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 قۇرئبُ ۋە جىجبثەت

  

 ّوٍۇرىۇق ضوئبه-9691     

  

 :ضوئبه

- ثىر دەرضحە جىججىٌ ٍۇجىخەضطىطيەردىِ مۆپيىگەُ دورا 

دەرٍەميەرّىڭ قۇرئبُ مەرىَْىڭ ئبٍەجيىرىگە ئبضبضيىْىپ مەغىپ 

ضۇئبىىٌ غۇمي، ھبزىر قوىىَىسدا ثوىغبّيىرى . قىيىْغبّيىقىْي ئبڭيىذىٌ

قۇرئبّذا ثبٍبُ قىيىْغبُ جىجبثەجچىيىننە ٍۇّبضىۋەجيىل ثوىغبّالرّىڭ 

ھەٍَىطىَۇ ٍبمي قۇرئبّذا ٍەّە ثۇّىڭذىِ ئبرجۇق ثىسگە پبٍذىيىق 

ثوىغبّيىرى ثبرٍۇ؟ ٍېْىڭ ثىر دوضحۇً قۇرئبّذا ھبالك قىيغۇچي 

مېطەىيەرّي ضبقبٍحىػقب ٍۇّبضىۋەجيىل جېخي ثىس ثىيىپ ٍېحەىَىگەُ 

 .غۇ ضەۋەثحىِ ثۇ ضوئبىْي ضورىذىٌ. ئىيىَيەرٍۇ ثبرٍۇ دەپ ضورىغبُ ئىذى

 : جبۋاة

ئبىالھ جبئبال ٍۇھەٍَەد ئەىەٍھىططبالٍْي ھبٍبجيىقْىڭ ھەٍَە - 1

خۇددى ئەثۇ . جەرىپىْي ئۆز ئىچىگە ئبىغبُ ثىر ٍۇقەددەش دىِ ثىيەُ ئەۋەجحي

 پەٍغەٍجەر ئەىەٍھىططبالً ثىسگە ئبضَبّذا ئۇچقبُ ثىر » :زەر ئېَحقبّذەك
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ئۇچبرىىقْىڭ قبّبجيىرىْي ٍىذىرالجقىْىغب چبغيىق ئىيىَذىَْۇ ثىسّي 

