
  
دىنى ئهھكامالردىن سوئال ۋە 

  الرجاۋاب
  

  ]ئۇیغۇرچه[ 
أحكام مھمة في الدین بطریقة السؤال 

  والجواب
]باللغة األویغوریة[  
  مۇھهممهد یۇسۇپ قارىم: ئاپتۇرى

  محمد یوسف : المؤلف
  

تهمكىنى. ن: تهكشۇرۇپ بىكىتكۇچى  

تمكیني. ن: المراجعة  
رىیاد شهھرى رەبۋە رایونى دىن تهشۋىقات 

رلىق مهركىزىھهمكا  

المكتب التعاوني للدعوة وتوعیة الجالیات 
 بالربوة بمدینة الریاض

1430 – 2009 

 



 

3 

  الردىنى ئهھكامالردىن سوئال ۋە جاۋاب

 كېرىش سۆز
  

ــال          ــۈزەل ماختاشـ ــیه ۋە گـ ــارچه مهدھىـ ــارى ۋە  بـ ــڭ پهرۋەردىگـ ر ئالهملهرنىـ
ئـــالالھ تائاالغـــا . مۆمىنلهرنىـــڭ مهدەتكـــارى جانـــابى ئـــالالھ تائاالغـــا خاســـتۇر

ــدۇ ســانىچهمهۋجۇداتنىــڭ  ــتىمهن ھهم ــانا ئېی ھهق دىننــى ئىنســانىیهتكه . س
ــڭ    ــۇپرى، زااللهت ۋە ئازغۇنلۇقنىــــ ــۇالرنى كــــ ــارقىلىق ئــــ ــۈزۈش ئــــ یهتكــــ

ھىــدایهت ۋە ھهقىقهتنىــڭ نۇرىغــا    قاراڭغۇلۇقلىرىــدىن قۇتۇلــدۇرۇپ، ئىمــان،  
ــۇھهممهد    ــى مــــ ــز ھهزرىتــــ ــۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىــــ ــتهكلىگهن ســــ یېــــ
ئهلهیھىسســـاالمغا، ئۇنىـــڭ ئـــائىله ـ تاۋابىئاتلىرىغـــا ۋە ئۇنىـــڭ یـــولىنى          
داۋامالشتۇرۇپ بىزگىچه یهتكۈزگهن سـاھابىلىرىگه، شـۇنداقال تـا قىیـامهتكىچه     

  .هنھهق یولدا یۈرگهن مۆمىنلهرگه ساالم یولالیم
 زىننهتلىگهنـدىال ئهخـالق بىـلهن    –ئىنسان روھى دۇنیاسىنى گۈزەل ئهدەپ 

ئىپادىســى گــۈزەل، مــۇھىتى  –ھهرىكىتــى گــۈزەل، ســۆز  –جهمئىیهتــته ئىــش 
ھایـالىق، گـۈزەل غایىلىـك، قایتمـاس ئىرادىلىـك،       –ئىپپهت . گۈزەل بوالالیدۇ

ــدام  ــهۋرى  –چىــ ــهمىمىي  –غهیرەتلىــــك، ســ ــچان، ســ  –تاقهتلىــــك، تىرىشــ
بېسـىق، روھىـي    –سـاداقهتلىك، كهمـتهر، ئىشـچان، ئهپۇچـان، مـۇالیىم، ئېغىـر       

ئهخـالق تهربىیىسـىگه    –ئهكسـىچه، ئهدەپ  . دۇنیاسى مۇكهممهل ئادەم بوالالیـدۇ 
ــا ئایلىنىـــپ    ــىلىق یامانلىققـ ــهتلىككه، یاخشـ ــا گۈزەللىـــك سـ ــهل قارالسـ سـ

لهتنـى ئـادەتكه   ئهخالقسىز ئادەم یامان ئىش، یامـان خـۇي، یامـان ئىل   . ئۆزگىرىدۇ
ھهرىكىتى ئهسكى، سـۆزلىرى قوپـال، بىھایـا،     –مۇنداقالر ئىش . ئایالندۇرۇۋالىدۇ

پهسكهش، نومۇسسىز، ۋىجدانسـىز، رەھىمسـىز، سـاختىپهز، ۋاپاسـىز، یالغـانچى،      
ئالـدامچى، ئـاچكۆز، نهپســانىیهتچى، مهنمهنچـى، چېقىمچــى، بېخىـل، جېــدەلخور     

نهتىجىـــدە، ئائىلىنىـــڭ  . قالىـــدۇ قاتـــارلىق یامـــان یولالرغـــا كىرىـــپ   .... 
ــارچه  . خــاتىرجهملىكى، جهمئىیهتنىــڭ تهرتىپــى بۇزۇلىــدۇ  شــۇڭا دۇنیــادىكى ب

دىــنالر ئهڭ ئــاۋۋال كىشــىلهرنى گــۈزەل ئهخالقــالر بىــلهن زىننهتلىنىشــكه       
ــگهن  ــپ كهلـ ــادەتتىن    . چاقىرىـ ــالق ئىبـ ــۈزەل ئهخـ ــا، گـ ــۇلمانالردا بولسـ مۇسـ

مۇسـۇلمان ئـادەم گـۈزەل    «: ھهدىسـته  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بىـر . سانىلىدۇ
ئهخالقــى بىــلهن كــېچه ئۇخلىمــاي نامــاز ئوقۇغــان ۋە كۈنــدۈزى روزا تۇتقاننىــڭ  

ــاۋابىغا ئېرىشــهلهیدۇ ــهتكهن» س ــتۇرى  . دەپ كۆرس ــۇغ دەس مۇســۇلمانالرنىڭ ئۇل
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ــدىغان ئىالھىــي        ــۇپ تۇرى ــىنى یورۇت ــڭ روھىــي دۇنیاس ــم ئۇالرنى ــان كهرى قۇرئ
  . مهشئهلدۇر

نــاملىق  »مۇســۇلماننىڭ ئهخالقــى « غــازالىمــۇھهممهد  مهرھــۇم ئۇســتاز  
ئىمـان كىشـىنى پهسـلىكتىن سـاقلىغۇچى ۋە     «: ئهسىرىدە مۇنداق دەپ یازىدۇ

ــۇر  ــاتقۇچى كۈچت ــا قوزغ ــر   . ئۇلۇغلۇقق ــانایدىغان بى ــدارالردىن س ــۆزلىرىنى دىن ئ
ــلهن تهلهپ      ــویغىنى بىـ ــورۇنالپ قـ ــادەتلهرنى ئـ ــىلهر بهزى ئىبـ ــىم كىشـ قىسـ

بۇنىـڭ بىـلهن   . ئىبـادەتلهرنى ئـادا قىلىشـقا سـهل قارایـدۇ     قىلىنغان ئهخالقىي 
بىــــر ئــــادەم پهیغهمــــبهر   . قىلغــــان ئىبادەتلىرىــــدىن پایــــدا ئااللمایــــدۇ   

بىـر ئایـال بـار،    ! رەسـۇلهلالھ یـا  «: ئهلهیھىسساالمنىڭ یېنىغا كېلىپ، ئۇنىڭغا
لـېكىن قوشنىسـىغا   . ئۇ ناماز ئوقۇیدۇ، روزا تۇتىدۇ ۋە سـهدىقىنى كـۆپ قىلىـدۇ   

ئــۇ «: دېگهنــدە، پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم» بىــلهن ئهزىــیهت بېرىــدىكهن تىلــى
یهنه بىـر ئایـال بـار، نامـاز، روزىسـى ئـاز،       «: ئۇ ئادەم یهنه. دېگهن» دوزاخقا كىرىدۇ

ــدىكهن  ــاز بېرى ــدىكهن . ســهدىقىنىمۇ ئ ــیهت بهرمهی ــدە، » قوشنىســىغا ئهزى دېگهن
بـۇ جاۋابتـا ئېسـىل    . گهندېـ » ئۇ جهننهتكه كىرىـدۇ «: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم

ــرىلگهن    ــار بې ــدە ئېتىب ــتىگه ئاالھى ــڭ قىممى ــته . ئهخالقنى ــر ھهدىس : یهنه بى
. گــۈزەل ئهخــالق خــۇددى ســۇ قىرونــى ئېرىتكهنــدەك خاتــالىقالرنى ئېرىتىــدۇ «

دەپ » ناچـــار ئهخــــالق ســــىركه ھهســـهلنى بۇزغانــــدەك ھهممىنــــى بۇزىــــدۇ  
  ».كۆرسىتىلگهن

ــدا رەزىللىـــ  ــاننىڭ ۋۇجۇدىـ ــمهك، ئىنسـ ــانلىقى دېـ ــىپ، یامـ ك چوڭقۇرلىشـ
دىیـانهتتىن   -كۆپهیگهنسېرى خـۇددى ئـادەم كىیىمىـدىن ئایرىلغانـدەكال دىـن      

ئىخچامالپ ئېیتقاندا، ئهخـالق ھهر قانـداق ئادەمنىـڭ دۇنیـا     . ئایرىلىپ قالىدۇ
ــىر    ــىته تهســـ ــۇبىیىتىگه بىۋاســـ ــاكى مهغلـــ ــبه یـــ ۋە ئاخىرەتلىـــــك غهلىـــ

  . كۆرسىتىدىغان مۇھىم ئامىل
ــك ك ــانھۆرمهتلى ــىیادىكى    ! ىتابخ ــۇرا ئاس ــاب ئوتت ــۇ كىت ــولىڭىزدىكى ب ق

ــهن یېزىلـــدى    ــۇلمان قېرىنداشـــلىرىمنىڭ تهلىـــپىگه ئاساسـ ئهســـته . مۇسـ
 –قالدۇرۇشــقا ئوڭــاي بولســۇن ئۈچــۈن ســوئال ۋە جــاۋابلىق قىلىــپ، چــوڭ        

كىچىــك، دىنىــي مهلۇمــاتى بــار یــاكى یــوق ھهمــمه كىشــى ئۈچــۈن ئاممىبــاب،  
  . قا قىلىپ تهییارالندىچۈشىنىشلىك ھهم ئىخچام، قىس

ــبهر     ــم بىــلهن پهیغهم ــان كهرى ــۇغ دەســتۇرىمىز قۇرئ كىتــابنى یېزىشــتا ئۇل
ــىدا    ــالم دۇنیاسـ ــلىرىگه، ئىسـ ــهنچلىك ھهدىسـ ــاالمنىڭ ئهڭ ئىشـ ئهلهیھىسسـ
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تونۇلغان ۋە بىردەك ئېتىراپ قىلىنغـان مهشـھۇر ئۆلىماالرنىـڭ پىكىرلىـرىگه     
  .ئاساسالندىم

ھـارامالرنى،   -ھـاالل   ئىچمهكلهردىكـى  -هك كىتابتا بایان قىلىنغانالر یـېم 
ــاھ     ــى چهكلهنــگهن گۇن ــۇلمانالرنىڭ قىلىش ــىیهتلهرنى –مۇس ۋە ئىســالم  مهس

ئهخالقىغا زىت كېلىدىغان ناچـار قىلىقالرنـى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـانلىقى ئۈچـۈن       
ھارام، مۇسـۇلمانالر ئۈچـۈن چهكلهنـگهن     -ئىسالم دىنىدىكى ھاالل«بۇ كىتابنى 

  . اشنى الیىق كۆردۈمدەپ ئات» ئىشالر
بــۇ ئىشــىمنىڭ ئــالالھ رازىلىقــى ئۈچــۈن بولــۇپ، قوبــۇل قىلىنىشــىنى       

ــمهن ــاد ئېتىــپ   . رەببىمــدىن تىلهی ــدا ی ــۇ دۇئالىرى ئوقۇرمهنلهرنىــڭ پېقىرنىم
  .قویۇشىنى سورایمهن

ئاخىرىـدا، بــۇ كىتــابنى كـۆرۈپ چىقىــپ، قىممهتلىــك پىكرىنــى بهرگهن ۋە   
 ئهزھهرىــي –ۋسـىیه قىلغــان ساۋاقدىشـىم   ته كىرگۈزۈشــىمنىبهزى مـاۋزۇالرنى  

ــور  ــدۇلئهزىزدوكت ــا ئاب ــۈن   رەھمهتۇلالھق ــورۇق كۆرۈشــى ئۈچ ــڭ ی ــۇ كىتابنى ، ب
  .ماددىي یاردەمدە بولغان كىشىلهرگه رەھمهت ئېیتىمهن

  مۇھهممهد یۈسۈپ
  نویابىر -23یىلى  -2008
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  ھارام ۋە ئۇالرغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر –ھاالل 

  هن نېمه؟ھاالل دېگ: سوئال. 1
ئـۆزى پـاك، تهن سـاقلىققا زىیىنـى بولمىغـانلىقى ئۈچـۈن        —ھـاالل  : جاۋاب

ــۇر     ــه دېمهكت ــهت قىلغــان نهرس ــى رۇخس ــالم دىن ــىلهن. ئىس پــاك ۋە تهن : مهس
ــا،     ــى ئىســتېمال قىلغانغ ــوق یېمهكلىــك ۋە ئىچمهكلهرن ســاقلىققا زىیىنــى ی

بولـۇپ،  ھاالل كهسىپ بىلهن یوللۇق ھالـدا تىرىكچىلىـك قىلغانغـا ئوخشـاش     
ــاك نهرســىلهرنى ئىســتېمال     ــاالل ۋە پ ــش، ھ ــوغرا ئىشــالرنى قىلى ــۇق ۋە ت یولل

  .قىلىش چهكلهنمهیدۇ، شۇنداق قىلغان ئادەم ساۋاب تاپىدۇ
  ھارام دېگهن نېمه؟: سوئال. 2

ۋە باشـقا   زىیـانلىقلىقى پـاك ئهمهسـلىكى ۋە تهن سـاقلىققا     —ھارام : جاۋاب
ــگه    ــى چهكلى ــالم دىن ــۈپهیلى ئىس ــهۋەبلهر ت ــۇر س ــه دېمهكت ــىلهن. ن نهرس : مهس

ــىلهرنى      ــانلىق نهرسـ ــكىنا ۋە زىیـ ــاش پاسـ ــا ئوخشـ ــى ۋە ھاراققـ ــقا گۆشـ چوشـ
ــاش بولــۇپ،        ــامىله قىلغانغــا ئوخش ــۈم بىــلهن مۇئ ــتېمال قىلغانغــا، ئۆس ئىس
ھارامنى ئىستېمال قىلىش، چهكلهنـگهن ئىشـنى قىلىـش ئـۆزىنى ئالالھنىـڭ      

  . ئازابىغا تۇتقانلىق ۋە ئېغىر گۇناھتۇر
  ھاالل بىلهن ھارامنى بىلىشنىڭ قانداق ئهھمىیىتى بار؟: وئالس. 3

ھــاالل بىـلهن ھارامنىــڭ پهرقىنـى ئــایرىش، نېمىلهرنىـڭ ھــاالل ۋە    : جـاۋاب 
ــر مۇســۇلمان ئۈچــۈن پهرز     ــارام ئىكهنلىكىنــى بىلىــش ھهر بى نېمىلهرنىــڭ ھ

ــگهن ئادەمنىــڭ مۇســۇلمانلىقى   . ئهینــدۇر ــۇ ئىككىســىنىڭ پهرقىنــى بىلمى ب
ھارام بهندىنىڭ جهننىتى یـاكى دوزىخـى بولـۇپ     –چۈنكى ھاالل . یدۇتولۇقالنما

كېتىشى بىلهن مۇناسىۋەتلىك بولـۇپ، ئىبـادەت ۋە دۇئاالرنىـڭ قوبـۇل بولۇشـى      
  .یاكى رەت قىلىنىشىغا بىۋاسىته تهسىر كۆرسىتىدۇ

  جازاسى نېمه؟  ئایرىماسلىقنىڭھارامنىڭ پهرقىنى  -ھاالل : سوئال. 4
ــاۋاب ــاالل   ئىســالم پهیغ: ج ــارامنى ھ ــۇھهممهد ئهلهیھىسســاالم ھ ــرى م همبى

ــداق      ــپ مۇن ــدىت قىلى ــلهن تهھ ــۇچىالرنى دوزاخ بى ــتېمال قىلغ ــدا ئىس ئورنى
بهدىنىنى ھارام بىلهن ئوزۇقالنـدۇرغان ھهر قانـداق ئـادەم دوزاخقـا ئهڭ     «: دېگهن

ــاال قۇرئــان كهرىمــدە . »ھهقلىقتــۇر ــالالھ تائ ــى مــۆمىنلهر«: ئ بىــز ســىلهرنى ! ئ
بهقهرە سۈرىسـى  . (دەپ كۆرسـهتكهن » ھاالل نهرسىلهردىن یهڭـالر  ۇرغانرىزىقالند

  ). ئایهت - 172
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ــاخىرەتتىكى جازاســىدۇر  ــۇ . بــۇ ھــارامنى ھــاالل ئورنىــدا قوللىنىشــنىڭ ئ ب
دۇنیادىكى جازاسىمۇ ئېغىر بولـۇپ، تۈرلـۈك كېسـهللىكلهر، ئاچـارچىلىقالر، یهر     

  .قالر بۇنىڭ مىسالىدۇرتهۋرەش ئاپهتلىرى، بهرىكهتنىڭ یوقىلىشى قاتارلى
  قانداق قىلغاندا ھارامدىن ساقالنغىلى بولىدۇ؟: سوئال. 5

ئىچــمهك ۋە باشــقا ھهر قانــداق بىــر نهرســىدە ھـــارام       –یــېمهك  : جــاۋاب 
ــاكى    ــاالل یـ ــۇنداقال ھـ ــنىش، شـ ــالردىن چهكلىـ ــىلهر ۋە ئىشـ ــیىلگهن نهرسـ دېـ

ۇش شــۈبھىلىك نهرســىلهردىن یىــراق تــۇر -ھـاراملىقى ئېنىــق بىلىــنمىگهن  
ــاقالنغىلى بولىــدۇ    ــدىن س ــارقىلىق ھارام ــاالم بىــر   . ئ ــبهر ئهلهیھىسس پهیغهم

ــته ــدى  «: ھهدىس ــق ئایرىل ــاراممۇ ئېنى ــااللمۇ، ھ ــىنىڭ   . ھ ــۇ ئىككىس ــا ب ئهمم
ــى ھــاالل یــاكى ھــاراملىقى ئېنىــق بولمىغــان (ئوتتۇرىســىدا شــۈبھىلىك  ) یهن

ىلهردىن كىمكـى شـۈبھىلىك نهرسـ   . نهرسىلهر بار، كۆپ ئادەملهر بۇنى بىلمهیدۇ
  .دەپ كۆرسهتكهن» ساقالنسا، ھارامدىن ساقلىنىپ قاالالیدۇ

  ھارامنىڭ ئۆلچىمى نېمه؟ –ئىچمهكلهردە ھاالل  -یېمهك : سوئال. 6
ئىچمهكـلهر ھـاالل ۋە ھـارام دەپ ئىككـى      –ئىسـالم دىنىـدا یـېمهك    : جاۋاب

 ئـۆزى پـاكىز، تهبىئىتـى پـاك، تهمـى، پـۇرىقى نورمـال، ئىنسـان        . تۈرگه بۆلۈنىـدۇ 
تهبىئىتىگه یاقىدىغان، ئوزۇقلىنىش ئۈچـۈن پایـدىلىق، تهركىبىـدە ئوزۇقلـۇق     
قىممىتى بار، تهن سـاقلىقىغا زىیىنـى بولمایـدىغان، ئىسـالمدا چهكلهنمىـگهن      

ئىچمهكنى ئىسـتېمال قىلىـش ھـاالل، ئهكسـىچه، ئـۆزى       –ھهر قانداق یېمهك 
ېلىـدىغان، تهن  پاسكىنا، تهبىئىتى پاك ئهمهس، ئادەمگه بىئاراملىق ئېلىـپ ك 

ســاقلىقىغا زىیــان یهتكۈزىــدىغان، مهســت قىلىــدىغان، ئهقىلنــى بۇلغایــدىغان،  
ئىچمهكنـى ئىسـتېمال قىلىـش     –ئىسالمدا چهكلهنـگهن ھهر قانـداق یـېمهك    

  .ھارامدۇر
ھـاالل نهرسـىلهرنى ئىسـتېمال قىلىشـنىڭ قانـداق پایـدىلىرى       : سوئال. 7
  بار؟

ىشــنىڭ دۇنیــا ۋە ئاخىرەتلىــك ھــاالل نهرســىلهرنى ئىســتېمال قىل: جــاۋاب
  . ئىنتایىن كۆپ پایدىلىرى بار

ھــــاالل ۋە پــــاك نهرســــىلهرنى ئىســــتېمال قىلغــــان ۋە پاكىزلىققــــا ) 1(
ئهھمىـیهت بهرگهن ئادەمنىــڭ دىلــى پـاك، كــۆڭلى یــورۇق، تېنـى ســاق، ئهقلــى    

  .ئۆتكۈر، خاتىرىسى كۈچلۈك ۋە ھوشیار بولىدۇ
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قىلغـــان ئـــادەم تۈرلـــۈك   ھـــاالل ۋە پـــاك نهرســـىلهرنى ئىســـتېمال    ) 2(
ــۈچ    ــدۇ، كـ ــاقلىنىپ قالىـ ــهللىكلهردىن سـ ــىپ   –كېسـ ــۇۋۋىتى ئاجىزلىشـ قـ

  .قالمایدۇ
ــان ئادەمنىــڭ قىلغــان      ) 3( ــىلهرنى ئىســتېمال قىلغ ــاالل ۋە پــاك نهرس ھ

ــدۇ   ــابهت بولىــ ــالىرى ئىجــ ــدۇ ۋە دۇئــ ــۇل بولىــ ــادەتلىرى قوبــ ــۈنكى . ئىبــ چــ
ــڭ دەرگا  ــالالھ تائاالنىـــ ــڭ ئـــ ــڭ ۋە دۇئاالرنىـــ ــۇل  ئىبادەتلهرنىـــ ــدا قوبـــ ھىـــ

  .بولماسلىقنىڭ سهۋەبلىرىدىن بىرى ھارام یېیىشتۇر
ھـاالل ۋە پــاك نهرســىلهرنى ئىســتېمال قىلغـان ئــادەم ئــالالھ تائاالنىــڭ   ) 4(

  . ھۆرمىتىگه ۋە ئىنسانالرنىڭ سۆیگۈسىگه ئېرىشىدۇ
  مال بوغۇزالشنىڭ شهرتلىرى ۋە ئهدەپلىرى قایسىالر؟: سوئال. 8

  :ۋەندىكىلهرگه دىققهت قىلىش الزىممال بوغۇزلىغاندا تۆ: جاۋاب
ــل  ) 1( ــڭ ئهقى ــال بوغۇزلىغۇچىنى ــكهن،    –م ــاالغهتكه یهت ــدا، ب ھوشــى جایى

. بولۇشـى شـهرت  ) یهھـۇدىي یـاكى خرىسـتىئان   (مۇسۇلمان یاكى ئهھلى كىتـاب  
ــدۇ   ــىمۇ بولىـ ــى بوغۇزلىسـ ــال كىشـ ــدا، ئایـ ــى بولمىغانـ ــۇنىڭدەك، . ئهركىشـ شـ

ــاكى خر    ــۇلمان بولمىغانـــدا، یهھـــۇدىي یـ ىســـتىئان دىنىـــدىكى بىـــرى   مۇسـ
ــدۇ  ــىمۇ بولى ــاكى    . بوغۇزلىس ــىزنىڭ ی ــهنمهیدىغان دىنس ــا ئىش ــراق ئالالھق بى

. ئالالھقا شېرىك كهلتۈرىدىغان مۇشـرىكنىڭ بوغۇزلىغـان مېلـى یېیىلمهیـدۇ    
  .چۈنكى ئۇالر بوغۇزلىغان مال مۇسۇلمانغا ھارام بولىدۇ

ــىی  ) 2( ــىیالپ، سـ ــالنى سـ ــدىغان مـ ــتىراق یىقپبوغۇزالیـ ــپ، اپ، ئاسـ ىتىـ
پۇتلىرىنى مهھكهم باغالش، مـالنى باغلىغانـدا ئۇنىـڭ ئالـدىنقى ئىككـى پـۇتى       
ئارىســىغا ئارقــا ســول پــۇتىنى كىرىشــتۈرۈپ بــاغالپ، ئارقــا ئــوڭ پــۇتىنى بــوش  

چـۈنكى ھـایۋان جـان تاالشـقاندا، ئـۇ بـوش قالغـان پـۇتى بىـلهن          . قویۇش كېرەك
ان پـاكىز ئېقىـپ   قاتتىق سىلكىنىشتىن تومۇرلىرىدىكى قـ . قاتتىق تېپىدۇ
  .چىقىپ كېتىدۇ

 ئـالالھۇ بىسـمىلال،  «مالنى قىبلىگه قارىتىپ، ئىتتىك پىچاق بىـلهن  ) 3(
ــبهر ــیهت  » ئهكـ ــلىققا ئهھمىـ ــۇزالش قىینىماسـ دەپ مالنىـــڭ گېلىـــدىن بوغـ
  .بېرىش

ــلهن     ) 4( ــاق بى ــال پىچ ــتىش ۋە گ ــاتتىق یىقى ــۆرەش، ق ــۇرۇش، س ــالنى ئ م
كىمكـى  «: ىسساالم بىـر ھهدىسـته  پهیغهمبهر ئهلهیھ. بوغۇزالشتىن ساقلىنىش

ــه،     ــدىللىكىنى كۆرسهتس ــنى بوغۇزالشــتىمۇ رەھىم ــك قۇش قۇشــقاچتهك كىچى



 

9 

  الردىنى ئهھكامالردىن سوئال ۋە جاۋاب

ــىتىدۇ     ــهپقىتىنى كۆرس ــدە ئۆزىنىــڭ ش ــامهت كۈنى ــۇ كىشــىگه قىی ــالالھ ئ » ئ
  .دېگهن

قېچىپ تۇرمىغان ھـایۋاننى بوغـۇزالش قىـیىن بولغانـدا، ئۇنىـڭ بېـرەر       ) 5(
بىــلهن یارىالنــدۇرۇپ ئۆلتۈرۈشــكىمۇ ئــورگىنىنى قــان ئېقىتاالیــدىغان نهرســه  

  .بولىدۇ
بىـرى   -كېسهللىكتىن ئهمهس، بهلكى ئېگىزدىن یېقىلغان یـاكى بىـر  ) 6(

ــایۋاننى     ــان ســهۋەبلىك جــان تالىشــىۋاتقان ھ ــاكى ئۇرۇلغ بىــلهن ئۈسۈشــكهن ی
ــك ــیىش     تېپىچهكلىگىچىلى ــىنى یې ــۇزالپ گۆش ــۇنى بوغ ــا، ئ ــار بولس ــۈچى ب ك

  .ھااللدۇر
  قالغان مالنىڭ گۆشى نېمه ئۈچۈن یېیىلمهیدۇ؟ ئۆزى ئۆلۈپ: سوئال. 9

گۆشى یېیىلىدىغان قـوي، كـاال ۋە ئـۆچكىگه ئوخشـاش ھـایۋانالردىن      : جاۋاب
ــیىش       ــىنى یې ــڭ گۆش ــۈپ قالغانلىرىنى ــۆزى ئۆل ــلهن ئ ــهۋەب بى ــىبىر س قایس

بۇنىـڭ سـهۋەبى شـۇكى، ئـۆزى ئۆلـۈپ قالغـان ھـایۋان چوقـۇم         . قهتئىي ھارامـدۇر 
ــا   ــاكى ج ــهللىك ی ــرەر كېس ــۆلگهن   بى ــانلىقتىن ئ ــگه ئۇچرىغ ــالغۇچى زەربى ن ئ

ــۆلگهن بولســا، كېســهل مىكروبلىــرى ئۇنىــڭ   . بولىــدۇ مــال كېســهللىكتىن ئ
بۇنـداق گۆشـنى یېگهنـدە گۆشـتىكى     . تېنىنى پۈتۈنلهي قاپالپ كهتكهن بولىدۇ

كېســـهل مىكروبلىـــرى ئـــادەم بهدىـــنىگه تارقـــاپ كېتىـــدۇ، ھهتتـــا زەھهرلهپ  
هللىكتىن ئهمهس، تایـاق زەربىسـى بىـلهن یـاكى     مال كېس. ئۆلتۈرۈپمۇ قویىدۇ

ئېگىـــــــزدىن یىقىلغـــــــانلىق ســـــــهۋەبتىن ئـــــــۆلگهن بولســـــــا، قـــــــان 
ــانلىقتىن ــكهن بولىــدۇ    ئېقىتىلمىغ ــنىگه تارقــاپ كهت مۇنــداق . ئۇنىــڭ بهدى

قـــان پـــاكىز ئهمهس، قـــان . گۆشـــىنى یـــېگهن ئـــادەم قـــاننى یـــېگهن بولىـــدۇ
ر ئـــادەم بهدىنىنـــى  تهركىبىـــدىكى ھهر خىـــل مىكـــروبالر ۋە بـــاكتېرىیىله   

  . شۇنىڭ ئۈچۈن قاننى یېیىش ھارامدۇر. زەھهرلهیدۇ
بــازارالردىن گــۆش ســېتىۋالغاندا نــېمىلهرگه دىقــقهت قىلىــش  : ســوئال. 10

  كېرەك؟
بازارالردىن گۆش سېتىۋالغاندا، ئۇ قانداق مالنىڭ گۆشى؟ بـۇ مـالنى   : جاۋاب

یــوق؟ ئالــدى  –قانــداق قاسســاپ ســویغان؟ مۇســۇلمان قاسســاپ بوغۇزلىغــانمۇ 
بىلهن بۇالرنى ئېنىقالپ چىقىپ، قـوي، كـاال، ئـۆچكه، ئـات، تـۆگه، توخـۇ، ئـۆردەك        

 سـویغانلىرىنىڭ قاتارلىقالرغا ئوخشـاش ھـاالل مـالالردىن مۇسـۇلمان قاسسـاپ      
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 ســویغانلىقىگۆشـىنى ئـېلىش، قایســى مالنىـڭ ئىكهنلىكـى یــاكى كىمنىـڭ      
  .بىلىنمىگهن گۆشلهرنى ئالماسلىق الزىم

قاچىالنغان یېمهكلىكلهرنى سـېتىۋالغاندا نـېمىلهرگه دىقـقهت    : سوئال. 11
  قىلىش كېرەك؟

قاچىالنغان گۆش ۋە ھهر قانداق بىـر یېمهكلىكنـى سـېتىۋالماقچى    : جاۋاب
ــڭ   ــدا، ئۇنىـ ــۇلمانچه«بولغانـ ــارمۇ   » مۇسـ ــى بـ یـــوق؟ نهدە  –دېـــگهن ماركىسـ

اقتـى  ئىشلهنگهن؟ مۇسـۇلمانالر ئىشـلىگهنمۇ یـاكى باشـقىالرمۇ؟ قـوللىنىش ۋ     
چـۈنكى  . بارمۇ یاكى ئۆتـۈپ كهتكهنمـۇ؟ بۇالرغـا ئاالھىـدە دىقـقهت قىلىـش الزىـم       

ــیىش ئهمهل    ــاالل نهرســىلهرنى یې ــاك ۋە ھ ــۇل بولۇشــى   –پ ئىبادەتلهرنىــڭ قوب
  . ئۈچۈن شهرت، تهن ساقلىقىنى ساقالش ئۈچۈن زۆرۈردۇر

  قایسى دىندىكىلهرنىڭ تاماقلىرىنى یېیىشكه بولىدۇ؟: سوئال. 12
ــاۋاب ــك مۇســۇلمانالرنىڭ  : ج ــاك یېمهكلى ــدۇرئهڭ پ ــه . یېمهكلىرى ھهمىش

ــیىش كېـــرەك     ــپ یېـ ــزدەپ تېپىـ ــى ئىـ ــۇلمانالرنىڭ یېمهكلىكلىرىنـ . مۇسـ
ــار    ــارلىق تهییــ ــۆش قاتــ ــان گــ ــاكى قاچىالنغــ ــامىقى یــ ــۇلمانالرنىڭ تــ مۇســ
ــدىكىلهرنىڭ     ــۇدىي دىنى ــتىئان ۋە یهھ ــدا، خرىس ــرى تېپىلمىغان یېمهكلىكلى

ئــالالھ تائــاال قۇرئــان كهرىمــدە مۇنــداق . لىــدۇپــاك یېمهكلىرىنــى یېیىشــكه بو
بۈگۈن سىلهرگه پاك نهرسىلهر ھاالل قىلىنـدى، كىتـاب بېـرىلگهنلهر    «: دېگهن

ــتىئانالر( ــۇدىیالر ۋە خرىسـ ــدۇر ۋە  ) یهنـــى یهھـ ــىلهرگه ھااللـ ــامىقى سـ نىـــڭ تـ
  ).ئایهت - 5مائىدە سۈرىسى (» .سىلهرنىڭ تامىقىڭالر ئۇالرغا ھااللدۇر

ى دۆلهتلهردىن كهلگهن تهییـار یېمهكلىكلهرنـى یېیىشـكه    قایس: سوئال. 13
  بولىدۇ؟

ــاۋاب ــلهنگهن تهییـــار تامـــاقالرنى،     : جـ مۇســـۇلمان مهملىكهتلىرىـــدە ئىشـ
بۇنىڭغـا ھهر  . قاچىالنغان گۆش ۋە باشقا یېمهكلىكلهرنى سـېتىۋېلىش كېـرەك  

ــم    ــى الزىـ ــیهت بېرىشـ ــادەم ئهھمىـ ــۇلمان ئـ ــداق مۇسـ ــۇلمان  . قانـ ــاۋادا مۇسـ نـ
ــقا   مهملىكهتلى ــان گـــۆش ۋە باشـ ــاقالر، قاچىالنغـ ــار تامـ رىـــدىن كهلـــگهن تهییـ

یـــېمهكلىكلهر تېپىلمىغانــــدا، خرىســــتىئانالرنىڭ یــــاكى یهھۇدىیالرنىــــڭ  
یـــــــاكى » مۇســـــــۇلمانچه«مهملىكهتلىرىـــــــدىن كهلـــــــگهن، ئۈســـــــتىگه 

ــدى « ــویىچه بوغۇزالنـ ــى بـ ــۇلمانچىلىق قائىدىسـ ــق » مۇسـ ــگهن خهت ئېنىـ دېـ
، قاچىالنغـان گــۆش ۋە باشــقا یېمهكلهرنــى  یېزىلغـان ھهر قانــداق تهییــار تامــاق 

  . سېتىۋېلىپ یېیىشكه بولىدۇ
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ئهممـــــا ئالالھقـــــا ئىشــــــهنمهیدىغان كوممۇنىســـــت دۆلهتلىرىــــــدىن،    
ــان     ــاق، قاچىالنغ ــار تام ــۇ، تهیی ــۆش، توخ ــگهن گ ــدىن كهل بۇددىســتالرنىڭ یۇرتى

ــدۇ   ــكه بولمایـــ ــارلىقالرنى یېیىشـــ ــك قاتـــ ــا  . یېمهكلىـــ ــۈنكى ئالالھقـــ چـــ
ىڭ یېمهكلىــرى مۇسـۇلمانالر ئۈچــۈن ھـاالل ئهمهس، بهلكــى   ئىشـهنمهیدىغانالرن 

  !ھارامدۇر
  ئاشخانىالرغا كىرگهندە نېمىلهرگه دىققهت قىلىش كېرەك؟: سوئال. 14

ــاۋاب ــاكىز ۋە ئهڭ    : ج ــك، ئهڭ پ ــاق ئهڭ لهززەتلى ــېگهن تام ــدە ئېتىــپ ی ئۆی
ــدىلىقتۇر ــۇم    . پایـ ــدە، چوقـ ــوغرا كهلگهنـ ــكه تـ ــاق یېیىشـ ــخانىالردىن تامـ ئاشـ

ــاكىز ئاشــخانىالرغا كىــرىش كېــرەك  مۇســۇلما ــان، پ . ن، دىنــدار كىشــىلهر ئاچق
چــۈنكى تامــاق ئىنســاننىڭ ســاقلىقىغا بىۋاســىته تهســىر كۆرســىتىدىغان       

ــۇنى ئىلغــاپ پــاكىز، ھــاالل، شهكســىز بولغــانلىرىنى یېــیىش   . نهرســه شــۇڭا ئ
سـهپهر ئۈسـتىدە بولغانـدا ئاشـخانىغا كىرىشـكه تـوغرا كهلسـه، چوقـۇم         . كېرەك

دەپ یېزىلغان، ئىشـهنچلىك ئاشـخانىالرغا كىـرىش    » انالر ئاشخانىسىمۇسۇلم«
  .كېرەك
  مۇسۇلمان ئاشخانىسى تېپىلمىغاندا نېمه قىلىش كېرەك؟: سوئال. 15

ــاۋاب ــۇلمان ئهمهس     : ج ــى مۇس ــاكى خهلق ــدا ی ــول ماڭغان ــتىدە ی ــهپهر ئۈس س
ــتىئان      ــا، خرىس ــى تېپىلمىس ــۇلمان ئاشخانىس ــدا، مۇس ــلهرگه بارغان مهملىكهت

یهھۇدىیالرنىڭ ئاشخانىسىغا كىرىشكه مهجبۇر بولۇپ قالغانـدا، ئۇالرنىـڭ    یاكى
ئهممـا ئۇالرنىـڭ   . یېیىشكه بولىـدۇ  تاماقلىرىنىالنانلىرىنى، قاچىالنغان تهییار 

چـۈنكى ئـۇالر چوشـقا    . قازانلىرىدا پىشۇرۇلغان تاماقلىرىنى یېیىشكه بولمایـدۇ 
اشـقا ھـاالل گۆشـنى قـورۇپ     چوشقا گۆشىنى قورۇغـان قازانـدا ب  . گۆشىنى یهیدۇ

ــدۇ   ــكه بولمایـ ــۇنى یېیىشـ ــدىردىمۇ، ئـ ــارامنى   . بهرگهن تهقـ ــلهن ھـ ــاالل بىـ ھـ
مانـــا بـــۇ، . ئىلغایـــدىغان ئادەملهرنىـــڭ گېلىـــدىن مۇنـــداق تامـــاق ئۆتمهیـــدۇ

  .مۇسۇلمانلىقنىڭ ۋە ساپ تهبىئهتنىڭ ئاالمىتىدۇر
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  ئىچمهكلهردىن یېیىش ھارام بولىدىغانلىرى –یېمهك 

ــوئال. 16 ــې: ســ ــارام قىلىنىــــپ   –مهك یــ ــیىش ھــ ئىچمهكلهردىــــن یېــ
  چهكلهنگهنلىرى قایسىالر؟

ــاۋاب ــېمهك : جـــ ــپ    –یـــ ــارام قىلىنىـــ ــیىش ھـــ ــن یېـــ ئىچمهكلهردىـــ
  :چهكلهنگهنلىرى تۆۋەندىكىلهر

بـۇ ھهقـته ئـالالھ تائـاال مۇنـداق      . باشقىالرنىڭ ھهققىنى یېـیىش ھـارام  ) 1(
ئوغرىلىـق، خىیـانهت،   (بىرىڭالرنىڭ مـاللىرىنى   -بىر ! ئى مۆمىنلهر«: دېگهن

ــارلىق  ــار ئوینـــاش قاتـ ــازانىخورلۇق، قىمـ ــلهن ) بـــۇالش، جـ ھهقســـىز یـــول بىـ
  ). ئایهت - 29نىسا سۈرىسى (» یهۋالماڭالر

یهنــى گۆشــى . ئــۆزى ئۆلــۈپ قالغــان مالنىــڭ گۆشــىنى یېــیىش ھــارام  ) 2(
یېیىلىـدىغان ھــایۋانالردىن ئـۆزى ئۆلــۈپ قالغـان، بوغــۇپ ئۆلتـۈرۈلگهن، ئــۇرۇپ     

گهن، ئېگىــز جایــدىن یېقىلىــپ ئــۆلگهن، ئۈســۈپ ئۆلتــۈرۈلگهن ۋە      ئۆلتــۈرۈل
  .یىرتقۇچالر یېرىپ ئۆلتۈرۈۋەتكهن ھایۋاننىڭ گۆشىنى یېیىش ھارامدۇر

  .قاننىڭ ھهر قاندىقى ھارامدۇر) 3(
چوشقا گۆشى، چوشـقىنىڭ قېنـى، مېیـى، تېرىسـى ۋە ھهر قانـداق بىـر       ) 4(

  .ئورگىنى ھارامدۇر
نىـڭ نـامىنى تىلغـا ئېلىـپ تـۇرۇپ بوغۇزالنغـان       ئالالھتىن باشـقا بىرى ) 5(

  . ھایۋاننىڭ گۆشى ھارام
ــا،  ) 6( ــتىئانالرنىڭ چېركاۋلىرىغـــ ــا، خرىســـ بۇددىســـــتالرنىڭ بۇتلىرىغـــ

یهھۇدىیالرنىـــڭ ئىبادەتخانىلىرىغـــا یـــاكى مازارالرغـــا ئاتـــاپ ئۆلتـــۈرۈلگهن      
  .ھایۋاننىڭ گۆشىنى یېیىش ھارامدۇر

ــنىڭ ھاراملىقىنىـــڭ  ــالته ئىشـ ــۇقىرىقى ئـ ــل  یـ ــالالھ  –دەلىـ ــاكىتى ئـ پـ
سـىلهرگه ئـۆزى ئۆلـۈپ قالغـان ھـایۋان، قـان، چوشـقا        «: تائاالنىڭ مۇنۇ سـۆزىدۇر 

گۆشى، ئـالالھتىن باشقىسـىنىڭ نـامىنى تىلغـا ئېلىـپ بوغۇزالنغـان ھـایۋان،        
یېقىلىــپ ئــۆلگهن ھــایۋان، ئۈســۈپ ئۆلتــۈرۈلگهن ھــایۋان، یىرتقــۇچالر یېرىــپ  

ــىنى   ــڭ گۆش ــېگهن ھایۋاننى ــۈرۈپ ی ــدى  ئۆلت ــارام قىلىن ــیىش ھ ــېكىن . یې ل
) یـــــۇقىرىقى بهش تۈرلـــــۈك ھایۋانـــــدىن جېنـــــى چىقمىغـــــان چاغـــــدا     (

ھهمدە بۇتالرغا ئېلىـپ بېرىلىـپ ئۇنىـڭ یېنىـدا     . بوغۇزلىغانلىرىڭالر ھااللدۇر
  ).ئایهت - 3مائىدە سۈرىسى (» .بوغۇزالنغان ھایۋانالر ھارام قىلىندى
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  ئهڭ پاسكىنا ھایۋان قایسى؟: سوئال. 17
چوشــقا  ھــایۋانالر ئىچىـدە ئهڭ پاســكىنا ۋە ئهڭ  نىجىــس مهخلــۇق  : ابجـاۋ 

چوشـقىنىڭ  . بولۇپ، ساغالم تهبىئهتلىك ئادەم ئۇنىڭدىن ئهلـۋەتته یىرگىنىـدۇ  
دۇنیـادا  .  پاسـكىنىلىقالردۇر ئهڭ یاخشى كۆرىـدىغان یېمىكـى تېـزەك ۋە باشـقا     

ــا ك    ــایۋان بولمىس ــدىغان ھ ــى یهی ــڭ تهرىتىن ــقا ئۆزىنى ــقىدىن باش ــرەكچوش . ې
بۇنىڭ ئـۆزىال چوشـقىنىڭ ھهقىـقهتهن بهكمـۇ پاسـكىنا ھـایۋان ئىكهنلىكـى ۋە        
چوشـــقا گۆشــــىنىڭمۇ خــــۇددى شـــۇنداق پاســــكىنا نهرســــه ئىكهنلىكىــــگه   

  .یېتهرلىكتۇر
تېخنىكــــا تهرەققىــــي قىلىشــــى    –پهن ئىلگىــــرىلهپ، پهن  –ئىلىــــم 

ا، ئارقىســىدا، تېببىــي مۇتهخهسسىســلهر چوشــقا گۆشــىنىڭ ھهمــمه بهلــۋاغالرد 
خۇسۇسهن ئىسسىق بهلۋاغالردا ئىنسـان سـاالمهتلىكىگه ئىنتـایىن زىیـانلىق     

ــقا  . ئىكهنلىكىنــى ئىســپاتالپ چىقتــى  ــارقىلىق چوش ئىلمىــي تهجــرىبىلهر ئ
گۆشـــىدە ئـــادەمنى ئۆلتۈرىـــدىغان قـــۇرۇت ۋە ئهڭ خهتهرلىـــك مىكروبالرنىـــڭ  

ىـپ  كىـم بىلسـۇن، بهلكـى ئۇچقانـدەك تهرەققىـي قىل     . بارلىقىنى ئىسپاتلىدى
پهن كېلهچهكـته بىـزگه چوشـقا گۆشـى ھهققىـدە بىـز        -كېتىۋاتقان بۇ ئىلىـم  

  .بىلمهیدىغان یېڭى مهلۇماتالرنى كهشىپ قىلىشى مۇمكىن
چوشقىدىن قالسا ئهڭ پاسـكىنا ھـایۋان ئىـت بولـۇپ، ئىـت ۋە چوشـقىنىڭ       
نىجاسهتلىرى بىر قېتىم تۇپراق بىلهن ئالته قېتىم سۇ بىـلهن جهمئـى یهتـته    

ــدۇ قېـــــتىم یۇ ــارقىلىق پاكلىنىـــ ــۇش ئـــ ــبهر  . یـــ ــىله پهیغهمـــ ــۇ مهســـ بـــ
پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالم   . ئهلهیھىسساالمنىڭ ھهدىسى بىلهن سابىت بولغان

بىرىڭالرنىــڭ قاچىســىنى ئىــت یــاالپ قویغــان بولســا، ئــۇنى  «: مۇنــداق دېــگهن
» .ئــاۋۋالقى قېتىمىنــى  تــۇپراق بىــلهن یۇیــۇڭالر     . یهتــته قېــتىم یۇیــۇڭالر  

  ).سلىم رىۋایىتىبۇخارىي ۋە مۇ(
چۈنكى تۇپراق تهركىبىدە مىكروبالرنى ئۆلتۈرۈش كـۈچىگه ئىـگه مـاددا بـار     
بولغانلىقتىن، قاچىنى تۇپراق بىلهن بىر قېتىم سـۈرتۈش ئـارقىلىق ئۇنىڭغـا    

سـۇ بىـلهن یهنه ئـالته قېـتىم     . یۇققان مىكروبالر ئۆلىـدۇ  شالۇكىدىنئىتنىڭ 
. قالمىغــــان بولىــــدۇ یۇیـــۇش ئــــارقىلىق قاچىـــدا مىكروبنىــــڭ ئهســـىرى   

ــىدىكى      ــۇ ھهدىس ــاالمنىڭ ب ــۇھهممهد ئهلهیھىسس ــى م ــز ھهزرىت پهیغهمبىرىمى
  . ھېكمهت، تېخى ئهمدىال تېببىي مۇتهخهسسىسلىرى تهرىپىدىن بایقالغان
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زىیــاننى توســۇش یۈزىســىدىن یېــیىش چهكلهنــگهن نهرســىلهر  : ســوئال. 18
  قایسىالر؟

ېـــیىش چهكلهنـــگهن زىیاننىـــڭ ئالــدىنى ئـــېلىش یۈزىســىدىن ی  : جــاۋاب 
  :نهرسىلهر تۆۋەندىكىلهر

زەھهر ۋە ئـــادەمنى زەھهرلهیـــدىغان ھهر قانـــداق نهرســـىنى ئىســـتېمال ) 1(
  .چۈنكى تهن ساقلىقنى ساقالش زۆرۈر. قىلىش ھارامدۇر

كۆڭۈل كۆتۈرمهیدىغان ۋە ئادەم سهسـكىنىدىغان ھاشـاراتالرنى یېـیىش    ) 2(
  .رگه سهۋەب بولۇشى ئېھتىمالچۈنكى بۇنداق ھاشاراتالر كېسهللىكله. ھارام
توپا، الي، تاش، كۆمۈر  قاتـارلىق تهنـگه زىیـانلىق نهرسـىلهرنى یېـیىش      ) 3(
  .ھارام

ــوئال. 19 ــىلهر    : س ــگهن نهرس ــیىش چهكلهن ــىدىن یې ــكىنىلىقى یۈزىس پاس
  قایسىالر؟

پاســـكىنىلىقى یۈزىســـىدىن یېـــیىش چهكلهنـــگهن نهرســـىلهر     : جـــاۋاب
  :تۆۋەندىكىلهر

پهیغهمـبهر  . ئارىلىشىپ قالغان ھهر قانـداق یېمهكلىـك  پاسكىنا نهرسه ) 1(
ــىدا    ــان چاشــقان توغرىس ــا چۈشــۈپ قالغ ــان «: ئهلهیھىسســاالم مایغ توڭلىتىلغ

ــالر،      ــالغىنىنى یهڭ ــى ئېلىۋېتىــپ ق ــڭ ئهتراپىن ــه ئۇنى ــقان چۈشس ــا چاش مایغ
ــېمهڭالر    ــۇنى قهتئىــي ی ــرىتىلگهن مایغــا چۈشــكهن بولســا، ئ دەپ » چاشــقان ئې

  ).اۋۇد رىۋایىتىئهبۇد. (كۆرسهتكهن
ئىنســانالرنىڭ تهرىتــى ۋە ھایۋانالرنىــڭ تېــزىكىگه ئوخشــاش پاســكىنا   ) 2(

ئــالالھ ئۇالرغــا «: قۇرئــان كهرىمــدە. نهرســىلهرنى ئىســتېمال قىلىــش ھارامــدۇر
 - 157ئهئـراف سۈرىسـى   . (دەپ كهلـگهن » پاسـكىنا نهرسـىلهرنى ھـارام قىلىـدۇ    

  ).ئایهت
  :ئهسكهرتىش

قتىن ئۆلــۈم گىردابىغـــا كېلىــپ قالغـــان   ئــاچلىقتىن یــاكى ئۇسســـۇزلۇ  
ــارام   ــتېمال قىلىــــش چهكلهنــــگهن ھــ ئادەمنىــــڭ زەھهردىــــن باشــــقا  ئىســ
ــدارنى    ــالغۇدەك مىق ــاتىنى ھــاالكهتتىن ســاقالپ ق نهرســىلهردىن ئۆزىنىــڭ ھای

ــالالھ قۇرئــان كهرىمــدە . یېیىشــى یــاكى ئىچىشــى ھــاالل بولىــدۇ  ــۇ ھهقــته ئ : ب
ھــارام (قىلمىغــان ھالــدا،   كىمكــى چارىســىزلىكتىن، گۇنــاھنى مهقســهت   «
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مائىـدە  . (دەپ كۆرسـىتىلگهن » )قىلىنغان نهرسىلهردىن یېسه گۇناھ بولمایـدۇ 
  ).ئایهت - 3سۈرىسى 

  سۇیۇقلۇقالردىن ھارام قىلىنغانلىرى قایسىالر؟: سوئال. 20
  :سۇیۇقلۇقالردىن ھارام قىلىنغانلىرى تۆۋەندىكىلهر: جاۋاب

ئـالالھ تائـاال قۇرئـان    .  تئىي ھارامـدۇر ھاراق ۋە ئۇنىڭ پۈتۈن تۈرلىرى قه) 1(
ھـاراق ئىچىـش، قىمـار ئوینـاش، بۇتالرغـا چوقۇنـۇش،       «: كهرىمدە مۇنداق دېـگهن 

پال ئوقلىرى بىـلهن پـال سـېلىش شـهیتاننىڭ ئىشـى، پاسـكىنا قىلىقـالردۇر،        
ــۇڭالر     ــراق بول ــىدىن یى ــهیتاننىڭ ئىش ــۈن ش ــىڭالر ئۈچ ــتكه ئېرىشىش  1».بهخ

كىشـىنىڭ لهنهتـكه    10ھاراقنىـڭ سـهۋەبى بىـلهن     پهیغهمبهر ئهلهیھىسسـاالم  
ــگهن    ــداق دې ــپ، مۇن ــان قىلى ــدىغانلىقىنى بای ــۇنى   «: ئۇچرای ــا، ئ ــالالھ ھاراقق ئ

ــۈچىگه،  ــۈچىگهئىچكــ ــۈچىگه، ئىچكۈزگــ ــۈچىگه، كۆتۈرگــ ــۇنى كۆتۈرگۈزگــ ، ئــ
ئىشــلىگۈچىگه، ئىشــلهتكۈچىگه، ســاتقۇچىغا، ســېتىۋالغۇچىغا ۋە ھاراقنىــڭ     

  ).ئهبۇداۋۇد ۋە ھاكىم رىۋایىتى(» .لدىپۇلىنى یېگۈچىگه لهنهت قى
ــداق    ) 2( ــدىغان ھهر قان ــى كهتكۈزى ــدىغان ۋە ئهقىلن ــت قىلى ــادەمنى مهس ئ

ــدۇر  ــداق  . ئىچىملىكــلهر ۋە ســۇیۇقلۇقالر ھارام ــبهر ئهلهیھىسســاالم مۇن پهیغهم
ــگهن ــه   «: دېـ ــداق نهرسـ ــدىغان ھهر قانـ ــت قىلىـ ــادەمنى مهسـ ــقا (ئـ گهرچه باشـ

ــان بولســـ  ــلهن ئاتالغـ ــىمالر بىـ ــدىقى  ) ىمۇئىسـ ــاراقتۇر، ھاراقنىـــڭ ھهر قانـ ھـ
  ).مۇسلىم رىۋایىتى.( دەپ كۆرسهتكهن» ھارامدۇر

ــۈیدۈكى، گۆشــــى     ) 3( ــڭ ســ ــداق بىــــر ھایۋاننىــ ــاننىڭ، ھهرقانــ ئىنســ
یېیىلمهیدىغان ھایۋانالرنىڭ سـۈتى، گۆشـى یېیىلىـدىغان ۋە یېیىلمهیـدىغان     

ــدۇر   ــایىقى  ھارام ــۇالر. جىمــى قۇشــالرنىڭ ســۈیدۈكى ۋە  م پاســكىنا  چــۈنكى ئ
  .پاسكىنا نهرسىلهرنى ئىستېمال قىلىش ھارامدۇر. نهرسىلهر بولۇپ

ــۈیدۈكلىرىنىڭھایۋانالرنىـــڭ  ــۇالر   سـ ــىمۇ، ئـ ــكىنا بولسـ ــى پاسـ ھهممىسـ
ــتىن ھهممىســى بىــر خىــل ئهمهس  گۆشــى : مهســىلهن. پاســكىنىلىق جهھهت

یېیىلىـدىغان ھایۋاننىـڭ سـۈیدۈكى بهدەننىـڭ یـاكى كىیىمنىـڭ قایســىبىر       
غېرىچقـا یهتمىـگهن مىقـداردا  یۇقـۇپ قالسـا، ئۇنىـڭ بىـلهن نامـاز          یېرىگه بىـر 

ــدۇ  ــا بولى ــڭ     . ئوقۇس ــدىغان ھایۋاننى ــى یېیىلمهی ــاكى  گۆش ــان ی ــا ئىنس ئهمم
سۈیدۈكى كىیىم یـاكى بهدەننىـڭ  بىـر تهڭـگه  مىقدارىـدىن كـۆپرەك یېـرىگه         

                                     
  .ئایهت -90مائىدە سۈرىسى  1
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ــۇپ        ــى یۇی ــان یېرىن ــۇپ قالغ ــڭ یۇق ــلهن بهدەننى ــیىم بى ــدا، كى ــۇپ قالغان یۇق
  .الپ ناماز ئوقۇش الزىم كېلىدۇپاكىز

شۇنىڭدەك، ئات، كاال، ئېشـهك، قېچىرغـا ئوخشـاش گۆشـى یېیىلىـدىغان ۋە      
گۆشى یېیىلمهیدىغان ھایۋانالرنىڭ تېزىكى، جىمى قۇشـالرنىڭ مـایىقى یـاكى    
ــۆپرەك       ــدىن ك ــگه مىقدارى ــر تهڭ ــڭ بى ــاكى كىیىمنى ــڭ ی ــۈیدۈكى بهدەننى س

ــى یۇیــۇپ پا  ــۇ یهرن ــۇغىلى  یېــرىگه یۇقــۇپ قالســا، ئ كىزلىمــاي تــۇرۇپ نامــاز ئوق
  .بۇ مىقدارغا یهتمىگىنى كهچۈرۈم قىلىنىدۇ. بولمایدۇ

ئىسپىرت ۋە گازغا ئوخشاش بهدەنگه زىیانلىق نهرسـىلهرنى ئىسـتېمال   ) 4(
  .قىلىش ھارامدۇر

سـپېرما ھۆللـۈك ھالىتىـدە    . ئۇنى ئىچىش ھارام. سپېرما پاسكىنىدۇر) 5(
دە ئـۇۋۇالپ ئهسـىرىنى یـوقىتىش بىـلهن     قـورۇق ھالىتىـ  . سۇ بىـلهن یۇیۇلىـدۇ  

ــۇ ئهنھــــا مۇنــــداق دېــــگهن . پاكلىنىــــدۇ ــبهر «: ئائىشــــه رەزىیهلالھــ پهیغهمــ
ئهلهیھىسسـاالمنىڭ كىــیىمىگه یۇققــان سـپېرما ئهگهر قــۇرۇپ قالغــان بولســا،   
ئۇنى ئـۇۋۇالپ ئهسـىرىنى یـوق قىلىـش بىـلهن، ھـۆل ھالىتىـدە بولسـا یۇیـۇش          

  ).ۋە بهززاز رىۋایىتىدار قۇتنى (» .بىلهن تازىالیتتىم
ئوخشــاش زەھهرلىــك   مورفىنالرغــاتاماكـا، كهنــدىر، ئهپیــۈن، كوكـائىن،   ) 6(

ــس   ــىلهرنىڭ ئى ــپىرىس     –نهرس ــاكى ش ــوراش ی ــاكى ش ــۇراش ی ــۈتهكلىرىنى پ ت
  .بىلهن بهدەنگه ئۇرۇش ھارامدۇر

  ھاراق دورا بوالالمدۇ؟: سوئال. 21
ئامىلالرنىـــڭ ھاراقنىــڭ ئىنســـانىیهتنى بهختســىز قىلىــدىغان    : جــاۋاب 

بىرىنچىســى بولغــانلىقى ســهۋەبلىك، ھــاراقنى ئىچىــش، ھــاراق ســورۇنلىرىدا   
ئولتــۇرۇش، ھــاراق یاســاش، ھــاراق سودىســى قىلىــش، ھــاراق ســوۋغا قىلىــش،   
ھــاراقنى ھهر قانــداق بىــر یــېمهكلىككه ئــاز بولســىمۇ ئارىالشــتۇرۇش قهتئىــي  

ورىغـا ئارىالشـتۇرۇش   ھاراقنى دورا ئورنىدا ئىستېمال قىلىش یـاكى د . ھارامدۇر
ــۇق  . قهتئىــي ھارامــدۇر ــادەم پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالمغا ھــاراق توغرۇل بىــر ئ

ــۇنى دورا یاســاش ئۈچــۈن تهییــارالیمهن «: ســۆزلهپ ــبهر » مهن ئ ــدە، پهیغهم دېگهن
ــاالم ئۇنىڭغــا  ــى كېســهللىكتۇر  «: ئهلهیھىسس  1.دېــگهن» ئــۇ دورا ئهمهس، بهلك

ــاالم یهنه بىـــر ھه ــتهپهیغهمـــبهر ئهلهیھىسسـ ــهللىكنى ۋە ئۇنىـــڭ «: دىسـ كېسـ
                                     

  .ئىمام مۇسلىم رىۋایىتى 1
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ــۈردى ــالالھ چۈشــ ــاراتتى، . دورىســــىنى ئــ ــهللىككه دورا یــ ھهر قانــــداق كېســ
ئهبـۇداۋۇد  ( دەپ كۆرسـهتكهن » لـېكىن ھـارام بىـلهن داۋاالنمـاڭالر    ! داۋالىنىڭالر

  ).رىۋایىتى
بۇ یهردە چهكلهنگىنى ھـاراقنى دورا ئورنىـدا ئىچكـى قىسـىمغا قـوللىنىش،      

ئهممــا ھـاراقنى بهدەننىـڭ تاشـقى قىســمىغا دورا    . تۇریهنـى ئىسـتېمال قىلىشـ   
كېیىن بهدەننىڭ ۋە كىیىمنىـڭ ھـاراق تهگـكهن    . ئورنىدا قوللىنىشقا بولىدۇ

  . یېرىنى پاكىز یۇیۇش الزىم كېلىدۇ
  قایسى ۋاقىتتا ھاراق بىلهن داۋالىنىشقا بولىدۇ؟: سوئال. 22

اق بىـرەر خهتهرلىـك   نـاۋادا ھـار  . ھاراق بىلهن داۋالىنىشـقا بولمایـدۇ  : جاۋاب
كېســهلنى ســاقایتىدىغان دورا ئورنىــدا بولــۇپ قالغــان تهقــدىردىمۇ، ھاراققــا       
ــورنىنى    ــۇ ھاراقنىـــڭ ئـ ــالر بىلهنمـ ــل دورىـ ــقا خىـ ــتىن باشـ ــاج بولماسـ موھتـ

  . تولدۇرغىلى بولىدۇ
ــاراق ئارىالشــتۇرۇلغان بىــر نهرســه بېــرەر خهتهرلىــك     ــاكى ھ ئهگهر ھــاراق ی

ــهل ئۈچــۈن دورا بولــۇپ، مۇئ   ــا ھــاراق یــاكى ھــاراق     كېس هییهنلهشســه، ئۇنىڭغ
 —ئارىالشتۇرۇلغان دورىدىن باشـقا ھېچقانـداق دورا پایـدا قىلمایـدىغان بولسـا      

ــۋەتته، ئۇنىڭغــا ھــاراق قوشــۇلغان شــۇ دورىنــى    ــایىن، ئهل مۇنــداق بولۇشــىغۇ نات
ئىشلىتىشنى مۇسۇلمان، دىندار، ئىشهنچلىك ۋە ئۇستا بىـر دوختـۇر بۇیرۇغـان    

ئىككـــى زىیاننىـــڭ یېنىكرەكىنـــى تـــالالش «ســـالم دىنىنىـــڭ تهقـــدىردە، ئى
دەیـــدىغان ئومـــۇمىي پرىنســـىپىغا ئاساســـهن، ئېھتىیاجغـــا قـــاراپ  » كېـــرەك

ئىنتـایىن تـار دائىرىـدە بولـۇش شـهرتى بىـلهن ئىسـتېمال قىلىشـقا رۇخســهت         
ــدۇ ــۇف ئهل  .(قىلىنى ــور یۇس ــڭدوكت ــارام  « قارداۋىینى ــاالل ۋە ھ ــالمدا ھ » ئىس

  ).ناملىق ئهسىرىدىن
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 ھایۋان ۋە قۇشالردىن ھاالل ۋە ھارامالرنىڭ بایانى

  ھاالل ۋە ھارام پهرقى نهدىن كهلگهن؟ : سوئال. 23
ئـالالھ تائـاال مۇسـۇلمانالرغا ئـۆزى پـاك، تهن سـاقلىقىغا یـاكى باشـقا         : جاۋاب

 –تهرەپلهرگه زىیىنى یـوق، ئوزۇقلـۇق قـۇۋۋىتى بـار ۋە پـاكىز نهرسـىلهرنى یهپ       
شـۇنىڭدەك ئـۆزى پاسـكىنا، تهن    . رنى ھاالل دەپ ئاتىغـان ئىچىشنى بۇیرۇپ، ئۇال

 –ســاقلىقىغا یــاكى باشــقا تهرەپــلهرگه زىیــانلىق بولغــان نهرســىلهرنى یهپ       
  .ئىچىشتىن توسقان ۋە مۇنداق نهرسىلهرنى ھارام دەپ ئاتىغان

  ھایۋانالر نهچچه تۈرگه بۆلۈنىدۇ؟: سوئال. 24
ۇ ھــایۋانلىرى دەپ ئىككىــگه ھــایۋانالر قۇرۇقلــۇق ھــایۋانلىرى ۋە ســ: جــاۋاب
ــدۇ ــاۋایى    . ئایرىلى ــایۋانلىرى ۋە ی ــۆي ھ ــایۋانلىرىمۇ ئ ــۇق ھ ــۇنىڭدەك، قۇرۇقل ش

  .ھایۋانالر دەپ ئىككىگه بۆلۈنىدۇ
  سۇ ھایۋانلىرىدىن ھهر قاندىقىنى یېیىشكه بوالمدۇ؟: سوئال. 25

ــاۋاب ــۇالردىن ھهر    : جـ ــۇپ، ئـ ــاالل بولـ ــى ھـ ــڭ ھهممىسـ ــۇ ھایۋانلىرىنىـ سـ
پهیغهمـــبهر ئهلهیھىسســـاالم دېڭىـــز ۋە دەریـــا . شـــكه بولىـــدۇقانـــدىقىنى یېیى

