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ئانىسىنىڭ يېنىدا ئايالى ۋە قىزىنى تاشالپ -ئهر ئاتا
 كهتكهن بولسا، ئايال نېمه قىلىشى كېرەك؟

 نومۇرلۇق سوئال-١٤٧٦٤٩     

 : سوئال     

مهن باشقا مىللهتتىن بولغان بىر كىشى بىلهن توي قىلماقچى      
نىڭ توي قىلىشىمىزغا قوشۇلمىدى، بولغىنىمدا، دادام دەسلهپته بىز

كېيىن ئۇ كۆزقارىشىنى ئۆزگهرتىپ، مېنى بهزلهپ، ئهركىلىتىپ 
كىيىن ئههۋال ئۆزگهردى، . تويغا قىتىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى

ئانام بار يۇرتتىن -مهن توي قىلغاندىن كېيىن يولدىشىم بىلهن  ئاتا
همدىكىلهرنىڭ ئائىل. ئانىسى بار دۆلهتكه كهتتىم-يولدىشىمنىڭ ئاتا

ههممىسى بۇ توي مۇناسىۋىتى بىلهن خۇرسهن بولۇشتى، كېيىن 
ئۇالر مېنىڭ بىر قىز پهرزەنتلىك بولغانلىقىمنى ئاڭلىغاندا 

يولدىشىم بولسا، بىز توي قىلغاندىن كىيىنكى . بهختكه چۆمدى
مۇههببهت، -دەسلهپكى ئالته ئايدا تهسۋىرلىگۈسىز مېهرى

مهن هامىلدار بولۇپ تۆتىنچى ئايغا سۆيگۈلىرىنى ئىزهار قىلدى، 
قهدەم قويغاندا، يولدىشىم مېنى ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ يېنىدا 
قويۇپ، يهنه بىر ئايالىنىڭ يېنىغا كهتتى، ئۇنىڭ ئۇ ئايالىدىنمۇ 

ئۇنىڭدىن كېيىن مېنى پهقهت . ئىككى پهرزەنتى بار ئىكهن
پ يوقلىمىدى لېكىن ههر ئۈچ ههپتىدە بىر قېتىم قىزىنى يوقال
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سىڭىللىرى مېنىڭ -ئۇكا، ههدە-ئانا، ئاكا-كېتهتتى، ئۇنىڭ ئاتا
يالغۇزلىقىمنى بىلىندۈرمهسلىك ئۈچۈن ماڭا ناهايىتى ياخشى 
مۇئامىلىدە بولدى، شۇنداق بولسىمۇ مهن ئايرىلىش يهنه بىرى 
ئائىلهمدىن ههقىقهتنى  يوشۇرۇشتىن ئىبارەت ئىككى ئوتنىڭ 

قېتىم ماڭا تىلىفۇن قىلغاندا مهن  ئۇالر ههر. ئارىسىدا ياشاۋاتىمهن
ئۇالرغا ئههۋالىمنىڭ ناهايىتى ياخشى، ئېرىم بىلهن بهك بهختلىك 

ئېرىمدىن ئاجرىشىپ ئائىلهمگه . ئۆتۈۋاتقانلىقىمنى بىلدۈرىمهن
قايتسام، خۇددى توي قىلىشتىن بۇرۇن ئائىلىدە يۈزبهرگهن 

. مهنجىددىيچىلىك ۋە كهيپىياتسىزلىق ئىچىدە ياشاشقا زورلىنى
ئابرۇيىغا سهت -ئۇنىڭدىن سىرت بۇ ئىش پۈتۈن ئائىلهمنىڭ يۈز

بىر يىلغا يېقىن ۋاقىت ئۆتتى ئېرىمدىن مههرۇم بولدۇم، ئۇ . بولىدۇ
بىر قېتىممۇ مهن بىلهن بىرگه بولمىدى، بۇ ماڭا ئوخشاش ياشلىق 

مهن ئۇنىڭ . مۇهىمدۇر سى ئهمدى ئېچىلىۋاتقان قىز ئۈچۈنغۇنچى
ىڭ ماڭا ۋە قىزىمغا ئىنتايىن ياخشى مۇئامىلىدە ئائىلىسىدىكىلهرن

بولىۋاتقانلىقىنى ههرگىز ئىنكار قىلمايمهن، لېكىن مهن، مهن 
بويتاقلىق هاياتنى -بىلهن بىرگه ياشايدىغان ئهرنى خااليمهن، يالغۇز

خالىمايمهن، يۇقىرىدىكىدەك ئههۋال ئاستىدا قانداق قىلىشىم 
هن ئېرىمدىن ئاجرىشىپ، يهنه شۇنى تهكىتلهيمهنكى، م. كېرەك؟

