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ىش سالدۇرۇش ئالالھ ياراتقان شهكىلنى ئۆزگهرتكهنلىك دەپ چ

  قارىالمدۇ؟

   

  نومۇرلۇق سوئال-82647

  : سوئال

دوختۇر، چىش ئاغرىق سهۋەبىدىن تارتىۋېتىلگهن چىشنىڭ ئورنىغا 

چىش سېلىنمىسا باشقا چىشالرنىڭ ساغالملىقىغا تهسىر يېتىدۇ دەپ 

تىۋېتىدىغان چىش ىقارايدۇ، ئېلىپ سېلىشقا بولىدىغان ياكى بىك

 دۇرۇسمۇ؟ ياكى ئۇ ئالالھ ياراتقان شهكىلنى ئۆزگهرتكهنلىك الدۇرۇشس

  . بولۇپ، چهكلهنگهن ئىشالر قاتارىغا كىرەمدۇ؟

  : جاۋاب

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا 

  .خاستۇر

ى چىش كېسهل سهۋەبىدىن تارتىۋېتىلگهن چىشالرنىڭ ئورنىغا سۈنئ

ئهمهل ) قىلسا گۇناھمۇ بولمايدىغان ساۋاپمۇ يېزىلمايدىغان(سېلىش مۇباھ 

مهيلى ئۇ چىش ئېلىپ سېلىشقا بولىدىغان، ياكى . قاتارىغا كىرىدۇ

ھېچقانداق . بېكىتىۋېتىلگهن چىش بولسۇن، چىش سالدۇرۇش جايىزدۇر

چىش سالدۇرغۇچى . بىر ئالىمنىڭ بۇنى چهكلىگهنلىكى مهلۇم ئهمهس

ى چىش دوختۇرىنىڭ مهسلىههتى بويۇنچه قايسى خىلدىكى چىش ماس كىش

  . كهلسه شۇنى سالدۇرسا بولىدۇ
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ئىنساننىڭ چىشى ئۇزۇن ياكى تاماق، چىش شهكلى باشقىچه بولغان 

بولسا ۋە ياكى چىش ئارىلىقى كهڭ ياكى زىچ بولسا، مانا شۇالرنى 

ىدۇ ۋە ئالالھ ياراتقان ئۆزگهرتكهنلهر ئالالھ ياراتقان شهكىلنى ئۆزگهرتكهن بول

: ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ. شهكىلگه رازى بولمىغانلىقدۇر

نامالر (چىشى ) ئۆزلىرى(ئالالھ نى قويۇپ، پهقهت ) يهنى مۇشرىكالر(ئۇالر «

بۇتالرغا ئىبادەت قىلىدۇ، پهقهت ئالالھ نىڭ ئىبادىتىدىن ) بىلهن ئاتىۋالغان

ا ئىبادەت قىلىدۇ، ئالالھ شهيتاننى رەھمىتىدىن يىراق باش تارتقان شهيتانغ

مهن ئهلۋەتته سېنىڭ بهندىلىرىڭدىن مۇئهييهن «: قىلدى، شهيتان ئېيتتى

ساندىكىلهرنى ئىگىلهيمهن شۇنداقال چوقۇم ئۇالرنى ئازدۇرىمهن، ئۇالرنى خام 

يهنى ھايات ئۇزۇن، قىيامهت، ھېساب ئېلىش يوق (خىيال قىلدۇرىمهن 

، ئۇالرنى چوقۇم چاھار ) باتىل ئهقىدىلهرنى كۆڭلىگه سالىمهندېگهندەك

قۇالقلىرىنى يېرىشقا ) بۇتالرغا نهزەر قىلىپ بهلگه ئۈچۈن(پايالرنىڭ 

يهنى (بۇيرۇيمهن، ئۇالرنى چوقۇم ئالالھ نىڭ مهخلۇقاتىنى ئۆزگهرتىۋېتىشكه 

ا ئىشالرغ) قۇلالرنى ئاختا قىلىش، ئۇالرغا مهڭ ئويدۇرۇشقا ئوخشاش

دۇنيا (كىمكى ئالالھ نى قويۇپ شهيتاننى دوست تۇتىدىكهن، ئۇ . »بۇيرۇيمهن

-119-118-117سۈرە نىسا » ئوپئوچۇق زىيان تارتقان بولىدۇ) ۋە ئاخىرەتته

  .ئايهتلهر

ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇئهنهۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن 

