
 
 

پاھىشە قىلمىغان جۇرۇپ جىٌ 

 كېچىسً قىس چىقمىدي

 [ئۇيغۇرچە] 

 دخل بها زوجها فىجدھا لُسث بكرًا وھٍ لم جفعل
  الفاحشة قط

[باللغة األوَغىرَة]  

  

ِۇھەِّەد ضاٌىھ ئەٌّۇٔەججىد:  مۇپتى   
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پاھىشە قىلمىغان جۇرۇپ جىٌ 

 كېچىسً قىس چىقمىدي

 ٔوِۇرٌۇق ضوئاي 40278

  

 : ضوئاي

. پۈتۈْ ئىػٍىرىّدا ئاٌالھتىٓ لورلىّەْ. ِەْ ِۇضۇٌّاْ بىر ئاياٌّەْ

ِۇٔاضىۋىتىّىس . خۇددى ئۆزۈِدەن ئېطىً بىر ئەرگە ياتٍىك بوٌغأتىُ

بىرىّىسٔي ھۆرِەتٍەظ، - ِۇھەببەت، بىر . ٔاھايىتي ياخػي ئىدى

ٌېىىٓ . ئىٕالٍىك، ئائىٍىّىسٔي ضۆيۈظ ھەِّىطي توٌۇق ئىدى

بۇ وۈٍٔەردە . ئەپطۇضىي، غاِاي وېّە خاٌىّىغاْ تەرەپتىٓ چىمىپ لاٌدى

ٌېىىٓ ِەْ زىٕا لىٍغاْ . ِېٕىڭ لىس ئەِەضٍىىىّٕي وەغپ لىٍدۇق

ِۇغۇ ئېرىّدىٓ باغما ھېچىىُ ِېٕىڭ لوٌۇِٕىڭ ئۈچىٕي . ئەِەضّەْ

 .تۇتۇپ بالماْ ئەِەش

 :جاۋاب

 ئېرىڭىس دىيأەتٍىه ۋە ئەلىٍٍىك وىػي بوٌۇپ، ضىسگە  راضتىٕال 

چۈٔىي . ئىػۀطە، ئۇٔىڭ ضىسٔىڭ ضۆزىڭىسگە ئىػٕىػي وېرەن

لىسٌىمٕىڭ يولىٍىػي جىٕطىي ئااللە بىٍۀال ئەِەش، بەٌىي ٔۇرغۇْ 

لىسٌىمي يولاٌغاْ لىسٔىڭ ھەِّىطىٕي زىٕا . ضەۋەبٍەر بىٍەْ بوٌىدۇ

بۇ ضىٍەرٔىڭ بىرٌىىتە ضىسٔىڭ لىس . لىٍدى دېيىػىە بوٌّايدۇ

 ئەِّا بەزىدە . ئەِەضٍىىىڭىسٔي وەغپ لىٍغىٕىڭالرغا ئاضاضەْ غۇٔداق
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ئاراڭالردا جىٕطىي ِۇٔاضىۋەت ئۆتىەْ بوٌطىّۇ لىسٌىك پەردىطي 

بۇ لىسٌىك .  يىرتىٍّايدىغاْ، لاْ چىمّايدىغاْ ئەھۋاٌالرِۇ بار

پەردىطىٕىڭ ھەِّە ئاياٌدا ئوخػاظ بوٌّىغأٍىمي ضەۋەبتىٓ بوٌۇپ، 

ِۇٔداق . بەزىٍەرٔىڭ پەردىطي رېسىٕىىدەن ضوزۇٌىدىغاْ لاتتىك وېٍىدۇ

 . پەردىٍەر جىٕطىي ئااللە ئۆتىۈزۈظ بىٍەْ يىرتىٍّايدۇ

دوختۇرالرغا بۇ ِەضىٍە . ئۇٔي ئوپېراتطىيە لىٍىپ وېطىػىە توغرا وېٍىدۇ

.  ٔاھايىتي ئېٕىمتۇر

لىسٌىك پەردىطي پەلەتال ِاددىي بىر ئاالِەت بوٌۇپ،  ئۇٔىڭ بىٍەْ ئاياي 

غۇڭا . وىػىٕي لىس ياوي يوٌدىٓ چىمماْ دەپ باھاٌىغىٍي بوٌّايدۇ

ِەھىىّىٍەردە ئاياٌالرٔي لىسٌىك پەردىطي يىرتىك چىممأٍىمي ضەۋەبٍىه 

 . چۈٔىي ئۇ ٔۇرغۇْ ضەۋەبٍەر بىٍەْ يىرتىٍىپ وېتىدۇ.  ئېيىبٍىّايدۇ

ئۇٔدالتا لىسٌىك پەردىطىٕىڭ يىرتىٍّىغأٍىمي ئۇ ئايإٌىڭ لىس 

غۇٔىڭدەن ئۇٔىڭ يولاٌغأٍىمي ئۇٔىڭ .  ئىىۀٍىىىگە دەٌىً بوالٌّايدۇ

ضىٍەرٔىڭ دوختۇرغا بېرىپ ِەضىٍىٕي . ئەوطىگە دەٌىً بوالٌّايدۇ

 . ئايدىڭالغتۇرۇغۇڭالرٔي تەۋضىيە لىٍىّەْ

. ئېرىڭىس ئاٌدىراپ ھۆوۈَ بەرِەضتىٓ، ئويالپ لارار بېرىػي الزىُ

خوتۇٕٔىڭ - بىٍىڭالروي، غەيتإٔىڭ ئەڭ خوغاي بوٌىدىغاْ ئىػي ئەر 

غەيتإٔىڭ بۇ ھىيٍىطىگە ئاٌدأّاضٍىك ۋە غەيتأغا . ئارىطىٕي ئايرىػتۇر

» :بىر ھەدىطتە ِۇٔداق دەپ وەٌگەْ. ئايرىع پۇرضىتىٕي بەرِەضٍىه الزىُ

. غەيتأالرٔىڭ ئاتىطي ئىبٍىص ئورۇٔدۇلىٕي ضۇ ئۈضتىگە لويۇپ ئوٌتۇرىدۇ

 ئۇالر ئۇٔي لىٍىپ . ئۇ ھەِىػە غەيتأٍىرىٕي ياِاْ ئىػالرغا بۇيرۇپ تۇرىدۇ
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وەٌدىُ بۇٔي لىٍىپ وەٌدىُ دەپ لايتمىٕىدا، ئۇالرٔي ھېچ ئىع 

خوتۇٕٔي - بىراۋ ِەْ بۈگۈْ پاالٔي ئەر . لىٍّىدىڭالر دەيدۇ

ئاجراغتۇرىۋېتىپ وەٌدىُ دېطە، ھە، ئەڭ ياخػىطىٕي لىٍىپطەْ دەپ 

ضىسٔىڭ ئۆزىڭىسگە . (ِۇضٍىُ رىۋايىتي)« ئۇٔىڭغا ئاپىرىٓ ئولۇيدۇ

 .ئىػۀچىڭىس واِىً بوٌىدىىەْ ئىسىڭىسٔىڭ غەوٍۀّەضٍىىىي الزىُ

 


