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 بسم الله الرحمن الرحيم

 النَّاسُ  َوُقوُدَها اراانَ  َوَأْهِليُكمْ  َأنُفَسُكمْ  ُقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيُـَّها يَا )
هَ  َواْلِحَجارَةُ   َأَمَرُهمْ  َما اللَّهَ  ُصونَ يـَعْ  الَّ  ِشَداد   ِغََلظ   َمََلِئَكة   اَعَليـْ
 (  يـُْؤَمُرونَ  َما َويـَْفَعُلونَ 

ئى مۆمىنلەر! ئۆزۈڭالرنى ۋە باال ـ چاقاڭالرنى ئىنسان »

ۋە تاشالر يېقىلغۇ بولىدىغان، رەھىم قىلمايدىغان قاتتىق 

، رقول پەرىشتىلەر مۇئەككەل بولغان دوزاختىن ساقالڭال

ئۇ پەرىشتىلەر ئالالھنىڭ بۇيرۇقىدىن چىقمايدۇ، 

-6 رىمھەتسۈرە -«نېمىگە بۇيرۇلسا شۇنى ئىجرا قىلىدۇ

 ئايەت
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 رىۋايەت ئەنھۇدىن رەزىيەلالھۇ ئەۋس ئىبنى شەدداد

 ئەلەيھى سەللەلالھۇ رەسۇلۇلالھ ،قىلىنىدۇكى

: دەيدۇ مۇنداق ئالالھتائاال: دېگەن مۇنداق ۋەسەللەم

 مەن ،قەسەمكى بىلەن ئۇلۇغلۇقۇم بىلەن ئىززىتىم

 جايدا ئىككى ھەر ئاخىرەتتە-دۇنيا ئۈچۈن بەندەم

 ھەم ئەمىنلىكنى ئىككى يەنى بولۇشنى ئەمىيىن

 بۇ بەندە ئەگەر. بىرلەشتۈرمەيمەن قورقۇنچىنى ئىككى

 مەن ،يۈرسە خاتىرجەم ھالدا ئەمىن مەندىن دۇنيادا

 يامەتقى يىغىدىغان توپالپ بەندىلىرىمنى بارلىق ئۇنى

 مەندىن دۇنيادا بۇ ،بەندە ئەگەر. قورقۇتىمەن كۈنى

 مەن ،قىلسا ئىبادەت ياخشى ،قىلىپ تەۋبە ،قورقۇپ

كۈنى  قىيامەت يىغىدىغان بەندىلىرىمنى بارلىق ئۇنى

 . قىلىمەن خاتىرجەم ،ئەمىن

 (.ھەسەن ،توپلىغان نۇئەيىم )ئەبۇ-
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  ەرجىمىھالىتقىسقىچە  ڭئاپتورنى

 ئابدۇل لەتىيف ئەلبەرىيجاۋىينىڭ  رېنېئىنژ

تولۇق ئىسمى ئابدۇل لەتىيف مۇھەممەد 

-1791سەئىدۇلالھ ئەلبەرىيجاۋىي بولۇپ، ئۇ 

يىلى سۈرىيەنىڭ ئوتتۇرا قىسمىغا جايالشقان، 

مۇھىم مەدەنىيەت شەھەرلىرىنىڭ بىرى 

لغان بولۇپ، بولغان ھۇمسى شەھىرىدە تۇغۇ

 ەسچىتىدەميىلىدىن باشالپ، ھۇمسى -1771

لىپ خاتىپ بولۇپ دەۋەت ئېۋە  ررىسەدۇم

 بارغان.

 1771تەرىپىدىن  تىېرسىتۋېنىۇئ پەلەھى يىل

 رلىقېنېئىنژزا ئىگىلىك پەنلىرى بويىچە يې

 رىشكەن.ئې اھنامىسىغاۇۋگ

 1771-1222-  يىللىرى ياخشىلىق ۋە

ىيىتى جەمئ تۋەساخا-خەيرىئىجتىمائىي 

دوختۇرخانىسىنىڭ مۇدىرىغا ياردەمچى بولۇپ، 

 خىزمەت قىلغان.

 1221-رىېنېئىنژزا ئىگىلىك يىللىرى يې 

بولۇپ  رېنېئىنژنامىدا دۆلەت ئورگانلىرىدا 

 ئىشلىگەن.

 1221- يىلىدىن باشالپ ھۇمسى شەھىرىدىكى

شەرىئەت مەھكىمىسىدە شەرئى ھاكىم بولۇپ، 

 خىزمەت قىلغان.
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 1221-دىكى ئەزھەر يىلى قاھىرە

 شەرىئىتىئىسالم  رىپىدىنەت تىېرسىتۋېنىۇئ

 اھنامىسىغاۇۋگئوقۇش پۈتتۈرۈش  بويىچە

 رىشكەن. ئې

  ،ۋە تەسنىيم دىن ھىدايە ئۇ ئۆيلەنگەن بولۇپ

 ئىبارەت ئىككى قىزى بار.

 :ئۇنىڭ ئەسەرلىرى 

  مۇسۇلماننىڭ ئەقلى توغرىسىدىكى مۇھىم

 پىرىنسىپالر

 تارىخنى قانداق ئوقۇيمىز 

 رەماقالىليات ھەققىدىكى ھا  

  تارىخى قىسسىلەر ھەققىدىكى ھەدىسلەر

 ھەققىدە چۈشەنچىلەر

 مۇسۇلمانالرنىڭ ئائىلە فىقھىسى 

  توغرا يولدىكى ئىسالمىي ئائىلە بىنا

 تەربىيە بەلگىلىرى-تەلىم قىلىشنىڭ

 ...  بۇنىڭدىن باشقا يەنە ئىسالم ۋە

مۇسۇلمانالرنىڭ ئەھۋالىنى ئىسالھ قىلىش 

نۇرغۇنلىغان تەتقىقات ماقالىلىرى  ھەققىدە

 بار.
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شەيخ مەمدۇھ جەنىدنىڭ بۇ كىتابقا يازغان 

 مۇقەددىمىسى.

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

سانا اللەغا خاستۇركى، اللە مۇنداق -جىمى ھەمدۇ

 : نەگېد

 ْنوا إليهاكُ سْ تَ لِ  م أزواجاا كُ سِ فُ نْـ أَ  نْ مِ  مْ كُ لَ  قَ لَ خَ  أنْ  هِ آياتِ  ومن 
 رونكَ فَ تَـ يَـ  قوم  ل آليات   كَ لِ ذَ  فيْ  إنَّ  حمةا رَ وَ  ودةا مَ  مْ كُ نَ يْـ بَـ  لَ وجعَ 

(1). 

 ئۈچۈن ئېلىشىڭالر ئۈلپەت -ئۇنسى بىلەن ئايالالر »

 تىپىڭالردىن ئۆز سىلەرنىڭ ئۇالرنى( ئالالھنىڭ)

( ئارىسىدا خوتۇن -ئەر يەنى) ئاراڭالردا ياراتقانلىقى،

 كامالى) ئالالھنىڭ ئورناتقانلىقى مۇھەببەت ـ مېھر

 پىكىر ئاالمەتلىرىدىندۇر،( كۆرسىتىدىغان قۇدرىتىنى

 شۈبھىسىزكى، ـ شەك ئۈچۈن، قەۋم يۈرگۈزىدىغان

 «بار  ئىبرەتلەر نۇرغۇن بۇنىڭدا

                                                           

  .21/  الروم ( ـ 1)
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ئەڭ ياخشى ساالمالر پۈتكۈل ئالەملەر ئۈچۈن 

نى ياخشىلىققا لگەن، بىزىرەھمەت قىلىپ ئەۋەت

ىزغا ياخشى تەكلىگەن ۋە ئەھلى ئاياللىرىميې

غان پەيغەمبەر ئامىلە قىلىشقا بۇيرۇمۇ

 ئەلەيھىسساالمغا بولسۇن.

م "خيرُكم خيرُكم ألهله وأنا خيرُك"أن النبي عليه السالم قال: 
سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىكى ئەڭ ياخشى » .( 2)"ألهلي

 ياخشى ئاياللىرىغا -كىشى ئۆزىنىڭ ئەھلى

، مەن ئەھلىمگە سىلەرنىڭ دۇرمۇئامىلىدە  بولغىنى

 .«مەنىن ياخشى مۇئامىلە قىلىدىغىنىھەممىڭالرد

 (تىرمىزى نەقلى قىلغان.)

كۆڭۈل قاچانكى بىز ئائىلىگە اللە بۇيرۇغاندەك 

رىنداشلىرى بىلەن بۆلسەك، قاچانكى، ئائىلە قې

بىرلىكتە ئىسالمى تامنى شەكىللەندۈرىدىغان 

كۈچلۈك بىر خىش بولغاندا، ئائىلە چوڭ بىر قورغانغا 

ىنىڭ كۈچ قۇۋۋىتىنى ئائىلىنىڭ بۇ تام ئۆز ئايلىنىدۇ.

 شۇڭا، بىز ئائىلىنىكۈچىدىن قوبۇل قىلىدۇ. 

قۇچىدا، ئائىلە دەسلەپكى شەكىللىنىش باس

قوغداشقا ۋە ئۇنى  يىن، ئۇنىشەكىللەنگەندىن كې

قىلىشىمىز  تەرىكەھئاكتىپ  ھىمايە قىلىشقا

ئائىلىنى توغرا شەكىلدە يۈكسەلدۈرۈش رەك. كې

                                                           

 ( ـ  الترمذي وأبو داود.2)
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تلەرنى بارلىققا ئۈچۈن الزىم بولغان شەر

 .  كەرېككەلتۈرۈشىمىز 

ئابدۇل  رىندىشىم، ئۇستازقې كۈملۈيۆسمەن  مانا،

 ئائىلە مۇسۇلمانالرنىڭ »لەتىيف  ئەلبەرىيىجاۋىي 

نامىدا يازغان بۇ كاتتا ئەسىرنى كۆرۈپ « فىقھىسى 

بۇ كىتاب مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسالمى ئائىلە   چىقتىم.

رىنى ئۆز ئىچىگە تەربىيە بەلگىلى-شتىكى تەلىمرۇقۇ

ىن لىشتئائىلە بارلىققا كېئالغان بولۇپ، بۇ كىتابتا ، 

بۇرۇنقى، ئائىلە شەكىللەنگەن ۋاقىتالردىكى ئائىلىگە 

قويۇلغان.  ۇرىغائوتتكۆڭۈل بۆلۈش پىرىنسىپلىرى 

 ۆرۈرزيىن ئائىلىنى ئىسالھ قىلىشتا كېئۇنىڭدىن 

م ىىشرىندبولۇپ، قې بولغان شەرتلەر تىلغا ئىلىنغان

ئايالنى ئىسالھ قىلىش يوللىرىنىمۇ -ئەركىتابتا بۇ 

ئۇ يەنە بۇ كىتابتا قەلبلىرىمىز ۋە ئۇنتۇپ قالمىغان. 

ئەقىللىرىمىزنىڭ ئۆز غايىسىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا 

رىلىشى ئۈچۈن، ئائىلىدىكى شەھۋەت مىراسلىرىنى بې

 ئائىلىدىكى يەنەئۇ ئازايتىشقا ئاگاھالندۇرۇش بەرگەن. 

ارا مەسلىھەت بىلەن قىلىش ئ-زئىشالرنى ئۆ

قويغان. چۈنكى، بۈگۈنكى  ۇرىغائوتتمەسىلىلىرىنىمۇ 

ئارا مەسلىھەت بىلەن -ئىشالرنى ئۆز ەئائىلىدكۈنلەردە 

ئۇ يەنە بۇ كىتابتا  رايدۇ.ئىنتايىن ئاز ئۇچ قىلىش

، ھەرقانداق ھەممە كىشىدىن مۇاليىم بولۇشنى

-، ئائىلىدە ئوچۇقۋاقىتتا قوپاللىقنى تاشالشنى

 ئۇ يەنە بۇ كىتابتاتەلەپ قىلغان.  بولۇشنىئاشكارا 
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ئائىلە مۇناسىۋەتلىرى، ئائىلە ئەزالىرىنىڭ 

ئۆتمۈشتىكى خاتالىقلىرىنى يۈزىگە سالماسلىق ... 

ئۇ يەنە بۇ قاتارلىق مەسىلىلەرنى بايان قىلغان. 

ئانىالردىن شەخسى پەرقلەرگە كۆڭۈل -كىتابتا ئاتا

ۆز ھەققىنى ئ ەخسكەش -ە ھەربىربۆلۈشنى ۋ

ئىككى تۈرگە  ېتىمنىيئۇ  رىشنى ... تەلەپ قىلغان.بې

 بۆلگەن بولۇپ، ئۇالر؟

جەھەتتىن يوق  ېسسىيھدادىنىڭ ماددىي ۋە -1

 ەقىقىيھ)يەنى، دادىسىدىن ئايرىلغان بولۇشى.

 (ېتىمالري

 جەھەتتىن يوق بولۇشى ەنىۋىمدادىنىڭ -1

، بىراق،  مكىنۇم، دادىسى بولۇشى  ھتىمالېئ

ياكى  سىدىنەربىيەتدادىسىنىڭ ئەۋالدلىرى  ئۇنىڭ

پۈتۈنلەي مەھرۇم  تمىلىرىدىنەرسۆك -ئۇنىڭ يوليورۇق

 ېتىمالرنىيئۇ  بۇ كىتابتا بۇ ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ. 

 .. ئۇۋە ئۇالرنى تەسىرىنى ئازايتىشنى تەلەپ قىلغان.

 ەكرارالنماسلىقىتيەنە بۇ كىتابتا خاتالىقالرنىڭ 

خاتاالشقاندا ئۇالرغا مۇئامىلە  ئۈچۈن ئائىلە ئەزالىرى

 بايان قىلغان... ەپسىلىيتيوللىرىنى قىلىش 

ەن بۇ كىتابنى كۆرۈپ چىققاندىن ئاخىردا م

شىپا  ەرگەئائىلىلسەل كېيىن، ئۇنىڭدا  نۇرغۇن كې

ە سەلگۋە ئائىلىنى كېبولىدىغان شىپالىق دورىالرنى 
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 لنىڭېسەار بولۇشنىڭ ئالدىنى ئالىدىغان كگىرىپت

ى ئالغۇچى ۋاكسىنىالرنى ھەمدە ئائىلىگە ئالدىن

يامانلىق قىلماقچى بولغانالرنىڭ زەھەرلىك 

 ەداپىئۇمئوقلىرىنى ئارقىغا چىكىندۈرىدىغان 

 كۆردۈم. توسۇقلىرىنى ... 

-مەن اللەدىن نىيەتلىرىمىزنى،  سۆز

ھەرىكەتلىرىمىزنى ئۆزى رازى بولىدىغان خالىس 

 لله رب العالمين والحمد يولىدا قىلىشنى سورايمەن...  

 ممدوح جنيد الكعكة 
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ئتىنىڭ بۇ كىتابقا يازغان ۇئابدۇل مدوكتور 

 مۇقەددىمىسى

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

تۇنجى ئائىلە جەننەتتە، نىئمەت سايىلىرى ئىچىدە 

 بارلىققا كەلدى.

ئاتىمىز ئادەم ئەلەيھىسساالم بىلەن ھاۋا ئانىمىز 

گە ياشاپ، بۇ تۇنجى ئاسماندا بۇ تۇنجى ئائىلىدە بىر

ئمەت ئەسلىمىلىرىنى غۇنلىغان نېئائىلىدىكى نۇر

 مىنغا چۈشتى. ئېلىپ زې

تەبەسسۇم قىلىدىغان، -بۇالر يەر شارىدا يېڭىدىن خۇش

 ەكىچىككىنڭى ئەۋالدالرنى بارلىققا كەلتۈرىدىغان يې

 چۈشتى.ئۈچۈن بىر باغچە قۇرۇش 

ى، ىڭ ئۆيىنىڭ ئۆگزىسئادەم ئاتىمىز ھاۋا ئانىمىزن

دادىسى، ئاجىزلىقىنى تولۇقاليدىغان   ئەۋالدلىرىنڭ

 كۈچكە ئايالندى.
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كىن، تولىمۇ ئەپسۇس ..!! شەيتان بۇ ئىككىسىنى لې

رەزىل سۈيقەستلەر  جەننەتتىنكەڭرى شۇنچە بىپايان 

 چىقاردى.  بىلەن 

 ھرىېمتىدۇ. شى كۆرۈش ھەرقانداق يوچۇقالرنى ئېياخ

 ئەپۇ قىلىدۇ.  ھەرقانداق خاتالىقالرنى تەببەھۇم-

 ئائىلە مۇسۇلمانالرنىڭ»بۇ مۇبارەك كىتابقا 

خىمۇ گۈزەل زىننەت تې ېماتدېگەن بۇ « فىقھىسى

ئابدۇل  ېنېرئىنژرىندىشىم بۇ كىتابنى قې قوشىدۇ.

رىسىدا ئىككى تەرەپ ئالەتىيف  ئەلبەرىيىجاۋىي 

زىپ چىقتى. ئۈچۈن يې ۇمالشتۇرۇشتىنچلىقنى ئوم

گە سىئائىلىمۇسۇلمان بىر  شۇنىڭ بىلەن ئۇ ھەر

، بەرىكەت، ئىمان ئۈستىگە ۇھەببەتم- ېھرىم

 لىپ كەلدى. ى ئېيولنھىدايەت توغرا بىر قۇرۇلغان 

، تەربىيە  سىەئىدىيھايات ئۇ بۇ كىتابتا، 

 ىلىرىنى قۇرئاندىنئەخالقى، ئىسالھ قىلىش تەجرىب

لىنغان شەرئى ھەدىستىن، تارىخ كىتابلىرىدىن ئې

 قويدى. رىغاۇئوتتدەلىللەر بىلەن 

-لىمئائىلىنىڭ مۇبارەك دەستۇرى، تە بۇ كىتابتا

جەم ىرتەربىيە پىرىنسىپلىرى، ئائىلىنى خات

خەزىنىسى  تەببەھۇم- ھرىېمقىلىدىغان تۈگىمەس 

 بار.
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اللەدىن بۇ كىتاب ئارقىلىق بارلىق مۇسۇلمان 

، بۇ كىتابنى يېزىپ  رىشىنىېبمەنپەئەت ئائىلىلەرگە 

ئابدۇل لەتىيف   ېنېرنژئىىم ىشندچىققان قېرى

، ەرىكەتلىرىھ-نىڭ بارلىق سۆزئەلبەرىيىجاۋىي

ئائىلىسى، ئەۋالدلىرىغا بەرىكەت ئاتا قىلىشىنى 

 سورايمەن...

رلىق مۇسۇلمان اللەدىن بۇ كىتاب ئارقىلىق با

، تىنچلىق جەملىك، رەھمەت، ئائىلىلەرگە خاتىر

 ئاتا قىلىشىنى سورايمەن.. تەببەھۇم- ھرىېم

ۇ كىتاب ئارقىلىق بارلىق مۇسۇلمان اللەدىن ب

ئائىلىلەردىن ھازىرقى زامان جاھىلىيىتىنىڭ رەزىل 

چىقىرىپ تاشالپ،  ستلىرىنىەيقۈسزەھەرلىرىنى ۋە 

ئىسالمىي ئائىلە  قىقىيەھئۆزى رازى بولىدىغان 

 ەاسىتۋبىۋە ئۆزى  رىشىنىېبقۇرۇپ چىقىشىغا ياردەم 

 سورايمەن... كلىشىنىەتېي

خى زات بولۇپ، رەببىم سې شۈبھىسىزكى،-شەك

 ....!!!!ئامىنسورىغاننى بىرىدۇ... 

وفي كل آخٍر يطيب الحمد لله رب العالمين، والصالة على 
 خاتم المرَسلين

 د. عبد المعطي الداالتي - .                 
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 كىرىش سۆز
 

اللەغا  :رىندىشىمېق ئوقۇرمەن ھۆرمەتلىك

 .!!!يۈزلەنگىن. قىقىيەھسانا بىلەن -ھەمدۇ

"اللًّهم لك الحمد أنت نوُر السموات واألرض ومن فيهنَّ، ولك 
الحمد أنت قّيم السموات واألرض ومن فيهنَّ، ولك الحمد أنت 
الحقُّ ووعُدك حقٌّ وقولك حقٌّ ولقاؤك حقٌّ والجنَّة حقٌّ والنار 
حقٌّ والساعة حقٌّ والنبيُّون حقٌّ ومحمَّد حقٌّ. اللَّهّم لك أسلمُت 

وّكلت وبك آمنت وإليك أنـَْبُت وبك خاصمُت وإليك وعليك ت
حاكمُت فاغفر لي ما قدَّمُت وما أخَّرت وما أْسَرْرُت وما أعلْنُت 

ر ال إله إالَّ أنت وال إله غيرك"   .(3)أنَت المقدُِّم وأنت المؤخِّّ

"اللَّهّم انفعني بما عّلمتني وعّلمني ما ينفعني وزدني علماً، 
 .(4)ٍل وأعوذ بالله من حال أهل النار"  الحمد لله على كلِّّ حا

"اللَّهّم ربّنا لك الحمد ملَء السموات وملَء األرض وما 
بينهما وملَء ما شئت من شيء بعد، أهَل الثناءِّ والمجدِّ ال مانع 
                                                           

 فق عليه عن ابن عباس.متّ  ( ـ 3)
 الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. ( ـ 4)
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لما أعطيت وال معطَي لما منعت وال ينفع ذا الَجد منك الجد 
 "(5) 

تۆۋەندە  :رىندىشىمېق ئوقۇرمەن ھۆرمەتلىك

ائىلە ھاياتى ھەققىدىكى ناھايىتى مۇھىم ۋە ئ

ئىنچىكە بولغان نۇرغۇنلىغان مەزمۇنالر ھوزۇرىڭىزدا 

بۇ مەزمۇنالر ئائىلە ھاياتىغا ئىلمى تەرەپتىن بولىدۇ. 

چۈنكى، بۇ بىرىدۇ.  كىتىپېبپىرىنسىپالرنى -قائىدە

سائادەت ۋە خۇشاللىققا - ختەبھاياتىڭىزنى مەزمۇنالر 

ئەگىشىشكە ۋە ئۇنىڭغا بويسۇنۇشقا تولدۇرىدۇ. ھەقكە 

- ھرىېمشۇنىڭ بىلەن ئائىلىدە ئىلىپ بارىدۇ. 

 تلىكەكمېھپەيدا بولىدۇ. بۇ ئائىلىگە  تەببەھۇم

قۇرئاننىڭ نۇرلىرى ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 

 ىدىنېڭيبۇنىڭ بىلەن ئائىلە ھىدايىتى چۈشىدۇ. 

 ، ئىسالم ئىرادە قىلغاندەك بىر ئائىلەقوزغىلىپ 

، قورغانغاۈپ، يىقىلماس بولۇش ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆت

پارچىالنماس قەلئەگە، ئىسالم ئەۋالدلىرىنى 

بىز بۇ  ئىستىھكامغا ئايلىنىدۇ. رىدىغانۈتىشتېي

بىر مۇكەممەل تەتقىقات -تەتقىقاتلىرىمىزنى بىردىن

دەپ داۋا قىلمايمىز، بەلكى، بىز بۇ تەتقىقاتلىرىمىزنى 

مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىنى اللەنىڭ ياردىمى بىلەن 

ئىسالھ قىلىپ، تۈزەيدىغان ئاشۇ خىشالردىن بىر 

بىز بۇ كىتابنى قىلىمىز.  مىدۈئخىش بولۇشىنى 

قوالي بولۇشىنى قوللىنىشقا ئاسان ئەستە ساقالش ۋە 

                                                           

 .مسلم عن ابن عباس ( ـ 5)
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قويمىغىدەك  پۈرۈرىكتېزكۆزدە تۇتۇپ، كىشىلەرنى 

  ئىخچام قىلىشقا تىرىشتۇق... دەرىجىدە

 

َهْوَن َعِن ْنُكْم أُمَّة  َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَـ ) َوْلَتُكْن مِ  نـْ
 [ 401اْلُمْنَكِر َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ( ] آل عمران : 

 تەۋەد ئىشالرغا خەيرلىك ئاراڭالردا سىلەرنىڭ)

 يــــــــــامان بۇيرۇپ، ئىشالرغا ياخشى قىلىدىغان،

 جامائە بىر قىلىدىغان مەنئى ئىشالرنى

 مەقسىتىگە شۇالر ئەنە بولـــــــــــــــسۇن؛

 (ئايەت-121 ئىمران ئال سۈرە)ئېرىشكۈچىلەردۇر( 

 َعَلْيِه ) ِإْن ُأرِيُد ِإالَّ اأْلِْصَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما تـَْوِفيِقي ِإالَّ بِاللَّهِ 

 .[  88] هود : تـَوَكَّْلُت َوِإلَْيِه أُنِيُب ( 
)مەن پەقەت )سىلەرنى( قولۇمدىن كېلىشىچە  

نىڭ ياردىمى هللا تۈزەشنى خااليمەن، مەن پەقەت 

بولغاندىال مۇۋەپپەقىيەت قازىنااليمەن، )ھەممە 

 قا تايىنىمەن ۋە ئۇنىڭغا يۈزلىنىمەن(هللا ئىشتا( 
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 سەۋەبى... ېزىشنىڭيبۇ كىتابنى 

 

مەن تەخمىنەن ئىككى يىل ئەتراپىدا ھۇمسى بۇ 

 ەرئىشەھكىمىسىدە ىكى شەرىئەت مشەھرىد

ھۆكۈملەر خىزمىتىدە ئىشلىگەن ۋاقتىمدىكى 

بۇ دائىم مەن  خىزمىتىمنىڭ مەھسۇلىدۇر. چۈنكى،

 ۈشكۈالتالرنىمئايالالر ئوتتۇرسىدىكى -ۋاقىتتا ئەر

بەلگىلىرى  ېنىقئھەل قىلىشنىڭ ئىسالمدىكى 

ئايالالر -چۈنكى، ئەر .يتتىمسوراسوئالالرنى ھەققىدە 

رسىدىكى ئەرزىمەس بىر قىسىم ئىشالر تاالق ئوتتۇ

قىلىپ ئائىلىنى ۋەيران قىلىشقا ئىلىپ باراتتى. مەن 

دائىم بۇ ھەقتە سورايتتىم ۋە تەتقىقاتالرنى ئىلىپ 

بىلەن بىر ئۆينى  ېرىئيىل  79 باراتتىم. ھەتتاكى،

ئاجرىشىشنى تەلەپ قىلغان بىر ئايال  ېرىدىنئتۇتۇپ، 

بەش قىز، . بۇ ئايالنىڭ .(6)كەلدى ېشىمغاقمىنىڭ 

، تۆت توققۇز بالىسى ەمئىيجتۆت ئوغۇل بولۇپ، 

پارە -بۇنى ئاڭالپ قەلبىم پارابار ئىدى.  كۈيئوغلى

 ېرىندىشىمقاللەنىڭ ھىدايىتى بىلەن بولۇپ كەتتى. 

                                                           

كتبت مقااًل عنها بعنوان ألم وآالم نشر في موقع صيد الفوائد  ( ــــــــــــــــ 6)
 ي آخر هذا الكتاب."أطياف الهداية" وتجده ف
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ئاياللىق -بۇ ئەرئۇستازىم قاسىم شەرفۇدىين بىلەن 

تۇرمۇشىنى بۇرۇنقى ئەسلى ھالىتىگە؛ بەلكى، 

ھالىتىگە قايتۇرۇشقا نمۇ ياخشىراق بىر ئۇنىڭدى

ئارمانلىرىم قەلبىمدە -قادىر بولغانغا قەدەر بۇ ئارزۇ

شۇنىڭ بىلەن ئارام بەرمىدى.  ېپىرالپتتوختىماستىن 

 مەنبەل باغالپ قولۇمغا ئالدىم.  ېزىشقايبۇ كىتابنى 

 ەسچىتىدەمھۇمسى شەھرىدىكى ھافىز 

ە خۇتب داېمىسىت« فىقھىسى ئائىلە مۇسۇلمانالرنىڭ»

پۈتكۈل خۇتبىنىڭ  ېماتچۈنكى، بۇ  سۆزلىدىم.

 ئىدى. ېمىسىت

قويغان بۇ  ۇرىغائوتتمەن بۇ خۇتبە سۆزلەش ئارقىلىق 

كەڭ تارقىتىشنى ئويالپ، بۇ  ېخىمۇتياخشىلىقالرنى 

بۇ  ېگەند« فىقھىسى ئائىلە مۇسۇلمانالرنىڭ»

تارقاتتىم. بۇ  ېكەتلەردەبئەسىرىمنى تور  ېمىدىكىت

ىم قىسقا ۋاقىت ئىچىدە پۈتكۈل تور تەتقىقات

كىشىلەرنىڭ زور قوللىشى ۋە  ،دۇنياسىغا تارقىلىپ

. اللەدىن بۇ ئارقىلىق پۈتكۈل ېرىشتىئئالقىشىغا 

 مۇسۇلمانالرغا ياخشىلىق ئاتا قىلىشىنى تىلەيمەن.
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 ۋە تونۇشتۇرۇش نامەتەشەككۈر
 

كىمكى، ».( 7) "من ال يشكر الناس ال يشكر الله"

بىلمىسە، اللەغا  يتىشنىېئتەشەككۈر  كىشىلەرگە

 «.ۇيتمايدېئتەشەككۈر 

 دقاۇجۋۇنىڭ بۇ ئەسەرنى مەن بۇ يەردە مې

چىقىرىشىمغا ياردەمچى ۋە رىغبەتلەندۈرگۈچى بولغان 

ۋە ماڭا خالىس ياردەمچى، نەسىھەت  رىنداشلىرىمغاېق

تەشەككۈرۈمنى دوستلىرىمغا قىلغۇچى بولغان 

بىر  ۆپ بولۇپ، بۇ يەردەۇ دوستلىرىم كب. نەرىمۈبىلد

 قىسمىنى تىلغا ئىلىپ ئۆتىمەن. ئۇالر:

دوختۇر، شائىر، ئابدۇل مۇئتىي: بۇ كىشى بۇ -1

قىلىپ  شرەنكىتابنى ئوقۇپ چىقىپ، بۇنى 

 كۆپ رىغبەتلەندۈردى. نىېمتارقىتىشىم ئۈچۈن 

شەمسىي پاشا: بۇ كىشى ماڭا  سانېدوكتور ھ-1

الغان ۋە قىلىپ، بۇ كىتابتا كەم ق كچىلىكەتېي

ئۇنتۇلۇپ قالغان بىر قىسىم جايالرغا تولۇقلىما 

 بەردى.

                                                           

  ( ـ الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح 7)
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فەرھان سەلىيم: بۇ كىشى بۇ كىتابنىڭ دوكتور -7

 كچىلىكەتېيتىل ۋە گىرامماتىكا تەرەپلىرىگە 

 قىلغان تىلشۇناس ئۇستازىمىز.

بۇ خىزمەتكە ئاالھىدە ھەسسە مەمدۇھ جەنىيد  يخەش

 قوشتى.

 .رىنداشلىرىمېقزىز ئانام ۋە ئە-ھۆرمەتلىك ئاتا-1

 زىتىشۈتنىڭ بۇ كىتابنى تۈزۈش ۋە ئايالىم : ئۇ مې-6

شارائىت ۋە ۋاقىت شارائىت ھازىرالپ تىنچ ئىشلىرىدا 

 بەردى.

ئى رەببىم! مەن بۈگۈن بۇ كىتابنى تارقىتىشتىن 

پەيغەمبەر ! كىيدىمكىيىمنى بىر  ىېڭيئىبارەت 

مۇنداق  ەندەكىيگكىيىمنى  ىېڭيئەلەيھىسساالم 

 يتتى: دە

"الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به قال: 
 .(8)في حياتي" 

ماڭا »:  نەگېدپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق 

 نىېمئەۋرەتلىرىمنى يۆگەيدىغان ۋە ھاياتىمدا 

گۈزەللەشتۈرىدىغان كىيىملەرنى كەيگۈزگەن اللەغا 

 «ساناالر بولسۇن.-ھەمدۇ

                                                           

 الترمذي وابن ماجه عن عمر رضي الله عنه. ( ـ 8)
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بۇ كىيىملەرنى ماڭا  نەرگۈكىيدئى اللە! سەن 

 نىېمئەۋرەتلىرىمنى يۆگەيدىغان ۋە ھاياتىمدا 

بۇ گۈزەللەشتۈرىدىغان كىيىملەر قىلغىن! 

ئەمىلىمنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە قوبۇل قىلغىن! ئى 

 ...ئامىن رەببىم!  ملىكەرەك

 م. عبد اللطيف البريجاوي

 سوريا -حمص 

 غرة شهر محرم الحرام

 هـ 1426عام 
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 رحمن الرحيمبسم الله ال

توي قىلىشتىن بۇرۇنقى ئىشالر ۋە ئائىلىنىڭ 

 شەكىللىنىش مەزگىلى

 

 (9):قويۇش پىتوي تەكلى

ئائىلە خۇددى كىچىك باال تۇغۇلغاندەك تۇغۇلىدۇ. 

 بوۋاقنىڭ شەكىللىنىش ېڭىيبۇ  ،ۋەھالەنكى

 بۇ ئىمكانىيەتلەر، ،الرشارائىت شەرت-مەزگىلى

م غىزا بىلەن ئۇنى ساغال؛ بۆلۈش ۆڭۈلك تۆرەلمىگە

ئانىنىڭ تۆرەلمىنى تۇغۇلۇشتىن -ئاتا ئوزۇقالندۇرۇش،

 ېرىدىغانب زەربە ڭغائۇنى ېيىنكۇرۇن ۋە تۇغۇلغاندىن ب

بوۋاقنىڭ  ېڭىي ئانىنىڭ بۇ؛ قوغدىشى ېسەللەردىنك

ساغالم شەكىللىنىشى ئۈچۈن تۆرەلمىنى مۇئەييەن  

قاتارلىق ئامىلالرنىڭ  ...ۋاقىت قورساقتا كۆتۈرۈشى

بەزىدە ئۇزۇن بولىدۇ، بەزىدە -( ەزگىلم ۇبەبىدىن )سەۋ

 قىسقا بولىدۇ.

                                                           
ــــۇش ئىشــــلىرىنى :  9 ــــى قوي ــــوي تەكلىپ ــــۇر مۇســــۇلمانلىرى ت ــــاي ئۇيغ چ

ـــــۈزۈش ـــــالغۇالر ئىچك ـــــارلىق ئات ـــــاپىرىش... قات ـــــاي ئ ـــــۇش، چ ـــــۈل قوي ، گ

 بىلەن ئاتايدۇ.
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ئارقىلىق ئائىلىنىڭ ساغالم ياكى ساغالم  بۇ

بەلگىسى ئائىلە شەكىللىنىش      ىنىڭئەمەسلىك

 (ەزگىللەردەمۇرۇنقى ب )يەنى توي قىلىشتىن باسقۇچىدا

ئائىلىنىڭ ئاساسلىق سۈرئىتى . روشەن بولىدۇ

سەۋۋۇرالرنى بارلىققا تەھەرخىل  ،شەكىللىنىپ

سەتكۈچى بەلگىلەر يول كۆر ؛ بۇ جەرياندا، كەلتۈرىدۇ

 ەقىقىيھبىر كىشى باشقىالرنى  ھەرۇپ؛ بولئاشكارا 

توي قىلىشقا ئۇنىڭغا ،  ېتىپيئەھۋالىنى تونۇپ 

ئۇنىڭ بىلەن مۇناسىۋەتنى باغاليدۇ ياكى  ۈمىدئ-ئارزۇ

 ئۈزۈپ، توي ئىشلىرىنى دەرھال توختىتىدۇ.

  توي قىلىشقا-پى قويۇش تەكلىتوي 

 .(10) ۋەدىلىشىشنى كۆرسىتىدۇ.

ئورناتقان ئەڭ  ھاياتىدا ئىنسان ئۆز -توي قىلىش

 بۇ .ېسابلىنىدۇھمۇناسىۋىتى  ېرىكچىلىكشمۇھىم 

 ،ەنچلىكئىشرنىڭ ەھەرقايسى تەرەپل ېرىكچىلىكش

 ېخىمۇتبولۇشى بىلەن ئاشكارا -ئوچۇق ،ەمىمىيس

-)دۇنيا كەملىنىپ،مۇستەھ ،ېپىپتتوغرا يولىنى 

 ھەرقايسى ،ېرىشسەئ سائادەتكە ەختب ئاخىرەتتە(

 ساختىپەزلىك ئالدامچىلىق، ەرەپلەردىكىت

 قىلىش( بېشىمچىلىق ۆزئ ۋە  ەسئۇلىيەتسىزلىكم)

ئارزۇالر بىلەن  ېرىنشقاتارلىق ئەھۋالالر تۈپەيلىدىن 

                                                           

 / األحوال الشخصية. عبد الرحمن الصابوني ( ـ 10)
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 ېرىكچىلىكشتۇرمۇش  ئاياللىق -ئەر قۇرۇلغان بۇ

 ،ېڭىپميولىغا قاراپ  زلىنىشۈمىدسىئ مۇناسىۋىتى

ۋەيران  ۈتۈنلەيپتۇرمۇشى  ېرىكچىلىكشئاخىردا 

 بولىدۇ.

بايان  ئەلەيھىسساالمدىنپەيغەمبەر  ئەبۇ ھۈرەيرە 

پەيغەمبەر ە ن تۆۋەندىكى ھەدىسىدقىلغا

 :  ېگەندمۇنداق ئەلەيھىسساالم 

رواه أبو داود عن أبي هريرة رفعه قال )أي النبي صلى الله  
"إن الله يقول: أنا ثالُث الشريكين ما لم يخن (: عليه وسلم

 أحُدهما صاحَبه فإذا خانَه خرجُت من بينهما".

 ېرىكنىڭشئىككى » اللە تعالى مۇنداق دەيدۇكى:

مەن  سىال،ھىغا خىيانەت قىلمىبىرسى ئۆز ھەمرا

ئىككى كىشىنىڭ ئۈچىنچىسى  ېرىكلەشكەنش

غا  ھەمراھى ئەگەر ئىككىسىنىڭ بىرسى ئۆز؛ بولىمەن

ئارىسىدىن  ڭئىككىسىنىمەن ئۇ  ،خىيانەت قىلسا

 11«. ېتىمەنكچىقىپ 

                                                           
 (ۇ داۋىد ۋە بەيھەقى نەقلى قىلغانسەھىھ ھەدىس ئەب) 11
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ئۈچىنچىسى  ېرىكنىڭشاللە تعالى ئىككى 

 ېگەند ېمەن ېرىكچىلىكىشئاياللىق -بولىدىغان ئەر

 ھە!!!-بەختلىك 

اللە تعالى  ئۆز ياردىمى ۋە رەھمىتىنى ئىلىپ چىقىپ 

 !ھە!!- ەختسىزب ېمىدېگەننئاشۇ ئائىلە  ېتىدىغانك

 اېسياتقھئائىلىنىڭ شەكىللىنىش مەزگىلى قايناق 

 ىن ھەزەر ئەيلەيدىغان،لىقتئالدامچى تولۇپ تاشقان،

خىيالالرغا  ېرىنش قىلىشقا تىرىشىدىغان، ەلپج

 ېچىلەرگەكخااليدىغان، ئارزۇلۇق تىنچلىقنى  تولغان،

 تولغان  بولىدۇ.

 -قىز ۋە ئۇنىڭ ئۇرۇق-يىگىت ،ەۋەبتىنس شۇ

ى مەپتۇن قىلىدىغان ياخشى ىنكىش ۇغقانلىرىت

كىشىنى خىجىل قىلىدىغان  ،ئاشكارىالپ  ىالتەرەپن

نۇرغۇن قىيىنچىلىقالرنى  يوشۇرۇشقا، ەرەپلەرنىناچار ت

خىل پۇتلىكاشاڭالرنى -خىلمۇ ھەل قىلىشقا،

 ئادەتتىكىدەك ھەل قىلىشقا تىرىشىدۇ.. -يۈزەكى

ئارقىسىدىن  ېسسىياتھشۇنىڭ بىلەن بۇ قايناق 

.  ېلىدۇكتەرەپلەر ئەگىشىپ  ىغان سەلبىيلنۇرغۇن

دەل  ئائىلە قۇرۇلۇپ بولغاندا.. ،ئىشالر ئاخىرلىشىپ

ۋە تۇرمۇش  ېسىمىب ېئاللىقنىڭرئائىلە  ،ۋاقىتتا ۇش

ارلىق ساختىلىقالر دە ب- ېلىدۇكقىيىنچىلىقىغا دۇچ 

 ېسسىياتھقايناق  ،ۇشقا باشاليدۇبولئاشكارا 
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بۇندىن  ىدۇ،تۈرلۈك ئىشالر يۈز بىر سۇسلىشىپ،

 دە-بولىدۇغايىب بىردەمدىال خىيالالر  ېرىنشبۇرۇنقى 

؛ غۇسىز جەھەننەم ئوتىغا ئايلىنىدۇھايات چىدى

بەزىدە ،  ېرىپب يۈزئارقىدىن -ئارقاكۆڭۈلسىزلىكلەر 

 يۈز بىرىدۇ. مۇتاالق قىلىدىغان ئىشالر

 دەپ ئاتىغان‹ ئائىلىنىڭ شەكىللىنىش مەزگىلى› بىز

 ۇقىرىقىدەكيايسى تەرەپلەرنىڭ مۇشۇ مەزگىلدە ھەرق

ئائىلىنى  ۆپىنچەك ەرىكەتلىرىھخاتا ئىش 

قۇرۇلۇشتىن  ئىلگىرى ۋەيران قىلىشقا ياكى ئۇنى 

 ۇش ئائىلە بولۇشقا ئىلىپ بارىدۇ.. ئەڭ ناچار

 ۈۋرۈكىتكۈچلۈك  ەمئىيەتنىڭج ئائىلە بۇ ، ەۋەبتىنس

بولۇش سى ياراملىق ئەزا جەمئىيەتنىڭھەمدە بولۇش 

يۈك  ېغىرئ ەمئىيەتكەج، بەلكى، تۇرسۇن ئۇياقتا

 بولىدۇ.

ە ئائىل ەختسىزب ئائىلىنىڭ ساغالم شەكىللىنىشى،

بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن ئائىلىنىڭ شەكىللىنىش 

 . ېرەكك ۇنالشتۇرۇلۇشىئورمەزگىلى جەزمەن پۇختا 

ئائىلىنىڭ شەكىللىنىش مەزگىلىنىڭ پۇختا 

 نىڭەمئىيىتىجمۇسۇلمانالر  ۇنالشتۇرۇلۇشىئور

 .تۇرپايدىلىق ۇشىغابولتەرتىپلىك 
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-نىڭ قائىدەقۇرۇش ەئائىلئىسالمىي 

 پىرىنسىپلىرى

 

قۇرۇش ئۈچۈن تۆۋەندىكى نىزامالرغا  ەئىسالمىي ئائىل

 ېرەكدىققەت قىلىش ك

.توي قىلماقچى بولغان يىگىت قىزنى،قىز يىگىتنى 1

ئىختىيارلىق ئوتتۇرىسىدا ۋە ئىككىسى كۆرۈشى 

 بولۇشى:

 ىكىئىككىسى ئوتتۇرسىدقىز -يىگىت ۈشۈشبۇ كۆر 

قىلىشنىڭ  ئىناقلىق  پەيدا ،قەلىبلەرنىڭ ئاچقۇچى

تولغان ھاياتقا  مۇھەببەتكە- ېھرىم، ەۋەبچىسىس

  بولىدۇ.نىڭ تۇنجى قەدىمى تەييارلىق قىلىش

ولهذا وجه النبي عليه السالم في الحديث الذي رواه 
صلى  فقال النبيالترمذي عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة 

 .(12) "انظر إليها فإنَّه أحرى أن يُؤدم بينكما"الله عليه وسلم: 

دىن نەقلى ىمۇغىيرتىرمىزى  ەر ئەلەيھىسساالمپەيغەمب

 پىتوي تەكلىبىر ئايالغا ئۇنىڭ  ،قىلغان ھەدىستە

                                                           

  ( ـ قال أبو عيسى هذا حديث حسن.12)
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ئۇ › : ېگەندمۇنداق  ېرىپبقويغانلىقىغا يوليورۇق 

 ۇرىسىدائوتتئايالنى كۆرگىن!! بۇ ئىككىڭالرنىڭ 

قىلىشقا ئەڭ  مۇھەببەت پەيدا- ېھرىم دوستلۇق،

 ‹..مۇناسىپتۇر

اللە  ،توي قىلسا (13) ېيىنكئەگەر تونۇشۇپ بولغاندىن 

  خالىسا كۆپىنچە پۇشايمان قىلمايدۇ.

 نىڭيىگىت نەۋەۋى شەرھى مۇسلىمدا مۇنداق دەيدۇ:

توي قىلماقچى بولغان قىزنى كۆرۈشىدە ياخشىلىق 

 ‹قىزنى كۆرگىن›ەدىستىكى ا يىگىت ھشۇڭ بار.

كۆرۈش  ەدىنىنىبسۆزدىن قىزنى ھىسسى ۋە  ېگەند

 ،چۈنكى ؛ېرەككدەپ چۈشۈنۈپ قالماسلىقى 

سۆزنىڭ نۇرغۇن  ېگەند ‹قىزنى كۆرگىن ›ھەدىستىكى 

 دوستلىرى، قىزنىڭ ئەخالقى، يەنى ئۇ : مەنىلىرى بار

ئۇنىڭ ھاياتقا  مەسىلىلەرنى تەپەككۇر قىلىش يولى،

                                                           
قىزنىـــــڭ -ئىســـــالمدا قـــــانۇنلۇق بەلگىلەنـــــگەن بـــــۇ يەردىكـــــى ئوغـــــۇل 13

ئۇچرىشىشـــــــى ئىككىســـــــىنىڭ قەلبىـــــــدىكى گۇمـــــــانالرنى يوقىتىـــــــپ، 

بىرىــــدىن -بىــــركەلگۈســــىدىكى ھــــاالل جــــۇپتىنى بىــــر قىــــتىم كــــۆرۈپ، 

ــــــرى ــــــۇپ، ئارىســــــىدا مىھ ــــــى خــــــاتىرىجەم بول ــــــدا -قەلب مۇھــــــاببەت پەي

ــــال ئىككىســــىنىڭ قارشــــى تەرەپنــــى  ــــۇ پەقەت بولۇشــــىنى كۆرســــىتىدۇ.  ب

ـــــان  ـــــۇ ھـــــازىرىقى زام بىـــــر قىـــــتىم كۆرۈشـــــىنى كۆرســـــىتىدۇ؛ ھەرگىزم

پەش تارتىشـــــــىپ -جـــــــاھىلىيىتى قىلغانـــــــدەك نەچـــــــچە يىـــــــل ئىـــــــش

مەئســـــــىيەت -ىشـــــــە، گۇنـــــــاھپاھ-مۇھاببەتلەشـــــــتۇق دەيـــــــدىغان زىنـــــــا

ئىشـــــلىرىغا پىتىـــــپ، بالىســـــى تۇغــــــۇالي دەپ قالغانـــــدا ئەمـــــدى تــــــوي 

 قىاليلى دەيدىغان رەزىللىكلەرگە ھەرگىزمۇ يول قويمايدۇ.
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ن باشقا ئائىلە قۇرۇشتىن ئىبارەت مۇھىم ۋە ئۇنىڭدى

قاتارلىق تەرەپلەرگىمۇ  ... ۆزقارىشىكئىشالرغا بولغان 

 14 . ېرەككقاراش 

: ِلَماِلَها، َوِلَحَسِبَها، َوِلَجَماِلَها، َوِلدِ  ينَها  )تـُْنَكُح المرَأُة أِلَْرَبع 
يِن  َترَِبْت َيَداَك(  ەمبەرەيغپ رەۇرەيھئەبۇ  فَاْظَفْر ِبَذاِت الدِ 

نەقلى قىلغان ھەدىستە پەيغەمبەر  ەلەيھىسساالمدىنئ

ئايال كىشىگە ئۇنىڭ › : ېگەندئەلەيھىسساالم مۇنداق 

دىنى قاتارلىق تۆت  ھۆسنى جامالى، نەسىبى، مىلى،

دىندار  نىكاھلىنىدۇ،نى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ تەرەپ

 ەرھەمىتىم -! اللە سىنى ئۆز پەزلىئايالنى تاللىغىن

 بۇخارى نەقلى قىلغان(..‹)لىدۇبىلەن باي قى

خىل تەرەپلىرىگە نەزەر -يەردىن قىزنىڭ خىلمۇ بۇ

تولىمۇ ئەھمىيەتلىك ئىكەنلىكىنى   ېلىشنىڭس

شۇڭا ئۆيلەنمەكچى بولغان   15 بولىدۇ. ۆرۈۋالغىلىك

كىشى دىندار ئايال تالالش ئۈچۈن چوقۇم قىزنىڭ 

 . ېرەككسۈپەتلىرىگە چوڭقۇر نەزەر سىلىشى  ۇقىرىقىي

قىزمۇ  - بولىدۇ ۇقىھوق ۇقىرىقىدەكيزنىڭمۇ قى

 پىرىنسىپلىرى، پىكىرلىرى، ئوغۇلنىڭ ئەھۋالى،

نىشانى قاتارلىق تەرەپلەرگە نەزەر  ،دائىرىسىنەزەر 

                                                           
رىگە ئوبدان نەزەر يۇقارقى تەرەپلى نى كۆرىشى ھەمدە يىگىتقىزمۇ   14

 كىرەك. سىلىشى
 ش كىرەك.ئوغۇلنىڭمۇ نۇرغۇن تەرەپلىرىگە نەزەر سىلى -قىزمۇ 15
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بىلەن بىرگە ئۇنى ھىسسى تەرەپلەردىنمۇ  ېلىشس

 بولىدۇ. ۇقىھوقبىلىش 

وا لإذا خطَب إليكم من ترَضون ديَنه وُخلَقه فزوِ جوه، إالِ  تفع"
 ۇرەيرەھئەبۇ .( 16)تكن ِفتنة في األرض وفساد  عريض" 

نەقلى قىلغان ھەدىستە  ەلەيھىسساالمدىنئ ەيغەمبەرپ

 ئى ئايالالر(:›) ېگەندپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق 

ئەخالقىدىن رازى بولىدىغان  سىلەر ئۇنىڭ دىنى،

سىلەر ئۇنىڭ بىلەن توي  ،كىشى توي تەكلىپى قويسا

پىتنە  ېمىنداز ،گەر ئۇنداق قىلمىساڭالرقىلىڭالر!!ئە

 تىرمىزى نەقلى قىلغان(‹)پاسات يۈز بىرىدۇ!!

 

ئايال ئوتتۇرسىدىكى تالالش  ئەركىنلىكىدە  -. ئەر1

مەقسىتىنى  )كۆڭلىدىكىقىلىشقا كۆڭۈلچەكلىك 

 ( بولمايدۇ.ئاشكارا دېمەسلىككە  يوشۇرۇپ،

ئەڭ چوڭ خەتەر تالالشتىكى  ېتىدىغانيئائىلىگە 

بۇ تويغا  ،ەۋەبتىنسشۇ  . ېلىدۇكڭۈلچەكلىكتىن كۆ

ياكى  قىز؛ ۇقىزىقمايدياكى ئوغۇل  ۇقىزىقمايد قىز

؛ تۈپەيلىدىن سىقىلىدۇ ەۋەبلەرسۇن ئوغۇل نۇرغ

ئائىلە  ەختسىزب ،مۇشۇنداق ھالدا  توي بولسا

                                                           
 الترمذي عن أبي هريرة والنظر هنا للفتاة وذويها في دين الخاطب وخلقه. (  16)
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ۇپ، ھەل قىلىش قىيىن بولغان قىيىن قۇرۇل

 چىقىشقا باشاليدۇ. ېلىپكمەسىلىلەر 

ر ئەلەيھىسساالم تۇرمۇش ئورتاقىنى تالالشتا پەيغەمبە

بولسىمۇ كۆڭۈلچەكلىك قىلىشقا  ەۋەبسھەرقانچە 

 بولمايدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن. 

فقد روى البخاري عن سهل بن سعد قال أتت النبي صلى الله 
عليه وسلم امرأٌة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى 

خارى بۇ  ي النساء من حاجة""ما لي ف الله عليه وسلم فقال:

 ۇبنەقلى قىلغان ھەدىستە  ەئىدىنسسەھلىبنى 

 ڭپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى› : ېگەندمۇنداق كىشى 

ئۆزىنى اللە ۋە ئۇنىڭ ،  ېلىپكبىر ئايال  ېشىغاق

ۇ ب ؛ېيتتىئپەيغەمبىرىگە ھەدىيە قىلىدىغانلىقىنى 

 انىڭ ئايالالرغېپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم م ،ۋاقىتتا

 .‹ ېدىديوق  ېھتىياجىمئ

 ،ېخىسپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  ،نىقكىېئ

كىشىنى رەت  بولغاچقا بىرەر ېھرىبانم رەھىمدىل،

شۇنداق تۇرۇپ پەيغەمبەر  ، ېكىنل ،قىلمايتتى

ئۇنىڭ  ئەلەيھىسساالم ئۇ ئايالنى رەت قىلدى،

 كۆڭلىنى ئاياپ ئولتۇرمايال ئۇنى قوبۇل قىلمىدى.

تاقىنى تالالش ئىشى تۇرمۇش ئور، چۈنكى

كى ئەسلى مەقسەتنى يوشۇرۇشقا يا كۆڭۈلچەكلىككە

 .ۇرموھتاجدكەسكىن بولۇشقا  ،ەتئىيقبەلكى،  ئەمەس،
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 بولۇش.يورۇق  -ئوچۇق . 7

يالغانچىلىقتىن  بولۇش، ۇقيور - ئوچۇق ،ھەقىقەتەن

بارلىق ھايات مەيدانلىرى ۋە مۇئامىلە  يىراق بولۇش،

يىراق  زالشالردىنادرپە تۇمان ۋە ساختائىشلىرىدا 

ەتلىرىنىڭ بولۇش مۇسۇلماننىڭ ئەڭ مۇھىم سۈپ

ئاياللىق تۇرمۇشىنى قۇرۇش -ئەر ،بولۇپمۇبىرىدۇر. 

بولۇش نامايان  ۇقتول ۈپەتلەرس ۇقىرىقىيئىشلىرىدا 

 . ېرەكك

ئاياللىق -)ئەر نۇرغۇن كىشىلەر بۇ ،ھەقىقەتەن

تۇرمۇشىنى قۇرۇش( مەزگىلدە يالغانچىلىق قىلىش 

-ەختبسۇ ئۈستىگە  ،شۇڭا .رۇس دەپ قارايدۇدۇ

تىلىنى  سائادەتكە تولغان گۈزەل لەۋھەلەرنى سىزىدۇ،

؛ خالىغان سۆزلەرنى قىلىدۇ ، ېرىپبمەيلىگە قويۇپ 

 ۆتۈرەلەيدىغانكيۈكلەرنىمۇ  ېغىرئ ۆتۈرەلمەيدىغانك

ماھىيىتىنى زىنىڭ ئەسلى ئۆقىياپەتكە كىرىۋالىدۇ. 

 ەردازالپپ ەتلىرىنىەرىكھ - يامان ئىشۇپ، يوشۇر

 ۇرىدىغانكىشى ياقت ەممەھ مۇستەھكەم، يۈكسەك،

يەنە بىر تەرەپتە قىزمۇ ئۆزى  قىلىپ كۆرسىتىدۇ.

شۇنىڭ . سۆزلەيدۇ... ساختا مۇشۇنداق توغرىسىدا 

 . ېتىدۇكئىككى تەرەپكە ئىش ئىلىشىپ  ھەر ،بىلەن

 بىلەلمەيدۇ(ماھىيىتىنى  ەقىقىيھنىڭ بىرى-) بىر

ەنە بىرسىنىڭ سايىسى بىلەن توي خۇددى بىرسى ي
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ئىككىسى  ېچىسىدىالكقىلغاندىكىدەك تۇنجى 

 . ېلىدۇكدۇچ  ېئاللىققارئاچچىق 

 ېتىدىغاني ۇرمۇشىغاتئاياللىق -ئەر ېيىنكتويدىن 

 ەرھئەڭ چوڭ خەتەر ئىككى تەرەپنىڭ بىرى ياكى 

ئۇل سالغان ئاشۇ يالغانچىلىقتىن ئىككىسى 

ويۇش مەزگىلىدە ق پىتوي تەكلى ،.چۈنكى ېلىدۇك

ئاياللىق تۇرمۇشى -ئەر سۆزلەنگەن ئاشۇ يالغان سۆزلەر

توسالغۇغا ئايلىنىدۇ. ئىنساننىڭ  ەقىقىيھئۈچۈن 

تۇمان  ھاياتىنى يالغانچىلىق، يالغانچىلىقى،

بولۇپ قىلىشى ئاشكارا ئۈستىگە قۇرغانلىقىنىڭ 

 قەبىھ ئىش ھە!!! ېمىدېگەنن

 .يالغان ۋەدىلەرنى قىلماسلىق.1

 ەكىللىنىشىنىشردە ئىسالم ئائىلىنىڭ يە بۇ

غان بارلىق ۇلقوي ۇرىغائوتت ، مۇستەھكەملەش ئۈچۈن

ۇ ئ -ر ئىش بار نىزامالرغا قارشى بولغان يەنە بى-قائىدە

 بولسىمۇ يالغان ۋەدىلەرنى قىلىشتىن ئىبارەت.

ەتمەيدىغان ي ۇدرىتىقيىگىت ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا 

 گۈزەل ۋەدىلەر،مانا بۇ قىز ؛ ئىشالرنى ۋەدە قىلىدۇ

؛ ايات بىلەن يىگىتنى قوبۇل قىلىدۇرەڭگارەڭ ھ

ئىككىسى  ەرھبولسا،  غا يەتكەندەئىككىسى ۋىسال

بىرسى يەنە بىرسىنىڭ  ېڭىزىدادھايات 

ا قىلمىغانلىقىنى ۋەدىسىگە ۋاپ يالغانچىلىقىنى،
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ھەربىر تەرەپ يەنە بىرسىگە ئۇنىڭ ؛ ئىچىپ تاشاليدۇ

 ،شۇنىڭ بىلەن .يالغان ۋەدىسىنى ئەسلىتىدۇ

ھايات كۆڭۈلسىز بولۇپ  قوپاللىق پەيدا بولۇپ،

تويدىن  ،شۇنىڭ ئۈچۈن. ئىشەنچ يوقىلىدۇ قالىدۇ،

بۇرۇن ھەددىدىن زىيادە ۋەدىلەرنى قىلىش ئىنسانغا 

 ،بولۇپمۇ . يۈكنى شەكىللەندۈرۈپ قويىدۇ ېغىرئ

ئەمەلگە ئاشۇرغىلى بولمايدىغان ۋەدىلەرنى قىلغاندا 

 .بولىدۇ شۇنداق ېخىمۇت

 ېنىقئيولىنى  ۇمىيئومئائىلىنىڭ  دىكى.كەلگۈسى1

 قويۇش. ۇرىغائوتت

ئىككى تەرەپ ئۆزلىرىنىڭ مۇھىم  ،ۋاقىتتا ۆپىنچەك

بىنا قىلىۋاتقانلىقىنى ئۇنتۇپ  ېرىكچىلىكنىش

ئۆركەشلەپ  ،قويۇۋاتقان پىتوي تەكلى ،بولۇپمۇ ؛قالىدۇ

 ۇېخىمتتۇرغان ۋاقىتتا  ېڭىزىدادتۇيغۇ - ېسھتۇرغان 

ئىككى  تۇيغۇالر- ېسھبۇ  ، ېكىنل شۇنداق بولىدۇ.

 -يىگىت  ،تەرەپكە شۇنى ئۇنتۇلدۇرۇپ قويماسلىقى 

ئۇ  قىز ئۆزلىرى قۇرماقچى بولغان ئائىلىنىڭ يولى،

ئائىلىنىڭ يول  ئائىلىنى قانداق قۇرۇش،

ھەل قىلىش  ەسىلىلەرنىمئائىلىدىكى  كۆرسەتكۈچى،

  يامان ۋەان بىر تەرەپ ياخشى كۆرىدىغ ھەر يولى،

 قاتارلىق... بايان قىلىش  ېنىقئكۆرىدىغان ئىشالرنى 

 . ېرەكك بىلىشتەرەپلەرنى 
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 ۇرىسىدائوتتقويغاندا ئىككى تەرەپ  پىتوي تەكلى

ھەر قويۇش  ۇرىغائوتتمۇشۇنداق ئىشالرنى 

ا بولغان نەزەر دائىرسىنى پاراڭلىشىشقئىككىسىنى 

-ئۇنىڭ ئىشۋە  قىزمۇ يىگىتنى. ئاچىدۇ

يەتلىرىنى ىۋە مەجبۇر ۇقھوقئۇنىڭ  رىنى،كەتلىىھەر

 .ۇرۇنىدۇئچۈشىنىشكە 

 ئائىلىنىڭ شەكىللىنىش مەزگىلى ئائىلە ھاياتىنىڭ

ئائىلىنىڭ . ېسابلىنىدۇھئەڭ مۇھىم مەزگىلى 

بولغان  ۆرۈرزكۆڭۈل بۆلۈش ۋە ئۇنى  ەكىللىنىشىگەش

اللەنىڭ  - چە مۇستەھكەملەشىنىزامالر بوي-قائىدە

مەل ئائىلە بىنا قىلىش  ۋە مۇكەم -ئىزنى بىلەن

ۋە  قابارلىققا كەلتۈرۈش ئۈچۈن بايان قىلىش

 ئىشالردۇر. ېگىشلىكت ۋېلىشقابىلى
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بولغان  ۆرۈرزئائىلىنى ئىسالھ قىلىش ئۈچۈن 

 شەرتلەر

 

نَّاُس يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنـُْفَسُكْم َوَأْهِليُكْم ناراا وقودها ال
َأَمَرُهْم  ها َمَلِئَكة  ِغَلظ  ِشداد  الَّ يـَْعُصوَن اللَه َماَواْلِحَجارَُة علي

  (17)َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُرونَ 

 بۇ ھەقتە اللە تەئاال مۇنداق دەيدۇ: 

ئى مۆمىنلەر! ئۆزۈڭالرنى ۋە باال ـ چاقاڭالرنى ئىنسان »

ۋە تاشالر يېقىلغۇ بولىدىغان، رەھىم قىلمايدىغان 

مۇئەككەل بولغان دوزاختىن  قاتتىق قول پەرىشتىلەر

نىڭ بۇيرۇقىدىن هللا ساقالڭالر، ئۇ پەرىشتىلەر ا

« چىقمايدۇ، نېمىگە بۇيرۇلسا شۇنى ئىجرا قىلىدۇ

 .ئايەت(6)سۈرە تەھرىم 

                                                           

 .6(  التحريم / 17)
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، والرجُل ) ، وُكلكم مسُؤول  عن رعيته، واألميُر راع  كُلكم راع 
راع  على أهل بيته، والمرأُة راعية  على بيت زوجها وولده، 

 . (18) (كم راع  وكلكم مسؤول  عن رعيِتهفكل

:  ېگەندپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق 

ھەققىدە  پادىچى، ھەممىڭالر ئۆز پادىسىھەممىڭالر »

پادىسى   ئۇ ئۆز؛ ئىماممۇ بىر پادىچى؛ سوراققا تارتىلىدۇ

ئەر ؛ سوراققا تارتىلىدۇتوغرىسىدا ۋمى بولغان قە

ئۇمۇ ئائىلىسىدىكى ؛ پادىچىىر كىشىمۇ ئائىلىسىدە ب

 ئايال كىشىمۇ؛ سوراققا تارتىلىدۇتوغرىسىدا لەر كىشى

 ۆيىئ ېرىنىڭئئۇمۇ ؛ ئۆيىگە بىر پادىچى ېرىنىڭئئۆز 

وجايىننىڭ خقۇل ئۆز ؛ سوراققا تارتىلىدۇتوغرىسىدا 

ىرى مالل ڭخوجايىنىنىئۇمۇ ئۆز ؛ ماللىرىغا پادىچى

ڭ سىلەرنى !ركىبىلىڭال؛ سوراققا تارتىلىدۇتوغرىسىدا 

توغرىسىدا ھەممىڭالر ئۆز پاداڭالر ؛ ھەممىڭالر پادىچى

 بۇخارى نەقلى قىلغان. « سوراققا تارتىلىسىلەر.

