
 ۋە ئەلەيكۇم ئەسسەالم

بىرلەپ جاۋاب -قېرىندىشىم! يوللىغان ئۇچۇرىڭىزنىڭ سوئال قىسمىغا بىر

كۆردۇم. تۆۋەندە سوئاللىرىڭىز قىزىل، جاۋابلىرى قارا  نبېرىشنى ئۇيغۇ

 شەكىلدە بېرىلىدۇ:

 ؟بۇ سەۋەپتىن بىز ئوقۇغۇچىالر ئىشلىسەك قانداق بولىدۇسوئال:  -1

 چۈنكى ئالالھ تائاال مۇنداق دېگەن: جاۋاب: بولمايدۇ.

ْيِسُر وااألانصااُب وااألاْزالاُم رِْجٌس مِ ْن عاماِل الشَّْيطاانِ  فااْجتاِنُبوُه  ﴿َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا ِإَّنَّاا اْْلاْمُر وااْلما
 لاعالَُّكْم تُ ْفِلُحونا﴾

، 1ان تاشالرئى مۇئمىنالر! مەست قىلغۇچى نەرسە، قىمار، تىكلەپ قويۇلغ»

پال ئوقلىرى ھەقىقەتەن پاسكىنا نەرسىلەردۇر، شەيتاننىڭ ئىشىدىندۇر. 

سۈرە مائىدە،  -5) -«مۇرادىڭالرغا يېتەلەيسىلەر ،الرساقلىنىڭئۇالردىن 

 .ئايەت( -90

دىن «مەست قىلغۇچى نەرسە»ئۇنداق دوكانالردا ئىشلىسىڭىز  

 بولىسىز.  ساقالنمىغان

 قىلىنىشىچە رەسۇلۇلالھ ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: رىۋايەت

جىبرىئىل كېلىپ ماڭا مۇنداق دېدى: ئى مۇھەممەد! شۈبھىسىزكى، ئالالھ »

تائاال مەست قىلغۇچى نەرسىگە، ئۇنى ئىشلەپچىقارغۇچىغا، 

ئىشلەپچىقارغۇزغۇچىغا، ئىستېمال قىلغۇچىغا، ساقىيلىق قىلغۇچىغا، 

چىغا، ئۇنىڭ پۇلىنى تقۇ، توشۇغۇچىغا، توشۇساتقۇچىغا، سېتىۋالغۇچىغا

بەيھەقىي، ) -«يېگۈچىگە )يەنى تىجارىتىنى قىلغۇچىغا( لەنەت قىلدى

 ھاكىم ۋە ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل رىۋايەت قىلغان(.

ئەمما مۇشۇ تالال بازىرىدا ئىشلەپ تۇرۇپ ئوقۇشۇمىزنى سوئال:  -2

 بىز قانداق قىلىشىمىز كېرەك؟  داۋامالشتۇرۇش ئەڭ قوالي بولغان يول،

                                                           
 ئايىتىنىڭ ئىزاھاتىدا بۇ ھەقتە مەلۇمات بېرىلدى. -3بۇ سۈرىنىڭ   1
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مۆھتەرەم قېرىندىشىم! بىر كىشىنىڭ مۇسۇلمان ھېسابلىنىشى جاۋاب: 

پەرمانلىرىغا رىئايە قىلىشى شەرت. ئەگەر –ئاالنىڭ ئەمرائالالھ ت  ئۈچۈن،

ئىنسان بۇ دۇنيادىكى قىسقا مۇددەتلىك ھاياتىدا ئۇ شەرتكە رىئايە قىلىپ 

ئىمتىھانىدىن ئۆتكەن بولۇپ ئاخىرەتتىكى ئاالنىڭ اياشىسا، ئالالھ ت

ئەبەدىي ھاياتى جەننەتتە باشلىنىدۇ ۋە جەننەتتە داۋاملىشىدۇ. ئەگەر ئۇ 

ئاالنىڭ ئىمتىھانىدىن ائالالھ ت  شەرتكە رىئايە قىلماي ياشىسا،

ئۆتەلمىگەن بولۇپ ئاخىرەتتىكى ئەبەدىي ھاياتى دوزاختا باشلىنىدۇ ۋە 

 دوزاختا داۋاملىشىدۇ.

