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  ئۆمرە ئىبادىتى بۇرۇن ئادا قىلىنامدۇ ياكى قهرزمۇ؟
 

 نومۇرلۇق سوئال  - ١١٤٥٣٤      
 : سوئال      
ھهج -مهن ئايلىق ئىش ھهققىمدىن ئېشىنسامال ئۆمرە     

ئهگهر ئايلىق ئىش . قىلىمهن دەپ نىيهت قىلغان ئىدىم
ھهققىمدىن ئېشىنسام، ئۆتهشكه تىگىشلىك قهرزىم بار تۇرۇقلۇق 
ئۆمرە قىلسام توغرا بوالمدۇ؟ ياكى قهرزنى ئادا قىلىپ بولغاندىن 

بۇ ھهقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى . كىيىن ئۆمرە قىلىمهنمۇ؟
  . ئالالھ سىلهرگه كۆپلهپ ياخشىلىق ئاتا قىلسۇن. سورايمهن

 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

  .ئالالھقا خاستۇر
ئۆمرە - ھوقۇقلىرىنى ئادا قىلىش، ھهج-كىشىلهرنىڭ ھهق     

باشقىالردىن قهرز .ئىبادىتىنى ئادا قىلىشتىن ئۈستۈن قويۇلىدۇ
ئىلىپ، قهرز ئىگىلىرى قهرزنى تهلهپ قىلىۋاتقان بىر مۇسۇلمان 

ئۆمرە قىلىشى توغرا -قهرزدارلىق ھالهتته ھهج كىشىنىڭ،
ھوقۇقلىرىغا -ئىسالم پرىنسىپى كىشىلهرنىڭ ھهق. بولمايدۇ

كاپالهتلىك قىلغان ئاساستا، بۇنىڭغا ئوخشىغان ئىشالرنى 
بىرى ئارىسىدىكى - ئالدىنقى قاتاردا قويىدۇ، كىشىلهرنىڭ بىر

ى ھوقۇقلىرىنى ۋاقتىدا ئادا قىلىشى ئۇالر ئارىسىدىك-ھهق
شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالردىن . ئىتتىپاقلىق، دوستلۇقنى كۈچهيتىدۇ

مۈلكىگه يولسۇزلۇق ۋە ھهققىگه تاجاۋۇز -بىرىنىڭ مال-بىر
  . قىلماسلىق تهلهپ قېلىنىدۇ
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مهن بىر قانچه  :شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىين رەھىمهھۇلالھدىن     

كىشىگه قهرزدار، بۇ ھالهتته ئهۋالدلىرىم بىلهن بىرلىكته 
نى مهككىگه بېرىپ ئۆتكۈزسهم بوالمدۇ؟ بىز مهككىدە رامىزان

تۇرۇش جهريانىدا ئۆي ئىجارىسىنى ھهر بىرىمىز ئايرىم تۆلهيمىز،  
بۇ قانداق بولىدۇ؟ دەپ سورالغاندا، شهيخ بۇ سوئالغا جاۋاب بېرىپ 

نهپله سهدىقه : مهن بىر قانچه سۇئال سوراپ باقاي: مۇنداق دېگهن
لگهن زاكاتنى ئادا قىلىشمۇ؟، قېلىش ياخشىمۇ ياكى بېكىتى

نهپله . ئهلۋەتته بېكىتىلگهن زاكاتنى ئادا قىلىش ياخشى
ئىبادەتنى  ئادا قىلىش ئارتۇقمۇ ياكى پهرز ئىبادەتنى ئادا 

  . قىلىشمۇ؟، ئهلۋەتته پهرز ئىبادەتنى ئادا قىلىش ياخشى
ئهقلى قاراش بىلهن يهكۈنلىگهندىمۇ، ھهر قاچان پهرز      

نهپله ئىبادەتلهردىن بۇرۇن ئادا قىلىش تهلهپ ئىبادەتلهرنى 
شۇنىڭ ئۈچۈن قهرزى بولغان كىشىنىڭ قهرزىنى ئادا . قىلىنىدۇ

