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جازانه قىلىپ قهرز ئالغان پۇل بىلهن ههج 
 قىلىشنىڭ هۆكمى

 نومۇرلۇق سوئال-١٤٩١١١      
 : سوئال      
بىر قانچه يىل ئىلگىرى ماشىنا سېتىۋېلىش ئۈچۈن       

قىلغان  هازىر ئىلگىرى. بانكىدىن جازانه شهكىلدە قهرز ئالدىم
ئالاله . شۇ ئىشىمغا پۇشايمان قىلىپ ئالاله تائاالغا تهۋبه قىلدىم

جازانه قهرزگه . تائاالدىن تهۋبهمنىڭ قوبۇل بولىشىنى سورايمهن
ئالغان ماشىنىنى ساتتىم، بۇ يىل ههج قىلىشنى مهقسهت 
. قىلىۋاتىمهن، ماشىنىنى ساتقان پۇلدىن باشقا ئىقتىسادىم يوق

مهن . ن ههج قىلسام توغرا بوالمدۇ؟مۇشۇ ئىقتىساد بىله
هازىرغىچه ئايلىق مائاشىمدىن بانكىنىڭ ئۆسۈمىنى 
تۆلهۋاتىمهن، ههجگه مېڭىشتىن بۇرۇن ئايلىق پۇلۇم بىلهن 
بانكىنىڭ ئۆسۈمىنى تۆلهپ بولىمهن، مهندە ئۇنىڭدىن باشقا 

. ئىقتىسات يوق، توغرا يول كۆرسىتىشىڭالرنى ئۈمىت قىلىمهن
 . ىلهرگه ياخشىلىق ئاتا قىلسۇنئالاله تائاال س

 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 .ئالالهغا خاستۇر
قهرز ئىلىش ۋە باشقىالرغا قهرز بېرىشته جازانه شهكىلدە      

بۇ ئىشنى سادىر قىلغان كىشى . مۇئامىله قىلىش توغرا بولمايدۇ
ئۇنىڭدىن قول ئۈزۈش بىلهن بىرگه قىلمىشىغا پۇشايمان 
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قىلىپ، ئۇ ئىشنى قايتا تهكرارلىماسلىق ئىرادىسى بىلهن ئالاله 
 . قىلىشى كېرەكتائاالدىن كهچۈرۈم تهلهپ قىلىپ تهۋبه 

جازانه شهكىلدە قهرز ئىلىش گهرچه قاتتىق چهكلهنگهن      
بولسىمۇ ئهمما قهرز ئالغانىكهنسىز مالغا ئىگىدارچىلىق قىلىش 

يهنى قهرز ئالغان مال قهرز ئالغۇچىنىڭ مۈلكى . ههققىڭىز بولىدۇ
بۇ ئىقتىسادنى مۇباه ئىشالرغا سهرپ قىلسىڭىز بولىدۇ، . بولىدۇ

ا سېتىۋېلىڭ ياكى باشقا كېرەكلىك نهرسىلهرنى يهنى ماشىن
 ىنبئىشهيخ ئابدۇلاله . [سېتىۋېلىڭ ئوخشاشال بوالۋېرىدۇ

ناملىق " قهرزدىكى مهنپهئهت"مۇههممهد ئهلئۇمرانىينىڭ 
 ]. بهتلىرىگه مۇراجىئهت قىلىنسۇن-٢٥٤-٢٤٥ئهسهرىنىڭ 

سىز يۇقىرىدا ئېيتقىنىڭىزدەك، جازانه بىلهن مۇئامىله       
لغىنىڭىزغا قهتئى پۇشايمان قىلىپ، ئالاله تائاالغا تهۋبه قى

قىلىڭ، يېنىڭىزدا قالغان پۇل بىلهن ههج قىلسىڭىز توغرا 
ئالاله -قهرز تۆلهشنى داۋامالشتۇرسىڭىز قهرەللىك . بولىدۇ
 .بۇنىڭ هېچ زىيىنى بولمايدۇ -خالىسا

قهرز قهرەللىك ياكى مۇددەتلىك بولسا سىز ئۇنى       
گهن ۋاقىتتا ئادا قىلىشقا قادىر بواللىسىڭىزال بهلگىلهن

 .زىممىڭىزدە قهرز بولسىمۇ ههج قىلسىڭىز بولىدۇ
 . ئالاله تائاال سىزنى ۋە بىزنى توغرا يولغا مۇۋەپپهق قىلسۇن     
 .ههممىدىن توغرىنى بىلگۈچى ئالالهدۇر     

 
 


