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ا شەرتلىك نىكاھنىڭ )شىغار( شەكىللىرى ۋە ئۇ نىكاھ قانداق ۋاقىتت

 باتىل بولىدۇ؟

 

 نومۇرلۇق سوئال  – 341212   

 : وئالس   

تاغامنىڭ قىزى بىلەن توي قىلغان، لېكىن مەن بۇ توي  مەن بىر يىل بۇرۇن   

چۈنكى  يولدىشىمنىڭ ھەيران،  نىڭ توغرا بولغان ياكى بولمىغانلىقىدىنئىشىم

ھەمشىرىسى مېنىڭ ئۇكام بىلەن توي قىلغان، مەن سىلەرنىڭ تور بەتتە بۇ 

)شىغار( دېيىلىدۇ، بۇنداق شەكىلدىكى نىكاھ  ئىسالمدا  شەرتلىك نىكاھ شەكىلدىكى

چەكلىنىدۇ دېگەن مەزمۇندىكى ماقالىنى ئوقۇدۇم، مېنىڭ بىلىشىمچە بۇنداق 

بولۇپ،  اتارلىق جايالردا كەڭ تارقالغانشەكىلدىكى نىكاھ پاكىستان، ئافغانىستان ق

، بۇنداق نىكاھ بۇ جايالردا ئۇزۇن " دېيىلىدۇپ ئۆيلۈنۈشپوشتۇ تىلىدا: "ئالماشتۇرۇ

الم شەرىئىتىدە زامانالردىن بىرى داۋاملىشىپ كەلگەن، بۇ شەكىلدىكى نىكاھ ئىس

نېمە ئۈچۈن دىنى ئۆلىماالردىن بۇنىڭغا ئېتىراز بىلدۈرىدىغان بىرەر  چەكلەنگەن بولسا،

چەكلەيدىغان قائىدىسىنى كىشىنىمۇ تاپالمايمىز، مۇشۇ شەكىلدىكى نىكاھ 

توغرىسىدا كۆپ ئىزدەندىم، لېكىن تا  تاپالمايمىز، مەن شەرتلىك نىكاھ ىماالرنى ئۆل

 دېگەن مۇشۇ تۈرگە چۈشەمدۇ ياكى چۈشمەمدۇ؟ نىكاھىمىزھازىرغىچە، بىزنىڭ 

مەسىلە توغرىسىدا ئۆلىماالرنىڭ ئوخشىمىغان كۆز قاراشلىرىنى تاپتىم، ھەنەپى 

غرا بولىدۇ، تويلۇق مېھرى ۋاجىپ تونى پ ئۆلىمالىرى بۇ شەكىلدىكى نىكاھمەزھە

بولىدۇ دەيدۇ، باشقا مەزھەپ ئۆلىمالىرىنىڭ قارىشى بۇنىڭ ئەكسىچە، شەرتلىك 

مۇ مۇشۇ شەرتلىك نىكاھنىڭ تۈرىگە  ىمىزدۇ؟، بىزنىڭ توينىكاھ)شىغار( قانداق بولى

كىرەمدۇ؟ مۇشۇ شەكىلدىكى نىكاھ بىلەن توي قىلىپ، پەرزەنتلىك بولۇپ بەختلىك 

مۇشۇ سەۋەپتىن ئائىلىلەر ئارىسىدا  ،ئايالالر قانداق قىلىدۇ؟-كەچۈرىۋاتقان ئەرھايات 

پەيدا بولىدىغان قىيىنچىلىقالرنى ئېتىبارغا ئېلىش بىلەن ئۇالرنى تاالق قىلىۋېتىش 

 چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن. بۇ ھەقتەكېرەك بوالمدۇ؟. 

نىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر. جاۋاپ: بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەر    

ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، ئۇنىڭ 

 نىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.غا ئالالھ تائاالىرىساھابىل
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نىڭ ئاتىغىنى بويىچە، ياكى كىشىلەر( شەرتلىك نىكاھ)بىرىنچى: شىغار    

ھاراملىقىنى ۋە چەكلەنگەنلىكىنى ئىسالم شەرىئىتى  پ ئۆيلۈنۈشنىڭئالماشتۇرۇ

ئوچۇق بايان قىلدى، چۈنكى ئۇنىڭدا ئايالغا زۇلۇم قىلىش، ئۇنىڭ ھەققىنى يۇتۇۋېلىش 

 ۋە ئۇنىڭغا ئىگىدارچىلىق قىلىش مەسئۇلىيىتى بىلەن ئوينىشىش بولىدۇ.

رئەلەيھىسساالم ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان ھەدىستە، پەيغەمبە ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ

 . ھەدىس[-4141 مۇسلىم رىۋايىتى]« .ئىسالمدا شەرتلىك نىكاھ يوق» مۇنداق دېگەن:

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم » ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ    

 . ھەدىس[-4141مۇسلىم رىۋايىتى] «.شەرتلىك نىكاھتىن چەكلىگەن

 ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ:  نىكاھلىنىشولى بىلەن ئىككىنچى: ئالماشتۇرۇش ي   

ھەر بىرى يەنە بىرىنىڭ يېقىنلىرى بىلەن توي قىلىدۇ، ئۇ ئايالالر ئۇالرنىڭ -4   

ئىگىدارچىلىقىدا بولىدۇ، ئۇالرنىڭ بىرى يەنە بىرىنىڭ يېقىنلىرى بىلەن توي 

ىنىدۇ. ئايرىم تويلۇق مېھرى بېكىتىل-قىلىشنى شەرت قىلمايدۇ، ھەر بىرىگە ئايرىم

بۇ شەكىلدىكى نىكاھ شەرتلىك نىكاھ ھېسابالنمايدۇ، بۇ شەكىلدە توي قىلىسا دۇرۇس 

 بولىدۇ. 

توم -41تى پەتىۋاالر مەجمۇئەسى ېتىمۆتەتقىقات دىنى پەتىۋا تەشۋىقات كئىلمى     

بۇ " نىكاھ توغرىسىدا مۇنداق بايان قىلىنغان: ىكىبەتتە بىرىنچى شەكىلد-131

ىنىڭ يېقىنىغا توي تەكلىپى قويسا، يەنە بىر كىشى بۇ كىشى يەنە بىر كىش

نىكاھنىڭ ويسا، ھېچ قانداق شەرت قىلمىسا، كىشىنىڭ يقىنىغا توي تەكلىپى ق

رازىلىقى بىلەن  كىشىنىڭباشقا شەرتلىرىنىڭ تولۇق بولىشى بىلەن ۋە ئىككى 

ىك نىكاھ تامامالنغان بولسا بۇنىڭدا ھېچ ئىختىالپ يوق، بۇ شەكىلدىكى نىكاھ شەرتل

 بولمايدۇ". 

