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  دۇرھااللالش نىكاھى ھارام ۋە باتىل

   

   نومۇرلۇق سوئال-109245

  :سوئال

مهن ئۇ ئايالنى نىكاھىمغا دوستۇم ئايالىنى ئۈچ تاالق قىلغانتى، 

ئىلىپ، ئاندىن بىرىنچى ئېرى بىلهن يارىشىۋېلىشى ئۈچۈن قويۇپ بهرسهم 

  بوالمدۇ؟

  : جاۋاب

ئهر ئايالىنى ئۈچ تاالق قىلغاندىن كېيىن ئۇ ئايال باشقا بىرىگه ياتلىق 

ئالالھ تائاال بۇ . بولۇپ ئايرىلمىغىچه بۇ ئايال بىرىنچى ئېرىگه ھاالل بولمايدۇ

تاالق قىلغان بولسا، ئۇ ) ئۈچ قېتىم(ئهر ئايالىنى «:  مۇنداق دېگهنھهقته

» ئايال باشقا بىرىگه ياتلىق بولمىغىچه بىرىنچى ئېرىگه ھاالل بولمايدۇ

  . ئايهت-230بهقهرە سۈرىسى 

ئهمما ئايالنى . بۇنداق نىكاھتا نىكاھنىڭ توغرا، دۇرۇس بولىشى شهرت

بۇنداق نىكاھتا . كاھ ھارامدۇرئېرىگه تهھلىل قىلىدىغان ۋاقىتلىق نى

ئايال ئىككىنچى ئېرىدىن ئايرىلىپ بىرىنچى ئېرىگه نىكاھالنماقچى ياكى 

ئهرمۇ بىر نهچچه كۈندىن كېيىن تالىقىنى بېرىشكه ماقۇل بولۇپ نىكاھىغا 

چۈنكى نىيهت تهھلىل قىلىش . ئالغان بولسىمۇ نىكاھ چۈشمهيدۇ

 55-49توم -10ئهلمۇغنى . بولغانلىقى ئۈچۈن بۇنداق نىكاھ باتىلتۇر

  .بهتلهرگه قاراڭ
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پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كۆپلىگهن ھهدىسلىرى تهھلىل 

ئهبۇداۋۇد رىۋايهت قىلغان . نىكاھىنىڭ ھاراملىقىنى ئېنىق سۆزلىگهن

تهھلىل قىلغۇچى ۋە «پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم :  بىر ھهدىسته-2076

ئهلبانىي بۇ ھهدىسنى . دېگهن»نتهھلىل قىلدۇرغۇچىغا ئالالھ لهنهت قىلسۇ

تهھلىل قىلغۇچى ئۇ ئايالنى تهھلىل نىيىتى بىلهن . سهھىه دېگهن

نىكاھىغا ئالغان ئادەم، تهھلىل قىلدۇرغۇچى دېگهن ئايالنىڭ بىرىنچى 

  . بۇ ئىككىسىگه لهنهت قىلىنغان. ئېرىدۇ

ئىبنى ماجه رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

سىلهرگه ئارىيهت ئېلىنغان بىر تىكىدىن خهۋەر بېرەيمۇ؟ «: مۇنداق دېگهن

تهھلىل قىلدۇرغۇچىغا ۋە تهھلىل . ئۇ بولسا، تهھلىل قىلدۇرغۇچىدۇر

  .ئهلبانى سهھىه دېگهن» قىلغۇچىغا ئالالھ تائاال لهنهت قىلغان

ماڭا تهھلىل قىلغۇچى ۋە «ئىبنى خهتتاب مۇنبهردە تۇرۇپ، ئۆمهر 

تهھلىل قىلدۇرغۇچى كهلسه ئىدى، مهن ئۇالرنى رەجم قىلىشقا 

  . دېگهن»بۇيرۇيمهن

تهھلىل قىلىپ بىرىنچى ئېرىگه قايتۇرۇپ بېرىشنى شهرت قىلغان 

بولسۇن ياكى شهرت قىلماستىن كۆڭلىدە نىيهت قىلغان بولسۇن ھهر 

  .ھارامدۇرئىككى ھالهتته 

بىر ئايالنى ”: ھاكىم رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىسته بىر ئادەم ئۆمهرگه

لېكىن بۇنى . ئېرىگه تهھلىل قىلىپ بېرىش ئۈچۈن نىكاھىمغا ئالدىم

نىكاھ دېگهن كۆڭۈل خاالپ . بولمايدۇ. دېگهندە، ئۆمهر ياق“ئېرى بىلمهيدۇ

. لمىسا ئايرىلغىنقىلىدىغان نهرسه ياقتۇرساڭ تۇرمۇشىڭنى داۋامالشتۇر، بو

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىدا بىز مۇنداق قىلىقنى قانخورلۇق 
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ئۇالر بۇ خىل نىكاھ بىلهن يىگىرمه يىل بىرگه بولسىمۇ زىنا . دەيتتۇق

  .دېگهن“ قىلغان بولىدۇ

ئىمام ئهھمهد بىر ئادەمنىڭ بىر ئايالنى بىرىنچى ئېرىگه تهھلىل 

ىمۇ بىلدۈرمهستىن ئالغانلىقى ھهققىدە قىلىپ بېرىش ئۈچۈن بۇ ئايالغ

بۇنىڭ بىلهن تهھلىلنى نىيهت . سورالغاندا، ئۇ تهھلىل قىلغۇچىدۇر

  .قىلغانال بولسا لهنهتكهردى بولىدۇ دېگهن

شۇڭا سىزنىڭ ئۇ ئايالنى تهھلىل نىيىتى بىلهن ئېلىشىڭىز ھاالل 

 زىنا نىكاھ باغالنمايدۇ، بهلكى. بۇ چوڭ گۇناھالردىن سانىلىدۇ. ئهمهس

  .قىلغانلىق بولىدۇ

  ئالالھ ھهممىدىن ياخشى بىلگۈچدۇر

  


