
 ناھايىتى مېھرىبان شەپقەتلىك ئالالھنىڭ ىئسمى بىلەن باشاليمەن
 تۇتماق: روزىنىڭ لۇغەت مەنىسى

-ئالالھ تائاالغا ىئبادەت قىلىش نىيىتى بىلەن تاڭ يورۇغاندىن باشالپ قۇياش پاتقۇچە يېمەك: شەرىئەتتىكى مەنىسى
 . ۆزىنى تۇتۇش دېمەكتۇرىئچمەك باشقا روزىنى بۇزىدىغان ىئشالردىن ئ

 :نېگىزى -روزىنىڭ ئاساسى
 .روزىنى بۇزىدىغان نەرسىلەردىن ئۆزىنى تۇتۇۋېلىش -2.     نىيەت قىلىش-1

 : روزىدىكى نىيەتنىڭ تۈرلىرى
ۇ، پەرھىز روزىدا تاڭ يورۇشتىن بۇرۇن كېچىدە نىيەت قىلىش زۆرۈر بولۇپ، رامىزان ېئيى كىرگەندە نىيەتنى قىلىۋەتسە بولىد-1

 .نىيەتنىڭ ئورنى قەلب، نىيەتنى تىل بىلەن قىلىش بىدئەتتۇر
نەپلە روزىنىڭ نىيىتىنى ئەگەر روزىنى بۇزىدىغان ىئشالرنى قىلمىغان بولسا كۈندۈزنىڭ قايسى ۋاقتىدا قىلسا بولىدۇ، لېكىن -2

 .ساۋاپ نىيەت قىلغان ۋاقىتتىن ھېسابلىنىدۇ-ئەجىر
 : روزىنىڭ تۈرلىرى

 (. ن روزىسى، كاپارەت روزىسى ۋە نەزىر روزىسىدىن ىئبارەترامىزا)پەرھىز -1
 . نەپلە-2

 .رامىزان روزىسىنىڭ پەرھىز بولىشىنىڭ شەرتلىرى
 .ىئسالم يەنى مۇسۇلمان بولۇش-1
 .ھوشى جايىدا بولۇش-ئەقلى-2
 (.بۇيرىدۇباالغەتكە يەتمىسىمۇ ئەقىللىق بولغان بالىنى چوڭالر روزا تۇتۇشقا .)باالغەتكە يەتكەن بولۇش-3
سەپەر ئۈستىدىكى كىشىگە روزا تۇتۇش پەرھىز بولمايدۇ، ئەگەر قىيىنچىلىق بولمىسا روزا تۇتقىنى )مۇقىم بولۇش،-4

ياخشىدۇر، چۈنكى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالممۇ شۇنداق قىلغان، بۇنىڭ بىلەن مەسۇئلىيىتى تىزدىن ئادا بولىدۇ، روزا تۇتقۇچىغا 
 (. ىڭ پەزىلىتىنى تاپىدۇئاسان بولىدۇ، رامىزان ېئيىن

 ساالمەتلىكى ياخشى بولۇش، -5
 . ئايال ھەيز ۋە نىپاستىن پاك بولىشى كېرەك-6

 :روزا تۇتۇش مەسىلىسىدە كېسەل ىئككى تۈرلۈك بولىدۇ
ا ساقىيشىدىن ئۈمىت بولمىغان كېسەل، بۇنىڭغا بەك ياشىنىپ روزا تۇتالمايدىغان كىشىلەرمۇ قېتىلىدۇ، بۇنداق كىشىگە روز-1

تۇتۇش كېرەك بولمايدۇ، لېكىن ھەر كۈنلۈك روزىسى ئۈچۈن بىر كەمبەغەلگە يېمەك بېرىدۇ، ياكى نەچچە كۈن روزا تۇتالمىغان 
بولسا كۈنلەرنىڭ سانى بويىچە كەمبەغەللەرنى توپالپ ئۇالرغا چۈشلۈك ياكى كەچلىك يېمەك بېرىدۇ، ياكى روزا تۇتالمىغان 

