
كۈنى ھهققىدە ئىسالمنىڭ - 15بارات كېچىسى، يهنى شهئبان ئېيىنىڭ 
  بهلگىلىمىلىرى

  
 كـۈنى  -15خهلقىمىز ئارىسىدا بـارات ئېيـى، بـارات كېچىـسى يـاكى شـهئبان ئېيىنىـڭ              

توغرىسىدا ھهرخىل تاالش ـ تارتىـشالر بولـۇپ، بـۇ تـاالش ـ تارتىـشالر ۋە شـهئبان ئېيىـدا          
 ئىبادەتلهر، شۇنىڭدەك بىر قىـسىم      -رسهتكهن ئهمهل ئېلىپ بېرىلىدىغان، شهرىئهت كۆ   

  :خاتا كۆز قاراش ۋە بىدئهتلهرگه قىسقىچه ئىشارە قىلىپ ئۆتمهكچىمىز
  :چهىكىهئبان ئېيىدىكى ئهمهللىرى توۋەندپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ش

  :ئۇسامه ئىبن زەيد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىۋايهت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ
ســېنى باشــقا ئــايالردا شــهئبان ئېيىدىكىــدەك كــۆپ رۇزا ! هلچىــسىـــ ئىــي ئالالھنىــڭ ئ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەپ جـاۋاب  . تۇتقانلىقىڭنى كۆرمىگهن ئىدىم ـ، دېدىم 
  :بهردى

ــۇپ       -" ــل بول ــشىلهر غاپى ــۇن كى ــسىدا نۇرغ ــى ئوتتۇرى ــلهن رەجهب ئېي ــزان بى ــۇ رامى  ب
ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارىغا كۆتۈرىلىدۇ، مهن    قالىدىغان بىر ئاي بولۇپ، بۇ ئايدا ئهمهللهر        

ــۆرىمهن      ــشى ك ــشىنى ياخ ــا كۆتۈرىلى ــدا ئالالھق ــدار چېغىم ــڭ رۇزى ــۇ -"  ئهمهلىمنى   ب
  .ھهدىسنى نهسهئىي رىۋايهت قىلغان

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   : "ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا رىـۋايهت قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ       
شهئباندا تولـۇق دېگـۈدەك رۇزا      . ك كۆپ رۇزا تۇتمايتتى   باشقا ئايالردا شهئبان ئېيىدىكىدە   

  . بۇ ھهدىسنى بۇخارىي رىۋايهت قىلغان–." تۇتاتتى
دېمهك؛ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم شهئبان ئېيىنى ياخشى، سالىه ئهمهللهر، بولۇپمـۇ رۇزا           

يۇقىرىـدىكى روشـهن ھهدىـسلهر مهۋجـۇد ئىـكهن          . بىلهن ئۆتكۈزۈشـنى ياخـشى كـۆرەتتى      
  .ئىزاھنىڭ ئهھمىيىتى يوقئارتۇق 

   كۈنى كىچىسىنىڭ پهزىلىتى توغرىسىدا-15شهئبان ئېيىنىڭ 
ــداق      ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇن ــۇ پهيغهم ــى مۇســا ئهلئهشــئهرى رەزىيهلالھــۇ ئهنه ئهب

ئالالھ تائاال شهئبان ئېيى يېرىمالشقان كۈنى كېچىسى       : "دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  
ــدىلىرىگه كۆزىتىــــپ، ئۇالرن  ــاداۋەتخور  بهنــ  ھهســــهتخورلىرىدىن -ىــــڭ مۇشــــرىك، ئــ

 بۇ ھهدىسنى ئىبنى مـاجه      –." باشقىلىرىنىڭ بارلىق گۇناھلىرىنى مهغپىرەت قىلىدۇ    
ــان  ــۋايهت قىلغـ ــۇنى ســـهھىه دەپ    -1144ئهلبـــانىي . رىـ ــلهن خـــاتىرلهپ، ئـ  رەقهم بىـ

  .كۆرسهتكهن
ھ تائاالغـا شـىرىك     يهنى بۇ كېچىدە ئـالال    : بۇ ھهدىسنى ئۆلىماالر تۆۋەندىكىچه ئىزاھاليدۇ    

كهلتۈرگهن، ئۇنىڭدىن ھـاجىتىنى تىلهشـنىڭ ئورنىغـا مهخلـۇقالردىن ھـاجىتىنى راۋا             
ــاپ        ــتىلىك رول ئوين ــسىدا ۋاس ــۆزى ئوتتۇرى ــلهن ئ ــالالھ بى ــاكى ئ ــشنى ي ــپ بىرى قىلى
بىرىشىنى سورىغان، مهخلۇقالرنىڭ ھۆكمىنى ئالالھنىڭ ھۆكمىدىن ئـارتۇق كـۆرگهن،          

بهلگـۈلىمىلهرنى ئىنكـار قىلغـان يـاكى ئۇنىڭغـا مهسـخىرە            قۇرئان كهرىـم كۆرسـهتكهن      
ئارىالشتۇرغان، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تهلىمات ۋە يوليۇرۇقلىرىغـا ئېتىبارسـىز         

  قاراپ، ئۇنى نهزىرىدىن ساقىت قىلغان كىشىلهرنى ئالالھ سۇبهانه ۋەتائاال بۇ كېچىدە
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ىگه ھهســهت ۋە ئــاداۋەت ئاتهشــلىرى يهنه ئۇنىڭــدىن باشــقا قهلــب. مهغپىــرەت قىلمايــدۇ

ھۆكــــۈمران بولىۋالغــــان، ھاكــــاۋۇرلۇق ئازگاللىرىــــدىن ئــــۆزلىرىنى قۇتقۇزالمىغــــان 
  .كىشىلهرنىڭ بۇ كۈندىكى مهغپىرەتتىن نهسىۋە ئااللمايدىغانلىقىغا ئىشارە بىرىلىدۇ

ئهمما سهئۇدىي ئهرەبىستاننىڭ سابىق مۇپتىسى مهرھۇم ئىبن بـاز بـۇ كـېچه           : مۇالھىزە
بۇ كېچىنىـڭ باشـقا كـېچىلهر بىـلهن ھېچقانـداق           : هققىدە توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ   ھ

بۇ خۇسۇستا كهلگهن ھهدىسلهرنىڭ رىۋايىتىنىڭ مهنبهسى ئـاجىز        . ئاالھىدە پهرقى يوق  
  .ئىبن باز يۇقىرىدىكى ھهدىسنىمۇ ئاجىز دەپ قارايدۇ... ياكى مهسىله بار

  : توغرىسىدا قىسقىچه چۈشهنچهشهئبان ئېيىدا كۆپ يۈز بىرىدىغان بىدئهتلهر
ــارات كېچىــسى دەپ    -15شــهئبان ئېيىنىــڭ   ــۇن كىــشىلهر ب  كــۈنى كېچىــسىنى نۇرغ

. ئاتىشىدۇ ۋە بۇ كېچىدە ئىبادەت نامى بىـلهن نۇرغـۇن بىـدئهت ئهمهللهرنـى قىلىـشىدۇ               
بـــۇ بىـــدئهت دەپ : ئىزاھـــات(بىـــز بـــۇ ئهمهللهرنـــى قىـــسقىچه ئهســـكهرتىپ ئـــۆتىمىز 

ياكى ئهمهلـلهر مۆتىـۋەر ئىـسالم فهقىهلىرىنىـڭ قاراشـلىرىدىن      كۆرسىتىلگهن ئىشالر  
ئېلىنغان بولۇپ، قۇرئان ياكى ھهدىسته ھېچقانداق ئاساسقا ئـېگه ئهمهس دەپ قارالغـان             

  ):ئهمهللهرنى كۆرسىتىدۇ
  . بارات نامىزى دەپ، مهخسۇس بۇ كېچىدە يۈز رەكئهت ناماز ئوقۇش- بارات كېچىسى-
 قازادىن يىراق تۇرىدۇ ۋە ئۆمۈر ئۇزۇن بولىـدۇ، دەپ          -دۇ، باال  كىشىلهردىن بىهاجهت بولى   -

