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 روزىنىڭ  پهرز قىلىنىشىدىكى ھېكمهت ۋە ئۇنىڭ پايدىلىرى
 

  :سىنىڭ بۇيرۇلۇشنىڭ ھېكمهتلىرىرامىزان روزى

 ئاينىڭ نامى بولۇپ، بۇئاي قۇرئان - 9ئايدىن ) ئىسالمىي( قهمهرىيه - رامىزان 

رامىزان ئېيىدا روزا تۇتۇشنىڭ . كهرىمدە ئىسمى بىلهن بايان قىلىنغان يىگانه ئايدۇر

  :پهرز بولۇپ بۇيرۇلۇشنىڭ ھېكمهتلىرى تۆۋەندىكىچه 

ئاالنىڭ نهزىرىدە ئهڭ ھۆرمهتلىك ئاي بولۇپ تۇنۇلغان بۇ  رامىزان ئېيى ئالالھ تا-1  

ئايدا روزا ۋاستىسى بىلهن نهپسىنىڭ تهلهبلىرىنى ۋاقىتلىق رەت قىلىش ئارقىلىق 

ئىنسان ئۆزىنى چېنىقتۇرىدۇ ۋە بۇ مۇناسىۋەت بىلهن گۇناھالردىن ساقلىنىش 

خىرەتنىڭ نهتىجىدە دۇنيا ۋە ئا. ئارقىلىق تهقۋالىق مهرتىۋىسىگه ئېرىشىدۇ

   . سائادەتلىرىگه اليىق بولىدۇ

 پهرمانلىرىنى ئورۇنالش ۋە مهنئى -  روزا ئىنساننى ئالالھ تائاالنىڭ ئهمرى- 2  

ئالالھ تائاالغا . قىلغانلىرىدىن يېنىشتىن ئىبارەت ئىتائهتمهنلىككه كۆندۈرىدۇ

االنىڭ ئالالھ تائ. ئىتائهتمهنلىك قىلىش بولسا ھهقىقىي مۆمىنلىكنىڭ ئىپادىسىدۇر

      . رەھمهت ۋە مهرھهمهتلىرى ئهنه شۇنداق مۆمىنلهرگه خاستۇر

 روزا ئىنسان نهپسىنى تهربىيهلهپ كامىللىققا يېتىشتۈرىدىغان بىر تهربىيه -3 

ۋاستىسىدۇر، روزا تۇتقان كىشى لهززەتلىك يېمهكلىكلهرنى ۋە سۇغۇق سۇنى كۆز 

ىغا ئېرىشىشنى كۆزلهپ سهۋىر قىلىدۇ، ئالدىدا كۆرۇپ تۇرسىمۇ ئالالھ تائاالنىڭ رازىلىق

ئىنسان شۇنداق نهپسىنى كونترول . ئاچلىققا ۋە ئۇسسۇزلۇققا بهرداشلىق بىرىدۇ

قىلىش ئىشىغا بىرەر ئاي داۋام قىلغاندىن كېيىن ئۇ ئۆزىدە ھهقىقىي سهۋرچانلىقنى 

ەپ د» روزا سهۋرنىڭ يېرىمىدۇر « :شۇڭا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. يېتىلدۇرەلهيدۇ

   ). ئىبنى ماجه رىۋايىتى(كۆرسهتكهن 
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 روزا ئىنساندا ياخشى ئىشالرنى سۈيىدىغان، باشقىالرنىڭ ھالىغا يېتىدىغان، -4  

يوقسۇلالرغا ئىچ ئاغرىتىدىغان ۋە ئۆزىنىڭ ئاجىز بىر قۇل ئىكهنلىكىنى تۇنۇيدىغان 

  . گۈزەل ئهخالقالرنى يېتىلدۈرىدۇ 

ىنىڭ ئالدىنقى چاقىرىقى ۋە ئىماننىڭ بىر مهلۇمكى، گۈزەل ئهخالق ئىسالم دىن 

مهن پهقهت گۈزەل ئهخالقالرنى « :شۇڭا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . پارچىسىدۇر

