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  روزىنىڭ تۈرلىرى

  

. پهرز، ۋاجىب، سۈننهت، ھارام، مهكرۇھ ۋە نهپلىدۇر: تۈرلۈك بولۇپ، ئۇالر  6روزا  

  :بۇالر تۆۋەندىكىچه

  : پهرز بولغان روزىالر-1

رامىزان ئېيىنىڭ روزىسى، كاپارەتنىڭ روزىسى ۋە رامىزاندا : پهرز روزىالر 

 رامىزان -كاپارەتنىڭ روزىسى . تۇتالمىغان روزىالرنىڭ قازاسى قاتارلىقالردۇر

روزىسىنى قهستهن بۇزغانلىق ياكى قهسىمىنى بۇزغانلىق ياكى ھهجگه ئېهرام 

ا نۇقسان يېتىدىغان خاتالىقالرنى سادىر قىلغانلىق سهۋەبتىن باغلىغاندا، ئېهرامغ

  .جازا ئورنىدا بهلگىلهنگهن روزىدۇر

  : ۋاجىب بولغان روزىالر-2

نهپلى ئۈچۈن روزا تۇتۇپ، ئۇنى بۇزوۋەتكهنلىك ياكى مهلۇم ۋاقىتتا : ۋاجىب روزا 

ا بولۇپ، ئۇنى روزا تۇتىمهن دەپ ئاتىۋاتقانلىق سهۋەبى بىلهن ئۈستىگه يۈكلهنگهن روز

  . تۇتۇش ۋاجىبتۇر

   سۈننهت بولغان روزىالر- 3

  ئهرەفات كۈنىنىڭ روزىسى) 1 ( 

، )يهنى ئهرته قۇربان ھېيت دېگهن كۈن( كۈنى -9 زۇلههججىنىڭ -ئهرەفات

ئهرەفات كۈنى قهدىر كېچىسىدىن قالسا ئىسالم نهزىرىدە ئهڭ ئۇلۇغ كۈندۇر، چۈنكى 

 بولۇپ، ھهج پهرزىنى ئادا قىلىدىغان ۋە شۇ بۇ كۈن مۇسۇلمانالرنىڭ بىرگه جهم

شۇڭا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . ئارقىلىق گۇناھالردىن پاكلىنىدىغان كۈنىدۇر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . كىشىلهرنى بۇكۈندە روزا تۇتۇشقا تهشهببۇس قىلغان

كهن ۋە ئالالھ تائاالنىڭ ئهرەفات كۈنىدە روزا تۇتقان كىشىنىڭ ئۆت« : مۇنداق دېگهن
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» كېيىنكى يىلدىكى گۇناھلىرىنى مهغپىرەت قىلىدىغانلىقىغا ئىشىنىمهن

  ) .تىرمىزى رىۋايىتى(

« :يهنه ئۇ، ئهرەفات كۈنىدە روزا تۇتۇشنىڭ ئهھمىيىتى توغرىلىق سورالغاندا 

» گۇناھالرنى يوققا چىقىرىدۇ ) ئىككى يىللىق(ئۆتكهن ۋە كېلىدىغان يىلدىكى 

  ). م رىۋايىتىمۇسلى(دەپ جاۋاب بهرگهن

ئهرەفات كۈنىنىڭ روزىسىنى ئهرەفاتتا ھازىر بولمىغانالر يهنى ھاجىالردىن  

چۈنكى ئهرەفاتتا بولغان كىشى ئۈچۈن بۇ . باشقىالرنىڭ تۇتۇشى تهلهب قىلىنىدۇ

شۇڭا ئۇالردىن روزا تۇتۇش تهلهب . كۈندە روزا تۇتۇش ھهقىقهتهن قىيىن كېلىدۇ

ئىكرەمه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن .  تهلهب قىلىنىدۇبهلكى تۇتماسلىقى. قىلىنمايدۇ

مهن ئهبۇ ھۇرەيرەنىڭ ئۆيىگه كىرىپ، « :رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ مۇنداق دەيدۇ

 -ئۇنىڭدىن ئهرەفاتتا تۇرغان ئادەمنىڭ روزا تۇتۇشى ھهققىدە سورىۋىدىم، ئۇ،

ى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهرەفاتتا بولغان كىشىنىڭ روزا تۇتۇشىنى مهنئ

