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 .ٍۇمبپبتتب ئەرىەر بىيەُ ببراۋەرٍۇ؟-ئبيبىالر جبزا

 ّوٍۇرىۇق سوئبه -04821

 :سوئبه

ئبيبىالر ئەقىيدە، دىْدا، ٍىراستب ۋە گۇۋاھيىق : بەزى مىطىيەر

: بوالىَبيدۇ دىسە، يەّە بەزىيەرئىطيىرىدا ئەرىەر بىيەُ ببراۋەر 

ٍۇمبپبتتب ببراۋەر قىيدى دەيدۇ، -ئبىالھ ئۇالرّىڭ ئبرىسىْي جبزا

ھەقىقەتەُ ئىسالً قبّۇّىدا ئبيبىالر تۆۋەُ ئورۇّدا تۇراٍدۇ؟ 

 .چۈضەّچە بېرىطىڭالرّي سورايَەُ

 :جبۋاپ

ببرىىق گۈزەه ٍبختبضالر ئبىەٍيەرّىڭ پەرۋەردىگبرى ئبىالھقب 

 .خبستۇر

ھۆرٍەت قىيىطْي -الً پرىْسىپي ئبيبىالرّي ئىسزەتئىس

تەۋسىيە قىيىص بىيەُ بىرگە، جەٍئىيەتتە ئۇالرّىڭ 

ئىسزىتىْي . ٍەرتىۋىسىْي مۆتۈرۈپ، ئۆزىگە اليىق ئورۇّغب قويدى

سبقالش ئۈچۈُ ئىطيىرىغب مۆڭۈه بۆىدى، ئبئىيە ببضيىقيىرى ۋە 
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ُ قىيىطْي ئېھسب-ئەرىىرىگە ئۇالرغب يبخطي مۆڭۈه بۆىۈپ، خەير

ٍۇقىَالضتۇرۇپ، گۈزەه تۇرٍۇش ضبرائىتي يبرىتىپ بېرىطنە 

! ئي ٍۆٍىْيەر»: بۇ توغرىدا ئبىالھ تبئبال ٍۇّداق دەيدۇ. بۇيرىدى

يەّي )ئبيبىالرغب زورىۇق قىيىپ، ئۇالرّي ٍىراش قىيىپ ئبىَبق 

بىر ئبدەٍْىڭ قوىىدىِ يەّە بىر ئبدەٍْىڭ قوىىغب ئۆتۈپ 

سىيەرگە دۇرۇش بوىَبيدۇ؛ ( قىيىۋاىَبق تۇرىدىغبُ ٍبه ئورّىدا

ئۇالر ئوپئوچۇق بىر پبھىطە ئىطىْي قىيَىغبُ ھبىەتتە، سىيەر 

ئۇالرغب بەرگەُ ٍەھرىدىِ بىر قىسَىْي يۇىۇۋېيىص ئۈچۈُ، 

ئۇالرغب بېسىٌ ئىطيەتَەڭالر، ئۇالر بىيەُ چىراييىقچە 

سەۋر )تىرىنچىيىل قىيىڭالر، ئەگەر ئۇالرّي يبقتۇرٍىسبڭالر 

مۆپ هللا ، چۈّني سىيەر يبقتۇرٍبيدىغبُ بىر ئىطتب ا(يىڭالرقى

 -01ّىسب سۈرىسي]« .خەيرىيەتيەرّي پەيدا قىيىطي ٍۇٍنىِ

 [.ئبيەت

سىيەرّىڭ »: ھەدىستە پەيغەٍبەرئەىەيھىسسبالً ٍۇّداق دەيدۇ

يبخطىيىرىڭالر ئۆز ئبئىيىسىگە يبخطي قبرىغبّالر، ٍەُ سىيەرّىڭ 
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تىرٍىسى ]« .ي قبرىغۇچىدۇرٍەُئبراڭالردا ئبئىيىگە ئەڭ يبخط

 [.رىۋايىتي

ئىسالً دىْي ئبيبىالرّىڭ ئۆزىگە ٍۇّبسىپ مىيىدىغبُ ببرىىق 

بۇ توغرىدا ئبىالھ . ھەقيىرى ۋە ئۇّي ئىطيىتىص ھوقۇقىْي بەردى

ئبيبىيىرى ئۈستىدە ئەرىەرّىڭ ھەقيىرى »: تبئبال ٍۇّداق دەيدۇ

يەّي )قيىرى ببر بوىغىْىدەك، ئەرىىرى ئۈستىدە ئبيبىالرّىڭَۇ ھە

ئبيبىالر ٍۇۋاپىق دەرىجىدە ھوقۇقتىِ بەھرىَەُ بوىۇضي مېرەك، 

ئبيبىالرغب (. )ٍۇۋاپىق دەرىجىدە ٍەجبۇرىيەتَۇ ئۆتىطي مېرەك

بٍداش ٍەجبۇرىيەتيىرى ٍەھرى بېرىص ۋە ئۇالرّىڭ تۇرٍۇضىْي ق

ئەرىەر ئبيبىالردىِ بىر دەرىجە ( ئەرىەرگە يۈميەّگەّيىنتىِ

ھېنَەت بىيەُ ئىص . غبىىبتۇرهللا ا. ئبرتۇقيۇققب ئىگە

 [.ئبيەتْىڭ بىر قىسَي-448سۈرە بەقەرە ]« .قىيغۇچىدۇر

سېتىٌ، سۈىھي قىيىص، ۋەمىو بوىۇش، ئبرىيەت -ئىيىٌ

ىجتىَبئىي جەٍئىيەت ۋە بېرىص ۋە ئبٍبّەت قويۇش قبتبرىىق ئ
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مىطىيىل تۇرٍۇضتىني تۈرىۈك ئىطالرّي قىيىطىْي يوىغب 

