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 پىتىر سەدىقىسى ئۈچۈن بېرىلىدىغان يېمەكلىكنىڭ تۈرلىرى

 

 نومۇرلۇق سوئال- 569421    
 : وئالس    
بۇ  يسى؟.نىڭ تۈرلىرى قالەرپىتىر سەدىقىسى ئۈچۈن بېرىلىدىغان يېمەكلىك    

 ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن.
 : اۋاپج    
 .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر    

 ۋە ئائىلە تاۋابىئاتلىرىئۇنىڭ پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، 
 ملىرى بولسۇن. ساال ىلىرىغا ئالالھ تائاالنىڭ رەھمەتساھاب

قىلىدىغان بۇغداي، ۈندۈلىك تۇرمۇشتا ئىستىمال پىتىر سەدىقىسى كىشىلەر ك    
گۈرۈچ، قوناق، ماش، پۇرچاق، باقال، تەييار چۆپ، گۆش قاتارلىق نەرسىلەردىن بېرىلىدۇ، 

دا بېرىشنى ىمىقدار گىرامپەيغەمبەرئەلەيھىسساالم يېمەكلىكتىن ئۈچ كىلو
ئۆزلىرى كۆپ ئىستىمال قىلىدىغان كۈندۈلۈك تۇرمۇشتا ۇ ساھابىالرم .بېكىتكەن

 يېمەكلىكتىن پىتىر سەدىقىسى بەرگەن.
غان ھەدىستە، ئۇ كىشى ىنل قىلىئەنھۇدىن نەق ئەبۇ سەئىدىل خۇدەرىي رەزىيەلالھۇ    

بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋرىدە ھېيت كۈنىدە » مۇنداق دەيدۇ:
پىدا پىتىر سەدىقىسى بېرەتتۇق، ئۇ ۋاقىتتا بىزنىڭ يېمەكلىكتىن ئۈچ كىلو ئەترا

ئاساسلىق يىمەكلىرىمىز: ئارپا، ئۈزۈم، پىشالق ۋە خورما قاتارلىقالردىن ئىبارەت 
 ھەدىس[.-481رىۋايىتى  مۇسلىم ھەدىس.-5151رىۋايىتى  بۇخارى] «.ئېدى

االم ئارىمىزدا بىز پەيغەمبەرئەلەيھىسس» يەنە بىر رىۋايەتتە ئۇ كىشى مۇنداق دەيدۇ:    
ئايال بارلىق مۇسۇلمانالر ئۈچۈن -قۇل، ئەر-كېچىك، ھۆر-بار ۋاقتىدا، چوڭ

يېمەكلىكتىن ياكى پىشالقتىن ياكى ئارپىدىن ياكى خورمىدىن ياكى ئۈزۈمدىن ئۈچ 
 «. كىلو ئەتراپىدا پىتىر سەدىقىسى بېرەتتۇق

بۇغداي دەپ كۆپچىلىك ئالىمالر ھەدىستە بايان قىلىنغان يېمەكلىكىنى      
چۈشەندۈرگەن، يەنە بىر قىسىم ئالىمالر يىمەكلىك دېگەن سۆزنى گۈرۈچ بولسۇن ياكى 

 ەپ چۈشەندۇرگەن.ستىمال قىلىدىغان يىمەكلىك دقوناق بولسۇن كىشىلەر كۆپ ئى
بۇ توغرا قاراشتۇر. چۈنكى زاكات دېگەن بايالرنىڭ كەمبەغەللەرگە ياردەم قىلىشى 

ايوندا ئىستىمال قىلىنمايدىغان يىمەكلىك بىلەن باشقىالرغا بولۇپ، ئۆزى ياشاۋاتقان ر
گۈرۈچ بولسا ئىككى ھەرەم دىيارىدا كۆپ ئىستىمال قىلىنىدىغان،  .ياردەم قىلمايدۇ

بايان قىلىنغان يېمەكلىكنىڭ بىر قىسمى  ھەدىستەئېسىل، پاكىزە يىمەكلىك، ئۇ 
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ى ئۈچۈن گۈرۈچ بەرسە توغرا ، شۇنىڭ ئۈچۈن پىتىر سەدىقىسئەۋزەلدۇربولغان ئارپىدىن 
 . [بەت-611توم -59"شەيخ ئىبنى باز پەتىۋاالر توپلىمى ]بولىدۇ. 

