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ئايال كىشىنىڭ ئېرىگه بويسۇنماي، ئاچچىقلىنىپ 
 ئۇنىڭغا ۋاقىرىشى توغرىسىدا

 نومۇرلۇق سوئال -١٢٥٣٧٤      

  :سوئال     

 ۋە گېپىمنى ئاڭلىمايدۇ مهن تۇرمۇش قۇرغان، ئايالىم مېنىڭ     
. يۇقىرى ئاۋازدا جاۋاپ قايتۇرىدۇشۇنداقال ماڭا هۆرمهت قىلمايدۇ، 

مهن ئايالىمنى رامىزاندا تهراۋىه نامىزىغا بېرىشىم ياكى خىزمهت 
تۇغقانلىرىنى زىيارەت قىلىشتىن -سهۋەبى بىلهن ئۇرۇغ

چهكلىگىنىمدە، ئهرزىمهس ئىشالرنى بانا قىلىپ مهن بىلهن 
ۇ، ئائىلىسىدىكىلهرمۇ ئۇنى شۇنداق قېلىشقا كۇشكۇرتىدۇ، ئۇرۇشىد

بۇنىڭ سهۋەبى؛ مهن ئايالىمنى هىجابلىنىشقا، سىرتالرغا چىققاندا 
يالىڭاچ كېيىنمهسلىك قاتارلىق -ئهتىر ئىشلهتمهسلىك، يىرىم

مهن بىرەر ئىش سهۋەبىدىن ئايالىمغا سۆز  .ئىشالرغا بۇيرۇيمهن
ئانىسىنىڭ ئۆيىگه -دەرهال ئاتاقىلسام ياكى ئاچچىقالنسام، ئۇ 

كېتىدۇ، ئائىلىسىدىكىلهر ئىشنى يهنىمۇ چوڭايتىشقا ئۇرۇنىدۇ، بۇ 
ئىش كۆپ تهكرارالندى، بهزى ۋاقىتتا مېنىڭ رۇختىمسىز مهن 

مهن بۇ . ئانىسىنىڭ ئۆيىدە قونۇۋالىدۇ-رەنجىپ قالدىم دەپ ئاتا
لله ئايالنى تاالق قىلىۋىتىشىم كېرەكمۇ ياكى سهۋىر قىلىپ بى

بىلله ئۆتسهم ئۇنىڭ بىلهن سهۋىر قىلىپ  ،ئۆتۈشۈم كېرەكمۇ؟
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بۇنىڭغا ساۋاپ بوالمدۇ؟ ياكى بۇ سهۋىرچانلىق مېنى خارلىق ۋە 
بۇنداق  ،هۆرمهتنى دەپسهندە قىلغانلىققا ئىلىپ بارامدۇ؟-ئىززەت

بۇ ههقته چۈشهنچه . هالهتته تاالق قىلىش زۆرۈرمۇ ياكى ياخشىمۇ؟
 . هنبېرىشىڭالرنى سورايم

 : جاۋاپ     

بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      
 . ئالاله تائاالغا خاستۇر

گۈزەل  بىرىگه-ئايال ههر ئىككهيلهن بىر-ئهر: بىرىنچى     
بۇ ههقته ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە . مۇئامىلىدە بولىشى كېرەك

ّن بِا﴿ :مۇنداق دەيدۇ ُن و ن ِِ ْعرنوِف وشرش مش
ْ
ُنوا  ۚ◌  ل ن تشْ�رش

ش
ٰ أ ّن َشعشسش ُن و تنمن ُْ ِر نِن رش

فش

ِثً�ا ا رش ً�ْ يِه خش َِ َش الّلـهن  ْعش
َش ا وش ًًْْ ئۇالر بىلهن « :تهرجىمىسى ﴾َش

چىرايلىقچه تىرىكچىلىك قىلىڭالر، ئهگهر ئۇالرنى ياقتۇرمىساڭالر 
 هئالال، چۈنكى سىلهر ياقتۇرمايدىغان بىر ئىشتا )سهۋر قىلىڭالر(

-١٩سۈرە نىسا [ ».كۆپ خهيرىيهتلهرنى پهيدا قىلىشى مۇمكىن
 ].ئايهت

لشيِْهّن ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ       ِ  عش
ّ
َن اّ ثْ ِْ ّن  هن

