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 خبّىَالر چېچىْي ٍۆگەغنە بۇٍرۇىىذۇ؟-ّېَە ئۇچۇُ قىس

 

 ّوٍۇرىۇق ضوئبه-4466

 :ضوئبه

خبّىَالر چېچىْي ٍۆگەٍذۇ؟ چبچْي ٍۆگەغْىڭ ّېَە -ّېَە ئۇچۇُ قىس

پبٍذىطي ببر؟ ئەگەر ئبٍبىالر چېچىْي ٍۆگىَىطىچۇ؟ بۇ ھەقتە چۈغەّچە 

 .بېرىػىڭالرّي ئۈٍىذ قىيىَەُ

 :جبۋاپ

 .ئبىالھقب بوىطۇُ  ضبّبالر-ببرىىق ھەٍذۇ

ئبٍبىالرّىڭ چېچىْي ٍۆگىػي ئبىالھْىڭ ئەٍرى بوىۇپ، ئبىالھْىڭ 

ضۆزىگە خىالپيىق ۋە ئەٍرىگە ئبضىَيىق قىيىع، ٍۇضيىَە ئبٍبىالر ئۇچۇُ 

ئبىالھ تبئبالّىڭ ئبٍبىالرغب ھىجببْي پەرز قىيىػي ّبھبٍتي . دۇرۇش بوىَبٍذۇ

ھۆرٍىتي، -ٍبىالرّىڭ ئىسزەتئب. مبتتب بىر ھېنَەتْي ئۆز ئىچىگە ئبىىذۇ

غەرىپىْي ئىْطبّىٌ بۆرىيەرّىڭ ٍەززىيىل بىر ىوقَب -ئىپپىتي ۋە غبُ

 .غىساضىغب ئبٍيىْىپ قىيىػىذىِ ٍۇھبپىسەت قىيىع ئۇچۇّذۇر

بۇ ئىالھي ھېنَەت ئوچۇق ٍۇرگەُ ئبٍبىالردا ٍوق بوىۇپ، ئۇالر غەٍتبّي 

رىيىْىػنە بۆرىيەرّي ئۆز ئبغسى بىيەُ خبىىغبّچە ئۆزىذىِ بەھ

 .چبقىرغبّيىق بوىىذۇ

بۇّذاق »: ئبىالھ تبئبالّىڭ بۇ ضۆزىىرى بۇّىڭ راضتيىقىْي ئىطپبتالٍذۇ

ئەڭ ئوڭبً ( ھۈر ئبٍبىالر ئىنەّيىني)ئۇالرّىڭ ( ٍەّي ھىجببالّغبّذا)قىيغبّذا 
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ئبٍەتْىڭ -95ضۈرە ئەھساة ]« .دە، ببغقىالر ئۇالرغب چېقىيَبٍذۇ-توّۇىىذۇ

 [.ىطَيتەرجىَىطىْىڭ بىر ق

پبجىرالر ئۇالرّىڭ ئۆزىْىڭ ئوۋ -خبّىَالر ھىجببالّطب پبضىق-ئەگەر قىس

ئۇالرّي بوىطب ئبىالھ ئۆز ھىَبٍىطىگە ئبىىذۇ . ّىػبّي ئەٍەضيىنىْي بىيىذۇ

 .ۋە ٍبخػىيىققب ٍېتەميەٍذۇ

ٍبىىڭبچ ٍۇرگەُ ئبٍبىالر ئبىالھ ۋە ئبىالھْىڭ رەضۇىي -ھىجببطىس ۋە ٍىرىٌ

-قبتتىق ئبزابقب دۇچبر بوىىذىغبّيىقي توغرىطىذا ئبٍەتتەرىپىذىِ ّبھبٍتي 

بۇ ھەقتە ئەبۇ ھۇرەٍرە . ھەدىطيەرّىڭ مەىگەّيىنىْي بىيىػي مېرەك

رەزىَەىالھۇ ئەّھۇ پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىططبالٍذىِ رىۋاٍەت قىيىپ ٍۇّذاق 

