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مۆڭۈىذىنىذەك ٍۇضۇىَبُ ئەرّىڭ ضۈپەتيىرى
ّ-2525وٍۇرىۇق ضوئبه
ضوئبه:
تۇرٍۇظ قۇرۇظ ئۈچۈُ قبّذاق قىيغبّذا ٍبخػي ٍۇضۇىَبُ ٍىگىتْي
ئۇچرىتبالٍَەُ؟ دىققەت قىيىػقب تىگىػيىل ئىػالر قبٍطىالر؟ بۇ ھەقتە چۈغەّچە
بېرىػىڭالرّي ئۈٍىذ قىيىَەُ.
جبۋاة:
ضىسّىڭ تۇرٍۇغتب دىْذار ھەٍراھىڭىسّىڭ بوىىػي ۋە ٍىگىتىڭىسّي تبىالغتىني
ئىطالٍىٌ ئۆىچەٍيەرّي بىيىع ئۈچۈُ تىرىػقبّيىقىڭىسغب رەھَەت ئېَتىَىس .تۆۋەّذە
بىس ضىس تبىيىَبقچي بوىغبُ ٍىگىتتە بوىۇغقب تىگىػيىل ٍۇھىٌ ضۈپەتيەرّي ببٍبُ
قىيىپ بېرىَىس:
*دىَبّىتي :بۇ ضىس توً قىيَبقچي بوىغبُ ٍىگىتتە بوىۇغي زۆرۈر بوىغبُ ئەڭ
ٍۇھىٌ تەرەپتۇر .ضىس تبىيىغبُ ٍىگىت مۈّذىيىل تۇرٍۇغىذىني چوڭ -مىچىل
ئىػالرّىڭ ھەٍَىطىذە ئىطالٍْىڭ مۆرضەتَىيىرىذە ٍبڭىذىغبُ ٍۇضۇىَبُ بوىۇغي
مېرەك .ئبٍبىْىڭ ۋەىىطي ئۇّي تەمػۈرۈپ مۆرۈغنە تىرىػىػي ،پەقەت ضىرتقي
مۆرۈّۈغي بىيەّال چەميىْىپ قبىَبضيىقي الزىٌٍ .ىگىتتىِ ضورىيىذىغبُ ئەڭ ٍۇھىٌ
ئىػالردىِ بىرى ئۇّىڭ ّبٍىسىذۇر .ئبىالھْىڭ ھەققىْي ئبدا قىيىػقب ئبىذىرىَبٍذىغبُ
مىػي ببغقىالرّىڭ ھەققىْي ئبدا قىيىػقب تېخىَۇ تىرىػَبٍذۇ .ھەقىقىٌ ٍۇضۇىَبُ
ئبٍبىىغب بېطىٌ قىيَبٍذۇ ۋە خبرىىَبٍذۇ .ئەگەر ئبٍبىىْي ٍبخػي مۆرضە ئۇّي قەدىرىەٍذۇ،
ئەگەر ئۇّي ٍبخػي مۆرٍىطە خبرىىَبٍذۇ ۋە ھبقبرەت قىيَبٍذۇ .ئېتىقبدضىس مىػىيەردە
بۇ ضۈپەتيەرّىڭ تېپىيىػي تەش .ئبىالھ قۇرئبّذا ٍۇّذاق دەٍذۇٍ« :ۇغرىل ئەر ضىيەرّي
ٍەپتۇُ قىيغبُ ھبىەتتىَۇ ٍۆٍىِ قۇه ئەىۋەتتە ئۇّىڭذىِ ئبرتۇقتۇر[ ».ضۈرە بەقەرە
-552ئبٍەتْىڭ بىر قىطَىْىڭ تەرجىَىطي].
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ٍەّە بىر ئبٍەتتە« :ھەقىقەتەُ ئەڭ تەقۋادار بوىغبّيىرىڭالر ئبىالھْىڭ دەرگبھىذا
ئەڭ ھۆرٍەتيىل ھېطببيىْىطىيەر[ ».ضۈرە ھۇجۇرات -21ئبٍەتْىڭ تەرجىَىطي].
ٍەّە بىر ئبٍەتتەٍ« :بخػي ئبٍبىالر ٍبخػي ئەرىەرگە الٍىقتۇرٍ ،بخػي ئەرىەر ٍبخػي
ئبٍبىالرغب الٍىقتۇر[ ».ضۈرە ّۇر - 52ئبٍەتْىڭ تەرجىَىطي].
بۇ ھەقتە رەضۇىۇىالھ ئەىەٍھىططبالً ٍۇّذاق دېگەُ« :ضىيەرگە دىْي ۋە خۇىقي
ٍبراٍذىغبُ بىرى ئىگىذارچىيىقىڭالردىني ّىنبھيىْىذىغبُ ئبٍبىْي ضوراپ مەىطە،
