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بىرىدىن بهدەنلىرىنى - خانىمالر بىر- قىز 

 يوگىمىسىمۇ بوالمدۇ؟

   

  ١١٠١٤: سوئال نومۇرى 

  : سوئال 

بىز يېقىندا بىر ئايالنىڭ باشقا ئايالالر ئالدىدىكى ئهۋرىتى 

 گهپنى ئاڭلىدۇق، بۇنداق دېيىش توغرىمۇ؟ كىندىكىدىن تىزىغىچه دېگهن

 ئالالھ بىزنى يالغانلىقتىن -بولۇپمۇ زىياپهتلهر ۋە يىغىلىشالردا ئايالالرنىڭ 

نېپىز ۋە قىسقا، يان تهرەپلىرىنىڭ ئوچۇقلىقىدىن يوتىلىرى -ساقلىسۇن

كىيىملهرنى كىيىپ ... كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان، مهيدىسى ۋە دۈمبىسى ئوچۇق 

بۇنىڭدا مۇسۇلمان ئايالالر كىشىگه كافىر . كۆرىمىزيۈرگهنلىكىنى 

دۆلهتلىرىدىكى ئۇسسۇلچى ئايالالردەك، ياكى ئېكراندىكى قااليمىقان 

ئهگهر ئۇالرغا بۇنداق . كىيىنىپ يۈرىدىغان ئارتىسالردەك تهسىر بېرىدۇ

قىلماسلىقنى ئېيتساق ئۇالر بۇنداق كىيىنىشنىڭ خاتا ئهمهسلىكىنى، 

تى ئايالالر ئۈچۈن كىندىكىدىن تىزىغىچه ئىكهنلىكىنى ئايالالرنىڭ ئهۋرى

  بۇ ھهقته توغرىسىنى كۆرسىتىپ بهرسىڭىز؟. ئېيتىشىدۇ

  

  

  

  



 ٢

  

  : جاۋاب

ئايال كىشىنىڭ ھهممىال يېرى ئۇنىڭغا . مهدھىيه ئالالھقا خاستۇر

مهيلى ئۇ ئايال ئورانغان . مهھرەم بواللمايدىغان ئهرگه نىسبهتهن ئهۋرەتتۇر

 پاساتقا سهۋەپ بولۇپ قالىدىغان بولسا ئهرلهرنىڭ ئالدىدا -بولسىمۇ پىتنه

چۈنكى ئهركىشى ئۇنىڭ   بۇياققا يۈرۈشىمۇ جائىز ئهمهستۇر، -ئۇياق

  . بويىنىڭ ئېگىزلىكىنى، مېڭىش ھالىتىنى كۆرىدۇ

ئايالالر ئالدىدا ئايال كىشىنىڭ ئهۋرىتى كىندىكىدىن تىزىغىچه، دېگهن 

يۇزۇشنىڭ   سىڭىللىرى ئالدىدا -ىدە، ئاچابۇ ھۆكۈم پهقهت ئۇنىڭ ئائىلىس

لېكىن ئايال كىشى باشقىالرغا بۇنداق . جائىزلىقىنى كۆرسىتىدۇ

كىيىنىشىنىڭ ناچار تهسىر بهرمهسلىكى، ئوچۇق ئاشكارا يۈرۈشنىڭ 

جهمئىيهتته كهڭ تارقىلىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئامال بار 

زىنىڭ مهھرەملىرىنىڭ ئايال كىشى ئۆشۇنداقال . ئۆزىنى ئوراپ يۈرۈشى الزىم

ۋەسۋەسىگه چۈشۈپ قالماسلىقى ۋە يات ئايالالرنىڭ ئۇنى باشقىالرغا 

تهسۋىرلهپ بهرمهسلىكى ئۈچۈن بهزى مهھرەملىرىنىڭ ۋە يات ئايالالرنىڭ 

پهيغهمبهر سهللهلالھۇ . ئالدىدا زىننهتلىرىنى ئاشكارىلىماسىقى الزىمدۇر

ق ئايال ئېرىگه باشقا ھېچقاندا« : ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دەيدۇ