ش ل وش

ْعرنوِف  مش
ْ
ِكيمٌ  بِال ِز�ٌز حش اللّـهن عش ٌة وش رشجش َش لشيِْهّن  اِ  عش لِلرَِجش  :تهرجىمىسى ﴾وش
هقلىرى بولغىنىدەك، ئهرلىرى ئاياللىرى ئۈستىدە ئهرلهرنىڭ ه«



 

5 

يهنى ئايالالر مۇۋاپىق دەرىجىدە (ئۈستىدە ئايالالرنىڭمۇ ههقلىرى بار 
هوقۇقتىن بههرىمهن بولۇشى كېرەك، مۇۋاپىق دەرىجىدە 

ئايالالرغا مههرى بېرىش ۋە ). (مهجبۇرىيهتمۇ ئۆتىشى كېرەك
ئۇالرنىڭ تۇرمۇشىنى قامداش مهجبۇرىيهتلىرى ئهرلهرگه 

. ئهرلهر ئايالالردىن بىر دەرىجه ئارتۇقلۇققا ئىگه) لىكتىنيۈكلهنگهن
بهقهرە سۈرە [» .هېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر. غالىبتۇر ئالاله
 ].ئايهت-٢٢٨

ئايالنىڭ ئېرىگه بويسۇنۇشى ۋە بۇيرۇقىغا ئىتائهت قىلىشى      
ئېرىنىڭ رۇخسىتىسىز ئۆيدىن چىقماسلىقى،  ۇپ،ۋاجىب بول

ئۇنىڭغا ىكى ههققىنىڭ زور ئىكهنلىكى ۋە ئېرىنىڭ ئۆز ئۈستىد
-ئانىغا ئىتائهت قىلىش-بويسۇنۇشنىڭ ئاتا-ئىتائهت قىلىش

 .  بويسۇنۇشتىن يۇقىرى ئىكهنلىكىنى بىلىشى زۆرۈردۇر

ئهگهردە مهن « :بۇ توغرىدا پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ     
بولسام  ئىنساننى ئىنسانغا سهجدە قىلىشقا بۇيرۇشقا بۇيرۇلغان

ئىدىم، ئالالهنىڭ ئايالالر توغرىسىدا ئهرلهر ئۈستىگه يۈكلىگهن 
مهجبۇرىيىتىنىڭ ئېغىرلىقىدىن ئهلۋەتته ئايالالرنى ئهرلىرىگه 

ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى، بۇ [ ».سهجدە قىلىشقا بۇيرۇغان بوالتتىم
ههدىسنى شهيخ ئهلبانىي رەهىمههۇلاله ئهبۇ داۋۇدنىڭ سههىه 

 ]. دا سههىه دەپ كهلتۈرگهنههدىسلهر توپلىمى
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ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان  مۇئاز ئىبنى جهبهل رەزىيهلالهۇ     
ئهگهر مهن «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن ههدىسته پهيغهمبهر

ئىنساننى ئىنسانغا سهجدە قىلىشقا بۇيرۇشقا بۇيرۇلغان بولسام 
ههق ۋە مهجبۇرىيهتنىڭ  ئىدىم، ئهرنىڭ ئايال ئۈستىدىكى

لىقىدىن ئهلۋەتته ئايالنى ئېرىگه سهجدە قىلىشقا بۇيرىغان چوڭ
ئايال كىشى ئېرىنىڭ ههققىنى ئادا قىلمىغۇچه . بوالتتىم

ئهر كىشى ئايالىنى ههتتا ئۇالغ . تاپالمايدۇ ئىماننىڭ هاالۋىتىنى
ئۈستىدىكى ۋاقىتتا تهلهپ قىلسىمۇ ئېرىنىڭ تهلىپىنى قاندۇرۇشى 

 ].تىئىمام ئههمهد رىۋايى[ ».كېرەك

يۇقىرىقى ههدىسنى ئىمام بهززار  :ئىمام ههيسهمىي مۇنداق دەيدۇ     
تولۇق، ئىمام ئههمهد قىسقارتىپ رىۋايهت قىلغان، راۋىيلىرىنىڭ 

 ].بهت-٣٠٩توم  -٤مۇجمهئ ئهززەۋائىد . ههممىسى ئىشهنچىلىكدۇر

بهش ۋاقىت نامازنى « :پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ     
ا قىلىپ، رامىزان روزىسىنى تۇتۇپ، ئىپپىتىنى ساقالپ، تولۇق ئاد

