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 چوشقا گۆشى ياكى هارام نهرسىلهرنى يۆتكهشنىڭ هۆكمى

ئىچمهك مههسۇالتلىرىنى توپ تارقىتىدىغان -مهن يېمهك

-چىۋە، سهي-ئورۇندا ئىشلهيمهن، دۇكانالرغا تارقىتىلىدىغان مېۋە

ئامباردىن ماشىنىغا بېسىش كۆكتات ۋە ههرتۈرلۈك گۆشالرنى 

جهريانىدا چوشقا گۆشى ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش نهرسىلهرنى 

بۇ . خېرىدارنىڭ تهلىپى بويۇنچه يۆتكهشكه مهجبۇر بولىمهن

ئورۇندا مهزكۇر ئىشالرنى قىلىشىمغا شهرىئهتنىڭ هۆكمى نېمه؟ 

تىز تاماقخانا ۋە رىستۇرانتالردا ئىش پۇرسىتى مهۋجۇت ئهمما 

تاماق تۈرلىرىگه توڭگۇز گۆشى ئىشلىتىدۇ، بۇنىڭغا ئۇالرمۇ بهزى 

 .ئوخشىغان ئورۇنالردا خىزمهت قىلىشىمنىڭ هۆكمى نېمه؟

 .سانا ۋە مهدهىيه جانابى ئالالهقا خاستۇر-بارلىق ههمدۇ

مۇسۇلماننىڭ چوشقا گۆشى سېتىشى ياكى چوشقا گۆشى 

ساتىدىغان تىجارەت مهركهزلىرىدە ئىشلىشى، چوشقا گۆشى ياكى 

ىڭغا ئوخشىغان دىنىمىزدا چهكلهنگهن نهرسىلهرنى يۆتكهپ شۇن

بۇ ههقته رەسۇلۇلاله . بېرىپ ههق ئېلىشى جايىز ئهمهس
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ئالاله ۋە « :سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دەيدۇ

ئالالهنىڭ رەسۇلى بۇتقا چوقۇنۇشنى، توڭگۇز گۆشى يېيىشنى، 

هست ئۆزى ئۆلۈپ قالغان هايۋاننى ئىستىمال قىلىشنى، م

بۇخارى ۋە [ ».قىلغۇچى نهرسىلهرنى سېتىشنى هارام قىلدى

 ].مۇسلىم رىۋايىىت

شۇنىڭدەك، تىز تاماقخانا ۋە رېستۇرانتالردا، شهرىئهتته ئىستىمال 
قىلىش چهكلهنگهن نهرسىلهرگه ياردەملىشىش، هاراق توشۇش ۋە 
خېرىدارالرغا هاراق قۇيۇش، هارام هايۋانالرنىڭ گۆشلىرىنى 

بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق . ېتىش جايىز ئهمهستوشۇش ۋە س
َُّقواْ ﴿ :دەيدۇ � َٱ   �ِ ن َٱ �ۡ ُُ �ۡ َٱ�  �ِ �ۡ �

�ۡ ٱ � َٱ  ْ ُُوا َٱ و ُٱ َٱ َٱ  َٱ ٰن   وٱ ّّق� َٱ�  �  �ّ �ۡ ٱ � َٱ  ْ ُُوا َٱ و ُٱ َٱ َٱ
وب�  ۡ�ُ�قٱ � ُۡ ي �ۡ ٱ شٱ َّ � ِّ � ٱ  ن َّ ا تهرجىمىسى ﴾� ياخشى ئىشقا ۋە  «:

لىشىڭالر، گۇناهقا ۋە زۇلۇمغا ياردەملهشمهڭالر، تهقۋادارلىققا ياردەم
ئالالهنىڭ ئازابىدىن قورقۇڭالر، ئالالهنىڭ ئازابى ههقىقهتهن 

 ].ئايهتنىڭ بىرقىسمى-٢سۈرە مائىدە [ ». قاتتىقدۇر

ت� ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ �مٱ ����ر� ُحر  ��� ُِ � �ٱ َٱ ُم  َّ � َٱ  ُُ َٱ �ۡ َٱ � ۡ� ُِ ُُ �ۡ َٱ َٱ

لٱ  �ٱ
ٱ
ٓ أ و َٱمٱ  ُُ ۡحٱ َٱ�َّط�  ُُ �يٱ  ّ ٱ َٱ َُ � ۡ� َٱ َٱُُ  و�ُُو َٱ � ۡ� َٱ  ُُ ِ�قٱ َٱ �ِ َُ � ۡ� َٱ   � �ِ ِ � َّ � � �ِ ��ٱ َ�ّل ۡ