ــاك، مهھســۇالتى ھااللــدۇر «: توغرۇلــۇق ــۇ . دەپ كۆرســهتكهن» ئۇنىــڭ ســۈیى پ ب
ھهدىــس بېلىــق ۋە ھهر قانــداق ســـۇ ھایۋانلىرىنىــڭ ھــاالل ئىكهنلىكىنـــى      

مهزھىپىــدە ســۇ ھایۋانلىرىــدىن بېلىقــتىن باشقىســى  ھهنهفىــي. كۆرسـىتىدۇ 
بولسىمۇ، ئىسـالم ئۆلىمالىرىنىـڭ مـۇتلهق كـۆپ قىسـمى       ھاالل دېیىلمىگهن

  .ھهممىنى ھاالل دەپ قارایدۇ
  ئۆي ھایۋانلىرىدىن قانداقلىرىنى یېیىشكه بولىدۇ؟: سوئال. 26

ئــۆي ھایۋانلىرىــدىن تــۆگه، ئــات، كــاال، قــوي، ئــۆچكه، توخــۇ، توشــقان، : جــاۋاب
بولـۇش یـاكى    كهپتهر، ئۆردەك، غـاز ۋە باشـقىالرنىڭ گۆشـىنى ئۆزىنىـڭ مـۈلكى     

باشقىســىنىڭ بولســىمۇ یېیىشــكه رۇخســهت قىلغــان بولــۇش ۋە مۇســۇلمانچه  
  . بوغۇزالنغان بولۇش شهرتى بىلهن یېیىش ھااللدۇر

  ئۆي ھایۋانلىرىدىن قانداقلىرىنى یېیىشكه بولمایدۇ؟: سوئال. 27
ئۆي ھایۋانلىرىدىن ئېشهك، قېچىر، چوشـقا، ئىـت، مۈشـۈك، چاشـقان     : جاۋاب

. گۆشى یېیىلمهیدىغان ھایۋانالرنى، ھاشاراتالرنى یېـیىش ھارامـدۇر  ۋە باشقىمۇ 
شــۇنداقال، كــاال ۋە قویغــا ئوخشــاش گۆشــى یېیىلىــدىغان ھــایۋانالردىنمۇ ئــۆزى  
ــا ئېلىنىـــپ    ــامى تىلغـ ــالالھتىن باشقىســـىنىڭ نـ ــاكى ئـ ــان یـ ئۆلـــۈپ قالغـ
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كهن بوغۇزالنغان یاكى بوغۇلۇپ ئۆلگهن یاكى باشـقا ھـایۋانالر ئۈسـۈپ ئۆلتـۈرۈۋەت    
یاكى ئۇرۇپ ئۆلتـۈرۈلگهن یـاكى ئېگىـزدىن یېقىلىـپ ئـۆلگهن یـاكى یىرتقـۇچ        

  .ھایۋانالر یېرىپ یهپ قویغان ھایۋانالرنىڭ گۆشىنى یېیىش ھارامدۇر
  یاۋایى ھایۋانالردىن قانداقلىرىنى یېیىشكه بولىدۇ؟: سوئال. 28

، تــاغ ازېبــرئورمــانلىقالردا یاشــایدىغان یــاۋایى ھــایۋانالردىن بــۆكهن، : جــاۋاب
تېكىسى یاۋا توشقان، كېیىك، زىراپه ۋە باشقىالر قاتـارلىق یىرتقـۇچ بولمىغـان    
ھایۋانالرنى ئالالھنىڭ نامىنى ئاتـاپ ۋە قېنىنـى ئېقىتىـپ ئۆلتـۈرۈش شـهرتى      

  .بىلهن ئۇالرنىڭ گۆشىنى یېیىش ھااللدۇر
  یاۋایى ھایۋانالردىن قانداقلىرىنى یېیىشكه بولمایدۇ؟: سوئال. 29

ۋایى ھایۋانالردىن یولـۋاس، شـىر، یـاۋا چوشـقا، بـۆرە، پىـل، مـایمۇن،        یا: جاۋاب
ئېیىق، یىلپىـز، چىلبـۆرە قاتـارلىق مهرگهن چىشـى بـار یىرتقـۇچ ھـایۋانالرنى        

  . یېیىش ھارامدۇر
  قۇشالردىن قانداقلىرىنى یېیىشكه بولىدۇ؟: سوئال. 30

ىق قۇشــالردىن قۇشــقاچ، قــارا قۇشــقاچ، كهكلىــك، بــۆدۈنه قاتــارل      : جــاۋاب
ــاپ ۋە     ــامىنى ئات ــڭ ن ــالرنى ئالالھنى ــان قۇش ــاقلىرى بولمىغ ــدىغان تىرن یىرتى
ــیىش       ــىنى یې ــڭ گۆش ــلهن ئۇالرنى ــهرتى بى ــۈرۈش ش ــپ ئۆلت ــى ئېقىتى قېنىن

  . ھااللدۇر
  قۇشالردىن قانداقلىرىنى یېیىشكه بولمایدۇ؟: سوئال. 31

قۇشـالردىن بۈركـۈت، قۇرغـۇي، ھۇۋقـۇش، الچىـن، قارچىغـا قاتـارلىق        : جاۋاب
ىرتىــدىغان تىرنــاقلىرى بولغــان یىرتقــۇچ قۇشــالرنىڭ گۆشــىنى یېــیىش       ی

شۇنىڭدەك، زەھهرلىك یىـالن، چایـان، زەھهرلىـك ئۆمۈچـۈك ۋە بۇالرغـا      . ھارامدۇر
  .ئوخشاش ھاشاراتالرنى یېیىشمۇ ھارامدۇر
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  ئوۋ ئوۋالشقا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر ھهققىدە

  ئوۋ دېگهن نېمه؟: سوئال. 32
ــوۋ : جــاۋاب ــاكى دېڭىــز ھــایۋانلىرىنى قایســىبىر ئۇســۇل  قۇر —ئ ۇقلــۇق ی

  .بىلهن تۇتۇۋېلىش دېگهنلىكتۇر
  قانداق ۋاقىتتا ئوۋ ئوۋالش چهكلىنىدۇ؟: سوئال. 33

ھهج یاكى ئـۆمرىگه ئېھـرام باغلىغـان ۋاقىتتـا ئېھرامـدىن چىقىـپ       : جاۋاب
مۇنـدىن باشـقا قایسـىبىر ۋاقىتتـا ئـوۋ      . بولماي تۇرۇپ ئوۋ ئوۋالش چهكلىنىـدۇ 

  . وۋالشقا بولىدۇئ
  ئوۋ ئوۋالشنىڭ شهرتلىرى قایسىالر؟: سوئال. 34

  :ئوۋ ئوۋالشنىڭ شهرتلىرى تۆۋەندىكىلهر: جاۋاب
ھوشى جایىـدا، بـاالغهتكه یهتـكهن، مۇسـۇلمان      –ئهقىل  ئوۋلىغۇچىنىڭ) 1(

  .یاكى ئهھلى كىتاب بولۇشى
ئالالھنىـڭ  ئوق ئاتقاندا یاكى ئوۋلىغۇچى ھایۋاننى ئوۋغـا قویۇۋەتكهنـدە،   ) 2(

  .دېیىش» ئهكبهر ئالالھۇبىسمىلال، «ئىسمىنى ئاتاپ 
ــدىغان     ) 3( ــى تېشــىپ ئۆتى ــا، تېرىن ــایۋان بولمىس ــایمان، ھ ــدىغان س ئوۋالی

ئهگهر ئوۋالشتا ئىشـلهتكهن سـایمان ھاسـا یـاكى تاشـقا      . تىغلىق نهرسه بولۇشى
ــىنى      ــڭ گۆش ــان مالنى ــلهن ئوۋلىغ ــڭ بى ــا، ئۇنى ــىلهردىن بولس ئوخشــاش نهرس

شـۇنداقتىمۇ  . ھاالل ئهمهس، چۈنكى ئۇ ئۇرۇپ ئۆلتـۈرگهنگه ئوخشاشـتۇر   یېیىش
جېنــى چىقىــپ بولمىغـــان ھالــدا ئۆلتۈرۈۋالغــان بولســـا، ئۇنىــڭ گۆشـــىنى      

  .یېیىشكه بولىدۇ
ــلهن باشــقا ئىتالرنىــڭ       ) 4( ــدۈرۈلگهن ئــوۋچى ئىــت بى ــوۋ ئوۋالشــتا كۆن ئ

ــم  ــلىقى الزىـ ــانلىق  . ھهمكارالشماسـ ــىنىڭ تۇتقـ ــوۋنى قایسىسـ ــۈنكى ئـ ىنى، چـ
پهیغهمـبهر  . ئالالھنىڭ ئىسمى قایسىسىغا ئاتالغانلىقىنى بىلگىلـى بولمایـدۇ  

ئهگهر ئىتىڭنىــڭ یېنىـدا باشــقا بىــر ئىتنــى  «: ئهلهیھىسسـاالم بىــر ھهدىســته 
ــېمه     ــۇنى ی ــا، ئ ــۆلگهن بولس ــایۋان ئ ــان ھ ــدە، ئوۋالنغ ــهن  . كۆرگىنىڭ ــۈنكى س چ

بۇخــارى ۋە ( .دەپ كۆرســهتكهن» قایسىسـىنىڭ ئۆلتــۈرگهنلىكىنى بىلمهیســهن 
  ).مۇسلىم رىۋایىتى

ــهرت ) 5( ــت ئوۋلىغـــان نهرسىســـىدىن یـــېمىگهن بولۇشـــى شـ . ئـــوۋچى ئىـ
ئـوۋچى ئىـت تۇتقـان نهرسىسـىدىن     «: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بىـر ھهدىسـته  
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» ئـۇنى ئـۆزى ئۈچـۈن تۇتقـان بولۇشـى مـۇمكىن      . یېگهن بولسا، ئۇنى سـهن یـېمه  
ئــوۋ ھایۋانلىرىنىــڭ «ان كهرىمــدە، چــۈنكى ئــالالھ تائــاال قۇرئـ . دەپ كۆرسـهتكهن 

  .دېگهن» سىلهر ئۈچۈن ئوۋلىغان نهرسىلىرىدىن یهڭالر
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  ئېتىقاد مهسىلىلىرىدە چهكلهنگهن ئىشالر

  ئالالھ كهچۈرمهیدىغان ئهڭ چوڭ گۇناھ. 1
  ئالالھقا شېرىك كهلتۈرۈش دائىرىسىگه كىرىدىغان ئىشالر. 2
  هسخىرە قىلىش ئىسالمنى یاكى قۇرئاننى یاكى پهیغهمبهرنى م. 3
  سۆزلىرىگه ئىشىنىشنىڭ گۇناھى رامچىالرنىڭپالچىالرنىڭ ۋە . 4 

  شېرىك دائىرىسىگه كىرىدىغان تۇمار. 5
  
  ئالالھ كهچۈرمهیدىغان ئهڭ چوڭ گۇناھ قایسى؟: سوئال. 35

ئـــالالھ كهچۈرمهیـــدىغان ئهڭ چـــوڭ گۇنـــاھ ئالالھقـــا شـــېرىك      : جـــاۋاب
ئــالالھ ئــۆزىگه بىــرەر «: ۇنـداق دېــگهن قۇرئــان كهرىمــدە ئــالالھ م. كهلتۈرۈشـتۇر 

ئهلـۋەتته  ) گۇنـاھىنى  مۇشـرىكلىك یهنـى  (نهرسىنىڭ شېرىك كهلتۈرۈلۈشىنى 
خالىغـان ئـادەمگه   ) ئـالالھ ئـۆزى  (بۇنىڭدىن باشقىسـىنى  . مهغپىرەت قىلمایدۇ
كىمكـى ئالالھقـا شـېرىك كهلتۈرىـدىكهن، ئـۇ ھهقىـقهتهن       . مهغپىرەت قىلىـدۇ 

   1».قاتتىق ئازغان بولىدۇ
چۈنكى ئـالالھ تائـاال یېگـانه ئىـالھ، ھهممىنىـڭ یاراتقۇچىسـى، ھهممىنىـڭ        

ئـالالھ ھـېچكىمگه،   . خوجایىنىـدۇر ئىگىسى، ھهممىنى باشـقۇرغۇچى ۋە یـالغۇز   
ئالالھنىـــڭ ســـۈپهتلىرىمۇ ھېچكىمنىـــڭ    . ھـــېچ نهرســـىگه ئوخشـــىمایدۇ   

ۋە  ئهھۋال بۇنـداق ئىـكهن، ئـالالھ یاراتقـان بهنـدىلهرنى     . سۈپىتىگه ئوخشىمایدۇ
. ھهقسـىزلىقتۇر ھهر قانداق بىر مهخلۇقـاتنى ئالالھقـا ئوخشـىتىش ئهڭ چـوڭ     

ئالالھقـــا شـــېرىك كهلتــۈرۈش ھهقىـــقهتهن چـــوڭ  «: شــۇڭا قۇرئـــان كهرىمــدە  
ــان» ھهقســىزلىقتۇر ــېالن قىلىنغ ــۈن   . دەپ ئ ــر ھهقســىزلىق ئۈچ ــداق بى مۇن

 ۋە بۇنــداق ھهقســىزلىقنى نهپرەتلهنمهســلىكىئالالھنىــڭ غهزەپلهنمهســلىكى، 
ــادەمنى جازالىماســلىقى مــۇمكىن ئهمهس  دۇنیانىــڭ پادىشــاھلىرى . قىلغــان ئ

چـۆچهكلهرنى ۋە   –ئۆزلىرىنىڭ پادىشاھلىق شهنىگه الیىق كهلمهیدىغان سـۆز  
ــانالردىن ئهڭ   –ئىـــش  ــادىر قىلغـ ــۇالرنى سـ ــان ۋە ئـ ــى یاقتۇرمىغـ ھهرىكهتلهرنـ

اتتىالرنىـڭ  ئېچىنىشلىق ئىنتىقام ئالغان یهردە، پادىشاھالرنىڭ پادىشـاھى، ك 
كاتتىســى بولغــان ئــالالھ ئۇنىڭغــا شــېرىك كهلتۈرۈشــتىن ئىبــارەت ئۆزىنىــڭ  

                                     
 .ـ ئایهت 116سۈرىسى نىسا  1
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ــىگه الیىـــق    ــا، ئۇلۇغلـــۇق مهرتىۋىسـ ــهنىگه، ئىالھلىـــق ماقامىغـ ئۈســـتۈن شـ
  !ئهلۋەتته ھهقلىقتۇر كهچۈرمهسلىكتهكهلمهیدىغان بۇ چوڭ گۇناھنى 

  ئالالھقا شېرىك كهلتۈرۈش دېگهن نېمه؟: سوئال. 36
ھقا شېرىك كهلتۈرۈش دېـگهن، ئـالالھ یاراتقـان مهخلۇقـاتالردىن     ئالال: جاۋاب

ــىتىش       ــۈپهتلىرىگه ئوخش ــاس س ــڭ خ ــاكى ئالالھنى ــا ی ــىبىرىنى ئالالھق قایس
ئــۇ ئېتىقــاد، ئهمهل ـ ئىبــادەتلهر ۋە دۇئــاالردا ئالالھقــا باشــقا         . دېگهنلىكتــۇر

بىرسىنى شېرىك قىلىپ قوشۇش بىـلهن ئهمهلـگه ئاشـىدىغان، ئـالالھنى ئهڭ     
  . تتىق غهزەپلهندۈرىدىغان یامان ئىشتۇرقا

  ئالالھقا شېرىك كهلتۈرگهنلىك بولىدىغان ئىشالر قایسىالر؟: سوئال. 37
ــاۋاب ــالر   : جـــ ــدىغان ئىشـــ ــك بولىـــ ــېرىك كهلتۈرگهنلىـــ ــا شـــ ئالالھقـــ

  :تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت
دۇنیانى ۋە دۇنیادىكى ئىشالرنى باشقۇرۇشـتا ئـالالھتىن باشـقىمۇ بهزى    ) 1( 

ــقۇر ئهۋلىیــاالر، قۇتــۇپالر،  : مهســىلهن. غۇچىالر بــار، دەپ ئېتىقــاد قىلىــش  باش
پىــرالر ۋە مـــازاردىكى ئۇلــۇغالر دۇنیـــادىكى بهزى ئىشــالرنى باشـــقۇراالیدۇ، دەپ    

 تهســهررۇپاتىغابــۇ خىــل شــېرىك ئالالھنىــڭ    . ئېتىقــاد قىلغانغــا ئوخشــاش  
  .قىلىۋالغانلىقتۇرباشقىالرنى شېرىك 

ر پهیغهمــبهر بولــۇپ كهتســۇن، مهیلــى ئهۋلىیــا مهیلــى ئــۇال(ئۆلـۈكلهرنى  ) 2(
ــۇپ كهتســۇن  ــاجهتلهرنى راۋا      ) بول ــدۇ، ھ ــان یهتكۈزەلهی ــدا ـ زىی ــىلهرگه پای كىش

  . قىالالیدۇ، دەپ ئېتىقاد قىلىش
ــىتىش   ) 3( ــقىالرنى ئوخشـ ــۈپهتلهرگه باشـ ــاس سـ ــا خـ ــا ۋە ئالالھقـ . ئالالھقـ

گهرلهر ئــالالھتىن ، سـېھىر رامچىـالر ئهۋلىیـا، قۇتـۇپالر، پــالچىالر ۋە   : مهسـىلهن 
بىلىــدۇ، دەپ ئېتىقــاد قىلغانغــا ) غــایىبنى(باشــقىالر بىلمهیــدىغان ئىشــالرنى 

بـۇ خىــل شـېرىك ئالالھنىـڭ ئــۆزىگىال خـاس بولغـان ســۈپهتلىرىگه      . ئوخشـاش 
بىلىــش ئالالھقــا  غــایىبالرنىچــۈنكى . قىلىۋالغــانلىقتۇرباشــقىالرنى شــېرىك 

ــۈپهت  ــاس س ــڭ«. خ ــ  غایىبنى ــرى ئالالھنى ــدۇرخهزىنىلى ئــۇنى . ڭ دەرگاھىدى
پهقهت ئالالھ بىلىدۇ، قۇرۇقلۇقتىكى، دېڭىزدىكـى نهرسـىلهرنىڭ ھهممىسـىنى    
ــدىغان       ــالالھ بىلمهیـ ــاپراقتىن ئـ ــۈلگهن یـ ــتىن تۆكـ ــدۇ، دەرەخـ ــالالھ بىلىـ ئـ
بىرەرســىمۇ یــوق، مهیلــى قــاراڭغۇ یهر ئاســتىدىكى بىــرەر دانه ئــۇرۇق بولســۇن،  

ھهممىسـى ئالالھقـا مهلـۇم بولـۇپ     مهیلى ھۆل یاكى قۇرۇق نهرسىلهر بولسـۇن،  
  ].ـ ئایهت 59ئىنئام سۈرىسى [» .یېزىقلىقتۇرلهۋھۇلمهھپۇزدا 



 

24 

  الردىنى ئهھكامالردىن سوئال ۋە جاۋاب

ۋە  رامچـى كىمكى داخان، پـالچى،  «: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دەیدۇ
ســۆزلىگهن ســۆزلىرىگه ئىشــىنىدىكهن، ئــۇ، ماڭــا      غهیبــتىنكاھىنالرنىــڭ 

  ].ئهھمهد رىۋایىتى ئىمام[» .كهلگهن دىنغا كاپىر بولغان بولىدۇ
ــۇالردىن   ) 4( ــلهش ۋە ئ ــازارالردىن مهدەت تى ــن ۋە م ــۈكلهردىن، دەرەخلهردى ئۆل

كېسهللهرگه شىپالىق سوراش، پهرزەنـت ۋە بهرىـكهت تىـلهش، شـۇنداقال مهیلـى      
تىرىــك بولســۇن، مهیلــى ئۆلــۈك بولســۇن، ئــالالھتىن باشــقا بىراۋنــى تهبىئىــي  

دا كىشـىلهرگه یـاردەم قىالالیـدۇ، دەپ    سهۋەبلهر ۋە تهبىئىي چارىالرنىـڭ سـىرتى  
ــش  ــاد قىلى ــا     . ئېتىق ــتا ئالالھق ــاردەم سوراش ــادەتته ۋە ی ــېرىك ئىب ــل ش ــۇ خى ب

  . قوشۇۋالغانلىقتۇرباشقىالرنى شېرىك قىلىپ 
یـاكى  » !یـاپىرىم «ئاۋام خهلقنىـڭ ئېغىزىـدا كـۆپ تارقالغـان     : ئهسكهرتىش

كىشــىلهر . هردۇردېــگهن ســۆزلهر شــېرىك ۋە كــۇپرى ســۆزل» !مهدەت یــا پىــرىم«
. دەۋاتقان بۇ سۆزىنىڭ مهنىسىنى بىلىـپ، بىلـمهي ئېغىزلىرىـدىن چىقىرىـدۇ    

» یـــــاردەم ســـــورایمهن«ســـــۆزىنىڭ ئهرەب تىلىـــــدىكى مهنىســـــى » مهدەت«
ــۇر،  ــرىم «دېگهنلىكت ــا پى ــۆزدىكى  » ی ــگهن س ــا«دې ــدا » ی مهدەت ۋە «ئهرەب تىلى

ــورایمهن  ــاردەم س ــۇپ،   » ی ــى بول ــڭ قىسقارتىلمىس ــگهن جۈملىنى ــراۋدىن دې بى
شۇڭا بۇنداق كـۇپرى سـۆزنى ئېیتىشـتىن    . ئىپادىلهیدۇ سوراۋاتقانلىقنىمهدەت 

دېـیىش تولىمـۇ تـوغرا    » مهدەت یـا ئـالالھ  «بۇنىڭ ئورنىغا . ساقلىنىش زۆرۈردۇر
  .مۇناجات ۋە ئېسىل دۇئادۇر

ئالالھتىن باشـقا بىرسـىنى رازى قىلىـش ئۈچـۈن قۇربـانلىق قىلىـش،       ) 5(
ــڭ،   ــى ئهۋلىیاالرنىـ ــىغا   یهنـ ــڭ قوللىشـ ــازاردىكى ئۇلۇغالرنىـ ــڭ ۋە مـ پىرالرنىـ

ئېرىشىمىز، دېگهن ئېتىقـاد بىـلهن، ئۇالرغـا ئاتـاپ قۇربـانلىق قىلىـش، نهزىـر ـ         
چىـراغ ئۆتكـۈزۈش، ھهتتـا مازارالرغـا بېرىـپ ئۇالرنىـڭ قهبرىلىـرىگه ئاتـاپ مــال         

ئىبــادەت بولغــانلىق ســۈپىتى    —قۇربــانلىق . كېســىش قهتئىــي ھارامــدۇر  
ئالالھنىڭ ھهققى بولغـان بىـر ئىشـنى    . قىلىنىدۇ ئالالھقىالپهقهت بىلهن، ئۇ 

پهیغهمـبهر  . باشقىسىغا ئاتاش ئهلۋەتته ئالالھنىڭ قاتتىق غهزىپىنـى قوزغایـدۇ  
ئالالھنىڭ غهیرىي ئۈچـۈن قۇربـانلىق قىلغـان    «: ئهلهیھىسساالم مۇنداق دەیدۇ

  ].ئىمام مۇسلىم رىۋایىتى[» !كىشىگه ئالالھ لهنهت قىلسۇن
چـۈنكى قهسـهم   . ئالالھتىن باشقىسىنىڭ نامىنى ئاتاپ قهسهم قىلىـش ) 6(

ــامىنى     ــڭ ن ــدىغان بىرنى ــڭ جازالىشــىدىن قورقۇلى ــۇغ ۋە ئۇنى ــگهن ئهڭ ئۇل دې
. ئاتاش ئارقىلىق، بىرەر ئىشنىڭ راسـت ئىكهنلىكىنـى تهكىـتلهش دېمهكتـۇر    
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ــى  ــڭ مهنىس ــامى    «: ئۇنى ــام، ن ــان بولس ــهم قىلغ ــقا قهس ــان ئىش ئهگهر مهن یالغ
شۈبھىســىزكى، ئۇلۇغلۇقنىــڭ . دېگهنلىكتـۇر » تالغـان بــۇ زات مېنـى ئۇرســۇن  ئا

ــدىن     ــۈچى ۋە ئازابىـ ــازا بهرگـ ــك جـ ــالرغا یېتهرلىـ ــى، قىلمىشـ ــانه ئىگىسـ یېگـ
ــۇچى ــالالھتۇرزات  قورقۇلغ ــهم   . ئ ــلهن قهس ــامى بى ــىنىڭ ن ــالالھتىن باشقىس ئ

خـــاس بولغـــان ئۇلۇغلـــۇق ۋە قىلمىشـــالرغا جـــازا  ئـــالالھقىالقىلغـــان ئـــادەم 
. رىشتهك ئالىي سۈپهتلهرگه باشقىالرنى شېرىك قىلىپ قوشـۇۋالغان بولىـدۇ  بې

ــامى  «: شــۇڭا پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم ــالالھتىن باشقىســىنىڭ ن كىمكــى، ئ
. دېـگهن » بىلهن قهسهم قىلىـدىكهن، ئـۇ، ئالالھقـا شـېرىك كهلتـۈرگهن بولىـدۇ      

  ]. ئىمام ئهھمهد رىۋایىتى[
ــلهن ق   ــامى بى ــىنىڭ ن ــالالھتىن باشقىس ــته  ئ ــهم ئهمهلىیهت ــان قهس ىلىنغ

ــارەك ئىســىملىرىدىن  . قهســهم ھېســابالنمایدۇ چــۈنكى قهســهم ئالالھنىــڭ مۇب
ئالالھنىـڭ نـامى بىـلهن    «: مهسىلهن. بىرىنى تىلغا ئېلىش بىلهنال قىلىنىدۇ

دەپ قهسـهم  » ، بۇ ئىـش مۇنـداق  ۋەلالھى«دېگهنگه یاكى » ....قهسهم قىلىمهنكى
ــاش  ــا ئوخش ــۈن  . قىلغانغ ــۇنىڭ ئۈچ ــىلهرنىڭ ش ــۇن  «كىش ــان ئۇرس ــى ن ، »مېن

دېگهنـگه ئوخشـاش سـۆزلىرى    » ئانداق بولۇپ كېـتهي، بۇنـداق بولـۇپ كېـتهي    «
  .قهسهمگه یاتمایدۇ

دېگهنـگه  » مهن كـاپىر بولـۇپ كېـتهي   «: ئهمما كىشـى قهسـهم قىلـدىم دەپ   
ئوخشاش سۆزلهرنى قىلغان ۋە قهسىمىدە یالغان ئىشـقا قهسـهم قىلغـان بولسـا،     

پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالم مۇنـداق    . نىـدەك بولـۇپ كېتىـدۇ   ئـۇ ئۆزىنىـڭ دېگى  
كىمكى ئىسـالم مىللىتىنىـڭ غهیرىـي بىـلهن یالغـان ئىشـقا قهسـهم        «: دەیدۇ

ئىمــام بۇخــارىي ۋە [» .قىلىــدىكهن، ئــۇ، ئۆزىنىــڭ دېگىنىــدەك بولــۇپ كېتىــدۇ 
  ].مۇسلىم رىۋایىتى

ىدە ئۆلۈكلهرنىڭ ۋاسىتىسـى بىـلهن ئالالھقـا یېقىنلىشـىش مهقسـىت     ) 7(
» كهبه« بهیتـۇلالھتىكى چۈنكى تـاۋاپ قىلىـش پهقهت   . مازارالرنى تاۋاپ قىلىش

ــۇلالھتىن. خاســتۇر گىــال ــا    بهیت ــان كىشــى ئالالھق ــاۋاپ قىلغ باشــقا جــاینى ت
ــدۇ  ــك بولىـ ــېرىك كهلتۈرگهنلىـ ــادەتتۇر . شـ ــاۋاپ ئىبـ ــۈنكى تـ ــادەتنى . چـ ئىبـ

ــا شــېرىك كهلتۈرگهن   ــالالھتىن باشقىســى ئۈچــۈن قىلىشــنىڭ ئالالھق لىــك ئ
  .ئىكهنلىكى ئېنىقتۇر

یۇقىرىقى ئىشالردىن بىرەرسـىنى سـادىر قىلغـان ئـادەم قـاتتىق گۇناھكـار       
  .بولىدۇ، بۇرۇن قىلغان پۈتۈن ئهمهل ـ ئىبادەتلىرى بىكار بولۇپ كېتىدۇ
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ــوئال. 38 ــالرنى    : سـ ــدىغان ئىشـ ــك بولىـ ــېرىك كهلتۈرگهنلىـ ــا شـ ئالالھقـ
  قىلغانالر قانداق قىلىشى كېرەك؟

ھقا شېرىك كهلتۈرگهنلىك بولىدىغان ئىشالرنى قىلغـان ئـادەم   ئالال: جاۋاب
ئۈچۈن ئۇنىڭدىن قهتئىـي قـول ئـۈزۈپ، قایتـا ئىمـان ئېیـتىش ۋە گۇناھلىرىغـا        

شــۇنداق قىلغــانالرنى . ھهقىقىــي رەۋىشــته تهۋبه قىلىشــتىن باشــقا یــول یــوق 
  .ئالالھ خالىسا كهچۈرىدۇ ۋە گۇناھلىرىنى مهغپىرەت قىلىدۇ

  ل سېلىش دېگهن نېمه؟ پا: سوئال. 39 
كېلهچهكـته بولىـدىغان ئىشـالر ۋە یوقـاپ كهتـكهن       —پال سېلىش : جاۋاب

ــۇر   ــرىش دېگهنلىكتـ ــدىن خهۋەر بېـ ــدە یالغانـ ــىلهر ھهققىـ ــلهن . نهرسـ ــال بىـ پـ
دەۋا قىلىـدىغان   بىلىـدىغانلىقلىرىنى شۇغۇلالنغۇچىالر ئۆزلىرىنىڭ غـایىبنى  

كـارت ئـېچىش قاتـارلىق تۈرلـۈك     كاززاپالر بولـۇپ، ئالىقانغـا، چىـنىگه ئوقـۇش،     
ــۇالر . مىكىرلىــرى بىــلهن كىشــىلهرنى ئىشهندۈرۈشــكه تىرىشــىدۇ  –ھىــیله  ئ

  .پالچى، رەمچى ۋە داخان دېگهن تۈرلۈك ئاتالغۇالر بىلهن ئاتىلىدۇ
  دېگهن نېمه؟ غهیب: سوئال. 40

ھېسســىي ئورگــانالر بىــلهن بىلگىلــى بولمایــدىغان،       — غهیــب : جــاۋاب
ــالىمىگ ــاالدىن باشــقا  . ه ئائىــت ئىشــالردۇرمېتافىزىكــا ئ ــالالھ تائ غــایىبالرنى ئ
ــېچكىم بىلمهیــدۇ  ــېچكىم ئاســمان ۋە زېمىنــدىكى    «. ھ ــالالھتىن باشــقا ھ ئ

  ).ئایهت - 65نهمل سۈرىسى (» غایىبنى بىلمهیدۇ
ســېھىرگهر، رەمچــى ۋە پالچىالرغــا ئىشىنىشــنىڭ گۇنـــاھى     : ســوئال . 41
  نېمه؟

چىنىغـا، ئالىقانغـا ئوقۇیـدىغانالرنىڭ،    رەمچىلهرنىـڭ، پالچىالرنىـڭ،   : جاۋاب
ــدىغانلىقىنى دەۋا    ــایىبنى بىلى ــا ئوخشــاش غ ــدىغانالرنىڭ ۋە بۇالرغ كــارت ئاچى
قىلىــدىغان ھهرقانــداق بىــر ئالــدامچىنىڭ ســۆزلىرىگه ئىشــىنىش ئهڭ چــوڭ  

ــاھ بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ  ــادەم كــاپىر   غهیبــتىنگۇن ســۆزلىگهنلىرىگه ئىشــهنگهن ئ
: ىسســاالم بـۇ مهسـىلىنى ئوچــۇقالپ مۇنـداق دېــگهن   پهیغهمـبهر ئهلهیھ . بولىـدۇ 

كىمكـــى داخـــان، رەمچـــى ۋە پالچىالرغـــا بېرىـــپ، ئۇالرنىـــڭ ســـۆزلىرىگه       «
ئهبـۇداۋۇد  . (دېـگهن » ئىشىنىدىكهن، ئۇ ئىسالم دىنىغا ئىنكـار قىلغـان بولىـدۇ   

  ).رىۋایىتى
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كىمكــى پالچىنىــڭ یېنىغــا بېرىــپ، ئۇنىڭــدىن بىــر «: یهنه بىـر ھهدىســته 
دىكهن ۋە پالچىنىــڭ بهرگهن جاۋابىغــا ئىشــىنىدىكهن، ئۇنىــڭ    نهرســه ســورای 

  ).ئىمام مۇسلىم رىۋایىتى(» .قىرىق كۈنلۈك نامىزى قوبۇل قىلىنمایدۇ
پالچىالرغــــا ئىشــــهنگهن ئــــادەم كــــاپىر بولغــــان یهردە، پــــالچىلىقنى       

  .قىلغانالرنىڭ كاپىر بولىدىغانلىقىدا ھېچ شهك یوق
  هن نېمه؟دىننى مهسخىرە قىلىش دېگ: سوئال. 42

ــدىكى  —دىننـــى مهســـخىرە قىلىـــش : جـــاۋاب ــا ۋە ئۇنىڭـ ئىســـالم دىنىغـ
ــۈرلىرى    ــۇپ، ئۇنىــــڭ تــ ــۇزىتىش دېگهنلىــــك بولــ ــل ئــ ــلهرگه تىــ مۇقهددەســ

  : تۆۋەندىكىچه
ــلهن     ) 1( ــىر بىـ ــازىرقى ئهسـ ــانۇنىنى ھـ ــهرىئهت قـ ــڭ شـ ــالم دىنىنىـ ئىسـ

  .ماسلىشالمایدۇ، دەپ ئېتىقاد قىلىش یاكى ئوچۇق سۆزلهش
ــان كه) 2( ــڭ     قۇرئ ــاكى ئۇنى ــىتىش ی ــا ئوخش ــادەتتىكى كىتابالرغ ــى ئ رىمن

  .ھۆكۈملىرىنى كۆزگه ئىلماسلىق
كۇففارالرنىڭ تـۆھمهتلىرىگه ئىشـىنىپ مـۇھهممهد ئهلهیھىسسـاالمنى     ) 3(

  .ئهیىبلهش یاكى ئۇنى ئادەتتىكى ئىنسان قاتارىدا كۆرۈش
ــان بهزى  ) 4( ئىســـالم جـــازا قانۇنىـــدىكى ئىبـــرەت قىلىـــش كـــۆزدە تۇتۇلغـ
  . رنى مهسخىرە قىلىش یاكى ئهیىبلهشجازاال

  ئالالھنىڭ دىنىنى مهسخىرە قىلغاننىڭ جازاسى نېمه؟: سوئال. 43
ئالالھنىـڭ دىنىنـى مهسـخىرە قىلغـانالر شهكسـىز كـاپىر بولىـدۇ،        : جاۋاب

ئـى  «: ئـالالھ تائـاال مۇنـداق دېـگهن    . ئاخىرەتته مهڭگۈلۈك ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇ   
: سورىسـاڭ، ئـۇالر  ) مهسـخىرە قىلغـانلىقىنى  (ىـڭ  ئهگهر سهن ئۇالرن! مۇھهممهد

ــز ‹ ــتتىن ئهمهس(بىـ ــىپ دەپ   )راسـ ــپ ئوینىشـ ــۇقى قىلىـ ــچ پۇشـ ، پهقهت ئىـ
ــۇ مۇناپىقالرغــا. (دەیــدۇ› قویــدۇق ســىلهر ئالالھنىــڭ دىنىنــى، ئالالھنىــڭ  ‹) ب

. دېگىـن ” ئایهتلىرىنى ۋە ئالالھنىـڭ پهیغهمبىرىنـى مهسـخىرە قىلـدىڭالرمۇ؟    
ئــــۆزرە ئېیتمــــاڭالر، ســــىلهر ئىمــــان ) ىچىــــپیالغــــان قهســــهم ئ(ســــىلهر 

كــاپىر ) پهیغهمبهرنــى مهســخىرە قىلىــش بىــلهن(ئېیتقىــنىڭالردىن كېــیىن، 
ئهپـۇ  ) راست تهۋبه قىلغانلىقلىرى ئۈچـۈن (بولدۇڭالر، سىلهردىن بىر گۇرۇھنى 

ــازاالیمىز    ــانلىقلىرى ئۈچــۈن ج ــۇرۇھنى گۇناھكــار بولغ ــر گ » قىلســاق، یهنه بى
  ). ئایهتلهر - 66 – 65تهۋبه سۈرىسى (

  تۇمار ئېسىش شېرىككه كىرەمدۇ؟: سوئال. 44
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ــاۋاب ــىگه  : جـ ــنىڭ شـــېرىك دائىرىسـ ــار ئېسىشـ ــدىغانلىرىمۇتۇمـ ۋە  كىرىـ
ــدىغانلىرىمۇ ــار كىرمهی ــۈك    . ب ــى تۈرل ــار ئېســىش ئىكك ــائهن، تۇم ــا بىن بۇنىڭغ

یـدىغىنى  بىرى شـېرىك دائىرىسـىگه كىرىـدىغىنى، یهنه بىـرى، كىرمه    : بولىدۇ
ھهر ئېھتىماللىققـا قارشـى تۇمـار ئاسماسـلىق     . ت قىلىنغىنـى بولـۇپ، رۇخسـه  

  .تهقۋادارلىققا ئهڭ یېقىندۇر
  شېرىك دائىرىسىگه كىرىدىغان تۇمار قایسى؟: سوئال. 45

پهرىشــتىلهرنىڭ، ئهۋلىیاالرنىــڭ، پىرالرنىــڭ، جىنالرنىــڭ ۋە باشــقا : جــاۋاب
ى ئىســىملىرى یـــاك ) ئىنســـان یــاكى ھایۋاننىـــڭ (ھهرقانــداق مهخلۇقنىــڭ   

مهنىســـى چۈشىنىكســــىز تىلســــىمالر یېزىلغـــان تۇمــــارالرنى ئېســــىش ۋە   
ــالم     ــدىغانلىقىغا ئىسـ ــك بولىـ ــېرىك كهلتۈرگهنلىـ ــا شـ ــنىڭ ئالالھقـ یېزىشـ

ــاقتۇر   ــردەك ئىتتىپ ــمه بى ــالىملىرى ھهم ــاالمنىڭ . ئ ــبهر ئهلهیھىسس : پهیغهم
دېـگهن  » كىمكى تۇمار ئاسـىدىكهن ئـۇ، ئالالھقـا شـېرىك كهلتـۈرگهن بولىـدۇ      «

ئىمـام ئهھـمهد ۋە ھـاكىم رىـۋایهت     . (شۇ تۈردىكى تۇمـارنى كۆرسـىتىدۇ  سۆزى مۇ
  ). قىلغان ھهدىس

  رۇخسهت قىلىنغان تۇمار قایسى؟: سوئال. 46
قۇرئــان كهرىــم ئــایهتلىرى ۋە ئالالھنىــڭ ئىســىم ـ ســۈپهتلىرىدىن    : جــاۋاب

ــاالغهتكه یهتمىــگهن نارەســىدە بالىالرنىــڭ بویۇنلىرىغــا    یېزىلغــان تۇمــارالرنى ب
ــدۇ ئېسى ــقا بولىــ ــار   . شــ ــا چوڭالرنىــــڭ تۇمــ ــىنىڭئهممــ جــــائىز  ئېسىشــ

چــۈنكى چــوڭالر . بولمایدىغانلىقىــدا پۈتــۈن ئىســالم ئۆلىمــالىرى ئىتتىپــاقتۇر
  .ئۆزلىرى ئوقۇشقا بۇیرۇلغان ئاسماستىنئایهتلهرنى تۇمار قىلىپ 

ـ قـازاالردىن سـاقلىنىش چـارىلىرى      بـاالیى  ئاسماسـتىنمۇ تۇمار : سوئال. 47
  بارمۇ؟

، بـاال ـ قـازاالردىن    بولماسـتىنمۇ تۇمار ئېسىشـقا ھـاجهت   . ئهلۋەتته بار: بجاۋا
ۋە یامــــان كــــۆز، یامــــان تىلالرنىــــڭ، كۆرەلمهســــلهرنىڭ یامانلىقىــــدىن       

ئهبـۇ ھـۇرەیرە   . ساقلىنىشنىڭ دىنىمىزدا كۆرسىتىلگهن یاخشى چارىلىرى بـار 
المنىڭ پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـا  «: رەزىیهلالھۇ ئهنھۇدىن رىـۋایهت قىلىنىـدۇكى  

› مېنـى كـېچه یىـالن چېقىۋالـدى    ! یارەسـۇلهلالھ ‹: یېنىغا بىـر ئـادەم كېلىـپ   
ئهگهر سـهن ئاخشـام یاتىـدىغان ۋاقتىڭـدا     ‹: ، پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالم  دېۋىدى

دېـگهن بولسـا   › پانـاھ تىلهیـمهن   شـهررىدىن ئالالھقا سـېغىنىپ مهخلۇقاتنىـڭ   
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ئىمـام  [» .دېـدى › التتىئىدىڭ ساڭا ھېچقانداق زىیـان ـ زەخـمهت یهتمىـگهن بـو     
  ].مۇسلىم رىۋایىتى

پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســـاالم یهنه بىـــر ھهدىســـىدە، ســـاھابىلىرىگه تهلىـــم   
ئالالھقـــا ســـېغىنىپ، ‹ســـىلهر ئاخشـــاملىرى یېتىشــتىن بـــۇرۇن  «: بېرىــپ 

ــدىن، ئۇنىـــڭ جازاســـىدىن ۋە مهخلۇقاتنىـــڭ   ــهررىدىنئالالھنىـــڭ غهزىپىـ ، شـ
ــىدىن   ــا یېقىنلىشىشـ ــهیتانالرنىڭ ماڭـ ــاھ  شـ ــىدىن پانـ ــه قىلىشـ ۋە ۋەسۋەسـ

» دەڭال، ئهگهر شۇنداق قىلسـاڭالر، بـاال ـ قـازاالردىن ساقلىنىسـىلهر     › تىلهیمهن
  .دەپ كۆرسهتكهن

ــداق    ــا مۇن ــالى ئائىشــه رەزىیهلالھــۇ ئهنھ پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالمنىڭ ئای
پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم ھهر ئاخشــىمى یاتــاق جایىغــا بارغىنىــدا،  «: دېــگهن

ــ ــاچقىنىچه، ئىخـــالس، ئىككـــى ئـ ــتۈرۈپ ئـ ــاس  فهلهقالىقىنىنى بىرلهشـ ۋە نـ
سۈرىلىرىنى ئوقۇپ ئالىقانلىرىغا سۈفلهپ بهدىنىنىڭ قـولى یهتـكهن ھهممىـال    
یېرىنـى ئىككــى ئــالىقىنى بىــلهن ســىالپ چىقــاتتى، سىالشــنى ئــاۋۋال بېشــى  

ــىالیتتى   ــۈچ قېتىمـــدىن سـ ــى ئـ ــلهن یۈزىـــدىن باشـــالیتتى ۋە ھهر ئهزانـ » .بىـ
  ]. رىۋایىتىبۇخارىي [

  دەم سېلىش دۇرۇسمۇ؟: سوئال. 48
كېسهللهرگه، ھهتتا سـاق كىشـىلهرگىمۇ قۇرئـان كهرىـم ئـایهتلىرى      : جاۋاب

. یاكى ئالالھنىڭ ئىسىم ـ سۈپهتلىرىنى ئوقـۇش بىـلهن دەم سېلىشـقا بولىـدۇ     
دەپ ) دۇرۇس(ئىسالم ئالىملىرى مۇنۇ ئۈچ شـهرت بىـلهن دەم سېلىشـنى جـائىز    

  : قارایدۇ
ــىم ـ        دەم) 1( ــڭ ئىسـ ــایهتلىرى ۋە ئالالھنىـ ــان ئـ ــتا پهقهت قۇرئـ سېلىشـ

  ئوقۇلۇشى،  سۈپهتلىرىال
ــۇپ، مهنىســى چۈشىنىشــلىك    ) 2( ــدا بول ــڭ ئهرەب تىلى ــېلىنغان دەمنى س

  بولۇشى،
ــڭ ئىزنــى ۋە     ) 3( ــتىن، بهلكــى ئالالھنى ــدىن تهســىر قىلماس دەم ئۆزلۈكى

  .ىبارەتئىرادىسى بىلهنال تهسىر قىلىدۇ، دەپ ئېتىقاد قىلىشتىن ئ
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  ئائىله ھایاتىدا چهكلهنگهن ئىشالر

  قىز ـ ئوغۇلالرنى ئۇالر خالىمىغان بىرسى بىلهن ئۆیلىنىشكه زورالش. 1
  مۇسۇلمان ئهرنىڭ مۇسۇلمان ئهمهس ئایالغا ئۆیلىنىشى. 2
  مۇسۇلمان قىزالرنى مۇسۇلمان ئهمهسلهرگه یاتلىق قىلىش. 3
  ھامىله بولۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش. 4
  تىكى بالىنى چۈشۈرۈۋېتىشقورساق. 5
  ئایلىق ئادىتى مهزگىلىدىكى ئایال بىلهن جىنسىي ئاالقه قىلىش. 6
  ئایالالرنىڭ ئارقا تهرىپىگه كېلىش. 7
  خوتۇنلۇقنىڭ سىرلىرىنى یېیىش –ئهر . 8
  ئایالنى تاالق قىلىش) ھهیزدار( ئایلىق ئادىتى مهزگىلىدىكى. 9

  بالىنىڭ ئاتىسىغا تېنىشى. 10
  ئۇرۇقالندۇرۇشسۈنئىي . 11
  بالىالرنىڭ ئۆز ئاتىسىنى تاشالپ باشقىسىغا مهنسۇپ بولۇۋېلىشى. 12
  بالىالر ئارىسىدا ئایرىمىچىلىق قىلىش. 13
  ئانىنى قاقشىتىش –ئاتا . 14
  
قىـــز ـ ئوغـــۇلالرنى ئـــۆزلىرى خالىمىغـــان بىرســـى بىـــلهن     : ســـوئال. 49

  ئۆیلىنىشكه زورالشقا بوالمدۇ؟
ــاۋاب ــز   : ج ــى قى ــالم دىن ــان    -ئىس ــى بولمىغ ــڭ رازىلىق ــۇلالرنى ئۇالرنى ئوغ

بهلكـى ئۇالرنىـڭ   . بىرسى بىلهن ئۆیلىنىشـكه زورالشـنى قهتئىـي رەت قىلىـدۇ    
. رایىنى ۋە ئىختىیارىنى نىكاھنىڭ ئاۋۋالقى شـهرتلىرىدىن قىلىـپ بېكىتتـى   

چوكـــاننى ئۇنىـــڭ «: پهیغهمـــبهر ئهلهیھىسســـاالم بـــۇ ھهقـــته مۇنـــداق دەیـــدۇ 
ــى ئۇئىختىیارىســىز ــاتلىق قىلمــاڭالر رایىســىزنىــڭ ، قىزن ــا » ی ســاھابىلهر ی

قىزالر ئۇیاتچان كېلىدۇ، ئۇالر ئـۆز رایىنـى سۆزلىیهلمىسـه قانـداق     ! رەسۇلهلالھ
قارشـــــىلىق «: قىلىمىــــز؟ دەپ ســـــورىغاندا، پهیغهمــــبهر ئهلهیھىسســـــاالم  

ئۇالرنىــڭ ئىختىیــار قىلىــپ رازى   تورۇشــىبىلدۈرمهســتىن ســۈكۈت قىلىــپ 
  )بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋایىتى. (دەیدۇ» بولغانلىقىدۇر

ئهمما قىز بولسۇن یـاكى چوكـان بولسـۇن دىیانهتسـىز، ئهخالقسـىز بىـرىگه       
یاتلىق بولىمهن دەپ تۇرۇۋالسـا، شـۇنىڭدەك ئوغۇلمـۇ ئهخالقسـىز، دىیانهتسـىز      
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بىرىنى ئالىمهن دەپ تۇرۇۋالسا، بۇ ۋاقىتتا ئاتا ـ ئانىسى ئۇنىڭغـا قارشـى چىقسـا     
ئهگهر قىـــز كىچىـــك بولـــۇپ، ئۆزىنىـــڭ . ىلســـا بولىـــدۇۋە بـــۇ ئىشـــنى رەت ق

ــاكى       ــا ـ ئانىســى ی ــدىغان یاشــتا بولســا، ئات كېلهچىكىنــى یاخشــى تاللىیالمای
  . تۇغقانلىرى ئۇنى ئۆزلىرى خالىغان یهرگه یاتلىق قىلىدۇ

مۇســۇلمان ئهرنىــڭ مۇســۇلمان ئهمهس ئایالغــا ئۆیلىنىشــى     : ســوئال. 50
  دۇرۇسمۇ؟
ىــڭ دىنغــا ئىشــهنمهیدىغان كوممۇنىســت یــاكى  مۇســۇلمان ئهرلهرن: جــاۋاب

بىــرەر دىنغــا مهنســۇپ ) ئهســلى ئــالالھتىن كهلــگهن(بۇددىســت یــاكى ســاماۋى 
ئــالالھ تائــاال بــۇ ھهقــته . بولمىغــان ئایــالالر بىــلهن ئۆیلىنىشــى دۇرۇس ئهمهس

ــدۇ  ــداق دەی ــۇلمانالر («: مۇن ــى مۇس ــۇچه   ) ئ ــان ئېیتمىغ ــالالر ئىم ــرىك ئای مۇش
ھۆسـن جامـالى ۋە مېلـى    (مۇشرىك ئایال ) ھۆر. (ا ئالماڭالرئۇالرنى نىكاھىڭالرغ

ســىلهرنى مهپتــۇن قىلغــان تهقــدىردىمۇ، مــۆمىن دېــدەك ئهلــۋەتته       ) بىــلهن
ئۇنىڭــدىن ئــارتۇقتۇر، مۇشــرىك ئهرلهر ئىمــان ئېیتمىغــۇچه مــۆمىن ئایــالالرنى  

ــاڭالر  ــاتلىق قىلم ــا ی ــۆر. (ئۇالرغ ــان   ) ھ ــۇن قىلغ ــىلهرنى مهپت ــرىك ئهر س مۇش
 221بهقهرە سۈرىسـى  (» .مۇ مۆمىن قۇل ئهلـۋەتته ئۇنىڭـدىن ئـارتۇقتۇر   تهقدىردى
  ) ـ ئایهت

ئهمما خرىستىئان یاكى یهھۇدىي دىنىغا ئىمانى بـار ئایالالرغـا ئۆیلىنىشـكه    
ئالالھ تائـاال مۇسـۇلمان ئهرلهرنىـڭ ئهھلـى كىتـابتىن بولغـان ئایـالالر        . بولىدۇ
مـۆمىنلهردىن  «: اق دەیـدۇ توغرىسىدا مۇنـد  جائىزلىقى ئۆیلىنىشىنىڭبىلهن 

بولغــان ئىپپهتلىــك ئایالالرنىــڭ، ســىلهردىن ئىلگىــرى كىتــاب بېــرىلگهن       
 مهھرىنـى دىـن بولغـان ئىپپهتلىـك ئایالالرنىـڭ     ) یهھۇدىیالر ۋە خرىستىئانالر(

ــىنى        ــۇرۇن پاھىشـ ــكارا ـ یوشـ ــولغىنىڭالر ۋە ئاشـ ــك بـ ــهڭالر ئىپپهتلىـ بهرسـ
» .ئــۇالر ســىلهرگه ھااللــدۇر  ) رئالســاڭال) ئــۇالرنى(كــۆزلىمىگىنىڭالر ھالــدا  

  ) ـ ئایهت 5مائىدە سۈرىسى (
ــلهن ئۆیلىنىشــنىڭ       ــالالر بى ــدىكى ئای ــۇدىي دىنى ــاكى یهھ ــتىئان ی خرىس
ــۇپ، ئالالھقـــا ھهقىقىـــي        ــۆز دىنلىرىـــدا مهھـــكهم بولـ ــهرتى، ئۇالرنىـــڭ ئـ شـ

  .ئىشىنىدىغان بولۇشىدۇر
ىلىشـقا  مۇسۇلمان قىزالرنى مۇسـۇلمان ئهمهسـلهرگه یـاتلىق ق   : سوئال. 51

  بوالمدۇ؟
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ــاتلىق   مۇســۇلمان قىزالرنىــڭ ۋە ئایالالرنىــڭ مۇســۇلمان ئهمهس ئهرلهرگه ی
ــاتلىق بولمــاقچى بولغــان  . بولۇشــى قهتئىــي جــائىز ئهمهس مهیلــى ئۇالرنىــڭ ی

كىشىلىرى خرىستىئان بولسۇن، مهیلى یهھـۇدىي بولسـۇن، مهیلـى ئاتېئىسـت     
رنىــڭ ھېچبىــرى  بولســۇن، مهیلــى بۇددىســت یــاكى مۇشــرىك بولســۇن، بۇال     

ئــالالھ تائــاال مۇســۇلمان   . مۇســۇلمان ئایالالرغــا ئۆیلىنىشــكه الیىــق ئهمهس   
كـاپىرالرمۇ ئۇالرغـا ھـاالل    . ئـۇالر كاپىرالرغـا ھـاالل ئهمهس   «: ئایالالر توغرۇلـۇق 

  ).ـ ئایهت 10سۈرىسى  مۇمتهھىنه. (دېگهن» ئهمهس
ــت ب    ــهنمهیدىغان ئاتېئىس ــا ئىش ــىمۇ، ئالالھق ــتىن بولس ــۆز مىللهت ــرىگه ئ ى

ــدۇ    ــقا بولمایـ ــاتلىق قىلىشـ ــى یـ ــۇلمان قىزىنـ ــۇچىالر  . مۇسـ ــداق قىلغـ مۇنـ
ئالالھنىڭ یۇقىرىقى ئایهتتىكى ھۆكۈمىگه قارشـى چىققـان بولـۇپ، جازاسـىنى     

  . ئېغىر تارتىدۇ
  ھامىله بولۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا بوالمدۇ؟: سوئال. 52

ــاۋاب ــىنىڭ        : ج ــال ئىككىس ــى ئهر ـ ئای ــلىق مهسىلىس ــۇش ـ تۇغماس  تۇغ
ــتۇر  ــاغلىق ئىش ــا ب ــیهتلهر   . قارارىغ ــاكى زۆرۈرى ــهۋەبلهر ی ــۇم س ــدىكى مهل ئائىلى

ئایـــــال ئىككىســـــى كېلىشــــىپ تۇغۇشـــــنى ۋاقىتلىـــــق   –تــــۈپهیلى ئهر  
ــدىغان دورا،    ــدىنى ئالى ــلهن ھامىلىــدارلىقنىڭ ئال كېچىكتــۈرۈش نىیىتــى بى

ــتۇر      ــى دۇرۇسـ ــارىنى قوللىنىشـ ــداق بىـــر چـ ــقا ھهر قانـ ــۇل ۋە باشـ بـــۇ . ئوكـ
  . ىزنىڭ توغرا ئىكهنلىكىنى كۈچلهندۈرىدىغان ھهدىسلهر كۆپدېگهنلىرىم
قۇرئــان ئــالالھتىن نازىــل   « : رەزىیهلالھــۇ ئهنھــۇ مۇنــداق دېــگهن    جــابىر

قىالتتــۇق، پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم ئــۇنى   ئهزلهبولۇۋاتقــان كۈنلهردىمــۇ بىــز 
  ).ئىمام مۇسلىم رىۋایىتى(» .بىلگهن، ئهمما ئۇنىڭدىن توسمىغان

جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزگهنـدە سـپېرمىنى ئایالنىـڭ     —لىش قى ئهزله
  .ئىچىگه تۆكمهستىن سىرتقا تۆكۈۋېتىش دېگهنلىكتۇر

  بوالمدۇ؟ چۈشۈرۈۋېتىشكهقورساقتىكى بالىنى : سوئال. 53
قورســاقتىكى بالىغــا زىیــان یهتكــۈزۈش ئهڭ ئېغىــر قــاتىللىق       : جــاۋاب 

چه، چۈشـۈرۈۋېتىلگهن بـاال   ئىسـالم جـازا قـانۇنى بـویى    . جىنایىتىدىن سانىلىدۇ
ئــۇنى ) یهنــى تىرىــك چۈشــۈپ ئانــدىن ئــۆلگهن بولســا (تىرىــك چۈشــكهن بولســا 

ــادەمنى  ( دىیىتــىئۈســتىگه بىــر ئادەمنىــڭ   چۈشــۈرۈۋەتكۈچىنىڭ یهنــى بىــر ئ
ــۆلهم   ــاددىي تـ ــدىغان مـ ــىگه كېلىـ ــۈرۈۋەتكهن كىشـ ــلهن ئۆلتـ ــهۋەنلىك بىـ ) سـ

ئۇنىــڭ  چۈشــۈرۈۋەتكۈچى ئهگهر ئــۇ بـاال ئۆلــۈك چۈشـكهن بولســا، ئـۇنى   . كېلىـدۇ 
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ــدۇ  ــۆلهم تۆلهیــ ــىغا ئالدىنقىســــىدىن یېنىكــــرەك تــ ــۇ ئانىنىــــڭ . ئانىســ بــ
 ئۆلتۈرۈۋەنكهنلىكنىـڭ قورسىقىدىكى بىر جان ئىگىسـىنى سـهۋەنلىك بىـلهن    

ئهممــا ئۇنىـڭ ئــاخىرەتتىكى جازاسـى ئالالھنىــڭ   . بـۇ دۇنیــادىكى جازاسـى، بهس  
ــل    ــایهت ئىش ــالالھ ئۇنىــڭ جىن ــۇپ، ئ ــدىكى ئىــش بول ــى ئىلكى ىگهن ۋاقىتتىك

ــتىگه قــاراپ خالىســا ئــۇنى ئهپــۇ قىلىــدۇ، خالىســا جازاالیــدۇ       لــېكىن . نىیى
ئانىنىڭ قورسىقىدا بولۇپ، بـۇ دۇنیاغـا كـۆز ئاچمىغـان بولسـىمۇ بىـر بـوۋاقنى        

ــۇ . قهســتهن ئۆلتۈرگۈچىنىــڭ جازاســى قۇرئــان كهرىمــدە ناھــایىتى ئېنىقتــۇر  ئ
  !بولسىمۇ، دوزاختۇر

  تتا بالىنى ئېلىۋەتسه بولىدۇ؟قانداق شارائى: سوئال. 54
ئانىنىڭ قورسـىقىدىكى بـالىنى ئېلىۋەتمىگهنـدە، ئانىنىـڭ چوقـۇم      : جاۋاب

ــان    ــدىن پهرەز قىلىنغ ــۇر تهرىپى ــدىغانلىقى ھهقىقىــي ئىشــهنچلىك دوخت ئۆلى
ئىككـى زىیاننىــڭ یېنىكرەكىنـى تــارتىش   «: بولسـا، بــۇ ھـالهتته شــهرىئهتنىڭ  

ئاساسـهن، ئانىنىـڭ ھایـاتىنى سـاقالپ     دەیدىغان ئومۇمى پرىنسىپىغا » كېرەك
ــۇپال قالماســتىن، بهلكــى     ــۋېتىش جــائىز بول قــېلىش ئۈچــۈن بالىســىنى ئېلى

  . زۆرۈردۇر
ئــایلىق ئــادىتى مهزگىلىــدىكى ئایــال بىــلهن جىنســىي ئــاالقه : ســوئال. 55

  قىلىشنىڭ قانداق زىیىنى بار؟
توختـاپ،  ئایلىق ئادىتى ۋە تۇغۇتلـۇق ھالىـدىكى ئایالالرنىـڭ قېنـى     : جاۋاب

تولــۇق پاكالنمىغۇچىلىــك، ئــۇالر بىــلهن جىنســىي مۇناســىۋەت ئۆتكــۈزۈش       
ئـۇالر  ) مـۇھهممهد (ئـى  «: بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنـداق دەیـدۇ  . قهتئىي ھارامدۇر

بىلهن جىنسـىي ئـاالقه قىلىشـنىڭ دۇرۇسـلۇقى     (سهندىن ئادەت كۆرگهن ئایال 
ئهر ـ خوتـۇن   (نكـى، ئـۇ   توغرۇلـۇق سـورایدۇ، ئېیتقى  ) یـاكى دۇرۇس ئهمهسـلىكى  

زىیانلىقتۇر، ئادەت مهزگىلىدە ئایالىڭالردىن نېـرى تـۇرۇڭالر   ) ھهر ئىككىسىگه
پــاك  . پــاك بولغــۇچه ئایاللىرىڭالرغــا یېقىنچىلىــق قىلمــاڭالر    ) ئــادەتتىن(

بهقهرە (» .بولغاندىن كېیىن ئۇالرغا ئـالالھ بۇیرۇغـان جایـدىن یېقىنلىشـىڭالر    
  )ئایهت - 222سۈرىسى 

ــایه  ــۇ ئ ــۆز    ب ــىنىمۇ ئ ــىنىڭ مهسىلىس ــال كىش ــدىكى ئای ــۇق ھالى ت تۇغۇتل
چــۈنكى ئایــال كىشــىنىڭ جىنســىي مۇناســىۋەتتىن مهنئــى  . ئىچىــگه ئالىــدۇ

قىلىنىشـىغا ســهۋەب بولغــان نهرســه ھهر ئىككـى ھــالهتته ئۇنىڭــدىن كهلــگهن   
  .قاندىن ئىبارەتتۇر



 

34 

  الردىنى ئهھكامالردىن سوئال ۋە جاۋاب

ــۈنله    ــاال یاتقۇســى پۈت ــدە، ئۇنىــڭ ب ــادەت كــۆرگهن كۈنلىرى ــال كىشــى ئ ي ئای
تېببىــي . ئــېچىلىش نهتىجىســىدە، ئۇنىــڭ ئــایلىق قېنــى ئېقىــپ تۇرىــدۇ      

تهرەپـــتىن مهلـــۇمكى، قـــان مىكروبالرنـــى یېتىشتۈرۈشـــنىڭ ئهڭ مۇناســـىپ 
ئایــال كىشــى ســاق ۋاقتىــدا ئۇنىــڭ جىنســىي ئورگىنىــدىن       . مۇھىتىــدۇر

ــانلىقتىن،     ــدىغان بىرخىــل ســۇ ماددىســى چىقىــپ تۇرغ ــى ئۆلتۈرى مىكروبالرن
ا یېقىنالشــقان كىشــى مىكروبنىــڭ زىیىنىــدىن ســاقلىنىپ ئــۆزى ۋە ئۇنىڭغــ

ــۆرگهن ۋاقتىــــدا، ئۇنىــــڭ  . قاالالیــــدۇ ــال كىشــــى ئــــادەت كــ ھــــالبۇكى، ئایــ
ئۇنىــڭ . مــۇداپىئهلىنىش جاھــازلىرى ئىشــلىمهي قالىــدۇ مىكروبلىنىشــتىن

ــز      ــڭ تېـ ــان مىكروبالرنىـ ــىز قـ ــگهن توختاۋسـ ــاتقۇدىن كهلـ ــاال یـ ــتىگه بـ ئۈسـ
ــىگه پۇرســــهت یارىتىــــپ ب ــدۇكۆپىیىشــ ــا . ېرىــ ــان ۋاقىتتــ ــان كېلىۋاتقــ قــ

قارشى جىنسىي ئورگانـدىن كېلىـدىغان سـۇمۇ قـان دولقـۇنى       مىكروبلىنىشقا
مهلــۇمكى، ئهركىشــىنىڭ جىنســىي . ئىچىــدە ئــۆز ۋەزىپىســىنى ئۆتىیهلمهیــدۇ

ــا ئۇنىڭغــا  . ئورگىنىــدا كــۆپلىگهن مىكــروبالر بولىــدۇ  ــالى ســاق ۋاقىتت ــۇ ئای ئ
ــا   یېقىنالشــقىنىدا، ئایالىنىــڭ جىنســىي  ئورگىنىــدىن كېلىــدىغان مىكروبق

قارشــى ســۇیۇق مــاددا ئهر تهرەپــتىن كىــرگهن مىكروبالرنــى ھامــان ئۆلتــۈرۈپ   
ــدۇ ــا، ئۇنىــڭ مىكــروبالردىن    . تۇرى ــادەت كــۆرگهن ۋاقىتت ــال كىشــى ئ ئهممــا ئای

مــۇداپىئهلىنىش جاھــازلىرى پۈتــۈنلهي ئىشــتىن توختىغاچقــا، ئهركىشــىنىڭ  
ــروبالر   ــورگىنى پهقهت مىكـ ــىي ئـ ــا   جىنسـ ــان دېڭىزىغـ ــان قـ ــلهن قاپالنغـ بىـ