ٍەُ تېخي مۆرۈپ ببقَىغبُ دوزاخ ئەھيىذىِ بوىۇپ مېتىذىغبُ »: دەٍذۇ

قوىيىرىذا مبىىْىڭ قۇٍرۇقىذەك قبٍچىالرّي : دەً ببر، بىرىئىنني تۈرىۈك ئب

مىَىٌ مىَگەُ : تۇتۇۋېيىپ مىػيەرّي ئۇرىذىغبُ ئبدەٍيەر، ٍەّە بىرى

ٍەّي مىَىَْىڭ ئبضتىذىِ بەدەّيىرى مۆرۈّۈپ )ىېنىِ ٍبىىڭبچ ئبٍبىالر 

، ٍوه ٍۈرگەّذە ببغقىالرّي جەىىپ قىيىع ئۈچۈُ ّورٍبىطىس (تۇرىذىغبّالر

، چبچيىرىْي (ٍەّي ئىپپەت ۋە ھبٍبّي الزىٌ تۇتَبٍذىغبّالر)غبُ ٍبڭىذى

چوققىطىغب تۆگىْىڭ ىومىطىذەك قىيىپ تۈگۈۋاىغبّالردىِ ئىببرەت 

-ھەتتب جەّْەتْىڭ پۇرىقي غۇّچىيىل. ئبٍبىالر جەّْەتنە مىرٍەٍذۇ

غۇّچىيىل ٍىراق جبٍالردىِ ھېذىىْىغبُ تۇرۇقيۇق ئۇالر جەّْەتْىڭ 

 [.ّوٍۇرىۇق ھەدىص-4242ٍۇضيىٌ رىۋاٍىتي ]« .بىَبٍذۇپۇرىقىْىَۇ پۇرىَ

خبّىَالر ببرىىق ئىػيىرىذا غەرىئەتْىڭ ھۆمَىگە -ٍۇضيىَە قىس

ئۇٍغۇُ ٍبغىػي، ئبىالھ تبئبالّىڭ ئبٍبىالر ئۇضتىگە ٍۈميىگەُ 
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ٍەضئۇىىَەتيەردە ئۆزى ۋە ئبئىيىطي، جەٍئىَىتي قبتبرىىقالرغب ٍبخػىيىق 

 .بىيىػي مېرەك ضبئبدەت ببرىىقىْي-ۋە بەخت

غۇّىطي ئېْىقني ئبٍبىالرّىڭ چېچىْي ئوچۇق قوٍۇغي، ئەرىەر ئۇچۇُ 

پىتْە بوىۇپ، بەزى قبرا ّىَەت تبٍبخورالرّىڭ چەميەّگەُ ئىػالرّي 

پبضبت، -ئىطالً بوىطب پىتْە. قىيىػىْي مەىتۈرۈپ چىقىرىذۇ

پبمىس -تبجبۋۇزچىيىق ۋە غەٍتبّي غەھۋەتيەرّىڭ تەضىرىذىِ خبىي پبك

خبّىَالرّىڭ -غۇّىڭ ئۇچۇُ قىس. ٍئىَەتْىڭ ٍەۋجۇتيىقىْي خبالٍذۇجە

چبچيىرىْىڭ ئوچۇق تۇرۇغي، پىتْىگە ضەۋەپ بوىۇپ، ٍبٍبُ غەرەزىىنيەر 

 .ئۇچۇُ ٍوه ئىچىپ بېرىذۇ

غۇّي تەمىتيەپ ئۆتىَىسمي؛ ئىطالً بوىطب ئبىالھقب توىۇق بوٍطۇّۇظ 

تْي بىيَىطىَۇ، بوىۇپ، ٍۆٍىِ ئبىالھْىڭ ئەٍرىگە ئۇّىڭذىني ھېنَە

چۈّني . ھەٍذە ئەقيي قبّبئەت ھبضىو قىيَىطىَۇ ئىجرا قىيىػي الزىٌ

ئبىالھقب ئىتبئەت قىيىع، بوٍطۇّۇظ، ئبىالھْىڭ بۇٍرۇغىْىْي ھەرقبّذاق 

ئىببدەت ئىتبئەت ۋە . غەخطي ٍەّپەئەتْىڭ ئۇضتىگە قوٍۇظ مېرەك

 .بوٍطۇّۇظ ئۇضتىگە قۇرۇىغبّذۇر

دىِ ھەقىقەتْي ھەق مۆرضىتىپ بېرىػي ۋە ئبىالھ ضۇبھبّەھۇ ۋەتەئبال

مۆرضىتىپ بېرىػي ۋە ئۇّىڭذىِ  ئۇّىڭغب ئەگىػىػىَىسّي، ببتىيْي ببتىو

 .ئۆزىَىسّي تبرتىػىَىسّي ّېطىپ قىيىػىْي تىيەٍَىس

 .ھەٍَىْىڭ توغرىطىْي بىيگۈچي جبّببي ئبىالھتۇر

 
  

 

 


