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ِو الرَِحيمِِِ   ِمْسِب اِ الَرْحم

ًدى لِلَياِس َوَبّيِيَاٍت ِنَو ﴿ ٌُ آُن  ًِ المُقرم ىِزَل ِفي
ُ
َي أ ُر َرَمَضاَن اََّلِ ٍم َش

ًُ َوَنو ََكَن َمِريضاً ا َر فَلميَُصهم ٍم َد ِنيُكُم الَّش ٍِ قَاِن َفَهو َش َدى َوالمُفرم ٍُ م ل
َ َواَل يُِريُد بُِكُم  َخَر يُِريُد اهّلُل بُِكُم المّيُْسم

ُ
يَاٍم أ

َ
وم لََعَ َسَفٍر فَِعَدٌة ِنوم أ

َ
أ

م اهّلَل لََعَ  وا م المِعَدَة َوِِلَُكِِّبُ ِهلَُا َ َوِِلُكم مم َولََعَلُكمم المُعْسم ُُ َدا ٌَ ﴾  َنا 
 (نو سَرة ابلقرة185اآلية )

يەودى  )ربمىزبن ئېيىداب ۇررئدةن وةل دو ۇشقر د ة     ﴿:تەرجىمىسى 
ۇة دددىا   ( ئةقالھددا ه مددرھەممەل ئەقەياىسسددةۈمۈة ە    دد ە 

ۇررئددةن ئىىسددةوالرېة يېىەۇرىددادر  ھىددابيەى ۇىدۈددرەى    ھە   
لدر  سددىدەرل ه ۇىدددەن وددةھەۇىى ئددةي  ۈرەى را ددەن ئددةيەتدەر  

  ۇىم ى ربمىزبن ئېيىاب ھةل   ۇشقسدة ربمىدزبن رال سدىىى ترتسدرن    
ترتمىۈدةن ۇشقسدة    )ۇىم ى ۇېسەل يةۇى سدەەەر ئ سدىىا  ۇشقدر     

ئددةقالھ . ۇة دد ة ۇدد ودەرل  ترتسددرن ( ترتمىۈددةن ۇدد ودەر ئ ەدد ن 
ئدةېز الالر  )سىدەرگە ئةسةودى ىى خةۈياد  تەسددى ىى خةقىمةيداد    

روىددق ۇةلبسددىىى ۇىدىددن ۇىدددەن ربمىددزبن ئشەددر  يدد رگەن ۇ ودە
سددةوىىى تشقادرد ددرىالروى  سددىدەروى ھىددابيەى    ( رال سددىىىق

( ئروىدق ئىىاةمدى  ۈدة  )ۇىدۈةودى ىۈة ئدةقالھىى ئرقرېدىىدىالالروى    
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ِو الَرِحيمِِِ   ِمْسِب اِ الَرْحم

ھەِسۇ ضبٔبالر ئبٌەٍِەرٔىڭ پەرۋەرزىگبرى ۋە  جىّي
ئبٌالھ . ِۆِىٍٕەرٔىڭ ِەزەتىبرى جبٔبثي ئبٌالھ تبئبالؼب ذبضتۇر

ھەق . تبئبالؼب ِەۋجۇزاتٕىڭ ضبٔىچە ھەِسۇ ضبٔب ئېَتىّەْ
زىٕٕي ئىٕطبٔىَەتىە ٍەتىۈزۈظ ئبرلىٍىك ئۇالرٔي وۇپرى، 

ۇرۇپ، زاالٌەت ۋە ئبزؼۇٍٔۇلٕىڭ لبراڭؽۇٌۇلٍىرىسىٓ لۇتۇٌس
ئىّبْ، ھىساٍەت ۋە ھەلىمەتٕىڭ ٔۇرىؽب ٍېتەوٍىگەْ 

ضۆٍۈٍِۈن پەٍؽەِجىرىّىس ھەزرىتي ِۇھەِّەز 
ئەٌەٍھىططبالِؽب، ئۇٔىڭ ئبئىٍە ـ تبۋاثىئبتٍىرىؽب ۋە ئۇٔىڭ 

ٍوٌىٕي زاۋاِالغتۇرۇپ ثىسٌەرگىچە ٍەتىۈزگەْ ضبھبثىٍىرىؽب، 
ە غۇٔسالال تب لىَبِەتىىچە ھەق ٍوٌسا ٍۈرگەْ ِۆِىٍٕەرگ

 .ضبالَ ٍوٌالٍّەْ

روزا تۇتۇظ ئىجبزىتي ئبٌالھ تەرىپىسىٓ وەٌگەْ ضبِبۋىٌ  
زىٕالرٔىڭ ھەِّىطىسە ئورتبق ثۇٍرۇٌۇپ وەٌگەْ لەزىّىٌ 
ئىجبزەتتۇر، ئەِّب ئىطالَ زىٕىسا ِۇضۇٌّبٔالرؼب پەرز ثو ثۇٌؽبْ 
راِىساْ روزىطي ثوٌطب، ئبٍالرٔىڭ ئىچىسە ئەڭ ھۆرِەتٍىه، ِىڭ 

وٌؽبْ لەزىر وېچىطىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌؽبْ ۋە ئبٍسىٓ ٍبذػي ث
لۇرئبْ چۈغۈغىە ثبغٍىؽبْ ثىر ِۇثبرەن ئبٍؽب ثەٌگىٍۀگەْ وبتتب 

 .ۋە ذبضىَەتٍىه ئىجبزەتتۇر
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راِىساْ روزىطىٕي تۇتۇظ ئىطالَ زىٕىٕىڭ ئبضبضىٌ  
پرىٕطىپٍىرىسىٓ ثىرى ۋە ھەلىمي ِۆِىٍٕىىٕىڭ 

 .ٔبِبٍۀسىطىسۇر

ٍەرزىٓ ٍۈوطەٌتىپ، روھبٔىٌ روزا ئىٕطبٕٔي پەش ھەۋەض
ذىطٍەتٍەرگە ئېرىػتۈرۈظ ئبرلىٍىك ئۇٔي ٍۇلىرى ِەرتىۋىٍەرگە 
وۆتۈرىسىؽبْ، ئىٕطبٔؽب چىساَ ۋە ضەثىرچبٍٔىمٕي ئۈگىتىع 
ئبرلىٍىك ئۇٔي ؼەٌىجىگە ئېرىػتۈرىسىؽبْ تەرثىَە ذبراوتېرٌىه 

 .ئىجبزەتتۇر

ئىسە ـ روزا ۋە ئۇٔىڭ لب»لوٌىڭىسزىىي ! ھۆرِەتٍىه وىتبثربْ 
ٔبٍِىك ثۇ وىتبة ھەرلبٔساق وىػىٕىڭ ئولۇپ « تەرتىپٍىرى

پبٍسىٍىٕىػىؽب ئوڭبً ۋە چۈغىٕىػٍىه ھبٌسا ھبزىرلي زاِبْ 
ثۇ وىتبثٕي ٍېسىپ چىمىػتب لۇرئبْ . ئۇٍؽۇر تىٍىسا ٍېسىٍسى

ئىطالَ . وەرىُ ۋە ضەھىھ ھەزىطٍەرٔي ئبضبضىٌ ِۀجە لىٍسىُ
ۇراجىئەت لىٍىپ زۇَٔبضىسىىي ٔوپۇزٌۇق ئەضەرٌەرگە ِ

ـىمھي ِەضىٍىٍەرزە ئىّبَ ئەزەَ ئەثۇ ھۀىفۀىڭ . پبٍسىالٔسىُ
وىتبثٕىڭ ئىرچبَ ھەَ . ِەزھىجىٕي ئبضبش لىٍسىُ

 .چۈغىٕىػٍىه ثوٌۇغىؽب ئەھّىَەت ثەرزىُ

جبٔبثي ئبٌالھتىٓ ثۇ ئبززى ئەضەرٔىڭ ِۇضۇٌّبٔالرؼب پبٍسىٍىك  
ۈْ ثوٌىػىٕي ثوٌۇغىٕي ۋە ثۇ ئىػىّٕىڭ ئبٌالھ رازىٍىمي ئۈچ

 .تىٍەٍّەْ

 ِۇھەِّەز ٍۈضۈپ
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 :بىرىٌچي بۆلۈم

 راهىساى روزىسي

 

 راهىساى ئېَىٌىڭ پەزىلەتلىرى

 ـ راِىساْ ئېَي لۇرئبْ وەرىُ ٔبزىً ثوٌؽبْ ئبٍسۇر1

راِىساْ ئېَي ثبرٌىك ئبٍالرٔىڭ وبتتىطي ۋە ئەڭ 
غەرەپٍىىىسۇر، چۈٔىي ضبِبۋىٌ وىتبثالرٔىڭ ئەڭ ئبذىرلىطي ۋە 

ىڭ ثىرزىٓ ثىر ِەغئىٍي ثوٌؽبْ لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ھىساٍەتٕ
ثبغٍىٕىػي راِىساْ ئېَىسا ( ٍۀي چۈغۈغىە)ٔبزىً ثوٌۇغمب 
ھەلىمەتەْ لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ٔبزىً ثوٌؽبٍٔىمي . ئەِەٌگە ئبغمبْ

ئبٌالھ تبئبال تەرىپىسىٓ ئىٕطبٔىَەتىە ثېؽىػالٔؽبْ ئەڭ ثۈٍۈن 
بئبال لۇرئبْ وەرىّسە ئبٌالھ ت. ٔېّەتٕىڭ تبِبِالٔؽبٍٔىمي ئىسى

﴿ راِىساْ ئېَىسا لۇرئبْ وەرىُ ٔبزىً ثوٌۇغمب :ِۇٔساق زەٍسۇ
ثبغٍىسى، لۇرئبْ وەرىُ ئىٕطبٔالرؼب ٍېتەوچىسۇر، ھىساٍەت 
لىٍؽۇچي ۋە ھەق ثىٍەْ ٔبھەلٕي ئبٍرىؽۇچي روغەْ 

 (.ئبٍەت -185ثەلەرە ضۈرىطي )ئبٍەتٍەرزۇر﴾

ٌؽبْ لۇرئبْ راِىساْ ئېَي ئبٌالھ تبئبالٔىڭ وبالِي ثو
وەرىّٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇغي ثىٍەْ غەرەپٍۀسۈرۈٌگەْ ئبالھىسە ثىر 
ئبً ثوٌؽبچمب ئۇٔىڭ ثبغمب ئبٍالرزىٓ غەرەپٍىه، ثەرىىەتٍىه ۋە 
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غۇڭب پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىر . ئۇٌۇغ ثوٌۇغي تەثىئىَسۇر
ثۀسىٍەر ئەگەر راِىساْ ئېَىسىىي ٍبذػىٍىمالرٔي » ھەزىطىسە 

ِېٕىڭ ئۈِّىتىُ ٍىٍٕىڭ ھەِّە ئېَىٕىڭ ثىٍطە ئىسى، 
تەثەرأي )زېگەْ« راِىساْ ثوٌۇغىٕي ئبرزۇ لىٍؽبْ ثوالتتي

 (.رىۋاٍىتي

 راِىساْ ئېَي لەزىر وېچىطي ثىٍەْ غەرەپٍۀگەْ ئبٍسۇر - 2

ِىڭ ئبٍسىٓ ذەٍرٌىه ثوٌؽبْ لەزىر وېچىطىٕىڭ راِىساْ 
ەپ ئېَىؽب ثەٌگىٍۀگۀٍىىي ثۇ ئبٍٕىڭ غەرەپ ئۈضتىگە غەر

ئبٌالھ تبئبال . لبزأؽبْ ئەڭ لەزىرٌىه ئبً ثوٌۇغىؽب ٍىتەرٌىىتۇر
غەرەپ ۋە )لۇرئبْ وەرىّسە ِۇٔساق زەٍسۇ﴿ لەزىر وېچىطي 

 (.ئبٍەت -3لەزىر ضۈرىطي )ِىڭ ئبٍسىٓ ئبرتۇلتۇر﴾( پەزىٍەتتە

 راِىساْ ئېَي ِۇوبپبت ئېَىسۇر - 3

بالٔىڭ پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ھەزىص لۇزىطىسا ئبٌالھ تبئ
ئىٕطبْ ئوؼٍىٕىڭ پۈتۈْ »:ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي رىۋاٍەت لىٍىسۇ

ئەِەٌٍىرى ئۆزى ئۈچۈْ ثوٌۇپ، پەلەت ئۇٔىڭ تۇتمبْ روزىطي 
ثۇذبرى )« ِېٕىڭ ئۈچۈٔسۇر، ئۇٔىڭ ِۇوبپىتىٕي ئۆزۈِال ثېرىّەْ

ئۇٔىڭ تۇتمبْ روزىطي ِېٕىڭ » : ثۇ ھەزىطتىىي(. رىۋاٍىتي
تبئبالٔىڭ روزىؽب ھبجىتي  زېگەْ ئىجبرە ئبٌالھ« ئۈچۈْ 

ثەٌىي ئبٌالھ تبئبالٔىڭ ٔەزىرىسە . ثوٌؽبٍٔىمىٕي ئىپبزىٍىّەٍسۇ
لىّّىتىٕىڭ ٍۇلىرى ئىىۀٍىىىٕي ۋە ئۇٔىڭ  -روزىٕىڭ لەزىر

. ِۇوبپبتىٕىڭ ئبالھىسە پەرلٍىك ئىىۀٍىىىٕي ئىپبزىٍەٍسۇ
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ٍۀي روزا تۇتمبْ ٍبوي )چۈٔىي روزا تۇتمبْ وىػىٕىڭ ئەھۋاٌىٕي 
ئەِّب روزىسىٓ . پەلەت ئبٌالھ تبئبال ئۆزىال ثىٍىسۇ( ىؽبٍٔىمىٕيتۇتّ

ثبغمب ئىجبزەتٍەرٔي ثبغمىالرِۇ وۆرىسۇ، غۇڭب ثەزى وىػىٍەر ثۇ 
 ئىجبزەتٍەرٔي 

ٌېىىٓ روزىسا رىَب . ئۈچۈّٔۇ لىٍىسۇ( ثبغمىالرؼب وۆرضىتىع) رىَب
تتە ٍۀە ثىر رىۋاٍە. غۇڭالغمب روزا ئبٌالھ تبئبال ئۈچۈٔسۇر. ٍولتۇر

ئبٌالھ تبئبالٔىڭ ھەزىص لۇزضىسا ِۇٔساق زېگۀٍىىي ثبٍبْ 
روزا تۇتمبْ وىػي ٍېّىىىٕي،ئىچّىىىٕي ۋە »:لىٍىٕؽبْ

ٍۀي ِېٕىڭ رازىٍىمىّؽب )جىٕطىٌ ھەۋىطىٕي ِېٕىڭ ئۈچۈْ 
تەرن ئېتىسۇ، غۇڭب روزا تۇتمبٕٔىڭ ( ئېرىػىع ئۈچۈْ

ھەضطە ِۇوبپىتىٕي ثېرىع ِبڭب ذبضتۇر، ثىر ٍبذػىٍىممب ئوْ 
 (.ثۇذبرى رىۋاٍىتي)«ضبۋاة ثېرىّەْ

 راِىساْ ئېَي ِەؼپىرەت ئېَىسۇر - 4

ئەثۇ ھۇرەٍرە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي، 
وىّىي راِىساْ » : پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زېگەْ

روزىطىٕي چىٓ ئىّبٔي ثىٍەْ، ئبٌالھ تبئبالزىٓ ضبۋاة وۈتۈظ 
، ئۇٔىڭ ثۇرۇْ لىٍؽبْ گۇٔبھٍىرى ِەلطىتىسە تۇتىسىىەْ

» : ثۇ ھەزىطتىىي(. ثۇذبرى رىۋاٍىتي)« ِەؼپىرەت لىٍىٕىسۇ
ئبٌالھ تبئبالٔىڭ روزا : زېگەْ ضۆزٔىڭ ِۀىطي« ئىّبٔي ثىٍەْ

تۇتمبْ ثۀسىٍىرىگە ئبتب لىٍىسىؽبْ ئەجىر ۋە ضبۋاثالر ھەلمىسە 
. تۇرلىٍؽبْ ۋەزىطىگە چىٓ ئىػۀگەْ ھبٌسا روزا تۇتطب زېگۀٍىى

ثەظ » :پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ٍۀە ثىر ھەزىطتە ِۇٔساق زېگەْ
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ۋاخ ٔبِبز، جۈِەزىٓ جۈِەگىچە، راِىسأسىٓ راِىسأؽىچە ثوٌؽبْ 
ۋالىتالر گۇٔبھالرٔي ٍولمب چىمىرىسىؽبْ ۋالىتالرزۇر، ئەگەر چوڭ 

 (.ِۇضٍىُ رىۋاٍىتي)« گۇٔبھالرزىٓ ضبلٍىٕىٍطب

ئبٔىٕي  -ب غېرىه وەٌتۈرۈظ، ئبتبئبٌالھ تبئبالؼ -چوڭ گۇٔبھالر
لىٍىع، ھبراق  لبذػىتىع، ٍبٌؽبٔؽب گۇۋاھٍىك ثېرىع، زىٕب

ثۇ ھەزىطتىٓ غۇ ِۀب چىمىسۇوي، ثەظ . ئىچىع ۋە ثبغمىالرزۇر
 لىٍىسىؽبْ، ۋاخ ٔبِبزٔي ۋە جۈِە ٔبِبزٌىرىٕي ۋالتىسا، زۇرۇش ئبزا

 راِىساْ روزىطىٕي تۇتىسىؽبْ وىػي ئەگەر چوڭ گۇٔبھالرزىٓ
ضبلٍىٕبٌىطب ئۇٔىڭ وىچىه گۇٔبھٍىرى ٍۇلۇرىسىىي 
ئىجبزەتٍەرٔىڭ ٍۈزىطىسىٓ وەچۈرۈَ لىٍىٕىپ تۇرىسۇ 

ثۇ ھەزىص ئبٌالھ تبئبالٔىڭ ِۇٔۇ ضۆزىٕي . زېگۀٍىىتۇر
﴿ ئەگەر ضىٍەر ِۀئي لىٍىٕؽبْ چوڭ : تەوىتٍىّەوتە

گۇٔبھالرزىٓ ضبلالٔطبڭالر وىچىه گۇٔبھٍىرىڭالرٔي ٍولمب 
ٔىطب )ضىٍەرٔي ئېطىً جۀٕەتىە وىرگۈزىّىس﴾ چىمىرىّىس ۋە

 (.ئبٍەت -31ضۈرىطي 

 راِىساْ ئېَي ثەرىىەت ئېَىسۇر - 5

ئەثۇ ھۇرەٍرە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي، 
ثەرىىەتٍىه راِىساْ »:پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زېگەْ

ەرٔي ئېَي ضىٍەرگە ٍېتىپ وەٌسى، ثۇ ئبٍسا ئبٌالھ تبئبال ضىٍ
رەھّەت ۋە ِەؼپىرەت ثىٍەْ لبرغي ئبٌىسۇ، ذبتبٌىمٍىرىڭالرٔي 
ئەپۇ لىٍىسۇ، زۇئبٍىڭالرٔي ئىجبثەت لىٍىسۇ، ثۇ ئبٍسا ئبٌالھ تبئبال 

 ثەضتە ئبٌسىرىػىڭالرؼب ٔەزەر -ضىٍەرٔىڭ ٍبذػي ئەِەٌٍەرگە ثەش
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ضبٌىسۇ، پەرىػتىٍەر ضىٍەرزىٓ پەذىرٌىٕىسۇ، ثۇ ئبٍسىىي ئبٌالھ 
ھەلىمىٌ ! ىٕئبٍِىرىؽب ئېرىػىػىە ئبٌسىراڭالرتبئبالٔىڭ ئ

ئبٍسىىي رەھّەتٍىرىسىٓ ِەھرۇَ  ثەذتطىس ئبٌالھ تبئبالٔىڭ ثۇ
 (.ئەھّەز رىۋاٍىتي)«لبٌؽبْ وىػىسۇر

ھەلىمەتەْ راِىساْ ئېَي ِۇضۇٌّبٔالر ئۈچۈْ ِۀىۋى ِوي 
تېٕي ضبق تۇرۇپ راِىساْ روزىطىٕي تۇتّبً ثۇ . ھوضۇي ئېَىسۇر

ڭ ثەرىىەتٍىرىسىٓ ثەھرىّەْ ثوالٌّىؽبْ، ٔەتىجىسە ِۇثبرەن ئبٍٕى
گۇٔبھٍىرى ِەؼپىرەت لىٍىّٕىؽبْ ئبزەِسىّٕۇ ثەذتطىس ئبزەَ 

 !ثوالِسۇ؟

. ِەٌۇِىي راِىساْ ئېَي رەھّەت ۋە ِەؼپىرەت ئېَىسۇر
ئىٕطبْ ِۇغۇ ئبٍٕي ؼۀىّەت ثىٍىپ ئبٌالھ تبئبالؼب ٍېمىٍٕىػىع 

 مب لبٍطي ئبٍسا ثۇئبرلىٍىك گۇٔبھالرزىٓ پبوالّٔىطب، ثبغ
ئبٍسىىىچىٍىه ئبٌالھ تبئبالؼب ٍېمىٍٕىػىع پۇرضىتىگە 

 !ئېرىػەٌەٍسۇ ۋە گۇٔبھٍىرىٕي ٍۇٍبالٍسۇ؟

 راِىساْ ئېَي ٔىجبتٍىك ئېَىسۇر - 6

ئەثۇ ضەئىس رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي، 
وىّىي ئبٌالھ تبئبال » :پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زېگەْ

سا ثىر وۈْ روزا تۇتىسىىەْ، ئبٌالھ تبئبال ثۇ وۈٕٔىڭ ٍوٌى
وىػىٕي زوزاذتىٓ ٍەتّىع ٍىٍٍىك ِۇضبپىگە  ٍۈزىطىسىٓ ئۇ

ۋە « ٍەتّىع»ئەرەپ تىٍىسا (. ثۇذبرى رىۋاٍىتي)« ٍىرالالغتۇرىسۇ
ذۇززى . ضبٍٔىرى وۆپٍۈن ۋە وبِبٌەتٕي ئىپبزىٍەٍسۇ« ٍەتتە»
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تولمۇزى تەي » رى تىٍىسىىي تولمۇز ۋە تولطبْ ضبٍٔى ئۇٍؽۇر
زېگەْ ئىجبرىٍەرزىىىسەن « تولطىٕي توٌسى»ۋە « ثوٌسى

وبِبٌەتٕي ۋە وۆپٍۈوٕي ئىپبزىٍىگۀسەن، ثۇ ھەزىطتىىي 
ثۇٔىڭؽب . وۆپٍىىٕي ۋە ِەڭگۈٌۈوٕي ئىپبزىٍەٍسۇ« ٍەتّىع»

ثىٕبئەْ، ثۇ ھەزىطىٕىڭ ِۀىطي، ئبٌالھ تبئبال ٍوٌىسا ثىر وۈْ روزا 
. ەڭگۈ ٍىراق لىٍىٕىسۇ زېگۀٍىىتۇرتۇتمبْ وىػي زوزاذتىٓ ِ

﴿ثىس : ِبٔب ثۇ ھەزىص ئبٌالھ تبئبالٔىڭ ِۇٔۇ ضۆزىٕي تەوىتٍىّەوتە
ضبئبزەتىە تېگىػٍىه ثوٌؽبٔالر  -تەرەپتىٓ ثېرىٍگەْ ثەذت
 (.ئبٍەت -101ئۀجىَب ضۈرىطي )زوزاذتىٓ ٍىراق لىٍىٕىسۇ﴾ 

 راِىساْ ئېَي غەٍتبٔالر ثبؼٍىٕىسىؽبْ ئبٍسۇر - 7

رەٍرە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي، ئەثۇ ھۇ
راِىساْ ئېَي » : پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زېگەْ

وىرىػي ثىٍەْ جۀٕەتٕىڭ ئىػىىٍىرى ئېچىٍىسۇ، زوزاذٕىڭ 
(. ثۇذبرى رىۋاٍىتي)« ئىػىىٍىرى تبلىٍىسۇ، غەٍتبٔالر ثبؼٍىٕىسۇ

برە راِىساْ زېگەْ ئىج« غەٍتبٔالر ثبؼٍىٕىسۇ»ثۇ ھەزىطتىىي 
ئېَىٕىڭ غبراپىتي ثىٍەْ غەٍتبٔالرٔىڭ ئىٕطبٔالرٔي ئبززۇرۇظ 

ئبٍسا  وۈچي ئبجىسٌىػىسىؽبٍٔىمىٕي ۋە وىػىٍەرٔىڭّۇ ثۇ
غەٍتبٔي ھەۋەضٍەرگە ئبٌسأّبٍسىؽبْ تەلۋاٌىممب ھەَ چىٓ ئىرازىگە 

 .ئېگە ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ئىپبزىٍەٍسۇ

 رراِىساْ ئېَي جۀٕەتٕي لبزىٕىع ئېَىسۇ - 8

ضەھً ئىجٕي ضبئىسى رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت 



 11 

» :لىٍىٕىسۇوي، پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زېگەْ
ئىطىٍّىه ( ئۇضطۇزٌۇق ھېص لىٍىّٕبٍسىؽبْ)جۀٕەتتە رەٍَبْ 

ثىر ئىػىه ثبر ثوٌۇپ، روزا تۇتمۇچىالر لىَبِەت وۈٔي ثۇ 
ئىػىىتىٓ وىرىسۇ، ئۇالرزىٓ ثبغمىالر ثۇ ئىػىىتىٓ 

روزا تۇتمبٔالر لېٕي؟ زېَىٍىسۇ ۋە : لىَبِەت وۈٔىسە. ىرەٌّەٍسۇو
. روزا تۇتمۇچىالر توپٍىػىپ ثۇ ئىػىىٕىڭ ئبٌسىؽب وېٍىػىسۇ

ئۇالرزىٓ ثبغمب . ئبٔسىٓ ئۇالر ثۇ ئىػىىتىٓ جۀٕەتىە وىرىسۇ
ئۇالر وىرىپ ثوٌؽبٔسىٓ . ھېچىىُ ثۇ ئىػىىتىٓ وىرەٌّەٍسۇ

 (.ى رىۋاٍىتيثۇذبر)« وېَىٓ ثۇ ئىػىه ٍېپىٍىسۇ

زۇَٔبزا ئبٌالھ تبئبالٔىڭ ئەِرىٕي تۇتۇپ روزا تۇتمبْ  ِبٔب ثۇ، ثۇ
. وىػىٍەرگە ئبذىرەتتە ثېرىٍىسىؽبْ وبتتب ئىٕئبِالرٔىڭ ثىرىسۇر

 زۇَٔبزا روزا تۇتۇظ جەرٍبٔىسا  چۈٔىي ئۇالر ثۇ

 

ئۇضطۇزٌۇق ۋە ئبچٍىك زەرزى چەوىۀٍىىي ئۈچۈْ ئبٌالھ 
سە پەرلٍىك ِۇوبپبتٍىػي ئەجەثٍىٕەرٌىه تبئبالٔىڭ ئۇالرٔي ئبالھى

 .ئەِەش

 راِىساْ ئېَي زۇئبالر ئىجبثەت ثوٌىسىؽبْ ئبٍسۇر - 9

ئۈچ ذىً »:پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زېگەْ
روزا تۇتمبْ وىػىٕىڭ : وىػىٕىڭ زۇئبضي رەت لىٍىّٕبٍسۇ

ئىپتبر ۋالتىسا لىٍؽبْ زۇئبضي، ئبزاٌەتٍىه پبزىػبھٕىڭ ۋە 
 (.ئىجٕي ِبجە رىۋاٍىتي)«چرىؽبْ وىػىٕىڭ زۇئبضيزۇٌۇِؽب ئۇ
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 راِىساْ ئېَىسا لىٍىٕؽبْ ئۆِرە ھەجگە تەڭسۇر - 10

ئبٍسا ئبزا  راِىساْ ئېَىٕىڭ غبراپىتي ۋە ئۇٌۇؼٍىمىسىٓ ثۇ
لىٍىٕؽبْ ئۆِرە ذۇززى ھەج پەرزىٕي ئبزا لىٍؽبٔؽب ئوذػبظ 

» :ېگەْپەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۇ ھەلتە ِۇٔساق ز. ضبۋاثٍىمتۇر
ھەج ( ضبۋاة جەھەتتە)راِىساْ ئېَىسا ئبزا لىٍىٕؽبْ ئۆِرە 

 (.ثۇذبرى رىۋاٍىتي)«لىٍؽبٔؽب ئوذػبغتۇر 

 راهىساى روزىسىٌىڭ ھۆموي

راِىساْ ئېَىسا ثىر ئبً روزا تۇتۇظ ھەرلبٔساق ِۇضۇٌّبْ،  
ٍۀي ئەلىً ھوغي )، ئبلىً (ٍبغتىٓ ئبغمبْ 14ٍۀي )ثبٌىػ 

ثۇٔىڭ زەٌىٍي ئبٌالھ . پەرز ئېَىسۇروىػىگە ( جبٍىسا ثوٌؽبْ
! ﴿ئي ِۆِىٍٕەر:تبئبالٔىڭ لۇرئبْ وەرىّسىىي ِۇٔۇ ضۆزىسۇر

ضبلٍىٕىػىڭالر ئۈچۈْ ضىٍەرزىٓ ( گۇٔبھالرزىٓ)
روزا پەرز ( ٍۀي ثۇرۇٔمي ئۈِّەتٍەرگە)ئىٍگىرىىىٍەرگە 

پەرز لىٍىٕسى﴾ ( راِىساْ روزىطي)لىٍىٕؽبٔسەن، ضىٍەرگىّۇ 
 (.ئبٍەت -183ثەلەرە ضۈرىطي )

 روزىٌىڭ ئىسالم دىٌىدىني ئورًي

ئىطالَ زىٕىسا ِۇضۇٌّبٔالرؼب پەرز ثوٌۇپ ثۇٍرۇٌؽبْ راِىساْ 
روزىطي ئىطالَ زىٕىٕىڭ لۇرۇٌّىطىسىىي ثەظ چوڭ ئبضبضٕىڭ 

» : پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۇ ھەلتە ِۇٔساق زېگەْ. ثىرىسۇر
 :ئىطالَ ثەظ ئبضبضٕىڭ ئۈضتىگە لۇرۇٌؽبْ
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تبئبالزىٓ ثبغمب ھەق ئىالھٕىڭ ٍولٍۇلىؽب، ئبٌالھ  - 1
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٌالھ تبئبال تەرىپىسىٓ ئەۋەتىٍگەْ 
ھەق پەٍؽەِجەر ئىىۀٍىىىگە چىٓ ئىػىٕىپ، گۇۋاھٍىك 

 ثېرىع،

 .ٔبِبز ئولۇظ - 2

 .لىٍىع زاوبتٕي ئبزا - 3

 .راِىساْ روزىطىٕي تۇتۇظ - 4

ثۇذبرى )«ج لىٍىعلۇزرىتي ٍەتطە ثەٍتۇٌالٔي ھە - 5
 (.رىۋاٍىتي

ئبٌالھ تبئبالٔىڭ ھېىّىتىٕىڭ تەلەززاضي ئىٕطبٔالرؼب  
ئوڭبٍٍىك ٍبرىتىپ ثېرىع ئۈچۈْ ئىجبزەتٍەرٔىڭ تۈرٌۈن 

ئەگەر ئىجبزەتٍەرٔىڭ ھەِّىطي ٔبِبز، . ثوٌۇغىٕي تەٌەپ لىٍؽبْ
زىىىر ۋە لۇرئبْ وەرىُ ئولۇغتىٕال ئىجبرەت ثوٌؽبْ ثوٌطب ئىسى، ثۇ 

بزەتٍەرزىٓ وىػىٍەر ِبالٌٍىك ۋە زېرىىىع ھېص ذىً ئىج
لىٍىع ئېھتىّبي ئىسى، غۇڭب ئىطالَ زىٕىسىىي ئىجبزەتٍەر 

 :تۆۋۀسىىىسەن تۈرٌۀگەْ

 .جىطّبٔىٌ ئىجبزەت - 1

 .ئىمتىطبزىٌ ئىجبزەت - 2

جىطّبٔىٌ ھەَ ئىمتىطبزىٌ ھەر ئىىىىطىٕي ئۆز ئىچىگە  - 3
 .ئبٌؽبْ ئىجبزەت
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 :ۋۀسىىىچەثۇالرٔىڭ تەپطىالتي تۆ

ٔبِبز جىطّبٔىٌ ئىجبزەتتۇر ٍۀي لىَبَ، رۇوۇ، ضەجسە  - 1
لبتبرٌىك پبئبٌىَەتٍەرزە ثەزۀٕىڭ ھەرىىەتٍىرى ۋە لۇرئبْ وەرىُ 

زۇئبالرٔي ئولۇغتب تىٍٕىڭ ھەرىىىتي ثىٍەْ ئبزا  -ئولۇظ، زۇرۇت
لىٍىٕىسىؽبْ ئىجبزەتتۇر، غۇٔىڭسەن روزىّۇ جىطّبٔىٌ 

ئىچّەوىە ۋە جىٕطىٌ  -ىڭ ٍېّەنئىجبزەتتۇر ٍۀي ثەزۀٕ
ھەۋەضىە ثوٌؽبْ ئېھتىَبجٍىرىٕي ۋالىتٍىك ِۀئي لىٍىع 

 .ئبرلىٍىك ئبزا لىٍىٕىسىؽبْ ئىجبزەتتۇر

زاوبت ئىمتىطبزىٌ ئىجبزەت ثوٌۇپ، ثۇ ئىجبزەت ثەزەْ  - 2
ٍۀي ئبٌالھ تبئبال پەرز )ثىٍەْ ئەِەش، ثەٌىي ئىمتىطبز ثىٍەْ

ِۈٌۈوتىٓ  -ىَىتي ثىٍەْ ِبيلىٍؽبْ زاوبتٕي ئبزا لىٍىع ٔ
ئبزا ( ِەٌۇَ ِىمسارٔي وەِجەؼەٌٍەرگە ئبٍرىپ ثېرىع ئبرلىٍىك

 .لىٍىٕىسىؽبْ ئىجبزەتتۇر

ــ ھەج ثوٌطب جىطّبٔىٌ ۋە ئىمتىطبزىٌ ھەر ئىىىىطىٕي  3
ئۆزئىچىگە ئبٌؽبْ ئىجبزەت ثوٌۇپ، ھەج لىٍؽۇچي وىػي ھەجٕىڭ 

بظ ئېتىع ۋە ثبغمىّۇ تبۋاپ، ضەئَي، ئەرەپبتتب تۇرۇظ، غەٍتبٔؽب ت
پبئبٌىَەتٍىرىٕي ثەزىٕي ثىٍەْ ئبزا لىٍىسۇ، ثۇالر جىطّبٔىٌ 

ئۇ، ھەرەِگە ثېرىع، لۇرثبٍٔىك لىٍىع ۋە ثبغمىّۇ . ئىجبزەتٍەرزۇر
ِبي ضەرپ لىٍىسۇ، ِبٔب ثۇالر ئىمتىطبزىٌ  -ذىراجەتٍەر ئۈچۈْ پۇي

غۇڭب ھەجٕي ھەَ جىطّبٔىٌ ھەَ ئىمتىطبزىٌ . ئىجبزەتٍەرزۇر
 .بزەت زەٍّىسئىج
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ِەٌۇِىي، ئىطالَ زىٕىسا ثۇٍرۇٌؽبْ ئىجبزەتٍەرٔىڭ تۈرٌۈن  
ثوٌؽبٍٔىمي ثەزەْ ۋە روھٕىڭ پبئبٌىَەتچبٍٔىمىٕي ئبغۇرۇغتب 

چۈٔىي ِۇضۇٌّبْ وىػي ھەرتۈرٌۈن . ئبالھىسە پبٍسىٍىمتۇر
ئىجبزەتٍەر ثىٍەْ ِەغؽۇي ثوٌۇظ جەرٍبٔىسا پىىرىٌ، روھىٌ ۋە 

گىرىٍەظ ۋە پبئبٌىَەتچبٍٔىك ھبضىً جىطّبٔىٌ جەھەتٍەرزە ئىٍ
ئۇ ئبٌالھ تبئبالؼب گبھ ٔبِبز ثىٍەْ، گبھ تىالۋەت : ِەضىٍەْ. لىٍىسۇ

ثىٍەْ، گبھ روزا تۇتۇظ ثىٍەْ، گبھ ھەج لىٍىع ٍبوي ئېٍىُ 
. تەھطىً لىٍىع ٍوٌىسا ضەپەر لىٍىع ثىٍەْ ئىجبزەت لىٍىسۇ

ەرگە ئىجبزەتٍەرٔىڭ ثۇٔساق تۈرٌىٕىػي وىػىٍەرٔىڭ ئىجبزەتٍ
ذۇززى ھەرذىً ِېۋىٍەر . ثوٌؽبْ ئىػتىَبلٍىرىٕي ئبغۇرىسۇ

ثىٍەْ توٌؽبْ ثبؼمب وىرگەْ وىػي ئۇٔىڭسا ھەرتۈرٌۈن 
ِېۋىٍەرزىٓ ئىطتېّبي لىٍىػتىٓ ھوزۇرٌىٕىپ، ھېچمبٔساق 
زېرىىىع ھېص لىٍّىؽبٔسەن، ھەرذىً ئىجبزەتٍەر ثىٍەْ 

ي ِەغؽۇي ثوٌؽبْ وىػىّۇ ثۇ ئىجبزەتٍەرزىٓ زېرىىىع ٍبو
ِبالٌٍىك ھېص لىٍّبٍسۇ، ثەٌىي ھەِىػە ھۇزۇر، ھبالۋەت ھېص 

 .لىٍىپ تۇرىسۇ

 روزىٌىڭ پبٍدىلىرى

ئىطالَ زىٕىسا ثۇٍرۇٌؽبْ ئىجبزەتٍەر ھېچمبٔساق زۇَٔبۋىٌ 
ِۀپەئەت ۋە پبٍسىٕي وۆزٌىّەضتىٓ، پەلەت ئبٌالھ تبئبالٔىڭ 
 ئەِرىٕي ئورۇٔالظ ئبرلىٍىك ئۇٔىڭ رازىٍىمىؽب ئېرىػىع ئۈچۈٔال

غۇٔسالتىّۇ زىٕىّىسزىىي ھەرلبٔساق ئىجبزەتٕىڭ . لىٍىٕىسۇ
ٔبِبز : ِەضىٍەْ. زۇَٔبٌىك پبٍسىٍىرى ثبرزۇر ئبذىرەتٍىه ۋە ثۇ



 16 

پەلەت ئبٌالھ تبئبالٔىڭ ئەِرىٕي ئورۇٔالظ ئبرلىٍىك ئۇٔىڭ 
ئۇٔىڭ ئبذىرەتٍىه . رازىٍىمىؽب ئېرىػىع ئۈچۈْ ئولۇٌىسۇ

لتە ئبٌالھ تبئبال ِۇٔساق ثۇ ھە. پبٍسىطي جۀٕەتٕي لبزىٕىػتۇر
ئبزا ( ۋالتىسا، تەئسىً ئەروبْ ثىٍەْ)زەٍسۇ﴿ ٔبِبزٌىرىٕي 
ٍولىرى )ۋارىطٍىرىسۇر، ئۇالر ( جۀٕەتٕىڭ)لىٍىسىؽبْ ِۆِىٍٕەر 

ـىرزەۋضىە ۋارىطٍىك لىٍىسۇ، ـىرزەۋضتە ( زەرىجىٍىه جۀٕەت
 (.ئبٍەتٍەر -11 -10 -9ِۇئّىٕۇْ ضۈرىطي )ِەڭگۈ لبٌىسۇ﴾

زۇَٔبٌىك پبٍسىٍىرى ثوٌطب، ئۇٔىڭ وىػىٕي ٍبِبْ  ۇٔبِبزٔىڭ ث
ئىػالرزىٓ ۋە گۇٔبھالرزىٓ توضۇغي ۋە گۈزەي ئەذاللالر ثىٍەْ 

﴾ٔبِبز :ثۇ ھەلتە ئبٌالھ تبئبال ِۇٔساق زەٍسۇ. زىٕٕەتٍىػىسۇر
ئۀىەثۇت )ھەلىمەتەْ لەثىھ ئىػالرزىٓ ۋە گۇٔبھالرزىٓ توضىسۇ﴿

بِبزؼب ئوذػبظ روزىٕىڭّۇ ذۇززى ٔ(. ئبٍەت -45ضۈرىطي 
 .زۇَٔبٌىك پبٍسىٍىرى ثبرزۇر ئبذىرەتٍىه ۋە ثۇ

 روزىٌىڭ ئبخىرەتلىل پبٍدىلىرى

 :روزىٕىڭ ئبذىرەتٍىه پبٍسىٍىرى ئىٕتبٍىٓ وۆپتۇر

ـ ئبٌالھ تبئبال رازىٍىمي ئۈچۈْ روزا تۇتمبْ وىػي ئبذىرەتتە  1
ئبٌالھ تبئبالٔىڭ ئبالھىسە لىّّەتٍىه ثوٌؽبْ ِەذطۇش ِۇوبپبتىؽب 

» : ثۇھەلتە پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زەٍسۇ. ٍىك ثوٌىسۇال
ئبزەَ ثبٌىطىٕىڭ لىٍؽبْ ئەِىٍىٕىڭ ھەِّىطىگە ھەضطىٍەپ 

ھەضطىگىچىٍىه  700زىٓ 10ضبۋاة ثېرىٍىسۇ، ثىر ٍبذػىٍىممب 
روزا تۇتمبْ وىػىٕىڭ : ئبٌالھ تبئبال زېسىىي. ضبۋاة ثېرىٍىسۇ
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ٔىڭ ئەجرىٕي ئۆزۈَ ثېرىّەْ، ِۇوبپىتىٕي ثېرىع ِبڭب ذبضتۇر، ئۇ
 -چۈٔىي روزا تۇتمبْ وىػي ِېٕىڭ رازىٍىمىّٕي وۆزٌەپ ٍېّەن

ئىچّىىىٕي ۋە ھەۋىطىٕي تەرن لىٍىسۇ، روزا تۇتمبْ وىػي 
ئۇٔىڭ ثىرى، ئۇٔىڭ ئىپتبر : ئۈچۈْ ئىىىي چوڭ ذوغبٌٍىك ثبرزۇر

لىٍؽبْ ۋالتىسىىي ذوغبٌٍىمي، ٍۀە ثىرى، ئۇٔىڭ ئبذىرەتتە 
. «ئبالؼب ِۇاللبت ثوٌؽبْ چېؽىسىىي ذوغبٌٍىمىسۇرئبٌالھ تب

 (.ِۇضٍىُ رىۋاٍىتي)

ـ روزا تۇتمبْ وىػىٕىڭ ثۇرۇْ لىٍؽبْ ثبرٌىك گۇٔبھٍىرى  2
پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۇ ھەلتە ِۇٔساق . ِەؼپىرەت لىٍىٕىسۇ

وىّىي راِىساْ روزىطىٕي چىٓ ئىّبٔي ثىٍەْ ضبۋاثٕي »: زېگەْ
ڭ ثۇرۇْ لىٍؽبْ گۇٔبھٍىرى ِەؼپىرەت وۆزٌەپ تۇتىسىىەْ، ئۇٔى

 (.ثۇذبرى ِۇضٍىُ رىۋاٍىتي. )«لىٍىٕىسۇ

تەٌھە ئىجٕي . ـ روزا تۇتمبْ وىػي جۀٕەتىە وىرىسۇ 3
ئۇثەٍسۇٌال رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي، ئۇ ِۇٔساق 

ثىروۈٔي پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٍېٕىؽب » :زەٍسۇ
ى، ئۇ ٍىرالتىٓ ثىرٔەرضە زەۋاتبتتي، ئبزەَ وەٌس ٔەجسىٍىه ثىر

ٌېىىٓ ثىس ئۇٔىڭ ٔېّە زەۋاتمبٍٔىمىٕي چۈغىٕەٌّىسۇق، ئۇ 
پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٍېٕىؽب ٍېمىٕالغمبٔسىٓ وېَىٓ، 

پەٍؽەِجەر . ئۇٔىڭ ئىطالَ ھەلمىسە ضوراۋاتمبٍٔىمىٕي ثىٍسۇق
 -ثەظ ۋاخ ٔبِبز ئولۇظ  -ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔىڭؽب جبۋاة ثېرىپ،

ئۇٔىڭسىٓ ثبغمب  -زېسى، ثۇ ئبزەَ ٍۀە پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِسىٓ
ثبغمب ٍوق، پەلەت  -زەپ ضورىۋىسى، -ٍۀە ٔېّە لىٍىػىُ وېرەن؟
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ئۆز ئىرتىَبرىڭ ثىٍەْ ٔەپٍە ٔبِبزالرٔي ئولۇضبڭ ثوٌىسۇ، راِىساْ 
زەپ جبۋاة ثەرزى پەٍؽەِجەر  -.روزىطىٕي تۇتۇغۇڭ وېرەن

زەپ -زەَ ٍۀە ، ثبغمب ٔېّە لىٍىػىُ وېرەن؟ئب ثۇ. ئەٌەٍھىططبالَ
ثبغمب ٍوق، پەلەت ٔەپٍە  -ضورىۋىسى، پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ

زەپ جبۋاة ثەرزى ۋە زاوبتٕىڭ پەرىسىٕي  -روزىالرٔي تۇتطبڭ ثوٌىسۇ،
زەپ  -ثبغمب ٔېّە لىٍىػىُ وېرەن؟ -ئبزەَ ٍۀە ثۇ. چۈغۀسۈرزى

ثبغمب ٍوق، پەلەت  -ٔىڭؽب ،ضورىۋىسى، پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇ
ثۇ .زەپ جبۋاة ثەرزى -ئىرتىَبرى ھبٌسا ضەزىمە ثەرضەڭ ثوٌىسۇ ،

ئبٌالھ تبئبالٔىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەضەَ  -ئبزەَ لبٍتىپ وېتىۋېتىپ،
 -!زىَبزە لىٍّبً ئورۇٔساٍّەْ -لىٍىّۀىي، ِەْ ثۇالرٔي وبَ

ەر ثۇ ئبزەَ ئەگ -زېۋىسى، پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۇ ۋالىتتب
« زېسى -ضۆزىسە راضتچىً ثوٌؽبْ ثوٌطب، جۀٕەتىە الٍىك ثوٌسى

 (.ثۇذبرى ۋە ِۇضٍىُ رىۋاٍىتي)

ـ ئىٕطبْ روزىٕىڭ ضبٍىطىسا پەرىػتىٍەرٔىڭ ِەرتىۋىطىگە  4
چۈٔىي ئىٕطبْ ثىس ضىرتتىٓ وۆرىۋاتمبٔسەن، پەلەتال . ٍېتىسۇ

ئىچىسىؽبْ، ھەرىىەت لىٍىسىؽبْ ۋە ضۆزٌەٍسىؽبْ جبٍٔىك  -ٍەپ
ەٍىەي ئەِەش، ثەٌىي ئىٕطبٕٔي ئىٕطبْ لىٍؽبْ ٔەرضە ھ

ئىٕطبْ . ئۇٔىڭسىىي ئبٌالھ تبئبال ئبتب لىٍؽبْ روھبٔىٌ جەۋھەرزۇر
ثۇٔىڭ ثىٍەْ تەپەوىۇر لىٍىسۇ، ھەلىمەتٍەرٔي ثىٍىسۇ، ثۇٔىڭ 

ئبٌالھ تبئبال . ثىٍەْ ھېص لىٍىسۇ، ثۇٔىڭ ثىٍەْ ٌەززەتٍىٕىسۇ
ٌ جەۋھەرٔىڭ ٍۈزىطىسىٓ ئىٕطبٔسىىي ِۇغۇ لىّّەتٍىه روھبٔى

