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 جازىالرنى ئېسىشنىڭ ھۆكمى؟- غان رامكاتامالرغا ئايهت يېزىل

  نومۇرلۇق سوئال-254

  :سوئال

بهزى مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆيلىرىنى زىيارەت قىلغان ۋاقتىمدا تاملىرىغا 

- سۈپهتلىرى ياكى باشقا دۇئا-قۇرئان ئايهتلىرى ۋە ئالالھنىڭ ئېسىم

جازىالرنى ئېسىۋالغانلىقىنى كۆردۈم؟، بۇنداق -زىكىرالر يېزىلغان رامكا

  .ىلىشنىڭ شهرىئهتته دەلىلى بارمۇ؟ق

  : جاۋاپ

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا 

  .خاستۇر

جازىالرنى ئۆينىڭ، تىجارەت -قۇرئان ئايهتلىرى يېزىلغان رامكا

ئورۇنلىرىنىڭ، مهكتهپلهر ۋە كۇلۇپالرنىڭ تاملىرىغا ئېسىپ قويۇش 

  :ت چهكلىگهن مۇنكهر ئىشالردىن ھېسابلىنىدۇبىرقانچه تهرەپتىن شهرىئه

دۇئاالر بىلهن چىرايلىق - كۆپىنچه ھالدا قۇرئان ئايهتلىرى ۋە زىكىر-1

بۇ . جازىالرنى تامالرغا ئېسىش زىننهت ئۈچۈن بولىدۇ-نهقىشلهنگهن رامكا

قۇرئان كهرىمنىڭ تىالۋەت قىلىنىش، تهدەببۇر قىلىش ۋە كىشىلهرگه 

قىلىشتىن ئىبارەت ئالى مهقسىتىگه توغرا نهسىههت -ھىدايهت، ۋەز

قۇرئان كهرىم ئهسلىدە تامالرنى زىننهتلهش ئۈچۈن . كهلمهيدۇ

چۈشۈرۈلمىگهن بهلكى كىشىلهرنى توغرا يولغا ھىدايهت قىلىش ئۈچۈن 

  .نازىل قىلىنغان
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جازىالرنى بهرىكهت تهلهپ -بهزى كىشىلهر بۇنىڭغا ئوخشاش رامكا-2

بهرىكهت . ۇ بىدئهت ئىشالردىن ھېسابلىنىدۇب. قىلىش مهقسىتىدە ئاسىدۇ

تهلهپ قىلىش، قۇرئان ئايهتلىرىنى چىرايلىق ھۆسنىخهتلهر بىلهن يېزىپ 

تامالرغا ئېسىپ قويۇش بىلهن بولماستىن، بهلكى قۇرئان كهرىمنى تىالۋەت 

  . قىلىش، ئۇنىڭدىكى ھېكمهتلهرنى تهپهككۇر قىلىش بىلهن بولىدۇ

 ئهلهيهىسساالم، توغرا يول تۇتقۇچى  بۇنداق قىلىش پهيغهمبهر-3

خهلىپىلهر ئالالھ رازى بولغان ساھابىالرنىڭ پرىنسىپلىرىغا ئۇيغۇن 

ئۇالرغا . چۈنكى ئۇالرنىڭ ھېچبىرى بۇنداق ئىشالرنى قىلمىغان. كهلمهيدۇ

ئهگىشىش دىندا بىدئهت پهيدا قىلىش بىلهن بولماستىن، بهلكى 

تارىخى . هن روياپقا چىقىدۇياخشىلىقتا ئۇالرنى ئۆرنهك قىلىش بىل 

جازىالرغا -ماتىريالالردىمۇ قۇرئان كهرىم ئايهتلىرىنى نهقىشلىك رامكا

ئېلىپ زىننهتلهپ ئۆينىڭ ۋە مهسچىتنىڭ تاملىرىغا ئېسىپ قويۇش 

تۈركىيه ۋە ئهندەلۇس دۆلهتلىرىدە مۇسۇلمانالر ئاجىزلىشىپ دىنى 

  .بارەت دېيىلگهنئهقىدىسى سۇسالشقاندا پهيدا بولغان ئىشالردىن ئى

ئايهتلهر بىلهن زىننهتلهنگهن جازىالرنى ئېسىش شېرىككه ئىلىپ -4

بارىدىغان ۋەسىلىلهرنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ، چۈنكى بۇنى تامغا ئاسقان 