. ۆرۈردۇرزىنىڭ ئارخىپى بەك مۇھىم ۋە مۇسۇلمان ئائىل

دىن -مۇسۇلمان ئائىلە  ، ەۋەبسبۇنداق بولۇشتىكى 

 .ۇرقورغاندارشى تۇرىدىغان ئەڭ مۇھىم دۈشمەنلىرىگە ق

دىن دۈشمەنلىرى بارلىق كۈچى بىلەن بۇ  مۇستەھكەم 

پارچىالشقا ۋە ئۇنىڭ مەركىزى قىسمىغا قورغاننى 

                                                           
 (  متفق عليه عن ابن عمر بن الخطاب.18)
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 ھەم ئۇرۇنماقتا... ېلىمۇھئۇرۇندى ۋە  ېرىشكەبزەربە 

قىسىم  ئائىلىلەر   بىر  ،ئالالھقا ھەمدۇالر بولسۇنكى

نۇرغۇن  ، ېكىنل ...بۇ ھۇجۇمغا قارشى تۇرماقتا

 ولماقتا ....!ۋەيران ب ئائىلىلەر 

 ئايىتىدە مۇنداق دەيدۇ:-119 ەقەرەنىڭب ۈرەس ەئاالتاللە 
طَاُعوا َواَل يـََزاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َحتَّى يـَُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم ِإِن اْستَ 
ِبَطْت َوَمن يـَْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه فـََيُمْت َوُهَو َكاِفر  فَُأْولَِئَك حَ 

نـَْيا َواآلِخَرِة َوُأْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر هُ َأْعَماُلُهْم ِفي ا ْم ِفيَها لدُّ
 . (19)َخاِلُدونَ 

}... ئۇالر )يەنى كۇففارالر( قولىدىن كەلسىال سىلەرنى 

دىنىڭالردىن قايتۇرۇۋەتكەنگە قەدەر سىلەر بىلەن 

داۋاملىق ئۇرۇشىدۇ. سىلەردىن كىمكى ئۆز دىنىدىن 

ڭ ئەمەللىرى دۇنيا ۋە قايتىپ كاپىر پېتى ئۆلسە، ئۇنى

ئاخىرەتتە بىكار بولۇپ كېتىدۇ. بۇنداق ئادەملەر ئەھلى 

 دوزاختۇر، ئۇالر دوزاختا مەڭگۈ قالغۇچىالردۇر.{

 مانا دىن دۈشمەنلىرى قىلمىشىنى داۋام قىلماقتا..

مۇسۇلمانالردىن قىنى كىم  دىن  دۈشمەنلىرىگە 

تىن تاقابىل تۇرااليدۇ؟!   قاچانغىچە بىزگە ھەر تەرەپ

                                                           

  .(217(  البقرة )19)
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خەتەرلەرگە دىققەت نەزىرىمىزنى  ېلىۋاتقانس ەھدىتت

 يۈرىمىز؟! ەپتىترقاراتماستىن 

بۈگۈن   ،بۇنىڭدىنمۇ خەتەرلىك ئىش شۇكى

. ..ەخىمىي ،ېنېرلىقئىنژ مۇسۇلمانالر دوختۇرلۇق،

 ئىنسانىيەت ، ېكىنل، ۆگەندىئ لەپئىلىملىرىنى كۆپ

ئەڭ مۇھىم ئىلىمنى ئىبارەت  ېنژىنىرلىقىدىنئ

قانداق  ەۋالدالرنىئبىز . تۇپ قالدىئۇن

؟!ئۇالرنى ئىالھى رىسالەتنى ئۆز ەربىيەلەۋاتىمىزت

 ؟!ېتەكلەۋاتىمىزيقانداق  ېلىشقائئۈستىگە 

ئىنسانىيەتنى ھايات ساقالپ قىلىش ئاسان ئىش . ئۇ 

 ، ېكىنل تۇر.اليدىغان ئىشقىال بارلىق مەخلۇقاتالر

پ قىلىپ ئاكتى نى ئاڭلىق،ىۋۇجۇد ئىنسان

 ھەقىقەتەن بۇئىشتۇر.  ۈشكۈلمزگەرتىش تولىمۇ ئۆ

ئانىالرنىڭ مۇھىم ۋەزىپىسى  بالىالر، زامانالردا  ئاتىالر،

 ال.. ئىشلىرى بىلەن ېچەك-كىيىم  ئىچمەك،- ېمەكي

ئانىالرنى -ئاتا ئىشالر بۇ .. چەكلىنىپ قىلىۋاتىدۇ

 مەمنۇن قىلىۋاتىدۇ.

-بىزنىڭ ئائىلە  ،بۇنىڭدىنمۇ خەتەرلىك ئىش شۇكى

ئەھۋالىمىز  -ئالالھ رەھىم قىلغان كىشىدىن باشقا

 ئانا؛ دادا ئىشلەيدۇ مەسىلەن:تۇر. لىكتولىمۇ قاباھەت

نىشانىنى ، بالىالر ئۆزىنىڭ يولى ئايلىنىدۇ؛ بازار

 ئىشلىرىنى ەربىيەلەشتىلمەيدۇ، بىز ئۇالرنى ب
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ھەقىقەتەن  .20ۇپ قويدۇقغا تاپشۇرھەرخىل مۇھىتالر

 ەۋالدئئانىالر -ئاتا ،ۇكىئىسالم شۇنى تەكىتلەيد

  مۇھىم رول ئوينايدۇ.. ەربىيەلەشتەت

 أو يهودانه، فأبواه الفطرة، على يولد إال مولود من : ماقال 
 هل ،جمعاء بهيمة البهيمة تنتج كما يمجسانه، أو ينصرانه،
 -عنه الله رضي- هريرة أبو يقول ثم جدعاء، من فيها تحسون

َها النَّاسَ  َفَطرَ  تِّيالَّ  اللَّهِّ  فِّْطَرتَ ۚ   نِّيًفاحَ  لِّلدِّينِّ  َوْجَهكَ  فَأَقِّمْ   ۚ   َعَليـْ
لِّكَ ۚ   اللَّهِّ  لَِّخْلقِّ  تـَْبدِّيلَ  اَل   اَل  النَّاسِّ  َأْكثـَرَ  لََٰكِّنَّ وَ  اْلَقيِّّمُ  الدِّينُ  ذََٰ

 ،(21) .ومسلم البخاري يـَْعَلُموَن.. رواه

 : ېگەندبۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق 

 ق ئىسالم ئۈستىگە )مۇسۇلمان ھالەتتە(ھەربىر بوۋا›

                                                           
مەكتەپلەرگە ۋە يەسلىلەرگە،  تەربىيىلەش ئىشلىرىنى يەنى ئۇالرنى  20

. شۇنىڭ بىلەن بۇ جاھىلىيەت ويدۇق... تاپشۇرۇپ ق يەنەۋە باشقىالرغا.. 

-ئىتىقادتىن، ئەدەپ-سىسىتىمىسدا تەربىيلەنگەن بالىالر ئەقىدە

ئەخالقتىن ... ئەڭ ئاددىسى ئىنسانىي خىسلەتلەردىنمۇ خالى چوڭ بولدى... 

ئاخىردا ھىچكىمنىڭ گىپىنى ئاڭلىمايدىغان، ھىچقانداق ئىشقا 

-كىچەكلىرىنىمۇ ئاتائىچمەك، كىيىم -يارىمايدىغان، ئۆزىنىڭ يىمەك

ئانىسى تەمىنلەيدىغان بىر بۆلۈك شالالق ئەۋالدالر يىتىشىپ چىقىۋاتىدۇ.. 

دىن دۈشمەنلىرىنىڭ مەقسىتى دەل شۇ. دىن دۈشمەنلىرى ھەرگىزمۇ 

مۇسۇلمانالرنىڭ ئەۋالدلىرىنى ياراملىق ئەۋالدالر قىلىپ تەربىيلەپ بەرمەيدۇ. 

ىگە كۆڭۈل بولسە ئىدى، ئىنىقكى، ئانىالر باللىرىنىڭ ئەقىدىس-ئەگەر ئاتا

تىدىكى مەكتەپلەردىنمۇ دىن دۈشمەنلىرىنىڭ سىسىتىمىسى ئاسئۇالر ئاشۇ 

 تولىمۇ ئەپسۇس... ياخشى نەرسىلەرنى قوبۇل قىاللىشى مومكىن ئىدى.

  .(  متفق عليه21)
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ئانىسى ئۇنى -ئاتا ېيىنكئۇنىڭدىن  ،ۇغۇلىدۇت

قىلىدۇ. خۇددى  ەجۇسىيمياكى  ياكى ناسارا ، ەھۇدىيي

سىلەر  تۇغۇلغىنىغا   ئوخشاش، ېجىرىمبچارۋىالرنىڭ 

 ېمەكدقىلدىڭالرمۇ؟  ) ېسھئۇنىڭدا كەمتۈكلۈكنى 

ئانىسى -تامۇسۇلمان ھالەتتە تۇغۇلغان بوۋاقنى ئا

ت( -ېتەكلەيدۇيئۆزىنىڭ تۇتۇپ ماڭغان يولىغا 

 ]بۇخارى نەقلى قىلغان. [

َها النَّاسَ  َفَطرَ  تِّيالَّ  اللَّهِّ  فِّْطَرتَ ۚ   َحنِّيًفا لِّلدِّينِّ  َوْجَهكَ  فَأَقِّمْ   ۚ   َعَليـْ
لِّكَ ۚ   اللَّهِّ  لَِّخْلقِّ  تـَْبدِّيلَ  اَل   اَل  النَّاسِّ  َأْكثـَرَ  لََٰكِّنَّ وَ  اْلَقيِّّمُ  الدِّينُ  ذََٰ

باتىل دىنالردىن بۇرۇلۇپ ئىسالم دىنىغا »يـَْعَلُموَن.. 

يۈزلەنگىن، ئالالھنىڭ دىنىغا )ئەگەشكىنكى( ئالالھ 

ئىنسانالرنى شۇ دىن بىلەن ياراتقان، ئالالھنىڭ 

ياراتقىنىدا ئۆزگىرىش بولمايدۇ، بۇ توغرا دىندۇر، 

)سۈرە رۇم  «لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسى بىلمەيدۇ

72) 

شارائىتالرنىڭ بالىالرنى -شەرت ۇالر كوچىالر،مانا ب

 لىرىنىىئانىالرنىڭ بال-ئازدۇرۋەتمەسلىكى ئۈچۈن ئاتا

، ئايال -نى ئەرې، سۇرىدۇقىزىقت ئەتمەسلىككە ەركت

ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتنىڭ  ېيىنئاتاق ،ېيىنئاناق

 ساقالپ قالىدۇ.   ېتىشىدىنكيامانلىشىپ 
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ىم ئائىلىنى ئىسالھ قىلىشنىڭ مۇھ

 شەرتلىرى

 

بىر كىشى ئوغلىنىڭ ھەممە  ھەر، ىسىزشۈبھ-شەك

 قىلىدۇ. ۈمىدئ ۇشىنىبولجەھەتتىن ئۆزىدىن ياخشى 

خىل  ئايىتىدە اللە تەئاال بۇ-111 ەقەرەنىڭبسۈرە 

ھىسياتنى سەييىدىمىز ئىبراھىم 

 :ئەلەيھىسساالمنىڭ تىلى ئارقىلىق ئىسپاتالپ بەرگەن

  َّاِس ِإَماماا قَاَل َوِمن ُذر ِيَِّتي....قَاَل ِإنِ ي َجاِعُلَك ِللن 
} ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىمنى پەرۋەردىگارى بىر قانچە .(22)

ئەمرلەر )يەنى شەرىئەت تەكلىپلىرى( بىلەن سىنىدى، 

ئۇنىڭغا: هللا ئىبراھىم ئۇالرنى بەجا كەلتۈردى. ا

« سېنى چوقۇم كىشىلەرگە )دىندا( پېشۋا قىلىمەن»

ىر قىسىم ئەۋالدىمنىمۇ مېنىڭ ب»دېدى، ئىبراھىم: 

مېنىڭ )پېشۋا قىلىش( هللا: »دېدى. ا« پېشۋا قىلساڭ

« ئەھدەمگە زالىمالر )يەنى كاپىرالر( ئېرىشەلمەيدۇ

 دېدى.{

 

                                                           

  .(  البقرة22)
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 ېقىنالشقانيمانا ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم اللە قا   

ئۇنتۇپ  ەۋالدلىرىنىئمۇشۇنداق ۋاقىتتىمۇ ئۆز 

 ېگەندن( )دىندا( پېشۋا قىلىمەقالمىدى. بۇ يەردىكى 

سۆز تەپسىرشۇناسالر تەپسىر قىلغاندەك پەقەت 

بارلىق  ،بەلكى ، كۆرسەتمەيدۇپەيغەمبەرلىكنىال

ۇ مانا ب ياخشىلىقتا يولباشچى قىلىشنى كۆرسىتىدۇ..

 ېكىنل ؛ ېسسىياتھچۈشىدىغان  ېسىپبھەممىنى 

ھەرقانداق ئىشتا ياخشى  ەۋالدلىرىمىزنىڭئبىز  ،

ئۇالرنىڭ قايسى ئىشتا  بىز ؛قىلىمىز ۈمىدئ ۇشىنىبول

قىلىمىز؟ ياخشى  ۈمىدئ ۇشىنىبولباشالمچى 

قىلىمىزمۇ ياكى  ۈمىدئ ۇشىنىبولئىشالرغا باشالمچى 

 يامان ئىشالرغىمۇ؟!

بىزنىڭ ئۆيىمىز بىزنىڭ ئاخىرقى پاناگاھىمىز، 

 ېچىنىڭكپەيغەمبىرىمىز ئۇنى زۇلمەتلىك  ،بولۇپمۇ

ا قە پاساتبىر پارچىسىغا ئوخشاتقان بۈگۈنكىدەك پىتن

 بولىدۇ. شۇنداق ېخىمۇتتولغان زاماندا 

"كِقَطِع الليِل المظلِم يُمسي اإلنساُن مؤمناا ويصبح كافراا، 
 .(23)وُيصبح مؤمناا ويمسي كافراا، يبيع دينه بَِعرض  من الدنيا"

›...  : ېگەندپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق 

بىر پارچىسىغا ئوخشاش بىر  ېچىنىڭكزۇلمەتلىك 

                                                           

  .(  رواه مسلم والترمذي23)
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كەچكىچە كاپىر . ى مۇئمىن ھالەتتە تاڭ ئاتقۇزىدۇىشك

تاڭ ، اكى كەچتە مۇئمىن ھالەتتە بولىدۇبولىدۇ  ي

ئۇ دىنىنى مال دۇنياغا . ئاتقىچە كاپىر بولىدۇ

 مۇسلىم نەقلى قىلغان[.‹]ېتىۋېتىدۇس

پىتنە پاساتقا تولغان زاماندا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  

 نب عقبة ))عن فقال: :ىېگەنكدئائىلىلەرگە يۈزلەندۈرۈپ 
 الق النجاة؟ ما الله رسول يا قلت: قال عنه الله رضي عامر
 كَ ولَيســْعـ لسانكَ  عليكَ  أمسـك: )وسلم عليه الله صلى
 رمذيالت عيسى أبو رواه(. خطــيـئـتـكَ  على وابـكِ  بَـيـتـُـك

 .(24) ((.حسن حديث هذا وقال سننه في( هـ 972)

...«! ئىلەڭ سىنى خۇشال ئا25تىلىڭغا ئىگە بول

! !26قىلسۇن ئەھمەد نەقلى «]27خاتالىقىڭغا يىغال

 قىلغان[

 بالىالر ،ئەمما ئائىلىلەر پىتنە پاساتقا تولۇپ كەتسە

 نەگە بارىدۇ؟ ئايالالر نەگە بارىدۇ؟!

                                                           

 .(  انفرد به الترمذي وقال حديث حسن24)
ئاز سۆزلە! ياخشى سۆز تاپالمىساڭ، سۈكۈت  خشى سۆز قىلغىن! يا  25

 قىلىپ شۇك تۇرىۋالغىن.
 اللەنىڭ بەرگەنلىرىگە قانائەت ۋە شۈكرى قىلغىن،.. 26
ئۆزۈڭنى ئىسالھ قىلغىن! اللەغا تەۋبە قىلغىن! مەغپىرەت تەلەپ   27

 قىلغىن...!
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بوران چاپقۇنلىرىدىن قانداق ئائىلىنىڭ 

 ؟! ېرەكك قۇتۇلۇش

 

 ئائىلىنى ئىسالھ قىلىشنىڭ مۇھىم شەرتلىرى

دە ئائىلىنى ئىسالھ قىلىشنىڭ مۇھىم ئۈچ بۇ يەر

 شەرتى بار.

 .اللەدىن ياردەم تەلەپ قىلىش.1

إياك نعبد وإياك  ۇ: اللە تەئاال مۇنداق دەيد
} )رەببىمىز( ساڭىال ئىبادەت قىلىمىز ۋە .نستعين

 سەندىنال ياردەم تىلەيمىز {

 وكما يقول الرافعي:

 (28) يوفق الله له صعب   فكل  سهل إذا لم

                                                           

 (  ديوان الرافعي، تحقيق أسامة محمد السيد.28)
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سىناش ئۈچۈن افىئى مۇنداق دەيدۇ: ئالالھ ر

ھەرقانداق  ،قىيىنچىلىقنى ئىرادە قىلمىغانال بولسا

 ئىش ئاسان بولىدۇ.

ئوقۇش   ەنىفاتىھبىر كۈندە نامازدا سۈرە مۇسۇلمانالر 

تەكرار -اللەدىن تەكراركۆپرەك  ېتىمدىنق92جەريانىدا 

ن مۇسۇلمان اللەدى ، ېكىنل .قىلىدۇياردەم تەلەپ 

.  ېرەككياردەم تەلەپ قىلىۋاتقانلىقىنى بىلىشى 

ال ياردەم تەلەپ ئايەتنىڭ لەفزىنى تەكرارالش بىلەن

ياردەم تەلەپ قىلىش  ،بەلكى .قىلغان بولمايدۇ

قىلماقچى بولغان ئىشقا قەلبىدىن  ەتتەماھىي

 ۋاسىتەبىئۇنى  ېيىنكئۇنىڭدىن  ھەمدە يۈزلىنىشى

 . ۆرسىتىدۇكقىلىشنى 

 . ەربىيەلەشتگە بولۇپ ئەمىلى ئۈل-1

 اللە تەئاال  مۇنداق دەيدۇ:

 َأْعُين   قـُرَّةَ  ُذر ِيَّاتَِناوَ  َأْزَواِجَنا ِمنْ  لََنا َهبْ  رَبَـَّنا يـَُقوُلونَ  )َوالَِّذينَ 
 (47) فۇرقان ِإَماماا( ِلْلُمتَِّقينَ  َواْجَعْلَنا

ئى پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە ئاياللىرىمىز ۋە »} ئۇالر: 

ئارقىلىق شادلىق بېغىشلىشىڭنى  ىمىزەۋالدلىرئ

)يەنى بىزگە ساڭا ئىتائەتمەن پەرزەنت ئاتا 

قىلىشىڭنى( تىلەيمىز، بىزنى تەقۋادارالرنىڭ 

)يەنى تەقۋادارالرنىڭ نەمۇنىسى، ياخشىلىققا  ېشۋاسىپ
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-91دەيدۇ.{سۈرە فۇرقان « دەۋەت قىلغۇچى( قىلغىن

 ئايەت

 اللە تەئاال  مۇنداق دەيدۇ:

نـُْتْم َأتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِبرِ  َوتَنَسْوَن َأنـُْفَسُكْم َوأَ قال تعالى: 
ُلوَن الِكَتاَب َأَفَلَ تـَْعِقُلونَ   . (29)تـَتـْ

ئۆزۈڭالرنى  ،كىشىلەرنى ياخشى ئىشقا بۇيرۇپ}

ئۇنتۇمسىلەر؟ ھالبۇكى، سىلەر كىتاب )يەنى تەۋرات( 

نى ئوقۇپ تۇرىسىلەر، چۈشەنمەمسىلەر {سۈرە بەقەر 

 ئايەت-11

ئائىلەڭنى  ،كەتسەڭ ېغىپئرا يولدىن ئەگەر سەن توغ

ساغالم نىشانغا ئىگە قىلىشىڭ مۇمكىن  يول،توغرا 

 ئەمەس. 

 ناماز ئوقۇشقا ئۈندىسەڭ، ەسچىتتەمئەگەر ئوغلۇڭنى 

بۇ ئۇنىڭغا ھەرگىز تەسىر قىلمايدۇ، ئۇنىڭ بىلەن 

كىرىشىڭ ياكى ئۇنىڭ  ەسچىتكەم ېتىمقبىللە بىر 

كىرگىنىڭنى كۆرۈشى،  ئۇنىڭغا  تكەەسچىمنىڭ ېس

 كۆپ نەسىھەت قىلغىنىڭدىن كۆپ ئۈنۈملۈك بولىدۇ.

                                                           

 (  البقرة.29)



 مۇسۇلمانالرنىڭ ئائىلە فىقھىسى ئائىلە دەستۇرى

 

[55] 

 

توختاشقا  ېكىشتىنچئەگەر باالڭنى تاماكا 

 ؛تەسىر قىلمايدۇقىلچە بۇ ئۇنىڭغا  ،ئۈندىسەڭ

ئۇ  ،ئۇ بۇ ئىشالرنى سەندە ئەمىلى كۆرسە ، ېكىنل

  توختايدۇ. ېكىشتىنچدەرھال تاماكا 

پىروگراممىلىرىنى  ېلېۋىزىيەتار ئەگەر باالڭنى ناچ

ئۆزۈڭ كۆرۈشنى  كۆرمەسلىككە ئۈندىسەڭ،

 تەسىر قىلمايدۇ. بۇ ئۇنىڭغا ،توختاتمىساڭ

 ،قىلمىسا بەەلغئۆي چوقۇم ئىككى تەرەپنىڭ بىرى  -7

 (30) مەيدانى ئەمەس. ېلىشىشچبولمايدىغان 

ياكى  ېيىنئاناقئەرنىڭ ياكى ئايالنىڭ ياكى ئۆي 

 داۋام قىلىدۇ. ەبويىچىرى پىك ېيىنئاتىنىڭق

 ئەر شۇكى،  بەختكە يۈزلىنىشنىڭ ئەڭ مۇھىم سەۋەبى

ھەممىدىن بەك ھەقنى ىڭ لىرىغا ئۆزىنىبال ئايالىغا،

قانداق بولۇشىدىن  ھەمدە ھەر ياخشى كۆرىدىغانلىقى 

ئەگىشىدىغانلىقىنى پەقەت ھەقكە  ەتئىينەزەرق

 . ېرەكك ۇشىقوي ۈرۈپبىلد

ن  كىيىنكى قىسىمالردا بىز اللەنىڭ ئىزنى بىلە

قانداق  ەۋالدالرنىئسۆزلىمەكچى بولغىنىمىز 

؟ ەربىيەلەيمىزت؟ئائىلىنى قانداق ەربىيەلەيمىزت

                                                           

 (  معاذ الخطيب )عشرة نقاط تمنع اختالل األسرة(. 30)
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 -ئۇ ھىدايەت  ،ئەمەس.چۈنكى ەسىلىلەرم ېگەند

 ۈشىنىشچ ەقىقىيھنىڭ دىنىنى اللەۋە  ەسىرەتب

ىز ب .دۇرنىشانى ڭئائىلىنىپۈتكۈل  ېتىۋاتقانكئۈچۈن 

ار ئاالقىدان ئائىلىسى ۋە ئۇنىڭغا بۇ يەردە مۇسۇلم

ئىشالر ھەققىدە توختىلىمىز. چۈنكى، بىز بۇ كىتابنى 

 .ۇقئاتىددەپ « مۇسۇلمانالرنىڭ ئائىلە فىقھىسى»
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 ئايالنى ئىسالھ قىلىش

 

چوڭ شىركەتتىن ئىبارەت. ئۇ ناھايىتى ئۆي 

 ،يەنى نۇرغۇنلىغان شىركەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

- ېمەكيتەمىنات،  شىركىتى، تەربىيە-ئۆي تەلىم

 ئاالقە شىركىتى،ئىجتىمائىي  ئىچمەك شىركىتى،

قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگە  كۆڭۈل ئىچىش شىركىتى..

 ئالىدۇ.

 ئايال بولىدۇ.باش لىدىر مۇشۇ شىركەتلەرنىڭ 

ئىسالھ ئايالنى ئىسالھ قىلىش ئائىلىنى  ،شۇڭا

 قىلغانلىقتۇر.

لەيھىسساالمدىن تەئەال سەييىدىمىز زەكەريا ئە اللە

وأصلحنا له زوَجه قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ېكايەھ
(31) 

} بىز ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلدۇق، ئۇنىڭغا 

يەھيانى ئاتا قىلدۇق، ئۇنىڭغا خوتۇنىنى ئۆزگەرتىپ 

بەردۇق )يەنى تۇغىدىغان قىلىپ بەردۇق(. )يۇقىرىقى 

پەيغەمبەرلەرنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىشىمىز( 

                                                           

  .(91(  األنبياء )31)
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ۈچۈن ئىدىكى، ئۇالر ياخشى ئىشالرنى شۇنىڭ ئ

قىلىشقا ئالدىرايتتى، )رەھمىتىمىزنى( ئۈمىد 

قىلىپ، )ئازابىمىزدىن( قورقۇپ بىزگە دۇئا قىالتتى، 

بىزگە كەمتەرلىك بىلەن ئىبادەت قىالتتى{سۈرە 

 ئايەت  -72ئەنبىيا 

مۇنداق دەيدۇ: اللە تەئاال  ئىبنى ئابباس تەپسىرىدە 

المغا ئايالىنى ئىسالھ قىلىپ زەكەرىيا ئەلەيھىسسا

 .(32)ئەخالقلىق بىر باال بەردىناھايىتى بەردى ھەمدە 

دىن ئۇنى  ،بولسا ئايالنى ئىسالھ قىلىش ،شۇڭا

ئۇنىڭ ئەخالقى پەزىلەتلىرىنى  ئوقۇتۇش، ئىلىمدا

 يۈكسەلدۈرۈشنى كۆرسىتىدۇ.  

ولهذا ورد الحديث الشريف عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال 
 "إذا صلَِّت المرأُة خَمسهاصلى الله عليه وسلم:  رسول الله

وصامْت شهَرها وحفظْت فْرجها وأطاعْت زوَجها قيل لها 
ئابدۇراھمان ، (33)اُْدخلي الجنة من أي أبواِب الجنِة شئت"

تىن نەقلى قىلىنغان ھەدىس شەرىفتە ئىبنى ئەۋف

 ئايال كىشى بەش» : ېگەندپەيغەمبىرىمىز مۇنداق 

                                                           

 .(  الطبري32)
  .(  أحمد33)
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بىر ئاي روزىنى تۇتسا،  ،ۇسائوقنامازنى قىت ۋا

ئايالغا  ،ئىتائەت قىلسا ېرىگەئ نومۇسنى ساقلىسا،

ئۆزۈڭ خالىغان جەننەتنىڭ دەرۋازىلىرىدىن كىرگىن 

 ئەھمەد نەقلى قىلغان« دىيلىدۇ.  

ئىتائەت ئىشىدا ئەرنىڭ ئۈستىدە ئايالنى ئالالھ  بۇ

ناھايىتى نەرسىلەرگە بۇيرۇشتىن ئىبارەت  ۇيرۇغانب

بار. چوقۇم ئەر ئۆينى ۋەيران  سئۇلىيەتەمچوڭ 

 بولۇشتىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن جاپالىق ئىشلىشى،

 ەۋالدالرنىئئارزۇ قىلغان  قۇۋۋىتىنى،-ئايالغا كۈچ

 . ېرەكك ېتىلدۈرۈشىيئىقتىدارىنى  ەربىيەلەشت
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 ئايالنى قانداق ئىسالھ قىلىمىز؟

 

چلىرى قىلىشنىڭ بىر قانچە قەدەم باسقۇئىسالھ بۇ 

 :تۆۋەندىكىچە ئۇالرولۇپ، ب بار

قۇرئان كەرىم ئايەتلىرىنى ۋە ئائىلە : باسقۇچ بىرىنچى 

ئاالقىسىنى كۈچەيتىدىغان پەيغەمبىرىمىزنىڭ 

 . ۈشىنىشتوغرا چھەدىسلىرىنى 

 :ۆۋەندىكىچەتبۇ ھەدىسلەر 

دىن نەقلى قىلىنغان  ۇرەيرەھئەبۇ ھەدىس: -1

 : ېگەندمۇنداق  ەلەيھىسساالمئھەدىستە پەيغەمبەر 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه )
"استوصوا بالنِ ساء فإن المرأَة ُخلقت من ِضْلع  وإن وسلم: 

أعوج شيء  في الضلع أْعَله فإن ذهبَت تقيمه كسرَته وإْن 
ئايالالرغا » (.( 34)م يزْل أعوج فاستوصوا بالنِ ساء"تركته ل

نكى ئايال ئەگرى ياخشى مۇئامىلە قىلىڭالر!چۈ

رغىنىڭ ئەڭ ئەگرىسى ۋۇقو ،يارىتىلغانرغىدىن وۋۇق

                                                           

  ( ـ متفق عليه.34)
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 ۈپتۈزتسەن ئۇنى رغىدۇر. ۋۇقو ئەڭ ئۈستىدىكى

ئۇنى نى   سۇندۇرۇپ  قويىسەن، ئۇ ،ېسەڭدقىلىمەن 

 . ۇرۇۋېرىدۇتتاشلىۋەتسەڭ ئەگرى پىتى ئىسالھ قىلماي 

بۇخارى «ئايالالرغا ياخشى نەسىھەت قىلىڭالر!  ،شۇڭا

 ىلغان.  نەقلى ق

قىيىنچىلىقنى ئۆز ئىچىگە  بۇ ھەدىس  لەر:بەزى

ئىسالم  ئايال ئەڭ  سەن ، ېھتىمالئ دەيدۇ: -ئالىدۇ

 ېسەڭدئۇنى تۈزەيمەن  ،تىلدىىئەگرى قورغىدىن يار

تاشالپ قويساڭ ئەگرى  سۇندۇرۇپ قويىسەن،

ھ بولىۋالىدۇ دەپ تۇرۇپ يەنە ئەردىن ئايالنى ئىسال

پ ئويالپ قىلىشىڭ ەقىلىشنى تەلەپ قىلىدۇ   د

 . ۇمكىنم

 مۇشەققەت يوق: ېچقانداقھبۇنىڭدا  ،ھەقىقەتەن

ئۆز  ۇقتىنىنئايالنى ئىسالھ قىلىش ئۈچ مۇھىم 

 ئىچىگە ئالىدۇ.

 سەبىر قىلىش. -1

وأمر أهلك بالصَلة  اللە بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
  (35)واصطبر عليها

                                                           

 .(111( ـ طه )35)
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ى( } )ئى مۇھەممەد!( ئائىلەڭدىكىلەرنى )ۋە ئۈممىتىڭن

نامازغا بۇيرۇغىن، ئۆزۈڭمۇ ئۇنى ئادا قىلىشقا 

چىداملىق بولغىن، سەندىن بىز رىزىق تەلەپ 

قىلمايمىز. ساڭا بىز رىزىق بېرىمىز، ياخشى ئاقىۋەت 

 ئايەت    -171پەقەت تەقۋادارالرغا خاستۇر {  سۈرە تاھا 

 مۇاليىم بولۇش.-1

دىن نەقلى  )اللە ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن ( ئائىشە

مبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق ىنغان ھەدىستە پەيغەقىل

إن الرفق ال يكون في شيء إال زانه  : ېگەند
 (36 ) .

بۇ ئۇنى  ەنكىبولىدقانداق نەرسىدە مۇاليىملىق »

قانداق نەرسىدە ؛ دۇىۋىتىگۈزەللەشتۈر ېخىمۇت

 ېخىمۇتبۇ ئۇنى  ،مۇاليىملىق بولمايدىكەن

 .نمۇسلىم نەقلى قىلغا «سەتلەشتۈرۋىتىدۇ.

نەرسىنى  مۇاليىملىق ۋە سەبىر قىلىش ھەرقانداق

بۇ ئىككىسى دۇر؛ ئىسالھ قىلىشنىڭ ئاساسى

ئۇ ئەڭ گۈزەل سۈرئەتتە  ،ېپىلساتھەرقانداق نەرسىدە 

 ئىسالھ بولىدۇ. 

 . ۈشىنىشچ-7

 ېمەنئۇنىڭ ، ەبىئىتىنىتئايالنىڭ  ،يەنى

ئەرنىڭ  ،چۈنكى ؛ ۈشىنىشچ نىىئوياليدىغانلىق

                                                           

  .(  مسلم36)
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لنىڭ مىجەز بىلەن ئايا ېرىخاراكت -مىجەز 

نىڭ ىپاراسەتلىك كىشى ئۆز .ئوخشىمايدۇ ېرىخاراكت

بىلەن ئايالنىڭ مىجەز  ېرىخاراكتمىجەز 

 . ەڭپۇڭالشتۇرااليدۇت ېرىنىخاراكت

 ۋېلىشىبىلى ۇقتىنىنبۇ يەردە ئەركىشى ئىككى 

 : ېرەكك

ئەركىشىنىڭ مەغلۇپ بولۇشى ئايال كىشىنى  -1

ئايال  ا باشلىنىدۇ،دوراشقا باشلىغان ۋاقىتت

ئەر كىشىنى دوراشقا  ۇشىبولكىشىنىڭ مەغلۇپ 

 باشلىغان ۋاقىتتا باشلىنىدۇ.

 : ۆلۈنىدۇبھايات ئىشلىرى ئىككى قىسىمغا  -1

قىلىدىغان  ۋە قارار  ېتەكچىلىكيئايال  -1

بۇ ئىشالر ئادەتتە  .چىقىرىدىغان نۇرغۇن ئىشالر بار

 ئائىلىگە مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ.

ئوخشاش  ېگەنگەد .. ېزەشب ئۆينى رەتلەش، ر:ئۇ ئىشال

ئىشالرغا  ېڭىي -. ئەركىشى بۇ كونادۇرئىشالر

ئارلىشىۋالماسلىقى بۇ ئايالالرغا خاس ئالەمنى 

 .            ېرەككدۇغالشتۇرۇپ قويماسلىقى 

بۇ ھەقتە  .ئىشالرغا ئەركىشى قارار چىقىرىدۇنۇرغۇن 

 مۇنداق دەيدۇ:ئايىتىدە -71اللە تەئاال سۈرە نىسانىڭ 
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 بـَْعض   َعَلى   بـَْعَضُهمْ  اللَّهُ  َفضَّلَ  ِبَما النِ َساءِ  َعَلى قـَوَّاُمونَ  )الر َِجالُ 
ئەرلەر ئايالالرنىڭ } (ۚ   َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  َأنَفُقوا َوِبَما

نىڭ ئۇالرنىڭ بەزىسىنى هللاھامىيلىرىدۇر، بۇ 

بەزىسىدىن )يەنى ئەرلەرنى كۈچ ـ قۇۋۋەت، غازاتقا 

اتارلىق جەھەتلەردە ئايالالردىن( ئارتۇق چىقىش ق

ر ۋە ئەرلەرنىڭ ئۆز پۇل ـ ماللىرىنى قىلغانلىقىدىندۇ

ر )يەنى ئايالالرنىڭ نەپىقىسى سەرپ قىلغانلىقىدىندۇ

 دۇر(....{ئەرلەرنىڭ زىممىسىگە يۈكلەنگەنلىكتىن

 

تەۋە ئىشالردا پىكىر  ئايالالرنىڭمۇ ئۆزىگە ،لىكىن

ئايال ئۈچۈن  ېگەنلىكداق بۇند قىلىش ھەققى بار.

بەزى ئىشالردا بولۇپمۇ ئائىلە ئىشلىرىدا ئۇالر ئۈچۈن 

ى رغا ئەركىشباشقا ئىشال . ېرىلىدۇبتۇلۇق ئەركىنلىك 

بۇنىڭ بىلەن بىز ھايات ، ئىگىدارچىلىق قىلىدۇ

 .ئۇسۇلدا تەرتىپكە ساالاليمىزتوغرا  ىمىزنىئىشلىر

،   ېرىنىخاراكتكىشىدىن ئايالىنىڭ  ئىسالم ئەر

پ ئۆزگەرتىشنى تەلە ەبىئىتىنىتئۇنىڭدىكى  ئاياللىق 

ئۇنىڭدىن ئايالالرنىڭ بۇ ئەگرى  ،بەلكى .قىلمايدۇ

 ۇب، ۈچەيتىۋەتمەسلىكنىك ېخىمۇت ېرىنىڭخاراكت

ئەرنى ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىنى ئۆزى  ەرنىڭخاراكتىرل

يول قويماسلىقنى  ېڭىشقامبىلەن بىرگە سۆرەپ 

 تەلەپ قىلىدۇ.
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دىن نەقلى قىلىنغان  ۇرەيرەھبۇ ئە ھەدىس:-1

 عن : ېگەندمۇنداق  ەلەيھىسساالمئھەدىستە پەيغەمبەر 
ال يـَْفُرك "أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 مؤمن  مؤمنة إْن َكره منها ُخلقاا رضَي منها آخر" 
مۇئمىن ئەر مۇئمىن ئايالنى ئۆچ كۆرمىسۇن! ».( 37)

ۇم بىر ئەخالقىنى يامان گەرچە ئۇ ئايالنىڭ مەل

 «رازى بولىدۇ. ەرىپىدىنتئۇنىڭ يەنە بىر  ،كۆرسىمۇ

 (مۇسلىم نەقلى قىلغان.)

ئايال كىشىدىن ئەركىشىنى بىئارام قىلىدىغان ئىشالر  

 كىشى ئايالنى يامان كۆرمەسلىكى، ئەر ،بەرسە يۈز

ئايالنى قەلبىدە ياخشى كۆرۈش بىلەن بىرگە ئايال 

ئارقىلىق  ېتىشئ ەركتشالرنى ئۈچۈن بولغان بەزى ئى

يىتىنى يەڭگىللىتىشى  ىئىئايالنىڭ ئەگرى تەب

 .  ېرەكك

ى قىلىشئىسالھ كىشىنىڭ ئايالىنى  ئەر بۇ ھەقتە -7

 ئايەتلەر بار.مۇنۇ كەلگەن توغرىسىدا 

وأُمْر أْهلك بالصَلِة واْصطَبر اللە تەئاال مۇنداق دەيدۇ:  
 العاقبُة للتقوىعلْيها ال نسأُلك رزقاا نحن نْرزُقك و 

                                                           

  ( ـ رواه مسلم. 37)
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)ۋە  نىئائىلەڭدىكىلەر} )ئى مۇھەممەد!( .( 38)

ئۈممىتىڭنى( نامازغا بۇيرۇغىن، ئۆزۈڭمۇ ئۇنى ئادا 

قىلىشقا چىداملىق بولغىن، سەندىن بىز رىزىق تەلەپ 

قىلمايمىز. ساڭا بىز رىزىق بېرىمىز، ياخشى ئاقىۋەت 

 ئايەت  -171پەقەت تەقۋادارالرغا خاستۇر {   سۈرە تاھا 

ۋە ئائىلىسىنىڭ  دنۇرغۇن كىشىلەر ئىقتىسا

تەمىنلەش ئىشلىرى  ېھتىياجلىرىنىئ دىئىقتىسا

ئەڭ مۇھىم بولغان  ،بىراق ؛بىلەن شۇغۇللىنىدۇ

چە ىنامازغا بۇيرۇش ۋە ھاياتىنى شەرىئەت بوي

بولغان ئىشالرغا بۇيرۇشنى  ۆرۈرزئۆتكۈزۈشى ئۈچۈن 

 ئۇنتۇپ قالىدۇ.

لغانلىقى ئۈچۈن بويەردە ناماز ئەھمىيەتلىك  بۇ

 لىندى.ېغا ئئاالھىدە تىل

  

                                                           

 .132طه ( ـ 38)
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 باسقۇچئىككىنچى 

 ەتەربىي-تەلىمئىلمى ۋە  ئايالنىڭ

سىنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن ھەرىكەت دەرىجى

 قىلىش

الر زئەرلەر قىنۇرغۇن  ؛مۇ مۇھىمبەك بۇ ئايال ئۈچۈن

بولغان  ۆرۈرزئۇالر ئۈچۈن ؛ بىلەن توي قىلىدۇ

قىزالرنى ؛ ايدۇاتالرنى قىلىشنى ئىرادە قىلمئىسالھ

،  ەربىيەلىنىپت ئۆيىدە مۇكەممەلئانىسىنىڭ -ئاتا

 ۇشىنىبولتەييار  ېتىلىپيھەممە تەرەپتىن پىشىپ 

 ئىرادە قىلىدۇ،

 ۇشىنىبوللغاندەك ئەرلەر قىزالرنىڭ ئۆزى ئىرادە قى

شۇڭا ئۇالردىن ھەرقانداق خاتالىق ۋە ؛ ئىرادە قىلىدۇ

قوبۇل  ۇشىنىبولسادىر  ەۋەنلىكلەرنىڭس

 ىاللمايدۇ!!!ق

بىر ئايال بولۇشى  ەكئويلىغاندئۆزى ئەر ئايالنى  ،شۇڭا

 انائياخشى  ، ېرىشىب ەتەربىي-تەلىم ئوقۇتۇشى،ئۈچۈن 

قايسى ۋەزىپە . يەنە  ېرەككئۈچۈن تەييارلىشى  ۇشىبول

 بۇنىڭدىنمۇ مۇھىم؟!
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نۇرغۇن ئەرلەر ئايالىغا ئىلىم ئۈگۈتۈش ئۈچۈن  ۋاقىت 

 : ېگەندەيغەمبىرىمىز مۇنداق پ ، ېكىنل39 ؛چىقارمايدۇ

رُكم خيرُكم ألهله"أن النبي عليه السالم قال:   .( 40)"َخـيـْ
سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىكى ئەڭ ياخشى كىشى »

ئامىلىدە  بولغىنى، مەن مۇ ئۆزىنىڭ ئەھلىگە ياخشى

الردىن ياخشى مۇئامىلە ئەھلىمگە سىلەرنىڭ ھەممىڭ

 تىرمىزى نەقلى قىلغان.... «مەنقىلى

 ياخشى مۇئامىلە قىلىش پەقەت خىزمەت، ئايالىغا

 ،بەلكى ؛ئائىلە ئىشلىرىدا ياردەملىشىش بولماستىن

ئۆستۈرۈشكە  ەۋىيەسىنىستەپەككۇر  ئىلمى، ئىمانى،

 كۆرسىتىدۇ. ېرىشنىبياردەم 

  

                                                           
باشـــــقىالرغا دىنىـــــي  ، نۇرغۇنلىغـــــان مۇســـــۇلمانلىرىمىزبىـــــراق 39

كۈنـــدۈز تىمـــاي، مەخپـــى ۋە -چەدەرســـلەرنى ئۈگۈتـــۈش ئۈچـــۈن كىـــ

ئائىلىســـــــىگە ۋاقتـــــــى  بىـــــــراق، ئاشـــــــكارە ھەرىـــــــكەت قىلىـــــــدۇ.

ـــــالىلىرى ئەخالقســـــىز  ـــــۈنچە ئۇالرنىـــــڭ ب ـــــدۇ؛ شـــــۇڭا ، كۆپ يەتمەي

ـــگەن ـــداق دى ـــلە مۇن ـــدۇ؛ شـــۇڭا ال َـــا :   )كىلى ـــا ي ـــوا الَّـــِذينَ  أَيُـَّه ـــوا آَمُن ـــُكمْ  ُق  أَنُفَس
ـــــيُكمْ  َـــــاراا َوَأْهِل ـــــا ن ـــــا ِحَجـــــارَةُ َوالْ  النَّـــــاسُ  َوُقوُدَه َه ـــــا اللَّـــــهَ  يـَْعُصـــــونَ  الَّ  ِشـــــَداد   ِغـــــََلظ   َمََلِئَكـــــة   َعَليـْ  َم

ــْؤَمُرونَ  َمــا َويـَْفَعُلــونَ  َأَمــَرُهمْ  ــاڭالرنى » ((6) يـُ ــاال ـ چاق ــۆزۈڭالرنى ۋە ب ــۆمىنلەر! ئ ــى م ئ

ـــول  ـــاتتىق ق ـــدىغان ق ـــم قىلماي ـــدىغان، رەھى ـــۇ بولى ـــالر يېقىلغ ـــان ۋە تاش ئىنس

ــۇئەككەل بول ــتىلەر م ــڭ پەرىش ــتىلەر ئالالھنى ــۇ پەرىش ــاقالڭالر، ئ ــتىن س ــان دوزاخ غ

 «بۇيرۇقىدىن چىقمايدۇ، نېمىگە بۇيرۇلسا شۇنى ئىجرا قىلىدۇ

 ( ـ  الترمذي وأبو داود.40)
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 باسقۇچ ۈچىنچىئ

مۇھەببەت - ېھرىماللە قۇرئاندا بايان قىلغان ئايالغا 

ياخشى  ۇرىدىغانقىلد ېسھى ۋە ياخشى كۆرۈشن

 قىلىش ىلەرنىمۇئامىل

 : ئايىتىدە مۇنداق دەيدۇ:-11اللە تەئاال سۈرە رۇمنىڭ 
 ومْن آياته أْن َخَلَق لكْم مْن أنـُْفِسكم أزواجاا لتْسكنوا إليها

 وَجَعَل بينكم مودَّةا ورحَمةا إنَّ في ذلك آليات  لقوم  يتفكرون
ئۈلپەت ئېلىشىڭالر  –} ئايالالر بىلەن ئۇنسى . ( 41)

نىڭ( ئۇالرنى سىلەرنىڭ ئۆز تىپىڭالردىن هللا ئۈچۈن )ا

خوتۇن ئارىسىدا(  –ياراتقانلىقى، ئاراڭالردا )يەنى ئەر 

نىڭ )كامالى هللا مېھر ـ مۇھەببەت ئورناتقانلىقى ا

ۇر، پىكىر قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان( ئاالمەتلىرىدىند

يۈرگۈزىدىغان قەۋم ئۈچۈن، شەك ـ شۈبھىسىزكى، 

 .{بار ەتلەربرئىبۇنىڭدا نۇرغۇن 

 ،ى بولۇپانابۇ ئىسالھاتنىڭ ئەڭ قىسقا يولم

كىشىگە كىشىلەر قەلبىدىكى لىق قىلغان ياخشى

 بولىدۇ.نامايان ياخشىلىقنىڭ تەسىرى 

  

                                                           

  .11( ـ  الروم /41)
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 باسقۇچ ۆتىنچىت

ۋە  بولۇپمۇ  ۇغقانلىرىتغا ئۇنى ئۆزىنىڭ ىئايال

ئالدىدا ھۆرمەتلەيدىغانلىقىنى  ۇغقانلىرىتئەرنىڭ 

 قىلدۇرۇش ېسھ

سالىھ بولۇپ  ياخشى، ېخىمۇتباسقۇچ ئايالنىڭ  بۇ

 چوڭقۇر  تەسىرى كۆرسىتىدۇ. ۆزگىرىشىگەئ

باسقۇچ ۋە ئۇنىڭدىن باشقا باسقۇچالر قۇرئان  ۆتىنچىت

، فِعظُوهنَّ  كەرىم سۈرە نىسادا  زىكرى قىلغان
} سىلەر سەركەشلىك قىلىشلىرىدىن قورقىدىغان 

ىرال سۆزنىڭ ب ېگەندئايالالرغا نەسىھەت قىلىڭالر،{ 

 . ېتىدۇكئاستىغا كىرىپ 

 ەۋىيەسىنىس ، ۈشىنىشچيىتىنى ىئىئايالنىڭ تەب

 ...ئۇنىڭغا ياخشى مۇئامىلە قىلىش ئۆستۈرۈش،

نەسىھەت  ۇيرۇغانببۇالرنىڭ ھەممىسى اللە تەئاال 

بابقا كىرىپ  ېگەندياخشى مۇئامىلە قىلىش  قىلىش،

 . ېتىدۇك
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 مۇنداق دەيدۇ: ئايىتىدە -ەقەرەنىڭباللە تەئاالسۈرە 

  فإْمساك  بمعُروف (42).  )قايتا يارىشىشقا بولىدىغان( {

تاالق ئىككى قېتىمدۇر، ئۇنىڭدىن كېيىن )خوتۇنىنى( 

چىرايلىقچە تۇتۇش، ياكى ياخشىلىق بىلەن )يەنى 

زۇلۇم قىلماي، يامان گېپىنى قىلماي، كىشىلەرنى 

 ئۇنىڭدىن يىراقالشتۇرماي( قويۇۋېتىش الزىم،..{

 دەەرىمكىڭ ئايالىنى ئىسالھ قىلىش ئۈچۈن ئايەت ئەرن

 كەلگەندىن باشقىچە  يول تۇتۇش ئەڭ چوڭ خاتالىق.  

ئايىتىدە -71بۇ ھەقتە اللە تەئاال سۈرە نىسانىڭ 

الرجاُل قوَّاموَن على النِ ساِء بما فضَّل اللُه  مۇنداق دەيدۇ:
انِتات  قَ  بعَضهم على بعض  وبما أْنفُقوا مْن أْموالهم فالصَّالحاتُ 

حاِفظات  للغيِب بما حفَظ اللُه والَلتي تخافون نشوزهنَّ 
فعظوهنَّ واهجروهنَّ في المضاجع واْضربوُهنَّ فإن أَطْعنكم 

ر } ئەرلە.  (43)فَل تـَْبغوا عليهنَّ سبيَلا إنَّ الله كاَن علياًّ كبيراا 

نىڭ ئۇالرنىڭ هللا ئايالالرنىڭ ھامىيلىرىدۇر، بۇ 

ن )يەنى ئەرلەرنى كۈچ ـ قۇۋۋەت، بەزىسىنى بەزىسىدى

غازاتقا چىقىش قاتارلىق جەھەتلەردە ئايالالردىن( 

ر ۋە ئەرلەرنىڭ ئۆز پۇل ـ ئارتۇق قىلغانلىقىدىندۇ

ر )يەنى ئايالالرنىڭ ماللىرىنى سەرپ قىلغانلىقىدىندۇ

                                                           

 ( ـ  البقرة.42)

 .34( ـ النساء /43)
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نەپىقىسى ئەرلەرنىڭ زىممىسىگە يۈكلەنگەنلىكتىن

رلىرى ىالردۇر، ئەدۇر( ياخشى ئايالالر ئىتائەت قىلغۇچ

نىڭ پاناھىدا هللا يېنىدا بولمىغان چاغالردا 

ئەرلىرىنىڭ ھەقلىرىنى ساقلىغۇچىالردۇر، سىلەر 

سەركەشلىك قىلىشلىرىدىن قورقىدىغان ئايالالرغا 

نەسىھەت قىلىڭالر، )بۇ ئۈنۈم بەرمىسە( بىر تۆشەكتە 

بىللە ياتماڭالر، )بۇمۇ ئۈنۈم بەرمىسە( ئۇالرنى 

ىدە ئاستىراق ئۇرۇڭالر. ئەگەر مەقسىت ەدەپلەشئ

وزەك قىلىش سىلەرگە ئىتائەت قىلسا، ئۇالرنى ب

سىلەردىن  ھەقىقەتەنهللا خىيالىدا بولماڭالر. 

ئايالالرغا زۇلۇم قىلغاننى هللا ئۈستۈندۇر، بۈيۈكتۇر )

 جازااليدۇ(.{

كىشى ئايالىنى ئىسالھ قىلىشنى ئۇنى  ئەر

ۋە  نجىئۇ تۇ؛ ياكى ئۇرۇش بىلەن باشاليدۇ ۋېتىشتاشلى

نەسىھەت قىلىش -يەنى ۋەز-ئاساسلىق باسقۇچنى

 شۇنىڭ ؛ئۆتۈشنى ئۇنتۇپ قالىدۇ ېسىپبباسقۇچنى  

ۋەيران  بۇ خاتا ئىسالھات نەپرەتلىنىشكە، ، بىلەن

 لىپ بارىدۇ.ېقىلىشقا ئ
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 ئەرنى ئىسالھ قىلىش

 

 ئائىلىنىڭ مۇقىملىقى،؛ ۈۋرۈكىتئەر ئائىلىنىڭ 

ئىلىدىكى ئاساسى ۋە ئا ەملىكنىڭخاتىرج

ئائىلە  ئارماننىڭ مەنبەسى.-ئارزۇ ،ۈمىدۋارلىقئ

قايسى سۆزدە ئەر توغرىسىدىكى ئىسالھاتى 

كىشى  ئەر بولمايدۇ؟! ەرىپىتئىسالھاتنىڭ بىر 

ئۈچۈن ئىككى  ۆچۈرۈشئۋە ئىچىش  ۇسگوياكى 

 ئىسالھ؛ ئاتا ىنى سۇغا تىققان كىشىگە ئوخشايدۇقول

، بولساڭ ئامىللىرىدىن يىراق نىقىلىش ۋە ئۇ

بولۇشتىن  مئائىلە مۇقىم ۋە خاتىرجە ئۇنداقتا، بۇ

 .ېتەلمەيدۇيئىبارەت ئارزۇسىغا ھەرگىز 

ئاياللىق تۇرمۇشىنى -ئەر ۇشتۇمتۇتئبەزىدە 

ائىلىنىڭ ئ ساپلىقىنى سۇسالشتۇرىدىغان،

اللە ئىنئام قىلغان ئىالھى  ؛ مۇقىملىقىنى بۇزىدىغان

دە -بىرىدۇ دوستلۇقنى ۋەيران قىلىدىغان  ئىشالر يۈز

ئۆي ئائىلىنىڭ خوجايىنىدىن سادىر بولغان 

نەتىجىسىدە  ەرىكەتلەرھ-شەيتانى ئىش ، ۇالرچەقارىغ

 زنى يۇمۇپ ئاچقۇچىلىك ۋاقىتتا ۋەيران بولىدۇ.ۆك

تۇيغۇلىرىغا ئازار  - ېسھئايال ۋە بالىالر  ،چۈنكى

قەلبىدىن خاتىرجەملىكىنى  ، ېرىدىغانب
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گىراش، قايمۇقۇش تارتىۋالىدىغان، ھاياتىنى گاڭ

 ەرىكەتلەردىنھئىلىپ بارىدىغان بۇ ئىش گىردابىغا 

 بولىدۇ.بىھوش 

تىنچلىقىغا ئۇنىڭ  ئىسالم دىنى ئائىلە ۋە

ئايالغا ئەرنى ئىسالھ قىلىش ۋە   ،ئۈچۈنقىزىققانلىقى 

گەدىنىگە  خۇشال تۇرمۇشقا، خاتىرجەم ئائىلىگە،

 ئادا قىلىشقا  ەسئۇلىيەتنىميۈكلەنگەن      زور 

 قايتۇرۇش ئۈچۈن نۇرغۇن يولالرنى كۆرسىتىپ بەرگەن.  

ئايىتىدە بۇ ھەقتە -111اللە تەئاال سۈرە نىسانىڭ 

وإْن امرأة  خافْت مْن بعِلها نشوزاا أو :  مۇنداق دەيدۇ:
إعراضاا فَل ُجناَح عليهما أْن ُيصلحا بينهما ُصلحاا والُصلُح 

إنَّ اللَه  تَتقوا فخير  وأحضرِت األنفُس الشحَّ وإْن ُتحسنوا و 
كان بما تعملوَن خبيراا 

} ئەگەر بىرەر ئايال ئېرىنىڭ .(44)

كۆڭۈلسىز بولۇشىدىن ياكى يۈز ئۆرۈشىدىن ئەندىشە 

ئارا كېلىشىشى ھېچ گۇناھ  قىلسا، ئۇالرنىڭ ئۆز

ئەمەس، كېلىشىش )ئۈزلۈشۈپ كېتىشتىن( ياخشى. 

ئىنسانالرنىڭ تەبىئىتىگە بېخىللىق سىڭىپ 

ەر )ئاياللىرىڭالرغا( ياخشىلىق كەتكەن، ئەگ

زۇلۇم قىلىشتىن( ساقالنساڭالر  قىلساڭالر، )ئۇالرغا

                                                           

 .111( ـ   النساء /44)
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ھەقىقەتەن هللا سىلەرنى مۇكاپاتاليدۇ(. اهللا )

 قىلمىشىڭالردىن خەۋەرداردۇر.{

 ەتتىكىئاي ۇبمۇنداق دەيدۇ:  تىبرى رەھمەتۇلالھ

ئوتتۇرسىدىكى « ئۆرۈش ۈزيكۆڭۈلسىز بولۇش بىلەن »

 ېگەنلىكد« سىز بولۇشكۆڭۈل» : شۇكى ەرقپ

 ېتىشىنىكن يىراقلىشىپ ئايالدى ېرىنىڭئ

 .كۆرسىتىدۇ

ئايالىغا گەپ  ېرىنىڭئ ېگەنلىكد« يۈز ئۆرۈش»

ئۇنىڭ بىلەن سۆھبەتلىشىشنى قىلماسلىقىنى، 

 كۆرسىتىدۇ.)تەپسىر تىبرى(   خالىمايدىغانلىقىنى

 ۋېتىلگەنتاشلىئايەتتە ئايال كىشى ئەر تەرەپتىن  بۇ

 -ئىززەت، ئايالنىڭ خاتىرجەملىكى ىڭ بىلەنشۇن

ەملىكى پۈتكۈل ئائىلىنىڭ خاتىرج ھۆرمىتى،

يۈز  كۆڭۈلسىزلىك، ىكىۋاقىتت ۇچرىغانئ ەھدىتكەت

ھەقىقەتەن  .ېلىنىدۇسش ھالەتلىرىگە نەزەر ئۆرۈ

 تۇيغۇالر ئۆزگىرىدۇ. - ېسھ ئۆزگىرىدۇ، ەلبلەرق

ھەل قىلىدىغان ئىسالم ھاياتتىكى بارلىق ئىشالرنى 

 ۇرىغائوتتھاياتلىق ئۈچۈن  ،بولۇپ ىنسىپىت پىرھايا

 ،ەدائىرىسىدقويغان ھەرقانداق ئىشقا ئۆز پىرىنسىپ 

ۋە بۇ  ەلەشاليىھئۆزى سىزىپ چىققان جەمئىيەت 

بارلىققا  ەمئىيەتنىجمۇۋاپىق ھالدا شۇ  ەگەالھىي

 .ېغىشاليدۇبكەلتۈرۈش ئۈچۈن ئۆزىنى 
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ئايال كىشى ئەرنىڭ ئۆزىدىن يىراقلىشىپ 

 ېتىشىنىڭكھەمدە بۇ يىراقلىشىپ  شىدىنېتىك

 ؛)تاالق قىلىش ھاالل ېرىشىدىنبلىپ ېتاالققا ئ

ۋە ئۆزىنى قوشۇققا  اللە ئەڭ ئۆچ كۆرىدۇ( ، ېكىنل

ئوخشاش  ئۇ ياكى خوتۇن ئەمەس ياكى تاالق ئەمەس 

لىپ ېيۈز ئۆرۈشكە ئ ۋېتىشىدىنتاشلىمۇشۇنداق  

ڭ بۇ ۋاقىتتا ئايال كىشىنى ،قورقسا ېرىشىدىنب

بىرەر  ىنسادى ياكى تۇرمۇش مەجبۇريەتلىرىدئىقتى

ئايالنىڭ -ئەر ،ئۆتىۋەتسەكىشىدىن  ەرئتەرەپنى 

مەسىلەن: ئەرنىڭ  گۇناھ بولمايدۇ. ېچقايسىغاھ

ھەممىدىن ئارتۇق كۆرىدىغان  يەنە بىر خوتۇنى بولسا، 

ئايالنىڭ تۇرمۇش الزىمەتلىكى تۈگەپ كەتكەن  ئۇ

ىش ياكى ئۇنىڭ بولسا، ئايال بىلەن سۆھبەتلىش

 ېرىشكەبكىشى  سەۋەبىدىن ئايال ئەر ەلپكارلىقىج

بىرقىسمىنى  ۇلىنىڭپبولغان خىراجەت  ېگىشلىكت

دىن ئۆتىۋىتىش ياكى ڭياكى ھەممىسىنى ئۇنى

غا ئايال ئۇ ېچىسىنىكۋە  ېسىۋىسىنىنئۆزىنىڭ 

 ئوخشاش ئىشالر.تارلىقالرغا ...قا ېرىشبئۆتۈنۈپ 

 سىردىن( )قۇرئان سايىسىدا ناملىق تەپ

 ەمخاتىرج، ئامانلىقى -تىنچ ئىسالم ئائىلىنىڭ 

ئۆينىڭ ھەممە كىشىلىرىگە  ،ئۈچۈن ۇشىبول

 ئەرگە ئۆيىنى، يۈكلىدى. مەسىلەن: ەسئۇلىيەتنىم

ئايالغا  ئايالىنى ئىسالھ قىلىش مەسئۇليتىنى،
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 ئۆيىنى ھىمايە قىلىش ۋە ئۇنىڭغا كۆڭۈل بۆلۈش،

 يۈكلىدى. ەسئۇلىيىتىنىمئىسالھ قىلىش  ېرىنىئ

بىر كىشىنىڭ گەدىنىگە  يۈكلەنگەن بۇ  ھەر

ئامانلىقىنىڭ تىنچ ئائىلىنىڭ  ەسئۇلىيەتلەرم

 ۇھەببىتىنىڭم - ېھرىمبۇزۇلماسلىقى ۋە 

پارچىلىنىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن بىخەتەرلىك 

 تاسمىسىغا ئايالندى.

