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ببرىىق ئەر  -ئبٍبه ٍۇضۇىَبّالر ئۈچۈُ
راٍساّيىق ضوۋغبت
ّبهبٍىحي غەپقەجيىل ۋە ٍېھرىببُ ئبىالهْىڭ ئىطَي بىيەُ ببغالٍَەُ
جىَي هەٍدۇ-ضبّبالر ئبىاله جبئبالغب خبضحۇر ،ئبىاله جبئبالّىڭ جبىيىغبُ
بەّدىيىرىگە دۇئب  -ضبالٍالر ٍوىالٍَىس.
جۆۋەّدىني ضۆزىەرّي ئبىاله جبئبالّىڭ مىحببي قۇرئبُ مەرىٌ ،پەٍغەٍبەر
ئەىەٍھىططبالٍْىڭ ضۈّْىحي هەدىص غېرىف ۋە ئىيگىرى  -مىَىِ
ئۆجنەُ ئۆىىَبالرّىڭ ضۆزىىرىدىِ ئبىدىٌ ،بۇّىڭغب راٍساّيىق ضوۋغبت دەپ
ئبت قوٍدۇً ،بۇ ببرىىق ئەر  -ئبٍبه ٍۇضۇىَبّالر ئۈچۈُ ضوۋغبجحۇر ،ئبىاله
جبئبالدىِ بۇّىڭ قوبۇه بوىىػىْي ،قىَبٍەت مۈّي ئۇّي ٍېْىڭ ٍبخػي
ئەٍەىيەر ٍىساّىَدا قىيىػىْي ،جەّْبجىِ ّەئىَگە ئېرىػىػىَْىڭ
ضەۋەبيىرىدىِ قىيىپ بېرىػىْي ضوراٍَەُ.
روزا هەققىدە مەىگەُ ئبٍەجيەر:
«ئي ٍۆٍىْيەر! (گۇّبهالردىِ) ضبقيىْىػىڭالر ئۈچۈُ ،ضىيەردىِ
ئىيگىرىنىيەرگە (ٍەّي ئىيگىرىني ئۈٍَەجيەرگە) روزا پەرز قىيىْغبّدەك،
ضىيەرگىَۇ (راٍىساُ روزىطي) پەرز قىيىْدى( .بۇ پەرز قىيىْغبُ روزا)
ضبّبقيىق مۈّيەردۇر ،ضىيەردىِ مىَني مېطەه ٍبمي ضەپەر ئۈضحىدە
بوىۇپ (روزا جۇجَىغبُ بوىطب) ،جۇجَىغبُ مۈّيەرّي (ٍەّي قبزاضىْي) ببغقب
مۈّيەردە جۇجطۇُ ،روزىْي (قېرىيىق ٍبمي ئبجىسىىق جۈپەٍيىدىِ ٍۇغەققەت
بىيەُ) ئبراُ جۇجىدىغبُ مىػىيەر جۇجَىطب( ،مۈّيۈمي ئۈچۈُ) بىر ٍىطنىِ

جوٍغۇدەك جبٍبق فىدىَە بېرىػي الزىٌ .مىَني فىدىَىْي (بەىگىيەّگەُ
ٍىقداردىِ) ئبرجۇق بەرضە ،بۇ ئۆزى ئۈچۈُ ٍبخػىدۇر ،ئەگەر بىيطەڭالر روزا
جۇجۇظ ضىيەر ئۈچۈُ (ئېغىس ئوچۇق ٍۈرۈغحىِ ۋە فىدىَە بېرىػحىِ)
ٍبخػىدۇر .راٍىساُ ئېَىدا قۇرئبُ ّبزىو بوىۇغقب ببغيىدى ،قۇرئبُ
ئىْطبّالرغب ٍېحەمچىدۇر ،هىداٍەت قىيغۇچي ۋە هەق بىيەُ ّبهەقْي
ئبٍرىغۇچي روغەُ ئبٍەجيەردۇر ،ضىيەردىِ مىَني راٍىساُ ئېَىدا هبزىر
بوىطب راٍىساُ روزىطىْي جۇجطۇُ؛ مىَني مېطەه ٍبمي ضەپەر ئۈضحىدە
(ٍەّي ٍۇضبپىر) بوىۇپ (جۇجَىغبُ بوىطب ،جۇجَىغبُ مۈّيەر ئۈچۈُ) ببغقب
مۈّيەردە جۇجطۇُ .ئبىاله ضىيەرگە ئبضبّيىقْي خبالٍدۇ ،جەضيىنْي
