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  قىمارنىڭ ھارام قىلىنىشىدىكى ھېكمهت

  

  رلۇق سوئال نومۇ-4013

  :سوئال

  .شهرىئهتته قىمارنىڭ ھارام قىلىنىشىدىكى ھېكمهت نېمه؟

  : جاۋاب 

   .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا خاستۇر

ئالالھ ئۆز ئىرادىسى بويۇنچه خالىغان ھۆكۈمنى . قىمارنى ئالالھ تائاال ھارام قىلدى 

ھاراق ئېچىش، قىمار ! ئى مۆمىنلهر«:  بۇ ھهقته مۇنداق دېگهنئالالھ تائاال. چىقىرىدۇ 

ئويناش، بۇتالرغا يهنى چوقۇنۇش ئۈچۈن تىكلهنگهن تاشالرغا چوقۇنۇش، پال ئوقلىرى 

بىلهن پال سېلىش، شهيتاننىڭ ئېشى، پاسكىنا قىلىقتۇر، بهختكه ئېرىشىشىڭالر 

اراق، قىمار ئارقىلىق شهيتان ھ. ئۈچۈن شهيتاننىڭ ئىشلىرىدىن يىراق بولۇڭالر 

ئاراڭالردا دۈشمهنلىك، ئاداۋەت تۇغدۇرماقچى، سىلهرنى نامازدىن ۋە ئالالھنى ياد 

. »!ئېتىشتىن توسماقچى بولىدۇ، سىلهر ئهمدى ھاراقتىن، قىماردىن يانمامسىلهر؟ 

ئهقىللىق كىشى قىمارنىڭ ھارام قىلىنىشىدىكى ھېكمهتنىڭ ناھايىتى كۆپ 

  . ۇ ئىكهنلىكىنى بىلهلهيد

قىمار ئىنساننى جاپا چېكىپ ئىشلهشنى خالىمايدىغان، تهر تۆكۈشنى - 1

ياقتۇرمايدىغان، رىزىق تهلهپ قىلىشنىڭ ھاالل يوللىرىنى ئېهتىرام قىلمايدىغان، ئۆز 

  .كهسپىدە تاسادىپىيلىق ۋە تهلهي سىناشقا تايىنىدىغان قىلىپ قويىدۇ

ىغان، مال دۇنيانى ھارام يول قىمار روناق تاپقان ئائىلىلهرنى ۋەيران قىلىد-2

بىلهن يوق قىلىدىغان، بايالرنى كهمبهغهل، ئىززەتلىكلهرنى خار قىلىدىغان يامان 

  .قىلمىشتۇر

بىرىنىڭ ماللىرىنى ھارام يولالر -  قىمار ئۆز كهسىپداشلىرى ئارىسىدا بىر- 3

  .ىدۇ بىلهن ئىگىلىۋېلىش ئارقىلىق ئۆز ئارا ئۆچ ئاداۋەت پهيدا بولىشىغا سهۋەپ بول
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بۇ قىلمىش .  قىمار كىشىلهرنى نامازدىن ۋە ئالالھنى ياد ئېتىشتىن توسىدۇ -4