خهتهر، -كىشىلهر بۇ ئايهتلهرنىڭ سهۋەبىدىن ئائىلىمىز ھهر تۈرلۈك خېيىم

 قاراش مۇسىبهتتىن ساقلىنىپ قالىدۇ دەپ قارايدۇ، بۇ شېركى

ئالالھنىڭ . ھهقىقى ھىمايه قىلغۇچى ئالالھ تائاالدۇر. ھېسابلىنىدۇ

ھىمايىسىگه ئېرىشىشنىڭ سهۋەبلىرىدىن؛ قۇرئان تىالۋەت قىلىش ۋە 

ئىشهنچىدە ئوقۇش -دۇئاالرنى ئىخالس-شهرىئهتته كۆرسىتىلگهن زىكىر

  .بىلهن ۋۇجۇتقا چىقىدۇ
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ىجارەت شهكلىگه تۈرلۈك جازا ۋە رامكىالرغا ئايهت يېزىشنى ت-5

قۇرئان ئايهتلىرىنى . كىرگۈزۈپ، كۆپلهپ پايدا ئېلىشنى مهقسهت قىلىدۇ

بهلكى بۇ . تىجارەت شهكلىگه ئايالندۇرۇش مۇسۇلمانغا اليىق ئىش ئهمهس

جازىالرنى سېتىۋېلىش مالنى ئىسراپ قىلىشتىن -شهكىلدىكى رامكا

  .ئىبارەتتۇر

جازىالرنىڭ تولىسى ئالتۇندىن ھهل بىرىلگهن - بۇ شهكىلدىكى رامكا-6

  .بولۇپ، بۇنى تامغا ئېسىپ قويۇش ھارام بولىدۇ

 بهزى جازىالرنىڭ خهتلىرى يۆگىمهچ ھۆسنخهت شهكلىدە يېزىلغان -7

بولۇپ، بۇ شهكىلدىكى خهتلهرنى ئوقۇش قېيىن بولغاچقا، ھېچقانداق 

زىلىرى قۇشالرنىڭ ياكى سهجدە قىلىپ بهلكى به. مهنپهئهتى بولمايدۇ

تۇرغان كىشىلهرنىڭ سۈرىتى شهكلىدە يېزىلغان بولۇپ، بۇنداق قىلغانلىق 

ئايهت بىلهن ئويناشقانلىق ھهم چهكلهنگهن سۈرەتلهرنى ئاسقانلىق 

  .ھېسابلىنىدۇ

بۇنداق قىلىش قۇرئان كهرىم ئايهتلىرىنى تۆۋەن كۆرۈپ -8

 ئۆيدىن ئۆيگه يۆتكهلگهندە ياكى تامالرنى خارلىغانلىقتىن ئىبارەت، بولۇپمۇ

يېڭىدىن بويىغاندا، بۇ ئايهتلهر پۈتۈلگهن جازىالر باشقا ئۆي جاھازىلىرىغا 

ئارلىشىپ قااليمىقان تاشلىنىدۇ ياكى ئۇنىڭ ئۈستىگه باشقا نهرسىلهر 

  .قويۇلىدۇ

بهزى دىنى چۈشهنچىسى تۆۋەن كىشىلهر ئۆزلىرىنىڭ بۇ ئىشلىرىنى -9

رنى تۇرغۇزغانلىق دەپ ئوياليدۇ، ئهمهلىيهتته بۇ ئۇالرنىڭ دىنى شۇئارال

  .مهسئۇلىيهتنى ئادا قىلغانلىقىنى ئىپادىلىمهيدۇ ھېچقانداق بىر دىنى 
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بهزى مۇالزىمهت ئورۇنلىرىدا چاي چهينىكى ياكى پىياله قاتارلىق -10

