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زۇلههججه ئېيىنىڭ دەسلهپكى ئون كۈنىنىڭ 

  پهزىلىتى

   

ەھمىتىنىڭ كهڭلىكىدىن ئۇالرنى ئىبادەتكه قىزىقتۇرۇش، بهندىلىرىگه بولغان ر

سالىه ئهمهللهرنى كۆپلهپ قىلىشىغا يارىدەم بېرىش، مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆلۈم كېلىشتىن 

ئىلگىرى ئۇنىڭغا ھازىرلىق قىلىشۋېلىشى ۋە قىيامهت ئۈچۈن ئوزۇق تهييارلىۋېلىشى 

 ئاكتىپچانلىقىنى قۇزغاتقىلى ئۈچۈن ۋە ئۇالرنى كۆپلهپ ساۋابقا ئىگه قىلىش مهقسىتىدە

ۋاقىتنى يارىتىپ، ئۇنى بىر ـ بىرىدىن ئارتۇق پهزىلهتكه ئىگه قىلغان، بىر قىسىم ئاي، 

كۈن ۋە كېچىلهرنى بۈيۈك ئهجىر بېرىشتهك ئهۋزەللىكلهر بىلهن ئاالھىدىلىككه ئىگه 

  .قىلغان جانابىي ئالالھقا كۆپلهپ ھهمدۇ ئېيتىمىز

يدىلىنىپ، ئاجىزلىقلىرىمىزنى تونۇش، ـ بۇ تائهت مهۋسۇمىدىن پا

يېتهرسىزلىكلهرنى تولۇقالش، قولدىن بېرىپ قويغان پۇرسهتلهرنى قايتۇرۇۋېلىشقا 

  ....تىرىشىش ئىنتايىن مۇھىمدۇر

ـ مۇسۇلمان ھامان ئۆمرىنىڭ قهدرىنى، ھاياتىنىڭ قىممىتىنى بىلىشى، 

غا قهدەر ياخشى ئىشالرنى پهرۋەردىگارىغا كۆپلهپ ئىبادەت قىلىشى، ھاياتىنىڭ ئاخىرى

سهن ئۆزەڭگه ئۆلۈم : "ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. قىلىش بىلهن مهشغۇل بولۇشى الزىم

ھىجر " قهدەر پهرۋەردىگارىڭغا ئىبادەت قىلغىن) يهنى ئهجىلىڭ يهتكهنگه(كهلگهنگه 

  . ئايهت- ٩٩سۈرىسى، 

پكى ئون كۈنى بۇ بۈيۈك تائهت مهۋسۇملىرىنىڭ بىرى زۇلههججه ئېيىنىڭ دەسله

. بولۇپ، ئالالھ تائاال بۇ كۈنلهرنى يىلنىڭ باشقا بارلىق كۈنلىرىدىن پهزىلهتلىك قىلدى

ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى 



 ٢

قىلىنغان )  ـ كۈنىگىچه١٠ ـ كۈندىن ١زۇلههججنىڭ (مۇشۇ كۈنلهردە : "رىۋايهت قىلىدۇ

  نىڭ هللا ئى ا: ساھابىالر. دېدى" غا ئهڭ سۆيۈملۈكرەك بولىدۇهللا ئهمهل اياخشى 

  

يولىدا قىلىنغان جىهادمۇ بۇنىڭغا يهتمهمدۇ؟ دېيىشتى، پهيغهمبهر هللا ا! پهيغهمبىرى

پهقهت جېنى، مېلى بىلهن . يولىدىكى جىهادمۇ بۇنىڭغا يهتمهيدۇهللا ا: "ئهلهيهىسساالم

) يهنى شېهىت بولغان(پ كهلمىگهن جىهادقا ئاتلىنىپ، ھېچنهرسه بىلهن قايتى

  ]بۇخارىدىن. [دېدى» ئادەمنىڭال ئهمىلى بۇنىڭغا يېتىدۇ

يۇقىرىدىكى ۋە باشقا دەلىللهرنىڭ ھهممىسى بۇ ئون كۈننىڭ يىلنىڭ باشقا بارلىق 

ئهمما رامىزاننىڭ . كۈنلىرىدىن ئارتۇق پهزىلهتكه ئىگه ئىكهنلىكىگه دااللهت قىلىدۇ

  .هدىر كېچىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالغانلىقى ئۈچۈن ئهۋزەلدۇرئاخرىدىكى ئون كۈنمۇ ق

