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ئايال كىشىنىڭ ئايالالر ۋە مەھرەملىرى ئالدىدا ئېچىش دۇرۇس بولىدىغان
جايلىرى توغرىسىدا

-34745نومۇرلۇق سوئال
سوئال:
بۈگۈنكى كۈندە قىز-خانىمالر ئايالالرغا خاس بولغان سورۇنالردا بەك قىسقا
كىيىملەرنى كىيىشىدۇ ،بەزى كىيىملەردىن ئايالنىڭ دۈمبىسى ،قورسىقى ۋە
كۆكرەكلىرى ئېچىلىپ قالىدۇ ،شۇنىڭدەك ئائىلىدە ئەۋالدلىرى ئالدىدا قىسقا
ئۇخالش كىيىملىرىنى كىيىۋالىدۇ ،ئۇالرنىڭ بۇنداق قىلىش توغرىمۇ؟ .بۇ ھەقتە
چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمىز.
جاۋاپ:
بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر.
پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ،ئۇنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە
ساھابىلىرىغا ئالالھ تائاالنىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.
ئىلمى تەتقىقات دىنى پەتىۋا تەشۋىقات كۈمتېتى مۇشۇ توغرىدا مۇنداق پەتىۋا بايان
قىلغان:
بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر.
پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ،ئۇنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە
ساھابىلىرىغا ئالالھ تائاالنىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.
ئىسالمنىڭ دەسلەپكى دەۋرىدىكى مۇسۇلمان ئايالالر ،ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ روسۇلىغا
بولغان كۈچلۈك ئىمانى ،قۇرئان-ھەدىسكە تولۇق ئەگىشىشى بىلەن پاكلىق ،ھايا-
ئىپپەتتە ئەڭ يۇقىرى چەككە يەتكەن ،ئۇ دەۋرىدىكى ئايالالر پۈتۈن بەدىنىنى
ئورايدىغان كىيىملەرنى كىيەتتى ،ئۇالرنىڭ ھېچ يىرى ئوچۇق قالمايتتى ،ئۇالر ئۆز-ئارا
جەم بولغاندا ياكى مەھرەملىرى بىلەن بىرگە بولغاندا بەك كەمتەر بوالتتى ،ئالالھ
تائاالغا شۈكۈرلەر بولسۇنكى ،ئىسالم ئۈممىتىنىڭ ئاياللىرى يېقىنقى دەۋرىگىچە
مۇشۇنداق توغرا پرىنسىپتا بولغان ،مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزگىرىشى بىلەن نۇرغۇنلىغان
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مۇسۇلمان ئاياللىرىنىڭمۇ ئەخالقى ۋە كىيىم-كىچەكلىرىدە بۇزۇلۇش پەيدا بولغان،
بۇنىڭ نۇرغۇن سەۋەبلىرى بولۇپ ،بۇ يەردە تەپسىلى سۆزلەپ ئولتۇرمايمىز.
ئىلمى تەتقىقات دىنى پەتىۋا تەشۋىقات كۈمتىتى ،ئايالالرنىڭ ئايالالرغا قارىشى،
قانداق شەكىلدە كىيىم-كىچەكلەرنى كىيىشى توغرىسىدا سورالغان پەتىۋاالرنىڭ
كۆپلىكىنى نەزەرگە ئىلىپ ،تەشۋىقات كومىتېتى ئومۇمى مۇسۇلمان ئاياللىرىغا
ئۇالرغا زۆرۈر بولغان ،پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋرىدە ئىماننىڭ بىر شاخچىسى
بولغان ،شەرىئەت ۋە ئۆرپە-ئادەتتىمۇ بۇيرۇلغان ،ھايا ۋە ئەدەپ-ئەخالقلىق بولۇش،
تولۇق ئورۇنۇش ۋە گۈزەل ئەخالقى بىلەن شەك-شۈبھە ۋە پىتنە بولىدىغان ئورۇنالردىن
يىراق تۇرۇش توغرىسىدا تەپسىلى چۈشەنچە بېرىدۇ.
