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يۇرت ئهھلى بىلهن بىرلىكته روزا تۇتامدۇ ياكى باشقا دۆلهتته 

  رامىزان ئېيىنى كۆرگهنلهر بىلهن روزا تۇتسىمۇ بوالمدۇ؟

   نومۇرلۇق سوئال- 106487

  :سوئال

بولسىمۇ، لېكىن مهن بهزى ئىسالم دۆلهتلىرىدە ئاي كۆرۈلگهن 

 كۈن تولۇقاليدۇ، مهن 30ياشاۋاتقان دۆلهتته شهئبان ۋە رامىزان ئايلىرىنى 

نېمه قىلىشىم كېرەك؟كىشىلهرنىڭ رامىزان توغرىسىدا ئىختىالپ 

  .قىلىشىنىڭ سهۋەبى نېمه؟ چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن

  : جاۋاب

بولغان ئالالھغا بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى 

  .بولسۇن

سىز ئۆزىڭىز ياشاۋاتقان دۆلهتتىكى مۇسۇلمانالر بىلهن بىرگه بولۇڭ، 

. ئۇالر روزا تۇتسا بىرلىكته روزا تۇتۇڭ، ئېغىز ئاچسا بىرلىكته ئېغىز ئېچىڭ

روزا تۇتۇش كىشىلهر روزا تۇتقان كۈنىدە، «: چۈنكى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم

ئاچقان كۈنىدە، قۇربان ھېيت كىشىلهر ئېغىز ئېچىش كىشىلهر ئېغىز 

ئىختىالپ قىلىش ياخشى . دېگهن»قۇربانلىق قىلغان كۈنىدە بولىدۇ

سىز ئۆز رايونىڭىزدىكى مۇسۇلمانالر بىلهن بىرگه بولىشىڭىز . ئهمهس

ئۇالر روزا تۇتسا بىرلىكته روزا تۇتۇڭ، ئېغىز ئاچسا بىرلىكته ئېغىز . كېرەك

  .ئىچىڭ

بهزى كىشىلهر ئاي كۆرگهن يهنه بهزى كىشىلهر : ئىختىالپنىڭ سهۋەبى

ئاندىن كېيىن ئاي كۆردۇق دېگهنلهرگه ئىشهنچ قىلغانالر . ئاي كۆرمىگهن
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. ئۇالر بىلهن بىرلىكته روزا تۇتىدۇ، ئىشهنچ قىاللمىغانالر روزا تۇتمايدۇ

بهزى دۆلهتته ئاي كۆرۈلسه ئۇالر شۇنىڭ . شۇنىڭ بىلهن ئىختىالپ يۈزبېرىدۇ

باشقا ئاي كۆرۈلمىگهن دۆلهتلهر ئاي . ا تۇتىدۇ ياكى ئېغىز ئاچىدۇبىلهن روز

كۆرگهن دۆلهتلهرگه ئىشهنچ قىلمايدۇ ۋە ئۇالرنىڭ قارىشىغا قانائهت 

  . بۇ سىياسى ياكى باشقا سهۋەبلهردىن بولىشى مۇمكىن. قىلمايدۇ

مۇسۇلمانالرنىڭ ھهممىسى بىرلىكته روزا  ئهسلى ئاي كۆرۈلگهندە 

چۈنكى . تۇتۇشى ۋە ياكى بىرلىكته ئېغىز ئىچىشى زۆرۈر

ئاينى كۆرۈپ روزا تۇتۇڭالر ۋە ئاينى كۆرۈپ «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ

»  كۈننى تولۇقالڭالر30ئېغىز ئىچىڭالر، ئهگهر ھاۋا تۇتۇق بولۇپ قالسا 

  .ئومۇمغا قىلىنغان سۆزدۇردېگهن سۆزى 

ئاي كۆرۈلگهنلىكىگه ھهممهيلهن ئىشهنچ قىلىدىكهن، بۇ ھهقىقى 

ئىسپاتلىنىش بولۇپ، بۇنىڭ بىلهن ھهممهيلهننىڭ روزا تۇتۇشى ۋە ئېغىز 

لېكىن كىشىلهرنىڭ ئهمهلىيهتته ئىختىالپ قىلىشى . ئىچىشى زۆرۈردۇر

  . بهزىسىنىڭ بهزىسىگه ئىشهنچ قىلمىغانلىقىدىندۇر

روزا تۇتۇش كىشىلهر روزا تۇتقان «: سىز پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ

كۈنىدە، ئېغىز ئېچىش كىشىلهر ئېغىز ئاچقان كۈنىدە، قۇربان ھېيت 

دېگهن سۆزىگه ئهمهل قىلىپ، »كىشىلهر قۇربانلىق قىلغان كۈنىدە بولىدۇ

ر ئۆز رايونىڭىزدىكى مۇسۇلمانالر بىلهن بىرلىكته روزا تۇتىشىڭىز ۋە ئۇال

  .بىلهن بىرلىكته ئېغىز ئىچىشىڭىز كېرەك

ئۇنىڭ : ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن بايان قىلىنغان ھهدىسته

رايونىدا جۈمه كۈنىدە روزا ) ھازىرقى سۈرىيه(شام   خىزمهتچىسى كۈرەيب 

بىز : تۇتقانلىقى توغرىسىدا ئىبنى ئابباسقا خهۋەر بهرگهندە، ئىبنى ئابباس
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كۆردۇق ھهتتا يهنه بىر ئاينى كۆرگۈچه روزا تۇتىمىز ياكى شهنبه كۈنىدە ئاي 

شام بىلهن مهدىنىنىڭ ئارىلىقىنىڭ .  كۈننى تولۇقاليمىز دېدى30

يىراقلىقى ۋە ئاينىڭ ئىككى دىياردىكى كۆتۈرۈلۈش ئورنىنىڭ 

ئوخشىماسلىقى سهۋەبىدىن شام دىيارىدىكى كىشىلهرنىڭ ئاي كۆرگهنلىكى 

بۇنى ئۆلىماالر تېرىشىپ ھۆكۈم . هل قىلمىدىتوغرىسىدىكى خهۋىرىگه ئهم

  . قىلىدىغان مهسىله دەپ قارىدى

سىز ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇئهنهۇنى بۇ مهسىلىدە ئۈلگه قىلىپ، ئۆز 

دىيارىڭىزدىكى كىشىلهر بىلهن بىرلىكته روزا تۇتۇڭ ياكى بىرلىكته ئېغىز 

ئالالھ . ۇئىچىڭ دېگهن ئۆلىماالرنىڭ سۆزىگه ئهمهل قىلسىڭىز بولىد

  .سىزنى توغرا يولغا مۇۋەپپهق قىلسۇن

 بهتلهرگه مۇراجىئهت - 102-100  توم -15ئىبنى باز پهتىۋاالر توپلىمى 

  .قىلىنسۇن

 

   

  

  

  


