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كۈنىدە - 10مۇھهررەمنىڭ ) ئاشۇرا كۈنى(شىئهلهرنىڭ 

  بىدئهت قىلمىشلىرى-ئىشلهیدىغان ئازغۇن

  
 نومۇرلۇق سوئال -101268

  :سوئال

ــىئهلهر  ــان شـــ ــته نۇرغۇنلىغـــ ــاۋاتقان دۆلهتـــ ــۇالر  مهن یاشـــ ــایدۇ، ئـــ یاشـــ

كـۈنلىرى ئۆزلىرىنىـڭ ئىمـام ھۈسـهیىننى     -10ۋە - 9مۇھهررەمنىڭ)ئاشۇرا(

ــڭ یاقىســىنى یىرتىــپ       ــى كۆرىــدىغانلىقىنى ئىپــادىلهپ كۆینهكنى یاخش

مهیدىلىرىگه ئۇرۇپ ھهرخىل دىن ۋە ئهقىلمۇ قوبۇل قىلمایـدىغان ئىشـالرنى   

ــدۇ ــاال    . قىلى ــاقۇپ ئهلهیھىسس ــىنى ی ــۇ ئىش ــڭ ب ــۇالر ئۆزلىرىنى ــۈپ ئ م یۈس

ئهلهیھىسساالمدىن ئایرىلىپ قالغانـدا بىئـارام بولـۇپ شـۇنداق قىلغـان دەپ      

  .ئۆزلىرىنى ئۇرۇپ ماتهم قىلىدۇ، ئۇالرنىڭ بۇ ئىشلىرى توغرىمۇ؟ قارایدۇ، 

  :جاۋاپ

 .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا خاستۇر

كـۈنى مهیـدىلىرىگه ئۇرۇپ،یـۈزىگه    -10 مۇھهررەمنىـڭ )ئاشۇرا(شىیئهلهرنىڭ 

پىچــاق -كاچــاتالپ، دولىلىرىغــا زەنجىــر بىــلهن ئــۇرۇپ، باشــلىرىنى قىلىــچ 

بىلهن یىرىپ قان ئېقىتىش قاتارلىق ئىشلىرى ئىسالم دىنـدا ھېچقانـداق   

ــۇنكهر      ــگهن مـ ــاالم چهكلىـ ــبهر ئهلهیھىسسـ ــان ۋە پهیغهمـ ــى بولمىغـ ئاساسـ

االم ھایات ۋاقتىدا ئۆزىنىڭ یـېقىن  ئىشالردىن بولۇپ، پهیغهمبهر ئهلهیھىسس

تۇغقــانلىرى، كاتتــا ســاھابىالر، داڭلىــق بــاتۇرالردىن ھهمــزە ئىبنــى ئابــدۇل  

مۇتتهلىب، زەید ئىبنى ھارىس، جهپهر ئىبنى ئهبـۇ تالىـپ، ئابـدۇلالھ ئىبنـى     

رەۋاھه قاتارلىق كىشىلهر دۇنیادىن كهتكهن بولسـىمۇ شـىئهلهر قىلغانـدەك    
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ــا  ــپ باقمىغـ ــالرنى قىلىـ ــقا    ن ۋە ئىشـ ــداق قىلىشـ ــىنىمۇ بۇنـ ــېچ كىشـ ھـ

ــان ــار    . بۇیرۇمىغ ــدا ئاساســى ب ــان ئىشــلىرى دىن ئهگهر شــىیئهلهرنىڭ قىلغ

ــۇرۇن      ــزدىن بـ ــۇنى بىـ ــا بـ ــان بولسـ ــالردىن بولغـ ــى ئىشـ ــبهر  یاخشـ پهیغهمـ

ئهلهیھىسساالم ۋە ساھابىالر قىلغان بوالتتى، ئـۇالر بىـز ئۈچـۈن نـېمه دېـگهن      

  !.یاخشى ئۈلگه ھه

ــ ــاقۇپ ئهلهیھىسسـ ــدا  یـ ــاالمدىن ئایرىلىـــپ قالغانـ ــۈپ ئهلهیھىسسـ االم یۈسـ