نىكاھ ئىككى كىشىنىڭ ھەر بىرىنىڭ يەنە بىرىنىڭ يېقىنى بىلەن  ئىككىنچى:    

توي قىلىش شەرتى بىلەن ئۇ ئىككى ئايالغا تويلۇق مېھرى  بەرمەستىن ھەر بىرىنىڭ 

ھاالل بولىشى يەنە بىرىنىڭ ھاالل بولۇش بەدىلىگە بولىدۇ. بۇ شەكىلدىكى نىكاھ 

ھەدىسىدە  منىڭرنىڭ ئىتتىپاقى بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالبارلىق ئۆلىماال

 نىكاھنىڭ ئۆزىدۇر.  لىكچەكلەنگەن شەرت

نىڭ قىزىنى ياكى ئۆزى "ئەر كىشى ئىمام شافىئى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

ئۇ كىشىنىڭ قىزى ياكى ئىگە  ،غان يېقىنلىرىنى يەنە بىر كىشىگەئۆزى ئىگە بول
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، ھەر بىرىنىڭ تويلۇقنى يەنە بىرىنىڭ ئىلىپنىكاھالپ ئۆزى  نىىغان يېقىنبول

ھاالل بولىشى بەدىلىگە قىلىپ، ئايالالرنىڭ ھېچ بىرىگە تويلۇق مېھرى ئاتىمىغان 

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ھەدىستە چەكلىگەن شەرتلىك نىكاھ بولۇپ،    بولسا، بۇ 

توم -6ناملىق ئەسەر  ئۇم""ئەل] ".دۇ، ئەمەلدىن قالدۇرۇلىدۇبۇنداق نىكاھ ھاالل بولماي

 . [بەت-491

"شەرتلىك نىكاھنىڭ شەرىئەتتىكى  بەر رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:ئىبنى ئابدۇل    

ئۇ كىشى ئۆزى  ،مەنىسى: ئەر كىشى ئۆزى ئىگە بولىدىغان قىزنى يەنە بىر كىشىگە

ى قىزغا ئىگە بولىدىغان قىزنى بۇ كىشىگە نىكاھالپ بېرىش شەرتى بىلەن ئۇ ئىكك

تويلۇق مېھرى بىكىتمەستىن، ئۇالرنىڭ ھەر بىرىنىڭ ھاالل بولىشىنى يەنە 

بىرىنىڭ ھاالل بولىشىنىڭ بەدىلىگە قىلىدۇ، مانا بۇ ئىمام مالىك ۋە كۆپچىلىك 

"ئەل ]" .پىقھى ئۆلىمالىرى چۈشەندۈرگەن شەرتلىك نىكاھنىڭ كۆرۈنىشىدۇر

 . [بەت-161توم -1ناملىق ئەسەر  ئىستىزكار"

بۇ شەكىلدىكى نىكاھنىڭ ھەدىستە چەكلەنگەن شەرتلىك " يەنە مۇنداق دەيدۇ:    

-41 "ئەتتەمھېد"]" .وقيماالرنىڭ ئارىسىدا ھېچ ئىختىالپ نىكاھ ئىكەنلىكىدە ئۆلى

 . [بەت-17توم 

"شەرتلىك نىكاھ دېگەن: ئۇالر  ئىبنى رۇشد رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

زى ئىگە بولىدىغان قىزنى يەنە بىر كىشىگە، ئۇ كىشى ئىتتىپاقلىشىپ، ئەر كىشى ئۆ

ئۆزى ئىگە بولىدىغان قىزنى بۇ كىشىگە نىكاھالپ بېرىش شەرتى بىلەن ئۇ ئىككى 

قىزغا تويلۇق مېھرى بىكىتمەستىن، ئۇالرنىڭ ھەر بىرىنىڭ ھاالل بولىشىنى يەنە 

ى بىلەن بۇ بىرىنىڭ ھاالل بولىشىنىڭ بەدىلىگە قىلىدۇ، ئۆلىماالرنىڭ ئىتتىپاق

شەكىلدىكى نىكاھ دۇرۇس ئەمەس، چۈنكى بۇ شەكىلدىكى نىكاھنىڭ چەكلەنگەنلىكى 

توم -2 ناملىق ئەسەر "بىدايەتۇل مەجتەھىد"]" .توغرىسىدا دەلىللەر بېكىتىلگەن

 . [بەت-17

بۇ ھۆكۈم ئەر كىشىنىڭ قىزى ياكى ھەمشىرىسى بىلەنال چەكلەنمەيدۇ بەلكى ئۇ     

 ان بارلىق ئايالالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. كىشى ئىگە بولىدىغ

"ئۆلىماالر شۇنىڭغا بىرلىككە  رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:ئىمام نەۋەۋىي     

كەلدىكى، بۇ نىكاھتا قىزالردىن باشقا ھەمشىرىلەر، بىر تۇغقان قېرىنداشالرنىڭ 
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ىنىڭ قىزنىڭ ھۆكمى ھاممىالرنىڭ قىزلىرى ۋە چۆرىلىرىقىزلىرى، ھامما ۋە 

 . [بەت-374توم - 9" ناملىق ئەسەر شەرھى سەھىھ مۇسلىم"]" .ئوخشاشتۇر ۆكمىگەھ

ھەنەپى مەزھەپ ئۆلىمالىرى بۇ شەكىلدىكى نىكاھنىڭ چەكلەنگەنلىكى ۋە دۇرۇس     

ق كەلسىمۇ لېكىن ھەر اپىىدا كۆپچىلىك ئۆلىماالرغا مۇۋبولمايدىغانلىقى توغرىس

 ،بۇ نىكاھ شەرتلىك نىكاھ بولمايدۇ ،سەتويلۇق مېھرى بېكىتىلئوخشاش بىر قىزغا 

ناملىق بەدائىئ سەنائىئ" "بەتكە، -471توم - 1" ناملىق ئەسەر مەبسۇت"ئەل]دەيدۇ. 

