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ئاتالمىش تۈنهك (شهئبان ئېيىنىڭ ئون بهشىنچى كۈنى 

  روزا تۇتۇشنىڭ ھۆكمى نېمه؟) كۈنىدە

  49675نومۇرلۇق سوئال 

  :سوئال

زى روزا تۇتۇپ كېچىسى ناماز ئوقۇش ئالالھغا قىلىنىدىغان نهپله كۈندۈ

شهئبان " ئىبادەتلهردىن بولۇپ بۇ پهزىلهتلىك ئهمهللهرنىڭ جۈملىسىدىن، 

بولغاندا كېچىدە تۇرۇپ ناماز ) ئون بهشىنچى كۈنى(ئېيىنىڭ ئۇتتۇرى

دېگهن ھهدىسنىڭ زەئىپ ئىكهنلىكىنى " ئوقۇڭالر، كۈندۈزدە روزا تۇتۇڭالر

بىلسهكمۇ لېكىن پهزىلهتلىك ئهمهللهرنى قىلىش ئۈچۈن بۇ ھهدىسكه 

   . ئهمهل قىلساق بوالمدۇ؟

  :جاۋاپ

بولغاندا ) ئون بهشىنچى كۈنى( شهئبان ئېيىنىڭ ئۇتتۇرى: بىرىنچى

كېچىدە ناماز ئوقۇپ كۈندۈزدە روزا تۇتۇشنىڭ پهزىلىتى توغرىسىدا 

لىشقا رىغبهتلهندۈرىدىغان سۆزلهنگهن ھهدىسلهر پهزىلهتلىك ئهمهللهرنى قى

زەئىپ ھهدىسلهرنىڭ جۈملىسىدىن ئهمهس، بهلكى ئۇ توقۇلما ۋە باتىل، 

ئهمهل قىلىنمايدىغان ھهدىسلهردىن، شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ھهدىسلهرنى قوبۇل 

قىلىشقا ۋە ھۆكمىگه ئهمهل قىلىپ پهزىلهتلىك ئهمهللهرنى قىلىشتا 

مهللهرنى قىلىشقا ئۇنىڭغا قىياس قىلىپ ئىبادەت خاراكتىرلىق ئه

  .بولمايدۇ

بۇ مهزمۇندا سۆزلهنگهن ھهدىسلهرنىڭ توقۇلما ۋە ئهمهل : نۇرغۇن ئالىمالر

  :قىلىنمايدىغان باتىل ھهدىسلهر ئىكهنلىكىگه ھۆكۈم قىلدى، ئۇالردىن
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دېگهن ) توقۇلما ھهدىسلهر"(موۋزۇئات"ئىبنى جهۋزىي ئۆزىنىڭ 

  .ه بايان قىلىدۇبهتلىرىدە بۇ ھهقت-445-440 توم -2كىتابىنىڭ

دېگهن كىتابىدا " مانارىل مۇنىيپ"ئبنى قهييىم جهۋزىيه ئۆزىنىڭ 

  .الغانتوختبۇ ھهقته   نومۇرلۇق ئابزاستا 177- 174

" ئهلبائىس ئهال ئىنكارىل بىدئه ۋەلههۋادىس"ئهبۇ شامهته ئهششاپىئي 

  .بهتلىرىدە بۇ ھهقته توختالغان - 124-137دېگهن كىتابىنىڭ

-582دېگهن كىتابىنىڭ " تهخرىج ئىهيائۇ ئۇلۇمىددىين"ئهل ئىراقىي 

  .نومۇرلۇق بولۇمىدە بۇ ھهقته سۆزلهيدۇ

دېگهن » مهجمۇئهتىل پهتىۋا"شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه

 بهتلىرىدە بۇ توغرىدىكى ھهدىسلهرنىڭ باتىل 138-28ئهسىرىنىڭ 

  .ئىكهنلىكىگه ئالىمالرنىڭ بىرلىككه كهلگهنلىكىنى بايان قىلدى

شهئبان )" ئالالھ ئۇ كىشىگه رەھمهت قىلسۇن(شهيخ ئىبنى باز

بولغاندا كېچىدە يېغىلىشنىڭ ) ئون بهشىنچى كۈنى(ئېيىنىڭ ئۇتتۇرى

ئون (ھهقىقهتهن شهئبان ئېيىنىڭ ئۇتتۇرى: دە مۇنداق دېدى" ھۆكمى

بولغاندا كېچىدە يېغىلىپ ناماز ئوقۇش ۋە باشقا ) بهشىنچى كۈنى

ۈندۈزنى روزا تۇتۇش بىلهن ئۆتكۈزۈش بولسا ئىبادەتلهرنى قىلىش، ك

كۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ قارىشىدا ئىنكار قىلىنىدىغان بىدئهتلهرنىڭ 