قۇرئاننى چۈشەندۈرىدىغان ۋە بايان قىلىدىغان 

 ەسئۇلىيەتتەمبۇ   پەيغەمبىرىمىزنىڭ ھەدىسلىرى

 دىنمۇ كۆپرەك رولىنى جارى قىلدۇردى.باشقا قىسىمالر

ئايالدىن يۈز ئۆرىگەن ۋە -مانا مۇشۇنداق ئەر

ئايالدىن  كەتكەن، ېتىپققەلبى  نەپرەتلەنگەن،

مۇشۇنداق ھالەتتە ئىسالم  .. يىراقلىشىپ كەتكەن

ئەرنى  ھەل قىلىش، ەسىلىلەرنىمئايال كىشىگە 

ئائىلىگە قايتۇرۇپ  ەختلىكب شقا،خۇرام تۇرمۇ-خۇشال

كىشىلەرنىڭ  چۈشۈشكە، ۇرىغائوتتئۈچۈن  ېلىشك

خىل -ئەھۋالى ۋە تۇرمۇشىغا قاراپ بەزىبىر خىلمۇ

 قىلدى.   ۇخسەترئۇسۇلالرنى قوللىنىشقا 
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 ؟! ېرەككئەرنى زادى قانداق ئىسالھ  قىلىش 

 

 سۆزلىشىش. ۇسلۇبتائ. ئەڭ چىرايلىق 1

بىرى   ەسىلىلەرنىڭم ىۋاتقانېلكبۈگۈن ئائىلە دۇچ 

 ۇسلۇبتائچىرايلىق  ۇرىسىدائوتتئايال  -ئەر

 ،ۋەھالەنكى .سۆزلىشىش يوللىرىنىڭ بولماسلىقىدۇر

 ۇچرىدىئۈلدى ياكى قىيىنچىلىققا بۇ  يول ئۈز بۈگۈن 

 ۇسلۇبتائچىرايلىق  ۇرىسىدائوتتئايال  -ئەر؛ 

چەكلىك ۋە  ېيىلگەندىمۇدسۆزلىشىش يولى بار 

 . ۇۋاتىدۇبولئەھۋالالردا ساناقلىق 

 ېگەنلىكدئايالنىڭ ئۆينى  مۇھاپىزەت قىلىشى 

نى ئايالنىڭ سۆزلىشىش جەريانىدا قىيىنچىلىقالر

 ەبىئىيتئايال ئوتتۇرسىدىكى -بۇنى ئەر؛ ېڭىشنىي

 ىنى،ىش دەپ بىلىشىنى، جىدەللەشمەسلىكئ

بۇ ئىشالر  ،چۈنكى ؛قارشىالشماسلىقنى كۆرسىتىدۇ

 ېخىمۇتدىكى ھاڭنى ئايال ئوتتۇرسى-ئەر

ئائىلىنى  ېدەللىشىشج. ھەقىقەتەن ڭايتىۋېتىدۇچو

 ؛ېسەلدۇركھاالك قىلىدىغان بىرخىل ھىسسى 

 ۇشىبولئاسان ناھايىتى ئۇنى داۋاالش  ، ېكىنل

تولىسى بۇنىڭغا سەل  ىڭ)كىشىلەرن . ۇمكىنم

 .( ۇۋاتىدۇبولقاراۋاتىدۇ.. نەتىجىدە ئائىلە ۋەيران 
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 بىلەن خىزمەت قىلىش.پۈتۈن ۋۇجۇدى  ېرىگەئ-1

-پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن خىزمەت قىلىش ېرىگەئ

دىمۇ تەلەپ قىلىنىدىغان  ئايالدىن ئادەتتىكى ۋاقىتالر

چىرايلىق  ۇرىسىدائوتتئايال  -بۇ )ئەر. بىراق، ئىشتۇر

، ېدەللىشىشجسۆزلىشىش بولمىغان،  ۇسلۇبتائ

قارشىلىشىش تۈگىمەيۋاتقان، نۇرغۇن ئائىلىلەر 

پۈتۈن ۋۇجۇدى  ېرىگەئ..( ھالەتتە   اتقانۇۋبولۋەيران 

ئايالدىن ئادەتتىكى  - بىلەن خىزمەت قىلىش

 ،چۈنكى ؛ۋاقىتالردىنمۇ بەكرەك تەلەپ قىلىنىدۇ

 ئايالنىڭ  بۇنداق قىلىشى  ئەرنى  رازى قىلىشقا،

ئايال  -، ئەرېلىشقائقەلبىدىن ئورۇن  ېرىنىڭئ

شتە غايەت زور ئاالقىنى كۈچەيتىئوتتۇرسىدىكى 

 .ەھمىيەتكە ئىگەئ

ئايالنىڭ ئەرگە ئىتائەت قىلىشنىڭ ۋاجىپ    

ئايەت ھەدىسلەر بەك كۆپ توغرىسىدىكى ئىكەنلىكى  

 سائادەتلىك،- ەختبئەڭ مۇھىمى ئەر كىشى ، بولۇپ

بىرى ئايال  ەۋەبلىرىنىڭسخۇرام تۇرمۇشنىڭ -خۇشال

 ەختسىزلىكنىڭب ،شۇنىڭدەك ئىكەنلىكىنى،

يال كىشى ئىكەنلىكىنى بىرىنىڭمۇ ئا ەۋەبلىرىنىڭس

- ەختب ېرىگەئ. ئايال كىشىمۇ  ېرەككبىلىشى 

 ەۋەبلىرىنىسخۇرام تۇرمۇشنىڭ -خۇشال سائادەتلىك،

 . ېرەككقىلىشى نامايان 
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"مْن سعادِة  : ېگەندپەيغەمبىرىمىز بۇ ھەقتە مۇنداق 
ِة ابِن آدَم مْن سعاد   ابن آدَم ثَلثة  ومْن ِشقوِة اْبِن آدَم ثَلثة  

الصالحُة والمسكُن الصاِلُح والمركُب الصَّالح ومْن  المرأةُ 
ِشقوة ابن آدم المرأُة السوُء والمسكُن السوُء والمركب 

ئۈچ  ۇشىبول ەختلىكبئادەم ئوغلىنىڭ ». ( 45)السوُء"

 نەرسىگە مۇناسىۋەتلىك بولۇپ ئۇالر: سالىھ ئايال،

 ئىبارەت.  ۋاسىتىسىدىنياخشى قاتناش  ياخشى ئۆي،

ئۈچ  ۇشىبول ەختسىزبادەم ئوغلىنىڭ ئ ،شۇنىڭدەك

 نەرسىگە مۇناسىۋەتلىك بولۇپ ئۇالر: ئەسكى ئايال،

 ۋاسىتىسىدىنناچار قاتناش  ناچار ئۆي،

 ئەھمەد نەقلى قىلغان.«ئىبارەتتۇر.

ۋە  ەھمىيىتىئكىشى ئايال كىشىنىڭ ئۆيدىكى  ئەر

ئىكەنلىكىگە  ەۋەبلىرىدىنستۇرمۇشنىڭ  ەختلىكب

مانا بۇالر ئايال كىشىنىڭ  . ېرەككلىشى ېنەزەر س

ۋە ئائىلىسىگە پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن خىزمەت  ېرىئ

 . ېلىدۇكقىلىشى ئارقىلىق بارلىققا 

 .ئارىلىشىشى ڭدادىسىنىئايالنىڭ -7

ئەرنى ئىسالھ قىلىش ئۈچۈن خىلمۇخىل 

 ېرەككەكئوخشىمىغان شەكىلدىكى تەدبىرلەر 

 بىر يەنە ېلىدىغانك ېغىرئئەرگە تولىمۇ  ،كەلمىگەندە

                                                           

 ( ـ  حديث شريف رواه أحمد عن سعد بن أبي وقاص.45)
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ئۇ بولسىمۇ ئايالنىڭ  ؛ ېرەكك ېسىشبقەدەمنى 

 .رۇئارىلىشىشىدبۇ ئىشالرغا  نىڭبولغان دادىسى سالىھ

 .سۆزنى تەكىتلەيمىز ېگەند «سالىھ» بىز بۇيەردە

 ەھمىيىتىئئۇ سالىھ دادىنىڭ  ئەڭ چوڭ  ،چۈنكى

پاراسىتى بىلەن  -ۋە ئەقىل ېكمەتھئۇ  ،شۇكى

الپ قالىدۇ ھەمدە قىزىنى ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىنى ساق

جىددىي ئوتتۇرسىدىكى  ېرىئقىزى بىلەن ئۇنىڭ 

 تىرىشىدۇ.  ەسەيتىشكەپكەيپىياتنى 

مانا بۇ فاتىمە بىلەن ئەلى )اللە ئۇ ئىككىسىدىن رازى 

 دۇر.بەرگەن ئىشالر يۈز ۇرىسىدائوتتبولسۇن( 

فقد روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال جاء رسول الله 
قال م بيَت فاطمة فلم يجد علياً في البيت فصلى الله عليه وسل

ج ؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخر أيَّن ابُن عمِ كِ : 
فلم يَقِّْل عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلنسان 
انظر أين هو فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقٌد، 

سقط  قدفجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع 
رداؤه عن شقه وأصابه تراٌب فجعل رسول الله صلى الله عليه 

 ."ُقْم َأبا تـَُراب  ُقْم أبَا تـَُراب"وسلم يمسُحه عنه ويقول: 

بۇخارى ۋە مۇسلىم سەھلىبنى سەئىددىن نەقلى 

پەيغەمبەر » سەھلى مۇنداق دەيدۇ: ،قىلىدۇكى
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دە -كەلدى ئەلەيھىسساالم قىزى فاتىمەنىڭ ئۆيىگە

قىزىغا  كۈيئوغلى ئەلىنىڭ يوقلىقىنى كۆرۈپ ئۆيدە 

فاتىمە  ؟. ېدىد-ئوغلى  قەيەردە ڭنىڭتاغا

كۆڭۈلسىزلىك  ۇرىسىدائوتتئىككىمىزنىڭ 

گەپمۇ  ،ماڭا غەزەپلىنىپ ؛يۈزبەرگەن ئىدى

پەيغەمبەر  .  ېدىدقىلماستىن چىقىپ كەتكەن 

ئۇ  ئەلەيھىسساالم بىر كىشىگە: قاراپ باققىن!

ئى  ، ېلىپكئۇ كىشى قايتىپ  . ېدىدقەيەردىكىن؟

ئۇخالپ قاپتۇ  ەسچىتتەماللەنىڭ پەيغەمبىرى! ئۇ 

 ،ە كەلگەندەپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەسجدك . ېدىد

ئۇنىڭ تونى يەرگە چۈشۈپ توپا بولۇپ . ئۇ ئۇخالۋاتاتتى

كەتكەن ئىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ 

ق ۇندائۇنىڭغا م ېقىۋەتكەچقكىيىملىرىدىكى توپىنى 

ئى ئەبۇ تۇراب! ئورنۇڭدىن تۇر! ئى ئەبۇ تۇراب! : »  ېدىد

 «ئورنۇڭدىن تۇر! 

ئايال كىشىنىڭ دادىسى كەڭ قورساق،  ،بۇنداق ۋاقىتتا

،  ېرىنش ەسەلدەكھ، تىلى ھوشيار ئاڭلىق، 

-ھالەتتە ئەردىن ئايالىغا بولغان غەزەپ خۇشچاقچاق

نەپرەت ئۇچقۇنلىرىنى يوقۇتۇش ئۈچۈن ئەرنىڭ 

 بىگە سىڭىپ كىرەلەيدۇ.قەل

 .ئارىلىشىشىبۇرادەرلەرنىڭ -سالىھ دوست-1

بۇرادەرلەرنىڭ، بولۇپمۇ ئەرنىڭ نەزىرىدە -سالىھ دوست

ئاالھىدە ئورنى بولغان، ئىلىملىك، ئامانەتدار بولغان 
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نەسىھەت قىلىپ، -بۇرادەرلەر ۋەز - سالىھ دوست

ئەرنىڭ قەلبىگە چوڭقۇر تەسىر كۆرسىتەلەيدۇ. 

-ۋە ئىش ەلبىگەقسۆزلىرى ئەرنىڭ بۇالرنىڭ 

 ھەرىكەتلىرىگە قاتتىق تەسىر كۆرسىتىدۇ.

فقد روى البخاري والترمذي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى 
أم الدرداء متبذّلة ـ وذلك قبل نزول الحجاب ـ فقال ما شأنكِّ 

الت : إنَّ أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، ُمتبذلًة ؟ ق
فلما جاء أبو الدرداء ليقوَم قال له سلمان : نْم فنام ثم ذهب 
يقوم فقال له: نْم فناَم فلما كان الصبح قال له سلمان: قْم اآلن 

 إنَّ لنفسك عليك حقاا ولربك عليك حقاا فقاما فصليا فقال : 
ك عليك حقاا فأعِط كلَّ ذي ولضْيفك عليك حقاا وإنَّ ألهل

 :فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك فقال له حق  حقَّه
 «.صدق سلمان»

بۇخارى ۋە تىرمىزى نەقلى قىلىشىچە پەيغەمبەر 

ئەلەيھىسساالم ئەبۇ دەردا بىلەن سەلماننىڭ 

ئورنىتىپ مۇناسىۋىتى  ېرىنداشلىقق ۇرىسىدائوتت

، ئۇممۇ  ېرىپبقالپ قويدى. سەلمان ئەبۇ دەردانى يو

ئەھمىيەت بەرمەي  ېچەكلىرىگەك-دەردانىڭ كىيىم

سىزگە سىڭگىل كىيىنگىنىنى كۆرۈپ: -ساڭگىل

)ناھايىتى كونا  سىڭگىل-بولدى؟ ساڭگىل ېمەن



 مۇسۇلمانالرنىڭ ئائىلە فىقھىسى ئائىلە دەستۇرى

 

[84] 

 

) مانا بۇ ئىشالر .  ېدىدۋاپسىز؟ كىيىملەرنى(  كىيى

ھىجاب ئايىتى نازىل بولۇشتىن بۇرۇنقى ئىشالر ئىدى( 

دۇنياغا  ېرىندىشىڭنىڭق:  ېدىداق دەردا مۇند ۇممۇئ

. ئەبۇ دەردا قىيامدا تۇرغىلى  ېدىديوق  ېھتىياجىئ

دېدى. ئۇ -ئۇخال! ېتىپيكەلگەندە، سەلمان ئۇنىڭغا: 

ئەبۇ دەردا يەنە  ېيىنكئۇخلىدى. بىر ئازدىن  ېتىپي

 ېتىپيقىيامدا تۇرغىلى كەلگەندە، سەلمان ئۇنىڭغا: 

ۈبھى ۋاقتى ئۇخلىدى. س ېتىپيدېدى. ئۇ -ئۇخال!

–كىرگەن سەلمان ئۇنىڭغا: ئەمدى ئورنۇڭدىن تۇر! 

دېدى. ئۇ ئىككىسى ئورنىدىن تۇرۇپ ناماز ئوقۇدى. 

سەلمان ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى: سەندە ئۆزۈڭنىڭ، 

ھەمدە ئەھلى  ېھمىنىڭنىڭمرەببىڭنىڭ، 

بالىلىرىڭنىڭ ھەققى بار. سەن ھەر بىرسىگە ئۆز 

بۇ ئىككىسى ى. دېد- ېرەككھەققىنى ئادا قىلىشىڭ 

 ، ېلىپك ېشىغاقپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 

پەيغەمبەر  ،بولغان ئىشالرنى سۆزلەپ بەرگىنىدە

-« است سۆزلەپتۇسەلمان ر»ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا: 

 دېدى.

 .ئارىلىشىشىتۇغقانالرنىڭ -سالىھ ئۇرۇق-1

ئارىلىشىشى تۇغقانالرنىڭ -، سالىھ ئۇرۇق ېھتىمالئ

ماجىرا - ېدەلجەرەپنىڭ ئارىسىدا ئايال ئىككى ت-ئەر

يۈز بەرگەن دەسلەپكى باسقۇچتا قوللىنىدىغان 

 : ۇمكىنمبولۇشى  نىڭ بىرىئۇسۇلالر
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وإْن ِخفتْم ِشقاَق بـَْيِنهما فاْبعثُوا َحكماا مْن أْهله قال تعالى: 
وَحكماا مْن أهلها إْن يُريدا إْصَلحاا يُوفِق اللُه بينهما إنَّ اللَه  

بيراا كاَن عليماا خ
(46). 

ئەگەر ئەر ـ خوتۇن ئىككىيلەننىڭ ئىناقسىز بولۇپ  »

قېلىشىدىن قورقساڭالر، ئەرنىڭ تۇغقانلىرىدىن بىر 

ھەققانىي كىشىنى، خوتۇننىڭ تۇغقانلىرىدىن بىر 

ھەققانىي كىشىنى ئەۋەتىڭالر، ئەگەر بۇ ئىككى كىشى 

ـ خوتۇن  بۇالرنى ئەپلەشتۈرۈشنى خالىسا، ئالالھ ئەر

ڭ ئارىسىغا ئىناقلىق سالىدۇ. ئالالھ ئىككىسىنى

ھەقىقەتەن ھەممىنى بىلگۈچىدۇر، ھەممىدىن 

 «خەۋەرداردۇر

-سالىھ ئۇرۇقئۇسۇلالر بىلەن بىرگە،  ۇقىرىقىي

ئايال ئىككى تەرەپنىڭ -ئەرئارىلىشىشى تۇغقانالرنىڭ 

ئەر ئاياللىق  ،يۈز بەرگەندەماجىرا - ېدەلجئارىسىدا 

ەمدە بۇ ئەر ئاياللىق ھاياتىنى ئەسلىگە قايتۇرۇش ھ

شۇنىڭ بىلەن بىرگە  ،ھاياتىدىن تۇمانالرنى يوقۇتۇش

بۇ ئەر ئاياللىق ھاياتىدا پەيدا بولغان جاھىلىيەتنىڭ 

مەينەتچىلىكلىرىنى يوقۇتۇشتا قوللىنىلىدىغان 

ئەڭ ئۈنۈملۈك ئەڭ مۇھىم، ئەڭ نەتىجىلىك، 

چۈنكى، بۇ ھەر ئىككى تەرەپكە  ۋاستىالرنىڭ بىرىدۇر.

 مەجبۇرىيەتلىرىنى بايان قىلىپ بىرىدۇ.- ۇقھوق

                                                           

  .(35النساء )(  46)
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ئىسالھ قىلىشقا ئەھمىيەت  ېرىنىئئايالنىڭ 

چىقىدىغان يامان  ېلىپكبەرمىگەندە 

  ئاقىۋەتلەر

 

چىقىپ،  ېپىپتخاتالىقلىرىنى   ېرىنىڭئئايالنىڭ 

ئۇرۇنماسلىقى ھەمدە بۇنىڭغا كۆڭۈل  ۈزىتىشكەتئۇنى 

ۇنلىغان بۆلمەسلىكى ساقالنغىلى بولمايدىغان نۇرغ

 ئۇالر تۆۋەندىكىچە: خاتالىقالرنى پەيدا قىلىدۇ. 

ۋە ئايالدىن  ېتىشكئەرنىڭ ئايالدىن كۆڭلى سوۋۇپ -1

نەپرەتلىنىشى، ئاخىردا ئايالدىن يۈز ئۆرۈشى.. قاتارلىق 

 . ۇقىلىدئىشالرنى پەيدا 

ئايال ئىككى تەرەپنىڭ ئارىسىدا -ئەر -1

 ېلىپكبىرىنى چۈشەنمەسلىك -پاراڭالشماسلىق، بىر

 )يەنى، روھى تاالق پەيدا بولىدۇ( چىقىدۇ.

ئانا ئوتتۇرىسىدا -بىرىدىن نەپرەتلەنگەن ئاتا-بىر -7

 چىقىدۇ. ېلىپك ېتىشىكبالىالرنىڭ بۇزۇلۇپ 

 ئاياللىق مۇناسىۋىتى بۇزۇلىدۇ.-ئاخىردا ئەر-1
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ھايا -شەرمىئىپپەتلىك، ئائىلىدە 

 ۇمالشتۇرۇشئوممەدەنىيىتىنى 

دىن دۈشمەنلىرى » نداق دەيدۇ: مۇ مۇييەقئىبنى 

مۇسۇلمانالرغا مۇنداق ئىككى قورال بىلەن ھۇجۇم 

 قىلىۋاتىدۇ.

بۇنىڭ بىرى: كىشىلەرنىڭ ئەخالقىنى بۇزىدىغان  

 شەھۋەت قورالى. 

-شەك زىدىغانۇبيەنە بىرى: كىشىلەرنىڭ ئەقلىنى 

 «(47)شۈبھىلەرنى تارقىتىش قورالىدىن ئىبارەت. 

لىنى ئىشلىتىش قىسقا ، شەھۋەت قورا ھتىمالېئ

ۋاقىتتا باشقا ھەرقانداق قورالدىنمۇ بەكراق ئۈنۈم 

 . مكىنۇم رىشىېب

ھەقىقەتەن، ئۆتمۈشتە كىشىلەرنىڭ ئەقلىنى 

شۈبھىلەرنى تارقىتىش قورالىنىڭ -شەك زىدىغانۇب

ئىسالم ئۈنۈمى بەك كۈچلۈك بولغان ئىدى. 

شەكلەندۈرسە؛ يەنە  رئاندىنۇقبەزىدە  دۈشمەنلىرى

ە ئىسالم ھۆكۈملىرىدىن شەكلەندۈرەتتى... ئۇالر بەزىد

مۇسۇلمانالر ئارىسىدا بىلەن  اسىتىالرۋتۈرلۈك 

                                                           

  .الفوائد ( ـ 47)
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شۈبھىلەرنى تارقىتىش  - شەك زىدىغانۇبئەقلىنى 

 لىپۋېتىېسئۈچۈن بىر قىسىم يالالنما كىشىلەرنى 

 ئىشلىتەتتى.

بىراق، بۈگۈن ئىسالم دۈشمەنلىرى مۇسۇلمانالرنىڭ 

 شەھۋەت قورالىنى قولالندى. زىدىغانۇبئەخالقىنى 

شەھۋەت  زىدىغانۇبئۇالر مۇسۇلمانالرنىڭ ئەخالقىنى 

قۇۋۋىتىنى سەرپ -قورالى ئۈچۈن بارلىق كۈچ

ئىسالم دۈشمەنلىرىنىڭ بۇ رەزىل قىلىشتى. 

سۈيقەستىنى ئىشقا ئاشۇرىشىغا بىر قىسىم غاپىل 

مۇسۇلمانالر ياردەملىشىپ، مۇسۇلمانالرنى شەھۋەتلەر 

 ەرق قىلىشتى.قاينىمىغا غ

ھەقىقەتەن، مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىنىڭ ئەڭ مۇھىم 

سۈپىتى شۇكى، بۇ جەمئىيەت ھەرگىزمۇ شەھۋەت 

بەلكى، بۇ شەھۋەتلەر غەرق بولمايدۇ.  ىزىغاېڭد

ئۈچۈنمۇ دىننىڭ بەلگىلىگەن پىرىنسىپلىرىغا رىئايە 

قىلىپ، قۇرئان، ھەدىس، اللەنىڭ بۇيرۇق پەرمانلىرى، 

لىق رىئايە قىلغان ئاساستا ئىش اڭچەكلىمىلىرىگە ئ

، ئىسالم بەلگىلىگەن يولدا ماڭىدۇ،  رىپېبلىپ ېئ

كەتكەن  زىپېئئەگەر  كەتمەيدۇ. غىپېئھەرگىز 

 ئەسلىگە قايتىۋالىدۇ.بۇرۇنقى دەرھال  ،تەقدىردە

پۈتكۈل جەمئىيەتنى شەھۋەت قاينىمىغا غەرق  

ئۇرۇنغان كىشىلەر بۇ جەمئىيەتنى  ەتىشكۋېقىلى

توغرا يولىدىن ئازدۇرۇپ، مۇسۇلمانالرنىڭ  زۈپتۈت

ھايا، پاكلىق ... -رمىەشئەخالق، -قەلبىدىن ئەدەپ
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خىسلەتلىرىنى يوقۇتۇشنى خااليدىغان كىشىلەردۇر. 

قاپالپ پۈتكۈل جەمئىيەتنى  نىڭچۈنكى، شەھۋەتلەر

 ،ھەممىنى يوقۇتۇپ تاشاليدىغان تىشىېك

 سەل بولۇپ، ئۇ جەمئىيەتنى ئىسالھ قۇچلۇنۇقورق

بىر -قىلىدىغان ۋە ئۇنى مۇھاپىزەت قىلىدىغان ھەر

 خىشنى ۋەيران قىلىدۇ.

فەزلى ئىبنى ئابباس خاتاالشتى. ئۇ  تىمېقبىر 

چىرايلىق بىر ئايالغا قاراشقا باشلىدى... بۇنى كۆرگەن 

ئۇنىڭ يۈزىنى ئۇ ئايالدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 

 باشقا تەرەپكە بۇراپ قويدى.

لله عنهما قال: كان الفضل بن عباس عن ابن عباس رضي ا
َرديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة  من 
 َخْثعم، فجعل الفضلُ ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى
الله عليه وسلم يصرف وجه الفضِل  إلى الشق اآلخر. فقالت 
يا رسول الله إنَّ فريضة الله على عباده في الحج، أدركت 

خاا كبيراا ال يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم أبي شي
 . (48)وذلك في حجة الوداع

 

                                                           

  .(  متفق عليه48)
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ئىبنى ئابباستىن نەقلى قىلىنىشىچە، فەزلى ئىبنى 

 ڭغىنىۇلۇئئابباس پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 

خەتئەم كەينىگە ئۇنىڭ بىلەن مىنىۋالدى. 

قەبىلىسىدىن بولغان بىر ئايال كەلدى. فەزلى ئىبنى 

ئۇ ئايالغا قاراشقا باشلىدى. بۇنى كۆرگەن  ئابباس

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ يۈزىنى ئۇ ئايالدىن 

ئۇ ئايال: ئى اللەنىڭ باشقا تەرەپكە بۇراپ قويدى. 

ە ھەجنى پەرز قىلدى؛ دادام بەك ! اللە بەندىلەرگلىۇسەر

. مەن ئۇ ئۇالغ ئۈستىدە ئولتۇرالمايدۇرىپ كەتتى. ېق

ڭ ئورنىدا ھەج قىلىپ قويسام ئۇنىڭ ئۈچۈن، ئۇنى

شۇنداق » بوالمدۇ؟ دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم : 

دەپ جاۋاب بەردى. بۇ ۋىدالىشىش « قىلسىڭىز بولىدۇ

 «ھەجىدە بولغان ئىدى.

بىز مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىنىڭ بىر قىسمى بولغان 

ئىسالمىي ئائىلە توغرىسىدا سۆزلىمەكچى بولساق، 

-دە شەھۋەتلەرنىڭ قائىدەمۇسۇلماننىڭ ئائىلىسى

قانداق قىلغۇسى كەلسە پىرىنسىپلىرى بولۇپ، ئۇ 

 .ۇرىلمايدېبلىپ ېنداق قىلىدىغان .. قارىغۇالرچە ئشۇ

شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالم دىنىمىز مۇسۇلمانالرغا بۇ 

ۇ بولۇپ، ب نەكىتكېبئىشالردا قائىدە پىرىنسىپالرنى 

ەل پىرىنسىپالرغا ئەم-ئىنتايىن مۇھىمدۇر. بۇ قائىدە

قىلمىغاندا، بۇ نۇرغۇن ئىشالردا سەلبىي تەسىرلەرنى 

 پەيدا قىلىدۇ. 
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 ھەققىدە مۇھىتى ەرئائىلىل نىڭئىسالم

 ىرىپىرىنسىپل -قائىدە ېكىتكەنب

 

 تۆۋەندىكىچە:ئۇالر 

ۋاقتىدا  ۇجرىلىرىدىكىھخاس بالىالرغا ئانىالر -ئاتا-1

كىرىشنى  سوراپ ۇخسەتركىرگەندە  ېشىغاقئۇالرنىڭ 

 . ېرەكك تىشىۆگىئ

 يا أيَّها الذيَن آمنوا لَِيستأِذَنكمُ الَّذيَن ملكْت أيمانُكمقال تعالى: 
ُلغوا الُحُلم مْنكم َثَلَث مرات  مْن قَبِل صَلِة الفجِر  والَّذين لْم يـَبـْ

 .  (49)وحيَن َتَضُعوَن ثياَبكْم ِمَن الظَّهيرةِ وِمْن بـَْعِد صَلةِ الِعشاء 

نىڭ قۇللىرىڭالر، چۆرىلىرىڭالر ئى مۆمىنلەر! سىلەر »

ۋە ئىچىڭالردىكى باالغەتكە يەتمىگەن بالىالر ناماز 

بامداتتىن بۇرۇن، چۈشتە )ئۇخالش ئۈچۈن( 

كىيىمىڭالرنى سالغان چېغىڭالردا ۋە خۇپتەندىن 

كېيىن )مۇشۇنداق( ئۈچ ۋاقىتتا )يېنىڭالرغا كىرسە( 

سىلەردىن ئىجازەت سورىسۇن، )بۇ( ئۈچ ۋاقىت 

ىڭ ئەۋرىتىڭالر )ئېچىلىپ قالىدىغان سىلەرن

ۋاقىتتۇر(، بۇ ئۈچ ۋاقىتتىن باشقا ۋاقىتالردا )ئۇالر 

سىلەرگە كىرسە( سىلەرگىمۇ، ئۇالرغىمۇ ھېچ گۇناھ 

                                                           

 النور. ( ـ 49)
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بولمايدۇ، سىلەر بىر ـ بىرىڭالر بىلەن بېرىش ـ كېلىش 

قىلىپ تۇرىسىلەر، ئالالھ سىلەرگە ئايەتلەرنى )يەنى 

ە شۇنداق بايان قىلىدۇ، شەرىئەت ئەھكاملىرىنى( ئەن

ئالالھ ھەممىنى بىلگۈچىدۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش 

 «قىلغۇچىدۇر

ئۈچۈن اللە قۇرئاندا بۇ ئىشالرنى  ەمېنبىز 

 قىلىمىز؟ سوئال دەپ ئۆزىمىزگە -سۆزلەيدىغاندۇ

مانا بۇالر ئىسالمنىڭ ئائىلە مۇھىتى ھەققىدىكى 

 رامدۇر. چۈنكى، بۇ ۋاقىتالر ئاپىرىنسىپلىرى –قائىدە 

ئوغۇل ياكى ئانىالر -ئاتائالىدىغان ۋاقىتالر بولۇپ، 

قىزنىڭ باشقىالرنىڭ كۆرۈپ قىلىشىنى 

كۆرۈپ قىلىشىدىن قورقىدۇ.  خالىمايدىغان جايالرنى

ئەخالق بولۇپ، نۇرغۇن كىشىلەر ئائىلە - پەدەئمانا بۇ 

- پەدەئئۇالر بۇ  ھاياتىدا بۇنىڭدىن بىخەۋەردۇر.

، ئەخالقى  اۋرېنى، رنىڭ روھئەخالقنىڭ بالىال

لەرگە كۆرسىتىدىغان تەسىرلىرىگە سەل قارايدۇ. تەرەپ

كىچىك.  خىېتئۇالر شۇنداق ئوياليدۇكى، بۇالر 

بىلمەيدۇ؛ باالغەتكە يەتمىگەن بالىالر بۇ  مىنىېچنېھ

 دەپ ئوياليدۇ...-ئىشالر غا دىققەت قىلمايدۇ

ئالىملىرى مۇنداق دەۋاتىدۇ:  ەپىسخولوگىيبىراق،  

ر كىچىكىدە كۆرۈپ قالغان بىر قىسىم بالىال

كۆرۈنۈشلەر ئۇالرنىڭ پۈتكۈل ھاياتىغا تەسىر 

كۆرسىتىدۇ. بەزىدە بۇ كۆرۈنۈشلەر ئۇالرنى داۋالىماق 

 اۋرېن، رەللىكلەسېكقىيىن بولغان  روھى 
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داۋاالش قىيىن بولغان ... قاتارلىق للىكلىرىەسېك

 .(50) گىرىپتار قىلماقتا. ەللىكلىرىگەسېك
 . ۋېتىشئايرىرنىڭ ياتىقىنى بالىال-1

 َأْواَلدَُكمْ  اُمُرو »  -وسلم عليه الله صلى- اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  "
َهاعَ  َواْضرِبُوُهمْ  ِسِنينَ  َسْبعِ  َأبـَْناءُ  َوُهمْ  بِالصَََّلةِ   َأبـَْناءُ  َوُهمْ  َليـْ
نَـُهمْ  َوفـَر ُِقوا ِسِنينَ  َعْشرِ   وأبو أحمد أخرجه. « اْلَمَضاِجعِ  ِفى بـَيـْ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم   (. 51) " . األلباني وصححه داود

بالىلىرىڭالرنى يەتتە ياشقا كىرگەندە : » نەگېدمۇنداق 

ناماز ئوقۇشقا بۇيرۇڭالر! ئون ياشقا كىرگەندە ناماز 

 !«الرڭىتىېۋئايرياتىقىنى  ئوقۇمىسا ئۇرۇڭالر!ئۇالرنىڭ

مۇشۇ ياشتىن  تىلىشېيجىنسىي بالىالرنىڭ چۈنكى، 

ئۇالرنىڭ  جىنسىي  شۇڭا، بىزاشلىنىدۇ. ب

ئۈچۈن  تىلىشىېيتوغرا شەكىلدە  تەرەپلىرىنىڭ

 . كەرېك رىشىمىزېب كىتىپېبسىزىقى  گراېچ-چەك

بۇ  يىتىش مەزگىلىدىكى كەچۈنكى، بالىالر باالغەت

 ئارزۇ ھەۋەسلەرگە ئىنتىلىدىغان چۈشىدە كۈنلەردە 

رۇنال بۇ تىشتىنېيشۇڭا، باالغەتكە  بولۇپ قالىدۇ.

 .(52) . كەرېك تىشۋېتىېئيوللىرىنى  تىشېكبۇزۇلۇپ 
                                                           

 أحمد فائز دستور األسرة. ( ـ 50)
  .(  أبو داود51)
 منهج التربية النبوية للطفل سويد.(  52)
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. دۈم ېتىشنىي ېسىپببالىالرغا ئوڭ تەرىپىنى -7

 . ېرەككياتماسلىقنى ئۈگۈتۈش 

چۈنكى، دۈم يىتىش )قورسىقىنى يەرگە چاپالپ  

 ۇخىمېتيىتىش( بالىالرنىڭ جىنسىي خاھىشىنى 

 دۇر.الرنىڭ بىرىئامىل تىدىغانۇۋېرۇئاش

 نەكىتكېببۇ ھەقتە ئۇندىن باشقا ئىسالم  بۇ ۋە ،مانا

 ەئائىلىدئىسالمىي  ...  پىرىنسىپالر – قائىدە

شەھۋەتلەرنى پەسەيتىدۇ؛ شۇنىڭ بىلەن ئىسالمىي 

ياشاپ، توغرا مۇھىتتا ئۆسۈپ  ختلىكەبئائىلە 

 ، توغرا يوليورۇقالرنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ.تىلىپېي

الر بۇ ئانى-ھەقىقەتەن ئەجەبلىنەرلىكى شۇكى، ئاتا

)يەنى، بالىالرنىڭ جىنسىي ئۆسۈپ ماۋزۇغا 

 مىنىېتبۇ  ئۇالر دىققەت قىلمايدۇ. ( ەتىلىشىگېي

بۇنىڭ مۇھىملىقىنى  ئۇالر ؛ۇاتىدۋتىېكئۇنتۇپ 

ھەققىدە سۆزلەشتىن  ماېتبىلمەيۋاتىدۇ. ئۇالر بۇ 

ئەجەبلىنەرلىكى شۇكى،  ۇخىمېت.  ۇاتىدۇۋبولخىجىل 

ھۋەتلەر قاينىمىغا ئانىالر ئەۋالدلىرىنى شە-ئاتا

كىرىشكە رىغبەتلەندۈرىۋاتىدۇ ھەمدە ئۇنى 

زام نى-. ئۇالر بۇنىڭغا قائىدەۇاتىدۋرىېبقواليالشتۇرۇپ 

 تۇرغۇزمايۋاتىدۇ.

 نىقالپېئ ڭرنىلىنىۇژ «باالم»يىلى -1222

فىدىيو »بالىالر  %71تەكشۈرۈشكە ئاساسالنغاندا، 
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بىلەن  كە پۈتكۈل ئىشتىياقى53« كەلىيب

 ئەگىشىدىكەن! ەچدايىالرەۋس

ئانىالر بالىلىرى بىلەن بىرگە -، بەزى ئاتا ھتىمالېئ

فىلىم، -كىشىنىڭ شەھۋەتلىرىنى قوزغايدىغان كىنو

، پىروگراممىلىرىنى ەىزىيېۋلېتمۇزىكا، -ناخشا

. ئۇنداقتا،  مكىنۇم شىۈرۆك...  ھەرخىل مۇراسىمالرنى

شۇ دادا ئوغلىنى شەھۋەتلەرگە قىزىقتۇراۋاتقاندا 

ئانا  بولغاندۇ؟ شۇنداقال سسىياتتاېھراق قانداق

قىزىنى مۇشۇنداق شەھۋەتلەرگە قىزىقتۇرىۋاتقاندا 

قىزىنىڭ  ابولغاندۇ؟ ... بۇ ئان سسىياتتاېھقانداقراق 

 كۆيۈنگۈچىسى ئىدىغۇ؟! قىنېيئەڭ 

 ڭخسنىەش، ھەرقانداق يتقانداېئخۇالسە قىلىپ 

ئائىلىسى ۋە بالىلىرى بىلەن يۈزى قىزارماستىن، 

جىل بولماستىن بىرگە ئولتۇرۇپ، شەھۋانىي خى

سەنئەتلىك مۇزىكا ۋە ھەرقانداق -ناخشاسۈرەتلىك  

 كۆرۈنۈشلەرنى كۆرۈشى قىيىنغا توختايدۇ... 

-بۇ خاتا تەربىيە بۇزۇلغان شالالق يىگىت ،ھەقىقەتەن

-قىزالرنى بارلىققا كەلتۈرىدۇ. بۇالر ئۆزىدىكى قائىدە

لىغان ۋاقىتتا، خاپىرىنسىپالرنى چۆرۈپ تاشالپ، 

 خالىغانچە ئىش قىلىشنى ئارزۇ قىلىدۇ.

                                                           
بىر ئىجتىمائى ئاالقە تىلىۋىزىيە  -«VİDEO CLİPفىدىيو كەلىيب، » 53

رەسىم، قىسقا شەھۋانىي  تورى بولۇپ، ياۋرۇپا ۋە غەرب دۇنياسىنىڭ يالىڭاچ

ناخشا مۇزىكا، شەھۋانىي فىلىملەرنى تارقىتىدىغان بىر تور بىكەت بولۇپ، 

ياشقىچە بولغان 11ياشتىىن -7ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى ئاساسلىقى 

 بالىالردۇر...
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 ەىزىيېۋلېتھەقىقەتەن، ئاتىالرنىڭ بىرى شەھۋانىي »

بۇنى پەقەتال دادىنىڭ كۆرۈش پىروگراممىسىنى 

بارلىقىنى داۋا قىلىپ، ئوغلىنى ئۇنى  ڭقىنىۇھوق

كۆرۈشىنى چەكلەيدۇ... شۇنىڭ بىلەن ئوغلى 

دۇ:  دادا ئوغلىغا: ئۈچۈنلىكىنى سوراي ەمېنئۇنىڭدىن 

داق ؛ بۇنبالىالر بۇنداق نەرسىلەرنى كۆرسە بولمايدۇ

دەپ جاۋاب -نەرسىلەرنى پەقەتال چوڭالر كۆرىدۇ .. 

 « (54) بىرىدۇ.

 بۇ زادى قانداق ئۆلچەملەر بولدى ئەمدى؟!

بۇنداق شەھۋانىي كۆرۈنۈشلەرنى كۆرۈش كىچىكلەرگە 

ڭالر بۇنى چو، چوڭالرغا ھاالل بوالمدۇ؟  باەجەئھارام؛ 

 خالىغانچە كۆرسە بوالمدۇ؟! 

بىزنىڭ اللەدىن قورقۇشىمىز اليىق ئەمەسمىدى؟! 

بىز اللە ھارام قىلغان شەھۋانىي نەرسىلەرنى  مىشقاېن

بىز اللە ھارام قىلغان شەھۋانىي  مىشقاېنكۆرىمىز؟! 

نەرسىلەرنى كۆرۈشتىن ئۆزىمىزنى ۋە ئەۋالدلىرىمىزنى 

يمىز؟! ئىككى ھەسسە چەكلەپ، ئۇالرغا ئۈلگە بولما

 ئەمەسمۇ؟! قۇتتەرىشېئئەجىرگە 

لىقىنى؛ ، ئەۋالدلىرىمىزنىڭ گۇناھالردىن پاك باەجەئ

 خپىيەممەئسىيەتلەرنى -بىزلەر بولساق، گۇناھ

                                                           

 )حول التربية والتعليم لـ عبد الكريم بكار(. ( ـ 54)
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قىلىۋاتقانلىقىمىزغا نەزەر سالغىنىمىزدا خىجىل 

 ئەمەسمىدى؟! كەرېكبولۇشىمىز 

 غەرقئەگەر بىز ئەۋالدلىرىمىزنى شەھۋەتلەر قوينىغا 

ساقالپ قالماقچى بولساق، شۇنىڭ  تىشتىنېكبولۇپ 

سائادەتكە  ختەببىلەن بىرگە دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە 

بولساق، ئائىلىمىزنى شەرىئەت  كچىەرىشمېئ

تارازىسىدا ئۆلچىمەكچى ھەمدە ئائىلىمىزدە اللە 

ھايانى تارقاتماقچى -بۇيرۇغان ئىپپەت ۋە شەرمى

ھۋانىيلىققا بولساق، بىز چوقۇم ئائىلىمىزدە شە

قىزىقتۇرىدىغان ئامىلالرنى ئىمكانقەدەر ئەڭ تۆۋەن 

 ! كەرېكچەككە چۈشۈرۈشىمىز 

ئائىلىمىزدە شەھۋانىيلىققا قىزىقتۇرىدىغان 

ئامىلالرنى ئىمكانقەدەر ئەڭ تۆۋەن چەككە 

 نىڭ پايدىلىرىچۈشۈرۈشىمىز

 تۆۋەندىكىچە: ئۇنىڭ پايدىلىرى

 ەڭگىللىتىدۇ.روھى چۈشكۈنلۈكنى ي-1

 پاھىشە ئىشالردىن يىراقالشتۇرىدۇ.-ۇزۇقب-1

ئىتتىپاقلىق مۇناسىۋەتلىرى -ئائىلىدىكى بىرلىك-7

  كۈچىيىدۇ.
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 ئائىلىدە

لىشىپ ئىش ئائىلە ئەزالىرى بىلەن مەسلىھەت

 مالشتۇرۇشۇئوم ەدەنىيىتىنىمقىلىش 

 

جەمئىيىتىنىڭ ئەڭ مۇھىم  مۇسۇلمانالر 

لغان سۈپەتلىرىنىڭ بىرى جەمئىيەتكە ئاالقىدار بو

ھەمدە جەمئىيەتنىڭ يۆنىلىشىگە تەسىر 

ئارا -كىچىك ئىشالردا ئۆز-كۆرسىتىدىغان چوڭ

مەسلىھەتلىشىپ قارار چىقىرىدۇ. قۇرئان كەرىم بۇنى 

 وشاِوْرهم في األْمرقال تعالى:  دەپ ئاتىدى:« شۇرا »
 مۇاليىم ئۇالرغا سەن بىلەن رەھمىتى ئالالھنىڭ» (55)

 بولساڭ، بولغان قاتتىق ىباغر قوپال، ئەگەر بولدۇڭ؛

 قىل، ئەپۇ ئۇالرنى كېتەتتى؛ تارقاپ چۆرەڭدىن ئۇالر

 بىلەن ئۇالر ئىشتا تىلىگىن، مەغپىرەت ئۈچۈن ئۇالر

 لبە ئىشقا بىر( كېيىن كېڭەشكەندىن) كېڭەشكىن؛

 ئالالھ. قىلغىن تەۋەككۈل ئالالھقا باغلىساڭ،

 «تۇتىدۇ دوست قىلغۇچىالرنى تەۋەككۈل ھەقىقەتەن

                                                           

 [122]آل عمران:  ( ـ 55)
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 دۇنيانىڭ)».   (56 )وأْمُرهم ُشورى بـَْينهمل: وقا

 نەرسە قانداق ھەر بېرىلگەن سىلەرگە( نېمەتلىرىدىن

 نەرسىلەردۇر، پايدىلىنىدىغان تىرىكچىلىكىدە دۇنيا

 قىلىدىغان تەۋەككۈل پەرۋەردىگارىغا ئېيتقان، ئىمان

 ئىشالردىن قەبىھ كەبىرلەردىن، گۇناھى كىشىلەرگە،

 بولغانلىرىدا رغەزەپدە ساقالنغۇچىالرغا،

 ئاۋاز دەۋىتىگە پەرۋەردىگارىنىڭ كەچۈرەلەيدىغانالرغا،

( بىلەن ئەركان تەئدىل) نامازنى قوشااليدىغانالرغا،

 قارار بىلەن مەسلىھەت ئىشلىرىنى ئۆتەيدىغانالرغا،

 بەرگەن قىلىپ رىزىق بىز قىلىدىغانالرغا،

 ئۇچرىغان قىلىدىغانالرغا، سەدىقە نەرسىلەردىن

 ئالالھنىڭ تۇرااليدىغانالرغا قارشى مغازۇلۇ

 تېخىمۇ ياخشىدۇر، تېخىمۇ ساۋاب ھۇزۇرىدىكى

 «باقىدۇر 

مانا بۇ تۇنجى ئەۋالد مۇسۇلمانالر ئىچىدىكى 

پەيغەمبەر  مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىنىڭ سۈپىتىدۇر.

ئەلەيھىسساالم جەمئىيەتكە ئاالقىدار بولغان 

ھەرقانداق ئىشتا ساھابىلىرى بىلەن 

: يتساقېئىھەتلىشەتتى. مىسال قىلىپ مەسل

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بەدىر ئۇرۇشىدا دۈشمەنلەر 

بىلەن ئۇرۇش قىلىش ياكى قىلماسلىق ھەققىدە ئۇالر 

                                                           

 [11] الشورى:  ( ـ 56)
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ئىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  نەشكېڭەكبىلەن 

 ئىدى. نەشكېڭەكئوھۇد ئۇرۇشىدىمۇ ئۇالر بىلەن 

ىشە ئائ»ڭدەك، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم شۇنى

 رەساھابىلدىمۇ « ئانىمىزغا بوھتان چاپالش ۋەقەسى

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ  ئىدى. نەشكېڭەكبىلەن 

نىڭ مې: » نەگېدمۇنبەرگە چىقىپ مۇنداق  ۋاقىتتا،

 نىېمرەزىل گەپلەرنى قىلىپ ئايالىم ھەققىدە -ئەھلى

ياردەم كىم ماڭا قارشى  بار؛ ئۇالرغا  كىشى رەنجىتكەن 

 «قىلىدۇ.

 رمىزىدا مۇنداق  بىر ھەدىس كەلگەن:تى

ما رأيُت أحداا أشدَّ مشورةا ألصحابه من جاء في الترمذي: " 
مەن )مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدىنمۇ( »"محمد

بىر ئىش قىلىدىغان  ىشىپېڭكبىلەن  مراھلىرىەھ

 «بىر كىشىنى كۆرمىدىم.

ئىشلىرىنى ئەمەلىي  ىشىشېڭكساھابىلەر بۇ 

 را قىلغان ئىدى.ھەرىكەتلىرى بىلەن ئىج

لقد أنقذْت امرأٌة واحدة المسلمين في لحظة كان الصحابة 
متجهين فيها نحو الكعبة المشرفة فمنعتهم قريش ووقع النبي 
صلح الحديبية. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم  أْن يتحللوا 
فلم يتحرك واحد منهم لتنفيذ هذا األمر، فدخل النبي على أم 
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كلم "، فأشارت عليه أْن اخرج وال تَلَك النَّاسُ "هَ سلمة فقال لها: 
أحدًا ثم ادُْع حالقك ففعل عليه الصالة والسالم ذلك فبادر 

 .(57)الصحابة إلى تنفيذ أوامره واالقتداء به عليه السالم

بىر ئايال مۇسۇلمانالرنى قۇتقۇزۇپ قالدى...  

كەئبىگە ماڭغاندا قىلغىلى ساھابىلەر ھەج 

كەئبىگە كىرىشىنى چەكلىدى. مۇشرىكالر ئۇالرنى 

 ەيبىيەدۇھپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالر بىلەن 

سۈلھىسىنى ئىمزالىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 

چىقىشقا بۇيرۇدى. بىراق، ئۇالردىن  ھرامدىنېئئۇالرنى 

بۇ بۇيرۇقنى ئىجرا قىلىش ئۈچۈن  چكىمېھ

شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر مىدىرالپمۇ قويمىدى. 

كىرىپ:  نىغاېياالم ئۇممۇ سەلىمەنىڭ ئەلەيھىسس

-« كىشىلەر ھاالك بولىدىغان بولدى..»ئۇنىڭغا: 

دېدى. ئۇممۇ سەلىمە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا 

 ەچكىمگېھمۇنداق مەسلىھەت بەردى: سىز چىقىپ، 

 ىزنىڭچىېچگەپ قىلماي، ساتراچنى چاقىرىپ، 

قىسقارتىڭ دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم شۇنداق 

لدى. شۇنىڭ بىلەن، ساھابىلەرمۇ پەيغەمبەر قى

ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئىجرا قىلىش 

 ئۈچۈن ئاتلىنىپ، ئۇنىڭغا ئەگەشتى.

ھەقىقەتەن، مانا بۇ جانلىق نەمۇنىلەر بىزگە پەيغەمبەر 

ئەلەيھىسساالمنىڭ پەقەت ئائىلە ئىشلىرىدىال ئەمەس، 

                                                           

  .(  الرحيق المختوم )المباركفوري(57)
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قانداق  بەلكى، ئۈممەتنىڭ ئىشلىرىدىمۇ ئاياللىرىغا

 مەسلىھەت سالىدىغانلىقىنى تەلىم بىرىدۇ.

 شقىلى ئىش مەسلىھەتلىشىپ بىلەن ئەزالىرى ئائىلە

ئائىلىنى ھەقكە  شۇرۇمالشتۇئوم نىيىتىنىەدەم

 ، خاتالىقالردىن يىراقالشتۇرىدۇ.پۇرۇقىنالشتېي

ھەسەن ئىبنى ئەلى بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:  ئەگەر  

ئىش  ىشىپېڭكشىپ، ئارا مەسلىھەتلى-بىر قەۋم ئۆز

ئۇالر چوقۇم ئىشلىرىدا ئەڭ توغرا  ،قىلىدىغانال بولسا

 يولنى تاپقان بولىدۇ. 

 رۈرۆزئائىلىنى ئىسالھ قىلىش ئۈچۈن »  بىز ئىلگىرى

دەپ مىىدا ېت نەگېد «بولغان شەرتلەر

دەك، ئەڭ مۇھىم بولغىنى ھەقنىڭ ئۆتكىنىمىز

ى نىڭ تىلىمدا سۆزلەنگىنى ئەمەس؛ بەلكى، مۇھىمېم

. گەرچە ئۇ ھەق رۇگىشىشىمدەئ كەنىڭ ئۇ ھەقېم

 رىپىدىنەتئاياللىرىم -نىڭ ئەھلىېمەيلى م

بولسۇن ياكى ئۇنىدىن باشقا ھەرقانداق  سۆزلەنگەن

. ھەقكە ئەگەشكىنىم سۆزلەنسۇن.. شى تەرىپىدىن كى

 ئەڭ مۇھىمدۇر.

مەن بىر بۇ ھەقتە ئىمام شافىي مۇنداق دەيدۇ: 

اللەنىڭ ھەقنى ئۇنىڭ  كىشىگە نەزەر سالغىنىمدا،

 تىلى بىلەن جارى قىلىشىنى ئارزۇ قىالتتىم.

ئانىالر ئائىلىسىگە ئاالقىدار  -ھەقىقەتەن، نۇرغۇن ئاتا

 بىلەن ئەزالىرى )ئائىلە ماېتبولغان بۇ 
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 نىيىتىنىەدەم قىلىش ئىش ،مەسلىھەتلىشىپ

( ھەققىدە ئىسالمىي بولمىغان شۇرۇمالشتۇئوم

ا. سەن ئۇالرنىڭ ھەرىكەتلەرنى قىلماقت-ئىش

 بىلەن ئەزالىرى )ئائىلە بەزىلىرىنىڭ بۇ ئەمىر

 نىيىتىنىەدەم قىلىش ئىش مەسلىھەتلىشىپ

ئائىلىگە ئاالقىدار  نى بىلمەي تۇرۇپ، (شۇرۇمالشتۇئوم

 .نۇرغۇنلىغان قارارالرنى چىقىرىۋاتقانلىقىنى كۆرىسەن

ىدۇ تئۇالر بەزىدە ئۆيىنى ساتىدۇ ياكى  دۇكانلىرىنى سا

قىزىنى ئۆيلەپ قويىدۇ ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش ياكى 

بىلمەيدۇ.  تمىسىنىەرسۆكئىشالردا شەرىئەتنىڭ بۇ 

ئائىلىلەر بۇ ئىشالردا  نشۇنىڭ بىلەن نۇرغۇنلىغا

اقمىغانلىقى ياكى بۇ ھەقتە مەسلىھەتلىشىپ ب

رۈپ باقمىغانلىقى سەۋەبىدىن بۇ ئاالقە تەكشۈ

 ئىشلىرىدا مەغلۇبىيەتكە ئۇچرايدۇ. 

تەتقىقاتالر شۇنى ئىسپاتلىدىكى، ئەرەب ئىلمى 

تىن %12دۇنياسىدىكى باالغەتكە يەتكەن ياشالردىن 

ئىش  ،ياشالرنىڭ مەسىلىلىرى بولساكۆپرەك 

ئانىالرنىڭ ئەۋالدلىرىنىڭ -ئىگىلىرى بولغان ئاتا

، ئادەتلىرى، جەمئىيەت ئادەتلىرىگە پىكىرلىرى

 رىشېبخالىغانچە ئىش قىلىدىغان ئاسانالشتۇرۇپ 

بۇ ئەۋالدالر  ،شۇڭا ىياسىتىدىن پەيدا بولغان.س

ئائىلىسى بىلەن مەسلىھەتلىشىش، 

باش تارتىدۇ. چۈنكى، ئۇالر  نازىرىلىشىشتىنۇم

ئانىالر ياكى ئۇالرنىڭ -قىلىدۇكى، ئاتا تىقادېئشۇنداق 

يولۇققان مەسىلىلىرىنى بىلىشكە كۆڭۈل بۆلمىگەن 
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ى ەسىلىلەرنئانىالر ئۇالر يولۇققان م-ياكى بولمىسا ئاتا

 ياكى ھەل قىلىشقا قادىر بواللمىغان. ەشىنىشكۈچ

(58). 

ئەخالقسىز، تۈزۈمى دىكتاتور ھەقىقەتەن، دادىنىڭ 

ىزالرنى بارلىققا كەلتۈرىدۇ. ق-شالالق يىگىت

قىزالرنىڭ كۆڭۈل -ئەخالقسىز، شالالق يىگىت

 دىن قۇتۇلۇشتۇر. دىكتاتور  قبۆلىدىغىنى بولسا بۇندا

 بىرشۇنى كۆرىمىزكى،  يتساقېئمىسال قىلىپ بىز 

قىز بۇ يىگىتنى  كەلسە، شىغاېقيىگىت قىزنىڭ 

ڭغا مۇناسىپ يىگىت بۇنى گەرچە .قوبۇل قىلىدۇ

دادىسىنىڭ ، ئەلۋەتتە قىز  بولمىسىمۇ

 قىلىدۇ.قوبۇل بۇنى  ۇش ئۈچۈنسىدىن قۇتۇلدىكتاتۇر

ئۆتكۈزگەنلىك  ىشىېڭكھەقىقەتەن، ئائىلە 

 ەكسىچەئۋەنلەپ قالمايدۇ؛ سەۋەبىدىن ئەرنىڭ ئورنى تۆ

بالىالرنىڭ نەزىرىدە ئەرنىڭ ئوبرازىنى  شېڭەكبۇ 

، ببىتىنىەھۇميۈكسەك ئورۇنغا كۆتۈرىدۇ؛  ۇخىمېت

ھەيبىتىنى ئاشۇرىدۇ؛ ئۆزلىرىنى توغرا يولغا 

 قىلىدۇ. سېھ اتقانلىقىنىۋكلىەتېي

  

                                                           
 (  موقع صيد الفوائد، المراهقة: خصائص المرحلة ومشكالتها.58)
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گىلى ئارقىلىق قولغا كەلتۈر ېڭىشىكئائىلە 

 نەتىجىلەر بولىدىغان

 

يىغىنىدىن ئالىدىغان  شېڭەكزنىڭ بۇ ئائىلە بى

بىز پايدىلىرىمىز ناھايىتى كۆپ ۋە تۈرلۈك بولۇپ، 

 :غىنچاقاليمىزېيئۇالرنى تۆۋەندىكىلەرگە 

-اللەنىڭ ھايات ئىشلىرى ھەققىدىكى قائىدە-1

قولغا  ېسىلىشنىئپىرىنسىپلىرىغا چىڭ 

 كەلتۈرگىلى بولىدۇ.

ۇالرنى قايىل ئباشقىالر بىلەن مۇنازىرلىشىش ۋە -1

 ئىقتىدارىنى ئاشۇرغىلى بولىدۇ.قىلىش 

، ككىەرېكچىڭ تۇتۇشىڭىز  ەىزدڭسىېئشۇنى سىز 

سىزنىڭ بالىڭىز بىلەن ئەركىن مۇنازىرە قىلىشىڭىز 

ئازادە سۆزلەش  - ئەركىن زلىگەندەبالىڭىزغا سۆ

ھەمدە بالىڭىزنىڭ ئۆتكۈر  ۇگىتىدۆئئىقتىدارىنى 

دۇ ۋە يەنە بالىڭىزنىڭ پىكىرلىك بولۇشىغا ياردەم بىرى

سىزگە  ئۆستۈرۈپ، بالىڭىزنى ۇخىمېتزىنى ئوبرا

 .(59) .ۇرىدۇقىنالشتېي ۇخىمېت

                                                           

 د. حسان، كيف تربي أبناءك. ( ـ 59)
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ئاچقاندا ئۆز  يىغىننۇرغۇنلىغان بالىالر ۋە ئايالالر  

قويۇشقا قادىر  رىغاۇئوتتپىكىرلىرىنى دادىل 

ئائىلە  بواللمايدۇ. چۈنكى، بۇالر ئۆيلىرىدە بۇنداق

 ازادە پىكىر قىلىپچىپ، ئېيىغىنلىرىنى ئ

ئادەتلەنمىگەن. يەنە نۇرغۇنلىغان بالىالر ۋە ئايالالر 

دە ىچۈنكى، بۇالر ئۆيلىرباشقىالرنى قايىل قىاللمايدۇ. 

چىپ، ئازادە پىكىر ېبۇنداق ئائىلە يىغىنلىرىنى ئ

 اشقىالرنى قايىل قىلىپ ئادەتلەنمىگەن...بقىلىپ 

 رلۇقىتۇمانا بۇنداق ئەرنىڭ ئائىلىدىكى دىكتا

 ، ئۇالرنىڭچىكىەلېك، تىلىشىېيبالىالرنىڭ ئۆسۈپ 

ھاياتتىكى بىرلىشىشى.. قاتارلىقالرغا ئىنتايىن 

 خەتەرلىكتۇر.

 بالىالرنىڭ تاالنتىنى ئاشۇرۇش.-7

يىتى ئىنتايىن قىيىن بىر تەپەككۇر قىلىش ئەمەلى

 ئىشتۇر...

 ساقالنغىلى بولىدۇ. ېتىشتىنكخاتالىشىپ -1

قىلماقچى بولغاندا  ئەگەر ئائىلىدە بىر ئىشنى

ئۆتكۈزۈپ، مەسلىھەتلىشىپ قىلغاندىن  شېڭەك

ئائىلىدىكى خاتالىق يۈز بەرسە، بۇ خاتالىقنى  يىنېك

- چكىمېھئۈستىگە ئالىدۇ. ئورتاق ھەممىسى 

 بىرسىنى ئەيىبلىمەيدۇ.
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 لىك، مۇاليىم بولۇششەپقەت- ېھرىم ئائىلىدە

 .ۇمالشتۇرۇشئوممەدەنىيىتىنى 

لەيھىسساالمنىڭ ئۆيىگە بىز پەيغەمبەر ئە

كىرگىنىمىزدە ھەمدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 

 ئامىلىلىرىنىۇمئائىلىسى ۋە ئاياللىرى بىلەن بولغان 

كۆرگىنىمىزدە، بىز بۇ ئائىلىنىڭ ھاياتىدىكى 

مەدەنىيەتنىڭ ھەمدە ئائىلىنىڭ ئاساسلىق 

 شەپقەتلىك، مۇاليىم بولۇش- ېھرىميادروسىنىڭ 

سىغا قۇرۇلغانلىقىنى مەدەنىيىتى ئاسا

 مۇاليىم شەپقەتلىك،- ېھرىمئۇچرىتىمىز... 

