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 بايرىمى ئۆتكۈزۈشنىڭ ھۆكمى نورۇز

   

  رلۇق سوئال نومۇ-101404

  : سوئال 

نورۇز بايرىمى ئۆتكۈزۈش توغرىمۇ خاتامۇ؟، مهنمۇ باشقىالردەك بۇ كۈندە 

بايرام قىلىمهن، ساۋاقداشالر ۋە كهسىپداشالر بىرگه جهم بولۇپ زىياپهت 

قىلىشىمىز، نورۇزنى مۇشۇنداق تهبرىكلىسهك توغرا بوالمدۇ؟ نورۇز بايرىمى 

ايدۇ؟ بۇ ھهقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى ئۆتكۈزۇشكه ئىسالم دىنى قانداق قار

  .سورايمهن

  :جاۋاب 

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا 

بىز بۇ سوئالىڭىزغا بىر نهچچه نۇقتىنى چىقىش قىلىپ تۇرۇپ . خاستۇر

  .تۆۋەندىكىدەك جاۋاب بىرىمىز

ى پارسچه سۆز سۆزلۈكىنىڭ ئهسلى كېلىپ چىقىش» نورۇز « : بىرىنچى

دېگهن مهنانى بىلدۈرىدۇ، بۇ ئهسلىدە پارسالرنىڭ بايرام » يىڭى كۈن« بولۇپ 

كۈنى بولۇپ، ئۇالر بۇ كۈننى ناھايتى چوڭ بىلىدۇ، چۈنكى پارسالرنىڭ 

تهرىپىدىن بۇ كۈن بايرام كۈنى قىلىپ " جهمشىت شاھ" ئهۋۋەلقى پادىشاھى 

ڭ تۈنجى كۈنى بولۇپ، بهش ئۇالر ئۈچۈن بۇ كۈن يىڭى يىلنى. بېكىتىلگهن

مىسىردىكى قىبتىي قهبىلىلىرىمۇ بۇ كۈندە بايرام . كۈن داۋاملىشىدۇ

  . دەپ ئاتىلىدۇ" باھار بايرىمى"بۇ ئۇالرنىڭ چۈشهنچىسىدە . قىلىدۇ
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ناملىق » تۇشبىهۇل خهسىس بىئهھلىل خهمىس«ئىمام زەھهبىي 

ىق نورۇز كۈنى مىسىرل: " بىتىدە مۇنداق دەيدۇ-46ئهسىرىنىڭ 

قىبتىالرنىڭ بايرام كۈنى بولۇپ بۇالر بۇ كۈننى بهك ئاالھىدە ئۆتكۈزىدۇ، 

ھازىر مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ قىلمىشى ئۇالرنىڭ پائالىيهتلىرىگه ئوخشاپ 

           " . قالدى

مۇسۇلمانالرنىڭ روزا ھېيت ۋە قۇربان ھېيتتىن باشقا : ئىككىنچى

دىن پهيدا بولغان ئهسلى يوق بايرام كۈنى بولمايدۇ، باشقا بايرامالر يېڭى

  . ئىشالر بولۇپ بۇ كۈنلهردە بايرام قىلىش توغرا بولمايدۇ

 نومۇرلۇق ئهنهس رەزىيهلالھۇ -1556، نهسائىي -1134ئىمام ئهبۇ داۋۇد 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهدىنه « : ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته 

بايرام قىالتتى، پهيغهمبهر شهھىرىگه كهلگهندە ئۇالر يىلدا ئىككى كۈن 

ئهلهيهىسساالم بۇ ئىككى كۈندە بايرام قىلىشنىڭ سهۋەبىنى سورىغاندا، 

بىز جاھىلىيهت دەۋرىدىمۇ بۇ ئىككى كۈندە بايرام قىالتتۇق : ئۇالر

ئالالھ تائاال سىلهرگه ئۇ : دېيىشكهن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا

ى كۈننى ئالماشتۇرۇپ بهردى، ئۇ ئىككى كۈندىنمۇ ياخشىراق بولغان ئىكك

بۇ ھهدىسنى . ئىككى كۈن روزا ھېيت ۋە قۇربان ھېيت كۈنىدۇر دېگهن

نومۇرلۇق ھهدىسته - 2021شهيخ ئهلبانىي سهھىه ھهدىسلهر توپلىمىنىڭ 

  .زىكىر قىلىدۇ

يىڭى يىل بايرىمى، ئانىالر بايرىمى، : يېڭىدىن پهيدا بولغان بايرامالردىن

ياشالر بايرىمى، ئۆسمۈرلهر بايرىمى، تۇغۇلغان كۈنى ئايالالر بايرىمى، 

مۇناسىۋىتى، مۇستهقىللىق كۈنى قاتارلىقالر بولۇپ، بۇالرنىڭ ئىچىدىن 

ئهسلى كېلىپ چىقىشى كاپىرالرنىڭ بايرىمى بولغان نورۇز بايرىمىغا 
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نورۇز بايرىمى جاھىلىيهتنىڭ . ئىشتىراك قىلىش خهتهرلىك ھېسابلىنىدۇ

بۇ كۈندە  ، ئىسالمدىن بۇرۇن پارسالر ۋە خرىستىئانالر ئىشلىرىدىن بولۇپ

بايرام قىالتتى، بۇ كۈندە بايرام قىلىشنى چهكلهشتىكى ئاساسلىق 

دېمهك؛ . ( ئامىلالرنىڭ بىرى، ئۇالرغا ئوخشاپ قالماسلىق كۆزدە تۇتۇلىدۇ

ئهسلى كېلىپ چىقىشى يهھۇدى ياكى خرىستىئانالرنىڭ بايراملىرى 

ئادەتكه ئايلىنىپ كهڭ تارالغان بولسىمۇ، ئۇنىڭدىن -مىللهت ئىچىدە ئۆرپ

يىراق تۇرۇشىمىزنىڭ زۆرۈرلىكى، ئهمما ياشالر بايرىمى، بالىالر بايرىمى 

دۆلهت بايرىمى دېگهنگه ئوخشاش بايرامالر ھهرقانداق دۆلهت ۋە 

جهمئىيهتنىڭ سىياسى، ئىجتىمائىي تۈزۈملىرىگه قاراپ بهلگىلىنىدۇ، 

ى ھۆكۈممۇ دۆلهت تۇزۇمى ۋە جهمئىيهتنىڭ سىياسى، بۇنىڭغا قارىتا شهرئ

ئىجتىمائىي تۈزۈملىرىگه قاراپ تۇرۇپ، ئهقىدىنى چىقىش قىلغان ئاساستا 

يۇقىرىقىدەك بايرامالرغا قاتناشمىسا : مهسىلهن. ھۆكۈم چىقىرىدۇ

يهنى قاتناشمىسا خىزمىتىگه ياكى ئوقۇشىغا (بولمايدىغان ئهھۋالالردا 

قاتناشسا بولىدىغانلىقى، ئهمما كۈچهپ ) ۋال ئاستىداتهسىر يېتىدىغان ئهھ

    ) -م-.قاتنىشىشنىڭ ياخشى ئهمهسلىكى ئىلگىرى سۈرۈلىدۇ

» سۈننهتنى چىڭ تۇتۇپ بىدئهتتىن ھهزەر قىاليلى«ئىمام زەھهبىي 

نورۇز بايرىمى ۋە باشقا پائالىيهتلهردە : "ناملىق مهشهۇر ئهسىرىدە

. دا چهكلىنىدىغان ئىشالردىندۇردىنسىزالرغا ئوخشاپ قىلىش دىنىمىز

مۇسۇلمان بۇنى بىلمهسلىكتىن قىلىپ سالسا چۈشهندۈرۈپ تهربىيه 

ئهگهر ئۇالرنىڭ بايرىمىدىن پهخىرلىنىپ، ياخشى . قىلىپ توسۇش كېرەك

كۆرۈپ ئىشتىراك قىلسا قاتتىق ئهيىبلىنىدۇ، ئهمما بۇ كۈننى ئادەتتىكى 

 بىلىپ، ئائىله ۋە بالىلىرى بىلهن كۆڭۈل ئويۇن تاماشا قىلىش كۈنى دەپ
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دىندا چهكلهنگهن ئىشالرنى . ئاچسا، بۇ شۇ كىشىنىڭ نىيىتىگه باغلىقتۇر

