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ئۆزىْي ئۆىتۈرۈۋاىغبُ ئبدەٍْىڭ ّبٍىسى 

 چۈغۈرىيەٍذۇ؟

 ئۆزىْي ئۆىتۈرۈۋاىغبُ ئبدەٍْىڭ ّبٍىسى چۈغۈرىيەٍذۇ؟

  ّوٍۇرىۇق ضوئبه-71654

 :ضوئبه

ئۆزىْي ئۆىتۈرۈۋاىغبُ ئبدەٍْىڭ ّبٍىسى چۈغۈرىيەٍذۇ؟ بۇ ھەقتە 

 .رّي ئۈٍىذ قىيىَىسچۈغەّچە بېرىػىڭال

 :جبۋاة

ببرىىق گۈزەه ٍبختبغالر ئبىەٍيەرّىڭ پەرۋەردىگبرى بوىغبُ ئبىالھقب 

 .خبضتۇر

بوىۇپ، بۇّذاق  ئۆزىْي ئۆىتۈرۈۋېيىع چوڭ گۇّبھالرّىڭ جۈٍيىطىذىِ
-قىيغبّالرّىڭ قبتتىق ئبزابيىْىذىغبّيىقي توغرىطىذا ّۇرغۇُ ئبٍەت

اقتىَۇ ئۇ مىػي ئىطالً ھەدىطيەر ببٍبُ قىيىْغبُ، ىېنىِ غۇّذ
ئبرىطىذىِ ئۆزىْي  دائىرىطىذىِ چىقىپ مەتَەٍذۇ، مىػىيەر

ئۆىتۈرىۋاىغبّالرّىڭ ّبٍىسىْي ئوقۇغْىڭ دۇرۇضيۇقىْي بىيذۈرىذىغبُ 
ئەھيي ۋە -بەزى ھەدىطيەر ببٍبُ قىيىْغبُ، ئەٍَب بەزى ئىيىٌ

ۋە  ببغقىالرّي بۇ قىيَىػتىِ چەميەظ  پەزىيەتيىل مىػىيەرّىڭ
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ئۈچۈُ، ئۆزىْي ئۆىتۈرۈۋاىغبُ مىػىيەرّىڭ ّبٍىسىْي چۈغۈرۈظ  توضۇظ
 .ٍبمي چۈغۈرٍەضيىل ھەققي ببر

! جببىر ئىبْي ضەٍرە رەزىَەىالھۇئەّھۇدىِ رىۋاٍەت قىيىْىذۇمي
پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالٍْىڭ ٍېْىغب ئوقَبّىڭ ئۇچي بىيەُ ئۆزىْي »

ضۇىۇىالھ ئۆىتۈرۈۋاىغبُ بىر مىػىْىڭ جەضىتي ئىيىپ مېيىْگەّذە رە
ٍۇضيىٌ رىۋاٍىتي ] .«ئەىەٍھىططبالً بۇ مىػىْىڭ ّبٍىسىْي ئوقۇٍىغبُ

 [.ّوٍۇرىۇق ھەدىص-849

ٍۇقىرىذىني : ئبىىَالرّىڭ قبرىػىچە: ئىَبً ّەۋەۋىٌ ٍۇّذاق دەٍذۇ
خۇددى  . ھەدىص ئۆزىْي ئۆىتۈرۋېيىػتىِ چەميەغْي ٍەقطەت قىيىذۇ

ّبٍىسىْي ئۆزى  پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالٍْىڭ قەرزى ببر مىػىْىڭ
ئوقۇٍبً، ضبھببىالرّي ئوقۇغقب بۇٍرىغىْىغب ئوخػبظ قەرزدارچىيىقتىِ 

 .قېچىػْي بىيذۈرىذۇ

ئىَبً ٍبىىل غەرىئەت قبّۇّي بىيەُ جبزا بىنىتىيىپ ئۆىتۈرۈىگەُ 
پۇجۇر ضەۋەبىذىِ ئۆىگەُ مىػىيەرّىڭ ّبٍىسىْي -ٍبمي پىطق

