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ىغەيرى دىندىكىلەرنىڭ ئاتالمىش "قىيامەت بايرىمى" غا قاتنىشىشنىڭ ھۆكم  

 
 نومۇرلۇق سوئال-343101    
 سوئال:     
بىلەن سىيدنى شەھرىدىكى پادىشاھ  ( مۇناسىۋىتىEasterقىيامەت بايرىمى )    

سارىيىدا ئۆتكۈزۈلىدىغان پائالىيەتكە بېرىشنىڭ نېمە ئۈچۈن چەكلەنگەنلىكىنى 
بىلىشنى خااليمەن، چۈنكى بۇ كۈن "قىيامەت بايرىمى" كۈنى دەپ ئاتالسىمۇ ئەمما بۇ 

مېنىڭ ئۇ  بىلەن ھېچقانداق مۇناسىۋىتى يوق،پائالىيەتنىڭ مەزكۇر بايرام 
ەتكە بېرىشتىكى مەقسىتىم شۇ كۈندىكى بايرامغا ئاالقىسى بولمىغان پائالىي

چىۋىلەر ۋە جانلىقالرنى زىيارەت قىلىش قاتارلىقالردىن -پروگراممىالرنى كۆرۈش، مىۋە
 ئىبارەتتۇر. بۇ توغرىدا چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى سورايمەن.

 جاۋاپ:   
بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر، بارلىق گۈزەل مەدھىيلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى    

تاۋابىئاتلىرى ۋە ساھابى -پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا،ئائىلە
 كىرامالرغا ئالالھنىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.

مۇسۇلماننىڭ كاپىرالرنىڭ قىيامەت بايرىمى، يېڭى يىل بايرىمى دېگەندەك بىدئەت     
لمايدۇ، چۈنكى بۇنداق سورۇنالرغا قاتنىشىش مۇراسىمالرغا قاتنىشىشى توغرا بو

ئۇالرنىڭ مۇنكەر ئىشلىرىغا ياردەم بەرگەنلىك، ئۇالرنىڭ ئازغۇنىلقىنى زىيادە 
قىلغانلىق ۋە ئۇالرغا ئوخشاپ قالغانلىقتىن ئىبارەت بولۇپ، بۇنىڭ ھەممىسى ئىسالم 

 الِْبِِّ َوتَ ﴿شەرىئىتىدە چەكلىنىدۇ. بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: 
َعاَونُوا لََعَ

ثِْم َوالُْعْدَوانِ  ۖ   َواتلَّْقَوى    اْْلِ
هَ  ۖ   َواَل َتَعاَونُوا لََعَ َه َشِديُد الِْعَقاِب  ۖ   َواتَُّقوا اللَـّ  ﴾إِنَّ اللَـّ

ياخشى ئىشقا ۋە تەقۋادارلىققا ياردەملىشىڭالر، گۇناھقا ۋە زۇلۇمغا »تەرجىمىسى: 
ابىدىن قورقۇڭالر، ئالالھنىڭ ئازابى ھەقىقەتەن ياردەملەشمەڭالر، ئالالھنىڭ ئاز

 ئايەت[.-2]سۈرە مائىدە « قاتتىق. 
كىمكى باشقا دىندىكى كىشىلەرگە »پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ:     

-0413ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى « ]ئوخشىۋالىىدىكەن، ئۇ كىشى شۇالردىن ھېسابلىنىدۇ.
ھ بۇ ھەدىسنى "ئىرۋائۇل غەلىيل" ناملىق ھەدىس. شەيخ ئەلبانىي رەھىمەھۇلال

 بەتتە كەلتۈرگەن[.  -341توم -5ئەسىرى 
دەيدۇ: "ئىسالم ئالىملىرىنىڭ ئىمام ئىبنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق     

بايراملىرىغا -بىرلىككە كەلگەن قارىشىدا مۇسۇلماننىڭ كاپىرالرنىڭ ھېيت
ئىشتىراك قىلىشى دۇرۇس ئەمەس. تۆت مەزھەبنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىدىن بولغان 
پىقھى ئالىمالر بۇ مەسىلىنى ئۆز كىتابلىرىنى ئوچۇق بايان قىلدى. ئىمام بەيھەقىي 
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م ئىسناد بىلەن ئۆمەر ئىبنى خەتتا  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ رەھىمەھۇلالھ ساغال
كاپىرالرنىڭ بايرام كۈنلىرىدە ئۇالرنىڭ »مۇنداق دېگەنلىكىنى بايان قىلىدۇ: 

