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 جهمئىيهتنى زىنادىن قانداق ساقالش كېرەك

   نومۇرلۇق سوئال-88051

  : سوئال

ھازىرقى جهمئىيهتته زىنا قىلغۇچى ئهر ۋە زىنا قىلغۇچى ئايال 

ئۈستىدىن تۆت نهپهر گۇۋاھچىنى قانداق تهيياراليمىز؟، ئۇالرنىڭ زىنا 

قىلغانلىقىنى قانداق مۇقىمالشتۇرىمىز؟، مۇسۇلمان ياشلىرىغا زىنادىن 

  .داق نهسىههت قىلىمىز؟ئىبارەت بولغان قهبىه قىلمىش توغرىسىدا قان

  : جاۋاب

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا 

  .خاستۇر

ئالىمالر زىنانى ئىسپاتالشتا تۆت تۈرلۈك پرىنسىپنى : بىرىنچى

  :ئوتتۇرىغا قويدى

  ).يهنى تۆت نهپهر كىشىنىڭ زىناغا گۇۋاھچى بولىشى(گۇۋاھچىلىق -1

  .نىڭ ئىقرار قىلىشى زىنا قىلغۇچىالر-2

  .ئايالنىڭ ئېغىر ئاياق بولىشى)دېدەك(ئېرى ۋە خوجايىنى بولمىغان  -3

ئالالھ بىلهن قهسهم قىلغان بولسا،  ئېرى ئايالىنى زىنا قىلدى دەپ-4

زىنادا . ئايالى ئېرىنىڭ سۆزىگه رەت قايتۇرمىغان بولىشىدىن ئىبارەت

ىنىڭ گۇۋاھلىقى ھۆكۈم قىلىشتا ئىشهنچلىك بولغان تۆت نهپهر كىش

بىلهن ئايالنىڭ بىرگه بولغانلىقىنى -تۆت نهپهر كىشىنىڭ ئهر. شهرت

ئاشكارا كۆرگهنلىكىنى -پىچاقنىڭ غىالپتىكىدەك ھالهتته ئوچۇق

ئهگهر گۇۋاھچىالر زىناخورالرنى كېيىمسىز . سۈپهتلهپ بېرەلىشى الزىم
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دە كۆرۈپ، يالىڭاچ ھالهتته كۆرگهن ياكى ئۇالرنى مهلۇم شهكىل ھهرىكهتلهر

. پىچاقنىڭ غىالپتىكى ۋاقتىنى كۆرەلمىگهن بولسا ئۇ زىنا ئىسپاتالنمايدۇ

گۇۋاھچىالر بىز : شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىين بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن

پىچاقنىڭ غىالپنىڭ ئىچىدە ئىكهنلىكىنى كۆردۇق دېگهندىن ئىبارەت 

هيرىدە ئۇنىڭ غ. بولغان ئوچۇق لهۋزىلهر بىلهن گۇۋاھلىق بېرىشى الزىم

كۆرۈلگهن باشقا ئىسپاتالر بىلهن زىناغا ھۆكۈم قىلىنىپ جازا ئىجرا 

  . قىلىنمايدۇ

. يۇقىرىدا دېيىلگهندەك زىنانىڭ ئىسپاتلىنىشى ناھايىتى قىيىن ئىش

ئهگهر مهن بىراۋنىڭ "ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ زامانىسىدا بىر ئادەمنىڭ 

، بۇ گۇۋاھچىلىق قوبۇل ئىككى يوتا ئارىلىقىدا بولغانلىقىنى كۆرسهممۇ

قىلىنمايدۇ دېگىنىگه ئوخشاش، شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيهمۇ 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم زامانىسىدىن ئۆز زامانىسىغىچه تۆت 

گۇۋاھچىنىڭ گۇۋاھلىق بېرىشى بىلهن زىنا ئىسپاتلىنىپ 

ل باقمىغانلىقىنى ئېيتقان، شۇنىڭدەك بىزمۇ تا ھازىرغا قهدەر زىنانىڭ ئۇ يو

بىلهن ئىسپاتالنغانلىقىنى بىلمهيمىز، چۈنكى ئۇ ناھايىتى مۈشكۈل بولغان 

  .قېيىن بىر ئىشتۇر

شهرىئهتنىڭ زىنا ئۈستىدىن گۇۋاھلىق بېرىشتىكى قاتتىق ئۆلچىمى 

يهنىال شهرىئهت ئۆزى ئىرادە قىلغان مهنپهئهتنى ئهمهلىيلهشتۈرۈشتىن 

اھىشه ئىشالرنىڭ ئالدىنى ئىبارەت بولۇپ، بهندىلهرنىڭ ئهيبىنى يوشۇرۇش، پ

ئابرۇيىغا تاجاۋۇز -ئېلىش، جهمئىيهتنى بۇزۇقچىلىقتىن، كىشىلهرنىڭ يۈز

  .قىلىشتىن ۋە نهسهبنىڭ ئارىلىشىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئىلىشتۇر
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خۇسۇسهن بۇ يهردىكى : " ئىمام قۇرتۇبى رەھىمهھۇلالھ ئۆز تهپسىرىدە

