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  ىقۇربان ھېيت

  
 :اسلىققا تىگىشلىك ئىشالرقىلىشقا ۋە قىلم

 يېقىنلىشىپ كىلىۋاتقان قۇربان ھېيتى مۇناسىۋىتى بىلهن، دىنىمىزنىڭ       

قۇربان ھېيتىدا نېمىلهرنى قىلىپ، نېمىلهردىن يىراق تۇرۇشقا بۇيرۇغانلىقىغا دائېر 

تهلىماتلىرىدا ھهرقايسىڭىزالر بىلهن ئورتاقلىشىش ئۈچۈن، قۇربان بايرىمىدا قىلىشقا 

شلىك ئىشالر ۋە يىراق تۇرۇشقا تېگىشلىك ئىشالر دېگهندىن ئىبارەت ئىككى خىل تېگى

دا ئېالن قىلىنغان شۇ ناملىق » http://www.islamadvice.com«يۈنىلىش بويىچه 

  .ماقالىنىڭ مهزمۇن تهرجىمىسىنى ھۇزۇرىڭىزالرغا سۇندۇق

ن دۇنيادا شۇ نهرسىنى ئېنىق بىلىڭكى، مۆمىنلهر ئۈچۈ! مۇسۇلمان قېرىندىشىم

پهقهتال ئۈچ ھېيىت بار بولۇپ، ئۇنىڭ بىرى ھهر ھهپتىدە تهكرارلىنىپ تۇرىدىغان جۈمه 

كۈنى، قالغان ئىككىسى يىلدا بىر قېتىمدىن كېلىدىغان رۇزا ۋە قۇربان ھېيتلىرىدىن 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهدىنىگه كهلگهن چاغدا ئۇالرنىڭ ئوينايدىغان . ئىبارەتتۇر

ئالالھ تائاال سىلهرگه ئىككى "  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كېلىپ، . بار ئىدىئىككى كۈنى 

كۈننى ئۇنىڭدىنمۇ خهيرلىك بولغان رۇزا ۋە قۇربان ھېيتىدىن ئىبارەت ئىككى كۈنگه 

 تولغان ھ تائاال بىزگه ئويۇن ـ تاماشاغابۇنىڭ بىلهن ئالال. دېدى" تېگىشتۈرۈپ بهردى

ئىبارەت بۇ ئىككى  غپىرەت ۋە ئهپۇچانلىق كۈنىدىن ئىككى كۈننى، زىكىر، شۈكۈر، مه

  .كۈنگه تېگىشتۈرۈپ بهردى

. مۆمىنلهر ئۈچۈن دۇنيادا ھېيىت بولغىنىدەك، جهننهتتىمۇ ھېيىت بار

  ....ئوخشىمايدىغان يېرى، جهننهتته كۈندە ھېيىت بولىدۇ

  :ھېيىتتا قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالر

ق ئهمهس، ئاينى كۆرۈش ئارقىلىق ئىككى ھېيىت كالىندار ئارقىلى: بىرىنچى

  .بۇنىڭدا ئهھلى سۈننهت ۋەلجامائه ئالىملىرى بىرلىككه كهلگهن. مۇئهييهنلهشتۈرىلىدۇ
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گهرچه ئىمام شافىئىينى ئۆز ئىچىگه ئالغان بىر قىسىم ئالىمالر  : ئىككىنچى

ھېيىت كېچىسىنى ئىبادەت بىلهن ئۆتكۈزۈش ياخشى دېگهننى ئىلگىرى سۈرۈشكهن، بۇ 

ئىبن ئابباس . ته كهلگهن ھهدىسلهرنىڭ ھهممىسى ئاجىز ھالهتته رىۋايهت قىلىنغانھهق

ھېيىت كېچىسىنى ئىهيا قىلىش دېمهك، خۇپتهن نامىزىنى "رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ 

دېگهنلىكى " جامائهت بىلهن ئوقۇپ، بامداتنىمۇ جامائهت بىلهن ئوقۇشقا بهل باغالشتۇر

  .رىۋايهت قىلىنىدۇ

ىر ئېيتىش؛ ھېيىت كېچىسىدىن باشالپ بازارالر ۋە ئۆيلهردە، پهرز تهكب: ئۈچىنچى

ئىمام . نامازالردىن كېيىن، يولالردا ۋە نامازدىن ئىلگىرى تهكبىر ئېيتىش سۈننهتتۇر

ئالالھۇ ئهكبهر، ئالالھۇ "تهكبىر مۇنداق ئوقۇلىدۇ . خۇتبه جهريانىدا تهكبىر ئوقۇيدۇ

لهلالھۇ ۋەلالھۇ ئهكبهر، ئالالھۇ ئهكبهر، ئهكبهر، ئالالھۇ ئهكبهر، الئىالھه ئىل

تهكبىر ھهر نامازدىن كېيىن تاكى ئۈچىنچى كۈنى ئهسىر نامىزىغا ". ۋەلىلالھىلههمد

  .قهدەر داۋاملىشىدۇ

ئهلى ۋە ئىبن ئۆمهر . ھېيىت نامىزى ئۈچۈن يۇيۇنۇش سۈننهتتۇر: تۆتىنچى

دىغانلىقىغا ئائىت رىۋايهتلهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇالرنىڭ نامازغا بېرىشتىن ئىلگىرى يۇيۇنى

