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ئۆز دۆلىتىدىكى مۇسۇلمانالر بىلهن بىرگه روزا 
تۇتامدۇ ياكى باشقا دۆلهتتىكى ئاينى كۆرگهنلهر 

 ىتتا روزا تۇتامدۇ؟بىلهن بىر ۋاق
 نومۇرلۇق سوئال- ١٠٦٤٨٧     
 :سوئال     
بهزى ئىسالم دۆلهتلىرىدە ئاي كۆرۈلگهن بولسىمۇ،      

ۋە ) بارات ئېيى(مهن خىزمهت قىلىۋاتقان دۆلهتته  شهبان
كۈن ھېساباليدىكهن، مهن قانداق  ٣٠رامىزاننى تولۇق 

كىشىلهرنىڭ رامىزان ئېيى . قىلىشىم كېرەك؟
بۇ . ىدا ئىختىالپ قىلىشىدىكى سهۋەب نېمه؟توغرىس

  . ھهقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن
 :جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدھىيىلهر ئالهملهرنىڭ      

 .پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر
سىز ئۆزىڭىز تۇرىۋاتقان يۇرتتىكى مۇسۇلمانالر بىلهن 

تۇتىسىز، ئۇالر ھېيت بىرلىكته ئۇالر روزا تۇتسا روزا 
بۇ توغرىدا . قىلسا ھېيت قىلىسىز

روزا، يۇرت «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
ئهھلى روزا تۇتقان كۈندە، روزا ھېيت يۇرت ئهھلى ھېيت 
قىلغان كۈندە، قۇربان ھېيت كىشىلهر قۇربانلىق 
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چۈنكى ]. تىرمىزى رىۋايىتى[» .قىلغان كۈندە بولىدۇ
سىز ئۆزىڭىز . ىالپ قىلىش ياخشى ئهمهسئارا ئىخت-ئۆز

تۇرىۋاتقان دۆلهت ياكى رايوندىكى كىشىلهر بىلهن بىرگه 
بولىسىز، شۇ يهردىكى مۇسۇلمانالر ھېيت قىلسا ئۇالر 
بىلهن بىرگه ھېيت قىلىسىز، ئهگهر ئۇالر روزا تۇتسا 

  . ئۇالر بىلهن بىرلىكته روزا تۇتىسىز
ىالپنىڭ سهۋەبى ئهمما كىشىلهر ئارىسىدىكى ئىخت     

بهزى دۆلهت ۋە رايوندىكى كىشىلهر رامىزاننىڭ : بولسا
رايوندىكى - ھىالل ئېيىنى كۆرسه يهنه بهزى دۆلهت

ئاينى كۆرگهن . كىشىلهر كۆرەلمهيدۇ ياكى كۆرمهيدۇ
دۆلهت ۋە رايونالردىكى مۇسۇلمانالرغا ئىشهنچ قىلغانالر 

روزا  ئۇالرنىڭ ئاي كۈرىشى بىلهن ئۇالر بىلهن بىرلىكته
ئۇالرنىڭ ئاي كۆرگهنلىكىگه ئىشهنچ . تۇتىدۇ

. قىاللمىغانالر ئۇالر بىلهن بىرلىكته روزا تۇتمايدۇ
شۇنىڭ بىلهن كىشىلهر ئارىسىدا ئىختىالپ پهيدا 

  .بولىدۇ
ئاي كۆرگهن دۆلهت ۋە رايوندىكى كىشىلهر  ئاينى      

. كۆرگهنلىكى ئۈچۈن روزا تۇتىدۇ ياكى ھېيت قىلىدۇ
ئهمما بهزى دۆلهتلهر مهزكۇر دۆلهت ياكى رايوندىكى 
كىشىلهرنىڭ ئاي كۆرگهنلىكىگه سىياسى ياكى 
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ئىجتىمائىي مهسىلىلهر سهۋەبلىك ئىشهنچ قىاللمايدۇ 
 .ياكى قانائهتلهنمهيدۇ