  .ئالته رەكئهت ناماز ئوقۇش
  . بارات كېچىسى دۇئاسى دەپ، بۇ كېچىگه ئاتاپ دۇئا قىلىش-
  . بۇ كېچىنى شىبى قهدىر كېچىسى دەپ ئېتىقاد قىلىش-
  . مهشهۇر مازارالرغا بىرىپ ئۇالردىن ھاجهتلىرىنى تىلهش-
ئانا، ئـۇرۇق تۇققانلىرىنىـڭ روھىغـا ئاتـاپ تامـاق ۋە قۇيمـاق              -ئۆلگهن ئاتا   بۇ كېچىدە،     -

  .قاتارلىق نهرسىلهرنى تهييارالپ قهبرىستاننى زىيارەت قىلىش
  .كۈنى روزا تۇتۇش-15 شهئبان ئېيىنىڭ -

ھهممىمىـــزگه مهلـــۇم بولغانـــدەك، خهلقىمىـــز ئارىـــسىدا شـــهئبان ئېيـــى توغرىـــسىدا 
ــۇد   ــالر مهۋج ــان قاراش ــڭ بهزى     نۇرغۇنلىغ ــهۋۋۇپ ئهھلىنى ــدە تهس ــڭ ئىچى ــۇپ، بۇنى  بول

. نى ئىگهللىـگهن  ئىجتىهادلىرى ئاساسىدا مهيدانغا كهلـگهن بىـدئهتلهر ئاساسـىي ئـۇرۇن          
ــدىن ســاناش     ــى شــۇالرنىڭ قاتارى ــدا بىــدئهت دەپ ســانالغان ئهمهللهرن مهســىلهن يۇقىرى

ئۇنىڭدىن باشـقا بهزىـلهر يۇقىرىـدىكى ھهدىـسنى سـهھىه ھهدىـس دەپ قـاراپ،                . مۇمكىن
ئالالھ تائاال بـۇ مۇبـارەك كېچىـدە ھهمـمه گۇنـاھالرنى مهغپىـرەت قىلغـانكهن، نېمىـشقا                  

ــانغۇدە  ــاھالرنى قـ ــشىنى    گۇنـ ــرەت قىلىـ ــڭ مهغپىـ ــدىن ئالالھنىـ ــپ، ئانـ ك قىلىۋېلىـ
كۆتمهيمىز؟ دېگهنگه ئوخشاش كۇپرانه خىيالالرنى قىلىـپ، ئـازغۇنلۇق يولىغـا كىرىـپ             

ــدۇ ــا. كىتىۋاتى ــقا     -يهنه ئات ــارلىق باش ــدۈرۈش قات ــاق كۆي ــڭ قاپ ــڭ بالىالرنى  ئانىالرنى
ن توسۇشـىنى   دىنالرنىڭ ئهنئهنىلىرىگه ئهگىـشىپ كىتىـشىدىن بـارلىق كـۈچى بىـله           

  .تهۋسىيه قىلىمىز
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ئىــسالم ھېچقاچــان ۋە ھېچقانــداق يهردە قهســتهن گۇنــاھ ســادىر قىلىــش، جىنــايهت ۋە   
شـۇڭا بـۇ ئاينىـڭ پهزىلىتىنـى ئـۆز خىيـالىي            . ئاسىيلىققا يـول قويمايـدۇ ۋە قويمىغـان       

ــپ      ــا مېڭى ــاالكهت يولىغ ــلىقىمىز، ھ ــستىمال قىلماس ــويىچه سۈيئى ــلىرىمىز ب قاراش
جانـابىي ئالالھـدىن بىزنـى بـۇ خىـل پـاالكهتلهردىن ساقلىـشى              . كىمىز الزىم كهتمهسلى

  !بىزنى ئازغۇنلۇقتىن ساقلىغىن! ئىي ئالالھ! ئۈچۈن كۆپلهپ پاناھلىق تىلهيلى
  :بىزنىڭ بۇ ئايدا قىلىدىغان ئىبادەتلهر ھهققىدىكى تهۋسىيىمىز