  .بار

مۇسۇلمان كىشى ھېيىت كۈنى مهيلى يېڭى ياكى كونا بولسۇن ئهڭ : بهشىنچى

ياخشى كېيىملىرىنى كېيىشى ۋە ئىمكان بار خوشپۇراق نهرسىلهرنى ئىشلىتىشى 

  .سۈننهتتۇر

نامازنىڭ . كۈن چىققاندىن كېيىن ھېيىت نامىزى ئوقۇشقا ئالدىراش: ئالتىنچى

نامازنىڭ تهپسىالتىدا بۇ خۇسۇستىكى باشقا . (كۈن كۆتىرىلگهن باشالپ زاۋالغىچهۋاقتى 

  )بىر پارچه ماقالىدە توختالغانلىقىمىز ئۈچۈن بۇ يهردە توختالمىدۇق

ھېيىت نامىزى مهككه مۇكهررەمهدىن باشقا جايالردا زۆرۈر بولمىغان : يهتتىنچى

   . اماز ئوقۇلىدىغان مهيدانالردا ئوقۇلىدۇئهھۋالدا مهسجىدته ئهمهس، سهھراالردا ياكى چوڭ ن
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نامازنى ئوقۇپال ئورنىدىن تۇرۇپ كهتمهستىن، ھېيىت نامىزىدىن : سهككىزىنچى

ئىمام بۇ ۋاقىتتا قۇربانلىق ۋە . كېيىن ئوقۇلىدىغان ئىككى خۇتبىنى تىڭشاش مۇھىم

  .ھېيىتقا مۇناسىۋەتلىك مۇھىم مهزمۇنالردا توختىلىدۇ

ناماز ۋە خۇتبىنى ئاخىرالشتۇرغاندىن كېيىن ئىمام ۋە جامائهتلهر : توققۇزىنچى

بىرىنچى كۈنى . گۆشىدا ئىپتار قىلىش ئۈچۈن قۇربانلىقىنى قىلىشقا ئالدىراش 

  .قۇربانلىق قىاللمىغان بولسا، ئىككىنچى ياكى ئۈچىنچى كۈنى بولسىمۇ قىلىش الزىم

 يولدىن باشقا بىر يول بىلهن قايتىشمۇ ھېيىت نامىزى ئوقۇشقا كهلگهن: ئونىنچى

  .سۈننهتتۇر

قۇربانلىقنىڭ گۇشىنىڭ بىر قىسمىنى ئۆزى يېيىش، بىر قىسمىنى : ئون بىرىنچى

ئهمما . قولۇم ـ خوشنىلىرىغا، يهنه بىر قىسمىنى ئاجىز ۋە يوقسۇلالرغا بېرىش سۈننهتتۇر

  .ئۇنىڭ ھېچبىر نهرسىسىنى سېتىشقا بولمايدۇ

ئىمكانىيىتى   بولۇپ، ) يهنى ۋاجىپ(ۇربانلىق سۈننهت مۇئهككهدە ق: ئون ئىككىنچى

بار بولغان ئهر، ئايال، مۇقىم ياكى مۇساپىر، تۇرمۇشلۇق ياكى بويتاق، ھۆر ياكى قۇل 

ئهمما قېيىنچىلىقى بارالر قىلمىسا ھېچ گهپ . بولۇشىدىن قهتئىي نهزەر قىلىش زۆرۈر

  .بولمايدۇ

لته ئايلىققا، ئۆچكىدىن بىر ياشنى توشقۇزغان قۇربانلىق ئۈچۈن ئا: ئون ئۈچىنچى

ئوغالق، تۈگىنىڭ بهش ياشنى تۈگىتىپ ئالتىگه كىرگىنى، كالىنىڭ تۆتنى تۈگىتىپ 

ئهمما بۇالرنىڭ قارىغۇ، ئاقساق، ئورۇق ـ ئاۋاق ۋە بىر . بهش ياشقا كىرگىنى بولسا بولىدۇ

  .يهرلىرى سۇنۇق بولماسلىقى شهرت قىلىنىدۇ

 تۇققانلىرىغا ۋە خولۇم ـ -بانلىق قىلغان كىشى ئائىلىسىگه، ئورۇققۇر: ئون تۆتىنچى

خوشنىلىرىنىڭ قېشىغا بېرىشى، ئۇالر بىلهن ئارىسىدا بار بولغان يېرىكلىك ۋە 

  .ئاداۋەتلهرنى يۇيۇشى ۋە ئۆزئارا ئهپۇ قىلىشىشى الزىم

" ئالالھ ھهممىمىزنىڭ بايرىمىمىزنى قوبۇل قىلسۇن"ئۆزئارا : ئون بهشىنچى

  .يىشمهكمۇ ياخشى ئىشالردىندۇردې
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  .ئالالھ تائاالنى كۆپلهپ زىكىر قىلىش: ئون ئالتىنچى