پۈتۈْ پەرىػتىٍەرٔي ئىٕطبٔالرٔىڭ ئبتىطي ھەزرىتي ئبزەِگە 
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ئىٕطبْ غۇٔساق ئۇٌۇغ ٍبرىتىٍؽبْ ثىر . ضەجسە لىٍىػمب ثۇٍرىؽبْ
. ِەۋجۇزاتىي، ئۇٔىڭ روھي ئبٌالھ تبئبالزىٓ، ثەزىٕي توپرالتىٕسۇر
 ئىٕطبْ ھەِىػە ئۇٔي ئۇٌۇؼٍۇلمب وۆتۈرىسىؽبْ روھي ثىٍەْ، ئۇٔي
رەزىٍٍىىٍەرگە چۈغۈرىسىؽبْ ٔەپطىٌ ئوتتۇرىطىسىىي تولۇٔۇغالر 

ئەگەر ئۇ، روھىٕي ٔەپطىٌ ھەۋىطىگە . ثىٍۀال ٍبغبٍسۇ
ثوٍطۇٔسۇرۇپ، ٔەپطىٕي روھىؽب ھبوىُ لىٍىۋاٌطب، ئۇ، ھبٍۋأٍىك 

 -زەرىجىطىگە چۈغۈپ لبٌؽبٔسەن، ئەگەر ئۇ، ئۆزىٕىڭ لەزىر
ٌەپٍىرىگە ثوٍطۇٔسۇرضب، لىّّىتىٕي تؤۇپ، ٔەپطىٕي روھىٕىڭ تە

ئۇ، پەرىػتىٍەرگە ئوذػبظ ِەرتىۋىگە ٍېتىسۇ، ثەٌىي گبھىسا 
چۈٔىي ئبٌالھ تبئبال ھبٍۋأالرؼب . پەرىػتىٍەرزىّٕۇ ئۇٌۇغ ثوٌىسۇ

ئەلىً ۋە روھ ئبتب لىٍّبضتىٓ، پەلەت ٔەپطىٌ ھەۋەضٕىال ئبتب 
لىٍؽبْ ۋە پەرىػتىٍەرگە ٔەپطىٌ ھەۋەش ثەرِەضتىٓ، پەلەت 

ثىٍەْ روھٕىال ئبتب لىٍؽبْ ثوٌطب، ئىٕطبٔؽب ھەَ روھ ثىٍەْ ئەلىً 
غۇڭب ٔەپطىگىال . ئەلىً ھەَ ٔەپطىٌ ھەۋەش ئبتب لىٍؽبْ

لىّّىتىٕي ٍولبتمبْ ئىٕطبْ ھبٍۋأؽب  -ثېرىٍىپ ئۆز لەزىر
ئوذػبظ ئورۇٔؽب چۈغۈپ لبٌؽبٔسەن، ئەلىً ۋە روھىٕي ئىػمب 

ئەت ثىٍەْ ضېٍىپ، ٔەپطىٕىڭ ھەۋەضٍىرىٕي ئەلىً ۋە غەرى
ِۇھبوىّە لىٍؽبْ وىػىّۇ ئبٌالھ تبئبالٔىڭ ٔەزىرىسە 

غۇڭب ئبٌالھ تبئبال لۇرئبْ وەرىّسە . پەرىػتىٍەرزىٓ ئۇٌۇغ ضبٔىٍىسۇ
﴿ئىّبْ ئېَتمبْ ۋە ٍبذػي ئىػالرٔي لىٍؽبٔالر ھەلىمەتەْ ئۇالر :

 – 7ثەٍَىٕە ضۈرىطي ]. زەٍسۇ ِەذٍۇلبتٕىڭ ئەڭ ٍبذػىطىسۇر﴾

ِۇ ِەذٍۇلبتٕىڭ لبتبرىسىٓ ثوٌؽبچمب، ثۇ ئبٍەتتە پەرىػتىٍەر .[ئبٍەت
ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ ضۈپەتتىىي ئىٕطبٔالر پەرىػتىٍەرزىٓ ٍبذػي ۋە 
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ٔەپطىٌ ھەۋىطي ئۈچۈٔال ٍبغبپ ئبٌالھ تبئبالٔي تؤۇِىؽبْ . ئۇٌۇؼسۇر
ئىٕطبٔالر توؼرىٍىك ئبٌالھ تبئبال لۇرئبْ وەرىّسە ٍۀە ِۇٔساق 

طىٌ ذبھىػىٕي ئىالھ ﴿ئېَتىپ ثبلطبڭچۇ؟ ٔەپ :زەٍسۇ
لىٍىۋاٌؽبْ ئبزەِگە، ٔەپطىٌ ذبھىػىؽب ئەگىػىػتىٓ ئۇٔي 

( گېپىڭٕي)ضبلالغمب ھبِىٌ ثوالالِطەْ؟ ئۇالرٔىڭ توٌىطىٕي 
ئبڭالٍسىؽبْ ٍبوي چۈغىٕىسىؽبْ ئبزەٍِەر زەپ گۇِبْ لىالِطەْ؟ 
ئۇالر پەلەت ھبٍۋأالرؼب ئوذػبغتۇر، ثەٌىي ھبٍۋأسىّٕۇ ثەتتەر 

 (.ئبٍەتٍەر - 44 - 43ـۇرلبْ ضۈرىطي )گۇِراھتۇر﴾ 

ٔەپطىٕىڭ ذبھىػٍىرىؽب ھۆوۈَ لىٍىػىٕي ئۈگىٕىپ،  
ٌەززەتٍەرٔي ۋالىتٍىك تەرن ئېتىع ۋە ٍېرىىچىٍىىٍەرگە ئۆزىٕي 

ِۇھىُ ثوٌؽىٕي  -چېٕىمتۇرۇپ، ئۆزىٕي ئىٕطبٍٔىممب 
الٍىك وەٌّەٍسىؽبْ تۆۋەْ ئورۇٔؽب چۈغۈرۈپ  -ِۇضۇٌّبٍٔىممب

ي ئىٕطبٍٔىك ھۆرِىتىگە الٍىك ھبٌسا پەرىػتە لوٍّبضتىٓ، ثەٌى
ِەلبِىؽب ٍېتىع، ثۇٔىڭ ثىٍەْ ئبٌالھ تبئبالٔىڭ جۀٕىتىگە ۋە 
ئبٌي ِۇوبپبتىؽب ئېرىػىع ئۈچۈْ روزا تۇتۇظ ئەڭ ٍبذػي 

ھەۋەضٍىرىٕي  -چۈٔىي روزا ئىٕطبٕٔىڭ ھبۋاٍي . پۇرضەتتۇر
ٍېڭىپ، روھىٌ ِۀىۋىَىتىٕي ٍۈوطەٌسۈرۈغي ئۈچۈْ ئەڭ 

  .سىٍىك ئىجبزەتتۇرپبٍ

 دۇًَبلىق پبٍدىلىرى روزىٌىڭ بۇ

 :روزىٕىڭ ثۇ زۇَٔبٌىك پبٍسىٍىرى ٔبھبٍىتي وۆپتۇر، ئۇالرزىٓ

روزا ئىٕطبٕٔي زۇَٔبزا ئۆزىگە ئىػىٕىپ، ھەززىسىٓ - 1
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ئېػىپ وېتىػىسىٓ ضبلٍىؽبٔسەن، ئۇٔي زوزاخ ئوتىسىٓ 
 .ضبلالٍسۇ

زىٓ روزا ئىٕطبٕٔي ِبززىٌ ۋە ِۀىۋى تەرەپٍەر- 2
 .تەرثىَەٌەٍسۇ

ئىػرەت لىرٌىرىسىٓ  -روزا ئىٕطبٕٔي گۇٔبھ، ئەٍػي- 3
 .ضبلالٍسۇ

روزا تۇتمبْ وىػىٕىڭ ئېؽىسىٕىڭ ھىسى ئبٌالھ - 4
 .تبئبالٔىڭ ٔەزىرىسە ئىپبر، ئۀجەرزىّٕۇ ذۇغپۇراق پۇراٍسۇ

روزا ئىٕطبٕٔي وېطەٌٍىىٍەرزىٓ ضبلٍىممب ئېٍىپ - 5
 .ثبرىسۇ

تىگۀسىٓ وەچىىچە ئىجبزەت ئىچىسە روزا تۇتمبْ ئبزەَ ئە- 6
 .ثوٌؽبْ ثوٌىسۇ

پەرىػتىٍەر روزا تۇتمبْ وىػىٕىڭ گۇٔبھٍىرىؽب - 7
 .ِەؼپىرەت تىٍەٍسۇ

روزا ضبٍىطىسا ئىٕطبْ پەرىػتىٍەر ھبضىً لىالٌّىؽبْ - 8
 .پەزىٍەتٍەرگە ئېرىػىسۇ

روزا ئىٕطبٔؽب ضەۋىر لىٍىػٕي ئۈگىتىسۇ ۋە - 9
 .ٍېرىىچىٍىىٍەرگە چېٕىمتۇرىسۇ

روزا ئىٕطبٔؽب ٔەپطىٕىڭ ھەۋەضٍىرىگە ھبوىُ ثوٌۇغٕي  - 10
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 .ئۈگىتىسۇ

چۈٔىي . روزا ئىٕطبٔؽب ئىمتىطبز لىٍىػٕي ئۈگىتىسۇ - 11
روزا تۇتمبْ وىػي وۈٔسۈززە ذبٌىؽىٕىٕي ٍېَىػتىٓ، ئىچىػتىٓ 

 .توضىٍىسۇ، ثۇ ئبرلىٍىك ئىمتىطبزٔي ئۈگىٕىسۇ

رِبً ئىػٍەپ روزا ئىٕطبْ تۇؼۇٌىػىسىٓ ئۆٌگىچە تۇ - 12
تۇرؼبْ ئبغمبزإٔي ئبراَ ئبٌسۇرۇظ ئبرلىٍىك ئۇٔىڭ ئبجىسالپ 

 .لېٍىػىٕىڭ ئبٌسىٕي ئبٌىسۇ

. روزا ئىٕطبٕٔي ئبرتۇلچە ضەِرىپ وېتىػتىٓ ضبلالٍسۇ- 13
 .چۈٔىي ئبرتۇق ضېّىسٌىه وېطەٌٍىىٕىڭ ئبالِىتىسۇر

روزا ئىٕطبْ ثىٍەْ ئبٌالھ تبئبالٔىڭ ئوتتۇرىطىسىىي - 14
چۈٔىي وىّٕىڭ روزا تۇتمبْ ٍبوي . ِەٌسۇرِەذپي ئە

 .تۇتّىؽبٍٔىمىٕي پەلەت ئبٌالھ تبئبال ئۆزى ثىٍىسۇ

پەٍؽەِجەر . روزا ئىٕطبٕٔي ھبراَ ئىػالرزىٓ ضبلالٍسۇ- 15
ئەٌەٍھىططبالَ ئۆٍٍىٕىػىە لۇزرىتي ٍەتّىگەْ ٍبغالرؼب روزا 

! ئەً ٍبغالر جبِبئەضي» :تۇتۇغٕي تەۋضىَە لىٍىپ ِۇٔساق زېگەْ
ً لىٍىػمب لبزىر ثوالٌىؽىٕىڭالر ئۆٍٍىٕىڭالر، چۈٔىي تو

توً لىٍىػمب . ئۆٍٍىٕىع وۆزٔي ۋە ئەزاالرٔي ھبراِسىٓ ضبلالٍسۇ
لبزىر ثوالٌّىؽبٔالر روزا تۇتطۇْ، چۈٔىي روزا ئۇٔي ھبراَ ئىػالرزىٓ 

 (ثۇذبرى رىۋاٍىتي)«ضبلالٍسۇ

 -روزا ئىٕطبٕٔىڭ ٍبذػىٍىمٕي ضۆٍىسىؽبْ، ِېھرى - 16
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ٍىه ۋە ضبذبۋەتٍىه ثوٌۇپ ٍېتىػىپ چىمىػىؽب غەپمەت
 .ٍېتەوچي ثوٌىسۇ

 روزا تۇتۇضٌىڭ تىببىٌ جەھەتتىني پبٍدىلىرى

روزا تۇتۇغٕىڭ تىججىٌ جەھەتتىىي پبٍسىٍىرى ٔبھبٍىتي 
وۈٔىّىسزىىي زاِبٔىۋىالغمبْ ِېسىتطىٕب روزا تۇتۇغٕي . وۆپتۇر

وزا تۇتۇظ، ر. ثەزى وېطەٌٍىىٍەر ئۈچۈْ زاۋا ئورٔىسا لوٌالّٔبلتب
لىٍىع ( رېژىُ)ثەزى ٍېّەوٍىىٍەرٔي ٍېَىػتىٓ پەرھىس

زوذتۇرالرٔىڭ ٔەلەزەر ِۇھىُ تەۋضىَەضىگە ئبٍالٔؽبٍٔىمي 
پۈتۈْ زۇَٔب زوذتۇرٌىرى وېطەي وىػىٍەرٔىڭ . ھەِّىگە ِەٌۇَ

ٔېّىٍەرٔي ٍەپ، ٔېّىٍەرٔي ٍېّەضٍىىىٕي ۋە لبٔساق ۋالىتتب 
روزا . رضىتىپ ثەرِەوتەٍەپ، لبٔساق ۋالىتتب ٍېّەضٍىىىٕي وۆ

تۇتۇظ ئوِۇِەْ ئىٕطبٔسىىي ھەزَ لىٍىع ضېطتىّىٍىرىٕي 
راھەتٍۀسۈرۈظ ئبرلىٍىك ئۇالرٔىڭ زاۋاٍِىك ٔورِبي ئىػٍەپ 

 .تۇرۇغىٕي ضبلالپ لېٍىػىؽب ئبالھىسە ٍبرزەِچي ثوٌىسۇ

روزا تۇتۇظ ٍۀە جىگەرٔىڭ ضبلٍىمىٕي ضبلالٍسۇ، چۈٔىي روزا 
ىپ ثىرٔەرضە ٍېّىگەْ وىػىٕىڭ تۇتمبْ ٍبوي پەرھىس لىٍ

جىگەر راھەتٍۀگۀٍىىي ئۈچۈْ وۆپٍىگەْ . جىگىرى ئبراَ ئبٌىسۇ
زەھەرٌىه ِبززىالرٔي ئۇڭبٍٍىمچە ثۇزۇپ تبغالپ، ثبغمب ئەزاالرٔىڭ 

ٍۀە . زەھەرٌىٕىػىٕىڭ ۋە چبرچىػىٕىڭ ئبٌسىٕي ئبٌىسۇ
وۆپٍىگەْ زوذتۇرالر ثەزى وېطەٌٍىىٍەرگە روزا تۇتۇظ ئبرلىٍىك 

ذۇضۇضەْ لۀت وېطىٍىگە . رېژىُ لىٍىػىٕي تەۋضىَە لىٍّبلتب
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گىرىپتبر ثوٌؽبْ وىػىٍەر ئۈچۈْ روزا تۇتۇغٕىڭ ٔەلەزەر 
ئبرتۇلچە . پبٍسىٍىك ئىىۀٍىىىٕي زوذتۇرالر تەۋضىَە لىٍّبلتب

ضەِرىپ وەتىەْ وىػىٍەرٔىڭ ضبالِەتٍىىىٕي ضبلالغٍىرى 
 .ۇرئۈچۈْ روزا تۇتۇغٕىڭ پبٍسىطي ٔبھبٍىتي وۆپت

ئبغمبزاْ وېطەٌٍىىٍەرٔىڭ ئۆٍي، زاۋاٌىٕىػٕىڭ »ِۇضۇٌّبٔالر
ئىچّەوٍەرٔي ضبالِەتٍىىىە ئۇٍؽۇْ  -ٍۀي ٍېّەن)ثېػي پەرھىس 

زېگەْ تەۋضىَەٌەرٔي ٍبذػي « زۇر(زەرىجىسە ئىطتىّبي لىٍىع
 .ثىٍىسۇ

روزا تۇتۇڭالر »پەٍؽەِجىرىّىس ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ
ەضىھىتىگە ئۇٍؽۇْ ھبٌسا زېگەْ ٔ« ضبؼالَ ثوٌۇڭالر

« روزا تۇتۇڭ وېطەٌسىٓ ئبِبْ ثوٌۇڭ»زاِبٔىۋىالغمبْ ِېسىتطىٕب 
 .زەپ تەۋضىَە لىٍّبلتب

 روزا تۇتۇضٌىڭ ئىجتىوبئىٌ پبٍدىلىرى

روزا تۇتمبْ وىػي ٍەٍسىؽبْ، ئىچىسىؽبْ ٔەرضىٍىرى ٍوق، 
ٍېطىر ٍولطۇٌالرٔىڭ ِۇڭ ـ زارىٕي روزا  -ھبٌي ئېؽىر، ٍېتىُ

ٍبٔىسا ٍبذػىراق چۈغىٕىۋېٍىع ئىّىبٔىَىتىگە ئېگە تۇتۇظ جەر
چۈٔىي ئبچٍىمٕىڭ زەرزىٕي چەوّىگەْ وىػي ئبچ . ثوٌىسۇ

ئۇ، ئۆزى توق ٍۈرگۀٍىىتىٓ . لبٌؽبٔالرٔىڭ ھبٌىٕي چۈغۀّەٍسۇ
ئەگەر ئۇ، . ھەِّە وىػىٕي ئۆزىگە ئوذػبظ توق ھېص لىٍىسۇ

ؼسىال چب روزا تۇتۇپ ئبچٍىمٕىڭ زەرزىٕي تېتىپ وۆرضە ، غۇ
وۈٍٔۈن ئوزۇلىٕي تبپبٌّبٍسىؽبْ وەِجەؼەي ثىچبرىٍەرٔىڭ ھبٌىٕي 
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زە، ئۇالرٔىڭ ھبٌٍىرىسىٓ ذەۋەر ئېٍىپ، ٍبرزەَ  -چۈغىٕىسۇ 
. لىٍىػٕي ئۆزى ئۈچۈْ ئىٕطبٔىٌ ثۇرچ زەپ ثىٍىسۇ

ِۇضۇٌّبٔچىٍىمٕىڭ وبِبٌىتي ئۇٔىڭ لەٌجىٕىڭ ٍۇِػبق 
ّىٕي ٍېَىػي، ثوٌۇغي، ئۆزىٕىال ئوٍٍىّبضتىٓ ثبغمىالرٔىڭ ؼې

غەپمەتٍىه  -ضبذبۋەتٍىه ثوٌۇغي ۋە ھەروىّگە ِېھرى -ذەٍر
ئبٌالھ تبئبال ٔبھبٍىتي غەپمەتٍىه . ثوٌۇغىٕي تەلەززا لىٍىسۇ

ثوٌۇپ، ئۇ پەلەت غەپمەتٍىه وىػىٍەرگىال رەھىُ غەپمەت 
غەپمەتٍىه » :پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زېگەْ. لىٍىسۇ

رەھىُ لىٍىسۇ، ٍەر ٍۈزىسىىىٍەرگە رەھىُ وىػىٍەرگە ئبٌالھ تبئبال 
رەھىُ لىٍىسۇ ( ئبٌالھ تبئبال )ضىٍەرگە ئبضّبٔسىىي زات ! لىٍىڭالر

». 

ٍۇضۇؾ ئەٌەٍھىططبالَ ِىطىرٔىڭ ذەزىٕىطىگە ِەضئۇي 
ئۇ، ثۇٔىڭ ضەۋەثي . ثوٌؽبْ ۋالىتٍىرىسا روزىٕي وۆپ تۇتىسىىەْ

ٔىڭ ِەْ توق ٍۈرضەَ ، پېمىرالر» :ھەلمىسە ضوراٌؽىٕىسا
 .زېگەْ ئىىەْ« ئبچٍىمىٕي ئۇٔتۇپ لېٍىػىّسىٓ لورلىّەْ

 روزا ئىٌسبًٌي گۇًبھالردىي سبقالٍدىغبى قبلقبًدۇر

ئىٕطبٔسىىي جىٕطىٌ ھەۋەضٍەرٔىڭ لوزؼۇٌۇغي لبٔسىىي 
ھۇرِۇٔبتالرٔىڭ . ھۇرِۇٔبتالرٔىڭ وۈچي ۋە غىسزىتىگە ثبؼٍىمتۇر

روزا تۇتۇظ . وۈچىَىػي ثوٌطب، وۆپ ٍېَىػتىٓ ِەٍسأؽب وېٍىسۇ
ثۇذىً ھۇرِۇٔبتالرٔىڭ لبٔسىىي ضەۋىَەضىٕي ۋە وۈچىٕي 

روزا تۇتمبْ وۈٍٔەرزىىي ھەۋەضطىسٌىه لبٔسىىي . ئبزاٍتىسۇ
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روزا تۇتمبْ وىػىٕىڭ ِۀىۋى . ھۇرِۇٔبتالرٔىڭ ئبزاٍؽىٕىسىٕسۇر
لۇۋۋىتىٕىڭ ۋە غەذطىَىتىٕىڭ ٍۈوطىٍىػي ئۇٔىڭسىىي 

ٌىؽبْ ۋالىتتب ئوتتۇرىؽب ھبٍۋأىٌ ھەۋەضٍەر ئبزاٍؽبْ ۋە ئبجىس
روزا تۇتۇغٕىڭ جىٕطىٌ ھەۋەضٍەرٔي وؤتروي لىٍىػتب . چىمىسۇ

وۆرضىتىسىؽبْ ئىجبثىٌ تەضىرىٕي پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ 
توً ! ئەً ٍبغالر جبِبئەضي»:ِۇٔۇ ھەزىطىسە ئىپبزىٍىگەْ

لىٍىػمب لبزىر ثوالٌىؽىٕىڭالر ئۆٍٍىٕىڭالر، چۈٔىي ئۆٍٍىٕىع 
توً لىٍىػمب لبزىر . الرٔي ھبراِسىٓ ضبلالٍسۇوۆزٔي ۋە ئەزا

ثوالٌّىؽبٔالر روزا تۇتطۇْ، چۈٔىي روزا ئۇٔي ھبراِسىٓ 
 (.ثۇذبرى رىۋاٍىتي)«ضبلالٍسۇ

جىٕطىٌ ھەۋەضٕىڭ ئەڭ وۈچٍۈن ۋە ذەتەرٌىه ثوٌىسىؽبْ  
ثىر ثبضمۇچىسا ٍبغبۋاتمبْ ٍبغالرؼب ئۇالرٔىڭ جىٕطىٌ وۈچٍىرىٕي 

اٍِىمٕىڭ ھبالوەتٍىرىسىٓ تىسگىٍٕىػي ئبرلىٍىك لبر
ضبلٍىٕىػي ۋە ئىففەت ٔوِۇضٍىرىٕي لوؼسىػي ئۈچۈْ پەٍؽەِجەر 
ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئۇالرؼب ثۇ تەۋضىَۀي لىٍؽبٍٔىمىٕىڭ ٔەلەزەر 
ھەق ۋە توؼرا ثوٌؽبٍٔىمي ثۈگۈٔىي ئىٍّىٌ ھەلىمەتٍەر ئبرلىٍىك 

 .ئوتتۇرىؽب چىمّبلتب

 روزا گۈزەه ئەقالقٌي ٍېتىلدۈرىدۇ

ْ ٔەپطي وۆپۈٔچە ھبٌالرزا ؼەپٍەتٍەر ثىٍەْ ئۆزىٕي تېس ئىٕطب
ئۆزىٕىڭ ئبجىسٌىمىٕي، پېمىرٌىمىٕي ۋە ذبتبٌىمٍىرىٕي . ئۇٔۇتىسۇ

ذۇززى ھېچ ئۆٌّەٍسىؽبٔسەن . وۆرِەٍسۇ، وۆرۈغٕىّۇ ذبٌىّبٍسۇ
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ٌەززەتٍىه ۋە . ھېرىص ثىٍەْ زۇَٔب ئىػٍىرىؽب ئۆزىٕي ئبتىسۇ
ئۆزىٕي . ثبؼٍىٕىسۇ ِۀپەئەتٍىه ثوٌؽبْ ھەِّە ٔەرضىگە

ٍبراتمبٕٔي ئۇٔۇتىسۇ، ئبذىرەت ھەلمىسە ئبٔچە ئۀسىػە لىٍىپ 
روزا ثوٌطب، ھەرلبٔساق . وەتّەٍسۇ، چۈٔىي ئۇ، ئۆزىگە ئىػىٕىسۇ

ؼبپىً، ھبوبۋۇر ئىٕطبٔؽب ئۆزىٕىڭ ئبجىسٌىمىٕي، پېمىرٌىمىٕي ۋە 
ئۇ، روزا تۇتۇظ جەرٍبٔىسىىي . ثىچبرە ئىىۀٍىىىٕي ئەضٍىتىسۇ

ىك ۋاضتىطي ثىٍەْ ئبۋۋاي ئبغمبزىٕىٕي ئوٍالٍسۇ ۋە ئبچٍ
ئبغمبزإٔىڭ ئېھتىَبجٍىرىٕي چۈغىٕىسۇ، ئبجىس ثەزىٕىٕىڭ 
. ٔەلەزەر وىچىه ۋە چىساِطىس ئىىۀٍىىىٕي چۈغىٕىسۇ

ئۆزىٕىڭ غەپمەتىە لبٔچىٍىه ِۇھتبج ثوٌىسىؽبْ ئبجىس ثىر 
 ۋالىتتب، ئەلىٍٍىك ِبٔب ثۇ. ِەۋجۇزات ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىسۇ

ئىٕطبْ ئۆز ٔەپطىٕىڭ پىرئەۋٍٔىمىٕي تبغالپ، ئبجىسٌىمىٕي ۋە 
ِۇھتبجٍىمىٕي ئېتىراپ لىٍؽبْ ھبٌسا ئبٌالھ تبئبالؼب لۇٌچىٍىك 

 .لىٍىع ٍوٌىؽب وىرىسۇ

 روزا تۇتۇش ئىرادىٌي تبۋالٍدۇ

ھبٍبتٍىك ئبٌالھ تبئبالٔي تؤۇظ ٍوٌىسىىي ثىر ضەپەر ثوٌۇپ، 
تبئبالؼب الٍىمىسا غۈوۈر ئەٍٍەپ، ئۇٔىڭ وبِبٌىتي ۋە ؼبٍىطي ئبٌالھ 

ثۀسىچىٍىىٕي ئبزا لىٍىع ئبرلىٍىك ئۇٔي رازى لىٍىػتىٓ 
ضەپەرزىىي ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق  روزا تۇتۇظ ثوٌطب، ثۇ. ئىجبرەتتۇر
ِەغىك ئبرلىٍىك ثەزەْ ۋە ٔەپطىٌ  ئىٕطبْ ثۇ. ِەغىمتۇر

ھەۋەضٍىرىٕىڭ تىسگىٕىٕي ئۆزى تۇتۇپ ثبغمۇرۇظ ثىٍەْ 
بٍىٍٕىمىٕي ٍۈرگۈزىسۇ ۋە ئەٍٕي ۋالىتتب ئبٌالھ ئۆزىٕىڭ ذوج
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ھەۋەضٍەرٔىڭ ۋە  -ٔەپطىٌ. تبئبالٔىڭ ئەِرىٕي ئورۇٍٔىؽبْ ثوٌىسۇ
وۆڭۈٌٕىڭ تىسگىٕىٕي تۇتۇپ ثبغمۇرۇظ ئۈچۈْ ِۇضتەھىەَ 

ئىرازە ئەلىً ثىٍەْ ۋىجسإٔىڭ تەٌەپٍىرىگە . ئىرازە وېرەن
ە پىػىپ ِبضٍىػىػمب ئۆزىٕي وۆٔسۈرۈظ ئبرلىٍىك وۈچىَىسۇ ۋ

روزا تۇتۇظ ئىرازىٕي وۈچەٍتىع ۋە ضەۋىرچبٍٔىمٕي . ٍېتىٍىسۇ
روزا تۇتمبْ وىػي ئبٌسىسا . ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ ئەڭ ٍبذػي پۇرضەتتۇر

ئىچّەً ئبچٍىممب ۋە  -ئىچّەوٍەر تەٍَبر تۇرضىّۇ، ٍېّەً -ٍېّەن
ئىچىػتىٓ ۋە  -ئۇٔي ٍېَىع. ئۇضطۇزٌۇلمب ثەرزاغٍىك ثېرىسۇ

لىٍىػتىٓ پەلەت ئۇٔىڭ ۋىجسأي توضبپ  ئبٍبٌىؽب ٍېمىٕچىٍىك
چۈٔىي ئۇٔىڭ ٍېٕىسا ئۇٔي ٔبزارەت لىٍىسىؽبْ ئبٌالھ تبئبال . تۇرىسۇ

ثۇذىً چېٕىمىع . ثىٍەْ ۋىجسأىسىٓ ثبغمب ھېچ ٔەرضە ٍولتۇر
ضبئەت ٍبوي ئۇٔىڭسىٓ وۆپرەن ٍبوي ئبزراق ۋالىت  15ھەروۈٔي 

ئىرازىطىٕي ۋە  زۇَٔبزا لبٔساق ِەوتەپ ئىٕطبٕٔىڭ. زاۋاَ لىٍىسۇ
 !ضەۋىرچبٍٔىمىٕي ٍېتىػتۈرۈغتە ئىطالِىٌ روزىؽب ٍېتەٌىطۇْ؟

گېرِبٔىَىٍىه ثىر پىطروٌوگىَە زوذتۇرى ئۆزىٕىڭ 
ٔبٍِىك « ئىرازىٕي تىىٍەظ ۋە ئۇٔي وۈچەٍتىػٕىڭ ئبِىٍٍىرى»

ئىرازىٕي تىىٍەظ ۋە وۈچەٍتىع »: وىتبثىسا ِۇٔساق زەپ ٍبزىسۇ
ئەِّب ئىطالَ زىٕي . «ۇتۇغتۇرئۈچۈْ ئەڭ ٍبذػي ئبِىً روزا ت

ھبزىرلي پىطروٌوگىَە ئبٌىٍّىرى ئەِسىال ئىطپبتالپ چىممبْ 
. ئەضىر ثۇرۇٔال ئىطپبتٍىؽبْ 14ئىٍّىٌ ھەلىمەتٍەرٔي ِۇٔسىٓ 

ثىس ٍۇلىرىسا ثبٍبْ  -ثۇٔىڭؽب پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ
ٍبغالرؼب لىٍؽبْ تەۋضىَەضي ٍېتەرٌىه  -لىٍؽبْ ھەزىطتىىي
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پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ روزىٕىڭ وىػىگە . رەنثوٌطب وې
روزا »: ضەۋىرچبٍٔىمٕي ئۈگىتىسىؽبٍٔىمي توؼرىٍىك ِۇٔساق زەٍسۇ

 (.ئىجٕي ِبجە رىۋاٍىتي)« تۇتۇظ ضەۋرٔىڭ ٍېرىّىسۇر

: چۈٔىي ئىٕطبٔسا ئۈچ ذىً لۇۋۋەت ثبر ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ ثىرى  
ثوٌىسىؽبْ ٍىرتمۇچىالرزا : ٔەپطىٌ ھەۋەش لۇۋۋىتي، ٍۀە ثىرى

پەرىػتىٍەرزە ثوٌىسىؽبْ روھي : ؼەزەپ لۇۋۋىتي، ٍۀە ثىرى
ئىٕطبٕٔىڭ روھي لۇۋۋىتي ٍۇلىرىمي ئىىىي لۇۋۋەتٕي . لۇۋۋەتتۇر

ثېطىپ ئۆتەٌىگەْ ۋالىتتب، ئۇ، ھەلىمىٌ ضەۋىرٔي ھبضىً 
. ئىطالَ زىٕي وۈرەظ ۋە جىھبز زىٕىسۇر. لىٍؽبْ ثوٌىسۇ

ەغٍىرىگە تبلبثىً ِۇضۇٌّبْ وىػىٕىڭ ھبٍبتٍىمٕىڭ وۈر
لۇۋۋىتي  -تۇراٌىػىسىىي ھەي لىٍؽۇچ ئبِىً ۋە ئەڭ ئبۋۋاٌمي وۈچ

ئۆز ٔەپطىٕىڭ ھەۋەضٍىرىٕي . ضەۋىر ثىٍەْ لەتئىٌ ئىرازىسۇر
ثىرەر . ٍېڭەٌّىگەْ وىػي زۈغّۀٕي ھەرگىسِۇ ٍېڭەٌّەٍسۇ

وۈٍٔۈن ئبچٍىممب چىسىَبٌّىؽبْ وىػي ئۇٌۇؼۋار ؼبٍىگە ٍېتىع 
 .غىە چىسىّبٍسۇٍوٌىسا ثەزەي تۆٌە

 روزا ئىٌسبًغب پەرھىسًي ئۈگىتىدۇ

روزا ئىٕطبْ ئۈچۈْ توٌىّۇ ئەھّىَەتٍىه ثوٌؽبْ ِبززىٌ ۋە 
چۈٔىي . ِۀىۋى پەرھىس ھەَ تىججىٌ جەھەتتىىي لوؼسىٕىػتۇر

ئىچىع ثىٍەْ ھەروەت  -ئىٕطبٕٔىڭ ٔەپطي ذبٌىؽبٔچە ٍېَىع
لىٍىسىؽبْ ثوٌطب، ئىٕتىساِطىس ٍېَىع ـ ئىچىع ثىٍەْ 

ھبرإِي ئىٍؽىّبضتىٓ  -ئۆزىٕىڭ تەْ ضبؼالٍِىمىؽب ھەَ ھبالي
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ھەر ٔەرضىگە ثېرىٍىع ئبرلىٍىك ئۆزىٕىڭ ِۀىۋىَىتىگە زىَبْ 
ثۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇٔىڭؽب روھٕىڭ ۋە ئەلىٍٕىڭ . ضبٌؽبْ ثوٌىسۇ

ئبضتب ٔەپطىٌ  -زە، ئبضتب -تەٌەپٍىرىگە ثوٍطۇٔۇظ ئېؽىر تۇٍۇٌىسۇ
ۋالىتتب ئۇٔي ٔەپطىٌ  ثۇ. سۇھەۋەش ئۇٔي تىسگىٍٕەغىە ثبغالٍ

ثۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ، ئىٕطبٍٔىك . ھەۋىطي ثبغمۇرىسىؽبْ ثوٌىسۇ
ئىٕطبْ روزا ضبٍىطىسا ثۇ . ذىطٍىتىسىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌىسۇ

رىَبزەت . روزىٕىڭ ۋاضتىطي ثىٍەْ پەرھىس لىٍىػٕي ئۈگىٕىسۇ
ئبرلىسىٓ ٍېّەن  -چېىىػىە وۆٔىسۇ ۋە ثىچبرە ئبغمبزإٔي ئبرلب

 .ۇرِىؽبچمب وېطەٌٍەرزىٓ ئبِبْ ثوٌىسۇثىٍەْ توٌس

 راهىساى روزىسىٌىڭ بۇٍرۇلۇضٌىڭ ھېنوەتلىرى

ئبٍٕىڭ ٔبِي  -9ئبٍٍىرىسىٓ ( ئىطالِىٌ)لەِەرىَە  -راِىساْ  
ئبً لۇرئبْ وەرىّسە ئىطّي ثىٍەْ ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ  ثوٌۇپ، ثۇ

راِىساْ ئېَىسا روزا تۇتۇغٕىڭ پەرز ثوٌۇپ . ٍىگبٔە ئبٍسۇر
 :ھېىّەتٍىرى تۆۋۀسىىىچە  ثۇٍرۇٌۇغٕىڭ

راِىساْ ئېَي ئبٌالھ تبئبالٔىڭ ٔەزىرىسە ئەڭ ھۆرِەتٍىه  - 1
ئبً ثوٌۇپ تۇٔۇٌؽبْ ثۇ ئبٍسا روزا ۋاضتىطي ثىٍەْ ٔەپطىٕىڭ 
تەٌەپٍىرىٕي ۋالىتٍىك رەت لىٍىع ئبرلىٍىك ئىٕطبْ ئۆزىٕي 
چېٕىمتۇرىسۇ ۋە ثۇ ِۇٔبضىۋەت ثىٍەْ گۇٔبھالرزىٓ ضبلٍىٕىع 

ٔەتىجىسە زۇَٔب ۋە . تەلۋاٌىك ِەرتىۋىطىگە ئېرىػىسۇ ئبرلىٍىك
 .ئبذىرەتٕىڭ ضبئبزەتٍىرىگە الٍىك ثوٌىسۇ

پەرِبٍٔىرىٕي  -روزا ئىٕطبٕٔي ئبٌالھ تبئبالٔىڭ ئەِرى - 2
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ئورۇٔالظ ۋە ِۀئي لىٍؽبٍٔىرىسىٓ ٍېٕىػتىٓ ئىجبرەت 
ئبٌالھ تبئبالؼب ئىتبئەتّۀٍىه لىٍىع . ئىتبئەتّۀٍىىىە وۆٔسۈرىسۇ

ئبٌالھ تبئبالٔىڭ . ثوٌطب ھەلىمىٌ ِۆِىٍٕىىٕىڭ ئىپبزىطىسۇر
 .رەھّەت ۋە ِەرھەِەتٍىرى ئۀە غۇٔساق ِۆِىٍٕەرگە ذبضتۇر

روزا ئىٕطبْ ٔەپطىٕي تەرثىَەٌەپ تبوبِۇٌٍۇلمب ئېٍىپ  - 3
روزا تۇتمبْ وىػي ٌەززەتٍىه . ثبرىسىؽبْ ثىر تەرثىَە ۋاضتىطىسۇر

ئبٌسىسا وۆرۈپ تۇرضىّۇ  ٍېّەوٍىىٍەرٔي ۋە ضۇؼۇق ضۇٔي وۆز
ئبٌالھ تبئبالٔىڭ رازىٍىمىؽب ئېرىػىػٕي وۆزٌەپ ضەۋىر لىٍىسۇ، 

ئىٕطبْ غۇٔساق . ئبچٍىممب ۋە ئۇضطۇزٌۇلمب ثەرزاغٍىك ثېرىسۇ
ٔەپطىٕي وؤتروي لىٍىع ئىػىؽب ثىرەر ئبً زاۋاَ لىٍؽبٔسىٓ 

غۇڭب . وېَىٓ ئۇ ئۆزىسە ھەلىمىٌ ضەۋرچبٍٔىمٕي ٍېتىٍسۈرەٌەٍسۇ
زەپ « روزا ضەۋرٔىڭ ٍېرىّىسۇر » :ِجەر ئەٌەٍھىططبالَپەٍؽە

 (.ئىجٕي ِبجە رىۋاٍىتي)وۆرضەتىەْ 

روزا ئىٕطبٔسا ٍبذػي ئىػالرٔي ضۆٍىسىؽبْ، ثبغمىالرٔىڭ  - 4
ھبٌىؽب ٍېتىسىؽبْ، ٍولطۇٌالرؼب ئىچ ئبؼرىتىسىؽبْ ۋە ئۆزىٕىڭ 
ئبجىس ثىر لۇي ئىىۀٍىىىٕي تؤۇٍسىؽبْ گۈزەي ئەذاللالرٔي 

 .ٍسۈرىسۇٍېتى

ِەٌۇِىي، گۈزەي ئەذالق ئىطالَ زىٕىٕىڭ ئبٌسىٕمي چبلىرىمي 
» :غۇڭب پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ . ۋە ئىّبٕٔىڭ ثىر پبرچىطىسۇر

« ِەْ پەلەت گۈزەي ئەذاللالرٔي تبِبِالظ ئۈچۈٔال ئەۋەتىٍسىُ
 (.ثۇذبرى رىۋاٍىتي)زېگەْ
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 راهىساى روزىسي قبچبى پەرز قىلىٌغبى؟

سأؽب وەٌگەْ ِەوىە زەۋرىسە روزا پەرز ئىطالَ زىٕي ِەٍ
لىٍىّٕىؽبْ، ثەٌىي پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِەزىٕىگە ھىجرەت 
لىٍؽبْ ۋە ِەزىٕىسە ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ زۆٌىتي ثەرپب ثوٌؽبٔسىٓ 

ٍىٍي ِۇضۇٌّبٔالرؼب راِىساْ ئېَىسا ثىر  -2وېَىٓ ھىجرىَۀىڭ 
بئبالٔىڭ ِۇٔۇ ثۇھەلتە ئبٌالھ ت. ئبً روزا تۇتۇظ پەرز لىٍىٕؽبْ

ضبلٍىٕىػىڭالر ( گۇٔبھالرزىٓ! )﴿ئي ِۆِىٍٕەر: ئبٍىتي چۈغىەْ
ٍۀي ئىٍگىرىىي )ئۈچۈْ، ضىٍەرزىٓ ئىٍگىرىىىٍەرگە 

راِىساْ )روزا پەرز لىٍىٕؽبٔسەن، ضىٍەرگىّۇ ( ئۈِّەتٍەرگە
 (.ئبٍەت -183ثەلەرە )پەرز لىٍىٕسى﴾( روزىطي

ىٕىڭ پەرز ثۇ ئبٍەتتە ئبٌالھ تبئبالٔىڭ راِىساْ روزىط
زېگەْ ذىتبة » ئي ِۆِىٍٕەر « لىٍىٕؽبٍٔىمىٕي ئېالْ لىٍىػتب 

ِۇضۇٌّبٔالرؼب : ثىٍەْ ضۆزىٕي ثبغٍىػىسىىي ضىر غۇوي
ئۇالرٔىڭ ئبٌالھ تبئبالؼب ئىّبْ ئېَتمبْ ِۆِىٍٕەر ئىىۀٍىىىٕي ۋە 
ئىّبٕٔىڭ تەلەززاضي ئبٌالھ تبئبالٔىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ِەِٕۇٍٔۇق 

پ ئورۇٔالغتىٓ ئىجبرەت ئىىۀٍىىىٕي ثىٍەْ لۇثۇي لىٍى
ٍبزالٔسۇرۇظ ئبرلىٍىك ئۇالرٔي ثۇ ئەِىرٌەرٔي ئورۇٔالغمب ئۈٔسەظ 

غۇڭب لۇرئبْ وەرىّسىىي وۆپٍىگەْ . ۋە لىسىمتۇرۇظ ئۈچۈْ ئىسى
﴾ زېگەْ ذىتبة ثىٍەْ ! ئەِىر ۋە ِۀئىٍەر﴿ ئي ِۆِىٍٕەر

 .ثبغالٔؽبْ

 ەرٍۇلىرىمي روزا ئبٍىتىسىىي ثەزىئىٌ ئىػبرەتٍ



 33 

ئبٌالھ تبئبال ٍۇلىرىمي روزا ئبٍىتىسە ِۆِىٓ ثۀسىٍىرىگە 
 :تۆۋۀسىىي ئۈچ ھەلىمەتٕي ٍبزالٔسۇرِبلتب 

ئىطالَ زىٕىسا ِۇضۇٌّبٔالرؼب پەرز لىٍىٕؽبْ روزا، ئىطالَ  - 1
زىٕىسىال ِەۋجۇز ثوٌؽبْ ثىر پەرز ثوٌّبضتىٓ، ثەٌىي ثۇرۇٔمي 

ىٌ ئىجبزەت ضبِبۋىٌَ زىٕالرزىّۇ ثۇٍرۇٌۇپ وەٌگەْ لەزىّ
ئىىۀٍىىىگە ثۇ ئبٍەتتىىي﴿ضىٍەرزىٓ ئىٍگىرىىىٍەرگە پەرز 
. لىٍىٕؽبٔسەن﴾ زېگەْ ئىجبرە ئبرلىٍىك ئىػبرەت لىٍّبلتب

ئبٌالھ تبئبال ثىسزىٓ : ھەضۀۇٌجەضرىٌ ثۇِبۋزۇزا ِۇٔساق زېگەْ
ثۇرۇْ ٍەھۇزىٌ، ذرىطتىئبٔالرؼىّۇ راِىساْ روزىطىٕي پەرز 

ۇ ِۇثبرەن ئبٍٕي تەرن ئېتىپ، روزا لىٍؽبْ، ئەِّب ٍەھۇزىالر ث
تۇتۇظ ئۈچۈْ ئۆزٌىرى ثبغمب ثىر وۈٕٔي ثەٌگىٍەپ چىممبْ ۋە ئۆز 
گۇِبٍٔىرىسا ثۇ وۈٕٔي ئبٌالھ تبئبالٔىڭ ِۇضب ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ 
ئىطرائىً ئەۋالزىٕي پىرئەۋٕٔىڭ زۇٌّىسىٓ لۇتۇٌسۇرؼبْ ۋە 

ْ وۈْ زەپ پىرئەۋٕٔي ئبزەٍِىرى ثىٍەْ لوغۇپ ضۇزا ؼەرق لىٍؽب
ذرىطتىئبٔالرِۇ ثۇرۇْ راِىساْ ئېَىسا روزا . ئېتىمبز لىٍؽبْ

تۇتبتتي، وېَىٓ راِىساْ ئېَي لبتتىك ئىططىك ٍبز وۈٍٔىرىگە 
توؼرا وېٍىپ لبٌؽبٍٔىمتىٓ ئۇالر روزا تۇتۇظ ئېَىٕي ٍىٍٕىڭ 
ضبٌمىٓ ۋە ئۆزگەرِەٍسىؽبْ ثبھبر ئېَىؽب ثەٌگۈٌىۋاٌؽبْ ئبٌالھ 

ئۆزگەرتىۋەتىۀٍىىتىٓ ئىجبرەت ثۇ تبئبالٔىڭ ئەِرىٕي 
 50وۈٕٔي لوغۇپ جەِي  20ذبتبٌىمٍىرىٕي ٍۇٍۇظ ئۈچۈْ ٍۀە 

ثۇ ئىع ئۇالرٔىڭ زىٕىٌ ئۆٌىّبٌىرىٕىڭ . وۈْ روزا تۇتۇغمب ئۆتىەْ
ئبٌالھ تبئبال ئۇالر توؼرۇٌۇق . پەتىۋاٌىرى ئبرلىٍىك ئەِەٌگە ئبغمبْ
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ىّبٌىرىٕي ِەثۇز ﴿ئۇالر زىٕىٌ ثبغٍىمٍىرىٕي، ئۆٌ: ِۇٔساق زەٍسۇ
 (.ئبٍەت -31تەۋثە ضۈرىطي )لىٍىۋاٌسى﴾

راِىساْ روزىطي ثەظ ۋاخ ٔبِبزؼب ئوذػبظ وۈٔسىٍىه ئبزا  - 2
لىٍىٕىسىؽبْ ۋە ٍىً ثوٍي ئۈزِەضتىٓ ئورۇٔالغمب ثۇٍرۇٌؽبْ پەرز 

ئبً تۇتۇغمب  ثوٌّبضتىٓ، ثەٌىي راِىساْ روزىطي ٍىٍسا ثىر
 .ثۇٍرۇٌؽبْ پەرززۇر

وۈْ ثوٌىسۇ،  30وۈْ، گبھىسا  29ى گبھىسا لەِەرىَە ئبٍٍىر
 .ِۇٔسىٓ ئبرتۇق ثوٌّبٍسۇ

ئبٌالھ تبئبال راِىساْ ئېَىسا لۇرئبْ وەرىّٕي ٔبزىً  - 3
لىٍىػٕي ثبغٍىػىسىٓ ئىجبرەت ثۇ وبتتب ٔېّىتىٕي 
ِۇضۇٌّبٔالرؼب ٍبزالٔسۇرۇظ ئۈچۈْ ثۇ ئبٍٕي راِىساْ روزىطي ثىٍەْ 

رٔىڭ ئىسزىتي، ؼەٌىجىطي ۋە ثۇ ئبً ِۇضۇٌّبٔال. غەرەپٍۀسۈرگەْ
غۇڭب ئبٌالھ تبئبال . ٔىجبتٍىمي لوٌؽب وەٌگەْ ئەڭ ِۇثبرەن ئبٍسۇر

﴿راِىساْ ئېَىسا لۇرئبْ وەرىُ ٔبزىً ثوٌۇغمب :ِۇٔساق زەٍسۇ
لۇرئبْ وەرىُ ئىٕطبٔالرؼب ٍېتەوچىسۇر، ھىساٍەت . ثبغٍىسى

لىٍؽۇچىسۇر ۋە ھەق ثىٍەْ ٔبھەلٕي ئبٍرىؽۇچي روغەْ 
ۇر، ضىٍەرزىٓ وىّىي راِىساْ ئېَىسا ھبزىر ثوٌطب ئبٍەتٍەرز

 (.ئبٍەت -185ثەلەرە ضۈرىطي )راِىساْ روزىطىٕي تۇتطۇْ﴾

! ئي ِۆِىٍٕەر: گوٍبوي ئبٌالھ تبئبال ٍۇلىرىمي ضۆزىسە 
ضىٍەرٔىڭ زۇَٔب ۋە ئبذىرەتٍىه ضبئبزەتٍىرىڭالر ئۈچۈْ ٍېتەوچي 