ــاتالپ، قـــانلىرىنى ئېقىتمىغـــان، یۈســـۈپ   مهیدىســـىگه ئۇرۇپ،ئـــۆزىنى كاچـ

ماتهم كۈنى قىلمىغـان،  -ئهلهیھىسساالمدىن ئایرىلىپ قالغان كۈنىنى بایرام

لېكىن ئۆزىنىڭ یاخشى كۆرىدىغان یـۈرەك پارىسـى بولغـان ئـوغلىنى دائىـم      

بـۇ ھـېچكىم ئىنكـار قىلىـدىغان     . م بوالتتى، غهم قىالتتىئهسلهیتتى، بىئارا

ئىسـالم دىنـى چهكلىـگهن،     ئىش ئهمهس، ئهمما شىیئهلهرنىڭ قىلىۋاتقىنى 

  .جاھىلىیهت ئهھلىدىن ئادەت بولۇپ قالغان ئىشالردىن ئىبارەت

بۇخارىي ۋە مۇسلىم، ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىیهلالھۇ ئهنھـۇدىن رىـۋایهت   

ئــۆزىنى «: ه پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم مۇنــداق دېــگهن   قىلغــان ھهدىســت 

  .»پهریاد قىلىشقانالر بىزدىن ئهمهس-كاچاتالپ، یاقىلىرىنى یىرتىپ، دات

كـــۈنى قىلىـــدىغان ھهرخىـــل -10مۇھهررەمنىـــڭ )ئاشـــۇرا(شـــىیئهلهرنىڭ 

ئىشـــلىرى ئىســـالم دىنىـــدا ھېچقانـــداق ئاساســـى بولمىغـــان، پهیغهمـــبهر  

ــان بىــدئهت ئىشــالردىندۇر ئهلهیھىسســاالم ۋە ســاھابىله ــام . رمۇ قىلمىغ ئىم

ھۇســهیىندىنمۇ كاتتــا بولغــان پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم ۋاپــات بولغانــدىمۇ 

ساھابىالردىن ھېچقانداق كىشى شـىیئهلهرنىڭ قىلمىشـىغا ئوخشـایدىغان    

  .ئىشالرنى قىلمىغان
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ــدۇ  ــداق دەیــ ــىر مۇنــ ــى كهســ ــبهر  : "ئىبنــ ــۇلمان پهیغهمــ ــر مۇســ ھهر بىــ

، )ئهڭ یاخشـى كۆرىـدىغان قىزىنىـڭ بالىسـى    (ىڭ نهۋرىسـى  ئهلهیھىسساالمن

ساھابىالرنىڭ ئـالىمى، مۇسـۇلمانالرنىڭ كاتتىسـى بولغـان، بـاتۇر، سـېخى ۋە       

كۆپ ئىبادەت قىلغۇچى ئىمام ھۇسهیىننىڭ ناھهق ئۆلتۈرۈلۈشـىگه بىئـارام   

ــا   بولىشـــى كېـــرەك، لـــېكىن شـــىیئهلهرنىڭ قىلغىنىـــدەك بىـــدئهت، رىیـ

ــالردىن  ــدىغان ئىش ــم  بولى ــاقلىنىش الزى ــى   . س ــهیىننىڭ دادىس ــام ھۇس ئىم

ــڭ   ــڭ   -40ھىجىرىیىنىـ ــى رامزاننىـ ــقا  -17یىلـ ــدات ئوقۇشـ ــدە بامـ كۈنىـ

مهسچىتكه كهلگهندە قهستلهپ ئۆلتۈرۈلگهن مهشھۇر ساھابىالردىن، ئىسـالم  

خهلىپىسىنىڭ تۆتىنچىسى، ئهلـى رەزىیهلالھـۇ ئهنھـۇ بالىسـىدىن ئهۋزەل ۋە     

بـۇ كىشـىگه مـاتهم بىلدۈرمهیـدۇ ۋە ۋاپاتىغـا       پهزىلهتلىك بولسىمۇ شـىئهلهر 

ســـۈننهت ئالىملىرىنىـــڭ قارىشـــىدا ئوســـمان -ئهھلـــى. بىئـــارام بولمایـــدۇ