جهننهتكه قايسى : ئېرىگه ئىتائهت قىلغان ئايالغا قىيامهت كۈنىدە
ئېشىكتىن كېرىشنى خالىسىڭىز شۇ ئېشىكتىن كېرىڭ 

شهيخ ئهلبانى سههىه . ئىبنى ههببان رىۋايىتى[ ».دېيىلىدۇ
 ].ننومۇرلۇق ههدىسته كهلتۈرگه-٦٦٠ههدىسلهر توپلىمى
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يۇقىرىقى ههدىسته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئايالنىڭ ئېرىگه      
ئىتائهت قېلىش بىلهن ناماز ئوقۇش، روزا تۇتۇش ۋە ئىپپىتىنى 

ئېرىگه  ساقالشنى بىرگه بايان قىلىشتىكى هېكمهتمۇ ئايالنىڭ
ئىتائهت قىلىشىنىڭ ئهڭ مۇهىم ئىكهنلىكىنى تهكىتلهشتىن 

 . ئىبارەتتۇر

تۇققانلىرىنى زىيارەت قىلىش ئۈچۈن -ئانا، ئۇرۇغ-ئاتا ئايالنىڭ     
ئېرىنىڭ رۇخسىتىنى ئىلىشى شهرت ئىكهنلىكىنى 

ئائىشه رەزىيهلالهۇ ئهنهاغا تۆهمهت : ئىسپاتاليدىغان ههدىسلهردىن
قىلىنغانلىقى بايان قىلىنغان ههدىسته، ئائىشه ) ئىپكى(

ئانامنىڭ -ائات«: رەزىيهلالهۇ ئهنها پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمدىن
بۇخارىي . [دېگهن سۆزىدۇر »ئۆيىگه كېتىشكه رۇخسهت بېرەمال؟،

 ]. ههدىس-٢٧٧٠مۇسلىم رىۋايىتى . ههدىس- ٤١٤١رىۋايىتى

-٥٨توم -٨ناملىق ئهسىرى " تهرهىت تهسرىيب"ئىمام ئىراقى      
ئانامنىڭ ئۆيىگه -ئاتا«: ئائىشه رەزىيهلالهۇ ئهنهانىڭ: "بهتته

دېگهن سۆزىدىن ئايالنىڭ ئېرىنىڭ » ال؟كېتىشكه رۇخسهت بېرەم
ئانىسىنىڭ ئۆيىگه بېرىشىنىڭمۇ دۇرۇس -رۇختىسىز ئاتا

 . ، دەپ بايان قىلىدۇ"ئهمهسلىكى ئىپادىلىنىدۇ

ئېرىگه ئىتائهت قىلمىغان، ئېرىنى هۆرمهت : ئىككىنچى     
قىلمىغان، ئېرىگه ۋاقىرىغان ئايال، ئۆز پهرۋەردىگارىغا ئاسىيلىق 
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 .ىنىڭ ههققىنى كۆزگه ئىلمىغان ئايال هېسابلىنىدۇقىلغان، ئېر
ئايالالر ئارىسىدىكى كۆڭۈلسىزلىكنى ههل -ئالاله تائاال ئهر

ش ﴿ :قىلىشنىڭ يولىنى كۆرسىتىپ مۇنداق دەيدۇ ونش عش ا ن َشّوامن الرَِجش

الِِهمْ  ْموش
ش
ْن أ ِْ وا  قن نفش

ش
ا أ �ِمش ٰ �شْعٍض وش ش ْم عش هن َش اللّـهن �شْعضش ا فشّض ِِ بِمش ا ِش فشالّصاِلشاتن  ۚ◌  الََِ

َش اللّـهن  ِف ا حش ِِ بِمش
يْ غش
ْ
اٌت لَِل افِاش ّن  ۚ◌  َشانِتشاٌت حش ُن و ّن فشِعان ُن وزش نون شافنونش ش

ش
ِخ َ ِّ ال وش

جن  ُْ ا ّن وش ُن �نو ِ
ْْ ا اِجِع وش ضش مش

ْ
ّن ِ  ال ُن لشيِْهّن  ۖ◌  رنو وا عش ِش َشبْغن ْم فش ْعَش�ن َش

ش
نِْن أ
فش

 ًِ بِي بًِ�ا  ۗ◌  يش لِّيا رش نش عش َش ْن  ،ِّّن الّلـهش  َِْ ًما 
كش ا فشا�ْعشثنوا حش َِِْهمش اقش بْش قش َِ ْم  �ِْن ِخْفتن وش

