
 
 
 

مۇسۇلمان قىزوىڭ كاپىر ئەروي ياخشي 

كۆرۇپ قىلىپ ، ئۇوىڭ تىلەن تۇرمۇش 

 قۇرۇشىي خالىشىىىڭ ھۆكمي

 [ئۇٍغۇرچە] 

  ٍطيَة تحت رجاًل ّصراًَّب وترٍذ اىسواج ثە
[تاللغة األويغورية]   

ٍۇھەٍَەد ضبىىھ ئەىَۇّەججىذ:  مۇپتى   

حممد صاحل املنجدالشيخ : المفتي  

محمد يوسف: المترجم  

مۇھەممەد يۇسۇپ:تەرجىمە قىلغۇچي   

 

تەمكىىي. ن: تەكشۇرۇپ تىكىتكۇچي  

تمكيىي. ن: المراجعة  

رىياد شەھرى رەتۋە رايووي دىه تەشۋىقات 
 ھەمكارلىق مەركىزى 

المكتة التعاووي للدعوة وتوعية الجاليات تالرتوة  
 تمديىة الرياض

1429 – 2008 

 
 

http://www.islamhouse.com/p/6891
http://www.islamhouse.com/p/6891


 1 

 

  

ٍۇضۇىَبُ قىسّىڭ مبپىر ئەرّي ٍبخػي مۆرۇپ قىيىپ ، ئۇّىڭ 

 ثىيەُ تۇرٍۇظ قۇرۇغْي خبىىػىْىڭ ھۆمَي

ّوٍۇرىۇق ضۇئبه-100148  

:سۇئال  

چەتئەىيىل ثىر خرىطتىئبّْي ٍبخػي .  ٍبغيىق ثىر قىسٍە20ُ ٍەُ 

دىْىَذا ٍۇضتەھنەً تۇراالٍذىغبّيىقىَغب ئىػەّچىٌ مبٍىو .  مۆرۈپ قبىذىٌ

« ثوىَبٍذۇ» ثوىغبُ ھبىذا ئۇّىڭ ثىيەُ ئۆٍيەّطەً ثوالٍذۇ؟ ئەگەر جبۋاثىڭىس

ثوىطب، ئۇّي ئىطالٍغب قبّذاق دەۋەت قىيىَەُ؟ ضىيەردە غۇّذاقالرّي 

ئىطالٍغب تەرغىت قىيىذىغبُ جەٍئىَەتيەر ثوىطب ٍبڭب ئېَتىپ ثەرضەڭالر، 

ٍەُ ئۇّىڭغب  ئېَتىپ ئۇّىڭ ئىطالً دىْىغب مېرىػىگە تۈرتنە ثوىطبً 

 .دەٍَەُ؟

 :جاۋاب

 پۈتۈُ ئىطالً ئۇٍَىتي ٍۇضۇىَبُ ئبٍبىْىڭ ٍەٍيي ٍەھۇدىٌ ثوىطۇُ، 

ٍەٍيي خرىطتىئبُ ثوىطۇُ قبّذاقال ثىر مبپىرغب  ئۆٍيىْىػىْي جبئىس 

ئبىالھ تبئبال قۇرئبُ مەرىَذە . ئەٍەش، دېگەُ قبرارغب ثىردەك ئىتتىپبقتۇر

ٍۇغرىل ئبٍبىالر ئىَبُ ئېَتَىغىچە  (!ئي ٍۇضۇىَبّالر» :  ٍۇّذاق دېگەُ

جبٍبىي ۋە - ھۆضِ)ٍۇغرىل ئبٍبه  (ھۈر). ئۇالرّي ّىنبھىڭالرغب ئبىَبڭالر

ضىيەرّي ٍەپتۇُ قىيغبُ تەقذىردىَۇ، ٍۆٍىِ دېذەك، ئەىۋەتتە،  (ٍېيي ثىيەُ

 ٍۇغرىل ئەرىەر ئىَبُ ئېَتَىغىچە ٍۆٍىِ ئبٍبىالرّي . ئۇّىڭذىِ ئبرتۇقتۇر
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ٍۇغرىل ئەر ضىيەرّي ٍەپتۇُ قىيغبُ  (ھۈر)ئۇالرغب ٍبتيىق قىيَبڭالر، 

