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خانىمالرنىڭ قىزلىق پهردىسىنى ئوپېراتسىيه -قىز

  .قىلدۇرۇشىنىڭ ھۆكمى

  
 نومۇرلۇق سوئال-844

  :سوئال

تۈپهيلى قىزلىق پهردىسىدىن ئايرىلىپ  بىر قىز مهلۇم سهۋەبلهر 

ئوپېراتسىيه قىلدۇرۇش ئارقىلىق قىزلىق پهردىسىنى  قالدى، ئۇ قىز 

  .ئهسلىگه كهلتۈرسه توغرا بوالمدۇ؟

  :جاۋاپ

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھغا خاستۇر

بۇ مۇشۇ ئهسىردە يۈزبهرگهن يىڭى مهسىلىلهردىن بولۇپ، ئالىمالرنىڭ بۇ 

مهسىله توغرىسىدىكى ھهممه پىكىرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ بۇنىڭدىن 

  :كۈچلۈك بولغىنىنى بايان قىلىپ بىرىمىزئىسپاتى ئهڭ -دەلىل

ئالىمالرنىڭ بۇ مهسىلىدىكى كۆز قاراشلىرى ئىككى تۈرلۈك بولۇپ 

  :تۆۋەندە بايان قىلىمىز

قىزلىق پهردىسى ھهرقانداق سهۋەپ تۈپهيلى : بىرىنچى كۆز قاراش

ئوپېراتسىيه ئارقىلىق ئهسلىگه كهلتۈرۈش قهتئى توغرا  بۇزۇلغان بولسۇن، 

  .بولمايدۇ

  :بۇنىڭ تهپسىالتى تۆۋەندىكىدەك: ئىككىنچى كۆز قاراش

گۇناھ   قىزلىق پهردىسىنى توي قىلماستىن شهرىئهتته -1

 - ھېسابالنمايدىغان بىرەر ھادىسه سهۋەپلىك يوقۇتۇپ قويغان بولسا، ئۆرپ
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ئادەت ياكى ئائىلىدە بۇ سهۋەبلىك ھهرخىل كهمسىتىلىش ۋە ھاقارەتكه 

 پهردىسىنى ئوپېراتسىيه قىلىپ ئهسلىگه ئۇچراش خهۋپى بولسا قىزلىق

كهلتۈرۈش زۆرۈر دەپ قارىلىدۇ، ئهگهر ئۇنداق بولمىسا دوختۇرنىڭ 

  .مهسلىههتى ۋە ئۆزىنىڭ ئىختىيارى بىلهن بولىدۇ

 تاماشانى كۆپ -ئويۇن   توي قىلىپ ئاجرىشىپ كهتكهن ياكى -2

يهنى ھاالل نىكاھالنمىغان، شهيتاننىڭ كهينىگه كېرىپ (قىلىپ 

قىزلىق پهردىسىنى ) -م-هھۋەتنىڭ قۇلى بولغان قىزالر كۆزدە تۇتۇلىدۇش

خانىمالرنىڭ قىزلىق پهردىسىنى ئوپېراتسىيه -يوقۇتۇپ قويغان قىز

  ).ھارام دەپ قارىلىدۇ(قىلىپ ئهسلىگه كهلتۈرۈشى قهتئى بولمايدۇ 

 ئالدىنىش ۋە باشقا سهۋەبلهردىن قىزلىق پهردىسىنى يوقۇتۇپ قويغان -3

بۇنى باشقىالر بىلمىگهن بولسا بۇ دوختۇرنىڭ ئىختىيارلىقىغا لېكىن 

  بولىدۇ،

يهنى دوختۇر قىزلىق پهردىسىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش زۆرۈر دەپ (

