
 

يىگىت ساۋاقداشالرنىڭ قول ئېلىشىپ -قىز

 كۆرۈشۈشىنىڭ ھۆكمى

  ]ئۇيغۇرچه[

 ﴾﴿حكم مصافحة �لطالب لزميلته � ��د�سة

] باللغة �أل!يغو�ية[  

 
سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا تهشۋىقات كومتىتى: مۇپتى  

 

�شا�4للجنة �+�ئمة للبحو/ �لعلمية !�إلفتا, !�+عو( !�إل: ��ف%  

 

سهيپىددىن ئهبۇ ئابدۇلئهزىز: تهرجىمه قىلغۇچى  

سيف �+ين 8بو عبد �لعزيز: ��7جم  

 

 

تهمكىنى. ن: تهكشۇرۇپ بىكىتكۇچى  

تمكي?. =: ��ر�جعة  

 

پر ھوقۇقى مۇسۇلمانالرغا مهنسۇىنهش  

 

1414141433331111    –––– 20 20 20 2010101010    

 



 1

يىگىت ساۋاقداشالرنىڭ قول ئېلىشىپ -قىز

  كۆرۈشۈشىنىڭ ھۆكمى

  نومۇرلۇق سوئال- 21608

  : سوئال

ئوغۇلالر قىز ساۋاقدىشى كۆرۈشۈش ئۈچۈن قولىنى تهڭلىسه قانداق 

 بۇ ھهقته تهپسىلى. قىلىشى كېرەك؟، يهنى كۆرۈشهمدۇ ياكى كۆرۈشمهمدۇ؟

  .چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمىز

  : جاۋاپ

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا 

  .خاستۇر

ئوغۇلالرنىڭ بىر ئورۇندا ياكى بىر - بۇ مهسىلىگه كهلسهك؛ ئهسلىدە قىز

مهكتهپته ياكى بىر سىنىپتا ئارىلىشىپ ئولتۇرۇپ دەرس ئاڭلىشى 

-يىگىتلهرنىڭ ياكى ئهر-چۈنكى قىز. (غرا دەپ قارالمايدۇشهرىئىتىمىزدە تو

تهربىيه ۋە خىزمهت ئورۇنلىرىدا ئارىلىشىپ ئوقۇشى ياكى - ئايالالرنىڭ تهلىم

خىزمهت قىلىشى ئىجتىمائىي جهمئىيهتته نورمالسىزلىقنى كهلتۈرۈپ 

خانىمالرنىڭ ئوقۇش ۋە خىزمهت قىلىشىغا - دىنىمىز قىز. چىقىرىدۇ

خانىمالرنىڭ ئىززەت ئابرۇيىنى -ئهمهس، بهلكى قىزھېچقاچان قارشى 

قوغدىغانلىقىدىن ئۇالرنى ئهركهكلهرنىڭ يامان نىيهت ياكى 

زىيانكهشلىكىگه ئۇچراپ قىلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشنى مهقسهت قىلغان 

تهربىيه ۋە خىزمهت ئورۇنلىرىدا ئايرىم شارائىت -ئاساستا تهلىم

-يىگىت ياكى ئهر- قىز. دۇھازىرلىنىشى كېرەكلىكىنى تهۋسىيه قىلى
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ئايالالر ئارىلىشىپ بىلىم ئىلىش ياكى خىزمهت قىلىش تۈپهيلى 

جهمئىيهتته ئهخالقسىزلىق، كىشىلىك تۇرمۇشتا نورمالسىزلىق ۋە 

ئائىلىدە ئىشهنچنىڭ يوقىلىشى، نهتىجىدە مىللهتنى زااللهت ۋە ئازغۇنلۇققا 

  ). ئىلىپ بارىدىغان ئامىلالر بارلىققا كېلىدۇ

تدىشى بولسىمۇ سورىغان سوئالغا كهلسهك؛ ساۋاقدىشى ياكى خىزمهسىز 

خانىمالر بىلهن گهرچه ئۇ - بىر مۇسۇلمان ئهرنىڭ ئۆزىگه يات بولغان قىز

كۆرۈشكىلى قولىنى تهڭلىگهن ھالهتتىمۇ قول ئىلىشىپ كۆرۈشۈشى توغرا 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئايالالردىن بهيئهت ئالىدىغان ۋاقىتتا . ئهمهس