 . [بەتكە قارالسۇن-311توم -3ئەسەر 

ئۈچىنچى: ئەر كىشى ئۆزى ئىگە بولىدىغان قىزنى يەنە بىر كىشىگە، ئۇ كىشى      

نىكاھالپ بېرىدۇ، لېكىن ھەر بىرىگە تويلۇق  ئۆزى ئىگە بولىدىغان قىزنى بۇ كىشىگە

مېھرى بېكىتىدۇ، تويلۇق مېھرى ھەر ئىككىسىنىڭ ئوخشاش بولسۇن ياكى 

پەرقلىق بولسۇن بۇنىڭ ھېچ پەرقى يوق، بۇ شەكىلدىكى نىكاھتا ئۆلىماالر ئارىسىدا 

 ئىختىالپ بار. 

رتلىك نىكاھنىڭ بەزى ئۆلىماالر بۇ شەكىلدىكى نىكاھمۇ ھەدىستە چەكلەنگەن شە    

چۈنكى بۇ شەكىلدىكى نىكاھنى شەرتلىك نىكاھنىڭ  دائىرىسىگە كېرىدۇ،

جۈملىسىدىن قىلىشقا يېتەرلىك شەرتلەر تېپىلىدۇ، بۇ زاھىرىي مەزھەپ 

 ئۆلىمالىرى ۋە بىر قىسىم شافىئى ۋە ھەنبەلىي ئۆلىمالىرىنىڭ قارىشىدۇر. 

كىشى  ىر"ب ھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:ھەنبەلى ئۆلىمالىرىدىن بولغان خەرقى رەھىمە    

ىدارچىلىقىدىكى ئىگقىزنى يەنە بىر كىشىگە ئۇ كىشىنىڭ ئىگىدارچىلىقىدىكى  ئۆز

، ئۇ ئىككى قىزغا تويلۇق ئىتتىپاقالشسانىكاھالپ بېرىش شەرتىگە  قىزنى ئۆزىگە

 "مۇختەسەرەل خەرقى"]" .بۇ نىكاھ توغرا بولمايدۇ بەلگىلىگەن تەقدىردىمۇمېھرى 

ناملىق ئەسىرى  مۇھەللەھ"بەت. ئىبنى ھەزمى زاھىرىينىڭ"ئەل-321 ق ئەسەرناملى

 . [بەتكە قارالسۇن-441توم -9

باز رەھىمەھۇلالھمۇ بۇ قاراشنى تاللىغان، ئىلمى تەتقىقات دىنى پەتىۋا  ىنبئى شەيخ    

كىشى ئۆزى  ىرۋاسىدا مۇنداق بايان قىلىنغان: بتەشۋىقات كۈمتىتى پەتى

 ىگىدارچىلىقىدىكىئۇ كىشىنىڭ ئ ،قىزنى يەنە بىر كىشىگەىكى ىدارچىلىقىدئىگ

نىكاھالپ بېرىش شەرتىگە نىكاھالپ بەرگەن بولسا، بۇ ئۆزىگە نى ىقىز

ىكاھنى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ھەدىستە چەكلىگەن شەرتلىك نىكاھنىڭ ئۆزى، بۇ ن

مىغان نىكاھ دەپمۇ ئاتايدۇ، بۇ توغرا بولپ نىكاھلىنىش بەزى كىشىلەر ئالماشتۇرۇ
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، رازىلىق بىلەن بەلگىلىمىسۇنياكى  ھەققى بەلگىلىسۇنمېھرى ئۇ بولۇپ، مەيلى 

ئىلمى تەتقىقات دىنى پەتىۋا تەشۋىقات "]" .بولسۇن ياكى رازى بولمىسۇن ئوخشاش

 . [بەت-131توم -41كۈمتىتى پەتىۋاسى بىرىنچى بۆلۈم"

ئۇ كىشى ئەبى زىنادتىن، ئۇ  ،ئۇ كىشى ئۇبەيدۇلالھدىن ،ئۇالر ئىبنى نۇمەيردىن    

ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلغان ھەدىستە، ئۇ كىشى  ئۇ ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ ،ئەئرەجدىن

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم شەرتلىك نىكاھتىن چەكلىگەن، شەرتلىك » مۇنداق دەيدۇ:

نىكاھ دېگەن: بىر ئادەم يەنە بىر ئادەمگە قىزىڭنى ماڭا نىكاھالپ بەرگىن مەن 

ىمنى ساڭا نىكاھالپ بىرىمەن، ياكى ھەمشىرەڭنى ماڭا نىكاھالپ بەرگىن، مەن قىز

 مۇسلىم] «تۇر.ھەمشىرەمنى ساڭا نىكاھالپ بىرىمەن دەپ شەرت قىلىشتىن ئىبارەت

 . ھەدىس[-4146 رىۋايىتى

دا بايان قىلىنغان ى"توغرىسى يۇقىر باز رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: ىنبئىشەيخ     

قىز چۈنكى ئۇنىڭدا  دۇر.شەرتلىك نىكاھ بۇ ،بولۇپ مۇتلەق ىنىكاھشەكىل 

ىدىن بۇ ئاشكارا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىس .شەرت قىلىنغانئالماشتۇرۇش 

 ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان ھەدىستە: ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ. كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ

ڭنى ماڭا نىكاھالپ بەرگىن شەرتلىك نىكاھ دېگەن: بىر ئادەم يەنە بىر ئادەمگە قىزى»

مەن قىزىمنى ساڭا نىكاھالپ بىرىمەن، ياكى ھەمشىرەڭنى ماڭا نىكاھالپ بەرگىن، 

 «تۇر.مەن ھەمشىرەمنى ساڭا نىكاھالپ بىرىمەن دەپ شەرت قىلىشتىن ئىبارەت

ھەدىستە: ئىككىسىنىڭ ئارىسىدا تويلۇق مېھرى بېكىتىلمىگەن دېگەن سۆزنى 

 باز پەتىۋاالر توپلىمى" ىنبئى"شەيخ ]" .ايان قىلغاندېمىگەن، بەلكى مۇتلەق ب

 . [بەت-317توم -37ندملىق ئەسەر 

"ئالماشتۇرۇش نىكاھى توغرا بولمايدۇ، بۇنى كىشىلەر  شەيخ يەنە مۇنداق دەيدۇ:    

شەرتلىك نىكاھ دەپ ئاتايدۇ، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم بىرقانچە ھەدىسلەردە بۇ 