ارلىق مۇسۇلمانالر ئاينى كۆرۈپ روزا تۇتۇشى ۋە ب     
بۇ توغرىدا . ئاينى كۆرۈپ ھېيت قىلىشى  زۆرۈردۇر

ئهگهر «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
. رامىزاننىڭ ھىالل ئېيىنى كۆرسهڭال روزا تۇتۇڭالر

ئهگهر شهۋۋالنىڭ ھىالل ئېيىنى كۆرسهڭال روزا ھېيت 
ق بولۇپ ئاينى كۆرەلمىسهڭالر، ئهگهر ھاۋا تۇتۇ. قىلىڭالر

بىرلىككه كهلگهن [» .كۈن ھېسابالڭالر ٣٠ئاينى 
 ].ھهدىس

مۇسۇلمانالرنىڭ ھهممىسى ئاي كۆرۈلگهنلىككه      
قانائهت قىلسا، ئۇ ۋاقىتتا ئۇالرنىڭ ھهممىسى بىرلىكته 

لېكىن . روزا تۇتۇشى ياكى ھېيت قىلىشى الزىم بولىدۇ
بىرىگه قانائهت -كىشىلهر ئىختىالپ قىلىشىپ بىر

قىاللمىغان ئهھۋال ئاستىدا، سىز ئۆزىڭىز تۇرىۋاتقان 
دۆلهتتىكى مۇسۇلمانالر بىلهن بىرلىكته روزا تۇتىسىز 

مانا بۇ پهيغهمبهر . ياكى ھېيت قىلىسىز
ئهلهيهىسساالمنىڭ تۆۋەندىكى ھهدىسىگه ئهمهل 

روزا، يۇرت ئهھلى روزا تۇتقان كۈندە، روزا «: قىلغانلىقتۇر
يۇرت ئهھلى ھېيت قىلغان كۈندە، قۇربان ھېيت ھېيت 
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تىرمىزى [» .كىشىلهر قۇربانلىق قىلغان كۈندە بولىدۇ
 ].رىۋايىتى

ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ خىزمهتچىسى      
كۇرەيب سهپهردىن قايتىپ كېلىپ شام ئهھلىنىڭ 
جۈمه كۈنىدە روزا تۇتقانلىقىنى بىلدۈرگهندە، ئىبنى 

بىز ئاينى شهنبه كېچىسىدە «: لالھۇئهنهۇئابباس رەزىيه
كۆردۇق، بىز دائىم ئاينى كۆرۈپ روزا تۇتىمىز ياكى 

بۇ ۋەقهلىكتىن » .كۈن تولۇقاليمىز، دەيدۇ ٣٠ئاينى 
قارىغاندا، مهدىنه ئهھلى شام ئهھلىنىڭ ئاي 
كۆرگهنلىكى بىلهن ئۇالرغا ئهگىشىپ روزا تۇتمىغان 

ئۇزۇن شۇنداقال   چۈنكى شام بىلهن مهدىنىنىڭ ئارىلىقى
ئىككى يۇرتتا ئاينىڭ كۆرۈلۈش ۋاقتىمۇ پهرقلىق 

ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بۇ يهنى . بولىدۇ
 .مهسىلىنى ئىجتىهادىي مهسىله دەپ قارىغان

سىز ئىبنى ئابباس ! سۇئال سورىغۇچى قېرىندىشىم    
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ۋە باشقا ئالىمالرنىڭ قارىشى بويىچه، 

رىۋاتقان دۆلهتتىكى كىشىلهر بىلهن بىرلىكته سىز تۇ
جانابى ئالالھ سىزنى . روزا تۇتۇڭ ياكى ھېيت قىلىڭ

شهيخ . [تۈگىدى.  توغرا يولغا مۇۋەپپهق قىلسۇن
تۈرلۈك "ئابدۇلئهزىز ئىبنى باز رەھىمهھۇلالھنىڭ 
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توم -١٥ماقاله ۋە پهتىۋاالر توپلىمى ناملىق ئهسىرى 
  ].بهتلهرگه قارالسۇن-١٠٢- ١٠٠

 .ئالالھ تائاال ھهممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر   


