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بوىغبُ ھېطذاغيىقْىڭ غب ٍۇضۇىَبّالر
 ئەھَىَىتي قبٍطي دەرىجىذە بوىىذۇ؟

 
ّوٍۇرىۇق ضوئبه  -110508     
 :ضوئبه     
-ٍۇضۇىَبّالر بىيەُ بوىغبُ ھېطذاغيىق     

مۆٍۈٍچبّيىقْي ئبغنبرا قىيىػْىڭ ئەھَىَىتي قبٍطي 
رىػىڭالرّي بوىىذۇ؟، بۇ ھەقتە چۈغەّچە بېدەرىجىذە 

 .ئۈٍىذ قىيىَىس
 :جبۋاپ     
ببرىىق گۈزەه ٍەدھىَىيەر ئبىەٍيەرّىڭ      

 .پەرۋەردىگبرى بوىغبُ ئبىالھ تبئبالغب خبضتۇر
ئبىالھ تبئبال پەٍغەٍبەرىىنْي ئىطالً دىْي : بىرىْچي     

-ئىطالً دىْىْىڭ قبّۇُ. بىيەُ ئبخىرالغتۇردى
ّالر ۋە ئۇالر پرىْطىپيىرى قىَبٍەتنىچە بوىغبُ ئىْطب

ٍبغبۋاتقبُ جەٍئىَەتْىڭ ٍەّپەئەتىگە ئۇٍغۇُ ھبىەتتە 
.  چەمطىس ھېنَەت بىيەُ ببٍبُ قىيىْذى

ئىطالً غەرىئىتىذە ببٍبُ قىيىْغبُ ھېنَەتيەرّىڭ      
ئبرا -ٍۇضۇىَبّالرّىڭ ئۆز: ئەڭ مبتتب بوىغبّيىرىذىِ بىرى

بىرى بىيەُ بوىغبُ ئىجتىَبئىٌ ئبالقىطي -بىر
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ببٍبُ قىيىْغىْي بوىۇپ، ئىطالً غەرىئىتي  توغرىطىذا
ٍەزمۇر ٍۇّبضىۋەتْي مۈچەٍتىذىغبُ ئبٍىيالرغب 

ئەھَىَەت بېرىع بىيەُ بىرگە، ئۇالر ئبرىطىذىني 
ئبالقىْي بۇزىذىغبُ ۋە داغ تېگىػىگە ضەۋەپ بوىىذىغبُ 

-ئبرا بىر-ٍۇضۇىَبّالر ئۆز. ببرىىق ئىػالرّي چەميىذى
ت قىيىع ۋە غەپقە-بىرىگە مۆٍۈّۈظ، ٍېھرى

قېرىْذاغيىق ٍۇّبضىۋەت ئورّىتىع قبتبرىىق ئىػالرٍۇ 
 .غەرىئەت پرىْطىپىذىني ئبضبضيىق ئىػالردىْذۇر

غەٍخ ٍۇھەٍَەد ئەٍىِ غەّقىتىٌ رەھىَەھۇىالھ      
قۇرئبُ مەرىٌ مۆرضەتَىطي ئەڭ توغرا : "ٍۇّذاق دەٍذۇ

ٍوه بوىۇپ، بۇ ٍوه ئبرقىيىق جەٍئىَەتتە غەخطيەر ئبرا 
. ٍبئىٌ ٍۇّبضىۋەت بىر بىرىگە زىچ ببغيىْىذۇئىجتي

. دىْي قېرىْذاغيىقْي مۈچەٍتىػنە دەۋەت قىيىْىذۇ
ٍبّب بۇ ئىطالً دىْي بوىۇپ، دىِ جەٍئىَەتتە غەخطيەر 

بىرىگە تۇتبغتۇرىذۇ، ھەتتب ٍەزمۇر -ئبرا ٍۇّبضىۋەتْي بىر
-ئبالقە ضەۋەبي بىيەُ ببرىىق ئىطالٍي جەٍئىَەتيەر بىر

. ىپ، ّەتىجىذە ئۇالر بىر تەّگە ئبٍيىْىذۇبىرىگە ببغيىِ
خۇددى بەدەّذىِ بىر ئەزا ئبغرىطب، ببغقب ئەزاالردىَۇ 

ئۇٍقۇضىسىىق ۋە قىسىتَب پەٍذا بوىغبّذەك، ضىس بىيەُ 
قېرىْذىػىڭىس ئبرىطىذىني ئىطالٍي ببغيىْىع خۇددى 

قوىىڭىسّي بىغىػىڭىسغب، پۇتىڭىسّي تىقىَىڭىسغب 
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. وخػبغتۇرچېتىپ ببغالپ قوٍغبّغب ئ
پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالٍذىِ ببٍبُ قىيىْغبُ ضەھىھ 

ئەگەر بەدەّذىِ بىر »: ھەدىطتە ٍۇّذاق ببٍبُ قىيىْغبُ
ئەزا ئبغرىطب، ببغقب ئەزاالردىَۇ ئۇٍقۇضىسىىق ۋە قىسىتَب 

-بىرىگە ٍېھرى-ٍۇضۇىَبّالرّىڭ بىر، پەٍذا بوىغبّذەك
 غەپقەت قىيىػي، ھېطذاغيىق قىيىػي، مۆٍۈّۈغي ۋە