ەت ثۇ وبتتب ثوٌىسىؽبْ لۇرئبْ وەرىّٕي ٔبزىً لىٍىػىّسىٓ ئىجبر
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ٍۀي  -ٔېّىتىّٕي تؤۇغۇڭالر ۋە ٍبز لىٍىػىڭالر ئۈچۈْ ثۇ ئبٍسا
روزا  -لۇرئبْ وەرىُ ٔبزىً ثوٌۇغمب ثبغٍىؽبْ راِىساْ ئېَىسا

 .تۇتۇظ ضىٍەرگە پەرز لىٍىٕسى، زېّەوتە

 روزىٌي تەرك قىلىطٌىڭ گۇًبھي

راِىساْ روزىطىٕي تۇتّبضٍىمٕىڭ گۇٔبھي ئىٕتبٍىٓ 
پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ راِىسأسا ئۆزرىطىس ئېؽىرزۇر، ھەتتب 

تۇرۇپ روزا تۇتّىؽبٍٔىمٕىڭ گۇٔبھىٕىڭ ٔبھبٍىتي ئېؽىرٌىمىٕي 
وۆرضىتىپ، راِىساْ روزىطىسىٓ ثىرەر وۈٕٔي ئۆزرىطىس تەرن 
لىٍؽبْ ئبزەَ ئۆِۈر ثوٍي روزا تۇتطىّۇ ئۇٔي ئبزا لىالٌّبٍسۇ زەپ 

ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت  ئەثۇ ھۇرەٍرە رەزىَەٌالھۇ. ئبگبھالٔسۇرؼبْ
راِىساْ »:لىٍىٕىسۇوي، پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زېگەْ

ئېَىسا ئۆزرىطىس تۇرۇپ ثىرەر وۈٍٔۈن روزىٕي تەرن لىٍؽبْ 
وىػي ئەگەر ئۆِۈر ثوٍي روزا تۇتمبْ تەلسىرزىّۇ ئۇٔي ئبزا 

 (.ثۇذبرى رىۋاٍىتي)«لىالٌّبٍسۇ 

ك ثېرىسىؽبْ ٍبوي راِىساْ روزىطي ئبزەتتە وىػىٍەرگە ِبالٌٍى
ثەظ ۋاخ ٔبِبزؼب ئوذػبظ وۈٔسىٍىه ئبزا لىٍىٕىسىؽبْ ثىر 
ئىجبزەتّۇ ئەِەش، ثەٌىي ئۇ، ٍىٍسا ثىر ئبً تۇتۇغمب ثۇٍرۇٌؽبْ 

ئبٍسىٓ وۆپ روزا تۇتۇغٕي  ئەگەر ئبٌالھ تبئبال ثىسٌەرگە ثىر. پەرززۇر
چۈٔىي . پەرز لىٍؽبْ ثوٌطىّۇ، ئۇٔي تۇتۇغمب ِەججۇر ئىسۇق

ٍٔىمٕىڭ تەلەززاضي ثۇٍرۇٌؽبٔالرٔي توٌۇق ئورۇٔالظ ۋە ِۇضۇٌّب
. ِۀئي لىٍىٕؽبٔالرزىٓ لەتئي ٍېٕىػتىٓ ئىجبرەتتۇر
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ئىٕطبٔالرٔىڭ ِبززىي ۋە ِۀىۋى ِۀپەئەتٍىرى ئۈچۈْ ثۇٍرۇٌؽبْ 
ثۇ ثىر ئبٍٍىك روزىٕىّۇ توٌۇق تۇتّبضٍىك ئبٌالھ تبئبالٔىڭ 

ەٍؽەِجەر غۇڭب پ. ٔېّەتٍىرىگە تۇزوورٌۇق لىٍؽبٍٔىمتۇر
ئەٌەٍھىططبالَ ئۆزرىطىس ثىرەر وۈٍٔۈن روزىٕي تەرن لىٍؽبْ 
وىػي ئۆِۈر ثوٍي روزا تۇتطىّۇ ئۇٔي ئبزا لىالٌّبٍسۇ زەپ 

 .ئبگبھالٔسۇرؼبْ
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 ئىننىٌچي بۆلۈم

 راهىساى ئېَىٌىڭ ئىسپبتلىٌىطي

 

 راهىساى ئېَىٌىڭ مىرگەًلىني قبًداق ئىسپبتلىٌىدۇ؟

ئېَىٕىڭ وىرگۀٍىىي راِىساْ ئېَىٕىڭ  راِىساْ
راِىساْ . وۆرۈٔگۀٍىىىٕي وۆرۈظ ئبرلىٍىك ئىطپبتٍىٕىسۇ

چۈٔىي . ئېَي ۋە روزا ھېَتي وبٌېٕسار ثىٍەْ ھېطبثالّٔبٍسۇ
ئىطالَ غەرىئىتي ثۇ ِەضىٍىسە ئبً وۆرۈغٕي ئبضبش لىٍىپ 

پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىسٌەرٔي ئبً وۆرۈظ . ثەٌگىٍىگەْ
ىك راِىساْ ئېَىٕىڭ وىرگۀٍىىىٕي ثىٍىپ، ئبٔسىٓ روزا ئبرلىٍ

ئەثۇ ھۇرەٍرە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت . تۇتۇغمب ئەِىر لىٍؽبْ
: لىٍىٕىسۇوي، پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زەپ وۆرضەتىەْ

ئبً وۆرۈپ روزا تۇتۇڭالر ۋە ئبً وۆرۈپ ھېَت لىٍىڭالر، ئەگەر » 
ئبٍٕي وۆرەٌّىطەڭالر غەثبْ ( ەۋەثتىٓھبۋا ثۇٌۇتٍۇق ثوٌؽبْ ض)

ئوتتۇز وۈْ لىٍىپ ( ٍۀي راِىسإٔىڭ ئبٌسىسىىي ئبٍٕي)ئېَىٕي 
ٍۀي ئبٍٕي وۆرەٌّىگەْ وۈٔۈڭالرزا غەثبْ ئېَىؽب )توٌۇلالڭالر 

ئوتتۇز وۈْ توغمبْ ثوٌطب ئبٍٕي وۆرەٌّىگەْ ثوٌطبڭالرِۇ روزا 
رِە تولمۇز وۈْ تۇتۇڭالر، ئەگەر ئۇ وۈٔي غەثبْ ئېَىؽب تېري ٍىگى

ثوٌؽبْ ثوٌطب غەثبْ ئېَىٕي ئوتتۇز وۈْ لىٍىپ توٌۇلالپ ئبٔسىٓ 
 (.ِۇضٍىُ رىۋاٍىتي)« (روزا تۇتۇڭالر
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ئىجٕي ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕؽبْ ٍۀە ثىر  
راِىساْ » :ھەزىطتە پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زېگەْ

وزا تۇتۇڭالر، غەۋۋاي ئېَىٕىڭ وىرگۀٍىىىٕي وۆرضەڭالر ر
ئېَىٕىڭ وىرگۀٍىىىٕي وۆرضەڭالر ھېَت لىٍىڭالر، ئەگەر 

ئبٍٕي وۆرەٌّىطەڭالر ھېطبة ثىٍەْ ئىع ( ھبۋا ثۇٌۇتٍۇق ثوٌۇپ)
ٍۀي غەثبْ ئېَىٕىڭ وۈٍٔىرىٕي ھېطبثالپ چىمىپ )وۆرۈڭالر 

ئەگەر ثۇ ئبٍؽب ئوتتۇز وۈْ توغمبْ ثوٌطب روزا تۇتۇڭالر، چۈٔىي 
ثۇذبرى )« ٍٍىرى ئوتتۇز وۈٔسىٓ ئبرتۇق ثوٌّبٍسۇلەِەرىَە ئب

 (.رىۋاٍىتي

ِەضىٍە ِەغھۇر تۆت ِەزھەثٕىڭ ـىمھي ِەجّۇئەضىسە  ثۇ 
 : ِۇٔساق ثەٌگىٍۀگەْ

راِىساْ ئېَىٕىڭ وىرگۀٍىىي تۆۋۀسىىي ئىىىي ئىػٕىڭ 
 :ثىرى ثىٍەْ ئىطپبتٍىٕىسۇ

، ئبضّبْ ئبٍٕي وۆرۈغىە توضمۇْ ثوٌىسىؽبْ ثۇٌۇت، تۈتۈْ -1 
تۇِبْ لبتبرٌىمالرزىٓ ذبٌي ثوٌؽبْ ھبٌسا ضۈزۈن ۋە ئوچۇق ثوٌطب 
راِىساْ ئېَىٕىڭ وىرگۀٍىىي ئبٍٕي وۆرۈظ ئبرلىٍىك 

 .ئىطپبتٍىٕىسۇ

ئەگەر ئبضّبْ ثۇٌۇتٍۇق ٍبوي تۈتۈٍٔۈن ٍبوي تۇِبٍٔىك  -2 
ثوٌؽبٍٔىك ضەۋەثتىٓ ئبٍٕي وۆرۈظ ئىّىبٔطىس ثوٌطب غەثبْ 

وٌۇلالپ، ئبٔسىٓ روزا تۇتۇظ وېرەن ئېَىٕي ئوتتۇز وۈْ لىٍىپ ت
«. 
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ئبضّبْ ئبٍٕي وۆرۈغىە : ِبۋزۇٔىڭ ذۇالضىطي غۇوي ثۇ
توضمۇْ ثوٌىسىؽبْ ثبرٌىك توضبٌؽۇالرزىٓ ذبٌي ھبٌسا ئوچۇق ۋە 
. ضۈزۈن ثوٌؽبٔسا روزا تۇتۇظ ئىػي ئبً وۆرۈغىىال ثبؼٍىك ثوٌىسۇ

گەر ئە. ثۇٔساق ۋالىتتب ئبً وۆرِەضتىٓ روزا تۇتۇغمب ثوٌّبٍسۇ
ئبضّبْ ثۇٌۇتٍۇق ٍبوي تۈتۈٍٔۈن ٍبوي تۇِبٍٔىك ثوٌؽبٍٔىمتىٓ 
ئبٍٕي وۆرۈظ ِۇِىىٓ ثوٌّىؽبٔسا غەثبْ ئېَىٕي ضبٔبپ چىمىپ 

ئبً وىرگىٕىگە ئوتتۇز وۈْ توغمبْ ثوٌطب روزا تۇتۇغٕي  ثۇ
وۈْ  30وۈْ ثوٌؽبْ ثوٌطب ئۇٔي  29ثبغالٍّىس، ئەگەر تېري 

 .غٕي ثبغالٍّىسلىٍىپ توٌۇلالپ، ئبٔسىٓ روزا تۇتۇ

 ئبً مۆرۈش ئۈچۈى ئىسدىٌىص ئىببدەتتۇر

 29ِۇضۇٌّبٔالر ئۈچۈْ غەثبْ ئېَىٕىڭ ۋە راِىساْ ئېَىٕىڭ 
وۈٍٔىرى غبِسىٓ وېَىٓ ئبً وۆرۈغىە ئىسزىٕىع پەرز وۇپبٍە  -

پەرز . ثوٌۇپ، ثۇ، ضبۋاثي وبتتب ثوٌؽبْ ئىجبزەتٍەرزىٓ ضبٔىٍىسۇ
ە ئورتبق ثۇٍرۇٌؽبْ ثوٌۇپ، پۈتۈْ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئۈضتىگ -وۇپبٍە

ثەزى وىػىٍەرٔىڭ ئىجرا لىٍىػي ثىٍەْ ثبغمىالرزىٓ ضبلىت 
 .ثوٌىسىؽبْ پەرز زېّەوتۇر

وۈٔي غبِسىٓ وېَىٓ  -29ِۇضۇٌّبٔالر غەثبْ ئېَىٕىڭ 
راِىساْ ئېَىٕىڭ وۆرۈٔگۀٍىىىٕي وۆرۈظ ئبرلىٍىك روزا 

ىٓ وۈٔي غبِس -29تۇتۇغٕي ثبغالٍسۇ، ئۇالر راِىساْ ئېَىٕىڭ 
ٔىڭ (راِىسأسىٓ وېَىٕىي ئبً)وېَىٓ غەۋۋاي 

چۈٔىي . وۆرۈٔگۀٍىىىٕي وۆرۈظ ئبرلىٍىك ھېَت لىٍىسۇ



 41 

ئبٌالھ تبئبال روزا تۇتۇظ، ھېَت لىٍىع ۋە ھەج ئىػٍىرىٕي ئبً 
ئبً وۆرۈظ ئۈچۈْ . وۆرەظ ئبرلىٍىك ئورۇٔالغمب ثەٌگىٍىگەْ

ز وۇپبٍە ئىسزىٕىع پۈتۈْ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئۈضتىگە ثۇٍرۇٌؽبْ پەر
ثوٌؽبْ ئىىەْ، ھەرلبٔساق ِۇضۇٌّبْ وىػىٕىڭ ئبً وۆرۈظ 
ِەضىٍىطىگە ئەھّىَەت ثېرىػي ۋە ثۇ پەرزٔي ئبزا لىٍىع ئۈچۈْ 

ئەگەر ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ . تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىػي ِۇھىّسۇر
ھېچجىر وىػي ئبً وۆرۈغىە ئىسزۀّىطە پۈتۈْ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ 

 .ھەِّىطي گۇٔبھىبر ثوٌىسۇ

ۆٌەتتە وۆرۈٔگەْ ئبً ثبغمب زۆٌەتٍەرزىىي ثىر ز
 وىػىٍەرٔىڭّۇ روزا تۇتۇغٍىرى ئۈچۈْ ٍېتەرٌىىّۇ؟

ثىٍىۋېٍىػمب تېگىػٍىه ِۇھىُ ِەضىٍىٍەرٔىڭ ثىرى 
ثىر زۆٌەتتە وۆرۈٔگەْ ئبً ثبغمب زۆٌەتٍەرزىىي : غۇوي

وىػىٍەرٔىڭّۇ روزا تۇتۇغٍىرى ئۈچۈْ ٍىتەرٌىىّۇ؟ ٍبوي روزا 
ت ِۇضۇٌّبٍٔىرىٕىڭ ئۆز زۆٌەتٍىرىسە ئبً تۇتۇظ ئۈچۈْ ھەر زۆٌە

وۆرۈغٍىرى غەرتّۇ؟ ثۇ ِەضىٍە ئۈضتىسە ئىطالَ ـىمھىػۇٔبش 
ھۀەـىٌ، ِبٌىىي : لبراغٍىرى ثبرزۇر ئبٌىٍّىرىٕىڭ پەرلٍىك وۆز

ۋە ھۀجەٌي ِەزھەثٍىرىگە وۆرە، ئىطالَ ِەٍِىىەتٍىرىٕىڭ 
لبٍطي ثىرىسە ئبٍٕىڭ وۆرۈٔگۀٍىىي ئىطپبتالٔطب ثبغمب 

ەٍِىىەتٍەرزىىي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭّۇ ھەِّىطىگە روزا تۇتۇظ پەرز ِ
ئبً وۆرۈپ روزا »چۈٔىي پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ . ثوٌىسۇ

زېگەْ ضۆزى ئبرلىٍىك « تۇتۇڭالر، ئبً وۆرۈپ ھېَت لىٍىڭالر
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ثۇ ھەزىطتىىي . پۈتۈْ ئىطالَ ِىٍٍىتىگە ئورتبق ذىتبة لىٍؽبْ
ِەوىە ئەھٍىگە ٍبوي غبَ ذىتبة ثىرال ِەزىٕە ئەھٍىگە ٍبوي 

ئەھٍىگە ذبش ثوٌّبضتىٓ، ثەٌىي زۇَٔبٔىڭ ھەرلبٍطي 
جبٍٍىرىسىىي ثبرٌىك ِۇضۇٌّبٔالرؼب لبرىتىٍؽبْ ئورتبق 

زۇٌھەججە ئېَىٕىڭ وىرگۀٍىىىٕي ئىطپبتالظ . ثۇٍرۇلسۇر
لىٍؽبٔسەن  ئبرلىٍىك پۈتۈْ ِۇضۇٌّبٔالر لۇرثبْ ھېَتٕي تۀتۀە

ھبجىالرؼب ثىر ۋالىتتب ثوٌؽبٔسەن ۋە ئەرەـبتتب تۇرۇظ پۈتۈْ 
راِىساْ ئېَىٕىڭ وۈرۈٔگۀٍىىي لبٍطي ثىر ِەٍِىىەتتە 
ئىطپبتٍىٕىػي ثىٍەْ پۈتۈْ زۇَٔب ِۇضۇٌّبٍٔىرىؽب روزا تۇتۇظ 

غۇٔىڭسەن غەۋۋاي ئېَىٕىڭ وىرگۀٍىىي لبٍطي . پەرز ثوٌىسۇ
ثىر ِەٍِىىەتتە ئىطپبتٍىٕىػي ثىٍەْ پۈتۈْ زۇَٔب 

 .َت لىٍىع ثەٌگىٍۀگەْ ثوٌىسۇِۇضۇٌّبٍٔىرىؽب ھې

غبـىئي ِەزھىجىگە وۆرە، ھەر زۆٌەت ذەٌمي ئۆزىٕىڭ ئبً 
ثۇٔىڭؽب . وۆرگىٕىگە ئبضبضەْ روزا تۇتىسۇ ۋە ھېَت لىٍىسۇ

ثىٕبئەْ، ثىر ِەٍِىىەتتە وۆرۈٔگەْ ئبً ثبغمب ِەٍِىىەتٍەرزىىي 
چۈٔىي ئبٍٕىڭ . ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ روزا تۇتۇغىٕي الزىُ لىٍّبٍسۇ

ثۇ . ىػي ھەِّە ِەٍِىىەتتە ثىر ۋالىتتب ثوٌّبٍسۇوۆرۈٔ
ِەزھەثٕىڭ زەٌىٍي غۇوي، ئىّبَ ِۇضٍىُ وۇرەٍت ئىطىٍّىه 

ِەْ غبِسا »:ثىر ضبھبثىٕىڭ ِۇٔۇ ضۆزىٕي رىۋاٍەت لىٍؽبْ 
جبٍسا جۈِە ئبذػىّي راِىساْ ئېَىٕىڭ  ئىسىُ، ئۇ

وۆرۈٔگۀٍىىىٕي وۆرزۈَ، ئبٔسىٓ ثۇ ئبٍٕىڭ ئبذىرىسا ِەزىٕىگە 
 -ئبٍٕي لبچبْ وۆرگۀتىڭال؟ -ٍىۋىسىُ ئىجٕي ئبثجبش ِۀسىٓوې
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جۈِە ئبذػىّي وۆرۈپ ئەتىطي روزا تۇتمبْ  -زەپ ضورىسى، ِەْ
ضەْ راضتىٕال ئبٍٕي  -زەپ جبۋاة ثەرزىُ، ئۇ ٍۀە ِۀسىٓ -ئىسۇق

ئەٌۋەتتە وۆرزۈَ،  -زەپ ضورىسى، ِەْ -جۈِە ئبذػىّي وۆرزۈڭّۇ؟
غۇ وۈٔي ئبً وۆرۈپ ئەتىطي روزا  ثبغمىالرِۇ وۆرزى، ِۇئبۋىَەِۇ

زېۋىسىُ، ئىجٕي ئبثجبش زېسىىي، ئەِّب ثىس ئبٍٕي غۀجە  -تۇتتي
وۈْ توغمىچە روزا تۇتۇغٕي زاۋاَ  30ئبذػىّي وۆرزۇق، غۇڭب ثىس 

ِۇئبۋىَۀىڭ ئبٍٕي  -ِەْ. لىٍىّىس ٍبوي ئبً وۆرىّىس
ىٓ زەپ ئۇٔىڭس -وۆرگۀٍىىي ۋە روزا تۇتمبٍٔىمي وۇپبٍە لىٍّبِسۇ؟

ٍبق، پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىسٔي ئبً وۆرضەن  -ضورىۋىسىُ
 -روزا تۇتۇغمب ثۇٍرىؽبْ، ئەِّب ثىس جۈِە ئبذػىّي ئبً وۆرِىسۇق

 (.ِۇضٍىُ رىۋاٍىتي)« زېسى

ثىس ثۇ ِەضىٍىگە زىممەت : ِبۋزۇٔىڭ ذۇالضىطي غۇوي ثۇ
ثىٍەْ لبراٍسىؽبْ ثوٌطبق، ٍولۇرىسىىي ھۀەـىٌ، ِبٌىىي ۋە 

 ي ِەزھەثٍىرىٕىڭ وۆزلبراغٍىرىٕي ئەڭ توؼرا زەپ ثبھبھۀجەٌ
ئبً وۆرۈپ روزا »ثېرىّىس، چۈٔىي پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ 

زېگەْ ھەزىطىسىىي « تۇتۇڭالر، ئبً وۆرۈپ ھېَت لىٍىڭالر
ذىتبثٕىڭ پۈتۈْ ئىطالَ ِىٍٍىتىگە ئورتبق، ئوِۇِي ئەِىر 

ەتٕىڭ ئەِىر ۋە ِەٌۇِىي، غەرىئ. ئىىۀٍىىي ٔبھبٍىتي ئېٕىمتۇر
ِۀئىٍىرى ھەِّىگە ئورتبق ۋە ئۇِۇِىَسۇر، ِۇضۇٌّبٔالر 
زۇَٔبٔىڭ لبٍطي جبٍٍىرىؽب تبرلبٌؽبْ ثوٌّىطۇْ ئۇالرٔىڭ 

ثۇٔساق ثوٌؽبْ ئىىەْ، ئۇالرٔىڭ روزا . ھەِّىطي ثىر ئۈِّەتتۇر
تۇتۇغٍىرى ثىٍەْ ھېَت لىٍىػٍىرىّۇ، ھەج پبئبٌىَەتٍىرىگە 
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 .ۇغي وېرەنئوذػبظ ثىرال ۋالىتتب ثوٌ

: ئەِسى ثۇ ٍەرزە ِۇٔساق ثىر ضۇئبي تۇؼۇٌىػي ِۇِىىٓ
ئبٔسالتب ٔېّە ئۈچۈْ پۈتۈْ زۇَٔب ِۇضۇٌّبٍٔىرىٕىڭ ٔبِبز ئولۇظ 
ۋالىتٍىرىّۇ ئوذػبظ ثىرال ۋالىتتب ثوٌّبٍسۇ؟ ثۇٔىڭؽب ِۇٔساق 

. روزا تۇتۇظ ِەضىٍىطي ٔبِبززىٓ پەرلٍىمتۇر: زەپ جبۋاة ٍېرىّىس
تبڭٕىڭ ٍورۇغي، لۇٍبغٕىڭ  -ىتٍىرىچۈٔىي ٔبِبزٔىڭ ۋال

ئېگىٍىػي، ئۇٔىڭ پېتىػي ۋە ئۇپۇلتىىي لىسىٍٍىمٕىڭ 
ئەِّب روزا ئبً . ٍولىٍىػي لبتبرٌىك ئبالِەتٍەرگە ثبؼٍىمتۇر

وۆرۈظ ئبرلىٍىمال پەرز ثوٌىسۇ، چۈٔىي ئبٌالھ تبئبال ٔبِبز 
ۋالىتٍىرىٕي ٍۇلىرىمي ئبالِەتٍەرگە ثبؼٍىؽبْ ثوٌطب، روزا 

ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ ثەزى . ۋالتىٕي ئبً وۆرۈغىە ثبؼٍىؽبْ تۇتۇغٕىڭ
وىػىٍەرٔىڭ ئبٍٕي وۆرگۀٍىىي پۈتۈْ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ 

ھەر »ئىجٕي ئبثجبضٕىڭ ٍۇلىرىمي. وۆرگىٕىگە ئوذػبغتۇر
ِەٍِىىەت ئەھٍي ئۆزىٕىڭ ئبً وۆرگىٕىگە ئبضبضٍىٕىپ روزا 

زېگەْ ِۀىسىىي ضۆزىّۇ غۇ زاِبٔالرؼب ٔىطجەتەْ « تۇتىسۇ
 -چۈٔىي ئۇ زاِبٔالرزا. ِۀتىمٍىك ۋە ئەلىٍؽب ِۇۋاپىك ضۆززۇر

رازىئو، تېٍېۋىسور، تېٍېفۇْ ۋە ثبغمب  -وۈٔىّىسزە ثوٌؽبٔسەن
ذەۋەرٌىػىع ۋاضتىٍىرى ثوٌّىؽبچمب، ھەر ثىر غەھەر ئەھٍي 

: ئۆزٌىرىٕىڭ ئبً وۆرۈغٍىرىگىال ئبضبضٍىٕبتتي، ِەضىٍەْ
ذەۋىرى ِەوىىگە  ِەزىٕە ئەھٍي ئبً وۆرگەْ ثوٌطب، ئۇٔىڭ

وۈْ ئۆتۈپ وېتەتتي،  10ٍېتىپ وەٌگۈچىٍىه ئبز زېگۀسە 
غبٍِىمالر ئبً وۆرگەْ ثوٌطب ئۇٔىڭ ذەۋىرى ِەزىٕىگە ٍېتىپ 
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ئەِّب وۈٔىّىسزە زاِبْ . وەٌگۈچىٍىه ثىر ئبً ئۆتۈپ وېتەتتي
تەرەلمي لىٍؽبچمب، لبٔسالال ثىر ذەۋەر وۆزٔي ٍۇِۇپ ئبچمىچىٍىه 

ھەر . ئەڭ ٍىراق جبٍٍىرىؽىچە ٍېتىپ ثوٌىسۇ ئبرىٍىمتب زۇَٔبٔىڭ
ِەٍِىىەت ئەھٍىٕىڭ ئۆزٌىرىٕىڭ ئبً وۆرۈغٍىرىٕي ئبضبش 
لىٍىپ ئىع وۆرۈغٍىرى ثبغمب ِەٍِىىەتٍەرزىىي ِۇضۇٌّبْ 
لېرىٕساغٍىرىٕىڭ ئبً وۆرگۀٍىه ذەۋىرىٕي ئبالٌّىؽبٍٔىمتىٓ 

ھەتتب ئوضّبٔىَە ذەٌىپىٍىه زەۋرىسە زۆٌەتٕىڭ ثىۋاضتە . ئىسى
ئورۇٔالغتۇرۇغي ثىٍەْ پۈتۈْ ئىطالَ ِەٍِىىەتٍىرىسىىي 
ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ روزا تۇتۇغٍىرى، ھېَت لىٍىػٍىرى ۋە ثبغمىّۇ 

ِبٔب ثۇ، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ . ئبٍەَ وۈٍٔىرى ثىرال ۋالىتتب ثوالتتي
ثىرٌىه ۋە ثبراۋەرٌىه ئىچىسە ئۆزئبرا لېرىٕساظ ئىىۀٍىىىٕي 

وبغىي، پۈتۈْ ئىطالَ . ٔسىرىسۇرٔبِبٍبْ لىٍىسىؽبْ ثىر زىٕىٌ ِە
ِەٍِىىەتٍىرىسىىي زۆٌەت ثبغٍىمٍىرى، ِۇپتىالر ثۈگۈٔىي وۈٔسە 
ئۆزئبرا ثىرٌىػىپ، ھەِىبرٌىػىپ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ثىرٌىىىە 

 -ئىسى وېٍىػىگە ۋەضىٍە ثوٌؽبْ ثوٌطب ٔېّە زېگەْ ٍبذػي ثوالر
 .)َ-ِۀطۇپ ئبپتورؼب وۆزلبراظ ٍۇلىرىسىىي( !ھە

وۈٔىٕي زۆٌەت تەرەپتىٓ ثەٌگىٍىػي روزا تۇتۇظ 
 غەرتّۇ؟

راِىساْ ئېَىٕىڭ وۆرۈٔگۀٍىىىٕي ئىطپبتالغتب ۋە روزا 
ئەگەر . تۇتۇغمب ثبغالغتب زۆٌەتٕىڭ لبرار لىٍىػي غەرت ئەِەش

ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ ثىرەر وىػي راِىساْ ئېَىٕي وۆرگۀٍىىىٕي 
ئىطپبتٍىؽبْ ثوٌطىّۇ، زۆٌەت ئۇٔىڭ ئبً وۆرگۀٍىىىٕي 
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راپ لىٍّىؽبٍٔىمتىٓ ثبغمىالر روزا تۇتّىطىّۇ ئبً وۆرگەْ ئېتى
وىػىٕىڭ ئۆزى ٍبٌؽۇز ثوٌطىّۇ روزا تۇتۇغي پەرز ثوٌۇپ 

ئىطالَ غەرىئەت ئبٌىٍّىرىٕىڭ ثىرزەن . ثەٌگىٍىٕىسۇ
راِىساْ ئېَىٕي وۆرگەْ وىػىٕىڭ روزا : ئىتتىپبلي ثوٍىچە 

« : ىّسىىيچۈٔىي ئبٌالھ تبئبالٔىڭ لۇرئبْ وەر. تۇتۇغي پەرززۇر
ضىٍەرزىٓ وىّىي راِىسأىڭ ئېَىٕي وۆرضە روزا تۇتطۇْ 

زېگەْ ئەِرى ئبً وۆرگەْ وىػىٕىڭ روزا تۇتۇغىٕىڭ پەرز »
ئەگەر زۆٌەت لبٍطي ثىر ٍوي ثىٍەْ . ئىىۀٍىىىٕي وۆرضىتىسۇ

ثوٌّىطۇْ راِىساْ ئېَىٕىڭ وۆرۈٔگۀٍىىىٕي ئىطپبتالپ 
ئەِىر ثەزى  ثۇ -لىٍطب چىمىپ، ِۇضۇٌّبٔالرٔي روزا تۇتۇغمب ئەِىر

وىػىٍەرٔىڭ ِەزھىجىگە ٍبوي وۆزلبراغٍىرىؽب زىت وەٌگەْ 
پۈتۈْ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ روزا تۇتۇغي پەرز ثوٌۇپ  -تەلسىرزىّۇ

چۈٔىي زۆٌەتٕىڭ لبرارى ِۇضۇٌّبٔالر ئبرىطىسىىي . ثەٌگىٍىٕىسۇ
 .ئىرتىالپالرٔي ھەي لىٍىسۇ

 ضەۋۋاه ئېَىٌىڭ ئىسپبتلىٌىطي

وۈٔي  -29وىرگۀٍىىي راِىساْ ئېَىٕىڭ  غەۋۋاي ئېَىٕىڭ
غۇ . غبِسىٓ وېَىٓ ئبً وۆرۈظ ئبرلىٍىك ئىطپبتٍىٕىسۇ

ئبذػىّي غەۋۋإٌىڭ ئېَي وۆرۈٔطە ئەتىطي ھېَت لىٍىٕىسۇ، 
وۈْ لىٍىپ  30ئبذػىّي ئبً وۆرۈّٔىطە راِىسإٔي  ئەگەر ثۇ

وۈْ  30ئەگەر راِىسأؽب . توٌۇلالپ، ئبٔسىٓ ھېَت لىٍىٕىسۇ
ٓ وېَىّٕۇ ٍېڭي ئبٍٕي وۆرگىٍي ثوٌّىطب لبٔساق توغمبٔسى

وۈْ  30لىٍىع وېرەن؟ ھۀەـىٌ ِەزھىجىگە وۆرە، راِىسأؽب 
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توغمبٔسىٓ وېَىّٕۇ ھبۋا ئوچۇق تۇرۇپ غەۋۋإٌىڭ ئېَي 
ثەٌىي ٍۀە ثىر وۈْ روزا . وۆرۈّٔىطە ھېَت لىٍىػمب ثوٌّبٍسۇ

تۇتۇپ، ئبٔسىٓ ئبً وۆرۈٔطۇْ ٍبوي وۆرۈّٔىطۇْ ھېَت 
ثۇٔساق غبرائىتتب، راِىسإٔىڭ ثېػىسىىي روزا تۇتۇغمب . ىٕىسۇلىٍ

ئۇ ۋالىتتىىي . ثبغٍىؽبْ ثىرىٕچي وۈْ راِىسأسىٓ ضبٔبٌّبٍسۇ
ئبً وۆرزۇق زېگەْ غبھىسالر ٍبٌؽبٔچي ٍبوي ذبتبالغمبْ زەپ 

وۈْ ثوٌۇپ  31ثۇٔساق لىٍّىؽبٔسا راِىساْ ئېَي . ھېطبثٍىٕىسۇ
 30، چۈٔىي لەِەرىَە ئبٍٍىرى ثۇ توؼرا ئەِەش. لبٌؽبْ ثوٌىسۇ

وۈْ ئبرىطىسا زاۋاَ  30ثىٍەْ  29وۈٔسىٓ ئبرتۇق ثوٌّبٍسۇ، ثەٌىي 
ئەگەر ھبۋا تۇتۇق ثوٌؽبٍٔىك ضەۋەثتىٓ ئبً وۆرۈّٔىگەْ . لىٍىسۇ
وۈْ توغمبٔسىٓ وېَىٓ ئەتىطي ھېَت لىٍىع  30ثوٌطب، 
 .پەرززۇر

ئبً وۆرۈٔگۀٍىىىگە ثىر ئبزەِٕىڭ گۇۋاھٍىك ثېرىػي 
 ەرٌىىّۇ؟ٍېت

ئبضّبٔسا ثۇٌۇت ٍبوي تۇِبْ لبتبرٌىك ئبٍٕي وۆرۈغىە توضبٌؽۇ 
ثوٌىسىؽبْ ضەۋەثٍەر ِەۋجۇز ثوٌؽبْ ۋالىتتب، ئبزاٌەتٍىه ثىر 
ئبزەِٕىڭ ئبٍٕي وۆرگۀٍىىي ھەلمىسىىي گۇۋاھٍىمي لوثۇي 

زىٕىؽب ِەھىەَ، تەلۋا،  -ئبزاٌەتٍىه زېگۀسىٓ ِەلطەت. لىٍىٕىسۇ
ضۆزٌىگۀٍىىي ِەٌۇَ ثوٌّىؽبْ، زىٕسار ثىرەر لېتىّّۇ ٍبٌؽبْ 

چۈٔىي ئبً وۆرۈظ ِەضىٍىطىّۇ غەرىئەت . ئبزەَ زېّەوتۇر
ئەھىبٍِىرى ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثىر ِەضىٍە ثوٌؽبٍٔىمتىٓ، 
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. ثۇٔىڭسىّۇ گۇۋاھچىٕىڭ ئبزاٌەتٍىه ثوٌۇغي غەرت لىٍىٕىسۇ
وٌؽبْ ئەگەر ئبضّبٔسا ثۇٌۇت، تۇِبْ لبتبرٌىمالر ثوٌّبً، ھبۋا ئوچۇق ث

ثوٌطب، ثۇٔساق ۋالىتتب ثىر ئبزەِٕىڭ گۇۋاھٍىمي لوثۇي 
لىٍىّٕبٍسۇ، ثەٌىي ئبً وۆرگۀٍىىىە ثىرزىٓ وۆپ ئبزەِٕىڭ 

ھۀەـىٌ ۋە ِبٌىىي ِەزھەثٍىرىگە . گۇۋاھٍىمي وېرەن ثوٌىسۇ
، ئىىىي (ٍۀي ھبۋا ئوچۇق ثوٌؽبْ ۋالىتتب)وۆرە، ثۇٔساق ۋالىتتب 

گەْ گۇۋاھٍىمي لوثۇي ئبزەِٕىڭ ئبٍٕي وۆرزۇق زەپ ثەر
غبپىئىٌ ۋە ھۀجەٌي ِەزھەثٍىرىگە وۆرە، ئبزاٌەتٍىه . لىٍىٕىسۇ

چۈٔىي ئىجٕي . ثىر ئبزەِٕىڭ گۇۋاھٍىمي ٍېتەرٌىه ضبٔىٍىسۇ
ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕؽبْ ثىر ھەزىطتە ئۇ 

ِۀّۇ ثىرگە )وىػىٍەر ئبً وۆرۈغىە چىمىػتي، »:ِۇٔساق زەٍسۇ
، پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِؽب (ٍٕي وۆرگۀسىٓ وېَىٓچىمىپ ئب

راِىساْ ئېَىٕي وۆرگۀٍىىىّٕي ذەۋەر لىٍىۋىسىُ، ئۇ، روزا تۇتتي 
 (ئەثۇزاۋۇز رىۋاٍىتي)«ۋە ثبغمىالرٔىّۇ روزا تۇتۇغمب ثۇٍرىسى

راِىساْ ئېَىٕىڭ »: ئىّبَ ٔەۋەۋىٌ ثۇ ِەضىٍىسە ِۇٔساق زەٍسۇ
اٌەتٍىه ثىر ئبزەِٕىڭ وىرگۀٍىىىٕي ئىطپبتالظ ئۈچۈْ ئبز

. گۇۋاھٍىمي لوثۇي لىٍىٕىسۇ زېگەْ لبراظ ئەڭ توؼرىطىسۇر
ئەِّب غەۋۋاي ئېَىٕىڭ وىرگۀٍىىىٕي ئىطپبتالظ ئۈچۈْ ثىر 

ئىطالَ  -ئبزەِٕىڭ گۇۋاھٍىمي ٍېتەرٌىه ئەِەش، ثەٌىي
ئبز  -ـىمھىػۇٔبش ئبٌىٍّىرىٕىڭ ثىرزەن ئىتتىپبلي ثىٍەْ

زەِٕىڭ گۇۋاھٍىمي تەٌەپ زېگۀسە ئبزاٌەتٍىه ئىىىي ئب
 .«لىٍىٕىسۇ
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راِىساْ ئېَىٕىڭ : ِبۋزۇٔىڭ ذۇالضىطي غۇوي ثۇ
وىرگۀٍىىىٕي ئىطپبتالظ ئۈچۈْ ئبزاٌەتٍىه ثىر ئبزەِٕىڭ ئبً 

چۈٔىي . وۆرزۈَ زەپ ثەرگەْ گۇۋاھٍىمي لوثۇي لىٍىٕىسۇ
پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئىجٕي ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 

ٍىمىٕي لوثۇي لىٍىپ روزا تۇتمبٍٔىمي ۋە ٍبٌؽۇز گۇۋاھ
ثىر . ثبغمىالرٔىّۇ تۇتۇغمب ثۇٍرىؽبٍٔىمي ثۇٔىڭؽب زەٌىٍسۇر

ئبزەِٕىڭ گۇۋاھٍىمىٕي لوثۇي لىٍىػتب، ئۇٔي ئبً وۆرگۀٍىىىسە 
ذبتبالغمبْ ثوٌۇغي ِۇِىىٓ زەپ پەرەز لىٍىٕؽبْ تەلسىرزىّۇ، 

ئېَىٕي ئەِّب غەۋۋإٌىڭ . ئۇٔىڭ گۇۋاھٍىمي لوثۇي لىٍىٕىسۇ
چۈٔىي . ئىطپبتالغتب ثىر ئبزەِٕىڭ گۇۋاھٍىمي لوثۇي لىٍىّٕبٍسۇ

ئەگەر ثۇ ئبزەَ ئبً وۆرۈغتە ذبتبالغمبْ ثوٌطب روزا وبَ ثوٌۇپ 
غۇڭب روزىٕي ئبٍبؼالغتۇرۇپ، ھېَت لىٍىع ئۈچۈْ ئبز . لبٌىسۇ

زېگۀسە ئبزاٌەتٍىه ئىىىي ئبزەِٕىڭ ئبً وۆرزۇق زەپ گۇۋاھٍىك 
 .ثېرىػي غەرتتۇر

 :بً وۆرۈغٕىڭ ۋالتيئ

ثەٌىي غبِسىٓ . وۈٔسۈزى وۆرۈٔگەْ ئبً ھېطبثمب ئېٍىّٕبٍسۇ
چۈٔىي پەٍؽەِجەر . وېَىٓ وۆرۈٔگەْ ئبً ئېتىجبرؼب ئېٍىٕىسۇ

وۈٔي  -29ئەٌەٍھىططبالَ ضبھبثىٍىرىٕي غەثبْ ئېَىٕىڭ 
غبِسىٓ وېَىٓ ئبً وۆرۈغىە چىمىپ، ئبٍٕي وۆرضە روزا تۇتۇغمب، 

ٍبوي تۇِبٍٔىك ثوٌؽبْ ضەۋەثتىٓ ئبٍٕي ئەگەر ھبۋا ثۇٌۇتٍۇق 
وۈْ لىٍىپ توٌۇلالپ،  30وۆرگىٍي ثوٌّىؽبٔسا، غەثبْ ئېَىٕي 
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وۈٔي غبِسىٓ وېَىٓ  -29ئبٔسىٓ روزا تۇتۇغمب، راِىسإٔىڭ 
غەۋۋإٌىڭ ئېَىٕي وۆرۈغىە چىمىپ، ئبً وۆرۈٔطە ئەتىطي 
ھېَت لىٍىػمب، ئەگەر ھبۋا ثۇٌۇتٍۇق ٍبوي تۇِبٍٔىك 

وۈْ  30ٓ ئبٍٕي وۆرەٌّىطە راِىساْ ئېَىٕي ثوٌؽبٍٔىمتى
ثۇٔىڭؽب . لىٍىپ توٌۇلالپ، ئبٔسىٓ ھېَت لىٍىػمب ثۇٍرىؽبْ

وۈٔي ئەتىگۀسە ئبً وۆرۈٔطە ثۇ  -29ثىٕبئەْ، ئەگەر راِىسإٔىڭ 
ئبً ئېتىجبرؼب ئېٍىّٕبٍسۇ، ثەٌىي غبِسىٓ وېَىٓ وۆرۈٔگەْ ئبٍال 

 .ھېطبة لىٍىٕىسۇ
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 ئۈچىٌچي بۆلۈم

 ھنبهلىرىروزىٌىڭ ئە

 

 :روزىٕىڭ ِۀىىطي

ئۆزىٕي ثىر ٔەرضىسىٓ ِۀئي  -روزىٕىڭ ٌۇؼەتتىىي ِۀىطي
 -روزىٕىڭ غەرىئەت ئىطتېّبٌىسىىي ِۀىطي . لىٍىع زېّەوتۇر

تبڭ ٍورۇؼبٔسىٓ ثبغالپ لۇٍبظ پبتمبٔؽب لەزەر، ئبٌالھ تبئبالؼب 
ئىچّەن ۋە جىٕطىٌ  -ئىجبزەت لىٍىع ٔىَىتي ثىٍەْ ٍېّەن

 .زىٕي ِۀئي لىٍىع زېّەوتۇرھەۋەضتىٓ ئۆ

 روزىٕىڭ ھەلىمىتي

ئبٌالھ تبئبال ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىرى  -روزىٕىڭ ھەلىمىتي 
ِبجرا لىٍىع، ٍبٌؽبْ ضۆزٌەظ، ؼەٍۋەت  -جېسەي: ِۀئي لىٍؽبْ

لىٍىع، ضۇذۀچىٍىه لىٍىع، وىػىٍەرٔي ئبٌساظ ۋە ثبغمىالرؼب 
 ئبزار لىٍىع لبتبرٌىك ٍبِبْ ئىػالرٔىڭ ھەِّىطىسىٓ

ئبٌالھ تبئبال لۇرئبْ وەرىّسە راِىساْ . ضبلٍىٕىػتىٓ ئىجبرەتتۇر
روزىطىٕىڭ پەرز لىٍىٕؽبٍٔىمىٕىڭ ؼبٍىطي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ 
ئبٌالھ تبئبال ِۀئي لىٍؽبْ ئىػالرزىٓ ضبلٍىٕىػي ئبرلىٍىك 
تەلۋاٌىك ِەرتىۋىٍىرىگە ٍېتىػٍىرى ئۈچۈْ ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ 
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( گۇٔبھالرزىٓ! )ٍەر﴿ئي ِۆِىٕ:لىٍىپ ِۇٔساق زەٍسۇ
ئبرلىٍىك تەلۋاٌىك ِەرتىۋىٍىرىگە  ثۇ)ضبلٍىٕىػىڭالر 

ئۈچۈْ ضىٍەرزىٓ ئىٍگىرىىىٍەرگە روزا پەرز ( ٍۈوطىٍىػىڭالر 
روزىطي پەرز ( راِىساْ)لىٍىٕؽبٔسەن، ضىٍەرگىّۇ 

 (.ئبٍەت -183ثەلەرە ضۈرىطي )لىٍىٕسى﴾

رٔي ۋە ئەزاال -پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِّۇ روزىٕىڭ ھەلىمىتي
تىٍٕي ئبٌالھ تبئبال ِۀئي لىٍؽبْ ثبرٌىك ٍبِبْ ئىػالرزىٓ 

« : ضبلالغتىٓ ئىجبرەت ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ِۇٔساق زەٍسۇ
ضىٍەرٔىڭ . روزا وىػىٕي زوزاخ ئوتىسىٓ ضبلالٍسىؽبْ لبٌمبٔسۇر

ھېچ ثىرىڭالر روزا تۇتمبْ وۈٔىسە جىٕطىٌ ئباللە لىٍّىطۇْ، 
بْ ضۆز لىٍّىطۇْ، ضۆزٌىگۀسە ئبۋازىٕي گۇٔبھ ئىػٍىّىطۇْ، ٍبِ

ثىرەرضي ئۇٔي تىٍٍىطب ٍبوي ئۇٔىڭ ثىٍەْ . ٍۇلىرى وۆتۈرِىطۇْ
ِەْ روزىسارِەْ، ِەْ »جېسەي لىٍّبلچي ثوٌطب 

ئبٌالھ تبئبالٔىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەضەَ . زېطۇْ«روزىسارِەْ
لىٍىّۀىي، روزا تۇتمبْ وىػىٕىڭ ئېؽىسىٕىڭ ھىسى ئبٌالھ 

روزا . ىسە ئىپبر، ئۀجەرزىّٕۇ ئبرتۇق ذوغپۇرالٍىمتۇرتبئبالٔىڭ ٔەزىر
ثىرى، ئۇٔىڭ : تۇتمبْ وىػي ئۈچۈْ ئىىىي چوڭ ذوغبٌٍىك ثبرزۇر

ئىپتبر لىٍؽبْ ۋالتىسىىي ذوغبٌٍىمي، ٍۀە ثىرى، ئبٌالھ تبئبالؼب 
ثۇذبرى ۋە ِۇضٍىُ )« ِۇاللبت ثوٌؽبْ ۋالتىسىىي ذوغبٌٍىمىسۇر

 (.رىۋاٍىتي

بٌالھ تبئبال راۋا وۆرِەٍسىؽبْ ئىػالرٔي ِۇضۇٌّبْ وىػىٕىڭ ئ
ضبزىر لىٍىع ئبرلىٍىك روزىطىٕي ثىىبر لىٍىۋېتىپ، روزا 
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تۇتتۇَ زەپ ثىھۇزە ئۇضطۇزٌۇق ۋە ئبچٍىك زەرزى چەوىىٕىگە 
ھېچمبٔساق ضبۋاة تبپبٌّبٍسىؽبْ ئەھۋاٌالرؼب چۈغۈپ لېٍىػتىٓ 

ۇذىً پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ث. ضبلٍىٕىػي ٔبھبٍىتي زۆرۈرزۇر
ثەزى وىػىٍەر روزا تۇتتۇق »: وىػىٍەر توؼرۇٌۇق ِۇٔساق زەٍسۇ

زەپ ئۆزٌىرىٕي ثىھۇزە ئبچ لوٍؽبْ ثوٌۇپ، تۇتمبْ روزىطىسىٓ 
 (.ئىجٕي ِبجە رىۋاٍىتي)«ھېچمبٔساق ضبۋاة تبپبٌّبٍسۇ

روزا تۇتتۇَ زەپ ٍبٌؽبْ ضۆز لىٍىػٕي، »:ٍۀە ثىر ھەزىطتە
 -وىػىٕىڭ ٍېّەن وىػىٍەرٔي ئبٌساغٕي تەرن لىالٌّىؽبْ

« ئىچّىىىٕي تەرن ئەتىىٕىگە ئبٌالھ تبئبالٔىڭ ھبجىتي ٍولتۇر
 (.ثۇذبرى رىۋاٍىتي)

