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هايۋانالرنىڭ تېرىسىدىن ئىشلهنگهن نهرسىلهرنىڭ 
 هۆكمى

 
 نومۇرلۇق سوئال -١٦٩٥     
 : سوئال     
گۆشى يېيىلىدىغان ياكى يېيىلمهيدىغان هايۋانالرنىڭ ئاشالنغان      

ىنى ئىشلىتىش توغرىسىدىكى شهرىئهتنىڭ ياكى ئاشالنمىغان تېرىلىر
بهلگىلىمىلىرى نېمه؟ بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى ئۈمىد 

 .قىلىمىز
 :جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 . ئالالهغا خاستۇر
. ربوغۇزالش بىلهن هاالل بولىدىغان هايۋانالرنىڭ تېرىسى پاكىزىدۇ     

تۆگه، كاال، قوي، بۆكهن، توشقان ۋە باشقا شۇنىڭغا ئوخشىغان 
هايۋانالرنىڭ تېرىسى بوغۇزالش بىلهن، مهزكۇر تىرە ئاشالنسۇن ياكى 

 .ئاشالنمىسۇن پاك بولىدۇ
ئهمما گۆشى يېيىلمهيدىغان ئىشىت، بۆرە، يولۋاس، پىل ۋە ئۇنىڭغا      

ن ياكى ئۆلتۈرۈلسۇن ياكى ئوخشىغان هايۋانالرنىڭ تېرىسى، بوغۇزالنسۇ
چۈنكى مهزكۇر هايۋانالر . ئۆزى ئۆلۈپ قالغان بولسۇن بهرىبىر نىجىستۇر

بوغۇزالنغان تهقدىردىمۇ ئۇنىڭ تېرىسى ئاشالنسۇن ياكى ئاشالنمىسۇن 
كۈچلۈك قاراشالردا؛ ئالالهنىڭ ئىسمى بىلهن . ئوخشاشال نىجىستۇر

نىڭ تېرىلىرى، ئاشالش بوغۇزالش ئارقىلىق پاك بولمايدىغان هايۋانالر
 .ئارقىلىقمۇ پاكالنمايدۇ ۋە نىجىسلىق هالىتىدە قالىدۇ

بوغۇزالش بىلهن هاالل بولىدىغان هايۋانالر تۈرىدىن ئۆزى ئۆلۈپ      
قالغانلىرىنىڭ تېرىسى، ئاشلىنىشتىن بۇرۇن نىجىس هېسابلىنىدۇ 

 . ئهمما ئۇ ئاشالنسا پاكىزە بولىدۇ
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چاقلىساق، هايۋانالرنىڭ تېرىلىرى ئۈچ يۇقىرىدىكى سۆزىمىزنى يىغىن
 : تۈرگه بۆلىنىدۇ

بوغۇزالش بىلهن هاالل بولىدىغان . پاكىزە تىرە: بىرىنچى     
 .هايۋانالرنىڭ تېرىسى، ئاشالنسۇن ياكى ئاشالنمىسۇن پاكىزىدۇر

چوشقىغا ئوخشاش گۆشى . نىجىس تىرە: ئىككىنچى     
دىردىمۇ، ئۇنىڭ تېرىسى يېيىلمهيدىغان هايۋانالر بوغۇزالنغان تهق

 .ئاشالنسۇن ياكى ئاشالنمىسۇن ئوخشاشال نىجىستۇر
ئاشالشتىن بۇرۇن نىجىس، ئاشالنغاندىن كېيىن پاكىزە : ئۈچىنچى

بۇ گۆشى يېيىلىدىغان هايۋانالر بولۇپ، شهرئى . بولىدىغان تىرە
 . بوغۇزلىنىشتىن بۇرۇن ئۆزى ئۆلۈپ قالغان هايۋانالرنىڭ تېرىسىدۇر

 )٣٩\٥٢(خ ئىبنى ئۇسهيمىين ئۈچرىشىشلىرىدىن  شهي     
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ھايۋانلارنىڭ تېرىسىدىن ئىشلەنگەن نەرسىلەرنىڭ ھۆكمى

     1695- نومۇرلۇق سوئال

     سوئال: 


     گۆشى يېيىلىدىغان ياكى يېيىلمەيدىغان ھايۋانلارنىڭ ئاشلانغان ياكى ئاشلانمىغان تېرىلىرىنى ئىشلىتىش توغرىسىدىكى شەرىئەتنىڭ بەلگىلىمىلىرى نېمە؟ بۇ ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز.