بۇخبرى ۋە ] «.دوضت بوىىػي بىر جەضەتنە ئوخػبٍذۇ
. [ٍۇضيىٌ رىۋاٍىتي

" قېرىْذاظ"غۇ ضەۋەپتىِ قۇرئبُ مەرىَذە      
ضۆزى ئىْتبٍىِ " ّەپىص"ٍەّبضىْي ئىپبدىيەٍذىغبُ 
غۇّي بىيىع مېرەمني، . مۆپ ئىطتىَبه قېيىْىذۇ

ئىطالٍي ببغيىْىع ٍۇضۇىَبُ قېرىْذىػىْي ئۆز 
رۈغْىڭ ٍۇھىَيىقىْي ببٍبُ ّەپطىگە ئوخػبظ مۆ

بۇ توغرىذا ئبىالھ تبئبال قۇرئبُ مەرىَذە ٍۇّذاق . قىيىذۇ

ي ِديَاِرُكْه﴾ :دەٍذۇ ْنُفَسُلْه وِّ
َ
: تەرجىَطي ﴿َواَل ُُتْرُِجوَن أ

بىرىڭالرّي ٍۇرتيىرىڭالردىِ ھەٍذەپ -بىر»
« .چىقبرٍبضيىققب، ضىيەردىِ چىِ ئەھذە ئبىغبُ ئىذۇق

ٍەّي قېرىْذاغيىرىڭالرّي . )[ئبٍەت-84ضۈرە بەقەرە ]
. (ٍۇرتتىِ قوغالپ چىقىرىۋەتَەڭالر
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﴿لوال إِْذ َسِىْػتُُىوُه َظيَّ  :ئبىالھ تبئبال ٍۇّذاق دەٍذۇ     
ْنُفِسِهْه َ ْ اًا 

َ
ِبنيٌك  اململوٌون واململوٌاا بِ  َ ا إِفْ ٌك وُّم   ﴾َو َالُوا َه ٰـ

 -بوھتبّْي ئبڭيىغبُ چبغيىرىڭالردا ئەر »: تەرجىَىطي
اه ٍۆٍىْيەر ّېَىػقب ئۆزىىرىْي ٍبخػي دەپ قبراپ، ئبً

. [ئبٍەت-12ضۈرە ّۇر ]« .بۇ ئېْىق بوھتبُ دېَىذى؟
. (ٍەّي قېرىْذاغيىرىڭالر)

ًُفَسُلْه﴾: ئبىالھ تبئبال ٍۇّذاق دەٍذۇ     
َ
 ﴿َواَل تنىزوا أ

ضۈرە ]« .بىرىڭالرّي ئەٍىبيىَەڭالر -بىر»: تەرجىَىطي
تەپطىر . [ىئبٍەتْىڭ بىرقىطٌ-11ھۇجۇرات 

ٍەّي )ئبىىَيىرىْىڭ توغرا قبرىػىذا
دېگەُ  (قېرىْذاغيىرىڭالرّي ٍەضخىرە قىيَبڭالر

. بوىىذۇ

ْمَوامَُلْه  :ئبىالھ تبئبال ٍۇّذاق دەٍذۇ     
َ
﴿َواَل ت كنوا أ

بىرىڭالرّىڭ ٍبىيىرىْي  -بىر »: تەرجىَىطي﴾ بَ ٌَُْلهْ 

ئبٍەتْىڭ -188بەقەرە ضۈرە ]« .ّبھەق ٍەۋاىَبڭالر
ٍەّي ضىيەرّىڭ بىرىڭالر قېرىْذىػىْىڭ . )[ىرقىطَية

بۇّىڭذىِ ببغقب . دېگەُ بوىىذۇ (ٍېيىْي ٍەۋاىَىطۇُ
.  ّۇرغۇُ ئبٍەتيەر ببٍبُ قىيىْغبُ
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: پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالً بۇ ھەقتە ٍۇّذاق دېگەُ     
ضىيەرّىڭ بىرىڭالر ئۆزى ٍبخػي مۆرگەُ ّەرضىْي، »

ۈُ ٍبخػي ٍەّە بىر ٍۇضۇىَبُ قېرىْذىػي ئۈچ
بىرىىننە ]« .مۆرٍىگۈچە قەدەر ئىَبّي مبٍىو بوىَبٍذۇ

-131-130توً -3ئەدۋائۇه ببٍبُ . )[مەىگەُ ھەدىص
. (بەت
بەزى ئورۇّالردا ٍۇضۇىَبّالرغب بوىغبُ : ئىننىْچي     

ھېطذاغيىقْي ئبغنبرا قېيىع ئىْتبٍىِ ٍۇھىٌ بوىۇپ، 
ە ئۇالرّىڭ خوغبىيىق ۋە قبٍغۇىىق ۋاقىتيىرىذا بىرگ

بوىۇغْىڭ پبٍذىطي ئىْتبٍىِ مۆپ بوىۇپ، ئۇّىڭ 
:  جۈٍيىطىذىِ

بۇ بوىطب ۋاجىپ بوىغبُ ئىَبّْىڭ مبٍىييىقىذىِ -1     
ئەبۇ ٍۇضب رەزىَەىالھۇ ئەّھۇ ٍۇّذاق دەٍذۇ، . ئىببرەتتۇر

ٍۆٍىِ، »: پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالً ٍۇّذاق دېگەُ
ٍۆٍىِ ئۈچۈُ ٍۇضتەھنەً بىر قۇرۇىَىغب ئوخػبظ 

