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سىڭٍىسي تېٍېفؤدا ٍبت ئەروەن ثىٍەْ
سۆزٌەضسە ،ئبوىسي لبٔداق لىٍىطي وېرەن؟
ٔ-111665وِۇرٌۇق سوئبي
سوئبي:
ثىر وىطي لىس ھەِطىرىسىٕىڭ تېٍېفؤدا ٍبت
ئەروەن ثىٍەْ سۆزٌەضىۀٍىىىٕي ثىٍگۀدىٓ وىَىٓ،
سىڭٍىسىغب ٔەسىھەت لىٍسب ،ئۇ ئبوىسىٕىڭ
ٔەسىھىتىٕي ئبڭٍىّبٍدۇ  .ثۇ ئىطٕي ئبتب -ئبٔىسىغب دىسە،
ئۇالرِۇ لىسىغب ثۇ ھەلتە ٔەسىھەت لىٍّبٍدۇ  .لىسٔىڭ
ئبوىسي دەٍَۈزٌۈوٕي ٍبلتۇرِبٍدۇ ،ضۇْ دالال ئۇٔىڭ
وۈٍٔۈوي ثەن ٍبِبْ ثوٌسب ،ئۇ ثۇٔداق ئەھۋاي ئبستىدا
لبٔداق لىٍىطي وېرەن؟.
جبۋاپ:
ثبرٌىك گۈزەي ِەدھىَىٍەر ئبٌەٍِەرٔىڭ
پەرۋەردىگبرى ثوٌغبْ ئبٌالھ تبئبالغب خبستۇر.
ثىرىٕچي :وۈٍٔەش ثوٌسب ئبٌالھ تبئبال ئىٕسبْ
ەت ثوٌۇپ ،ئۇ
تەثىئىتىدە ثبر لىٍغبْ خۇسۇسىٌ
ئىٕسبٕٔىڭ ئىسزىتي ٍبوي ئىگىدارچىٍىك
دائىرىسىدىىي ئىطالر ئۆزى خبٌىّىغبْ ھبٌدا ثبضمىالر
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تەرىپىدىٓ ئىطتىران ئېتىٍگۀدەٍ ،بوي ِۆِىٓ
ئبستي
ئبٌالھٕىڭ پرىٕسىپٍىرىٕىڭ ئبٍبغ-
لىٍىٕىۋاتمبٍٔىمىٕي وۆرگەْ ۋالىتتب ئبضىبرا ثوٌىدىغبْ
خۇسۇسىَەتتۇر.
ئىٕسبْ ھەلٍىرى توغرىسىدا وۈٍٔەش ئىطٍىرىٕي
ضەرىئەت لبٔۇٍٔۇق ٍوٌغب لوٍغبْ ئىطالردىٓ ثوٌۇپ،
ئۇٔىڭ جۈٍِىسىدىٓ  :ئەر وىطي ئۆزىٕىڭ ئبٍبٌىٕي
ٍبوي ثبضمب ِەھرەَ ثوٌىدىغبْ ئبٍبي تۇغمبٍٔىرىٕي ٍبت
وىطىٍەردىٓ وۈٍٔىطىدۇر  .ئەگەر وۈٍٔىّىسە ثۇ ئىص
ثۇ ھەلتە
.
ئەٍىت ھېسبثٍىٕىدۇ
« :سىٍەر
پەٍغەِجەرئەٌەٍھىسسبالَ ِۇٔداق دېگەْ
سەئەدٔىڭ وۈٍٔەِچىٍىىىدىٓ ھەٍراْ لىٍىۋاتبِسىٍەر،
ِەْ سەئەدتىٓ ثەورەن وۈٍٔەِچي ،ئبٌالھ تبئبال ِۀدىّٕۇ
ثەورەن وۈٍٔەِچىدۇر ٍ ».ۀە ثىر رىۋاٍەتتە « :ھەلىمەتەْ
سەئەد ثەن وۈٍٔەِچيِ ،ەْ ئۇٔىڭدىّٕۇ ثەورەن
ال ِۀدىّٕۇ ثەورەن
وۈٍٔەِچي ،ئبٌالھ تبئب
وۈٍٔەِچىدۇر[ ».تەثەرأي رىۋاٍىتي].
