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زامانىۋى ئۈسكۈنىلهردىن  ئاينى كۆرۈش ئۈچۈن 

  .پايدىالنساق بولىدۇ

  نومۇرلۇق سوئال-111873

  : سوئال

مۇقىمالشتۇرۇشتا   يېڭى ئاينىڭ كىرگهن ياكى چىقىپ كهتكهنلىكىنى 

ئاسمان جىسىملىرىنى كۈزىتىش ئورۇنلىرىنىڭ ۋاقىت جهدۋىلىگه 

ينى كۆرۈش ئۈچۈن ئاسترونومىيىلىك مۇسۇلمانالر ئا. تايانساق بوالمدۇ؟

كۈزىتىش ئهسۋابلىرىنى ئىشلهتسه بوالمدۇ؟ ياكى پهقهت كۆز بىلهن كۆرۈش 

  .بۇ ھهقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمىز. كېرەكمۇ؟

  : جاۋاب

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا 

  .بولسۇن

 بۇ ھهقته ن رەھىمهھۇلالھيسهيمىه ئۇسالى ئىبنىشهيخ مۇھهممهد 

شهرىئهت پرىنسىپىدا ئاينىڭ  ".لىنغانېگهنلىكى قهيت قىمۇنداق د

كىرگهنلىكىنى مۇقىمالشتۇرۇشتا، كىشىلهرنىڭ ئاينى كۆرۈشى شهرت 

بۇ ئىش دىنى جهھهتتىن ئىشهنچلىك، كۆرۈش قۇۋۋىتى ياخشى . قىلىنىدۇ

نىڭ ئاينى كۆرۈشى ئۇالر. كىشىلهرنىڭ گۇۋاھلىقى بىلهن ئىسپاتلىنىدۇ

ئۇالرنىڭ كۆرگىنى رامزاننىڭ . بىلهن بۇنىڭغا ئهمهل قىلىش كېرەك بولىدۇ

. ئېيى بولسا روزا تۇتۇش، شهۋۋالنىڭ ئېيى بولسا ئېغىز ئىچىش زۆرۈر بولىدۇ

ئاينى كۆرمهستىن ئاسمان جىسىملىرىنى كۈزىتىش ئورۇنلىرىنىڭ تۈزگهن 

ئاينى زامانىۋى كۈزىتىش . جهدۋەللىرىگه تايىنىۋېلىش توغرا بولمايدۇ
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. ئۈسكۈنىلىرى بىلهن بولسىمۇ كۆرگهن بولسا بۇنىڭغا ئهمهل قىلسا بولىدۇ

ئاينى كۆرۈپ روزا تۇتۇڭالر ۋە ئاينى « :چۈنكى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ

پهقهت . دېگهن سۆزى ھهممىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ» كۆرۈپ ئېغىز ئىچىڭالر

  . جهدىۋەلگىال تايىنىۋېلىش ۋە شۇ بويىچه ئهمهل قىلىش توغرا ئهمهس

لېكىن . ئاينى يېقىنالشتۇرۇپ كۆرسىتىدىغان دۇربۇن ئىشلهتسه بولىدۇ

نكى سۈننهت ئادەتته يېڭى ئاينى كۈزىتىش چۈ. بۇنداق قىلىش زۆرۈر ئهمهس

لېكىن ئىشهنچلىك كىشىلهرنىڭ يىڭى . نورمال كۆرۈشكه تايىنىشتۇر

. ئۈسكىنىلهرنىڭ ۋاستىسى بىلهن بهرگهن خهۋىرىگه تايىنىشقا بولىدۇ

 - 30 كۈنى ۋە رامزاننىڭ -30ئىلگىركى زاماندىمۇ كىشىلهر شهئباننىڭ 

  .ن كۈزىتىش مۇنارلىرىغا چىقاتتىكۈنى ئاينى دۇربۇن بىلهن كۆرۈش ئۈچۈ

ئاينى كۆرۈش قايسى ئۇسۇل بىلهن : ئومۇمهن قىلىپ ئېيتقاندا

چۈنكى . ئىسپاتالنسا بۇنىڭغا ئهمهل قىلىش زۆرۈر بولىدۇ

ئاينى كۆرۈپ روزا تۇتۇڭالر ۋە ئاينى كۆرۈپ «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ

ھهرەم ". [ىدۇدېگهن سۆزى ھهممىنى ئۆز ئىچىگه ئال» ئېغىز ئىچىڭالر

 بهتلىرىگه -193 - 192دىيارىدىكى ئۆلىماالر پهتىۋاسى ناملىق ئهسهرنىڭ 

  ].مۇراجىئهت قىلىنسۇن

ئىلمى تهتقىقات ھهيئىتى پهتىۋا كومىتېتىنىڭ بۇ مهسىلىگه بهرگهن 

ئاينى كۆرۈش ئۈچۈن يىڭى ئۈسكىنىلهرگه تايانسا بولىدۇ، : پهتىۋاسىدا

كى چىقىپ كهتكهنلىكىنى رامىزان ئېيىنىڭ كىرگهنلىكىنى يا

ئىسپاتالشتا ئاسمان جىسىملىرىنى كۈزىتىش ئورۇنلىرىدىن ئالدىن ئهال 

رامىزاننىڭ كىرىدىغان ياكى چىقىدىغان ۋاقىتلىرىنى بهلگىلهپ 

سهئۇدى . [بېرىدىغان جهدىۋەللهرگه تايىنىۋالسا بولمايدۇ دېيىلگهن
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تېتى پهتىۋاالر ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا تهشۋىقات كومى

  ].بهت- 99توم - 9توپلىمى 

ئىسالم ئۆلىمالىرى يىڭى ئۈسكۈنىلهر : يۇقىرىقى دەلىل پاكىتالردىن

بىلهن ئاي كۆرۈشنى ھارام دەپ چهكلهيدىكهن، پهقهت كۆز بىلهن كۆرۈش 

كېرەك دەيدىكهن دېگهن سۆزنىڭ ئاساسسىز ۋە يالغان ئىكهنلىكى ئاشكارا 

  .بولىدۇ

پ ئهگىشىشكه، باتىلدىن يىراق بولۇشقا ئالالھدىن ھهقنى تونۇ

مۇۋەپپهق قىلىشىنى، ھهق بىلهن باتىلنى ئارىالشتۇرىۋىتىپ ئېزىپ 

  .كېتىشتىن ساقلىنىشىمىزنى ۋە تهقۋادارالردىن قىلىشىنى سورايمىز

  .ئالالھ ھهممىدىن ياخشى بىلگۈچى زاتتۇر

   

 
  

   

  

  

  

  

  


