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 زىنانىڭ ھارام قىلىنىشىدىكى ھېكمهتلهر

  نومۇرلۇق سوئال-115486

  :سوئال

مىنىـــڭ بىـــر دوســـتۇم زىنانىـــڭ نـــېمه ئۈچـــۈن ھـــارام قىلىنغـــانلىقىنى 

چۈشهندۈرۈشـــۈمنى تهلهپ قىلـــدى، بـــۇ مهســـىلىدە ھهر ئىككىلىمىزنىـــڭ 

قانائهتلىنهرلىك جـاۋاپ تاپالمىـدۇق، پهقهت   مهلۇماتىمىز چهكلىك بولغاچقا 

ھهدىســتىن زىنــادىن ســاقلىنىش، بولمىغانــدا بۇنىــڭ جازاســىغا      -قۇرئــان

ــادىن    ــۈن زىنـ ــېمه ئۈچـ ــزگه نـ ــۇمهن بىـ ــدۇق، ئومـ ــدىغانلىقىنى بىلـ ئۇچرایـ

ــارام     ــڭ ھـ ــهرىئهتته زىنانىـ ــته شـ ــۇ ھهقـ ــى، بـ ــىمىز كېرەكلىكـ ساقلىنىشـ

چۈشـهنچه   الر ئـارقىلىق  قىلىنىشىدىكى ھېكمهتنى بایـان قىلغـان مىسـال   

ــیهت      ــا جهمئىـ ــىمىزچه زىنـ ــڭ بىلىشـ ــورایمىز؟ بىزنىـ ــىڭالرنى سـ بېرىشـ

ئایالالرنىـڭ  -قۇرۇلمىسىنىڭ یىمىرىلىشىگه سـهۋەب بولىـدىغان، بـۇزۇق ئهر   

ھهدىســته بــۇنى ئوچــۇق بایــان -مهیــدانغا چىقىشــىغا ســهۋەپ بولىــدۇ، قۇرئــان

  . قىلىدىغان ۋەقهلىكلهر بارمۇ؟

  : جاۋاب

  .ل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا خاستۇربارلىق گۈزە

مۇســۇلمان كىشــى ئالالھنىــڭ ھۆكۈملىرىنىــڭ ھېكمىتىنــى  : بىرىنچــى

ــۇ    ــاكى بىلمىســۇن بۇنىڭغــا شهرتســىز بویسۇنۇشــى، ئالالھنىــڭ ب بىلســۇن ی

ھۆكـــۈمنى ئـــالى ھـــېكمهت بىـــلهن ئىنســـانالرغا یاخشـــىلىق ۋە ئومـــۇمى  

تۈرۈش، بۇزۇقچىلىق ۋە یامانلىقنى توسـۇش ئۈچـۈن   مهنپهئهتنى ئهمهلىیلهش

ئــالالھ تائـاال بــۇ ھهقـته مۇنــداق   . یولغـا قویغـانلىقىنى چۈشىنىشــى كېـرەك   
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پهیغهمبهر مۆمىنلهرنىڭ ئارىسـىدا ھۆكـۈم چىقىـرىش ئۈچـۈن، ئـۇالر      «: دەیدۇ

ــۇالر  ئاڭلىــدۇق ۋە : ئالالھغــا ۋە ئۇنىــڭ پهیغهمبىــرىگه چاقىرىلغــان چاغــدا ئ

دېیىشـلىرى كېـرەك، مانـا شـۇنداق كىشـىلهر مهقسـهتكه        ئىتائهت قىلـدۇق 

ــۇر » ئىرىشــكۈچىلهردۇر ــایهت-51ســۈرە ن شــۇنداقتىمۇ مۇســۇلمان كىشــى  . ئ

شــهرىئهتنىڭ كامــالىتىگه بولغــان ئىشهنچىســىنى كــۈچهیتىش ئۈچــۈن، بــۇ  

ــى    ــپ بېرىشـ ــات ئىلىـ ــۈن تهتقىقـ ــى بىلىـــش ئۈچـ ھهقتىكـــى ھېكمهتلهرنـ

ــدۇ ــ . چهكلهنمهیــ ــارقىلىق غهیــ ــۇ ئــ ــى بــ ــلهن  بهلكــ ــدىكىلهر بىــ رى دىنــ

