
 

 مهن ئايالىمنىڭ سىڭلىسىغا مهھرەم بوالالمدىم؟ 

  ]ئۇيغۇرچه[

  

  ﴾﴿هل �خت �لز�جة تعت�من ��حا���

] باللغة �أل�يغو�ية[   

 
  ۇسهيمىينسالىه ئئىبنى مۇھهممهد شهيخ : مۇپتى

�لعثيم/صالح بن +مد �لشيخ : ��ف#  

 

سهيپىددىن ئهبۇ ئابدۇلئهزىز: تهرجىمه قىلغۇچى  

ن �بو عبد �لعزيزسيف �4ي: ��2جم  

 

 

تهمكىنى. ن: تهكشۇرۇپ بىكىتكۇچى  

تمكي>. :: ��ر�جعة  

 

 

 

پر ھوقۇقى مۇسۇلمانالرغا مهنسۇىنهش  

 

1414141433331111    –––– 20 20 20 2010101010    

 



 1

 ڭلىسىغا مهھرەم بوالالمدىم؟ مهن ئايالىمنىڭ سى

   نومۇرلۇق سوئال-32689

  :سوئال

بۇ ھهقته تهپسىلى . ئايالىمنىڭ سىڭلىسى مهن ئۈچۈن مهھرەم ھېسابلىنامدۇ؟

  .چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمهن

  : جاۋاپ

   .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھقا خاستۇر

بلىنىدۇ، ئۇ قىز بىلهن ئهر كىشىگه نىسبهتهن ئايالىنىڭ سىڭلىسى يات ھېسا

قول ئىلىشىپ كۆرۈشۈش، ئايرىم جايدا بىرگه تۇرۇش ۋە ئۇنىڭغا باشقىچه قاراش توغرا 

  .بولمايدۇ

بهزىلهر ئۇ قىز ھهدىسىنىڭ يولدىشى بىلهن توي قىلىشى دۇرۇس بولمىغانلىقى 

سهۋەبىدىن، ھهدىسىنىڭ يولدىشى ئۇ قىز بىلهن قول ئىلىشىپ كۆرۈشۈشى، بىرگه 

بۇ يهردىكى چهكلىمه . ە قاراشلىرى دۇرۇس بولىدۇ دەيدۇ، بۇ خاتا چۈشهنچىدۇرتۇرۇشى ۋ

ئهرنىڭ ئىككى ھهمشىرىنى بىرال ۋاقىتتا ئهمرىگه ئېلىشى كۆزدە تۇتۇلغان بولۇپ، 

خۇددى ئهركىشى ئايالىنىڭ ھاممىلىرى بىلهن نىكاھلىنىشىنىڭ جايىز 

ىرىنىڭ بىرال ۋاقىتتا كهرىمدە ئىككى ھهمش-قۇرئان. ئهمهسلىكىنىڭ ئوخشىشىدۇر

بىر كىشىنىڭ نىكاھىدا بولىشىنىڭ چهكلهنگهنلىكى بايان قىلىنغان، ئالالھ تائاال 

ئىككى ھهمشىرىنى بىرال ۋاقىتتا «: نىكاھلىنىش چهكلهنگهن ئايالالرنى بايان قىلىپ

ئايهتنىڭ بىر - 23سۈرە نىسا . [دېگهن» ئهمرىڭالردا ساقلىشىڭالر ھارام قىلىندى

  ].قىسمى

ئايال كىشىنىڭ «: غهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىستهپهي

بىلهن بىرگه بىرال ) دادىسىنىڭ ھهمشىرىسى ياكى ئانىسىنىڭ ھهمشىرىسى(ئۆزىنىڭ 

نومۇرلۇق ۋە -4821بۇخارىيدا . [»ۋاقىتتا بىر ئهرنىڭ ئهمرىدە بولىشىنى چهكلىگهن

بۇ يهردىكى چهكلىمه ئىككى  ].ىنغان نومۇرلۇق ھهدىسته رىۋايهت قىل-1408مۇسلىمدا 
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ھهمشىرىنى بىرال ۋاقىتتا نىكاھىغا ئىلىش بولۇپ، سىڭلىسى ھهدىسىنىڭ يولدىشىغا 