  .ئوپېراتسىيه قىلىپ تىكتۈرۈش ياخشى) قارىسا

خانىمالرنىڭ قىزلىق - تۈردىكى قىز-2شهرىئهت ئۆلىمالىرى 

تۇرۇشىنىڭ ھاراملىقىغا پهردىسىنى ئوپېراتسىيه قىلىپ ئهسلىگه كهل

 تۈردىكى قىزالرنىڭ -3 ۋە -1بىردەك ئىتتىپاققا كهلگهن، ئهمما 

  .مهسىلىسىگه بولغان كۆز قارىشى ئوخشىمايدۇ

  :ئۇالرنىڭ دەلىللىرى

بىرىنچى كۆز قاراشتىكى قىزلىق پهردىسىنى ئوپېراتسىيه قىلىپ ) 1(

  : للىرىتىكتۈرۈش قهتئى توغرا بولمايدۇ، دېگهن ئالىمالرنىڭ دەلى
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كىشىلهرنىڭ  قىزلىق پهردىسىنى ئوپېراتسىيه قىلىش  : بىرىنچى

ئاتالمىش . نهسهبلىرىنىڭ ئارىلىشىپ كېتىشىگه سهۋەپ بولۇپ قالىدۇ

بۇنى (قىزچاق باشقىالر بىلهن بىرگه بولۇپ بويىدا قالغاندىن كىيىن 

قىزلىق پهردىسىنى ئوپېراتسىيه قىلدۇرۇپ يهنه بىر كىشى  ) سهزمهستىن

هن توي قىلىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ھارامدىن تۆرەلگهن بوۋاق قانۇنلۇق توي بىل

قىلغان بىر ئادەمگه نىسبهت بېرىلىدۇ، شۇنداقال ھاالل بىلهن ھارام 

  .ئارىلىشىپ كېتىدۇ

قىزلىق پهردىسىنى ئوپېراتسىيه قىلدۇرۇش بىلهن : ئىككىنچى

 قاراش ئايالالرنىڭ باشقىالرنىڭ كۆرۈشى قهتئى چهكلهنگهن ئهزالىرىغا

  .يۈزبېرىدۇ

قىزلىق پهردىسىنى ئوپېراتسىيه قىلدۇرۇش قىزالر ئۈچۈن : ئۈچىنچى

كۆڭۈل ئىچىش پۇرسىتى بولۇپ ئۇالر قىممهتلىك ئهڭگۈشتهرنى يوقۇتۇپ 

قويسىمۇ يالغان ئهڭگۈشتهر بىلهن باشقىالرنىڭ كۆزىنى بوياش 

 ئۆيۈن  ئىشرەت-ئىمكانىيىتى بارلىقىدىن پايدىلىنىپ، ھهر تۈرلۈك ئهيشى 

تاماشاالرنى قىلىپ، قىزلىق پهردىسىنى ئوپېراتسىيه قىلدۇرۇپ ئاتالمىش 

  .قىز نامى بىلهن ياشايدۇ

ئىسالم پىقهى تهتقىقات ئالىملىرى بىكىتكىنىدەك، بىر : تۆتىنچى

مهسىلىدە بۇزۇلۇش ۋە مهنپهئهت تهڭ كۆرۈلسه مۇمكىن بولسا بۇزۇلۇشنىڭ 

ۈرۈشكه تىرىشىمىز، بۇنداق قىلىش ئالدىنى ئىلىپ مهنپهئهتنى قولغا كهلت

مۇمكىن بولمىسا، بۇزۇلۇشى كۈچلۈك بولسا بۇزۇلۇشنىڭ ئالدىنى 

  .ئالىمىز،مهنپهئهتنىڭ يوقىلىشىغا پهرۋا قىلمايمىز



 4

قىزلىق پهردىسىنى ئوپېراتسىيه قىلدۇرۇش : مۇشۇ قائىدىگه ئاساسهن

ۈن ۋە بۇ ئارقىلىق يۈزبېرىدىغان بۇزۇقچىلىقنىڭ ئالدىنى ئىلىش ئۈچ

توغرا )قىزلىق پهردىسىنى ئوپېراتسىيه قىلدۇرۇشنى(بۇنداق قىلىشنى

  .ئهمهس دەپ قارايمىز

ھهقىقهتهن زىيان " : ئىسالم شهرىئهت قائىدىلىرىدىن: بهشىنچى

بىر كىشىنىڭ : "، مۇشۇ قائىدىنىڭ تۈرلىرىدىن"ھهمىشه زىيان كهلتۈرىدۇ

قىالرنىڭ ساقالپ قىلىش ئۈچۈن باش ئۆز يىرىنى سۇ بىسىۋىلىشتىن 

، شۇنىڭدەك قىز ۋە ئۇنىڭ "يىرىنى سۇغا باستۇرۋىتىشى توغرا ئهمهس

ئانىسىنىڭ قىزىنىڭ قىزلىق پهردىسىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش ئارقىلىق 

