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زۇلھەججە ئېيىنىڭ ئاۋۋالقى ئون كۈنىدە(ھېيت كۈنى بىلەن)
روزا تۇتۇش ياخشى كۆرۈلەمدۇ؟
 -33644نومۇرلۇق سوئال
سوئال:
سىلەرنىڭ تور بېكىتىڭالردا ئەرەپات كۈنىدە روزا تۇتۇشنىڭ
پەزىلىتى ۋە زۇلھەججىنىڭ ئاۋۋالقى ئون كۈنىدە روزا تۇتۇشنىڭ
پەزىلىتى توغرىسىدىكى ماقالىالرنى ئوقۇدۇم .بۇ توغرىمۇ؟ ئەگەر
توغرا بولسا ،بىز  9كۈن روزا تۇتامدۇق ياكى  31كۈنمۇ؟ چۈنكى
زۇلھەججىنىڭ  -31كۈنى ھېيت بولىدۇ؟ ،بۇ ھەقتە چۈشەنچە
بېرىشىڭالرنى سورايمەن.
جاۋاپ:
بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان
ئالالھ تائاالغا خاستۇر.
زۇلھەججە ئېيىدا  9كۈن روزا تۇتۇش ياخشى .بۇ توغرىدا ئىبنى
ئا ببا س ر ە ز ىي ە لال ھۇ ئ ە نھۇ د ىن با يا ن ق ىل ىنغا ن ھ ە د ىست ە،
پە يغەمبە ر ئەلە يھىسسا الم « :كۈنلە ر ئىچىدە ئا لالھ تائا الغا
زۇلھەججە ئېيىنىڭ ئاۋۋالقى ئون كۈنىدە قىلىنغان ياخشى
ئەمەللەردىنمۇ بەكرەك ياخشى كۆرۈنىدىغان ئەمەل يوق ،دېگەندە،
ساھابە كىرامالر :ئى ئالالھنىڭ پەيغەمبىرى! ئالالھ يولىدا جىھاد
قىلىشمۇ بۇنىڭغا يەتمەمدۇ؟ دېۋىدى ،پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم:
« ئالالھ يولى دا جىھاد قىلىشمۇ بۇنىڭغا يەتمەيدۇ ،ئەمما بىر
كىشى ئۆزىنىڭ جىنى ۋە مىلى بىلەن ئالالھ يولىدا جىھادقا
چىقىپ قايتمىغان بولسا ( يەنى ئۇرۇشتا شېھىت بولۇپ كەتكەن
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بولسا) بۇ ھەممىدىن ياخشى »،دېگەن [ .بۇخارى رىۋايىتى -969
ھەدىس].
ھۈۈۈنۈۈەۈۈيۈۈدەۈۈ ئۈۈىۈۈبنى خۈۈالۈۈىۈۈد ئۈۈايۈۈالۈۈىۈۈدىۈۈن،ۈۈ ئۈۈۇ ئۈۈايۈۈال
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ بەزى ئاياللىرىدىن بايان قىلىنغان
ھەدىستە « :پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم زۇلھەججە ئېيىدىكى
ئاۋۋالقى  9كۈن ،ئاشۇرا كۈنى ،ھەر ئايدا ئۈچ كۈن يەنى ئاينىڭ
ئاۋۋالقى دۈشەنبە كۈنى ۋە كىيىنكى ئىككى پەيشەنبە كۈنلىرىدە
روزا تۇتاتتى »،دېيىلگەن [ .ئىمام ئەھمەد  -13819ھەدىس .ئەبۇ
داۋۇد-1342ھەدىس .ئىمام زەيلەئى نەسبۇررايە ناملىق ئەسىرى -1
تو م  -3 8 1ب ە تت ە بۇ ھ ە د ىسنى ز ە ئ ىپ د ېگ ە ن .ش ە يخ ئ ە لبا نى
رەھىمەھۇلالھ سەھىھ دېگەن].
ھېيت كۈنى روزا تۇتۇش كەسكىن چەكلىنىدۇ ،بۇ توغرىدا ئەبۇ
س ە ئ ىد ئ ە لخۇ د ر ىي ر ە ز ىي ە لال ھۇ ئ ە نھۇ مۇ ند ا ق د ە يد ۇ:
« پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم روزا ھېيت ۋە قۇربان ھېيت كۈنلىرى
روزا تۇتۇشنى چەكلىگەن [ » .بۇخارى  -3991ھەدىس .مۇسلىم-
رىۋايىتى .]812
ئىسالم ئالىملىرىنىڭ ھەممىسى ھېيت كۈنلىرىدە روزا
تۇتۇشنىڭ چەكلەنگەنلىكىدە بىرلىككە كەلگەن.
بۇ ئون كۈن ئىچىدە قىلىنغان ياخشى ئەمەللەر باشقا كۈنلەردە
قىلىنغان ياخشى ئەمەللەردىن ئەۋزەل .ئەمما روزا تۇتۇش پەقەت
 -9كۈنىگىچە بولۇپ -31 ،كۈنى ھېيت كۈنىدۇر ،بۇ كۈندە روزا
تۇتۇش چەكلىنىدۇ.
يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ھەدىسلەرگە ئاساسەن ،زۇلھەججە
ئېيىنىڭ ئاۋۋالقى  31كۈنىدە روزا تۇتۇش دېمەكتىن  9كۈن
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مە قسە ت قىلىنىدۇ 31 ،كۈن دە پ با يا ن قىلىش بو لسا كۆپ
قوللىنىش يولىغا ئاساسەن دېيىلگەن[ .نەۋەۋىينىڭ مۇسلىمنىڭ
شەرھىسى -3326ھەدىس].
ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.
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