روزىسا ٍبٌؽبْ ضۆزٌەظ، وىػىٍەرٔي ئبٌساظ ۋە ِۇٔسىٓ : ٍۀي
ثبغمب ئبٌالھ تبئبال ِۀئي لىٍؽبْ پۈتۈْ ئىػالرزىٓ توضبٌّبً 

ئىچّەوتىٓ ۋە جىٕطىٌ ِۇٔبضىۋەتتىٓ  -تۇرۇپ، ٍېّەن
ٌؽبٍٔىك روزا تۇتمبٔؽب ٍبتّبٍسۇ ۋە ثۇٔساق روزىٕي ئبٌالھ تبئبال توضب

 .لوثۇي لىٍّبٍسۇ، زېگۀٍىىتۇر

 روزا وىٍّەرگە پەرز ثوٌىسۇ؟

ھەرلبٔساق  -ٍىٍسا ثىر ئبً راِىساْ روزىطىٕي تۇتۇظ
چۈٔىي ئىجبزەتىە . ِۇضۇٌّبْ، ئبلىً، ثبٌىػ وىػي ئۈچۈْ پەرززۇر

ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇظ، : ٍىرىتەوٍىپ لىٍىٕىػٕىڭ ئبضبضٍىك غەرت
ئبلىً ۋە ثبٌىػ ثوٌۇغتىٓ ئىجبرەتتۇر، غۇڭب وبپىرالر ئىجبزەتىە 
تەوٍىپ لىٍىٕىػمب الٍىك ئەِەش، ئۇالر ئبٌالھ تبئبالٔىڭ ٔەزىرىسە 
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غۇڭب ئبٌالھ تبئبال لۇرئبْ . چبھبرپبٍالر ثىٍەْ ئوذػبظ زەرىجىسىسۇر
بالٔىڭ ٔەزىرىسە ﴿ ئبٌالھ تبئ: وەرىّسە ئۇالرؼب ِۇٔساق ثبھب ثېرىسۇ

ھبٍۋأالرٔىڭ ئەڭ ٍبِىٕي وبپىرٌىمىسا چىڭ تۇرۇۋېٍىپ، ئىّبْ 
 (.ئبٍەت -55ئۀفبي ضۈرىطي )ئىَتّبٍسىؽبٔالرزۇر﴾ 

ھەلىمەتەْ، ئۆزىٕىڭ ٍبراتمۇچىطىٕي تؤۇِىؽبٔالر ھبٍۋأسىّٕۇ 
 .ثەتتەر ِەذٍۇلالرزۇر

 ئەِّب ئبلىً، ثبٌىػ ثوٌّىؽبٔالرؼب وەٌطەن، ثۇالر غەرىئەتٕىڭ
 پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۇ. تەوٍىپٍىرىسىٓ ئەپۇ لىٍىٕؽبٔالرزۇر

ئۆچ ذىً وىػىسىٓ لەٌەَ » :ِۀبٔي ِۇٔساق ئىپبزىٍىگەْ
(: ٍۀي ئۇالرؼب گۇٔبھ ٍبوي ضبۋاة ٍېسىٍّبٍسۇ)وۆتۈرۈٌسى 

ئۇذٍىؽبْ وىػىسىٓ تبوي ئۇ ئوٍؽبٔؽىچىٍىه، ٔبرىطىسە 
ىىچىٍىه، ئەلٍي ثبٌىالرزىٓ تبوي ئۇالر ثبالؼەت ٍېػىؽب ٍەت

ئىّبَ )« ٍولبٌؽبْ وىػىسىٓ تبوي ئۇ، ئەلٍىگە وەٌگىچىٍىه
 (.ئەھّەز رىۋاٍىتي

 :روزا تۇتۇغٕىڭ غەرتٍىرى

ضەپەر )تېٕي ضبق ثوٌۇظ، ِۇلىُ : روزا تۇتۇغٕىڭ غەرتٍىرى
ۋە ( ئبٍٍىك ئبزىتي)، ئبٍبٌالرٔىڭ ھەٍس (ئۈضتىسە ثوٌّبضٍىك

ئبٍبي . ىٓ ئىجبرەتتۇرزىٓ پبن ثوٌۇغىس( تۇؼۇتٍۇق ھبٌي)ٔەپبش 
وىػي ئەگەر ھەٍس ٍبوي ٔەپبضٕىڭ لبٍٔىرىسىٓ پبن ثوٌّىؽبْ 

ثۇٔساق ۋالىتتب . ثوٌطب، ئۇالرٔىڭ روزا تۇتۇغي ِۀئي لىٍىٕىسۇ
ئبٍبي وىػىٍەر . ئەگەر روزا تۇتطىّۇ، تۇتمبْ روزىطي لوثۇي ئەِەش
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راِىسأسا ھەٍس ٍبوي ٔەپبش ضەۋەثي ثىٍەْ تۇتبٌّىؽبْ روزىطىٕي 
ئبٍسا، تۇتبٌّىؽبْ ثىر وۈٔىگە ثىر  ِىسأسىٓ ثبغمب لبٍطي ثىررا

ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ثۇھەلتە ِۇٔۇ . وۈٔسىٓ ھېطبثالپ تۇتىسۇ
پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ »: ھەزىطٕي رىۋاٍەت لىٍىسۇ

ۋالتىسا، ھەٍس وۆرگەْ وۈٍٔىرىّىسزە تۇتبٌّىؽبْ راِىساْ 
زە تۇتۇغمب ثۇٍرۇالتتۇق، ئەِّب روزىطىٕىڭ لبزاضىٕي ثبغمب وۈٍٔەر

ٔبِبزٌىرىّىسٔىڭ ( ھەٍس ۋە ٔەپبش ضەۋەثىسىٓ ئولۇٍبٌّىؽبْ)
 (.ثۇذبرى رىۋاٍىتي)«لبزاضىٕي ئولۇغمب ثۇٍرۇٌّبٍتتۇق

 روزىٕىڭ پەرزٌىرى

روزىٕىڭ پەرزٌىرى ئىىىي ثوٌۇپ، ئۇالر تۆۋۀسىىىٍەرزىٓ 
 :ئىجبرەتتۇر

ئۆزىٕي ئىچىع ۋە جىٕطىٌ ِۇٔبضىۋەتتىٓ  -ٍېَىع - 1
 .ِۀئي لىٍىع

 .پەرز روزا ئۈچۈْ تبڭ ٍورۇغتىٓ ثۇرۇْ ٔىَەت لىٍىع - 2 

 :ثۇالرٔىڭ تەپطىالتي تۆۋۀسىىىچە

روزىٕىڭ ثىرىٕچي پەرزى، روزا تۇتمبْ وىػىٕىڭ تبڭ 
ٍورۇؼبٔسىٓ ثبغالپ، وۈْ پبتمۇچىٍىه ثوٌؽبْ ۋالىت ئىچىسە، 

ئىچىع ۋە جىٕطىٌ ِۇٔبضىۋەت لىٍىػتىٓ  -ٍېَىع
ىسىٓ ئىجبرەت ثوٌۇپ، ثۇ ھەلتە ئبٌالھ تبئبال ِۇٔساق توضۇٌۇغ

ٍۀي )﴿ تبوي تبڭٕىڭ ئبق ٍېپي لبرا ٍېپىسىٓ ئبٍرىٍؽبٔؽب :زەٍسۇ
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لەزەر ٍەڭالر، ئىچىڭالر ئبٔسىٓ وەچ وىرگىچە روزا ( تبڭ ٍورۇؼبٔؽب
 (.ئبٍەت -187ثەلەرە ضۈرىطي )تۇتۇڭالر﴾ 

تۇتمبْ ۋالىتٍىرىسا، ئبٍەتتە، ِۇضۇٌّبٔالرٔي روزا  ئبٌالھ تبئبال ثۇ 
ئىچىع ۋە  -تبڭ ٍورۇؼبٔسىٓ ثبغالپ، وۈْ پبتمىچىٍىه، ٍېَىع

جىٕطىٌ ِۇٔبضىۋەت ئۆتىۈزۈغتىٓ ئۆزٌىرىٕي ِۀئي 
 .لىٍىػٍىرىؽب ئەِىر لىٍؽبْ

راِىساْ روزىطي پەرز لىٍىٕؽبْ زەضٍەپىي : ِۇالھىسە
ِەزگىٍٍەرزە، ِۇضۇٌّبٔالر راِىساْ ئېَىؽب ھۆرِەت 

، راِىساْ وېچىٍىرى ئبٍبٌٍىرىؽب ثىٍسۈرگۀٍىىتىٓ
ثەزى وىػىٍەر ضەۋر لىالٌّبً راِىساْ . ٍېمىٕالغّبٍتتي

ئوِۇِي . وېچىٍىرىسە ئبٍبٌٍىرىؽب ٍېمىٍٕىػىپ لوٍىسۇ
ئبً جىٕطىٌ ِۇٔبضىۋەتتىٓ ئۇزالٍىػىع  ِۇضۇٌّبٔالرؼب ثىر
ثۇ ۋالىتتب ئبٌالھ تبئبال ِۇضۇٌّبٔالرؼب . لىَىٓ تۇٍۇٌىسۇ

ٍىك وۆرضىتىع ئۈچۈْ ئۇالرٔىڭ راِىساْ وەڭچىٍىه ۋە ئبضبٔ
وېچىٍىرىسە ئبٍبٌٍىرى ثىٍەْ ٍېمىٕچىٍىك لىٍىػٍىرىؽب 

﴿روزا وېچىٍىرىسە : رۇذطەت لىٍىپ، ِۇٔۇ ئبٍەتٕي ٔبزىً لىٍىسۇ
. ئبٍبٌٍىرىڭالرؼب ٍېمىٕچىٍىك لىٍىع ضىٍەرگە ھبالي لىٍىٕسى
ەر ئۇالر ضىٍەر ئۈچۈْ وىَىّسۇر، ضىٍەرِۇ ئۇالر ئۈچۈْ وىَىّطىٍ

ئبٍبي ئبرىٍىػىپ ٍبغبٍطىٍەر، وىَىُ ثەزۀٕي  -ٍۀي ضىٍەر ئەر)
ثىرىڭالرٔي  -ضوؼۇلتىٓ ضبلٍىؽبٔسەن، ضىٍەرِۇ ثىر -ئىططىك

گۇٔبھ ۋە ٍبِبْ ئىػالرزىٓ ضبلالٍطىٍەر، ذۇززى وىَىُ 
 -ضىٍەرٔىڭ ئەۋرەتٍىرىڭالرٔي ٍبپمبٔسەن، ضىٍەرِۇ ثىر
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ھ تبئبال ئۆزۈڭالرٔي ئبٌال(. ثىرىڭالرٔىڭ ئېَىپٍىرىٕي ٍبپىطىٍەر
ئبٌالھ تبئبال تەۋثەڭالرٔي . ئۆزۈڭالرٔىڭ ئبٌسىؽبٍٔىمىڭالرٔي ثىٍسى

ئەِسى ئۇالرؼب ٍېمىٕچىٍىك . لوثۇي لىٍسى، ضىٍەرٔي ئەپۇ لىٍسى
ٍۀي )لىٍىڭالر، تبوي تبڭٕىڭ ئبق ٍېپي لبرا ٍېپىسىٓ ئبٍرىٍؽبٔؽب 

ىرگىچە روزا لەزەر ٍەڭالر، ئىچىڭالر، ئبٔسىٓ وەچ و( تبڭ ٍورۇؼبٔؽب
 (.ئبٍەت -187ثەلەرە ضۈرىطي )تۇتۇڭالر﴾

روزىٕىڭ ئىىىىٕچي پەرزى، تبڭ ئبلىرىػتىٓ ثۇرۇْ روزا 
تبڭ ٍورۇغتىٓ ثۇرۇْ . تۇتۇغٕي ٔىَەت لىٍىػتىٓ ئىجبرەتتۇر

ٔىَەت لىٍىّٕىؽبْ روزا ھېطبثمب ئېٍىّٕبٍسۇ، چۈٔىي پەٍؽەِجەر 
ٔىَەتٍەر ئەِەٌٍەرٔىڭ لوثۇي ثوٌۇغي پەلەت »ئەٌەٍھىططبالَ

ثىٍەْ ثوٌىسۇ، ھەر وىػي ئۆزىٕىڭ ٔىَەت لىٍؽبْ ٔەرضىطىگە 
 (.ثۇذبرى رىۋاٍىتي)زەپ وۆرضەتىەْ « ٍېتىسۇ

پەلەت زىٍسا روزا تۇتۇغٕي ٔىَەت . ٔىَەتٕىڭ ئورٔي لەٌجتۇر
 .لىٍىع ٍىتەرٌىىتۇر

ٔىَەتٕي ئېؽىس ئبرلىٍىك ئىپبزىٍەظ غەرت ئەِەش، ئەِّب 
. ٍىك ئىپبزىٍەظ ئەۋزەٌسۇرزىٍسىىي ٔىَەتٕي ئېؽىس ئبرلى

ئبٌالھ تبئبالٔىڭ ئەِرىٕي ئورۇٔالظ  -ٔىَەتٕىڭ ھەلىمىتي
ئبرلىٍىك ئۇٔىڭ رازىٍىمىؽب ئېرىػىػٕي ِەلطەت لىٍىػتىٓ 

تبڭ ٍورۇغتىٓ ثۇرۇْ ئبٌالھ تبئبال رازىٍىمىٕي وۆزٌەپ . ئىجبرەتتۇر
ِەلطىتىگە ثىٕبئەْ ئبؼسىٕي  روزا تۇتۇغٕي ِەلطەت لىٍؽبْ ۋە غۇ

 .بْ وىػي ھەلىمىٌ روزىسار وىػىسۇرٍبپم
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ئىجبزەتٕي  -روزىسا ٔىَەتٕىڭ پەرز ثوٌؽبٍٔىمىٕىڭ ضەۋەثي
چۈٔىي ئىٕطبْ گبھىسا پەرھىس . ئبزەتتىٓ پەرلٍۀسۈرۈظ ئۈچۈٔسۇر

ضەۋەثي ثىٍەْ ٍبوي تبپبٌّىؽبٍٔىمتىٓ ٍبوي ئىػي ئبٌسىراظ 
 -ثوٌۇپ، ۋالتي ٍەتّىگۀٍىىتىّٕۇ ثەزىسە وۈْ ثوٍي ٍېّەن

ھبٌەتتە ئۇٔي روزىسار زىَىػىە  ثۇ. ەوتىٓ توضۇٌىسۇئىچّ
ئىجبزەتٍەر ئۈچۈْ تەٌەپ  -ٔىَەت پۈتۈْ ئەِەي. ثوٌّبٍسۇ

ثوٌۇپّۇ راِىساْ روزىطىسا ٔىَەت ِۇھىُ پەرزٌەرٔىڭ . لىٍىٕىسۇ
تبڭ »:غۇڭب پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىر ھەزىطىسە. ثىرىسۇر

طي ھېطبثمب ٍورۇغتىٓ ثۇرۇْ ٔىَەت لىٍّىؽبْ وىػىٕىڭ روزى
 (.تىرِىسى رىۋاٍىتي)«ئېٍىّٕبٍسۇ

ٍۇلىرىسا ئېَتمبٍٔىرىّىس، راِىساْ روزىطي، لبزا ۋە وبپبرەت 
( ئۆز ئىرتىَبرى ثىٍەْ تۇتۇزىؽبْ)ئەِّب ٔەپٍە . روزىٍىرى ئۈچۈٔسۇر

روزىٕىڭ ٔىَىتىٕي غۇ وۈٕٔىڭ پېػىٓ ۋاذتىؽىچىٍىه لىٍطب 
ۇٔۇ ھەزىطىٕي رىۋاٍەت ثۇھەلتە ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ِ. ثوٌىسۇ

ثىر وۈٔي پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۆٍۈِگە وىرزى » : لىٍىسۇ
زېۋىسىُ،  -ٍوق -زەپ ضورىسى، ِەْ-ٍەٍسىؽبْ ثىر ٔەرضە ثبرِۇ؟  -ۋە

 (.ِۇضٍىُ رىۋاٍىتي)«زېسى-ئۇٔسالتب، ِەْ روزا تۇتتۇَ -رەضۇٌۇٌالھ

 :ٔىَەتتە روزىٕىڭ تۈرىٕي تەٍىٍٕەظ ِەضىٍىطي

ٕىڭ روزىطي ٍبوي ٔەپٍە روزىالر ئۈچۈْ ٔىَەت راِىساْ ئېَى
لىٍىػتب، روزىٕىڭ تۈرىٕي تەٍىٍٕەظ غەرت ئەِەش، ٍۀي 

» ٍبوي « ثۈگۈٔىي راِىساْ روزىطىٕي تۇتۇغمب ٔىَەت لىٍسىُ»
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زەپ، تۇتّبلچي ثوٌؽبْ « ٔەپٍە روزا تۇتۇغمب ٔىَەت لىٍسىُ 
ي ثەٌى. روزىٕىڭ تۈرىٕي ٔىَەتتە تەٍىٍٕەظ تەٌەپ لىٍىّٕبٍسۇ

زەپ « ئبٌالھ تبئبال رازىٍىمي ئۈچۈْ روزا تۇتۇغمب ٔىَەت لىٍسىُ»
چۈٔىي راِىساْ ئېَىسا راِىساْ . ٔىَەت لىٍىع ٍىتەرٌىىتۇر

ئبٍسا تۇتۇٌؽبْ لبٔسالال روزا  ثۇ. روزىطىسىٓ ثبغمب روزا تۇتۇٌّبٍسۇ
غۇڭب ئۇٔىڭ تۈرىٕي . ئۆزٌىىىسىٓ راِىساْ روزىطىؽب وىرىسۇ

ئەِسى، ٔەپٍە روزىالرؼب وەٌطەن، . ّبٍسۇئوچۇلالغمب ھبجەت لبٌ
غۇڭب . ٔەپٍە روزىالرٔي تۇتۇغٕىڭ ِۇئەٍَەْ ثىر ۋالتي ٍولتۇر

ئۇٔىڭؽب ٔىَەت لىٍىػتب، ِۇتٍەق روزا تۇتۇغمب ٔىَەت لىٍطىّۇ 
ئەِّب راِىساْ روزىطىٕىڭ لبزاضىٕي، وبپبرەتٕىڭ . ٍىتەرٌىىتۇر

طىٕىڭ ثەزىٍىٕي روزىطىٕي ۋە ٔەپٍە ئۈچۈْ تۇتۇپ، ثۇزىۋاتمبْ روزى
تۇتّبلچي ثوٌؽبْ وىػي ئۆزىٕىڭ غۇ ۋالىتتب تۇتّبلچي ثوٌؽبْ 

 .روزىطىٕىڭ تۈرىٕي ٔىَەتتە تەٍىٍٕىػي غەرتتۇر

 :روزىٕي ثۇزىسىؽبْ ئبِىٍالر

ئۇالرٔىڭ . روزىٕي ثۇزىسىؽبْ ئبِىٍالر ئىىىي تۈرگە ئبٍرىٍىسۇ 
روزىٕي ثۇزۇظ ثىٍەْ ثىرگە لبزا ۋە وبپبرەتٕي الزىُ : ثىرى

روزىٕي ثۇزۇظ ثىٍەْ ثىرگە : ئىىىىٕچىطي. لىٍىسىؽبْ ئبِىٍالر
 .لبزأىال الزىُ لىٍىسىؽبْ ئبِىٍالر

ثىرىٕچي، لبزا ثىٍەْ وبپبرەتٕي الزىُ لىٍىسىؽبْ 
 :ئبِىٍالر
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روزا تۇتمبْ وىػىٕىڭ راِىساْ وۈٔسۈزىسە جىٕطىٌ 
ِۇٔبضىۋەت ئۆتىۈزۈغي، ٍېَىػي، ئىچىػي روزىٕي ثۇزىسۇ ۋە لبزا 

. ِبززىٌ جبزا زېّەوتۇر -وبپبرەت. وبپبرەتٕي الزىُ لىٍىسۇ ثىٍەْ
ئۆزۈرضىس ھبٌسا راِىساْ روزىطىٕي لەضتەْ ثۇزؼبْ وىػىٕىڭ 
ِۇغۇ زۇَٔبزا ثۇ گۇٔبھىٕي ٍۇٍۇغي ئۈچۈْ تۆٌەٍسىؽبْ ثەزىٍي 

ثىر لۇٌٕي  -جبزا وبپبرەتتىٓ ئىجبرەت ثۇ. وبپبرەت زەپ ئبتىٍىسۇ
-ي ٍەتّىطە ئىىىي ئبً ئبرلبئبزات لىٍىع، ئەگەر ئۇٔىڭؽب وۈچ

ئبرلىسىٓ، ئۈزِەً روزا تۇتۇظ، ئۇٔىڭؽىّۇ وۈچي ٍەتّىطە 
ٍولطۇٌالرزىٓ ئبتّىع وىػىگە ثىرلېتىُ تبِبق ثېرىع ثىٍەْ 

 .ئبزا تبپىسۇ

ۋالتىسا ئبزا لىالٌّىؽبْ ئىجبزەتٍەرٔي ثبغمب ثىر ۋالىتتب  -لبزا
وۈْ روزا روزىٕىڭ لبزاضي ثىر وۈٔگە ثىر . ئبزا لىٍىع زېّەوتۇر

روزىطٕي ثۇزؼبْ وىػىگە لبزأىڭ الزىُ . تۇتۇظ ثىٍەْ ئبزا تبپىسۇ
وېٍىػىٕىڭ ضەۋەثي غۇوي، راِىساْ وۈٔسۈزىسە روزىطىٕي ثۇزؼبْ 

غۇڭب . وىػي، ثۇ ثىر وۈٍٔۈن روزىٕي ٍولمب چىمبرؼبْ ثوٌىسۇ
ثۇٔساق وىػىٕىڭ راِىسأسىٓ ثبغمب وۈٍٔەرزە ئۆزىٕىڭ ثۇزؼبْ 

گە ثىر وۈٔسىٓ ھېطبثالپ روزا تۇتۇغي روزىطىٕىڭ ثىر وۈٔى
ئبٌالھ . ئۇٔىڭ راِىسأسا ثۇزؼبْ روزىطىٕىڭ ئورٔىٕي توٌسۇرىسۇ

﴿وىّىي وېطەي ٍبوي ضەپەر :تبئبال ثۇھەلتە ِۇٔساق زەٍسۇ
ثبغمب ( تۇتّىؽبْ ثوٌطب، تۇتّىؽبْ وۈٍٔەر ئۈچۈْ)ئۈضتىسە ثوٌۇپ 

 (.ئبٍەت -185ثەلەرە ضۈرىطي )وۈٍٔەرزە تۇتطۇْ﴾

روزا تۇتۇپ، ئۇٔي ثۇزىۋەتىەْ وىػي روزا تۇتّىؽبٔؽب چۈٔىي 
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ئەِّب . غۇڭب ثۇٔساق وىػىگە لبزا الزىُ وېٍىسۇ. ئوذػبغتۇر
ِۇٔساق وىػىگە وبپبرەتٕىڭ الزىُ وېٍىػىٕىڭ ضەۋەثي غۇوي، 
روزا تۇتمبْ وىػي راِىساْ وۈٔسۈزىسە، ھېچ ثىر زورالّٔبضتىٓ، 

ئبرلىٍىك ِۇثبرەن  ثىٍىپ تۇرۇپ، لەضتەْ ھبٌسا روزىطىٕي ثۇزۇظ
غۇڭب ِۇٔساق . راِىساْ ئېَىٕىڭ ھۆرِىتٕي ثۇزؼبْ ثوٌىسۇ

وىػىگە ئىطالَ غەرىئىتىٕىڭ ثەٌگىٍىگەْ جبزاضي ئېؽىر 
ثوٌىسۇ، ئۇ ثوٌطىّۇ ثۇزؼبْ ھەرثىر وۈٔي ئۈچۈْ ثىر لۇٌٕي ئبزات 

 -لىٍىع، ئەگەر ئۇٔىڭؽب وۈچي ٍەتّىطە ئىىىي ئبً ئبرلب
ئىىىي ئبً ئىچىسە . غتىٓ ئىجبرەتتۇرئبرلىسىٓ ئۈزِەً روزا تۇتۇ

ثىرەر وۈٕٔي روزىطىس ئۆتىۈزۈپ لوٍؽبْ وىػٕىڭ تۇتمبْ ثبرٌىك 
ِۇٔساق ۋالىتتب، ئۇ وىػي ئىىىي . روزىطي ثېىبر ثوٌۇپ وېتىسۇ

. ئبٍٍىك ثۇ روزىٕي لبٍتىسىٓ ثبغالغمب ِەججۇر ثوٌۇپ لبٌىسۇ
ئبرلىسىٓ روزا تۇتبٌّبٍسىؽبْ وىػي  -ئىىىي ئبً ئبرلب

لطۇٌالرزىٓ ئبتّىع وىػىٕي ئۆزى ٍەٍسىؽبْ ٔورِبي تبِبق ٍو
ثىٍەْ ثىرلېتىُ ؼىساالٔسۇرۇظ ئبرلىٍىك ثۇ وبپبرەتٕي ئبزا 

 .لىٍىسۇ

ئەثۇ ھۇرەٍرە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي، ئۇ 
ثىس پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٍېٕىسا »:ِۇٔساق زەٍسۇ

ِەْ ھبالن ! ٍب رەضۇٌۇٌالھ -ئوٌتۇراتتۇق، ثىر ئبزەَ وېٍىپ، 
ضېٕي ٔېّە  -: زېسى، پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔىڭسىٓ -ثوٌسۇَ

ِەْ روزىسار تۇرۇپ  -:زەپ ضورىۋىسى، ثۇ ئبزەَ -ھبالن لىٍسى؟
زەپ جبۋاة ثەرزى، ثۇ  -ئبٍبٌىّؽب ٍېمىٕچىٍىك لىٍىپ لوٍسۇَ
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ثىر لۇي ئبزات  -:ۋالىتتب پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔىڭؽب
زەپ جبۋاة  -ٍبق -زەپ ضوئبي لوٍسى، ھېٍىمي ئبزەَ،-الِطەْ؟ لىال

ئىىىي ئبً  -ثەرزى، پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ٍۀە ئۇٔىڭسىٓ،
 -ٍبق  -زەپ ضورىسى، ئۇ ئبزەَ -ئبرلىسىٓ روزا تۇتبالِطەْ -ئبرلب

 60 -زەپ جبۋاة ثەرزى، ٍۀە پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔىڭسىٓ،
زېسى، ثۇ -ٍبق -زەپ ضورىۋىسى ثۇ ئبزەَ -طەْپېمىرؼب تبئبَ ثېرەٌەِ

ئبرىسا پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ھېچ ٔەرضە زېّەً تۇرۇۋىسى، 
ئۇٔىڭؽب ثىر تبؼبر ذورِب وەٌتۈرۈٌسى، ئبٔسىٓ پەٍؽەِجەر 

زەپ ٔىسا لىٍىۋىسى، -ضۇئبي ضورىؽبْ وىُ؟ -:ئەٌەٍھىططبالَ 
 ى، ثۇزەپ ئورٔىسىٓ تۇرز -رەضۇٌۇٌالھ ِەْ ٍب -ھېٍىمي ئبزەَ

ثۇٔي ئبي ۋە ضەزىمە  -ۋالىتتب پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔىڭؽب،
ثۇٔي ِۀسىّٕۇ ! رەضۇٌەٌالھ ٍب -زېسى، ھېٍىمي ئبزەَ -لىٍىۋەت

پېمىر ثىرضىگە ضەزىمە لىالِسىّەْ؟ ئبٌالھ تبئبالٔىڭ ٔبِي ثىٍەْ 
لەضەَ لىٍىّۀىي،ِەزىٕىسە ِېٕىڭ ئبئىٍەِسىّٕۇ پېمىر ئبئىٍە 

پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۇ ئبزەِٕىڭ ضۆزىگە زېۋىسى،  -ٍوق
ثوٌسى،  -وۈٌۈپ وەتتي، ھەتتب چىػٍىرى وۆرۈٔۈپ لبٌسى، ئبٔسىٓ 

زېسى پەٍؽەِجەر  -ثۇٔي ئېٍىپ وېتىپ ئبئىٍەڭگە ضەزىمە لىً
 (.ثۇذبرى رىۋاٍىتي)« ئەٌەٍھىططبالَ

ھەزىص، راِىساْ روزىطىٕي ثۇزؼبٕٔىڭ وبپبرىتىٕي ثبٍبْ  ثۇ
ثۇ ھەزىطتە وۆرضىتىٍگەْ تەرتىپ ثوٍىچە ئبزا  -ەتوبپبر. لىٍؽبْ

لىٍىٕىسۇ، ٍۀي ثىر لۇي ئبزات لىٍىع، ئۇٔىڭؽب وۈچي ٍەتّىطە، 
 60ئىىىي ئبً ئۈزِەً روزا تۇتۇظ، ئۇٔىڭؽىّۇ وۈچي ٍەتّىطە، 
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 .پېمىرؼب تبئبَ ثېرىع ئبرلىٍىك ئبزا تبپىسۇ

 :ِۇالھىسە

وبپبرىتي  ھەزىطتە راِىساْ روزىطىٕي ثۇزؼبٍٔىمٕىڭ ثۇ - 1
ئۈچۈْ، راِىساْ وۈٔسۈزىسە ئبٍبٌىؽب ٍېمىٕچىٍىك لىٍؽبٍٔىك 

غۇڭب غبپىئىٌ ۋە ھۀجەٌي . ِەضىٍىطىال وۆرضىتىٍگەْ
ھەزىطمىال ئبضبضٍىٕىپ، راِىساْ وۈٔسۈزىسە  ِەزھەثٍىرى ثۇ

ئبٍبٌىؽب ٍېمىٕچىٍىك لىٍىع ئبرلىٍىك روزىطىٕي ثۇزؼبْ 
ب ٍېَىع ٍبوي ئىچىع ئەِّ. وىػىگە وبپبرەت ثىٍەْ لبزا وېٍىسۇ

ئبرلىٍىك روزىطىٕي ثۇزؼبْ وىػىگە وبپبرەت وەٌّەٍسۇ، ثەٌىي 
ئەِّب ھۀەـىٌ ۋە ِبٌىىي . لبزا الزىُ وېٍىسۇ، زەپ لبرار لىٍىسۇ

ِەزھەثٍىرى راِىساْ روزىطىٕي ِەٍٍي جىٕطىٌ ِۇٔبضىۋەت 
ثىٍەْ ثۇزضۇْ، ِەٍٍي ٍېَىع ٍبوي ئىچىع ثىٍەْ ثۇزضۇْ، ھەر 

ت ۋە لبزا الزىُ وېٍىسۇ، چۈٔىي راِىساْ وۈٔسۈزىسە ھبٌەتتە وبپبرە
جىٕطىٌ ِۇٔبضىۋەت لىٍىع، ٍېَىع ۋە ئىچىع لبتبرٌىمالرٔىڭ 

ثۇالر . ھەِّىطي روزىٕي ثۇزىسىؽبْ ئبِىٍالرزۇر، زەپ لبرا لىٍىسۇ
ھەزىطتە ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ ٍېمىٕچىٍىك ِەضىٍىطىگە، ٍېَىع ۋە 

 ىٍىك ثۇئبرل( ئوذػىتىع) ئىچىػٍەرٔي لىَبش لىٍىع
ثۇ ِەضىٍىسە، ھۀەـىٌ ۋە ِبٌىىي . ھۆوۈِٕي چىمبرؼبْ

ِەزھەثٍىرىٕىڭ وۆرۈغٍىرى وۈچٍۈوتۇر، چۈٔىي وبپبرەت 
راِىساْ ئېَىٕىڭ ھۆرِىتىٕي ضبلٍىَبٌّىؽبٍٔىك ئۈچۈْ 
ثەٌگىٍۀگەْ ثىر جبزا ثوٌؽبْ ئىىەْ، راِىساْ روزىطىٕي ِەٍٍي 

ٍبوي ئىچىع جىٕطىٌ ِۇٔبضىۋەت ثىٍەْ ثۇزضۇْ، ِەٍٍي ٍېَىع 
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ثىٍەْ ثۇزضۇْ ھەر ئىىىي ھبٌەتتە ئۇ، راِىساْ ئېَىٕىڭ 
ِەضىٍىٍەرگە ھۆوۈَ . ھۆرِىتىٕي ضبلٍىّىؽبْ ثوٌىسۇ

چىمىرىػتب لىَبش ثىٍەْ ئىع وۆرۈظ ئىطالَ 
ئەٌي ئىجٕي . ـىمھىػۇٔبضٍىمىٕىڭ پرىٕطىپٍىرىسىٓ ثىرىسۇر

 -َىعتبٌىت رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭّۇ، راِىساْ وۈٔسۈزىسە ٍې ئەثۇ
ئىچىع ثىٍەْ روزىطىٕي ثۇزؼبْ وىػي ئۈچۈْ وبپبرەتٕي 
ثەٌگىٍىگۀٍىىي رىۋاٍەت لىٍىٕؽبْ، زېّەن ئەٌي رەزىَەٌالھۇ 

 .ئۀھۇِۇ لىَبش ئبرلىٍىك ھۆوۈَ لىٍؽبْ

جىٕطىٌ ِۇٔبضىۋەت ضەۋەثي ثىٍەْ الزىُ وەٌگەْ وبپبرەت  - 2
ئەگەر ئەر وىػي . ئبٍبي ھەر ئىىىىطىگە الزىُ وېٍىسۇ -ئەر

ئبٍبٌىؽب زورٌۇق ثىٍەْ ٍبوي ئبٍبٌي ئۇذالۋاتمبْ ۋالتىسا، ئۇٔىڭ 
ئىرتىَبرضىس ھبٌسا ٍېمىٕچىٍىك لىٍؽبْ ثوٌطب، ثۇ ۋالىتتب 

چۈٔىي . وبپبرەت ئەر وىػىگىال وېٍىسۇ، ئبٍبي وىػىگە وەٌّەٍسۇ
ِېٕىڭ ئۈِّىتىّسىٓ »: پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىر ھەزىطىسە

متىٓ ۋە زورالٔؽبٍٔىمتىٓ ثىٍّەضتىٓ، ئۇٔتۇپ لبٌؽبٍٔى
ئىجٕي ِبجە )زېگەْ «ئىػٍۀگەْ ذبتبٌىمالر ئەپۇ لىٍىٕسى

 (.رىۋاٍىتي

وبپبرەت پەلەت راِىساْ روزىطىٕي ثۇزؼبٍٔىك ئۈچۈٔال الزىُ  - 3
وېٍىسۇ، ئەِّب راِىساْ روزىطىسىٓ ثبغمب، لبزا، وبپبرەت ۋە ٔەپٍە 

ەت راِىساْ چۈٔىي وبپبر. روزىالرٔي ثۇزؼبٔؽب وبپبرەت وەٌّەٍسۇ
ئېَىسىٓ ئىجبرەت ثۇ ئۇٌۇغ، ِۇثبرەن ئبٍٕىڭ ھۆرِىتىٕي 
ضبلٍىّىؽبٍٔىك ئۈچۈْ ثەٌگىٍۀگەْ ثىر جبزا ثوٌؽبٍٔىمتىٓ، ئۇ، 
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 .پەلەت راِىساْ ئېَىؽىال ذبضتۇر

 :ئىىىىٕچي، لبزأىال الزىُ لىٍىسىؽبْ ئبِىٍالر 

ئبزەتتە ٍېَىٍّەٍسىؽبْ ٔەرضىٍەرٔىڭ گبٌسىٓ ئۆتۈپ  - 1
لۇَ، تۇپراق، وۆپ ِىمسارزىىي تۇز : ِەضٍەْ وېتىػي،

لبتبرٌىمالرٔىڭ گبٌسىٓ ئۆتۈپ وېتىػي روزىٕي ثۇزىسۇ ۋە لبزأي 
 .الزىُ لىٍىسۇ

لبرٔىسىىي ٍېّەوٍەرٔي چىمىرىع ئۈچۈْ لەضتەْ  - 2
ئەِّب . لۇضۇظ روزىٕي ثۇزىسۇ ۋە لبزأي الزىُ لىٍىسۇ

. بٍسۇئىرتىَبرضىس ھبٌسا لۇضمبْ وىػىٕىڭ روزىطي ثۇزۇٌّ
ئىرتىَبرضىس »:پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۇھەلتە ِۇٔساق زېگەْ

لۇضمبْ وىػىگە لبزا وەٌّەٍسۇ، لەضتەْ لۇضمبْ وىػىگە لبزا 
 (.ئەثۇزاۋۇز رىۋاٍىتي)«الزىُ وېٍىسۇ

ئىپتبرٔىڭ ۋالتي وەٌگۀٍىىىٕي گۇِبْ لىٍىپ،  - 3
ئېؽىسىٕي ئىپتبرزىٓ ثۇرۇْ ئېچىۋاتمبْ ٍبوي تبڭ ٍورۇِىسى 

گەْ گۇِبْ ثىٍەْ تبڭ ٍورۇپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىّٕۇ ٍېَىػٕي زې
 .زاۋاَ لىٍؽبْ وىػىگە لبزا الزىُ وېٍىسۇ

روزىسار وىػىٕىڭ لەضتەْ ئېھتىالَ ثوٌۇغي، ٍۀي روزىسار  - 4
وىػىٕىڭ ئبٍبٌىٕي ضۆٍگۀٍىىي ٍبوي لۇچبلٍىؽبٍٔىمي 

ٔىڭ ئېتىٍىپ چىمىػي ٍبوي لوٌي (ضىپېرَ)ضەۋەثتىٓ ِېٕي 
ي لەضتەْ چىمىرىػي روزىٕي ثۇزىسۇ ۋە لبزأي الزىُ ثىٍەْ ئۇٔ

 .لىٍىسۇ
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لورضىمىسىىي ٍبوي ثېػىسىىي ٍبرىؽب زورا لۇٍۇظ ثىٍەْ،  - 5
 ثۇ زورا ئۇٔىڭ ئىچىگە ٍبوي گېٍىؽب وىرىپ وەتىەْ ثوٌطب، ثۇ

چۈٔىي ئىجٕي . وىػىٕىڭ روزىطي ثۇزۇٌىسۇ ۋە لبزا الزىُ وېٍىسۇ
روزا »:جەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭئبثجبش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ پەٍؽەِ

( ئبزەتتىىي وىرىع ئورگبٍٔىرى ئبرلىٍىك ئبزەِٕىڭ ئىچىگە)
زېگەْ ھەزىطىٕي رىۋاٍەت «وىرگەْ ٔەرضىٍەر ثىٍەْ ثۇزۇٌىسۇ

 .لىٍؽبْ

ثۇرۇٔؽب، لۇاللمب زورا تېّىتىع روزىٕي ثۇزىسۇ ۋە لبزأي  - 6
چۈٔىي لۇالق ۋە ثۇرۇٔسىٓ وىرگەْ ٔەرضىٍەر . الزىُ لىٍىسۇ

غۇٔىڭسەن، توِۇرؼب ضېٍىٕؽبْ . ېؽىسزىٓ وىرگۀگە ئوذػبغتۇرئ
ئەِّب . لۇۋۋەت ئۇوۇٌٍىرى روزىٕي ثۇزىسۇ ۋە لبزأي الزىُ لىٍىسۇ

ثەزۀٕىڭ لبٍطي ثىر ٍېرىگە ضېٍىٕؽبْ ٔورِبي ئۇوۇٌالر روزىٕي 
چۈٔىي ثۇرۇْ، ئېؽىس ۋە لۇاللتىٓ ثبغمب ئەزاالر ئبزەتتە، . ثۇزِبٍسۇ

ٓ ثىرٔەرضە لوثۇي لىٍىع ئەزاٌىرىسىٓ ئىچ لىطىّؽب ضىرتتى
روزا  غۇٔىڭسەن وۆزگە ضۈرِە تبرتىع ثىٍۀّۇ. ضبٔبٌّبٍسۇ
وۆزىگە تېّىتىٍؽبْ زورا ئەگەر گبٌؽب ئۆتۈپ وەتىەْ . ثۇزۇٌّبٍسۇ

ئۀەش ئىجٕي ِبٌىه رەزىَەٌالھۇ . تەلسىرزىّۇ روزا ثۇزۇٌّبٍسۇ
ثىر ئبزەَ پەٍؽەِجەر » :ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي

وۆزۈَ ! رەضۇٌەٌالھ ٍب -ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٍېٕىؽب وېٍىپ،
 -ئبؼرىۋاتىسۇ، ِەْ روزىسارِەْ، وۆزۈِگە ضۈرِە تبرتطبَ ثوالِسۇ؟

زەپ  -ھەئە، ثوٌىسۇ -زەپ ضورىۋىسى، پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ
 (.تىرِىسى رىۋاٍىتي)« جبۋاة ثەرزى 
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وي ئبٍبٌالرٔىڭ راِىساْ وۈٔسۈزىسە ھەٍس وۆرۈغٍىرى ٍب - 7
چۈٔىي . توؼۇغٍىرى روزىٕي ثۇزىسۇ ۋە لبزأي الزىُ لىٍىسۇ

ئبٍبٌالرٔىڭ روزىطىٕىڭ زۇرۇش ثوٌۇغىٕىڭ غەرتي ئۇالرٔىڭ ھەٍس 
 .ۋە ٔەپبضالرزىٓ پبن ثوٌۇغىسۇر

 :روزا تۇتمبْ وىػي ئۈچۈْ ِەورۇھ ثوٌىسىؽبْ ئىػالر

گۇٔبھؽب ٍېمىٓ ثوٌؽبْ، ئەِّب ئۇٔي ضبزىر لىٍىع  -ِەورۇھ 
ئىجبزەتٕىڭ  -ئىجبزەت ثۇزۇٌّبٍسىؽبْ، ثەٌىي ئەِەي -ەيثىٍەْ ئەِ

ھەر ھبٌسا . ضۈپىتىگە زەذىً ٍەتىۈزىسىؽبْ ئىػالر زېّەوتۇر
 .ِەورۇھ زېَىٍگەْ ئىػالرزىٓ ضبلٍىٕىع ٍبذػىسۇر

ثىر : روزا تۇتمبْ وىػي ئۈچۈْ ِەورۇھ ثوٌىسىؽبْ ئىػالر
 ٔەرضىٕىڭ تەِىٕي تېتىع، چبٍٕبظ، ئبؼسىؽب تۈورۈوٕي ٍىؽىپ
ٍۇتۇظ، ئەگەر ئۆزىٕي تۇتۇۋېٍىػىؽب ئىػۀچ لىالٌّىطب ئبٍبٌىٕي 
لۇچبلالظ، ضۆٍۈظ، تبِبلٕىڭ تۇزىٕي تىٍٕىڭ ئۇچىسا ثوٌطىّۇ 
تېتىع، غۇٔىڭسەن روزىسار ئبٔىٕىڭ ثبٌىطىؽب ٔبْ چبٍٕبپ 

ئەگەر ٔبْ ئبٔىٕىڭ گېٍىسىٓ ئۆتۈپ وەتطە . ثېرىػي لبتبرٌىمالرزۇر
چبٍٕبپ ثېرىسىؽبْ ثبغمب ھېچىىُ  ثوۋالمب ٔبْ. روزىطي ثۇزۇٌىسۇ

ثوٌّىؽبٔسا، ئبٔىطىٕىڭ روزىسار ثوٌطىّۇ چبٍٕبپ ثېرىػي 
 .جبٍىسزۇر
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روزىسا ئېطىسە ٍوق ٍەپ ٍبوي ئىچىپ لوٍؽبْ  
 :وىػىٕىڭ ھۆوّي

روزىسار وىػي ئېطىسە ٍوق ھبٌسا ثىرٔەرضە ٍەپ لوٍطب ٍبوي 
ي ثەٌىي روزىطىٕ. ئىچىپ لوٍطىّۇ، ئۇٔىڭ روزىطي ثۇزۇٌّبٍسۇ

ثۇ، . زاۋاَ لىٍسۇرىسۇ، روزىطي زۇرۇضتۇر، ئۇٔىڭؽب لبزاِۇ وەٌّەٍسۇ
پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۇھەلتە . ئبٌالھ تبئبالٔىڭ رەھّىتىسۇر

وىّىي روزىسارٌىمي ئېطىسە ٍوق ھبٌسا « : ِۇٔساق زېگەْ
ثىرٔەرضە ٍەپ لوٍطب ٍبوي ئىچىپ لوٍطب روزىطىٕي ثۇزِىطۇْ، 

تىرِىسى )»بال ئبتب لىٍؽبْ رىسىمتۇر ھەلىمەتەْ ئۇ، ئبٌالھ تبئ
ثىر ئبزەَ » : ٍۀە ثىر ھەزىطتە ِۇٔساق وەٌگەْ(. رىۋاٍىتي

! ٍب رەضۇٌۇٌالھ -پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٍېٕىؽب وېٍىپ،
 -ئىچىپ لوٍسۇَ، -ِەْ روزىسار تۇرۇپ، ئېطىّسە ٍوق ھبٌسا ٍەپ

بئبال ضېٕي ئبٌالھ ت -: زېگۀسە، پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔىڭؽب
ئەثۇ زاۋۇز )« زەپ جبۋاة ثەرزى  -ؼىساالٔسۇرۇپتۇ، ۋە ضۇؼۇرۇپتۇ

 (.رىۋاٍىتي

 :ِۇالھىسە

روزىسا ذبتبالغمبْ وىػي ثىٍەْ ئۇٔتۇپ لبٌؽبْ وىػىٕىڭ 
پەرلي غۇوي، روزىسارٌىمىٕي ئۇٔتۇپ لبٌؽبْ ھبٌسا، ئېطىسە ٍوق 

ثۇٔىڭؽب . ٍەپ، ئىچىپ لوٍؽبْ وىػىٕىڭ روزىطي ثۇزۇٌّبٍسۇ
ئەِّب روزىسا ذبتبالغمبْ . ٕبئەْ، ئۇٔىڭؽب لبزاِۇ الزىُ وەٌّەٍسۇثى

تبڭ : ِەضىٍەْ . وىػىٕىڭ روزىطي ثۇزۇٌىسۇ ۋە لبزا الزىُ وېٍىسۇ
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 -ئبلبرزى زەپ گۇِبْ لىٍىپ، تبڭسىٓ وېَىّٕۇ ٍېَىع
ئىچىػىٕي زاۋاَ لىٍىۋەرگەْ ٍبوي وۈْ پبتتي زەپ گۇِبْ 

بْ وىػىٕىڭ روزىطي لىٍىپ، ئىپتبرزىٓ ثۇرۇْ ئېؽىسىٕي ئبچم
 .ثۇزۇٌۇپ، ئۇٔىڭؽب لبزا الزىُ وەٌگۀگە ئوذػبظ

 روزا تۇتمۇچىالرؼب رۇذطەت لىٍىٕؽبْ ئىػالر

روزا تۇتمۇچىالرؼب رۇذطەت لىٍىٕؽبْ ئىػالر 
 :تۆۋۀسىىىچە

روزىسار وىػىٕىڭ ئەتىگۀسىٓ . ِىطۋان لوٌٍىٕىع - 1
ئبذػبِؽىچە، ھۆي ٍبوي لۇرۇق ھەرتۈرٌۈن ِىطۋاوالرٔي 

پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زەپ . وٌٍىٕىػي جبٍىسزۇرل
ئېؽىسٔي پبوالٍسىؽبْ، ئبٌالھ  -ِىطۋان لوٌٍىٕىع»:وۆرضەتىەْ

ٍۀە (. ٔەضبئىٌ رىۋاٍىتي) «تبئبالٔي رازى لىٍىسىؽبْ ذىطٍەتتۇر
ئۈِّىتىّگە لىَىٓ وەٌّەٍسىؽبْ ثوٌطب ئىسى، »: ثىر ھەزىطتە

لوٌٍىٕىػٕي پەرز لىٍؽبْ ئۇالرؼب ھەر ٔبِبز ئۈچۈْ ِىطۋان 
 (.ثۇذبرى رىۋاٍىتي)زەٍسۇ « ثوالتتىُ

روزىسار وىػىٕىڭ وۆزٌىرىگە ضۈرِە تبرتىػي ۋە زورا  - 2
چۈٔىي وۆز ئبزەتتە، ئىچ لىطىّؽب . تېّىتىػي جبٍىسزۇر

ئەگەر . ضىرتتىٓ ثىرٔەرضە لوثۇي لىٍىع ئەزاٌىرىسىٓ ضبٔبٌّبٍسۇ
ۆتۈپ وەتىەْ وۆزگە تېّىتىٍؽبْ زورىٕىڭ تەِي گبٌؽب ئ

