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  رۇزا ھهققىدە دەسلهپكى چۈشهنچه

استۇر، بارلىق ھهمدۇ سانا ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ھهق سۇبهانهھۇ ۋەتائاالغا خ

دۇرۇد ۋە ساالمالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىلىرىگه ۋە 

  !بارلىق توغرا يولدا ماڭغان كىشىلهرگه بولسۇن

بىز بۇ ۋە بۇ قاتاردىكى باشقا ماقالىلىرىمىز ئارقىلىق ! ھۆرمهتلىك ئوقۇرمهن

هت نهزىرىدىكى ھۆكمى، پهزىلىتى، بۇ رامىزان ئېيى، رۇزا ۋە بۇ ئاي، بۇ كۈنلهرنىڭ شهرىئ

ئايدا بۇيرۇلغان ۋە چهكلهنگهن ئىشالر ھهققىدە يېغىنچاق ئهمما مهزمۇنلۇق قىلىپ، 

بىزلهرنى بۇ ئىشقا  جانابى ئالالھ . سىزلهرگه مهلۇمات بىرىشنى كۆڭلىمىزگه پۈكتۈق

ھهمىتىدىن، ئهلۋەتته بۇ ئىشالر توغرا بولسا، جانابى ئالالھنىڭ مهر. مۇۋەپپهق قىلغاي

. خاتالىقالر بولسا، بۇ ماقالىلهرنى ھازىرلىغۇچىالرنىڭ سهھۋەنلىكىدىن بولغان بولىدۇ

ئاخىرىدا سىزلهرنىڭ خالىس قىلغان دۇئالىرىڭىزدا بىزلهرنى ئهسكه ئېلىپ 

  !!قويىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمىز

  :رۇزىنىڭ ئىسالمدىكى ئورنى

 ئهلهيهىسساالم بىلهن جىبرىئىل. رۇزا ئىسالمدىكى بهش ئاساسىنىڭ بىرى

مۇناسىۋەتلىك بىر ھهدىسته جىبرىئىل ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا 

ماڭا ئىسالم توغرىسىدا خهۋەر بهرگىن؟ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم «: مۇنداق دەيدۇ

بىر ئالالھدىن باشقا ئىالھ يوق، مۇھهممهد ئالالھنىڭ : جاۋاب بىرىپ مۇنداق دەيدۇ

 بۇ -» ..ەپ شاھادەت ئېيتىش، ناماز ئوقۇش، زاكات بىرىش، رۇزا تۇتۇشئهلچىسى، د

  . ھهدىسنى ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان

ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق 

  ئىسالم بهش تۈرلۈك ئاساس ئۈستىگه بهربا «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ
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 بۇ - » ...)ارىدا رامىزان رۇزىسىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتكهنبۇنىڭ قات...(قىلىنغان

  .قىلغان ھهدسىنى ئىمام بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايهت 

  رۇزىدىن مهقسهت نېمه؟

رۇزىنىڭ ئهڭ ئالىي مهقسىدى، ئالالھ تائاالنىڭ ئهمىرىنى ئادا قىلىش ئارقىلىق 

نساننىڭ ئۆزىنى ئى ئۇنىڭ قوشۇمچه مهقسهتلىرى بولسا، . ئۇنىڭ رازىلىقىغا ئىرىشىش

ئادەتلهنگهن يامان ئىشالرنى .. شهھۋەتتىن يىراق تۇتۇشى، ئۆزىنى كونترول قىلىشىنى

تاشلىشى قاتارلىقالر بولۇپ، ئاچلىق ۋە ئۇسسۇزلۇق سهۋەبىدىن ئىنساندىكى شهھۋانىي 

 -  يهنه شۇ ئاچلىق ئۇسسۇزلۇق سهۋەبىدىن ئاجىز- ئىنسان. جىددىچىلىك پهسىيىدۇ

يهنه شۇ ئاچلىق، ئۇسسۇزلۇق .  يوقسۇلالرنىڭ ھالىغا يىتىدۇ- ئۇرۇق، كهمبهغهل

ئارقىلىق ئىنسان بهدىنىدىكى شهيتاننىڭ ھهرىكهتلىنىش پائالىيىتى 

قېيىنلىشىدىغان بولۇپ، بۇ ئالالھ بىلهن بهندىدىن باشقا ھېچكىم بىلمهيدىغان 

الھقا يۇقىرىدا بايان قىلغىنىمىزدەك، رۇزا سهمىمىلىك بىلهن ئال. مهڭگۈلۈك سىر

 ئىچمىكى ۋە - ئىنسان ئالالھنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن يېمهك. ئىبادەت قىلىش