سۈپهتلىرى، سهللهلالھۇ ئهلهيهى -ئىستىمال بۇيۇملىرىغا ئالالھنىڭ ئىسىم

للهم دېگهنگه ئوخشىغان ئۇلۇغ سۆزلۈكلهر يېزىلغان بولۇپ، بۇنداق ۋەسه

قىلىش ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلىغا ئېهتىرامسىزلىق قىلغانلىق 

ئۇ كىشىلهرنىڭ ئالالھتىن قورقۇشى، ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ . بولىدۇ

رەسۇلىنى ياخشى كۆرسه بۇ يولسىز ئۇسۇل بىلهن ئهمهس، بهلكى قۇرئان ۋە 

 ھهقىقى رەۋىش بىلهن ئهگىشىش ئارقىلىق سۆيگۈسىنى سۈننهتكه

  .ئىپادىلىشى تهۋسىيه قىلىنىدۇ

بۇنىڭغا ئوخشاش ئىشالردىن يىراق بولۇپ، ئالالھ ۋە : گهپنىڭ خۇالسىسى

ئۇالر ئهقىدە،  : ئالالھنىڭ رەسۇلى رازى بولغان، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

لگه بولىدۇ دەپ ئهخالقتا، دىننى چۈشىنىشته باشقىالرغا ئۈ-ئهدەپ

  .گۇۋاھلىق بهرگهن كىشىلهرنىڭ يولىغا ئهگىشىش الزىم

بهزىلهر بىز بۇنى زىننهتلهش ياكى ئىسراپ قىلىش ياكى كهمسىتىش 

ئۈچۈن ئهمهس بهلكى كىشىلهر توپالنغاندا ئالالھنى ئهسلهپ ئايهتلهردىن 

ئۇنداق دېگۈچىلهرگه . ئىبرەت ئاالمدىكىن دەپ قىلدۇق دېيىشى مۇمكىن

ئۇالرنىڭ بۇ سۆزى رېئاللىقتىن يىراق بولۇپ، كىشىلهر : ىڭ جاۋابىمىزبىزن

بىر جايغا توپالشقاندا باشلىرىنى كۆتۈرۈپ تامغا ئىسىلغان جازىدىكى ئايهت 

، بۇنىڭ ئهكسىچه بهزى كىشىلهر بىر جايغا !دۇئاالرنى ئوقۇمدۇ؟-ۋە زىكىر

زىكىرلهردىن -توپالشقاندا باشلىرى ئۈستىگه ئىسىلغان ئايهت

- شىكايهت قىلىش، يالغان سۆزلهش ۋە بىر-ئارا غهيۋەت -ئهيمهنمهستىن ئۆز

چاقچاق بىلهن بولىدۇ، گهرچه بۇنىڭدىن -بىرىنى مهسخىرە قىلىش، ئويۇن
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پايدىلىنىدىغان كىشىلهر بار دېيىلسىمۇ ئۇالر ناھايتى ئاز ساندىكى 

  . كىشىلهر بولۇپ ئۇالر بۇ ھۆكۈمگه تهسىر كۆرسىتهلمهيدۇ

ردىن ئالالھنىڭ كىتابىغا يۈزلىنىپ ئىخالس بىلهن تىالۋەت مۇسۇلمانال

- ئالالھ تائاالدىن قۇرئان . قىلىپ ھۆكمىگه ئهمهل قىلىش تهلهپ قىلىنىدۇ

قايغۇلىرىمىزنى -كهرىمنى دىلىمىزنىڭ باھارى، قهلبىمىزنىڭ نۇرى، غهم

جانابى . كهتكۈزۈۋېتىدىغان دىل راھىتى قىلىشىنى سورايمىز

  .الالھنىڭ رەھمهت ساالملىرى بولسۇنپهيغهمبىرىمىزگه ئ

  .ئالالھ ھهممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر

 
  

  

  

  

  

  


