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  تاالقتىن كېيىن زۇلۇم قىلماسلىق كېرەك

 

   كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-05 ئاينىڭ -03يىلى -2009

  

مهدىنه مۇنهۋۋەرە شهھىرىدىكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ 

هتكه ساالم ئىمامى جۈمه نامىزى ئۈچۈن ھازىر بولغان يۈز مىڭلىغان جامائ

ساالم -بېرىپ، ئالالھنى ماختاپ، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت

ئايالالرنى تاالق قىلغاندىن كېيىنمۇ ئۇالرغا زۇلۇم " يوللىغاندىن كېيىن 

دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى " قىلىشنىڭ ئاقىۋىتى ياخشى ئهمهس 

  :تهۋسىيهلهرنى قىلدى

قىلىشى  لالرغا زۇلۇم ئهرلهرنىڭ تاالق قىلغاندىن كېيىنمۇ ئايا

-يىرگىنىشلىك قىلمىش ۋە ناچار ئادەت بولۇپ، بۇ قىلمىشنى ئېسىل

ئهخالق، ساغالم تهبىئهت ياقتۇرمايدۇ ۋە جۈملىدىن ئىسالم پرىنسىپى رەت 

ئهگهر سىلهر ئۇالرغا «:بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. قىلىدۇ 

لهپ بولغاندىن كېيىن يېقىنچىلىق قىلىشتىن ئىلگىرى ۋە مېهر تهيىن

تاالق قىلساڭالر، تهيىنلهنگهن مهھرىنىڭ يېرىمىنى بېرىڭالر، ئهمما ئايالالر 

ياكى نىكاھنىڭ ) يهنى مهھرىدىن ۋاز كېچىپ پۈتۈنلهي ئالمىسا(ئۆتۈنسه 

يهنى تهيىنلهنگهن مهھرىنىڭ (تۈگۈنى ئۆز ئىلكىدە بولغان ئهرلهر ئۆتۈنسه 

سىلهر .  تهرەپ قىلىش الزىم، شۇ بۇيىچه بىر)ھهممىسىنى بهرسه

 ئارا ئېهسان -ئۆز. تهقۋادارلىققا ئهڭ يېقىندۇر) ئۆتۈنگهن ئادەم(ئۆتۈنسهڭالر، 

ھهقىقهتهن قىلغان ئهمهلىڭالرنى كۆرۈپ هللا ا. قىلىشنى ئۇنتۇماڭالر

  .»تۇرغىچىدۇر
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شهپقهت قىلىش، -ئايالالرغا كۆيۈنۈش، مېهرى: ئايهتنىڭ تهپسىرىدە