     ).بۇخارى رىۋايىتى(دىگهن» تامامالش ئۈچۈنال ئهۋەتىلدىم

   :  رامىزان روزىسى قاچان پهرز قىلىنغان؟ 

پهرز قىلىنمىغان، بهلكى  ئىسالم دىنى مهيدانغا كهلگهن مهككه دەۋرىدە روزا  

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهدىنىگه ھىجرەت قىلغان ۋە مهدىنىدە مۇسۇلمانالرنىڭ 

 يىلى مۇسۇلمانالرغا رامىزان ئېيىدا -2دۆلىتى بهرپا بولغاندىن كېيىن ھىجرىيهنىڭ 

 ئى« :بۇھهقته ئالالھ تائاالنىڭ مۇنۇ ئايىتى چۈشكهن. بىر ئاي روزا تۇتۇش پهرز قىلىنغان

يهنى (ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن، سىلهردىن ئىلگىرىكىلهرگه ) گۇناھالردىن! (مۆمىنلهر

پهرز ) رامىزان روزىسى(روزا پهرز قىلىنغاندەك، سىلهرگىمۇ ) ئىلگىرىكى ئۇممهتلهرگه

  ). ئايهت- 183بهقهرە (» قىلىندى 

ن بۇ ئايهتته ئالالھ تائاالنىڭ رامىزان روزىسىنىڭ پهرز قىلىنغانلىقىنى ئېال 

: دىگهن خىتاب بىلهن سۆزىنى باشلىشىدىكى سىر شۇكى» ئى مۆمىنلهر « قىلىشتا 

مۇسۇلمانالرغا ئۇالرنىڭ ئالالھ تائاالغا ئىمان ئېيتقان مۆمىنلهر ئىكهنلىكىنى ۋە 

ئىماننىڭ تهقهززاسى ئالالھ تائاالنىڭ بۇيرۇغانلىرىنى مهمنۇنلۇق بىلهن قۇبۇل قىلىپ 

كىنى يادالندۇرۇش ئارقىلىق ئۇالرنى بۇ ئهمىرلهرنى ئورۇنالشتىن ئىبارەت ئىكهنلى

شۇڭا قۇرئان كهرىمدىكى كۆپلىگهن . ئورۇنالشقا ئۈندەش ۋە قىزىقتۇرۇش ئۈچۈن ئىدى

  .دىگهن خىتاب بىلهن باشالنغان» ! ئى مۆمىنلهر« ئهمىر ۋە مهنئىلهر 

  :يوقىرىقى روزا ئايىتىدىكى بهدىئىي ئىشارەتلهر 

 روزا ئايىتىدە مۆمىن بهندىلىرىگه تۆۋەندىكى ئۈچ ھهقىقهتنى ئالالھ تائاال يوقىرىقى 

  :يادالندۇرماقتا 
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 ئىسالم دىنىدا مۇسۇلمانالرغا پهرز قىلىنغان روزا، ئىسالم دىنىدىال مهۋجۇد - 1 

بولغان بىر پهرز بولماستىن، بهلكى بۇرۇنقى ساماۋىي دىنالردىمۇ بۇيرۇلۇپ كهلگهن 

سىلهردىن ئىلگىرىكىلهرگه پهرز «ئايهتتىكىقهدىمىي ئىبادەت ئىكهنلىكىگه بۇ 

ھهسهنۇلبهسرىي بۇ ماۋزۇدا . دىگهن ئىبارە ئارقىلىق ئىشارەت قىلماقتا» قىلىنغاندەك

ئالالھ تائاال بىزدىن بۇرۇن يهھۇدىي، خىرىستىئانالرغىمۇ رامىزان : مۇنداق دىگهن

ىپ، روزا تۇتۇش روزىسىنى پهرز قىلغان، ئهمما يهھۇدىالر بۇ مۇبارەك ئاينى تهرك ئېت

ئۈچۈن ئۆزلىرى باشقا بىر كۈننى بهلگىلهپ چىققان ۋە ئۆز گۇمانلىرىدا بۇ كۈننى ئالالھ 

تائاالنىڭ مۇسا ئهلهيهىسساالم بىلهن ئىسرائىل ئهۋالدىنى پىرئهۋننىڭ زۇلمىدىن 

قۇتۇلدۇرغان ۋە پىرئهۋننى ئادەملىرى بىلهن قوشۇپ سۇدا غهرق قىلغان كۈن دەپ 

خىرىستىئانالرمۇ بۇرۇن رامىزان ئېيىدا روزا تۇتاتتى، كېيىن رامىزان . ئېتىقاد قىلغان