ەن، شەرت بىلەن بولغان ئالماشتۇرۇش نىكاھى توغرا شەكىلدىكى نىكاھتىن چەكلىگ

بولمايدۇ، بىر ئادەم يەنە بىر ئادەمگە قىزىڭنى ماڭا نىكاھالپ بەرگىن مەن قىزىمنى 

ساڭا نىكاھالپ بىرىمەن، ياكى ھەمشىرەڭنى ماڭا نىكاھالپ بەرگىن، مەن 

پ، ھەمشىرەمنى ساڭا نىكاھالپ بىرىمەن دەيدۇ، بۇ ئالماشتۇرۇش نىكاھى بولۇ

شەرتلىك نىكاھ دەپمۇ ئاتىلىدۇ، تويلۇق مېھرى بېكىتكەن بولسا، تويلۇق مېھرى 

" .ئوخشاش بولسۇن ياكى پەرقلىق بولسۇن، شەرتلەشكەن بولسىال دۇرۇس بولمايدۇ

 . [بەتتىن ئىلىندى-36توم -34  نۇرۇن ئەلەددەربى پەتىۋالىرى""بازنىڭ  ىنبئى"شەيخ ]
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شەكىلدىكى نىكاھنى "شەرت يولى" دەپ ئاتايدۇ، بۇ  مالىكى مەزھەپ ئۆلىمالىرى بۇ    

نىكاھنىڭ ھۆكمى ئۇالرنىڭ قارىشىدا: بىرگە بولۇشتىن ئىلگىرى بولسا، ئۇالرنى 

ئايرىۋېتىش ياخشى، بىرگە بولۇپ بولغان بولسا ئۇالرنىڭ نىكاھى ئوخشاش تويلۇق 

 ۇ. مېھرى بېكىتىش ياكى كۆپرەك تويلۇق مېھرى بېكىتىش بىلەن دۇرۇس بولىد

بەتتە مۇنداق بايان -423توم -3"تەھزىب پى ئىختىسارىل مۇدەۋۋەنە" ناملىق ئەسەر     

ىلەن ئەگەر بىر كىشى يەنە بىر كىشىگە: يۇز دولالر تويلۇق مېھرى ب" قىلىنغان:

مەنمۇ يۈز دولالر تويلۇق مېھرى بىلەن قىزىمنى ، نىقىزىڭنى ماڭا نىكاھالپ بەرگ

ن بولسا ياكى ئەللىك دولالر تويلۇق مېھرى بىلەن ساڭا نىكاھالپ بىرىمەن دېگە

نىكاھالپ بېرىمەن دېگەن بولسا بۇنىڭدا ياخشىلىق يوق، بۇ شەرتلىك نىكاھنىڭ 

يولىدۇر، بىرگە بولۇشتىن بۇرۇن بولسا ئايرىۋىتىلىدۇ، بىرگە بولۇپ بولغان بولسا 

ويىچە تويلۇق نىكاھ بىكىتىلىنىدۇ، ھەر بىرىگە ئاتىغاندىن كۆپرەك ياكى ئاتىغان ب

ئاشكارا شەرتلىك -مېھرى بېرىلىدۇ، بۇنىڭدا تويلۇق مېھرى بولغانلىقى ئۈچۈن ئوچۇق

 نىكاھ بولمايدۇ". 

بۇ شەكىلدىكى نىكاھنىڭ "شەرتنىڭ يولى" دەپ ئاتىلىشى: چۈنكى ئۇ بىر     

تەرەپتىن شەرتلىك نىكاھ بولمىسىمۇ يەنە بىر تەرەپتىن شەرتلىك نىكاھ 

، ئەقىدىنىڭ تويلۇقتىن ىگە تويلۇق مېھرى بېكىتىلگەنلىكىبىر ھېسابلىنىدۇ، ھەر

خالى بولمىغانلىقى ئۈچۈن شەرتلىك نىكاھ بولمايدۇ، يەنە بىر تەرەپتىن بىرىنىڭ 

 (شىغار) پ قويۇشنى شەرت قىلغانلىقى ئۈچۈنقىزىنى يەنە بىرىنىڭ قىزىغا نىكاھال

 كىپايەتىل تالىبۇل رەببانىي" ل ئەدەۋىي ئەالۇيەنى شەرتلىك نىكاھ بولىدۇ". "ھاشىيەت

 . [بەت-13توم -3ناملىق ئەسەر 

شەرتلىك نىكاھ  ،كۆپچىلىك ئۆلىماالرنىڭ قارىشى بويىچە: بۇ شەكىلدىكى نىكاھ    

ھېسابالنمايدۇ، چۈنكى ئىككى قىزنىڭ ھەر بىرى ئۈچۈن تويلۇق مېھرى 

 بېكىتىلگەن. 

ئادەم يەنە بىر ئادەمگە قىزىڭنى  بىر" ئىمام شافىئى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

ماڭا نىكاھالپ بەرگىن مەن قىزىمنى ساڭا نىكاھالپ بىرىمەن، ياكى ھەمشىرەڭنى 

 ماڭا نىكاھالپ بەرگىن، مەن ھەمشىرەمنى ساڭا نىكاھالپ بىرىمەن ئىككىسىنىڭ

يەنە  مۇنداق بولىدۇ دەپ بىر نەرسە ئاتىغان بولسا،بىرىنىڭ تويلۇقى مۇنداق 

مۇنداق بولىدۇ دەپ بىر نەرسە ئاتىغان بولسا ئاز بولسۇن  يلۇقىمۇ مۇنداقبىرسىنىڭ تو
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ياكى كۆپ بولسۇن .... بۇ ھەدىستە چەكلەنگەن شەرتلىك نىكاھ بولمايدۇ". "ئەل 

 بەت. -12توم -1ئۇم"

"ئەگەر ئۇالر تويلۇق مېھرىنى  ئىبنى قۇدامە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

نىكاھالپ بەردىم، سېنىڭ قىزىڭنى ماڭا نىكاھالپ  بېكىتىپ: مەن قىزىمنى ساڭا

بېرىش شەرتى بىلەن، ھەر بىرىنىڭ تويلۇق مېھرى يۈز دولالر ياكى مېنىڭ 

لىك سېنىڭ قىزىڭنىڭ تويلۇق مېھرى ئەل دولالرقىزىمنىڭ تويلۇق مېھرى يۈز 

ياكى ئۇنىڭدىن ئازراق ياكى كۆپرەك دېگەن بولسا، ئىمام ئەھمەدتىن بۇ توغرىدا  دولالر

"ئەل ]" .دەپ قارىدىم ھدەلىل بايان قىلىنغان، شۇ دەلىل بويىچە : سەھى

 .[بەت-411توم -1 ناملىق ئەسەرمۇغنى"