  ) .ئىبنى ماجه رىۋايىتى(»  دەپ جاۋاب بهردى-قىلغان،

  :ئهرەفات كۈنىنىڭ پهزىلىتى

بۇ . ئهرەفات كۈنى بولسا، پۈتۈن ئهھلى ئىسالمنىڭ ئهڭ بۈيۈك بايرام كۈنىدۇر 

جهم ) يهنى پهرىشتىلهرنىڭ(كۈن زېمىن ئهھلى بىلهن ئاسمان ئهھلىنىڭ 

پىرىتىگه ئېرىشىدىغان ئاالھىدە ئۇلۇغ بولىدىغان ۋە ئالالھ تائاالنىڭ رەھمهت ۋە مهغ

شۇڭا بۇكۈندە ئهرەفاتتا ھازىر بولغان كىشىنىڭ پۈتۈن گۇناھلىرى . بىر كۈنىدۇر

بۇ . مهغپىرەت قىلىنىپ، خۇددى ئانىدىن تۇغۇلغان ۋاقتىدىكىدەك پاك بولىدۇ

 روزا تۇتقان كىشىنىڭ ئىككى يىللىق گۇناھى - ئهرەفاتتا بواللمىسىمۇ -كۈندە

قۇرئان كهرىم قهدىر كېچىسىدە چۈشۈشكه باشلىغان بولۇپ، .  قىلىنىدۇكهچۈرۈم

قۇرئان كهرىمدىن ئهڭ ئاخىرىدا چۈشۈش بىلهن ئىسالم . ئهرەفات كۈنىدە تامامالنغان

بۇگۈن [يهنى « : دىنى تاكامۇلالشقان ۋە قۇرئان كهرىم پۈتۈنلهنگهن ئايهت بۇ دۇر

نېمىتىمنى تاماملىدىم، ئىسالم سىلهرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلدىم، سىلهرگه 
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بۇخارى ).  ئايهت- 3مائىدە سۈرىسى (» دىنىنى سىلهرنىڭ دىنىڭالر بولۇشقا تاللىدىم

يهھۇدىالردىن بىر ئادەم «: ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىسته مۇنداق كهلگهن

!  ئهي مۆمىنلهرنىڭ سهردارى-ئۇمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ يېنىغا كېلىپ،

 كىتابىڭالردا بىرئايهت بار، ئهگهر ئۇ ئايهت بىز يهھۇدىالرغا چۈشكهن سىلهرنىڭ

بولغان بولسا ئىدى، بىز شۇئايهت چۈشكهن كۈننى بايرام كۈنى دەپ ئېالن قىلغان 

 ئالالھ تائاالنىڭ نامى بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، مهن بۇ - دېگهندە، ئۇمهر-بوالتتۇق،

بۇ ئايهت . سائىتىنى ياخشى بىلىمهنئايهتنىڭ رەسۇلۇلالغا چۈشكهن كۈنىنى ۋە 

بۇخارى ۋە (» ئهرەفات كۈنى كهچ ۋاقتىدا چۈشكهن، ئۇ كۈن جۈمه كۈنلۈك ئىدى 

  ).مۇسلىم رىۋايىتى

دېمهك، جۈمه كۈنلۈكى مۇسۇلمانالرنىڭ ھهپتىلىك بايرام كۈنى بولۇپ، بۇ كۈن 

يۈك بايرام ئهرەفات كۈنى بولسا مۇسۇلمانالرنىڭ ئهڭ بۈ. كۈنلهرنىڭ ئهڭ ئۇلۇغىدۇر

قۇرئان كهرىم مۇشۇنداق ئىككى بايرامنىڭ بىرلهشكهن كۈنىدە نازىل . كۈنىدۇر

بولغاچقا، بۇ كۈن بايرام ئۈستىگه بايرام بولغان ئهڭ شهرەپلىك ۋە قىممهتلىك بىر 

  .بۇ كۈننى قهدىرلهش ھهرقانداق مۇسۇلماننىڭ بۇرچىدۇر. كۈندۇر

  :ئاشۇرا كۈنىنىڭ روزىسى ) 2( 

 كۈنى بولۇپ، پهيغهمبهر - 10رىيه ئايلىرىدىن مۇھهررەم ئاينىڭ  قهمه- ئاشۇرا

. ئهلهيهىسساالم بۇ كۈندە روزا تۇتاتتى ۋە باشقىالرنىمۇ تۇتۇشقا تهشهببۇس قىالتتى

پهيغهمبهر «: ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى

ۈنىدە روزا ئهلهيهىسساالم مهدىنىگه كهلگىنىدە، يهھۇدىالرنىڭ ئاشۇرا ك

تۇتىدىغانلىقىنى كۆرىدۇ ۋە نېمه ئۈچۈن ئۇالرنىڭ بۇ كۈندە روزا تۇتىدىغانلىقىنى 

 بۇ كۈن مۇبارەك كۈندۇر، بۇ كۈندە ئالالھ تائاال مۇسا -ئۇالر جاۋاب بېرىپ،. سورايدۇ

پهيغهمبهر بىلهن ئىسرائىل ئهۋالتلىرىنى دۈشمهنلىرىدىن قۇتۇلدۇرۇپ، پىرئهۋننى 

 - مۇسامۇ بۇ كۈندە روزا تۇتاتتى.  قوشۇپ سۇدا غهرق قىلغان كۈندۇرئادەملىرى بىلهن

 مۇسا ئهلهيهىسساالمغا ئهگىشىش - بۇۋاقىتتا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . دىيىشىدۇ
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.  دەيدۇ ۋە بۇ كۈندە روزا تۇتىدىغان بولىدۇ-ئۈچۈن مهن سىلهردىن ھهقلىقمهن،