ــال ھهر ئىككىســىگه  -نهتىجىــدە، مىكــروبلىنىش ئهر . شــۇڭغۇغان بولىــدۇ ئای
بۇنىــڭ زىیــانلىرىنى بىلهمســىز؟ بۇنىــڭ زىیىنــى ئایــال كىشــىنىڭ   . بولىــدۇ

ــاال یاتقۇســىدا مىكروبالرنىــڭ یېتىشــكهنلىكى ســهۋەبتىن    ماتكىســى بىــلهن ب
یىن بولغـان، سـوزۇلما خاراكتېرلىـك    ئۇنىڭ بۇ ئىككـى ئورگىنىـدا داۋاالش قىـ   

ئاغرىقنى پهیـدا قىلغـان، ئهر كىشـىنىڭ جىنسـىي ئورگىنىـدا مىكروبالرنىـڭ       
ئـــورۇن تۇتۇشـــى بىـــلهن ئۇنىـــڭ ســـۈیدۈك یوللىرىـــدا ئوزونغـــا ســـوزۇلما         
خاراكتېرلىــــك ئــــاغرىقنى پهیــــدا قىلغاننىــــڭ ســــىرتىدا نۇرغۇنلىغــــان     

  .كېسهللىكلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىدۇ
  یالالرنىڭ ئارقا تهرىپىگه كېلىش دېگهن نېمه؟ئا: سوئال. 56

ئایالالرنىــڭ مهیلــى ئالــدى تهرىپىــدىن، مهیلــى كهینــى تهرىپىــدىن، : جــاۋاب
مهیلى قایسىبىر تهرىپىدىن بولسۇن، ئۇالرنىـڭ جىنسـىي ئورگىنىغـا كـېلىش     

. ئهممـا ھـارام بـولغىنى ئایالالرنىـڭ ئارقىسـىغا كېلىشـتۇر      . مۇتلهق دۇرۇستۇر
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ئـۇ  «: ئهلهیھىسسـاالم بـۇ یامـان قىلىقنـى قـاتتىق ئهیىـبلهپ       شۇڭا پهیغهمـبهر 
  ).رىۋایىتى نهسائىيئىمام ئهھمهد، . (دەپ سۆككهن» كىچىك بهچچىۋازلىقتۇر

خوتۇنلۇقنىـڭ سـىرلىرىنى یېیىشـنىڭ قانـداق زىیىنـى       -ئهر : سوئال. 57
  بار؟

ــاۋاب ــڭ -ئهر : ج ــۇ    خوتۇنچىلىقنى ــارقىتىش تولىم ــىرتقا ت ــىرلىرىنى س س
ئایاللىقنىــــڭ  -ئهخالقســــىزلىق ۋە ئهدەپســــىزلىك بولــــۇپ، ئهر  زىیـــانلىق 

شـۇڭا پهیغهمـبهر   . مـۇقهددەس رىشتىسـىگه قىلىنغـان ئهڭ ئېغىـر جىنـایهتتۇر     
ــدۇرۇپ  ــداقالرنى ئاگاھالن ــاالم مۇن ــڭ  «: ئهلهیھىسس ــدە ئالالھنى ــامهت كۈنى قىی

ــى ئهر    ــان كىش ــدىكى ئهڭ یام ــڭ -نهزىرى ــان   خوتۇنچىلىقنى ــىرلىرىنى یایغ س
  ) ئىمام مۇسلىم رىۋایىتى. (دېگهن» كىشىدۇر

ــیىمگه    ــالنى كىـ ــلهن ئایـ ــدە، ئهر بىـ ــان كهرىمـ ــاال قۇرئـ ــالالھ تائـ ــۈنكى ئـ چـ
ــىتىپ ــۈن   «: ئوخشـ ــۇالر ئۈچـ ــىلهرمۇ ئـ ــدۇر، سـ ــۈن كىیىمـ ــىلهر ئۈچـ ــۇالر سـ ئـ
  ).ئایهت -178بهقهرە سۈرىسى . (دېگهن» كىیىمسىلهر

ــىلهر ئهر   ــى، ســ ــۇ ئایهتنىــــڭ مهنىســ ــىپ   -بــ ــرگه ئارىلىشــ ــۇن بىــ خوتــ
ــىغىنىڭالر ــر  یاش ــىق   -ئۈچــۈن بى ســوغۇقتىن قوغــداپ   -بىرىڭالرنــى ئىسس

ــدىغان، ئهۋرەت  ــانلىرىڭالرنىتۇرىـــ ــیىمگه   ئورگـــ ــدىغان كىـــ ــپ تۇرىـــ یېپىـــ
 -خـــۇددى كىــیىم بهدىنىڭالرنـــى یاپقانــدەك، ســـىلهرمۇ بىـــر   . ئوخشایســىلهر 

بىرىڭالرنىـڭ ئهیىبىنـى، سـىرىنى ۋە باشـقىالرنىڭ بىلىشـىنى خالىمایـدىغان       
  . شىنى یېپىشىڭالر الزىم دېگهنلىكتۇرھهممه ئى

ــادىتى مهزگىلىـــدىكى : ســـوئال. 58 ــزدار(ئـــایلىق ئـ ــاالق ) ھهیـ ئایـــالنى تـ
  قىلىشقا بوالمدۇ؟

. ئــایلىق ئــادىتى مهزگىلىــدىكى ئایــالنى تــاالق قىلىشــقا بولمایــدۇ: جــاۋاب
ــاالق  ــدىغان ئىشــالرنىڭ  ) خوتۇننىــڭ ئاجرىشىشــى -ئهر (ت ــا ئهڭ یاقمای ئالالھق

ــا  . بىرىـــدۇر ــدا تاالققـ ــاجى ســـهۋەبلىك زۆرۈر تېپىلغانـ ــانالرنىڭ ئېھتىیـ ئىنسـ
. رۇخسهت قىلىنغان بولسىمۇ، ھهر قانداق ۋاقىتتـا تـاالق قىلىـش چهكلهنـگهن    

ئالالھقـا ئىمـانى بــار مۇسـۇلمان ئــادەم ئایـالىنى تـاالق قىلمــاقچى بولسـا، ئــۇنى       
اق ئــادەت كــۆرگهن مهزگىلىــدە ئهمهس، بهلكــى ئادەتنىــڭ قېنىــدىن پــاك ۋە ســ 

ــان . ۋاقتىـــدا قىلىـــدۇ ــاال مۇنـــداق دەپ بۇیرۇغـ ــالالھ تائـ ــبهر«: ئـ ! ئـــى پهیغهمـ
ــاالق قىلمــاقچى بولســاڭالر، ئۇالرنىــڭ    ــاللىرىڭالرنى ت ئېیتقىنكــى، ســىلهر ئای
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 - 1تـاالق سۈرىسـى   (» .تـاالق قىلىڭـالر  ) ئۇدۇلالپ، پـاك ھالىتىـدە  (ئىددىتىگه 
  ).ئایهت

  قىلىشقا بوالمدۇ؟بالىالر ئارىسىدا ئایرىمىچىلىق : سوئال. 59
بالىالر ئوتتۇرىسىدا ئـایرىمىچىلىق قىلىـپ بىرىنـى یهنه بىرىـدىن     : جاۋاب

ــاكى مېھرىنــى، یاخشــىلىقىنى بىــرىگه ئاالھىــدە قىلىــش    ئۈســتۈن كــۆرۈش ی
ــالالھ تائــاال ھهقســىزلىق قىلغــۇچىالرنى یاقتۇرمایــدۇ  . ھهقســىزلىق بولــۇپ، ئ

ۋە ئاخىرەتلىـك زىیـانلىرى   بالىالر ئارىسىدا ئایرىمىچىلىق قىلىشـنىڭ دۇنیـا   
دۇنیادا بـالىالر ئوتتۇرىسـىدىكى ئىناقلىققـا تهسـىر یېتىـدۇ، ئارىسـىدا       . كۆپتۇر

ــۇرۇقلىرىنى چاچىــدۇ  -بىــر  ــداق . بىرىنــى كۆرەلمهســلىك، دۈشــمهنلىك ئ مۇن
  . كىشى ئاخىرەتته ئالالھنىڭ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ

  قىلىش توغرىمۇ؟ مىراستا بالىالر ئارىسىدا ئایرىمىچىلىق: سوئال. 60
مىراس مهسىلىسىنى ئالالھ تائاال قۇرئـان كهرىمـدە ئـۆزى بىۋاسـىته     : جاۋاب

ــىتىپ    ــدىغانلىقىنى ئېنىـــق كۆرسـ ــلهپ، كىمنىـــڭ قانچىلىـــك ئالىـ بهلگىـ
ــا . بهرگهن ــپ،     -ئات ــىزلىك قىلى ــىدا ئادالهتس ــالىلىرى ئوتتۇرىس ــڭ ب ئانىالرنى

ــۆزى یاقتۇرىــدىغان بالىلىرىغــا مىراســتىن كــۆپرەك بېر     ىشــى یــاكى ئــۆزى   ئ
ــاكى شــۇنداق       ــى ی ــتىن مهھــرۇم قىلىش ــالىلىرىنى مىراس ــدىغان ب یاقتۇرمای
ــنى     ــارام ئىشـ ــقان ھـ ــالالھ توسـ ــى ئـ ــىیهت قىلىـــپ قالدۇرۇشـ ــقا ۋەسـ قىلىشـ
قىلغانلىق بولۇپال قالماستىن، ئالالھنىـڭ بهلگىلىمىسـىگه قارشـى چىقىـپ     

ــانلىقتۇر  ــۆز بېشــىمچىلىق قىلغ ــا . ئ ــداق ھهقســىزلىقنىڭ گۇن ھى شــۇڭا مۇن
شۇڭا ئىسالم قانۇنىدا، ئۆلگۈچىنىـڭ ۋارىسـلىرىنىڭ ئالىـدىغان    . ئېغىر بولىدۇ

ــاردۇر    ــىیىتى بىكــ ــدۇرغان ۋەســ ــدە قالــ ــى ھهققىــ ــا ئهمهل . مىراســ ئۇنىڭغــ
ــدۇ ــقا     . قىلىنمای ــهكىلدىكى باش ــدىغان ش ــان یهتكۈزمهی ــالرغا زىی ــا ۋارىس ئهمم

ھهققىـدە  شـۇڭا مىـراس قـانۇنى    . ماۋزۇدىكى ۋەسـىیهتلىرى بولسـا یۈرگۈزۈلىـدۇ   
ئانـاڭالر ۋە بـالىلىرىڭالردىن    -ئاتا «: ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دېگهن

ــېقىن ئىكهنلىكىنــى    ــا ئهڭ ی ــتىن ئۆزۈڭالرغ ــپهئهت جهھهت قایسىســىنىڭ مهن
ــالالھ تهرىپىــدىن بېكىــتىلگهن بهلگىلىمىــدۇر   ــۇالر ئ ــالالھ . بىلمهیســىلهر، ب ئ

ــدۇر، ھــېكمهت بىــ   ــدۇرھهقىــقهتهن ھهممىنــى بىلگۈچى » .لهن ئىــش قىلغۇچى
  ).ئایهت - 11نىسا سۈرىسى (
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  نهسهبنى قوغداشنىڭ زۆرۈرلۈكى

  نهسهبنى قانداق ساقالش كېرەك؟: سوئال. 61
شـۇڭا ئىسـالم دىنـى    . بىـر ئادەمنىـڭ نهسـهبى ئۇنىـڭ كىملىكىـدۇر     : جاۋاب

بـۇ سـهۋەبتىن باشـقا    . ئهھمىیهت بېرىدۇ روزكىشىلهرنىڭ نهسهبىنى قوغداشقا 
لىسـىنى ئۇنىـڭ نهسـهبىنى ئۆزگهرتىـپ، نـامىنى ئـۆزىگه قارىتىـپ        بىرىنىڭ با

ئهممـا بىـراۋ بىـر بـالىنى بېقىۋالمـاقچى بولسـا،       . بېقىۋېلىشنى مهنئى قىلغان
ــدۇ       ــهرت قىلىنى ــى ش ــلهن ئاتىش ــهبى بى ــامى ۋە نهس ــىنىڭ ن ــۆز ئاتىس ــۇنى ئ . ئ

ــوق       ــى ی ــلىۋېتىلگهن ئىگىس ــا تاش ــاكى یولغ ــالىالرنى ی ــتىم ب ــۇنىڭدەك، یې ش
ــالىالرن ــاكى بـ ــانىالردىكىى یـ ــهبىگه   یېتىمخـ ــۆز نهسـ ــالىالرنى ئـ ــىز بـ ئىگىسـ

ــا      ــۇپ قاتارغ ــیىلهپ، ئوقۇت ــپ، تهربى ــلهن بېقىۋېلى ــهرتى بى ــلىق ش قوشۇۋالماس
ــاتىنى ئهلــۋەتته تولــۇقى بىــلهن بېرىــدۇ        ــا ئــالالھ تائــاال ئۇنىــڭ مۇكاپ . قوشس

ــاالمنىڭ  ــبهر ئهلهیھىسسـ ــلهن   «: پهیغهمـ ــى بىـ ــان كىشـ ــى باققـ مهن یېتىمنـ
ــته م ــارمىقىنى   » ۇشــۇنداقجهننهت ــۇرا ب ــلهن ئوتت ــارمىقى بى دەپ كۆرســهتكۈچ ب

ــارىتىدۇر  ــۇ مۇكاپاتنىـــڭ بېشـ ــهتكهنلىكىمۇ ئهنه ئاشـ ــام . (ئایرىـــپ كۆرسـ ئىمـ
  )بۇخارىي رىۋایهت قىلغان ھهدىس

  ئاتىنىڭ بالىسىغا تېنىشى دۇرۇسمۇ؟: سوئال. 62
بىراۋنىــڭ ئۆزىنىــڭ نىكاھىــدا بولغــان ئایــالى تۇغقــان بــالىنى        : جــاۋاب 

پاكىتســىز ھالـدا، ئــۆز  . دەپ تېنىشــى یوللـۇق ئهمهس » ېنىـڭ بـاالم ئهمهس  م«
ئهگهر . بالىسىدىن تانغان ئادەم ئالالھنىڭ ئالدىـدا قـاتتىق گۇناھكـار ئادەمـدۇر    

دەپ قارىلىمـاقچى بولـۇپ، قارىالشـتا    » بۇ بالىنى باشقىسىدىن تاپقان«ئایالىنى 
ــل  ــارىال    -دەلى ــدا ق ــىز ھال ــتىن، پاكىتس ــپاتى بولماس ــا،  ئىس ــۈرگهن بولس پ ی

ئۇســۇلى » لهنهتلىشــىش«ســوتتا ئىســالمدىكى  . مهســىلىنى ســوتقا ســۇنىدۇ  
ئایـــال ئىككىســـىنى ئایرىۋېتىـــدۇ ۋە بـــالىنى  -بــویىچه ئىـــش كۆرۈلـــۈپ، ئهر  

ئۇسـۇلىنى قۇرئـان كهرىـم مۇنـداق     » لهنهتلىشـىش «. ئانىسىغا بـۇیرۇپ بېرىـدۇ  
ــدۇ  ــان قىلى ــان ۋە  «: بای ــلهن قارىلىغ ــا بى ــاللىرىنى زىن ــقا   ئای ــدىن باش ئۆزلىرى

گۇۋاھچىسـى بولمىغـانالر سـۆزىنىڭ راســت ئىكهنلىكىنـى دەلىلـلهش ئۈچــۈن،      
: ئالالھنىــڭ نــامى بىــلهن تــۆت قېــتىم قهســهم قىلســۇن، بهشــىنچى قېتىمــدا 

ــالمۇ › ئهگهر یالغــانچى بولســام ماڭــا ئالالھنىــڭ لهنىتــى بولســۇن  ‹ دېســۇن، ئای
ىـلهن تـۆت قېـتىم قهسـهم     ئېرىنىڭ یالغانچى ئىكهنلىكىگه ئالالھنىڭ نـامى ب 
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ئهگهر ئېــرىم راســتچىلالردىن بولســا، ماڭــا     ‹: قىلىــپ، بهشــىنچى قېتىمــدا  
 - 9 - 6نـۇر سۈرىسـى   (» .دېسه، جازاغا تارتىلمایـدۇ › ئالالھنىڭ غهزىپى بولسۇن

  ).ئایهتلهر
ــدا، تېببىــي تېخنىكىنىــڭ تهرەققىــي قىلىشــى ئارقىســىدا،   ھــازىرقى زامان

ئهمهســلىكىنى ئىســپاتالش ئىشــى تېخىمــۇ    بالىنىــڭ دادىســىغا تهۋە یــاكى   
) تېســت دېنكـا (بـاال ھهر ئىككىسـىدىن ئانـالىز     -دادا : مهسـىلهن . ئاسانالشـتى 

ئېلىش ئارقىلىق بالىنىڭ ئۇنىڭغا تهۋە یـاكى ئهمهسـلىكىنى ئىسـپاتلىغىلى    
  .بولىدۇ
  سۈنئىي ئۇرۇقالندۇرۇش دېگهن نېمه؟: سوئال. 63

ــاۋاب ــدۇرۇش  : ج ــۈنئىي ئۇرۇقالن ــۆز ئ —س ــر ئهرنىــڭ    ئ ــان بى ــرى بولمىغ ې
ــىنى ــڭ   سپېرمىس ــپ ئۆزىنى ــگهئېلى ــىغا( رەھمى ــتۈرۈش ) بالىیاتقۇس یهرلهش

  . ئارقىلىق ھامىله بولۇش دېگهنلىكتۇر
  سۈنئىي ئۇرۇقالندۇرۇشقا بوالمدۇ؟: سوئال. 64

سۈنئىي ئۇرۇقالندۇرۇش زىنادىن باال تېپىشـنىڭ تهرەققىـي قىلغـان    : جاۋاب
چۈنكى مهزمـۇنى، نهتىجىسـى ئوخشـاش    . ي ھارامدۇرزامانىۋى تۈرى بولۇپ، قهتئى

بولـۇپ، ئۆزىنىـڭ نىكـاھلىق ئېـرى بولمىغــان یـات ئهردىـن بـاال تاپقــانلىقتىن        
مىســـىرنىڭ كاتتـــا ئۆلىمالىرىـــدىن شـــهیخ . تاشـــقىرى نهســـىلنى بۇزۇشـــتۇر

ــارام     شــهلتۇت ــا ئوخشاشــال ھ ــۈنئىي ئۇرۇقالندۇرۇشــنىڭ زىناغ ــدا، س ــۆز ۋاقتى ئ
  ).بهت - 300» پهتىۋالىرى شهلتۇتشهیخ «. (هرگهنئىكهنلىكىگه پهتىۋا ب

ــۆز ئاتىســـىنى تاشـــالپ باشقىســـىغا مهنســـۇپ  : ســـوئال. 65 بالىالرنىـــڭ ئـ
  بولۇۋېلىشى توغرىمۇ؟

ــۆزىنى   : جــاۋاب ــۇرۇپ، باشــقا بىــرىگه ئ ــۆز ئاتىســىنى بىلىــپ ت بالىالرنىــڭ ئ
شـۇڭا  . مهنسۇپ قىلىۋېلىشى ئىسالمدا چهكلهنگهن ھـارام ئىشـالرنىڭ بىرىـدۇر   

ــىدىن   پ ــۆز ئاتىسـ ــاالم ئـ ــبهر ئهلهیھىسسـ ــنىهیغهمـ ــى   تېنىشـ ــالالھ ۋە جىمـ ئـ
ــرى دەپ      ــاھالردىن بى ــر گۇن ــان ئهڭ ئېغى ــق بولغ ــتىگه ھهقلى ــڭ لهنى خهلقنى

كىمكـى ئـۆز ئاتىسـىدىن یـۈز ئـۆرۈپ، ئـۆز ئاتىسـى        «: تونۇغان ۋە مۇنداق دېـگهن 
ئهمهســـلىكىنى بىلىـــپ تـــۇرۇپ، باشقىســـىنى ئاتـــام دەۋالىـــدىكهن، جهنـــنهت 

  ).بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋایىتى(» .غا ھارام بولىدۇئۇنىڭ
  ئانىنى قاقشىتىش دېگهن نېمه؟ -ئاتا : سوئال. 66
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ــاۋاب ــا  : جـ ــدىن ئاتـ ــتلهر تهرىپىـ ــپ   -پهرزەنـ ــۆڭلىگه تېگىـ ــڭ كـ ئانىالرنىـ
ــۆز   ــدىغان ھهرقانــــداق ســ ــۇالرنى رەنجىتىــــپ قویىــ  -قویىــــدىغان یــــاكى ئــ

ــا   ــى ئاتـ ــادىر بولۇشـ ــانىالرنى  -ھهرىكهتلهرنىـــڭ سـ ــاتقانلىقتۇرئـ ــا . قاقشـ  -ئاتـ
  .ئانىسىنى قاقشاتقانالر زىیان تارتقۇچىالردۇر

  ئانىنى قاقشىتىشنىڭ جازاسى نېمه؟ -ئاتا : سوئال. 67
ئالالھقــا ئاســىیلىق بولمایــدىغان ھهرقانــداق ئىشــتا، ئۇالرنىــڭ      : جــاۋاب

كىشــى . ســۆزلىرىنى ئــاڭالپ، ئۇالرغــا ئىتــائهت قىلىــش ئىنتــایىن زۆرۈردۇر     
خشى بولۇپ كېتىپ، ئالالھقا شۇنچه سـادىق بولسـىمۇ، ئاتىسـىنى    قانچىلىك یا

یاكى ئانىسىنى قاقشاتقان ئىكهن، ئـۇ، ھهرگىزمـۇ ئـالالھ تائاالنىـڭ رەھمىـتىگه      
ــهلمهیدۇ ــدۇ . ئېرىشـــ ــنهتكه كىرەلمهیـــ ــى جهنـــ ــبهر . یهنـــ ــۈنكى پهیغهمـــ چـــ

  .دېگهن» جهننهت ئانىالرنىڭ تاپىنى ئاستىدا«: ئهلهیھىسساالم
ئــالالھ تائــاال پۈتــۈن چــوڭ «: ىسســاالم یهنه مۇنــداق دەیــدۇپهیغهمــبهر ئهلهیھ

گۇناھالرنىــڭ جازاســىدىن خــالىغىنىنى قىیــامهت كــۈنىگىچه كېچىكتۈرىــدۇ،  
ــۇ        ــۇرۇن، مۇش ــتىن ب ــاتقاننىڭ جازاســىنى ئۆلۈش ــا ـ ئانىســىنى قاقش پهقهت ئات

  ) رىۋایىتى بهیھهقىي(» .دۇنیادىال ئۇنىڭغا كۆرسىتىدۇ
ــا  ــاتقان  -ئات ــىنى قاقش ــلهر   ئانىس ــگهن ھهدىس ــۇق كهل ــاھى توغرۇل نىڭ گۇن

ئىسـالم نهزىرىـدە ئهڭ كهچـۈرۈلمهس، ئېغىـر گۇنـاھ شـېرىك       . ناھایىتى كۆپتۇر
ــا   ــېرىكتىن كېیىـــنال ئاتـ ــا، شـ ــاھى  -بولسـ ئانىســـىنى قاقشىتىشـــنىڭ گۇنـ

: شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن ئـــالالھ تائـــاال قۇرئـــان كهرىمـــدە مۇنـــداق دەیـــدۇ . كېلىـــدۇ
ــۆزى« ــتىن(گىال پهرۋەردىگارىـــڭ پهقهت ئۇنىـــڭ ئـ ) یهنـــى شـــېرىك كهلتۈرمهسـ

ــا   ــىڭالرنى ۋە ئاتـ ــادەت قىلىشـ ــىڭالرنى   -ئىبـ ــىلىق قىلىشـ ــا یاخشـ ئاناڭالرغـ
 —یهنـى ئىمانـدىن كېیىـنال بۇیرۇلغـان ئهڭ ئـاۋۋالقى ئىـش       » تهۋسىیه قىلدى

ئالالھقا شـېرىك كهلتۈرمهسـتىن، ئـۇنى بىـر بىلىـپ ئىبـادەت قىلىـش بولسـا،         
ــا ـ ئانىغــا یاخشــىلىق قىلىــش     ئۇنىڭــدىن كېیىــنال بۇیرۇلغــان تهك  لىــپ ئات

ئانىغا یاخشىلىق قىلىش نهقهدەر ئۇلـۇغ ئىبـادەت سانالسـا،     -ئاتا . دېگهنلىكتۇر
  .كهبىرىدۇرئاتا ـ ئانىنى قاقشىتىشمۇ شۇنچىلىك ئېغىر گۇناھى 

ھـاالك  «: پهیغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم بىـر ھهدىسـته  
ئالالھقـا شـېرىك كهلتـۈرۈش،    : ئۇالر. قېچىڭالرقىلغۇچى یهتته چوڭ گۇناھتىن 

ــش،       ــازانىخورلۇق قىلى ــۈرۈش، ج ــادەم ئۆلت ــاھهق ئ ــش، ن ــېھىرگهرلىك قىلى س
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ئـانىنى قاقشـىتىش ۋە ئىپپهتلىـك ئایالالرغـا بوھتـان       -غازاتتىن قېچىش، ئاتا 
  .دەپ كۆرسهتكهن» چاپالش

  
  ئومۇمىي ھایاتتا چهكلهنگهن ھارام ئىشالر            

 –ئومـــۇمىي ھایاتتـــا چهكلهنـــگهن ئىشـــالرنىڭ یـــاكى گۇنـــاھ :  مـــۇالھىزە
ــىیهتلهرنىڭ ــتىش ۋە    مهسـ ــى تهرك ئېـ ــپ ئهمهللهرنـ ــىدا، پهرز، ۋاجىـ ئهڭ بېشـ

پۈتـۈن گۇناھالرغـا ۋە یامانلىقالرغـا    . ھارامنى ھاالل ئورنىدا قوللىنىش كېلىدۇ
ــا مۇشــۇ ئىككىســىدۇر  ــۇ ئىككىســىگه رىئــایه . ســهۋەب بولىــدىغان ئامىــل مان ب

  .ان ئادەم كۆپلىگهن گۇناھالردىن ساقلىنىپ قاالالیدۇقىلغ
  :ئومۇمىي ھایاتتا چهكلهنگهن ئىشالر تۆۋەندىكىلهر

  كىیىنىش ۋە یاسىنىشتا چهكلهنگهن ئىشالر. 1
  ئالالھنىڭ یاراتقىنىنى ئۆزگهرتىشنىڭ گۇناھى. 2
  ئایال ئىككى جىنس ئوتتۇرىسىدا چهكلهنگهن ئىشالر -ئهر . 3
ــۆزىنى مۇســۇلمان. 4 ــاھى ۋە  قهۋمــلهرگهئهمهس  ئ ئوخشىتىۋېلىشــنىڭ گۇن

  تۈرلىرى
  ئىقتىسادىي مهسىلىلهردە چهكلهنگهن ئىشالر. 5
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  كىیىنىش ۋە یاسىنىشتا چهكلهنگهن ئىشالر

  ئىسالم دىنى گۈزەل كىیىنىشكه قانداق قارایدۇ؟: سوئال. 68
ئىســالم دىنــى پاكىزلىققــا ئهھمىــیهت بهرگهنــدەك، چىرایلىــق،      : جــاۋاب
ــدۇ ۋە   یارىشــىمل ىق، ئېســىل ۋە گــۈزەل كىیىنىشــكه بهكمــۇ ئهھمىــیهت بېرى

مۇســۇلمان ئادەمنىــڭ قىیــاپىتى، كىیىمــى،    . ئۇنىڭغــا تهشــهببۇس قىلىــدۇ  
تۇرۇشى خۇددى ئۇنىڭ قهلبىگه ئوخشـاش پـاكىز، ئېسـىل، چىرایلىـق      -یۈرۈش

شـۇڭا پـاكىزلىق مۇسـۇلمان    . گۈزەللىك پاكىزلىقتىن كېلىدۇ. بولۇشى الزىم
ھهددىـدىن ئـارتۇق بـۇزۇپ چېچىـپ، ئىسـراپ      . ەتنىـڭ ئاچقۇچىـدۇر  ئۈچۈن ئىباد

نورمــال دەرىجىــدە كىیىــنىش  كىیىنمهســتىنقىلماســتىن ۋە بهكمــۇ ئــاددىي 
ــم ــادەمگه     . الزى ــر ئ ــنگهن بى ــاددىي كىیى ــۇ ئ ــاالم بهكم ــبهر ئهلهیھىسس : پهیغهم

 –مۈلـۈك بهرگهن ئىـكهن، ئالالھنىـڭ نېمىتـى ۋە پهزلـى       –ئالالھ سـاڭا مـال   «
  ).رىۋایىتى نهسائىيئىمام .( دېگهن» سهندە كۆرۈنسۇن كهرەمى
  تۇرمۇشتا قوللىنىش ھارام بولغان نهرسىلهر قایسىالر؟: سوئال. 69

  :تۆۋەندىكىلهردۇرتۇرمۇشتا قوللىنىش ھارام بولغان نهرسىلهر : جاۋاب
پهیغهمـــــبهر . ئهرلهر ئۈچــــۈن یىــــپهك بىـــــلهن ئــــالتۇن ھارامــــدۇر    ) 1(

: ىپهكنـى، سـول قولىغـا ئـالتۇننى ئېلىـپ تـۇرۇپ      ئهلهیھىسساالم ئوڭ قولىغا ی
  .دەپ كۆرسهتكهن 1»بۇ ئىككىسى ئۈممىتىمنىڭ ئهرلىرىگه ھارام قىلىندى«

ئالتۇن بىلهن یىپهكنى ئهرلهرنىـڭ قوللىنىشـىنىڭ ھـارام قىلىشـىنى بـۇ      
ــۇ     ــۈن تېخىمــ ــى ئۈچــ ــىنىڭ زىننهتلىنىشــ ــال جىنســ ــىنىڭ ئایــ ئىككىســ

چىلىققا قارشـى تـۇرۇش پرىنسـىپى    ۋە ئىسـالم دىنىنىـڭ ئىسـراپ    مۇۋاپىقلىقى
  .یۈزىسىدىن بولسا كېرەك

كۈمۈشـتىن یاسـالغان    -ئایال پۈتۈن مۇسـۇلمانالر ئۈچـۈن ئـالتۇن     -ئهر ) 2(
ــدۇر  ــوللىنىش ھارامـ ــاچىالرنى قـ ــاالم. قـ ــبهر ئهلهیھىسسـ ــالتۇن «: پهیغهمـ  -ئـ

ئىچكــــۈچىلهر جهھهنــــنهم ئــــوتىنى قورســــىقىغا  -كۈمــــۈش قــــاچىالردا یهپ
  ).ئىمام مۇسلىم رىۋایىتى. (دېگهن» ۇكىرگۈزگهن بولىد

مۇســۇلمان ئادەمنىــڭ ئۆیىــدە ئــادەم ۋە باشــقا جانلىقالرنىــڭ ھهیكىلــى  ) 3(
ــم   ــلىقى الزى ــىمى تاقالماس ــاكى رەس ــڭ   . ی ــداق قىلىــش كاپىرالرنى ــۈنكى ئۇن چ
                                     

 .ان، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد رىۋایىتىئىبنى ھىبب 1
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ــدۇر ــان   . ئادىتىــ ــى بولغــ ــڭ رەھمىتــ ــاالم ئالالھنىــ ــبهر ئهلهیھىسســ پهیغهمــ
كىرىشــىدىن توسۇلۇشـىنى شـۇ ئۆیــدە   پهرىشـتىلهرنىڭ مۇسـۇلماننىڭ ئـۆیىگه    

ئـۇ مۇنـداق   . رەسىم یـاكى ھهیـكهل بولغانلىقىغـا سـهۋەب قىلىـپ كۆرسـهتكهن      
» .ئىچىــدە رەســىم یــاكى ھهیــكهل بــار ئــۆیگه پهرىشــتىلهر كىرمهیــدۇ «: دېــگهن

  ).مۇسلىم رىۋایىتى(
ئهرنىڭ ئایالغـا، ئایالنىـڭ ئهرگه ئوخشىۋېلىشـى دېـگهن قانـداق      : سوئال. 70
  بولىدۇ؟
ئهرنىــڭ ئایــالچه، ئایالنىــڭ ئهرچه كىیىنىشــى ئهرنىــڭ ئایالغـــا،      : ابجــاۋ 

ــداقالرغا . ئوخشــىۋالغانلىقىدۇرئایالنىــڭ ئهرگه  پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم مۇن
ــدىغانلىقىنى     ــار بولى ــڭ گۇناھك ــدىغانلىقىنى، ئۇالرنى ــڭ لهنهت قىلى ئالالھنى

ــان قىلغــان  ــۇ تالىــپ رەزىیهلالھــۇ ئهنھــۇ    . بای یغهمــبهر په«: ئهلــى ئىبنــى ئهب
ئهلهیھىسســاالم مېنــى ئــالتۇن ئــۈزۈك تاقاشــتىن، یىــپهك ۋە ئایــالچه بویالغــان  

  ).مۇسلىم رىۋایىتى. (دېگهن» كىیىملهرنى كىیىشتىن توسقان
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  ئالالھنىڭ یاراتقىنىنى ئۆزگهرتىشنىڭ گۇناھى

  ئالالھنىڭ یاراتقىنىنى ئۆزگهرتىش دېگهن نېمه؟: سوئال. 71
ــاۋاب ــاراتقىنىن: جـ ــته  ئالالھنىـــڭ یـ ــگهن زىننهتلىنىشـ ــۆزگهرتىش دېـ ى ئـ

ھهددىدىن ئاشۇرۇۋېتىپ شهكىلنى ئۆزگهرتىۋېتىش دېگهنلىـك بولـۇپ، مۇنـداق    
چـۈنكى شـهیتان   . قىلىشنى ئالالھ تائاال شهیتاننىڭ ئهمهلىـي دەپ كۆرسـهتكهن  

 ئۆزگهرتىۋېتىشـكه ئـۇالرنى چوقـۇم ئالالھنىـڭ یاراتقـانلىرىنى     «: مۇنداق دېگهن
  ).ئایهت - 119رىسى نىسا سۈ(» .بۇیرۇیمهن

  :تۆۋەندىكىلهر بۇنىڭ جۈملىسىدىن سانىلىدۇ
. بهدەنــــگه گــــۈل ۋە ســــۈرەت چــــېكىش، چىشــــنى ئىنچىكىلىــــتىش) 1(

پهیغهمــــبهر ئهلهیھىسســــاالم گــــۈل چهكــــكهن ۋە چهكتــــۈرگهن، چىــــش      «
  ).ئىمام مۇسلىم رىۋایىتى(» .لهنهت قىلغان ئىنچىكىلهتتۈرگهنلهرگه

همــــبهر ئهلهیھىسســــاالم قــــاش    پهیغ«. قاشــــنى ئىنچىكىلىــــتىش ) 2(
  ).ئىمام مۇسلىم رىۋایىتى( » .تهرگۈزگهن ئایالالرغا لهنهت قىلغان

پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم باشــقا بىــر چــاچنى ئۆزىنىــڭ «. چــاچ ئــۇالش) 3(
ــان   ــا لهنهت قىلغـ ــان ئایالغـ ــان ۋە ئۇالتقـ ــا ئۇلىغـ ــارىي  (» .چېچىغـ ــام بۇخـ ئىمـ

  ).رىۋایىتى
تىشى، شـۇنداقال شـۇنداق چـاچ ئۇالیـدىغان     ئهرلهرنىڭمۇ چاچ ئۇلىشى ۋە ئۇلى

ــدۇر  ــۋەتته ھارامــ ــى ئهلــ ــخانىالردا ئىشلىشــ ــاكى  . ساتىراشــ ــۇالش یــ ــاچ ئــ چــ
مىكىــرگه  –توسۇشــنىڭ ھېكمىتــى ئالــدامچىلىققا ۋە ھىــیله   ئۇلىتىشــتىن

  .یول قویماسلىق پرىنسىپىدىن كهلگهن بولۇشى ئېھتىمال
ىشـىلهرنى چېچىنـى   پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم یاشـانغان ك . بویاشچاچ ) 4(
چــۈنكى بۇنــداق قىلىـش ئالــدامچىلىقنىڭ بىــر  . توسـقان  بویىۋېلىشــتىنقـارا  

تۈرى بولۇپ، قارشى تهرەپكه ئۆزىنى یـاش كۆرسـىتىش ئۈچـۈن شـۇنداق قىلىـش      
ھــازىرقى زامـان ئىســالم ئۆلىمـالىرى ئــۆزى چېچــى   . ئهھـۋاللىرى كــۆپ بولىـدۇ  

ن كىشـــىنىڭ ئـــاقىرىش یېشـــىغا یهتـــمهي تـــۇرۇپ چېچـــى ئاقىرىـــپ كهتـــكه
چــۈنكى بۇنــداق  . بولىــدۇ، دەپ پهتىــۋا بهرگهن  بویىۋېلىشــىغا چېچىنــى قــارا  

  .قىلىش ئالدامچىلىقتىن یىراقتۇر
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  ئایال ئىككى جىنس ئوتتۇرىسىدا چهكلهنگهن ئىشالر –ئهر 

ــوئال. 72 ــر : سـ ــات ئهر   -بىـ ــرىگه یـ ــالر ئوتتۇرىســـىدا    -بىـ ــال جىنسـ ئایـ
  چهكلهنگهن ئىشالر قایسىالر؟

ئایـال جىنسـالر ئوتتۇرىسـىدا چهكلهنـگهن      -بىـرىگه یـات ئهر    -ر بىـ : جاۋاب
  :ئىشالر تۆۋەندىكىلهر

بـۇ شـهھۋانىي   . بىـرىگه تىكىلىـپ قارىشـى    -ئایالالرنىڭ بىـر   -یات ئهر ) 1(
: پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالم  . قاراش بولـۇپ، زىنانىـڭ جۈملىسـىدىن سـانىلىدۇ    

. دېـگهن » ھۋانىي قاراشـتۇر ئىككى كۆزمۇ زىنا قىلىـدۇ، ئۇالرنىـڭ زىناسـى شـه    «
  ). ئىمام بۇخارىي رىۋایىتى(

ئایالالرنىڭ ئهۋرەت ئورگانلىرى كۆرۈنـۈپ قالىـدىغان شـهكىلدە ئوچـۇق     ) 2(
. كىیىنىشــى ۋە تــار، نېپىــز، قىســقا كىیىملهرنــى كىیىــپ ســىرتقا چىقىشــى 

مـۆمىن ئایالالرغـا ئېیتقىنكـى، نــامهھرەملهرگه    «: ئـالالھ تائـاال مۇنـداق دېــگهن   
پ قارىمىسۇن، ئهۋرەتلىرىنى یاپسۇن، كۆرۈنـۈپ تۇرىـدىغان قىسـىمدىن    تىكىلى

باشــقا زىننهتلىرىنــى ئاشكارىلىمىســۇن، لېچهكلىــرى بىــلهن كــۆكرەكلىرىنى 
  ).ئایهت - 31نۇر سۈرىسى (» .یاپسۇن
  ئهۋرەت دېگهن نېمه؟ : سوئال. 73

ئىنســاننىڭ ئېچىلىــپ قالســا ئهیىــب ســانىلىدىغان ۋە   —ئهۋرەت : جــاۋاب
  .غا قاراشتىن ھایا قىلىنىدىغان ئورگانلىرى دېمهكتۇرئۇنىڭ

  ئایالالرنىڭ ئهۋرەت ئورگانلىرى قایسىالر؟ : سوئال. 74
ئایال كىشىنىڭ ئهۋرەت ئورگانلىرى ئۇنىـڭ یـۈزى، ئىككـى قـولى ۋە     : جاۋاب

مۇســۇلمان ئایالالرنىــڭ كهڭ، ئــازادە ۋە . ئىككــى پۇتىــدىن باشــقا ئورگانلىرىــدۇر
ىیىشـى، یـۈزى، ئىككـى قـولى ۋە ئىككـى پۇتىـدىن باشـقا        ئۇزۇن كىیىملهرنى ك

ــدۇ   ــى تهلهپ قىلىنى ــپ یۈرۈش ــى یېپى ــڭ   . ئهزالىرىن ــىدا ئۇالرنى ــاز ئهسناس نام
ئهۋرەت ئورگانلىرىدىن بىرەرسـى ئېچىلىـپ قالسـا، نـامىزى بۇزۇلىـدۇ، ۋاقتىـدا       

  . قایتىلىشى كېرەك بولىدۇ
زالرنىـڭ نامـازدا   ئهمما تېخى ئادەت كۆرۈش یېشـىغا یهتمىـگهن نارەسـىدە قى   

ــال ۋاقىــتالردا بولســۇن، بهزى ئهۋرەت       ــاز ســىرتىدىكى نورم ــۇن، یــاكى نام بولس
ئهزالىرى ئېچىلىپ قالسـىمۇ، ئۇالرغـا گۇنـاھ بولمایـدۇ ۋە ئوقۇغـان نامـازلىرىمۇ       

  . بۇزۇلمایدۇ
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  مهھرەم دېگهن كىملهر؟: سوئال. 75
ــاۋاب ــال بولســۇن ئۆز   —مهھــرەم : ج ــى ئای ــۇن، مهیل ــى ئهر بولس ــڭ مهیل ىنى

. جورىسى ۋە ئۆزى بىلهن نىكاھى باغالنمایدىغان یـېقىن تۇغقـانلىرى دېمهكتـۇر   
  .بۇالرنىڭ ئهكسى، یهنى یات كىشىلهردۇر —نامهھرەم 

ــرى  ــاھى   —ئایالالرنىـــڭ مهھرەملىـ ــلهن نىكـ ــۆزى بىـ ئۇنىـــڭ ئېـــرى ۋە ئـ
ــدۇر  ــدىغان ئهر تۇغقانلىرى ــۇالر. باغالنمای ــوۋىلىرى،   : ئ ــى، ب ــڭ ئاتىس ــۇ ئایالنى ش

ــاغىل ــۇللىرى،  تـ ــلىرىنىڭ ئوغـ ــلىرى، قېرىنداشـ ــۇللىرى، قېرىنداشـ ىرى، ئوغـ
 -قېــــیىن ئاتىســــى، ئــــۆگهي دادىســــى، قىزلىرىنىــــڭ ئهرلىــــرى، ئاچــــا       

  . سىڭىللىرىنىڭ ئهرلىرى ۋە باالغهتكه یهتمىگهن بالىالر قاتارلىقالردۇر
ــرى   ــىنىڭ مهھرەملى ــاھى     —ئهركىش ــلهن نىك ــۆزى بى ــالى ۋە ئ ــڭ ئای ئۇنى

  . ال تۇغقانلىرىدۇرباغالنمایدىغان ئای
ــېلىش  ) 3( ــالغۇز ق ــلهن ی ــامهھرەم بى ــر   . ن ــداق بى ــال ھهر قان ــاكى ئای ئهر ی

كىشىنىڭ ئۆزىنىڭ جورىسى یـاكى نىكـاھى باغالنمایـدىغان یـېقىن تـۇغقىنى      
بولمىغــان یــات بىــرى بىــلهن خــالىي یهردە یــالغۇز قېلىشــى ئىســالمدا مهنئــى  

ئالالھقـا  «: م مۇنـداق دېـگهن  پهیغهمبهر ئهلهیھىسسـاال . قىلىنغان ھارام ئىشتۇر
ۋە ئاخىرەت كـۈنىگه ئىشـهنگهن ئـادەم مهھرىمـى یېنىـدا بولمىغـان یـات ئایـال         
ــڭ        ــا ئۇالرنى ــۇ ۋاقىتت ــۈنكى ب ــۇن، چ ــالغۇز قالمىس ــر یهردە ی ــالىي بى ــلهن خ بى

  ).ئىمام ئهھمهد رىۋایىتى(» .ئۈچىنچىسى شهیتان بولىدۇ
ــاراش ) 4( ــا ق ــال  مهیلــى ئهر . بىراۋنىــڭ ئهۋرەت جایلىرىغ ــاكى ئای بولســۇن ی

پهقهت . بولسۇن بىراۋنىڭ باشقا بىرىنىڭ ئهۋرىتىگه قارىشـى مـۇتلهق ھارامـدۇر   
بىرىنىـڭ ئهۋرىـتىگه ۋە پۈتـۈن ئورگانلىرىغـا قارىشـى       -خوتۇنالرنىڭ بىـر   -ئهر 

  .دۇرۇستۇر
ــاراش،     ) 5( ــۈرەتلهرگه قـ ــىز سـ ــۆرۈش، ئهخالقسـ ــى كـ ــىز فىلىملهرنـ ھایاسـ

ــدى   ــۇقىنى قول ــۋىزور كونترولل ــرىشتېلې ــارام   . ن بې ــاراش ھ ــامهھرەملهرگه ق ن
بولغـــــان یهردە، بهزى فىلىملهردىكـــــى ئهخالقســـــىز قىلىقالرغـــــا قـــــاراپ     
ــۋىزور    ــش، تېلېـ ــا قىلىـ ــاراپ تاماشـ ــىملهرگه قـ ــىز رەسـ ــنىش، ھایاسـ لهززەتلىـ
قانـــاللىرىنى كونتروللۇقىـــدا تۇتـــۇپ، نورمـــال فىلىملهردىـــن باشـــقىلىرىنى  

ــائىله ئهزالىــرى چهك  ــۆزى ۋە ئ ــۇۋېتىش  كۆرۈشــتىن ئ لهنمهســتىن مــۇتلهق قوی
ــرى ۋە ئىنســــاننىڭ قهلــــب كــــۆزىنى       ــۋەتته چــــوڭ ھــــارامالردىن بىــ ئهلــ

ــاھتۇر ــا  . خىرەلهشـــتۈرىدىغان گۇنـ ــلهن ئانـ ــان ئاتـــا بىـ ــلىقى بولغـ ئـــائىله باشـ



 

46 

  الردىنى ئهھكامالردىن سوئال ۋە جاۋاب

بالىالرنىڭ بۇ خىلدىكى ھـارام ئىشـالرنى سـادىر قىلىـپ، گۇنـاھ ئىشلىشـىنى       
ــم ــۇالر ئۆزلى . توسۇشــى الزى ــدا ئ ــلهن  شــۇنداق قىلمىغان ــاھلىرى بى رىنىــڭ گۇن

بىـــرلىكته بـــالىلىرىنىڭمۇ گۇنـــاھلىرىنى ئۈســـتىگه ئېلىـــپ جازاســـىنى     
  . چېكىدۇ

ئایالالر كېسـهللىكلىرىگه مۇناسـىۋەتلىك ئىشـالردا، ئایـال دوختۇرالرغـا      ) 6(
. بېرىش ئىمكانىیىتى بار بولغان شارائىتتا، ئایالالرنىـڭ ئهر دوختۇرغـا بېرىشـى   

كى یات كىشىنىڭ یالغۇز بىـر یهردە بولۇشـى تـوغرا    چۈنكى ئهر بىلهن ئایال ئىك
ئایـال  . بۇ ھهر قانداق ئادەم ئهھمىیهت بېرىشكه تېگىشـلىك ئىشـتۇر  . بولمایدۇ

دوختۇر بولمىغاندا یـاكى جىـددىي ئهھـۋال ئاسـتىدا ئهر بوالمـدۇ، ئایـال بوالمـدۇ        
زۆرۈرىـیهت  «چـۈنكى ئىسـالم قانۇنىـدىكى    . قایسىبىر دوختۇرغا بېرىشقا بولىدۇ
دەیـدىغان ئومـۇمىي پرىنسـىپ بـۇ ئىشـقا      » چهكلهنگهن ئىشـالرغا یـول قویىـدۇ   

  .یول قویىدۇ
ــاچ   ) 7( ــال ساتىراشــقا بېرىــپ چ ئایالالرنىــڭ ئهر ساتىراشــقا، ئهرلهرنىــڭ ئای

یــات ئایالنىــڭ یــات ئهرگه، یــات ئهرنىــڭ یــات  . كهستۈرۈشــى یــاكى یاسىتىشــى
ىــڭ جورىســى بولمىغــان ئایالغــا تىكىلىــپ قارىشــى ھــارام بولغــان یهردە، ئۆزىن 

ــدۇر     ــۋەتته ھارام ــى ئهل ــى یاسىش ــۇپ، چېچىن ــىنى تۇت ــڭ بېش ــدا . بىرىنى بۇنىڭ
چـۈنكى ئایـالالر ئۈچـۈن ئایـال سـاتىراش، ئهرلهر      . بولمایدۇ ئۆزۈرزۆرۈرىیهت یاكى 

ــدۇ   ــاي قالمای ــالر تېپىلم ــۈن ئهر ساتىراش ــاكى   . ئۈچ ــىتىش ی ــاچ یاس ــدە چ ھهم
ــ    ان ۋاقىتتــا، خالىغــان جایــدا   كهســتۈرۈش جىــددىي ئهھۋالمــۇ ئهمهس، خالىغ

  . قىلغىلى بولىدۇ
مۇســۇلمان ئایــال . ئایالالرنىــڭ مهھرەمســىز ھالــدا ســهپهرگه چىقىشــى ) 8(

. سهپهرگه چىقماقچى بولسا، ئېرى یـاكى مهھـرەم تۇغقـانلىرى بىلهنـال چىقىـدۇ     
ئالالھقــا ۋە ئــاخىرەت كــۈنىگه ئىشــهنگهن «: چــۈنكى پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم

ــىنىڭ   ــال كىش ــېچه  ئای ــر ك ــهپهر    -بى ــىز س ــاپىگه مهھرەمس ــدۈزلۈك مۇس كۈن
ــگهن» قىلىــپ چىقىشــى ھــاالل بولمایــدۇ  ــۇداۋۇد  . (دې بۇخــارىي، مۇســلىم ۋە ئهب

  ).رىۋایىتى
ــوئال. 76 ــداق     :  س ــا قان ــاقچى بولس ــهپهرگه چىقم ــال س ــوق ئای ــى ی مهھرىم

  قىلىدۇ؟
ــاۋاب ئېــرى یــاكى مهھــرەم بوالالیــدىغان یــېقىن تــۇغقىنى بولمىغــان      : ج

سېتىق، سایاھهت قاتـارلىق یوللـۇق سـهپهرلهرگه     -، سودا ئۆمرەنىڭ ھهج، ئایال
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ــار     ــالر ب ــل قاراش ــىدا ھهر خى ــاالر ئوتتۇرىس ــىدە ئۆلىم ئهڭ . چىقىــش مهسىلىس
توغرا قاراش شـۇكى، مهھرىمـى بولمىغـان ئایـال سـهپهرگه چىقمـاقچى بولغانـدا،        

  .ئىشهنچلىك ئایالالرنىڭ ھهمراھلىقىدا چىقسا بولىدۇ
قاتـارلىق كاتتـا    ئهۋزائىـي ، سـىرىن ىئىي، ئىمـام مالىـك، ئىبنـى    ئىمام شاف

ــهنچلىك ئهر     ــۈن ئىشـ ــڭ پهرز ھهج ئۈچـ ــوق ئایالنىـ ــى یـ ــاالر مهھرىمـ  –ئۆلىمـ
ئایـــالالردىن تهشـــكىللهنگهن مۇســـۇلمان گۇرۇپپىســـىنىڭ ھهمراھلىقىـــدا     
سهپهرگه چىقسا بولىدۇ، دەپ قارىغـان بولـۇپ، ھـازىرقى زامـان ئۆلىمـالىرى پهرز      

ــاھ ئىشــلهش مهقســهت قىلىنمىغــان   ھهج ئۈچــ ۈن یــول قویۇلغــان ئىــكهن، گۇن
  . 1بارلىق سهپهرلهرگه یول قویۇشقا بولىدۇ، دېگهن پهتىۋانى بهرگهن

ــا قىلىــــش) 9( ــارام   . زىنــ ــانى ھــ ــڭ زىنــ ــارلىق دىنالرنىــ ــادىكى بــ دۇنیــ
قىلغانلىقىنىڭ ھېكمىتى تهرەققىـي قىلىۋاتقـان ھـازىرقى ئهسـىردە تېخىمـۇ      

چــۈنكى زىنــا دىنىــي، ئهخالقىــي، ئىجتىمــائىي ۋە . قماقتــاروشــهن ئوتتۇرىغــا چى
ئىقتىسادىي جهھهتلهردىـن ئهڭ زىیـانلىق بىـر ئـاپهت بولغىنىنىـڭ سـىرتىدا،       

ــاال . ســاقایمایدىغان نىجىــس كېســهللىكلهرگه ئېلىــپ بارىــدۇ  شــۇڭا ئــالالھ تائ
زىناغـا یېقىنالشـماڭالر، چـۈنكى ئـۇ قهبىـھ ئىشـتۇر، یامـان        «: زىنادىن توسۇشتا

زىنـا توغرۇلـۇق ئـۆز    ). (ئـایهت  - 32سۈرىسـى   ئىسـرا . (دەپ كۆرسـهتكهن »دۇریول
  ).ئورنىدا تهپسىلىي توختىلىمىز

  

                                     
1 islamonline.net 
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  ئوخشىتىۋېلىش تۈرلىرى قهۋملهرگهئۆزىنى مۇسۇلمان ئهمهس 

  ئۆزىنى مۇسۇلمان ئهمهسلهرگه ئوخشىتىۋېلىش دېگهن نېمه؟: سوئال. 77
ھهرىكهتـلهردە بولسـۇن،    –مهیلى كىیىنىشته بولسۇن، مهیلى ئىـش  : جاۋاب

مهیلى ھهر قانداق بىر ئىشتا بولسۇن مۇسـۇلمان ئهمهس مىللهتلهرنىـڭ ئـۆرپ    
ئــــــادەتلىرىنى قوبــــــۇل قىلىــــــپ، ئــــــۇالرنى دوراش ئــــــۆزىنى ئۇالرغــــــا   –

  . ئوخشىتىۋالغانلىقتۇر
  مۇسۇلمان ئهمهس مىللهتلهردىن ئۆگىنىشكه بوالمدۇ؟: سوئال. 78

 یۈتـــۈرۈپھــېكمهت مۇســـۇلماننىڭ  «پهیغهمـــبهر ئهلهیھىسســـاالم : جــاۋاب 
ــگهن» ئــۇنى نهدىــن تاپســا ئېلىشــقا ئهڭ ھهقلىقتــۇر . قویغــان نهرسىســىدۇر . دې

  ).رىۋایىتى تىرمىزىۋە  ماجهئىبنى (
تـوغرا ئىـش، تـوغرا سـۆز ۋە پایـدىلىق      «سۆزى » ھېكمهت«ئهرەب تىلىدىكى 

ق مۇسـۇلمانالر ئىنسـانىیهتكه پایـدىلى   . دېـگهن مهنىلهرنـى بىلدۈرىـدۇ   » ئىلىم
كهســـىپنى نهدە بولســـا تېپىـــپ  –بولغـــان ھهر قانـــداق ئىلىمنـــى ۋە ھـــۈنهر 

ــان ــكه بۇیرۇلغـ ــۇلمان ئهمهس  . ئۆگىنىشـ ــېكمهت مۇسـ ــهن، ھـ ــا ئاساسـ بۇنىڭغـ
ــلهردە ــاپىرالردا     قهۋم ــاۋۇز ك ــان ی ــمهنلىك قىلىۋاتق ــۇلمانالرغا دۈش ــا مۇس ، ھهتت

. دۇرچۈنكى ئۇ مۇسـۇلماننىڭ ھهققىـ  . بولسىمۇ، ئۇنى ئېلىپ ئۆگىنىش پهرزدۇر
 -تېخنىكىســـــىنى، ئىلىـــــم    –مۇســـــۇلمان ئهمهس مىللهتلهرنىـــــڭ پهن  

ــۆگىنىش      ــى ئـ ــدىغان روھىنـ ــكه قىزىقىـ ــۇش ۋە ئۆگىنىشـ ــارىتىنى، ئوقـ ماھـ
  . زۆرۈردۇر

ــوئال. 79 ــتىن دوراش   : سـ ــى تهرەپـ ــى قایسـ ــۇلمان ئهمهس مىللهتلهرنـ مۇسـ
  چهكلىنىدۇ؟

، مۇســـۇلمان ئهمهس مىللهتلهرنىـــڭ مۇســـۇلماننىڭ ئهقىدىســـىگه: جــاۋاب 
ئــادەتلهرگه ئۇیغــۇن كهلمهیــدىغان ئــادەتلىرىنى دوراش     –مۇســۇلمانچه ئــۆرپ  

كىمكـى  «: پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالم  . چهكلهنگهن ھارام ئىشـالرنىڭ بىرىـدۇر  
، ئــۇ شــۇ قوۋمــدىن بولــۇپ    ئوخشــىتىۋالىدىكهنئــۆزىنى باشــقا بىــر قوۋمغــا    

ــدۇ ــزدىن ئهمهس  «، »كېتى ــىتىۋالغانالر بى ــقىالرغا ئوخش ــۆزىنى باش ــگهن » ئ دې
ــۇلمان ئهمهس   ــارقىلىق مۇسـ ــلىرى ئـ ــىھهدىسـ ــان   قهۋملهرنـ ــنىڭ یامـ دوراشـ

ئالدىنقى ھهدىسـنى ئهبـۇداۋۇد، كېیىنكىسـىنى    . (ئاقىۋىتىدىن ئاگاھالندۇرغان
  ).ئىمام ئهھمهد رىۋایهت قىلغان
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سـۆزلىرىدىن  » باشـقا بىـر قـوۋم   «ۋە » باشـقىالر «یۇقىرىقى ھهدىسـلهردىكى  
زامــــانىمىزدا ئــــۆزىنى . ت قىلىنغــــانمهقســــه قهۋمــــلهرمۇســــۇلمان ئهمهس 
ــلهرگهمۇســۇلمان ئهمهس  ــۈرلىرى    قهۋم ــڭ ت ــىتىۋېلىش ئېقىمــى ۋە ئۇنى ئوخش

  :ئۇالردىن بهزىلىرى تۆۋەندىكىچه. ناھایىتى تېز تهرەققىي قىلماقتا
قاتۇرۇش، باشقا دىنـدىكىلهرنىڭ قهبرىلىـرىگه ئوخشـىتىپ     قهبىرلهرنى) 1(

ئهلهیھىسسـاالمنىڭ یولىغـا خىـالپ     بۇنداق قىلىش پهیغهمبهر. قۇرۇپ چىقىش
دىنىمىزنىـڭ كۆرسهتمىسـى بـویىچه، قهبـرە پهقهت     . كېلىدىغان یامان ئىشـتۇر 

ــرىچ   ــر غې ــنهن(بى ــانتىمېتىر 22.5تهخمى ــدۇ ) س ــزلىكته كۆتۈرۈلى بــۇ . ئېگى
كىشــىلهرنىڭ ئۇنىــڭ قهبــرە ئىكهنلىكىنــى بىلىشــى ۋە تونــۇپ دۇئــا قىلىشــى  

سســاالمنىڭ قهبرىســى بىــر غېــرىچ    پهیغهمــبهر ئهلهیھى«چــۈنكى . ئۈچۈنــدۇر
  ).دار قۇتنى رىۋایىتى(» .مىقدارىدا كۆتۈرۈلگهن

بــۇ ئــادەت كــۆپىنچه خرىســتىئانالردىن . تۇغۇلغــان كــۈننى خــاتىرىلهش) 2(
بهزى مۇسـۇلمانالر ئارىســىغا ھـازىرقى ئهســىردە یۇقــۇپ كىـرگهن ئــادەت بولــۇپ،    

الپ بۇنـداق ئـادەت   مۇسۇلمانالردا مۇھهممهد ئهلهیھىسسـاالمنىڭ دەۋرىـدىن باشـ   
گهرچه ھــازىرقى زامانــدىكى بهزى مۇســۇلمانالر تۇغۇلغــان . قوبــۇل قىلىنمىغــان

كــۈنىنى خــاتىرىلهش ئــادىتىنى قىلســىمۇ، ئــۇنى ئىســالم دىنــى نورمــال ئــادەت 
ــۇنى رەت قىلىــدۇ  ــۇل قىلمایــدۇ ۋە ئ ــدا قوب ــادەت بىــز ئۇیغۇرالرنىــڭ  . قاتارى ــۇ ئ ب

ــادىتىمىزمۇ ئهمهس ن بۇنــداق ئىشــنى قىلماســلىق شــۇنىڭ ئۈچــۈ. مىللىــي ئ
ــم ــۇلمانچىلىق   . الزى ــادەتلىرىنى ئهمهس، مۇس مۇســۇلمانالر باشــقا دىنالرنىــڭ ئ

  .ئادەتلىرىنى كۆپرەك ئۆگىنىشكه موھتاجدۇر
ــۆزگهرتىش) 3( ــاالمنى ئــــ ــۇم«. ســــ ــاالمۇئهلهیكۇم ئهلهیكــــ دەپ » ئهسســــ

ــى دوراپ   ــا، باشــقا مىللهتلهرن دەپ » یاخشىمۇســىز؟«ساالملىشىشــنىڭ ئورنىغ
ئىسالمىي ساالملىشـىش بىـز ئۇیغۇرالرنىـڭ مىـڭ     . الملىشىش توغرا ئهمهسسا

یىلــدىن كــۆپرەك ۋاقىتــتىن بىــرى ئادەتلىنىــپ كهلــگهن دىنىــي ۋە مىللىــي  
ئالالھ تائـاال مۇسـۇلمانالرنى ئىسـالمىي ساالملىشىشـقا     . ئېسىل ئهنئهنىمىزدۇر

م بىـلهن  سىلهرگه بىراۋ سـاالم بهرسـه، ئۇنىڭغـا تېخىمـۇ یاخشـى سـاال      «: بۇیرۇپ
ــایتۇرۇڭالر      ــنهن ق ــالىمىنى ئهی ــاكى ئۇنىــڭ س ــرىڭالر ی ــاۋاب بې دەپ ئهمــر » ج

  ).ئایهت - 86نىسا سۈرىسى . (قىلغان
» تېخىمـــــۇ یاخشـــــى ســـــاالم بىـــــلهن جـــــاۋاب بېـــــرىش «ئـــــایهتتىكى 

دەپ » سىلهرگه ئالالھنىـڭ ئامـانلىقى بولسـۇن    -ئهسساالمۇئهلهیكۇم ئهلهیكۇم«
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 بهرەكـاتۇھۇ ۇم ئهسسـاالم ۋە رەھمهتـۇلالھى ۋە   ۋە ئهلهیك«: ساالم بهرگهن كىشىگه
دەپ جـاۋاب  » ئالالھنىڭ ئامانلىقى، رەھمىتى ۋە بهرىكىتى سىلهرگه بولسـۇن  –

ــایتۇرۇش،  ــایتۇرۇش «ق ــنهن ق ــگهن » ســاالمنى ئهی  –ۋە ئهلهیكــۇم ئهسســاالم «دې
  .دەپ جاۋاب بېرىشتۇر» سىلهرگىمۇ ئالالھنىڭ ئامانلىقى بولسۇن

چىــراغ  –نهزىــر . ى رېسـتورانالردا ئۆتكــۈزۈش ئـادىتى  چىراغالرنــ –نهزىـر  ) 4(
ــاج    ــاش موھتـ ــۇنىڭغا ئوخشـ ــڭ، یېتىملهرنىـــڭ ۋە شـ ــال كهمبهغهللهرنىـ پهقهتـ

ــدۇر ــىلهرگه   . كىشــىلهرنىڭ ھهققى ــال كىش ــا ۋە تۇرمۇشــى نورم ــۈنكى بایالرغ چ
ــدۇ  ــاپهت دەپ ئاتىلىــ ــام زىیــ ــدىغان تائــ ــۇر  . بېرىلىــ ــازىرقى ئۇیغــ ــا ھــ ئهممــ

راغ دېگهن بۇ ئادەت بایالرغـا خۇشـامهت قىلىـش، یـۈز     چى –جهمئىیىتىدە، نهزىر 
ئابرۇي قوغلىشىش، باشـقىالر بىـلهن بهسلىشـىش ۋە باشـقا كـۆپلىگهن پهس       –

ــۇپ     ــى بولـ ــنىڭ ۋاسىتىسـ ــگه ئاشۇرۇشـ ــى ئهمهلـ ــان نىیهتلهرنـ غهرەزلهر ۋە یامـ
دەپ بېــرىلگهنلهر ئهمهلىیهتــته نهزىــر ئهمهس، » نهزىــر«رېســتورانالردا . قالماقتــا
شـامهت ۋە ئىسـراپخورلۇقنىڭ گۇۋاھچىسـى بولغـان بىـر خىـل بـایالر        بهلكى خۇ

ــقىمۇ  . زىیاپىتىـــدۇر كهمـــبهغهللهر، یېـــتىملهر، ئاغرىقچـــان كىشـــىلهر ۋە باشـ
ئېھتىیــاج ئىگىلىــرى شــۇ ھهیۋەتلىــك رېســتورانالرنىڭ یېنىــدىن ئهیمىنىــپ 
ئاران ئۆتىـدىغان تۇرسـا، ئـۇالر قانـداقمۇ ئۇنىڭغـا كىرەلىسـۇن؟ كىممـۇ ئـۇالرنى         

  چاقىرىدۇ؟ 
ــدۇ « ــۇل قىاللمای ــار، مېھمــان قوب ــۆیىمىز ت ــر » ئ چىــراغ  –دېگــۈچىلهر نهزى