ئۇ كىشـى  . رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ئهلى رەزىیهلالھۇ ئهنھۇدىن ئهۋزەل دەپ قارىلىدۇ

یىلى ھهج كۈنلىرىدە ئۆز ھویلىسـىدا پىتنىچىلهرنىـڭ    -36ھىجرىیىنىڭ 

لـېكىن شـىئهلهر ئـۇ     ىلهرچه بوغۇزالنغـان بولسـىمۇ   قورشاۋىدا قىلىپ ۋەھش

كىشـىنىڭ ۋاپـات بولغـان     كىشى ئۈچۈن ماتهم بىلدۈرمهیدۇ ۋە ھېچكىم ئـۇ  

ــدۇ  ــاتهم كــۈنى قىلمای ــى   -2ئىســالمدىكى . كــۈنىنى م ــۆمهر ئىبن ــپه ئ خهلى

سۈننهت ئالىملىرىنىڭ قارىشىدا ئوسمان رەزىیهلالھـۇ ئهنھـۇ   -خهتتاب ئهھلى

ھۇ ئهنھۇالردىن ئهۋزەل دەپ قارىلىدۇ، ئۇ زات بامدات نامىزى رەزىیهلال ئهلى  ۋە 

ئوقۇۋاتقانـــدا مېھرابتـــا ئۆلتۈرۈلـــدى، شـــىئهلهر ئـــۇ كىشـــى ئۈچـــۈن مـــاتهم  

بىلدۈرمهیدۇ ۋە ھېچكىم ئۇ كىشىنىڭ ۋاپـات بولغـان كـۈنىنى مـاتهم كـۈنى      

ئهۋۋەلقى خهلىپه ئهبۇبهكرى سىددىق رەزىیهلالھۇ ئهنھـۇ بۇالرنىـڭ   . قىلمایدۇ

مىسىدىن ئهۋزەل ئىكهنلىكىدە گهپ یوق، شىئهلهر ئۇ زات ئۈچۈن مـاتهم  ھهم
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بىلدۈرمهیدۇ ۋە ھېچكىم ئۇ كىشىنىڭ ۋاپـات بولغـان كـۈنىنى مـاتهم كـۈنى      

ئـاخىرەتتىكى پۈتـۈن ئىنسـانالرنىڭ    -شۇنىڭ بىلهن بىـرگه دۇنیـا  . قىلمایدۇ

ى ۋاپـات  سهردارى بولغان پهیغهمبىرىمىزنى ئالالھ تائاال باشـقا پهیغهمبهرلهرنـ  

ئه ھـېچكىم بـۇ كـۈننى نـادان، جاھىـل، شـى      . قىلدۇرغاندەك ۋاپات قىلدۇردى

راپىزىالر ئىمام ھۇسهیىننىڭ ۋاپات بولغان كۈنىنى ماتهم كـۈنى قىلغانـدەك   

مۇشـۇنداق كاتتـا كىشـىلهر مۇسـىبهتكه ئۇچرىغـان      . ماتهم كـۈنى قىلمىـدى  

. ۋاقىتالرنى ئهسلىگهندە تۆۋەندىكى ھهدىسنى ئېسىمىزگه ئېلىشىمىز الزىـم 

ىســى ئىمــام ئهھــمهد ۋە ئىبنــى مــاجه ئهلــى ئىبنــى ھۈســهیىننىڭ چــوڭ داد 

: پهیغهمبهر ئهلهیھىسسـاالمدىن رىـۋایهت قىلغـان ھهدىسـىدە مۇنـداق دەیـدۇ       

مۇسۇلمانغا بىرەر مۇسىبهت یاكى كېلىشمهسلىك كهلسه، گهرچه بۇ ئىشقا «

ــدە،       ــىگه یهتكهن ــىبهت ئېس ــۇ مۇس ــىمۇ ب ــۆتكهن بولس ــت ئ ــۇزۇن ۋاقى ــز "ئ بى