  «.ئىبادەتخانىلىرىغا كىرمەڭالر، چۈنكى ئالالھ تائاالنىڭ غەزىبى ئۇالرغا چۈشىدۇ
ھ تائاالنىڭ دۈشمەنلىرىدىن ئالال»ئۆمەر رەزىيەلالھۇئەنھۇ يەنە مۇنداق دەيدۇ:     

 . «ئۇالرنىڭ بايرام كۈنلىرىدە يىراق بولۇڭالر
يەنە ئىمام بەيھەقىي رەھىمەھۇلالھ ساغالم ئىسناد بىلەن ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرۇ     

كىمكى ئەجەملەرنىڭ »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى بايان قىلىدۇ: 
شاپ ئۇالرنىڭ نورۇز بايرىمى ۋە باھار بايراملىرىغا يۇرتلىرىدىن ئۆتكەندە، ئۇالرغا ئوخ

قاتنىشىپ شۇ ھالەتتە ئۆلۈپ كەتسە قىيامەت كۈنى ئاشۇالر بىلەن بىرلىكتە مەھشەر 
 بەت[.-121توم -3]"ئەھكام ئەھلىززىممە"  «.مەيدانىغا توپلىنىدۇ

پا سەئۇدى ئەرەبىستان ئىلمى تەتقىقات پەتىۋا كومىتىتى ئالىملىرىدىن: ياۋرۇ    
دۆلەتلىرىدە چىركاۋالردا ئۆتكۈزىلىدىغان مۇستەقىللىق بايرىمىغا ئوخشايدىغان 

دېگەندەك « قىيامەت بايرىمى»دۆلەت بايراملىرى، ئەرە  خىرىستىئانلىرىنىڭ 
بايرامالرغا قاتنىشىش توغرىسىدا سورالغاندا، ئۇالر جاۋاپ بېرىپ مۇنداق دەيدۇ: 

ى ئۆتكۈزۈشى ۋە ياكى خىرىستىئانالر بىلەن "مۇسۇلمانالرنىڭ مەزكۇر پائالىيەتلەرن
مەسىيەت -بىرلىكتە شۇنىڭدەك پائالىيەتلەرگە قاتنىشىشى توغرا بولمايدۇ. بۇ گۇناھ

ۋە زۇلۇمغا ياردەم بەرگەنلىك بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئالالھ تائاال بۇنىڭدىن چەكلىگەن. 
ىمى كومېتىتى ئالالھ تائاال ھەممەيلەننى توغرا يولغا مۇۋەپپەق قىلسۇن. ]"دائ

 [. 2/17پەتىۋاسى"
سۆزىمىزنىڭ خۇالسىسى: كاپىرالرنىڭ بايراملىرىنى ئۆتكۈزۈش ياكى ئۇنىڭغا     

قاتنىشىش ئوخشاشال چەكلىنىدۇ، مەيلى ئۇالرنىڭ دىنى پائالىيەتلىرىگە تولۇق 
تاماشا بىلەن كۇپايىلەنسۈن ھەممىسى ئوخشاش، چۈنكى -قاتناشسۇن ياكى ئويۇن

ئالىيەتلەرنىڭ ئۆزى چەكلەنگەن بىدئەت ئىشالردىن بولۇپ، ئۇ تۈردىكى يۇقىرىقىدەك پا
 بايرامالرغا قاتنىشىش جىنايىتى ھەممىدىن ئېغىر بولىدۇ. 

مۇسۇلمان كىشى مەزكۇر كۈنلەرنى ئادەتتىكى كۈنلەردەك بىر خىل ئۆتكۈزۈش     
ش ئۈچۈن، كېرەك. بۇ كۈندە ئۇالرنىڭ پائالىيەتلىرىنى قولالش جىنايىتىدىن ساقلىنى

باشقىالرغا ئوخشاش باغچىالرغا كىرمەسلىكى، كۆڭۈل ئېچىش سورۇنلىرىغا 
ئىچمەك ياكى باشقا -بارماسلىقى، شۇنداقال بۇ كۈن ئۈچۈن خۇسۇسى يىمەك
 خۇرسەنلىك كەيپىياتلىرىنى ئىزھار قىلماسلىقى الزىم. 

 ھەممىدىن توغرىنى بىلگۈچى ئالالھ تائاالدۇر.     
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