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رەفات كۈنىنىڭ پەزىلىتى توغرىسىدائە  

 

  نومرۇرلۇق سوئال - 4827     

 :وئالس     

رىشىڭالرنى بۇ ھەقتە چۈشەنچە بې ؟.ەتلىرى نېمىلەردىن ئىبارەتئەرەفات كۈنىنىڭ پەزىل   

 سورايمەن.

  جاۋاپ: بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر.    

غا ئالالھ ىرىپەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، ئۇنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە ساھابىل

 تائاالنىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.

 :ى تۆۋەندە بىرنەچچە نۇقتىدا بايان قىلىمىزتلىرئەرەفات كۈنىنىڭ پەزىلە    

 .ۋە ئالالھ تائاالنىڭ نېمەتلىرى مۇكەممەل بولغان كۈندۇرنىڭ تاكامۇلالشقان بۇ كۈن، دىن -1    

بىر يەھۇدى ئۆمەر  ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان ئەسەردە، خەتتاپ رەزىيەلالھۇ ىبنئىئۆمەر     

سىلەر ئوقۇۋاتقان بىر ئايەت  داسىلەرنىڭ كىتابىڭالر ڭ ئەمىرى!ئى مۆمىنلەرنى» ئەنھۇغا: رەزىيەلالھۇ

ۇ كۈننى بىز بايرام كۈنى ئ، ئەلۋەتتە ئىدى بار، ئەگەر ئۇ ئايەت بىز يەھۇدىالرغا نازىل بولغان بولسا

َم ﴿ يەھۇدىي:دى. دې قايسى ئايەتنى دەيسەن؟ :ئەنھۇ ، ئۆمەر رەزىيەلالھۇېۋىدىقىالتتۇق د َوي اْلي
كيَمليُت لَ 

َ
ََلمَ ِدينًاأ ِسي تيَمميُت َعلَييُكمي نِعيَمِِت َورَِضيُت لَُكُم اْلي

َ
بۈگۈن » تەرجىمىسى: ﴾ُكمي ِدينَُكمي َوأ

سىلەرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلدىم، سىلەرگە نېمىتىمنى تاماملىدىم، ئىسالم دىنىنى سىلەرنىڭ 

نىڭ ئەنھۇ: بىز بۇ ئايەت ۇئۆمەر رەزىيەلالھ. دېگەن ئايەت دەيدۇ «،دىنىڭالر بولۇشقا تاللىدىم

بۇ ئايەت پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم  .ئورۇننى بىلىمىز پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغا نازىل بولغان كۈن ۋە

]بۇخارى ۋە مۇسلىم  «دەپ جاۋاپ بېرىدۇ. "،ئەرەفاتتا تۇرغاندا ۋە جۈمە كۈنىدە نازىل بولغان

 رىۋايىتى[.

 .بايرام كۈنى بۇ كۈن ئەرەفاتتا تۇرغان كىشىلەرنىڭ-8    

 ئەرەفات كۈنى، قۇربان ھېيت كۈنى ۋە تەشرىق كۈنلىرى» پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:

-ئىسالم ئەھلىنىڭ بايرام كۈنلىرى بۇ كۈنلەر يېمەك كۈنلىرى(-11-18-11)قۇربان ھېيتنىڭ 

 . [ھەدىس ئالىملىرى رىۋايەت قىلغان] «.ئىچمەك كۈنلىرىدۇر

بۇگۈن دىنىڭالرنى كامىل »ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان ئەسەردە:  تاپ رەزىيەلالھۇخەت ىبنئىئۆمەر     

دېگەن ئايەت جۈمە كۈنىدە، ئەرەفات مەيدانىدا نازىل بولغان، ئالالھ تائاالغا چەكسىز  «قىلىپ بەردىم

 ھەمدىلەر بولسۇنكى، بۇ ئىككى كۈن بىزنىڭ بايرام كۈنىمىز. دەپ بايان قىلىنغان. 

