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زىنا قىلىش پىكرىگه قانداق تاقابىل تۇرۇش 
 كېرەك

 نومۇرلۇق سوئال -١١٤٩٨     
 : سوئال     
مۇسۇلمان ئهر ياكى ئايالنىڭ كۆڭلىدە زىنا قىلىش توغرىسىدا      

لىشى كېرەك؟ بۇ ههقته چۈشهنچه پىكىر پهيدا بولسا قانداق قى
 . بېرىشىڭالرنى سورايمهن

 : جاۋاب     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگار بولغان      

 . ئالاله تائاالغا خاستۇر
زىنا قىلىش توغرىسىدا پىكىر قىلىش بولسا تۆۋەندىكىدەك ئىككى 

 تۈرلۈك بولىدۇ؛
ئىنسان قهلبىگه ئورنىماستىن بۇ ههقتىكى ئويالش : بىرىنچى     

بۇ سهۋەبلىك ئىنساندىن ئۇنىڭ هېسابى . پهقهت كۆڭۈلدىن كېچىدۇ
ئېلىنمايدۇ، ياخشىسى كىيىنكى يامان ئاقىۋەتنىڭ كېلىپ 
چىقىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن مهزكۇر پىكىرنى يوق قىلىشقا 

 .  تىرىشىش كېرەك
زىنا قىلىشنى كهسكىن ئىرادە ۋە نىيهت بىلهن : ئىككىنچى     

بۇنداق ئههۋالدا ئىنسان بۇنىڭغا چۈشۈپ . پىكىر قىلىش
قىلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن تۆۋەندىكى بىرقانچه تۈرلۈك ئىشالر 

 :بىلهن ئۇنىڭ چارىسىنى كۆرۈش مۇمكىن
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چۈنكى . تۇرمۇش قۇرۇش توغرىسىدا كهسكىن پىكىر قىلىش-١     
ئايالالر شهرئى ئىززىتى ۋە -ىكاهلىنىش ئارقىلىق مۇسۇلمان ئهرن

 .پاكلىق ئىپپىتىنى ساقاليدۇ
مهلۇم سهۋەبلهر بىلهن توي قىلىشقا قادىر . نهپله روزا تۇتۇش-٢     

 .  بواللمىغانالر كۆپ روزا تۇتۇشى الزىم
خانىمالر قۇرئان كهرىمنى ههركۈنى -مۇسۇلمان ئهر ياكى قىز-٣     

قىلىشنى ئادەتكه ئايالندۇرۇش، نهپله نامازالرغا هېرىسمهن  تىالۋەت
بولۇش، ئالاله تائاال بىلهن ئۆزى ئارىسىدىكى ئىبادەتلهرنى تولۇق ئادا 

 .   قىلىش ئارقىلىق ئىمانىنى كۈچالندۇرىشى الزىم
 .    بۇرادەرلهرنى تالالشقا ئههمىيهت بېرىش كېرەك-دوست -٤     
ههرىكهتلهردىن، -غان بارلىق ئىششههۋىتىنى قوزغايدى-٥     

شۇنداقال شهيتانى ههۋەسلهرگه ئىلىپ بارىدىغان بارلىق 
 . ۋاسىتىلهردىن يىراق تۇرۇشى الزىم

زىنانىڭ ئىنسانغا ئىلىپ كىلىدىغان زىيىنى ۋە ئۇنىڭ -٦     
چۈنكى زىنانىڭ . ئاخىرەتتىكى جازاسىنى ئهسلهش الزىم-دۇنيا

ىه بولۇپ، زىنا قىلغۇچىالر  ئۆزى ئاقىۋىتى تهسهۋۋۇر قىلغۇسىز قهب
لهززەت دەپ قارىغان بىرقانچه مىنۇت، دائىملىق ئازابقا نىسبهتهن 

 .هېچ نهرسىگه ئهرزىمهيدۇ
 

 