ئاشۇرا كۈنىدە روزا ). ارى رىۋايىتىبۇخ(»باشقىالرنىمۇ روزا تۇتۇشقا تهشهببۇس قىلىدۇ 

تۇتماقچى بولغان كىشىنىڭ بۇكۈنگه ئالدىدىن ياكى كهينىدىن بىرەر كۈننى 

بۇ، ئىسالمىي روزىنى ئهھلى كىتابالرنىڭ روزىسىدىن . قوشۇپ تۇتۇشى سۈننهتتۇر

. چۈنكى يهھۇدىالر ئاشۇرا كۈنىدىال بىر كۈن روزا تۇتىدۇ. پهرقلهندۈرۈش ئۈچۈن ئىدى

 كۈنلىرى -10-9مانالر ئاشۇرا كۈنىدە روزا تۇتماقچى بولسا، مۇھهررەمنىڭ مۇسۇل

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەپ . كۈنلىرى ئىككى كۈن تۇتىدۇ-11 -10ياكى 

ئاشۇرا كۈنىدە روزا تۇتۇڭالر، بىراق بۇ روزىنى يهھۇدىالرنىڭ « : كۆرسهتكهن

 ئالدىدىن ياكى كهينىدىن بىر روزىسىدىن پهرقلهندۈرۈش ئۈچۈن، ئاشۇرا كۈنىنىڭ

شۇڭا ئاشۇرا كۈنىدە روزا تۇتقان ). ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى(» كۈننى قوشۇپ تۇتۇڭالر 

ئادەم مۇسا ۋە مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمالرنىڭ سۈننهتلىرىگه ئهمهل قىلغان بولۇپ، 

  . كۆپ ساۋابقا ئېرىشىدۇ

  :دۈشهنبه ۋە پهيشهنبه كۈنلىرىنىڭ روزىسى ) 3( 

به كۈنلۈكى بولسا، پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد دۈشهن

ئهلهيهىسساالمنىڭ دۇنياغا كهلگهن كۈنى، بۇ، پۈتۈن ئىنسانىيهت ئۈچۈن مۇبارەك 

شۇڭا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئالالھ تائاالغا شۈكۈر ئىزھار قىلىش . كۈندۇر

ۇتۇشقا تهشهببۇس يۈزىسىدىن بۇ كۈندە روزا تۇتۇشنى ئادەت قىلغان ۋە باشقىالرنىمۇ ت

ئۇ، نېمه ئۈچۈن دۈشهنبه كۈنىدە روزا تۇتىدىغانلىقى توغرىلىق سورالغىنىدا . قىلغان

بۇ كۈندە مهن دۇنياغا كۆز ئاچتىم، بۇ كۈندە ماڭا ۋەھى « : مۇنداق دەپ جاۋاب بهرگهن

  ).بۇخارى رىۋايىتى(»كېلىشكه باشلىدى 

ىدە روزا تۇتۇشىنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ھهدىسته، دۈشهنبه كۈن

غايىسىنى ۋە سهۋەبىنى ئوچۇقالپ، بۇ كۈن ئۆزىنىڭ دۇنياغا كهلگهن ۋە ۋەھىنىڭ 

شۇبهىسىزكى، مۇھهممهد . باشالنغان كۈنى ئىكهنلىكىنى بايان قىلغان

ئهلهيهىسساالمنىڭ دۇنياغا كېلىشى، ئالالھنىڭ پۈتۈن ئىنسانىيهت ئۈچۈن تهقدىر 
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پۈتۈن ئىنسانىيهتنىڭ « .  ئېشىشى ئىدىقىلغان كاتتا نېمىتىنىڭ ئهمهلگه

