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هايۋاننى بوغۇزالشتىن ئىلگىرى توك بىلهن 
 هۈشسىزالندۇرۇشنىڭ هۆكمى

 
 نومۇرلۇق سوئال -١٤٣٠٨     
 : سوئال     
الرنىڭ گۆشىنى ئۈسكىنىسى ئارقىلىق بوغۇزالنغان هايۋان توك     

يېيىشنىڭ هۆكمى نېمه؟ بىلىشىمىزچه هايۋاننى توك بىلهن 
كونترول قىلىپ، هايۋان يهرگه يىقىلىشى هامان قاسساپ دەرهال 

 . بۇ ههقته چۈشهنچه بهرسهڭالر. بوغۇزاليدۇ
 :جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالاله      

 . ۇرتائاالغا خاست
يۇقىرىدا بايان قىلىنغاندەك، هايۋاننى توك بىلهن هوشسىزالندۇرۇپ 
يهرگه يىقىلىشى هامان دەرهال قاسساپ كېلىپ بوغۇزالپ سويسا ۋە شۇ 

ئهمما توك . ۋاقىتتا هايۋاننىڭ جىنى بولسا، ئۇ گۆشنى يىگىلى بولىدۇ
بىلهن جىنى چىققاندىن كىيىن قاسساپ بوغۇزلىغان بولسا، بۇنىڭ 

بۇ ۋاقىتتا ئۇ هايۋان ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈلگهن . ى يىگىلى بولمايدۇگۆشىن
ئالاله تائاال بۇنداق هالهتته ئۆلگهن . هايۋاننىڭ جۈملىسىدىن بولىدۇ

هايۋاننىڭ گۆشىنى  يېيىشتىن چهكلىگهن، ئهمما جىنى چىقىشتىن 
 . بۇرۇن بوغۇزالنغان بولسا ئۇ ۋاقىتتا ئۇ گۆشنى يىگىلى بولىدۇ

قوللىرىنىڭ ههرىكهتلىنىشى ياكى -هايۋاننى بوغۇزالش ئۇنىڭ پۇت     
پىچاق سۈرگهندە قاننىڭ ئېتىلىپ چىقىشى قاتارلىق ههتتا 
بوغۇزالنغاندىن كېيىنمۇ ئۇنىڭ هايات ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان 

 . ئاالمهتلهرنىڭ تېپىلىشى بىلهن بولىدۇ
ُْم ُح�ِّ ﴿: بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ     

َ
ُ  َوي ُم اكَْموْتَُة َوالم ُُ ْع َعلَوْ َْ

 
َ
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وْتُمْ  َم ء َح َْ  
م
لُُ  الِّ ان، سىلهرگه ئۆزى ئۆلۈپ قالغان هايۋ«: تهرجىمىسى ﴾اكبم

نامى تىلغا ) يهنى بۇتالرنىڭ(قان، چوشقا گۆشى، ئالالهتىن غهيرىينىڭ 
ئېلىنىپ بوغۇزالنغان هايۋان، بوغۇپ ئۆلتۈرۈلگهن هايۋان، ئۇرۇپ 

هايۋانالر (يىقىلىپ ئۆلگهن هايۋان، ) ئېگىزدىن(ئۆلتۈرۈلگهن هايۋان، 
ئۈسۈپ ئۆلتۈرۈلگهن هايۋان، يىرتقۇچ هايۋانالر يېرىپ ) تهرىپىدىن

. هارام قىلىندى) نىڭ گۆشىنى يېيىش(ۆلتۈرۈپ يېگهن هايۋان ئ
) يۇقىرىقى بهش تۈرلۈك هايۋاندىن جېنى چىقمىغان چاغدا(لېكىن 

 ].  ئايهت-٣مائىدە سۈرىسى [» .بوغۇزلىغانلىرىڭالر هاالل بولىدۇ
يۇقىرىقى ئايهتتىن مهلۇم بولدىكى، خهتهرگه ئۇچرىغان هايۋانالر      

. ۇن بوغۇزالنسا، ئۇنىڭ گۆشىنى يىگىلى بولىدۇجىنى چىقىشتىن بۇر
ئهمما جىنى چىقىپ بولغاندىن كىيىن  بوغۇزلىغان بولسا، ئۇنىڭ 

 . گۆشىنى يىگىلى بولمايدۇ
سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا تهشۋىقات      

 ). ٤٥٥\٢٢(كومىتېتى

 .ئالاله ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر


