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 كىرست بەلگىلىرىنىڭ چەكلەنگەن شەكىللىرى

 

 نومۇرلۇق سوئال – 171121    

 : وئالس    

ئال سورىماقچى، ئۇنىڭ شەكىللىرى قانداق وسمەن كىرست بەلگىلىرى توغرىسىدا     

سابلىنامدۇ؟ بۇ بولىدۇ؟ قوشۇش ۋە كۆپەيتىش بەلگىلىرىمۇ كىرىست بەلگىسى ھې

قېرىنداشلىرىمغا قېيىن بولدى، بۇنىڭغا يېتەرلىك  ەندىن باشقا بەزىئىش ماڭا ۋە م

 بۇ ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن.جاۋاپ تاپالمىدۇق؟. 

 ۋاپ: جا    

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر.    

ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، ئۇنىڭ 

 نىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.غا ئالالھ تائاالىرىساھابىل

رغا نەقىش قىلىپ ئويۇش كېچەك ۋە تامال-، ئۇنى سېتىش، كىيىمياساشرىست ك     

قاتارلىق ئىشالرنىڭ ھەممىسى مۇسۇلمان ئۈچۈن قىلىش چەكلەنگەن ئىشالردىن 

قىلىش ياكى قىلغۇچىالرغا ياردەم بېرىش توغرا بولمايدۇ، بەلكى بولۇپ، ئۇنى ئۆزى 

ئىالھىي سىمۋۇل دا لىرىئۆز دىن غەيرى مۇسۇلمانالرنىڭ، ئالالھ تائاالدىن قورقۇپ

   ساقلىنىش كېرەك. ىدىن قىلغان بەلگىلىر

"كىرىست  ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:شەيخۇل      

 گە، ئۇنىڭ تىجارىتىنى قىلىشياساپ بېرىش ھەقسىزلىك ياكى بەلگىلىرىنى ھەق

 .سېتىشمۇ توغرا بولمايدۇئۇنى شۇنىڭدەك بۇت ياساش ۋە  .توغرا بولمايدۇ

ئالالھ تائاال  ھاراق » ھەدىستە: ھيان قىلىنغان سەھىپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمدىن با

چوشقا ۋە بۇتالرنى  ،، ئۆزى ئۆلۈپ قالغان مالنىڭ گۆشىنى سېتىشتىننسېتىشنى

"پىقھى  بەت،-141توم  -77 "پەتىۋاالر توپلىمى"] دېگەن". «،سېتىشتىن چەكلىگەن

 . [بەتكە قارالسۇن-44-44توم - 17توپالملىرى"

ماكاننىڭ ۋە -نىڭ تۈرلۈك شەكىللىرى بولىدۇ، زامانئىككىنچى: كىرىست    

خرىستىئانالر جامائەتلىرىنىڭ ئۆزگىرىشى بىلەن ئۇنىڭ شەكىللىرىمۇ ئۆزگىرىدۇ، 
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 :نىشنى زىيارەت قىلىڭن بۇ ئۇلىئۇنىڭ تۈرلۈك شەكىللىرىنى بىلىش ئۈچۈ

http://en.wikipedia.org/wiki/Cross 

ە شەكىللەرنى سىزىش ۋە ئېسىش توغرىسىدا كىرىست بەلگىلىرىدىن مۇشۇ تۈر ۋ      

 بىزگە ئاشكارا بولغان ھۆكۈملەر تۆۋەندىكىچە:

 ىلغان ياكى ياسالغانكىرىست دەپ سىز ە سىزىلىش ياكى ياسىلىشتابىر نەرس- 1   

بولسا، مۇسۇلماننىڭ ئۇنى كۆتۈرۈشى، كىيىشى، سېتىۋېلىشى، سېتىشى  ۋە سېزىشى 

نكى كىرىستنى سېزىش ۋە كىيىشنىڭ توغرا بولمايدۇ، چۈياكى ياسىشى 

چەكلەنگەنلىكىدىكى سەۋەپ بولسا، خىرىستىئانالرغا ئوخشاپ قىلىشتىن، ئۇالرنىڭ 

يىراق بولۇشتىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ  راۋاجالندۇرۇشتىنىل دىنى شۇئارلىرىنى بات

