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قۇربان ھېيتى بىزدىن زادى قانداق روھنى تهلهپ 

  قىلىدۇ؟

   

ھهممىمىزنى ئالالھنىڭ رىزاسى ئۈچۈنال مۇنبهرگه جهم بولۇشقا ئالدى بىلهن بىز 

ۋە قۇربان ھىيتنى تهبرىكلهشتهك مۇشۇ مۇبارەك سائهتلهرنى بىرگه ئۆتكۈزىشكه 

مۇيهسسهر قىلغان ئالالھ سۇبهانهھۇ ۋەتائاالغا ھهددى ـ ھېسابسىز ھهمدۇساناالر بولسۇن 

 ئۆز ئهمهلىي سۈننهتلىرى ھهمدە ھهق ئۈچۈن قۇربان بېرىشنىڭ زادى نېمىلىكىنى

بىلهن بىزگه ئۆگهتكهن پهيغهمبىرىمىز سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه تۇمهنمىڭالپ 

دۇرۇد ـ ساالمالر بولسۇن، ئاندىن ھهممىڭالرنىڭ كىلىۋاتقان ئۇلۇغ ئايهم كۈنىڭالر 

  !مۇبارەك بولسۇن

ماھىيىتى دۇنيادىكى ھهرقانداق بىر ئىشنىڭ مهنىۋىي ! ھۆرمهتلىك قېرىنداشالر

ماھىيىتى چۈشىنىلمهي ئورۇندالغان ئىش ماھىيهتته ئۇرۇندالمىغان بىلهن . بولىدۇ

شۇڭا بىز بۈگۈن قۇربان ھېيتنى مۇبارەكلهشنى كۇتۇۋاتقان ئىكهنمىز، . باراۋەر بولىدۇ

  . چوقۇم ئالدى بىلهن ئۇنىڭ مهنىۋىي ماھىيىتىنى ياخشى چۈشىنىۋېلىشىمىز الزىم

ھهممىمىزگه مهلۇمكى، ئىسالم دىنىمىزدا روزا ھىيت ! ھۆرمهتلىك قېرىنداشالر

ۋە قۇربان ھېيتتىن ئىبارەت ئىككىال بايرام مهۋجۇت بولۇپ، بۇالر قانداقتۇر باشقا 

دىنالرنىڭ قۇتلۇق كۈنلىرىگه ئوخشاش، بىرەر تارىخىي ۋەقهگه ياكى بىرەر تارىخىي 

بهلكى پهقهتال . ولمايدۇشهخسنىڭ تۇغۇلغان، ۋاپات بولغان كۈنلىرىگه مۇناسىۋەتلىك ب

روزا ھېيتنى نېمه ئۈچۈن . ئالالھنىڭ رىزالىقىغا باغلىنىشلىق بولىدۇ

! مۇبارەكلهيدىغانلىقىمىزنى ھهممىمىز ئوبدان بىلىمىز، ئهمما قۇربان ھېيتنىچۇ؟

بۇنى بىلىش ئۈچۈن ئالدى بىلهن ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنىڭ ياشىنىپ قالغان 



 ٢

ۇتىغا پۇت بولىدىغان جاندىنمۇ ئهزىز ئارزۇلۇق بىرال ئوغلىنى، تۇرۇقلۇقمۇ، قولىغا، قول پ

  جۈملىدىن دۇنيادىكى بىردىن ـ بىر تايانچىنى ئالالھنىڭ ھۆكمىنى بېجا كهلتۈرۈش 

  

ئاندىن . ئۈچۈنال قۇربانلىق قىلماقچى بولغان ئهشۇ پىداكارانه روھىغا قارىشىمىز الزىم