ۇش، كـۆپلهپ ياخـشى     پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئوخشاش كۆپ رۇزا تۇتۇش، قۇرئان ئۇقـ        
 ئارقىلىق مهنىۋىيىتىمىزنى چىنىقتۇرۇپ رامىزان ئېيىنـى       سالىه ئهمهللهرنى قىلىش  

 ئهممـا بـارات     قىزغىن كهيپىيات ۋە رۆھلۇك ھالهتته كۈتۈۋىلىـشقا تهييـارلىق قىلىـش،          
 كـــۈنى دېگهنـــگه ئوخـــشاش كـــۈنلهرنى    -15كېچىـــسى يـــاكى شـــهئبان ئېيىنىـــڭ    

ۈلىمىلىرىــدە ھــېچ ئاساســىي بولمىغــان ئىبــادەتلهر مۇئهييهنلهشــتۈرۈپ، شــهرىئهت بهلگ
بىلهن شوغۇلالنماي، بۇ ئاي ۋە باشقا ئايالرنىڭ ئىمكان يـار بهرگهن كـۈن ۋە ۋاقىتلىرىـدا                 

ساننى  بىــدئهت ئهمهلــلهر ئىنــ  .ئىبــادەت ۋە ياخــشى ئهمهلــلهر بىــلهن شــۇغۇللىنىش    
ئـۇ  ئىنـسان   قاچان  اتلىق دۇنياسىدىمۇ ھېچ     قالماستىن ھاي  ئالالھدىن يېراقالشتۇرۇپال 

كېچىـسىنى ئىبـادەتكه خاسالشـتۇرۇش، بىـدئهت         بارات   .ىنى راھهت ھېس قىاللمايدۇ   ئۆز
بهلكىــم بــۇ قــۇرالرنى .بولــۇپ ســاۋاپ بولماســتىن بهلكــى گۇنــاھ ئوتكۇزگهنلىــك بولىــدۇ 

دىگهندەك سوئالالر  ! ئوقۇۋىتىپ، ئۇ كېچىدە نامازۋە قۇرئان ئوقۇلسىمۇ گۇناھكار بوالمدۇ؟       
ــان ۋە ھهدىــس بىــلهن جــاۋاپ    زېهنىڭىــزد ــۇ ھهقــته ســىزگه قۇرئ ىن كهچــسه كىــرەك، ب
 ھهقىقهتــتىن يــۆز قاتــارلىقالر،... ۋە ئــۇنى تــارىتىش بىــدئهتكه ئهگهشــكهنلىك.بىرىمىــز

كىمكــى «: بــۇ ھهقــته ئــالالھ تائــاال قۇرئــان كهرىمــدە مۇنــداق دەيــدۇئۆرىگهنلىــك بولــۇپ 
بولىـدۇ،  ) يهنـى خاتىرجهمـسىز   ( تـار مېنىڭ زىكرىمدىن يۈز ئۆرۈيدىكهن، ئۇنىـڭ ھايـاتى         

نېمىـشقا مېنـى كـور      ! ئى پهرۋەردىگـارىم  «: ئۇ. »قىيامهت كۈنى ئۇنى بىز كور قوپۇرىمىز     
ــالهنكى،   ــۇردۇڭ، ۋاھ ــدا (قوپ ــادىكى چاغ ــۇ؟  ) دۇني ــۆزۈم كۆرەتتىغ ــڭ ك ــ» مېنى هللا ا. دۇدەي

ڭ، ئايهتلىرىمىز كهلدى، سهن ئـۇالرنى تهرك ئهتتىـ       ) روشهن(شۇنىڭدەك ساڭا   «: ئېيتىدۇ
ھهددىدىن ئاشقان ۋە پهرۋەردىگـارىنى     . »سهن بۈگۈن شۇنىڭغا ئوخشاش تهرك ئېتىلىسهن     

ئايهتلىرىگه ئىمان ئېيتمىغانالرغا شۇنىڭغا ئوخشاش جازا بېرىمىز، ئاخىرەتنىـڭ ئـازابى          
  . ئايهتكىچه-127ئايهتتىن -124تاھا سۈرىسى » تېخىمۇ قاتتىقتۇر، تېخىمۇ باقىيدۇر