نى ھەر بىر كەمبەغەلگە يېرىم كىلو ئەتراپىدا ياخشى بۇغدايدىن  تارقىتىپ بېرىدۇ، ئۇنىڭغا كۈنلەرنىڭ سانى بويىچە  يېمەكلىك
 .قېتىپ قورداق قىلىدىغان گۆش ياكى ماي قاتارلىق نەرسىلەرنى بىرگە بەرسە ياخشى بولىدۇ

اال ېئمىتىۋاتقان ئايال ۋە ساقىيشىدىن ئۈمىت بار ئەمما روزا تۇتۇشى قىيىن بولغان كېسەل، بۇنىڭغا ھەيزدار، نىپاسدار، ب-2
مۇساپىرمۇ قېتىلىدۇ، كېسەل ساقايغاندىن كىيىن تۇتالمىغان كۈنلەردىكى روزىنىڭ قازاسىنى قىلىدۇ، ئەگەر شىپا تېپىشتىن بۇرۇن 

 . ۋاپات بولۇپ كەتسە، ئۇكىشىدىن روزا چۈشۈپ كېتىدۇ يەنى ئەپۇ قىلىنىدۇ
 . ياكى شەبان ېئيىنى ئوتتۇز كۈن تولۇقالش بىلەن ىئسپاتلىنىدۇرامىزان ېئيىنىڭ كىرگەنلىكى ئاينى كۆرۈش بىلەن 



 (. بۇ ىئشالردا بىلمىگەن ، ئۇنتۇپ قالغان  ۋە مەجبۇرالنغان كىشى ئۈزۈرلۈك بولىدۇ. )روزىنى بۇزۇۋېتىدىغان ئامىلالر
 .بىلىپ تۇرۇپ قەستەن يېيىش ۋە ېئچىش، ئەمما ئۇنتۇپ قالغان كىشىنىڭ روزىسى توغرا بولىدۇ-1
ئايال رامزاننىڭ كۈندۈزدە جىنسى مۇناسىۋەت ئۆتكۈزگەن -جىنسى مۇناسىۋەت قىلىش، روزا تۇتۇشى پەرھىز بولغان ئەر-2

بولسا، ئۇالرغا ېئغىر كاپارەت كېلىدۇ، ئۇ بولسىمۇ بىر قۇلنى ئازات قىلىشتۇر، ئەگەر ئۇنداق قىلىشقا ىئمكانىيىتى بولمىسا، 
 . ۇنداق قىاللمىسا ئاتمىش كەمبەغەلگە يېمەك بېرىشتىن ىئبارەتتۇرىئككى ئاي ئۈزۈلدۈرمەي روزا تۇتۇش، ب

 .ئايالنى قۇچاقالش ياكى سۆيۈش ياكى باغرىغا بېسىش قاتارلىق ھەرىكەتلەر بىلەن مەنىي چىقىپ كېتىش -3
ۇكۇلالر روزىنى ئوزۇقلۇق ئۇكۇلىدىن باشقا ئ. ىئچمەكنىڭ ئورنىدا تۇرىدىغان نەرسىلەر-ئوزۇقلۇق ئۇكۇلىغا ئوخشاش يېمەك  -4

 .بۇزمايدۇ
 . ھىجامە قىلدۇرۇش بىلەن قان چىقىرىش، ئەمما قان تەكشۈرتۈش ئۈچۈن ئاز مىقداردا قان ېئلىنسا روزا بۇزۇلمايدۇ-5
 . قەستەن ېئغىزى توشقىچە قۇسۇش-6
 . ئايالالردىن ھەيز ۋە نىپازنىڭ قېنى كېلىش-7