  :ھېيتتا ساقلىنىشقا تېگىشلىك ئىشالر

كېيىم ـ كىچهك ۋە قۇربانلىق سېتىۋېلىشتا، ئۆينى رىمونىت قىلىش ۋە : بىرىنچى

  .زىننهتلهش ئىشلىرىدا ئارتۇق چىقىم قىلىش ۋە ئىسراپخورلۇقتىن ساقلىنىش

يېڭى ئۆلۈم چىققان ئۆيلهرگه يىغىلىپ، ئۇ يهردە بۇنداق قۇتلۇق كۈندە : ىككىنچىئ

  .يىغا ـ زارە، قايغۇ ھهسرەتنى تهكرارالشتىن ساقلىنىش

  .قهبرىلهرنى زىيارەت قىلماسلىق: ئۈچىنچى

يات ئهرلهرنىڭ ئايالالر بار سورۇنالرغا كىرىپ، ئۇالر بىلهن ئارىالش : تۆتىنچى

  .ېلىشىپ كۆرىشىشىدىن ساقلىنىشئولتۇرۇشى ۋە قول ئ

ئارىلىقىدا ھېچقانداق شهرئىي مۇناسىۋىتى بولمىغان خۇتۇن ـ قىزالر : بهشىنچى

  .بىلهن ئاممىۋىي سورۇنالردا، يىغىلىشالردا بولۇشتىن ساقلىنىش

  .ناخشا ـ مۇزىكا سورۇنلىرى ئويۇشتۇرۇشتىن ساقلىنىش: ئالتىنچى

  .نىشقهرت، قىمار ئويناشتىن ساقلى: يهتتىنچى

ئالالھنى زىكىر قىلىشتىن، جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇشتىن غاپىل : سهككىزىنچى

  .بولۇپ قىلىشتىن ساقلىنىش

ھاراق ئىچىش، زىنا قىلىش، ئوغۇرلۇق ۋە غهيۋەتكه ئوخشىغان گۇناھ : تۇققۇزىنچى

  .ئىشالردىن ساقلىنىش

ه چىراق يېقىش، مازار گۈمبهزلهرنى زىيارەت قىلىش ئارقىلىق ئۇ يهرلهرگ: ئونىنىچى

  .يىللىق خاتىرلهش مۇراسىملىرىنى ئۆتكۈزۈش قاتارلىقالردىن ساقلىنىش

شهرىئهت بهلگىلىمىسى  باالغهتكه يهتكهن ياكى يهتمىگهن قىزالرنى : ئون بىرىنچى

  .بويىچه كىيىندۈرمهستىن سىرتالرغا چىقىرىشتىن ھهزەر ئهيلهش

 ئىش ياكى كۆڭۈل ئېچىش ھېيىتتا كاپىرالرغا تهقلىد قىلىپ،: ئون ئىككىنچى

  .ئېلىپ بارماسلىق
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  .ھېيىت كۈنىدە رۇزا تۇتۇشتىن ساقلىنىش: ئون ئۈچىنچى

ھېيىت نامىزىنى ئوقۇماسلىقنى نورمال ئىش دەپ قاراشتىن : ئون تۆتىنچى

  .ساقلىنىش

كېچىلىرى بىر ۋاقىتالرغىچه ئولتۇرۇپ، بامداد نامىزىنى قولدىن : ئون بهشىنچى

  .ىنىشبىرىپ قويۇشتىن ساقل

ئالالھ ھهممهيلهننىڭ خالىس  ھۆرمهتلىك مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىز ئاخىرىدا 

بىزگه يۇقىرىقى ماقالىدىن شۇ نهرسه ئايدىڭالشتىكى، ! ئهمهللىرىمىزنى قوبۇل قىلسۇن

ھېيىتنىڭ يېڭى كىيىپ، ياخشى يىگهنلهرنىڭ ئهمهس، ئالالھقا بولغان تائىتى 

ىلهن بىزەلگهنلهرنىڭ ئهمهس، گۇناھى مهغپىرەت ئاشقانالرنىڭ، كېيىم ـ كېچهكلهر ب

ھېيىت كېچىسى مهغپىرەتنىڭ ئىشىكلىرى ئوچۇق بولىدۇ، . قىلىنغانالرنىڭ ئىكهن

  ....بۇنىڭدىن پايدىالنغانالر ئۈچۈن ھېيىت ھېيىتتۇر، بولمىسا

  . ئالالھ ھهممىمىزنى ئۆز تائىتىگه  مۇيهسسهر قىلسۇن

  


