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  ئهلى رىزا دهمىرجان

مۇئهللىپ، تۈركىيهنىڭ رىزه ۋىاليىتى سۈتلۈجه يېزىسىدىكى فائىق ھهمىدىيه دهمىرجاننىڭ 
م پاشا مهھهللىسىده دۇنياغا يىلى ئىستانبۇلنىڭ قاسى-1945بولۇپ،  پهرزهنتىيهتتىنچى 
ىۋىنى بىرىنچىلىك بىلهن مهكتيىلى ئىستانبۇل ئىمام خاتىپ تولۇق ئوتتۇرا - 1969. كهلگهن
كېيىن ئىالھىيات فاكولتېتىغا (شۇ يىلى ئىستانبۇل ئالى ئىسالم ئىنىستىتوتىغا  ،تامامالپ

يىلى - 1970. هپنى ئهال نهتىجه بىلهن تۈگهتكهنكتئوقۇشقا كىرىپ، بۇ مه) ئۆزگهرتىلدى
يىلالر ئارىسىدا  1978- 1976. سىگه ئىمام خاتىپلىققا تهيىنلهنگهنئىستانبۇل سۇلهيمانىيه جامى

. مائارىپ مهركىزىده بىلىم ئاشۇرغان تۈركىيه باش مىنىستىرلىك دىنى ئىشالر ئىدارىسى خاسهكى
تۈركىيهنىڭ ھهر قايسى رادىئو، . ه جامىسىده  ئىمام خاتىپلىق قىلغانيىل سۇلهيمانىي 12

ى بىلهن بىرگه مۇئهللىپ جامى خىزمىت.  ا، لىكسىيه بهردى، تهبلىغ قىلغانىدتېلېۋىزور قاناللىر
  :مۇئهللىپنىڭ نهشىر قىلىنغان ئهسهرلىرى. ر قىسىم ئهسهرلهرنى قهلهمگه ئالغانبى
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 )بهش كىتاب(ھهج ۋه ئۆمرىنىڭ ئهھمىيىتى  .5
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 قۇرئان ۋه سۈننهت نۇرى ئاستىدا جهننهت ھاياتى .7
  ۋه جىنسىي زۇلۇم ) جۆره(سۈننهت نۇرى ئاستىدا جارىيهلهر -قۇرئان .8

  

  

  يىللىق نهشرى ئۈچۈن–2011

ناملىق بۇ ئهسهرنىڭ ئورگىناللىقى ۋه ئىلمىلىكىنى " ئىسالمدا جىنسىي تۇرمۇش"
مۇئهللىپ بۇ ئهسهرنىڭ باشقىالر . دوستلىرىمىز بىلهن بىرگه دۈشمهنلىرىمىزمۇ ئېتىراپ قىلدى

تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنغانلىقىدىن ئهمهس، بۇ ئهسهرنىڭ ئىسالمنىڭ ئانا مهنبهسىگه 
  .   ددهس دىنىمىزغا خىزمهت قىلىشنى غايه قىلغانلىقى بىلهن پهخىرلىنىدۇئاساسالنغانلىقى ۋه مۇقه



يىللىق - 2011كىتابنىڭ قولىڭىزدىكى ئىنگلىزچه ۋه ئۇيغۇرچه تهرجىمىسىنى ئاساس قىلغان 
نهشرى  يامان نىيهتلىك كىشىلهرگىمۇ جاۋاب بىرهلهيدىغان دهرىجىده  دىپنوتالر بىلهن 

بۇنىڭ بىلهن بىرگه قۇرئان بىلهن بولغان . قىلىندى مولالشتۇرۇلۇپ، بهزى ئىالۋىلهر
داۋامىز . باپلىرى قايتىدىن يېزىلدى- 17ۋه  -16مۇناسىۋىتى تېخىمۇ گهۋدىلهندۈرۈلۈپ،  

  .ئالهملهرنىڭ رهببى ئالالھقا ئىبادهتتۇر

 

  كىرىش سۆز

  

  . بولسۇن الرسانا-ئايال قىلىپ ياراتقان ئالالھتائاالغا ھهمدۇ- ئىنسانالرنى ئهر

ئىسالمنىڭ جىنسىي قارىشىنى تهبلىغ، تهپسىر، تهتبىق قىلىپ، ئىنسانالرغا تهقدىم قىلغان 
  .ئالالھنىڭ رهسۇلى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا دۇرۇت ۋه ساالم بولسۇن

ناملىق بۇ ئهسهرنى ئون يىل ئىلگىرى يېزىشنى ئويالپ، بۇ ھهقته " ئىسالمدا جىنسىي تۇرمۇش"
بۇ سهۋهپتىن بۇ كىتابنىڭ مهزمۇنى ۋه ئىزاھاتى كۆپ ۋاقىت .  دىمكۆپ ماتېرىيال توپلىغان ئى

توغرىسىنى ئېيتقاندا بۇ كىتاپ مهزمۇنى، يېزىلىش تهرتىۋى جهھهتته بۇ ھهقته يېزىلغان . ئالدى
  .ئهسهرلهر ئىچىده ئالدىن قاتاردا تۇرىدۇ

ن ھهدىسلهرنىمۇ ھۆكمه مهسنهد بولغا. بۇ كىتابنى يېزىشتا قۇرئان ۋه سۈننهتنى ئاساس قىلدىم
.  ئهستايىدىللىق بىلهن تالالپ، ئهسلىگه سادىقلىق بىلهن تهرجىمه قىلىشقا غهيرهت قىلدىم

  .دىققىتىمىزنى تارتىدىغان بهزى ھهدىسلهرنىڭ تهرجىمىسىگه ئىزاھات بهردىم

مهسىلىلهرنى  بىرلىككه كهلگهنقۇرئان ۋه سۈننهتنىڭ چۈشهندۈرۈلىشىده فىقھى مهزھهبلىرىمىز 
ئوخشىمىغان ئىجتىھادالر ئۈچۈن ئاساس ئالغان پىكىرلهرنىڭ مهنبهسىنى . قىلدىم بايان

  . كۆرسهتتىم

قۇرئان ۋه سۈننهت تهرىپىدىن بىۋاسته ھۆكۈم چىقىرىلمىغان مهسىلىلهرده ھۆرمهتلىك 
مۇجتهھىدلىرىمىزنىڭ قاراشلىرىنى تهتقىق قىلىش ۋه ئالدىنقى پىالندا ئوتتۇرىغا قويۇش بىلهن 

  . ئالالھتائاال ئىلھام قىلغان پىكىرلهرنى ئوتتۇرىغا قويۇشتىن يىراق تۇردۇمبىرلىكته 

بۇ ئهسهرنى قهلهمگه ئالغاندا، ئىسالمنى مۇداپىئه قىلىشنى ئهمهس، ئىسالمنىڭ مۇقهددهسلىگىنى 
تۇرمۇشىمىزدا مهۋجۇت بولغان خاتاالرنى، ئىسالمىيهتنىڭ . ئوتتۇرىغا قويۇشقا تىرىشتىم

. قاراشالرنى تهتقىق قىلدىم-خاتا پىكىر. ان قىلىشتا تهرهددۈت قىلمىدىمھهقىقهتلىرىنى باي
بۇ خاتاالرنى كۆز ئالدىمغا . لېكىن مېتود جهھهتتىن بۇ قاراشالرنى كىتابىمدا كۆرسهتمىدىم

  . كهلتۈرۈپ، ھهقنى سۆزلهشتىن يالتايمىدىم



هقىقهتنى ھهممه نهرسىدىن ھ. كىتابىمغا  ئوقۇرمهنلهر  قانداق باھا بىرهر دهپ ئهندىشه قىلمىدىم
  . ئۈستۈن تۇتتۇم

تېخنىكا -تېخنىكىسىدىن پايدىالنغان بولساممۇ، لېكىن ئىسالمنىڭ ھهقىقىتىنى پهن-كۈنىمىز پهن
بۇنىڭ بىلهن بىرگه كائىناتتىكى قانۇنىيهت ۋه ئىسالمى . بىلهن تهستىقالشقا ئۇرۇنمىدىم

تېخنىكا ئوتتۇرىسىدا -ن، ئىسالم بىلهن پهندهستۇرالرنى بېكىتكهن ئالالھتائاال بولغانلىقى ئۈچۈ
  . زىتلىشىش يوقلىقىنى بايان قىلدىم

بۇنداق كهڭ دائىرلىك بىر . كىتابىمىزدا كهمچىلىك ۋه خاتالىقنىڭ بولىشى تهبىئى ئهھۋالدۇر
مهسىلىنى خاتاسىز ئوتتۇرىغا قويۇشنىڭ مۇمكىن ئهمهسلىگىنى ئوتتۇرىغا قويۇش بىلهن بىرگه 

  . شى ئېلىپ، دۇئا قىلىمهنتهنقىتلهرنى قار

  . بۇ كىتابنىڭ ۋهسىلىسى بىلهن رهببىمنىڭ رازىلىقىنى تهلهپ قىلىمهن

  .سانا ئېيتىشتۇر-داۋامىز ئالهملهرنىڭ رهببى بولغان ئالالھتائاالغا ھهمدۇ

  ئهلى رىزا دهمىرجان

  

 

 قىسىم- 1

  تهربىيه پهرىزدۇر ىيجىنس
  ئهسكهرتىش مۇھىم 
ئاسمان ۋه . ئهڭ بۈيۈك مهۋجۇدات ئىنساندۇر ئىچىده ھ ياراتقان مهۋجۇداتالرئالال

  . زېمىندىكى پۈتكۈل شهيئىلهر ئىنساننىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن يارىتىلغاندۇر
روھى . شۈبھىسىزكى، ئىنساننىڭ روھى كۈچىگه قارىغاندا جىسمانى كۈچى بهك ئاجىزدۇر

ىرى ئۇلۇغۋار تهلهپل- ئارزۇ نىسبهتهن جىنسىيكۈچنىڭ ئۇلۇغۋارلىقى ۋه چوڭقۇرلۇقىغا 
  . ئهمهستۇر

بىز بۇكىتابتا ئىسالم دىنىنىڭ ئىككى ئاساسى مهنبهسى بولغان قۇرئان ۋه سۈننهت 
تۇرمۇشىنى بايان قىلىشنى مهقسهت  دا ئىنساننىڭ جىنىسىيهتى ۋه جىنسيئۆلچىمى ئاساسى

  . قىلدۇق
كىتابنىڭ تېمىسىنى تېخىمۇ ئېنىق يورۇتۇپ بېرىش ئۈچۈن، ئىنساننىڭ جىنسىي 

بۇ جهھهتته ئىنساننىڭ جىنسىي ئهھۋالىنى بايان قىلىشتا . رىپىنىال تىلغا ئالدۇقته
  .تۈزۈملهرنى ئىزاھالشقا تىرىشتۇق-قۇرئان ۋه سۈننهتته كۆرسىتىلگهن جىنسىي قائىده



- هقائىد تۇرمۇشنى بايان قىلىدىغان  يقۇرئان ۋه سۈننهتنىڭ جىنسى كىتابىمىزدىكى
تۇرمۇشنىال  نسىيپهقهتال جى» سۈننهت«ۋه » قۇرئان«، تۈزۈملهرنى ئوقۇغان ۋاقىتىمىزدا

  . بايان قىالمدۇ؟ دهيدىغان بىر شۈبھىگه چۈشمهسلىكىمىز كېرهك
ال جىنسى تۇرمۇش بايان ، كىتابىمىزدا پهقهتئېيتىپ ئۆتكىنىمىزدهكيۇقىرىدا 

قىلىنغانلىقى ئۈچۈن، قۇرئان ۋه سۈننهتنىڭ جىنسىيهتكه مۇناسىۋهتلىك پرىنسىپلىرىال 
  .وتتۇرىغا قويۇلدىئ

بۇ . شۇنى بىلىش الزىمكى، قۇرئان ۋه سۈننهت ئىنسانىيهتنىڭ يېگانه ھايات نىزامىدۇر
بهلكى ئىنسانغا مۇناسىۋهتلىك  ،تۇرمۇشنىال ئهمهس يئىككى مۇقهددهس مهنبه جىنسى

قاتارلىق پۈتكۈل  ، قانۇنىي، ئىقتىسادىي ۋه ئهخالقى، ئىجتىمائىيي، ئېتىقادىيسىياسى
بۇنىڭ بىلهن ئىنساننى دۇنيا ۋه ئاخىرهت سائادىتىگه . ئىچىگه ئالىدۇ ساھهلهرنى ئۆز
  .ئېرىشتۈرىدۇ

  تهربىيه پهرىزدۇر يقۇرئان ۋه سۈننهتته جىنس
 )ئايهت -14 تاھا سۈرىسى( "رهببىم ئىلمىمنى زىياده قىلغىن: مۇنداق دۇئا قىلغىن"

پهيغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم  ئالالھ ۋه تۈزۈملىرىنى- ئىدهقا ئىسالم دىنى
دهپ  ئالالھ ئىنسانالرنى ئىشهنسۇن، ئهمهل قىلسۇن.  بېكىتكهن بىر ھايات نىزامىدۇر

  . بۇ دىن شهخس ۋه جهمئىيهتنى بىر پۈتۈن دهپ قارايدۇ ئهۋهتكهن 
ئىچىگه  ئۆز تۇرمۇشنىمۇ ئىچىگه ئالغاندهك، جىنسىي بۇ دىن ئىنسان ھاياتىنى ئۆز

  . سىده تۇتىدۇىئېلىپ، توغرا ۋه پايدىلىق تهۋسىيهلهر بىلهن ئىنساننى بهندىچىلىك دائىر

  ۋه ھارامالرنىڭ ئۆگۈتىلىشى پهرىزدۇر  جىنسىيهت ھهققىدىكى ھاالل
ئىسالم دىنىنىڭ ئىمان ئاساسلىرى ۋه مهسئۇلىيهت خارهكتېرىدىكى بۇيرۇق ۋه 

   1.چهكلىمىلىرىنى بىلىش پهرىز ئهيندۇر
مۇئمىن بىلىشكه تېگىشلىك پهرىز ئهينلهرنى ئۆگىنىش بىلهن بىرلىكته بىۋاسته  ھهر بىر

بۇ ھهقته ئىسالم ئالىملىرىنىڭ . ياكى ۋاستىلىق ھالدا ئهۋالدالرغا ئۆگىتىشكىمۇ مهسئۇلدۇر
  . پىكرى بىردهكتۇر

ئىسالم دىنىنىڭ جىنسىي تۇرمۇشنى تهرتىپكه سالىدىغان پرىنسىپلىرىنىڭ كۆپ قىسمى 
ۋه قىلماسلىققا تېگىشلىك چهكلىمىلهر ) ھااللالر(ىلىشقا تېگىشلىك بۇيرۇقالر ئىجرا ق

بۇ سهۋهپتىن بۇ ئىالھى ئهمىر ۋه چهكلىمىلهر . دهپ ئىككىگه ئايرىلىدۇ) ھارامالر(
  . دائىرىسىده جىنسىي تهربىيه پهرىزدۇر

پىرىنسىپ شهكلىگه كهلتۈرۈلگهن بۇ ھهقىقهتنى ئوتتۇرىغا قويۇش ئۈچۈن، دىنىمىزنىڭ 
  : جىنسىي تۇرمۇشقا مۇناسىۋهتلىك چهكلىمىلىرىنىڭ بىر قىسمىغا قاراپ باقايلى

ئوغۇلنىڭ بىر - غهتكه يهتكهن قىزجىنسىي ئارزۇ بىلهن شهھۋهت بىلهن قاراش، باال"
وخشاش نى غىدىقاليدىغان مۇزىكا، زىنا، ئيغۇالرتۇ-يهرده يالغۇز قېلىشى، جىنسىي ھېس

                                                            
.ىدۇربۇيرۇق ئالالھ ۋه رهسۇلىنىڭ قىلمىسا قهتئى بولمايدىغان ھهر بىر مۇئمىن . 1  



جىنىسلىقالرنىڭ مۇھهببهتلىشىشى، ھايۋانالر بىلهن جىنسىي مۇناسىۋهت قىلىش، 
، ئېچىش جىسمانى گۈزهللىكىنى ئايان قىلىدىغان كىيىملهرنى كىيىش، پاھىشخانا

غىچه ىر تاھارهت ۋاقتى، جۇنۇپ بولغان ۋاقتىنى بئىپپهتلىك ئايالغا بۆھتان قىلىش
نىفاس ۋاقتىدا جىنسىي مۇناسىۋهت قىلىش،  ئايالى بىلهن ئارقا  ،ئادهت ئۇزارتىش، 

تهرهپتىن جىنسىي مۇناسىۋهت قىلىش، تىببى ۋه دىنى بىر سهۋهپ بولماستىن ئېرىنىڭ 
ىنسى تهلىۋىگه قارشى چىقىش، ئايالىغا ئهھمىيهت بهرمهسلىك، ئايالىنىڭ ھهق ۋه ج

ئېغىزدىن جىنسى مۇناسىۋهت قىلىش  خۇتۇن- ئهرئهركىنلىكىنى قىسىپ قويۇش، 
  ."قاتارلىقالر

يۇقىرىدا قۇرئان ۋه سۈننهتكه ئاساسلىنىپ ئوتتۇرىغا قويۇلغان بىر قىسىم جىنسي ھارام 
  .الر ۋه بۇنىڭغا مۇناسىۋهتلىك ساۋاتالرنى ئۆگىنىش ۋه ئۆگىتىش پهرىزدۇر)چهكلىمه(

بۇ ھارامالرنى بىلمسهك،  بولىدۇ؟ بۇ ھارامالرنى بىلمىسهك ۋه بىلدۈرمىسهك قانداق
بۇنىڭدىن ئۆزىمىزنى قانداق ساقالپ قاالاليمىز؟ يهنه بۇ چهكلىمىلهرنىڭ سىرتىدا قالغان 

  . بىر قىسىم جىنسىي خارهكتېرلىك ۋهزىپىلىرىمىزمۇ بار
مۇئمىنالر . جىنسي ھاالل ۋه ھارامالر ئاخىرهت ھاياتىمىزغا يېقىندىن مۇناسىۋهتلىكتۇر

بهختلىك دۇنيا ھاياتى ئۈچۈن جىنسي چهكلىمىلهرنى بىلىشكه موھتاج  خاتىرجهم ۋه
بولغىنىدهك، جهھهننهم ئازابىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈنمۇ بۇ چهكلىمىلهرنى بىلىشكه 

چۈنكى ئالالھ رهسۇلى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم جهھهننهمگه كىرىشكه . موھتاجدۇر
بىلهن قىلىنغان گۇناھالر  سهۋهپ بولىدىغان گۇناھالرنىڭ تىل ۋه جىنسي ئهزا

ئۇ جهننهتكه كىرىش ئۈچۈن جىنسىي ھارامالردىن يىراق تۇرۇش . ئىكهنلىكىنى ئېيتقان
  :الزىملىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېگهن

كىم ماڭا تىلى ۋه ئهۋرىتىنى يالغاندىن، زىنادىن يىراق تۇتۇشقا ! ئهي مۆمىنلهر"
  2."الهتلىك قىلىمهنكاپالهتلىك قىلسا، مهن ئۇنى جهننهتكه كىرىشكه كاپ

ئالالھ رهسۇلى . جىنسىي ساۋاتالرنى ئۆگىنىش ۋه ئۆگىتىش ھاياسىزلىق ئهمهستۇر
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم جىنسىي تۇرمۇشقا مۇناسىۋهتلىك ئىالھى ئهمىر ۋه 

ئالالھ رهسۇلىنىڭ تىل ۋه ھاياغا . چهكلىمىلهرنى بىلدۈرۈشكىمۇ ئهھمىيهت بهرگهن
ېرىشىگه توسقۇن بولمىغان ۋه جاھالهتكه دىققهت قىلىشى، ئۇنىڭ جىنسىي تهربىيه ب

ھايا جىنسىي مهسىلىلهرنى، . مهھكۇم قىلىدىغان خىجىلچانلىقنىمۇ تهۋسىيه قىلمىغان
جىنسىي مهسىلىلهرمۇ ھاياغا دىققهت قىلىشنى تهلهپ قىلغانلىقى ئۈچۈن بىز ھايانى 

  . قىسقىچه چۈشهندۈرىمىز
ھهرىكهتلهردىن ساقاليدىغان -سۆزئىنساننى خورلۇقتىن، پۇشايمان قىلىدىغان _ ھايا