ى ناملىق ە رەھىمەھۇلالھ پەتىۋاالر توپلىمئىسالم ئىبنى تەيمىيشەيخۇل      
"ئۆزى ياشاۋاتقان يۇرتتىكى كىشىلەر  مۇنداق دەيدۇ: بېتىدە-28توم -61 ئەسىرىنىڭ

ھەدىستە بايان قىلىنغان يېمەكلىكلەرنى ئىستىمال قىلىدىكەن، ئۇنىڭ قايسى 
ئەمما ئۆز يۇرتىدا گۈرۈچ  .بىرىدىن پىتىر سەدىقىسى بەرسە شەكسىز توغرا بولىدۇ

بىلەن قوناقنى كۆپ ئىستىمال قىلسا، ئۇ كىشى پىتىر سەدىقىسىگە بۇغداي بىلەن 
دېگەن بۇ  بەرسە توغرا بوالمدۇ؟ ياكى گۈرۈچ  بىلەن قوناقتىنال بېرەمدۇ؟ ئارپىنى

مەسىلىدە ئالىمالر ئارىسىدا ئىختىالپ بار، ئالىمالرنىڭ توغرا قارىشىدا: گەرچە 
ھەدىستە بايان قىلىنغان يىمەكلىك تۈرىدىن بولمىسىمۇ، ئۆز يۇرتىدا كۆپ ئىستىمال 

بۇ ئىمام شافىئى ۋە باشقا  .دېيىلگەن قىلىنىدىغان يېمەكلىكتىن بەرسە بولىدۇ
ئەسلىدە سەدىقە كەمبەغەللەرگە ياردەم بېرىش يولى بىلەن  .ئالىمالرنىڭ قارىشىدۇر

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم پىتىر سەدىقىسىنى خورمىدىن ياكى . بىكىتىلىنىدۇ
 ئەينى زاماندائارپىدىن ئۈچ كىلو ئەتراپىدا بېكىتتى، چۈنكى بۇ ئىككى يىمەكلىك 

ئەگەر بۇ يىمەكلىك ئۇالر  ەدىنىدە كۆپ ئىستىمال قىلىنىدىغان يىمەكلىك ئېدى،م
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئەلۋەتتە ئىدى، كۆپ ئىستىمال قىلىدىغان بولمىغان بولسا 

شۇنىڭدەك ئالالھ  پىتىر سەدىقىسى بېرىشكە بۇيرىمايتتى، لەردىنيېمەكلىك ئۇ
 . "بېرىشكە بۇيرىمايتتى تكاپارە دىننەرسىلەر تۈردىكى تائاالمۇ بۇ

-56توم -3ققىئىين ناملىق ئەسەر ۋەئىبنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ "ئىئالمۇل مۇ     
ئەھلى  ەمەدىنشۇ ۋاقتىدا  لەردا بايان قىلىنغان يىمەكلىكىيۇقىر بەتتە مۇنداق دەيدۇ:

كۆپ ئىستىمال قىلىدىغان يىمەكلىك ئېدى، ئەمما ھەر بىر كىشى ئۆز يۇرتىدا كۆپ 
تىمال قىلىنىدىغان بۇغداي، قوناق، گۈرۈچ ياكى ئەنجۈر قاتارلىق ئىس

يېمەكلىكى  ئۇالرنىڭ يېمەكلىكلەردىن ئۈچ كىلو ئەتراپىدا بەرسە بولىدۇ. ئەگەر
زېمىندا ئۈنگەن نەرسىلەردىن بولماستىن، سۈت، گۆش، بېلىق قاتارلىق نەرسىلەردىن 

ئىستىمال قىلىدىغان بولسا، ئۇالرمۇ پىتىر سەدىقىسى ئۈچۈن ئۆزلىرى كۆپ 
يېمەكلىكتىن بېرىدۇ، بۇ كۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ بىرلىككە كەلگەن توغرا قارىشى 

 بولۇپ، بۇنىڭدىن باشقا قاراشقا نەزەر سېلىنمايدۇ. 
چۈنكى پىتىر سەدىقىسىدىن بولغان مەقسەت، ھېيت كۈنىدە كەمبەغەللەرنىڭ      

ىمال قىلىدىغان يېمەكلىكلەرنىڭ ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش، ئۇالر ئۆزلىرى كۆپ ئىست
تۈرىدىن ياردەم بېرىشتۇر، شۇنىڭ ئۈچۈن ھەدىستە بايان قىلىنمىغان بولسىمۇ  بۇغداي 

 ياكى ئۈن بەرسىمۇ دۇرۇس بولىدۇ. 
ناملىق  ن رەھىمەھۇلالھ "ئەششەرھىل مۇمتىئ"يشەيخ ئىبنى ئۇسەيمى     

، ئاشلىقالرقىلىنىدىغان بەتتە: ئۆز يۇرتىدا كۆپ ئىستىمال -583توم -2ئەسەرنىڭ 
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 ،چېۋىلەر ۋە گۆش قاتارلىق نەرسىلەردىن پىتىر سەدىقىسى بەرسە دۇرۇس بولىدۇ-مىۋە
 دېگەن.

 ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچى ئالالھ تائاالدۇر.    
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