ىيەرّي چەميەظ ئوقۇغْي ٍبقتۇرٍبٍتتي، چۈّني بۇ غۇ خىيذىني مىػ
 [. 74\4غەرھي ٍۇضيىٌ ] .ئۈچۈّذۇر

ّبھبٍىتي مبتتب بىيىذىغبُ  ئۆزىْي: غەٍخۇه ئىطالً ئىبْي تەٍَىَەدىِ
ئىػبُ پىر ئۆز ضورۇّىذا ٍىالّْي مۆرۈپ قبىذى، ئۇّىڭ ٍۇرىتيىرىذىِ 
بەزىطي ٍىالّْي ئۆىتۈرٍەمچي بوىۇپ تەٍػەىگەّذە، ئىػبُ ئۇالرّي 

يەپ، مبراٍەت مۆرضىتىع ّىَىتي بىيەُ ٍىالّْي ئۆىتۈرۈغتىِ چەم
ئىػبّْي ٍىالُ چېقىپ ئۆىۈپ  دە، ّەتىجىذە-ٍىالّْي قوىي بىيەُ تۇتىذۇ

، بۇ مىػىْىڭ ّبٍىسى چۈغۈرىيەٍذۇ؟ دەپ ضورىغبّذا، ئۇ ٍۇّذاق ۇذىقبى
 :جبۋاپ بەرگەُ
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ببرىىق گۈزەه ٍبختبغالر ئبىەٍيەرّىڭ پەرۋەردىگبرى بوىغبُ ئبىالھقب 

 .خبضتۇر

ئوٍۇٍي خەىق ّبٍىسىْي ئوقىطىَۇ ئەٍَب ئىيىٌ ئىگىيىرى ۋە دىْي 
زىَبىىالر ئوقۇٍبضيىق مېرەك، پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالٍَۇ ئۆزىْي 
ئۆىتۈرۈۋاىغبُ، غەّىََەتنە خىَبّەت قىيغبُ مىػىْىڭ ّبٍىسىْي ئۆزى 
ئوقۇٍبضتىِ ببغقىالرّي ئوقۇغقب بۇٍرىغبُ، ضەٍرە ئىبْي جۇّذۇپ 

ئوغيۇڭ ئبخػبً تبٍبقْي بەك مۆپ : ۇغب ئبئىيىطىذىنىيەررەزىَەىالھۇئەّھ
ئەگەر ئوغيۇً غۇ : ٍەۋەتنەّيىنتىِ مېچىچە ئۇخيىَبىَىذى دېگەّذە، ئۇ

ھبىەتتە ئۆىۈپ مەتطە ئۇّىڭ ّبٍىسىْي ئوقۇٍبٍَەُ دېذى، چۈّني ئۇّىڭ 
ئۆىۈٍي تبٍبقْي مۆپ ٍېگەّيىنتىِ بوىذى، خۇددى ئۇ ئىػبَّۇ 

تۈرۈغتىِ چەميەپ، قوىىذا تۇتۇپ تۇردى، ھەتتب ببغقىالرّي ٍىالّْي ئۆى
ٍىالُ چىقىپ ئۆىۈپ مەتتي، ئىيىٌ ئىگىيىرى ۋە دىْي زىَبىىالر بۇّذاق 
مىػىْىڭ ّبٍىسىْي ئوقۇٍبضيىقي مېرەك، چۈّني ئۇ ئۆزىْي 

بەتيەرگە -05-02توً -3پەتىۋا مۇبرا ] .ئۆىتۈرىۋاىغبّغب ئوخػبظ
 [.ٍۇراجىئەت قىيىْطۇُ

غەّىَەتنە " :بْي تەٍَىَە ٍەّە ٍۇّذاق دەٍذۇغەٍخۇه ئىطالً ئى
خىَبّەت قىيغبُ، ئۆزىْي ئۆىتۈرۈۋاىغبُ ۋە قەرزدار مىػىْىڭ ّبٍىسىغب 
قبتْبغَىغبُ مىػي ٍبخػي ئىع قىيغبُ بوىىذۇ، چۈّني بۇ ئبرقىيىق 
ببغقىالرّىڭ غۇّذاق قىيىػىْىڭ ئبىذىْي ئبىىذۇ، ئەٍَب مۆرۈّۈغتە 

