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پىۋا ۋە ئۇنىڭغا ئوخشايدىغان ئىچىملىكلهرنى 
 ئىستىمال قىلىشنىڭ هۆكمى

 
 نومۇرلۇق سوئال -١٢٧٠٢٠      
 : سوئال      
ئىچىملىكلهرنى ئىچىش توغرىمۇ؟ ئۇنىڭغا ئوخشايدىغان  ۋە پىۋا      

 . بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمىز
 :جاۋاپ      
بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان       

 .ئالاله تائاالغا خاستۇر
پىۋىنىڭ تهركىبىدە مهست قىلغۇچى ماددىالر بولمىسا بۇنى       

لغۇچى ماددىالر بولۇپ قالسا بۇنى ئىچكىلى بولىدۇ، ئهمما مهست قى
شۇنىڭدەك تهركىبىدە مهست قىلغۇچى ماددا . ئىچىش توغرا ئهمهس

بار بولغان بارلىق يېمهكلىك ۋە ئېچىملىكلهردىن ههزەر قىلىش 
تهركىبىدە چهكلهنگهن نهرسىلهر مهۋجۇت بولغان نهرسىلهرنى . الزىم

 :ۇنداق دەيدۇبۇ ههقته ئالاله تائاال م. ئېچىش دۇرۇس ئهمهس-يېيىش
ْن َ�َمِل ﴿ ُ  رِْجٌس ِمّ

َ
ْزال
َ ْ
نَصاُ  َواأل

َ ْ
َمِْْسُ َواأل

ْ
َْمُم َوال

ْ
يَن نَمُاوا ََِمَما اْ ِ

َ
َذا اي  ا

َ
يَا َ

ِِبُوُُ لََعلَُ ْر �ُْفلُِحوَن  اْجََ
اِن فَ ََ ن يُوقَِع بََْْاُ ُر . الَشيْ

َ
اُن أ ََ ََِمَما يُِم�ُد الَشيْ

َغْ 
ْ
َعَداَوةَ َوال

ْ
ِِ وََعِن الَصَالةِ ال ه

ِم اللَ
ْ
َمِْْسِ َو�َُصَدُمْر َعن ِكر

ْ
َْمِم َوال

ْ
، َضاَ  ِل اْ

اََُذونَ  ر ما َُ ن
َ
هاراق ئىچىش، قىمار ! ئى مۆمىنلهر«: تهرجىمىسى ﴾َََذْل أ

غا ) يهنى چوقۇنۇش ئۈچۈن تىكلهنگهن تاشالر(ئويناش، بۇتالر 
ننىڭ ئىشى، چوقۇنۇش، پال ئوقلىرى بىلهن پال سېلىش شهيتا

پاسكىنا قىلىقالردۇر، بهختكه ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن شهيتاننىڭ 
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رقىلىق ئاراڭالردا شهيتان هاراق، قىمار ئا. ئىشىدىن يىراق بولۇڭالر
دۈشمهنلىك، ئاداۋەت تۇغدۇرماقچى، سىلهرنى نامازدىن ۋە ئالالهنى ياد 

) هاراقتىن، قىماردىن(ئېتىشتىن توسماقچى بولىدۇ، سىلهر ئهمدى 
 ].ئايهت-٩١-٩٠مائىدە سۈرىسى [» .يانمامسىلهر؟

ههر قانداق «: بۇ ههقته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن      
ىلغۇچى ماددا هاراقتۇر، ههر قانداق مهست قىلغۇچى نهرسه مهست ق
 ].مۇسلىم رىۋايىتى[ ».هارامدۇر

: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم يهنه بىر ههدىسته مۇنداق دېگهن     
ئالاله تائاال هاراققا، ئىچكۈچىگه، قۇيۇپ بهرگۈچىگه، ماددىسىنى «

ى ۋە تهييار قىلغۇچى ۋە تهييار قىلدۇرغۇچى، يهتكۈزۈپ بهرگۈچ
يهتكۈزۈپ بېرىلگۈچىگه، ساتقۇچى ،  سېتىۋالغۇچى ۋە ئۇنىڭ پۇلىنى 

ئىبنى داۋۇد ۋە ئىبنى ماجه [ ».خهجلىگۈچىگه لهنهت قىلدى
 ].رىۋايىتى

: يهنه بىر ههدىسته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن      
 . »ههرقانداق مهست قىلغۇچى ئىچىملىك هارامدۇر«

ههرقانداق مهست «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم يهنه بىر ههدىسته     
 . »قىلغۇچى ۋە ئهقىلنى يوق قىلغۇچى نهرسىلهردىن چهكلىگهن

بارلىق مۇسۇلمانالر  ههرقانداق مهست قىلغۇچى ماددىالرنى       
ئهگهر بۇنداق ئىشنى . ئىستىمال قىلىشتىن ههزەر قىلىشى كېرەك

ئۈزۈپ، قىلمىشىغا قىلىپ سالغانالر بولسا، دەرهال ئۇنىڭدىن قول 
 . ئىستىغپار ئېيتسۇن-ئۆكۈنۈپ  ئالاله تائاالغا تهۋبه

يًعا ﴿ :رىمدە مۇنداق دەيدۇهئالاله تائاال قۇرئان ك      ِِ َجِ  الَله
َ
 َِ َورُواُوا 

ِمُاوَن لََعلَُ ْر �ُْفلُِحونَ  ْْ ُم
ْ
َِ ال يا
َ
ئى مۆمىنلهر نىجاتلىققا «: تهرجىمىسى ﴾َ
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سۈرە [» .مىڭالر ئالالهقا تهۋبه قىلىڭالرئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ههم
 ].ئايهتنىڭ بىر قىسمى-٣١نۇر 
ِِ رَْواًَة ﴿ :ئالاله تائاال يهنه مۇنداق دەيدۇ       الَله

َ
يَن نَماُوا رُواُوا َِ  ِ

َ
َذا اي  ا

َ
يَا َ

ئى مۆمىنلهر ئالالهقا سهمىمىي تهۋبه «: تهرجىمىسى ﴾نَُصوًما
      ].يهتنىڭ بىر قىسمىئا-٨تههرىم سۈرىسى [» قىلىڭالر

 ).٥٧\٢٣(شهيخ ئىبنى باز پهتىۋاالر توپلىمى      
   .ئالاله ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر     

 
 


