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ئايال ئوتتۇرىسىدىكى چهكلهنگهن - ئىسالمدا ئهر

  مۇناسىۋەت

    نومۇرلۇق سوئال ٥٠٥٣٧

  : سوئال

 . ئوغۇل دوستى ئۇنى تاشالپ باشقا بىرى بىلهن توي قىلدىبىر قىزنىڭ

توي قىلىپ بولغان بىرىگه ئۆزى توغرىلىق سۆزلهپ -يهنه بىر ئهر دوستى-ئۇ 

نهتىجىدە ئۇالر مۇھهببهتلهشتى، ئۇ ئهردىن قانداق قىلىپمۇ ئۆزىنى . بېرەتتى

ئۇ ئهر ئۇنىڭغا ئايالىنى قويۇۋېتىپ ئۇنى ئالىدىغانلىقى ھهققىدە . تارتالمىدى

نى قويۇۋېتىپ ئۇنىڭ بىلهن ۋەدە بهرگهن ئىدى، لېكىن ئانىسى ئۇنىڭ ئايالى

بۇ . ھازىر ئۇالر سىرتالرغا بىلله چىقىۋاتىدۇ. توي قىلىشىغا قوشۇلمىدى

  دىنىمىزدا توغرىمۇ؟

  :جاۋاب

  .مهدھىيه ئالالھقا خاستۇر

  :بىرىنچى

سىز تهۋبه قىلىشىڭىز، ئالالھنىڭ مهغفىرىتىنى تىلىشىڭىز، 

الشقانلىقىڭىز، ئۆزىڭىزگه مهھرەم بواللمايدىغان ئهرلهر بىلهن ئاالقى

سۆزلهشكهنلىكىڭىز ۋە سىرتالرغا بىلله چىققانلىقىڭىزدىن قاتتىق 

  .ئهپسۇسلىنىشىڭىز كېرەك
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سىز بۇ ئىككىنچى ئهر بىلهن بولغان ئاالقىڭىزنى ھېچ 

چۈنكى سىلهرنىڭ . ئىككىلهنمهستىن دەرھال ئۈزۈپ تاشلىشىڭىز كېرەك

  .مۇناسىۋىتىڭالر ھارامدۇر

ويۇۋېتىشىگه سهۋەبچى بولۇپ قېلىشنى سىزنىڭ ئۇنىڭ ئايالىنى ق

قانداق كۆڭلىڭىز كۆتهردى؟ ئهگهر ئۇ ئايالنىڭ ئورنىدا سىز بولغان 

بولسىڭىز، ئېرىڭىزنىڭ سىزنى قويۇۋېتىپ، سىلهرنىڭ ئاراڭالرغا كىرىپ 

ئائىلهڭالرنى بۇزماقچى بولغان باشقا بىر ئايالنى نىكاھىغا ئېلىشىنى قوبۇل 

  قىالالمتىڭىز؟

  :ئىككىنچى

ىز ئهقىللىق بىر ئادەمنىڭ قانداقمۇ ئىلگىرى باشقا بىر ئهر بىلهن ب

ھارام مۇناسىۋەتته بولغان، شۇنداقال ئۆزىنىڭ شۇنداق قىلمىشىدىغان تهۋبه 

قىلمايدىغان ئايالنى نىكاھىغا ئېلىشنى خااليدىغانلىقىنى ھېچ 

  . ئهقلىمىزگه سىغدۇرالمىدۇق

 ئۇ ئهرنىڭ ئۆز ھاياتىدا قايتا ئهجهبا ئۇنىڭدا غۇرۇر ۋە كۈندەشلىك يوقمۇ؟

  پهيدا بولۇپ قېلىشىدىنمۇ ئهنسىرىمهمدۇ؟

ئهگهر . مۇنداقچه ئېيتقانداق، ئۇ ئايال يا تهۋبه قىلدى، يا تهۋبه قىلمىدى

 تهۋبه قىلغان بولسا ئۇنىڭ ئهمدى باشقا ئهر بىلهن نىكاھ سىرتىدا ئۇ

بۇنىڭدا ئۇ ئايالنى ئېلىشنىڭ ھېچقانداق خاتا يېرى . مۇناسىۋىتى بولمايدۇ

لېكىن ئۇ ئانىسىنىڭ سۆزىگه بويسۇنۇشى، بىرىنچى ئايالىنى . يوق

  .قويۇۋەتمهسلىكى كېرەك

ىنچى ۋە تۆتىنچى ئهرلهر ئهگهر ئۇ تهۋبه قىلمىغان بولسا ئۇنى ئهمدى ئۈچ

  .بىلهنمۇ ھارام مۇناسىۋەت شهكىللهندۈرمهيدۇ، دېگىلى بولمايدۇ
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شۇنىڭغا ئوخشاش، ئهمدى سىزگه كهلسهك، سىزنىڭ قانداقمۇ 