ــتىم    ــبهغهللهرگه ۋە یې ــانلىرىنى كهم ــۈن ئاتىغ ــىرلهرگه –ئۈچ ــپ  یېس تاقىتى
  ! بهرسه بولىدۇ ئهمهسمۇ؟

. ئایالالرنىــڭ ھهمــمه بىــر یهردە ئولتۇرۇشــى –ئــاممىۋى ســورۇنالردا ئهر ) 6( 
ئـادىتىمىز   –ىسـى ۋە بىزنىـڭ مىللىـي ئـۆرپ     ئىسـالم دىنىمىزنىـڭ كۆرسهتم  

ــدۇ    ــرلىكته بىــر ســورۇندا ئولتۇرمای ــمه بى ــالالر ھهم ــلهن ئای ــویىچه، ئهرلهر بى . ب
شـۇڭا ئۇیغـۇر   . بهلكى ئهرلهر ئایرىم بىر زالدا، ئایالالر ئایرىم بىر زالـدا ئولتۇرىـدۇ  

ــدا   ــدا ئۆیلهرنىـــــڭ ھۇجرىلىرىـــ ــا«مىللىـــــي بىناكارلىقىـــ ۋە » مېھمانخانـــ
مېھمانخانىغـــا ئهرلهرنـــى،  . دەیـــدىغان ئىككـــى زال بولىـــدۇ  » نـــامهھرەمخا«

. مانا بۇ مىللىـي ئهنـئهنه، ئىسـالمىي قائىـدە    . ئایالالرنى باشالیدۇ مهھرەمخانىغا
پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم مۇســۇلمانالرغا تهلىــم بېرىشــتىن ئىبــارەت ئهڭ      

ــایرىم بىــر   ــادا قىلىشــتىمۇ، ئایالالرغــا ئ كــۈن ۋە مــۇھىم بولغــان بىــر پهرزنــى ئ
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ئایرىم بىر جاینى، ئهرلهرگه ئایرىم بىـر كـۈن ۋە ئـایرىم بىـر جـاینى بهلگىـلهپ،       
  .شۇ بویىچه تهلىم بېرەتتى

  
  

  ئىقتىسادىي مهسىلىلهردە چهكلهنگهن ئىشالر

  ئىقتىسادىي مهسىلىلهردە چهكلهنگهن ئىشالر قایسىالر؟: سوئال. 80
  :ۋەندىكىلهرئىقتىسادىي مهسىلىلهردە چهكلهنگهن ئىشالر تۆ: جاۋاب

ئوغرىلىـــق، قـــاراقچىلىق، ئالـــدامچىلىق، . ھارامـــدىن پـــۇل تېـــپىش) 1(
سـېتىش چهكلهنـگهن نهرسـىلهرنى     –تارازىدا كهم بېرىش ۋە ئىسـالمدا ئېلىـپ   

ــدۇر     ــۇ شهكســىز ھارام ــان پۇلم ــارام، تاپق ــۇل تېــپىش ھ ــارقىلىق پ . ســېتىش ئ
ــدىن ئوزۇقالنغــان ئادەمنىــڭ دۇئاســى    ــۇل تېپىــپ، ھارام ئىجــابهت ھارامــدىن پ

ــدۇ  ــۇل بولمایـ ــادەتلىرى قوبـ ــدۇ، ئىبـ ــاالمنىڭ . بولمایـ ــبهر ئهلهیھىسسـ پهیغهمـ
تهبىرى بویىچه، ئۇنىڭ ھارامدىن ئوزۇقالنغان بهدىنـى دوزاخنىـڭ ئوتىغـا الیىـق     

  .بولىدۇ
ئۆســـۈمگه قهرز ئـــېلىش یـــاكى قهرز بېرىـــپ . جــازانىخورلۇق قىلىـــش ) 2(

سـى بولـۇپ، ئـالالھ تائـاال     ئۆسۈم ئېلىش ھهر ئىككىسى جازانىخورلۇق مۇئامىلى
ســېتىق قىلىشــنى ھــاالل قىلىــپ، ئۇنىڭغــا یــول قویغــان بولســىمۇ،   –ســودا 

ــكىن       ــىنى كهسـ ــامىله قىلىشـ ــلهن مۇئـ ــۈم بىـ ــى ئۆسـ ــازانىخورلۇقنى یهنـ جـ
» .سېتىقنى ھاالل قىلـدى، جـازانىنى ھـارام قىلـدى     -ئالالھ سودا «چهكلىگهن 

  ).ئایهت - 275بهقهرە سۈرىسى (
قارشــى ئــالالھ ۋە ئۇنىــڭ    ئــۈزمىگهنلهرگهۇقتىن قــول ھهتتــا جــازانىخورل 

ــان    ــېالن قىلغـ ــدىغانلىقىنى ئـ ــۇرۇش ئاچىـ ــرى ئـ ــداق «. پهیغهمبىـ ئهگهر ئۇنـ
بىلىڭالركـى، ئـالالھ ۋە ئۇنىـڭ    ) ئۈزمىسـهڭالر یهنى جازانىدىن قول (قىلساڭالر 

ــدۇ  ــېالن قىلىـ ــۇرۇش ئـ ــىلهرگه ئـ ــرى سـ ــى (» .پهیغهمبىـ  - 279بهقهرە سۈرىسـ
  ).ئایهت

چـۈنكى  . ئالالھ ئۇرۇش ئاچقان كىشىنى ھاالك قىلمـاي قویمایـدۇ  مهلۇمكى، 
 سـېتىم ئـېلىم  «بـۇ مـاۋزۇ   ! (ئالالھنىڭ كـۈچىگه تهڭ كېلىـدىغان كـۈچ یـوق    

  ).دېگهن ماۋزۇدا تهپسىلىي سۆزلهندى» ئىشلىرىدا چهكلهنگهن ئىشالر
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بـۇ ھارامالرنىـڭ ئهڭ قـاتتىقى ۋە گۇنـاھ     . یېتىمنىڭ مېلىنى یهۋېلىش) 3(
ــاال یېتىمنىــــڭ مېلىنــــى  جهھهتــــتىن ئ ــالالھ تائــ ــۇپ، ئــ هڭ ئېغىــــرى بولــ
زۇلـۇم قىلىـپ   «. قورقۇنچلۇق ئىبارە بىـلهن تهھـدىت قىلغـان    یهۋالغۇچىالرنى

ــال  ــۈلكىنى  -یېتىملهرنىـــڭ مـ ــاھهق(مـ ــىزكى، ) نـ ــدىغانالر، شۈبھىسـ یهۋالىـ
ئـوتنى یهۋالغـان بولىـدۇ، ئـۇالر     ) قىیامهت كۈنى یېنىپ تۇرىـدىغان (قورسىقىغا 
  ). ئایهت– 10نىسا سۈرىسى (» .كىرىدۇ) یهنى دوزاخقا(ان ئوتقا یېنىپ تۇرغ

مۈلكىنى نـاھهق یهۋېلىـش ھـارام بولسـىمۇ،      –ھهر قانداق كىشىنىڭ مال 
یېتىمنىڭ مېلىنـى یهۋېلىـش گۇنـاھ جهھهتـتىن تولىمـۇ ئېغىـر بولغـانلىقى        

  .ئۈچۈن، ئۇ ئاالھىدە تىلغا ئېلىنغان
ــۇل . زاكــاتنى بهرمهســلىك) 4( ــاال  مالنىــڭ ئ -پ ــالالھ تائ هســلى ئىگىســى ئ

بولۇپ، قولىمىزدىكىسى ئالالھ تائاالنىڭ بىزگه ئىنئام ۋە سـىناق تهرىقىسـىدە   
ئۇنىڭــدا پېقىرالرنىــڭ، یېتىملهرنىــڭ ۋە باشــقا موھتــاج     . قىلغىنىــدۇرئاتــا 

یهنـى مۇسـۇلمان پـۇل    (ئۇالرنىـڭ  «. كىشىلهرنىڭ ئهلۋەتته مۇئهییهن ھهققى بار
رىـــدا تىلهیـــدىغان پېقىرغـــا ۋە تىلىمهیـــدىغان ماللى -پـــۇل ) ئىگىلىرىنىـــڭ

» .بـاردۇر ) یهنـى زاكـات  (پېقىرغا بېرىشكه تېگىشـلىك بولغـان مـۇئهییهن ھهق    
  ).ئایهتلهر -25 - 24سۈرىسى  مهئارىج(

 –زاكاتنى بهرمىگهنلهرنـى ئـالالھ تائـاال قىیامهتنىـڭ ئېچىنىشـلىق ئـازاب       
ــدۇرغان ــلهن ئاگاھالنـ ــ -ئـــالتۇن «. ئوقـــۇبهتلىرى بىـ ــۇنى كۈمـ ۈش یىغىـــپ، ئـ

قـاتتىق ئـازاب   ) دوزاختـا بولىـدىغان  (ئالالھنىڭ یولىدا سهرپ قىلمایدىغانالرغا 
ــن  ــلهن بېشــارەت بهرگى ــدە  . بى ــۇ كۈن ــدە (ئ ــامهت كۈنى ــى قىی ــالتۇن ) یهن ــۇ ئ  -ئ

كۈمۈشـــلهر جهھهننهمنىـــڭ ئوتىـــدا قىزىتىلىـــپ، ئۇنىـــڭ بىـــلهن ئۇالرنىـــڭ  
ــدۇ   ــرى داغلىنى ــانلىرى ۋە دۈمبىلى ــانىلىرى، ی ــائ. پېش ــىلهرنىڭ  ‹: ۇالرغ ــۇ س ب

ــالتۇن  ــۆزۈڭالر ئۈچــۈن یىغقــان ئ ــۇ دۇنیــایىڭالردىكى (كۈمۈشــۈڭالر  -ئ ســىلهر ب
ئالالھنىڭ ئېھتىیاجلىق بهندىلىرىگه بېرىلىشكه تېگىشلىك ھهققىنـى ئـادا   

ــدىڭالر ــالتۇن ) قىلمىـ ــان ئـ ــتىڭالر   -یىغقـ ــىنى تېـ ــۈڭالرنىڭ ۋاباسـ › كۈمۈشـ
  ).ئایهت - 34تهۋبه سۈرىسى . (»دېیىلىدۇ

غهمــــبهر ئهلهیھىسســــاالم زاكــــات بهرمىگۈچىلهرنىــــڭ ئــــاخىرەتتىكى پهی
مالنىـڭ   -ئالالھ تائاال ئاتا قىلغـان پـۇل   «: جازاسىنى تهسۋىرلهپ مۇنداق دېگهن

ــى ــال      زاكىتىن ــڭ م ــۈنى ئۇنى ــامهت ك ــىگه قىی ــگهن كىش ــالىرى -بهرمى  دۇنی
ئىككى كۆزىنىـڭ ئۈسـتىدە قورقۇنچلـۇق قـارا مېڭـى بولغـان ھهیۋەتلىـك بىـر         
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مهن ‹: نغــا ئایلىنىــپ كېلىــپ ئۇنىــڭ بوینىغــا یۆگىشــىدۇ ۋە ئۇنىڭغــا      یىال
  ).ئىمام بۇخارىي رىۋایىتى(» .دەیدۇ› دۇنیایىڭ -سېنىڭ دۇنیادا یىغقان مال

ــراپچىلىق) 5( ــۇلمانالردىكى ئىســـــــــراپخورلۇق  . ئىســـــــ بهزى مۇســـــــ
مۇسـۇلمانچىلىق قائىدىســىگه یــات كېلىــدىغان، ئــالالھ تائــاال یاقتۇرمایــدىغان  

ــر یامــ  ــتۇربى ــڭ   . ان ئىش ــالالھ تائاالنى ــگهن ئ ــۇلمان دې ــۈنكى مۇس ــالر، «: چ یهڭ
ــقهتهن       ــۇچىالرنى ھهقى ــراپ قىلغ ــالالھ ئىس ــاڭالر، ئ ــراپ قىلم ــالر، ئىس ئىچىڭ

دېـگهن ئهمــرىگه ئىتـائهت قىلىــپ، ئـالالھ ئاتــا قىلغـان رىزىقنــى     » یاقتۇرمایـدۇ 
. ۇئىسراپ قىلماستىن، بهكمۇ چىڭ تۇتۇۋالماسـتىن نورمـال ھالـدا ئىشـلىتىد    

  ). ئایهت - 31ئهئراف سۈرىسى (
ــىنىڭ پهرز بولغــان ئىشــنى      ) 6( ــپ بولغــان كىش ــى ئــادا قىلى پهرز ھهجن

پۇلغـا زور  . ھهج ئۈچۈن پۇل سـهرپ قىلىشـى  ) ئىختىیارىي(قایرىپ قویۇپ نهپله 
ئېھتىیاجلىق شارائىتتا قالغان تۇغقـانلىرىنى، دوسـتلىرىنى، قوشـنىلىرىنى،    

ــتىم  ــىرالرنى، داۋالىنى –یېــ ــان كېســــهللهرنى،    یېســ ــۇل تاپالمىغــ ــقا پــ شــ
پۇلسىزلىقتىن ئوقۇشقا كىرەلمىگهن بـالىالرنى كـۆرۈپ تـۇرۇپ، ئۇالرغـا یـاردەم      
ــوغرا   قىلىشــنى قایرىــپ قویــۇپ نهپــله ھهج ئۈچــۈن پــۇل ســهرپ قىلىشــنىڭ ت

ــالىرى ھهمــمه بىــردەك ســۆزلىمهكته   . ئهمهســلىكىنى مهشــھۇر ئىســالم ئۆلىم
یېتىملهرنىـڭ ھالىـدىن خهۋەر ئـېلىش    چۈنكى جهمئىیهتتىكى پېقىرالرنىـڭ،  

بـۇ پهرزنـى قایرىـپ قویـۇپ،     . شۇ جهمئىیهتتىكى پۇلدارالرنىڭ ئۈستىگه پهرزدۇر
ســاۋاب ئالالھنىــڭ . نهپــله ئىبــادەت ئۈچــۈن پــۇل ســهرپ قىلىــش تــوغرا ئهمهس 

نىیهتلىــرىگه  ئهمهللىرىــدىكىقولىـدا، ئــالالھ ســاۋابنى كىشــىلهرنىڭ قىلغــان  
شته راستتىنال سـاۋابقا ئېرىشىشـنى نىـیهت قىلغـان     پۇل خهجله. قاراپ بېرىدۇ

ــۋەتته ســاۋابى چــوڭ ۋە كــۆپ بولىــدىغان ئىشــالرنى قىلىــدۇ   ــادەم ئهل چــۈنكى . ئ
  .چوڭ ۋە كۆپ ئهلۋەتته نهپلىنىڭكىدىنپهرزنىڭ ساۋابى 

ــۇش     ) 7( ــر ئۇتـ ــداقال بىـ ــاكى قانـ ــېتىۋېلىش یـ ــى سـ ــارىیه بېلىتىنـ  –التـ
چـۈنكى مۇنـداق قىلىـش    . خهجلهش ئۇتتۇرۇش كۈتۈلىدىغان ئىشالر ئۈچۈن پۇل

ــدۇر  ــر  . قىمــار ئوینىغانغــا ئوخشاشــال ھارام ــداقال بى ــارىیه ۋە قان شــۇنىڭدەك، الت
ــىپ     ــاالل كهسـ ــى ۋە ھـ ــىز كهلگهنلىكـ ــۇل مېھنهتسـ ــان پـ ــدىن ئۇتۇۋالغـ ئویۇنـ

  . 1ئارقىلىق كهلمىگهنلىكى سهۋەبلىك ھارامدۇر
                                     

 .ناملىق ئهسهرىدىن »ئىسالمدا ھاالل ۋە ھارام« قارداۋىینىڭیۇسۇف ئهل  1
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  كىشىلهرگه قىلىنىدىغان مۇئامىلىدە چهكلهنگهن ئىشالر

كىشــىلهرگه قىلىنىــدىغان مۇئامىلىــدە چهكلهنــگهن ئىشــالر  : ســوئال .81
  قایسىالر؟

ــاۋاب ــالر   : جـ ــگهن ئىشـ ــدە چهكلهنـ ــدىغان مۇئامىلىـ ــىلهرگه قىلىنىـ كىشـ
  : تۆۋەندىكىلهر

  . مۇسۇلمانالرغا قارشى ئىرقىي ئایرىمىچىلىق قىلىش) 1(
ــك      ــداق رەڭلى ــتىن ۋە قان ــى دۆلهت ــتىن، قایس ــى مىللهت ــۇلمانالر قایس مۇس

ئۇالرنىـڭ ئـۆز ئـارا    . ۇشىدىن قهتئىینهزەر ئۇالر ئۆزئارا دىنىي قېرىنداشـالردۇر بول
ــادەتتىكى شهخســىي مۇناســىۋەتتىن ھالقىغــان،   قېرىنداشــلىق مۇناســىۋىتى ئ

پهزىــلهت، ئــۆز ئــارا ھهمكــارلىق ۋە چــېكىگه یهتــكهن       –تهقۋالىــق، ئهخــالق  
ــىۋەت ب    ــر مۇناس ــتهھكهم بى ــان ئهڭ مۇس ــاس قىلغ ــانلىقنى ئاس ــۇپ، مېھرىب ول

ــدۇ     ــان قىلى ــى نامای ــۈن گهۋدە ئىكهنلىكىن ــر پۈت ــرىلمهس بى ــڭ یىمى . ئۇالرنى
دەپ » مـۆمىنلهر ھهقىـقهتهن قېرىنداشـالردۇر   «: قۇرئان كهرىم بـۇنى تهكىـتلهپ  

  . ئېالن قىلغان
ــۆزىگه   بىـــر مۇســـۇلماننىڭ یهنه بىـــر مۇســـۇلمانغا یامـــانلىق قىلىشـــى ئـ

پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالم   . ەچـۈنكى ئـۇالر بىـر گهۋد   . یامانلىق قىلغانلىقىدۇر
 -بىرىڭالرغـا كۆرەلمهسـلىك قىلمـاڭالر، بىـر      -بىر «: بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن

بىرىڭالرغـا   -بىرىڭالرنى یامـان كـۆرمهڭالر، بىـر     -بىرىڭالرنى ئالدىماڭالر، بىر 
ئـــۆز ئـــارا . بىرىڭالرنىـــڭ سودىســـىنى بۇزمـــاڭالر -دۈشـــمهن بولمـــاڭالر، بىـــر 

مۇسـۇلمان  . پ، ئالالھنىڭ یاخشى بهندىلىرىدىن بولـۇڭالر قېرىنداشالردىن بولۇ
تهقۋالىـق  . مۇسۇلماننىڭ قېرىندىشـى، ئۇنىڭغـا زۇلـۇم قىلمایـدۇ، خورلىمایـدۇ     

قهلبـته، ئۆزىنىـڭ مۇســۇلمان قېرىندىشـىنى خـور كــۆرگهن ئادەمـدىنمۇ یامــان      
بىر مۇسۇلماننىڭ یهنه بىـر مۇسـۇلماننىڭ قېنىنـى تۆكۈشـى، پـۇل      . ئادەم یوق

ئىمــام (» .ىنــى تارتىۋېلىشــى ۋە نومۇســىنى تۆكۈشــى قهتئىــي ھارامــدۇر مېل –
  ).مۇسلىم رىۋایىتى

ــهۋەبلىك   ) 2( ــایرىمىچىلىقى سـ ــاكى مهزھهپ ئـ ــر یـ ــۇلمانالرنى پىكىـ مۇسـ
چـۈنكى بىرلىـك،   . مۇسـۇلمانالرنىڭ بىرلىكىنـى سـاقالش پهرز   . چهتكه قېقىش

قى زامانـدا كـۈچ   مۇسۇلمانالر ھـازىر . قۇۋۋەت تېپىشنىڭ یولى -ئىناقلىق كۈچ 
. بهكــــرەك موھتاجــــدۇر  ئهســــىرلهردىكىدىنقــــۇۋۋەتكه باشــــقا ھهمــــمه    -
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ــایرىمىچىلىقى     ــاكى مهزھهپ ئ ــر ی ــىلهرنىڭ پىكى ــۇلمانالردىن بهزى كىش مۇس
ــدۇ   ــامىله قىلىشــقا بولمای . ســهۋەبلىك ئــۇالرنى چهتــكه قېقىشــقا، باشــقىچه مۇئ

ــدئهت   ــا بى ــالر (ھهتت ــان ئىش ــدا بولمىغ ــدىغا ) دىن ــادىر قىلى ــى س ــاھ ن  –ن، گۇن
ــام     مهســىیهت ــا ئىم ــادەم نامازغ ــر ئ ــادى دۇرۇس بى ــا ئېتىق ئىشــلهیدىغان، ئهمم

ــرەك    ــۇش كېـ ــاز ئوقـ ــۇرۇپ نامـ ــىدا تـ ــڭ ئارقىسـ ــىمۇ، ئۇنىـ ــبهر . بولسـ پهیغهمـ
ھهرقانــداق یاخشــى ۋە گۇناھكــار ئادەمنىــڭ ئارقىســىدا نامــاز «: ئهلهیھىسســاالم

ىنـى، ئىنـاقلىقىنى   دېیىش ئـارقىلىق مۇسـۇلمانالرنىڭ بىرلىك  » ئوقۇۋېرىڭالر
  ).ئهبۇ داۋۇد رىۋایىتى. (ساقالشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى بایان قىلغان

مۇسـۇلمانالر مۇسـۇلمان   . مۇسۇلمان ئهمهس خهلقلهرنى چهتـكه قـېقىش  ) 3(
ــقا     ــامىله قىلىشـ ــوغرا مۇئـ ــك ۋە تـ ــى، ئادالهتلىـ ــىلهرگىمۇ یاخشـ ئهمهس كىشـ

ئېتىقــادىنى باشــقا دىنــدىكى كىشــىلهرنى یــاكى ئۇالرنىــڭ دىنىــي  . بۇیرۇلغــان
ــدۇ  ــامىله . كهمســىتىش، چهتــكه قــېقىش ۋە خــور كۆرۈشــكه بولمای ــارلىق مۇئ ب

ــایرىمىچىلىق قىلماســتىن، ھهقســىزلىق قىلماســتىن،    ــا ئ ــدە ئۇالرغ تۈرلىرى
تــوغرا ۋە ئادالهتلىـــك مۇئـــامىله قىلىــش، مـــاددىي ۋە مهنىـــۋى جهھهتلهردىـــن   

الالھ تائـاال بــۇ  ئـ . قولـدىن كېلىشـىچه ئۇالرغـا ئىنسـانىي یــاردەم قىلىـش الزىـم      
باشـقا دىنـدىكىلهردىن سـىلهر    «: ھهقته بىزگه تهۋسىیه قىلىپ مۇنداق دېگهن

بىلهن ئۇرۇش قىلمىغـان ۋە سـىلهرنى یۇرتـۇڭالردىن ھهیـدەپ چىقارمىغانالرغـا      
كهلســـهك، ئـــالالھ ئۇالرغـــا یاخشـــىلىق قىلىشـــىڭالردىن، ئۇالرغـــا ئادىـــل       

ئالالھ ئـادالهت بىـلهن ئىـش    شۈبھىسىزكى، . بولۇشۇڭالردىن سىلهرنى توسمایدۇ
  ).ئایهت - 8سۈرىسى  مۇمتهھىنه(» .قىلغۇچىالرنى یاقتۇرىدۇ

ــوئال. 82 ــادەم   : سـ ــپ بهرگهن ئـ ــى ھهل قىلىـ ــڭ قىیىنچىلىقىنـ كاپىرنىـ
  ساۋاب تاپامدۇ؟

ئـۇ بولسـىمۇ   . لېكىن ئۇنىڭ بىرال شهرتى بـار . ئهلۋەتته ساۋاب تاپىدۇ: جاۋاب
ــۇ  ــۇلمانالرغا زۇل ــۇر كاپىرنىــڭ مۇس ــا   مهزك ــاكى ئىســالم دىنىغ ــدىغان ی م قىلى

ــلىقىدۇر  ــاپىرالردىن بولماســـ ــدىغان كـــ ــمهنلىك قىلىـــ ــبهر . دۈشـــ پهیغهمـــ
نهرسـىگه یاخشـىلىق قىلغـان     بـارلىكى جېنـى  «: ئهلهیھىسساالم بىر ھهدىسته

  ).ئىمام بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋایىتى. (دەپ كۆرسهتكهن» ئادەم ساۋاب تاپىدۇ
نالرغــا یاخشـىلىق قىلىشـنىڭ ســاۋاب   بـۇ ھهدىسـتىن ئىنسـانالرغا ۋە ھایۋا   

  .ئىكهنلىكى چىقىدۇ
  مۇسۇلمانالر كىملهرنى یامان كۆرۈشى كېرەك؟: سوئال. 83



 

56 

  الردىنى ئهھكامالردىن سوئال ۋە جاۋاب

مۇسۇلمانالر ئۆزلىرىگه یاكى ئۆزلىرىنىڭ دىنىي ئېتىقادىغا : جاۋاب
زىیانكهشلىك قىلغۇچىالرنى، دىنىي سهۋەبتىن ئۇالر بىلهن ئۇرۇش 

، قۇرئان كهرىمنى، مۇھهممهد قىلغانالرنى، مۇسۇلمانالرنىڭ دىنىنى
ئهلهیھىسساالمنى مهسخىرە قىلغۇچىالرنى دوست تۇتماسلىقى، ئۇالرغا قارشى 

بۇ . تۇرۇشى ۋە ئۇالرنى ئالالھنىڭ دۈشمهنلىرى دەپ بىلىشى الزىم
ئالالھ دىن ئۈچۈن سىلهر «: پرىنسىپنى ئالالھ تائاال مۇنداق بایان قىلغان

ردىن ھهیدەپ چىقارغان ۋە سىلهرنى بىلهن ئۇرۇشقان، سىلهرنى یۇرتۇڭال
ھهیدەپ چىقىرىشتا یاردەملهشكهنلهرنى دوست تۇتۇشۇڭالردىن سىلهرنى 

 مۇمتهھىنه(» كىمكى ئۇالرنى دوست تۇتىدىكهن، ئۇالر زالىمالردۇر. توسىدۇ
  ).ئایهت -9سۈرىسى 
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  ھایۋانالرغا مۇئامىله قىلىشتا چهكلهنگهن ئىشالر

  ىله قىلىشتا چهكلهنگهن ئىشالر قایسىالر؟ھایۋانالرغا مۇئام:  سوئال. 84
ــاۋاب ــاتتىق قىینىلىــپ   : ج ــاالم ئۇسســۇزلۇقتىن ق ــبهر ئهلهیھىسس پهیغهم

ــر       ــلىغان بى ــكه باش ــۇپراقنى یېیىش ــۆل ت ــدىكى ھ ــڭ یېنى ــپ، قۇدۇقنى كېتى
ئىتنــى كــۆرگهن بىــر ئادەمنىــڭ ئىتقــا ئىــچ ئاغرىتقــانلىقتىن، ئــایىغىنى        

ــدۇرۇپ    ــۇ تول ــۇدۇقتىن س ــا ق ــېلىپ، ئۇنىڭغ ــۇغۇرۇپ   س ــى س ــۇ ئىتن ــپ ب چىقى
قویغانلىقى سهۋەبلىك پۈتۈن گۇناھلىرى كهچۈرۈم قىلىنىـپ جهنـنهت ئهھلـى    
بولۇپ كهتكهنلىكى، بۇنىڭ ئهكسىچه، بىر ئایالنىـڭ بىـر مۈشـۈكنى سـۇ یـاكى      
نان بهرمهسـتىن بـاغالپ قویـۇپ، ئۇنىـڭ ئۆلـۈمىگه سـهۋەب بولغـانلىقى ئۈچـۈن         

سىنى ئېیتىپ بېـرىش ئـارقىلىق   دوزاخ ئهھلىدىن بولۇپ كهتكهنلىك قىسسى
شهپقهت قىلىشنىڭ نهقهدەر چـوڭ ئىبـادەت ۋە دىنىـي ھهم     –ھایۋانالرغا رەھىم 

ــى   ــۇرىیهت ئىكهنلىكىنـ ــانىي مهجبـ ــانئىنسـ ــارى ۋە  . (ئوچۇقلىغـ ــام بۇخـ ئىمـ
  ).مۇسلىم رىۋایهت قىلغان

  :ھایۋانالرغا مۇئامىله قىلىشتا چهكلهنگهن ئىشالر تۆۋەندىكىلهر
  .كۆتۈرەلمهیدىغان ئېغىر یۈكلهرنى ئارتىش ھایۋانالرغا) 1(
  .ھایۋانالرنى ئاچ یاكى سۇسىز قویۇش) 2(
ھایۋانالرغــا كېســهل یهتســه یــاكى بىــرەر ئــورگىنى سۇنســا ۋاقتىــدا        ) 3(

  .داۋاالتماسلىق
  . ھایۋانالرنى ئۇرۇپ قىیناش) 4(
  .  ھایۋانالرنى ئوت بىلهن داغالش) 5(
  .انلىرىنى كېسىشھایۋانالرنى تىرىك تۇرغۇزۇپ ئورگ) 6(
  .ھایۋانالرنى ئوق ئېتىش مهشىقلىرىدە قارىغا ئالماسلىق) 7(
ــت : مهســـىلهن. بىـــرى بىـــلهن سوقۇشـــتۇرۇش -ھـــایۋانالرنى بىـــر ) 8( ئىـ

ــوراز  ــۇنالر  چوقۇشــتۇرۇشتاالشــتۇرۇش، خ ــارلىق ئوی ــار سوقۇشــتۇرۇش قات ، قوچق
ینىغـانلىقى  ئـۇنى قىلغـۇچىالر ھایۋانالرغـا زۇلـۇم قىلغـانلىقى ۋە قى     . ھارامدۇر

  .سهۋەبلىك ئالالھ تائاالنىڭ ئالدىدا قاتتىق گۇناھكار بولىدۇ
ــتا قــــاتتىق قوللــــۇق قىلىــــش ) 9( ــبهر . ھــــایۋانالرنى بوغۇزالشــ پهیغهمــ

شـهپقهت   –ئالالھ تائاال ھهممه نهرسـىگه رەھىـم   «: ئهلهیھىسساالم بىر ھهدىسته
اقنى ئىتتىـك  مال بوغۇزلىغاندا یاخشى بوغـۇزالڭالر، پىچـ  . پۈتۈۋەتتىقىلىشنى 
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ــرىڭالر   ــتىن چىقىـــ ــى قىینىماســـ ــڭ جېنىنـــ ــالر ۋە مالنىـــ دەپ » قىلىڭـــ
  ).ئىمام مۇسلىم رىۋایىتى. (كۆرسهتكهن

ــا ئوخشــاش، بهلكــى ئۇنىڭــدىنمۇ ســىلىق ۋە    ئۇچــار قۇشــالرغىمۇ ھایۋانالرغ
پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم . شــهپقهتلىك مۇئــامىله قىلىــش كېــرەك –رەھىــم 

شـهپقهتلىك   -ۇشـقاچنى بوغۇزالشـتىمۇ رەھىـم    كىمكى بىرەر ق«: بىر ھهدىسته
 –مۇئــامىله قىلىــدىكهن، ئــالالھ ئۇنىڭغــا قىیــامهت كۈنىــدە ئۆزىنىــڭ رەھىــم  

  .دەپ كۆرسهتكهن» شهپقىتىنى كۆرسىتىدۇ
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  مۇئامىلىلىرى ھهققىدە سېتىم –ئېلىم 

  قانداق نهرسىلهرنى ئېلىش ۋە سېتىشقا بولىدۇ؟: سوئال. 85
اقلىقىغا یـــاكى ئهخالقىغــــا زىیــــانلىق  ئىنســــانالرنىڭ تهن ســــ: جـــاۋاب 

ــاھ    ــگهن، گۇن ــدا چهكلهنمى ــان، ئىســالم دىنى ــىیهتلهرگه –بولمىغ ــهۋەب  مهس س
چــۈنكى . بولمایــدىغان ھهر قانــداق نهرســىنى ئــېلىش یــاكى سېتىشــقا بولىــدۇ 

شهیئىلهر ئهسلى ئېتىبارى بىلهن ھاالل بولۇپ، ھـارام قىلىنغانلىقىغـا ئائىـت    
بۇنىــڭ ئۈچــۈن . ىلهرنىڭ ھهممىســى ھااللــدۇردىنىــي دەلىــل بولمىغــان نهرســ

ســېتىپ تىجــارەت قىلىــش مــۇتلهق   –ئــۇالرنى ئىســتېمال قىلىــش، ئېلىــپ  
پهقهت بــۇالردىن ئــایهت ۋە ئىشــهنچلىك ھهدىســلهر ئــارقىلىق ھــارام . جــائىزدۇر

 –ئىســــتېمال قىلىــــش ۋە ئېلىــــپ  كهسكىنلهشــــكهنلىرىنىئىكهنلىكــــى 
ــدۇر ــېتىش ھارامـ ــا. سـ ــبهر ئهلهیھىسسـ ــداق  پهیغهمـ ــىپنى مۇنـ ــۇ پرىنسـ الم بـ

ئـــالالھ قۇرئانـــدا ھـــاالل قىلغىنـــى ھـــاالل، ھـــارام قىلغىنـــى «: ئوچۇقلىغـــان
ــارام ئىكهنلىكىــگه ھۆكــۈم بېــرىلمىگهن نهرســىلهر   . ھارامــدۇر ــاكى ھ ھــاالل ی

ئـالالھ  . ئالالھنىڭ بۇ كهچۈرۈمىنى قوبـۇل قىلىڭـالر  . كهچۈرۈمىدۇرئالالھنىڭ 
  ).اكىم رىۋایهت قىلغانھ(» .ھېچ نهرىسىنى ئۇنتۇپ قالمایدۇ

  سېتىشقا بولمایدۇ؟ –قانداق نهرسىلهرنى ئېلىپ : سوئال. 86
ئىنســانالرنىڭ تهن ســاقلىقىغا زىیــانلىق بولغــان، ئىســالم دىنىــدا  : جــاۋاب

ئىســـتېمال قىلىـــش ھـــارام قىلىنغـــان یـــاكى بىـــرەر گۇنـــاھ ئىـــش ئۈچـــۈن  
ىجـارەت  قوللىنىلىدىغان نهرسىلهرنى ئېلىش یـاكى سـېتىش، ئۇنىـڭ بىـلهن ت    

ــۇ شــهرىئهت ئىســتېمالىدا ھــارام دېیىلىــدۇ . قىلىــش قهتئىــي چهكلىنىــدۇ . ب
چوشـــقا، ئــۆزى ئـــۆلگهن مــال، مهســـت قىلغــۇچى ئىچىملىـــك ۋە    : مهســىلهن 

ئىچمهكــلهر،  –چـېكىملىكلهر، ئىسـتېمال قىلىــش ھـارام قىلىنغــان یـېمهك     
ــاكى    –بــۇت  ــېلىش ی ــارلىق نهرســىلهرنى ئ ــكهل، كرېســت بهلگىلىــرى قات ھهی

ســېتىپ تىجــارەت  -چـۈنكى بۇنــداق نهرســىلهرنى ئېلىـپ   . ھارامــدۇر سـېتىش 
قىلىش ئاشۇ گۇناھ ئىشالرنى ۋە ھارام نهرسـىلهرنى تهشـۋىق قىلغـانلىق یـاكى     
ــېرىك      ــا ش ــۇپ، گۇناھت ــك بول ــتۇرۇپ بهرگهنلى ــىلهرگه یېقىنالش ــۇالرنى كىش ئ

ئۇ نهرسىلهرنى ئېلىش یاكى سېتىشتىن چهكلىنىش بولسـا، ئـۇ   . بولغانلىقتۇر
هرســىلهرنىڭ نــامىنى ئۆچــۈرۈپ، كىشــىلهرنى ئۇنىڭــدىن یىراقالشــتۇرغانلىق ن

ســېتىپ تىجــارەت قىلىــش گۇنــاھ،  –یــۇقىرىقى نهرســىلهرنى ئېلىــپ . بولىـدۇ 
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: پهیغهمـبهر ئهلهیھىسســاالم بــۇ ھهقـته مۇنــداق دېــگهن  . ئۇنىـڭ پــۇلى ھارامــدۇر 
» .م قىلىـدۇ ئالالھ قانداقال بىر نهرسىنى ھارام قىلسا، ئۇنىـڭ پۇلىنىمـۇ ھـارا   «
  ). ئىمام ئهھمهد ۋە ئهبۇداۋۇد رىۋایىتى(

  ئىشلىرىنى قانداق بېجىرىش كېرەك؟ سېتىم -ئېلىم : سوئال. 87
ــاۋاب ــېلىم : جـ ــېتىم –ئـ ــویىچه    سـ ــىپى بـ ــالم پرىنسـ ــلىرىنى ئىسـ ئىشـ

  .بېجىرىش كېرەك
  

  ئىشلىرىدىكى ئىسالم پرىنسىپى سېتىم –ئېلىم         

  ۋە ساتماسلىق، ھارام نهرسىلهرنى ئالماسلىق. 1
  گۇناھقا سهۋەب بولىدىغان نهرسىلهرنى ئالماسلىق ۋە ساتماسلىق . 2
  راستچىل بولۇش . 3
  نامهلۇم نهرسىلهرنى ساتماسلىق. 4
  )ئۆسۈم مۇئامىلىسى قىلماسلىق(جازانه قىلماسلىق . 5
  قىلماسلىق  مونوپولىیىچىلىق. 6
  تارازىدا ۋە ئۆلچهمدە كهم بهرمهسلىك. 7
  ان ۋە بوالنغان نهرسىلهرنى سېتىۋالماسلىقئوغرىالنغ. 8
  بۇزۇق كېلىشىم ۋە شهرتلهرنى قولالنماسلىق. 9
   

ــوئال. 88 ــپ  : سـ ــهۋەبلىك ئېلىـ ــاراملىقى سـ ــگهن   –ھـ ــېتىش چهكلهنـ سـ
  نهرسىلهر قایسىالر؟

ھــاراملىقى ســهۋەبلىك ئــېلىش یــاكى ســېتىپ تىجــارەت قىلىــش   : جــاۋاب
  :چهكلهنگهن نهرسىلهر تۆۋەندىكىلهر

ا، ئۇنىـڭ گۆشـى، تېرىسـى، گۆشـى یېیىلمهیـدىغان ھایۋانالرنىــڭ      چوشـق ) 1(
ــۈپ قالغــان مالنىــڭ گۆشــى، زەھهرلهنــگهن یــاكى یۇقۇملــۇق    گۆشــى، ئــۆزى ئۆل

  .كېسهلگه گىرىپتار بولغان مالنىڭ گۆشى
مهســـت قىلىـــش خاراكتېرىـــدىكى    پىـــۋىغىچهھـــاراقتىن باشـــالپ  ) 2(

  .ئىچىملىكلهرنىڭ پۈتۈن تۈرلىرىنىڭ ھهممىسى
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ق چېكىملىك، ئهپیۇن، نهشه، تاماكا ۋە باشـقا زەھهرلىـك چېكىملىـك    ئا) 3(
  .تۈرلىرىنىڭ ھهممىسى

ھهیـــكهل، كرېســـت ۋە ھهر قانـــداق بىـــر باتىـــل دىننىـــڭ دىنىـــي       ) 4(
  .بهلگىلىرىنىڭ ھهممه تۈرى

سـېتىش   –گۇناھقا سهۋەب بولىـدىغانلىقى سـهۋەبلىك ئېلىـپ    : سوئال. 89
  مهنئى قىلىنغان نهرسىلهر قایسىالر؟

ــاۋاب ــهۋەب      : ج ــا س ــاكى گۇناھق ــارام ی ــدىن ھ ــىمۇ، ئۇنىڭ ــاالل بولس ــۆزى ھ ئ
بولىدىغان نهرسىلهرنى ئىشـلهپچىقارغىلى بولىـدىغان شـهیئىلهرنى ئۇنىڭـدىن     
ھارام یاكى ئىنسانالرنى گۇناھالرغا ئېلىـپ بارىـدىغان نهرسـىلهرنى یاسـایدىغان     

. ولغـانلىقتۇر ئورۇنالرغا بىلىپ تۇرۇپ سېتىش گۇناھتـا ئـۇالر بىـلهن شـېرىك ب    
ئۈزۈم ئۆزى ھاالل مېۋە بولسـىمۇ، ئـۇنى ھـاراق ئىشـلهپچىقىرىدىغان     : مهسىلهن

ــا ســېتىش ھارامــدۇر   . ھهمكارالشــقانلىقتۇرچــۈنكى بــۇ گۇنــاھ ئىشــقا    . زاۋۇتق
ــگهن   ــداق دېـ ــاالم مۇنـ ــبهر ئهلهیھىسسـ ــاراق   «: پهیغهمـ ــۈزۈمنى ھـ ــى ئـ كىمكـ

ــدا ســاقال    ــول ھوســۇل ۋاقتى ــدىكهن، یاســایدىغانالرغا ســېتىش ئۈچــۈن م پ یاتى
  ».ئۆزىنى ئاخىرەتنىڭ ئوتىغا تۇتقان بولىدۇ

  سودىدا راستچىل بولۇش دېگهننىڭ مهنىسى نېمه؟: سوئال. 90
ــاۋاب ــېلىم   : ج ــگهن ئ ــۇش دې ــودىدا راســتچىل بول ــلىرىدا  ســېتىم –س ئىش

ســاختىپهزلىك، ئالــدامچىلىق ۋە یالغــانچىلىقتىن یىــراق بولــۇپ، ســهمىمىي  
ــۇر  ــۇش دېگهنلىكت ــودىدا. بول ــارامنى     س ــاھ ۋە ھ ــاتتىق گۇن ــۆزلهش ق ــان س یالغ

ــۇ ھهقــته بىــزگه تهلىمــات بېرىــپ  . یېگهنلىكتــۇر پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم ب
ــگهن ــاتقۇچى ھهر  «: مۇنـــداق دېـ ــلهن سـ ــالغۇچى بىـ ــۈچه ئـ ئایرىلىـــپ كهتمىگـ

ئىككىیلهننىڭ یېنىۋېلىش ئىختىیارى بار، ناۋادا ئۇالر راستچىل بولـۇپ مالـدا   
ــۇ ئهیى  ــكهت  ئهیىــب بولســا، ب بــتىن خهۋەردار قىلســا، ئۇالرنىــڭ سودىســىغا بهرى

نـاۋادا یالغـان ئېیتىـپ مالنىـڭ ئهیىبىنـى یوشۇرسـا، سودىسـىنىڭ        . بېرىلىدۇ
  ).بۇخارىي رىۋایىتى(» .بهرىكىتى یوق قىلىنىدۇ

ــامهلۇم یــاكى ئىلكىــدە بولمىغــان نهرســىلهرنى ساتماســلىق  : ســوئال. 91 ن
  دېگهننىڭ مهنىسى ۋە سهۋەبى نېمه؟

سېتىلغان تاۋارنىڭ نامهلۇم یـاكى ئىلكىـدە یـوق بولۇشـى ئـالغۇچى      : جاۋاب
ۋە ســاتقۇچى ھهر ئىككــى تهرەپ ئوتتۇرىســىدا جېــدەلگه ســهۋەب بولىــدىغانلىقى  
یـــاكى بىــــر تهرەپنىــــڭ یهنه بىــــر تهرەپنـــى ئالــــداپ كېتىشــــىگه ســــهۋەب   
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بولىــدىغانلىقى ئۈچــۈن ئىســالم دىنــى نــامهلۇم تــاۋارنى ۋە تېخــى ئىلكىــگه        
  .نهرسىنى سېتىشنى چهكلىۋەتكهن ئۆتمىگهن

شۇ سهۋەبتىن، ھایۋاننىڭ قورسـىقىدىكى بالىسـىنى، ئاسـماندىكى قۇشـنى،     
سۇدىكى بېلىقنى، پىشمىغان مېۋىنى پىشـقاندا تاپشـۇرۇۋېلىش شـهرتى بىـلهن     
سـېتىش ۋە ھهر قانـداق نــامهلۇم یـاكى تېخـى ئىلكىــگه كىـرمىگهن نهرســىنى      

  . سېتىش چهكلهنگهن
  ه دېگهن نېمه؟جازان: سوئال. 92

یهنـى ئـارتۇق، زىیـادە    » رىبـا «جازانه پارسچه سـۆز بولـۇپ، ئهرەبچىسـى    : جاۋاب
ئهمما ئىسالم ئىستېمالىدا باشـقىالرنىڭ ھهققىنـى   . دېگهن مهنىنى بىلدۈرىدۇ

چـۈنكى ئـالالھ تائـاال سـودا     . بهدەلسىز ئېلىۋېلىش دېـگهن مهنىنـى ئىپادىلهیـدۇ   
بولسىمۇ، كىشـىلهردىن بهدەلسـىز پایـدا    یولى بىلهن پۇل تېپىشقا یول قویغان 

ئـى  «: قۇرئان كهرىم بۇ ھهقـته مۇنـداق دېـگهن   . كۆرۈشنى قهتئىي ھارام قىلغان
ــاھهق یــول بىــلهن یهۋالمــاڭالر،   -بىــر ! مــۆمىنلهر بىرىڭالرنىــڭ مــاللىرىنى ن

ــودا   ــقان ســ ــارقىلىق  –ئىككــــى تهرەپ رازى بولۇشــــۇپ قىلىشــ ســــېتىق ئــ
  ).ئایهت - 29نىسا سۈرىسى (» .مۇستهسنائېرىشىلگهن نهرسىلهر بۇنىڭدىن 

ــۇنچىلىك       ــاھى ش ــنىڭ گۇن ــامىله قىلىش ــلهن مۇئ ــۈم بى ــى ئۆس ــازانه یهن ج
ئېغىــر بولــۇپ، ئــالالھ تائــاال ئۆســۈم بىــلهن مۇئــامىله قىلغۇچىالرغــا لهنهت        

ئـالالھ تائـاال   «: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بـۇنى مۇنـداق بایـان قىلغـان    . قىلغان
گۈچىگه، ئۇنىڭغا گـۇۋاھ بولغۇچىغـا ۋە ئـۇنى یازغۇچىغـا     ئۆسۈم یېگۈچىگه، یېگۈز

ــزىئىمــام ئهھــمهد، (» .لهنهت قىلــدى ــۇداۋۇد ۋە تىرمى ــۋایهت  نهســائىیالر، ئهب رى
  ).قىلغان

جازانه خۇددى ئوتقا ئوخشاش ئهتراپقا تۇتىشىدىغان شـۇنداق خهتهرلىـك بىـر    
گۇنــاھ بولـــۇپ، جازانىنىــڭ گۇنـــاھى ئۆســـۈم یېگــۈچى بىلهنـــال چهكلىنىـــپ    
ــڭ      ــار بولغاننى ــال گۇناھك ــۇ ئوخشاش ــۈمنى بهرگۈچىم ــى ئۆس ــتىن، بهلك قالماس

ھهممىسـى   یاردەملهشـكهنلهرنىڭ سىرتىدا، جازانه مۇئامىلىسىگه ئارىالشقان ۋە 
  . بۇ گۇناھقا شېرىك بولىدۇ

  جازانه مۇئامىلىسىنى چهكلهشنىڭ ھېكمىتى نېمه؟: سوئال. 93
ــات : جــاۋاب ــازانه مۇئامىلىســىنى ق تىق چهكلهشــته پهقهت ئىســالم دىنــى ج

ئىنســـانىیهتنىڭ ئهخالقىـــي، ئىجتىمـــائىي ۋە ئىقتىســـادىي مهنپهئهتلىرىنـــى 
ــۆزلىگهن ــارام   . كـــ ــىنىڭ ھـــ ــازانه مۇئامىلىســـ ــالىرى جـــ ــالم ئۆلىمـــ ئىســـ
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ــۇالر     ــۇپ، ئـ ــان بولـ ــان قىلغـ ــهۋەبلىرىنى بایـ ــانچه سـ ــر قـ ــىنىڭ بىـ قىلىنىشـ
  :تۆۋەندىكىچه

  .لىشنى تهقهززا قىلىدۇجازانه باشقىالرنىڭ مېلىنى بهدەلسىز ئېلىۋې) 1(
كهســىپلهر بىــلهن  –تــایىنىش كىشــىلهرنى ھهرخىــل ھــۈنهر  جازانىغـا ) 2(

تىرىكچىلىــك قىلىشـــتىن توســـۇپ، ئىشلىمهســـتىن ئۈنـــدۈرۈپ یېیىشـــنى  
  .یاقتۇرىدىغان تهییارتاپالردىن قىلىپ قویىدۇ

بىـرىگه   –جازانه كىشىلهر ئوتتۇرىسىدا قهرز بېرىشىش ئـارقىلىق بىـر   ) 3(
ــاردەم ق ىلىــش روھىنىــڭ یوقىلىشــىنى كهلتــۈرۈپ چىقىــپ، كىشــىلهرنىڭ  ی

ــلهردىن بولـــۇپ      ــدىغان مهنپهئهتپهرەسـ ــه یـــاردەم قىلمایـ ــپهئهت كۆرمىسـ مهنـ
  .قېلىشىغا سهۋەب بولىدۇ

. كۆپىنچه ھالالردا قهرز بهرگۈچى باي، قهرز ئـالغۇچى كهمـبهغهل بولىـدۇ   ) 4(
ــىز    ــى رەھىمس ــۇش جهمئىیهتتىك ــول قوی ــىگه ی ــازانه مۇئامىلىس ــڭ  ج بایالرنى

  .نامراتالرنى ئېزىشى ئۈچۈن پۇرسهت یارىتىپ بهرگهنلىك بولىدۇ
  چهكلهشنىڭ سهۋەبى نېمه؟ مونوپولىیىچىلىقنى: سوئال. 94

ــاۋاب ــودا  : ج ــى س ــالم دىن ــنلىكىگه    –ئىس ــلهرنىڭ ئهركى ــېتىقتا شهخس س
كاپالهتلىــك قىلغــان بولســىمۇ، ھهر قانــداق جهمئىیهتتىكــى بىــر قىســىم       

ــى  ــىلهرنىڭ شهخســ ــلىكى  كىشــ ــۇقى ۋە پۇرسهتپهرەســ یهتچىلىكى، تهمهخورلــ
ۋە كۈنـــدىلىك زۆرۈر ئېھتىیـــاجلىق  تۈلـــۈكى –تـــۈپهیلى خهلقنىـــڭ ئـــوزۇق 

ــىنى      ــقا ئۇرۇنۇش ــۆزلىرىنى بېیىتىش ــابىغا ئ ــقىالرنىڭ ھېس ــىلىرىدە باش نهرس
. قــــاتتىق چهكلىــــگهن ۋە مۇنــــداقالرنى قــــاتتىق تهلهپپــــۇزدا ئهیىــــبلىگهن

: پولچىلىقنى قـاتتىق چهكـلهپ مۇنـداق دېـگهن    پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مونو
تۈلــۈكنى قىرىــق كــۈن مونوپــول قىلىۋالىــدىكهن، ئــۇ       –كىمكــى ئــوزۇق  «

ــالالھتىن ئــادا   ــدۇ،    –ئ ــۇدا بولــۇپ كېتى ــدىن ئــادا   ئــالالھمۇج جــۇدا  –ئۇنىڭ
  ).ئىمام ئهھمهد رىۋایىتى(» .بولىدۇ

ــى ۋە خۇنــۈك    ــاالم مونوپولىیىچىنىــڭ پسىخىكىس ــبهر ئهلهیھىسس  پهیغهم
مونوپـولىیىچى نېمىـدېگهن   «: شهخسىیهتچىلىكىنى سـۆكۈپ مۇنـداق دېـگهن   

ــال ئــــادەم   ــكهنلىكىنى ئاڭلىســــا قایغۇرىــــدۇ،     –ئوســ ــۇ باھــــا چۈشــ ھه، ئــ
  » .قىممهتچىلىك خهۋىرىنى ئاڭلىسا خوش بولىدۇ

  تارازىدا ۋە ئۆلچهمدە كهم بېرىشنىڭ گۇناھى قانداق؟: سوئال. 95
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ــاۋاب ــكىنىدىغ : ج ــى ئهڭ سهس ــالم دىن ــڭ  ئىس ــدامچىلىق تۈرلىرىنى ان ئال
ــدا  ــدە كهم بېرىشــتۇر –بىــرى تارازى ــان . ئۆلچهم ــان  كهرىمنىــڭقۇرئ نۇرغۇنلىغ

ئایهتلىرىــدە، تــارازا ۋە ئۆلچهمــدە كهم بهرمهســلىك، ئــادالهت ۋە ھهققــانىیلىق     
ــىیىلهر     ــدىكى تهۋس ــىلهرنى ئالدىماســلىق ھهققى ــۆرۈش، كىش ــلهن ئىــش ك بى

  .بایان قىلىنغان
  )ئایهت - 152ئىنئام سۈرىسى (» .زىنى توغرىالڭالرئۆلچهمنى ۋە تارا«
ســىلهر باشــقىالرغا ئــۆلچهپ بهرگهنــدە، تولــۇق ئــۆلچهڭالر ۋە تــوغرا تارازىــدا  «

  ).ئایهت - 35سۈرىسى  ئىسرا(» .تارتىپ بېرىڭالر
ــپ قۇرئــان كهرىــم       ــۈچىلهرنى تهھــدىت قىلى ــۆلچهم ۋە تارازىــدا كهم بهرگ ئ

ــگهن ــ«: مۇنــــداق دېــ ــدە ۋە تارازىــ ــۈچىلهرگه ۋايئۆلچهمــ ــۇالر ! دا كهم بهرگــ ئــ
ــاكى       ــۆلچهپ ی ــىلهرگه ئ ــدۇ، كىش ــۇق ئالى ــدا تول ــۆلچهپ ئالغان ــىلهردىن ئ كىش
ــدىغانلىقىغا      ــدە تىرىلى ــر كۈن ــۈك بى ــۇالر بۈی ــدۇ، ئ ــدە كهم بېرى تارتىــپ بهرگهن
ئىشهنمهمدۇ؟ ئۇ كۈندە ئىنسانالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارىنىڭ ھۇزۇرىـدا تىـك   

ــدۇ ــۇتهففىفىین(» .تۇرى ــایهتلهر - 6 - 1سۈرىســى  م ــارازا ۋە  ). ئ ــایهتلهردە، ت ــۇ ئ ب
ئۆلچهمــدە كهم بهرگــۈچىلهر ئــاخىرەت كــۈنىگه ئىشــهنمهیدىغانالر قاتارىــدىن      

  .سانالغان
ئوغرىالنغــان ۋە بوالنغـان نهرســىنى سـېتىۋېلىش نــېمه ئۈچــۈن   : سـوئال . 96

  چهكلهنگهن؟
نغــانلىقىنى قانــداقال بىــر نهرســىنى ئۇنىــڭ ئوغرىالنغــان یــاكى بۇال : جــاۋاب

ــۇ جىنــایى    بىلىــپ تــۇرۇپ ســېتىۋېلىش بۇالڭچىالرنىــڭ یــاكى ئوغرىالرنىــڭ ب
قىلمىشـلىرىغا یـاردەم بهرگهنلىـك ۋە ئۇالرنىــڭ شـۇنداق قىلىشـقا تهشــهببۇس      

ــدۇ ــانلىق بولىــ ــۇرۇش ۋە  . قىلغــ ــایهتكه قارشــــى تــ ــادەم جىنــ ــۇلمان ئــ مۇســ
ى بوالنغـان  ھهقسىزلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن بولسىمۇ، ئوغرىالنغـان یـاك  

. ئالـــدىنىپ سېتىۋالماســـلىقى الزىـــم ئهرزانلىقىغـــا نهرقىنىـــڭنهرســـىلهرنى 
چۈنكى ئىگىسى رازى بولمىغان نهرسـه ئـۇنى ئالغۇچىغـا راۋاج قىلمایـدۇ ھهمـدە      

پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم بــۇ . گۇناھقــا شــېرىك قىلىــدۇ سېتىۋالغۇچىســىنى
ئۇنىــــڭ  كىمكــــى ئوغرىالنغــــان نهرســــىنى،  «: ھهقــــته مۇنــــداق دېــــگهن  

 –ئوغرىالنغانلىقىنى بىلىپ تـۇرۇپ سـېتىۋالىدىكهن، ئۇنىـڭ گۇناھىغـا ۋە ئـار      
  ). رىۋایىتى بهیھهقىيئىمام (» .نومۇسىغا شېرىك بولغان بولىدۇ
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ۋاقىتنىــڭ ئۇزىرىشــى ئوغرىالنغــان یــاكى بوالنغــان نهرســىنىڭ ســۈپىتىنى  
ــدەك ــدۇ  ئۆزگهرتهلمىگهن ــا ئۆزگهرتهلمهی ــىنى ھاالللىقق ــارام نهرس ــۇنداقال  .، ھ ش

ــى    ــىنىڭ ھهققىنـ ــلى ئىگىسـ ــۇ ئهسـ ــونىراش بىلهنمـ ــۈرۈۋېتهلمهیدۇكـ . چۈشـ
تېپىۋېلىنغـان نهرسـىلهرنىمۇ سېتىۋالماسـتىن، ئـۇنى ئىگىسـىگه قایتۇرۇشـقا       

  . یاردەم قىلىش الزىم
  بۇزۇق شهرت قانداق بولىدۇ؟: سوئال. 97

بــۇزۇق شــهرتلهر ھهرخىــل بولــۇپ، مۇنــداق  ســېتىمدىكى –ئــېلىم : جــاۋاب
ق شــهرتلهر ۋە بــۇزۇق كېلىشــىملهر ســودىنىڭ دۇرۇس بولۇشــىغا توســقۇن بــۇزۇ

سـاڭا بـۇنى ساتسـام سـهن ماڭـا      «بـۇ شـهرتلهر سـاتقۇچىنىڭ ئالغۇچىغـا     . بولىدۇ
دېگهنــگه » مۇنــداق نهرســىنى ســېتىپ بېرىســهن یــاكى قهرز بېرىــپ تۇرىســهن 

 دېگهنـگه ئوخشـاش شـهرت قوشـقىنىغا    » بۇنى پاالنى رازى بولسا ساتىمهن«یاكى 
. شـۇنداقال كېلهچهكـته ئهمهلـگه ئاشـىدىغان بىـر شـهرتكه باغالشـتۇر       . ئوخشاش

ــودا دۇرۇس ئهمهس ــداق سـ ــگهن . بۇنـ ــداق دېـ ــاالم مۇنـ ــبهر ئهلهیھىسسـ : پهیغهمـ
مهیلى یـۈز شـهرت   . ئالالھنىڭ كىتابىدا بولمىغان ھهر قانداق شهرت باتىلدۇر«

  ).بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋایىتى(» .بولۇپ كهتسىمۇ
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  ق ۋە ئۇنىڭ گۇناھى ھهققىدەپارىخورلۇ

  پارىخورلۇق دېگهن نېمه؟: سوئال. 98
ــاۋاب ــارىخورلۇق : جـ ــڭ   —پـ ــاكى ئۇنىـ ــى یهۋېلىـــش یـ بىراۋنىـــڭ ھهققىنـ

خىـــزمهت ئـــورنىنى تـــارتىۋېلىش یـــاكى ئۇنىڭغـــا كهلـــگهن ئـــامهتنى ئـــۆزىگه  
قــارىتىۋېلىش یــاكى گۇناھســىز بىرىنــى قــارىالش یــاكى بىــرەر جىنایهتكــارنى   

ــاكى ئۇ  ــاقالش ی ــر دەۋا    ئ ــداقال بى ــاكى قان ــتىش ی ــایىتىنى یېنىكلى ــڭ جىن نى
ــل       ــارەت رەزى ــتىن ئىب ــۆزىگه قارىتىش ــى ئ ــڭ ھهققىن ــى تهرەپنى ــىدا قارش ئىش
مهقسهتنى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش ئۈچـۈن ئىـش ئۈسـتىدىكىلهرگه مهلـۇم مىقـداردا        
پــۇل یــاكى پۇلغــا توختایــدىغان بىــر نهرســه بېــرىش دېگهنلىــك بولــۇپ، پــارىنى  

ــ ــار،   بهرگهن ۋە ئالغـ ــاتتىق گۇناھكـ ــدا قـ ــڭ ئالدىـ ــى ئالالھنىـ ان ھهر ئىككىسـ
  . ئىنسانىیهت ئالدىدا ئهیىبكار بولىدۇ

  پارا بېرىش یاكى ئېلىشنىڭ گۇناھى ۋە خهتىرى نېمه؟: سوئال. 99
ــاۋاب ــۇپ، ھهق   : جـــ ــك بولـــ ــان خىیانهتچىلىـــ ــارىخورلۇق ئهڭ یامـــ  -پـــ

كىشـىلهرنىڭ   ھوقۇقالرنىڭ زایه بولۇشـىغا، ئادالهتسـىزلىك ۋە تهڭسـىزلىككه،   
ــاۋۇز      ــرىگه تاج ــڭ ھهقلى ــقا، ئۇالرنى ــرىس قىلىش ــامهردلهرچه خى ــپهئهتىگه ن مهن
ــیهت     ــابرۇیىنى تۆكۈشــكه، جهمئى ــۆھمهتلهرنى ئارتىــپ ئۇالرنىــڭ ئ قىلىشــقا، ت
تهرتىپىنــى بۇزۇشــقا، خاتىرجهملىــك، ئامــانلىق ۋە ئىشــهنچنىڭ یوقىلىشــىغا  

ولغـانلىقى ئۈچـۈن پـارا    سهۋەب بولىدىغان ئىنتایىن قهبىھ ۋە رەزىل قىلمىـش ب 
بېرىش یاكى ئېلىش ئىسالم دىنىدىال ئهمهس، بهلكـى پۈتـۈن دىـنالردا ۋە پۈتـۈن     

ئـــالالھ پـــارا  «: پهیغهمـــبهر ئهلهیھىسســـاالم . قـــانۇنالردا قهتئىـــي ھارامـــدۇر  
ــدى    ــا لهنهت قىل ــا ۋاســىته بولغۇچىغ ــا ۋە ئۇنىڭغ ــۇنى ئالغۇچىغ ــۈچىگه، ئ » بهرگ

. تىنىــڭ جازاســىنى بایــان قىلغــان   دېــیىش ئــارقىلىق پــارىخورلۇق جىنایى  
ئالالھنىڭ لهنىتىگه ئۇچرىغانلىق ئاخىرەتلىك نېسـىۋىدىن پۈتـۈنلهي قـۇرۇق    

  . قالغانلىقتۇر
  ساالم بېرىشنىڭ ھهر قاندىقى پارا ھېسابلىنامدۇ؟ -سوۋغا: سوئال. 100

ــاۋاب ــان     : ج ــڭ ئارىلىشىشــى یام ــان غهرەزنى ــه، یام ــدا یاخشــى نهرس ــۆز زاتى ئ
بىــرىگه  –ئىنســانالر ئارىســىدا بىــر  : مهســىلهن. قالىــدۇنهرســىگه ئایلىنىــپ 

چـۈنكى مۇنـداق قىلىـش    . سـاالم بېرىشـىش یاخشـى ئىشـتۇر     –ھهدىیه، سـوۋغا  
ــارا ســۆیگۈ  شــۇڭا . مــۇھهببهتنى، یېقىنلىقنــى، دوســتلۇقنى كۈچهیتىــدۇ  -ئۆزئ
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ســاالم  –بىرىڭالرغــا سـوۋغا   -بىـر  «: پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالم بىــر ھهدىسـته   
  .دەپ كۆرسهتكهن» لىشساڭالر ئاراڭالردىكى مۇھهببهت ئاشىدۇتهقدىم قى

ساالم باشقىالرغا زىیان یهتكۈزۈشتىن ئىبـارەت بىـرەر یامـان     –ئهمما سوۋغا 
نىیهتنــى كــۆزلهپ یــاكى ھهققــى بولمىغــان بىــر نهرســىگه ئېرىشــىش ئۈچــۈن   

ــۇ ســوۋغا   ــۇ ۋاقىتتــا، ب ــارا بهرگهنلىكتــۇر  –بېرىلســه، ئ . ســاالم ئهمهس، بهلكــى پ
ــداق قىلىــش قهتئىــي ھــارام ب ــالغۇچى ۋە ســایه قىلىــپ  . ۇن بهرگــۈچى بىــلهن ئ

رىـۋایهت قىلىنىشـىچه،   . ۋاسىته بولغۇچى ھهممىسـى گۇناھقـا شـېرىك بولىـدۇ    
ئىســىملىك  لــۇتبىیهپهیغهمـبهر ئهلهیھىسســاالم بىــر كــۈنى ئابـدۇلالھ ئىبنــى   

قهبىلىســـىنىڭ زاكـــاتلىرىنى یىغىـــپ كېلىشـــكه  ســـهلىمبىـــر ســـاھابىنى 
ــ ــدىغا ئېلىــپ    بۇیرۇغ ــاالمنىڭ ئال ــبهر ئهلهیھىسس ــدۇلالھ پهیغهم ــۇپ، ئاب ان بول

