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غان ئايال كىشىنىڭ ئايالالر ۋە مەھرەملىرى ئالدىدا ئېچىش دۇرۇس بولىدى

 جايلىرى توغرىسىدا

 

 ئالونومۇرلۇق س-34745   

 ئال:وس    

ئايالالرغا خاس بولغان سورۇنالردا بەك قىسقا  خانىمالر-قىزبۈگۈنكى كۈندە     

دۇ، بەزى كىيىملەردىن ئايالنىڭ دۈمبىسى، قورسىقى ۋە شىكىيىملەرنى كىيى

ئالدىدا قىسقا كۆكرەكلىرى ئېچىلىپ قالىدۇ، شۇنىڭدەك ئائىلىدە ئەۋالدلىرى 

بۇ ھەقتە  بۇنداق قىلىش توغرىمۇ؟. ئۇالرنىڭئۇخالش كىيىملىرىنى كىيىۋالىدۇ، 

 چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمىز.

 :اۋاپج    

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر.     

ائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، ئۇنىڭ ئ

 ساھابىلىرىغا ئالالھ تائاالنىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.

تى مۇشۇ توغرىدا مۇنداق پەتىۋا بايان ېئىلمى تەتقىقات دىنى پەتىۋا تەشۋىقات كۈمت    

 قىلغان:

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر.     

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، ئۇنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە  پەيغەمبىرىمىز

 ساھابىلىرىغا ئالالھ تائاالنىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.

ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ روسۇلىغا  ،ئىسالمنىڭ دەسلەپكى دەۋرىدىكى مۇسۇلمان ئايالالر    

-ق، ھاياھەدىسكە تولۇق ئەگىشىشى بىلەن پاكلى-بولغان كۈچلۈك ئىمانى، قۇرئان

پۈتۈن بەدىنىنى   ئىپپەتتە ئەڭ يۇقىرى چەككە يەتكەن، ئۇ دەۋرىدىكى ئايالالر 

ئارا -ئورايدىغان كىيىملەرنى كىيەتتى، ئۇالرنىڭ ھېچ يىرى ئوچۇق قالمايتتى، ئۇالر ئۆز

جەم بولغاندا ياكى مەھرەملىرى بىلەن بىرگە بولغاندا بەك كەمتەر بوالتتى، ئالالھ 

ممىتىنىڭ ئاياللىرى يېقىنقى دەۋرىگىچە ۈبولسۇنكى، ئىسالم ئ تائاالغا شۈكۈرلەر

مۇشۇنداق توغرا پرىنسىپتا بولغان، مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزگىرىشى بىلەن نۇرغۇنلىغان 
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كىچەكلىرىدە بۇزۇلۇش پەيدا بولغان، -مۇسۇلمان ئاياللىرىنىڭمۇ ئەخالقى ۋە كىيىم

 ۆزلەپ ئولتۇرمايمىز.بۇنىڭ نۇرغۇن سەۋەبلىرى بولۇپ، بۇ يەردە تەپسىلى س

ئىلمى تەتقىقات دىنى پەتىۋا تەشۋىقات كۈمتىتى، ئايالالرنىڭ ئايالالرغا قارىشى،     

كىچەكلەرنى كىيىشى توغرىسىدا سورالغان پەتىۋاالرنىڭ -قانداق شەكىلدە كىيىم

كۆپلىكىنى نەزەرگە ئىلىپ، تەشۋىقات كومىتېتى ئومۇمى مۇسۇلمان ئاياللىرىغا 

بولغان، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋرىدە ئىماننىڭ بىر شاخچىسى ئۇالرغا زۆرۈر 