دېگهن سۆزۈمگه بهزىلهر، پۈتۈن ئىنسانىيهتنىڭ ھهممىسى مۇسۇلمان » سائادىتى

گهرچه پۈتۈن : ئۇالرغا دەيمهنكى. ئهمهسقۇ؟ دەپ قايىل بولماسلىقى مۇمكىن

ئىنسانىيهتنىڭ ھهممىسى مۇسۇلمان بولمىغان بولسىمۇ، ئىسالم دىنى پۈتۈن 

ئۇالرنىڭ . قىقهتكه يېتهكلهش ئۈچۈن كهلگهن بىر دىندۇرئىنسانىيهتنى ھه

ھهممىسى ئىسالم دىنىنىڭ ئادالهتلىك قانۇن، پرىنسىپلىرى سايىسىدا سائادەتكه 

 ھوقۇقلىرىنى، - چۈنكى ئىسالم دىنى غهيرىي دىندىكىلهرنىڭمۇ ھهق. ئېرىشىدۇ

هتته چېكىگه خۇددى ئۆز تهۋەلىرىنى قوغدىغاندەك قوغداپ، ھىمايه قىلىدىغان، ئادال

ئالالھ تائاال مۆمىنلهرگه ئالالھ « . تارىخ بۇنىڭغا شاھىتتۇر. يهتكهن بىرال دىندۇر

تائاالنىڭ ئايهتلىرىنى تىالۋەت قىلىدىغان، ئۇالرنى گۇناھالردىن پاك قىلىدىغان، 

ئۇالرغا كىتابنى ۋە ھېكمهتنى ئۈگىتىدىغان، ئۆزلىرىدىن بولغان بىر پهيغهمبهر 

  ). ئايهت-164ئال ئىمران سۈرىسى (» چوڭ ئېهسان قىلدى ئهۋەتىپ، ئۇالرغا

گهرچه ئالالھ تائاال بهندىلهرنىڭ ئهمهللىرىنى بىۋاسىته كۆرۈپ تۇرسىمۇ،  

دۈشهنبه ۋە پهيشهنبه كۈنلىرى بهندىلهرنىڭ ئهمهللىرى ئالالھ تائاالغا 

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت . كۆرسىتىلىدىغان كۈنلهردۇر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دۈشهنبه ۋە پهيشهنبه كۈنلىرىدە روزا «: لىنىدۇكىقى

 -تۇتاتتى، بۇ ئىككى كۈندە روزا تۇتۇشىنىڭ سهۋەبى توغرىلىق سورالغىنىدا، ئۇ،

بۇ . ئهمهللهر ھهر دۈشهنبه ۋە پهيشهنبه كۈنلىرىدە ئالالھ تائاالغا كۆرسىتىلىدۇ

پهقهت بۇ . رنىڭ گۇناھلىرىنى ئهپۇ قىلىدۇكۈنلهردە ئالالھ تائاال پۈتۈن مۇسۇلمانال

 - كۈنلهرنى قهدىرلىمىگهنلهرنىڭ گۇناھلىرىنى ئهپۇ قىلىش ئىشى كېچىكتۈرىلىدۇ،

  ).ئهھمهد رىۋايىتى(»دېگهن 

دۈشهنبه ۋە پهيشهنبه كۈنلىرىدە ئهممهللهر ئالالھ «: يهنه بىر ھهدىسته، ئۇنىڭ

 روزىدار ھالىتىمدە مېنىڭ ئهمهللىرىمنىڭ مهن. تائاالغا كۆرسىتىلىدۇ

  ).تىرمىزى رىۋايىتى(دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنغان» كۆرسىتىلىشىنى ياقتۇرىمهن
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  :ھهر ئايدا ئۈچ كۈن روزا تۇتۇش) 4( 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم شۇنداق . ھهر ئايدىن ئۈچ كۈن روزا تۇتۇش سۈننهتتۇر

ئهبۇ ھۇرەرە .  ئهمهلدۇربۇ، يىل بويى روزا تۇتقانغا ئوخشاش ساۋاب بولىدىغان. قىالتتى