ھايا ئالالھنىڭ ئالدىدا ھېسابقا تارتىلىدىغانلىقىغا . ھېسسىياتتىن ئىبارهت-تۇيغۇ
ئىشىنىش بىلهن كۈچلىنىدۇ، ئىالھى ئهمىر ۋه چهكلىمىلهر بىلهن ئهمىلىي قىممهتكه ئىگه 

  . بولىدۇ
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ا، ئىنسانالرغا ۋه ھايا ئىنسان تهبىئىتىده مهۋجۇت بولغان نهرسه بولۇپ، ئۇ ئالالھق
  . پهرىشتىلهرگه قارىتا قانداق ھايا قىلىش قاتارلىق بىر نهچچه قىسىمالرغا بۆلىنىدۇ

ھايانىڭ ھهر بىر پارچىسى ئىسالمىدۇر ۋه ھهر ئىنساندا بولۇشقا تېگىشلىك دىنىي بىر 
ھايا بىر خهيىردۇر، ئىسالم دىنىنىڭ بارلىق ئهمىر ۋه چهكلىمىلىرىنى . ئاالھىدىلكتۇر

خهيىر ياخشى ئىشالرغا توسالغۇ ئهمهس، ئهكسىچه . لىش تېخىمۇ بۈيۈك خهيردۇربى
ھهقىقى ھايا پهقهتال : "چۈنكى ئالالھ رهسۇلى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم. ياردهمچىدۇر

بۇ سهۋهپتىن ھايا پهرز بولغان جىنسىي تهربىيهگه . دېگهن3" ياخشىلىق ئېلىپ كېلىدۇ
  . پهزىلهت دهپ قارالغانتوسالغۇ بولمىغان، ئهكسىچه 

پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ قهدىرلىك ئايالى، ھۆرمهتلىك ئانىمىز 
ئۇالر نېمه : "ھهزرىتى ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا مهدىنىلىك مۇسۇلمان ئايالالرنى مهدھىلهپ

سالغۇ ئۇالرنىڭ ھايا تۇيغۇسى، دىنىنى ياخشى بىلىشكه تو! دېگهن ھۆرمهتلىك ئايالالر
  . دېگهن" بولمىدى

چهكلىمىلهرنى ئۆگىنىش، -ئىسالم دىنى جىنسىي تۇرمۇشقا مۇناسىۋهتلىك ئهمىر
ئۆگىتىشته جىنسىي ئهزا، بۇ ئهزاالردىن چىقىدىغان مهنى، مهزى، قان قاتارلىق  جىنسىي 

. ھهرىكهتلهرنىمۇ بايان قىلىدۇ- ھېسسىيات ۋه بۇ ھېسسىياتنى بارلىققا كهلتۈرىدىغان سۆز
سىي خارهكتېرلىك كېسهل ۋه ئاجزلىقالرنى ئوتتتۇرىغا قويۇش ئۈچۈن جىنسىي جىن

بۇنىڭغا ئوخشاش مىسالالرنى . ئهزاالرنىڭ فىزولوگىيلىك تۈزۈلىشىنىمۇ بايان قىلىدۇ
  . كۆپهيتىش مۇمكىن

يۇقىرىدا بايان قىلىنغانالر دىنىي ھاياتنىڭ چهكلهنگهن دائىرىسىگه كىرگهن بولسا 
  . دىن ئۆز ئىچىده زىتلهشكهن بوالتتى ئىدى، بۇ مۇقهددهس

  ئالالھ رهسۇلىنىڭ جىنسىي تهربىيهسى
پهرۋهردىگارىڭ تهرىپىدىن ساڭا نازىل قىلىنغان ئهھكامالرنىڭ ! ئى پهيغهمبهر" 

ھهممىسنى يهتكۈزگىن، ئهگهر تولۇق يهتكۈزمىسهڭ، ئالالھ تاپشۇرغان ۋهزىپىنى ئادا 
ئالالھ . نىڭ زىيانكهشلىكىدىن ساقاليدۇقىلمىغان بولىسهن، ئالالھ سېنى كىشىلهر

  )ئايهت-67مائىده سۈرىسى، (." ھهقىقهتهن كاپىر قهۋمنى ھىدايهت قىلمايدۇ
  ئالالھ رهسۇلى قۇرئان ئايهتلىرىنى تهبلىغ قىلدى

ئالالھ . ئالالھتائاال پهيغهمبىرىمىزنىڭ شانىنى ئۈستۈن، ئهگهشكۈچىلىرىنى كۆپ قىلسۇن
ۋهسهللهم جىنسىي تۇرمۇشقا مۇناسىۋهتلىك ئايهتلهر نازىل  رهسۇلى سهللهلالھۇ ئهلهيھى

  . بولغاندا، بۇنى باشقىالرغا يهتكۈزۈپ، بۇ ھهقته ئىزاھاتالر بهردى
جانابى ئالالھ بهقهره سۈرىسىده ئايالالرنىڭ ئادهت ھالى بىلهن مۇناسىۋهتلىك ئايهت 

  . چۈشۈرگهن ۋاقتىدا ئالالھ رهسۇلى بۇ ئايهتنى تهبلىغ قىلدى
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مۆمىنلهر ئادهت ۋاقتىدا ئاياللىرى بىلهن بىر . لالھ رهسۇلى بۇ ئايهتنى تهبلىغ قىلدىئا"
ئىچىشنى، ئولتۇرۇپ قوپۇشنى ۋه جىنسىي مۇناسىۋهتتىن باشقا ھهر تۈرلۈك -يهرده يهپ

  ."ئادهتلىنىپ كهلگهن ئىشالرنى قىلىشنى بۇيرىدى
ۇلى ئوقۇلغان ۋهھيى بولغان ئالالھنىڭ رهس. ئالالھنىڭ رهسۇلىغا دۇرۇت ۋه ساالم بولسۇن

قۇرئان ئايهتلىرىنىڭ سىرتىدا ئۆزىگه بىلدۈرۈلگهن جىنسىي خارهكتېردىكى ئىالھىي 
  . بۇيرۇقالرنى چۈشهندۈرۈپ، جىنسىي تهربىيهنى داۋامالشتۇردى

ئالالھقا، پهرىشتىلهرگه ۋه ئىنسانالرغا قارىتا ھايالىق : "ئۇ بىر ھهدىسىده مۇنداق دهيدۇ
  ."بىلىڭالركى، ئالالھ ھهقىقهتنى بىلدۈرۈپ ئهمىر قىلىشتا ھايا قىلمايدۇ شۇنى. بولۇڭالر

  ."ئاياللىرىڭالر بىلهن ئارقا تهرهپتىن جىنسىي مۇناسىۋهت قىلماڭالر! ئهي مۆمىنلهر"
  ئالالھنىڭ رهسۇلى سوئال ۋه مهسىلىلهرگه جاۋاب بهرگهن

بېرىش بىلهن بىرلىكته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىۋاسته سورالغان سوئالالرغا جاۋاب 
. جىنسىي تهربىيهنى داۋامالشتۇردى ېرىپ،لالرغىمۇ جاۋاب بئاۋاستىلىق سورالغان سو

مىسال بهرسهك، ئۇزۇن مۇددهت چۆلده قالغانلىقى ئۈچۈن جۇنۇپلۇقتىن غۇسلى قىلىشقا 
رغا، تهيهممۇم قىلىشنى ۋه ش الزىملىقىنى سورىغۇچىالسۇ تاپالمىغاندا نېمه قىلى

  . ئۆگهتتىممۇمنىڭمۇ قانداق قىلىنىدىغانلىقىنى تهيه
ئالغانلىقى  ئالدىنى  ېرىپ، باال بولۇشنىڭياتقۇنىڭ سىرتىغا قويۇپ بمهنىنى بالى

بالىنى "تهدبىرلهرنى رهسۇلى قۇرئانغا ئاساسلىنىپ، بۇ خىل  ئېيتىلغان ۋاقىتتا، ئالالھ
پروگراممىغا ) تهقدىر(دهپ ئىپادىلهپ، ئالالھنىڭ قهدهر " ققا كۆمۈشخپى توپرامه

  . تىلىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدىقويغان جانلىقالرنىڭ مۇتلهق يارى
  شاھىت بولغان ۋهقهلهر ھهققىده ئىزاھات بهرگهن

  :ن بىر ئادهمنى كۆرۈپ مۇنداق دېدىمهسىلهن، قارنى ئۈستىده ياتقا
" قارنى ئۈستىده يېتىش ئالالھ ياخشى كۆرمهيدىغان يېتىش شهكلىدۇر، بۇنداق ياتماڭالر"
  )21تىرمىزى، ئهدهب، (

  دىپمۇ چۈشهنجىسىنى ئوتتۇرىغا قويتۇيغۇسىغا قارا-ئۆزىنىڭ ھېس
پىتى بىلهن ۈبىر ئهركهك بولىشى س باالغهتكه يهتكهننسان، ىئالالھنىڭ پهيغهمبىرى بىر ئ

كلهر تهرىپىدىنمۇ يغۇالرنى باالغهتكه يهتكهن باشقا ئهركهۇجىنسىي تئۆزى ھېس قىلغان 
ھهقىقىتىدىن يولغا چىقىپ، پايدىلىق تهۋسىيهلهرنى قىلىپ، تۇنجى  ھېس قىلىنىش

ئۇ بۇ ھهقته بىر ھهدىسىده مۇنداق . رنى جىنسىي تهربىيهدىن ئۆتكۈزدىمۇسۇلمانال
  :دهيدۇ

ىده جىنسىي ئارزۇ پهيدا لڭىڭالرنىڭ كۆبىر تۈپهيلىدىنمهيلىنى تارتىدىغان بىر ئايال "
هرھال ئايالىنىڭ يېنىغا بېرىپ، جىنسىي مۇناسىۋهت قىلسۇن، بۇنداق قىلىش بولسا، د

  "جىنسىي تهلهپنى قاندۇرىدۇ پهيدا بولغان
  جنسىي تهربىيه ئايالالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ



ئالالھ رهسۇلى يۇقىرىدا ئېيتىلغان جىنسىي تهربىيه ھهققىدىكى مهلۇماتالرنى 
ئهركهكلهرگىال بىلدۈرۈپ قالماستىن، ئايالالرغىمۇ بايان قىلىپ، ئۇالرنىمۇ بۇ ھهقته 

  . مهلۇمات ئىگىسى قىلدى
  :ئايالالرغا بىۋاسته خىتاب قىلغان ھهدىسلهردىن شۇ ئىككى ھهدىس تۆۋهندىكىچه

بىر ئايال خوشپۇراق بىر نهرسه چېچىپ، مهلۇم كىشىلهرنىڭ دىققىتىنى  ھهر قانداق"
تارتىش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ يېنىدىن ئۆتسه، ئۇ ئايال مهنىۋى جهھهتتىن زىنا قىلغان 

فهيزۇل ( ."ھهر كۆزمۇ زىنا قىلغان بولىدۇ) قاراش چهكلهنگهن ئهزاالرغا قارىغان. (بولىدۇ

  )47/3قادىر،

زىنا ۋه  اش جىنىسلىقالرنىڭ جىنسىي مۇناسىۋهت قىلىشىئوخشئايالالر ئارىسىدا "
  ." ھارامدۇر

  دىهزى ۋاقىتالردا بىرلىكته قىلىنجىنسىي تهربىيه ب
ئايالالرغا -ئالالھ رهسۇلى جىنسىي تۇرمۇشقا مۇناسىۋهتلىك ئهمىر ۋه چهكلىمىلهرنى ئهر

بىرگه ئايالالرمۇ ئۇنىڭ تهربىيهسىده جامائهتكه ئهرلهر بىلهن . ئايرىم بىلدۈردى- ئايرىم
. قاتناشقانلىقى ئۈچۈن، بهزى ۋاقىتالردا ئورتاق ساۋاتقا ئىگه بولغان ۋاقىتالرمۇ بولدى

  :شۇ ھهدىس ئورتاق تهربىيهگه مۇناسىۋهتلىك بىر مىسالدۇر
يهزىد قىزى ئهسما رهزىيهلالھۇ ئهنھا ئۆزى شاھىت بولغان بىر ۋهقهنى بايان قىلىپ 

  :مۇنداق دهيدۇ
ئايرىم - هيھىسساالم بىر نامازغا ئىماملىق قىلغاندىن كېيىن ئهتراپىدا ئايرىمپهيغهمبهر ئهل"

سوئال تهرىقىسىده ئالدى بىلهن . ئايالالرنى ئورنىدا تۇرۇشنى بۇيرىدى-ئولتۇرغان ئهر
  :ئهرلهردىن

ئهجىبا ئارىمىزدا ئىشىكنى ئىتىۋېتىپ، ئايالى بىلهن جىنسىي مۇناسىۋهت قىلغاندىن  -
كېيىن .  دهپ سورىدى - تنى باشقىالرغا ئېيتقان ئهرلهر بارمۇ؟ كېيىن، بۇ مۇناسىۋه
 :ئايالالرغا بۇرۇلۇپ

سىلهرنىڭ ئىچىڭالردىمۇ يولدىشى بىلهن قىلغان جىنسىي مۇناسىۋهتنى باشقىالرغا  -
جامائهتتىن بىر جاۋاپ كهلمىگهچكه مهن شۇنداق . دهپ سورىدى - ئېيتقانالر بارمۇ؟ 

 :دېدىم

قهسهم قىلىمهنكى، ئهرلهردىنمۇ قىلغان مۇناسۋهتنى باشقىالرغا  ئالالھقا! يا رهسۇلهلالھ -
ئالالھنىڭ رهسۇلى ) مهن بۇنى دېگهندىن كېيىن. (دېگۈچىلهر بار، ئايالالردىنمۇ بار

 :شۇ تهلىماتنى بهردى

بۇنداق قىلغان ئهر ۋه . ئېيتىپ يۈرمهڭالر رائاشكا- ىنسىي تۇرمۇشۇڭالرنى ئوچۇقج -
-اپ تۇرغاندا، ئهركهك چىشىنىڭ ئىشىنى تۆگهتكهن ئهرل ئىنسانالر ئۆزىگه قارئايا

 .ئايال شهيتانغا ئوخشايدۇ

  ساھابىالر ئالغان تهربىيه نهتىجىسىده ئهمىلىيهتچىل ئىدى



ئالالھ رهسۇلىنىڭ، ئىنساننىڭ جىنسىي تهلىۋىنى قاندۇرۇپ، روھى ۋه جىسمانىي 
ھاياتىنىڭ بىر جهھهتتىن خاتىرجهملىككه ئېرىشتۈرۈش يولىدىكى تىرىشچانلىقىنى 

پارچىسى دهپ قارىشى، باشقا مهسىلىلهرنى چۈشهندۈرگهندهك، جىنسىيهت ھهققىدىكى 
مهسىلىلهرنىمۇ نازۇك ئۇسلۇپتا بايان قىلىشى دهسلهپكى مۆمىنلهرنى ئهمىلىيهتچىل 

  . قىلغان ئىدى

. ئىدىپهيغهمبىرىمىزنىڭ تهربىلىشى نهتىجسىده ناھايىتى ئهمىلىيهتچىل  كىرام-ساھابه
استىن ىنسىي تۇرمۇش ھهققىده بىلمىگهن نهرسىلهرنى تارتىنمنىڭ ئۈچۈن ساھابىالر جشۇ

  .بۇنىڭغا تۆۋهندىكى ھهدىسنى مىسال قىلىمىز. پهيغهمبىرىمىزدىن سورايتتى

  :ئىبنى ئابدۇلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇجابىر 

جىنسىي مۇناسىۋهت، ئېھتىالم ۋه جهلق قىلىش (بىر ساھابى پهيغهمبىرىمىزدىن 
  : جۇنۇپ بولغان بىر كىشىنىڭ ئهھۋالىنى بايان قىلىپ) تۈپهيلىدىن

دهپ  - ئىچسه بوالمدۇ؟- جۇنۇپ بولغان بىر ئادهم يۇيۇنماي ئوخلىسا ۋه يهپ!يارهسۇلهلالھ -
  :پهيغهمبىرىمىز. سورىدى

-، نامازغا تاھارهت ئالغاندهك تاھارهت ئېلىپ ئۇخلىسا ۋه يهپجىنسىي ئهزاسىنى يۇيۇپ -
  )بۇخارى، غۇسلى(. دېدى - .ئىچسه بولىدۇ

ساھابىالر بىلىشكه تېگىشلىك نهرسىلهرنى سوراش بىلهن بىرلىكته قىلىپ سالغان، 
گۇناھ بولۇش ئېھتىمالى بولغان مهسىلىلهرنىمۇ پهيغهمبىرىمىزگه ئېيتىپ، ئۇنىڭدىن 

  . مهسلهھهت سورايتتى

  :ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئالالھ رهسۇلىنىڭ يېنىغا كېلىپ

  . دېدى -. الھتۈگهشتىم يا رهسۇلهل -

  :يغهمبىرىمىزپه

  . دهپ سورىدى - سېنى تۈگهشتۈرگهن نهرسه نېمه؟ -
جىنسىي ئهزا بىلهن ئهمما ئارقا تهرهپتىن ئايالىم بىلهن جىنسىي  !يا رهسۇلهلالھ -

بۇ . پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇنىڭغا جاۋاب بهرمىدى. دېدى -. مۇناسىۋهت قىلدىم
بۇ ئايهته . ىتى ئالالھ رهسۇلىغا ۋهھيى قىلىندىئاي-223ۋاقىتتا بهقهره سۈرىسىنىڭ 

 : مۇنداق دېيىلگهن

يهنى نهسىل تېرىيدىغان (ئېكىنزارلىقتۇر ) خۇددى(ئاياللىرىڭالر سىلهر ئۈچۈن "
، ئېكىنزارلىقىڭالرغا خالىغان رهۋىشته كېلىڭالر، ئۆزهڭالر ئۈچۈن ئالدىنئاال )جايدۇر

ئالالھتىن قورقۇڭالر، ) گۇناھتىن چهكلىنىش بىلهن(ياخشى ئهمهل تهييارالڭالر، 



قات بولۇسىلهر، مۆمىنلهرگه جهننهت بىلهن خوش خهۋهر بىلىڭالركى، سىلهر ئالالھقا مۇال
  )ئايهت-223بهقهره سۈرىسى، (. " بهرگىن

: ئالالھ رهسۇلى بۇ ئايهتنى تهبلىغ قىلغاندىن كېيىن ساھابىالرغا مۇنداق دېدى
ئايالىڭالرغا ئالدى ۋه ئارقا تهرهپتىن يېقىنلىشىپ، پهقهتال جىنسىي ئورگاندىن جىنسىي "

ڭالر، ئارقا تهرهپتىن ياكى ئادهت كۆرگهن ۋاقتىدا جىنسىي مۇناسىۋهت مۇناسىۋهت قىلى
  )تىرمىزى( 4."قىلىشتىن يىراق تۇرۇڭالر

دهپ قارىغانلىقى ئۈچۈن، دۇچ كهلگهن " ھايات رهھبىرى"ساھابىالر ئالالھ رهسۇلىنى 
مهسىلىلهرنى ئېيتقاندهك، جىنسىي مهسىلىلهردىكى قىيىنچىلىقالرنىمۇ پهيغهمبىرىمىزگه 

ساھابىالرنىڭ قارىشىدا سىياسىي، ئىقتىسادىي مهسىلىلهر بىلهن جىنسىي . ئېيتاتتى
مهسىلىلهرنىڭ ھهل قىلىش چارىسىنى . مهسىلىلهر ئوتتۇرىسىدا بىر پهرق يوق ئىدى

  . تاپمىغۇچه ھهرىكهت قىلمايتتى

  ئايالالرمۇ جىنسىي مهسىلىلهرده ئهمىلىيهتچىل ئىدى

قا مۇناسىۋهتلىك ئىالھى بۇيرۇقالرنى ئهركهكلهر بىلهن ئالالھ رهسۇلىنىڭ جىنسىي تۇرمۇش
بىرگه ئايالالرغىمۇ تهبلىغ قىلىشى، ئهركهكلهرگه ئوخشاش ئايالالرنىڭمۇ مهسئۇلىيىتى 