خبىىَبٍدۇ( ،ئبغسىڭالر ئوچۇق ٍۈرگەُ مۈّيەرّىڭ قبزاضىْي قىيىع بىيەُ
راٍىساُ روزىطىْىڭ) ضبّىْي جوىدۇرۇغۇڭالرّي ،ضىيەرّي هىداٍەت
قىيغبّيىقىغب ئبىالهْي ئۇىۇغيىػىڭالرّي( ،ئۇّىڭ ئىْئبٍيىرىغب) غۈمۈر
قىيىػىڭالرّي خبالٍدۇٍ .ېْىڭ بەّدىيىرىٌ ضەّدىِ ٍەُ جوغرۇىۇق ضورىطب
(ئۇالرغب ئېَحقىْني)ٍ ،ەُ هەقىقەجەُ ئۇالرغب ٍېقىَْەُ (ٍەّي ئۇالرّىڭ
ئەهۋاىىْي ،ضۆزىىرىْي بىيىپ جۇرىَەُ)ٍ ،بڭب دۇئب قىيطبٍ ،ەُ دۇئب
قىيغۇچىْىڭ دۇئبضىْي ئىجببەت قىيىَەُ ،ئۇالر جوغرا ٍوه جېپىع ئۈچۈُ
ٍېْىڭ دەۋىحىَْي قوبۇه قىيطۇُ ۋە ٍبڭب ئىَبُ ئېَحطۇُ (ٍەّي هەٍىػە
ئىَبُ بىيەُ بوىطۇُ) .روزا مېچىيىرىدە ئبٍبىيىرىڭالرغب ٍېقىْچىيىق
قىيىع ضىيەرگە هباله قىيىْدى ،ئۇالر ضىيەر ئۈچۈُ مىَىَدۇر (ٍەّي ئۇالر
ضىيەرگە ئبرىىػىپ ٍبغبٍدۇ ۋە مىَىٌ بەدەّگە ٍېپىػقبّدەك ٍېپىػىدۇ)،
ضىيەرٍۇ ئۇالر ئۈچۈُ مىَىَطىيەر (ٍەّي ضىيەرٍۇ ئۇالرغب ئبرىىػىپ
ٍبغبٍطىيەر ۋە مىَىٌ بەدەّگە ٍېپىػقبّدەك ٍېپىػىطىيەر) .ئبىاله

ئۆزۈڭالرّىڭ ئۆزۈڭالرّي ئبىدىغبّيىقىڭالرّي (ٍەّي روزا مېچىطىدە
ٍېقىْچىيىق قىيغىْىڭالرّي) بىيدى.ئبىاله جەۋبەڭالرّي قوبۇه قىيدى،
ضىيەرّي ئەپۇ قىيدى .ئەٍدى ئۇالرغب (ٍەّي ئبٍبىيىرىڭالرغب) ٍېقىْچىيىق
قىيىڭالر ،ئبىاله ضىيەرگە جەقدىر قىيغبُ ّەرضىْي (ٍەّي پەرزەّحْي) جەىەپ
قىيىڭالر ،جبمي جبڭْىڭ ئبق ٍىپي قبرا ٍىپىدىِ ئبٍرىيغبّغب (ٍەّي جبڭ
ٍورۇغبّغب) قەدەر ٍەڭالر ،ئىچىڭالر ،ئبّدىِ مەچ مىرگىچە روزا جۇجۇڭالر،
ضىيەر ٍەضچىححە ئېحىنبپحب ئوىحۇرغبُ چېغىڭالردا (مۈّدۈز بوىطۇُ ،مېچە
بوىطۇُ) ،ئۇالرغب ٍېقىْچىيىق قىيَبڭالر ،ئەّە غۇالر ئبىاله بەىگىيىگەُ
چېگرىالردۇر (ٍەّي ٍەّئي قىيغبُ ئىػالردۇر) ،ئۇّىڭغب ٍېقىْالغَبڭالر.
مىػىيەرّىڭ (هبراً قىيىْغبُ ئىػالردىِ) ضبقيىْىػيىرى ئۈچۈُ ،ئبىاله
ئبٍەجيىرىْي ئۇالرغب ٍۇغۇّداق ببٍبُ قىيىدۇ .بىر  -بىرىڭالرّىڭ ٍبىيىرىْي
ّبهەق ٍەۋاىَبڭالر ،بىيىپ جۇرۇپ مىػىيەرّىڭ بىر قىطىٌ ٍبىيىرىْي
زۇىۇً بىيەُ ٍەۋېيىع ئۈچۈُ هبمىَالرغب ،پبرا بەرٍەڭالر»( .بەقەرە ضۈرىطي
 -188 ،-187 ،-186 ،-185 ،-184 ،-183ئبٍەجيەر).
