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НИКОҲ – МУҚАДДАС РИШТА

Муҳтарам жамоат! Никоҳ – Исломдаги энг муқаддас тушунчалардан бири
бўлиб, кишининг никоҳланиб, оила қуриши ибодат ҳисобланади. Бу ҳақда ҳанафий
мазҳабининг энг йирик уламоларидан бўлган Ибн Обидин раҳматуллоҳи алайҳ
шундай деганлар: “Одам алайҳиссаломдан то қиѐматгача ибодат қилиб белгиланган
ҳамда жаннатда ҳам давом этадиган амал иккита: биринчиси – иймон, иккинчиси –
никоҳдир”.
Маълумки, никоҳ туфайли оила барпо бўлади. Оила ҳам бир кичик жамият
бўлиб, унинг раҳбари эрдир. Агар эр ўз вазифасини масъулият билан бажариб, ҳалол
– пок бўлса ва қўл остидаги аҳли-аѐлига чиройли муомала ва муносабатда бўлса,
оиласи осойишта, мустаҳкам ва фаровон бўлади. Демак, оиланинг бахтли ҳаѐт
кечиришида эрнинг ўрни жуда каттадир. Қуйида эрнинг баъзи вазифа ва
мажбуриятларини баѐн қиламиз:
1. Эр аѐлига яхши ва чиройли муомала қилиши. Бу борада Пайғамбаримиз
саллаллоҳу алайҳи васаллам барчамизга намуна ва ибратдирлар. Оиша онамиз
разияллоҳу анҳо Пайғамбаримизни сифатлаб шундай деганлар: “У Зот аёллари
билан энг мулойим, карамли, хушчақчақ ва сертабассум киши бўлар эдилар”.
Бир ғазотдан қайтиш чоғида Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам саҳобаи
киромларни олдинроқ юришга буюриб, Оиша онамиз билан югуриш мусобақасини
ўтказганлар. Бу ҳақда Оиша онамизнинг ўзлари шундай деганлар:

"ْك
َ ِ ح َُمَ َسابَ َق
َْ َنَالل
َ ِ اَحّتَََِذَاَأََْرََى َق
ََ َسبَ ْقتُوَُفَلََبِثََْن
َِ َََُوََر َُسول
ََ تَاَ ََن
َ سبَ َق ِنَفَ َق
َ َ"ى ِذ ِهَبِتِل:
ُ سابَ ْق
َ ال
َ َنَف
َ َللاَف
َ َت
.)) َرَواهُ اإلمام أَبُو َدا ُوَد واالمام أمحد

яъни: “Мен Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам билан мусобақалашдим. Мен У
зотдан ўзиб кетдим. Бир муддатдан сўнг (яъни, бошқа бир ғазотдан қайтишда)
менинг гўштим оғирлашганда (яъни, бироз семириб қолганимда) яна мен билан
мусобақалашиб, мендан ўзиб кетдилар ва “Ҳалиги билан биру бир”, – дедилар”
(Имом Абу Довуд ва Имом Аҳмад ривоятлари).
Пайғамбаримиз саллаллоҳу алайҳи васалламнинг зиммаларида исломни ѐйиш,
давлатнинг ички ҳолатини мустаҳкамлаш, ташқи душманлардан ҳимояланиш каби
масъулиятлари бор эди. Одатан бу ишлар эркак кишини бутунлай машғул қилиб
қўядиган нарсалардандир. Ул зот бундан ташқари Аллоҳдан ваҳий қабул
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қилардилар, доимий ибодатлар ва бошқа буюк ишлар билан машғул бўлардилар.
Аммо мана шунча ишларга қарамасдан, зиммаларидаги аѐлларининг ҳақларини ҳам
унутмаганлар. Уларни ахлоққа чақириб тарбиялашни ҳам, эр-хотинлик
муносабатларини ҳам ѐддан чиқармаганлар. Ҳар бир эр аѐли билан бўладиган
муносабатларда Пайғамбаримиз саллаллоҳу алайҳи васалламни ўзига намуна қилиб
олмоғи зарурдир.
2. Аѐлга маҳр бериш. Аллоҳ таоло Қуръони каримда эрларни аѐлларининг
мазкур ҳақларига риоя қилишга чақириб: “َِنلَ ًَة
ْ ِ اءَص ُدقَاِتِِن
َ س
َ ” َوآتُواَْالن
яъни: “Хотинларига маҳрларини ҳадя каби (яъни чин кўнгилдан) берингиз” –
дея амр этган (Нисо сураси, 4-оят). Афсуски, баъзи эрлар зиммаларида шундай
вазифа борлигини ҳам билмайдилар. Маҳр эрнинг гарданидаги аѐлидан қарзи
ҳисобланади.
3. Эр хотиннинг озорини кўтариши, у ғазабланганида мулойим бўлиши,
унинг хатоларини кечириши. Бундай қилиш – Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи
васалламнинг суннатларига амал қилишдир. Бу борада Пайғамбаримиз саллаллоҳу
алайҳи васаллам шундай деганлар:

