
 

ئهرلهرنىڭ ئايالالر بىلهن قۇچاقلىشىپ 

 نىڭ ھۆكمىىكۆرۈشۈش

  ]ئۇيغۇرچه[

 ﴾﴿حكم 
�عانقة 
لرجل للمر��

] باللغة 
أل�يغو�ية[  

 
  شهيخ ئهبدۇلئهزىز ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى باز: مۇپتى

 عبد 
لعزيز بن عبد 
هللا بن با%
لشيخ : 
�ف�

 

 

سهيپىددىن ئهبۇ ئابدۇلئهزىز: تهرجىمه قىلغۇچى  

سيف 
/ين �بو عبد 
لعزيز: 
�-جم  

 

تهمكىنى. ن: تهكشۇرۇپ بىكىتكۇچى  

تمكي4. 2: 
�ر
جعة  

 

پر ھوقۇقى مۇسۇلمانالرغا مهنسۇىنهش  

 

1414141433331111    –––– 20 20 20 2010101010    

 

 



 1

 نىڭ ھۆكمىىهرلهرنىڭ ئايالالر بىلهن قۇچاقلىشىپ كۆرۈشۈشئ

   نومۇرلۇق سوئال- 12879

تۇغقانلىرى ۋە باشقا يات ئايالالر بىلهن -ئۆزىنىڭ يېقىن ئايال ئۇرۇق

بوالمدۇ قۇچاقلىشىپ كۆرۈشۈش توغرىمۇ؟ بۇ ھهقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى 

  .سورايمىز؟

ەردىگارى بولغان ئالالھقا بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋ

  . خاستۇر

- بۇ سوئالنى سورۇغۇچى قېرىندىشىمىز ۋە باشقا بۇرادەرلهر يات قىز

خانىمالر بىلهن قول ئېلىشىپ كۆرۈشۈشنىڭ توغرا ئهمهسلىكىنى بىلگهن 

بولسا، ئهلۋەتته ئۇالر بىلهن قۇچاقلىشىپ كۆرۈشۈشنىڭ توغرا ئهمهسلىكى 

تۇغقان بولسىمۇ - ئۇرۇق. شىدۇۋە قاتتىق چهكلهنگهنلىكى ئايدىڭلى

مهھرىمى بواللمايدىغان ئايال تۇغقانلىرى شهرىئهت ھۆكمىدە يات ئايالالرغا 

  .ئوخشاشتۇر

يهنى دادىنىڭ (ئهمما ئايال تۇغقانلىرى ئىچىدىن ھاممىلىرىغا ئوخشاش 

يېقىن تۇغقانلىرى ) ئايال بىر تۇغقىنى ياكى ئانىنىڭ ئايال بىر تۇغقىنى

ئهمما ئۇالر بىللهن .  كۆرۈشۈش دۇرۇس بولىدۇبىلهن قول ئېلىشىپ

چۈنكى . (قۇچاقلىشىپ ۋە سۆيۈشۈپ كۆرۈشۈشتىن چهكلهنگهن ئهۋزەل

بۇنداق قىلغاندا شهھۋەت قوزغىلىشنىڭ ئېهتىماللىقى بار ۋە بۇ ئىشنىڭ 

ھۆرمهت يۈزىسىدىن ئۇالرنىڭ بېشى ۋە .) ئالدىنى ئېلىشتىن ھېسابلىنىدۇ

  .ىدۇپېشانىسىغا سۆيۈپ قويسا بول

شهيخ ئىبنى باز رەھىمهھۇلالھتىن بۇ ھهقته سورالغىنىدا شهيخ 

  :جاۋاپ بهرگهن تۆۋەندىكىدەك 
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- مهن رىياد شهھىرىدە تۇرىمهن، ئۇ يهردە مىنىڭ يېقىن ئۇرۇق: سوئال

، مهن )ھاممامنىڭ قىزلىرى، تاغامنىڭ ئايالى ۋە قىزلىرى(تۇغقانلىرىم بار 

ئۇالر بىلهن قول ئىلىشىپ ئۇالرنى زىيارەت قىلغىلى بارغىنىمدا 

ئۇالر ھىجابسىز مهن بىلهن بىرگه . كۆرۈشىمهن ۋە سۆيۈپ قويىمهن

بۇنداق . ئولتۇرىدۇ، مهن بۇنىڭدىن قاتتىق ئارامسىزلىق ھېس قىلىمهن

ئهھۋال خىلى كۆپ رايونالردا ئومۇملىشىپ قالدى، بۇنداق ئهھۋال ئاستىدا 

نچه بېرىشىڭالرنى نېمه قىلىشىمىز كېرەك؟ بۇ ھهقته تهپسىلى چۈشه

  .ئۈمىد قىلىمهن

بۇ شهرىئهتكه زىت بولغان ناچار ئادەت بولۇپ، سىزنىڭ ئۇالر بىلهن : جاۋاپ

. قول ئېلىشىپ كۆرۈشۈشىڭىز ۋە سۆيۈپ كۆرۈشۈشىڭىز توغرا ئهمهس

چۈنكى تاغىڭىزنىڭ ئايالى، قىزلىرى ۋە ھاممىڭىزنىڭ قىزلىرىغا سىز 

ئالالھ تائاال بۇ . جابلىنىشى كېرەكئۇالر سىزدىن ھى. مهھرەم بواللمايسىز

سىلهر پهيغهمبهرنىڭ ئاياللىرىدىن بىر نهرسه ...«: ھهقته مۇنداق دەيدۇ

بولساڭالر، پهردە ئارقىسىدىن سوراپ ئېلىڭالر، مۇنداق ) ئالماقچى(سوراپ 

ىمۇ ئهڭ پاك قىلىش سىلهرنىڭ دىللىرىڭالرنىمۇ، ئۇالرنىڭ دىللىرىن

ئالىمالرنىڭ توغرا ]. ئايهتنىڭ بىر قىسمى- 53ئهھزاب سۈرىسى [» ...تۇتىدۇ

قارىشىدا بۇ ئايهتنىڭ ھۆكمى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ۋە باشقا بارلىق 