راٍىساُ
راٍىساُ قەٍەرىَە ئبٍيىرىدىِ جوققۇزىْچي ئبٍْىڭ ئىطَي بوىۇپ ،قۇرئبُ
مەرىَدە بۇ ئبٍْىڭ ئىطَي ئبالهىدە جىيغب ئېيىْغبُ.
روزا جۇجۇغْىڭ ٍوىغب قوٍۇىىػىدىني بەزى هېنَەجيىرى
ئبخىرەجْىڭ بەخث  -ضبئبدىحىگە ضبزاۋەر بوىۇظ ئۈچۈُ ّەپطىْي
پبمالظ ۋە ئبىالهقب جەقۋا قىيىع ،روزا جۇجۇغْىڭ ٍوىغب قوٍۇىىػىدىني
هېنَەجيىرىْىڭ بىرىدۇر.
روزىدار مىػىگە ۋاجىپ بوىغبُ ئىػالر

 -1غەرىئەجحە مۆرضىحىيگەُ ببرىىق ئىببدەجيەرّي جوىۇق ئىجرا
قىيىع.
 -2غەرىئەجحە هبراً قىيىْغبُ ببرىىق ضۆز  -هەرىنەجيەردىِ
ئوٍۇٍَۈزىۈك قوه ٍىغىع.
روزىدار مىػىگە ٍۇضحەهەپ بوىغبُ ئىػالر
ضوهۇرىۇق ٍېَىػْي مىچىنحۇرۇظ ،ئىپحبر قىيىػقب ئبىدىراظ ،قۇرئبُ
مەرىٌ ،زىنرى  -جەضبىھ ،دۇئب  -ئىطحىغپبرالرّي مۆپ ئوقۇظ ،ئېھطبُ،
ضەدىقىْي مۆپ قىيىع ٍۇضحەهەپ بوىغبُ ئىػالردۇر.
راٍىساُ ئېَىْىڭ پەزىيەجيىرى
 -1قۇرئبُ مەرىٌ راٍساّدا ّبزىو بوىغبُ .بۇ هەقحە ئبىاله جبئبال ٍۇّداق
دەٍدۇ« :راٍىساُ ئېَىدا قۇرئبُ ّبزىو بوىۇغقب ببغيىدى».
 -2راٍىساُ ئېَىدا گۇّبهالر مەچۈرۈً قىيىْىدۇ .پەٍغەٍبەر
ئەىەٍھىططبالً بۇ هەقحە ٍۇّداق دەٍدۇ(" :راٍىساُ ئېَىدا روزا جۇجۇغْىڭ
پەرزىىنىگە) ئىػىْىپ ،ئەجرى ئوٍۇت قىيىپ راٍساُ ئېَىدا روزا جۇجقبُ
مىػىْىڭ ئىيگىرمي گۇّبهىدىِ ٍەغپىرەت قىيىْىدۇ"( .بۇخبرى
رىۋاٍىحي).
 -3راٍىساُ ئېَىدا دۇئب ئىجببەت قىيىْىدۇ .پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىططبالً
ٍۇّداق دەٍدۇ" :ئۈچ جۈرىۈك مىػىْىڭ دۇئبضي قبٍحۇرۇىَبٍدۇ :روزا
جۇجقۇچىْىڭ ئىپحبر ۋاقحىدىني دۇئبضي ،ئبدىو پبدىػبهْىڭ دۇئبضي ،زۇىۇٍغب
ئۇچرىغۇچىْىڭ دۇئبضي".
 -4قەدرى مېچىطي راٍىساُ ئېَىدا بوىىدۇ.

 -5راٍىساُ ئېَىدا غەٍحبّالرّىڭ پوت  -قوىيىرىغب زەّجىر  -مىػەّيەر
ضېيىْىدۇ.
 -6راٍىساُ ئېَىدا قىيىْغبُ ئۆٍرە ضبۋاپحب هەجگە ببراۋەر بوىىدۇ.
پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىططبالً ٍۇّداق دەٍدۇ" :راٍساّدىني ئۆٍرە هەجگە ببراۋەر
بوىىدۇ".