ئەخالقلىق بولۇش، -ھايا ۋە ئەدەپ ،ئادەتتىمۇ بۇيرۇلغان-بولغان، شەرىئەت ۋە ئۆرپە

شۈبھە ۋە پىتنە بولىدىغان ئورۇنالردىن -رۇنۇش ۋە گۈزەل ئەخالقى بىلەن شەكوتولۇق ئ

 بېرىدۇ. توغرىسىدا تەپسىلى چۈشەنچە  تۇرۇشيىراق 

رىمدە بايان قىلىنغان ئايەتتە، ئايال كىشى ئۆزىنىڭ مەھرەملىرىگە ەقۇرئان ك    

پەقەت ئادەتتە ئوچۇق قويىدىغان ئەزالىرىنى ۋە ئائىلىدە خىزمەت قىلىۋاتقاندا ئوچۇق 

 بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دېگەن: .تۇرىدىغان جايلىرىنى ئاشكارا قىلسا بولىدۇ

َوُقل لِِّْلُمْؤِمَناتِ َيْغُضْضنَ ِمنْ َأْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظنَ ُفُروَجُهنَّ َوَلا ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ﴿  مۇنداق دېگەن:ئالالھ تائاال
ْو آَباِئِهنَّ َأْو آَباِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َوَلا ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإلَّا ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأ َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلٰى ُجُيوِبِهنَّ ِإلَّا َما َظَهَر ِمْنَها

اِئِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهنَّ َأِو التَّاِبِعنَي َأْبَناِئِهنَّ َأْو َأْبَناِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني َأَخَواِتِهنَّ َأْو ِنَس
َوَلا َيْضِرْبنَ ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلمَ َما ُيْخِفنيَ ِمن  ةِ ِمنَ الرَِِّجالِ َأوِ الطِِّْفلِ الَِّذينَ َلمْ َيْظَهُروا َعَلىٰ َعْوَراتِ النَِِّساِءَغْيرِ ُأوِلي اْلِإْرَب

 ەرگەلەمىنۆم» تەرجىمىسى: ﴾َوُتوُبوا ِإَلى اللَّـِه َجِميًعا َأيَُّه اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن ِزيَنِتِهنَّ

تاشقى  ن،ۇياپس تلىرىنىەرەۋئ ن،ۇتىكىلىپ قارىمىس ەرگەملەھرەنام يتقىنكى،ېئ

 نەبىل كلىرىەچېل ن،ۇئاشكارىلىمىس تلىرىنىەباشقا زىنن تلىرىدىنەزىنن

 رلىرىدىن،ەئ تلىرىنىەباشقا( زىنن تلىرىدىنە)تاشقى زىنن ن،ۇياپس كلىرىنىەكرۆك

 للىرىدىن،ۇئوغ ڭرلىرىنىەيا ئ للىرىدىن،ۇن، يا ئوغئاتىلىرىدى يىنېئاتىلىرىدىن، يا ق

 ڭمشىرىلىرىنىەيا ھ للىرىدىن،ۇئوغ ڭرىنداشلىرىنىېيا ق رىنداشلىرىدىن،ېق زۆيا ئ

 نالرغاۇيا خوت ردىن،ەرىلۆيا دىنداش ئايالالردىن، يا قول ئاستىدىكى چ للىرىدىن،ۇئوغ

جىنسىي  ىنقتبولغانلى شۈلدەد رى،ېق نىە)ي رەتچىلەيوق خىزم ھتىياجىېئ

 ەتكەباالغ نىە)ي قمايدىغانۇجايلىرىنى ئ ياتلىقۇئ ڭيوقالر( دىن، يا ئايالالرنى ىتىۋھەش

 ەرگەكىشىل تلىرىنىەزىنن ن،ۇتمىسەرسۆك ەرگە( بالىالردىن باشقا كىشىلنەتمىگەي

 الرڭرىشىشىېئ ەختكە! برەمىنلۆئى م ن،ۇرمىسۇئ ەرگەئاياغلىرىنى ي نۈچۈئ شۈرۈبىلد

 .[ئايەت-31نۇر ]سۈرە « .الرڭقىلى ەبەۋقا تئالالھ الرڭممىەھ نۈچۈئ
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، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننەتلىرى، ئايەتلىرىرىمنىڭ ەقۇرئان ك    

بىزنىڭ مۇشۇ ە كىرامالرنىڭ، ساھابئايال پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرى ۋە 

ئادەتتە ئايەتتە زىكىر دەۋرىمىزگىچە ئۇالرغا ئەگەشكەن ئايالالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرى 

