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نهپله بىلىمىگه ئهمهل قىلىشى ۋە  ساههدىكى كىشىلهردىنى 
 ئهمهللهرگه هېرىسمهن بولىشى كېرەك

 نومۇرلۇق سوئال  -١٢٥٩٨١      

 : سوئال      

هازىرقى ۋاقىتتا كۆپلىگهن دىنى ئوقۇغۇچىالر  كېچىلىك       
پهزىلهتلىك ئهمهللهرنى ۋە ) تهههججۇد نامىزى قاتارلىق(ناماز 

ئۇنىڭغا بېرىلىدىغان ئهجىر ساۋابنى بىلىدۇ، لېكىن نېمه ئۈچۈن 
 . ئۇالر بىلگىنىگه ئهمهل قىلمايدۇ؟

 : جاۋاب     

ىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان بارلىق گۈزەل مهدهىي     
 .ئالالهغا خاستۇر

قۇرئان ۋە سۈننهتته پهزىلىتى بايان قىلىنغان ئهمهللهر      
 : ئىككى تۈرلۈك بولۇپ

كىم بولىشىدىن قهتئى . پهرز قىلىنغان ئهمهللهر: بىرىنچى     
نهزەر ههرقانداق مۇسۇلماننىڭ ئههمىيهت بېرىشى ۋە ئۇ 

رنى ئادا قىلىشتا ئالالهدىن قورقۇشى زۆرۈر  بولغان، بهش ئهمهلله
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ۋاقىت ناماز، زاكات، رامىزان روزىسىغا ئوخشاش پهرز 
 .  ئىبادەتلهردىن ئىبارەتتۇر

مۇستهههپ يهنى ئادا قىلىنىشى ياخشى : ئىككىنچى     
ئۇالر تهههججۇد نامىزى، چاشكا نامىزى . كۆرۈلگهن ئهمهللهر

مۇسۇلمانالرنىڭ بولۇپمۇ دىنى ساههدىكى   قاتارلىقالرغا ئوخشاش،
ئىلىملىك كىشىلهرنىڭ بۇ ئهمهللهرنى تولۇق ئادا قىلىشقا 

چۈنكى دىنى ئالىمالر  . ئههمىيهت بېرىشى تهلهپ قىلىنىدۇ
ئىجتىمائىي جهمئىيهتته كىشىلهرگه ئۈلگه ۋە يول 

بۇ ئهمهللهرنى دائىم ئادا قىلىپ بهزى ۋاقىتتا ئادا . باشلىغىچىدۇر
لمىسا بۇنىڭ هېچ زىيىنى يوق، چۈنكى بۇالر نهپله قىال

 . ئهمهللهردىن ئىبارەتتۇر

ئهمما پهرز نامازالر بىلهن بىرگه ئادا قىلىنىدىغان سۈننهت      
نامىزى ۋە تهههججۇد نامىزى، چاشكا نامىزى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا 
ياخشى ئهمهللهرنى داۋاملىق ئادا قىلىش ۋە بۇنىڭغا كۆڭۈل 

 . ئالىمالرنىڭ ئاالهىدە سۈپىتى هېسابلىنىدۇبۆلۈش دىنى 

پهزىلهتلىك شهيخ ئابدۇلئهزىز ئىبنى ئابدۇلاله ئىبنى باز     
 ). ٧٧\٢٤(پهتىۋاالر توپلىمى 

 .ئالاله ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر    





دىنى ساھەدىكى كىشىلەر بىلىمىگە ئەمەل قىلىشى ۋە نەپلە ئەمەللەرگە ھېرىسمەن بولىشى كېرەك
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دىنى ساھەدىكى كىشىلەر بىلىمىگە ئەمەل قىلىشى ۋە نەپلە ئەمەللەرگە ھېرىسمەن بولىشى كېرەك

      125981- نومۇرلۇق سوئال 

      سوئال: 


      ھازىرقى ۋاقىتتا كۆپلىگەن دىنى ئوقۇغۇچىلار  كېچىلىك ناماز (تەھەججۇد نامىزى قاتارلىق) پەزىلەتلىك ئەمەللەرنى ۋە ئۇنىڭغا بېرىلىدىغان ئەجىر ساۋابنى بىلىدۇ، لېكىن نېمە ئۈچۈن ئۇلار بىلگىنىگە ئەمەل قىلمايدۇ؟. 


     جاۋاب: 


     بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئاللاھغا خاستۇر.


     قۇرئان ۋە سۈننەتتە پەزىلىتى بايان قىلىنغان ئەمەللەر ئىككى تۈرلۈك بولۇپ: 

     بىرىنچى: پەرز قىلىنغان ئەمەللەر. كىم بولىشىدىن قەتئى نەزەر ھەرقانداق مۇسۇلماننىڭ ئەھمىيەت بېرىشى ۋە ئۇ ئەمەللەرنى ئادا قىلىشتا ئاللاھدىن قورقۇشى زۆرۈر  بولغان، بەش ۋاقىت ناماز، زاكات، رامىزان روزىسىغا ئوخشاش پەرز ئىبادەتلەردىن ئىبارەتتۇر.  


     ئىككىنچى: مۇستەھەپ يەنى ئادا قىلىنىشى ياخشى كۆرۈلگەن ئەمەللەر. ئۇلار تەھەججۇد نامىزى، چاشكا نامىزى قاتارلىقلارغا ئوخشاش، مۇسۇلمانلارنىڭ بولۇپمۇ دىنى ساھەدىكى  ئىلىملىك كىشىلەرنىڭ بۇ ئەمەللەرنى تولۇق ئادا قىلىشقا ئەھمىيەت بېرىشى تەلەپ قىلىنىدۇ. چۈنكى دىنى ئالىملار  ئىجتىمائىي جەمئىيەتتە كىشىلەرگە ئۈلگە ۋە يول باشلىغىچىدۇر. بۇ ئەمەللەرنى دائىم ئادا قىلىپ بەزى ۋاقىتتا ئادا قىلالمىسا بۇنىڭ ھېچ زىيىنى يوق، چۈنكى بۇلار نەپلە ئەمەللەردىن ئىبارەتتۇر. 


     ئەمما پەرز نامازلار بىلەن بىرگە ئادا قىلىنىدىغان سۈننەت نامىزى ۋە تەھەججۇد نامىزى، چاشكا نامىزى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ياخشى ئەمەللەرنى داۋاملىق ئادا قىلىش ۋە بۇنىڭغا كۆڭۈل بۆلۈش دىنى ئالىملارنىڭ ئالاھىدە سۈپىتى ھېسابلىنىدۇ. 


    پەزىلەتلىك شەيخ ئابدۇلئەزىز ئىبنى ئابدۇللاھ ئىبنى باز پەتىۋالار توپلىمى (24\77). 

    ئاللاھ ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.
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