قۇرئان كە رىمدە بايان قىلىنغان ئايەتتە ،ئايال كىشى ئۆزىنىڭ مەھرەملىرىگە
پەقەت ئادەتتە ئوچۇق قويىدىغان ئەزالىرىنى ۋە ئائىلىدە خىزمەت قىلىۋاتقاندا ئوچۇق
تۇرىدىغان جايلىرىنى ئاشكارا قىلسا بولىدۇ .بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دېگەن:
حفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ َولَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
ئالالھ تائاال مۇنداق دېگەن﴿ :وَقُل لِِّلْمُ ْؤمِنَاتِ يَ ْغضُضْنَ مِنْ أَبْصَا ِرهِنَّ وََي ْ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا َولَْيضْرِبْنَ بِخُمُ ِرهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ َولَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لُِبعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ ُبعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ ُبعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي ِإخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي َأخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَ َكتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّاِبعِنيَ
خفِنيَ مِن
غَيْرِ أُولِي اْلِإرْبَةِ مِنَ ال ِّرِجَالِ أَوِ ال ِّطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَ ْورَاتِ النِِّسَاءِ َولَا َيضْرِبْنَ ِبأَرْجُلِهِنَّ لُِيعْلَ َم مَا يُ ْ
زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا ِإلَى اللَّـهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُ ْؤمِنُونَ َلعَلَّكُمْ ُتفِْلحُونَ﴾ تەرجىمىسى« :مۆمىنەلەرگە
ئېيتقىنكى ،نامەھرەملەرگە تىكىلىپ قارىمىسۇن ،ئەۋرەتلىرىنى ياپسۇن ،تاشقى
زىننەتلىرىدىن باشقا زىننەتلىرىنى ئاشكارىلىمىسۇن ،لېچەكلىرى بىلەن
كۆكرەكلىرىنى ياپسۇن( ،تاشقى زىننەتلىرىدىن باشقا) زىننەتلىرىنى ئەرلىرىدىن،
ئاتىلىرىدىن ،يا قېيىن ئاتىلىرىدىن ،يا ئوغۇللىرىدىن ،يا ئەرلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىن،
يا ئۆز قېرىنداشلىرىدىن ،يا قېرىنداشلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىن ،يا ھەمشىرىلىرىنىڭ
ئوغۇللىرىدىن ،يا دىنداش ئايالالردىن ،يا قول ئاستىدىكى چۆرىلەردىن ،يا خوتۇنالرغا
ئېھتىياجى يوق خىزمەتچىلەر (يەنى قېرى ،دەلدۈش بولغانلىقتىن جىنسىي
شەھۋىتى يوقالر) دىن ،يا ئايالالرنىڭ ئۇياتلىق جايلىرىنى ئۇقمايدىغان (يەنى باالغەتكە
يەتمىگەن) بالىالردىن باشقا كىشىلەرگە كۆرسەتمىسۇن ،زىننەتلىرىنى كىشىلەرگە
بىلدۈرۈش ئۈچۈن ئاياغلىرىنى يەرگە ئۇرمىسۇن ،ئى مۆمىنلەر! بەختكە ئېرىشىشىڭالر
ئۈچۈن ھەممىڭالر ئالالھقا تەۋبە قىلىڭالر[ ».سۈرە نۇر -31ئايەت].
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قۇرئان كەرىمنىڭ ئايەتلىرى ،پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننەتلىرى،
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرى ۋە ئايال ساھابە كىرامالرنىڭ ،بىزنىڭ مۇشۇ
دەۋرىمىزگىچە ئۇالرغا ئەگەشكەن ئايالالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرى ئادەتتە ئايەتتە زىكىر
قىلىنغان جايالرنى شۇنداقال ئائىلىدە خىزمەت جەريانىدا ئوراش مۇمكىن بولمايدىغان
جايالرنى ئوچۇق قويۇشتىن ئىبارەت بولۇپ ،بۇ ئەزاالر :باش ،ئىككى قول ،بويۇن ،ئىككى
قەدەم قاتارلىقالردىن ئىبارەت ،ئەمما ئۇنىڭدىن باشقا جايالرنى ئوچۇق قويۇشنىڭ
دۇرۇس بولىدىغانلىقىغا قۇرئان-ھەدىستە دەلىل بايان قىلىنمىغان ،باشقا جايالرنى
ئوچۇق قويۇش بولسا ئۆز جىنسىدىن بولغان باشقا ئايالالرنى پىتنىگە تاشالشتىن
ئىبارەت بولۇپ ،بۇنداق ئىشالر ئايالالرنىڭ ئارىسىدا كۆپتۇر ،باشقا ئايالالرغا ناچار ئىشتا
باشالمچى-ئۈلگە بولغانلىق ھېسابلىنىدۇ ،شۇنىڭدەك كىيىم-كىچەكتە كاپىر،
پاسىق ،بۇزۇق ئايالالرغا ئوخشاپ قالغانلىق بولىدۇ .پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمدىن
بايان قىلىنغان ھەدىستە« :باشقا يات قەۋىمگە ئوخشىۋالغانالر شۇالردىن
ھېسابلىنىدۇ» دېيىلگەن[ .بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەھمەد ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان].
ئىمام مۇسلىم ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان
-2077نومۇرلۇق ھەدىستە ،پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ ئۇچىسىدا سىرىق رەڭلىك
ئىككى كىيىمنى كۆرۈپ مۇنداق دېگەن« :بۇ كاپىرالرنىڭ كىيىمى ،بۇنداق كىيىمنى
كەيمەڭ »،دېگەن.
ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلغان ھەدىستە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
مۇنداق دەيدۇ« :مەن تېخى كۆرۈپ باقمىغان دوزاخ ئەھلىدىن بولۇپ كېتىدىغان
ئىككى تۈرلۈك ئادەم بار ،بىرى :قوللىرىدا كالىنىڭ قۇيرۇقىدەك قامچىالرنى
تۇتۇۋېلىپ كىشلەرنى ئۇرىدىغان ئادەملەر ،يەنە بىرى :كىيىم كىيگەن لېكىن يالىڭاچ
ئايالالر (يەنى كىيىمنىڭ ئاستىدىن بەدەنلىرى كۆرۈنۈپ تۇرىدىغانالر) ،يول يۈرگەندە
باشقىالرنى جەلىپ قىلىش ئۈچۈن نورمالسىز ماڭىدىغان (يەنى ئىپپەت ۋە ھايانى
الزىم تۇتمايدىغانالر) ،چاچلىرىنى چوققىسىغا تۆگىنىڭ لوكىسىدەك قىلىپ
تۈگۈۋالغانالردىن ئىبارەت ئايالالر جەننەتكە كىرمەيدۇ .ھەتتا جەننەتنىڭ پۇرىقى
شۇنچىلىك-شۇنچىلىك يىراق جايالردىن ھېدلىنىغان تۇرۇقلۇق ئۇالر جەننەتنىڭ
پۇرىقىنىمۇ پۇرىيالمايدۇ[ ».مۇسلىم رىۋايىتى -2128نومۇرلۇق ھەدىس].
ھەدىستىكى " كىيىم كىيگەن لېكىن يالىڭاچ ئايالالر " دېگەن :كىيىم كىيسىمۇ
پۈتۈن بەدىنىنى ئورىمايدىغان بولۇپ ئۇ ھەقىقەتتە يالىڭاچ ھېسابلىنىدۇ ،شۇنىڭدەك
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بەدەننىڭ تېرىلىرى مەلۇم بولۇپ تۇرىدىغان نىپىز كىيىم كەيگەنلەر ياكى قىسقىلىقىدىن
بەدىنىنىڭ بەزى جايلىرى ئوچۇق قالغان ياكى بەدەن شەكلى-پىگۇرلىرى ئوچۇق
ئىپادىلىنىپ تۇرىدىغان ھالەتتە كىيىم كەيگەنلەردىن ئىبارەتتۇر.
مۇسۇلمان ئاياللىرى ھەممە ئىشالردا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرى ،ئالالھنىڭ
رازىلىقىغا ئېرىشكەن ئايال ساھابىالر ،ياخشىلىقتا ئۇالرغا ئەگەشكەن مۇشۇ ئۈممەتنىڭ
ئاياللىرىغا ئەگىشىشى كېرەك ،تولۇق ئورىنىش ۋە ئىپپەتلىك كىيىنىش ئارقىلىق
پىتنىگە سەۋەپ بولىدىغان ئىشالردىن يىراق بولۇش ،ئۆز نەپسىنى ناچار ئىشالر ۋە ھاۋايى-
ھەۋەسكە تۈرتكە بولىدىغان ئىشالردىن ساقلىشى كېرەك.
مۇسۇلمان ئاياللىرى كىيىم-كىچەكتە كاپىر ۋە بۇزۇق ئايالالرغا ئوخشاش بولۇپ
قىلىشتىن ۋە ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلى چەكلىگەن ئىشالرنى سادىر قىلىشتىن ھەزەر
قىلىشى كېرەك .ئالالھ تائاالدىن ساۋاپ ئۈمىت قىلىپ ،ئازابىدىن قورقۇپ ،ئالالھ ۋە
ئالالھنىڭ روسۇلىغا ئىتائەت قىلىشى كېرەك.
مۇسۇلمان كىشى ئۆزى ئىگە بولغان ئايالالر توغرىسىدا ھەر ۋاقىت ئالالھدىن قورقۇشى،
ئۇالرنىڭ خالىغانچە يىرىم-يالىڭاچ ،كىشىلەرنى پىتنىگە تاشاليدىغان ،ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ
رەسۇلى چەكلىگەن كىيىملەرنى كىيىشىگە يول قويماسلىق الزىم .شۇنى بىلىش
كېرەككى ،قىيامەت كۈنى ھەر بىر كىشى ئۆزى مەسئۇل بولغانالر توغرىسىدا سوئال
قىلىنىدۇ.
ئالالھ تائاالدىن بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ ئەھۋالىنى ئىسالھ قىلىشىنى ،ھەممەيلەننى
توغرا يولغا ھىدايەت قىلىشنى سورايمىز .ئالالھ تائاال ئۆز بەندىلىرىگە يېقىندۇر ،ئۇالرنىڭ
سۆزلىرىنى ئاڭلىغۇچى ۋە دۇئاسىنى ئىجابەت قىلغۇچىدۇر .پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد
ئەلەيھ ىسساالمغا ،ئۇنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە ساھابىلىرىغا ئالالھ تائاالنىڭ رەھمەت
ساالملىرى بولسۇن[ .".ئىلمى تەتقىقات دىنى پەتىۋا تەشۋىقات كۈمتېتى پەتىۋاسى -17توم
-290بەت].
ئىلمى تەتقىقات دىنى پەتىۋا تەشۋىقات كۈمتېتى پەتىۋاسى -17توم -297بەتتە مۇنداق
بايان قىلىنغان :ئائىلىدە ئەۋالدلىرى ئالدىدا ئادەتتە ئىچىش دۇرۇس بولىدىغان ،يۈز ،ئىككى
ئالقان ،ئىككى بىلەك ،ئىككى قەدەم قاتارلىق ئەزاالرنى ئاچسا دۇرۇس بولىدۇ".
ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.
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