ــىپ    ــل پرىنسـ ــقهت ۋە ئادىـ ــهرىئهتنىڭ ھهقىـ ــۇالرنى شـ ــىش، ئـ مۇنازىرىلىشـ

  .قادىر بوالالیدۇ ئۇستىگه قۇرۇلغان دىن ئىكهنلىكىگه قانائهتلهندۈرۈشكه 

بـۇ گۇنـاھنى   . ئـالالھ تائـاال زىنـانى كهسـكىن ھـارام قىلـدى      : ئىككىنچى

ئــۇرۇش جازاســىنى ئىشــلىگهن كىشــىگه دۇنیــادا ئىجــرا قىلىنىــدىغان ھهد  

، بــۇ ھهقتىكـــى  )یهنـــى شــهرىئهت قانۇنىـــدا بهلگىلهنــگهن جـــازا  (بېكىتتــى 

دەلىللهرنى تهپسىلى سۆزلهشنىڭ ھاجىتى یـوق، چـۈنكى بـۇنى كۆپچىلىـك     

كىشىلهر بىلىدۇ، لـېكىن بىـز زىناغـا ئاالقىـدار بولغـان بهزەن ھۆكـۈملهرنى       

  :تۆۋەندە بایان قىلىپ ئۆتىمىز

ى ئىنسانالرنى ئالالھ یاراتقان تۇغما تهبىئىـتىگه  زىنانىڭ ھارام قىلىنىش -1

، ئـابرۇیىنى   )ئىسـالم ئهقىدىسـى ئۇسـتىگه تۇغۇلۇشـى    ( مۇۋاپىـق كېلىشـى  

ساقالش ئۈچۈن كۈنلهمچىلىك، ئىززىتىنـى ساقالشـنىڭ پهیـدا بولىشـىدىن     

ــدۇ   ــۈك بولىـ ــك كۈچلـ ــایۋانالردىمۇ كۈنلهمچىلىـ ــۇپ، بهزى ھـ ــارەت بولـ . ئىبـ

ئهمىر ئىبنى مهیمـۇن ئهل  : نومۇرلۇق ھهدىسته -3849بۇخارىیدا سۆزلهنگهن 

مهن جاھىلىیهت دەۋرىـدە بىـر ئهركهك مـایمۇن بىـلهن     : ئوۋدى مۇنداق دەیدۇ

ــایمۇنالر     ــا قىلغــانلىقىنى كــۆردۈم، كېــیىن م بىــر چىشــى مایمۇننىــڭ زىن
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ــاش   ــایمۇننى ت ــاخور م ــۇ زىن ــپ ب ــپ كېلى ــۇرۇپ  -توپلىش ــلهن ئ ــالمىالر بى چ

  .ئۆلتۈرۈۋەتتى

نى یامان كۆرۈپ ئابرۇیىنى قوغداپ كۈنلىسه، ئىنسان ئۆزىنىڭ مایمۇنالر زىنا

  .ئابرۇیىنى ئىززىتىنى ساقالش ئۈچۈن كۈنلىمهمدۇ؟

سـىڭىللىرى ۋە ئانىسـى   -قایسى بىر ئىنسـان ئۆزىنىـڭ ئایـالى، قىـزى، ئاچـا     

بۇنىڭغــا رازى بولغــان !. بىــلهن باشــقىالرنىڭ كۆڭــۈل ئىچىشــىنى خاالیــدۇ؟ 

ھـــازىرقى دەۋرىـــدە غهرب . ن ئورۇنـــدا تۇرىـــدۇئىنســـان ھـــایۋانالردىنمۇ تـــۆۋە

دۆلهتلىرىنىڭ بهزىلىرىدە، ئایالالرنى ئالماشـتۇرۇش زالـى ئېچىلغـان بولـۇپ،     

ئـارا ئایـاللىرىنى ئالماشـتۇرۇپ    -زالغا كۆگۈل ئىچىش ئۈچۈن كهلگهنـلهر ئـۆز  

جىنسى مۇناسىۋەت ئۆتكۈزىشىدۇ، بۇ قىلمىشالر دەییۇزلىكتىن باشقا نهرسـه  

  .ئهمهس

هرنىڭ نهسـهبلىرى ئارىلىشـىپ كېتىشـتىن سـاقلىنىش؛ زىنـا      كىشىل -2

قىلىشــنى تــوغرا یــاكى ئىنســاننىڭ ئهركىنلىكــى دەپ قارىغــان شــهخس ۋە  

ــۆز    ــتىم دەپ ئـ ــالىنى پهرزەنـ ــۆرەلمىگهن بـ ــتىدىن تـ ــۆز پۇشـ ــیهت، ئـ جهمئىـ

