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ئەرمىطي ئبٍبىىغب" :سەُ ٍېْىڭ ئبّبٍغب
ئوخطبش دېسە" قبّذاق بوىىذۇ؟
ّ - 50305وٍۇرىۇق سوئبه
ئەر مىطي ئبٍبىىغب  :سەُ ٍېْىڭ ئبّبٍغب ٍبمي
ھەٍطىرەٍگە (ئبچبٍغب ٍبكى سىڭيىَغب )ئوخطبش دېسە،
بۇ سۆز بىيەُ ئبٍبىي تبالق بوالٍذۇ ٍبمي بۇ سۆزگە
مبپبرەت بېرەٍذۇ؟ ،ئەگەر مبپبرەت بېرىذىغبُ بوىسب،
قبّذاق قىيىطي مېرەك؟ ،بۇ ھەقتە چۈضەّچە
بېرىطىڭالرّي سوراٍَەُ.
ببرىىق گۈزەه ٍەدھىَىيەر ئبىەٍيەرّىڭ
پەرۋەردىگبرى بوىغبُ ئبىالھقب خبشتۇر .
بىرىْچي :بۇ سۆز تبالق قبتبرىغب مىرٍەٍذۇ  .بۇ سۆز
زىھبر (ٍەّي ئبٍبىىْي ئبّىسىْىڭ ئۇچىسىغب
ئوخطىتىص) سۆزىىرىذىِ بوىۇپ ،ئەٍَب بۇّىڭذا زىھبر
ئوچۇق ببٍبُ قىيىَْىغبُ ،بۇ سۆز زىھبر ٍەّىسىْي ۋە
ببضقب ٍەّبّي ئىپبدىيەش ئېھتىَبىيىقي ببر.
سۆزگە ھۆمۈً بېرىطتە
بۇ
ئىننىْچي:
سۆزىىگۈچىْىڭ (ٍەّي ئەرمىطىْىڭ ) ٍەقسىتىْي ۋە
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ضۇّذاقال ضۇ ۋاقىتتىني ئەھۋاه ۋە سۆزّىڭ ئۇسيۇبىغب
قبرىيىطي مېرەك.
ئەر مىطي ئبٍبىىغب  :سەُ ئبّبٍغب ئوخطبش دېگەُ
سۆزدىٍِ ،ېھرى -ضەپقەت ،ئىسزەت -ئىنراً قبتبرىىق
سۈپەتيەردە ئبّبٍغب ئوخطبش دېگەّْي ٍەقسەت قىيغبُ
بوىسب ،بۇ زىھبر بوىَبٍذۇ ۋە ھېچ قبّذاق بىر ئىص ٍوق.
ئەٍَب بۇ سۆز دېَىيگەُ ۋاقىتتىني ئەھۋاه ٍبمي
سۆزّىڭ ئۇسيۇبىغب قبرا ش مېرەك  .ئەر مىطىْىڭ بۇ
سۆزّي ئىپبدىيەش ھبىىتي ،ئەر -ئبٍبىْىڭ بۇ سۆزّي
دېَىطتىِ بۇرۇّقي سۆھبىتي قبتبرىىقالرغب قبرىيىذۇ .
ٍىسبىغب ئبىسبق  :ئەر -ئبٍبه ئۆز ئبرا تبمبىيىطىپ،
 :سەُ
قىسىرىطىپ قىيىپ ،بۇ ۋاقىتتب ئەر ئبٍبىىغب
ىدىِ
ئبّبٍغب ئوخطبش دېگەُ بوىسب ،ئەرّىڭ بۇ سۆز
زىھبرّي ٍەقسەت قىيغبّيىقي ئوچۇق ئىپبدىيىْىذۇ ۋە
ئۇّىڭ بۇ سۆزى بىيەُ ئبٍبىي زىھبر بوىىذۇ.
