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 ئەر ئبٍبىىْي ئۆٍدە ٍبىغۇز ۋاقتىدىَۇ ھىجببيىْىطقب بۇٍرۇٍدۇ

 سوئبه -892516

 :سوئبه

ٍوىدىطىٌ ٍەّدىِ ئۆً ئىچىدىَۇ ھىجببيىْىطىَْي تەىەپ قىيىدۇ، ئۆً 

ۋە ئىچىدە ھىجببيىْىطىَْي بوىسب ئىَبّْىڭ ئەڭ ٍۇقىرى دەرىجىسي 

ئۇّىڭ مۆزقبرىطىچە ئۇخالٍدىغبُ ٍبمي . ئۆٍىَىسگە بەرىنەت بوىىدۇ دەپ قبراٍدۇ

ٍۇٍۇّىدىغبُ ۋاقىتتىِ ببضقب ۋاقىتالردا ٍەُ ئۆٍدە ٍبىغۇز بوىسبٍَۇ 

ئەگەردە بۇّي ئىسالٍدا بۇٍرۇغبُ بوىسب ٍېْىڭ . ھىجببيىْىطىٌ مېرەك ئىنەُ

ىٌ ئۈچۈُ چىراٍيىق ببش ئەگَەسيىننە ھەددىٌ ئەٍەش، ئەٍَب ئۆٍۈٍدە ئېر

ئۆً ئىچىدە ھىجببيىْىص . جببدۇّۇپ ئوىتۇرۇضْي ئبرزۇ قىيىَەُ-ٍبسىْىپ

ھىجببالَّىسبً گۇّبھنبر  بەرىنەتنە سەۋەة بوالٍدۇ؟ ئەگەر ئۆً ئىچىدە 

بوالٍدىٌ؟ ضۇّداقال ئبىالھ رازىيىقىْي مۆزىەپ ٍوىدىطىَْي رازى قىيىطىََۇ 

ستىدا قبّداق قىيىطىٌ مېرەك؟ بۇ ئىْتبٍىِ ٍۇھىٌ، ٍۇقىرىقىدەك ئەھۋاه ئب

 .ھەقتە چۈضەّچە بېرىطىڭالرّي ئۈٍىد قىيىَەُ

 :جبۋاة

 .سبّب ئبىەٍيەرّىڭ پەرۋەردىگبرى جبّببي ئبىالھقب خبستۇر-ببرىىق ھەٍدۇ

ضەرىئەت ئەھنبً ۋە ئەخالقيىرىدا ئبٍبىالر ئۆٍىدە ئۆزى ٍبىغۇز ۋاقىتتب 

ىدىطىڭىسّىڭ دىْي غۇرۇرىغب ٍو. ھىجببيىْىطقب بۇٍرۇىغبّيىقىْي بىيَەٍَىس



4 

 