يهنه . جۈملىسىدىن ۋە پاك شهرىئهتته بۇنىڭ ھىچ قانداق ئاساسى يوق

بولغاندا ) ئون بهشىنچى كۈنى(شهئبان ئېيىنىڭ ئۇتتۇرى: مۇنداق دېدى

ۇلغان سهھىه ھهدىسلهر يوق، ئهمما بۇ خاس ئىبادەتلهرنى قىلىشقا بۇير

مهزمۇندا سۆزلهنگهن ھهدىسلهرنىڭ ھهممىسى توقۇلما ۋە دىندا ئهسلى 

  . بولمىغان زەئىپ ھهدىسلهردىن
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بۇ ئادەتتىكى بىر كېچه بولۇپ بۇ كېچىگه خاسالشتۇرۇپ قۇرئان ئوقۇش، 

خاس نامازالرنى ئوقۇش ۋە بىر جايغا يېغىلىپ ئىبادەت قىلىش توغرا 

س، ئهمما بهزەن ئالىمالرنىڭ بۇ كېچىنىڭ خۇسۇسىيىتى توغرىسىدا ئهمه

سۆزلهر، ئىشنىڭ توغرىسى بۇ  دېگهن سۆزلىرى بولسا ئاساسى ئاجىز 

پهتىۋا . "كېچىنى مهلۇم ئىبادەتلهرگه خاس قىلىۋېلىش توغرا ئهمهس

  .  بهت-511توم -4"ئىسالمىيه

ى زەئىپ ئهگهر بۇ ھهدىسلهرنىڭ توقۇلما ئهمهس بهلك: ئىككىنچى

ئالىمالرنىڭ سهھىه توغرا سۆزلىرىگه : ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلغاندىمۇ

ئاساسهن زەئىپ ھهدىسلهرنى گهرچه پهزىلهتلىك ئهمهللهردە بولسۇن ياكى 

رىغبهتلهندۈرۈش ۋە ئاگاھالندۇرۇش ئىشلىرىدا بولسۇن مۇتلهق قوبۇل 

نى قىلماسلىق، زەئىپ ھهدىسلهرگه ئهمهل قىلمىسىمۇ مۇسۇلمانالر

ئهمهللهردىن بىهاجهت قىلىدىغان سهھىه ھهدىسلهر ناھايىتى كۆپ، شهئبان 

نىڭ كېچىسى ياكى كۈندۈزىنى )ئون بهشىنچى كۈنى(ئېيىنىڭ ئۇتتۇرى

بىرەر ئىبادەتكه خاس قىلىۋېلىش بولسا ئىسالم شهرىئىتىدە، مۇھهممهد 

  .ئهلهيهسساالمنىڭ ۋە ساھابىالرنىڭ قارىشىدىمۇ تونۇلمىغان بىر ئىش

ھۆكۈملهردە ۋە پهزىلهتلىك : هلالمه ئهھمهد شاكىر مۇنداق دەيدۇئ

ئهمهللهردە زەئىپ ھهدىسلهر ۋە شۇنىڭدەك ئاساسسىز ھهدىسلهرنى قوبۇل 

قىلماسلىقنىڭ ھىچ پهرقى يوق ئوخشاش، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن 

بايان قىلىنغان سهھىه ياكى ھهسهن بولغان ھهدىسلهردىن باشقا ھهدىسلهر 

ئهل بائىسۇل . (انداق كىشى ئۈچۈن ھۆججهت، دەلىل بواللمايدۇھىچ ق

  ). بهت-  278توم -1ھهسىس
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ئهل قوۋلۇل «يهنىمۇ ئارتۇقچه مهلۇمات ئېلىشنى مهقسهت قىلسىڭىز 

دېگهن كىتابقا » مۇنىېپ، پى ھۆكمىل ئهمهلى بىل ھهدىس ئهززەئىپ

  .ئىشنىڭ توغرىسىنى ئالالھ بىلگۈچىدۇر. مۇراجىئهت قىلىڭ

          

 