ئۇّىڭغب بېرىڭالر .ئەگەر ئۇّذاق قىيَىطبڭالر ئۇ ئبٍبه زېَىْذا پىتْە-پبضبت بوىىذۇ».
[تىرٍىسى رىۋاٍىتي ،ئەىببّي ضەھىھ ھەدىص دېگەُ].
*ٍىگىتْىڭ دىْي ئېتىقبدى ٍبخػي بوىغبّذىِ ضىرت ،ئۇّىڭ جەٍەتي ۋە ئبئىيە
مېيىپ چىقىػىغب ھەً ئېتىببر بېرىع مېرەك .ئەگەر بىر ئبٍبىغب ئىنني ئەردىِ تەڭ
توً تەميىپي قوٍۇىطب ،ئېتىقبد جەھەتتە پەرقيىْىپ مەتَىطە ،ئۇالرّىڭ ّەضەبي ۋە
ئبئىيە مېيىپ چىقىػىغب ئېتىببر قىيىع الزىٌ .ئەىۋەتتە تەقۋادارىىقتىِ ببغقب بىر
ئىْطبّْىڭ ٍەّە بىر ئىْطبّذىِ ئۈضتۈُ تۇرىذىغبُ ئبالھىذىيىني بوىَبٍذۇ ،ىېنىِ
ئۇّىڭ ّەضەبي ۋە قېْي ،ئۇّىڭ جەٍەتىذىني ئېطىو ضۈپەتيەرٍ ،ېقىِ ئۇرۇق-
تۇغقبّيىرىذىني ٍبخػي پەزىيەت ۋە ئەخالقالر ئۇّي ّبچبر ،پەش قىيىقالردىِ توضۇپ
قبىىذۇ .پەزىيەتيىل دادا ۋە بوۋىْىڭ ئبئىيىذىني ئىع-ھەرىنەتيىرى پەرزەّت ۋە
ّەۋرىيەرّىڭ ئېطىو پەرزەّتيەردىِ بوىىػىغب پبٍذىيىق .بۇ ھەقتە ئبىالھ قۇرئبُ
مەرىَذە ٍۇّذاق دەٍذۇ« :تبٍغب مەىطەك ،ئۇ غەھەردىني ئىنني ٍېتىٌ ببىىْىڭ ئىذى،
تبً ئبضتىذا ئۇالرّىڭ (ھەققي بوىغبُ) خەزىْىطي ببر ئىذى (تبً ئۆرۈىۈپ مەتطە،
خەزىْىطي ئېچىيىپ قېيىپ مىػىيەر ئۇّي ئېيىپ مېتەتتي) ،ئۇالرّىڭ ئبتب  -ئبّىطي
ٍبخػي ئبدەً ئىذى .پەرۋەردىگبرىڭ ئۇالرّىڭ چوڭ بوىغبّذا تبً ئبضتىذىني خەزىْىطىْي
چىقىرىۋېيىػىْي ئىرادە قىيذى ،بۇ پەرۋەردىگبرىڭْىڭ (ئۇالرغب قىيغبُ) رەھَىتىذۇر».
[ضۈرە مەھف -25ئبٍەتْىڭ بىر قىطَي].
ئبىالھْىڭ ئىنني پەرزەّتنە ئبتىطىذىِ قبىغبُ ببٍيىقْي قبّذاق ضبقيىغبّيىقىْي
مۆردىڭىسٍۇ؟ چۈّني ئۇالرّىڭ ئبتىطي تەقۋادار ۋە ضبغالً ئەقىذىذە بوىغبّيىقي ئۈچۈُ،
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ۋاپبتىذىِ مېَىَْۇ ئبىالھْىڭ ٍەرھىَىتىگە ئېرىػىپٍ ،به دۇَّبضي ئۆز
پەرزەّتيىرى قوىىغب تەگذى .غۇّىڭذەك ضىس تبىيىَبقچي بوىغبُ ئەر ضبىىھ ئبتب-
ئبّىْىڭ پەرزەّتي بوىطب ،ئبىالھ ئۇّىڭ ئبتب-ئبّىطىْىڭ ضەۋەبي بىيەُ ئۇّىڭ
ئىػيىرىْي ئبضبُ قىيىپ ئۇّي ئبضراپ تۇرىذۇ.
*ئۇّىڭ ئۆزىْي ۋە ئبئىيىطىْي قبٍذىَبىىغۇدەك ئىقتىطبدى بوىغىْي ٍبخػىذۇر.
فبتىَە بىْتي قەٍص رەزىَەىالھۇ ئەّھب رەضۇىۇىالھْىڭ قېػىغب مېيىپ ،ئۆزىگە ئۈچ
ئەرمىػىْىڭ