ُ
ٓ أ و مٱ َٱ

 �ِ َُ �ۡ َّ َٱ و  َّ مٱ ا تهرجىمىسى ﴾�ّۡبُعُ  ن� سىلهرگه ئۆزى ئۆلۈپ قالغان  «:
) يهنى بۇتالرنىڭ(قان، چوشقا گۆشى، ئالالهتىن غهيرىنىڭ  هايۋان،

نامى تىلغا ئېلىنىپ بوغۇزالنغان هايۋان، بوغۇپ ئۆلتۈرۈلگهن 
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يىقىلىپ ئۆلگهن ) ئېگىزدىن(هايۋان، ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈلگهن هايۋان، 
ئۈسۈپ ئۆلتۈرۈلگهن هايۋان، ) هايۋانالر تهرىپىدىن(هايۋان، 

رۈپ يېگهن هايۋاننىڭ گۆشىنى يىرتقۇچ هايۋانالر يېرىپ ئۆلتۈ
لېكىن يۇقىرىقى بهش تۈرلۈك هايۋاندىن  .هارام قىلىندى يېيىش

سۈرە [ ». جېنى چىقمىغان چاغدا بوغۇزلىغانلىرىڭالر هاالل بولىدۇ
 ].ئايهتنىڭ بىرقىسمى-٣مائىدە 

مۇسۇلماننىڭ ئالالهتىن قورقۇشى، هاالل كهسىپتىن رىزىق 

هر بىلهن شۇغۇلالنماسلىقى ئىزدىشى، دىندا چهكلهنگهن كهسپل

شهرىئهتته چهكلهنگهن كهسىپلهر بىلهن . الزىمدۇر

شۇغۇلالنغۇچىالر توغرىسىدا رەسۇلۇلاله ئهلهيهىسساالم مۇنداق 

هارامدىن غىزاالندۇرۇلغان جىسىم جهههننهمگه « :دەيدۇ

 ].تهبهرانى رىۋايىتى[ ».ههقلىقتۇر

تهشۋىقات سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا 
كومتېتىدىن، چوشقا گۆشى ۋە هاراق ساتىدىغان رىستۇرانتالردا 

: ئىشلهش توغرىسىدا سورىغاندا، تۆۋەندىكىدەك جاۋاپ بېرىدۇ
ئىچىش چهكلهنگهن -مۇسۇلمان ئۈچۈن، ئىسالم دىنىدا يېيىش

ئىچمهكلهرنى -چوشقا گۆشى ۋە هاراققا ئوخشىغان يېمهك
مهزكۇر . دەملىشىش هارامدۇرساتىدىغان ئورۇنالردا ئىشلهش ۋە يار

چۈنكى بۇ چهكلهنگهن . خىزمهت ئارقىلىق تاپقان پۇل هارامدۇر
مهسىيهتكه ههمكارالشقانلىق بولۇپ، بۇ ههقته -ئىش ۋە گۇناه



 

6 
 

ِ� ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ �ۡ �
�ۡ ٱ � َٱ  ْ ُُوا َٱ و ُٱ َٱ َٱ  َٱ

 �ِ ن َٱ �ۡ ُُ �ۡ � گۇناهقا ۋە زۇلۇمغا « :تهرجىمىسى ﴾َٱ
 ].ئايهتنىڭ بىرقىسمى-٢سۈرە مائىدە [ ».شمهڭالرياردەمله

يۇقىرىدا زىكىر قىلىنغان : سىزگه بىزنىڭ نهسىهىتىمىز

رىستۇرانت ۋە تىز تاماقخانىالرغا ئوخشاش ئورۇنالردا خىزمهت 

بۇنداق قىلغانلىقىڭىز، ئالاله . قىلىشتىن ساقلىنىڭ

 .چهكلىگهن نهرسىلهرگه ياردەم بېرىشتىن توسالغانلىقىڭىزدۇر

سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا تهشۋىقات [
 ].١٣/٤٩ كومىتېتى

ئىچمهك مههسۇالتلىرىنى توپ تارقىتىدىغان -يېمهك: خۇالسه
ئورۇنالردا، ئىسالم دىنىمىزدا چهكلىمه قويۇلغان هارام 
نهرسىلهرنى سېتىش، توشۇش ۋە يۆتكىمهسلىك ۋە مۇئامىله 

 . ىسىڭىز بولىدۇقىلماسلىق شهرتى ئاستىدا ئىشل

  .ههممىدىن توغرىسىنى بىلگۈچى ئالالهتۇر

 

 