پهيغهمبهر « :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ مۇنداق دېگهن

ئهلهيهىسساالم بىزنى ھهر ئايدىن ئۈچ كۈن روزا تۇتۇشقا بۇيرىغان ۋە ھهر ئاينىڭ 

ـ 15ـ ۋە 14ـ 13نهپلى روزا تۇتۇش ئۈچۈن ئهڭ ئهۋزەل كۈنلىرى قهمهرىيه ئايلىرىنىڭ 

نلىكىنى، شۇنداقال ھهر ئاينىڭ بۇ كۈنلىرىدە روزا تۇتۇشنىڭ يىل كۈنلىرى ئىكه

» بويى ئۈزمهستىن روزا تۇتقانغا ئوخشاش ساۋابلىق ئىش ئىكهنلىكىنى بىلدۈرگهن

  ). نهسائىي رىۋايىتى(

ھهر ئايدىن ئۈچ كۈن نهپلى روزا تۇتقان ئادەمنىڭ يىل بويى ئۈزمهستىن روزا 

چۈنكى ئىسالم  . انلىقى بىر ھهقىقهتتۇرتۇتقانغا ئوخشاش ساۋابقا ئېرىشىدىغ

بىر : پرېنسىپى بويىچه» بىر ياخشى ئىشقا ئون ھهسسه ساۋاب بېرىش«دىنىنىڭ 

 كۈنلۈك روزىغا ، ھهر بىر ئايدىن تۇتۇلغان ئۈچ كۈنلۈك روزا 10نهپلى روزا كۈنلۈك 

غا 10كۈننى 3روزىغا تهڭ كېلىدۇ، يهنى ھهر ئايدىن تۇتقان  كۈنلۈك 30

ئايغا كۆپهيتكهندە 12 كۈننى 30ئاندىن بۇ . كۈن بولىدۇ)3x10= 300(كۆپهيتكهندە،

)30x12= 360(روزا تۇتقان ئادەم يىل بويى شۇڭا ھهر ئايدىن ئۈچ كۈن . كۈن بولىدۇ

  . روزا تۇتقانغا ئوخشاش ساۋاب تاپىدۇ دەيمىز

  :  كۈن روزا تۇتۇش6شهۋۋال ئايدىن ) 5( 

بۇ، رامىزاندىن كېيىنكى .  ئاينىڭ ئىسمى-10 قهمهرىيه ئايلىرىدىن - شهۋۋال

 ئارقىدىن ئۇالپ تۇتسۇن، -مهيلى ئارقا.  كۈن روزا تۇتۇش سۈننهتتۇر6بۇئايدا . ئاي

 كۈن روزا تۇتۇش يىل بويى روزا 6 پارچه تۇتسۇن، شهۋۋال ئېيى ئىچىدە -يلى پارچهمه

بىر ياخشى ئىشقا ئون ھهسسه ساۋاب «چۈنكى . تۇتقانغا ئوخشاش ساۋابلىقتۇر

غا 10 كۈن روزا 30رامىزان ئېيى ئىچىدە تۇتقان : پرىنسىپى بويىچه » بېرىش

هڭ، شهۋۋال ئېيى ئىچىدە گه ت ) 30x 10=300( كۈنگه يهنى 300كۆپهيتىلىپ 
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. گه تهڭ ) 6x  10 =60( كۈنگه يهنى 60غا كۆپهيتىلىپ 10 كۈن روزا 6تۇتقان 

شۇڭا رامىزان روزىسىنى تولۇق .  كۈن بولىدۇ360ئىككىسىنى قوشقاندا، جهمى 

 كۈن روزا تۇتقان كىشى يىل بويى 6تۇتۇپ بولغاندىن كېيىن، شهۋۋال ئېيىدىن يهنه 

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن . ش ساۋابقا ئېرىشىدۇ دەيمىزروزا تۇتقانغا ئوخشا

كىمكى رامىزان «: رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

كۈن روزا تۇتىدىكهن، 6ئېيىنىڭ روزىسىنى تولۇق تۇتۇپ، يهنه شهۋۋال ئېيىدىن 

  ). سلىم رىۋايىتىمۇ(»خۇددى ئۇ، يىل بويى روزا تۇتقانغا ئوخشاش بولىدۇ 

  :بىر كۈن روزا تۇتۇپ، بىر كۈن ئارا بېرىش) 6 ( 

پهيغهمبهر . نهپلى روزىالرنى بىر كۈن تۇتۇپ، بىر كۈن ئارا بېرىش سۈننهتتۇر 

ئهلهيهىسساالم ساھابىلىرىنى يىل بويى روزا تۇتۇشتىن مهنئى قىلغان ۋە مۇنداق 

بۇخارى (» تۇتمىغانغا ئوخشاشتۇرئۈزمهي يىل بويى روزا تۇتقان ئادەم روزا « : دېگهن

ئۈزمهي يىل بويى روزا تۇتقان كىشىگه روزا ئادەتكه : بۇھهدىسنىڭ مهنىسى). رىۋايىتى

شۇڭا ئۇ، .  دە، ئۇ كىشى ئۈچۈن روزىنىڭ ئاالھىدىلىكى قالمايدۇ- ئايلىنىپ قالىدۇ 

ئۆزىنى ئاچ ھهم ئۇسسۇز قويغاندىن باشقا ھېچقانداق ساۋاب ياكى پهزىلهتكه 

ساھابىالردىن بهزى كىشىلهر يىل بويى روزا تۇتماقچى . ىشهلمهيدۇ، دېگهنلىكتۇرئېر

بولغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرنى بۇنداق روزا تۇتۇشتىن توسقان ۋە بىركۈن 

