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  كىرىش سۆز

. ىيهتــته ياشــايدىغان مهۋجۇدىيهتتــۇرئجهم ـ   ئىنســان
ــىتوپل ــىدا ھ ىشـ ــانالر ئارىسـ ــايدىغان ئىنسـ ـ زۇر    وپ ياشـ

شــــى ئۈچــــۈن، شــــۇ ۇمهۋجــــۇت بولــــۇپ تۇرھاالۋەتنىــــڭ 
ئـۆز ھهق ـ    ىيهتنى تهشـكىل قىلغـۇچى ھهر شـهخس   ئجهم

ــۇقى ــ ھوقــــــــ ــى ۋە ئۋە مهســــــــ ۇلىيىتىنى بىلىشــــــــ
ىق تۇيغۇســـى ئىچىـــدە بـــۇرچىنى ئـــادا ۇلىيهتچانلئمهســـ

ۇلىيهتچانلىق تۇيغۇســى ئالــدى ئمهســ. قىلىشــى كېــرەك
ۇلىيىتى بىـلهن  ئبىلهن شهخسـنىڭ ئـۆزىگه بولغـان مهسـ    

 كىشـى  ىتىنى تونـۇپ يهتـكهن  ۇلىيئئـۆز مهسـ  . باشلىنىدۇ
ۇلىيىتىنىمۇ ئمهســئالدىــدىكى  ىــيهتئئائىلىســى ۋە جهم

   .ئادا قىالاليدۇ
يهنـــى (يـــۇپ بېرىلىـــدۇ ئىنســـان ئـــۆزىنى بىكـــار قو�

ــگه    ــاي، مهيلىـ ــپ قىلىنمـ ــلىرىغا تهكلىـ ــهرىئهت ئىشـ شـ

دېگهن  ①�دەپ ئويالمدۇ؟) قويۇۋېتىلگهن ھايۋانغا ئوخشاش
ۇلىيهتكه ئىــــگه مهخلــــۇق ئئىنســــاننىڭ مهســــئــــايهت 

قىيـامهت كـۈنى ،   (ئـۇ كـۈن   � سـا، ئىكهنلىكىنى بايان قىل
 -ئال ونېـــئمهتلهردىن ســـ) دۇنيـــادا ســـىلهرگه بېـــرىلگهن

ئهقىلـدىن تارتىـپ    دېگهن ئايهت ②�رقىلىنىسىله سوراق
ساناقســـــىز نېـــــئمهتلهر ئۈچـــــۈن  -بېـــــرىلگهن ســـــان 

                                                 
  .ـ ئايهت 36سۈرە قىيامهت،   ①
 .ـ ئايهت 8سۈرە تهكاسۇر،  ②
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ــقا     ــادا قىلىشـ ــىچه ئـ ــڭ يېتىشـ ــاننىڭمۇ كۈچىنىـ ئىنسـ
ــ   ــك مهس ــلىك بهلگىلى ــارلىقىنى ئتېگىش ۇلىيىتىنىڭ ب

  .بايان قىلماقتا
ــا ــىل  ىيىتئجهم نىيهتئىنســ ــۇش ھاســ ــدە داۋالغــ ىــ

ىي مهســىلىلهر ساناقســىز ئىجتىمــائ -ســان  تقــانقىلىۋا
 -شان  ىيهتئوتتۇرىغا چىقىۋاتقان بۈگۈنكى دۇنيادا، ئىنسان

بهرپـا قىلىـش ئۈچـۈن     ككـېلهچه  قشهرىپىگه اليىق پـارال 
ــادا قىلىشــقا تېگىشــلىك   زنىــڭ زېممىســىگهھهممىمى ئ

ــ ــمهكتهئمهسـ ــز. ۇلىيهتلهر چۈشـ ــادا   بىـ ــاۋاتقان دۇنيـ ياشـ
تىمىز بىــــلهن نۇرغۇنلىغــــان ىئىنســــان بولــــۇش ســــۈپ

  .رگه دۇچ كهلمهكتىمىزمهسىلىله
بۈگـــۈنكى كۈنـــدە دۇنيـــا مىقياســـىدا ئىنســـانلىق     
ئالىمىنى تهھدىد قىلىۋاتقـان ئاچـارچىلىق، يوقسـۇللۇق،    

ي ئــاپهتلهر، ئــنىشــى، تهبىىئىشســىزلىق، مۇھىــت بولغ 
ــابهتئىجتىمــائىي تهڭســىزلىك،  ، ئهخالقىــي تهڭســىز رىق

ــپ   ــى، كهيىــ ــڭ كىرلىنىشــ ــق، مهنىۋىيهتنىــ گۇمرانلىــ
تىقادسـىزلىق،  ېگىنىپ قېلىش، ئۆىالرغا ئمادد ىقىلغۇچ

ــى     ــارائىتىنىڭ ياخشـ ــهھىيه شـ ــارىخورلۇق، سـ ــۇم، پـ زۇلـ
ھهسىدە دۇچ كېلىۋاتقان بولماسلىقى، مائارىپ ۋە قانۇن سا

ــارى ،مهســـىلىلهر ۋە مهدەنىـــي بايلىقالرنىـــڭ يـــوق  خىيتـ
ــلهن     ــىلىلهر بى ــىغان مهس ــا ئوخش ــى ۋە بۇنىڭغ قىلىنىش

بىرىنــى ـ ئــالوگ،  بىــر   بىــرگه، ئىنســانالر ئارىســىدىكى دى
ــك،   ــتىكى كهمچىللىــ ــۆرمهت قىلىشــ ــات ھــ ــۆزىگه يــ ئــ

نى قوبـۇل قىاللماسـلىق ۋە ئوخشـاش بولمىغـان     نهرسىلهر
ھــوزۇر ۋە  ئوخشــاش ماكانــدامهدەنىــيهت ۋە ئىنســانالرنىڭ 
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نچلىق ئىچىدە ياشاش مهسىلىسدە ئوتتۇرىغـا چىققـان   ىت
ىلىلهر ئىچىـدە  سـ غا ئوخشاش مهىزمۋە تېرور ۋەھشىيلىك

   .ماقتىمىزىشيا
بــۇ مهســىلىلهر پهقهت مهلــۇم بىــر جــاي، رايــون يــاكى   

تىپ قالمـــاي، بهلكـــى پۈتـــۈن ىخهلققىـــال تهســـىر كۆرســـ
ىيىــــتىگه بۇنــــداق يــــاكى ئۇنــــداق ئجهم نىيهتئىنســــا

ــۇ مهســـىلىلهرگه   ــهتمهكته ۋە بـ شـــهكىلدە تهســـىر كۆرسـ
ــدۈرمهكته ــۇ مهســىلىلهرنى تېگىــدىن ھهل  . كۆڭــۈل بۆل ب
ىيهتـته  ئارا جهمئياكى خهلق ەئىچىد قىلىش ئۈچۈن خهلق

  .تهدبىرلهر ئىزدەنمهكتهـ چارە 
ــدە     ــىلىلهرنىڭ تېگى ــائىي مهس ــۇ ئىجتىم ــلىدە ب ئهس
ــڭ     ــان بايلىقلىرىمىزنىـــ ــۇت بولغـــ ــۆزىمىزدە مهۋجـــ ئـــ
قىممىتىنى بىلهلمهسـلىكىمىز ۋە ئۇنىڭـدىن ئۈنۈملـۈك    

بـــۇ ســـهۋەپتىن بـــۇ   . پايدىلىنالماســـلىقىمىز ياتماقتـــا 
ــڭ قىممىتبايل ــىىقلىرىمىزنىــ ــى بىلىشــ ــۇنى  ىنــ ۋە ئــ

قـا ئايالنـدۇرۇش   بايلىق نغىلى بولىـدىغان ئۈنۈملۈك پايـدىال 
سىزكى، بىز ئىـگه بولغـان ئهڭ   ىشۈبه. ناھايىتىمۇ مۇھىم

 14تىقــاد ۋە تهلىملىــرى بىــلهن ېقىممهتلىــك بــايلىق ئ
ئهسىردىن بۇيان ئىنسانىيهتنى يورۇقلۇققا ئېرىشـتۈرگهن  

  .ئىسالمدۇرنۇرنىڭ مهنبهسى بولغان ئۇلۇغ دىنىمىز 
ــارتۇقچىلىقىنى جــارى قىلــدۇرۇش   بۈگــۈن، ئىنســان ئ

لىك ىلهن ئوتتۇرىغـا چىققـان پسـىخولوگىي   مهقسىدى بىـ 
لىك مهسىلىلهرگه ۋە ىىيكولوگېداۋاالش ئۇسۇللىرىدىن، ئ

رەشكىچه پۈتـۈن دۇنيـا   ۈكىملىككه قارشى كېزەھهرلىك چ
، مۇداخىلىسـىگه  ننىـڭ مىللهتلىرى يـاكى دۆلهتلىـرى دى  
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مـۇقهددەس  «تېخىمۇ ئېنىق قىلىپ ئېيتقاندا  ياردىمىگه،
   .ھتاج بولماقتاوىگه م»كۈچ

ــدىغان،    ئى ــاردەم بېرەلهي ــا ي ــى زامانىۋىيلىقق ــالم دىن س
ــپ     ــارىلهر تېپى ــي چ ــى دىنى ــۈن يېڭ ــا ئۈچ ــانىۋىي دۇني زام

بـۇ سـهۋەپتىن    .كۈچكه ئىـگه دىنـدۇر   ھاياتىبېرەلهيدىغان 
تهڭ  ن ۋە  تهۋســىيه قىلغــانمــۇقهددەس دىنىمىــز بۇيرىغــا

ــرىم ــ هبهھـــ ــۇش ۋە ياردەملىشىشـــ ــاش  كهن بولـــ ئوخشـــ
بىرىمىـز ئۈچـۈن ئـادا     -پرىنسىپالرغا قۇالق سېلىپ، بىر 

ۇلىيهتلىرىمىزنى ئقىلىشــقا تېگىشـــلىك بــۇرچ ۋە مهســـ  
مـۈرىگه تىرىشـىمىز، تۇرمۇشـنىڭ     -بىلىشىمىز، مۈرىنى 

نى بېشـــــىمىزدىن بىلـــــله ســـــوغۇقلىرى –ئىسســـــىق 
ــىمىز ــىئۆتكۈزۈشــــ ــدىغ، ياشــــ ــا  انغىلى بولىــــ ھالغــــ

ــىمىز، ئىۈكهلتۈر ــىش ۋە تهڭ  تىجشــ ــائىي ياردەملىشــ مــ
ىـيهت بهرپـا   ئن بولۇشنى ئاساس قىلغان بىـر جهم هبهھرىم

خوراملىـق   - دشـىمىز، شـا  ۇقىلىشىمىز، ئادەتكه ئايالندۇر
ــوزۇر      ــاالۋەتكه ۋە ھـ ــرلىكته  ـ ھـ ــلهرگه بىـ ــان ئهتىـ تولغـ

   .شىمىز الزىميېتى
ــرىياتىمىز ــڭ  نهشــ ــي تهلهپخهلقىمىزنىــ  ـــــ دىنىــ

ى ۋە ىيهتنىڭ ھـوزۇر ئجهم ۋە هتىياجلىرىنى قاندۇرۇشېئ
ىيىتى دەپ ۇلئبهرپا قىلىشنى ئۆزىنىڭ مهسـ بىرلىكىنى 

ىيهتنىــڭ مهنىــۋىيىتىگه ئهكــس ئجهم .قــاراپ كهلمهكــته
ــىلىل  ــى مهسـ ــائىله ئىچـ ــىتىدىغان ئـ ــىر كۆرسـ ، ىرىتهسـ

شــــهكىلدە خىــــل ىيهتنىــــڭ ھهر قاتلىمىــــدا ھهر ئجهم
 ۆرپ ـ ئـــــادەت      ، ئـــــققااليمىقـــــانچىلىكۆرۈلۈۋاتقـــــان 

ــهندە    ــڭ دەپســـ ــان ھهقلىرىنىـــ ــايهتلىرى، ئىنســـ جىنـــ
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ز قـاراش، ناچـار   سىمۇھىتقا پهرۋائىجتىمائىي قىلىنىشى، 
شـاش ئـاممىۋىي شـهكىلدە    خئـادەتلهرگه ئو  ـ  ۇيخـ ۋە يامان 

ــرىش ۋە ھه  ــيهت بېـ ــان   لئهھمىـ ــرەك بولغـ ــش كېـ قىلىـ
ــ  لىلهردە دىنىـــي جهھهتـــتىن كهڭ  ىئىجتىمـــائىي مهسـ

دە مهۋجۇت هول كۆرسىتىشنى ۋە بۇ ساھجامائهتچىلىككه ي
بـــۇ  شـــهنچىلهرنى تۈگىتىشـــنى،ۈبولغـــان خاتـــا دىنىـــي چ

ئۈچـــۈن پائـــالىيهت   ىلىلهرنىڭ ھهل قىلىنىشـــىمهســـ
ئورگــــان ۋە تهشــــكىالتالر بىــــلهن  ئېلىــــپ بېرىۋاتقــــان

ــېي ــدىن ھهمكارلىشىشــ ــۇرچى دەپ نى قىنــ ئۆزىنىــــڭ بــ
ــ   چلىق ئىچىدە ياشايدىغان، بىرنىناق ۋە تئى. بىلمهكته

ــۈپ  ــان سـ ــزگه ئىنسـ ــهپقهت ىبىرىمىـ ــۆرمهت ۋە شـ تىدە ھـ
ــۇقهددەس      ــتا م ــا قىلىش ــا بهرپ ــر دۇني ــىتىدىغان بى كۆرس

 مهشـئهل  ئـۆچمهس لىرىنى ئهبهدىـي  اتدىنىمىزنىڭ تهلىمـ 
   .قىلىشنى مهقسهت قىلماقتىمىز

لىلىرىمىز ۋە ىمهس« تهرجىمه قىلىنغانبۇ مهقسهتته 
ــ ــهر  »ۇلىيهتلىرىمىزئمهس ــۇ ئهس ــاملىق ب  ىســىنىڭ تىزن

ــ  لىلهرنىڭ ۋەيرانچىلىقىنــى، كــۈنىمىز  ىزامــانىۋىي مهس
دۇنياســــىنى كــــۆزدە تۇتقــــان ھالــــدا دىننىــــڭ ئهســــلى 

هكلىمىگه ئۇچرىماي ئوتتۇرىغـا چىقارغـان،   چ مهنبهسىدىن
ــاد ۋە ئهېئ ــوغرا چۇشــهنچه  خــتىق الق بىــلهن يۇغۇرۇلغــان ت

بىــلهن بىــر تهرەپ قىالاليــدىغانلىقىمىزنى، تــوغرا بولغــان 
ىنىڭ ۋە كۈندىلىك تۇرمۇشـقا رەھبهرلىـك   شهنچۈدىنىي چ

ھوزۇر  كىيهتكه قانچىلىئقىلغان بىر مهنىۋىيهتنىڭ جهم
تهلهيدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ ېئ بهخشاتىرجهملىك خۋە 

  .بهرمهكته
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  مۇقهددىمه

جهمئىيهتنـى تهشـكىل    -ئائىله دېگهن نـېمه؟ ئـائىله   
كىچىك ئـائىله، ئاتـا   . قىلىدىغان ئهڭ كىچىك بىرلىكتۇر

ئانــا ۋە  -انــا ۋە بــالىالردىن، چــوڭ ئــائىله بولســا، ئاتــا     ئ –
ــوڭ د  ــقا يهنه چ ــالىالردىن باش ــاش  ب ــا ئوخش ــوڭ ئانىغ ادا، چ

ئـائىله جهمئىـيهت   . قانالردىن تهركىـب تاپىـدۇ  غيېقىن تۇ
ــىدۇر  ــتىلگهن كۆرۈنۈشـــ ــىنىڭ كىچىكلىـــ . قۇرۇلمىســـ

مۇســتهھكهم ئــائىله قۇرۇلمىســى ســاغالم جهمئىيهتنىــڭ  
چــۈنكى ئــائىله، . پ ھېســاپلىنىدۇمــۇھىم ئىپادىســى بولــۇ

مىننهتسىز سۆيگۈ ۋە پىداكارلىقنىڭ بۆشـۈكى، بىلىـم ۋە   
كى ئادەت تهربىيىسىنىڭ ئهڭ دەسلهپ –ئهخالقنىڭ، ئۆرپ 

ى، شــۇنداقال ھايــات ئېتىزىنىــڭ تــۇنجى ئــۇرۇقلىرى ماكــان
  .تېرىلىدىغان جايدۇر

ــ   ــى، دىنىــ ــڭ قوغدىلىشــ ــاتىمىزنى  يئائىلىنىــ ھايــ
تۇرۇش ئۈچۈنمۇ مۇھىم ئهھمىـيهتكه  توسالغۇسىز داۋامالش

ــگه ــىزكى. ئى ــى  ،شۈبهىس ــالم دىن ــ ئىس ــان  نىشهخس نىش
ــدۇ ــادىنى  قىلىـــــ ــنىڭ ئېتىقـــــ ــۇنداقال شهخســـــ ، شـــــ

ــپكه   ــالىيهتلىرىنى تهرتىـــ ــهكىللهندۈرىدىغان ۋە پائـــ شـــ
ــى  ــالىدىغان بهلگىلىمىلهرنـ ــدۇ سـ ــاد ۋە  . تۈزىـ ــۇ ئېتىقـ بـ

ھهرىكهتلهرنىــڭ تــۇنجى بولــۇپ شــهكىللىنىدىغان يېــرى  
ــائىله  ــىنىڭ   ئـ ــائىله مۇئهسسهسـ ــۈن، ئـ ــانلىقى ئۈچـ بولغـ

ئائىلىنىـڭ قوغدىلىشـى،   . قوغدىلىشى ئىنتايىن مـۇھىم 
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ســنىڭ ئامــانلىقىنى  جهمئىيهتنىــڭ ئاسايىشــى ۋە شهخ 
بهختلىـــــك . ىلغـــــۇچ رول ئوينايـــــدۇقوغداشـــــتا ھهل ق

ئىنــاق جهمئىيهتنــى  شهخســلهردىن قۇرۇلغــان ئــائىلىلهر
وزۇرنىـــڭ ۋەپتىن ئائىلىـــدە ھشـــهكىللهندۈرىدۇ، بـــۇ ســـه

. ئـــائىله مۇقىملىقىنىـــڭ ئالـــدىنقى شـــهرتىدۇر بولۇشـــى
ــاغالم   ــائىله ۋە سـ ــك ئـ ــىلهردىن بهختلىـ ــىز كىشـ بهختسـ

  .جهمئىيهتنىڭ بارلىققا كېلىشى ئهسال مۇمكىن ئهمهس
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  ئائىلىنىڭ شهكىللىنىشى

  

ئــاراڭالردا ئۆيلىنىشــكه كــۈچى يېتىــدىغانالر ! ياشــالر ئــى«
  . ①»ئۆيلهنسۇن

  
شـى ئهر بىـلهن ئايالنىـڭ    ئائىلىنىڭ شهكىللىنى

ــلىنىدۇ،     ــلهن باشــ ــى بىــ ــاتىنى بىرلهشتۈرۈشــ ھايــ
ئايالنىڭ _  ئهر. كېيىنچه پهرزەنتلهر دۇنياغا كېلىدۇ

. بىرلىشىشــى نىكــاھ ئــارقىلىق ۋۇجۇدقــا چىقىــدۇ    
ئايالنىـڭ  _ نىكاھلىنىشنى مهقسهت قىلمىغـان ئهر  

چـۈنكى ئـائىله   . بىلله ياشىشى ئائىله ھېسـاپالنمايدۇ 
ئۆتكـۈنچى ھهۋەس ۋە ئېهتىيـاجالرنى   مۇئهسسهسىسى 

