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 ھاراق ئارىالشتۇرۇپ گۆش پۇشۇرۇشنىڭ ھۆكمى

  نومۇرلۇق سوئال -103881

  :سوئال

بهزى تىز تاماقخانا ۋە رېستۇرانتالردا گۆشنى ئاالھىدە تهملىك ۋە یېیىشلىك 

قىلىش ئۈچۈن، گۆشكه ئىسـپىرتلىك ئىچىملىـك، ھاراققـا ئوخشـاش ھـارام      

  .غان نهرسىلهرنى ئارىالشتۇرۇپ پۇشۇرىدۇ، بۇنداق قىلىشى توغرىمۇ؟قىلىن

  :جاۋاب

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا خاستۇر

ھاراقنىڭ ھاراملىقى مۇسۇلماننىڭ بىلىشى مۇھىم بولغان مهسىلىلهردىن 

ھاراقنىــڭ . ھهم ئــاقىۋىتى خهتهرلىــك چــوڭ گۇنــاھالردىن ھېســابلىنىدۇ    

ئـالالھ تائـاال بـۇ    . ئایهتلهر بایان قىلىنغـان  ھاراملىقى ھهققىدە قۇرئاندا كۆپ 

( ھاراق ئىچىش، قىمار ئوینـاش، بـۇتالر  ! ئى مۆمىنلهر«: ھهقته مۇنداق دەیدۇ

غا چوقۇنۇش، پـال ئـوقلىرى بىـلهن    )یهنى چوقۇنۇش ئۈچۈن تىكلهنگهن تاشالر

قــــالردۇر، بهخــــتكه پــــال ســــېلىش شــــهیتاننىڭ ئىشــــى، پاســــكىنا قىلى

ھــاراقنى . »ئېرىشىشــىڭالر ئۈچــۈن شــهیتاننىڭ ئىشــىدىن یىــراق بولــۇڭالر

ھهرقانــداق شــهكىل بىــلهن ئىســتىمال قىلىــش ھــارام قىلىنغــان بولــۇپ،   

یهنـى  (ئىچمهككه ئارىالشـتۇرۇپ گـۆش ۋە سـهي قـورۇش چهكلىنىـدۇ     -یېمهك

  ).ھارام بولىدۇ

ــداق  -95\25پىقھــى توپالملىرىنىــڭ  ــدە مۇن ــیىلگهنبهتلىرى گۆشــنى : "دې

ھاراق بىلهن پىشۇرۇپ، شورپىغا ھاراق قۇیۇپ ئىچكهن كىشـىگه شـهرىئهتته   

ئهگهر . ئۇرىلىـدۇ ) یهنى شهرىئهت جىنایى ئىشالر قانۇنىدا جازا بېرىلىـدۇ (ھهد



2 

 

ھاراقتا خېمىر قىلىپ نان یاكى باشقا تاماق قىلىپ ئىسـتىمال قىلىشـمۇ   

ھېسـابلىنىدۇ، بـۇ ھهقـته شـافىئىي ۋە ھهنبهلـى       ھاراق ئىچكهنگه ئوخشـاش 

  .مهزھهبلىرىدە ئوچۇق ئىسپاتالر بار

» مهبسـۇت «ھهنهفىي مهزھهپ پىقھى كىتابلىرىدىن بولغان، سهرخهسـىنىڭ  

ھاراق بىلهن یۇغۇرۇلغـان خېمىـردا   : "بهتلىرىدە-25 \24دېگهن كىتابىنىڭ 

ى ئۇنغـا ھـاراق   چـۈنك ). ھارام بولىـدۇ (پىشۇرۇلغان ناننى یېیىش چهكلىنىدۇ

ئارالشتۇرۇلغانلىقى ئۈچۈن پاسكىنا بولدى، پاسـكىنا خېمىـردا پىشـۇرۇلغان    

  ".ناننى ئىستىمال قىلىشقا بولمایدۇ دېیىلگهن

گۆشنى ھاراقتا پىشـۇرۇش شـورپا قىلىـش ۋە بـۇنى     : "بهتلىرىدە -23/24یهنه 

ئىچىش تـوغرا ئهمهس، بـۇ ھـاراقنى تېتىتقـۇ ئورنىـدا ئىشـلهتكهنگه       -یېیىش

خشاش بولۇپ، بۇنـداق قىلىشـنىڭ تـوغرا ئهمهس ئىكهنلىكىنـى سـۆزلهپ      ئو

  .دېیىلگهن" ئۆتتۇق

بۇ كىتابتا سۆزلهنگهن مهسىله، یۇقىرىقى سـورالغان سـوئالغا بهك مۇناسـىپ    

كېلىدۇ، بۇ ھاراقنى تېتىتقۇ ئورنىدا ئىشـلهتكهنلىكتىن ئىبـارەت، گۆشـنى    

ش توغرا ئهمهس، شۇنداقال ھاراققا چىالپ یاكى ھاراق بىلهن تازىالپ ئىشلىتى

ــوغرا ئهمهس   ــلهن ســهي قورۇشــمۇ ت ــاراق بى ــاراقتىن ۋە  . ھ ــۇلماننىڭ ھ مۇس

ئىسـتىمال قىلىنىــدىغان ئـورۇنالردىن یىــراق تۇرۇشـى ئاالھىــدە بۇیرۇلغــان    

بولۇپ، تاماق تهییارالشتا ھاراق ئارىالشتۇرىدىغان تاماقخانا ۋە رېسـتۇرانتالرغا  

ىنىمۇ توسۇشى كېرەك، مۇمكىن بولسا كىرمهسلىك ۋە باشقىالرنىڭ كىرىش

ئاشخانا ۋە رېستۇرانت خوجایىنلىرىغا ۋاسـتلىق ۋە ۋاستسـىز یـولالر بىـلهن     

نهســــىھهت قىلىــــپ بــــۇ قىلمىشــــىدىن چهكــــلهش، باشــــقا بىلمىــــگهن 
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كىشىلهرنىمۇ بۇنىڭغا ئوخشىغان رېستۇرانت ۋە تاماقخانىالرغا كىرىشـىدىن  

 . ئاگاھالندۇرۇش كېرەك


