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زۇلھهججه ئېیىنىڭ ئهۋۋەلقى ئون كۈنىنىڭ 

  پهزىلىتى ھهققىدە

  نومۇرلۇق سوئال - 49042

  :سوئال

باشقا كۈنلهردىن ئهۋزەل بولسا، بۇ  زۇلھهججىنىڭ ئهۋۋەلقى ئون كۈنى 

  .كۈنلهردە قایسى ئهمهللهرنى كۆپ قىلىشىمىز كېرەك؟

  :پجاۋا

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا خاستۇر

ئىبادەت قىلىشقا ئهھمىیهتلىك بولغان ۋاقىتالردىن زۇلھهججىنىـڭ   -تائهت

ــۈنلهردىن       ــقا ك ــاال باش ــالالھ تائ ــۇ كــۈنلهرنى ئ ــۇپ ب ــون كــۈنى بول ــى ئ ئهۋۋەلق

ــدى  ــك قىلـ ــۇد  . پهزىلهتلىـ ــۇ ئهنھـ ــاس رەزىیهلالھـ ــى ئاببـ ــۋایهت ئىبنـ ىن رىـ

ئـالالھ تائـاال ئۈچـۈن مۇشـۇ ئـون      «: قىلىنىدۇكى، پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالم  

ــدە،       ــۇر دېگىنى ــادەت یوقت ــرەك ئىب ــادەتتىنمۇ ئهۋزەل ــان ئىب ــدە قىلىنغ كۈن

ــاھابىالر ــورىدى،     : س ــارتۇقمۇ؟ دەپ س ــتىنمۇ ئ ــاد قىلىش ــدا جىھ ــالالھ یولى ئ

ىنمۇ ئــارتۇقراق، ئــالالھ یولىــدا جىھــاد قىلىشــت: پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم

ئۆزىنىڭ جىنى ۋە مىلى بىـلهن ئـالالھ یولىـدا جىھادقـا      لېكىن بىر كىشى 

  ).457\2بۇخارىي ( » چېقىپ قایتمىسا بۇ ئهۋزەل دېدى

ــته  ــر ھهدىسـ ــاالم  : یهنه بىـ ــبهر ئهلهیھىسسـ ــدا  «پهیغهمـ ــڭ ھوزۇرىـ ئالالھنىـ

ە زۇلھهججىنىڭ ئهۋۋەلقى ئون كۈندە قىلىنغان ئهمهلـدىنمۇ ئهجـرى كاتتـا ۋ   

ئــالالھ یولىــدا جىھــاد قىلىشــتىنمۇ  : ئــالى ئهمهل یــوق دېگهنــدە، ســاھابىالر
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ــارتۇقمۇ؟ دەپ ســورىدى، پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم  ــالالھ یولىــدا جىھــاد  : ئ ئ

ئۆزىنىـڭ جىنـى ۋە مىلـى بىـلهن      قىلىشتىنمۇ ئارتۇق، لېكىن بىر كىشى 

( » ق دېدىئالالھ یولىدا چېقىپ شهھىد بولۇپ كهتسه بۇنىڭ پهزىلىتى ئارتۇ

  .، ئىسناد یاخشى دەپ رىۋایهت قىلغان)357\1دارىمىي 

ــۇ ھهدىســلهر ۋە باشــقا دەلىلــلهر   ــون   ب ئومــۇمهن زۇلھهججىنىــڭ ئهۋۋەلقــى ئ

یىلنىــڭ باشــقا كۈنلىرىــدىن ھهتتــا رامزاننىــڭ ئــاخىرقى ئــون   كۈنىنىــڭ، 

كۈنىدىنمۇ ئهۋزەل ئىكهنلىكىنـى بىلدۈرىـدۇ، لـېكىن رامزاننىـڭ ئـاخىرقى      

ىسى مىڭ كېچىدىن ئهۋزەل بولغان قهدىر كېچىسىنى ئۆز ئىچىگه ئون كېچ

كېچىسـىدىن   ئالغان بولغاچقا بـۇ زۇلھهججىنىـڭ ئهۋۋەلقـى ئـون كۈنىنىـڭ      

  ).412\5تهپسىر ئىبنى كهسىر .( ئهۋزەلدۇر 

مۇسۇلمان كىشى بـۇ ئـون كـۈننى ئالالھغـا تهۋبه قىلىـش بىـلهن باشـالش ۋە        

، بـۇ كـۈنلهردە قىلىـش ئاالھىـدە     یاخشى ئهمهللهرنـى كـۆپ قىلىشـى كېـرەك    

  :تهكىتلهنگهن ئهمهللهر تۆۋەندىكىدەك

  .روزا تۇتۇش -1

كـۈن روزا تۇتـۇش    9مۇسۇلمانالر ئۈچۈن زۇلھهججىنىڭ ئهۋۋىلىـدىن تارتىـپ   

سۈننهتتۇر، چۈنكى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بۇ كۈنلهردە یاخشى ئهمهللهرنـى  