ئالالھ تائاالغا «: ئۇ مۇنداق دېگهن. تۇتۇپ، بىر كۈن تۇتماسلىقنى تهۋسىيه قىلغان

 داۋۇد ئهلهيهىسساالمنىڭ روزىسىدۇركى، ئۇ، بىر -ائهڭ يېقىملىق كېلىدىغان روز

  ).تىرمىزى رىۋايىتى(» ) يهنى تۇتمايتتى(كۈن تۇتۇپ بىر كۈن ئارا بېرەتتى 

  : شهبان ئېيىنىڭ روزىسى) 7 ( 

رامىزان ئېيىنىڭ روزىسىدىن قالسا ئهڭ پهزىلهتلىك روزا شهبان ئېيىنىڭ 

ىق ئهمهللىرى ئالالھ تائاالغا چۈنكى بۇ ئاي بهندىلهرنىڭ بىر يىلل. روزىسىدۇر

ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن . كۆرسىتىلىدىغان ئاالھىدە ئهھمىيهتلىك ئايدۇر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ رامىزان ئېيىدىن باشقا « :رىۋايهت قىلىنىدۇكى



 8

ئايالردا بىر ئاي تولۇق روزا تۇتقىنىنى ۋە شهبان ئېيىدىن باشقا بىر ئايدا بۇنچىلىك 

يهنه بىر ھهدىسته، مۇنداق دەپ ). بۇخارى رىۋايىتى(» وزا تۇتقىنىنى كۆرمىدىم كۆپ ر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھېچ بىر ئايدا شهبان ئېيىدا تۇتقاندەك كۆپ «: كهلگهن

ئۇ مۇنداق . ئۇ، شهبان ئېيىنىڭ ھهممىسىنى روزا بىلهن چىقىراتتى. روزا تۇتمايتتى

ى قىلىڭالر، ھهقىقهتهن، سىلهر ئىبادەت كۈچۈڭالر يهتكهن ئهمهللهرن: دەيتتى

قىلىشتىن زېرىكىپال قالمىساڭالر، ئالالھ تائاال سىلهرگه ساۋاب بېرىشتىن 

ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن ). بۇخارى رىۋايىتى(» زېرىكمهيدۇ 

 رامىزاننىڭ روزىسىدىن قالسا - پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم « : رىۋايهت قىلىنىدۇكى

 رامىزاننى ئۇلۇغالش - دەپ سورالغىنىدا، ئۇ،- ى ئاينىڭ روزىسى ئهۋزەل؟ قايس

تىرمىزى (»  دەپ جاۋاب بهرگهن - يۈزىسىدىن شهبان ئېيىنىڭ روزىسى ئۇلۇغدۇر،

  ). رىۋايىتى

  : ھارام قىلىنغان روزا-4

) يهنى مهنئى(ئىسالم شهرىئىتى تۆۋەندىكى كۈنلهردە روزا تۇتۇشنى ھارام 

  :قىلغان

چۈنكى بۇ كۈن . ا ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنى روزا تۇتۇش ھارامدۇرروز)1 ( 

رامىزاننىڭ شاراپىتى بىلهن ئالالھ تائاالنىڭ مۇسۇلمانالرغا بايرام قىلىپ بهلگىلهپ 

بۇ كۈندە ئالالھ تائاالنىڭ بهلگىلهپ بهرگهن زىياپىتىنى قوبۇل . بهرگهن كۈنىدۇر

ھ تائاالغا شۈكۈر ئادا قىلىش قىلىپ، كهڭتاشا يهپ، ئىچىپ ۋە كۈڭۈل ئېچىپ ئالال

  .بۇ كۈندە روزا تۇتقان ئادەم گۇناھكار بولىدۇ. الزىم

 كۈنىگىچىلىك بولغان ھېيت -4قۇربان ھېيتىنىڭ بىرىنچى كۈنىدىن  ) 2(

پۈتۈن ئىسالم فىقهىشۇناس ئالىملىرى روزا ۋە . كۈنلىرىدە روزا تۇتۇش ھارامدۇر

ئۇمهر . همهسلىكىدە ئىتتىپاقتۇرقۇربان ھېيتلىرىدا روزا تۇتۇشنىڭ جائىز ئ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ئىككى ھېيت «: رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېگهن

چۈنكى روزا ھېيت كۈنى رامىزاننى . كۈنلىرىدە روزا تۇتۇشتىن مهنئى قىلغان
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تۈگىتىپ، ئېغىز ئاچىدىغان كۈنۈڭالر، قۇربان ھېيت كۈنلىرى بولسا، بايرام 

» نلهردە قۇربانلىق قىلغان ماللىرىڭالرنىڭ گۆشلىرىدىن يهڭالر بۇ كۈ. كۈنلىرىدۇر

   ). بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى(

ئهمما مالىكى مهزھىبىدە، ھهج قىلىپ قۇربانلىق قىلىشقا ئىقتىسادى 

كۈنلىرىدە روزا ) - 4-3-2قۇربان ھېيتنىڭ (يهتمىگهن كىشىلهرنىڭ تهشرىق 

ەزىيهلالھۇ ئهنها بىلهن ئىبنى ئۇمهر ئائىشه ر. تۇتۇشلىرىغا رۇخسهت قىلىنغان

تهشرىق كۈنلىرىدە « : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن مۇنۇ ھهدىسنى رىۋايهت قىلغان

