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رامىزان ئېيىنىڭ كىرگهنلىكى قانداق ئىسپاتلىنىدۇ ۋە ئاينى 

  قانداق بىلگىلى بولىدۇ؟

   

  :سوئال

رامىزان ئېيىنىڭ كىرگهنلىكى ئاينى كۆرۈش ياكى شهبان ئېيىنى 

تولۇقالش بىلهن ئىسپاتالش، تهلهپ قىلىنىدىغان گۇۋاھچىالرنىڭ سانى، 

يالالرنىڭ گۇۋاھلىق بېرىشىنىڭ ھۆكمى توغرىسىدا چۈشهنچه ئا

  .بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمىز؟

  : جاۋاب 

  .ناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا 

 ۋەسهللهمگه ۋە ئۇنىڭ ساھابه رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيهى. بولسۇن

رەسۇلۇلالھنىڭ يولىغا . كىراملىرىغا دۇرۇت ۋە ساالمالر يولاليمىز

  .ئهگهشكهن بارلىق ئىنسانالرغا ئالالھنىڭ رەھمىتى بولسۇن

رامىزان ئېيىنىڭ كىرگهنلىكىنى ئىسپاتالش ئاينى كۆرۈش بىلهن 

ەك، چۈنكى بولىدىغانلىقى توغرىسىدا بارلىق ئۆلىماالرنىڭ قارىشى بىرد

ئاينى كۆرۈپ روزا «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن

تۇتۇڭالر، ئاينى كۆرۈپ ئېغىز ئېچىڭالر، ئهگهر ھاۋا تۇتۇق بولسا ئوتتۇز 

  ]. مۇسلىم رىۋايىتى . [ »كۈننى تولۇقالڭالر

ئاينى كۆرۈپ روزا تۇتۇڭالر، ئاينى كۆرۈپ ئېغىز «: يهنه بىر رىۋايهتته

ئىبنى . [دېگهن »كۈن روزا تۇتۇڭالر30ر، ئهگهر ھاۋا تۇتۇق بولسا ئېچىڭال

  ]. ھىببان رىۋايىتى
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ئاينى كۆرۈپ روزا تۇتۇڭالر، ئاينى كۆرۈپ ئېغىز «: يهنه بىر رىۋايهتته

كۈن  30ىنىئېچىڭالر، ئهگهر ھاۋا تۇتۇق بولسا شهئبان ئېي

  ]. بۇخارى رىۋايىتى. [دېگهن»تولۇقالڭالر

ئاينى كۆرۈپ روزا تۇتۇش ۋە ئاينى كۆرۈپ ئېغىز : دىنيۇقىرىقى ھهدىسلهر

ئهگهر ھاۋانىڭ ئوچۇق بولماسلىقى ياكى باشقا . ئېچىش مهقسهت قىلىنىدۇ

 30) يهنى بارات ئېيىنى(سهۋەبلهردىن ئاينى كۆرەلمىسه شهئبان ئېيىنى 

ئهگهر رامىزان ئېيىدىمۇ ھاۋانىڭ ئوچۇق بولماسلىقى ياكى . كۈن تولۇقاليدۇ

 كۈن تولۇقالپ 30ۋەبلهردىن ئاينى كۆرەلمىسه رامىزان روزىسىنىمۇ باشقا سه

  . ئاندىن ئېغىز ئېچىش كېرەك

ئهمما ئاينى كۆرگهنلىك ئىسپاتالنسا مۇسۇلمانالر شۇ كېچىدىن باشالپ 

 كۈنى كهچته رامىزان -29كۈنى يهنى -30شهئباننىڭ . روزا تۇتۇشى كېرەك

. بولىدۇ، ئهتىسى روزا تۇتىلىدۇ كۈن 29ئېيى كۆرۈلگهن بولسا، شهبان ئېيى 

كۈنى كهچته شهۋۋالنىڭ يهنى روزا ھېيت ئېيى - 29شۇنىڭدەك رامزاننىڭ 

 كۈن بولىدۇ، ئهتىسى ئېغىز ئېچىلىپ ھېيت نامىزى 29كۆرۈلسه، رامىزان 

ئاينى كۆرۈپ روزا «: ىش پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭبۇنداق قىل. ئوقۇلىدۇ

تۇتۇڭالر، ئاينى كۆرۈپ ئېغىز ئېچىڭالر، ئهگهر ھاۋا تۇتۇق بولسا كۈننى 

بۇ ھهدىس شهئبان ۋە . دېگهن ھهدىسىگه ئهمهل قىلغانلىقتۇر »تولۇقالڭالر

  .رامىزان ئايلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

بارلىق ئۆلىماالرنىڭ قارىشىدا رامىزان ئېيىنىڭ كىرگهنلىكى ئادىل 

ۋاھچىنىڭ ئاينى كۆردۈم دەپ گۇۋاھلىق بېرىشى بىلهن بىر گۇ

  . ئىسپاتلىنىدۇ
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كىشىلهر «: ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن بايان قىلىنغان ھهدىسته