بۇخبرى ] «.ئۇالرّىڭ بەزىطي بەزىطىْي مۈچەٍتىذۇ بوىۇپ
-2585ٍۇضيىٌ رىۋاٍىتي . ھەدىص-476رىۋاٍىتي

 .[ھەدىص
بۇ توغرىذا ئىَبً ّەۋەۋىٌ رەھىَەھۇىالھ      

غەپقەت قىيىع، ھېطذاغيىق -ٍۆٍىْيەرگە ٍېھرى"



 

8 

دەپ " ئبرا ھەٍنبرىىػىع توغرىطىذا-قېيىع ۋە ئۆز
.  ئبٍرىٌ بىر بۆىۈً تۇرغۇزدى

ٍۆٍىِ، »: ئىَبً ّەۋەۋىٌ رەھىَەھۇىالھ ٍۇّذاق دەٍذۇ     
ٍۆٍىِ ئۈچۈُ ٍۇضتەھنەً بىر قۇرۇىَىغب ئوخػبظ 

ۋە « بوىۇپ ئۇالرّىڭ بەزىطي بەزىطىْي مۈچەٍتىذۇ
ئەگەر بەدەّذىِ بىر ئەزا ئبغرىطب، ببغقب ئەزاالردىَۇ »

، ئۇٍقۇضىسىىق ۋە قىسىتَب پەٍذا بوىغبّذەك
غەپقەت قىيىػي، -ٍېھرىبىرىگە -ٍۇضۇىَبّالرّىڭ بىر

ھېطذاغيىق قىيىػي، مۆٍۈّۈغي ۋە دوضت بوىىػي بىر 
دېگەُ ھەدىطيەردە ٍۇضۇىَبّالرّىڭ « جەضەتنە ئوخػبٍذۇ

ھوقۇقيىرىْىڭ ئىْتبٍىِ -بىر بىرى ئۈضتىذىني ھەق
بۈٍۈك ئىنەّيىني ئوچۇق ببٍبُ قىيىْغبُ ۋە ئۇالرّي 

ئبرا -ا ئۆزگۇّبھ بوىَبٍذىغبُ ۋە ٍەجبۇرالَّىغبُ ئەھۋاىالرد
بىرىگە ٍېھرىببّيىق قېيىع، ھېطذاغيىق -بىر

. ئبرا ٍبردەٍيىػىػنە رىغبەتيەّذۈرگەُ-قىيىع، ئۆز
ھەدىطتە ئوخػىتىع ۋە ٍىطبه ببٍبُ قىيىع ئۇضۇىي 

بىيەُ ضۆزىەرّىڭ ٍەّىطىْي چۈغىْىػْي 
پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالٍْىڭ ھەدىطتە . ئبضبّالغتۇرغبُ

دىَۇ ئۇٍقۇضىسىىق ۋە ببغقب ئەزاالر»: ببٍبُ قىيغبُ
ئەزاالرّىڭ : دېگەُ ضۆزىذىِ« قىسىتَب پەٍذا بوىىذۇ

بەزىطي بەزىطىْي ئبغرىق ئبزابىغب ئورتبقيىػىػقب 
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غەرھي ٍۇضيىٌ ]. چبقىرىذۇ دېگەُ ٍەّب ئىپبدىيىْىذۇ
. [بەتيەرگە ٍۇراجىئەت قىيىْطۇُ-40-39توً -16

ت ئەّھۇدىِ رىۋاٍە ّوئَبُ ئىبْي بەغىر رەزىَەىالھۇ     
: قېيىْىذۇمي، پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىططبالً ٍۇّذاق دېگەُ

-ئبرا ٍبخػي مۆرۈظ، ٍېھرىببُ بوىۇظ ۋە ٍېھرى-ئۆز»
غەپقەت قېيىػتب ٍۆٍىْيەرّىڭ ٍىطبىي ئبدەٍْىڭ 

جىطَىغب ئوخػبٍذۇ، ئەگەر بەدەّذىِ بىرەر ئەزا ئبغرىطب 
 ىتَببەدەّْىڭ قبىغبُ جبٍيىرىَۇ ئۇٍقۇضىسىىق ۋە قىس

-5665بۇخبرى رىۋاٍىتي ] «.دەرت تبرتىذۇضەۋەبيىل تەڭ 
 .[ھەدىص-2586ٍۇضيىٌ رىۋاٍىتي . ھەدىص

ئىَبً ٍەّبۋىٌ رەھىَەھۇىالھ، ئىبْي ئەبىٌ      
ئۈچ : قىيىذۇ ببٍبُ جەٍرەّىڭ ٍۇّذاق دېگەّيىنىْي

بىرىگە ئوخػىَبٍذىغبُ بوىۇپ، ئۇ -ضۆزّىڭ ٍەّىطي بىر
: ىيەٍُەش. ضۆزىۈميەرّىڭ ئبرىطىذا ئىْچىنە پەرق ببر

ئىَبّْىڭ : بىرىگە ٍېھرىببّيىق قىيىع دېگەُ-بىر
ھەقىقي ىەززىتىْي تېتىع ئۈچۈُ ئۇالرّىڭ بەزىطىْىڭ 

بەزىطىگە ٍېھرىببّيىق قېيىػىْي ئىپبدىيەٍذۇ، 
. ئۇّىڭذىِ ببغقب ٍەّب بىيذۈرٍەٍذۇ

-ھەدىَە: دوضتيىػىع ۋە ٍبخػي مۆرۈظ دېگەّذىِ     
-بىيەُ بىر ضوۋغب تەقذىٌ قىيىع قبتبرىىق ئىػالر