 (.20399ئەھَەد رىۋاٍىحي  ). «خەۋەردار قىيغبُ

ئىطالً دىْي مىػىيەرّىڭ پۈجۈُ ئېھحىَبجيىرىْي ھەه قىيىع 

 .ئۈچۈُ مەىگەُ

ثۇ . ھەدىطالردا مەىگەّيىرى قۇرئبّذا مەىگەّيىرىْي جوىۇقيىغۇچىذۇر- 2

 . ئىنني ٍەّجە ٍۇضۇىَبّالر ئۈچۈُ ئەڭ ئبضبضيىق ٍەّجەىەردۇر

پەٍغەٍجەر ئەىەٍھىططبالً ئبىالھ جبئبالّىڭ ھەر قبّذاق ثىر مېطەىگە 

پەٍغەٍجەر . ئۇّىڭ غىپبضىْىَۇ ٍبراجقبّيىقىْي ثىسگە ئۆگەجنەُ

ئبىالھ قبّذاقال ثىر مېطەىْي چۈغۈرگەُ ثوىطب ئۇّىڭ » :ئەىەٍھىططبالً

 (5678ثۇخبرىٌ رىۋاٍىحي ). دەپ مۆرضەجنەُ«داۋاضىْىَۇ چۈغۈرگەُ

ضورىغۇچىْىڭ ثەزى ٍۇضۇىَبّالردىِ مۆپيىگەُ داۋاالرّىڭ قۇرئبُ - 3

ئبرقىيىق مەغىپ قىيىْغبّيىقي ضۆزىىگەّيىنىگە مەىطەك، ثۇ ٍۇثبىىغە 

ثەزى ٍۇضۇىَبّالر غەرثيىنيەر ئبىذىذا ئبغۇرۇپ دەۋا . قىيىْغبُ ئىع

قىيغبّذەك، قۇرئبُ مەرىٌ جىجبثەت مىحبثي ئەٍەش، جۇغراپىَە ٍبمي 

ئۇّىڭ ئەڭ . ثىَوىوگىَە مىحبثىَۇ ئەٍەش، ثەىني ئۇھىذاٍەت مىحبثىذۇر

چوڭ ٍۆجىسىيىرىذىِ ثىرى ئۇّىڭ ٍەّىيىرىْي مۈچي ۋە 

قۇرئبّْىڭ ٍۆجىسىيىنىذىني . ئىطحىيىطحىنىيىق خۇضۇضىَەجيىرىذۇر

ئبىالھ قۇرئبّْي ئەرەثيەر ئەدەثىَبت ۋە پبضبھەجحە ئۇچىغب . ئبضبش ئەّە ٍۇغۇدۇر

چىققبُ ثىر زاٍبّذا ئۇالرّي ٍېڭىع ۋە ئۆزىىرىْىڭ ئبجىسىىقىْي ھېص 

قىيذۇرۇظ  ۋە ئۇّىڭ ئبىالھ جەرىپىذىِ مەىگەّيىنىْي ثبٍبُ قىيىع ئۈچۈُ 

 .ثۇ ئەجەثيىْەرىىل ئەٍەش. ٍۇھەٍَەد ئەىەٍھىططبالٍغب چۈغۈرگەُ
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چۈّني .  ٍۇضب ئەىەٍھىططبالٍْىڭ ٍۆجىسىطي ضېھىرىىل ھبضب ثوىغبُ

ئىطب . غۇ زاٍبّالردا ضېھىرگەرىىل ئەۋجگە چىققبُ ئىذى

ئەىەٍھىططبالٍْىڭ ٍۆجىسىيىرى ئۆىۈميەرّي جىرىيذۈرۈظ، ئبق مېطەىْي 

چۈّني غۇ زاٍبّالردا . ضبقبٍحىع ۋە جۇغَب مورّي داۋاالظ ثوىغبُ ئىذى

غۇڭب دەٍَىسمي، قۇرئبّْىڭ ئەڭ چوڭ . جىجبثەت ئىيَي ئەۋجگە چىققبُ

. ٍۆجىسىطي ئۇّىڭ پبضبھىحي ۋە ئىطحىيىطحىنىيىق خۇضۇضىَەجيىرىذۇر

ئىطالً ئۆىىَبىىرى جب ھبزىرغىچە ئۇالرّي قۇرئبُ ھەققىذە جەپەمنۇر قىيىع 

ثۇ دېگەّيىل قۇرئبّذا ٍۇقىرىقىالردىِ . ۋە چۈغىْىػنە چبقىرىپ مەىَەمحە

ثەىني ئبىالھ ئۇّىڭذا ثەزى . ثبغقىطي ٍوق دېگەّيىل ئەٍەش، ئەىۋەجحە

ئىْطبُ جىطَىْىڭ جەرمىجيىْىػي، : ٍەضىيەُ. ئبالٍەجيەرّي ثبٍبُ قىيغبُ

ئبّب قورضىقىذىني ثۇۋاقْىڭ  جبرىيىع ثبضقۇچيىرى، ثەزى جەثىئەت 

.  ئىيىَيىرى ۋە ثبغقىالر

ئەٍَب ٍەزمۇر ضورىغۇچي ثبٍبُ قىيغبُ داۋا ٍەضىيىطىگە مەىطەك، 

ثۇ قەىت ۋە ثەدەُ . ٍۆٍىْيەر غىپبدۇر. قۇرئبُ مەرىٌ قەىجيەرگە داۋادۇر

ئبىالھ قۇرئبّذا ھەضەىْي زىنىر قىيىپ . ھەٍَىطىْي ئۆز ئىچىگە ئبىىذۇ

جەُ ضبقيىقْي ضبقالظ . ئۇّىڭ مىػىيەرگە غىپبىىقىْي ثبٍبُ قىيغبُ

قۇرئبُ مەرىٌ مۆپيىگەُ داۋاالرّي ثبٍبُ قىيغبُ . ئۇضۇىيىرىْي ثبٍبُ قىيغبُ

ئەٍَب . دېگەّذىِ ثۇ ٍەّىْي ٍەقطەت قىيغبُ مىػي جوغرا ئېَحقبُ ثوىىذۇ

. ثەىني ئۇ  ثەزى ٍۇضۇىَبّالرّىڭ ٍۇثبىىغىطي. ثبغقىچە ئېَحىع خبجبدۇر

 ھبزىرقي زاٍبّذا ثۇرۇّذا ثوىَىغبُ . قۇرئبُ جىجبثەت مىحبثي ئەٍەش
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ضورىغۇچىْىڭ ضۆزىگە مۆرە  مەىَىگەُ . مېطەىيىنيەر پەٍذا ثوىذى