ھهج -قىلماستىن مهككىگه بېرىپ نهپله ئىبادەت بولغان ئۆمرە
چۈنكى قهرزنى ئادا . پائالىيىتىنى ئادا قىلىشى توغرا بولمايدۇ

س بهلكى قهرزدار نهپله ئۆمرە قىلىش زۆرۈر ئهمه .قىلىش پهرزدۇر
بولۇپ قالغان كىشىدىن پهرز ھهجنى ئادا قىلىشمۇ تهلهپ 

  . قىلىنمايدۇ
ئالالھ . تۇيغۇ ئهمهس-دىن دېگهن ھېسسىيات! قېرىنداشالر     

قهرزدار . تائاال بهندىلهرگه پهرز قىلغان ئىبادەت ھهج قىلىشتۇر
ئهگهر . كىشىدىن ئۆمرە پائالىيهتنى قىلىش تهلهپ قىلىنمايدۇ

.  ۇناھكار ھېسابالنمايدۇرە قىلماستىن دۇنيادىن كهتسه گئۆم
قهرزدار كىشى ھهج قىلمىغان بولسا، ئۇ كىشىنى بىر پهرزنى ئادا 
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قىلمىدى دېمهيمىز، چۈنكى ئۇ كىشىنىڭ زىممىسىدە ئادا 
قىلىشقا تىگىشلىك يهنه بىر پهرز بار، ئۇ بولسىمۇ قهرزدىن 

ئۇ كىشى قهرزىنى ئادا قىلىپ بولمىغىچه ئۇ كىشىگه . ئىبارەت
ھهجنىڭ پهرز بولىشىنىڭ . رز بولمايدۇھهج قېلىش په

  . شهرتلىرىدىن بىرى ھهج قىلغۇچىنىڭ قهرزدار بولماسلىقىدۇر
سىز رامىزاننى ! شۇنىڭ ئۈچۈن ئېيتىمىزكى، قېرىندىشىم     

ماللىرىڭىزنى توپالپ قهرزىڭىزنى -ئۆز يۇرتىڭىزدا ئۆتكۈزۈپ، پۇل
پاغا ئۆزىڭىزنى ئارتۇقچه جا. تىزدىن ئادا قىلىشقا تېرىشىڭ

ساراي بىنا قىلىپ شهھهر بۇزغان كىشىدەك بولۇپ . سالماڭ
شۇنىڭ ئۈچۈن سىزنىڭ ئۆز شهھرىڭىزدە تۇرۇشىڭىز .قالماڭ
  .  زۆرۈردۇر

يهنه ئېيتىمىزكى، ئۇ كىشىنىڭ ئۆمرە قىلىش ئۈچۈن سهپهر      
قىلىشى، ئۇ كىشى ئۈچۈن ھاسىل بولىدىغان ئىقتىسادقا تهسىر 

ىڭ ئۆمرە قىلىشى دۇرۇس بولىدۇ، يهتكۈزمهيدىكهن، ئۇ كىشىن
چۈنكى ئۇ كىشىنىڭ ئۆز يۇرتىدا تۇرۇشى ياكى سهپهر 

  .قىلىشىنىڭ قهرز ئىگىسىگه ھېچقانداق تهسىرى بولمايدۇ
سىزنىڭ ئون مىڭ كوي : بىر كىشى ئۇنىڭغا: مهسىلهن     

قهرزىڭىز بار ئىكهن، نهپله ئىبادەتنى ئادا قىلىشتىن بۇرۇن 
بالىلىرىڭىز بىلهن -ىم، سىز ئائىلهقهرزنى ئادا قىلىش مۇھ

كېلىش ئارىسىدىكى -بىرلىكته مهن بىلهن بىرگه بىرىڭ، بېرىش
ھهممه خىراجهتنى مهن قىالي دېسه، ئۇ ۋاقىتتا ئۇنىڭ بىرگه 
ئۆمرە قىلىش ئۈچۈن بېرىشى كېرەكمۇ؟ دېيىلسه، بىز 
ئېيتىمىزكى، بۇ كىشى باشقىالرنىڭ خىراجىتى بىلهن بولسىمۇ 