. يېغىنچاقلىغاندا مانا مۇشۇالرال رۇزىنىڭ ھهقىقىتى. شهھۋەتىنى تهرك قىلىدۇ

سىلهرنىڭ بىرىڭالر روزا تۇتسا ھاياسىز «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

هر بىرى ئۇنى تىللىسا ياكى ئۇرۇشماقچى ئهگ. سۆزلهرنى قىلمىسۇن، ۋارقىراشمىسۇن

  ]بىرلىككه كهلگهن ھهدىس. [»مهن روزىدار، دېسۇن: بولسا، ئۇ كىشى

 پاسات، يالغان ياۋىداق -  ماجىرا، پىتنه-يۇقىرىقى ھهدسىنىڭ مهنىسى، جىدەل 

ئىشالرغا يېقىن كهلمىسۇن، بىرسى ئۇنى جىدەل ياكى ھهر قانداق بىر يامان ئىش 

قىلسا، ئۇ مهن رۇزا تۇتتۇم، يهنى رۇزىدارمهن، مېنى يامان ئىشالرغا قىلىشقا مهجبۇر 

شىرك قىلىشقا زورلىما دېيىش ئارقىلىق، يامان ئىشالردىن يىراق تۇرسۇن، ئالالھدىن 

  .قورقسۇن، دېمهكچى
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  :رۇزىنىڭ پهزىلىتى

كېمىكى رامىزان ئېيىدا ئالالھقا «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

لغان ئىمان بىلهن رۇزا تۇتىدىكهن، ئۇنىڭ ئىلگىرىكى گۇناھلىرى ئهپۇ خالىس بو

  . بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى- . »قىلىنىدۇ

مېنىڭ جېنىم ئۇنىڭ قولىدا «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه مۇنداق دېگهن

بولغان ئالالھ بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، رۇزىدارنىڭ ئېغىزىنىڭ پۇرىقى ئالالھنىڭ 

بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق . »ە مىسكى ئىپارنىڭ پۇرىقىدىن كۆپ ياخشىنهزىرىد

يېمهك، ئىچمىكىنى، شهھۋىتىنى مهن ئۈچۈن تهرك قىلىدۇ، پهقهت مېنى دەپال «: دەيدۇ

 - » .رۇزا تۇتىدۇ، مهن ئۇنى ئۆزۈم مۇكاپاتاليمهن، بىر ياخشىلىقىغا ئون ھهسسه ئهجىر بار

  .بۇخارىي رىۋايىتى

دېيىلىدىغان بىر ئىشىك بار بولۇپ، " رەييان"جهننهتته «: ق دەيدۇيهنه مۇندا

ئۇ ئىشىكتىن رۇزىدارالردىن باشقىالر . ئۇنىڭدىن قىيامهت كۈنى رۇزىدارالر كىرىدۇ

. رۇزىدارالر قېنى؟ ئۇالر ئورۇنلىرىدىن تۇرىشىدۇ: "ئۇ چاغدا مۇنداق دېيىلىدۇ. كىرمهيدۇ

 كىرىپ بولغاندىن كېيىن، ئۇ ئىشىك تاقىلىپ ئۇالر. ئۇالر بىلهن باشقىالر كىرمهيدۇ

  . بۇخارىي رىۋايىتى- » .ئۇ يهردىن ھېچكىم كىرمهيدۇ. قالىدۇ

يۇقىرىقى روشهن ھهدىسلهردىن كېيىن رامىزاننىڭ پهزىلىتى ھهققىدە ئارتۇقچه 

  .سۆزلهپ ئولتۇرۇشقا بىهاجهتمىز

  :رۇزىنىڭ تهرىپى

 تۇتۇش، دېگهن بولۇپ، ئۆزىنى يۇقىرىقىدا بايان - رۇزىنىڭ لوغهت مهنىسى

بۇ ھهقته قۇرئان . قىلىنغان چهكلهنگهن ئىشالردىن ئۆزىنى تۇتۇۋېلىشنى كۆزدە تۇتىدۇ

  مهن «: كهرىمدە مهريهم ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى بايان قىلىنىدۇ
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 بۈگۈن ھېچ ئادەمگه سۆز قىلمايمهن، غا ۋەدە بهردىم،هللا ھهقىقهتهن مهرھهمهتلىك ا