روزا:
روزا جبڭ ٍورۇغبّدىِ ببغالپ روزا جۇجۇغْي ّىَەت قىيىپ مۈُ
ئوىحۇرغىچىيىل ٍېَىع  -ئىچىػحىِ ،جىْطي ٍۇّبضىۋەجحىِ ۋە ببرىىق
روزىغب جەضىر ٍەجنۈزىدىغبُ ئبٍىيالردىِ ئۆزىْي ضبقيىَبقيىقحۇر .روزا
ئىطالٍْىڭ بەظ ئبضبضىْىڭ بىرىدۇر.
ببالغەجنە ٍەجنەُ ،ئەقيي هوغي جبٍىدا ،روزا جۇجۇغقب قبدىر بوالالٍدىغبُ،
ضەپەرگە چىقَىغبُ هەر قبّداق ٍۇضۇىَبّغب راٍىساُ ئېَىْي مۆرۈظ ٍبمي
غەئببُ ئېَىْي جوىۇق ئوجحۇز مۈُ جبٍبٍالظ بىيەُ روزا جوجۇظ پەرز بوىىدۇ.
روزىدار مىػىگە رۇخطەت قىيىْغبُ ئىػالر:
ٍىطۋاك قىيىع ،ضەپەرگە چىقىع ،هبۋا قېسىپ مەجنەّدە ضۇ بىيەُ
ئۆزىْي ضوۋۇجۇظ ،ئومۇه ضبىدۇرۇپ داۋاىىْىع (غىساالّدۇرىدىغبُ ئومۇه
بوىَىطىال) ،مۆزىگە ضۈرٍە جبرجىع قبجبرىىق ئىػالر روزىدار ئۈچۈُ رۇخطەت
قىيىْغبُ ئىػالردۇر.
روزىْي بۇزىدىغبُ ئبٍىيالر:
جىْطي ٍۇّبضىۋەتٍ ،ېَىع ،ئىچىع ،قبُ ئبىدۇرۇظ ،زورالپ ٍبّدۇرۇظ،
هەٍس ۋە ّىپبش قبجبرىىقالر روزىْي بۇزىۋىحىدۇ.

ببىدۇر ئىپحبر قىيىػْىڭ ٍبخػىيىقي
پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىططبالً ٍۇّداق دەٍدۇ" :خەىق ئىپحبر قىيىػقب
ئبىدىرضىال داۋاٍيىق ٍبخػىيىق ئىچىدە بوىىدۇ" (بۇخبرىٍ ،ۇضيىٌ).
ّېَە بىيەُ ئىپحبر قىيىع مېرەك؟
ئەّەش رەزىَەىالهۇ ئەّھۇّىڭ ٍۇّداق دېگەّيىني رىۋاٍەت قىيىْىدۇ:
"پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىططبالً غبً ّبٍىسىْي ئوقۇغحىِ ئىيگىرى هۆه
ٍېۋىيەر بىيەُ ،هۆه ٍېۋىيەر جېپىيَىطب خورٍىالر بىيەُ ،خورٍىالرٍۇ
جېپىيَىغبّدا ضو بىيەُ ئىپحبر قىالجحي" (جىرٍىسى)
ئىپحبر دۇئبضي:
ئىبْي ئۆٍەر رەزىَەىالهۇ ئەّھۇّىڭ ٍۇّداق دېگەّيىني رىۋاٍەت
قىيىْىدۇ :پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىططبالً ئىپحبر قىيغبّدا" :ئبىاله خبىىطب
ئۇضطۇزىۇق مەجحي ،جوٍۇرالر ّەٍدەىدى ،ضبۋاپ بېرىيدى" دەٍححي (.ئەبۇ
داۋۇد).
ئىپحبر ۋاقىححىني دۇئب ئىجببەت بوىىدۇ:
پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىططبالً ٍۇّداق دەٍدۇ" :ئۈچ جۈرىۈك مىػىْىڭ
دۇئبضي قبٍحۇرۇىَبٍدۇ :روزا جۇجقۇچىْىڭ ئىپحبر قىيغبُ ۋاقحىدىني دۇئبضي،
ئبدىو ئىَبٍْىڭ دۇئبضي ،زۇىۇٍغب ئۇچرىغۇچىْىڭ دۇئبضي".