وۈٍٔەِچىٍىه ئۆز ٔەسەثىٕي سبلالش ئۈچۈْ ٍوٌغب
لوٍۇٌغبْ ثوٌۇپ ،ئەگەر ئىٕسبٔالر ثۇ ئىطتب سەي لبراپ،
وەڭ لورسبلٍىك لىٍىدىغبْ ثوٌسب وىطىٍەرٔىڭ
 .ضۇٔىڭ ئۈچۈْ
ٔەسەثي ئبرىٍىطىپ وېتەتتي
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ٌٍەتٕىڭ ئەرٌىرىدە،
وۈٍٔەِچىٍىه ھەر ثىر ِي
ئىپپىتىٕي سبلالش ضۇ ِىٍٍەتٕىڭ ئبٍبٌٍىرىدا
لىٍىٕدى .ضەرىئەت پرىٕسىپىدا ئۆزىٕىڭ ٍۈز-
ئبثرۇٍىٕي (ٍۀي لىس -ئبٍبٌٍىرىٕي) ِۇداپىئە لىٍىص
ٍوٌىدا ھبٍبتىدىٓ ئبٍرىٍغبْ وىطي ضەھىد
ھېسبثٍىٕىدۇ .سەھىھ ھەدىستە ِۇٔداق ثبٍبْ
لىٍىٕغبْ« :ئۆز ئبئىٍە -تبۋاثبتٌىرىٕي ِۇداپىئە لىٍىص
ئۈچۈْ ھبٍبتىدىٓ ئبٍرىٍغبْ وىطي ضەھىد
ھېسبثٍىٕىدۇ[ ».ثۇخبرى ۋە ِۇسٍىُ رىۋاٍىتي].
ئۆزىٕىڭ ئبئىٍە-تبۋاثىئبتٍىرى ،لىس ھەِطىرىٍىرىٕي
ٍبت ئەروەوٍەردىٓ وۈٍٔىّىگەْ وىطي دەٍۈز دەپ
ئبتىٍىدۇ .دەٍۈزٌۈن ھەِّە تەرەپتىٓ سۆوۈٌىدىغبْ
رەزىً ثىر تە ثىئەت ثوٌۇپ ،ثۇٔداق تەثىئەتتىىي
وىطىٍەرٔىڭ لبتتىك ئبزاثمب دۇچبر ثوٌىدىغبٍٔىمي
توغرىسىدا ٔۇرغۇْ دەٌىٍٍەر وەٌتۈرۈٌگەْ  .وۆپچىٍىه
ئىسالَ ئبٌىٍّىرىٕىڭ لبرىطىدا دەٍۈزٌۈن چوڭ
گۇٔبھالردىٓ سبٔىٍىدۇ  .ھەدىس ضەرىپتە ِۇٔداق ثبٍبْ
 :ئبتب-
لىٍىٕغبْ« :ئبٌالھ تبئبال لىَبِەت وۈٔىدە
ئبٔىسىٕي لبلطبتمبْ ،ئەر وىطىٕىڭ ضەوٍىگە
وىرىۋاٌغبْ ئبٍبي (گەپ-سۆزدە ٍبوي وىَىُ -وىچەوتە)،
دەٍۈز ئەردىٓ ئىجبرەت ئۈچ تۈرٌۈن وىطىٕىڭ ٍۈزىگە
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ثۇ

-2561ھەدىس.
لبرىّبٍدۇٔ[ ».ەسبئي رىۋاٍىتي
ھەدىسٕي ضەٍخ ئەٌجبٔىٌ رەھىّەھۇٌالھ ٔەسبئىٕىڭ
"سەھىھ ھەدىسٍەر توپٍىّي "دا وەٌتۈرگەْ  " .پىمھي
ئېٕسىٍۇپىدىَەسي " ٔبٍِىك ئەسەر -31توَ -323-321
ثەتٍەردىٓ لىسمبرتىپ ئىٍىٕدى ].
ئىّبَ ئىجٕي لەٍَىُ رەھىّەھۇٌالھ ِۇٔداق دېگەْ :
"دىٕٕىڭ ئەسٍي وۈٍٔەضتۇر  .وۈٍٔۈوي ٍوق وىطىٕىڭ
دىٕي ثوٌّبٍدۇ  .وۈٍٔەِچىٍىه لەٌجٕي لوغداٍدۇ ،لەٌت
ئۇ وىطىٕىڭ ثبضكا ئەزاٌىرىٕي لوغداٍدۇ ٍ .بِبْ ئىص-
.
