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خانىمالرنىڭ یۈزى ئهۋرەت ھېسابالنسا، نېمه ئۈچۈن -قىز

  ئېھرامغا كىرگهندە ئېچىۋېتىدۇ؟

  نومۇرلۇق سوئال -120377

  : سوئال

ل یـۈزىنى ئېچىۋېتىشـكه بۇیرۇلىـدۇ، بـۇ     ئۆمرىدە ئېھرامغا كىرگهن ئایا-ھهج

  .ئایال یۈزىنىڭ ئهۋرەت ئهمهسلىكىنى ئىپادىلىمهمدۇ؟

  : جاۋاپ

 .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا خاستۇر

ــتىن      ــۈزىنى یېپىش ــدا ی ــالالرنى ئېھرام ــاالمنىڭ ئای ــبهر ئهلهیھىسس پهیغهم

ــىنىڭ یۈ  ــال كىشــ ــلىكىنى چهكلىگهنلىكــــى ئایــ زىنىــــڭ ئهۋرەت ئهمهســ

ئىپادىلىمهیدۇ، چۈنكى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئایالالرنى ئېھرامدا یـۈزىنى  

یۈزىگه نىقاپ كىیىشتىن چهكلىگهن، بۇ  ئېچىۋېتىشكه بۇیرۇمىغان، پهقهت 

ئایـــالالر ئېھرامـــدا نىقـــاپ : ئىككـــى ئىشـــنىڭ ئارىســـىدىكى پهرق شـــۇكى

ــاغلىقتهك نهر   ــاكى ی ــارپا ی ــتىن ش ــدۇ،   كهیمهس ــۈزىنى یاپى ــلهن ی ــىلهر بى س

چهكلهنــگهن، لــېكىن  شــۇنىڭدەك ئهرلهرنىــڭ ئېھرامــدا كــۆینهك كىیىشــى 

كۆڭلهكتىن باشقا نهرسىلهر بىلهن بهدىنىنـى یۆگهیـدۇ، بۇنىڭـدىن یالىڭـاچ     

  .یۈرسۇن دېگهنلىك چىقمایدۇ

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ دەۋرىـدىكى ئایـالالرمۇ ئېھراملىـق ھالىتىـدە     

  .هستىن ئهرلهر بار ئورۇنالردا یۈزىنى یۆگهیتتىنىقاپ كهیم
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ــدۇ   ــداق دەیـ ــا مۇنـ ــما رەزىیهلالھۇئهنھـ ــزى ئهسـ ــز «:ئهبـــۇ بهكرىنىـــڭ قىـ بىـ

، بـۇ ھهدىسـنى   »ئېھرامدىكى ۋاقتىمىـزدا ئهرلهردىـن یـۈزىمىزنى یۆگهیتتـۇق    

  .سهھىھ دېگهن ھاكىم رىۋایهت قىلىپ 

غهمــــبهر بىــــز ھهجــــدە پهی« :ئائىشــــه رەزىیهلالھۇئهنھــــا مۇنــــداق دەیــــدۇ

ــدە    ــا كهلگهن ــدا ئهرلهر ئۇدۇلىمىزغ ــله كېتىۋاتقان ــلهن بىل ئهلهیھىسســاالم بى

ــارپىلىرىمىز بىــــلهن یــــۈزىمىزنى یىپىۋاالتتــــۇق، ئۆتــــۈپ كهتكهنــــدە   شــ

  .بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋایهت قىلغان. »ئېچىۋىتهتتۇق

ئایال كىشىنىڭ یۈزىمۇ ئهرلهرنىڭ بهدىـنىگه   : شۇنىڭ ئۈچۈن بهزەن ئالىمالر

ئوخشاش ئهۋرەت بولۇپ نىقاپ بىلهن یاپماستىن باشقا نهرسه بىلهن یۆگهیدۇ 

  .دېگهن

ــیىم  ــى قهی ــد "ئىبن ــل ئهلپهۋائى ــداق  ) 664\3"(بهدائى ــىرىدە مۇن ــگهن ئهس دې

ــگهن ــاالم ئېھراملىــ  : "دې ــبهر ئهلهیھىسس ــقهتهن پهیغهم ــڭ ھهقى ق ئایالالرنى

