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 مهشۇقالر بایرىمى توغرىسىدا- ئاشىق

 نومۇرلۇق سوئال  -73007 
  :سوئال

  مهشۇقالر بایرىمىغا ئىشتىراك قىلىشنىڭ ھۆكمى نېمه؟-ئاشىق

  :جاۋاب

  .ساناالر بۈیۈك ئالالھقا بولسۇن-بارلىق ھهمدۇ

كۈنىـدە  14-02مىالدىـیه یىلـى    -270مهشـۇقالر بـایرىمى   -ئاشىق: بىرىنچى

خرىستىئان چېركاۋلىرى تهرىپىدىن ئۆلۈم جازاسىغا یولۇققان خرىسـتىئان  

ــایېن  ــوپ داي فالىنتـ ــان  ) day valentine(پـ ــدا قىلىنغـ ــدىن پهیـ تهرىپىـ

رىملىقالرغـــا ئائىـــت جـــاھىلىیهت قالـــدۇقلىرى بولـــۇپ، ھـــازىرقى زامـــان  

  .خرىستىئانلىرى بۇ ئادەتنى داۋامالشتۇرماقتا

ادەم كۇففارالرنىڭ ئادەتلىرىنى قىلىشى، خۇسۇسهن، مۇسۇلمان ئ: ئىككىنچى

ئۇالرنىڭ دىنىي تۈسىنى ئالغان بـایراملىرىنى دوراش، ئشـتىراك قىلىـش ۋە    

بـۇ ھېیـتالر   . مۇسۇلمانالرنىڭ ئىككى ھېیتى بـار . قولالش قهتئىي ھارامدۇر

بایرامالرنى قۇتلـۇقالش مۇسـۇلمانالر   -دىنىي بایرامالر بۇالردىن باشقا ھېیتالر

  .ۈن راۋا ئهمهسئۈچ

بــایرام دېــگهن دىنىــي : "شــهیخۇل ئىســالم ئىبنــى تهیمىــیه مۇنــداق دېــگهن 

ــۇپ پ ــالىیهت بول ــاال   .ائ ــالالھ تائ ــهرىئهت ۋ «ئ ــۈن ش ــر قهۋم ئۈچ ــول ھهر بى ە ی

ھهر بىــــر ئــــۇممهت ئۈچــــۈن قىلىــــدىغان «یهنه . دېــــگهن »بهلگىلىــــدۇق

باشــقىالرغا  نامــاز، روزا ۋە: مهســىلهن. دېــگهن» پائــالىیهتلهرنى بهلگىلىــدۇق

  .ئوخشاش پائالىیهتلهر
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غهیــرى دىنــدىكىلهرنىڭ دىنىــي ئىبــادەتلىرىگه ئىشــتىراك قىلىــش بىــلهن 

مهشـۇقالر بایرىمىغـا   -ئۇالرنىڭ تۇغۇلغان كۈن، یىل بېشى بایرىمى ۋە ئاشىق

. ئوخشاش دىنىي بایرام ۋە مۇراسىملىرىغا قاتنىشىشنىڭ ھـېچ پهرقـى یـوق   

ىشــتىراك قىلىـش ئۇالرنىـڭ كۇپرىلىقىغــا   ئۇالرنىـڭ بۇنـداق بایراملىرىغـا ئ   

ئۇالرنىـڭ بهزى ئىشـلىرىدا ئۇالرغـا    . رازى بولغانلىق ۋە مۇۋاپىقالشقان بولىدۇ

دىنىـي  . ماسلىشىش پۈتـۈن ئىشـلىرىغا ماسالشـقانلىق بىـلهن ئوخشاشـتۇر     

بایرامالر شۇ دىننى باشقا دىنالردىن ئایرىپ تۇرىدىغان ئهڭ چوڭ بهلگىسـى ۋە  

مۇنــداق بــایرامالردا كۇففــارالر بىــلهن  . رىنىــڭ چوڭىــدۇردىنىــي پائالىیهتلى

ماسلىشىش ئۇالرنىڭ ئهڭ مۇھىم دىنىي ئىشلىرىدا ئۇالرغـا ماسالشـقانلىق   

  ". مۇنداق ماسلىشىش بهزىدە ئادەمنى كۇپرىلىققا ئېلىپ بارىدۇ. بولىدۇ

ــداق       ــۇق مۇن ــى توغرۇل ــۇلمانالرنىڭ ھېیت ــاالم مۇس ــبهر ئهلهیھىسس پهیغهم