چۈٔىي گبٌؽب ئۆتىەْ ٔەرضە زورىٕىڭ . ھبٌەتتىّۇ روزا ثۇزۇٌّبٍسۇ
ئەثۇ ِەضئۇز رەزىَەٌالھۇ . ئۆزى ئەِەش، ثەٌىي ئەضىرى ضبٔىٍىسۇ
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پەٍؽەِجەر »: ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي، ئۇ ِۇٔساق زەٍسۇ
ثىرىسە، ئىىىي وۆزى ئۇِّە  ئەٌەٍھىططبالَ راِىساْ وۈٍٔىرىٕىڭ

ضەٌىّە ضۈرۈپ لوٍؽبْ ضۈرِە ثىٍەْ توٌؽبْ ھبٌسا چىمتي، چۈٔىي 
. وۆز ئىچ لىطىّؽب ٔەرضە لوثۇي لىٍىع ئەزاٌىرىسىٓ ئەِەش

گبٌؽب ئۆتۈپ وەتىەْ ٔەرضە ئۇٔىڭ ئەضىرىسۇر، ئۆزى 
 (ثەت -562جىٍس  -1تۆھفەتۇٌفۇلەھب )«ئەِەش

ۈزىسە ٍۇٍۇٔۇغي ٍبوي روزىسار وىػىٕىڭ راِىساْ وۈٔس - 3
ثۇٔىڭ . ئىططىمتىٓ ضۆرۈٍٔەظ ئۈچۈْ ضۇؼب چۆِۈٌۈغي جبٍىسزۇر

ضبھبثىالرزىٓ  ثۇھەلتە ئەثۇ زاۋۇز ۋە ئەھّەز. ثىٍەْ روزا ثۇزۇٌّبٍسۇ
پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ » :ِۇٔۇ ھەزىطىٕي رىۋاٍەت لىٍؽبْ 

روزا وۈٔسۈزىسە، ھبۋأىڭ ئىططىمٍىمي ٍبوي ئۇضطۇزٌۇق 
ئەثۇ )« ىٓ ثېػىؽب ضۇ تۆوۈۋاتمبٍٔىمىٕي وۆرگەْ ئىسۇق ضەۋەثىس

  (.رىۋاٍىتي زاۋۇز ۋە ئەھّەز

ثۇرٔىؽب ضۇ ئېٍىپ  -روزىسار وىػىٕىڭ وۈٔسۈززە ئېؽىس - 4
ئېؽىسٔي چبٍمىؽبٔسا . روزىطىٕي ثۇزِبٍسۇ. چبٍمىػي جبٍىسزۇر

. ضۇٔىڭ گبٌسىٓ ئۆتۈپ وەتّەضٍىىىگە زىممەت لىٍىع وېرەن
» :ئەٌەٍھىططبالَ تبھبرەت توؼرىٍىك ضوراٌؽبٔسا چۈٔىي پەٍؽەِجەر 

ٍۇٍۇغمب تېگىػٍىه ثوٌؽبْ ئەزاالرٔي توٌۇق ٍۇٍۇضەْ، ثبرِبلالرٔىڭ 
ثۇرٔۇڭؽب ضۇ ئبٌؽبٔسا  -ئبرىطىٕي ضۇ ثىٍەْ ضىالٍطەْ، ئېؽىس

ضۇٔىڭ گېٍىڭؽب )توٌۇق ئبٌىطەْ، ئەگەر روزىسار ثوٌؽبْ ۋالتىڭسا 
زەپ جبۋاة ثەرگەْ  «ئېھتىَبت لىٍؽىٓ( وىرىپ وېتىػىسىٓ

 (.تىرِىسى رىۋاٍىتي)
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ثۇرٔىٕي  -ھۀەـىٌ ِەزھىجىگە وۆرە، روزىسار وىػي ئېؽىس 
چبٍمىؽبٔسا ضۇ ئۇٔىڭ گېٍىسىٓ ئۆتۈپ وەتطە ئۇٔىڭ روزىطي 

چۈٔىي ئۇ، ئۆزىٕىڭ روزىسار ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىپ تۇرۇپ . ثۇزۇٌىسۇ
ئېھتىَبت لىٍّىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ لەضتەْ روزىطىٕي ثۇزؼبْ 

 .ىػىگە ئوذػبظ ضبٔىٍىسۇ، زەپ لبرار لىٍىسۇو

ثۇ ِبۋزۇزا، ثبغمب ِەزھەة ئبٌىٍّىرىٕىڭ پىىىرٌىرىگە 
ئبضبضٍىٕىپ زەٍّىسوي، ثۇٔساق وىػي روزىسا ذبتبالغمبْ ثوٌۇپ 

ثۇٔىڭؽب ثىٕبئەْ، ئۇٔىڭ ثۇزۇٌؽبْ روزىطي ئۈچۈْ لبزا . ضبٔىٍىسۇ
تّۇ وەٌّەٍسۇ، وبپبرە. الزىُ وېٍىسۇ، ٌېىىٓ ئۇ گۇٔبھىبر ثوٌّبٍسۇ
 .چۈٔىي ئۇ، روزىطىٕي لەضتەْ ثۇزؼبْ ئەِەش

زاۋاٌىٕىع ِەلطىتي ثىٍەْ ثەزۀٕىڭ لبٍطي ثىر ٍېرىگە  - 5
ئەِّب . ثوٌّىطۇْ ئۇوۇي ضبٌسۇرۇظ ئبرلىٍىك روزا ثۇزۇٌّبٍسۇ

ؼىساٌىٕىع ٍبوي وۈچٍىٕىع ِەلطىتي ثىٍەْ لۇۋۋەت ئۇوۇي 
ٕىڭ ئبٌسى ۋە غۇٔىڭسەن ئىٕطبٔ. ضبٌسۇرضب روزىطي ثۇزۇٌىسۇ

وەٍٕىسىٓ ئىجبرەت ئىىىي ئەۋرەت ئەزاضىٕىڭ لبٍطي ثىرىگە زورا 
 .لوٍۇغي ثىٍەْ ئۇٔىڭ روزىطي ثۇزۇٌىسۇ

روزىسار وىػي ئۈچۈْ ذۇغپۇراق گۈٌٍەرٔي، ئەتىرٌەرٔي  - 6
چۈٔىي ئبزەِٕىڭ ئىچىگە ئۆتىەْ ھىسالر . پۇراظ جبٍىسزۇر

ىٕىع روزىؽب غۇڭب ذۇغپۇرالالرٔي لوٌٍ. ئبغمبزأؽب ثبرِبٍسۇ
. ھېچمبٔساق ضەٌجىٌ تەضىر وۆرضەتّەٍسۇ، ثەٌىي پبٍسىٍىمتۇر

روزا »:ثۇھەلتە ئىجٕي ِەضئۇز رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ
تۇتمبْ وۈٔۈڭالرزا ذۇغپۇرالالرٔي لوٌٍىٕىػٕي ۋە چېچىڭالرٔي 
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 (.ثۇذبرى رىۋاٍىتي)« تبراغٕي ئۇٔۇتّبڭالر

ظ ئىػىٕي تبڭ روزىسار وىػي جىٕبثەتتىٓ ٍۇٍۇٔۇ - 7
. ئبتمبٔسىٓ وېَىٕىي ۋالىتالرؼىچە وېچىىتۈرضىّۇ ثوٌىسۇ

ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي، ئۇ ِۇٔساق 
پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ راِىساْ وۈٍٔىرىٕىڭ »: زېگەْ

ثەزىطىسە، ثبِسات ٔبِىسىٕىڭ ۋالتي وىرگۀسىٓ وېَىٓ 
تىرِىسى )« زاۋاِالغتۇراتتي جىٕبثەتتىٓ ٍۇٍۇٔۇپ، ئبٔسىٓ روزىٕي

 (.رىۋاٍىتي

ھەزىص، جۇٔۇپ وىػىٕىڭ تۇتمبْ روزىطىٕىڭ زۇرۇش  ثۇ
ٌېىىٓ جۇٔۇپ ثوٌؽبْ وىػىٕىڭ . ئىىۀٍىىىٕي ئىپبزىٍەٍسۇ

ثبِسات ٔبِىسىٕي لبزا لىٍّبضٍىك ئۈچۈْ تبڭ ٍورۇغتىٓ ثۇرۇْ 
ئەگەر ئۇ، تبڭسىٓ ثۇرۇْ ٍۇٍۇّٔبً، . ٍۇٍۇٔۇپ، پبوٍىٕىػي الزىُ

. ۈزى ٍۇٍۇٔؽبْ ثوٌطىّۇ، ئۇٔىڭ تۇتمبْ روزىطي زۇرۇضتۇروۈٔس
ئەِّب ثبِسات ٔبِىسىٕي ۋالتىسىٓ وېچىىتۈرگۀٍىىي ئۈچۈْ 

غۇٔىڭسەن ئبٍٍىك ئبزىتي ئىچىسىىي ئبٍبي . گۇٔبھىبر ثوٌىسۇ
وىػي ئەگەر وېچىسە ھەٍسزىٓ پبوٍىٕىپ، روزا تۇتمبْ ۋە 

تۇتمبْ  ٍۇٍۇٔۇغٕي وۈٔسۈزگىچە وېچىىتۈرگەْ ثوٌطب، ئۇٔىڭ
ئەِّب ثبِسات ٔبِىسىٕي وېچىىتۈرگۀٍىىي . روزىطي زۇرۇضتۇر

 .ئۈچۈْ گۇٔبھىبر ثوٌىسۇ

 :روزا تۇتمبْ وىػي ئۈچۈْ ِۇضتەھەة ثوٌىسىؽبْ ئىػالر

پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ وۆپىٕچە ۋالىتالرزا  -ِۇضتەھەة
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ِۇضتەھەة ئەِەٌٍىرىٕي . ئورۇٍٔىؽبْ ئەِەٌٍەر زېّەوتۇر
ضۈٕٔەت ئەِەٌٍىرىٕي ئورۇٍٔىؽبٕٔىڭ ئورۇٍٔىؽبْ وىػي 

تەوىتطىس ضۈٕٔەت زەپّۇ  -ِۇضتەھەة. ضبۋاثىٕي تبپىسۇ
 .ئبتىٍىسۇ

روزا تۇتمبْ وىػي ئۈچۈْ ِۇضتەھەة ثوٌىسىؽبْ ئىػالر 
 :تۆۋۀسىىىچە

 ضۇھۇر - 1

. تبڭ ئبلىرىػتىٓ ثۇرۇْ ٍېَىع، ئىچىع زېّەوتۇر -ضۇھۇر
وھۇرٌۇق ضوھۇرٌۇق ٍېَىػٕىڭ ِۇضتەھەة ئىىۀٍىىي ۋە ض

ٍېَىػٕي تەرن ئەتىۀگە گۇٔبھ ثوٌّبٍسىؽبٍٔىمي ھەلمىسە ئىطالَ 
ئبٌالھ تبئبال . ـىمھىػۇٔبش ئبٌىٍّىرىٕىڭ ھەِّىطي ئىتتىپبلتۇر

﴿تبڭ ٍورۇؼبٔؽب لەزەر ٍەڭالر، : لۇرئبْ وەرىّسە ِۇٔساق زەٍسۇ
ئۀەش ئىجٕي ِبٌىه رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت . ﴾... ئىچىڭالر

» :، پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زېگەْلىٍىٕىسۇوي
 (.ثۇذبرى رىۋاٍىتي)«ضوھۇرٌۇق ٍەڭالر، ئۇٔىڭسا ثەرىىەت ثبرزۇر

ضوھۇرٌۇلتىٓ ئېؽىسىٕي ٍېپىػىٕي تبڭ ئبلىرىػمب ئبزراق 
 .لبٌؽبْ ۋالىتمىچىٍىه وېچىىتۈرۈظ ضۈٕٔەتتۇر

ضۇھۇرٔىڭ ئبذىرلي ۋالتي توؼرۇٌۇق زەٍس ئىجٕي ضبثىت 
پەٍؽەِجەر »: ٔھۇ ِۇٔۇ ھەزىطٕي رىۋاٍەت لىٍىسۇرەزىَەٌالھۇ ئە

ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ ثىرگە ضوھۇرٌۇق ٍېسۇق، ئبٔسىٓ ئۇ، ٔبِبزؼب 
ضۇھۇر ثىٍەْ  -تۇرزى، ِەْ پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِسىٓ
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زەپ ضورىۋىسىُ،  -ئەزإٔىڭ ئبرىٍىمىسا لبٔچىٍىه ۋالىت ئۆتىسۇ؟
وٌؽىچىٍىه ۋالىت لۇرئبْ وەرىّسىٓ ئەٌٍىه ئبٍەت ئولۇپ ث -ئۇ،

 (.ثۇذبرى رىۋاٍىتي )«زەپ جبۋاة ثەرزى -ئۆتىسۇ،

 ئىپتبرؼب ئبٌسىراظ - 2

روزىسار وىػىٕىڭ لۇٍبظ پېتىػي ثىٍەْ تەڭ 
ضەھً ئىجٕي . وېچىىّەضتىٓ ئىپتبر لىٍىػي ِۇضتەھەثتۇر

ضبئىسى رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي، پەٍؽەِجەر 
وىػىٍەر ئىپتبر لىٍىػمب » : ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زېگەْ

« ئبٌسىرىؽبٍٔىمىٕىڭ ٍبذػىٍىمٍىرىٕي ھەِىػە وۆرگۈچىسۇر
 (.ثۇذبرى رىۋاٍىتي)

ئىپتبرٔي وۈْ پېتىػي ثىٍەْ ھبِبْ لىٍىػٕىڭ ئەۋزەي 
روزا تۇتمبْ وىػىٕىڭ زىَبزە : ثوٌۇغىسىىي ھېىّەت

ِبؼسۇرضىسالّٔبضٍىمي ۋە ئىپتبرٔىڭ ٍەھۇزى، ذرىطتىئبٔالرٔىڭ 
. لىٍىع ئبزەتٍىرىگە ئوذػبپ لبٌّبضٍىمي ئۈچۈٔسۇرئىپتبر 

چۈٔىي ئۇالر روزا تۇتطب ئىپتبرٔي وۈوتە ٍۇٌتۇزالر وۆرۈٔگۀگە لەزەر 
 .وېچىىتۈرىسۇ

 ئىپتبرٔي ذورِب ثىٍەْ لىٍىع - 3

ئىپتبر لىٍؽبٔسا ئېؽىسٔي ذورِب ثىٍەْ، ئەگەر ذورِب ثوٌّىطب 
ىر ضەٌّبْ ئىجٕي ئبِ. ضۇ ثىٍەْ ئېچىع ِۇضتەھەثتۇر

رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي، پەٍؽەِجەر 
ضىٍەر ئىپتبر لىٍؽىٕىڭالرزا، »:ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زېگەْ
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ئېؽىسىڭالرٔي ذورِب ثىٍەْ ئېچىڭالر، چۈٔىي ذورِب ثەرىىەتٕىڭ 
ئەگەر ذورِب ثوٌّىطب، ضۇ ثىٍەْ ئېچىڭالر، چۈٔىي . ئىپبزىطىسۇر

 (.اٍىتيتىرِىسى رىۋ)« ضۇ پبن ِبززىسۇر

. ئىپتبرٔي ٔبِبز غبِٕي ئولۇغتىٓ ثۇرۇْ لىٍىع ٍبذػىسۇر
ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي، ئۇ ِۇٔساق 

پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئبۋۋاي ئىپتبر لىالتتي، ئبٔسىٓ »:زەٍسۇ
 (.ِۇضٍىُ رىۋاٍىتي)« وېَىٓ غبَ ٔبِىسىٕي ئولۇٍتتي

ىٓ وېَىٓ، ؼىساٌىٕىع غبَ ٔبِىسىٕي ئولۇٌۇپ ثوٌؽبٔس 
ئەگەر لۇرضبق لبتتىك ئبچمبْ ثوٌطب ٍبوي تبِبق ھبزىر . وېرەن

ثوٌۇپ لبٌؽبْ ثوٌطب، ئبۋۋاي ؼىساٌىٕىپ ثوٌۇپ، ئبٔسىٓ ٔبِبزؼب 
چۈٔىي لورضبلٕي توٍؽۇزۇپ، وۆڭۈٌٕي ئبراَ . تۇرۇظ ئەۋزەٌسۇر

تبپمۇزۇپ، ئبٔسىٓ ٔبِبز ئولۇِىؽبٔسا ، وۆڭۈي ؼىسا ثىٍەْ ِەغؽۇي 
. ۇپ لىٍىپ، ٔبِبززىىي زىممەتىە ٔولطبْ ٍېتىػي ئېھتىّبيثوٌ

ئۀەش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي، پەٍؽەِجەر 
ؼىسا ھبزىرٌىٕىپ ثوٌؽبْ ثوٌطب، »: ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زېگەْ

ئبۋۋاي ؼىساٌىٕىپ، ئبٔسىٓ ٔبِبزؼب تۇرۇڭالر، ؼىساٌىٕىػٕي 
 (.ثۇذبرى رىۋاٍىتي)« وېچىىتۈرِەڭالر

 ئىپتبر ۋالتىسا زۇئب لىٍىع - 4

ئىپتبر ۋالتىسا لىٍىٕؽبْ زۇئب رەت لىٍىّٕبٍسۇ، ثەٌىي 
ِبٔب ثۇ، ئبٌالھ تبئبالٔىڭ روزا تۇتمبْ . ئىجبثەت لىٍىٕىسۇ

پەٍؽەِجەر . ثۀسىٍىرىگە ئبتب لىٍؽبْ وبتتب ئىٕئبٍِىرىسىٕسۇر
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غۈثھىطىسوي، » :ئەٌەٍھىططبالَ ثىر ھەزىطىسە ِۇٔساق زېگەْ
سار وىػىٕىڭ ئىپتبر ۋالتىسا لىٍؽبْ زۇئبضي رەت روزى

 (.ئىجٕي ِبجە رىۋاٍىتي)«لىٍىّٕبٍسۇ

پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئىپتبر ۋالتىسا ِۇٔساق زەپ زۇئب 
ضېٕىڭ ئۈچۈْ روزا تۇتتۇَ، ضبڭب ئىّبْ ! ئي ئبٌالھ»: لىالتتي

) « ئېَتتىُ ۋە ضەْ ئبتب لىٍؽبْ رىسىك ثىٍەْ ئىپتبر لىٍسىُ
ئي » : ٍۀە ِۇٔساق زەپ زۇئب لىالتتي(. رىۋاٍىتي  ئەثۇزاۋۇز

ضېٕىڭسىٓ ! رەھّىتي ھەِّىگە وەڭ ثوٌؽبْ ئىالھىُ
ئىجٕي ِبجە ) « گۇٔبھٍىرىّٕي ئەپۇ لىٍىػىڭٕي تىٍەٍّەْ

 (.رىۋاٍىتي

 روزا تۇتمۇچىالرٔي ئىپتبر لىٍسۇرۇظ - 5

روزا تۇتمبْ وىػىٍەرٔي ئىپتبر لىٍسۇرۇظ ۋە ئىپتبر 
. ۆً ئېگىطىگە زۇئب لىٍىػي ِۇضتەھەثتۇرلىٍؽۇچىالرٔىڭ ئ

ئبٌالھ تبئبال روزا تۇتمۇچىؽب ۋە ئىپتبر لىٍسۇرؼۇچىؽب وبتتب ئەجىر، 
پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۇ ھەلتە ِۇٔساق . ضبۋاة ثېرىسۇ

وىّىي ثىرەر روزىسارٔي ئىپتبر لىٍسۇرىسىىەْ، ئۇٔىڭؽب » :زېگەْ
. ػىػي ثېرىٍىسۇروزا تۇتمبْ ئبزەِگە ثېرىٍگەْ ضبۋاثٕىڭ ئوذ

ثۇٔىڭ ثىٍەْ روزا تۇتمبْ وىػىٕىڭّۇ ئەجرى ھەرگىس وېّىَىپ 
ٍۀي ئبٌالھ تبئبال روزىسارٔي (. ئىجٕي ِبجە رىۋاٍىتي)« وەتّەٍسۇ

ئىپتبر لىٍسۇرؼۇچىؽب ثېرىسىؽبْ ضبۋاثٕي، روزىسارٔىڭ ضبۋاثىسىٓ 
 .ئەِەش، ثەٌىي ئۆز پەزٌىسىٓ ثېرىسۇ زېگۀٍىىتۇر
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طبالَ ثىر وۈٔي ضەئىس ئىجٕي ِۇئبزٔىڭ پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىط
ضىٍەرزە » : ئۆٍىسە ئىپتبر لىٍؽىٕىسا، ِۇٔساق زەپ زۇئب لىٍؽبْ 

روزىسارالر ئىپتبر لىٍسى، تبئبِىڭالرٔي ٍبذػىالر ٍېسى، 
« پەرىػتىٍەر ضىٍەرگە ِەؼپىرەت تەٌەپ لىٍىع ئۈچۈْ چۈغتي

 (.ئىجٕي ِبجە رىۋاٍىتي)

ۈچۈْ روزا تۇتمبْ ضۈٕٔەت غۇوي، وىػي گەرچە ٔەپٍە ئ
ثوٌطىّۇ، وۈٔسۈززە ئۇٔي ثىٍّەضتىٓ ثىرضي تبِبلمب تەوٍىپ 

. زەپ چىراٍٍىمچە رەت لىٍىػتۇر« ِەْ روزىسارِەْ»لىٍطب 
ضىٍەرٔىڭ ثىرىڭالر »:پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زېگەْ
زەپ “ِەْ روزىسارِەْ”روزىسار ۋالتىسا تبِبلمب تەوٍىپ لىٍىٕطب، 

ئۇ  -چبلىرىٍؽبْ وىػىٕىڭ(. سىٌ رىۋاٍىتيتىرِى)«رەت لىٍطۇْ
ئۆً ئېگىطىٕىڭ ذبتىرىطي ئۈچۈْ  -ئەگەر ٔەپٍە روزا تۇتمبْ ثوٌطب

غۇٔىڭسەن . روزىطىٕي ثۇزۇپ، وېَىٓ لبزاضىٕي تۇتۇغي ئەۋزەٌسۇر
ٔەپٍە ئۈچۈْ روزا تۇتمبْ وىػىٕىڭ ئۆٍىگە وۈٔسۇزى ِېھّبْ 

ىٕي ثۇزۇپ، وېٍىپ لبٌؽبٔسا، ِېھّبٕٔىڭ ذبتىرىطي ئۈچۈْ روزىط
 .وېَىٓ لبزاضىٕي تۇتۇغي ئەۋزەٌسۇر

 :ئبٍٍىك ئبزىتي ئىچىسىىي ۋە تۇؼۇتٍۇق ئبٍبٌالر ھەلمىسە

ئبٍٍىك ئبزىتي ئىچىسىىي ۋە تۇؼۇتٍۇق ئبٍبٌالرٔىڭ ٔبِبز 
ئولۇغي، لۇرئبْ وەرىُ تىالۋەت لىٍىػي، لۇرئبْ وەرىّٕي تۇتۇغي 

ٔىڭ روزا ۋە وەثىٕي تبۋاپ لىٍىػي جبٍىس ثوٌّىؽبٔسەن، ئۇالر
ئىطالَ ـىمھىػۇٔبش . تۇتۇغٍىرىّۇ جبٍىس ئەِەضتۇر
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ئبٌىٍّىرىٕىڭ ھەِّىطي، ئبٍٍىك ئبزىتي ئىچىسىىي ۋە تۇؼۇتٍۇق 
ئبٍبٌالرٔىڭ روزا تۇتۇغىٕىڭ لەتئي توؼرا ئەِەضٍىىىٕي، ئەگەر 

ھبٌەتتە تۇتمبْ  ئۇالر روزا تۇتمبْ تەلسىرزىّۇ، ئۇالرٔىڭ ثۇ
ٕي ۋە ئۇالرٔىڭ ھەٍس ۋە روزىطىٕىڭ ثېىبر ثوٌىسىؽبٍٔىمى

ٔەپبضٍىك ۋالىتٍىرىسا تۇتبٌّىؽبْ پەرز روزىٍىرىٕي پبن ثوٌؽبْ 
. ثبغمب ۋالىتالرزا تۇتۇغىٕىڭ پەرز ئىىۀٍىىىٕي لبرار لىٍىسۇ

ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي ئۇ ِۇٔساق 
پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ زەۋرىسە، ئبٍٍىك ئبزەت »: زەٍسۇ

چىسە ثوٌؽبْ ۋالىتٍىرىّىسزا روزا تۇتّبٍتتۇق، ٔبِبز ئى
روزىٕىڭ لبزاضىٕي تۇتۇغمب ثۇٍرۇالتتۇق، ئەِّب . ئولۇِبٍتتۇق

ثۇذبرى ۋە ِۇضٍىُ )« ٔبِبزٔىڭ لبزاضىٕي ئولۇغمب ثۇٍرۇٌّبٍتتۇق
 (.رىۋاٍىتي

وىچىه ثبٌىالرؼب گەرچە روزا پەرز ثوٌّىؽبْ ثوٌطىّۇ، ئۇالرٔي  
بزەتٍەرگە ئبزەتٍۀسۈرۈظ ئۈچۈْ ئۇالرٔي وېچىىىسىٓ ثبغالپ ئىج

رۇثەٍَە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ . روزا تۇتمۇزۇظ ٍبذػي ئىػتۇر
وىچىه ثبٌىٍىرىّىسٔي » :رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي، ئۇ ِۇٔساق زەٍسۇ

روزا تۇتمۇزاتتۇق، ِەضچىتىە ئىٍىپ ثبراتتۇق، ئۇالرؼب ٍۇڭسىٓ 
ٍىؽالغمب  ئوٍۇٔچۇلالرٔي ٍبضبپ ثېرەتتۇق، ئۇالر ئبچٍىمتىٓ

ثبغٍىؽبٔسا، ثۇ ئوٍۇٔچۇلالر ثىٍەْ ئۇالرٔي ِەغؽۇي 
 (.ثۇذبرى رىۋاٍىتي)«لىالتتۇق

پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ وىچىه ثبٌىالرٔي وىچىىىسىٓ 
ثبغالپ ئىطالَ غەرىئىىتىسە ثۇٍرۇٌؽبْ ئەِەٌٍەرٔي ئورۇٔالغمب 
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ٓ ثۇ ئۇالرٔىڭ، ئۇالر ثبالؼەتىە ٍەتىۀسى. وۆٔسۇرۇغىە ئەِىر لىٍؽبْ
ئىجبزەتٍەرٔي لىسؼىٍٕىك ثىٍەْ ئبزا  -وېَىّٕۇ، ئەِەي

لىٍىسىؽبْ، غەرىئەتٕىڭ تەوٍىپٍىرىٕىڭ ھېچجىرىٕي ئېؽىر 
. وۆرِەٍسىؽبْ ثوٌۇپ تەرثىَىٍىٕىپ چىمىػي ئۈچۈْ ئىسى

پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زەپ 
ثبٌىٍىرىڭالرٔي ٍەتتە ٍېػىسا ٔبِبز ئولۇغمب »:وۆرضەتىەْ

. ر ئوْ ٍبغمب وىرگۀسە ٔبِبز ئولۇِىطب ئۇرۇڭالرثۇٍرۇڭالر، ئۇال
 (.ئەثۇزاۋۇز رىۋاٍىتي)«ئۇالرٔىڭ ٍبتبلٍىرىٕي ئبٍرىۋېتىڭالر

زېگەْ ئەِىر، « ٍبتبلٍىرىٕي ئبٍرىۋېتىڭالر»: ثۇ ھەزىطتىىي
 -ئۇؼۇٌالر ئوْ ٍبغمب وىرگۀسە، ئۇالرٔىڭ ٍبتبلٍىرىٕي ثىر -لىس

سالرٔي ئبٍرىُ ئۆٍسە ثىرىسىٓ ئبٍرىپ، ئوؼۇٌالرٔي ئبٍرىُ، لى
چۈٔىي ثبٌىالر ئوْ ٍبغتىٓ وېَىٓ . ٍبتمۇزۇڭالر زېگۀٍىىتۇر

ٍبغٍىرىسا ئبٍرىُ  ئوؼۇٌالرٔي ثۇ -لىس. ثبالؼەتىە ٍېتىػىە ثبغالٍسۇ
 -ثىرىسىٓ ھبٍب لىٍىسىؽبْ، ثىر -ٍبتمۇزِىؽبٔسا، ئۇالرٔىڭ ثىر

ئەذاللٍىك ثوٌۇپ ٍېتىٍىػىگە  -ثىرىٕي ھۆرِەتٍەٍسىؽبْ ئەزەپ
 .ؽىر زەرىجىسە زىَبْ ٍېتىسۇئې

 :ِۇضبپىر ۋە وېطەي وىػىٍەر ھەلمىسە

ٍۀي ٍوي ئۈضتىسە )ئىطالَ زىٕي غەرىئىتي وېطەي، ِۇضبپىر 
وىػىٍەر ئۈچۈْ راِىساْ وۈٍٔىرىسە روزا تۇتّبضٍىمٕي ( ثوٌؽبْ

وېطەٌٍەر غىپب تبپمبٔسىٓ، ِۇضبپىرالر ٍۇرتىؽب . رۇذطەت لىٍؽبْ
سا تۇتّىؽبْ روزىٍىرىٕىڭ لبزاضىٕي لبٍتمبٔسىٓ وېَىٓ، راِىسأ



 79 

﴿ضىٍەرزىٓ وىّىي :ئبٌالھ تبئبال ثۇھەلتە ِۇٔساق زەٍسۇ. تۇتىسۇ
راِىساْ ئېَىسا ھبزىر ثوٌطب، راِىساْ روزىطىٕي تۇتطۇْ، وىّىي 

تۇتّىؽبْ ثوٌطب، تۇتّىؽبْ وۈٍٔەر )وېطەي ٍبوي ِۇضبپىر ثوٌۇپ، 
 (.ئبٍەت -185ثەلەرە ضۈرىطي )ثبغمب وۈٍٔەرزە تۇتطۇْ﴾( ئۈچۈْ

ھەرلبٔساق وېطەي وىػىٕىڭ ثۇ وېطەٌٍىىىٕي ثبھبٔە 
وېطەي ئبزەتتە ئېؽىر . لىٍىپ روزا تۇتّبضٍىمىؽب رۇذطەت ٍولتۇر

ھبٌەتتىىي وېطەي وىػي ئەگەر روزا  وېطەٌٍەرزىٓ ثوٌۇغي ۋە ثۇ
تۇتطب، ئۇٔىڭ وېطىٍىٕىڭ تېرىّۇ ئېؽىرٌىػىپ 
وېتىسىؽبٍٔىمي ٍبوي ضبلىَىػىٕىڭ وېچىىىپ 

ىسىؽبٍٔىمي زوذتۇرالرٔىڭ ئىپبزىطي ٍبوي تەجرىجىٍەرٔىڭ وېت
ٍەوۈٍٔىرى ئبرلىٍىك ئېٕىك ثىٍىٕگەْ ثوٌطب ثۇٔساق وىػىٕىڭ 

ئەِّب ئبزەتتىىي ثبظ ئبؼرىمي، . روزا تۇتّبضٍىمىؽب رۇذطەتتۇر
چىع ئبؼرىمي ۋە رېّبتىسىّؽب ئوذػىؽبْ ٍېٕىه ئبؼرىمالر روزا 

اق ئبؼرىؽبْ وىػىٍەر روزا ثۇٔس. تۇتّبضٍىممب ئۆزۈر ثوالٌّبٍسۇ
غۇٔىڭسەن روزا تۇتطب ئۇٔىڭؽب . تۇتۇغتىٓ ثبظ تبرتبٌّبٍسۇ

وۈٔسۈز زورا ئىچىپ  -ثەرزاغٍىك ثېرەٌّەٍسىؽبْ، ٍبوي وېچە
تۇرۇغمب تەۋضىَە لىٍىٕؽبٍٔىمتىٓ، وۈٔسۈزى زورا ئىچىّىطە 
وېطىٍىٕىڭ تېرىّۇ ئېؽىرٌىػىپ وېتىػي ٍبوي غىپب 

ئېٕىك ثوٌؽبْ وېطەٌٍەرٔىڭ  تېپىػىٕىڭ وېچىىىپ وېتىػي
چۈٔىي ئىطالَ زىٕي ئبضبٍٔىك . روزا تۇتّبضٍىمىؽب رۇذطەتتۇر

غۇڭب زىٕسا لىَىٕچىٍىمالرؼب . ئۈضتىگە لۇرۇٌؽبْ ثىرزىٕسۇر
ئىجبزەتٍەرزە وىػىٍەرٔىڭ  -ئەِەي . وىػىٍەرٔي زورالظ ٍولتۇر
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 .ِۀپەئەتٍىرى ئبالھىسە وۆززە تۇتۇٌىسۇ

َىسا روزا تۇتّبضٍىمي ئۈچۈْ ِۇضبپىرالرٔىڭ راِىساْ ئې
ضەپەرٔىڭ، ئبزەتتە ٔبِبزٔي لەضىر لىٍىػمب ئۇٍؽۇْ ثوٌؽبْ ضەپەر 

وىٍو ِېتىر  90ثوٌطىّۇ ئەڭ ئبز  ئۇ. ثوٌۇغي غەرتتۇر
وىٍو  90ئەگەر ضەپەر . ِۇضبپىٍىه ٍوٌؽب ضەپەر لىٍىػىسۇر

ِېتىرزىٓ لىطمب ِۇضبپىٍىه ثوٌطب ثۇٔساق وىػىٕىڭ روزا 
چۈٔىي لىطمب ِۇضبپىٍىه ضەپەرزە . سۇتۇتۇغي ثەٌگىٍىٕى

ِۇضبپىرٔىڭ روزا تۇتّبضٍىمىؽب رۇذطەت . لىَىٕچىٍىك ثوٌّبٍسۇ
لىٍىٕىػٕىڭ ضەۋەثىّۇ ٍوٌسىىي ئبز ـ توال لىَىٕچىٍىمالرٔىڭ 

 .ٍۈزىطىسىٓ ثوٌطب وېرەن

ضەپەر ِەٍٍي راِىساْ ئېَىسىٓ ثۇرۇْ ثبغالٔؽبْ ثوٌطۇْ، 
طۇْ ھەر ھبٌەتتە، راِىساْ ِەٍٍي راِىساْ ئىچىسە ثبغالٔؽبْ ثوٌ

وۈٍٔىرىسە ضەپەرزە ثوٌؽبْ وىػىٕىڭ روزا تۇتّبضٍىمىؽب رۇذطەت 
ئەگەر وىػي ِۇلىُ ھبٌىتىسە راِىساْ روزىطىٕي تۇتۇپ، . ثبرزۇر

وۈٔي ضەپەرگە چىمىسىؽبْ ثوٌۇپ لبٌطب، ئۇٔىڭ ضەپەرگە  غۇ
چىممبٍٔىمي ضەۋەثي ثىٍەْ روزىطىٕي ثۇزۇغي ھۀەـىٌ ۋە ِبٌىىي 

ثۇٔساق لىٍؽبْ وىػي . ەثٍىرىگە وۆرە، توؼرا ئەِەضتۇرِەزھ
غبپىئىٌ ۋە ھۀجەٌي ِەزھەثٍىرىگە وۆرە، . گۇٔبھىبر ثوٌىسۇ

ئەِّب پۈتۈْ . ئۇٔىڭؽب پەلەت لبزاال الزىُ وېٍىسۇ. جبٍىسزۇر
ِۇلىُ : ِەزھەثٍەرزە ثىرزەن ئىتتىپبلمب وەٌگەْ ِەضىٍە

وىػي ضەپەرزە  وۈٔي ضەپەرگە چىممبْ ھبٌىتىسە روزا تۇتۇپ، غۇ
ثەرزاغٍىك ثېرەٌّەٍسىؽبْ لىَىٕچىٍىمالرؼب زۇچ وەٌگەْ ثوٌطب، 
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وېَىٓ ئۇٔىڭ . ِۇٔساق وىػىٕىڭ روزىطىٕي ثۇزۇغي جبٍىسزۇر
ثۇٔىڭ زەٌىٍي، جبثىر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ . لبزاضىٕي تۇتىسۇ

پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ »: رىۋاٍەت لىٍىٕؽبْ ِۇٔۇ ھەزىطتۇر
ثوٌىسىؽبْ وۈٔي ِەوىىگە لبراپ ٍوٌؽب ( اتئبز)ِەوىە ـەتھي 

زېگەْ ٍەرگە ٍېتىپ وەٌگۀگە لەزەر “ لۇرائۇٌؽبٔىُ”چىمتي ۋە 
 ثۇ. روزا تۇتتي، وىػىٍەرِۇ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىرگە روزا تۇتمبْ ئىسى

روزا وىػىٍەرٔي  -ۋالىتتب پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِؽب، 
سٔىڭ ٔېّە ثەرزاغٍىك ثېرەٌّەٍسىؽبْ ھبٌؽب چۈغۈرزى، ئۇالر ضى

زېَىٍگۀسە، پەٍؽەِجەر  -زەپ ئەِىر لىٍىػىڭالرٔي وۈتّەوتە
ئەٌەٍھىططبالَ ثىر ئىطتبوبْ ضۇٔي ئېٍىپ وېٍىپ پېػىٓ 
. ۋالتىسا ئۇٔي ئىچتي، وىػىٍەر ئۇٔىڭ ھەرىىىتىگە لبراپ تۇراتتي

غۇٔسىٓ وېَىّٕۇ ثەزى وىػىٍەرٔىڭ روزىؽب زاۋاَ لىٍىۋاتمبٍٔىك 
ىططبالِؽب ٍەتىۀسىٓ وېَىٓ، ئۇ، ئۇالر ذەۋىرى پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھ

 (.ِۇضٍىُ ۋە تىرِىسى رىۋاٍىتي)«زېسى -ئبضىَالرزۇر،

ھۀەـىٌ . ِەوىە ـەتھي ثوٌؽبْ وۈْ راِىساْ ئىسى
ِەزھىجىگە وۆرە، ضەپەرزە روزا تۇتطب ئۆزىٕىڭ ھبٍبتىؽب زىَبْ 
ٍېتىسىؽبٍٔىمىٕي ئېٕىك ثىٍگەْ وىػىٕىڭ روزا تۇتۇغي 

غۇٔىڭسەن . ھبٌەتتە تۇتّبضٍىمي پەرززۇر ئۇٔىڭ ثۇ. ھبراِسۇر
ضەپەر ِۇضبپىطىسە ثوٌّىطىّۇ، جىھبزتب ثوٌؽبْ وىػىٕىڭ روزا 

ثۇٔىڭ ضەۋەثي زۈغّۀگە تبلبثىً تۇرۇغتب . تۇتّبضٍىمي ٍبذػىسۇر
چۈٔىي پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ . وۈچٍۈن ثوٌۇظ ئۈچۈٔسۇر

ر ٍۇلىرىمىال. ِەوىە ـەتھي لىٍىٕؽبْ وۈٔي غۇٔساق لىٍؽبْ
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ضەپەرگە چىممبْ وىػىٕىڭ تۇتمبْ . راِىساْ روزىطي ئۈچۈٔسۇر
روزىطي ئەگەر ٔەپٍە روزىالرزىٓ ثوٌؽبْ ثوٌطب، ئۇٔي ثۇزۇظ 

وىػي ئەگەر ضبلٍىك ھبٌىتىسە روزا تۇتۇپ، . غەرتطىس زۇرۇضتۇر
غۇ وۈٔي لبتتىك وېطەٌگە گىرىپتبر ثوٌؽبٍٔىك ضەۋەثتىٓ 

ٓ ضبلبٍطب لبزاضىٕي وېَى. روزىطىٕي ثۇزضب گۇٔبھ ثوٌّبٍسۇ
ِۇضبپىر راِىساْ ئىچىسە ضەپەرزىٓ لبٍتطب ۋە وېطەي . تۇتىسۇ

. وىػي وېطىٍىسىٓ غىپب تبپمبْ ثوٌطب، روزىٕي زاۋاِالغتۇرىسۇ
ثۇرۇٔمي ضەپەر ٍبوي وېطەي ضەۋەثي ثىٍەْ تۇتبٌّىؽبْ 

راِىسأسا تۇتبٌّىؽبْ . روزىٍىرىٕي راِىسأسىٓ ثبغمب ئبٍالرزا تۇتىسۇ
روزىطىٕي، راِىسأسىٓ وېَىٕىي ئبٍسىال تۇتۇغي  وۈٍٔەرٔىڭ

غەرت ئەِەش، ثەٌىي وېٍىسىؽبْ راِىسأؽىچە لبٍطي ثىر ئبٍسا 
 .تۇتۇپ ئبزا لىٍطب ثوٌىسۇ

 ِۇضبپىر ئۈچۈْ روزا تۇتۇظ ئەۋزەٌّۇ ٍبوي تۇتّبضٍىمّۇ؟

پۈتۈْ ئىطالَ ـىمھىػۇٔبش ئبٌىٍّىرى ِۇضبپىر وىػىٕىڭ 
ئىىۀٍىىي ۋە ئەگەر ( ٔي زۇرۇشٍە)روزا تۇتّبضٍىمىٕىڭ جبٍىس 

روزا تۇتطب تۇتمبْ روزىطىٕىڭ لوثۇي ثوٌىسىؽبٍٔىمىسا 
ئبئىػەرەزىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي، . ئىتتىپبلتۇر

ضەپەرزە  -ِەْ پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِسىٓ،»:ئۇ ِۇٔساق زەٍسۇ
ذبٌىطبڭ  -زەپ ضورىۋىسىُ، ئۇ، -روزا تۇتبٍّۇ ٍبوي تۇتّبٍّۇ؟

ثۇذبرى )« زەپ جبۋاة ثەرزى -تمىٓ، ذبٌىطبڭ تۇتّىؽىٓ،تۇ
ِۇضبپىر ئۈچۈْ روزا »ئىطالَ ـىمھىػۇٔبش ئبٌىٍّىرى(. رىۋاٍىتي

زېگەْ ِەضىٍە ئۈضتىسە «تۇتۇظ ئەۋزەٌّۇ ٍبوي تۇتّبضٍىمّۇ؟ 
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ھۀەـىٌ، غبپىئىٌ ۋەِبٌىىي ِەزھەثٍىرىگە . ئىرتىالپالغمبْ
ەٌەٍسىؽبْ وىػىٍەرٔىڭ وۆرە، روزا تۇتطب ئۇٔىڭؽب ثەرزاغٍىك ثېر

روزا تۇتمىٕي تۇتّىؽىٕىسىٓ ئەۋزەي، ثەرزاغٍىك ثېرەٌّەٍسىؽبْ 
چۈٔىي راِىسأسا . وىػىٍەرٔىڭ تۇتّىؽىٕي تۇتمىٕىسىٓ ئەۋزەٌسۇر

روزا تۇتۇظ ئبٌالھ تبئبالٔىڭ ئەِرى، ضەپەر ضەۋەثي ثىٍەْ روزا 
غۇڭب رۇذطەتىە ئەِەي . تۇتّبضٍىك ئۇٔىڭ رۇذطىتىسۇر

چۈٔىي ئبٌالھ . ۆرە، ئەِىرگە ئەِەي لىٍىع ئەۋزەٌسۇرلىٍؽبٔسىٓ و
تبئبال لۇرئبْ وەرىّسە، ِۇضبپىرالرٔىڭ روزا تۇتّبضٍىمىؽب رۇذطەت 

﴿ئەگەر ثىٍطەڭالر روزا تۇتۇظ ضىٍەر :لىٍؽبْ ئبٍەتٕىڭ ئبذىرىسا
ٍبذػىسۇر﴾ زەٍسۇ (ئېؽىس ئوچۇق ٍۈرۈغتىٓ)ئۈچۈْ 

 (.ئبٍەت -184ثەلەرەضۈرىطي )

ِەزھىجىگە وۆرە، ِۇضبپىرٔىڭ روزا ئەِّب ھۀجەٌي  
چۈٔىي ئبٌالھ تبئبال ئۆزىٕىڭ . تۇتّىؽىٕي تۇتمىٕىسىٓ ئەۋزەٌسۇر

پەرِبٍٔىرىٕىڭ ئىجرا لىٍىٕىػىٕي ٍبلتۇرؼبٔسەن،  -ئەِىر
ِۇضبپىرٔىڭ . رۇذطەتٍىرىٕىڭّۇ ئىجرا لىٍىٕىػىٕي ٍبلتۇرىسۇ
ٍۇلىرىمىالر . روزا تۇتّبضٍىمي ئبٌالھ تبئبالٔىڭ رۇذطىتىسۇر

چىممبْ ضەپىرىسە ئبرتۇق لىَىٕچىٍىك ٍبوي ثەرزاغٍىك 
ثېرەٌّەٍسىؽبْ زەرىجىسە ِۇغەلمەت وۆرِەٍسىؽبْ ِۇضبپىرالرؼب 

ئەِّب روزا تۇتطب ئېؽىر لىَىٕچىٍىممب زۇچ . ذبش ھۆوۈٍِەرزۇر
وېٍىسىؽبْ ِۇضبپىرالرٔىڭ تۇتّىؽىٕي تۇتمىٕىسىٓ 

ر پەٍؽەِجە. ئەۋزەٌٍىىىسە ئىرتىالپ ٍولتۇر، ئەٌۋەتتە
ئەٌەٍھىططبالَ ۋە وېَٕىي ضبھبثىالرٔىڭ زەۋرٌىرىسە، 
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ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ راِىسأسا ضەپەرگە چىممبٔالرزىٓ ثەزىطي روزا 
تۇتمبٔال تۇتّىؽبٔالرٔي ٍبوي . تۇتبتتي، ثەزىطي تۇتّبٍتتي

ئۀەش رەزىَەٌالھۇ . تۇتّىؽبٔالر تۇتمبٔالرٔي ئېَىپٍىّبٍتتي
پەٍؽەِجەر » :ساق زەٍسۇئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي، ئۇ ِۇٔ

ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ راِىساْ ئبٍٍىرىسا ضەپەرٌەرگە چىمبتتۇق، 
روزا تۇتمبٔالر تۇتّىؽبٔالرٔي ٍبوي تۇتّىؽبٔالر تۇتمبٔالرٔي 

 (.ثۇذبرى رىۋاٍىتي)«ئېَىپٍىّبٍتتي

. ئەِّب ِۇضبپىر وىػىٕىڭ ٔەپٍە روزا تۇتۇغي جبٍىس ئەِەضتۇر
جبثىر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ . ۇرغەرىئەت تەثىرى ثىٍەْ ِەورۇھت

پەٍؽەِجەر » :رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي، ئۇ ِۇٔساق زەٍسۇ
ئەٌەٍھىططبالَ ضەپەر ئۈضتىسە ئىسى، ئۇ وىػىٍەرٔىڭ ثىر 
ئبزەِگە وۈٕٔىڭ ئىططىؽىسىٓ ضبٍب ضېٍىع ئۈچۈْ ئۇ ئبزەِٕىڭ 

زەپ  -ثۇ ٔېّە ئىع؟ -ئەتراپىؽب توپٍىػىۋاٌؽىٕىٕي وۆرۈپ،
زەپ جبۋاة  -ثۇ ئبزەَ روزا تۇتمبْ ئىسى، -،ضورىۋىسى، وىػىٍەر

ضەپەرزە روزا  -ۋالىتتب پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ، ثېرىػتي، ثۇ
 (.ثۇذبرى رىۋاٍىتي)«زېسى  -تۇتۇظ ٍبذػي ئىػالرزىٓ ئەِەش

ۋە ٍبغىٕىپ لبٌؽبْ وىػىٍەر  ھبِىٍسار، ثبال ئېّىتىسىؽبْ ئبٍبٌالر
 ھەلمىسە

ۋە ثبال ( ؽىر ئبٍبقٍۀي ئې)ئىطالَ غەرىئىتي ھبِىٍسار
ئېّىتىسىؽبْ ئبٍبٌالر ئەگەر روزا تۇتطب، ئۆزٌىرىٕىڭ ٍبوي 
ثوۋالٍىرىٕىڭ ضبلٍىمىؽب زىَبٍٔىك ثوٌۇغىسىٓ لورلطب، ئۇالرٔىڭ 