بۇ . بارلىقىنى ئېيتىشى، ئايالالرنىڭمۇ جىنسىي ساۋاتالرنى بىلىشىگه تۈرتكه بولغان
پ جىنسىي مهسىلىلهر ھهققىده سوئال سهۋهپتىن ئايالالرمۇ پهيغهمبىرىمىزنىڭ يېنىغا كېلى

بۇ سوئالالرنىڭ ئىچىده بىر ئايالنىڭ جىنسىي تۇرمۇشىنىڭ ئهڭ نامهھرهم . سورىغان
  . يهرلىرىنى ئاشكارلىغان سوئاللىرىمۇ بار ئىدى

ئۇممۇ سۇلهيم پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىدىن ئۇممۇ سهلهمه رهزىيهلالھۇ 
بۇ زىيارهتلهرنىڭ بىرسىده . پات ئۇنى زىيارهت قىالتتى-تپا. ئهنھانىڭ خوشنىسى ئىدى

  :بۇنىڭ بىلهن ئالالھ رهسۇلىدىن. ئالالھ رهسۇلى بىلهن ئۇچرۇشۇپ قالدى

ئىرى ياكى باشقا بىر ئهركهك بىلهن جىنسىي مۇناسىۋهت قىلىپ چۈش ! يا رهسۇلهلالھ-
ئالنىڭ بۇنداق بىر سو. (دهپ سورىدى. -كۆرگهن بىر ئايال غۇسلى قىالمدۇ؟ 

ئۇممۇ سهلهمه، ئۇممى سۇلهيمگه قاراپ، خاپا بولغان ) سورىلىشىدىن خىجىل بولغان 
  :قىياپهتته

 -.پالتىنى تاشقا ئۇردۇڭ، ئالالھ رهسۇلىنىڭ ئالدىدا ئايالالرنىڭ ھۆرمىتىنى چۈشۈردۈڭ -
  :ئۇممى سۇلهيم. دېدى
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ئېنىق بىلمىگهن . شۈبھىسىزكى، ئالالھ ھهقىقهتنى بىلدۈرۈشته تهرهددۇت قىلمايدۇ-
مهسىلىلهرنى ئالالھ رهسۇلىدىن سوراپ بىلىشىمىز، ئۇ مهسىلىلهرده مهلۇماتسىز قېلىشتىن 

  .دېدى –. ياخشىدۇر

  ):ئۇممى سۇلهيمنىڭ سوئالىنىڭ توغرىلىقىنى تهستىقالش ئۈچۈن(ئالالھ رهسۇلى

! ئى ئۇممى سۇلهيم. ئهسلى سهن توخۇمنى تاشقا ئۇردۇڭ! ئالالھ سېنى ئهزىز قىلسۇن-
چۈش كۆرگهن ئايال، چۈشىده ئېھتىالم بولۇپ، مهنى كهلگهن بولسا يۇيۇنىدۇ، مهنى 

  .دېدى –. كهلمىگهن بولسا يۇيۇنمايدۇ
ىشه ئهنساردىن باشقا بىر ئايالنىڭ يۇقىرىقىدهك سوئال سورىشى بىلهن ھهزرىتى ئائ

ئانىمىزنىڭمۇ ھهزرىتى ئۇممى سهلهمهگه ئوخشاش، ئايالالرنى كهمسىتكهندهك جاۋاب 
  :بېرىشى بىلهن ئالالھ رهسۇلى مۇنداق دېدى

) مۇسۇلمان ئايالالر(چۈنكى ئهنسار ئايالالر  5.ئايالالرنىڭ ئىشىغا ئارىالشما! ئى ئائىشه"
ىن پهيغهمبىرىمىزدىن بىر خىجىلچانلىقىد" بىلىشكه تېگىشلىك نهرسىلهرنى سوراۋاتىدۇ

بۇنداق ئايالالر پهيغهمبىرىمىزنىڭ . قىسىم سوئالالرنى سورالمىغان ئايالالرمۇ بار ئىدى
پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئاياللىرىدىن . ئايالىنىڭ ۋاستىسى ئارقىلىق مهلۇمات ئىگىسى بولغان

  :ئۇممى سهلهمه رهزىيهلالھۇ ئهنھا مۇنداق دهيدۇ
هرلىرى ئارقا تهرهپتىن ئهمما جىنسىي ئورگانغا يېقىنلىشىپ مهدىنىلىك ئهنسارالرنىڭ ئ"

  :يهھۇدىالر مۇنداق دهيتتى." جىنسىي مۇناسىۋهت قىلدى
ئايالىغا كهينىدىن يېقىنلىشىپ، ئالدىدىن جىنسىي مۇناسىۋهت قىلغانالرنىڭ بالىسىنىڭ "

  ''.كۆزى ئالغاي بولىدۇ
ده ئهنسار ئايالالر بىلهن مۇھاجىرالر ھىجرهت قىلىپ، مهككىدىن مهدىنىگه كهلگهن

لېكىن . ئۆيلىنىپ، ئايالىغا كهينىدىن يېقىنلىشىپ، جىنسىي ئورگانىدىن مۇناسىۋهت قىلدى
يهھۇدىالرنىڭ يۇقىرىدىكى سۆزىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان بىر ئايال يولدىشىنىڭ بۇ خىل 

  :تهلىۋىگه قارشى چىقىپ
-نىڭ بۇ قىلمىشىڭنىڭ توغراشۇنى بىلكى، مهن ئالالھ رهسۇلىنىڭ يېنىغا بېرىپ، سې"

. " خاتالىقىنى بىلگىچه بولغان ۋاقىتقىچه، مهن بىلهن بۇنداق مۇناسىۋهت قىلمايسهن
  . دېدى

ئالالھ رهسۇلى كهلگهن . بۇ ئايال ئۇممى سهلهمهنىڭ يېنىغا بېرىپ، ئهھۋالنى بايان قىلدى
هلهمهنىڭ ئۇممه س. (ۋاقىتتا بۇ ئايال بۇ مهسىلىنى بايان قىلىشتىن خىجىل بولدى

ئۇممۇ سهلهمه مهسىلىنى . ئىشارهت قىلىپ ئۆيدىن چىقىپ كهتتى)  سورىشىنى
ئۇممۇ . دېدى!" ئۇ ئايالنى چاقىر:" پهيغهمبىرىمىزدىن سورىشى بىلهن، ئالالھ رهسۇلى

ئايىتىنى ئوقۇپ -223ئالالھ رهسۇلى بهقهره سۈرىسىنىڭ . سهلهمه ئۇ ئايالنى چاقىردى
  :مۇنداق دېدى
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بىلهن مۇناسىۋهت قىلىش شهرتى بىلهن خالىغان شهكىلده جىنسىي  جىنسىي ئهزا"
بۇ يهرده دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك نوقتا، پهيغهمبىرىمىزدىن ." مۇناسىۋهت قىلسا بولىدۇ

  . بىۋاسته سوراشقا خىجىل بولغان ئايالغا، پهيغهمبىرىمىزنىڭ بىۋاسته جاۋاب بېرىشىدۇر
  قويىدىغان ئايالالرمۇ بار ئىدىجىنسىي مهسىلىلهرنى ئوچۇق ئوتتۇرىغا 

ئايالالر پهيغهمبىرىمىزگه ۋاستىلىق ياكى بىۋاسته ھالهتته جىنسىي مهسىلىلهرنى ئوتتۇرىغا 
بۇ مهسىلىلهرنىڭ ئىچىده جىنسىي ئاجىزلىقى تۈپهيلىدىن ئايرىلىشنى تهلهپ . قوياتتى

مۇنداق ) بولسۇنئالالھ ئۇنىڭدىن رازى (ھهزرىتى ئائىشه . قىلغان ئايالالرمۇ بار ئىدى
مهن ! ئى رهسۇلۇلالھ: رىپائهل كۈرهزنىڭ ئايالى ئالالھ رهسۇلىنىڭ يېنىغا كېلىپ: "دهيدۇ

شۇنىڭ بىلهن مهن ئابدۇرراخمان . رىپائه سۆزۈمنى بهردى. رىپائهنىڭ ئايالى  بولىمهن
ئهپسۇسكى، ئابدۇلالھ ئىبنى زهبىرنىڭ جىنسىي ئهزاسى . ئىبنى زهبىر بىلهن ئۆيلهندىم

بۇ سهۋهپتىن جىنسىي مۇناسىۋهت .  ىمگه ئوخشاش يىغىلىۋالىدۇ ۋه يۇمشاقكىي
سهن : "ئالالھ رهسۇلى ئايالنىڭ بۇ سۆزىنى ئاڭالپ، تهبهسسۇم قىلىپ. دېدى." قىاللمىدۇق

 ئهزاسىدىنسهن ئۆيلهنگهن ئېرىڭنىڭ  جىنسىي . رىپائهگه قايتىپ بېرىشنى ئويالۋاتىسهن
لهززهت ئالمىغۇچه تۇنجى  جىنسىي ئورگانىڭدىنڭ لهززهت ئالمىغۇچه، ئېرىڭمۇ سېنى

  . دېدى" ئېرىڭگه قايتىپ بارالمايسهن
بۇنىڭغا ئوخشاش مهسىلىلهرده ئالالھ رهسۇلىدهك ئهمىلىيهتچىل بولىشىمىز، جىنسىي 

  . مهسىلىلهرگه ئىجابى قارىشىمىز كېرهك
  بولمايدۇجىنسىي مهسىلىلهرنى كېچىكتۈرۈشكه ۋه ئهھمىيهتسىز دهپ قاراشقا 

جىنسىي تۇيغۇالر، بۇ تۇيغۇالرنى  چهكلىمىلهرنىڭ مۇھىم بىر قىسمىنى-ئىالھى ئهمىر
بۇ .  تهشكىل قىلىدىغان جىنسىي ئهزاالر ۋه جىنسىي ھهرىكهتلهر ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ئايال ھهر بىر مۇسۇلماننى جىنسىي جهھهتتىن تهربىيلهشته قۇرئان ۋه -سهۋهپتىن ئهر
جىنسىي تهربىيهنى پهقهتال قۇرئان ۋه سۈننهت . ساس قىلىش كېرهكسۈننهت ئۆلچىمىنى ئا

  . ئۆلچىمى ئاساسىدا بهرگىلى بولىدۇ
جىنسىي تهربىيهنى قۇرئان، سۈننهت ۋه ئىسالم ئالىملىرىنىڭ ئهسهرلىرىگه مۇراجىئات 

قىلماي، ئهخالقسىز نهشىرياتالر نهشىر قىلغان كىتاب، رهسىملهرگه مۇراجىئات قىلىدىغانالر  
كهلىمىسىنىڭ ھۆكۈم خارهكتېرىدىكى ئۇسلۇبى " پهرىز"ۈچۈن جىنسىي تهربىيهدىكى ئ

  . ئهمما ھهقىقهت ھهقىقهتتۇر. غهيرى تۇيۇلىشى مۇمكىن
جىنسىي تهربىيهگه بهزىلهر ئىجابى قارىمايدۇ ياكى غهيرى ھېس قىلىدۇ دهپ، پهرىز 

ى ئهھمىيهتسىز دهپ جىنسىي تهربىيهن. بولغان بىر تهربىيهنى كېچىكتۈرۈشكه بولمايدۇ
قاراش، جىنسىي تۇرمۇشنى ئىبادهت ھاياتىنىڭ دائىرىسىدىن چىقىرىپ گۇناھالرغا پېتىشقا 

  .بۇنىڭ ئاقىۋىتى ئېچنىشلىق ئىالھى ئازابقا دۇچار بولۇشتىن ئىبارهت. سهۋهپ بولىدۇ
رگه شۇنىڭ بىلهن بى. توغرا مهلۇماتالر تولدۇرمىغان بوشلۇقنى باتىل مهلۇماتالر تولدۇرىدۇ

بۇ باتىل مهلۇماتالر ئىبادهت ۋه ئهخالقىمىزغا زىيان سېلىپال قالماستىن ئىمانمىزغىمۇ زىيان 
كۈنىمىزده  ئىسالم دىنى چهكلىگهن مۇتئه نىكاھى، ئهۋرهتنى ئېچىش، ئادهت . سالىدۇ



ۋاقتىدا جىنسىي مۇناسىۋهت قىلىش ۋه سېرىق نهشر بويۇملىرى قاتارلىقالر ئهخالقسىز 
نورمال كۆرىدىغان، ئۇرۇنلۇق ئايرىلىش ۋه شهرتلىك كۆپ خۇتۇنلۇق قىلمىشالرنى 

بولۇشنى غهيرى مهدىنىلىك دهپ قاراپ، كاپىرلىققا يېقىنلىشىۋاتقان مۇسۇلمانالرنى 
بۇ كىتاب بۇ خىل ئهھۋالالرنى ئوتتۇرىغا قويۇش ۋه بۇنىڭ ئالدىنى . ئۇچرۇتۇۋاتىمىز

  . ئېلىش ئۈچۈن تهييارالندى

  مۇش ئىبادهتلىرىمىزنىڭ بىر قىسمىدۇرجىنسىي تۇر. باب-2
ۈرگهن ئىنسانغا ئهقىل ۋه بىلىم بىلدۈرۈلمىگهن نهرسىلهرنى مۇقهددهس كىتابىدا بىلد

  :پراق مهنبهلىك بىر جانلىق دهپ ئىپادىلهپ مۇنداق دهيدۇوئالالھتائاال، ئىنساننى ت
قارا اليدىن ياسىلىپ ) يهنى ئادهم ئهلهيھىسساالمنى(شۈبھىسىزكى، بىز ئىنسان -شهك"

ھىجىر سۈرىسى (." قۇرۇق اليدىن ياراتتۇق) چهكسه جىرىڭاليدىغان(شهكىلگه كىرگۈزۈلگهن 

ئىنسان يهر يۈزىده بهندىچىلىكتىن ئىمتىھان قىلىنىدىغانلىقى ئۈچۈن، ئىجابى " )ئايهت-26
-1مۇئمىنۇن سۈرىسى ) (ئايهت- 8- 7شهمىس سۈرىسى (." الر بىلهن يارىتىلغانۋه سهلبى مايىللىق

  .بۇ سهۋهپتىن جىنسىي تۇرمۇش ئىبادهت ھاياتىنىڭ بىر قىسمىدۇر )119
  

  لىنىدۇبساجىنسىي تۇرمۇشمۇ ئالالھقا ئىبادهت ھې
  )ئايهت-99ھىجىر سۈرىسى (" ئاخىرقى نهپهسىڭگىچه ئالالھقا ئىبادهت قىل"

ئۇ بىردۇر، . ئالالھتائاال ئۆز مهۋجۇتلۇقىنى ئۆز زاتىدىن ئالغان ئهزهلي ۋه ئهبهدىي زاتتۇر
ئۇنىڭ ئوخشىشى ۋه . ئۇ تۇغمىدى، تۇغۇلمىدى. بارلىق جانلىقالر ئۇنىڭغا موھتاجدۇر

بارلىق مهۋجۇداتالرنىڭ . ئۇ بىلگۈچى، ئىشىتكۈچى ۋه كۆرگۈچىدۇر. تهڭدىشى يوقتۇر
كۆپىيىش . ئۇ ھهزرىتى ئادهمنى ۋه ئۇنىڭ ئايالىنىمۇ ياراتتى. ائاالدۇرياراتقۇچىسى ئالالھت

  . ئايالالرنى مهيدانغا كهلتۈردى- ھهزرىتى ئادهم ۋه نهسلىدىن ئهر. قانۇنىنى يولغا قويدى
. جانابى ئالالھ ئهبهدىي ھاياتنى تهقدىر قىلىپ ياراتقان ئىنسانغا ئهقىل ۋه ئىراده بهردى

نهتىجىده ئىنساننى بهندىچىلىك . شلىتىش ئهركىنلىكىنىمۇ بهردىئىرادىسىنى خالىغانچه ئى
  . بهندىچىلىكنىڭ ئاساسىنى ئىبادهت قىلدى. ئىمتىھانىغا مهنسۇپ قىلدى

ھهزرىتى . شانى بۈيۈك ئالالھ تۇنجى ئىنسان ھهزرىتى ئادهمنى تۇنجى پهيغهمبهر قىلدى
يغهمبهرلهرنى ئۆز زاتىغا ئادهم ۋه ئۇنىڭدىن كېيىن مهيدانغا كهلگهن ئىنسانالر ۋه په

ئىنسانالرنى ئىبادهت قىلىش ئۈچۈن ياراتقانلىقىنى، ئاخىرقى . ئىبادهت قىلىشقا بۇيرىدى
ئالالھتائاال ئىبادهت قىلغان . تاقهت بىلهن ئىبادهت قىلىشقا بۇيرىدى-نهپهسىگىچه سهۋرى

. ئېيتتى بهندىلىرىنى جهننهت يۇرتىدا ئهبهدى بهخت سائادهتكه ئېرىشتۈرىدىغانلىقىنى
ئىمان ئېيتىپ ئۆزىگه بويسۇنمىغان، بويسۇنغان تهقدىردىمۇ اليىقىدا ئىبادهت قىلمىغان 

بۇ ھهقته ئالالھتائاال مۇنداق . بهندىلىرىنى جهھهننهم ئازابى بىلهن قورقۇتتى
سوراق -سوراق قىلىنمايدۇ، ئۇالردىن سوئال-ئالالھنىڭ قىلغانلىرىدىن سوئال:"دهيدۇ

  )16بۇرج سۈرىسى (" خالىغىنى قىلغۇچىدۇر" )ئايهت-23  سۈرىسى ئهنبىيا."(قىلىنىدۇ



ئهبهدى . خۇالسىلىساق، ئىنسان ئىبادهت ئۈچۈن يارىتىلدى، ئۇنىڭغا مهسئۇل قىلىندى
  . سائادىتىمۇ ئىبادهتكه باغلىق قىلىندى

  ئىبادهت دېگهن نېمه؟
چهكلىمىلىرىگه -مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهمىر) ئهلچىسى(ئالالھ ۋه رهسۇلى  -ئىبادهت

  )1225/قۇرتۇبى، (. بويسۇنۇش دېگهنلىكتۇر
  ئىبادهت قىلىش بويسۇنۇپئالالھنىڭ قانۇنلىرىغا 

باالغهتكه يهتكهن مۆمىن ئىنساننىڭ بىلىشى ۋه ئىجرا قىلىشى كېرهك بولغان تۇنجى ۋهزىپه 
ئىبادهت قىلىشقا مهسئۇل قىلىنغان ئىنسان قانداق ئىبادهت قىلىشنى . ۇرئىبادهتت

. بىلمىگهنلىكى ئۈچۈن، ئۇنىڭغا قانداق ئىبادهت قىلىش الزىملىقى بىلدۈرۈلدى
قىيامهتكىچه داۋاملىشىدىغان مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ئۈممىتى ئۈچۈن ئىبادهتنىڭ ئانا يولى 

  .  هكلىمىلهرگه ئىتائهت قىلىشتۇرچ-ئالالھتائاالنىڭ كىتابىدىكى ئهمىر
كهرىمنى سۆز ۋه مهنا -جانابى ئالالھ قۇرئانى. كهرىم ئالالھنىڭ كىتابىدۇر-قۇرئانى

يىل ئىچىده  23جهھهتتىن مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا جىبرىئىل ۋاسستىسى ئارقىلىق 
  :مىسال بهرسهك. پارچه قىلىپ ۋهھيى بىلهن نازىل قىلدى-پارچه

A .،چۈنكى . روزا تۇتۇش، زاكات بېرىش قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى ئىبادهتتۇر ناماز ئوقۇش
ئۇنىڭ . كهرىمده ئهمىر قىلدى-بۇالرنىڭ ھهر بىرىنى ئالالھتائاال كىتابى قۇرئانى

  . ئهمىرلىرىگه ئىتائهت قىلىش ئىبادهتتۇر
B .ئالالھنىڭ قانۇنلىرىغا خىالپ قانۇنالرنى خاتا دهپ بىلىش، ھاراق ئىچىش، قىمار 

- چۈنكى جانابى ئالالھ بۇالرنى قۇرئانى. ئويناش، ئۆسۈمدىن يىراق تۇرۇشمۇ ئىبادهتتۇر
ئۇنىڭ چهكلىمىلىرىگه بويسۇنۇش، بىر جهھهتتىن ئۇنىڭدىن يىراق . كهرىمده چهكلىدى
  . تۇرۇشمۇ ئىبادهتتۇر