ھهمـدۇ   دەپ ئالالھقـا " ئالالھنىڭ قۇللىرى، ئالالھنىڭ دەرگاھىغا قایتىمىز

سانا ئېیتسا ئـالالھ ئـۇ كىشـىگه مۇسـىبهت یهتـكهن كۈنىـدىكىگه ئوخشـاش        

  .دەیدۇ» ساۋاپ بېرىدۇ

دۆلىتى ھۆكۈمرانلىق » بۇۋەیھى« یىللىرى ئهتراپىدا  -400ھىجىرىیىنىڭ 

راپىـــزىالر -كـــۈنى شـــىئه-10مۇھهررەمنىـــڭ )ئاشـــۇرا(قىلىۋاتقـــان زامانـــدا 

، ئـــۇالر باغــــدادنىڭ  بىـــدئهتچىلىكته بهك ھهددىـــدىن ئېشــــىپ كهتـــكهن   

توپىالرنى سـورۇپ، دۇكانالرغـا مـاتهم    -دۇمباق چېلىپ، قوم-كوچىلىرىدا داقا

ــار     ــاتهم قایغۇســىنى ئىزھ ــڭ م بهلگىســى ئېســىپ، كىشــىلهرگه ئۆزلىرىنى

قىالتتى، ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكى بۇ كۈنـدە ئىمـام ھۈسـهیىن ئۇسسـۇزلۇقتىن     

ــاالڭ   ــالالرمۇ ی ــى، ئای ــكهن دەپ ســۇ ئىچمهیتت ــۈپ كهت ــا -ئۆل ــاق كوچىالرغ ئای

ــۆزىنى    ــۈزلىرىنى ئېچىـــــپ ئـــ ــپ، یـــ ــاغلىقلىرىنى یىرتىـــ چېقىـــــپ یـــ
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ــۇرۇپ ھهر خىــل ناشــایان    كاچاتالپ،كۆكســىلىرىنى ئېچىــپ مهیــدىلىرىگه ئ

ئىشـــالرنى قىلىشـــاتتى، بۇالرنىـــڭ ئاساســـلىق مهقســـىتى بهنـــى ئـــۇمهییه 

دۆلىتىنــى سۆكۈشــتىن ئىبــارەت ئىــدى، چــۈنكى ئىمــام ھۈســهیىن شــۇ        

  .ىدە شېھىت قىلىنغانھاكىمىیهت دەۋر

ــامنىڭ   ــىچه شــــــــ ــڭ ئهكســــــــ ــۈرىیه (بۇنىــــــــ ــازىرقى ســــــــ ) ھــــــــ

كۈنى ھهر خىل یىمهكلىك پىشـۇرۇپ،  -10مۇھهررەمنىڭ )ئاشۇرا(شىئهلىرى

بـایرام قىلىـپ باغـداد شـىئهلىرىنىڭ     -یۇیۇنۇپ، پـاكىزە كىیىنىـپ ھېیـت   

  .ئهكسىنى قىالتتى

ئهت بــۇ كــۈننى بــایرام یــاكى مــاتهم كــۈنى قىلىــش دىنــدا ئاساســى یــوق بىــد 

