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 تۈلكه تېرىسى ئاشالنسىمۇ پاكىزە بولمايدۇ
 

 نومۇرلۇق سوئال -١٠٥٤١٩     
 

 :سوئال      
تۈلكه تېرىسى ئاشالنسا پاكىزە بوالمدۇ؟ ئاشالنغاندىن كېيىن      

ا تهرەپتىن  كېچهككه ئىشلهتسهك ياكى باشق-ئۇنى كىيىم
پايدىالنساق بوالمدۇ؟ ئۇنى سېتىش ۋە ئۇنىڭ تىجارىتىنى قىلىش 

 . توغرىمۇ؟ بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن
 

 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 . ئالالهغا خاستۇر
ۇر، چۈنكى ئۇمۇ تۈلكىنىڭ تېرىسى گۆشىگه ئوخشاشال نىجىست     

 . پايدىلىنىش چهكلهنگهن  يىرتقۇچ هايۋانالرنىڭ جۈملىسىدىندۇر
ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان ههدىسته،  ئهبۇ هۇرەيرە رەزىيهلالهۇ     

تىتىپ يهيدىغان «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
 ].مۇسلىم رىۋايىتى[ » .بارلىق يىرتقۇچالرنى يېيىش چهكلهنگهن

لىيه  ئىبنى ئۇسامه ئۆزىنىڭ دادىسىدىن،  ئۇ كىشى ئهبىي مه
: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمدىن بايان قىلغان ههدىسته

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم يىرتقۇچ هايۋانالرنىڭ تېرىسىنى «
ئىمام ئههمهد، ئهبۇ داۋۇد، نىسائىي . »ئىشلىتىشتىن چهكلىگهن

كۆرپه قىلىپ «ۋە تىرمىزىي قاتارلىىقالر بۇ ههدىسنى 
 .دېگهن ئىبارەتنى زىيادە رىۋايهت قىلىدۇ» ئىشلىتىشتىن
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مۇئاۋىيه ئهبۇ سۇپيان رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ،      
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ساهابىلىرىدىن بىر نهچچه 

سىلهر پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ يىلپىزنىڭ «: كىشىگه
كى تېرىسىنى سىلىنجا قىلىشتىن چهكلىگهنلىك توغرسىدى

ههئه بىلىمىز، دەپ : ههدىسىنى بىلهمسىلهر؟ دەپ سورىغاندا، ئۇالر
 ]. ئىمام ئههمهد ۋە ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى[» .جاۋاپ بهرگهن

ئهنهۇ مۇئاۋىيه  مىقدام ئىبنى مهدى يهكرەب رەزىيهلالهۇ     
ئالالهنىڭ ههققى بىلهن سورايمهن، سهن «: رەزىيهلالهۇئهنهۇدىن

نىڭ يىرتقۇچ هايۋانالرنىڭ تېرىسىدىن پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم
پايدىلىنىش ۋە ئۇنىڭغا مىنىشتىن چهكلىگهنلىك توغرىسىدا 
 ههدىس بارلىقىنى بىلهمسىز؟ دەپ سورىغاندا، مۇئاۋىيه رەزىيهلالهۇ

ئهبۇ داۋۇد ۋە نهسائى . [دەپ جاۋاپ بهرگهن» ،بىلىمهن -ههئه: ئهنهۇ
 ].رىۋايىتى

هۇ پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ئهبۇ هۈرەيرە رەزىيهلالهۇئهن     
يىلپىز تېرىسىنى ئۆزىگه «: مۇنداق دېگهنلىكىنى بايان قىلىدۇ

ئهبۇ [» .ههمرا قىلغان كىشىلهرگه، پهرىشتىلهر ههمراه بولمايدۇ
 ].داۋۇد رىۋايىتى

گۆشى : يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ههدىسلهردىن     
دۇرۇس  يېيىلمهيدىغان هايۋانالرنىڭ تېرىسىنى ئىشلىتىشنىڭ

ئۇنى ئىشلىتىش تهكهببۇرلۇق ۋە . ئهمهسلىكى ئىسپاتلىنىدۇ
 .  چوڭچىلىقنى شهكىللهندۈرىدۇ

. ئالاله ههممهيلهننى توغرا يولغا مۇۋەپپهق قىلسۇن     
پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا ئالالهنىڭ رەهمهت 

 .  ساالملىرى بولسۇن
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شهيخ، شهيخ  -ئابدۇلاله ئال شهيخ ئابدۇل ئهزىز ئىبنى: پهتىۋادا     
ئابدۇلاله ئىبنى غۇدەييان، شهيخ سالىه ئهلپهۋزان  ۋە شهيخ بهكىر 

 .ئهبۇ زەيىد قاتارلىقالر
سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا تهشۋىقات      

 ).٢٩\٢٤(كومىتېتى
 

 


