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 بايراملىرىنى -كاپىرالرنىڭ ھېيت

  تهبرىكلهشنىڭ ھۆكمى

  نومۇرلۇق سوئال-947

  :سوئال

 بايراملىرىنى تهبرىكلهشنىڭ ھۆكمى توغرىسىدا -كاپىرالرنىڭ ھېيت

  .چۈشهنچه بېرىلسه؟

  :جاۋاپ

دىگارى بولغان ئالالھغا بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەر

  .خاستۇر

كاپىرالرنىڭ يېڭى يىل بايرىمى ياكى ئاتالمىش دىنى بايرام 

مۇراسىملىرىنى تهبرىكلهش ئالىمالرنىڭ بىردەك ئىتتىپاقى بىلهن ھارام 

ئامانلىق بېرىلگهن كىشىلهرنىڭ «بۇ سۆزنى ئىبنى قهييۇم. دەپ قارىلىدۇ

كاپىرالرنىڭ ئۆزىگه : ق دەيدۇناملىق ئهسىرىدە بايان قىلىپ مۇندا» ھۆكمى

خاس بولغان دىنى ئىبادەت شۇئارلىرى ۋە بايراملىرىنى تهبرىكلهش 

: ئالىمالرنىڭ بىردەك ئىتتىپاقى بىلهن ھارام دەپ قارىلىدۇ، مهسىلهن

ھېيتىڭىزغا ياكى بايرىمىڭىزغا مۇبارەك بولسۇن دېگهنگه ئوخشاش سۆزلهر، 

مۇ لېكىن چهكلهنگهن ھارام گهرچه بۇ سۆزنى ئېيتقۇچى كاپىر بولمىسى
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گوياكى ئۇ كىشى ئالالھنى نهزىرىدە كرېسىت . ئىشنى قىلغان بولىدۇ

بهلگىسىگه سهجدە قىلىدىغان خىرستىياننى ھۆرمهت قىلغانغا ياكى 

ئۇنىڭ قىلمىشىنى ئېتىراپ قىلغانغا ياكى ئۇنىڭدىنمۇ چوڭراق گۇناھنى 

ادەم ئۆلتۈرگهن، زىنا بۇنىڭ جىنايىتى ھاراق ئىچكهن، ئ. ئىشلىگهن بولىدۇ

قىلغان ۋە باشقا گۇناھ قىلغان كىشىلهرنى مۇبارەكلىگهندىنمۇ كاتتا 

بۇ ئىشالر كۆپىنچه دىنى بىلىملهردىن خهۋىرى بولمىغان . بولىدۇ

ئۆزىنىڭ ناچار ئىش قىلغانلىقىنى . كىشىلهردە كۆپرەك يۈزبېرىدۇ

رنىڭ ئاالھىدە كىمىكى گۇناھكار يا كى بىدئهتچى ياكى كاپىرال بىلمهيدۇ، 

مۇبارەكلهيدىكهن ئۇ كىشى ئالالھنىڭ غهزىپىگه  قارىلىدىغان كۈنلىرىنى 

  .دۇچار بولىدۇ

ئىبنى قهييۇم ئېيتقاندەك كىمىكى كاپىرالرنىڭ دىنى مۇراسىم، 

چىن قهلبىدىن تهبرىكلهيدىكهن، ئۇ كىشى كاپىرالرنىڭ  بايراملىرىنى 

 ئۆز كۆڭلىدە كاپىر بولۇشقا ئېتىقادىنى توغرا دەپ قارىغان بولىدۇ، گهرچه

كاپىرالرنىڭ دىنى شۇئارلىرىنى  رازى بولمىسىمۇ، لېكىن مۇسۇلمان ئۈچۈن 

چۈنكى ئالالھ . ياقتۇرۇپ ياكى قولالپ قۇۋۋەتلهپ مۇبارەكلهش توغرا بولمايدۇ

ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق . تائاال بۇنىڭغا رازى بولمايدۇ ھهم ياقتۇرمايدۇ

بىهاجهتتۇر، ئالالھ اپىر بولساڭالر ئالالھ سىلهردىن ئهگهر ك«: دەيدۇ

سىلهر شۈكرى  بهندىلىرىنىڭ كاپىر بولىشىغا رازى بولمايدۇ، ئهگهر 

يهنه بىر . »قىلساڭالر، ئالالھ سىلهرنىڭ قىلغان شۈكرۈڭالردىن رازى بولىدۇ

بۈگۈن سىلهرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلدىم، «: ئايهتته مۇنداق دەيدۇ

