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ئهنهۇنىڭ ئايالى ئۇنىڭغا ئاۋازىنى  ئۆمهر رەزىيهلالهۇ
كۆتۈرگهنمۇ؟ ۋە خهلىپه ئايالىنىڭ ۋاقىرىشىغا گهپ 

 راستمۇ؟قىلماستىن سهبرى قىلغانلىقى 

 نومۇرلۇق سوئال -١٧٩٤٤٢     

 :سوئال     

بهزى تور سههىپىلىرىدە تارقالغان بۇ قىسسىنىڭ ساغالملىقى      
بىر كىشىنىڭ ئايالى ئۇنىڭغا ۋارقىراپ . توغرىسىدا سورىماقچىمهن

جاۋاپ قايتۇرغاندا، بهك ئاچچىقى كېلىپ، ئايالى توغرىسىدا 
ئهنهۇنىڭ كېرىش  يهلالهۇشىكايهت قىلماقچى بولۇپ ئۆمهر رەزى

 ئۈچۈن ئېشىكنىڭ يىنىغا كهلگهندە، ئۆيدىن ئۆمهر رەزىيهلالهۇ
خهلىپىگه ئاۋازىنى كۆتۈرۈپ  ئهنهۇنىڭ ئايالىنىڭمۇ

سۆزلهۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ، ئۈمىدسىزلىنىپ خهلىپىگه شىكايهت 
قىلىشتىن ۋاز كېچىپ كهينىگه قايتقان، دېگهن قىسسىنىڭ 

شۇنداقلىقى توغرا بولسا، ئايالنىڭ يولدىشىغا ئاساسى بارمۇ؟، ئهگهر 
 .ئاۋاز كۆتۈرۈپ سۆزلىشىنىڭ دۇرۇسلىقىغا دەلىل قىلغىلى بوالمدۇ؟

بۇ ههقته چۈشهنچه !. ئالاله سىلهرگه رەهمهت قىلسۇن
 . بېرىشىڭالرنى سورايمهن
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 : جاۋاپ

بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      
 . قا خاستۇرئالاله

بىر : يۇقىرىدا سۆزلهنگهن ۋەقهلىكنىڭ ئهسلى مۇنداق: بىرىنچى     
ئهنهۇغا  كىشى ئايالىنىڭ ئهخالقى توغرىسىدا ئۆمهر رەزىيهلالهۇ

شىكايهت قىلىش ئۈچۈن، ئۇنىڭ ئۆيىنىڭ ئالدىغا كېلىپ 
ئېشىكنىڭ يېنىدا ئۇنىڭ چىقىشىنى كۈتۈپ تۇرغاندا، ئۆي 

ئهنهۇنىڭ ئايالىنىڭ ئۇنىڭغا ۋارقىراپ  هۇئىچىدىن ئۆمهر رەزىيهلال
ئهنهۇنىڭ جاۋاپ  ئۈنلۈك ئاۋازدا سۆزلهۋاتقانلىقىنى، ئۆمهر رەزىيهلالهۇ

: قايتۇرماستىن جىم تۇرغانلىقىنى ئاڭالپ، كهينىگه بۇرۇلۇپ
مۆمىنلهرنىڭ ئهمىرى بولغان  ئۆمهر ئىبنى خهتتابنىڭ هالى بۇ 

كهن دەپ قايتىۋاتقاندا، تۇرسا، مېنىڭ هالىم دېگهن هېچنېمه ئهمهس
ئۆمهر رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ ئۆيدىن چىقىپ ئۇ كىشىنىڭ قايتىپ 

ئى قېرىندىشىم، بىرەر : كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، ئۇنى چاقىرىپ
 !ئى مۆمىنلهرنىڭ ئهمىرى: ئۇ كىشى. ئىش بىلهن كهلگهنمۇ؟ دەيدۇ

مهن سىلىگه ئايالىمنىڭ ئهخالقىنىڭ ناچارلىقى ۋە ئېغىزىنىڭ 
نلىقى توغرىسىدا شىكايهت قىلىش ئۈچۈن كهلگهن ئىدىم، ئهمما ياما