ا ِّ  ا ِّن ينِر�دش لِهش
ُْ ْن أش َِْ ًما 

كش لِِه وشحش ُْ
ش
اأ مش َشهن ْ ِِ الّلـهن بْش

فَِ ًحا ينوش
ِش نش  ۗ◌  ْص َش ِّّن اللّـهش 

ِبً�ا لِيًما خش ئهرلهر ئايالالرنىڭ هامىيلىرىدۇر، بۇ « :تهرجىمىسى ﴾عش
 -يهنى ئهرلهرنى كۈچ (ئالالهنىڭ ئۇالرنىڭ بهزىسىنى بهزىسىدىن 

ئارتۇق ) قۇۋۋەت، غازاتقا چىقىش قاتارلىق جهههتلهردە ئايالالردىن
ماللىرىنى سهرپ -نلىقىدىندۇر ۋە ئهرلهرنىڭ ئۆز پۇلقىلغا

يهنى ئايالالرنىڭ نهپىقىسى ئهرلهرنىڭ (قىلغانلىقىدىندۇر 
ياخشى ئايالالر ئىتائهت ). زىممىسىگه يۈكلهنگهنلىكتىندۇر

قىلغۇچىالردۇر، ئهرلىرى يېنىدا بولمىغان چاغالردا ئالالهنىڭ 
دۇر، سىلهر پاناهىدا ئهرلىرىنىڭ ههقلىرىنى ساقلىغۇچىالر

سهركهشلىك قىلىشلىرىدىن قورقىدىغان ئايالالرغا نهسىههت 
بۇمۇ (بىر تۆشهكته بىلله ياتماڭالر، ) بۇ ئۈنۈم بهرمىسه(قىلىڭالر، 

. ئۇالرنى ئهدەبلهش مهقسىتىدە ئاستىراق ئۇرۇڭالر) ئۈنۈم بهرمىسه
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ئهگهر سىلهرگه ئىتائهت قىلسا، ئۇالرنى بوزەك قىلىش خىيالىدا 
ئالاله (ئالاله ههقىقهتهن سىلهردىن ئۈستۈندۇر، بۈيۈكتۇر . بولماڭالر

خوتۇن -ئهگهر ئهر. )ئايالالرغا زۇلۇم قىلغاننى جازااليدۇ
ئىككىيلهننىڭ ئىناقسىز بولۇپ قېلىشىدىن قورقساڭالر، ئهرنىڭ 
تۇغقانلىرىدىن بىر ههققانىي كىشىنى، خوتۇننىڭ تۇغقانلىرىدىن 

ئالاله ئهگهر بۇ ئىككى كىشىنى  بىر ههققانىي كىشىنى ئهۋەتىڭالر،
خوتۇن ئىككىسىنىڭ ئارىسىغا -ئهپلهشتۈرۈشنى خالىسا، ئهر

ئالاله ههقىقهتهن ههممىنى بىلگۈچىدۇر، . ئىناقلىق سالىدۇ
 ].ئايهتلهر-٣٥-٣٤سۈرە نىسا [ ».ههممىدىن خهۋەرداردۇر

سىز ئايالىڭىزغا چىرايلىق نهسىههت قىلىڭ ۋە ئۇنىڭ خاتا      

ئهگهر سىزگه بۇ ئىشتا ياردىمى  .ىقىنى چۈشهندۈرۈڭقىلىۋاتقانل
نهسىههتلهر -بولىدىغان ياخشى ئايال ياكى بۇ ههقته سۆزلهنگهن ۋەز

 . بايان قىلىنغان ئاۋازلىق ئهسهرلهر بولسا تىخىمۇ ياخشى بولىدۇ

نهسىههتنىڭ ئۈنۈمى بولمىسا، ئۇخالش ئورنىغا يالغۇز تاشالپ -ۋەز     
بولمىسا يهڭگىل ئهدەپلهش، ئۇنىڭمۇ ئۈنۈمى قۇيۇش، ئۇنىڭمۇ ئۈنۈمى 