 مېطەىْىڭ داۋاضي قبّذاقَۇ ئۇّىڭذىِ ثۇرۇُ مەىطۇُ؟

 :قۇرئبّْىڭ غىپب ئىنەّيىنىگە داالىەت قىيىذىغبُ ئبٍەجيەر- 4

غىپب ۋە رەھَەت  (ٍەّي ئۇالرّىڭ دىييىرىغب)ثىس ٍۆٍىْيەرگە » . 1

 .(ئبٍەت- 72ئىطرا ضۈرىطي )« ثوىىذىغبُ قۇرئبُ ئبٍەجيىرىْي چۈغۈرىَىس

ٍەّي )ئبىالھْىڭ  ثىس ٍۆٍىْيەرگە » : ئىجْي قەٍَىٌ ٍۇّذاق دېگەُ

غىپب ۋە رەھَەت ثوىىذىغبُ قۇرئبُ ئبٍەجيىرىْي  (ئۇالرّىڭ دىييىرىغب

ضۆزى ثەزىطي دېگەّْي  (دىِ)ٍەّي «ٍِ» چۈغۈرىَىس دېگەُ ضۆزىذىني 

ئبىالھ ٍەّە ثىر . ثىيذۈرٍەٍذۇ، ثەىني ئۇ غىپبّىڭ جىْطىْي ثبٍبُ قىيىذۇ

ئي ئىْطبّالر ضىيەرگە پەرۋەردىگبرىڭالر جەرىپىذىِ قەىجيەرگە » :ئبٍەجحە

 . دېگەُ« ّەضىھەجيەر مەىذى- غىپب ثوىىذىغبُ ۋەز 

ئۇ روھىٌ ۋە جىطَبّىٌ پۈجۈُ . قۇرئبُ مەرىَْىڭ ھەٍَىطي غىپبدۇر

. مېطەىيىنيەر  ۋە دۇَّب ئبخىرەجيىل ئبغرىقالر  ئۈچۈُ مبٍىو ثىر غىپبدۇر

مېطەه ثوىغۇچي . ئەٍَب ھەرمىٌ قۇرئبّْىڭ غىپبضىغب الٍىق ثوالىَبٍذۇ

قۇرئبّْىڭ داۋاضىْي ۋاٍىغب ٍەجنەُ ئىخالش، چىِ ئىَبُ ثىيەُ قىيىپ 

ئۇّي ٍوىىذا قوىالّطب ۋە غەرجيىرىْي جوىۇق ئبدا قىيطب ئۇّىڭ غىپبضىْي 

ئبضَبُ ۋە . چوقۇً مۆرەىەٍذۇ ۋە ئۇّي ھېچقبّذاق مېطەه ٍېڭەىَەٍذۇ

زېَىْْىڭ ئىگىطي ثوىغبُ ئبىالھْىڭ ئەگەر جبغالرغب چۈغۈرضە جبغالر جبقەت 

پبرچە ثوىۇپ مېحىذىغبُ ثۇ ئۇىۇغ مبالٍىغب ّېَە - قىالىَىغبّيىقحىِ پبرچە 

جەڭ مېيەىىطۇُ؟  ھەر قبّذاق روھىٌ ۋە جىطَبّي مېطەىيىنيەرّىڭ 

 ئبىالھْىڭ مىحبثىْي. داۋاضي ئۈچۈُ قۇرئبُ مەرىَذە ئەىۋەجحە ئىػبرەجيەر ثبر
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 چۈغىْىػنە ّەضىت ثوىغبُ مىػىيەر ئۈچۈُ ئۇّىڭذا مېطەىذىِ 