تۆت نهپهر گۇۋاھچى تهلهپ باشقا ئىشالردا ( تۆت نهپهر گۇۋاھچىنىڭ بولىشى

ئالالھنىڭ داۋا قىلغۇچىغا قاتتىق قول بولۇش ۋە بهندىلهرنىڭ ) قىلىنمايدۇ

  .ئهيىبنى يوشۇرۇش ئۈچۈندۇر

ياشلىرىمىزنى ۋە جهمئىيتىمىزنى زىنا ۋە بۇزۇقچىلىقتىن : ئىككىنچى

مۇداپىئه قىلىشتا ئالدى بىلهن دۆلهت، جهمئىيهت ۋە ھهر قايسى ساھهلهر 

بۇ بولسا ئاممىۋى مهسئۇلىيهت، . چ چىقىرىشى الزىمئورتاق كۈ

جهمئىيهتنىڭ ساغالملىقىنى رېئاللىققا ئايالندۇرۇش زىنا ۋە 

  :بۇزۇقچىلىقتىن ساقلىنىدىغان تۆۋەندىكى سهۋەبلهر بىلهن بولىدۇ

زىنانىڭ چوڭ گۇناھلىقىنى خهلققه چۈشهندۈرۈش ۋە تارقىتىش، زىنا -1

راملىقىغا ۋە قهبىه پهسكهش چوڭ گۇناھالردىن بولۇپ، ئۇنىڭ ھا

بۇ قىلمىش بولسا، . قىلمىشلىقىغا شهرىئهت ۋە ئهقىل بىرلىككه كهلگهن

كۆپلىگهن ئۈممهتلهرگه مۇسىبهتلهرنىڭ يېتىشىگه، ھاالك بولىشىغا، 

  . شۇنداقال ئاقىۋىتىنىڭ دوزاخ بولىشىغا سهۋەب بولغان

ۆلتۈرۈشتىن ناھهق ئادەم ئ: "ئىمام ئهھمهد رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دېگهن

ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە بۇ ھهقته ". قالسا زىنا ئهڭ چوڭ گۇناھتۇر

زىناغا يېقىنالشماڭالر، چۈنكى ئۇ قهبىه ئىشتۇر، يامان «: مۇنداق دەيدۇ

شهيخ ئابدۇرەھمان سهئدىي يۇقىرىقى . ئايهت-32ئىسرا سۈرىسى » يولدۇر

 زىنانى قهبىه ئىش، يامان ئالالھ تائاال: "ئايهتنى تهپسىرلهپ مۇنداق دېگهن

يول دەپ سۈپهتلىدى، پاھىشه بولسا شهرىئهت، ئهقىل ۋە ئىنسان تهبىئىتىدە 

بۇ گۇناھ ، ئالالھنىڭ . بۇزۇقچىلىق دەپ ھېسابالنغان قىلمىشتۇر

چهكلىمىلىرىگه تاجاۋۇز قىلىش، ئايال كىشىنىڭ ھهققىگه تاجاۋۇز 
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ۋۇز قىلىش، ئايال كىشى ئانىسىنىڭ ھهققىگه تاجا-قىلىش، ئايال كىشى ئاتا

ئېرىنىڭ ھهققىگه تاجاۋۇز قىلىش، ئائىله ۋە نهسهبلهرنى بۇزۇشتىن ئىبارەت 

قهبىه ئىشالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ، بۇ گۇناھقا قهدەم 

بېسىشنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ خهتهرلىك ئىكهنلىكى توغرىسىدا چۈشهنچه 

