Ни өчен мөселман гаилəлəре таркала?

"Дəхи Аллаһуның кодрəтенə дəлиллəрдəндер сезнең өчен Аллаһуның
үзегездəн хатыннар яратмаклыгы, чөнки Һəва Адəмнең кабыргасыннан
халык ителде, ул хатыннар белəн өлфəтлəнеп бергə яшəвегез өчен, дəхи ир
белəн хатын арасында дуслык һəм мəрхəмəтлек кылды, əлбəттə, Аллаһуның
бу эшлəрендə фикерли белгəн кешелəре өчен гыйбрəт бардыр” (Рум, 21).
Аллаһ ир белəн хатынга мəхəббəт һəм мəрхəмəт белəн яшəргə кушкан. Дини
кануннарга таянып, хөрмəт вə җылы мөнəсəбəтлəргə нигезлəнгəн какшамас
гаилə булырга тиеш. Ир белəн хатынны ныклы гаилə мөнəсəбəтлəре һəм изге
балалар тəрбиясе тотып торырга тиеш. Шулай ук, ир белəн хатын бер үк
нəрсə. Аллаһ болай ди: “Хатыннарыгыз сезгə, сез аларга кием, ягъни
хатыннарыгыздан файдаланыгыз да башкаларга күңел төшермəгез” (Бакара,
187)
Кием тəнгə сыланып торган шикелле, ир белəн хатынның күңеллəре дə
шулай бер-берсенə якын булырга тиеш. Лəкин һəрбер гаилə дə төрле
сынауларга түзə алмый. Шуны да əйтергə кирəк, хəзерге вакытта хəтта
мөселман гаилəлəрендə дə аерылышу чире бар. Ул һəрбер гаилəгə дə диярлек
үтеп керə, бары тик чын иман гына шул чиргə каршы иммунитетны көчəйтə.
Шуңа кайбер мөселман кызлары аерылышудан куркып, кияүгə чыкмый
торалар.
Аерылышу тəртибе исламда күрсəтелгəн. Бу мəсъəлəгə карата язылган
китаплар күп. Аерылышуга караган бүлеклəрнең күлəме никаһлашуга
караган бүлеклəргə караганда ике тапкыр күбрəк. Əлбəттə, бу да кеше
тормышында зур урын алып тора. Зəйд ибн Харис Зəйнəп Бинт Җəһимнəн
аерыла, чөнки кыз бай гаилəдəн булгач, Зəйдкə кайчандыр кол булганын гел
исенə төшереп тора. Шулай да, Аллаһ аерылышудан ничек булса котылырга
кушты. Пəйгамбəребез (с.г.в.) əйтə: “Рөхсəт ителгəн нəрсəлəрдəн иң начары
аерылышу”.
Барыбызга да билгеле, Аллаһ кануннары үтəлгəн җирлəрдə аерылышу азрак.
Мəсəлəн, сəхабəлəр арасында аерылышу бигрəк тə аз була. Безнең бабалар
арасында да аерылышу аз булган. Мəсəлəн, Казан, Сембер, Уфа губерналары
буенча метрика китапларында аерылышу очраклары бик сирəк күрсəтелгəн.
Ислам кешелəрне аерылышмаска чакыра.
Мəсəлəн, хатын-кызны ошамаган өчен генə аерып җибəрергə ярамый.
Пəйгамбəрбез (с.г.в.) болай ди: “Иманлы бəндəлəргə хатыннарына карата
мəрхəмəтсез булмасыннар. Əгəр хатынының бер ягы начар тоелса, яхшы ягы
белəн канəгать булсын”