ئىپحبرىىق بەرگەُ مىػىْىڭ ضبۋابي:
پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىططبالً ٍۇّداق دەٍدۇ" :روزا جۇجقۇچىْي ئىپحبر
قىيدۇرغۇچىغب روزا جۇجقۇچىغب ئوخػبظ ضبۋاپ بېرىيىدۇ ،ىېنىِ روزا
جۇجقۇچىْىڭ ئەجرىدىِ هەرگىس مېَەٍحىيَەٍدۇ" (جىرٍىسى)

جەراۋىھ ّبٍىسى:
جەراۋىھ راٍساّْىڭ مېچىيىرىْي ّبٍبز ئوقۇظ ،قۇرئبُ مەرىَْي جىالۋەت
قىيىع قبجبرىىق ئىببدەجيەر بىيەُ بىدار ئۆجنۈزۈغحۇر .هەر ئىنني رەمئەت
ّبٍبز ئوجحۇرىطىدا جبٍبئەت بىر ئبز ئبراً ئبىىدىغبّيىقي ئۈچۈُ بۇ ّبٍبز جبراۋىھ
(ٍەّي ئبراً ئېيىع ،راهەجيىْىع) ّبٍىسى دەپ ئبجبىغبُ .جبراۋىھ ّبٍىسى
ضۈّْەجحۇر .جبراۋىھ ّبٍىسىْىڭ قبّچە رەمئەت ئىنەّيىني هەققىدە
ئۆىىَبالرّىڭ هەر خىو مۆز قبراغيىرى ببر .ىېنىِ پەٍغەٍبەر
ئەىەٍھىططبالٍْىڭ ٍوىىغب ئۇٍغۇُ ضۆز غۇمي ،جبراۋىھ ّبٍىسى ۋىحىر
ّبٍىسىْي قوغَبً ضەمنىس رەمئەت ،ۋىحىر ّبٍىسىْي قوغقبّدا ئوُ بىر
رەمئەجحۇر .ئبئىػە رەزىَەىالهۇ ئەّھبّىڭ ٍۇّداق دېگەّيىني رىۋاٍەت
قىيىْىدۇ" :پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىططبالً راٍىساُ ۋە ٍبمي ببغقب ئبٍالردا بوىطۇُ
ئوُ بىر رەمئەجحىِ زىَبدە قىيَبٍححي" (بۇخبرى).
راٍىساُ ئېَىْىڭ مېچىيىرىْي ئىببدەت بىيەُ ئۆجنۈزۈظ:
ئبئىػە رەزىَەىالهۇ ئەّھبّىڭ ٍۇّداق دېگەّيىني رىۋاٍەت قىيىْىدۇ:
"پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىططبالً راٍىساُ ئېَىْىڭ ئبخىرقي ئوّي مەىطە
مېچىْي ئىببدەت بىيەُ ئۆجنۈزەجحي ،ئەهيي ئبٍبىيىرىْي ئۇٍقۇضىدىِ
ئوٍغىحىپ قوٍبجحي ،ئىػحبُ بېغىْي چىگىۋىحەجحي"( ٍەّي ئىببدەجنە
ئېحىببر بېرىپ جىْطي ٍۇّبضىۋەجحىِ راٍساّْىڭ ئبخىرقي ئوّىدا
چەميىْىدىغبّيىقىدىِ مىْبٍىدۇرٍ-ۇهەررىر( ).-بۇخبرىٍ ،ۇضيىٌ).
ّەپيە روزا جوجۇظ ٍۇضحەهەپ بوىغبُ مۈّيەر
 -1غەۋۋاه ئېَىدا ئبىحە مۈُ روزا جوجۇظ .بۇ ئبىحە مۈّدە روزا جوجۇظ
ضبۋاپ جەهەجحە ٍىو بوٍي روزا جۇجقبُ بىيەُ ببراۋەردۇر.

 -2دۈغەّبە ،پەٍػەّبە مۈّيىرى روزا جوجۇظ .چۈّني بۇ ئىنني مۈّدە
ئەٍەىيەر ئبىاله جبئبالغب جوغرىيىْىدۇ.
 -3هەر ئبٍدا ئۈچ مۈُ روزا جوجۇظ .هەر ئبٍدا ئۈچ مۈُ روزا جوجۇظ ضبۋاپ
جەهەجحە ٍىو بوٍي روزا جۇجقبُ بىيەُ ببراۋەردۇر .چۈّني ،بىر ٍبخػىيىق
ئۆزىْىڭ ئوُ هەضطىطىگە ببراۋەردۇر .بۇ ئۈچ مۈُ هەر ئبٍْىڭ (ٍەّي
ئبضَبّدىني ئبٍْىڭ) ئوُ ئۈچ ،ئوُ جۆت ۋە ئوُ بەغىْچي مۈّيىرىگە جوغرا
مېيىػي ئەالدۇر.