ِ ََلَي ْفر ْكَم ْؤِمنَم ْؤِمنَةًَِ ْنَ َك ِرَه َِم ْن َهاَ ُخلُ ًقاَر
.)ض َي َِم ْن َهاَآ َخ ََر (رواه اإلمام مسلم عن أَيب ىريرة هنع هللا يضر
ٌُ ُ ََ
َ

яъни: “Мўмин эр мўмина хотиндан нафратланмасин, агар унинг бир хулқини
ёмон кўрса, бошқа хулқи туфайли ундан рози бўлиб кетаверади” (Имом Муслим
ривоятлари).
Бу ҳақда Имом Ғаззолий раҳматуллоҳи алайҳ шундай деганлар:

ِ ْ َبَلََاَِحَتَِمَال،ََالَذََىَع َْنَهَا
ِ ََالُْل
ََهَا
َْ َن
ْ َهَاَ َكَف
َ ََُالَذََىَم َْن
َ َع
َ ََم
َ َق
ُ َس
ْ ََوَا َْعل
َ ْ َْ َ َ
ْ ََح
ُ َس
َ َمََأََنَوََُلََْي

яъни: “Билгинки, аёлингга озор беришдан тийилишинг ҳусни хулқ эмас. Балки, ундан
етадиган озорни кўтаришинг ҳусни хулқдир”.
Демак, эр хотинининг айрим феълидан ғазабланса, оилани бузишга
шошилмаслиги, балки унинг яхши одатларини ҳам кўз олдига келтириб, ғазабини
ичига ютиши керак бўлади.
4. Эркак аѐлини қизғаниши, унинг ор-номусини сақлаши. Ҳадиси
шарифда Пайғамбаримиз саллаллоҳу алайҳи васаллам шундай дедилар:

َ "ْتََال ُْم ْؤِم َُنَ َماَ َحرََمَ َعلَْي َِو
َ ِاّللَأَ َْنَ ََي
َِ َُارَ َوغَْي َرَة
َُ َارَ َوِنََال ُْم ْؤِم ََنَيَغ
َُ َاّللََيََغ
َ ََ"ِن
.)(رواه اإلمام البخاري واإلمام مسلم عن أيب ىريرة رضي هللا عنو

яъни: “Албатта, Аллоҳ рашк қилади. Мўмин ҳам рашк қилади. Аллоҳнинг рашки
мўминнинг Аллоҳ ҳаром қилган нарсасини қилмоғидан келади” (Имом Бухорий ва
Имом Муслим ривоятлари).
Исломда рашк ана шу даражада юксак баҳоланиши билан бир қаторда, бу
борада ҳаддан ошиш, чегарадан чиқиш қораланади. Ўз ўрнида ва меъѐрида бўлган
рашк эркакда бўлсин, аѐлда бўлсин, мақталган ва гўзал турмуш тақозо этган
хислатлардандир. Ҳар икки томон ҳам умр йўлдошининг меъѐрдаги рашкини
қадрлаши лозим.
5. Эр хотинини уй-жой билан таъминлаши. Бу ҳақда Аллоҳ таоло Қуръони
каримда шундай марҳамат қилган:

ِ
ِ أ
ََو ْج ِد ُك ْم
ََ وىن َِم ْن
ُ َح ْي
ُ َُسكن
ْ
َ ث
ُ َس َك ْن تُ ْمَم ْن
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яъни: “Уларга ўзларингиз маскан тутган жойдан тоқатингизга қараб жой
берингиз...” (Талоқ сураси 6- оят).
Демак, эрнинг зиммасида хотинини турар жой билан таъминлаш мажбурияти
бор. Фиқҳий китобларимизда: Аҳли-аѐл учун ҳеч бўлмаганда қулфланадиган
алоҳида битта хона ажратиб бериш эрнинг гарданидаги бурчидир дейилган.
6. Эр хотинининг озиқ-овқат ва кийим-бош каби нафақасини
таъминлаши. Нафақанинг миқдори эрнинг иқтисодий ҳолидан келиб чиқиб
белгиланади. Аллоҳ таоло бу ҳақда шундай деган:

َ َ

ِ ِ لِي ْن ِف ْقَذُوَسع ٍة َِمن
ََُاّلل
َ َُعلَْي ِوَ ِرْزقُوَُفَ لْيُ ْن ِف ْق َِِماَآ َََته
َ َوَم ْنَقُ ِد َر
ُ
َ ْ ََ
َ َس َعتو

яъни: “Бой киши ўз бойлигидан нафақа берсин. Кимнинг ризқи танг қилинган
(камбағал) бўлса, у ҳолда, Аллоҳ унга ато этган нарсадан (ҳолига яраша)
нафақа берсин!...” (Талоқ сураси, 7-оят).
Мазкур нафақа миннат ва таънасиз бўлиши керак. Чунки нафақа бериш,
эркакнинг хотинига қилган марҳамати эмас! Балки, Аллоҳ таоло эрнинг зиммасига
фарз қилган амални бажаришдир! Динимизда эр оиласига сарфлаган харжлари учун
ажр ва савобга эришади. Бу ҳақда Пайғамбаримиз саллаллоҳу алайҳи васаллам
шундай дедилар:
ِ يَِباَوجو
ِ َاّللََِلَأ
(ك"َ(متفق عليو
َ َم
َ َِام َرأََت
َ ُج ْر
َ ِن
َ ت
َ ْ َ َِ َنَتُ ْن ِف َقَنَ َف َقةًَتَ ْب تَ ِغ
ْ اََتْ َع ُل َِِفَفَِم
َ اَحّت
َ َعلَْي َه
ْ كَل
яъни: “Сиз Аллоҳ таоло розилигини истаб қилган ҳар қандай сарф
харажатингиз учун ажр оласиз. Ҳатто хотинингиз оғзига солган таомингиз
учун ҳам сизга ажр бор” (Имом Бухорий ва Имом Муслим ривоятлари). Нафақа
масаласида эр ўзининг иқтисодий ҳолидан келиб чиқиб иш кўради. Хотиннинг
битмас-туганмас талаб ва хоҳишлари учун эр ўзини ўтга-чўққа уриб, ношаръий ва
ноқонуний йўллар билан пул топиши дуруст эмас.
Афсуски, баъзи эрлар улфатлари билан кўча-кўйда яхши ва сара таомларни еб
юрадида, уйдаги аѐли ва бола-чақаси эса зўрға тирикчилигини ўтказади. Бундай
қилиш оилага зулм ҳисобланиб, фарзандлар ҳаққига хиѐнат бўлади.
7. Аѐлига зарурий шаръий масалаларни ўргатиши. Бу ҳақда Аллоҳ таоло
Қуръони каримда шундай марҳамат қилган:

ِ ِ َنراَوقُودىاَالناسَوا ْلِجارةَُعلَي ه
ِ َََيَأَي هاَال ِذينَآَمنُواَقَُواَأَنْ ُفس ُكم
ِ
َََاّلل
َ صو َن
َ ُ َ ً َ َوأ َْىلي ُك ْم
َ َ
ُ اَم َالئ َكةٌَغ َالظٌَش َدا ٌد َََلَيَ ْع
َ َْ َ َ َ َ ُ
َ َ
َْ َ
َماَيُ ْؤَم ُرو َن
َ َويَ ْف َعلُو َن
َ َماَأ ََم َرُى ْم