قىلىنغان جايالرنى شۇنداقال ئائىلىدە خىزمەت جەريانىدا ئوراش مۇمكىن بولمايدىغان 

بۇ ئەزاالر: باش، ئىككى قول، بويۇن، ئىككى  ،جايالرنى ئوچۇق قويۇشتىن ئىبارەت بولۇپ

قەدەم قاتارلىقالردىن ئىبارەت، ئەمما ئۇنىڭدىن باشقا جايالرنى ئوچۇق قويۇشنىڭ 

ھەدىستە دەلىل بايان قىلىنمىغان، باشقا جايالرنى -ۇرۇس بولىدىغانلىقىغا قۇرئاند

ئوچۇق قويۇش بولسا ئۆز جىنسىدىن بولغان باشقا ئايالالرنى پىتنىگە تاشالشتىن 

، باشقا ئايالالرغا ناچار ئىشتا تۇر، بۇنداق ئىشالر ئايالالرنىڭ ئارىسىدا كۆپئىبارەت بولۇپ

كىچەكتە كاپىر، -لىق ھېسابلىنىدۇ، شۇنىڭدەك كىيىمئۈلگە بولغان-باشالمچى

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمدىن  .پاسىق، بۇزۇق ئايالالرغا ئوخشاپ قالغانلىق بولىدۇ

باشقا يات قەۋىمگە ئوخشىۋالغانالر شۇالردىن » بايان قىلىنغان ھەدىستە:

 . [ەت قىلغانبۇ ھەدىسنى ئىمام ئەھمەد ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋاي]دېيىلگەن.  «ھېسابلىنىدۇ

غان ىنئەنھۇدىن رىۋايەت قىل رەزىيەلالھۇ ۇئەمر ىبنئىئىمام مۇسلىم ئابدۇلالھ     

نومۇرلۇق ھەدىستە، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ ئۇچىسىدا سىرىق رەڭلىك -2077

بۇ كاپىرالرنىڭ كىيىمى، بۇنداق كىيىمنى » ئىككى كىيىمنى كۆرۈپ مۇنداق دېگەن:

 دېگەن.  «،كەيمەڭ

 يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ رىۋايەت قىلغان ھەدىستە، ۇنھەئ ۇلالھەزىيەر ەيرەرۇھ ۇبەئ    

 تىدىغانېك پۇبول ھلىدىنەباقمىغان دوزاخ ئ پۈرۆك خىېت نەم»: ۇيدەد نداقۇم

قامچىالرنى  كەقىدۇيرۇق ڭبار، بىرى: قوللىرىدا كالىنى مەئاد كۈرلۈئىككى ت

 اچڭيالى كىنېل نە: كىيىم كىيگبىرى ەنەي ر،ەملەئاد رىدىغانۇئ رنىەكىشل لىپۇۋېتۇت

 ەندەرگۈ(، يول يرىدىغانالرۇت پۈنۈرۆك نلىرىەدەئاستىدىن ب ڭكىيىمنى نىەئايالالر )ي

ھايانى  ۋە تەئىپپ نىە)ي ىدىغانڭنورمالسىز ما نۈچۈقىلىش ئ لىپەباشقىالرنى ج

لىپ قى كەلوكىسىد ڭگىنىۆ(، چاچلىرىنى چوققىسىغا تتمايدىغانالرۇالزىم ت

 رىقىۇپ ڭتنىەننەج تتاە. ھۇيدەكىرم ەتكەننەئايالالر ج تەئىبار الغانالردىنۈۋگۈت

 ڭتنىەننەج الرۇئ قۇقلۇرۇت دلىنىغانېيىراق جايالردىن ھ نچىلىكۇش-نچىلىكۇش

 [.نومۇرلۇق ھەدىس-2128 رىۋايىتىمۇسلىم ]« .ۇرىيالمايدۇپ ۇرىقىنىمۇپ

كىيىم كىيسىمۇ  ئايالالر " دېگەن: چاڭيالى كىنېل نەكىيىم كىيگ ھەدىستىكى "    