یهنـى  (قهۋمنىڭ بایرىمى بـار، بـۇ بىزنىـڭ بـایرىمىمىزدۇر     بىر ھهر « : دېگهن

  . دېگهن» روزا ھېیت ۋە قۇربان ھېیت

ــىنى      ــڭ كىیىنىش ــىش ئۇالرنى ــا قاتنىش ــي بایراملىرىغ ــڭ دىنى كۇففارالرنى

چـۈنكى كېـیىم ئۇالرنىـڭ ئارىسـىنى تاشـقىرى      . دورىغاندىن ئېغىر گۇناھتۇر

ا ئۇالرنىـڭ دىنىـي بایراملىرىغـا    ئهمم. تهرەپتىن ئایرىپ تۇرىدىغان بىر بهلگه

ئۇالرنى دوراش ئۇالردىن بولۇشنى ئـارزۇ  . قاتنىشىش بۇنىڭدىنمۇ ئېغىر گۇناھ

ــى كهلتۈرىــدىغان        ــۇ ئالالھنىــڭ غهزىپىن ــۇپ، ئ ــر ئىــش بول ــدەك بى قىلغان

ــالردىندۇر ــتهقىیم . (»ئىشـ ــىراتۇل مۇسـ ــوم -1ئىقتىدائۇسسـ ــكه -207تـ بهتـ

  ).قارالسۇن

مۇسۇلمانالر كۇففارالرنىـڭ مهخسـۇس   : "ق دېگهنیهنه مۇندا شهیخۇل ئىسالم 

كېچهك، -ئىچمهك، كېیىم-ھېیتلىرىغا ئىشتىراك قىلىشى، ئۇالرنى یېمهك
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ــۈرۈش  ــا ئوخشىۋېلىشــى    -ی ــر ئىشــتا دوراش ۋە ئۇالرغ ــداقال بى ــۇرۇش ۋە قان ت

ئۇالرنىـــڭ ســـورۇنلىرىغا قاتنىشـــىش، ئۇالرنىـــڭ دىنىغـــا یـــاكى  . ھارامـــدۇر

. لىــدىغان نهرسـىلهرنى ئۇالرغــا سـېتىش ھارامــدۇر  بایراملىرىغـا یـاردەمچى بو  

بالىالرنى ئۇالرنىڭ بایراملىرىدا ئوینایدىغان نهرسىلهرنى ئویناشتىن توسۇش 

ــم مۇســۇلمانالر ئۇالرنىــڭ بــایرام كــۈنلىرىنى ئــادەتتىكى كــۈنلهردەك      . الزى

پهتىـۋاالر تـوپلىمى   " (كۆرۈشى ۋە ئهھمىیهت بهرمهسلىكى ئىنتایىن مـۇھىم 

  ). هتكه قارالسۇنب-329توم -25

خرىستىئانالرنىڭ بایرىمى، یهھۇدىیالرنىڭمۇ «ھاپىز زەھهبىي مۇنداق دېگهن 

  .»مۇسۇلمانالر ئۇالرنىڭ بایراملىرىغا ئىشتىراك قىلمایدۇ. بایرىمى بار

یېقىنقــى  «: شــهیخ ئىبنــى ئۇســهیمىنگه بىــرى مۇنــداق ســوئال قویغــان      

ىنى قۇتلــۇقالش  یىلالردىــن بىــرى خرىســتىئانالرنىڭ مــۇھهببهت بــایرىم     

بهزى ئوقۇغـۇچى قىـزالر ئارىسـىدا بۇنـداق ئـادەتنى      . ئىشلىرى یامراپ كهتتى

 -قىزىـل كېـیىم كىیىـپ بىـر    -دوراش خىلىال ئېغىر، ئۇالر بۇ كۈنـدە قىـپ   

  بۇنىڭ ھۆكمى نېمه؟. بىرىگه گۈل تهقدىم قىلىشىدۇ

مهشـۇقالر بایرىمىغـا   -ئاشـىق : شهیخ ئۇسهیمىن جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېگهن

  :اتنىشىش مۇنداق بىر قانچه تهرەپلهردىن جایىز ئهمهسق

  .ئۇ بىدئهت ئىش، شهرىئهتتىن دەلىلى یوق) 1(

  .ئۇ ھارام مۇھهببهتكه ئېلىپ بارىدۇ) 2(

ئادەمنى كېرەكسىز ئىشالر بىلهن مهشغۇل قىلىـپ مـۇھىم ئىشـالردىن    ) 3(

  ) 16/199پهتىۋا ئۇسهیمىن .( قالدۇرىدۇ



4 

 

ئىچىـش، كىیىـنىش،    -ۇسـۇلمانالرنىڭ یېـیىش   بایرام كۈنلىرىدە م مۇنداق 

سوۋغات تهقدىم قىلىشىش ۋە ھهر قانداق ئىشتا بۇ كۈنگه ئاالقىدار ئىشالرنى 

ــدىغان،   . قىلىشــى ھارامــدۇر مۇســۇلمان ئۆزىنىــڭ دىنــى بىــلهن پهخىرلىنى

ئــالالھ بىزنــى ھهق دىنىمىــزدىن . باشــقىالرنى دورىمایــدىغان بولىشــى الزىــم

  .ئایرىمىسۇن

رەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا تهشـۋىقات كومىتېتىـدىن،   سهئۇدى ئه

ــى   ــتىئانالرنىڭ ھهر یىلـ ــڭ  -2خرىسـ ــدىغان  - 14ئاینىـ ــۈنى ئۆتكۈزۈلىـ كـ

  :تۆۋەندىكى سوئالالر سورالغىنىدا ھهققىدە  مۇھهببهت بایرىمى 

  بۇ كۈندە بایرام قىلىشنىڭ ھۆكمى نېمه؟

  بۇ كۈندە بىر نهرسه سېتىۋېلىشنىڭ ھۆكمى نېمه؟

  بۇ كۈندە بایرام قىلىدىغانالرغا بىر نهرسه سېتىشنىڭ ھۆكمى نېمه؟

  :دىنى پهتىۋا تهشۋىقات كومىتېتى مۇنداق جاۋاب بهرگهن

قۇرئان كهرىم ۋە ھهدىسلهرنىڭ دەلىللىرى، ئىسالم ئۇممىتىنىڭ بىـرلىككه  

مۇسـۇلمانالرنىڭ یىلـدا كىلىـدىغان روزا ھېیـت ۋە     : كهلگهن كـۆز قارىشـىدا  

بــۇالردىن باشقىســى . بــایراملىرى دەپ ئىككىــال بــایرىمى بــار قۇربــان ھېیــت

ــاكى باشــقا     ــا مۇناســىۋەتلىك بولســۇن ی ــاكى كوللېكىپق مهیلــى كىشــىگه ی

ــدئهت  ــۇن ھهممىســـى بىـ ــلهردە بولسـ ــا  . مهنىـ ــالم ئهھلىنىـــڭ بۇنىڭغـ ئىسـ

بۇنـــداق بـــایرامالردا . ئوخشـــىغان بایرامالرغـــا ئىشـــتىراك قىلىشـــى ھـــارام

یـاكى ئـۇالرنى تهبـرىكلهش یـاكى قـولالش یـاكى       خوشاللىق ئىزھار قىلىـش  

چـــۈنكى ئالالھنىـــڭ . یـــاردەم قىلىـــش قاتارلىقالرنىـــڭ ھهممىســـى ھـــارام

كۆرســــهتمىلىرىدىن چىقىــــپ كهتكهنــــلهر ئــــۆزلىرى ئۈچــــۈن زۇلــــۇم      
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كۇففارالرنىڭ دىنىي تۈس بىلهن پهیدا قىلغان بایراملىرىغـا  . قىلغۇچىالردۇر

بولــۇپ، بىرىنچىــدىن بىــدئهت، ئىشــتىراك قىلىــش ھــارام ئۈســتىگه ھــارام  

ئىككىنچىــدىن كــاپىرالرنى دوراش، دورىغانــدىمۇ دىنىــي ئىشــلىرىنى دوراش 

بولسا، بهندىنىڭ ئالالھ بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىگه ئېغىر دەرىجىدە تهسـىر  

