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  قهبرىستانلىقتا مېيىت ئۈچۈن قۇرئان ئوقۇش ۋە نهزىر قىلىش

  نومۇرلۇق سوئال9979

  : سوئال

بىزنىڭ يۇرتىمىزدا مۇسىبهت ئىگىلىرىدىن بىرقىسىم كىشىلهر 

 ئوقۇيااليدىغان بهزى قارىالرنى قهبرىستانلىققا تهكلىپ قىلىپ قۇرئان

قۇرئان ئوقۇتىدۇ، ئۇالر بۇ ئوقۇلغان قۇرئاننىڭ ئۆلگۈچىگه پايدىسى بولىدۇ ۋە 

ئۇ كىشىگه رەھمهت قىلىنىدۇ دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ، بهزىلهر چوڭ ماتهم 

شۇ مۇراسىمى ئۇيۇشتۇرۇپ، ۋاپاتىنىڭ بىر يىللىقىنى خاتىرىلهيدۇ ۋە 

مۇناسىۋەت بىلهن خهتمه قۇرئان ئوقۇتىدۇ، ئىسالم دىندا بۇ ئىشنىڭ ھۆكمى 

قانداق؟ قهبرىستانلىقتا ۋە باشقا جايالردا ئوقۇلغان قۇرئاننىڭ ئۆلۈككه 

پايدىسى بوالمدۇ؟ ئۆلۈككه پايدىسى يېتىدىغان توغرا ئىشالر قايسى؟ بىزگه 

 زىيادە ساۋاپ ئاتا بۇنىڭ توغرىسىنى كۆرسىتىپ بهرسىله، ئالالھ سىلهرگه

  .قىلسۇن، بىزمۇ سىلهرگه كۆپ رەھمهت تهشهككۈر ئېيتىمىز

  : جاۋاپ

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھغا مهنسۇپتۇر

« :پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمدىن رىۋايهت قىلىنغان سهھىه ھهدىسته 

كىمكى بىزنىڭ ئىشىمىزدا يوق نهرسىنى پهيدا قىلسا، بۇ ئىش رەت 

 بۇ ھهدىستىن دىندا يوق بولغان ئىشنى كىم پهيدا قىلسا يهنى. »قىلىنىدۇ

بۇ ئىشنىڭ ئاقىۋىتى ۋە جىنايىتى شۇ كىشىگه قايتىدۇ دېگهن مهنا 

ئىپادىلهنگهنلىكتىن بۇ ئىش ئىسالم دىندا توغرا بولمىغان بىدئهت 

  .ئىشالرنىڭ جۈملىسىدىن
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قهبرىستانلىقتا قۇرئان ئوقۇيدىغان، ئۆلۈكنىڭ بىر يىللىقىنى 

رلهپ ماتهم مۇراسىمى ئۇيۇشتۇرىدىغان ئىشالر خاتى

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ۋە كىيىنكى توغرا يول تۇتقۇچى 

خهلىپىلهرنىڭ قىلغان ئىشلىرىدىن ئهمهس، بهلكى ئۇ بىدئهت ئىشالردىن، 

ياخشىلىقنىڭ ھهممىسى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا، كىيىنكى توغرا يول 

ڭ يولىغا ماڭغان كىشىلهرگه ئهگىشىش، تۇتقۇچى خهلىپىلهرگه ۋە ئۇالرنى

ئۇالرنىڭ قىلغان ئىشلىرىنى قىلىشتىن ئىبارەت، ئالالھ تائاالنىڭ بۇ 

ھهممىدىن ئىلگىرى ئىمان ئېيتقان «:سۆزىمۇ شۇ مهنانى ئىپادىلهيدۇ

مۇھاجىرالر ۋە ئهنسارالردىن، ياخشىلىق قىلىش بىلهن ئۇالرغا 

) كىچه ئۇالرنىڭ يولىدا ماڭغانالريهنى تابىئىنالر ۋە قىيامهت( ئهگهشكهنلهر

دىن ئالالھ رازى بولدى، ئۇالرمۇ ئالالھدىن مهمنۇن بولدى، ئالالھ ئۇالرغا 

ئاستىدىن ئۆستهڭلهر ئېقىپ تۇرىدىغان جهننهتلهرنى تهييارلىدى، ئۇالر 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق . »جهننهتته مهڭگۈ قالىدۇ، بۇ چوڭ بهختتۇر