پەزىلىتى ھەققىدە نۇرغۇنلىغان ھەدىسلەر بولۇشنىڭ 

كەلگەن بولۇپ، تۆۋەندە ئۇالرنىڭ بىر قىسمىنى 

 كەلتۈرىمىز:

ا ال يعطي على الرْفِق م )إنَّ اللَه رفيق  يحُب الر ِفَق ويُعطي على
 . (60)( الُعْنف

كىشىنى ياخشى   مۇاليىم شەپقەتلىك،- ھرىېماللە »

مۇاليىم شەپقەت قىلىدىغان - ھرىېمكۆرىدۇ. اللە 

كىشىگە  مۇئامىلە قىلىدىغان كىشىگە قوپال

 «بەرمىگەن نىئمەتلەرنى بىرىدۇ.

                                                           

 .مسلم عن عائشة رضي الله عنها ( ـ 60)
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 شيء  إالَّ يـُْنـَزُع منْ  )إنَّ الرفَق ال يكوُن في شيء  إالَّ زانَه وال 
دە مۇاليىملىق ھەقىقەتەن، قانداق نەرسى». (61) (شانَه

. ۇتىدۋېرىۈشتەللەزۇگ ۇخىمېتبولىدىكەن، بۇ ئۇنى 

 ،نەلىنىدىكېئقانداق نەرسىدىن مۇاليىملىق تارتىپ 

 «.ۇتىدۋېرىۈشتەتلەس ۇخىمېتبۇ ئۇنى 

بۇخارى  (فق هو ليِن الجانب بالقول والفعل)الر قال البخاري: 

سۆز، ھەرىكەتتە  نەگېدمۇاليىملىق »مۇنداق دەيدۇ: 

 «كۆيۈمچان بولۇشنى كۆرسىتىدۇ. ، ھرىبانېم

 قوپاللىقنىڭ دەل ئەكسىدۇر. نەگېدمۇاليىملىق 
 مۇھىم مۇالھىزىلەر:

اليىملىق ، مۇككىەرېقىلىشىمىز كشۇنى مۇالھىزە 

 ئائىشە پىنچىسىنىۆكڭ ھەدىسلەرنى توغرىسىدىكى 

ئائىلىمىزدىكى  بۇالرمانا ئانىمىز نەقلى قىلغان. 

يال، بالىالر ئارىسىدا بارلىق كىشىلەر: يەنى، ئەر، ئا

شەپقەتلىك - ھرىېممۇاليىملىق، كۆيۈمچانلىق، 

الزىملىقىنى  شۇرۇمالشتۇئومبولۇش مەدەنىيىتى 

 كۆرسىتىپ بىرىدۇ.

بولۇش ئەر  ھرىبانېمھەقىقەتەن، ئائىلىدە مۇاليىم، 

كىشىنىڭ ئوبرازىنى خۇنۇكالشتۇرىۋەتمەيدۇ ھەمدە 

ئۇنىڭ قىممىتىنى چۈشۈرىۋەتمەيدۇ. بەلكى، 

                                                           

 مسلم عن عائشة رضي الله عنها.  ( ـ 61)
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يۇقىرى كۆتۈرۈپ،  ۇخىمېت، ئەرنىڭ ئورنىنى  ەكسىچەئ

 ئۆستۈرىدۇ. ۇخىمېتئىناۋىتىنى 

خاتا  ننىەگېد، نۇرغۇن ئەرلەر مۇاليىم بولۇش  كىنېل

ئاياللىق ھاياتىدىكى -ئەرچۈشۈنىۋالىدۇ. ئۇالر 

، گىشېئئايال كىشىگە باش  نەگېدمۇاليىملىق 

بولۇش، خارلىق، خوتۇن كىشىنىڭ  پۇغلەم

ئىشنى مۇستەقىل قىاللماسلىق  چېھ زخسىتىسىۇر

 ... دەپ ئوياليدۇ.

سەن بەزى ئەرلەرنى ئۆي سىرتىدا نۇرغۇن كىشىلەر 

، ھەمسۆھبەتتە  نازىرىلىشىپۇمبىلەن 

بولغانلىقىنى، ناھايىتى خۇشچاقچاقچى، تەبەسسۇم 

يۈرىدىغانلىقىنى، ناھايىتى ئاكتىپ، قىلىپال 

ۆيگە جانلىق... ئىكەنلىكىنى كۆرىسەن؛ ئەمما، ئ

چىرايىنى  ،كىرگەندە بولسا، ئاز گەپ قىلىدىغان

-تۈرۈپ، چىرايىدىن مۇز تۆكۈلىدىغان، خۇش

،  غىرېئتەسىرىمۇ يوق؛ ھەرىكىتى  ڭمنىۇسسەبەت

 جانسىز... ئىكەنلىكىنى كۆرىسەن. 

مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىنىڭ ئەڭ مۇھىم »

سۈپەتلىرىنىڭ بىرى بولسا، بۇ جەمئىيەت يولۇققان 

يولى ئارقىلىق  شىنىشۈچئارا -نى ئۆزمۇشكىالتلىرى

 (62 «ھەل قىلىدۇ.

                                                           

 عبد الكريم بكار، العيش في الزمن الصعب. ( ـ 62)
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مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىنىڭ ئەڭ مۇھىم 

سۈپەتلىرىنىڭ بىرى بولسا، بۇ جەمئىيەت يولۇققان 

يولى ئارقىلىق  شىنىشۈچئارا -مۇشكىالتلىرىنى ئۆز

ھەل قىلىدۇ... مانا بۇ سۈپەت ھەرقانداق ئەھۋالدا 

ەتمەسلىكى مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىدىن يوقاپ ك

 ڭلمانالرنىۇسۇم؛ شۇنىڭدەك، بۇ سۈپەتلەر  كەرېك

چۈنكى، .  كەرېكئائىلىسىدىن يوقاپ كەتمەسلىكى 

ئىسالمىي ئائىلە مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىنىڭ تۇنجى 

 خىشىدىن ئىبارەت.

پەيدا  رىسىداۇئوتتئايالالر -بىراق، نۇرغۇن ئەرلەر ئەر

لىق بولغان مۇشكىالتلىرىنى قوپاللىق يولى ئارقى

 ھرىبانېم، ئىسالم مۇاليىم،  كىنېلھەل قىلىدۇ. 

بولۇشقا چاقىرىدۇ. ئادەتتىكى ئىشالر ئۈچۈنمۇ 

قوپال مۇئامىلە -ئايالالرنى ئۇرۇشنى، ئۇالرغا قاتتىق

قىلىشنى چەكلەيدۇ. ئىسالم : ئەرلەر ئىچىدىكى ئەڭ 

پەسكەش كىشىلەرنىڭ ئۆز ئاياللىرىنى 

 قويىدۇ. ارىغۇئاشكارا ئوتت 63ئۇرىدىغانلىقىنى

لقْد طاَف بآل محمَّد  نساء  كثير َيْشتكْيَن أزواَجهن )أي من "
 .(64)" الضرب( ليس أولئك بخيارِكم

                                                           
م گەپ ئاڭلىمايدىغان ئايالالرنى ئىسالم ئۇرۇشقىمۇ روخسەت بىر قىسى  63

باسقۇچالر بار. -قىلدى. بىراق ئۇرۇشتىن بۇرۇنمۇ قىلىدىغان نۇرغۇن قەدەم

بارلىق ۋاستىالرنى قوللۇنۇپ، يەنىال گەپ ئاڭلىمىغاندا ئەڭ ئاخىردا 

 قوللۇنىشقا روخسەت قىلدى.

 رواه أبو داود. ( ـ 64)
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 رىۋايەت ئەنھۇدىن رەزىيەلالھۇ ۇۋەسىس دئىيا

 ئەلەيھى سەللەلالھۇ رەسۇلۇلالھ ،قىلىنىدۇكى

 كېچە بۈگۈن ھەقىقەتەن»: دېگەن مۇنداق ۋەسەللەم

 يەنى ۋەسەللەمنىڭ ئەلەيھى سەللەلالھۇ مۇھەممەد

 زىيارەت ئايالالر نۇرغۇن ئاياللىرىمنى ئەھلى مېنىڭ

 تاياق ئېرىدىن ھەممىسى ،كەپتۇ قىلىپ

 ئالالھ ،كەپتۇ قىلىپ ئەرز ،شىكايەت يېگەنلىكىدىن

 ئۇرغان ئاياللىرىنى ئاشۇ سىلەر ،قەسەمكى بىلەن

 يەنى ،تاپالمايسىلەر قاتارىدىن ياخشىڭالر كىشىلەرنى

 ئاياللىرىغا ياخشىڭالر ئەڭ ،ئەمەس ياخشى ئۇالر

 ئىبنى ،نەسەئى،داۋۇد )ئەبۇ. بولغىنىڭالردۇر ياخشى

 (.سەھىھ ،توپلىغان ھاكىم ،ھەببان ئىبنى ،ماجە

نۇرغۇنلىغان ئەرلەر ئائىلىدە ھۆكۈمرانلىقىنى  

، ئۇالرنى ەتىشكېئئاجىزالشتۇرىدىغان يوچۇقالرنى 

 مۇسكۇل كۈچىنى ئىشلىتىش )يەنى، ئۇرۇش(

 .ئۇرۇنىدۇ يسۇندۇرۇشقائارقىلىق بو

ئەرەب دۆلەتلىرىنىڭ بىرىدىكى تەكشۈرۈش 

ئايالالر  %11تەتقىقاتىدىن ئايان بولۇشىچە 

 (65)ئۇچرايدىكەن.  ەرىشىگېبئەرلىرىنىڭ ئۇرۇپ زەربە 

                                                           

العنف ضد  548ري مجلة العربي العدد رقم عبد الحميد األنصا(  65)
 المرأة.
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)يەنى، نى ئىشلىتىشكە ئەرلەرنى مۇسكۇل كۈچى

لىپ بارىدىغان سەۋەبلەر نۇرغۇن بولۇپ. ېئ  (قائۇرۇش

 :الر تۆۋەندىكىچەئۇ

بىر قىسىم ئەرلەرنىڭ نەزىرىدە، سەۋەب: بىرىنچى 

ساغالم  ئەمەس چۈنكى،   رىېخاراكتئايالالرنىڭ 

ئۇزۇن؛ ئەقلى  چىېچ) ئايالالرنىڭ ئەقلى كەمتۈك

شۇڭا، ئەر .. بار. سىمېبياكى خىزمەتتە روھى  قىسقا( 

ئۇرۇشتا رىقابەتلىشىدۇ.... دەپ كىشى ئايالنى 

            كاكىرايدۇ بىر قىسىم كىشىلەر.

دەيدۇكى، ئەر  : بەزىلەر شۇنداق بەۋەئىككىنچى س

كۈچلۈك ئىرادىلىكتۇر. شۇڭا،  نەگېدكىشى 

ئەرلەرنىڭ نەزىرىدە ئايالالر كەڭ قورساق، ياخشى ئەرنى 

 .(66)ئەرنى ھۆرمەتلەيدۇ.  رىدىغانۇئبەلكى،  ؛ئەمەس

ھەقىقەتەن، ئاياللىرى ۋە بالىلىرىنى بىر ئىشتىن 

ئۇرۇش( ئارقىلىق چەكلەيدىغان كىشى  ئەزالىرى )يەنى،

پ، ئۇ ھاياتىنى قايتىدىن رەتكە ئاجىز ئىنسان بولۇ

قىلىش ئۈچۈن  ھەمدە بۇ مەسىلىلەرنى ھەل لىشىېس

 .  كەرېك باشقا بىر يولنى ئىزدىشى

 نەگېد كچىەتېي، ككىەرېكشۇنى بىلىشىمىز  

كۆتۈرۈش ياكى تىلالش  قىرىۇيكىشىلەرگە ئاۋازىنى 

                                                           

 .المرجع السابق ( ـ 66)
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 كچىلىكەتېيقىلىش ئارقىلىق  ياكى قوپاللىق

 ئەخالقلىق بولىدۇ. نەگېد كچىەتېيقىلمايدۇ؛ بەلكى، 

قىلىپ،  كچىلىكەتېيكىشىلەرگە  بىر كىشى

 نىنلىكىەتىلگۋېتاشلىئۆزىنىڭ كىشىلەر تەرىپىدىن 

بىلسە، ئۇ كىشى ھەرگىزمۇ كىشىلەرگە ئۇزاق 

 .(67) قىاللمايدۇ. كچىلىكەتېي

الدلىرىڭدىن بىر ئەگەر سەن ئايالىڭدىن ياكى ئەۋ

كۈتسەڭ، بۇنىڭ ئەڭ توغرا يولى شۇكى، سەن  رسىنىەن

 كەرېكئۇالرغا مۇاليىملىق بىلەن مۇئامىلە قىلىشىڭ 

 . 

تەجرىبە سىناقالر شۇنى ئىسپاتلىدىكى، مۇاليىملىق 

بىلەن مۇئامىلە قىلىنغان ئائىلىلەردىكى كىشىلەر 

ئىتتىپاق بولىدۇ. بۈگۈن يولۇققان -ناھايىتى ئىناق

قىلىشقا  لىرىنى زورلۇق كۈچى بىلەن ھەلىسىلمە

كىشىلەرنىڭ ئايالالرنى تاالق قىلىش  اتقانۇۋنۇرۇئ

 كۈنگە ئاشماقتا...-كۈندىننىسبىتى 

  

                                                           

 .صناعة القائد سويدان ( ـ 67)
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 ئائىلىدە مۇاليىم بولۇشنىڭ پايدىلىرى

 مۇاليىم بولۇش شەپقەتلىك، - ھرىېمئائىلىدە 

ھەربىر مۇسۇلماننىڭ  شۇرۇمالشتۇئوم مەدەنىيىتىنى

ئەڭ مۇھىم ئىشتۇر. چۈنكى، بۇنىڭ ھاياتىدىكى 

 نۇرغۇن پايدىلىرى بار:

سەن ئايالىڭدىن ياكى ئەۋالدلىرىڭدىن -1

بولغان نەرسىلەرگە پەقەت مۇاليىم  كچىەرىشمېئ

 . نەيسەلەرىشېئبولۇش ئارقىلىق 

؛ چۈنكى، اللە ۇگىتىدۆئ رچانلىقەۋسبۇنى ساڭا -1

ئايالالر تەرەپتىن كەلگەن ئەرزىيەتلەرگە سەبىر 

 ىشقا ۋە چىدامچان بولۇشقا بۇيرۇدى.قىل

ئائىلىدىكى كىشىلەر ئوتتۇرسىدىكى -7

مۇناسىۋەتلەرنى ھەمدە ئائىلە مۇناسىۋەتلىرىنى 

چۈنكى، ھەرقانداق  . كەرېككۈچەيتىش  ۇخىمېت

قىلىدىغان  سداشلىقېھقەلبتە باشقىالرغا 

 بار. سسىياتېھ

سەن مۇاليىم بولغان ۋاقتىڭدا ئەۋالدلىرىڭ بىر 

ەمچىلىكلەر ئۆتكۈزۈپ قىلىشتىن قىسىم ك

. ئۇالر ئويلىغانلىرىنى، بىلگەنلىرىنى  ۇقورقمايد

ئانىالرنىڭ -قويااليدۇ. بۇالر ئاتا رىغاۇئاشكارا ئوتت
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بالىلىرىغا مۇاليىم مۇئامىلە قىلغانلىقلىرىنىڭ 

 نەتىجىسىدۇر.
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بولۇش مەدەنىيىتىنى  ۇقيور -ئائىلىدە ئوچۇق 

 تارقىتىش

قانۇنالردىن پەرقلىنىدىغان  ىۋاسامئىسالمنىڭ باشقا 

 - ئوچۇقبولسا ھەرقانداق ئىشتا مىزانى ڭ چوڭ ئە

نەرسىلەر  لەجمۈمشۇڭا، ئىسالمدا بولۇشتۇر.  ۇقيور

ئىسالمدا نىقابالنغان، پەردىلەنگەن ؛ ۇپىلمايدېت

 للىكەجمۈم. ھالبۇكى، بۇنداق ۇپىلمايدېتمەلۇماتالر 

اق، بىر قىلىنغان. تەخسۇر ەردەلەئۇجمەمباشقا 

يوقتۇر. چۈنكى، ئىسالمنىڭ  للىكەجمۈمئىسالمدا 

ھەرقانداق  ،بولساسۈپىتى  ئايرىلماس بىرئەڭ مۇھىم 

 ۇقيور - ئوچۇققارىشىنى -ئىشالر ھەققىدە كۆز

  قويۇشتۇر. رىغاۇئوتتھالەتتە 

 ۇقيور - ئوچۇقئاالقىلىرىدا شۇڭا، مۇسۇلمان بارلىق 

 ئىش قىلىدۇ.

 ،ان ئاالقىسى بولسامۇسۇلماننىڭ رەببى بىلەن بولغ

رەببىگە قىلىدىغان قۇلچىقىلىق قىلىش  

 ئاالقىسىدۇر.

مۇسۇلماننىڭ پەيغەمبىرى بىلەن بولغان ئاالقىسى 

بولسا ئۇنى ياخشى كۆرۈش ھەمدە ئۇ باشلىغان يولغا 

 ئەگىشىش  ئاالقىسىدۇر.
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مۇسۇلماننىڭ مۇسۇلمانالر بىلەن بولغان ئاالقىسى 

 ر.ئاالقىسىدۇ رىنداشلىقېقبولسا 

مۇسۇلماننىڭ ئائىلىسى بىلەن بولغان ئاالقىسى 

 قلىرىغاۇھوق-بولسا ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ ھەق

رىئايە قىلىش، ئۇالرغا ئىقتىسادى چىقىم قىلىش، 

شەرىئەت كۆرسەتمىسى بويىچە توغرا يولغا ئۇالرنى 

 ئاالقىسىدۇر.  ئۇالرغا باشچىلىق قىلىش پەكلەتېي

لغان ئاالقىسى مۇسۇلماننىڭ ئەھلى كىتاب بىلەن بو

 ..بولسا بىرلىكتە ياشاش  ئاالقىسىدۇر.

 بولۇش يوقتۇر: ۇقيور - ئوچۇقبۇنىڭدىنمۇ ئارتۇق 

 ْفَعْل َفَما يَا َأيُـَّها الرَُّسوُل بـَلِ ْغ َما أُنِزَل ِإلَْيَك ِمن رَّبِ َك َوِإن لَّْم تَـ
بـَلَّْغَت ِرَسالََتهُ 

(68). 

ساڭا نازىل  ئى پەيغەمبەر! پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن»

قىلىنغان ئەھكامالرغا ھەممىسىنى يەتكۈزگىن، 

ئەگەر تولۇق يەتكۈزمىسەڭ، ئالالھ تاپشۇرغان 

ۋەزىپىنى ئادا قىلمىغان بولىسەن. ئالالھ سېنى 

كىشىلەرنىڭ زىيانكەشلىكىدىن ساقاليدۇ. ئالالھ 

 «ھەقىقەتەن كاپىر قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ

                                                           

 .(67(  المائدة )68)
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مبەر ئۆلىماالر مانا بۇ ئايەتنى پەيغە

ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆزىگە نازىل قىلىنغان بارلىق 

تولۇق شەرىئەت ئەھكاملىرىنى ئىنسانىيەتكە 

 يەتكۈزگەنلىكىگە دەلىل قىلىپ كۆرسىتىدۇ.

بولۇش ئىسالمنىڭ ئايرىلماس مۇھىم  ۇقيور - ئوچۇق

سۈپىتى بولغان ئىكەن، ئۇنداقتا، مانا بۇ ئىسالمنىڭ 

 ۇقيور - ئوچۇقۇ ئايرىلماس مۇھىم سۈپىتى بولغان ب

بولۇش مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىنىڭ يادروسى بولغان 

ئىسالمىي ئائىلىنىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى بولۇشى 

 ... كەرېك

ھەقىقەتەن، نۇرغۇن كىشىلەر ھاياتىنى غۇۋا تۇمان 

ئۈستىگە بىنا قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن، كۈنلەرنىڭ 

 ئويالپ باقمىغان ئىشالر سەۋەبىدىن، چكىمېھبىرىدە  

ياكى ئەر تەرەپتىن ئۇشتۇمتۇت بىر ئىشالر سادىر -ئايال

بولىدۇ. مانا بۇ ۋاقىتتا، ئۇالرنىڭ ھاياتىدا 

نۇرغۇنلىغان مۇشكىالتالر پەيدا بولىدۇ. ھەقىقەتەن 

 ۇقيور - ئوچۇق ھەممە ئىشتاقۇرئان كەرىم بىزگە 

بولۇش ھەققىدە گۈزەل مىسالالرنى بايان قىلىپ 

مۇرەككەپ  قندابۇ كبىرىدۇ. بىز بۈگۈنكىدە

نى كۆرۈپ بۇ گۈزەل مىسالالرھاياتىمىزدا مانا 

 ..ئۆتىمىز.
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مانا بۇ گۈزەل مىسالالرنىڭ بىرى بولسا مۇسا 

ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسىدە كەلگەن بولۇپ، 

)يەنى، شۇئەيىب ئەلەيھىسساالم(  سالىھ بىر كىشى

 : نەگېدنىڭ ئىككى قىزىنىڭ بىرى دادىسىغا مۇنداق 

َر َمِن اْسَتْأَجْرَت الَقِويَّ اأَلِمييَا َأَبِت ا  .(69)نُ ْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخيـْ

اتا، ئى ئ»ئۇالرنىڭ )يەنى ئايالالرنىڭ( بىرى ئېيتتى:  »

ئۇنى سەن ئىشلەتكىن، بۇ سەن ئىشلەتكەنلەرنىڭ ئەڭ 

 ««ياخشىسىدۇر، كۈچلۈك، ئىشەنچلىكتۇر

 دادىسىنىڭ قىزىغا بەرگەن جاۋابى قانداق بولدى؟!

ۇ ، ئ ھتىمالېئقىزىنىڭ تەكلىپىگە قوشۇلدى.  شەيخ»

 قىقىيەھقىزى ۋە مۇسا ئەلەيھىسساالمدىن بىر خىل 

قىلغان بولۇشى  سېھئىشەنچنى  بىئىيەت،ساغالم، 

 (70) «. مكىنۇم

بۇ قىزنىڭ دادىسى بۇ ئىشقا جىددىي قاراپ مۇنداق 

تـَْينِ اقَاَل ِإنِ ي ُأرِيُد َأْن أُنِكَحَك ِإْحَدى ابـْنَـَتيَّ هَ دېدى: 
(71).« 

ماڭا سەككىز يىل »ئۇ )يەنى شۇئەيب( ئېيتتى: 

ئىشلەپ بېرىشىڭ بەدىلىگە ساڭا بۇ ئىككى 

                                                           

  .(26(  القصص )69)
  .(  أحمد فائز / دستور األسرة المسلمة70)
  .(27(  القصص )71)
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قىزىمنىڭ بىرىنى بېرىشنى خااليمەن، ئەگەر ئون 

يىلنى توشقۇزۇۋەتسەڭ )ئۇمۇ( ئىختىيارىڭ، )ئون 

يىلنى شەرت قىلىپ( سېنى مۇشەققەتكە سېلىپ 

ېنىڭ ياخشى قويۇشنى خالىمايمەن، خۇدا خالىسا، م

 «ئادەم ئىكەنلىكىمنى بايقايسەن

بولۇشنى ئۇقتۇرىدىغان  ۇقيور - ئوچۇقمانا بۇ تولىمۇ 

روشەن مىسالدۇر. ئۇ قىز ئۆزىنىڭ مۇسا 

ئاشكارا ئەلەيھىسساالمنى ياقتۇرۇپ قالغانلىقىنى 

قىزنىڭ دادىسىمۇ  .قورقمىدىقويۇشتىن  رىغاۇئوتت

قىزىنىڭ مۇسا  ۇقيور - ئوچۇقبۇنداق 

قۇۋۋەتكە تولغان -يھىسساالمنىڭ ئامانەتدار، كۈچئەلە

تەرىپىنى ياقتۇرۇپ قالغانلىقىنى چۈشەندى... ئەگەر 

شەرىئەت بەلگىلىگەن قائىدە پىرىنسىپالردىن 

چىقىپ كەتمىگەن ئاساستا، ھەر ئىككى تەرەپ 

 چېھقويسا  رىغاۇئاشكارا ئوتت-مەقسىتىنى ئوچۇق

 گۇناھ بولمايدۇ.

 ۇقيور - ئوچۇقىھ كىشى سال لىقىېھشۇنىڭدەك، » 

 رىشنىېبھالدا ئىككى قىزىنىڭ بىرىنى نىكاھالپ 

 قويدى...   رىغاۇئوتت

ھالدا ئىككى  ۇقيور - ئوچۇقسالىھ كىشى  لىقىېھ

 سىقىلماستىن، رىشنىېبقىزىنىڭ بىرىنى نىكاھالپ 

يورغىلىتىپ مەقسىتىنى يوشۇرۇپ، گەپ 

 قويدى. رىغاۇئوتتدادىل ھالەتتە  ،ئولتۇرماستىن
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قويدى. شۇڭا، ئۇ بۇنداق  رىغاۇئوتتۈنكى، ئۇ نىكاھنى چ

 مىشقاېن قىلغانلىقىدىن خىجىلمۇ بولمىدى. 

 نىدىېڭيخىجىل بولسۇن؟! ئۇ ئائىلە بىنا قىلىشنى، 

قويۇۋاتىدۇ! ئۇ خىجىل  رىغاۇئوتتبىر ئۆي قۇرۇشنى 

بولىدىغان ئىش ئەمەس. بۇ ئىشتا، ئىككىلىنىپ 

ىپ، تەكەللۇپ ئولتۇرۇشقا، يىراقتىن گەپ ئەگىت

قىلىشقا، رەت قىلىشقا سەۋەب بولغىدەك بىر ئىش 

يوق.  چۈنكى، بۇنداق قىلىش ساغالم پىترىتىدىن 

باتىل ئەنئەنىلەرگە ياسالما، ساختا، كەتكەن،  غىپېئ

باش ئىگىدىغان كىشىلەرنىڭ شارائىتىدا 

 «(72)كۆرۈلىدىغان ئىشالردۇر.

ر مانا مۇشۇنداق پىداكار روھ بىلەن، مۇسۇلمانال»

جەمئىيىتى ئۆز ئۆيلىرىنى بىنا قىلىدۇ ھەمدە 

ئۆزىنىڭ مەۋجۇدىيىتىنى ئىككىلەنمەستىن، 

باغدىن  سۆزلەپ ئولتۇرماستىن، ياسالمىلىق -تاغدىن

ئولتۇرماستىن  دادىل يورغىلىتىپ قىلماستىن، گەپ 

 (73)«قەدەم بىلەن بىنا قىلىدۇ.

بولۇشنىڭ ئەڭ يۇقىرى  ۇقيور - ئوچۇقمانا بۇ 

بولۇشنىڭ ئەڭ  ۇقيور - ئوچۇقۇر؛ ئىسالم دەرىجىسىد

                                                           

 أحمد فائز دستور األسرة المسلمة. ( ـ 72)
 .المرجع السابق ( ـ 73)
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ئاددىي قويغاندا، ئەڭ  رىغاۇئوتتيۇقىرى دەرىجىسىنى 

روھى بولۇش  ۇقيور - ئوچۇقئىشالرنىڭمۇ بۇنداق 

يۇقىرى مەرتىۋىگە  ۇخىمېتبىلەن 

 بايان قىلىدۇ. رىشىدىغانلىقىنىېئ

بولۇشنىڭ تۇنجى قەدىمى  ۇقيور - ئوچۇقھەقىقەتەن، 

ئانىالردىن -ىن ئەمەس، بەلكى، ئاتابولسا ئەۋالدالرد

-الر ۋە قىزالر ئاتائوغۇل؛ چۈنكى،  كەرېكباشلىنىشى 

 ەيىشكېئاشكارا دئوچۇق ئويىلغانلىرىنى ئانىسىغا 

 ۇقيور - ئوچۇققادىر بواللمايدۇ. شۇڭا، ئەۋالدالرنىڭ 

ئۈچۈن، ئۆيدە  شىۈرۈتىلدېيگەپ قىالاليدىغان ئادەتنى 

-ى قەدىمى ئاتابولۇشنىڭ تۇنج ۇقيور - ئوچۇق

 . كەرېكئانىالردىن باشلىنىشى 

بولغاندا، ئاتىنىڭ  ۇقيور - ئوچۇقمانا مۇشۇنداق »

تەربىيەلەش جەريانىدا ۋە ئاتىنىڭ ئوغلىنى 

ئىلھامالندۇرىشى جەريانىدا  ەىشكېڭيمۇشەققەتلەرنى 

 .(74) «مەسىلە كۆرۈلمەيدۇ.

 

                                                           

 عماد الدين الرشيد العالقات الداخلية في األسرة. ـ ( 74)
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 بولۇشنىڭ پايدىلىرى ۇقيور - ئائىلىدە ئوچۇق

 

نۇرغۇنلىغان  بولۇشنىڭ قۇيور - ئوچۇق ئائىلىدە

 پايدىلىرى بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچە:

جۈرئەت سۆزلىشىشكە  بولۇش ۇقيور - ئوچۇق -1

 .ۇتىلىدېياھىر بولۇش ئىقتىدارى ۋە م قىلىش

نۇرغۇنلىغان ياشالر ئويلىغانلىرىنى ئوچۇق سۆزلەشكە 

جۈرئەت قىاللمايدۇ ھەمدە قانداق سۆزلەشنىمۇ 

بۇ ياشالرنى  بولۇش ۇقيور - چۇقئوبىلمەيدۇ. 

ئويلىغىنىنى جۈرئەتلىك سۆزلەش ۋە ئۆز پىكىرىنى 

  مۇداپىئە قىلىش ئىقتىدارىغا ئىگە قىلىدۇ.

خاتانى ئايرىش –توغرا  بولۇش ۇقيور - ئوچۇق -1

 .ېتىلىدۇيئىقتىدارى 

ققىدە ئىزدىنىشكە ئىشالر ھە بولۇش ۇقيور - ئوچۇق

 خاتا ئايرىلىدۇ.–ا توغر لىپ بارىدۇ. شۇنىڭ بىلەنېئ

ئانىالر ۋە ئەۋالدالر -ئاتا بولۇش ۇقيور - ئوچۇق -7

 ئاشۇرىدۇ. ۇخىمېتئوتتۇرسىدىكى ئىشەنچنى 

ئائىلە مۇناسىۋەتلىرىنى  بولۇش ۇقيور - ئوچۇق-1

 .ۈچەيتىدۇك ېخىمۇت
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-ئەدەپ  قىلىشنىڭ بەس مۇنازىرە

رىئايە قىلىش ئائىلە  ەخالقلىرىغائ

 ى.ئىتتىپاقلىقىنىڭ كاپالىت

 

ئانىالر ئەۋالدلىرىنىڭ ئارىسىدىكى  -نۇرغۇنلىغان ئاتا

ماجىراالر ھەققىدە - لەدېجئىزچىل داۋاملىشىۋاتقان 

شىكايەت قىلىشماقتا. ئۇالر ئۆيدىن چىقىپ بولغىچە 

ئاۋازىنى ئاڭاليدۇ؛  نەشكەللەدېجبالىلىرىنىڭ 

بولغىچە ئايالىنىڭ ئۇالرغا  رىپېب تىپېيكوچىغا 

ئۇالر  ، ھتىمالېئئاڭاليدۇ.  ۋاقىرىغان ئاۋازىنى

ماجىرانىڭ - لەدېجبالىلىرى ئارىسىدىكى 

بىراق، ئانىسىنىڭ سەۋەبىدىن بولدى دەپ ئوياليدۇ؛ 

ئۇالر ئۇالرنىڭ ئارىسىنى قانداق تۈزەشنى؛ ئۇالرنى 

 لەدېجقانداق بىرلەشتۈرۈشنى، ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى 

 ؟!ماجىرانى قانداق يوقۇتۇشنى بىلمەيدۇ.-

 لەدېج، مۇسۇلمان ئائىلىدە يۈز بەرگەن بۇ ھەقىقەتەن

 رەخسلەشماجىراالر مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىدىكى -

يۈز بەرگەن ئىشالرنىڭ  رىسىداۇئوتتبىلەن دۆلەتلەر 

 كىچىككىنە بىر سۈرىتىدىن ئىبارەت.

دەپ سۈپەتلەپ، مۇنداق  رىنداشېقاللە مۇئمىنلەرنى 

 : نەگېد
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 علُكم يَن أخوْيكم واتقوا اللَه لإنَّما المؤمنوَن إخوة  فأْصلحوا ب
 . (75)تُرحمون

مىنلەر ھەقىقەتەن )دىندا( قېرىنداشالردۇر، مۇئ »

)ئۇرۇشۇپ قالسا( قېرىنداشلىرىڭالرنىڭ ئارىسىنى 

تۈزەڭالر، رەھمەتكە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن، ئالالھتىن 

 « قورقۇڭالر

 بىر ئائىلىدە مىنلەرۇئممانا بۇالر شۇنى چۈشەندۈرىدۇكى، 

بۇ ئائىلە بولسىمۇ يدۇ. بىراق، بۇ ئائىلە بەك چوڭدۇر. ياشا

ە گەرچە اللپۈتكۈل مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىنى كۆرسىتىدۇ. 

دەپ سۈپەتلىسىمۇ، ئۇالرنىڭ ئىچىدىن  رىنداشېقنى مىنلەرۇئم

مەي، قەدرىگە يەت ڭرىنداشلىقنىېقنۇرغۇنلىغان مۇسۇلمانالر بۇ 

ئالماشتۇرۇپ  ، ئۆچمەنلىكلەرگە تەسەھئۇنى دۈشمەنلىك، 

بۇ ئۆچمەنلىك تەدرىجىي كۈچىيىپ، بولۇپمۇ ھازىرقى قويدى. 

 ئايلىنىپ قالدى...شوئارىغا زاماندا ئىسالم دۇنياسىنىڭ 

 نقِذف نشتُم نتشاجرْ 

 نحُسد نبغُض نتفاخرْ 

 .(76)وكل  منا يتهم اآلخْر 
                                                           

 .11الحجرات /  ( ـ 75)
  .األبيات للمؤلف ( ـ 76)



 مۇسۇلمانالرنىڭ ئائىلە فىقھىسى ئائىلە دەستۇرى

 

[126] 

 

مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالىنى  ئىرېشمانا بۇ 

ولۇپ، بۇنىڭدا بىز ئەتتۈرۈپ بەرگەن ب- كسەئ

بىرىمىزگە تۆھمەتلەرنى -مۇسۇلمانالرنىڭ بىر

 مىزبىرى-چاپالۋاتقانلىقىمىز؛ تىلالۋاتقانلىقىمىز؛ بىر

 بىرىمىزگە-؛ بىراتقانلىمىزۋللىشىەدېجبىلەن 

بىرىمىزنى ئۆچ -؛ بىرقىلىۋاتقانلىقىمىز تەسەھ

كۆز -بىرىمىزگە كۆز-؛ بىرنلىقىمىزكۆرىۋاتقا

ھەممىمىز باشقىالرنىڭ ؛ قىمىزقىلىۋاتقانلى

.. لىقىمىزنى .ئۈستىدىن ئەرز شىكايەتلەنى قىلىۋاتقان

 .ۇاتىدۋرىېببايان قىلىپ 

ھەقىقەتەن، بىر ئائىلىدىكى ئەۋالدالر ئارىسىدىكى بۇ 

مۇشكىالتالر  غىرېئماجىراالر ناھايىتى - لەدېج

 رىنداشېقبىر » بولۇپ، بەزىدە بۇ مۇشكىالتالر بىزنى 

 رىنداشېق؛ بىر ۇاتىدۋرىېبەرزىيەت ئ رىندىشىغاېقئۆز 

« پىالنالۋاتىدۇ... ستەيىقۇس رىندىشىغاېقئۆز 

لىپ بارىدۇ. ېسەلبىي تەپەككۇر قىلىشقا ئ كەندەگېد

اللە قۇرئاندا يۈسۈپ ئەلەيھىسساالمنىڭ 

 ستەيىقۇسئۇنىڭغا قانداق  ڭرىنداشلىرىنىېق

پىالنلىغانلىقىنى ھەمدە ئۇنى قانداق ئىجرا 

مدە ئۇنى قۇدۇققا قانداق قىلغانلىقىنى ھە

 تاشلىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:
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 َنا فلمَّا َذهُبوا به وأْجَمُعوا أْن يْجعلوهُ فْي َغيابِة الجبِ  وأْوحي
إليه لَتُـَنِبئَـنَّهم بأمرهْم هذا وُهْم ال َيشعرون

(77). 

ئېلىپ چىقىپ كەتكەن ۋە ئۇنى  فنىۈسۈيئۇالر »

دەك قارار قىلىشقان چاغدا، بىز قۇدۇققا تاشالشنى بىر

كەلگۈسىدە ئۇالرغا بۇ ئىشنى )سېنىڭ »يۇسۇفكە: 

يۇسۇف ئىكەنلىكىڭنى( ئۇالر ئۇقمايدىغان پەيتتە 

 «دەپ ۋەھيى قىلدۇق« ئېيتقىن

ئانىالر ئەۋالدلىرىنىڭ بۇنداق سەلبىي -شۇڭا، ئاتا

ھالىتىنى  ئىجابىي ھالەتكە قانداق ئۆزگەرتىش 

... مانا بۇ  كەرېك گىنىشىۆئ كلىكىنىەرېك

نۇرغۇنلىغان ئۇسلۇبالر بىلەن روياپقا چىقىدۇ. ئۇ 

ئانىالر بالىالرغا باشقىالر -ئۇسۇلالرنىڭ بىرى: ئاتا

 گىتىشىۆئئەدەپلىرىنى   قىلىشنىڭ بەس مۇنازىرەبىلەن 

ھەمدە ئىختىالپلىشىپ قالغاندا باشقىالرنىڭ 

. مانا  كەرېك گىتىشىۆئپىكىرىگە ھۆرمەت قىلىشنى 

ئائىلە مۇناسىۋەتلىرى ۋە جەمئىيەت بۇ 

 .رۇمىدېتمۇناسىۋەتلىرىدە بەك مۇھىم بولغان بىر 

  

                                                           

 . 12يوسف /  ( ـ 77)
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 ئەخالقلىرى-ئەدەپ  قىلىشنىڭ بەس مۇنازىرە

 

)يەنى، قارشى  قىلىشنىڭ بەس مۇنازىرەبىز بۇ يەردە 

يدىغان بىر تەرەپتە تەرەپكە، ئۇنىڭ پىكىرىگە ئوخشىما

ئەدەپ  (شنىڭقىلى النېئ، مۇنازىرە  رىپېب ەددىيەر

 ئەخالقلىرى ھەققىدە قىسقىچە توختىلىمىز:

ئەدەپ ئەخالقلىرى شۇكى، بەس مۇنازىرە قىلىشنىڭ 

مەن ئالدىمدىكى سۆزلەۋاتقان كىشىنىڭ سۆزلىرى، 

قويغان مەزمۇنلىرى، پىكىرلىرىگە ھۆرمەت  رىغاۇئوتت

-قارشىلىشىشقىلىمەن؛ مەن ئۇنىڭ بىلەن 

كى، ئەمەس؛ بەل قتىسىداۇن دۈشمەنلىشىش

 78.نەنازىرىلىشىمۇمئاساسىدا  ئىتتىپاقلىق

قھى شۇنىڭ ئۈچۈن، ئىسالم شەرىئىتىدىكى فى

بىزنىڭ بۇ سۆزلىرىمىز »ئالىملىرى شۇنداق دەيدۇكى، 

 نەگېد..«  مكىنۇمبولۇشىمۇ  ، خاتا ھتىمالېئتوغرا؛ 

باشقىالرنىڭ  ئۇالر قويىدۇ. رىغاۇئوتتبىر ھەقىقەتنى 

                                                           
 قارشى پىكىرىگە باشقىالرنىڭ ئۆتىمىزكى، ئەسكەرتىپ شۇنى يەردە بۇ 78

 قايتىشى، ھەدىسكە - قۇرئان چوقۇم قىلغاندا مۇنازىرە بىرىپ رەدىيە

 ئەڭ قىلغاندا قايسىسىنى بولۇشى، ئۈچۈن تىپىش توغرىنى مەقسىتى

 بولۇشى؛ ئۈچۈن چىقىش تىپىپ بولىدىغانلىقىنى قىلغىلى توغرىسىنى

 ئابرويىنى-يۈز تىكلەش، ئىناۋىتىنى يىڭىش، تەرەپنى قارشى ھەرگىزمۇ

...  ئىسپاتالشقا ئىكەنلىكىنى بىلىملىك ھەممىدىن ئۆزنىڭ قوغداش،

 ئاساستا قورۇققان دىن اللە مۇھىمى ھەممىدىن قىلماسلىقى؛ ھەرىكەت

 .كىرەك قىلىشى مۇنازىرە
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ەمدە باشقىالرنىڭ پىكىرلىرىنى قوبۇل قىالتتى ھ

 79پىكىرىگە ھۆرمەت قىالتتى.

ئەخالقلىق، ئىلمى ئاساستا بەس مۇنازىرە -ئەدەپ

 ؛ چۈنكى، ئۇقىلىش بولسا اللەغا قىلىنغان ئىبادەتتۇر

اللەغا، اللەنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلىشتۇر. 

بەس مۇنازىرىدە ئايەت ۋە ھەدىستىمۇ كۈچلۈك دەلىل 

 يوقتۇر.

بەس  الغا كىچىكىدىن باشالپبىز ئەۋالدلىرىمىز

مۇنازىرە قىلىشنىڭ ئەدەپ ئەخالقلىرىنى 

ھەمدە ئۇالرنى پۈتكۈل دۇنيادىكى  گىتىشىمىزۆئ

ئۇالرغىمۇ  ،پىكىرلىرىنىكىشىلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ 

قويۇش ھەمدە ئۆز  رىغاۇئوتتئۆز پىكىرلىرىنى 

بويىچە ھەرىكەت قىلىش ئەركىنلىكى  سىەئىدىي

گە ىكىرلىمىزئۆز پپەقەت بەرمەستىن  

                                                           
 كۆچلەندۈرىدۇ؛ پىكرىنى ئۆز ئۇالر باركى، كىشىلىرىمىز قىسىم بىر  79

 كىرەك، كىلىشى مۇشۇنىڭغا كىشى ھەممە خاتا؛ باشقىسى بۇنىڭدىن

 دەيدىغىنىمىز.. چىقىرىۋىتىدۇ ھۆكۈم ئالدىراپ باشقىالرغا دەپ... بولمىسا

 قىسىم بىر يەنە ئەمما،...! قورقايلى اللەدىن بواليلى؛ ئىنساپلىق

. قويىدۇ ئوتتۇرغا ئىدىيەنى خاتا ھەقىقەتەنمۇ ئۇالر باركى، كىشىلىرىمىز

 مۇسۇلمانالرنى تۇرۇپ، بىلىپ ياكى بىلمىگەن ئۆزلىرىمۇ ئۇالر

 توسۇپ، قىلىشتىن ئەمەللەرنى دىنىي ئۇالرنى ۋە خۇنۇكالشتۇرىدىغان

 قارشى ھەدىسكە-قۇرئان ياكى باشاليدىغان ىسىگەئىدىي ئىرجائىزىم

 كىشىلەرنىڭ ئازغۇن سىتىلغان دۇنياسىغا غەرب مەزمۇنالرنى كىلىدىغان

 يوق كىشىلەرمۇ ئىسپاتاليدىغان توغىرلىقىنى ئارقىلىق ئىزاھاتلىرى

 بۈلدۈرۈپ، قارشىلىقىمىزنى قەتئى بۇنىڭغا بىز ۋاقىتتا  بۇنداق... ئەمەس

 ...كىرەك ىلىشىمىزق مەيدانىمىزدا ئۆز
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قايىل قىلىشىمىز ... بويسۇندۇرالمايدىغانلىقىمىزنى 

 .   كەرېك

بەس مۇنازىرە قىلىشنىڭ ئەدەپ ئەخالقلىرىغا 

ئىتتىپاق بىر ئائىلىنىڭ -ئىناق رىشېبئەھمىيەت 

چۈنكى، مەن بىلەن بىر كۆز  كۈچلۈك كاپالىتىدۇر.

قاراش ھەققىدە بەس مۇنازىرە قىلىۋاتقان كىشى 

. مانا بۇ شەكىلدە مۇنازىرە قىلىش رۇرىندىشىمدېق

ئىبادەتتۇر. چۈنكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 

مۇشرىكالرنىڭ سۆزىنى دىققەت بىلەن ئاڭالپ 

 رىغاۇئوتتئۇالرغا ئىسالمنى  يىنېكبولغاندىن 

قوياتتى؛ ئۇالر بىلەن مۇنازىرە قىالتتى؛ سۆزلىشەتتى. 

، بالىالر ككىەرېكنى تەكىتلىشىمىز شۇ

كى ئىختىالپالرنىڭ ھەممىسى زىيانلىق ئوتتۇرسىدى

ئەمەس ھەمدە كىبىرلىككە ئىلىپ بارىدىغان 

 .(80) يامانلىق ئەمەس.

بەس مۇنازىرە قىلىشنىڭ ئەدەپ  الدلىرىمىزغاەۋئبىز 

ئەخالقلىرىنى ئۈگۈتىش بىلەن بىرگە، مۇنداق ئىككى 

 . كەرېكدىققەت قىلىشىمىز  قتىغاۇنمۇھىم 

ڭ سۆزلىرىنىڭ : بالىالر ئۆزلىرىنىبىرىنچى

 سسۆز بولماستىن؛ بەلكى، بە رەررەقۇمئۆزگەرمەس 

مۇنازىرە ۋە مۇالھىزىلەرنى قوبۇل قىلىدىغانلىقىنى 

                                                           

 د. حسان شمسي باشا كيف تربي أبناءك في هذا الزمان. ( ـ 80)
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ھەمدە باشقىالرنىڭ سۆزلىرىنىمۇ قوبۇل قىلىش 

 . كەرېك تىلىشىېيبىلىپ ئۆسۈپ  كلىكىنىەرېك

را ماج- لەدېجقىلىش ۋە  قانۇچ-: سۈرەئىككىنچى 

 . كەرېكقىلىشتىن ساقلىنىش 

ئۆزىنىڭ پىكىر قىلىشتا ئاجىزلىقىنى ،  ھتىمالېئ

 قانۇچ-قىلغان كىشى ئۆز پىكىرىنى سۈرە سېھ

كۈچى ئارقىلىق  قۇزورلرا؛ ماج- لەدېجقىلىش ۋە 

 . مكىنۇم ىشېڭت

بەس مۇنازىرە، پىكرى ئىختىالپالرنىڭ بولۇشى 

بىز  ، كىنېل. نىيىتىۇقانبەندىلەر ئىچىدىكى اللەنىڭ 

ىكرى ئىختىالپالرنىڭ ئايرىم بىر بەس مۇنازىرە، پ

مەسىلە ئىكەنلىكىنى ھەمدە بەس مۇنازىرە، پىكرى 

بىرىدىن -ئىختىالپالرنى قىلىش ئارقىلىق بىر

نەپرەتلىنىشنىڭ ئايرىم بىر مەسىلە ئىكەنلىكىنى 

. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز  كەرېكبىلىشىمىز 

ئەۋالدلىرىمىزغا بەس مۇنازىرە، پىكرى ئىختىالپالرنى 

بۇ مۇنازىرىدە  ؛ شۇنداقالكلىكىنىەرېكىش قانداق قىل

رغا پىرىنسىپالر ۋە ئەدەپ ئەخالقال-قانداق قائىدە

 كەرېك گىتىشىمىزۆئ كلىكىنىەرېكدىققەت قىلىش 

. 

  



 مۇسۇلمانالرنىڭ ئائىلە فىقھىسى ئائىلە دەستۇرى

 

[132] 

 

ماجىرا ۋە بىر - ېدەلجئائىلىدە  بالىالر ئارىسىدىكى 

 بىرىدىن نەپرەتلىنىشنىڭ سەۋەپلىرى

 

را ۋە بىر ماج- لەدېجبىز ئائىلىدە  بالىالر ئارىسىدىكى 

بىرىدىن نەپرەتلىنىشنىڭ نۇرغۇنلىغان 

. بۇ  كەرېكسەۋەبلىرىنىڭ بارلىقىنى بىلىشىمىز 

 سەۋەبلەر تۆۋەندىكىچە:

بىرىدىن پەرقلىق -ئانىالرنىڭ بالىالرغا بىر-ئاتا-1

مۇئامىلە قىلىشى ئائىلىدە  بالىالر ئارىسىدىكى 

ماجىرا ۋە بىر بىرىدىن نەپرەتلىنىشنى - لەدېج

 .ۇچىقىرىدتۈرۈپ كەل

ئانىالرنىڭ بالىالرغا  كۆڭۈل بۆلمەسلىكى -ئاتا-1

ماجىرا ۋە بىر - لەدېجئائىلىدە  بالىالر ئارىسىدىكى 

 .ۇچىقىرىدبىرىدىن نەپرەتلىنىشنى كەلتۈرۈپ 

ماجىرا -لەدېجئانىالرنىڭ بالىالر ئالدىدا -ئاتا-7

را ماجى- لەدېجقىلىشى ئائىلىدە  بالىالر ئارىسىدىكى 

 .ۇچىقىرىدبىرىدىن نەپرەتلىنىشنى كەلتۈرۈپ  ۋە بىر

-ئانىالرنىڭ بالىالرنى ئەرزىمەس ئىش-ئاتا-1

پىرىنسىپالرنى -ھەرىكەتلىرىدىن چەكلەيدىغان قائىدە

 لەدېجئائىلىدە  بالىالر ئارىسىدىكى  سلىكىەكىتمېب

ماجىرا ۋە بىر بىرىدىن نەپرەتلىنىشنى كەلتۈرۈپ -

 .ۇچىقىرىد
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قىلىش ل ىلىش ۋە ئۇنى ھەب رنىەبلەۋەس قىرىقىۇي

ئارقىلىق، ئەۋالدالرنىڭ بۇ ئىشالردا ئاڭلىق، يۈكسەك 

قولغا كەلتۈرگىلى  تىلىشىنىېيدەرىجىدە ئۆسۈپ 

 بولىدۇ.
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-ئەدەپ مۇنازىرە قىلىشنىڭ -بەس بالىالرغا بۇ

قولغا ئارقىلىق ئەخالقالرنى ئۈگۈتۈش 

كەلتۈرگىلى بولىدىغان ئەڭ كۆرۈنەرلىك 

 نەتىجىلەر

 تۆۋەندىكىچە: ئۇالر

ئائىلە بالىالرنىڭ بۇنداق قىلىش ئارقىلىق  -1

 مۇناسىۋەتنى كۈچەيتكىلى بولىدۇ.

ماجىراالرنى قىلغان  لەدېجكىچىكلىكىدە بەزى 

ئۇرۇق تۇققانالرغا  قىنېي ۇخىمېتبالىالر چوڭ بولغاندا 

 .(81) . ۇتىدېكئايلىنىپ 

مۇنازىرە ۋە بالىالرنىڭ بۇنداق قىلىش ئارقىلىق -1

ىزە قىلىشقا ماھىر بولۇش ئىقتىدارىنى مۇالھ

 ئاشۇرغىلى بولىدۇ.

 باشقىالرنىڭبالىالرنىڭ بۇنداق قىلىش ئارقىلىق  -7

توغرا پىكرىنى قوبۇل قىلىش ئىقتىدارىنى ئاشۇرغىلى 

 بولىدۇ.

                                                           

 د. حسان شمسي باشا كيف تربي أبناءك في هذا الزمان. ( ـ 81)
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نەزەر بالىالرنىڭ بۇنداق قىلىش ئارقىلىق  -1

پ تاۋال ۇخىمېت، پىكىرلىرىنى يتىپېڭەكدائىرىسىنى 

 بولىدۇ. غىلىرۇساپالشت

:  نەگېدبۇ ھەقتە ئۆمەر ئىبنى ئابدۇل ئەزىز مۇنداق 

مەن كىشىلەرنىڭ پىكىرلىرىنى تاۋالپ، پىشىپ »

مۇنازىرە قىلىۋاتقانلىقىنى ئۈچۈن  شۈرۈتىلدېي

 «كۆردۈم
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بىئارام قىلىدىغان، قاباھەتلىك ئۆتمۈشنى 

 ئەسلەتمەسلىك

ئىنسان ئۆز ھاياتىدا مەيلى چوڭ بولسۇن ياكى 

ساقلىنالماسلىقى خاتالىقالردىن ك بولسۇن كىچى

مۇقەررەردۇر. بۇ ئادەم بالىلىرىنىڭ  سۈپەتلىرىنىڭ 

 ەردېخاراكتبىرى بولۇپ، اللە ئۇنى ئادەم باللىرىنىڭ 

شۇنىڭ ئۈچۈن، نۇرغۇنلىغان  ياراتقان قانۇنىيەتتۇر.

يەت ۋە ھەدىسلەر گۇناھلىرىغا تەۋبە قىلىشقا، اللە ئا

 يتىشقاېتىغپار ئئىستەرەپكە قايتىشقا، 

 رىغبەتلەندۈرىدۇ:

شۈبھىسىزكى، ياخشى »""إنَّ الحسناِت يُْذهْبن السيئات

ئىشالر ئارقىلىق يامان ئىشالر يۇيۇلىدۇ. بۇ 

 111سۈرە ھۇد «  چۈشەنگۈچىلەر ئۈچۈن ۋەز ـ نەسىھەتتۇر

وفي الحديث الذي رواه اإلمام مسلم في صحيحه عن أبي موسى 
ْبسط "إنَّ اللَه عزَّ وجَّل يَـ لم قال: عن النبي صلى الله عليه وس

 يده بالليل ليتوَب ُمسيء النهار ويـَْبسُط يده بالنَّهار ليتوبَ 
 مسيُء الليل حتى تطلَع الشمُس من مغربها". 

ئىمام مۇسلىم نەقلى قىلغان ھەدىستە، پەيغەمبەر 

اللە  ھەقىقەتەن، »ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ: 
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ىلغانالرنىڭ تەۋبە مەئسىيەت ق-كۈندۈزى گۇناھ

؛ اللە قولىنى يايىدۇ چىسىېكئۈچۈن  لىشىۋېقىلى

مەئسىيەت قىلغانالرنىڭ تەۋبە -گۇناھ چىسىېك

كۈندۈزى قولىنى يايىدۇ. تاكى  لىشىۋېقىلى

 «قىيامەتكىچە مۇشۇنداق بولىدۇ. 

چىنى ۋە ئۇنىڭ ئىسالم مۇسۇلمانالردىن تەۋبە قىلغۇ

اقىتتا لىشنى، ھەرقانداق ۋېتەۋبىسىنى قارشى ئ

خاتالىق ئۆتكۈزگەن كىشىلەرنىڭ خاتالىقىنى تىلغا 

ئالماسلىقىنى تەلەپ قىلدى. ئىسالم كىشىلەرگە 

دەپ « اللە تەۋبەڭالرنى ھەرگىز قوبۇل قىلمايدۇ...»

  ھۆكۈم قىلغان كىشىلەرنى قاتتىق ئاگاھالندۇردى.

وذلك في الحديث الذي رواه اإلمام مسلم عن جندب أن رسول 
ُر "حدَّث أنَّ رجَلا قال والله ال يغفعليه وسلم  الله صلى الله

اللُه لفَلن وإنَّ الله تعالى قال: مْن ذا الذي يتأل ى عليَّ َأالَّ 
 أغفُر لفَلن فإنِ ي قد غفرُت لفَلن وأحبطُت عَمَلك". 

ەمبەر ئىمام مۇسلىم نەقلى قىلغان ھەدىستە، پەيغ

ن، ھەقىقەتە» : ئەلەيھىسساالم مۇنداق سۆزلەپ بەردى

بىر كىشى دەيدۇكى، اللە پاالنى كىشىنى مەغپىرەت 

نىڭ پاالنى ېلمايدۇ.. دەيدۇ؛ اللە دەيدۇكى، مقى

قىلمايدىغانلىقىم ھەققىدە ماڭا  تەغپىرەمبەندەمنى 

شۈبھىسىزكى، ۋاكالىتەن قەسەم قىلغان زادى كىم؟ 
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 ئەمىلىڭنىنىڭ ېسپاالنى بەندەمنى ئەپۇ قىلدىم.  مەن

 «دەيدۇ. كار قىلىۋەتتىم...!بى

دەۋرى بولۇپ، ئەڭ ياخشىسى ساھابىلەرنىڭ زاماننىڭ 

، تەۋبە قىلىپ، ىپ ېلسخاتالىق ئۆتكۈزۈپ  ۇردىمەۋدبۇ 

اللە تەرەپكە قايتقان كىشىلەر بولغان ئىدى. كىشىلەر 

ىڭ ئۇالرنلىپ، ېەۋبە قىلغانلىقىنى قارشى ئئۇالرنىڭ ت

مىسال ئىدى.  المىغانۋسىلىېئچىڭ خاتالىقىغا 

ئىسالم تارىخى ساھابىالرنىڭ تەبۇك  ،يتساقېئقىلىپ 

اللە ئۇنىڭ  كەئبە ئىبنى مالىكنى غازىتىغا چىقمىغان

 يىنېكغاندىن تەۋبىسىنى قوبۇل قىل

 ئەيىبلىگەنلىكىنى تىلغا ئالمىغان ئىدى.

شۇنىڭدەك، قۇرەيشلەرگە پەيغەمبەر 

ىڭ مەقسىتىنى خەۋەر قىلىپ ئەلەيھىسساالمن

لتەنى تەۋبە قىلىپ ئالالھ قويغان ھاتەب ئىبنى ئەبۇ بە

 ردىنەساھابىل يىنېكتەرەپكە قايتقاندىن 

ئۇنى ئەيىبلىگەنلىكى ئىسالم تارىخى  ڭچكىمنىېھ

 غا ئالمىغان ئىدى.لتى

قىلىنغاندىن  كەسېكغامىدىيلىك بىر ئايال چالما 

خالىد ئىبنى ۋەلىد بۇ ئايال توغرىسىدا ئازراق  يىنېك

ەيھىسساالم ئۇنى پەيغەمبەر ئەلگەپ قىلغان ۋاقىتتا، 

 دېدى: چەكلەپ مۇنداق 
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ْت توبةا "يا خالُد فوا الذي نْفسي بيده لقد تابنهاه النبي بقوله: 
ها . ثم أمر بها فُصلَى عليلو تابها صاحُب َمكس  َلُغفر له

ئى خالىد! جىنىم ئىلىكىدە بولغان زات » .(82)وُدفنت"

تەۋبە  مىمىيەسبىلەن قەسەمكى، بۇ ئايال شۇنداق 

-كىشىلەرنىڭ ماللىرىنى قاقتىكى، ئەگەر قىلدى

ەك تەۋبە كىشى مۇشۇ ئايالد سوقتى قىلغان باجگىر

ئەلۋەتتە ئۇ ئەپۇ قىلىناتتى دېدى. ، قىلغان بولسىمۇ

ئاندىن ئۇ ئايالنى كەلتۈرۈشكە بۇيرۇپ، ئۇنىڭ 

  «نامىزىنى ئوقۇدى. ئۇ ئايال دەپنە قىلىندى.

نىڭ بىر ھەقىقەتەن، ئائىلە مۇسۇلمانالر جەمئىيىتى

قىسمى بولۇپ، مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىگە 

 تەتبىقالنغان ھۆكۈملەر ئائىلىگە تەتبىقلىنىدۇ.

ھەقىقەتەن، نۇرغۇن كىشىلەر باشقىالرنىڭ 

، ىپ ېلس، يۈزىگە لىپۋېسىلىېئخاتالىقلىرىغا 

. ئۇالر بىرەر سورۇندا  ۇلىدېكخىجىل قىلىشقا ئامراق 

سالغان  كىشىلەرگە بۇرۇن قىلىپئولتۇرۇپ قالسا 

 لىشقاېسگۇناھلىرى ۋە خاتالىقلىرىنى يۈزىگە 

باشاليدۇ. ھالبۇكى، ئۇ كىشى ئاللىبۇرۇن ئىلگىرى 

قىلغان قىلغان خاتالىقلىرىنى تەرك قىلىپ، تەۋبە 

قىلىشقا ئۇرۇنىۋاتقان بىر كىشىدۇر. بىراق، كىشىلەر 

ئۇنىڭ تەۋبە قىلىشىنى ۋە ئۇنىڭ تەۋبە قىلغانلىقىنى 

                                                           

  .(  مسلم82)
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قاچانكى، ئۇ تەۋبە 83لىمايدۇ. لىشنى خاېقارشى ئ

بىر ھايات قۇرماقچى بولسا، بەزى  ىېڭيقىلىپ، 

چىقىپ، ئۇنىڭغا اللەنىڭ ئۇنى  رىغاۇئوتتكىشىلەر 

  ئەپۇ قىلمايدىغانلىقىنى ئەسلىتىپ قويىدۇ.