 -4هەر ٍىيي زۇه هەججە ئېَىْىڭ ئەۋۋەىقي جوققۇز مۈّىدە بوىۇپَۇ
هەجگە ببرٍىغبّالر ئۈچۈُ زۇه هەججە ئېَىْىڭ جوققۇزىْچي مۈّي روزا
جوجۇظ ئەۋزەىدۇر.
ٍ -5ۇهەررەً ئېَىْىڭ جوققۇزىْچي ،ئوّىْچي مۈّيىرى روزا جوجۇظ.
روزا جوجۇظ چەميەّگەُ مۈّيەر
 -1غەك مۈّي روزا جوجۇظ .غەئببُ ئېَىْىڭ ئوجحۇزىْچي مۈّي غەك
مۈّي هېطببيىْىدۇ.
 -2روزا هېَث ،قۇرببُ هېَث مۈّيىرى روزا جوجۇظ.
 -3جەغرىق مۈّيىرى روزا جوجۇظ .زۇه هەججە ئېَىْىڭ ،-12 ،-11،10
 -13مۈّيىرى جەغرىق مۈّيىرىدۇر.
 -4روزا جۇجۇغقب جۈٍە مۈّىْي خبضالغحۇرىۋىيىع.
 -5ئبٍبىالرّىڭ ئەرىىرىْىڭ ئىسّىطىس ّەپيە روزا جۇجۇغي.
ئېحىنبپ

ئېحىنبپحب ئوىحۇرۇظ ضۈّْەجحۇر .راٍىساُ ئېَىْىڭ ئبخىرقي ئوُ
مۈّىدە ئېحىنبپحب ئوىحۇرۇظ ئەۋزەىدۇر .ئبئىػە رەزىَەىالهۇ ئەّھبّىڭ ٍۇّداق
دېگەّيىني رىۋاٍەت قىيىْىدۇ" :پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىططبالً هبٍبجىْىڭ
ئبخىرغىچىيىل راٍىساُ ئېَىْىڭ ئبخىرقي ئوّىدا ئېحىنبپحب ئوىحۇرغبُ
ئىدى".
ضەدىقە پىحرە
ئىبِ ئببببش رەزىَەىالهۇ ئەّھۇٍبّىڭ ٍۇّداق دېگەّيىني رىۋاٍەت
قىيىْىدۇ" :روزا جۇجقۇچىْىڭ بىھۇدە ضۆزىىرىگە مەپپبرەتٍ ،ىطنىْيەرگە
ٍبردەً بوىطۇُ ئۈچۈُ پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىططبالً ئبىالهْىڭ ئىسّي بىيەُ
ضەدىقە پىحرىْي پەرز قىيدى ،مىَني ئۇّي هېَث ّبٍىسىغب چىقىػحىِ
ئىيگىرى ئبدا قىيطب ئۇ قوبۇه قىيىْغبُ ضەدىقە پىحرىدۇر .هېَث
ّبٍىسىدىِ مىَىِ ئبدا قىيطب ئۇ ضەدىقىيەردىِ بىر ضەدىقىدۇر" (ئەبۇ داۋۇد).
ضەدىقە پىحرىْي هەر مىػي ئۆز ّبٍىدىٍِ ،بمي ئبئىيە ببغيىقي
جەرىپىدىِ ،ئەر  -ئبٍبه ببرىىق ئبئىيە ئەزاىىرى ّبٍىدىِ جوىۇق ئبدا
قىيىْىدۇ.
جەىىَبجالر
هۆرٍەجيىل ٍۇضۇىَبُ قېرىْدىػىٌ:
 -1ئىيگىرمي بەزى گوّبهيىرىڭىسّىڭ ٍەغپىرەت قىيىْىػي ئۈچۈُ
ئبىاله جبئبالغب چىِ ئىػىْىپ ،ئەجرى ئۈٍىث قىيىپ راٍىساُ ئېَىْىڭ
روزىطىْي جوىۇق جۇجۇڭ.

 -2ئۆزرىطىس راٍساّْىڭ روزىطىْي بوزىۋېحىػحىِ ضبقيىْىڭ .چۈّني
روزىْي بۇزۇظ چوڭ گۇّبهالرّىڭ جۈٍيىطىدىْدۇر.