للىتى ئى شىغارنىڭ "بەزىلەر ئىبنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

ھەر بىرى يەنە بىرىدە شەرت  نىكاھنىڭئۇ ئىككى پ، ىختىالپ قىلىشتوغرىسىدا ئ

 . "دەيدۇ ،قىلىندى

ئىللەت ھاالل قىلىشتىكى ئورتاقلىق بولۇپ، بىرىنى ھاالل قىلىشنى  يەنە بەزىلەر:    

يەنە بىرىنىڭ تويلۇق مېھرى قىلدى، ئۇ قىز ئۇ مېھرىدىن مەنپەئەتلىنەلمەيدۇ، 

لكى مېھرى ۋەلىيسىگە قايتىدۇ، ئۇ بولسىمۇ ۋەلىينىڭ ئۇنىڭغا مېھرى قايتمايدۇ، بە

ئايالىنى ھاالل قىلىشقا ئىگە بولىشى، ئۆزىنىڭ ھەمشىرىسىنى ھاالل قىلىشنى يەنە 

بىر كىشىگە ئىگە قىلىش بىلەن، ئۇ ئىككىيلەننىڭ نىكاھسىنىڭ 

مەنپەئەتلىنىدىغان مېھرىدىن خالى بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ ئىككى ئايالنىڭ ھەر بىرى 

 ئۈچۈن زۇلۇمدۇر.

بَََلٌ َشاِغٌر )كېلىدۇ، ئۇالر: باشلىقى بولمىغان شەھەرنى  اپىقبۇ ئەرەب تىلىغىمۇ مۇۋ    
ِمير 

َ
ْهِلَها(ئادەم بولمىغان ئۆينى  دەيدۇ، (ِمْن أ

َ
دەيدۇ،  (َوَشَغَر الََْكْب  )دەيدۇ،  )وََداٌر َشاِغَرٌة ِمْن أ

 ئىت پۇتىنى كۆتۈرۈپ ئورۇننى بىكار قىلسا. 

تويلۇق مېھرى بېكىتكەن بولسا، ھەزەر قىلىنغان ئىش يوق بولىدۇ، بۇ  ئەگەر ئۇالر    

نىكاھنىڭ ۋاقىتتا ھەر بىرىنىڭ يەنە بىرىگە قىلغان شەرتى قالىدۇ، بۇ شەرت 

" .بۇ ئىمام ئەھمەدتىن بايان قىلىنغان دەلىل .تەسىر كۆرسىتەلمەيدۇ بۇزۇلىشىغا

 . [بەت-99توم -1ناملىق ئەسەر د" ى ھەديى خەيرىل ئىبافئاد ەل مۇ"زاد]

ئەنھۇدىن  رەزىيەلالھۇ ئىبنى ئۆمەر: ئىمام مالىكنىڭ نافىئتىن، ئۇ بۇنىڭ دەلىلى    

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم شەرتلىك نىكاھتىن چەكلىگەن، » غان ھەدىستە:رىۋايەت قىل
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مەن  ،شەرتلىك نىكاھ: بىر ئادەم يەنە بىر ئادەمگە قىزىڭنى ماڭا نىكاھالپ بەرگىن

 ھەققى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا مېھرى ،قىزىمنى ساڭا نىكاھالپ بىرىمەن دەيدۇ

 ھەدىس[.-4141رىۋايتى  مۇسلىم ھەدىس.-1443رىۋايىتى  بۇخارى] «.بېكىتىلمەيدۇ

 

"ھەدىستە شىغارنى چۈشەندۈرگەن سۆز   ئىمام شافىئى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

ئۇم" "ئەل]" .ياكى مالىكتىنمۇ بۇنى بىلمەيمەن ىئتىنمۇفى نائىبنى ئۆمەردىنمۇ ياك

 . [بەت-491توم -6ناملىق ئەسەر 

بىلدۈرىدىغان ئىكەنلىكىنى  ىئ رەھىمەھۇلالھفناساھىبى  ڭسۆزنى يۇقىرىقى    

 دەلىل كەلگەن. 

ىئ فنا ئەمەرىدىن قىلغان رىۋايىتىدە مۇنداق دەيدۇ:ئۆمەر ئەل ىنبئىئۇبەيدۇلالھ     

 بنى ئۆمەردىن ھەدىس بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:ماڭا ئابدۇلالھ ئى

ىئتىن: ف، مەن نا«پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم شەرتلىك نىكاھتىن چەكلىگەن»

دەپ سورىسام، ئۇ: شەرتلىك نىكاھ دېگەن: بىر ئادەم يەنە  شەرتلىك نىكاھ دېگەن نېمە؟

بىرىمەن،  بىر ئادەمگە قىزىڭنى ماڭا نىكاھالپ بەرگىن مەن قىزىمنى ساڭا نىكاھالپ

منى ساڭا نىكاھالپ بىرىمەن ھەمشىرەڭنى ماڭا نىكاھالپ بەرگىن، مەن ھەمشىرە

- 6967]بۇخارى رىۋايىتى  ".بېكىتىلمەيدۇ ھەققى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا مېھرى ،دەيدۇ

 ھەدىس[.

بەتتە مۇنداق دەيدۇ: شىغار -177توم -3جەۋھەرىي "ئەسسىھاھ" ناملىق ئەسەر     

نى زىر ئوقۇش بىلەن جاھىلىيەت دەۋرىدىكى نىكاھنى دېگەن سۆز شىن ھەرىپى

بىلدۈرىدۇ، بىر ئادەم يەنە بىر ئادەمگە قىزىڭنى ماڭا نىكاھالپ بەرگىن مەن قىزىمنى 

ساڭا نىكاھالپ بىرىمەن، ھەمشىرەڭنى ماڭا نىكاھالپ بەرگىن، مەن ھەمشىرەمنى 

بىرىنى ھاالل ھەر بىرىنىڭ تويلۇق مېھرى يەنە  ساڭا نىكاھالپ بىرىمەن دەيدۇ،

قىلىش بىلەن بولىدۇ، گوياكى ئۇ ئىككەيلەن تويلۇق مېھرىنى كۆتۈرۈۋەتتى  ۋە ئۆزىنى 

 ھاالل قىلىشنى مېھرىدىن خالى قىلدى". 