لسـا ئهمهللهرنىـڭ یاخشىسـى    كۆپ قىلىشقا رىغبهتلهندۈرگهن، روزا تۇتۇش بو

ــالالھ      ــىىیدا ئ ــس قۇدس ــاالم ھهدى ــبهر ئهلهیھىسس ــته پهیغهم ــۇ ھهق ــۇپ، ب بول

ئادەم بالىسىنىڭ ھهر بىـر ئهمىلـى   «:تائاالدىن رىۋایهت قىلىپ مۇنداق دەیدۇ

ئـــۆزى ئۈچـــۈن بولىـــدۇ، روزا مهن ئۈچـــۈن بولىـــدۇ ئۇنىـــڭ ئهجرىنـــى ئـــۆزەم 

  ).1805بۇخارىي . (»بېرىمهن
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ن روزا تۇتـاتتى،  كـۈ  9هیھىسساالم زۇلھهججىنىـڭ ئهۋۋىلىـدىن   پهیغهمبهر ئهل

ھۇنهیــــدە بىنتــــى خالىــــدنىڭ ئایــــالى پهیغهمــــبهر ئهلهیھىسســــاالمنىڭ  

ــته   ــان ھهدىسـ ــۋایهت قىلغـ ــدىن رىـ ــاالم  : ئایاللىرىـ ــبهر ئهلهیھىسسـ پهیغهمـ

ئاینىـڭ  (كۈن، ئاشۇرا كۈنى، ھهر ئایدا ئۈچ كۈن 9زۇلھهججىنىڭ ئهۋۋىلىدىن 

تۇتــــاتتى ، دۈشــــهنبه ۋە پهیشــــهنبه كــــۈنلىرى روزا )كـــۈنلىرى  -14،15، 13

  ).205\4نهسائىي .( دېیىلگهن

  .سهنالهرنى كۆپ ئېیتىش-ئالالھقا تهكبىر، تهھلىل ۋە ھهمدۇ -2

ۋە  زۇلھهججىنىڭ ئهۋۋەلقى ئون كۈنىدە ئالالھغا تهكبىر، تهھلىـل، تهسـبىھ   

ھهمدىلهرنى كۆپ ئېیتىش، مهسچىتلهر، مېھمانخانىالر، یـولالر قاتـارلىقالردا   

ارقىلىق ئـــالالھنى ئۇلـــۇغالش، ئـــالالھنى ئىبـــادەتنى ئاشـــكارا قىلىـــش ئـــ

كاتتىالشـــنى ئـــېالن قىلىـــش ئۈچـــۈن ئالالھغـــا زىكىـــر ئېیـــتىش دۇرۇس  

. بولىــدىغان جایالرنىــڭ ھهممىســىدە تهكبىرنــى ئاشــكارا ئېیــتىش كېــرەك 

  ).ئهرلهر ئاشكارا، ئایالالر مهخپى ئېیتىشى كېرەك(

دىنـى  (ك بولغـان  كىشىلهر ئۆزلىرىگه تېگىشلى« :ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن

یهنى قۇربـانلىق  ( مهنپهئهتلهرنى كۆرسۇن، بهلگىلهنگهن كۈنلهردە) ۋە دۇنیاۋى

یهنـى تـۆگه،   ( ئالالھ ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بهرگهن چارۋا مالالرنى ) كۈنلىرىدە

) قوي، ئـۆچكىلهرنى ئالالھنىـڭ نېمهتلىـرىگه شـۈكرى قىلىـش یۈزىسـىدىن      

  ).-27ھهج سۈرىسى (»ىلسۇنئالالھنىڭ ئىسمىنى ئېیتىپ قۇربانلىق ق

ئابدۇلال ئىبنى ئۆمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋایهت قىلىنىدۇكى، پهیغهمـبهر  

ئالالھنىـــڭ ھوزۇرىـــدا زۇلھهججىنىـــڭ «: ئهلهیھىسســـاالم مۇنـــداق دېـــگهن

ئهۋۋەلقى ئون كۈنىدە قىلىنغان ئهمهلدىنمۇ ئهجرى كاتتا ۋە ئالى ئهمهل یوق، 



4 
 

. »تهھلىــل ۋە ھهمــدىلهرنى كــۆپ ئېیــتىڭالربــۇ كــۈنلهردە ئالالھقــا تهكبىــر، 