قىزىمدىن ئايرىلىپ، باشقا بىر كىشى بىلهن توي قىلىشنى 
مهقسهت قىلمايمهن، مهن ئىلگىرى ئاسىيلىق پاتقاقلىرىغا كۆپ 
كىرىپ كهتكهن، كېيىن مۇشۇ ئېرىم بىلهن توي قىلىش ئارقىلىق 
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بۇنىڭدىن قۇتۇلدۇم، گهرچه ئېرىم ماڭا ياخشى مۇئامىلىدە 
مهن ئۇنىڭ بىلهن بىرگه ئۆتۈشنى خااليمهن، مهن بولمىسىمۇ يهنىال 

ئۇنى بهك ياخشى كۆرىمهن، لېكىن نېمه قىلىشىمنى بىلمهيمهن، 
تهۋەككۈل قىلىپ ئېرىم بىلهن ئاجرىشىپ، ئهتراپىمدىكىلهر بىلهن 
بولغان ئاالقىنى ئۈزەيمۇ؟ ياكى مهن توي قىلىپ ئېرى بولمىغان ۋە 

قىلىپ ئۆلۈمنى كۈتهيمۇ؟  تاالقمۇ قىلىنمىغان مۇشۇ هالىمغا سهۋر
 . بۇ ههقته مهسلىههت بېرىشىڭالرنى سورايمهن

 : جاۋاب     

بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      
 . ئالاله تائاالغا خاستۇر

بىرىنىڭ تهبىئىتىنى چۈشۈنىشى، -ئايال بىر-تۇرمۇشتا ئهر
نى چۈشۈنىشى زۆرۈر مهدەنىيهت سهۋىيسى ۋە ئىجتىمائىي ئههۋالى

ئاياللىق -بولۇپ، بۇ توي قىلغاندىن كېيىن ئۇتۇق قازىنىش ۋە ئهر
تۇرمۇشنىڭ داۋاملىشىشىدىكى مۇهىم ئامىلالرنىڭ بىرى 

بۇالرنىڭ ههممىسى قىز ياكى يىگىت بولسۇن . هېسابلىنىدۇ
تۇرمۇش ئورتىقىنى تالالشتىكى ئهڭ مۇهىم ئامىلغا باغلىق بولۇپ، 

تىن قورقىدىغان ئهخالقلىق كىشىنى ياكى ئۇ بولسىمۇ ئالاله
 .قىزنى تالالش ئاساسى بىلهن روياپقا چىقىدۇ
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ئايالنىڭ ئورتاق چۈشۈنۈش ۋە كۆز قاراش هاسىل -تۇرمۇشتا ئهر     
ئايالنىڭ بىر -ئهر: قىلىشى ئۈچۈن ياردەمچى بولىدىغان ئىشالردىن

بىرىنىڭ تىلىنى چۈشىنىدىغان، بهلكى مۇمكىن -مىللهت، بىر
 . سا بىر يۇرت، بىر مهههللىدىن بولغىنى ياخشىدۇربول

ئارا تىلىنى -بۇنىڭدىن يهنه بىر مىللهت ياكى ئۆز     
بىرىنىڭ مهدەنىيىتى ۋە ئىجتىمائىي -چۈشهنمهيدىغان، بىر

ئههۋالىنى بىلىشمهيدىغانالر نىكاه ئىشلىرىدا ئوڭۇشسىزلىققا 
ردىكى ئۇچرايدۇ دەپ كهسكىن ئېيتقانلىق ئهمهس، بهلكى بۇ تۈ

لېكىن بىزنىڭ مهقسىتىمىز . ئايالالر بهختلىك بولدى-نۇرغۇن ئهر
بۇ شهكىلدە  ئانىالرنى پهرزەنتلهرنى ئۆيلهندۇرۇشته-ئاتا

نىكاهالندۇرۇشتىن كهسكىن چهكلهڭ دېگهنلىك بولماستىن، 
بهلكى يىراقنى كۆرۈپ ئىش قىلىشى كېرەك دەيمىز، چۈنكى نۇرغۇن 

 . بىلهر بۇنى ئىسپاتاليدۇىۋەقهلهر ۋە ئهمهلى تهجر

قانداقال بولمىسۇن سىز ئېرىڭىز ! هۆرمهتلىك قېرىندىشىم      
بىلهن ئاالقه ئورنىتىشقا ئۇرۇنۇڭ، ئېرىڭىزنىڭ نېمه ئۈچۈن سىز 
بىلهن بىرگه بولمىغانلىقى، سىزدىن قانداق خاتالىق سادىر 
بولغانلىقىنى بىلىشكه تېرىشىڭ، ئهگهر بىرەر ئىش سهۋەبىدىن 

ى ئهيىبلهپ شۇنداق قىلغان بولسا، كۈچىڭىزنىڭ يېتىشىچه سىزن
تېرىشىپ، ئۆزىڭىزدىن ئۆتۈلگهن خاتالىقالرنى تۈگىتىشكه 