بۇ ئايالالرنىڭ سېهرىي « . ئايالالرنىڭ سۈپىتىنى ئېيتىپ بهرمىسۇن

كۈچىنى نامايهندە قىلىدىغان كۆكرەك، دۈمبه، بويۇن، بېلهك، 

بهرمهسلىكنى كۆرسىتىدۇ،  قاتارلىق ئورۇنالرنى سۇپهتلهپ ...پاقالچهك

ۋە ئايالالر ئالدىدا ئايالالر ئادەتته ئۆزىنىڭ كۆرگهنلىرىنى ئائىلىدىكى ئهر 

  سۆزلهشنى ياخشى كۆرىدۇ، بۇالرنى ئاڭلىغان كىشىدە خۇددى كۆرۈۋاتقاندەك 
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شۇڭا ئايالالر يات كىشىلهر ئالدىدا . تۇيغۇ پهيدا بولۇپ قېلىشى مۇمكىن

دىققهت قىلىشى كېرەك، بولمىسا يامان نىيهتلىك كىشىلهرنىڭ تهمه 

هۋەبتىن ئايال كىشى شۇ س. ئۆبىكتىسىغا ئايلىنىپ قېلىشى مۇمكىن

قاتارلىق ئورۇنلىرىنى باشقا ئايالالر .. كۆكرەك، بويۇن، بېلهك، پاقالچهك

ئالدىدىمۇ ) ئىرى بۇنىڭدىن مۇستهسنادۇر( ئالدىدىمۇ، مهھرەم ئهرلهر 

 .بۇنداق قىلىش تهقۋالىققا ئهڭ يېقىندۇر. يوشۇرۇپ يۈرۈشى ياخشىراقتۇر

ە دوختۇرخانا دېگهندەك ئورۇنالردا بولۇپمۇ مهكتهپ، دەرسخانا، يىغىلىشالر ۋ

گهرچه ئهرلهر بولمىغان ھالهتتىمۇ بۇ نۇقتىغا ئاالھىدە دىققهت قىلىش الزىم، 

چۈنكى بۇ ئاممىۋى ئورۇنالر بولغاچقا، ئهرلهر ئۇالرنى كۆرۈپ قېلىشى، ۋە ياكى 

باشقىالر بۇالرنى رەسىمگه تارتىپ باشقىالرغا كۆرسىتىشى، شۇ سهۋەبلىك 

  . ۋەسۋەسىسىنى قوزغاپ قويۇشلىرى مۇمكىنباشقىالرنىڭ 

ۋە تار كىيىملهرنى كىيىۋالىدىغانالرنى قاتتىق  نېپىز

ئاگاھالندۇرىشىمىزدىكى سهۋەپ شۇكى، پهيغهمبهر سهللهلالھى ئهلهيهى 

ئۇالرنىڭ ...دوزاختا ئىككى تۈرلۈك ئادەملهر بولۇپ« : ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئايالالر، يهنه بىرى چاچلىرىنى بىرى كىيىم كىيگهن، لېكىن يالىڭاچ 

چوققىسىغا تۆگىنىڭ لوكىسىدەك قىلىپ تۈگۈۋالغان ئايالالر، بۇالر 

بۇ » . جهننهتكه كىرەلمهيدۇ، ھهتتا جهننهتنىڭ پۇرىقىنىمۇ پۇرىيالمايدۇ

ھهدىسته نېپىز ياكى تار كىيىملهرنى كىيىۋېلىپ بهدىنىنى باشقىالرغا 

ۋە پهس ياقىلىق كىيىملهرنى كىيىپ ئاشكارىالپ يۇرىيدىغان ئايالالرنى، 

كۆكرەكلىرىنى ئاالھىدە قىلىپ باشقىالرغا بىلىندۈرۇپ يۇرىيدىغان 

  ھازىر يىغىلىش ۋە كۆڭۈل ئېچىش سورۇنلىرىدا . ئايالالرنى كۆرسىتىدۇ
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خانىملىرىمىز بۇ -شۇنىڭ ئۈچۈن قىز. بۇنداق ئهھۋالالر كۆپ ئۇچرايدۇ

  . مهسىلىگه ئاددى قارىماسلىقى الزىم

  . ئهڭ توغرىسىنى بىلگۇچى ئالالھ سۇبهانهھۇ ۋەتهئاالدۇر

 