ىشقا ۋە گۈزەل ئۇسلۇبتا مۇئامىله قىلىشقا ياخشىلىق ۋە ئېهسان قىل

  . رىغبهتلهندۈرۈش ئىپادىلىنىدۇ

ئايالالرنى تاالق قىلىۋەتكهندىن كېيىن ئهرلهردىن سادىر بولىدىغان 

ئوچۇق زۇلۇمدۇر، ئالالھ بۇنداق چېكىدىن -نۇرغۇن قىلىقالر بولۇپ، بۇ ئوپ

 يهتكۈزۈش ئۈچۈن كۈلپهت-ئاشقان زۇلۇمدىن ئاگاھالندۇرغان، باشقىالرغا ئازار

مۇشهققهت ۋە قىيىنچىلىق پهيدا قىلىشقا -ھهركهت قىلىش، جاپا

  .ھېرىسمهن بولۇش ئالالھنىڭ قانۇنىدا ھارام قىلىنغان ئىشالردىندۇر 

شهرئى پرىنسىپنى قوللىنىشتا ئۆز بېشىمچىلىق قىلىشتىن « 

ئېتىبارغا ئېلىنىدىغان ئاساسلىق پىقهى قائىدىلىرىدىن » چهكلهش 

ئايال ئىككىسىنىڭ بىرىنىڭ -بولۇپ، تاالقتىن كېيىن يۈز بېرىدىغان ئهر

يهنه بىرىگه زىيان يهتكۈزۈشى ياكى ئادا قىلىشقا تىگىشلىك مهسئۇلىيهتكه 

ئىسالم ئىنساننىڭ بارلىق  .  قاتارلىق ئىشالر چهكلهنگهن سهل قارىشى

كىشىلهر بىلهن مۇئامىلىدە ئادىللىق قىلىشىنى تهلهپ قىلىدۇ، شۇنداق 

ئاياللىق ئاالقىسى بولغانالر بىلهن بولغان -بولغان ئىكهن ئىلگىرى ئهر

  .مۇئامىلىسى بۇنىڭدىنمۇ ياخشى بولىشى كېرەك

ن كېيىن مهسىلىنى قانداق ھهل بوالر ئىش بولدى، ئهمدى تاالقتى

ئهرلهرنىڭ ئايالالرنى تاالق قىلىۋەتكهندىن . قىلىش ھهممىدىن مۇھىم

-كېيىن ئۇالرغا قىلغان بهزى زۇلۇملىرىنى بايان قىلغاندىن كېيىن ئهر

بىرىدىن ئايرىلىشى ئۈچۈن تاالقنى يولغا -ئايالالر، ئالالھنىڭ ئۇالرنىڭ بىر

لىقىنى بىلىشى، ئارىلىقتا قالغان ھىكمهت بىلهن بولغان قويۇشىنىڭ 

- يېتىلىش مۇھىتى، قهلبىگه مېهرى-خاتىرجهم ئۆسۈپ-ئهۋالدالرغا تىنچ
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- ئهر. مۇھهببهت، ئارامچىلىق ھازىرالپ بېرىشى كېرەكلىكىنى تهكىتلىدى 

ئايال ئارىسىدا گهرچه تاالق قىلىنىش يۈزبهرگهن بولسىمۇ پهرزەنتلهرنى 

ن ئورتاق مهنپهئهت ئۈچۈن ياراملىق تهربىيىلهش ئۈچۈن بولغا

ھهمكارلىشىش، بىرىنىڭ خىزمىتىنى يهنه بىرىنىڭ تولۇقلىشى، 

قىيىنچىلىقالرنى ھهل قىلىش، ئىختىالپالرنى تۈگىتىش، پهرزەنتلهرنىڭ 

جهمئىيهتتىكى بىخهتهرلىكى ۋە كېلىچهك ئىستىقبالىنى كۆزدە تۇتقان 

-رەك، چۈنكى ئهرئاساستا ئورتاق ئائىلىۋى سۆھبهتلهرنى ئېلىپ بېرىشى كې

ئايالنىڭ چۈشهنچىسى بىربىرىگه مۇۋاپىق كېلىش ئاساسىدا پهرزەنتلهر 

بىرىنى -بۇ پهقهت ئىككى تهرەپنىڭ بىر. ساغالم ئۆسۈپ يېتىلىدۇ 

  .ئېهتىرام قىلىشى بىلهن ھاسىل بولىدۇ

- ئهر: تاالقتىن كېيىن شهكىللىنىدىغان زۇلۇمنىڭ شهكىللىرىدىن

بىرىنى مهسخىرە -ڭ يۈزىنى چۈشۈرۈشى، بىر بىرىنى-ئايال ئىككىسى بىر 

- ھۆرمىتىنى تۆكۈشى، بىر-قىلىشى، پهرزەنتلهرگه ئاڭلىتىپ تۇرۇپ ئىززەت

بىرىنىڭ ئهڭ ناچار ئىنسان ئىكهنلىكىنى كۆرگهنكى ئادەملهرگه سۆزلهپ 

بۇنىڭغا ئوخشاش ئىشالر سهۋەبىدىن پهرزەنتلهرنىڭ . يۇرۇشى قاتارلىقالردۇر

 كۆڭلى ئازابلىنىدۇ گهرچه ئۇالر بۇنى ئېغىزىدىن قهلبى جاراھهتلىنىدۇ،

بۇنىڭدىنمۇ ئېغىرراق بولغىنى، . ئوچۇق زۇلۇمدۇر -چىقارمىسىمۇ، بۇمۇ ئوپ

تىلالش، ھاقارەت قېلىش، تۈرلۈك ئۇسۇلالر -پهرزەنتلهرنى ئۇرۇش بهزى ئهرلهر 

بىلهن كۆڭلىگه ئازار بېرىش ئارقىلىق تاالق قىلىۋەتكهن ئايالىدىن 

بۇ ھازىرقى ۋاقىتتا ئائىلىدىكى . ئېلىشنى مهقسهت قىلىدۇ ئىنتىقام 

- قوپال مۇئامىله دەپ ئاتىلىدۇ، بۇ شهرىئهت قانۇنىدىمۇ، ئهقلى ۋە ئۆرپ

ئادەتتىمۇ چهكلهنگهن ئىش بولۇپ، بۇنىڭغا ئوخشاش ئىشالر ئاتىالردىن 
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بىۋاسته ياكى ئۇالرنىڭ رۇخسىتى، سۈكۈت قىلىشى ۋە رازى بولىشى 

  . ي ئانىالردىن يۈز بهرسۇن ئوخشاشتۇرئارقىلىق ئۆگه

       . ئالالھ ھهممهيلهننى بۇنداق قىلمىشتىن ساقلىسۇن

 
  

  

 

  