 سۈننىتىمنى ۋە ئۆزى توغرا يولدا بولغۇچى ۋە سىلهر مىنىڭ« :دېگهن

باشقىالرنى توغرا يولغا باشلىغۇچى خهلىپىلهرنىڭ سۈننىتىنى چىڭ 

تۇتۇڭالر ۋە ئۇنىڭغا چىشىڭالرنى چىشلهپ تۇرۇپ ئهمهل قىلىڭالر، بىدئهت 

. »ئىشالردىن ھهزەر ئهيلهڭالر، ھهقىقهتهن ھهرقانداق بىدئهت ئازغۇنلۇقتۇر

: سساالم جۈمهخۇتبىلىرىنىڭ بىرىدە مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر ئهلهيهى

سۆزنىڭ ياخشىسى ئالالھنىڭ كىتابىدۇر، يولنىڭ ياخشىسى مۇھهممهد «

ئهلهيهىسساالمنىڭ تۇتقان يولىدۇر، ئىشالرنىڭ ئهڭ ئهسكى، ناچارلىرى 

ئهسلى يوق يېڭىدىن پهيدا بولغان ئىشالردۇر، دىندا ئهسلى يوق  دىندا 
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بۇ . »ئىشالرنىڭ ھهممىسى ئازغۇنلۇقتىن ئىبارەتتۇريېڭىدىن پهيدا بولغان 

  .توغرىدا سۆزلهنگهن ھهدىسلهر ناھايىتى كۆپ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆزىنىڭ سهھىه ھهدىسلىرىدە مۇسۇلمان 

« :ئۆلگهندىن كىيىن پايدىسى بولىدىغان ئىشالرنى سۆزلهپ مۇنداق دېدى

زۈلىدۇ، ئهمما ئۈچ ئىنسان ئۆلگهندىن كىيىن ئۇنىڭ ھهممه ئىشلىرى ئۈ

ئىنسان ھاياتلىقتا (سهدىقه جارىي، : تۈرلۈك ئهمىلى داۋاملىشىدۇ، بىرىنچى

ئالالھ رىزالىقىنى كۆزدە تۇتۇپ مۇسۇلمانالر مهنپهئهتلىنىدىغان ئىشالرنى 

قىلغان بولسا، ۋاپاتىدىن كىيىن ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن ئۇ ئىشالرنىڭ 

: ئىككىنچى) يىتىپ تۇرىدۇداۋاملىشىشى بىلهن مېيىتكىمۇ ساۋابى 

بۇ يهردە كۆزدە تۇتۇلىدىغىنى مۇسۇلمان شهرئى ( مهنپهئهتلىك ئېلىم،

سۇلمانالرغا مهنپهئهتلىك ئىلمى خىزمهت قىلغان ئىلىمالرنى ئۇگۇنۇپ، مۇ

بولسا، ۋە ياكى مۇسۇلمانالرنىڭ جهمئىيهت ئىسالھاتى ۋە ئىسالم 

ئۈممىتىنىڭ خهلقئارادىكى ئورنىنى ئۈستۈن قىلىدىغان يېڭىچه 

: ئۈچىنچى) بىلىملهرنىڭ بارلىققا كېلىشىگه سهۋەبچى بولغان بولسا

ئىسالم ئىدىيىسى ۋە ئهخالقى يهنى ( ئىنساپلىق پهرزەنت تهربىيىلهش،

ئانىسىنىڭ ھهققى قاتارلىقالرنى تونۇيدىغان -بىلهن ئالالھنىڭ ھهققى، ئاتا

  . ») سهۋىيه بىلهن پهرزەنت تهربىيىلهش-ئاڭ

! ئى ئالالھنىڭ ئهلچىسى« :بىر كىشى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن

ىرەر ياخشى ئانام ۋاپات بولغاندىن كېيىنمۇ ئۇالر ئۈچۈن قىلىدىغان ب-ئاتا 

 بار، -ھهئه: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى ئىش بارمۇ؟ دەپ سورىدى، 

ئۇالرنىڭ ھهققىدە دۇئا قىلىش، ناماز ئوقۇش، ئالالھدىن ئۇالرغا كهچۈرۈم 

تهلهپ قىلىش، ئۇالرنىڭ قىلغان ۋەسىيهتلىرىنى ئىجرا قىلىش، دوست 
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هننىڭ تهرىپىدىن بولغان بۇرادەرلىرىنى ئىززەت ئىكرام قىلىش، ئۇ ئىككىيل

   . »ئۇرۇق تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتىنى داۋامالشتۇرۇشتىن ئىبارەت

دېگهندىن ئۇالرنىڭ " ئۇالرنىڭ قىلغان ۋەسىيهتلىرىنى ئىجرا قىلىش"

شهرىئهتكه مۇۋاپىق كىلىدىغان تاپشۇرۇقلىرى بولسا ئورۇنداش ئهمهلگه 

  .ئاشۇرۇش كۆزدە تۇتۇلىدۇ

ه قىلىش، كهچۈرۈم تهلهپ قىلىپ دۇئا قىلىش، ئاتا ئانىسى ئۈچۈن سهدىق

ئۆمرە قىلىشمۇ ئۇالر ئۈچۈن قىلىنغان -شارائىتى يار بهرسه ئۇالر ئۈچۈن ھهج 

ئهلالمه شهيخ ئابدۇلئهزىز ئىبنى ئابدۇلالھ . ياخشىلىقنىڭ جۈملىسىدىندۇر

  بهتتىن ئىلىندى-319   توم-9ئىبنى بازنىڭ پهتىۋاالر توپلىمىنىڭ 

اندا ئۆلۈك بېشىدا قۇرئان تامام قىلدۇرۇش، ئاتالمىش دېمهك؛ قهبرىست(

موللىالر ۋە يوقسۇلالرغا قهبرە بېشىدا پۇل تارقىتىش، مېيىتقا ساۋابى 

يېتىدۇ دېگهن ئاساسسىز كۆز قاراش بىلهن، مۇسىبهت ئىگىلىرىنىڭ 

ھالىغا قارىماستىن بهزى بىر ئالدىپهش نانتاپاالرنىڭ قىستىشى ياكى سهت 

رى، ئانىلىرى كېچىك كىشىلهر ئهمهسمىدى، ئاخۇنۇمالرنىڭ تۇرىدۇ، دادىلى

دىگهندەك قېلىپلىشىپ كهتكهن ...ئالدىدا پۇل قويمىساق سهت تۇرىدۇ

تىرىلىپ -سهپسهتهلهرنىڭ قۇربانىغا ئايالنغان مۇسىبهت ئىگىلىرى، ئۆلهپ

تاپقان پۇللىرىنى ئاتالمىش ساۋاپ ئۈچۈن بېغىشالشقا مهجبۇر 

-ىيان تارتقان بولسا، ئۇنىڭغا قوشۇپ پۇلئۆلگۈچىنى بىر ز.بولدى

مهنتىقىگه ئۇيغۇن - شهرىئهتكه، نه ئهقىل -ماللىرىدىنمۇ ۋاقىتسىز نه دىن

. كهلمهيدىغان ئىشالرنى ئوتتۇرىغا ئىلىپ چىقىپ بازار تاپقۇزۇشقا تىرىشتى

قىشالقلىرىدا تا بۈگۈنگه قهدەر -شۇنداقال دىيارىمىزنىڭ بهزى بىر يېزا

يهتته كۈن، قىرىق كۈن، بىر يىل بولغاندا،  ۋاتقان داۋاملىشىپ كېلى
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مېيىتنىڭ پهرزەنتلىرى يهنىالم نهزىر قىلىش دىنىمىزدىن، ئۆلۈككه ساۋاپ 

