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 شهئبان ئېيىدىكى بىدئهتلهر

 نومۇرلۇق سوئال -١٥٤٨٥٠     

 :سوئال      

جهنۇبى ئاسىيا دۆلهتلىرىدىكى كۆپچىلىك مۇسۇلمانالر پائالىيهت      

بۇ ههقته چۈشهنچه . ئىلىپ بارىدىغان شهئبان ئېيىدىكى كېچه قايسى؟

 .بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمهن

  :جاۋاپ     

بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالاله      

 . تائاالغا خاستۇر

ئۇ . دە پائالىيهت ئىلىپ بارىدۇ١٥بهزى مۇسۇلمانالر شهبان ئېيىنىڭ      

كۈندە كۈندۈزى روزا تۇتۇپ، كېچىنى نهپله ناماز ئوقۇش قاتارلىق بهزى بىر 

ۇ ههقته كهلگهن ههدىسلهر سههىه ب. پائالىيهتلهر بىلهن ئۆتكۈزىدۇ

بولمىغانلىقى ئۈچۈن، ئالىمالر بۇ كۈننى خاتىرلهپ پائالىيهت ئىلىپ 

 . دەپ قارايدۇ) يهنى دىندا ئهسلى يوق ئىش(بېرىشنى بىدئهت 

بىدئهت دىندا بولمىغان : "ئىمام شاتىبىي رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ     

رىنسىپىدىن دەپ قاراپ، بۇ بىر ئىشنى پهيدا قىلىپ، ئۇنى شهرىئهت پى
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ئارقىلىق ئالاله تائاالغا ئىبادەت قىلىشتا ئهڭ يۇقىرى چهككه يېتىشنى 

 ،مهلۇم شهكىل ۋە كهيپىياتالر بىلهن ئىبادەت قىلىش. مهقسهت قىلىدۇ

، )يهنى بىر كىشىگه ئهگىشىپ بىردەك يۇقىرى ئاۋازدا زىكىر ئېيتىش(

مۇناسىۋىتى بىلهن ئۇ  ئهلهيهىسساالمنىڭ تۇغۇلغان كۈنى پهيغهمبهر

كۈننى دىنى بايرام دەپ بېكىتىش، مهلۇم ۋاقىتالردا ئىسالم شهرىئىتى 

بېكىتمىگهن ئىشالرنى ئىبادەت دەپ قىلىشنى ئادەتكه ئايالندۇرۇش بولۇپ، 

كۈنىدە كۈندۈزى روزا تۇتۇپ، كېچىدە نهپله -١٥خۇددى شهئبان ئېيىنىڭ 

" ئهلئېئتىسام"ڭ شاتىبىينىئىمام ". [ناماز ئوقۇپ ئۆتكۈزگهنگه ئوخشاش

 ].بهت-٣٩-٣٧توم -١ناملىق ئهسىرى 

ئىمام مۇههممهد : "مۇههممهد ئابدۇسساالم ئهششۇقهيرى مۇنداق دەيدۇ     

يىلالر ئارىسىدا هىندىستاندا  -٩٨٦-٩١٤بۇ كىشى هىجىريه (ئهلپهتهنىي 

توقۇلما ههدىسلهر «رەهىمههۇلاله ) ئۆتكهن مهشهۇر ههدىسشۇناش ئالىم

ههر يىلى شهئبان : ناملىق ئهسىرىدە مۇنداق دېگهن» ىرەسىتهزك

كېچىسىگه كۆپچىلىك مۇسۇلمانالر ئههمىيهت بېرىپ، بۇ -١٥ئېيىنىڭ 

كېچىدە جامائهت بولۇپ ياكى يهككه شهكىلدە يۈز رەكئهت نهپله ناماز 

ئوقۇش، ههر رەكهتته ئىخالس سۈرىسى ئون قېتىمدىن ئوقۇش ئارقىلىق 

ئىسالم شهرىئىتىدە هېچقانداق " هلپىيه نامىزىئ"ئادا قىلىنىدىغان 
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دەلىلى بولمىغان، پهقهت توقۇلما ههدىسلهردىال بايان قىلىنغان بىدئهت 