ئائىلىسىگه ئهكىرىـدۇ، ئـائىله ئهزالىـرى بىـلهن مىراسـقا شـېرىك قىلىـدۇ،        

  . ۇندا مهھرەمدەك مۇئامىله قىلىنىدۇنامهھرەم بولىدىغان ئور

گۈزەل جهمئىـیهت بهرپـا قىلىـش؛ زىنـا ئـۆز خانىـدانى ۋە ئائىلىسـىدىكى         -3

تۇغقــانچىلىق، -ئىللىــق ھایــاتنى بــۇزۇپال قالماســتىن ئائىلىــدىكى ئــۇرۇق 

ــدىن     ــاقلىقنى یىلتىزىـ ــىۋەت ۋە ئىتتىپـ ــال مۇناسـ ــى نورمـ جهمئىیهتتىكـ

یاكى ئایال ئاشنا تۇتسـا، بۇنىـڭ بىـلهن     ئهر ئاشنا ئوینىسا. قومۇرۇپ تاشالیدۇ

  .تۇرمۇشتىكى ئىللىق ھایات، ئىتتىپاقلىق ئائىله ۋەیران بولىدۇ
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ــدا      -4 ــدا پهی ــكارا تارقالغان ــا ئاش ــاقالش؛ زىن ــهللىكتىن س ــىمنى كېس جىس

بولىـــدىغان بهزى كېســـهللىكلهر ئـــالالھ تائاالنىـــڭ زىناخورالرغـــا بهرگهن     

ــۇم جازاســى ھېســابلىنىدۇ  بىنورمــال جىنســى مۇناســىۋەت  . دۇنیــادىكى مهل

ئاشكارا تارالغان مىللهت ۋە جهمئىیهتته یۈزبېرىۋاتقان سېپىلىپ كېسـىلى  

مىلیونلىغان كىشـىلهرنى ھایاتىـدىن ئایرىغـان ۋە تهھـدىت سـېلىۋاتقان       ۋە

ــدىز  -2006. ئهیــدىز كېســىلىنى ھهمــمه كىشــى بىلىــدۇ  ــادا ئهی یىلــى دۇنی

مىلیـون   20. مىلیونغا یهتكهن 45كېسىلىگه گېرىپتار بولغانالرنىڭ سانى 

مىلیونـدىن كـۆپرەك    300. كىشى مۇشۇ كېسـهل سـهۋەبىدىن ۋاپـات بولغـان    

  . بۇ كىسهلگه مۇناسىۋەتلىك ۋىرۇس ۋە باكترىیا بایقالغان كىشىدە

ئافرىقىــدا ۋاپــات بولغۇچىالرنىــڭ كــۆپ قىســمى ئاساســهن ئهیــدىز كېســىلى 

ئهممـا دۇنیـادا ئهیـدىز كېسـىلى سـهۋەبىدىن ۋاپـات       . سهۋەبلىك ۋاپات بولىدۇ

  .ئورۇننى ئىگهللهیدۇ -4بولغۇچىالر كۆپلۈك جهھهتته 

ەم ئۆزى یاشاۋاتقان جهمئىیهتـته مۇشـۇنداق ئىـپالس    ئازراق ئهقلى جایىدا ئاد

  . كېسهلنىڭ تارقىلىشىنى یاقتۇرامدۇ؟

ئابدۇلال ئىبنى ئۆمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋایهت قىلىنىدۇكى، پهیغهمـبهر  

-ھهرقانــداق بىــر مىلــلهت ئىچىــدە زىنــا «: ئهلهیھىسســاالم مۇنــداق دېــگهن

-لهتنىڭ ئىچىدە ئۇالرنىـڭ ئاتـا  پاھىشه ئاشكارا قىلىنىدىكهن، ئالالھ ئۇ مىل

بـۇ  » بوۋىلىرى كۆرۈپ باقمىغان ھهر تۈرلۈك ۋابا كېسهللىرىنى پهیدا قىلىدۇ

ئهلبـانى  . نومۇرلۇق ھهدىسته رىـۋایهت قىلغـان  -4019ھهدىسنى ئىبنى ماجه 

  سهھىھ دېگهن 

كـۆپلىگهن   پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم خهۋەر بهرگهن ۋابا كېسـهللىرى ھـازىر   

