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دىنىمىزدا ئهر ئایالىنى بهختلىك قىلىشقا 

  بۇیرۇلغانمۇ؟

  نومۇرلۇق سوئال-43166

  :سوئال

ئهرنىـڭ ئایـالىنى   . ئهرنىڭ ئایالىغا قىلىدىغان مـۇھىم ئهمهللىـرى قایسـى؟   

رىغـا مۇئـامىله   ئىرىم ماڭا ئۆز تۇغقانلى. دائىم بهختلىك قىلىشى كېرەكمۇ؟

ئانا، ھهمشىرىلىرىگه ماڭا كۆڭۈل بۆلگهنـدىن كـۆپرەك   -قىلغاندەك، یهنى ئاتا

ئۇنىــڭ ماڭــا ۋە كــېلىچهك ھایاتىمىزغــا، تۇغقانلىرىغــا      . كۆڭــۈل بۆلىــدۇ 

. ھېسداشلىق قىلغاندىنمۇ بهكراق كۆڭۈل بۆلىشـىنى مهقسـهت قىلىـمهن   

ــىگه     ــى كۆرۈش ــى ۋە یاخش ــۈل بۆلۈش ــراق كۆڭ ــا بهك ــڭ ماڭ ــۈرتكه  ئېرىمنى ت

  . بولىدىغان بىرەر سهۋەپ بولسا ئېیتىپ بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمهن؟

  :جاۋاب

ــان یــېمهك      ــك بولغ ــدە بولىشــى، كېرەكلى ــى مۇئامىلى ــا یاخش -ئهر ئایالىغ

. كېچهك ۋە تۇرالغۇ جـایالرنى ھـازىرالپ بېرىشـى ۋاجىپتـۇر    -ئىچمهك، كېیىم

ه تىرىكچىلىــك ئــۇالر بىــلهن چىــرایلىقچ  «: ئــالالھ تائــاال مۇنــداق دەیــدۇ   

ئایــاللىرى ئۈســتىدە «: یهنه بىــر ئــایهتته. ئــایهت-19ســۈرە نىســا » قىلىڭــالر

ــاللىرىنىڭمۇ     ــرى ئۈســتىدە ئای ــدەك، ئهرلى ــى بولغىنى ئهرلىرىنىــڭ ھهقلىق

ھهقلىقى بار، یهنى ئایالالر مۇۋاپىق دەرىجىدە ھوقۇقتىن بهھرىمهن بولىشـى،  

یالالرغا مهھرى بېرىش ۋە ئا. مۇۋاپىق دەرىجىدە مهجبۇرىیهت ئۆتىشى كېرەك

ئۇالرنىڭ تۇرمۇشىنى قامداش مهجبۇرىیهتلىرى ئهرلهرگه یۈكلهنگهنلىكتىن، 
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ئهرلهر ئایالالردىن بىر دەرىـجه ئارتۇقلۇققـا ئىـگه، ئـالالھ غـالىبتۇر، ھىكـمهت       

  . ئایهت-228سۈرە بهقهرە » بىلهن ئىز قىلغۇچىدۇر

ــام ئهھــمهد بىــلهن ئهبــۇ داۋۇد مۇئــاۋىیه ئىبنــى ھه      یــدەته رەزىیهلالھــۇ  ئىم

ئهنھۇدىن، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمدىن سورىغان سوئالىنى رىۋایهت قىلىـپ  

ــدۇ ــداق دەی ــۇ كىشــى«: مۇن ــا رەســۇلۇلالھ: ئ بىزلهرنىــڭ ئۈســتىمىزدىكى ! ی

ــدى   ــى؟ دې ــى قایس ــاالم . ئایالالرنىــڭ ھهقق ــبهر ئهلهیھىسس ــېمهك: پهیغهم -ی

لىق، سـهت سـۆزلهر   كېچهك قىلىپ بېرىش، یۈزىگه ئۇرماس-ئىچمهك، كېیىم

بىلهن تىللىماسلىقىڭ، سىنى رەنجىتىپ قویغاندىمۇ ئـۆز ئۆیۈڭـدىن باشـقا    

  . »ئۆیگه چىقىپ كهتمهسلىكىڭدىن ئىبارەتتۇر

ــلىرىدە،   ــۇن ھهدىسـ ــاالم نۇرغـ ــىلىق پهیغهمبهرئهلهیھىسسـ ــا یاخشـ ئایالالرغـ

قىلىشقا بۇیرىغان، ئهرنىڭ ئایالى ھهققىدە ئالالھدىن قورقۇشى، تىگىشـلىك  

  . ھهققىنى تولۇق بېرىشى كېرەك

ــا ــۇرۇق -ئات ــا ۋە ئ ــا    -ئانىغ ــلهن، ئایالىغ ــش بى ــىلىق قىلى ــا یاخش تۇغقانالرغ

