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 قائىدىلىرى-خانىمالر بىلهن سۆزلىشىشنىڭ ئهدەپ-قىز

  نومۇرلۇق سوئال-1497

خانىمالر بىلهن تۆۋەندىكىدەك بىر قانچه ھالهتلهردە، -ئهرلهرنىڭ يات قىز

سېتىق ئىشلىرى، توي قىلىدىغان قىزالر بىلهن -يهنى ئائىله ئهھۋالى، سودا

تونۇشۇشى ئۈچۈن بهزى سوئالالرنى سورىشى ۋە ئىسالمغا دەۋەت قىلىش 

وراپ پاراڭلىشىشى دۇرۇس بولىدۇ دېگهنگه قاتارلىق ئىشالردا، ئهھۋال س

ئاالقىدار ھۆكۈمنى ئاڭلىدىم، بۇ ساغالم كۆز قاراشمۇ؟ ئهگهر مهزكۇر ھۆكۈم 

  .توغرا بولسا ئۇنىڭ دەلىلى نېمه؟

  .بارلىق گۈزەل مهدھىيىلهر ئالالھغا خاستۇر

خانىمالر بىلهن سۆزلىشىشنىڭ دۇرۇس بولىشى -ئهرلهرنىڭ يات قىز

ىرقانچه شهرتلهر كۆرسىتىلگهن بولۇپ، بۇ شهرتلهر ئۈچۈن شهرىئهتته ب

: بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن. تۆۋەندىكى ئايهتلهردە زىكىر قىلىنغان

) ئالماقچى(سىلهر پهيغهمبهرنىڭ ئاياللىرىدىن بىر نهرسه سوراپ «

بولساڭالر، پهردە ئارقىسىدىن سوراپ ئېلىڭالر، مۇنداق قىلىش سىلهرنىڭ 

- 53ئهھزاب [» .رنىمۇ، ئۇالرنىڭ دىللىرىنىمۇ ئهڭ پاك تۇتىدۇدىللىرىڭال

يات ئهرلهرگه (سىلهر «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ]. ئايهتنىڭ بىر قىسمى

نازاكهت بىلهن سۆز (نازاكهت بىلهن سۆز قىلماڭالر، ) سۆز قىلغاندا

دۇ تهمهدە بولۇپ قالى) سىلهرگه قارىتا(دىلىدا نىفاق بار ئادەم ) قىلساڭالر

، گۇماندىن خالى ياخشى سۆزنى )پۇجۇر تهمهسىدە بولۇپ قالىدۇ-يهنى پىسق(

ئىبنى كهسىر رەھىمهھۇلالھ ]. ئايهت-32ئهھزاب سۈرىسى[» .سۆزلهڭالر

خانىمالر ئهرلهرگه -يهنى قىز: "ۇنداق دېگهنيۇقىرىقى ئايهتنى چۈشهندۈرۈپ م

ئالالھ ئۇالرنى تهمكىنلىك . نازالنغان قىياپهتته سۆزلىمهسلىكى كېرەك



 2

بىلهن سۆزنى ئايرىپ قىلىشقا بۇيرىدى، يهنى ئۇالرنىڭ سۆزنى كهسكىن، 

ئۇالرنىڭ . ئىخچام قىلىشى، غىلجىڭلىق قىلماسلىقى تهلهپ قىلىنىدۇ

لىشنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ھالهتته قهلبته ئاالقه قى سۆزلىرى 

شۇ دەۋرىدىكى ئهرەب ئاياللىرى ئهرلهر بىلهن . بولماسلىقى كېرەك

بۇ ئىستىلى بۇزۇق، . سۆزلهشكهندە، ئىنچىكه ئاۋازدا نازلىنىپ سۆزلهيتتى

ئهخالقسىز ئايالالرنىڭ سۆزلهش ئۇسلۇبىغا ئوخشاش بولۇپ قالغانلىقتىن، 

  .اپ قىلىشى چهكلهنگهنپاك ئايالالرنىڭ ئۇالرغا ئوخش

دېگهن جۈمله، توغرا سۆزلهش دېگهنلىك بولۇپ، » ياخشى سۆز«ئايهتتىكى 

-قىز. بۇنى شهرىئهت پرىنسىپى ۋە ئىنسان تهبىئىتىمۇ ئىنكار قىلمايدۇ

پهس ئاۋازدا سۆز قىلىشى،  خانىمالرنىڭ يات ئهرلهر بىلهن سۆزلهشكهندە 

قى تهۋسىيه قىلىنىدىكهنۇ، جارقىراپ قوپال سۆزلهرنى قىلماسلى-ۋارقىراپ

. ئېرى ۋە ئائىلىسىدىكىلهرگه تېخىمۇ ئهدەپ بىلهن سۆزلهش ۋاجىپ بولىدۇ

   

خانىمالر بىلهن سۆزلىشىش مهلۇم سهۋەپتىن بولۇپ، سوئالغا -يات قىز

سېتىق قىلىش ياكى ئائىله ساھىبىنى سۈرۈشتۈرۈش -جاۋاپ بېرىش، سادا

ى قىسقا قىلىش، سۆزنىڭ ماۋزۇسى ۋە باشقا ئىشالر بولۇپ، بۇ جهرياندا سۆزن

  . ۋە ئۇسلۇبىدا شهكلىنىش بولماسلىق كېرەك

خانىمالر بىلهن سۆزلىشىشنىڭ -يۇقىرىدا ئهرلهرنىڭ يات قىز

دۇرۇسلۇقىنى بىلدۈرىدىغان بىرقانچه تۈرلۈك ئىشالرنى مىسال ئۈچۈن بايان 

خانىمالر بىلهن سۆزلهشكهندە -ھهر قانداق ئهركهك يات قىز. قىلدۇق

ھهتتا دىنى . ىئهت بېكىتكهن شهرتلهرگه رىئايه قىلىشى كېرەكشهر
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سېتىق قىلىش قاتارلىق -تهشۋىقات، سوئالىغا جاۋاپ بېرىش، سودا

  . جهريانالردىمۇ بۇنىڭغا ئاالھىدە دىققهت قىلىش تهۋسىيه قىلىنىدۇ

  .جانابى ئالالھ ھهممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر

  

  

  

  

  

  