بولىدۇ، نهزىر قىلمىسا مېيت خاتىرجهم ياتالمايدۇ، نهزىر قىلمىسا 

خوشنىالر نېمه دەپ -پىلىش، خۇلۇم-جهمئىيهتته سهت تۇرىدۇ، تونۇش

بهزى بىر پوپ موللىالر ۋە سوپى ئىشانالرنىڭ شهرىئهتكه دىگهندەك ... قالىدۇ

ئاساسلىنىپ ئهمهس، بهلكى ئۆز خاھىشى بىلهن ئوتتۇرىغا چىقارغان زاڭ 

توال -ئاز.پهتىۋالىرىنىڭ قۇربانىغا ئايلىنىپ كېتىۋاتقانالرمۇ ئانچه ئاز ئهمهس

قوۋۇرغىسىنىڭ مېيى بارالرغۇ جاھىللىقتىن شهرىئهت بىلهن 

نهزىر قىلسا ئۆلۈككه ! هزىرە قىلسۇن، يوقسۇل بىچارىلهرچۇ؟ھېسابالشماي ن

ساۋابى يېتىدۇ، قىلمىسا مېيتكه ۋە مۇسىبهت ئىگىلىرىگه ياخشى بولمايدۇ 

ئادەتكه ئايلىنىپ كهتكهن دىيارىمىزدا، يوقسۇلالر نهزىرە -دېيىش ئۆرپ

 يوقىنى سېتىپ ياكى قهرز قىلىپ يۇرۇپ قورسىقى -قىلىش ئۈچۈن بار

زىياپهت بېرىپ، باتىل پهتىۋاچىالرنىڭ ھاڭدەك تويماس ئېغىزىغا توقالرغا 

دىنىمىزدا ھىچ قاچان ئۆلگهن كىشىنىڭ ئارقىسىدىن . شورىلىپ تۇگهيدۇ

دۇنيانى سورىۋىتىشكه بۇيرۇلمايدۇ، بهلكى، شهرىئهتته -مىراسخورالر مال

  . كۆرسىتىلگهن ساغالم يول بىلهن ئېهسان قىلىشقا رىغبهتلهندۈرىدۇ

 - ىيىتى يار بهرسه نهزىرە قىلىشنىڭ ئورنىغا، يوقسۇل، يىتىمئىمكان

خوتۇنالرنىڭ ئهھۋالىدىن خهۋەر ئىلىش، ئويلىنىش -يېسىر، تۇل

يىگىتلهرنىڭ تۇرمۇش قۇرۇشىغا ياردەم -ئىمكانىيىتى بولمىغان قىز

قىلىش، ئۇندىن باشقا دىندا ئهسلى بار ياخشى ئهمهللهرنى قىلىپ ساۋابىنى 

نهزىرە . قاتارلىق ئىشالر شهرىئىتىمىزدە يولغا قويۇلغانمېيتكه بېغىشالش 

ئانىغا ئېهسان قىلىش دىنىمىزنىڭ پىرىنسىپلىرىدا -قىلىش، ئاتا

كىمىكى . كۆرسۇتۇلمىگهن ئىكهن، ئۇنىڭغا خاتىمه بېرىشىمىز الزىم
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جهمئىيهتته بىر بىدئهتنىڭ يوقىلىشىغا ھهسسه قوشۇدىكهن، بىر 

ئاخىرەتته -په قوشقان بولۇپ، ئۇ دۇنياسۈننهتنىڭ ئهھيا بولىشىغا تۆھ

ئالالھدىن ھهممىمىزنى توغرا يولغا . ئالالھنىڭ مهرھىمىتىگه ئېرىشىدۇ

  )- مۇھهررىر-.يېتهكلىشىنى سورايمهن

 
  

  

 
  

  

  

  