 .قويدى

ضۇّداقال ئەرىەرگە پەرز قىيىْغىْىدەك، ئبيبىالرغىَۇ تبھبرەت 

ئىيىص، ّبٍبز ئوقۇش، روزا تۇتۇش، زامبت بېرىص ۋە ھەج قىيىص 

قبتبرىىق ئۇالرّىڭ تەبىئىتىگە ٍۇّبسىپ مىيىدىغبُ 

 .رز قىيدىئىببدەتيەرّي پە

خبّىَالرغب ئەرىەرگە -ىېنىِ ئىسالٍْىڭ ٍىراش قبّۇّىدا قىس

چۈّني ئبيبه ئۆزى، . بىرىيگەُ ئۆىچەٍْىڭ يېرىَي بېرىيىدۇ

ئبئىيىسي ۋە پەرزەّتيىرىگە ّەپىقە قىيىطقب بۇيرۇىَىغبُ، بۇ 

. ئىطالرّىڭ ھەٍَىسي ئەرّىڭ ٍەسئۇىىيىتي ھېسببيىْىدۇ

بېرىص، دىيەت تۆىەش ۋە  ئەرىەر يەّە ببضقىالرغب زىيبپەت

ببضقىالرّىڭ ئبرىسىْي تۈزەپ قويۇضقب سەرپ قىيىص قبتبرىىق 

 .ئوييىَىغبُ ئىقتىسبدىي چىقىَالرغب دۇچنىيىدۇ

ضۇّىڭدەك گۇۋاھيىق ئىطيىرىدا ئىنني ئبيبىْىڭ گۇۋاھيىقي 

چۈّني ئبيبىالر . بىر ئەرّىڭ گۇۋاھيىقىغب ببراۋەر دەپ قبرىيىدۇ
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بٍىيدار بوىۇش، تۇغۇش ۋە ئەۋالدالرّي ئبييىق ئبدەت مۆرۈش، ھ

تەربىيىيەش قبتبرىىق قىيىِ ئىطالر بىيەُ ضۇغۇىالّغبّيىقي 

گبھىدا ٍەزمۇر . ئۈچۈُ بەزى ۋاقىتالردا ئۇّۇتقبقيىققب دۇچنىيىدۇ

گۇۋاھچي ئىنني ئبيبىْىڭ بىرى ئۇّتۇپ قبىسب يەّە بىرى 

ئەسيىتىدۇ، ضۇّىڭ ئۈچۈُ ضەرىئەت ھۆمۈٍْىڭ مۈچيۈك ۋە 

ىو بوىىطىْي مۆزدە تۇتۇپ، گۇۋاھيىق بەرگۈچي ئبيبىغب يەّە بىر ئبد

 .ئبيبىْىڭ گۇۋاھچىيىقتب ھەٍرا بوىىطىْي يوىغب قويغبُ

ئېَىيداضيىق ۋە ّىنبھْي ئەٍەىدىِ قبىدۇرۇۋېتىطنە سەۋەپ 

بوىىدىغبُ ئەيىبيەرّي بىيىص قبتبرىىق ئىطالرّي، ئبيبىالردىِ 

بۇّداق ئىطالردا بىر ببضقىالر بىيەىَىگەّيىني سەۋەبىدىِ، 

 .ئبيبىْىڭ گۇۋاھيىقي مۈچنە ئىگە قىيىْدى

ئىَبّدا ٍۇستەھنەً تۇرۇش ۋە يبخطي ئەٍەىيەرّي قىيىص، 

دۇّيبدا يبخطي ّەرسىيەردىِ ٍەّپەئەتيىْىص، ئبخىرەتتە مبتتب 

بۇ . ئبيبىالر ببراۋەردۇر-ٍۇمبپبتقب ئېرىطىص قبتبرىىق ئىطالردا ئەر

ئبيبه ٍۆٍىْيەردىِ  -ئەر »: داق دەيدۇتوغرىدا ئبىالھ تبئبال ٍۇّ
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دۇّيبّىڭ )مىَني يبخطي ئەٍەه قىيىدىنەُ، بىس ئۇّي ئەىۋەتتە 

قبّبئەتچبّيىق، ھباله رىسىق ۋە يبخطي ئەٍەىيەرگە ٍۇۋەپپەق 

ئوبداُ يبضىتىَىس، ئۇالرغب ئەىۋەتتە قىيغبُ ئەٍەىىدىَْۇ ( قىيىپ

 .[ئبيەت-19سۈرە ّەھيي ]« .يبخطىراق سبۋاة بېرىَىس

ھوقۇقيىرى ۋە ئەرىىل -ئەرىەرّىڭ ئۆزىگە اليىق ھەق

خۇسۇسىيەتنە اليىق ٍەسئۇىىيىتي بوىغىْىدەك، ئبيبىالرّىڭَۇ 

ھوقۇقيىرى ۋە ئبيبىيىق خۇسۇسىيىتىگە -ئۆزىگە اليىق ھەق

ئبىالھ تبئبال دۇّيبدا ئەرىەر . ٍۇّبسىپ ٍەسئۇىىيىتي ببردۇر

قىيىطىْي، قىيىطقب ٍۇّبسىپ بوىغبُ ئىطالرّي ئەرىەرّىڭ 

ئبيبىالر قىيىطقب ٍۇّبسىپ بوىغبُ ئىطالرّي ئبيبىالرّىڭ 

 .قىيىطىْي بېنىتتي

 .ئبىالھ ببرىىق يبخطىيىقالرغب ٍۇۋەپپەق قىيغۇچىدۇر

 .يسەئۇدى ئەرەبىستبُ ئىيَي تەتقىقبت، پەتىۋا بېرىص دائىَي موٍىتېت


