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 چىطي ھبٍۋاّْي قۇرببّيىق قىيىطْىڭ ھۆمَي توغرىسىذا

    
 ّوٍۇرىۇق سوئبه -126705    

 سوئبه:     

ٔ بېرىطىڭالرّي سور     ٔ چۈضّٔچ  أٍَُ.  چىطي ھبٍۋاّْي قۇرببّيىق قىيسب دۇرۇش بوالٍذۇ؟، بۇ ھٔقت

 جبۋاپ:    

 ببرىىق گۈزٓه ٍٔدھىَىئر ئبىٍٔئرّىڭ پٔرۋٓردىگبرى بوىغبُ ئبىالھ تبئبالغب خبستۇر.    

، قۇرببّيىق قىيىْىذىغبُ ھبٍۋاّالر: قوً ۋٓ ئۆچنٔ، مبال ۋٓ تۆگٔ قبتبرىىق ھبٍۋاّالردىِ بوىىطي    

ذىغبُ ٍبضقب ٍٔتنُٔ بوىىطي ّۇقسبّذىِ سبالٍٔت بوىىطي، ضٔرىئٔتتٔ ئېتىببرغب ئىيىْى-ئٍٔىب

مېرٓك. ٍۇقىرىقي ضٔرتئر توىۇق بوىىذىنُٔ، قۇرببّيىق قىيىْىذىغبُ ھبٍۋاُ چىطي ٍبمي ئٔرمٔك 

 بوىسۇُ ئوخطبش، قبٍسىسىْي قۇرببّيىق قىيسب بوىىۋېرىذۇ. 

ٌ رٓھىَٔھۇىالھ: "ئٔه ٍٔجَۇئ" ّبٍيىق ئٔسٔرّىڭ      ً ّٔۋٓۋى ٓ ٍۇّذاق -364توٍي -8ئىَب بېتىذ

ً قبتبرىىق ھبٍۋاّالردىِ دٍٓ ٓ قو ٔ ۋ ُ چبرۋىالر تۆگٔ، مبال، ئۆچن ذۇ: "قۇرببّيىق قىيسب دۇرۇش بوىىذىغب

ٔ تۈرى ئوخطبش، مبىىْىڭَۇ ئٔرمٔك-بوىىطي مېرٓك، تۆگىْىڭ ئٔرمٔك چىطي ھٍَٔٔ -چىطي ھٍَٔ

چىطي ھٍَٔٔ تۈرى ئوخطبش. ئٍَٔب بۇ چبرۋىالردىِ -ئۆچنىْىڭَۇ ئٔرمٔك-تۈرى ئوخطبش، قوً

ضقب ٍبۋا مبال )ۋٓھطي مبال( ۋٓ ٍبۋا ئېطٔك )قوالُ( ۋٓ ببضقب ھبٍۋاّالرّي قۇرببّيىق قىيسب دۇرۇش بب

بوىَبٍذۇ ٍٍٔيي ئۇ ھبٍۋاّالرّىڭ ئٔرمٔميىرى ٍبمي چىطىيىرى بوىسۇُ ئوخطبضال دۇرۇش بوىَبٍذۇ، 

 بىسّىڭ قبرىطىَىسدا بۇ ٍٔسىيىذٓ ھېچ ئىختىالپ ٍوق". تۈگىذى. 

سٔئۇدى ئٔرٓبىستبُ پٔتىۋا موٍىتېتي ئبىىَيىرىذىِ: ئبىتٔ ئبٍيىق بوىغبُ چىطي قوٍْي قۇرببّيىق     

قىيسب دۇرۇش بوالٍذۇ؟ بٔزىئر سبغيىق ٍبمي قوچقبر بوىسۇُ توىۇق بىر ٍبضقب توىغبُ بوىىطي مېرٓك 

ئبىىَيىرى  دٍٓذىنُٔ؟، بۇ ھٔقتٔ چۈضّٔچٔ بٔرگُٔ بوىسبڭالر دٓپ سوراىغبّذا، پٔتىۋا موٍىتېتي

جبۋاپ بېرىپ ٍۇّذاق دٍٓذۇ: "قۇرببّيىق قىيىذىغبُ قوً ئبىتٔ ئبً توضقبُ ۋٓ ٍٔتتىْچي ئبٍغب قٔدًٓ 

قوٍغبُ ٍبمي بىر ٍبضيىق بوىغبُ بوىسب ئٔرمٔك ٍبمي چىطي بوىسۇُ دۇرۇش بوىىذۇ. بۇ توغرىذا ئٔبۇ 

: ٍُٔ ۇ ٍۇّذاق دٍٓذۇداۋۇد ۋٓ ّٔسبئىٌ ّٔقىو قىيغبُ ھٔدىستٔ، ٍٔجبضىئ رٓزىَٔىالھۇ ئّٔھ

ُ قوٍْي قۇرببّيىق قىيىص، چوڭ ٍبضيىق قوٍْي » :پٍٔغٍٔبٔرئٔىٍٔھىسسبالٍْىڭ ِ ئبضقب ٔ ئبٍيىقتى ئبىت

ٓ تۆگىذىِ  «قۇرببّيىق قىيغبّغب ئوخطبش ِ ۋ ُ ئىذىٌ. ئٍَٔب ئۆچنىذىِ، مبىىذى دېگّٔيىنىْي ئبڭيىغب

ىذىِ توىۇق بىر ٍبضقب مىرگىْي، ئٔرمٔك ٍبمي چىطي بوىسۇُ ٍبضقب توىغبُ بوىىطي مېرٓك. ئۆچن

مبىىذىِ ئىنني ٍبضْي توىۇقالپ ئۈچىْچي ٍبضقب قٔدًٓ قوٍغىْي، تۆگىذىِ بٔش ٍبضْي توىۇقالپ 

ئبىتٔ ٍبضقب قٔدًٓ قوٍغىْي بوىسب دۇرۇش بوىىذۇ. بۇ توغرىذا پٍٔغٍٔبٔرئٔىٍٔھىسسبالً ٍۇّذاق 

الر، ئٔگٔر ئۇّذاق قىيىص سىئرگٔ چبرۋىالردىِ ٍبضقب توىغبّيىرىْي قۇرببّيىق قىيىڭ»دېگُٔ: 

]ٍۇسيىٌ رىۋاٍىتي[.  «قىَىْچىيىق تۇغذۇرسب، ئبىتٔ ئبٍيىقتىِ ئبضقبُ قوٍْي قۇرببّيىق قىيىڭالر.

 (.11/414"دائىَىٌ موٍىتېت پٔتىۋاىىرى") تۈگىذى.



 
 ئەقىدە كەلىمىسىنىڭ ماھىيىتى ۋە دااللىتى

2 

ّوٍۇرىۇق سوئبىْىڭ جبۋابىغب ٍۇراجىئٔت  -36755قۇرببّيىقْىڭ ضٔرتيىرى توغرىسىذىني     

 ۇُ. قىيىْس

 ھٍَٔىذىِ ٍبخطي بىيگۈچي ئبىالھ تبئبالدۇر.
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