كىمكى بىر قهۋمنى دورایدىكهن، ئۇ، « : پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم. یهتكۈزىدۇ

  .دېگهن» شۇ قهۋمدىن بولۇپ كېتىدۇ

مهشــۇقالر بــایرىمى دېــگهن خرىســتىئانالرنىڭ ھهقىقىــي دىنــى       -ئاشــىق 

بایرىمىمۇ ئهمهس، بهلكى بۇزۇلغان خرىستىئان دىنىنىڭ قهدىمقى رىملىـق  

ــۇددىزم ئادىتىـــدۇر  ــۇل قىلغـــان بـ ــۈنىگه . بۇددىســـتالردىن قوبـ ــاخىرەت كـ ئـ

ئىشهنگهن مۇسـۇلمان ئادەمنىـڭ مۇنـداق بـایرامالرنى قىلىشـى، ئىشـتىراك       

لىشى، ئۇالرغا ھهدىیه قىلىشى، ئۇالرنى قوللىشى، ئۇالرغـا یـاردەم قىلىشـى    قى

چۈنكى مۇنداق قىلىش گۇناھقـا یاردەملهشـكهنلىك، ئالالھقـا،    . ھاالل ئهمهس

پهیغهمـــبهرگه ئاســـىیلىق قىلىشـــقا ھهمكارالشـــقانلىق بولـــۇپ، گۇنـــاھى  

الر، گۇناھقا، یاخشىلىققا، تهقۋالىققا یاردەملىشىڭ«: ئالالھ قۇرئاندا. ئېغىردۇر

دۈشــمهنلىككه یــاردەم قىلمــاڭالر، ئــالالھتىن قورقــۇڭالر، ئالالھنىــڭ ئــازابى 

  .دەیدۇ» قاتتىقتۇر

مۇسـۇلمان ئــادەم قۇرئــان كهرىــم بىــلهن ھهدىســنىڭ روھىغــا ئېسىلىشــى ۋە  

پۈتۈن ھایاتلىق مۇساپىلىرىدە، كۈندىلىك تۇرمۇشىدا ۋە ھهر قانـداق ئىشـتا   

  . ى چىڭ تۇتۇشى پهرزدۇرقۇرئان كهرىم بىلهن سۈننهتن

ــاز قالغــان، ئهخــالق ئاجىزالشــقان،    -پىتــنه  پاســات كــۆپهیگهن، تهقۋالىــق ئ

كۇففارالرنىڭ باتىل پىكىر ئىنقىالبى مۇسۇلمان مهملىكهتلىـرىگه بېسـىپ   

كىرىشــكه باشــلىغان بىــر ۋاقىتتــا مۇســۇلمانالر ئــۆز دىنىنــى، ئېتىقــادىنى،  
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یوسۇنلىرىنى قوغداشقا قاتتىق  -ئىسالمىي ئهخالقىنى، مۇسۇلمانچه قائىدە 

  . ئهھمىیهت بېرىشى الزىم

الرنىـڭ قاتارىـدىن   » یولـدىن ئازغـانالر  «ۋە  » غهزەپ قىلىنغـان «مۇسۇلمانالر 

ــلىقى ۋە   بولـــۇپ قالماســـلىقى، ئۇالرنىـــڭ زااللىـــتىگه ئىشـــتىراك قىلماسـ

