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یولدىشىم ئىككىنچى بىر ئایال بىلهن توي قىلسا، نارازى 

  بولمىسام ماڭا ئهجىر بېرىلهمدۇ؟

  نومۇرلۇق سوئال -21421

  :سوئال

لى بۇنىڭغا سهبىر یولدىشى ئىككىنچى ئایال بىلهن توي قىلسا، ئهۋۋەلقى ئایا

قىلسا قانداق ئهجىر بېرىلىدۇ؟، بۇ ئایالنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن ئـایرىم ئهجىـر   

بوالمدۇ یاكى ئېرىگه ئىتائهت قىلىپ، ئالالھنىڭ ئىبادەتلىرىنى تولـۇق ئـادا   

قىلغان ئایالالر ئېرىشـىدىغان ئهجىـرگه ئېرىىشـهمدۇ؟ ئهگهر ئـایرىم ئهجىـر      

مىشـىنى نورمـال قوبـۇل قىلىشـىمغا     بولىدىغان ئىش بولسا ئېرىمنىڭ قىل

ــا ئهجهب ئهمهس  ــۇپ قالس ــاردىمى بول ــان  . ی ــهبىر قىلغ ــقا س ــداق ئىش مهن بۇن

ئالالھ یولىدا جىھادقـا ئاتالنغـان مۆمىننىـڭ ئهجرىـدىنمۇ      ئایالنىڭ ئهجرى 

كاتتا بولىدۇ، ھهج قىلىش ئایالالرنىڭ جىھادى، یولدىشىنىڭ كۆپ ئایاللىق 

ــانلىق جىھــادت  ــۆزنىڭ  بولىشــىنى قوللىغ ــۇ س ــا دەپ ئاڭلىغــان، ب ىنمۇ كاتت

  دەلىلى بارمۇ؟

  :جاۋاپ

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا خاستۇر

یۇقىرىدا سـىز سـۆزلىگهن ئىشـنى ئـۆز ئـېچىگه ئالىـدىغان یـاكى        : بىرىنچى

لـېكىن  . ئایرىم ئهجرى بولىدىغان سـهھىھ ھهدىـس ئۈسـتىدە توختالمـایمىز    

برانىي ئىبنى مهسـئۇد رەزىیهلالھـۇ ئهنھـۇدىن رىـۋایهت قىلغـان ھهدىسـته       تى

ــدۇ  ــداق دەیـ ــاالم مۇنـ ــبهر ئهلهیھىسسـ ــاال  «: پهیغهمـ ــالالھ تائـ ــقهتهن ئـ ھهقىـ

ئایالالرنىڭ تهبىئىتىگه كۈنلهشـنى پۈتـۈۋەتكهن، قایسـى بىـر ئایـال بۇنىڭغـا       
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ئـۇ   سهبىر قىلىپ، ئالالھنىڭ ۋەدىسىگه ئېشىنىپ ۋە ساۋاپ ئۈمىت قىلسـا، 

بـۇ ھهدىسـنى شـهیخ ئهلبـانىي     . »ئایال ئۈچۈن بىر شهھىدنىڭ ئهجرى بولىدۇ

  )1646جامىئۇسسهغىر . (زەئىپ دەپ قارایدۇ

ئایالنىــڭ ئېــرىگه ئىتـــائهت قىلىشــتا ســهۋىرچان بولىشـــى     : ئىككىنچــى 

ــۋایهت       ــان رى ــى ھىبب ــرى، ئىبن ــهۋەبلىرىنىڭ بى ــنىڭ س ــنهتكه كىرىش جهن

ــته  ــان ھهدىس ــى بهش «: قىلغ ــال كىش ــزان    ئای ــا، رامى ــازنى ئوقۇس ــت نام ۋاقى

روزىسىنى تۇتسا، ئىپپىتىنى ساقلىسا ۋە ئېرىگه ئىتائهت قىلسا، ئـۇ ئایالغـا،   

. »جهننهتنىڭ قایسى ئىشىكىدىن كىرىشنى خالىسىڭىز كېرىڭ دېیىلىـدۇ 

جامىئۇسسـهغىر  . (بۇ ھهدىسنى شـهیخ ئهلبـانىي سـهھىھ دەپ بایـان قىلغـان     

660(  

بىلهن تۇرمۇشلۇق بولىشىغا سهبىر قىلغـان   یولدىشىنىڭ ئىككىنچى ئایال

ــا ئهجىـــر بولىـــدىغانلىقى   ــدا ســـۆزلهنگهندىنمۇ كاتتـ ئایـــال ئۈچـــۈن یۇقىرىـ