  .يىگىتنىڭ بهختىگه زىيان يهتكۈزۈشى توغرا ئهمهس تويالنغان 

قىزلىق پهردىسىنى ئوپېراتسىيه قىلدۇرۇش بۇ ئىسالم  : ئالتىنچى

رىدىن ئهمهس، بهلكى باشقىالرنى ئالداشتىن ئىبارەت بولۇپ، پرىنسىپلى

  ).ھارامدۇر( ئالدامچىلىق ئىسالم شهرىئىتىمىزدە چهكلهنگهن ئىشالردىندۇر

قىزلىق پهردىسىنى ئوپېراتسىيه قىلدۇرۇش بولسا قىزالر  : يهتتىنچى

ئۈچۈن يالغانچىلىق ۋە ساختىلىقنىڭ ئىشىكىنى ئېچىپ بهرگهنلىك ۋە 

ائىلىسى ئۈچۈن ھهقىقى سهۋەبنى يوشۇرۇشقا ئىمكانىيهت ئۇالرنىڭ ئ

يارىتىپ بهرگهنلىكتۇر، شهرىئهتته يالغانچىلىق قاتتىق چهكلهنگهن 

  ).ھارامدۇر(ئىشالردىندۇر 

قىزلىق پهردىسىنى ئوپېراتسىيه قىلدۇرۇش دوختۇرالر : سهككىزىنچى

لىپ قىزالرنىڭ ئهيىبىنى ياپتۇق دېگهن باھانه بىلهن، زىنا قى ئۈچۈن 

ھامىلدار بولغان ئاتالمىش قىزالرنى ئوپېراتسىيه قىلىپ تۆرەلمىنى 

  .چۈشۈرۈۋېتىشكه شارائىت ھازىرالپ بېرىشتىن ئىبارەت
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  :ئىككىنچى كۆز قاراشتىكى ئالىمالرنىڭ دەلىللىرى) 2(

ھهقىقهتهن شهرىئهت پرىنسىپى ئهيىبنى يېپىشنىڭ يوللۇق : بىرىنچى

 پهردىسىنى ئوپېراتسىيه قىلدۇرۇش ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهيدۇ، قىزلىق

بىز دۇرۇس بولىدۇ دەپ قارىغان دائىرىدە بولسا بۇ شهرىئهتنىڭ  بولسا 

  .ئهيىبنى يېپىش كېرەك دېگهن قارىشىنى ئهمهلىي ئىپادىلهشتۇر

 پاھىشىلهردىن پاك بولغان ئايالالر ئۈچۈن -بىز زىنا : ئىككىنچى

غرا دەپ قاراش بىلهن قىزلىق پهردىسىنى ئوپېراتسىيه قىلدۇرۇشنى تو

ئۇالرنى ھهرخىل يامان گۇمان قىلىش، كهمسىتىلىش ۋە زۇلۇمالردىن 

 - ساقالپ قالغىلى بولىدۇ، شهرىئهت تىكىستلىرىنىڭ مۇسۇلمان ئهر

ئايالالردىن يامان گۇمان قىلماسلىق ياخشى گۇمان قىلىش كېرەك دېگهن 

  .مهقسىتىنى ئهمهلىلهشتۈرگهنلىك بولىدۇ دەپ قارايمىز 

قىزلىق پهردىسىنى ئوپېراتسىيه قىلدۇرۇش بىلهن : ئۈچىنچى

قىزالرنى دۈچ كېلىش ئالدىدىكى زىياندىن ساقالپ قالغىلى بولىدۇ، ئهگهر  

ئۇنداق قىلمىغاندا توي قىلغان يىگىت ئۇنىڭ قىز ئهمهسلىكىنى بىلسه، 

قىزغا ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىگه ھاقارەت قىلىدۇ، ئهگهر بۇ ئىش كىشىلهر 