» روزا تۇتۇش، پهقهت ھهجدە قۇربانلىق قىاللمىغان ھاجىالر ئۈچۈنال رۇخسهتتۇر 

  ).بۇخارى رىۋايىتى(

 - 4ۈنىدىن  ك- 2ھهجدە قۇربانلىق قىاللمىغان كىشىنىڭ قۇربان ھېيتنىڭ 

كۈنىگىچىلىك بولغان تهشرىق كۈنلىرىدە روزا تۇتۇشلىرى قىاللمىغان 

مانا بۇ ئىسالم دىنىنىڭ مۇسۇلمانالرغا . قۇربانلىقنىڭ ئورنىغا ھېسابلىنىدۇ

پۇلى (« : ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە . كۆرسهتكهن ئۇڭايلىقلىرىدىن بىرىدۇر

تاپالمىغان كىشى ) قۇربانلىق ماليوقلىقتىن ياكى قۇربانلىق مال يوقلىقتىن 

قايتقاندىن كېيىن يهتته كۈن روزا ) ھهجدىن(روزا تۇتسۇن،  ھهج جهريانىدا ئۈچ كۈن 

  ). ئايهت-196بهقهرە سۈرىسى (» تۇتسۇن، ئۇنىڭ ھهممىسى ئون كۈن بولىدۇ 

  :مهكرۇھ بولىدىغان روزا  5-

 كۈنىنى يالغۇز ئاشۇرا كۈنىدە روزا تۇتماقچى بولغان كىشىنىڭ، ئاشۇرا) 1(

سۈننهت ئۇنىڭ ئالدىدىن ياكى كهينىدىن بىر كۈننى قوشۇپ . تۇتۇشى مهكرۇھتۇر

  . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇ ھهقتىكى ھهدىسى يوقىرىدا ئۆتتى. تۇتۇشتۇر

نهپلى ئۈچۈن روزا تۇتماقچى بولغان كىشىنىڭ جۈمه كۈنىنىال ئايرىپ بۇ ) 2(

. ۈمه كۈنى مۇسۇلمانالرنىڭ ھهپتىلىك بايرام كۈنىج. كۈندە روزا تۇتۇشى مهكرۇھتۇر

سۈننهت شۇكى، . ئىسالم دىنى يالغۇز بۇ بۇ كۈندىال نهپلى روزا تۇتۇشنى مهنئى قىلغان

جۈمه كۈنىدە روزا تۇتماقچى بولغان كىشى ئۇنىڭ ئالدىدىن ياكى كهينىدىن بىرەر 
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سىلهرنىڭ « : ېگهنپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق د. كۈننى قوشۇپ تۇتۇشى الزىم

ئهگهر تۇتماقچى بولسا، جۈمهنىڭ . ھېچبىرىڭالر جۈمه كۈنىدە روزا تۇتمىسۇن

بۇخارى ۋە مۇسلىم (» ئالدىدىن ياكى كهينىدىن بىر كۈننى قوشۇپ تۇتسۇن

 ئاساسهن، جۈمه كۈنىدە روزا تۇتماقچى بولغان كىشى ئۇنىڭغا  بۇ ھهدىسگه). رىۋايىتى

  .ۇپ تۇتۇشى الزىم پهيشهنبىنى ياكى شهنبىنى قوش

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . شهنبه كۈنىنى ئايرىپ روزا تۇتۇش مهكرۇھتۇر) 3(

شهنبه كۈنىدە نهپلى روزا تۇتماڭالر، پهقهت رامىزان روزىسىنى، « : مۇنداق دېگهن

تىرمىزى (» كاپارەت روزىسىنى، قازا روزىالرنى شهنبه كۈنلىرىدە بولسىمۇ تۇتۇڭالر 

 كۈنلۈكته روزا تۇتۇشنىڭ مهنئى قىلىنىشىنىڭ سهۋەبى شۇكى، شهنبه). رىۋايىتى

مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇالر بايرام قىلغان . شهنبه كۈنلۈك يهھۇدىالرنىڭ بايرام كۈنىدۇر