نى ئۆز ت بەلگىلىرىنىڭ ھەممە شەكىللىرىسەۋەپ خرىستىئانالر بىلىدىغان كىرىس

ھەممىسى ئۇالر مەقسەت قىلغان  مەزكۇر بەلگىلەرنىڭچۈنكى الىدۇ. ئىچىگە ئ

 . ئوتتۇرىغا چىقىرىلغاندۇرنەرسىنى ئىپادىلەش ۋە ئۇلۇغالش ئۈچۈن 

دىغان بەزى ياكى ئائىلىدە ئىشلىتى ەشەمما مەلۇم نەرسىلەرنى كەشتىلئ-7    

ىست ئۇنىڭدىكى بەزى شەكىللەر كىراش جەريانىدا ئادەتتىكى شەكىللەرنى ياس

 بەلگىسىگە ئوخشاپ قالغان بولسا، بۇنىڭغا قارايمىز:

ئۇ نەرسىگە تۇنجى قېتىم قارىغان كىشى  ئۇنى ھازىرقى دەۋرىدە كۆپلىگەن -ئا   

چېركاۋالردا ۋە كۆپچىلىك خرىستىئانالرنىڭ قارىشىدا كىرىست دەپ قارالغان 

ۇنىڭ بىرسى تۈز نەرسىنىڭ رەسىمى بولسا، ئۇ ئىككى تۈز سىزىقتىن ئىبارەت بولۇپ، ئ

توغرا شەكىلدە قويۇلغىنى تۈز شەكىلدە  نە بىرسى توغرا شەكىلدە قويۇلغانيە

قويۇلغىنى بىلەن كېسىشكەن، تۈز شەكىلدىكىنىڭ ئۈستى تەرىپى قىسقا، تۆۋەن 

تەرىپى ئۇزۇن بولسا بۇ ئۇزۇن زامانالردىن بىرى خرىستىئانالر پەيدا قىلغان كىرىست 

بولۇپ، بۇ ئۇالر ئۆلتۈرۈشنى مەقسەت قىلغان ئادەمنى بەلگىسىنىڭ مەشھۇر شەكلى 

نجى نەزەر سالغۇچىغا ۈان ياغاچنىڭ شەكلىدىن ئېلىنغان، ئۇ شەكىلگە تئاسىدىغ

شەكىلنى بۇزۇپ، يوق ۋاقىتتا مەزكۇر ، ئۇ كىرىست بەلگىسى تۇيغۇسىنى بەرسە

 .ىدۇقىلىۋېتىشى ياكى ئۇنى ئۆزگەرتىپ كىرىست شەكلىدىن چېقىرۋىتىش زۆرۈر بول

قىلىنغان نىڭ بۇ مەىسلىگە تۇتقان پوزىتسىيەسى بايان پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم

ئائىلىدە كىرىست بەلگىسىگە ئوخشايدىغان نەرسە بولسا ئۇنى » ھەدىستە:

 دېيىلگەن.  «،بۇزۇۋېتەتتى
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بولمىسا، ئۇ  ئوچۇق نامايەنئەمما كىرىست بەلگىسىنىڭ شەكلى ئىكەنلىكى -ب   

ستىن كەشتىدىن پەيدا بولغان ياكى ئىنجىنىرنىڭ قۇرۇلۇش پەقەت مەقسەت قىلما

شمىلەر بولسا، ياكى مەلۇم ماتېماتىكا سىكىالھىيىلىشىدىن ھاسىل بولغان گۈزەل، 

بەلگىلىرى ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان ھېساب ئىلمىدىكى قوشۇش ۋە كۆپەيتىش 

ىۋېتىش بەلگىلىرىگە ئوخشاش بولسا بۇنداق ھالەتتە ئۇنى بۇزۇۋېتىش ۋە يوق قېل

سەۋەپ يوق بولغاندىن كېيىن ئۇنى ياساش ۋە ئۇ ئۆز ئېچىگە -كېرەك بولمايدۇ، ئىللەت

پ بولسا سەۋە-ئالغان نەرسىلەرنى سېتىش دۇرۇس بولىدۇ، بۇنىڭدىكى ئىللەت

كاپىرالرغا ئوخشاپ قىلىش ۋە ئۇالرنىڭ بەلگىلىرىنى ئۇلۇغالش بولۇپ، بۇ ھالەتتە 

كىرىست بەلگىسى بەك ئىنچىكە بولغانلىقتىن  ئۇنى مۇالھىزە قىلىپ، 

 ئىپادىلىمىسە بىلگىلى بولمايدۇ. 