رەھَەت ئېَتىيسىَۇ، ئەٍَب بۇ ٍەسىيىگە ّبھبٍىتي قبتتىق ئۆىچەً قوٍۇضي 

ئبىالھ تبئبال ئىْسبّالر قەىبىْي . ضەرىئەت ۋە ئىْسبّي پىترەتنە ئۇٍغۇُ ئەٍەش

گۈزەىيىننە ئىْتىيىدىغبُ ۋە زىْْەتيىْىطْي ٍبخطي مۆرىدىغبُ قىيىپ 

ئېرىغب ٍبسىْىطي ۋە پەردازىىْىطىغب ئوخطبش  ضۇّداقال ئبٍبىْىڭ. ٍبراتتي

بۇّىڭغب ئوخطىغبُ ئىطالر ئەرّىڭ . مۆپيىگەُ ئىطالرغب رۇخسەت قىيدى

ئبٍبىىغب ٍبٍىو بوىىطي ۋە سۆٍگۈ ٍۇھەببەتيىل تۇرٍۇضْىڭ ببرىىققب 

 .مېيىطىدىني ئبسبسيىق ئبٍىيدۇر

 :ٍەّبۋىٌ رەھىَەھۇىالھ ٍۇّداق دەٍدۇ

ٍالرّي ئىطيىتىطي ۋە چىراٍيىق مىَىْىطي ئبٍبىْىڭ ئەر ئۈچۈُ خۇضبۇ

ٍبخطي مۆرۈىىدىغبُ ۋە ئبٍبىْىڭ ئەر ئۈچۈُ قىيىطقب تىگىطيىل ئىطيىرىدىِ 

ئبٍبىْىڭ ئەر ئۈچۈُ : " ئىيىَيەر ٍۇّداق دېگەُ-بوىۇپ، بۇ ھەقتە بەزى ئەھيي

ئبٍبه ئبرىسىدا ئبٍراقيىق ۋە -زىْْەتيىْىطي ۋە خۇضبۇٍالرّي ئىطيىتىطي، ئەر

مۆز قەىبْىڭ . ْي بەرپب قىيىدىغبُ ئەڭ مۈچيۈك سەۋەبيەردىْدۇرٍۇھەببەت

ٍوىببضچىسي، ئەگەر مۆز گۈزەه ٍەّسىرە ۋە چىراٍيىق ّەرسىيەرّي مۆرسە ضۇ 

ئەگەر قەبىھ . دە، قەىبتە ٍبخطي مۆرۈش ببرىىققب مېيىدۇ-ھبٍبُ قەىبگە ٍېتىدۇ

بتە مېچەمنە مۆزىڭىس چۈضسە، ضۇ ھبٍبُ قەى-ٍەّسىرە ٍبمي سەت مىَىٌ

ضۇّىڭ . ٍبٍبُ مۆرۈش ٍبمي ئۇّىڭدىِ ٍىراقيىطىص ئىستىني تۇغۇىىدۇ

ٍوىدىطىڭْىڭ مۆزىگە گۈزەىيىل : "بىرىگە-ئۈچۈُ ئەرەة ئبٍبىيىرى بىر
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دېگەُ " ھبىەتتە مۆرۈّگىِ ۋە سەّدىِ گۈزەه ھېدالرّي ھېدىىسۇُ

 [.بەت-851توً -3پەٍسۇه قەدىر . ]ٍەزٍۇّدىني ّەسىھەتيەرّي قىيىطبتتي

الرّىڭ ئۆٍىدە ۋە ئېرى بىيەُ بىرگە ئوىتۇرغبّدا ھىجببيىْىطي، ئبٍبى

 .ئبٍبىْىڭ مۆپيىگەُ زىْْەت ۋە گۈزەىيىنيىرىْي توسۇپ قبىىدۇ

ضۈبھىسىسمي ئىسالً ضەرىئىتي ئبٍبىالرّىڭ ئەرىىرى ئۈچۈُ ٍبسىْىطي 

ئبٍبىالر تەبىئىتي ٍبسىْىطْي . ٍبمي پەردازىىْىطىْي ٍبخطي دەپ قبراٍدۇ

ئبىالھ تبئبال . ۋە گۈزەىيىننە ئىْتىيىص خبرامتېرىگە ئىگىدۇر ٍبخطي مۆرۈش

ئۇالر ئبىالھقب، زىبۇزىْْەت ئىچىدە چوڭ بوىىدىغبُ، »: بۇ ھەقتە ٍۇّداق دەٍدۇ

ٍۇّبزىرىدە ٍەقسىتىْي ئوچۇق ببٍبُ قىالىَبٍدىغبُ قىسالرّي ٍەّسۇپ 

 [.ئبٍەت-81سۈرە زۇخرۇپ . ]«قىالٍدۇ؟

ئبٍبىْىڭ ئېرىْىڭ ئۆٍىدە . ەُ سىس تبرالتَبڭمەڭرىچىيىل بەرگەّن ئبىالھ 

ئۆٍىڭىس . ھىجببْي الزىٌ تۇتۇضي ئىَبّْىڭ بۈٍۈك ٍەرتىۋىسىدىِ ئەٍەش

ضەرىئەت رىغبەتيەّدۈرگەُ . بەرىنەتيىل بوىۇضىدىني سەۋەبيەردىَْۇ ئەٍەش

 .ئەخالقالردىَْۇ ئەٍەش-ئەدەپ

ِ ئبىالھْىڭ ضەرىئىتىدە ٍۇستەھنەً تۇرۇش، ضۈبھىيىل ئىطالردى

ئبىالھ سىس ۋە . ٍىراقيىطىص ئبرقىيىق ئبىالھْىڭ بەرىنىتي بوىىدۇ

ئبٍبىىڭىسغب پبٍدىيىْىص ئۈچۈُ رۇخسەت قىيىْغبُ ببرىىق ئىطالردىِ بەھرى 

ئبٍبىىڭىسدىِ سىس ئۈچۈُ ٍبسىْىطي ۋە . ئىيىطىڭىس ٍۇٍنىِ
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گۈزەىيىْىطىْي تەىەپ قىيىڭ، ضۇّداقال ٍبخطىيىق ۋە بەرىنەتْىڭ ضۇّىڭدا 

 .يىنىْي دەه ضۇ ۋاقىتتب بىيىپ ٍېتىسىس ئىْطبئبىالھ ئىنەّ

 .جبّببي ئبىالھ ھەٍَىدىِ ٍبخطي بىيگۈچىدۇر

  

 

 

 


