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  ھاراق زاۋۇتىدا ئىشلهش توغرىسىدا

  نومۇرلۇق سوئال -14102

  :سوئال

ھاراق ۋە زەھهرلىك چېكىملىكلهرنى سـاتىدىغان كىشـىلهرنىمۇ مۇسـۇلمان    

دەپ ئاتایمىزمۇ؟ مۇسۇلمان ھاراق زاۋۇتىدا ئىشلىسه قانداق بولىدۇ؟ بۇنىـڭ  

لمىغاندىمۇ بـۇ خىزمهتنـى تاشلىشـى كېرەكمـۇ؟ بـۇ ھهقـته       باشقا ئىش تىپى

  .چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورایمهن

  :جاۋاب

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالالھغا خاستۇر

ھــاراق ۋە باشــقا زەھهرلىــك چېكىملىكلهرنــى ســېتىش ۋە ھــاراق ئىشــلهپ   

ــگ   ــهرىئهتته چهكلهنــ ــلهش شــ ــدا ئىشــ ــرىش ئورۇنلىرىــ ــى چىقىــ هن، قارشــ

بــۇ ھهقـته ئـالالھ تائـاال مۇنــداق    . ئىلىنمایـدىغان ئىشـالردىن ھېسـابلىنىدۇ   

یاخشــى ئىشــقا ۋە تهقۋادارلىققــا یاردەملىشــىڭالر، گۇنــاھ ۋە زۇلۇمغــا  «: دەیــدۇ

ــمهڭالر ــاراق. »یاردەملهشــ ــقهتهن ھــ ــقا زەھهرلىــــك  -ھهقىــ ــا ۋە باشــ تاماكــ

ــا یاردەملهشــكهنل   ــاھ ۋە زۇلۇمغ ــى ســېتىش گۇن ــدۇچېكىملىكلهرن . ىك بولى

ــاھ ۋە     ــدا ئىشلهشــمۇ گۇن ــرىش ئورۇنلىرى ــاراق ئىشــلهپ چىقى شــۇنىڭدەك ھ

ئــالالھ تائــاال بــۇ ھهقــته مۇنــداق . زۇلۇمغــا یاردەملهشــكهنلىك ھېســابلىنىدۇ

ھاراق ئىچىش، قىمار ئویناش، بۇتالر یهنى چوقۇنـۇش  ! ئى مۆمىنلهر«: دېگهن

ن پـال سـىلىش   ئۈچۈن تىكلهنگهن تاشـالرغا چوقۇنـۇش، پـال ئـوقلىرى بىـله     

شــهیتاننىڭ ئىشــى، پاســكىنا قىلىقــالردۇر، بهخــتكه ئېرىشىشــىڭالر ئۈچــۈن 

شــهیتاننىڭ ئىشــىدىن یىــراق بولــۇڭالر، شــهیتان ھــاراق، قىمــار ئــارقىلىق 
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ۋە ئـالالھنى   ئاراڭالردا دۈشمهنلىك، ئاداۋەت تۇغدۇرماقچى، سىلهرنى نامازدىن 

ــاد ئېتىشــتىن توســماقچى بولىــدۇ، ســىلهر ئهمــدى ھــار   اقتىن، قىمــاردىن ی

  .»!یانمامسىلهر؟

ھاراققا، ئىچكۈچىگه، قۇیۇپ بهرگـۈچىگه، یاساشـقا   : پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم

بۇیرۇغۇچى ۋە بۇیرۇلغۇچىغا، یـۆتكهپ ئهكىلىشـكه بۇیرۇغـۇچى ۋە ئهكىلىـپ     

ــلهتكۈچى     ــۇلىنى ئىشــ ــېتىۋالغۇچىغا ۋە پــ ــاتقۇچى ۋە ســ ــۈچىگه، ســ بهرگــ

  .قاتارلىقالرغا لهنهت ئېیتقان

ــگهن  ــداق دې ــپ  «: پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم مۇن ــاال ھــاراق ئىچى ــالالھ تائ ئ

مهستلىك ھالىتىدە ئۆلۈپ كهتكهن كىشىنى دوزاخ ئهھلىدىن ئاققـان تهر ۋە  

  .»سېسىق سۇ بىلهن سۇغۇرۇشنى ۋەدە قىلدى

ئهھلـى سـۈننهت ۋەلجامـائه    : ھاراق ئىچكۈچىگه قارىتا شـهرىئهتنىڭ ھـۆكمى  

ــالالھ تائا  ــۇنچه  ئهقىدىســىدە، ئ ــۆكمى بوی ــڭ ھ ــۇ ئایىتىنى ــالالھ «: النىــڭ ب ئ