. كۈنلهردە بايرام قىلىشى، ئۇالر ئۇلۇغلىغان كۈنلهرنى ئۇلۇغلىشى توغرا ئهمهس

ئاشۇرا كۈنىدە بىر . غانبهلكى بىز ئۇالرغا ھېچبىر ئىشتا ئوخشىماسلىققا بۇيرۇل

  . كۈن روزا تۇتۇشنىڭ مهنئى قىلىنىشىنىڭ ھېكمىتىمۇ بۇسهۋەبتىن ئىدى

. پهيغهمبهر ئۇنىڭدىن مهنئى قىلغان. شهك كۈنىدە روزا تۇتۇش مهكرۇھتۇر) 4(

 كىشىلهر ئۇنى شهبان ئېيىنىڭ ئاخىرقى كۈنىمۇ ياكى رامىزاننىڭ -شهك كۈنى

لىدىغان كۈن بولۇپ، بۇ كۈندە روزا تۇتۇشنىڭ بىرىنچى كۈنىمۇ دەپ شهك قىلىپ قا

مهنئى قىلىنىشى كىشىلهرنىڭ رامىزان روزىسىنىڭ سانىنى ئۇزارتىۋالماسلىقى 

ئهگهر دىنىمىز بۇنداق ھۇشيارلىق بىلهن ئىش كۆرمىگهن بولسا . ئۈچۈن ئىدى

 كۈندىن 30ئىدى، كىشىلهر شهك كۈنىنى رامىزانغا قوشۇپ، روزىنىڭ سانىنى 

چۈنكى بۇرۇنقى ساماۋىي دىنالرمۇ شۇ سهۋەبتىن ئۆز . ن بوالر ئىدىئاشۇرۋالغا

بىز ئاي كۆرسهك روزا تۇتۇشقا، ئهگهر ئاي كۆرمىسهك روزا . ئهسلىنى يوقاتقان

ئهممار ئىبنى ياسىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر . تۇتماسلىققا بۇيرۇلدۇق

نىدە روزا تۇتقان شهك كۈ«: ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنۇ ھهدىسىنى رىۋايهت قىلىدۇ

  ).تىرمىزى رىۋايىتى( »كىشى ماڭا ئاسىيلىق قىلغان بولىدۇ
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ئهگهر بۇ ئىش روزا تۇتقۇچىنىڭ . ئىپتارسىز ئۇالپ روزا تۇتۇش مهكرۇھتۇر) 5(

ئۇالپ روزا تۇتۇش ـ روزا تۇتۇپ ئىپتار . تهن ساقلىقىغا زىيان يهتكۈزسه ھارامدۇر

رلۇق يېمهستىن ئهتىسى ئاخشامغىچه بولغاندىمۇ ـ ئېغىز ئاچماستىن ياكى سوھۇ

بۇنداق قىلىش تهن ساقلىقىغا زىيانلىق . روزىسىنى داۋام قىلدۇرۇش دېمهكتۇر

چۈنكى ئىسالم دىنى . بۇلۇشتىن ئاۋۋال دىنىمىزنىڭ كۆرسهتمىسىگه خىالپتۇر

. ئۆزىنى بېهۈدە قىينىغانلىق ئىبادەتكه ياتمايدۇ. ئاسانلىقنى تهرغىپ قىلىدۇ

. دىنىمىزنىڭ كۆرسهتمىلىرىگه رىئايه قىلىش بىلهن قىلىنىدۇبهلكى ئىبادەت 

پهيغهمبهر . چۈنكى ئۇالر تاقهت قىالاليتتى. پهيغهمبهرلهر ئۇالپ روزا تۇتاتتى

ئهلهيهىسساالم ئۆزى ئۇالپ روزا تۇتقان ۋاقىتلىرىدا ساھابىالرنىڭ بۇنداق قىلىشىنى 

پهيغهمبهر « : قىلىنىدۇكىئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن رىۋايهت. مهنئى قىالتتى

ئهلهيهىسساالم ساھابىلىرىنى ئۇالپ روزا تۇتۇشتىن مهنئى قىلغاندا، ساھابىالر، ـ 

سىز ئۇالپ تۇتىسىز ئهمهسمۇ؟ ـ دېيىشكهندە ـ ئۇ، مهن سىلهرگه ! يارەسۇلۇلالھ

ئوزۇقالندۇرىدۇ ۋە ) ئۇالپ روزا تۇتقىنىمدا(ئوخشىمايمهن، ئالالھ تائاالھ مېنى

  ).بۇخارىي رىۋايىتى( » دېگهنسۇغىرىدۇ ـ

  :ـ نهپلىي روزىالر6

روزا . روزىالرنى تۇتۇشنىڭ بهلگىلىك ۋاقىتلىرى يوقتۇر) ئىختىيارىي( نهپلىي

تۇتۇش ھارام ۋە مهكرۇھ بولغان كۈنلهرنىڭ سىرتىدا، يىلنىڭ قايسى بىر كۈنلىرىدە 

 يېقىنلىشىش ۋە نهپلى ئىبادەتلهر ئالالھ تائاالغا. نهپلى روزىسىنى تۇتۇش جائىزدۇر

بۇ ئارقىلىق ئۇنىڭ رەھمىتىدىن بهھرىمهن بولۇش مهقسىتىدە قىلىنىدىغان 

  .نهپلى ئىبادەتلهرنىڭ ساۋابى كۆپتۇر. ئىختىيارىي ئىبادەتتۇر

 
 