 85 

غۇٔىڭسەن ٍبغىٕىپ لبٌؽبْ . روزا تۇتّبضٍىمىؽب رۇذطەت لىٍىسۇ
ئەر ۋە ئبٍبي وىػىٍەرٔىڭّۇ روزا تۇتّبً، راِىسإٔىڭ ھەر ثىر 

( ِبززىٌ ثەزەي)ۈْ ثىر پېمىر توٍؽۇزەن ِىمسارزا ـىسٍە وۈٔي ئۈچ
﴿ :ئبٌالھ تبئبال ثۇھەلتە ِۇٔساق زەٍسۇ. ثېرىػىگە رۇذطەت لىٍىسۇ

لېرىٍىك ٍبوي ئبجىسٌىك تۈپەٍٍىسىٓ ِۇغەلمەت )روزىٕي 
ثىر ( وۈٍٔۈوي ئۈچۈْ)ئبراْ تۇتىسىؽبْ وىػىٍەر تۇتّىطب، ( ثىٍەْ

 -184ثەلەرە ضۈرىطي )﴾پېمىر توٍؽۇزەن ـىسٍە ثېرىػي الزىُ
 (.ئبٍەت

ھبِىٍسار ۋە ثبال » :ئىّبَ ئەثۇ ھۀىفە ِۇٔساق زېگەْ 
ئېّىتىسىؽبْ ئبٍبٌالر ئەگەر روزا تۇتّىطب، ئۇالر لبزاضىٕي وېَىٓ 

 (.زىٓ« ئەي ئىرتىَبر»)«ـىسٍە ثېرىػي الزىُ وەٌّەٍسۇ. تۇتىسۇ

لېرىٍىمتىٓ، ئبجىسٌىمتىٓ »:ئىجٕي لۇزاِە ِۇٔساق زېگەْ 
وېطەٌٍىىتىٓ روزا تۇتّىؽبْ وىػي ئەگەر غىپب  ٍبوي

تېپىػىسىٓ ئۈِىسضىس ثوٌطب، تۇتّىؽبْ ھەرثىر وۈٔي ئۈچۈْ ثىر 
« ئەٌّۇؼٕىٌ»)« ِىطىىٓ توٍؽۇزەن ِىمسارزا ـىسٍە تۆٌەٍسۇ

 (.زىٓ

ئۈضتىسە تۇتۇغمب تېگىػٍىه روزىطي لبٌؽبْ ھبٌسا ئۆٌۈپ وەتىەْ 
 وىػي ھەلمىسە

ر ثىر ِۇضۇٌّبْ ئۇٔي ئۆزى ھە -راِىساْ روزىطىٕي تۇتۇظ
. ئۇ جىطّبٔىٌ ئىجبزەتتۇر. تۇتۇغىؽب ثۇٍرۇٌؽبْ پەرز ئەٍٕىسۇر

ذۇززى ثەظ ۋاخ ٔبِبز ثىرضىٕىڭ ثبغمب ثىرضي ئۈچۈْ ئولۇپ 
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لوٍۇغي ثىٍەْ ئبزا تبپّىؽبٔسەن، روزىّۇ ثبغمب ثىرىٕىڭ تۇتۇپ 
ئىطالَ ـىمھىػۇٔبش ئبٌىٍّىرى ثۇ . لوٍۇغي ثىٍەْ ئبزا تبپّبٍسۇ

ھۀەـىٌ، غبـىئىٌ ۋە . ىٍە ئۈضتىسە ئىرتىالپ لىٍىػمبِْەض
ِبٌىىىٌ ِەزھەثٍىرىگە وۆرە، ثىراۋ ئۈضتىسە تۇتۇغمب تېگىػٍىه 
ثوٌؽبْ روزىطي لبٌؽبْ ھبٌسا ئۆٌۈپ وەتىەْ ثوٌطب، ئۇٔىڭ 
تۇؼمبٍٔىرىسىٓ ثىرىٕىڭ ئۇٔىڭ تۇتبٌّىؽبْ روزىطىٕي تۇتۇپ 

بٌّىؽبْ لوٍۇغي جبٍىس ئەِەش، پەلەت ئۆٌگۈچىٕىڭ تۇت
روزىطىٕىڭ ھەر ثىر وۈٍٔىىي ئۈچۈْ پېمىرالرؼب ئوتتۇرا 
زەرىجىٍىه ثىر ۋاذٍىك تبِبلتىٓ ھېطبثالپ ـىسٍە ثېرىػي 

ثۇالرٔىڭ زەٌىٍي . ئبرلىٍىك ئۇٔىڭ روزىطىٕي ئبزا لىٍؽبْ ثوٌىسۇ
ئىجٕي ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِسىٓ 

ثىر ئبٍٍىك روزىطىٕي »:ىسۇررىۋاٍەت لىٍؽبْ ِؤۇ ھەزىط
تۇتبٌّبضتىٓ ئۆٌۈپ وەتىەْ وىػي ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ھەر ثىر 

 (.تىرِىسى رىۋاٍىتي)«وۈٍٔىىىگە ثىر ِىطىىٕٕي توٍؽۇزضۇْ

ثۇھەزىطٕىڭ روھي ثوٍىچە، ثىر وىػىٕىڭ ٍۀە ثىر  
وىػىٕىڭ ئۈضتىسىىي ئىجبزەتٍىرىٕي ئورۇٔالپ لوٍۇغي جبٍىس 

ٍۀي ثىر وىػي ھەج . الٍسۇئەِەش، پەلەت ھەج لىٍىپ لوٍب
پەرىسىٕي ئبزا لىٍىػمب ئبجىس وەٌگۀٍىىتىٓ ثبغمىطىؽب ھبۋاٌە 
لىٍؽبْ ثوٌطب ٍبوي ئۆٌۈغىسىٓ ثۇرۇْ ئۆزى ئۈچۈْ ھەج 
لىٍىٕىػىٕي ۋەضىَەت لىٍؽبْ ثوٌطب، ئۇ وىػي ئۈچۈْ ثبغمب 

ئەِّب ِۇٔسىٓ ثبغمب . ثىرىطىٕىڭ ھەج لىٍىپ لوٍۇغي جبٍىس
ىڭ ثبغمب ثىرى ئۈچۈْ لىٍىػي جبٍىس ئىجبزەتٍەرٔي ثىرىٕ
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ئەِّب ھۀجەٌي ِەزھىجىگە وۆرە، ئۈضتىسە تۇتۇغمب . ئەِەضتۇر
تېگىػٍىه روزىطي لبٌؽبْ ھبٌسا ئۆٌۈپ وەتىەْ وىػىٕىڭ 

ثۇالرٔىڭ . روزىطىٕي، ئۇٔىڭ تۇؼمبٍٔىرى تۇتۇپ لوٍطب ثوٌىسۇ
زەٌىٍي، ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِسىٓ 

ئۈضتىسە تۇتۇغمب تىگىػٍىه »:ىۋاٍەت لىٍؽبْ ِۇٔۇ ھەزىطتۇرر
روزىطي لبٌؽبْ ھبٌسا ئۆٌۈپ وەتىەْ وىػىٕىڭ تۇتبٌّىؽبْ 

 (.ِۇضٍىُ رىۋاٍىتي)« روزىطىٕي، ئۇٔىڭ تۇؼمبٍٔىرى ئبزا لىٍىسۇ

ھەزىطٕىڭ ِۀىطىٕي تەۋىً لىٍىپ،  وۆپچىٍىه ئبٌىّالر ثۇ 
ْ روزىطي ئۈچۈْ تۇؼمبٍٔىرى ئۇٔىڭ تۇتّىؽب: ثۇٔىڭ ِۀىطي

ِىطىىٍٕەرگە تبئبَ ثېرىع ئبرلىٍىك ئۇٔىڭ ئۈضتىسە لبٌؽبْ 
چۈٔىي ئۇالر ِىطىىٍٕەرگە تبئبَ . روزىٕي ئبزا لىٍىسۇ زېگۀٍىىتۇر

ثەرضە ذۇززى ئۇٔىڭ ئۈچۈْ روزا تۇتۇپ لوٍؽبٔؽب ئوذػبظ ثوٌۇپ، 
ئۆٌۈوٕىڭ ئۈضتىسىىي تۇتبٌّىؽبْ روزىٍىرى ئبزا تبپمبْ ثوٌىسۇ، 

ثۇ ِەضىٍىسە ٍۇلۇرىسىىي ِەزھەثٍەرٔىڭ . ر لىٍىسۇزەپ لبرا
ئۇ ثوٌطىّۇ، ئۈضتىسە تۇتۇغمب . لبرارٌىرى ئەڭ وۈچٍۈوتۇر

تېگىػٍىه روزىطي لبٌؽبْ ھبٌسا ئۆٌۈپ وەتىەْ وىػي ئۈچۈْ 
تۇؼمبٍٔىرى ئۇٔىڭ تۇتبٌّىؽبْ روزىطىٕىڭ ھەر ثىر وۈٔىگە ثىر 

طىٕي ئبزا ِىطىىٓ توٍؽۇزەن ـىسٍە ثېرىع ئبرلىٍىك ئۇٔىڭ روزى
 .لىٍىسۇ، زېگەْ لبرارزۇر

پۈتۈْ ئىطالَ ـىمھىػۇٔبش ئبٌىٍّىرى، وېطەٌٍىه ٍبوي 
ضەپەرزە ثوٌؽبٍٔىك ضەۋەثتىٓ تۇتبٌّىؽبْ روزىطىٕىڭ لبزاضىٕي 
تۇتۇپ ثوٌؽۇچىٍىه ئۆٌۈپ وەتىەْ وىػي ئۈچۈْ روزا تۇتۇظ ٍبوي 
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 .ـىسٍە ثېرىػّۇ الزىُ وەٌّەٍسۇ، زېگەْ لبرارزا ئىتتىپبلتۇر

 تىر سەدىقىسي ھەققىدەفى

راِىسإٔىڭ ضەۋەثي ثىٍەْ پېمىرالرؼب ثېرىع  -ـىتىر
ـىتىر ضەزىمىطي ھىجرىَىٕىڭ . ثەٌگىٍۀگەْ ضەزىمە زېّەوتۇر

ئىىىىٕچي ٍىٍي راِىساْ روزىطي پەرز ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ، زاوبت 
ئىجٕي ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ . پەرز ثوٌۇغتىٓ ثۇرۇْ ثەٌگىٍۀگەْ

پەٍؽەِجەر » :ىٍىٕىسۇوي، ئۇ ِۇٔساق زەٍسۇئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت ل
ئەٌەٍھىططبالَ ـىتىر ضەزىمىطىٕي ھەر لبٔساق ِۇضۇٌّبْ 

( گىراَ 3250)وىػىٕىڭ ئبرپىسىٓ ٍبوي ذورِىسىٓ ثىرضب 
 (.ثۇذبرى ۋە ِۇضٍىُ رىۋاٍىتي)« .ثېرىػىٕي ثەٌگىٍىگەْ

 فىتىر سەدىقىسىٌىڭ ھۆموي

ٕٔىڭ ـىتىر ضەزىمىطىٕي ثېرىع ھەر لبٔساق ِۇضۇٌّب
 -ئبٍبي، ئەلىٍٍىك -وىچىه، ئەر-ٍۀي چوڭ. ئۈضتىگە ۋاجىپتۇر

ئەلىٍطىس ھەر لبٔساق ِۇضۇٌّبٕٔىڭ ئۆز ئېھتىَبجىسىٓ تبغمىرى 
ۋاجىجٕي ئبزا لىٍىع . زۇٔىَبضىسىٓ ثېرىٍىسۇ -ثوٌؽبْ ِبي

ئەِّب ـىتىر ضەزىمىطي ثەرِىگەْ . پەرزگە ئوذػبظ زۆرۈرزۇر
ە لبٌىسۇ زېگەْ رىۋاٍەت وىػىٕىڭ تۇتمبْ روزىطي ِۇئەٌٍەلت

ثەٌىي تۇتمبْ روزا ھەر ھبٌەتتە تېگىػٍىه ضبۋاثىٕي . ذبتبزۇر
ـىتىر ضەزىمىطىٕي ثەرِىگەْ وىػىٕىڭ ئۈضتىسە ثۇ . تبپىسۇ

ثىراق تۇتمبْ روزىطي . ضەزىمە زاوبتمب ئوذػبظ لەرز ثوٌۇپ لبٌىسۇ
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 .زۇرۇضتۇر

 ھەزىطػۇٔبش ئبٌىّالر وىػىٍەرٔىڭ ئېؽىسىسا ِەغھۇر ثوٌۇپ
ـىتىر ضەزىمىطىٕي ئبزا لىٍّىؽبْ وىػىٕىڭ تۇتمبْ «لبٌؽبْ 

روزىطي ئۇٔي ئبزا لىٍّىؽىچىٍىه ئبضّبْ ثىٍەْ زىّىٓ 
زېگەْ » ئوتتۇرىطىسا ِۇئەٌٍەلتە لېٍىپ، ئبٌالھ تبئبالؼب ٍەتّەٍسۇ 

ھەزىطٕي راضتىٕال پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِسىٓ وەٌگۀٍىىي 
 .برار لىٍىسۇئىطپبتالّٔىؽبْ ٍبٌؽبْ ھەزىص، زەپ ل

 فىتىر سەدىقىسىٌىڭ بۇٍرۇلۇضىٌىڭ ھېنوەتلىرى

ـىتىر ضەزىمىطىٕىڭ ۋاجىپ ثوٌۇپ ثۇٍرۇٌۇغىٕىڭ 
ھېىّەتٍىرىسىٓ غۇوي، ـىتىر ضەزىمىطي روزىٕىڭ 
ٔۇلطبٍٔىرىٕي توٌۇلالظ ۋە پېمىرالرؼب ئېھطبْ لىٍىع ئبرلىٍىك 
. ئۇالرٔىّۇ ثۇ روزا ھېَت وۈٔىسە ذوغبي لىٍىػتىٓ ئىجبرەتتۇر

راِىساْ ئۈچۈْ ـىتىر »: ئىجٕي جەرراھ ثۇ ھەلتە ِۇٔساق زېگەْ
. ضەزىمىطي، ٔبِبز ئۈچۈْ ضەۋۀٍىه ضەجسىطىگە ئوذػبغتۇر

ضەجسە ٔبِبزٔىڭ ٔۇلطبٍٔىرىٕي توٌۇلٍىؽبٔسەن، ـىتىر 
پەٍؽەِجەر . «ضەزىمىطىّۇ روزىٕىڭ ٔۇلطبٍٔىرىٕي توٌۇلالٍسۇ

( ھېَت وۈٔىسە ٍۀي)ثۇ وۈٔسە »: ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زېگەْ
زارلۇتٕي ۋە )« .پېمىرالرٔي ٔەرضە ضوراغتىٓ ثېھبجەت لىٍىڭالر

 (.ھبوىُ رىۋاٍىتي
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 فىتىر سەدىقىسي قبچبى بېرىلىدۇ؟

ھۀەـىٌ ِەزھىجىگە وۆرە، ـىتىر ضەزىمىطي روزى ھېَتٕىڭ 
ثىرىٕچي وۈٔي ئەتىگىٕي لۇٍبغٕىڭ چىمىػي ثىٍەْ ۋاجىپ 

روزى ھېَت وۈٔي »: تبزېگەْ وىتبث "زۇررۇٌّۇذتبر". ثوٌىسۇ
لۇٍبظ چىمىػتىٓ ثۇرۇْ ئۆٌگەْ وىػىگە ـىتىر ضەزىمىطي 

غۇٔىڭسەن ھېَت وۈٔي لۇٍبظ چىممبٔسىٓ . ۋاجىپ ثوٌّبٍسۇ
وېَىٓ ِۇضۇٌّبْ ثوٌؽبْ ثىرضي ئۈچۈْ ٍبوي زۇَٔبؼب وەٌگەْ 
ثوۋاق ئۈچۈْ ـىتىر ضەزىمىطي ثېرىع الزىُ وەٌّەٍسۇ، 

 .«زېَىٍگەْ

ر ضەزىمىطي ھېَت وۈٔي ثبِسات ثۇٔىڭؽب ثىٕبئەْ، ـىتى
ٔبِىسىسىٓ وېَىٓ ۋە ھېَت ٔبِىسىٕي ئۇلۇغتىٓ ثۇرۇْ 

ـىتىر ضەزىمىطىٕي ھېَت وۈٔىسىٓ ثۇرۇْ ثېرىع . ثېرىٍىسۇ
جبٍىس ثوٌؽبٔسەن، ئۇٔي ھېَت وۈٔىسىٓ وېَىٓ ثېرىػّۇ 

ئەِّب ئەڭ ئەۋزەي ۋالىت ھېَت وۈٔي ھېَت ٔبِىسىٕي . جبٍىسزۇر
 .رئۇلۇغتىٓ ثۇرۇْ ثېرىػتۇ

 فىتىر سەدىقىسىٌىڭ سۈپىتي ۋە هىقدارى

ـىتىر ضەزىمىطي ھۀەـىٌ ِەزھىجىگە وۆرە، تۆت ٔەرضىٕىڭ 
ثۇؼساً، ئبرپب ، ذورِب، لۇرۇق ئۈزۈَ : ئۇالر. ثىرىسىٓ ثېرىٍىسۇ

ـىتىر ضەزىمىطىٕىڭ ِىمسارى ثۇؼساٍسىٓ ٍېرىُ ضب، . لبتبرٌىمالر
ب غبـىٌ، ھۀجەٌي ئەِّ. ئبرپب، ذورِب ۋە لۇرۇق ئۈزۈِسىٓ ثىر ضبزۇر

ۋە ِبٌىىي ِەزھەثٍىرىگە وۆرە، ـىتىر ضەزىمىطي ئبغٍىك، 
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زىرائەتٍەرزىٓ ۋە ٍېّەن ئورٔىسا لوٌٍىٕىٍؽبْ ذورِىؽب ئوذػبظ 
ٍۀي ـىتىر . ئۇٔىڭ ِىمسارى ثىر ضبزۇر. ِېۋىٍەرزىٓ ثېرىٍىسۇ

. ضەزىمىطىٕىڭ ِىمسارى ئىراق وەِچەوٍىرى ثىٍەْ ثىر ضبزۇر
ٍٍۇق ئەر وىػىٕىڭ ئۇۋۇچٍىرى ثىٍەْ تۆت ثىر ضب ـ ٔورِبي ثو

پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ زەۋرىسە ثېرىٍىسىؽبْ . ئۇۋۇچتۇر
ثۇٔىڭ ِىمسارى . ـىتىر ضەزىمىطىٕىڭ ِىمسارى ثۇ ئېسى

 3250گىراَ، ھۀەـىٌ ِەزھىجىگە وۆرە،  2751وۈٔىّىسزە 
 .گىراِسۇر

ـىتىر ضەزىمىطىٕي ئبزا لىٍىػتب ئبغٍىك، زىرائەت ۋە 
ىٍەرٔىڭ لبٍطي ثىرىسىٓ ثېرىع زۇرۇش ثوٌؽىٕىسەن، ِېۋ

ثەرِەوچي ثوٌؽبْ ٔەرضىٍەرٔي پۇٌؽب ھېطبثالپ لىّّىتىٕي 
چۈٔىي ـىتىر ضەزىمىطىٕىڭ ۋاجىپ . ثېرىػّۇ جبٍىسزۇر

ثوٌؽبٍٔىمىٕىڭ ضەۋەثىّۇ پېمىرالرؼب ٍبرزەَ لىٍىع ۋە ئۇالرٔىڭ 
ىك ٍبوي ھبجەتٍىرىٕي راۋا لىٍىع ئۈچۈْ ثوٌؽبچمب، ئۇالرؼب ئبغٍ

 .ِېۋە ثەرگۀسىٓ وۆرە ثۇالرٔىڭ پۇٌىٕي ثېرىع تېرىّۇ ٍبذػىسۇر

 فىتىر سەدىقىسي مىولەرگە بېرىلىدۇ؟

ـىتىر ضەزىمىطي زاوبت ئېٍىػي زۇرۇش ثوٌؽبْ وىػىٍەرگە 
چۈٔىي ـىتىر ضەزىمىطىّۇ ئىمتىطبزى ئىجبزەت . ثېرىٍىسۇ

ۇرئبْ ئبٌالھ تبئبال ل. ثوٌؽبٍٔىمتىٓ، ئۇِۇ زاوبتمب ئوذػبغتۇر
وەرىّسە زاوبت ثېرىٍىسىؽبْ وىػىٍەرٔي ثبٍبْ لىٍىپ ِۇٔساق 

، (زاوبت ثېرەٌّەٍسىؽبْ وەِجەؼەٌٍەرگە)﴿زاوبت پېمىرالرؼب :زەٍسۇ
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، زاوبت (ھېچ ٔەرضىطي ٍوق، ئبجىس ٍولطۇٌالرؼب)ِىطىىٍٕەرگە 
ذبزىٍّىرىؽب، زىٍٍىرىٕي ئىطالِؽب ِبٍىً لىٍىع وۆززە 

ت لىٍىػمب، لەرززارالرؼب، ئبٌالھ تبئبالٔىڭ تۇتۇٌؽبٔالرؼب، لۇٌالرٔي ئبزا
تەۋثە )ٍوٌىؽب، ٍوٌسا لبٌؽبْ پۇٌطىس ِۇضبپىرالرؼب ثېرىٍىسۇ﴾ 

 (.ئبٍەت - 60ضۈرىطي 
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 تۆتىٌچي بۆلۈم

 روزىٌىڭ تۈرلىرى

 روزىٌىڭ تۈرلىرى

پەرز، ۋاجىپ، ضۈٕٔەت، ھبراَ، : تۈرٌۈن ثوٌۇپ، ئۇالر 6روزا 
 :ىٍي ثبٍبٔي تۆۋۀسىىىچەثۇالرٔىڭ تەپط. ِەورۇھ ۋە ٔەپٍىسۇر

 پەرز بولغبى روزىالر

راِىساْ ئېَىٕىڭ روزىطي، وبپبرەتٕىڭ روزىطي ۋە : پەرز روزىالر
. راِىسأسا تۇتبٌّىؽبْ روزىالرٔىڭ لبزاضي لبتبرٌىمالرزۇر

راِىساْ روزىطىٕي لەضتەْ ثۇزؼبٍٔىك  -وبپبرەتٕىڭ روزىطي 
ؼٍىؽبٔسا، ٍبوي لەضىّىٕي ثۇزؼبٍٔىك ٍبوي ھەجگە ئېھراَ ثب

ئېھراِؽب ٔۇلطبْ ٍېتىسىؽبْ ذبتبٌىمالرٔي ضبزىر لىٍؽبٍٔىك 
 .ضەۋەثتىٓ جبزا ئورٔىسا ثەٌگىٍۀگەْ روزىسۇر

 ۋاجىپ بولغبى روزا

ٔەپٍە ئۈچۈْ روزا تۇتۇپ، ئۇٔي ثۇزۇۋەتىۀٍىه ٍبوي : ۋاجىپ روزا
ِەٌۇَ ۋالىتتب روزا تۇتىّەْ زەپ ئبتىۋاتمبٍٔىك ضەۋەثي ثىٍەْ 

 .ۀگەْ روزا ثوٌۇپ، ئۇٔي تۇتۇظ ۋاجىپتۇرئۈضتىگە ٍۈوٍ
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 سۈًٌەت بولغبى روزىالر 

 ئەرەـبت وۈٔىٕىڭ روزىطي( 1)

ٍۀي ئەتە لۇرثبْ ھېَت )وۈٔي  - 9زۇٌھەججىٕىڭ  -ئەرەـبت 
، ئەرەـبت وۈٔي لەزىر وېچىطىسىٓ لبٌطب ئىطالَ (زېگەْ وۈْ

ە ٔەزىرىسە ئەڭ ئۇٌۇغ وۈٔسۇر، چۈٔىي ثۇ وۈْ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ثىرگ
جەَ ثوٌۇپ، ھەج پەرزىٕي ئبزا لىٍىسىؽبْ ۋە غۇ ئبرلىٍىك 

غۇڭب پەٍؽەِجەر . گۇٔبھالرزىٓ پبوٍىٕىسىؽبْ وۈٔىسۇر
وۈٔسە روزا تۇتۇغمب تەغەثجۇش  ئەٌەٍھىططبالَ وىػىٍەرٔي ثۇ

﴿ ئبٌالھ :پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زېگەْ. لىٍؽبْ
ڭ ئۆتىەْ ۋە تبئبالٔىڭ ئەرەـبت وۈٔىسە روزا تۇتمبْ وىػىٕى

وېَىٕىي ٍىٍسىىي گۇٔبھٍىرىٕي ِەؼپىرەت لىٍىسىؽبٍٔىمىؽب 
 (.تىرِىسى رىۋاٍىتي)ئىػىٕىّەْ﴾

ٍۀە ئۇ، ئەرەـبت وۈٔىسە روزا تۇتۇغٕىڭ ئەھّىَىتي توؼرىٍىك 
( ئىىىي ٍىٍٍىك)ئۆتىەْ ۋە وېٍىسىؽبْ ٍىٍسىىي »:ضوراٌؽبٔسا

ُ ِۇضٍى)زەپ جبۋاة ثەرگەْ« گۇٔبھالرٔي ٍولمب چىمىرىسۇ
 (.رىۋاٍىتي

ئەرەـبت وۈٔىٕىڭ روزىطىٕي ئەرەپبتتب ھبزىر ثوٌّىؽبٔالر ٍۀي 
چۈٔىي . ھبجىالرزىٓ ثبغمىالرٔىڭ تۇتۇغي تەٌەپ لىٍىٕىسۇ

ئەرەپبتتب ثوٌؽبْ وىػي ئۈچۈْ ثۇ وۈٔسە روزا تۇتۇظ ھەلىمەتەْ 
. غۇڭب ئۇالرزىٓ روزا تۇتۇظ تەٌەپ لىٍىّٕبٍسۇ. لىَىٓ وېٍىسۇ

ئىىرەِە رەزىَەٌالھۇ . ەٌەپ لىٍىٕىسۇثەٌىي تۇتّبضٍىمي ت
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ِەْ ئەثۇ » :ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي، ئۇ ِۇٔساق زەٍسۇ
ھۇرەٍرۀىڭ ئۆٍىگە وىرىپ، ئۇٔىڭسىٓ ئەرەپبتتب تۇرؼبْ ئبزەِٕىڭ 

پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ  -روزا تۇتۇغي ھەلمىسە ضورىۋىسىُ، ئۇ،
زەپ  -لىٍؽبْ،ئەرەپبتتب ثوٌؽبْ وىػىٕىڭ روزا تۇتۇغىٕي ِۀئي 

 (.ئىجٕي ِبجە رىۋاٍىتي)« جبۋاة ثەرزى

 ئەرەفبت مۈًىٌىڭ پەزىلىتي

ئەرەـبت وۈٔي ثوٌطب، پۈتۈْ ئەھٍي ئىطالِٕىڭ ئەڭ ثۈٍۈن 
ثۇ وۈْ زېّىٓ ئەھٍي ثىٍەْ ئبضّبْ ئەھٍىٕىڭ . ثبٍراَ وۈٔىسۇر

جەَ ثوٌىسىؽبْ ۋە ئبٌالھ تبئبالٔىڭ رەھّەت ( ٍۀي پەرىػتىٍەرٔىڭ)
غۇڭب . ىگە ئېرىػىسىؽبْ ئبالھىسە ئۇٌۇغ ثىر وۈٔىسۇرۋە ِەؼپىرىت

وۈٔسە ئەرەپبتتب ھبزىر ثوٌؽبْ وىػىٕىڭ پۈتۈْ گۇٔبھٍىرى  ثۇ
ِەؼپىرەت لىٍىٕىپ، ذۇززى ئبٔىسىٓ تۇؼۇٌؽبْ ۋالتىسىىىسەن 

روزا تۇتمبْ  -ئەرەپبتتب ثوالٌّىطىّۇ  -ثۇ وۈٔسە. پبن ثوٌىسۇ
لۇرئبْ . ىٕىسۇوىػىٕىڭ ئىىىي ٍىٍٍىك گۇٔبھي وەچۈرۈَ لىٍ

وەرىُ لەزىر وېچىطىسە چۈغۈغىە ثبغٍىؽبْ ثوٌۇپ، ئەرەـبت 
لۇرئبْ وەرىّسىٓ ئەڭ ئبذىرىسا چۈغۈظ . وۈٔىسە تبِبِالٔؽبْ

ثىٍەْ ئىطالَ زىٕي تبوبِۇٌالغمبْ ۋە لۇرئبْ وەرىُ پۈتۈٍٔۀگەْ 
﴿ثۇگۈْ ضىٍەرٔىڭ زىٕىڭالرٔي پۈتۈْ لىٍسىُ، : ئبٍەت ثۇ زۇر

بِبٍِىسىُ، ئىطالَ زىٕىٕي ضىٍەرٔىڭ ضىٍەرگە ٔېّىتىّٕي ت
 (.ئبٍەت -3ِبئىسە ضۈرىطي )زىٕىڭالر ثوٌۇغمب تبٌٍىسىُ﴾

ثۇذبرى ۋە ِۇضٍىُ رىۋاٍەت لىٍؽبْ ثىر ھەزىطتە ِۇٔساق  
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ٍەھۇزىالرزىٓ ثىر ئبزەَ ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ »: وەٌگەْ
ضىٍەرٔىڭ ! ئەً ِۆِىٍٕەرٔىڭ ضەرزارى -ٍېٕىؽب وېٍىپ،

ئبٍەت ثبر، ئەگەر ئۇ ئبٍەت ثىس ٍەھۇزىالرؼب  زا ثىروىتبثىڭالر
ئبٍەت چۈغىەْ وۈٕٔي ثبٍراَ  چۈغىەْ ثوٌؽبْ ثوٌطب ئىسى، ثىس غۇ

ئبٌالھ  -زېگۀسە، ئۆِەر -وۈٔي زەپ ئېالْ لىٍؽبْ ثوالتتۇق،
تبئبالٔىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەضەَ لىٍىّۀىي، ِەْ ثۇ ئبٍەتٕىڭ 

ثۇ . ٍبذػي ثىٍىّەْ رەضۇٌۇٌالھمب چۈغىەْ وۈٔىٕي ۋە ضبئىتىٕي
ئبٍەت ئەرەـبت وۈٔي وەچ ۋالتىسا چۈغىەْ، ئۇ وۈْ جۈِە وۈٍٔۈن 

 (.ثۇذبرى ۋە ِۇضٍىُ رىۋاٍىتي)«ئىسى 

زېّەن، جۈِە وۈٍٔۈوي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھەپتىٍىه ثبٍراَ 
ئەرەـبت وۈٔي . وۈٔي ثوٌۇپ، ثۇ وۈْ وۈٍٔەرٔىڭ ئەڭ ئۇٌۇؼىسۇر

لۇرئبْ وەرىُ . َ وۈٔىسۇرثوٌطب ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئەڭ ثۈٍۈن ثبٍرا
ِۇغۇٔساق ئىىىي ثبٍرإِىڭ ثىرٌەغىەْ وۈٔىسە ٔبزىً ثوٌؽبچمب، 

وۈْ ثبٍراَ ئۈضتىگە ثبٍراَ ثوٌؽبْ ئەڭ غەرەپٍىه ۋە  ثۇ
ثۇ وۈٕٔي لەزىرٌەظ ھەرلبٔساق . لىّّەتٍىه ثىر وۈٔسۇر

 .ِۇضۇٌّبٕٔىڭ ثۇرچىسۇر

 ئبغۇرا وۈٔىٕىڭ روزىطي( 2) 

وۈٔي  -10رىسىٓ ِۇھەررەَ ئبٍٕىڭ لەِەرىَە ئبٍٍى -ئبغۇرا 
ثوٌۇپ، پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۇ وۈٔسە روزا تۇتبتتي ۋە 

ئىجٕي ئبثجبش . ثبغمىالرٔىّۇ تۇتۇغمب تەغەثجۇش لىالتتي
پەٍؽەِجەر » :رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي

ئەٌەٍھىططبالَ ِەزىٕىگە وەٌگىٕىسە، ٍەھۇزىالرٔىڭ ئبغۇرا وۈٔىسە 
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تۇتىسىؽبٍٔىمىٕي وۆرىسۇ ۋە ٔېّە ئۈچۈْ ئۇالرٔىڭ ثۇ وۈٔسە  روزا
ثۇ وۈْ  -ئۇالر جبۋاة ثېرىپ،. روزا تۇتىسىؽبٍٔىمىٕي ضوراٍسۇ

ِۇثبرەن وۈٔسۇر، ثۇ وۈٔسە ئبٌالھ تبئبال ِۇضب پەٍؽەِجەر ثىٍەْ 
ئىطرائىً ئەۋالزٌىرىٕي زۈغّۀٍىرىسىٓ لۇتۇٌسۇرۇپ، پىرئەۋٕٔي 

ِۇضبِۇ ثۇ . ا ؼەرق لىٍؽبْ وۈٔسۇرئبزەٍِىرى ثىٍەْ لوغۇپ ضۇز
ۋالىتتب پەٍؽەِجەر  ثۇ. زېَىػىسۇ -وۈٔسە روزا تۇتبتتي

ِۇضب ئەٌەٍھىططبالِؽب ئەگىػىع ئۈچۈْ ِەْ -ئەٌەٍھىططبالَ 
. زەٍسۇ ۋە ثۇ وۈٔسە روزا تۇتىسىؽبْ ثوٌىسۇ -ضىٍەرزىٓ ھەلٍىمّەْ،

 (ىتيثۇذبرى رىۋاٍ) «.ثبغمىالرٔىّۇ روزا تۇتۇغمب تەغەثجۇش لىٍىسۇ

وۈٔگە  ئبغۇرا وۈٔىسە روزا تۇتّبلچي ثوٌؽبْ وىػىٕىڭ ثۇ 
ئبٌسىسىٓ ٍبوي وەٍٕىسىٓ ثىرەر وۈٕٔي لوغۇپ تۇتۇغي 

ثۇ، ئىطالِىٌ روزىٕي ئەھٍي وىتبثالرٔىڭ روزىطىسىٓ . ضۈٕٔەتتۇر
چۈٔىي ٍەھۇزىالر ئبغۇرا وۈٔىسىال ثىر . پەرلٍۀسۈرۈظ ئۈچۈْ ئىسى

بغۇرا وۈٔىسە روزا تۇتّبلچي ثوٌطب، ِۇضۇٌّبٔالر ئ. وۈْ روزا تۇتىسۇ
وۈٍٔىرى ئىىىي -11 -10وۈٍٔىرى ٍبوي  -10-9ِۇھەررەِٕىڭ 

: پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زەپ وۆرضەتىەْ. وۈْ تۇتىسۇ
ئبغۇرا وۈٔىسە روزا تۇتۇڭالر، ثىراق ثۇ روزىٕي ٍەھۇزىالرٔىڭ »

ٍبوي  روزىطىسىٓ پەرلٍۀسۈرۈظ ئۈچۈْ، ئبغۇرا وۈٔىٕىڭ ئبٌسىسىٓ
 (.ئىّبَ ئەھّەز رىۋاٍىتي)« وەٍٕىسىٓ ثىر وۈٕٔي لوغۇپ تۇتۇڭالر

غۇڭب ئبغۇرا وۈٔىسە روزا تۇتمبْ ئبزەَ ِۇضب ۋە ِۇھەِّەز  
ئەٌەٍھىططبالِالرٔىڭ ضۈٕٔەتٍىرىگە ئەِەي لىٍؽبْ ثوٌۇپ، وۆپ 

 .ضبۋاثمب ئېرىػىسۇ
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 زۈغۀجە ۋە پەٍػۀجە وۈٍٔىرىٕىڭ روزىطي( 3)

ٌطب، پەٍؽەِجىرىّىس ھەزرىتي ِۇھەِّەز زۈغۀجە وۈٍٔۈوي ثو
ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ زۇَٔبؼب وەٌگەْ وۈٔي، ثۇ، پۈتۈْ ئىٕطبٔىَەت 

غۇڭب پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئبٌالھ . ئۈچۈْ ِۇثبرەن وۈٔسۇر
تبئبالؼب غۈوۈر ئىسھبر لىٍىع ٍۈزىطىسىٓ ثۇ وۈٔسە روزا تۇتۇغٕي 

ئۇ، . ۇش لىٍؽبْئبزەت لىٍؽبْ ۋە ثبغمىالرٔىّۇ تۇتۇغمب تەغەثج
ٔېّە ئۈچۈْ زۈغۀجە وۈٔىسە روزا تۇتىسىؽبٍٔىمي توؼرىٍىك 

ثۇ وۈٔسە ِەْ زۇَٔبؼب »: ضوراٌؽىٕىسا ِۇٔساق زەپ جبۋاة ثەرگەْ
ثۇذبرى ) «.وۆز ئبچتىُ، ثۇ وۈٔسە ِبڭب ۋەھي وېٍىػىە ثبغٍىسى

 (.رىۋاٍىتي

پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۇ ھەزىطتە، زۈغۀجە وۈٔىسە روزا 
غىٕىڭ ؼبٍىطىٕي ۋە ضەۋەثىٕي ئوچۇلالپ، ثۇ وۈْ ئۆزىٕىڭ تۇتۇ

زۇَٔبؼب وەٌگەْ ۋە ۋەھىَىٕىڭ ثبغالٔؽبْ وۈٔي ئىىۀٍىىىٕي 
غۈثھىطىسوي، ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ . ثبٍبْ لىٍؽبْ

زۇَٔبؼب وېٍىػي، ئبٌالھٕىڭ پۈتۈْ ئىٕطبٔىَەت ئۈچۈْ تەلسىر 
پۈتۈْ ” .ىلىٍؽبْ وبتتب ٔېّىتىٕىڭ ئەِەٌگە ئېػىػي ئىس

زېگەْ ضۆزۈِگە ثەزىٍەر، پۈتۈْ “ ئىٕطبٔىَەتٕىڭ ضبئبزىتي
ئىٕطبٔىَەتٕىڭ ھەِّىطي ِۇضۇٌّبْ ئەِەضمۇ؟ زەپ لبٍىً 

گەرچە پۈتۈْ : ئۇالرؼب زەٍّۀىي. ثوٌّبضٍىمي ِۇِىىٓ
ئىٕطبٔىَەتٕىڭ ھەِّىطي ِۇضۇٌّبْ ثوٌّىؽبْ ثوٌطىّۇ، ئىطالَ 

وٍەظ ئۈچۈْ وەٌگەْ زىٕي پۈتۈْ ئىٕطبٔىَەتٕي ھەلىمەتىە ٍېتە
ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي ئىطالَ زىٕىٕىڭ ئبزاٌەتٍىه . ثىر زىٕسۇر
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چۈٔىي . لبٔۇْ، پرىٕطىپٍىرى ضبٍىطىسا ضبئبزەتىە ئېرىػىسۇ
ھولۇلٍىرىٕي،  -ئىطالَ زىٕي ؼەٍرىٌ زىٕسىىىٍەرٔىڭّۇ ھەق

ذۇززى ئۆز تەۋەٌىرىٕي لوؼسىؽبٔسەن لوؼساپ، ھىّبٍە لىٍىسىؽبْ، 
تبرىد ثۇٔىڭؽب . ٍەتىەْ ثىرال زىٕسۇرئبزاٌەتتە چېىىگە 

﴿ئبٌالھ تبئبال ِۆِىٍٕەرگە ئبٌالھ تبئبالٔىڭ ئبٍەتٍىرىٕي .غبھىتتۇر
تىالۋەت لىٍىسىؽبْ، ئۇالرٔي گۇٔبھالرزىٓ پبن لىٍىسىؽبْ، ئۇالرؼب 
وىتبثٕي ۋە ھېىّەتٕي ئۆگىتىسىؽبْ، ئۆزٌىرىسىٓ ثوٌؽبْ ثىر 

ئبي ئىّراْ )ٍسى ﴾پەٍؽەِجەر ئەۋەتىپ، ئۇالرؼب چوڭ ئېھطبْ لى
 (.ئبٍەت -164ضۈرىطي 

گەرچە ئبٌالھ تبئبال ثۀسىٍەرٔىڭ ئەِەٌٍىرىٕي ثىۋاضىتە وۆرۈپ 
تۇرضىّۇ، زۈغۀجە ۋە پەٍػۀجە وۈٍٔىرى ثۀسىٍەرٔىڭ ئەِەٌٍىرى 

ئەثۇ ھۇرەٍرە . ئبٌالھ تبئبالؼب وۆرضىتىٍىسىؽبْ وۈٍٔەرزۇر
ەِجەر پەٍؽ» :رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي

ئەٌەٍھىططبالَ زۈغۀجە ۋە پەٍػۀجە وۈٍٔىرىسە روزا تۇتبتتي، ثۇ 
ئىىىي وۈٔسە روزا تۇتۇغىٕىڭ ضەۋەثي توؼرىٍىك ضوراٌؽىٕىسا، 

ئەِەٌٍەر ھەر زۈغۀجە ۋە پەٍػۀجە وۈٍٔىرىسە ئبٌالھ تبئبالؼب  -ئۇ،
ثۇ وۈٍٔەرزە ئبٌالھ تبئبال پۈتۈْ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ . وۆرضىتىٍىسۇ

پەلەت ثۇ وۈٍٔەرٔي . ٕي ئەپۇ لىٍىسۇگۇٔبھٍىرى
لەزىرٌىّىگۀٍەرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ئەپۇ لىٍىع ئىػي 

 (.ئەھّەز رىۋاٍىتي)«زېگەْ -وېچىىتۈرۈٌىسۇ،

زۈغۀجە ۋە پەٍػۀجە وۈٍٔىرىسە »: ٍۀە ثىر ھەزىطتە، ئۇٔىڭ
ِېٕىڭ ئەِەٌٍىرىّٕىڭ . ئەِّەٌٍەر ئبٌالھ تبئبالؼب وۆرضىتىٍىسۇ
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سە وۆرضىتىٍىػىٕي ِەْ روزىسار ھبٌىتىّ
 (.تىرِىسى رىۋاٍىتي)زېگۀٍىىي رىۋاٍەت لىٍىٕؽبْ«ٍبلتۇرىّەْ

 ھەر ئبٍسىٓ ئۈچ وۈْ روزا تۇتۇظ( 4)

پەٍؽەِجەر . ھەر ئبٍسىٓ ئۈچ وۈْ روزا تۇتۇظ ضۈٕٔەتتۇر
ثۇ، ٍىً ثوٍي روزا تۇتمبٔؽب . ئەٌەٍھىططبالَ غۇٔساق لىالتتي

رەٍرە رەزىَەٌالھۇ ئەثۇ ھۇ. ئوذػبظ ضبۋاة ثوٌىسىؽبْ ئەِەٌسۇر
پەٍؽەِجەر » :ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي، ئۇ ِۇٔساق زېگەْ

ئەٌەٍھىططبالَ ثىسٔي ھەر ئبٍسىٓ ئۈچ وۈْ روزا تۇتۇغمب ثۇٍرىؽبْ 
ۋە ھەر ئبٍٕىڭ ٔەپٍە روزا تۇتۇظ ئۈچۈْ ئەڭ ئەۋزەي وۈٍٔىرى 

ـ وۈٍٔىرى ئىىۀٍىىىٕي، 15ـ ۋە 14ـ 13لەِەرىَە ئبٍٍىرىٕىڭ 
ھەر ئبٍٕىڭ ثۇ وۈٍٔىرىسە روزا تۇتۇغٕىڭ ٍىً ثوٍي  غۇٔسالال

ئۈزِەضتىٓ روزا تۇتمبٔؽب ئوذػبظ ضبۋاثٍىك ئىع ئىىۀٍىىىٕي 
 (.ٔەضبئىٌ رىۋاٍىتي)«ثىٍسۈرگەْ

ھەر ئبٍسىٓ ئۈچ وۈْ ٔەپٍە روزا تۇتمبْ ئبزەِٕىڭ ٍىً ثوٍي 
ئۈزِەضتىٓ روزا تۇتمبٔؽب ئوذػبظ ضبۋاثمب ئېرىػىسىؽبٍٔىمي ثىر 

ثىر ٍبذػي ئىػمب ئوْ »چۈٔىي ئىطالَ زىٕىٕىڭ . ۇرھەلىمەتت
پرىٕطىپي ثوٍىچە؛ ثىر وۈٍٔۈن ٔەپٍە روزا « ھەضطە ضبۋاة ثېرىع

وۈٍٔۈن روزىؽب ، ھەر ثىر ئبٍسىٓ تۇتۇٌؽبْ ئۈچ وۈٍٔۈن روزا  10
وۈٕٔي 3وۈٍٔۈن روزىؽب تەڭ وېٍىسۇ، ٍۀي ھەر ئبٍسىٓ تۇتمبْ 30
وۈٕٔي  30ئبٔسىٓ ثۇ . ۇوۈْ ثوٌىس(x10=303)ؼب وۆپەٍتىۀسە،10
غۇڭب ھەر . وۈْ ثوٌىسۇ(x12=36030)ئبٍؽب وۆپەٍتىۀسە،12

ئبٍسىٓ ئۈچ وۈْ روزا تۇتمبْ ئبزەَ ٍىً ثوٍي روزا تۇتمبٔؽب ئوذػبظ 
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 .ضبۋاة تبپىسۇ زەٍّىس

 وۈْ روزا تۇتۇظ 6غەۋۋاي ئبٍسىٓ ( 5) 

ثۇ، . ئبٍٕىڭ ئىطّي -10لەِەرىَە ئبٍٍىرىسىٓ  -غەۋۋاي
. وۈْ روزا تۇتۇظ ضۈٕٔەتتۇر 6ئبٍسا  ثۇ. ېَىٕىي ئبًراِىسأسىٓ و

پبرچە تۇتطۇْ،  -ئبرلىسىٓ ئۇالپ تۇتطۇْ، ِەٍٍي پبرچە -ِەٍٍي ئبرلب
وۈْ روزا تۇتۇظ ٍىً ثوٍي روزا تۇتمبٔؽب  6غەۋۋاي ئېَي ئىچىسە 
ثىر ٍبذػي ئىػمب ئوْ ھەضطە »چۈٔىي . ئوذػبظ ضبۋاثٍىمتۇر

ِىساْ ئېَي ئىچىسە تۇتمبْ را: پرىٕطىپي ثوٍىچە« ضبۋاة ثېرىع
(  30x10=300)وۈٔگە ٍۀي  300ؼب وۆپەٍتىٍىپ 10وۈْ روزا  30

ؼب 10وۈْ روزا  6گە تەڭ، غەۋۋاي ئېَي ئىچىسە تۇتمبْ 
ئىىىىطىٕي . گە تەڭ(  6x10= 60)وۈٔگە ٍۀي  60وۆپەٍتىٍىپ 

غۇڭب راِىساْ روزىطىٕي توٌۇق . وۈْ ثوٌىسۇ 360لوغمبٔسا، جەِي 
وۈْ روزا تۇتمبْ  6ٔسىٓ وېَىٓ، غەۋۋاي ئېَىسىٓ ٍۀە تۇتۇپ ثوٌؽب

. وىػي ٍىً ثوٍي روزا تۇتمبٔؽب ئوذػبظ ضبۋاثمب ئېرىػىسۇ زەٍّىس
ئەثۇ ھۇرەٍرە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي، 

وىّىي راِىساْ » :پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زېگەْ
وۈْ 6اي ئېَىسىٓ ئېَىٕىڭ روزىطىٕي توٌۇق تۇتۇپ، ٍۀە غەۋۋ

روزا تۇتىسىىەْ، ذۇززى ئۇ، ٍىً ثوٍي روزا تۇتمبٔؽب ئوذػبظ 
 (.ِۇضٍىُ رىۋاٍىتي)«ثوٌىسۇ

 ثىر وۈْ روزا تۇتۇپ، ثىر وۈْ ئبرا ثېرىع( 6) 

ٔەپٍە روزىالرٔي ثىر وۈْ تۇتۇپ، ثىر وۈْ ئبرا ثېرىع 
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پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ضبھبثىٍىرىٕي ٍىً ثوٍي . ضۈٕٔەتتۇر
ئۈزِەً ٍىً » :تۇغتىٓ ِۀئي لىٍؽبْ ۋە ِۇٔساق زېگەْروزا تۇ