  ئالالھ ۋه رهسۇلىنىڭ چهكلىمىلىرىگه ئىتائهت قىلىپ ئىبادهت قىلىش
بۇ سهۋهپتىن . يېگانه ئىالھى قۇدرهت پهقهت ۋه پهقهت جانابى ئالالھتۇرئىبادهتكه اليىق 

جانابى ئالالھ . چهكلىمىلىرىگىال بويسۇنۇپ، ئۇنىڭغىال  ئىبادهت قىلىنىدۇ-ئۇنىڭ ئهمىر
ئاخىرقى ۋه ئالهمشۇمۇل پهيغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا ئىتائهت قىلىشنى  ئۆز زاتىغا 

چهكلىمىلىرىگه -لىكى ئۈچۈن، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهمىرئىتائهت قىلغانلىق دېگهن
  :مىسال بهرسهك. بويسۇنۇشمۇ ئىبادهتتۇر

A . ئىالھى ھۆكۈم دائىرىسىگه كىرمىگهن مهسىلىلهرده )خهتنه قىلىش(سۈننهت بولۇش ،
ئادهت، مهمۇرىي ئىشالردا -كېچهك، ئۆرپ-شهخسىي، كوللىكتىپ مۇزاكىر قىلىش، كىيىم

ىده ۋه پىكىرلهرگه قارشى تۇرۇش، كۈچلۈك ئىكهن ئىنتىقام ئېلىشتىن ۋاز باتىل ئهق
بۇالرنىڭ ھهممىسىنى بىلدۈرگهن ۋه ئهمىر . كېچىش قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى ئىبادهتتۇر

  . قىلغان ئالالھنىڭ رهسۇلى مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمدۇر
B .ۇش، ئۇلۇغالش مهقسىتىده ئىنسانالرنىڭ ئالالھقا ئىبادهت قىلىپ، ئىنسانالرغا بويسۇن

ئالدىدا تىزلىنىپ ئىگىلىش، گۈزهل كۆرۈنۈش ئۈچۈن قاش ياسىتىش، چىشىنى 



بۇرۇت چۈشۈرۈش قاتارلىق ئىشالردىن يىراق تۇرۇشمۇ - ئىنچىكىلهشتۈرۈش، ساقال
ئالالھ رهسۇلىنىڭ . چۈنكى بۇ ئىشالرنى ئالالھ رهسۇلى چهكلىگهن. ئىبادهتتۇر

-ئهسلىده پهيغهمبىرىمىزنىڭ بارلىق ئهمىر. ن يىراق تۇرۇشمۇ ئىبادهتتۇرچهكلىمىلىرىدى
  . چهكلىمىلىرى قۇرئاننى ئىزاھلىغانلىقى ئۈچۈن رهسۇلۇلالھقا ئىتائهت ئالالھقا ئىتائهتتۇر

ئانىدىن باشالپ خهلقئارا مۇناسىۋهتلهرگىچه، ئىشلهپچىقىرىش، -خۇالسىلىساق، ئاتا
چىقىشقا قهدهر - ئىچمهكتىن ھاجهتخانىغا كىرىپ-مهكئىستىمالدىن جازا بېرىشكىچه، يې

. چهكلىمىلىرىگه بويسۇنۇش ئىبادهتتۇر-ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئالالھ ۋه رهسۇلىنىڭ ئهمىر
ھهر قانداق سۆز ۋه . شۇڭا، ھهر ۋاقىت ئىبادهت ۋاقتى، ھهر ماكان ئىبادهت ماكانىدۇر

  . ھهرىكهتمۇ ئىبادهتنىڭ دائىرىسى ياكى سىرتىدادۇر-ئىش
ئومۇمىي جهھهتتىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان بۇ مهسىلىلهرنى تۆۋهنده ئاساسلىق تېما بولغان 

جىنسىيلىك جهھهتتىن مىسال قىلىپ، جىنسىي تۇرمۇشنىڭ ئىبادهت ھاياتنىڭ بىر 
  :پارچىسى ئىكهنلىكىنى ئىزاھالپ ئۆتىمىز

 ئىشلىتىش ۋه مۇھاپىزهت قىلىش ئىبادهتتۇر كۈچنىجىنسىي 
. رىتىلىش قانۇنى ۋه تهبىئى ۋهزىپىلىرىنى بېكىتكهن ئالالھتائاالدۇرھهر جانلىقنىڭ يا

ئالالھ بېكىتكهن يارىتىلىش قانۇنى ۋه ۋهزىپىسىنى مۇھاپىزهت قىلىش ئۇنىڭ ئهمرى 
  . 6بولغانلىقى ئۈچۈن ئىبادهتتۇر

ئىنسانغا جىنسىي ئهزا ۋه بۇ جىنسىي ئهزاالرنىڭ تهلىۋىنى ئۇرۇناليدىغان كۆپىيىش 
ئالالھ ياراتقان جىنسىيهتكه ھۆرمهت قىلىش، ئۇ . نى ياراتقان ئالالھتائاالدۇرئورگانلىرى

بېكىتكهن قانۇنالر دائىرىسىده ئۆيلىنىش يولى بىلهن جىنسىي ئهزاسىنى ئىشلىتىپ، 
بۇ سهۋهپتىن بۇ ساپ . نهسلىنى كۆپهيتىش ئالالھنىڭ قانۇنىيىتىغا بويسۇنغانلىقتۇر

راشتا بولۇش ياكى ھهرىكهت قىلىش يارىتىلىش ئىبادهتتۇر، بۇنىڭ سىرتىدا بىر قا
بۇ . بۇنداق قىلىش ئالالھقا ئىسيان قىلغانلىقتۇر. تهبىئىتىنى ئۆزگهرتىشكه ئۇرۇنغانلىقتۇر

سهۋهپتىن ئالالھ رهسۇلى جىنسىي تۇرمۇشتىن يىراق تۇرۇشنى چهكلهپ مۇنداق 
تىن يىراق تۇرۇشقا ئىسالمدا ئۆيلهنمهسلىككه ۋه ئۆيلىنىپ تۇرۇپ جىنسىي تۇرمۇش:"دېگهن

ئالالھتائاال جىنسىي تۇرمۇشتىن يىراق تۇرىدىغان تهركىدۇنيالىقنى، ئۆيلىنىشنى . بولمايدۇ
  ." تهۋسىيه قىلىپ، ئاسانالشتۇرىدىغان ئىسالم شهرىئىتى بىلهن ئالماشتۇردى

ئالالھ ۋه رهسۇلىنىڭ . جىنسىي تۇرمۇشنى ئۆيلىنىش بىلهن باشالپ داۋامالشتۇرۇش سۈننهت
رلىرىگه بويسۇنۇپ، ئۆيلىنىش بىلهن جىنسىي تۇرمۇشنى باشالپ داۋامالشتۇرۇش ئهمى

ئىبادهت غايىسىده ھارامالردىن يىراق تۇرۇپ، جىنسىي ئېھتىياجىنى ئالالھ ۋه . ئىبادهتتۇر
  . رهسۇلى بۇيرىغان ئۆيلىنىش يولى بىلهن ھهل قىلىشمۇ ئىبادهتتۇر

چۈنكى ئالالھ ۋه . رهسۇلىنىڭ ئىجراسىدۇرئۆيلىنىش ئالالھنىڭ تهلىۋى، ئهمرى ۋه ئۇنىڭ 
تۇغقانلىق، نهپهقه، مىراس، -پهيغهمبهر بۇيرۇقلىرىنىڭ بىر قىسمى بولغان ئۇرۇق

  . ئاجرىشىش قاتارلىق ۋهزىپىلهر ۋاستىلىق ھالهتته ئۆيلىنىشكه باغلىقتۇر
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لىقى ئۆيلىنىش پهقهتال ئىككى جىنسىيهتنىڭ بىر يهرگه كىلىشى بىلهنال ئهمهلگه ئاشىدىغان
  . ئۈچۈن، ھاالل جىنسىي ھهرىكهتلهرمۇ ئهلبهتته ئىبادهت ھېسابلىنىدۇ
  جىنسىي ھارامالردىن يىراق تۇرۇش ئىبادهتتۇر

جىنسىي ھارامالر بىلهن بىرگه ئالالھ ۋه پهيغهمبىرى چهكلىگهن بارلىق چهكلىمىلهردىن 
چهكلىمىلهردىن بىرى يىراق تۇرۇشقا تېگىشلىك ئىالھى . يىراق تۇرۇشمۇ ئىبادهتتۇر

دهپ بۇيرۇقىغا ئىتائهت قىلغان بهندىلىرىگه '' ئالالھتائاال زىناغا يېقىنالشماڭالر. "زىنادۇر
  :رهھمهت قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دهيدۇ

ئۇالر ئالالھقا ئىككىنچى بىر مهبۇدنى شېرىك قىلمايدۇ، ئالالھ ھارام قىلغان ناھهق ئادهم "
قىلىدىكهن، ) گۇناھالرنى(ايدۇ، زىنا قىلمايدۇ، كىمكى بۇ ئۆلتۈرۈش ئىشىنى قىلم

قىيامهت كۈنى ئۇنىڭغا ھهسىلهپ ئازاب قىلىنىدۇ، ئۇ . ئۇ جازاغا ئۇچرايدۇ) ئاخىرهتته(
  )ئايهت-69-68  فۇرقان سۈرىسى(." مهڭگۈ ئازاب ئىچىده خارالنغان ھالدا قالىدۇ

قورقۇپ، ئۇنىڭ رىزاسىنى تهلهپ  زىنا قىلىش ئىمكانى بار تۇرۇپ، ئالالھنىڭ ئازابىدىن
قىلىپ، زىنادىن يىراق تۇرۇش شۇنداق بۈيۈك ئىبادهتتۇركى، بۇ ئىبادهت دۇنيادا 

زىنادىن يىراق . مۆجىزىۋى خارهكتېرلىك ۋهقهلهر مهيدانغا كهلتۈرىدىغان ئۇلۇغۋارلىققا ئىگه
  . تۇرۇش مۆجىزىۋى ۋهقهلهرگه سهۋهپ بولىدۇ

: لالھۇ ئهنھۇنىڭ رىۋايهت قىلىشىچه ئالالھ رهسۇلى مۇنداق دېگهنئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رهزىيه
كېچىده بىر . سىلهردىن ئىلگىرىكى ئۈممهتلهردىن بىرىگه مهنسۇپ  ئۈچ كىشى يولغا چىقتى"

ئۇالر ئۆكڭۈرگه كىرىشى بىلهن ئالدىدىن بىر تاش پارچىسى . ئۆڭكۈرگه كىرىپ پاناھالندى
سۆزلهر -لهن بۇ ئۈچ كىشى ئوتتۇرىسىدا مۇنداق گهپبۇنىڭ بى. چۈشۈپ، ئۆڭكۈرنى ئېتىۋهتتى

بىز بۇ بۇ ئۆڭڭۈردىن پهقهت ۋه پهقهت قىلغان ياخشى ئهمهللىرىمىز ۋاستىسى بىلهن : بولدى
بۇالرنىڭ ئىچىدىن بىرسى ئۆز بالىلىرىنى . ئالالھقا يالۋۇرۇش ئارقىلىق قۇتۇلۇشىمىز مۇمكىن

ۆيگۈسى تۈپهيلىدىن ئۇالرغا ياخشىلىق ئانىسىغا بولغان چوڭقۇر س- تاشالپ قويۇپ، ئاتا
بۇ ئىككى ئادهم . يهنه بىرى ئىشچىنىڭ ھهققىنى ياخشى قوغدىغانلىقىنى ئېيتتى. قىلدى

ئۆڭكۈرنىڭ ئېغىزىدىكى تاش . قىلغان ياخشى ئىشىنى ۋهسىله قىلىپ ئالالھقا دۇئا قىلدى
تاغامنىڭ بىر ! الالھىمئ: ئۇالردىن ئۈچۈنجىسى مۇنداق دۇئا قىلدى. پارچىسى بىر ئاز ئېچىلدى

ئۇنىڭ بىلهن جىنسىي مۇناسىۋهت . ئىنسانالر ئارىسىدا ئۇنى ياخشى كۆرهتتىم. قىزى بار ئىدى
يىلالرنىڭ ئۆتىشىگه ئهگىشىپ . ئهمما ئۇ تهلىۋىمنى رهت قىلدى. قىلىشنى ئارزۇ قىلدىم

ا ئۆزى بىلهن ئۇنىڭغ. ئاچارچىلىق يۈز بهردى، ئۇ قىز قىيىنچىلىغىنى ئېيتىپ يېنىمغا كهلدى
قىز شهرتىمنى قوبۇل قىلىپ كىيىمىنى . ئالتۇن بهردىم 120بىرگه بولۇشنى شهرت قوشۇپ 

ئالالھتىن قورق، نىكاھى بولمىغان بىر : "مهن يېقىنلىشاي دهپ تۇرغان ۋاقتىمدا. سالدى
ئىنسانالر ئارىسىدا ئۇنى ناھايىتى ياخشى كۆرگهن . دېدى" ئايالغا يېقىنلىشىش ھارامدۇر

ئۇنىڭغا . اممۇ، ئۇنىڭ سۆزىنىڭ تهسىرىدىن قورقۇپ گۇناھ قىلىشتىن يىراقالشتىمبولس
مهن بۇ ئهمهلنى سېنىڭ رازىلىقىڭ ! ئالالھىم. بهرگهن ئالتۇنلىرىمنى ئالماي چىقىپ كهتتىم



بۇ ئۈچ . دهپ دۇئا قىلدى" ئۈچۈن قىلغان بولسام، مېنى بۇ قىيىنچىلىقتىن قۇتقازغىن
  . لهن ئۆڭكۈرنىڭ ئېغىزى ئېچىلدىكىشىنىڭ خالىس دۇئاسى بى

  نىڭ كاپالىتىگه ئىگه قىلىدۇتائاالزىنادىن يىراق تۇرۇش ئالالھ

زىنادىن باشالپ جىنسىي ھارامالردىن يىراق تۇرۇش دۇنيادا مۆجىزىۋى ۋهقهلهرگه سهۋهپ 
  :ئالالھنىڭ رهسۇلى بۇنى مۇنداق ئىزاھاليدۇ. بولغىنىدهك، ئالالھنىڭ ھىمايىسىگىمۇ ئېرىشتۈرىدۇ

ئادىل ھۆكۈمدار، : بۇالر. قىيامهت كۈنى ئهرشىنىڭ سايىسىدا تۆۋهندىكى يهتته كىشى سايىدايدۇ"
ياشلىقىنى ئالالھقا ئىبادهت بىلهن ئۆتكۈزگهن يىگىت، مهسجىدلهرده كوللىكتىپ ئىبادهت 

بىرىنى ياخشى كۆرگهن ۋه بۇ سۆيگۈ -قىلىشنى ياخشى كۆرگهن ئادهم، ئالالھ ئۈچۈن بىر
ئارا بىرلهشكهن ۋه ئايرىلغان ئىككى مۇسۇلمان، ئوڭ قولى بهرگهن سهدىقىنى سول ئاساسىدا ئۆز

قولى بىلمىگهن ئادهم، يالغۇز قالغاندا ئالالھنى ئهسلهپ كۆزىدىن ياش ئېقىتقان يىگىت، 
  . ئىمتىيازلىق ۋه شوخ بىر ئايالنىڭ بىرگه بولۇش تهكلىۋىنى رهت قىلغان مۇسۇلمان

قىيامهت . ۇرۇش ئالالھنىڭ سۆيگۈسى ۋه رهھمىتىگه نائىل قىلىدۇجىنسىي ھارامالردىن يىراق ت
كۈنى مۇسۇلمانالرنى دهھشهتلىك ئازابتىن ساقاليدىغان ئىشالرنىڭ جهننهتكه ئاپىرىدىغانلىقى 

چۈنكى جانابى ئالالھ نىجاتلىققا ئېرىشتۈرىدىغان ۋه فىردهۋس جهننهتكه . شۈبھىسىزدۇر
لۇقى بىلهن ناماز ئوقۇغان، زاكات بېرىشكه كىرگۈزىدىغان بهندىلىرىنى كۆڭۈل خوش

ھهرىكهتلهردىن يىراق تۇرغان، ۋهدىسىگه ۋاپا قىلىدىغان -تىرىشىۋاتقان، پايدىسىز سۆز
بهندىلىرى دهپ تونۇشتۇرغاندهك،  جىنسىي ھارامالردىن يىراق تۇرغان بهندىلىرىنىمۇ 

اخىرهت ئۈچۈن پايدىسىز ئ-نامازنى كۆڭۈل خوشلۇقى بىلهن ئوقۇيدىغان، دۇنيا: "تونۇشتۇرۇپ
ھهرىكهتلهردىن يىراق تۇرىدىغان، زاكات بېرىدىغان ھالهتكه كېلىش ئۈچۈن -بولغان سۆز

تىرىشىدىغان، بېرىلگهن ۋهزىپىنى جايىدا ئۇرۇندايدىغان، پهقهتال ھۆر ياكى نىكاھلىق ئهسىر 
ئۇالر . "ېگهند" ئايالى بىلهن كۆپىيىش ئهزاسىدىن جىنسىي مۇناسىۋهت قىلىدىغان كىشىلهردۇر

" فىردهۋىسكه ۋارىسلىق قىلىدۇ، فىردهۋىسته مهڭگۈ قالىدۇ) يۇقىرى دهرىجىلىك جهننهت(
  )ئايهت-11مۆمىنۇن سۈرىسى، (

  خۇتۇن ئوتتۇرىسىدىكى جىنسىي ھارامالردىن يىراق تۇرۇشمۇ ئالالھنىڭ سۆيگۈسىگه ئېرىشتۈرىدۇ-ئهر

رتۇن ئوتتۇرىسىدىكى جىنسىي ھارامالردىن خۇ- ئالالھ ۋه پهيغهمبىرى تهرىپىدىن بېكىتىلگهن ئهر
چۈنكى جانابى ئالالھ . يىراق تۇرۇشمۇ بىر ئىبادهت ۋه ئالالھنىڭ سۆيگۈسىگه ئېرىشتۈرىدۇ

كهرىمده ئادهت ۋاقتىدا ۋه ئارقا تهرهپتىن جىنسىي مۇناسىۋهت قىلىشنى چهكلهپ -قۇرئانى
  :مۇنداق دېگهن

  دهتتۇرئايالى بىلهن جىنسىي مۇناسىۋهت قىلىشمۇ ئىبا



پهرىزلهرنى قىلىش ئۈچۈن . ئالالھ ۋه پهيغهمبىرى ھارام قىلغان نهرسىلهرنى قىلماسلىق پهرىزدۇر
قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالرنى قىلىش پهرىز بولغاندهك، جىنسىي ھارامالردىن يىراق تۇرۇشتا 

ت بولۇپ پهرىزلهرنىڭ  قىلىنىشى ئالالھقا ئىتائه. ياردهمچى بولىدىغان ھهرىكهتلهرمۇ پهرىزدۇر
تۆۋهنده ئوتتۇرىغا قويۇلىدىغان ھهدىس بۇ ھهقىقهتنى چۈشهندۈرۈپ . ئىبادهت ھېسابلىنىدۇ

 .بېرىدۇ

ساھابىالردىن ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ." ئايالى بىلهن جىنسىي مۇناسىۋهت قىلىشمۇ ساۋابتۇر"
  :ئالالھ رهسۇلىنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى بايان قىلدى

" ئالالھۇ ئهكبهر"دهپ ھهمىد ئوقۇش، " ئهلھهمدۇلىلالھ"سبىھ ئېيتىش، دهپ ته" سۇبھانهلالھ"
دهپ تهھلىل ئېيتىش، ھهققه چاقىرىش ۋه ھهر " الئىالھه ئىللهلالھ"دهپ تهكبىر ئېيتىش، 

بۇنىڭدىن باشقا سىلهردىن بىرىڭالر ئايالى بىلهن جىنسىي . باتىلدىن يىراق تۇرۇش سهدىقىدۇر
  :كىرام ھهيرانلىق ئىچىده-ئهسھابى." ۋابىغا ئېرىشىدۇمۇناسىۋهت قىلسىمۇ سهدىقه سا

بىزدىن بىرسى جىنسىي تهلىۋىنى قاندۇرسا، بۇ قانداقمۇ سهدىقه ساۋابىغا ! ئى رهسۇلۇلالھ"
  : پهيغهمبىرىمىز. دهپ سورىدى" ئېرىشىدۇ؟