بىلمهي قىلىپ سالغان كىشىلهرنىڭ ئۆزرىسى قوبۇل قىلىنىدۇ ۋە 

ئىسالم ئۇنىۋېرسىتېتى " . چىرايلىقچه بۇ ھهقته چۈشهنچه بېرىلىدۇ

  .ىئهت قىلىنسۇن سانلىرىغا مۇراج-104 -103ژۆرنىلى 

بايرامالردا دىنسىزالرغا ئوخشاپ قىلىشى -مۇسۇلمانالرنىڭ ھېيت

كىمكى يات دىنسىز «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ. قاتتىق چهكلىنىدۇ

دېگهن » مىللهتكه ئوخشىۋالىدىكهن ئۇ كىشى شۇ مىللهتتىن ھېسابلىنىدۇ

ھهدىسنىڭ مهنىسىمۇ كاپىرالرنىڭ خۇسۇسي بايراملىرىدىن 

ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر . لمانالرنىڭ يىراق بولۇشى تهۋسىيه قىلىنىدۇمۇسۇ

بىر : " رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان ھهدىسته مۇنداق دېيىلىدۇ

كىشى دىنسىز يات مىللهتنىڭ شهھىرىگه كېلىپ ئۇالرنىڭ تۈرلۈك 

 بايراملىرىغا قاتنىشىپ شۇ ھالهتته ئۆلۈپ كهتسه ئۇ كىشى قىيامهتته شۇالر

چۈنكى بايرام دېگهن شۇ مىللهتنىڭ دىنى ". بىلهن بىرگه تىرىلدۇرۇلىدۇ

ئورۇنالشتۇرۇشى بولۇپ، ئۇ مىللهتنىڭ دىنى ۋە مىللى ئهنئهنىسىنىڭ 

ھهر ئۇممهت ئۈچۈن بىر « : بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن. بهلگىسىدۇر

ه، ناماز ۋە قىبل. »شهرىئهت بېكىتتۇق، ئۇالر شۇ شهرىئهتكه ئهمهل قىلىدۇ

بايراملىرىنى -روزىغا ئوخشاش ئايرىم ئىبادەتلىرى بولىدۇ، ئۇالرنىڭ ھېيت

ياقتۇرۇش بىلهن باشقا پروگرامما ۋە دىنى پرىنسىپلىرىنى ياقتۇرۇشنىڭ 

ئۇالرنىڭ بارلىق پائالىيهتلىرىگه رازى بولۇش، . ئارىسىدا ھېچ پهرق يوق

بولۇش كۇفىرنىڭ بهزىسىگه كۇفرىغا تولۇق رازى بولغانلىق، بهزىسىگه رازى 

بايراملىرى، ئۇالرنىڭ -بولۇپمۇ دىنسىزالرنىڭ ھېيت. رازى بولغانلىقتۇر 

باشقا پروگرامما ۋە دىنى پرىنسىپلىرىدىن ئاالھىدە پهرقلىنىدىغان 
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پائالىيىتى بولۇپ بۇنىڭغا رازى بولۇشنىڭ ئاقىۋىتى ئىنتايىن 

  .خهتهرلىكتۇر

بىر كىشى : " ن مۇنداق دەيدۇ ھهنهپى مهزھهب ئالىملىرىدىن قازىخا

نورۇز بايرىمىدا باشقا ۋاقىتتا سېتىۋالمايدىغان نهرسىلهرنى سېتىۋېلىپ، بۇ 

. كۈننى كافىرالر كاتتىلىغاندەك كاتتىلىسا ئۇ كىشى كافىر ھېسابلىنىدۇ 

ئهمما بۇ كۈندە ئادەتتىكىدەك باشقىالرغا سوۋغا تهقدىم قىلسا ياكى بۇ 

ال خوشاللىق ئىچىدە ئۆتكۈزسه كافىر كۈننى كاتتىلىماستىن نورم

كاپىرالرغا ئوخشاپ قىلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن بۇنىڭدىن . بولمايدۇ 