ھەرىىەت ۋە ٔبچبر لىٍّىطالردىٓ ِۇداپىئە لىٍىدۇ
وۈٔدەضٍىىي ثوٌّىغبْ وىطىٕىڭ لەٌجي ئۆٌىدۇ،
ئبٔدىٓ ثبضمب ئەزاٌىرىّۇ ئۆٌىدۇ ،ئۇ وىطىٕىڭ ٍبِبْ
ئىص-ھەرىىەت ۋە ٔبچبر لىٍىمالرغب تبلبثىً تۇرغۇدەن
ھبٌي لبٌّبٍدۇ  .ئىٕسبْ لەٌجىدىىي وۈٔد ەضٍىه ثوٌسب،
وېسەٌگە لبرضي تۇرىدىغبْ ۋە وېسەٌٍىىتىٓ
 .ئىٕسبْ
سبلالٍدىغبْ ئېّؤت وۈچىگە ئوخطبٍدۇ
ثەدىٕىدە ثۇ وۈچ ٍولبٌسب ،ئۇٔىڭ ئورٔىٕي ِىىروة
لبپالٍدۇ ،ضۇٔدالال ثەدۀٕي ِىىروثتىٓ ِۇداپىئە
دۀ ،ەتىجىدە
لىٍىدىغبْ لبرضىٍىك وۈچ ثوٌّبٍدۇ-
ھبالن ثوٌىدۇ[ ".ئەٌجبۋاپ ئەٌىبفىٌ -45ثەت].
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ثىس لەٌجي سبغالَ ۋە وۈٔدەضٍىه ئۇچمۇٍٔىرى
الۋۇٌداپ ٍېٕىپ تۇرىۋاتمبْ ھب ٌەتتە سوئبي سورىغۇچي
لېرىٕدىطىّىس ثىٍەْ ثىرسەپتە تۇرىّىس ۋە ضۇٔىڭ
ثىٍەْ ثىرگە ئبئىٍىٕىڭ ئىسزەت ئبثرۇٍي ثوٌغبْ لىس
لېرىٕدىطىٕي ھىّبٍە لىٍىص ٍوٌىدا ِۇستەھىەَ
تۇرۇضىٕي تەۋسىَە لىٍىّىس.
ئىىىىٕچي :لىس ھەِطىرىسي ثىٍەْ ثوٌغبْ
لىَىٕچىٍىمٕي ئۇتۇلٍۇق ھەي لىٍىص ئۈچۈْ ئبٌدى
ثىٍەْ :ھەِطىرىسىٕىڭ ئۆز ئبئىٍىسىدە تۇرۇپ ٍبت ثىر
ئەر ثىٍەْ سۆزٌىطىطىە جۈرئەت لىٍىطي ۋە ِۇضۇٔداق
توغرا ثوٌّىغبْ ئەخاللمب تۈرتىە ثوٌغبْ سەۋەثٕي ثىٍىص
وېرەن .ثىسٔىڭ لبرىطىّىسچە ئۇ خبتبٌىمٕىڭ سبدىر
ثوٌىطىٕىڭ ِەٌۇَ سەۋەثٍىرى ثبر :
ئب-ئەتراپٍىك وۆڭۈي ثۆٌۈّٔەسٍىه  :ئۇ لىسچبق
ئبٔىسىٕىڭ ٍبوي دادىسىٕىڭ ٍبوي ھەر ئىىىەٍٍۀٕىڭ
وۆڭۈي ثۇٌىطىدىٓ ِەھرۇَ ثوٌغبْ ثوٌىطي ِۇِىىٓ .
ئبٔدىٓ ئبضۇ ئبٌداِچي ثۆرە لىسچبلٕي ئبزدۇرۇپ ٍبٌغبٔدىٓ
ئبئىٍىدە ِەھرۇَ ثوٌغبْ ِېھرىجبٍٔىمٕىڭ ئورٔىٕي
توٌۇلالپ ثېرىدىغبٍٔىمىٕي ھېس لىٍدۇر غبْ.
ة-ئىّبٔىٕىڭ ئبجىسٌىمي  :ئەگەر ئۇ لىسچبق ئبٌالھ
تبئبالٔي گۈزەي ئىسىُ -سۈپەتٍىرى ثىٍەْ توٌۇق تؤىغبْ
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ثوٌسب ،گۇٔبھِ -ەسىَەتىە ثېرىٍىدىغبْ جبزأي ثىٍگەْ
ثوٌسب ،ئەٌۋەتتە خبتبٌىمتىٓ لوي ئۈزەتتي ٍبوي ئۇ
دەسٍەپتە خبتبٌىك سبدىر لىٍىدىغبْ پەٍتتە ،خبتبٌىك
ثىٍە ْ لىسچبلٕىڭ ئبرىسىدا توسبٔجي ثوالتتي.