بىـرىگه زىـت   -ئېھتىرام قىلىش، كۆڭۈل بۆلۈپ، خهیرى ئېھسان قىلىش بىر

ىز یاتلىق بولغانـدىن كېـیىن، ئهرنىـڭ ئـائىله ئهزالىرىـدىن      ق. ئىش ئهمهس

ــابلىنىدۇ ــانىیلىق    . ھېسـ ــاالم ئىنسـ ــبهر ئهلهیھىسسـ ــته پهیغهمـ ــۇ ھهقـ بـ

مۇجهسسهملهشــــكهن تۆۋەنــــدىكى ئائىلىســــىگه یاخشــــىلىق قىلىــــش     

سـىلهرنىڭ یاخشـىلىرىڭالر   «: مۇبارەك سۆزىدە مۇنداق دەیدۇ توغرىسىدىكى 

بولغـــانالر، مهن ئائىلهمـــدىكىلهرگه ئهڭ ئائىلىســـىگه یاخشـــى مۇئامىلىـــدە 

  .بۇ ھهدىسنى تىرمىزىي رىۋایهت قىلغان. »یاخشى مۇئامىلىدە بولغۇچىمهن

پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم ئــائىلىگه ئېھتىــرام قىلىشــنى یاخشــىلىقنىڭ  

ــدى  ــۆلچىمى قىل ــهت    . ئ ــنى مهقس ــۇلمانالردىن بولۇش ــى مۇس ــى یاخش كىمك
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ئېھســان  -تۇغقانلىرىغــا خهیــر  -قىلىــدىكهن ئائىلىســىدىكىلهرگه، ئــۇرۇق   

  .قىلسۇن

سىنىڭ ئـالالھ رازىلىقـى ئۈچـۈن    «: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن

ئېھســانلىرىڭغا، ھهتتــا ئایالىڭنىــڭ ئېغىزىغــا ســىلىپ   قىلغــان ھهر بىــر 

بۇخـارىي رىـۋایهت قىلغـان    » قویغان بىر لوقما تائامىڭغىمۇ ئهجىر بېرىلىـدۇ 

  .نومۇرلۇق ھهدىس-56

ــىز ئې ــۇق   ســـ ــىنىڭ تولـــ ــان مۇئامىلىســـ ــىزگه قىلغـــ رىڭىزنىـــــڭ ســـ

بهلكىم سىز ئۇنىڭ ھهققىنى . بولماسلىقىدىكى سهۋەبنى ئویلىنىپ كۆرۈڭ

ئۇنىـڭ ئائىلىـدىكى شهخسـى    . تولۇق ئـادا قىلمىغـان بولىشـىڭىز مـۇمكىن    

تۇرمۇشىغا ئهستایدىللىق بىلهن كۆڭۈل بۆلمىگهنلىكىڭىزدىن یاكى ئۇنىڭ 

سـىز  . یاخشى كۈتمىگهن بولىشىڭىز مۇمكىنئۈچۈن چىرایلىق یاسىنىپ، 

تۇرمۇشقا بولغان كۆز قارىشىڭىزنى یهنه بىر قېتىم ئهسـتایىدىللىق بىـلهن   

ــىله   تهكشــــۈرۈپ چىقىــــڭ، بهلكىــــم ســــىز ئویلىمىغــــان یهردىــــن مهســ

  .خاتىرجهملىك بىلهن ھهل بولىشى مۇمكىن

ىدا كۆپ سهبرى قېلىڭ، بۇنىڭدا كۆپ یاخشىلىق ۋە گۈزەل ئاقىۋەتلهر بولىش

سهبرى قىلىڭالر، ئـالالھ ھهقىـقهتهن   «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ. شهك یوق

ــایهت-46ســۈرە ئهنپــال »ســهبرى قىلغــۇچىالر بىــلهن بىللىــدۇر  یهنه بىــر . ئ

كىمكى ھهقىقهتهن تهقۋادارلىق قىلىدىكهن، سـهبرى قىلىـدىكهن،   «: ئایهتته

غۇچىالرنىـڭ  یاخشى مۇكاپاتقـا ئېرىشـىدۇ، چـۈنكى ئـالالھ یاخشـى ئىـش قىل      

: یهنه بىــر ئــایهتته. ئــایهت-90ســۈرە یۇســۇپ »ئهجرىنــى بىكــار قىلىۋەتمهیــدۇ

ــا     « ــاقىۋەت تهقۋادارالرغــ ــى ئــ ــىزكى، یاخشــ ــن، شۈبھىســ ــهبرى قىلغىــ ســ

  .ئایهت-49سۈرە ھۇد »مهنسۇپتۇر
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ئالالھتىن ئائىلىڭىزگه ئىللىقلىق، تهقۋادارلىق ئۇستىگه قۇرۇلغان گۈزەل 

  .هنتۇرمۇش ئاتا قىلىشىنى سورایم

ــۋالىنى ئىســالھ     ــارلىق مۇســۇلمانالرنىڭ ئهھ ــاالدىن بىزنىــڭ ۋە ب ــالالھ تائ ئ

 .قىلىشىنى سورایمىز