ئىبنى نۇمەيردىن ئۇ كىشى ئۇبەيدۇلالھدىن ئۇ كىشى ئەبى زىنادتىن، ئۇ ئەئرەجدىن     

ان ھەدىستە، ئۇ كىشى مۇنداق ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلغ ئۇ ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم شەرتلىك نىكاھتىن چەكلىگەن، شەرتلىك نىكاھ: » دەيدۇ:

بىر ئادەم يەنە بىر ئادەمگە قىزىڭنى ماڭا نىكاھالپ بەرگىن مەن قىزىمنى ساڭا 
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نىكاھالپ بىرىمەن، ياكى ھەمشىرەڭنى ماڭا نىكاھالپ بەرگىن، مەن ھەمشىرەمنى 

رىۋايىتى مۇسلىم ] «تۇر.پ بىرىمەن دەپ شەرت قىلىشتىن ئىبارەتساڭا نىكاھال

 ھەدىس[.-4146

پەيغەمبەر  شەرتلىك نىكاھنىڭ چۈشەندۈرۈلۈشى ھەدىستە بايان قىلىنغان    

بەتتە، -443توم -6سائىينىڭ رىۋايىتىدە ەئىمام ن .ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆزى ئەمەس

، بۇ ھەدىسنىڭ راۋىيلىرىدىن ىپۆزنىڭ چۈشەندۈرلىشىنى بايان قىلشىغار دېگەن س

 ، ئۇئۆمەرىينىڭ سۆزى بولۇپ ىنبئىبىرى بولغان ئۇبەيدۇلالھ 

رۈش مۇشۇنىڭغا ئاساسەن بۇ چۈشەندۈ بەرئەلەيھىسساالمنىڭ سۆزى ئەمەس.پەيغەم

 ىئنىڭ چۈشەندۈرۈشى قوبۇل قىلىشقا بەكرەك اليىقتۇر. فھۆججەت بواللمايدۇ، بەلكى نا

ىڭ قارىشى كۈچلۈك بولۇپ، ئەگەر ئۇ قىزغا ئۇنىڭ كۆپچىلىك ئۆلىماالرن    

ئەر  بۇ قىزاليىق بولسا، ھەرجەھەتتىن قىزغا ئوخشىشىدا مېھرى بېكىتىلسە، ئەر 

 رازى بولسا، بۇ شەرتلىك نىكاھ بولمايدۇ.  بىلەن نىكاھلىنىشقا

ئىمام مالىك ۋە " ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:شەيخۇل     

بۇ بۇ ئىمام ئەھمەدنىڭ  .ڭدىن باشقا مەدىنە ئەھلىنىڭ قارىشى توغرا قاراشتۇرئۇنى

ئۆتكەن ئىلگىرىكى  دىنىدا بايان قىلىنغان ۋە ئۇنىڭلىربارلىق جاۋابھەقتىكى 

 باتىل بولۇشىدىكىۇ شەكىلدىكى نىكاھنىڭ ب مەسلەكداشلىرىنىڭ قارىشىدۇر.

 "ر.غانلىقىدىن ئىبارەتتۇئىللەت، نىكاھنى مېھرىدىن خالى قىلىشنى شەرت قىل

 . [بەت-436توم -21ناملىق ئەسەر " مەجمۇئەسى"پەتىۋاالر ]

ئىبراھىم رەھىمەھۇلالھمۇ تاللىغان، ئۇ  ىنبئىبۇ قاراشنى شەيخ مۇھەممد     

 لنىڭ ھەر بىرى رازى بولغانكىشىدىن ئالماشتۇرۇش نىكاھى توغرىسىدا: ئىككى ئايا

بۇ قانداق بولىدۇ دەپ سورالغاندا، ئۇ كىشى  ساتولۇق مېھرى بېكىتىلگەن بول ھالدا،

ئالدا بايان قىلىنغاندەك ھەر بىر ئايال ئۈچۈن و"س جاۋاپ بېرىپ مۇنداق دېگەن:

بېكىتىلگەن بولسا، ھەر بىرى يەنە بىر كىشى بىلەن توي  ھەققى مېھرىئوخشاش 

بولىدۇ، بۇ  دا بايان قىلىنغان توي مۇراسىمى توغراىقىلىشقا رازى بولغان بولسا، يۇقىر

" .چەكلەنگەن شەرتلىك نىكاھ بولمايدۇ، ئالالھ تائاال توغرا يولغا مۇۋەپپەق قىلسۇن

 . [بەت-419توم -47ئىبراھىم پەتىۋالىرى"  ىنبئى"شەيخ مۇھەممەد ]

"ئەگەر تويلۇق مېھرى  ن رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:يشەيخ ئىبنى ئۇسەيمى    

ا، كىمەيتىلمىگەن بولسا، ئايال ئۇ ئەرگە رازى ئۆزىنىڭ ئوخشىشى بىلەن بولغان بولس
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باراۋەر كىلىدىغان كىشى بولسا، بۇ نىكاھ بىزنىڭ  ھەرتەرەپتىن بولغان بولسا، ئۇ ئەر

قارىشىمىزدىمۇ توغرا بولىدۇ، نىكاھتا : باراۋەرلىك، ئوخشاش تويلۇق، رازىلىق 

ا زۇلۇم قىلىنغان قاتارلىق بۇ ئۈچ شەرت تىپىلسا توغرا بولىدۇ، بۇنىڭدا ئايالالرغ

بولمايدۇ، ئۇالرنىڭ ھەر بىرىگە تولۇق تويلۇق مېھرى بېرىلىدۇ، بۇ يەردە مەجبۇرالش 

ىكاھ قىلىپ بولمايدۇ، بەلكى ھەر بىرى  يەنە بىرىنىڭ قىزىغا قىزىقىپ، ئۆزىگە ن

  بېرىشنى شەرت قىلدى.