 تارالسا كىشىلهر بۇ ئائىله بىلهن تويلۇشۇشتىن چهكلىنىدۇ، ئۇالر ئارىسىغا

قىزلىق پهردىسىنى ئوپېراتسىيه قىلدۇرۇش  دۈچ كىلىدىغان زىياندىن 

  .ئارقىلىق ساقالنغىلى بولىدۇ

قىزلىق پهردىسىنى ئوپېراتسىيه قىلغان مۇسۇلمان دوختۇر : تۆتىنچى

ىش دەپ قاراپ، بۇنى ئېنىق بولمىغان سهۋەبلهر بىلهن بولغان ئ بۇ  

باشقىالردىن يوشۇرسا بۇنىڭ جهمئىيهتكه بولغان تهربىيىۋى ئهھمىيىتى 
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زور، بولۇپمۇ ھىلىقى قىزغا نىسبهتهن ياخشى بولىدۇ ۋە ئالالھقا ھهقىقى 

  .تهۋبه قىلىشىغا سهۋەپ بولىدۇ

بىز قىزلىق پهردىسىنى ئوپېراتسىيه قىلدۇرۇش توغرا دەپ : بهشىنچى

  .ردا بۇ يالغانچىلىق ۋە ساختىپهزلىك دەپ قارالمايدۇقارىغان ئهھۋالال

  :ئىككى تهرەپنىڭ دەلىللىرىگه قاراپ ئهڭ كۈچلۈكىنى ئايرىش

ھهممىنىڭ توغرىسىنى ئالالھ بىلگۈچىدۇر، مىنىڭ قارىشىمدا 

بىرىنچى قاراشتىكى قىزلىق پهردىسىنى ئوپېراتسىيه قىلىپ تىكتۈرۈش 

رنىڭ دەلىللىرى بىرقانچه جهھهتتىن قهتئى توغرا بولمايدۇ، دېگهن ئالىمال

  :كۈچلۈك ۋە ھهقىقهتكه ئهڭ يېقىن

  .ئۇالرنىڭ سۆزلىگهن دەلىللىرى سهھىه ۋە كۈچلۈك: بىرىنچى

ئىككىنچى قاراشتىكى ئالىمالرنىڭ دەلىللىرىگه  ئهمما : ئىككىنچى

  :بىرقانچه جهھهتتىن جاۋاپ بېرىلىدۇ

ئهيىبنى ھهقىقهتهن شهرىئهت تېكىستلىرى : بىرىنچى جاۋاپ

يېپىشنىڭ يوللۇق ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهيدۇ، لېكىن قىزلىق 

پهردىسىنى ئوپېراتسىيه قىلدۇرۇش بولسا بۇنىڭ سىرتىدا، بهلكى ئهسلىدە 

بولۇپ ) ھارام(ئايالالرنىڭ ئهۋرەت ئهزالىرىنى ئېچىشى چهكلهنگهن 

  .بۇزۇقچىلىققا يول ئېچىپ بهرگهنلىكتىن ئىبارەت

انالردىن يامان گۇمان قىلماسلىق ئۈچۈن مۇسۇلم: ئىككىنچى جاۋاپ

توي قىلىشتىن ئىلگىرى توي قىلىدىغان يىگىتكه ھهقىقى ئهھۋالنى 

سۆزلهپ بېرىش كېرەك، ئهگهر رازى بولۇپ توي قىلسا مهيلى، بولمىسا ئالالھ 

  .ئۇ قىزغا باشقا بىر يىگىتنى نېسىپ قىلىدۇ
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رۇش بىلهن قىزلىق پهردىسىنى ئوپېراتسىيه قىلدۇ : ئۈچىنچى جاۋاپ