 .تېرىشىڭ
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بۇ شهكىلدىكى ئۇرۇنۇشالرنىڭ ئۈنۈمى بولمىسا، ئىشهنچىلىك،       
سهمىمى، ئامانهتدار، دىيانهتلىك كىشىلهرنى ۋاسىته قىلىپ 

ڭ، ۋاستىچىالر، ئېرىڭىزنىڭ دوستى ئاراڭالرنى ياخشىالشقا ئۇرۇنۇ
بولسۇن ياكى يېقىنلىرى بولسۇن ياكى مهسچىتنىڭ ئىمامى 
بولسۇن، ياكى ئىسالم مهركهزلىرىنىڭ مهسئۇللىرى بولسۇن ياكى 

ئهتراپىڭىزدا . شۇنىڭغا ئوخشىغان كىشىلهر بولسا ياخشى بولىدۇ
تۇرۇپ سىزنىڭ قېيىنچىلىقىڭىزغا ئورتاق بولغان كىشىلهرنى 

تۇپ قويماڭ، ئۇالر ئېرىڭىزگه سىزنىڭ ههققىڭىزنى تولۇق ئادا يوقۇ
قىلمىغانلىقىنى بىلدۈرۈشكه تېرىشىدۇ، ئېرىڭىزنىڭمۇ شۇنچه 

ئاياللىق -ۋاقىت سىزنى تاشالپ قويۇشى توغرا بولمايدۇ، ئهر
مۇههببهت  -هاياتتا سۆيگۈ: تۇرمۇشنىڭ مۇهىم ئاساسلىرىدىن بىرى
بىلهن بىرگه ياشاشتىن  بىلهن ئائىله قۇرۇش ۋە ياخشىلىق

 . ئىبارەتتۇر

يولدىشىڭىزنىڭ ئائىلىسىدىكىلهر بىلهن بولغان ياخشى       
ئاالقىڭىزنى غهنىمهت بىلىشىڭىز كېرەك، چۈنكى ئۇ ئاالقه 

شهپقىتىدىن كېيىن -ئالالهنىڭ سىزگه قىلغان ياردىمى، مېهرى
بۇ قىيىنچىلىققا تاقابىل تۇرۇشتا ۋە ئىككىڭالرنىڭ ئارىسىنى 

ىساله قىلىپ ياخشىالشتۇرىشىدا، ئوغلىنىڭ تۇتقان ئۆيى ۋە ئ
ئاياللىق -ئائىلىسىنى مۇهاپىزەت قىلىشتا شۇنداقال ئهر

تۇرمۇشتىكى بهزى توسالغۇالرنى ئىساله قىلىشتا ياكى ئۇنىڭغا 
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بىسىم قىلىش ئارقىلىق تۇرمۇشۇڭىزنىڭ نورماللىشىشى ئۈچۈن 
 . ياردەمچه بولىدۇ

ئارىڭىزنىڭ ياخشىلىنىشى ئۈچۈن  يولدىشىڭىز بىلهن      
كۆرسىتىلگهن تىرىشچانلىقالر نهتىجه بهرمىگهن تهقدىردە، ئهمهلى 

ههقىقهتهن بۇ ئىش . ئههۋالىڭىزنى ئائىلىڭىزدىكىلهرگه بىلدۈرۈڭ
ئۇالرغا ئېغىر كېلىدۇ، سىز ئۈچۈن ئازابلىنىدۇ، سىز دەسلهپته 

رىڭىزدىن تۇرمۇش ئههۋالىڭىزدىن ئۇالرنى خهۋەرلهندۇرمهيال، ئې
ئاجرىشىپ ئۇالرنىڭ يېنىغا بارسىڭىز، ئۇالر ئههۋالنى 
چۈشهنمهستىن، بۇ تۇيۇقسىز هادىسىدىن بهك ئازابلىنىپ كېتىشى 

 . مۇمكىن

ئاراڭالرنى ئىساله قىلىش يولىنى  ئائىلىڭىزدىكىلهرنىڭ      
تېپىشى مۇمكىن بولسا، يولدىشىڭىزنىڭ ئائىلىسىدىكىلهر بىلهن 

ئالاله . يىنچىلىقنى ههل قىلسا بۇ بهك ياخشىههمكارلىشىپ بۇ قى
ئهگهر بۇمۇ  نهتىجىسىز بولسا، سىز . شۇنىڭغا مۇۋەپپهق قىلسۇن

ئۆزىڭىزنىڭ ئىشىنى ياخشى بىلىسىز، هازىرقى تۇرمۇش هالىتىگه 
-سهۋر قىلىپ ياشاش قېيىن بولسا، يهنى توغرا شهكىلدىكى ئهر