بۇرۇن ياكى كېيىن قىلمايدىغان ئىشالرنى بۇ كۈندىمۇ قىلماسلىق 

  ".كېرەك

: " مالىكي مهزھهب ئالىملىرىدىن ئىبنى قاسىم مۇنداق دەيدۇ 

ام كۈنىدە ئۇالرغا سوۋغا تهقدىم مۇسۇلمان ئۈچۈن يات دىندىكىلهرنىڭ باير

قىلىش ياخشى ئهمهس، بۇ ئۇالرغا ياردەم قىلىپ بايرام كۈنىنى 

بۇ كۈنلهردە مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇالرغا . ئۇلۇغلىغانلىق ھېسابلىنىدۇ 

شۇنداقال بۇ كۈنلهردە ئۇالرنىڭ زىياپهتلىرىگه . ئوخشىۋېلىشىمۇ چهكلىنىدۇ 

 بولغان سوۋغاتالرنى قوبۇل قىلىش ئۇالرنىڭ بايرام سىموۋۇلى قاتنىشىش، 

بۇ كۈندە ئۇالرغا ئوخشىۋالغان مۇسۇلمانالرغا نهسىههت . قاتتىق چهكلىنىدۇ

ئۇالرنىڭ ئالالھتىن قورقۇشى ۋە ئۆز ئهقىدىسىدىن . قىلىنىشى زۆرۈردۇر

  ".پهخىرلىنىپ بېشى ئۇستۇن ئىززەتلىك ياشىشى تهۋسىيه قىلىنىدۇ

ئالىمالردىن پهزىلهتلىك شهيخ سهئۇدى ئهرەبىستاندىكى پېشقهدەم 

بىدئهت : " دوكتۇر ئىبنى ئىبنى جىبرىين بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ

سانىلىدىغان ھهر تۈرلۈك نورۇز بايرىمى ۋە كۆڭۈل ئېچىش پائالىيهتلىرىنى 
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ئۆتكۈزۈش توغرا ئهمهس، شۇنداقال مۇسۇلمانالر ئۆزلىرى پهيدا قىلىۋالغان 

ۇت كۈنىنى خاتىرىلهش قاتارلىق ئىسرا كۈنىنى ئۇلۇغالش، مهۋل-مىراج

ئىشالرمۇ توغرا ئهمهس، يات دىندىكىلهرنىڭ بايرام كۈنىدە قىلغان 

بۇ ئۇالرنىڭ . زىياپهتلىرىگه قاتنىشىش، تاماقلىرىنى يېيىش توغرا ئهمهس 

پائالىيهتلىرىنى كۈچالندۇرغانلىق ۋە ئۇالرنىڭ ئىشلىرىنى توغرا دەپ 

هن بىلىمسىز كىشىلهر ئالدىنىپ بۇنىڭ بىل. قارىغانلىق ھېسابلىنىدۇ 

  .تۈگىدى" ئېتىقادتا خاتالىشىپ قالىدۇ

مۇسۇلمانالرنىڭ نورۇز بايرىمى ئۆتكۈزۈشى، بۇ : سۆزنىڭ خۇالسىسى

كۈنگه خاس قىلىپ ھهرتۈرلۈك كۆڭۈل ئېچىش پائالىيهتلىرىنى قىلىشى ۋە 

قاتنىشىشى بولسا دىندا چهكلهنگهن ئىشالرغا پىسهنت قىلماسلىققا يول 

شۇنىڭ ئۈچۈن شهرىئهتته ئهسلى يوق ھېيت بايرامالرغا قاتنىشىش . ىدۇئاچ

ناملىق ئهسهرنىڭ » ئىبنى جىبرىين پهتىۋالىرى توپلىمى « . توغرا ئهمهس

  .بېتىگه قارالسۇن-27

  . ئهڭ توغرىسىنى بىلگۈچىدۇر ئالالھ 

  .ئالالھ ھهممىمىزنى ياخشىلىققا يېتهكلىسۇن

 
  

  

  

  

  