مـاۋۇ زاكاتقـا بهرگهنلىـرى، مـاۋۇ     «كهلگهن زاكات ماللىرىنى تاپشۇرۇش ۋاقتىدا، 
سـهن  «: ئابـدۇلالھقا دەپ چۈشـهندۈرگهندە، پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالم    » سوۋغات

ــۇ ســوۋغات كېلهمتــى؟   دەپ رەت » ئۆیۈڭــدە جىــم ئولتۇرغــان بولســاڭمۇ ســاڭا ب
) دۆلهت خهزىنىسـى (قىلغان ۋە ئۇنىمۇ زاكات ماللىرى بىلهن بىـرگه بهیتۇلمـال  

  . غا قوشۇۋەتكهن
ئىنســان ئۆزىنىــڭ ھهققىنــى ئــېلىش ئۈچــۈن پــارا بېرىشــكه  : ســوئال. 101

  مهجبۇر بولۇپ قالسا نېمه قىلىدۇ؟
ــاۋاب ــۇقىنى    ئ: ج ــۇق ھوق ــاكى یولل ــېلىش ی ــى ئ ــڭ ھهققىن ــان ئۆزىنى ىنس

ــان       ــقىالرغا زىی ــا، باش ــۇپ قالس ــۇر بول ــكه مهجب ــارا بېرىش ــۈن پ ــداش ئۈچ  –قوغ
زەخــمهت یهتكۈزمهســلىك شــهرتى بىــلهن پــارا بېرىــپ بولســىمۇ ئــۆز ھهققىنــى  

  :بۇ مۇنداق بولىدۇ. قۇتقۇزسا گۇناھ بولمایدۇ
قولىغـا چۈشـۈپ قېلىـپ، پـارا     رەھىمسىز زالىمنىـڭ یـاكى قاتىلنىـڭ    ) 1(

ــارا     ــدا، پ ــتىن باشــقا چارىســى قالمىغان ــۆزىنى قۇتۇلدۇرۇش ــارقىلىق ئ ــرىش ئ بې
  .بهرسه بولىدۇ

ــال  ) 2( ــۆزىنى، مـ ــى ۋە    –ئـ ــىنى، دىنىنـ ــىنى، نومۇسـ ــۈلكىنى، ئائىلىسـ مـ
ــارا بهرســه     ــارا بېرىشــكه مهجبــۇر بولــۇپ قالســا، پ ۋەتىنىنــى قوغــداش یولىــدا پ

  .بولىدۇ
ــائ ) 3( ــاكى ئ ــۆزى ی ــرى    ئ ــدىن بى ــاكى تۇغقانلىرى ــرى ی ــدىن بى ىله ئهزالىرى

ــدۇرغىلى    ــارا بېــرىش بىــلهن قۇتۇل دۈشــمهنلهرنىڭ قولىغــا چۈشــۈپ قېلىــپ، پ
  .جائىزدۇربولسا، پارا بېرىپ قۇتۇلدۇرۇش 
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ئۆزىنىڭ قانۇنلۇق ھهققىنى ئېلىش ئۈچۈن پارا بېرىشـتىن باشـقا چـارە    ) 4(
ه ئۇچراتماسـلىق شـهرتى بىـلهن    زەخمهتك –قالمىغان شارائىتتا، بىراۋنى زىیان 

ئهممـا باشـقىالرنىڭ ھهققىنـى ئـۆزىگه قـارىتىش ئۈچـۈن       . پارا بېرىشكه بولىـدۇ 
ــارام   ــي ھ ــرىش قهتئى ــارا بې ــىلهن. پ ــان   : مهس ــىم قىلىنغ ــرىگه تهقس ــقا بى باش

خىزمهت ئورنىغا ئۆزى ئورۇنلىشىش ئۈچۈن یـاكى ئـۆز مېھنىتـى بىـلهن ئـالىي      
رنىغا ئۆزىنىڭ بالىسـىنى سـهپلهش ئۈچـۈن    مهكتهپنى قازانغان بىر بالىنىڭ ئو

  .پارا بهرگهنگه ئوخشاش
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  ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتته چهكلهنگهن ئىشالر ھهققىدە

ئىنســان ئىجتىمــائىي مهخلۇقـــات بولغــانلىقتىن، ئـــۆزى یــالغۇز یاشـــاپ     
بهلكــى جهمئىیهتتىكــى باشــقا ئىنســانالر بىــلهن ئارىلىشــىپ       . ئۆتهلمهیــدۇ

هبىئىتـى ئهسـلىدە یاخشـىلىقنى سـۆیىدىغان،     ئىنسـان ت . ئۆتۈشكه موھتاجدۇر
یامانلىقتىن نهپرەتلىنىدىغان قىلىپ یارىتىلغـان بولـۇپ، گـۈزەل ئهخالقالرغـا     

ھهر قانــداق . ئىنتىلىــدۇ، ناچــار ئهخــالق ۋە یامــان قىلىقالردىــن نهپرەتلىنىــدۇ
 –سـائادەت، مېھـرى    -بىر جهمئىیهت كىشىلىرىنىڭ ئوتتۇرىسـىدىكى بهخـت   

ۇق، ئىنــاقلىق ۋە بىــرلىككه توســقۇن بولىــدىغان ناچــار     مــۇھهببهت، دوســتل 
  :بۇ ئىللهتلهر تۆۋەندىكىچه. ئىللهتلهر بار

  ئادەم ئۆلتۈرۈش. 1
  ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىش. 2
  ئوغرىلىق قىلىش. 3
  قارا چاپالش. 4
  یالغان گۇۋاھلىق بېرىش. 5
  زۇلۇم قىلىش. 6
  یالغانچىلىق . 7
  سۆزىدە تۇرماسلىق. 8
  غهیۋەت قىلىش. 9

  خىیانهت . 10
  كىشىلهرنىڭ ئهیىبىنى ئىزدەش. 11
  كىشىلهرنى مهسخىرە قىلىش. 12

  كۆرەلمهسلىك. 13 
  گهپ توشۇش . 14
  كىشىلهرگه لهقهم قویۇش. 15
  ھایاسىزلىق. 16
  گۇمانخورلۇق. 17
  ۋاپاسىزلىق. 18
  چېقىمچىلىق. 19
  ئۆزىنى چوڭ تۇتۇش. 20
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  ئىسراپخورلۇق. 21
  

  ىڭ جازاسى نېمه؟ئادەم ئۆلتۈرۈشن: سوئال. 102
ــاۋاب ــادەم     : ج ــتهن ئ ــرى، قهس ــۇپ، بى ــۈك بول ــى تۈرل ــۈرۈش ئىكك ــادەم ئۆلت ئ

ــتۇر    ــۈرۈپ سېلىشـ ــادەم ئۆلتـ ــهۋەنلىكتىن ئـ ــرى، سـ ــۈرۈش، یهنه بىـ ھهر . ئۆلتـ
  .ئىككىسىنىڭ جازاسى ئایرىمدۇر

ــادىكى جازاســى   :  ســوئال. 103 ــۈرگهن قاتىلنىــڭ دۇنی ــادەم ئۆلت قهســتهن ئ
  نېمه؟

انۇنى بـویىچه، قهسـتهن ئـادەم ئۆلتـۈرگهن قاتىلنىـڭ      ئىسالم جـازا قـ  : جاۋاب
ئۆلتــۈرۈلگهنلهر ئۈچــۈن قىســاس ئــېلىش ! ئــى مــۆمىنلهر«. جازاســى ئۆلۈمــدۇر

سىلهرگه پهرز قىلىندى، ھۆر ئادەم ئۈچۈن ھۆر ئادەمـدىن، قـۇل ئۈچـۈن قۇلـدىن،     
  ).ـ ئایهت 178بهقهرە سۈرىسى(» .ئایال ئۈچۈن ئایالدىن قىساس ئېلىنىدۇ

ۈرۈلگۈچىنىــــڭ تهۋەلىــــرى قاتىلــــدىن ئىنتىقــــام ئېلىشــــنى ئهگهر ئۆلت
ــدۇ     ــالالھ بېرى ــى ئ ــدۇر، ئهجرىن ــڭ ئىختىیارى ــۇ ئۇالرنى ــه بۇم ــل «. كهچۈرس قاتى

یهنـى  (قېرىندىشـى تهرىپىـدىن بىـر نهرسـه كهچـۈرۈم قىلىنسـا      ) دىنىي(ئۈچۈن 
ئېلىشـقا رازى بولـۇپ، قىسـاس     دىـیهت ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ئىگىسـى قاتىلـدىن   

چىـــرایلىقچه تهلهپ ) دىیهتنــى (هچســه، ئــۇ، جىنایهتچىــدىن   ئېلىشــتىن ۋاز ك 
بهقهرە (» .یاخشـــىلىقچه بېرىشـــى الزىـــم) دىیهتنـــىجىنـــایهتچىمۇ (قىلىشـــى 

  ).ـ ئایهت 178سۈرىسى 
قهسـتهن ئـادەم ئۆلتـۈرگهن قاتىلنىـڭ ئـاخىرەتتىكى جازاسـى       : سوئال. 104
  نېمه؟

ئوتىـــدا  قهســتهن ئــادەم ئۆلتــۈرگهن قاتىلنىــڭ ئــاخىرەتته دوزاخ     : جــاۋاب 
گۇناھىدىن قالسـا نـاھهق ئـادەم     تېنىشنىڭئىسالم دىنىدا ئالالھقا . كۆیۈشتۇر

ــاھى ئېغىــردۇر  ــان كهرىمــدە. ئۆلتۈرۈشــنىڭ گۇن ــادەم  «: قۇرئ ــاھهق ئ كىمكــى ن
ــادەمنى     ــر ئـ ــان بىـ ــق قىلمىغـ ــدە بۇزغۇنچىلىـ ــاكى یهر یۈزىـ ــۈرمىگهن یـ ئۆلتـ

مائىـدە  . (دەیـدۇ » ۇئۆلتۈرىدىكهن، ئـۇ پۈتـۈن ئىنسـانالرنى ئۆلتۈرگهنـدەك بولىـد     
  ).ئایهت - 32سۈرىسى 

ــائىله كىشــىلىرىگه    ــدە بىــر ئ ــۈن ئىنســانالر ئالالھنىــڭ نهزىرى چــۈنكى پۈت
ــایهت ھهممىســىگه     ــا ئىشــلهنگهن جىن ــر جانغ ــۇپ، ئۇنىڭــدىن بى ئوخشــاش بول

  . ئوخشاشتۇر ئىشلهنگهنگه
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ــۇ      ــى تېخىمــ ــایهت دەرىجىســ ــا، جىنــ ــۇلمان بولســ ــۈچى مۇســ ئۆلتۈرۈلگــ
كىمكى بىـر مـۆمىننى قهسـتهن    «: ھ تائاال قۇرئان كهرىمدەئالال. ئېغىرلىشىدۇ

ئۆلتۈرىــدىكهن، ئۇنىــڭ جازاســى دوزاخ بولىــدۇ، ئــۇ دوزاختــا مهڭگــۈ قالىــدۇ،        
ــالالھ ئۇنىڭغــا قــاتتىق ئــازاب تهییارلىــدى  » ئالالھنىــڭ لهنىــتىگه ئۇچرایــدۇ، ئ

  ).ئایهت - 93نىسا سۈرىسى . (دەیدۇ
ھنىڭ نهزىرىدە پۈتۈن دۇنیانىـڭ یـوق   ئالال«: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم یهنه

. دەپ كۆرسـهتكهن » یهڭگىلرەكتـۇر بولۇشى بىر مۆمىن ئادەمنى ئۆلتۈرۈشـتىن  
  ). مۇسلىم رىۋایىتى(

  سهۋەنلىك بىلهن ئادەم ئۆلتۈرۈپ سالغاننىڭ جازاسى نېمه؟:  سوئال. 105
ســـــهۋەنلىك بىــــــلهن ئـــــادەم ئۆلتۈرگۈچىنىـــــڭ جازاســــــى    : جـــــاۋاب 

كىمكـى بېـرەر مـۆمىننى    «. تۆلهشـتۇر  دىـیهت ىرىغا ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ۋارىسـل 
سهۋەنلىك بىلهن ئۆلتۈرۈپ قویىدىكهن، ئۇ، بىر مۆمىن قـۇلنى ئـازات قىلىشـى    

نىسـا سۈرىسـى   (» .تۆلىشـى كېـرەك   دىـیهت ۋە ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ۋارىسـلىرىغا  
  ).ـ ئایهت 92

  مىقدارى قانچىلىك بولىدۇ؟ دىیهتنىڭ:  سوئال. 106
جازاسـى   سـالغانلىقنىڭ هۋەنلىك بىـلهن ئۆلتـۈرۈپ   بىـر ئـادەمنى سـ   : جاۋاب

ــدىغان    ــڭ تۆلهیــ ــىگه ئۆلتۈرگۈچىنىــ ــڭ ئائىلىســ ــۈن ئۆلتۈرۈلگۈچىنىــ ئۈچــ
ــڭ ــاقى      دىیهتنى ــردەك ئىتتىپ ــڭ بى ــالم ئۆلىمالىرىنى ــارلىق ئىس ــدارى ب مىق

چـــۈنكى . تــۆگه یــاكى ئۇنىـــڭ خهلــق پۇلىــدىكى قىممىتىــدۇر      100بىــلهن  
  . بهرگىنى بۇ ئىدى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ بهلگىلهپ

كاال یاكى مىڭ قوي یاكى مىڭ تىلـال ئـالتۇن یـاكى     200تۆگىنىڭ ئورنىغا 
 200ئاخىر بىر یـۈرۈش كىیىمـدىن    -ئون مىڭ دىرھهم كۈمۈش یاكى باشتىن 

  .ئىسالم ئۆلىمالىرى ئوتتۇرىسىدا ئىختىالپ بار جائىزلىقىدانى تۆلهشنىڭ 
  ى نېمه؟ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىشنىڭ جازاس: سوئال. 107

ــاۋاب ــدۇر : جـ ــان ئالالھنىـــڭ مۈلكىـ ــاننى  . جـ ــۇ جـ ــۆزى بهرگهن بـ ــالالھ ئـ ئـ
ئهھـۋال بۇنـداق ئىـكهن،    . ئالالھتىن باشـقا بىرىنىـڭ ئېلىشـى یوللـۇق ئهمهس    

ــدىردىمۇ،      ــان تهق ــاد قىلغ ــدا دەپ ئېتىق ــڭ یولى ــۆزىنى ئالالھنى ــراۋ گهرچه ئ بى
ــوغرا ئهمهس  ــۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىشــى ت ــداق قىلىــش ئال . ئ ــۈنكى مۇن ــڭ چ الھنى

جازاسـى   ئۆلتۈرىۋالغاننىـڭ ھاكىمىیىتىگه قارشى چىققانلىق بولـۇپ، ئـۆزىنى   
سىلهر ئـۆزۈڭالرنى ئۆلتـۈرمهڭالر، ئـالالھ    «: ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن. دوزاختۇر
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كىمكـى ھهددىـدىن ئېشــىپ ۋە   . ھهقىـقهتهن سـىلهرگه ناھـایىتى مېھرىبانــدۇر   
ئۇنى دوزاخقا كىرگـۈزىمىز، بـۇ    ئۆز نهپسىگه زۇلۇم قىلىپ شۇنداق قىلىدىكهن،

  ).ئایهتلهر - 30 – 29نىسا سۈرىسى (» .ئالالھقا ئاساندۇر
ــلىق    ــنىڭ ئېچىنىشـ ــۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىشـ ــاالم ئـ ــبهر ئهلهیھىسسـ پهیغهمـ

ــگهن     ــدۇرۇپ مۇنــداق دې ــر جازاســىدىن ئاگاھالن ــاقىۋىتى ۋە ئېغى كىمكــى «: ئ
ۆلتۈرۈۋالغــان شــۇ تىغلىـق نهرســه بىـلهن ئــۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالىــدىكهن، ئـۆزىنى ئ   

. تىغلىق نهرسىنى قورسىقىغا تىقىش بىلهن دوزاختـا مهڭگۈلـۈك ئازابلىنىـدۇ   
ــلهن   ــدىكهن، زەھهر ئىچىـــش بىـ ــۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالىـ كىمكـــى زەھهر ئىچىـــپ ئـ

كىمكـــى ئـــۆزىنى ئېگىـــزدىن تاشـــالپ    . دوزاختـــا مهڭگۈلـــۈك ئازابلىنىـــدۇ  
» .ك ئازابلىنىـدۇ ئۆلتۈرۈۋالىدىكهن، دوزاختـا ئـۆزىنى تاشـالش بىـلهن مهڭگۈلـۈ     

  ).مۇسلىم رىۋایىتى(
  ئوغرىلىقنىڭ جازاسى نېمه؟ : سوئال. 108

  :ئوغرىلىق قىلغۇچىنىڭ جازاسى بۇ دۇنیادا ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ: جاۋاب
ــۈن      ) 1( ــېلىش ئۈچـ ــاقالپ قـ ــاتىنى سـ ــۆز ھایـ ــاجلىقتىن ئـ ــراۋ موھتـ بىـ

باشقىســىنىڭ تـــامىقىنى یـــاكى مېۋىســـىنى ئـــوغرىالپ شـــۇ ئورۇنـــدا قـــارنى  
چـۈنكى بـۇ ئىنسـانىي    . ۇچىلىك یېگهن بولسـىمۇ ئۇنىڭغـا جـازا كهلمهیـدۇ    تویغ

  .ئېھتىیاج یۈزىسىدىن مهجبۇرىي ئىشلهنگهن جىنایهت
سـاپ  ) چـارەك تىلـال  (گـرام   1.0625ئوغرىالنغان نهرسىنىڭ قىممىتـى  ) 2(

. گرام كۈمۈشـنىڭ قىممىـتىگه یهتمىسـه، قـولى كېسـىلمهیدۇ      3ئالتۇن یاكى 
  .سسىسى تۆلىتىلىدۇئهمما ئۇنىڭ ئىككى ھه

سـاپ  ) چـارەك تىلـال  (گـرام   1.0625ئوغرىالنغان نهرسىنىڭ قىممىتـى  ) 3(
 ئوغرىلىغۇچىنىـڭ گرام كۈمۈشنىڭ قىممىتىدىن كۆپ بولسـا   3ئالتۇن یاكى 

ــىلىدۇ  ــولى كېس ــۇچى   «. ق ــڭ ۋە ئوغرىلىــق قىلغ ــۇچى ئهرنى ئوغرىلىــق قىلغ
ــالالھ تهرىپىـــدىن ئىبـــ  ــلىرىنى جـــازاالپ، ئـ رەت قىلىـــش ئایالنىـــڭ قىلمىشـ

) ئــۆز ئهمرىنــى ئىشــقا ئاشۇرۇشــتا(ئــالالھ . یۈزىســىدىن قــوللىرىنى كېســىڭالر
ئوغرىلىـق قىلىـپ   (كىمكـى،  . غالىبتۇر، ھېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇر   

تۈزەتسـه ئـالالھ   ) ئـۆزىنى (كىشىلهرگه زۇلۇم قىلغانـدىن كېـیىن تهۋبه قىلسـا،    
ــڭ  ــىنىئۇنى ــالالھ    تهۋبىس ــدۇ، ئ ــۇل قىلى ــ(قوب ــه ) ۇچىالرنىتهۋبه قىلغ ھهمىش

ــدۇر،   ــرەت قىلغۇچىـ ــدىلىرىگه(مهغپىـ ــدۇر ) بهنـ ــۇ مېھرىبانـ ــدە (» .بهكمـ مائىـ
  ).ـ ئایهت 39سۈرىسى 
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 تهۋبىســىئـالىملىرى مهھكىــمه ئالدىـدا ئوغرىنىــڭ    فىقھىشــۇناسئىسـالم  
ــلىقى   ــازادىن كهچـــۈرۈم قىلىنىشـــى یـــاكى قىلىنماسـ قوبـــۇل قىلىنىـــپ جـ

ــقان ــدە ئىختىالپالشـ ــكه. ھهققىـ ــۈك كۆرۈشـ ــۆز   كۈچلـ ــوغرى ئهگهر ئـ ــۆرە، ئـ كـ
گۇنـــاھىنى تونـــۇپ تهۋبه قىلســـا، مهھكىـــمه ئـــۇنى ئهپـــۇ قىلىـــش یـــاكى         

  . قىلماسلىقتا ئهركىندۇر
  ئوغرىلىقنىڭ ئاخىرەتتىكى جازاسى نېمه؟: سوئال. 109

. بــۇ دۇنیــادا جازاســىنى ئالمىغـان ئــوغرى ئــاخىرەتته چوقــۇم ئالىــدۇ : جـاۋاب 
دۇنیـادا جازاسـىنى چهكـكهن ئـوغرى      چۈنكى ئىككى جازا بىرلهشمهیدۇ، یهنى بـۇ 

ئــاخىرەتته جازاالنمایــدۇ، بــۇ دۇنیــادا جــازادىن قۇتۇلــۇپ قالغــانالر ئــاخىرەتته        
ــدۇ    ــۇپ قااللمایـ ــز قۇتۇلـ ــىدىن ھهرگىـ ــك مهھكىمىسـ ــڭ ئادالهتلىـ . ئالالھنىـ

  .ئوغرىنىڭ ئاخىرەتتىكى جازاسى چوقۇم دوزاخ بولىدۇ
  ان ئاقىۋەتلىرى بار؟بىراۋغا قارا چاپالشنىڭ قانداق یام: سوئال. 110

ــاۋاب ــۇزۇپ    : جـ ــك تۇرغـ ــۇالرنى تىرىـ ــارىالش ئـ ــىلهرنى قـ ــىز كىشـ گۇناھسـ
ئــاقىۋىتىنى تهســهۋۋۇر    قارىالنغۇچىالرغــا ئۆلتــۈرگهنگه ئوخشــاش بولــۇپ، بــۇ     

نـادامهتنى ئېلىـپ    –قىلىپ بولغۇسـىز روھـى ئـازابنى، چىدىغۇسـىز ھهسـرەت      
الغانـدىن كېلىـپ   قارام بىـر سـاختىپهز ئېیتقـان بىـر قېتىملىـق ی     . كېلىدۇ

ــڭ ۋە    ــېرى ئۇنىـــڭ ئالالھنىـ ــى كېڭهیگهنسـ ــڭ دائىرىسـ ــدىغان زىیاننىـ چىقىـ
ــىدۇ   ــىلهپ ئاشـ ــایىتى ھهسسـ ــدىكى جىنـ ــڭ نهزىرىـ ــا  -ئهر . خهلقنىـ ئایالالرغـ

تۆھمهت چـاپالپ، ئۇالرنىـڭ ئائىلىسـىنى بۇزغـان تـۆھمهتچى بـۇ قىلمىشـلىرى        
ئۇالرنىــڭ بىــلهن ئىنســانىیهتكه قانچىلىــك ئېغىــر زىیــان ســالغان بولســا،       

ــان . جىنــایىتى ۋە جازاســىمۇ شــۇنچىلىك ئېغىــر ۋە چــوڭ بولىــدۇ   ــالالھ قۇرئ ئ
ــگهن  ــداق دې ــدە مۇن ــان ئىشــالرنى    -ئهر «: كهرىم ــۇلمانالرغا قىلمىغ ــال مۇس ئای

ــاپالپ( ــدىغانالر  ) چ ــۇالرنى رەنجىتى ــۇ  (ئ ــان ش ــۆزلىرى چاپلىغ تــۆھمهتنى ۋە ) ئ
 - 58سۈرىســى  هھــزابئ(» .ئوپئوچــۇق گۇنــاھنى ئۈســتىگه ئارتىۋالغــان بولىــدۇ

  ).ئایهت
پهیغهمـــــبهر ئهلهیھىسســـــاالم مۇســـــۇلمانالرنى كىشـــــىلهرگه تـــــۆھمهت 

كىمكـى باشـقىالرغا ئهیىـب    «: چاپالشنىڭ یامان ئاقىۋىتىـدىن ئاگاھالنـدۇرۇپ  
قویۇش ئۈچۈن یوق ئىشنى بار دەپ ئۇنىڭغا تـۆھمهت چاپلىغـان بولسـا، شـۇنىڭ     

دەپ » زاخــتىن چىقارمایــدۇھهقىقىتىنــى ئېلىــپ كهلمىگــۈچه ئــالالھ ئــۇنى دو



 

74 

  الردىنى ئهھكامالردىن سوئال ۋە جاۋاب

یالغاندىن چاپلىغان تۆھمهتنىڭ ھهقىقىتىنـى قانـداقمۇ ئېلىـپ    . كۆرسهتكهن
  ! كهلگىلى بولسۇن

  یالغان گۇۋاھلىق دېگهن نېمه؟  : سوئال. 111
یالغــان گۇۋاھلىــق بىراۋغــا ئاساسســىز ھالــدا، یالغانــدىن تــۆھمهت  : جــاۋاب

. قارىالشـتۇر ېـدى، دەپ  قىلىپ، قىلمىغان ئىشـنى قىلـدى، دېمىـگهن گهپنـى د    
ــى    ــىلهرنىڭ قېنىنـ ــاھ كىشـ ــق بىگۇنـ ــان گۇۋاھلىـ ــقایالغـ  –، ھهق ئاققۇزۇشـ

ھوقۇقالرنىـــڭ زایه بولـــۇپ كېتىشـــىگه، گۇناھســـىزالرنىڭ قارىلىنىشـــىغا،     
گۇناھكارالرنىــڭ جازاســىز قېلىشــىغا ســهۋەب بولىــدىغان، ئالالھقــا ئهڭ یامــان  

ــایهتتۇ    ــىز ئهڭ یامــان جىن ــدىغان، كهچۈرۈلگۈس ــاال مۇنــداق   . ركۆرۈلى ئــالالھ ت
سىلهر بۇتالردىن ئىبارەت نىجىسـتىن قـېچىڭالر، یالغـان گۇۋاھلىـق     «: دېگهن

  ). ئایهت - 30ھهج سۈرىسى (» .بېرىشتىن قېچىڭالر
ــاقىۋەتلىرى  : ســوئال. 112 یالغــان گۇۋاھلىــق بېرىشــنىڭ قانــداق یامــان ئ

  بار؟
 -ال یالغــان گۇۋاھلىــق بېرىشــنىڭ ســهۋەبىدىن كىشــىلهرنىڭ مــ : جــاۋاب

ھوقــۇقلىرى  -ئــابرۇیى ۋە جېنىغــا زامىــن بولىــدىغان، ھهق     -مــۈلكى، یــۈز  
بۇنىــڭ . دەپسـهندە قىلىنىــدىغان ئېچىنىشـلىق ئــاقىۋەتلهر كېلىـپ چىقىــدۇ   

یامـان ئــاقىۋىتىنى بىلىــپ یهتـكهن مــۆمىن ئــادەم كـۆزى كــۆرمىگهن، قــۇلىقى    
ئـالالھ  . دۇئاڭلىمىغان، ئۆزى بىلمهیدىغان ئىشقا یالغاندىن گۇۋاھلىـق بهرمهیـ  

» ئـۇالر یالغـان گۇۋاھلىـق بهرمهیـدۇ    «: مۆمىنلهرنىڭ سۈپىتىنى بایان قىلىپ
  . دېگهن

ــۇ   ــى ئهبـ ــپه ھهزرىتـ ــى خهلىـ ــدىنبىرىنچـ ــدۇكى،   بهكرىـ ــۋایهت قىلىنىـ رىـ
ــى      ــپ بهرمهكچ ــان قىلى ــاھالرنى بای ــوڭ گۇن ــاالم ئهڭ چ ــبهر ئهلهیھىسس پهیغهم

» ئېیتىـپ بېرەیمـۇ؟  سـىلهرگه ئهڭ چـوڭ گۇنـاھالرنى    «: بولۇپ، سـاھابىلهردىن 
ئهلـــۋەتته ئېیتىـــپ بېرىـــڭ ئـــى ئالالھنىـــڭ     «: ســـاھابىلهر. دەپ ســـورایدۇ
: دەیــــدۇ، بـــۇ ۋاقىتتــــا پهیغهمـــبهر ئهلهیھىسســــاالم ئۇالرغــــا  » پهیغهمبىـــرى 

مهخلۇقاتنى ئالالھقـا شـېرىك قىلىـۋېلىش،    : بىلىڭالركى، ئهڭ چوڭ گۇناھالر«
ــا  ــىتىش  –ئاتـ ــانىنى قاقشـ ــ » ئـ ــپ ئولتۇرغـ ــپ، یۆلىنىـ ــدىن دەۋېتىـ ان یېرىـ

ــلهن    ــددىیلىك بىـ ــۇرۇپ جىـ ــپ ئولتـ ــان  «تۈزلىنىـ ــالر، یالغـ ــقهت قىلىڭـ دىقـ
بۇخـارى  . (دەپ ئۈچ قېـتىم تهكرارالیـدۇ  » گۇۋاھلىق بېرىش ئهڭ چوڭ گۇناھتۇر

  )ۋە مۇسلىم رىۋایىتى
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  غهیۋەت دېگهن نېمه؟: سوئال. 113
ــتۇرۇش، ئۇنىڭـــدىن  : جـــاۋاب ــۋەتنى تونۇشـ ــاالم غهیـ ــبهر ئهلهیھىسسـ پهیغهمـ

: ۋە ئۇنىڭ یامانلىقىنى بایان قىلىش ئۈچۈن بىـر كـۈنى سـاھابىلهردىن   توسۇش 
ــېمه بىلهمســىلهر؟ « ــگهن ن ــۋەت دې ــورایدۇ» غهی ــالالھ ۋە «: ســاھابىلهر. دەپ س ئ

شـۇ ۋاقىتتـا پهیغهمـبهر    . دېیىشـىدۇ » ئۇنىڭ پهیغهمبىـرى یاخشـىراق بىلىـدۇ   
ــا  ــاالم ئۇالرغ ــد   «: ئهلهیھىسس ــان كۆرى ــدە یام ــراۋ ھهققى ــگهن بى ــۋەت دې ىغان غهی

بىــراۋ «ســاھابىلهردىن بىـرى ئورنىــدىن تـۇرۇپ،   . دەیـدۇ » سـۆزلهرنى قىلىشــتۇر 
ــت بولســــىچۇ؟  ــانلىرىم راســ ــدە ئېیتقــ ــورایدۇ» ھهققىــ ــبهر . دەپ ســ پهیغهمــ

ئۇنىڭ ھهققىـدە ئېیتقانلىرىـڭ راسـت    «: ئهلهیھىسساالم ئۇنىڭغا جاۋاب بېرىپ
ــ       ــڭ ھهققىـ ــهن، نـــاۋادا ئۇنىـ ــۋىتىنى قىلغـــان بولىسـ ــا، ئۇنىـــڭ غهیـ دە بولسـ

ئىمـام  . (دەیـدۇ » ئېیتقانلىرىڭ یالغان بولسا، ئۇنىڭغا قارا چاپلىغـان بولىسـهن  
  ).مۇسلىم رىۋایىتى

 ھۇجـۇرات . (دېـگهن » بىرىڭالرنىڭ غهیۋىتىنى قىلماڭالر -بىر «ئالالھ تائاال 
  ). ئایهت -12سۈرىسى 

شــهكلى، قىیــاپىتى، نهســهبى، مىللىتــى، ئهخالقــى،      –بىراۋنىــڭ چىــراي  
ى ۋە ئۇنىـڭ ئـۆزىگه مۇناسـىۋەتلىك بولغـان ھهر قانـداق نهرسـه       تۇرۇشـ  –یۈرۈش 

  .ھهققىدە ئېیتىلغان یامان سۆزلهر غهیۋەت قاتارىغا كىرىدۇ
  غهیۋەتخورلۇقنىڭ یامان ئاقىۋەتلىرى قایسىالر؟: سوئال. 114

سۆز ئېغىردىن چىقماستا ئادەم ئـۇنى باشـقۇرغان بىـلهن، ئېغىـزدىن     : جاۋاب
ــادەمنى  ــكهن ســۆز ئ ــۋەت، شــىكایهتمۇ  . باشــقۇرىدۇ چىقىــپ كهت جۈملىــدىن غهی

ئېغىز یاكى یېزىق ئارقىلىق تارایـدىغان بۇزغۇنچىلىـق خاراكتېرىـدىكى سـۆز     
پاسات بولـۇپ، ئـۇ ئىنسـانىیهت دۇنیاسـىنى بۇلغـاپ،       –چۆچهك، ئىغۋا، پىتنه  –

مهنىـــۋى  —مهنىــۋىیهتنى زەھهرلهیـــدىغان ئالۋاســتى ماھىیهتلىـــك كېســهل    
  .راكتۇر

بىرىڭالرنىـڭ غهیـۋىتىنى قىلمـاڭالر،     -بىـر  «:  قۇرئان كهرىمـدە ئالالھ تائاال
سىلهرنىڭ بىرىڭالر ئۆلگهن قېرىندىشىنىڭ گۆشىنى یېیىشـنى یاقتۇرامـدۇ؟   

دەپ تهۋسـىیه  » ئۇنداقتا ئـالالھتىن قورقـۇڭالر  . ئۇنى ئهلۋەتته یامان كۆرىسىلهر
  .قىلغان

ــى بىراۋ   ــنىڭ گۇناھىنىـــڭ ئېغىرلىقـ ــۋەت قىلىشـ ــایهتته غهیـ ــۇ ئـ ــڭ بـ نىـ
ئهھـۋال بۇنـداق ئىـكهن، ئىنسـان پایدىسـىز      . گۆشىنى یېگهنگه ئوخشـىتىلغان 
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ــۋەت   –گهپ  ــهن غهیـ ــۆزدىن، خۇسۇسـ ــۆز   –سـ ــى، سـ ــىكایهتتىن ساقلىنىشـ شـ
قىلىشــتا ســهمىمىي، ئېھتىیاتچــان بولــۇپ، ئېغىزىــدىن چىقىۋاتقــان ھهر بىــر  
 سۆزنىڭ ئهدەپلىـك، ئىلمىـي یوسـۇندا بولۇشـىغا ئېتىبـار بېرىشـى، قىلسـىمۇ،       

  » .قىلمىسىمۇ بولىدىغان ئارتۇق سۆزلهرنى قىلماسلىقى الزىم
كىمكـى بىراۋنىــڭ ئهیىبىنـى ئاچىــدىكهن، ئـالالھ ئۇنىــڭ    «: بىـر ھهدىســته 

ئــالالھ ئهیىبىنــى ئاچقــان ئــادەمنى ئــۇ ئادەمنىــڭ ئۆیىــدىال . ئهیىبىنـى ئاچىــدۇ 
  .دەپ كهلگهن» رەسۋا قىلىدۇ

  خىیانهت دېگهن نېمه؟: سوئال. 115
ــاۋاب ــ: جــ ــاكى   –انهت خىیــ ــتىش یــ ــېتىلىپ كېــ ــىزلىك، ســ ساداقهتســ

ــىزلىقتۇر  ــدىكى نومۇسسـ ــېتىۋېتىش خاراكتېرىـ ــانهت  . سـ ــاۋام خهلـــق خىیـ ئـ
ــاددىي     ــگهن ئ ــان نهرســىنى ساقلىماســلىق دې قىلىــش دېگهننــى ئامــانهت قویغ

ــىنىدۇ  ــدىال چۈش ــى   . مهنى ــڭ مهنىس ــانهت قىلىــش دېگهننى ــته، خىی ئهمهلىیهت
ــۇردۇر ــان تهبىئى . چوڭق ــانهت ئىنس ــرى  خىی ــڭ بى ــار ئىللهتلهرنى ــدىكى ناچ . تى

ــچه     ــۈن كوللېكتىــپ ۋە دۆلهتكى ــپ، پۈت ــلهردىن ھالقى ــى شهخس ــڭ زىیىن بۇنى
خائىنلىق كېسـىلى قایسـى مىللهتـته داۋام قىلسـا شـۇ مىلـلهت، شـۇ        . بولىدۇ

شـۇڭا ئـالالھ قۇرئـان كهرىمـدە خىیانهتچىلىـك قىلىشـتىن       . ئهل خاراب بولىدۇ
  .توسقان

  ىشنىڭ قانداق یامان ئاقىۋەتلىرى بار؟خىیانهت قىل: سوئال. 116
ــاۋاب ــل قىلمىــش  : ج ــل رەزى ــر خى ــۋىیىتى  . خىیانهتچىلىــك بى ــۇنى مهنى ئ

بۇلغانغان، روھى كور، نهپسانىیهتچىلىك ئىدىیىسـى كۈچلـۈك ئـادەملهر سـادىر     
ــدۇ ــانىي   . قىلى ــدە ئادەمىیلىــك ۋە ئىنس ــكهن ئهل ــامراپ كهت خىیانهتچىلىــك ی
ــدۇ  -مېھــرى  ــۆلگهن بولى ــۇھهببهت ئ ــىلهرگه  . م ــاددىي نهرس ــك م خىیانهتچىلى

ــگه    ــۋى نهرســىلهرگه خىیــانهت قىلىــش دەپ ئىككى خىیــانهت قىلىــش ۋە مهنى
بۇنىــڭ ئىچىــدە مهنىــۋى نهرســىگه خىیــانهت قىلىشــنىڭ ئــاقىۋىتى . بۆلۈنىـدۇ 

  .مۆلچهرلىگۈسىز دەرىجىدە ئېغىر بولىدۇ
خىیــانهت بهكمــۇ ئېغىــر جىنــایهت بولــۇپ، ســاتقۇنلۇق ۋە مۇناپىقلىققــا       

قانـــداقال بىـــر  . ئوخشـــاش رەزىللىكلهرنىـــڭ بـــاش رولچىســـى خىیـــانهتتۇر    
بىــرىگه خىیــانهت قىلىــدىكهن، بــۇ جهمئىــیهت  -جهمئىیهتــته ئىنســانالر بىــر 

ئىشــــهنچ یوقالغــــان یهردە . كىشــــىلىرى ئوتتۇرىســــىدا ئىشــــهنچ یوقىلىــــدۇ
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بىــرىگه گۇمــان بىــلهن قارایــدۇ،     -ئــادەملهر بىــر  . خاتىرجهملىــك بولمایــدۇ 
  .چۈشهك زىددىیهتلهر تۈگىمهیدۇ –ئۇششاق 

ــگهن   ــداق دې ــان كهرىمــدە مۇن ــاال قۇرئ ــالالھ تائ ــى مــۆمىنلهر«: ئ ــا، ! ئ ئالالھق
پهیغهمـــبهرگه، ســـىلهرگه قویۇلغـــان ئامـــانهتلهرگه بىلىـــپ تـــۇرۇپ خىیـــانهت  

  ).ئایهت - 37ئهنفال سۈرىسى (» .قىلماڭالر
ــىدىن   ــاتالملىق مهنىسـ ــۈچ قـ ــداق ئـ ــایهت خىیانهتچىلىكنىـــڭ مۇنـ ــۇ ئـ  بـ

  :بېشارەت بهرگهن
خىیانهتنىڭ بىرىنچى قاتالمدىكى مهنىسى ئالالھقا خىیـانهت قىلىـش،   ) 1(

یهنى ئالالھنىـڭ بهنـدىنىڭ پۈتـۈن قىلمىشـلىرىنى كـۆرۈپ تۇرىـدىغانلىقىنى       
چـۈنكى  . بۇ بارلىق خىیانهت تۈرلىرىنىـڭ ئهڭ یامىنىـدۇر  . ئهستىن چىقىرىش

ىنـا ھهۋەسـلىرىگه تولغـان    قهلبىدە خۇداسـى بولمىغـان ئادەمنىـڭ پهس ۋە چاك   
مۇنــداق ئــادەملهردىن تهســهۋۋۇر قىلىــپ ! نهپســىدىن باشــقا نېمىســى بولســۇن

جهمئىیهتـــته یـــۈز بېرىۋاتقـــان . بولغۇســـىز یامـــانلىقالرنى كۈتۈشـــكه بولىـــدۇ
ــایهتلهر    ــارلىق جىنـ ــاتقۇنلۇق، چېرىكلىـــك قاتـ ــق، سـ ــاتىللىق، بۇالڭچىلىـ قـ

  .شۇنداق ئادەملهر تهرىپىدىن سادىر بولماقتا
خىیانهتنىڭ ئىككىنچى قاتالمـدىكى مهنىسـى پهیغهمـبهرگه خىیـانهت     ) 2(

ــۇھهممهد ئهلهیھىسســاالم ۋە باشــقا جىمــى     ــا، ئىیســا ۋە م ــۇپ، مۇس قىلىــش بول
پهیغهمـبهرلهر ئىنســانالرنىڭ قهلبىــدە ســۆیگۈ بىــلهن ئهســلىنىدىغان، یاخشــى  

 شــۇڭا ئۇالرنىــڭ. ئىشــالرنىڭ باشالمچىســى بولغــان، ئۈلگىلىــك كىشــىلهردۇر 
گۈزەل ئهخالقىغا زىـت كېلىـدىغان قىلىقالرنـى قىلغـۇچىالر ئۇالرغـا خىیـانهت       

  .قىلغان بولىدۇ
ــىلهرنىڭ بىــر     ) 3( ــدىكى مهنىســى كىش ــڭ ئــۈچىنچى قاتالم  -خىیانهتنى

ــانهت قىلىشــىدۇر  ــانىتىگه خىی ــانهت كىشــىلهر  . بىرىنىــڭ ئام ــۇ خىــل خىی ب
ــ      ئــادەتته . شئوتتۇرىســىدىكى ئــاالقىلهردە كــۆپ كۆرۈلىــدىغان رەزىــل قىلمى

بىـر ئادەمنىـڭ یهنه   . بىـرىگه ئېھتىیـاجى چۈشـۈپ تۇرىـدۇ     -كىشىلهرنىڭ بىر 
بـۇ ئامـانهت بىـر ئېغىـز سـۆز بولۇشـىمۇ       . بىر ئادەمگه قویغان ئامـانىتى بولىـدۇ  

. یاكى ئىقتىسادقا ۋەكىللىـك قىلىـدىغان مـاددىي نهرسـه بولۇشـىمۇ مـۇمكىن      
مۇنـداق  . ئۈمىـد قىلىـدۇ  ھهركىـم ئـۆز ئامانىتىنىـڭ دەل ۋاقتىـدا تېگىشـىنى      

ــتۇر    ــل ئىش ــۇ رەزى ــانهت قىلىــش تولىم ــانهتكه خىی ــر ئام ــبهر  . بى ــۇڭا پهیغهم ش
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ــاالم ــىدە    «: ئهلهیھىسس ــش، ۋەدىس ــانهت قىلى ــانهتكه خىی ــتىش، ئام ــان ئېی یالغ
  .دەپ كۆرسهتكهن» تۇرماسلىق مۇناپىقلىقنىڭ ئۈچ ئاالمىتىدۇر

قىلغــۇچىالرنى زامــانىمىزدا خــائىن ســۆزى ۋەتهن ۋە مىللهتــكه ئاســىیلىق  
ئـــۆز ئىچىـــگه ئالغاننىـــڭ ســـىرتىدا، مۇنـــاپىقالرنى، چېقىمچىالرنـــى، ئـــۆز       
ــكه    ــالچىالرنى، ســاتقۇنالرنى ۋە ھهقىقهت مىللىتىنىــڭ زىیىنىغــا چاپىــدىغان غ

  .ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ یۇمغۇچىالرنىمۇكۆز 
  زۇلۇم قىلىش دېگهن نېمه؟: سوئال. 117

ــۇم قىلىــش : جــاۋاب ــا  —زۇل ھهق ئىــش قىلىــش ھهقســىزلىق قىلىــش، ن
  .دېگهنلىكتۇر

  زۇلۇم قىلىشنىڭ قانداق یامان ئاقىۋەتلىرى بار؟: سوئال. 118
. مۇسۇلمان ئادەم باشقىالرغا زۇلـۇم قىلىـپ ھهقسـىزلىق قىلمایـدۇ    : جاۋاب

ئـالالھ تائـاال زۇلـۇم قىلىشـنى قـاتتىق یامـان       . ھهقسىزلىقنى قوبۇل قىلمایدۇ
ســىلهردىن كىمكــى زۇلــۇم «: هنشــۇڭا قۇرئــان كهرىمــدە مۇنــداق دېــگ. كۆرىــدۇ

 - 19سۈرىسـى   فۇرقـان (» .قىلىدىكهن، ئۇنىڭغـا بىـز ئـازابىمىزنى تېتىتىمىـز    
  ).ئایهت

زۇلۇم یهنى ھهقسـىزلىق ھهر تۈرلـۈك بولـۇپ، باشـقىالرغا ئهزىـیهت بېـرىش،       
ــقىمۇ   زىیانغـــا ئـــۇچرىتىش، یامـــانلىق قىلىـــش، ھهققىنـــى یهۋېلىـــش ۋە باشـ

پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالم بىـر    . ىگه ئالىـدۇ جىنایهتلهرنىڭ ھهممىنى ئۆز ئىچ
زۇلۇم قىلىشتىن ساقلىنىڭالر، چۈنكى زۇلۇم قىیـامهت كۈنىنىـڭ   «: ھهدىسته

  ).مۇسلىم رىۋایىتى. (دېگهن» زۇلمهتلىرىدىندۇر
ــى  «: یهنه بىــر ھهدىســته كىمكــى باشــقىالرنىڭ یېرىــدىن بىــر غېــرىچ یهرن

نىغــا یهتــته ھهسسىســى نــاھهق ئېلىۋالىــدىكهن، قىیــامهت كۈنىــدە ئۇنىــڭ بوی
  ).بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋایىتى. ( دەپ كۆرسهتكهن» ئېسىلىدۇ

  یالغانچىلىقنىڭ ئاقىۋىتى ۋە جازاسى نېمه؟: سوئال. 119
یالغان سۆزلهش ئهڭ یامـان قىلىـق، ناچـار ئهخـالق ۋە ئىمانغـا زىـت       : جاۋاب

ــاھتۇر ــدىغان چــــوڭ گۇنــ ــۆزىدە . كېلىــ ــدامچىلىق، ســ ــاختىپهزلىك، ئالــ ســ
ىق، ئامـانهتكه خىیـانهت قىلىـش، ۋەدىـگه خىالپلىـق قىلىـش، یالغـان        تۇرماسل

گۇۋاھلىــق بېــرىش، یالغــان قهســهم قىلىــش، گۇناھســىز كىشــىلهرگه قــارا       
ــاپالش، چېقىمچىلىــق، ســاتقۇنلۇق، گۇمــانخورلۇق، تــارازا      ئۆلچهمــدە كهم  -چ

بېرىش قاتارلىق پۈتۈن یامانلىقالرنىڭ ۋە ئېغىر گۇناھالرنىـڭ بـاش رولچىسـى    
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بــۇ ئىشــالرنىڭ ھهممىســى یالغانچىلىقنىــڭ جۈملىســىدىن  . لغــانچىلىقتۇریا
پهیغهمـــــبهر . سانالســــىمۇ، یالغانچىلىقنىـــــڭ گۇنـــــاھى بـــــۇالردىن چـــــوڭ 

! ھهمىشـه راسـتچىل بولـۇڭالر   «: ئهلهیھىسساالم بىر ھهدىسـته مۇنـداق دېـگهن   
. چۈنكى راستچىللىق یاخشـىلىققا باشـالیدۇ، یاخشـىلىق جهنـنهتكه باشـالیدۇ     

ھهمىشـــه راســـت گهپ قىلىۋەرســـه، راســـتچىل بولۇشـــنى مهقســـهت كىمكـــى 
ــۇپ     ــدە بول ــدا راســتچىل بهن ــۇ كىشــى ئالالھنىــڭ ئالدى ــاخىرى ئ قىلىۋەرســه، ئ

ــاقلىنىڭالر    ــانچىلىقتىن س ــر یالغ ــداق بى ــىلهر ھهرقان ــدۇ؛ س ــۈنكى ! یېزىلى چ
یالغانچىلىق كىشىنى ئاسىیلىققا ئېلىپ بارىدۇ، ئاسىیلىق دوزاخقـا ئېلىـپ   

ــدۇ ــانچىلىقنى مهقســهت   كىم. بارى ــانچىلىق قىلســا ۋە یالغ كــى ھهمىشــه یالغ
» .قىلىۋەرســه، ئــاخىرى ئــۇ ئالالھنىــڭ ئالدىــدا یالغــانچى بولــۇپ یېزىلىــدۇ      

  ).بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋایىتى(
  یالغان ئېیتىشنىڭ یهنه قانداق زىیىنى بار؟: سوئال. 120

انچىلىق یالغـ . مهنبىئىـدۇر یالغـانچىلىق پۈتـۈن رەزىللىكلهرنىـڭ    : جاۋاب
تۈپهیلىـدىن ئىتتىپـاقلىق بۇزۇلـۇپ، جهمئىـیهت تهرتىپـى قاالیمىقانلىشـىپ،       
ــىلهر،     ــددىیهتلهر، ھادىس ــان زى ــیىن بولغ ئىنســانالر ئارىســىدا ھهل قىلىــش قى

ــاداۋەتلهر ۋە دەپ تۈگهتكۈســىز كۆڭۈلســىزلىكلهر كېلىــپ چىقىــدۇ  . زىیــانالر، ئ
ــىدۇ    ــڭ نهزىرىــدىن چۈش ــادەم خهلقنى ــانچى ئ ــڭ ســ . یالغ ۆزىگه ھــېچكىم ئۇنى

. یالغــانچىلىق ســهۋەبىدىن ئىشــالر ئوڭۇشــلۇق بولمایــدۇ. ئىشــهنمهس بولىــدۇ
ئـالالھ ئىسـراپخورنى، یالغـانچى ئـادەمنى تـوغرا یولغـا       «: شۇڭا قۇرئـان كهرىمـدە  

ئالالھ تىلنى سۆز قىلىشـقا یاراتقـان، بىـراق    . دەپ كۆرسىتىلگهن» باشلىمایدۇ
ئىنسـان تىلىنـى   . سـۆزلهۋېرىدۇ  نېمه دېسـه . قىزىل تىلنىڭ ئۇستىخىنى یوق

  . كونترول قىلمىغاندا ئۆزىگه زىیانلىق ئىشالرغا سهۋەب بولىدۇ
  ھهقىقىي مۇسۇلمان ئادەم یالغان سۆزلهمدۇ؟: سوئال. 121

پهیغهمـبهر  . ھهقىقىي مۇسۇلمان ئادەم ھهرگىـز یالغـان سـۆزلىمهیدۇ   : جاۋاب
ــۈنى   ــر ك ــۇلمان ئادەمنىــڭ ئوغرىل «ئهلهیھىسســاالمدىن بى ىــق قىلىشــى  مۇس

ــۇ؟ ــورالغىنىدا، » مۇمكىنمــ ــۇمكىن«دەپ ســ ــاۋاب بهرگهن» ھهئه، مــ . دەپ جــ
ھهئه، « دەپ سـورالغىنىدا،  » مۇسۇلمان ئادەمنىڭ زىنـا قىلىشـى مۇمكىنمـۇ؟   «

مۇسۇلمان ئادەمنىڭ یالغـان ئېیتىشـى   «ئۇ یهنه . دەپ جاۋاب بهرگهن» مۇمكىن
ــۇ؟ ــورالغىنىدا، » مۇمكىنمــ ــۇمكىن ئهمهس«دەپ ســ ــاق، مــ ــاۋاب دە» یــ پ جــ

  ).رىۋایىتى ئهساكىرلهر، ئىبنى جهرىرئىبنى (» .بهرگهن
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  قانداق شارائىت ئاستىدا یالغان سۆزلهشكه بولىدۇ؟: سوئال. 122
ــوغرا ئهمهس، پهقهت قىســمهن ئهھۋالــدا  : جــاۋاب یالغــان ســۆزلهش قهتئىــي ت

بــۇ خىــل یالغــان ســۆزلهش پهقهت زىــددىیهتنى . یالغــان گهپ قىلىشــقا بولىــدۇ
خوتۇنالرنىـڭ ئارىسـىنى ئهپلهشـتۈرۈپ قویـۇش، ئاداۋەتلىـك       -ئهر  ھهل قىلىش،

كىشىلهرنى یاراشتۇرۇپ قویۇش ئۈچـۈن رول ئوینایـدىغان یالغـان سـۆز بولۇشـى      
كىشـىلهرنى ئهپلهشـتۈرۈپ   «: پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالم بىـر ھهدىسـته    . شهرت

  .دەپ كۆرسهتكهن» قویۇشقا تىرىشقان ئادەم یالغانچى ئهمهس
ــان ئېیتىشــقا   شــۇنداقال، ج ــایمۇقتۇرۇش ئۈچــۈن یالغ ــلهردە دۈشــمهننى ق هڭ

  .بولىدۇ
  سۆزىدە تۇرماسلىق دېگهن قانداق ئىللهت؟: سوئال. 123

سـۆزىدە تۇرماسـلىق ۋەدىسـىگه خىالپلىـق قىلىـش دۇنیـادا ھهمـمه        : جاۋاب
ئادەم ئۆچ كۆرىدىغان یالغانچىلىق بولۇپ، بـۇ ئىلـلهت كىمـدە بولسـا شـۇ ئـادەم       

ه یارىمایـدىغان، ئىشـهنگىلى بولمایـدىغان، یارامسـىز ئـادەم      یاخشىلىق كۈتۈشك
ــابلىنىدۇ ــۇن زىیـــانالرنى     . ھېسـ ــۆزىگه ۋە باشـــقىالرغا نۇرغـ ــداق ئـــادەم ئـ بۇنـ

ۋەدىگه ۋاپـا قىلماسـلىق، لهۋزى قىلغـان ئىشـقا ئىـگه بولماسـلىق       . كهلتۈرىدۇ
ئىماننىڭ ئاجىزلىقىدىن دېـرەك بېرىـدىغان مۇنـاپىقلىق خـاراكتېرىگه ئىـگه      

ــانچىلىقتۇریال ــڭ ئــاالمهتلىرىنى    . غ ــبهر ئهلهیھىسســاالم مۇناپىقلىقنى پهیغهم
یالغـان سـۆزلهش،   : مۇناپىقلىقنىڭ بهلگىسى ئـۈچ بولـۇپ، ئـۇالر   «: بایان قىلىپ

مانـا  . دەپ كۆرسـهتكهن » ۋەدىگه خىالپلىق قىلىش، ئامانهتكه خىیانهت قىلىـش 
  .بۇ ئۈچ ئىش ئىشهنچنى یوقىتىشنىڭ ئامىلىدۇر

  سۆزىدە تۇرماسلىقنىڭ قانداق یامان ئاقىۋەتلىرى بار؟: سوئال. 124
ئىنســان كېلىشــىم تۈزســه كېلىشــىمىگه رىئــایه قىلىشــى، بېــرەر : جــاۋاب

ۋەدىــگه ۋاپــا قىلىــش . ئىشــقا ۋەدە قىلغــان بولســا ئۇنىڭغــا ۋاپــا قىلىشــى الزىــم
ئىنسانىي گۈزەل ئهخالق بولسا، ۋەدىسىگه خىالپلىـق قىلىـش بهكمـۇ قـاتتىق     

شۇنىڭ ئۈچـۈن قۇرئـان كهرىمـدە سـاختىلىقتىن ئاگاھالنـدۇرۇپ،      . رەزىللىكتۇر
ــانلىقى ئهجهبلىنهرلىـــك    ــدىغان ئایهتلهرنىـــڭ كـــۆپ بولغـ ــا ئۈندەیـ ۋاپادارلىققـ

ــرا كهرىمنىـــڭقۇرئـــان . ئهمهس ــا قىلىڭـــالر «: سۈرىســـىدە ئىسـ ــدىگه ۋاپـ ئهھـ
» سـوراق قىلىنىسـىلهر   –ئهھدە ئۈستىدە ئهلـۋەتته سـوئال   ) قىیامهت كۈنىدە(

  .هلگهندەپ ك
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قانـداق قىلغانــدا ۋەدىسـىگه ۋاپـا قىلىــدىغان ئـادەم بــولغىلى     : سـوئال . 125
  بولىدۇ؟

ئۈمىــدلىرى ھهرخىـل، قىلىــدىغان ئىشــلىرى   -ئىنســاننىڭ ئـارزۇ  : جـاۋاب 
كـۆپ بولغـانلىقى سـهۋەبلىك بهزى ئىشـالر ئىنسـاننىڭ ئېسـىدىن كۆتۈرۈلــۈپ       

ــگه ۋا  . كېتىــدۇ ــا قىلىــش شــۇنىڭ ئۈچــۈن ســهگهك مېڭىنىــڭ بولۇشــى ۋەدى پ
ــادەم ۋەدىســىگه  . ئۈچــۈن تولىمــۇ زۆرۈردۇر چــۈنكى ۋەدىســىنى ئۇنتــۇپ قالغــان ئ

ــداقمۇ ئهمهل قىاللىســۇن ــدىن  ! قان ئىنســان بهرگهن ۋەدىســىنى ئېســىگه ئالغان
ــك بهدەل      ــى، قانچىلى ــىگه كېلىش ــى، ئىرادىس ــا قىلىش ــىگه ۋاپ ــیىن ۋەدىس كې

ا كــۈچ ســهرپ تۆلهشــكه تــوغرا كهلســىمۇ بــۇ ئىشــنى ئهمهلــگه ئاشــۇرۇش یولىــد 
ــا قىلىــش یولىــدا ئوخشاشــمىغان  . قىلىشــى كېــرەك كىشــىلهر ۋەدىســىگه ۋاپ

چـۈنكى تۆلىنىـدىغان   . قىسمهتلهرنى بېشىدىن كهچۈرۈشى مـۇمكىن  –تهقدىر 
ئۆزىـدە سـهگهك مـېڭه بىـلهن ئۇلۇغـۋار قهلبنـى       . بهدەل ئېغىر بولۇشى مۇمكىن

  .مۇجهسسهملهشتۈرگهن ئادەم چوقۇم ۋەدىسىگه ۋاپا قىلىدۇ
  ئۆچلۈك، ئاداۋەت ساقالشنىڭ قانداق یامان ئاقىۋىتى بار؟: سوئال. 126

ــاۋاب ــادەم    : ج ــۇپ، ھهقىقىــي مۇســۇلمان ئ ــن بول ــار ئهخالقالردى ــۈك ناچ ئۆچل
بىـرەر كىشـىنىڭ پایـدىغا    . ئاداۋەت ساقلىمایدۇ –كۆڭلىدە بىراۋغا قارشى ئۆچ 

ــۆیۈنىدۇ   ــا س ــدە ئۇنىڭغ ــكهنلىكىنى كۆرگىنى ــ  . ئېرىش ــىگه زىی ــرەر كىش ان بې
ــدۇ  ــدە قایغۇرى ــى كۆرگىنى ــادەم   . یهتكهنلىكىن ــۇلمان ئ ــي مۇس ــۈنكى ھهقىقى چ

ئىنسـانالرنىڭ ھهممىسـى   . پۈتۈن ئىنسانىیهتكه یاخشىلىق ۋە بهخت تىلهیـدۇ 
ســائادەتتىن ئورتــاق  –شــۇنداق بولىــدىغان بولســا پۈتــۈن دۇنیــا خهلقــى بهخــت 

  . ر ئىدىمۇھهببهت ئورتاقالشقان بوال –ھۇزۇر ئالغان ۋە ئۆزئارا سۆیگۈ 
دۇنیـادا نۇرغۇنلىغـان پهس ئهخالقـالر ۋە ناچـار قىلىقـالر بـار بولـۇپ، دىقـقهت         

ــادەم ئۇنىـــڭ  ــان ئـ ــدۇ مهنبىئىنـــىقىلغـ ــى . بىلهلهیـ ئۇالرنىـــڭ ئىپادىلىنىشـ
ئـۇ بولسـىمۇ ئۆچلـۈك ۋە ئـاداۋەت     . ئوخشاش بولمىسىمۇ سهۋەبى پهقهتـال بىـردۇر  

ــارەت ــىلهن. ساقالشـــتىن ئىبـ ــۆھمهت : مهسـ ــقىالرغا تـ ــاتتىق باشـ ــاپالش قـ چـ
 –ئۆچلۈكتىن كېلىپ چىقىدىغان بىر جىنایهت بولـۇپ، ھهقىقهتنـى ئاسـتىن    

ئۈســتۈن قىلىــۋېتىش، گۇناھســىز كىشــىلهرگه ئــازار بېرىشــتهك پاسســىپ      
ــھ   ــدە ئهڭ قهبىـ ــانىیهتنىڭ لۇغىتىـ ــۇ پۈتـــۈن ئىنسـ ــا، ئـ تهســـىرى زور بولغاچقـ

. تۇرمۇســـۇلمانالرغا نىســـبهتهن ئهڭ ئېغىـــر گۇنـــاھ   . جىنـــایهت ســـانىلىدۇ 
بىــر مۇســۇلماننىڭ یهنه بىــر مۇســۇلمان بىــلهن  «: پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم



 

82 

  الردىنى ئهھكامالردىن سوئال ۋە جاۋاب

. دەپ كۆرســهتكهن» ئــۈچ كۈنــدىن ئــارتۇق تاشلىشــىپ كېتىشــى تــوغرا ئهمهس 
  ). بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋایىتى(

ــگهن     ــداق دېـ ــیىلهپ مۇنـ ــۆمىنلهرنى مهدھىـ ــي مـ ــاال ھهقىقىـ ــالالھ تائـ : ئـ
یېنىغــا  ) ئهنســارالر یهنــى (غــانالر  ئىمــانى كۈچلــۈك بول  مهدىــنىلىكلهردىن«

ــاجىرالرنى(ھىجـــرەت قىلىـــپ كهلگهنلهرنـــى  ــا ) مۇھـ ــدۇ، ئۇالرغـ ــت تۇتىـ دوسـ
بېرىلگهن نهرسىلهر ئۈچۈن ئىچـى تـارلىق قىلمایـدۇ، ئـۇالر موھتـاج تۇرۇقلـۇق       

دىن ئهال بىلىـدۇ، ئـۆز   ) مهنپهئهتى(ئۆزلىرىنىڭ ) مۇھاجىرالرنىڭ مهنپهئهتىنى(
ــا   ــىنىڭ بېخىللىقىـــدىن سـ . قالنغانالر مهقســـهتكه ئېرىشـــكۈچىلهردۇر نهپسـ

بىــزگه ۋە بىــزدىن ئىلگىــرى ! پهرۋەردىگــارىمىز‹: ئـۇالردىن كېــیىن كهلگهنــلهر 
ئىمــان ئېیتقــان قېرىنداشــلىرىمىزغا مهغپىــرەت قىلغىــن، دىللىرىمىــزدا      

ــدا قىلمىغىــن، پهرۋەردىگــارىمىز  ســهن ! مــۆمىنلهرگه قارشــى دۈشــمهنلىك پهی
 9سۈرىسـى   ھهشـر (» .دەیدۇ› مېھرىبانسهنسهن، ناھایىتى مهغپىرەت قىلغۇچى

  ).ئایهتلهر - 10 –
  كىشىلهرنىڭ ئهیىبىنى ئىزدەشنىڭ گۇناھى قانداق؟: سوئال. 127

كىشىلهرنىڭ ئهیىبىنى ئىزدەش، مهقسهتلىك ھالدا ئۇالرغـا ئهیىـب   : جاۋاب
. قویــۇش شــۇ ئادەمنىــڭ ۋۇجۇدىــدىكى رەزىللىــك ۋە پهســلىكنىڭ ئاالمىتىــدۇر 

بىرىڭالرنىـڭ   –بىـر  «: ال قۇرئـان كهرىمـدە مۇنـداق دەپ كۆرسـهتكهن    ئالالھ تائـا 
  ).ئایهت - 12سۈرىسى  ھۇجۇرات(» .ئهیىبىنى ئىزدەپ یۈرمهڭالر

ــایىتى زور    ــىلهرنىڭ مهخپىیهتلىكىنــى قوغداشــقا ناھ ئىســالم دىنــى كىش
كىمكـــى «: پهیغهمـــبهر ئهلهیھىسســـاالم مۇنــداق دېـــگهن . ئهھمىــیهت بهرگهن 
ىچىگه رۇخسهتسىز قارىسا، ئـۆي ئىگىسـى ئۇنىـڭ كـۆزىنى     بىراۋنىڭ ئۆیىنىڭ ئ

  ). بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋایىتى(» .قۇیۇۋەتسه بولىدۇ
ئهكســىچه، كىشـــىلهرنىڭ كهمچىلىكلىرىنـــى ۋە ئهیىبلىرىنـــى یېـــپىش  

كىمكـى بىراۋنىـڭ   «: پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالم  . گۈزەل ئهخالقتىن سانىلىدۇ
كۈنىــدە ئــالالھ ئۇنىــڭ ئهیىبىنــى   ئهیىبىنــى بىلىــپ تــۇرۇپ یاپســا، قىیــامهت 

  .دەپ كۆرسهتكهن» .یاپىدۇ
  كىشىلهرنىڭ مهخپىیهتلىكىنى قانداق ساقالش كېرەك؟: سوئال - 128

ــاۋاب ــدىكى   : جـــ ــىي ھایاتىـــ ــىلهرنىڭ خۇسۇســـ ــى كىشـــ ــالم دىنـــ ئىســـ
ــدۇ    ــنى مــــۇقهددەس بىلىــ ــى قوغداشــ ــۇڭا پهیغهمــــبهر  . مهخپىیهتلىكنــ شــ