. بىرىگە بوىغبُ ٍۇھەببەتْي مۈچەٍتىع دېَەمتۇر
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بىرىگە -بىر: غەپقەتيىل بوىۇظ دېگەّذىِ-ٍېھرى     
-606توً-5پەٍسۇه قەدىر ]. ٍبردەً بېرىع دېَەمتۇر

.  [بەت
ئىَبً ٍۇضيىَذىِ ببٍبُ قىيىْغبُ ٍەّە بىر      

ٍۇضۇىَبّالرّىڭ ٍىطبىي بىر ئبدەٍگە »: ھەدىطتە
ۇ مىػىْىڭ بېػي ئبغرىپ قبىطب بەدەّْىڭ ئوخػبٍذۇ، ئ

قبىغبُ قىطَىَۇ قىسىتَب ۋە ئۇٍقىطىسىىقتىِ تەڭ 
: ٍەّە بىر ھەدىطتە.  دېَىيگەُ« دەرت تبرتىذۇ،

ٍۆٍىْالرّىڭ ٍىطبىي بىر ئبدەٍگە ئوخػبٍذۇ، ئۇ »
مىػىْىڭ مۆزى ئبغرىپ قبىطب ٍبمي بېػي ئبغرىپ 

 «دۇ،قبىطب بەدەّْىڭ قبىغبُ قىطَي تەڭ دەرد تبرتي
.  دېَىيگەُ

ئىطالً ئىبْي تەٍَىَە رەھىَەھۇىالھ غەٍخۇه      
ھەقىقي ٍۆٍىِ مىػي ٍۆٍىْيەرگە : "ٍۇّذاق دەٍذۇ

خۇغبىيىق ٍېتىذىغبُ ئىػالردىِ خۇرضەُ بوىىذۇ، 
ٍۆٍىْيەرّي بىئبراً قىيىذىغبُ ئىػالردىِ راھەتطىس 

مىَني ئۇّذاق بوىَبٍذىنەُ ئۇ ٍۆٍىْيەرّىڭ . بوىىذۇ
ٍبّب بۇ ٍۇضۇىَبّالر . ھېطببالَّبٍذۇ جۈٍيىطىذىِ

ئىتتىپبقيىق بوىۇپ، بۇّىڭذىِ -ئبرىطىذىني بىرىىل
بىر ٍۇضۇىَبُ ٍەّە بىر ٍۇضۇىَبّْىڭ ئۆز ئەٍْي ئەٍەش، 

ئەىۋەتتە، بەىني، -بىرى ٍەّە بىرىْىڭ ئورّىذا بوالىَبٍذۇ



 

11 

ئۇالر ئبىالھ تبئبالغب ۋە پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالٍغب 
ە ٍۇۋاپىق مەىگەُ ۋە بىرىىننە بىرىگ-ئىػىْىػتە بىر

بۇّىڭذىِ ئبىالھ تبئبالّي ۋە ئبىالھْىڭ . مەىگەُ
پەٍغەٍبىرىْي ٍبخػي مۆرۈظ، غۇّذاقال ئبىالھ تبئبال ۋە 

ئبىالھْىڭ پەٍغەٍبىرى ٍبخػي مۆرگەُ ّەرضىْي 
پەتىۋاالر ]. تۈگىذى." ٍبخػي مۆرۈظ غەمىييىْىذۇ

.   [بەتيەر-374-373توً -2توپيىَي 
ً ھبپىس ئىبْي رەجەپ ھەّبەىىٌ رەھىَەھۇىالھ ئىَب     

ضەھىھ بۇخبرىَْىڭ غەرھىطي پەتھۇه ببرىذا ٍۇّذاق 
پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالً ٍۇضۇىَبّالرّي : "ببٍبُ قىيىذۇ

بىرىگە گىرەىىػىپ مەتنەُ ٍۇضتەھنەً بىر -بىر
بۇ ئوخػىتىع بىنبردىْال . قۇرۇىَىغب ئوخػبتقبُ

ّپەئەت مۆزدە ٍە-بوىَبضتىِ بەىني ٍەىۇً پبٍذا
-پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالً ٍۇضۇىَبّالرّي بىر. تۇتۇىغبُ

رەىىػىپ مەتنەُ ٍۇضتەھنەً بىر بىرىگە گي
قۇرۇىَىغب ئوخػبتقبُ ۋاقتىذا، ٍەزمۇر ٍىطبىْي 

تەمىتيەظ ۋە ئۇّىڭ تېخىَۇ چۈغۈّۈغيىل بوىىػي 
ئۈچۈُ، بۇ ئوخػىتىػْي ئوچۇقالغتۇرۇپ ببرٍبقيىرىْي 

بىرىگە گىرەىەغتۈرۈپ ئەٍەىىٌ ھەرىنىتي بىيەُ -بىر
.  ئىپبدىيەپ بەرگەُ
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الً ببرٍبقيىرىْي رەضۇىۇىالھ ئەىەٍھىططب     
گىرەىەغتۈرۈپ تۇرۇپ ٍەزمۇر ٍىطبىْي ببٍبُ 

قىيىػىذىِ غۇّي چۈغىْىۋېيىع مېرەمني، قوىْىڭ 
ببرٍبقيىرى بىر قبّچە بوىطىَۇ ٍبھىَەتتە بىر قوه ۋە 
-بىر ئبدەٍذىِ ئىببرەت ئىنەّيىني، ٍۇضۇىَبّالرّىڭ ئۆز