ئېھرامــدا یــاكى ئېھــرام ســىرتىدا یــۈزىنى ئېچىۋېتىشــنى یولغــا قویمىغــان، 

كىـیىش  ) یهنى كۆزنى ئىچىپ یۈزىنى یېپىش(پهقهت ئېھرامدا یۈزىگه نىقاپ

ئىشـــتان -ۋە قولىغـــا پهلهي كىیىشـــتىن چهكلىـــگهن، ئهرلهرنـــى كـــۆینهك

ــۇ     ــۇق قویس ــى ئوچ ــن بهدەنن ــۇ چهكلىمىلهردى ــگهن، ب ن كىیىشــتىن چهكلى

خـانىمالر كـۆینهك، شـارپىلىرى    -دېگهنلىك ئهمهس بهلكى ئېھراملىـق قىـز  

بىلهن، ئهر كىشى ئېھرام كىیىملىـرى بىـلهن بهدىنىنـى یاپىـدۇ، چهكلىـمه      

بـۇیهردە  . ئىشتان كىیىشىدۇر-كۆینهك ئایالالرنىڭ نىقاپ، پهلهي، ئهرلهرنىڭ 

ــدىغا  ئایــالالر  ــان ئېھرامــدا یــۈزىنى ئېچىۋېتىــدۇ دېگهننــى ئىپادىلهی نغا قۇرئ

ھهدىستىن، قىیاستىن یاكى مهسلىھهت تهرەپتىن ھېچقانداق ئاساس یـوق،  

بهلكــى ئایالنىــڭ یــۈزى ئهرنىــڭ بهدىــنىگه ئوخشــاش بولــۇپ نىقــاپ ۋە پهلهي  
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شـارپا بىـلهن،    -شهكلىدىكى نهرسىلهر بىلهن یۆگىمهستىن یۈزىنى یاغلىق

  ".قولىنى چاپىنىنىڭ یىڭى بىلهن یۆگهیدۇ

ــۈزى ئې  ــقا    ئایالنىــڭ ی ــاش ئوچــۇق قویۇش ــدا ئهرلهرنىــڭ بىشــىغا ئوخش ھرام

  .دېگهن كىشىنىڭمۇ ھېچقانداق دەلىل ئىسپاتى یوق بۇیرۇلغان 

ئایـال  : ئایالالرنىڭ ئېھرامى یۈزىدە دېگهن سـۆزىدىن مهقسـهت  : سهلهپلهرنىڭ

ــگهن     ــدەك چهكلهنمى ــیىم كىیىشــتىن چهكلهنگهن ــدا ئهركىشــى كى ئېھرام

ــگهن   ــاپ كىیىشــتىن چهكلهن ــۋىتىش  بهلكــى نىق ــۈزىنى ئېچى ــدىن ی ، بۇنىڭ

  .كېرەكلىكى ئىسپاتالنمایدۇ

ــانلىقى      ــۈزىنى یاپق ــالهتته ی ــق ھ ــانىڭمۇ ئېھراملى ــۇ ئهنھ ــما رەزىیهلالھ ئهس

ئىسپاتلىنىدۇ، یۇقۇرىـدىكى ئائىشـه رەزىیهلالھـۇ ئهنھانىـڭ ھهدىسـىمۇ بـۇنى       

  .ئىسپاتالیدۇ

پهیغهمبهر :"شهیخ ئىبنى ئۇسهیمىین رەھىمهھۇلالھ بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن

ئهلهیھىسســـــاالمدىن ئایالالرنىـــــڭ ئېھرامـــــدا یـــــۈزىنى یېپىشـــــتىن      

ــتىن     ــاپ كىیىشــ ــى نىقــ ــان بهلكــ ــان قىلىنمىغــ ــى بایــ چهكلهنگهنلىكــ

چهكلهنگهنلىكــى بایــان قىلىنغــان، نىقــاپ ئایالالرنىــڭ یۈزىنىــڭ كىیىمــى  

ــالالرمۇ    ــدەك ئای ــنىگه كىــیىم كىیىشــتىن چهكلهنگهن ــا ئهرلهر بهدى بولغاچق

  .كىیىشتىن چهكلهنگهنیۈزىگه كىیىم 

بۇنىڭدىن ئایـال كىشـى ئېھرامـدا یـۈزىنى ئېچىۋېتىشـكه بۇیرۇلغـان دېـگهن        

  . سۆزنىڭ توغرا ئهمهسلىكى ئىسپاتلىنىدۇ

  .ئالالھ ئهڭ یاخشى بىلگۈچىدۇر


