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مهلۇم ) ئون بهشىنچى كېچىسى(شهئبان ئېيىنىڭ ئوتتۇرى

  .ئىبادەتلهرگه خاس قىلىنمىغان

   

   نومۇرلۇق سوئال8907

  :سوئال

ئون بهشىنچى ( شهئبان ئېيىنىڭ ئوتتۇرىمهن بىر كىتابتا

نىڭ كۈندۈزىدە روزا تۇتۇشنى بىدئهتنىڭ قاتارىدىن دەپ ئوقۇدۇم، )كېچىسى

ئون بهشىنچى (يهنه بىر بىر كىتابتا شهئبان ئېيىنىڭ ئوتتۇرى

نىڭ كۈندۈزىدە روزا تۇتۇشنىڭ ياخشى كۆرۈلىدىغانلىقىنى )كېچىسى

 ئۇيغۇن ھۆكۈم قايسى، بۇ ھهقته ئوقۇدۇم، بۇ ھهقتىكى كهسكىن ۋە سۈننهتكه

  .چۈشهنچه بېرىلگهن بولسا؟

  :جاۋاپ

پهزىلىتى نىڭ )ئون بهشىنچى كېچىسى(شهئبان ئېيىنىڭ ئوتتۇرى

ھهققىدە سهھىه ھهدىسلهر ئىسپاتالنمىغان، ھهتتا بۇنداق قىلىشنىڭ 

ياخشى ئىكهنلىكىنىمۇ ئىسپاتاليدىغان دەلىل يوق، بهلكى تابىئىنالرنىڭ 

بهزىسىدىن ئىسنادى ئۈزۈك بولغان ئهسهرلهر سۆزلهنگهن، بۇ توغرىدا كهلگهن 

پلىغان نۇرغۇن دۇنيانىڭ جاھالهت قا. ھهدىسلهر توقۇلما ياكى زەئىپدۇر

دە )ئون بهشىنچى كېچىسى(شهھهرلىرىدە، شهئبان ئېيىنىڭ ئوتتۇرى

 ئهمهل سهھىيپىلىرى ئالمىشىپ ئۆمۈرلىرى -كىشىلهرنىڭ نام 

دىگهندەك مهزمۇننى ئىپادىلهيدىغان رىۋايهتلهر مهشهۇر ........ يېزىلىدۇ
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ى بۇنىڭغا ئوخشاش، كېچىلهرنى ئۇخلىماي ئۆتكۈزۈش، كۈندۈزلىر. بولغان

روزا تۇتۇش ۋە بۇ كۈنلهرگه مهلۇم ئىبادەتلهرنى خاس قىلىۋېلىشنى ئىسالم 

بىلىمسىزلىكتىن بۇ ئىشنى قىلىۋاتقان . شهرىئىتى بېكىتمىگهن

توغرىسىنى ئالالھ . كىشىلهرنىڭ سانىنىڭ كۆپلۈكى ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ

  .بىلگۈچىدۇر

ۇرۇپ ئهگهر شۇ كىچىدە يىلنىڭ باشقا كېچىلىرىدە تۇرغاندەك ت(

ئىلگىرىدىن تارتىپ قىلىۋاتقان ئىبادەتلىرىگه شۇ كىچىدە بىرەر ئىشنى 

ئىبادەت  زىيادە قىلماستىن ياكى مهلۇم بىر ئىشنى خاس قىلماستىن 

شۇنىڭدەك شهئبان ئېيىنىڭ ئون . قىلسا بۇنىڭ ھىچ زىيىنى يوق

بهشىنچى كۈنىنى ھهر ئايدا روزا تۇتىدىغان كۈن دەپ ئون تۆت ۋە ئون 

ى كۈنلهر بىلهن قېتىپ ئۈچ كۈن روزا تۇتسا، ياكى ھهر دۈشهنبه ۋە ئۈچىنچ

پهيشهنبه روزا تۇتۇپ ئادەتلهنگهن بولسا، شهئبان ئېيىنىڭ ئون بهشىنچى 

كۈنى دۈشهنبه ياكى پهيشهنبه كۈنىگه مۇۋاپىق كېلىپ قالسا ۋە بۇنىڭ 

ۇ بىلهن ئارتۇقچه پهزىلهت ۋە زىيادە ساۋاپ بولۇشنى ئېتىقاد قىلماستىن ب

 شهيخ مۇھهممهد -.توغرىسىنى ئالالھ بىلگۈچىدۇر. كۈندە روزا تۇتسا بولىدۇ

  ).-سالىه ئهل مهنهججىد

 