 مۇنداق دەيدۇ:بۇ ھەقتە ن رەھىمەھۇلالھ يشەيخ ئىبنى ئۇسەيمى

كىرىست ئىكەنلىكىنى بىلىشىمىز  رسىنىڭ ماھىيەتتەمەزكۇر نەبىرىنچى:     

نەرسىلەرنى كىرىست  كرىستكە ئوخشايدىغان بەزىچۈنكى بەزى كىشىلەر  ،كېرەك

 ئەمەس.بەلگىسى دەپ قارىسىمۇ ئۇ ئەسلىدە كىرىست 

ئىككىنچى: ئۇ نەرسىنىڭ كىيىمدىكى نەقىش بولماستىن بەلكى ئۇنىڭ ئەسلى     

كىنى بىلىشىمىز كېرەك،  چۈنكى خرىستىئانالر قويۇلۇشىدا كىرىست ئىكەنلى

كىرىستنى ئۇلۇغاليدۇ، شۇڭا ئۇالر كىرىستنى كىيىمگە نەقىش قىلمايدۇ بەلكى ئۇنى 

 ئېھتىرام قىلىدىغان ئورۇندا قويىدۇ. 

بۇ ئىككى ئىشنى بىلىش مۇھىمدۇر، بىز ئۇ نەرسىنىڭ كىرىست ئىكەنلىكىنى     

ھېچ بولمىغاندا سۈننەت بويىچە  .ۆرۈر بولىدۇك، ئۇنى بۇزۇۋېتىش زئەمەلىلەشتۈرسە

كىرىست بەلگىسى شەكلى نەقىشلەنگەن كىيىملەرنى سېتىۋالماسلىقىمىز كېرەك، 

 تىجارەتچىلەربۇ تۈردىكى نەرسىلەرنى ساتىدىغان شۇنداق قىلغان ۋاقتىمىزدا 

  ساتمايدۇ. ئۇنىڭغا ئوخشايدىغان نەرسىلەرنى كىيىن بۇنىڭدىن پايدا ئااللمىغاندىن

دىنى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئالتە بۇرجەكلىك يۇلتۇز بەلگىسى يەھۇدىيالرنىڭ     

شۇئارى دىيىلىدۇ، بۇنىڭ ھۆكمىمۇ كىرىستنىڭ ھۆكمىگە ئوخشايدۇ، گەرچە بۇ 

بەلگىنى يەھۇدىيالر ئىبادەت يولىغا ئاساسەن قولالنمىسىمۇ ئەمما بۇ ئۇالرنىڭ خاس 

 بەلگىسى. 
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لۇق مۇسۇلمان بولغان خرىستىئانالردىن سورىساق بىز كىرىست بەلگىسى توغرۇ    

ئۇالر مۇنداق دەيدۇ: ھەقىقى كىرىست دېگەن بىزگە تونۇشلۇق بولغان ئىككى تۈز 

سىزىقتىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇنىڭ بىرى تۈز يەنە بىرى توغرا شەكىلدە بولىدۇ، تۈز 

 سىزىقنىڭ ئاستى تەرىپى ئۈستى تەرىپىدىن ئۇزۇن بولىدۇ.