  .كۆرۈنىۋاتىدۇ جهمئىیهتلهردە
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ئایالالرنىڭ ئىززىتىنـى سـاقالش؛ ئهگهر زىنـا یولغـا قویۇلسـا ئایالالرنىـڭ        -5

ئاستى قىلىنىدۇ، ئىنسانلىقى دەپسهندە قىلىنىـدۇ  -ھۆرمىتى ئایاغ-ئىززەت

ھـۆرمهت  -ئىسالم دىنى ئىنسانالرنى بولۇپمۇ ئایالالرنى ئىززەت. ۋە خارلىنىدۇ

ــۇپ، ئى  ــارەت بولـ ــدىن ئىبـ ــدىغان دىنـ ــالالر ئهڭ  قىلىـ ــۇرۇن ئایـ ــالمدىن بـ سـ

ئىسالم دىنى بارلىققا كهلگهندىن كېیىن . خارلىنىپ ئېتىبارسىز قارىالتتى

  .ئایالالرنىڭ قوغدىلىنىدىغانلىقى رەسمى قانۇنالشتۇرۇلدى

ــۈرۈش      -6 ــادەم ئۆلت ــا ئ ــش؛ زىن ــدىنى ئىلى ــىنىڭ ئال ــڭ تارىلىش جىنایهتنى

اقىتتـا ئهر ئایـالى   جىنایىتىنىڭ ئاساسـلىق ئامىللىرىـدىن بولـۇپ، كـۆپ ۋ    

ــاكى زىنــاخور  ــدۇ ی ــۆز مهشــۇقىنىڭ ئېرىنــى   بىــلهن ئاشنىســىنى ئۆلتۈرى ئ

ــۇ ئایالنىــڭ یهنه بىــر ئاشنىســىنى      ــالنى كــۈنلهپ ئ ــۇ ئای ــاكى ب ــدۇ ی ئۆلتۈرى

ئۆلتۈرىدۇ یاكى ئایال باشقىالر تهرىپىدىن زىناغا مهجبۇرالنغان بولسـا ئـۆزىگه   

ال غۇرۇرلـــۇق ئهر بىـــر باســـقۇنچىلىق قىلغـــۇچىنى ئۆلتۈرىـــدۇ یـــاكى ئایـــ

  .تۇغقانلىرى تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلىدۇ

زىنا سهۋەبىدىن یۈزبېرىـدىغان  : "ئىبنى قهییۇم رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەیدۇ

زىنـــادىن توســـۇش ھهرقانـــداق . بۇزۇقچىلىقنىـــڭ ئـــاقىۋىتى خهتهرلىكتـــۇر

جهمئىیهتنىــڭ ئىمــانى ۋە ئىنســانى بــۇرچى بولــۇپ، نهســهب ئارىلىشــىپ       

نىش، جىنســـــى كېســـــهللىكتىن ســـــاقلىنىش، كېتىشـــــتىن ســـــاقلى

ئهخالقسىزلىقالردىن یىراق بولۇش قاتارلىق ئىشالردا بۇ ھۆكۈم مۇھىم رول 

  ". ئوینایدۇ

بۇنىڭ . زىناغا سۈكۈت قىلىش دۇنیا ئىسالھات پرىنسىپىغىمۇ زىت كېلىدۇ

بىرىنـى ئۆچكـۆرۈش ۋە ئاداۋەتلىشـىش پهیـدا     -بىلهن ئىنسانالر ئارىسىدا بىـر 

سـىڭىللىرىنى ۋە  -ىنىڭ دوسـتىنىڭ ئایـالىنى، ئانىسـىنى، ئاچـا    بولىدۇ، ئۆز
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قىزلىرىنى یولدىن چىقىرىشقا ئۇرىنىدۇ، شۇنىڭ بىلهن دۇنیا ۋەیران بولـۇپ  