 -3ئىيگىرمي بەزى گوّبهيىرىڭىسّىڭ ٍەغپىرەت قىيىْىػي ئۈچۈُ
ئبىاله جبئبالغب چىِ ئىػىْىپ ،ئەجرى ئۈٍىث قىيىپ راٍىساُ مېچىيىرىْي
(بوىۇپَۇ قەدىر مېچىطىْي) جبراۋىھ ،جەهەججۈد ّبٍبزىىرى بىيەُ ئۆجنۈزۈڭ.
 -4ئەٍەىيىرىڭىسّىڭ ٍەقبۇه ،دۇئبٍىڭىسّىڭ ئىجببەت بوىىػي ئۈچۈُ
ٍېَەك  -ئىچَىنىڭىس ۋە مىَىٌ  -مىچەميىرىڭىس هبالىدىِ بوىطۇُ.
 -5روزى جۇجقۇچىغب ئوخػبظ ضبۋاپقب ئېرىػىػىڭىس ئۈچۈُ بەزى
روزىدارالرغب ئىپحبرىىق بىرىڭ.
 -6ضبۋاپقب ئېرىػىػىڭىس ۋە ئبىاله جبئبالّىڭ ضىسّي ٍبخػي ٍۇهبپىسەت
قىيىػي ئۈچۈُ داۋاٍيىق بەظ ۋاقىث ّبٍبزّي ئۆز ۋاقحىدا جبٍبئەت بىيەُ
ئبدا قىيىڭ.
 -7ضەدىقە  -ئېھطبّْي مۆپ قىيىڭ .چۈّني راٍىساّدىني ضەدىقىْىڭ
ضبۋابي مبجحىدۇر.
 -8بىھۇدە ئىػالرغب ٍەغغۇه بوىۇپ قىََەجيىل ۋاقحىڭىسّي زاٍب
قىيَبڭ .چۈّني ضىس ۋاقحىڭىسدىِ بىر  -بىرىەپ هېطبة بېرىطىس.
 -9راٍىساُ ئېَىدا ئۆٍرە قىيىۋېيىػقب جىرىػىڭ .چۈّني راٍىساُ
ئېَىدا قىيغبُ ئۆٍرە هەج قىيغبّغب ببراۋەر بوىىدۇ.
 - 10روزىْي روهيۇق هبىدا جبٍبٍيىػىڭىس ئۈچۈُ جبڭ ضۈزۈىۈغنە
ٍېقىْراق ضوهۇرىۇق ٍەڭ.

 -11ئبىاله جبئبالّىڭ ٍبخػي مۆرۈغىگە ئېرىػىػىڭىس ئۈچۈُ مۈُ
ئوىحۇرۇپ غبً ّبٍبز بوىىػي بىيەّال ئىپحبر قىيىػقب ئبىدىراڭ.
 -12ئىببدەجْي پبك هبىدا ئبدا قىيىػىڭىس ئۈچۈُ جوّۇپ بوىغبُ
ۋاقحىڭىسدا جبڭ ٍورۇغحىِ ئىيگىرى ٍۇٍىْىۋېيىڭ.
 -13قىَبٍەت مۈّي قۇرئبُ مەرىَْىڭ ضىسگە غبپبئەجچي بوىىػي
ئۈچۈُ قۇرئبُ مەرىَْي مۆپ ئوقۇپ راٍىساُ ئېَىْي غەّىَەت بىيىڭ.
 -14جىيىڭىسّي غەٍۋەت  -غىنبٍەجحىٍِ ،بىغبُ ضۆزىەغحىِ،
ضۇخەّچىيىنحىِ ،ببغقىالرغب ئبراز بېرىػحىِ ضبقالڭ.
 -15مۆپ پىنىر قىيىپ ئبز ضۆزىەٍدىغبُ ،خوظ چىراً بوىۇپ قبپبق
جۈرٍەٍدىغبُ ،ئەىگە ّەپ ٍەجنۈزىدىغبُ مىػىيەرّىڭ جۈٍيىطىدىِ
بوىىػىڭىسغب جىرىػىڭ.
 -16غەرىئەت مۆرضەجَىيىرىگە جوىۇق ئەٍەه قىيىپ جەقۋاىىقىڭىسّي
ئبغۇرۇڭ.
 -17زىنرى  -جەضبىھ ،جەۋبە  -ئىطحىغپبرالرّي مۆپ ئوقۇڭ ،داۋاٍيىق
ئبىاله جبئبالغب ضېغىْىپ دوزاخحىِ پبّبهيىق جىيەپ ،جەّْەت ئبجب
قىيىػىْي ضوراڭ.