ّىنبھيىْىع

قوٍغبّيىقىْي

تەميىپي

ۋە

مىَْي

تبىالغْي

بىيەىَەٍۋاتقبّيىقىْي ئېَتقبُ چبغذا ،رەضۇىۇىالھ ٍۇّذاق دېگەٍُ« :ۇئبۋىَە بوىطب
ّبٍرات بىر مىػي ،ئۇّىڭ ٍبه-دۇَّبضي ٍوقٍ[ ».ۇضيىٌ رىۋاٍىتي-2822ھەدىص].
ئۇّىڭ چوقۇً ضودىگەر ٍبمي ببً مىػي بوىۇغىْىڭ زۆرۈرىَىتي ٍوق .ىېنىِ ئۆزى ۋە
ئبئىيىطىذىنىيەرّي قىَْبپ قوٍَىغۇدەك ،ببغقىالردىِ ضورىَىغۇدەك ئىقتىطبدى
مىرىَي بوىۇغي مېرەك .ئەگەر ئېتىقبدى ٍبخػي مەٍبەغەه ٍۇضۇىَبُ بىيەُ
ئېتىقبدى ٍبخػي بوىَىغبُ ببً ٍۇضۇىَبُ مەىطە ،چوقۇً ئېتىقبدى ٍبخػي بوىغىْىْي
ئىختىَبر قىيىع الزىٌ.
*ئبٍبىالرغب مۆٍۈٍچبُ ،ضىپبٍە بوىغىْي ٍبخػىذۇر .بۇ رەضۇىۇىالھْىڭ ٍۇقىرىذىني
ھەدىطْىڭ ئبخىرىذا تىيغب ئېيىْغبّذەك..« :ئەبۇ جەھَىگە مەىطەك ،ئۇّىڭ قبٍچىطي
ٍۈرىطىذىِ چۈغَەٍذۇ »...دەپ ئۇّىڭ ئبٍبىالرّي ئۇرۇغقب ئبدەتيەّگەُ مىػي
ئىنەّيىنىگە ئىػبرە قىيغبُ.
*ضبالٍەتيىني ٍبخػي ،بەدىْىذە ببغقب بىرەر ئەٍىبي ٍوق ،ئبجىسىىق ۋە
تۇغَبضيىقتىِ خبىي بوىغىْي ٍبخػي.
*قۇرئبُ ۋە ضۈّْەتتىِ بىيىَي بوىۇغي ،ئەگەر غۇّذاق بىرىگە ئۇچرىطىڭىس بۇ
ئەىۋەتتە ّبھبٍىتي ٍبخػي بوىغىْي ،ئەگەر ئۇّذاق بوىَىطب ببغقب تەرەپيىرىْي
ئوٍيىػىػىڭىس ۋە ببغقب ئبرتۇقچىيىقيىرىْي مۆرۈغىڭىس مېرەك.
*ئبٍبه مىػىْىڭ ٍېْىذا ٍەھرىَي (ٍەّي دادىطي ٍبمي ئبمىطىغب ئوخػبظ)
بوىغبُ ئەھۋاه ئبضتىذا ،توً تەميىپي قوٍغىيي مەىگەُ ئەرّي مۆرۈپ بېقىػي ۋە
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ئەرّىڭ ئبٍبىْي مۆرۈپ بېقىػىغب بوىىذۇ ،ئەٍَب ٍبىغۇز مۆرۈغۈغنە ،ضىرتالردا ٍبىغۇز
ئۇچرىػىػقب ،ضەۋەبطىس قبٍتب-قبٍتب مۆرۈغۈغنە بوىَبٍذۇ.
*توً قىيَبقچي بوىغبُ ئبٍبىْىڭ ۋەىىطي ئۆز ھبٍىطىذىني ئبٍبىغب توً تەميىپي
قوٍغۇچىْي ئۇّي بىيىذىغبُ ۋە چۈغىْىذىغبُ ئبٍبّەتذار ،دىْذار مىػىيەردىِ ئۇ
توغرىطىذا توغرا مۆز قبراظ ۋە ٍەضيىھەت بېرىػىْي تەىەپ قىيىػي مېرەك.
*ٍۇقىرىقىالردىِ ببغقب ،ضىس ئبىالھقب ٍۈزىىْىپ ئبىالھتىِ بۇ ئىػْي خەٍرىىل
قىيىپ بېرىػي ۋە ّىنبھ ئىػيىرىڭىسدا مۆڭيىڭىسدىنىذەك ٍىگىتْي رىسق قىيىپ
بېرىػىْي تىيەڭ ،غۇّذاقال قەىبىڭىسّىڭ ٍۇئەٍَەُ بىر غەخطنە توختىػي ۋە ئىػتب
ئبخىرقي قبرارّي ئىيىػىڭىس ئۈچۈُ مۆپيەپ ئىطتىخبرە ّبٍىسى (ٍەّي ئبىالھتىِ
ٍەزمۇر ئىػتب ٍبخػىيىق تىيەپ ّبٍبز ئوقۇظ) ئوقۇغىڭىس الزىٌ بوىىذۇٍ .ۇقىرىقىذەك
ضەۋەبيەرّي قىيىع بىيەُ بىرگە ،ئبىالھقب تەۋەمنۇه قىيىڭ .ئبىالھ ئەڭ ٍبخػي ٍبردەً
بەرگۈچىذۇر.
ھەٍَىگە قبدىر قۇدرەتيىل ئبىالھتىِ ئىػيىرىڭىسگە ئبضبّيىق ،تۇرٍۇغىڭىسغب
ضبىىھ ھەٍراھ ،ئىْطبپيىق پەرزەّتيەرّي ئبتب قىيىػىْي ،غۇّذاقال ئىطالٍىٌ ئبئىيە
قۇرۇغقب ٍۇٍەضطەر قىيىػىْي ضوراٍَىس.
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