ئېيى قاتتىق ئىسسىق ياز كۈنلىرىگه توغرا كېلىپ قالغانلىقتىن ئۇالر روزا تۇتۇش 

ئېيىنى يىلنىڭ سالقىن ۋە ئۆزگهرمهيدىغان باھار ئېيىغا بهلگۈلىۋالغان ئالالھ 

بارەت بۇ خاتالىقلىرىنى يۇيۇش ئۈچۈن تائاالنىڭ ئهمرىنى ئۆزگهرتىۋەتكهنلىكتىن ئى

بۇ ئىش ئۇالرنىڭ دىنىي .  كۈن روزا تۇتۇشقا ئۆتكهن50 كۈننى قوشۇپ جهمى 20يهنه 

ئالالھ تائاال ئۇالر توغرۇلۇق . ئۆلۈمالىرىنىڭ پهتىۋالىرى ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشقان

تهۋبه (» لدى ئۇالر دىنىي باشلىقلىرىنى، ئۆلۈمالىرىنى مهبۇد قىلىۋا« : مۇنداق دەيدۇ

     ).  ئايهت- 31سۈرىسى 

 رامىزان روزىسى بهش ۋاخ نامازغا ئوخشاش كۈندىلىك ئادا قىلىنىدىغان ۋە يىل - 2 

بويى ئۈزمهستىن ئورۇنالشقا بۇيرۇلغان پهرز بولماستىن، بهلكى رامىزان روزىسى يىلدا 

  .بىرئاي تۇتۇشقا بۇيرۇلغان پهرزدۇر

 كۈن بولىدۇ، مۇندىن ئارتۇق 30اھىدا  كۈن، گ29قهمهرىيه ئايلىرى گاھىدا 

  .بولمايدۇ

 ئالالھ تائاال رامىزان ئېيىدا قۇرئان كهرىمنى نازىل قىلىشنى باشلىشىدىن -3 

ئىبارەت بۇ كاتتا نېمىتىنى مۇسۇلمانالرغا يادالندۇرۇش ئۈچۈن بۇ ئاينى رامىزان روزىسى 

ىبىسى ۋە نىجاتلىقى بۇ ئاي مۇسۇلمانالرنىڭ ئىززىتى، غهل. بىلهن شهرەپلهندۈرگهن
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رامىزان ئېيىدا « :شۇڭا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. قولغا كهلگهن ئهڭ مۇبارەك ئايدۇر

قۇرئان كهرىم ئىنسانالرغا يېتهكچىدۇر، ھىدايهت . قۇرئان كهرىم نازىل بولۇشقا باشلىدى

ى قىلغۇچىدۇر ۋە ھهق بىلهن ناھهقنى ئايرىغۇچى روشهن ئايهتلهردۇر، سىلهردىن كىمك

 - 185بهقهرە سۈرىسى (» رامىزان ئېيىدا ھازىر بولسا رامىزان روزىسىنى تۇتسۇن 

         ). ئايهت

سىلهرنىڭ دۇنيا ۋە ! ئى مۆمىنلهر: گۇياكى ئالالھ تائاال يۇقىرىقى سۆزىدە    

ئاخىرەتلىك سائادەتلىرىڭالر ئۈچۈن يېتهكچى بولىدىغان قۇرئان كهرىمنى نازىل 

كاتتا نېمىتىمنى تونۇشۇڭالر ۋە ياد قىلىشىڭالر ئۈچۈن قىلىشىمدىن ئىبارەت بۇ 

 روزا تۇتۇش -  يهنى قۇرئان كهرىم نازىل بولۇشقا باشلىغان رامىزان ئېيىدا- بۇئايدا

  .سىلهرگه پهرز قىلىندى، دېمهكته

  :روزىنى تهرك قىلىشنىڭ گۇناھى 

همبهر رامىزان روزىسىنى تۇتماسلىقنىڭ گۇناھى ئىنتايىن ئېغىردۇر، ھهتتا پهيغ 

ئهلهيهىسساالم رامىزاندا ئۆزۈرسىز تۇرۇپ روزا تۇتمىغانلىقنىڭ گۇناھىنىڭ ناھايىتى 

ئېغىرلىقىنى كۆرسىتىپ، رامىزان روزىسىدىن بىرەر كۈننى ئۆزۈرسىز تهرك قىلغان 

ئهبۇ ھۇرەيرە . ئادەم ئۆمۈر بويى روزا تۇتسىمۇ ئۇنى ئادا قىاللمايدۇ دەپ ئاگاھالندۇرغان