بولمىغاندا ئائىلىڭىزدىن ياكى ئايالنىڭ ئائىلىسى تهرەپتىن ئارىدا 
نهسىههت قىلىدىغان ۋە ئىككهيلهننىڭ ئارىسىنى ئارىپ قويىدىغان 

 . كىشىلهردىن ياردەم تهلهپ قىلىش كېرەك
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كهن، ئايال ئۆزىنىڭ هاكاۋۇرلىقىنى داۋامالشتۇرىدى :ئۈچىنچى     
سۆزنى ئۇ ئايالنى تاالق قىلىش ياكى بىلله ئۆتۈشكه ۋە بۇنىڭدىن 

 .كېلىپ چىقىدىغان ئىجابىي ۋە سهلبىي نهتىجىلهرگه توختىتىمىز
بۇ مهسىله ئهرنىڭ ياكى ئارىدا پهرزەنت بولسا ئۇالرنىڭ ئههۋالىنىڭ 

ئهر بۇ مهسىلىدە . ئوخشاش بولماسلىقى بىلهن تۈرلۈك بولىدۇ
تهجرىبىلىك كىشىلهردىن ئۈنۈملۈك بولغان  ،ياخشى ئويلىنىشى

 . مهسلىههتلهرنى ئېلىشى كېرەك

ئايالىڭىز بىلهن بىرگه ئۆتۈشنى تاللىسىڭىز، بهزى : تۆتىنچى     
ساۋاپقا -ئىشالرغا سهۋىر قىلسىڭىز ئالاله خالىسا ئهجىر

 :رىمدە مۇنداق دەيدۇهبۇ ههقته ئالاله تائاال قۇرئان ك. ئېرىشىسىز

رِ ﴿ نِن رش
ِثً�افش ا رش ً�ْ َِيِه خش ـهن 

َش اللّ ْعش َش ًًْْا وش َش وا  ُن ن تشْ�رش
ش
ٰ أ َشعشسش ّن  ُن و تنمن ُْ﴾ 

، )سهۋر قىلىڭالر(ئهگهر ئۇالرنى ياقتۇرمىساڭالر «: تهرجىمىسى
كۆپ خهيرىيهتلهرنى  ئالالهچۈنكى سىلهر ياقتۇرمايدىغان بىر ئىشتا 

 ].رقىسمىئايهتنىڭ بى-١٩سۈرە نىسا [ ».پهيدا قىلىشى مۇمكىن

شۈبهىسىزكى، ئالاله تائاال . سهۋىرچانلىق ياخشى نهتىجه بېرىدۇ     
ئالاله تائاال سهۋرى . سهۋىر قىلغۇچىالر بىلهن بىرگىدۇر

قىلغۇچىالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ ياخشى بولىدىغانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ 
 . ياخشى مۇكاپاتقا ئېرىشىدىغانلىقى توغرىسىدا ۋەدە قىلدى
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َنوا اْيتشِعيَنوا ﴿ :مۇنداق دەيدۇبۇ ههقته  ئالاله تائاال      ْش ينش آ ِ
ّ
ا اّ َههش

ش
يشا ُ

ةِ  ِش الّص ِ وش ْْ عش الّصابِِر�نش  ۚ◌  بِالّص ْش ! ئى مۆمىنلهر«: تهرجىمىسى ﴾ِّّن اللّـهش 
ههقىقهتهن  ئالاله. سهۋر ئارقىلىق ۋە ناماز ئارقىلىق ياردەم تىلهڭالر

 ].ئايهت-١٥٣بهقهرە سۈرە [ ».سهۋر قىلغۇچىالر بىلهن بىللىدۇر

اٍب ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ      ِش ْ�ِ ِح
م بِغش ُن ْجرش

ش
ّّ الّصابِرنونش أ ا ينوش  ﴾ِّّممش

پهقهت سهۋر قىلغۇچىالرغا ئۇالرنىڭ ئهجرى « :تهرجىمىسى
 ].ئايهتنىڭ بىرقىسمى-١٠سۈرە زۇمهر [ ».هېسابسىز بېرىلىدۇ

ّتِق�ش ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ      من
ْ
اَِبشةش لِل عش