نىـڭ  رىبهلكـى ئۆم  ،قاندۇرۇش نىيىتى بىـلهن ئهمهس 
ــايغۇ ۋە خ  ــاخىرىغىچه قـ ــرلىكته  ۇئـ ــاللىقالرنى بىـ شـ

ياشـــاش، ھاياتنىـــڭ يـــۈكىنى بىـــرلىكته كۆتـــۈرۈش، 
پاراغهتتىن بىرلىكته بهھىـرلىنىش ئۈچـۈن   _ راھهت 

شۇڭا ئۆيلىنىش قارارىغـا كـېلىش   . قۇرۇلۇشى كېرەك
زور جاسارەت، نىكاھنى داۋامالشتۇرۇش ئۈچـۈن  ئۈچۈن 

ــدۇ  ــرەك بولىـــ ــرادە كېـــ ــم ۋە  . ئىـــ ــانى كهرىـــ قۇرئـــ

                                                 
 .رىۋايهت قىلغان بۇخارى ①
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پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھهدىسلىرىدە  ئۆيلىنىپ ئـائىله  
ــان   ــهببۇس قىلىنغ ــۇرۇش تهش ــالنى  . ق ــلهن ئاي ئهر بى

ــگهن چهك  ــالالھ بهلگىلى ــدە  _  ئ ــرا ئىچى ــى، (چېگ يهن
ق قانالر توي قىلماسلىق، زىنـا قىلماسـلى  غيېقىن تۇ
بىرىـدىن ئايرىلمـاي بىلـله ياشاشـقا     _ بىر ) قاتارلىق

ــالم دىنىن ــش، ئىســـــ ــدەۋەت قىلىـــــ ــۈپ ىـــــ ڭ تـــــ
  .رىنسىپلىرىدىن بىرىدۇرپ

ــكىل ق    ــۇلىنى تهش ــڭ ھ ــدىغان جهمئىيهتنى ىلى
سلهردە بولۇشقا تېگىشـلىك  ئائىلىنى قۇرىدىغان شهخ

. ئاالھىدىلىكلهر ئاالھىدە دىقـقهت قىلىشـقا ئهرزىيـدۇ   
بىــرىگه ھــوزۇر ۋە  _ بىــر  يهنــى بــۇ ئىككــى كىشــى   
بىــرىگه خــۇددى _  ، بىــر①خاتىرجهملىــك بېغىشــالپ
ــازدا   .②كىــيىم بولۇشــى كېــرەك  كىــيىم كىشــىنى ي

. ئىسســـــىقتىن، قىشـــــتا ســـــوغۇقتىن قوغدايـــــدۇ
نىكاھالنغان ھاالل بىر جۈپلهرمۇ ھاياتنىڭ ئىسسىق  

كىــــيىم . ســــوغۇقىنى تهڭ باشــــتىن كهچۈرىــــدۇ_ 
ــپال  ــانالرنى يېپىــ ــۇدتىكى نۇقســ ــاي، يهنه  ۋۇجــ قالمــ

_ خوتۇنالرمــۇ بىــر _ ئهر . كىشــىنى گۈزەللهشــتۈرىدۇ
ــى يوشــۇرۇپ، ياخشــى    بىرىنىــڭ ســهلبىي تهرەپلىرىن

كىــــيىم يهنه . تهرەپلىرىنــــى ئوتتۇرىغــــا چىقىرىــــدۇ

                                                 
 .كه قاراڭئايهت – 21سۈرە رۇم،  ①
 .كه قاراڭئايهت – 187سۈرە بهقهرە،  ②
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كىشىنىڭ ئۇياتلىق يهرلىرىنى يېپىـپ، گۇنـاھتىن   
بىرىگه قارشى تهرەپنى _ خوتۇنالر بىر _ ئهر . ساقاليدۇ

  .ىغۇدەك كىيىم بولۇشى كېرەكگۇناھالردىن ساقل
يۇقىرىدا بايان قىلىپ ئۆتكهن ئاالھىـدىلىكلهرگه  
ئىــگه، شــۇنداقال جهمئىــيهت ئۈچــۈن ئاالھىــدە مــۇھىم 

ــ بولغــان  نى يهنــى ئــائىلىنى قۇرىــدىغان   هبــۇ مۇئهسسهس
ھازىرالشقا تېگىشلىك ئاالھىـدىلىكلهر قانـداق    سلهرشهخ

  بولۇشى كېرەك؟
ــز بۇنىــڭ شــهرتلىرىن  ــان  پهيغهمبىرىمى ــداق باي ى مۇن

  :قىلىدۇ
 ىكى، دۇنيادنهرسىلهردىن ئىبارەت بولۇپ دۇنيا ماددىي«

  .①»ئهڭ قىممهتلىك نهرسه سالىه ئايالدۇر
مېلى، _ ئۆيلىنىشتىن بۇرۇن ئۇنىڭ پۇل  غائايالبىر «

دىيـانىتى  _ جامـالى ۋە دىـن   _ نهسهبى، ھۆسـىن  _ جهمهت 
خوتـۇن  سهن دىيانهتلىك . قاتارلىق تۆت نهرسىگه قارىلىدۇ

  .②»ئالغىنكى، ئالالھ سېنى ئۆز پهزلى بىلهن باي قىلىدۇ
دە بايـان قىلغـان   پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئايالالر ھهققىـ   

هرلهرگه تهدبىـــق قىلىشـــقىمۇ بـــۇ ئاالھىـــدىلىكلىرىنى ئ
بىر ئايـال ئۈچـۈن ئهڭ خهيىرلىـك بـولغىنى      ،يهنى .بولىدۇ

 ئايالالر بىـر ئهرنىـڭ ئـۆيلىنىش تهلىپىنـى    . سالىه ئهردۇر
ــوي   ــۇرۇن ئۇنىــڭ ب ــۇل قىلىشــتىن ب ــۇرقى، مــال _ قوب _ ت

                                                 
 .ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغان نهسائى ①
 .نۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغا بۇخارى ②
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ــن   ــهبى ۋە دى ــۈلكى، نهس ــدۇ _ م ــانىتىگه قاراي ــالالر . دىي ئاي
خـۇلقى ئېسـىل بـولغىنىنى تاللىشـى     _ دىندار ۋە مىـجهز  

  .كېرەك
كتىنى تالالشـتا ئهڭ  ېنېمه ئۈچۈن نىكاھلىنىش ئوبي

مۇھىم ئاالھىدىلىكنىڭ دىنـدارلىق، دىنـدارلىقنىڭ ئـۆز    
ئېلىشى كېرەك بولغان ئاالھىـدىلىكنىڭ گـۈزەل   ئىچىگه 

  :ئهخالق ئىكهنلىكى ھهققىدە بىر ئاز توختىلىپ ئۆتهيلى
ــلهن       ــك ئهر بى ــايلىق ۋە گۈزەللى ــهپ، ب ــىل نهس ئېس

ئهڭ  بىـــرىگه يېقىنلىشىشـــى ئۈچـــۈن_ ئايالنىـــڭ بىـــر 
بۇ ئاالھىدىلىكلهر كۆپىنچه . جهزىبىلىك ئاالھىدىلىكلهر

. مـــايمۇ قولغـــا كېلىـــدۇســـنىڭ تىرىشـــچانلىقى بولشهخ
. بۇنىـڭ جۈملىسـىدىن   مانـا  ئېسىل نهسهپ ۋە گۈزەللىـك 

مهزكـۇر  . بايلىقمۇ كۆپىنچه ھالالردا ئائىلىگه تهۋە بولىـدۇ 
ئاالھىـــــــدىلىكلهرگه ئىـــــــگه بولغـــــــان كىشـــــــىنىڭ 
ــامىله   ــداق مۇئـ ــۈپتىگه قانـ نىكاھالنغانـــدىن كېـــيىن جـ
ــىدە دۇچ   ــىنىڭ كهلگۈســــ ــدىغانلىقى، ئائىلىســــ قىلىــــ

ىيىنچىلىقالرغـا قارىتـا قانـداق پوزىتسـىيه     كېلىدىغان ق
ئهمما دىندارلىق، گـۈزەل ئهخـالق   . تۇتىدىغانلىقى نامهلۇم

ۋە پهزىـــلهت شهخســـنىڭ تىرىشـــچانلىقى بىـــلهن قولغـــا  
كهلگهنلىكـــــــى ئۈچـــــــۈن، بۇنـــــــداق كىشـــــــىلهرنىڭ 

نېمىلهرنـى   ،نىكاھالنغاندىن كېيىن نېمىلهرنـى قىلىـپ  
ــدىنئاال پهرەز ق  ــدىغانلىقىنى ئال ــدۇ قىلماي ــى بولى . ىلغىل

ھهرىكهتلىرىنـى بهلگىلهيـدىغان ۋە   _ چۈنكى ئۇنىڭ ئىـش  
. تهرتىــپكه ســالىدىغان ئېتىقــاد، ئهقىــدىلهر ئۆزگهرمهيــدۇ 

ھارامدىن ۋە خاتاالردىن ئـۆزىنى قاچۇرىـدىغان كىشـىنىڭ،    
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ــالرنى     ــدىغان ئىشـ ــان يهتكۈزىـ ــا زىيـ ــالى ۋە بالىلىرىغـ ئايـ
قىلىشـــــى، ئائىلىســـــىنى ھـــــاالكهتكه ئىتتىرىشـــــى    

دىندار ۋە پهزىلهتلىـك كىشـى ئـۆزى    . هتىمالدىن يىراقئې
نىكاھالنمــــاقچى بولغــــان قارشــــى تهرەپــــكه ئىشــــهنچ ۋە 

  . بىخهتهرلىك تۇيغۇسى ئاتا قىالاليدۇ
ــۇنىمۇ ئهســـلىتىپ ئۆتـــۈش الزىمكـــى، ئۆمۈرلـــۈك    شـ

جــــۈپتىنى تالالشــــتا دىقــــقهت قىلىشــــقا تېگىشــــلىك  
ــدىلىكلهر  ــهپ   (ئاالھى ــىل نهس ــك، ئېس ــايلىق، گۈزەللى ، ب

بىـــرىگه _ بهزىـــدە بىـــر ) دىنـــدارلىق ۋە گـــۈزەل ئهخـــالق
يهنى بىر كىشى بىرال ۋاقىتتـا  . يۇغۇرۇلۇپ كهتكهن بولىدۇ

، ھهم دىنــدار بولۇشــى )گــۈزەل(ھهم بــاي، ھهم كېلىشــكهن 
بۇنداق ئهھۋال ئاستىدا قارشـى تهرەپ ناھـايىتى   . مۇمكىن

پهيغهمبىرىمىزنىـڭ بىـز   . ئاسانال بىـر قارارغـا كېلهلهيـدۇ   
قىرىدا قهيت قىلىپ ئـۆتكهن تهۋسىيىسـى، بولۇپمـۇ بـۇ     يۇ

بىرىگه ماس كهلمىگهن ھهتتا زىـت  _ ئاالھىدىلىكلهر بىر 
ــۋالالردا زور  ــان ئهھــ ــۇپ قالغــ ــگه  بولــ ــيهتكه ئىــ . ئهھمىــ

ئېتىقادســـىز كىشـــى ھهرقـــانچه گـــۈزەل ۋە بـــاي بولغـــان 
تهقدىردىمۇ دىنـدار كىشـىلهرنىڭ مهيلىنـى تارتماسـلىقى     

ى ئائىلىنىــڭ بهختــى ۋە ســائادىتى كېــرەك، بــۇ قۇرۇلغۇســ
چـۈنكى بـايلىق سـورۇلۇپ تـۈگهپ،     . ھىمئۈچۈن تولىمۇ مۇ

ــان بىــلهن،      ــىغا ئۇچرىغ ــڭ خورىتىش ــك يىلالرنى گۈزەللى
مهيــدىغان بــايلىق ســۈپىتىدە   ىدىنــدارلىق مهڭگــۈ تۈگ 

 .ساقلىنىپ قالىدۇ
ــداق كىشــىنى ئۆزىنىــڭ   - شــۇڭا  ئهر ئايالالرنىــڭ قان

لىشـــى، ئـــۇ كىشـــىنىڭ مهڭگۈلـــۈك جـــۈپتى قىلىـــپ تال
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ــلهن     ــى بى ــز بولۇش ــاكى بهختس ــك ي ــته بهختلى كېلىچهك
ئۆزىـــــــدە بولمىغـــــــان . ته مۇناســـــــىۋەتلىكىبىۋاســـــــ

ــارقىلىق     ــۇ ئ ــزدەپ، ب ــقىالردىن ئى ــدىلىكلهرنى باش ئاالھى
ئۆزىـــدىكى بوشـــلۇقنى تولدۇرۇشـــقا ئۇرۇنـــۇش، ئـــاقىۋەتته  

  .نىكاھنى ھاالكهتكه ئېلىپ بارىدۇ
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  ئائىلىنىڭ مۇھىملىقى

  

ه رەزىللىكلهردىــن مــۇداپىئه قىلغــۇچى مۇســتهھكهم    ئــائىل”
  .①“قهلئهدۇر
  

سـنىڭ بهختلىـك   جۆرە تالالشقا دىقـقهت قىلىـش شهخ  
بولۇشــى ۋە ئائىلىنىــڭ ســاغالم ھالــدا مهۋجــۇت بولــۇپ      

ھكهم ئاساسـقا  مۇسـته . تۇرۇشى بىلهن زىـچ مۇناسـىۋەتلىك  
ــائىله جهمئىيهتنىــڭ كــۈچىنى تهشــكىل  ئىــگه بولغــان ئ

  .قىلىدۇ
م قىلىشـىنى كاپـالهتكه ئىـگه    سـاغالم داۋا  نهسىلنىڭ

ــش ــدىن   قىلى ــۇھىم ئاالھىدىلىكلىرى ــڭ ئهڭ م ئائىلىنى
ۋە قىممهتسـىز بولغـان    ئائىله قۇرۇلمىسى ئاجىز. بىرىدۇر

ياراملىق كىشىلهرنىڭ يېتىشىپ چىقىشى  جهمئىيهتته
غهرب دۆلهتلىرىدە نوپۇسـنىڭ قېرىلىشىشـقا قـاراپ    . تهس

ــلىقى  ــى ئاساســـــ ــائىله يۈزلىنىشـــــ ــت  ئـــــ ۋە پهرزەنـــــ
ــدىغان    ــنى خالىمايـ ــتىگه ئېلىشـ ــئۇلىيىتىنى ئۈسـ مهسـ

ــله ت   ــىز بىلـ ــىلهرنىڭ نىكاھسـ ــپ  كىشـ ــنى تهرغىـ ۇرۇشـ
ــىدە  ــى نهتىجســ ــنى   قىلىشــ ــىلنى داۋامالشتۇرۇشــ نهســ

ــلهن     ــازالپ كېتىشــى بى ــى نهســىلنىڭ ئ ــدىغان يېڭ خاالي

                                                 
 .ئاندىرېۋ ۋىلسون ①
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ــته  ــدانغا كهلمهك ــلهردە  . مهي ــۇر دۆلهت ــهۋەپتىن مهزك ــۇ س  ب
ــۇرۇپ، پ  ــائىله قــ ــىلهرنى ئــ ــقا  هرزەنتكىشــ ــك بولۇشــ لىــ

خىــــل ئهۋزەل سىياســــهتلهر يولغــــا ئۈندەيــــدىغان خىلمۇ
  .قويۇلۇپ كهلمهكته

دەۋرىمىزدە ئىنسانالرنىڭ تهنهالىشىشـى مـۇھىم بىـر    
ل كىشـىلهردە  بـۇ ئهھـۋا  . ئىجتىمائىي مهسىلىگه ئايالندى

. ى كهلتۈرۈپ چىقارماقتارىزىسلهرنروھىي ۋە جىسمانىي ك
ئهلهملىرىنـى باشـقىالر    _شـاللىقىنى ۋە دەرت  ۇئىنسان خ

ــدۇ  ــلهن ئورتاقلىشىشــنى خاالي ــۇھىتى ئهر  . بى ــائىله م _ ئ
ئانا بىلهن بالىالر ۋە بالىالرنىڭ ئۆزئـارا بىـر   _ خوتۇن ، ئاتا 

بىـــرى بىـــلهن بولغـــان ھېسســـىيات ئالماشـــتۇرۇش     _ 
ئېهتىيــــــاجىنى قاندۇرىــــــدۇ، نهتىجىــــــدە ئىنســــــانالر 

الىـرى ئۆزئـارا   يالغۇزلۇقتىن قۇتۇلىدۇ، شۇنداقال ئـائىله ئهز 
  .يېقىن ھهمكارلىشىش ۋە قولالشقا ئېرىشىدۇ

تهرتىپلىــــك ئــــائىله ھايــــاتى    ،بۇنىڭــــدىن باشــــقا 
پاھىشــه ئهۋج ئالىــدۇ،  _ شــهكىللهنمىگهن يهرلهردە زىنــا  

للىكلهر نهتىجىدە بىر قاتـار روھىـي ۋە جىسـمانىي كېسـه    
جهمئىيهتتىكــــى تۈرلــــۈك  ئــــائىله. مهيــــدانغا كېلىــــدۇ

هردىن قوغدايــدىغان مۇســتهھكهم ئهخالقىــي چۈشــكۈنلۈكل
  .قهلئهدۇر

تهربىـيه  _ ئۆتمۈش جهمئىيهتلهردە ئائىلىنىڭ تهلىـم  
قاتارلىق بىـر  بېرىش، ئىجتىمائىي مۇقىملىقنى ساقالش 

ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى بىـلهن بهزىبىـر    قىسىم ۋەزىپىلىرىنى
بـۇ ئاساسـتا   . ئىجتىمائىي قۇرۇلۇشالر ئۆز ئۈستىگه ئالغـان 

ى پۈتـۈنلهي ئهمهلـدىن قالــدۇرۇپ،   بهزى كىشـىلهر ئـائىلىن  
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ئۇنىڭ ۋەزىپىلىرىنى باشقا ھهرخىل ئورگـانالر ئـارقىلىق   
ئېلىپ بېرىش پىكىرىنى ئوتتۇرىغـا قويغـان ۋە بهزىلىـرى    
بۇنى سـىناق قىلىـپ باققـان بولسـىمۇ، ئىجـابىي نهتىـجه       

بۈگــــــۈنكى كــــــۈنىمىزدە، ئۆتمۈشــــــكه   . ئااللمىغــــــان
ايدىغان كىشـىلهر  سېلىشتۇرغاندا ئائىله قۇرماي تهنها ياش

ــۆپهيمهكته ــدىغان   . كــ ــدا گهرچه باقىــ ــۇالر قېرىغىنىــ ئــ
ــۈك    ــى ۋە تۈرلـ ــىيه مائاشـ ــىمۇ، پېنسـ ــالىلىرى بولمىسـ بـ
ئىجتىمائىي پاراۋانلىقالردىن پايدىلىنىپ ھايـاتىنى داۋام  

ــا ــۇ   . قىلماقتـ ــى ھهرگىزمـ ــڭ ھهممىسسـ ــا بۇالرنىـ ئهممـ
  .ئائىلىنىڭ ئورنىنى ئااللمايدۇ

نىـــــڭ ئىجتىمـــــائىي، ئائىلى ،يىغىـــــپ ئېيتقانـــــدا
ــك   ــي ۋە بىئولوگىيىلىـــــــ ــادىي، مهدەنىـــــــ ئىقتىســـــــ
ــۇ    ئاالھىــدىلىكلىرىنى باشــقا بىــر مۇئهسسهســه ھهرگىزم

  .ئۈستىگه ئااللمايدۇ
ــائىله ــېلىۋاتقان     ئ ــدىت س ــانىيهتكه تهھ ــۈن ئىنس پۈت

جىنايهت، تېرور ۋە ئهيدىز قاتـارلىق تۈرلـۈك ئىجتىمـائىي    
  .ھكهم قهلئهان پاناھگاھ ، مۇستهئاپهتلهردىن قوغدايدىغ