ٍەّي )ئەّە غۇالر . تەقذىردىَۇ ٍۆٍىِ قۇه ئەىۋەتتە، ئۇّىڭذىِ ئبرتۇقتۇر

ئۆزئىرادىطي ثوٍىچە هللا دوزاخقب چبقىرىذۇ، ا (ٍۇغرىل ئەر ۋە ئبٍبىالر ضىيەرّي

ّەضىھەت - جەّْەتنە، ٍەغپىرەتنە چبقىرىذۇ، مىػىيەر پەّذ (ضىيەرّي)

- 221ثەقەرە ضۈرىطي )« ئۇالرغب ئۆز ئبٍەتيىرىْي ثبٍبُ قىيىذۇهللا ئبىطۇُ دەپ ا

 .(ئبٍەت

ضىيەرگە ٍۆٍىِ ئبٍبىالر ھىجرەت قىيىپ مەىطە، ! ئي ٍۆٍىْيەر» 

ئۇالرّي ضىْبپ مۆرۈڭالر، ئۇالرّىڭ ئىَبّىْي اىيە ئوثذاُ ثىيىذۇ، ئەگەر 

ٍۆٍىْە دەپ توّۇضبڭالر، ئۇالرّي  (ضىْىغبّذىِ مېَىِ ھەقىقىٌ)ئۇالرّي 

مبپىرالرغب قبٍتۇرۇپ ثەرٍەڭالر، ئۇالر مبپىرالرغب ھباله ئەٍەش، مبپىرالرٍۇ 

ئۇالرغب ھباله ئەٍەش، مبپىر ئەرىىرىْىڭ ئۇالرغب ثەرگەُ ٍەھرىْي قبٍتۇرۇپ 

ثېرىڭالر، ئۇالرّىڭ ٍەھرىيىرىْي ثېرىپ ّىنبھىڭالرغب ئبىطبڭالر ضىيەرگە 

ھېچ گۇّبھ ثوىَبٍذۇ، مبپىر ئبٍبىالرّي ئەٍرىڭالردا ضبقيىَبڭالر، ئۇالرغب 

ھىجرەت قىيىپ مەىگەُ )ثەرگەُ ٍەھرىڭالرّي تەىەپ قىيىڭالر، مبپىرالرٍۇ 

ٍەھرىيىرىْي تەىەپ قىيطۇُ، اىيەّىڭ ھۆمَي  (ٍۆٍىِ ئبٍبىيىرىغب ثەرگەُ

اىيە ئبراڭالردا ھۆمۈً چىقىرىذۇ، اىيە ھەٍَىْي ثىيگۈچىذۇر، . ئەّە غۇ

 (ئبٍەت- 10ٍۇٍتەھىْە ضۈرىطي )« ھېنَەت ثىيەُ ئىع قىيغۇچىذۇر

پۈتۈُ  ٍۇضۇىَبّالر » :غەٍخۇىئىطالً ئىجْي تەٍَىَە ٍۇّذاق دېگەُ

قبّذاقال ثىر مبپىرّىڭ ٍۇضۇىَبّذىِ ٍىراش ئبالىَبٍذىغبّيىقىغب ۋە مبپىر 

ئەرّىڭ ٍۇضۇىَبُ ئبٍبه ثىيەُ ئۆٍيىْەىَەٍذىغبّيىقىغب ثىردەك 

 .(ثەت- 130توً - 3پەتەۋا مۇثرا  )«.ئىتتىپبقتۇر
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ئىطالً ھەر زاٍبُ ئۈضتۈُ ثوىىذۇ، ھېچ » پەٍغەٍجەر ئەىەٍھىططبالً