ۇرۇن تهكشـــۈرۈپ یۈرۈشـــتىن ئهلهیھىسســـاالم باشـــقىالرنىڭ ئهیىبىنـــى یوشـــ
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ــگهن  ــداق دېـ ــۈرۈپ  «: توســـۇپ مۇنـ ــۇرۇن تهكشـ ــى یوشـ ــقىالرنىڭ ئهیىبىنـ باشـ
ــۈرمهڭالر  ــوچىالپ یـ ــۈرمهڭالر، كـ ــگه  » .یـ ــڭ ئىچىـ ــقىالرنىڭ ئۆیىنىـ یهنه باشـ

كىمكــى بىراۋنىــڭ «: رۇخسهتســىز قاراشــنى قــاتتىق ســۆكۈپ مۇنــداق دېــگهن
گىسـى ئۇنىـڭ   ئۆیىنىڭ ئىچىـگه ئىگىسـىنىڭ رۇخسىتىسـىز قارىسـا، ئـۆي ئى     

  ).ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋایىتى(» .كۆزىنى قۇیۇۋەتسىمۇ جازا كهلمهیدۇ
ــاتتىق    ــوغرىلىقچه تىڭشاشــتىن ق ــاراڭلىرىنى ئ كىشــىلهرنىڭ مهخپىــي پ

ــگهن  ــداق دېـ ــۇپ مۇنـ ــوغرىلىقچه  «: توسـ ــارىڭىنى ئـ ــقىالرنىڭ پـ ــى باشـ كىمكـ
ن تىڭشــایدىكهن، قىیـــامهت كـــۈنى ئۇنىـــڭ قۇلىقىغـــا ئېـــرىتىلگهن قوغۇشـــۇ 

  ).بۇخارى رىۋایىتى(» .تۆكۈلىدۇ
  مهسخىرە دېگهن نېمه؟: سوئال. 129

كىشـــىلهرنى زاڭلىـــق قىلىـــش، ئـــۇالرنى كۆڭـــۈل  —مهســـخىرە : جـــاۋاب
ئېچىش ۋە كۈلكه پهیدا قىلىش تېمىسىغا ئایالندۇرۇۋېلىش دېگهنلىـك بولـۇپ،   

ائـاال  ئـالالھ ت . ئالالھنىڭ ۋە ئىنسانالرنىڭ نهزىرىدە ئهڭ قهبىھ ئهدەپسـىزلىكتۇر 
: قۇرئـان كهرىمــدە كىشــىلهرنى مهســخىرە قىلىشــتىن توســۇپ مۇنــداق دېــگهن 

ــۆمىنلهر « ــى م ــوۋمنى   ! ئ ــر ق ــوۋم یهنه بى ــر ق ــر   (بى ــائه یهنه بى ــر جام ــى بى یهن
مهســخىرە قىلمىســۇن، مهســخىرە   ) جامــائهنى، بىــر ئــادەم یهنه بىــر ئــادەمنى    

ــوۋم  ــان قـ ــدە (قىلىنغـ ــڭ نهزىرىـ ــدىن  ) ئالالھنىـ ــۇچى قوۋمـ ــخىرە قىلغـ مهسـ
یاخشـــىراق بولۇشـــى مـــۇمكىن، ســـىلهرنىڭ ئـــاراڭالردىكى ئایـــالالرمۇ ئۆزئـــارا 

ئالالھنىـــڭ (مهســـخىرە قىلىشمىســـۇن، مهســـخىرە قىلىنغـــۇچى ئایـــالالر     
» .مهســخىرە قىلغــۇچى ئایــالالردىن یاخشــىراق بولۇشــى مــۇمكىن ) دەرگاھىــدا

  ).ئایهت - 11سۈرىسى  ھۇجۇرات(
ــوئال. 130 ــخىرە قىلىشـــنىڭ ئ: سـ ــىلهرنى مهسـ ــى كىشـ هڭ چـــوڭ زىیىنـ
  قایسى؟

ــۇپ،   : جــاۋاب ــادىتى بول كىشــىلهرنى مهســخىرە قىلىــش ئىمانســىزالرنىڭ ئ
كـــاپىرالر ھهقىـــقهتهن «: ئــالالھ تائـــاال كـــاپىرالرنى ســـۆكۈپ مۇنــداق دېـــگهن  

مــۆمىنلهرنى مهســخىرە قىلىــپ كـــۈلهتتى، مــۆمىنلهر ئۇالرنىــڭ ئالدىـــدىن      
 -30 - 29سۈرىسـى   ىینمـۇتهففىف (» .ئۆتكهندە، ئـۇالر ئۆزئـارا كـۆز قىسىشـاتتى    

  ).ئایهتلهر
كىشىلهرنى مهسـخىرە قىلىـش ئـۆز ئارىـدىكى دوسـتلۇقنى دۈشـمهنلىككه،       
ئىنــاقلىقنى بۆلۈنۈشــكه، بىرلىكنــى پارچىلىنىشــقا ئېلىــپ بارىــدىغان رەزىــل 
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كىشـىلهرنى مهسـخىرە قىلىـدىغانالر    . مهغرۇرلۇقتۇربولۇپ، نىقابالنغان  خۇلۇق
  . ۋىسى بولمىغانالردۇرئىسالمىي گۈزەل ئهخالقتىن نېسى

  ؟خۇلۇقكۆرەلمهسلىك قانداق : سوئال. 131
كۈچلـۈك بولغـان قهبىـھ روھىـي      ئـاداۋەتتىنمۇ  –كۆرەلمهسلىك ئۆچ : جاۋاب

ــكهنلىكىنىڭ ۋە   ــۇپ، قهلبنىـــڭ زەئىپلهشـ ــالهت بولـ ــىزلىقنىڭھـ  ئېتىقادسـ
ــال   . ئىپادىســىدۇر ــۆزى ئېرىشــىش ئۈچــۈن باشــقىالرنىڭ م  –كۆرەلمهســلىك ئ
ھـېكمهت قاتــارلىق دىنىـي ۋە دۇنیــاۋى    –مهنسـهپ، ئىلىــم   –ۇق مۈلـۈك، ھوقــ 

. نېمهتلىرىنىـــــڭ یوقىلىشـــــىنى ئـــــویالپ قىزىلكۆزلـــــۈك قىلىشـــــتۇر    
جهمئىیهتتىكى بهزى كىشـىلهر بـۇ دۇنیـادىن ئىبـارەت قىسـقىغىنا ھایـاتلىق       

ــۇ خىــل رەزىللىــك كېســىلىگه گىرىپتــار    –سهھنىســىدە بىلىــپ  بىلــمهي ب
ــدۇ ــۇپ قالىــ ــۇرادە . بولــ ــت بــ ــۇن دوســ ــا   –رلىرى، قۇلــ ــنىلىرى، ھهتتــ قوشــ

ــلىرىنىڭمۇ ــال  قېرىنداشـ ــا مـ ــۇق    -ئازغىنـ ــنه ھوقـ ــۈلكىگه، كىچىككىـ  –مـ
ــدۇ   ــلىك قىلى ــىپىگه كۆرەلمهس ــادلىقىدىن   . مهنس ــقىالرنىڭ ش ــداقالر باش مۇن

  .ئۆزگىلهرنىڭ راھىتىدىن زەخمهت چېكىدۇ. غهمكىن بولىدۇ، ئهلهم تارتىدۇ
ــته    ــر ھهدىسـ ــاالم بىـ ــبهر ئهلهیھىسسـ ــگهن پهیغهمـ ــداق دېـ ئۆزئـــارا «: مۇنـ

یـــۈز ! بىرىڭالرغـــا كۆرەلمهســـلىك قىلىشـــماڭالر –بىـــر ! دۈشمهنلهشـــمهڭالر
ــىله   ــمهڭالر، س ــارا    –ئۆرۈش ــى ئۆزئ ــالر، بهلك ــم قىلىشىشــنى تهرك ئهتمهڭ رەھى

» قېرىنداشــالردىن بولغــان ھالــدا ئالالھنىــڭ یاخشــى بهندىلىرىــدىن بولــۇڭالر 
  .دەپ كۆرسهتكهن

كۆرەلمهســـــلىكتىن «: م مۇنـــــداق دېـــــگهنپهیغهمـــــبهر ئهلهیھىسســـــاال
چــــۆپنى یېگهنــــدەك  –ســــاقلىنىڭالر، خــــۇددى ئــــوت ئوتــــۇن یــــاكى ئــــوت 

  ).ئهبۇ داۋۇد رىۋایىتى(» كۆرەلمهسلىك یاخشى ئهمهللهرنى یهپ كېتىدۇ
  گهپ توشۇش دېگهن نېمه؟ : سوئال. 132

ــاۋاب ــۇش : جــ ــدە   —گهپ توشــ ــى ھهققىــ ــر كىشــ ــقا بىــ بىراۋنىــــڭ باشــ
ىلهرنىڭ ئوتتۇرىســىدا زىــددىیهت پهیــدا قىلىــدىغان ۋە  ئاڭلىغــانلىرىنى، كىشــ

  .مۇناسىۋەتنى یامانالشتۇرىدىغان شهكىلدە شۇ كىشىگه یۆتكهش دېگهنلىكتۇر
  گهپ توشۇشنىڭ یامان ئاقىۋەتلىرى قایسىالر؟: سوئال. 133

سـهۋەبىدىن دوسـتالر بىـر     خۇلۇقگهپ توشۇشتىن ئىبارەت بۇ رەزىل : جاۋاب
بىرلىك بۇزۇلىـدۇ، ئىنـاق ئـائىلىلهر پارچىلىنىـدۇ،      بىرىگه دۈشمهنلىشىدۇ، –

ــر ــىدۇ -تۇغقـــانالر بىـ ــهۋەبلىك . بىرىـــدىن یىراقلىشـ ــا گهپ توشـــۇش سـ ھهتتـ
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شـۇڭا  . كىشىلهر ئوتتۇرىسىدا بىھۇدە قان تۆكۈلـۈش ئهھۋاللىرىمـۇ یـۈز بېرىـدۇ    
ئىغــۋا تارقــاتقۇچىالر قـــاتتىق    -ئىســالم دىنىــدا، گهپ توشــۇغۇچىالر، پىتـــنه   

ۇالرنىڭ ئالالھنىڭ رەھمىتىدىن مهھرۇم قالىـدىغانلىقى بایـان   سۆكۈلگهن ۋە ئ
ــان ــگهن    . قىلىنغـ ــداق دېـ ــته مۇنـ ــر ھهدىسـ ــاالم بىـ ــبهر ئهلهیھىسسـ : پهیغهمـ

ــدىلىرى گهپ توشــۇغۇچىالر، دوســت « ــۇرادەرلهرنى  -ئالالھنىــڭ ئهڭ یامــان بهن ب
» بىرىــدىن ئــایرىغۇچىالر ۋە گۇناھســىز ئــادەملهرنى ئهیىبلىگــۈچىلهردۇر -بىــر 

  ).ام ئهھمهد رىۋایىتىئىم(
ــۇغۇچىالر     ــۇكى، گهپ توشـ ــى شـ ــوڭ زىیىنـ ــر چـ ــنىڭ یهنه بىـ گهپ توشۇشـ

ــان   ــوڭ زىیـ ــاخىرەتته ئهڭ چـ ــدىغانالردۇرئـ ــانالرغا  . تارتىـ ــۇالر ئىنسـ ــۈنكى ئـ چـ
دۈشــمهنلىك قىلىــپ تــۇرۇپ قانچىلىــك كــۆپ ئىبــادەت قىلســىمۇ، جهنــنهتكه  

ــدۇ ــبهر ئهلهیھىسســاالم . كىرمهی ــنهتكه گهپ توشــۇغۇچى«: شــۇڭا پهیغهم الر جهن
  ). بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋایهت قىلغان(» كىرمهیدۇ

  بىراۋ گهپ توشۇپ كهلگهندە نېمه قىلىش كېرەك؟: سوئال. 134
ــاۋاب ــۆزىنى  : جـ ــىنىڭ سـ ــگهن كىشـ ــۇپ كهلـ ــتىنگهپ توشـ  ئېنىقلىماسـ

: ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمـدە مۇنـداق دەپ تهلىـم بېرىـدۇ    . ئىشهنمهسلىك الزىم
هگهر سىلهرگه بىر پاسىق ئـادەم بىـرەر خهۋەر ئېلىـپ كهلسـه،     ئ! ئى مۆمىنلهر«
ــى ( ــنىڭ ھهقىقىتىن ــۇپ،    ) ئىش ــپ قوی ــوۋمنى رەنجىتى ــرەر ق ــتىن بى بىلمهس

ــۈن،     ــلىقىڭالر ئۈچ ــپ قالماس ــایمان قىلى ــىڭالرغا پۇش ــى (قىلمىش ــۇ خهۋەرن ) ئ
  ).ئایهت - 6سۈرىسى  ھۇجۇرات(» .ئېنىقالپ كۆرۈڭالر

  ۇشقا بوالمدۇ؟كىشىلهرگه لهقهم قوی: سوئال. 135
ــاۋاب ــدۇ   : ج ــقا بولمای ــى قویۇش ــر لهقهمن ــداقال بى ــىلهرگه قان ــۈنكى . كىش چ

  .ئابرۇیىنى قوغداش دىنىي زۆرۈرىیهتتۇر –ئىنسانالرنىڭ ھۆرمىتىنى، یۈز 
كىشىلهرگه لهقهم قویـۇش یـاكى ئـۇالرنى ئـۇالر یامـان كۆرىـدىغان لهقهمـلهر        

ۇپ، مۇنـداق قىلىــش  بىـلهن چـاقىرىش، ئاتـاش ئهڭ یامــان ئهخالقسـىزلىق بولـ     
 یېقىنلىقالرنــىكىشــىلهر ئوتتۇرىســىدىكى دوســتلۇق، ئىنــاقلىق ۋە بــارچه     

شــۇڭا ئــالالھ تائــاال قۇرئــان كهرىمــدە بــۇ قىلىقــتىن ئاالھىــدە . بــۇزۇپ تاشــالیدۇ
بىرىڭالرنـى   -بىرىڭالرنـى ئهیىـبلىمهڭالر، بىـر     -بىـر  «: توسۇپ مۇنداق دېگهن

  ).ئایهت - 11سۈرىسى  جۇراتھۇ(» .یامان لهقهم بىلهن چاقىرماڭالر
  ھایاسىزلىق دېگهن نېمه؟ : سوئال. 136
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ــاۋاب ــىزلىق : جـ ــدىن تهپ    —ھایاسـ ــالرنى ھېچكىمـ ــان ئىشـ ــاھ، یامـ گۇنـ
تارتماســـتىن یـــاكى خىجىــــل بولماســـتىن قىلىــــش دېگهنلىـــك بولــــۇپ،     

پهیغهمبىرىمىـــز . بىـــلهن بـــاراۋەر یامـــانلىقتۇر ئىمانســـىزلىقھایاســـىزلىق 
ھایا بىلهن ئىمان ئىككىسـى بىـر پۈتـۈن    «: هیھىسساالمھهزرىتى مۇھهممهد ئهل

ــه ــدۇ  . نهرسـ ــىمۇ یوقىلىـ ــا، ئىككىنچىسـ ــرى یوقالسـ ــڭ بىـ ــگهن» ئۇالرنىـ . دېـ
دېگهن سـۆزىمۇ بۇنىڭغـا ئاساسـهن    » ھایاسىزدا ئىمان یوق«ئهجدادلىرىمىزنىڭ 

  .ئېیتىلغان بولۇشى مۇمكىن
  ھایالىق بولۇش دېگهن نېمه؟: سوئال. 137

لۇش ئىنسان تهبىئىتىنىـڭ مـاھىیىتىنى كۆرسـىتىپ    ھایالىق بو: جاۋاب
ــوغرا مىــزان ــۇ بىــزگه شــۇ كىشــىنىڭ ئىمانىنىــڭ ۋە ئهدەپ  . بېرىــدىغان ت  –ئ

سـىز بىـر   . ئهخالقىنىڭ قانچىلىـك دەرىجىـدە ئىكهنلىكىنـى یورۇتـۇپ بېرىـدۇ     
ئادەمنىـڭ تېگىشــلىك بولمىغـان ھهرىكهتــتىن ئـۆزىنى تارتىۋاتقــانلىقى یــاكى    

ئىشنى قىلىپ قویغـان ۋاقىتتـا چىرایىنىـڭ قىزىرىـپ     تېگىشلىك بولمىغان 
ــاك،      ــلىنىڭ پـ ــاق، ئهسـ ــڭ ئویغـ ــڭ قهلبىنىـ ــۆرۈپ، ئۇنىـ ــى كـ كهتكهنلىكىنـ

شــۇنداقال بىرەرســىنىڭ . تهبىئىتىنىــڭ ســاپ ئىكهنلىكىنــى بىلىۋاالالیســىز 
ــۈرگهنلىكىنى، ئالغــان    ــا قىلماســتىن قىلىــپ ی ــاھ ئىشــالرنى ھای  –پهس، گۇن

ىـــگه پهرۋا قىلمایۋاتقـــانلىقىنى كـــۆرگهن   قویغىنىنىـــڭ قانـــداق ئىكهنلىك 
ۋاقتىڭىـزدا، ئۇنىـڭ قولىــدىن یاخشـى ئىــش كهلمهیـدىغان كــۆڭلى قـارا، یــۈزى      

  .قېلىن ئادەم ئىكهنلىكىنى بىلىۋاالالیسىز
ھایـا ۋە نومۇسـلۇق بولۇشـنىڭ قانـداق ئهھمىیىتـى       –شـهرم  : سـوئال . 138

  بار؟
قىسقىسـى  . تېمـى ھایا ۋە نومـۇس ئىنسـان ئهقلىنىـڭ ئـۇل      -شهرم : جاۋاب

ــا ۋە نومۇســتۇر –ئىماننىــڭ پوســتى شــهرم  پوســتى ســویۇۋېتىلگهن دەرەخ . ھای
 ئىمـانىي ھایـا ۋە نومۇسـتىن ئایرىلغـان ئىنسـانمۇ      –قۇرۇپ كهتكهنـدەك شـهرم   

بىـــر . ۋىجـــدان بولســـا ئىچكـــى نومۇســـتۇر. خىســلهتتىن ئایرىلىـــپ قالىـــدۇ 
ئهقىـل، دىـن،   : ئـۇالر . رئادەم بالىلىرىنىڭ ۋۇجۇدىـدا تـۆت جهۋھهر بـا   «: ھهدىسته

: بــۇ تــۆت جهۋھهرنــى یوقىتىــدىغان تــۆت نهرســه بــار      . ھایــا ۋە یاخشــى ئهمهل 
ھایــــانى . دىننـــى كۆرەلمهســـلىك یوقىتىـــدۇ   . ئهقىلنـــى غهزەپ یوقىتىـــدۇ  

دەپ » یاخشـى ئهمهلنـى غهیـۋەت بىكـار قىلىۋېتىـدۇ     . تهمهخورلۇق یوق قىلىدۇ
ــگهن ــهرم . كهلـ ــ   –شـ ــچانلىق ھهر قانـ ــلهن نومۇسـ ــا بىـ ــاننىڭ ھایـ داق ئىنسـ
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ــر   ــانىي قهدىـ ــۇرىدىغان    –ئىنسـ ــۆرمىتىنى ئاشـ ــپ ھـ ــى بېیىتىـ قىممىتىنـ
  .یوشۇرۇن گۈزەللىكتۇر

  ھایاسىزلىقنىڭ قانداق زىیانلىرى بار؟: سوئال. 139
ــاالقه    : جــاۋاب ــۈك ئ ــارى ئوتتۇرىســىدىكى بۈی ــلهن پهرۋەردىگ ــدە بى ــان بهن ئىم

ــى     ــوغرىالش، ھهرىكهتنـ ــى تـ ــاكالش، ئهخالقنـ ــى پـ ــۇپ، قهلبنـ ــالش بولـ دۇرۇسـ
. قاتــارلىقالر بــۇ بۈیــۈك ئاالقىنىــڭ تهلىپــى، بهلكــى ئۇنىــڭ تــۇنجى ئىزناســىدۇر

ــۆزىنى      ــالردىن ئ ــالىقالر ۋە پهس ئىش ــۇرۇپ، خات ــهزگۈرلۈكىنى ئاش ــڭ س قهلبنى
یامـــان ئىشـــالرنى . تــارتمىغۇچه بـــۇ تهلهینــى ئهمهلـــگه ئاشـــۇرغىلى بولمایــدۇ   

ــدا گۇنــاھالرنى    ــلىق تهدرىجىــي ھال ــتىن تهپتارتماس ــقا قــاراپ   قىلىش قىلىش
ئاخىرىـدا  . ئاندىن ئۇنىڭغا ئهگىشـىپ ئىمـاننىمۇ یوقىتىـدۇ   . تهرەققىي قىلىدۇ

مانـا بـۇ، ھایاسـىزلىقنىڭ ئـاخىرقى     . ئۆزىنى ئهڭ پهس ۋە تۆۋەن ئورۇندا كۆرىـدۇ 
  .نهتىجىسىدۇر

  گۇمانخورلۇق دېگهن نېمه؟: سوئال. 140
ىـدە یامـان   كىشـىلهردىن شـهكلىنىش، ئـۇالر ھهقق    —گۇمانخورلۇق : جاۋاب

ــپ،      ــىز ئاغرىنى ــقىالردىن سهۋەبس ــۇپ، باش ــك بول ــویالش دېگهنلى ــالالرنى ئ خىی
مۇنـــداق بـــوالرمىكىن، ئۇنـــداق   «كېـــیىن بولىـــدىغان ئىشـــالر ھهققىـــدە    

دېگهنــدەك قوشــۇمچىالر بىــلهن گهپ قىلىشــمۇ  » قىالرمىكىــن، ئېــتهرمىكىن
بـۇ سـۆزنى ئىككىنچـى بىـر كىشـى راسـت قىلىـپ سـۆزلهش         . گۇمانخورلۇقتۇر

. ئـارقىلىق پهیــدا بولىــدىغان یالغـانچىلىقمۇ گۇمانخورلۇقنىــڭ نهتىجىســىدۇر  
ــاالم  ــبهر ئهلهیھىسس ــۇڭا پهیغهم ــاقلىنىڭالر  «: ش ــانخورلۇقتىن س ــىلهر گۇم . س

ــدۇر   ــۆزنىڭ ئهڭ یالغىنىـ ــۆز سـ ــان سـ ــلهن قىلىنغـ ــان بىـ ــۈنكى گۇمـ دەپ » چـ
  .كۆرسهتكهن

ــدە   ــان كهرىمـ ــاال قۇرئـ ــالالھ تائـ ــۆمىنلهر «: ئـ ــى مـ ــانال ! ئـ ــوپ گۇمـ ردىن كـ
ــاقلىنىڭالر  ــى (سـ ــدىكىلىرىڭالرغایهنـ ــانخورلۇق  ئائىلىـ ــىلهرگه گۇمـ ۋە كىشـ

ــاھتۇر)قىلمــاڭالر  - 12سۈرىســى  ھۇجــۇرات(» .، بهزى گۇمــانالر ھهقىــقهتهن گۇن
  ).ئایهت

  ۋاپاسىزلىق دېگهن نېمه؟: سوئال. 141
ئىشـــهنچنى یهردە قویـــۇش، كـــۈتكهن یهردىـــن     —ۋاپاســـىزلىق : جـــاۋاب

ــۇز كور  ــلىق ۋە تـ ــۇپ،    چىقماسـ ــك بولـ ــارەت نامهردلىـ ــتىن ئىبـ ــۇق قىلىشـ لـ
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ــادەملهر  -ۋىجدانســىز، ئىمانســىز ۋە ئهدەپ ئهخالقــتىن نېسىۋىســى بولمىغــان ئ
  . قىلىدىغان رەزىل قىلىقتۇر

  ۋاپاسىزلىقنىڭ تۈرلىرى قایسىالر؟: سوئال. 142
ۋاپاســىزلىقنىڭ تــۈرلىرى ئىنتــایىن كــۆپ بولــۇپ، یۇقىرىســـى      : جــاۋاب 

ۋە ئىنئاملىرىغا تۇزكورلۇق قىلىـپ، ئۇنىڭغـا شـۈكۈر    ئالالھنىڭ نېمهتلىرىگه 
ئادا قىلىشتىن باش تارتىش، بۇیرۇغانلىرىغـا ئاسـىیلىق قىلىشـتىن باشـالپ،     
ئۆســۈپ یېــتىلگهن ئانــا ۋەتىنىنىــڭ غېمىنــى یېمهســلىك، ئــۇنى ئۇنتــۇپ         

ــا  ــۇرۇق  -كېـــتىش، ئاتـ ــىلىقلىرىنى قایتۇرماســـلىق، ئـ  -ئانىســـىنىڭ یاخشـ
، مۇندىن باشـقا قانـداقال بىـر یاخشـىلىقىنى كـۆرگهن      تۇغقانالرنى تاشلىۋېتىش

ــىلهرنىڭ شــۇ یاخشــىلىقىنى قایتۇرماســلىق قاتــارلىقالرغىچه بېرىــپ      كىش
  .یېتىدۇ

ــۆتكهن كـــۈنلىرىنى ئۇنتـــۇپ قېلىشـــىمۇ       ــۇنداقال، بىـــر ئادەمنىـــڭ ئـ شـ
ئىلگىـرى نـامرات بولـۇپ ھـازىر     : مهسـىلهن . ۋاپاسىزلىقنىڭ جۈملىسىدىندۇر

ن بولســا، ئىلگىــرى كېســهلچان بولــۇپ، ھــازىر ســاقلىققا  ئــالالھ بــایلىق بهرگه
ئېرىشــكهن بولســا، خــۇددى ھېچقاچــان نــامرات بولمىغانــدەك، ئاغرىــپ یېتىــپ 

ــڭ ۋە   ــى، نامراتالرنىـ ــدەك مهغرۇرلىنىشـ ــهلچانالرنىڭباقمىغانـ ــا  كېسـ ھالىغـ
  . یهتمهستىن ئۆزىنىال ئویالپ یاشىشى تولىمۇ یامان ۋاپاسىزلىقتۇر

  رلىق قىلىشتا ئایرىمىچىلىق قىلىشقا بوالمدۇ؟ۋاپادا: سوئال. 143
ۋاپادارلىق ئېسىل پهزىلهت بولۇپ، ئۇ بـارلىق ئىنسـانالرغا ئۇالرنىـڭ    : جاۋاب

چـۈنكى پهزىـلهت   . دىنى، ئىرقى ۋە رەڭگىدىن قهتئىینهزەر ئومۇم بولۇشـى الزىـم  
دېگهن پارچىالنمایدىغان بىر پۈتۈن نهرسـه، ئادەمنىـڭ بهزى كىشـىلهرگه ۋاپـادار     

ــوغرا     ب ــدىغان بولۇشــى ت ــۆزىدە تۇرمای ــل ۋە س ــىلهرگه رەزى ــۇپ، یهنه بهزى كىش ول
قىلىنغان ۋەدە، تۈزۈلگهن كېلىشـىم قانـداقال كىشـى بىـلهن بولسـۇن،      . ئهمهس

ــهرتتۇر   ــش شـ ــایه قىلىـ ــا رىئـ ــادەم   . ئۇنىڭغـ ــوغرا ئـ ــك تـ ــي دىیانهتلىـ ھهقىقىـ
هۋەبلىك ئىنسانالرغا مۇئـامىله قىلىشـتا، ئۇالرنىـڭ رەڭگـى، دىنـى ۋە ئىرقـى سـ       

. بهلكـى ھهممىـگه بىـر خىـل مۇئـامىله قىلىـدۇ      . ئایرىم مۇئامىلىـدە بولمایـدۇ  
شـۇنداقال  . چۈنكى یاخشىلىق كىمگه قىلىنمىسـۇن، ئـۇ ھامـان یاخشـىلىقتۇر    

  .یامانلىق كىمگه قىلىنمىسۇن، ئۇ ھامان یامانلىقتۇر
  چېقىمچىلىق دېگهن نېمه؟: سوئال. 144
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غــا ئــۇچرىتىش ئۈچــۈن ئۇنىــڭ    بىراۋنــى زىیان —چېقىمچىلىــق : جــاۋاب
ئىككـى ئېغىـز گهپنـى، یالغـان سـۆزلهر       -ھهققىدە باشقىالردىن ئاڭلىغان بىـر  

بىلهن كۆپتۈرۈپ قارشى تهرەپـكه ئـاڭلىتىش یالغـانچىلىقى بولـۇپ، ئـادەتتىكى      
 مهقسهتســىزمۇچــۈنكى گهپ توشــۇش . گهپ توشۇشــتىن پهرقلىــق جىنــایهتتۇر

زىـل مهقسـهتلهر ئارقىسـىدا ئېلىـپ     ئهممـا چېقىمچىلىـق رە  . ئهمهلگه ئاشـىدۇ 
ــدۇ ــى    . بېرىلى ــۇزۇق، روھ ــى ب ــاننىڭ نىیىت ــۇ ئىنس ــداق چېقىمچىلىــق ش بۇن

  . كېسهل، بىپهرۋا ئادەم ئىكهنلىكىنى بىلدۈرىدۇ
  چېقىمچىلىقنىڭ جازاسى نېمه؟: سوئال. 145

ــاۋاب ــتالر ۋە    : ج ــلهن دوس ــهۋەبى بى ــڭ س ــر قېتىملىــق چېقىمچىلىقنى بى
چمهنلىــك پهیــدا بولــۇپ، بهختنىــڭ ئاساســى بولغــان ئــائىلىلهر ئوتتۇرىســىدا ئۆ

چېقىمچىلىققـــا قارشـــى تۇرۇشـــنىڭ . خاتىرجهملىـــك، ئىنـــاقلىق بۇزۇلىـــدۇ
چېقىمچىنىــڭ ســۆزىگه قــۇالق سالماســلىق یــاكى      —ئۈنۈملــۈك چارىســى  

چېقىمچىنىـــڭ یامـــان ئـــاقىۋىتى توغرۇلـــۇق پهیغهمـــبهر . ئىشهنمهســلىكتۇر 
ــاالم ــقى «: ئهلهیھىسســ ــىنىڭ باشــ ــى كىشــ ــىنى كىمكــ ــاڭالپ قېلىشــ الر ئــ

یاقتۇرمایــدىغان ســۆزىنى ئاڭلىتىــپ قویىـــدىكهن، قىیــامهت كــۈنى ئۇنىـــڭ      
  .دەپ كۆرسهتكهن» ئىككى قۇلىقىغا قوغۇشۇن قویۇلىدۇ

ــاقىۋەتلىرى   : ســوئال. 146 ــداق یامــان ئ كىشــىلهرگه لهقهم قویۇشــنىڭ قان
  بار؟

ــدى  : جــاۋاب ــۇالر یامــان كۆرى ــۇالرنى ئ ــاكى ئ غان كىشــىلهرگه لهقهم قویــۇش ی
لهقهملهر بىلهن چـاقىرىش، ئاتـاش ئهڭ یامـان ئهخالقسـىزلىق بولـۇپ، مۇنـداق       
ــارچه      ــاقلىق ۋە بــ ــتلۇق، ئىنــ ــىدىكى دوســ ــىلهر ئوتتۇرىســ ــش كىشــ قىلىــ

شــۇڭا ئــالالھ تائـــاال قۇرئــان كهرىمــدە بـــۇ     . بــۇزۇپ تاشـــالیدۇ  یېقىنلىقالرنــى 
ــگهن    ــداق دېــ ــۇپ مۇنــ ــدە توســ ــتىن ئاالھىــ ــر «: قىلىقــ ــى  -بىــ بىرىڭالرنــ

» .بىرىڭالرنـــى یامـــان لهقهم بىـــلهن چاقىرمـــاڭالر    -مهڭالر، بىـــر ئهیىـــبلى
  ).ئایهت - 11سۈرىسى  ھۇجۇرات(

  ئۆزىنى چوڭ تۇتۇش دېگهن نېمه؟: سوئال. 147
، ئۆزىـدە  چاغلىغـانلىقتىن ئـۆزىنى ئاالھىـدە    —ئۆزىنى چـوڭ تۇتـۇش   : جاۋاب

ئــۆزىنى تـوال بـار بولغـان ئــارتۇقچىلىقالرنى تولىمـۇ یـۇقىرى مـۆلچهرلهپ،        –ئـاز  
  .قالتىس چاغالپ، باشقىالرنى تۆۋەن كۆرۈش ۋە غادىیىش دېگهنلىكتۇر

  ئۆزىنى چوڭ تۇتۇشنىڭ زىیانلىرى قایسىالر؟: سوئال. 148
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ئــۆزىنى چــوڭ تۇتــۇش   . خــاس بىــر ســۈپهت   ئــالالھقىالچوڭلــۇق : جــاۋاب
ئــۆزىنى چــوڭ تۇتــۇش روھىــي    . ئىنســانالرغا یاراشــمایدىغان بىــر قىلىقتــۇر   

ىشىلهر سـاغالم، نورمـال روھىـي ھـالهتتىن تولىمـۇ چهتـنهپ       ھالىتىگه ئىگه ك
ــۇپ، بىـــر خىـــل روھىـــي كېســـهللىككه، پســـىخىكا   كهتـــكهن كىشـــىلهر بولـ

بــۇ خىــل روھىــي ھــالهت ھامــان  . ئاجىزلىققــا گىرىپتــار بولغــان كىشــىلهردۇر
ئۇالرنىڭ جىسمانىي ساغالملىقىغا، شۇنداقال روھىـي پسـىخىكا سـاغالملىقىغا    

ــهلب  ــدە سـ ــیهتكه   زور دەرىجىـ ــۇالردا جهمئىـ ــهتكهنلىكتىن، ئـ ــىر كۆرسـ ىي تهسـ
ــۆپلىگهن     ــۇچراش، ك ــىگه ئ ــقىالرنىڭ ئهیىبلىش ــاكى باش ــلىق ی ماسلىشالماس
كىشــىلهر ئېرىشــكهن خۇشــاللىق، روھىــي ئــازادىلىككه ئېرىشهلمهســلىك،       
ــدۇر زەئىپلىشــىش       ــتىن بال ــاش، جىســمانىي جهھهت ــدە یاش ــىقىلىش ئىچى س

  .ئهھۋالى كۆرۈلىدۇ
چــوڭ تۇتــۇش روھىــي ھالىتىنىــڭ بولغــانلىقى ئۇنىــڭ       بىــراۋدا ئــۆزىنى 

ــدۇ    ــلىكىنى ئىپادىلهی ــاغالم ئهمهس ــۇ س ــي جهھهتتىنم ــان  . ئهخالقى ــۇڭا قۇرئ ش
ئوغلىغـا   ھهكىمنىـڭ كهرىم بۇ خىل ناچار ئىللهتتىن مهنئى قىلىپ، لوقمـان  

كىشـىلهردىن مهنسىتمهســلىك  «: قىلغـان مۇنـۇ ۋەسـىیىتىنى بایــان قىلغـان    
ــۆرۈمىگىن،  ــۈز ئ ــلهن ی ــقهتهن    بى ــالالھ ھهقى ــاڭمىغىن، ئ ــدا غادىیىــپ م زېمىن

  . »ھاكاۋۇر، ئۆزىنى چوڭ تۇتقۇچىالرنى دوست تۇتمایدۇ
ئۆزىنى چوڭ تۇتۇشتىن ئىبارەت بـۇ ئىـپالس روھىـي ھـالهت ئىنسـانىیهتكه      

ــي  ــۆپ     —روھىــ ــن كــ ــمانىي جهھهتلهردىــ ــي ۋە جىســ ــىخىكا، ئهخالقىــ پســ
  . تهرەپلىمىلىك زىیانالرنى ئېلىپ كېلىدۇ

ــ ــپ   پهیغهمـ ــم بېرىـ ــاھابىلهرگه تهلىـ ــۈنى سـ ــر كـ ــاالم بىـ : بهر ئهلهیھىسسـ
بولغـان ئـادەم   ) ئۆزىنى چوڭ تۇتـۇش روھىیىتـى  (قهلبىدە زەررىچىلىك كىبىر «

ئـى  «: دېگهندە، سـاھابىلهردىن بىـرى قورقـۇپ كېتىـپ    » جهننهتكه كىرەلمهیدۇ
ــرى  ــڭ پهیغهمبىـ ــڭ   ! ئالالھنىـ ــق، ئایىغىنىـ ــڭ چىرایلىـ ــادەم كىیىمىنىـ ئـ

ــق بولۇ دېگهنــدە، » شــىنى یاقتۇرىــدۇ، بۇمــۇ كىبىــردىن ســانىالمدۇ؟    چىرایلى
ــپ     ــاۋاب بېرى ــىگه ج ــۇ كىش ــاالم ئ ــبهر ئهلهیھىسس ــدۇر،  «: پهیغهم ــالالھ گۈزەل ئ

كىبىــر دېــگهن كــۆرەڭلهش ۋە باشــقىالرنى كــۆزگه     . گــۈزەللىكنى یاقتۇرىــدۇ 
بــۇ ھهدىســكه ئاساســهن، چىرایلىــق كىیىــنىش،       1.دېــگهن » ئىلماســلىقتۇر

                                     
  .مۇسلىم رىۋایىتى 1
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بهلكـى تهلهپ  . ش ئـۆزىنى چـوڭ تۇتقـانلىقتىن سـانالمایدۇ    ئېسىل، گۈزەل یـۈرۈ 
  . قىلىنغان ئىشالردۇر

  ئىسراپ دېگهن نېمه؟: سوئال. 149
ــاۋاب ــراپ : ج ــۇزۇپ چــېچىش      —ئىس ــدىن ئــارتۇق ب ــىنى ھهددى بىــر نهرس

دېگهنلىك بولۇپ، ئىسراپچىلىقنى ۋە ئىسراپخورالرنى دۇنیـادا ھېچقانـداق دىـن    
ــدۇ  ــانۇن قوللىمایـ ــاكى قـ ــۈنكى. یـ ــۇزۇپ   چـ ــپ بـ ــراپ قىلىـ ــان  –ئىسـ چاچقـ

  . نهرسىلهردىن ھېچكىم پایدىلىنالمایدۇ
  ئىسراپ قىلىشنىڭ قانداق زىیانلىرى بار؟ : سوئال. 150

ئهكســىچه، . ھهر قانــداق بىــر نهرســىنى ئىســراپ قىلىــش ھارامــدۇر: جــاۋاب
یوســۇن بــویىچه ئىشــلىتىش پۈتــۈن     -ھهر نهرســىنى نورمــال ھالــدا قائىــدە    

مهمنـۇن قىلىـدىغان    تائـاالنى ىدىن قارشى ئېلىنىدىغان، ئالالھ ئىنسانالر تهرىپ
یهڭــالر، ئىچىڭــالر، ئىســراپ قىلمــاڭالر، «: قۇرئــان كهرىمــدە. یاخشــى ئۇســۇلدۇر

. دەپ كۆرسـىتىلگهن » ئالالھ ئىسـراپ قىلغـۇچىالرنى ھهقىـقهتهن یاقتۇرمایـدۇ    
تلهرنـى  نېمه نـازۇ ئالالھ مۇشۇ ئایهت ئارقىلىق بىزگه رىزىق قىلىپ بېـرىلگهن  

كهڭتاشــا یېیىشــكه، ئىچىشــكه تهرغىــب قىلىــدۇ، لــېكىن ئىســراپخورلۇق       
  .قىلىشىمىزنى قاتتىق چهكلهیدۇ

بــۇزۇپ  «: ئــالالھ تائــاال ئىســراپ قىلغــۇچىالرنى ســۆكۈپ مۇنــداق دەیــدۇ      
ــهیتانالرنىڭ     ــقهتهن شـــــ ــاچقۇچىالر ھهقىـــــ ــۇزۇپ چـــــ ــاچمىغىن، بـــــ چـــــ

  ).ئایهتلهر - 27 – 26سۈرىسى  ئىسرا(» .قېرىنداشلىرىدۇر
بـۇزۇپ  . ئىقتىسادچىللىق كهمبهغهل بولـۇپ قالماسـلىقنىڭ كاپالىتىـدۇر   

ــڭ باشــالنغۇچىدۇر     - ــا، كهمبهغهللىكنى ــش بولس ــراپ قىلى ــېچىش ۋە ئىس . چ
ــارىخ ۋە . ئىســراپخورالر چوقــۇم بىــر كــۈنى ئۇنىــڭ دەردىنــى تارتمــاي قالمایــدۇ   ت

ىللىق ئىقتىسـادچ «: شـۇڭا بىـر ھهدىسـته   . تهجرىبىلهرمۇ بۇنى ئىسپاتلىماقتا
  . دەپ كهلگهن» بىلهن ئىش كۆرگهن ئادەم كهمبهغهللىشىپ قالمایدۇ



 

92 

  الردىنى ئهھكامالردىن سوئال ۋە جاۋاب

  زىیىنى ئهڭ چوڭ بولغان ھاالكهتلىك گۇناھالر

  تاماكا ۋە ئۇنىڭ زىیىنى. 1
  ھاراق ۋە زىیىنى. 2
  زەھهرلىك چېكىملىكلهرنىڭ زىیىنى. 3
  قىمار ۋە ئۇنىڭ زىیىنى. 4
  زىنا ۋە ئۇنىڭ زىیىنى. 5
  سىھاقۋە  لهۋات –ى زىنا زىنادىن چوڭ ئىكك. 6
  ئالدامچىلىق ۋە ئۇنىڭ خهتىرى. 7
  سېھىر قىلىش ۋە قىلدۇرۇشنىڭ گۇناھى. 8
  سېھىردىن ساقلىنىش ۋە ئۇنىڭدىن شىپا تېپىش ئۇسۇلى . 9

  كۆزدىن ساقلىنىش ۋە ئۇنىڭدىن شىپا تېپىش ئۇسۇلى. 10
  
  

  تاماكا ۋە ئۇنىڭ زىیىنى ھهققىدە

  ؟تاماكا دېگهن نېمه: سوئال. 151
چهیزە ئائىلىسىنىڭ بىـر تـۈرى بولغـان، یـاپراقلىرى ئـاق       —تاماكا : جاۋاب

ــۇ     ــۇپ، ئ ــامى بول كېلىــدىغان، ھىــدى سېســىق بىــرى خىــل ئۆســۈملۈكنىڭ ن
قاتـارلىق زەھهرلىـك مـاددىالر بىـلهن      كوللىـدىي ، نېكوتیـانې ، پۇتاسنىكوتىن، 

ــىلىدىغان  تهركىبلىنىـــپ ، ھىـــدروگېن بىـــلهن ئوكســـىگېن قوشـــۇلۇپ یاسـ
  .ملىكتۇرچېكى

  تاماكا چېكىش ئادىتى قاچان ۋە نهدىن پهیدا بولغان؟ : سوئال. 152
» tobaco«ســۆزىنىڭ ئهسلىســـى ھىنــدى تىلىـــدىكى   » تاماكـــا«: جــاۋاب 

سـۆزى  » tobaco«یهنه بهزىـلهر  . سۆزىدىن كېلىپ چىققان دەیدىغان قـاراش بـار  
دا مېكســىكا قولتۇقىــدىكى بىــر ئارالنىــڭ نــامى بولــۇپ، تاماكىنىــڭ شــۇ جایــ  

تېپىلىپ كېیىنچه ئىسپانىیىگه ئېلىپ بېرىلغانلىقى ئۈچـۈن شـۇ ئارالنىـڭ    
ــدۇ   ــان، دەپ قارای ــلهن ئاتىلىــپ قالغ ــامى بى ــش  . ن ــڭ كېلىــپ چىقى تاماكىنى

ــۇم ئهمهس  ــارىخى مهلـ ــىدە ئوتتۇرىغـــا    . تـ ــا قىتئهسـ ــڭ ئامېرىكـ ــراق ئۇنىـ بىـ
كولومبــو ئۆزىنىــڭ ئىســپانىیىلىك ھهمراھلىــرى    . چىققــانلىقى ئېنىقتــۇر 
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ـ یىلـى تـۇنجى     1492ن ئامېرىكـا قىتئهسـىنى كهشـىپ قىلىـش ئۈچـۈن      بىـله 
بېــرى  شــۇندىنقېــتىم بارغىنىــدا، ئــۇالر تاماكــا ماددىســى بىــلهن تونۇشــقان ۋە  

  .تاماكا ماددىسى بارچه یاۋروپا قىتئهسىگه تارقالغان ئىكهن
  تاماكا تهركىبىدىكى ئهڭ زەھهرلىك ماددىالر قایسىالر؟: سوئال. 153

. ا كۆپلىگهن زەھهرلىك خىمىیىۋى مـاددىالر بىـلهن یاسـىلىدۇ   تاماك: جاۋاب
بۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ زەھهرلىك ماددا ئىككـى بولـۇپ، بىـرى نىكـوتىن، یهنه     

  .قهتىراندۇربىرى 
  نىكوتىن دېگهن قانداق ماددا؟: سوئال. 154

زەھهرلىك خىمىیىـۋى مـاددا بولـۇپ، زەھهرلهش كـۈچى      —نىكوتىن : جاۋاب
ىكى، تېببىــي مۇتهخهسسىســلهرنىڭ ئىسپاتلىشــىچه، بىــر  شــۇنچىلىك یــۇقىر

تال تاماكىدا بولغان نىكوتىننى شپىرىس بىلهن تېنى سـاق، ئـۆزى قـاۋۇل بىـر     
  .ئادەمنىڭ بهدىنىگه سالغان ھامان ئۇ ئادەم ئۆلىدىكهن

  دېگهن نېمه؟ قهتىران: سوئال. 155
ردا تاماكـا چهكــكهن ۋاقىتتـا ئۇنىـڭ ئىسـىدىن فىلتىــ     — قهتىـران : جـاۋاب 

ــایدىغان       ــا ئوخش ــارا مایغ ــىلىدىغان ق ــا بېس ــۇددى یولالرغ ــدىغان، خ ــدا بولى پهی
ــڭ     ــدە ئۇنى ــۇنالرنى كۆیدۈرگهن ــۇپ، ھــۆل ئوت ــاددا بول ــاققۇچى خاراكتېرلىــك م ئ
كــۆیگهن یېرىنىــڭ ئاســتىدىن ئاقىــدىغان قــارا ســۇغا ئوخشــایدىغان ئىســلىق  

  . ماددىدۇر
ڭ ئاساســـلىق تاماكـــا چېكىشـــكه ئادەتلىنىـــپ قېلىشـــنى: ســـوئال. 156

  سهۋەبلىرى قایسىالر؟  
ــاۋاب ــهۋەبلىرى    : جــ ــنىڭ ســ ــپ قېلىشــ ــكه ئادەتلىنىــ ــا چېكىشــ تاماكــ
  :تۆۋەندىكىچه

بالىالرنىـڭ بهڭگـى ئاتـا ـ ئـانىلىرىنى دورىشـى ۋە ئـاتىالرنىڭمۇ ئـۇالرنى         ) 1(
  .توسماسلىقى

ــالىالر یىگىتلىــك   ) 2( بهڭگــى دوســتالر بىــلهن ئارىلىشــىش، خۇسۇســهن ب
  .هر بىلهن دوست بولۇشىیاشلىرىدا بهڭگىل

بالىالرنىــڭ ئۆزىنىــڭ ئهرلىكىنــى كۆرســىتىش دەیــدىغان سهپســهتىگه  ) 3(
  .ئىشىنىپ زورىغا تاماكا چېكىشكه ئادەتلىنىۋېلىشى

بهزىلهرنىــڭ غهم ـ قـــایغۇ، ئهندىشـــىلهردىن قایســـىبىر یـــول بىـــلهن     ) 4(
  .ئۆزلىرىنى قاچۇرۇش مهقسىتى بىلهن تاماكىغا یۈزلىنىشى
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ــانلىق ئىكهنلىكىنــــى   تاماكىنىــــڭ) 5( ــاتتىق زىیــ ــاقلىقىغا قــ تهن ســ
  .بىلمهسلىك یاكى ئۇنىڭ خهتىرىنى ئاددىي ساناش

  .ئىرادىنىڭ ئاجىزلىقى ۋە سهۋر ـ تاقهتنىڭ كهملىكى) 6(
نېمه ئۈچـۈن تاماكـا یامـان یولغـا مېڭىشـنىڭ مۇقهددىمىسـى       : سوئال. 157

  دېیىلىدۇ؟
یۈزلىنىشـــنىڭ تاماكــا چــېكىش ھــاراق ۋە ئــاق چــېكىملىككه      : جــاۋاب 

چـۈنكى ھهر قانـداق بهڭگـى ئـاق     . ئالدىنقى ئامىلى ۋە ئۇنىڭ مۇقهددىمىسـىدۇر 
بىـر تـال تامـاكىنى    ! چهكمهیدۇ، ئهممـا ھهر قانـداق ئـاق چهككـۈچى بهڭگىـدۇر     

ھـارامنى   –بۇ ھارامغا داۋام قىلىش ھـارام ئۈسـتىگه   . چېكىشنىڭ ئۆزىمۇ ھارام
ــۆلىمى ئاشق    ــاھ ك ــۇپ، گۇن ــانلىق بول ــادىر قىلغ ــازدۇرۇش  س ــڭ ئ ــېرى، ئۇنى انس

ــۈنى      ــىق تۈت ــىنى سېس ــڭ ئۆپكىس ــۇنى چهككۈچىنى ــدۇ، ئ ــى كېڭىیى دائىرىس
ــاھ . ، ئۇنىــڭ قهلبىنىمــۇ شــۇنداق قارایتىــدۇقارایتقانــدەكبىــلهن  ئــادەمنى گۇن

  . ئىشلهشتىن قورقمایدىغان، ھارامدىن ھهزەر قىلمایدىغان قىلىپ قویىدۇ
  داق یامان تهسىرى بار؟تاماكىنىڭ كىچىك بالىالرغا قان: سوئال. 158

  :تاماكىنىڭ بالىالرغا بولغان یامان تهسىرى كۆپ، ئۇالردىن: جاۋاب
ئاتا ـ ئانىسىدىن بىرەرسى تاماكا چېكىدىغان بـالىالر تاماكـا ئـارقىلىق     ) 1(

  . ئىشالرنى ئىشلهیدىغان بولۇپ یېتىشىدۇ مهسىیهتگۇناھ ـ 
رىجىـي تاماكـا چېكىشـنى    تاماكا چېكىدىغانالرغا ئارىالشقان بـالىالر تهد ) 2(

  .ئۆگىنىپ قالىدۇ
ئاتا ـ ئانىسى تهرىپىدىن كـونترول قىلىنىـپ تۇرمىغـان بـالىالر تاماكـا       ) 3(

  .چېكىش ۋە باشقىمۇ یامان ئادەتلهرگه تېزال ئادەتلىنىپ قالىدۇ
ــوئال. 159 ــتىن    : س ــاقلىقى جهھهت ــا تهن س ــىدە بالىالرغ ــڭ نارەس تاماكىنى

  قانداق زىیىنى بار؟
كىنىــــڭ نارەســــىدە بالىالرغــــا تهن ســــاقلىقى جهھهتــــتىن  تاما: جــــاۋاب

  :بېرىدىغان یامان تهسىرى تۆۋەندىكىچه
ئاتا ـ ئانىسى یـاكى ئۇالرنىـڭ بىرەرسـى تاماكـا چېكىـدىغان بالىالرنىـڭ        ) 1(

  .ئۆپكه یاللۇغى كېسىلىگه گىرىپتار بولۇش ئېھتىمالى كۈچلۈك
ئانىســىدىن  –ھالىتىنىــڭ ئــۈچتىن بىــرى ئاتــا  پــاڭلىقبــالىالردىكى ) 2(

بىرەرسىنىڭ تاماكا چېكىشىگه مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، بهڭگـى ئانـا ھهر قېـتىم    
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تاماكـــا چېكىـــپ بولغانـــدىن كېـــیىن، قاننىـــڭ ھهرىكىتىنىـــڭ پهسلىشـــى  
  .بالىنىڭ ئاڭالش قۇۋۋىتىنىڭ ئاجىزلىشىشىغا سهۋەب بولىدۇ

ــالىالرد   ) 3( ا ئاتــا ـ ئانىســى یــاكى ئــۇالردىن بىرەرســى تاماكــا چېكىــدىغان ب
قاتـــارلىق   ئانگىنـــا، ئېلىرگىیىســـىنهپهس ســـىقىلىش، بـــۇرۇن ۋە كانـــاي   

  .كېسهللىكلهر پهیدا بولىدۇ
ئاتا ـ ئانىسى یـاكى بـۇالردىن بىرەرسـى تاماكـا چېكىـدىغان بالىالرنىـڭ        ) 4(

ئاتـا  . جىسمانىي ۋە ئهقلىي جهھهتتىن تهرەققىي قىلىش نىسبىتى ئـاز بولىـدۇ  
ىغان بـالىالر بىـلهن ئاتـا ـ ئانىسـى تاماكـا       ـ ئانىسىدىن بىرەرسى تاماكا چېكىـد 

چهكمهیدىغان بالىالر ئوتتۇرىسىدا ئېلىپ بېرىلغـان ئىلمىـي تهتقىقـاتالر بـۇنى     
  .ئىسپاتلىغان

ــوئال. 160 ــانلىرى    :  س ــان زىی ــاقلىقىغا بولغ ــىنىڭ تهن س ــا چېكىش تاماك
  قایسىالر؟
مهلـــۇمكى، تهن ســـاقلىقى ئهڭ چـــوڭ نـــېمهت بولـــۇپ، دۇنیانىـــڭ  : جـــاۋاب

ــاغلىقتۇر  لهز . زىتــى ۋە ســائادىتى، تۇرمۇشــنىڭ ھــاالۋىتى شــۇ تهن ســاقلىقىغا ب
ــدۇ    ــاقلىقىغا یهتمهیـ ــېمهت تهن سـ ــداق نـ ــادا ھېچقانـ تاماكىنىـــڭ تهن . دۇنیـ

ــي     ــۇپ، تېببىــ ــۆپ بولــ ــایىتى كــ ــرى ناھــ ــانلىق تهرەپلىــ ــاقلىقىغا زىیــ ســ
مۇتهخهسسىســـلهر تاماكىنىـــڭ یـــۈرەك ئېغىشـــى، ئـــۆپكه كېســـىلى، قىزىـــل 

، ئاشــقازان  ئانگىنــا قېلىشــى، بوغمــا ئــۈچهي یــاللۇغى،     تومۇرىنىــڭ قېتىــپ 
كېســـىلى، جىنســـىي ئـــاجىزلىق ۋە باشـــقىمۇ كېســـهللىكلهرگه ســـهۋەب       

  . بولىدىغانلىقىنى ئېیتىدۇ
  تاماكىنىڭ نهپهسلىنىش تۇرۇبىلىرىغا بولغان زىیىنى

ــان   ــدا قېپقالغـ ــارقىلىق نهپهســـلىنىش تۇرۇبىلىرىـ ــوراش ئـ ــاكىنى شـ تامـ
پهیـدا قىلغاننىـڭ سـىرتىدا،     ھـۆتهل هلغهم ۋە قـاتتىق  تۈتۈننىڭ قالدۇقلىرى ب

  .تهدرىجىي ھالدا راك كېسىلىنى پهیدا قىلىدۇ
  تاماكىنىڭ ئۆپكىگه بولغان زىیىنى

ئىنساندىكى ئۆپكه تهنـگه پایـدىلىق بولغـان نهرسـىلهرنى ئېلىـپ كېلىـپ       
ــان   . زىیــانلىق بولغــانلىرىنى چىقىرىــپ تاشــالیدىغان ناھــایىتى مــۇھىم ئورگ

پ ھـاۋادىن نهپهس ئـېلىش ئـارقىلىق ئوكسـىگېننى قوبـۇل قىلىـپ،       ئۆپكه سا
ــالیدۇ    ــپ تاشـ ــىدىنى چىقىرىـ ــاربون ئوكسـ ــان كـ ــانلىق بولغـ ــۆپكىگه . زىیـ ئـ

ــدە     ــرى ئۆپكى ــدە، ئۇنىڭــدىكى نىكوتىننىــڭ زەھى ــۈنى كىرگهن تاماكىنىــڭ تۈت
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نهپهسـنىڭ سىقىلىشـى، ئـۆپكىنى تۈتۈننىـڭ     . سهلبىي ئهھۋالالرنى تۇغدۇرىـدۇ 
ن قـارا لهشـنىڭ قـاپالپ كېتىشـى ۋە ئاخىرىـدا تهدرىجىـي ھالـدا        قالدۇقى بولغا

  .راك ئاغرىقنى پهیدا قىلىشى قاتارلىق زىیانالرنى كهلتۈرۈپ چىقىدۇ
  تاماكىنىڭ ئاشقازانغا بولغان زىیىنى

تاماكىدىكى نىكوتىن دېـگهن زەھهر ئېغىزغـا یىغىلغـان سـۇغا ئارىلىشـىپ      
ــهلبىي تهســ   ــقازاندا س ــدۇ، ئاش ــقازانغا كېتى ــتىھانىڭ  ئاش ــاپ ئىش ىرلهرنى قوزغ

  .ئازىیىشى، ئومۇمىي بهدەننىڭ ئاجىزلىشىشى قاتارلىقالرغا سهۋەب بولىدۇ
  تاماكا چېكىشنىڭ دىنىي جهھهتتىكى زىیىنى قایسىالر؟ : سوئال. 161

ــاۋاب ــاھه   : جـ ــقا ھهر سـ ــالىملىرى ۋە باشـ ــۇناس ئـ ــالم قانۇنشـ ــارلىق ئىسـ بـ
ــا   ــلهن تاماك ــاقى بى ــردەك ئىتتىپ ــڭ بى ــا سودىســى   ئالىمالرنى ــېكىش، تاماك چ

تاماكـا سودىسـى بىـلهن تاپقـان پۇلمـۇ      . بىلهن شۇغۇللىنىش قهتئىـي ھارامـدۇر  
  .ھارامدۇر

ــانلىق بولغىنىنىــڭ        ــاقلىقىغا زىی ــۇ تهن س ــارام نهرســه، ئ ــۆزى ھ ــا ئ تاماك
  .سىرتىدا، ئىجتىمائىي، ئىقتىسادىي ۋە ئهخالقىي تهرەپلهردىنمۇ زىیانلىقتۇر

ــان كهر  ــاال قۇرئ ــالالھ تائ ــاقلىقىغا  ئ ــدە، ئىنســانالرنى ئۆزلىرىنىــڭ تهن س ىم
زىیانلىق بولغان نهرسىلهرنى ئىستېمال قىلىشـتىن مهنئـى قىلىـپ مۇنـداق     

بـۇ  » ئـۆزۈڭالرنى ھـاالكهتكه ئىتـتهرمهڭالر   «، »ئۆزۈڭالرنى ئۆلتۈرمهڭالر«: دېگهن
  .ماۋزۇدا كهلگهن مۇندىن باشقا ئایهت ۋە ھهدىسلهر كۆپتۇر

  یهنه قانداق زىیىنى بار؟تاماكىنىڭ : سوئال. 162
تاماكىنىـــڭ تهن ســـاقلىقى، دىنىـــي، ئهخالقىـــي، ئىجتىمـــائىي ۋە : جـــاۋاب

ــقا،     ــدىن باش ــىز زىیانلىرى ــدىغان ھېسابس ــن كهلتۈرى ــادىي جهھهتلهردى ئىقتىس
: مهسـىلهن . ئادەمنى تهڭپۇڭلـۇقىنى یوقىتىشـتهك ئهھۋالالرغـا ئېلىـپ بارىـدۇ     

هڭپۇڭلۇقى بۇزۇلىـدۇ، كىشـىلهرگه   بهڭگىنىڭ خۇمارى تۇتقان ۋاقىتتا، ئۇنىڭ ت
بـۇ ھـالهتته ئـۇ تاماكـا چېكىـپ      . قىلىدىغان مۇئامىلىسىمۇ یاخشـى بواللمایـدۇ  

ــدۇ   ــقا بارمایــ ــولى ئىشــ ــۇچه قــ ــدىن چىقمىغــ ــىرت  . خۇمارىــ ــدىن ســ بۇنىڭــ
  . ئىشلهپچىقىرىشقا توسقۇنلۇق دېگهنلىك

نــېمه ئۈچــۈن تاماكىغــا ئۆگىنىــپ قېلىشــتىن ســاقلىنىش  : ســوئال. 163
  رۈر؟  شۇنچه زۆ

ــاۋاب ــۇش ئهڭ    : ج ــك قۇتۇل ــېلىش دېگهنلى ــا چېكىشــنى ئۆگىنىــپ ق تاماك
چــۈنكى تاماكــا  . تاللىۋالغــانلىقتۇرقىــیىن بولغــان خهتهرلىــك بىــر یــولنى     
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تهركىبىدىكى نىكوتىن ماددىسـىنىڭ تاماكـا چهككـۈچىلهر بهدىنىـدە قوزغـاش      
لىقى كۈچىنىڭ زورلۇقى ۋە بهدەننىڭ تهلهپلىرىـدىن بىـرىگه ئایلىنىـپ قالغـان    

ــۇنى تاشــالش     ســهۋەبلىك، تاماكــا چېكىشــكه ئادەتلىنىــپ قالغــان كىشــىلهر ئ
ــا  ــۆپ ئازابالنماقتـ ــدا كـ ــان  . یولىـ ــا ئىنسـ ــدە تاماكـ ــاددىالر ئىچىـ ــانلىق مـ زىیـ

شـۇڭا خهلقئـارادىكى نۇرغـۇن دۆلهتـلهر     . ساقلىقىنىڭ ئهڭ ئهشهددىي دۈشمىنى
ا تاماكــا كىشــىلهرنىڭ ئۈســتى یېپىــق جــایالردا، خۇسۇســهن، ئىــش ئورۇنلىرىــد

  .چېكىشنى قهتئىي تۈردە مهنئى قىلىپ كهلمهكته
تاماكىنىڭ زىیانلىرى ۋە ئـاۋارىچىلىكلىرى شـۇنداق كـۆپ بولغـان ئىـكهن،      
ئــــۇنى چېكىشــــنى ئۆگىنىــــپ قېلىشــــتىن قــــاتتىق ھهزەر قىلىــــش ئهڭ  

دەیدىغان ھـېكمهت ناھـایىتى   » ساقلىنىش داۋالىنىشتىن ئهۋزەل«. یاخشىدۇر
  .توغرا ئېیتىلغان

  نېمه ئۈچۈن تاماكا چېكىش ئۆزىنى ئۆلتۈرۈش دېیىلىدۇ؟: سوئال .164
تېببىي مۇتهخهسسىسلهر تاماكا چېكىشـنىڭ ئـۆز رازىلىقـى بىـلهن     : جاۋاب

چـۈنكى تاماكـا سـهۋەبلىك ئۆلـۈپ     . ئۆزىنى ئۆلتۈرۈش ئىكهنلىكىنى یهكۈنلهیدۇ
الردا كېتىۋاتقانالرنىڭ سانى باشقا ھهر قانداق بىر تهبىئىـي ئـاپهت یـاكى ئۇرۇشـ    

  . ئۆلگهنلهرنىڭ سانىدىنمۇ كۆپ بولماقتا
دۇنیــا ســهھىیه تهشــكىالتىنىڭ رەســمىي ستاتىســتىكىلىق دوكالتىــدا      

ــان  ــت قىلىنغ ــداق دەپ قهی ــا ســهۋەبلىك ئىككــى   «: مۇن ــا تاماك ــادا یىلىغ دۇنی
یىلــى ئىككىنچــى دۇنیــا    - 1945بــۇ ســان  . یېــرىم مىلیــون ئــادەم ئۆلىــدۇ   

ــاخىرقى مهزگىللىرىــــدە   ــىنىڭ ئــ ــما شــــتاتلىرى،    ئۇرۇشــ ــا قوشــ ئامېرىكــ
شـــهھهرلىرىگه ئـــاتوم بومبىســـى     ناگاســـاكى ۋە  ھىروشـــىما یاپونىیىنىـــڭ  

. ھهسسـه ئېشـىپ كهتـكهن    10تاشلىغاندا ئـۆلگهن ئـادەم سـانىدىن تهخمىـنهن     
مىـڭ ئـادەم    250چۈنكى ئۇ ۋاقىتتا ئاتوم زەربىسى بىـلهن ئۆلگهنلهرنىـڭ سـانى    

 1992یىلىـدىن   - 1981ىن كېـیىن  دۇنیادا ئهیدىز كېسىلى تارقالغانـد . ئىدى
ــان   - ــك بولغ ــڭ ئاخىرغىچىلى ــدە،    12یىلىنى ــت مابهینى ــېقىن ۋاقى ــا ی یىلغ

ــویىچه     ــا ب ــانى دۇنی ــڭ س ــلهن ئۆلگهنلهرنى ــدىز كېســىلى بى ــدىن  250ئهی مىڭ
ــىدۇ  ــازراق ئاش ــل    . ئ ــر یى ــا ســهۋەبىدىن بى ــادا تاماك ــۇمكى، دۇنی بۇنىڭــدىن مهل

