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تېلېفون زىلى ئۈچۈن قۇرئان 

  ئايهتلىرىنى قوللىنىش توغرىسىدا

   

    نومۇرلۇق سوئال-105479

  :سۇئال

  تېلېفون زىلى ئۈچۈن دۇئا ياكى ئايهت ياكى ئهزاننى قوللىنىش جائىزمۇ؟

  :جاۋاب

قارشى تهرەپكه تېلېفون ئۇرغاندا ئۇنىڭ ساداسى ئۈچۈن كىشىلهر ئوخشاش بولمىغان  

بۇ ئاۋازنىڭ قۇرئان ئايهتلىرى ياكى دۇئا ياكى ئهزان  بهزىلهر : ئاۋازالرنى قوللىنىدۇ

  . ئۇنىڭ مۇزىكا ياكى ناخشا بولۇشىنى تالاليدۇبولۇشىنى تاللىسا، بهزىلهر 

ئهمما ئۇنىڭ شهرتى . ئهسلى ئېتىبارى بىلهن بۇ خىزمهتتىن پايدىلىنىش جائىزدۇر

ھېچ بولمىغاندائاڭلىسا گۇناھ بولمايدىغان نهرسىلهردىن  پايدىلىق ياكى   مهزكۇرئاۋازنىڭ 

. ى مۇزىكا بولماسلىقى الزىمشۇنىڭدەك مهزكۇر ئاۋازنىڭ ناخشا ياك. بولۇشىدىن ئىبارەتتۇر

چۈنكى مۇزىكا ۋە ناخشا ئاڭالشنىڭ ھاراملىقى ھهققىدە كهلگهن شهرىئهت دەلىللىرى 

  .شۇنى تهقهززا قىلىدۇ

ئهمما مهزكۇر تېلېفون ئاۋازى ئۈچۈن بىرەر قارىينىڭ قىرائىتىنى تالالش قۇرئاننى 

چۈنكى ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمنى ئوقۇش، چۈشىنىش، تىالۋىتى . خورلىغانلىق بولىدۇ

  .بىلهن ئىبادەت قىلىش، كۆرسهتمىلىرى بويىچه ئهمهل قىلىش ئۈچۈن چۈشۈرگهندۇر

ان قۇرئان كهرىم بوش ۋاقتىمىزنى تولدۇرۇش ياكى قارىش ئالالھ تائاالنىڭ كاالمى بولغ

ئهزانمۇ . تهرەپنى تېلېفونغا چاقىرىش ئۈچۈن قوللىنىشتىن ئهلۋەتته ئۈستۈن ۋە ئۇلۇغدۇر
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چۈنكى ئهزان ئىسالمدىكى ئهڭ ئۇلۇغ ۋە ئهڭ كاتتا ئىبادەت بولغان . شۇنىڭغا ئوخشاشتۇر

  ئۇنى اليىقىدا ئۇلۇغالش .  چاقىرىقتۇرنامارنىڭ ۋاقتىنى ئېالن قىلىش ئۈچۈن بۇيرۇلغان

  

ئۇنى تېلېفون ئاۋازى سۈپىتىدە قوللىنىشتىن ئىبارەت دۇنيا ئىشلىرى ئۈچۈن . الزىم

سهئۇدى . ئهمدى دۇئاغا كهلسهك، ئىش يهنه شۇنداقتۇر. خىزمهتكه سېلىشقا بولمايدۇ

نىغا مۇزىكا قول تېلېفو« ئهرەبىستانىنىڭ كاتتا ئۆلىمالىرىدىن شهيخ سالىه ئهلفوزان 

دەپ سورالغان » ئورنىدا قۇرئان ياكى ئهزان ياكى دۇئا قويۇش مهسىلىسىگه نېمه دەيال؟

بۇالرنى تېلېفون . بۇ ئهزاننى، قۇرئاننى ۋە زىكىرنى خورلىغانلىقتۇر« :سوئالغا جاۋاب بېرىپ

بۇنداق قىلىش مۇزىكىدىن ” بهزىلهر . ئاۋازى سۈپىتىدە قوللىنىشقا بولمايدۇ

مۇزىكىسى يوق، ! سىز مۇزىكا قويِۇشقا مهجبۇرمۇ؟ مۇزىكىنى تاشالڭ. ەيدۇد“ياخشىغۇ

  .دېگهن» يوق زىلدىن بىرىنى قويۇڭ قۇرئانمۇ 

  . سان-2097ژۇرنىلى »دەۋەت«(

 