     جاۋاپ:


     بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئاللاھغا خاستۇر. 


     بوغۇزلاش بىلەن ھالال بولىدىغان ھايۋانلارنىڭ تېرىسى پاكىزىدۇر. تۆگە، كالا، قوي، بۆكەن، توشقان ۋە باشقا شۇنىڭغا ئوخشىغان ھايۋانلارنىڭ تېرىسى بوغۇزلاش بىلەن، مەزكۇر تىرە ئاشلانسۇن ياكى ئاشلانمىسۇن پاك بولىدۇ.


     ئەمما گۆشى يېيىلمەيدىغان ئىشىت، بۆرە، يولۋاس، پىل ۋە ئۇنىڭغا ئوخشىغان ھايۋانلارنىڭ تېرىسى، بوغۇزلانسۇن ياكى ئۆلتۈرۈلسۇن ياكى ئۆزى ئۆلۈپ قالغان بولسۇن بەرىبىر نىجىستۇر. چۈنكى مەزكۇر ھايۋانلار بوغۇزلانغان تەقدىردىمۇ ئۇنىڭ تېرىسى ئاشلانسۇن ياكى ئاشلانمىسۇن ئوخشاشلا نىجىستۇر. كۈچلۈك قاراشلاردا؛ ئاللاھنىڭ ئىسمى بىلەن بوغۇزلاش ئارقىلىق پاك بولمايدىغان ھايۋانلارنىڭ تېرىلىرى، ئاشلاش ئارقىلىقمۇ پاكلانمايدۇ ۋە نىجىسلىق ھالىتىدە قالىدۇ.


     بوغۇزلاش بىلەن ھالال بولىدىغان ھايۋانلار تۈرىدىن ئۆزى ئۆلۈپ قالغانلىرىنىڭ تېرىسى، ئاشلىنىشتىن بۇرۇن نىجىس ھېسابلىنىدۇ ئەمما ئۇ ئاشلانسا پاكىزە بولىدۇ. 


يۇقىرىدىكى سۆزىمىزنى يىغىنچاقلىساق، ھايۋانلارنىڭ تېرىلىرى ئۈچ تۈرگە بۆلىنىدۇ: 


     بىرىنچى: پاكىزە تىرە. بوغۇزلاش بىلەن ھالال بولىدىغان ھايۋانلارنىڭ تېرىسى، ئاشلانسۇن ياكى ئاشلانمىسۇن پاكىزىدۇر.


     ئىككىنچى: نىجىس تىرە. چوشقىغا ئوخشاش گۆشى يېيىلمەيدىغان ھايۋانلار بوغۇزلانغان تەقدىردىمۇ، ئۇنىڭ تېرىسى ئاشلانسۇن ياكى ئاشلانمىسۇن ئوخشاشلا نىجىستۇر.


ئۈچىنچى: ئاشلاشتىن بۇرۇن نىجىس، ئاشلانغاندىن كېيىن پاكىزە بولىدىغان تىرە. بۇ گۆشى يېيىلىدىغان ھايۋانلار بولۇپ، شەرئى بوغۇزلىنىشتىن بۇرۇن ئۆزى ئۆلۈپ قالغان ھايۋانلارنىڭ تېرىسىدۇر. 


     شەيخ ئىبنى ئۇسەيمىين ئۈچرىشىشلىرىدىن  (52\39)
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