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توڭگۇز گۆشىغا ئىشلىتىلگهن نهرسىلهرنى 

 قولالنغىلى بوالمدۇ؟

  نومۇرلۇق سوئال -10528

قوشـۇقالرنى یهتـته   -مهن توڭگۇز گۆشىنى كهسكهن پىچاق، قازان، تهخسه

قېتىم سـۇ بىـلهن بىـر قېـتىم توپـا یـاكى قـۇم بىـلهن یۇیـۇش كېـرەك دەپ           

اڭلىدىم، بۇ توغرىمۇ؟ بۇ قایسى ھهدىستىن ئىلىنغان ھۆكۈم؟ بۇنى سـوپۇن  ئ

بىلهن بىر قېتىم یۇسا پاكىز بولمامدۇ؟ بۇ ھهقـته چۈشـهنچه بېرىشـىڭالرنى    

  .سورایمهن

بــارلىق گــۈزەل ماختاشــالر ئالهملهرنىــڭ پهرۋەردىگــارى بولغــان ئالالھغــا 

  .خاستۇر

رىنى ۋە باشـقا ھهمــمه  توڭگـۇز گۆشـى ھــارام بولـۇپ بــۇ گۆشـنى ۋە مــایلى    

: بـۇ ھهقـته ئـالالھ تائـاال مۇنـداق دېـگهن      . نهرسىلىرىنى یېیىش چهكلىنىدۇ

ئــالالھ ســىلهرگه ئــۆزى ئۆلــۈپ قالغــان ھــایۋاننى، قــاننى، چوشــقا گۆشــىنى  «

  . ئایهت-3سۈرە مائىدە . »یېیىشنى ھارام قىلدى

دەك مۇسۇلمانالر توڭگۇزنىڭ ھهممه یېرىنىـڭ ھـارام ئىكهنلىكىـگه بىـر    

ئــالالھ تائــاال ئۇنىــڭ تهركىبىــدە زىیــانلىق مىكــروبالر ۋە       . ئىتتىپــاقتۇر

ــدى  -نىجىــس ــداق دې ــپ مۇن ــاددىالر بولغــانلىقتىن ھــارام قىلى : پاســكىنا م

ئېیتقىنكى، ساڭا ۋەھىي قىلىنغان ئهھكامالر ئىچىدە، ئۆزى ئۆلۈپ قالغان «

س چوشـقا نىجىـ   -نهرسه یاكى ئېقىـپ چىققـان قـان ۋە یـاكى چوشـقا گۆشـى      

سـۈرە  . »یېمهكلىكلهرگه ئادەتلهنگهنلىكى ئۈچۈن چوشقا گۆشى پاسكىنىدۇر

چوشقا گۆشى تهركىبىدە كېسهللىكلهر بولۇپ كىشـىلهر  . ئایهت-145ئهنئام 
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مهرىپهتته تهرەققى قىلغانسېرى چوشقا گۆشىنى یېیىش سـهۋەبلىك  -ئېلىم

  .بارلىققا كىلىدىغان ھهر تۈرلۈك یېڭى كېسهللهرنى بایقاپ چىقتى

ۇســۇلمان كىشــى ھارامــدىن ســاقلىنىش ئۈچــۈن بۇنــداق پاســكىنا       م

  .نهرسىلهر ئىستىمال قىلىنىدىغان ئورۇنالردىن یىراق تۇرۇشى كېرەك

ــا   ــىغا ئىشــلىتىلگهن قاچ ــۇز گۆش ــا توڭگ ــاقالرنى   -ئهمم قوشــۇق ۋە پىچ

. یاخشىالپ سوپۇن بىلهن بىـر قېـتىم پـاكىزە یۇیۇۋېتىـپ قولالنسـا بولىـدۇ      

باشــقا نىجاســهتلهرگه ئوخشــاش بولــۇپ بــۇنى یهتــته  توڭگۇزنىــڭ نىجاســىتى 

توپا بىلهن یۇیۇش ھهققىدە ئوچۇق دەلىل -قېتىم سۇ بىلهن بىر قېتىم قۇم

  .یوق

  .دۇرتوغرىسىنى بىلگۈچى ئهڭئالالھ 

 
  

   

  