ج-ثىىبرچىٍىك  :وۆپچىٍىه لىسالر وېچە -وۈٔدۈزدە
ِۇھەثجەت توغرىسىدىىي
ثىىبر ثوٌسىال ئىطمي-
روِبٔالرٔي ئولۇٍدۇ  .تۈرٌۈن تىٍېۋىسىَە لبٔبٌٍىرى ،تور
ثەتٍىرى ،ئۇچۇر ۋاستىٍىرى ٍبوي تېٍېفؤدا سۆزٌىطىص
ئبرلىٍىك ۋالىتٕي ئۆتىۈزىد ۇ .ئەگەر ئۇالر ضۇ ۋالىتالرٔي
دۇَٔب -ئبخىرەتتە ِۀپەئەتٍىه ثوٌغبْ ئىطالرغب سەرپ
لىٍغبْ ثوٌسب ئىدى ،وۈٔدىٍىه تۇرِۇضىدا ۋالتىٕىڭ
ٍېتىطّەٍۋاتمبٍٔىمىٕي ھېس لىٍغبْ ثوالتتي.
د-چەوٍۀگەْ-ھبراَ ٔەرسىٍەرگە لبراش  :ثۇ ئىٕسبْ
ٔەپسىدە ضەھۋەتٕي لوزغبٍدۇ ،سۈرەتتىىي ِو دا ٍبوي
ئبرتىسالرٔي تەلٍىد لىٍىص ۋە ئۇالرغب ئەگىطىطىە،
سبختب ئىطميِ -ۇھەثجەت سەۋداسي ثىٍەْ ٔەزەرىَىدە
ئۆگۀگەْ ٍبوي ِېدىَە ۋاستىٍىرى ئبرلىٍىك وۆرگەْ
ۋە ئولۇغبْ ئىطالرٔي تەجرىجە لىٍىطمب چبلىرىدۇ.
 :ئۇ جبْ
ٍْ-بت جىٕسالر ثىٍەْ ٍبٌغۇز لىٍىص
ئبٌغۇچي وېسەٌٍىهوە ئوخطبش ثوٌۇپ ،لىسچبق ٍبٌغۇز
ٍبت جىٕىس ثىٍەْ ئۈٌپەتٍەضىۀدە ٍبوي
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سۆھجەتٍەضىۀدە ضەٍتبٕٔىڭ ئۆزٌىرىٕي ئبزدۇرۇضىغب
ئىّىبٔىَەت ٍبرىتىپ ثېرىدۇ .
َ -تېٍېفۇْ ۋە ئۇچۇر ۋاستىٍىرىٕي توغرا
لوٌالّٔبسٍىك ھىٍىمي ٍبت ئەر ثىٍەْ تؤۇضۇش،
سۆزٌۈضۈضتىىي ثىۋاستە خبتبٌىمٓىڭ سەۋەثىدۇر .
ثۇ لىَىٕچىٍىمٕي ھەي لىٍىص ئۈچۈْ سوئبي
سورىغۇچي لېرىٕدىطىّىس ٍۇلىرىدا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ
ٍبوي ئۇٔىڭدىٓ ثبضمب سەۋەثٍەر توغرىسىدا ٍبخطي
ئوٍٍىٕىپ ،ئىطٕىڭ ثۇٔىڭدىّٕۇ ٔبچبرٌىطىپ
وېتىطىدىٓ سبلٍىٕىص ئۈچۈْ ،ئبئىٍىدىىي توغرا
پىىىر ئىگىٍىرى ثىٍەْ ثۇ ِەسىٍىٕي ھەي لىٍىص ۋە
تۈپتىٓ ٍوق لىٍىص توغرىسىدا سۆھجەت ئىٍىپ
ثېرىص وېرەن.
ئۈچىٕچي :سوئبي سورىغۇچي لېرىٕدىطىُ ! ،ثىسٔىڭ
سىس
:
سىسگە لىٍىدىغبْ ٔەسىھىتىّىس
ھەِطىرىڭىسگە تۆۋۀدىىي ِەسىٍىٍەرٔي ئۆز ئىچىگە
ئبٌغبْ ِەزِۇٔدا ئبغساوي ٍبوي ٍبزِب ئبرلىٍىك ٔەسىھەت
لىٍىڭ:
 -1ۋالىتٕىڭ ئۆتۈضي ثىٍەْ ئۇ لىسچبق چەوٍۀگەْ
سۆھجەت ئبرلىٍىك ھىٍىمي ئبٌداِچي ثۆرىٕىڭ ٔەزىرىدە
ئېتىجبرسىس ثىر ٔەرسىگە ئبٍٍىٕىدۇ  .ئۇالر ئۇ لىسغب
9

ئوخطىغبْ ئۆزىٕي ئېتىجبرسىس ھبٌەتىە چۈضۈرگەْ
لىسالر ثىٍەْ توً لىٍّبٍدۇ ،چۈٔىي ئۇالر ثۇ ھبٌەتتىىي
لىسالرٔىڭ ت وٍدىٓ وىَىٓ ئۆزٌىرىگە خىَبٔەت
لىٍىطىدىٓ ئۀسىرەٍدۇ.