  .  ئايهتنىڭ بىر قىسىمى-٢٦مهريهم سۈرىسى، . »دېگىن

 رۇزىنى بۇزىدىغان ئىشالردىن سۇبهى ۋاقتىدىن تاكى - رۇزىنىڭ شهرئىي مهنىسى

  .قوياش پاتقانغا قهدەر چهكلىنىش ئارقىلىق ئالالھ تائاالغا ئىبادەت قىلىش

  :رۇزىنىڭ ھۆكمى

قۇرئان . ت ۋە ئىجمائ الر ئارقىلىق ئىسپاتالنغان ۋاجىبتۇررۇزا قۇرئان، سۈننه

پهرز ) رامىزان روزىسى(سىلهرگه ! ئى مۆمىنلهر«: كهرىمدە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

  . ئايهتنىڭ بىر قىسىمى- ١٨٣ بهقهرە سۈرىسى، - » .قىلىندى

دىن سىلهر«: ئالالھ تائاال رۇزىنىڭ پهرز قىلىنغانلىقى ھهققىدە مۇنداق دەيدۇ

 بهقهرە سۈرىسى، - » كىمكى رامىزان ئېيىدا ھازىر بولسا رامىزان روزىسىنى تۇتسۇن

  . ئايهتنىڭ بىر قىسىمى- ١٨٥

سهھرالىق بىر ئهرەب " : سۈننهتته رۇزىنىڭ ۋاجىبلىقىنى مۇنداق ئىسپاتاليدۇ

ر ئالالھ تائاالنىڭ ماڭا پهرز قىلغان رۇزىسى ھهققىدە خهۋە: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا 

رامىزان ئېيى : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق جاۋاب بهردى.  دېگهن ئىدى-بهرگىن

ئۇنىڭدىن باشقا ماڭا پهرز قىلىنغان رۇزا بارمۇ؟ ). يهنى رامىزان ئېيىدا رۇزا تۇتىسهن(

ياق، پهقهت، ئۆزۈڭ خاالپ تۇتقان رۇزاڭنى ھېسابقا . دەپ سورىدى، سهھرالىق ئهرەب

  .ي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى بۇخارى- " ئالمىغاندا

ئىجمائ يهنى بارلىق ئهھلى سۈننهت ۋەلجامائه ئالىملىرى رامىزان رۇزىسىنىڭ 

رامىزان رۇزىسىنىڭ پهرزلىكى تۆۋەندىكى . پهرز ئىكهنلىكىگه بىرلىككه كهلگهن

  : ئىككى ئىش ئارقىلىق مۇئهييهنلىشىدۇ
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ھىالل : "نداق دېگهنبۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇ. ئاي كۆرۈش: بىرىنچى

بۇخارىي ۋە مۇسلىم - " ئاينى كۆرۈپ رۇزا تۇتۇڭالر، يهنه ھىاللنى كۆرۈپ ئىپتار قىلىڭالر

  .رىۋايىتى

چۈنكى، ئهرەب . ئىككىنچىسى، شهئبان ئېيىنى ئوتتۇز كۈن تولۇق توشقۇزۇش

: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن. ئايلىرى ئوتتۇز كۈندىن ئارتۇق بولمايدۇ

  . بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى-" هگهر ئىككىلىنىپ قالساڭالر، شهئباننى تولۇقالڭالرئ"

 تهقۋىملهر ئارقىلىق بىكىتىش - رامىزاننى ھازىر مهۋجۇد بولىۋاتقان كالىندار

. چۈنكى، ئۇنىڭدا خاتالىقنىڭ يۈز بىرىشى ئهمىلىيهتكه تولىمۇ يېقىن. توغرا ئهمهس

نى ئاي كۆرگهندىن كېيىن باشالش توغرىلىق يهنه كىلىپ، شهرىئهت رۇزا تۇتۇش

يهنه رۇزا ھېيىت نامىزىنىمۇ ئاينى كۆرگهندىن كېيىن ئوقۇشقا . تهلىمات بهرگهن

  . بويرىغان

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم نۇرغۇن ھهدسىلهردە ئاي كۆرۈپ ياكى باشقىالرنىڭ ئاي 