نىڭغا ئهلۋهتته ساۋاب بولىدۇ، ئهگهر سىلهردىن بىرىڭالر زىنا قىلساڭالر بۇ گۇناھ بولمامدۇ؟ بۇ"
نېمه دهيسىلهر؟ بۇنىڭغا ئوخشاش نىكاھلىق ئايالى بىلهن جىنسىي مۇناسىۋهت قىلغاندىمۇ ساۋاب 

  . دېدى." بېرىلىدۇ

ئالالھ : "پهيغهمبىرىمىز يهنه بىر ھهدىسىده مۇنداق دهيدۇ. ئالالھ دهرىجىسىنى ئۈستۈن قىلسۇن
ئۇالرغا بۇ . ىن خوش بولىدۇئىنساننىڭ ئايالى بىلهن سۆيۈشىشى ۋه جىنسىي مۇناسىۋهت قىلىشىد

  )53مۇسلىم، زاكات، (. ئىش تۈپهيلىدىن ساۋاب بېرىدۇ ۋه ھااللدىن رىزىق ئاتا قىلىدۇ

  . ئهۋالد ئۈچۈن قىلىنغان جىنسىي مۇناسىۋهتكىمۇ ساۋاب بېرىلىدۇ

بۇ خىل كۆپىيىشنى . ئالالھ تۇنجى ئىنساننى توپراقتىن يارىتىپ، كۆپىيىشنى ئىراده قىلدى
ھهسهناتقا دۇئاچى -داۋامى ئۈزۈلمهيدىغان بىر خهيرى. ناسىۋهتكه باغلىق قىلدىجىنسىي مۇ

بولىدىغان بىر ئهۋالدقا ساھىب بولۇش ئۈچۈن ئايالى بىلهن جىنسىي مۇناسىۋهت قىلىش 
ئالالھنىڭ ئېھسانىغا ئۇ كۆرسهتكهن يولدىن ئېرىشكهنلىك، . ئالالھنىڭ ئېھسانىغا نائىل قىلىدۇ

بۇ سهۋهپتىن ئهۋالد ساھىبى بولۇش . ولغا كهلتۈرگهنلىك دېگهنلىكتۇرئالالھنىڭ رىزاسىنى ق
تۆۋهندىكى ھهدىس بۇ ھهقىقهتنى ئوتتۇرىغا . ئۈچۈن جىنسىي مۇناسىۋهت قىلىشمۇ ئىبادهتتۇر

ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ رىۋايهت قىلىشىچه ئالالھنىڭ رهسۇلى بىزگه مۇنداق . قويىدۇ
ن ھهر كۈنده ئىنسان ئۆز نهپسى ئۈچۈن بىر سهدىقه بېرىش كۈن چىققا: " نهسىھهت قىلدى

: مهسىلهن. ئى رهسۇلۇلالھ بىزنىڭ مېلىمىز يوق: "مهن ئوتتۇرىغا چىقىپ مۇنداق دېدىم." كېرهك
. سهدىقه تۈرلىرى كۆپ: ئالالھ رهسۇلى جاۋابهن. مهن قانداق سهدىقه بېرىمهن؟ دېدىم

هر، الئىالھه ئىللهلالھ، ئهستهغپىرۇلالھ قاتارلىق سۇبھانهلالھ، ئهلھهمدۇلىلالھ، ئهلالھۇ ئهكب



پاراسهت قوبۇل قىلمايدىغان - ھهققه چاقىرىش، دىن، ئىلىم، ئهقىل. زىكىرالر سهدىقىدۇر
زهخمهت يهتكۈزىدىغان يولدىكى نهرسىلهرنى - نهرسىلهردىن يىراق تۇرۇش، ئىنسانالرغا زىيان

ئۇالر ئاڭلىيااليدىغان دهرىجىده سۆز  تازىالش، ئهماغا يول كۆرسىتىش، قۇلىقى ئېغىرالرغا
قىلىش، مهسىلىنىڭ ھهل قىلىنىشىدا ياردهم تهلهپ قىلغانالرغا ياردهم بېرىش، ئاجىزالرغا پۈتۈن 

بۇنىڭ بىلهن  ئايالى . كۈچى بىلهن ياردهم قىلىش قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى سهدىقىگه كىرىدۇ
  :ئهبۇ زهر پهيغهمبىرىمىزدىن . دۇبىلهن قىلىنغان جىنسىي مۇناسىۋهتكىمۇ ساۋاب بېرىلى

  "جىنسىي ھهۋىسىمنى قاندۇرساممۇ ساۋاب بېرىلهمدۇ؟! ئى رهسۇلۇلالھ

سېنىڭ بىر باالڭ بولسا ، بۇ باال چوڭ بولۇپ، ساڭا ئهسقاتىدىغان ۋاقىتتا دۇنيادىن ! يا ئهبۇزهر
. كهتسه، ساڭا ئۇنىڭ ۋاپاتى تۈپهيلىدىن ساۋاب بېرىلهمدۇ؟ ئهلۋهتته بېرىلىدۇ، يا رهسۇلۇلهلالھ

نمۇ ياراتتىڭ؟ ساۋاب تېپىشىڭغا ۋهسىله بولىدۇ دهپ ئويلىغان بۇ بالىنى سه! ئۇنداقتا يا ئهبۇ زهر
بۇ بالىغا . بۇ بالىنى سهنمۇ توغرا يولغا باشلىدىڭ؟ ياق ئالالھ باشلىدى. ياق، ئالالھ ياراتتى

دېمهككى، سهن جىنسىي مۇناسىۋهت . سهنمۇ رىزىق بهردىڭ؟ ياق ئالالھتائاال رىزىق بهردى
ھازىر سهن . ڭقىلىپ، ئۇنىڭ دۇنياغا كېلىشىگه ۋهسىله بولغانلىقىڭ ئۈچۈن ساۋاب تاپقان بولدۇ
ئالالھ خالىسا . ھايات ماددىسىنى ئايالىڭنىڭ كۆپىيىش ئهزاسىغا تۆك، ئۇنى ھارام رهھمىگه تۆكمه

لېكىن سهن باال ئارزۇ قىلىپ، قىلغان . خالىسا ياراتمايدۇ. ئۇنى تىرىلدۈرۈپ ھايات بېرىدۇ
 ) 1689 5/مۇسنهد،(." تىرىشچانلىقىڭ تۈپهيلىدىن ساۋاب ئالىسهن

  .مۇناسىۋهتلىك پهيغهمبهر سۈننىتىنى تهقلىد قىلىشمۇ ئىبادهتتۇرجىنسىيهتكه 

يۇقىرىدا بايان قىلىنغاندهك، ئالالھ رهسۇلىنىڭ جىنسىيهت خارهكتېرلىك بۇيرۇقلىرىغا ئىتائهت 
قىلىش ئىبادهت بولغىنىدهك، نهزىرىيه ۋه ئهمىلىي سۈننهتلىرىنى تهقلىد قىلىپ جىنسىي 

  :مهسىلهن؛ جىنسىي مۇناسىۋهتتىن ئىلگىرى. مۇناسىۋهت قىلىشمۇ ئىبادهتتۇر

كېيىنكى قىسىمالردا . ئايالىنىڭ رۇخسىتىنى ئالماستىن مهنىنى جىنسىي ئهزانىڭ سىرتىغا تۆكۈش
ھهدىس ئاساسىدا ئوتتۇرىغا قويۇلىدىغان جىنسىي ۋهزىپىلهرنى ئادا قىلغانلىق، سۈننهتنى 

  . گه كىرىدۇئۇرۇنلىغانلىق بولغانلىقى ئۈچۈن ئىبادهت كاتىگورىيهسى

جىنسىي تۇرمۇشنىڭ ئىبادهت ھاياتىمىزنىڭ بىر قىسمىنى تهشكىل قىلىدىغانلىقى ھهققىدىكى 
ئهسلىده بۇ كىتابتا بايان قىلىنغان جىنسىي تۇرمۇشىمىزغا . ئىزاھاتىمىز يېتهرلىكتۇر

مۇناسىۋهتلىك ئىالھى دهستۇرالرنىڭ ھهر بىرى جىنسىي تۇرمۇشنىڭ ئىبادهت ھاياتىنىڭ بىر 
-چۈنكى ئىبادهت ئالالھ ۋه پهيغهمبىرىنىڭ ئهمىر. مى ئىكهنلىگىنى ئىپادىلهيدۇقىس

  . چهكلىمىلىرىگه بويسۇنۇش دېگهنلىكتۇر

راۋىلهر ھهدىسلهرنى پهيغهمبىرىمىز ئىشلهتكهن . بۇ يهرده بىر نوقتىغا دىققهت قىلىشىمىز كېرهك(
ر ۋاقتىدا يېزىاللمىغانلىقى ھهدىسله. كهلىمىلهر بىلهن ئهمهس، مهنىسىال ئوتتۇرىغا قويۇلدى



بۇ سهۋهپتىن پهيغهمبىرىمىزدىن نهقىل قىلىنغان سۆزلهرنىڭ . ئۈچۈن بۇ ئهھۋال كېلىپ چىقتى
  . )ئۇنىڭ ئورگىنال سۆزلىرى ئهمهسلىكىگه دىققهت قىلىشىمىز كېرهك

  جىنسىيهت ۋه جىنسىي تۇرمۇش ھهققىده ئىسالم ھهقىقىتى. باب-3

  )ئايهت-28نىسا سۈرىسى (." ونترول قىلىشتا ئاجىز يارىتىلغاندۇرئىنسان جىنسىي ئارزۇلىرىنى ك"

ئىسالم دىنىنىڭ ھايات پرىنسىپلىرىنىڭ قوغدىغۇچىسى ئىنساننى ياراتقان ئالالھ جهلله جهاللۇھۇ 
. بولغانلىقى ئۈچۈن، ئىسالم دىنى بىلهن ئىنسان ئوتتۇرىسىدا ماسلىق ۋه بىر پۈتۈنلۈك مهۋجۇت

بۇ ئهمىلىيهتچانلىق ئىنسساننىڭ جىنسىيهتىنىمۇ ئۆز . ئهمىلىيهتچىلدۇرئىسالم ئىنسان ھهققىده 
ئىنسان جىنسىيهتى ھهققىده ئىسالمنىڭ ئهمىلىيهتچانلىقىنىڭ مۇھىم ئاالمىتى . ئىچىگه ئالىدۇ

جانابى ئالالھ ."ئىنسان جىنسىيهتىنى بىر ھايات ئهمىلىيهتچانلىقى دهپ قوبۇل قىلىشىدۇر
ىلىپ، ئايالنى ئهركهككه، ئهركهكنى ئايالغا مهيىللى قىلىپ ئىنساننى ئهركهك ۋه چىشى ق

ئال (: كهرىمده رهببىمىز تهرىپىدىن مۇنداق ئوتتۇرىغا قويۇلدى-بۇ ھهقىقهت قۇرئانى. ياراتقان

  )14ئىمران سۈرىسى 

ئومۇمىي جهھهتته ئىنسان ئۆمرىنىڭ باالغهتلىك دهۋرىده مهيدانغا كهلگهن ۋه كۈندىن كۈنگه 
چۈنكى ئىنسان جىنسىيهت . كۈچلىندىغان جىنسىي ئارزۇسىنى كونترول قىلىشتا  ئاجىزدۇر

نىسا (." ئىنسان جىنسىي ئارزۇلىرىنى كونترول قىلىشتا ئاجىزدۇر. "جهھهتتىن ئاجىز يارىتىلغاندۇر

  )ئايهت-28ى سۈرىس

بۇ سهۋهپتىن . ئالالھتائاال ئىنسان نهسلىنىڭ كۆپىيىشىنى جىنسىي مۇناسىۋهتكه باغلىق قىلدى
جىنسىي بىرلىشىش بولمىغاندا، ئىنسان . ئايالنى جىنسىي ئهزا ۋه ئىستهك بىلهن ياراتتى- ئهر

ئايالىمىزنى چۈنكى جانابى ئالالھ . روھى ۋه جىسمانى جهھهتتىنمۇ تولۇق ھۇزۇرغا ئېرىشهلمهيدۇ
. روھي جهھهتتىن ھۇزۇرغا ئېرىشىش ئۈچۈن ياراتقانلىقىنى تۆۋهندىكى ئايهتته ئوتتۇرىغا قويىدۇ

  )ئايهت-21رۇم سۈرىسى (

يۇقىرىدا خۇالسىلىنىپ ئوتتۇرىغا قويۇلغان نهزىرىيه تهجرىبه بىلهن ئىسپاتالنغان ۋه قۇرئاننىڭ 
-ئايالدا جىنسىي ئارزۇ- سهۋهپتىن ئهر بۇ. تهۋسىيهسى بىلهن تهستىقالنغان ھهقىقهتلهردۇر

چۈنكى ئىنسان  . ئىستهكلهرنىڭ بولۇشى  ۋه بۇ ئىستهكلهرنى قاندۇرىشىمۇ تهبىئى ئهھۋالدۇر
ئالالھ تهرىپىدىن يهر يۈزىده ئىبادهت قىلىشتىن ئىمتاھان قىلىنىدىغانلىقى، بۇ ئىالھى 

لىقى ئۈچۈن، ئىنسان جىنسىي ئىمتاھاننىڭ بىر قىسمى جىنسىي تۇرمۇشقا مۇناسىۋهتلىك بولغان
بۇ ئومۇمىي ساۋاتتىن . ھارام پرىنسىپلىرىغا بويسۇندۇرۇشقا مهجبۇردۇر-تۇيغۇسىنى ھاالل-ھېس

  .تۇيغۇسىنى ئىسالم دائىرىسىده ئوتتۇرىغا قويىمىز- ئايالنىڭ جىنسىي ھېس- كېيىن ئهر

  ئهرنىڭ جىنسىيهتى



بۇ ئىالھى بىر . ئىستهك پهيدا بولىدۇ-جىنسىي ئارزۇباالغهتكه يهتكهن ھهر قانداق ئهر كىشىده 
بۇ ھهقىقهتنى . بۇ قانۇنغا قارشى چىققانلىق، ئىنسان تهبىئىتىگه قارشى چىققانلىقتۇر. قانۇندۇر

ھۆكۈم قىلىش كۈچىدىن قالغان ساماۋى دىن ۋه پهلسهپى قاراشالر ئېتىراپ قىلغاندهك، ھۆكۈم 
لېكىن ئهرنىڭ جىنسىيهتى ھهققىده . ىلىدۇقىلىش كۈچىگه ئىگه بولغان ئىسالم دىنىمۇ ئېتىراپ ق
  :ئىسالم دىنى شۇ ئىككى نوقتىنى ئاالھىده تهكىتلهيدۇ

تۇيغۇالر پهيغهمبهرلهر بىلهن بىرلىكته پۈتكۈل ئهرلهرنىمۇ ئۆز -جىنسىيهت ۋه ئۇنىڭغا ئائىت ھېس
 . ئىچىگه ئالىدۇ

كونترول قىاللمايال  نىنسىي ئارزۇسىئالالھنىڭ خۇسۇسىي ھېمايىسىده بولمىغان بىر ئىنسان جى
بۇ ئىككى ئهھۋالنى مۇنداق . قالماستىن، بهلكى جىنسىي ھارامالردىنمۇ ئۆزىنى ساقالپ قااللمايدۇ

 . چۈشىنىش كېرهك

جاھىل، ئهۋلىيا ھهتتا پهيغهمبهرلهردىكى -سهت، ئالىم-قېرى، گۈزهل- ئىسالم ھهقىقىتى ياش
- المنىڭ قارىشىچه جىنسىي ھېسئىس. ئىستهكلهرنى تهبىئى دهپ قارايدۇ-جىنسىي ئارزۇ

تۇيغۇالر، ھاالل دائىرىسىده قىلىنغان جىنسىي مۇناسىۋهتلهر ئىنساننىڭ ئهيىپى ئهمهس، 
ئهكسىچه روھى ئۇلۇغۋارلىق جىنسىي . شۇنداقال ئىنساننىڭ روھى تهرهققىياتىغىمۇ توسالغۇ ئهمهس

هنىۋىي جهھهتتىن تهقۋا بولۇش، م. تۇرمۇشنىڭ داۋامالشتۇرۇلىشىدىن  مهيدانغا كېلىدۇ
  . يۇقىرىالش ئۈچۈن جىنسىي تۇرمۇشتىن يىراق تۇرۇشنى قۇرئان ۋه سۈننهت قوبۇل قىلمايدۇ

ئىنسانىيهت تارىخىنىڭ ئهڭ شهرهپلىك ۋه ئالالھقا يېقىن دهپ ئېتىراپ قىلىنغان پهيغهمبهلهرنىڭ 
كهرىمده -جانابى ئالالھ قۇرئانى. جىنسىي تۇرمۇشىنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى ئهسلهش بىزگه كۇپايىدۇر

ھهزرىتى نۇھ، ھهزرىتى ئىبراھىم، ھهزرىتى لۇت، ھهزرىتى مۇسا ۋه ھهزرىتى مۇھهممهد 
الھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم قاتارلىق پهيغهمبهرلهرنى ئۆيلهنگهن دهپ بايان قىلسا، ھهزرىتى سهللهل

ئىسا، ھهزرىتى يهھيا قاتارلىق قىسمهن پهيغهمبهرلهردىن باشقا پۈتكۈل پهيغهمبهرلهرنىڭ ئايالى 
بىز سهندىن ئىلگىرى : "چاقىلىرىنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دهيدۇ-ۋه باال
قهتهن نۇرغۇن پهيغهمبهرلهرنى ئهۋهتتۇق، ئۇالرغا خۇتۇنالر ۋه بالىالر بهردۇق، ھهر قانداق ھهقى

) ئۆزىگه مۇناسىپ(پهيغهمبهر ئالالھنىڭ ئىزنىسىز مۆجىزه كهلتۈرهلمهيدۇ، ھهر بىر ۋاقىتنىڭ 
  )ئايهت-38رهئد سۈرىسى (." ھۆكمى بولىدۇ

رى ئوخشاش بولمىغان ئىنسانالرغا ئۆرنهك تهلهپلى-ئىسالم ئىجتىمائى ئهھۋالى ۋه جىنسىي ئارزۇ
بولۇش ئۈچۈن ھهزرىتى ئىبراھىم، ھهزرىتى لۇت، ھهزرىتى سۇلهيمان، ھهزرىتى مۇھهممهد 

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم قاتارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ بىردىن كۆپ ئايال بىلهن 
  :ۇبۇ ھهقته ئالالھ رهسۇلى مۇنداق دهيد. ئۆيلهنگهنلىكىنى بايان قىلىدۇ

يۇمشاق خۇيلۇق، ھايا، قان بېرىش، گۇزهل پۇراقلىق نهرسىلهرنى ئىشلىتىش ۋه كۆپ "
  ."ئۆيلىنىش پهيغهمبهرلهرنىڭ ئاالھىدىلىگىدۇر



پهيغهمبهرلهرنىڭ ھاياتى ئىسپاتاليدۇكى، جىنسىي تۇرمۇش مهنىۋىياتنى ئۆلتۈرمهيدۇ، ئهكسىچه 
چۈنكى روھى تهرهققىيات . كېرهكئهمىلىيهتتىمۇ شۇنداق بولىشى . تىرىلدۈرۈپ كۈچهيتىدۇ

بۇ سالىھ ئهمهللهر . ئىمان، سالىھ ئهمهل ۋه ئالالھنى كۆپ زىكىر ىلىش بىلهن تهرهققى قىلىدۇ
بهدهننىڭ . ئىنسان روھىنى كۈچلهندۈرۈش بىلهن بىرلىكته جىسمانىي بهدهننىمۇ كۈچلهندۈرىدۇ

چۈنكى سهۋهپلهر . كۆپىيىدۇئىستهكلهرمۇ -جىسمانى جهھهتتىن كۈچلىنىشى بىلهن جىنسىي ئارزۇ
  . ئۆز دائىرىسىده نهتىجىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىدۇ

تۇرمۇش قۇرۇشتىن . ئىستىگىنى كۈچهيتىدۇ-ئىبادهتلهر مۇسۇلماننىڭ جىنسىي ئارزۇ- ئهمهل
ئىلگىرى ۋه كېيىن جىنسىي ئارزۇسىنى كونترول ئاستىغا ئالغان، كۆز، قۇالققا ئوخشاش ئهزاالرنى 

