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كېچهك كىيىش ۋە ئۇنى -يىرتقۇچ هايۋانالرنىڭ تېرىسىدا كىيىم
 سىلىپ ئولتۇرۇشنىڭ هۆكمى توغرىسىدا

 
 نومۇرلۇق سوئال -٩٠٢٢     
 سوئال:      
ته:  يىلپىزنىڭ تېرىسىغا ئىمام بۇخارى بايان قىلغان بىر ههدىس     

كېچهكلهرنى كهيمهسلىك توغرىسىدا -ئوخشاپ كېتىدىغان كىيىم
سۆزلهنگهن. مهن ئىلگىرى بىلمهستىن شۇنىڭغا ئوخشايدىغان 
كىيىملهرنى سېتىۋالغان ئىدىم، مهن بۇنىڭدىن كىيىن بۇ تۈردىكى 

كېچهكلهرنى سېتىۋالماسلىقنى نىيهت قىلدىم. مهزكۇر -كىيىم
ۆي ئىچىدە كىيىۋەتسهم بوالمدۇ؟ ياكى بۇنى ئۆي ئىچىدە كىيىملهرنى ئ

 كىيىشمۇ چهكلىنهمدۇ؟ بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن.
  

 جاۋاپ:     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان     

 ئالالهغا خاستۇر. 
ىلغان سۇئال سورىغۇچى قېرىندىشىمىز،  ئىمام بۇخارى قهيت ق    

ئهنهۇنىڭ:  نومۇرلۇق ههدىسته، بهرا ئىبنى ئازىب رەزىيهلالهۇ -٥١٧٥
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم يىرتقۇچ هايۋانالرنىڭ تېرىسىدىن ياكى «

يىپهكتىن تهييارالنغان ياستۇق ياكى كۆرپىلهردە ئولتۇرۇشنى 
 دېگهنلىكىنى بايان قىلىدۇ. (نهها ئهن مهياسىر).» چهكلىگهن

دېگهن سۆز، ئاتنىڭ » مهياسىر«كىر قىلىنغان ههدىسته زى     
ئېگىرىنىڭ ئۈستىگه سىلىنىدىغان تۆشهكچه بولۇپ، يىپهكتىن 
ياسىلىدۇ دېيىلگهن. بهزى ئالىمالر: يىرتقۇچ هايۋانالرنىڭ تېرىسىدىن 

 ياسالغان سېلىنجا دەپ شهرهىلىگهن.
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دېگهن  » مهياسىر«بۇ ههقته هاپىز ئىبنى ههجهر رەهىمههۇلاله:      
تىرىدىن ياسالغان ئاندىن چۆرىسىگه يىپهك كهشتىلهنگهن نهرسه دەيدۇ.  

 بهت]. -٢٩٣توم  -١٠[پهتهۇل بارىي 
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ههدىسلىرىدە، يىرتقۇچ هايۋانالرنىڭ 
تېرىسىدىن كىيىم تهييارالپ كىيىش ياكى ئۇنى كۆرپه ئورنىدا سىلىپ 

 ئولتۇرۇش چهكلهنگهن.  
مهن «هئدى يهكرەب رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ: مىقدام ئىبنى م

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ يىرتقۇچ هايۋانالرنىڭ تېرىسىدىن 
كىيىم تهييارالپ كىيىش ياكى ئۇنى كۆرپه ئورنىدا سىلىپ 

 ». ئولتۇرۇشتىن چهكلىگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم دەيدۇ
زىي ، تىرمى-٣٤٧٩، ئهلبانىي سههىه ئهبۇداۋۇدتا -٤١٣١ئهبۇداۋۇد     

نومۇرلۇق بايان قىلىنغان ههدىسته:  -٤٢٥٣، نىسائىي-١٧٧١
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم يىرتقۇچ هايۋانالرنىڭ تېرىسىنى كۆرپه «

. ئهلبانىي تىرمىزىينىڭ »ئورنىدا سىلىپ ئولتۇرۇشتىن چهكلىگهن
) سههىه دەپ ١٤٥٠"سههىه ههدىسلهر توپلىمى" ناملىق ئهسىرىدە (

 بايان قىلغان. 
ئهنهۇ  اۋىيه ئهبۇ سۇپيان رەزىيهلالهۇمۇئ     

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ يىلپىزنىڭ تېرىسىگه ئولتۇرۇشتىن 
چهكلىگهنلىكىنى بايان قىلغان. [ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى. ئهلبانىي سههىه 

 ) سههىه دەپ بايان قىلغان].٣٥٦٦ئهبۇ داۋۇدتا (
منىڭ مۇنداق مۇئاۋىيه رەزىيهلالهۇئهنهۇ پهيغهمبهرئهلهيهىسساال     

يىلپىز تېرىسىنى ئۆزىگه ههمرا «دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ: 
[ئهبۇ داۋۇد » قىلغان كىشىلهرگه، پهرىشتىلهر ههمراه بولمايدۇ.