ئۇالرنىڭ پىتنىسىگه چۈشۈپ قالماسـلىقى ئۈچـۈن قـاتتىق ھهزەر قىلىشـى     

  .الزىم

ۇلمان ھهر ۋاقىت ئالالھتىن یاردەم سوراپ، دىنىدا مۇستهھكهم بولىشى، مۇس

. ئالالھتىن باشقا ھىـدایهت قىلغـۇچى یـوق   . كۇففارالرنى دورىماسلىقى الزىم

 .ئالالھ ھهممىمىزنى ھىدایهت قىلسۇن ئامىن

مهشــۇقالر بــایرىمى ھهققىــدە ســورالغاندا مۇنــداق -ئىبنــى جىبــرىن ئاشــىق

  :دېگهن

چـۈنكى ئۇنىـڭ   . مالرنى قىلىـش ھـارام  ىغان بىـدئهت بـایرا  بۇنىڭغا ئوخشـ  -1

  .دىنىي ئاساسىي یوق

پهیغهمـــبهر . مۇنـــداق قىلىـــش كۇففارالرغـــا ئوخشـــىۋالغانلىق بولىـــدۇ - 2

ــگهن  ــداق دې كىمكــى باشــقا قهۋمــگه ئوخشىۋالســا  «: ئهلهیھىسســاالم مۇن

  .»ئۇنىڭدىن بولۇپ كېتىدۇ

ئارىســىدا چهكلهنــگهن  ایــالالرئ –مۇنــداق بــایرامالردا ھــارام ئویــۇنالر، ئهر  -3

مۇزىكــا قاتــارلىق دىنــدا چهكلىــمه قویۇلغــان  -تاماشــا، ناخشــا-ئــاالقه، ئویــۇن

شـۇڭا ھـارام ئىشـالردىن چهكلىـنىش ئۈچـۈن      . ئىشالر بىلهن تولغان بولىـدۇ 

  .بۇنداق بایرامالرغا ئىشتىراك قىلماسلىق تهۋسىیه قىلىنىدۇ
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ىـیه بېرىشىشـمۇ ھـارام، چـۈنكى     بىـرىگه ھهد  -شۇنداقال بۇنـداق بایرامـدا بىـر   

كاپىرالرنىڭ قىلىدىغان ئىشىنى دورىغانلىق ۋە ئۇالرغا یـاردەم قىلغـانلىق،   

  .قوللىغانلىق ۋە ئۇالرنىڭ بایرىمى بىلهن خوشالالنغانلىق بولىدۇ

قایسى بىر  ! ئاخىرىدا سىزگه شۇنى دەیمىزكى، ئىي مۇسۇلمان قېرىندىشىم

ىي یــاكى قایســىبىر بۇددىســت یــاكى خرىســتىئان یــاكى قایســى بىــر یهھــۇد

كوممۇنىســــت ســـــىزنىڭ دىنىـــــي بــــایرىمىڭىز بولغـــــان روزا قۇربـــــان   

ھېیتلىرىڭىزنى ھۆرمهتلهیدۇ؟ قایسىسى ئۇ كۈننى ئۆز بایرىمىـدەك كـۆرۈپ   

ئىشتىراك قىلىدۇ؟ قایسىسى سىزگه ھهدىیه بېرىـدۇ؟ قایسىسـى سـىزنىڭ    

ــایرام ق    ــایرىمىنى ب ــقىالرنىڭ ب ــىز باش ــایرىمىڭىزنى س ــا ب ىلىۋالغىنىڭىزغ

بـایرام كۈنلىرىڭىزنىـڭ   -ئوخشاش ئۆز بـایرىمى قىلىۋالـدى؟ بهلكـى ھېیـت    

ئۇالرنىـــڭ ســـىزنى ســـۆیمهیدىغانلىقىنى . كۆڭۈلســـىز ئۆتۈشـــىنى خاالیـــدۇ

ئۇنىــڭ ! ؟، دىنىڭىزنــى ئىنكــار قىلىــدىغانلىقىنى بىلهمســىز؟ !بىلهمســىز

زچه یېڭىلىققا ، ئۆزىڭى!!!ئهكسىچه سىز ئۇالرنىڭ بایراملىرىنى دوراۋاتىسىز

یاكى مهدەنىیهتكه یۈزلهنگهندەك ھـېس تۇیغـۇدا بولىسـىز، بـۇ قىلمىشـىڭىز      

بۈیۈك دىنىڭىز، پاك ئهقىـدىڭىز، گـۈزەل ئهخالقىڭىـز    ! نېمىنىڭ بهدىلىگه؟

ــۇ؟ ــلهت   !!! بهدىلىگىم ــدە، مىل ــان، ئهقى ــتىم ئىم ــر قې ــى یهنه بى ۋەتهن، -قېن

ــۆرپ  ــى ئ ــادەتنى چى-مىلل ــپ كــ   ئ ــۇرۇپ ئویلىنى ــپ ت ــش قىلى ــۇ  .ۆرۈڭقى ب

 .ئالالھ ھهممىمىزنى توغرا یولغا یېتهكلىسۇن قىلغىنىڭىز توغرىمۇ؟ 