ئۇالردىن كىرىست شەكىلدىكى كىرىست سائەت دەپ ئاتىلىدىغان سائەت  ھەتتا بىز    

توغرۇلۇق سورىساق، ئۇالر مۇنداق دەيدۇ: بۇ سائەتتىن كىرىست مەقسەت قىلىنمايدۇ، 

بۇ پەقەت سائەت شىركىتىنىڭ بەلگىسى، چۈنكى خرىستىئانالرنىڭ نەزىرىدىكى 

ىر توغرا تۈز سېزىق بولۇپ، ئۇ ئۇزۇن بىر تۈز سىزىق ئاندىن يەنە ب ،كىرىست بولسا

ئۇزۇن تۈز سىزىقنىڭ ئاستى تەرىپى ئۈستۈن تەرىپىدىن ئۇزۇن بولىدۇ. بو 

ئىككى قولىنى باغالش ئۈچۈن نىڭ شۇنداق، دارغا ئېسىلىدىغان ئادەمئەمەلىيەتتىمۇ 

ئىككى قولنى باغالش  توغرا شەكىلدە تاختا مىخلىنىدۇ،تۈز تاختىنىڭ ئۈستىگە 

بەلكى ئۈستۈن تەرەپتە بولىدۇ،  ،ياق ،ياغاچ ئوتتۇرىدا بوالمدۇ؟ئۈچۈن قويۇلىدىغان 

شۇنىڭ ئۈچۈن بىز بۇنىڭدىن ئىككى يىل بۇرۇن تارقالغان تۈرلۈك شەكىلدىكى 

)+( قوشۇش بەلگىسى دېگەن  ىن شەكلىنىمىز، ئۇالر بۇ كىرىستكىرىست بەلگىلىرىد

  .كىرىستمۇ؟ ياق ئۇ كىرىست ئەمەس

چېلەكلەر بولۇپ، ئۇنىڭ ئۈستۈن -تىن سۇ تارتىدىغان سوغاشۇنىڭغا ئوخشاش قۇدۇق    

تەرىپىدە ئەرەقات دەپ ئاتىلىدىغان ئىككى ياغاچ بار، بىرى توغرا شەكىلدە يەنە بىرى 

كىرىست  ماھىيەتتەئۇزۇن تۈز شەكىلدە بولۇپ بۇ نەرسىلەر كىرىست ئەمەس، 

ئوچۇق "]تۇر". ياسىلىشىدا كىرىست دەپ ياسالغان نەرسىلەردىن ئىبارەت بەلگىسى

 . [ئال"وس-71نۇمۇرلۇق -2ما مگراوناملىق پر سۆھبەت"

بەزى نەرسىلەردە كىرىست " ن رەھىمەھۇلالھ يەنە مۇنداق دەيدۇ:يئىبنى ئۇسەيمى    

بەلگىسى مەقسەت قىلىنمايدىغان، ئۇلۇغالنمايدىغان، دىنى شوئار ھېسابالنمايدىغان 

ياكى قوشۇش  ەنگەن تەقدىردىمۇروشەن ئىپادىلقوشۇش، كۆپەيتىش ئاالمەتلىرى 

بۇ  .بەلگىسى قويۇلغان ئىلىكتۇرۇنلۇق سائەتلەر بولسا بۇنىڭدا ھېچ گەپ يوق

ن پەتىۋاالر ي"ئىبنى ئۇسەيمى] ".ھېسابالنمايدۇ سىست بەلگىنەرسىلەر كىرى

 .  [نۇمۇرلۇق سوئالنىڭ جاۋابىدىن ئېلىندى-24بەت، -111-114توم -14 توپلىمى"

ما مگراوناملىق پر "ئوچۇق سۆھبەتدىن "ن رەھىمەھۇلالھيەيمىيەنە ئىبنى ئۇس    

ئالدا: شەھىرىمىزدە مەلۇم بىر قۇرۇلۇشنىڭ ئالدىدىن ئۆتۈپ وس-1نۇمۇرلۇق -111

كېتىۋېتىپ، ئون قەۋەتتىن ئىبارەت بولغان بۇ بىنانىڭ ھەممە قەۋەتتىكى 
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ى غەرپ ، بۇ خۇددئىكەنلىكىنى كۆردۈمدەرىزىلەرنىڭ كىرىست بەلگىسى شەكىلدە 

دۆلەتلىرىدىكى خرىستىئانالرنىڭ ئۆي شەكلىگە تامامەن ئوخشايدىكەن، بۇ قانداق 

قا قېرىندىشىم! بۇ ئىش" بولىدۇ؟ دەپ سورالغاندا، شەيخ جاۋاپ بېرىپ مۇنداق دېگەن:

، كىرىست بەلگىسى كېرەك ئاشۇ قۇرۇلۇشنى كۆرۈپ كېلىش ھۆكۈم قىلىش ئۈچۈن

مايدۇ، ئەگەر ئۇنداق سى كىرىست بولشەكلىدە كەلگەن نەرسىلەرنىڭ ھەممى

ا، ھېساب ئىلمىدىكى قوشۇش بەلگىسىنى، دىھقانالرنىڭ ئېتىزلىقلىرىنى بولمىغاند

، كىرىست دەيمىزمۇ؟!ھارام ىشى قاتارلىق ئىشالرنى سۇغىرئۇسۇل بىلەن غەربچە 

دېگەن توغرا قويۇلغان ئىككى پارچە ياغاچ بولۇپ، بۇ ھەممەيلەنگە تونۇشلۇق، 

ڭ مەلۇم شەكىللىرى ۋە ئۇنىڭ كىرىست ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدىغان كىرىستنى

ئۇ  ئۇنىڭغا ھۆكۈم قىلىشىمىزدىن ئاۋۋال شۇنىڭ ئۈچۈن .ئاالمەتلىرى بولىدۇ

كېرەك  ۋە الھىيەلەش ماھىيىتىنى بىلىشىمىز قۇرۇلۇشنى تولۇق كۆرىشىمىز

ۇمۇرلۇق ن- 111111تەپسىلى مەلۇمات ھاسىل قىلىش ئۈچۈن ]بۇ ھەقتە بولىدۇ". 

 سوئالنىڭ جاۋابىغا مۇراجىئەت قىلىنسۇن. 

 ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچى ئالالھ تائاالدۇر.     
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