ه تاشـالنغان ئاتومـدا ئـۆلگهن، ئهیـدىز     ئىچىدە ئۆلىدىغان ئـادەم سـانى یـاپونىیىگ   
یىل ئىچىـدە ئـۆلگهن ئـادەم سـانىدىن نهچـچه ھهسسـه        12كېسىلى سهۋەبلىك 

  » .كۆپ بولماقتا
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ــكىالتىنىڭ   ــهھىیه تهشـ ــا سـ ــى  - 2002دۇنیـ ــدىكى   - 31یىلـ ــاي كۈنىـ مـ
ــدا  ــهۋەبلىك   «: ستاتىســتىكىلىق دوكالتى ــا س ــادا تاماك ــى دۇنی ــازىر ھهر یىل ھ

ۋابــا، ئىــچ ســۈرۈلۈش، یۇقــۇملىنىش، زەھهرلىــنىش،     ئۆلىــدىغانالرنىڭ ســانى  
ــولىرا ــوس، ك ــدىغانالرنىڭ     تىف ــهۋەبلىك ئۆلى ــهل س ــداق كېس ــقا ھهر قان ۋە باش

 3تاماكـا چېكىـدىغانالردىن ھهر ئـون كىشـىدىن     . سانىدىن ئېشىپ كهتمهكـته 
قالغانلىرىنىــڭ كــۆپ . ى تاماكىــدىن تهدرىجىــي زەھهرلىــنىش بىــلهن ئۆلىــدۇ

تاماكــا . ناســىۋەتلىك كېسـهللىكلهر بىــلهن قىینىلىـدۇ  سـانلىقى تاماكىغـا مۇ  
كىشــىنىڭ  ئۆپكىســى راك كېســىلىگه گىرىپتــار      90%چېكىــدىغانالردىن 

ــدۇ ــر      . بولى ــایرىم بى ــى ئ ــپ قېلىش ــڭ قېتى ــان تومۇرىنى ــل ق ــڭ قىزى ئۇالرنى
  .دەپ قهیت قىلىنغان» .مۇشكىله

پ دۇنیــا ســهھىیه تهشــكىالتىنىڭ مهزكــۇر ستاتىســتىكىدا یهنه مۇنــداق دە 
تاماكــا دۇنیــادا ئهڭ كــۆپ ئۆلــۈمگه ســهۋەب بولىــدىغان      «: قهیــت قىلىنغــان 

دۇنیــادا بىــر مىلیــارد بىــر یېــرىم . نهرســىلهرنىڭ ئالدىنقىســى ھېســابلىنىدۇ
ــادەم تاماكــا چېكىــدۇ، ئــۇالردىن   مىلیــونى ئــۈچىنچى دۇنیــا  800مىلیونــدىن ئ

ادا تاماكـا  ئهھۋال مۇشۇ بـویىچه كېتىۋەرسـه، دۇنیـ   . ئهللىرىنى تهشكىل قىلىدۇ
ــدە ھهر یىلىغــا   – 2020ســهۋەبىدىن ئۆلىــدىغانالرنىڭ ســانى   4یىلىغــا یهتكهن

ــدىغانلىقى،    ــا یېتى ــا    - 2030مىلیونغ ــا تاماك ــادا یىلىغ ــدا دۇنی ــا بارغان یىلىغ
مىلیونغــا یېتىــدىغانلىقى    10ســهۋەبى بىــلهن ئۆلىــدىغانالرنىڭ ســانىنىڭ     

  ».مۆلچهرلهنمهكته
ا چـــېكىش ھـــازىرقى ئهســـىرنىڭ ئهڭ نـــېمه ئۈچـــۈن تاماكــ : ســوئال . 165

  پاالكهتلىك ئاپىتى دېیىلىدۇ؟
تېخنىكىنىـــڭ تهرەققىیاتىغـــا ئهگىشـــىپ تاماكىنىـــڭ     –پهن : جـــاۋاب

ئىنســان ســاقلىقىغا كهلتۈرىــدىغان زىیــانلىرى ۋە خهتهرلىــرى ئىلگىرىكــى      
ــدا تېخىمــۇ ئېنىــق ۋە كهســكىن ئىســپاتالنغان  بىــر یىــل . ۋاقىتالرغــا قارىغان

ق كىشـىلهردىن  ئىككـى یېـرىم مىلیـون كىشـىنىڭ پهقهت      ئىچىدە تېنى سا
ــۇپ،     ــاجىئه بول ــقهتهن چــوڭ پ ــادىن ئایرىلىشــى ھهقى ــا ســهۋەبىدىنال دۇنی تاماك

  . ھازىرقى ئهسىرنىڭ ئهڭ زور پاالكهتلىك ئاپىتى بولۇپ سانىلىدۇ
قانــداق قىلغانــدا تاماكــا چېكىشــنى ئۆگىنىــپ قېلىشــتىن : ســوئال. 166

  ساقالنغىلى بولىدۇ؟
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ــادەتته تاماكىغــا  : بجــاۋا تېببىــي مۇتهخهسسىســلهرنىڭ ئىسپاتلىشــىچه، ئ
. خۇمار بولۇپ قېلىش ھاراققا خۇمـار بولـۇپ قېلىشـتىن تىـز ۋە ئاسـان بولىـدۇ      

ى ھاراققـا خۇمـار بولسـا،     15%یـاكى   10%ئادەم ھـاراق ئىچسـه، ئۇالرنىـڭ     100
ــادەم تاماكــا چهكســه، ئۇالرنىــڭ   100 ــار بهڭگــى بو  85%ئ ــۇپ ى تاماكىغــا خۇم ل

شۇڭا تاماكا چېكىشنى ئۆگىنىپ قېلىشـتىن قـاتتىق ھهزەر قىلىـش    . قالىدۇ
تهدبىرلهر تاماكا چېكىشـنى ئۆگىنىـپ قېلىشـتىن     –تۆۋەندىكى چارە . كېرەك

  :ساقلىنىشقا یاردەمچى بولۇشى مۇمكىن
ئىــش . تاماكــا چېكىــدىغانالر بىــلهن ئىمكــان قهدەر ئارىالشماســلىق    ) 1(

ئارىلىشىشـــقا مهجبـــۇر بولغـــان تهقـــدىردىمۇ، مۇناســـىۋىتى بىـــلهن چارىســـىز 
تاماكىغا سهلبىي نهزەر بىلهن قاراش، ئۇنى بىر خهتهرلىـك ئـاپهت دەپ تونـۇش ۋە    

  .شۇنداق مۇئامىله قىلىش
ــى       ) 2( ــتىم، ئىكك ــر قې ــلهن بى ــهنچ بى ــگهن ئىش ــایمهن دې ــپ قالم ئۆگىنى

  .قېتىم چېكىپ بېقىشتىن قاتتىق ھهزەر قىلىش
ــا زورلىغۇچىال) 3( ــۇنداق   تاماكىغـ ــلىك ۋە شـ ــوي ئهگمهسـ ــي بـ ــا قهتئىـ رغـ

  .ئهھۋالغا مۇپتىال بولۇپ قالماسلىقنىڭ چارىسىنى قىلىش
. تاماكا چېكىدىغانالر بار سورۇنالردىن مۇمكىن قهدەر ئـۆزىنى قـاچۇرۇش  ) 4(

  .ئامالسىز قاتنىشىپ قالغاندىمۇ، بهڭگىلهردىن یىراقراق ئولتۇرۇش
یــېقىن كىشــىڭىز بولغــان  ســىزگه تاماكــا ســۇنغان كىشــى ھهر قــانچه) 5(

  .تهقدىردىمۇ، ئۇنىڭ خاتىرىسىنى قىلماستىن قهتئىي رەت قىلىش
ــدا بالىالرنىــڭ تاماكــا چېكىشــنى ئۆگىنىــپ  : ســوئال. 167 قانــداق قىلغان

  قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ؟ 
ــدىنى   : جــاۋاب بالىالرنىــڭ تاماكــا چېكىشــنى ئۆگىنىــپ قېلىشــىنىڭ ئال

ئـۇالر بـالىلىرى توغرۇلـۇق    . رنىڭ رولى ناھـایىتى چوڭـدۇر  ئېلىشتا، ئاتا ـ ئانىال 
  :تۆۋەندىكىلهردىن مهسئۇل ۋە جاۋابكاردۇر

ئائىلىدە دىنىي تهربىیىنى كۈچهیتىشى، ھاالل ـ ھارام، یاخشـى ـ یامـان      ) 1(
ۋە تــوغرا ـ خاتاالرنىــڭ ھهممىنــى بالىالرغــا تــوغرا یوســۇندا بىلدۈرۈشــى ۋە          

  .رۈشىقانائهتلىنهرلىك ھالدا چۈشهندۈ
تهقۋادارلىق، نهپسىنى یىغىش ۋە ئېسىل ئهخالقالردا بالىلىرىغـا ئـۈلگه   ) 2(

  .بولۇشى
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ــونترول قىلىــپ تۇرۇشــى       ) 3( ــڭ یــۈرۈش ـ تۇرۇشــلىرىنى ك . بالىلىرىنى
  .پات تهكشۈرۈپ تۇرۇشى –ئۇالرنىڭ یانچۇقلىرىنى ۋە سومكىلىرىنى پات 

ــلىر  ) 4( ــتلىرى، ساۋاقداشـــ ــىدىغان دوســـ ــڭ ئارىلىشـــ ى ۋە بالىلىرىنىـــ
ــى     ــان، بهڭگ ــالىلىرىنى ئهخالقســىز، یام قوشــنىلىرىنى ئېنىــق بىلىشــى ۋە ب

  .بالىالرغا قهتئىي ئارىالشتۇرماسلىقى
بالىلىرىنىــڭ مهكتهپتىكــى ئهھــۋالىنى مۇئهللىملىرىــدىن ۋە یاخشــى ) 5(

  .ساۋاقداشلىرىدىن ھهمىشه ئىگىلهپ تۇرۇشى
ېلىـپ بارماسـلىقى ۋە   تاماكا چېكىدىغانالر بار سورۇنالرغا بـالىلىرىنى ئ ) 6(

  ).یهنى مهنئى قىلىشى(ئۇالرنىڭ یالغۇز بېرىشىنىمۇ توسۇشى 
ــۆزلىرى بالىلىرىنىــڭ یېنىــدا تاماكــا چهكمهســلىكى،     ) 7( ــانىالر ئ ــا ـ ئ ئات

  .ئۆیدە تاماكا ساقلىماسلىقى
ــا چهككهنلىكىنــى یــاكى بهڭگــى      ) 8( ــڭ بېــرەر قېــتىم تاماك بالىلىرىنى

ــقانلىقىنى ئاڭل  ــا ئارىالش ــك   بالىالرغ ــالىلىرىنى قانائهتلىنهرلى ــان ب ــان ھام ىغ
  .ئىلمىي ئۇسۇل بىلهن ئاگاھالندۇرۇشى ۋە قایتا قىلماسلىققا ۋەدە ئېلىشى

بالىلىرىنىڭ یامان ئادەتلهرگه كۆنۈپ قالماسلىقى، گـۈزەل ئهخالقلىـق   ) 9(
  .پهرزەنت بولۇشى ئۈچۈن ئالالھقا سېغىنىپ ھهر دائىم دۇئا قىلىشى

ق چېكىملىـك ۋە باشـقىمۇ زىیـانلىق نهرسـىلهرنىڭ     تاماكا، ھاراق، ئـا ) 10(
  .خهتىرىدىن بالىلىرىنى  ھهمىشه ئاگاھالندۇرۇپ تۇرۇشى

  قانداق قىلغاندا تاماكىنى تاشلىغىلى بولىدۇ؟: سوئال. 168
ــاۋاب ــدۇ    : ج ــولى بولى ــكۈلىنىڭ چىقىــش ی ــر مۈش ــداق بى ــادا ھهر قان . دۇنی

ــىمۇ،      ــیىن كۆرۈنس ــۇنچىلىك قى ــى ش ــالش ئىش ــاكىنى تاش ــالش  تام ــۇنى تاش ئ
  :تۆۋەندىكىلهر تاماكىنى تاشالش ئۈچۈن یاردەمچى بوالالیدۇ. مۇمكىندۇر

ــۇ نىجىســتىن قۇتۇلــۇش   ) 1( ــا قىلىــش ۋە ب ــا ســېغىنىپ دۇئ ــالالھ تائاالغ ئ
ماڭـا دۇئـا   «: ئالالھ تائاال قۇرئـان كهرىمـدە  . ئۈچۈن ئالالھ تائاالغا چىن ئېسىلىش

ــم   ــابهت قىلى ــایىڭالرنى ئىج ــدى » هنقىلىڭــالر، مهن دۇئ ــۇق جاكارلى . دەپ ئوچ
ئهممـا دۇئانىـڭ   . یۈرەكتىن قىلىنغان دۇئاالرنىڭ ئىجابهت بولۇشىدا شهك یـوق 

یـــېمهك ـ      : مهســـىلهن. ئىجـــابهت بولۇشـــى ئۈچـــۈن بهزى شـــهرتلهرمۇ بـــار    
ئىچمهكنىــڭ ھااللــدىن بولۇشــى، دۇئانىــڭ ئىجــابهت بولۇشــىغا چىــن ئىشــهنچ  

ش، ئالالھنىــڭ دۇئــانى   بىــلهن قىلىــش، دۇئــادا راســتچىل، ســهمىمىي بولــۇ     
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ئىجــابهت قىلىـــدىغانلىقىغا چىـــن ئىشــىنىش، ئىجـــابهت بولمایۋاتىـــدۇ، دەپ   
  .دۇئادىن زېرىكمهسلىك ۋە باشقىالر

ــېغىنىپ     ) 2( ــا س ــالالھ تائاالغ ــى ئ ــش، یهن ــا تهقۋالىــق قىلى ــاال غ ــالالھ تائ ئ
ئۇنىــڭ غهزىــپىگه ئۇچرایــدىغان ئىشــالردىن قــېچىش ۋە ئۇنىــڭ رازىلىقىغــا       

ۈن تىرىشچانلىق كۆرسـىتىش ئـارقىلىق ئۇنىـڭ ھىمایىسـىگه     ئېرىشىش ئۈچ
ئالالھ تائاال ئۆزىنىڭ ھىمایىسىگه ئالغان كىشـىنى ھـېچ ۋاقىـت    . ئىگه بولۇش

كىمكـى ئالالھقـا تهقۋالىـق    «: ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمـدە . زىیانغا ئۇچراتمایدۇ
تائاالغـا   كىمكـى ئـالالھ  «ۋە » قىلىدىكهن، ئالالھ ئۇنىڭ ئىشىنى ئاسان قىلىدۇ

،  دەپ »تهقۋالىـــق قىلىـــدىكهن، ئـــالالھ ئۇنىڭغـــا چىقىـــش یـــولى بېرىـــدۇ      
  .كۆرسهتكهن

ئـۇنى دەرھـال تاشـالش چىـن ئىـرادە تهلهپ      . تاماكىنى دەر ھـال تاشـالش  ) 3(
ــلهر ئویلىغانــدەك قىــیىن ئىشــمۇ ئهمهس . قىلىــدىغان ئىــش ــۇ بهزى . لــېكىن ئ

نى ئهســكه ئالســا ئــۇنى قىــیىن كــۆرگهن كىشــى رامىــزان كۈنلىرىــدىكى ھــالى 
رامىزان كۈنلىرىدىمۇ یـېمهك ـ ئىچـمهك، تاماكـا چـېكىش ۋە باشـقىمۇ       . بولىدۇ

بۈگـۈن تاشـالیمهن، ئهته تاشـالیمهن دەپ    . ئىشالردىن مهجبۇرى ئـۆزىنى توسـىدۇ  
ــۇپ،    ــا ئېســىلغانلىق بول ــنىگه ســوزۇش شــهیتاننىڭ قارمىقىغ  شــهیتانىيكهی

ئهڭ ئۈنۈملـۈك چـارە،   . شـىدۇ نهپس ئـۇنى تاشالشـقا پۇرسـهت بهرمهسـلىككه تىرى    
  . تاماكىنى تاشالش قارارىغا كهلگهن ھامان ئۇنىڭدىن دەرھال قول ئۈزۈشتۇر

تاماكىنى تاشـلىغاندىن كېـیىن قایتـا چهكمهسـلىك ئۈچـۈن      : سوئال. 169
  نېمه قىلىش كېرەك؟

تاماكىغــا قایتــا ئۆگىنىــپ قالماســلىق ئۈچــۈن مۇنــۇالرنى قىلىــش : جــاۋاب
  : كېرەك

ــاكىنى ) 1( ــىگه  تامـــ ــي ئېســـ ــۇنى قهتئىـــ ــیىن، ئـــ ــلىغاندىن كېـــ تاشـــ
ــۋالالر       ــان ئهھ ــۈپ قالغ ــىگه چۈش ــاكى ئېس ــان ی ــۆرۈپ قالغ ــلىك، ك كهلتۈرمهس

  .ئاستىدا خىیالىنى باشقا یاققا بۇراش كېرەك
تاماكـــــا چېكىـــــدىغان دوســـــتالردىن مهڭگۈلـــــۈك ئـــــایرىلىش ۋە     ) 2(

  .ئارىالشماسلىق
هن شـهیئىلهرنى  تاماكا چېكىش ئهسناسـىدا ئىسـتېمال قىلىـپ كهلـگ    ) 3(

  .ئىستېمال قىلىشنى تهرك ئېتىش
  .گىمناستىكا ھهرىكهتلىرى بىلهن كۆپرەك شۇغۇللىنىش) 4(
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  .مېۋە ۋە كۆكتاتالرنى كۆپرەك ئىستېمال قىلىش) 5(
ــهۋر     ) 6( ــا س ــۇق قىیىنچىلىقق ــانچه مىنۇتل ــر ق ــان بى ــارى تۇتق ــا خۇم تاماك

قـا چىـدىغان ئـادەم    خۇمـار تۇتقـان شـۇ بىـر قـانچه مىنۇت     . بىلهن تاقابىل تـۇرۇش 
  . ئۇنى چوقۇم تاشالپ كېتهلهیدۇ

تاماكــا خۇمــارى تۇتقــان ۋاقىتتــا ئــۆزىنى تۇتــۇۋېلىش، خىیــالىنى باشــقا  ) 7(
  .یاققا بۇراش، باشقا ئىشالر بىلهن مهشغۇل بولۇش

  تاماكىنى تاشالشنىڭ باشقا چارىلىرىمۇ بارمۇ؟: سوئال. 170
ــا    : جــاۋاب كىنى تاشــالش ئۈچــۈن تهلىــم ـ تهربىــیه مۇتهخهسسىســلىرى تام

  :تۆۋەندىكىلهرنى تهۋسىیه قىلىدۇ
ــۇس     ) 1( ــالغان مهخســ ــىدىن یاســ ــوتىن ماددىســ ــا نىكــ ــا ئورنىغــ تاماكــ

چــۈنكى  . چاینــاش تاماكىغــا بولغــان ئىشــتىھانى پهســهیتىدۇ     رىۋاشــكىالرنى
كىشــىلهرنى تاماكــا چېكىشــكه ئادەتلهنــدۈرۈپ قویغــان نهرســه، ئۇنىڭــدىكى       

قوللىنىشــمۇ تامــاكىنى تاشالشــقا یــاردەمچى مىســۋاك . نىكــوتىن ماددىســىدۇر
خۇمار قـاتتىق تۇتقـان لهھـزىلهردە مىسـۋاكنى ئېغىزىـدىن چىقارمـاي       . بولىدۇ

  . تۇرۇش یاخشى ئۇسۇلدۇر
بـۇ كۈنـدىلىك چېكىـدىغان    . تامـاكىنى تهدرىجىـي تاشالشـقىمۇ بولىـدۇ    ) 2(

چكـا  كـۈنىگه بىـر پا  : مهسىلهن. تاماكا نىسبىتىنى ئازایتىش ئارقىلىق بولىدۇ
چېكىدىغان كىشى ئۇنى بىر یاكى ئىككى تالغا چۈشۈرۈشـى، ئىمكـان قهدەر ئـاز    

ــارقىلىق بولىــدۇ  ــېكىن ئهڭ یاخشــى ۋە ئۈنۈملــۈك  . چېكىشــكه تىرىشــىش ئ ل
  .دەرھال تاشالشتىن ئىبارەتتۇر —یۇقىرىدا ئېیتىلغاندەك  —چارە 
تاماكــا چهكمهیــدىغان ھهمــراھالر بىــلهن بىــرگه كــۆپرەك ســهیلىگه ۋە   ) 3(

شۇ ئارقىلىق تاماكـا چهكمهسـلىككه ئـۆزىنى كۆنـدۈرۈش     . سهپهرلهرگه چىقىش
لــېكىن بــۇ ئهســنادا ۋاقىتنــى بىكــار ئۆتكۈزمهســلىك ھهتتــا ئــۆزىگه  . مــۇمكىن

  . تاماكا ھهققىدە خىیال سۈرۈشكىمۇ پۇرسهت بهرمهسلىك كېرەك
. تاماكىغــا قارشــى تۇرىــدىغان مهخســۇس تېببىــي مهركهزلىــرى بولىــدۇ ) 4(

تــاي یىڭنىلىــرى ۋە بهزى دورىــالر ئــارقىلىق تامــاكىنى تاشــلىماقچى  ئــۇالر خى
بـۇ ئورۇنالرغــا مـۇراجىئهت قىلىشـمۇ ئاالھىـدە یــاردەمچى     . بولغـانالرنى داۋاالیـدۇ  

  . بولىدۇ
ــورۇنلىرىنى    ) 5( ــڭ س ــپ، ئۇالرنى ــتالردىن ئایرىلى ــدىغان دوس ــا چېكى تاماك

  .شتهرك ئېتىپ، تاماكا چهكمهیدىغانالر بىلهن كۆپ ئارىلىشى



 

103 

  الردىنى ئهھكامالردىن سوئال ۋە جاۋاب

بېـــــرەر یـــــاكى ئىككـــــى قېـــــتىم مهغلـــــۇپ بولـــــۇش بىـــــلهن      ) 6(
ئــادەتته تامــاكىنى تاشــلىماقچى بولغــانالردىن . ئۈمىدسىزلهنمهســلىك كېــرەك

. كىشى ئىرادىسىدىن یېڭىلىپ یهنه تاماكـا چـېكىش ئـادىتىگه قایتىـدۇ    % 60
ــى قېــتىم        ــاكى ئىكك ــر ی ــان ئــادەم بى ــلىماقچى بولغ ــاكىنى تاش ــېكىن تام ل

ــی  ــدىن كې ــارچه   یېڭىلغىنى ــپ، ب ــاجىز نۇقتىســىنى بىلىۋېلى ــڭ ئ ىن، ئۆزىنى
ھىممىتــى ۋە كــۈچىنى شــۇ ئــاجىزلىق تهرىپىنــى یــېڭىش یولىغــا ســهرپ        

. قىلىدىكهن، ئۇ تاماكىنى تاشالش جېڭىـدە ئـاخىرى چوقـۇم غهلىـبه قىالالیـدۇ     
ئىرادىلىك ئـادەم ئۆزىنىـڭ خاتـالىقىنى ۋە ئـاجىزلىق نۇقتىسـىنى تونۇیـدۇ ۋە       

مهلــۇمكى، ھارمــاي كــۈرەش . ك ئۈچــۈن كــۈرەش قىلىــدۇئۇنىڭغــا یېڭىلمهســلى
  . قىلغانالر ئاخىرى چوقۇم غهلىبه قىلىدۇ

ئۆز ـ ئۆزىگه سۆز بېـرىش ئۇسـۇلى بىلهنمـۇ تامـاكىنى تاشـالش جېڭىـدە        ) 7(
چــۈنكى ئىنســان قانچىلىــك ســۆزىدە تۇرمایــدىغان  . غهلىــبه قىلغىلــى بولىــدۇ

ئۇنىــڭ ئــۆزى . ىقى كېــرەكبولــۇپ كهتــكهن تهقــدىردىمۇ، ئــۇ ئــۆزىنى ئالدىماســل
تامـاكىنى قهتئىـي   . بىلهن ۋىجدانى ئوتتۇرىسىدا سهمىمىیهت بولۇشـى كېـرەك  

ــۇپ      ــارى تۇت ــت خۇم ــادەم ھهر ۋاقى ــن ۋەدە بهرگهن ئ ــۆزىگه چى ــۈن ئ تاشــالش ئۈچ
ئـۆزىگه بهرگهن   -ۋەدىسىنى بۇزۇشـقا مهجبـۇر ھـالهتكه چۈشـۈپ قالغىنىـدا ئـۆز       

ــلىقى كېر  ــۆزىنى ئالدىماسـ ــىنى ۋە ئـ ــىنى  ۋەدىسـ ــۇ ۋەدىسـ ــى ئویالپمـ ەكلىكنـ
  .بۇزۇشتىن یانىدۇ

یــۇقىرىقى ئۇســۇلالر بىلهنمـــۇ تامــاكىنى تاشـــالش جېڭىــدە غهلىـــبه     ) 8(
قىاللمىغانالر ئۈچۈن، یهنه بىر چارىمۇ بـار، ئـۇ بولسـىمۇ، تاماكـا چهكمهسـلىككه      

ئهگهر قهســىمىدە تۇرالمــاي گۇناھكــار بولــۇپ قېلىشــتىن     . قهســهم قىلىــش 
بىــر یىللىــق، ئــۈچ : مهســىلهن. ســهم قىلىشــقا بولىــدۇقورقســا، ۋاقىتلىــق قه

  .بۇ ئۇسۇل بىلهن تاماكا چېكىشنى تاشلىغانالرمۇ كۆپ. ئایلىق، بىر ئایلىق
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  ھاراق ۋە ئۇنىڭ زىیىنى ھهققىدە

  مهست قىلىدىغان ھهر قانداق نهرسه ھاراق ھېسابلىنامدۇ؟: سوئال. 171
ــاۋاب ــدىغان نه  : ج ــت قىلى ــادەمنى مهس ــدا، ئ ــىلهرنىڭ ھهر ئىســالم دىنى رس

ــدۇ  ــۈرىگه كىرى ــدىقى ھاراقنىــڭ ت ــل   . قان ــاراق، قىزى ــاق ھ ــائهن، ئ ــا بىن بۇنىڭغ
ۋە ئادەمنى مهست قىلىـدىغان ھهر قانـداق ئىچىملىـك     شامپانىیهھاراق، پىۋا، 

ــگهن . ھــاراق ھېســابلىنىدۇ ــۇ ھهقــته مۇنــداق دې : پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم ب
ۇر، مهســـت قىلغـــۇچى مهســت قىلغـــۇچى نهرســـىنىڭ ھهر قانــدىقى ھـــاراقت  «

  ».نهرسىنىڭ ھهممىسى ھارامدۇر
مىقــداردا ئىچىشــمۇ   قىلمىغۇچىلىــكھــاراقتىن مهســت  :  ســوئال. 172
  ھاراممۇ؟
ھـاراق یـاكى ھـاراق نـامى بىـلهن ئاتالمىغـان بولسـىمۇ تهركىبىـدە         : جاۋاب

ــر      ــداق بىــ ــان ھهر قانــ ــىیىتى بولغــ ــش خۇسۇســ ــت قىلىــ ــادەمنى مهســ ئــ
بـۇ مهسـىلىدە پۈتـۈن    . قهتئىـي ھارامـدۇر   ئىچىملىكتىن بىر یۇتـۇم ئىچىشـمۇ  

ــۇ مهنىنــى  . ئىســالم ئۆلىمــالىرى بىــردەك ئىتتىپــاقتۇر  ــدىنقى ھهدىســمۇ ب ئال
كۆپ ئىسـتېمال قىلسـا مهسـت قىلىـدىغان نهرسـىنىڭ ئېزىمـۇ،       . ئىپادىلهیدۇ

چۈنكى مهزكۇر نهرسـىلهر ئـاز ئىسـتېمال قىلىـش     . كۆپىمۇ ئوخشاشال ھارامدۇر
ن ئىچكـى ئهزاغـا زىیـان یهتكـۈزۈپ ھهر تۈرلـۈك      بىلهن مهسـت قىلمىغـان بىـله   

ئۇنىـڭ  . كېسهللىكلهرنى پهیدا قىلىشتا ئېزى بىلهن كۆپىنىڭ پهرقـى یوقتـۇر  
  .  ئۈستىگه ئاز ئىچىش كۆپ ئىچىشكه ئېلىپ بارىدۇ

ــڭ باشالمچىســى    :  ســوئال. 173 ــۈن یامانلىقالرنى ــاراق پۈت ــۈن ھ ــېمه ئۈچ ن
  دېیىلىدۇ؟
ــاۋاب ــبهر ئهلهیھىسســاالم : ج ــاراقنى ســۆكۈپ  پهیغهم ــاراق «: ھ پۈتــۈن  –ھ

چــــۈنكى قــــاتىللىق، . دەپ كۆرســــهتكهن» ئانىســــىدۇر پاســــكىنىلىقالرنىڭ
ئانىســىنى قاقشــىتىش،    -ئوغرىلىــق، خىیانهتچىلىــك، ئالــدامچىلىق، ئاتــا    

بالىلىرىنى یېتىم قالـدۇرۇش، نومۇسـىنى قوغدىیالماسـلىق، پهسكهشـلىك ۋە     
قسـىزلىقنىڭ ئارقىسـىدا چوقـۇم    باشقا ھهر قانـداق بىـر جىنـایهت یـاكى ئهخال    

ــاكى  . ھـــاراق بولىـــدۇ ــادەم ھهر قانـــداق بىـــر گۇنـــاھنى یـ ھـــاراق ئىچـــكهن ئـ
چـــۈنكى . جىنــایهتنى ھـــېچ ئىككىلهنمهســتىن قىلىـــدىغان بولــۇپ قالىـــدۇ   

نومـۇس دەیـدىغان نهرسـه ئـاللىبۇرۇن      –ھایا، ۋىجـدان، ئـار    –شهرم  ھاراقكهشته
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بـۇ  . ىقالرنىڭ باشالمچىسـى دېیىلىـدۇ  شۇڭا ھاراق پۈتۈن یامانل. ئۆلگهن بولىدۇ
ــهپه ۋە ھهر قانـــداق قـــانۇن       ــن، ھهر قانـــداق پهلسـ ــردە ھهر قانـــداق دىـ پىكىـ

  . بىردەكتۇر
  ھاراقنىڭ ھارام قىلىنىشىدىكى ئاساسلىق سهۋەب نېمه؟: سوئال. 174

ــاۋاب ــپ،     : ج ــارتۇق قىلى ــاتالردىن ئ ــقا مهخلۇق ــاننى باش ــاال ئىنس ــالالھ تائ ئ
ئهقىل ئىنساننى بـارلىق مهخلـۇقالردىن ئاالھىـدە    . غانئۇنىڭغا ئهقىل ئاتا قىل

ــىدۇر   ــك نهرسـ ــدىغان ئهڭ قىممهتلىـ ــپ تۇرىـ ــاننىڭ  . ئایرىـ ــىز ئىنسـ ئۇنىڭسـ
شۇڭالشـقا ئىسـالم دىنىـدا ئهقىلنـى     . ھېچقانداق قهدىـر ـ قىممىتـى بولمایـدۇ    

ــرى   ــڭ بىــ ــوڭ پهرزنىــ ــداش بهش چــ ــى  . قوغــ ــاننىڭ ئهقلىنــ ــرەر ئىنســ بىــ
مهســت بولــۇش ئهقىلنــى . بىــلهن بــاراۋەردۇر ئــۇنى ئۆلتــۈرگهن كهتكۈزگهنلىــك
ــانلىقتۇر ــادەتلىرىنى ئورۇنالشــقا   . یوقاتق ــادەم ئىســالم ئىب ــان ئ ئهقلىنــى یوقاتق

ــدۇ  ــاالھىیهتلىك بواللمای ــادەم     . س ــان ئ ــدا بولمىغ ــى جایى ــقا، ئهقل ــدىن باش مۇن
ــتىن، ئهدەپ    ــۋاتقىنىنى بىلمىگهنلىك ــېمه قىلى ــڭ ن ــا زىــت   -ئۆزىنى ئهخالقق

ھهرىكهتلهرنى ۋە تۈرلـۈك ناشـایان ئىشـالرنى قىلىـش، ھهتتـا       -كېلىدىغان سۆز 
ــدۇ     ــتىن ئۆكۈنمهی ــادىر قىلىش ــالرنى س ــك ئىش ــا خهتهرلى ــاتىللىق . ھایاتىغ ق

ــدۇ    ــهۋەبىدىن بولىـ ــى ھاراقنىـــڭ سـ ــڭ كۆپىنچىسـ ھـــاراق . جىنایهتلىرىنىـ
شـۇ سـهۋەبتىن   . توسـىدۇ  زىكرىدىنئىنساننى یاخشى ئىشالردىن ۋە ئالالھنىڭ 

ــالغۇلىرى بىــلهن بىــرگه  ئــالالھ تائــاال ھ ــۈرلىرى ۋە پۈتــۈن ئات اراقنىــڭ پۈتــۈن ت
: ئالالھ تائاال ھاراقنىـڭ ھـاراملىقىنى جاكـارالپ مۇنـداق دېـگهن     . ھارام قىلغان

ــۆمىنلهر « ــى م ــۇش، پــال      ! ئ ــا چوقۇن ــار ئوینــاش، بۇتالرغ ــش، قىم ھــاراق ئىچى
ــالردۇر،       ــكىنا قىلىق ــى، پاس ــهیتاننىڭ ئىش ــېلىش ش ــال س ــلهن پ ــوقلىرى بى ئ

. ه ئېرىشىشـــىڭالر ئۈچـــۈن شـــهیتاننىڭ ئىشـــىدىن یىـــراق بولـــۇڭالربهخـــتك
شهیتان ھاراق، قىمار ئارقىلىق ئـاراڭالردا دۈشـمهنلىك، ئـاداۋەت تۇغـدۇرماقچى،     
ــاد ئېتىشــتىن توســماقچى بولىــدۇ، ســىلهر     ــالالھنى ی ســىلهرنى نامــازدىن ۋە ئ

 - 91 - 90مائىــدە سۈرىســى (» یانمامســىلهر؟) ھــاراقتىن، قىمــاردىن(ئهمــدى 
  ). ئایهت

  ھاراقنىڭ ئاساسلىق زىیانلىرى قایسىالر؟: سوئال. 175
تېببىي مۇتهخهسسىسلهر ھاراقنىڭ زىیـانلىرىنى تهتقىـق قىلىـپ،    : جاۋاب
  :تۈرلۈك زىیىنىنى ئېالن قىلغان 14مۇنداق 
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ھــاراق ئىنســاننىڭ یــۇقىرى نېــرۋا سىستېمىســىنى زەھهرلهپ، ھــاراق ) 1(
شۇنىڭ بىـلهن ئـۇ قاالیمىقـان سـۆزلهپ     . ۋاقىتلىق ساراڭ قىلىدۇ ئىچكۈچىنى

  .كىشىلهرگه ئهزىیهت بېرىدۇ
  . یۈرەكنى قاتتىق قوزغىتىپ، ئارقىدىن ئاجىزالشتۇرىدۇ) 2(
ــتۇرىدۇ  ) 3( ــۈچىنى ئاجىزالشــ ــى كــ ــهللىككه قارشــ ــاننىڭ كېســ . ئىنســ

ئىنسـاندىكى یۇقۇملـۇق كېسـهلگه قارشـى تۇرىـدىغان ئـاق قـان ئایلىنىشــىنى        
  . پ قویىدۇئىشلىمهس ھالغا كهلتۈرۈ

ھــاراق ئىچىشـــكه ئـــادەتلهنگهن ئــادەم ســـىل كېســـىلىگه گىرىپتـــار   ) 4(
ئهگهر ئـۇ ئـۈچهي یـاللۇغى كېسـىلى بولـۇپ قالسـا، قۇتۇلـۇش ئىمكـانى         . بولىـدۇ 
  . بولمایدۇ

ــبىتى     ) 5( ــۇش نىس ــىیىدە قۇتۇل ــڭ ئوپېراتس ــادەتلهنگهن ئادەمنى ــا ئ ھاراقق
ــدۇ  ــاز بولى ــایىن ئ ــىركهتلى . ئىنت ــۇغۇرتا ش ــقا س ــلهرنىڭ شۇڭالش رى ھاراقكهش

  . ھایاتىنى سۇغۇرتىغا ئالمایدۇ
دۇنیانىڭ ھهر قایسى جایلىرىدىكى دوختۇرخـانىالردا ناھـایىتى چوڭقـۇر    ) 6(

تهكشــۈرۈش ئېلىــپ بارغانــدىن كېــیىن، ســاراڭالر دوختۇرخانىســىغا كىــرگهن  
دىـن كـۆپرەكى ھـاراق ئىچىـدىغان ئادەمنىـڭ بـالىلىرى        50% كېسهللهرنىڭ 

  . تالندىئىكهنلىكى ئىسپا
  . ھاراق یۈرەك بىلهن جىگهرنى كاردىن چىقىرىدۇ) 7(
قــان بېســىمى، شــېكهر ســىیىش ۋە یــۈرەك كېســىلى بــار ئــادەم ھــاراق  ) 8(

  . ئىچىدىغان بولسا، ئۆزىنى ئۆزى ئۆلتۈرگهن بىلهن ئوخشاش بولىدۇ
ھــاراق بهزىلهرنىــڭ گۇمــان قىلغىنىــدەك تامــاق سىڭدۈرۈشــكه یــاردەم ) 9(

ئۇ تاماق سىڭدۈرۈش ئورگانلىرىنىـڭ پائـالىیىتىگه توسـالغۇ    قىلمایدۇ، بهلكى 
  . بولىدۇ ۋە ئاجىزلىتىدۇ

شــۇنى بىلىــش كۇپــایه . ھاراقنىـڭ ھېچقانــداق غىــزا قىممىتــى یــوق ) 10(
غىـزا كـۈچى    گۈرۈچچىلىكمـۇ قىلىدۇكى، بىر بوتۇلكـا ھاراقنىـڭ بىـر قوشـۇق     

  . یوقتۇر
كى ئـۇ بـارلىق پـۇلىنى    چـۈن . ھاراقكهش نامراتلىققا گىرىپتـار بولىـدۇ  ) 11(

ــدۇ ــا خهجلهی ــدۇ   . ھاراقق ــاچ قویى ــالىلىرىنى ئ ــالىنى ۋە ب ــاراق ئۈچــۈن ئای ــۇ ھ . ئ
ــى     ــائىله ئهزالىــرى یاخش ــۇنىڭ بىــلهن ئ ــۈن ھــاالك   غىزاالنمىغــانلىقىش ئۈچ

  . قىلغۇچ كېسهللىكلهرگه دۇچار بولىدۇ
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ــىي  ) 12( ــىچه، جىنســــ ــتىكىالرنىڭ كۆرسىتىشــــ تېببىــــــي ستاتىســــ
غانالرنىــڭ كــۆپ ســانلىقى ھاراقنىــڭ ســهۋەبى بىــلهن كېســهللىككه دۇچــار بول

  . بولغان
ھاراقكهشلهردىن كۈچلۈك ئهۋالد چىقارغان ئـادەم یـوق، چـۈنكى ھـاراق     ) 13(

ــىگه   قورســـاقتىكى بالىنىـــڭ ئورگانلىرىنىـــڭ زەئىـــپ ۋە ئهیىبلىـــك ئۆسۈشـ
  . سهۋەب بولىدۇ

ى دىــن كـۆپرەكى ھــاراق سـهۋەبى بىــلهن    40% قاتنـاش ۋەقهسـىنىڭ   ) 14(
چــۈنكى ھــاراق خهتهرنــى ھــېس قىلىــش ئورگــانلىرىنى      . یــدانغا كېلىــدۇ مه

ئۈچــۈن، بىــر ســېكۇنت ئىچىــدە ماشــىنىنى تــوختىتىش  ئاجىزالشــتۇرغانلىقى
كېرەك بولغان بىر ۋەقهدە ھاراق ئىچكهن ئـادەم ئىككـى سـېكۇنتتىن كېـیىن     

  .بۇ چاغدا بولىدىغان ئىش بولۇپ بولغان بولىدۇ. توختىتاالیدۇ
  اراق ئىچىشنىڭ جازاسى نېمه؟ھ: سوئال. 176

قامچـا ئۇرۇلـۇش    80ھاراق ئىچكهن ئادەمنىڭ بۇ دۇنیادىكى جازاسـى  : جاۋاب
. بولۇپ، بۇ ئىسالم قانۇنى یولغا قویۇلۇۋاتقـان مهملىكهتـلهردە ئىجـرا قىلىنىـدۇ    

ئهممــا ھاراقكهشــنىڭ ئــاخىرەتتىكى جازاســى جهننهتــتىن مهھــرۇم قــېلىش ۋە 
ــگهن  پهیغهمــبهر. دوزاخقــا كىرىشــتۇر ــۈچ خىــل «: ئهلهیھىسســاالم مۇنــداق دې ئ

ھـاراقكهش، ئاتـا ـ ئانىسـىنى قاقشـاتقۇچى ۋە       : ئۇالر. كىشى جهننهتكه كىرمهیدۇ
  ».دەییۇسئائىلىسىنى كۈنلىمهیدىغان 

ــان    ــنىڭ یامـ ــاراق ئىچىشـ ــۇلمانالرنى ھـ ــاالم مۇسـ ــبهر ئهلهیھىسسـ پهیغهمـ
ىیــامهت كــۈنىگه ئالالھقــا ۋە ق«: ئاقىۋىتىــدىن ئاگاھالنــدۇرۇپ مۇنــداق دېــگهن

ئىمــان كهلتــۈرگهن كىشــى ھــاراق ئىچمىســۇن، ئالالھقــا ۋە قىیــامهت كــۈنىگه  
  ».ئىمان كهلتۈرگهن كىشى ھاراق ئىچىلىدىغان داستىخاندا ئولتۇرمىسۇن
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  زەھهرلىك چېكىملىكلهرنىڭ زىیىنى ھهققىدە

  زەھهرلىك چېكىملىك دېگهن نېمه؟: سوئال. 177
ــاۋاب ــك  : ج ــك چېكىملى ــادەم —زەھهرلى ــار  ئ ــدىغان، خۇم ــت قىلى نى مهس

، مورفىن، نهشه، كوكـائىن قاتـارلىق زەھهرلىـك    خېروئىنتۇتقۇزىدىغان ئهپیۇن، 
ــار     ــاددىالر ب ــك م ــداردا زەھهرلى ــۆپ مىق ــۇالردا ك ــۇپ، ب ــىلهر بول ــڭ . نهرس بۇالرنى

كــېلىش مهنبهلىــرى، ئىشــلهپچىقىرىش ئۇســۇللىرى ھهر خىــل بولــۇپ، پۈتــۈن 
انلىقتىن، كـۆپىنچه یوشـۇرۇن ھالـدا، قـارا     دۇنیا خهلقىنىـڭ لهنىـتىگه ئۇچرىغـ   

  .نىیهتلىك كىشىلهر تهرىپىدىن ئىشلهپچىقىرىلىدۇ ۋە تارقىتىلىدۇ
  زەھهرلىك چېكىملىكنىڭ ئهڭ خهتهرلىك زىیىنى قایسى؟: سوئال. 178

زەھهرلىك چېكىملىكلهر ئۇنى ئىستېمال قىلغـۇچىالرنى پۈتـۈنلهي   : جاۋاب
ۈرگهننىڭ سـىرتىدا، ئىنســانىیهتكه  كـاردىن چىقىرىـپ، ئۆلـۈم بىــلهن تۈگهشـت    

زور باالیىئاپهتلهرنى ئېلىـپ كېلىـدىغان، خۇسۇسـهن مىللهتنىـڭ كېلهچىكـى      
ــتىدۇر    ــىز ئالۋاسـ ــدىغان رەھىمسـ ــابۇت قىلىـ ــالرنى زەھهرلهپ نـ ــان یاشـ . بولغـ

ــانلىرى    ــدىغان زىیــ ــانالرغا كهلتۈرىــ ــڭ ئىنســ ــك چېكىملىكلهرنىــ زەھهرلىــ
ــۇپ، تهن ســاقلىقى  ــائىله، پســىخىكا  مۆلچهرلىگۈســىز ئېغىــر بول ، ئىقتىســاد، ئ

ــار  ــدىن كــۆپ زىیىنــى ب ــالر  . تهرەپلىرى ــایى ئىش ــۆپلىگهن دۆلهتلهرنىــڭ جىن ك
قانۇنىدا زەھهرلىك چېكىملىـك سـودىگهرلىرىگه ئۆلـۈم جازاسـى بېرىشـىمۇ بـۇ       

  . چوڭلۇقىنى ئىسپاتالشقا یېتهرلىكتۇر باالیىئاپىتىنىڭزەھهرنىڭ 
ان پسىخىكىسـىغا قانـداق   زەھهرلىك چېكىملىكنىـڭ ئىنسـ  : سوئال. 179

  زىیىنى بار؟
ــاۋاب ــۆز نهپســىنىڭ    : ج ــادەم ئ ــان ئ ــۈپ قالغ ــېكىملىككه كۆن ــك چ زەھهرلى

چـۈنكى ئـۇ شـۇ ئهرزىـمهس خۇمـارىنى قانـدۇرۇش       . ئهسىرىگه ئایلىنىـپ قالىـدۇ  
یولىـدا نهپسـى خاھىشــى ئـۇنى نـېمىگه بۇیرۇســا، شـۇنى قىلىـدۇ، ئهگهر نهپســى       

كۈرتسـه كىرپىكىنـى قاقماسـتىن ئـادەم     شهیتان ئـۇنى ئـادەم ئۆلتۈرۈشـكه كۈش   
ــدۇ ــدۇ   . ئۆلتۈرى ــمهي قالى ــۈچى یهت ــقا ك ــى قوللىنىش ــۇقى  . ئهقلىن ــۇ تهڭپۇڭل ئ

یوقالغــان، ئىرادىســى ئــاجىز، قورقۇنچــاق، ئىــش بېجىرەلمهیــدىغان، ھــۇرۇن،       
  .غهیرەتسىز بىر ئادەمگه ئایلىنىپ قالىدۇ

ىیىنـى  زەھهرلىـك چېكىملىكنىـڭ تهن سـاقلىقىغا بولغـان ز    : سوئال. 180
  قایسى؟
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زەھهرلىـــك چېكىملىكلهرنىـــڭ تهن ســـاقلىققا كهلتۈرىـــدىغان    : جـــاۋاب
ــوڭ   ــانلىرى ھهقىــقهتهن چ ــلهرنىڭ ئېیتىشــىچه،   . زىی تېببىــي مۇتهخهسسىس

تاماققـــا بولغـــان ئىشـــتىھانىڭ    چېكىـــدىغانالردا زەھهرلىـــك چېكىملىـــك  
یوقىلىشــــى بىــــلهن كېســــهللىك باشــــلىنىپ، تهننىــــڭ ئاجىزلىشىشــــى، 

ىیىشــى، كېســهللىككه قارشــى كۈچنىــڭ زەئىپلىشىشــى،     چىراینىــڭ سارغ
ــڭ ئۆلۈشـــى،      ــىي كۈچنىـ ــڭ بۇزۇلۇشـــى، جىنسـ ــدىكى تهڭپۇڭلۇقنىـ مىجهزىـ
ــان     ــى، قـ ــڭ ئېغىشـ ــى، یۈرەكنىـ ــاردىن چىقىشـ ــقازاننىڭ كـ ــڭ، ئاشـ جىگهرنىـ
بېســىمىنىڭ كۆتۈرۈلۈشـــى، ئاخىرىـــدا قىزىــل قـــان تومۇرىنىـــڭ پارتلىشـــى   

  . ىدۇئارقىلىق تۇیۇقسىز ئۆلۈش بىلهن ئاخىرلىش
ــوئال. 181 ــادقا بولغــان زىیىنــى     : س زەھهرلىــك چېكىملىكنىــڭ ئىقتىس
  قایسى؟

زەھهرلىك چېكىملىكنىـڭ ئىقتىسـادقا بولغـان سـهلبىي تهسـىرى      : جاۋاب
ئىنتـایىن چـوڭ بولــۇپ، بـۇ ئهھـۋال ئائىلىــدىن دۆلهت ئىقتىسـادىغا قهدەر بىــر      

لىككه زەھهرلىـك چـېكىم  . تۇتاش ئىقتىسادىي كرىزىسنى كهلتـۈرۈپ چىقىـدۇ  
خۇمار بولۇپ قالغان ئادەم بۇ خۇمارىنى قاندۇرۇپ ئارام تېپىش یولىـدا نېمىسـى   

قولىدىكىسى تۈگىسه، ئوغرىلىق بوالمدۇ، بۇالڭچىلىـق بوالمـدۇ   . بولسا ساتىدۇ
یــاكى نومۇســىنى ســېتىش بوالمــدۇ، قایســى یولــدىن بولمىســۇن پــۇل تېپىــپ  

یولــدا ئهڭ ۋىجدانســىز  بــۇ. خۇمـارىنى قاندۇرىــدىغان شــۇ زەھهرنــى سـېتىۋالىدۇ  
ــقا، ئاتــا     ــكهش قىلىقالرنــى قىلىش ــالرنى، پهس ــىنى قاقشــىتىش،   –ئىش ئانىس

بــالىلىرىنى ۋەیــران قىلىــش، پۇلغــا یارایــدىغان ھهر قانــداق نهرســىنى نهدە       
ئـاخىرى ئائىلىسـىدىن، تۇغقانلىرىـدىن ۋە    . بولمىسۇن ئوغرىالشقا رازى بولىـدۇ 

زەھهرلىـك  . غۇز ئۆلـۈمىنى كۈتىـدۇ  جهمئىیهتتىكى كىشىلهردىن ئایرىلىپ یال
چــېكىملىككه كۆنــۈپ قالغــان ئــادەم ئــاخىرى پۇلــدىن، ئۆیــدىن ۋە ئائىلىــدىن،  

چۈنكى ئۇ قانچىلىـك چـوڭ بـاي بولـۇپ     . شۇنداقال ھهممىدىن ئایرىلىپ قالىدۇ
كهتسۇن، ئۇنىڭ بایلىقى ئۇنىڭ خۇمـارىنى تهمىـن ئېـتىش ئۈچـۈن ئـاخىرغىچه      

  . دە-یهتمهیدۇ
ىشىلهر نـېمه ئۈچـۈن زەھهرلىـك چـېكىملىكلهرگه كۆنـۈپ      ك:  سوئال. 182
  قالىدۇ؟

ــاۋاب ــدىن : ج ــاق ئالۋاســتى«ئىنســانالر تهرىپى ــك  » ئ ــان زەھهرلى دەپ ئاتالغ
چېكىملىكلهرنىڭ نهقهدەر خهتهرلىـك بىـر باالیىئـاپهت ئىكهنلىكىنـى ھهمـمه      
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ئومـۇمهن كىشـىلهر ئـۇنى    . بىلىپ یهتمهكته، ھهركىم ئۇنىڭدىن نهپرەتلىنىـدۇ 
ئىختىیـارى بىـلهن ئىسـتېمال قىلمایـدۇ ۋە ئۇنىڭغـا كۆنـۈپ قېلىشـنىمۇ        ئۆز 

پهقهت بهزى كىشـــىلهر ئـــادەمىي شـــهیتانالرنىڭ، ئۆزلىرىنىـــڭ    . خالىمایـــدۇ
ئهرزىـــمهس شهخســـىي مهنپهئهتـــى ۋە ۋاقىتلىـــق كىرىمـــى بهدىلىـــگه پۈتـــۈن  
ئىنسانىیهتنى زەھهرلهشـنى كـۆز ئالـدىغا قویغـان رەزىـل ئادەملهرنىـڭ تۈرلـۈك        

چۈشـــۈپ قالغـــانلىق ســـهۋەبلىك بـــۇ زەھهرلهرگه خۇمـــار بولـــۇپ   قلىرىغـــاتۇزا
ــائىله . قالغانــدىن كېــیىن، بىلىــپ تــۇرۇپ ئىســتېمال قىلىشــقا ئۆتىــدۇ   ــۇ ئ ب

تهربىیىســىنىڭ كهملىكــى، زەھهرنىــڭ خهتىرىنــى ئــاددىي چــاغالش، یامــان،      
بۇزۇق دوستالرغا ئهگىشـىش، مۇھىتنىـڭ ناچـارلىقى، ئهخـالق تهربىیىسـىدىن      

  .ئالماسلىق قاتارلىق بىر قانچه سهۋەبلهرگه باغلىنىدۇ نېسىۋە
قانـداق قىلغانـدا زەھهرلىـك چـېكىملىكلهردىن سـاقالنغىلى      : سوئال. 183
  بولىدۇ؟

ــرى  : جــاۋاب زەھهرلىــك چــېكىملىكلهردىن ساقلىنىشــنىڭ بهزى تهدبىرلى
  :تۆۋەندىكىلهر

ــاھ   ) 1( ــۇپ، گۇن ــاغالم تۇت ــادنى س ــان، ئېتىق ــىیهتلهردىن –ئىم ــر مهس اق یى
  .تۇرۇش، ھهر ئىشتا تهقۋالىقنى ئۆلچهم قىلىش

ــۋا، ) 2( ــاراق، پىــ ــا، ھــ ــامپانىیهتاماكــ ــار   شــ ــداق خۇمــ ــقا ھهر قانــ ۋە باشــ
ــىمۇ     ــتىم بولسـ ــرەر قېـ ــىلهرنى بىـ ــدىغان نهرسـ ــپ بېرىـ ــدىغان، كهیىـ تۇتقۇزىـ

  .ئىستېمال قىلىشتىن قهتئىي یىراق تۇرۇش
اكى یىرتقـۇچ  زەھهرلىك چېكىملىكلهرنى ئهڭ شهپقهتسـىز ئالۋاسـتى یـ   ) 3(

ھایۋان دەپ تونـۇپ، ئۇنىڭـدىن نهپـرەتلىنىش ۋە ئـۇ نهرسـىلهرگه نهپـرەت كـۆزى        
  .بىلهن بېقىش

ــت بولماســـلىق ۋە  ) 4( ــلهن دوسـ ــىلهر بىـ دىیانهتســـىز، ئهخالقســـىز كىشـ
  .ئۇالردىن ئۆزىنى قاچۇرۇش

ــى  ) 5( ــاي  «زەھهرلىــك چېكىملىكلهرن ــتىمال قىلىــپ باق ــر قې ــر «، »بى بى
ــاي ــىناپ باقــ ــگه » ســ ــاش دېگهنــ ــهیتانىيئوخشــ ــي  شــ ــرەڭلهرگه قهتئىــ نهیــ

  .ئالدانماسلىق
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  قىمار ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر ھهققىدە

  قىمار دېگهن نېمه؟:  سوئال. 184
ئۇتــۇش یــاكى ئۇتتــۇرۇش بىــلهن ئوینىلىــدىغان ھهر قانــداق ئویــۇن  : جــاۋاب

لهن بۇنىڭغـا بىنــائهن، ئۇتــۇش یـاكى ئۇتتــۇرۇش بىــ  . تـۈرى قىمــار دەپ ئاتىلىــدۇ 
ــوراز     ــتۇرۇش، خـ ــت تاالشـ ــۇنى، ئىـ ــۇق ئویـ ــۇنى، ئوشـ ــا ئویـ ــدىغان كارتـ ئوینىلىـ

ــتۇرۇش ــڭ     چوقۇش ــېتىۋېلىش قاتارلىقالرنى ــى س ــارىیه بېلىت ــۇنلىرى ۋە الت ئوی
  .ھهممىسى قىمار ھېسابلىنىدۇ

قىمــار ئویناشـنىڭ ھۆكــۈمى نـېمه ۋە قىمــاردىن تاپقـان پــۇل    : سـوئال . 185
  ھااللمۇ؟
شـۇڭا  . ھـاراق ئىچكهنـگه ئوخشـاش ھارامـدۇر     قىمار ئوینـاش خـۇددى  : جاۋاب

ــان كهرىمنــى قىمارنىــڭ ھــاراملىقىنى ھــاراق ئىچىشــنىڭ،    ــاال قۇرئ ــالالھ تائ ئ
بۇتقــا چوقۇنۇشــنىڭ ۋە پــال سېلىشــنىڭ ھــاراملىقى بىــلهن بىــرگه بایــان        

ھـاراق ئىچىـش، قىمـار ئوینـاش، بۇتالرغـا چوقۇنـۇش،       ! ئـى مـۆمىنلهر  «. قىلغان
لىش شـهیتاننىڭ ئىشـى، پاسـكىنا قىلىقـالردۇر،     پال ئوقلىرى بىـلهن پـال سـې   

» .بهخــتكه ئېرىشىشــىڭالر ئۈچــۈن شــهیتاننىڭ ئىشــىدىن یىــراق بولــۇڭالر     
  ).ئایهت - 89مائىدە سۈرىسى (

ــارقىلىق تاپقــان پــۇل قهتئىــي ھارامــدۇر  ئــۇنى خهجــلهش خــۇددى . قىمــار ئ
ــدۇر    ــگه ئوخشــاش ھارام ــۇلنى خهجلىگهن ــان پ ــازانه قىلىــپ تاپق ــۇ  . ج ــۈنكى ئ چ

  .دەلسىز كهلگهن پۇلدۇربه
  قىمارنىڭ ھارام قىلىنىشىنىڭ ھېكمىتى نېمه؟:  سوئال. 186

  :قىمارنىڭ ھارام قىلىنىشىنىڭ بهزى ھېكمهتلىرى تۆۋەندىكىچه: جاۋاب
ئـــــالالھ تائـــــاال ئىنســـــانالرنى ئىشـــــلهش ئـــــارقىلىق یهر یـــــۈزىنى ) 1(

ــلهش    ــلهن ئىشـ ــگهك بىـ ــاالل ئهمـ ــى ھـ ــكه ۋە ئۆزىنىـــڭ رىزقىنـ گۈللهندۈرۈشـ
ھــالبۇكى، قىمــار ئــالالھ بۇیرۇغــان قــانۇنىیهت  . ارقىلىق تېپىشــقا بۇیرۇغــانئــ

بىلهن زىتلىشىدىغان، قارشى تهرەپنـى زىیانغـا ئۇچرىتىشـنىڭ سـىرتىدا، جاپـا      
تارتماستىن، ئىشلىمهستىن پۇل تېپىشنى چىقىش یولى قىلغـان بىـر تهییـار    

  .تاپلىقتۇر
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سانالرنى ئىشلهشـكه، ھـاالل   قىمار تۈرىگه كىرىدىغان پۈتۈن ئویۇنالر ئىن) 2(
رىزىق ئۈچۈن تهر تۆكۈشـكه ئهمهس، تهلهي سىناشـقا، تاسـادىپىیلىق ۋە قـۇرۇق     

  .ئارزۇالرغا تایىنىدىغان قىلىپ قویىدۇ
قىمار ئویناپ بىراۋنىـڭ پـۇلىنى ئۇتـۇۋېلىش ئۇنىـڭ پـۇلىنى ھهقسـىز       ) 3(

اۋنىـڭ پـۇل   چۈنكى ئىسالم قانۇنى بویىچه، بىر. ئېلىۋالغانغا ئوخشاشال ھارامدۇر
ــۆز   –مېلـــى یهنه بىرســـىگه پهقهت ســـودا  – ســـېتىق یـــولى بىـــلهن یـــاكى ئـ

  . كۆڭلىدىن سوۋغا قىلىشى بىلهن یاكى سهدىقه قىلىش بىلهنال ھاالل بولىدۇ
ــۇچىالر ) 4( ــار ئوینىغـ ــدەقىمـ ــى  ئۇتتۇرۇۋەتكهنـ ــلهن رازىلىقىنـ ــاغزى بىـ ، ئـ

ىـك بىـلهن   ئىپادىلىگهن بىلهن چىـن كۆڭلىـدە ئۇتۇۋالغـان كىشـىگه ئۆچمهنل    
زىیـان ئـاچچىق بولغـانلىقتىن زىیـان تارتقـان ئـادەم قایسـى        . ئاداۋەت تۇغۇلىدۇ

یول بىلهن بولمىسۇن، ئۇتۇۋالغان ئادەمگه یامانلىق قىلىـش كویىـدا بولىـدۇ ۋە    
  .ئارىدىكى دوستلۇق بۇزۇلىدۇ

ئۇتتۇرغــۇچى زىیــاننى قــایتۇرۇۋېلىش، ئۇتقــۇچى یهنه كــۆپرەك ئۇتــۇش     ) 5(
قىمـارۋازالر ئاخىرىـدا   . ئىككىسى قىماردىن باش ئااللمایـدۇ  تىلىكى بىلهن ھهر

  .ھهممه نهرسىسىدىن ئایرىلىپ موھتاجلىقتا قالىدۇ
ــدىغان ئویــۇن        ــۈچنى ئىســراپ قىلى ــى ۋە ك ــقا قىمــار ۋاقىتن ــدىن باش مۇن
ــاي      ــلهپ ب ــىلهرنىڭ ئىش ــا، كىش ــڭ تهرەققىیاتىغ ــانلىقتىن، جهمئىیهتنى بولغ

ا باغلىنىـپ قالغـان ئادەمنىـڭ دىنىنـى،     قىمارغ. بولۇشىغا توسقۇنلۇق قىلىدۇ
ــى     ــىنى سېتىۋېتىشـ ــى ۋە ھهر نهرسىسـ ــدانىنى، مىللىتىنـ ــىنى، ۋىجـ نومۇسـ

شــۇڭا قىمــار پۈتــۈن تــۈرلىرى بىــلهن ھــارام      . ئېھتىمالــدىن یىــراق ئهمهس 
ــان ــادىر      . قىلىنغ ــنى س ــان ئىش ــارام قىلغ ــالالھ ھ ــى ئ ــان كىش ــار ئوینىغ قىم

  .قىلغانلىقى ئۈچۈن ئېغىر گۇناھكار بولىدۇ
  التارىیه ئویۇنلىرىمۇ قىمار ھېسابلىنامدۇ؟: سوئال. 187

ــاۋاب ــڭ تۈرلىرىــدىن     : ج ــۇنلىرى قىمارنى ــارىیه ئوی ــۈردىكى الت ــل ت ھهر خى
ــلهن ئاتىلىشــىدىن قهتئىیــنهزەر ئۇتــۇش ۋە        ــۇپ، قانــداقال بىــر ئاتــالغۇ بى بول

ــاردۇر    ــۇن قىم ــداق ئوی ــان ھهر قان ــاس قىلغ ــارىیه  . ئۇتتۇرۇشــنى ئاس ــۈنكى الت چ
ــېلهتكه     بېلىتى ــۆزى بـ ــۇ ئـ ــدىردە، ئـ ــان تهقـ ــادەم ئۇتۇۋالغـ ــېتىۋالغان ئـ ــى سـ نـ

ــدىن ــا      تۆلىگىنى ــىز قولغ ــر مېھنهتس ــۇلنى ھېچبى ــارتۇق پ ــه ئ ــچه ھهسس نهچ
التـارىیه بېلىتىنـى سـېتىۋېلىپ ئۇتالمىغـان     . بۇ بىر ھارام. چۈشۈرگهن بولىدۇ

  .مىڭالرچه كىشىنىڭ ھهققىنى بهدەلسىز ئالغانلىقى یهنه بىر ھارام
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  ئۇنىڭ زىیىنى ھهم یامان ئاقىۋىتى ھهققىدەزىنا ۋە 
  

  زىنا دېگهن نېمه؟: سوئال. 188
ئۆزىنىڭ جورىسى بولمىغان بىرسى بىـلهن جىنسـىي ئـاالقه     —زىنا : جاۋاب

ــش دېگهنلىــك بولــۇپ، ئــالالھ ھــارام قىلغــان ئهڭ چــوڭ گۇناھالرنىــڭ        قىلى
ــدۇر ــلهن   . بىرى ــك بى ــادىن قهتئىیلى ــۇلمانالرنى زىن ــاال مۇس ــالالھ تائ ــۇپ،  ئ توس

چــۈنكى ئــۇ قهبىــھ . زىناغــا یېقىنالشــماڭالر«: قۇرئــان كهرىمــدە مۇنــداق دېــگهن
  ). ـ ئایهت 32سۈرىسى  ئىسرا(» .ئىشتۇر، یامان یولدۇر

ــگهن  ــداق دې ــا قىلغــۇچى مۆمىنلىــك  «: پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم مۇن زىن
ــدۇ  ــا قىلمایـ ــدە زىنـ ــدە  . ھالىتىـ ــۇچى مۆمىنلىـــك ھالىتىـ ئوغرىلىـــق قىلغـ

ــق  ــدۇئوغرىلىـ ــاراق    . قىلمایـ ــدە ھـ ــك ھالىتىـ ــۈچى مۆمىنلىـ ــاراق ئىچكـ ھـ
  )بۇخارىي رىۋایىتى(» .ئىچمهیدۇ

كىشـى زىنـا   «: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم یهنه بىر ھهدىسـته مۇنـداق دەیـدۇ   
قىلغان چېغىدا، ئۇنىڭدىن ئىمان چېقىپ كېتىپ ئۇنىـڭ بېشـىدا كۈنلـۈككه    