  :بۇ ئاينىڭ پهزىلىتى نۇرغۇن ئىشالردا ئاالھىدە گهۋدىلىنىدۇ

بىر نهرسنىڭ نامى بىلهن : ئالالھ تائاال بۇ كۈنلهر بىلهن قهسهم قىلغان: بىرىنچى

ئالالھ . قهسهم قىلىش ئۇنىڭ ئهھمىيىتى ۋە ئىنتايىن پايدىلىق ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلى

.... ئون كېچىسى بىلهن) زۇلههججىنىڭ دەسلهپكى(سۈبهى بىلهن، : "تائاال مۇنداق دەيدۇ

  ..."قهسهمكى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ھهدىسىدە ئۇنىڭ : ئىككىنچى

  . دۇنيادىكى كۈنلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى ئىكهنلىكىگه گۇۋاھلىق بهرگهن

ا ئهھلى ئۈچۈن ۋاقتىنىڭ شهرىپى، ئالالھنىڭ بهيتىنى ھهج ئومۇمىي دۇني: ئۈچىنچى

قىلىۋاتقان كىشىلهر ئۈچۈن ماكاننىڭ شهرىپى ئېتىبارى بىلهن ئۇ كۈنلهردە سالىه 

  .ئهمهللهرنى قىلىشقا رىغبهتلهندۈردى

بۇ كۈنلهردە تهسبىه، ھهمدۇسانا ۋە تهكبىرلهرنى كۆپلهپ ئېيتىشقا : تۆتىنچى

نى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق ئابدۇلالھ ئىب: بۇيرۇلغان

ئالالھنىڭ دەرگاھىدا بۇنىڭدىن كاتتا ۋە ئهمهل قىلىش : "دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

بۇ كۈنلهردە تهھلىيل، تهكبىر ۋە ھهمدۇ . ئۈچۈن بۇنىڭدىنمۇ سۆيۈملۈكرەك كۈن يوق

  ].ھهدىس شهرىف" [سانانى كۆپ ئېيتىڭالر
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بۇ ئون كۈن ئىچىدە ئالالھ تائاال دىنىنى تاماملىغان ئولۇغ ئهرەفات كۈنى : نچىبهشى

  بۇنىڭدا يهنه يىلنىڭ مۇتلهق ھالدىكى ئولۇغ كۈنى بولغان قۇربانلىق كۈنىمۇ بار؛ بۇ . بار

  

كۈن ـ باشقا چاغدا بىر ئارىغا كهلمهيدىغان ئىبادەت ۋە تائهتلهر بىر ئارىغا كىلىدىغان چوڭ 

  .ھهج كۈنىدۇر

ئالالھ تائاالنىڭ پهزلى ئىنايىتى بىلهن ھهر بىرىمىزگه ! ھۆرمهتلىك قېرىنداشالر

بۇ كۈننىڭ ! سوۋغا قىلىنغان زۇلههججه ئېيىنىڭ دەسلهپكى ئون كۈنى چىڭ تۇتايلى

بۇ كۈننى قولدىن ! قهدرىنى ھهققىي تهقۋا ۋە سالىه كىشىلهر كهبى قهدىرلهشكه تىرىشايلى

ئېيىنىڭ دەسلهپكى ئون كۈنىدە ئالالھ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى بهرمهسلىك ئۈچۈن زۇلههججه 

  !بۇيرىغان تۆۋەندىكى ئىشالرنى قهتئىي چىڭ تۇتۇشقا بارلىقىمىز بىلهن كۈچ چىقىرايلى

  :رۇزا تۇتۇش : بىرىنچى

. مۇسۇلمان كىشىنىڭ زۇلههججه ئېيىنىڭ توققۇزىنچى كۈنى رۇزا تۇتۇشى سۈننهتتۇر

رۇزا . كۈن ئىچىدە سالىه ئهمهللهرنى قىلىشقا بۇيرىغانپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ئون 