بۇ دۇنياغا ئىمتىھان قىلىنىش ئۈچۈن كەلگەن. ئىمتىھاننىڭ بىز 

شەرتلىرى بىز خالىغاندەك بولمايدۇ. بەزىدە دىنىمىز چەكلىگەن ئىشالردىن 

مېنىڭ دىنىم »بىرەرىنى قىلىشقا توغرا كېلىپ قالىدۇ، مانا مۇشۇنداق ۋاقىتتا 

« ايدۇبۇ ئىشتىن مېنى چەكلىگەن، مېنىڭ مۇسۇلمانلىقىم بۇ ئىشقا يول قويم

لىقىمىزغا « مۇسۇلمان»دېگەن ئېتىقاد بىلەن ئۇ ئىشتىن ساقلىنالىساق، 

يارىشىدىغان ئىش قىلغان بولىمىز، شۇنداقال ئىمتىھاندىن ئۆتكەن بولىمىز. 

 ئەكسى تەقدىردە بىزنىڭ باشقىالردىن پەرقىمىز بولماي قالىدۇ.

تالال » بولسىمۇ ئۇنداق «ئەڭ قوالي بولغان يول»ئۈچۈن شۇنىڭ 

، قىينالساقمۇ ئازغا قانائەت قىلىپ، ئەمەس« بازىرىدا ئىشلەپ تۇرۇپ

 بولمىسا سەۋر قىلىپ، مۇسۇلمانلىقىمىزنى ساقالپ قالغان ئاساستا

. شۇنداق بولغاندا ئالالھ تۇرياخشى ئىش« ئوقۇشۇمىزنى داۋامالشتۇرۇش»

چىقىش يولى ئاتا قىلىدۇ ۋە باشقا يەردىن رىزىق بېرىدۇ. بىزگە تائاال 

 ناسىۋەتلىك ئايەتلەرنىڭ تەرجىمىسى تۆۋەندىكىچە: مۇ

دىكەن ئالالھ ئۇنىڭغا چىقىش يولى قا تەقۋادارلىق قىلىكىمىكى ئالالھ»

)تاالق سۈرىسى « بىرىدۇ. ئالالھ ئۇنىڭغا ئويلىمىغان يەردىن رىزىق بىرىدۇ

 ئايەتلىرى(.-2-3

 :خۇالسە



يۇقىرىدىكى مەزمونالرغا ئاساسەن سىز ۋە سىزگە ئوخشاش 

قېرىنداشلىرىمىز مۇسۇلمانغا اليىق جايالردا ئىش تېپىپ، تۇرمۇشىڭالرنى 

قامدىغايسىلەر. ئەگەر باشقا بىرەر جايدىن ئىش تېپىلمىسا، مەزكۇر 

ماركىتالرنىڭ، مەزكۇر ھارام نەرسىلەر سېتىلمايدىغان بۆلۈملىرىدە 

لىدۇ. بۇنى ئۆزۈڭالرنىڭ مۇسۇلمانلىقىنى ئېيتىپ، ئىشلىسەڭلەر بو

 خوجايىنالرغا ئىلتىماس قىلساڭالر توغرا چۈشىنىشى ۋە قوبۇل قىلىشى مۇمكىن. 

دىنى مەسىلىلەرگە ئەھمىيەت بەرگەنلىكىڭالر ئۈچۈن سىلەرنى 

ئوقۇغۇچىلىق ھاياتىڭالردا ۋە كېيىنكى جەمئىيەت تەبرىكلەيمەن. ئالالھ 

  رگە مۇۋەپپەقىيەتلەر ئاتا قىلسۇن، ئامىن!ھاياتىڭالردا سىلە