بۇزۇقچىلىــق ئۇۋىســىغا ئایلىنىــدۇ، بۇنىڭــدىن ســىرت ئــادەم ئۆلتــۈرۈش       

ــبهر   . ۋەقهلىــرى كۆپىیىــدۇ ــدا، پهیغهم ــالالھ قۇرئان شــۇنىڭ ئۈچــۈن زىنــانى ئ

  . االم سۈننهتته ئادەم ئۆلتۈرۈش جىنایىتىگه جۈپلهپ سۆزلىگهنئهلهیھىسس

ئــادەم ئۆلتــۈرۈش جىنایىتىــدىن كىــیىن زىنــادىنمۇ چــوڭ : "ئىمــام ئهھــمهد

ــارلىقىنى بىلمهیــمهن   ــایهت ب ــگهن" جىن ــڭ ھــارام    . دې ــالالھ تائــاال زىنانى ئ

ئـۇالر ئالالھغـا ئىككىنچـى بىـر     «: ئىكهنلىكىنى تهكىـتلهپ مۇنـداق دەیـدۇ   

شــېرىك قىلمایـدۇ، ئــالالھ ھـارام قىلغــان نـاھهق ئــادەم ئۆلتــۈرۈش    مهبـۇدنى  

ــدىكهن     ــاھالرنى قىلى ــۇ گۇن ــدۇ، كىمكــى ب ــا قىلمای ــدۇ، زىن ئىشــىنى قىلمای

ئاخىرەتته ئـۇ جازاغـا ئۇچرایـدۇ، قىیـامهت كـۈنى ئۇنىڭغـا ھهسسـىلهپ ئـازاپ         

قىلىنىدۇ، ئۇ مهڭگۈ ئازاب ئىچىدە خارالنغان ھالـدا قالىـدۇ، پهقهت ئۇالرنىـڭ    

ئىچىدىن بـۇ دۇنیـادىكى چېغىـدا تهۋبه قىلغـان، ئىمـان ئېیتقـان ۋە یاخشـى        

ئهمهللهرنــى قىلغــانالرال بــۇ ھالــدا قالمایــدۇ، ئــالالھ ئۇالرنىــڭ گۇنــاھلىرىنى  

ــدۇر ۋە    ــرەت قىلغۇچىـ ــۇ مهغپىـ ــالالھ تولىمـ ــتۇرىدۇ، ئـ ــىلىققا ئالماشـ یاخشـ

  .ئایهتلهر -70-69-68سۈرە پۇرقان » مهرھهمهت قىلغۇچىدۇر

ــپ، ئۇالرنىــڭ     زىنــانى ــداپ زىكىــر قىلى ــادەم ئۆلتۈرۈشــكه یان شــېرىككه ۋە ئ

ــى  ــاش بېكىتت ــایىتىنى ئوخش ــۈك   . جىن ــپ ھهر تۈرل ــۈ قىلى ــا مهڭگ دوزاخت

بىـر  -دەرتلىك ئازابنى تىتىشتۇر، بۇنداق ئـازابتىن ساقلىنىشـنىڭ بىـردىن   

ــى      ــتىش، تهۋبه قىلىــش ۋە یاخشــى ئهمهللهرن ــان ئېی ــا ئىم چارىســى، ئالالھغ

ــش  ــۆپلهپ قىلى ــدۇ  ك ــدۇ   . بىــلهن بولى ــداق دەی ــالالھ تائــاال مۇن زىناغــا «: ئ

یېقىنالشماڭالر، بۇ ھهقىقهتهن یامان ئىشتۇر، ئـۆچ كۆرۈلىـدىغان قىلىقتـۇر،    

  . »بۇ نېمىدېگهن یامان ئادەت
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ئالالھ زىنانىـڭ ئۆزىنىـڭ ئـۆچ كۆرۈلىـدىغان قىلىـق ئىكهنلىكىـدىن خهۋەر       

ــكهن ئهخالقســىز  . بهردى ــېكىگه یهت ــته چ ــۇ قهبىھلىك ــڭ  ب ــۇپ، بۇنى لىق بول

ــدۇ  ــۇن كېلىـ .( یاقتۇرۇلمایـــدىغان قىلىـــق ئىكهنلىكـــى ئهقىلغىمـــۇ ئۇیغـ

  )بهت-105ئهلجهۋابۇل كاپى 

 . ئالالھ ھهممىدىن یاخشى بىلگۇچىدۇر