ھـوزۇر   ېلىـپ ئېيتقانـدا، ئـائىله   مۇسۇلمانالر ئۈچـۈن ئ 
ــدىغان،     ــنهتكه ئايالندۇرىـ ــانى جهنـ ــلهن دۇنيـ ــى بىـ بېرىشـ

ســنىڭ كۆرســهتكهن تىرىشــچانلىقى بىــلهن جهنــنهت شهخ
  .ئىشىكلىرىنى ئاچىدىغان ئاچقۇچتۇر
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ئائىله، جهمئىيهت ۋە دۇنيا ئارىسىدىكى 
  مۇناسىۋەت

  

ئـۇنى تهشـكىل قىلىـدىغان    پهقهت  بىـر ئـائىله  ياخشى 
بىرقــانچه كىشــى ئۈچــۈال ئهمهس، بهلكــى ئــۆزى ياشــاۋاتقان 
ــۇ مـــۇھىم      ــا دۇنيـــا ئۈچۈنمـ جهمئىـــيهت، دۆلهت ۋە ھهتتـ

ئــائىله نهســىلنىڭ يېڭىلىنىــدىغان . ئهھمىــيهتكه ئىــگه
ــدۇر ــاراملىق . يېرىـ ــدە   ئهۋالديـ ــاراملىق ئائىلىـ پهقهت يـ

ىلىنىـڭ  يېتىشىدۇ، شـۇڭا ئهۋالدالرنىـڭ تهربىيىسـىدە ئائ   
  .ۋەزىپىسى بهكمۇ مۇھىم ۋە ئېغىر

ئــادەتتىكى  همئىــيهت ئۈچــۈن ئهڭ مــۇھىم بــولغىنىج
ــىلنى     ــى نهس ــتۈرۈش ئهمهس، بهلك ــىنى يېتىش ــر كىش بى

قانۇنالرغا رىئـايه قىلىـدىغان،   _ داۋامالشتۇرىدىغان، قائىدە 
ئورتــاق نىشــان ئۈچــۈن تىرىشــىدىغان، ئهتراپىــدىكىلهرگه  

ــدىغ  ــق بهدەل تۆلهتمهي ــىچ داۋاملى ــڭ يېتىش ه ان، كۈچىنى
ــدىغان شهخ  ــىر يارىتىـــــ ــابىي تهســـــ ــلهرنى ئىجـــــ ســـــ

ــتۇر ــال    . يېتىشتۈرۈش ــائىله بولۇش ــهۋەپتىن پهقهت ئ ــۇ س ب
. كۇپايه قىلمايدۇ، بهلكـى ياخشـى ئـائىله بولۇشـى كېـرەك     

ىنىڭ يېڭــى ئېيتــايلۇق، ئىككــى ئــائىله بــار، ئىككىلىســ
ــقا م  ــان، بېقىلىشـ ــۇن  وتۇغۇلغـ ــوۋاقلىرى بولسـ ــاج بـ  .ھتـ

ــال ئ ــدىن تهلئىككى ــدىغىنىائىلى ــىنى  هپ قىلىنى بالىس
كۆيۈمچـــــــــان، يـــــــــاراملىق، باشـــــــــقىالر بىـــــــــلهن 
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ھهمكارلىشااليدىغان، ئىنسـان ۋە ھـايۋانالرنى سـۆيىدىغان،    
قانۇنالرغــا رىئــايه _ مۇھىتقــا كۆڭــۈل بۆلىــدىغان، قائىــدە  

قىلىدىغان، ئادالهتلىك، ۋەزىپىلىرىدىن باش تارتمايدىغان، 
. شتۈرۈشـــتىن ئىبـــارەتمهســـئۇلىيهتچان قىلىـــپ يېتى

دىللىق بىــلهن ىبــۇالردىن بىــر ئــائىله ئىنتــايىن ئهســتاي
پۈتـۈن   ياراملىق قىلىپ يېتىشتۈرۈش ئۈچـۈن بالىسىنى 

. كۈچىنى چىقىرىدۇ ۋە ھهممه شارائىتنى يارىتىپ بېرىدۇ
. بالىسىنى بولۇشىغا قويۇپ بېرىـدۇ  ،يهنه بىر ئائىله بولسا

ىشـتۈرگهن بـالىالر   ئويالپ باقايلى، بـۇ ئىككـى ئـائىله يېت   
ــهلبىي     ــقا ســـ ــانچه باشـــ ــدۇ؟ ھهر قـــ ــاش بوالمـــ ئوخشـــ
ئېهتىمــاللىقالرنى نهزەرگه ئالغــان تهقــدىردىمۇ، بىرىنچــى 

ه تېخىمـــۇ ئائىلىنىـــڭ بالىســـىنىڭ كۈتـــۈلگهن تهلهپـــك
  .يېقىن بولۇشى تهبىئىي

بىر ئائىلىنىڭ پهرزەنتـى ھهم ئـۆزىگه ھهم باشـقىالرغا    
ربىــــيه بىــــلهن  پايــــدا يهتكۈزىــــدىغان ئىقتىــــدار ۋە ته  

 يېتىشــتۈرۈلۈپ جهمئىــيهتكه چىقىرىلســا، يهنه بىرىنىــڭ
ياشــاش ئۈچــۈن داۋاملىــق باشــقىالرغا بېقىنــدى  پهرزەنتــى

بولسا، بۇ ئىككى كىشىنى ھهرگىزمۇ تهڭ ئورۇنغا قويۇشقا 
پهرزەنـــت تهربىـــيىلىمهك، پهقهت جىســـمانىي . بولمايـــدۇ

جهھهتتىن چوڭ قىلىـش ئهمهس، بهلكـى ئـۇنى يـاراملىق     
بۇ سهۋەپتىن ئائىلىلهرنىـڭ ئهڭ  . لىپ تهربىيىلهشتۇرقى

  .پىسى ياخشى پهرزەنت يېتىشتۈرۈشمۇھىم ۋەزى
ــا  ــالالھ تهرىپىــدىن ئامــانهت قىلىنغــان  _ ئات ــانىالر ئ ئ

پهرزەنتلىرىنى پهقهت بهختلىـك بىـر ئـائىله مۇھىتىـدىال     
ســاغالم، خهلقىنىـڭ قىمــمهت قاراشــلىرىغا  . قوغدىيااليـدۇ 
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دىنىنــى ئۆگىنىــدىغان ۋە ئۇنىڭغــا  ھــۆرمهت قىلىــدىغان، 
ــا      ــي مۇھىتق ــائىي ۋە تهبىئى ــدىغان، ئىجتىم ــايه قىلى رىئ
ماسلىشااليدىغان نهسىللهر پهقهت بهختلىك ئـائىلىلهردە،  

ئانىنىــڭ كۆيۈنۈشــى، سۆيگۈســى ۋە مهســئۇلىيىتى  _ ئاتــا 
  .ئاستىدا يېتىشىپ چىقااليدۇ

 لىرى، باشقا بالىالرغائاجراشقان ئائىلىلهرنىڭ پهرزەنت
ــدا ــڭ   قارىغانـ ــىزلىكنى قهلبىنىـ ــالغۇزلۇقنى، سۆيگۈسـ يـ

مۇقىم بىـر ئائىلىـدە چـوڭ    . چوڭقۇر يېرىدە ھېس قىلىدۇ
بولمىغـــان بالىالرنىـــڭ ئـــۆزىگه ۋە ئهتراپىغـــا نىســـبهتهن  
ــانلىق ۋە    ــانغۇدەك مېهرىبـــ ــى، قـــ ــهنچ تۇرغۇزۇشـــ ئىشـــ

_ پ باقمىغـــان كىشـــىلهرنىڭ مېهـــرپىـــداكارلىق كـــۆرۈ
. رۇشى ئهسال مـۇمكىن ئهمهس ببهتكه تولغان دۇنيا قۇهمۇھ

ــايهت ئۆتكۈزۈشــكه مايىــل ۋە جىنــايهت ئۆتكــۈزگهن      جىن
ــالىالر ھهق ــاتالر   بـ ــان تهتقىقـ ــپ بېرىلغـ ــدە ئېلىـ ــۇ  قىـ بـ

چاقىسـىز يـاكى   _ بالىالرنىڭ زور كۆپچىلىكىنىڭ ئىـگه  
ــان ئائىلهرنىـــڭ پهرزەنتلىـــرى ئىكهنلىكىنـــى   پارچىالنغـ

سـهلبىي   بـۇ بـالىالر ئـۆزلىرىنى ھهر تۈرلـۈك    . ئىسپاتاليدۇ
تهســـىرلهردىن قوغدايـــدىغان بهختلىـــك بىـــر ئائىلىســـى 
. بولمىغانلىقى ئۈچۈن جىنايهت پاتقىقىغا پېتىپ قالغـان 

شۇنىڭ ئۈچۈن ئائىله مۇھىتىدا چوڭ بولغان ۋە بولمىغـان  
رمىگهن بالىالرنى سېلىشتۇرغاندا، ئائىله ئىللىقلىقى كـۆ 

ــائىي، پ ــبالىالرنىـــڭ ئىجتىمـ خولوگىيه ۋە ئهخالقىـــي ىسـ
  .ھهتلهردىن ناچار ئىكهنلىكى كۆرۈلمهكتهجه

_ چ سۇغا ئېتىلغان تاش پهيـدا قىلغـان ھالقـا    تىپتىن
ھالقـــا دولقـــۇنالر بارغانســـېرى كېڭهيگىـــنىگه ئوخشـــاش، 
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 ڭبهختلىـــــك بىـــــر ئـــــائىله يـــــاراملىق كىشـــــىلهرنى
يېتىشىشىدە، ياراملىق كىشىلهر ياخشى بىر جهمئىيهت 

بىـر دۆلهت  بهرپا قىلىشـتا، ياخشـى جهمئىـيهت كۈچلـۈك     
قۇرۇشتا، كۈچلۈك دۆلهتلهر بولسا تېخىمۇ گۈزەل بىر دۇنيا 

بـۇ يهردىكـى   . قۇرۇپ چىقىشتا مـۇھىم ئهھمىـيهتكه ئىـگه   
ســۇغا ئېتىلغــان تــاش، يهنــى ئــائىله قانچىلىــك كۈچلــۈك 

يېيىلغان ياخشـى تهسـىرمۇ شـۇنچىلىك كۈچلـۈك      ،بولسا
  .بولىدۇ

نهســــىللهرنىڭ جىســــمانىي ۋە  قىسقىســــى، ئــــائىله
ــاغالم يېتىش  مهن ــۇ س ــن تېخىم ــۋىي جهھهتلهردى ىشــىدە، ى

  .چلىقىدا زور رول ئوينايدۇدۆلهتنىڭ ۋە دۇنيانىڭ تىن
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  ئائىلىنىڭ قوغدىلىشى

  

س ۋە جهمئىيهتنىڭ ھوزۇرى ۋە بهختـى ئۈچـۈن   شهخ   
ئائىلىنىــڭ . ىنىــڭ قوغدىلىشــى ئىنتــايىن مــۇھىمئائىل

ــدۈرۈش،   قوغدىلىشــى ياشــالرنى نىكاھلىنىشــقا رىغبهتلهن
ــاقالش  مه ــۇت ئائىلىلهرنىــــڭ پارچىلىنىشــــتىن ســ ۋجــ

ھهربىر كىشى بۇ  ئۈچۈن شۇنىڭ. ئارقىلىق ئىشقا ئاشىدۇ
  .ھهقته مهسئۇلىيهتچان بولۇشى كېرەك

ئائىلىنىــڭ قۇرۇلۇشــى ۋە يــوق بولۇشــىنى كهلتــۈرۈپ 
ــا ۋە      ــرى زىن ــدىتلهرنىڭ بى ــوڭ تهھ ــدىغان ئهڭ چ چىقىرى

ــىدۇر ــۈردە    . پاھىشـ ــكىن تـ ــانى كهسـ ــى زىنـ ــالم دىنـ ئىسـ
_ زور كۆپچىلىــك دۆلهت ۋە رايــونالردا زىنــا    . چهكلىــگهن 

پاھىشـــه خهلـــق تهرىپىـــدىن يىرگىنىلىـــدىغان، چهتـــكه 
بـۇ پهقهت  . قېقىلىدىغان قىلمىـش بولـۇپ ھېسـاپلىنىدۇ   

ــۇ   ــانۇن جهھهتتىنمـ ــاي، قـ ــۇپال قالمـ ــىزلىق بولـ ئهخالقسـ
ئهخالقىـي   زىنـا . قىلمىشالر قاتارىغـا كىرىـدۇ  چهكلهنگهن 

غـان يهرلهردە تېـز سـۈرئهتته يامرايـدۇ،     قاراشالر يوق قىلىن
ــائىلىنى    ــى، ئـ ــڭ قوغدىلىشـ ــۈن، ئهخالقنىـ ــۇنىڭ ئۈچـ شـ

  .مۇستهھكهم تۇتۇپ تۇرۇشتا مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه
زلىق ئهۋج ئېلىـپ كهتـكهن يهرلهردە   زىنا ۋە پاھىشىۋا
بـۇ  ياشالرنىڭ . تولىمۇ مۈشكۈل ېلىشئائىلىنى ساقالپ ق

قىلىــــش  تــــوي يولغــــا كىرىــــپ قالماســــلىقى ئۈچــــۈن
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شــهرتلىرىنى ئېغىرالشتۇرىۋەتمهســلىك، نىكاھلىنىشــنى 
توي قىلىشنى ئارزۇ قىلىـدىغان  . تهشۋىق قىلىش كېرەك

يىگىتلهرگه ياردەم قىلىش، نامراتلىق دەسـتىدىن  _ قىز 
. توي قىاللمىغانالرغا قارىتا فوند تهسىس قىلىش كېـرەك 

ــېلىش    ــائىلىنى ئهخالقســىز قىلمىشــالردىن ســاقالپ ق ئ
  .پ خىل تهدبىرلهر ئېلىنىشى كېرەكئۈچۈن كۆ
ــا  ــىگه   _ زىن ــامراپ كېتىش ــىنىڭ ي ــهۋەپچى پاھىش س

ــل   ــوڭ ئامى ــدىغان ئهڭ چ ــامراتلىقتۇر بولى ــامراتلىق . ن ن
بولۇپمۇ ئايالالرنىڭ بـۇ يولغـا كىرىـپ قېلىشـىدا زور رول     

ــدۇ ــۇپال  پهقهتشــهھۋانىيلىق . ئويناي ئهخالقســىزلىق بول
ــاز   ــك، ب ــى زور كۆلهملى ــتىن، بهلك ــىپ قالماس ارلىق كهس

ــاپلىنىدۇ  ــۇپ ھېســ ــۇ كه. بولــ ــدا  بــ ــىپنىڭ تاپىنىــ ســ
نـامراتلىقنى  . ئېزىلىۋاتقانالر ئاساسهن يهنىال شۇ نـامراتالر 

ئازايتىش، نـامراتلىق دەسـتىدىن يىقىلىشـقا يـۈز تۇتقـان      
_ ئــائىلىلهرنى قوغــداپال قالمــاي، يهنه بــۇ ســهۋەپتىن زىنــا 

پاھىشــــه پاتقىقىغــــا پېتىــــپ قالغــــان كىشــــىلهرنى     
بولۇپمـۇ  . لدۇرۇش ئۈچۈنمۇ مـۇھىم ئهھمىـيهتكه ئىـگه   قۇتۇ

ــقىالرغا م  ــا باشـ ــى،   وقىزالرغـ ــتىن ياشىشـ ــاج بولماسـ ھتـ
نامراتلىق سهۋەبىدىن يامـان يولالرغـا كىرىشـكه مهجبـۇر     
بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن كىچىكىدىن باشالپال ئىلىم ۋە 

نـامراتلىقتىن باشـقا سـهۋەپلهر    . ھۈنهر ئۆگىتىش كېـرەك 
ىلغان شهھۋانىي قىلمىشـالرغا قـانۇنىي   بىلهن ئېلىپ بېر

  .ۋە ئهخالقىي تهدبىرلهر قوللىنىش كېرەك
ئائىلىنىڭ مۇقىملىقىغـا تهھـدىت سـالىدىغان باشـقا     

ــدۇر     ــى زوراۋانلىقى ــائىله ئىچ ــا، ئ ــل بولس ــر ئامى ــۆز . بى س
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ــى   ــپ بېرىلىشـ ــڭ ئېلىـ ــاالقه ۋە دىئالوگنىـ ــارقىلىق ئـ ئـ
ــدۇ   ــق ئهۋج ئالىــ ــان يهردە زوراۋانلىــ ــۇمكىن بولمىغــ . مــ

مهســـىلىلهرنى ھهل قىلىـــش يـــولى ئهمهس،  اۋانلىـــقزور
بهلكــى بىــر تهرەپنىــڭ قــارا كــۈچىگه تايىنىــپ، يهنه بىــر  

ــىدۇر  ــىم ئىشلىتىشـ ــكه بېسـ ــپ  . تهرەپـ ــقىچه قىلىـ باشـ
 زوراۋانلىـــق ئورۇنســـىز كـــۈچ ئىشـــلىتىش    ،ئېيتقانـــدا

جىسمانىي جهھهتتىن كۈچلۈك بولغان . دېگهنلىك بولىدۇ
ىشـىنىڭ كـۆپلىگهن تـۈرى    بىرىنىڭ ئاجىزنى بـوزەك قىل 

زوراۋانلىـق   بـارلىق بار، قانداق بولۇشـىدىن قهتئىيـنهزەر،   
ئهڭ . قىلمىشـــلىرى زەربه بېرىشـــنى مهقســـهت قىلىـــدۇ 

 زوراۋانلىــــــق دىكىئهجهللىــــــك زەربه ئــــــائىله ئىچىــــــ
چــۈنكى بــۇ پهقهت قارشــى . قىلىمىشــلىرى دەپ قارىلىــدۇ

ــنىال ئهمهس ــدە  ،تهرەپ ــۈن جهمئىيهتنــى پاراكهن  بهلكــى پۈت
چـۈنكى كىشـىنىڭ ئـۆزىنى ئهڭ بىـخهتهر ھـېس      . قىلىدۇ

ــىدۇر  ــرى ئائىلىســـ ــدىغان يېـــ ــىدىمۇ . قىلىـــ ئائىلىســـ
خاتىرجهملىـــــك تاپالمىغـــــان كىشـــــىنىڭ ئۈمىـــــد ۋە 

نهپسـى  _ ئىنسانلىق ئىززەت . ئىشهنچلىرى تارمار بولىدۇ
زوراۋانلىــق دەســتىدىن يارىالنغــان بۇنــداق كىشــىلهرنىڭ 

ــىلهرگه   ــقا كىشـــ ــى باشـــ ــا جهمئىيهتتىكـــ ۋە ئورۇنالرغـــ
بۇنىــڭ بىــلهن ئائىلىــدە   . ئىشىنىشــى ئاســان بولمايــدۇ  

مهيدانغا كهلگهن زوراۋانلىق پۈتۈن جهمئىـيهتكه تهھـدىت   
ئائىله ئىچىدىكى زوراۋانلىققـا شـاھىد   . سېلىشقا باشاليدۇ

ــۆرگهن    ــته زوراۋانلىـــق كـ ــۆزى بىۋاسـ ــاكى ئـ ــان ۋە يـ بولغـ
شــى پهرزەنتلهرنىــڭ كهلگۈســىدە ســاغالم بىــر ئــائىله قۇرۇ

  .تهسلىشىدۇ
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خوتۇنالرنىڭ بىرى يهنه بىرىدىن داۋاملىق تاياق _ ئهر 
ــىمۇ _  ــىتىپ تۇرسـ ــنام ئىشـ ــىنى   ،دەشـ ــال ئائىلىسـ يهنىـ

بۇزماســلىقىنىڭ مۇنــداق ئىككــى خىــل ســهۋەبى بولۇشــى 
مــۇمكىن، بىرىنچىســى، تايــاق يــېگهن تهرەپنىــڭ مــاددىي  
ــپى،     ــۇدەك كهس ــاتىنى داۋام قىاللىغ ــانىيىتى ۋە ھاي ئىمك