  ).224\7ئهھمهد(

ئالالھۇ ئهكبهر، ئالالھۇ ئهكبهر ال ئىالھه ئىللهلالھۇ، ۋالالھۇ «: تهكبىر دېگهن

  .بۇنىڭ یهنه باشقا تۈرلىرىمۇ بار. »ئهكبهر ۋە لىلالھىل ھهمدۇ

ھــازىرقى ۋاقىتتــا زۇلھهججىنىــڭ ئهۋۋەلقــى ئــون كۈنىــدە ئالالھغــا تهكبىــر  

ش تاشـلىنىپ قالـدى بـۇنى ئـاز بىـر قىسـىم كىشـىلهردىن باشـقىالر         ئېیتى

ئۇنتــۇپ كهتتــى، ســۈننهتنى ئهھیــا قىلىــش، غاپىلالرغــا ئهســلىتىش ئۈچــۈن 

ئىبنـى ئـۆمهر ۋە ئهبـۇ ھـۈرەیرە     : ئاشكارا ئېیـتىش كېـرەك، ئىسپاتلىنىشـچه   

قاتارلىق ساھابىالر زۇلھهججىنىڭ ئهۋۋەلقى ئون كۈنىـدە بازارالرغـا چىقىـپ    

ر ئېیتــاتتى، كىشــىلهرمۇ بۇالرغــا ئهگىشــىپ تهكبىــر ئېیتــاتتى،      تهكبىــ

ــۈنلهردە      ــۇ ك ــدىن ب ــاھابىالرنىڭ تهكبىرى ــىلهر س ــهت كىش ــدىن مهقس بۇنىڭ

ــایرىم   ــر   -تهكبىــر ئېیتىشــنى ئهســلهپ ھهر بىرىنىــڭ ئ ئایرىمــدىن تهكبى

  .ئېیتىشى ئىدى

ــا قىلىــپ     ــان ســۈننهتلهرنى ئهھی ــۈپ قالغ كىشــىلهرنىڭ ئېســىدىن كۆتۈرل

نىڭ پهزىلىتى ناھایتى كاتتا بولۇپ، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بۇ ئهسلىتىش

كىمىكـى مهنـدىن كېـیىن ئۇنتۇلـۇپ قالغـان بىـر         « :ھهقته مۇنداق دېگهن

ــان كىشــىنىڭ     ــا قىلســا، ئۇنىڭغــا ئهگىشــىپ ئهمهل قىلغ ســۈننهتنى ئهھی

ئهجرى كهمهیتىلىۋەتمهستىن ئـۇ كىشـىگىمۇ ئـۇ سـۈننهتكه ئهمهل قىلغـان      

 ).443\7تىرمىزىي (» وخشاش ئهجرى بېرىلىدۇ،كىشىلهرگه ئ
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  .ئۆمرىنى ئادا قىلىش -ھهج -3

مۇشۇ ئون كۈندە قىلىنىدىغان ئهۋزەل ئهمهللهردىن ئالالھنىڭ بهیتى بولغان 

ھهرەمنــى تــاۋاپ قىلىــپ ھهج ئهمهللىرىنــى ئــادا قىلىشــتۇر، پهیغهمــبهر       

سســهر ئهلهیھىسســاالم كۆرســهتكهن یــول بىــلهن ھهجنــى ئــادا قىلىشــقا مۇیه

بولغــان كىشــى ئۈچــۈن ئهڭ بۈیــۈك مۇكاپــات تهییارالنغــان بولــۇپ بــۇ ھهقــته 

قوبـــۇل بولغـــان ھهجنىـــڭ «: پهیغهمـــبهر ئهلهیھىسســـاالم مۇنـــداق دېـــگهن

  .»مۇكاپىتى جهننهتتىن ئىبارەتتۇر

  .قۇربانلىق قىلىش -4

ــدە قىلىنىــدىغان ئهۋزەل ئهمهللهردىــن یهنه بىــرى   ئالالھقــا  مۇشــۇ ئــون كۈن

ش ئۈچۈن قۇربانلىق قىلىشتۇر، بۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھ یولىدا مـال  یېقىن بولۇ

  .چىقىم قىلىپ ئۇالقنىڭ یاخشى ۋە سىمىزىنى تالالپ ئۆلتۈرۈش كېرەك

ــدا    بــۇ پهزىلهتلىــك كــۈنلهرنى غهنىــمهت بىلهیلــى، كېیىنكــى پۇشــایمان پای

 .بهرمهیدۇ