 مهڭ چهكتۈرگۈچى، قاش مهڭ چهككۈچى،«: رىۋايهت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

تهرگۈچى، قاش تهردۈرگۈچى، چىرايلىق بولۇش ئۈچۈن چىشلىرىنى 

ياسىتىپ ئارىلىقلىرىنى ئاچتۇرغۇچى ئالالھنىڭ تهبىئى يارىتىشىنى 
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مۇسلىمدا رىۋايهت قىلىنغان » ئۆزگهرتكهن ئايالالرغا ئالالھ لهنهت قىلسۇن

  .ھهدىس-2125

ئهيىبنى   كېسهلدىكى "ئىمام نهۋەۋىي بۇ ھهدىسنىڭ شهرھىسىدە 

داۋالىتىش بىلهن ھۆسۈننى گۈزەللهشتۈرۈپ ئالالھ ياراتقان شهكىلنى 

ئۆزگهرتىش ئارىسىدا پهرق بار، ئهلۋەتته كېيىنكىسى بولسا چهكلهنگهن 

ئىشتۇر، ھهدىسته، يېشى چوڭلۇقتىن ياكى بىرەر كېسهللىك سهۋەبىدىن 

سلىقى بايان چىشى چۈشۈپ كهتكهن ئادەمنىڭ چىش سالدۇرىشىنىڭ دۇرۇ

قىلىنغان، بهلكى چىش سالدۇرۇشقا ئالتۇندىن باشقا ماددىالر مۇۋاپىق 

  ". كهلمىسه ئالتۇندىن چىش سالدۇرۇشمۇ ھهم دۇرۇس دېيىلگهن

شۇنداقال چىشنى بېكىتىۋېتىشتىن بۇرۇن چىش سالدۇرغۇچىنىڭ 

  .غۇسلى قىلىشى ياكى تاھارەت ئىلىشى شهرت قىلىنمايدۇ

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ جاھىلىيهتتىكى كهالب ئهرپهجه ئىبنى ئهسئهد 

ئۇرۇشىدا بۇرنى يارىالنغانلىقتىن كۈمۈشتىن بۇرۇن سالدۇرغانىدى، كىيىن 

ئۇ كىشى كۈمۈشنىڭ پۇرىقىدىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا شىكايهت 

قىلغاندا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇ كىشىنى ئالتۇندىن بۇرۇن سالدۇرۇشقا 

شهيخ . تىزمىزى، ئهبۇ داۋۇت، نهسائىالر رىۋايهت قىلىدۇبۇ ھهدىسنى . بۇيرىدى

  .ئالبانى ياخشى دەرىجىدىكى ھهدىس دەپ قارايدۇ

سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا تهشۋىقات كومىتېتى 

ئالتۇندىن باشقا غهيرى ماددىالر چىش سالدۇرۇشقا : ھهيئهت ئهزالىرى

سا چىش ۋە بۇرۇننى ئالتۇندىن مۇۋاپىق كهلمىسه ياكى زۆرۈرىيهت بول

  .بهت-248توم -4پهتىۋاالر توپلىمى . سالدۇرسا بولىدۇ دەپ قارايدۇ
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: شهيخ مۇھهممهد ئىبنى سالىه ئهلئۇسهيمىين بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ

شۇنى بىلىشىمىز كېرەككى، ئالتۇن چىش سالدۇرۇش پهقهت زۆرۈرىيهت "

لېكىن .  چهكلىنىدۇتۈپهيلىدىن بولسا بولىدۇ، زىننهت ئۈچۈن بولسا

ئادەتكه ئايالنغان -ئايالالرنىڭ ئالتۇن چىش بىلهن زىننهتلىنىشى ئۆرپ

  . بولسا بۇ ۋاقىتتا دۇرۇس بولىدۇ

  .ئالالھ تائاال ھهممىدىن ياخشى بىلگۇچىدۇر

  