. دېگهن» ئالمايمهنمهن ئايالالرنىڭ قولىنى تۇتۇپ بهيئهت «: ئۇالرغا

  ].تىرمىزى رىۋايىتى[

: ئائىشه رەزىيهلالھۇئهنهادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ مۇنداق دەيدۇ

ئالالھ بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ھېچقانداق يات «

. »ئايالالرنىڭ قولىنى تۇتۇپ باقمىدى، ئايالالردىن ئاغزاكى بهيئهت ئاالتتى

  ].ىبۇخارى رىۋايىت[

نى، ئاخىرەت كۈنىنى ئۈمىد هللا ا- سىلهرگه«: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

رەسۇلۇلالھ ئهلۋەتته ياخشى -نى كۆپ ياد ئهتكهنلهرگههللا قىلغان ۋە ا

  ]. ئايهت-21سۈرە ئهھزاب . [»ئۈلگىدۇر

ئايالالرنىڭ مهھرەم بولمىغان يات كىشىلهر بىلهن قول ئىلىشىپ 

شۇنىڭ ئۈچۈن ھهر . ىگه سالىدۇكۆرۈشۈشى ھهر ئىككى تهرەپنى پىتن

ئىككى تهرەپنىڭ ئالالھتىن قورقۇشى ۋە دىنىمىزدا چهكلىگهن ئىشالردىن 

  .قول ئۈزۈشى الزىم بولىدۇ
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ساالملىشىش ۋە ئهھۋال سورىشىشقا كهلسهك؛ شهرئى بهلگىلىمه 

بويۇنچه، پىتنىدىن خالى، يالغۇز ئايرىم تۇرماستىن، ھىجاب بىلهن، نورمال 

يهنى ئهركىشىنىڭ كۆڭلىگه گۇمان پهيدا (ولسا بولىدۇسۆزلهر بىلهن ب

بۇ ھهقته ئالالھ تائاال ). قىلىپ قويىدىغان غىلجىڭ سۆزلهر بولماستىن

سىلهر باشقا ئايالالرنىڭ ! ئى پهيغهمبهرنىڭ ئاياللىرى«: مۇنداق دەيدۇ

نازاكهت ) يات ئهرلهرگه سۆز قىلغاندا(ھېچبىرىگه ئوخشىمايسىلهر، سىلهر 

دىلىدا نىفاق بار ) نازاكهت بىلهن سۆز قىلساڭالر(قىلماڭالر، بىلهن سۆز 

ياخشى سۆزنى ) گۇماندىن خالى(تهمهدە بولۇپ قالىدۇ، ) سىلهرگه قارىتا(ئادەم 

  ]. ئايهت-32سۈرە ئهھزاب . [»سۆزلهڭالر

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ دەۋرىدىمۇ ئايالالر 

همبهرئهلهيهىسساالمدىن ۋە پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا ساالم قىالتتى، پهيغ

  .ئۇنىڭ ساھابىلىرىدىن چۈشىنهلمىگهن مهسىلىلهرنى سورايتتى

خانىمالر ئۆزىگه مهھرەم بوالاليدىغان ئهركهكلهر بىلهن قول - قىز

ئىنىلىرى، تاغلىرىغا -دادىسى، ئاكا: مهسىلهن. ئىلىشىپ كۆرۈشسه بولىدۇ

  . ئوخشاش تۇغقانلىرى بىلهن قول ئىلىشىپ كۆرۈشسه بولىدۇ

   . توغرىسىنى ئالالھ بىلگۈچىدۇر

 

   

  

  

  

  