سىلىنىڭ ئاياللىرىنىڭمۇ مېنىڭ ئايالىمغا ئوخشاش سىلىگه 
مۆمىنلهرنىڭ ئهمىرى بولغان  : ۋارقىراۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ ئىچىمدە

بولسا، مېنىڭ هالىم دېگهن  ئهنهۇنىڭ هالى بۇ ئۆمهر رەزىيهلالهۇ
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ئۆمهر . ە، ئارقىمغا بۇرۇلدۇم دىدىد-هېچنېمه ئهمهسكهن دېدىم
ئايالىم مېنىڭ تامىقىمنى ! قېرىندىشىم: رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ ئۇنىڭغا

ئېتىدىغان ئاشپىزىم، نېنىمنى ياقىدىغان ناۋىيىم، كىيىملىرىمنى 
يۇقىرىقى ئىشالرنىڭ  يۇيىدۇ ۋە بالىلىرىمنى ئىمىتىدۇ، ئهسلىدە

هن كۆڭلۈمنى بهزىسى ئۇنىڭ مهجبۇرىيىتى ئهمهس، ئۇنىڭ بىل
هارامدىن تىنچالندۇرىمهن شۇنىڭ ئۈچۈن مهن ئۇنىڭ 
. ئېغىرچىلىقىنى كۆتۈرىمهن، ۋارقىراشلىرىغا سهۋىر قىلىمهن دېدى

مېنىڭ ئايالىممۇ ! ئى مۆمىنلهرنىڭ ئهمىرى: هىلىقى كىشى
: ئهنهۇ ئۇنىڭغا ئۆمهر رەزىيهلالهۇ. شۇنداق قىلىدۇ؟ دېدى

اقىتتا ياخشى بولۇپ كېتىدۇ، سهۋىر قىلغىن قىسقا ۋ! قېرىندىشىم
 . دەيدۇ

بۇ ۋەقهلىكنىڭ راستلىقىغا دااللهت قىلىدىغان مهنبهنى      
تاپالمىدۇق، ههدىسشۇناس ئالىمالردىن بىرەرسىنىڭمۇ بۇ ۋەقهلىك 

 . توغرىسىدا سۆزلىگهنلىكىنى بىلمهيمىز

بۇ ۋەقهلىكنى شاپىئىي مهزههپ پىقهى ئالىملىرىدىن شهيخ      
" شهرهى ئهلمهنههج"نى مۇههممهد ئهلبۇجهيرىمى سۇاليمان ئىب

 .بهتلهردە بايان قىلىدۇ-٤٤٢-٤٤١توم  -٣ئهسىرى  ناملىق

ههنهپى مهزههپدىكى پىقهى ئالىملىرىدىن ئهبۇللهيس      
ناملىق ئهسىرىنىڭ " غاپىلالرنى ئاگاهالندۇرۇش"سهمهرقهندى 
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جىر ئهززەۋا"ئىبنى ههجهر ههيتهمىي . بىتىدە زىكىر قىلغان-٥١٧
ئهمما ئۇالرنىڭ  .بهتته بايان قىلغان-٨٠توم -٢ناملىق ئهسىرى 

هېچبىرى بۇ ۋەقهلىكنى ئىسنادى بىلهن زىكىر قىلماستىن، بهلكى 
بىر كىشىدىن زىكىر قىلىندى ياكى رىۋايهت "ئۇالرنىڭ ههممىسى 

 دېگهندەك ۋەقهلىكنىڭ زەئىپلىكىنى ئىپادىلهيدىغان "قىلىندى
مانا بۇ مهزكۇر قىسسىنىڭ . ئىبارىلهر بىلهن بايان قىلدى

تۆۋەندىكى قۇرالر  .مهنبهسىنىڭ ساغالم ئهمهسلىكىنى ئىسپاتاليدۇ
ئۆمهر : ئۇ قىسسىنىڭ ئاساسسىز ئىكهنلىكىنى كۈچالندۇرىدۇ