 (ثەت- 4/352زادۇه ٍىئبد ).ضبقىَىع، ضبقيىْىع ئۇضۇىيىرى ثبردۇر

مىَني ئۇّي ٍوىىذا . قۇرئبُ مەرىَذە روھ ۋە ّەپطيەر ئۈچۈُ داۋاالر ثبر- 2

قوىيىْبىىطب ئۇّىڭ جىطَبّىٌ مېطەىيىنيىرىْىڭ غىپب جېپىػىغب 

قۇرئبُ ثۇ ٍەّىذىِ ئېَحقبّذا، مۆپيىگەُ مېطەىيىنيەر . ۋەضىيە ثوىىذۇ

 . ئۈچۈُ غىپب ۋە داۋادۇر

ثىس ۋە ثبغقىالر مۆپ ئىػالرّي جەجرىجە : ئىجْي قەٍَىٌ ٍۇّذاق دېگەُ

قىيذۇقني، ٍبددىٌ دورىالر ضبقبٍحبىَىغبُ مېطەىيىنيەرّي ئۇالر ثىيەُ 

قەىت قبچبّىني . ضەۋەثيەر ھەرخىو ثوىىذۇ. ضبقبٍحقبّيىقىْي مۆردۇق

ئبىەٍيەرّىڭ پەرۋەردىگبرى، مېطەىيىل ثىيەُ دورىطىْي ٍبراجقبُ زاجقب 

جۇجىػىذىنەُ، ئۇّىڭذىِ ٍۈز ئۆرۈگەُ قەىجيەرگە جەضىر قىيَىغبُ داۋاالر ئۇ 

 (ثەت-4/12زادۇه ٍىئبد). قەىجنە غىپب ثوىىذۇ

ئةثۇ . قۇرئبُ مەرىَذىني فبجىھە ضۈرىطي مېطەىيەر ئۈچۈُ غىپبدۇر- 3

ضەٍذجىِ رىۋاٍەت قىيىْىذۇمي، پەٍغەٍجەر ئەىەٍھىططبالٍْىڭ 

ضبھبثىيىرىذىِ ثىر قبّچە ّەپەر مىػي ئەرەثيەرّىڭ ۋادىطىذىِ ثىر ۋادىغب 

ثېرىپ ئۇالرّىڭ ئۆزىىرىْي ٍېھَبُ قىيىػىْي جەىەة قىيغىْىذا، ئۇالر 

غۇ ٍەھەىيىْىڭ مبجحىطىْي ٍىالُ . ٍېھَبُ قىيىػْي رەت قىيىذۇ

چىقىۋاىغبُ ثوىۇپ، ئۇّي ضبقبٍحىع ئۈچۈُ ھەٍَە ئىػْي قىيىپ مۆرگەُ 

ٍەھەىيە خەىقىْىڭ ثەزىطي  غۇ ئبدەٍيەرّىڭ ٍېْىغب . ثوىطىَۇ ضبقبٍَبٍذۇ

ثېرىپ ضوراپ ثبقطبق ثەىني ئۇالردا غىپب ثوىۇپ قبىطب ئەجەپ ئەٍەش دەٍذۇ، 

 ثىسّىڭ مبجحىَىسّي ٍىالُ ! ئي زاھىذالر:  ۋە ضبھبثىالرغب مېيىپ
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ضىيەردە داۋاضي . چىقىۋاىغبّحي، پۈجۈُ چبرىيەرّي قىيطبقَۇ ضبقبٍَىذى