« :هۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهنرەزىيهلالھۇ ئهن

رامىزان ئېيىدا ئۆزۈرسىز تۇرۇپ بىرەر كۈنلۈك روزىنى تهرك قىلغان كىشى ئهگهر ئۆمۈر 

  ).بۇخارى رىۋايىتى(» بويى روزا تۇتقان تهقدىردىمۇ ئۇنى ئادا قىاللمايدۇ

بېرىدىغان ياكى بهش ۋاخ نامازغا رامىزان روزىسى ئادەتته كىشىلهرگه ماالللىق  

ئوخشاش كۈندىلىك ئادا قىلىنىدىغان بىر ئىبادەتمۇ ئهمهس، بهلكى ئۇ، يىلدا بىر ئاي 

ئهگهر ئالالھ تائاال بىزلهرگه بىرئايدىن كۆپ روزا تۇتۇشنى . تۇتۇشقا بۇيرۇلغان پهرزدۇر

قنىڭ چۈنكى مۇسۇلمانلى. پهرز قىلغان بولسىمۇ، ئۇنى تۇتۇشقا مهجبۇر ئىدۇق

تهقهززاسى بۇيرۇلغانالرنى تولۇق ئورۇنالش ۋە مهنئى قىلىنغانالردىن قهتئى يېنىشتىن 

ئىنسانالرنىڭ ماددىى ۋە مهنىۋى مهنپهئهتلىرى ئۈچۈن بۇيرۇلغان بۇ بىر . ئىبارەتتۇر

ئايلىق روزىنىمۇ تولۇق تۇتماسلىق ئالالھ تائاالنىڭ نېمهتلىرىگه تۇزكۆرلۇق 
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همبهر ئهلهيهىسساالم ئۆزۈرسىز بىرەر كۈنلۈك روزىنى تهرك شۇڭا پهيغ. قىلغانلىقتۇر

  .قىلغان كىشى ئۆمۈر بويى روزا تۇتسىمۇ ئۇنى ئادا قىاللمايدۇ دەپ ئاگاھالندۇرغان

  :رامىزان روزىسىنىڭ ھۆكمى 

 ياشتىن 14يهنى (رامىزان ئېيىدا بىر ئاي روزا تۇتۇش ھهرقانداق مۇسۇلمان، بالىغ 

بۇنىڭ . كىشىگه پهرز ئېيندۇر) قىل ھۇشى جايىدا بولغان يهنى ئه(، ئاقىل )ئاشقان

! ئى مۆمىنلهر« : دەلىلى ئالالھ تائاالنىڭ قۇرئان كهرىمدىكى مۇنۇ سۆزىدۇر

يهنى بۇرۇنقى (ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن سىلهردىن ئىلگىرىكىلهرگه ) گۇناھالردىن (

» پهرز قىلىندى ) رامىزان روزىسى(روزا پهرز قىلىنغاندەك، سىلهرگىمۇ ) ئۇممهتلهرگه

  ). ئايهت- 183بهقهرە سۈرىسى (

  :روزىنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنى

ئىسالم دىنىدا مۇسۇلمانالرغا پهرز بولۇپ بۇيرۇلغان رامىزان روزىسى ئىسالم 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ . دىنىنىڭ قۇرۇلمىسىدىكى بهش چوڭ ئاساسنىڭ بىرىدۇر

  :اساسنىڭ ئۈستىگه قۇرۇلغانئىسالم بهش ئ» : ھهقته مۇنداق دېگهن

ئالالھ تائاالدىن باشقا ھهق ئىالھنىڭ يوقلىقىغا، مۇھهممهد   - 1 

ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالالھ تائاال تهرىپىدىن ئهۋەتىلگهن ھهق پهيغهمبهر ئىكهنلىكىگه 

