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پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ تهرجىمىھالىنى باشقىالرغا یهتكۈزۇش 

اش ئۈچۈن، مهلۇم بىر كۈننى تالالپ بۇ كۈننى مهۋلۇت كۈنى دەپ ئات

 توغرىسىدا

  نومۇرلۇق سوئال-117651

  : سوئال

ۇلغـــان كــۈنىنى خـــاتىرلهپ مۇراســـىم  پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســـاالمنىڭ تۇغ 

ــېكىن     ــابلىنىدۇ، لـ ــالردىن ھېسـ ــدئهت ئىشـ ــوق بىـ ــلى یـ ــۈزۈش ئهسـ ئۆتكـ

كۆپچىلىــك كىشــىلهر پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالمنىڭ تۇغۇلغــان كــۈنىنى   

خـــاتىرىلهش یۈزىســـىدىن ئهمهس بهلكـــى، پهیغهمـــبهر ئهلهیھىسســـاالمنىڭ 

ۇرۇپ مۇراسـىم  ئىزلىرىنـى كىشـىلهرگه تونۇشـت   -ھایاتى ۋە پائـالىیهت، ئىـش  

ئۆتكۈزىــدۇ، بــۇ پائــالىیهتلهرنى پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالمنىڭ تۇغۇلغــان       

كۈنىــدىن باشــقا كــۈنلهردە ئۆتكۈزۈشــمۇ ھــارام بوالمــدۇ؟، تۇغۇلغــان كــۈنىنى  

خاتىرىلهش دېگهن سـۆزنى ئىشـلهتكهن ھهمـمه پائـالىیهتلهر چهكلىنهمـدۇ؟،      

ولالنماســتىن، تۇغۇلغــان كــۈنىنى خــاتىرىلهش دېــگهن ســۆزنى ق : مهســىلهن

ــاتىنى   ــۆزلهپ ھایــ ــالىنى ســ ــاالمنىڭ تهرجىمىھــ ــبهر ئهلهیھىسســ پهیغهمــ

تونۇشتۇرۇشمۇ چهكلىنهمدۇ؟، بۇ سورۇنغا ھازىر بولغانالرغا تاماق تـارقىتىش  

بۇ سوئالنى سورۇشۇمدا، كېلهر شهنبه ھهپتىنىڭ ئاخىرىدا ئىككى . ھاراممۇ؟

چلىـك تامـاقتىن   یاشنىڭ تـوي مۇناسـىۋىتى بىـلهن زىیـاپهت بېرىلىـدۇ، كه     

ــۇ یهرگه توپالشــقان كىشــىلهرگه، پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالمنىڭ   كىــیىن ب

ھایـــاتى ۋە پائـــالىیهتلىرىنى تونۇشـــتۇرۇپ، گهرچه بـــۇ كـــۈن پهیغهمـــبهر      

ــۈننى     ــۇ ك ــىمۇ ب ــۈنىگه مۇۋاپىــق كهلمىس ــان ك ئهلهیھىسســاالمنىڭ تۇغۇلغ
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-ان ناخشـا تۆكۈنـدە ئوینىلىـدىغ  -بۇ پائالىیهت توي. دەپ ئاتىشىدۇ" مهۋلۇت"

ــۇ ســورۇندا كــۆپ دىنــى  . ئۇســۇلنىڭ ئورنىــدا ئىلىــپ بېرىلىــدۇ  كىشــىلهر ب

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ ھایاتى ۋە پهزىلىتىنى . مهلۇماتقا ئىگه بولىدۇ

تارقىتىش نىیىتى بىلهن، كىشىلهرنى مهسچىتكه زىیـاپهتكه چاقىرىـپ، بـۇ    

ــاتى ۋ   ــاالمنىڭ ھایــــ ــبهر ئهلهیھىسســــ ــلهن پهیغهمــــ ــىۋەت بىــــ ە مۇناســــ

   . پائالىیهتلىرىدىن جامائهتنى خهۋەردار قىلىشىمۇ چهكلىنهمدۇ؟

  : جاۋاب

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا خاستۇر

مۇسۇلمانالرنىڭ، پهیغهمبهرلهر یـاكى باشـقىالرنىڭ بولسـۇن ھـېچ بىرىنىـڭ      

بهلكـى بـۇ   . تۇغۇلغان كۈنىنى تهبرىكلهپ مۇراسىم ئۆتكۈزۈشـى تـوغرا ئهمهس  

ئۇالرنىڭ غهیرىدىكى دىنسـىزالرنىڭ قىلمىشـلىرىدىن    ناساراالر ۋە -یهھۇدىي

ــىیىتىن     ــۇلمانالرنىڭ شهخس ــدىن مۇس ــمهنلىرى تهرىپى ــن دۈش ــۇپ، دى ى بول

  .خۇنۇكالشتۇرۇلىشى نىشانالنغاندۇر

تۇغۇلغان كۈنىنى تهبرىكلهپ مۇراسىم ئۆتكۈزۈشتىكى مهقسـهت، مهلـۇم بىـر    

كىشىنىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى تهبرىكلهپ مۇراسىم ئۆتكۈزۈش بولـۇپ، خـۇددى   