 . ھەئە ٍەُ ئوقۇپ ضبقبٍحىَەُ: ضبھبثىالردىِ ثەزىطي. ثبرٍىذۇ؟ دەپ ضوراٍذۇ

ئەٍَب ثىس ضىيەرّي ٍېھَبُ قىيغبّحۇق، ضىيەر ثىسّي ٍېھَبُ 

ضىيەر ثىسگە ثىر ّەرضە ثەرٍىگىچە ٍەُ . قىيىػْي رەت قىيذىڭالر

غۇّىڭ ثىيەُ ثىر ٍۈرۈظ قوً ثېرىع ثەدىيىگە ئوقۇپ . ئوقۇٍبٍَەُ دېذى

ئبّذىِ ثېرىپ ضۈرە فبجىھەّي ئوقۇپ . ضبقبٍحىع قوٍۇغقب مېيىػىذۇ

. ضۈپيەپ قوٍغبّذىِ مېَىِ، ھېيىقي ئبدەً ضبقىَىپ ٍېڭىػقب ثبغالٍذۇ

ضبھبثىالردىِ ثەزىيەر . غۇّىڭ ثىيەُ ئۇالر مېيىػنەُ ٍبىالرّي ثېرىذۇ

ئەٍَب ئوقۇپ ضبقبٍحقبُ مىػي . قوٍالرّي ثۆىۈغۈظ جەميىجىْي ثېرىذۇ

پەٍغەٍجەر ئەىەٍھىططبالٍْىڭ ٍېْىغب ثېرىپ، ئۇّىڭ مۆرضەجَىطي ثوٍىچە 

ئبخىرى ضبھبثىالر پەٍغەٍجەر ئەىەٍھىططبالٍغب . قىيىع جەميىجىْي ثېرىذۇ

پەٍغەٍجەر ئەىەٍھىططبالً فبجىھەّي . مېيىپ ئەھۋاىْي ثبٍبُ قىيىذۇ

ئىنەّيىنىْي (ٍەّي غىپبىىق)ئۇّىڭ رۇقي» ئوقۇغبُ ھېيىقي ضبھبثىغب 

ئۇّىڭذىِ ٍبڭىَۇ ثىر . ثوىذى ثۆىۈغۈڭالر. ّەدىِ ثىيذىڭ؟ جوغرا قىيذىڭالر

ثۇخبرىٌ  ۋە ). دېذى ۋە مۈىۈپ مەجحي«مىػىيىل ّېطىۋە ئبٍرىپ قوٍبرضىيەر

 .(ٍۇضيىٌ رىۋاٍىحي

ئبىالھ » :ئىجْي قەٍَىٌ فبجىھە ضۈ رىطي ھەققىذە ٍۇّذاق دېگەُ

جەۋفىق ثېرىپ، ئۇّىڭغب ھەقىقەجيەرّي مۆرۈظ مۆزىْي ثەرگەُ مىػي ضۈرە 

ثۇ ضۈرىْىڭ جەۋھىذ، . فبجىھەّىڭ خبضىَەجيىرىْي ئەىۋەجحە چۈغىْىذۇ

ئبىالھْي جوّۇظ ۋە ئۇّىڭ ضۈپەجيىرىْي ثىيىع قبجبرىىق ئەضرارىىرىغب 

 ضۈپەجيىرىْي، - ثۇ ضۈرە ئبىالھْىڭ ثبرىىقىْي، ثىرىىنىْي، ئىطىٌ . ٍېحىذۇ
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خبھىػيىرىْي، غەرىئەجْي، قبزا ۋە قەدەرّي، ئبخىرەت ھبٍبجىْي، ئبىالھقب 