  .ئهبهدىي ھارام قىلىنمىغان

بىر قىز، تۇرمۇشلۇق : پهزىلهتلىك شهيخ مۇھهممهد ئىبنى سالىه ئۇسهيمىندىن

ھهدىسى . اچمايدۇبولغان ھهدىسىنىڭ ئۆيىدە تۇرىدۇ، ھهدىسىنىڭ يولدىشىدىن ق

دەپ   بۇ توغرىمۇ؟ . يولدىشىم سىڭلىمغا نىسبهتهن ۋاقىتلىق ھارام قىلىنغان؟ دەيدۇ

بۇ ئايالنىڭ مهن يولدۇشۇمنىڭ نىكاھىدا بولغان ۋاقىتتا : سورىغاندا، شهيخ

سىڭلىم يولدۇشۇمغا . يولدۇشۇمنىڭ سىڭلىم بىلهن توي قىلىشى توغرا ئهمهس

س بهلكى مهلۇم ۋاقىتقىچه ھارام قىلىنغان دېگهن چۈشهنچىسى توغرا ئهبهدىي ئهمه 

ئۇ ئايالنىڭ يولدىشى مهلۇم ۋاقىتقىچىلىك توي قىلىشى . چۈشهنچه ئهمهس

  .چهكلهنگهن ئايالالرغا مهھرەم بواللمايدۇ

ياكى دۇرۇس بولغان باشقا ) تۇغقان-ئۇرۇغ(نهسهب تهرەپتىن : مهھرەم دېگهن

بىلهن توي قىلىشى ئهبهدىي دۇرۇس ) ئېمىلداشلىقكۈيئوغۇللۇق ۋە (يولالر

ئاتىلىرىڭالر ئالغان «: ئالالھ تائاال بۇ توغرىدا مۇنداق دەيدۇ. بولمايدىغان كىشىلهردۇر

، بۇ )ئهپۇ قىلىنىدۇ(ئايالالرنى ئالماڭالر، لېكىن بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئالغان بولساڭالر 

!. ۇر، بۇ نېمىدېگهن يامان ئادەتھهقىقهتهن يامان ئىشتۇر، ئۆچ كۆرۈلىدىغان قىلىقت

سىلهرگه ئانىلىرىڭالرنى، قىزلىرىڭالرنى، ھهمشىرىلىرىڭالرنى، ئاتاڭالرنىڭ 

ھهمشىرىلىرىنى، ئاناڭالرنىڭ ھهمشىرىلىرىنى، قېرىندىشىڭالرنىڭ قىزلىرىنى، 

ھهمشىرەڭالرنىڭ قىزلىرىنى، سۈت ئانىلىرىڭالرنى، ئېمىلداش ھهمشىرەڭالرنى، 

) باشقا ئهردىن بولغان(ى، سىلهر بىر يهردە بولغان ئاياللىرىڭالرنىڭ قېيىن ئاناڭالرن

بۇ شهرت ئهمهس، ئۆيدە تهربىيىلهنمىگهن (ئۆيۈڭالردا تهربىيىلهنگهن قىزلىرىنى 

ئهگهر سىلهر ئۇالرنىڭ ئانىلىرى بىلهن بىر . ئېلىش ھارام قىلىندى) بولسىمۇ

ساڭالر ھېچ گۇناھ يوقتۇر، يهنه ئۆز تۆشهكته بولمىغان بولساڭالر، بۇ چاغدا ئۇالرنى ئال

پۇشتىڭالردىن بولغان بالىلىرىڭالرنىڭ ئاياللىرىنى ئېلىشىڭالر ۋە ئىككى 

لېكىن . ھهمشىرىنى بىر ۋاقىتتا ئهمرىڭالردا ساقلىشىڭالر ھارام قىلىندى

 ئالالھ. ئهپۇ قىلىنىدۇ) يهنى جاھىلىيهت دەۋرىدە قىلغىنىڭالر(ئۆتكهنكىلهر 
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سۈرە نىسا [» .ناھايىتى مېهرىباندۇر) بهندىلهرگه(ەت قىلغۇچىدۇر، ھهقىقهتهن مهغپىر

ئالالھ بۇ ئايهتته ئاياللىرىڭالرنىڭ ھهمشىرىلىرى دېمىدى، پهقهت ].  ئايهتلهر-22-23

شۇنىڭغا ئاساسهن  .ئىككى ھهمشىرىنى بىرال ۋاقىتتا نىكاھىغا ئىلىشنى چهكلىدى

قىتلىق چهكلىمه بار دېگهن ئايالغا بىزنىڭ سىڭلىم بىلهن يولدۇشۇمنىڭ ئارىسىدا ۋا

بۇ سۆز توغرا ئهمهس، بۇ يهردىكى چهكلىمه ۋاقىتلىق : قىلىدىغان نهسىهىتىمىز

چهكلىمه ئهمهس بهلكى ئىككى ھهمشىرىنى بىرال ۋاقىتتا نىكاھىغا ئىلىشتىن 

ئىككى ھهمشىرىنى « :توسقان چهكلىمىدۇر، شۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھ تائاالمۇ قۇرئاندا

   .دېگهن»ىتتا ئهمرىڭالردا ساقلىشىڭالر ھارام قىلىندىبىرال ۋاق 

  .نبهتكه قارالسۇ-877توم -2 ئىبنى ئۇسهيمىن پهتىۋاالر توپلىمى 

  