ئهنهۇنىڭ هاياتىغا قارايدىغان بولساق، كىشىلهرنىڭ  رەزىيهلالهۇ
ئىش . ههممىگه مهلۇمدۇرىقى ئۇنىڭ ههيۋىتىدىن ئهيمىنىدىغانل

ئىبنى  .؟!ئۇنداق بولغانىكهن ئهلۋەتته ئايالى بهكرەك ئهيمهنمهمدۇ
ئۆمهر ئىبنى خهتتابتىن « :ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ ئابباس رەزىيهلالهۇ

ئهيمهنگهنلكىمدىن ئۇنىڭدىن بىر ئايهت توغرىسىدا سوئال 
-٤٩١٣بۇخارىي رىۋايىتى[» .سورىيالماستىن بىر يىلچه ساقلىدىم

 ].ههدىس-١٤٧٩مۇسلىم رىۋايىتى . ههدىس

ئۆمهر رەزىيهلالهۇ ئهنهۇغا خهنجهر : "ئهمرۇ ئىبنى مهيمۇن     
ئۇرۇلغان كۈنى مهنمۇ بار ئېدىم، شۇ كۈنى مهن ئۇنىڭدىن ئهيمىنىپ 
بىرىنچى سهپته تۇرمىغان ئېدىم، ئۇ زات بولسا ههيۋىتىدىن 

يهتۇل ئهۋلىيا هىل. [دەيدۇ" كىشىلهر ئهيمىنىدىغان كىشى ئېدى
 ]. بهت-١٥١-توم-٤
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ئۆمهر رەزىيهلالهۇئهنهۇنىڭ ئايالىنىڭ سىرتتىكى كىشىلهر      
 ئاڭلىغۇدەك دەرىجىدە ۋارقىراپ سۆزلىشى، ئۆمهر رەزىيهلالهۇ
ئهنهۇنىڭ گهپ قىلماستىن جىم تۇرۇشى ئېهتىماللىقتىن يىراق 

نى ئۆمهر رەزىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ ئههۋالىنى بىلگهن كىشى بۇ. ئىش
شهيتانمۇ ئۇنىڭدىن ئهيمىنىدىغان ههتتا  .ئهلۋەتته ئىنكار قىلىدۇ

ئۆمهر رەزىيهلالهۇ ماڭغان يولدىن قورقۇپ ماڭمايدىغان تۇرسا، 
سالىهالردىن ئاياللىرى ۋارقىراپ -ئىلگىرى ئۆتكهن سهلهپ

 . سۆزلهيدىغان ۋە ۋە ئېرىغا تىل ئۇزىتىدىغان ئههۋالالر مهلۇم ئهمهس

ئايالىم مېنىڭ تامىقىمنى : رەزىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭئهمما ئۆمهر      
ئېتىدىغان ئاشپىزىم، نېنىمنى ياقىدىغان ناۋىيىم، كىيىملىرىمنى 

يۇقىرىقى ئىشالرنىڭ  يۇيىدۇ ۋە بالىلىرىمنى ئىمىتىدۇ، ئهسلىدە
. بهزىسى ئۇنىڭ مهجبۇرىيىتى ئهمهس دېگهن سۆزلهر توغرا ئهمهس

 خىزمهت قىلىشى ئادەتته ئايالنىڭ ئېرىگه-چۈنكى ئۆرپ
بولۇپمۇ ئايالالرنىڭ باال ئېمىتىشى . مهجبۇرىيهت هېسابلىنىدۇ

ئۇالرنىڭ مهجبۇرىيىتى بولۇپ، ئايال ئهرنىڭ ئهمرىدىال بولىدىكهن 
 . ۋاجىپ بولىدۇ ئېرىنىڭ بالىلىرىنى ههقسىز ئېمىتىش

بۇ ۋەقهلىكنىڭ ئهسلى يوق، ئۇنىڭ : سۆزنىڭ خۇالسىسى     
. را ئهمهس ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهيدۇتېكىستلىرى بۇنىڭ توغ

شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ۋەقهلىكنى ئايالنىڭ ئېرىگه ۋارقىراپ سۆزلىشى 
 . دۇرۇس دەپ دەلىل قىلىش توغرا بولمايدۇ
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ئايالنىڭ ئېرىگه ۋارقىراپ جاۋاپ ياندۇرۇشى : ئىككىنچى     
ئهدەپسىزلىك ۋە ئهخالقسىزلىق بولۇپ، ئۇنداق قىلىش دۇرۇس 

 . بولمايدۇ

ئاياللىق -ئهر :شهيخ ئىبنى ئۇسهيمين رەهىمههۇلالهدىن     
تۇرمۇشتا ئايالنىڭ ئېرىگه ۋارقىراپ سۆز قايتۇرۇشى توغرىمۇ؟ دەپ 

بىزنىڭ بۇ ئايالغا : سورالغاندا، شهيخ بۇنىڭغا مۇنداق جاۋاپ بهرگهن
بېرىدىغان جاۋابىمىز، ئايالنىڭ ئېرىگه ئۈنلۈك ئاۋازدا جاۋاپ 

چۈنكى ئهر دېگهن ئۇنىڭ ههممه  .ۇرقايتۇرۇشى ئهدەپسىزلىكت
شۇنىڭ  .ئىشلىرىنى ئىدارە قىلغۇچى، ئۇنىڭغا كۆڭۈل بۆلگۈچىدۇر

ئۈچۈن ئايالنىڭ ئېرىنى ئېهتىرام قىلىشى، سۆزلىگهندە ئهدەپ 
ئايالنىڭ ئېرىگه ئهدەب ۋە . بىلهن سۆز قىلىشى تهلهپ قىلىنىدۇ

لپهت ۋە ئۈ-ئېهتىرام بىلهن سۆز قىلىشى، ئۇالر ئارىسىدىكى ئۈنسى
 .مۇههببهتنىڭ داۋاملىشىشىدىكى ئاساسلىق ئامىلدۇر-مېهرى

 .شۇنىڭدەك ئهرمۇ ئايالى بىلهن شۇنداق مۇئامىلىدە بولىشى الزىم
بۇ . بىرىگه كۆيۈنۈشىنى تهقهززا قىلىدۇ-ئايالنىڭ بىر-ئهر تۇرمۇش

َ ْعُروِف ﴿ :ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ
ْ
وُ ّن بِال ُ ِِ رِْ ُُُ وُ ّن فَإِز  ۚ وََر ََ

ِثً�ا ََ ا  َْعَث اللّـُ  ِ�يِ  َخْ�ً ََ سًًْا َو ََ َرُ وا  ْْ ز تَ
َ
   ََ ئۇالر «: تهرجىمىسى ﴾َ�َع

بىلهن چىرايلىقچه تىرىكچىلىك قىلىڭالر، ئهگهر ئۇالرنى 
، چۈنكى سىلهر ياقتۇرمايدىغان بىر )سهۋر قىلىڭالر(ياقتۇرمىساڭالر 
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سۈرە [» پهيدا قىلىشى مۇمكىن ئىشتا ئالاله كۆپ خهيرىيهتلهرنى
 ].ئايهتنىڭ بىرقىسمى-١٩نىسا 

ئۆزى ۋە يولدىشى توغرىسىدا دائىم : بۇ ئايالغا مېنىڭ نهسىهىتىم     
ئېرى تۆۋەن ئاۋازدا  ئالالهقا بولغان تهقۋادارلىقنى الزىم تۇتىشى،

سۆزلهۋاتقان بولسا، ئۇنىڭغا ۋارقىراپ جاۋاب بېرىشىنىڭ توغرا 
 كى ئېرىغا مۇاليىملىق بىلهن سىلىق سۆزلىشىئهمهسلىكى، بهل

نۇرۇن ئهلهددەرب . [ئۇنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىكى ئۈچۈن پايدىلىقتۇر
 ]. )٢\١٩(پهتىۋاسى

 -١٢٥٣٧٤(بۇ ههقته يهنىمۇ كۆپ مهلۇمات كېرەك بولسا      
 . نومۇرلۇق سوئالنىڭ جاۋابىغا مۇراجىئهت قىلىنسۇن

 . گۈچىدۇرههممىدىن توغرىنى ئالاله بىل     

   

 