ى بولمىغانلىقى ئۈچۈن، مهجبـۇرىي ھالـدا قارشـى    خىزمىت
ئۇنىـــڭ بـــۇ  . تهرەپـــكه بېقىنىـــپ ياشـــاۋاتقان بولۇشـــى   

ــان كىشــى    ــوزەك قىلغ ــدىلىنىپ ب ئامالســىزلىقىدىن پاي
ئىككىنچــى . ئىنســانلىق جىنــايىتى ئىشــلىگهن بولىــدۇ

بىر سهۋەپ بولسا، بىر تهرەپنىڭ دەردىنـى ئىچىـگه يۇتـۇپ،    
ائىلىنى سـاقالپ قېلىشــقا  پهقهت بـالىلىرى ئۈچــۈنال بـۇ ئــ  

ــى ــهۋەپنىڭ ھهر   . تىرىشىشـــ ــل ســـ ــى خىـــ ــۇ ئىككـــ بـــ
_ ۋاتقان نهرسه سۆيگۈ ۇئىككىلىسىدە، ئائىلىنى تۇتۇپ تۇر

_ يهنه بىــر خىــل ئهھۋالــدا، بهلكــى ئهر . ببهت ئهمهسهمــۇھ
ئايالنىــڭ بىــرى يهنه بىرىنــى بهك ياخشــى كــۆرگهنلىكى   
 ئۈچــۈن، تايــاق يېســىمۇ چىــداپ، ئايرىلىــپ كهتمهســلىكى
مـــۇمكىن، ئهممـــا بۇمـــۇ بىـــر تهرەپلىـــمه ســـۆيگۈ بولـــۇپ، 

  .قانچىلىك داۋاملىشااليدىغانلىقى مهۋھۇم
خوتـــۇنالر ئارىســـىدا ئهگهر ســـۆيگۈ ۋە _ ئائىلىـــدە، ئهر 

ئاســــتا _ ن بولســــا، ئــــائىله ئاســــتا ھــــۆرمهت قالمىغــــا
شهپقهتســـىزلىك ۋە . مىرىلىشـــقا يـــۈز تۇتقـــان بولىـــدۇېي

  .ڭ تهھدىتتۇرزوراۋانلىق ئائىله ئۈچۈن ئهڭ چو
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  ئائىلىدىكى ۋەزىپىلهر

  

ــرلىكىڭالرئ« ــامىله   هڭ خهيــــ ــى مۇئــــ ــا ياخشــــ ئائىلهڭالرغــــ
   .①»قىلغانلىرىڭالردۇر

  
ئاتـا   للهندۈرىدىغان ئهزاالر ئاساسـلىقى ئائىلىنى شهكى

ئائىلىنىڭ ئۇ ئۆيـدە ياشـاۋاتقان پۈتـۈن    . ئانا ۋە بالىالردۇر_ 
، كىشــىلهر ئۈچــۈن بهخــت ئۇۋىســىغا ئايلىنىشــى ئۈچــۈن   

ھهربىر كىشى ئۆزى ئادا قىلىشقا تېگىشلىك ۋەزىپىلهرنى 
  .بىلىشى كېرەك

ئائىلىدىكى ھهق ۋە ھوقۇقالر ھهققىدە ئـالالھ تائـاال ۋە   
  :سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز بىزنى ئاگاھالندۇرغان

ــرى   � ــڭ ھهقلىـــ ــتىدە ئهرلهرنىـــ ــاللىرى ئۈســـ ئايـــ
بولغىنىدەك، ئهرلىـرى ئۈسـتىدە ئايـالالرنىڭمۇ ھهقلىـرى     

يهنى ئايالالر مۇۋاپىق دەرىجىدە ھوقۇقتىن بهھـرىمهن  (بار 
بولۇشى كېرەك، مۇۋاپىق دەرىجىدە مهجبۇرىيهتمۇ ئۆتىشى 

  .②�)كېرەك

                                                 
 .رىۋايهت قىلغان: تىرمىزى ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى – 228سۈرە بهقهرە،  ②
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سىلهرنىڭ ئاياللىرىڭالرنىـڭ ئۈسـتىدە   ) ئهي ئهرلهر(«
ــاللىرىڭالرنىڭمۇ     ــاش، ئاي ــا ئوخش ــرىڭالر بولغىنىغ ھهقلى

   .①»هرنىڭ ئۈستۈڭالردا ھهقلىرى بارسىل
ئهر  زىپه ۋە مهسـئۇلىيهتلهر ئاساسـلىقى  ەئائىلىدىكى ۋ

ئانىالرنىـــــڭ _ بىـــــرىگه، ئاتـــــا _ ئايالالرنىـــــڭ بىـــــر _ 
ئانىغــــــا ۋە _ پهرزەنتلىــــــرىگه، پهرزەنتلهرنىــــــڭ ئاتــــــا 

بىـــــرىگه بولغـــــان ۋەزىـــــپه ۋە _ پهرزەنتلهرنىـــــڭ بىـــــر 
  .مهسئۇلىيهتلىرى قاتارلىق تۆت تۈرگه بۆلىنىدۇ

  
ىــپه ۋە بىــرىگه بولغــان ۋەز_ ئايالنىــڭ بىــر  –ئهر  .1

 مهسئۇلىيهتلىرى
  

ــوڭ      ــا ئهڭ چ ــا قارىت ــائىله ئهزالىرىغ ــۈن ئ ــڭ پۈت ئهرنى
پ ئۇالرنىــــڭ ۋەزىپىســــى ھــــاالل يولــــدىن پــــۇل تېپىــــ

بىر ئهر ئۈچۈن ئـائىله قۇرۇشـنىڭ   . ئېهتىياجىنى قامداش
ــهرتلىرىدىن بىرســـى، ئـــۆزى ۋە تۇرمـــۇش   ئهڭ مـــۇھىم شـ
قۇرمـــاقچى بولغـــان ئايالنىـــڭ تۇرمۇشـــىنى قامـــدىغۇدەك 

بۇنداق شارائىتقا ئىگه . ه ئىگه بولۇشتىن ئىبارەتكىرىمگ
بولمىغــان بىــر كىشــىنىڭ ئائىلىســىنى ئــۇزۇن مــۇددەت  

ــ ــى تهستۇتــ ــز. ۇپ تۇرالىشــ ــۇھهممهد  پهيغهمبىرىمىــ مــ
ئـــائىله ئۈچـــۈن ســـهرپ  ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم

سـاخاۋەت ئۈچـۈن خهجلهنـگهن    _  قىلىنغان پۇلنىڭ، خهير

                                                 
 .رىۋايهت قىلغان تىرمىزى ①
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پۇل . ①هنلىكىنى ئېيتقانپۇلغا ئوخشاش پهزىلهتلىك ئىك
ــراپخورلۇق     ــاكى ئىســـ ــىقلىق يـــ ــته پىخســـ خهجلهشـــ

ئۇنىڭــدىن باشــقا،  . ئىككىلىســى خاتــا  قىلىشــنىڭ ھهر
ــا قوپــــاللىق قىلماســــلىقى، ئــــۇالرنى   ئهرلهر ئاياللىرىغــ

  .ئۇرماسلىقى كېرەك
شـــۇنىڭ . ئايـــالالر ئائىلىنىـــڭ قۇرغۇچىلىرىـــدۇر     

دەم بولۇشـى،  ئۈچۈن ئۇالر پۈتۈن كۈچى بىلهن ئېـرىگه ھهمـ  
ــائىله ئۈچــۈن كۆرســهتكهن تىرىشــچانلىقىنى    ئېرىنىــڭ ئ
ھۆرمهت قىلىشى، ئهرلىرىنىـڭ تهلهپلىرىنـى بىجانىـدىل    

  .ئورۇندىشى كېرەك
ر بهش ۋاقىـــت نـــامىزىنى ۋاقتىـــدا بىـــر ئايـــال ئهگه«
ســا، رامىــزان روزىســىنى تۇتســا، ئىپپتىنــى ســاقالپ،   ئوقۇ

نهتنىــڭ قېنــى، جهن”: ئېــرىگه ھــۆرمهت قىلســا، ئۇنىڭغــا 
  .②»دېيىلىدۇ “قايسى ئىشىكىدىن خالىساڭ كىرگىن

ــارا ھـــۆرمهت ۋە يـــول قويـــۇش   ــائىله تۇرمۇشـــى ئۆزئـ ئـ
ــائىله . ئاساســـىدا ئېلىـــپ بېرىلىـــدۇ شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن ئـ

ئهزالىرىنىڭ مهسئۇلىيهتلىرىنى كهسكىن ھالدا ئـايرىش  
 بولمىغانئېرىنىڭ ئىشلهش ئىمكانىيىتى . توغرا ئهمهس

نى قامداشـقا يهتمىـگهن ئـائىلىلهردە    ياكى تاپقان پۇلى ئۆي
  .ئايالنىڭ ئىشلىشى زۆرۈر

                                                 
 .رىۋايهت قىلغان مۇسلىم ①
  .رىۋايهت قىلغان ئهھمهد ئىبنى ھهنبهل ②
 



ŀ

 

33 
    

ئائىله شارائىتىدا قايسـى ئىشـالرنى ئايالنىـڭ، قايسـى     
ــ   ــدىغانلىقى، دىنىـــــ ــڭ قىلىـــــ ــالرنى ئهرنىـــــ  يئىشـــــ

ــقا يهنه شهخ ســـنىڭ ئهتراپىـــدىكى مهســـئۇلىيهتتىن باشـ
ــدۇ    ــاراپ بهلگىلىنىــ ــا قــ ــۋىي مۇھىتقــ ــۈنكى، . مهنىــ چــ

ىرىدە ئهر بىلهن ئايالنىـڭ  ئوخشىمىغان مۇسۇلمان دۆلهتل
ئارىســىدىكى ئىــش تهقســىماتى، شــۇ يهرنىــڭ ئىقلىمىغــا،  

ــاراپ  ياشــاش شــارائىتىغا ۋە مهدەنىــيهت ئهنئهنىلىــرىگه  ق
ان ھهربىـر  كۈچى يېتىـدىغ  ئهمگهك قىلىش. ئوخشىمايدۇ

ۈسـتىگه  بـۇ مهسـئۇلىيهتنى ئ  . كىشىنىڭ مهسـئۇلىيىتى 
  .لمايدۇبوس پهرقى ىشتا جىنئېل

 ىشـــالرنىشـــقا تېگىشـــلىك بولغـــان ئئائىلىـــدە قىلى
دەپ ئايرىشنىڭ » ئايالنىڭ ئىشى«ياكى » ئهرنىڭ ئىشى«

. زور دەرىجىدە تارىخىي ۋە مهدەنىـيهت ئارقـا كۆرۈنىشـى بـار    
ئانىالرنىـــڭ بـــوۋاقلىرىنى چـــوڭ قىلىـــش جهريانىـــدىكى 
مــۇھىم رولــى، تهدرىجىــي ھالــدا، ئايــالالر ئــۆي ئىچىنىــڭ،  

ــئۇل   ــىغا مهسـ ــىرتنىڭ ئىشـ ــنى  ئهرلهر سـ ــگهن قاراشـ دېـ
بــۇ خىــل كــۆز قــاراش جهمئىيهتنىــڭ . شــهكىللهندۈرگهن

تهرەققىياتى ۋە ئىقتىسادنىڭ راۋاجلىنىشـىغا ئهگىشـىپ،   
ئايالالرنىـــــڭ _ ئهر . تهدرىجىـــــي ئۆزگىرىـــــپ بارماقتـــــا

ــى    ــقىالرغا پايدىســ ــۆزىگه ۋە باشــ ــدىلىكلىرىنى ئــ ئالھىــ
ــدە     ــۇم دەرىجىـ ــلىتىپ، مهلـ ــالرغا ئىشـ ــدىغان ئىشـ تېگىـ

تىشى ئهقىلـگه مۇۋاپىـق ئىـش بولـۇپ، بـۇنى      قىممهت يارى
  .توسۇشقا ئۇرۇنۇپ، دىندىن پهتىۋا ئىزدەش خاتادۇر

ــاھلىق ئهر  ــڭ_ نىكــــــ ــوڭ  خوتۇنالرنىــــــ ئهڭ چــــــ
ــرى  ــئۇلىيهتلىرىدىن بىــــ ــر  مهســــ ــڭ _ بىــــ بىرىنىــــ
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كهمچىلىكلىرىنى ئامال بـار كۆرمهسـكه سـېلىش، ئۆزئـارا     
  .كۆيۈنۈپ، ھۆرمهت قىلىپ ئۆتۈشتۇر

  
ــا  .2 ــڭ _ ئاتـــ ــدىكى  ئانىالرنىـــ ــالىلىرى ئالدىـــ بـــ

  مهسئۇلىيىتى
  

ئانىالرنىــــــڭ پهرزەنتلىــــــرى ئالدىــــــدىكى _ ئاتــــــا 
مهنىلىك،  ،مهسئۇلىيىتى بولسا، تۇغۇلغان ۋاقتىدا، ياخشى

مهسخىرە تېمىسى بولمىغـۇدەك ئىسـىمالرنى قويۇشـتىن    
ئۇنىڭــــدىن كېــــيىن، ئىمكانىيىتىنىــــڭ . باشــــلىنىدۇ

دان يېتىشىچه ياخشى كىيـدۈرۈپ، ياخشـى يېگـۈزۈش، ئوبـ    
دا ىتهربىيىلهش، دىنىنى ئۆگىتىش، پهرزەنتلهرنىڭ ئارىسـ 

ــايرىم ــى    ئـ ــۇش، ياخشـ ــل بولـ ــلىق، ئادىـ چىلىق قىلماسـ
_ ئوقۇتۇش ياكى بىرەر ھـۈنهر ئـۆگىتىش، ئـۇالرنى ئۆيلـۈك     

 .قاتارلىقالر كېلىدۇ... ئوچاقلىق قىلىش
ئانىالرنىــڭ ئهڭ _ ئاتــا  هشبولۇپمــۇ ياخشــى تهربىــيىل

ســـۆيۈملۈك . ســـاپلىنىدۇمـــۇھىم ۋەزىپىســـى بولـــۇپ ھې
ھېچبىر دادا بالىسىغا گـۈزەل  « :پهيغهمبىرىمىز بۇ ھهقته

. دېگهنىـدى  ①»تهربىيىدىنمۇ ئـارتۇق سـوۋغات بېرەلمهيـدۇ   
ــلهن ياخشــى      ــدى بى ــۈن، ئال ــرىش ئۈچ ــيه بې ياخشــى تهربى

 دەپ» قىلمــا، ئهتــمه « بالىغــا، . ەكئــۆرنهك بولــۇش كېــر  
ا ئــۆزى بــاش ئانــ_ مىســالالر كهلتۈرگهننىــڭ ئورنىغــا، ئاتــا 

                                                 
 .رىۋايهت قىلغان تىرمىزى ①
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پهرزەنتلهرنىـڭ  . كېـرەك  ىبولۇپ شۇ ئىشـنى قىلماسـلىق  
. نهسىههتتىن كۆپرەك ياخشى ئۈلگىلهرگه ئېهتىياجى بـار 

ئـانىالرمۇ پهرزەنتلىـرىگه باشـقىالرغا    _ شۇنىڭ ئۈچۈن ئاتا 
ياخشــىلىق قىلىــش ھهققىــدە تهربىــيه بهرگهن ۋاقتىــدا،  

كـى،  بهرمىگهنلى - لىرىنىڭ باشـقىالرغا يـاردەم بېرىـپ   ئۆز
ــپ  ــىلىق قىلىـــ ــدە   - ياخشـــ ــانلىقى ھهققىـــ قىلمىغـــ

بــاالم، غهيــۋەت قىلســاڭ « مهســىلهن، . ئويلىنىشــى الزىــم
ــۋەت  » يامــان بولىــدۇ ــۆزى غهي ــۇپ، ئارقىســىدىن ئ دەپ قوي

قىلغانــدا، بــۇ تهربىيىنىــڭ ئۈنــۈمى بولمــايال قالماســتىن،  
  .ئهكسىچه باال ئىككى يۈزلىمىلىكنى ئۆگىنىۋالىدۇ

ــالى   ــقا، ب ــدىن باش ــا ئۇنىڭ ــۈلگه  _ الر ئات ــانىلىرىنى ئ ئ
ئانا بولۇشنىڭ تۇنجى _ ئالغانلىقى ئۈچۈن، كهلگۈسىدە ئاتا 

قىز ”: كونىالر ئېيتقاندەك. قهدىمىنى ئۇالردىن ئۆگىنىدۇ
ــىدىن      ــۇل دادىس ــنى، ئوغ ــۆي كېزىش ــۇ ئ ــىدىن ئۆيم ئانىس

  .“تهسبىه تىزىشنى ئۆگىنىدۇ
مۇنــداق  مــائىبنــى ئهمــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇئابــدۇلالھ 

ــدۇ ر ــۋايهت قىلىــ ــدى  «: ىــ ــرىم ئىــ ــك ۋاقىتلىــ . كىچىــ
پهيغهمبىرىمىز بىزنىـڭ ئـۆيگه كهلگهنىـدى، ئانـام مېنـى      

ــپ ــ” :چاقىرى ــرىمهن  ېلهك ــه بې ــر نهرس ــاڭا بى ــدى،  “، س دې
 “بالىغا نـېمه بهرمهكچىـدىڭ؟  ”: پهيغهمبىرىمىز ئانامدىن

. دېـدى  “خورما بهرمهكچىدىم”: ئانام جاۋابهن. دەپ سورىدى
ئهگهر بالىنى ئالداپ، بىـر  ”: بىرىمىزبۇنىڭ بىلهن پهيغهم
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گۇنـاھى   هشنهرسه بهرمىگهن بولسـاڭ، سـاڭا يالغـان سـۆزل    
  . ①»دېدى “يېزىالتتى

ــۇقتىنى     ــر نـ ــداق بىـ ــۇ يهردە مۇنـ ــز بـ پهيغهمبىرىمىـ
ــا : تهكىــتلىگهن ــانىالر ئورۇندىيالمايــدىغان ئىشــالر _ ئات ئ

بولمىسـا،  . ھهققىدە بالىلىرىغا ۋەدە بهرمهسـلىكى كېـرەك  
ئـــانىالر ئـــۆزلىرى يالغـــان سۆزلهشـــتهك بىـــر _ تـــا ھهم ئا

رغــا يامــان ئــۈلگه گۇنــاھنى قىلغــان بولىــدۇ ھهمــدە بالىال
  .سهلبىي تهسىر بېرىدۇ غابولۇپ، ئۇالر

ئـائىلىلهرگه بېـرىلگهن    تهرىپىـدىن  ئـالالھ پهرزەنتلهر 
ئانىالر ھهرگىزمۇ ئۇالرنى شهخسىي مـۈلكى  _ ئاتا . تهئامان

بۇيـان  _ قاتارىدا كۆرۈپ، ئۇالرنى ئۆزلىرى خالىغانچه ئۇيـان  
پهرزەنتلهرنــى گــۈزەل ئهخالقلىــق . قىلماســلىقى كېــرەك

ــا    ــاكى يېتىشتۈرمهســلىك ئات _ قىلىــپ يېتىشــتۈرۈش ي
ــدۇ  پهرزەنتىنــى . ئانىالرنىــڭ شهخســىي تاللىشــى بواللماي

شالپ، ئهخالقسىز ئىشـالرنى قىلىشـقا زورالپ،   خاتا يولغا با
ئانىنىــڭ _ جهمئىــيهتكه تهھــدىت پهيــدا قىلغــان ئاتــا     

شـۇنىڭ  . قولىدىن پهرزەنتى تارتىپ ئېلىنىشـى مـۇمكىن  
ئۈچــۈن بــۇ ئامــانهتنى ياخشــى قوغدىشــىمىز، پهرزەنتلهرنــى 