ازىلىق ر ئادەتتىكى تويلۇق مېھرى بېرىلسە،دەلىللەرنىڭ سىرىتقى كۆرۈنىشى     

 ".بولسا، باراۋەرلىك تىپىلسا، بۇ نىكاھنىڭ چەكلەنمەيدىغانلىقىنى تەقەززا قىلىدۇ

بەتتىن -411توم - 43ناملىق ئەسەر  "شەرھى مۇمتىئ ئەال زادىل مۇستەقنىئ"]

 . [ئىلىندى

بۇ  ،بولسىمۇ بولۇشى ھەققىدە كۆزقاراشالرتوغرا  نىكاھنىڭگەرچە بۇ شەكىلدىكى      

 ئۇسۇلى ياخشى بولمايدۇ. ىنىشنىكاھلشەكىلدە 

ناملىق  شەيخ  ئۆزىنىڭ "پەتىۋاالر توپلىمى" -ئىبراھىم ئال ىنبئىمۇھەممەد     

لەپ ھازىر بۇنى مۇالھىزە قىلىش تە" بەتتە مۇنداق دەيدۇ:-411توم - 47ئەسىرى 

 قىلىنماسلىقى كېرەك، ئۇنىڭدا مېھرىلىنىش ئىشى نىكاھ پقىلىنىدۇ: ئالماشتۇرۇ

ر قىلىنسۇن ياكى زىكىر قىلىنمىسۇن، ئۇنىڭ توغرا ئەمەسلىكى زىكى ھەققى

 ، چۈنكى بۇبۇ تۈردىكى نىكاھتا ياخشىلىق يوقتۇر تۇر.قاراش كۈچلۈك ھەققىدىكى

بىلەن توي  لەرئايالالرنى توي قىلىشقا رىغبىتى بولمىغان كىشى تۈردىكى نىكاھالردا

ىڭ زىيىنىغا ئۆز مەنپەئەتىنى ئايالالرن ۋەلىلىرىقىلىشقا مەجبۇراليدۇ، ئايالالرنىڭ 

 تەڭتۇشلىرىگە لۇق، شۇنىڭدەك ئايالالرنى ئۆزتالاليدۇ، بۇ ھەممەيلەنگە مەلۇم

مەھرۇم قىلىشقا ئېلىپ بارىدۇ، ئەمەلىيەتتىمۇ  ھەققىدىن مېھرىبېرىلىدىغان 

نۇرغۇن كىشىلەر بۇنداق ئىشقا ئادەتلىنىپ كەتكەن، شۇنداقال تويدىن كىيىنكى 

 ". سەۋەب بولىدۇراغا ماج-ارتىش، جېدەلت-تۈگىمەس تاالش

ئۈچىنچى: شەرتلىك نىكاھ يۈز بەرسە، يەنى ئۆلىماالر چەكلەنگەنلىكىگە ئىتتىپاق     

دا بايان قىلىنغاندەك، بۇ نىكاھ ىكەلگەن شەكىلدىكى شەرتلىك نىكاھ بولسا، يۇقىر

دۇرۇلۇپ، باتىل بولىدۇ، كۆپچىلىك ئۆلىماالرنىڭ قارىشىدا بۇ نىكاھ ئەمەلدىن قال

 يېڭىدىن نىكاھ قىلىنىدۇ. 
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بەتتە بايان قىلىنىشچە، ئىمام -91توم -3 ناملىق ئەسەر مۇدەۋىنەتۇل كۇبرا""ئەل   

ئايال بىرگە ياشاپ -نىكاھ قىلىپ، ئەر شەرتلىكئەگەر مالىك رەھىمەھۇلالھدىن: 

ۇ؟ دەپ پەرزەنتلىك بولغان بولسا، بۇ نىكاھ دۇرۇس بوالمدۇ ياكى ئەمەلدىن قالدۇرۇالمد

سورالغاندا، ئىمام مالىك رەھىمەھۇلالھ: بۇنداق نىكاھ ھەرقانداق ھالەتتە ئەمەلدىن 

 قالدۇرۇلىدۇ دېگەن". 

"بۇ شەكىلدىكى نىكاھ دۇرۇس  ئىمام شافىئىي رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

 . [بەت-491توم -6ناملىق ئەسەر  ئۇم" "ئەل]" .دۇ، ئەمەلدىن قالدۇرۇلىدۇبولماي

شەرتلىك نىكاھ توغرا ئەمەس دېگەن " ىبنى قۇدامە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:ئ    

مۇغنى" "ئەل] ".مەزمۇندا ئىمام ئەھمەدتىن بايان قىلىنغان رىۋايەتتە ئىختىالپ يوق

 . [بەت-13توم -47

"بۇ  بەر رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:مالىكى مەزھىپىدىكى ئىبنى ئابدۇل    

سۇن ئىلگىرى بولسۇن ياكى كېيىن بول نىكاھتىنا بولمايدۇ، شەكىلدىكى نىكاھ توغر

 . [بەت-372توم -46 ناملىق ئەسەر ئىستىزكار""ئەل]" .ئەمەلدىن قالدۇرۇلىدۇ

دا بايان قىلىنغان دەلىللەرگە ئاساسەن: ھەرقانداق ئادەمنىڭ شەرت يولى ىيۇقىر   

قالدۇرۇش كېرەك بولىدۇ، بىلەن توي قىلغانلىقى ئاشكارا بولسا، ئۇ نىكاھنى ئەمەلدىن 

نىكاھنىڭ باشقا شەرتلىرىنى تولۇقالپ يېڭىدىن نىكاھ قىلىشى كېرەك بولىدۇ، 

شەيخ مۇھەممەد  .ئىككى تەرەپ رازى بولغان شەكىلدە ئايالغا تويلۇق مېھرى بېكىتىدۇ

ئىبراھىم ئالى شەيختىن شەرتلىك نىكاھ توغرىسىدا سورالغاندا، شەيخ مۇنداق  ىنبئى

شەكىلدىكى نىكاھ توغرا بولمايدۇ، ئۇالرنىڭ ئارىسىنى ئايرىۋېتىش كېرەك،  بۇ" دېگەن:

رىغبەتلەنسە، باشقىدىن توي  نىكاھلىنىشقائۇنىڭدىن كېيىن ئۇ ئادەم ئۇ ئايال بىلەن 

دۇرۇس ىرىپ نىكاھالنسا ب مېھرى ھەققىتەلىپىنى قويۇپ، ئايالغا اليىق شەكىلدە 

توم -47 ناملىق ئەسەر ھىم پەتىۋالىرى"ئىبرا ىنبئى"شەيخ مۇھەممەد ] ".بولىدۇ

 .[بەت-467

ئۇ ئايالنى ۋەلىسى يېڭىدىن ئەرگە " باز رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: ىنبئىشەيخ     