ســۆزلهرنىڭ ئهڭ ياخــشىراقى ئالالھنىــڭ «: ز مۇنــداق دەيــدۇبــۇ ھهقــته پهيغهمبىرىمىــ
ــى،     ــساالمنىڭ تهۋسىيهسـ ــۇھهممهد ئهلهيهىسـ ــشىراقى مـ ــڭ ياخـ ــاالمى، ئىنئامالرنىـ كـ
ئهمهللهرنىڭ يامانراقى دىنغا يېڭى بىر نهرسىنى قوشـۇش، دىنـدا پهيـدا قىلىنغـان ھهر               

ــازغۇنلۇقتۇر    ــدئهت ئـ ــداق بىـ ــدئهتتۇر، ھهر قانـ ــق بىـ ــداق يېڭىلىـ ــ ھ».قانـ ك ۆرمهتلىـ
 يـۇقىرىقى ھهدىـسنىڭ روھىغـا ئاساسـالنغاندا، ئىبـادەت ئۈچـۈن ئـالالھ ۋە                !قىرىندىشىم

ــدىن باشــقا، ۋاقىــت ۋە     ئۇنىــڭ رەســۇلى تهرىپىــدىن قهيــت قىلىنغــان ۋاقىــت ۋە  ماكان
ماكاننى ئىبادەت نېيىتى بىلهن خاسالشتۇرۇشـىمىز ئىبـادەت ئهمهس بهلكـى ئـۇ ئهمهل              

ۇپ قالىـدىغان ئـامىلالردىن ئىكهنلىكىنـى       زابىغا دۇچار بولـ    ئالالھنىڭ ئا   بىلهن سهۋەبى
  .بىز تۆۋەندىكى تارازە بىلهن ئۆزىمىزنى ئۆلچهپ كۆرەيلى ئۇنداقتا .بىلىپ يهتتۇق
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  : بولۇپ ئۇالر تۆۋەندىكىچه ئىككى شهرتائىبادەتنىڭ قوبۇل بولىشىد
  .ئىبادەتته يالغۇز بىر ئالالھقا ئىخالس قىلىش - 1
الھ سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋە سهللهمنىڭ سـۈننهتلىرىگه ئهمهل        ئىبادەتته رەسۇلۇل  -2

 .قىلغان بولۇش
ئېيتىــپ بىقىڭچــۇ؟ ســىز ئۆزىڭىنىــڭ كىــم ئىكهنلىكىڭىزنــى  ! قېنــى قىرىندىــشىم

  بىلهلىدىڭىزمۇ؟
ــه ــوق   :خۇالس ــى ي ــهرىئهتته ئاساس ــدئهت، ش ــز،بى ــۇم   مىللىتىمى ــر تۇرك ــدىكى بى  ئىچى

 انىلىپ كىلىۋاتقان ئىشالر بولۇپ، ئۇالرنىـڭ      دەت س كۈز قارىشىدا ئىبا  قىرىنداشلىرىمىز
 ئىكهنلىكىنـى  كۆپ قىسمى سوپىزىم تهرىقىسىدىكى قىرىنداشلىرىمىزدا بىراز ئېغىـر      

 ئـازغۇن   مۇشۇ مۇناسىۋەت بىلهن ئۇالرنىڭ ھهقىقهتنى تونىـشى         .يۇقىرىدا بايان قىلدۇق  
بىـلهن ھېـدايهت    يولدىن قايتىپ ئالالھغا تهۋبه قىلىش بىلهن بىرگه، ئۆز ئهمىلىيىتى          

ىنى يورۇتىشىنى تهۋسىيه قىلىمىز ۋە ئۈلۈغ ئالالھدىن ئۇالرنى ھېدايهت قىلىشىنى          نۇر
 ئى ئالالھ بىز ئۇيغۇر مۇسـۇلمانلىرىنى تـوغرا يولغـا يېـتهكلهپ، شـېرىكتىن               .سورايمىز

  .خالى سۈننهتكه ئۇيغۇن ساپ ئهقىدە بىلهن قهلبىمىزنى يورۇتقىن
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