  .ئىللىق ئائىله مۇھىتىدا چوڭ قىلىشىمىز كېرەك
ىتى يارىتىـپ بېـرىش   پهرزەنتىگه ئىللىق ئائىله مۇھ

بهختلىك ئـائىله  . ئانىالرنىڭ ئهڭ مۇھىم ۋەزىپىسى_ ئاتا 
پهرزەنتلهرنىـــــڭ تهربىيىلىنىشـــــى ۋە خاراكتېرىنىـــــڭ 

                                                 
 .رىۋايهت قىلغان ئهبۇ داۋۇد ①
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. يېتىلىشىدە ئىنتـايىن مـۇھىم رول ئوينايـدۇ   _ پىشىپ 
ــا ــان يهردە ئۆزئـ ــۆيگۈ بولغـ ــۆرمهت ۋە سـ ــۆزىنى   را ھـ ــاال ئـ بـ

ولـۇپ  خاتىرجهم ھېس قىلىدۇ ۋە كۆيۈمچان، شهپقهتلىك ب
  .يېتىلىدۇ
ــا  ــيىلهش    _ ئات ــى تهربى ــى ياخش ــانىالر پهرزەنتلىرىن ئ

ئارقىلىق، بىر تهرەپتىن ئۇالرغا بولغان مهسـئۇلىيىتىنى  
ــۆزلىرىگه ياخشــىلىق     ــتىن ئ ــر تهرەپ ــا، يهنه بى ــادا قىلس ئ

شۈبهىسىزكى، مهسئۇلىيىتىنى ياخشـى  .  قىلغان بولىدۇ
ئـــادا قىلغـــان يـــاكى قىاللمىغـــانالر، قىلغانلىرىنىـــڭ     
نهتىجىســـــىنى بـــــۇ دۇنيـــــادىال كـــــۆرۈپ قالمـــــاي، يهنه 

  .ئاخىرەتتىمۇ كۆرىدۇ
ــگهن  ــداق دې ــز مۇن ــا  « :پهيغهمبىرىمى ــادا ئات ــۇ دۇني _ ب

ــان    ــى بولغـ ــدىغان پهرزەنتـ ــپ تۇرىـ ــا قىلىـ ــىغا دۇئـ ئانىسـ
ــدىن     ــى ئۆلگهنـ ــۇ كىشـ ــرىگه ئـ ــىنىڭ ئهمهل دەپتىـ كىشـ

  .①»كېيىنمۇ داۋاملىق ساۋاپ يېزىلىپ تۇرىدۇ
  

                                                 
 .قىلغانرىۋايهت  ئهبۇ داۋۇد ①
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 ائانىلىرىغا قارىت_ اتا پهرزەنتلهرنىڭ ئ
  مهسئۇلىيهت ۋە ۋەزىپىلىرى

  

ــدۇ  ــداق دەي ــاال مۇن ــالالھ تائ ــا  �: ئ _ بىــز ئىنســاننى ئات
 .①�ئانىســــــىغا ياخشــــــىلىق قىلىشــــــقا بۇيرىــــــدۇق 

ــا  ــڭ ئاتـ ــا قارى_ پهرزەنتلهرنىـ ــۇھىم ئانىلىرىغـ ــا ئهڭ مـ تـ
ئۇالرغـــا ياخشـــىلىق قىلىـــش ۋە  ۋەزىپىلىرىـــدىن بىـــرى

ــتۇر  ــامىله قىلىشــ ــى مۇئــ ــزدىن. ياخشــ : پهيغهمبىرىمىــ
دەپ  “ئهڭ ئېسىل ئهمهل قايسى؟ نىڭ نهزىرىدىكىئالالھ”

ۋاقتىدا ئادا قىلىنغان ناماز، ئۇنىڭـدىن  «: ، ئۇسورالغىنىدا
ــا   ــا، ئات ــش  _ قالس ــىلىق قىلى ــا ياخش ــاۋاب » ئانىغ دەپ ج

  . ②بهرگهن
ــداق      ــدىغان ھهر قانــ ــىيلىق بولمايــ ــا ئاســ ئالالھقــ

هرزەنتلهرنىــــڭ ئانىغــــا بويســــۇنۇش پ_ خۇسۇســــتا ئاتــــا 
رىمــــدىكى بــــۇ ھهقــــته قۇرئــــانى كه. مهســــئۇلىيىتىدۇر

  :ھۆكۈملهر تولىمۇ ئېنىق
ــادەت    � ــۆزىگىال ئىبـ ــڭ ئـ ــڭ پهقهت ئۇنىـ پهرۋەردىگارىـ

قىلىشـــــىڭالرنى ۋە ئاتـــــا ـ ئاناڭالرغـــــا ياخشـــــىلىق       

                                                 
 .ئايهت – 14سۈرە لوقمان،  ①
 .ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغان بۇخارى ②
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قىلىشــىڭالرنى تهۋســىيه قىلــدى، ئۇالرنىــڭ بىــرى، يــا      
ئىككىلىســى ســېنىڭ قــول ئاســتىڭدا بولــۇپ ياشــىنىپ  

ــن   ق ــوي دېمىگىـ ــا ئوھـ ــا، ئۇالرغـ ــاالللىقنى  (السـ ــى مـ يهنـ
، ئـۇالرنى  )بىلدۈرىدىغان شۇنچىلىك سـۆزنىمۇ قىلمىغىـن  

دۈشــكهلىمىگىن ، ئۇالرغــا ھــۆرمهت بىــلهن يۇمشــاق ســۆز 
ــايىتى   . قىلغىــن ــانلىقتىن ناھ ــالىي مېهرىب ــا كام ئۇالرغ

ئـۇالر  ! ئـى پهرۋەردىگـارىم  «: كهمتهر مۇئامىلىدە بولغىن ۋە
ــى كىچىكلىك ــا   مېنـ ــدەك ئۇالرغـ ــدە تهربىيىلىگىنىـ ىمـ

ــن ــن» مهرھهمهت قىلغىـــــ ــارىڭالر . دېگىـــــ پهرۋەردىگـــــ
دىلىڭالردىكىنى ئوبدان بىلگۈچىدۇر، ئهگهر سىلهر ياخشى 

يهنى ئاتا ـ ئاناڭالرنى قاخشاتقۇچى بولمىساڭالر،  (بولساڭالر 
ھهقىقهتهن هللا ا). سىلهرنىڭ خاتالىغىڭالرنى كهچۈرىدۇهللا ا

   .①�رمهغفىرەت قىلغۇچىدۇ تهۋبه قىلىپ تۇرغۇچىالرنى

                                                 
 .ئايهتكىچه – 25ىن ئايهتت – 23سۈرە ئىسرا،  ①
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بىرىگه بولغان _ پهرزەنتلهرنىڭ بىر 
  مهسئۇلىيىتى

  

ــا   ــڭ ئاتـ ــئۇلىيىتى   –پهرزەنتلهرنىـ ــا مهسـ ئانىلىرىغـ
بىرىگىمـۇ مهسـئۇلىيهت    –بولۇشى بىلهن بىرلىكته، بىر 

قېرىنداشـالر بىـر ـ بىـرىگه ياخشـى      . ۋە ۋەزىپىسـى بولىـدۇ  
ــامىله قىلىشــى ۋە ھهمكارلىشــىپ ئۆتۈشــى ك   . ېــرەكمۇئ

ــى،    ــى، قوغدىش ــگه مهرھهمهت كۆرسىتىش ــوڭى كىچىكى چ
ئاسرىشــى؛ كىچىكىمــۇ چــوڭىنى ھۆرمهتلىشــى، ئىتــائهت  

بالىالرنىڭ قىزىقىشـى، كـۆز قارىشـى ۋە    . قىلىشى كېرەك
ــر   ــابىلىيهتلىرى بىـ ــى    –قـ ــق بولۇشـ ــدىن پهرقلىـ بىرىـ

ــۇمكىن ــهۋەب   . م ــا س ــلهر قىزغانچۇقلۇقق ــۇ پهرق ــېكىن ب ل
. ۇقتىن يىراق تۇرۇلۇشى الزىـم بولماسلىقى ۋە قىزغانچۇقل

ئائىله ئىچىدىكى مۇناسـىۋەتلهردە ۋەزىـپه ۋە مهسـئۇلىيهت    
ــى پهقهت    ــڭ ئهجرىنـ ــۆز قىلغىنىنىـ ــدا، ئـ ــادا قىلىنغانـ ئـ
ــامىله   اللهتىــنال كۈتــۈش، ئىنســانالرغا ئىلتىپــاتلىق مۇئ

  . قىلىش كېرەك
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ھوزۇرلۇق ئائىله بهرپا قىلىش ئۈچۈن 
سلىقى نېمىلهر بولۇشى ۋە نېمىلهر بولما

  الزىم؟

  

ئـوڭ   تاقهتلىـك، خۇشـخۇي بولـۇش، تهتۈرگىمـۇ     ئۆزئارا سـهۋر ـ  
  مۇئامىله قىلىش

  
رىۋايهتلهرگه كۆرە، ئهبۇ مۇسـلىمدىن قانـداق قىلغانـدا    
ئائىلىدە ھـۇزۇر بهرپـا قىلغىلـى بولىـدىغانلىقى ھهققىـدە      

ئوڭ  تهتۈرگىمۇ«: ۇنداق دەپ جاۋاب بهرگهنسورالغاندا، ئۇ م
ئائىلىدە ئېرى ئاچچىقالنغان ۋاقىتتـا،  . مۇئامىله قىلغىن

ــىنى        ــڭ بېسىلىش ــمهي، ئاچچىقنى ــم دې ــالى الم ـ جى ئاي
ــا، ئېــــرى  . كۈتىــــدۇ ــان بولســ ــالى ئاچچىقالنغــ ئهگهر ئايــ

زۈۋېتىشــــى قارشــــىلىق بىلــــدۈرمهي، جىمجىــــت ئۆتكۈ
ــرەك ــۇ،  . كې ــا ب ــۈرگهمان ــش دەپ    تهت ــامىله قىلى ــوڭ مۇئ ئ

ه ســاراڭ چــۈنكى ئىنســان ئاچچىقالنغــان پهيتــت. ئاتىلىــدۇ
ــۇپ قالىــدۇ ــايتۇرۇش  . بول ــدا جــاۋاب ق ســاراڭغا نهق مهيدان

توغرا ئهمهس، ئۇ پهيتنى سۈكۈت ئىچىـدە ئۆتكۈزۈۋېتىشـى   
شــۇنداق قىلغانــدا، ئــائىله ئىچىــدىكى ھــوزۇرنى     . الزىــم

  .»بولمىسا، ئائىله بۇزۇلىدۇ. داۋامالشتۇرغىلى بولىدۇ
ئىنسان ئاچچىقىدا كۆڭـۈل رەنجىتىـدىغان سـۆزلهرنى    

پ قويۇشى، كېيىنچه قاتتىق پۇشايمانغا قالىدىغان، قىلى
ئهر ـ ئايـالالر   . بولمىغۇر گهپلهرنى دەپ سېلىشى مـۇمكىن 



ŀ

42 
    

بۇ خىل ئهھۋالغا بهكمۇ دىققهت قىلىشى، قارشى تهرەپنىڭ 
مۇھاكىمه كـۈچىنى زەئىپلهشـتۈرىدىغان ھېسسـىياتچان    
ــرەك    ــوغرا چۈشىنىشــى كې ــى ت ــك پهيتىن ــاكى غهزەپلى . ي

ال، مهسـىلىنىڭ يوغىنـاپ كېتىشـى ۋە    شۇنداق قىلغانـدى 
كېيىـــــنچه ئـــــۆزرە ئېيتىشـــــقا مهجبـــــۇر بولىـــــدىغان 

  .ئهھۋالالرنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ
كــۆپىنچه ھــالالردا، قېرىنداشــالرنىڭ خــۇي ـ پهيلــى،     
ــدىن پهرقلىــق      ــادەتلىرى ۋە قىزىقىشــلىرى بىــر ـ بىرى ئ

ــدۇ ــى ۋە    . بولىـ ــىيىتى، قىزىقىشـ ــا، جىنسـ ــائىله بولسـ ئـ
ادەتلىرى بىــر ـ بىرىــدىن تامــامهن پهرقلىــق   كــۆپىنچه ئــ

. ئىككـــى ئىنســـاننىڭ بىرلىشىشـــىدىن شـــهكىللىنىدۇ
ئىككى ئىنسان تۇرمۇش قۇرۇشتىن بـۇرۇن بىـر ـ بىرىنـى     
ھهرقانچه تونۇپ، بىلىپ كهتسىمۇ، پهقهت توي قىلغانـدىن  
كېيىنال، بىـر ـ بىرىنىـڭ مىجهزىنـى تولـۇق چۈشـىنىش       

ـ ئايــالالر بىــر ـ بىرىنــى   ئهر   . پۇرســىتىگه ئىــگه بوالاليــدۇ
تونۇش جهريانىـدا يـاكى ئۇنىڭـدىن كېيىنكـى ۋاقىـتالردا،      
بىر ـ بىرى بىـلهن ئهپ ئۆتۈشـهلمىگهندە، بىـر ـ بىرىنىـڭ       
ياخشى كۆرمهيدىغان، ياقتۇرمايدىغان تهرەپلىرى ئوتتۇرىغا 
ــلىقى،    ــانلىق قىلماســ ــز ئالدىراقســ ــدا، ھهرگىــ چىققانــ

بىرىگه سـهۋر ـ تـاقهت    مۇناسىۋەتكه دىققهت قىلىشى، بىر ـ  
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . بىلهن مۇئامىله قىلىشى كېـرەك 
ئىمـان ئېيتقـان ئهر   «: ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىـر ھهدىسـىدە   

ئۇ ئايالنىـڭ بهزى يېقىمسـىز   (ئىمان ئېيتقان بىر ئايالغا 
چـۈنكى ئۇنىـڭ بىـر    . ئاچچىقالنمىسۇن) خۇيى تۈپهيلىدىن

ــۇيىنى   ــر خـ ــا، يهنه بىـ ــۇيىنى ياقتۇرمىسـ ــى  خـ ياقتۇرۇشـ
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الـله تائـاال بـۇ ھهقـته بىزنـى مۇنـداق       . دېـگهن  ①»مۇمكىن
ــدۇ ــۇالر �: ئاگاھالندۇرىـ ــاللىرىڭالر (ئـ ــى ئايـ ــلهن ) يهنـ بىـ

چىـــرايلىقچه تىرىكچىلىـــك قىلىڭـــالر، ئهگهر ئـــۇالرنى    
، چــــۈنكى ســــىلهر )ســــهۋر قىلىڭــــالر(ياقتۇرمىســــاڭالر 

كـۆپ خهيرىيهتلهرنـى پهيـدا    هللا ياقتۇرمايدىغان بىر ئىشتا ا
  .②�ىشى مۇمكىنقىل

ــۇ، ئهر ۋە ئايــال ھهر ئىككــى تهرەپ ئۈچــۈن ئوخشاشــال   ب
ئىناۋەتلىــك بولــۇپ، ســهۋر قىلســا، ياقتۇرمايــدىغان خــۇي   
. ئاستا ـ ئاستا ياقتۇرىـدىغان خۇيغـا ئۆزگىرىشـى مـۇمكىن     

شــۇڭا ســهۋر ـ تــاقهت ئــائىله ھاياتىنىــڭ ئهڭ مــۇھىم          
  .شهرتلىرىدىن بىرى

ۈن، ئهر ـ ئايال بىر ـ   ھوزۇرلۇق ئائىله بهرپا قىلىش ئۈچ
بىــرىگه خۇشــپېئىل مۇئــامىله قىلىشــى كېرەكلىكىنــى 
بىلىـــش بىـــلهن بىـــرگه، بىـــر ـ بىرىنىـــڭ نـــاخۇش           
ــۇ   ــى كېرەكلىكىنىمــ ــهۋر قىلىشــ ــامىلىلىرىگه ســ مۇئــ

ئۇنـدىن باشـقا، ئهر ـ ئايـالالر پهقهت بىـر ـ        . بىلىشـى الزىـم  
بىرىنىــــڭ يېقىمســــىز تهرەپلىــــرىگىال ئهمهس، بهلكــــى 

ــا ـ مۇشــهققهتكىمۇ    ئهتراپىــدىكى لهرگه، يوقســۇللۇققا، جاپ
مانا بۇ، ئهر ياكى ئايـال بولۇشـنىڭ   . سهۋر قىلىشى كېرەك

  .ۋە ھاياتتىن تهڭ بهھر ئېلىشنىڭ ئالدىنقى شهرتى

                                                 
  .رىۋايهت قىلغان مۇسلىم  ①
  .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 19سۈرە نىسا،   ②
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قۇسۇر تاپقۇچى ئهمهس، بهلكى قۇسۇر 
  ياپقۇچى بولۇش كېرەك

  

   بارئهيىىبھهر گۈزەلنىڭ بىر 
  

ــۇغ  ــالالھئۇلـ ــر     �: ئـ ــالالر بىـ ــڭ     ئهر ـ ئايـ ـ بىرىنىـ

ــىدۇر ــدۇ ①�يېپىنچىسـ ــپ   . دەيـ ــا ئېلىـ ــدا تىلغـ يۇقىرىـ
ئۆتكىنىمىزدەك، كىيىم پهقهت بهدەننى قوغداپال قالمـاي،  

يهنـى ئهر ـ ئايـال بىـر ـ        . ئۆتهيـدۇ  مۇيېـپىش ۋەزىپىسـىنى  
بىرىنىــڭ يېپىنچىســىغا ئوخشــايدۇ، بــۇ يېپىنچــا ھهم     
. سىرتقا قارىتا ھهم ئائىله ئىچىدە ئوخشـاش رول ئوينايـدۇ  

مهيلــى ئهر يــاكى ئايــال . »يوقتــۇر) بهنــدە(خاتاســىز قــۇل «
بولســـــۇن، ھهمىشـــــه قارشـــــى تهرەپنىـــــڭ قۇســـــۇرىنى 
ئىزدىمهسلىكى، كۆزىگه چېلىققان قۇسۇر ياكى خاتالىقنى 
. مـــۇمكىنقهدەر ئـــۆزى ھهل قىلىشـــقا تىرىشىشـــى الزىـــم

ئهر يــاكى . دېگهنىــكهن» خاتاســىز قــۇل يوقتــۇر«: كــونىالر
ــاراكتېرى، ب  ــڭ خـ ــى،ئايالنىـ ــۈپ ـ      هدەن قۇرۇلمىسـ ئۆسـ

ــتىلىش ــارلىق       يېـ ــارەنلىرى قاتـ ــت ـ يـ ــۇھىتى، دوسـ مـ
بـۇ قۇسـۇرالرنىڭ   . جهھهتلهردىن قۇسۇرى بولۇشى مۇمكىن

                                                 
  .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 187سۈرە بهقهرە،   ①
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بىر قىسمىنى چۈشـهندۈرۈش، بىـر قىسـمىنى ئـۆگىتىش     
. يـاكى باشـقا چـارە ـ تهدبىـرلهر بىـلهن تـۈزەتكىلى بولىـدۇ        

تــۈزەتكىلى بولمىغــانلىرىنى چــوڭ مهســىله كهلتــۈرۈپ     
  . چىقارمىسىال، يېپىش ۋە يوشۇرۇش الزىم

ئهر ـ ئايالالر بىرى ـ بىرىنىڭ قۇسـۇرىنى ئىزدەشـنىڭ     
ئورنىغا، ياخشى تهرەپلىرىنى ئىزدەش، تېپىش ۋە ئوتتۇرىغا 

ئهر ـ ئايـال بىـر ـ       . چىقىرىشـىغا ياردەملىشىشـى كېـرەك   
ــا   ــالىق، كهمچىللىكىنـــى تهنقىـــد قىلسـ بىرىنىـــڭ خاتـ