نىكاھنىڭ سىرتىدا باشقا ئايالالر بىلهن ھارام مۇناسىۋەت ئورنىتىدىغان، 

 ئۇ تهۋبه كۆرۈشۈپ يۈرىدىغان ئهر بىلهن توي قىلغۇڭىز كېلىدۇ؟ ئهگهر

ئهگهر ئۇ تهۋبه قىلمىسا، . قىلسا، سىلهر ئهمدى يۈز كۆرۈشمهيسىلهر

بهلكىم ئۇنىڭ مهقسىتى پهقهتال سىز . ئۇنىڭدەك ئهرگه ئىشهنگىلى بولمايدۇ

ئهگهر ئۇ راستىنال سىز بىلهن توي . بىلهن كۆڭۈل ئېچىش بولۇشى مۇمكىن

ن مۇشۇنداق قىلماقچى بولغان تهقدىردىمۇ ئۇنى باشقا ئايالالر بىله

  . مۇناسىۋەت باغالشتىن توسۇپ قاالاليدىغان ھېچنېمه يوق

شۇ سهۋەبتىن ھېچ ئىككىلهنمهي ئۇنىڭ بىلهن بولغان 

مۇناسىۋىتىڭىزنى ئۈزىشىڭىز، ئالالھتىن ۋاقتىڭىزنى ھارام ئىشالرغا سهرپ 

ئالالھقا . قىلغىنىڭىز ئۈچۈن مهغفىرەت تىلهپ دۇئا قىلىشىڭىز كېرەك

ھتىن قهلبىڭىزنى پاكالشنى، دىلىڭىزنى ۋە ئهقلىڭىزنى يۈزلىنىڭ، ئالال

ئاشۇ ھارام مۇناسىۋەت قهلبىڭىزدە قالدۇرغان ئىزالرنى  چىرىكلهشتۈرگهن 

  .پاكىز تازىلىۋېتىشنى تىلهڭ-پاك

ئهگهر ئالالھقا چىن قهلبىڭىزدىن تهۋبه قىلسىڭىز، ئالالھنىڭ سىزگه 

ىئهت ھۆكۈملىرى ئۇنىڭدىنمۇ ياخشىسىنى نېسىپ قىلىشى، سىزگه شهر

بويىچه ئادىل مۇئامىله قىالاليدىغان، رەببىڭىزنىڭ مۇھهببىتىگه 

ئېرىشىشىڭىزگه ياردەم قىالاليدىغان غۇرۇرلۇق ۋە دۇرۇس بىر ئادەم بىلهن 

توي قىلىشىڭىزنى ئاسانالشتۇرۇپ بېرىشى، ئېتىقادلىق بىر ئائىله قۇرۇپ، 

  . ڭالر ئۈمىدلىكتۇرسالىه پهرزەنتلهرنى تهربىيىلهپ قاتارغا قوشالىشى
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قهلبىڭىزسىزنى بىر قېتىم . قهلبىڭىزنىڭ خاھىشىغا قۇالق سالماڭ

ئهمدى خاھىشىڭىزنىڭ سىزنى دوزاخقا . دۇنيا ھهۋەسلىرىگه باشالپ قويدى

  .يېتهكلهپ مېڭىشىغا يول قويماڭ

ئالالھ ئۆزىگه دۇئا قىلغان ھېچ بهندىسىنى . ئالالھقا كۆپ دۇئا قىلىڭ

ئالالھنىڭ ئالدىدا كهمتهرلىك بىلهن ئالالھتىن سورىغان . نائۈمىد قويمايدۇ

سىزنى رەببىڭىز تهرەپكه باشلىيااليدىغان سالىهه . ئادەم ھهرگىز خارالنمايدۇ

- شۇالر ئارقىلىق غهم ئايال دوستالرنى ئىزدەڭ ۋە كۆڭلىڭىزدىكى ئېيتىڭ 

  . قايغۇ، شهيتانىي ۋەسۋەسىلهردىن قۇتۇلۇشقا تېرىشىڭ

  .ياخشى بىلگۈچىدۇر ھهممىدىن ئالالھ

 


