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ئبيبىالر ّبٍبزّي جبٍبئەث بوىۇپ ئوقۇيبٍذۇ يبمي 
 يبىغۇزٍۇ؟

 :سوئبه

بوىۇپ ئوقۇغىْي ئەۋزەىَۇ خبّىَالر ّبٍبزّي ئبيبىالر بىيەُ جبٍبئەث -قىس

 .يبمي يبىغۇز ئوقىغىْىَۇ؟ بۇ ھەقخە چۈضەّچە بېرىطيىرىْي سورايَىس

 :جبۋاة

 .سبّب ئبىالھقب خبسخۇر-ببرىىق ھەٍذۇ

ئبرا جبٍبئەث بوىۇپ -خبّىَالرّىڭ ّبٍبزّي يبىغۇز ئوقۇش يبمي ئۆز-قىس

 رەسۇىۇىالھ سەىيەىالھۇ ئەىەيھي ۋەسەىيەٍْىڭ. ئوقۇش ئىخخىيبرى ببر

بەزىذە جبٍبئەث بوىۇپ ّبٍبز . زاٍبّىسىذا ئبيبىالر ّبٍبزّي يبىغۇز ئبدا قىالحخي

ئوقۇش ئىَنبّىيىخي حېپىيغبّذا ئۆيگە يىغىيىپ ئۆزىىرى ئىچىذىني ئەڭ 

 .يبخطىسىْي ئىَبً قىيىپ بىرىىنخە ّبٍبز قىالحخي

ٍۆٍىْيەرّىڭ ئبّىسي ئۇٍَۇ سەىىَە ۋە ئبئىطە رەزىيەىالھۇئەّھبالرّىڭ 

ذا بەزى ئبيبىالرغب ئىَبً بوىۇپ ّبٍبز ئبدا قىيغبّيىقيىرى رىۋايەث گبھى

 .قىيىْىذۇ

. ئبيبىالر ضبرائىج ھبزىرالّغبّذا جبٍبئەث بوىۇپ بىرگە ّبٍبز ئوقۇسب بوىىذۇ

ئىَبً بوىغۇچي ئوحخۇرىذا حۇرىذۇ، ببضقب ئبيبىالر ئىَبً بوىغۇچي ئبيبىْىڭ ئوڭ ۋە 
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يەّي ببٍذاث، ضبً، )ۇىىذىغبُ ّبٍبزالرّىڭ ئبۋازىىق ئوق. سوه حەرىپىذە حۇرىذۇ

، حەمبىر ۋە حىالۋەحيىرىْي ئبۋازىْي حېطىغب چىقىرىپ، ئەرىەر ّبٍبزّي (خۇپخەُ

حەمبىر . قبّذاق ئبدا قىيىطقب بۇيرۇىغبُ بوىسب، ئبيبىالرٍۇ ضۇّذاق ئبدا قىيىذۇ

قوىىْي ٍۆرىسىگىچە يبمي قۇالقْىڭ ( يەّي ئبىالھۇ ئەمبەر دەپ)ئېيخىپ 

سبحبّل اهلل وبحَذك، وحببرك اسَل، »اۋېرىذە مۆحۈرىذۇ، حەمبىردىِ مىيىِ ببر

دېگەُ دۇئبّي ۋە يبمي ٍۇضۇّىڭغب ئوخطىغبُ « وحعبىي جذك، وال إىە غيرك

پەيغەٍبەر ئەىەيھىسسبالٍْىڭ دېگەّيىني ٍۇقىَالضخۇرۇىغبُ ئبچقۇچ دۇئبسي  

رە پبحىھەّي ئوقۇيذۇ دەپ سۈ« أعور ببهلل ٍِ اىطيطبُ اىرجيٌ»مىيىِ . ئوقۇىىذۇ

ضبً ۋە خۇپخەُ ّبٍبزىىرىْىڭ . قوضۇپ ببضقب سۈرە ئوقۇيذۇ ۋە پبحىھەگە

ئەٍَب ضبٍْىڭ ئۈچىْچي . ئىننىْچي رەمئىخىَۇ يۇقىرىقىذەك ئبدا قىيىْىذۇ

خۇپخەّْىڭ ئۈچىْچي ۋە حۆحىْچي . رەمئىخىذە پەقەث پبحىھە سۈرىسي ئوقۇىىذۇ

ببٍذاث ّبٍىسىذا بوىسب سۈرە . ئوقۇىىذۇرەمئەحيىرىذىَۇ پەقەث پبحىھە سۈرىسي 

پبحىھەگە قوضۇپ يبدا بىيگەُ سۈرە ئوقۇىىذۇ، ىېنىِ خۇپخەُ ۋە ضبً 

ضۇّىڭذەك پېطىِ، ئەسىر . ّبٍبزالردىنىذىِ ئۇزۇّراق سۈرە ئوقۇىىذۇ

 .ّبٍبزىىرىْىڭ قىرائەحيىرى ئىچىذە ئوقۇىىذۇ

قبّذاق ّبٍبز قىيسب ئبيبىالر جبٍبئەث بوىۇپ ّبٍبز قىيغبّذا ئەرىەر : خۇالسە

پەقەث ئبيبىالر ئەرىەردەك ئبىذىغب چىقَبسخىِ ئوحخۇرىذا . ضۇّذاق ّبٍبز قىيىذۇ

 .حۇرۇپ ئىَبً بوىىذۇ



5 

 

ئبيبىالرغب ئىَبً بوىغۇچي ئبيبه ئەگەردە رەسۇىۇىالھْىڭ سۈّْەحيىرىذىِ 

بىيسە جبٍبئەث ئبيبىالرغب حەىىٌ بېرىطنە ھېرىسَەُ بوىىطي ۋە بىيگىْىْي 

 .ئەجرى مبحخب ئىطالردىْذۇر ئۆگىخىطي

ئەگەر ضەرىئەحْي چۈضەّگەُ ئبيبىالردىِ بىرى، ئبيبىالرغب ئۆز ئۆيىذە جبٍبئەث 

-بوىۇپ ّبٍبز ئوقۇش ضبرائىخىْي ھبزىرالش بىيەُ بىرگە، ئۇالرغب دىْي حەىىٌ

حەربىيە خىسٍىخىْي ئىيىپ بېرىص ئبرقىيىق، ئۇالرغب ٍەّپەئەث بېرەىىسە 

ئەٍَب ئۇّذاق قىيىطي . س پەزىيەحنە ئېرىطنەُ بوىىذۇبۈيۈك ئەجىر ۋە چەمسى

بەىني ئبيبىالر ّبٍىسىْي ئۆزى يبىغۇز ئبدا قىيسىَۇ جبيىس . ۋاجىپ ئەٍەش

 .بوىىذۇ ئىْطبئبىالھ

 .ئبىالھ ھەٍَىَىسگە يبخطىيىق ئبحب قىيسۇُ

 
  

 