  چىن ئىشىنىپ، گۇۋاھلىق بېرىش،

  .ناماز ئوقۇش  - 2 

  . زاكاتنى ئاداقىلىش-3 

  .تۇتۇش رامىزان روزىسىنى - 4 

  ).بۇخارى رىۋايىتى(« قۇدرىتى يهتسه بهيتۇلالنى ھهج قىلىش -5  

ئالالھ تائاالنىڭ ھېكمىتىنىڭ تهقهززاسى ئىنسانالرغا ئۇڭايلىق يارىتىپ بېرىش 

ئهگهر ئىبادەتلهرنىڭ . ئۈچۈن ئىبادەتلهرنىڭ تۈرلۈك بولۇشىنى تهلهب قىلغان

 ئىبارەت بولغان بولسا ئىدى، بۇ ھهممىسى ناماز، زىكىر ۋە قۇرئان كهرىم ئوقۇشتىنال
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خىل ئىبادەتلهردىن كىشىلهر ماالللىق ۋە زېرىكىش ھېس قىلىش ئىهتىمال ئىدى، 

  :شۇڭا ئىسالم دىنىدىكى ئىبادەتلهر تۆۋەندىكىدەك تۈرلهنگهن

   .  جىسمانىي ئىبادەت- 1 

  .  ئىقتىسادىي ئىبادەت- 2 

  . چىگه ئالغان ئىبادەت  جىسمانىي ھهم ئىقتىسادىي ھهر ئىككىسىنى ئۆز زى-3 

  :  بۇالرنىڭ تهپسىالتى تۆۋەندىكىچه 

 ناماز جىسمانىي ئىبادەتتۇر يهنى قىيام، رۇكۇ، سهجدە قاتارلىق -1        

 دۇئاالرنى ئوقۇشتا -پائالىيهتلهردە بهدەننىڭ ھهركهتلىرى ۋە قۇرئان كهرىم ئوقۇش، دۇرۇد

ۇر، شۇنىڭدەك روزىمۇ جىسمانىي تىلنىڭ ھهرىكى بىلهن ئادا قىلىنىدىغان ئىبادەتت

 ئىچمهككه ۋە جىنسىي ھهۋەسكه بولغان - ئىبادەتتۇر يهنى بهدەننىڭ يېمهك

  .ئېهتىياجلىرىنى ۋاقىتلىق مهنئى قىلىش ئارقىلىق ئادا قىلىنىدىغان ئىبادەتتۇر

بهلكى    زاكات ئىقتىسادىي ئىبادەت بولۇپ، بۇ ئىبادەت بهدەن بىلهن ئهمهس، - 2    

يهنى ئالالھ تائاال پهرز قىلغان زاكاتنى ئادا قىلىش نىيىتى بىلهن (هنئىقتىساد بىل

ئادا )  مۈلۈكتىن مهلۇم مىقتارنى كهمبهغهللهرگه ئايرىپ بېرىش ئارقىلىق- مال

  .قىلىنىدىغان ئىبادەتتۇر

ــ ھهج بولسا جىسمانىي ۋە ئىقتىسادىي ھهر ئىككىسىنى ئۆزئىچىگه ئالغان 3  

ى كىشى ھهجنىڭ تاۋاپ، سهئى، ئهراپاتتا تۇرۇش، شهيتانغا ئىبادەت بولۇپ، ھهج قىلغۇچ

تاش ئېتىش ۋە باشقىمۇ پائالىيهتلىرىنى بهدىنى بىلهن ئادا قىلىدۇ، بۇالر جىسمانىي 

ئۇ، ھهرەمگه بېرىش، قۇربانلىق قىلىش ۋە باشقىمۇ خىراجهتلهر ئۈچۈن . ئىبادەتلهردۇر

شۇڭا ھهجنى ھهم . ادەتلهردۇر مال سهرپ قىلىدۇ، مانا بۇالر ئىقتىسادىي ئىب-پۇل

 مهلۇمكى، ئىسالم دىنىدا بۇيرۇلغان         . جىسمانىي ھهم ئىقتىسادىي ئىبادەت دەيمىز