ئارىــدىكى مۇناســىۋەتنى بــۇزۇش  بولىــدۇ، ئهممــا بــۇ تهنقىــد
  . ئهمهس، بهلكى تۈزىتىش مهقسىتىدە بولۇشى كېرەك

ــدا ئهمهس، بهلكــى      قۇســۇر، كهمچىللىكــلهر ئهر ـ ئايال
ئـــۇالردىن بىرىنىـــڭ ئائىلىســـىدىن يـــاكى ئهتراپىـــدىكى 

ئهگهر بـــۇ ئهھـــۋالنى . كىشـــىلهردە كۆرۈلۈشـــى مـــۇمكىن
ىرى تۈزىتىش ئىمكانىيىتى بولمىسا، ئـۇ قۇسـۇرنىڭ تهسـ   

ئائىله ئىچىدە ئهكس ئهتمهسـلىكى ۋە ئهر يـاكى ئايالنىـڭ    
  . يۈزىگه سېلىنماسلىقى كېرەك

ــدا        ــىپال ھال ــرىگه پرىنس ــر ـ بى ــئۇلىيهتچان، بى مهس
ــر ـ        ــدىغان، بى ــامىله قىلى ــپېئىل مۇئ ــهۋرچان ۋە خۇش س
بىرىنىـــــڭ قۇســـــۇرىنى ئىزدەيـــــدىغان ئهمهس، بهلكـــــى 

ن ئائىلىنىـڭ  قۇسۇرىنى ياپىدىغان ئهر ـ ئايالدىن قۇرۇلغـا  
  . ھوزۇر ۋە بهختلىك ئۆتۈش نىسبىتى تېخىمۇ يۇقىرى
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ھهر ئىككى تهرەپ تهڭ كۈچ چىقىرىش 
  كېرەك

  

بـۇ  ”: دېـمهي، ھهرىـدەك  “ بۇ مېنىـڭ، بۇمـۇ مېنىـڭ   ”: كهكىدەك
  .دېگىن“ مېنىڭ، بۇ سېنىڭ

  
چىشلىق چـاقنى مىسـالغا كهلتـۈرەيلى، بـۇ چاقنىـڭ      

قىلغــۇچى  نورمــال ئايلىنىشــى ئۈچــۈن، چــاقنى تهشــكىل 
. چىشــالر بىــر ـ بىــرىگه مــاس ھهرىــكهت قىلىشــى الزىــم    

چىشالرنىڭ بىرى چوڭ بولـۇپ، ئـۇنى ئايالنـدۇرغۇچى ئـوق     
چاقنىـڭ  . كىچىك بولۇپ قالسا، چاق ھهرىـكهت قىلمايـدۇ  

ھهرىكهتلىنىشى ئۈچـۈن چىـش كىچىكلىتىلىشـى يـاكى     
ئـائىلىمۇ  . كېـرەك ) كېڭهيتىلىشـى (ئوق چوڭايتىلىشـى  
ــا ـ ئانىنىــڭ     . يدۇمۇشــۇنىڭغا ئوخشــا ــدە، بىــر ئات بىــر ئۆي

تهربىيىسىدە، ئوخشاش شارائىتتا چـوڭ بولغـان، ئوخشـاش    
دىن پهرقلىق مىجهز جىنسلىق ئىككى بالىمۇ بىر ـ بىرى 

بۇالر بهزىدە بىلله قىلىشـقا  . ا ئىگه بولىدۇغۋە قىزىقىشالر
. تېگىشلىك ئىشالردا بىـر ـ بىـرى بىـلهن چىقىشـالمايدۇ     

باشقا ئائىلىدە تۇغۇلۇپ چـوڭ   –باشقا  ئۇنداق بولغانىكهن،
بولغـان، مهدەنىـيهت، ئـۆرپ ـ ئـادەت ۋە ئهر ـ ئايالغـا بولغـان         
كۆز قارىشى تامامهن پهرقلىق بولغان ئىككى جىنسـنىڭ  
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ئۆمۈرۋايهت بىلله ئۆتـۈش ئۈچـۈن بىرلىشىشـى ئـارقىلىق     
ــاالش     ــدە تـــ ــگهن ئائىلىـــ ــا كهلـــ ــارتىش،  –ۋۇجۇدقـــ تـــ

ات ـ پـات يـۈز بېرىشـى     چىقىشالماسلىقتهك ئىشالرنىڭ پـ 
بۇنداق مهسـىلىلهر كېلىـپ چىققانـدا، ھهر    . تۇرغانال گهپ

ئىككى تهرەپ بىر ـ بىرىگه چوقۇم ئاز ـ تـوال بولسـىمۇ يـول      
  . قويۇشى كېرەك

بــۇ مېنىــڭ خۇيــۇم، ”: ئهر يــاكى ئايــال بىــر تهرەپــتىن
: دەپ، يهنه بىـر تهرەپـتىن   “قوبۇل قىلمىساڭ، ئامـال يـوق  

ياقتۇرمايمهن، چوقۇم ئۆزگهرمىسـهڭ   بۇ خۇيۇڭنى پهقهتال”
دېسـه، بـۇ ئائىلىـدە ھـوزۇردىن ئېغىـز ئـاچقىلى        “بولمايدۇ
ئهر ـ ئايال بىر ـ بىرىنى توغرا چۈشىنىشى، يهنى   . بولمايدۇ

ئــۆزىنى ئېــرى يــاكى ئايالىنىــڭ ئورنىغــا قويــۇپ كۆرۈشــى، 
پهقهت ئۆزىنىــڭ ئــارزۇ ـ ئىســتىكىنىال ئهمهس، بهلكــى       

ــارزۇ ـ ته    لهپلىرىنىمــۇ ئويلىشــى، خــۇددى  جورىســىنىڭ ئ
چىشــلىق چــاقتهك ھهر ئىككــى تهرەپ پــات ـ پــات ئــۆز ـ      

) ئۆزىــدىن ھېســاب ئېلىشــى(ئــۆزىنى ئــېكهكلهپ تۇرۇشــى 
شــۇنداق قىلغانــدىال، چاقنىــڭ تېخىمــۇ ياخشــى  . كېــرەك

ــۇنداق   ــلىغانلىقىنى، ئائىلىنىــــڭ شــ ــقا باشــ ئايلىنىشــ
ئىللىــــق، ھوزۇرلــــۇق داۋاملىشــــىۋاتقانلىقىنى ھــــېس  

شۇڭا ئائىلىـدە ھهر ئىككـى تهرەپنىـڭ تهڭ كـۈچ     . دۇقىلى
ئهكسىچه، چاقنىڭ بىر تهرىپى . چىقىرىشى بهكمۇ مۇھىم

ــپ   ــدىن چىقىــــ ــاخىرى ئوقىــــ ــه، ئــــ ئېكهكلىنىۋەرســــ
ــتىن     ــر تهرەپـ ــم بىـ ــدىمۇ ھهردائىـ ــدەك، ئائىلىـ كهتكىنىـ
ــىنىش تهلهپ    ــوغرا چۈشـ ــىتىش ۋە تـ ــداكارلىق كۆرسـ پىـ

يــــانلىق قىلىنىۋەرســــه، ھهر ئىككــــى تهرەپ ئۈچــــۈن زى
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بىـــر تهرەپ داۋاملىـــق  . ئـــاقىۋەتلهر كېلىـــپ چىقىـــدۇ  
تهنقىــدكه ئۇچرىســا، كهيپىيــاتى بۇزۇلــۇپ، ئاســتا ـ ئاســتا    

جورىغــا ھهمىشــه . كېســهلچان بولــۇپ قېلىشــى مــۇمكىن
ــىنىڭ    ــدىغان كىشـــ ــى قىلدۇرىـــ ــڭ دېگىنىنـــ ئۆزىنىـــ
شهخســـــىيهتچىلىكى كۈنســـــېرى ئېشـــــىپ، ئـــــاخىرى 

نهتىجىــدە، بــۇ  .توسۇۋالغۇســىز دەرىجىــگه بېرىــپ يېتىــدۇ 
ــۆزى ۋە     ــپ، ئ ــانىيهتچىگه ئايلىنى ــۇر، نهپس كىشــى تويمىغ

  . ئهتراپىدىكىلهرنى پهرىشان قىلىدۇ
ئۇنــدىن باشــقا، ھهمىشــه بىــر تهرەپــنىال كــوچىالش ئــۇ 

ــارا ئاجىزالشــتۇرىۋېتىدۇ     ــارا ـ ب ــۇ . تهرەپنىــڭ كــۈچىنى ب ئ
تهرەپنىڭ غهمخورلۇقىغا ھهقىـقهتهن ئېهتىيـاج چۈشـكهن    

ــۇ تهر ــا، ئــ ــان نهرســــىنىڭ  ۋاقىتتــ ــته تهلهپ قىلىنغــ ەپــ
ئائىلىــدە ئهر ـ ئايــالالر بىــر ـ      . قالمىغــانلىقىنى كۆرىــدۇ

بىرىنى بۇ خىـل ئهھۋالغـا چۈشـۈرۈپ قويۇشـتىن قـاتتىق      
  . ھهزەر ئهيلىشى كېرەك

دەپ “ يوق”قانائهتچان بولۇش، ھهمىشه 
  تۇرۇۋالماسلىق

  

  تۈگىمهس خهزىنىدۇر –قانائهت 
  

ــاجى تۈگىمه  ــاننىڭ ئېهتىيـــ ــدۇئىنســـ ــۇڭا . يـــ شـــ
ــڭ مهلـــۇم چهك  ــىزىش   - ئېهتىياجنىـ ــىنى سـ چېگرىسـ
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ــۆي . مــۇمكىن ئهمهس ماكانســىز، ســهرگهردان كىشــى   –ئ
ــنى      ــۆي تېپىش ــۇدەك ئ ــىنى تىقق ــۇرۇن بېش ــدىن ب ھهممى
ــدىغان    ــۆلهپ ئولتۇرى ــۆۋەن، ئىجــارە ت ئارزۇاليــدۇ؛ كىرىمــى ت
كىشـــى بىـــر نهچـــچه ئېغىزلىـــق ئـــۆي سېتىۋېلىشـــنى  

ئوبـدان كىشـى يـازلىق داچـا     جايى خېلـى   –ئوياليدۇ؛ ئۆي 
ــارالر    ــى بــ ــدۇ؛ داچىســ ــدا بولىــ ــنىڭ كويىــ سېتىۋېلىشــ

قىسقىسـى، ھهر  . ئۇنىڭدىنمۇ چوڭ بىر نهرسـىگه موھتـاج  
تۈنۈگــۈن . كىشــىنىڭ ئــۆزىگه يارىشــا ئېهتىيــاجى بولىــدۇ

ئارزۇلىغــان نهرســه بۈگــۈن ئــادەتتىكى نهرســىگه؛ تۈنۈگــۈن  
اجلىق ئويالپمۇ باقمىغان بىر نهرسـه بۈگـۈن ئهڭ ئېهتىيـ   

پۈتـۈن ئىنسـانىيهتكه ئورتـاق    . نهرسىگه ئايلىنىپ قالىدۇ
. تۇرغــۇزۇش مــۇمكىن ئهمهس “ ئېهتىيــاج تىزىملىكــى ”

ــيهت    ــىگه، دەۋرگه ۋە مهدىنىــ ــاج كىشــ ــۈنكى ئېهتىيــ چــ
  .ساپاسىغا قارىتا ئوخشاش بولمايدۇ

ــۆز ئىمكــانىيىتىگه قارىتــا   ھهركىــم ئېهتىيــاجىنى ئ
ىتى ئېهتىيـاجنى  بهزىدە ئىنساننىڭ ئىمكـانىي . قامدايدۇ

كهلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ، يهنــى ئىمكــانىيىتى بــار كىشــىلهر 
ــى     ــاجلىق ئىكهنلىكىن ــىگه ئېهتىي ــر نهرس ــڭ بى ئۆزىنى

ئــــاخىرقى ھېســــابتا ئېرىشــــكىلى   . ھــــېس قىلىــــدۇ 
بولمايــدىغان، ئىمكــانىيهت يــار بهرمهيــدىغان نهرســىلهرنى  
ئارزۇالپ، غهمگه پاتقاندىن كۆرە، قولدا بـار ئىمكـانىيهتتىن   

مۇۋاپىـــق تـــۈردە پايـــدىلىنىپ، ئېهتىيـــاجلىرىنى    ئهڭ 
ئىلكىــدىكىگه  –قــول . شــۇنىڭغا يارىشــا قامــداش كېــرەك

  . قانائهت قىلىشمۇ بهك مۇھىم
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ئىلكىــدە بارىغــا شــۈكۈر قىلىــش، ھهمىشــه      –قــول 
ــوق” ــم  “ يــ ــلىك الزىــ ــى يېمهســ ــىنىڭ غېمىنــ . نهرســ

ئهجدادلىرىمىز بىزگه كىرىم ۋە ئىسـتېمالدا ئـۆزىمىزدىن   
ــ  ــۆۋەن تۇرىــ ــىلىقتا تــ ــم ۋە ياخشــ ــا، دىغان ، ئىلىــ  بولســ

ئۆزىمىزدىن ئۈستۈن كىشىلهرگه قارىشـىمىزنى تهۋسـىيه   
  . قىلغان
نىڭ باشلىنىش نۇقتىسـى، ھهر دائىـم   “يوق”ۋە “ بار”

ــگه كىشــىلهرگه     ــاز ئىمكــانىيهتكه ئى ــۇ ئ ــدىن تېخىم ئۆزى
قاراش، ئۆز ئىمكانىيىتىنىڭ قىممىتىگه يېتىپ شـۈكۈر  

 –گه ئېســىلىۋېلىپ، غهم قىلىــش، ئۆزىــدە يــوق نهرســى   
ئۆزىدە بولمىغان ”: ئهمما بۇ. غۇسسىغا چۆكمهسلىك الزىم

ــلىق     ــۈن تىرىشماسـ ــۈرۈش ئۈچـ ــا كهلتـ ــىنى قولغـ نهرسـ
ــرەك ــك ئهمهس“ كېـــ ــارزۇ  . دېگهنلىـــ ــىچه، ئـــ  –ئهكســـ

ئىستهكلهرگه ھاالل يولالردىن يېتىش ئۈچۈن تىرىشـىش،  
ئهگهر يېــــتىش مــــۇمكىن بولمىســــا، شــــۇنىڭ بىلهنــــال 

ــا   ھهپىلىشىۋە ــۇللۇقنى مهھرۇملۇققــ ــلىك، يوقســ رمهســ
ــپ،    ــائهت قىلىــ ــا قانــ ــلىق، بارىغــ ــدۇرۇپ قويماســ ئايالنــ
يوقلۇقنىڭمۇ بىر خىـل سـىناق ئىكهنلىكىنـى ئهسـتىن     

  . چىقارماسلىق الزىم
ئۇنــــدىن باشــــقا، ئېهتىيــــاج بىــــلهن ھهشــــهمهت ۋە  

ــرەك   ــدۈرۈش كېـ ــى پهرقلهنـ ــۈنكى بهزى . دورامچىلىقنـ چـ
رى بىـلهن ھهددىـدىن   كىشىلهر ئـېالن ۋە مودىنىـڭ تهسـى   

زىيــادە ئىســتېمالغا ۋە ھهشــهمهتلىك تۇرمۇشــقا مايىــل     
بــۇ ئهھــۋال، كىشــىنى ھهم   . بولــۇپ قېلىشــى مــۇمكىن  

تويمىغۇر قىلىپ قويىـدۇ ھهمـدە ئـۆزى مايىـل بولغـان ۋە      
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ئــازرۇ قىلىــدىغان تۇرمــۇش سهۋىيهســىگه يېــتىش ئۈچــۈن 
ئهنه شـۇنداق تويمىغـۇر ۋە   . تۇيۇق يولالرغا سۆرەپ كىرىـدۇ 

ــتىن ھهزەر   ــپ قېلىشـ ــىلهرگه ئايلىنىـ ــۇق كىشـ دورامچـ
  .ئهيلهش كېرەك
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مۇھهببهتلىك ۋە مهدھىيىلىك  –مېهرى 
  سۆزلهرنى قىلىش

  

ــۆزىڭىزگه ئهمهس   ــزدە ئهمهس تېشــىڭىزدا، ئ ســۆيگۈڭىزىن ئىچىڭى
  جورىڭىزغا ئىپادىلهڭ

  
مۇئـامىله ئهڭ قوپـال    -چىرايلىق ۋە يېقىملىق سۆز 

ىچه، كىچىـــــك كىشـــــىدىن ئهڭ رومانتىـــــك كىشـــــىگ
بــالىالردىن ياشــانغانالرغىچه بولغــان ھهمــمه ئادەمنىــڭ     

 -ئىنســانالر ھهردائىــم ئــازدۇر   . كــۆڭلىنى ســۆيۈندۈرىدۇ 
ــرى  ــۇر مېهـ ــاج   –كۆپتـ ــۆزلهرگه موھتـ مۇھهببهتلىـــك سـ

ــا روھ قېرىمايــــدۇ. بولىــــدۇ ھهر . بهدەن قېرىيــــدۇ، ئهممــ
 –تۇيغۇسى ۋە قىلىق  –ئىنساننىڭ بالىالرغا خاس ھېس 

ــ شــۇڭا، ھهر ئىنســان خــۇددى ســهبىي   . ى بولىــدۇھهرىكىت
بــــــــالىالردەك باشــــــــقىالرنىڭ ســــــــۆيگۈ ۋە مهرھهمهت 

  . كۆرسىتىشىنى ئارزۇ قىلىدۇ
بىرىگه ھهمىشه  -  ئايالالر بىر –ئائىله ئىچىدىمۇ ئهر 

مۇھهببهتلىـــك ســـۆزلهرنى قىلىـــپ تۇرۇشـــى،  –مېهـــرى 
ــان      ــىنىڭ قىلغـ ــى، جورىسـ ــدە بولۇشـ ــى مۇئامىلىـ ياخشـ

ولغـــا كهلتـــۈرگهن نهتىجىلىـــرىگه كـــۆز    ئىشـــلىرىغا، ق
يۇمۇۋالماســــتىن، مهدھىيىلىــــك ســــۆزلهرنى قىلىشــــى 
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شۇنداق قىلغاندىال، ھهر ئىككى تهرەپته ئۆزىنىـڭ  . كېرەك
نهزەرگه ئېلىنىــدىغانلىقى، ئهھمىــيهت بېرىلىــدىغانلىقى، 
قىلغـــــــان ئىشـــــــلىرىنىڭ تهقدىرلىنىـــــــدىغانلىقى   

ــۇ ياخشــى ئىشــالر    ــپ، تېخىم نى ھېسســىياتىنى ئويغىتى
ۋۇجۇدقا چىقىرىشى ئۈچـۈن تـۈرتكه بولىـدۇ، ئـائىله ئىچـى      
مۇناسىۋىتىنى كۈچهيتىپ، يېقىنچىلىق ۋە مـۇھهببهتنى  

  .ئاشۇرىدۇ
 –پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم ئهر 

ــر  ــڭ بىـ ــرى  –ئايالالرنىـ ــرىگه مېهـ ــك  –بىـ مۇھهببهتلىـ
جوراڭنىــڭ «: مۇئــامىله قىلىشــىنى كــۆزدە تۇتقــان ھالــدا

ــا ــهدىقه      ئېغىزىغ ــمۇ س ــا ئاش ــر لوقم ــان بى ــېلىپ قويغ س
  . ①دېگهن» ھېسابلىنىدۇ
ئـــــــانىالر  –ئايـــــــالالرال ئهمهس، ئاتـــــــا  –پهقهت ئهر 

ــا    ــۇ ئات ــتلهرگه، پهرزەنتلهرم ــرى   –پهرزەن ــا مېه  –ئانىالرغ
پهرزەنتلهرنىـڭ  . مۇھهببهتلىـك سـۆزلهرنى قىلىشـى الزىـم    