яъни: “Эй, имон келтирганлар! Ўзларингизни ва оила аъзоларингизни
ѐқилғиси одамлар ва тошлар бўлмиш дўзахдан сақлангизки, унда дағал ва
қаттиққўл, Аллоҳ буюрган нарсага итоатсизлик қилмайдиган, фақат
буюрилган ишни қиладиган фаришталар (хизмат қилурлар)” (Таҳрим сураси 6оят).
Демак, ҳар бир эр мусулмон киши билиши керак бўлган зарурий
маълумотларни аѐлига ўргатиши зарур бўлади. Ҳеч бўлмаганда масжид ва бошқа
жойлардаги насиҳат ва марузаларни яхши тинглаб, аѐли ва фарзандларига етказиши
керак.
8. Эр хотинининг хусусиятлари ва ўрталаридаги алоқалари ҳақида оғиз
очмаслиги ҳамда одамлар ўртасида ѐймаслиги керак. Аллоҳ таоло Қуръони
каримда шундай деган:
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ََ

ِ
ِ
ََاسَ ََلُن
ٌ ََوأَنْ تُ ْمَلب
ٌ ََ ُىنَلب
َ اسَلَ َُك ْم

яъни: “…Улар сизлар учун либос, сизлар улар учун либосдирсиз…”, (Бақара
сураси, 187-оят). Уламолар ушбу ояти кариманинг тафсирларида “либос” сўзига
турлича маънолар берганлар. Баъзилар эр-хотин бир-бирининг айбу нуқсонини
либос каби яширади, десалар, бошқа бирлари эр-хотин бир-бирларини фаҳш ва
зинодан сақлайдилар, деган маъноларни берганлар.
Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам бу ҳақда шундай деганлар:

ش َُرَ َِسَرََىاَ(رواه االمام مسلم
َُ ض َْيََِلََْي َِوَ َُثَيَََْن
َِ ل ََاِ َْمََرأََتَِِوَ ََوتَُ َْف
ََ ََِض َْي
َِ ام َِةَاَ َلر َُج َُلَيَُ َْف
ََ َللاَ ََمَْنَِزلََةًَيََ َْوََمَاَلْ َِقَي
َِ َاسَ َِعَْن َد
َِ ََِنََ َِم َْنَأَ َش َِّرَالن
ٍ ِعن أَيب سع
َ )ي رضي هللا عنو
ْ يد
َ
ِّ اْلُ ْد ِر

