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روزا ھهققىدە كۆپرەك سورىلىدىغان 

  سۇئالالرغا جاۋابالر

  
 . ي كۆرۈش ئېتىبارغا ئېلىنىدۇ بهلكى ئا-1

  . رامىزان روزىسىغا تاڭ يۇرۇشتىن ئاۋۋال نىيهت قىلىش شهرتتۇر-2

 نىيهتنى ئېغىز ئارقىلىق ئىپادىلهش شهرت ئهمهس، بهلكى دىلدا نىيهت قىلىش -3

  . يېتهرلىكتۇر

 نهپلى روزا ئۈچۈن شۇ كۈننىڭ پېشىن ۋاقتىگىچىلىك نىيهت قىلسىمۇ -4

  .يېتهرلىكتۇر

از مىقداردا بىرنهرسه يېيىش بىلهنمۇ، ھهتتا بىرەر دانه نۇقۇت ياكى بىرتامچه  ئ-5

  .يامغۇرنىڭ گالدىن ئۆتۈپ كېتىشى بىلهنمۇ روزا بۇزۇلىدۇ

 روزا تۇتقىنى ئېسىدە يوق ھالدا بىرنهرسه يهپ، ئىچىپ قويغان كىشىنىڭ -6

  .روزىسى بۇزۇلمايدۇ

 توزان كىرىپ كهتسىمۇ، ئۇنىڭ -اڭياكى چ  روزا تۇتقان كىشىنىڭ گېلىغا چىۋىن -7

  . روزىسى بۇزۇلمايدۇ

  . ئۆزىگه ئهتىر چېچىش ياكى گۈللهرنى پۇراش بىلهن روزا بۇزۇلمايدۇ-8

 ئۇششاق تاش ياكى كىچىك چالما چاغلىق نهرسىلهرنى يۇتۇپ سالغان -9

  . كىشىنىڭمۇ روزىسى بۇزۇلىدۇ ۋە ئۇنىڭغا بىر كۈنلۈك قازا الزىم كېلىدۇ

ۋە باال ئېمىتىدىغان ئايالالر ئهگهر روزا تۇتسا ئۆزلىرىنىڭ ياكى  ار  ھامىلد-10

بالىلىرىنىڭ ساقلىقىغا زىيانلىق بولۇشىدىن قورقسا روزا تۇتمايدۇ ۋە كېيىن قازاسىنى 

  . تۇتىدۇ
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.  رامىزان كۈندۈزىدە ئېهتىالم بولۇپ قالغان كىشىنىڭ روزىسى بۇزۇلمايدۇ-11

  . شۇھامان غۇسۇل قىلسىمۇ روزىسى بۇزۇلمايدۇ. ۇئۇنىڭغا غۇسۇل قىلىش پهرز بولىد

 روزا تۇتۇش كۈنىنىڭ دۆلهت تهرەپتىن بهلگىلىنىشى شهرت ئهمهس، بهلكى ئاينى -12

  . كۆرگهن كىشىنىڭ روزا تۇتۇشى پهرزدۇر

يهنى كىشىلهر شهبانغا تهۋەمۇ ياكى رامىزانغىمۇ دەپ شهك قىلىپ ( شهك كۈنىدە -13

  . روزا تۇتۇش مهكرۇھتۇر)  كۈنىدە- 30 شهباننىڭ -قالىدىغان كۈن

 دۈشهنبه ۋە پهيشهنبه كۈنلىرىدە روزا تۇتۇشقا ئادەتلهنگهن كىشىنىڭ روزا -14

تۇتىدىغان كۈنى شهك كۈنىگه توغرا كېلىپ قالغان بولسا، بۇ كۈندە روزا تۇتۇشى مهكرۇھ 

  . سانالمايدۇ

ئهمما . ۇزۇلمايدۇ رامىزان كۈندۈزىدە ئىختىيارسىز قۇسقان كىشىنىڭ روزىسى ب-15

  . قهستهن قۇسقان كىشىنىڭ روزىسى بۇزۇلىدۇ

  .  رامىزان كۈندۈزىدە قان ئالدۇرغان كىشىنىڭ روزىسى بۇزۇلمايدۇ-16

 رامىزان كۈندۈزىدە جىنسىي مۇناسىۋەتته بولغان كىشىنىڭ روزىسى بۇزۇلىدۇ ۋە -17

هن كاپارەت الزىم تۆت مهزھهبنىڭ بىردەك ئىتتىپاقى بويىچه بۇنداق كىشىگه قازا بىل

  . كېلىدۇ

 بىر قۇل ئازات قىلىش، ئهگهر تاپالمىسا ئىككى ئاي ئۈزمهي روزا تۇتۇش، - كاپارەت-18

  .ئۇنىڭغا كۈچى يهتمىسه ئاتمىش مىسكىنگه بىرۋاخ تاماق بېرىشتىن ئىبارەتتۇر

 رامىزان كۈندۈزىدە يېيىش ياكى ئىچىش ئارقىلىق روزىسىنى بۇزغان كىشىگه -19

  .هزھىبى بويىچه قازا بىلهن كاپارەت الزىم كېلىدۇھهنهپىي م

 ھهيز ياكى تۇغۇت سهۋەبى بىلهن رامىزان روزىسىنى تۇتالمىغان ئايالالر كېيىن - 20

  .بىراق ئوقۇيالمىغان نامازلىرىنىڭ قازاسىنى ئوقۇمايدۇ. روزىنىڭ قازاسىنى تۇتىدۇ

.  ئايلىق ئادىتى ئىچىدىكى ۋە تۇغۇتلۇق ئايالالرنىڭ روزا تۇتۇشى جائىز ئهمهس-21

  .تۇتقان تهقدىردىمۇ ھېسابالنمايدۇ

ئۇالر .  رامىزان كۈندۈزىدە ھهيز كۆرگهن ياكى تۇغقان ئايالالرنىڭ روزىسى بۇزۇلىدۇ- 22