  ".بېرىدۇ

 زىنانىڭ يامراپ كېتىشىدىن كېلىپ چىقىدىغان ئاقىۋەتنى -2

زىناخورلۇق ۋە پاھىشىنىڭ جهمئىيهتته يامراپ . ياشالرغا چۈشهندۈرۈش

كېتىشىنىڭ تهسىرى بولسا، ئائىله ۋە جهمئىيهت مۇقىملىقىغا تهھدىت 

يهتكۈزۈپال قالماستىن، ھارامدىن باال تۇغۇلۇشى، ئائىلىنىڭ ۋەيران بولىشى، 

رنىڭ يېتىم بولۇپ ناچار ئهخالقالرنى ئۆزىگه ئۆزلهشتۈرۈشى، بالىال

ئاجرىشىش نىسبىتىنىڭ ئۆرلهپ كېتىشى، جىنايى قىلمىشالرنىڭ كهڭ 

شۇنداقال بۇالر . كۆلهمدە تارقاپ كېتىشى بۇنىڭ تىپىك مىسالىدۇر

ئىنسانالر جهمئىيىتىنىڭ ئارقىغا چېكىنىشى ۋە مهدەنىيىتىنىڭ ۋەيران 

  .دۇربولىشىنىڭ سىگنالى

 شهرىئهت ھاالل يول بىلهن جىنسى مۇناسىۋەت قىلىش يوللىرىنى -3

كۆرسىتىپ، شهرىئهت ئىنسانالرنىڭ نورمال تۇرمۇش قۇرۇشىغا تهرغىب 

توي قىلىش . قىلىش بىلهن بىرگه، نىكاھ قانۇن پرىنسىپلىرىنى تۇرغۇزدى

يهنى نىكاھلىنىش پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننىتى بولۇپ، ساغالم 

ول بىلهن نىكاھالنغان كىشىلهرنىڭ ئىمانى تولۇقلىنىدۇ ۋە شۇ سهۋەبلىك ي

بۇ ئارقىلىق ئهخالقلىق . ئۆزى ۋە ئايالىنى يامان ئىشالردىن ساقالپ قالىدۇ

بىر جهمئىيهتنىڭ بهرپا بولىشىغا تۆھپه قوشقان ھېسابلىنىپ ئالالھتىن 

  .چهكسىز ئهجىرلهرگه ئېرىشىدۇ
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ا توسالغۇ بولىدىغان ئامىلالرنى  ياشالرنىڭ تۇرمۇش قۇرۇشىغ-4

توي قىلىشقا قۇربى يهتمىگهنلهرگه جهمئىيهت . يوقىتىشقا تىرىشىش

  . ماددىي ۋە مهنىۋى جهھهتلهردىن ياردەم بېرىشى الزىم

 ئايىتىنى تهپسىر -32سۈرە نۇرنىڭ مۇنۇ  ئىمام قۇرتۇبىي رەھىمهھۇلالھ 

ياخشى قۇل ۋە ياخشى ئاراڭالردىكى بويتاق ئهر، ئايالالرنىڭ ۋە «قىلىپ، 

چۆرىلىرىڭالرنىڭ بېشىنى ئوڭالپ قويۇڭالر؛ ئهگهر ئۇالر يوقسۇز بولىدىغان 

ئۇالرنىڭ يوقسۇزلۇقى سىلهرنىڭ ئۇالرنىڭ بېشىنى ئوڭالپ (بولسا 

، ئالالھ ئۇالرنى ئۆز كهرىمى بىلهن باي )قويۇشۇڭالرغا توسۇق بولمىسۇن

هندىلهرنىڭ مهنپهئىتىنى كهڭدۇر، ئالالھ ب) كهرىمى(قىلىدۇ، ئالالھنىڭ 

ئاراڭالردىن توي قىاللمىغانالرنىڭ تويىنى قىلىپ قويۇڭالر، . »بىلگۈچىدۇر

ئهبۇبهكرى ئۇبهيدە قاسىم ئىبنى سهالم . بۇ بولسا ئىپپهتنىڭ يولى دېگهن

ئۆمهر ئىبنى ئابدۇل ئهزىز ئىراقتىكى "دېگهن ئهسىرىدە " ئهلئهمۋال"

وق بويتاق ياشالرغا قاراپ، ئهگهر مېلى ي-ئۆيلىنهلمىگهن پۇل: ۋالىسىغا

ئۇالر توي قىلىشنى نىيهت قىلغان بولسا، ئۇالرنىڭ تويىنى قىلىپ، 

دېگهنلىكىنى نهقىل " ئۇالرنىڭ مېهرىنى ئادا قىلىپ تويالپ قويغىن

توي قىلىش يېشىغا : "مۇنداق دەيدۇ" مۇغنىدا"ئىبنى قۇدامه . قىلىدۇ

  ".هپ قويۇشى ۋاجىپ بولىدۇئانىسىنىڭ ئۆيل-يېتىپ قالغان بالىنى ئاتا

ئانا ۋە جهمئىيهتنىڭ نىكاھتىكى ئهڭ ئهقهللىي مهسئۇلىيىتى - ئاتا-5

تويلۇق مېهرىدىكى قىممهتلىكنى، تويدىكى شۆھرەتپهرەسلىك ۋە 

ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆز خۇتبىسىدە مۇنداق . شهكىلۋازلىقنى تاشالشتۇر