ئىمام : " ئىشالردىن، بۇ ھهقته شهیخۇل ئىسالم ئىبنى تهیمىیه مۇنداق دەیدۇ

ھۇســهیىننىڭ ئۆلتۈرۈلۈشــى ســهۋەبىدىن شــهیتان ئىككــى تۈرلــۈك بىــدئهت 

  .ئۇرىغىنى چاچتى

ماتهم كـۈنى قىلىـپ   -كۈنىنى قایغۇ-10مۇھهررەمنىڭ )ئاشۇرا: (بىرىنچىسى

  .ۇشئۆزىنى ئۇرۇپ، یاقىسىنى یىرتىپ، مهرسىیه ئوق

ــهنلىك: ئىككىنچىســى ــدە    -خۇرس ــۇ كۈن ــۇپ ب ــۈنى قىلىــش بول ــلۇق ك خوش

بىرلىرى بىئارام بولىدۇ، یهنه بىرلىـرى خۇرسـهن بولـۇپ یایرایـدۇ، بـۇ كۈنـدە       

ئاالھىدە یۇیۇنۇپ، سۈرمه تارتىپ، ئائىلىسىگه ئادەتتىكىدىن تاشـقىرى كـۆپ   

ــامالرنى ته   ــۈك تائ ــادەتته قىلىنمایــدىغان ھهر تۈرل ییــار خىــراجهت قىلىــپ ئ

ــتۇر ــدئهت     . قىلىشـ ــان بىـ ــى بولمىغـ ــدا ئاساسـ ــى دىنـ ــڭ ھهممىسـ بۇالرنىـ

ــنى ئىســالم دىنىــدىكى مهشــھۇر       ــازغۇنلۇقتىن ئىبــارەت، بۇنــداق قىلىش ئ

  .ئىمامالر ۋە مهزھهپ ساھىبلىرىمۇ توغرا دەپ قارىمایدۇ
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ئىـپالس   -بۇ ئىشالرنىڭ ھهممىسـى دىـن دۈشـمهنلىرى ئۆزلىرىنىـڭ رەزىـل     

منى ۋە مۇسـۇلمانالرنى، دۇنیاغـا ناھـایتى قهبىـھ     مهقسىتىگه یېتىشى، ئىسـال 

مىكرىسـى بولـۇپ بۇنىڭـدىن    -بىر سۈرەتته كۆرسىتىش ئۈچۈن قىلغان ھىله

ــته . ھهر بىــر مۇســۇلمان ئاگــاھ بولىشــى كېــرەك  ــۇ ھهق مۇســا مهۋســۇۋىي  ب

ئاشـۇرا  : "(نـاملىق ئهسـىرىدە مۇنـداق دەیـدۇ    » شىئه ۋە تـۈزىتىش «ئۆزىنىڭ 

-باشـلىرىنى قىلىـچ   نىدە كوچىالرغـا چىقىـپ   كۈ-10مۇھهررەمنىڭ )كۈنى 

پىچاق بىلهن یېرىپ قـان ئېقىتىـپ ئىمـام ھۈسـهیىنگه مـاتهم بىلـدۈرۈش       

ئىشــلىرى ئىــران، ئىــراق ۋە ھىندىســتان قاتــارلىق دۆلهتلهرنــى ئهنگىلىــیه 

ــرگهن،    ــلهرگه ســىڭىپ كى ــۇ دۆلهت ــۈمىتى   بېســىۋالغاندا ئ ــیه ھۆك ئهنگىلى

ئىمام ھۈسهیىنگه بولغان قارىغۇالرچه  جاھىللىقتىن ۋە-شىیئهلهرنىڭ نادان

مۇھهببهت چوقۇنىشىدىن پایدىلىنىپ، ئۇالرغـا باشـلىرىغا قىلىـچ ئۇرۇشـنى     

تېھـران ۋە باغـداتتىكى ئهنگىلىـیه     ئۆگهتتى، خىلى یېقىن ۋاقىتالرغىچىمۇ 

ــۆمىكى دەپ      ــدۈرۈش ئـ ــاتهم بىلـ ــهیىنگه مـ ــام ھۈسـ ــانىلىرى، ئىمـ ئهلچىخـ

ــا    ــكىللهپ، كوچىالرغ ــىلهرنى تهش ــى ھــالهتتىكى   كىش ــھ ۋە ۋەھش ئهڭ قهبى

ــهت،    ــان سىیاســـى مهقسـ ــدىن بولغـ ــى، بۇنىڭـ ــدا قىالتتـ كۆرۈنۈشـــلهرنى پهیـ