دار قۇتْي رىۋاٍەت  ).دەپ مۆرضەتنەُ« ّەرضە ئۇّىڭغب ئۈضتۈُ قىيىَْبٍذۇ

- 2778دەپ ثبھبىىغبُ «ھەضەُ» قىيغبُ، ئبىجبّىَْىڭ ضەھىھ مىتبثىذا

. (ّوٍۇرىۇق ھەدىص

مبپىر ثىرىْىڭ ٍۇضۇىَبُ ئبٍبىْي ثبغقۇرىػي . ئەر ئبٍبىْي ثبغقۇرىذۇ

چۈّني ئىطالً دىْي ٍېگبّە ھەق دىِ ثوىۇپ، ثبغقب ثبرىىق . جبئىس ئەٍەش

 .دىْالر ثبتىيذۇر

ئبٍبه مىػي مبپىر ثىرىگە ٍبتيىق ثوىۇغْىڭ ھبراٍيىقىْي ثىيىپ 

ئۇّىڭغب زىْب . تۇرۇپ، ئۇّىڭغب ئۆٍيەّگەُ ثوىطب، ئۇ زىْب قىيغبُ ثوىىذۇ

ئەگەر ٍۇّذاق قىيىػْىڭ . قىيغۇچىغب ثېرىيىذىغبُ جبزا ثېرىيىذۇ

ھۆمَىْي ثىيَىگەُ ھبىذا ٍبتيىق ثوىغبُ ثوىطب، ئۇ ئۆزۈرىۈك ضبّىيىذۇ ۋە 

. چۈّني ثۇ ّىنبھ ثبتىيذۇر. ئبرىطىْي دەرھبه ئبٍرىۋېتىع الزىٌ مېيىذۇ

چبقىيىرى ثۇّذاق ٍبٍبُ - غۇّىڭ ئۈچۈُ ٍۇضۇىَبُ ئبٍبه ۋە ئۇّىڭ ئىگە 

. ئبقىۋەتتىِ ھەزەر قىيىػي ۋە ئبىالھْىڭ غەرىئىتىگە ئەٍەه قىيىػي الزىٌ

مىَني ئىسزەت تەىەة قىيىذىنەُ، ئىسزەتْىڭ ھەٍَىطي ئبىالھقب »

 .«خبضتۇر

خرىطتىئبُ ئەر ثىيەُ ئۆٍيەَّەمچي ثوىغبُ ٍۇضۇىَبُ : خۇالضە مبالً

ئبٍبىغب ّەضىھەت قىيىَىسمي، ثۇ خرىطتىئبُ ئەر ثىيەُ ئبالقىطىْي 

ثۇّي . ئبٍبه مىػىْىڭ ٍبت ئەر ثىيەُ ئبالقە قىيىػي توغرا ئەٍەش. ئۈزضۇُ

ئەگەر ثۇ خرىطتىئبُ ئبدەً ئۆز . ثىس ثۇرۇّقي پەتىۋادا ثبٍبُ قىيغبُ ئىذۇق

 چبقىطىْىڭ - ئىختىَبرى ثىيەُ ٍۇضۇىَبُ ثوىطب  ئبٍبه ئىگە 
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ثىس ثۇ ئبٍبىغب . ىْي ئېيىپ ئۇّىڭ ثىيەُ ئۆٍيەّطە ثوىىذۇقوغۇىىع

پەٍغەٍجەر ئەىەٍھىططبالٍْىڭ ۋەضىَىتي ثوٍىچە، دىْذار ۋە ئەخالقيىق 

ئبىال ئۇ ئبٍبىْىڭ ئىػىْي تۈزگەً ۋە . ثىرىْي تبىيىػىْي تەۋضىَە قىيىَىس

 .توغرا ٍوىغب ثبغيىغبً

 