ْ
ْ ِّّن ال ِْ اْص

 ﴾فش
سهۋر قىلغىن، شۈبهىسىزكى، ياخشى ئاقىۋەت « :تهرجىمىسى

 ].ئايهتنىڭ بىرقىسمى-٤٩سۈرە هۇد [ ».تهقۋادارالرغا مهنسۇپتۇر

جْ ﴿: ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ     
ش
 ينِضيعن أ

ش
نِّن الّلـهش ال

ْ فش ِْ �شْص ِِ وش ّت
ن هش ْش ّنهن  رش ِّ

َِ�ش  ِِ ْح من
ْ
كىمكى ههقىقهتهن تهقۋادارلىق «: تهرجىمىسى ﴾ال

، )ياخشى مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ(قىلىدىكهن، سهۋرى قىلىدىكهن 
ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنىڭ ئهجرىنى بىكار  ئالالهچۈنكى 

 ].ئايهت-٩٠سۈرە يۇسۇپ [ ».قىلىۋەتمهيدۇ

 شۇنى بىلىشىڭىز كېرەككى، سهۋىر قىلىش،! قېرىندىشىم     
ئاچچىغىنى يۇتۇش ۋە خاتالىقنى ئهپۇ قىلىش دېگهن ههرگىزمۇ 

بۇ . ئاجىزلىق ۋە ئۆزىنى خار قىلغانلىق هېسابالنمايدۇ
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ئىككىسىنىڭ ئارىسىدىكى پهرقنى كۆپچىلىك كىشىلهر ناهايتى 
ياخشى بىلىدۇ، شۇنىڭدەك ئايالمۇ ئېرىنىڭ يامانلىققا يامانلىق 

ىلىۋېتىپ يالغۇز ياشاشقا بىلهن مۇئامىله قىلىپ، ئۆزىنى تاالق ق
قادىر ئىكهنلىكىنى، ئهمما ئۆزىنىڭ قىلغانلىرىغا ئهر پهقهت ئالاله 
تائاالنىڭ رازىلىقى ۋە ساۋاپنى كۆزلهپ سهۋىر قىلغانلىقىنى بىلىشى 

شۇنداقال ئېرىنىڭ ئۆزىنىڭ قىلمىشىغا . ۋە چۈشىنىشى كېرەك
سۈكۈت قىلىشىنى ئاجىزلىق، ئۆزى بىلهن بىرگه ياشىشىنى 

 . ىچارىلىق دەپ قارىماسلىق الزىمب

مۇشۇنداق ئههۋالالردا ئهر كىشى ئايالىنى دائىم ئالاله تائاالغا      
تهقۋادار بولۇشقا تهۋسىيه قىلىشى، بۇزۇقچىلىق ۋە ئايرىلىشقا 
سهۋەپ بولىدىغان شهيتاننىڭ  يولىغا ئهگىشىشتىن 

اڭا ، م!ئالالهتىن قورقۇڭ ئهر ئايالىغا. ئاگاهالندۇرىشى كېرەك
ئىتائهتسىزلىك قىلىش بىلهن شهيتاننىڭ ياردەمچىلىرىدىن 

بهزى ۋاقىتتا مېنىڭمۇ سهۋىر قاچام تېشىپ، سىزنىڭ  !.بولماڭ
قىلمىشىڭىزغا اليىق رەددىيه بېرىشىم، سىز مېنىڭ 
رۇخسىتىمسىز ئۆيدىن چىقىپ كهتسىڭىز، تۇيغۇلىرىم سىزنى 

دېگهندەك  ئىككىنچى ئۆيگه كىرگۈزمهسلىككه چاقىرىشى مۇمكىن،
سۆزلهرنى قىلىش ئارقىلىق ئايالىغا ئۆزىنىڭ ئېغىزىدا دېگهن 
سۆزىنى ئهمهلىيهتته ئىجرا قىلىشقا قادىر ئىكهنلىكىنى، ئهمما 



 

13 

ئايالى، بالىلىرى ۋە ئائىلىسىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن سهۋىر 
 . قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ قويۇشى كېرەك

ا قىلىپ، ئايالىڭىزنى توغرا يولغا سىزنى دائىم ئالاله تائاالغا دۇئ     
يىتهكلهشنى ۋە ئىككىڭالرنىڭ ئههۋالىنى ئىساله قېلىشىنى 

ئالاله تائاال ئىككىڭالرنى توغرا يولغا   .تىلهشكه تهۋسىيه قىلىمىز
 . ق قىلسۇنهمۇۋەپپ

 .ههممىدىن توغرىنى بىلگۈچى ئالاله تائاالدۇر     
 

 
 