ئهخالقىــــــــي مۇئــــــــامىلىلىرى مهدھىيىلىنىــــــــپ،   
رۇشــى، ئۇنىــڭ ئــائىله ئۈچــۈن بهكمــۇ     مۇكاپاتلىنىــپ تۇ

مــــۇھىم ئىكهنلىكىنــــى، ئۆزلىرىنىــــڭ ئــــۇنى ياخشــــى  
پـات بىلـدۈرۈپ قويۇشـى ۋە بـۇنى      –كۆرىدىغانلىقىنى پات 

ــرەك   ــى كېـ ــته كۆرسىتىشـ ــۇنداق  . ئهمهلىيهتـ ــا مۇشـ مانـ
ئانىسـىغا ھهم   –مۇھىتتا چوڭ بولغان پهرزەنـت ھهم ئاتـا   

                                                 
  .رىۋايهت قىلغان بۇخارى  ①
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ــا  ــۆزى ئاتــ ــتىگه مېهــــ  –ئــ ــدا پهرزەنــ ــا بولغانــ  –رى ئانــ
  . مۇھهببهتلىك مۇئامىله قىلىشنى ئۆگىنىدۇ

ــرى ” ــۇپراقنى    –مېه ــادلىققا، ت ــازابنى ش ــۇھهببهت ئ م
ئالتۇنغــا، كېســهلنى شــىپاغا، زىنــداننى ســارايغا، بــاالنى      

ــدۇ  ــكه ئايالندۇرىـ ــى رەھمهتـ ــئمهتكه، غهزەبنـ ــۈرنى . نېـ تۆمـ
 –يۇمشـــــاتقان، تاشـــــنى ئېرىتقـــــان نهرســـــه مېهـــــرى  

   .①“مۇھهببهتتۇر

 ىلىسىدىن ئايرىۋەتمهسلىكجورىنى ئائ
  كېرەك

  

  گۈلىن سۆيگهن كىشى ئۇنىڭ تىكىنىگه بهرداشلىق بېرىدۇ
  

ئائىله مۇناسـىۋىتىدە جـورىنى ئائىلىسـىدىن ئايرىـپ،     
بهزى . ئۇنى يالغۇز مهۋجـۇدىيهت دەپ قارىماسـلىق كېـرەك   

ــنىڭ      ــۇ ئىش ــى ب ــدىن، بهلك ــهۋەبلهر تۈپهيلى ــمهس س ئهرزى
ن، قېينىئانا بىـلهن  مهسىله(تهبىئىتىدىن بولسا كېرەك 

 –، ئىككــى تهرەپ بىــر  )كېلىننىــڭ چىقىشالماســلىقى 
بىرىنىڭ ئائىلىسـىنى ياقتۇرمايـدىغان، بىـزار بولىـدىغان     

گهرچه ھهقلىق بولسىمۇ، بىـر  . ئهھۋالالر كېلىپ چىقىدۇ
تهرەپ يهنه بىر تهرەپنىڭ ئۆز ئائىلىسى ھهققىـدە قىلغـان   

                                                 
  .ا جااللىددىن رۇمىمهۋالن  ①
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ــاتتىق    ــىگه ق ــال مۇئامىلىس ــاكى قوپ ــۆز ي ــان س ــا  يام خاپ
بۇ خاپىلىق ئۇزۇن مۇددەتكىچه ئۇنتۇلمايدۇ ۋە پات . بولىدۇ

ــدۇ   – ــپ تۇرى ــات تهكىتلىنى ــائىلهم   ”. پ ــڭ ئ ــهن مېنى س
ــد  ــدە مۇنـ ــائىلهمگه    –اق ھهققىـ ــدىڭ؛ ئـ ــداق دېگهنىـ مۇنـ

  .“...مۇنداق مۇئامىله قىلغانىدىڭ
ــر  –ئهر  ــالالر بىـ ــتىن   –ئايـ ــى جهھهتـ ــرىگه ئىككـ بىـ

ىسـى، بىـر تهرەپ   بىرىنچ. ھېسداشلىق قىلىشـى كېـرەك  
ــامىله قىلىنىشــىنى    ــداق مۇئ ــڭ ئائىلىســىگه قان ئۆزىنى

ــا   ــۇ قارشـــى تهرەپنىـــڭ ئائىلىســـى، ئاتـ ــا، ئۆزىمـ  –خالىسـ
ــم   ــى الزىــ ــامىله كۆرسىتىشــ ــۇنداق مۇئــ ــىغا شــ . ئانىســ

ئىككىنچىســى، ئهر تهرەپ كۈنلهرنىــڭ بىرىــدە ئۆزىنىڭمــۇ 
كۈيئــوغلى بولىــدىغانلىقىنى، ئايــال تهرەپمــۇ كۈنلهرنىــڭ  

ئۆزىگه كېلىن كېلىدىغانلىقىنى ئويلىشى ۋە شـۇ  بىرىدە 
كۈنى ئۆزىگه قانداق مۇئامىله قىلىنىشىنى خالىسا، ئۆزى 
ــدىن ئېتىبــارەن       ــۇل يــاكى كــېلىن بولغــان كۈن كۈيئوغ

ــا ( ــىغا –قېينىئاتـ ــدە ) قېينىئانىسـ ــۇنداق مۇئامىلىـ شـ
“ تۆت ئاتىنىڭ ھهققـى بىـردۇر  «: كونىالر. بولۇشى كېرەك

خـۇددى   نىئانىسـى  –ىنىڭ ئاتـا  دېيىش ئارقىلىق، جورىس
ئانىسىدەك كۆرۈشى كېرەكلىكىنى نهسىههت  –ئۆزى ئاتا 
  . قىلغان
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  بولۇشى كېرەك“ بىز”

  

  ...ھهممىمىز بىرىمىز ئۈچۈن، بىرىمىز ھهممىمىز ئۈچۈن
  

“ بىـز ”لىكـتىن قۇتۇلـۇپ،   “مهن”ئائىله ئهزالىرىنىڭ 
ــائىله ســائادىتىگه بىۋاســىته    ئۇقــۇمىنى ئۆزلهشتۈرۈشــى ئ

پوزىتسىيىسى ئائىلىگه “ سهن”ۋە “ مهن”. تكه بولىدۇتۈر
  .ھوزۇر ئېلىپ كهلمهيدۇ، بهلكى ئائىلىنى ۋەيران قىلىدۇ

ــائىله ــا : ئ ــات    –ئات ــاق ھاي ــا ۋە پهرزەنتلهرنىــڭ ئورت ئان
ئازىيىـــپ، ئۇنىـــڭ “ مهن”مهيـــدانى بولـــۇپ، بـــۇ مهيدانـــدا 

: ئايـالالر ئارىسـىدا   –ئهر . ئېلىشى كېرەك“ بىز”ئورنىنى 
ــ” ــىنام،    مېنى ــڭ ماش ــىم، مېنى ــڭ مائاش ــۇم، مېنى ڭ پۇل

مېنىڭ ئۆيۈم، مهن تاپـاۋەت قىلـدىم، مهن پىشـۇردۇم، مهن    
دېگهنـدەك سـۆزلهرنىڭ ئـورنى ۋە    “ تازىلىدىم، مهن قىلـدىم 

مهيلى ئهر  –ئائىله كىرىمى . قىممىتى بولماسلىقى الزىم
ياكى ئايال تهرىپىدىن ۋەيـاكى ھهر ئىككىسـى تهرىپىـدىن    

ئائىلىنىڭ ئورتاق رىزقـى   –غان بولمىسۇن تاپاۋەت قىلىن
بولۇپ، ھهركىمنىڭ ئېهتىياجى ئائىله ئىچىدىكى ئورتاق 

ــارقىلىق قامدىلىشــى، ئهر   ــارار ئ ــتلهر   –ق ــال ۋە پهرزەن ئاي
ــى ”ئارىســىدا  ــادالهت تۇيغۇس ــۇدە  “ئ ــدىغان بىه ــى زېدىلهي ن

  .چىقىمالردىن ھهزەر قىلىنىشى الزىم
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 –ىمىنـى بىـر   چىق –ئايال ئائىلىنىـڭ كىـرىم    –ئهر 
ــر   ــلىقى، بىــ ــدىن يوشۇرماســ ــڭ خهج  –بىرىــ  –بىرىنىــ

خىراجىتىگه توال ئارىلىشىۋېلىپ، قارشى تهرەپنىـڭ بهزى  
ئېهتىيـــــاجلىرىنى مهخپىـــــي قامدىشـــــىغا ســـــهۋەب    

ــم ــراجىتىگه  . بولماســلىقى الزى چــۈنكى جورىڭىزنىــڭ خى
بارا سىزدىن يوشـۇرىدىغان   –ئارىلىشىۋەرسىڭىز، ئۇمۇ بارا 

ھهددىدىن زىيادە خىـراجهت قىلىنمىسـىال،    .بولۇپ قالىدۇ
ــۇش بىــلهن بىــرگه، ئهر ۋە   –كــۆڭلى  كۆكســىنى كهڭ تۇت

ئايالالرنىـــڭ ئېهتىياجىنىـــڭ ئوخشـــىمايدىغانلىقىنىمۇ 
  . ئهستىن چىقارماسلىق الزىم

ئــــۆز بېشــــىمچىلىق _ بولــــۇش “ بىــــز”ئائىلىــــدە 
قىلماســـلىقنى، ئورتـــاق قـــارار ئـــېلىش ۋە جورىســـىنىڭ 

سېلىشنى، ھهر ئىككـى تهرەپنىـڭ ئـارزۇ    سۆزىگىمۇ قۇالق 
. ئىستهكلىرىگه تهڭ ئېتىبار بېرىشـنى تهلهپ قىلىـدۇ   –

 –بىــرلىكته قــارار بېرىــپ، بىــرلىكته ھهرىــكهت قىلىــش 
ھهر ئىككى تهرەپنىڭ ئۆزىگه بولغان ئىشهنچىنى ئاشۇرۇپ، 

يېڭى پىكىرلهرنىڭ مهيدانغا كېلىشـىگه تـۈرتكه    –يېڭى 
  . بولىدۇ

ــ اجالرنى قامداشــــــتا بىــــــر ئىســــــتهك ۋە ئېهتىيــــ
مهســـىلهن، تامـــاق . تهرەپلىمىلىـــك بولماســـلىق الزىـــم

ئهتكهنـــــدە، ھهر دائىـــــم بىـــــر تهرەپـــــنىڭال ياخشـــــى     
ــڭ    ــر تهرەپنىـ ــى يهنه بىـ ــدىغانلىرىنى ئهمهس، بهلكـ كۆرىـ
ــاياھهتكه    ــتىش؛ س ــاقلىرىنىمۇ ئې ــدىغان تام ياخشــى كۆرى
ــڭ ھهۋەس ۋە   ــى تهرەپنىـــــــ ــدا، ھهر ئىككـــــــ چىققانـــــــ

. دە تۇتقان ھالدا پىالن تۈزۈش كېرەكقىزىقىشلىرىنى كۆز
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ئهگهر ھهر ئىككــى تهرەپنىــڭ ئىســتهك ۋە ئېهتىيــاجىنى  
ــۆۋەت      ــا، ن ــانىيهت بولمىس ــقا ئىمك ــا قامداش ــرال ۋاقىتت بى

بىرى دېڭىزنى، يهنه بىرى تاغ ۋە . بىلهن ئورۇنالشقا بولىدۇ
يايالقالرنى ياخشى كۆرسه، بىر قېتىمدا دېڭىزغا، يهنه بىـر  

خىـزمهت  . ايالققـا سـاياھهت قىلسـا بولىـدۇ    قېتىمدا تاغ، ي
تالالشــتىن تارتىــپ ئولتۇرىــدىغان مهھهللىگىــچه بولغــان 
ــاي، ھهر      ــۆزدە تۇتم ــى ك ــرال تهرەپن ــارارالردىمۇ بى ــارلىق ق ب

ئىســتهكلىرىگه تهڭ ئېتىبــار  –ئىككــى تهرەپنىــڭ ئــارزۇ 
قاندا، تيچۈنكى ئائىله دېمهك، مۇنداقچه ئې. بېرىش كېرەك

  .لىق دېمهكتۇرشهخسىيهتچى بولماس

  

  مۇناسىۋەت يوللىرى ئوچۇق بولۇشى الزىم

  

  ئاراڭالرغا سېپىل سوقماي، كۆۋرۈك سېلىڭالر
  

ــىۋەت   ــاغالم   -ياخشــى مۇناس ــالهت، س ــىلىك كام كىش
ــۇھىم    ــۇ مـ ــۈن بهكمـ ــى ئۈچـ ــائىله بهختـ ــاالقه ۋە ئـ ھهر . ئـ

كىشىنىڭ ئۆز خاراكتېرىغا مۇناسىپ مۇناسىۋەت شـهكلى  
ن، ئۆز ئـارا مۇناسـىۋەت يولىنىـڭ    قانداقال بولمىسۇ. بولىدۇ

  . ئورنىتىلىشى بهكمۇ مۇھىم
ــا      ــلهن ئاتـ ــدى بىـ ــدە، ئالـ ــائىله ئىچىـ ــڭ  –ئـ ئانىنىـ

ئانــا  –ئهگهر ئاتــا . مۇناســىۋىتى كۈچلــۈك بولۇشــى كېــرەك
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ئىســــتهكلىرى ۋە  –بىــــرىگه ئۆزىنىــــڭ ئــــارزۇ  –بىــــر 
ئېهتىيــــاجلىرىنى ئوچــــۇق ۋە ســــهمىمىي ئېيتالىســــا، 

ــۇالردىن   ــۇ ئ ــوللىرىنى  پهرزەنتلهرم ــش ي ــىۋەت قىلى مۇناس
چۈنكى ئائىله ئىچىـدىكى مۇناسـىۋەت شـهكلى    . ئۆگىنىدۇ

ئــائىله . ئانىــدىن پهرزەنــتكه ئــۆز ئهينــى يۇقىــدۇ     –ئاتــا 
ــۇيلىرى      ــان خ ــاكى يام ــى ي ــڭ ياخش ــدىن بىرىنى ئهزالىرى

ئانىنىـڭ   –ئاتـا  . باشقىالرغا بىۋاسىته تهسىر كۆرسىتىدۇ
گه ياخشـى تهسـىر   قويۇق، يېقىن مۇناسىۋىتى پهرزەنتلىرى

كۆرســـىتىپال قالمـــاي، پهرزەنتىنىـــڭ ئـــۆزى ۋە باشـــقىالر 
ــابىلىيىتىنى   بىـــــــلهن مۇناســـــــىۋەت قىلىـــــــش قـــــ

  .دۈرۈشىگه تۈرتكه بولىدۇليېتى
كىشىلىك مۇناسىۋەتته دىققهت قىلىشقا تېگىشـلىك  
ئامىلالر بار بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدە مهسلىههت سـېلىش،  

، چۈشـىنىش ۋە  قارشى تهرەپنىڭ سـۆزىگه قـۇالق سـېلىش   
ئـائىله  .   پىكىر بىرلىكى ھاسىل قىلىش بهكمۇ مـۇھىم 

ــر   ــرى بى ــۇھىتى     –ئهزالى ــىش م ــلهن پاراڭلىش ــرى بى بى
ھاسىل قىلىپ تۇرۇشى، بىرى گهپ قىلىۋاتقاندا، قالغىنى 
ئۇنىڭ سۆزىنى زەڭ سېلىپ ئاڭلىشى، ئۇنىڭ سۆزلىرىنى 
ــۈن      ــڭ ئۈچ ــى، بۇنى ــكه تىرىشىش ــۆڭلىنى چۈشىنىش ۋە ك

  . بىرىگه ھېسداشلىق قىلىشى الزىم –بىر ھهردائىم 
ھهممىدىن مۇھىمى، ئىنسان غهزەپلهنـگهن ۋاقىـتالردا   
باشقىالر بىلهن كۆرۈشمهسلىكى، پاراڭالشماسلىقى الزىـم،  
ئهكســىچه بولغانــدا، مۇناســىۋەتنىڭ پايدىســىدىن زىيىنــى 

ســۆز جهريانىــدا بىراۋنىــڭ  . ئېشــىپ كېتىشــى مــۇمكىن 
ــۈزىگ  ــاكى قۇســۇرىنى ي ه ئۇرىۋەرمهســلىك، ئهگهر خاتاســى ي
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خاتـــالىقىنى كۆرسىتىشـــكه تـــوغرا كهلســـه، باشـــقىچه     
ســۆز قىلىۋاتقــان . ئىپــادىلهر بىــلهن بىلدۈرۈشــى كېــرەك 

كىشى چىرايلىق سۆزلهرنى قىلىشى، خۇشچىراي بولۇشى، 
ئاڭلىغۇچىمۇ ئوخشاش مۇئامىله بىلهن جاۋاب قايتۇرۇشـى  

  . ھۆرمهتكه ئېتىبار بېرىشى كېرەك –ۋە ئىززەت 
ــات     ــاالقىنى قان ــائىي ئ ــهتته ئىجتىم ــداق پۇرس ھهرقان

ئــۆيگه كىــرىش ۋە چىقىــش جهريانىــدا . يايــدۇرۇش كېــرەك
 –ئـــائىله ئهزالىـــرى ئوتتۇرىســـىدا بولـــۇپ ئـــۆتكهن ســـۆز  

ــىتى   ــى پۇرسـ ــۇ ئاالقىنىـــڭ ئهڭ ياخشـ ــامىلىلهرمۇ بـ مۇئـ
ئۆيگه كىرگهن كىشى ئـۆي ئىچىـگه سـاالم    . ھېسابلىنىدۇ

ئــــۇنى خۇشــــچىراي  بېرىــــپ كىرىشــــى، ئــــۆي ئىچىمــــۇ
: ئۆيدىن چىققان كىشـى ئـۆي ئىچىـگه   . كۈتۈۋېلىشى الزىم

: دېيىشــنى، ئــۆي ئىچىمــۇ ئۇنىڭغــا   “ ئالالھقــا ئامــانهت ”
ئـــالالھ ئىشـــلىرىڭىزنى ئوڭۇشـــلۇق  خـــوش، –خهيـــرى ”

دەپ جــاۋاب بېرىشــنى ئېغىــر كۆرمهســلىكى    “ قىلســۇن
  . كېرەك

ــر      ــدە بى ــان ئائىلى ــۈپ قالغ ــاالقه ئۈزۈل ــائىي ئ ئىجتىم
بۇنــداق ئــائىله . ىلىغــان مهســىله كېلىــپ چىقىــدۇ مۇنچ

ئهزالىرىنىڭ پسىخولوگىيىسى بۇزۇلىـدۇ، پهرزەنـتلهر ئـۆز    
ــارزۇ   – ــهنمهيدىغان، ئــ ــۆزىگه ئىشــ ــتهكلىرىنى  –ئــ ئىســ

ئـائىله ئهزالىـرى   . ئىپادىلىيهلمهيدىغان بولۇپ يېتىلىـدۇ 
ئىســتهكلىرىنى  –پىكىــر، ئــارزۇ  –تۇيغــۇ، ســۆز  –ھــېس 

ــۇش ۋە  ــا قويـ ــتا  ئوتتۇرىغـ ــر ئالماشتۇرۇشـ ــارا پىكىـ ــۆز ئـ ئـ
ئائىلىـدە ئـۆز ئـارا توقۇنـۇش،     . قىيىنچىلىققا دۇچ كېلىدۇ

شۇڭا ئائىله ئىچىـدە پىكىـر   . ماجىرا كۆپىيىدۇ –جېدەل 
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ــاچقىلى       – ــۆز ئ ــائادىتىدىن س ــائىله س ــا، ئ ــاالقه بولمىس ئ
  . بولمايدۇ
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  ئورتاقلىشىش

  

  .بىرلهشكهن ئۇزار، بىرلهمشىگهن توزار
  

ئانــا بىــلهن پهرزەنــتلهر    –ال ھهم ئاتــا ئايــ –ھهم ئهر 
ــالالر  –ئهر . ئارىســىدا ئورتاقلىشــىش بولۇشــى كېــرەك  ئاي