كـۈنىنى پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالمنىڭ تۇغۇلغـان     -12رەبىئۇل ئهۋۋەلنىـڭ  

ــا  كـــــۈنى دەپ مۇراســـــىم ئۆتكـــــۈزگهنگه پهیغهمـــــبهر  ئوخشـــــاش، ئهممـــ

ئىزلىرى، گۈزەل ئهخالق پهزىلهتلىرىنـى  -ئهلهیھىسساالمنىڭ ھایاتى ۋە ئىش

كىشىلهرگه تونۇشتۇرۇش، ھهر قانداق ۋاقىتتا قىلىشقا تېگىشـلىك یاخشـى   

شـۇنىڭدەك تـوي   . بۇ تۇغۇلغان كۈنىنى تهبـرىكلهش دەپ ئاتالمایـدۇ  . ئهمهلدۇر

نى ئىلىــپ بېرىشــمۇ تۇغۇلغــان كــۈنىنى  مۇراســىملىرىدا، دىنــى تهشــۋىقاتالر

ئۇسۇل -تهبرىكلهش دەپ ئاتالمایدۇ، لېكىن بهزى مۇسۇلمان یۇرتلىرىدا، ناخشا



3 

 

تۆكـۈن ۋە سـۈننهت مهرىكىسـى    -ئایالالر ئارىالش ئولتۇرمایـدىغان، تـوي  -ۋە ئهر

دەپ ئاتـاش  ) مهۋلۇت( قاتارلىق مۇراسىمالرنى تۇغۇلغان كۈنىنى خاتىرىلهش 

ــۇپ، ۋەزكهڭ تارقالغــان بو نهســىھهتچىلهر ۋە قــارىالر تهكلىــپ قىلىنىــپ،  -ل

قۇرئــان ئوقــۇپ ۋەز نهســىھهت قىلىــدۇ، بۇنــداق قىلىــش تــوغرا بولســىمۇ، بــۇ  

كۈننى تۇغۇلغـان كـۈنىنى خـاتىرىلهش دەپ ئاتاشـنىڭ ھېچقانـداق ئاساسـى       

ــوق ــۇ كــۈن    . ی ــدۇ، چــۈنكى ئ ــۇ ســىز ســورىغان ئىشــالرغا تهســىر یهتكۈزمهی ب

  . المنىڭ تۇغۇلغان كۈنى ئهمهسپهیغهمبهر ئهلهیھىسسا

ــاتى ۋە    ــاالمنىڭ ھایـ ــبهر ئهلهیھىسسـ ــىمالردا، پهیغهمـ ــقا مۇراسـ ــوي ۋە باشـ تـ

پائالىیهتلىرىنى، گۈزەل ئهخـالق پهزىلهتلىرىنـى تونۇشـتۇرۇپ، ۋەز نهسـىھهت     

قىلىـــش، بىـــدئهت بولغـــان تۇغۇلغـــان كـــۈنىنى خـــاتىرىلهش مۇراســـىمىغا 

ــدۇ ــكه خــ   . كىرمهی ــۈننى پهزىلهت ــر ك ــۇم بى ــقا  مهل ــتىن باش اس قىلىۋالماس

یهنى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ تۇغۇلغان كـۈنىنى،  (ئادەتتىكى كۈنلهردە 

ــۈنهك كېچىســىنى، ئىســرا  ــارات ئېیىنىــڭ ت ــدىن باشــقا -ب ) مېــراج كۈنلىرى

ــپ، ۋەز نهســىھهت قىلىــپ     ــوپالپ زىیــاپهت بېرى كىشــىلهرنى مهســچىتكه ت

ائـــــالىیهتلىرىنى پهیغهمـــــبهر ئهلهیھىسســـــاالمنىڭ ھایـــــاتى ۋە باشـــــقا پ

ــۇت    ــان مهۋل ــدئهت بولغ ــتۇرۇش، بى ــاتىرىلهش (تونۇش ــۈنىنى خ ــان ك ) تۇغۇلغ

پائـــالىیىتى ھېســـابالنمایدۇ، ھهمـــدە كىشـــىلهرگىمۇ بىـــدئهت بولغـــان      

ــۇت ــاتىرىلهش (مهۋل ــۈنىنى خ ــان ك ــكهن  ) تۇغۇلغ ــۇق ئى ــالىیىتىنى یولل پائ

ئـــــالالھ ھهممهیلهننـــــى پهیغهمـــــبهر  .دەیـــــدىغان چۈشـــــهنچه بهرمهیـــــدۇ

ىسساالمنىڭ سۈننىتىنىڭ نۇرى ئاستىدا، یاخشـى ئهمهل قىلىشـقا ۋە   ئهلهیھ

  .سۈننهتنى قوغداپ، بىدئهتكه قارشى تۇرۇشقا مۇیهسسهر قىلسۇن

  