ئبرا ٍبردەً بېرىػي ۋە ھەٍنبرىىق تۇرغۇزۇغي قوه 
بىرى بىيەُ گىرەىىػىپ مەتنەّذەك -ى بىرببرٍبقيىر

. ٍۇضتەھنەً بوىىػي مېرەميىنىْي ئىپبدىيەٍذۇ
-غۇّىڭذەك ٍۇضۇىَبّالرّىڭ تەرمىبىٌ قىطَي ئبٍرىٌ
ئبٍرىٌ غەخطيەردىِ بوىطىَۇ ٍبھىَەتتە ئۇالر ئەضيي 

ئۇالرّي ّەضەپ تەرەپتىِ . بىر بوىغبُ ٍەّبەگە قبٍتىذۇ
ىەٍھىططبالٍغب بوىغبُ ٍۇّبضىۋەت ّۇھ ۋە ئبدەً ئە

ببغالغتۇرۇپ بىرىەغتۈرضە، ٍەّە بىر تەرەپتىِ ئىَبّي ۋە 
. تۈگىذى". دىْي قېرىْذاغيىق بىرىەغتۈرىذۇ

-ٍۇضۇىَبّالرغب بوىغبُ ھېطذاغيىق ۋە ٍېھرى-2     
غەپقەتْي ئىسھبر قىيىع بوىطب، ئۇالر ئبرىطىذىني 

جبھىيىَەت ٍبمي ٍۇضتەٍيىنىچىيەرّىڭ قبىذۇرۇپ 
، رەڭ ۋە تىو تەرەپببزىىقىذىِ ئىببرەت مەتنەُ ٍىييەت

بوىغبُ دىْي قېرىْذاغيىققب زىت مىيىذىغبُ 
 .چەميىَىيەرّي ٍوق قىيىپ تبغالٍذۇ
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پەزىيەتيىل غەٍخ ئببذۇه ئەزىس ئىبْي ببز      
غۈبھىطىسمي، : "رەھىَەھۇىالھ ٍۇّذاق دەٍذۇ

بىرىذىِ -ٍىييەتچىيىل چبقىرىقي ئىْطبّالرّي بىر
. دىذىِ ئېػىػقب ئىيىپ ببرىذۇپەخىرىىْىع ۋە ھەد

-چۈّني ٍىييەتچىيىل دېگەُ ئۆز ٍىييىتىْي بىر
بىرىذىِ پەخىرىىْىع ۋە ھەددىذىِ ئېػىػتىِ 

چەميىَەىەٍذىغبُ ٍبمي توضبالٍذىغبُ ضبٍبۋى دىِ 
قەۋٍىَەتچىيىل ّەزىرىَىطي بوىطب . ئەٍەش

جبھىيىَەت پىنرى بوىۇپ، بۇ پىنىر ئۆز ٍىييىتىْي 
ىىْىػنە، ئۆزىَىس ئېرىػنەُ ببغقىالردىِ پەخىر

ّەتىجىيەر ئبرقىيىق ببغقىالرغب ئەضەبىَيىل قىيىػقب 
تۈرتنە بوىىذۇ، ئەگەر ٍىييەتچىيىل ببغقىالرغب زۇىۇً 

قىيىػقب ضەۋەپ بوىۇپ قبىطب، ببغقىالر زۇىۇٍغب 
ئۇچرىغۇچي بوىىذۇ، بۇ ئىػْىڭ ئبقىۋىتىْي چوڭقۇر 

ھەقىقەت  ئوٍالّغبُ ۋە تەضەۋۋۇر قىيغبُ مىػي ئۈچۈُ، 
. ئوچۇق ّبٍبٍەّذە بوىىذۇ

ھەقىقەتەُ »: پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالً ٍۇّذاق دېگەُ
ئبىالھ تبئبال ضىيەردىِ جبھىيىَەتْىڭ قبىذۇقيىرىْي ۋە 

. بوۋىالر بىيەُ پەخىرىىْىػْي مەتنۈزىۋەتتي-ئبتب
غۈبھىطىسمي، ئىْطبُ تەقۋادار ٍۆٍىِ ٍبمي بەختطىس 

ٍىطي ئبدەً ئەۋالدىذۇر، ئىْطبّالرّىڭ ھەً. پبجىر بوىىذۇ
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ئبدەً ئەىەٍھىططبالً تۇپراقتىِ ٍبرىتىيغبُ، ئەرەبْىڭ 
ئەجەٍذىِ تەقۋادارىىقتىِ ببغقب جەھەتيەردە ھېچ 

بۇ ھەدىص ئبىالھ تبئبالّىڭ قۇرئبُ  «.ئبرتۇقچىيىقي ٍوق
مەرىَذە ببٍبُ قىيىْغبُ ٍۇّۇ ئبٍىتىگە ٍۇۋاپىق 

َها ااَّاُس إًَِّا  َ  :مېيىذۇ  ُّم
َ
ْنََث ﴿يَا  

ُ
مَْقٌَاُكْه ِوْي َذَكٍر َوأ
 ِ ْكَرَوُلْه ِغٌَْد اَّللَّ

َ
وََجَػنٌَْاُكْه ُشُػوبًاا َوَقبَائَِل تِلََػاَرفُوا إِنَّ أ

ْتَقاُكْه﴾ 
َ
ضىيەرّي بىس ! ئي ئىْطبّالر»: تەرجىَىطيأ

ئبدەً بىيەُ ھەۋۋادىِ )ھەقىقەتەُ بىر ئەر، بىر ئبٍبىذىِ، 
اراتتۇق ئۆز ئبرا بىر ئبتب بىر ئبّىذىِ ً (ئىببرەت