ىيىتىنى ئادا قىلىپ قايتىپ كهلگۈچه، ئۇنىڭ ئايلىق ئۆمرە پائال
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ئىش ھهققى ئهسلى بويىچه داۋاملىشامدۇ ياكى ئازراق بولسىمۇ 
ئهگهر ئايلىق ئىش ھهققى . تۇتۇپ قىلىنامدۇ؟ بۇنىڭغا قارايمىز
ئهمما ئىش ھهققى سهپهر . ئوخشاش داۋامالشسا بارسا بولىدۇ

ىنىڭ قىلغانلىق سهۋەبىدىن كېمىيىپ كهتسه ئۇ كىش
  .باشقىالرنىڭ ياردىمى بىلهنمۇ سهپهر قىلىشى توغرا بولمايدۇ

بۇ مهسىلىدە قهرز مۇددەتسىز بولسۇن ياكى مۇددەتلىك      
ئهگهر قهرز مۇددەتلىك بولۇپ . يوق ىبولسۇن ئۇنىڭ ھېچ پهرق

ۋاقتى كهلگهندە ئۆتهشكه كېپىللىك قىاللىسا ئۆمرە قىلىپ 
ادىمىنىڭ ئىككى ئايدىن ھۆكۈمهت خ: مهسىلهن. كهلسه بولىدۇ

كىيىن ئۆتهيدىغان قهرزى بار ئىكهن، ئۇ كىشى ۋاقتى كهلگهندە ئۇ 
قهرزنى ئۆتهشكه قادىر بوالاليدىكهن، ئۇنداقتا بۇ كىشىنىڭ نهپله 

سىزنىڭ : ئۇ كىشىگه. ھهج ياكى ئۆمرە قىلىشى دۇرۇس بولىدۇ
ئۆز يۇرتىڭىزدا تۇرۇشىڭىز بىلهن سهپهر قىلىشىڭىزنىڭ قهرز 

سىز ئۆمرە قىلىپ . سىگه ھېچ قانداق زىيىنى بولمايدۇئىگى
 -٤، ٣٣\رەقهم) ئايلىق ئۇچرىشىش. (كهلسىڭىز بولىدۇ، دەيمىز

 .نومۇرلۇق سۇئال
   سىز بارلىق : بىزنىڭ سۇئال سورىغۇچىغا بېرىدىغان جاۋابىمىز    

سىز ئىش . قهرزلىرىڭىزنى ئادا قىلىپ بولغىچه كۈتۈپ تۇرۇڭ
قىلىمهن دەپ ئۆزىڭىزگه نهزىر بېكىتكهن  ھهققىم ئاشسا ئۆمرە

چۈنكى ياخشى ئىشنى . بولسىڭىز، بۇنى ئادا قىلىشىڭىز كېرەك
قىلىمهن دەپ نهزىر قىلىش ئىبادەت بولۇپ، بۇنى ئادا قىلىش 

  . ۋاجىپ بولىدۇ
ئهمما سىز نهزىر قىلىشنى سۆزلىمهستىن پهقهت ئالالھنىڭ      

لىشنى مهقسهت نېمىتىگه شۈكۈر ئېيتىش ئۈچۈن ئۆمرە قى
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قىلغان بولسىڭىز، ئۇ ۋاقىتتا سىزنىڭ ئۆمرە پائالىيىتىنى ئادا 
چۈنكى ئۆمرە . قىلىشىڭىز مۇستهھهپ يهنى ياخشى كۆرۈلىدۇ

قىلىش مۇسۇلماننى ئۆز پهرۋەردىگارىغا يېقىنالشتۇرىدىغان كاتتا 
 . ئهمهللهرنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ

  . توغرىنى بىلگۈچى ئالالھدۇر
 

  