ئائىلىسى ئالدىدا ئىش  ەپىنچۆكھەقىقەتەن، ئىنسان 

 رئانىال-ئاتا ەپىنچۆك . ۇئاشكارىاليدھەرىكەتلىرىنى  –

ئەۋالدلىرىغا ئۆزىنىڭ قانداق يۈكسەلگەنلىكلىرىنى؛ 

قانداق تەربىيەلەنگەنلىكلىرىنى بالىنىڭ سەلبىي 

ھالەتتىن ئىجابىي ھالەتكە قانداق يۆتكىلىش 

؛ خاتالىقتىن ياخشىلىققا قاراپ قانداق كلىكىنىەرېك

نۇرغۇنلىغان  .ۇگىتىدۆئ كلىكىنىەرېكيۆتكىلىش 

ىشلىرىنى  بالىلىرىغا ئەرلەر ئاياللىرىنىڭ يامان قىلم

، بۇنداق ئىشالرنى كىتونۇشتۇرىدۇ. تولىمۇ ئەپسۇس

ئۇالرنى مەسخىرە قىلغانلىق  سۆزلەپ ئولتۇرۇش

نىڭ خاتالىقلىرىنى ىرىھەمدە بەزى سورۇنالردا ئايالل

 لىپ بارىدۇ. ېسۆزلەشكە ئ

ۋە  ھمانلىرىېمئانىالر -مەسىلەن: نۇرغۇنلىغان ئاتا

رغان سورۇنالردا بالىلىرى بىلەن بىرگە ئولتۇ

 سۆزلەرنى-ياكى گەپ ئەۋالدلىرى قىلغان خاتالىقالرنى

بۇ  ) بالىالر بۇنى ئاڭالپ تۇرىدۇ(.  ۇتىدېكسۆزلەپ 

بالىالرنىڭ چوڭ بولۇپ قالغانلىقى ۋە ئۇالر ۋاقىتتا 

ئەھۋالىنىڭ ئۆزگەرگەنلىكىگە دىققەتمۇ قىلماستىن، 

                                                           
 قويۇپتۇ قىلىپ گۇناھ كىشى بىر بولساق قارايدىغان زاماندا ھازىرقى  83

 ۋبەتە كىشىنى بىر راق،بى ئالدىرايدۇ؛ يىيىشقا ئەتىراپقا كۈچەپ بۇنى دىسە،

 .قويمايدۇ كەلتۈرۈپمۇ خىيالىغا قايتقانلىقىنى تەرەپكە اللە قىلىپ،
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 . ۇتىدېكقاقاقالپ كۈلۈشۈپ  ممىسىەھ

مانا بۇ ئەھۋالالر بالىالر چوڭ بولغاندا شۈبھىسىزكى، 

 ئۇالرنىڭ روھى دۇنياسىغا سەلبىي تەسىر كۆرسىتىدۇ.

 رىسىداۇئوتتئايال -ئەر ەدىيېتىراگئوخشاش بىر 

ئەر ئايالى ئاللىبۇرۇن قول ئۈزگەن تەكرارلىنىدۇ. 

 غقانلىرىۇتخاتالىقالرنى  ھەر ئىككىسىنىڭ ئۇرۇق 

ۇالر ئايالغا نىسبەتەن ... مانا ب ۇتىدېكئالدىدا سۆزلەپ 

 . ۇقىلىديامان تەسىرلەرنى پەيدا 

لىپ ېسھاياتتا يۈز بەرگەن خاتالىقالرنى يۈزىگە 

سۆزلەپ ئولتۇرۇشتىنمۇ چوڭراق بولغان ئائىلە 

 مۇناسىۋىتىنى بۇزىدىغان ئامىلالر مەۋجۇت ئەمەس.

مانا بۇ ئامىلالر ھاياتنى چىدىغۇسىز جەھەننەمگە 

 ئايالندۇرىدۇ.

ىڭ ئابرۇيىنى چۈشۈرۈش ئۈچۈن باشقىالرن

ھەمدە  لىشۋېسىلىېئئۆتمۈشتىكى خاتالىقلىرىغا 

شۇ  ،ئۇالرنىڭ ياخشى ئىشلىرىغا كۆز يۇمۇش

گىرىپتار بولغانلىقىنى  ەلگەسېكئىنساننىڭ روھى 

 نىيىۇئابرئۇقتۇرىدۇ. بۇنداق ئىنسان باشقىالرنىڭ يۈز 

ئارقىلىق ئۆزىنى باشقىالرغا ۋە يىقىتىش چۈشۈرۈش 

، كۆز قىلماقچى-ۆرسەتمەكچى، كۆزچوڭ ك

بۇنداق  ، ھتىمالېئ بولىدۇ. قاندۇرماقچى تلىرىۋەھەش

ھەرىكەتلەر كىشىلەرنىڭ ئۆتمۈشتىكى -سەلبىي ئىش

 ، ئىنتايىن يامانلىشۋېسىلىېئخاتالىقلىرىغا 

 . مكىنۇمسەلبىي تەسىرلەرنى پەيدا قىلىشى 
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باشقىالرنىڭ ئابرۇيىنى چۈشۈرۈش، ئۆتمۈشتىكى 

ھەمدە ئۇالرنىڭ ياخشى  ېسىلىۋېلىشئىرىغا خاتالىقل

ئىشلىرىغا كۆز يۇمۇشنىڭ كەلتۈرىدىغان 

 ئاقىۋەتلىرى

كىشىلەرنىڭ ئۆتمۈشتىكى خاتالىقلىرىغا  

تۆۋەندىكىدەك ئىنتايىن يامان  لىشۋېسىلىېئ

 سەلبىي تەسىرلەرنى پەيدا قىلىدۇ:

يامان كۆرۈشىنى كىشىنى باشقىالرنىڭ ئۇ -1

 كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

سىلەن: ئوغلى دادىسى بىلەن بىرگە ئولتۇرۇشنى مە

بىلەن بىرگە ئولتۇرۇشنى  رىېئيامان كۆرىدۇ. ئايالى 

 يامان كۆرىدۇ.

 ۇخىمېتقىلىۋاتقان جىنايەتلىرىنى -1

 چىقىرىدۇ. پۈرۈلتەك شنىۇرۇامالشتۋدا

نۇرغۇنلىغان ياشالر بىر قىسىم ناچار مەسىلەن: 

ە قىلىپ، ھەقكە ئادەتلەرنى ئۈگۈنۈپ قالىدۇ. ئۇالر تەۋب

قايتماقچى بولغىنىدا، ئۇالرنىڭ خاتالىقىنى 

، ئۇالرنى ھەممە ىپ ېلسكىشىلەرنىڭ ئالدىدا يۈزىگە 

كىشىگە جىنايەتچى كۆرسىتىدۇ... مانا بۇنداق خاتا 

 ۇخىمېتئىشالر  ئۇالرنىڭ جىنايى قىلمىشلىرىنى 

 بولىدۇ. بەۋەسداۋامالشتۇرۇشىغا 
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بالىالر  ،ەرسەبۇنداق ئەھۋالالر تەكرارلىنىۋ-7

 قاشاڭلىشىپ گەپ ئۆتمەس بولۇپ قالىدۇ.

بىر كىشى بالىسىغا خاتا قىلغان بىر ئىشنى 

بالىنىڭ  ،سۆزلەۋەرسە تەكرار -تەكرار ەالرچۇقارىغ

دادىسىغا بولغان ھۆرمىتى ۋە ئەيمىنىشلىرى يوقاپ 

دە بۇ باال قاشاڭلىشىپ، گەپ ئۆتمەس بولۇپ - ۇتىدېك

ئىشى؛  ڭمنىۈزۆئۇ قالىدۇ. شۇنىڭ بىلەن، ئۇ ب

...؟! دەيدىغان نۇئارىالشمىس چكىمېھبۇنىڭغا 

 .ۇالىدۇۋبول

ئائىلىدە ئائىلە ئەزالىرىنىڭ خاتالىقلىرىنى 

ئىنتايىن  رىشەۋېزلۆسقايتا -قايتا ەالرچۇقارىغ

خەتەرلىك ئەھۋال بولۇپ، بۇ ئائىلە مۇناسىۋەتلىرىنى 

بىرىنى يامان -پاچاقالپ تاشالپ، ئۇنىڭ ئورنىغا بىر

رىدىغان، يىرگىنىدىغان سەلبىي مۇناسىۋەتلەرنى كۆ

 پەيدا قىلىپ قويىدۇ.

شۇنىڭ ئۈچۈن، بۇنىڭ ئەڭ ياخشى چارىسى شۇكى، 

ا ىلغ، ئۇنى قايتا ت تىپېكمۈشنى ئۇنتۇپ بۇنداق ئۆت

 ، ئۇنىڭىپ ېلسئالماسلىق؛ بەلكى، كەلگۈسىگە نەزەر 

ئەھۋالىنى ياخشىالش ئۈچۈن ئاكتىپ، ئەمەلىي 

 . كەرېك ھەرىكەت قىلىش
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ئاالھىدە ئىسالمىي ئائىلە قۇرۇپ چىقىشقا 

 تىرىشچانلىق كۆرسىتىش

ئىسالم ئۈممىتىنىڭ باشقا ئۈممەتلەردىن 

بۇ پەرقلىنىدىغان ئەڭ مۇھىم سۈپىتى شۇكى، 

ئۈممەت ئاالھىدە، مۇستەقىل بىر ئۈممەتتۇر. قۇرئان 

 ۋە ھەدىسلەردە بۇ ھەقتە نۇرغۇن مەلۇماتالر كەلگەن:

َهْوَن َعنِ  َر أُمَّة  ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ ُتْم َخيـْ  اْلُمْنَكِر ) ُكنـْ
 [ . 111] آل  عمران : َوتـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه ( 

)ئى مۇھەممەد ئۈممىتى!( سىلەر ئىنسانالر 

مەنپەئىتىنى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان 

قا هللا تىن توسىدىغان اياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىق

 ئىمان ئېيتىدىغان ئەڭ ياخشى ئۈممەتسىلەر.(

َهْوَن َعِن ) َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّة  َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنْـ  
 [ 401اْلُمْنَكِر َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ( ] آل عمران : 

لىك ئىشالرغا دەۋەت )سىلەرنىڭ ئاراڭالردا خەير 

امان ــــــــــقىلىدىغان، ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇپ، ي

ئىشالرنى مەنئى قىلىدىغان بىر جامائە بولـــــــــــــــسۇن؛ 

ئەنە شۇالر مەقسىتىگە ئېرىشكۈچىلەردۇر( )سۈرە ئال 

 ئايەت(-121ئىمران 
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[  11] الرعد :  ُفِسِهْم (َما بِأَنْـ ) ِإنَّ اللََّه ال يـُغَيِ ُر َما بَِقْوم  َحتَّى يـَُغيِ ُروا  
. 

)ھەر قانداق بىر قەۋم ئۆزىنىڭ ئەھۋالىنى 

نىڭ بەرگەن نېمەتلىرىگە هللا ئۆزگەرتمىگۈچە )يەنى ا

هللا تۇزكورلۇق قىلىپ گۇناھالرغا چۈممىگىچە( ا

ئۇالرغا هللا ئۇالرنىڭ ئەھۋالىنى ئۆزگەرتمەيدۇ )يەنى ا

تنى بەرگەن نېمەت، خاتىرجەملىك ۋە ئىززەت ـ ھۆرمە

 ئېلىپ تاشلىمايدۇ((

لرَُّسوُل وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّةا َوَسطاا لَِتُكونُوا ُشَهَداءَ َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن ا)

 [ . 143] البقرة :  َعَلْيُكْم َشِهيداا (

)شۇنىڭدەك )يەنى سىلەرنى ئىسالمغا ھىدايەت  

قىلغاندەك( كىشىلەرگە )يەنى ئۆتكەنكى 

شاھىت بولۇشۇڭالر ئۈچۈن ۋە ئۈممەتلەرگە( 

پەيغەمبەرنىڭ سىلەرگە شاھىت بولۇشى ئۈچۈن، بىز 

 سىلەرنى ياخشى ئۈممەت قىلدۇق.(

بۇ ھەقتىكى مەزمۇنالرغا  رىفتىكىەشئەمدى ھەدىس 

كەلسەك، بۇ ئىسالم ئۈممىتىنىڭ مۇستەقىل ۋە 

ئاالھىدە ئۈممەت ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدىغان 

 نۇرغۇنلىغان ھەدىسلەر كەلدى:
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رواه البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"َخالفوا المْشركين، وِفرُّوا اللحى وأْحفوا الَشوارب" 
بۇخارىنىڭ ئىبنى ئۆمەردىن نەقلى قىلىنىشىچە، 

بەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دىگەن: پەيغەم

قارشى ھەرىكەت قىلىڭالر! مۇشرىكالرغا »

 «رتۇڭالرنى قىسقارتىڭالر!ساقىلىڭالرنى قويۇڭالر؟! بۇ

كىچەكتىمۇ ئاالھىدە بولۇش -مۇسۇلماندىن كىيىم

ۈنىشىمۇ تەلەپ قىلىنىدۇ. چۈنكى، مۇسۇلماننىڭ كۆر

 رەك. ېئاالھىدە ياخشى بولۇشى ك

 فقال ِكْبر ، نْ مِ  َذرَّة   ِمْثقالُ  قـَْلِبهِ  في َمنْ  الَجنَّةَ  يَْدُخل ال) .
: قال سنةا،ح ونعُله حسناا  ثوبُه يكون أن ُيحب   الرجلَ  إن: رجل  
رُ  الَجماَل، ُيِحبُّ  َجِميل   اللَّهَ  إنَّ   (النَّاسِ  َوَغْمطُ  ق ِ الحَ  َبَطرُ  الِكبـْ

 رەزىيەلالھۇ ەسئۇدم ئىبنى ئابدۇلالھ

 پەيغەمبەر ،قىلىنىدۇكى رىۋايەت ئەنھۇدىن

 زەررىچىلىك قەلبىدە: »ئەلەيھىسساالم

-ۇكىرمەيد جەننەتكە ئادەم بار تەكەببۇرلۇقى

 ئۆزىنىڭ ھەقىقەتەن، كىشى: ئادەم بىر.« دېدى

 ۇلىشىنىب چىرايلىق ئايىغىنىڭ ۋە كىيىمى

 پەيغەمبەر .دېدى كۆرىدۇ؟ ياخشى

 گۈزەللىكنى. گۈزەلدۇر ئالالھ:» ئەلەيھىسساالم

 ئىنكار ھەقنى دېگەن تەكەببۇرلۇق ياقتۇرىدۇ،
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«  كۆرۈشتۇر تۆۋەن كىشىلەرنى ۋە قىلىش

 (مۇسلىم) «دېدى

مْن  "هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  وعن أبي
 . (84) كان له شعر  فلُيكرْمه"

ئەبۇ ھۈرەيرىدىن نەقلى قىلىنىشىچە، پەيغەمبەر 

كىمكى چاچ قويسا، : »  نەگېدئەلەيھىسساالم مۇنداق 

پ، يۇيۇ چىنىېچۆرمەتلىسۇن. ) يەنى، ھ چىنىېچ

 «تاراپ، پاكىزە، چىرايلىق قويسۇن.(

ئىسالمىي ئائىلە مۇسۇلمانالر  ، ھتىمالېئ

 مكىنۇمھۈجەيرىسى بولۇشى جەمئىيىتىنىڭ تۇنجى 

؛ شۇڭا، ئىسالمىي ئائىلە بۇ سۈپەتلەرگە چىڭ 

؛ ھەرگىزمۇ بۇ سۈپەتلەردىن  ئايرىلىپ سىلىشىېئ

 . كەرېكقالماسلىقى 

بىرىنىڭ ئائىلىسى باشقا  مۇسۇلمانالرنىڭ ھەر

ى؛ ھەرقانداق ئائىلىلەردىن ئاالھىدە بولۇش

. مانا  كەرېكشەخسىيەتچىلىكلەردىن خالى بولۇشى 

 رئىەشبۇ ھەر بىر مۇسۇلماندىن تەلەپ قىلىنغان 

 ەكايېھمدىن اللە زەكەرىيا ئەلەيھىسساالتەلەپتۇر. 

 قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:

                                                           

  .(  أبو داود84)
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( يَرِثُني َويَِرُث مْن آل يعقوَب 5... فـََهْب ِلْي مْن َلُدْنَك َوليَّا )
 .   (85)(6) واْجعْله َربِ  َرضيَّا

)پەزلىڭدىن( ماڭا بىر )ياخشى( پەرزەنت ئاتا قىلغىن. »

ئۇ ماڭا ۋارىس بولغاي ۋە يەئقۇب ئەۋالدىغا ۋارىس 

بولغاي، پەرۋەردىگارىم! ئۇنى سېنىڭ رازىلىقىڭغا 

 «ئېرىشىدىغان قىلغىن

اللە ئىبراھىم ۋە ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمالردىن 

 قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ەكايېھ

 َّا نا واْجعلنا ُمْسِلَمْين َلَك وِمْن ُذرِيِتنا أمَّةا ُمسلمةا لَك وَأرِنرب
مناِسَكَنا وُتب َعليَنا إنََّك أْنَت التوَّاُب الرَّحيم

(86)  . 

پەرۋەردىگارىمىز! ئىككىمىزنى ئۆزۈڭگە ئىتائەتمەن »

قىلغىن، بىزنىڭ ئەۋالدلىرىمىزدىنمۇ ئۆزۈڭگە 

گە ھەجىمىزنىڭ ئىتائەتمەن ئۈممەت چىقارغىن، بىز

قائىدىلىرىنى بىلدۈرگىن، تەۋبىمىزنى قوبۇل 

قىلغىن، چۈنكى سەن تەۋبىنى ناھايىتى قوبۇل 

 «قىلغۇچىسەن، ناھايىتى مېھرىبانسەن

 قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ەكايېھاللە بەندىلىرىدىن 

                                                           

 .6-5مريم /  ( ـ 85)
 . 128البقرة /  ( ـ 86)
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  والَّذيَن يَقولوَن ربَّنا هْب لنا مْن أزواجنا وذر ِيَّاتنا قرَة أعين
 . (87)لُمتقين إماماا واْجعلنا ل

ئى پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە ئاياللىرىمىز ۋە »ئۇالر: »

ئارقىلىق شادلىق بېغىشلىشىڭنى )يەنى بىزگە  الدلىرىمىزەۋئ

ساڭا ئىتائەتمەن پەرزەنت ئاتا قىلىشىڭنى( تىلەيمىز، بىزنى 

)يەنى تەقۋادارالرنىڭ نەمۇنىسى،  اسىۋشېپتەقۋادارالرنىڭ 

 « دەيدۇ« لغۇچى( قىلغىنياخشىلىققا دەۋەت قى

 

تۇققانلىق ماقامىدا ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم -ئۇرۇق

 ئەۋالدلىرىنى ئۇنتۇپ قالمىدى:

 وإذ ابَتلى إبراهيَم ربُّه بكلمات  فأتمَّهنَّ قال إنِ ي جاعلك
للنَّاِس إماماا قاَل ومْن ُذر ِيَتي قال ال يَناُل عْهدي 

الظَّالمين
(88) . 

 قانچە بىر پەرۋەردىگارى ىمنىئىبراھ ۋاقتىدا ئۆز»

 سىنىدى، بىلەن( تەكلىپلىرى شەرىئەت يەنى) ئەمرلەر

(: ئۇنىڭغا) ئالالھ. كەلتۈردى بەجا ئۇالرنى ئىبراھىم

 «قىلىمەن پېشۋا( دىندا) كىشىلەرگە چوقۇم سېنى»

 ئەۋالدىمنىمۇ قىسىم بىر مېنىڭ: »ئىبراھىم دېدى،

                                                           

 .74الفرقان /  ( ـ 87)
  .124البقرة /  ( ـ 88)
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 ۋاپېش) مېنىڭ: »ئالالھ. دېدى «قىلساڭ پېشۋا

( كاپىرالر يەنى) زالىمالر ئەھدەمگە( قىلىش

 «دېدى «ئېرىشەلمەيدۇ

بولۇپمۇ، بۈگۈنكىدەك بۆلۈنۈش، پارچىلىنىش، بىر 

 ەردەۋدئەۋجىگە چىققان  لىشۋېسىلىېئتەرەپكىال 

مۇسۇلمانالر ئائىلىسىدە ئىسالم جەمئىيىتىنىڭ 

 .رۇردۈرۆزئاالھىدىلىكلىرىنى گەۋدىلەندۈرۈشى تولىمۇ 

غۇن ئائىلىلەر بۇ ئاالھىدىلىكلەرنى چۈنكى، نۇر

بىلمەيدۇ؛ بەلكى، بۇ ئائىلىلەر ھاياتىدا نىشانسىز، 

بۇ ئائىلىلەرنىڭ ياشىماقتا... پىرىنسىپسىز  –قائىدە 

ئەڭ چوڭ ئاالھىدىلىكلىرى مەكتەپتە نەتىجە 

ياكى ئۇندىن  لىشۋېتىېسقازىنىش، ياكى ماشىنا 

ەكلىنىپ نىشانالرغا چئاددىي باشقا تۇرمۇشتىكى ئەڭ 

 قالماقتا...

ئىسالم مۇسۇلمانالردىن تەلەپ قىلىۋاتقان 

ئاالھىدىلىكلەر بولسا، ئاالھىدە ئوبراز، ئۆتكۈر 

، يۈكسەك نىشاندىن تەپەككۇر، ئاكتىپ ھەرىكەت

  ئىبارەت.

بۈگۈن مۇسۇلمانالر ئەڭ تۆۋەن دەرىجىدە بولسىمۇ، 

 ەلمىسەلېكئىسالمىي ئاالھىدىلىكلىرىنى قايتۇرۇپ 

شەۋكىتى ۋە -مىللەتلەر ئىچىدىكى شانۇپۈتكۈل 

. ئەڭ تۆۋەن ۇيدەلمەلېكيۈكسەك ئورنىنى قايتۇرۇپ 

بولسا، ھەر بىر  رەئاالھىدىلىكلدەرىجىدىكى ئىسالمىي 
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مۇسۇلمان كىشى ئۆزىنىڭ ئىلمىي قۇۋۋىتى ۋە ئۆز 

ساھەسىدىكى ئۈستۈنلۈكى بىلەن كاپىرالردىن ئىككى 

بۇ ھەقتە اللە .  كەرېك كىشىگە تاقابىل تۇرۇشى

 مۇنداق دەيدۇ:

اا اآلَن َخفََّف اللهُ عْنكْم وَعِلَم أنَّ فيكْم َضْعف قال الله سبحانه
ف  فإْن َيُكْن ُمْنكْم مائة  َصابَرة  يَغِلُبوا مائَتين وإْن َيُكْن مْنكْم أل

يغِلُبوا ألَفين بإذِن اللِه واللُه َمَع الصَّاِبرين
(89). 

، تتىەنىكلېيڭالرنى( ئالالھ ئەمدى سىلەرنىڭ )يۈكۈ»

سىلەرنىڭ ئاجىزلىقىڭالرنى بىلدى، ئەگەر سىلەردە 

)دۈشمەن(  122ئادەم بولىدىغان بولسا،  122چىداملىق 

ئادەم  1222نى يېڭەلەيدۇ، ئەگەر سىلەردە )چىداملىق( 

 1222بولىدىغان بولسا، ئالالھنىڭ ئىزنى بىلەن 

 )دۈشمەن( نى يېڭەلەيدۇ. ئالالھ چىداملىقالر بىلەن

 «بىللىدۇر

.) يەنى، مۇسۇلمانالردىن بىر 1/تەنىسبئۇرۇشتىكى 

 (. ۇلىدېككىشى مۇشرىكالردىن ئىككى كىشىگە تەڭ 

مانا بۇ ئايەت ئۆزگەرمەس ھۆكۈم بولۇپ، بۇنىڭ 

 ھۆكۈمى قىيامەتكىچە كۈچكە ئىگىدۇر.

                                                           

  .66األنفال /  ( ـ 89)
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بولسا، ھايات  رۈرۆزئەگەر بۇ ھەربىي ئۇرۇشالردا 

 .(90) .رۇردۈرۆز ۇخىمېتمەيدانلىرىدىكى ئۇرۇشالردا 

 ببىيېتمەسىلەن: بىر مۇسۇلمان دوختۇر ئۆزىنىڭ 

قابىلىيىتى بىلەن ئىككى مۇشرىك دوختۇرغا تاقابىل 

. بىر  كەرېكقۇدرەتكە ئىگە بولۇشى -تۇرالىغۇدەك كۈچ

قابىلىيىتى  ئىرىيېشمۇسۇلمان شائىر ئۆزىنىڭ 

بىلەن ئىككى مۇشرىك شائىرغا تاقابىل تۇرالىغۇدەك 

... بۇنىڭغا . كەرېككە ئىگە بولۇشى قۇدرەت-كۈچ

ئوخشاش ئەڭ تۆۋەن دەرىجىدىكى ئىسالمىي 

 زلىشىمىەربىيەتبىلەن ئائىلىمىزنى  رەئاالھىدىلىكل

 .  كەرېك

  

                                                           

د ء وإنما يقصــــــــ ال يقصد بكلمة  الواجب هنا ما يقصده الفقها ( 90)
 بها التأكيد. 
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ئائىلىنى ئىسالمىي ئاالھىدىلىكلەرگە ئىگە 

 قىلىدىغان ئەمەلىي پىالنالر

 ئۇالر تۆۋەندىكىچە:

 لەرگەئاالھىدىلىك ئىسالمىي اللەدىن ئائىلىنى-1

 قىلىشنى تەلەپ قىلىپ، دۇئا قىلىش: ئىگە

قۇرئان كەرىم بىزگە بۇ ھەقتە نۇرغۇن ئورۇنالردا تەلىم 

بەرگەن بولۇپ، اللە زەكەرىيا ئەلەيھىسساالمنىڭ 

 قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ەكايېھتىلىدىن 

 َةا يِ بُهنالَك َدَعا زَكريَّا رَبَّه قََاَل َربِ  َهْب لي ِمْن َلُدْنَك ُذر ِيةا ط
إنََّك َسميُع الدُّعاء

(91) 

شۇ ۋاقىتتا )يەنى مەريەمنىڭ كارامىتىنى كۆرگەن »

ئى »چاغدا( زەكەرىيا پەرۋەردىگارىغا دۇئا قىلىپ: 

پەرۋەردىگارىم! ماڭا ئۆز دەرگاھىڭدىن بىر ياخشى 

پەرزەنت ئاتا قىلغىن، ھەقىقەتەن دۇئانى 

 « دېدى« ئىشىتكۈچىسەن

                                                           

  .38آل عمران /  ( ـ 91)
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سساالم اللەدىن بۇ ئايەتتە زەكەرىيا ئەلەيھى

 رىشىنىېبئەۋالدلىرىنى سالىھ بەندىلەردىن قىلىپ 

 تەلەپ قىلىپ دۇئا قىلغان.

 ەكايېھاللە ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ تىلىدىن 

 قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:

ربِ  َهْب لي ِمْن الصَّالحْين
پەرۋەردىگارىم! ماڭا  ». (92)

 «بىر ياخشى پەرزەنت ئاتا قىلغىن

شى لەقەم ۋە ياخشى سۈپەتلەرنى بالىالرغا ياخ-1

 قويۇش:

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم شۇنداق قىالتتى. بۇ 

ناھايىتى مۇھىم رولى بار.  غائىنسانلەقەملەرنىڭ 

چۈنكى، ئىنسان دائىم بۇ لەقەم ياكى سۈپەتلەرنى 

 ئەسلەپ، شۇ سۈپىتىگە اليىق ئادەم بولۇشقا تىرىشىدۇ.

ئەنھۇدا مانا بۇ ئەھۋالالر ھۈسەيىن رەزىيەلالھۇ 

كۆرۈلگەن ئىدى. بۇخارى ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ 

ئەنھۇدىن نەقلى قىلغان ھەدىستە پەيغەمبەر 

ەلالھۇ ئەلەيھىسساالم بىر كۈنى ھۈسەيىن رەزىي

لىپ چىقىپ، مۇنداق ېئەنھۇنى مۇنبەرگە بىللە ئ

 ھتىمالېئ« يولباشچى-ييىدەس»بۇ ئوغلۇم : » نەگېد

                                                           

  .111الصافات /  ( ـ 92)
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مانالردىن ئىككى ، اللە بۇ ئوغلۇم ئارقىلىق مۇسۇل

 « مكىنۇمئوتتۇرسىنى ئىسالھ قىلىشى  ڭنىھوگور

بۇ لەقەمنىڭ ھۈسەيىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا 

قويۇلۇشى ھەقىقەتەنمۇ بىكارغا كەتمىگەن ئىدى. 

بەلكى، ئۇ مۇئاۋىيە  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىلەن 

تارتىش بولغاندا -ئەمىرلىك ھەققىدە تاالش

غان ئىدى. اللە ئۇ ھەقىقەتەنمۇ ئەمەلى سەييىد بول

ئارقىلىق بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ سۆزىنى 

دەپ « جامائەت يىلى»بىرلەشتۈرگەن بولۇپ، شۇ يىلى 

 ئاتالغان ئىدى.

، ئەبۇل مۇئالى، ھافىز، ئەفىيفە، سىقەھ،  ھتىمالېئ

سۇدۇق ۋە ئۇنىڭدىن باشقا سۈپەتلەر ئەۋالدالرنىڭ 

 . مكىنۇمقەلبىگە چوڭقۇر تەسىر كۆرسىتىشى 

، شۇ سىلىپېئدالر مانا بۇ سۈپەتلەرگە چىڭ ئەۋال

 .  مكىنۇمسۈپەتكە اليىق كىشىلەردىن بولۇشى 

ئاالھىدە  ،ئۆستۈرۈپ سىنىەىيەۋسڭ ئانىنى-7

كۆڭۈل  ئانىالرنى بارلىققا كەلتۈرۈشكە لىكەىيەۋس

 بۆلۈش؛

بۇ ئەسىرنىڭ ئاياللىرى  سىنىەىيەۋسئانىنىڭ 

يەت جاھىلى تىقسىزېتياشاۋاتقان ئەھمىيەتسىز، 

يۇقىرى  ەگەىيەۋسدەرىجىدىكى يۇقىرى  سىدىنەىيەۋس

 . كەرېككۆتۈرۈش 
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قىلىشتا  ەبلەغقازىنىش ۋە  تەقىيەپپۇۋەم-1

 كەرېك كىتىشېب نىقېئقوللىنىدىغان ئۆلچەملەرنى 

 ەبلەغقازىنىش ۋە  تەقىيەپپۇۋەمنۇرغۇن بالىالر 

ئۆلچەملەرنى  قىقىيەھقىلىشتا قوللىنىدىغان 

 ەبلەغمۇسۇلمان قانداق قىلغاندا بىلمەيدۇ.  نىقېئ

 نەگېدبولىدۇ؟ ..  پۇغلەمقىالاليدۇ؟ قانداق قىلغاندا 

پىرىنسىپالرنى بىلمەيدۇ. بۇ تولىمۇ مۇھىم بولغان 

.  كەرېكمەسىلە بولۇپ، بالىالر چوقۇم بىلىشى 

قىلىشنىڭ تۇنجى  ەلبەغمەسىلەن: بالىالر 

ئۆلچىمىنىڭ اللە رازى بولىدىغان يول ۋە  

 ئىكەنلىكىنى بىلىشىقوللىنىش  رنىاسىتىالۋ

دەپ ئويالپ  ۇرىدۈرىشتېئ ەلبىگەغھەمدە بىزنى 

ە ۋ اسىتىالرۋئۇسۇلالر ۋە نۇرغۇنلىغان  اتقانۋقوللىنى

ئۆلچەملەرنىڭ اللە رازى بولمايدىغان ئۆلچەملەر 

 .(93) .  كەرېكئىكەنلىكىنى بىلىشى 

بالىالرغا ئىسالم ئۈممىتىگە خىزمەت قىلغان -1

تارىخىنى  ڭرنىەخسىلەشمۇسۇلمان تارىخى  ئاالھىدە

 . كەرېكئۈگۈتۈش 

سالىھالر، -: بالىالرغا پەيغەمبەرلەر، سەلەپمەسىلەن

 مۇجاھىدالر، ئىلگىرى ئۆتكەن ئىسالم ئۈممىتى

كەلىمىسىنى اللەھنىڭ  ،خىزمەت قىلغان ئۈچۈن

م سالىئ غىشلىغانېبئالى قىلىش ئۈچۈن بارلىقىنى 

                                                           

 انظر آخر الكتاب أي بنيتي  ( ـ 93)
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 ەپىدېسئىسالم ۈتۈش؛ باتۇرلىرىنىڭ تارىخىنى ئۈگ

خىزمەت قىلىۋاتقان سالىھ دەۋەتچىلەر بىلەن 

ۋە  لىشۋېلىېئئۇچراشقاندا بالىالرنىمۇ بىرگە 

ۇنى شتەتقىقاتالر ئۇالرنىڭ سورۇنلىرىغا قاتناشتۇرۇش. 

پىشىپ  ەسىدەساھئىسالم » ئىسپاتلىدىكى:

 شىېي %67ئۆلىماالر  تچىەۋەدمەشھۇر  نەتىلگېي

ۇق قازىنىپ، مەشھۇر ا، ئۇتچوڭايغان ۋاقىتت

 (94)«بولىدۇ

 مىدۈئبالىالرغا كەلگۈسى ھەققىدىكى جەڭگىۋارلىق، 

 . كەرېكيادقا ئالغۇزۇش  ئىرالرنىېش غىشاليدىغانېب

 ستصبح يا بني  فتى
 فتـىا يْبنـي ألمَّته
 َسُتسهُم في سعادتِها
 وسوَف أرى بإذن اللهِ 
 تسيُر إلى العَل َشْهماا 

 

 تشـير إليـه كلُّ يِد  
 وَح الخيِر والرشِد صر 

 بعوِن الواحـِد األحدِ 
 أنَّ خطاَك لْم َتِحـدِ 
 بَِعـزم  منك متقـدِ 

 

 

مەزمۇنى شۇكى، ئى ئوغلۇم! سەنمۇ  ڭئىرنىېشبۇ 

بىر يىگىتكە بولۇپ، كەلگۈسىدە ئاالھىدە 

قولى ئىسالم  ڭكىشىنىھەممە ئايلىنىسەنكى، 

                                                           

  .(  صناعة القائد94)
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ئۈممىتىنى ياخشىلىققا باشاليدىغان ۋە ئۈممەتنى 

مۇستەھكەم بىر ئۈممەت  يدىغانەكلەتېيغرا يولغا تو

نى بەرپا قىلغان سەندەك يىگىتنى سىبىنا

- ختەبسەنمۇ بۇ ئىسالم ئۈممىتىنىڭ كۆرسىتىدۇ. 

كىشىلىك سائادىتى ئۈچۈن ئۇنتۇلماس بىر 

اللە خالىسا، كەلگۈسىدە ؛ نەقوشىسھەسسەڭنى 

قەدەملىرىڭنىڭ يۈكسەك ئىرادە بىلەن ئالى 

 تىۋاتقانلىقىڭنى كۆرىمەن...كىچوققىالرغا 

ئەگەر كۈنلەرنىڭ بىرىدە بۇ ئىسالم ئۈممىتى 

 غىپېئيولىدىن ئەسلى  مىسىېكئولتۇرغان ھايات 

ببانىي بىر يىگىت مان، رەقالسا، مۇسۇل تىپېك

يولى تەرەپكە  توغرا ڭزىنىۆئمىنى دە بۇ كې- ۇلىدېك

 (95) بۇرايدۇ.

شۈبھىسىزكى، ئىسالم ئۈممىتى ئاالھىدە 

. بولۇپمۇ،  كەرېكارالرغا ئىگە بولۇشى ئىقتىد

ئاالھىدە ئىسالمىي  ەئائىلىسىدمۇسۇلمانالرنىڭ 

بۇ  .رۇردۈرۆزئاالھىدىلىكلەرنىڭ بولۇشى تولىمۇ 

ياكى ئەخالقى مەسىلە ئىجتىمائىي ھەرگىزمۇ 

بەلكى، ئۇ ئىمانى  بولماستىن،

بىرى بولۇپ، دەۋەت  ڭمەجبۇرىيەتلىرىمىزنى

چۈنكى، ئىسالم ئەھلى بىرىدۇر.  ڭاسىتىلىرىنىۋ

پۈتكۈل ھايات مەيدانلىرىدا كىشىلەر ئارىسىدا 

                                                           

  .(  المرجع السابق95)
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، ئاالھىدە يۈكسەك ھەممىدىن ئاالھىدە ياخشى

نىڭ بولمىغىچە، كىشىلەر ئىقتىدارالرغا ئىگە

 ھەرگىزمۇ ئىسالمغا كىرمەيدۇ.كۆپىنچىسى 
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 ئائىلىدە

 ەددىيەر ەسكىنك ىئەتكە خىالپ ئىشالرغا شەر

  ېرىشب

ىسالم پۈتكۈل جاھان ئەھلىگە شۈبھىسىزكى، ئ

، ئۆزگەرمەس بىر قانۇن سۈپىتىدە كۈزلۈميۇئوم

شەرىئەتنىڭ پۈتكۈل  -گىنىېدمەيدانغا كەلدى. بۇنداق 

 .-ى قىلىدىغانلىقىنى مەقسەت قىلىدۇدۇنيانى پەتھ

وما قال تعالى اللە بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ھالبۇكى، 
أْرَسْلَناَك إالَّ رحمةا لْلَعالَمين

)ئى مۇھەممەد!( سېنى ».(96)

بىز پۈتۈن ئەھلى جاھان ئۈچۈن پەقەت رەھمەت 

 «قىلىپال ئەۋەتتۇق

، مۇسۇلمانالر كىۇبولىد لىشقاۈۋېرۆك بۇنىڭدىن شۇنى

الردىن ئائىلىسىنى ەلبىي ئىختىالپبۇنداق س

بۇ   . كەرېكجارى قىلدۇرۇشى قوغداشتىكى رولىنى 

بۇ بولۇپ،  تەلىيۇسئەمۋە مۇھىم  غىرېئئىنتايىن 

 . كەرېك لىشىېئئانىالر ئۈستىگە -ائات تنىەلىيۇسئەم

 غىرېئچۈنكى، بۇنداق خەتەرلىك باشلىنىش ۋە 

خاتالىقالر، نۇرغۇنلىغان سەلبىي خاتالىقالرنى پەيدا 

سىڭىپ قىلىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئائىلىسىگە 

                                                           

 117 .األنبياء ( ـ 96)
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بۇنىڭدىن  ەخىچېتز مۇسۇلمانالر كىرمەكتە... بى

، نۇرغۇن  ھتىمالېئبىخەۋەر يۈرمەكتىمىز. 

مۇسۇلمانالر بۇ رەزىل سۈيقەستلەرنى قوبۇل 

بۇ ئىنتايىن خەتەرلىك ھەمدە ئىنتايىن  قىلىۋاتىدۇ.

 زىيانلىق بىر تىراگىدىيىدۇر.

جاھىلىيەتنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇنداق 

ئادەتلەردىن ئاگاھالندۇرۇپ،  يدىغانۈيلۆجقارىغۇالرچە 

 مۇنداق دەيدۇ: 

اا بذراع  َحتى َسَنن َمْن قـَْبِلكْم ِشبراا بشبر  َوِذراع"لَتَـتـَُّبعنَّ  فقال:
سىلەر » .( 97)لْو َسَلُكوا ُحْجر َضب   َلَسَلْكُتموه"

باتىل  ناساراالرنىڭ(-دىيۇھەي) ڭرنىەئىلگىرىكىل

ئاستا، -ئاستاگەز )-، گەزمۇرىچېغ-ۇرىچمېغيوللىرىغا 

ئەگىشىپ ماڭىسىلەر. ھەتتاكى، ئۇالر  (قەدەم-قەدەممۇ

ت يولىغا ماڭسىمۇ، سىلەر يەنىال ئۇالرغا ھاالكە

 «ئەگىشىپ ماڭىسىلەر.

دۇنيانى پەتھى قىلىش ھەققىدە، بىزنىڭ مۇسۇلمانالر 

غەرب  جەمئىيىتىدە نۇرغۇنلىغان ھەرخىل

مەيدانغا  رەلەئىدىيئىمپورت قىلىنغان  دۇنياسىدىن

ئىنكار قىلمايدۇ،  رنىەلەئىدىيئىسالم بۇ  .ۇاتىدۋلىېك

-قائىدەقارشى ئىلمىي، بەلكى، ئۇنىڭغا 

 قويىدۇ. رىغاۇئوتتپاكىتالرنى دا ھالپىرىنسىپلىك 

                                                           

 ( البخاري. 97)
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ئىسالمنىڭ ئاساسى ۋە  يھىسساالمەلەئپەيغەمبەر -1

قوبۇل  نىئىشالر لىدىغانېكماس نىشانلىرىغا 

 قىلغان ھەمدە ئۇنىڭغا ئىشەنگەن ئىدى.

دىن تەمىيم دارىي رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ شام شەھىرى

ئۈگۈنۈپ، ئۇنىڭ  ياساشنىچىراغ كەلگەن  ۋە ئۇ يەردە 

نەبەۋىينى يورۇتقان ۋاقىتتا،  ىبىلەن مەسجىد

اللە ئۇنى ۋە »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا 

دەپ دۇئا قىلدى ھەمدە  ..«نۇرالندۇرسۇن قەبرىسىنى

لىپ كەلگەن ئىسالم شەرىئىتىگە خىالپ ېئۇنىڭ ئ

بەلكى، دەۋەتكە ۋە ئۈممەتكە پايدىسى  ،كەلمەيدىغان

  قوبۇل قىلغان ئىدى. ىلىقىنىېڭيولغان بۇ ب

ئىسالمنىڭ ئاساسى ۋە  يھىسساالمەلەئپەيغەمبەر 

كەلمەيدىغان نەرسىلەرنى ئىسالم ۋە  نىشانلىرىغا ماس

مۇسۇلمانالرنىڭ كەلگۈسىگە ئاالھىدە ئەھمىيەت 

 رەت قىلغان ئىدى. سكىنەكئۇنى بەرگەنلىكتىن 

لى قىلغان بۇخارى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن نەق

. :  نەگېدھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق 
روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله 

ه "مْن َأْحَدَث فْي َأْمرِنَا َهذا َما لْيس فيْ صلى الله عليه وسلم 
كىمى بىز مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىدا »فـَُهَو َردٌّ". 

بىر ئىشنى پەيدا  ئىسالمدا يوق، ئىسالمغا خىالپ

 «قىلىدىكەن، ئۇ ئىنكار قىلىنىدۇ.
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بۈگۈن مۇسۇلمانالرمۇ مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىدا 

مۇشۇ  غا ئىشالر پەيدا بولغان ىدىنېڭيتارقالغان 

 كەرېكئۆلچەم بىلەن مۇشۇنداق مۇئامىلە قىلىشلىرى 

. 

ھەقىقەتەن ئائىلە كىچىك باال تۇغۇلغانغا ئوخشاش 

لىنى تەربىيەلەشنىڭ تۇنجى ئائى.  ۇلىدېكبارلىققا 

ئاشۇ بالىنى ۋاقىتلىرى بولسا، ئالتۇن 

ئالتۇن ۋاقىتلىرىنىڭ دەل ئۆزى  ڭشنىەلەربىيەت

شۇ باال تۇغۇلۇشتىن بۇرۇنقى تۇنجى يەنى، شۇدۇر. 

 ئوخشايدۇ. ەگەربىيەت-تەلىميىللىرىدىكى 

تولىمۇ ئەپسۇسالر بولسۇنكى، بۈگۈن بىراق، 

لىرىنىڭ ئائىلە ھاياتىنى ئايالالر ئۆز-نۇرغۇنلىغان ئەر

ئىسالمنىڭ سىرتىغا چىقىپ تۇرۇپ، ئىسالمغا 

باغالنماستىن، بەلكى، ئىسالمغا خىالپ ھالەتتە 

نەتىجىدە، ئائىلە ئۆزىنىڭ ئالتۇن باشلىماقتا... 

تەربىيە باسقۇچىدىكى ھاياتىنى مانا مۇشۇنداق 

ئىشالر بىلەن زايا قىلماقتا..  تىقسىزېتئەرزىمەس، 

-ئىسالمىي قائىدە چقانداقېھ، شۇنىڭ بىلەن

نىشانى يوق...  چقانداقېھپىرىنسىپنى بىلمەيدىغان، 

ئەگىشىپ،  بۇنىڭغاناچار ئائىلە شەكىللىنىۋاتىدۇ. 

 تىشىپېيئەۋالدالر ناچار ئائىلىدە بىر قىسىم ناچار 

 ...چىقماقتا

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئائىلىدە مەۋجۇت 

غا بولغان بولغان شەرىئەتكە خىالپ ئىشالر
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ۋە كەسكىن بولۇپ، ئۇ  نىقېئپىرىنسىپى ناھايىتى 

 تۇرۇپ ەچېكھەرىكەتلەرنىڭ ئائىلىدە بىر -بۇنداق ئىش

ئۇنىڭ بۇ يول قويمايتتى.  تئىيەق ۇقىلىشىغىم

شەرىئەتكە خىالپ ئىشالرغا كەسكىن » پىرىنسىپى 

 ئىدى.«  رىشېب ەددىيەر

يه َتَصاوير  فلمَّا راا فَجَعْلُت على بَْاِب بـَْيتي ستعن عائشة قالت: 
 َهتََّكهَأْقبل رسوُل الله صلى الله عليه وسلم لَِيْدخَل َنَظَر إلْيه فتَـ 

 .(98)فأخْذتُه فقطعُت منه َنْمَرقتينقالت: 

ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن نەقلى قىلغان ھەدىستە 

مەن :» نەگېدلەيھىسساالم مۇنداق ر ئەپەيغەمبە

، ئۇ پەردىدە كىتتىمېبينىڭ ئىشىكىگە بىر پەردە ئۆ

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  ئۆيگە سۈرەتلەر بار ئىدى. 

سۈرەتلەرنى  ردىدىكىەپكىرىش ئۈچۈن كەلگەندە، 

ئائىشە دەرھال ئۇنى يىرتىپ تاشلىدى.  ،كۆرۈپ

لىپ، ئۇنى ېەن ئۇنى ئئەنھا مۇنداق دەيدۇ: م رەزىيەلالھۇ

ارچە يۆلىنىپ ئىككى پ، ئۇنىڭدىن سىپېك

 «ياستۇق تىكتىم. نرىدىغاۇئولت

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئائىلىدە مەۋجۇت 

ئىشالرغا  بولغان سەلبىي بولغان شەرىئەتكە خىالپ

ۋە كەسكىن  نىقېئبولغان پىرىنسىپى مانا مۇشۇنداق  

                                                           

  .(  رواه اإلمام أحمد وأصله في الصحيحين98)
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ئۆز قولى بىلەن بۇ  ئۇ شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە، ئىدى.

 لىپ تاشلىدى. ېسۈرەتلەرنى ئ

لالھۇ ئەنھا سەفىيە ، . ئائىشە رەزىيە تىمېقبىر 

ھەققىدە ئازراق گەپ قىلدى. شۇ زامان پەيغەمبەر 

 ئەبۇبەردى.  ەددىيەرئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا كەسكىن 

داۋۇد  ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن نەقلى قىلغان 

ھەدىستە، ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دەيدۇ: مەن 

ۇنداق پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا سەفىيە ھەققىدە؛ م

ر گەپلەرنى قىلغان ئىدىم: پەيغەمبەمۇنداق... 

"لقْد قُلِت كلمةا لْو فقال  :ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى
ھەقىقەتەن سەن » . ( 99)ُمزَِجْت بَماِء الَبْحِر َلَمَزجْته"

 ىزېڭدشۇنداق بىر سۆزنى قىلدىڭكى، ئەگەر بۇ سۆز 

ئىدى، ئەلۋەتتە بۇ سۆز  لساۇرۇئارىالشتسۈيى بىلەن 

 «سۈيىنى ئۆزگەرتىۋەتكەن بوالتتى. ىزڭېد

ئالتۇن  ڭسىنىەربىيەتئائىلە شۈبھىسىزكى، 

شەرىئەتكە خىالپ ئىشالرغا كەسكىن  ەرلىرىدەۋد

ئائىلىنى توغرا ۋە ساغالم يولالر  ڭرىشنىېب ەددىيەر

 بىلەن قۇرۇپ چىقىشتا ئىنتايىن مۇھىم رولى بار.

ن ىئەگەر بىر كىشى شەرىئەتكە خىالپ ئىشالرغا كەسك

ھەمدە ئائىلىسىدىن بۇالرنى  رىشنىېب ەددىيەر

بولسا، ئۇ كىشى كىچىكتۈرگەن  شىنىۇلۇيوق

                                                           

 ومسدد أحد رواة الحديث. ( ـ 99)
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ن، بۇالرنى ئائىلىسىدىن ئۈمۈدسىزلەنمەستى

يوقۇتۇشقا ھەرىكەت قىلىش شەرئى تەكلىپتۇر؛ بىراق 

موھتاج ئۇ بۇ ئىشالرنى تۈزەشكە كۆپ كۈچ چىقىرىشقا 

دەمدە ، تۇنجى قە شىداېببولىدۇ... شۇڭا، ئىشنى 

 . كەرېككىرگۈزۈش رىتىمغا 

ئائىلىدە مەۋجۇت بولغان شەرىئەتكە خىالپ بولغان 

 بەرمەستىن، سۈكۈت قىلىش ەددىيەرسەلبىي ئىشالرغا 

ئائىلىنى ئىسالھ قىلىش  غانۇيرۇببۇ ئائىلىنى اللە 

بۇنىڭدىنمۇ خەتەرلىك قويىدۇ.  پۈرۈچىكتېكيولىنى 

غا زغۇنلۇق يولىئانىالر بۇ ئا-بولغىنى، ئائىلىدىكى ئاتا

توغرا يولدىن ۋە توغرا  درىجىيەتئۇل سالىدۇ. ئائىلە 

 پىرىنسىپالردىن يىراقلىشىدۇ...-ئىسالمىي قائىدە

بۇنىڭ مىساللىرى بەك كۆپتۇر... مەسىلەن: 

، ئاتىنىڭ ئائىلىدە  كىشېچبالىالرنىڭ ئالدىدا تاماكا 

ئەۋرەتلىرى ئوچۇق ھالەتتە ئولتۇرۇشى.. ئۇزۇن 

كۆرۈپ ئولتۇرۇش... ۋە ئۇنىڭدىن  رۇزۇۋلىېتمەزگىل 

باشقا ئىشالر...  اللە ئائىلىدە دادىنى ھاكىم قىلدى! 

 ...؟!ۇاالاليدۋتارتىبۇنى ئۇنىڭدىن كىم 
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 ئائىلىدە

، ئىقتىدارالرغا-تاالنت شەخىسلەردىكى 

  ېرەكك رىئايە قىلىششەخسىي پەرقلەرگە 
 

-نتاللە پۈتكۈل مەخلۇقاتالرنى يارىتىپ، ئۇالرغا تاال

ئىقتىدارالرنى ئاتا قىلغاندا، بۇ مەخلۇقاتالرنىڭ ھەر 

ئىقتىدارلىرى باشقىالردىن ئۆزگىچە -بىرىنىڭ تاالنت

بارچە مەخلۇقاتالرنىڭ  .يارىتىلدىپەرقلىق قىلىپ 

اللە بىرىگە تامامەن ئوخشىمايدۇ. -ئىقتىدارلىرى بىر

 بۇنى تەكىتلەپ مۇنداق دەيدۇ:

 ض  َدرَجاتَوَرفـَْعنا بـَْعَضُكم َفوَق بع« ئالالھ سىلەرنى

)ئۆتكەنكى ئۈممەتلەرنىڭ( ئورۇنباسارلىرى قىلدى، 

ئالالھ سىلەرنى بەرگەن نېمىتىگە شۈكۈر قىلسۇن 

دەپ، بەزىڭالرنى بەزىڭالردىن بىر قانچە دەرىجە يۇقىرى 

قىلدى، پەرۋەردىگارىڭ )ئاسىيلىق قىلغۇچىالردىن( 

ئەلۋەتتە تېز ھېساب ئالغۇچىدۇر، )ئىتائەت 

ىلغۇچىالرنى( ئەلۋەتتە مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ق

-161)سۈرە ئەنئام  «)ئۇالرغا( ناھايىتى مېھرىباندۇر

 ئايەت(
بەزىلىرىنىڭ  لۇقاتالر ئارىسىدا بۇ ئارتۇقچىلىقمەخ

جىسمىدا، بەزىلىرىنىڭ ئىلمىدە، بەزىلىرىنىڭ 

-... بىردا، بەزىلىرىنىڭ ماددىي ئىشالرداىتەپەككۇر
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اللە  . مكىنۇمبولۇشى  ىبىرىدىن ئارتۇقچىلىق

 قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ەكايېھتالۇتتىن 

  وقاَل لَهُم نَبيُّهم إنَّ اللَه قد بـََعَث لكْم طَالوَت ملكاا قالوا
أنَّى يكوُن لُه الُمْلُك َعلينا ونحُن أحُق بالُملِك منه ولْم يـُْؤَت 

ْسطةا فْي بَ  سعةا ِمَن الَمال قاَل إنَّ اللَه اْصطَفاُه َعَلْيكم َوزَاَده
الِعلِم والجسِم واللُه يُؤتي ُمْلَكه َمن يشاْء واللُه واسع  

عليم  
(100) . 

 سىلەرگە ھەقىقەتەن ئالالھ: »ئۇالرغا پەيغەمبىرى»

 ئۇالر. دېدى «ئەۋەتتى قىلىپ پادىشاھ تالۇتنى

 قانداقمۇ ئۇ(: »بىلدۈرۈپ ئېتىراز پەيغەمبىرىگە)

 الدلىرىەۋئ دىشاھپا ئارىمىزدا. )بولىدۇ پادىشاھ بىزگە

 ئۇنىڭدىن بىز پادىشاھلىققا( بولغانلىقتىن

 كۆپ مۈلكىـ  مال ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇنىڭ ھەقلىقمىز،

 ئالالھ: »پەيغەمبەر. دېدى «تۇرسا بولمىغان

 ئۇنى( قىلىشقا پادىشاھ) سىلەرگە ھەقىقەتەن

 بەدىنىنى ۋە زىيادە ئىلمىنى ئۇنىڭ قىلدى، ئىختىيار

 ئادەمگە خالىغان ەلتەنەتنىس ئالالھ قىلدى، قابىل

 ئۇنىڭغا) كەڭدۇر،( پەزلى نىڭ) ئالالھ. بېرىدۇ

 «بىلىدۇ ئوبدان( بولىدىغانلىقىنى اليىق كىمنىڭ

  «دېدى

                                                           

 .247البقرة /  ( ـ 100)
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 شىنىشۈچئىسالم كىشىلەرگە، ئۇالرنىڭ ئەقلى ۋە 

 قىلىدۇ.خىتاب ئىقتىدارىغا ماس ھالدا 

ئىمام مۇسلىم ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇدتىن نەقلى 

 ھەدىستە مۇنداق كەلگەن:قىلىنغان 

"ما أنَت بمحدث  قوماا حديثاا ال تْبلغه عقوُلهم إالَّ كاَن  
ر ئىسالمغا كىرگەن بى ىدىنېڭيسەن ».لَِبعضهم ِفْتنة"

ڭ ئەقىللىرى قوبۇل قىلىپ، قەۋمگە ئۇالرنى

دەك سۆزلەرنى قىلغىن! ئۇنداق قىلمىساڭ. ئەگەشكۈ

 «بۇ ئۇالرنىڭ بەزىسى ئۈچۈن پىتنە بولىدۇ. 

أتحبُّون  َحِدثُّوا النَّاَس بما َيِطيُقونَ وورد عن علي رضي الله عنه: 
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ئەلى . (101)أْن يُكذََّب اللُه ورسولُه

كىشىلەرگە ئەقلى قوبۇل »مۇنداق ئەسەر كەلگەن: 

قىلغۇدەك سۆزلەرنى قىلىڭالر! سىلەر اللە ۋە ئۇنىڭ 

 پەيغەمبىرىنى يالغانغا چىقىرىشنى ياخشى

 «كۆرەمسىلەر
مانا بۇ سۆزلەرنىڭ مەنىسى شۇكى، ئىسالم كىشىلەر 

ۋە  ئارىسىدىكى شەخسىي ئاالھىدە قابىلىيەتلەرنى

 ،يتقانداېئباشقىچە قىلىپ قىلىدۇ.  بايان پەرقلەرنى 

 .ئىنساننىڭ بارلىق ئىشلىرىغا كۆڭۈل بۆلىدۇئىسالم 

مۇھىم دەپ بىلگەن ئەر كىشى ،  ھتىمالېئمەسىلەن: 

                                                           

  .مسلم ( ـ 101)
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بالىالر . مۇھىم دەپ بىلمەيدۇئايال كىشى  ،ئىشالرنى

مۇھىم دەپ ئاتا  مۇھىم دەپ بىلگەن ئىشالرنى

بىراق، بۇالرنىڭ ھەممىسىدە،  . مكىنۇمبىلمەسلىكى 

كونترول كۆڭۈل بۆلۈش ۋە ئوخشىماسلىقالرنى 

 قىلىدىغان ئاساسلىق قائىدە ئۆزگەرمەيدۇ.

، اسنئەگەر بۇ سۆز مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىگە تەتبىقال

بۇ سۆز ئائىلىگىمۇ تەتبىقلىنىدۇ. ئەر ئوخشاشال 

ئايال  مۇھىم دەپ  ،مۇھىم دەپ قارىغان ئىشنى

بىلمەيدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن، ئائىلە مەسئۇللىرى بۇ 

ى ھەمدە بۇنى ھاياتقا سەلبىي، پەرقكە دىققەت قىلىش

ناچار تەسىر كۆرسىتىدىغان شەرىئەتكە مۇخالىپ 

 . كەرېك بۇرىۋەتمەسلىكى قتىالرغاۇن

ئەڭ چوڭ ئۈلگىمىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ 

ئەھمىيەت بەرگەن ۋە بۇ نۇقتىالرنى بايان  قتىالرغاۇن

تەرەپلەردىن ئىجابىي قىلغان ھەمدە بۇنداق نۇقتىالرغا 

مۇئامىلە قىلغان ۋە بۇ ئىختىالپلىق نۇقتىالرنى 

 تەربىيە نۇقتىسىغا ئۆزگەرتكەن.-تەلىم

ھۇدىن نەقلى قىلغان بۇخارى ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەن

 گەن:مۇنداق كەلھەدىستە 

كما في صحيح البخاري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه   
وسلم عند بعضِّ نسائِّه )صرح غير البخاري بأنها عائشة( 
فأرسلت إحدى أمهاتِّ المؤمنين )وصرح غيره بأنها أم سلمة( 
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في  مبصْحفة فيها طعام فضربْت التي النبُي صلى الله عليه وسل
بيتها يَد الخادم فسقطْت الصْحفُة فانفلقت فجمَع النبي صلى 
الله عليه وسلم فلَق الصحفة ثم جعل يجمُع فيها الطعام الذي  

 ثم حبَس الخادَم حتى غارْت أمُُّكمْ  كان في الصحفة ويقول:
أتي بصْحفٍة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحَة 

أمسَك المكسورة في بيت التي  إلى التي ُكسرْت صحفتها و 
 . (102)كسرت

 رىۋايەت ئەنھۇدىن ۇلالھەزىيەر مالىك ئىبنى ئەنەس

 قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاياللىرىدىن

تۇرغاندا ) بۇخارىدىن باشقىالر ئۇ ئايال  ئۆيىدە بىرىنىڭ

 قويغان( مۇئمىنلەرنىڭ رىغاۇئوتتئائىشە ئىدى دەپ 

 باشقا رەسۇلۇلالھنىڭ يەنى) بىرى ئانىلىرىدىن

) بۇخارىدىن باشقىالر ئۇ ئايال ئۇممۇ سەلىمە ( ئايالى

 تاماق قاچىدا قويغان( بىر رىغاۇئوتتئىدى دەپ 

 تاماقنى) ئايالى ئۆيدىكى تۇرغان رەسۇلۇلالھ. ئەۋەتتى

 ،ىدىۇۋرۇئ قولىغا قۇل)خىزمەتچى(نىڭ( ئەكەلگەن

پەيغەمبەر  كەتتى چېقىلىپ ،چۈشۈپ يەرگە قاچا

 يىغىپ، سۇنۇقلىرىنى قاچىنىڭ ەيھىسساالمئەل

 ئاناڭالر: "ۋە باشلىدى يىغىشقا قاچىغا تاماقنى

 ئاشۇ ئۇ ئاندىن. دېدى" كۈنلىدى( دېمەكچى ئايالىنى)

 قەدەر ئەكەلگەنگە قاچىنى( ساق) بىر ئايالى ئۆيدىكى

                                                           

 .البخاري ( ـ 102)
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 ساق ئۇ. كەتكۈزۈۋەتمىدى قۇلنى( ئەكەلگەن تاماق)

 بېرىپ، يالىغائا چېقىۋېتىلگەن قاچىسى قاچىنى

 .قويدى قالدۇرۇپ ئۆيدە شۇ قاچىنى چېقىلغان

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھادىسىلەرگە 

قىلغان مۇئامىلىسى بىزگە نۇرغۇن ئايالالردا مەۋجۇت 

مۇئامىلە قىلىش  ەرگەرقلەپبولغان، شەخسى 

 . ۇگىتىدۆئيوللىرىنى 

شۇنىڭدەك، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بالىالرغىمۇ 

پەرقلەرگە رىئايە قىلغان ئاساستا مۇئامىلە  مۇشۇ

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم نامازدا ھەسەن ۋە قىالتتى. 

 .االتتىۈۋرۈتۆك رلىرىنىەۋنھۈسەن قاتارلىق 

 كنَّا ُنصلي مَع رسولِ كما رواه اإلمام أحمد عن أبي هريرة قال: "
 اللِه صلَّى اللُه عليه وسلم العشاَء فإذا َسَجَد َوَثَب الحسنُ 
والحسيُن على ظهرِه فإذا رفَع رْأسُه أخَذهما بيدِه ِمْن خلفه 
أخذاا رفيقَا ويَضْعُهما على األرِض فإذا عاَد عاَدا حتى إذا 

 . (103)" قَضى صَلَته أقعَدُهما على فِخَذيه

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقلى  ەيرەرۇھئىمام ئەھمەد ئەبۇ 

ەر بىز پەيغەمب» قىلغان ھەدىستە مۇنداق كەلگەن:

ئەلەيھىسساالم  بىلەن خۇپتەن نامىزىنى ئوقۇۋاتقان 

                                                           

  .أحمد ( ـ 103)
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ئىدۇق. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  سەجدە قىلسا، 

سەكرەپال ئۇنىڭ  رلىرىەۋنھەسەن ۋە ھۈسەن قاتارلىق 

 شىنىېبسەجدىدىن ئۇچىسىغا چىقىۋاالتتى. 

، لىپۇۋېتۇت كۆتۈرسە، ئۇ ئىككىسىنى قولى بىلەن

ئۇ  ،بولغاندا يەرگە قوياتتى... نامازنى ئوقۇپ

 «ئىككىسىنى يوتىسىدا ئولتۇرغۇزاتتى.