ئاينى كۆردۈم دەپ خهۋەر : مهن پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا. ئاينى كۆردى

تۇتۇشقا هرنىمۇ روزا قىلسام، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم روزا تۇتتى ۋە كىشىل

  ]. ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى. [»بۇيرىدى

بىر : پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمدىن بايان قىلىنغان يهنه بىر ھهدىسته

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ ) تاغلىق كىشى(ئهئرابىي

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم . ئۆزىنىڭ ئاينى كۆرگهنلىكىگه گۇۋاھلىق بهردى

بىرلىكى ۋە مېنىڭ پهيغهمبهرلىكىمگه سهن ئالالھنىڭ «: ئۇنىڭغا

شۇنىڭ بىلهن . ئىشىنىمهن دېدى- ھهئه: كىشىئىشىنهمسهن؟ دېگهنتى، ئۇ 

تىرمىزىي . [» لهرنى روزا تۇتۇشقا بۇيرىدىپهيغهمبهرئهلهيهىسساالم كىشى

  ]. رىۋايىتى

رامىزان ئېيىنىڭ كىرگهنلىكىگه ئادىل بىر كىشىنىڭ گۇۋاھلىق 

. نىڭ رامىزان روزىسىنى تۇتۇش پهرز بولىدۇبېرىشى بىلهن مۇسۇلمانالر

ئهمما رامىزان ئېيىنىڭ چىقىپ كهتكهنلىكى ئادىل ئىككى كىشىنىڭ 

. گۇۋاھلىق بېرىشى بىلهن ئىسپاتلىنىدۇ، باشقا ئايالرمۇ شۇنداق بولىدۇ

: ن بايان قىلىنغان بىر ھهدىستهچۈنكى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمدى

»  تۇتۇڭالر ۋە ئېغىز ئېچىڭالرئىككى كىشى گۇۋاھلىق بهرسه روزا«

  ]. رىۋايىتىئىمام ئهھمهد . [دېيىلگهن

هدىسته، ئۇ ھارىس ئىبنى ھاتىب رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن بايان قىلىنغان ھ

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بىزگه ئاي كۆرۈپ روزا «: كىشى مۇنداق دەيدۇ

 تۇتۇش، ئهگهر ئاينى كۆرەلمىسهك، ئادىل ئىككى كىشىنىڭ گۇۋاھچىلىقى

  ]. ىۋايىتىئهبۇ داۋۇد ر[» .بىلهن ئاندىن روزا تۇتۇشقا بۇيرىغان
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دېگهندىن رامىزان " ئىككى كىشىنىڭ گۇۋاھچىلىقى بىلهنئادىل "

ئېيىنىڭ چىقىپ كهتكهنلىكى ۋە باشقا ئايالرنى ئىسپاتالش مهقسهت 

ئهمما يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئىككى ھهدىسنىڭ مهزمۇنى . قىلىنىدۇ

 ئېيىنىڭ كىرگهنلىكى ئادىل بىر كىشىنىڭ گۇۋاھلىقى بويىچه رامىزان

  .بىلهن ئىسپاتلىنىدۇ

ئاينىڭ كىرگهنلىكىنى ئىسپاتالشتا ئايالالرنىڭ گۇۋاھلىقىمۇ 

ئۆلىماالر ئىككى خىل  ئهرلهرنىڭكىگه ئوخشاش بوالمدۇ؟ دېگهن مهسىلىدە 

ڭ ھهدىسته بايان قىلىنغاندەك ئايالالرنى: بىر قىسىم ئۆلىماالر :قاراشتا

. ئهرلهردەك قوبۇل قىلىنىدۇ دەپ قارايدۇ گۇۋاھلىقىمۇ ئىشهنچىلىك بولسا 

بۇ كۈچلۈك . يهنه بىر قىسىم ئۆلىماالر قوبۇل قىلىنمايدۇ دەپ قارايدۇ

چۈنكى بۇ ئهرلهرگه خاس ئورۇن بولۇپ، بۇ ئىشنى ئهرلهر ياخشى . قاراشتۇر

  .بىلىدۇ ۋە گۇۋاھلىق بېرىدۇ

   . جانابى ئالالھتۇرھهممىدىن توغرىسىنى بىلگۈچى 

   

  

  

  