  :تۆۋەندىكىدەك بىرقانچه تهرەپتىن ئىسپاتلىنىدۇ

یولدىشــىنىڭ ئىككىنچــى ئایــال بىــلهن تۇرمۇشــلۇق بولىشــى ئهۋۋەلقــى  -1

یال ئۈچـۈن ئـالالھ تائـاال    ئایال ئۈچۈن بىر سىناق، بۇنىڭغا سهبىر قىلسا، ئۇ ئا

ــدەك ــىز   «: ئېیتقان ــرى ھېسابس ــڭ ئهج ــهبىر قىلغۇچىالرغــا ئۇالرنى پهقهت س

  .مۇسىبهتكه سهبىر قىلغاننىڭ ئهجرى بولىدۇ» بېرىلىدۇ

قایغۇ یاكى -مۇسۇلمانالرغا ئېغىرچىلىق یاكى كېسهل یاكى غهم« :ھهدىسته

تىپال قالسا، ئهزىیهت یاكى ھهسرەت ھهتتا تىكهن سانجىلىشتهك ئهزىیهت یې

-بۇخـارىي (» ئۇنىڭ سهۋەبى بىلهن ئالالھ ئۇالرنىـڭ گۇناھلىرىـدىن ئۆچۈرىـدۇ   

  ).مۇسلىمدىن
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ئهبــۇ ھـــۈرەیرە رەزىیهلالھـــۇ ئهنھــۇدىن رىـــۋایهت قىلىنىـــدۇكى، پهیغهمـــبهر   

ئایالالر دائىم ئۆزى، بالىلىرى ۋە  -مۆمىن ئهر«: ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن

مۈلكىدە ئىمتىھان قىلىنىپ تاكى ئالالھغا ئۇچراشـقىچه ئـۇ كىشـىدە    -مال

بۇ ھهدىسنى  .ھهدىسته رىۋایهت قىلغان-2399تىرمىزىي. »خاتالىق قالمایدۇ

  )5815جامىئۇسسهغىر . (شهیخ ئهلبانىي سهھىھ دەپ بایان قىلغان

یولدىشىنىڭ ئىككىنچى ئایال بىلهن تۇرمۇشـلۇق بولىشـىنى قىـزغىن     -2

قولالپ ۋە ئىككىنچـى ئایـالغىمۇ یاخشـى مۇئـامىله قىلسـا ئـۇ ئایـال ئۈچـۈن         

: دېـگهن  ئالالھ تائاال مۇنـداق . یاخشى ئىش قىلغۇچىالرنىڭ ئهجرى بېرىلىدۇ

كىمىكى ھهقىقهتهن تهقۋادارلىق قىلىدىكهن، سهبىر قىلىـدىكهن یاخشـى   «

مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ، چۈنكى ئالالھ یاخشـى ئىـش قىلغۇچىالرنىـڭ ئهجرىنـى     

یاخشـى  «: یهنه بىـر ئـایهتته  . ئـایهت  -90سۈرە یۈسـۈپ  . »بىكار قىلىۋەتمهیدۇ

. ئایهت-60ھمان سۈرە رە. »ئىش قىلغۇچى پهقهت یاخشى مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ

ــایهتته  ــر ئ ــلهن    «: یهنه بى ــۇچىالر بى ــش قىلغ ــى ئى ــقهتهن یاخش ــالالھ ھهقى ئ

  .ئایهت -69سۈرە ئهنكهبۇت . »بىللىدۇر

یولدىشـىنىڭ ئىككىنچـى ئایـال بىــلهن تۇرمۇشـلۇق بولغىنىغـا نــارازى       - 3

بولســىمۇ بــۇنى یوشۇرســا، یامــان ســۆزدىن تېلىنــى یىغســا ئــۇ ئایــال ئۈچــۈن   

ئالالھ تائاال جهننهت ئهھلىنى . غانالرنىڭ ئهجرى بېرىلىدۇئاچچىقىنى یۇتىدى

ئاچچىقىنى یۇتىدىغانالر، یامانلىق قىلغان یـاكى  «: سۈپهتلهپ مۇنداق دەیدۇ

بــوزەك قىلغــان كىشــىلهرنى كهچۈرىــدىغانالردۇر، ئــالالھ ھهقىــقهتهن یاخشــى 

  ).ئایهت -134ئىمران -سۈرە ئال. (»ئىش قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ

ەتتىكى ئهھۋالدا یولدىشـىغا ئىتـائهت قىلغـان ئایالالرغـا بېرىلىـدىغان      بۇ ئاد

  .ئهجرىدىن كاتتىدۇر
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ئهقىللىــق ئایــال ئالالھنىــڭ قىســمىتىگه رازى بولىشــى، یولدىشــىنىڭ      

ــۇق       ــهرىئهتته یولل ــىنىڭ ش ــلۇق بولىش ــلهن تۇرمۇش ــال بى ــى ئای ئىككىنچ

ــوغرا ئهمهســـلىكىنى     ــنىڭ تـ ــراز بىلدۈرۈشـ ــا ئىتىـ ــى، بۇنىڭغـ ، ئىكهنلىكـ

یولدىشىنىڭ ئىككىنچـى ئایـال بىـلهن تۇرمۇشـلۇق بولـۇش بىـلهن یهنىمـۇ        

ئىپپهتلىك بولۇپ ھارام ئىشـالردىن ساقلىنىشـقا توسـاق بولىـدىغانلىقىنى     

  .بىلىشى كېرەك

ئهپسۇســلىنارلىق بىــر ئىــش، كــۆپىنچه ئایــالالر یولدىشــىنىڭ ئىككىنچــى 

ىن نــارازى ئایـال بىـلهن تۇرمۇشــلۇق بولـۇپ ھــاالل ئىـش قىلىشــىغا ئىنتـای     

بولىدۇ، لېكىن ھارام ئىشالرنى قىلغانلىقىنى بىلگهندە ئانچه نـارازى بولـۇپ   

ئۆیـــدە « ئهركىشـــىدىگهن » ئهركىشـــىكهن نېمىقىلغىلـــۇق«كهتمهیـــدۇ ۋە 

خانىمالرنىـڭ  -بـۇ قىـز  . كهچۇرىۋىتىـدۇ  دەپ ئاسانال » بىرنىڭ تاالدا مىڭنىڭ

ئىشقا سالماسـتىنال   بۇنىڭغا ئوخشاش مهسىلىلهرگه دۇچار بولغاندا ئهقلىنى

یاكى دىنى ھۆكۈملهرگه مـۇراجىئهت قىلماسـتىنال ئالدىراقسـانلىق بىـلهن     

  .مهسىلىنى ھهل قىلىشقا ئۇرىنىدىغانلىقىنى كۆرۈۋاالالیمىز

ئایالالر تۇرمۇش ئىشلىرىدا پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ ئایاللىرىنى ئۈلگه 

ن تۇرمۇشلۇق بولۇپ قىلىشى كېرەك، ئهگهر یولدىشى ئىككىنچى ئایال بىله

قالسا بۇنىڭغا سـهبىر قىلىـپ، رازى بولـۇپ ۋە یاخشـى مۇئامىلىـدە بولسـا ئـۇ        

ئایــالالر ســهبىر قىلغــۇچى ۋە یاخشــى ئىــش قىلغۇچىالرنىــڭ مۇكاپاتىغــا       

  .ئېرىشىدۇ

ــىڭىلچىقىم ــز   ! ســ ــایتى تىــ ــات ناھــ ــانى ھایــ ــىڭىز كېرەككى،پــ بىلىشــ

ىپ ئالالھقا ئىبـادەت  ئاخىرلىشىدىغان سىناق دۇنیاسى، بۇنىڭغا سهبىر قىل

قىلىش بىـلهن یاشـاپ، ئـۆزىڭىز ۋە ئېرىڭىـز، پهرزەنتلىرىڭىزنـى ئىسـالمىي       
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ــىڭىز     ــۇرچ دەپ بىلىشـ ــانىي بـ ــىڭىزنى ئىمـ ــلهن یىتهكلنىشـ ــالق بىـ ئهخـ

. جهنــنهتكه نائىــل بولۇشـــىڭىزنىڭ ئاساســلىق ئامىللىرىــدىن بىرىـــدۇر     

ــت تاپقان    ــلهن بهخ ــنىش بى ــۈك نېمهتلى ــته مهڭگۈل ــق جهننهت ــا دائىملى الرغ

  !.مۇبارەك بولسۇن

  .توغرىسىنى ئالالھ بىلگۈچىدۇر


