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تېلېفۇن ۋە ئىنتېرنېت ۋاستىلىرى ئارقىلىق نىكاه 
 قىلىشنىڭ هۆكمى

 نومۇرلۇق سوئال-١٠٥٥٣١     
 سوئال     
ئىنتېرنېت ۋە تېلېفۇن ئاپپاراتلىرى ئارقىلىق نىكاه قىلسا      

توغرا بوالمدۇ؟، مهن بۇنداق قىلىش توغرا ئهمهس، نىكاهنىڭ توغرا 
ا بولۇشى شهرت دەپ ئاڭلىغان ئوغۇل بىر سورۇند-بولىشى ئۈچۈن قىز

 . بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن؟. ئىدىم
 :جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 . ئالالهقا خاستۇر
 دەپ تهگدىم -يهنى ئالدىم» ئىيجاب ۋە قوبۇل«ئوغۇلالرنىڭ -قىز     

اهنىڭ ئاساسلىرىدىن بىرى بولۇپ، ئوچۇق ئىپادە بىلدۈرۈشى نىك
 . بۇنىڭسىز نىكاه دۇرۇس بولمايدۇ

ئىيجاب يهنى قوبۇل قىلدىم ياكى بهردىم دېگهن سۆز قىزنىڭ      
-قوبۇل يهنى قوبۇل قىلدىم. ۋەلىسى ياكى ۋەكىلىدىن سادىر بولىدۇ

بۇ . ئالدىم دېگهن سۆز ئوغۇل ياكى ئۇنىڭ ۋەكىلدىن سادىر بولىدۇ
 . ىر سورۇندا سادىر بولىشى شهرت قىلىنىدۇئىككى سۆزنىڭ ب

بهتته مۇنداق -٤١-توم٥ناملىق ئهسهر " كهششاپۇل ئهلقهننائ"     
ئوغۇلنىڭ قوبۇل قىلدىم ياكى ئالدىم دېگهن سۆزى : "دېيىلىدۇ

تهگدىم دېگهن سۆزىدىن كېيىنرەك سادىر -قىزنىڭ قوبۇل قىلدىم
گهرچه ئىككى  بولغان بولسىمۇ، ئىككهيلهن بىر سورۇندا بولسا،

ئادەتته -سۆزنىڭ ئارىلىقىدا مهلۇم مۇددەت ئۆتكهن بولسىمۇ، ئۆرپ
ئىككىيلهننىڭ ئارىسىدىكى نىكاهنى ئۇزىۋېتىدىغان بىر ئىش 
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ئهمما قىز تهرەپ . سادىر بولمىغانال بولسا، بۇ نىكاه دۇرۇس بولىدۇ
ئالدىم -تهگدىم دەپ، ئوغۇل تهرەپ قوبۇل قىلدىم-قوبۇل قىلدىم

بۇرۇن بۇ ئىككهيلهن ئايرىلىپ كهتكهن بولسا ياكى بۇ دېيىشتىن 
ئادەتته نىكاهنى ئۇزىۋېتىدىغان -ئىككىيلهننىڭ ئارىسىدا ئۆرپ

چۈنكى ئوغۇل . ههرىكهتلهر سادىر بولغان بولسا، بۇ نىكاه بۇزۇلىدۇ
قوبۇل قىلدىم دېگهن سۆزنى دېيىشتىن باش -تهرەپ ئالدىم

 .تۈگىدى". ىقىغا ئوخشايدۇتارتقانلىقى ئۇنىڭ نىكاهنى رەت قىلغانل
نىڭ شۇنىڭدەك نىكاهنىڭ ساغالملىقى ئۈچۈن، گۇۋاهچىالر     

شۇنىڭغا ئاساسهن ئالىمالر ئارىسىدا،  .هازىر بولىشى شهرت قىلىنىدۇ
تېلېفۇن ۋە ئىنتىرنېتقا ئوخشاش يېڭى دەۋر ئۇچۇر ۋاستىلىرى 
ئارقىلىق ئىلىپ بېرىلغان نىكاه ئههدىسىنىڭ توغرا بولىشى 

 .        ى بولماسلىقى توغرىسىدا ئىختىالپ پهيدا بولدىياك
بهزى ئالىمالر گهرچه ئىككى تهرەپنىڭ بىرال ۋاقىتتا تېلېفۇن      

تۇرۇپكىسى ياكى ئىنتېر تورىدا مهۋجۇت بولىشىنى بىر ئورۇندا 
تۇرغاننىڭ هۆكمىگه چۈشۈرسىمۇ، ئهمما گۇۋاهچىالرنىڭ هازىر 

لدىكى نىكاه ئههدىسىنى توغرا بولمىغانلىقى سهۋەبلىك بۇ شهكى
ئىسالم پىقهى ئاكادىمىيسىمۇ بۇ قاراشنى . ئهمهس دەپ قارىدى

 . ئاساس قىلدى
نىكاه ئههدىسىدە ئېهتىياتچان بولۇش ئۈچۈن، بۇ : بهزى ئالىمالر     

چۈنكى ئۇچۇر . شهكىلدىكى نىكاهنى توغرا ئهمهس دەپ قارىدى
داش هاسىل بولۇپ ۋاستىلىرىدا ئاۋازنى دوراپ باشقىالرنى ئال

سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا . قىلىشى مۇمكىن
   . تهشۋىقات كومىتېتى بۇ قاراش بويىچه پهتىۋا بهردى
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سهئۇدى ئهرەبىستاننىڭ سابىق مۇپتىسى مهرهۇم شهيخ ئىبنى      
باشقىالرنى ئالداش ۋە كولدۇرلىتىشتىن : باز رەهىمههۇلاله

ۇ شهكىلدە نىكاه ئههدىسى قىلسا دۇرۇس بولىدۇ ساقالنغان هالدا ب
 . دەپ پهتىۋا بهرگهن

يۇقىرىدىكى سۆزلهرگه ئاساسالنغاندا، ئېنىقسىزلىق ياكى      
قىيىنچىلىق سورۇننىڭ بىر بولىشى دېگهن مهسىلىدە ئهمهس، 
چۈنكى تېلېفۇن ياكى ئىنتېرنېت ۋاستىلىرى بىلهن ئاالقه 

ىر بولىشى بىر سورۇننىڭ قىلغاندا ئىككى تهرەپنىڭ تهڭ هاز
بۇنىڭغا ئاساسهن تېلېفۇن تۇرۇپكىسى ياكى تور . بولىدۇهۆكۈمىدە 

يوللىرى ئارقىلىق سۆزلىگۈچىنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالش بىلهن مهزكۇر 
بهلكى بۈگۈنكى تهرەققىيات . نىكاهقا گۇۋاه بولۇش مۇمكىن بولىدۇ

قوبۇل قىلدىم، بهردىم دېگهن ۋاقىتتا قىزنىڭ -دەۋرىدە، تهگدىم
شۇنىڭدەك . اڭالشقا مۇمكىن بولىدۇۋەلىسىنى كۆرۈش ۋە ئاۋازىنى ئ

 .قارشى تهرەپنىڭ يىگىتنى كۆرۈشىمۇ مۇمكىن بولىدۇ
باشقىالرنى ئالداش ۋە : بۇ مهسىلىدىكى ئوچۇق سۆز     

كولدۇرلىتىشتىن ساقالنغان هالدا، يىگىت ۋە قىزنىڭ 
ۋەلىسىنىىڭ كىملىكى ئهمهلىيلهشكهندە، ئىككى گۇۋاهچى ئىككى 

وبۇل قىلدىم، ئالدىم ياكى قوبۇل قىلدىم تهرەپتىن تهگدىم ياكى ق
دېگهن سۆزنى ئاڭلىغان ۋاقىتتا تېلېفۇن ۋە ئىنتېرنېت ۋاستىلىرى 

مانا بۇ بىز . ئارقىلىق نىكاه ئههدىسى قىلسا دۇرۇس بولىدۇ
ئىلگىرى بايان قىلغاندەك سابىق مۇپتى شهيخ ئىبنى باز 

 .رەهىمههۇلالهنىڭ بهرگهن پهتىۋاسى
تان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا تهشۋىقات سهئۇدى ئهرەبىس     

كومىتېتى ئهزالىرىنىڭ بۇ شهكىلدىكى نىكاه ئههدىسىدىن 
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چهكلىشىدىكى سهۋەپ ئېهتىيات قىلىش ۋە ئالدىنىپ قىلىشتىن 
 .ئهنسىرىگهنلىكىنى تهقهززا قىلىدۇ

ساالمهت نىكاه قىلىشنى مهقسهت قىلغان كىشى ۋەكىل -ساق     
ئهر ياكى ئۇنىڭ . نىكاه قىلسا بولىدۇ تۇرغۇزۇش يولى ئارقىلىق

ئىگىلىرى گۇۋاهچىالر ئالدىدا نىكاه ئههدىسى قىلىدىغان ۋەكىل 
 . تهيىنلهيدۇ

تۆۋەندە ئالىمالرنىڭ بۇ مهسىله توغرىسىدىكى قاراشلىرىنى 
 : ئىپادىلهيدىغان تېكىستنى بايان قىلىمىز

قارار  نومۇرلۇق- ٥٢:ئىسالم پىقهى ئاكادېمىيىسىنىڭ قارارى-١     
يېڭى دەۋرىدىكى ئۇچۇر ۋاستىلىرى ئارقىلىق نىكاه ئههدىسى ) ٦\٢(

قىلىشنىڭ هۆكمى توغرىسىدا، ئىسالم پىقهى ئاكادېمىيىسى يېڭى 
دەۋرىدىكى ئۇچۇر ۋاستىلىرى ئارقىلىق نىكاه قىلىشنىڭ 

: دۇرۇسلىقى توغرىسىدا قارار چىقارغاندىن كېيىن مۇنداق دېدى
چۈنكى . هنى ئۆز ئىچىگه ئالمايدۇئىلگىرىكى قائىدىلهر نىكا«

 . تۈگىدى» ئۇنىڭدا گۇۋاهلىق شهرتىنى ئۆز ئىچىگه ئالمىغان
سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا تهشۋىقات -٢     