 نەگېمىدېن سىلغانداېئئانىسىغا نامازدا -بالىالر ئاتا

ھە! نۇرغۇن كىشىلەر ئايالىنىڭ ۋە - ختلىكەب

باللىرىنىڭ ھاياتىدىكى بۇ شەخسى پەرقنى 

يوقاتماقچى بولۇپ، خاتالىشىپ كەتتى. ئۇالر بارلىق 

ندۇرماقچى ئارزۇسىغا بويسۇ-كىشىلەرنى ئۆز

- لەدېجدە نىڭ ئائىلىسىالر. شۇڭا، ئۇۇشىدۇبول

ماجىرا تۈگەپ ئۆتمەيدۇ ھەمدە ئۇالرنىڭ جەمئىيەتتە 

 نەپرەتلىنىدىغان ئادەملىرى تۈگىمەيدۇ...

ئاياللىق تۇرمۇشىدا ھەممىسىنىڭ -ئەر»

قارشى ئوخشاش -مەسىلىلەرگە بولغان كۆز

 (104)«بولمايدۇ.

ىلەن مەۋجۇت ب تەببەھۇم- ھرىېمئائىلە ھاياتى 

- ھرىېمبولۇپ تۇرىدۇ. قانداق كىشى بالىلىرىدىن بۇ 

يوقاتماقچى بولىدىكەن، ئۇ  تنىەببەھۇم

، كۆڭۈلسىزلىكتىن باشقىغا تلىنىشەپرەن

ئاڭلىق، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ  .ۇيدەلمەرىشېئ

                                                           

  .العيش في الزمن الصعب /عبد الكريم بكار ( ـ 104)
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سالىھالرنىڭ يولىغا ئەگەشكەن -ۋە سەلەپ

ي تەجرىبىلىك بىر دادا ھەرگىزمۇ بۇ شەخسى

ماجىرا، ئىختىالپ نۇقتىسىغا - لەدېجپەرقلەرنى 

 تەكمېھالمايدۇ. بەلكى، بۇ پەرقلەرنى ئايالندۇرىۋ

 شەكلەتېيبىلەن تەربىيەلەش ۋە توغرا يولغا 

 ئايالندۇرىدۇ. ەاسىتىسىگۋ

سۈپىتىدە  اسىتىسىۋكۆڭۈل بۆلۈشكە ۋە تەربىيە 

مىسالالرنىڭ بىرى شۇكى،  گىشلىكېتئىشلىتىشكە 

چىرايلىق، ياخشى سۆزلەرنى  ڭرىنىېئلالر نۇرغۇن ئايا

قىلىشىنى ئارزۇ قىلىدۇ. بۇ ئايالالرنىڭ نەزىرىدە باشقا 

ھەرقانداق ئىشالردىنمۇ ئىنتايىن مۇھىمدۇر. ئەر 

چىرايلىق سۆزلەيمەن دەپ، گەپنى كىشى بولسا بۇنداق 

 بولسا سۆزلەشنى، چىرايلىق  پسىلىيەتئۇزارتىپ، 

ەمنىڭ ۋاقتىنى ئالىدۇ ئەرزىمەس، ئارتۇقچە ئىش، ئاد

 قتىالرغاۇنھالبۇكى، ئەر كىشى بۇ ... دەپ قارايدۇ. 

كۆڭۈل بۆلمىگەندە، ئايالنىڭ نەپرەتلىنىشىگە 

 ئۇچرايدۇ.

شۇنىڭدەك، بەزى ئەۋالدالر دادىسىنىڭ ئىشتىن 

قىسىم تاتلىق تۈرۈملەر ۋە بىر قايتقاندا، 

 بىلەن رچانلىقەۋسۇنچۇقالرنى ئالغاچ كىلىشىنى ئوي

، نۇرغۇن ئاتىالر بۇ نەرسىلەرنى ئالغاچ  كىنېلۇ. كۈتىد

ئۇنتۇپ قالىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بالىالرنىڭ  لىشنىېك

 رىنېشكۈتۈشتىكى قايتىشىنى دادىسىنىڭ ئىشتىن 

 ئارزۇلىرى كۆپۈككە ئايلىنىدۇ.



 مۇسۇلمانالرنىڭ ئائىلە فىقھىسى ئائىلە دەستۇرى

 

[175] 

 

بالىالردىكى يەنە بىر شەخسىي ئاالھىدىلىك بولسا،  

.  ۇلىدېكتاماشاغا تولىمۇ ئامراق -بالىالر ئويۇن

ئانىالر بالىالرنىڭ بۇ شەخسىي -، نۇرغۇن ئاتاھتىمالېئ

؛ ئەگەر  مكىنۇمقىزىقىشىغا ھۆرمەت قىلماسلىقى 

ئانىالر بالىالرنىڭ بۇ شەخسىي قىزىقىشىغا -ئاتا

ھۆرمەت قىلمىسا، بۇ قىلمىش بالىالرنىڭ تەربىيە 

 . مكىنۇميولىغا سەلبىي تەسىرلەرنى پەيدا قىلىشى 

پەرقلەرگە كۆڭۈل بۆلۈش  ھەقىقەتەن، بۇ شەخسىي

ئىنتايىن مۇھىم ۋە تولىمۇ ئەھمىيەتلىك بولۇپ، بىز 

 قىلدۇرۇشتا ققىيەرەتجەمئىيىتىنى مۇسۇلمانالر 

مانا بۇ ھايات ۋە  بۇنىڭغا تولىمۇ ئىھتىياجلىقمىز.

ساغالم پىترەت بىلەن بىرگە داۋام قىلىدىغان تەربىيە 

 .رۇاسىتىدۋ
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 ئائىلىدە 

ۋە تۇل  ېتىمالريكى جەھەتتى ەكلىشھەرخىل 

 ئايالالرنى ئازايتىش

ئورنى  ڭرنىەتىملېيھەقىقەتەن، اللەنىڭ نەزىرىدە  

بولۇشقا  پىلېكئاالھىدە يۇقىرى بولۇپ، يىتىمالرغا 

قاقتى سوقتى  تىمالرنىېيقىزىقتۇرىدىغان ھەمدە 

قىلىشتىن ۋە ئۇالرنىڭ ماللىرىنى يەۋىلىشتىن 

ئايەتلەر ۋە  قاتتىق ئاگاھالندۇرىدىغان نۇرغۇنلىغان

 كەلدى.ھەدىسلەر 

إنَّ الَّذيَن يَأُكُلوَن َأْمواَل اليَـَتامى ظُلماا إنَّما  قال تعالى:
يَأُكُلوَن في بُطُونِهْم ناراا َوَسَيْصلوَن سعيراا 

(105) . 

( ناھەق) مۈلكىنى ـ مال يېتىملەرنىڭ قىلىپ زۇلۇم »

 قىيامەت) قورسىقىغا شۈبھىسىزكى، يەۋالىدىغانالر،

 رئۇال بولىدۇ، يەۋالغان ئوتنى( تۇرىدىغان يېنىپ كۈنى

 «كىرىدۇ ( دوزاخقا يەنى) ئوتقا تۇرغان يېنىپ

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
" اْجَتِنبوا السبَع الموبِقاِت قالوا يا رسول الله وما هنَّ قال 

لله إال بالحق ي حرََّم االشِ رُك بالله والسِ حُر وقـَْتُل النَّفِس الت
                                                           

  .النساء ( ـ 105)
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وأكُل الر ِبا وأكل ماِل الَيِتيِم والَتولِ ي يوَم الزَّحِف وَقْذُف 
 (. 106)الُمْحصناِت المؤمناِت الغافَلت"

دىن نەقلى قىلغان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ەيرەرۇھئەبۇ 

 : نەگېدھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق 

گۇناھتىن  لىپ بارغۇچى يەتتە چوڭېھاالكەتكە ئ»

ئۇالر قايسى ؟ دەپ  رەساھابىلدېدى.  -ساقلىنىڭالر!

 رىكېشسورىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: اللەغا 

قىلىش؛ اللە ھارام قىلغان  رلىكەھرىگېسكەلتۈرۈش؛ 

؛ يىشېيبىر جاننى ناھەق ئۆلتۈرۈش؛ جازانە 

؛ قوشۇن ئۇرۇش لىشەۋېي لىنىېم ڭتىمنىېي

قىچىش؛ ئىپپەتلىك قىلىۋاتقاندا جەڭ مەيدانىدىن 

 «بەردى. ابۋجادەپ  پاك ئايالالرغا تۆھمەت چاپالش

قىلىشقا، تۇل ئايالالرنىڭ  پىللىكېبىتىمغا كئىسالم 

چاقىرىدۇ. پەيغەمبەر  لىشقاېئھالىدىن خەۋەر 

فقال رسول الله صلى الله ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ: 
َأَشاَر بالُسبَّابة ا و " أنا وَكافُل الَيِتيم فْي الجنَّة هكذعليه وسلم: 

َنهما شيئاا"   . (107)والُوْسطى وفرََّج بـَيـْ

قىلغۇچى بىلەن جەننەتتە  پىللىكېك تىمغاېيمەن »

مۇشۇنداق بىرگە بولىمەن دەپ، كۆرسەتكەچ بارماق 

                                                           

  .(  البخاري106)
  .البخاري ( ـ 107)
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بىلەن ئوتتۇرا بارماقنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ، بۇ ئىككى 

 «ئارىسىنى ئازراق ئاچتى.بارماقنى 

الَساِعي "النبي صلى الله عليه وسلم:  عن أبي هريرة قال قال
على اأَلْرَملِة َوالمسِكيِن كالُمَجاهد في سبيِل اللِه أْو القائِم 

 .(108) الليل الصَّائِم النَّهار"

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقلى قىلغان  ەيرەرۇھئەبۇ 

:  نەگېدھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق 

غەمخورلۇق قىلغۇچى  تۇل ئايالالرغا، مىسكىنلەرگە»

 چىسىېكاللە يولىدا جىھاد قىلغان مۇجاھىدقا ياكى 

قىيامدا تۇرۇپ، كۈندۈز روزا تۇتقان كىشىگە ئوخشاش 

 «.ۇرىشىدېئئەجىرگە 

ئۈچۈن  ەمېنئىسالم ئەگەر بىز ئۆزىمىزدىن: 

جەمئىيەتتىكى باشقا كىشىلەردىنمۇ بەكراق تۇل 

بۇنچە  غەمخورلۇق قىلىشنى ەرگەتىملېيئايالالرغا، 

قويغان ۋاقتىمىزدا، سوئال قاتتىق تەكىتلەيدۇ؟! دەپ 

بۇالر ئۆزىگە تەمىنات  ، رىشىمىزكىېئشۇنداق جاۋابقا 

، مەسلىھەت يدىغانەكلەتېي، توغرا يولغا  رىدىغانېب

كۆرسىتىدىغان يولباشچىسىدىن ئايرىلىپ قالدى. 

لەنچۈكىدىن ئايرىلىپ قالغان بۇ ئۈچ يۆمانا 

ئەڭ ئاسان بولىدۇ.  تىشىېك غىپېئكىشىلەرنىڭ 

بۇالرنىڭ بەزىسى ئىقتىسادى بولمىغانلىقى 

                                                           

  .البخاري ( ـ 108)
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كەتسە، بەزىسى يولباشچىسى،  غىپېئسەۋەبىدىن 

مەسلىھەتچىسىدىن ئايرىلىپ قالغانلىقى سەۋەبىدىن 

 . ۇتىدېك غىپېئ

 نەگېد تىمېي قىقىيەھشۈبھىسىزكى، 

تۇيغۇسىنى - سېھ ڭپىنچىسىنىۆكمۇسۇلمانالرنىڭ 

 لۋە تۇ رەتىملېيدە ئۇالر بۇ -ۇھەرىكەتلەندۈرىد

ھالبۇكى،   بۆلىدۇ.كۆڭۈل  بەستە-بەسئايالالرغا 

ئايالالرغا كۆڭۈل بۆلۈش بولسا ياخشى  لۋە تۇ تىمالرېي

تولىمۇ  غانۇيرۇب بولۇپ، ئىسالم شەرىئىتى بۇنىڭغا

 ئەھمىيەتلىك ۋە مۇھىم ئىشالردۇر.

ۋە تۇل  تىمالرېي، بۇ يەردە يەنە بىر تۈرلۈك  كىنېل

 ىمتېياكى دادىسى بار تۇرۇپ ي رىېئيالالر باركى، ئۇالر ئا

 ل ئايالالرنىڭ ئورنىغا چۈشۈپ قالغانالردۇر.ۋە تۇ

ھايات كىشەنلىرىگە چۈشۈپ  رىېئدادىسى ياكى »

، ئۇ ئۆلۈكنىڭ ئورنىدا بولۇپ، ئايالى  كىنېلقالغان، 

 «ياكى ئەۋالدلىرىنىڭ ھاياتىغا قىلچە پايدىسى يوق
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 ېتىمالريدىكى ھەرخىل شەكىلدىكى ئىسالم دۇنياسى

 سەۋەبلىرى ېلىشكمەيدانغا ۋە تۇل ئايالالرنىڭ 

ۋە تۇل ئايالالر ئىسالم  تىمالرېيمانا بۇ شەكىلدىكى 

خىل شەكىلدە مەۋجۇت بولۇپ -دۇنياسىدا خىلمۇ

 تۇرماقتا. ئۇالر تۆۋەندىكىچە:

ۋە تۇل ئايالالرنىڭ  تىمېيياكى دادىسى بار تۇرۇپ  رىېئ

 ۋە تۇل ئايالالر.   تىمالرېيۈشۈپ قالغان ئورنىغا چ

ئانىالر  ئەۋالدلىرىنى -ھەقىقەتەن، نۇرغۇنلىغان ئاتا 

نۇرغۇنلىغان قىلىپ قويماقتا... مەسىلەن:  تىمېي

، تاماق يىنېكئانىالر  ئىشتىن قايتقاندىن -ئاتا

، مۇئەييەن ئىقتىسادى لىپالېئ، ئازراق ئارام لىپەۋېي

 تىپېكيەنە بىر ئىشقا  ،شارائىتالرنىڭ نەتىجىسىدە

ئانىالر  ئۇ ئىشلىرىنى تۈگەتكەندىن -قالىدۇ. بۇ ئاتا

ئىككىنچى ئۇخالپ،  لىپېككەچتە قايتىپ  يىنېك

 كۈنىدىكى ئىشلىرىغا تەييارلىق قىلىدۇ... ۋەھاكازاالر.

ئانىالرنىڭ تاماق -، ئائىلە بۇنداق  ئاتا بتىنەۋەسشۇ 

لىنىپ الغۇسىغا ئاييەيدىغان ۋە ئۇخاليدىغان قون

نازارەت  ئائىلىدىكىلەرنىئائىلىدە  قىلىپ، بۇالر

ئىشالرنىڭ  كەندەگېدقىلىش ۋە ئۇالرنى تەربىيەلەش 

ھالبۇكى،  دۇ.بولمايۋاتىبىلەن مەشغۇل  چقايسىېھ
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قۇرئان كەرىم بۇنداق كىشىلەرنى ئاگاھالندۇرۇپ 

  مۇنداق دەيدۇ:

 زقاا َنْحَن ر وأُمْر أهَلَك بالصََّلة واْصطَبر عليها ال َنسأَُلَك
 .   (109)نـَْرزُُقَك والَعاِقبُة للتْقوى

)ئى مۇھەممەد!( ئائىلەڭدىكىلەرنى )ۋە ئۈممىتىڭنى(  »

نامازغا بۇيرۇغىن، ئۆزۈڭمۇ ئۇنى ئادا قىلىشقا 

چىداملىق بولغىن، سەندىن بىز رىزىق تەلەپ 

قىلمايمىز. ساڭا بىز رىزىق بېرىمىز، ياخشى ئاقىۋەت 

 « استۇرپەقەت تەقۋادارالرغا خ

ئىقتىسادى ئىشالر بىلەن مەشغۇل نۇرغۇنلىغان ئەرلەر 

تەربىيە -تەلىملىرىنىڭ ئۆزبولغانلىقى سەۋەبىدىن، 

مەجبۇرىيەتلىرىنى  تۈرلۈكئىشلىرىدىكى 

ل ۋە تۇ تىمالرېيبىر تۈرلۈك  بتىنەۋەسبۇ  ئۇنۇتماقتا...

 ئايالالر مەيدانغا كەلمەكتە.

ۇالر كۈندۈزلىرى تۈركۈمدىكى ئەرلەر باركى، ئ يەنە بىر

ئاخىرقى  ڭچىنىېكبولسا  چىلىرىېكئىشلەيدۇ. 

بىدار  چىنىېكۋاقىتلىرىغىچە دوستلىرى بىلەن 

ئۆيگە قايتىپ كەلگەندە بالىلىرى ئۇخالپ ئۆتكۈزۈپ، 

. ئاياللىرى ئۇنىڭغا ئىنتىزار بولۇپ كۈتۈپ  ۇتىدېك

ئولتۇرىدۇ. بىراق، ئۇالر ئاياللىرىنىڭ ۋە بالىلىرىنىڭ 

خالىمايدۇ. بۇنداق ئەرلەر  لىشنىېسقۇالق ساداسىغا 

                                                           

  .132طه /  ( ـ 109)
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ئائىلىنىڭ ئىقتىسادى چىقىمىنى قامداش بىلەنال 

 چقانداقېھئەۋالدالر بولسا ئاتىسىدىن كۇپايە قىلىدۇ. 

-نازارەت قىلىش ۋە تەلىميوليورۇق، باشقۇرۇش، 

شۇنىڭ بىلەن، بىر بۆلۈك  ...ۇيدەنمەگۆئتەربىيەلەرنى 

 .  ۇلىدېكىققا ۋە تۇل ئايالالر بارل تىمالرېي

يەنە بىر تۈركۈمدىكى ئەرلەر باركى، ئۇالر خىزمەت 

سەۋەبىدىن، ئائىلىسىنى قامداش ئۈچۈن، گۈزەل 

ئايالى ۋە ئەۋالدلىرىدىن ئايرىلىپ ئۈچۈن  چىكىەلېك

ئۇالر ئاياللىرىنىڭ ۋە يىراقتا خىزمەت قىلىدۇ. 

 ھتىياجلىرىنىېئباللىرىنىڭ ئۆزىدىن كۈتىدىغان 

 ئۇنتۇپ قالىدۇ.

ئۇالر كۈندۈزلىرى  يەنە بىر تۈركۈمدىكى ئەرلەر باركى،

ئاخىرقى  ڭچىنىېكبولسا  چىلىرىېكئىشلەيدۇ. 

بىدار  چىنىېككۆرۈپ  رۇوزۋلىېتۋاقىتلىرىغىچە 

ئۆتكۈزىدۇ. بۇالرنىڭ نەزىرىدە ئۆي بىر كىنوخانىغا 

 غىزېئبۇ ھەقتە  ئۇالرغا چكىمېھئايلىنىپ قالىدۇ. 

قويالمايدۇ.  رىغاۇئوتت نىئاچالمايدۇ ۋە مۇھىم ئىشالر

ئەگەر بالىالر گەپ قىلىپ قالسا، بالىالرنىڭ ھالىغا 

 ۋاي...

-ھەقىقەتەن، ئاياللىرىمىز ۋە بالىلىرىمىز پەقەتال مال

ۋە  ەرگەكلەچېكئىچمەك، كىيىم - كەمېيدۇنياغا، 

ئەمەس؛ موھتاج  رگىالەرسىلەنئۇندىن باشقا ماددىي 

- ھرىېمۈشكە، بەلكى، ئۇالر كۆڭۈل بۆلۈشكە، كۆيۈن

ھاياتىنى توغرا يول تەرەپكە باشالشقا، شەپقەتكە، 
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... ئوخشاش  ەرىشكېب، يوليورۇق نازارەت قىلىشقا

 .رۇموھتاجدباشقا تەرەپلەرگىمۇ بەكمۇ 

تەتقىقاتالردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئائىلىسىدىكىلەر 

بىرگە  تىمېقھەپتىدە تۆت  ۇندىمەگېدبىلەن ئاز 

 رىشىدىغانېئسىتىگە پۇر يىشېيئولتۇرۇپ تاماق 

ئىكرام، ھۆرمەتكە -بالىالرنىڭ جەمئىيەتتە ئىززەت

- جىلېئ؛ ئائىلىسىنىڭمۇ رىشىدىغانلىقىېئ

 قويۇلدى. رىغاۇئوتتبولىدىغانلىقىنى...  قئىتتىپا

(110) 

ئەمدى بىز نەزىرىمىزنى بۇ ھەقتىكى بىر بۆلۈك 

 ھەدىسلەرگە ئاغدۇرىمىز:

ول له عنه قال قّبل رس*ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي ال
الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده األقرع بن حابس 
التميمي جالساً. فقال األقرُع إنَّ لْي عشرًة من الولد ما قـَبـَّْلُت 

َمْن "منهم أحداً فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال 
 .ال يـَْرَحم ال يُرحم"

لى قىلىنغان ھەدىستە، نەق دىنەيرەرۈھبۇخارى ئەبۇ 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەقرە ئىبنى ھابىس بىلەن 

بىللە ئولتۇرغاندا، نەۋرىسى ھەسەن ئىبنى ئەلىنى 

                                                           

  .( صناعة القائد / د. طارق سويدان110)
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سۆيگەن ئىدى. : ئەقرە ئىبنى ھابىس مىنىڭ ئون باالم 

.  دىېدبار مەن ئۇالرنىڭ بىرىنىمۇ سۆيمەيمەن 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەقرە ئىبنى ھابىسكە بىر 

)اللەنىڭ مەخلۇقاتلىرىغا( » مۇنداق دېدى. تىپۋېارىق

رەھىم قىلمىغان كىشىگە )اللە تەرەپتىن( رەھمەت 

 «قىلىنمايدۇ.

*وقد روى الترمذي عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى 
دَق "أَلَْن يـَُؤدِ َب الرجُل َوَلَده خير  ِمْن أْن يَتصَّ الله عليه وسلم: 

"   (.111)ِبَصاع 

جابىردىن نەقلى قىلىنغان ھەدىستە تىرمىزى 

بىر : » نەگېدپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق 

ى بىر ئەخالق ئۈگۈتۈش-كىشىنىڭ بالىسىغا ئەدەپ

 «.رۇياخشىراقتسەدىقە قىلغاندىن نەرسە  (112)سا

*وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي 
تصوم النهار ك تقوم الليل و النبي صلى الله عليه وسلم ألم ُأخَبر أن

ُصْم وإنَّ لِنَـْفِسك َحقاا وأِلَْهِلَك حقاا فَ قلت إني أفعل ذلك قال.. 
 وأفطْر، وُقْم َونَْم.

                                                           

  .غريبقال أبو عيسى هذا حديث (  111)
دىرھەم 1112بۇ قەدىمقى ئۆلچەم بىرلىكى بولۇپ، ھىجازلىقالر بۇنى  112

ئۆلچەمدىكى نەرسىگە ئىشلىتەتتى. ھازىرقى دولالرغا باراۋەر كىلىدىغان 

 پۇل بىرلىكى.
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بۇخارى ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمىردىن نەقلى قىلىنغان 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا مۇنداق  ،ھەدىستە

ز قىيامدا تۇرۇپ ناما چىسىېكنىڭ ېمەن س»:  نەگېد

ئوقۇيدىغانلىقىڭدىن ۋە كۈندۈزى روزا 

. مەن شۇنداق  دىېد-تۇتىدىغانلىقىڭدىن خەۋەر تاپتىم

. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم : ... سەندە دىمېدقىلىمەن 

بالىلىرىڭنىڭمۇ ھەققى بار.  -ئۆزۈڭنىڭمۇ، ئەھلى

شۇڭا، سەن بەزىدە روزا تۇتقىن، بەزىدە تۇتمىغىن. 

لىپ، بىر ېئارام ئبىر قىسمىدا ئۇخالپ  ڭچىنىېك

 «دېدى.قىسمىدا نامازمۇ ئوقۇغىن...

ئائىلىسىنىڭ ھەققى ھەرخىل بولۇپ، ئۇالرنىڭ بىرى 

ئائىلىدىكى كىشىلەرنىڭ ھەققىگە رىئايە قىلىش ۋە 

ۋە ئۇنىڭغا نازارەتچىلىك  رىشېبئۇالرغا يوليورۇقالرنى 

 قىلىشتۇر.

ۋە تۇل  رەتىملېيجەمئىيەتتە ھەرخىل سۈرەتتىكى 

ئىنتايىن خەتەرلىك  لىشىېكنىڭ مەيدانغا ئايالالر

ئەھۋال بولۇپ، نۇرغۇن كىشىلەر بۇنىڭغا دىققەت 

مانا بۇ ئەھۋالالر  قىلمايۋاتىدۇ ۋە كۆڭۈل بۆلمەيۋاتىدۇ.

ۋەيران قىلىپ، ئىچكى تەرەپتىن ئائىلىنى 

 نەكىتكېبئايالالر ئارىسىغا -ئائىلىدىكى اللەنىڭ ئەر

القلىرىنى بۇ رەھىم- رەسىل، تەببەھۇم- ھرىېم

ىلە ئەزالىرى ئارىسىدىكى قۇرۇتۇپ تاشالپ، ئائ

ئوتۇنى  تەببەھۇم- ھرىېم اتقانۈۋيۆكيالقۇنجاپ 

 پۈتۈنلەي ئۆچۈرۈپ تاشاليدۇ.
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ئى كەرەملىك رەببىمىز! مەجبۇرىيەتلىرىمىزنى سەن 

رازى بولىدىغان ئەڭ گۈزەل شەكىلدە ئورۇندىشىمىز 

ئۈچۈن، بىزگە ئائىلىمىز ئالدىدىكى 

بىزگە تونۇتقىن!  قىقىيەھيەتلىرىمىزنى مەجبۇرى

 سىپېنئائىلىمىزگە ياخشى مۇئامىلە قىلىشنى 

قىلغىن! بۇنىڭدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 

 قىلغىن! سىپېنسۈننىتىگە ئەگىشىشنى 

رُُكم أِلَْهِله"قال:  رُُكم َخيـْ  الترمذي آمين.  "َخيـْ

 سىلەرنىڭ: »  نەگېدپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق 

ئىچىڭالردىكى ئەڭ ياخشى كىشى ئائىلىسىگە ياخشى 

 ئامىين...!«.. مۇئامىلە قىلغان كىشىدۇر.
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 ادز يولىئۆ غاخاتالىقالر يۈزبەرگەن ئائىلىدىكى

 قىلىشمۇئامىلە 

ئۆز  رغائائىلىدە ئەۋالدالر ياكى ئايالالر قىلغان خاتالىقال

بىرخىل ماھارەت  ،يولىدا مۇئامىلە قىلىش بولسا

ئانىالر بۇنى چوقۇم بىلىشى ۋە بۇ -ئاتابولۇپ، 

مۇكەممەللەشتۈرىشى  ۇخىمېتھەقتىكى تاالنتىنى 

ھەمدە بۇ خاتالىقالرنى ئائىلىنى ۋەيران قىلىدىغان 

سەلبىي كۈچكە ئەمەس، بەلكى، ئائىلە بىناسىنى 

مۇكەممەللەشتۈرىدىغان ئىجابىي كۈچكە  ۇخىمېت

 .  كەرېك شىۇرۇئايالند

بىرى خاتالىق ئۆتكۈزدى دەپ بىز ئەۋالدلىرىمىزدىن 

پەرەز قىلىپ باقايلى! ئۇنداقتا، بۇ خاتالىقالرنى ھەق 

 قىلىشتىكى ئىسالمنىڭ قەدەم باسقۇچلىرى قايسى؟

 ئايالالر ئائىلىسىدە يۈز-ئانىالر، ئەر-ئاتانۇرغۇنلىغان 

بەرگەن ئىشالرنى ھەل قىلىشتا ئىسالمغا مۇخالىپ، 

النماقتا. ئىسالمنىڭ سىرتىدىكى  ئۇسۇلالرنى قول

ئىجابىي تەرەپكە خاتالىقالرنى شۇنىڭ بىلەن بۇ 

ئەگىشىپ، باشقا  ەتىشىگېكئۆزگەرتىشنىڭ يوقاپ 

چىققان  لىپېكچىقماقتا.  لىپېك ۇخاتالىقالرم

خاتالىقالر ئائىلە ئەزالىرىدىكى خاتالىقالرنى  ىېڭي

تۈزىتىش ئۇياقتا تۇرسۇن خاتالىق ئۆتكۈزۈش 
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شۇنىڭ اقتا. نىسپىتىنى نەچچە ھەسسە ئاشۇرم

، چىگىش، ھەل پەككەرۇمبىلەن جەمئىيەتتە 

قىلغىلى بولمايدىغان نۇرغۇنلىغان مەسىلىلەر 

بۇنداق ئاقىۋەتلەرنىڭ مەنبەسى چىقماقتا.  لىپېك

بولسا ئىسالمغا يات بولغان پىرىنسىپالرنى 

 قولالنغانلىقتۇر.

ُبوا ييا أيُّها الَّذيَن آَمُنوا اْسَتجِ اللە بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: 
 للِه وللَرُسوِل إذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحييُكم واْعَلُموا أنَّ اللَه َيُحولُ 

بـَْيَن الَمرِء وقـَْلِبه وأنَّه ِإلَْيه ُتْحَشرون 
(113). 

 سىلەرنى پەيغەمبىرى ئۇنىڭ ۋە ئالالھ! مۆمىنلەر ئى»

 ھاياتقا ئەبەدىي يەنى) تىرىلدۈرىدىغان

 قوبۇل ئۇنى لسا،قى دەۋەت ئىمانغا( ئېرىشتۈرىدىغان

 ئۇنىڭ بىلەن كىشى ئالالھ بىلىڭالركى،. قىلىڭالر

 كىشىنىڭ يەنى) بوالاليدۇ توسالغۇ ئارىسىدا قەلبى

 بەلكى ئەمەس، بويىچە خاھىشى ئىگىسىنىڭ دىلىنى

 قىيامەت(. )قىلىدۇ تەسەررۇپ بويىچە خاھىشى ئۆز

 «يىغىلىسىلەر دەرگاھىغا ئالالھنىڭ سىلەر( كۈنى

 نەگېد«  لما يحييكم »بۇ ئايەتتىكى ئىمام بۇخارى 

سىلەرنى ئىسالھ قىلىدىغان « لما يصلحكم  »ئايەتنى 

 سىگە دەۋەت قىلسا دەپ تەپسىر قىلىدۇ.رنە

                                                           

  .(24(  األنفال )113)
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چاقىرىقىغا پەيغەمبىرىنىڭ  ئۇنىڭ ۋە بىزنىڭ ئالالھ

بەرگەن جاۋابىمىز بولسا، ئىسالھاتقا چاقىرىش، 

ئىسالھ قىلىش پىرىنسىپلىرىنى توغرىالشقا 

مەنىسىدىكى ھاياتقا  قىقىيەھرىش، چاقى

 چاقىرىشتىن ئىبارەت.

ئائىلىدە بىرەر خاتالىق ياكى مەسىلە يۈز بەرگەن 

ئىسالمىي  مۋاقىتتا، دەرھال بۇ خاتالىقالرنى ساغال

پىرىنسىپ بويىچە ھەل قىلىشنىڭ مۇھىم بىر 

 . كەرېكقىسىم پىالنلىرى بولۇشى 

نىڭ ئىسالم بىزگە مۇشۇ خاتالىقالرنى ھەل قىلىش

، بۇ ئىشالرنى  رىپېبپىالنلىرىنى سىزىپ - ەاليىھ

 ەاليىھھەرقانداق ماكاندا  مۇشۇ -ھەرقانداق زاماندا

ئانىالرنىڭ ئالدىغا -بويىچە ھەل قىلىشى ئۈچۈن ئاتا

 تاشالپ بىرىدۇ. 
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ئائىلىدىكى بىر قىسىم مەسىلىلەرنى ئىسالمىي 

بويىچە ھەل قىلىشنىڭ بىر قىسىم پىرىنسىپ 

 ىالنلىرىپ- ەاليىھ

لەرنى بىز بۇيەردە ئائىلىدىكى بىر قىسىم مەسىلى

قىلىشنىڭ بىر  بويىچە ھەلپىرىنسىپ ئىسالمىي 

 قويىمىز. رىغاۇئوتتپىالنلىرىنى - ەاليىھقىسىم 

 قويۇش. رىغاۇئوتتھەقىقەتنى ئەڭ توغرا شەكىلدە -1

نۇرغۇنلىغان كىشىلەر، بولۇپمۇ بالىالر ئۆتكۈزگەن 

نى بىلمەيدۇ ھەمدە ئۇالر خاتالىقلىرىنىڭ ھەجىمى

دەپ ئويلىمايدۇ. شۇڭا،  نەاتىمۋخاتالىشىئۆزلىرىنى 

ئۇالرنىڭ بەزىلىرىنى خاتا قىلىۋاتقانلىقىنى 

قىيىنغا توختايدۇ. بۇنداق ۋاقىتتا، ئەڭ  شەيىبلەئ

خاتالىقنى ئەڭ  ،ياخشى ھەل قىلىش ئۇسۇلى بولسا

قويۇش، بالىالرنىڭ  رىغاۇئوتتتوغرا شەكىلدە 

الرنىڭ ئۇ، تىپۋېلىېئكى پەردىنى كۆزلىرىدى

قىقەت بەلگىلىرىنى زىھنىدىن يوقاپ كەتكەن ھە

... مانا بۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم روشەنلەشتۈرۈش

 مۇئاۋىيە ئىبنى ھەكەمگە قىلغان ئىشالردۇر.

فقد روى اإلمام مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم 
ه وسلم الله علي السلمي قال بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى
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إذ َعَطَس رجٌل من القوم فقلت: يرَحُمَك اللُه فرماني القوُم 
بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما َشأنكم تـَْنظرون إليَّ فجعلوا 
ُتونَنِّي سكتُّ  َيْضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم ُيَصمِّّ
فلما َصلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما 

ال يُت معلماً قَبله وال بَعده أحسُن تعليماً منه فو الله ما نـََهَرني و رأ
لُح فيها "إنَّ هِذه الصَلة ال َيصْ َضَربَني وال َشَتَمني لكنَّه قال: 

شيء  مْن كَلِم النَّاس إنَّما هو التْسبيُح والتكبيُر وقراءُة 
 القرآِن".

مۇسلىم  مۇئاۋىيە ئىبنى ھەكەمدىن نەقلى قىلىنغان 

مەن پەيغەمبەر : نەگېدمۇنداق  ەدىستە، ئۇھ

ئەلەيھىسساالم بىلەن ناماز ئوقۇۋاتقاندا، بىر كىشى 

 اللە ساڭا« يرَحُمَك اللُه  »، مەن ئۇنىڭغا ىدىۋرىۈشكۈچ

. شۇنىڭ بىلەن كىشىلەرنىڭ دىمېدرەھمەت قىلسۇن 

ڭ كۆزى ماڭا تىكىلدى. مەن: ۋاي نىھەممىسى

ەممىڭالر ماڭا ھ مىشقاېنبولدى؟!  ەمېنسىلەرگە 

. ئۇالر بۇ سۆزلىرىمنى ئاڭالپ، دىمېدقارايسىلەر 

باشلىدى. مەن ئۇالرنىڭ  ھەممىسى يوتىسىغا ئۇرۇشقا

ئۈچۈن قىلغان بۇ  مۇشۇرۇت نىڭ شۇكېم

ھەرىكەتلىرىنى كۆرۈپ گەپ قىلماي شۇك تۇردۇم. 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم نامازنى ئوقۇپ بولغاندا، 

بولسۇن.. مەن بۇنداق ياخشى  ئانام ئۇنىڭغا پىدا-)ئاتا

كىشىنى بۇندىن بۇرۇنمۇ  رىدىغانېبتەربىيە -تەلىم
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ماڭا كۆرمىدىم.( ئۇ  ۇيىنمېككۆرمىگەن؛ بۇندىن 

قوپاللىق بىلەن كايىپمۇ كەتمىدى، ئۇرمىدى، 

پ قىلىشقا بولمايدۇ. ەتىللىمىدى. دېدىكى: نامازدا گ

بەلكى، نامازدا تەكبىر، تەسبىھ، قۇرئان تىالۋىتىال 

 «دېدى...-قىلىنىدۇ

بۇ ۋاقىتتا نامازدا گەپ قىلىش توغرا  خىېتمۇئاۋىيە 

پەيغەمبەر  بولمايدىغانلىقىنى بىلمەيتتى.

ئەلەيھىسساالممۇ مۇئاۋىيە قىلغان بۇ خاتا ئىشالرغا 

پەيغەمبەر بىراق، . المىدىۋسىلىېئ

ئەلەيھىسساالمنىڭ توغرا ئۇسۇلى بولسا، ھەقنى ئەڭ 

قويۇش؛ كايىماستىن،  ارىغۇئوتتتوغرا شەكىلدە 

ماالمەت قىلماستىن، تىللىماستىن كىيىنكى 

ئىشالرنى بايان قىلىش  گىشلىكېتقىلىشقا  تىمداېق

 ئىدى. 

خۇالسە قىلىپ ئىيتقىنىمىزدا، ئائىلىدىكى ئەزاالر 

 رىپېبسە ياكى خاتالىق يۈز ئارىسىدا بىرەر ھادى

بۇنىڭ ئەڭ توغرا ئۇسۇلى بولسا، ھەقنى ئەڭ قالغاندا، 

 كىشىنى نقويۇش؛ خاتاالشقا رىغاۇئوتتوغرا شەكىلدە ت

؛ ئۇنىڭ كاللىسىدىن  شەكلەتېي يولغا توغرا

ئارىلىشىپ ئۇنتۇلۇپ كەتكەن ياكى باتىل بىلەن 

 كەتكەن ھەقىقەتلەرنى ئەسلىتىش الزىم.

خاتالىقالرنى ئۆز ھەجىمىدىن ئاشۇرۇپ مۇبالىغە -1

  كەرېكقىلماسلىق 
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زبەرگەن خاتالىقالرنى ئۆز نۇرغۇن كىشىلەر ئائىلىدە يۈ

ھەجىمىدىن زىيادە ئاشۇرۇپ مۇبالىغە قىلىدۇ. بۇ 

خاتالىقالرنى مۇبالىغە كىچىك ئائىلىدىكى 

-ئاتا چۈنكى، بۇ  قىلغانلىقىنىڭ نەتىجىسىدۇر.

بۇ بالىالردا ئانىالرنىڭ بۇنداق قىلىشقا ئەرزىمەيدۇ.  

، ھتىمالېئنۇرغۇن پىسخىكا مەسىلىلىرىنى؛ 

كەلتۈرۈپ ى قااليمىقانچىلىقالرنى بىرقىسىم روھ

 . مكىنۇمچىقىرىشى 

ئاۋاز قوشۇشتا خاتالىشىپ چاقىرىقىغا ئانىسىنىڭ 

كەتكەن جۇرەيجنىڭ قىسسىدە، ئانىسى ئۇنىڭ 

كىچىككىنە خاتالىقى ئۈچۈن ئۇنىڭغا بەد دۇئا قىلدى.  

 )قاغىدى.( 

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
ة  يَتكلْم في المْهِد إال  ثَلث "لمْ الله عليه وسلم قال: صلى 

 ِعْيسى، وكاَن في بَني إسرائيل رجل  يُقاُل له ُجَرْيج كاَن ُيصلِ ي
ِمْتُه جاءْته أمُّه فدَعْته فقاَل ُأِجيُبها أو ُأصلي فقالْت اللَّهمَّ ال تُ 

عرََّضْت تحتى تُرِيَهُ ُوَجوَه الُموِمسات وكاَن ُجريج  في َصْوَمعته ف
دْت لُه امرأة  وكلَّمْته فأَبى فأتْت راعياا فأْمكنْته مْن نْفسها فَولَ 
بُّوه غَلماا فقالْت مْن ُجريج فَأَتـَْوه فَكسُروا َصْومعَته وَأْنزُلوه َوسَ 
ي فـََتوضأ َوَصلَّى ثُمَّ أَتى الغَلَم فقال مْن أبُوَك يا غَلمُ قال الراعِ 

  هب  قاَل اْل إالَّ مْن ِطْين....".قاُلوا نَبني َصوَمعَتك مْن ذَ 
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 رىۋايەت ئەنھۇدىن رەزىيەلالھۇ ھۈرەيرە ئەبۇ»

 ئەلەيھى سەللەلالھۇ رەسۇلۇلالھ ،قىلىنىدۇكى

 تېخى ،كتىكى ۋاقتىدابۆشۈ: دېگەن مۇنداق ۋەسەللەم

 ،قىلدى سۆز باال ئۈچ پەقەت تۇرۇپ چىقماي تىل

 ئوچۇق ئايەتتە بۇ) ،ئەلەيھىسساالم ئىيسا ،بىرسى

 ئىچىدە لئىسرائى بەنى ئىككىنچىسى ،(لەنگەنسۆز

 ئۇنىڭ ،ئىدى بار ئابىد بىر ئىسىملىك جۇرەيىج

 ،چاقىردى ئۇنى ،كېلىپ ئانىسى نىسىغاتخائىبادە

 ئانىسى ئوقۇۋاتقاندا ناماز نەپلە دىنىدا ئۇالرنىڭ گەرچە)

 بىزنىڭ بۇ ،بولسىمۇ دۇرۇس بېرىش جاۋاب چاقىرسا

 ئۇ( ئەمەس دۇرۇس ،ىقالد ئەمەلدىن دىنىمىزدا ئىسالم

 دەپ ؟ئوقۇۋېرەيمۇ نامازنى ياكى ؟بېرەيمۇ جاۋاب ئانامغا

! ئالالھ ئى ئانىسى بىلەن شۇنىڭ. تۇردى نامازغا

 كۆرسەتمىگىچە يۈزىنى پاھىشۋازنىڭ زىناخور ئۇنىڭغا

 زىنا ئەگەر) ،قىلدى دۇئا دەپ ئۆلتۈرمىگىن ئۇنى

 جۇرەيج ،(ساالتتى قىلىپ بولسا قىلغان دۇئا قىلىشقا

 ،ئىدى كەپىسىدە ئۈستىدىكى تاغ قىلىدىغان ئىبادەت

 سۆز تەڭلەپ ئۇنىڭغا ئۆزىنى ،كېلىپ ئايال بىر

 ئاندىن ،ئۇنىمىدى قورقۇپ ئالالھدىن جۇرەيىج ،قىلدى

 ،كېلىپ قېشىغا پادىچىنىڭ جايدىكى شۇ ئايال ئۇ

 ئاندىن ،قىلدى زىنا يەنى ،بەردى تۇتۇپ ئۆزىنى ئۇنىڭغا

 باال بۇ ۋە ،قويدى ۇغۇپت بالىنى ئوغۇل بىر ئۇ

 ،كېلىپ جامائەتلەر ،دېدى بالىسى جۇرەيىجنىڭ

 ئۇنى ،چېقىۋەتتى نىسىنىتخائىبادە جۇرەيىجنىڭ

 ،قىلدى سازايى ،ئەيىبلەپ ،تىلالپ ،چۈشۈرۈپ تاغدىن

 بالىنىڭ ،ئوقۇپ ناماز ،ئېلىپ تاھارەت جۇرەيىج
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 دادام: باال ،دېدى ؟كىم داداڭ ،غۇالم ئى ،كېلىپ قېشىغا

 قىلىپ سۆز بالىنىڭ كىچىك بۇ مانا) ،دېدى پادىچى

 ئاندىن( ئىدى ئاقلىشى جۇرەيىجنى ئابىد ،ئەۋلىيا

 كەپەڭنى قىلىدىغان ئىبادەت سېنىڭ بىز ،ئۇالر

 اليدىن ،ياق: ئۇ ،دېدى بېرەيلى سېلىپ ئالتۇندىن

 بەنى ،بولسا باال قىلغان سۆز ئۈچىنچى ،دېدى سااليلى

 بۇ ،تىۋاتاتتىئېمى بالىسىنى ،ئايال بىر ئىلدىنئىسرا

 كىيىملىرى ،تلىكۋەھەي گۈزەل يېنىدىن ئايالنىڭ

 ئى: ئايال ،ئۆتتى كىشى ئاتلىق بىر قامەتلىك ،ئالىي

 باال ،دېدى قىلساڭ كىشىدەك مۇشۇ باالمنى! ئالالھ

 كىشىگە ئاتلىق ،قويۇپ ئەمچەكنى ئېمىۋاتقان ،شۇئان

 كىشىدەك ئۇ مېنى ،ئالالھ ئى ،قىلىپ ئالدىنى

 ئاندىن ،باشلىدى ئېمىشكە اندىنئ ،دېدى قىلمىساڭ

 ،ئۆتۈپ يېنىدىن چۆرىنىڭ دېدەك بىر ئايال بۇ كېيىن

 يەنە باال ،دېدى قىلمىساڭ بۇنىڭدەك باالمنى ،ئالالھ ئى

 مۇشۇ مېنى ،ئالالھ ئى ،قويۇپ ئەمچەكنى ئېمىۋاتقان

 ،دېدى ؟ئۈچۈن نېمە ئانىسى ،دېدى قىلساڭ دېدەكتەك

 ،بولسا شىكى ئاتلىق ئاۋۇ: ئانىسىغا باال كىچىك

 ،دېدەك بۇ ،بىرىدۇر زومىگەرلەردىن ،زالىم ،زۇلۇمكەش

 زىنا ،قىلدى ئوغرىلىق بۇنى كىشىلەر ،بولسا چۆرە

 قىلمايدۇ بىرىنى ھېچ ئەمەلىيەتتە ، دېيىشىدۇ قىلدى

 1616 – مۇسلىم ،ھەدىس 7111 – بۇخارى. دېدى

 بەيھەقىمۇ ،ھەدىس 9916 – ئەھمەد ،ھەدىس

 «.سەھىھ ،توپلىغان
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خاتالىقى  ەكىچىككىنەيجنىڭ بۇ ھادىسىدە جۈر مانا

ئۆزىنى تۇتالماي، ،  تىپېكچوڭ كۆرۈنۈپ  ئانىسىغا

  ارشى بەد دۇئا قىلدى.وغلىغا قئ

اْل َتْدعوا "ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: 
على َأنـُْفسكم والْ َتْدُعوا على َأْوالدِكم والْ َتْدعوا على َخَدِمكم 

اعةا عوا على َأْمواِلكم ال تُواِفُقوا مَن اللِه تبارَك وتعالى سواْل َتدْ 
 . (114)نِْيَل فيها عطاء  فـََيْسَتجيُب لكْم"

جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقلى قىلغان ھەدىستە 

سىلەر : » نەگېدپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق 

ئۆزۈڭالرنىڭ زىيىنىغا بەد دۇئا قىلماڭالر! سىلەر 

رنىڭ زىيىنىغا بەد دۇئا قىلماڭالر! سىلەر بالىلىرىڭال

خىزمەتچىلىرىڭالرنىڭ زىيىنىغا بەد دۇئا قىلماڭالر! 

مۈلۈكلىرىڭالرنىڭ زىيىنىغا بەد دۇئا -سىلەر مال

قىلماڭالر! اللە دۇئالىرىڭالرنى ئىجابەت قىلىدىغان 

شۇنداق بىر سائەت باركى، بۇ ۋاقىتقا زىيىنىڭالرغا 

لتۈرۈپ قويماڭالر! توغرا ىلغان بەد دۇئا توغرا كەق

، بۇ بەد دۇئالىرىڭالر ئىجابەت بولۇپ قالسا لىپېك

 «. ۇتىدېك

بىزنىڭ جەمئىيىتىمىزدە ئائىلىدە يۈزبەرگەن 

خاتالىقالرنى ئۆز ھەجىمىدىن زىيادە ئاشۇرۇپ مۇبالىغە 

                                                           

 أبو داود عن جابر بن عبد الله.(  114)
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 بىر بالىسىمەسىلەن:  قىلىدىغان ئىشالر بەك كۆپتۇر.

ئۇنى قاتتىق ن بەرمىگەنلىكى ئۈچۈ ابۋجاچاقىرغاندا 

.. بىر ئانا قىزىغا ئايالالر مەسىلىسى ھەققىدە ئۇرىدۇ.

قۇالق سالمىغانلىقى ئۈچۈن  ،قىلسانەسىھەت 

 ..قىزىدىن مۇناسىۋىتىنى ئۈزىدۇ.

ھەرىكەتلەر ۋە ئۇنىڭغا ئوخشاش -مانا بۇ خاتا ئىش 

خاتا ئۇسۇلالر ئائىلىدىكى خاتالىقالرنى ھەل قىلىش 

  شتۇرۇپ قويىدۇ.قىيىنال ۇخىمېتيوللىرىنى 

رىكەتلەر بەك كۆپ ھازىرقى زاماندا بۇنداق خاتا ئىش ھە

ئائىلىمىزدىكى كىشىلەردە يۈز بەرگەن  . بىز ۇاتىدۇۋبول

خاتالىقالرنى بەك يۆگەپمۇ كەتمەي ياكى بەك 

مۇبالىغىمۇ قىلىۋەتمەي ئەينەن يولىدا ھەل قىلىش 

ئانىالر قىزلىرىنىڭ -. مەسىلەن: بەزى ئاتا كەرېك

ئەتكە خىالپ كىيىملەرنى كىيىپ، سىرتقا شەرى

چىقىپ كىتىۋاتقانلىقىنى كۆرسە كۆرمەسكە سالىدۇ 

دەپ -بولمايدۇ ەمېچنېھياكى كىچىك ئەمەسمۇ؟! 

ئەسلى ھەجىمىدىن خاتالىقنى بۇنداق 

كىچىكلىتىپ، ئۇنىڭغا مۇناسىپ ئۇسۇلدا نەسىھەت 

قىلمايدۇ... بۇمۇ ئوخشاشال خەتەرلىك ئىش بولۇپ، 

بۇ خاتالىق  ،وغرا ئۇسۇلدا تۈزەتمىگەندەۋاقتىدا ت

 ... ۇتىدېكيوغىناپ  ۇخىمېت

 لىشېسبەزىبىر كىچىك خاتالىقالرنى بىلمەسكە -7

 . كەرېك
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 لىشېسبەزىبىر كىچىك خاتالىقالرنى كۆرمەسكە 

ئىسالھات خىزمىتىدىكى مۇھىم بىر ماھارەتلەرنىڭ 

بۇ ئۇسۇل پەقەت ئائىلىدىال ئەمەس، بەلكى، بىرىدۇر. 

ق تۇققانالر ۋە دوست بۇرادەرلەر ئارىسىدىمۇ ئۇرۇ

 قوللىنىلىدۇ. 

 لىشېسماھىيەتتە، خاتالىقالرنى بىلمەسكە 

خاتالىقالرنى قىلغان كىشىنى خىجىل : گىنىمىزېد

قىلىپ،  مىدۈئقىلماي، ئىسالھ قىلىشنى 

 ىلىشنېسنۇقسانالرنىڭ بەزى تەرەپلىرىنى كۆرمەسكە 

 كنلىەگېدداق كۆرسىتىدۇ. بۇنىڭ پايدىسى شۇكى، بۇن

خاتالىققا كۆز يۇمۇپ، ئۇنىڭ جىنايەت پاتقىقىغا 

قىزىقتۇرۇشنى كۆرسەتمەيدۇ.  تىشىغاېپ ۇخىمېت

نى خاتا قىلغان بالىالرئانىالرنىڭ -بەلكى، بۇ ئاتا

اپىق ئۇسۇل پۇرسەتتە، مۇۋ اپىقۇۋمخىجىل قىلماي، 

بالىلىرى قىلىپ،  مىدۈئئىسالھ قىلىشنى بىلەن 

گۈزەل ئەخالقىنىڭ بىر ئالدىدا ياشايدىغان 

مانا بۇ  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر نامايەندىسىدۇر. 

سىيىپ قويغاندا قولالنغان  ەسچىتكەمئەئرابى 

 ئۇسۇلدۇر.

فقد روى البخاري عن أبي هريرة أن أعرابيا بال في المسجد 
فثار إليه الناس ليقعوا به فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 

 ْهرِيقوا على بـَْوِله َذنُوبَاا مْن ماء أو سَجَل من"َدُعوه وأَ وسلم: 
قد ذكر الله و  ماء فإنَّما بُعثتم ُميَّسرين ولْم تـُْبعثوا ُمَعسِ رين"
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فـََعرََّف  أدب اإلعراض والتجاهل في سورة التحريم بقوله:
  .بـَْعَضُه َوَأْعَرَض عْن بـَْعض

ۇ ئبۇخارى ئەبۇ ھۈرەيرىدىن نەقلى قىلىنغان ھەدىستە، 

سىيىپ  ەسچىتكەمبىر ئەئرابى  : نەگېدمۇنداق 

قويغاندا، ھەممە كىشى ئۇنىڭغا قارشى قوزغىلىپ 

ئۇالرغا  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمبۇ ۋاقىتتا  كەتتى.

قويۇپ بىرىڭالر! سىيگىلى ئۇنى »مۇنداق دېگەن: 

سۇ تۆكۈڭالر. چۈنكى،  كەلېچئۇنىڭ سۈيدۈكىگە بىر 

ۋەتىلگەن. ھەرگىزمۇ سىلەر ئاسانالشتۇرش ئۈچۈن ئە

 «تەسلەشتۈرۈش ئۈچۈن ئەۋەتىلمىگەن.

 رسول مع المسجد في نحن بينما: قال  مالك بن أنس عن
 صحابأ فقال المسجد، في يبول فقام أعرابي، جاء إذ  اللَّه

 وه،تزرم ال: )) اللَّه رسول قال: قال َمْه، َمه:  اللَّه رسول
: لـه قالف دعاه  هاللَّ  رسول إن ثم بال، حتى فتركوه ،((دعوه
 وال البول، هذا من لشيء تصلح ال المساجد هذه إن))

 كما أو ،((القرآن وقراءة والصَلة اللَّه، لذكر هي إنما القذر،
 . اللَّه رسول قال

 عليه فشن ه ماء من بدلو فجاء القوم من رجَلا  فأمر: قال
 بىز»دەيدۇ:  مۇنداق ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ ئەنەس»

 بىرلىكتە بىلەن ھىسساالمئەلەي پەيغەمبەر

 ئەرەب سەھرالىق بىر چېغىمىزدا مەسچىتتىكى
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. باشلىدى سىيىشكە ئىچىگە مەسچىتنىڭ كېلىپ،

 :ئۇنىڭغا ساھابىلىرى ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر

 پەيغەمبەر. دېيىشتى! توختا! ھەي توختا،»

 نسىيىشتى ئۇنى» ئارىلىشىپ ئىشقا ئەلەيھىسساالم

 .دېدى «بولمىسۇن كارىڭالر ەنبىل ئۇنىڭ توسماڭالر،

 ئىختىيارىغا ئۆز ئۇنى ساھابىلەر بىلەن شۇنىڭ

 قىلىپ ئادا ھاجىتىنى كىشى ئۇ. قويۇۋەتتى

 ئۇنى ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر كېيىن بولغاندىن

 ۋە سۈيدۈك مەسچىتلەر بۇ: » ۋە چاقىردى يېنىغا

 زىكىر ئالالھنى پەقەت ئەمەس، ئۈچۈن نىجاسەت

 قىلىش تىالۋەت قۇرئان ۋە قۇشئو ناماز قىلىش،

 بىرىنى جامائەتتىن ۋە دېدى «ياسالغان ئۈچۈنال

 بىر دەرھال كىشى ئۇ ئاساسەن بۇيرۇققا بۇيرىدى،

 ئۈستىگە سۈيدۈكنىڭ ئەكېلىپ، سۇ چېلەك

 «.تۆكۈۋەتتى

باشقىالرنىڭ خاتالىقىنى يۈزىگە اللە سۈرە تەھرىمدە 

 لىشۋېكىرىقىياپەتكە  نسالماسلىق ۋە بىلمىگە

فـََعرََّف بـَْعَضُه َوَأْعَرَض عْن مۇنداق دەيدۇ:  ھەققىدە
 بىرىگە ئاياللىرىدىن پەيغەمبەر ۋاقتىدا ئۆز».بـَْعض

 ئىدى، ئېيتقان يوشۇرۇن سۆزنى بىر( ھەفسەگە يەنى)

 قويغان، ئېيتىپ( ئائىشەگە) ئۇنى( ھەفسە يەنى) ئۇ

 ئاشكارىالنغانلىقىنى سىرنىڭ بولسا ئالالھ

( پەيغەمبەر يەنى) ئۇ چاغدا، ىلدۈرگەنب( پەيغەمبەرگە)

 ئاشكارىالپ( ھەفسە يەنى) ئۇ( ھەفسەگە) ئۇنىڭغا
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 يۈزىگە يەنى) ئېيتتى بەزىسىنى سۆزلەرنىڭ قويغان

 يۈزىگە يەنى) ئېيتمىدى بەزىسىنى(. سالدى

 ئاشكارىالپ سىرنى ئۇنىڭغا پەيغەمبەر(. سالمىدى

(: ھەفسە يەنى) ئۇ چاغدا، ئېيتقان قويغانلىقىنى

: پەيغەمبەر دېدى، «قىلدى؟ خەۋەر كىم ساڭا بۇنى»

 ھەممىدىن تۇرغۇچى، بىلىپ ھەممىنى( بۇنى) ماڭا»

سۈرە  «دېدى «قىلدى خەۋەر ئالالھ خەۋەردار تولۇق

 ئايەت.-7تەھرىم 
 مىيۇئومخاتالىقنى  كىنايىلىك سۆزلەر بىلەن -1

  قويۇش. رىغاۇئوتتشەكىلدە 

 ىر ياكى بىر قانچەبالىالرنىڭ قىلغان خاتالىقلىرىنى ب

؛ بۇ قويۇش رىغاۇئوتتكىشىنىڭ خاتالىقى شەكلىدە 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلىرىنى 

ئۇسۇل بولۇپ، ئۇ بەزى خاتالىقالرنى  نەلىگەربىيەت

شەكىلدىكى سۆزلەر بىلەن  مىيۇئومكىنايىلىك 

مەسىلەن: ئۇ مۇنداق دەيتتى. قوياتتى.  رىغاۇئوتت

مۇنداق خاتا ئىشالرنى  ۇ...بولغاند ەمېنكىشىلەرگە 

... مۇنداق بولغاندۇ ەمېن؟! كىشىلەرگە قىلىۋاتىدۇ

 ؟!خاتا ئىشالرنى قىلىۋاتىدۇ 

فقد روى البخاري عن عائشة أنها قالت صنع النبي صلى الله 
لى عليه وسلم شيئاً فرخص فيه فتنَـزَّه عنه قوم فبلغ ذلك النبي ص

 يتنَـزَّهون باُل أقوام   "ماالله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال 
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عن الشيء أْصنَـُعه فوالله إنِ ي ألعَلُمهم بالله وَأَشدَّهم َله 
 َخْشية".

بۇخارى ئائىشە ئانىمىزدىن نەقلى قىلىنغان ھەدىستە، 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر نەرسە :  نەگېدئۇ مۇنداق 

 تەخسۇرياسىدى. ئاندىن ئۇنى كىشىلەرگە ياساشقا 

ئۇنى ياساشتىن ئۆزىنى تارتتى. مانا كىشىلەر قىلدى. 

 تىپېيبۇ ئەھۋالالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا 

كىشىلەرگە خۇتبە سۆزلىدى. ئۇ اللەغا ئۇ كەلگەندە، 

 مۇنداق دېدى:  يىنېك يتقاندىنېئسانا -ھەمدۇ

بولغاندۇ ؟! ئۇالر مەن ياسىغان  ەمېنكىشىلەرگە  »

ەن اللە بىلنەرسىلەرنى ياساشتىن ئۆزىنى چەتكە ئاپتۇ. 

قەسەمكى، مەن اللەنى ئۇالردىنمۇ بەكراق بىلىمەن. 

 «مەن... اللەدىن ئۇالردىنمۇ بەكراق قورقىمەن 

وروى اإلمام أحمد في مسنده عن قتادة أن أنساً حدَّثهم أن النبي 
ي ما باُل أقوام  يَرفـَُعون أبَصاَرهم فصلى الله عليه وسلم قال: 

 َذِلك أو "لَيَـْنتُهنَّ عنْ ال: قال فاشتد في ذلك حتى قصَلتِهم. 
 لَُتْخَطَفنَّ أْبَصارهم". 

نەقلى قىلىنغان ھەدىستە،  ئىمام ئەھمەد قەتادەدىن

:  نەگېدمۇنداق  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم

ۆزلىرىنى بولغاندۇ؟! ئۇالر  نامازدا ك ەمېنكىشىلەرگە »

)يەنى، نامازدا ئاسمانغا  ۇاتىدۈۋرۈتۆكيۇقىرىغا 
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 ۇخىمېتدى. ئۇالر بۇ قىلمىشىنى قاراۋاتىدۇ( دې

داۋامالشتۇرغاندا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم : كىشىلەر 

بۇ خاتالىقىدىن توختايدۇ.. ياكى بولمىسا ئۇالر 

 «كۆزلىرىدىن ئايرىلىپ قالىدۇ... 

مانا بۇ ھەدىسلەر ۋە ئۇندىن باشقا ھەدىسلەردە 

 غارىۇئوتتئىسمىنى ئاتاپ تۇرۇپ  ەاسىتۋبىخاتالىقالر 

تۇيغۇسىغا - سېھلماستىن، بەلكى، ئىنساننىڭ قويۇ

 ، مۇئەييەن بىر كىشىگە قاراتماستىن،ئازار بەرمەستىن

 قويۇلغان.  رىغاۇئوتتشەكىلدە  مىيۇئوم ، لەجمۈم

بىزمۇ ئائىلىمىزدە بۇ ئۇسۇلالرنى قوللىنىشقا 

 ھە؟!-موھتاجمىز  نەگېمىدېن
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بەرگەن خاتالىقالرنى ھەل قىلىشتا  ۈزي ەئائىلىد

ىئەتنىڭ كۆرسەتمىلىرىگە تايانماسلىقتىن شەر

 چىقىدىغان ئاقىۋەتلەر ېلىپك

يۈز بەرگەن خاتالىقالرنى ھەل قىلىشتا ئائىلىدە 

 شەرىئەتنىڭ كۆرسەتمىلىرىگە تايانماسلىق بىزگە

 ئۇالر : ۇلىدېكلىپ ېنۇرغۇنلىغان ئاۋارىچىلىقالرنى ئ

 تۆۋەندىكىچە:

قىلىشتا ئائىلىدە يۈز بەرگەن خاتالىقالرنى ھەل -1

شەرىئەتنىڭ كۆرسەتمىلىرىگە تايانمىغاندا، ئائىلىدە 

كۆپىيىپ، مۇرەككەپلىشىپ،  ۇخىمېتخاتالىقالر 

ئاخىردا ئائىلىنى ۋەيران قىلىدىغان سەلبىي كۈچكە 

 ئايلىنىدۇ.