يىراق تۇتۇپ، جىنسىي ھهۋهسنى قوزغىغۇچى ئىچىملىكلهردىن يىراق جىنسىي ھارامالردىن 
تۇرغان، ناماز، دۇئا، زىكىر بىلهن روھىنى خوش قىلغان مۇسۇلمان جىنسىي ئازۇسىنى 

بۇ ھهقىقهتتتىن خهۋهرسىز بىر مۇسۇلمان . كۈچلهندۈرىدىغان مۇھىتنى بهرپا قىلغان بولىدۇ
ىيهت بهرگهن بىر مۇسۇلماننىڭ جىنسىي ھهۋىسىنى ئىبهدهتكه ئهھم- ئهمهل. بولماسلىقى مۇمكىن

كۈچلهندۈرىدىغان يهنه بىر ئامىل باركى، ئۇ ئامىل ئىمان ۋه ئىبادهت نۇرلىرىنىڭ قهلب 
ئىالھى قانۇنالرغا باغلىق . "ئىستهك كۈچلىنىدۇ-ئارقىلىق تۇمۇرىغا ئېقىشى بىلهن جىنسىي ئارزۇ

ېيتىلغان ئهمىلىيهتنى قوبۇل قىلىش ئۈچۈن دهپ ئ." ھهر مۇسۇلماننىڭ جىنسىي كۈچى كۆپىيىدۇ
  . كۆڭۈل خۇشى ۋه تهجرىبىگه ئىگه بولۇش كېرهك

ئىسالم ئهركهك جىنسىيهتى ھهققىده يۇقىرىقىدهك ئهمىلىيهتچىل بولغىنىدهك، ئۆيلهنمهسلىك  ۋه 
ئۆيلهنگهندىن كېيىنكى جىنسىي تۇرمۇشتىن يىراق تۇرۇش ھهتتا كېچىكتۈرۈشنىمۇ ئۇيغۇن 

شۇڭا ئالالھ رهسۇلى كۆڭۈلده جىنسىي ئارزۇ پهيدا بولغان ھامان دهرھال ئايالىنىڭ . كۆرمهيدۇ
لىش بىلهن بىرلىكته ئايالنىڭ جىنسىي  يېنىغا كېلىپ جىنسىي مۇناسىۋهت قىلىشنى تهۋسىيه قى

سۇ بولمىغان يهرلهردىمۇ جىنسىي مۇناسىۋهتنى . مۇناسىۋهتكه پاسسىپ قېلىشنى چهكلىگهن
بۇ ھهقته ئهبۇ ھۇرهيره . ممۇم رۇخسىتىدىن پايدىلىنىشنى تهۋسىيه قىلغانكېچىكتۈرمهي، تهيه

مهدىنه سىرتىدا چۆلده ياشايدىغان بىر مۆمىن ئالالھ : رهزىيهلال ھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ
مهن يىلنىڭ كۆ قىسمىنى چۆلده ئۆتكۈزىمهن، ! ئى رهسۇلۇلالھ: رهسۇلىنىڭ يېنىغا كېلىپ

بىز قانداق قىلىشىمىز كېرهك؟ دهپ . ن ۋه جۇنۇپ بولغانالر بارئارىمىزدا ھهيىز، ئادهت كۆرگه
  . دهپ جاۋاب بهردى. ئالالھ رهسۇلى تهيهممۇم قىلىڭالر. سورىدى

يۇقىرىدا دېيىلگهندهك، ئهركهك جىنسىيهتى ھهققىده ئىسالم ھهقىقىتىنىڭ ئىككىنچى  .2
انداق ئىنساننىڭ دىشىغا ئېرىشمىگهن ھهر قگى، ئالالھتائاالنىڭ خۇسۇسىي قوغلىىئاالھىد

ئالالھتائاالنىڭ . جىنسىي ھارامالردىن يىراق تۇرۇشقا كاپالهتكه ئىگه بولمايدىغانلىقىدۇر
-ئهلهيھىسساالمنىڭ زۇلهيخادىن يىراق تۇرۇشىنىڭ قۇرئانى يۈسۈپئاگاھالندۇرۇشى بىلهن 

) يخايهنى زۇله(ئۇ ". كهرىمد ئوتتۇرىغا قويۇلىشى ئسالم ھهقىقىتىنىڭ قۇرئانى دهلىلىدۇر
بهل باغلىدى، پهرۋهردىگارىنىڭ رۇشهن دهلىلىنى كۆرمىگهن ) يېقىنچىلىق قىلىشقا(يۈسۈفكه 

بىز يۈسۈفنى گۇناھتىن ۋه سهت ئىشتىن ئهنه . بولسا، يۈسۈفمۇ ئۇنىڭغا مايىل بولغان بوالتتى



پ يۈسۈ( ."شۇنداق ساقلىدۇق، شۈبھىسىزكى، يۈسۈف بىزنىڭ سادىق بهندىلىرىمىزدىن ئىدى

 )ئايهت-24 سۈرىسى

ئالالھ رهسۇلىنى يېتىشكهن، ئىرادىلىك ھهر قانداق ئىنسانغا قارىغاندا ھهۋهسلىرىگه ھاكىم بىر 
ئىنسان دهپ قارىغان ۋاقتىمىزدا، ھهر قانداق بىر ئىنساننىڭ جىنسىي ھارامالردىن يىراق تۇرۇشتا  

. كۆرۈۋالغىلى بولىدۇكاپالهتكه ئىگه ئهمهسلىكىنى پهيغهمبىرىمىزنىڭ شۇ سۆزلىرىدىن 
يېنىدا يولدىشى، : لى مۆمىنلهرگه خىتاب قىلىپۇجىبرىئلنىڭ بايان قىلىشىچه ، ئالالھ رهس

مهھرىمى بولمىغان ياكى جىنسىي مۇناسىۋهت ئۇزىراپ كهتكهن ئايالالرنىڭ يېنىغا بېرىپ 
نى ئاڭلىغان بۇ. تومۇرلىرىدا ئايلىنىپ تۇرىدۇ-چۈنكى شهيتان ھهر بىرىڭالرنىڭ قان. كهلمهڭالر
ئالالھنىڭ رهسۇلى . ؟ دهپ سورىدىتۇمۇرىڭىزدىمۇ ئايلىنىپ يۈرهمدۇ- سىزنىڭ قان: ساھابىالر

ى ياردهم قىلىدۇ ۋه ئهمما ئالالھتائاال ماڭا شهيتانغا قارش. يلىنىدۇئاتۇمۇرۇمدىمۇ - مېنىڭ قان
  )17تىرمىزى، رهدا، ( دېدى" .ن ساقاليدۇمىنى شهيتاندى

نى بۇنداق ئىپادىلهش بىلهن بىرگه جىنسىي جهھهتلهرده ھارامغا ىتئىسالم ئهركهك جىنسىيى
  . ئىتتىرىدىغان نهپىسكه ئىشهنمهي، الزىملىق تهدبىلهرنى ئېلىشنى تهۋسىيه قىلىدۇ

تۇش، ئۆيلىنىشكه رامدىن يىراق تۇبۇ تهدبىرلهرنىڭ بىر قىسمى ئهۋرهتنى يېپىش، كۆزنى ھا
. ده قالماسلىق قاتارلىق جهھهتلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇبولىدىغان ئايالالر بىلهن يالغۇز بىر يهر

ئىستهكلهرنى ھارامغا بارىدىغان يولالردىن يىراق تۇتۇشتا ئالالھقا - ئارزۇ- ئهڭ مۇھىمى جىنسىي
بۇ جهھهتته ھهر ئهركهك ئالالھقا ئىلتىجا قىلىشقا موھتاج . ئىلتىجا قىلىشتىن ئىبارهتتۇر
ئهلهيھىسساالمنىڭ ئېغىزىدىن شۇ دۇئانى ئۆرنهك  سۈپيۈكهرىم - بولغانلىقى ئۈچۈن، قۇرئانى

! ئالالھىم": بېرىپ، بۇ دۇئانى ۋاستىلىق ھالهتته پۈتكۈل ئهرلهرنىڭ قىلىشنى تهۋسىيه قىلىدۇ
ئهگهر سهن ئۇالرنىڭ تۇزاقلىرىدىن مېنى  .ئايالالرنىڭ جىنسىي تۇزاقلىرىدىن مېنى يىراق قىلغىن

  )  ئايهت-33سۈرىسى،  يۈسۈپ( ." جاھىلالردىن بولۇپ قالىمهن ۇلۇپ،يىراقالشتۇرمىساڭ، ئۇالرغا بۇر

  :رهسۇلى قىلغان ۋه بىزنىمۇ قىلىشنى تهۋسىيه قىلغان دۇئا مۇنداقتۇر ئالالھ

." شهررىدىن ساڭا سېغىنىپ پاناھ تىلهيمهن ئهۋرىتىمنىڭقۇالق، كۆز، تىلىم  ۋه ! ئالالھىم"
  )76تىرمىزى، دهئاۋهت (

  ئايالنىڭ جىنسىيهتى

تۇيغۇسى -ئىسالم ئايالنىڭ جىنسىيهتى ھهققىدىمۇ ئهمىلىيهتچىل بولۇپ، ئۇنىڭمۇ جىنسىي ھېس
ئايالالردا جىنسىي جهھهتتىن ئهركهكلهرگه قارىغاندا بىر ئاز . بارلىقىنى تهبى دهپ قارايدۇ

جانابى . خىجىلچان بولغانلىقىنى كۆزده تۇتۇپ، ئۇنىڭ جىنسىيهتى ھهققىده ئايرىم توختىلىدۇ
ئۇنىڭ پۈتكۈل ئهزالىرى جىنسىي جهھهتتىن . ھ ئايالنى جهلب قىالرلىق ھالهتته ياراتقانئالال

جهلپ قىالرلىق ۋه جىنسىي ھهۋهسنى قوزغىغۇچى بولغانلىقى ئۈچۈن، ئىسالم دىنى ئاياللالرنى 
ئايال . ئهركهكلهرگه قارىتا يۈز، كول ۋه ئپۇتىدىن باشقا پۈتكۈل ئهزالىرىنى يېپىشنى بۇيرىغان



-ھهرىكهتلىرى بىلهن جىنسىي چاقىرىق قىالاليدىغان ھالهتته ۋه ئكزىمۇ جىنسىي ھېس– سۆز
سۈننهتته ئوتتۇرىغا قويۇلغان بىر -تۇيغۇالرغا ئخىه بولۇش ھهقىقىتى ئهقىلگه ئۇيغۇن ۋه قۇرئان

بىلهن يارىتىلغانلىقى  كىلىتورىئايالنىڭ جىنسىي لهززهتنىڭ مهركىزى بولغان . ھهقىقهتتۇر
ئهركهكلهرگه : ئالالھ رهسۇلى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىپادىلىگهندهك. لىلىدۇربۇنىڭ ده

ئوخشاش ئايالالردىمۇ ھهتتا ئۇالردىن يۇقىرى ھالهتته جىنسىي ئىستهكته يارىتىلغانلىق سهۋهبى، 
بۇ خىل . يهنه بىر سهۋهبى ئۇالرنىڭ بۇ داۋاملىق بۇ ئىستهكته بۇلىدىغانلىقىدىن ئىبارهتتۇر

  . ۇالر نۇرمالدا جىنسىي ھهۋهسنى غىدىقاليدۇ ۋه بهزى ۋاقىتالردا قامچىاليدۇئارز

تۇيغۇالرغا ئىگه بىر جانلىق بولغانلىقى ئۈچۈن، ئىسالم دىنى ئايال -ئايال جىنسىي ھېس
  . چهكلىمىلهر قويغان-ھهققىده ئومۇمىي ۋه خۇسۇسىي  ئهمىر

لهن قارىماسلىقنى، بهدهن گۈزهللىگىنى جانابى ئالالھ ۋه ئۇنىڭ رهسۇلى ئايالالرنى شهھۋهت بى
نامايهن قىلماسلىقنى، زىنادىن يىراق تۇرۇشنى، ئوخشاش جىنىسلىقالردىن يىراق تۇرۇشنى، 

ئىسالم دىنىدا ئايالغا يۈكلهنگهن . يولدىشىغا قارىتا مهسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىشنى تهۋسىيه قىلىدۇ
ى ئۇيغۇن تهۋسىيه ئىكهنلىگى دهلىللهر بۇ مهسئۇلىيهت، ئۇنىڭ جىنسىيهتىگه قارىتا ناھايىت

چهكلىمىلهر بىلهن مهسئۇل -ئىسالم دىنى جىنسىي خارهكتېرلىق ئهمىر. بىلهن ئىسپاتلىنىۋاتىدۇ
تۈزۈملهر ئايال - بۇ قائىده. قىلغان ئايالنى، ئاياللىقىنى ھۆرمهتلىك قىلىدىغان قانۇنالر بېزىگهن

  .جىنسىيهت ھهققىدىكى ھهقىقهتنىڭ ئىسپاتىدۇر

A. باالغهتتتىن ئىلگىرىكى دهۋرى  

-ولىشى ئۈچۈن كىيىمئىسالم دىنى ئايالنى جىنسىي جهھهتتىن يېتىشكهن بىر كىشىلىككه ب
بۈيۈكلهرگه قارىتا . هكلهيدۇچتلهرده ئهرلهرگه ئوخشاش قېلىشنى ھهرىكهت جهھه-زۆكېچهك، س

ۈنكى كىچىك قىزالر چ. ئوتتۇرىغا قويۇلغان بۇ چهكلىمه كىچىك قىزالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
ئانا كىچىك ۋاقتىدىن باشالپ ئاياللىق خۇسۇسىيهتته - چهكلىمه دئىرىسىگه كىرمىسىىمۇ ئهمما ئاتا

  .  تهربىيلىشى كېرهك

ئهبۇ (. ياتاقلىرىنى ئايرىشنى بۇيرىغاننىڭ ياشقا كىرگهن قىز ۋه ئوغۇل 10ئىسالم دىنى  .1

  )داۋۇت، ساالت، مۈسنهد
بۇ ئىالھى بۇيرۇقنىڭ مهقسىدى قىز بالىنىڭ چىشىلىقى، ئوخشاش جىنىسلىقالرنىڭ  .2

 . مۇھهببهتلىشىشىگه ئوخشاش جىنسىي سهتچىلىكتىن ساقالپ قېلىشتىن ئىبارهتتۇر

قىزالرنىڭ خهتنه قىلىنىشى بىلهن مۇناسىۋهتلىك سۆزلهرنىڭ پهيغهمبىرىمىز تهرىپىدىن 
قوبۇل قىلغانالرمۇ بۇنىڭ . ڭ كۆپ قىسمى قوبۇل قىلمايدۇئېيتىلغانلىقىنى ئىسالم ئالىملىرىنى

 كىلىتورىسته ئايالنىڭ لهززهت مهركىزى بولغان. قىلىنىشى ھهققىده بىر بۇيرۇق يوق دهيدۇ
ئوغۇلنىڭ خهتنه قىلنىشىغا ئوخشاش بىر ئىش بولسىمۇ ئهمما ھهر قىزغا ئىجرا قىلىنمايدىغان بۇ 



ىز ئايالنىڭ جىنسىي تۇيۇنغانلىق نوقتىسىدىن سۈننهتنى بۇ يهرده ئوتتۇرىغا قويۇشىم
  . مۇھىملىقىدۇر

B .باالغهت دهۋرى 

پهيغهمبىرىمىزنىڭ  ھىم ئاالھىدىلىگىئايالنىڭ باالغهتكه يهتكهندىكى ئىسالم ھهقىقىتىنىڭ ئهڭ مۇ
ئالالھنىڭ رهسۇلى ھهزرىتى ئهلىگه ۋاكالىتهن بىر قىزنىڭ . ئۆيلىنىش ھهققىدىكى تهۋسىيهسىدۇر

  .ئۈچ نهرسىنى كېچىكتۈرمه! ئهي ئهلى: "يىتىنى ئۈستىگه ئالغان بىر كىشىگهمهسئۇلى

ناماز ۋاقتىنى؛ يۇيۇپ كېپهنلهنگهنده جىنازا نامىزى ۋه دهپنه قىلىشنى؛ سهن مهسئۇل بولغان 
  .دېگهن) 73جهنائىز . تىرمىزى، ك(" قىزغا ئۇيغۇن بىرسى چىقسا، دهرھال ئۆيلهندۈرۈشنى

يۇقىرىدا دېيىلگىنىدهك، بۇ ئهمىرده باالغهتكه يهتكهن ئايالنىڭ جىنسىيىتىنىڭ مۇھىملىقى 
بۇ ئهھۋال، ئايالالردا ئادهت ۋاقتى بىلهن باشلىنىپ، جىنسىيهت تهرهققى . ئوتتۇرىغا قويۇلغان

 يهنى بىر قىز باالغهتكه يېتىپ،. قىلىدىغان ۋه بهزى مهسىلىلهرنىڭ كېلىپ چىقىدىغان ۋاقتىدۇر
باالغهتكه . ئۆزىگه مۇۋاپىق بىرى ئۇچرىغاندا، باالغهت ۋاقتىنى ئۇزارتماسلىق ئهقىلگه مۇۋاپىقتۇر

  . يهتكهن قىزنىڭ ئۆيلىنىشىنىمۇ چهكلهشكه بولمايدۇ

ئىسالم باالغهتكه يهتكهن بىر قىزنى ئۆيلىنىشكه تهشۋىق قىلىش بىلهن بىرگه، ئۆيلىنىشكه 
ئهگهر مىھرىنى بىرهلهيدىغان ۋه ئۇيغۇن بىر نامزات .  يدۇتوسالغۇ بولىدىغان ئامىلالرنى چهكله

ئانا -ئاتا. بولسا، قىزمۇ ئۆيلىنىشنى قوبۇل قىلسا، بۇ ئهھۋالدا بۇ قىزنى ئۆيلهندۈرۈش كېرهك
دىنى ھۆكۈملهرگه خىالپ . ياكى باشقا كىشىلهرنىڭ بۇ ئۆيلىنىشنى چهكلهش ھۇقۇقى يوقتۇر

قىز . شىنى كېچىكتۈرۈش، قىزغا زۇلۇم قىلغانلىقتۇربولمىغان مۇددهتكىچه، قىزنىڭ ئۆيلىنى
قۇرئان، ) ئى، ف.قامۇس(. بۇنداق ئهھۋال ئاستىدا،  شهرئى مهھكىمىلهرگه مۇراجىئات قىلسا بولىدۇ

ئايال كىشىنىڭ نىكاھ كىلىشىمىگه قول قويۇشىنى قوبۇل قىلغانلىقى ئۈچۈن، باالغهتكه يهتكهن 
زىلىقىنى ئالماي تۇرۇپمۇ ئۆزىگه ماس كهلگهن بىرى قىز، دادا ياكى مهسئۇل كىشىلهرنىڭ را

  . بىلهن نىكاھلىنااليدۇ

ئىسالم دىنى باالغهتكه يهتكهن قىزنى ئۆيلىنىشكه تهشۋىق قىلىش بىلهن بىرگه، تۇل ئايالالرنىمۇ 
ئايهتته ئوتتۇرىغا قويۇلۇش -232بۇ تهۋسىيه بهقهره سۈرىسى . ئۆيلىنىشكه تهۋسىيه قىلىدۇ

مالىك بىن ياشار، پهيغهمبهر . هندىكى ھهدىستىمۇ ئوتتۇرىغا قويۇلدىبىلهن بىرگه تۆۋ
سىڭلىسى يولدىشىنىڭ . ئهلهيھىسساالم دهۋرىده سىڭلىسنى بىر مۇسۇلمانغا ياتلىق قىلدى

. نىكاھىدىكى ۋاقتىدا، يولدىشى ئايالىنى تاالق قىلىپ، ئىددهت ۋاقتىدىمۇ قايتىپ كهلمىدى
ادهم ئايالىنى قايتا نىكاھلىيااليدىغان دهرىجىده تاالق قىلغان قايتىپ كهلمىگهنلىكى ئۈچۈن بۇ ئ(

  .)بولدى



ئاجرىىشىش ئىددىتى توشىشى بىلهن بۇ ئايال يولدىشىنى، يولدىشىمۇ ئاجراشقان ئايالىنى تهلهپ 
بۇ . بۇنىڭ بىلهن ئۇ ئايالنى تهلهپ قىلغانالر ئارىسىغا، تاالق قىلغان ئېرىمۇ قۇشۇلدى. قىلدى