بۇ شهكىلدە ئىبادەت قىلىش توغرىسىدا ئىمام . ئهمهللهرنىڭ بىرىدۇر

ناملىق ئهسىرىدە، شۇنداقال بهزى " ئىهيائۇل ئۇلۇم"غهزالىينىڭ 

يان قىلىنغان ئاجىز رىۋايهتلهر، شۇنداقال ئىمام ئالىمالرنىڭ ئهسهرلىرىدە با

سهئلهبىينىڭ تهپسىرىدە بۇ شهكىلدە ئىبادەت قىلىش پهزىلهتته قهدىر 

كېچىسى بىلهن باراۋەر بولىدۇ دەپ بايان قىلىشلىرى، كىشىلهرنى بۇنىڭغا 

 ). چۈنكى بۇ شهرىئهتته ئهسلى يوق بىدئهتتۇر". (قىزىقتۇرمىسۇن

كېچىسى  -١٥شهئبان ئېيىنىڭ : "نداق دەيدۇئىمام ئىراقىي مۇ     

كېچىدە ناماز ئوقۇش توغرىسىدا بايان قىلىنغان ههدىس باتىل ئهسلى يوق 

بولۇپ، ئۇ ههدىسنى ئىمام ئىبنى جهۋزىي رەهىمههۇلاله توقۇلما ههدىسلهر 

 . كىتابىدا كهلتۈرگهن

 شهئبان ئېيىنىڭ ئاتالمىش تۈنهك كېچىسىدە ناماز ئوقۇش ۋە دۇئا     

قىلىش توغرىسىدا بايان قىلىنغان ههدىسلهرنىڭ تهپسىالتى 

 :تۆۋەندىكىدەك

ئاتالمىش تۈنهك (شهئبان ئېيىنىڭ ئوتتۇرسىدىكى كېچىدە «     

بۇ ههدىسنى ئىمام . »قىيامدا تۇرۇڭالر، كۈندۈزدە روزا تۇتۇڭالر) كېچىسى

 بۇ ههدىسنىڭ. ئىبنى ماجه ئهلىي رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان قىلغان
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چۈنكى راۋىيالردىن ئىبنى ئهبى بهسرە ههدىس . ئىسنادىدا ئاجىزلىق بار

ئىمام ئههمهد ئىبنى ههنبهل ۋە يههيا ئىبنى . رىۋايهت قىلىشتا زەئىپتۇر

 . مۇئىين قاتارلىق ئالىمالر ئىبنى ئهبى بهسرەنى ههدىس توقۇيدۇ، دېگهن

) كېچىسىئاتالمىش تۈنهك (بان ئېيىنىڭ ئوتتۇرسىدىكى كېچىدە ئشه     

مۇسىبهتتىن ساقلىنىش، ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈش ۋە كىشىلهردىن  -باال

بىهاجهت بولۇش نىيىتى بىلهن ئالته رەكئهت ناماز ئوقۇش، ناماز ئارىسىدا 

دۇئا قىلىش ۋە ياسىن سۈرىسىنى ئوقۇش  توغرىسىدا توقۇلمىالرمۇ دىندا 

مۇههممهد  ئاساسى بولمىغان، بهلكى كىيىن پهيدا بولغان، پهيغهمبىرىمىز

 . ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننىتىگه زىت كېلىدىغان ئىشالردىندۇر

ناملىق ئهسىرىنى شهرهىلىگۈچى " ئىهيا ئۇلۇمىددىن"غهزالىينىڭ       

يهنى ئاتالمىش (شهئبان ئېيىنىڭ ئوتتۇرسىدىكى كېچىدە : "مۇنداق دەيدۇ

ئوقۇش كىيىنكى دەۋىردىكى تهسهۋۋۇپ ناماز ) تۈنهك كېچىسىدە

ئۇالرنىڭ . كىتابلىرىدا قهيت قىلىنغان) سوپىالرنىڭ(پېشىۋالىرىنىڭ 

پېشىۋالىرى قىلىپ ئادەتلهنگهن بولسىمۇ، ئهمما 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننهتلىرىدە بۇنى قىلىشقا دەۋەت 