ئالالھ تائاال ھهدىسى قۇددىسىدا . بولسا ئهمهللهرنىڭ ياخشىلىرى قاتارىدىن سانىلىدۇ

  .روزىنىڭ ئهجرىنى ئۆزى بېرىدىغانلىقىنى ئېيتقان

. مبهر ئهلهيهىسساالم زۇلههججه ئېيىنىڭ تۇققۇزىنچى كۈنى رۇزا تۇتاتتىپهيغه

: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بهزى ئاياللىرىنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم زۇلههججه ئېيىنىڭ توققۇزىنچى كۈنى، ئاشۇرا كۈنى ۋە ھهر ئايدا "

ھهپتىنىڭ دۇشهنبه، پهيشهنبه (كۈنلىرى -١٣،١٤،١٥ قهمهرىيه ئېيىنىڭ)ئۈچ كۈن، 

  ]. ھهدىس شهرىف" [كۈنلىرى رۇزا تۇتاتتى

روزا ) ئهرەفات كۈنى( ـ كۈنى ٩ئىمام مۇسلىمدىن رىۋايهت قىلىنغان زۇلههججىنىڭ 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق : تۇتۇشنىڭ پهزىلىتى ھهققىدىكى يهنه بىر ھهدىسته

دىن ئهجىر كۈتۈپ ئهرەفات كۈنى تۇتقان روزا ئۆتكهنكى بىر يىلنىڭ ۋە ئالالھ تائاال: "دېگهن

يهنى گۇناھى مهغپىرەت (كېلىدىغان يهنه بىر يىلنىڭ گۇناھىغا كهففارەت بولىدۇ 

  )". قىلىنىدۇ
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  :تهكبىر ئېيتىش: ئىككىنچى

. بۇ ئون كۈن ئىچىدە تهكبىر، ھهمدۇسانا، زىكىر، تهسبىه ئېيتىش سۈننهتتۇر

 ئولۇغلىقىنى ئېالن قىلىش ئۈچۈن ئالالھنى زىكىر قىلىشقا بولىدىغان ئالالھنىڭ

يهنى بۇنى ئهرلهر ئاۋازلىق، ئايالالر ئىچىدە . بارلىق جايالردا ئىمكان بار ئونلۈك ئوقۇش الزىم

  .ئېلىپ بارىدۇ

دىنىي ۋە (كىشىلهر ئۆزلىرىگه تېگىشلىك بولغان : "ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

هللا ا) يهنى قۇربانلىق كۈنلىرىدە(هتلهرنى كۆرسۇن، بهلگىلهنگهن كۈنلهردە مهنپهئ) دۇنياۋى

نىڭ هللا يهنى تۆگه، قوي، ئۆچكىلهرنى ا(ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بهرگهن چارۋا ـ مالالرنى  

نىڭ ئىسمىنى ئېيتىپ قۇربانلىق هللا ا) نېمهتلىرىگه شۈكۈر قىلىش يۈزىسىدىن

  . ـ ئايهت٢٨ھهج سۈرىسى، " قىلسۇن

ا كهلگهندە تهكبىر ئېيتىش بىر يېتىم قالغان سۈننهتكه ئايلىنىپ زامانىمىزغ

شۇنىڭ ئۈچۈن بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ بۇنى ئۈنلۈك ئېيتىش ئارقىلىق . قېلىۋاتىدۇ

ئىبنى ئۆمهر ۋە ئهبۇ ھۇرەيرە . سۈننهتنى ئىهيا قىلىشى ۋە غاپىلالرنى ئاگاھالندۇرىشى الزىم

ئون كۈنى ئىچىدە بازارغا چىقىپ تهكبىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇالرنىڭ زۇلههججىنىڭ 

ئېيتىدىغانلىقى ۋە كىشىلهرنىڭ ئۇ ئىككسىگه ئهگىشىدىغانلىقىغا دائىر ساغالم 

بۇنداق دېگهنلىك كوللىتىپ ھالدا ئاھاڭغا بىر خىل ئاھاڭغا چۈشۈرۈپ . رىۋايهتلهر بار

ا يالغۇز تهكبىر ئېيتىش دېگهنلىك ئهمهس، بهلكى ھهر بىر كىشى تهكبىرنى ئۆز ئالدىغ

  . ئېيتىشى الزىم

سۈننهتنى ئىهيا قىلىشنىڭ ساۋابىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى ھهر بىر مۇسۇلمان 

  . ياخشى بىلىدۇ

  :ھهج ۋە ئۆمرىنى ئادا قىلىش: ئۈچىنچى
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بۇ ئون كۈندە قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالرنىڭ ئهڭ ئهۋزەللىرىدىن بىرى ئالالھنىڭ 