پۈتۈن بەدىنىنى ئورىمايدىغان بولۇپ ئۇ ھەقىقەتتە يالىڭاچ ھېسابلىنىدۇ، شۇنىڭدەك 
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بەدەننىڭ تېرىلىرى مەلۇم بولۇپ تۇرىدىغان نىپىز كىيىم كەيگەنلەر ياكى قىسقىلىقىدىن 

چۇق پىگۇرلىرى ئو-بەدىنىنىڭ بەزى جايلىرى ئوچۇق قالغان ياكى بەدەن شەكلى

 . تۇرئىپادىلىنىپ تۇرىدىغان ھالەتتە كىيىم كەيگەنلەردىن ئىبارەت

مۇسۇلمان ئاياللىرى ھەممە ئىشالردا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرى، ئالالھنىڭ     

ممەتنىڭ ۈرازىلىقىغا ئېرىشكەن ئايال ساھابىالر، ياخشىلىقتا ئۇالرغا ئەگەشكەن مۇشۇ ئ

ك، تولۇق ئورىنىش ۋە ئىپپەتلىك كىيىنىش ئارقىلىق ئاياللىرىغا ئەگىشىشى كېرە

-پىتنىگە سەۋەپ بولىدىغان ئىشالردىن يىراق بولۇش، ئۆز نەپسىنى ناچار ئىشالر ۋە ھاۋايى

 ھەۋەسكە تۈرتكە بولىدىغان ئىشالردىن ساقلىشى كېرەك. 

كىچەكتە كاپىر ۋە بۇزۇق ئايالالرغا ئوخشاش بولۇپ -مۇسۇلمان ئاياللىرى كىيىم    

قىلىشتىن ۋە ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلى چەكلىگەن ئىشالرنى سادىر قىلىشتىن ھەزەر 

ئالالھ تائاالدىن ساۋاپ ئۈمىت قىلىپ، ئازابىدىن قورقۇپ، ئالالھ ۋە  .قىلىشى كېرەك

 ئالالھنىڭ روسۇلىغا ئىتائەت قىلىشى كېرەك. 

، ۋاقىت ئالالھدىن قورقۇشىمۇسۇلمان كىشى ئۆزى ئىگە بولغان ئايالالر توغرىسىدا ھەر     

يالىڭاچ، كىشىلەرنى پىتنىگە تاشاليدىغان، ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ -ئۇالرنىڭ خالىغانچە يىرىم

شۇنى بىلىش  .رەسۇلى چەكلىگەن كىيىملەرنى كىيىشىگە يول قويماسلىق الزىم

ئال وكېرەككى، قىيامەت كۈنى ھەر بىر كىشى ئۆزى مەسئۇل بولغانالر توغرىسىدا س

 ىدۇ. قىلىن

نى، ھەممەيلەننى ىئالالھ تائاالدىن بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ ئەھۋالىنى ئىسالھ قىلىش    

 دۇر، ئۇالرنىڭئالالھ تائاال ئۆز بەندىلىرىگە يېقىن .توغرا يولغا ھىدايەت قىلىشنى سورايمىز

پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد  .سۆزلىرىنى ئاڭلىغۇچى ۋە دۇئاسىنى ئىجابەت قىلغۇچىدۇر

ىسساالمغا، ئۇنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە ساھابىلىرىغا ئالالھ تائاالنىڭ رەھمەت ئەلەيھ

توم -17تى پەتىۋاسى ېئىلمى تەتقىقات دىنى پەتىۋا تەشۋىقات كۈمت]ساالملىرى بولسۇن.". 

 . [بەت-290

بەتتە مۇنداق -297توم -17تى پەتىۋاسى ېئىلمى تەتقىقات دىنى پەتىۋا تەشۋىقات كۈمت    

ئائىلىدە ئەۋالدلىرى ئالدىدا ئادەتتە ئىچىش دۇرۇس بولىدىغان، يۈز، ئىككى  قىلىنغان: بايان

 ئالقان، ئىككى بىلەك، ئىككى قەدەم قاتارلىق ئەزاالرنى ئاچسا دۇرۇس بولىدۇ". 

 ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.     
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