ئىشنىڭ بۇزۇلۇش تهرىپى پۈتۈنلهي تۈگىمهيدۇ، چۈنكى توي قىلغان 

يىگىتنىڭ بۇنى بىلىپ قىلىشى ياكى باشقىالرنىڭ خهۋەرلهندۈرۈپ قويۇشى 

ئېهتىماللىقى بار، شۇنىڭ ئۈچۈن ئايال توي قىلىشتىن ئىلگىرى توي 

نىڭ قىلىدىغان كىشىگه خهۋەر بېرىشى كېرەك، بۇنى قوبۇل قىلسا بۇزۇلۇش

ئهگهر يوشۇرسا تويدىن تويدىن كىيىن يىگىت بىلىپ . ھهممىسى تۈگهيدۇ

تهبىئىي قىزلىق پهردىسى . قالسا تهبىئى ھالدا تۇرمۇشى داۋامالشمايدۇ

  . ئهلۋەتته-بىلهن ياماق سالدۇرغان قىزلىق پهردىسىنىڭ پهرقى بولىدۇ 

قىزلىق پهردىسىنى ئوپېراتسىيه قىلدۇرۇش  : تۆتىنچى جاۋاپ

ئىشنى يوشۇرۇش ياخشىدەك كۆرۈلگهن بىلهن ئهمهلىيهتته  لىق ئارقى

 پاھىشه -بۇنىڭدىن كېلىپ چىقىدىغان بۇزۇلۇش چوڭ بولىدۇ، بولۇپمۇ زىنا

: شهرىئهت قائىدىسىدە قىلغۇچىالرغا ئاسانلىق يارىتىپ بهرگهنلىك بولۇپ، 

بۇزۇقچىلىقنىڭ ئالدىنى ئىلىش مهنپهئهتنى قولغا كهلتۈرۈشتىن ئۈستۈن "

  ".رىدۇتۇ

قىزلىق پهردىسىنى ئوپېراتسىيه قىلدۇرۇپ ئهسلىگه  : بهشىنچى جاۋاپ

كهلتۈرۈش دېگهن ئهسلىدىكى قىزلىق ھالىتىگه ئوخشاش بولمايدۇ، بۇنىڭ 

تۈگىمهيدۇ، ئهگهر قىزالر ئېگىزدىن  بىلهن يالغانچىلىق ۋە ساختىپهزلىك 

قويسا بۇنى سهكرەش ياكى باشقا تهبىئىي سهۋەبلهردىن قىزلىقىنى يوقۇتۇپ 

يوشۇرۇش توي قىلغان يىگىتكه نىسبهتهن ئالدانغانلىق بولماسلىقى 

مۇمكىن، لېكىن باشقىالرنىڭ تاجاۋۇزچىلىقى بىلهن ياكى ئۆز 

ئىختىيارلىقى بېرىپ قويغان بولسا ياكى ئوغۇل دوستىنىڭ كۆڭلىنى 

بىلمهي ئالدانغان بولسا، ئوغۇل دوستىنىڭ كۆڭلىنى ئاياپ -ئاياپ بىلىپ 
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قېتىملىققا ھېچنېمه بولمايدۇ دەپ بېرىۋېتىش قاتارلىقالرنى يوشۇرۇش بىر 

