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ناماز ئوقۇيدۇ، روزا تۇتىدۇ، كېچىلىرى ئىبادەت قىلىدۇ ئهمما 
  خوشنىلىرىغا ۋە ئايالىغا يامانلىق قىلىدۇ

  
  

 نومۇرلۇق سوئال107873 

  :سوئال

ئۇخلىماي ئىبادەت  بهش ناماز مهسجىدته ئوقۇيدىغان، كېچىسى  

قىلىدىغان، پهرز روزىدىن باشقا ھهر ھهپتىنىڭ پهيشهنبه ۋە دۈشهنبه 

 كۈنلىرى -15 -14 -13كۈنلىرى نهپله روزا تۇتىدىغان، ھهر ئاينىڭ 

هخالقلىق بولماي سۈننهتكه ئهگىشىپ روزا تۇتىدىغان، لېكىن ئايالىغا ئ

ھهمىشه ئۇرۇشىدىغان، خوشنىلىرىغا ۋە يېقىنلىرىغا يامان مۇئامىله 

  قىلىدىغان ئادەم توغرۇلۇق نېمه دەيسىز؟

  : جاۋاب

گۈزەل ئهخالق پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ 

كىشىلهردە ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئهۋەتىلىشىدىكى ئهڭ چوڭ غايىلهرنى 

ئالال تائاال مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى كىشىلهرنىڭ ئوتتۇرىسىدا . ربىرىدۇ

ئالالھ . ھهق دىننى، ئادالهتلىك ھاياتلىقنى بهرپا قىلىش ئۈچۈن ئهۋەتكهن

زېمىن ئهھلىگه نهزەر تاشالپ شېرىك، جاھالهت ۋە يامان ئهخالق ئۈستىدە 

ن مۇستهسنا بولغانالرنى جازالىدى، پهقهت بىر تۈركۈم ئهھلى كىتاب بۇنىڭدى

  .ئىدى
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ئۆزىنىڭ پهيغهمبهر بولۇپ ئهۋەتىلىشىدىكى  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

  مهن پهقهت گۈزەل ئهخالقالرنى تولۇقالش « :بۇ چوڭ غايىنى ئىپادىلهپ

  

، شهيخ ئهلبانى ھهسهن 2/318ئهھمهد رىۋايىتى .( دېگهن»ئۈچۈنال ئهۋەتىلدىم

دېگهن سۆز پۈتۈن » تپهقه« : بۇ ھهدىستىكى) دەپ باھالىغان ھهدىس

ساماۋىي دىنالردا كهلگهن ئهقىدە ۋە شهرىئهتلهردىن مهقسهت پهقهت شۇ 

گۈزەل ئهخالقنى بهرپا قىلىشتىن ئىبارەت بىرال غايىنى مهقسهت 

  . قىلغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ

شۈبهىسىزكى، ھازىرقى مۇسۇلمانالرنىڭ ئهڭ چوڭ مۇشكىلىسى 

بهزى كىشىلهر . ن ئايرىپ قويۇشتۇر بىرىدى-ئىبادەت بىلهن ئهخالقنى بىر 

بۇ خۇددى . ئۈچۈن ئىبادەتلهرنى ئورۇنالش رەسمىيهتكه ئايلىنىپ قالغان

ئادەت ياكى نهپسكه ۋە قهلبكه بولغان تهسىرى بىلهن ھېسابالشمايال 

ناماز، روزا، زاكات ۋە . قىلىنىدىغان ئىبادەت شهكلىگه ئايلىنىپ قالغان

ىڭ ئاساسلىق غايىسى نهپسلهرنى ھهجدىن ئىبارەت چوڭ ئىبادەتلهرن

پاكالش، ئهخالقنى يېتىلدۈرۈش بولسىمۇ، كۆپ كىشىلهر بۇنىڭ تهسىرىنى 

ناماز ھهقىقهتهن «  ئالالھ ناماز ھهققىدە -ناماز : مهسىلهن. كۆرەلمىگهن

 - 45ئهنكهبۇت سۈرىسى .(دەيدۇ» قهبىه ئىشالردىن گۇناھالردىن توسىدۇ

  )ئايهت

پاالنى ! يارەسۇلهلالھ« بىر ئادەم : ىلىنىدۇكىئهبۇ ھۇرەيرەدىن رىۋايهت ق

ئايالنىڭ نامازنى كۆپ ئوقۇيدىغانلىقى، روزىنى كۆپ تۇتىدىغانلىقى ۋە 

ئهمما خوشنىلىرىغا تىلى . سهدىقىنى كۆپ بېرىدىغانلىقى سۆزلىنىدۇ

ئۇ دۇزاخقا «:دېگهندە، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم» بىلهن ئازار بېرىدۇ
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پاالنى ! يارەسۇلهلالھ« ئاندىن يهنه ئۇ ئادەم . دەپ جاۋاب بهرگهن»كىرىدۇ

  ئايالنىڭ نامازنى ئاز ئوقۇيدىغانلىقى، روزىنى ئاز تۇتىدىغانلىقى ۋە سهدىقىنى 

  

دېگهندە، »لېكىن خوشنىلىرىغا ئازار بهرمهيدۇ. ئاز بېرىدىغانلىقى سۆزلىنىدۇ

ئىمام ئهھمهد .(گهندې»ئۇ جهننهتكه كىرىدۇ« :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ناملىق ئهسىرىنىڭ » ئهتتهرغىب ۋەتتهرھىب«، مۇنزىرى 2/440مۇسنهدى