كېـیىن ئىمـانى ئۇنىڭغـا    ئۇ كىشى گۇناھىغا تهۋبه قىلغاندىن . ئوخشاش تۇرىدۇ
  ) بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋایىتى(» .قایتىدۇ
زىنانىـڭ ئىجتىمـائىي تۇرمۇشـتا قانـداق یامـان ئـاقىۋەتلىرى       : سوئال. 189

  بار؟
زىنـا ـ ئىنـاق ئـائىلىلهرنى پارچىالیـدىغان، ئـابرۇیلۇق كىشـىلهرنى        : جـاۋاب 

ــالىالرنى یېــتىم قىلىــد  ىغان، ئــوت یهرگه قارىتىــدىغان، گۇناھســىز نارەســىدە ب
  . یۈرەك ئهرلهرنى قورقۇنچاق قىلىپ قویىدىغان بىر خىل رەزىل قىلمىشتۇر

زىنا شۇنچىلىك قهبىـھ ۋە رەزىـل ئىـش بولغـانلىقتىن، ئـالالھ تائـاال ئۇنىـڭ        
  : جازاسىنى تۆۋەندىكىچه بېكىتكهن

زىنا قىلغۇچى ئۆیلهنگهن یاكى تۇرمۇشقا چىققان بىرسـى بولسـا، ئـۇنى تـاش     
ئهگهر ئۆیلهنمىگهن یـاكى یـاتلىق بولمىغـانالردىن    . لتۈرۈشكېسهك قىلىپ ئۆ

ئهر ـ ئایـال، بـاي ـ گـاداي،      . بولسا، ئۇنى خهلقـى ئـالهم ئالدىـدا، یـۈز قامچـا ئـۇرۇش      
. بـۇالر زىنانىـڭ بـۇ دۇنیـادىكى جازاسـى     . قېرى ـ یـاش بـۇ ھۆكۈمـدە ئوخشاشـتۇر     

ئهقىلنـى  ئهمما ئۇنىڭ ئـاخىرەتتىكى جازاسـى ئـادەمنى دەھشـهتكه سـالىدىغان،      
بىــر «: بــۇ ھهقـته پهیغهمــبهر ئهلهیھىسسـاالمنىڭ  . چۆچۈتىـدىغان بىــر ئىشـتۇر  
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ــىلهرنىڭ   ــۇغ كىشـ ــا ئۇلـ ــار   60قېتىملىـــق زىنـ ــادىتىنى بىكـ یىللىـــق ئىبـ
  . دېگهن ھهدىسىنى یاد ئېتىش یېتهرلىكتۇر» قىلىۋېتىدۇ

یىل ئىبادەت بىلهنال مهشغۇل بولۇپ ئـۆتكهن ئۇلـۇغ كىشـىلهرنىڭ بىـر      60
زىنــا بىــلهن دوزاخ ئهھلىــدىن بولــۇپ كېتىشــى تۇرغــان یهردە،       قېتىملىــق  

ئىبادەتلهرنىمۇ جایىدا، كامىـل ئورۇنلىیالمایـدىغان ئـادەتتىكى كىشـىلهرنىڭ،     
ئهڭ ئېچىنــارلىقى ئــۆز بهدەنلىرىنــى ســېتىش بىــلهن كــۈن كهچۈرىــدىغان،       
نومۇسسىز ئایالالرنىـڭ ۋە زىنـادىن بـاش ئااللمایـدىغان ئهرلهرنىـڭ ھـالى نـېمه        

  .ئالالھ ئۇنىڭدىن پاناھ بهرسۇن! الركىن؟بو
  زىنانىڭ دەرىجىلىرى بىر خىل بوالمدۇ؟: سوئال. 190

. زىنانىڭ دەرىجىلىـرى ئېغىرلىـق جهھهتـتىن ھهر تۈرلـۈك بولىـدۇ     : جاۋاب
ئـۆزىگه دۈشـمهنلىك كۆرسـىتىۋاتقان باشـقا دىنـدىكى ئایـال بىــلهن       : مهسـىلهن 

. قىلىشـنىڭ گۇنــاھى ئېغىــر  زىنـا قىلىشــتىن، مۇسـۇلمان ئایــال بىـلهن زىنــا   
ناتونۇش مۇسۇلماننىڭ ئایالى بىـلهن زىنـا قىلىشـتىن، قوشنىسـىنىڭ ئایـالى      

یىـراق قوشنىسـىنىڭ ئایـالى بىـلهن     . بىلهن زىنا قىلىشنىڭ گۇنـاھى ئېغىـر  
ــنىڭ       ــا قىلىش ــلهن زىن ــالى بى ــىنىڭ ئای ــېقىن قوشنىس ــتىن، ی ــا قىلىش زىن

زىنــا قىلىشـــتىن   یــېقىن قوشنىســىنىڭ ئایــالى بىــلهن    . گۇنــاھى ئېغىــر  
نىـڭ ئایـالى بىـلهن    ) ئالالھ یولىدا جهڭگه چىقىـپ كهتـكهن كىشـى   ( مۇجاھىد

ــۋەتته   ــر، ئهل ــاھى ئېغى ــا قىلىشــنىڭ گۇن ــا   . زىن ــلهن زىن ــال بى ــوق ئای ــرى ی ئې
  .قىلىشتىن، ئېرى بار ئایال بىلهن زىنا قىلىشنىڭ گۇناھى ئېغىر بولىدۇ

ڭ قوشنىســىنىڭ بىراۋنىــ«: پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم مۇنــداق دېــگهن   
ــالالردىن     ــات ئای ــاھى باشــقا ی ــا قىلغىنىنىــڭ گۇن ــلهن زىن ــالى بى ــال  10ئای ئای

  ).ئهھمهد رىۋایىتى(» .بىلهن زىنا قىلغىنىدىن ئېغىردۇر
بۇنىڭـدىن، باشـقا دىنــدىكى یـاكى یــات ئایـالالر بىـلهن زىنــا قىلسـا، ئۇنىــڭ       

ایىن گۇناھى یېنىكرەك بولىـدىغان ئوخشـایدۇ، دەپ چۈشـىنىپ قـېلىش ئىنتـ     
ــادۇر ــى     . خات ــڭ جازاس ــۇتلهق زىنانى ــانالر م ــان قىلىنغ ــلهردە بای ــۈنكى ھهدىس چ

بولۇپ، بۇ مۇتلهقلىـك ئـادەتته زىنـا دەرىجىلىرىنىـڭ ئهڭ یېنىـك بـولغىنىنى       
  .كۆرسىتىدۇ

  :پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن
ــدالرنىڭ«  ــۇ     مۇجاھىـ ــۇددى بـ ــاراملىقى، خـ ــقىالرغا ھـ ــڭ باشـ ئایاللىرىنىـ

قانـداقال بىـر كىشـى    . ىڭ ئۆز ئاتىلىرىغا ھـارام بولغىنىغـا ئوخشاشـتۇر   ئایالالرن
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ئایالىغـا كېلىـدىكهن    مۇجاھىـدنىڭ مۇجاھىدالردىن ئایرىلىپ قېلىـپ، بىـرەر   
ئۈچـۈن ئۇنىـڭ    مۇجاھىـد ۋە ئۇنىڭغا خىیانهت قىلىدىكهن، قىیامهت كۈنىدە، بۇ 

ئىنتىقـــام ئېلىـــپ بېرىلىـــدۇ، ئهگهر ئۇنىـــڭ     قىلغۇچىســـىدىنخىیـــانهت 
» .خالىغـانچه ئالىـدۇ   سـاۋابلىرىدىن ئۇنىـڭ   مۇجاھىدساۋابلىرى بولسا، مهزكۇر 

  ).مۇسلىم رىۋایىتى(
یۇقىرىقى، زىنانىڭ ئادەمنى دەھشهتكه سـالىدىغان گۇنـاھىنى ئاڭلىغانـدىن    
ــۈرۈم     ــا ئىشــالرنى قىلىــپ قویغانالرنىــڭ ئالالھنىــڭ كهچ ــۇرۇن زىن كېــیىن، ب

چـۈنكى ئـالالھ تائـاال ئـادەتتىكى      .قىلىشىدىن ئۈمىدسىزلىنىشى توغرا ئهمهس
ــاھالرنى ئهمهل  ــىزمۇئىبادەتلهرنىــــڭ یۈزىســــىدىن  -كىچىــــك گۇنــ  تهۋبىســ

  . كهچۈرىدۇ، ئهمما چوڭ گۇناھالرنى ھهقىقىي تهۋبه ئارقىلىق كهچۈرىدۇ
ــال         ــانلىقى، ئهر ـ ئایـ ــداق پارچىلىغـ ــائىلىلهرنى قانـ ــاق ئـ ــڭ ئىنـ زىنانىـ

ۇرۇش ئـارقىلىق، قانچىلىغـان   ئىككىسىنىڭ مـۇھهببىتىنى نهپـرەتكه ئایالنـد   
ــان،    ــان بولغــ ــگه ئایــ ــانلىقى ھهممىــ ــتىم قىلغــ ــالىالرنى یېــ ــىز بــ گۇناھســ
ــر     ــر باالیىئــاپهت ئىكهنلىكــى ئوچــۇق بى ــۇنى یهكــۈنلىگهن بى تهجرىبىلهرمــۇ ئ

شــۇڭا زىنــا ئائىلىلهرنىــڭ بۇزۇلۇشــىنىڭ ئهڭ چــوڭ ئـــامىلى      . رېئــاللىقتۇر 
  . دېیىلىدۇ

: بىـر ھهدىسـته  . شىگه سـهۋەب بولىـدۇ  مۇندىن باشقا، زىنا مىللهتنىڭ چۆكۈ
ــۇالر   « ــاكى جــازانىخورلۇق ئورتاقلىشــىدىكهن، ئ ــا ی ــته زىن ــداقال بىــر مىللهت قان

  ).ھاكىم رىۋایىتى(» .ئۆزلىرىنى ئالالھ تائاالنىڭ ئازابىغا تۇتقان بولىدۇ
  .دەپ تهرىپلىگهن» یامان یول«ئالالھ تائاال شۇڭا زىنانى 
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  ڭ جازاسىزىنادىن چوڭ ئىككى زىنا ۋە ئۇنى

  زىنادىن چوڭ زىنا قایسى؟: سوئال. 191
مۇسۇلمان ئهمهس مىللهتلهردە كـۆپرەك كۆرۈلىـدىغان، زىنـادىنمۇ چـوڭ     : جاۋاب

ــۇپ، بىــرى   ــۇتئىككــى زىنــا بول ــادىتى بولغــان   ل ئهلهیھىسســاالمنىڭ قهۋمىنىــڭ ئ
ئایالنىـڭ ئایـال   «، یهنه بىـرى،  »ئهر بىلهن ئهرنىڭ جىنسـىي مۇناسـىۋەت قىلىشـى   «

» یــاكى بهچچىۋازلىــق لهۋات«ئالدىنقىسـى  . دۇر»جىنســىي لهززەت ئېلىشــى بىـلهن 
  . دەپ ئاتىلىدۇ» Lesbianism – سىھاق«دەپ ئاتىلىدۇ، كېیىنكىسى 

  جازاسى نېمه؟ لهۋاتنىڭ:  سوئال. 192
ــاۋاب ــى   لهۋات: جـــ ــاكى بهچچىۋازلىـــــق قىلىـــــش ئىنســـــان تهبىئىتىنـــ یـــ

ق بولـۇپ، ئایالالرنىـڭ ھهققىـگه    یىرگهندۈرىدىغان، ئهڭ پاسـكىنا، ئهڭ یامـان قىلىـ   
بـــۇ قىلىــق ھهر قانـــداق بىــر مىللهتنـــى، ھهر   . ئىشــلهنگهن ئېغىـــر جىنــایهتتۇر  

ــابۇت قىلىــپ یــوق قىلىۋېتىشــقا یېتهرلىكتــۇر    ــۆز . قانــداق بىــر جهمئىیهتنــى ن ئ
ئهلهیھىسسـاالمنىڭ قـوۋمى مۇشـۇ قىلىقنـى قىلغـانلىقى سـهۋەبلىك        لـۇت ۋاقتىدا 

پهیغهمــبهر  . گه دۈم كۆمتــۈرۈش بىــلهن جازالىغــان  ئــالالھ ئــۇالرنى یهرنــى ئۈســتى   
قىلغــانالرنى تۇتۇۋالســاڭالر، قىلغــۇچى ۋە     لهۋات«: ئهلهیھىسســاالم بىــر ھهدىســته  

ــۈرۈڭالر  ــىنى ئۆلتــ ــۇچى ھهر ئىككىســ ــهتكهن» قىلىنغــ ــزى. (دەپ كۆرســ  تىرمىــ
  ).رىۋایهت قىلغان

ئهلهیھىسســــاالمنىڭ  لــــۇت كهرىمنىــــڭئىســــالم قانۇنشۇناســــلىرى قۇرئــــان 
ــوۋم ــبهر    قــ ــا ۋە پهیغهمــ ــڭ روھىغــ ــىدىكى ئایهتنىــ ــانلىقى توغرىســ ىنى جازالىغــ

ــهن،   ــىگه ئاساســ ــۇقىرىقى ھهدىســ ــاالمنىڭ یــ ــادەم  لهۋاتئهلهیھىسســ ــان ئــ قىلغــ
ــانلىقنى، جهمئىیهتنـــــى   ســـــهۋەبلىك، ئۇنـــــداقالرنى   كىرلهتكهنلىكـــــىئىنســـ

كېسـهك قىلىـپ ئۆلتـۈرۈش     –ئۆلتۈرۈشكه ئىتتىپاقالشـقان بولسـىمۇ، ئـۇنى تـاش     
ــو  ــاكى ئـ ــۇق     یـ ــۈرۈش توغرۇلـ ــلهن ئۆلتـ ــچ بىـ ــاكى قىلىـ ــۈرۈش یـ ــۇپ ئۆلتـ ت قویـ

ئهمما ئۇنىڭ ئـاخىرەتتىكى جازاسـى ناھـایىتى ئېنىـق بولـۇپ، ئـۇ       . ئىختىالپالشقان
  ! بولسىمۇ دوزاختۇر

  جازاسى نېمه؟ سىھاقنىڭ: سوئال. 193
ــاۋاب ــهنىگه یاراشـــمایدىغان،  Lesbianismیـــاكى  ســـىھاق:  جـ ــانلىق شـ ئىنسـ

ــۇر  ــكىنا قىلىقتـ ــڭ     .پاسـ ــاھى زىنانىـ ــۇپ، گۇنـ ــۈرى بولـ ــر تـ ــڭ یهنه بىـ ــۇ زىنانىـ ئـ



 

117 

  الردىنى ئهھكامالردىن سوئال ۋە جاۋاب

ئایالنىـــڭ ئایالغـــا «: پهیغهمـــبهر ئهلهیھىسســـاالم. گۇناھىـــدىن ئهلـــۋەتته چوڭـــدۇر
  ).رىۋایىتى تهبهرانىي. (دېگهن» زىنادۇرجىنسىي تهرەپتىن كېلىشى 

ئهر «: پهیغهمبهر ئهلهیھىسسـاالم بـۇ قىلىقـتىن مهنئـى قىلىـپ مۇنـداق دېـگهن       
ــۇن، ئهر  ئهرنىـــڭ ئهۋ ــالمۇ ئایالنىـــڭ ئهۋرىـــتىگه قارىمىسـ رىـــتىگه قارىمىســـۇن، ئایـ

ــدا یاتمىســـۇن   ــال بىـــر یوتقانـ ــال بىـــلهن ئایـ ــهتكهن» بىـــلهن ئهر، ئایـ .( دەپ كۆرسـ
  ).مۇسلىم رىۋایىتى

ــارام   پۈتـــۈن ئىســـالم ئۆلىمـــالىرى قهدىمـــدىن ھـــازىرغىچه بـــۇ قىلىقنىـــڭ ھـ
  .پاقالشقانئىكهنلىكىگه ۋە زىنانىڭ بىر تۈرى ئىكهنلىكىگه ئىتتى

ــىھاقنىڭ ــىدىن ئېغىــــرراق      ســ ــى زىنانىــــڭ جازاســ ئــــاخىرەتتىكى جازاســ
ئهممــا ئۇنىــڭ بـۇ دۇنیــادىكى جازاســى توغرۇلــۇق قۇرئــان  . بولىـدىغانلىقى ئېنىقتــۇر 

ــش      ــۈن ئىـــ ــى ئۈچـــ ــه كهلمىگهنلىكـــ ــر نهرســـ ــته بىـــ ــاكى ھهدىســـ ــم یـــ كهرىـــ
ــازاالرنى    ــاش جــ ــقا ئوخشــ ــا ئۇرۇشــ ــاراپ قامچــ ــارائىتقا قــ ئۈســــتىدىكىلهرنىڭ شــ

  .لىنىشى كېرەك، دەیدىغان كۆز قاراشالر بارقول
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  ئالدامچىلىق ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى

  ئالدامچىلىق دېگهن نېمه؟ : سوئال. 194
مىكىــــرلهر بىــــلهن كىشــــىلهرنى  -ھىــــیله —ئالــــدامچىلىق : جـــاۋاب 

ئالـدامچىلىق ئىنسـان   . قاندۇرۇش، قایىل قىلىش، ئىشهندۈرۈش دېگهنلىكتـۇر 
ــه   ــڭ ش ــات ۋە ئۇالرنى ــتىگه ی ــۇر  تهبىئى ــار خۇلقت ــر ناچ ــمایدىغان بى . نىگه یاراش

ــۆكۈلمهكته  ــدە سـ ــانىیهتنىڭ لۇغىتىـ ــۈن ئىنسـ ــدامچىالر پۈتـ ــانالر . ئالـ ئىنسـ
ــانۇنالرمۇ       ــك ق ــهپه ۋە یهرلى ــن، پهلس ــۈن دى ــگهن پۈت ــان كهل ــدىن بۇی یارىتىلغان

  .ئالدامچىلىقنى مهنئى قىلىدۇ ۋە ئالدامچىالرنى سۆكىدۇ
هلهیھىسسـاالم ئالـدامچىلىقنى   ئىسالم پهیغهمبىـرى ھهزرىتـى مـۇھهممهد ئ   

ــۆكۈپ ــزدىن ئهمهس «: سـ ــۇ بىـ ــدىكهن، ئـ ــدامچىلىق قىلىـ ــى ئالـ دەپ » كىمكـ
  ).ئىمام مۇسلىم رىۋایىتى. (ئاگاھالندۇرغان

بۇ ھهدىس ئالدامچىالرنىڭ گهرچه ناماز ئوقۇپ، روزا تۇتـۇپ، زاكـات بېرىـپ ۋە    
ھـــاجى بولـــۇپ، كۆرۈنۈشـــته ئـــۆزلىرىنى مـــۆمىن مۇســـۇلمانالر قاتارىـــدىن      
ــۇلمانالردىن    ــداقالرنىڭ مۇســـــــ ــته ئۇنـــــــ ــىمۇ، ئهمهلىیهتـــــــ كۆرسهتســـــــ

دۇنیـادىكى  . دۇر»مۇئـامىله  –دىـن  «چـۈنكى  . ئىپادىلهیدۇ سانالمایدىغانلىقىنى
، تهئهررۇزســىز –پۈتـۈن دىنالرنىـڭ ئاساســلىق مهقسـىتى ئىنســانالرنى دەخلـى     

ــتۇربهختلىــــك  ــان  . یاشىتىشــ ــانالرنى زىیــ ــا ئىنســ ــدامچىلىق بولســ  –ئالــ
  . ه ئۇچرىتىدىغان ئېغىر جىنایهتزەخمهتلهرگ

  



 

119 

  الردىنى ئهھكامالردىن سوئال ۋە جاۋاب

  سېتىق ئىشلىرىدىكى ئالدامچىلىق تۈرلىرى –سودا 

ســېتىق ئىشــلىرىدىكى ئالــدامچىلىق تــۈرلىرى     –ســودا  : ســوئال. 195
  قایسىالر؟
ــۈرلىرى ئهڭ كــۆپ ئومۇمالشــقان   : جــاۋاب ــدامچىلىق ت ــدا ئال ھــازىرقى زامان

دامچىلىق تــۈرلىرى ســېتىق ئىشــلىرىدىكى ئالــ –جــاي بــازارالر بولــۇپ، ســودا 
  :ئۇالردىن بهزىسى تۆۋەندىكىچه. ئىنتایىن كۆپتۇر

ــارقىلىق،   ) 1( ــۇرۇش ئــ ــى یوشــ ــان مالنىــــڭ ئهیىبىنــ ــاتماقچى بولغــ ســ
ــدارالرنىڭ كــۆزىنى بویاشــقا تىرىشــىش  چېــۋە یــاكى  –مېــۋە : مهســىلهن. خېرى

ئوتیاش ۋە ھهر قانداق بىـر نهرسـىنىڭ یاخشـىلىرىنى ئۈسـتىگه، ناچـارلىرىنى      
  .تىزىش ئارقىلىق خېرىدارالرنى ئالداپ ساتقانغا ئوخشاشئاستىغا 

ساتماقچى بولغان ماللىرىغـا باشـقىالرنىڭ مـاركىلىرىنى ئـوغرىلىقچه     ) 2(
سۈپهتســىز : مهســىلهن. چــاپالپ ســېتىش ئــارقىلىق خېرىــدارالرنى ئالــداش    

ــاكى یهرلىــــك مالالرغــــا چهت ئهلنىــــڭ   مالالرغــــا داڭلىــــق مــــاركىالرنى یــ
ــوغرىلى ــاركىلىرىنى ئـ ــاش مـ ــاتقانغا ئوخشـ ــاپالپ سـ ــداق قىلىـــش . قچه چـ بۇنـ

ــدارالرنى     ــۇپ، خېرى ــانلىق بول ــا ئۇچراتق ــتىن زىیانغ ــى تهرەپ ئىنســانالرنى ئىكك
ــان   ــىرتىدا، یالغانـــدىن چاپلىۋالغـ ــا ئۇچراتقاننىـــڭ سـ ــۇالرنى زىیانغـ ــداپ ئـ ئالـ

بۇنىـڭ بىـلهن ھهر   . ماركىنىڭ ئىگىسى بولغان شىركهتنى زىیانغا ئۇچرىتىـدۇ 
ڭ پـۇلىنى ئالـداپ ئېلىـۋېلىش ئـارقىلىق قاتمۇقـات ھـارامنى       ئىككى تهرەپنىـ 
  .یېگهن بولىدۇ

ــرىش   ) 3( ــاكى ئۆلچهمــدە كهم بې ــدا ی ــودىدىكى ئالــدامچىلىق   . تارازى بــۇ س
ــۇچىالرنى       ــداق قىلغـ ــاال مۇنـ ــالالھ تائـ ــۇپ، ئـ ــامىنى بولـ ــڭ ئهڭ یـ تۈرلىرىنىـ

ــدىن    ــهنمهیدىغانالر قاتارىــ ــكه ئىشــ ــاب بېرىشــ ــاخىرەتتىكى ھېســ ــى (ئــ یهنــ
سـېتىق ئىشـلىرىدىكى    –سـودا  «بۇ مـاۋزۇ  . (سانىغان) رنىڭ قاتارىدىنكاپىرال

  ).دېگهن ماۋزۇدا تهپسىلىي سۆزلهندى» ئىسالم پرىنسىپى
خېرىــدار ئهمهس بىرىنــى خېرىــدار ئورنىــدا كۆرســىتىپ ئــۇنى یــۇقىرى  ) 4(

باھادا تهلهپ قىلدۇرۇش ئارقىلىق راسـتتىنال ئالىـدىغان خېرىـدارالرنى ئالـداپ     
ــېتىۋېلىش ــاالم   .سـ ــبهر ئهلهیھىسسـ ــۇنى پهیغهمـ ــرار«بـ ــان ۋە » غىـ دەپ ئاتىغـ

  .قاتتىق تهلهپپۇز بىلهن مهنئى قىلغان
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ــقا ئېلىـــپ   ) 5( ــالالرنى سېتىشـ ــۇ مـ ــاتىدىغانالرنىڭ بـ ــالالرنى سـ ــارۋا مـ چـ
چىقىشـــتىن بـــۇرۇن مهخســـۇس دورىـــالر بىـــلهن یالغانـــدىن ســـهمرىتىپ،      

لهن تاپقــان پــۇل مۇنــداق ئالــدامچىلىق بىــ. خېرىــدارالرنىڭ كــۆزىنى بویىشــى
  .ھارام بولىدۇ

  
  

  ئىجتىمائىي ھایاتتىكى ئالدامچىلىق تۈرلىرى

  ئىجتىمائىي ھایاتتىكى ئالدامچىلىق تۈرلىرى قایسىالر؟: سوئال. 196
ئىجتىمــائىي ھایــاتتىكى ئالــدامچىلىق تــۈرلىرى ناھــایىتى كــۆپ، : جــاۋاب

  :ئۇالردىن بهزىلىرى تۆۋەندىكىچه
ــز  ) 1( ــان قىــ ــۆیلهنمهكچى بولغــ ــان   –ئــ ــدە بولمىغــ ــڭ ئۆزىــ یىگىتنىــ

ــلهن قارشــى       ــى یوشــۇرۇش بى ــلهن یــاكى كهمچىلىكلىرىن ــارتۇقچىلىقالر بى ئ
تهرەپنــى ئالدىشــى بولــۇپ، بــۇ خىــل ئالــدامچىلىق بهختلىــك ئــائىله قۇرۇشــقا   

  .توسالغۇ بولىدىغان یامان ئىشتۇر
بـۇ مـۇئهللىمنى ئالداشـتىن    . ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئىمتىھانـدا كۆچۈرۈشـى  ) 2(

ئىمتىھــاننى . ئۇچراتقــانلىقتۇرۆزىنى ئالــدىغانلىق ۋە ئــۆزىنى زىیانغــا ئــاۋۋال ئــ
كۆچــۈرۈپ یــاكى قایســىبىر ھىــیله بىــلهن تاپشــۇرۇش ئــارقىلىق دىپلــوم        
ــتىن     ــپ ئالماســـ ــان بېرىـــ ــۇپ، ئىمتىھـــ ــومنى ئوقـــ ــڭ، دىپلـــ ئالغانالرنىـــ

. سېتىۋالغانالرنىڭ بۇ دىپلومنى ئىشـلىتىپ تاپقـان پـۇلى شهكسـىز ھارامـدۇر     
ــدا  ــۈنكى مۇن ــا ۋە   چ ــۇ دىپلومغ ــى ئ ــدىكىق كىش ــقا   دىپلوم ــىپنى قىلىش كهس

ــاقهت   . الیاقهتلىــك ئهمهس بىــرەر كهســىپكه الیاقهتســىز كىشــىلهر ئۇنىڭغــا الی
ــدا، ئۆزىنىــڭ بىلىمســىزلىكى ســهۋەبلىك    بولغانالرنىــڭ ئورنىــدا ئىــش قىلغان

  .زەخمهتلهرگه ئۇچرىتىدۇ –ئىنسانالرنى تۈرلۈك زىیان 
ــ ) 3( ــتالرنىڭ، خىزمهتداشـ ــنىالرنىڭ،  دوسـ ــالرنىڭ، قوشـ الرنىڭ، ساۋاقداشـ

ــدە كــۆرۈلگهن  –ئایالالرنىــڭ، قېرىنداشــالرنىڭ بىــر   –تۇغقانالرنىــڭ، ئهر  بىرى
یېتهرســـىزلىكلهرنى، خاتـــالىقالرنى یـــاكى ئهیىبلهرنـــى تـــۈزىتىش ئۈچـــۈن      
نهسىھهت قىلىشنىڭ ئورنىغا، یوشۇرۇش یاكى كۆرمهسـلىككه سـېلىش، ھهتتـا    

ىلىق بولــۇپ، ئۆزىنىــڭ یــېقىن كىشــىلىرىنى ماختاشــمۇ بىــر خىــل ئالــدامچ
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ۋاقىتلىق ئالداپ، ئۇالرنى زىیانغا ئۇچراتقاننىـڭ سـىرتىدا، ئـالالھ تائاالنىـڭ ۋەز     
. نهســـىھهت قىلىشـــتىن ئىبـــارەت ئهمـــرىگه خىالپلىـــق قىلغـــانلىقتۇر      –

دەپ كۆرسـىتىش ئـارقىلىق   » نهسـىھهتتۇر  –دىـن  «پهیغهمبهر ئهلهیھىسسـاالم  
  .بولۇشى الزىملىقىنى جېكىلىگهن» ڭ ئهینىكىمۇسۇلمان مۇسۇلماننى«

  ئالدامچىلىقنىڭ قانداق زىیانلىرى بار؟: سوئال. 197
ئۇنىـــڭ ئهڭ  . ئالـــدامچىلىقنىڭ زىیـــانلىرى ئىنتـــایىن كـــۆپ   : جـــاۋاب

چـۈنكى پهیغهمـبهر   . خهتهرلىك زىیىنى چىن مهنىدە مۇسۇلمان بواللماسلىقتۇر
دېـگهن  » ئـۇ بىـزدىن ئهمهس   كىمكى بىزنى ئالدایـدىكهن، «ئهلهیھىسساالمنىڭ 

مهشــــھۇر ھهدىســــى ئالــــدامچىنىڭ ھهقىقىــــي مۇســــۇلمانالر قاتارىــــدىن      
دېــگهن ســۆز ئىســالم » بىــز«ھهدىســتىكى . ئىپادىلهیــدۇ ســانالمایدىغانلىقىنى

دېـگهن  » بىـزدىن ئهمهس «ئۈممىتىگه مهنسۇپ بولغـان جىمـى مۇسـۇلمانالرنى،    
. هسـلىكىنى كۆرسـىتىدۇ  سۆز ئالـدامچىالرنىڭ ھهقىقىـي مۇسـۇلمانالردىن ئهم   

  :ئالدامچىلىقنىڭ بۇنىڭدىن باشقا زىیانلىرىدىن بهزىسى تۆۋەندىكىچه
  .ئالدامچىلىق دوزاخقا كىرىشنىڭ یولىدۇر) 1(
ــلىكىگه،  ) 2( ــۇنى قىلغۇچىالرنىـــڭ تهبىئىتىنىـــڭ پهسـ ــدامچىلىق ئـ ئالـ

  .ئهخالقىنىڭ رەزىللىكىگه، ئىمانىنىڭ یوقلۇقىغا دەلىلدۇر
ــدامچىالر ئال) 3( ــدىن ۋە  ئالـــــ ــدىن، بهرىكىتىـــــ ــڭ رەھمىتىـــــ الھنىـــــ

  .مهغپىرىتىدىن ھهمىشه مهھرۇم قالغۇچىالردۇر
ئىبادەتلىرىنىــڭ قوبــۇل . ئالــدامچىالرنىڭ دۇئاســى ئىجــابهت بولمایــدۇ ) 4(

چـۈنكى ئالـدامچىلىقتىن تاپقـان پـۇل ھـارام، ھـارام یـېگهن        . بولۇشىدا شهك بار
  .هك یوقئادەمنىڭ دۇئاسىنىڭ ئىجابهت بولمایدىغانلىقىدا ش

ــتىگه    ) 5(  ــۇلمانالرنىڭ ئۈس ــڭ مۇس ــڭ ۋە كۇففارالرنى ــاالر زالىمالرنى ئۆلىم
ــۆز ئارىســىدىكى ئالــدامچىلىقتىن   مۇســهللهت بولۇۋېلىشــى مۇســۇلمانالرنىڭ ئ

چۈنكى ئالدامچىلىق بـار یهردە، ئىشـهنچ بولمایـدۇ،    . بولىدىغانلىقىنى سۆزلهیدۇ
یـدۇ، بىرلىـك ۋە ئىنـاقلىق    ئىشهنچ بولمىغان یهردە، بىرلىك، ئىنـاقلىق بولما 

ــۈچ   ــان یهردە ك ــۈچ    –بولمىغ ــدۇ، ك ــۇۋۋەت بولمای ــان یهردە   –ق ــۇۋۋەت بولمىغ ق
  . ئېزىلىش، بوزەك قىلىنىش، مۇستهملىكه قىلىنىش بولىدۇ



 

122 

  الردىنى ئهھكامالردىن سوئال ۋە جاۋاب

  سېھىر قىلىش ۋە قىلدۇرۇشنىڭ گۇناھى ھهققىدە

  سېھىر دېگهن نېمه؟: سوئال. 198
ر قىلىـدىغان، جىنالرنـى   ئالالھنىڭ ئىزنى بىـلهن تهسـى   —سېھىر : جاۋاب

. ئىشــقا ســېلىش بىــلهن ئېلىــپ بېرىلىــدىغان یوشــۇرۇن ئىــش دېگهنلىكتــۇر  
بىرىگه ئـۆچ یـاكى ئـامراق قىلىـش، كىشـىلهرگه       -ئایالالرنى بىر  –سېھىر ئهر 

  .زەخمهت یهتكۈزۈش ۋە قهستلهش رولىنى ئوینایدۇ –زىیان 
  سېھىرنىڭ تهسىر قىلىدىغانلىقى راستمۇ؟: سوئال. 199
سـېھىرنىڭ تهسـىر قىلىـدىغانلىقى ۋە كىشـىلهرنى تۈرلـۈك دەرد ـ       : ابجـاۋ 

ئهلهملهرگه ۋە كېسهللىكلهرگه ئۇچرىتىدىغانلىقى، ھهتتا ئۆلۈمىگىمـۇ سـهۋەب   
  . بوالالیدىغانلىقى بىر ھهقىقهتتۇر

  سېھىرگهرلىك قىلىشنىڭ گۇناھى قانداق؟: سوئال. 200
ــاۋاب ــۈ  : ج ــېھىر ئۆگهتك ــىلهرگه س ــېھىرگهرلهر ۋە كىش چىلهر شهكســىز س

ــۈن . كــاپىرالردۇر ــان كهرىمــدىكى   تهپسىرشــۇناسپۈت ــالىمالر قۇرئ ســۇالیمان «ئ
ــلهن  ( ــۆگىنىش بى ــولغىنى ۋە ســېھىر ئ ــوق،  ) ســېھىرگهر ب ــولغىنى ی ــاپىر ب ك

ــدى    ــاپىر بول ــېھىر ئۆگىتىــپ ك ــهیتانالر كىشــىلهرگه س ــېكىن ش ــگهن  1»ل دې
ــۇنى ئۆگهتكۈچىلهرن   ــۇچى ۋە ئ ــۇم ئایهتنىــڭ تهپســىرىدە، ســېھىر قىلغ ىــڭ چوق

ــته   ــدىغانلىقىنى تهكىتلىمهكــ ــاپىر بولىــ ــاالم  . كــ ــبهر ئهلهیھىسســ پهیغهمــ
  .سېھىرگهرلىكنى ھاالك قىلغۇچى یهتته چوڭ گۇناھ قاتارىدىن سانىغان

                                     
  .ـ ئایهت 102بهقهرە سۈرىسى  1
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  سېھىردىن ساقلىنىش ۋە ئۇنىڭدىن شىپا تېپىش ئۇسۇلى

  سېھىردىن ساقلىنىش ئۈچۈن نېمه قىلىش كېرەك؟: سوئال. 201
ــاۋاب ــایه قىلىــش  ســېھىردىن ســاقلى: ج ــدىكىلهرگه رىئ نىش ئۈچــۈن تۆۋەن

  :الزىم
ــاغرىق ـ      ) 1( ــاپهتلهر، ئــ ــیىمخهتهرلهردىن  ســــىالقھهر خىــــل ئــ ۋە خېــ

ــهن،   ــاالرنى، خۇسۇسـ ــایهت ۋە دۇئـ ــدىغان ئـ ــاقلىنىش ئۈچـــۈن ئوقۇلىـ ــاتىھهسـ  فـ
ۋە نــاس ســۈرىلىرىنى، بهقهرە    فهلهق، ئىخــالس،  ئایهتۇلكۇرســىنى سۈرىســىنى،  

ایىتىنى، پهیغهمــــبهر ئهلهیھىسســــاالم سۈرىســــىنىڭ ئــــاخىرقى ئىككــــى ئــــ
كۈنــدىلىك تۇرمۇشــىدىكى تۈرلــۈك مۇناســىۋەتلهر، ھــالالر ۋە جــایالردا ئوقۇشــنى 
ئۆزىگه ۋەزىپه قىلغان دۇئاالرنى، كۆزدىن سـاقلىنىش ئۈچـۈن ئوقۇلىـدىغان دۇئـا     

ــادەتلىنىش  ــى كــۆپ ئوقۇشــقا ئ ــاالمنىڭ  . (ۋە زىكىرلهرن ــبهر ئهلهیھىسس پهیغهم
» زادۇلمهئــاد« جهۋزىنى ئۇلــۇغ ئــالىم ئىبنــى قهییــۇم    شــۇنداق قىلغــانلىقى 
  ).ـ بېتىدە بایان قىلغان 126ـ جىلد  4ناملىق ئهسىرىنىڭ

ــان ئهمهل  ) 2( ــلهن    -ئىســالمدا بۇیرۇلغ ــداش بى ــۇق ئورۇن ــادەتلهرنى تول ئىب
  .بىرگه، ئۆزىنى پاكىز تۇتۇش ۋە گۇناھ، ھارام ئىشالردىن یىراق بولۇش

  .كۆپرەك مهشغۇل بولۇشقۇرئان تىالۋىتى بىلهن ) 3(
ــوئال. 202 ــىپا     : س ــدىن ش ــیىن، ئۇنىڭ ــدىن كې ــۇپتىال بولغان ــېھىرگه م س

  تېپىشنىڭ چارىلىرى قایسىالر؟
سېھىرگه مۇپتىال بولغاندىن كېیىن، ئۇنىڭدىن شـىپا تېپىشـنىڭ   : جاۋاب

  :چارىلىرى تۆۋەندىكىچه
ســـېھىر قىلىنغـــان ئـــورۇن بىلىنســـه، ئـــۇنى شـــهرىئهتكه خىـــالپ      ) 1(

. بـۇ ئهڭ ئۈنۈملـۈك چارىـدۇر   . غان یولالر ئارقىلىق چىقىرىپ تاشـالش كهلمهیدى
پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالمنىڭ شــۇنداق قىلىشــقا بۇیرۇغــانلىقىنى بۇخــارىي  (

  ).رىۋایهت قىلغان
ــاتىھه) 2( ــالس، ف ــۈرىلىرىنى،  فهلهق، ئىخ ــاس س ــىنى، ن ، بهقهرە ئایهتۇلكۇرس

ــایىتى    ــى ئــــ ــاخىرقى ئىككــــ ــىنىڭ ئهڭ ئــــ » ســــــۇلۇئامهنهررە«(سۈرىســــ
ــۈچ قېتىمــدىن یــاكى ئۇنىڭــدىن كــۆپ ئوقــۇپ  ) غىــچه»كــافىرىین«دىــن نــى ئ

پهیغهمـبهر ئهلهیھىسســاالمنىڭ شــۇنداق قىلىشــقا  . (بىمارغـا ســۈفلهپ یــۈرۈش 
  ).بۇیرۇغانلىقىنى ئىمام بۇخارىي رىۋایهت قىلغان
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ــۇپ تــۇرۇپ، مۇنــۇ دۇئــاالرنى       ) 3( ــڭ ئاغرىغــان یېــرىگه قــولنى قوی بىمارنى
  :ئوقۇش
ــ  ــ «ــ ــى ئىنسـ ــالالھ ئـ ــارى ئـ ــزگهدەردكه داۋا، ! انالرنىڭ پهرۋەردىگـ  رەنجىمىـ

ــىپالىق   ــا شـ ــقهتهن ســـهن ھهرقانـــداق ئاغرىقالرغـ ــن، ھهقىـ شـــىپالىق بهرگىـ
 شـىپایىڭ سېنىڭدىن بۆلهك شىپالىق بهرگۈچى یوق، سـېنىڭ  . بهرگۈچىسهن

  ). بۇخارىي رىۋایىتى(» .بىلهن كېسهللىك قالمایدۇ
ېغىنىپ ھهرقانــداق شــهیتاندىن، ئالالھنىــڭ ئۇلــۇغ كهلىمىلىــرىگه ســ«ـــ 

ــان كــۆزدىن پانــاھ تىلهیــمهن      ــك مهخلــۇقالردىن ۋە ھهرقانــداق یام » .خهتهرلى
  ). بۇخارىي رىۋایىتى(

ــڭ  « — ــېغىنىپ، مهخلۇقاتنىــ ــرىگه ســ ــۇغ كهلىمىلىــ ئالالھنىــــڭ ئۇلــ
  ). مۇسلىم رىۋایىتى(» .پاناھ تىلهیمهن شهررىدىن
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  ۇلىكۆزدىن ساقلىنىش ۋە ئۇنىڭدىن شىپا تېپىش ئۇس

  قۇرئان ئایهتلىرى ھهر قانداق دەردكه داۋا بوالمدۇ؟ : سوئال. 203
قۇرئان كهرىـم ئایهتلىرىنىـڭ مۇسـۇلمانالرنىڭ ھهر قانـداق دەردىـگه      : جاۋاب

ــوق     ــهك ی ــچه ش ــدە قىل ــىپا ئىكهنلىكى ــهللىرىگه ش ــاال  . داۋا ۋە كېس ــالالھ تائ ئ
ردىگــارىڭالر ســىلهرگه پهرۋە! ئــى ئىنســانالر«: قۇرئــان كهرىمــدە مۇنــداق دېــگهن

ــا (تهرىپىــدىن نهســىھهت بولغــان، دىلالردىكــى دەردكه   ــى شــهك ۋە نادانلىقق ) یهن
   1».كهلدى) قۇرئان(شىپا بولغان، مۆمىنلهرگه ھىدایهت ۋە رەھمهت بولغان 

بىز مۆمىنلهرگه شىپا ۋە رەھـمهت بولىـدىغان قۇرئـان ئـایهتلىرىنى نازىـل      «
   2».قىلىمىز
تلىرى ۋە دۇئــا بىــلهن شــىپا تېپىشــنىڭ قۇرئــان كهرىــم ئــایه: ســوئال. 204

  شهرتى نېمه؟
ــاۋاب ــاغرىق ـ      : ج ــېھىر، ئ ــۆز، س ــىالقك ــقىمۇ باالیىئــاپهتلهردىن   س ۋە باش

ساقلىنىش ھهمدە ئۇالرغا گىرىپتار بولغانـدىن كېـیىن شـىپا تېـپىش ئۈچـۈن      
قۇرئان كهرىم ئایهتلىرى ۋە ئالالھقـا قىلىنغـان سـهمىمىي دۇئـاالر ئهڭ یاخشـى      

لـــېكىن، قۇرئـــان كهرىـــم ئایهتلىرىنىـــڭ    . نۈملـــۈك شـــىپادۇر قالقـــان ۋە ئۈ
بهھــرىمهن بولۇشــنىڭ شــهرتى شـۇكى، قۇرئــان ئــایهتلىرى بىــلهن   شىپاسـىدىن 

ــى،     ــۇلمان بولۇش ــن مۇس ــىنىڭ چى ــۇچى ھهر ئىككىس ــۇچى ۋە داۋاالنغ داۋا قىلغ
ئـــالالھ ســـۆزى ئىكهنلىكىـــگه ۋە ئۇنىـــڭ ئایهتلىرىنىـــڭ  كهرىمنىـــڭقۇرئـــان 

دىي ۋە مهنىـۋى ھهر ئىككـى تهرەپـتىن چوقـۇم شـىپالىق      مۆمىنلهر ئۈچـۈن مـاد  
ئىكهنلىكىــگه خــۇددى ئاســپىرىننىڭ بــاش ئاغرىقىغــا پایــدا قىلىــدىغانلىقىغا 
ــدىغان       ــتىق قىلىـ ــلهن تهسـ ــۈرىكى بىـ ــىنىپ یـ ــن ئىشـ ــهنگهندەك چىـ ئىشـ

مهلۇمكى، دوختۇرنىڭ دورىسى مۇسـۇلمان ـ كۇففـار ھهر    . بولۇشىدىن ئىبارەتتۇر
ئهممـــا قۇرئـــان كهرىـــم   . اشـــال شـــىپالىق بولىـــدۇ  قانـــداق ئـــادەمگه ئوخش 

  . ئایهتلىرىنىڭ شىپاسى مۆمىنلهرگىال خاستۇر
ــوئال. 205 ــىپالىق    : س ــلهن ش ــاالر بى ــایهتلىرى ۋە ئىســالمىي دۇئ ــان ئ قۇرئ

  ئىزدەش سهۋەب قىلىشقا زىت كېلهمدۇ؟

                                     
  .ـ ئایهت 57یۇنۇس سۈرىسى  1
  .ـ ئایهت 82ئىسرا سۈرىسى  2
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قۇرئـان ئـایهتلىرى ۋە ئىسـالمىي دۇئـاالر بىـلهن شـىپالىق ئىـزدەش        : جاۋاب
كېسـهلگه گىرىپتـار بولغـان ئـادەم ئالالھقـا      . ا زىـت كهلمهیـدۇ  سهۋەب قىلىشـق 

ــدىن       ــى ۋە قولى ــا كۆرۈنۈش ــال دوختۇرغ ــا دەرھ ــر ۋاقىتت ــلهن بى ــىلىش بى ئېس
چـۈنكى ئـالالھ قانـداقال بىـر     . كېلىشىچه ماددىي سهۋەبلهرنى ئورۇنلىشـى الزىـم  

ا ئــالالھ دۇنیــ. ئـاغرىقنى یاراتقــان بولســا، چوقـۇم ئۇنىــڭ شىپاســىنىمۇ یاراتقـان   
ــان   ــهۋەبلهرگه باغلىغ ــىنى س ــلىرىنىڭ ھهممىس ــۇلمانالر ھهر  . ئىش ــۇڭا مۇس ش

ئىشتا سهۋەب قىلىش بىلهن ئالالھقا یۆلىنىشـتىن ئىبـارەت  ئىككـى ئىشـنى     
ئالالھقا یۆلىنىش بىلهن سـهۋەب ئىككىسـى   . قولدىن بهرمهسلىككه بۇیرۇلغان

  . بىر ـ بىرىدىن قهتئىي ئایرىلماسلىقى الزىم
  تېگىش دېگهن راستمۇ؟كۆز : سوئال. 206

كۆز تېگىشنىڭ راستلىقى ۋە یامان كۆزلهرنىـڭ كىشـىلهرگه زىیـان    : جاۋاب
بۇ ئىنسانالرنىڭ ئـۇزۇن یىللىـق تارىخىـدا    . یهتكۈزەلهیدىغانلىقى بىر ھهقىقهت
: پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالم بىـر ھهدىسـىدە    . ئىسپاتلىنىپ كهلگهن بىر ئىـش 

ئالــدىغا ئۆتىــدىغان بىــر  قهدەرنىــڭر كۆزنىــڭ تېگىــدىغانلىقى راســتتۇر، ئهگه«
ئهھــمهد . (دەپ كۆرســهتكهن» نهرســه بولســا ئىــدى، ئــۇ چوقــۇم كــۆز بــوالتتى     

  ).رىۋایىتى
  كۆز تېگىشتىن ساقلىنىشنىڭ چارىلىرى قایسىالر؟: سوئال. 207

  :كۆز تېگىشتىن ساقلىنىشنىڭ چارىلىرى تۆۋەندىكىچه: جاۋاب
، مهنئـى قىلىنغـان ئىشـالرنى    شهرىئهت ئهھكاملىرىنى تولۇق ئورۇنالش) 1(

  .تهرك ئېتىش ۋە چوڭ ـ كىچىك بارلىق گۇناھالرغا تهۋبه قىلىش
  .قۇرئان كهرىم تىالۋىتى بىلهن كۆپرەك مهشغۇل بولۇش) 2(
شــهرىئهتته كۈنــدىلىك ئوقۇشــقا بۇیرۇلغــان دۇئــاالرنى ئوقۇشــنى ئــۆزىگه ) 3(

  . ۋەزىپه قىلىش
ــاكى ئائ     ) 4( ــدىن یـ ــۇل ـ مېلىـ ــاكى پـ ــىدىكىلىرىنىڭ ئۆزىـــدىن یـ ىلىسـ

ــالالھ تائــــاالدىن بهرىــــكهت تىــــلهپ   خۇشــــالنغانبىرەرســــىدىن  ۋاقتىــــدا، ئــ
  . دېیىش»مۇبارەك بولسۇن«یاكى» ماشائالالھ«

سـىلهرنىڭ بىـرىڭالر   «: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دەپ كۆرسـهتكهن 
ــڭ بىرەرســىدە           ــاكى دىنىــي بۇرادەرلىرىنى ــاكى مــال ـ دۇنیاســىدا ی ــدە ی ئۆزى
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. دەپ ئـۇنى مۇبارەكلىسـۇن  » ماشائالالھ«ارلىق بىر نهرسىنى كۆرسه، خۇشاللىن
   1».چۈنكى كۆزنىڭ تېگىدىغانلىقى راستتۇر

كىشـــىلهرنىڭ كۆزىـــدىن   قورقىلىـــدىغانلىرىنىكـــۆز تېگىشـــتىن  ) 5(
  .یوشۇرۇشقا تىرىشىش

  كۆز تهگكهندىن كېیىن ئۇنى قانداق قایتۇرۇش كېرەك؟: سوئال. 208
  :ېیىن ئۇنى قایتۇرۇش چارىلىرى تۆۋەندىكىچهكۆز تهگكهندىن ك: جاۋاب

ــاتىھه) 1( ــالس، ف ــۈرىلىرىنى،  فهلهق، ئىخ ــاس س ــىنى، ن ، بهقهرە ئایهتۇلكۇرس
ــىنىڭ ئهڭ ئــــاخىرقى ئىككــــى ئــــایىتى     دىــــن »ئامهنهررەســــۇلۇ«(سۈرىســ

نى، كـۆز ۋە تىلـدىن ساقلىنىشـتا ئوقۇلىـدىغان زىكىـر ۋە      ) غىچه»كافىرىین«(
ئۇنىڭدىن كـۆپ ئوقـۇپ كـۆز تهكـكهن كىشـىگه،       دۇئاالرنى ئۈچ قېتىمدىن یاكى

  . 2سىپاشخۇسۇسهن ئۇنىڭ ئاغرىغان یېرىگه سۈفلهپ ئوڭ قول بىلهن 
كۆز تهككهن كىشى ئهگهر قۇرئان سـاۋاتى بـار كىشـى بولسـا، یـۇقىرىقىالرنى      

  .ئۆزى ئوقۇغىنى یاخشى
ئىچكـۈزۈش   تهككـۈچىگه یۇقىرىقى ئایهت ۋە دۇئاالرنى سـۇغا ئوقـۇپ كـۆز    ) 2(
  . 3اشقىنىنى ئۇنىڭغا چېچىشۋە ئ

 
  

  ھهققىدە ئىستىغفار –تهۋبه 

ــگهن    : ســوئال. 209 ــاكى چهكلهن ــان ی ــىلهرنى ئىســتېمال قىلغ ــارام نهرس ھ
  ئىشالرنى قىلغان ئادەم نېمه قىلىشى كېرەك؟

ئالالھقا سېغىنىپ گۇناھلىرى ئۈچـۈن كهچـۈرۈم سورىشـى ۋە چىـن     : جاۋاب
  .یۈرىكىدىن تهۋبه قىلىشى الزىم

  تهۋبه دېگهن نېمه؟: لسوئا. 210
ــاۋاب ــا     —تهۋبه : ج ــپ، قایت ــایمان قىلى ــا پۇش ــان گۇناھالرغ ــادىر قىلىنغ س

  .گۇناھ قىلماسلىققا بهل باغالپ، توغرىلىققا قایتىش دېمهكتۇر
                                     

  .هھمهد رىۋایىتىئ 1
  .پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ شۇنداق قىلغانلىقىنى ئىمام بۇخارىي رىۋایهت قىلغان 2
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ سابىت ئىبنى قهیس ئىسىملىك بىر ساھابىنى شۇنداق داۋالىغانلىقىنى  3

  .ئهبۇداۋۇد رىۋایهت قىلغان



 

128 

  الردىنى ئهھكامالردىن سوئال ۋە جاۋاب

  دېگهن نېمه؟ ئىستىغفار: سوئال. 211
ئـالالھ تائـاالدىن گۇناھالرنىـڭ كهچـۈرۈم قىلىشـىنى       — ئىستىغفار: جاۋاب

  .سوراش دېگهنلىك
گۇناھالرنىـڭ كهچـۈرۈم قىلىنىشـىدىن ئۈمىدسىزلىنىشـكه     : سوئال. 212
  بوالمدۇ؟
شـۇڭا ئـالالھ تائـاال قۇرئـان     . جورىسـىدۇر  كۇپرىنىـڭ ئۈمىدسـىزلىك  : جاۋاب
 1»ئۈمىدسـىزلىنىدۇ  قهۋمـال ئالالھنىڭ رەھمىتىدىن پهقهت كاپىر «: كهرىمدە
  . دېگهن

ــش پهرزدۇر   ــۈن تهۋبه قىلىـ ــاھ ئۈچـ ــداق گۇنـ ــا. ھهر قانـ ــا ئهڭ ئـ لالھ تائاالغـ
یېقىملىق كېلىدىغان ئىـش بهنـدىنىڭ تهۋبه قىلىشـى ۋە ئالالھنىـڭ ئۇنىـڭ      

ئـالالھ تائـاال   . قوبۇل قىلىپ گۇناھلىرىنى مهغپىـرەت قىلىشـىدۇر   تهۋبىسىنى
ــدە  ــان كهرىمـ ــۇھهممهد «: قۇرئـ ــدىن ! ئـــى مـ ئېیتقىنكـــى، ) مېنىـــڭ تىلىمـ

! بهنـــدىلىرىمئـــۆزلىرىگه جىنـــایهت قىلغـــان   ) گۇنـــاھالرنى قىلىۋېرىـــپ («
ئــالالھ ھهقىــقهتهن جىمـــى   . ئالالھنىــڭ رەھمىتىــدىن ئۈمىدســـىزلهنمهڭالر  

ــالالھ ناھــایىتى مهغپىــرەت   گۇنــاھالرنى مهغپىــرەت قىلىــدۇ، شۈبھىســىزكى، ئ
  2».قىلغۇچىدۇر، ناھایىتى مېھرىباندۇر

ــوئال. 213 ــاھ : ســ ــىیهت -گۇنــ ــان تهرەپ  مهســ ــایهتلهر قارىتىلغــ ۋە جىنــ
  ۈرلۈك بولىدۇ؟ئېتىبارى بىلهن نهچچه ت

ۋە جىنــایهتلهر ئالالھنىــڭ ھهققىــگه قارشــى  مهســىیهتلهر –گۇنــاھ : جــاۋاب
ۋە مهخلۇقاتقا قارشـى ئىشـلهنگهن قىلمىشـالر،     مهسىیهتلهرئىشلهنگهن گۇناھ ـ  

  .دەپ ئىككىگه بۆلۈنىدۇ
ــوئال. 214 ــاھ   : ســ ــلهنگهن گۇنــ ــى ئىشــ ــگه قارشــ ــڭ ھهققىــ  –ئالالھنىــ

  قایسىالر؟ مهسىیهتلهر
ــاۋاب ــاھ    ئالال: ج ــلهنگهن گۇن ــى ئىش ــگه قارش ــڭ ھهققى ــىیهتلهر –ھنى  مهس

ــى      ــاالمنىڭ تىلـ ــۇھهممهد ئهلهیھىسسـ ــاكى مـ ــم یـ ــان كهرىـ ــڭ قۇرئـ ئالالھنىـ
دېـــگهن ئهمـــر ـ    » قىلمـــا«ۋە » قىـــل«ئــارقىلىق ئىنســـانالرغا بىلـــدۈرگهن  

 مهســـىیهتلهرنى –پهرمانلىرىغـــا خىـــالپ كېلىـــدىغان ھهر قانـــداق گۇنـــاھ     
                                     

  .ئایهت -  87یۈسۈف سۈرىسى  1
  .ئایهت. 53زۇمهر سۈرىسى  2
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ــىتىدۇ ــالالھ ئى . كۆرس ــۈنكى ئ ــپ،   چ ــهكىلدە یارىتى ــۈزەل ش ــۇنچه گ ــاننى ش نس
ئۇنىڭغا یهر یۈزىنىڭ خوجایىنلىقىنى بهرگهننىـڭ سـىرتىدا، ئـۇنى ھـۆرمهتلهپ     
مهخلۇقاتنىــڭ ئهڭ ھــۆرمهتلىكى قىلــدى، ئــۇنى تۈرلــۈك ئېســىل نــېمهتلهر       

ــلهن  ــدۇردىبى ــتىدىكى    . رىزىقالن ــانالر ئۈس ــڭ ئىنس ــهۋەبتىنمۇ، ئالالھنى ــۇ س ب
لالھنىـــڭ ئىنســـانالر ئۈســـتىدىكى ھهققـــى    ئا. ھهققـــى ئهلـــۋەتته چوڭـــدۇر  

ئىنسانالرنىڭ ئالالھنىـڭ ئهمـر ـ پهرمـانلىرىنى ئـورۇنالش ئـارقىلىق ئۇنىڭغـا        
پهرمانلىرىغـا قارشـى ھهر    -ئالالھنىـڭ ئهمـر  . ئىبادەت قىلىشىدىن ئىبـارەتتۇر 

ــاھ      ــى گۇن ــگه قارش ــڭ ھهققى ــىزلىك ئۇنى ــر ئىتائهتس ــداق بى ــىیهت –قان  مهس
  .ئىشلىگهنلىكتۇر

  مهخلۇقاتقا قارشى ئىشلهنگهن قىلمىشالر قایسىالر؟: ئالسو. 215
ــاۋاب ــز : جــ ــالر دېگىنىمىــ ــلهنگهن قىلمىشــ ــى ئىشــ ــا قارشــ : مهخلۇقاتقــ

ئىنســانالرنى زىیــان ـ زەخمهتــكه ئــۇچرىتىش، زۇلــۇم قىلىــش، ھهقلىرىنــى          
یهۋېلىش، ھوقۇقلىرىنى دەپسهندە قىلىـش، ئـابرۇیلىرىنى تۆكـۈش، ھـایۋانالرنى     

. اتــارلىق یامــانلىقالرنى ۋە جىنــایهتلهرنى كۆرســىتىدۇ   ئــازابالش، قىینــاش ق 
چۈنكى مۇنداق قىلىش ئىنسانالرنىڭ باشـقىالر تهرىپىـدىن زىیـان ـ زەخمهتـكه      

ــتىن ــي ھهققىــگه      ئۇچرىتىلماس ــارەت تهبىئى ــتىن ئىب ــدە یاشاش ــۇزۇر ئىچى ھ
شۇنداقال، ھـایۋانالرنى ئـازابالش، قىینـاش ۋە ئۇالرغـا     . تاجاۋۇز قىلغانلىق بولىدۇ

ــانلىق ۋە    قا ــۇم قىلغ ــا زۇل ــر یولســىزلىق ئۇالرغ ــداقال بى رشــى ئىشــلهنگهن قان
ھایۋانالردىن یوللۇق پایـدىلىنىش، ئۇالرغـا شـهپقهتلىك مۇئـامىله قىلىشـتىن      

  .ئىبارەت ئىسالم پرىنسىپىغا خىالپلىق قىلغانلىق بولىدۇ
  ئالالھقا قانداق قىلىنغان تهۋبه قوبۇل بولىدۇ؟: سوئال. 216

تائاالنىــــڭ ھهققىــــگه قارشــــى ئىشــــلهنگهن گۇنــــاھ ـ      ئــــالالھ : جــــاۋاب
ــۈچ شــهرت بىــلهن قوبــۇل قىلىنىــدۇ  تهۋبىســى مهســىیهتلهرنىڭ . تۆۋەنــدىكى ئ

  :ئۇالر
  بۇرۇن قىلغان گۇناھ، یامان ئىشلىرىغا پۇشایمان قىلىش،) 1(
  گۇناھ، یامان ئىشالردىن قهتئىي قول ئۈزۈش، ) 2(
تـا قىلماسـلىققا چىـن ئىـرادە     بۇرۇن قىلغان گۇناھ، یامان ئىشالرنى قای) 3(

  .باغالش
ئىنسانالرغا قارشـى ئىشـلهنگهن یامـانلىق ۋە جىنایهتلهرنىـڭ     : سوئال. 217
  قانداق بولىدۇ؟ تهۋبىسى
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ئىنســـانالرنىڭ ھهققىـــگه قارشـــى ئىشـــلهنگهن قىلمىشـــالر ۋە     : جـــاۋاب
ــۈچ شــهرت    تهۋبىســىنىڭیامانلىقالرنىــڭ  ــۇقىرىقى ئ ــۇل بولۇشــى ئۈچــۈن ی قوب
ــۇ . ھهق ئىگىســىنى رازى قىلىــش شــهرت قىلىنىــدۇ بىــلهن بىــرگه،  چــۈنكى ب

خىلــدىكى ھهق ئـــالالھ تائاالنىـــڭ ھهققـــى بولماســـتىن، ئىنســـانالرنىڭ ئـــۆز  
ئـــــۆزلىرى  قىلمىشـــــكارلىرىنىھهقلىـــــرى بولغـــــانلىقى ئۈچـــــۈن، ئـــــۇالر 

مانـا  . قوبـۇل قىلمایـدۇ   تهۋبىلىرىنـى كهچۈرمىگىچه ئالالھ تائاال كهچۈرمهیدۇ ۋە 
  .نىڭ ئادالىتىدۇربۇ، ئالالھ تائاال

  قانداق پایدىسى بار؟ ئىستىغفارنىڭ –تهۋبه : سوئال. 218
پایدىسى گۇناھالرنىـڭ ئهپـۇ قىلىنىشـىدىن     ئىستىغفارنىڭ –تهۋبه : جاۋاب

باشـــــقا ئالالھنىــــــڭ رەھمىــــــتىگه ئېرىشــــــىش، جهنــــــنهتكه كىــــــرىش،  
ــۇش قاتــارلىق نۇرغــۇن        ــول رىزىققــا ئىــگه بول ــى یــېڭىش، م قىیىنچىلىقالرن

  .رى بارپایدىلى
ئالالھقـا  ! ئـى مـۆمىنلهر  «: قۇرئان كهرىم بىزگه تهلىم بېرىپ مۇنداق دەیدۇ

ــالر،  ــهمىمىي تهۋبه قىلىڭـــ ــدكىســـ ــىلهرنىڭ ئۈمىـــ ــارىڭالر ســـ ، پهرۋەردىگـــ
گۇنــاھىڭالرنى یوققــا چىقىرىــدۇ، ســىلهرنى ئاســتىدىن ئۆســتهڭلهر ئېقىــپ       

  1».تۇرىدىغان جهننهتلهرگه كىرگۈزىدۇ
پهزىلىتىنــى بایــان قىلىــپ    ئىســتىغفارنىڭپهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم  

ئېیتىشـنى ئـۆزىگه ۋەزىـپه قىلغـان ئـادەم ئۈچـۈن        ئىسـتىغفار «: مۇنداق دېگهن
 -ئالالھ تائـاال ھهر قانـداق قىیىنچىلىقـتىن چىقىـش یـولى ۋە ھهرقانـداق غهم      

قایغۇدىن خۇشـاللىق یارىتىـپ بېرىـدۇ، ئۇنىڭغـا كۈتـۈلمىگهن یهردىـن رىزىـق        
  ). د رىۋایىتىئهبۇ داۋۇ(» .بېرىدۇ

ــاالم   ــبهر ئهلهیھىسس ــڭپهیغهم ــداق    تهۋبىنى ــتلهپ مۇن ــۈكىنى تهكى زۆرۈرل
ئـالالھ تائاالغـا تهۋبه قىلىڭـالر، مهن ھهر كـۈنى ئـالالھ      ! ئهي ئىنسـانالر «: دېگهن

 كهمچىلىكلىـرىمگه ئېیـتىمهن ۋە   ئىسـتىغفار قېتىمدىن كـۆپرەك   70تائاالغا 
  ).بۇخارى رىۋایىتى(» .تهۋبه قىلىمهن

: پهزىلىتـى توغرۇلـۇق مۇنـداق دېـگهن     تهۋبىنىـڭ مبهر ئهلهیھىسساالم پهیغه
 تهۋبىلىرىنـى ئالالھ تائاال كېچىـدە كۈنـدۈزلىرى گۇنـاھ سـادىر قىلغانالرنىـڭ      «

قوبـۇل قىلىــش ئۈچــۈن قــولىنى سـوزۇپ تۇرىــدۇ، كۈنــدۈزدە كېچىلىــرى گۇنــاھ   
                                     

  .ئایهتنىڭ بىر قىسمى - 8تهھرىم سۈرىسى  1
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ۇ، قوبۇل قىلىش ئۈچـۈن قـولىنى سـوزۇپ تۇرىـد     تهۋبىلىرىنىئىشلىگهنلهرنىڭ 
  )مۇسلىم رىۋایىتى(» .ئالالھ تائاال تا قىیامهتكىچه شۇنداق قىلىدۇ

  
  .ئالالھ ھهممىمىزنى یاخشى ئهمهللهرنى قىلىشقا مۇۋەپپهق قىلسۇن
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