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  دامۇزىكا ئاڭالش توغرىسى-ناخشازاندا ىرام

 
 نومۇرلۇق سوئال-١٢٦٤٧     
 : سوئال     
مۇزىكا ئاڭالش -ناخشاكۈنلىرىدە  رامىزان     

چهكلىنهمدۇ؟، بۇ ھهقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى 
  . سورايمهن

 :جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدھىيىلهر ئالهملهرنىڭ      

. پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر
مهد ئهلهيهىسساالمغا ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىمىز مۇھهم

  .ساالملىرى بولسۇن رەھمهت
مۇزىكا ئاڭالش رامىزاندا بولسۇن ياكى رامزاندىن      

ئهمما . باشقا ۋاقىتالردا بولسۇن ئوخشاشال ھارامدۇر
رامىزاندا بولسا گۇناھى كۆپ ۋە ھاراملىقى كۈچلۈك 

-چۈنكى روزا تۇتۇشتىكى مهقسهت پهقهت يېمهك. بولىدۇ
تىن چهكلىنىشال بولماستىن بهلكى روزا ئىچمهك

تۇتۇش ئارقىلىق بهدەن ئارقىلىق ئىشلهيدىغان ۋە 
ئاڭاليدىغان، ئالالھقا ئاسىيلىق بولىدىغان بارلىق 
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ئىشالردىن چهكلىنىش نهتىجىسىدە ئالالھ تائاالغا 
بولغان ھهقىقى تهقۋادارلىقنى روياپقا چىقىرىشتىن 

َها ﴿ :ال مۇنداق دەيدۇبۇ توغرىدا ئالالھ تائا. ئىبارەتتۇر ف9
َ
يَا ك

يَن ِمن  ِ
>

َما ُكتَِب َ@َ ا?
َ
يَاُم ك يُْكُم الِصّ

َ
يَن آَمنُوا ُكتَِب َعل ِ

>
ا?

ُكْم َيت<ُقونَ 
>
َعل

َ
! ئى مۆمىنلهر«: تهرجىمىسى ﴾َقبِْلُكْم ل

ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن، سىلهردىن ) گۇناھالردىن(
روزا ) هيهنى ئىلگىرىكى ئۈممهتلهرگ(ئىلگىرىكىلهرگه 

پهرز قىلىنغاندەك، سىلهرگىمۇ رامىزان روزىسى پهرز 
  ]. ئايهت-١٨٣سۈرە بهقهرە [» .قىلىندى

- يېمهك«: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن      
ئىچمهكنى تهرك قىلىش بىلهنال روزا تۇتقان بولمايدۇ، 

بىهۇدە -ھهقىقى روزا تۇتۇش بولسا، بارلىق ناچار
ھاكىم [ ».شنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇئىشالردىنمۇ ساقلىنى

رىۋايىتى ۋە بۇ ھهدىسنى مۇسلىم شهرتىگه چۈشىدىغان 
 ]. سهھىه ھهدىس دېگهن

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمدىن بايان قىلىنغان نۇرغۇن 
سهھىه ھهدىسلهر مۇزىكا ئاڭالشنىڭ ھارام 

  . ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالشتا دەلىللهشكه يىتهرلىكتۇر
مېنىڭ «: سساالم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهرئهلهيهى     

ئۈممىتىمدىن بىر بۆلهك كىشىلهر دۇنياغا كېلىدۇ، 
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-ئۇالر زىنانى، ئهرلهر يىپهك كېيىم كىيىشنى، ھاراق
مۇزىكا ئاڭالشنى توغرا دەپ - شاراپ ئېچىشنى ۋە ناخشا

  ].ئىمام بۇخارى، تهبرانى ۋە بهيههقىي رىۋايىتى[» قارايدۇ
ھارام ئىكهنلىكىنى مۇزىكىنىڭ -بۇ ھهدىس ناخشا     

  :ئىككى تهرەپتىن ئىسپاتاليدۇ
ھهدىسته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ : بىرىنچى     

مۇزىكىنى ھاالل ياكى توغرا دەپ قارايدۇ، -ئۇالر ناخشا
دېگهن سۆزىدىن ھهدىسته بايان قىلىنغان نهرسىلهرنىڭ 

. كهسكىن ھارام ئىكهنلىكى ئوچۇق بايان قىلىنىدۇ
توغرا -ىشىلهر بۇ نهرسىلهرنى ھااللشۇنداقال مهزكۇر ك

 .دەپ قارايدىغانلىقى بايان قىلىنىدۇ
مۇزىكىنىڭ ھارام -ھهدىسته ناخشا: ئىككىنچى     

ئىكهنلىكىنى زىنا، ھاراقنىڭ ھاراملىقى بىلهن بىرگه 
كهلتۈرۈشى ئۇنىڭ كهسكىن ھارام ئىكهنلىكىنى 

شهيخ ئهلبانى رەھىمهھۇلالھنىڭ سهھىه . [ئىپادىلهيدۇ
ھهدىسكه  -٩١سلهر توپلىمى ناملىق ئهسىرى ھهدى

  ].  قارالسۇن
مۇسۇلمانالر بۇ مۇبارەك ئاينى ئىنتايىن -مۆمىن     

قهدىرلىشى ۋە پۇرسهتنى غهنىمهت بىلىپ، پۈتۈن 
ۋۇجۇدى بىلهن ئالالھ تائاالنىڭ تهرىپىگه يۈزلىنىشى ۋە 
ئۇنىڭغا تهۋبه قىلىپ رامزاندىن ئىلگىرى ئادەتلهنگهن 
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. تۆكۈس قول ئۈزۈشى الزىم- م ئىشالردىن تهلھارا-گۇناھ
شۇنداق قىلغاندا ئالالھ تائاال ئۇ كىشىنىڭ تۇتقان 
روزىسىنى قوبۇل قىلىشى ئۈمىد قىلىنىدۇ ۋە 

  . ئهھۋالىنى ئىسالھ قىلىدۇ
  .ھهممىدىن توغرىنى بىلگۈچى ئالالھ تائاالدۇر    