ئىبادەتلهرنىڭ تۈرلۈك بولغانلىقى بهدەن ۋە روھنىڭ پائالىيهتچانلىقىنى ئاشۇرۇشتا 

شغۇل چۈنكى مۇسۇلمان كىشى ھهرتۈرلۈك ئىبادەتلهر بىلهن مه. ئاالھىدە پايدىلىقتۇر

بولۇش جهريانىدا پىكرىي، روھىي ۋە جىسمانىي جهھهتلهردە ئىلگىرلهش ۋە 
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ئۇ ئالالھ تائاالغا گاھ ناماز بىلهن، گاھ : مهسىلهن. پائالىيهتچانلىق ھاسىل قىلىدۇ

تىالۋەت بىلهن، گاھ روزا تۇتۇش بىلهن، گاھ ھهج قىلىش ياكى ئېلىم تهھسىل قىلىش 

  .ت قىلىدۇيولىدا سهپهر قىلىش بىلهن ئىبادە

ئىبادەتلهرنىڭ بۇنداق تۈرلىنىشى كىشىلهرنىڭ ئىبادەتلهرگه بولغان  

خۇددى ھهرخىل مېۋىلهر بىلهن تولغان باغقا كىرگهن . ئىشتىياقلىرىنى ئاشۇرىدۇ

كىشى ئۇنىڭدا ھهرتۈرلۈك مېۋىلهردىن ئىستېمال قىلىشتىن ھوزۇرلىنىپ، 

ەتلهر بىلهن مهشغۇل بولغان ھېچقانداق زېرىكىش ھېس قىلمىغاندەك، ھهرخىل ئىباد

كىشىمۇ بۇ ئىبادەتلهردىن زېرىكىش ياكى ماالللىق ھېس قىلمايدۇ، بهلكى ھهمىشه 

                                  . ھۇزۇر، ھاالۋەت ھېس قىلىپ تۇرىدۇ

  :روزىنىڭ پايدىلىرى

ئىسالم دىنىدا بۇيرۇلغان ئىبادەتلهر ھېچقانداق دۇنياۋىي مهنپهئهت ۋە پايدىنى 

زلىمهستىن، پهقهت ئالالھ تائاالنىڭ ئهمرىنى ئورۇنالش ئارقىلىق ئۇنىڭ رازىلىقىقا كۆ

شۇنداقتىمۇ دىنىمىزدىكى ھهرقانداق ئىبادەتنىڭ . ئېرىشىش ئۈچۈنال قىلىنىدۇ

ناماز پهقهت ئالالھ تائاالنىڭ : مهسىلهن. ئاخىرەتلىك ۋە بۇدۇنيالىق پايدىلىرى باردۇر

ئۇنىڭ . نىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىش ئۈچۈن ئوقۇلىدۇئهمرىنى ئورۇنالش ئارقىلىق ئۇ

« :بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. ئاخىرەتلىك پايدىسى جهننهتنى قازىنىشتۇر

) جهننهتنىڭ(ئادا قىلىدىغان مۆمىنلهر ) ۋاقتىدا، تهئدىل ئهركان بىلهن(نامازلىرىنى 

ه ۋارىسلىق قىلىدۇ، فىردەۋسك) يوقۇرى دەرىجىلىك جهننهت(ۋارىسلىرىدۇر، ئۇالر 

  ). ئايهتلهر-11 -10 - 9مۇئمىنۇن سۈرىسى (» فىردەۋسته مهڭگۈ قالىدۇ 

نامازنىڭ بۇدۇنيالىق پايدىلىرى بولسا، ئۇنىڭ كىشىنى يامان ئىشالردىن ۋە 

بۇ ھهقته ئالالھ تائاال . گۇناھالردىن توسىشى ۋە گۈزەل ئهخالقالر بىلهن زىننهتلىشىدۇر

ئهنكهبۇت (» هقىقهتهن قهبىه ئىشالردىن ۋە گۇناھالردىن توسىدۇ ناماز ھ« :مۇنداق دەيدۇ

روزىنىڭمۇ خۇددى نامازغا ئوخشاش ئاخىرەتلىك ۋە بۇدۇنيالىق ) .  ئايهت- 45سۈرىسى 

                            . پايدىلىرى باردۇر
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  : روزىنىڭ ئاخىرەتلىك پايدىلىرى 