 (ياخشى كۆرۈلىدىغان ىئشالر)روزىدا مۇستەھەپ
 .لۇق يېيىشسوھۇر-1
 .سوھۇرلۇقنى تاڭ يورۇشقا ئاز قالغاندا يېيىش-2
ھۆل خورما بىلەن ىئپتار قىلىش، ھۆل خورما بولمىسا قۇرۇق خورما بىلەن ىئپتار قىلىش، بىر تال ئۈچ تال دېگەندەك تاق -3

 . نىيەت قىلىش يېيىش، خورما بولمىسا سۇ بىلەن ىئپتار قىلىش، ھېچ نەرسە تاپالمىسا دىلى بىلەن ىئپتار قىلىشنى
 .ىئپتار قىلىدىغان ۋاقىتتا ۋە روزا تۇتۇش جەريانىدا دۇئا قىلىش-5
 . ياخشىلىقنى كۆپ قىلىش-سەدىقە-6
 .كېچىدە ناماز ئادا قىلىشقا تىرىشچانلىق قىلىش-7
 .قۇرئان تىالۋەت قىلىش-8
 .ىئمكانىيىتى بولسا ئۆمرى قىلىش-9

 .ىشباشقىالر دەشنەم قىلسا، مەن روزىدار دېي -11
 .قەدىر كېچىسىنى ىئزدەش-11
 . ىئمكانىيىتى بولسا رامزاننىڭ ئاخىرقى ئون كۈنىدە ېئتىكاپ قىلىش-12

 .روزىدا ياخشى كۆرۈلمەيدىغان ىئشالر
 .غار قىلماسلىق-رامزاندا تەرەت ئالغاندا ېئغىزىغا ۋە بۇرنىغا سۇ ئالغاندا بەك غار-1
 . ھاجەت بولمىغاندا يېمەكنى تېتىماسلىق-2

 .دارغا دۇرۇس بولىدىغان ىئشالرروزى
تۈكۈرۈكىنى يۇتۇش، ھاجەت بولغان يېمەكلىكنى تېتىش ياكى تۇزىنى تېتىش، يۇيۇنۇش، مىسۋاك قىلىش، خۇشبۇي 

 .نەرسىلەرنى ىئشلىتىش ۋە سالقىنداش قاتارلىقالر
 .روزىدارغا چەكلىنىدىغان ىئشالر



روزىسىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن خاتىرجەم بواللمايدىغان كىشىنىڭ بەلغەمنى يۇتۇۋېتىش چەكلىنىدۇ لېكىن روزىنى بۇزمايدۇ، 
ئايالىنى سۆيۈشى، يالغان گۇۋاھلىق، يالغان سۆز ۋە چەكلەنگەن ھەر قانداق ىئشالر قىلىش، نادانلىق، تەمكىن بولماسلىق، 

 . ىئككى كۈنگىچە ىئپتار قىلماي ئۇالپ روزا تۇتۇش
 .نەپلە روزىالر

قىلغان كىشى ئۈچۈن شەۋۋال ېئيىدا ئالتە كۈن روزا تۇتۇش، بۇ روزىنى روزا ھېيتنىڭ ىئككىنچى رامىزان روزىسىنى تولۇق ئادا -1
  .ۇبولىد ياخشى تساۇت باشالپ ىدىنكۈن
  .شىۇتۇت روزا ەنىدۈك پاتەرەئ ڭرنىەكىشىل بارمىغان ەجگەھ-2

  .شۇتۇت روزا تىپېق نەبىل نلىرىۈك بىرىنچى ئون ۋە زىنچىۇتوقق ەنىدۈك ئونىنچى ڭيىنىېئ مەررەھۇم -3
  .نەنگەكىتلەت شۇتۇت روزا نىۈك ەنبەشۈد ۇپمۇبول ش،ۇتۇت روزا نلىرىۈك ەنبەيشەپ ۋە ەنبەشۈد -4
  .شۇتۇت روزا نلىرىۈك شىنچىەب ئون ۋە تۆت ئون چ،ۈئ ئون ڭئاينى ۇپمۇبول ش،ۇتۇت روزا نۈك چۈئ ئايدا رەھ-5
  .تماسلىقۇت نۈك بىر پۇتۇت روزا نۈك بىر-6
  .شۇتۇت روزا يىداېئ مەررەھۇم ڭىئالالھن-7
  .شۇتۇت روزا نۈك زۇتوقق ەنىگىچۈك ئونىنچى بىرىدىن ڭيىنىېئ ەججەھ لۇز-8
  .شۇتۇت روزا پۆك يىداېئ بانەش-9