ضەٍخۇه ئىسالً ئىبْي تەٍَىَە رەھىَەھۇىالھذىِ :
"بىر مىطي ئبٍبىىْي  :سەُ ئبّبٍغب ۋە ھەٍطىرەٍگە
ئوخطبش دېگەُ بوىسب ،قبّذاق بوىىذۇ؟ دەپ سورىغبّذا،
ٍۇّذاق دەپ جبۋاپ بەرگەُ  :ئۇ مىطي ئبٍبىىْي ،سەُ
ئبّبٍغب ۋە ھەٍطىرەٍگە ئوخطبش دېَىص ئبرقىيىق
ئىنراً قىيىطْي
ئبٍبىىْي ھۆرٍەتيەش ۋە ئىسزەت-
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ٍەقسەت قىيغبُ بوىسب ،ئۇ مىطىگە ھېچْەرسە بوىَبٍذۇ .
ئەٍَب ئبٍبىىْي ّىنبھقب ئبالقىذار ئىطالردا ئبّىسي ۋە
ھەٍطىرىسىگە ئوخطىتىطْي ٍەقسەت قىيغبُ بوىسب ،بۇ
زىھبر بوىىذۇ ،ئۇ مىطىگە زىھبرّىڭ مبپبرىتىْي ئبدا
قىيىص زۆرۈر بوىىذۇ  .ئۇ ئبٍبه بىيەُ ئۆً تۇتۇضْي
ٍەقسەت قىو ىذىنەُ ،زىھبرّىڭ مبپبرىتىْي ئبدا
قىيَىغۇچە ئۇ ئبٍبه بىيەُ ئەر -ئبٍبىيىق ٍۇّبسىۋەتتە
بوىۇش ۋە ضۇّىڭغب ئبالقىذار ئىطالرّي قىيىطي
چەميىْىذۇ[ ".پەتىۋاالر توپيىَي -34-5بەت].
ٍەّە ٍۇّذاق دېگەُ  " :ئبٍبىىغب سەُ ئبّبٍغب ۋە
بوىۇش،
ھەٍطىرەٍگە ئوخطبش دېگەُ سۆزدىِ ،بىرگە
ھۇزۇرىىْىص ۋە ضۇّىڭغب ٍۇّبسىۋەتيىل ئبّىسي ۋە
ھەٍطىرىيىرى بىيەُ قىيىص چەميەّگەُ ئىطالرّي
ٍەقسەت قىيغبُ بوىسب ،ئۇ سۆز بىيەُ ئبٍبىي زىھبر
بوىىذۇ ،ئۇ مىطىگە زىھبر قىيغۇچىغب ۋاجىپ بوىغبُ
مبپبرەت ۋاجىپ بوىىذۇ ،مبپبرەتْي ئبدا قىيَبً تۇرۇپ
ئبٍبىي بىيەُ بىرگە بوىىطي ۋە ضۇّىڭغب ٍۇّبسىۋەتيىل
ئىطالرّي قىيىطي دۇرۇش بوىَبٍذۇ  .زىھبرّىڭ مبپبرىتي :
ئىقتىسبدى بوىسب بىر قۇه ئبزاد قىيىص ،ئەگەر بۇّىڭغب
مۈچي ٍەتَىسە ،ئۈزٍەً ئىنني ئبً روزا تۇتۇش ،بۇّىڭغب
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قبدىر بوالىَىسب ئبتَىص (ٍ )60ىسنىْگە تبئبً بېرىص
مېرەك"[ .پەتىۋاالر توپىىَي -7توً -34بەت].
