
ُُ َواُوُب نَِ ص وَوَب وََ ِمَل َةوِلًو فََِاه

ََ  :تهرجىمىسى ﴾َو
رىك قىلمايدۇ، ئالاله ئۇالر ئالالهقا ئىككىنچى بىر مهبۇدنى شې«

هارام قىلغان ناههق ئادەم ئۆلتۈرۈش ئىشىنى قىلمايدۇ، زىنا 
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ئۇ ) ئاخىرەتته(نى قىلىدىكهن، ) گۇناهالر(قىلمايدۇ، كىمكى بۇ 
قىيامهت كۈنى ئۇنىڭغا ههسسىلهپ ئازاب . جازاغا ئۇچرايدۇ

پهقهت . قىلىنىدۇ، ئۇ مهڭگۈ ئازاب ئىچىدە خارالنغان هالدا قالىدۇ
تهۋبه قىلغان، ئىمان ) بۇ دۇنيادىكى چېغىدا) (رنىڭ ئىچىدىنئۇال(

ئېيتقان ۋە ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالرال بۇ هالدا قالمايدۇ، ئالاله 
ئۇالرنىڭ گۇناهلىرىنى ياخشىلىققا ئالماشتۇرىدۇ، ئالاله تولىمۇ 

كىمكى . مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر ۋە مهرههمهت قىلغۇچىدۇر
دىكهن ۋە ئهمهلىنى تۈزەيدىكهن، ئۇ ئالالهقا تهۋبه قىلى) گۇناهلىرىغا(

يهنى ئالاله ئۇنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل قىلىپ، (يۈزلهنگهن بولىدۇ 
 ]. ئايهتلهر-٧١-٧٠-٦٩-٦٨سۈرە پۇرقان [ ».)ئۇنىڭدىن رازى بولىدۇ

َص وََ ِمَل َةوِلًو �ُ ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ      ََ ور  لَِّمص وَوَب َوال ّ لََغله ِّ ته َو�ِ
تهۋبه قىلغان، ئىمان ئېيتقان، ياخشى « :تهرجىمىسى ﴾اْهاََدىٰ 

ئهمهللهرنى قىلغان، ئاندىن توغرا يولدا ماڭغان ئادەمنى مهن ئهلۋەتته 
 ].ئايهت-٨٢تاها سۈرە [» .ناهايىتى مهغپىرەت قىلغۇچىمهن

ئالاله تائاال ئاشكارا  يىگىتلهرنىڭ قىلمىشلىرىنى-مهزكۇر قىز     
ئىلگىرىكى بۇ قىلمىشلىرىنى باشقىالرغا  ،كېيىن قىلمىغاندىن

 . سۆزلهپ يۈرمىسۇن
 چهكلىگهن تائاال ئالاله« :دېگهن مۇنداق ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر     

 بولغان گىرىپتار ئىشقا بۇنداق بولۇڭالر، يىراق ئىشالردىن پاسكىنا
 كېيىن، قىلمىغاندىن ئۇنى ئاشكارا تائاال ئالاله كىشى،

 بۇ. رىۋايىتى بهيههقى[ ».يۈرمىسۇن باشقىالرغا ىقىلمىشلىرىن
نومۇرلۇق  -٦٦٢ههدىسلهر توپلىمى  سههىه ئهلبانى شهيخ ههدىسنى
 ].  كهلتۈرگهن ههدىسته
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زىنا قىلغۇچى ئهر، زىنا قىلغۇچى ئايال تهۋبه : ئىككىنچى     
بۇ . بىرى بىلهن نىكاهلىنىشى توغرا بولمايدۇ-قىلماستىن بىر

 ﴿ :رىمدە مۇنداق دەيدۇهاال قۇرئان كههقته ئالاله تائ
ه
ُُ نِ   يَنِك

َ
  ِّ ا الجه

ْو ُمْشِك  
َ
 َياٍع أ

ه
 يَنِكُ َهو نِ 

َ
اِي َُة   ًة َوالجه ًَ ْو ُمْشِ

َ
لَِك َعَ  َۚياِي ًَة أ

ٰ
َ  َذ وَُحِمّ

ِن�َ  َِ ُمْؤ
ْ
زىنا قىلغۇچى ئهر پهقهت زىنا قىلغۇچى « :تهرجىمىسى ﴾ال

ئايالنى ئالىدۇ، زىنا قىلغۇچى ئايال پهقهت ئايالنى ياكى مۇشرىك 
) يهنى زىنا(زىنا قىلغۇچى ئهرگه ياكى مۇشرىككىال تېگىدۇ، ئۇ 

 ]. ئايهت-٣سۈرە نۇر [ ».مۆمىنلهرگه هارام قىلىندى
توي قىلىشتىن ئىلگىرى ئالاله  ئايالالر-يهنى زىنا قىلغۇچى ئهر

ا پۇشايمان ئىستىغپار ئېيتىپ، ئۆتكهنكى قىلمىشىغ-تائاالغا تهۋبه
قىلغاندىن كىيىن نىكاهالنغان بولسا، ئۇالرنىڭ نىكاهى ساغالم 

ئهمما تهۋبه قىلماستىن تۇرۇپ نىكاهالنغان بولسا، . نىكاه بولىدۇ
-ئۇالر قايتىدىن ئالاله تائاالغا تهۋبه .ئۇالرنىڭ نىكاهى توغرا بولمايدۇ

ئىستىغپار ئېيتىپ، ئۆتكهنكى قىلمىشىغا پۇشايمان قىلغان 
 ،ستا، مهزكۇر ئىشنى قايتا تهكرارلىماسلىققا ئىرادە قىلىپئاسا

 . الزىم ى يېڭىلىشىئاندىن قايتىدىن نىكاهلىن
 .   ئالالهدۇر ههممىدىن توغرىنى  بىلگۈچى     

 

 
 