هشتۈرىۋەتمهڭالر، ئهگهر ئۇ قىممهتل ئايالالرنىڭ مېهرى ھهققىنى : "دېگهن

دۇنيادا شهرەپ ئىش بولىدىغان بولسا ياكى ئالالھنىڭ نهزىرىدە تهقۋالىق 
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بولىدىغان بولسا، جهزمهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سىلهردىن ئىلگىرى بۇ 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆز نىكاھىدا ۋە ". ئىشنى قىلغان بوالتتى

  ".  ئۇقىيهدىن ئاشۇرمىغان ئېدى12قىزلىرىنىڭ نىكاھلىرىدا مېهرىنى 

ئانىالرنىڭ قىزلىرىنىڭ مېهرى ھهققىنى قىممهت قىلىۋېتىشى -ئاتا

جهمئىيهتته چىرىكلىك ۋە بۇزۇقچىلىق ) يهنى تويلۇقنى ئۇستۇن قىلىشى(

  . پهيدا قىلىدىغان سهۋەبلهردىن بىرى ھېسابلىنىدۇ

" رۈنىشىپهلسهپىنىڭ گۈزەل كۆ"ياۋروپالىق ۋۇلدىيۇرانت دېگهن ئالىم 

غهرب ئهللىرىدە بۇزۇقچىلىقنىڭ يامراپ كېتىشىنىڭ : "دېگهن ئهسىرىدە

ئانىالرنىڭ تويلۇقنى زىيادە قىممهت قىلىۋالغانلىقى بىلهن -سهۋەبى ئاتا

سېتىمغا ئوخشاش بولۇپ -مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، توي قىلىش ئاشكارا ئېلىم

  .دەپ يازىدۇ" قالغان

لىقتىن ساقاليدىغان مۇھىم  جهمئىيهتنى چىرىكلىك ۋە بۇزۇقچى-6

ئامىلالرنىڭ بىرى، ئائىلىدە مۇھهببهتلىك تۇرمۇشنىڭ مهۋجۇتلۇقى بولۇپ، 

-ئايال ئارىسىدا مۇھهببهت، ئېهتىرام، راستچىللىق، ۋاپادارلىق ۋە بىر-ئهر

بىرىنىڭ ھهققىنى ئادا قىلىش بىلهن بهختكه چۆمگهن كهيپىيات بارلىققا 

ئايالالر -بىرىنى چۈشىنىدىغان ئهر-ۋە بىرھهقىقى بهختلىك ئائىله . كېلىدۇ

  .جهمئىيهتنىڭ ئىسالھ قىلىنىشىغا ئۆزگىچه ھهسسه قوشقان بولىدۇ

ياسىنىش، ئهۋرەتلىرىنى - شۇنداقال بىز شهرىئهتكه خىالپ كىيىنىش-7

يۆگهيدىغان، ئالالھنىڭ ھهققىنى ئادا قىلىدىغان، ئائىلىسىنىڭ ھهققىنى 

تىگه يۈكلهنگهن مهجبۇرىيهتتىن باش ئادا قىلىدىغان، جهمئىيهتته ئۇس

تارتمايدىغان، دىنىنى، مىللىتىنى، ۋەتىنىنى سۆيىدىغان ۋە مىللهتنى 

ئىسالھ قىلىش يولىدا ئاۋانگارتالرچه تۆھپه قوشااليدىغان بىر تۈركۈم 
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مۇسۇلمانالرنىڭ بارلىققا كېلىشى بىلهن، جهمئىيهتتىكى دىن، مىللى 

ان قىلمىشالر ئۆزلىگىدىن قۇيرۇقى ئهخالق قوبۇل قىاللمايدىغان ناشاي

ئۇنىڭ ئهكسىچه بولىدىكهن ئۇ جهمئىيهت ۋە . ئىچىگه كېرىپ كېتىدۇ

ئالالھ ھهممىمىزنى . مىللهتنىڭ ئاقىۋىتىنى تهسهۋۋۇر قىلىش قىيىن

  .دوزاخ ئوتىدىن ساقالپ، جهننىتى بىلهن مۇكاپاتلىسۇن

 
  

  

  

  