ئىبْي قۇداٍە رەھىَەھۇىالھ ٍۇّذاق دەٍذۇ  :ئەگەر
بىر مىطي ئبٍبىىغب  :سەُ ٍېْىڭ ئبّبٍغب ئوخطبش ٍبمي
سەُ ئبّبٍغب ئوخطبش دەپ ،بۇ سۆز بىيەُ زىھبرّي
ٍەقسەت قىيغبُ بوىسب ،زىھبر بوىىذۇ  .ئىَبً ئەبۇ ھەّىپە،
ضەٍببّي،
ئەبۇ ٍۈسۈپٍ ،ۇھەٍَەد ئىبْي ھەسەُ ئەش
ئىَبً ضبپىئىٌ ۋە ئىسھبق ئىبْي راھۇۋەٍىھ قبتبرىىق
ئبىىَالر بۇ ٍەسىيىذە ئوخطبش قبراضتب قبراٍذۇ  .ئەٍَب ئۇ
مىطي بۇ سۆزدىِ ئبٍبىىْي ٍبش جەھەتتە ۋە چىراً-
ضەمىيذە ٍبمي ئىسزەت -ھۆرٍەت ۋە قەدىرىەضتە ئبّبٍغب
ئوخطبش دېگەّْي ٍەقسەت قىيغبُ بوىسب ،بۇ زىھبر
بوىَبٍذۇ .سۆزّي دېگۈچي ّىَىتىْي ئۆزى بىيىذۇ ۋە
ئۇّىڭغب قبرىتب ئۇّىڭ سۆزى مۈچنە ئىگە بوىىذۇ ٍ .ەّي
ّېَىْي ٍەقسەت قىيغبّيىقىْي ئەر مىطي ئۆزى دەٍذۇ
بۇّي ببضقىالر بېنىتىپ بەرٍەٍذۇ  [ .ئەىَۇغْي -11توً
-60بەت].
سەئۇدى ئەرەبىستبُ دىْي پەتىۋا تەضۋىقبت
 :ئەر
موٍىتېتي بۇ ٍەسىيىگە ٍۇّذاق جبۋاپ بېرىذۇ
مىطي ئبٍبىىغب ٍ :ەُ سېْىڭ قېرىْذىطىڭ (ئبمبڭ ٍبمي
ئۇمبڭ) ٍبمي سەُ ٍېْىڭ ھەٍطىرەً (ئبچبً ٍبمي
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سىڭيىٌ)  ،سەُ ئبّبً ٍبمي ئبّبٍغب ئوخطبش ،سەُ ٍبڭب
ّىسبەتەُ ئبّبٍغب ٍبمي ھەٍطىرەٍگە ئوخطبش دېگەّذەك
سۆزىەرّي قىيغبُ بوىسبٍ ،ۇقىرىذا ئېَتىيغبُ
سۆزىەردىِ ،ئبٍبىىْي ھۆرٍەتيەش ،ئىسزەت قىيىص،
ئۇرۇغ -تۇغقبّچىيىقْي ئۇالشٍ ،بخطىيىق قىيىطْي
ٍەقسەت قىيغبُ بوىسبٍ ،ەزمۇر سۆزدىِ ببضقب ّەرسىْي
ٍەقسەت قىيَىسب ،ضۇّذاقال زىھبرّي ئىپبدىيەٍذىغبُ
ئەھۋاىالر سبدىر بوىَىغبُ بوىسب ،ئۇ سۆزىەر بىيەُ زىھبر
بوىَبٍذۇ ۋە ئۇ مىطىگە ھېچقبّذاق مبپبرەت مەتَەٍذۇ .
ئەٍَب ٍۇقىرىذا ببٍبُ قىيىْغبُ سۆزىەر بىيەُ زىھبرّي
ٍەقسەت قىيسب ٍبمي ئبٍبىغب ئبچچىقالپ ٍبمي ئۇالر
تبمبىيىطىپ -ئۇرۇضۇپ قىيىپ ،ئبٍبىغب تەھذىت قىيىپ
بۇ سۆزىەرّي دېگەُ بوىسب ،ئۇ ۋاقىتتب زىھبر بوىىذۇ .
ٍۇّذاق ئەھۋاه ئبستىذا ئۇ ئىننىَيەّْىڭ بىرگە
بوىىطي چەميىْىذۇ ،دەرھبه تەۋبە قىيىطي ۋە ئبٍبىي
بىيەُ بىرگە بوىۇضتىِ ئىيگىرى مبپبرەت بېرىطي
الزىٌ .زىھبرّىڭ مبپبرتي بوىسب  :قۇه ئبزاد قىيىص ،ئەگەر
ئۇّىڭغب قبدىر بوالىَىسب ،ئىنني ئب ً ئۈزۈىذۈرٍەً روزا
تۇتۇش ،ئۇّىڭغب قبدىر بوالىَىسب ئبتَىص (ٍ )60ىسنىْگە
تبئبً بېرىطتىِ ئىببرەتتۇر.