  :روزىنىڭ ئاخىرەتلىك پايدىلىرى ئىنتايىن كۆپتۇر    

ئالالھ تائاال رازىلىقى ئۈچۈن روزا تۇتقان كىشى ئاخىرەتته ئالالھ تائاالنىڭ    - 1

بۇھهقته پهيغهمبهر . ئاالھىدە قىممهتلىك بولغان مهخسۇس مۇكاپاتىغا اليىق بولىدۇ

ئادەم بالىسىنىڭ قىلغان ئهمهلىنىڭ ھهممىسىگه «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

 ھهسسىگىچىلىك ساۋاب 700دىن 10  ياخشىلىققا ھهسسىلهپ ساۋاب بېرىلىدۇ، بىر 

روزا تۇتقان كىشىنىڭ مۇكاپاتىنى بېرىش ماڭا خاستۇر، : ئالالھ تائاال دېدىكى. بېرىلىدۇ

ئۇنىڭ ئهجرىنى ئۆزەم بېرىمهن، چۈنكى روزا تۇتقان كىشى مېنىڭ رازىلىقىمنى كۆزلهپ 

شى ئۈچۈن ئىككى  ئىچمىكىنى ۋە ھهۋىسىنى تهرك قىلىدۇ، روزا تۇتقان كى- يېمهك

ئۇنىڭ بىرى، ئۇنىڭ ئىپتار قىلغان ۋاقتىدىكى خوشاللىقى، : چوڭ خوشاللىق باردۇر

» يهنه بىرى، ئۇنىڭ ئاخىرەتته ئالالھ تائاالغا مۇالقات بولغان چېغىدىكى خوشاللىقىدۇر

  ).مۇسلىم رىۋايىتى(

. ىدۇ روزا تۇتقان كىشىنىڭ بۇرۇن قىلغان بارلىق گۇناھلىرى مهغپىرەت قىلىن-2

كىمكى رامىزان روزىسىنى چىن « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن

ئىمانى بىلهن ساۋابنى كۆزلهپ تۇتىدىكهن، ئۇنىڭ بۇرۇن قىلغان گۇناھلىرى مهغپىرەت 

  ). بۇخارى مۇسلىم رىۋايىتى(»قىلىنىدۇ 

زىيهلالھۇ تهلهه ئىبنى ئۇبهيدۇلال رە.  روزا تۇتقان كىشى جهننهتكه كىرىدۇ- 3

بىركۈنى پهيغهمبهر « :ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ مۇنداق دەيدۇ

ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا نهجدىلىك بىرئادەم كهلدى، ئۇ يىراقتىن بىرنهرسه 

دەۋاتاتتى، لېكىن بىز ئۇنىڭ نېمه دەۋاتقانلىقىنى چۈشىنهلمىدۇق، ئۇ پهيغهمبهر 

ن كېيىن، ئۇنىڭ ئىسالم ھهققىدە ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا يېقىنالشقاندى

 بهش ۋاخ -پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا جاۋاب بېرىپ،. سورىۋاتقانلىقىنى بىلدۇق

 ئۇنىڭدىن باشقا يهنه - دېدى، بۇ ئادەم يهنه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن- ناماز ئوقۇش 

ىڭ بىلهن  باشقا يوق، پهقهت ئۆز ئىختىيار-  دەپ سورىۋىدى،- نېمه قىلىشىم كېرەك؟

 دەپ جاۋاب -.نهپلى نامازالرنى ئوقۇساڭ بولىدۇ، رامىزان روزىسىنى تۇتۇشۇڭ كېرەك
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دەپ - بۇئادەم يهنه ، باشقا نېمه قىلىشىم كېرەك؟. بهردى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

 باشقا يوق، پهقهت نهپلى روزىالرنى تۇتساڭ - سورىۋىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

 باشقا نېمه - بۇئادەم يهنه. هردى ۋە زاكاتنىڭ پهرىزىنى چۈشهندۈردى دەپ جاۋاب ب- بولىدۇ،

 باشقا يوق، -  دەپ سورىۋىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا ،- قىلىشىم كېرەك؟

بۇ ئادەم قايتىپ . دەپ جاۋاب بهردى-پهقهت ئىختىيارى ھالدا سهدەقه بهرسهڭ بولىدۇ ،

 زىيادە -  ئالالھ تائاالنىڭ نامى بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، مهن بۇالرنى كام- كېتىۋېتىپ،