ثۇذبرى )«ثوٍي روزا تۇتمبْ ئبزەَ روزا تۇتّىؽبٔؽب ئوذػبغتۇر
ئۈزِەً ٍىً ثوٍي روزا تۇتمبْ : ھەزىطٕىڭ ِۀىطي ثۇ(. رىۋاٍىتي

وىػي ئۈچۈْ  زە، ئۇ -وىػىگە روزا ئبزەتىە ئبٍٍىٕىپ لبٌىسۇ 
ئۇ، ئۆزىٕي ئبچ ھەَ ئۇضطۇز  غۇڭب. روزىٕىڭ ئبالھىسىٍىىي لبٌّبٍسۇ

لوٍؽبٔسىٓ ثبغمب ھېچمبٔساق ضبۋاة ٍبوي پەزىٍەتىە ئېرىػەٌّەٍسۇ، 
ضبھبثىالرزىٓ ثەزى وىػىٍەر ٍىً ثوٍي روزا . زېگۀٍىىتۇر

تۇتّبلچي ثوٌؽبٔسا، پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇالرٔي ثۇٔساق روزا 
 تۇتۇغتىٓ توضمبْ ۋە ثىروۈْ تۇتۇپ، ثىر وۈْ تۇتّبضٍىمٕي

ئبٌالھ تبئبالؼب ئەڭ »: ئۇ ِۇٔساق زېگەْ. تەۋضىَە لىٍؽبْ
زاۋۇز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ  -ٍېمىٍّىك وېٍىسىؽبْ روزا

ٍۀي )روزىطىسۇروي، ئۇ، ثىر وۈْ تۇتۇپ ثىر وۈْ ئبرا ثېرەتتي 
 (.تىرِىسى رىۋاٍىتي)«(تۇتّبٍتتي

 غەثبْ ئېَىٕىڭ روزىطي( 7) 

زىٍەتٍىه روزا راِىساْ ئېَىٕىڭ روزىطىسىٓ لبٌطب ئەڭ پە
چۈٔىي ثۇ ئبً ثۀسىٍەرٔىڭ ثىر . غەثبْ ئېَىٕىڭ روزىطىسۇر

ٍىٍٍىك ئەِەٌٍىرى ئبٌالھ تبئبالؼب وۆرضىتىٍىسىؽبْ ئبالھىسە 
ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ رىۋاٍەت . ئەھّىَەتٍىه ئبٍسۇر

پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ راِىساْ ئېَىسىٓ » :لىٍىٕىسۇوي
ئبً توٌۇق روزا تۇتمىٕىٕي ۋە غەثبْ ئېَىسىٓ ثبغمب ئبٍالرزا ثىر 

ثبغمب ثىر ئبٍسا ثۇٔچىٍىه وۆپ روزا تۇتمىٕىٕي وۆرِىسىُ 



 113 

 (.ثۇذبرى رىۋاٍىتي)«

پەٍؽەِجەر »: ٍۀە ثىر ھەزىطتە، ِۇٔساق زەپ وەٌگەْ 
ئەٌەٍھىططبالَ ھېچ ثىر ئبٍسا غەثبْ ئېَىسا تۇتمبٔسەن وۆپ روزا 

ّىطىٕي روزا ثىٍەْ ئۇ، غەثبْ ئېَىٕىڭ ھەِ. تۇتّبٍتتي
وۈچۈڭالر ٍەتىەْ ئەِەٌٍەرٔي لىٍىڭالر، ”:ئۇ ھەِىػە. چىمىراتتي

ھەلىمەتەْ، ضىٍەر ئىجبزەت لىٍىػتىٓ زېرىىىپال لبٌّىطبڭالر، 
« زەٍتتي“ ئبٌالھ تبئبال ضىٍەرگە ضبۋاة ثېرىػتىٓ زېرىىّەٍسۇ

 (.ثۇذبرى رىۋاٍىتي)

ت ئۀەش ئىجٕي ِبٌىه رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍە 
راِىسإٔىڭ  -پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ »: لىٍىٕىسۇوي

زەپ  -روزىطىسىٓ لبٌطب لبٍطي ئبٍٕىڭ روزىطي ئەۋزەي؟ 
راِىسإٔي ئۇٌۇؼالظ ٍۈزىطىسىٓ غەثبْ  -ضوراٌؽىٕىسا، ئۇ،

تىرِىسى )« زەپ جبۋاة ثەرگەْ -ئېَىٕىڭ روزىطي ئۇٌۇؼسۇر،
 (.رىۋاٍىتي

 ھبرام قىلىٌغبى روزا 

تۆۋۀسىىي وۈٍٔەرزە روزا تۇتۇغٕي ھبراَ ئىطالَ غەرىئىتي 
 :لىٍؽبْ( ٍۀي ِۀئي)

. روزا ھېَتٕىڭ ثىرىٕچي وۈٔي روزا تۇتۇظ ھبراِسۇر( 1)
چۈٔىي ثۇ وۈْ راِىسإٔىڭ غبراپىتي ثىٍەْ ئبٌالھ تبئبالٔىڭ 

ثۇ وۈٔسە . ِۇضۇٌّبٔالرؼب ثبٍراَ لىٍىپ ثەٌگىٍەپ ثەرگەْ وۈٔىسۇر



 114 

گەْ زىَبپىتىٕي لوثۇي لىٍىپ، ئبٌالھ تبئبالٔىڭ ثەٌگىٍەپ ثەر
وەڭتبغب ٍەپ، ئىچىپ ۋە وۆڭۈي ئېچىپ ئبٌالھ تبئبالؼب غۈوۈر ئبزا 

 .ثۇ وۈٔسە روزا تۇتمبْ ئبزەَ گۇٔبھىبر ثوٌىسۇ. لىٍىع الزىُ

 - 4لۇرثبْ ھېَتىٕىڭ ثىرىٕچي وۈٔىسىٓ ( 2)
. وۈٔىگىچىٍىه ثوٌؽبْ ھېَت وۈٍٔىرىسە روزا تۇتۇظ ھبراِسۇر

مھىػۇٔبش ئبٌىٍّىرى روزا ۋە لۇرثبْ ھېَتٍىرىسا پۈتۈْ ئىطالَ ـى
ئۆِەر . روزا تۇتۇغٕىڭ جبٍىس ئەِەضٍىىىسە ئىتتىپبلتۇر

پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۇ »: رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زېگەْ
چۈٔىي . ئىىىي ھېَت وۈٍٔىرىسە روزا تۇتۇغتىٓ ِۀئي لىٍؽبْ

ىؽبْ روزا ھېَت وۈٔي راِىسإٔي تۈگىتىپ، ئېؽىس ئبچىس
ثۇ . وۈٔۈڭالر، لۇرثبْ ھېَت وۈٍٔىرى ثوٌطب، ثبٍراَ وۈٍٔىرىسۇر

وۈٍٔەرزە لۇرثبٍٔىك لىٍؽبْ ِبٌٍىرىڭالرٔىڭ گۆغٍىرىسىٓ 
 (.ثۇذبرى ۋە ِۇضٍىُ رىۋاٍىتي)« ٍەڭالر

ئەِّب ِبٌىىي ِەزھىجىسە، ھەج لىٍىپ لۇرثبٍٔىك لىٍىػمب 
ڭ لۇرثبْ ھېَتٕى)ئىمتىطبزى ٍەتّىگەْ وىػىٍەرٔىڭ تەغرىك 

. وۈٍٔىرىسە روزا تۇتۇغٍىرىؽب رۇذطەت لىٍىٕؽبْ( - 4 - 2-3
ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ثىٍەْ ئىجٕي ئۆِەر پەٍؽەِجەر 

تەغرىك » : ئەٌەٍھىططبالِسىٓ ِۇٔۇ ھەزىطٕي رىۋاٍەت لىٍؽبْ
وۈٍٔىرىسە روزا تۇتۇظ، پەلەت ھەجسە لۇرثبٍٔىك لىالٌّىؽبْ 

 (.ۋاٍىتيثۇذبرى رى)«ھبجىالر ئۈچۈٔال رۇذطەتتۇر

ھەجسە لۇرثبٍٔىك لىالٌّىؽبْ وىػىٕىڭ لۇرثبْ ھېَتٕىڭ 
وۈٔىگىچىٍىه ثوٌؽبْ تەغرىك وۈٍٔىرىسە روزا  - 4وۈٔىسىٓ  -2
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. تۇتۇغٍىرى لىالٌّىؽبْ لۇرثبٍٔىمٕىڭ ئورٔىؽب ھېطبثٍىٕىسۇ
ِبٔب ثۇ ئىطالَ زىٕىٕىڭ ِۇضۇٌّبٔالرؼب وۆرضەتىەْ 

پۇٌي )﴿: لۇرئبْ وەرىّسەئبٌالھ تبئبال . ئۇڭبٍٍىمٍىرىسىٓ ثىرىسۇر
( ٍولٍىمتىٓ ٍبوي لۇرثبٍٔىك ِبي ٍولٍىمتىٓ لۇرثبٍٔىك ِبي

تبپبٌّىؽبْ وىػي ھەج جەرٍبٔىسا ئۈچ وۈْ روزا تۇتطۇْ، 
لبٍتمبٔسىٓ وېَىٓ ٍەتتە وۈْ روزا تۇتطۇْ، ئۇٔىڭ ( ھەجسىٓ)

 (.ئبٍەت -196ثەلەرە ضۈرىطي )ھەِّىطي ئوْ وۈْ ثوٌىسۇ﴾

 هەمرۇھ بولىدىغبى روزا 

ئبغۇرا وۈٔىسە روزا تۇتّبلچي ثوٌؽبْ وىػىٕىڭ، ئبغۇرا ( 1)
ضۈٕٔەت ئۇٔىڭ ئبٌسىسىٓ ٍبوي . وۈٔىٕي ٍبٌؽۇز تۇتۇغي ِەورۇھتۇر

پەٍؽەِجەر . وەٍٕىسىٓ ثىر وۈٕٔي لوغۇپ تۇتۇغتۇر
 .ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ثۇ ھەلتىىي ھەزىطي ٍۇلىرىسا ئۆتتي

جۈِە ٔەپٍە ئۈچۈْ روزا تۇتّبلچي ثوٌؽبْ وىػىٕىڭ ( 2)
جۈِە وۈٔي . وۈٔىٕىال ئبٍرىپ ثۇ وۈٔسە روزا تۇتۇغي ِەورۇھتۇر

ئىطالَ زىٕي ٍبٌؽۇز ثۇ ثۇ . ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھەپتىٍىه ثبٍراَ وۈٔي
ضۈٕٔەت غۇوي، جۈِە . وۈٔسىال ٔەپٍە روزا تۇتۇغٕي ِۀئي لىٍؽبْ

وۈٔىسە روزا تۇتّبلچي ثوٌؽبْ وىػي ئۇٔىڭ ئبٌسىسىٓ ٍبوي 
پەٍؽەِجەر . ي لوغۇپ تۇتۇغي الزىُوەٍٕىسىٓ ثىرەر وۈٕٔ

ضىٍەرٔىڭ ھېچجىرىڭالر جۈِە »: ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زېگەْ
ئەگەر تۇتّبلچي ثوٌطب، جۈِۀىڭ ئبٌسىسىٓ . وۈٔىسە روزا تۇتّىطۇْ

ثۇذبرى ۋە ِۇضٍىُ )« ٍبوي وەٍٕىسىٓ ثىر وۈٕٔي لوغۇپ تۇتطۇْ
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 (.رىۋاٍىتي

بلچي ثوٌؽبْ ثۇ ھەزىطىە ئبضبضەْ، جۈِە وۈٔىسە روزا تۇتّ
 .وىػي ئۇٔىڭؽب پەٍػۀجىٕي ٍبوي غۀجىٕي لوغۇپ تۇتۇغي الزىُ

پەٍؽەِجەر . غۀجە وۈٔىٕي ئبٍرىپ روزا تۇتۇظ ِەورۇھتۇر( 3)
غۀجە وۈٔىسە ٔەپٍە روزا » : ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زېگەْ

تۇتّبڭالر، پەلەت راِىساْ روزىطىٕي، وبپبرەت روزىطىٕي، لبزا 
تىرِىسى )«ٍىرىسە ثوٌطىّۇ تۇتۇڭالرروزىالرٔي غۀجە وۈٔ

غۀجە وۈٍٔۈوتە روزا تۇتۇغٕىڭ ِۀئي (. رىۋاٍىتي
لىٍىٕىػىٕىڭ ضەۋەثي غۇوي، غۀجە وۈٍٔۈن ٍەھۇزىالرٔىڭ 

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئۇالر ثبٍراَ لىٍؽبْ وۈٍٔەرزە . ثبٍراَ وۈٔىسۇر
ثبٍراَ لىٍىػي، ئۇالر ئۇٌۇؼٍىؽبْ وۈٍٔەرٔي ئۇٌۇؼٍىػي توؼرا 

ٌىي ثىس ئۇالرؼب ھېچجىر ئىػتب ئوذػىّبضٍىممب ثە. ئەِەش
ئبغۇرا وۈٔىسە ثىر وۈْ روزا تۇتۇغٕىڭ ِۀئي . ثۇٍرۇٌؽبْ

 .ضەۋەثتىٓ ئىسى لىٍىٕىػىٕىڭ ھېىّىتىّۇ ثۇ

پەٍؽەِجەر . غەن وۈٔىسە روزا تۇتۇظ چەوٍۀگۀسۇر( 4)
وىػىٍەر ئۇٔي غەثبْ  -غەن وۈٔي. ئۇٔىڭسىٓ ِۀئي لىٍؽبْ

ٔىّۇ ٍبوي راِىسإٔىڭ ثىرىٕچي وۈٔىّۇ ئېَىٕىڭ ئبذىرلي وۈ
زەپ غەن لىٍىپ لبٌىسىؽبْ وۈْ ثوٌۇپ، ثۇ وۈٔسە روزا تۇتۇغٕىڭ 
ِۀئي لىٍىٕىػي وىػىٍەرٔىڭ راِىساْ روزىطىٕىڭ ضبٔىٕي 

ئەگەر زىٕىّىس ثۇٔساق . ئۇزارتىۋاٌّبضٍىمي ئۈچۈْ ئىسى
ھۇغَبرٌىك ثىٍەْ ئىع وۆرِىگەْ ثوٌطب ئىسى، وىػىٍەر غەن 

وۈٔسىٓ  30راِىسأؽب لوغۇپ، روزىٕىڭ ضبٔىٕي وۈٔىٕي 
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چۈٔىي ثۇرۇٔمي ضبِبۋىٌَ زىٕالرِۇ غۇ . ئبغۇرۋاٌؽبْ ثوالر ئىسى
ثىس ئبً وۆرضەن روزا تۇتۇغمب، . ضەۋەثتىٓ ئۆز ئەضٍىٕي ٍولبتمبْ

ئەِّبر ئىجٕي . ئەگەر ئبً وۆرِىطەن روزا تۇتّبضٍىممب ثۇٍرۇٌسۇق
ەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِۇٔۇ ٍبضىر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ پەٍؽەِجەر ئ

غەن وۈٔىسە روزا تۇتمبْ وىػي ِبڭب »: ھەزىطىٕي رىۋاٍەت لىٍىسۇ
 (.تىرِىسى رىۋاٍىتي) «ئبضىٍَىك لىٍؽبْ ثوٌىسۇ

ئەگەر ثۇ ئىع . ئىپتبرضىس ئۇالپ روزا تۇتۇظ ِەورۇھتۇر( 5)
ئۇالپ . روزا تۇتمۇچىٕىڭ تەْ ضبلٍىمىؽب زىَبْ ٍەتىۈزضە ھبراِسۇر

ا تۇتۇپ ئىپتبر ثوٌؽبٔسىّۇ ـ ئېؽىس ئبچّبضتىٓ روزا تۇتۇظ ـ روز
ٍبوي ضوھۇرٌۇق ٍېّەضتىٓ ئەتىطي ئبذػبِؽىچە روزىطىٕي زاۋاَ 

ثۇٔساق لىٍىع تەْ ضبلٍىمىؽب زىَبٍٔىك . لىٍسۇرۇظ زېّەوتۇر
چۈٔىي . ثوٌۇغتىٓ ئبۋۋاي زىٕىّىسٔىڭ وۆرضەتّىطىگە ذىالپتۇر

ثىھۇزە ئۆزىٕي . ئىطالَ زىٕي ئبضبٍٔىمٕي تەرؼىپ لىٍىسۇ
ثەٌىي ئىجبزەت زىٕىّىسٔىڭ . لىَٕىؽبٍٔىك ئىجبزەتىە ٍبتّبٍسۇ

پەٍؽەِجەرٌەر . وۆرضەتّىٍىرىگە رىئبٍە لىٍىع ثىٍەْ لىٍىٕىسۇ
پەٍؽەِجەر . چۈٔىي ئۇالر تبلەت لىالالٍتتي. ئۇالپ روزا تۇتبتتي

ئەٌەٍھىططبالَ ئۆزى ئۇالپ روزا تۇتمبْ ۋالىتٍىرىسا ضبھبثىالرٔىڭ 
ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ . ٕي ِۀئي لىالتتيثۇٔساق لىٍىػى

پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ضبھبثىٍىرىٕي » :رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي
! ئۇالپ روزا تۇتۇغتىٓ ِۀئي لىٍؽبٔسا، ضبھبثىالر، ـ ٍبرەضۇٌۇٌالھ

ضىس ئۇالپ تۇتىطىس ئەِەضّۇ؟ ـ زېَىػىۀسە ـ ئۇ، ِەْ ضىٍەرگە 
( ئۇالپ روزا تۇتمىٕىّسا)ئوذػىّبٍّەْ، ئبٌالھ تبئبال ِېٕي



 118 

 (.ثۇذبرى رىۋاٍىتي) «ئوزۇلالٔسۇرىسۇ ۋە ضۇؼىرىسۇ ـ زېگەْ

 ًەپلە روزىالر 

روزىالرٔي تۇتۇغٕىڭ ثەٌگىٍىه ( ئىرتىَبرىٌ) ٔەپٍە
ھبراَ ۋە ِەورۇھ ثوٌؽبْ  روزا تۇتۇظ. ۋالىتٍىرى ٍولتۇر

وۈٍٔەرٔىڭ ضىرتىسا، ٍىٍٕىڭ لبٍطي ثىر وۈٍٔىرىسە ٔەپٍە 
ٔەپٍە ئىجبزەتٍەر ئبٌالھ تبئبالؼب . تۇظ جبٍىسزۇرروزىطىٕي تۇ

ٍېمىٍٕىػىع ۋە ثۇ ئبرلىٍىك ئۇٔىڭ رەھّىتىسىٓ ثەھرىّەْ 
ٔەپٍە . ثوٌۇظ ِەلطىتىسە لىٍىٕىسىؽبْ ئىرتىَبرىٌ ئىجبزەتتۇر

 .ئىجبزەتٍەرٔىڭ ضبۋاثي وۆپتۇر
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 بەضىٌچي بۆلۈم

 راهىساًدىني پەزىلەتلىل ۋاقىتالر

 

قۇرئبى تىالۋەت قىلىص  راهىساى ئېَي ئىببدەت ۋە
 ئېَىدۇر

ِۇضۇٌّبْ وىػي راِىساْ ئېَىٕي لۇرئبْ تىالۋەت لىٍىع، 
ئىجبزەتٍەرٔي ئەڭ ٍبذػي غەوىٍسە ئورۇٔالظ ۋە زىٕي ثىٍىٍّەرٔي 
وۆپٍەپ ئۆگىٕىع ئۈچۈْ، ئۆزٌىرىگە ثىر زىٕي ِەزرىطە 

چۈٔىي راِىساْ ئېَي لۇرئبْ وەرىُ ٔبزىً . ھېطبثٍىػي الزىُ
ىؽبْ ۋە ِىڭ ئبٍسىٓ ٍبذػي ثوٌؽبْ لەزىر ثوٌۇغمب ثبغٍ

وېچىطىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌؽبْ ثىر ئبً ثوٌؽبٍٔىمتىٓ، ثۇ ئبً 
ئىجبزەتىە ثېرىٍىع، لۇرئبْ وەرىُ تىالۋەت لىٍىع ۋە ھەرتۈرٌۈن 

ثۇ ئبٍسا لىٍؽبْ . زىٕي ثىٍىٍّەرٔي تەھطىً لىٍىع ئېَىسۇر
چۈٔىي . ٍبذػىٍىمالرؼب ٔەچچە ھەضطە ئبرتۇق ضبۋاة ثېرىٍىسۇ

راِىساْ ئېَي ئىچىسىىي لەزىر وېچىطي ضبۋاثتب ۋە پەزىٍەتتە 
ِىڭ ئبٍسىٓ ٍبذػي ثوٌؽبْ ئىىەْ، ثۇ ئبٍسا لىٍىٕؽبْ ثىر 
. ٍبذػىٍىمٕىڭ ِىڭ ھەضطە ثوٌۇپ ٍېسىٍىػي تەثىئىَسۇر

پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھەزىطىؽب ئبضبضەْ، لۇرئبْ 
. اة ٍېسىٍىسۇوەرىّسىٓ ثىر ھەرپ ئولۇؼبْ وىػىگە ئوْ ضبۋ
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ئبزەتتىىي وۈٍٔەرزە لۇرئبْ وەرىّسىٓ ثىر ھەرپ ئولۇؼبٔؽب ئوْ 
ضبۋاة ٍېسىٍطب، راِىساْ ئېَىسا ئولۇٌؽبْ لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ھەر 

ضبۋاة ( 10x1000= 10000)ثىر ھەرىپىگە ئوْ ِىڭ ھەضطە ٍۀي 
غۇڭب پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۇ ئبٍسا . ٍېسىٍىػي ئېٕىمتۇر

ئىجٕي ئبثجبش . الرؼب ئبٌسىراٍتتي ۋە وۆپ لىالتتيپۈتۈْ ٍبذػىٍىم
» : رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي، ئۇ ِۇٔساق زەٍسۇ

. پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ضەلەزە لىٍىػتب ئەڭ ضېري زات ئىسى
ثوٌۇپّۇ راِىسأسا جىجرائىً ثىٍەْ ئۇچراغمىٕىسا تېرىّۇ ضېري 

اِىسإٔىڭ ھەر وېچىطي جىجرائىً ئۇٔىڭؽب ر. ثوٌۇپ وېتەتتي
. ئۇچرىػىپ تۇراتتي، ئۇٔىڭؽب لۇرئبْ وەرىّسىٓ ئۆگىتەتتي

پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ جىجرائىً ثىٍەْ ئۇچراغمبْ چبؼٍىرىسا، 
ثۇذبرى )«ٍبذػي ئىػالرٔي لىٍىػتب ئەڭ ضېري ثوٌۇپ وېتەتتي 

روزا ثىٍەْ » : پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زەٍسۇ(. رىۋاٍىتي
: ْ وەرىُ لىَبِەت وۈٔي ِۆِىٓ وىػىگە غبپبئەتچي ثوٌىسۇلۇرئب

ِەْ ئۇٔي ٍېَىػتىٓ، ئىچىػتىٓ ۋە ! ئي رەثجىُ -روزا زەٍسۇ 
جىٕطىٌ ھەۋەضتىٓ ِۀئي لىٍسىُ، ِېٕي ئۇٔىڭؽب غبپبئەت 

ِەْ ئۇٔي تبتٍىك  -لۇرئبْ وەرىُ زەٍسۇ  -لىٍسۇرؼىٓ،
ئۇٍمۇضىسىٓ ِەھرۇَ لىٍسىُ، ِېٕي ئۇٔىڭؽب غبپبئەت 

غۇٔساق لىٍىپ روزا ثىٍەْ لۇرئبْ وەرىُ ِۆِىٓ  -ٍسۇرؼىٓ،لى
 (.ئەھّەز رىۋاٍىتي)«وىػىگە غبپبئەت لىٍىسۇ 

لۇرئبْ وەرىُ ئولۇظ، ئىجبزەتٍەرٔي ۋالتىسا ئورۇٔالظ ۋە زىٕىٌ  
ثىٍىٍّەرٔي ئۆگىٕىع ھەِّە ۋالىتتب تەٌەپ لىٍىٕىسىؽبْ 
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رٔي تېرىّۇ ئەِّب راِىساْ ئېَىسا ثۇ ئەِەٌٍە. ِۇھىُ ئەِەٌٍەرزۇر
. وۆپ، تېرىّۇ توٌۇق ئورۇٔالظ ئبالھىسە جىسزىٌ تەٌەپ لىٍىٕىسۇ

چۈٔىي راِىساْ ئېَي ئبذىرەتٍىه ئۈچۈْ ِوي ھوضۇٌٕىڭ 
ذۇززى پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئەپطۇضٍىٕىع . پەٍتىسۇر

ثىٍەْ ئېَتمبٔسەن، ِۇغۇٔساق ثىر ئۇٌۇغ ئبٍٕي ؼۀىّەت ثىٍىپ، 
ئىسزىّىگەْ، ٔەتىجىسە ئۇٔىڭسىٓ ئبٌالھ تبئبالٔىڭ رەھّىتىٕي 

 !ِەھرۇَ لبٌؽبْ وىػىسىّٕۇ ثەذىتطىسرەن ثىرضي ٍولتۇر

 تەراۋىھ ًبهىسى

راِىساْ ئېَىسا ئبذػبٍِىرى ذۇپتۀسىٓ  ―تەراۋىھ ٔبِىسى  
 .رەوئەتٍىه ٔبِبززۇر 20وېَىٓ ئولۇٌىسىؽبْ 

ئبراَ ئېٍىع، تۀەپپۇش لىٍىع زېگەْ ِۀىسە  -تەراۋىھ  
رەوئەت ٔبِبززىٓ وېَىٕىي ئبراَ ئېٍىع وۆززە  ثوٌۇپ، ھەر تۆت

 .تۇتۇٌىسۇ

چۈٔىي . راِىساْ ئېَىسا تەراۋىھ ٔبِىسى ئولۇظ ضۈٕٔەتتۇر 
پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ راِىساْ ئبٍٍىرىسا تەراۋىھ ٔبِىسى 

تەراۋىھ ٔبِىسى راِىساْ . ئولۇغٕي ھېچ تەرن ئەتّىگەْ
بِىسىٕي ئبذػبٍِىرى ذۇپتەْ ٔبِىسىسىٓ وېَىٓ، ۋىتىر ٔ

ِەضجىسوە . ئولۇغتىٓ ثۇرۇْ جبِبئەت ثىٍەْ ئولىٍىسۇ
تەراۋىھ . چىمبٌّىؽبْ وىػىٕىڭ ئۆٍىسە ٍبٌؽۇز ئولۇغىّۇ جبٍىسزۇر

ئۇٔي تۆت رەوئەتتە ثىرضبالَ ثېرىپّۇ، . رەوئەتتۇر 20ٔبِىسى 
تەراۋىھ . ئىىىي رەوئەتتە ثىر ضبالَ ثېرىپّۇ ئولۇظ ِۇِىىٓ
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. زەر وېچىىتۈرۈظ ٍبذػىسۇرٔبِىسىٕي وېچىٕىڭ ٍېرىّىؽب لە
ثىر ئبٍٍىك تەراۋىھ ٔبِىسىسا لۇرئبْ وەرىّٕي ذەتّە لىٍىع 

ٔبِبزٔي وىػىٍەرٔي زېرىىتۈرۈپ  ثۇ. ئبٍرىُ ثىر ضۈٕٔەتتۇر
تەراۋىھ . لوٍّبٍسىؽبْ غەوىٍسە ٍېٕىه ئولۇظ ئەڭ ٍبذػىسۇر

 .ٔبِىسىٕىڭ ضبۋاثي وۆپتۇر

الھ تبئبال ئبٌ» :پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زېگەْ 
ِەْ ِۇضۇٌّبٔالرؼب راِىساْ . راِىساْ روزىطىٕي پەرز لىٍسى

« .وېچىٍىرىٕي ئىجبزەت ثىٍەْ ئۆتىۈزۈغٕي ضۈٕٔەت لىٍسىُ
 (.ئىّبَ ئەھّەز رىۋاٍىتي)

راِىساْ وېچىٍىرىٕي ئىجبزەت » ئىّبَ ٔەۋەۋىٌ ھەزىطتىىي
تىٓ تەراۋىھ ٔبِىسى ِەلطەت «ثىٍەْ ئۆتىۈزۈظ

تۈْ ئىطالَ ئۆٌىّبٌىرىٕىڭ ثىرٌىىىە لىٍىٕىسىؽبٍٔىمىؽب پۈ
ثۇٔىڭؽب ثىٕبئەْ، پەٍؽەِجەر . وەٌگۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍؽبْ

وىّىي راِىسإٔي ئبٌالھٕىڭ ۋەزىطىگە » :ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ
ثوٌؽبْ چىٓ ئىػۀچ ۋە ضبۋاة وۆزٌىگەْ ھبٌسا ئىجبزەت ثىٍەْ 
ئۆتىۈزىسىىەْ، ئۇٔىڭ ئۆتىۀىي گۇٔبھٍىرىٕىڭ ھەِّىطي 

ئىجبزەت »زېگەْ ھەزىطىتىىي راِىسإٔي«لىٍىٕىسۇ ِەؼپىرەت
زاِىسإٔي وۈٔسۈزىسە روزا : تىٓ ِەلطەت« ثىٍەْ ئۆتىۈزۈظ

تۇتۇظ، وېچىطي تەراۋىھ ٔبِىسى ئولۇظ، لۇرئبْ تىالۋەت لىٍىع 
 .ۋە ثبغمب ئىجبزەتٍەر ثىٍەْ ئۆتىۈزۈظ زېگۀٍىىتۇر
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 تەراۋىھ ًبهىسى توغرۇلۇق بەزى هەسىلىلەر

ىسىٕي جبِبئەت ثوٌۇپ، ِەضجىستە ئولۇظ تەراۋىھ ٔبِ -1
ٍۀي ثىر ِەھەٌٍىسىىي جبِبئەتٕىڭ ثىر . ضۈٕٔەت وىفبٍەزۇر

لىطّي ثۇ ٔبِبزٔي جبِبئەت ثىٍەْ ئولۇپ، لبٌؽبٍٔىرى ئۆز 
ئۆٍٍىرىسە ئولۇضىّۇ ئۇالرزىٓ جبِبئەت ثىٍەْ ئولۇظ ضۈٕٔىتي 

ئەِّب ِەضجىستە ئولۇؼبٔالر ھەَ تەراۋىھ . ضبلىت ثوٌىسۇ
ىٕىڭ ھەَ جبِبئەت ثوٌۇپ ئولۇؼبٕٔىڭ ضبۋاثىٕي ٔبِىس
 .(ثەت-55توَ -2 رەززۇٌّۇذتبر).تبپىسۇ

ثبالؼەتىە ٍەتّىگەْ ثبٌىٕىڭ تەراۋىھ ٔبِىسىؽب ئىّبَ  -2 
. ثوٌۇغي توؼرۇٌۇق ئىطالَ ـىمھىػۇٔبضٍىرى ئىرتىالپالغمبْ

ثەزىطي زۇرۇش ئەِەش زېگەْ لبراغتب ثوٌطب، وۆپ ضبٍٔىمي 
ثبالؼەتىە ٍەتّىگەْ ثبٌىالرٔىڭ تەراۋىھ . گەْزۇرۇضٍىمىٕي ضۆزٌى

ٔبِىسىؽب ئىّبَ ثوٌۇغىٕي زۇرۇش زېگۈچىٍەر پەٍؽەِجەر 
ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٔەۋرىطي ھەضەْ ئىجٕي ئەٌي رەزىَەٌالھۇ 

پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ) ئۀھۇٔىڭ ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب
ىٕي زەٌىً ؼب ئىّبَ ثوٌۇپ تەراۋىھ ٔبِىسى ئولۇؼبٍٔىم(ئبٍبٌي

ئەِّب پەرز ٔبِبزالرزا ثبالؼەتىە ٍەتّىگەْ . لىٍىپ وەٌتۈرگەْ
ثبٌىالرٔىڭ ئىّبَ ثوٌۇغىٕىڭ زۇرۇش ئەِەضٍىىىسە ئىطالَ 

 .(ثەت-99توَ -1ئەٌمۇزۇرى ِۇذتەضەر ).ـىمھىػۇٔبضٍىرى ثىرٌىىىە وەٌگەْ

تەراۋىھ ٔبِىسىٕي ذۇپتۀسىٓ ثۇرۇْ ئولۇضب ئۇ تەراۋىھ  -3
ۈٔىي ثۇ ذۇپتۀسىٓ وېَىٓ ئولۇظ چ. ھېطبثالّٔبٍسۇ

ئەِّب ۋىتىر ٔبِىسىٕي تەراۋىھتىٓ ثۇرۇْ . ثەٌگىٍۀگەْ ٔبِبززۇر
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 (.ثەت-269غەرھۇي ھىساٍە ). ئولۇظ جبٍىسزۇر

راهىساى ئېَىدا جىبرىئىلٌىڭ پەٍغەهبەر 
 ئەلەٍھىسسبالهغب تەلىن بېرىطي

ھەر راِىساْ ئېَىسا جىجرائىً پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِؽب 
ثېرەتتي ۋە لۇرئبْ وەرىّٕي ئۇٔىڭؽب ئولۇتۇپ ثبغتىٓ ئبذىر  تەٌىُ

پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ۋاپبتىسىٓ . ثىر لېتىُ تىڭػبٍتتي
ئبٌسىٕمي راِىسأسا جىجرائىً ئۇٔىڭؽب لۇرئبْ وەرىّٕي ئىىىي 

ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ رىۋاٍەت . لېتىُ ئولۇتۇپ تىڭػىؽبْ
پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ » : سۇلىٍىٕىسۇوي، ئۇ ِۇٔساق زەٍ
ـبتىّە ( رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لىسى)ئبٍبٌٍىرى ثىٍەْ ئوٌتۇراتتي،

. رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ئۇٔىڭ ٍېٕىؽب تەِىىٓ ھبٌسا ِېڭىپ وەٌسى
ئۇٔىڭ ِېڭىػي ذۇززى رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِېڭىػىؽب ئوذػبپ 

زەپ ئۇٔي لبرغي  -ذوظ وەپطىس لىسىُ، -رەضۇٌۇٌالھ. وېتەتتي
وي ٍېٕىؽب ئوٌتۇرؼۇزۇپ، ئۇٔىڭ لوٌىمىؽب ِەذپي ثىر ئبٌسى ۋە ض

ٔەرضە زېۋىسى، ھەزرىتي ـبتىّە ٍىؽالغمب ثبغٍىسى، ئبٔسىٓ ٍۀە 
ِەْ ـبتىّە . ئۇٔىڭ لوٌىمىؽب ثىر ٔەرضە زېۋىسى، ئۇ وۈٌسى

ِەْ ثۈگۈٔىىسەن ثىرئبٔسا ؼەِىىٍٕىه  -رەزىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ 
ۇٌالھ ضىسگە ٔېّە ثىٍەْ ذوغبٌٍىمٕي وۆرِىگەْ ئىسىُ، رەضۇٌ

زەپ ضورىۋىسىُ،  -زېگۀسە ٍىؽٍىسىڭىس ۋە ٔېّە زېگۀسە وۈٌسىڭىس؟
ِەْ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ضىرىٕي ئبغىبرا  -ھەزرىتي ـبتىّە 

وېَىٓ رەضۇٌۇٌالھ ۋاپبت ثوٌۇپ . زەپ جبۋاة ثەرزى -لىٍّبٍّەْ 
رەضۇٌۇٌالھ ضىسگە غۇ ۋالىتتب  -وەتىۀسىٓ وېَىٓ، ئۇٔىڭسىٓ،
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زەپ ضورىۋىسىُ، ـ ئۇ ۋالىتتب رەضۇٌۇٌالھ  -ى؟ٔېّە زېگەْ ئىس
جىجرائىً ھەر ٍىٍي ِېٕي ثىر لېتىُ لۇرئبْ وەرىّٕي  -ِبڭب،

ٍىً ئىىىي لېتىُ تبِبَ لىٍسۇرزى،  تبِبَ لىٍسۇراتتي، ثۇ
ثۇٔىڭسىٓ ئەجىٍىّٕىڭ ٍېمىٕالغمبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىۋاتىّەْ، 

 -ئبئىٍەَ ئىچىسىٓ ضىس ِبڭب ثىرىٕچي ثوٌۇپ ٍېتىػىطىس،
پۈتۈْ  -زېۋىسى ٍىؽٍىسىُ، ئبٔسىٓ ئىىىىٕچي لېتىُ لوٌىمىّؽب،

زېۋىسى،  -!ِۆِىٕە ئبٍبٌالرٔىڭ ضەرزارى ثوٌۇغمب رازى ثوٌّبِطىس؟
 (.ئىجٕي ِبجە رىۋاٍىتي) «.زېسى -ۋالىتتب وۈٌسۈَ، ثۇ

ئبٍسىٓ وېَىٓ  6پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ۋاپبتىسىٓ 
ثۇ ھەزىطتىٓ . پبت ثوٌؽبْھەزرىتي ـبتىّە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ۋا

راِىسأسا لۇرئبْ وەرىّٕي ذەتّە لىٍىػٕىڭ ۋە ئۇٔي 
 .ئۈگىٕىػٕىڭ ٔەلەزەر ئەۋزەي ئىىۀٍىىي ئىپبزىٍىٕىسۇ

راهىساًٌىڭ ئبخىرقي ئوى مۈًىدە ئىببدەت قىلىطٌىڭ 
 پەزىلىتي

پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثبغمب وۈٍٔەرگە ٔىطجەتەْ، راِىساْ 
بتتىك ثېرىٍەتتي ۋە ثبغمىالرٔىّۇ غۇٔساق ئبٍٍىرىسا ئىجبزەتىە ل

ذۇضۇضەْ راِىسإٔىڭ ئبذىرلي . لىٍىػمب تەغەثجۇش لىالتتي
ئؤىسا ئىجبزەتىە لبتتىك ثېرىٍىػىە ۋە لەزىر وېچىطىٕي 

ئۆزىّۇ ثۇ وۈٍٔەرزە ئىجبزەت ئۈچۈْ ئۆزىٕي . تېپىػمب ثۇٍرۇٍتتي
» : سۇويئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕى. ئۇٔۇتبتتي

پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ راِىسإٔىڭ ئبذىرلي ئؤىسا ثبغمب 
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 (.ِۇضٍىُ رىۋاٍىتي)« وۈٍٔەرزىىىسىٓ ثەن ئىجبزەتىە ثېرىٍەتتي

راِىسإٔىڭ »: ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ٍۀە ِۇٔساق زەٍسۇ 
ئبذىرلي ئؤي ٍېتىپ وېٍىػي ثىٍەْ پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ 

ىپ، ئىجبزەت ثىٍۀال ِەغؽۇي ثوالتتي، ئبٍبٌٍىرىسىٓ ئۇزالٍىػ
وېچىٍىرى ئۇذٍىّبٍتتي، ئبئىٍىطىسىىىٍەرٔي وېچىٍىرى 

 (.ثۇذبرى رىۋاٍىتي)« ئىجبزەت لىٍىػمب ئۇٍؽىتبتتي

رەضۇٌۇٌالھ »: ٍۀە ثىر ھەزىطتە ِۇٔساق زېَىٍگەْ 
راِىسإٔىڭ ئبذىرلي ئؤىسا ئېتىىبپ لىالتتي ۋە راِىسإٔىڭ 

بق وېچىٍىرىسە لەزىر وېچىطىٕي ئبذىرلي ئوْ وۈٔىٕىڭ ت
« زەپ ِۇضۇٌّبٔالرٔي تەغەثجۇش لىالتتي! تېپىػمب تىرىػىڭالر

 (.ثۇذبرى رىۋاٍىتي)

ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي، ئۇ ِۇٔساق 
ئەگەر ِەْ لەزىر وېچىطىٕىڭ  -ِەْ رەضۇٌۇٌالھسىٓ،»: زەٍسۇ

ّە زەپ زۇئب لىٍطبَ ثوٌىسىؽبْ ۋالتىٕي ثبٍمىطبَ، ثۇ وېچىسە ٔې
ُّ  )  :ِبڭب ِۇٔۇ زۇئبٔي ئۈگەتىەْ زەپ ضورىۋىسىُ، ئۇ-ثوٌىسۇ؟ ٍُّھ َاٌ

ٌِ﴾ ٍۀي  ّٕ ٌَْعْفَو ـَبْعُؿ َع ضەْ ! ئي ئبٌالھ» ِأّّه َعُفّو ُتِحّت ا
ھەلىمەتەْ گۇٔبھالرٔي ئەپۇ لىٍىسىؽبْ ۋە ئەپۇ لىٍىػٕي 

« ەٍْبلتۇرىسىؽبْ ئىالھىّطەْ، گۇٔبھٍىرىّٕي ئەپۇ لىٍؽبٍط
 (.تىرِىسى رىۋاٍىتي)
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 قەدىر مېچىسىٌىڭ پەزىلەتلىرى

ئبٌالھ تبئبال لەزىر وېچىطىٕي ئۇٌۇغ لىٍىپ، ئۇٔي راِىسإٔىڭ 
ثبغمب وېچىٍىرىسىٓ ئبالھىسە غەرەپٍىه ۋە ذەٍرٌىه لىٍىپ 

چۈٔىي ثۇ وېچە لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ٔۇرى تۇٔجي . ثەٌگىٍىسى
پەٍؽەِجەر . ە ئىسىلېتىُ ٍەرغبرىسا پبرالغمب ثبغٍىؽبْ ثىر وېچ

ئەٌەٍھىططبالَ ثۇ وېچىٕىڭ راِىسإٔىڭ ئبذىرلي ئوْ وۈٔىسىىي 
تبق وېچىٍەرٔىڭ ثىرىسە ثوٌىسىؽبٍٔىمىسىٓ ذەۋەر ثەرگەْ ۋە ثۇ 
وېچىٕي تېپىع ئۈچۈْ راِىسإٔىڭ ئبذىرلي ئؤىسا ئۇذٍىّبً 
. ئىجبزەت لىٍىػمب تەغەثجۇش لىٍؽبْ ھەَ ئۆزىّۇ غۇٔساق لىٍؽبْ

ئىجبزەتٍەر پەزىٍەتتە ۋە  -چىسە لىٍىٕؽبْ ئەِەيچۈٔىي ثۇ وې
ئبٌالھ تبئبال . ئىجبزەتتىٓ ئبرتۇلتۇر -ضبۋاثتب ِىڭ ئبٍٍىك ئەِەي

ِىڭ ( پەزىٍەت ۋە ضبۋاثتب)﴿لەزىر وېچىطي : لۇرئبْ وەرىّسە
 (.ئبٍەت -3لەزىر ضۈرىطي )ئبٍسىٓ ئبرتۇلتۇر ﴾ زەٍسۇ 

ىەْ، ئۇ ثىر زېّەن، لەزىر وېچىطي ِىڭ ئبٍؽب تەڭ ثوٌؽبْ ئى 
ئەگەر ثىر . ٍىٍؽب تەڭ ثوٌؽبْ ثوٌىسۇ 83ئىٕطبٕٔىڭ ئۆِرىسىٓ 

ٍىً ھەِىػە ئىجبزەت ثىٍەْ ِەغؽۇي ثوٌؽبْ  83ئىٕطبْ 
تەلسىرزىّۇ، ثىرىّىسٔىڭ لەزىر وېچىطىٕي ئىجبزەت ثىٍەْ 

 83ئۆتىۈزگىٕىّىسٔىڭ ضبۋاثي ئبٌالھ تبئبالٔىڭ زەرگبھىسا 
 .ۋەتتەٍىٍٍىك ئىجبزەتتىٓ ئەۋزەٌسۇر، ئەٌ

غۈثھىطىسوي، لۇرئبْ وەرىّٕىڭ پبرالق ٔۇرى ئىطبٔىَەتٕىڭ 
لەٌجٍىرىگە ٔۇر چېچىػمب ثبغٍىؽبْ ثۇ وېچە، ثبغمب ھەرلبٔساق 

ھېچمبٔساق وېچە ئۇٔىڭؽب . وېچىٍەرزىٓ ئۇٌۇغ ۋە غەرەپٍىىتۇر
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ٌېىىٓ غۇٔي ٍبذػي ثىٍىع وېرەوىي، . تەڭ ثوالٌّبٍسۇ
ۇٌۇغ وۈْ ٍبوي وېچىٕىڭ ھەرلبٔساق ئۇٌۇغ ئبٍٕىڭ، ھەرلبٔساق ئ

ۋە ھەرلبٔساق ئۇٌۇغ ضبئەتٕىڭ ئۇٌۇؼٍىمي ۋە ٍبذػىٍىمٍىرى، 
پەلەت ئۇٔىڭ ئۇٌۇؼٍىمىٕي ثىٍىپ، ئۇٔي لەزىرٌەپ، ئۇٔىڭسىٓ 

ئەِّب ثۇ وېچىٕي . پبٍسىٍىٕبٌىؽبْ وىػىٍەر ئۈچۈٔسۇر
لەزىرٌىّەً، ئۆزىٕىڭ ؼەپٍەت ئۇٍمۇضىسا جىّىمىپ لبٌؽبْ 

ڭ ثبغمب وېچىٍەرزىٓ ھېچجىر وىػىٍەر ئۈچۈْ ثۇ وېچىٕى
 .پەرلي ٍولتۇر

قەدىر مېچىسي ئىسالم هىللىتىگە بېرىلگەى 
 ئىوتىَبزدۇر

ئىّبَ ذەتتبثىٌ لەزىر وېچىطىٕىڭ ئبٌالھ تبئبال تەرىپىسىٓ 
ئىطالَ ِىٍٍىتىگە ِەذطۇش ئبتب لىٍىٕؽبْ ثىر وبتتب ئىّتىَبز 

ي ئىىۀٍىىىگە پۈتۈْ ئىطالَ ئبٌىٍّىرىٕىڭ ثىرزەن ئىتتىپبل
چۈٔىي ئبٌالھ تبئبال ثۇ وېچىٕي . ثوٌؽبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍىسۇ

لۇرئبْ وەرىُ ثوٌطب، ئىطالَ . لۇرئبْ وەرىُ ثىٍەْ غەرەپٍۀسۈرزى
» ئىّبَ ِبٌىه ئۆزىٕىڭ . ِىٍٍىتىٕىڭ ئەڭ ِۆتۈۋەر زەضتۇرىسۇر

 :ٔبٍِىك ئەضىرىسە ِۇٔۇ ھەزىطٕي رىۋاٍەت لىٍىسۇ« ئەٌّۇۋتتەء
ِؽب ئۆزىسىٓ ثۇرۇْ ئۆتىەْ پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبال»

ئۇِّەتٍەرٔىڭ ٍبغىؽبْ ئۆِۈرٌىرى وۆرضىتىٍگۀسىٓ وېَىٓ، ئۇ، 
ئۆزىٕىڭ ئۈِّەتٍىرىٕىڭ ئۆِرىٕىڭ ثۇرۇٔمىالرٔىڭ ئۆِرىگە 
ٔىطجەتەْ لىطمب ئىىۀٍىىىٕي وۆرۈپ، ئۈِّەتٍىرىٕىڭ ثۇ 
لىطمب ئۆِرىسە ثۇرۇٔمىالرٔىڭ لىٍؽبْ ٍبذػي ئەِەٌٍىرىٕي 
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ىسىٓ ئۀطىرىگۀسە، ئبٌالھ تبئبال ئۇٔىڭ لىالٌّبٍسىؽبٍٔىم
ئۈِّىتىگە ِىڭ ئبٍسىٓ ٍبذػي ثوٌؽبْ لەزىر وېچىطىٕي ئبتب 

 (.زىٓ "ئەٌّۇۋتتە") «.لىٍؽبْ

ئبٌالھ تبئبال ثۇ وېچىٕىڭ لبٍطي وېچىسە ئىىۀٍىه ۋالتىٕي 
ثۇ، وىػىٍەر غۇ وېچىٕي تېپىع . ثىسگە ِەٌۇَ لىٍّىؽبْ

ٕىڭ ھەِّىطىسە ئىجبزەتىە ِەلطىتي ثىٍەْ راِىساْ وېچىٍىرى
غۇٔىڭسەن ئبٌالھ تبئبال جۈِە وۈٔىسىىي . ثېرىٍطۇْ ئۈچۈْ ئىسى