نىكاهنىڭ ئاساسى ۋە شهرتلىرى تولۇقالنغان بولۇپ، : كومىتېتىدىن
تېلېفۇن  باشقا شهههردە بولسا،-ئوغۇل  ۋە قىز ئىگىلىرى باشقا

ئارقىلىق نىكاه قىلسا بوالمدۇ؟ دەپ سورالغاندا، ئۇالر مۇنداق جاۋاپ 
-مۇشۇ كۈنلهردە كۆپ يۈز بېرىۋاتقان ئالدامچىلىق، هىيله: "بهرگهن

ههرىكهتته باشقىالرنى دوراش ماهارىتى، ههتتا بىر -مىكىر، سۆز
كېچىك بىرقانچه كىشى ئۈچۈن رول -ئايال، چوڭ-كىشىنىڭ ئهر
ىمىغان لۇغهتته تۈرلۈك ئاۋازالرنى دوراپ بېرىشى ئىلىپ ئوخش

ئارقىلىق ئاڭلىغۇچىغا نىسبهتهن بىرقانچه كىشىدەك تۇيغۇ 
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شهكىللهندۈرۈشى قاتارلىق ئههۋالالرنى نهزەرگه ئىلىپ، ئىسالم 
ئابرۇينى ساقالشقا كۆڭۈل بۆلۈپ، باشقا -پرىنسىپى ئهۋرەت ۋە يۈز

ئېهتىيات قىلىشنى  مۇئامىلىلهردىنمۇ بهكرەك نىكاه ئىشلىرىدا
دىنى پهتىۋا تهشۋىقات كومىتېتى نىكاه . مۇهىم دەپ قارىدى

تهگدىم دېيىش ۋە ۋەكىل قىلىش ئىشلىرىنى -ئههدىسىدە ئالدىم
تېلېفۇن ئارقىلىق ئىلىپ بېرىشقا تايىنىۋالماسلىقنى تهلهپ 

ئابرۇيىنى ساقالشقا ئاالهىدە -بۇنداق قىلىش، ئهۋرەت ۋە يۈز. قىلدى
مىكىر، ساختىپهزلىك قىلىپ -بولۇپ، هىيله كۆڭۈل بۆلۈش

باشقىالرنى كولدۇرلىتىشنى مهقسهت قىلىدىغان ناچار كىشىلهرگه 
ئالاله ههممهيلهننى توغرا . يوچۇق قالدۇرماسلىقتىن ئىبارەتتۇر

دىنى پهتىۋا تهشۋىقات . تۈگىدى". يولغا مۇۋەپپهق قىلسۇن
 ). ٩٠\١٨(كومىتېتى

بۇ مهسىلىگه بولغان ۇلالهنىڭ شهيخ ئىبنى باز رەهىمهه-٣     
 : كۆزقارىشى

ئانىسى باشقا يۇرتتا ياكى باشقا دۆلهتته -مهن ئاتا: سوئال     
تۇرىدىغان بىر قىز بىلهن توي قىلماقچى، ئىقتىسادى قىيىنچىلىق 
ياكى بهزى سهۋەبلهردىن مهن ئۇالرنىڭ يېنىغا بېرىپ بىرلىكته 

شۇنىڭ ئۈچۈن مهن  نىكاه ئههدىسى قىلىشقا قادىر بواللمايمهن،
قىزنىڭ دادىسىغا تېلېفۇن قىلىپ، توي قىلىشنى تهلهپ قىلسام، 

قىزىم پاالنىنى سىزگه هاالل ئاياللىققا بهردىم دىسه، : ئۇ كىشى ماڭا
قوبۇل قىلىپ ئالدىم دېسهم، قىزچاقمۇ بۇنىڭغا رازى بولسا، بۇ : مهن

نى يهردە ئىككى مۇسۇلمان گۇۋاهچى مېنىڭ ۋە قېيناتامنىڭ سۆزى
تېلېفۇن تۇرۇپكىسى ئارقىلىق ئوچۇق ئاڭالپ تۇرغان بولسا، بۇ 

 .شهرىئهتته ئېتىبارغا ئېلىنىدىغان نىكاه هېسابلىنامدۇ؟
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تور بېتى ئارقىلىق بۇ سوئال شهيخ ئابدۇل ئهزىز ئىبنى : جاۋاپ     
ئابدۇلاله ئىبنى باز رەهىمههۇلالهقا يهتكۈزۈلگهندە، شهيخ مۇنداق 

بۇنىڭدا (ىرىدا زىكىر قىلىنغان سۆز توغرا بولسا يۇق: "جاۋاب بهرگهن
بۇنىڭ بىلهن شهرىئهتنىڭ ) باشقىالرنى كولدۇرلىتىش بولمىسا

نىكاه ئههدىسىدە شهرت قىلىنغان مهقسهتلهر هاسىل بولىدۇ ۋە بۇ 
نومۇرلۇق سوئالنىڭ جاۋابىغا ) ٢٢٠١. (نىكاه توغرا بولىدۇ

 .مۇراجىئهت قىلىنسۇن
 .چى ئالالهدۇرههممىدىن توغرىنى بىلگۈ


