
كۈنلىرىدە -10-9) ئاینىڭ-1ھىجىرىیه (مۇھهررەمنىڭ 

 روزا تۇتۇشنىڭ ئهۋزەللىكى توغرىسىدا

  ]ئۇیغۇرچه[

  استحباب صیام تاسوعاء مع عاشوراء

]باللغة األویغوریة[   
 

  هلمۇنهججىدسالىھ ئمۇھهممهد شهیخ : المفتي
المنجدصالح محمد الشیخ : المفتي  

لئهزىزسهیپىددىن ئهبۇ ئابدۇ: تهرجىمه قىلغۇچى  
سیف الدین أبو عبد العزیز: المترجم  

 
تهمكىنى. ن: تهكشۇرۇپ بىكىتكۇچى  

تمكیني. ن: المراجعة  

 

رىیاد شهھرى رەبۋە رایونى دىن تهشۋىقات 
 ھهمكارلىق مهركىزى

المكتب التعاوني للدعوة وتوعیة الجالیات بالربوة 
 بمدینة الریاض

1429 – 2008 

 
  



1 
 

كۈنلىرىدە روزا -10-9) ئاینىڭ-1ھىجىرىیه (مۇھهررەمنىڭ 

  تۇتۇشنىڭ ئهۋزەللىكى توغرىسىدا

  نومۇرلۇق سوئال - 21785

  :سوئال

اتىمهن، كـۈنى روزا تۇتۇشــنى نىــیهت قىلىــۋ -10مهن بـۇ یىــل مۇھهررەمنىــڭ  

بـۇ   كـۈنى روزا تۇتۇشـنى سـۈننهت دەیـدۇ،     -9كۈنى بىـلهن  -10بهزى كىشىلهر 

  .ھهقته پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ ھهدىسلىرى بارمۇ؟

  :جاۋاپ

 .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا خاستۇر

ــۋایهت ق     ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــاس رەزىیهلالھ ــى ئابب ــدۇلالھ ئىبن ــدۇكىئاب : ىلىنى

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئاشۇرا كۈنىدە روزا تۇتاتتى ۋە باشقىالرنىمۇ ئاشۇرا «

ــۇیرۇیتتى ــقا بـ ــۈنى-10مۇھهررەمنىـــڭ (كـــۈنى روزا تۇتۇشـ ــا : ، بهزىـــلهر)كـ یـ

ــۇ یهھــۇدىي ! رەســۇلۇلالھ ــدى -ب . ناســاراالرنىڭ چــوڭ بىلىــدىغان كــۈنى، دېۋى

مهن كـېلهر یىلغىـچه ئۆمـۈر     ئهگهر: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېدى 

كــېلهر یىلىــدىن   . »كۈنىــدىمۇ روزا تــۇتىمهن   -9كۆرســهم مۇھهررەمنىــڭ   

  .پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ۋاپات بولۇپ كهتتى ئىلگىرى 

: ئىمام شاپىئىي ۋە ئۇنىڭ شاگىرتلىرى، ئىمام ئهھمهد، ئىسھاق ۋە باشـقىالر 

ــڭ  ــۈنكى   -10 -9مۇھهررەمنى ــى، چ ــۇش یاخش ــۈنلىرى روزا تۇت ــبهر  ك پهیغهم

ــاالممۇ  ــان،   -10ئهلهیھىسس ــۈنى روزا تۇتق ــیهت    -9ك ــنى نى ــۈنى روزا تۇتۇش ك

  .قىلىپ دۇنیادىن كهتكهن دەیدۇ
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ــدا مۇھهررەمنىــڭ   ــاز بولغان ــۇش، -10بۇنىڭغــا ئاساســهن، ئهڭ ئ كــۈنى روزا تۇت

مۇمكىن بولسا بىر كۈن بۇرۇن ۋە بىر كۈن كېیىن تۇتۇش، بولۇپمۇ مۇھهررەم 

  .ئېیىدا روزىنى قانچه كۆپ تۇتسا شۇنچه یاخشى بولىدۇ

كۈنىدە بىلله روزا تۇتۇشنىڭ ھېكمىتـى   -10كۈنى بىلهن -9مۇھهررەمنىڭ 

شاپىئي : ئىمام نهۋەۋىي مۇنداق دەیدۇ: پ سورىسىڭىز، بۇنىڭ جاۋابىنېمه؟ دە

كـۈنى روزا  -9مۇھهررەمنىـڭ   مهزھىبىدىكى ۋە باشقا مهزھهبتىكـى ئـالىمالر   

  :تۇتۇشنىڭ ھېكمهتلىرىدىن بىرقانچىنى سۆزلهیدۇ، ئۇالر تۆۋەندىكىدەك

ــۇ    -1 ــش، ئىبنــى ئاببــاس رەزىیهلالھ ــك قىلى ــا مۇخالىپهتچىلى یهھۇدىیالرغ

 -10هنھۇدىن رىۋایهت قىلىنغان ھهدىسته یهھۇدىیالر پهقهت مۇھهررەمنىـڭ  ئ

  .كۈنىال روزا تۇتاتتى

كـۈنىال   -10جۈمه كۈنىال روزا تۇتۇشـتىن چهكلهنگهنـگه ئوخشـاش یـالغۇز      -2

  .روزا تۇتماستىن بىر كۈن قوشۇپ تۇتۇش

-9كېـیىن بولىشـى سـهۋەبىدىن ئېھتىیـات قىلىـپ      -ئاینىڭ ئىلگىرى -3

  .كۈنىمۇ روزا تۇتۇشمۇھهررەم 

ــولغىنى یهھۇدىیالرغــا مۇخالىپهتچىلىــك    ــۇ ســۆزلهرنىڭ ئهڭ ئاساســلىق ب ب

ــداق دەیــدۇ  . قىلىشــتۇر پهیغهمــبهر : شــهیخۇل ئىســالم ئىبنــى تهیمىــیه مۇن

ئهلهیھىسساالم كۆپلىگهن ھهدىسلىرىدە ئهھلى كىتابقا ئوخشاپ قىلىشتىن 

ــگهن ــتىمۇ ئ -10مۇھهررەمنىــڭ . چهكلى هھلــى كىتابقــا  كــۈنىال روزا تۇتۇش

ئهگهر مهن كــېلهر یىلغىــچه ئۆمــۈر كۆرســهم «ئوخشــاپ قالماســلىق ئۈچــۈن 

  .دېگهن» كۈنىدىمۇ روزا تۇتىمهن -9مۇھهررەمنىڭ 
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 -9ئهگهر مهن كېلهر یىلغىچه ئۆمۈر كۆرسـهم مۇھهررەمنىـڭ   «ئىبنى ھهجهر

: دېگهن بۇ ھهدىسكه قوشۇمچه قىلىپ مۇنداق دەیدۇ» كۈنىدىمۇ روزا تۇتىمهن

كۈنىــدىمۇ روزا تۇتۇشــنى  -9مــبهر ئهلهیھىسســاالمنىڭ مۇھهررەمنىــڭ پهیغه

كۈنى بىلهن بىرگه تۇتىمهن دېگهننى مهقسهت  -10مهقسهت قىلىشى پهقهت 

كېیىنلىكىـدىن ئېھتىیـات   -قىلىپال قالماستىن، بهلكى ئاینىڭ ئىلگىرى

. ناســـاراالرغا مۇخالىپهتچىلىـــك قىلىشـــتۇر   -قىلىـــش یـــاكى یهھـــۇدىي   

 .ن رىۋایهتلىرى بۇ ئاساسنى كۇچالندۇرىدۇمۇسلىمنىڭ بهزە