  .روزىالر (يدىغانەلمەرۆك ياخشى) بولغان كروھەم
 اقىتتاۋ ۇب قالسا پۇبول نلىرىۈك راۇئاش ياكى پاتەرەئ مماەئ ش،ۇتۇت روزا ئايرىم-ئايرىم نلىرىۈك ەنبەكشەي ۋە ەنبەش ، ەمۈج
  .ۇبولمايد كروھەم

 .روزىالر نەنگەكلەچ
 .لىشۋېقىلى خاس شقاۇتۇت روزا يىنىېئ پەجەر-1

 پۇتۇت روزا ەتتەئاد مماەئ ،-كەندەگېد ۇنىمۈك ئاخىرقى ڭباننىەش ياكى ۇرامىزانم ەتەئ نىەي-شۇتۇت روزا  ەندۈك كەش  -2
  ،ۇبولىد تساۇت روزا قالسا لىپېك توغرا ەنلىرىگۈك اتقانۋلىېك

  .شۇتۇت روزا ەنىدۈك يتېھ ربانۇق ۋە يتېھ روزا -3
 كىشى تاپالمىغان ربانلىقۇق مماەئ ش،ۇتۇت روزا نلىرىۈك چىنچىۈئ ئون ۋە ىئككىنچى ئون بىرىنچى، ئون ڭيتنىېھ ربانۇق-4

  .ۇلىدبو تساۇت ەردەنلۈك ۇب بولسا تمىغانۇت روزا نۇرۇب چىقىشتىن پاتقاەرەئ
 .شۇتۇت روزا يەرمۈلدۈزۈئ نۈك شەب ئاتمىش زۈي چۈئ نەي شۇتۇت روزا بويى يىل -5
  ك،ەرېك ئالدىراش شقاۇتۇت روزىنى قازا كىيىنال نىدىنۈك يتېھ ،ۇبولىد ياخشى شۇتۇت ئارقا-ۇئارقىم روزىنى قازا

 نەرگۈچىكتېك رسىزۈزۈئ رەگەئ ،ۇبولمايد توغرا شۈرۈچىكتېك ەرامىزانغىچ يىلى رەلېك قازاسىنى ڭروزىسىنى رامىزان يىللىق ۇب
  .ۇبولمايد كەرېك ىئشالر باشقا قىلىشتىن قازاسىنى ڭروزىنى ۇش ،ۇبولىد خاتاالشقان كىشى ۇئ بولسا،
  .دىقىسىەس پىتىر

 ھاجىتىدىن ەنىدۈك يتېھ ڭرنىەئاىئلىسىدىكىل ۋە ڭزىنىۆئ بولغان، ەتتەھال لمانۇسۇم پاتقاندا نۈك نىۈك ئاخىرقى ڭرامزاننى
 رىشېب ۇنمۈچۈئ ەلمەرۆت لمىغانۇغۇت ،ۇبولىد رھىزەپ رىشېب دىقىسىەس پىتىر ەكىشىگ بولغان ەىئگ ەرسىگەن بىر كەدۇئاشق

  .ۇبولىد ياخشى
 :.تەكمېھ بولغان رىشتىنېب دىقىسىەس پىتىر



  .پاكالش ردىنەتلەرىكەھ-زۆس ناچار ۋە پايدىسىز روزىدارنى-1
  .قىلىش تەبىھاج سوراشتىن ەرسەن بىر باشقىالردىن ەدنىۈك يتېھ رنىەللەغەمبەك-2