ئائىلىدە يۈز بەرگەن خاتالىقالرنى ھەل قىلىشتا  -1

شەرىئەتنىڭ كۆرسەتمىلىرىگە تايانمىغاندا، 

ەردە بىر پ نىڭ ئالدىدا ئانىالر-ى تۈزەشتە ئاتاخاتالىقالرن

 لىپ قالىدۇ. ېق

ئائىلىدە يۈز بەرگەن خاتالىقالرنى ھەل قىلىشتا -7

بالىالر  ،شەرىئەتنىڭ كۆرسەتمىلىرىگە تايانمىغاندا

ئانىسىنىڭ -. چۈنكى،  ئاتا ۇتىدېكھاياسىزلىشىپ 

چىپ تاشلىنىپ ېبارلىق خاتالىقى ئئۇالرنىڭ ئالدىدا 

 نەپسىشۇنىڭ بىلەن ئۇالر سىقىلماستىن  . ۇتىدېك

 ... ۇتىدېك رىلىپېبخاھىشلىرىغا 
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ئائىلىنىڭ سىرتقى دۇنيا بىلەن بولغان 

 مۇناسىۋەتلىرى

  بولۇش  نەرىسمېھئائىلىنى قوغداشقا قاتتىق 

  سىرتقى ئاالقىلەردە نورمال بولۇش 

 بىرى بىلەن تونۇشۇش-ئۆز ئارا بىر 

  ،ھسانېئبىر بىرىگە ياخشىلىق قىلىش 

 ئورنىتىشقىلىش، مۇناسىۋەت 

، ھتىياجلىرىېئئائىلە خاس سۈپەتلىرى، خاس گەرچە 

خاس ئاالھىدىلىكلىرى بولغان مۇستەقىل 

باشقا مەۋجۇتلۇق بولسىمۇ، بىراق، ئائىلە يەنە 

چوڭ بىر  ،بىلەن قوشۇلۇپ رەخسلەشئائىلىلەر ۋە 

چۈنكى، بۇ ئائىلە  جەمئىيەتنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

يدانلىرىدا يالغۇز ياشىيالمايدۇ. بەلكى، ھايات مە

مۇھىتنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ ياكى  تراپىدىكىەئ

ۆرسىتىدۇ. شۇنىڭ مۇھىتقا تەسىر ك تراپىدىكىەئ

 بىر بىرىدىن تەسىر قوبۇل قىلىدۇ. بىلەن بۇ ئائىلە

-سىرتقى ئاالقىلىرىنى قائىدە ڭئائىلىنىئىسالم 

ستىن پىرىنسىپ بەلگىلىمەستىن، كۆرسەتمە بەرمە

چۈنكى، ئائىلە  ئۆز خاھىشىغا تاشالپ قويمايدۇ.

بولۇپ، ئۇنى قورغانى ئىسالم ئۈممىتىنىڭ تۇنجى 

ياخشى مۇھاپىزەت قىلىش ھەمدە ئۇنىڭ ھەرقانداق 
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ئىسالم ئۈممىتىگە زىيان يەتكۈزىدىغان يوچۇق  ەرىدېي

 . كەرېكقالماسلىقى 

ئائىلىنىڭ سىرتقى دۇنيا بىلەن بولغان ئاالقىسى بەك 

-، رەڭگارەڭ  ئاالقە لەجمۈمرەككەپ، مۇ

-سىۋەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ ئاالقە ئەرمۇنا

ئايالنىڭ ھەربىرىنىڭ ئائىلىسى بىلەن بولغان 

ئاالقىدىن باشالپ، ئەۋالدالرنىڭ ئانىسى تەرەپتىكى تاغا 

ا تاغ-تاغا ئاچىلىرى، ئاتىسى تەرەپتىكى تاغا ئاكا-ئاكا

رى بىلەن بولغان ئاچىلىرى ۋە ئۇالرنىڭ بالىلى

 ماڭىدۇ. ىيىپېڭكمۇسىۋەتلىرىگىچە 
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ئائىلىنىڭ سىرتقى دۇنيا بىلەن بولغان ئاالقىسىدا 

 قوللىنىدىغان ئۇسۇلالر

ئائىلىنىڭ سىرتقى دۇنيا بىلەن بولغان ئاالقىسى 

 : كەرېكتۆۋەندىكى سۈپەتلەرگە ئىگە بولۇشى 

 بولۇش. نەرىسمېھقوغداشقا قاتتىق  ئائىلىنى-1

ننىڭ ھاياتىدا قىلىدىغان تۇنجى مۇسۇلما

ئىشلىرىنىڭ بىرى ئائىلىسىنى قوغداشقا قاتتىق 

 . كەرېكبولۇشى  نەرىسمېھ

شۇكى، ئۇ ئائىلىنىڭ  نلىكەرىسمېھبۇ خىل  

سىرتقى دۇنيا بىلەن بولغان ئاالقىسى جەريانىدا 

 نۇرۇيوشئائىلىگە خىلمۇخىل ناچار ئىللەتلەرنىڭ 

كۆڭۈل  سىڭىپ كىرىشىنى توسۇش، ئائىلىگە

 لىشتىنۇۋېرۇقتۇيبۆلۈش، ناچار ئىللەتلەرنى 

ۇڭا، ش ئەنسىرەش قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

 نەرىسمېھمۇسۇلمان ئائىلىسىنى قوغداشقا قاتتىق 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزنى  . كەرېكبولۇشى 

 شۇنداق قىلىشقا بۇيرۇغان.

 على "اْحِرصْ ال:ولقد أمرنا رسول الله عليه السالم بالحرص فق
َفُعك واْسَتِعن بالله وال تـَْعجز وإْن َأَصاَبك شيء  َفَل تـَقُ  ل َما يـَنـْ
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َر اللُه وما َشاَء فـََعْل  لْو أنِ ي فـََعْلُت كان كذا وكذا ولكْن ُقْل َقدَّ
 مسلم. فإن ض لْو تـَْفَتُح َعَمَل الشَّيطان "

ساڭا » نەگېدپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق 

بولغىن! اللەدىن ياردەم  نەرىسمېھشالرغا پايدىلىق ئى

)مۇشۇ سورىغىن! بوشىشىپ قالمىغىن! 

ئەگەر ساڭا تۇرۇپ (  رسىتىپۆكتىرىشچانلىقالرنى 

مۇنداق قىلغان بولسام، مۇنداق  بىرەر مۇسىبەت يەتسە،

بوالتتىكەن.. دېمىگىن. بەلكى، اللە مۇشۇنداق تەقدىر 

-دۇخالىسا شۇ ئىش بولى مىنىېنقىلىپتۇ، اللە 

بۇ سۆز  نەگېد «ئەگەر..  -لوْ » چۈنكى،  دېگىن.

 «.لىپ بارىدۇېئرۇقىغا ئەمەل قىلىشقا يشەيتاننىڭ بۇ

ئائىلىسىنى قوغداشقا  مۇسۇلماننىڭبۈگۈن 

 .بىر ئىش يوقتۇربولۇشتىنمۇ پايدىلىقراق  نەرىسمېھ

بەزى كىشىلەرنى زىيارەت كىشى مۇسۇلمان مەسىلەن: 

تەسىر ئائىلىسىگە سەلبىي  ،قىلغاندا

تونۇپ يەتكەن ۋاقىتتا، دەرھال بۇالر  رىدىغانلىقىنىېب

 . كەرېكبىلەن ئاالقە قىلىشتىن ساقلىنىش 

ئائىلىنىڭ سىرتقى دۇنيا بىلەن بولغان ئاالقىسى -1

 . كەرېكنورمال بولۇشى 

ئائىلىنىڭ سىرتقى دۇنيا بىلەن بولغان ئاالقىسى 

كەتمەسلىكى؛  شىپېئ كىدىنېچنورمال بولۇشى؛ 

. ئائىلىنىڭ سىرتقى  كەرېك قارىماسلىقى سەلمۇ
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 كىدىنېچدۇنيا بىلەن بولغان ھەرقانداق ئاالقىسى 

كەتسە، خەتەرلىك ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ  شىپېئ

چىقىرىدۇ. ئوخشاشال بۇ ئاالقىگە سەل قارىغاندا 

ئارىسى يىراقلىشىپ، مۇناسىۋەتنىڭ ئۈزۈلۈپ 

ول يكەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئىسالم بۇنىڭغا  تىشىنىېك

 . كەرېكقويمايدۇ. شۇڭا، بۇ ئاالقە نورمال بولۇشى 

  



 مۇسۇلمانالرنىڭ ئائىلە فىقھىسى ئائىلە دەستۇرى

 

[211] 

 

 

ئائىلىنىڭ سىرتقى دۇنيا بىلەن بولغان 

چىقىدىغان  ۋۇجۇدقائاالقىسى ئارقىلىق 

 نىشانالر

ئائىلىنىڭ سىرتقى دۇنيا بىلەن بولغان ئاالقىسىدە 

 . كەرېكچىقىشى  دقاۇجۋۇتۆۋەندىكى نىشانالر 

 ئارا تونۇشۇش.-ئۆز-1

ئايالدىن ئىبارەت ئىككى -ەقەتال ئەرتوي قىلىش پ

بولماستىن، بەلكى،  ەئاالقىلئوتتۇرسىدىكى  خسەش

ئىككى ئائىلە ئوتتۇرسىدىكى ئاالقىدۇر. توي قىلىش 

ى ئاساس شىنىشۈچئارقىلىق ئىنساننىڭ كىشىلەرنى 

 رىغاۇئوتتئاشىدىغان بولۇپ، ئىسالم بۇنى  ۇخىمېت

 قويغان.  اللە بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

اا أيُّها الناُس إنَّا خَلْقَناُكم مْن ذََكر وأنـَْثى وَجَعْلناُكم ُشعوب يا
 وقبائَل لَِتعارُفوا إنَّ َأْكَرَمُكم عنَد اللِه أتـَْقاكم إنَّ اللَه عليم  

خبير  
(115) . 

 ىرب ئەر، بىر ھەقىقەتەن بىز سىلەرنى! ئىنسانالر ئى »

ۋە  تائا بىر( ئىبارەت ھەۋۋادىن بىلەن ئادەم) ئايالدىن،

                                                           

 . 13الحجرات /  ( ـ 115)
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 ئۈچۈن تونۇشۇشۇڭالر ئارا ئۆز ياراتتۇق، ئانىدىن بىر

 قىلدۇق، ئۇرۇق ۋە مىللەت نۇرغۇن سىلەرنى

 ئالالھنىڭ بولغانلىرىڭالر تەقۋادار ئەڭ ھەقىقەتەن

 يەنى) ھېسابلىنىسىلەر ھۆرمەتلىك ئەڭ دەرگاھىدا

 نەسەب بولۇشى ئارتۇق بىرىدىن ـ بىر كىشىلەرنىڭ

 ئالالھ ،(بولىدۇ بىلەن قتەقۋادارلى ئەمەس، بىلەن

 ھەممىدىن بىلگۈچىدۇر، ھەممىنى ھەقىقەتەن

 «خەۋەرداردۇر 

  وهَو الَّذي خَلَق مَن الماِء َبشراا َفَجَعله َنَسباا َوِصْهراا وكاَن
رُبَك َقديراا

(116). 

 الربالى ئۇنى ياراتتى، نىدىنەئابىم ئىنساننى ئالالھ »

 پەيدا لىقباجى ـ قۇدا ۋە ئەر بېرىلىدىغان نىسبەت

( قىلىپ خىل ئىككى ئىبارەت دىن) ئايال قىلىدىغان

 «قادىردۇر  ھەممىگە پەرۋەردىگارىڭ ياراتتى،

 ڭبلىرىنىەۋەس رىشىشېئتوي قىلىش رىزىققا 

ئابدۇلكەرىم بەككار مۇنداق دەيدۇ: دوكتور بىرىدۇر. 

رىزىقنىڭ  ىېڭيتۇرمۇش قۇرۇش ئاالقىلىرى  ىېڭي»

 «.(117) مەنبەسىدۇر.

                                                           

  .54الفرقان /  ( ـ 116)
 لعيش في الزمان الصعب. ا ـ  (117)
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 قىلىش، ھسانېئ قىلىش، ياخشىلىق رىگەبى بىر-1

 ئورنىتىش مۇناسىۋەت

 ھسانېئ قىلىش، ياخشىلىق بىرىگە بىر»مانا بۇ 

ئائىلىنىڭ سىرتقى « ئورنىتىش مۇناسىۋەت قىلىش،

كى ئەڭ مۇھىم ئاالقىسىدىتۈرلۈك دۇنيا بىلەن بولغان 

 تۇققانچىلىقنىڭ-بۇ ئۇرۇق بولۇپ،نىشانالرنىڭ 

 .نۇرغۇنلىغان ھەقلىرى بار

 ر وآِت ذا الُقرَبى حقَُّه واِلمسكيَن واْبَن السِبيِل واْل تـَُبذِ 
تـَْبِذيراا

(118). 

تۇغقانغا، مىسكىنگە، ئىبىن ـ سەبىلگە )خەيرى ـ  »

ساخاۋەتتىن( ھەققىنى بەرگىن، )پۇل ـ مېلىڭنى 

 « ناتوغرا يولالرغا( ئىسراپ قىلمىغىن

ن إْحساناا َوِبِذي لَوالديْ واعُبدوا اللَه واْل ُتْشرِكوا به َشيئاا َوبِا
ِب الُقْربى واليَـَتاَمى والَمَساكين والَجاِر ِذي الُقْرَبى َوالَجاِر الُجنُ 

 والصَّاحِب بالَجْنِب واْبِن الَسبْيل وَما َمَلَكْت َأْيَمانُكم إنَّ اللهَ 
اْل ُيحُب مْن َكاَن ُمختاالا فخوراا 

(119) . 

                                                           

  .26اإلسراء /  ( ـ 118)
  .36النساء. /  ( ـ 119)
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ېچ نەرسىنى ئالالھقا ئىبادەت قىلىڭالر، ئۇنىڭغا ھ »

شېرىك كەلتۈرمەڭالر، ئاتا ـ ئاناڭالرغا، خىش ـ 

ئەقرىبالىرىڭالرغا، يېتىملەرگە، مىسكىنلەرگە، 

يېقىن قوشنىغا، يىراق قوشنىغا، ياندىكى ھەمراھقا 

)يەنى سەپەرداشقا، ساۋاقداشقا(، مۇساپىرغا، قول 

ـ چۆرىلەرگە ياخشىلىق قىلىڭالر،  ئاستىڭالردىكى قۇل 

، ماختانچاقنى  رۇببەكەتۇملالھ شۈبھىسىزكى، ئا

 « ياقتۇرمايدۇ

مانا بۇ ناھايىتى مۇرەككەپ ئاالقىلەر بولۇپ، ئىسالم بۇ 

ق اپىئىسالمنىڭ ئاساسى نىشانلىرىغا مۇۋئاالقىلەردە 

ھەرىكەت قىلىش ۋە پىالن تۈزۈش -ھالەتتە ئىش

،  كىنېل ئەركىنلىكىنى مۇسۇلمانغا تاپشۇرغان.

قەدەم القىلەرنىڭ ئىسالم مۇسۇلمانالرغا بۇ ئا

ر . ئۇالبەلگىلەپ بەرگەن لىرىنىەاليىھباسقۇچلىرى ۋە 

 تۆۋەندىكىچە:
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ئائىلىنىڭ سىرتقى دۇنيا بىلەن بولغان 

 دىكى قەدەم باسقۇچالرئاالقىسى

ئەرنىڭ ئايالىنىڭ ئائىلىسى بىلەن :باسقۇچبىرىنچى 

 بولغان ئاالقىسى

 

 سىىئاالق بولغان بىلەن ئائىلىسى ئايالىنىڭ ئەرنىڭ

ئىسالمنىڭ پىرىنسىپالر -ھەققىدىكى قائىدە

پىرىنسىپلىرى بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكى  ۇمىيئوم

 نۇقتىالرغا مەركەزلىشىدۇ.

-ئىززەتئائىلىسىدىكىلەرنى  ئايالىنىڭ ئەرنىڭ -1

 .ىھۆرمەت قىلىش بىلەنئىكرام 

ئەر ئايالنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە - ېگەنلىكدبۇنداق 

قىلىدۇ؛ ئۇالرغا ئۇالر مەت ئىكرام بىلەن ھۆر-ئىززەت

قىلىدۇ. خىتاب ياقتۇرىدىغان ئىسىمالر بىلەن 

 يىغىلىش سورۇنلىرىدا ئۇالرنى ئالدىغا چىقىرىدۇ.

ئالدىدا  ۇغقانلىرىتئايالىنىڭ  نىڭئەر كىشى-1

 .ىچۈپرەندە، ئەخالقسىز سۆزلەرنى قىلماسلىق

ئالدىدا بولۇپمۇ،  ۇغقانلىرىتئەر كىشى ئايالىنىڭ 

ۇشقا ئاالقىدار ئىشالر ۋە ئۇندىن باشقا جىنسىي تۇرم

قىلىپ، بۇنداق ئىشالردا  ەتدىققئىشالرغا  ئاالھىدە  
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 . ېرەككناھايىتى خىجىلچان، ھايالىق بولۇشى 

بىئارام بىر كىشىنى  ېرىخاراكتمۇسۇلماننىڭ 

قىلماسلىقتۇر. ئۇ قانداقمۇ ئايالىنىڭ تۇققانلىرىنى 

ئەنھۇ ئۆزى  .. ئەلى رەزىيەلالھۇقىلسۇن؟!  بىئارام

بولغان فىقھى مەسىلىنى پەيغەمبەر  ېھتىياجلىقئ

باش تارتتى. چۈنكى،  ېيىشتىندئەلەيھىسساالمغا 

پەيغەمبەر  ېگەندئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 

ئەلەيھىسساالمنىڭ كۈيئوغلى ئىدى. شۇڭا، ئەلى 

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بۇنى سوراشقا پەيغەمبەر 

بنى ئەسۋەد مىقداد ئى ېشىغاقئەلەيھىسساالمنىڭ 

 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى ئەۋەتتى.

كنُت رجَلا مذاءا وكنُت فقد روى اإلمام مسلم عن علي قال: 
أسَتْحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكاِن ابنِته 
 فأمرُت الِمْقداد بَن األسوِد فسأله فقال يغسُل ذََكَرُه َويـََتوضأ. 

ى قىلىنغان دىن نەقلئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمۇسلىم  

:  نەگېدمۇنداق ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھەدىستە، 

چىقىدىغان بىر كىشى ئىدىم. مەن  زىەممەن كۆپ »

بۇنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن قىزىنىڭ 

سەۋەبىدىن سوراشتىن خىجىل بولۇپ قالدىم. 

بۇنى سوراشقا پەيغەمبەر )شۇنىڭ بىلەن 

 ەسۋەدنى( مىقداد ئىبنى ئېشىغاقئەلەيھىسساالمنىڭ 

پەيغەمبەر . ئۇ بۇ مەسىلىنى سورىدى.  بۇيرۇدۇم
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 ەتتاھار، ۇيۇۋېتىپيئەلەيھىسساالم: زەكىرىنى 

 «بەردى. ۋابجادەپ -ئالىدۇ.

ئالدىدا ئايالىنىڭ  ۇغقانلىرىتئەر كىشى ئايالىنىڭ -7

 . ېرەكئاشكارىلىماسلىقى كسىرلىرىنى 

بۇ ئىنتايىن خەتەرلىك ئىشالرنىڭ بىرى بولۇپ، 

ئەرلەر بۇ خاتالىقالرنى سادىر قىلماقتا.. ئەر نۇرغۇن 

ئالدىدا بولسۇن ياكى  ۇغقانلىرىتكىشى ئايالىنىڭ 

باشقىالرنىڭ ئالدىدا بولسۇن ھەرقانداق ۋاقىتتا 

 . ېرەكئاشكارىلىماسلىقى كئايالىنىڭ سىرلىرىنى 

ئىسالم ئايالىنىڭ سىرلىرىنى باشقىالرغا 

كىشى  لەزىرھەرقانداق كىشىنى ئەڭ ئاشكارىلىغان 

 .ېساباليدۇھ

روى اإلمام مسلم عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى 
يامِة "إنَّ ِمْن أشرِ  الناِس عنَد اللِه مْنزلةا يوَم القالله عليه وسلم: 

  الرجُل يـُْفِضي إلى امرأتِه وتـُْفِضي إلْيِه ثمَّ يـَْنُشُر ِسرَّها"

ى دىن نەقلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ەئىدسئەبۇ مۇسلىم  

مۇنداق  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمقىلىنغان ھەدىستە، 

ھەقىقەتەن، قىيامەت كۈنى اللەنىڭ : » نەگېد

ئەڭ رەزىل ئەڭ تۆۋەن، جەھەتتە  ەرتىۋەمدەرگاھىدا 

بولسا، ئايالى بىلەن بىرگە بولىدىغان ھەمدە  كىشى

ئۇنىڭدىن  ،ئايالىمۇ ئۇنىڭ بىلەن بىرگە بولىدىغان
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سىرلىرىنى كىشىلەر  ەخپىيمئايالىنىڭ  ېيىنك

 «ئارىسىدا تارقىتىپ يۈرگەن كىشىدۇر.

ھەقىقەتەنمۇ ئايالىنىڭ سىرلىرىنى باشقىالر ئالدىدا 

ھارامدۇر. شۇڭا، ئىمام مۇسلىم سەھىھ ئاشكارىالش 

ئاشكارىالش ئايالنىڭ سىرىنى »مۇسلىمدا بۇ ھەقتە 

 دەپ بۇنىڭغا مەخسۇس بىر باب ئاجراتقان.« ھارام 

-ئۇرۇق ئانا ۋە-ئاتا ىنىڭئەر كىشى ئايال-1

قىلىش  ۇخسەتر ېلىشىگەكتۇققانلىرىنى يوقالپ 

 ېلىشىكلە ئاپىرىپ يوقالپ ياكى ئۆزى بىل ېرەكك

تۇققانلىرىنىڭ -ئانا ۋە ئۇرۇق-ئايالىنىڭ ئاتا . ېرەكك

ى قىلىش ۇخسەتر يوقالپ كىلىشىگىمۇ ئايالىنى

 . ېرەكك

 تۇققانلىرىنى يوقالپئانا ۋە -ئاتا نىڭىئايال كىش

كۆڭلى ئىچىلىپ قالىدۇ ھەمدە بۇ ئارقىلىق  ېلىشىك

ئايالالر ئۈچۈن قىلىنغان بىر ياخشىلىق 

انا ئ-يەنە بىر تەرەپتىن، ئايالىنىڭ ئاتا. ېسابلىنىدۇھ

ياردەم  ۋېلىشىغاقىلىۋە تۇققانلىرىغا ياخشىلىق 

ى بىرىن-ئايال بىر-بۇ ئارقىلىق ئەر قىلغانلىق بولىدۇ.

-ئاتا ېرىنىڭئىشى . ئايال كۈشىنىدۇچ ېخىمۇت

 ،قىلىپ ېسھۋە تۇققانلىرىغا ئامراقلىقىنى  ئانىسى

خۇشال  ېخىمۇتبۇ كىشى بىلەن توي قىلغانلىقىدىن 

بولىدۇ. شۇنىڭ  ەمخاتىرج ېخىمۇت ېرىدىنئبولۇپ، 

زىيانغا  ېرىنىئبىلەن بۇ ئايال ئائىلىسى ۋە 

 ېخىمۇتئۇچراتماسلىق بىلەن بىرگە، ئائىلىسىغا 
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زادى كىملەر  ،ۈنكى، دەۋرىمىزدە.... بۈگۆيۈنىدۇك

 ...؟!ىدۇياخشى مۇئامىلە قىلىۋاتئاياللىرىغا 

كەتكەن  ۇملىشىپئومبۈگۈنكى جەمئىيىتىمىزدە 

شۇكى، ئەر كىشى  نىڭ بىرىئەجەللىك خاتالىقالر

تۇققانلىرىنى يوقالپ -ئانا ۋە ئۇرۇق-ئايالىنىڭ ئاتا

قىلىش ئۇياقتا تۇرسۇن، بەلكى،  ۇخسەتر ېلىشىگەك

بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى بىر پۈتۈن ئۈزۈپ  ئۇالر

 نىمۇنىېق ېقىۋاتقانئتاشلىماقچى ھەمدە تومۇرىدا 

پۈتۈنلەي ئۆزگەرتمەكچى بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن 

تۇققانلىرىنى يوقالپ -ئانا ۋە ئۇرۇق-ئايالىنىڭ ئاتا

قىلمايدۇ؛ چەكلەيدۇ؛ ئايالىغا  ۇخسەتر ېلىشىگەك

-ەككەدل كىشى دائىم رىدا ئاياسالىدۇ... ئاخى ەھدىتت

بىئاراملىق ئىچىدە ياشايدۇ؛ بۇ بىئاراملىق  دۈككە،

ئائىلىدە نۇرغۇنلىغان ھادىسىلەرنى كەلتۈرۈپ 

 چىقىرىدۇ...

شۇڭا، ئايال كىشىنىڭ ئائىلىسى بىلەن بولغان 

مۇناسىۋەتلەر بۇ يەردە سۆزلىگەن ياكى -ئاالقە

كۆرسەتمىلىرى  ۇمىيئومئۇنىڭدىن باشقا ئىسالمنىڭ 

بۇ خىلدىكى ئىسالم .  ېرەككچە بولۇشى بويى

ئاالقىلەر ئىسالمنىڭ  بولغان كۆرسەتمىلىرى بويىچە

 ېلىپككۆرسەتمىلىرىگە قارشى ئىش قىلغان ۋاقىتتا 

چىقىدىغان قاباھەتلىك يامان ئاقىۋەتلەردىن ساقالپ، 

 .قىلىدۇ ەمخاتىرجمۇسۇلمانالرنىڭ ئائىلىسىنى كۆپ 

پ لىېىگە قارشى ئئاالقىلەر ئىسالمنىڭ كۆرسەتمىلىر
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ۋاقىتتا، ئائىلىگە دائىملىق بىئاراملىق ۋە  ېرىلغانب

 كۆڭۈلسىزلىكلەر سىڭىپ كىرىدۇ.
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 ئىككىنجى باسقۇچ 

ئايال كىشىنىڭ ئەرنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن 

 بولغان ئاالقىسى

ئايال كىشىنىڭ ئەرنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن 

-كمۇ ئوخشاشال ئىنتايىن نازۇبولغان ئاالقىسى

ئىنچىكە بىر ئاالقىدۇر. چۈنكى، ئايال كىشى ئۆز 

كۆرۈپ باقمىغان  ېچھئۆيىدىن ئايرىلىپ،  ئىلگىرى 

 ،شۇنىڭ بىلەن بىرگەباشقا بىر ئائىلىگە يۆتكىلىدۇ. 

ئەرنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن  ئايال كىشى

بولۇپ، ئايال كىشى ئۇالر قىلىدىغان ئاالقە  ۋاسىتەبى

شۇڭا، ئايال كىشى بۇ . بىلەن كۈندە بىرگە ئۆتىدۇ

ئەگەر  بولۇشى، ېچەنچىن  ماھىر ۋە ئاالقىدە ئىنتاي

بىرەر خاتالىق يۈز بەرسە، دەرھال پاراسەت بىلەن ھەل 

  . ېرەككقىلىشى 

ئايال كىشىنىڭ ئەرنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن 

 پىرىنسىپالر-بولغان ئاالقىسى ھەققىدىكى قائىدە

ىلەر بىلەن ئايال كىشىنىڭ ئەرنىڭ ئائىلىسىدىك

مۇ ئوخشاشال مۇھىم ئاالقە بولۇپ، بولغان ئاالقىسى

 ۈكسەكيئىسالم بۇ ئاالقىنىمۇ ئىسالمنىڭ 

ئايال ئىككى -نىشانلىرىغا ئۇيغۇن ھالەتتە ئەر

بولۇپ، بۇ  تەرەپنىڭ بىر تەرەپ قىلىشىغا تاپشۇرغان

 ھەقتىكى ئىسالمنىڭ پىرىنسىپلىرى تۆۋەندىكىچە:
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 ئانا ئۇرۇق-ى ئاتاىسىدىكئايال كىشى ئەرنىڭ ئائىل-1

 . ېرەككھۆرمەتلىشى  تۇققانلىرىنى

ئەرنىڭ ئاتىسى ئايالنىڭ ئاتىسىغا ئوخشاش؛ ئەرنىڭ 

ئانىسى ئايالنىڭ ئانىسىغا تامامەن ئوخشاش بولۇپ، 

ا ئانىسىغ-ئايال كىشى بۇالرنى ھۆرمەتلىشى ۋە ئۆز ئاتا

-چۈنكى، ئەركىشىنىڭ ئاتا.  ېرەكك ۆرۈشىكئوخشاش 

ىنىڭ جىگەر پارىسىنى ئايالغا تەقدىم. بۇ ئانىسى ئۆز

شۇڭا، ئايال ئايالغا قىلىنغان ئەڭ چوڭ ھەدىيەدۇر. 

بۇالرنى ھۆرمەتلىشى، قەدىرلىشى، ئۇالرغا كۆڭۈل 

بۆلۈشى؛ ھەرقانداق ۋاقىتتا ۋە ھەرخىل يىغىلىشالردا 

غا ۋە ئۇالرئۇالرنى ئاۋۋال ئويلىشى ۋە ئالدىغا چىقىرىشى 

 120.  ېرەكك.. چىرايلىق سۆز قىلىشى .

                                                           
 ئوغۇل ياكى بولسۇن قىز مەيلى كىرەككى، قىلىشى دىققەت شۇنىڭغا ئايالالر  120

 تەرەپكە قارشى بىقىپ، بىلەن مۇشەققەتلەر-جاپا ئانىسى-ئاتا ھەممىسىنى بولسۇن

 تۇرىدىغان بىرگە بىلەن ئانىسى-ئاتا تەرەپنىڭ ئوغۇل قىز بىراق، قىلىدۇ؛ ھەدىيە

 ئۈچۈن پەرزەنتى دىگەن ئانا-ئاتا. ياشايدۇ ئالدىدا شۇالرنىڭ قىز-ئوغۇل بولغاچقا،

 قىلىپ پەرۋا ئانچە ئانىسىغا-ئاتا دىگەن پەرزەنت بىراق،. بىغىشاليدۇ بارلىقىنى

-ئاتا .بۇيرۇغان دەپ قىلىڭالر ياخشىلىق ئانىغا-ئاتا اللە قۇرئاندا شۇڭا،... كەتمەيدۇ

 اشالپب كىچىكىدىن بولمىغانلىقىنى، كارى بىلەن ئۆزى پەقەتال بالىسىنىڭ ئانىسى

 بىلەن ئايالى پەقەتال كۆيۈنمەي ئۆزىگە بەرسە، قىلىپ توي قىلىپ، چوڭ بىقىپ،

 خىيالالر ھەرخىل دىگەندەك... قويمىدى قىلىپ پەرۋامۇ بىزگە كەتتى، بولۇپ

 ئىشالر كىچىك مۇشۇنداق مانا. كىنموم قىلىشى بىئارام قەلبىنى ئۇالرنىڭ

 پكەلتۈرۈ نارازىلىقنى  بىر چوڭ قەلبىدە ئۇالرنىڭ كېيىن مەزگىلدىن بىر توپلۇنۇپ،

 بولساق قارايدىغان كىشىلەرگە بۇزۇلىۋاتقان ئائىلىسى ھازىر. مومكىن چىقىرىشى

 شالرئى كىچىك ئىلمايۋاتقان كۆزگە بىز سەۋەبلىرى كىتىشىنىڭ ئايرىلىپ ئۇالرنىڭ

 مۇشەققەت ئانىمىز-ئاتا ھەممىمىزنى ھەقىقەتەن،. كۆرىۋاتىمىز ئىكەنلىكىنى

.. .كىلىدۇ نازۇك بەك قەلبى ئۇالرنىڭ بولغاچقا قالغان ياشىنىپ ئۇالر. باقىدۇ بىلەن

 قىلىشى رەنجىپ تىز ئىشالرغىمۇ ئاددى كىشىدىن كۆرىدىغان ياخشى ئەڭ ئىنسان

 اقىيىنئات ئۈچۈن بەختى ئائىلىسىنىڭ ۋە رازىلىقى اللە كىشى ئايال شۇڭا،. مومكىن

 .كىرەك بىرىشى ئەھمىيەت ناھايىتى قىيىنئانىسىغا ۋە
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ۋە ئۇرۇق  ئانىسىغا-ئاتا رىنىېئئايال كىشى -1

ياخشىلىق قىلىشقا ئىلھامالندۇرىشى  تۇققانلىرىغا

 . كەرېك

بۇ ئايال بىلەن مۇسابىقىلەشمەيدۇ. ئەرنىڭ ئانىسى 

، ئۇ ئانا كۆز ئالدىدىكى ئوغلى باشقا بىر ئايال  كىنېل

بىلەن ياشىغانلىقى ئۈچۈن جانجىگەر ئوغلىدىن 

ياشىنىپ لىپ قالغان بىر ئانىدۇر. شۇڭا، بۇ ئانا ئايرى

قالغاندا ھاياتىدا بىر نەرسىسىنى يوقۇتۇپ قويغاندەك 

.. دەل مۇشۇنداق ۋاقىتتا، ئايال كىشى قىلىدۇ. سېھ

-ا ۋە ئۇرۇقئانىسىغ-كۆز ئالدىدىكى بۇ ئاتا رىنىېئ

رىغبەتلەندۈرۈش ۋە  تۇققانلىرىغا ياخشىلىق قىلىشقا

خشى كۆرىدىغانلىقىنى ئۇالرغا ئۆزىنىڭ ئۇالرنى يا

؛ ئۇالرنىڭ ياخشىلىقىنى كىشىلەر شىۈرۈئاشكارا بىلد

ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى  رىنىېئئالدىدا سۆزلەش؛ 

ئارقىلىق  ئانىنىڭ  تۇققانلىرىغا سۆزلەش ڭرىنىېئ

تا زىھنىدا پەيدا بولغان بۇ ئىدىيەلەرنى يوقۇتۇش

مانا  . كەرېكقىلىشى نامايان ۋە پاراسىتىنى  تەكمېھ

بۇالر ئائىشە ئانىمىز بىلەن فاتىمە رەزىيەلالھۇ ئەنھا 

  ئارىسىدا بولغان ئىشالردۇر. 

مع  دخلتفقد روى الترمذي عن جميع بن عمير التيمي قال: 
عمتي على عائشة فسئلت أي الناس كان أحب إلى رسول 

 (.121)الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة
                                                           

 (  قال أبو عيسى هذا حديث غريب. 121)
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ىلىشىچە ئۇ تىرمىزى ئىبنى ئۇمەيردىن نەقلى ق

مەن تاغا ئاچام بىلەن ئائىشەنىڭ »مۇنداق دەيدۇ: 

كىرىپ، ئۇنىڭدىن: كىشىلەرنىڭ قايسىسى  شىغاېق

دەپ سورىسام،  قىنېياللە ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئەڭ 

 «دەپ جاۋاب بەردى. قىنېيئۇ فاتىمە ئەڭ 

فاتىمە رەزىيەلالھۇ ئەنھا دادىسىنىڭ ئايالى ئائىشە 

زلەرنى ئاڭلىغان ۋاقىتتا، ئائىشە بۇ سۆ نەگېدئانىمىز 

ئانىمىز ھەققىدە ياخشىلىقتىن باشقىنى ئويلىشى 

 ئەمەس. مكىنۇمھەرگىزمۇ 

ۋە ئانا -ى ئاتائايال كىشى ئەرنىڭ ئائىلىسىدىك-7

ئۇرۇق تۇققانلىرىنى يوقالپ تۇرۇشى ۋە ئۇالرنى دوست 

 . ېرەككتۇتۇشى 

جەمئىيىتىمىزدىكى بىرىنى يوقالپ تۇرۇش -بىر

شىپالىق  ڭرنىەللەسېئىجتىمائىي ك ھەرخىل

شىپا  ەرگەللىكلەسېكخىل -دورىسى بولۇپ، ئۇ خىلمۇ

قىلىدۇ؛ قەلبلەرنى ئىسالھ قىلىدۇ؛ يىراقلىشىپ 

. قەلبلەردىن ۇرىدۇقىنالشتېيكەتكەن قەلبلەرنى 

ئەلەملەرنى  -دەرد  قوپاللىقنى يوقىتىدۇ.

 يەڭگىللىتىدۇ.

ىلىپ، زىيارەت قبىرىنى -ئىسالم كىشىلەرنى بىر

بولۇپمۇ، بۇ يوقالپ تۇرۇشقا قىزىقتۇرىدۇ. 

زىيارەتلەرنىڭ مەقسىتى اللە رازىلىقى ئۈچۈن بولغان 
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ۋە ئىسالمنىڭ بۈيۈك نىشانلىرىنى 

 قىزىقتۇرىدۇ. ۇخىمېتئەمىلىلەشتۈردىغان بولسا، 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: "إنِّّي سمعت رسوَل الله 
َحَبِتي الله عز وجل: "وَجَبْت مَ قال  صلى الله عليه وسلم يقولك

َباِذليَن للُمَتَحاب ِين فيَّ والمتجاِلِسيَن فيَّ والُمتَـَزاوريَن فيَّ والُمتَـ 
"  (أحمد ومالك.) فيَّ

 ،قىلىنىدۇكى رىۋايەت ئەنھۇدىن رەزىيەلالھۇ مۇئاز

 مۇنداق ۋەسەللەم ئەلەيھى سەللەلالھۇ رەسۇلۇلالھ

 نىڭمې: دەيدۇ مۇنداق ئالالھتائاال»: دېگەن

 مېنى ،تۇتۇشۇم دوست ،كۆرۈشۈم ياخشى ،مۇھەببىتىم

 يولۇمدا مېنىڭ ،كۆزلەپ رازىلىقىمنى مېنىڭ ،دەپ

 ،دوستالشقان ،كۆرۈشكەن ياخشى بىرىنى – بىر ئارا-ئۆز

 – مال ،ئاچقان مەجلىس ئىلمى ،ئولتۇرغان بىرگە

 تاپشۇرۇشتا ئۈچۈن ھەق دۇنياسىنى

 ارەتزىي ،يوقلىشىپ ئۆزئارا ،مۇسابىقىلەشكەن

 « .ئۈچۈندۇر بەندىلىرىم ئىتتىپاقداش ،قىلىشقان

 (.سەھىھ ،توپلىغان بەيھەقى ،ھاكىم ،تەبرانى ،ئەھمەد)

نى يوقالپ تۇرۇشتىن يۈز بىر قىسىم كىشىلەر باشقىالر

ئەرنىڭ بولۇپمۇ، كېلىنلەرنىڭ  ؛شىۈرۆئ

الپ يوق ئانا ۋە ئۇرۇق تۇققانلىرىنى-ى ئاتائائىلىسىدىك

شى نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ تىن باش تارتىتۇرۇش

 ەھدىتلەرنىت ېغىرئئائىلىنىڭ بىخەتەرلىكىگە 
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. شۇنىڭ ېرىۋاتىدۇبچىپ ېيول ئ ېلىشىگەكلىپ ېئ

گەپلەرنى توشۇپ،  ۋىداقيائۇالر ھەرخىل يالغان  بىلەن

 ...ېلىۋاتىدۇسئارىسىغا سوغاقچىلىقالرنى  ئائىلىنىڭ

رەپلەر ئارىسىدا ئاكتىپ، ھەرقايسى تەئايال كىشى -1 

 . ېرەككى تۇرۇش دىللىق مەيدانىدائا

ئاالقىلىرى باشقا ئاالقىالرغا ئائىلىنىڭ سىرتقى 

خىل -چاپقۇنالر ۋە خىلمۇ-ئوخشاشال بوران

-ئۇچرايدۇ. مۇسۇلمان بۇ بوران ەرگەللىكلەسېك

ئالدىدا يامان  رەللىكلەسېكخىل -چاپقۇنالر ۋە خىلمۇ

كۆرىدىغان، پاسسىپ، سەلبىي مەيداندا تۇرۇۋالمايدۇ. 

بەلكى، ئۇ ھەرقايسى تەرەپلەرگە ھەرخىل مۇئامىلە 

ماھىرلىق بىلەن  ،قوللىنىش ئارقىلىقئۇسۇللىرىنى 

ئاكتىپلىق ئۇ  ئاكتىپ شەكىلدە  مۇئامىلە قىلىدۇ.

دا تۇرىدۇ؛ ياخشىلىقتىن ىمەيدان بىلەن ئادىللىق

.. بىرىگە قارشى  يەنە بىرىگە  ۇيدەمېدباشقىنى 

انىدا تۇرۇپ، ئادىللىق يانباسمايدۇ. بەلكى، ھەق مەيد

بىرىنى -بىلەن قەلبلەرنى خۇشال قىلىدىغان، بىر

بىرىنى ئىسالھ قىلىدىغان -خۇرسەن قىلىدىغان، بىر

 ئۇنىڭدىنمۇسۇلمان  ئۆتەيدۇ. نىرولى ئىسالھ قىلىش

 توشۇپ سۆزلەرنى ياخشى ئۇنىڭغا بۇنىڭدىن ،بۇنىڭغا

 ئارقىلىق قىلىش سۆزلەرنى ياخشى پىرىپ،ئا

 قىلىپ، ئىسالھ ئارىسىنى كىشىلەرنىڭ

ئارىسىنى  يوقۇتۇپ، نەپرەتنى- پەزەغقەلبلىرىدىكى 

 ىدۇ.ئەپلەشتۈر
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شۇنىڭ ئۈچۈن، ئەگەر ئايال كىشى ئائىلىدە ھەرقايسى 

تەرەپلەر ئارىسىدا كەسكىن ھالەتتە مەيدانغا چۈشكەن 

ئۇ قولدىن ۋاقىتتا، ئۇنىڭ مۇھىم ۋەزىپىسى شۇكى، 

رەپتە تۇرۇپ، ئادىللىق بىلەن ھەق تە ەلىشىچېك

يانباسماسلىقى  ەچكىمگېھ.  كەرېكئاكتىپ بولۇشى 

ھەمدە ئارىنى ئىسالھ قىلىشقا، ئىختىالپالرنى 

 . كەرېكتۈگۈتۈش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىشى 

 الناِس "ليس الكذَّاُب الَّذي ُيْصِلح بينَ قوَل النبي عليه السالم: 
 متفق عليه.  فـَيـُْنِمي َخيراا أْو يـَُقوُل خيراا"

 رەزىيەلالھۇ ئەۋس ئىبنى شەدداد ،گۇلسۇم ەئۇمم

 رەسۇلۇلالھ ،قىلىنىدۇكى رىۋايەت ئەنھۇمالردىن

: دېگەن مۇنداق ۋەسەللەم ئەلەيھى سەللەلالھۇ

 ياخشى ئۇنىڭغا بۇنىڭدىن ،بۇنىڭغا »ئۇنىڭدىن

 قىلىش سۆزلەرنى ياخشى ،ئاپارغان توشۇپ سۆزلەرنى

 ،قىلغان ئىسالھ ئارىسىنى كىشىلەرنىڭ ئارقىلىق

 ،ئەمەس كاززاپ كىشى ياراشتۇرغان ،لەشتۈرۈپئەپ

 ئەبۇ ،بەيھەقى ،ئەھمەد) «.ھېسابالنمايدۇ يالغانچى

 ھەدىس( سەھىھ ،توپلىغان تەبرانى ،تىرمىزى ،داۋۇد

 قىلىپ ئىسالھ ئارىسىنى كىشىلەرنىڭ 

 سۆزلىسە يالغان ئۈچۈن ياراشتۇرۇش ،كېلىشتۈرۈش

 .دۇرۇس
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 ئۈچىنچى باسقۇچ 

ئاالقىلەر ئۈچۈن ئورتاق ئائىلىدىكى سىرتقى  

 پىرىنسىپالر-قوللىنىدىغان قائىدە

 رەسۇلۇلالھ.(122)"مْن ُحسِن ِإسَلِم الَمرِء تـَرْكهُ َماال يـَْعنيه"ـ 1

 »: دېگەن مۇنداق ۋەسەللەم ئەلەيھى سەللەلالھۇ

ئىسالمى ئەڭ ياخشى بولغان  كىشى ئۆزىگە 

 «مۇناسىۋەتسىز ئىشالرنى تەرك ئەتكەن كىشىدۇر.

ئائىلە بولۇپمۇ، پ پۈتكۈل ئاالقىلەردە، بۇ پىرىنسى

مۇھىتىدا قوللىنىلىدىغان ئەڭ مۇھىم 

 پىرىنسىپتۇر.

َفه"ـ 2 . (123)"مْن كاَن يُؤِمُن باللِه والَيوِم اآلخِر فلُيكرْم ضيـْ
 مۇنداق ۋەسەللەم ئەلەيھى سەللەلالھۇ رەسۇلۇلالھ

كىمكى، اللە ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان »: دېگەن

 «ھۆرمەتلىسۇن مىنىنىھېمبولسا،  يتقانېئ
ھۆرمەتلەش بولسا  ھمانلىرىنىېمئۆيىگە كەلگەن 

ئۇالرنىڭ قەلبىگە خۇشاللىق ئاتا قىلىدۇ. ئۇالرنى 

- ھرىېم؛ ئۇالر ئارىسىدىكى ۇرىدۇقىنالشتېي ۇخىمېت

 كۈچەيتىدۇ. ۇخىمېت تنىەببەھۇم

                                                           

 حديث حسن رواه الترمذي. ( ـ 122)
 .متفق عليه ( ـ 123)
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 "الكلمُة الطيِ بةُ و  "تَبُسُمَك في وجِه أِخيَك صدَقة"ـ 3
 ئەلەيھى سەللەلالھۇ سۇلۇلالھرە. ( 124)صدقة "

يۈزىگە  ڭنىڭرىندىشىېق»: دېگەن مۇنداق ۋەسەللەم

تەبەسسۇم بىلەن قارىشىڭ سەدىقىدۇر. ياخشى سۆزمۇ 

 «سەدىقىدۇر.

ئاياللىق ھاياتىدىكى ئەڭ مۇھىم ، ئەڭ ئاۋۋال -ئەر-1

 ئىشالرنى بەلگىلەش. گىشلىكېتقىلىشقا 

ۋۋال ئەڭ مۇھىم ، ئەڭ ئا ئاياللىق ھاياتىدىكى-ئەر

بولسا،  ئىشالرنى بەلگىلەش گىشلىكېتقىلىشقا 

خىل ناچار ئىللەت ۋە ناچار -ئائىلىنى خىلمۇ

ائىلىگە سىڭىپ كىرىشىنى ئەخالقالرنىڭ ئ

 ملىكنىەخاتىرجئائىلىدە  . ئۇ ئارقىلىقچەكلەيدۇ

ئايال بىرلىككە -مانا بۇالر  ئەر ..ئىشقا ئاشۇرۇش.

ڭ ئاۋۋال بولغان ئەڭ مۇھىم ، ئە گىشلىكېت ەلىشكېك

 ئىشتۇر. گىشلىكېتقىلىشقا 

بىر قىسىم نازۇك مەسىلىلەر ھەققىدە بىرلىككە -1

 . كەرېك لىشېك

ماجىرالىرى چوڭالرنىڭ - لەدېجبالىالرنىڭ -6

 . كەرېكلىپ بارماسلىقى ېئ ەللىشىشكەدېج

 

                                                           

 .متفق عليه ( ـ 124)
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 باسقۇچ  ۆتىنچىت

ئىككى  ەرھئايال -بالىالرنىڭ ئەر

ەن بىل ۇغقانلىرىت-تەرەپتىكىلەرنىڭ ئۇرۇق

 بولغان ئاالقىلىرى

 

 تەرەپتىكىلەرنىڭئىككى  رەھ ئايال-ئەر بالىالرنىڭ

ئاالقىلىرى  بولغان بىلەن غقانلىرىۇت-ئۇرۇق

نۇرغۇنلىغان سىقىلىش، مۇشكىالتالر ۋە نۇرغۇنلىغان 

بولىدۇ. شۇڭا، ئىسالم بۇ  بەۋەسماجىراالرغا - لەدېج

تەرەپلەرنىمۇ مۇشۇنداقال تاشالپ قويماستىن، بەلكى، 

پىرىنسىپ ۋە -بۇنىڭغىمۇ نۇرغۇنلىغان قائىدە

 قويدى. ئۇالر تۆۋەندىكىچە: رىغاۇئوتتيولتورۇقالرنى 

 

تەرەپتىكىلەرنىڭ ئىككى  ەرھئايال -بالىالرنىڭ ئەر

بىلەن بولغان ئاالقىلىرى  ۇغقانلىرىت-ئۇرۇق

 پىرىنسىپالر-ھەققىدىكى قائىدە

 

ئىككى تەرەپتىكىلەرنىڭ  ئايال ھەر-ئەربالىالر -1

 قونۇپ قالسا بولىدۇ. ېنىداينىڭ تۇققانلىرى-ئۇرۇق

 بولۇپمۇ، ئۇرۇق تۇققانالر بالىالرنىڭ سىرتقى ئاالقە

پىرىنسىپلىرىنى بىلىدىغان -قائىدە ھەققىدىكى
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ياخشى  ۇخىمېتتۇققانالر بولسا، قونۇپ قالسا -ئۇرۇق

بولىدۇ. بۇ بالىالرغا چوڭقۇر تەسىرلەرنى قالدۇرىدۇ. 

ەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىبنى ئابباسمۇ پەيغ

 چىلىكېك ،تۇرۇپ ەچىدېكلىپ، ېقونۇپ ق شىداېق

پەيغەمبەر  لىدىغانلىقىنىۇئوققانداق  ڭنىناماز

 ئۈگەنگەن ئىدى.ئەلەيھىسساالمدىن 

ث ِبتُّ في بيِت خالتي َمْيمونَة بنِت الحار عن ابن عباس قال: 
 عليه هُ زوِج النَّبي صلَّى اللُه عليه وسلم وكان النَّبُي صلى الل

َلِتها فصلَّى النَّبُي صلى الله عليه وسل م وسلم عْنَدها في لَيـْ
اَم ثمَّ العشاَء ثمَّ جاَء إلى َمْنزِِله فصلَّى أْربَع رََكعات  ثمَّ نَاَم ثمَّ ق

قاَل ناَم الغَُليم أو كلمةا ُتْشبهها ثمَّ قاَم فـَُقْمُت عْن َيَسارِه 
ى رْكعَتين ثمَّ رَكعات  ثمَّ صلَّ َفَجَعلني عْن يَِميِنه فصلَّى َخمَس 

 . (125) نامَ حتى َسِمْعُت َغِطْيَطه أو َخِطْيَطه ثمِ  َخرَج إلى الصََّلة

ئۇ مۇنداق  ەقىلىنىشىچئىبنى ئابباستىن نەقلى 

مەن بىر كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ  » دەيدۇ:

قونۇپ قالدىم.  نىداېيئايالى، تاغا ئاچام مەيمۇنەنىڭ 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ شۇ ئۆيدە  چىسىېكبۇ 

بولغان ئىكەن. ئۇ خۇپتەن نامىزىنى ئۇقۇغاندىن 

، تۆت رەكەت ناماز ئوقۇدى  لىپېكئۆيىگە  يىنېك

 يىنېكئۇخلىدى. ئاندىن  تىپېي يىنېكئاندىن 

                                                           

 .متفق عليه ( ـ 125)
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دە دېدى ياكى -بۇ باال ئۇخالپتۇئورنىدىن تۇرۇپ، 

، تىپۋېقىلىشۇنىڭغا ئوخشايدىغان بىر سۆزنى 

زغا تۇردى. مەنمۇ ئورنۇمدىن تۇرۇپ، ئۇنىڭ سول ناما

ئوڭ تەرەپكە  نىېم. ئۇ مۇدۇئوقتەرىپىدە تۇرۇپ ناماز 

ئۆتكۈزۈپ قويدى. ئۇ بەش رەكەت ناماز ئوقۇغاندىن 

 يىنېكيەنە تۆت رەكەت ناماز ئوقۇدى. ئاندىن  يىنېك

ئۇخلىدى. مەن ئۇنىڭ خورەك تارتقان ئاۋازىنى 

 «نامازغا چىقتى.ئۇ  يىنېكئاڭلىدىم. ئاندىن 

 ېنىداينىڭ تۇققانلىرى-ئۇرۇقبەزى كىشىلەر بالىالر 

شەرىئەت  ېچقانداقھقونۇپ قىلىشىنى 

پىرىنسىپلىرىغا ئاساسالنماستىن قاتتىق چەكلەيدۇ. 

كۈنى كۆرۈپ تۇرىدىغان  مانا بۇ بالىالرنى ھەر

ئائىلىسىنىڭ سىرتىدىكى سىرتقى دۇنيانى 

قى دۇنيانى كۆرۈشتىن چەكلەشتۇر. بالىالر سىرت

ئانىسى بۇنى -؛ ئاتاۇقىزىقىدكۆرۈشكە قاتتىق 

چەكلەيدۇ. مانا بۇ ئىشالر بالىالرنىڭ كەلگۈسىگە 

 . ۇمكىنمقاتتىق يامان تەسىرلەرنى كۆرسىتىشى 

ئىككى تەرەپتىكىلەرنىڭ  ئايال ھەر-ئەربالىالر -1

 . ېرەككغا ياخشىلىق قىلىشى تۇققانلىرى-ئۇرۇق

كىشىلەر بىخەۋەر بولۇپ، مانا بۇ ئىشالردىن نۇرغۇن 

 نىڭ ھەققىنى تولۇق ئادا قىلماي،ئۇالر تۇققانلىرى

ئۇالردىن ئايرىلىپ قالىدۇ؛ ئۇالرغا ياخشىلىق 

ئانىالر ئەۋالدلىرىنى بۇنداق -قىلمايدۇ. بەزى ئاتا

 ئەخالقالر بىلەن تەربىيلىمەيدۇ.



 مۇسۇلمانالرنىڭ ئائىلە فىقھىسى ئائىلە دەستۇرى

 

[232] 

 

ئىنسان قىلغان سەدىقىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسى  

 غان سەدىقىدۇر.تۇققانلىرىغا قىلىن-ئۇرۇق

فعن ُكريب مولى ابن عباس أن مْيمونة بنت الحارث رضي الله 
عنها أخبرته أنها أعتقت وليدًة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه 
وسلم فلما كان يوَمها الذي يدوًر عليها فيه قالْت أَشَعرَت يا 
" قالْت: نعم قال:  رسوَل الله أنِّّي أعتقُت وليَدتي قال: "أو فعلتِّ

 .(126) أمَّا إنََّك لْو َأْعطَْيِتها أْخواَلِك كان أعظُم ألجِرِك""

كۇرەيبتىن نەقلى قىلىنىشىچە، مەيمۇنە رەزىيەلالھۇ 

ئەنھا شۇنداق خەبەر بەردىكى، ئۇ بىر قۇلىنى ئازاد 

قىلىۋەتتى؛ ئۇ بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن 

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمسورىمىغان ئىدى؛  تەخسۇر

كۈنىدە مەيمۇنە : مەن قۇلۇمنى  لىدىغانېكبۇ ئۆيگە 

. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم؛  دىېدئازاد قىلىۋەتتىم 

شۇنداق قىلدىڭمۇ؟ دېدى. مەيمۇنە: ھەئە، ئازاد 

ئەگەر »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: قىلىۋەتتىم دېدى. 

سەن ئۇنى تاغا ئاچاڭغا بەرگەن بولساڭ، ئەلۋەتتە ساڭا 

 «التتى.كاتتا ئەجىر بو

ئىنسان قىلغان ياخشىلىقنىڭ ئەڭ ياخشىسى  

 .ياخشىلىقتۇر تۇققانلىرىغا قىلىنغان-ئۇرۇق

                                                           

 .متفق عليه ( ـ 126)
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مْنزلِة "الخالُة بفقد روى البخاري أن النبي عليه السالم قال: 
 األمِ "

 رەسۇلۇلالھ ،قىلىنىدۇكى نەقلىبۇخارىدىن 

تاغا » :دېگەن مۇنداق ۋەسەللەم ئەلەيھى سەللەلالھۇ

 ئاچىسى ياكى سىڭلىسى( ڭئانىسىنىپ )ئانا تەرە ئاچا

 «.ئانىنىڭ ئورنىدا
تۇققانلىرىغا قىلىنغان ياخشىلىق گۇناھالرنى -ئۇرۇق

 ئۆچۈرىدۇ.

عن ابن عمر قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال 
يا رسول الله أذنبت ذنباً كبيرًا فهل لي توبة فقال له رسول الله 

" َك َخاَلةفـَلَ " قال: ال قال: "اِلَدانأَلَك وَ صلى الله عليه وسلم: "
 رَّها إذاا ""فَبِ قال: نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

(127). 

 رەسۇلۇلالھ ،قىلىنىدۇكى نەقلى ردىنەمۆئئىبنى 

بىر  شىغاېقمنىڭ ۋەسەللە ئەلەيھى سەللەلالھۇ

جىنايەتلەرنى ئۆتكۈزدۈم!  غىرېئ، مەن  لىپېككىشى 

دېدى. پەيغەمبەر -بۇل بوالمدۇ؟!مەن تەۋبە قىلسام قو

ئاناڭ -سىنىڭ ئاتا» :دېگەن مۇنداقئەلەيھىسساالم 

پەيغەمبەر دېدى. -كىشى: يوق لىقىېھ-بارمۇ؟

                                                           

 أحمد.  ( ـ 127)
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ئەلەيھىسساالم : ئۇنىڭغا تاغا ئاچا )ئانا تەرەپ 

دېدى. -ئاچىسى ياكى سىڭلىسى(  بارمۇ؟ ڭئانىسىنى

دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم : -كىشى بار لىقىېھ

 «دېدى.-شىلىق قىلغىنئۇنىڭغا ياخ ،ۇنداقتائ

دادا تەرەپ تاغا ئاچىلىرى ۋە تاغا ئاكىلىرى، ئانا تەرەپ 

ياخشىلىق تاغا ئاچىلىرى ۋە تاغا ئاكىلىرى ئىسالم 

ئۇرۇق تۇققانالردۇر.  قىنېيقىلىشقا ۋەسىيەت قىلغان 

بالىالرنى مانا بۇ تۇققانلىرىغا ياخشىلىق قىلىشقا 

 ئانىنىڭ ئەڭ-ئاتا شەلەربىيەت ئىنتىلىدىغان قىلىپ

 مۇھىم مەجبۇرىيەتلىرىنىڭ بىرىدۇر.

مۇسۇلمان بولغان ئاالھىدە ئۆزلىرىنىڭ  نىڭبالىالر-1

 .پەخىرلىنىشىدىن تۇققانلىرى–ئىقتىدارلىق ئۇرۇق 

بولۇپ، ئىنسان  اسىتىسىۋمانا بۇ ئەڭ مۇھىم تەربىيە 

ئۆزىنىڭ مۇسۇلمان بولغان ئاالھىدە ئىقتىدارلىق 

تۇققانلىرىدىن پەخىرلىنىدۇ. بۇ نۇرغۇنلىغان – ئۇرۇق

ئۇالر  ياخشى نەتىجىلەرنى بارلىققا كەلتۈرىدۇ.

 تۆۋەندىكىچە:

 كۈچەيتىدۇ. ۇخىمېتبۇ ئائىلىنىڭ مۇناسىۋىتىنى -1

پەيدا  تەببەھۇم- ھرىېئارىسىدا مئائىلە ئەزالىرى -1

 قىلىدۇ.
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بالىالرنى مۇسۇلمان بولغان ئاالھىدە ئىقتىدارلىق -7

تۇققانلىرىنى ئۈلگە قىلىپ ئۇالرغا –ۇق ئۇر

 ئەگىشىدۇ.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ تاغىسى سەئىد ئىبنى 

 ئەبۇ ۋەققاستىن پەخىرلىنەتتى.

فقد روى الترمذي عن جابر بن عبد الله قال أقبل يَعدو؟ فقال 
"َهذا َخالي فْلُيرِِني اْمُرؤ   النبي صلى الله عليه وسلم:

ن أبي وقاص من بني زهرة وكانت أم ، وكان سعد ب(128)خاَله"
النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة فلذلك قال النبي صلى 

 الله عليه وسلم هذا خالي. 

تىرمىزىنىڭ جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقلى 

مانا بۇ مېنىڭ تاغام. »قىلىشىچە ئۇ مۇنداق دەيدۇ: 

  «ماڭا كىشى مۇشۇنداق تاغىسى بولسا كۆرسەتسۇن.

جەمەتىدىن  ەھرۆزد ئىبنى ئەبۇ ۋەققاس بەنۇ سەئى

بولۇپ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئانىسى بۇ 

 جەمەتتىن ئىدى. شۇڭا، ئۇنى بۇ مىنىڭ تاغام دېدى.

تەربىيە -مانا بۇ كاتتا ئۇلۇغ بولغان بۇ تەلىم

رولى ئىنتايىن مۇھىم بولۇپ،  ڭاسىتىسىنىۋ

دارلىق بالىالرنىڭ مۇسۇلمان بولغان ئاالھىدە ئىقتى

                                                           

 .هذا حديث حسن غريبقال الترمذي  ( ـ 128)
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ئۇالرغا  ،تۇققانلىرىنى ئۈلگە قىلىپ -ئۇرۇق 

روھى بىلەن تەربىيەلەشتە ئىنتايىن روز  ئەگىشىش

ئۇندىن باشقا ئائىلىنىڭ  تەسىر كۆرسىتىدۇ.

ھەرقايسى تەرەپلىرىدە دوستلۇق مۇناسىۋەتلىرىنى 

 كۈچەيتىدۇ.