яъни: “Қиёмат куни Аллоҳнинг даргоҳида энг ёмон мақомда бўладиган одам –
аёли билан эр-хотинлик алоқасини қилиб, сўнгра аёлининг сирларини ошкора
қилган кишидир” (Имом Муслим ривоятлари).
Ҳозирги кунда айрим эркакларда қуйидаги камчиликлар кузатилмоқда:
 Баъзи эрлар, хотинини нафақа билан таъминламаѐтгани етмагандек, “Сен ҳам
пул топсанг нима бўлади?”, деб маломат ҳам қилишмоқда.
 Баъзилар эса ўзга юртларга кетиб, узоқ вақт қарамоғидагиларни нафақасиз
ташлаб қўймоқда.
 Баъзи эрлар кун бўйи кўча-кўйда юриб, аҳли-аѐли ва фарзандларини олдига
борганда телефонидан бошини кўтармайди. Ваҳоланки, эр оила аҳлининг
тарбиясига масъул. Уларга ҳам вақт ажратиши ва уларнинг ҳаққини адо қилиши
керак.
 Баъзи номардлар очиқчасига: “Сени умрингни охиригача талоғингни бермай,
аросатда қолдириб, қийнайман”, – деб пўписа қилади. Бу етмагандек, аслида
ўзининг зиммасида бўлган – болаларининг нафақасини ҳам хотинининг бўйнига
юклаб қўяди. Натижада аѐл на эрли бўлмай, на эридан ажраша олмай, йиллар
давомида сарсон-саргардон қолиб кетмоқда. Ожизаларнинг ҳақлари поймол
бўлмоқда. Шуни таъкидлаб айтамизки, мана шу ҳолатда аѐл гуноҳ йўлга кирса,
зинога қўл урса, у билан бирга номард эр ҳам баб-баробар гуноҳкор бўлади.
 Баъзи ҳолатларда узоқ муддат чет элларда юрадиган кишилар, у ерларда
фаҳш ишларга ўралашиб, касбининг баракасини қочириб, турли касалликларни
юқтириб келмоқдалар. Гоҳида бедаво касалликларни уларни кутиб турган пок
аѐлларига юқтириб, ўзларига ҳам, жуфтларига ҳам жабр қилишмоқда.
Юқоридагиларнинг барчаси аҳли-аѐлга нисбатан зулм ҳисобланади.
Динимизда киши ўзига ҳам, ўзгаларга ҳам зулм қилиши қаттиқ қораланган.
Хусусан, жуфти ҳалоли, умр йўлдоши ва фарзандларининг онасига жабр қилиш
ундан ҳам ѐмонроқдир.
Хулоса қиладиган бўлсак, эр – оиланинг раҳбари. Агар эр зиммасидаги
вазифаларини рисоладагидек бажарса, ўз-ўзидан аѐли ва фарзандлари унга ҳурмат
ва итоатда муомалада бўлади. Оқибатда оилада дўстлик, аҳиллик, муҳаббат ҳукм
суради, оила мустаҳкамланади, қут-баракали бўлади.
Аллоҳ таоло барчаларимизни ҳаѐтнинг барча жабҳалари қатори никоҳ ва оила
масаласида ҳам шариатимиз кўрсатмаси асосида ҳаѐт кечиришимизни насиб
айласин! Омин!
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Ҳурматли азизлар! Маърузамизнинг фиқҳий масалалар қисмини таяммумга
боғлиқ баъзи ҳукмлар ҳақида суҳбатлашамиз.
Таяммум арабча сўз бўлиб, “қасд қилиш”, деган маънони билдиради.
Шариатимизда эса поклик ҳосил қилиш учун пок ер жинсини қасд қилиш (яъни,
юзга ва қўлга суртиш)дир. Пок ер жинси деганда - тупроқ, қум, тош ва шу кабилар
тушунилади. Таяммум таҳоратнинг ҳам, ғуслнинг ҳам ўрнига ўтади. Аллоҳ таоло
айтади: َص ِعي ًدا َطَيِّبًا
َ اء َفَ تَ يَم ُموا
َ  فَ لَ ْم َ ََِت ُدواяъни: “...(лекин) сув топмасангиз, пок тупроққа
ً َم
таяммум қилинг...” (Моида сураси, 6-оят).
Таяммум қилиш жоиз бўлиши учун одам сув ишлатишдан ожиз бўлиши керак.
Сувдан ожиз бўлиш турлича бўлиши мумкин:
- Сув ≈2 км.дан узоқда бўлиши;
- сув ишлатса касал бўлиши ѐки касаллик зиѐда бўлиши;
- ювинса сув ѐки ҳавонинг совуқлигидан соғлигига зарар етиши аниқ бўлса;
- сув олдида душман бўлса;
- таҳорат қилса ичимлик сувисиз қоладиган бўлса;
- қудуқ каби жойдан сув олишга керакли воситалар бўлмаса.
Таяммум қуйидагича қилинади:
- Бисмиллаҳни айтиб, дастлаб таҳоратсизликни кетказишни ният қилиб, пок
тупроқни қасд қилади;
- кейин икки қўлини пок тупроққа уради, ѐпишиб қолган тупроқни қоқиб,
қўлларини юзига суртади;
- кейин яна қўлларини тупроққа уради ва чап қўл кафтининг ичи билан ўнг
қўлини тирсаклари билан масҳ қилади, ўнг қўл кафтининг ичи билан чап қўлини
тирсаклари билан масҳ қилади. Бунда қўлларнинг тирсаккача бўлган жойини масҳ
қилиш шарт.
Таяммумни намоз вақти киришидан олдин қилса ҳам бўлади. Сув топилгунча,
битта таяммум билан хоҳлаганча намоз ўқиш мумкин. Таяммумни таҳоратни
бузувчи нарсалар бузади.
Сув топишидан умиди бўлган киши намозни охирги вақтигача кечиктириб
туриши мустаҳаб ҳисобланади (“Ал-Мухтор”, “Ал-Ихтиѐр” китоблари).
Муҳтарам имом-домла! Келгуси жума маърузаси
“САХОВАТ – ЖАННАТГА ЕТАКЛОВЧИ ФАЗИЛАТ!” мавзусида бўлади.
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