 :اقىتۋ چىقىرىدىغان دىقىسىنىەس پىتىر
  .ۇبولىد توغرا ەرسەب نۇرۇب نۈك ىئككى بىر، يتتىنېھ-1

  .ۇبولىد ياخشى كەب  ەرسەب نۇرۇب رىشتىنېب نامىزىغا يتېھ كىيىن نامىزىدىن بامدات نىۈك يتېھ-2 
 ۇبولسىم كىيىن نامازدىن بولسا قىلمىغان ئادا نۇرۇب نامازدىن مماەئ) .ۇكلىنىدەچ رىشېب كىيىن يانغاندىن نامىزىدىن يتېھ-3
  .(كەرېك قىلىشى ئادا

 :مىقدارى ڭدىقىسىنىەس پىتىر
 تراپىداەئ كىلو رىمېي ىئككى كلىكتىنەمېي ياخشى قىلىدىغان ىئستىمال پۆك لقىەخ رتۇي اتقانۋياشا زىۆئ كىشى رەھ
  .ۇبولمايد توغرا ەرسەب لۇپ خەن ئورنىغا ڭكلىكنىەمېي ك،ەرېك رىشىېب
  .نامىزى يتېھ
 نۈك باشالپ ندىنەرلىگۆئ بويى ەيزەن نۈك ،ۇبولىد رھىزەپ ەكىشىگ قانداق رەھ بولغان رھىزەپ ناماز اقىتۋ شەب نامىزى يتېھ
 سىرتىدىكى رەھەش نامىزىنى يتېھ ،ۇقىلىنمايد قازاسى ڭنىۇئ بولسا نەلمىگەرۈلگۈئ نامازغا رەگەئ ،ۇلىدۇئوق ەچۈلگگىېئ
 ەقانچ بىر نۇرۇب قىشتىنېچ نامىزىغا يتېھ ،ۇبولىد ۇقىلسىم ئادا ەردەسچىتلەم ڭچو ت،ەننۈس قىلىش ئادا نالرداۇئور رىەڭك

 ەنەي رىپېب يولدىن بىر نامازغا ىئشلىتىش، رنىەرسىلەن يۇشبۇخ يىش،ېك رنىەكىيىمل چىرايلىق پاكىزلىنىش، يىش،ېي خورما تال
 ەبرىكلىسەت بىرىنى-بىر پەد "نۇقىلس لۇقوب للىرىمىزنىەمەئ قىلغان ڭبىزنى ۋە ڭرنىەسىل ئالالھ " لىش،ېك قايتىپ يولدىن ىرب

  .رۇتتەننۈس يتىشېئ كبىرەت قەتلۇم كىيىن نامازدىن رەھ ەچۇپاتق نۈك ۋە كىيىن نامازدىن چىسى،ېك يتېھ ،ۇبولىد
 لىلالھىل ۋە ر،ەكبەئ ۇئالالھ ر،ەكبەئ ۇالالھۋ لالھ،ەىئلل ەر،الىئالھەكبەئ ۇلالھئا ر،ەكبەئ ۇئالالھ :يتىلىشىېئ ڭكبىرنىەت
  .ۇمدەھ
  :شىۇلۇئوق ڭنامىزىنى يتېھ
 ،ۇيتىدېئ كبىرەت ەئالت كىيىن كبىرىدىنەت باشالش ناماز ەتتەكەر بىرىنچى ،ۇقىلىنىد ئادا نۇرۇب شتىنۇئوق ەتبۇخ نامىزى يتېھ

  .ۇيتىدېئ كبىرەت شەب باشقا كبىرىدىنەت شۇرۇت ئورنىدىن ەتتەكەر ىئككىنچى
 
   .چىسىۇتقۇئوق ڭتنىۇنىستېئ سچىتىدىكىەم يھىسساالمەلەرئەمبەيغەپ .انھرەس مىلەج بىن مەيسەەھ :رۇدوكت ستازۇئ

 