كىچىك قىزچاقنى چوڭ بولغاندا كەلگۈسىدە يەنە -1

 نىقېئيىدىغانلىقىنى بىر ئوغۇلغا ئۆيلەپ قو

 . كەرېقويماسلىقى ك رىغاۇئوتت

مانا  ەردەبىلىلەقنۇرغۇنلىغان ئائىلىلەردە ۋە 

ئۇالر شۇنداق . ۇاتىدۋرىېبمۇشۇنداق خاتالىقالر يۈز 

دىيشىدۇ: كەلگۈسىدە بۇالر چوڭ بولغاندا بۇ قىزنى  بۇ 

دېيىشىدۇ. ئۇالر  ئوغۇلغا تويىنى قىلىپ بىرىمىز ...

شالرنى بالىالر كىچىك بوۋاق ۋاقتىدا ئى كەلگۈسىدىكى

بۇالر شۇنىڭ بىلەن، كەلگۈسىدە پۈتۈشۈپ قويىدۇ. 

بۇ ئىككى تەرەپنىڭ بىرى يەنە بىرسىگە چوڭ بولۇپ، 

ا، قىزىقمىسقىلىشقا توي  ياقمىسا ياكى ئۇنىڭ بىلەن

شۇ  ، ئىختىالپالرقالر ۋە كۆڭۈلسىزلىكلەرلىخاپى

ن بىرىدى-ى، بىرھەتتاكباشاليدۇ.  ەرىشكېبۋاقىتتا يۈز 

ئەھۋالالر يۈز  تىدىغانۈۋېزۈئمۇناسىۋەتنى پۈتۈنلەي 

 بىرىدۇ...

بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىشنىڭ ئەڭ ياخشى يولى 

بىرىگە باغالپ -كىچىك بالىالرنى كىچىك ۋاقتىدا بىر

بەلكى، ئىشالرنى ئۆز ۋاقتى .  كەرېكقويماسلىق 

كەلگەندە بىر تەرەپ قىلىدىغانغا قالدۇرۇپ قويۇش 
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ئۆزى توي قىلماقچى  چۈنكى، اللە قىزغا.  كەرېك

بولغان يىگىتنى تالالش ئىختىيارلىقىنى بەردى؛ 

شۇنداقال ئوغۇلغىمۇ ئۆزى توي قىلماقچى بولغان 

قىزنى تالالش ئىختىيارلىقىنى بەردى. ئەگەر كىچىك 

بىرىگە باغالپ قويسا، اللە -ۋاقتىدا بالىالرنى بىر

ە تاجاۋۇز قىلغان ئۇالرغا بەرگەن تالالش ئەركىنلىكىگ

 بولىدۇ. 

ئائىلىنىڭ سىرتقى دۇنيا بىلەن بولغان ھەقىقەتەن، 

گەرچە ئىنتايىن مۇرەككەپ، چىگىش ئاالقە ئاالقىسى 

بولسىمۇ، بىراق ئۇ ھايات مەيدانلىرىنىڭ ھەممە 

شۇڭا، اللە ىدۇر. ئىنتايىن مۇھىم ئاالقتەرەپلىرىدىكى 

ئىگە قىلغان بۇ ئائىلىمىزنى ۋەيران 

مەسلىكىمىز ئۈچۈن، اللە بىزدىن بۇ ئاالقىدە قىلىۋەت

 ئەڭ توغرا يولىنى ئىزدەشنى تەلەپ قىلدى.
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 ئارا-ئۆز ئائىلىنىڭ يولىدا سائادەت- ەختب

 قىلىش ھەل مەسىلىسىنى ۈشىنىشچ

 

ھايات ۋە  شىنىشۈچئارا ياخشى كۆرۈش، ئۆز ئارا -ئۆز

ئاساسىدۇر. ھەرقانداق  ڭئائىلىنىسائادەتلىك  ختەب

ىن بۇ ئىككى ئۇقۇم يوقاپ كەتسە، بۇ ئائىلە ئائىلىد

 شۇنىڭاللەنىڭ يولىدىن باشقا بىر يولغا ئەگىشىدۇ. 

 ،تىدىغانېكبىلەن بۇ ئائىلە شامال چىقسىمۇ تەۋرەپ 

، تىدىغانۋېقىلىبىر تامچە سۇمۇ ئۇنى ھاالك 

 تىدىغانۋېقىلى ەپارچ-ئۇنى پارچە ۇرمەتلەھاشار

 . ۇقىلىدئۆمۈچۈكنىڭ ئۆيىگە ئوخشاپ 

ئارىسىدا كىمكى، ئۆزى بىلەن ئايالى ۋە ئەۋالدلىرى 

ۋە ياخشى كۆرۈش بەلگىلىرى ۋە  شىنىشۈچئارا -ئۆز

نۇقتىلىرىنى بەلگىلەپ چىقالمىسا، بۇنداق كىشى 

چارچاش،  - رىپېھ، دائىملىق  ەختسىزلىككەب

 دائىملىق بىئاراملىققا ... دۇچار بولىدۇ. ئۇ توختىماي

وغاليدۇ. بىراق، نىڭ كەينىدىن قسائادەت- ەختب

ھەققىدە  سائادەت- ەختب. ئۇ  ۇيدەلمەرىشېئئۇنىڭغا 

. بىراق، ئۇ ۇرىدۆكچۈشلەرنى  رىنېششۇنداق 

 نى تاپالمايدۇ.سائادەت- ەختبئەمەلىيەتتە، 
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ۋە  شىنىشۈچئارا -ئۆز، ئائىلە ھاياتىدا  ېھتىمالئ

ياخشى كۆرۈشنىڭ شەرئى ئاساسى ھەققىدە 

.  مكىنۇمسلەر بولۇشى نۇرغۇنلىغان ئايەتلەر ۋە ھەدى

 بىز بۇ يەردە ئۇالرنىڭ بىر قىسمىنى كەلتۈرىمىز:

م كُ سِ فُ نْـ أَ  نْ مِ  مْ كُ لَ  قَ لَ خَ  أنْ  هِ آياتِ  ومنْ  فمن اآليات قوله تعالى:
 كَ لِ ذَ  فيْ  إنَّ  ةا حمرَ وَ  ودةا مَ  مْ كُ نَ يْـ بَـ  لَ وجعَ  نوا إليهاكُ سْ تَ لِ  أزواجاا 
 . (129)رونكَ فَ تَـ يَـ  لقوم   آليات  

 ۈنئۈچ ئېلىشىڭالر ئۈلپەت -نىسىۇئ بىلەن ئايالالر »

 تىپىڭالردىن ئۆز سىلەرنىڭ ئۇالرنى( ئالالھنىڭ)

( ئارىسىدا خوتۇن -ئەر يەنى) ئاراڭالردا ياراتقانلىقى،

 كامالى) ئالالھنىڭ ئورناتقانلىقى مۇھەببەت ـ مېھر

 پىكىر ئاالمەتلىرىدىندۇر،( كۆرسىتىدىغان قۇدرىتىنى

 شۈبھىسىزكى، ـ شەك ،ئۈچۈن قەۋم يۈرگۈزىدىغان

 «بار  ئىبرەتلەر نۇرغۇن بۇنىڭدا

ئاياللىق -ئەر تەببەھۇم- ھرىېمدوستلۇق ۋە 

- ھرىېمھاياتىنىڭ ئاساسى بولۇپ، دوستلۇق ۋە 

ئەر بولمايدۇ.  رىشكىلىېئبۇ ھاياتقا  تسىزەببەھۇم

ئەرنىڭ ئايالىنىڭ قەلبىنى خۇشال قىلىدۇ؛ ئايالمۇ 

ۋە  النىڭ غەملىرىنىقەلبىنى خۇشال قىلىدۇ. ئەر ئاي

؛ ئايالمۇ ئەرنىڭ ۇشىنىدۈچ مۇشكىالتلىرىنى

 .ۇشىنىدۈچ ۋە مۇشكىالتلىرىنى غەملىرىنى

                                                           

  .21/  الروم ( ـ 129)
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ۋە ياخشى كۆرۈشكە  شىنىشۈچئارا -ئۆز

 قىزىقتۇرىدىغان ھەدىسلەر تۆۋەندىكىچە:

ولهذا وجه النبي عليه السالم في الحديث الذي رواه 
صلى  فقال النبي الترمذي عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة

 .(130) "انظر إليها فإنَّه أحرى أن يُؤدم بينكما"الله عليه وسلم: 

تىرمىزى مۇغىيرە دىن  ەر ئەلەيھىسساالمپەيغەمب

ايالغا توي ئ ئۇنىڭ بىر ،نەقلى قىلغان ھەدىستە

مۇنداق  ېرىپبقويغانلىقىغا يوليورۇق  پىتەكلى

ئۇ ئايالنى كۆرگىن!! بۇ ئىككىڭالرنىڭ › : ېگەند

 مۇھەببەت پەيدا- ېھرىمتلۇق،دوس ۇرىسىداتتئو

 ‹..قىلىشقا ئەڭ مۇناسىپتۇر

، ئالماقچى بولغان قىزنى تويدىن بۇرۇن بىر  ھتىمالېئ

- ھرىېمكۆرۈش ئىككىسى ئارىسىدا  تىمېق

نى داۋامالشتۇرۇشقا سەۋەب بولۇشى ببەتمۇھە

 .مكىنۇم

ھەر بىر كىشىنىڭ اللە ئاتا قىلغان ئۆزىگە خاس 

لىدۇ. شۇڭا، ئىنسان بۇ ئۆزىگە خاس بو رىېخاراكت

بىلەن ياشايدۇ ھەمدە ئۇنىڭغا تايىنىدۇ.   رىېخاراكت

ئىنسان قاتتىق خۇشال بولغاندا ياكى  رېخاراكتبۇ 

 بولىدۇ. ئاشكارا قاتتىق ئاچچىقلىنىپ قايغۇرغاندا 

                                                           

  ( ـ قال أبو عيسى هذا حديث حسن.130)
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داۋامالشتۇرۇش ئىزچىل ئايال ئارىسىدىكى -اللە ئەر

تەكلىپىنى قويۇلغان توي  رىغاۇئوتتمەقسىتىدە 

بەلگىلىگەنلىكى ئۈچۈن، بۇ ئىككىسىنىڭ ھەر بىرى 

جابىي بىرى بىلەن ئاكتىپ، ئى-چوقۇم بىر

بۇ ۇ ھايات سەپىرىنى داۋامالشتۇرۇپ، ب ەدەپوزىتسىي

، دوستلۇق تەببەھۇم- ھرىېمئارقىلىق ئارزۇ قىلغان 

ھەمدە  ئىشقا ئاشۇرۇشى شىنىشنىۈچۋە ئۆز ئارا 

رقانداق توسالغۇالرنى سائادەت يولىدا يولۇققان ھە

 . كەرېكسۈپۈرۈپ تاشلىشى 

بىرىگە ئاكتىپ -ئايالنىڭ بۇ يولدا بىر-ئەر

 رىنىېخاراكتماسلىشىشى ئۈچۈن، ئەر ئايالىنىڭ 

بىلىشى  رىنىېخاراكت ڭرىنىېئبىلىشى؛ ئايالىمۇ 

سائادەت - ختەب»  مىنىېتشۇڭا بىز بۇ  . كەرېك

 ىنىمەسىلىس شىنىشۈچئارا -يولىدا ئائىلىنىڭ ئۆز

 دەپ ئاتىدۇق.« ھەل قىلىش

بىلەن ئاكتىپ  رىېئئەگەر بىر ئايال بۇ ھايات يولىدا 

سائادەت  ختەببەل باغلىسا،  ىشقاېڭمماسلىشىپ 

يولىدىكى بارلىق توسالغۇالرنى پۈتۈنلەي سۈپۈرۈپ 

 رىنىېئتاشلىماقچى بولسا، ئۇنداقتا، بۇ ئايال 

 ەشىنىشكۈچ رىنىېئ.   كەرېك شىنىشىۈچ قىقىيەھ

ئەڭ  رىنىېخاراكت ڭرىنىېئرىشىشى ھەمدە تى

خىل ئۇسۇلالر بىلەن -خىلمۇ يۈكسەك شەكىلدە،

بۇ چۈشۈش شۇ .  كەرېكتىرىشىشى  ەشىنىشكۈچ

، ئايال بۇ ككىەرېك رىشىېب تىپېيدەرىجىگىچە 

 شىنىشۈچئارا -ئارقىلىق ئائىلىدىكى ئۆز
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مەسىلىسىنى پۈتۈنلەي ھەل قىلىشى، بۇ ئارقىلىق 

ئامانلىققا، اللە زىكرى -تىنچ بىلەن  ۋە ئائىلىسى رىېئ

 تىشىېساھىلىغا ي تەببەھۇم- ھرىېمقىلغان 

  . كەرېك

ئەگەر ئەر كىشى بۇ ھايات يولىدا ئايالى بىلەن ئاكتىپ 

سائادەت  ختەببەل باغلىسا،  ىشقاېڭمماسلىشىپ 

يولىدىكى بارلىق توسالغۇالرنى پۈتۈنلەي سۈپۈرۈپ 

ەر ئايالىنى تاشلىماقچى بولسا، ئۇنداقتا، بۇ ئ

.  ئايالىنى  كەرېك شىنىشىۈچ قىقىيەھ

 تىرىشىشى ھەمدە ئايالىنىڭ ەشىنىشكۈچ

خىل -خىلمۇ ئەڭ يۈكسەك شەكىلدە، رىنىېخاراكت

ۇ . ب كەرېكتىرىشىشى  ەشىنىشكۈچئۇسۇلالر بىلەن 

، ككىەرېك رىشىېب تىپېيچۈشۈش شۇ دەرىجىگىچە 

 شنىشىۈچئارا -ئەر كىشى بۇ ئارقىلىق ئائىلىدىكى ئۆز

مەسىلىسىنى پۈتۈنلەي ھەل قىلىشى، بۇ ئارقىلىق 

ئامانلىققا، اللە -تىنچ ئايالى ۋە ئائىلىسى بىلەن 

 تىشىېساھىلىغا ي تەببەھۇم- ھرىېمزىكرى قىلغان 

 .  كەرېك

 قىقىيەھئاياللىرىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 

 چۈشىنەتتى. 

عرفة موقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف زوجاته حق ال
حيث روى اإلمام مسلم واإلمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها 

ا  إذَ  مُ لَ عْ أَلَ  ي" إن ِ قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
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فقلت من  :قالت ى"بَ ضْ غَ  عليَّ  نتِ وإذا كُ  يةا اضِ ي رَ عن ِ  تِ كنْ 
 ينَ ولِ قُ ك تَـ فإنَّ  اضيةا رَ  يعن ِ  نتِ ا إذا كُ "أمَّ أين تعرف ذلك فقال: 

 اهيم"رَ إبْـ  ب ِ رَ وَ  ت الْ لْ ى قُـ بَ ضْ غَ  عليَّ  تِ د وإذا كنْ محمَّ  ب ِ رَ وَ  الْ 
 سمك.اقالت: قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إال 

ئىمام مۇسلىم  ۋە ئىمام ئەھمەد ئائىشە ئانىمىزدىن 

نەقلى قىلىنغان ھەدىستە، مەن پەيغەمبەر 

ىن ئەگەر سەن مەند: » نەگېدئەلەيھىسساالم مۇنداق 

ماڭا رازى بولساڭ ھەمدە مەندىن نارازى بولۇپ، 

غەزەپلەنسەڭ، ئەلۋەتتە، مەن بۇنى بىلىۋالىمەن... 

ئائىشە ئانىمىز: سەن بۇنى قانداق بىلىسەن  «دېدى.

 ندىنەمئەگەر سەن » دەپ سورىسام ئۇ مۇنداق دېدى: 

رازى بولساڭ: مۇھەممەدنىڭ رەببى بىلەن قەسەمكى،.. 

ڭا غەزەپلەنسەڭ: ئىبراھىمنىڭ دەيسەن؛ ئەگەر سەن ما

 «دەپ جاۋاب بەردى.-دەيسەنرەببى بىلەن قەسەمكى،.. 

توغرا، مەن شۇنداق  ئائىشە ئانىمىز مۇنداق دەيدۇ:

مەن  اللە بىلەن قەسەمكى،رەسۇلۇلالھ! دەيمەن. ئى 

 دېدىم.-پەقەت سىنىڭ ئىسمىڭنى  تەرك ئەتمەيمەن

ي ن ِ إ")رىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭفەتھۇل با
( دىگەن ى"بَ ضْ غَ  عليَّ  نتِ وإذا كُ  يةا اضِ ي رَ عن ِ  تِ ا كنْ إذَ  مُ لَ عْ أَلَ 

بۇ سۆزى ھەققىدە ئىنچىكە تەپسىالتالر ئوتتۇرىغا 

قويۇلغان بولۇپ، بۇنىڭدىن بىر كىشىنىڭ ئايالىنىڭ 

ئۆزىگە بويسۇنغانلىقى ياكى بويسۇنمىغانلىقى 
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ھەرىكەتلىرىدىن ئايالىنىڭ  - ھەققىدىكى سۆز

بىلىۋااليدىغانلىقى ھەمدە بۇ ئىشتا  نىقېئلىنى ئەھۋا

ۆكۈم قىلىشنى ئايالىغا شۇنىڭ تەقەززاسى بويىچە ھ

بىلىۋااليدىغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. چۈنكى، 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئائىشە رەزىيەلالھۇ 

انلىقى ياكى رازى بولغئۆزىدىن ئەنھانىڭ 

ا نىڭ ئىسمىنى تىلغغەزەبلەنگەنلىكىنى ئۆزى

 نىقېئئالغانلىقى ياكى سۈكۈت قىلغانلىقىدىن 

ئۇنىڭ ئىسمىنى تىلغا ئالغانلىقى ياكى . االتتىۋبىلى

سۈكۈت قىلغانلىقىدىن ئىبارەت ئىككى خىل 

ەن رازى بولغان ياكى ھالەتنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئاساس

 ئايدىڭلىشىدۇ. نلىكىەنگەپلەزەغ

مانا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ مۇبارەك ھەدىستە 

، ئەھۋالىنى  رىنىېخاراكتبىزگە: ئايال كىشىنىڭ 

ھەمدە ھەرقانداق ۋاقىتتا شۇنىڭغا بىلىش  نىقېئ

 تەدبىرلەرنى-ۋە چارە ھەرىكەتلەرنى-ئىشمۇۋاپىق 

مانا بۇ . تەلىم بىرىدۇ كلىكىنىەرېقوللىنىش ك

 نىقېئخاتالىشىپ كەتمەسلىككە، ئەھۋالنى 

 نىئايالىنىڭ ئەھۋالى يىنېكبىلىشكە، ئۇنىڭدىن 

تەتقىق قىلىپ، توغرا ھۆكۈم چىقىرىشقا  نىقېئ

ۇنىڭغا توغرا ئشارائىتنىڭ تەقەززاسى بويىچە ھەمدە 

 لىپ بارىدۇ.ېمۇئامىلە قىلىشقا ئ

مانا بۇ ئائىلىنىڭ ئۆز ئارا چۈشۈش ھاسىل قىلىشى 

سائادەت ئىچىدە - ختەبئاياللىق ھاياتىنى -ئەر

 ،ئىنتايىن مۇھىم مەسىلە بولۇپداۋامالشتۇرۇشتا 
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 شىنىشنىۈچئەگەر ئىنسان ئايالى بىلەن بولغان بۇ 

ئائىلىسى شۈبھىسىزكى، ئۇ -شەكھەل قىاللىسا، 

- ھرىېمدوستلۇق ۋە  مىسىنىېكھايات ئولتۇرغان بۇ 

 ساالمەت ھەيدەپ بارااليدۇ.-ساھىلىغا ساق تەببەھۇم

ئىسالمنىڭ بۇ پىرىنسىپلىرىنى بىلمەيدىغان 

ان بۇ ھايات ،  ئائىلىسى ئولتۇرغكىشىلەر بولسا

بىرىدىن نەپرەتلىنىدىغان، دائىملىق -بىر مىسىنىېك

... قىرغاقلىرىغا بۇ ھايات  لەدېج-بىئاراملىق، ئۇرۇش

ۋە ئائىلىسىنى ھاالك قىلىش ئۈچۈن  مىسىېك

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ خىل ھەيدەپ بارىدۇ. 

 ھاالكەتنى ئىپادىلەپ مۇنداق دەيدۇ:

ال: له عليه وسلم بالكسر عندما قعنه رسول الله صلى ال ما عبرَ 
 .(131)" هاقُ ََل ها طَ رُ سْ كَ وَ " 

ئۇ ئايالنىڭ »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ: 

 «قىلىنىشىدۇر.ۋەيران بولۇشى ئۇنىڭ تاالق 

ئامان، -تىنچ  ڭمىسىنىېكئايال كىشىمۇ بۇ ھايات 

مۇناسىپ  ىشىغاېڭمساالمەت -، ساقمەخاتىرج

 ڭرىنىېئيارلىۋىلىشى ئۈچۈن شارائىتالرنى تەي-شەرت

 .  كەرېكتولۇق بىلىشى  رىنىېخاراكت

  

                                                           

  .مسلم ( ـ 131)
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 ۈشىنىشچئارا -ۆزئئائىلىدىكى 

 ۆرۈرزھەق قىلىش يولىدا  ەسىلىلىرىنىم

 بولغان ئەمەلى ئەڭ مۇھىم قەدەم باسقۇچالر

 

 قۇھوقۋە ئايال ھەر ئىككى تەرەپ ئۆزلىرىنىڭ -ئەر-1

 ىيمىمەسمەجبۇرىيەتلىرىنى تونۇشتا راستچىل، -

  كەرېكنىيەتتە بولۇشى 

عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه 
ف وما تلَ ئْ منها ا ارفَ ما تعَ فَ  ندة  جَ مُ  ود  جنُ  األرواحُ " :وسلم يقول

  .(132)ف"لَ تَـ ها اخْ منْ  اكرَ نَ تَـ 

ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقلى قىلىنىشىچە ئۇ 

ھىسساالمنىڭ مۇنداق دەيدۇ: مەن پەيغەمبەر ئەلەي

ئاڭلىدىم. پەيغەمبەر  نلىكىنىەگېدمۇنداق 

ئىنساننىڭ روھلىرى » نەگېدئەلەيھىسساالم مۇنداق 

ئارا -ھەرخىل بولىدۇ. بۇ روھالردىن ئۆز

بىرلىشەلەيدۇ. بۇ روھالردىن  يدىغانلىرىەلەشنىشۈچ

بىرنى ئىنكار قىلغانلىرى -چۈشۈنىشەلمەيدىغان، بىر

 «ىلەن قارشىلىشىدۇ.بىرى ب-بولسا، چىقىشالماي بىر

                                                           

  .البخاري ( ـ 132)
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 ۇ ھەدىسنىڭ شەرھىسى ھەققىدەب بارىدا فەتھۇل

بۇ ھەدىستىن »ئىبنى قەييىم جەۋزىي مۇنداق دەيدۇ: 

بىر ، ئەگەر كىۇبولىد رىشكىلىېئشۇنداق پايدىغا 

ئەتراپىدىكى ئىقتىدارلىق، سالىھ ئىنسان 

لسا، بۇ لەردىن نەپرەتلىنىدىغان بولۇپ  قاكىشى

ۇنداق سۆكۈلىدىغان رەزىل ھەقتە بىر ئىزدىنىپ، ب

سۈپەتلەردىن قۇتۇلۇش ۋە ئۇنى يوقۇتۇش ئۈچۈن 

 «  . كەرېكتىرىشچانلىق كۆرسىتىشى 

ئىبنى قەييىم جەۋزىينىڭ بۇ سۆزلىرىدىن بىز شۇنى 

بىلىۋااليمىزكى، ئەگەر ئەر كىشى سالىھ ئايال 

ئايالى بىلەن ئىتائەتچان بولغان  نىقېئئىكەنلىكى 

قادىر قىلىشقا ل ھاسى شىنىشۈچئارا -ئۆز

قىلسا، ئۇ چوقۇم ئۆزىنى  سېھبواللمايۋاتقانلىقىنى 

.  كەرېك لىشىېئ سابېھقايتا تەكشۈرۈپ، ئۆزىدىن 

ارا ئ-ئۆز رىسىداۇئوتت، ئۇ ئۆزى بىلەن ئايالى  ھتىمالېئ

ھاسىل قىلىشقا توسالغۇ بولىدىغان  شىنىشۈچ

بۇنداق رەزىل سۈپەتلەرگە چۈشۈپ قالغان بولۇشى 

 .  مكىنۇم

شۇنداقال، ئەگەر ئايال كىشى سالىھ، تەقۋادار كىشى 

ئارا -بىلەن ئۆز رىېئبولغان  نىقېئئىكەنلىكى 

قادىر قىلىشقا ھاسىل  شىنىشۈچ

قىلسا، ئۇ چوقۇم ئۆزىنى  سېھبواللمايۋاتقانلىقىنى 

.  كەرېك لىشىېئ سابېھقايتا تەكشۈرۈپ، ئۆزىدىن 

ا ئار-زئۆ رىسىداۇئوتت رىېئ، ئۇ ئۆزى بىلەن  ھتىمالېئ

ھاسىل قىلىشقا توسالغۇ بولىدىغان  شىنىشۈچ
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بۇنداق رەزىل سۈپەتلەرگە چۈشۈپ قالغان بولۇشى 

 .  مكىنۇم

ھاسىل قىلىش  شىنىشۈچئارا -ھەقىقەتەن، بۇ ئۆز

مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن چوقۇم ھەر 

ئىككى تەرەپ راستچىل، سەمىي نىيەتتە بولۇشى 

ۇنداق سۈپەتلەرنى . چۈنكى، ئىنسان ئۆزىدىن ب كەرېك

 يوق قىلىشقا تىرىشىدۇ.

 نى بىلىشىئەرنىڭ تەپەككۇر قىلىش ئۇسۇلىئايال  -1

ئايالنىڭ تەپەككۇر قىلىش ئۇسۇلىنى بىلىش ئەرمۇ ۋە 

. يەنى، ھەر ئىككى تەرەپ بىر بىرىنىڭ پىكىر  كەرېك

 . كەرېكقىلىش ئۇسلۇبىنى بىلىش 

-، تەپەككۇرى، ئىشرىېخاراكتاللە ئىنساننى 

بىرىدىن پەرقلىق -كىتى قاتارلىق تەرەپلەردە بىرھەرى

مانا بۇ ئوخشىماسلىق ئىنسانىيەت ھالىدا ياراتتى. 

 ئارىسىدا قىيامەتكىچە داۋام قىلىدۇ.

ئارا -ۇلماندىن بۇ ئىخىتىالپالرنىڭ ئۇالرنى ئۆزمۇس

، يامان كۆرۈشكە ەتىشكۋېتاشلىنەپرەتلىنىشكە، 

مانالردىن لىپ بارماسلىقى تەلەپ قىلىنىدۇ. مۇسۇلېئ

خىل پىكىرلەرنىڭ بولۇشىنى توغرا -بۇ خىلمۇ

بىلەن مۇئامىلە  تەكمېھبىرىگە -چۈشۈنۈپ، بىر

ى تەلەپ قىلىنىدۇ. ئەگەر بۇ ئىسالمنىڭ قىلىش

 مىيۇئوممۇسۇلمانالر ئارىسىدىكى ئۆزگەرمەس 

-سۈپىتى بولىدىغان بولسا، ئۇنداقتا، بۇ سۈپەت ئەر
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پ، مۇستەھكەم تارتىيىلتىز ئايال ئارىسىدا چوڭقۇر 

. چۈنكى، مانا بۇ ئىختىالپالر  كەرېك ملىشىشىۇئوم

 بەۋەس ەتلىنىشكەپرەنبىرىدىن -ئايالنىڭ بىر-ئەر

-بولۇپ قالماسلىقى، بەلكى، تۇرمۇشتا بۇنداق خىلمۇ

-خىل پىكىرلەرنىڭ بولۇشىنى توغرا چۈشۈنۈپ، بىر

. بۇالرنىڭ  كەرېك قىنلىشىشىېي ۇخىمېتبىرىگە 

چۈن چوقۇم ئايال ئەرنىڭ چىقىشى ئۈ دقاۇجۋۇ

تەپەككۇر قىلىش ئۇسۇلىنى بىلىشى ۋە ئەرمۇ 

 .كەرېكئايالنىڭ تەپەككۇر قىلىش ئۇسۇلىنى بىلىش 

ھەرقانداق »تەكرىيتىي مۇنداق دەيدۇ: دوكتور 

مۇئەييەن ئاالھىدىلىكى بولىدۇ. بۇ  ڭخسنىەش

ئاالھىدىلىك ياكى شەكىلدە بولىدۇ ياكى ئاڭالشتا 

بولىدۇ.  سىداۇيغۇت - سېھبولىدۇ ياكى 

ئۇالر قاراپ باقمامسەن! ئايالغا -ئەر اتقانۋللىشىەدېج

. شۇڭا، ئەر دەيدۇكى، مەن ۇيدەنمەشۈچبىرىنى -بىر

ساڭا گۈزەل كىيىملەرنى ۋە قىممەتلىك ئالتۇن 

ئايال  .. دەيدۇ. بىراق،لىپ بەردىم.ېئ رنىەكلۈزەبىل

 كىشى دەيدۇكى، مەن سۆزۈڭنى چۈشىنەلمىدى....

شەكلى ئەرنىڭ تەپەككۇر قىلىش ئۇسۇلى دەيدۇ. 

بولىدۇ. ئايالنىڭ تەپەككۇر قىلىش ئىقتىدارى 

-باغۇ ئاڭالشتا بولىدۇ. چۈنكى، ئايال كىشى

 رىدىنېئ ئەمەس، بەلكى، لىشنىېسبوستانالرغا نەزەر 

قىلىۋاتقان  لەدېجگۈزەل سۆزلەرنى ئاڭالشنى خااليدۇ. 

تاتلىق سۆزلەر  غىزېئبۇ كىشىنىڭ ئايالىنى ئىككى 
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ئىدى. بىراق.  مكىنۇمىلەن رازى قىلىشى تامامەن ب

 .(133) « تولىمۇ ئەپسۇس...

ۋە ئايال ھەر ئىككى تەرەپنىڭ روھى ھالىتىگە -ئەر-7

 . كەرېككۆڭۈل بۆلۈش 

ھەقىقەتەن، بۇ تەرەپنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 

روشەنلەشتۈرۈپ بەرگەن بولۇپ، ئۇ ئاياللىرىنىڭ روھى 

 ى.ھالەتلىرىنى تولۇق بىلەتت

اإلمام مسلم واإلمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت:  
 تِ ا كنْ إذَ  مُ لَ عْ ي أَلَ " إن ِ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

من أين تعرف  فقلت :قالت ى"بَ ضْ غَ  عليَّ  نتِ وإذا كُ  يةا اضِ ي رَ عن ِ 
 ب ِ رَ وَ  الْ  نَ يولِ قُ ك تَـ فإنَّ  اضيةا رَ  يعن ِ  نتِ ا إذا كُ "أمَّ ذلك فقال: 

قالت:  اهيم"رَ إبْـ  ب ِ رَ وَ  ت الْ لْ ى قُـ بَ ضْ غَ  عليَّ  تِ د وإذا كنْ محمَّ 
 سمك.اقلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إال 

ئىمام مۇسلىم  ۋە ئىمام ئەھمەد ئائىشە ئانىمىزدىن 

نەقلى قىلىنغان ھەدىستە، مەن پەيغەمبەر 

ئەگەر سەن مەندىن : » نەگېدئەلەيھىسساالم مۇنداق 

لساڭ ھەمدە مەندىن نارازى بولۇپ، ماڭا رازى بو

غەزەپلەنسەڭ، ئەلۋەتتە، مەن بۇنى بىلىۋالىمەن... 

                                                           

 محمد التكريتي آفاق بال حدود .د ( ـ 133)
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ئائىشە ئانىمىز: سەن بۇنى قانداق بىلىسەن « دېدى.

 ندىنەمئەگەر سەن » دەپ سورىسام ئۇ مۇنداق دېدى: 

رازى بولساڭ: مۇھەممەدنىڭ رەببى بىلەن قەسەمكى،.. 

نسەڭ: ئىبراھىمنىڭ دەيسەن؛ ئەگەر سەن ماڭا غەزەپلە

« دەپ جاۋاب بەردى.-رەببى بىلەن قەسەمكى،.. دەيسەن

ئائىشە ئانىمىز مۇنداق دەيدۇ: توغرا، مەن شۇنداق 

بىلەن قەسەمكى، مەن اللە رەسۇلۇلالھ! دەيمەن. ئى 

 دېدىم.-نىڭ ئىسمىڭنى  تەرك ئەتمەيمەنېپەقەت س

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاياللىرىنىڭ روھى 

تولۇق بىلەتتى. يەنى ئۇالرنىڭ ئۆزىدىن  ھالەتلىرىنى

، غەزەپلەنگەن  لىپېكرازى بولغان ياكى ئاچچىقى 

ئاياللىق -. بۇ ئەرتتىەشىنۈچھالەتلىرىنى تولۇق 

 تۇرمۇشىدا ئىنتايىن مۇھىمدۇر.

ئايال ھەر ئىككى تەرەپ جىنسىي تۇرمۇشىغا  -ئەر-1

 . كەرېككۆڭۈل بۆلۈش 

ققىدە بىلىشكە مانا بۇ ھەربىر ئەر كىشى ئايالى ھە

 ئەڭ مۇھىم مەسىلىدۇر. گىشلىكېت

ئايال ھەر ئىككى تەرەپتىكى جىنسىي -توي قىلىش ئەر

قويۇشنىڭ بىر سەۋەبى  رىغاۇئوتتتۇرمۇشنى 

ئايال ھەر ئىككى تەرەپ يەنە بىر -ئەر. ۇسابلىنىدېھ

تەرەپنىڭ جىنسىي تۇرمۇشىغا كۆڭۈل بۆلمىگەندە 

رغۇنلىغان ئائىلىدىكى تەڭپۇڭلۇقنى بۇزىدىغان نۇ

چىقىشىغا سەۋەب بولىدۇ.  لىپېكسەۋەبلەرنىڭ 
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ئىسالم ناھايىتى يىراقنى كۆرىدىغان بولۇپ، ئىسالم بۇ 

مەسىلىدە ئەر كىشىدىن ئايالى بىلەن جىنسىي 

مۇناسىۋەت قىلغاندا ئايالىنىڭ ئۆزىدىن تولۇق 

لىپ بولغىچە ئايالىدىن ېئ ىسىنىۋسىېن

 . يىراقلىشىپ كەتمەسلىكنى تەلەپ قىلىدۇ

 ھەق سىلىلىرىنىەم شىنىشۈچ ئارا-زۆئ ئائىلىدىكى

 قەدەم مۇھىم ئەڭ ئەمەلى بولغان رۈرۆز يولىدا قىلىش

باسقۇچالر پەقەت مۇشۇ تۆت نۇقتا بىلەنال چەكلىنىپ 

ئايالالر -، بەلكى، بۇ يەردە پەقەت ئەرقالماستىن

بار. بۇ  مۇئىنچىكە ئىشالر نلىغانۇرغۇنبىلىدىغان 

- ختەب قىقىيەھالر ئۆزلىرىنىڭ ئارقىلىق ئەر ئايال

- ھرىېمسائادىتىنى قولغا كەلتۈرۈپ، دوستلۇق ۋە 

رىشتىسىنى باغلىيااليدۇ. شۇڭا، ھەربىر  تەببەھۇم

تەرەپ، يەنە بىر تەرەپنى پاراكەندە قىلىشتىن 

ساقلىنىشى، ھەمراھى ياخشى كۆرىدىغان ئىشالرنى 

-ئاندىن ئەرقىلغاندىال ... شۇنداق  كەرېكقىلىشى 

 سىلىلىرىنىەم شىنىشۈچ ئارا-زۆئ ئائىلىدىكىال ئاي

 ئەمەلگە ئاشۇرااليدۇ.  قىقىيەھ
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 ن قىزالرغا ۋەسىيەتمامۇسۇل

 !!قىزلىرىم ئى

ئىنسان ۋاقىتلىق ئايرىلىش مىنۇتلىرىدا مەڭگۈلۈك 

ئەسلەيدۇ. ئۇ ئاخىرقى  تلىرىنىۇمىنئايرىلىش 

سەپەرنى ئەسلەيدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئۇنىڭ كاللىسىغا 

 ... ۇلىدېسوئالالر كلىغان نۇرغۇن

 نەگېد ەمېن م،ئەگەر ھازىرال دۇنيادىن كەتكەن بولسا 

 ھە؟؟!!-بوالر ئىدىياخشى 

 تىپېكمەن ئەۋالدلىرىمنى قالدۇرۇپ ئاخىرەتكە 

 ھە؟!-تەرقالسام، ئۇالر قانداق بولۇپ كې

، سورىغىنىمدامەن ئۆزۈمدىن بۇ سۇئالالرنى 

ئۈچ  خىېتمەن كۆزلىرىمدىن تارامالپ ياشالر ئاقتى. 

بىر  خىېتۋە  «ھدايە»ياشقىمۇ كىرمىگەن قىزىم 

ئەسلىدىم. نى « تەسنىيم»ياشقىمۇ كىرگەن قىزىم 

شۇنىڭ بىلەن مەن ئۇالرنىڭ يول بەلگىسى ۋە 

پىرىنسىپلىرى سۈپىتىدە -ھاياتنىڭ قائىدە

 زىپېيقوللىنىشى ئۈچۈن ئۇالرغا بۇ ۋەسىيەتنامىنى 

« !!ىملىرزقى ئى»قالدۇرۇشنى نىيەت قىلىپ،  

 قالدۇردۇم. زىپېيناملىق بۇ ۋەسىيەتنامىنى 
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ەڭ كەتمە! ئ رىلىپېبدۇنياغا ھەر قانداق ۋاقىتتا، 

م ئۈچۈن ھاياتى ، ئەبەدىي باقىي ئالەمەخاتىرج

زىننەتلىرىگە ھەرگىز ئالدانما! -دۇنيانىڭ زىبۇ

ئالالھنىڭدۇر. قاچانكى،  ەگانېيچۈنكى، بۇ ئالەم 

ن بىرگە بولسا، ھەرقانداق اللە بىلە ەگانېيئىنسان 

ئاپەتلەر.... قاتارلىق ھەرقانداق -خەتەر بااليى

تەشۋىشلەردىن ئەمىن بولىدۇ. چۈنكى، بۇنداق 

 يۆلەكتە بولىدۇ. -ئىنسانغا اللە تايانچى، يار

 ئى قىزلىرىم!!

بىر ياشقىمۇ توشمىغان  خىېتنى ۋە ېئەگەر مەن س

 مىنىېچنېھھەمشىرەڭنى مانا مۇشۇنداق 

قالسام،  تىپېكغان ھالىتىڭالردا تاشالپ بىلمەيدى

ئويلىغىنىمدا،  رنىەنلەگېد رەتېكبۇالر قانداق بولۇپ 

مەن سىلەرگە ۋە بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ قىزلىرىغا 

پىرىنسىپلىرى -يول بەلگىسى ۋە ھاياتنىڭ قائىدە

سۈپىتىدە قوللىنىشى ئۈچۈن ئۇالرغا بۇ 

 ۈم.قالدۇرۇشنى اليىق كۆرد زىپېيۋەسىيەتنامىنى 

 ئى قىزلىرىم!!

قۇرئان كەرىمدە شۇنداق بىر سۆز باركى، ئەگەر ئىنسان 

بۇ سۆزنى بىلسە ئىدى، پۈتكۈل شەيئىلەرنى بىلگەن 

ئەگەر ئىنسان بۇ سۆزنى چۈشەنگەن بولسا بوالتتى. 

ر ئەگەئىدى، پۈتكۈل شەيئىلەرنى چۈشەنگەن بوالتتى. 

بولسا ئىدى،  سىلغانېئئىنسان بۇ سۆزگە چىڭ 
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گەر ئەشەيئىلەرنى يوقۇتۇپ قويمىغان بوالتتى. پۈتكۈل 

ئىنسان بۇ سۆزنى يوقۇتۇپ قويسا، پۈتكۈل 

بىلىپ قىلىڭالركى، بۇ شەيئىلەرنى يوقۇتۇپ قويىدۇ. 

ئادەم بالىلىرىنىڭ سۆزدۇر.  نەگېد« اللە»سۆز 

غاپىللىقى شۇكى، ئادەم بالىلىرى بارلىق شەيئىلەر 

 نەگېد« اللە»ھەققىدە ئىزدىنىدۇ؛ ئويلىنىدۇ. بىراق، 

ئۆزى ھەققىدە ئويلىنىدۇ بۇ سۆز ھەققىدە ئويالنمايدۇ. 

ۋە ئۆزىدىن پەخىرلىنىدۇ. بىراق، ئۆزىنىڭ اللەنىڭ 

قالىدۇ.  پۇنتۇئزېمىندىكى مەخلۇقى ئىكەنلىكىنى 

 روھى   ئايلىنىپ يۈرىدۇ. بىراق، مىنداېزئۇنىڭ جىسمى 

 اللەغا تۇتاشمايدۇ. 

 ئى قىزلىرىم!!

لەنىڭ داستىخىنىدۇر. اللەنىڭ قۇرئان بولسا ال

داستىخىنىدا ئولتۇرغان كىشى قانداقمۇ ئاچ 

 قالسۇن!!

قۇرئان اللەنىڭ ئارغامچىسىدۇر. اللەنىڭ 

 كىشى قانداقمۇ ئۈزۈلسۇن!! سىلغانېئئارغامچىسىغا 

اللەنىڭ ئارغامچىسى توغرا يولدۇر. اللەنىڭ 

مۇسۇلمان سەپىرىدە پەقەت توغرا داستىخىنى غىزادۇر. 

 بولىدۇ.موھتاج دا نىشانىغا يەتكۈزىدىغان غىزاغا يولى

شۇڭا، سەن اللەنىڭ داستىخىنىدا ئولتۇرغىن. 

 .سىلغىنېئاللەنىڭ مۇستەھكەم ئارغامچىسىغا چىڭ 

 قۇرئان ساڭا ياخشى ھەمراھ، ياخشى ياردەمچى بولىدۇ. 
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 ئى قىزلىرىم!!

اللەغا ئىتائەت  اللەنى تونۇشنىڭ تۇنجى قەدىمى

ىشتۇر. كىمكى، اللەغا باش گقىلىش ۋە باش ئى

اللەنى  ئەگمەيدىكەن، اللەنى تونۇمايدۇ. كىمكى،

 ەىگتونۇمايدىكەن، اللەنىڭ داستىخىنىدىن بىر نەرس

 بىركىمكى، اللەنىڭ داستىخىنىدىن .  ۇيدەلمەرىشېئ

اللەغا بويسۇنۇش ۋە » ، نەرسىگە ئىرىشەلمەيدىكەن

 «ئارقىلىق اللە بىلەن بىرگە بولۇڭالر! گىشېئباش 

شۇڭا، سەن سۈپەت بىلەن سۈپەتلىنەلمەيدۇ.  نەگېد

تونۇغىن! اللەنىڭ ھەدىيەسىدىن  قىقىيەھاللەنى 

ئالغىن! مانا بۇ قۇرئان ساڭا نۇر بولىدۇ.  مالپۇئوچ

ساڭا، خۇشاللىق ئاتا قىلىدۇ. سەن اللە ئىرادە 

قۇلچىلىق قىلىدىغان  قىقىيەھقىلغاندەك اللەغا 

 ئىالھىي قۇل بولغىن...!

تۇققانالر بىلەن بولغان ئاالقىىنىڭ ئەڭ ياخشى -ئۇرۇق

بىلەن  ھرىبانلىقېم،  مىمىيەسئۇالرغا  ،يولى بولسا

تۇققانالرغا -شۇڭا، سەن ئۇرۇقمۇئامىلە قىلىشتۇر. 

 قىنېيبولغىن. ئۇالر بىلەن ناھايىتى  مىمىيەس

 نىڭېەر سەن مۇشۇنداق قىلساڭ، ئۇالر سئەگئۆتكىن! 

 تۈزەيدۇ. نىڭنلىكلىرىەەۋسخاتالىقلىرىڭنى ياپىدۇ. 

بىلەن خۇشال ئۆتۈشنىڭ ئەڭ ياخشى ئۇسۇلى  رىېئ

چۈنكى، ۋە گۈزەللىكتۇر.  تەببەھۇم- ھرىېمبولسا، 

ياخشى كۆرۈش بىلەن ئائىلە گۈزەللەشسە، گۈزەللىك 

 بىلەن ھايات گۈزەللىشىدۇ.
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 بولغىن! ەئاالقىدبىلەن پۈتۈنلەي ياخشى  ڭرىېئسەن 

بىلەن  رچانلىقەۋسق قاتتى ەنلىكلىرىگەۋەسئۇنىڭ 

 قىنېيئۇنىڭغا ناھايىتى  مۇئامىلە قىلغىن! 

بولغىن! ئەگەر خاتالىق ئۆتكۈزۈپ قالساڭ، ئۇنىڭدىن 

 چىرايلىقچە ئەپۇ سورىغىن! 

بىلەن بولغان ئاالقىىنىڭ ئەڭ ياخشى يولى  دوستالر

پۇلىنى تەلەپ  ڭتنىەببەھۇم- ھرىېمئۇالردىن  بولسا،

داق قىلساڭ، ئەگەر سەن شۇن قىلماسلىقتۇر.

قويىسەن، ئاشكارىالپ  كىشىلەرنىڭ بايلىقىنى

بولۇپ قىلىشىنى ئاشكارا كىشىلەر بايلىقلىرىنىڭ 

 ياخشى كۆرمەيدۇ.

ھاياتتا نەتىجە قازىنىشنىڭ تۇنجى يولى بولسا، 

تالماي تىرىشىش -يول، ھارماي نىقېئنىشان،  نىقېئ

 .  كەرېكروھى بولۇشى 

 ئى قىزلىرىم!!

ەجرىبە مەيدانىدىن ئىبارەت. بىر ت نەگېدھايات 

ارقىلىق پەقەتال سىناق قىلىش ئ نەگېدتەجرىبە 

 چىقىدۇ.  دقاۇجۋۇ

 لىپېكسىناقالر كۆپ ئىمتىھان ئەگەر ساڭا دۇنيادا 

 ەرىجىگەدقالسا، شۇنى بىلگىنكى، بۇ يۇقىرى 

شۇڭا، سەن بۇ ئۆرلىتىدىغان شوتىدىن ئىبارەت. 

-ى خوشسىناقالردىن داتالنما! سەن بۇ سىناقالرن
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تەبەسسۇم بىلەن، اللەنىڭ دەرگاھىدىكى نەتىجىلەرنى 

 ئارزۇ قىلغان ھالەتتە قوبۇل قىلغىن.

شۇنى بىلىپ قىلىڭالركى، قىزالرنىڭ  ئى قىزلىرىم!!

قىزىل گۈڭگۈرتكە بەك تىز يانىدىغان قەلبى 

... شۇڭا، سەن ئۇنى تەرك ئەتمە ! سەن ئۇنى ئوخشايدۇ 

 نداقۇئگىن! ئەگەر اليىق بولمىغان كىشىلەرگە بەرمى

تۈتەكنى -را ئىسقىلساڭ، ئۇ كۆيۈپ، ئارقىسىدا قا

قالدۇرۇپ قويۇپ، ھاياتىڭنى ۋە تۇرمۇشۇڭنى قاپقارا 

 قىلىپ قويىدۇ.

ئى قىزلىرىم!! شۇنى بىلىپ قىلىڭالركى، دۇنيادىكى 

ئايالالرنىڭ ئەڭ ياخشىسى مەريەم، ئاسىيە، خەدىچە، 

تارىخىدىن الرنىڭ سەن مانا بۇ ئايالفاتىمە، ئائىشەدۇر. 

سىلىۋالغىنكى، ئەگەر  غاڭلىقىۇقبىر ھالقا پۈتۈپ 

دەرھال شامال چىقىپ، بۇ ھالقىنى تەۋرىتىپ قويسا، 

-ئۇالرنىڭ تارىخىغا: ئۇالرنىڭ سۆزلىرى، ئىش

ھەرىكەتلىرى، ئۇالرنىڭ رەببىگە بولغان ئىمانىغا 

 !!قۇالق سالغىن... 

 ئى قىزلىرىم!! شۇنى بىلىپ قىلىڭالركى، مەن

مەن.. سىلەر بولسا، تىزال بۇ دۇنيادىن ئايرىلىناھايىتى 

نىڭ ېمنىڭ خىزمىتىنى قىلىسىلەر. ېبۇ دۇنيادا م

قىيامەت كۈنى ياخشىلىقلىرىمنى زىيادە قىلىسىلەر. 

 لىپېكياخشى ئەمەللىرىمنىڭ تارازىسى يەڭگىل 

جەھەننەمدىن قىلىسىلەر!  غىرېئقالسا، مىيزانىمنى 

ىسىلەر! سىلەر مەن ئۈچۈن ساقاليدىغان قالقان بول
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قىلىشقا سەل قارىماڭالر! دۇئا قىلىڭالر! ماڭا دۇئا 

سۈننەت ئۈستىدە -نىڭ سىلەرنى قۇرئانېسىلەر م

 !  ...تەربىيىلىگەنلىكىمنى ئەسلەڭالر

 

 والدك

 عبد اللطيف البريجاوي

 صر ـ القاهرةمدينة م
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 ئوقۇبەتلەر –ئازاب ئەلەملەر  ۋە -دەرد
 

 ة على رسول الله وبعد: الحمد لله والصال 

تالىقىنى تەلەپ  رىدىنېئئۇ  يىنېكيىلدىن 79

 قىلدى..!!

 توققۇز بالىسى بار ئىدى....!! بۇ ئايالنىڭ 

 بەش ئوغۇل؛ تۆت قىز...!!!

ئۇنىڭ تۆت كۈيئوغلى بار ئىدى. ئوغۇللىرىنىڭ ئۈچ 

 بالىسى بار ئىدى...!!

 بۇ ئايالنىڭ ئون نەۋرىسى بار ئىدى...!!!

تالىقىنى تەلەپ  قىلىشىدىكى  رىدىنېئنىڭ بۇ ئايال

 بىلەن رىېئ)ئاجرىشىپ كىتىشتىكى(سەۋەبى بولسا، 

ھاسىل  شىنىشۈچبىرى بىلەن -ئارا بىر-ئۆز

 .لمىدىەلىشېكيەنى،  قىاللمىدى...!!!

قانچە يىل  -چاقچاق شەكلىدە–مەن ئۇ ئايالغا 

 !!!؟دېدىم...-قالغاندۇ ىزڭمرىۆئ
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 ھتىمالېئۈتمەيسىز؟! يەنە ئون بەش يىل ك مىشقاېن

، اللە ئىككىڭالردىن بىرىنىڭ ۋاپاتى بىلەن بۇ 

 ئىدى. مكىنۇمھالىتىڭالرنى ئۆزگەرتىشى 

دەپ  مكىنۇمبۇ ئايال غەلىتە جاۋاب بەردى: مەن بۇنى 

ھاسىل  شىنىشۈچقارىمايمەن، مەن بۇ ئەر بىلەن 

  قىاللمايمەن...!!!

ىكى مانا بۇ جەمئىيەتت !!!سبحان اللهمەن دېدىمكى، 

 مىداېتمەن بۇ ھەرخىل مۈشكىالتالرنىڭ بىرىدۇر. 

نلىغان تەپەككۇر قىلىشقا باشلىدىم. كالالمغا نۇرغۇ

 باشلىدى:  ەلىشكېسوئالالر ك

ئايالنىڭ بىر يەنە بىرىگە يول قويسا -ئەر

 بولمامدىغاندۇ؟؟!!

ئورتاق  يدىغانەلەلېكبۇ ئەر ئايال ھاياتىدا بىرلىككە 

 دۇ؟؟!!تاپالمىغانمى قتىنىۇنبىر 

بىرى ھاياتىدا جۈپتىنى پاراكەندە -بۇ ئەر ئايالدىن ھەر

 قىلماي ئۆتەلمەمدىغاندۇ؟؟!!

ئوغۇل بالىالر، قىزالر ، كۈيئوغۇلالر ئۇالرغا بۇ ئىشالر 

 ؟؟!!...؟...؟...؟....؟ھەققىدە نەسىھەت قىلمىغانمىدۇ

 كالالمنى چىرمىۋالدى....؟....؟سوئالالر ..؟...؟...؟   بۇ 
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ئاستا -جەمئىيەتنىڭ سۈرىتى ئاستائىي ئىجتىمابۇ 

، پۈتكۈل مۇسۇلمانالر ۈپبىرلەپ ئۆت-دىن بىركالالم

جەمئىيىتىنى قاپالشقا باشلىدى. مەن  پۈتكۈل 

مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىنىڭ  ھەممە تەرەپتە مانا بۇ 

ۋەيران بولغان بۇ ئائىلىگە ئوخشاپ قىلىۋاتقانلىقىنى 

 .قىلدىم سېھ

بىرىمىز بىلەن -ئۆزئارا بىربىز بۈگۈن 

تۆھمەت بىرىمىز بىلەن -ئۆزئارا بىر.. زمىتىلالشماقتا

بىرىمىز بىلەن -ئۆزئارا بىر ..مىزقىلىشماقتا

 بىرىمىزنى-ئۆزئارا بىر ...مىزمۇناسىۋەتنى ئۈزۈشمەكتە

 ... مىز... ئۆزىمىزدىن پەخىرلەنمەكتەمىزئۆچ كۆرمەكتە

 ،ھەر بىرىمىز باشقىالرغا تۆھمەت چاپالپ

 مىز.قارلىماقتى

مانا بۇ بۈگۈنكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئەھۋالى... بۇ 

باشقىالرنى سىغدۇرالمايۋاتىدۇ.  چكىمېھجەمئىيەتتە 

باشقىالرنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرىنى كۆرەلمەيۋاتىدۇ. 

چىقىۋاتىدۇ.  نىدىنېيبىر كىشىنىڭ  ئىسالم ھەر

 ئاخىرلىشىشى نىدىالېي، ئىسالم بۇالرنىڭ  ھتىمالېئ

 .  مكىنۇم

م باشقىالرنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرىنى بىراق، ئىسال

بۇنى بىز بۇ . تتىەرېبقىلىشقا يوليورۇق  تىراپېئ

في حديث ياخشى چۈشىنەلەيمىز:  ۇخىمېتھەدىستىن 
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 نْ مِ  ألنبياءِ ا ثلُ مَ ثلي وَ مَ  "إنَّ  :مى الله عليه وسلّ رسول الله صلّ 
نة من بِ لَ  موضعَ  الَّ إ جملهُ وأَ  هُ فأحسنَ  نى بيتاا بَ  جل  رَ  لِ ثَ مَ بلي كَ قَ 

 هَلَّ  قولونَ يَ له وَ  جبونَ عْ به ويَـ  وفونَ طُ يَ  الناسُ  علَ جَ فَ  زاوية  
 .(134)بيين"النَّ  مُ اتَ وأنا خَ  بنةُ فأنا اللَّ  :قالَ  بنةُ هذه اللَّ  ضعتْ وُ 

مەن »:  نەگېدمۇنداق  يھىسساالمەلەئپەيغەمبەر 

شۇنداق بىر كىشىگە  بىلەن لەرئىلگىرىكى پەيغەمبەر

نا قىلىپ، بۇ ئۆينىڭ ، بىر ئۆي بىئوخشايمەنكى

ياخشى، گۈزەل شەكىلدە پۈتتۈرۈپ،  رىنىېيھەممە 

پەقەتال بىر بۇلۇڭىدا بىر خىشلىق ئورۇن قالغان، 

، بۇ ئۆيدىن  لىپېككىشىلەر بۇ ئۆينى ئايلىنىپ 

بۇ بىر قىشلىق ئورۇننى  مىشقاېنھەمدە  نەنگەبلەجەئ

دەپ سورىغان بىر ئۆيگە ئوخشايمەن..  الرۇڭقويدقويۇپ 

ئاشۇ ئەڭ ئاخىرقى بىر تال خىشتۇرمەن. مەن 

 «.مەنپەيغەمبەرلەرنىڭ ئەڭ ئاخىرقىسى

! پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ بىنانىڭ  ڭقىېبقاراپ 

بىر تال خىش بىلەن مۇكەممەل پۈتىدىغانلىقىنى 

قىلىۋاتىدۇ. ئۇ ھەرگىزمۇ بۇ بىنانى  تىراپېئقانداق 

 نى، بەلكى، ئۇ ئۆزىنىڭ بۇ بىناسابلىمىدىېھھەقىر 

ڭ مۇكەممەللەشتۈرۈش ئۈچۈن كەلگەنلىكىنى، ئۆزىنى

قى بىر تال خىش بۇ بىنانى تاماماليدىغان ئاخىر

 ..!قويۇۋاتىدۇ. رىغاۇئوتتئىكەنلىكىنى 

                                                           

 البخاري ( ـ 134)
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ھەربىر مۇسۇلمان مۇشۇ ھالقىالردىن بىر ھالقا 

 تىراپېئئۆزىدىن بۇرۇنقى ھالقىالرنى چوقۇم ئۇ بولۇپ، 

رغا چىڭ كىيىنكى ھالقىال زىدىنۆئقىلىشى ۋە 

. شۇنداق قىلغاندىال ئاندىن بىر  كەرېك سىلىشىېئ

  پۈتۈن، مۇكەممەل ھالقا شەكىللىنىدۇ.

مانا بۇ ھەدىس بىزگە گەرچە مۇكەممەل بولمىغان، 

نەتىجە قازىنالمىغان تەقدىردىمۇ، ھەق يولدىال 

بولىدىكەن، باشقىالرنىڭ تىرىشچانلىقلىرى ئالدىدا 

ئۈگۈتىۋاتىدۇ.  ىكلىكىنەرېكقانداق كەمتەر بولۇش 

بولۇشقا،  ئىلېپبىز بۇ كەمتەرلىككە، كىچىك 

ئۆزىمىزنى ھەممىدىن چوڭ تۇتماسلىققا، 

 نەگېمىدېنچۈشۈرمەسلىككە  يىنىۇئابرباشقىالرنىڭ 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆزىدىن  ھە!-موھتاجمىز 

بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەر كارۋانلىرىنىڭ 

ل بولمىسىمۇ، تىرىشچانلىقىنى، گەرچە ئۇالر مۇكەممە

 تىراپېئ، ئۇالرنى  ۇلمىسىمەتېييۇقىرى دەرىجىلەرگە 

 قىلىۋاتىدۇ.

بىز بۈگۈن ھەق يولدىال بولىدىكەن، مەقسىتى اللە 

رازىلىقى ئۈچۈنال بولىدىكەن، باشقىالرنى 

 تىراپېئھۆرمەتلەيدىغان، ئارتۇقچىلىقلىرىنى 

باشقىالر ئالدىدا كەمتەر بولىدىغان... قىلىدىغان، 

يالىنى ھۆرمەتلەيدىغان ۋە ئۇنىڭ ئا رىېئ

قىلىدىغان ... بىر  تىراپېئئارتۇقچىلىقلىرىنى 

 ھە!!!-قاتتىق ئىھتىياجلىقمىز نەگېمىدېن مىنغاېز
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلىرىنى مۇشۇنداق 

. شۇڭا، ئۇالر بۇ ئۈممەتنىڭ يتتىەلەربىيەت

يولباشچىلىرىغا ئايالنغان بولۇپ، ئۇالر دۇنيانى 

 مەرىپەت تارقاتقان ئىدى.-، ئىلىمىپزېك

ئى رەببىمىز! بىزگە ئەقىل پاراسەت ئاتا قىلغىن! 

ئەگىشىشنى ئىنئام  قىقىيەھھەدىسكە -قۇرئان

قىلغىن! پۈتكۈل مۇسۇلمانالرنى 

 پىغاېدناساراالرنىڭ -ئىتتىپاقالشتۇرغىن! يەھۇدىي

ئۇسۇل ئويناپ، پاك سۈننەت ھەدىسلەردىن 

 رىغاۇئوتتقان، ھەدىسلەرنى شەكلەندۈرۈشكە ئۇرۇنىۋات

قويغاندا يەھۇدىي ناساراالر ۋە ئۇالرنىڭ 

ئارقىلىق  شكۈچىلىرى تۈزۈپ بەرگەن فورمىالئەگە

ئۇنى يالغانغا چىقىرىپ، ئەمەل قىلماسلىققا دەۋەت 

قىلىۋاتقانالرغا ئۆزۈڭ كۇپايە قىلغىن! ئىسالم ۋە 

مۇسۇلمانالرنى ئەزىز قىلىغىن! ئىسالمغا ياردەم 

قارشى ەرگە ياردەم بەرگىن! ئىسالمغا بەرگەنل

 زۈڭ كۇپايە قىلغىن...!!!تۇرغانالرغا ئۆ

 

 هُ فأحسنَ  نى بيتاا بَ  جل  رَ  لِ ثَ مَ بلي كَ قَ  نْ مِ  األنبياءِ  ثلُ مَ ثلي وَ مَ  "إنَّ 
به  وفونَ طُ يَ  الناسُ  علَ جَ فَ  نة من زاوية  بِ لَ  موضعَ  إالَّ  جملهُ وأَ 
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 بنةُ فأنا اللَّ  :قالَ  بنةُ ه اللَّ هذ ضعتْ وُ  هَلَّ  قولونَ يَ له وَ  جبونَ عْ ويَـ 
 .(135)بيين"النَّ  مُ اتَ وأنا خَ 

مەن : » نەگېدمۇنداق  يھىسساالمەلەئپەيغەمبەر 

ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەر بىلەن شۇنداق بىر كىشىگە 

ئوخشايمەنكى، بىر ئۆي بىنا قىلىپ، بۇ ئۆينىڭ 

ياخشى، گۈزەل شەكىلدە پۈتتۈرۈپ،  رىنىېيھەممە 

ىدا بىر خىشلىق ئورۇن قالغان، پەقەتال بىر بۇلۇڭ

، بۇ ئۆيدىن  لىپېككىشىلەر بۇ ئۆينى ئايلىنىپ 

بۇ بىر قىشلىق ئورۇننى  مىشقاېنھەمدە  نەنگەبلەجەئ

دەپ سورىغان بىر ئۆيگە ئوخشايمەن..  الرۇڭقويدقويۇپ 

مەن ئاشۇ ئەڭ ئاخىرقى بىر تال خىشتۇرمەن. 

 «پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەڭ ئاخىرقىسى.

 

 آخر الحمد لله رب العالمينوفي كل أول و 

 

                                                           

 البخاري ( ـ 135)