  . كېيىن قازاسىنى تۇتىدۇ
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ان ئوقۇلغان بولسا ھامان يېيشنى  سۇھۇرلۇق يهۋاتقان ۋاقىتتا بامداتقا ئهز-23

  .تۇتقان روزا دۇرۇستۇر. توختىتىپ نىيهت قىلىش كېرەك

ئهمما جىنابهت بىلهن روزا .  جىنابهتتىن پاك بولۇش ناماز ئوقۇش ئۈچۈن شهرتتۇر-24

  . تۇتۇش دۇرۇستۇر

  . ئهمما تۇتقىنى ئهۋزەلدۇر.  مۇساپىرالرنىڭ روزا تۇتماسلىقىغا رۇخسهت باردۇر-25

 كىلومېتىردىن كۆپ بولۇشى 90روزا تۇتماسلىق ئۈچۈن سهپهر مۇساپىسىنىڭ -26

  .شهرتتۇر

 روزا تۇتماسلىققا رۇخسهت قىلىنغان كېسهلنىڭ ئادەتتىكى باش ئاغرىقى، چىش -27

ئاغرىقى ۋە كۆز ئاغرىقىغا ئوخشىغان يېنىك كېسهللهردىن بولماستىن، بهلكى روزا تۇتسا 

  .ېغىر كېسهللهردىن بولۇشى شهرتتۇرتېخىمۇ ئېغىرلىشىپ كېتىدىغان ئ

 زور قىيىنچىلىقالرغا دۇچ كېلىدىغان سهپهرلهردە بولغان كىشىنىڭ روزا -28

  . تۇتۇشى مهكرۇھتۇر

 رامىزان كۈندۈزىدە ئايالىغا يېقىنچىلىق قىلغان كىشى ئهگهر بۇ ئىشنى -29

. پارەت كېلىدۇ ئايال ھهر ئىككىسىگه كا-ئايالىنىڭ رازىلىقى بىلهن قىلغان بولسا، ئهر

ئهگهر ئايالىنىڭ ئىختىيارى بولماستىن مهجبۇرى قىلغان بولسا، ئهر كىشىگىال كاپارەت 

  .الزىم كېلىدۇ

.  ئارقىدىن ئۈزمهي تۇتۇش شهرت ئهمهس- رامىزاننىڭ قازاسىنى تۇتۇشتا ئارقا -30

  . پارچه تۇتسىمۇ بولىدۇ-بهلكى پارچه

. ستهن بۇزغانلىق ئۈچۈنال الزىم كېلىدۇ كاپارەت پهقهت رامىزاننىڭ روزىسىنى قه-31

  . ئهمما كاپارەت روزىسى قازا روزا ۋە نهپلى روزىالرنى بۇزغانغا كاپارەت الزىم كهلمهيدۇ 

 نهپلى ئۈچۈن روزا تۇتۇپ، ئۇنى بۇزغان كىشى ئۈچۈن ھهنهپىي مهزھىبىگه كۆرە، -32

ىختىيارى روزا بولغانلىقتىن ئهمما باشقا ئۈچ مهزھهبكه كۆرە، بۇ روزا ئ. قازا الزىم كېلىدۇ

  .قازا الزىم كهلمهيدۇ

 روزا ھېيتىنىڭ بىرىنچى كۈنىدە ۋە قۇربان ھېيتىنىڭ بىرىنچى كۈنىدىن -33

  . تۆتىنجى كۈنىگىچىلىك روزا تۇتۇش ھارامدۇر
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  . يالغۇز جۈمه كۈنىدە ۋە يالغۇز شهنبه كۈنىدە روزا تۇتۇش مهكرۇھتۇر-34

  .ا تۇتۇش مهكرۇھتۇر ئىپتار قىلماستىن ئۇالپ روز-35

ئۆزىنى .  روزىدار كىشىنىڭ كۈندۈزىدە ئايالىنى سۈيۈشى روزىنى بۇزمايدۇ-36

  . تۇتالمايدىغان كىشىنىڭ ئايالىنى قۇچاقلىشى مهكرۇھتۇر

 روزا تۇتقان كىشىنىڭ كۈندۈزىدە ئۆز تۈكرۈكىنى يۇتۇشى بىلهن روزىسى -37

  .بۇزۇلمايدۇ

كۆزىگه سۈرمه تارتىشى ۋە دورا تېمىتىشى  روزا تۇتقان كىشىنىڭ كۈندۈزىدە -38

شۇنىڭدەك داۋالىنىش مهقسىتى بىلهن بهدىنىگه ئۇكۇل . بىلهن روزىسى بۇزۇلمايدۇ

  . سالدۇرۇشى بىلهنمۇ روزىسى بۇزۇلمايدۇ

 روزا تۇتقان كىشىنىڭ كۈندۈزىدە ئېغىزىغا، بۇرنىغا ۋە قۇلىقىغا دورا تېمىتىشى -39

ەك ئالدى ۋە كهينىدىن ئىبارەت ئىككى ئهۋرەت ئهزاسىغا بىلهن روزىسى بۇزۇلىدۇ، شۇنىڭد

  .دورا قويۇشى بىلهنمۇ روزىسى بۇزۇلىدۇ

يۇيۇنۇشى بىلهن   روزا تۇتقان كىشىنىڭ كۈندۈزىدە قايسى بىر سهۋەب بىلهن -40

  .ئۇنىڭ روزىسى بۇزۇلمايدۇ

 
 
 
 
 
 
 