ىغان قىلىدىغان ياكى قىلسا بولىدۇ دەيدىغان قاراشنى ئىلگىرى سۈرىد

 . هېچقانداق بىر سههىه ههدىس بايان قىلىنمىغان
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شهئباننىڭ : بۇ ههقته ههدىسشۇناس ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ     

) يهنى ئاتالمىش تۈنهك كېچىسىنى(ئوتتۇرىسىدىكى بۇ كېچىنى 

خاتىرلهش ۋە پائالىيهت ئىلىپ بېرىش ئۈچۈن مهسچىتلهرگه ۋە باشقا 

 . دۇئورۇنالرغا توپلىشىش توغرا بولماي

ئىمام نهجمىددىن غهيتى رەهىمههۇلاله شهئبان ئېيىنىڭ      

جامائهت ) يهنى ئاتالمىش تۈنهك كېچىسىنى(ئوتتۇرسىدىكى كېچىنى 

شهكىلدە خاتىرلهپ پائالىيهت ئىلىپ بېرىش ئىشىنى بايان قىلىپ 

) ئهرەب يىرىم ئارىلىدىكى(بۇ ئىشنى هىجازدىكى : "مۇنداق دەيدۇ

ئهتا ئىبنى : ئۇالرنىڭ جۈملىسىدىن. نكار قىلغانكۆپچىلىك ئالىمالر ئى

ئهبى رەباه، ئىبنى ئهبى مۇلهيكه، مهدىينه مۇنهۋۋەرە شههرىدىكى مهشهۇر 

پىقهىشۇناس ئالىمالر يهنى سهئىد ئىبنى مۇسهييىب، ئۇرۋە ئىبنى زۇبهير، 

قاسىم ئىبنى مۇههممهد ۋە ئىمام مالىكنىڭ شاگىرتلىرى قاتارلىق 

يهنى (ئېيىنىڭ ئوتتۇرسىدا ئىلىپ بېرىلىدىغان شهئبان "ئالىمالر، 

بۇ ". پائالىيهتلهرنىڭ ههممىسى بىدئهتتۇر) ئاتالمىش تۈنهك كېچىسىدە

ه كىرامالر ۋە تابىئىنالرنىڭ توغرىدا پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم، ساهاب

بىرىدىن ئۇالرنىڭ بۇ كېچىنى ئاالهىدە ئۆتكۈزگهنلىكى توغرىسىدا هېچ

 .ئىسپاتالر يوق-دەلىل
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يۇقىرىدا بايان : "ئىمام نهۋەۋىي رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ     

قىلىنغاندەك، رەجهب ۋە شهئبان ئېيىدىكى ئاتالمىش ئىبادەت سانالغان 

". ئىشالر ئىنكار قىلىنىدىغان ئهڭ قهبىه بىدئهتلهردىن هېسابلىنىدۇ

 ).بهت-١٤٤سۈننهتلهر ۋە بىدئهتچىلىك ناملىق ئهسهر [

د ئهلپهتهنىي رەهىمههۇلاله يۇقىرىدا بايان قىلغان ئىمام مۇههممه     

يۇقىرىقى توقۇلما ههدىسلهردە بايان : "سۆزىدىن كېيىن يهنه مۇنداق دەيدۇ

ناماز ئوقۇش ) يهنى ئاتالمىش تۈنهك كېچىسىدە(قىلىنغان شهئبان ئېيىدا 

سهۋەبىدىن نۇرغۇن كىشىلهر بۈيۈك پىتنىگه چۈشۈپ كهتتى، ئۇ كېچىدە 

پۇجۇر ئىشالرنى سۈپهتلهپ بولغىلى بولمايدۇ، -زى پىسقىيۈزبهرگهن به

پۇجۇر سهۋەبىدىن يهر يۇتۇپ -ههتتا بهزى ياخشى كىشىلهر پىسقى

بۇ شهكىلدە . كېتىشتىن ئهنسىرەپ باياۋان تهرەپلهرگه چېقىپ كهتكهن

يىلى تۈنجى قېتىم قۇددۇس -٤٤٨ناماز ئوقۇش ئىشى هىجىريىنىڭ 

ئىبنى ئهسلهم رەهىمههۇلاله مۇنداق زەيد . شهرىپتا مهيدانغا كهلگهن

بىزنىڭ پىقهى ئالىملىرىمىز ۋە پېشىۋالىرىمىزدىن هېچ : "دەيدۇ

يهنى ئاتالمىش تۈنهك (بىرىنىڭ بارات ئېيىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى كېچىدە 

