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 سهۋەپتوڭگۇز گۆشىنىڭ ھارام بولىشىدىكى   

  نېمه؟

  نومۇرلۇق سوئال -49688

بهزى خىزمهتداشــلىرىم مهنــدىن توڭگــۇز گۆشــىنىڭ ھــارام بولۇشــىدىكى      

ــىڭالرنى     ــهنچه بېرىشـ ــىلى چۈشـ ــدا تهپسـ ــۇ توغرىـ ــورىدى، بـ ــى سـ ھېكمهتنـ

  .سورایمهن؟

  .ختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا خاستۇربارلىق گۈزەل ما

مۇســۇلمان ئىســالم دىنىــدا یولغــا قویۇلغــان پرىنســىپالرغا تولــۇق ئىتــائهت  

قىلىشى، چهكلىمىلهردىن تولـۇق ساقلىنىشـى كېـرەك، گهرچه ئۇنىڭـدىكى     

  .ھېكمهتنى بىلسۇن یاكى بىلمىسۇن ئوخشاش

لىشـى تـوغرا ئهمهس، سـىر یـاكى     مۇسۇلماننىڭ شهرئى ھۆكـۈملهرنى رەت قى 

ھېكمىتى بىلىنمىسه ھۆكـۈمگه ئهمهل قىلىشـتىن توختـاپ قالماسـلىقى،     

ھــاراملىقى ئىســپاتلىنىدىكهن، -بهلكــى شــهرىئهتته ھهر نهرســىنىڭ ھــاالل 

ھېكمهتلهرنــى بىلســۇن یــاكى بىلمىســۇن بۇنىڭغــا      -بۇنىڭــدىكى ســىرى 

ئـالالھ ۋە  «: نـداق دەیـدۇ  بۇ ھهقته ئالالھ تائـاال مۇ . شهرتسىز بویسۇنۇشى الزىم

ئایــال -ئۇنىــڭ پهیغهمبىــرى بىــرەر ئىشــتا ھۆكــۈم چىقارغــان چاغــدا، ئهر      

مۆمىنلهرنىڭ ئۆز ئىشىدا ئىختىیارلىقى بولمایدۇ، یهنى ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ 

پهیغهمبىرى بىرەر ئىشتا ھۆكۈم چىقارغان ئىـكهن، ھـېچ قانـداق ئادەمنىـڭ     

كىمىكى ئالالھغـا ۋە ئۇنىـڭ   . ایدۇئۇنىڭغا مۇخالىپهتچىلىك قىلىشىغا بولم

. »پهیغهمبىرىگه ئاسىیلىق قىلسا، ھهقىقهتهن ئۇ ئوپئوچۇق ئازغـان بولىـدۇ  
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ــزاب   ــۈرە ئهھ ــایهت-36س ــدۇ   . ئ ــداق دەی ــاال یهنه مۇن ــالالھ تائ پهیغهمــبهر «: ئ

مۆمىنلهرنىڭ ئارىسىدا ھۆكـۈم چىقىـرىش ئۈچـۈن، ئـۇالر ئالالھقـا ۋە ئۇنىـڭ       

ــۇالرپهیغهمبىــرىگه چاقىرىلغــان چا ئاڭلىــدۇق ۋە ئىتــائهت قىلــدۇق  : غــدا ئ

ــهتكه      ــىلهر مهقســــ ــۇنداق كىشــــ ــا شــــ ــرەك، مانــــ ــلىرى كېــــ دېیىشــــ