, “Кемнең күңеле йомшак, шуның иманы яхшырак, ə алар арасында
хатыннарына яхшы караганнары хəерлерəк”. Икенче бер риваятта
əйтелгəнчə, аерылышу сүзеннəн Аллаһының тəхете калтырый.
Хəлəл җефетенең үлеменнəн килеп чыккан инфарктлардан икенче урында
аерылышканнан соң туган инфарктлар тора. Бер хатын белəн генə
яшəгəннəрнең гомерлəре озынрак була. 100 яшьтəн узганнарның күбесе
хатыны белəн гомер буе яшəде. Аерылышкан ирлəрдə йөрəк-кан системасы
авырулары ялгыз хатыннарныкына караганда күбрəк күзəтелə. Аерылышкан
ирлəрнең психикалары бозыла, хəтта үз-үзен үтерү дəрəҗəсенə кадəр барып
җитəлəр.
Бу фактлар тагын бер кат аерылышуларның кирəкмəгəннеген күрсəтəлəр,
чөнки алар начар нəтиҗəлəргə китерəлəр. Шуңа күрə, аерылышу исламда иң
соңгы чара. Зур начарлык эшлəмəсəлəр, Пəйгамбəребез (с.г.в.) аерылышуны
тыйды.
Ислам дине гаилəне саклап калыр өчен киңəшлəрен бирə. Өйлəнешкəннəрнең
берсе аерылышырга җыенса, икенчесе аерылмас өчен барысын да эшлəргə
тиеш.
Лəкин ислам дине– практик дин, кайбер очракларда аерылышырга туры
килгəнен аңлый. Əлбəттə, килеп туган киеренкелеклəр бетерелергə тиешлəр.
Лəкин барлык мөмкинлеклəр дə кулланылса, бүтəн өмет калмаса, Коръəн
кушканча аерылышырга кирəк.
Кызганыч ки, хəзерге вакытларда кайбер аерылышуларның бернинди дə
нигезлəре юк. Бу мөселманнар арасында да киң таралган. Аерылышучылар
төрле сəбəплəр əйтергə тырышалар, лəкин аларны акларга ярамый.
Хакыйкаттə, мөселман кешесенə аерылышу сүзе дə куркыныч булырга тиеш.
Лəкин без башка нəрсə күрəбез: хəтта мөселманнар арасында да əхлакый
кыйммəтлəр юкка чыккан кешелəр арасында булган аерылышулар санын
куып җитə.
Ни өчен соң мөселманнар аерылышалар?
Беренчедəн, күбесе никаһка дөрес караш белəн килми, хəтта аңа əзер дə
түгел. Никаһның, булачак балаларны каршындагы җаваплылыкны аңламау
аерылышуга китерə.
Аерылышып, мөселманнар Аллаһ яратмаган гамəл кылалар. Никаһка җиңел
карап Аллаһының ризалыгына ирешеп була мени? Иманлы кеше моны
күргəнен аңларга тиеш. Аерылырга җыенган кеше булачак балаларының да
язмышлары хакында кайгыртамы икəн? Алга таба балалары ничек яшəр?

Икенчедəн, мөселманнар аның нəрсə икəнен аңламыйча башкаралар. Күбесе
гаилə турында бик аз гына белə.
Өченчедəн, гаилə əгъзаларының берсе яки икесе дə эгоист, үз-үзен яратучы
булганга, аерылышу килеп чыга. Гаилəнең һəрбер əгъзасы минминлектəн
чыгып эш итə.
Дүртенчедəн, гыйлемле булсалар да, белемнəрен тормышта кулланмыйлар.
Имам Газали яман гадəтлəрдəн котылу өчен бер кешенең генə тырышлыгы
җитми, ул авыруны терелтер өчен ике нəрсəне күздə тотарга кирəк: берсе –
гыйлем, икнчесе – аны куллану. Кызганыч ки, дару ачы булгач, аны
кулланырга телəмилəр. Шулай булгач, дəвалану рəхəтен күрмилəр.
Бишенчедəн, хатыннар ирлəренең өстенлеген оныталар. Монда мəхəббəт
бетə. Аны ачу алыштыра.
Бу аерылышу чирлəреннəн ничек котылырга?
Беренче чиратта, мөселманнар гаилə кыйммəтлрəенə кайтырга тиешлəр.
Ислам буенча гаилə нигезлəрен ныгытырга тиешлəр.
Беркайчан да тормышны үзгəртү соң түгел. Аерылышудан да сакланып
калырга була.
Һəрбер мөселман да иманын яхшыртырга тиеш. Аларның гаилəсендə килеп
туган мəсьəлə аларга ныграк таныш. Замана авыруларыннан сакланыр өчен
дə гаилə кыйммəтлəре аңларга тиешлəр. Һəрбер атнада да мөселманнар
гаилəгə дə игътибар бирергə тиешлəр. Ир белəн хатын бер-берсе белəн
күбрəк сөйлəшсеннəр. Бер-берсен аңлаганда гына гаилə сакланып калына.
Бер-береңне аңламаудан да ызгышлар килеп чыга. Бер гаилəдə дə тормыш
чалт аяз була алмый, лəкин мөселманнар сабыр булырга тиешлəр. Шул
вакытта гына уңышларга ирешеп була. Йорт ашап йоклар өчен генə булырга
тиеш түгел. Гаилəдə генə ир белəн хатын бергə гыйбадəт кыла. Гел шатлык
кына хөкем сөргəн гаилəлəр юк, лəкин мөмкин кадəр гаилəдə татулыкны һəм
бер-береңə иһтирамны артыру һəр мөселманнын өстендə булган бурычы. .
Пəйгамбəребез (с.г.в.) сүзлəрен искə төшерү урынны булыр, ул əйтте ки:
“Кем хатынына карата иң яхшы мөнəсəбəттə була, шул иң яхшы мөселман
була”
Габдрахман Хəбибуллин