 -18ئۆزىڭىس ،ئبجب  -ئبّىڭىس ،ئەۋالدىىرىڭىس ۋە ببرىىق ٍۇضۇىَبّالر
ئۈچۈُ مۆپ دۇئب قىيىڭ.
 -19ئىيگىرمي خبجبىىقيىرىڭىسغب پۇغبٍَبُ ۋە جەۋبە قىيىپ،
ئىننىْچي ئۇّداق خبجبىىقالرّي ضبدىر قىيَبضيىقىڭىس ئۈچۈُ قەجئىٌ
ئىرادە ببغالڭ.

 -20غەۋۋاه ئېَىدا ئبىحە مۈُ ّەپيە روزا جۇجۇڭ .مىَني راٍىساُ
ئېَىدا روزا جۇجقبّدىِ مىَىِ غەۋۋاه ئېَىدا ئبىحە مۈُ روزا جۇجىدىنەُ ٍىو
بوٍي روزا جۇجقبّدەك بوىىدۇ.
 -21ئۆجنەُ ۋە مىيىدىغبُ ٍىيىدىني گۇّبهيىرىڭىسّىڭ ٍەغپىرەت
قىيىْىػىغب ضبزاۋەر بوىۇغىڭىس ئۈچۈُ زۇه هەججە ئېَىْىڭ جوققۇزىْچي
مۈّي ٍەّي ئەرەفبت مۈّي روزا جۇجۇڭ (هەج ئۈضحىدە بوىَىطىڭىس).
 -22بىر ٍىييىق گۇّبهيىرىڭىسّىڭ ٍەغپىرەت قىيىْىػىغب ضبزاۋەر
بوىۇغىڭىس ئۈچۈُ ئبغۇرا مۈّي ٍەّي ٍۇهەررەً ئېَىْىڭ جوققۇزىْچي،
ئوّىْچي مۈّيىرى روزا جۇجۇڭ.
 -23هبٍبجىڭىسّىڭ ئبخىرغىچىيىل ئىَبُ ،جەقۋا ۋە ٍبخػي ئەٍەىيەرگە
داۋاً قىيىڭ« .ضبڭب ئۆىۈً ٍېحىپ مەىگەّگە قەدەر پەرۋەردىگبرىڭغب ئىببدەت
قىيغىِ»( .قۇرئبُ مەرىٌ).
 -24هەقىقي جەۋبە قىيىع ،غەرىئەجنە ٍۇخبىىپ ئبدەجيەرّي جبغالظ
ئبرقىيىق ّبٍبز ،روزا ،زامبت ،هەج قبجبرىىق ئىببدەجيەرّىڭ ئەضەرىىرى ضىسدە
روغەُ بوىطۇُ.
 -25ئبىاله جبئبالّىڭ ئەىچىطي ٍۇهەٍَەد ئەىەٍھىططبالٍغب ،ئۇّىڭ
ئبئىيە جبۋابىئبجيىرىغب ضبهببە مىراٍيىرىغب ۋە قىَبٍەجنە قەدەر ئۇّىڭ ٍوىىغب
ئەگەغنەّيەرگە مۆپ دۇئب  -ضبالٍالر ئوقۇڭ.
ئي ئبىاله! بىسّي ۋە ببرىىق ٍۇضۇىَبّالرّي راٍىساُ ئېَىْىڭ
مۈّدۈزىىرى روزا جۇجۇپ ،مېچىيىرى ّبٍبز ئوقۇپ ،ئىيگىرى -مىَىْني
ببرىىق گۇّبهيىرى ٍەغپىرەت قىيىْغبّالردىِ قىيغىِ.

ئي ئبىاله! بىسّي راٍىساُ ئېَىدا روزا جۇجۇپ ،جوىۇق ئەجىرگە
ئىرىػنەُ ،قەدرى مېچىطىْي جبپقبُ ۋە پەرۋەردىگبرّىڭ ٍۇمبپىحىگە
ئېرىػنەّيەردىِ قىيغىِ.
ئي ئبىاله! هەقىقەجەُ ضەُ مەچۈرۈً قىيغۇچىطەُ ،مەچۈرۈً قىيىػْي
ٍبخػي مۆرىطەُ ،بىسّي مەچۈرگىِ.
ئي ئبىاله! پەٍغەٍبىرىڭ ٍۇهەٍَەد ئەىەٍھىططبالٍغب ،ئۇّىڭ ئبئىيە
جبۋابىئبجيىرىغب ۋە ببرىىق ضبهببە مىراٍيىرىغب رەهَەت قىيغىِ( .ئبٍىِ).