  .ئایهت-51سۈرە نۇر .»ئېرىشكۈچىلهردۇر

كهرىمنىڭ بـۇ  -توڭگۈز گۆشى ئىسالم دىنىدا ئالالھنىڭ سۆزى بولغان قۇرئان

ئـالالھ ســىلهرگه ئــۆزى ئۆلــۈپ قالغــان  «: تېكسـتى بىــلهن ھــارام قىلىنغــان 

ســۈرە بهقهرە . »ھــایۋاننى، قــاننى، چوشــقا گۆشــىنى یېیىشــنى ھــارام قىلــدى

  . ئایهت-173

ــۇلماننىڭ ئــادەتتىكى ئهھــۋالالردا چوشــقا گۆشــىنى یېی     ىشــى دۇرۇس مۇس

ئهمهس، ئهمما ئاچارچىلىق بولۇپ بۇنىڭدىن باشقا یېمهكلىك بولمىسا بـۇنى  

زۆرۈر ھــاجهتلهر «یېمىســه ئۆلــۈپ كېتىــدىغان ئهھــۋال بولســا، شــهرىئهتنىڭ 

دېگهن قائىدىسـىگه  » چهكلهنگهن نهرسىلهرنى ئىشلىتىشنى دۇرۇس قىلىدۇ

ۇنـداق دېگهنلىـك   ب( اقالپ قىلىش ئۈچۈنال یېسه بولىدۇئاساسهن ھایاتىنى س

  .)توڭگۇز گۆشىنى ھاالل دېگهنلىك ئهمهس

بـۇ  «: شهرىئهت پرىنسىپىدا توڭگۇز گۆشىنىڭ ھاراملىقىنى ئالالھ تائاالنىڭ

ــۆز     » نىجىســتۇر ــگهن س ــس دې ــۇپ، نىجى ــان بول ــان قىلغ ــایىتى بای ــگهن ئ دې

ــاددىي ۋە مهنىـــۋىي      ــدىغان مـ ــۆڭلى كۆتۈرمهیـ ــاننىڭ كـ ــهرىئهتته، ئىنسـ شـ

ساغالم تهبىئهتلىك كىشىلهر ئۈچۈن توڭگـۇز  . لىنىدۇنهرسىلهرگه ئىشلىتى

ــۇ ســۆز یىتهرلىكتــۇر   ــېمهك. گۆشــىنىڭ نىجىســلىقىنى ئىپادىلهشــته ب -ی

ئىچــمهك جۈملىســىدىكى چهكلهنــگهن ۋە ھــارام قىلىنغــان نهرســىلهرنى      

ــارام       ــىنىڭ ھـ ــۇز گۆشـ ــایهتمۇ توڭگـ ــر ئـ ــان یهنه بىـ ــان قىلغـ ــۇمى بایـ ئومـ
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ئالالھ ئۇالرغـا  «: بۇ ئالالھ تائاالنىڭ. قىلىنغانلىق ھېكمىتىنى ئىپادىلهیدۇ

دېـگهن  » پاك نهرسىلهرنى ھـاالل قىلىـدۇ، ناپـاك نهرسـىلهرنى ھـارام قىلىـدۇ      

سۆزىدىن ئىبارەت بولۇپ بـۇ توڭگـۇز گۆشـىنىڭ ھـارام ئىكهنلىكىنىمـۇ ئـۆز       

ــدۇ  ــگه ئالى ــىلهرنىڭ    . ئىچى ــس نهرس ــڭ نىجى ــهرىئىتىدە ئۇنى ــالم ش ۋە ئىس

  .ىلدۇرىدۇقاتارىدىن سانىلىدىغانلىقىنى ب

ئىنساننىڭ ھایاتى، ساقلىقى ۋە ئهخالقىغا سـهلبىي تهسـىر كۆرسـىتىدىغان    

ــس   پاســكىنا -ۋە ئىنســان ھایاتىغــا چۈشىنىكســىز بولغــان نهرســىلهر نىجى

  .نهرسىلهر قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ

ھازىرقى ئىلمى تىبـابهت بىلىملىـرى باشـقا ھایۋاناتالرغـا قارىغانـدا توڭگـۇز       

كېسـهللهرگه   ىگه زىیـانلىق بولغـان، ھهر تۈرلـۈك    گۆشىنىڭ ئىنسان بهدىـن 

گىرىپتار قىلىدىغان ۋىرۇس ۋە جهراسـىمالرنىڭ مۇجهسسـهملهنگهنلىكىنى   

  . ئىسپاتالپ چىقتى

ئىسپاتالر شهرىئهتنىڭ توڭگۇز گۆشـىنى ھـارام   -یۇقىرىدا ئېیتىلغان دەلىل

  . سپاتالیدۇتهڭداشسىز ھېكمىتىنى ئى قىلىشتىكى

دىلىشــى زۆرۈر دەپ، پرىنســىپ تۇرغۇزۇلغــان بهش  ئىســالم شــهرىئىتىدە قوغ

بولـۇپ، ئىنسـانىیهتكه   » ئىنسان ھایاتىنى ساقالش«مۇھىم قانۇننىڭ بىرى 

نېمىنىڭ پایدىلىق نېمىنىڭ زىیانلىق ئىكهنلىكىنى شهرىئهت بهلگىلهپ 

  . بېرىدۇ