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سۆزّىڭ خۇالسىسي  :ئەر مىطي بۇ سۆزىذىِ زىھبرّي
ٍەقسەت قىيغبُ بوىسب ٍبمي ضۇ ۋاقىتتىني ئەھۋاه ۋە
سۆزّىڭ ئۇسيۇبي ئۇّىڭغب داالىەت قىيسب ،زىھبر بوىىذۇ .
ئەگەر ئۇ ّىڭذىِ ببضقب ٍەقسەتتە دېَىيسە زىھبر بوىَبٍذۇ
ۋە ھېچقبّذاق مبپبرەت مەتَەٍذۇ.
ئۈچىْچي :زىھبر قىيىص ئىسالً دىْىذا چەميەّگەُ .
ئبىالھ تبئبال زىھبرّي ٍبٍبُ ئىص ۋە سۆزىْي ٍبىغبُ سۆز
ُ
َ
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يي حظا َِ ُرون ِوٌكه ِّوي
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ِ
ِ
ِ
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ِ ِِ
ِ
ْ
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ُ
ُ
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ََُ ُ َ
ۚ َوإ ذن الن ٍَ م َػ ٌّوِ د ٌر
ِن ُوٌك ًرا ِّو َي امق ِْل َو ُز ً
ِر ﴾
ا
ور
َلقِل
ِ
ِ
«سىيەردىِ ئبٍبىيىرىْي زىھبر
تەرجىَىسي:
قىيغبّالرّىڭ (ٍەّي ئبٍبىيىرىْي ئبّىيىرىَي زّىڭ
) ئبٍبىيىرى
ئۇچىيىرىغب ئوخطبش دېگۈچىيەرّىڭ
ئۇالرّىڭ ئبّىيىرى ئەٍەستۇر ،پەقەت ئۇالرّي تۇغقبُ
(ٍەّي
ئبٍبىالرال ئۇالرّىڭ ئبّىيىرىذۇر ،ھبىبۇمي ،ئۇالر
زىھبر قىيغۇچىالر ) ئەىۋەتتە ٍبٍبُ سۆزّيٍ ،بىغبُ سۆزّي
قىيىذۇ ،ئبىالھ ،ضەك -ضۈبھىسىسمي( ،تەۋبە قىيغۇچىْي)
[ ».سۈرە
ئەپ قىيغۇچىذۇرٍ ،ەغپىرەت قىيغۇچىذۇر
ۇ
ٍۇجبدىيە -2ئبٍەت] .ئبٍبىىْي زىھبر قىيغبُ مىطي
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دەرھبه ئبىالھ تبئبالغب تەۋبە ئىستىغپبر ئېَتىطي
مېرەك.
