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ھاراق ئىچىۋاتقان ئادەم بىلهن بىر شىرەدە 

  غىزالىنىش توغرىسىدا

  :سوئال

مۇسۇلماننىڭ ھاراق ئىچىۋاتقان ئـادەم بىـلهن بىـر شـىرەدە ئولتـۇرۇپ تامـاق یېیىشـى        

  .توغرىمۇ؟

  نومۇرلۇق سوئال-12499

  :جاۋاب

  .لىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا خاستۇربار

مۇسۇلمان ئادەمنىڭ مۇسۇلمان یاكى كافىر بولسۇن ھاراق ئېچىۋاتقان ئادەم 

ئــالالھ تائــاال . بىــلهن بىــر شــىرەدە ئولتــۇرۇپ تامــاق یېیىشــى تــوغرا ئهمهس 

گه ئولتۇرغـان  كۇفرى ۋە باتىل سـۆزلهرنى قىلىـدىغان ئىنسـانالر بىـلهن بىـر     

نىڭ ئىنكار سىلهر ئالالھنىڭ ئایهتلىرى«: كىشىلهر ھهققىدە مۇنداق دېگهن

قىلىنىۋاتقان ۋە مهسخىرە قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىغان چېغىڭالردا، ئـۇالر  

یهنى ئالالھنىڭ ئایهتلىرىنى مهسـخىرە قىلىۋاتقـان كـافىرالر باشـقا پاراڭغـا      

بۇ ئایهت ھهر : ئىمام تهبهرى. »كىرىشمىگىچه ئۇالر بىلهن بىلله ئولتۇرماڭالر

قوپـۇش،  -ئولتـۇرۇش  ىشـىلهر بىـلهن   باتىل سـۆزلهیدىغان ك -تۈردىكى ئازغۇن

  . پ ئىزاھات بېرىدۇىلىق قىلماسلىقنى كۆرسىتىدۇ دەسورۇنداچ

قوپــۇش قىلســاڭالر ســىلهرمۇ ئۇالرغــا    -ئهگهر ئولتــۇرۇش: ئىبنــى كهســىر 

  .ئوخشاش دېگهن ئایهتنى، یهنى گۇناھتا ئۇالرغا ئوخشاش دەپ چۈشهندۈرگهن



2 

 

ھهدىســـته پهیغهمـــبهر  جـــابىر رەزىیهلالھـــۇ ئهنھـــۇدىن رىـــۋایهت قىلىنغـــان

ئالالھغا ۋە ئاخىرەت كۈنىگه ئىشهنگهن ئادەم «: ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن

تىرمىـزى رىــۋایهت  . »شـاراب ئېچىلىۋاتقــان ئـورۇنالردا ئولتۇرمىســۇن  -ھـاراق 

  .ئهلبانىي سهھىھ دېگهن. قىلغان

بۇ ھهدىسنىڭ ئومۇمى مهزمۇنى، گهرچه ئۆزى ھاراق ئىچمىسىمۇ، لـېكىن ئـۇ   

ئۇالرنىڭ قىلىۋاتقان مۇنكهر ئىشلىرىنى ئېتىراپ قىلغانغا ئوخشـاش  كىشى 

  .بولىدۇ

قوپــۇش  -شــاراب ئىچمىگهنــدىمۇ ئــۇالر بىــلهن ئولتــۇرۇش    -بىــرگه ھــاراق 

ــۇ كىشــى مــۇنكهرنى كــۆرۈپ گهپ قىلمــاي    قىلماســلىق كېــرەك، چــۈنكى ئ

ئولتۇرغانلىقى، ئۇ قىلمىشىڭالر توغرا قىلسـاڭالر بولىـدۇ دەیـدىغان ئـادىمى     

  .ئوخشاپ قالىدۇ تانغا شهی

مۇســـۇلماننىڭ ئىمـــانى ۋە ئىنســـانى مهجبـــۇرىیىتى، ئۇالرنىـــڭ ھـــاراق      

ــۇالق     ــۆزىگه ق ــا نهســىھهت قىلىشــى، س ــدە ئۇالرغ ــانلىقىنى كۆرگهن ئىچىۋاتق

ــا      ــالالھتىن ئۇالرغ ــلىقى، ئ ــورۇندا ئولتۇرماس ــر س ــلهن بى ــۇالر بى ــا ئ سالمىس

  .ھىدایهت تىلىشى الزىمدۇر