توّۇغۇغۇڭالر ئۈچۈُ ضىيەرّي ّۇرغۇُ ٍىييەت ۋە ئۇرۇق 
قىيذۇق، ھەقىقەتەُ ئەڭ تەقۋادار بوىغبّيىرىڭالر 

ئبىالھْىڭ دەرگبھىذا ئەڭ ھۆرٍەتيىل 
بىرىذىِ  -ٍەّي مىػىيەرّىڭ بىر)ھېطببيىْىطىيەر 

ئبرتۇق بوىۇغي ّەضەة بىيەُ ئەٍەش، تەقۋادارىىق بىيەُ 
ھ ھەقىقەتەُ ھەٍَىْي بىيگۈچىذۇر، ، ئبىال(بوىىذۇ

 . [ئبٍەت-13ضۈرە ھۇجۇرات ]« .ھەٍَىذىِ خەۋەرداردۇر
ئبىالھ تبئبال ٍۇقىرىقي ئبٍەتتە دىْي قېرىْذاغيىقْي      

ئوچۇق ببٍبُ قىيىپ بەردى، ئبىالھ تبئبال ئىْطبّالرّي 
بىرىگە چوڭچىيىق قىيطۇُ ٍبمي پەخىر قىيطۇُ -بىر

ا توّۇغۇظ ئۈچۈُ تۈرىۈك ئبر-دەپ ئەٍەش بەىني ئۆز
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ئۆزىْىڭ ھوزۇرىذا . قەبىيە ۋە ٍىييەتيەردىِ قىيذى
ئۇالرّىڭ ئەڭ ھۆرٍەتيىل بوىغبّيىرىْي تەقۋادارالردىِ 

ٍۇقىرىذا ببٍبُ قىيىْغبُ ھەدىطَۇ ٍۇغۇ . قىيذى
ئۆزىْىڭ جەٍئىَەتتىني ئورّي، . ٍەزٍۇّْي ئىپبدىيەٍذۇ

ئەجذادىىرى بىيەُ پەخىرىىْىع، ببغقىالرغب 
وڭچىيىق قىيىع قبتبرىىق ئىػالرّىڭ جبھىيىَەت چ

ئىطالً . ئبدەتيىرىذىِ ئىنەّيىنىْي ئىپبدىيەپ بەردى
دىْي بۇّىڭ ئەمطىچە بوىۇپ، ٍۆٍىْيەرّي مەٍتەرىىل، 

. تەقۋادارىىق ۋە ئبىالھ ٍوىىذا دوضت بوىۇغقب چبقىرىذۇ
ٍۇضۇىَبّالر ٍەر ٍۈزىذىني ببغقب دىِ ۋە ٍىييەتتىني 

ٍۇ ضەٍىَي ٍۇئبٍىيىذە بوىۇغقب ئىْطبّالر بىيەُ
غۇّذاقال بىرىىل، ببراۋەرىىل ئبضبضىذا . تەۋضىَە قىيىذۇ

بىرىْي توىۇقالپ، مۈچيەّذۈرۈپ ھەقىقەتْي -بىر
چىقىع قىيغبُ ئبضبضتب گۈىيەّگەُ بىر جەٍئىَەت 

غەٍخ ئىبْي ببز پەتىۋاالرى ]." بەرپب قىيىػقب چبقىرىذۇ
.  [بەتيەر-291-290توً -1

غبّغبُ، ئبجىس، ٍىطنىِ، ٍېتىَيەرگە مۆڭۈه ٍب -3      
بىرىگە ھېطذاغيىق -بۆىۈغَۇ، ٍۇضۇىَبّالرّىڭ بىر

ضەئۇدى ئەرەبىطتبُ . قېيىػىْىڭ جۈٍيىطىذىْذۇر
ئىيَي تەتقىقبت دىْي پەتىۋا تەغۋىقبت موٍىتېتي 

-ٍىتىٌ: "ٍۇّذاق ببٍبُ قىيىْغبُ (348\20)پەتىۋاضىذا 
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، مەضىپ ٍىطنىْيەرّىڭ ئىػيىرىغب ئىگە بوىۇظ
ئبّىطي ّبٍەىۇً -قىالىَبٍذىغبّالرغب ٍبردەً بېرىع، ئبتب

ببىىالرّىڭ ئىػيىرىغب ئېگە چىقىع، ئۇالرّي ٍبخػي 
تەربىَىيەظ ۋە ٍبخػىيىق قىيىع ئبرقىيىق 

جەٍئىَەتتىِ ئىػطىسىىق، ھورۇّيۇق، ّبٍراتيىقْىڭ 
ئبىذىْي ئېيىػتەك ئىػالرغب ئبضبش ضېيىْطب، ئۇالرّىڭ 

ٍبمي جەٍئىَەتْىڭ ئۇالرغب مۆڭۈه ّبچبر تەربىَە 
بۆىَەضيىني ضەۋەبىذىِ مىػىيەر تەرىپىذىِ قبتتىق 

ٍۇئبٍىيىگە ئۇچراپ، جەٍئىَەت ۋە ئۈٍَەتنە بىر 
ەك قىَىْچىيىق پەٍذا قىيىػىْىڭ ئبىذىْي ئىيىػت