زىنىڭ بهيتىنى ھهج قىلىشقا مۇۋەپپهق قىلىپ، ئالالھ تائاال ئۆ. بهيتىنى ھهج قىلىش

  تهلهپ قىلىنغان پائالىيهتلهرنى تولۇق ئادا قىاللىغان كىشىگه ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن 

  

گۇناھ ئارىلىشىپ قالمىغان ھهجنىڭ مۇكاپاتى "پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 

اپىق نهسىۋىگه دېگهن ھهدىسىنىڭ روھىغا ئاساسهن مۇۋ" جهننهتتىن باشقا نهرسه ئهمهس

  .ئېرىشىدۇ

  : ئومۇمهن سالىه ئهمهللهرنى كۆپ قىلىشقا تىرىشىش: تۆتىنچى

سالىه ئهمهللهرنى ئالالھ تائاال ياخشى كۆرىدىغان بولۇپ، ئۇنداق ئهمهللهرگه ئالالھنىڭ 

ھهج قىلىشقا قادىر بواللمىغان كىشىلهرنىڭ . دەرگاھىدا ناھايىتى كاتتا ئهجىر بېرىلىدۇ

اشقا كۈنلهردىكىگه قارىغاندا تېخىمۇ كۆپ ئىبادەت بىلهن مهشغۇل بولۇشى، بۇ كۈنلهردە ب

 - ئانىالرغا ياخشىلىق قىلىش، سىله-نهپلى ناماز، قۇرئان ئوقۇش، زىكىر، دۇئا، سهدىقه، ئاتا

رەھىم، ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇش ۋە بۇنىڭغا ئوخشىغان باشقا ئهمهللهرنى 

  .كۆپلهپ قىلىش الزىم

  : قۇربانلىق قىلىش: هشىنچىب

قۇربانلىق قىلىشمۇ بۇ خۇسۇستىكى ياخشى ئىشالرنىڭ قاتارىدىن بولۇپ، ئۇ 

  .بۇ ھهقته سهھىه ھهدىسلهر بار. ئارقىلىق ئالالھ تائاالغا يېقىنالشقىلى بولىدۇ

  : سهمىمىي تهۋبه قىلىش: ئالتىنچى

ارلىق گۇناھ ۋە بۇ ئون كۈن ئىچىدە ئالالھ تائاالغا سهمىمىي تهۋبه قىلىپ، ب

تهۋبه دېمهك، ئالالھ يامان كۆرىدىغان ئىشالردىن . مهسىيهتلهرنى تاشالش تولىمۇ مۇھىم

بىر گۇناھنى سادىر . يېنىپ، ياخشى كۆرىدىغان ئىشالرنى كۆپلهپ قىلىشنى كۆزدە تۇتىدۇ

قىلىپ، ئۇنىڭغا تهۋبه قىلغاندىن كېيىن يهنه تهكرار ئۇنى سادىر قىلىش ئالالھنىڭ 

  .ىدا ناھايىتى ئېغىر گۇناھتۇردەرگاھ

بىر مۇسۇلمان كىشى گۇناھ ئۆتكۈزگهن ئىكهن دەرھال، كىچىكتۈرمهستىن ئالالھقا 

چۈنكى ئۇ ئۆزىنىڭ قاچان ئۆلىدىغانلىقىنى . تهۋبه قىلىشى ۋە ئۇنى تهكرارلىماسلىقى الزىم
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تهۋبه : "اق دەيدۇئالالھ تائاال مۇند .گۇناھ يهنه بىر گۇناھنى ئۆزىگه تارتىدۇ. بىلمهيدۇ، بىر

قىلغان، ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئهمهل قىلغان ئادەمگه كهلسهك، ئۇنىڭ مهقسهتكه 

  . ـ ئايهت٦٧قهسهس سۈرىسى، " ئېرىشكۈچىلهردىن بولۇشى ئۈمىدلىكتۇر

   

  

ئاخىرىدا ھهممهيلهننىڭ دىنىمىزنىڭ بهلگۈلىمىلىرىگه ئويغۇن ھېيىت 

نى قولدىن بىرىپ قويماسلىقىنى تهۋسىيه ئۆتكۈزىشىنى ۋە بۇ ئهھمىيهتلىك ئون كۈن

  . قىلىمىز

 