رۇلغان بولساڭ، شۇنى ئىجرا قىلغىن، خۇدا نېمىگه بۇي! ئى ئاتا"ياراملىق ئوغلىنىڭمۇ 

دەپ قىلچه ئىككىلهنمهستىن، " مېنى سهۋر قىلغۇچى تاپىسهن) ئۇنىڭغا(خالىسا 

جاۋاپ بهرگهنلىكىدىن ئىبارەت مانا بۇ ئىمان، ساداقهتنىڭ ھهممىنى لهرزىگه سالغۇچ 

 شۇنى ئهنه شۇ چاغدىال. تهسىرلىك مهنزىرىسىنى كۆز ئالدىمىزغا كهلتۈرىشىمىز الزىم

بىلىپ يېتهلهيمىزكى، قۇربان ھېيتنى مۇبارەكلهش ماھىيهتته ئالالھنىڭ رىزاسى 

ئۈچۈن مۆئمىننىڭ قهلبىدە دائىم جۇش ئۇرۇپ تۇرىدىغان جاننى قۇربان قىلىش 

ئىشتىياقىنىڭ قوبۇللۇق شهرىپىگه مۇيهسسهر بولغانلىقىنى قۇتلۇقلىغانلىق بولىدۇ 

هسكىن بولسۇن ئۈچۈن ئالالھنىڭ پادىنى قۇربان شۇنداقال ئهشۇ ئوتلۇق ئىشتىياققا ت

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىزگه . قىلىشقا بۇيرىغانلىقىنى قۇتلىغانلىق بولىدۇ

بانلىق قىلىشتىن ئىلگىرى ئوقۇش ئۈچۈن ئۇگهتكهن تۆۋەندىكى دۇئامۇ بۇ نۇقتىنى قۇر

ھهممىمىزگه مهلۇمكى، بارلىق مۇسۇلمانالر . تېخىمۇ روشهن تهپسىرلهپ بېرىدۇ

مهن پۈتۈن ئىخالس بىلهن ھهممه تهرەپتىن :"قۇربانلىققا پىچاق سۈرۈشتىن ئىلگىرى

مهن ھهرگىزمۇ شىرىك . ۋەردىگارىمغا يۈزلهندىمبۇرۇلۇپ، زېمىن ئاسمانالرنى ياراتقان پهر

شهكسىزكى، مىنىڭ نامىزىم، قۇربانلىقىم، ھاياتىم ۋە . كهلتۈرگۈچىلهردىن ئهمهسمهن

ئۇنىڭ ھېچقانداق . ماماتىم ھهممىسى ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالالھ ئۈچۈندۈر

تۇلۇق يهنى ئالالھنىڭ ھۆكمىگه (شېرىكى يوقتۇر، مهن ئىتائهتمهن مۇسۇلمان 

مانا بۇمۇ سهن ئۈچۈن ھازىردۇر ۋە سېنىڭ ! ئى ئالالھ. بولۇشقا بۇيرۇلدۇم) بويسۇنغۇچى

ئاندىن ئاجايىپ بىر ئىخالسمهنلىك . دېگهن دۇئانى ئوقۇيدۇ" ئاتا قىلغىنىڭدۇر

: كهيپىياتىغا چۆمۈلگهن ھالدا ئىتتىك پىچاق بىلهن مالنى بوغۇزالشتىن ئىلگىرى

ىڭ نامى بىلهن باشاليمهن، ئالالھ ھهممىدىن كاتتا، ئىي ئالالھن"كبر، أهللا اهللا بسم ا"

بۇ قۇربانلىقىمنى خۇددى دوستۇڭ ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم بىلهن ! ئالالھىم
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ھهبىبىڭ مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قۇربانلىقىنى قوبۇل 

  . دەپ دۇئا قىلىدۇ" قىلغاندەك قوبۇل قىلغىن

  