لىدىغانلىقى كۆرگهنلىكىگه قهسهم قىلغىنىدىن كېيىن رۇزا تۇتۇشنى باشالشقا بو

  ...توغرىسىدا تهلىمات بهرگهن

 - دىيارىمىزدا مهككه. بۇ يهردە ئاالھىدە ئهسكهرتىشكه تىگىشلىك بىر مهسىله بار

 بۇرادەرلىرىگه -مهدىنهلهرگه ياكى بىر قىسىم ئىسالم دۆلهتلىرىدىكى تونۇش، دوست

ۇنىڭغا قاراپ تېلفۇن قىلىپ، ئۇ يهردە رۇزا تۇتۇلغان ياكى تۇتۇلمىغانلىقىنى سوراپ، ش

بىزنىڭ خهلقىمىز رايۇنىمىز . رۇزا تۇتىدىغان ئىشالر بار بولۇپ، بۇ قهتئىي توغرا ئهمهس

 -چۈنكى ئهرەب. دائىرىسىدە ئاي كۆرگهندىن كېيىن، رۇزا تۇتۇشقا باشلىشى الزىم

ئىسالم دۆلهتلىرى بىلهن رايۇنىمىز ئوتتۇرىسىدا بهلگىلىك دەرىجىدە ۋاقت پهرقى بار 

 كېيىن كۆرۈلۈش ئهھۋاللىرىنى مهيدانغا كهلتۈرىشى - ئاينىڭ ئىلگىرىبولۇپ، بۇ،

  ئۇنىڭدىن باشقا رۇزى ھېيىت نامازلىرىنىمۇ يۇرتىمىزدا ئاي . ناھايىتى نورمال ئهھۋال
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ئهگهر ھۆكۈمهت رۇخسهت قىلمىسا، ئومۇمىي . كۆرگهندىن كېيىن ئوقۇشى الزىم

ا بىرەر يېرىم كۈن ساقالپ جامائهت مۇسۇلمانالر مهنپهئهتىنى كۆزدە تۇتقان ئهھۋالد

بۇ قاراش كۆپىنچه ئۆلىماالرنىڭ ئورتاق قارىشى بولۇپ، بىز  . بىلهن ئوقۇشى الزىم

 بىزنىڭ دىيارىمىزدا  .مۇشۇنىڭغا ئاساسهن بۇ مۇالھىزىنى قوشۇمچه قىلىپ قويدۇق

ن بهزى بىر مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىدا سادىر بولۇپ كىلىۋاتقان مۇھىم مهسىلىلهردى

يهنه بىرى، روزىمىز كام بولۇپ قالمىسۇن دىگهن ئۇقۇم بىلهن، دىيارىمىزدا رامىزاننىڭ 

ئىالن قىلىنىشى ياكى ھىالل ئاينىڭ كورۇلىشىدىن بىر كۈن بۇرۇن روزا تۇتىۋىلىش، 

دەپ ئاتايمىز، شهك كۈنىدە روزا تۇتۇش دىنىمىزدا چهكلهنگهن، » شهك كۈنى«بۇنى 

نى جهزمهنلهشتۇرگهن ھالهتته ئادا قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، چۈنكى دىنىمىزدا ئىبادەتلهر

ئالالھ پهزر قىلغان، ۋاختىنى بىر ئاي قىلىپ بهلگىلهپ بهرگهن بۇ ئىبادەت ئهلبهتته 

ھىجرىيه ھىساۋى بويۇنچه . ئىسالم دىنىنىڭ روھىغا ئاساسهن بولىشى كېرەك

تۇلغان روزىغا  شهك كۈندە تۇ  كۈن كىلىدۇ،٣٠ياكى ٢٩قارىغىنىمىزدا رامىزان ئېيى 

ساۋاپ بولماستىن، بهلكى دىندا چهكلهنگهن ئىشنى سادىر قىلغانلىق سهۋەبى جازاغا 

كېمكى شهك كۈنىدە روزا «:بۇ ھهقته ئهممار ئىبنى سامىت مۇنداق دەيدۇ. ئۇچرايدۇ

  .»تۇتسا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهمرىگه ئاسىلىق قىلغان بولىدۇ

هت ۋە ئىخالس ئاتا قىلىپ، رامىزان ئېيىدا ئالالھ ھهممىمىزگه ئالى ھېمم 

ئىبادىتىمىزنى قۇرئان ۋە سۈننهتكه ئۇيغۇن داۋامالشتۇرغىلى مۇيهسسهر قىلىشىنى 

  .سورايمىز

 
 