ەققىذە دۇئب قىيطب ئىنني ٍبخػي ئىػْي ّبٍىسىْي ئوقۇٍبً، ئۇالرّىڭ ھ
بۇّذاق قىيىع ئىننىْىڭ بىرىْي قىيَىغبّذىِ  .بىر قىيغبُ بوىىذۇ

 [. بەت-10ئىختىَبراتۇه ئىيَىََە  . ]"ٍبخػي

ئۆزىْي ئۆىتۈرۈۋاىغبُ مىػىْىڭ : غەٍخ ئىبْي ببز رەھىَەھۇىالھتىِ
الرّىڭ ئۇ :ّبٍىسى ئوقۇالٍذۇ؟ دەپ ضوراىغبّذا، ٍۇّذاق جبۋاة بەرگەُ
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ھۆمَي ببغقب چوڭ گۇّبھ ضبدىر قىيغۇچىالرغب ئوخػبظ بوىۇپ، بەزى 
ضۈّْي -ٍۇضۇىَبّالر ّبٍىسىْي ئوقۇپ قوٍطب بوىىذۇ، چۈّني ئۇالر ئەھيي

ئبىىَيىرىْىڭ مۆز قبرىػىذا ئىطالٍذىِ چىقىپ مەتَىگەُ دەپ 
 [.بەت-560توً  -53 ئىبْي ببز پەتىۋاالر توپيىَي] .ھېطببيىْىذۇ

ئۆزىْي ئۆىتۈرۈۋاىغبُ : ٍەّە ي ببز رەھىَەھۇىالھتىِغەٍخ ئىبْ
مىػىْي ٍۇٍۇپ، ّبٍىسىْي ئوقۇپ دەپْە قىيىَىسٍۇ دەپ ضوراىغبّذا، 

ئۇالر ٍۇٍۇپ، ّبٍىسى ئوقۇىۇپ ٍۇضۇىَبّالر : ٍۇّذاق دېگەُ
قەبرىطتبّيىقىغب دەپْە قىيىْىذۇ، ئۇ مىػي ئبضىٌ بوىطىَۇ ىېنىِ 

ۈۋېيىع مۇپۇرىۇق ئەٍەش بەىني مبپىر ئەٍەش، چۈّني ئۆزىْي ئۆىتۈر
 .چوڭ گۇّبھالردىْذۇر

ئىْطبُ ئۆزىْي ئۆىتۈرىۋاىطىَۇ، ٍۇٍۇپ، مېپەّيىْىپ، ّبٍىسى ئوقۇىىذۇ، 
ىېنىِ ببظ ئىَبً ٍبمي ئبالھىذە ّوپۇزىۇق مىػىيەرّىڭ ئۇالرّىڭ 

تەىەپ قىيىْىذۇ،  قىيَىػىْي ئىْنبر قىيىپ ّبٍىسىْي ئوقۇٍبضيىقي
، ئۇّىڭ ئۇ قىيَىػي خۇددى توغرا ئىػالردەك ئەگەر ئۇّذاق قىيَىغبّذا

ببظ ئىَبً، ٍبمي پبدىػبھ ٍبمي قبزى ٍبمي . تەضىر پەٍذا قىيىپ قوٍىذۇ
غەھەر ببغيىقي قبتبرىىقالرّىڭ بۇّذاق مىػىْىڭ ّبٍىسىغب 
قبتْبغَىغبّيىقي، ئۇ مىػىْىڭ قىيَىػىْىڭ خبتبىىقىْي ئېالُ 

 .ىذۇرقىيىػتىِ ئىببرەت بوىۇپ، بۇّذاق قىيىع ٍبخػ

بەت، پەتىۋا ئىطالٍىَە -500توً -53ئىبْي ببز پەتىۋاالر توپيىَي ]

 .ھەٍَىذىِ ٍبخػي بىيگۈچي جبّببي ئبىالھتۇر [.بەت-60توً -0

 

 