خبىىص ئېحىقبد قىيىػْي، ئۇّىڭغب ٍۆىىْىع، ھىذاٍەجْي ئۇّىڭذىْال 

جىيەغْي، ٍبٍبّيىقالردىِ ضبقيىْىػْي، ئىنني دۇَّبىىق ضبئبدەجْىڭ 

ٍوىىْي ۋە ئىػالرّي ئۇّىڭغب جبپػۇرۇغْي ٍەزٍۇّيۇق ھەً ئىخچبً ھبىذا 

ثۇ ضەۋەثحىِ فبجىھە ضۈرىطىْىڭ غىپبضي . ثبٍبُ قىيغبُ ئۇىۇغ ضۈرىذۇر

زادۇه ٍەئبد ).«مۆپيىگەُ ٍبددىٌ دورىالردىِ ثىھبجەت قىيىػقب ٍېحەرىىنحۇر

. (ثەت-4/347

ئىجْي  قۇرئبّذا ضبقيىقْي ضبقالظ ئۇضۇىيىرى ثبٍبُ قىيىْغبُ- 4

ضبقيىْىع، : جىجبثەت ئۇضۇىي ئۈچ ثوىۇپ، ئۇالر» :قەٍَىٌ ٍۇّذاق دېگەُ

ئبىالھ . ضبقيىقْي ضبقالظ ۋە زىَبّيىق خىيىحالرّي چىقىرىپ جبغالغحۇر

قۇرئبُ مەرىَذە ئۈچ ئورۇّذا ثۇّي ٍۇھەٍَەد ئەىەٍھىططبالٍْىڭ ئۇٍَىحىگە 

مېطەىگە زىَبُ ٍېحىػْىڭ ئبىذىْي ئېيىع ئۈچۈُ ضۇ : ئۆگەجنەُ

ٍەّي مېطەىگە )ئەگەر مېطەه » .ئىػيىحىػحىِ ضبقيىْىػْي ئۆگەجنەُ

ٍبمي ضەپەر ئۈضحىذە ثوىطبڭالر، ٍبمي ھبجەت  (ضۇ زىَبُ قىيىذىغبُ ثوىطب

ٍۇغۇّذاق ئەھۋاه )قىيطبڭالر، ٍبمي ئبٍبىالر ثىيەُ ٍۇّبضىۋەت ئۆجنۈزضەڭالر، 

ضۇ جبپبىَىطبڭالر، پبك جۇپراقْي ٍۈزۇڭالرغب ، قوىۇڭالرغب ضۈرجۈپ  (ئبضحىذا

ھەقىقەجەُ ئەپۇ قىيغۇچىذۇر، ٍەغپىرەت هللا جەٍەٍَۇً قىيىڭالر، ا

ثەّذىيىرىگە ھەرەج ثوىَبضيىقي ئۈچۈُ، ئىجبدەجْي هللا ٍەّي ا)قىيغۇچىذۇر 

مېطەىْي ضۇّىڭ . (ئبٍەت- 43ّىطب ضۈرىطي )« (ئبضبّالغحۇرۇپ ثەرگۈچىذۇر

زىَىْىذىِ ضبقالظ  ئۈچۈُ ئۇّىڭ جبھبرەت ئېيىع ثەدىيىگە جەٍەٍَۇً 

 .قىيىػىغب رۇخطەت قىيغبُ
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مېطەه ٍبمي ضەپەر » :ضبقيىقْي ضبقالظ جوغرۇىۇق ٍۇّذاق دېگەُ

  (جۇجَىغبُ ثوىطب، جۇجَىغبُ مۈّيەر ئۈچۈُ)ثوىۇپ  (ٍەّي ٍۇضبپىر)ئۈضحىذە 

ضىيەرگە ئبضبّيىقْي خبالٍذۇ، جەضيىنْي هللا ا. ثبغقب مۈّيەردە جۇجطۇُ

ٍوىۇچي ئۈچۈُ راٍىساُ مۈّذۈزىذە روزا . (ئبٍەت- 185ثەقەرە  )«خبىىَبٍذۇ

 . ثۇ ئۇّىڭ ضبقيىقىْي ضبقالظ ئۈچۈُ ئىذى. جۇجَبضيىقْي رۇخطەت قىيغبُ

ھەجذە ئىھراٍذىِ چىققبُ مىػىْىڭ ثېػىْي چۈغۈرۈغي ضبقيىقىغب 

زىَبّيىق ثوىغبّذا، ئۇّىڭ ثېػىْي چۈغۈرٍەضحىِ فىذىَە ثېرىػىگە 

ٍەّي چېچْي چۈغۈرضە )ضىيەردىِ مىَني مېطەه » .رۇخطەت قىيذى

ٍەّي ثبظ ئبغرىقي، پىحقب )ٍبمي ثېػىذا ئىييەت  (زىَبُ قىيىذىغبُ مېطەه

ئۈچ )، فىذىَە قىيىع ٍۈزىطىذىِ (ثېػىْي چۈغۈرٍىطە)ثوىۇپ  (ئوخػبغالر

ضەدىقە ثەرضۇُ، ٍبمي ( ئبىحە ٍىطنىْگە ئۈچ ضب)روزا جۇجطۇُ ٍبمي  (مۈُ

قۇرثبّيىق قىيطۇُ، ئەٍىْيىنحە ثوىغبُ چېغىڭالردا  (ثىرەر ٍبه)

ئۆٍرە قىيغبّذىِ مېَىِ ھەج قىيىػحىِ ثەھرىَەُ ثوىغبُ  (ئبراڭالردىِ)

