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  شهكلىك كۈندە روزا تۇتۇش ھهققىدە

   

   نومۇرلۇق سوئال-13711

  : سوئال

شهئبان ئېيىنىڭ ئوتتۇزىنچى كېچىسى ئاينى كۆرۈش ئۈچۈن چىقتۇق، 

لېكىن ھاۋا تۇتۇق بولغاچقا ئاينى كۆرۈش مۇمكىن بولمىدى، شهئبان 

ىنىڭ ئوتتۇزىنچى كۈنى روزا تۇتىمىزمۇ قانداق؟ چۈنكى بۇ شهكلىك ئېي

  .كۈن ئىكهنلىكى ئېنىق؟

  : جاۋاپ

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھ ئۈچۈندۇر

شهئبان ئېيىنىڭ ئوتتۇزىنچى كۈنى ياكى رامىزان ئېيىنىڭ ئهۋۋەلقى  

كۈنى ئىكهنلىكىدە شهك قىلىنغانلىق سهۋەبىدىن بۇ كۈن شهك كۈن دەپ 

ئاي كۆرۈپ روزا «: تىلىدۇ، پهيغهمبهر ئهلهيهسساالم بۇ ھهقته مۇنداق دېگهنئا

 30تۇتۇڭالر، ئاي كۆرۈپ ھېيت قىلىڭالر، ئهگهر ئاي بۇلۇتلۇق بولسا ئاينى 

  . نومۇرلۇق ھهدىس-1909 بۇخارىيدا رىۋايهت قىلىنغان  »كۈنگه توشقۇزۇڭالر

نىڭ مۇنداق )ئالالھ ئۇ كىشىدىن رازى بولسۇن(ئهممار ئىبنى ياسىر

كىمكى شهك كۈنى روزا تۇتسا مۇھهممهد «:دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

تىرمىزىيدىن، ئهلبانىي » ئهلهيهىسساالمغا ئاسىيلىق قىلغان بولىدۇ

  . نومۇرلۇق ھهدىس-553. سهھىه دېگهن

رنىڭ بۇ سۆزى شهك كۈنىدە ئهمما: ھاپىز ئىبنى ھهجهر مۇنداق دېگهن

روزا تۇتۇشنىڭ ھارام ئىكهنلىكىگه دەلىل بولىدۇ، چۈنكى ساھابىالر بۇنداق 
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سۆزنى ئۆزلىگىدىن دېمهيدۇ بهلكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن ئاڭالپ 

  .دەيدۇ

سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا تهشۋىقات كومىتېتى 

ھهدىسلهر شهك : "تۇش ھهققىدە مۇنداق دېدىئۆلىمالىرى، شهك كۈنى روزا تۇ

ھهيئهتلهرنىڭ " كۈنى روزا تۇتۇشنىڭ ھارام ئىكهنلىكىنى بىلدۈرىدۇ

  . بهت- 117توم -10پهتىۋاسى

) ئالالھ ئۇ كىشىگه رەھمهت قىلسۇن(شهيخ مۇھهممهد ئىبنى ئۇسهيمىن

شهك كۈنى روزا تۇتۇشنىڭ ھۆكمى ھهققىدىكى ئىختىالپالرنى سۆزلهپ 

شهك كۈنى روزا تۇتۇشنىڭ ھاراملىقى :  كىيىن مۇنداق دېدىبولغاندىن

توغرىسىدىكى سۆزلهر ئهڭ توغرا سۆز، لېكىن ئىمامنىڭ ياكى يول 

باشچىنىڭ قارىشىدا مۇشۇ كۈندە روزا تۇتۇشنىڭ پهرىزلىكى ئىسپاتالنسا ۋە 

شهرھى . كىشىلهرنى روزا تۇتۇشقا بۇيرىسا، بۇ بۇيرۇق رەت قىلىنمايدۇ

  .بهت- 318 توم-6  مۇمتىئ

  .ئهڭ توغرىسىنى ئالالھ بىلگۇچىدۇر 

 