 .ئالالھ تائاال ئاالھىدە قەسەم قىلغان كۈنبۇ كۈن -1    

رىمدە بۇرۇج ەكاتتا نەرسە بىلەن قەسەم قىلىدۇ، بۇ كۈن قۇرئان ك-كاتتا زات پەقەت ئۇلۇغ-ئۇلۇغ    

ئەبۇ ھۈرەيرە  .كۈنى ۋە ئەرەفات كۈنى دەپ بايان قىلىنغان قۇربانلىق قىلىدىغانئايەتتە -1سۈرىسى 

ۋەدە » غان ھەدىستە، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:ئەنھۇدىن بايان قىلىن رەزىيەلالھۇ

تىرمىزى ] «.قىلىنغان كۈن قىيامەت كۈنى، قۇتلۇق كۈن ئەرەفات كۈنى، گۇۋاھلىق كۈنى جۈمە كۈنى

 . [شەيخ ئەلبانى رەھىمەھۇلالھ ھەسەن دېگەنبۇ ھەدىسنى  .رىۋايىتى
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 .كى تاق كۈندۈردىتىىئاي-1 نىڭەجىر سۈرىسىئەرەفات كۈنى بولسا ئالالھ تائاال قەسەم قىلغان پ    

"جۈپ كۈن قۇربان ھېيت كۈنى، تاق كۈن ئەرەفات  ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ

 كۈنى". بۇ ئىكرەمە ۋە زەھھاك قاتارلىق ئالىمالرنىڭ سۆزى". 

 .ئەرەفات كۈنىنىڭ روزىسى ئىككى يىللىق گۇناھقا كاپارەت بولىدۇ-7    

ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان ھەدىستە، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمدىن ئەرەفات  قەتادە رەزىيەلالھۇئەبى 

ئەرەفات كۈنىنىڭ » كۈنىدە روزا تۇتۇشنىڭ پەزىلىتى توغرىسىدا سورالغاندا، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم:

مۇسلىم ]دېگەن.  «،روزىسى ئۆتكەن بىر يىللىق ۋە كىلىدىغان بىر يىللىق گۇناھقا كاپارەت بولىدۇ

 .[رىۋايىتى

ئەمما ھاجىالر ئۈچۈن بۇ كۈندە روزا  تۇر،ئەرەفات كۈنى روزا تۇتۇش ھەج قىلمىغانالر ئۈچۈن سۈننەت    

چۈنكى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالممۇ بۇ كۈندە روزا تۇتمىغان،  .تۇتماسلىق سۈننەت بولىدۇ

توغرىسىدا  ىگەنلىكىتۇتۇشتىن چەكل روزائەراپاتتا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمدىن ئەرەفات كۈنىدە 

 ھەدىس بايان قىلىنغان.

 .مىساق ئالغان كۈندۇر-ئەرەفات كۈنى بولسا ئالالھ تائاال ئادەم ئەۋالدلىرىدىن ئەھدى-5    

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق  ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان ھەدىستە، ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ

مىساق -ئاال ئەرەفاتتا ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇچىسىدىن ئەھدىھەقىقەتەن ئالالھ تا» دېگەن:

ئالدى، ئالالھ تائاال ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ سۇلبىدىن قىيامەتكىچە يارىتىلىدىغان بارلىق 

يۈز سۆز قىلىپ -ئالدىغا چېچىپ، ئۇالرغا يۈزمۇ قوناققا ئوخشاشئەۋالدالرنى چىقىرىپ، ئۇالرنى 

 ﴿ مۇنداق دېدى:
َ
ُت َوإِذي أ لَسي

َ
نُفِسِهمي أ

َ
ٰ أ َهَدُهمي لََعَ شي

َ
يَّتَُهمي َوأ َخَذ َربَُّك ِمن بيَِن آَدَم ِمن ُظُهورِِهمي ُذِرِّ

نَا  قَالُوا بََلٰ   بَِربُِِّكمي  َك آبَاُؤنَ  َشِهدي َ ْشي
َ
َما أ وي َتُقولُوا إِنَّ

َ
َذا ََغفِِلنَي. أ ـٰ مَ اليِقيَاَمِة إِنَّا ُكنَّا َعني َه ن َتُقولُوا يَوي

َ
ا أ

ن َبعيِدِهمي  يًَّة ِمِّ يُمبيِطلُونَ   ِمن َقبيُل َوُكنَّا ُذِرِّ ِلُكنَا بَِما َفَعَل ال َفتُهي
َ
ئۆز ۋاقتىدا » تەرجىمىسى: ﴾أ

پەرۋەردىگارىڭ ئادەم باللىرىنى )يەنى نەسلىنى( ئۇالرنىڭ ئاتىلىرىنىڭ پۇشتىدىن چىقاردى ۋە ئۇالرنى 

ئۆزىنىڭ  ئالالھدېدى )يەنى  ،گارىڭالر ئەمەسمۇ؟ئۆزلىرىگە گۇۋاھ قىلىپ: مەن سىلەرنىڭ پەرۋەدى

ئۇالرنىڭ پەرۋەردىگارى ئىكەنلىكىگە ۋە بىرلىكىگە ئادەم بالىلىرىنى ئىقرار قىلدۇردى، ئۇالر ئىقرار 

ھەئە، سەن بىزنىڭ پەرۋەردىگارىمىزدۇرسەن، گۇۋاھلىق »قىلىپ بۇنى ئۆز ئۈستىگە ئالدى(. ئۇالر: 

ىق بەرگۈزگەنلىكىمىز( قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ: بىز بۇنىڭدىن دېدى. )ئۇالرنى گۇۋاھل« بەردۇق

بوۋىلىرىمىز ئىلگىرى ساڭا بۇتالرنى شېرىك  -ئاتا »غەپلەتتە قالغان ئىكەنمىز دېمەسلىكلىرى، ياكى 

كەلتۈرگەن ئىدى، بىزنىڭ پەقەت ئۇالرنىڭ ئەۋالدى بولۇپ قالغان يېرىمىز بار )يەنى بىزنىڭ ئۆزرىمىز 

« نىڭ قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن بىزنى ھاالك قىالمسەن؟ دېمەسلىكلىرى ئۈچۈندۇر.بار( گۇمراھالر

 ھشەيخ ئەلبانى رەھىمەھۇلالھ سەھى .. ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى[ئايەت-141-148ئەئراپ ]سۈرە 

 دېگەن. 

 .بۇ نېمىدېگەن ئۇلۇغ كۈن! ۋە نېمە دىگەن ئۇلۇغ ۋەدە!    

ىلەرنىڭ خاتالىقلىرىنى ئەڭ كۆپ ئەپۇ قىلىدىغان، دوزاختىن ئەرەفات كۈنى ئالالھ تائاال بەند-6    

ئەڭ كۆپ ئازات قىلىدىغان ۋە ئەرەفاتتا تۇرىۋاتقان كىشىلەر بىلەن پەرىشتىلەرگە پەخىر قىلىدىغان 

  .كۈندۇر
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 ئەنھادىن بايان قىلىنغان ھەدىستە، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: ئائىشە رەزىيەلالھۇ    

تائاال بەندىلەرنى ئەرەفات كۈنىدىكىدىنمۇ كۆپرەك دوزاختىن ئازات قىلىدىغان كۈن يوق، بۇ ئالالھ »

كۈندە ئالالھ تائاال بەندىلىرىگە يېقىنلىشىدۇ، ئاندىن پەرىشتىلەرگە پەخىر قىلىپ: بۇالر نېمىنى 

 ]مۇسلىم رىۋايىتى[. «.دەيدۇ، مەقسەت قىلىدۇ؟

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق  ايان قىلىنغان ھەدىستە،ئەنھۇدىن ب ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ    

ئالالھ تائاال ئەرەفات كۈنى كەچتە ئەرەفات تۇرغان كىشىلەر بىلەن پەرىشتىلەرگە پەخىر »دېگەن: 

چاڭغا مىلەنگەن ھالەتتە مېنىڭ -قىلىپ: بەندىلىرىمگە قاراڭالر! ئۇالر چاچلىرى چۇۋۇق، توپا

 . [دېگەن ھشەيخ ئەلبانى رەھىمەھۇلالھ سەھى .ام ئەھمەد رىۋايىتىئىم]« .دەيدۇ ،تەرىپىمگە كەلدى

 ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.     
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