  .ئالدامچىلىق ۋە ساختىپهزلىك بولىدۇ

بىرىنچى قاراشتىكى قىزلىق پهردىسىنى ئوپېراتسىيه : ئىككىنچى

قىلىپ تىكتۈرۈش قهتئى توغرا بولمايدۇ، دېگهن ئالىمالرنىڭ قارىشى 

ن ھهممه ۋاسىتىلهرنى چهكلهش شهرىئهتته بۇزۇقچىلىققا سهۋەپ بولىدىغا 

دېگهن قائىدىنىڭ جۈملىسىدىن بولۇپ، بۇنى دۇرۇس دەپ قارىغانالرنىڭ كۆز 

 ئاستى -ئايالالرنىڭ ئهۋرەت ئهزالىرىنىڭ ھۆرمىتى ئاياق قارىشىچه بولغاندا 

بۇنىڭدىن كېلىپ چىقىدىغان بۇزۇقچىلىقنى تهسهۋۋۇر  قىلىنىدۇ 

  .قىلغىلى بولمايدۇ

قائىدىدە ئايالالرنىڭ ئهۋرەت ئهزالىرىنى ئېچىش، ئهسلى  : ئۈچىنچى

، ئىككىنچى )ھارام بولىدۇ(قاراش ۋە قول بىلهن تۇتۇش چهكلىنىدۇ 

قاراشتىكى ئالىمالرنىڭ دەلىلى قىزلىق پهردىسىنى ئوپېراتسىيه قىلىپ 

تىكتۈرۈش دېگهن زۆرۈرىيهت ئىشلىرىدىن بولۇپ بۇ ئهسلى قائىدىدىن 

ە كۈچلۈك ئهمهس، شۇنىڭ ئۈچۈن قىزلىق مۇستهسنا دەيدىغان دەرىجىد

پهردىسىنى ئوپېراتسىيه قىلىپ ئهسلىگه كهلتۈرۈش ھارام دېگهن ھۆكۈم 

  .كۈچكه ئىگه بولىدۇ

ئىشهنچىلىك دوختۇرنىڭ  پاك قىزالرغا چاپالنغان تۆھمهتنى  : تۆتىنچى

بولغان دېگهن ئىسپاتى بىلهن يوق  بۇ مهلۇم ھادىسىنىڭ سهۋەبىدىن 

يول بولۇپ بۇنىڭ  ولىدۇ، بۇ ئهڭ ياخشى ئىشهنچىلىك قىلىش مۇمكىن ب

بىلهن قىزلىق پهردىسىنى ئوپېراتسىيه قىلىپ تىكتۈرۈشكه ھاجهت 

  .بولمايدۇ
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خانىمالرنىڭمۇ بۇ تۈردىكى -شۇنىڭ ئۈچۈن دوختۇرنىڭ ۋە قىز

ئوپېراتسىيىنى قىلدۇرۇشى ۋە قىلىشى توغرا بولمايدۇ، ئىشنىڭ 

  .توغرىسىنى ئالالھ بىلگۈچىدۇر

ئهھكام ( دوكتۇر مۇھهممهد ئىبنى مۇھهممهد ئهل مۇختار شهنقىيتىنىڭ

دېگهن ) ئهل جىراھهتىت تىبىييهتى ۋەل ئاسارۇل مۇتهرەتتىبهتى ئهلهيها

  . بهتلىرىدىن پايدىالندى-403كىتابنىڭ 

مۇشۇ ئهسىردىكى بىر قىسىم ئالىمالر باسقۇنچىلىققا ئۇچرىغان ۋە 

لغان قىزالر قىزلىق پهردىسىنى قىلغان ئىشلىرىغا ھهقىقى تهۋبه قى

ئوپېراتسىيه قىلىش ئارقىلىق ئهسلىگه كهلتۈرسه بولىدۇ دەپ پهتىۋا 

بهردى، ئهمما گۇناھتىن ھهقىقى تهۋبه قىلمىغانالرنىڭ بۇنداق قىلىشى 

توغرا ئهمهس، بۇ ئۇالرنىڭ ناچار قىلمىشلىرىنى داۋامالشتۇرۇشىغا ياردەم 

نغان ئايالالرنىڭ بۇنداق قىلىشى بهرگهنلىك بولىدۇ، شۇنىڭدەك نىكاھال

ھهم توغرا ئهمهس، چۈنكى بۇ ئالدامچىلىق ۋە ساختىپهزلىككه 

ياردەملهشكهنلىك، بۇنداق ئايالالر بىلهن توي قىلغانالر ئىشنىڭ 

ھهقىقىتىنى بىلمهستىن ئۇالرنى قىز دەپ ئالىدۇ، ئهمهلىيهتته ئىش ئۇنىڭ 

ان تۇرمۇشقا ئالالھ يالغانچىلىق ئۇستىگه قۇرۇلغ. ئهكسىچه بولىدۇ

ئىشنىڭ توغرىسىنى ئالالھ . مۇھهببهت ۋە بهرىكهت ئاتا قىلمايدۇ

  . بىلگۈچىدۇر

  