چىنىڭ ھازىرلىقى قاتارلىق ھبېرىدۇ، شەرئى نىكاھ، شەرئى تويلۇق، ئىككى گۇۋا

ددەت تۇتۇشى كېرەك بۇنداق ھالەتتە ئۇ ئايالنىڭ ئى .قىلىدۇ نىكاھىنىشەرتلەر بىلەن 

شۇنىڭ ئۈچۈن ئىددەت تۇتۇشنىڭ كېرىكى  ،شۇ چۈنكى ئەر ئەسلىدىكى ئەر ،بولمايدۇ

بولمايدۇ. ئەمما ئەر كىشىنىڭ ئۇ ئايال بىلەن قايتا توي قىلغۇسى يوق شۇنداقال 
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ئايالنىڭمۇ ئۇ ئەر بىلەن قايتا توي قىلغۇسى بولمىسا، ئەر ئۇ ئايالنى بىر تاالق قىلىدۇ، 

" .بولىدۇ نىكاھالنسال ئىددەت تۇتۇپ ئىددىتى توشقاندا خالىغان ئادەم بىلەن ئۇ ئايا

 . [بەت-29توم -34 "نۇرۇن ئەلەددەربى پەتىۋالىرى" بازنىڭ ىنبئىشەيخ ]

دا بايان قىلىپ ئۆتكىنىمىزدەك، ھەنەپى مەزھەپ ئۆلىمالىرى بۇ ىلېكىن يۇقىر   

ل ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ئوخشىشىنىڭ شەكىلدىكى نىكاھنى توغرا دەيدۇ ۋە ھەر بىر ئايا

 تويلۇقى بېرىلىشى كېرەك دەيدۇ. 

رتىدىكى ئومۇمى خەلق ھەنەپى مەزھىپىگە ۇقاراشقا ئەگەشكەنلەر ياكى ئۆز ي بۇ    

ئەگىشىدىغان ياكى شۇ يۇرتتىكى مەھكىمىدە ھەنەپى مەزھەپ پىقھىسى بويىچە 

ىكى قائىدىگە ئاساسەن ھۆكۈم قىلىدىغان بولسا ئۇ ۋاقىتتا، ئىجتىھادىي مەسىلىلەرد

 بۇ شەكىلدىكى نىكاھ ئەمەلدىن قالدۇرۇلمايدۇ. 

ئىبنى قۇدامە رەھىمەھۇلالھ: ۋەلىسىز نىكاھ توغرا ئەمەس دېگەن سۆزدىن كېيىن،     

بۇ ھەنەپى مەزھەپ ئۆلىمالىرىنىڭ خىالپىدىكى كۆپچىلىك ئۆلىماالرنىڭ قارىشى 

 دېدى. 

 ھ"بۇ نىكاھنى يۇرتنىڭ ھاكىمى سەھى دەيدۇ:ھەنەپى مەزھەپ ئۆلىمالىرى مۇنداق     

بۇزۇش توغرا بولمايدۇ،  ئۇنى ،دېگەن بولسا ياكى بۇ نىكاھنى ھاكىم قىلغان بولسا

-1مۇغنى" "ئەل]" .شۇنىڭدەك باشقا توغرا بولمىغان نىكاھنىمۇ بۇزۇش توغرا بولمايدۇ

 . [بەت-6توم 

اھنى توغرا دېگەن قاراشقا "بۇ نىك ئىبنى مۇپلىھ رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

ئەگەشكەن كىشىلەرگە نىسبەتەن ئۇالرنىڭ ئىجتىھادى ئۆزگەرسىمۇ نىكاھ 

-44ۇرۇئ" فلە"ئ]" .قىلىنغۇچىالرنىڭ ئارىسى ئايرىۋېتەلمەيدۇ، بۇ ھۆكۈمگە ئوخشاشتۇر

 . [بەت-341توم 

ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھدىن: ھاالل قىلىپ بېرىش نىكاھى شەيخۇل     

توغرىسىدا سوراپ بۇ نىكاھنى دۇرۇس دېگەن ئۆلىماالرغا ئەگەشكەن مۇسۇلمانالر قانداق 

"ئۇ ئايالنىڭ يولدىشى  قىلىدۇ؟ دەپ سورالغاندا، بۇنىڭغا جاۋاپ بىرىپ مۇنداق دېگەن:

بىلەن ئۆرپىدە ياكى ئاغزاكى بىرلىككە كېلىپ ھاالل قىلىپ بېرىشقا يول تۇتقان 

ياكى تاالق قىلىشنى مەقسەت قىلغان بولسا، بۇنداق  ساقىل ئەر ئايالىنى تاالق بولسا،

قىلىش ھارام بولىدۇ، چۈنكى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم بىر قانچە ھەدىستە بۇنداق 

ئايالنى دەسلەپتە تاالق قىلغان كىشى ئۈچۈن بۇنداق  .قىلغانالرغا لەنەت قىلغان
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ەر ئۈچۈن ئۇ ئايالنى ھاالل نىكاھ قىلدۇرۇش توغرا بولمايدۇ، ھاالل قىلىپ بېرىدىغان ئ

قىلىپ بىرىمەن دەپ تۇتۇپ تۇرۇشى توغرا بولمايدۇ، بەلكى ئۇالرنىڭ ئارىسىنى 

 بولىدۇ.  الزىمئايرىتىش 

لېكىن بۇ ئىش ئىجتىھاد بىلەن ياكى ئەگىشىش بىلەن ئاشكارا بولسا، دۇرۇس     

ىن ئېرى بىلەن بولىدۇ، يەنى ئۇ ئايال ئۆزىنىڭ ئېرىگە ھاالل بولىدۇ، ئۇنىڭدىن كېي

توي قىلسا بولىدۇ، ئۇنىڭدىن كېيىن بۇنداق قىلىشنىڭ ھارام ئىكەنلىكى بىلىنسە، 

 كىلىچەكتەكۈچلۈك قاراشتا ئۇالرنىڭ ئارىسىنى ئايرىۋېتىش كېرەك بولمايدۇ، بەلكى 

ئۆتكەن ئىشالرنى ئالالھ ئىشالرنىڭ سادىر بولۇشىنىڭ ئالدىنى ئىلىش كېرەك. ئۇنداق 

-413-414توم -  23مەجمۇئەسى" ناملىق ئەسەر غاي". "پەتىۋاالر تائاال ئەپۇ قىل

 . لەر[بەت

ئىسالم شەيخۇل لېكىن  ،مۇشۇنىڭغا ئاساسەن سىزنىڭ نىكاھىڭىز توغرا بولسىمۇ    

 نىڭئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھدىن بايان قىلىنغاندەك، بۇندىن كېيىن كىشىلەر

 چەكلىنىدۇ.  ىئۇنداق قىلىش

    ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.ئالالھ تائاال   
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