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ئېري ھاراقكەش تىلسا ئۇوىڭ تىلەن ياشىغان 

 ئايالىىڭ ھۆكمً

  

ًوهۇرلۇق سوئبه- 10831  

  

  :سوئبه

ئبٍبه مىطي ئەگەر ئۇًىڭ ئېرى ھبراقنەش بولسب قبًذاق قىلىذۇ؟ ئۇ مۆپ قېتىن قبرضي 

ئبٍبه ئېرىٌىڭ بۇ ٍبهبى ئىطي سەۋەبىذىي ئۆزىٌىڭوۇ . چىقىت، لېنىي توختىتبملىذى

چۈًني ئۇىن . ئېرى بىلەى بولغبى ئبالقىسىىن بۇزۇضٌىوۇ خبلىوبٍذۇ. جبزالىٌىطىذىي قورقىذۇ

 زادى ًېوە قىلىطي مېرەك؟. سۆٍىذۇ

 : جبۋاة

ھبراق . ئبلذى بىلەى بۇ ئەرًىڭ ھبراقىن تبضالپ ئبلالھقب تەۋبە قىلىطىىن تەۋسىَە قىلىوىس

ئىچىص ئبلالھٌىڭ مىتبىب ،پەٍغەهبەرًىڭ سۈًٌىىت ۋە پۈتۈى هۇسۇملبًالرًىڭ ئىتتىپبقي بىلەى 

ھبراق ئىچىص،قىوبر ئوٌٍبش، بۇتالر ! ئي هۆهىٌلەر» :ئبلالھ هۇًذاق دېگەى.  قەتئىٌ ھبراهذۇر

غب چوقۇًۇش، پبه ئوقلىرى بىلەى پبه سېلىص (ٍەىن چوقۇًۇش ئۈچۈى تىنلەًگەى تبضالر)

ضەٍتبًٌىڭ ئىطي، پبسنىٌب قىلىقالردۇر، بەختنە ئېرىطىطىڭالر ئۈچۈى ضەٍتبًٌىڭ ئىطىذىي 

ضەٍتبى  ھبراق، قىوبر ئبرقىلىق ئبراڭالردا دۈمشەًلىل، ئبداۋەت . ٍىراق بولۇڭالر

ىن ٍبد ئېتىطتىي تومسبقچي بولىذۇ، سىلەر ئەهذى هللا تۇغذۇرهبقچي، سىلەرىن ًبهبزدىي ۋە ا

ئۇالرغب )غب ۋە پەٍغەهبەرگە ئىتبئەت قىلىڭالر، هللا ٍبمنبهسىلەر؟ ا (ھبراقتىي،قىوبردىي)

 ببش تبرتسبڭالر، ( ئىتبئەت قىلطتىي)ھەزەر قىلىڭالر، ئەگەر  (هۇخبلىپەتچىلىل قىلىطتىي
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هبئىذە سۈرىسي )« بىلىڭالرمي، رەسۇلىوىسًىڭ هەسئۇلىَىىت پەقەت ئوچۇق تەبلىغ قىلىطتۇر

 (ئبٍەت- 92- 90

ھەر قبًذاق هەش قىلغۇچي ًەرسە ھبراقتۇر » :پەٍغەهبەر ئەلەٍھىسسبالم هۇًذاق دېگەى

 (هۇسلىن رىۋاٍىىت )« ۋە ھەرقبًذاق ھبراق ھبراهذۇر

پۈتۈى هۇسۇملبًالر ھېچ ئىختىالپسىس، مەسنىي ھبلذا ھبراقٌىڭ ھبراهلىقىغب 

ھەتتب بەزى ئۆلىوبالر ھبراقٌىڭ ھبرام ئىنەًلىنىىن دىٌذىني ئەڭ ئبسبسلىق . ئىتتىپبقالضقبى

ئۇًىڭغب ضۇًذاق ًەسىھەت قىلىوىسمي، ھبراقىن قەتئىٌ . تەلىوبتالر قبتبرىذىي سبًىغبى

ھبراق . تبضلىسۇى، ئۇًىڭ ئورًىغبئبلالھ ھباله قىلغبى پبك ًەرسىلەرىن قولالًسۇى

ئبلالھ ھبراق ئىچىپ تەۋبە . پبسنىٌىلىقالرًىڭ ئبًىسي ۋە پۈتۈى ٍبهبًلىقٌىڭ ئبچقۇسىذۇر

جببىر پەٍغەهبەر ئەلەٍھىسسبالهٌىڭ هۇًذاق . قىلوىغبًالر ئۈچۈى قبتتىق ئبزابىن ۋەدە قىالغي

ھبراق ئىچنەًلەرىن قىَبهەت مۈىن دۇزاخ ئەھلىٌىڭ تەرلىرى » :دېگەًلىنىىن رىۋاٍەت قىلىذۇ

 .(هۇسلىن رىۋاٍىىت)«.بىلەى سوغۇرۇش بىلەى ئبزابالش ئبلالھٌىڭ ۋەدىسىذۇر

ئبلالھقب ٍبلۋۇرۇپ دۇئب قىلىص، ھبراقىن تبضالضقب چىي دىلىذىي بەه ببغالش بىلەى ئۇىن 

سىسگە ئېرىڭىسًىڭ ! ئەممب ھبراقنەضٌىڭ ئبٍبىل بولغبى ئەً هۇسۇملبى ئبٍبه. تبضلىغىلي بولىذۇ

چۈًني ئبلالھ ئىٌسبًىن قىلوىغبى ئىص ئۈچۈى . ھبراق ئىچنەًلىني سەۋەبلىل گۇًبھ ٍوق

بەلني سىس . دەپ مۆرسەتنەى« بىراۋ بىراًىڭ گۇًبھىىن ئۈستىگە ئبملبٍذۇ» . جبزالىوبٍذۇ

. ئېرىڭىسىن ھبراق ئىچوەسلىننە دەۋەت قىلىص ۋە ًەسىھەت قىلىص بىلەى سبۋاة تبپىسىس

چۈًني . خوتۇًچىلىق قىلغبًلىقىڭىس ئۈچۈمنۇ سىسگە گۇًبھ بوملبٍذۇ- هۇًذاق ئەر بىلەى ئەر 

مۆپرەك هەلۇهبت ئۈچۈى . ھبراق ئىچنەى ئبدەم گۇًبھنبر بولسىوۇ، مبپىر بولۇپ مەمتەٍذۇ

 . ًوهۇرلۇق پەتىۋاسىغب قبراڭ2/890ضەٍخ ئۇسەميىٌٌىڭ  

 