) بۇ ٣٤٧٨ههدىس، ئهلبانىي سههىه ئهبۇ داۋۇدتا ( -٤١٣٠رىۋايىتى 
 ههدىسنى ههسهن دېگهن].
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شهيخ مۇبارەك پۇرىي "تۆهپهتۇل ئههۋەزىي" ناملىق ئهسىرىدە: "بۇ      
ههقته بايان قىلىنغان ههدىسلهر يىرتقۇچ هايۋانالرنىڭ تېرىسىدىن 

 پايدىلىنىشنىڭ دۇرۇس ئهمهسلىكىنى دەلىللهيدۇ" دەيدۇ. 
رىسىدىن پايدىلىنىشتىن ېيىرتقۇچ هايۋانالرنىڭ ت    

كۇر كىشىدە چوڭچىلىق، چهكلهنگهنلىكتىكى هېكمهت بولسا، مهز
تهكهببۇرلۇق پهيدا بولىدۇ. بۇ خۇددى زالىم ۋە رەهىمسىزلهرگه ئوخشاپ 
قالغانلىق ۋە ئىسراپچىلىق قىلغانلىقتىن ئىبارەتتۇر. [سىندىنىڭ 
ئىبنى ماجىنىڭ ئهسىرىگه يازغان "تۆهپهتۇل ئههۋەزىي" ناملىق 

 ئهسىرىگه قارالسۇن.
ئهمهس يهنى نىجىستۇر. چۈنكى ئۇنىڭدىن سىرت يهنه ئۇ پاكىزە      

گۆشىنى يىگىلى بولىدىغان هايۋانالرنىڭ تېرىسى ئاشالش بىلهن 
پاكىزە بولىدۇ. ئهمما گۆشىنى يىگىلى بولمايدىغان هايۋانالرنىڭ 
تېرىسى ئاشالش بىلهنمۇ پاكىزە بولمايدۇ.  مانا بۇ ئىمام ئهۋزائىي، 

ئىمام ئههمهد  ئابدۇلاله ئىبنى مۇبارەك، ئىسهاق ئىبنى راهۇۋەي ۋە
قاتارلىق ئالىمالرنىڭ قارىشىدۇر.[نهۋەۋىينىڭ "شهرهى مۇسلىم 

بهتكه، ئىبنى مۇپلىهنىڭ "ئهلپۇرۇئ"  -٥٤توم  -٤ناملىق" ئهسىرى 
 بهتگه مۇراجىئهت قىلىنسۇن].-١٠٢توم  -١ناملىق ئهسىرى 

يۇقىرىقى سۆزلهر بولسا، شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه     
-٩٥توم  -٢١ر قارىشىدۇر. [پهتىۋاالر توپلىمى رەهىمههۇلالهنىڭ بى

 بهت].
شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىين رەهىمههۇلالهمۇ بۇ قاراشنى تاللىغان. 

 بهت]. -٧٤توم  -١[شهرهۇل مۇمتىئ 
دىنىمىزدا يىرتقۇچ هايۋانالرنىڭ تېرىسى ۋە ئۇنىڭغا ئوخشاش      

 كىيىملهرنى كىيىش چهكلهنگهنكهن، ئۇنى ئۆي ئىچى ياكى سىرىتتا
بولسۇن، ئۇنى ئىشلىتىش ئارىسىدا هېچ قانداق پهرق يوق. بىز يۇقىردا 
بايان قىلغاندەك: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم يىرتقۇچالرنىڭ تېرىسىنى 
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ئۆزىگه ههمرا قىلىۋالغانالرغا پهرىشتىلهرنىڭ ههمراه بولمايدىغانلىقى 
 توغرىسىدا خهۋەر بهرگهن. 

ههقته مۇنداق دېيىلگهن:  "ئهۋنۇل مهبۇد" ناملىق ئهسهردە بۇ     
"يىرتقۇچالرنىڭ تېرىسىنى كىيىم قىلىش ياكى سهپهرلهردە ئۆزىگه 
ههمراه قىلىش، ئۆيلهردە ئىشلىتىش ياخشى ئهمهس، چۈنكى يىلپىز 
تېرىسىنى ئۆزىگه ههمراه قىلىۋالغانالرغا پهرىشتىلهرنىڭ ههمراه 
بولمايدىغانلىقى، مهزكۇر هايۋانالرنىڭ تېرىسىنى ئىستىمال 

شۇنىڭدەك ههيكهل .بولمايدىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ قىلىشنىڭ دۇرۇس
ۋە سۈرەتلهر بولغان جايغا پهرىشتىلهرنىڭ كىرمهيدىغانلىقى توغرسىدا 
ههدىس بايان قىلىنغان، چۈنكى بۇمۇ ئۆيلهرگه ههيكهل ۋە سۈرەتلهر 

 بىلهن بېزەشنىڭ چهكلهنگهنلىكىنى ئىپادىلهيدۇ". 
كېچهك، ههقىقى -بايان قىلىنغان كىيىميۇقىرىدىكى سوئالدا      

يىرتقۇچ هايۋاننىڭ تىرىسىدا تىكىلگهن بولسا، بۇنى كىيىش توغرا 
ئهمهس. شۇنىڭدەك، رەڭگى ۋە شهكلى يىرتقۇچ هايۋانالرنىڭ تېرىسىگه 

كېچهك بولغان -ئوخشىتىپ ئىشلهنگهن رەختلهردىن تهييارالنغان كىيم
رنى كىيىشتىن ساقلىنىشى تهقدىردىمۇ مۇسۇلمان بۇ تۈردىكى نهرسىله

الزىم. چۈنكى بۇنىڭ ئهسلىنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى بىلمىگهن 
كىشىلهر، چهكلهنگهن يىرتقۇچ هايۋان تېرىسىدا كىيىم كىيىپتۇ دەپ، 
خاتا چۈشهنچىدە بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭدىن چهكلىنىش 

 ئهۋزەلدۇر.  
 بىلگۈچىدۇر. ياخشى  ههممىدىنئالاله 

 
 

 

 