.  تۈگىذى" .ٍۇھىٌ ئىػالر روٍبپقب چىقىذۇ
ھەر قبّذاق جبٍذا زۇىۇٍغب ئۇچرىغبُ  -4     

رغب ٍبردەً بېرىع، مۈچىَىسّىڭ ٍېتىػچە ٍۇضۇىَبّال
ئۇالرغب ھەٍذەً بوىۇظ، بۇالڭچي، زاىىَالرّىڭ قبرغىطىذا 

ئۇالر بىيەُ بىرىىنتە قوراىيىق مۆرەظ قىيىع ٍبمي 
ئىقتىطبدى تەرەپتىِ ٍبردەً بېرىع، ئۇّذاق قىالىَىغبُ 

 ۋە مىػي ھېچ بوىَىغبّذا، ئۇالرّىڭ غەىىبە قېيىػي
ى ئۈچۈُ دۇئب قىيىػي ھەقتە ٍۇضتەھنەً تۇرۇظ

بىرىگە ھېطذاغيىق -قبتبرىىقالرٍۇ ٍۇضۇىَبّالرّىڭ بىر
 .قېيىػىْىڭ جۈٍيىطىذىْذۇر
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ئبىالھ تبئبال ئۇالرغب رەھَەت )ئىطالً ئبىىَيىرى       
ئەگەر ٍەغربتە بىر ئبٍبه : ٍۇّذاق بېنىتنەُ (قىيطۇُ

ٍۇضۇىَبُ زىَبّنەغيىننە ئۇچرىطب ٍەغرىقتىني 
ٍبّب . ّىڭغب ٍبردەً بېرىػي پەرز بوىىذۇٍۇضۇىَبّالرّىڭ ئۇ

ھبزىرقي ۋاقىتتب مۈّذە ٍىڭالرچە ٍۇضۇىَبّالر 
ئۆىتۈرۈىىذۇ، ٍۇرتىذىِ قوغيىْىذۇ، زۇىۇً قېيىْىذۇ، 

دۈغَەّيىل قېيىْىذۇ ۋە تۈرٍىيەرگە تبغيىْىذۇ، 
غۇّذاقتىَۇ ئۇالرغب ٍبردەً بېرىع ئۈچۈُ دۇَّبّىڭ ھېچ 

ى ھەرىنەت بىر ٍېرىذە ٍۇضۇىَبُ قېرىْذاغيىر
پەقەت ئبىالھْىڭ رەھَىتىگە ئېرىػنەُ ئبز . قىيَبٍذۇ

غەٍخ ]. تۈگىذى".بىر قىطىٌ مىػىيەرال ٍبردەً قىيىذۇ
.  [بەتيەر-165-163توً -2ئىبْي ببز پەتىۋاالرى 

دىِ دۈغَەّيىرىْىڭ ٍۇضۇىَبّالرغب ھۇجۇً  -5     
قىيىع، ئۇالرّي ٍۇضتەٍيىنە قېيىع توغرىطىذىني 

ّي بەرببت قىيىػَۇ، ٍۇضۇىَبّالرّىڭ خىَبىيىرى-خبً
بىرىگە ھېطذاغيىق قېيىػىْىڭ -بىر

چۈّني دىِ دۈغَەّيىرى . جۈٍيىطىذىْذۇر
ٍۇضۇىَبّالرّىڭ تەۋرەَّەش بىر جبٍبئەت ئىنەّيىنىْي، 

غۇّذاقال خۇرضەّيىل ۋە خبپىيىقتب ھەٍذەٍذە 
-ئىنەّيىنىْي بىيطە ئىذى، ھەددىذىِ ئبغقبُ زاىىٌ

ى بىر ٍۇضۇىَبّغب دۈغَەّيىل پبجىر مبپىرٍۇ ئبدد
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بىرەر ٍۇضۇىَبّغب . قېيىػقب جۈرئەت قىالىَىغبُ بوالتتي
دۈغَەّيىل قىيىػقب جۈرئەت قىالىَىغبُ ۋاقىتتب، 

غەھەرىەرگە تبجبۋۇز -ٍۇضۇىَبّالر ٍبغبۋاتقبُ راٍوُ
ئبٍبىيىرىْىڭ ئببرۇٍىغب -قىالىَبٍذۇ، ئۇالرّىڭ قىس

ج قىالىَبٍذۇ، تبرا-ٍۈىنىْي تبالُ-چېقىالىَبٍذۇ، ٍبه
.  مۈرەغچي ٍۇجبھىذىىرىْي ضۈرۈپ چېقىرىۋىتەىَەٍذۇ

: پەزىيەتيىل غەٍخ ئىبْي ببز رەھىَەھۇىالھ      
ٍۇقىرىذا ببٍبُ قىيىْغبُ ھەدىص ۋە ئۇّىڭذىِ ببغقب غۇ "

-ٍەّبالردا ببٍبُ قىيىْغبُ ھەدىطيەر ٍۆٍىْيەرّىڭ ئۆز
 غەپقەت قىيىػي،-بىرىگە ٍېھرى-ئبرا بىرىىػىػي، بىر

ھېطذاغيىق قېيىػي، ٍبخػىيىق، تەقۋاىىق ٍوىىذا 
" ھەٍنبرىىػىػْىڭ پەرز ئىنەّيىنىْي بىيذۈرىذۇ،

 .دەٍذۇ
ئۇالرّي ٍۇضتەھنەً بىر قۇرۇىَب ۋە بىر بەدەّگە      

ئبرا بىرىىػىع، -ئوخػبتقبّيىق، ئۇالرّىڭ ئۆز
-غەپقەت قىيىع، پىنىر-ھەٍنبرىىػىع، ٍېھرى

ى تەرتىپيەظ قبرىػىْي بىرىەغتۈرۈپ ضەپيىرىِ
ئبرقىيىق، دۈغَەّيەرّىڭ ٍبٍبّيىقي ۋە زۇىَىذىِ 

. ضبالٍەت قىيىػىْىڭ زۆرۈرىۈمىْي ئىپبدىيەٍذۇ
-201-200توً -2غەٍخ ئىبْي ببز پەتىۋاالرى ]. تۈگىذى
.   [بەتيەت
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ئبرا مۆٍۈّۈظ ۋە ٍېھرىببّيىق -ئۆز: ئۈچىْچي     
قىيىع توغرىطىذا پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالٍْىڭ 

پبئبىىَەتيىرى -رى ئۆزىىرىْىڭ ئەٍەىىٌ ئىعضبھببىيي
.  ئبرقىيىق ئۈىگىيىل ٍىطبىالرّي ببٍبُ قىيىپ بەردى

: ئەّھۇ ٍۇّذاق دەٍذۇ ئەّەش رەزىَەىالھۇ -1     
ئببذۇرەھَبُ ئىبْي ئەۋپ ٍەدىْىگە مەىگەُ ۋاقىتتب، »

پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالً ئۇّىڭ بىيەُ ضەئەد بىِ 
ىْي قېرىْذاغالردىِ ئەررەبىئىو ئەّطبرىْىڭ ئبرىص

ضەئەد ئببذۇرەھَبّغب ئۆزىْىڭ ئىنني ئبٍبىىذىِ . قىيذى
ٍۈىنىْىڭ ٍېرىَىْي بۆىۈپ -بىرىْي ۋە ٍبه

بېرىذىغبّيىقىْي ئېَتتي، ئەٍَب ئببذۇرەھَبُ 
ئبىالھ تبئبال ضېْىڭ : قېرىْذىػىغب رەھَەت ئېَتىپ

ئەھيىڭ ۋە ٍبىيىرىڭغب بەرىنەت بەرضۇُ، ضەُ ٍبڭب 
« .ىرىْي مۆرضىتىپ قوٍغىِ، دېذىببز ّىڭٍەدىْي

 [ھەدىص-3937بۇخبرى رىۋاٍىتي]
ئۇ ئىننىطىْىڭ قبٍطىطىذىِ ھەٍراُ      

قبىغبّيىقىَىسّي بىس بىيَەٍَىس، ضەئەد ئىبْي 
رەبىْىڭ ئۆزىذىِ ببغقىالرّي ئەال بىيگەّيىني ۋە 

ئبىالھ تبئبال )ئېطىييىقىَۇ ٍبمي ئببذۇرەھَبّْىڭ 
-ئۆزىْىڭ ئىسزەت (بوىطۇُئۇالرّىڭ ھەٍَىطىذىِ رازى 
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ھۆرٍىتىْي ضبقالپ، تىرىػچبّيىق ئبرقىيىق مەضىپ 
 .قىيىػقب رىغبەتيەّگەّيىنىذىَْۇ بۇّي بىيَەٍَىس

: ئەّەش رەزىَەىالھۇ ئەّھۇ ٍەّە ٍۇّذاق دەٍذۇ -2      
ٍۇھبجىرالر پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىططبالٍْىڭ ٍېْىغب »

بىرى  بىس ٍەدىْىگە مەىگەّذىِ! ٍب رەضۇىۇىالھ: مېيىپ
ئەّطبرىالر بىسگە ئبز بوىطۇُ ٍبمي مۆپ بوىطۇُ تۈرىۈك 

ٍبردەٍيەردە بوىذى، قېَىْچىيىقيىرىَىسّي 
ٍەڭگىييەتتي، ئىػيىرىغب غېرىل قىيذى، بىس ئۇالرّي 

ضبۋابْي ئىيىپ مېتەٍذىنىِ دەپ ئوٍالپ -ھەٍَە ئەجىر
: دېگەّذە، پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالً ئۇالرغب-قبىذۇق

ڭ ٍبخػىيىقيىرىْي ٍەدھىَىيەپ، ضىيەرّي ئۇالرّي»
ئبىالھ تبئبالدىِ ئۇالر ئۈچۈُ دۇئب قىيىپ تۇرضبڭالر 

ئىَبً ئەھَەد رىۋاٍىتي ]. دېذى «ئۇّذاق بوىَبٍذۇ،
. ھەدىص-2487تىرٍىسى رىۋاٍىتي . ھەدىص-12662

ٍىػنبتىو ٍەضببىھ "غەٍخ ئەىببّىٌ رەھىَەھۇىالھ 
ّوٍۇرىۇق  -185توً -2" ّبٍيىق ھەدىص مىتببْىڭ

 . ھەدىطتە مەىتۈرگەُ
بۇ ھەقتە مۆپيەپ ٍەىۇٍبت ھبضىو قىيىع ئۈچۈُ       

ّوٍۇرىۇق ضوئبىْىڭ جبۋابىغب ٍۇراجىئەت -98668
.  قىيىْطۇُ

 .ٍىذىِ توغرىْي بىيگۈچي ئبىالھذۇرھەً      
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