ناھـایتى  ) یهنـى مۇسـۇلمانالرنى  (ئهنگىلىیه ھۆكىمىتى ئۆز خهلقىـگه ئـۇالرنى  

مهدەنىیهتسـىز قىلىــپ سـۈرەتلهپ ئـۆزلىرىنى ۋەھشـى، نــادان     -نـادان، بىلىـم  

ېرىــپ ئۇالرنىــڭ مهدەنىــیهت خهلقنــى قۇللــۇقتىن قۇتقــۇزۇپ ئهركىنلىــك ب 

ــادىلهپ    ــىۋاتقانلىقىنى ئىپـــــ ــكه تىرىشـــــ ــىنى ئۆستۈرۈشـــــ سهۋىیىســـــ

تاجاۋۇزچىلىقىنى یوشۇرۇشـتىن ئىبـارەت ئىـدى، ئـۇالر ئهنگىلىـیهدە نهشـىر       

-10مۇھهررەمنىڭ ) ئاشۇرا كۈنى(ژۇرنال مېدىیاالردا -قىلىنىدىغان گېزىت 

سىگه زەنجىرلهر كۈنىدە مىڭلىغان كىشىلهرنىڭ كوچىالرغا چىقىپ، دۈمبى
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پىچــاق بىــلهن باشــلىرىنى یىرىــپ، قــانلىرىنى     -بىــلهن ئــۇرۇپ، قىلىــچ  

ئېقىتىپ كېتىۋاتقان سۈرەتلىرىنى چىقىرىپ، ئۇالرنى ئۆز خهلقىگه ۋەھشـى،  

بـۇ دۆلهتلهرنـى بىسىۋىلىشـتىكى مهقســىتى     جاھىـل قىلىـپ كۆرسـىتىپ    

  .تىئۇالرنى مهدەنىیهتلىك قىلىشتىن ئىبارەت ئىكهنلىكىنى بىلدۇرەت

ئىراقنىڭ ئهنگىلىیه بېسىۋالغان دەۋرىدىكى باش ۋەزىرى یاسـىن ھاشـىمىي   

ئهنگىلىیه بىـلهن كېلىشـىم تـۈزۈش ئۈچـۈن لونـدونغا بارغانـدا، ئهنگىلىـیه         

نادانلىقتىن  -ئىراق خهلقىنىڭ قاالیمىقانچىلىق بىز : ھۆكۈمىتى ئۇنىڭغا

مىز دېگهنـدە،  قۇتۇلۇپ، بهخت تېپىشىغا یاردەم بېرىش ئۈچۈن كېلىشىم تۇزى

بۇ سۆز بهك تهسىر قىلىپ ئاچچىقلىنىـپ، كېلىشـىم    یاسىن ھاشىمىیگه 

ئهنگىلىیه ھۆكـۈمىتى ئۇنىڭـدىن   . تۈزۈش ئىشخانىسىدىن چىقىپ كهتكهن

ــى بهزى      ــلهن ئىراقتىك ــق بى ــدۈرۈپ مۇالیىملى ــرام بىل ــوراپ ئېھتى ــۇ س ئهپ

منـى  ئاتالمىش دىنى مۇراسىمالرنى ئىپادىلهیـدىغان بىـر ھۆججهتلىـك پىلى   

پىلىمدە باغدادنىڭ كهرباال، نهجهپ ۋە كازىمىییه : كۆرۈشكه تهكلىپ قىلغان

قاتارلىق جایالردا ھۈسـهیىنگه مـاتهم بىلـدۈرۈش ئۈچـۈن چىققـان كىشـىلهر       

ــۇق، بهد   ــایتى قورقۇنۇچل ــوپى، ئۇالرنىــڭ ناھ ــاق -ت ــۆزلىرىگه پىچ ــىرە، ئ -بهش

ئهنگىلىــیه  زەنجىرلهرنــى ئۇرۇۋاتقــان بىرخىــل كۆرۈنۈشــلهرنى ئىپــادىلىگهن،

ئـازراق بولسـىمۇ مهدەنىـیهت سهۋىیىسـىگه ئىرىشـكهن      : ھۆكۈمىتى ئۇنىڭغا

  ".خهلق بۇنداق ۋەھشى ئىشالرنى قىلمایدۇ دېگهن