 -2ئۇ لىس ضۇ لېتىّمي چەوٍۀگەْ سۆھجەتتىٓ
وېَىٓ ئۆزىٕىڭ ئبثرۇٍىٕي ثۇٌغىدى ۋە ئبئىٍىسىٕىڭ
جەِئىَەتتىىي ئورٔىٕي چۈضۈردى.
ِ -3ەزوۇر سۆھجەت ۋە ئبرىٍىطىص سەۋەثىدىٓ
ئۇٔىڭدا ٍبخطىٍىك ۋە تبئەت -ئىجبدەتٕي ٍبلتۇرِبسٍىك،
خبتبٌىك ،گۇٔبھِ -ەسىَەتٕي ٍبخطي وۆرۈش ئىستىىي
زىَبدە ثوٌىدۇ.
ۋالىتٕىڭ ئۆتىطي ثىٍەْ ئۇ
تۆتىٕچي:
ئبئىٍىسىدىىىٍەرٔي ٍبلتۇرِبٍدىغبْ ۋە ئۇالردىٓ
ئبٍرىٍىپ ٍبضبش توغرىسىدا پىىىر لىٍىدىغبْ ثوٌىدۇ.

ثىس ِۇضۇٔداق ھبٌەتتە لىٍىطمب تىگىطٍىه ثوٌغبْ
ثەزى ئىطالر توغرىسىدا ٔەسىھەت لىٍىّىس :
 -1ئۇ لىسچبلمب دائىُ ٔەسىھەت لىٍىپ تۇرۇش ۋە
ئۇٔىڭ توغرا ٍوي تېپىطىدىٓ ئۈِىدسىسٌۀّەسٍىه
وېرەن.
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 -2ئبٌالھتىٓ لورلۇدىغبْ تەلۋادار لىسالر ثىٍەْ
تؤۇضتۇرۇپ لوٍۇش وېرەن.
ش،
-3ئبتب-ئبٔىٕي ئۇ لىسچبلمب ٔەسىھەت لىٍي
تەرثىَە لىٍىص ۋە لىسچبلٕي توغرا ٍوٌغب ٍېتەوٍەش
ئۈچۈْ ھەرىىەتٍۀدۈرۈش الزىُ.
 -4ئۇ ثۇزۇق ئەر ثىٍەْ تېٍېفۇٔدا ثوٌسىّۇ
سۆزٌىطىپ ،ئۇٔي ئبگبھالٔدۇرۇش ،ئۇٔىڭغب تەھدىت
لىٍىص ئبرلىٍىك لورلۇتۇپ لوٍۇش وېرەن.
ِ -5ۇِىىٓ ثوٌسب تىسراق ٍبتٍىك لىٍىۋېتىطٕىڭ
چبرىسىٕي وۆرۈش وېرەن.
 -6ئبٌالھ تبئبالغب ئۇ لىسچبلٕي توغرا ٍوٌغب ھىداٍەت
لىٍىص ۋە پىتٕىدىٓ ٍىراق لىٍىطىٕي تىٍەپ وۆپ
دۇئب لىٍىص وېرەن.
ٍۇلىرىدىىىٍەر ثىسٔىڭ لبرىطىّىس  .ئبٌالھ تبئبال
سوئبي سورىغۇچي لېرىٕدىطىّىسٔي ئۆزى رازى
ثوٌىدىغبْ ئىطمب ِۇۋەپپەق لىٍسۇْ .ئۇ لىسچبلٕىّۇ
ئۆزى ٍبخطي وۆرىدىغبْ ۋە رازى ثوٌىدىغبْ ئىطالرغب
ثبضٍىسۇْ ،ئۇٔىڭ لەٌجىٕي ئىّبٕٔي ٍبخطي وۆرىدىغبْ
لىٍسۇْ ۋە ئىّبْ ٔۇرى ثىٍەْ زىٕٕەتٍىسۇْ ،وۇپرى،
پىسك -پۇجۇر ۋە ئبسىٍَىمٕي ٍبلتۇرِبٍدىغبْ توغرا ٍوي
تبپمۇچىالردىٓ لىٍسۇْ.
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ئبٌالھ توغرا ٍوٌغب ِۇۋەپپەق لىٍغۇچىدۇر.
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