بۇ ئايهتنىڭ ھۆكمىنى . مۆمىنلهرنىڭ ئايالى ئۈچۈن ئومۇمدۇر

رنىڭ سۆزى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ئاياللىرىغىال خاس دېگۈچىله

ئالالھ تائاال ئايالالرنىڭ يات ئهرلهرگه . توغرا ئهمهس ھهم ئىسپاتى يوقتۇر

زىننهتلىرىنى ئهرلىرىدىن، «: كۆرۈنمهسلىكى توغرىسىدا مۇنداق دېگهن

نۇر سۈرىسى […» ئاتىلىرىدىن، يا قېيىن ئاتىلىرىدىن، يا ئوغۇللىرىدىن
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تىسنا قىلغانالرنىڭ سىز ئالالھ ئايهتته ئىس].  ئايهتنىڭ بىر قىسمى- 31

قاتارىدىن ئهمهس، ئۇنداق بولغاندىن كېيىن سىز تاغىڭىزنىڭ ئايالى، 

قىزلىرى ۋە ھاممىڭىزنىڭ قىزلىرىغا نىسبهتهن يات ئهر كىشىنىڭ 

سىز ئۇالرغا بۇ پهتىۋانى . ئورنىدا، يهنى سىز ئۇالرغا مهھرەم بواللمايسىز

بىز . دۇرۇشىڭىز الزىميهتكۈزۈشىڭىز ۋە ئۇالرغا شهرىئهتنىڭ ھۆكمىنى بىل

يۇقىرىدا دېگىنىمىزدەك ئۇالرنىڭ ئۆيىگه بارغاندا قول ئېلىشىپ ياكى 

  .قۇچاقلىشىپ كۆرۈشمهستىن پهقهت ئاغزاكى ساالمالشسىڭىز بولىدۇ

بىر ئايال پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا بهيئهت قىلىش ئۈچۈن قولىنى 

ات ئايالالر بىلهن قول مهن ي«: سۇنغاندا، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئۇ ئايالغا

ئائىشه رەزىيهلالھۇئهنهادىن رىۋايهت . »ئېلىشىپ كۆرۈشمهيمهن دېگهن

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ھهرگىزمۇ يات ئايالالرنىڭ قولىنى «قىلىنىدۇكى، 

ئائىشه . دېگهن» ئۇالردىن ئاغزاكى بهيئهت ئالدى. تۇتمىدى

ۋايهت قىلىنغان توغرىسىدا رى" ئىپپهت قىسسىسى"رەزىيهلالھۇئهنهادىن 

مهن سهپۋان ئىبنى مۇئهتتهلنىڭ ئاۋازىنى «: ھهدىسته، مۇنداق دەيدۇ

ئاڭلىغان ۋاقتىمدا يۈزۈمنى ياغلىق بىلهن ئورىۋالدىم، ئۇ ھىجاب پهرز 

بۇخارى ۋە مۇسلىم [» .قىلىنىشتىن ئىلگىرى مېنى كۆرگهن ئېدى دەيدۇ

ايالالرنىڭ يات بۇ ھهدىس ھىجاب ئايىتى چۈشكهندىن كېيىنمۇ ئ]. رىۋايىتى

  .ئهرلهردىن يۈزىنى ياپىدىغانلىقىنى ئىسپاتالشقا يېتهرلىك دەلىلدۇر

ئهر كىشى شهھۋەتسىز ئۆزىنىڭ چوڭ ياكى كېچىك قىزلىرىنى سۆيۈپ 

ئهبۇبهكرى . ئهمما چوڭ بولسا مهڭزىگه سۆيۈپ قويۇش كېرەك. قويسا بولىدۇ

زىگه سۆيۈپ رەزىيهلالھۇئهنهۇ قىزى ئائىشه رەزىيهلالھۇئهنهانىڭ مهڭ

دادىنىڭ باالغهتكه يهتكهن قىزنىڭ ئېغىزىغا سۆيۈپ قويۇشى . قوياتتى
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شۇنىڭدەك قىزالرمۇ دادىسىنىڭ . ياخشى بولمايدۇ ۋە تهرك ئهتكىنى ئهۋزەل

  . بېشى، قولى ۋە پېشانىسىغا سۆيۈپ قويسا بولىدۇ

ئۇالرغا . ئالالھ بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ ئهھۋالىنى ئىسالھ قىلسۇن

  . ۈشىنىدىغان توغرا چۈشهنچه ئاتا قىلسۇندىننى چ

  .ئالالھ ياخشىلىققا مۇۋەپپهق قىلغۇچىدۇر

 
  

  

  

  

  

  

  