تۆتىْچي :ئەگەر زىھبر قىيغۇچي ئەر ئبٍبىىْي تبالق
قىيَبستىِ ئۇّىڭ بىيەُ بىرگە ٍبضبضْي ٍەقسەت
قىيغبُ بوىسب ،مب پبرەت زىھبر قىيغۇچي ئەرگە الزىٌ
بوىىذۇ .زىھبرّىڭ مبپبرىتىْي ئبدا قىيَبً تۇرۇپ ئبٍبىي
بىيەُ جىْسي ٍۇّبسىۋەت ئۆتنۈزۈضي ۋە ئۇّىڭغب
ئبالقىذار بوىغبُ ئىطالرّي قىيىطي قبتتىق
چەميىْىذۇ .زىھبرّىڭ مبپبرىتي ٍۇقىرىذا ببٍبُ
قىيىْغبّذەك :قۇه ئبزاد قىيىص ،ئەگەر ئۇّىڭغب قبدىر
بوالىَىسب ،ئىنني ئبً ئۈزۈىذۈرٍەً روزا تۇتۇش ،ئۇّىڭغب
(ٍ )60ىسنىْگە تبئبً
قبدىر بوالىَىسب ئبتَىص
بېرىطتىِ ئىببرەتتۇر  .بۇ ھەقتە ئبىالھ تبئبال ٍۇّذاق
َ ُ
ّ
ُ َ ُ َ
َ
َ ذ َ َُ
يي حظا َِ ُرون ِوي ِ َ ااِ ُِ ْه ث ذه ح ُػِدون ل ِ َىا قالِا
اَّل
دەٍذۇ﴿ :و ِ
َ
َٰ
ذ
َ
َ
َ
ُ
ُ ُ َ ُ َ
ََ ْ
ير َر َربَة مِ ّ ن ربْل أن حجَ َى ذ
در ُ
اسا ۚ ذ ِمك ْه ثِخظِن بِ ٍِ ۚ َوالن ٍ
ٍة
ذج ِ
ِ
ذ
ُ
َ
َْ
َ
َ
َ ْ ْ
َ ُ َ ْ َْ ُ ََ َْ
َ َ ْ َ َ َ ٌر
ْي ِوي رب ِل
َيد ف ِصيام شُري ِي وجج ِابػ ِ
ِبىا تػىنِن ر ِبري  .ذىي مه ِ
َ َٰ َ
أَن َحجَ َى ذ
ْي م ْ
ام ستّ َ
اسا ۖ َذ َىي مذ ْه ي َ ْ جَط ْع فَإ ْط َػ ُ
ۚ ذلِك
كيًٌا
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ْ
ذ
ذ
َ
ۚ َ ْ َ
ُ
يي َغ َذابٌر
ُ
ْ ُ
ُ
ك ُخدود الن ٍ ۗ َولِنَكفر َ
ِِل و ِثن
ِ ُِلؤ ِوٌِا ِبالن ٍِ َو َرس ِ ِ
ِ
ِِ
َ
أ َِل ٌره﴾ تەرجىَىسي« :ئبٍبىيىرىْي زىھبر قىيىپ ،ئبّذىِ
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قىيغبُ سۆزىگە (ٍەّي زىھبر قىيغبّيىقىغب ) پۇضبٍَبُ
) ٍېقىْچىيىق
قىيغبّالر (ئەر ـ ئبٍبه ئىننىسي
قىيىطتىِ ئىيگىرى بىر قۇىْي ئبزا د قىيىطي الزىٌ .
بۇّىڭ بىيەُ سىيەرگە ۋەزّ -ەسىھەت قىيىْىذۇ ،ئبىالھ
سىيەرّىڭ قىيىۋاتقبُ ئىطىڭالردىِ توىۇق خەۋەرداردۇر .
(ئبزاد قىيىطقب ) قۇىي ٍوق ئبدەً ،ئبٍبىي بىيەُ
ٍېقىْچىيىق قىيىطتىِ ئىيگىرى ،ئۇدا ئىنني ئبً
روزا تۇتۇضي الزىٌ( ،قېرىيىق ٍبمي مېسەىيىل سەۋەبي
(60
بيىەُ روزا تۇتۇضقب ) قبدىر بوالىَىغبُ ئبدەً
ٍىسنىْگە بىر ۋاخ تبٍبق بېرىطي الزىٌ ) ،بۇ (ئەھنبً)
ئبىالھ ۋە ئۇّىڭ پەٍغەٍبىرى (ئەٍر قىيغبُ ئىطالرغب )
تەستىق قىيىطىڭالر ئۈچۈُ (ببٍبُ قىيىْذى ) .بۇالر
ئبىالھْىڭ قبّۇّىذۇر( ،بۇ قبّۇّْي ) ئىْنبر قىيغۇچىالر
قبتتىق ئبزاةقب دۇچبر بوىىذۇ [ ».سۈرە ٍۇجبدىيە -4-3
ئبٍەت].
ھەٍَىذىِ توغرّي بىيگۈچي ئبىالھذۇر.
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