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 ىڭ ئاۋازى ئهۋرەتمۇ؟ئايالالرن
 

 نومۇرلۇق سوئال -٢٦٣٠٤     
 : سوئال     
ئاۋازى ئهۋرەت دېگهن سۆز توغرىمۇ؟ بۇ ههقته  ىڭئايالالرن     

 . چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن
 : جاۋاپ      
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

سساالمغا پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهى. ئالاله تائاالغا خاستۇر
 . ساالمى بولسۇنىتى ۋە ئالالهنىڭ رەهم

بهزى  ئايال ساهابىالر. ئايالالرنىڭ ئاۋازى شهرتسىز ئهۋرەت ئهمهس      
 شىكايهت قىلىشاتتى ئهلهيهىسساالمغا ئىشالر توغرىسىدا پهيغهمبهر

دىنى توغرىسىدا دۇچ كهلگهن ئىشلىرى توغرىسىدا  ئىسالم ۋە
شۇنىڭغا ئوخشاش . ىشاتتىئۇنىڭدىن سور بىلمىگهنلىرىنى

ۋە  پهيغهمبهرئهليهىسساالمدىن كېيىنكى ئىز باسار خهلىپىلهردىن
 . ئۇالردىن كېيىنكى رەهبهرلهردىنمۇ شۇنداق قىالتتى

ئايالالر يات كىشىلهرگه ساالم قىالتتى ۋە ئۇالرنىڭ ساالملىرىغا      
بۇ ئىشنى ئىسالم ئالىملىرىدىن هېچ بىر كىشى  .جاۋاپ قايتۇراتتى

 ئهركىشىگه يات بولۇپ لېكىن ئايالالر زۆرۈرىيهت. ئىنكار قىلمىغان
سۆزنىڭ ئۇسلۇبنى بۇزۇپ،  دا ياكى بىرەر نهرسه سۆرىغانداقىلغان سۆز

بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق  .نازلىنىپ سۆزلىمهسلىكى كېرەك
ّ ﴿: دەيدۇ ِبِ

ّي اان ا اِا  ينا َِءن نن النِّءن ٍد ِمّ حن
ن
أ ي كن َُ نءت ِل ۚ ل وت قن

ت
عتنن بِال تضن

ن
َن ت ي َن َُ فت َيقن  ِِ� ا
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عتَروًَا  مي
ً
نن َنوتً

ت
ََل ٌ  ون رن ِِ من ِب

ت
ِِ َنل ي  ِ

ي
ذن اِ من فنعت ئى «: تهرجىمىسى ﴾طن

سىلهر باشقا ئايالالرنىڭ هېچبىرىگه ! پهيغهمبهرنىڭ ئاياللىرى
نازاكهت بىلهن ) ئهرلهرگه سۆز قىلغاندايات (ئوخشىمايسىلهر، سىلهر 

دىلىدا نىپاق بار ) نازاكهت بىلهن سۆز قىلساڭالر(سۆز قىلماڭالر، 
) گۇماندىن خالى(تهمهدە بولۇپ قالىدۇ، ) سىلهرگه قارىتا(ئادەم 

 ].ئايهت-٣٢سۈرە ئههزاب [» .ياخشى سۆزنى سۆزلهڭالر
قىلىنغاندەك ئايالالرنىڭ نازلىنىپ سۆزلىشى ئايهتته بايان       

ئهرلهرنىڭ قهلبىگه تۈرلۈك خىيالالرنى پهيدا قىلىدۇ، شۇنداقال ئۇالر 
  .ئۈچۈن پىتنه بولىدۇ

 .   ئالاله تائاال ياخشىلىققا مۇۋەپپهق قىلسۇن     
سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا تهشۋىقات كومىتېتى      

 ). ٨٣\٦(پهتىۋالىرى
      

 

 

 