ئوتتۇرىســـــىدىكى ئورتاقلىشـــــىش ئـــــۆي ئىشـــــلىرى ۋە 
مهسئۇلىيهت، جىنسىي مۇناسـىۋەت، ئىقتىسـادىي ئهھـۋال    

ــۆز ئىچىــگه ئالىــدۇ  ــارلىقالرنى ئ ــالالر بىــر  –ئهر . قات  –ئاي
ــڭ مهســــــــىلىلىرىنى ئورتاق  لىشــــــــىش ۋە بىرىنىــــــ

ــدەك،    ــداش ئۈچــۈن ۋاقىــت ئايرىغان ــاجلىرىنى قام ئېهتىي
بىرلىكته كۆڭۈل ئېچىش ۋە مهنىلىك ئىشالرنى قىلىـش  

ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ   . ئۈچۈنمۇ ۋاقىت ئاجرىتىشـى كېـرەك  
ــا ــهللهم مهن   ”: ئهنه ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

بىـــــلهن يۈگۈرۈشـــــته مۇسابىقىلهشـــــتى، مهن ئـــــۇنى    
دېمهك، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ . دېگهن ①“ميېڭىۋالدى

ئايالى بىـلهن يۈگۈرۈشـته مۇسابىقىلىشـىپ، ئۆزىنىـڭ ۋە     
ــان  ــۆڭلىنى ئاچقـ ــڭ كـ ــا  . ئايالىنىـ ــن يولغـ ــۇ يهردىـ مۇشـ

ئايـالالر ھهرخىـل پائـالىيهتلهر     –چىقىدىغان بولساق، ئهر 

                                                 
 .رىۋايهت قىلغان ئهبۇ داۋۇد ①
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ــر   ــارقىلىق بى ــت ئاجرىتىشــى، ئىــش    –ئ ــرىگه ۋاقى  –بى
ىشىشى، كۆڭۈل ئېچىش ئۈچۈن پائالىيهتلهرگه بىلله قاتن

  .بولسىمۇ، ئورتاق مۇھىت يارىتىشى الزىم
ــوي قىلغانــدا  كــۈنلهردە بىلــله  يامــان  –ياخشــى ”: ت

دېيىشكهندەك، ئائىله ئهنه شۇنداق ئورتـاق  “ بولۇش ئۈچۈن
ــات  ــۇپ، ئهر  ھايـ ــدانى بولـ ــاللىق ۋە   –مهيـ ــالالر خۇشـ ئايـ

 .بىـرى بىـلهن ئورتاقلىشـىپ ياشـايدۇ     –ئازابلىرىنى بىـر  
ــۇالر ” ــان قۇت ــى ئېيتق ــال   “دەردىن ــگهن ماق تهمســىل  –دې

  . ئائىلىدىكى مۇناسىۋەتلهرگه بهكمۇ باپ كېلىدۇ
ئايالالر ئارىسىدىال ئهمهس،  –ئورتاقلىشىش پهقهت ئهر 

. ئانا بىلهن پهرزەنتلهر ئارىسـىدىمۇ بولۇشـى كېـرەك    –ئاتا 
ــا  ــرى     –ئاتـ ــان مېهـ ــتىگه بولغـ ــۆز پهرزەنـ ــڭ ئـ  –ئانىنىـ

ۋاقىـــت  مهخســـۇسىپـــادىلهش ئۈچـــۈن، مـــۇھهببىتىنى ئ
ئاجرىتىـــپ، پهرزەنتـــى ياخشـــى كۆرىـــدىغان ئىشـــالرنى     

ــ  ــرلىكته قىلىش ــۈك    ىبى ــله كۆڭۈلل ــلهن بىل ــڭ بى ، ئۇنى
ــرەك  ــت ئۆتكۈزۈشــى كې ــك  . ۋاقى ــتلهرگه قىممهتلى پهرزەن

كېچهك ئېلىـپ   –سوۋغات، ئويۇنچۇق، ماركىلىق كىيىم 
بېــــرىش بىلهنــــال ئــــۇنى ياخشــــى كۆرىــــدىغانلىقىنى     

ــاد ــدۇئىپـ ــزدا . ىلىگىلى بولمايـ ــقا، ئېغىـ ــدىن باشـ : ئۇنىڭـ
دەپـــال قويـــۇش پهرزەنتنـــى “ ســـېنى ياخشـــى كـــۆرىمهن”

بــالىالر بىــلهن . يېتهرلىــك دەرىجىــدە خۇشــال قىاللمايــدۇ
: مهســىلهن(بىلــله ئويــۇن ئوينــاش، ئاالھىــدە كــۈنلهردە     

ئۇالرنىڭ يېنىدا بولۇش ) بايرام، تهتىل كۈنلىرى –ھېيت 
هردە بــالىالر قىممهتلىــك ھهدىــيه ئاالھىــدە كــۈنل. كېــرەك

ئانىسىنىڭ  –كېچهكلهردىن بهكرەك ئاتا  –ياكى كىيىم 
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شــــــهپقىتىگه  –ئــــــۆزىگه كۆرســــــىتىدىغان مېهــــــرى 
بىلــله ۋاقىــت ئۆتكــۈزۈش ۋە بىــر . ئېهتىيــاجلىق بولىــدۇ

نهرسىلهرنى ئورتاقلىشىش ئۈچۈن، كىتـاب ئوقـۇش، ئويـۇن    
سـۇس  سـاياھهت قىلىـش دېگهنـدەك مهخ    –ئويناش، سهيله 

تامــــاق ۋاقىتلىرىــــدىمۇ . ۋاقىــــت ئــــاجرىتىش كېــــرەك
مۇمكىنقهدەر بىلـله بولـۇش كېـرەك، چـۈنكى كىشـىنىڭ      
ئائىله مېهـرى ۋە ئىللىقلىقىنـى ھـېس قىلىـدىغان ئهڭ     

  .مۇھىم ۋاقتى تاماق ۋاقتىدۇر

  خۇشپېئىل بولۇش

  

  .بۇ دۇنيادا باقىي قالىدىغىىن خۇشخۇي سادادۇر
  

هلكى ئۆمۈرۋايهت بىلله ئائىله مهلۇم مهزگىل ئهمهس، ب
 60 – 50ئائىله ھايـاتى  . بولۇش شهرتى ئۈستىگه قۇرۇلىدۇ

. يىل، ھهتتـا ئۇنىڭـدىنمۇ ئـۇزۇن داۋاملىشىشـى مـۇمكىن     
 –بۇنچىۋاال يىل بىلله ئۆتمهكچى بولغـان كىشـىلهر سـۆز    

بىرىگه خۇشپېئىل بولۇشى، جورىسـىغا   –مۇئامىلىدە بىر 
ى قىلىشــى، ئــۆزى ئــۆزى ئاڭالشــنى ياقتۇرىــدىغان ســۆزلهرن

خالىمايدىغان سۆزلهرنى قىلىشتىن ھهزەر ئهيلىشـى، بىـر   
بىرىنــى يېقىمســىز لهقهمــلهر بىــلهن چاقىرماســلىقى،  –

ــرەك     ــلىكى كې ــلهن سۈپهتلىمهس ــۆزلهر بى ــامۇۋاپىق س . ن
چــۈنكى ھــېچكىم ھاقارەتلىــك ۋە كۆڭــۈل رەنجىتىــدىغان 
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سۆزلهرنى ئاڭالشـنى، قوپـال مۇئـامىلىگه دۇچـار بولۇشـنى      
ــدۇخال ــۆز . ىمايـ ــداق سـ ــىنىڭ  –بۇنـ ــامىلىلهر كىشـ مۇئـ

مىخ ”: كونىالر. قهلبىدە ساقايماس جاراھهت پهيدا قىلىدۇ
گهرچه تهرەپــلهر . دەپــتىكهن“ ، ئىــزى قالىــدۇ ســىمۇچىق

مۇئامىلىــدىن كــۆڭلى  –يارىشـىپ قالســىمۇ، قوپــال سـۆز   
رەنجىگهن كىشى بۇنى ئهسال يادىدىن چىقىرالمايدۇ ۋە ھهر 

 –غىنىدا، قارشى تهرەپكه بولغان ئىززەت قېتىم ئهسكه ئال
ھۆرمهت تۇيغۇسى سۇسلىشىپ، جهھلى قاتىـدىغان بولـۇپ   

مۇئــامىلىلهر قــانچه كــۆپ بولســا،  –بۇنــداق ســۆز . قالىــدۇ
ئىنسان كۆڭلىـدە قالدۇرىـدىغان جـاراھهت شـۇنچه ئېغىـر      

خۇددى تاختاي ئۈستىدىكى مىخ ئىزى قانچه كـۆپ  . بولىدۇ
ۇشى شـۇنچه ئاسـان بولغىنىـدەك    بولسا، ئۇ تاختاينىڭ سۇن

ياكى توختىماي چۈشكهن تامچىنىڭ تاشنى تېشـىۋېتىش  
بارا ساقايماس  –ئېهتىماللىقى بولغىنىدەك، يۈرەكمۇ بارا 

  . جاراھهت بىلهن تولۇپ كېتىدۇ
مۇئامىلىدە بولۇش كىشىنىڭ  –ھهردائىم قوپال سۆز 

ئېتىبـارىنى چۈشـۈرىۋېتىدۇ، ھـالبۇكى، كىشـى      –ئىززەت 
ــززەت ــراپ،    – ئى ــىچه ئاس ــدىن كېلىش ــۆرمىتىنى قولى ھ

ــم  ــى الزىــ ــىتىلگهن  . قوغدىشــ ــدا كۆرســ ــائىله ھاياتىــ ئــ
خۇشپېئىل، يېقىملىق مۇئامىله ھهر ئىككـى تهرەپنىـڭ   

 –مـۇھهببهت ۋە ھـۆرمهت    –بىرىگه بولغان مېهـرى   –بىر 
  .ئېتىبارىنى ئاشۇرۇپ بارىدۇ
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  پاكىزە بولۇش كېرەك

  

ھارامـدىن  . (ىن دوسـت تۇتىـدۇ  ھهقىقهتهن تهۋبه قىلغۇچىالرهللا ا�
  . ①�ۇپاك بولغۇچىالرىن ھهقىقهتهن دوست تۇتىد) ۋە نىجاسهتتىن

  
ئائىلىدە تازىلىقىنى ئومۇمىي ۋە خۇسۇسـىي تـازىلىق   

ئـــائىله ئهزالىرىنىـــڭ . دەپ ئىككىـــگه ئايرىشـــقا بولىـــدۇ
ــۇ ئاشــخانا،     ــازىلىقى، بولۇپم ھهممىســى ئۈچــۈن ئۆينىــڭ ت

تازىلىق . قى بهكمۇ مۇھىممۇنچا ۋە ھاجهتخانىنىڭ تازىلى
ئالدى بىـلهن پـاكىزلىق ۋە سـاالمهتلىك ئۈچـۈن، ئۇنـدىن      
قالسا، پسىخولوگىيىلىك ئـامىلالر ئۈچۈنمـۇ مـۇھىم دەپ    

پاكىز بولسىمۇ، بىسهرەمجان، ھاۋاسى بۇلغانغان . قارىلىدۇ
. ئۆيلهرمۇ كىشىنى بىئىختىيار ھالدا بۇرۇختۇرما قىلىدۇ

لهردە ئومـۇمىي تـازىلىق   شۇڭا ئـائىله ھـوزۇرى ئۈچـۈن ئـۆي    
كېرەكلهرنى سهرەمجان تۇتـۇش   –قىلىپ تۇرۇش ۋە نهرسه 

ئـــۆينى تازىلىغـــان يـــاكى سهرەمجانالشـــتۇرغان  . كېـــرەك
كىشىگه مىننهتدارلىق بىلدۈرۈلۈشـى ۋە ئۆينىـڭ پـاكىز    
تۇتۇلۇشى ئۈچـۈن ھهممهيـلهن ئاالھىـدە دىقـقهت قىلىشـى      

                                                 
  .ئايهتنىڭ بىر قىسمى – 222سۈرە بهقهرە،   ①
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،  “داشقوغـ ”چۈنكى پاكىز ۋە سـهرەمجان مـۇھىتنى   . الزىم
  .قا ئوخشاشال مۇھىم“بهرپا قىلىش”ئۇنى 

ئومــۇمىي تازىلىقتــا دىقــقهت قىلىشــقا تېگىشــلىك     
نۇقتىدىن بىرى شۇكى، ئىنسان ھهددىدىن زىيادە چىـچهن  

ھهددىــدىن . يــاكى بهكــال بولۇمســىز بولماســلىقى كېــرەك 
زىيـــادە پـــاكىزلىق باشـــقىالرنى خـــۇددى بولۇمســـىزلىققا 

، بىئارام قىلىپ قويۇشـى  ئوخشاشال دىلىغۇللۇققا سېلىپ
شۇڭا ئائىله ئهزالىـرى ئـۆينى تـازىالش ۋە پـاكىز     . مۇمكىن

تۇتـــۇش ئۈچـــۈن چامىنىـــڭ يېتىشـــىچه تىرىشـــچانلىق  
 –بىرىنىــڭ مىــجهز  –كۆرســىتىش بىــلهن بىــرگه، بىــر  

ــم  ــلىقى الزىـ ــدىن چىقارماسـ ــاراكتېرىنى يادىـ ــائىله . خـ ئـ
سـىز  ئهزالىرىدىن بىرى پاكىز ۋە رەتلىك، يهنه بىرى بولۇم

بولۇپ قالسا، ئارىدا زىددىيهت پهيدا بولۇپ، ئائىله ھوزۇرىغـا  
شۇنى ئهستىن چىقارماسـلىق الزىمكـى،   . زىيان يهتكۈزىدۇ

ــڭ ئاساســى    ــاالمهتلىك ۋە ھوزۇرنى ــۈن س ــۇلمانالر ئۈچ مۇس
ــاكىزلىق   ــابلىدىغان پ ــهرتلىرىدىن   –ھېس ــڭ ش ئىماننى

  .بىرىدۇر
ــازىلىق بهدەن، چــاچ    –ســاقال، ئېغىــز  –خۇسۇســىي ت

. كېچهك تازىلىقىدىن تهشكىل تاپىـدۇ  –چىش ۋە كىيىم 
خۇسۇسىي تازىلىقمۇ خۇددى ئومۇمىي تازىلىققـا ئوخشـاش   
ــلىق     ــڭ ئاساســـ ــۈل ھوزۇرىنىـــ ــاالمهتلىك ۋە كۆڭـــ ســـ

ھېچكىم ئـۆز جورىسـىنىڭ   . ئامىللىرىدىن ھېسابلىنىدۇ
چىشلىرى تازىالنماي سارغىيىپ، سېسىپ كهتكهن، پۇراپ 

المىغـان، مهيـنهت ۋە قااليمىقـان؛    تۇرىدىغان؛ چـاچلىرى تار 
ــۇراپ     ــكهن، تهر پ بهدىنــى يۇيۇلمــاي قاســماق بېســىپ كهت
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ــيىم   ــدىغان؛ كى ــىنى   –تۇرى ــرى رەتســىز بولۇش كېچهكلى
ــدۇ ــر  –ئهر . خالىمايـ ــڭ بىـ ــمهت  –ئايالنىـ ــرىگه قىمـ بىـ

ــلهن      ــۇ بىـ ــهرت ئهمهس، سـ ــى شـ ــر پۇرىشـ ــالىق ئهتىـ باھـ
ھهم  بــۇ، ھهم ئــۆزىگه. ســوپۇننىڭ پــۇرىقى كۇپــايه قىلىــدۇ 

ــى   ــڭ ئىپادىســــ ــان ھۆرمهتنىــــ ــقىالرغا قىلىنغــــ باشــــ
  .ھېسابلىنىدۇ

ــال  ــا (ئاي ــاكى ئان ــۇرۇق ) ي ــۇ   –ئ ــانلىرىنى، بولۇپم تۇغق
كۆزى قاسماق باسقان ھالـدا ئهمهس، بهلكـى    –ئېرىنى يۈز 

ــاك  ــلهن    –پ ــرى بى ــازىلىق كىيىملى ــان؛ ت ــاكىز يۇيۇلغ پ
ئهمهس، پـــاكىزە كىيىملىـــرى بىـــلهن؛ تامـــاق يـــاكى تهر 

ىلهن ئهمهس، سۇ، سوپۇن ۋە كولون سـۈيى پـۇرىقى   پۇرىقى ب
 –بىــلهن؛ چاڭگــا بــاش بىــلهن ئهمهس، چىرايلىــق يۇيــۇپ 

ــى     ــۇلغۇن، چىلتىكـ ــى سـ ــلهن؛ چىرايـ ــاچ بىـ ــان چـ تارالغـ
ــدا ئهمهس، بهلكــى رەتلىــك ۋە چىرايلىــق   ســۆكۈلگهن ھال

ــم  ــى الزىـ ــى  . كۈتۈۋېلىشـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ
ــهللهم ــايتقىنىڭ «: ۋەســ ــهپهردىن قــ ــا ســ الردا، ئۆيۈڭالرغــ

ئــائىلهڭالردىكىلهر چــاچلىرىنى  . تۇيۇقســىز كىــرمهڭالر 
تاراپ، ئۆزىنى ئوڭشىۋالسۇن ۋە قىلىدىغان تازىلىقى بولسـا  

دېـــيىش ئـــارقىلىق، ئايالنىـــڭ ئېرىنـــى » !قىلىۋالســـۇن
ــپ     ــان قىلىـ ــى بايـ ــى كېرەكلىكىنـ ــداق كۈتۈۋېلىشـ قانـ

ــدا، ھهم دۇن . بهرگهن ــال ئېرىنــى شــۇنداق كۈتۈۋالغان ــا ئاي ي
ســـائادىتى ھهم پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ســـۆزىگه 
ئهمهل قىلغانلىقىدىن ئاخىرەت سـائادىتى ئۈچـۈن ئهجىـر    

ئهرلهرنىـڭ ئۆيـدە ئايـالىنى كۈتۈۋېلىشـى     . قىلغان بولىـدۇ 
ــۆزى ھهم ئايالىغــا    بىنورمــال ئىــش بولســىمۇ، ئۇمــۇ ھهم ئ
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ھــۆرمىتى ئۈچــۈن ئومــۇمىي تازىلىققــا   –بولغــان ئىــززەت 
ىلىــش بىــلهن بىــرگه، ئۆزىنىــڭ خۇسۇســىي     رىئــايهت ق

  .تازىلىقىغىمۇ ئاالھىدە دىققهت قىلىشى كېرەك
كۆز، مېڭه ۋە يۈرەك تازىلىقنىـڭ بىۋاسـىته تهسـىرىگه    

كۆز فوتـو ئاپپاراتىغـا ئوخشـاش بولـۇپ، كـۆرگهن      . ئۇچرايدۇ
يـۈرەك بـۇ   . نهرسىسىنى سۈرەتكه تارتىپ، مېڭىگه يولاليدۇ

مـېڭىگه يولالنغـان   . دۇرىدۇكۆرۈنۈشنى ھېسسىياتقا ئايالن
ــاكى      ــىياتى ي ــۆيۈنۈش ھېسس ــا س ــۈرەكته ي ــلهر ي كۆرۈنۈش

پـاكىز بهدەن ۋە رەتلىـك   . غهشلىك تۇيغۇسى پهيدا قىلىدۇ
شــۇڭا ئــائىله . ئۆيمــۇ مېڭىــدە رەســىم بولــۇپ ســاقلىنىدۇ

بىرىنىڭ مېڭىسـىگه قـاراپ تويمايـدىغان     –ئهزالىرى بىر 
ق رەسىملهرنى ۋە ھهمىشه قارىغۇسى كېلىدىغان، چىرايلى

  .قالدۇرۇپ قويۇشى كېرەك
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