ھهقىـقهتهن ئالالھغــا شـېرىك كهلتــۈرۈش گۇنـاھىنى مهغپىــرەت قىلمایــدۇ،    

، ئــۇ »خالىغــان ئادەمنىــڭ ئۇنىڭــدىن باشــقا گۇنــاھىنى مهغپىــرەت قىلىــدۇ 

كىشى ھاراق ئىچكهن سهۋەپتىن ئىمانى نـاقىس، پاسـىق، گۇناھكـار بولـۇپ     

پ كهتسـه قىیـامهت كـۈنى ئـالالھ تائاالنىـڭ      تهۋبه قىلىشتىن ئىلگىرى ئۆلـۈ 

بــۇ . ئىرادىســى بویــۇنچه خالىســا ئهپــۇ قىلىنىــدۇ یــاكى جازاغــا تارتىلىنىــدۇ 

  . ھاراقنى ھاالل دەپ ئىتىقاد قىلماي ئىچكهن كىشىنىڭ ھۆكمى

ئهمما ھاراقنى ھاالل دەپ ئىتىقاد قىلىپ ئىچكهن بولسـا، تهۋبه قىلىشـتىن   

ارلىق دىنــى ئالىمالرنىــڭ قارىشــىدا ئــۇ ئىلگىــرى ئۆلــۈپ كهتــكهن بولســا، بــ

كىشــىنىڭ جهســىتى یۇیۇلمایــدۇ، نــامىزى چۈشــۈرۈلمهیدۇ، مۇســۇلمانالر       

ــدۇ ــنه قىلىنمایـ ــالالھ ۋە  . قهبرىســـتانلىقىغىمۇ دەپـ ــۇ كىشـــى ئـ چـــۈنكى ئـ
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ھاراقنى ھارام دېگهن (ئالالھنىڭ رەسۇلىنىڭ سۆزىنى ئىنكار قىلىپ ئۆلدى

ــانلىقتىن   ــاالل دەپ قارىغـ ــۆزنى ھـ ــۇن). سـ ــق،  شـ ــا، بهچچىۋازلىـ ىڭدەك زىنـ

-جازانىخورلۇق ۋە شـهرىئهت ئـالىملىرى ھـارام دەپ بىـرلىككه كهلـگهن ئاتـا      

ــادا-ئــانىنى قاقشــىتىش، یــېقىن ئــۇرۇق  جــۇدا -تۇغقانلىرىــدىن سهۋەبســىز ئ

بولـۇش، نـاھهق ئـادەم ئۆلتـۈرۈش قاتـارلىق گۇنـاھالرنى جـایىز دەپ ئىتىقــاد        

ــدۇ    ــافىر بولى ــادەم ك ــۇ ئ ــدىكهن ئ ــى (قىلى ــالىغىنىمنى یهن مهن ئهركىــن خ

قىلىـمهن دەپ ئىسـالم دىنىـدا چهكلهنـگهن ئىشـالرنى ئىنكـار قىلسـا یـاكى         

  ).كۆزگه ئىلماستىن مهسخىرە قىلسا

ــالالھ ۋە ئالالھنىــڭ     ــدا، ئ ــاراملىقىنى بىلــگهن ھال ــۇ ئىشــالرنىڭ ھ ئهممــا ب

رەسۇلىغا ئاسىیلىق قىلىپ چهكلهنگهن گۇناھالرنى ئىشلهیدىكهن، ئۇ ئـادەم  

ــۇ كىشــىمۇ ھــاراق ئىچــكهن    تهۋبه  ــۈپ كهتســه، ئ قىلىشــتىن ئىلگىــرى ئۆل

كىشـىگه ئوخشــاش قىیـامهتته ئالالھنىــڭ ئىرادىسـى بویــۇنچه خالىسـا ئهپــۇ     

ئــالالھ ھهممىمىزنـى تهۋبه قىلىشــقا  . قىلىنىـدۇ یـاكى جازاغــا تارتىلىنىـدۇ   

  .مۇۋەپپهق قىلسۇن

 . توغرىسنى ئالالھ بىلگۈچىدۇر