مهن ساڭا ياخشىلىق قىلىپ، سىڭلىمنى ! ۋۇ قاپاقۋاش:  "ى مالىك قهسهم قىلىپئايالنىڭ ئاكىس
سهن سىڭلىمنىڭ سۆزىنى بهردىڭ، ئهگهر سىڭلىم يارىشىشنى تهلهپ قىلسىمۇ، مهن . بهردىم

ئالالھتائاال ئايالىنى تاالق قىلغان ئهرنىڭ، ئېرىدىن ئاجراشقان . دېدى." ئۇنى ساڭا بهرمهيمهن
ئهگهر : "ئېھتىياجى بارلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، شۇ ئايهتنى نازىل قىلدىئايالنىڭمۇ ئېرىگه 

تهگمهكچى (سىلهر ئايالالرنى تاالق قىلغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىدىتى توشقان ۋه قائىده بويىچه 
بۇنىڭ بىلهن . ئېرى بىلهن پۈتۈشكهن بولسا، ئۇالرنى ىىكاھلىنىشتىن توسماڭالر) بولغان

ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئىان كهلتۈرگهنلهرگه  نهسىھهت قىلىنىدۇ، بۇ يهنى ئىچىڭالردىن ئالالھقا 
، سىلهر ئۈچۈن ئهڭ پايدىلىقتۇر ۋه ئهڭ )نهسىھهت ئېلىش، ئالالھنىڭ ئهمىرلىرىنى تۇتۇش-ۋهز(

ئالالھ بىلىدۇ، ) شهرىئهت ئهھكاملىرىدىن  سىلهرگه نېمىلهر ئهڭ پايدىلىق ئىكهنلىكىنى(پاكتۇر، 
  ) ئايهت-232بهقهره سۈرىسى، (." سىلهر بىلمهيسىلهر

دهپ، " رهببىمنىڭ بۇيرۇقىغا ئىتائهت قىلىمهن: "مالىك ئالالھ رهسۇلىدىن بۇ ئايهتنى ئاڭالپ
بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا . سىڭلىسىنىڭ بۇرۇنقى ئىرى بىلهن ئۆيلىنشىگه رۇخسهت قىلدى

  .مايدۇئوچاقلىق بولىشىنىمۇ چهكلهشكه بول-بولىدۇكى، تۇل ئايالالنىڭ ئۆيلۈك

C .باالغهت دهۋرى  

بۇ سهۋهپتىن ئايالالغا بىر . ئىسالم تۇرمۇشلۇق ئايالنىڭ جىنسىيىتى ھهققىدىمۇ ئهمىلىيهتچىدۇر
  .قىسىم جىنسىي ھۇقۇقالر بهرگهن

  ئايالنىڭ جىنسىي ھۇقۇقى

ئايالنىڭ جىنسىي ھۇقۇقىنىڭ بېشىدا، سۆيۈشمهي جىنسىي مۇناسىۋهت قىلىشنىڭ چهكلىنىشى  .1
ئايالنىڭ جىنسىي مۇناسىۋهتنى ياقتۇرماسلىقنىڭ ئاساسلىق سهۋهپلىرىدىن بىرى، . كېلىدۇ

شۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھ رهسۇلى جىنسىي . سۆيۈشمهي جىنسىي مۇناسىۋهت قىلىشتۇر
بۇ ھهقته ئىسالم ئالىملىرى بىر . ئاالھىده تهۋسىيه قىلغان مۇناسىۋهتتىن بۇرۇن سۆيۈشۈشنى

جىنسىي مۇناسىۋهتتىن ئىلگىرى سۆيۈشۈش، تىل ۋه كالپۇكالرنى . "قىسىم بايانالرنى قىلغان
پهيزۇل (." ئهكسىچه قىلىش ھارامغا يېقىن مهكرۇھتۇر. سۈنتۇر) كۈچلۈك(ئېمىش مۇئهككهد 

 )905/قادىر،  

جىنسىي ھۇقۇقىدىن يهنه بىرى، ئهرنىڭ ئايالىنىڭ رۇخسىتىنى ئالماي ئائىلىده، ئايالنىڭ  .2
 .تۇرۇپ، باال بولۇشنىڭ ئالدىنى ئالىدىغان تهدبىرلهرنى ئىشلىتىشىنىڭ ھارام قىلىنشىدۇر

ئايالنى جىنسىي تويۇمغا ئېرىشتۈرىدىغان ئاساسلىق سهۋهپلهردىن بىرى، يولدىشىنىڭ ئايالىدا 
ئايالنى جىنسىي لهززهتتىن مهھرۇم . نى ھېس قىلىشىدۇرجىنسىي تويۇمغا ئېرىشكهنلىكى

ىسساالم، ھۆر ئايالىڭ رۇخسىتىنى ئالماي ھقويۇش توغرا بولمىغانلىقى ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهي
  .تۇرۇپ، مهنىنى سىرتىغا قويۇپ بېرىشنى چهكلىگهن



 ئايالنى جىنسىي مۇناسىۋهتتىن قىسىپ قويماسلىقمۇ، ئايالنىڭ جىنسىي ھۇقۇقلىرىدىن .3
 .بىرسىدۇر

ئائىله ھاياتىدا ئايالنى جىنسىي مۇناسىۋهتتىن مهھرۇم قىلىش، ئايالغا قىلىنغان ئهڭ بۈيۈك 
بۇ ئهھۋال جىسمانى جهھهتتىن ئايالغا زىيانلىق بولۇپال قالماستىن، روھىي . زۇلۇمدۇر

بۇ سهۋهپتىن ياراتقان بهندىلىرىنىڭ ئهھۋالىنى ئهڭ ياخشى . جهھهتتىنمۇ زىيانلىقتۇر
قانچه تىرىشساڭالرمۇ : "ىدىغان ئالالھتائاال، مۇسۇلمان ئهرلهرگه مۇنداق دېگهنبىل

ىز قادىر باراۋهر مۇئامىلىده بولۇشقا ھهرگ) هت ۋه دىلنىڭ مايىللىقىدامۇھهبب(ئاياللىرىڭالرغا 
ئېرى (بولۇپ، ئىككىنچىسىنى  بواللمايسىلهر، شۇنىڭ ئۈچۈن بىرسىگه پۈتۈنلهي مايىل

بۇ جهھهتتىكى (يماڭالر، ئهگهر ېسىپ قۇيۇلغان ئايالدهك تاشالپ قوئ) باردهكمۇ ئهمهس
ساقالنساڭالر، ئالالھ ) يهنى ئۇالرغا زۇلۇم قىلىشتىن(تۈزهتسهڭالر، ) قۇسۇرلىرىڭالرنى

  ) ئايهت-129نىسا سۈرىسى، (. " مهغپىرهت قىلىدۇ، رهھىم قىلىدۇ) سىلهرگه(ته تئهلۋه

. اتىدا جىنسىي مۇناسىۋهتنى توختىتىشنى چهكلىگهنپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالممۇ ئائىله ھاي
دىندارلىق ياكى ھهر قانداق مهقسهت بولىشىدىن قهتئى نهزهر، پهيغهمبىرىمىز جىنسىي 

  . مۇناسىۋهتنى تهركېتىشنى چهكلىگهن

ئايالنى ھىمايه قىلىدىغان ئايال ھۇقۇقلىرىدىن يهنه بىرى، كهلگۈسى بولمىغان جىنسىي 
چۈنكى ئىسالم ئاجرىشىشنى ئۈچ قېتىم بىلهن، . ىلىنماسلىقىدۇريوقسۇللۇققا مهھكۇم ق

يولدىشىنىڭ جىنسىي كېسىلى . ئاي بىلهن چېگىرالندۇردى 4جىنسىي مۇناسىۋهتنى كېسىشنى 
بولسا، بۇ كېسهلنىڭ ساقىيىش ئېھتىمالى بولمىسا، بۇ ئهھۋالدا ئايالنىڭ ئاجرىشىش داۋاسى 

  . ئاچااليدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى

D . يهنه بىرى، ئايالنىڭ ئىددىتىنى  ھهقلىرىدىنئىسالم دىنىنىڭ ئايالالرنىڭ جىنسىيىتى ھهققىدىكى
 . مهلۇم ۋاقىت بىلهن چهكلىك قىلىشىدۇر

ئايال ئاجراشقاندىن كېيىن ئۈچ ئادهت ياكى ئۈچ پاكىزلىق ۋاقتىنى تاماملىغاندا، يولدىشى ۋاپات 
ۇرۇپ ئاجراشقاندا، بالىسىنى تۇققاندىن كېيىن كۈن ساقلىسا، ھامىله ت 10بولۇپ، تۆت ئاي 
  .بۇنداق ئهھۋال ئاستىدا ئۆيلىنشىگه قارشى چىقىشقا بولمايدۇ. ئۆيلهنسه بولىدۇ

  . بۇ يهرده بىر مىسال بېرىپ، ئىسالمنىڭ ئهمىلىيهتچانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتهيلى

ۇغۇپ، ياتلىق بولۇشنى كۈن ئۆتكهنده ت 23سۈبهيا ئىسىملىك بىر ئايال، يولدىشىنىڭ ۋاپاتىدىن 
ياتلىق بولۇشنى ئارزۇ قىلغانلىقى تۈپهيلىدىن ئهيىپلىنىپ، تۇرمۇش . ئارزۇ قىلدى

ئالالھنىڭ . قۇرالمايدىغانلىقى ئېيتىلغاندا، بۇ ئايال ئهھۋالنى ئالالھ رهسۇلىغا بايان قىلدى
  :رهسۇلى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېدى



." چۈنكى باال تۇغۇش بىلهن ئىددىتىنى تولدۇرغان بولىدۇ. هنسۇنئۆيلىنىشنى خالىسا، ئۆيل"
  )، بۇخارى، تاالق36، 2ئهت تاج، (

  جىنسىي مۇناسىۋهت ئىنسان تهبىئىتىدۇر

يۇقىرىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغاندهك، ئىسالم دىنى جىنسىيهتنى ئالالھنىڭ قانۇنىيىتى دهپ 
ئىنسان ھاياتىنىڭ تهبىئى ۋه ئايرىلماس بىر پارچىسى دهپ  ىتىنىئايال جىنسىي-، ئهركۆرسىتىپ

   .قارايدۇ

بۇ ئهمىلىيهتچىل، توغرا قاراشنىڭ ئوتتۇرىغا قويغان ۋه قوبۇل قىلىنىدىغان ئومۇمىي جىنسىيهت 
    .  پرىنسىپلىرىنى خۇالسىالپ، بايان قىلىمىز

تاماق . بولىشى مۇقهررهردۇرئايالنىڭ  باالغهتكه يهتكهن ۋاقتىدا جىنسىي ھېسسىيات پهيدا –ئهر
يهيدىغان، نۇرمال ئارام ئالىدىغان باالغهتكه يهتكهن ھهر ئىنسان، سىرتتىن غىدىقلىغۇچى بىر 

تۇيغۇسىنىڭ ئىرادىسىگه - نهرسه ئالمىسا ۋه ئۆزىنى ئاالھىده كونترول ئاستىغا ئالسىمۇ، ھېس
ينىمى بۇ ئېھتىياجالرنى ھهل تۇرمۇش قا. خىالپ ھالهتته تهرهققى قىلىشىنى كونترول قىاللمايدۇ

. بۇ ئىنسان تهبىئىتىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان جىنسىي ھهقىقهتتۇر. قىلىشنى تهقهززا قىلىدۇ
  . ھهقىقهت بۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن ئىنسان شۇ تۆت ئىشنى قىلىشقا مهجبۇر بولىدۇ

  جىنسىي ئىقتىدارىنى يۇقۇتۇش،    .1
  ئاستىغا ئېلىش، يهنى تۇرمۇشلۇق بولماسلىق،جىنسىي ئارزۇسىنى داۋاملىق كونترول  .2
تۇرمۇش قۇرۇپ، ھاالل ئايالى بىلهن يارىتىلىش تهبىئىتىگه ئاساسهن، جىنسىي  .3

 ئېھتىياجىنى ھهل قىلىش،

زىنا قىلىش، ئوخشاش جىنىسلىقالر بىلهن جىنسىي مۇناسىۋهت قىلىش قاتارلىق يولالر  .4
 . بىلهن جىنسىي تهلىۋىنى قاندۇرۇش

ئهپسۇسكى، ئىنسان خالىغىننى قىلىش . يدىغان ئىشالر بۇالردىن ئىبارهتئىنسان قىالال
چۈنكى ئالالھتائاال ئىنساننى ھهر ۋاقىت جىنسىي ھهرىكهت . ئىگه ئهمهس ئهركىنلىكىگه

بۇ . قىالاليدىغان قابىلىيهتته يارىتىپ، ئۇنى جىنسىي تۇرمۇشتىىنمۇ ئىمتىھان قىلىدۇ
مۆمىن ئىنسان . چهكلىمىلهر قويدى- ىك  ئهمىرسهۋهپتىن ئىنسانغا جىنسىي خارهكتېرل

  . ئىالھى ئهمىر ۋه چهكلىمىلهر دائىرىسىده بىر يول تاللىشى كېرهك

 ،ئانا مهنبهسى بولغان قۇرئان ۋه سۈننهت بۇ يولالردىن بىرىنچى، ئىككىنچىئىسالمنىڭ 
پال تهۋسىيه قىلى. تۆتىنچىسىنى چهكلهش بىلهن بىرگه، ئۈچۈنچى يولنى تهۋسىيه قىلىدۇ

  . قالماستىن، بۇ يولدىن مېڭىشقا بۇيرۇيدۇ

  جىنسىي تۇرمۇشتىن يىراق تۇرۇش ھارامدۇر .باب-4



ئاختا قىلىش، ئاختا قىلدۇرۇش، ئاالھىده ئهھۋال ئاستىدا بويتاق قېلىش، ئائىله (
  )تۇرمۇشىدا جىنسىي تۇرمۇشنى تهركېتىش ھارامدۇر

  :ئالالھ رهسۇلىنىڭ سۆزلىرى

، جىنسىي تۇرمۇشتىن يىراق تۇرۇش مهناسىدىكى بولماسلىقئوجاقلىق -ئىسالمدا ئۆيلۈك"
  . "راھىبلىق مهۋجۇت ئهمهس

. ھهر ئۈممهتنىڭ بىر راھىبلىقى بار، مېنىڭ ئۈممىتىمنىڭ راھىبلىقى، ئالالھ يولىدا جىھادتۇر"
" 

ۋملهردىن بىرى تارىخى قه. ھاياتنى تهسلۈشتۈرمهڭالركى، ھاياتمۇ سىلهرگه تهسلهشمىسۇن
ئۇالر . بولغان خرسىتىئانالر ھاياتنى تهسلهشتۈرگهنلىكى ئۈچۈن، ھاياتمۇ ئۇالرغا تهسلهشتى

. ئىزلىرى ماناستىرالردا مهۋجۇت ئۇالرنىڭ راھىبلىقىنىڭ. يۈزلهندى) راھىبلىققا( روھبانلىققا
ىلمىدۇق، ئۇالر بىز ئۇالرغا راھىبلىقنى ئهمىر ق: "ئالالھتائاال ئۇالر ھهققىده مۇنداق دېدى

لېكىن ئۇالر ئېزىپ . ئالالھنىڭ رىزاسىنى ئىزدهش مهقسىتىده، ئۆزلىرى ئويدۇرۇپ چىقاردى
  )ئايهت-27ھهدىد سۈرىسى، (." كهتتى

  جىنسىي ئىقتىدارىنى يۇقۇتۇشقا ئۇرۇنۇش ھارامدۇر

نداق ئالالھتائاال لهنهتلىگهن ئهمما ئىنسانالرنىڭ ئېزىپ كىتىشىگه يول قۇيىدىغان شهيتان مۇ
  :قهسهم قىلدى

ئىنسانالر  ئالالھ ياراتقان قانۇنىيهتلهرنى ئۆزگهرتىشكه . مهن ئىنسانالرغا تهلقىن قىلىمهن"
-119كهرىم نىسا سۈرىسىنىڭ -قۇرئانى." ئۇرۇنۇپ، ئهسلى غايىسىدىن يىراقالشتۇرىدۇ

نى ئايىتىده بايان قىلىنغان ھهقىقهت، ئىنسانالرنىڭ بىر شهكىلده يارىتىلىش ھهقىقىتى
  . بۇزۇپ، ئۆزگهرتىشى شهيتانى ئهمهل ۋه ھارامدۇر

ئىسالم دىنى بىر كىشى جىنسىي همبىرىمىزنىڭ چهكلىمىسگه ئاساسهن بۇ ئايهت ۋه پهيغ
. ئىقتىدارىنى ئۆزى ياكى باشقا شهخس، ئورگانالر تهرىپىدىن يۇقۇتۇشنى قاتتىق چهكلهيدۇ
شۈبھىسىزكى، بۇ چهكلىمه ئىنساننى يارىتىلىش قانۇنىيىتى بىلهن زىتالشماسلىقنىڭ ۋه  

  .  ئىالھى ئىمتىھانغا قارشى چىقىشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ

ۋه ئاختا )  پىچىۋېتىش(يوقۇتۇشنىڭ ئاساسى يولى ئاختا قىلىش  جىنسىي ئىقتىدارنى
  . قىلدۇرۇشتۇر

  ئاختا قىلىش

ئهرلىك بهزلىرىنى چىقىرىش ياكى جىنسىي ئىقتىدارىنى ۋه نهسىللىنىش كۈچىنى يۇقۇتۇش 
ئىنسان نهپسىگه زۇلۇم ئهمهس، ئادالهت بىلهن . ئىنساننىڭ  ئۆز نهپسىگه قىلغان زۇلمىدۇر



نهپسىڭنىڭ سېنىڭ : "بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم. ىشقا مهسئۇلدۇرمۇئامىله قىل
  . دېگهن" ئۈستىده ھهققى بار

ئىسالم دىنى ئالالھ رهسۇلى تهرىپىدىن تهبلىغ قىلىنغان ۋاقىتالردا، ماددى ئىمكانسىزلىق 
هر تۈپهيلىدىن ئۆيلىنهلمىگهن، جىنسىي ھارامالرنى قىلىپ سېلىشتىن قورققان بهزى مۇئمىنل

لېكىن ئۇالر ئالالھ رهسۇلىنىڭ كهسكىن چهكلىمىسىنى . ئويلىغانىدى ئاختا قىلدۇرۇشنى
  . تۆۋهندىكى ھهدىسلهرده ئاختا قىلىش چهكلهنگهن. ئاڭلىدى

كالالمنى مهشغۇل قىلغان بىر مهسىلىنى . ره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رىۋايهت قىلىدۇئهبۇ ھۇرهي
  :ئالالھ رهسۇلىغا مۇنداق بايان قىلدىم

كۆڭلۈمنىڭ كهينىگه كىرىپ، زىنا قىلىپ سېلىشتىن . مهن بىر يىگىتمهن! لالھيا رهسۇله"
  "بوالمدۇ؟  ئۇنداقتا ئاختا قىلدۇرسام. كۈچۈم يوقتۇرمۇش قۇرغۇدهك، ماددىي . قورقىمهن

قايتا -مهن بۇ مهسىلىنى ئىككى قېتىم قايتا. ئالالھ رهسۇلى بۇ سوئالغا جاۋاب بهرمىدى
  :قېتىم دېگهن ۋاقتىمدا، ئالالھ رهسۇلى مۇنداق دېدىتۆتىنچى . ئېيتتىم

ئۆمرۈڭ بويىچه يۈز بېرىدىغان ئىشالرنى يازغان قهلهم يېزىشتىن ! ئهي ئهبۇ ھۇرهيره"
مۇھىم ئهمهس، سهن ئالالھنىڭ (بۇنىڭغا ئاساسهن ئاختا قىل ياكى ئاختا قىلما . توختىدى

  )7ىكاھ، بۇخارى، ن() ئاختا قىلىشقا ئۇرۇنما. ئهمرىگه بويسۇن

  : سهئىد ئىبنى ئاس ۋه ئوسمان ئىبنى مهزئۇن ئالالھ رهسۇلىغا مۇنداق دېدى

  رهمسهن؟ئۈچۈن ماڭا رۇخسهت بې ئاختا قىلىش! يا رهسۇلۇلالھ"