ى سىلهرنىڭ دىنىڭالر سىلهرگه نېمىتىمنى تاماملىدىم، ئىسالم دىنىن
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ئۇالرنىڭ بايراملىرىغا قاتناشسۇن ياكى قاتناشمىسۇن . »بولۇشقا تاللىدىم

  .ھارامدۇر ئۇنى تهبرىكلهش ئوخشاشال  

بايراملىرىدا بىزنى مۇبارەكلىسه بىز ئۇالرغا -ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ھېيت

ى جاۋاپ بهرمهيمىز، چۈنكى ئۇ بىزنىڭ بايرىمىمىز ئهمهس ھهم ئۇ ئالالھ راز

بۇرۇن  بولىدىغان بايراممۇ ئهمهس، بۇ ئهسلى يوق بىدئهت ئىشالردىن ياكى 

بولسىمۇ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم پۈتۈن ئالهمگه پهيغهمبهر بولۇپ 

بۇ ھهقته . كهلگهندىن كېيىن ئىسالم دىنى بىلهن ئهمهلدىن قالدۇرۇلغان

نى كىمىكى ئىسالم دىنىدىن غهيرى دىن« :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

تىلهيدىكهن، ھهرگىز ئۇ يهنى ئۇنىڭ دىنى قوبۇل قىلىنمايدۇ، ئۇ ئاخىرەتته 

مۇشۇ مۇناسىۋەت بىلهن ئۇالرنىڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز . »زىيان تارىتقۇچىدۇر

قوشۇش، ھهمكارلىشىش، خوشاللىق كۈنلىرىدە خۇرسهنلىكنى ئىزھار 

 ھازىر چۈنكى ئۇالرنىڭ سورۇنىغا. قىلىش مۇسۇلمان ئۈچۈن ھارام بولىدۇ

بولۇش گۇناھ جهھهتتىن ئىلىپ ئېيتقاندا ئۇالرنىڭ بايرىمىنى 

  .تهبرىكلىگهندىنمۇ چوڭ بولىدۇ

مۇشۇنداق بايرام مۇناسىۋىتى بىلهن كاپىرالرنى دوراپ مۇسۇلمانالرنىڭ 

خىل مۇراسىمالرنى قىلىشىمۇ، ياكى ئۆز ئارا سوۋغا تهقدىم قىلىش، -ھهر

رنى تارقىتىش قاتارلىقالر دىنىمىزدا تاتلىق تۈرۈملهرنى ۋە ھهرخىل تاماقال

كىمىكى «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن. چهكلىنىدۇ

باشقا بىر مىللهتكه ئوخشىۋالىدىكهن ئۇ كىشى شۇ مىللهتتىن 

  )يهنى قىيامهت كۈنى شۇ قهۋم بىلهن بىرگه تۇرغۇزىلىدۇ.( »ھېسابلىنىدۇ

توغرا يولدىكىلهرگه «ىڭ شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه ئۆزىن

ناملىق » ئهگىشىش، جهھهننهمگه يول ئالغانالرغا مۇخالىپهتچىلىك قىلىش
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بايرامالرنى كاپىرالرنىڭ مۇراسىملىرىغا -بهزى ھېيت: مهشهۇر ئهسىرىدە

كۆڭلىدە خۇرسهنلىك ) يهنى كاپىرالرنىڭ(ئوخشىتىپ قىلىش ئۇالرنىڭ

نى بوزەك قىلىش تاماسىغا پهيدا قىلىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئاجىز مۇسۇلمانالر

  .پۇرسهت يارىتىپ بهرگهنلىك بولىدۇ دەپ بايان قىلىدۇ

كىمىكى بۇ ئىشالرنى ئۇالرغا ياخشىچاق بولۇش ياكى خىزمهتداش 

بولغانلىقتىن خىجىل بولۇپ ياكى ئىككى مىللهت ئارىسىدىكى 

دوستلۇقنى ئويالپ قىلىدىكهن بۇ ئىشالرنىڭ ھهممىسى ئالالھنىڭ دىنىغا 

ىچىلىق قىلغانلىق، كاپىرالرنىڭ كۆڭلىنى ئۆستۈرۈپ ئۆزىنىڭ ياغلىم

  .باتىل دىنى بىلهن پهخىرلىنىشكه پۇرسهت يارىتىپ بهرگهنلىك بولىدۇ

ئالالھ مۇسۇلمانالرنى دىن بىلهن ئهزىز قىلىشقا ئۆزى ئىگه بولسۇن، 

ئۇالرنى دىندا مۇستهھكهم قىلسۇن، دۈشمهنلىرى ئۈستىدىن غهلبه ئاتا 

   . ىقهتهن ئالالھ كۈچلۈك ۋە غالىبتۇرھهق!. قىلسۇن

  

  