ۇق ئااللمىغان ئاياللىق تۇرمۇش هاياتىدىن ئۆز نېسىۋىسىنى تول
سىزنىڭ يىشىڭىزدىكى كېچىك قىزالرنىڭ  بۇنىڭغا سهۋر قىلىشى 

شۇنىڭ ئۈچۈن سىز ئېرىڭىزدىن ئاجرىشىش ئۈچۈن . قېيىن بولىدۇ
تاالق قىلىنىشنى تهلهپ قىلىش ياكى ئۇنىڭغا مال بېرىپ خۇلئى 
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قىلىشنى تهلهپ قىلىش ئۈچۈن ههرىكهت قىلىڭ، چوقۇم ئالاله 
ئورنىغا ئۇنىڭدىنمۇ ياخشىراق بىرىنى نېسىپ تائاال سىزگه ئۇنىڭ 

ئالاله تائاال سىز ئۈچۈن هىدايهت، تهقۋادارلىق، ئىپپهت ۋە . قىلىدۇ
ئالاله تائاال قۇرئان . بىهاجهتلىك يوللىرىنى ئاسانالشتۇرۇپ بهرگۈسى

ئاياللىق تۇرمۇشىنى داۋامالشتۇرۇش مۇمكىن -كهرىمدە ئهر
ئايالالر توغرىسىدا -ئهر بولمىغان، بىرگه ياشاش قېيىن بولغان

ن َسَعتِِه ﴿ :مۇنداق دەيدۇ  ِمّ
ّ ًُ ِن اللُ ًه  ََ اللُ ًه َواِسًعا  َۚوََِ َنتََفُر�َا ًنغا ََ َو

ئهگهر ئىككىسى ئۈزلۈشۈپ كهتسه، ئالاله ئۆز « :تهرجىمىسى ﴾َحِكخًما
پهزلى بىلهن ئۇالرنىڭ بىرسىنى ئىككىنچىسىدىن بىهاجهت 

كهڭدۇر، هېكمهت بىلهن ئىش ) پهزلى نىڭ(قىلىدۇ، ئالاله 
 ].ئايهت-١٣٠سۈرە نىسا [» .قىلغۇچىدۇر

سىز ئاجرىشىشنى خالىمىسىڭىز ۋە باشقا بىرى بىلهن توي       
قىلىشقىمۇ قىزىقمىسىڭىز،  بۇ سىز ئۈچۈن ياخشى، ئارىڭىزنى 

تهكرار ئۇرۇنۇڭ ۋە ئۈمىدسىزلهنمهڭ، -ئىساله قىلىش ئۈچۈن تهكرار
ىزنى ئۆيىڭىزگه قايتۇرۇپ كېلىشنىڭ باشقا بىر سىز چوقۇم ئېرىڭ

يولىنى تاپااليسىز، ئېرىڭىزنى سىزگه يهتكۈزىدىغان، سىزنى ئۇنىڭغا 
ياخشى كۆرسىتىدىغان، ئايالىغا كۆيۈمچانلىق، قىزىڭىزغا ئاتىلىق 
مېهرى بېرىش توغرىسىدا خىتاب قىلىدىغان بىركىشى  تېپىلىپ 

ن ئالاله تائاال سهۋر سهۋر قىلىڭ، ههقىقهته. قىلىشى مۇمكىن
 . قىلغۇچىالر بىلهن بىرگىدۇر
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ئهبى سهئىد ئهلخۇدرىي رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت       
كىم «: قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ئىپپهتلىك بولۇشنى تهلهپ قىلىدىكهن، ئالاله ئۇ كىشىنى 
ىلىدىكهن، ئىپپهتلىك قىلىدۇ، كىم بىهاجهت بولۇشنى تهلهپ ق

ئالاله ئۇ كىشىنى بىهاجهت قىلىدۇ، كىم سهۋىرچان بولۇشنى تهلهپ 
قىلىدىكهن، ئالاله ئۇ كىشىنى سهۋىرچان قىلىدۇ، ئىنسانغا 

بۇخارىي [» .سهۋىردىنمۇ ياخشى ۋە كاتتا نېمهت بېرىلمىدى
 ].ههدىس-١٧٤٥مۇسلىم رىۋايىتى . ههدىس -١٣٧٦رىۋايىتى

ىن سىزنىڭ ئىشلىرىڭىزنى ئاسان ئاخىرىدا ئالاله تائاالد      
قايغۇلىرىڭىزنى كۆتۈرۈۋېتىشىنى ۋە ئېرىڭىز -قىلىشنى، ههم

 .بىلهن سىزنىڭ ئارىڭىزنى ئىساله قىلىشىنى سورايمىز

 . ههممىنىڭ توغرىسىنى ئالاله بىلگۈچىدۇر

 

 


