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كۈنى ۋە پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ -10مۇھهررەمنىڭ 

ڭ تۇغۇلغان كۈنىگه ئوخشاش مۇناسىۋەتلهر بىلهن ئائىلىدىكىلهرنى

  یىغىلىپ ئولتۇرۇشنىڭ ھۆكمى

  نومۇرلۇق سوئال -20889

  :سوئال

كـــــــۈنى ۋە پهیغهمـــــــبهر -10بـــــــایرامالردا، مۇھهررەمنىــــــڭ  -ھېیــــــت 

-ئائىلىـدىكى ئـۇرۇق   ئهلهیھىسساالمنىڭ تۇغۇلغان كـۈنى مۇناسـىۋەتلىرىدە   

بىرگه جۇغلىشىپ  -قېرىنداشالر ۋە تاغا، ھاممىالرنىڭ بالىلىرى -تۇغقانالر 

یېگهچ ئولتۇرۇشساق بوالمدۇ؟ بۇنداق قىلىشنىڭ ھـۆكمى  ئىچمهك -یېمهك

  .قۇرئان یاد قىلغانالرنى مۇبارەكلهپ یىغىلساق بوالمدۇ؟قانداق؟ 

  :جاۋاپ

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا خاستۇر

روزا تۇغقانالر -ھاممىالرنىڭ پهرزەنتلىرى ۋە یېقىن ئۇرۇق-قېرىنداشالر، تاغا

قۇربان ھېیتقا ئوخشاش شـهرىئهتته یولغـا قویۇلغـان بـایرامالردا بىـر      -ھېیت

ــارەت قىلىشســا گهرچ -جایغــا توپلىشــپ بىــر  ــان بىرىنــى زىی ــېقىن تۇغق ه ی

سـۈننهتكه  -ئایرىم ئـورۇنالردا ئولتـۇرۇپ، كىتـاب   -ئایالالر ئایرىم -بولسىمۇ ئهر

خــانىمالر مهھــرەم بواللمایــدىغان ئهر -زىــت بولغــان ئىشــالرنى قىلمــاي، قىــز

تۇغقــانالر بىــلهن یــالغۇز قالمــاي، قــول ئېلىشــىپ كۆرۈشــمهي ۋە باشــقا ھهر  

ردىن ساقالنسا، بـۇ ئۇچۇرۇشـۇش   تۈرلۈك پىتنىلهرگه سهۋەپ بولىدىغان ئىشال

مــۇھهببهتلىرى -تۇغقــانلىق مېھــرى-بىــلهن ئۇالرنىــڭ قهلبىــدىكى ئــۇرۇق 

ــائىله مۇناســىۋەتلىرى یاخشــى     ــدۇ، ئ ــادە بولى ــدۇ، خۇرســهنلىكى زىی كۈچىیى
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ئایـــالالر  -تۇغقـــان دەپ، ئهر-بولىـــدۇ، پهیغهمـــبهر ئهلهیھىسســـاالممۇ ئـــۇرۇق

: بىـر ھهدىسـته  . گاھالنـدۇرغان ئارىسىدىكى مۇناسـىۋەتكه سـهل قاراشـتىن ئا   

یــالغۇز ئایالالرنىــڭ یېنىغــا   ) تۇغقــان بولســىمۇ تــوي قىلســا بولىــدىغان    (

ــدە، ئهنســارىالردىن بىــرى   ــا رەســۇلۇلالھ: كىرىشــتىن ســاقلىنىڭالر دېگهن ! ی

ئهرنىڭ بىـر تۇغقـان قېرىندىشـىمۇ كىرسـه بولمامـدۇ؟ دېگهنـدە، پهیغهمـبهر        

  .بۇ ئهڭ خهتهرلىك دەیدۇ: ئهلهیھىسساالم

ــۇ ســۆزنى چۈشــهندۈرۈپ   ــس ئىبنــى ســهئدى ب ــالغۇز ئایالنىــڭ یېنىغــا  : لهی ی

ــانلىرى      ــا تهرەپ تۇغقـ ــڭ تاغـ ــاكى ئېرىنىـ ــانلىرى یـ ــر تۇغقـ ــڭ بىـ ئېرىنىـ

قاتارلىقالرنىــڭ كىرىشــىنىڭ خهتهرلىــك ئىكهنلىكــى مهقســهت قىلىنىــدۇ  

  .دېگهن

-10پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ تۇغۇلغان كۈنى دەپ یاكى مۇھهررەمنىڭ 

ى دەپ بىر جایغـا توپلىشـپ ئولتـۇرۇش ۋە بـایرام قىلىـش تـوغرا ئهمهس،       كۈن

ــا       ــش یولغ ــایرام قىلى ــتالردا ب ــان ھېی ــت ۋە قۇرب ــالمدا پهقهت روزا ھېی ئىس

  .قویۇلغان

قۇرئاننى یـادالپ تاماملىغـان كىشـىنى تهبـرىكلهپ یىغىلىـپ خۇرسـهنلىك       

مهس، ئىزھـار قىلىــش دېــگهن ئىســالمدا چهكلهنــگهن بــایرام كۈنلىرىــدىن ئه 

. لــېكىن ھهر یىلــى مۇشــۇ كۈنــدە بــایرام قىلىــپ توپلىشــىش تــوغرا ئهمهس

دىن بولســا ئــۇ بــالىنى شــۇنىڭدەك قۇرئــاننى یــاد قىلغــۇچى كىچىــك بــالىالر

ــدۇرۇپ ــقا    روھالنـ ــۇپ تۇرۇشـ ــم ئوقـ ــلىق ۋە دائىـ ــۇپ قالماسـ ــاننى ئۇنتـ قۇرئـ

 .رىغبهتلهندۈرۈش كېرەك