ئى ئالهملهرنىڭ "يا مۇسۇلمانلىرى ماھىيهتته بۇ دۇئانى قىلىش بىلهن دۇن

يهنى مۇكهممهل ئىتائهت (مانا بىز سېنىڭ مۇسۇلمانلىرىڭ ! پهرۋەردىگارى

، ساڭا بارلىقىمىز بىلهن بوي سۇنۇش بىزنىڭ تۇتقان يولىمىز، بىز )قىلغۇچىلىرىڭ

ساڭا ساداقهتمهنلىكىمىزنى جاكارلىماقتىمىز، سىنىڭ رىزالىقىڭ ئۈچۈن ئۇلۇغ 

ۋايىمىز ئىسمائىل ئهلهيهىسساالمغا ئوخشاش بوينىمىزنى تىغقا تۇتۇپ پىشى

سهن ئۈزۇڭ بۇ سۈننهتنى يولغا قويۇش ! ئى مېهرىبان پهرۋەردىگارىمىز. بېرەلهيمىز

ئارقىلىق ئىسمائىل ئهلهيهىسساالمنىڭ ھاياتىنى ساقالپ قالدىڭ، شۇڭا بىزمۇ 

تىش ئارقىلىق جېنىمىزنى ئۆزىمىزنىڭكىنى ئهمهس، پادىلىرىمىزنىڭ قېنىنى ئېقى

. رىزالىقىڭ ئۈچۈن قۇربان قىلىش ئىشتىياقىمىزغا تهسكىنلىك بهرمهكتىمىز

ھالبۇكى، بىزنىڭ بارلىقىمىز سىنىڭ ئۈچۈندۇر، ئهگهر بىرال ئىما قىلىدىغان بولساڭ، 

دىنىڭنىڭ يولىدا ھهر زامان بوينىمىزنى كهستۈرىشكه تهييارمىز، مانا بىزمۇ ھهم 

بىز ھهقىقهتهنمۇ ۋاپادار، جانپىدا بهندىلىرىڭ بولغان . ىنىڭ ئۈچۈندۇربارلىقىمىزمۇ س

ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم بىلهن ئىسمائىل ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهگهشكۈچىلىرىمىز، 

جۈملىدىن . دەپ ئهھدە قىلىدۇ" پۈتۈن ۋجۇدىمىز بىلهن ئۇالرغا چىن ئهقىدە قىلىمىز

  .  ئىزھار قىلىدۇئالالھقا بولغان پىداكارلىقىنى ئهنه شۇنداق

دەرھهقىقهت، قۇربان ھېيتنىڭ روھى ھهم بىردىن بىر مهقسىتى مانا 

ناۋادا بۇنداق ھېس، بۇنداق غايه بۇنداق ئىرادىمىز بولمىسا، . مۇشىنىڭدىنال ئىبارەتتۇر

پهقهتال پادىالرنىڭ قېنىنى ئېقىتىپ قويۇش ياكى گۆش يېيىش ۋە تهقسىملهش 

.  ھېيتنى تهبرىكلىيهلىگهن بولۇپ ھېسابالنمايمىزبىلهن ھهرگىزمۇ ھهقىقىي قۇربان

بىز قۇربان ھېيتنى "بهلكى ئهكسىچه ھهر يىلى بىر قېتىم گۆش بايرىمى ئۆتكۈزۈپ، 

دېگهن ساختا داۋايىمىز بىلهن ئېغىزىمىزنى تاتلىق ئېتىپ يۈرگهن " قۇتلۇقلىدۇق

نى ئۇنىڭ كهرەملىك ئالالھ تائاالدىن بۇ ئۇلۇغ قۇربان ھېيت كۈنلىرى. بولىمىز
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تهلىپىگه اليىق قۇربان بېرىش روھىغا چۆمۈلگهن ھالدا ئۆتكۈزىشىمىزنى ئۈمىد 

  ۋە شۇنداقال جانابى ئالالھ تائاالدىن، قۇربان ھېيت مۇناسىۋىتى بىلهن پۈتۈن . قىلىمىز

  

دۇنيادىكى ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ چىرايىدا داۋاملىق تهبهسسۇم كۇلكىسىنىڭ 

  .ىزجهۋالن قىلىشىنى سورايم

  