زۇئب ئىجبثەت ثوٌىسىؽبْ ضبئەتٕي ۋە لۇرئبْ وەرىّسىىي ئۇٔي ئولۇپ 
. ٔېّە تىٍطە ثېرىٍىسىؽبْ ئىطّۇٌئەزەِٕي ثىسگە ثىٍسۈرِىگەْ

ثۇِۇ وىػىٍەرٔىڭ زۇئب ئىجبثەت ثوٌىسىؽبْ ضبئەتٕي ۋە 
ئەزەِٕي تېپىع ئۈچۈْ ھەرۋالىت زۇئب لىٍطۇْ ۋە لۇرئبْ ئىطّۇٌ

ئەگەر لەزىر وېچىطىٕىڭ ۋالتي، . وەرىُ ئولۇضۇْ ئۈچۈْ ئىسى
زۇئب ئىجبثەت ثوٌىسىؽبْ ضبئەت ۋە ئىطّۇٌئەزەَ ئېٕىك 
ثىٍسۈرۈٌگەْ ثوٌطب ئىسى، وىػىٍەر لەزىر وېچىطىسىال ئىجبزەت 

ەزەِٕىال ئولۇغمب لىٍىػمب، غۇ ضبئەتتىال زۇئب لىٍىػمب، ئىطّۇٌئ
 .ئۈگىٕىۋېٍىپ، ثبغمىٍىرىؽب ئەھّىَەت ثەرِىگەْ ثوالتتي

ئىّبَ ئىجٕي ھەجەر لەزىر وېچىطىسە ثوٌىسىؽبْ ئبالِەتٍەرٔي 
لەزىر وېچىطىٕىڭ ئەتىگىٕىسە »: ثبٍبْ لىٍىپ ِۇٔساق زەٍسۇ

ئىّبَ ئەھّەز (. زىٓ "ـەتھۇٌجبرى") «لۇٍبظ غوٌىطىس چىمىسۇ
لەزىر »: ىطتە ِۇٔساق زېَىٍگەْرىۋاٍەت لىٍؽبْ ثىر ھەز

ضۈزۈن ثوٌىسۇ، ھبۋا  -تىچ، ضۈپ -وېچىطىسە ئبضّبْ تىپ
ئەھّەز ) «ئىططىمّۇ ئەِەش ضۇؼۇلّۇ ئەِەش ٔورِبي ثوٌىسۇ
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 (.رىۋاٍىتي

ٔبٍِىك تەپطىرٔىڭ ئبپتورى ئىجٕي « رۇھۇٌجبٍبْ» 
ذۇزەٍّۀىڭ پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِسىٓ رىۋاٍەت لىٍؽبْ ِۇٔۇ 

لەزىر وېچىطىسە ٍەر ٍۈزىگە » : ثبٍبْ لىٍىسۇ ثىر ھەزىطٕي
تبرلىٍىسىؽبْ پەرىػتىٍەرٔىڭ ضبٔي ئۇغػبق تبغالرٔىڭ 

 (.زىٓ "ـەتھۇٌجبرىٌ")« ضبٔىسىّٕۇ وۆپ ثوٌىسۇ 

ۋە ئۇٔىڭ ( ضەزەلبٍي پىترى)ـىتىر ضەزىمىطي 
 ئەھىبٍِىرى

راِىساْ روزىطي ۋە ( ٍبوي ضەزىمبٍي ـىترى)ـىتىر ضەزىمىطي 
ثىٍەْ پېمىرالرؼب ثېرىع  ي ضەۋەثيھېَت ذوغبٌٍىم

 ثەٌگىٍۀگەْ ضەزىمە ثوٌۇپ، ذۇززى ٔبِىسىٕىڭ ٔۇلطبٍٔىرىٕي
ضەزىمىطىّۇ راِىساْ  ضەجسە ضەھۋە توٌۇلٍىؽبٔسەن، ـىتىر

 روزىطىٕي تۇتۇظ
 .جەرٍبٔىسىىي ٔۇلطبٔالرٔي توٌۇلالٍسۇ

 :ـىتىر ضەزىمىطي ثېرىع ۋاجىپ ثوٌؽبٔالر
چوڭ ثوٌطۇْ، ِەٍٍي ئەِسىال  ـىتىر ضەزىمىطىٕي ثېرىع ِەٍٍي

تۇؼۇٌؽبْ ثوۋاق ثوٌطۇْ، ِەٍٍي ثبً ثوٌطۇْ، ِەٍٍي وەِجەؼەي 
. ثوٌطۇْ ھەر لبٔساق ِۇضۇٌّبٕٔىڭ ئۈضتىگە ۋاجىپتۇر

ۋە ئۆزىٕىڭ وبپبٌىتىسىىي  ِۇضۇٌّبْ ئبزەَ ثۇ ضەزىمىٕي ئۆزى
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ئبٔىطي لبتبرٌىك ھەر ثىر وىػي ئۈچۈْ  -ئبئىٍە ئەزاٌىرى، ئبتب 
  .ثېرىسۇ

 :ىتىر ضەزىمىطىٕي ثېرىع ۋالتيـ
ـىتىر ضەزىمىطي روزى ھېَتٕىڭ ثىرىٕچي وۈٔي ئەتىگىٕي تبڭ 

ئۇٔي ھېَت ٔبِىسىؽب . ئېتىػي ثىٍەْ ۋاجىپ ثوٌىسۇ
ھېَت وۈٍٔىرى ئىچىسە . ثېرىػتىٓ ثۇرۇْ ثېرىع ئەۋزەي

 .ثەرضىّۇ ثوٌىسۇ ثەرضىّۇ ٍبوي راِىساْ ئىچىسە
 ؟ـىتىر ضەزىمىطىٕىڭ ِىمسارى لبٔچىٍىه

( گرا625َثىر وىٍو )ـىتىر ضەزىمىطىٕىڭ ِىمسارى ٍېرىُ ضب 
 .ثۇؼسإٍىڭ ئۆزى ٍبوي ذەٌك پۇٌىسىىي لىّّىتىسۇر

 فىتىر سەدىقىسىٌي بېرىلىدىغبًالر 

ـىتىر ضەزىمىطي زاوبت ئېٍىػي زۇرۇش ثوٌؽبْ وىػىٍەرگە 
 .ثېرىٍىسۇ

ـىتىر ضەزىمىطىٕي ثەرِىگەْ وىػىٕىڭ روزىطي لبٔساق 
 ثوٌىسۇ؟

ثوٌۇپ، ـىتىر  ر ضەزىمىطي روزىسىٓ ئبٍرىُ ثىر ئىجبزەتـىتى
وىػىٕىڭ تۇتمبْ روزىطي زۇرۇش،  ضەزىمىطي ثەرِىگەْ

ثىراق ـىتىر ضەزىمىطىٕي ئبزا لىٍّىؽۇچە ثۇ ضەزىمە ئۇ 
روزىطىؽب  ئەِّب. وىػىٕىڭ ئۈضتىسە لەرز ثوٌۇپ لبٌىسۇ

 .زەذٍي ٍەتّەٍسۇ
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 ئبلتىٌجي بۆلۈم

 ئېتىنبپ توغرىسىدا

 بپٌىڭ ۋە ئۇًىڭ قبئىدە ـ تەرتىپلىرىئېتىن

ئبٌالھ تبئبالؼب ئىجبزەت لىٍىع ٔىَىتي ثىٍەْ  -ئېتىىبپ 
 .ِەضجىستە ئوٌتۇرۇظ زېّەوتۇر

 ئېتىنبپٌىڭ بۇٍرۇلىطي

ئېتىىبپ لىٍىػٕي زەضٍەپ پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ 
ئۇ، ھەر ٍىٍي راِىسإٔىڭ ئبذىرلي ئوْ وۈٔىسە . ثبغٍىؽبْ

وېَىٓ . ز ئوٌتۇرۇپ ئېتىىبپ لىالتتيِەضجىستە ئۆزى ٍبٌؽۇ
. ئۇٔىڭ ئبٍبٌٍىرى، ئبٔسىٓ ضبھبثىالر ئېتىىبپ لىٍىػمب ثبغٍىؽبْ

غۇٔساق لىٍىپ، ئېتىىبپ ئىطالَ زىٕىسا ئەڭ پەزىٍەتٍىه 
ئبٌالھ تبئبال لۇرئبْ وەرىّسە . ئەِەٌٍەرزىٓ ثوٌۇپ ئورۇْ ئبٌؽبْ

ك ئېتىىبپٕي لوٌالپ، لۇۋۋەتٍەپ ئۇٔىڭ غەرتٍىرى توؼرىٍى
ِەضجىستە ئېتىىبپتب ئوٌتۇرؼبْ چېؽىڭالرزا، »: ِۇٔساق زەٍسۇ

ئبٍبٌٍىرىڭالرؼب ( وۈٔسۈزى ثوٌطۇْ، وېچىطي ثوٌطۇْ)
 (.ئبٍەت -187ثەلەرە ضۈرىطي )«ٍېمىٕچىٍىك لىٍّبڭالر

ئېتىىبپ ئبٌالھ تبئبالٔىڭ رازىٍىمىؽب ئېرىػىع ِەلطىتي 
تە ثىٍەْ، پۈتۈْ زۇَٔبٌىك ئىػالرزىٓ لوي ئۈزۈپ، ِەضجىس



 123 

ئوٌتۇرۇپ تۈرٌۈن ئىجبزەتٍەرٔي ئورۇٔالظ ئبرلىٍىك ئەِەٌگە 
ئەثۇ ھۇرەٍرە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت . ئبغىسىؽبْ ئىجبزەتتۇر

پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ھەر ٍىٍي راِىسإٔىڭ » :لىٍىٕىسۇوي
ئۇ، ۋاپبت ثوٌۇظ ئبٌسىسىىي . ئبذىرلي ئؤىسا ئېتىىبپ لىالتتي

ثۇذبرى )«وۈْ ئېتىىبپ لىٍؽبْ ئىسى 20ٍىٍمي راِىسأسا 
 (.رىۋاٍىتي

ئېتىىبپ لىٍؽبْ وىػي، »: ئىّبَ ئەتبئىٌ ِۇٔساق زېگەْ
ذۇززى پبزىػبھتىٓ ضوراٍسىؽبْ ھبجىتي ثوٌؽبٍٔىمتىٓ، ئۇٔىڭ 
ئىػىىي ئبٌسىسا تەٌّۈررۈپ، ھبجىتىُ راۋا ثوٌّىؽىچىٍىه ھېچ 

الھ وەتّەٍّەْ زەپ تۇرىۋاٌؽبْ وىػىگە ئوذػبظ ثوٌۇپ، ئۇ ئبٌ
تبئبالٔىڭ ئۆٍٍىرىسىٓ ثىرى ثوٌؽبْ ِەضجىستە ئوٌتۇرىسۇ ۋە 
گۇٔبھٍىرىُ ِەؼپىرەت لىٍىٕىپ، ھبجەتٍىرىُ راۋا 
ثوٌّىؽىچىٍىه ِەضجىستىٓ چىمّبٍّەْ، زەپ ئېتىىبپمب زاۋاَ 

 (.زىٓ« ئەٌئىرتىَبر»)«لىٍىسۇ

 ئېتىنبپٌىڭ پەزىلەتلىرى

ٔي غۇڭب ئۇ. ئېتىىبپٕىڭ پەزىٍەتٍىرى ٔبھبٍىتي وۆپتۇر
پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ھبٍبتىٕىڭ ئبذىرىؽىچىٍىه ھېچ تەرن 

ئۇ ھبٍبتىٕىڭ ئبذىرلي ٍىٍي ئېتىىبپتب وۆپرەن . لىٍّىؽبْ
ثۇٔىڭ ثىٍەْ پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىسگە . ئوٌتۇرؼبْ

چۈٔىي . ئېتىىبپٕىڭ ئەھّىَىتىٕي تېرىّۇ ئېٕىك ثىٍسۈرگەْ
ەر ضەۋەثي ثىٍەْ ئىٕطبْ تۇرِۇغٕىڭ تەٌەپٍىرى ۋە ؼەپٍەتٍ
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گبھىسا ئبٌالھ تبئبالزىٓ ئۇزالٍىػىپ لبٌىسۇ، ئبذىرەتٍىه ئۈچۈْ 
تەٍَبرٌىك وۆرۈظ ئىػٍىرىؽب ئەھّىَەت ثەرِەٍسىؽبْ ثوٌۇپ 

ئېتىىبپ لىٍىع ثۇٔساق وىػىٍەرٔىڭ ئبٌالھ تبئبال . لبٌىسۇ
تەرەپىە لبٍتىػي ۋە زۇَٔبٔىڭ تۈگىّەٍسىؽبْ ِەغؽۇالتٍىرىسىٓ 

بزات ثوٌۇپ، ئۆزىٕىڭ ِۀىۋىَتىٕي وۈچەٍتىػي ثىرئبز ثوٌطىّۇ ئ
 .ھەَ ٍۈوطەٌسۈرۈغي ئۈچۈْ ئەڭ ٍبذػي پۇرضەتتۇر

 ئېتىنبپٌىڭ تۈرلىرى

ضۈٕٔەت ثوٌؽبْ : ئۇٔىڭ ثىرى. ئېتىىبپ ئىىىي تۈرٌۈن ثوٌىسۇ
 .ٍۀە ثىرى، ۋاجىپ ثوٌؽبْ ئېتىىبپتۇر. ئېتىىبپ

ڭ پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕى -ضۈٕٔەت ثوٌؽبْ ئېتىىبپ -1
ئىسىؽب ۋارىطٍىك لىٍىپ، ئبٌالھ تبئبالٔىڭ رازىٍىمىؽب ئېرىػىع 

ثۇ . ِەلطىتي ثىٍەْ لىٍىٕىسىؽبْ ئىرتىَبرى ئېتىىبپتۇر
. ئېتىىبپ ئوِۇِەْ، راِىسإٔىڭ ئبذىرلي ئوْ وۈٔىسە لىٍىٕىسۇ

چۈٔىي پەٍؽەِجەر . ثبغمب وۈٍٔەرزە لىٍطىّۇ ثوٌىسۇ
لىالتتي، ئۇٔىڭ  ئەٌەٍھىططبالَ ئبضبضەْ، راِىسأسا ئېتىىبپ

 .غەۋۋاي ئېَىسا ئېتىىبپ لىٍؽبٍٔىمىّۇ رىۋاٍەت لىٍىٕؽبْ

ئېتىىبپ لىٍىػٕي ٔىَەت  -ۋاجىپ ثوٌؽبْ ئېتىىبپ -2 
لىٍىپ ئبتىۋاتمبْ ضەۋەثتىٓ ۋاجىپ ثوٌىسىؽبْ ئېتىىبپ 

ئەگەر ِەْ ثۇ »:وىػىٕىڭ ئۆز ئۆزىگە : ِەضىٍەْ. زېّەوتۇر
ْ ِبٔچە وۈْ ئېتىىبپ وېطەٌسىٓ ضبلبٍطبَ ئبٌالھ تبئبال ئۈچۈ

لىٍىّەْ ٍبوي ثۇ ئىّتىھبٔسىٓ لبزأطبَ ئبٌالھ تبئبال ئۈچۈْ ِبٔچە 
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زېگۀگە ئوذػبظ ۋەزە ثېرىػي « وۈْ ئېتىىبپ لىٍىّەْ
ئبرلىٍىك ثۇ ئېتىىبپٕي ئورۇٔالظ ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ۋاجىپ 

ۋاجىجٕي تەرن ئەتىەْ وىػي پەرزٔي تەرن ئەتىۀگە . ثوٌىسۇ
﴿ئۇالر ئۆز : ئبٌالھ تبئبال لۇرئبْ وەرىّسە. سۇئوذػبظ گۇٔبھىبر ثوٌى

ئۈضتىگە ئبٌؽبْ ئىجبزەتٍىرىٕي ئبزا لىٍطۇْ﴾ زەپ ئەِىر لىٍىسۇ 
 (.ئبٍەت -29ھەج ضۈرىطي )

 ئېتىنبپٌىڭ ضەرتلىرى

 :ئېتىىبپٕىڭ غەرتٍىرى تۆۋۀسىىىچە

 ِەضجىستە ئوٌتۇرۇظ -1

ئېتىىبپٕي جبِبئەت توپٍىػىپ ٔبِبز ئولۇظ ئۈچۈْ 
چۈٔىي ئبٌالھ . ٍىه ثوٌؽبْ ِەضجىستە لىٍىع غەرتتۇرضبالھىَەت

﴿ضىٍەر ِەضجىسٌەرزە ئېتىىبپتب : تبئبال لۇرئبْ وەرىّسىىي
﴾ زېگەْ ضۆزى ئبرلىٍىك ئېتىىبپٕىڭ ....ئوٌتۇرؼبْ چېؽىڭالرزا

پەٍؽەِجەر . ِەضجىسٌەرزە لىٍىٕىسىؽبٍٔىمىؽب ئىػبرەت لىٍّبلتب
غۇڭب . تە لىالتتيئەٌەٍھىططبالِّۇ ئېتىىبپٕي ھەِىػە ِەضجىس

ئېتىىبپٕي ئەرٌەرٔىڭ ِەضجىسٌەرزە لىٍىػي غەرتتۇر، ئۇٔي ئۆٍسە 
ئەِّب ئبٍبي وىػىٍەر ئېتىىبپٕي ئۆز . لىٍىػمب ثوٌّبٍسۇ
چۈٔىي ھۀەـىٌ ِەزھىجىگە وۆرە، ئبٍبٌالرٔىڭ . ئۆٍٍىرىسە لىٍىسۇ

ئەِّب غبپىئىٌ . ِەضجىسٌەرزە ئېتىىبپ لىٍىػي ِەورۇھتۇر
ھۀجەٌي . ئبٍبي وىػىّۇ ِەضجىستە لىٍىسۇِەزھىجىگە وۆرە، 

ِەزھىجىگە وۆرە، ئبٍبي وىػىٕىڭ ئېرى ثىٍەْ ثىرگە ِەضجىستە 



 126 

لبٔچىٍىه ئۇٌۇغ ِەضجىستە . ئېتىىبپ لىٍىػي جبٍىسزۇر
. لىٍىٕؽبْ ئېتىىبپٕىڭ لەزرى غۇٔچىٍىه ئۇٌۇغ ثوٌىسۇ

ِەضچىسى ھەرەِسە لىٍىٕؽبْ ئېتىىبپ، ثبغمب : ِەضىٍەْ
سٌەرزە لىٍىٕؽبْ ئېتىىبپالرزىٓ ئۇٌۇغ ۋە ئبزەتتىىي ِەضجى

 .پەزىٍەتٍىه ثوٌىسۇ، ضبۋاثىّۇ وۆپ ثوٌىسۇ

 ئېتىىبپٕي ٔىَەت لىٍىع - 2

ئىجبزەتٍەرزە ٔىَەت لىٍىع غەرت  -ھەرلبٔساق ئەِەي
. ثوٌؽىٕىسەن، ئېتىىبپ لىٍىع ئۈچۈّٔۇ ٔىَەت لىٍىع غەرتتۇر

ٔىَەتٕىڭ غەرت لىٍىٕىػي ئىجبزەتٍەرٔي ئبزەتٍەرزىٓ 
چۈٔىي وىػىٍەر ئبزەتتە ثبغمب . ەرلٍۀسۈرۈظ ئۈچۈْ ئىسىپ

ئۇالرٔي ِەضجىستە . ِەلطەتٍەر ئۈچۈّٔۇ ِەضجىسٌەرزە ئوٌتۇرىسۇ
. ئوٌتۇرؼىٕي ئۈچۈٔال ئېتىىبپ لىٍؽۇچىالر زېَىػىە ثوٌّبٍسۇ

ئەِەٌٍەرٔىڭ ِەلجۇي »: پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زېگەْ
سۇ، ھەر وىػي ئۆزىٕىڭ ثوٌۇغي پەلەت ٔىَەتٍەر ثىٍەْ ثوٌى

 (.ثۇذبرى رىۋاٍىتي)«ٔىَەت لىٍؽبْ ٔەرضىطىگە ئېرىػىسۇ

 ئېتىىبپتب روزا تۇتۇظ - 3

راِىسأسا ئېتىىبپ لىٍؽبْ وىػي زازى روزا تۇتّبً لبٌّبٍسۇ، 
ھۀەـىٌ ِەزھىجىگە وۆرە، راِىسأسىٓ ثبغمب ۋالىتالرزا . ئەٌۋەتتە

ثوٌؽبْ  ئېتىىبپ لىٍؽبْ وىػىٕىڭّۇ، ئەگەر لىٍّبلچي
ئېتىىبپىٕىڭ تۈرى ۋاجىپ ثوٌؽبْ ئېتىىبپالرزىٓ ثوٌطب روزا 

ئەگەر ئېتىىبپٕىڭ تۈرى ضۈٕٔەت ثوٌؽبْ . تۇتۇغي غەرتتۇر
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ئېتىىبپالرزىٓ ثوٌؽبْ ثوٌطب، ئۇٔىڭسا روزا تۇتۇظ غەرت ئەِەش، 
پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ روزىطىس . ثىراق تۇتۇظ ئەۋزەٌسۇر
ە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ رىۋاٍەت ئبئىػ. ئېتىىبپ لىٍؽبْ ئەِەش

: لىٍىٕىسۇوي، پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زېگەْ
ئىتىىبپتىىي وىػىٕىڭ وېطەي ٍولٍىػي، جىٕبزە ٔبِىسىؽب »

ثېرىػي، ئبٍبٌىٕي تۇتۇغي ٍبوي ٍېمىٕچىٍىك لىٍىػي، تەثىئىٌَ 
ٍۀي تەرەتىە ثېرىػتىٓ ٍبوي ئېھتىالَ ثوٌۇپ )ئېھتىَبجىسىٓ 

ثبغمب ھبجەتٍەر ئۈچۈْ ( طب ؼۇضٍە لىٍىػتىٓلبٌؽبْ ثوٌ
ئېتىىبپ پەلەت روزا . ِەضجىستىٓ چىمىػي ِۀئي لىٍىٕىسۇ

ئېتىىبپ پەلەت چوڭ ِەضجىسٌەرزە . تۇتۇظ ثىٍەْ ثوٌىسۇ
 (.ئەثۇزاۋۇز رىۋاٍىتي)« لىٍىٕىسۇ

 ئبٍبٌالرٔىڭ ھەٍس ۋە ٔەپبضالرزىٓ پبن ثوٌۇغي - 4 

ىڭ ھەٍس ۋە ٔەپبضالرزىٓ ئېتىىبپ لىٍّبلچي ثوٌؽبْ ئبٍبٌالرٔ 
ئەگەر ئبٍبٌالر ئېتىىبپ ئەضٕبضىسا ھەٍس . پبن ثوٌۇغي غەرتتۇر

وۆرۈپ لبٌطب ٍبوي تۇؼطب، ئېتىىبپتىٓ ھبِبْ چىمىپ وېتىسۇ ۋە 
وېَىٓ پبن ثوٌؽبٔسا ذبٌىطب ئېتىىبپٕي وەٌگەْ ٍېرىسىٓ زاۋاَ 

غۇٔىڭسەن ئېتىىبپتب ئوٌتۇرؼبْ وىػي ئەگەر ئېھتىالَ . لىٍىسۇ
پ لېٍىپ، ِەضجىستە ؼۇضٍە لىٍىسىؽبْ جبً ثوٌّىطب، ثوٌۇ

ِەضجىستىٓ چىمىپ، ٍۇٍۇٔۇپ وېٍىسۇ ۋە ئېتىىبپٕي وەٌگەْ 
 .ٍېرىسىٓ زاۋاَ لىٍىسۇ
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 ئېتىنبپٌي بۇزىدىغبى ئبهىلالر

 :ئېتىىبپٕي ثۇزىسىؽبْ ئبِىٍالر تۆۋۀسىىىچە

 جىٕطىٌ ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇظ - 1

بضىۋەتتە ثوٌۇغي ئېتىىبپتب ثوٌؽبْ وىػىٕىڭ جىٕطىٌ ِۇٔ
﴿ضىٍەر :ئبٌالھ تبئبال ثۇ ھەلتە ِۇٔساق زەٍسۇ. ئېتىىبپٕي ثۇزىسۇ

ِەضجىسٌەرزە ئېتىىبپتب ئوٌتۇرؼبْ چېؽىڭالرزا، ئبٍبٌٍىرىڭالرؼب 
 (.ئبٍەت -187ثەلەرە ضۈرىطي )ٍېمىٕچىٍىك لىٍّبڭالر﴾

 ئەلٍىسىٓ ئبٍرىٍىع - 2

ضبراڭ ثوٌۇظ، ئبٍٍىٕىع ٍبوي ِەش ثوٌۇظ ضەۋەثىسىٓ 
چۈٔىي . ەلٍىٕي ٍولبتمبْ وىػىٕىڭ ئېتىىبپي ثۇزۇٌىسۇئ

ھەر لبٔساق ئىجبزەتٕي ئورۇٔالظ ئۈچۈْ . ئېتىىبپ ئىجبزەتتۇر
 .ھۇغىٕىڭ جبٍىسا ثوٌۇغي غەرتتۇر -ئەلىً

 ئبٍبٌالرٔىڭ ھەٍس وۆرۈغي ٍبوي تۇؼۇغي - 3

ئبٍبٌالرٔىڭ ئېتىىبپ ئەضٕبضىسا ھەٍس وۆرۈپ لېٍىػي ٍبوي 
چۈٔىي ھەرلبٔساق ئىجبزەتٕي . ىسۇتۇؼۇغي ئېتىىبپٕي ثۇز

زاۋاِالغتۇرۇظ ئۈچۈْ پبوٍىك غەرت ثوٌؽبٔسەن، ئېتىىبپٕىڭ 
 .زاۋاَ لىٍىػي ئۈچۈّٔۇ ئبٍبٌالرٔىڭ پبن ثوٌۇغي غەرتتۇر

 ئېھتىالَ - 4

ئېتىىبپتب ئوٌتۇرؼبْ وىػىٕىڭ ئبٍبٌىٕي ضۇٍۈغي ٍبوي 
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. لۇچبلٍىػي ٔەتىجىطىسە ئېھتىالَ ثوٌۇغي ئېتىىبپٕي ثۇزىسۇ
ەگەر ٍۇلىرىمي ِۇلەززىّىٍەرٔي ئىػٍىّەضتىٓ، ئىرتىَبرضىس ئ

غۇٔىڭسەن . ھبٌسا ئېھتىالَ ثوٌؽبْ ثوٌطب ئېتىىبپ ثۇزۇٌّبٍسۇ
گەرچە ئبٍبٌىٕي لۇچبلٍىؽبْ ثوٌطىّۇ ئېھتىالَ ثوٌّىؽبْ ثوٌطب 

 .ٍۀە ئېتىىبپ ثۇزۇٌّبٍسۇ

 ِەضجىستىٓ چىمىع - 5

تەثىئىٌَ ئېھتىَبجالرزىٓ تبغمىرى ئبزەتتىىي 
ئېھتىَبجٍىرى ئۈچۈْ ِەضجىستىٓ ضىرتمب چىممبْ وىػىٕىڭ 

چۈٔىي ئېتىىبپٕىڭ تەلەززاضي ِەضجىستە . ئېتىىبپي ثۇزۇٌىسۇ
ئەِّب ثىرەر وىػىٕىڭ ھبٍبتىٕي . تۇرۇغٕي تەٌەپ لىٍىسۇ

ھبالوەتتىٓ لۇتمۇزۇظ ٍبوي ئۆزىٕىڭ ھبٍبتىٕي ذەتەرزىٓ 
 لۇتمۇزۇظ ئۈچۈْ ِەضجىستىٓ چىممبْ وىػىٕىڭ ئېتىىبپي

غۇٔىڭسەن ئەگەر ئۆزى ئوٌتۇرؼبْ ِەضجىس جۈِە . ثۇزۇٌّبٍسۇ
ٔبِىسى ئولۇٌّبٍسىؽبْ ِەضجىسٌەرزىٓ ثوٌؽبْ ثوٌطب، ئېتىىبپ 
لىٍؽبْ وىػىٕىڭ ِەضجىستىٓ چىمىپ، جۈِە ٔبِىسىٕي ئولۇغي 

چۈٔىي جۈِە ٔبِىسىٕي . ثىٍەْ لىٍؽبْ ئېتىىبپي ثۇزۇٌّبٍسۇ
پەرزٔي ئورۇٔالظ . تۇرئولۇظ پەرز، ئېتىىبپ لىٍىع ثوٌطب ضۈٕٔەت
 .ضۈٕٔەتٕي ئورۇٔالغتىٓ ِۇھىّسۇر، ئەٌۋەتتە

ئېتىنبپ قىلغبى مىطي ئۈچۈى هۇستەھەة بولغبى 
 ئىطالر

ئېتىىبپ لىٍىػتىٓ ِەلطەت ئبٌالھ تبئبالٔىڭ رازىٍىمىؽب 
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ئېرىػىع ۋە ئبٌالھتىٓ ھبجەتٍىرىٕي ضوراپ ھەي لىٍىع ئۈچۈْ 
ثوٌؽبْ ئىىەْ، ئۆزىٕي ِەضجىسوە ثۀت لىٍىػتىٓ ئىجبرەت 

ئېتىىبپ لىٍؽبْ وىػىٕىڭ ثۇ پۇرضەتٕي ؼۀىّەت ثىٍىپ، ٔبِبز 
ٍۀي )ئولۇظ، لۇرئبْ وەرىُ تىالۋەت لىٍىع، ئىطتىؽفبر ئېَتىع 

، پەٍؽەِجەرگە زۇرۇت ئىېَتىع، ثىٍىُ ئۆگىٕىع (تەۋثە لىٍىع
 .لبتبرٌىك ئىجبزەتٍەر ثىٍەْ وۆپ غۇؼۇٌٍىٕىػي ِۇضتەھەثتۇر

ي ئۈچۈى هەًئي قىلىٌغبى ئېتىنبپ قىلغبى مىط
 ئىطالر

ضېتىُ ئىػٍىرى  -ئېتىىبپ لىٍؽبْ وىػىٕىڭ ئېٍىُ
غۇٔىڭسەن ئېتىىبپ . ثىٍەْ غۇؼۇٌٍىٕىػي ِۀئي لىٍىٕىسۇ

لىٍؽبْ ثوٌطۇْ ٍبوي لىٍّىؽبْ ثوٌطۇْ ھەرلبٔساق وىػىٕىڭ 
ضېتىُ ئىػٍىرىٕي لىٍىػي  -ِەضجىسٔىڭ ئىچىسە ئېٍىُ

ر ئبٌالھ تبئبالؼب ئىجبزەت چۈٔىي ِەضجىسٌە. ِۇتٍەق ھبراِسۇر
ثۇ جبٍالرزا . لىٍىع ئۈچۈْ ثىٕب لىٍىٕؽبْ ِۇثبرەن جبٍالرزۇر

پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۇ . زۇَٔبٌىك ضوزىالرٔي لىٍىع ذبتبزۇر
ِەضجىستە ثىر ٔەرضە ئېٍىع ٍبوي »: ھەلتە ِۇٔساق زېگەْ

ضېتىع ثىٍەْ ضوزا لىٍؽبْ وىػىٕي وۆرضەڭالر، ئۇالرؼب 
، ِەضجىسٌەر تىجبرەت !ئبٌالھ تبئبال ثەرىىەت ثەرِىطۇْ ضوزاڭالرؼب"

تىرِىسى )«زەڭالر" لىٍىع ئۈچۈْ ثىٕب لىٍىٕؽبْ ئەِەش
 (.رىۋاٍىتي
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 ئبٍبلالر ًەدە ئېتىنبپ قىلىدۇ؟

ئبٍبٌالر ئېتىىبپ لىٍّبلچي ثوٌطب، ئۇٔي ٔەزە ئوٌتۇرۇپ لىٍىسۇ 
زېگەْ ِەضىٍە ھەلمىسە ئىطالَ ـىمھىػۇٔبش ئبٌىٍّىرى 

ھۀەـىٌ ِەزھىجىسىٓ ثبغمب ِەزھەثٍەرگە . پ لىٍىػمبْئىرتىال
چۈٔىي ئبٌالھ . وۆرە، ئبٍبي وىػىّۇ ئېتىىبپٕي ِەضجىستە لىٍىسۇ

﴿ضىٍەر ِەضجىسٌەرزە ئېتىىبپتب ئوٌتۇرؼبْ : تبئبالٔىڭ
﴾ زېگەْ ضۆزى ئېتىىبپٕي ئەر ثوٌطۇْ ٍبوي ئبٍبي ...ۋالتىڭالرزا

ىال لىٍىػي الزىُ ثوٌطۇْ ھەرلبٔساق وىػىٕىڭ پەلەت ِەضجىست
ئەِّب ھۀەـىٌ ِەزھىجىگە وۆرە، . ئىىۀٍىىىٕي ئىپبزىٍەٍسۇ

ئۇالرٔىڭ . ئبٍبي وىػي ئېتىىبپٕي ئۆز ئۆٍىسە لىٍىسۇ
پەٍؽەِجەر . ِەضجىسٌەرزە ئېتىىبپ لىٍىػي ِەورۇھتۇر

ئەٌەٍھىططبالَ ئېتىىبپتىٓ ِۇھىُ ثوٌؽبْ ثەظ ۋاخ ٔبِبزالرٔىّۇ 
لۇغىٕىڭ ئەۋزەي ئىىۀٍىىىٕي ئبٍبٌالرٔىڭ ئۆز ئۆٍٍىرىسە ئو

ئبٍبٌالر ئەگەر ثىٍطە، ئۇالر ئۈچۈْ ئۇالرٔىڭ ئۆٍٍىرى »: تەوىتٍەپ
ثۇ ِەضىٍىسە . زېگەْ« ٍبذػىسۇر( ِەضجىسٌەرگە ثبرؼىٕىسىٓ)

چۈٔىي . ھۀەـىٌ ِەزھىجىٕىڭ وۆرۈغي ثوٍىچە ئەِەي لىٍىٕىسۇ
پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئېتىىبپ لىٍّبلچي ثوٌؽبٔسا، ئۇٔىڭ 

بٍبٌٍىرىّۇ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىرگە ئېتىىبپ لىٍّبلچي ثوٌؽىٕي ئ
ئۈچۈْ، پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٔۆۋەتتىىي ئېتىىبپٕي 
تەرن لىٍىپ، وېَىٓ غەۋۋاي ئېَىسا لىٍؽبٍٔىمي رىۋاٍەت 

ثۇ ھەزىطّۇ، پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ . لىٍىٕؽبْ
ئبٍبٌالرٔىڭ ِەضجىسٌەرزە ئېتىىبپ لىٍىػىٕي 
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 .ىؽبٍٔىمىٕي ئىپبزىٍەٍسۇٍبلتۇرِ
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 روزا ھەققىدە مۆپرەك سورىلىدىغبى

 سوئبلالرغب جبۋابالر

 

روزا تۇتۇظ ئۈچۈْ وبٌېٕسار ئەِەش، ثەٌىي ئبً وۆرۈظ - 1
 .ئېتىجبرؼب ئېٍىٕىسۇ

راِىساْ روزىطىؽب تبڭ ٍورۇغتىٓ ئبۋۋاي ٔىَەت لىٍىع - 2
 .غەرتتۇر

ِەش، ٔىَەتٕي ئېؽىس ئبرلىٍىك ئىپبزىٍەظ غەرت ئە - 3
 .ثەٌىي زىٍسا ٔىَەت لىٍىع ٍىتەرٌىىتۇر

ٔەپٍە روزا ئۈچۈْ غۇ وۈٕٔىڭ پېػىٓ ۋاذتىؽىچىٍىه  - 4
 .ٔىَەت لىٍطىّۇ ٍىتەرٌىىتۇر

ئبز ِىمسارزا ثىرٔەرضە ٍېَىع ثىٍۀّۇ، ھەتتب ثىرەر زأە - 5
ٔۇلۇت ٍبوي ثىرتبِچە ٍبِؽۇرٔىڭ گبٌسىٓ ئۆتۈپ وېتىػي ثىٍۀّۇ 

 .روزا ثۇزۇٌىسۇ

تۇتمىٕي ئېطىسە ٍوق ھبٌسا ثىرٔەرضە ٍەپ، ئىچىپ  روزا- 6
 .لوٍؽبْ وىػىٕىڭ روزىطي ثۇزۇٌّبٍسۇ

توزاْ  -روزا تۇتمبْ وىػىٕىڭ گېٍىؽب چىۋىٓ ٍبوي چبڭ- 7
 .وىرىپ وەتطىّۇ، ئۇٔىڭ روزىطي ثۇزۇٌّبٍسۇ
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ئۆزىگە ئەتىر چېچىع ٍبوي گۈٌٍەرٔي پۇراظ ثىٍەْ روزا - 8
 .ثۇزۇٌّبٍسۇ

وىچىه چبٌّب چبؼٍىك ٔەرضىٍەرٔي  ئۇغػبق تبظ ٍبوي - 9
ٍۇتۇپ ضبٌؽبْ وىػىٕىڭّۇ روزىطي ثۇزۇٌىسۇ ۋە ئۇٔىڭؽب ثىر 

 .وۈٍٔۈن لبزا الزىُ وېٍىسۇ

ھبِىٍسار ۋە ثبال ئېّىتىسىؽبْ ئبٍبٌالر ئەگەر روزا تۇتطب  - 10
ئۆزٌىرىٕىڭ ٍبوي ثبٌىٍىرىٕىڭ ضبلٍىمىؽب زىَبٍٔىك ثوٌۇغىسىٓ 

 .ٓ لبزاضىٕي تۇتىسۇلورلطب روزا تۇتّبٍسۇ ۋە وېَى

راِىساْ وۈٔسۈزىسە ئېھتىالَ ثوٌۇپ لبٌؽبْ وىػىٕىڭ  - 11
 غۇ. ئۇٔىڭؽب ؼۇضۇي لىٍىع پەرز ثوٌىسۇ. روزىطي ثۇزۇٌّبٍسۇ

 .ھبِبْ ؼۇضۇي لىٍطىّۇ روزىطي ثۇزۇٌّبٍسۇ

روزا تۇتۇظ وۈٔىٕىڭ زۆٌەت تەرەپتىٓ ثەٌگىٍىٕىػي  - 12
روزا تۇتۇغي غەرت ئەِەش، ثەٌىي ئبٍٕي وۆرگەْ وىػىٕىڭ 

 .پەرززۇر

ٍۀي وىػىٍەر غەثبٔؽب تەۋەِۇ ٍبوي )غەن وۈٔىسە  - 13
 - 30غەثبٕٔىڭ  -راِىسأؽىّۇ زەپ غەن لىٍىپ لبٌىسىؽبْ وۈْ 

 .روزا تۇتۇظ ِەورۇھتۇر( وۈٔىسە

زۈغۀجە ۋە پەٍػۀجە وۈٍٔىرىسە روزا تۇتۇغمب ئبزەتٍۀگەْ  - 14
توؼرا وېٍىپ وىػىٕىڭ روزا تۇتىسىؽبْ وۈٔي غەن وۈٔىگە 

 .لبٌؽبْ ثوٌطب، ثۇ وۈٔسە روزا تۇتۇغي ِەورۇھ ضبٔبٌّبٍسۇ
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راِىساْ وۈٔسۈزىسە ئىرتىَبرضىس لۇضمبْ وىػىٕىڭ  - 15
ئەِّب لەضتەْ لۇضمبْ وىػىٕىڭ روزىطي . روزىطي ثۇزۇٌّبٍسۇ

 .ثۇزۇٌىسۇ

راِىساْ وۈٔسۈزىسە لبْ ئبٌسۇرؼبْ وىػىٕىڭ روزىطي  - 16
 .ثۇزۇٌّبٍسۇ

وۈٔسۈزىسە جىٕطىٌ ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌؽبْ  راِىساْ - 17
وىػىٕىڭ روزىطي ثۇزۇٌىسۇ ۋە تۆت ِەزھەثٕىڭ ثىرزەن 
ئىتتىپبلي ثوٍىچە ثۇٔساق وىػىگە لبزا ثىٍەْ وبپبرەت الزىُ 

 .وېٍىسۇ

ثىر لۇي ئبزات لىٍىع، ئەگەر تبپبٌّىطب ئىىىي  -وبپبرەت - 18
 ئبً ئۈزِەً روزا تۇتۇظ، ئۇٔىڭؽب وۈچي ٍەتّىطە ئبتّىع

 .ِىطىىٕگە ثىرۋاخ تبِبق ثېرىػتىٓ ئىجبرەتتۇر

راِىساْ وۈٔسۈزىسە ٍېَىع ٍبوي ئىچىع ئبرلىٍىك  - 19 
روزىطىٕي ثۇزؼبْ وىػىگە ھۀەـىٌ ِەزھىجي ثوٍىچە لبزا ثىٍەْ 

 .وبپبرەت الزىُ وېٍىسۇ

ھەٍس ٍبوي تۇؼۇت ضەۋەثي ثىٍەْ راِىساْ روزىطىٕي  - 20 
ثىراق . ىڭ لبزاضىٕي تۇتىسۇتۇتبٌّىؽبْ ئبٍبٌالر وېَىٓ روزىٕ

 .ئولۇٍبٌّىؽبْ ٔبِبزٌىرىٕىڭ لبزاضىٕي ئولۇِبٍسۇ

ئبٍٍىك ئبزىتي ئىچىسىىي ۋە تۇؼۇتٍۇق ئبٍبٌالرٔىڭ روزا  - 21
 .تۇتمبْ تەلسىرزىّۇ ھېطبثالّٔبٍسۇ. تۇتۇغي جبٍىس ئەِەش
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راِىساْ وۈٔسۈزىسە ھەٍس وۆرگەْ ٍبوي تۇؼمبْ  - 22 
 .ئۇالر وېَىٓ لبزاضىٕي تۇتىسۇ. ۇئبٍبٌالرٔىڭ روزىطي ثۇزۇٌىس

ضوھۇرٌۇق ٍەۋاتمبْ ۋالىتتب ثبِساتمب ئەزاْ ئولۇٌؽبْ  - 23 
تۇتمبْ . ثوٌطب ھبِبْ ٍېَىػٕي توذتىتىپ ٔىَەت لىٍىع وېرەن

 .روزا زۇرۇضتۇر

. جىٕبثەتتىٓ پبن ثوٌۇظ ٔبِبز ئولۇظ ئۈچۈْ غەرتتۇر - 24 
 .ئەِّب جىٕبثەت ثىٍەْ روزا تۇتۇظ زۇرۇضتۇر

ئەِّب . ِۇضبپىرالرٔىڭ روزا تۇتّبضٍىمىؽب رۇذطەت ثبرزۇر - 25 
 .تۇتمىٕي ئەۋزەٌسۇر

 85روزا تۇتّبضٍىك ئۈچۈْ ضەپەر ِۇضبپىطىٕىڭ - 26 
 .وىٍوِېتىرزىٓ وۆپ ثوٌۇغي غەرتتۇر

روزا تۇتّبضٍىممب رۇذطەت لىٍىٕؽبْ وېطەٌٕىڭ  - 27 
ئبزەتتىىي ثبظ ئبؼرىمي، چىع ئبؼرىمي ۋە وۆز ئبؼرىمىؽب 

وذػىؽبْ ٍېٕىه وېطەٌٍەرزىٓ ثوٌّبضتىٓ، ثەٌىي روزا تۇتطب ئ
تېرىّۇ ئېؽىرٌىػىپ وېتىسىؽبْ ئېؽىر وېطەٌٍەرزىٓ ثوٌۇغي 

 .غەرتتۇر

زور لىَىٕچىٍىمالرؼب زۇچ وېٍىسىؽبْ ضەپەرٌەرزە  - 28 
 .ثوٌؽبْ وىػىٕىڭ روزا تۇتۇغي ِەورۇھتۇر

راِىساْ وۈٔسۈزىسە ئبٍبٌىؽب ٍېمىٕچىٍىك لىٍؽبْ  - 29 
وىػي ئەگەر ثۇ ئىػٕي ئبٍبٌىٕىڭ رازىٍىمي ثىٍەْ لىٍؽبْ ثوٌطب، 
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ئەگەر ئبٍبٌىٕىڭ . ئبٍبي ھەر ئىىىىطىگە وبپبرەت وېٍىسۇ -ئەر
ئىرتىَبرى ثوٌّبضتىٓ ِەججۇرى لىٍؽبْ ثوٌطب، ئەر وىػىگىال 

 .وبپبرەت الزىُ وېٍىسۇ

ئبرلىسىٓ ئۈزِەً  -راِىسإٔىڭ لبزاضىٕي تۇتۇغتب ئبرلب  - 30
 .پبرچە تۇتطىّۇ ثوٌىسۇ -ثەٌىي پبرچە. غەرت ئەِەشتۇتۇظ 

وبپبرەت پەلەت راِىسإٔىڭ روزىطىٕي لەضتەْ  - 31
ئەِّب وبپبرەت روزىطي لبزا روزا . ثۇزؼبٍٔىك ئۈچۈٔال الزىُ وېٍىسۇ

 .ۋە ٔەپٍە روزىالرٔي ثۇزؼبٔؽب وبپبرەت الزىُ وەٌّەٍسۇ

ۈچۈْ ٔەپٍە ئۈچۈْ روزا تۇتۇپ، ئۇٔي ثۇزؼبْ وىػي ئ - 32 
ئەِّب ثبغمب ئۈچ . ھۀەـىٌ ِەزھىجىگە وۆرە، لبزا الزىُ وېٍىسۇ

ِەزھەثىە وۆرە، ثۇ روزا ئىرتىَبرى روزا ثوٌؽبٍٔىمتىٓ لبزا الزىُ 
 .وەٌّەٍسۇ

روزا ھېَتىٕىڭ ثىرىٕچي وۈٔىسە ۋە لۇرثبْ ھېَتىٕىڭ  - 33 
 .ثىرىٕچي وۈٔىسىٓ تۆتىٕجي وۈٔىگىچىٍىه روزا تۇتۇظ ھبراِسۇر

ۇز جۈِە وۈٔىسە ۋە ٍبٌؽۇز غۀجە وۈٔىسە روزا تۇتۇظ ٍبٌؽ - 34
 .ِەورۇھتۇر

 .ئىپتبر لىٍّبضتىٓ ئۇالپ روزا تۇتۇظ ِەورۇھتۇر - 35 

روزىسار وىػىٕىڭ وۈٔسۈززە ئبٍبٌىٕي ضۈٍۈغي روزىٕي  - 36 
ئۆزىٕي تۇتبٌّبٍسىؽبْ وىػىٕىڭ ئبٍبٌىٕي لۇچبلٍىػي . ثۇزِبٍسۇ

 .ِەورۇھتۇر
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ٕىڭ وۈٔسۈززە ئۆز تۈورۈوىٕي ٍۇتۇغي روزا تۇتمبْ وىػى - 37 
 .ثىٍەْ روزىطي ثۇزۇٌّبٍسۇ

روزا تۇتمبْ وىػىٕىڭ وۈٔسۈززە وۆزىگە ضۈرِە تبرتىػي  - 38 
غۇٔىڭسەن . ۋە زورا تېّىتىػي ثىٍەْ روزىطي ثۇزۇٌّبٍسۇ

زاۋاٌىٕىع ِەلطىتي ثىٍەْ ثەزىٕىگە ئۇوۇي ضبٌسۇرۇغي ثىٍۀّۇ 
 .روزىطي ثۇزۇٌّبٍسۇ

مبْ وىػىٕىڭ وۈٔسۈززە ئېؽىسىؽب، ثۇرٔىؽب ۋە روزا تۇت - 39 
لۇٌىمىؽب زورا تېّىتىػي ثىٍەْ روزىطي ثۇزۇٌىسۇ، غۇٔىڭسەن 
ئبٌسى ۋە وەٍٕىسىٓ ئىجبرەت ئىىىي ئەۋرەت ئەزاضىؽب زورا لوٍۇغي 

 .ثىٍۀّۇ روزىطي ثۇزۇٌىسۇ

روزا تۇتمبْ وىػىٕىڭ وۈٔسۈززە لبٍطي ثىر ضەۋەة  - 40 
 .ٔىڭ روزىطي ثۇزۇٌّبٍسۇثىٍەْ ٍۇٍۇٔۇغي ثىٍەْ ئۇ

 .ھەِّىسىٓ ٍبذػىٕي ثىٍگۈچي جبٔبثي ئبٌالھتۇر 