ن راھىبلىقنىڭ ئورنىغا ئالالھ بىز ئۈچۈن ئايالالردىن يىراقلىشىدىغا:" ئالالھ رهسۇلى 
ئهگهر بىزگه . اقلىق بولۇشنى تهۋسىيه قىلغان ئىسالم شهرىئىتى بهردىئوچ-ئۆيلۈك

  )، س، نهسائى20/72ئاينى، (." ئوخشاش ئىسالم شهرىئىتىگه ئىشهنسهڭ، ئاختا قىلماي، ئۆيلهن

  ئاختا قىلدۇرۇش

ئىسالم دىنى جان، مال ۋه نهسلى مۇھاپىزهت قىلىشنى ئهمىر قىلىش بىلهن بىرگه ھاراق، 
بۇ سهۋهپتىن ئاختا . زىنانى چهكلىگهندهك، بۇ ھارامالرنى قىلدۇرۇغانالرنىمۇ چهكلهيدۇ

بىر كىشنىڭ جىنسى . قىلىش ياكى ئاختا قىلىشقا سهۋهپ بولىدىغان ئامىلالرنىمۇ چهكلهيدۇ
يدىغان ياكى نهسىللىنهلمهيدىغان ھالهتكه كهلتۈرۈشنى ئىسالم جازا ئهزاسىنى ئىشلىمه

چۈنكى ئىسالم جازا قانۇنىدا . قانۇنىدا چهكلىشى ئاختا قىلىشنىڭ ھاراملىقىنى كۆرسىتىدۇ
  . ھارام قىلىنمىغان ۋه ئىسالم ھاكىمىيىتى چهكلىمىگهن بىر نهرسىگه جازا بېرىشكه بولمايدۇ

ھهدىسلهردىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى،  يارىتىلىش  يۇقىرىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان
قانۇنىيىتىنى ئۆزگهرتىشكه ئۇرۇنۇپ، ئاختا قىلىش، ياكى ئاختا قىلدۇرۇش، ئالالھقا قارشى 



ئىسالم دىنى پهيغهمبىرىمىزنىڭ تىلى بىلهن . چىققانلىق بولۇپ، بۈيۈك گۇناھتۇر
  )كۇبرا. بهيھاقى، س(. لهيدۇئىنسانالرنى ئهمهس، ھايۋانالرنىڭ ئاختا قىلىنىشىنىمۇ چهك

ئوسمانلى تارىخىدا يۈز بهرگهن ئاختا قىلىش ۋهقهلىرى، ئىسالمى ھۆكۈملهرگه ئاساسالنغاندا 
بۇ . شۈبھىسىز زۇلۇم بولۇپ، يارىتىلىش قانۇنىيىتىنى ئۆزگهرتىشكه ئۇرۇنغانلىقتۇر

ا بېرىلگهن بۇ قىلمىشالرنىڭ ھاراملىقى ھهققىده پهتۋ. قىلمىشالرنىڭ ھهممىسى ھارامدۇر
  . بولسىمۇ، ئهمما ئىجرا قىلىنغان

ھهبهش، نىگىر تائىپىسى، مىسىر ۋه ھاۋالىسىدىن چاقىرىلغان كىشىلهر ۋه بالهغهتكه 
چىقىرىش )  ھورمۇن(يهتكهن بالىالرنىڭ ئهرلىك ئورگانىنى كېسىش، ياكى ئهرلىك بېزىنى 

  . شهرئى جهھهتتىن جائىز بوالمدۇ؟ جاۋاب بولمايدۇ

تۇرمۇشلۇق بىر مۇسۇلمان جىنسى ئارزۇسىنىڭ تهلىۋىگه ئاساسهن زىنا قىلىپ،  بويتاق ياكى
ئهگهر . ئۆيلىنىشى الزىم مۇسۇلمانئالالھنىڭ ئازابىغا ئۇچراشتىن ئهندىشه قىلسا، بۇ 

، ئۆيلىنىشكه قهدهر الھ رهسۇلىنىڭ تهۋسىيهسىنى ئاڭالپئۆيلىنىشكه كۈچى يهتمىسه، ئال
ى ساھابىلهردىن ئابدۇلالھ ئىبن. نامىزى ئوقۇشى كېرهكتهھهججۇد  ،نهپلى روزا تۇتىشى

  :ئالالھ رهسۇلىنىڭ يېنىغا كېلىپ بىر ساھابه. ئهمرى مۇنداق دهيدۇ

ئالالھ رهسۇلى . ئاختا قىلىنىشىمغا رۇخسهت بېرهمسهن؟ دهپ سورىدى!  يا رهسۇلهلالھ -
 : رۇخسهت قىلمىدى ۋه

د ئوقۇپ، كېچىسى تهھهججۇ ۇتۇپ،ئۈممىتىمنىڭ ئاختا قىلىنىشى، كۈندۈزى روزا ت -
  )2/173مۈسنهد، (. دېدى. " جىنسى ئارزۇسنى كونترول قىلىشىدۇر

جىنسىي ھارامالردىن يىراق تۇرۇش ئۈچۈن نهپله روزا، كېچه نامىزى بىلهن بىرلىكته جىھاد 
بىر ئادهم سهئىد ئهل خۇدرى . بۇنى تۆۋهنده چۈشهندۈرىمىز. قىلىش تهۋسىيه قىلىندى

ئهبۇ سهئىد . رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ يېنىغا كېىلىپ نهسىھهت قىلىشنى تهلهپ قىلدى
تهلهپ قىلغان نهرسهڭنى، مهن ئالالھ رهسۇلىدىن  سورىغان سېنىڭ مهندىن : "ئادهمگه
  . ئۇنىڭ ماڭا قىلغان نهسىھىتىنى ساڭا دهپ بېرهي. ئىدىم

بۇ، ئىشنىڭ بېشى . چهكلىمىلىرىگه بۇيسۇنۇشنى تهۋسىيه قىلىمهن-ساڭا ئالالھنىڭ ئهمىر"
ى، جىنسىي جىھادقا ئهھمىيهت بهر، چۈنكى ئىسالمنىڭ راھىبلىق. ۋه ئهمهللهرنىڭ ئۆزىدۇر

يهنه ئالالھنى زىكىر . تۇرمۇشتىن ئۇرۇنلۇق يۇسۇندا يىراق تۇرۇشنىڭ شهكلى جىھادتۇر
بولۇپمۇ ئالالھنى زىكىر قىلىش ۋه قۇرئان . قىلىشقا ۋه قۇرئان ئوقۇشقىمۇ ئهھمىيهت بهر

  )27، "ھهدىد" مۇسنهد، ئىبنى كهسىر،(." كۆكته رهھمهت، يهرده بايرامدۇرئوقۇش 

  راتسىيهسى قىلىش ۋه قىلدۇرۇشتۇغماسلىق ئوپى



ئوپىراتسىيه يولى بىلهن تۆللهمه كۈچى چهكلىنىدىغان تۇغماسلىق ياكى تۇغدۇرماسلىق 
. ئوپىراتسىيهسى قىلىشمۇ، يارىتىلىش قانۇنىيىتىگه زىت بولغانلىقى ئۈچۈن ھارامدۇر

ىمۇ بۇ ئىككىنچى بىر قېتىملىق ئوپىراتسىيه بىلهن نهسىللىنىش كۈچىگه ئېرىشكهن تهقدىرد
  . يهنىال ھارامدۇر

  ئاالھىده ئهھۋال ئاستىدا بويتاق قېلىش ھارامدۇر

ئىسالم دىنى جىنسىي ئىقتىدارىنى يوقۇتۇش قىلمىشى بولغان ئاختا قىلىش ۋه ئاختا 
قىلدۇرۇشنى چهكلىگهندهك، جىنسىي ئىستهكلهرنى داۋاملىق ئاجىزالشتۇرۇش ياكى ئالالھ 

چۈنكى بۇ ئهھۋالمۇ . الهتكه كهلتۈرۈشنىمۇ چهكلهيدۇياراتقان جىنسىيهتنى ھهرىكهتسىز ھ
بۇ ھهقته . شهيتان مهنبهلىك بىر قىلمىش بولۇپ، ئالالھتائاالنىڭ يارىتىىش قانۇنىغا زىتتۇر

ئايالالرغا زورلۇق قىلىپ، ئۇالرنى مىراس قىلىپ ! ئى مۆمىنلهر: " ئالالھتائاال مۇنداق دهيدۇ
نه بىر ئادهمنىڭ قولىغا ئۆتۈپ تۇرىدىغان مال يهنى بىر ئادهمنىڭ قولىدىن يه(ئالماق 

سىلهرگه دۇرۇس بولمايدۇ؛ ئۇالر ئوپئۇچۇق پاھىشه قىلمىغان ھالهتته، ) ئورنىدا قىلىۋالماق
سىلهر ئۇالرغا بهرگهن مهھرىدىن بىر قىسمىنى يۇلۇۋېلىش ئۈچۈن، ئۇالرغا بېسىم 

، ئهگهر ئۇالرنى ياقتۇرمىساڭالر ئىشلهتمهڭالر، ئۇالر بىلهن چىرايلىقچه تىرىكچىلىك قىلىڭالر
، چۈنكى سىلهر ياقتۇرمايدىغان بىر ئىشتا ئالالھ كۆپ خهيرىيهتلهرنى پهيدا )سهۋر قىلىڭالر(

  )ئايهت-19نىسا سۈرىسى، (." قىلىشى مۇمكىن

  . تۆۋهندىكى ھهدىسلهر بويتاقلىقنىڭ نېمه ئۈچۈن چهكلهنگهنلىكىنى بايان قىلىدۇ

ئالالھ رهسۇلى . ئادهتكه ئايالندۇرۇشقا رۇخسهت قىلمايدۇئىسالم بويتاقلىقنى نۇرمال 
  :بويتاقلىقنى پرىنساپالشتۇرۇشقا بولمايدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دهيدۇ

ئۆيلهنمىسىمۇ بولىدۇ دهيدىغان بىر ) جىسمانى ۋه ماددى كۈچى بار تۇرۇپ(ئىسالمدا " 
  ))9892(، 4286/پهيزۇل قادىر، (" بهلگىلىمه يوق

  .ئۆيلهنمهيمىز دېگۈچىلهر لهنهتلهندىبىز 

ئالالھ رهسۇلى ئايالالرنى تهقلىد قىلىۋاتقان ئايال مىجهزلىك . ئالالھ شانىنى ئۈستۈن قىلسۇن
ئهرلهرگه، ئهرلهرنى تهقلىد قىلىۋاتقان تىرىشىۋاتقان ئهر مىجهزلىك ئايالالرغا، بىز 

م، (. الالرغا لهنهت قىلدىئۆيلهنمهيمىز دېگهن ئهرلهرگه، بىز ئۆيلهنمهيمىز دېگهن ئاي

  )7891، مۈسنهد، 4/251زهۋائىد، 

ھ رهسۇلىنىڭ يارىتىلىش قانۇنىغا خىالپ بولىدىغان ئىستهكلهرنىڭ تۈرتكىسى بىلهن ئالال
ى، باشقا بىر ئىپاده لهنهتلىشىمهنىۋى جهھهتتىن ئاختا قىلىش بولىدىغان بويتاقلىقنى 

نىسا  ر قىلمىش دهپ ئاگاھالندۇرۇشىبى بىلهن ئىالھى رهھمهتتىن مهھرۇم قىلىدىغان



ئۆيلهنمهسلىك پهيغهمبىرىمىزنىڭ يۇلىدىن . ئايىتىنىڭ مهزمۇنىڭغا ئۇيغۇندۇر-19سۈرىسنىڭ 
   .چىققانلىقتۇر

ئۆيلىنىش ئۈچۈن ماددى ۋه "' :ئالالھنىڭ رهسۇلى سهۋهپسىز بويتاق قېلىشنى تهنقىتلهپ
. م(. دېگهن." دا ماڭمىغانالردۇريولۇمئۆيلهنمىگهنلهر مېنىڭ  بار تۇرۇپ) جىنسىي قۇۋۋىتى(

  ) 1 نىكاھ   ؛ دارىمى،10376، ئابدۇراززاق مۇسهنناپ، 4/251زهۋائىد، 

  بويتاقالرنىڭ شهيتانغا بىر تۇققان بولۇش ئېھتىمالى بار

تهمىمى قهبىلىسىدىن ئۇككاپ بىن بهشىر ئىسىملىك بىر ئادهم، ئالالھ رهسۇلىنىڭ يېنىغا 
ئادهمنىڭ . ئۇنىڭدىن تۇرمۇش قۇرغان ياكى قۇرمىغانلىقىنى سورىدىئالالھ رهسۇلى . كهلدى

  :تۇرمۇشلۇق بولمىغانلىقىنى بىلگهندىن كېيىن

  :ئادهم. دهپ سورىدى - ۋه ماددى كۈچۈڭ بارمۇ؟ ) ئۆيلىنىش ئۈچۈن تېنىڭ ساالمهت(

 :ئالالھ رهسۇلى. دهپ جاۋاب بهردى –. بار، يا رهسۇلهلالھ  -

شهيتانغا تۇققان بولىسهن، خىرىستىئان بولساڭ، راھىب سهن بۇ ئهھۋال ئاستىدا  -
بىز ) خرىستىئان بولمىغىنىڭغا قارىغاندا، نېمىشقا بويتاق تۇرىسهن؟(بولىسهن 

 .تهبىئىتىمىزگه ئاساسهن ئۆيلىنىمىز

  :شهيتانالر ئارىسىدا مۇنداق سۆزلىشىدۇ
ئهڭ كۈچلۈك  شهيتاننىڭ ئهخالقلىق ۋه تهقۋا بهندىلهرنى ئازدۇرۇشتا ئىشلىتىدىغان

شهيتان تۇرمۇش قۇرغان ۋه ئهخالقلىق مۇسۇلمانالرنى . قۇرالى ئهخالقسىز ئايالالردۇر
ئۇالر گۇناھتىن پاكالنغان ۋه جىنسىي ھارامالردىن يىراق تۇرغان . ئازدۇرالمايدۇ

ئهگهر . قاراپ تۇرما، ئۆيلهن! ئۇككاپ. ئالالھ سېنى قوغدىسۇن. مۇسۇلمانالردۇر
  . قلىق بىلهن ئهخالقسىزلىق ئوتتۇرىسدا پۇچۇلنۇپ كېتىسهنئۆيلهنمىسهڭ، ئهخال

  :ئۇككاپ، بۇ ئوچۇق، كهسكىن بۇيرۇقنى ئاڭلىغاندىن كېيىن
 :ئالالھ رهسۇلى. دېدى –. مېنى ئۆيلهندۈرگىن! يا رهسۇلهلالھ -

  )5/163زهۋائىد، . م(. دېدى -سېنى گۈلسۈمنىڭ قىزى كهرىمه بىلهن ئۆيلهندۈردۈم، -

  ۋهتلىك ئىالھى  پرىنسىپالرنى باھاالشقا مۇناسىقبويتاقلى
ئىسالمنىڭ ئومۇمى دهستۈرلىرى ۋه بويتاقلىقنى رهت قىلىدىغان ھهدىسلهردىن 

  . تۆۋهندىكى يهكۈننى چىقىرىشقا بولىدۇ
بۇ . بويتاقلىق، ئالالھنىڭ يارىتىش قانۇنى ۋه كۆپىيىش قانۇنىغا قارشى چىققانلىقتۇر )1

ىق ۋه ئالالھنىڭ يارىتىش قانۇنىنى خىل قارشى چىقىش شهيتانغا بويسۇنغانل
 .ئۆزگهرتىشكه ئۇرۇنغانلىق بولغانلىقى ئۈچۈن ھارامدۇر

بويتاقلىق، ئالالھنىڭ قانۇنلىرىنىڭ  بىر قىسمى بولغان مهسئۇلىيهتنى ئۈستىگه  )2
چۈنكى ئالالھ بېكىتكهن ۋه ئىبادهت قىلىشتا . ئالماي، ئىمتىھاندىن قاچقانلىقتۇر



تۇغقانلىق، تۇرمۇش - نلىرىنىڭ بىر قىسمى  ئۇرۇقۋاسته قىلغان قۇرئان قانۇ
 . قۇرۇش، ئاجرىشىش، مىراس قاتارلىق ئىشالر بىلهن مۇناسىۋهتلىكتۇر

بويتاقلىق، جىسمانى ۋه روھى كېسهللهرنى كهلتۈرۈپ چىقارغانلىقى ئۈچۈن  )3
ئىنسان نهپسىگه قارشى زۇلۇم قىلىش ئهمهس، ئادالهت . ئىنسان نهپسىگه زۇلۇمدۇر

نهپسىڭنىڭ سېنىڭ ئۈستىده " چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم. يرۇلغانقىلىشقا بۇ
 . دېگهن" ھهققى بار

جېنىڭالرنى ئۆز قولۇڭالر : "ئايىتىده-195جانابى ئالالھ بهقهره سۈرىسىنىڭ  )4
بويتاقلىق ھاياتنىڭ تهلىۋى ۋه ئېھتىياجلىرىغا . دېگهن" بىلهن تهھلىكىگه ئاتماڭالر

چۈنكى ھهر قانداق . ىنى جىنسى ھارامالرغا ئىتتىرىدۇزىت كهلگهنلىكى ئۈچۈن نهپس
 . بىر بويتاق، جىنسىي ھارامالردىن يىراق تۇرۇش ھهققىده كاپالهتكه ئىگه ئهمهس

ئايال تهڭپۇڭلىقى بولغانلىقى ئۈچۈن بويتاق قېلىش قارشى - يهر يۈزىده ئهر )5
 .تهرهپتىن بىر ئىنساننى بويتاق قېلىشقا مهجبۇر قىلىدۇ

بويتاقلىق ھاياتىمىزغا خانىم سۆيگۈسى ئاتا قىلىپ، خانىمالرنى ئىلمى، قۇدرىتى،  )6
ھېكمىتىنىڭ بهلگىسى قىلىپ، نېمهت ئاتا قىلغان ئالالھقا ۋه ئۇنىڭ ئېھسانىغا بىپهرۋا 

 . قالغانلىق، ئالالھنىڭ نېمىتىنى ئهھمىيهتسىز كۆرگهنلىكتۇر

ى، خىرىستىئان راھىپلىرىنى تهقلىد بويتاقلىق، باتىل دىن ۋه ئېدىلوگىيه مهنسۇپلىر )7
 . ئۇالرنى تهقلىد قىلىش ھارامدۇر. قىلغانلىقتۇر

مهن باشقا ئۈممهتلهرگه قارشى ! تۇرمۇشلۇق بولۇڭالر: "ئالالھ رهسۇلى مۇنداق دهيدۇ
دىققهت قىلىڭالر، خىرىستىئان . سىلهرنىڭ كۆپلىكىڭالر بىلهن پهخىرلىنىمهن

ئهل جامىئۇس سهغىر، تهزهۋۋۇچ (." قا ئۇرۇنماڭالرراھىبلىرىغا ئوخشاش بويتاق قېلىش

   ) 130 /1ماددىسى، 
بويتاقلىق يۇقىرىدىكى  زىيانالرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىش بىلهن بىرلىكته، ئالالھنىڭ   )1(

ئۆيلىنىڭالر دېگهن ئهمرىگه، ئىزىدىن مېڭىشقا بۇيرۇلغان پهيغهمبهر 
ئۇنىڭغا قارشى چىقىش ھارام، بۈيۈك . ئهلهيھىسساالمنىڭ تۇرمۇش شهكلىگه خىالپتۇر

 دېيىشمېنىڭ سۈننتىم " بولۇشتۇرمۇشلۇق "چۈنكى ئالالھ رهسۇلى . گۇناھتۇر
. بىلهن بىرلىكته مېنىڭ سۈننىتىمدىن يۈز ئۆرىگهنلهر مېنىڭ يولۇمدا ئهمهس دېگهن

ئۆيلىنىش بىلهن . بۇ يهرده شۇنى ئوتتۇرىغا قويۇشنى مۇھىم دهپ قارايمىز
ئىپادىسى بهزىلهرنىڭ " سۈننهت"مۇناسىۋهتلىك ھهدىسلهرده دېيىلگهن 

  .  رنىدىكى سۈننهت ياكى نهپله دېگهنلىك ئهمهسنىدهك، پهرىزنىڭ ئوۈشهنگېچ

  

     

 