مهخسۇس نامازغا ۋە باشقا پائالىيهتلهرگه ئېتىبار ) كېچىسىدە

 . بهرگهنلىكىنى بىلمهيمىز
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يهنى ئاتالمىش (بارات كېچىسىدە : رەهىمههۇلالهئىبنى دەهىيه       

مهخسۇس ناماز ئوقۇش توغرىسىدا بايان قىلىنغان ) تۈنهك كېچىسىدە

ههدىسلهرنىڭ ههممىسى توقۇلما، بهزىسىنىڭ ئىسنادى كېسىلگهن، بۇ 

توقۇلما ههدىسلهرنى سههىه دەپ ئهمهل قىلغان كىشى يالغانچى ۋە 

ئىمام مۇههممهد ئهلپهتهنىي [. دەيدۇ" شهيتاننىڭ خىزمهتچىسىدۇر،

-٤٥ناملىق ئهسىرى " توقۇلما ههدىسلهر تهزكىرىسى: "رەهىمههۇلالهنىڭ

ناملىق " توقۇلما ههدىسلهر: "ئىبنى جهۋزىي رەهىمههۇلالهنىڭ. بهت

ئهلمهنار : "ئىبنى قهييۇم رەهىمههۇلالهنىڭ. بهت-١٢٧توم  -٢ئهسىرى 

ئهلپهۋائىد : "كانىينىڭئىمام شهۋ. بهت-٩٨ناملىق ئهسىرى " ئهلمۇنىيپ

 . بهت- ٥١ناملىق ئهسىرى " ئهلمهجمۇئه

دېگهن ئاتالغۇدىن، شهبان ئېيىنىڭ " شهئبانىيه"بهزى كىشىلهر      

ئېچمهك بىلهن -بۇ يېمهك: ئاخىرقى كۈنلىرىنى مهقسهت قىلىپ

خوشلىشىدىغان كۈنلهردۇر، رامىزان كېرىشتىن ئىلگىرى بۇ كۈنلهرنى 

بهزى لۇغهتشۇناس . نىمهت بىلىڭالر، دەيدۇئىچمهك بىلهن غه-يېمهك

بۇ ئاتالغۇ ئهسلى خرىستىئانالردىن ئىلىنغان بولۇپ، ئۇالر : ئالىمالر

ئۆزلىرىنىڭ روزا تۇتىدىغان كۈنلىرى يېقىنالشقاندا شۇنداق قىالتتى، 

 . دەيدۇ



 

10 

بان ئېيى مهلۇم پائالىيهتلهر ئشه: سۆزىمىزنىڭ خۇالسىسى      

بۇ ئاينىڭ ئهۋۋىلىدە ياكى ئوتتۇرىسىدا ياكى  .قىلىنىدىغان ئاي ئهمهس

يهنى بارات . (ئاخىرىدا بولسۇن، مهخسۇس بهلگىلهنگهن بىر ئىبادەت يوق

كېچىسىدە تۈنهش ياكى مهخسۇس ناماز ئوقۇش، بۇ كېچىنى -١٥ئېيىنىڭ 

بۇنى پهقهت ) باشقا كىچىلهردىن ئىبادەتته ئارتۇق دەپ ئېتىقاد قىلىش

 نلغۇچىالر خهلق ئارىسىدا ئومۇمالشتۇرغايېڭىدىن بىدئهت پهيدا قى

 .ئىشتىن باشقا ئىش ئهمهس

 .ههممىدىن توغرىنى  بىلگۈچى ئالالهدۇر     

 