  .بىلهن مهشغۇل بولغۇچىالرنى ناچار ئهخالق ۋە يامان ئادەتكه يولداش قىلىپ قويىدۇ 

 قىمار كىشىلهرنىڭ تىرىشچانلىقى ۋە ۋاقتىنى بىكار قىلىپ، مىللهتنى - 5

  . رۇنلۇق ۋە خامۇشلۇققا ئادەتلهندۇرىدۇئىشلهپ چىقىرىشتىن يىراقالشتۇرۇپ ھۇ

قىمار كىشىلهرنى جىنايهتكه ئىتتىرىدۇ، چۈنكى ئۇتتۇرۇۋەتكهن كىشى ئۆزىنىڭ - 6

مېلىنى قايتۇرۇۋېلىشقا تىرىشىپ پۇل تېپىش ئۈچۈن ئوغرىلىق، بۇالڭچىلىق، 

پارىخورلۇق ۋە ئالدامچىلىق قاتارلىق ناچار قىلمىشالرنىڭ ھهممىسىنى سادىر 

  .قىلىدۇ

.  قىمار ئىنساننىڭ نېرۋىسىنى بۇزۇپ ئىزتىراپلىققا گىرىپتار قىلىدۇ - 7

قهلبىدە ئۆچمهنلىك پهيدا قىلىدۇ، كۆپىنچه جىنايهت ئۆتكۈزۈش ياكى ئۆزىنى 

  .ئۆلتۈرۈۋېلىش ياكى ساراڭ بولۇپ قىلىشتهك ئهھۋالالر كۆرۈلىدۇ

ناچار  قىمار كىشىلهرنى ھاراق ئېچىش ۋە زەھهرلىك چېكىملىك چېكىشتهك - 8

قىمار بولىۋاتقان سورۇنالردا تولۇق يورۇقلۇق بولمايدۇ، ئهتراپنى . ئهخالققا ئىتتىرىدۇ 

بىرىگه -چۇرۇڭ، ئېغىر تىنىشالر قاپاليدۇ، گهرچه سورۇندىكىلهر بىر-تۈتهك، ۋاراڭ-ئىس

ھهر بىرى يهنه . بىرىگه دۈشمهنلىشىدۇ - ھهمراھدەك كۆرۈنسىمۇ ئهمهلىيهتته بىر

تىنى كۆزلهيدۇ، ئۆزىنىڭ ۋە ئهۋالدلىرىنىڭ بهختى ئۈچۈن دو بىرىنىڭ مهغلۇبىي

بۇ سورۇننى ئورۇنالشتۇرغۇچى بۇالرنىڭ ھېس تۇيغۇلىرىنى تۈرلۈك مۇزىكا، . تىكىدۇ 

مهس قىلغۇچى ئىچىملىك، زەھهرلىك چېكىملىك، بۇزۇق ئايالالر ئارقىلىق 

كىلهپ كۆز بۇزۇق ئايالالر سورۇندىكىلهرگه ھهر تۈرلۈك ئهر. مهستخۇش قىلىدۇ

كهرەشمىلىرى بىلهن بىرىنىڭ مهخپىيىتىنى يهنه بىرىگه يهتكۈزۈدۇ ۋ ە - قىسىپ، ناز

بار يوقىنى دوغا تىكىدۇ، ياكى بۇزۇقالرغا يهمچۈك . ئاخىردا ھهممىسى زىيان تارتىدۇ 

ئۇتقىنىمۇ ۋە . چېكىملىك بىلهن تۈگۈتىدۇ - قىلىدۇ، ياكى ئىچىملىك

 تارتىدۇ، ھهممىسى بېشى چۈشكهن، قاپىقى ئۇتتۇرىۋاتقىنىمۇ ئوخشاشال زىيان

ساڭگىلىغان، ماغدۇرسىز ھالهتته، ئۇتتۇرۋەتكىنى ئۇتتىۋالغىنىغا ئهته ئۇچرىشىشقا 

قىمارنىڭ سهۋەبىدىن نۇرغۇن . ۋەدە بېرىپ روھسىز، كهيپىياتى تۆۋەن ھالدا قايتىدۇ
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لىپ كهتتى، قىمار ئايالالر ئايرى- يالىڭاچلىقتا قالدى، ئهر-ئائىلىلهر ۋەيران بولدى، ئاچ

بهزى . ئويناش ئۈچۈن ئالدامچىلىق قىلغانالر خىزمىتىدىن ئايرىلىپ قالدى 

ئابرۇيىنى قىمار سورۇنىدا دوغا تىكىدۇ، ھهقىقهتهن -كىشىلهر ئۆزىنىڭ دىنى ۋە يۈز

قىمار ھهممه نهرسىنى ۋەيران قىلىدۇ، گهرچه ئۇنىڭدىكى نىشان مال بولسىمۇ، لېكىن 

پ، زەھهرلىك چېكىملىك، ئالدامچىلىق ئۇستىگه قۇرۇلغان شارا-بۇ سورۇن ھاراق

بىرىگه يامانلىق كۈتۈش، چۈشكۈنلۈك ۋە - دوستلۇق، ساختىپهزلىك، بىر

 .رەھىمسىزلىكتىن ئىبارەت يامانلىقنىڭ ھهممه تۈرلىرىنى ئۆز ئېچىگه ئالىدۇ

  .ئالالھتىن تىنچ ئامانلىق تىلهيمىز

  
  

  

  

  