ّېَە ئوڭبً  (ٍەّي ھەجذىِ ثۇرۇُ ئۆٍرە قىيىپ جبٍبٍيىغبُ ئبدەً)ئبدەً 

 (.196ثەقەرە )« ثوىطب، غۇّي قۇرثبّيىق قىيطۇُ

ثۇ ئۈچ ئىع جىجبثەجْىڭ ئۇضۇىي ثوىۇپ، ضبقيىقْي ضبقالظ 

ئۇضۇىيىرىذىْىڭ ھەر جىْطحىِ ثىرەردىِ ّەرضىْي ثبٍبُ قىيىع 

ثۇ . ئېھطبّيىرىْي ٍبدالجقبُ- ئبرقىيىق ئبىالھ ثەّذىيىرىگە قىيغبُ ئبجب 

 .(ثەجيەر- 165-1/164زادۇه ٍەئبد ). ئبىالھْىڭ غەپقىحي ئىذى
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ئبىالھ جبئبال ٍۇّذاق . قۇرئبّذا ھەضەىْىڭ غىپبىىقي ثبٍبُ قىيىْغبُ- 5

قبرّىذىِ ئىْطبّالرغب غىپب  (ٍەّي ھەضەه ھەرىطىْىڭ)ئۇّىڭ » : دەٍذۇ

 .چىقىذۇ (ٍەّي ھەضەه)خىو رەڭيىل ئىچىَيىل - ثوىىذىغبُ خىيَۇ 

پىنىر قىيىذىغبُ قەۋً ئۈچۈُ  (اىيەّىڭ قۇدرىحىْىڭ چوڭيۇقىْي) ثۇّىڭذا 

 . (ئبٍەت- 69ّەھو ضۈرىطي )«ئىجرەت ثبر

ھەضەىْي ضۇغبق ضۇغب ئبرىالغحۇرۇپ » : ئىجْي قەٍَىٌ ٍۇّذاق دېگەُ

ثۇ ھەقىقەجْي پەقەت . ئىچىع ئبرقىيىق ضبقيىقْي ضبقيىغىيي ثوىىذۇ

ھەضەىْي ئىچىع ۋە ئبغسىذا جوخحىحىپ ئۆجنۈزۈظ . مبجحب جېۋىپالرال ثىيىذۇ

ئبغقبزاّْي جبزىالٍذۇ ۋە غەٍرى ّورٍبه خىيىحالرّي . ثەىغەٍْي ٍوق قىيىذۇ

ھەضەه جىگەرگە، ثۆرەمنە ۋە ضۈٍذۈك خبىحىطىغب . چىقىرىپ جبغالٍذۇ

. ئۇ ئبغقبزاّغب مىرگەُ جبجيىق ّەرضىيەرّىڭ ئەڭ پبٍذىيىقىذۇر. پبٍذىيىقحۇر

ئۇّىڭ . ئۇ پەقەت ضەپىرا مېطىيي ثبر ئبدەٍگىال  زىَبّيىق دەپ قبرىيىذۇ

ثۇ ۋاقىححب ئۇ ھەضەه . ضەپراضىْي ئبچچىقطۇ ثىيەُ ھەه قىيغىيي ثوىىذۇ

 .ثەىني مۆپ پبٍذىيىق ثوىىذۇ. زىَبُ قىيَبٍذۇ

ھەضەىْىڭ پبٍذىيىرى ئىْحبٍىِ مۆپ ثوىۇپ، ئۇ ئۈچەً ۋە جوٍۇرالردىني 

ضۈٍذۈمْي . ثەىغەٍيىل مىػىيەرگە ثەك پبٍذىيىقحۇر. مىرالرّي جبزىالٍذۇ

ھەضەىْي ضۇ . ٍبخػىالٍذۇ، جىگەرّي جبّالّذۇرىذۇ، ٍۈرەمْي ٍبخػىالٍذۇ

. ثىيەُ ئبرىالغحۇرۇپ ئىچىپ ثەرضە ئىث چىػيىۋاىغبُ جبٍغب پبٍذا قىيىذۇ

دېَەك، ھەضەه ئەڭ ئېطىو جبٍبق، ئەڭ ئېطىو . چۈّني ئۇ زەھەرّي جبرجىذۇ

 . غبراة ۋە ئەڭ پبٍذىيىق دورىذۇر

 