بېتىدە سهھىه دېگهن، ئهلبانىمۇ سهھىه ھهدىسالر توپلىمىنىڭ -3/331

  ). بېتىدە سهھىه دېگهن-190

پهيغهمبهر . روزىنىڭ پهرز قىلىنىشىدىكى سهۋەبمۇ شۇدۇر

ېۋىسى ئىكهنلىكىنى بايان ئهلهيهىسساالم گۈزەل ئهخالقنىڭ روىنىڭ م

دەرگاھىدا  بۇ مېۋىنى ھاسىل قىاللمىغان ئادەم روزىسى ئالالھنىڭ . قىلغان

ئهبۇ ھۇرەيرەدىن رىۋايهت قىلىنغان بىر ھهدىسته پهيغهمبهر . پايدىسىزدۇر

روزا تۇتۇپ يالغان سۆزنى ۋە يالغان بىلهن ئىش قىلىشنى « :ئهلهيهىسساالم

ى ئاچ قويۇپ، ئۇسسۇزلىق تارتقىنىغا تاشلىمىغان كىشىنىڭ قورسىقىن

  ).1903بۇخارى رىۋايىتى . (دەپ كۆرسهتكهن»ئالالھنىڭ ھاجىتى يوق

. زاكاتمۇ نهپسنى بېخىللىقنىڭ كىرلىرىدىن پاكالش ئۈچۈن بۇيرۇلغان

ئۇالرنى پاكالش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ماللىرىدىن زاكات « :ئالالھ مۇنداق دەيدۇ

  ). ئايهت-103هۋبه سۈرىسى ت( »ھېسابىدا بىر قىسمىنى ئالغىن

ئالالھ تائاال . بهشىنچى پهرز ھهجمۇ شۇ مهقسهت بىلهن بۇيرۇلغان

بۇ ئايالردا ھهج قىلغان ئادەم ئۈچۈن . ھهج مهلۇم ئايالردۇر« :مۇنداق دەيدۇ

بهقهرە ( » جىنسىي ئاالقه قىلىش، گۇناھ ئىشلهش، جېدەل قىلىش يوق

  ). ئايهت-197سۈرىسى 
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ىن گۈزەل ئهخالقنىڭ ئىسالم شهرىئىتىدىكى قۇرئان ۋە ھهدىسلهرد

  ئىبنى . يۇقىرى ئورنىنى سۆزلهشكه داۋام قىلسا سۆزىمىز ئۇزاپ كېتىدۇ

  

 - 307 توم -2ناملىق ئهسىرىنىڭ » مهدارىج ئهسسالىكىين« قهييىم 

ئهخالقتا سىزدىن ئېشىپ . دىننىڭ ھهممىسى گۈزەل ئهخالقتۇر« بېتىدە 

دەپ مهخسۇس بىر باپتا »كهن بولىدۇكهتكهن كىشى دىندىمۇ ئېشىپ كهت

  . توختالغان

قىسقىسى، گۈزەل ئهخالقنىڭ ئىسالم شهرىئىتىنىڭ ئهڭ چوڭ 

بىرى ئىكهنلىكىنى بىلىش بىز ئۈچۈن  ئاساسلىرىدىن ۋە غايىلىرىدىن 

بۇ گۈزەل ئهخالقنىڭ نهقهدەر مۇھىملىقى ۋە ئۇنىڭغا رىئايه . يېتهرلىكتۇر

ئالالھقا . ۈن ئوپئوچۇق دەلىلدۇرقىلىشنىڭ نهقهدەر زۆرۈرلىكى ئۈچ

ئايالىغا ۋە . ئىشهنگهن ھهر بىر مۇسۇلمان بۇنىڭغا ئهھمىيهت بېرىشى الزىم

. خوشنلىرىغا ئهزىيهت يهتكۈزىدىغان بۇ كىشىدىن ئىبرەت ئېلىشىڭالر الزىم

. بهلكى ئۇنىڭغا غهزەب قىلىدۇ. ئالالھ ئۇنىڭ قىلغانلىرىدىن رازى ئهمهستۇر

ەتلىرىنىڭ پايدىسى قېنى؟ نېمه ئۈچۈن ئۇنىڭ ئۇنىڭ قىلغان ئىباد

  قهلبىگه تهسىر كۆرسىتهلمىدى؟

ئۇنىڭ ئىبادەتكه ھېرىسلىقى . ئۇنىڭغا ياخشى نهسىههت قىلىش كېرەك

ناملىق » مۇسنهد«ئىمام ئهھمهد . نهق ياخشىلىقنىڭ ئۇرۇغىدۇر

 بېتىدە، ئهبۇ ھۇرەيرەدىن رىۋايهت قىلىنغان -447 توم -2ئهسىرىنىڭ 

، بىر ئادەم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ، پاالنى ھهدىسته

كۈندۈزى ئوغۇرلۇق قىلىدۇ، دېگهندە، پهيغهمبهر . كېچىسى ناماز ئوقۇيدۇ

. دېگهن»ئۇنىڭ دېگهنلىرى ئۇنى ئوغۇرلۇقتىن توسىدۇ« :ئهلهيهىسساالم
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. ھهيسهمىي بۇ ھهدىسنى رىۋايهت قىلغانالرنىڭ راستچىللىقىنمى ئېيتقان(

 .ۇئهيب ۋە باشقىالر سهنهدىنىڭ دۇرۇسلىقىنى سۆزلىگهنش