 بۇ ئادەم ئهگهر -  دېۋىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ۋاقىتتا- !قىلماي ئورۇناليمهن

بۇخارى ۋە مۇسلىم (»  دېدى -دە راستچىل بولغان بولسا، جهننهتكه اليىق بولدىسۆزى

  ).رىۋايىتى

چۈنكى .  ئىنسان روزىنىڭ سايىسىدا پهرىشتىلهرنىڭ مهرتىۋىسىگه يېتىدۇ-4

 ئىچىدىغان، ھهرىكهت قىلىدىغان - ئىنسان بىز سىرتتىن كۆرىۋاتقاندەك، پهقهتال يهپ

همهس، بهلكى ئىنساننى ئىنسان قىلغان نهرسه ۋە سۆزلهيدىغان جانلىق ھهيكهل ئ

ئىنسان بۇنىڭ بىلهن تهپهككۇر . ئۇنىڭدىكى ئالالھ تائاال ئاتا قىلغان روھانىي جهۋھهردۇر

قىلىدۇ، ھهقىقهتلهرنى بىلىدۇ، بۇنىڭ بىلهن ھېس قىلىدۇ، بۇنىڭ بىلهن 

رنىڭ ئالالھ تائاال ئىنساندىكى مۇشۇ قىممهتلىك روھانىي جهۋھه. لهززەتلىنىدۇ

يۈزىسىدىن پۈتۈن پهرىشتىلهرنى ئىنسانالرنىڭ ئاتىسى ھهزرىتى ئادەمگه سهجدە 

ئىنسان شۇنداق ئۇلۇغ يارىتىلغان بىر مهۋجۇداتكى، ئۇنىڭ روھى . قىلىشقا بۇيرىغان

ئىنسان ھهمىشه ئۇنى ئۇلۇغلىققا كۆتىرىدىغان . ئالالھ تائاالدىن، بهدىنى توپراقتىندۇر

ىكلهرگه چۈشۈرىدىغان نهپسىي ئوتتۇرىسىدىكى توقۇنۇشالر روھى بىلهن، ئۇنى رەزىلل

ئهگهر ئۇ، روھىنى نهپسىي ھهۋىسىگه بويسۇندۇرۇپ، نهپسىنى روھىغا . بىلهنال ياشايدۇ

ھاكىم قىلىۋالسا، ئۇ، ھايۋانلىق دەرىجىسىگه چۈشۈپ قالغاندەك، ئهگهر ئۇ، ئۆزىنىڭ 

گه بويسۇندۇرسا، ئۇ،  قىممىتىنى تونۇپ، نهپسىنى روھىنىڭ تهلهبلىرى- قهدىر

پهرىشتىلهرگه ئوخشاش مهرتىۋىگه يېتىدۇ، بهلكى گاھىدا پهرىشتىلهردىنمۇ ئۇلۇغ 

چۈنكى ئالالھ تائاال ھايۋانالرغا ئهقىل ۋە روھ ئاتا قىلماستىن، پهقهت نهپسىي . بۇلىدۇ

ھهۋەسنىال ئاتا قىلغان ۋە پهرىشتىلهرگه نهپسىي ھهۋەس بهرمهستىن، پهقهت ئهقىل 
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وھنىال ئاتا قىلغان بولسا، ئىنسانغا ھهم روھ بىلهن ئهقىل ھهم نهپسىي ھهۋەس بىلهن ر

 قىممىتىنى يوقاتقان ئىنسان -شۇڭا نهپسىگىال بېرىلىپ ئۆز قهدىر. ئاتا قىلغان

ھايۋانغا ئوخشاش ئورۇنغا چۈشۈپ قالغاندەك، ئهقىل ۋە روھىنى ئىشقا سېلىپ، 

هن مۇھاكىمه قىلغان كىشىمۇ ئالالھ نهپسىنىڭ ھهۋەسلىرىنى ئهقىل ۋە شهرىئهت بىل

: شۇڭا ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە . تائاالنىڭ نهزىرىدە پهرىشتىلهردىن ئۇلۇغ سانىلىدۇ

ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئىشالرنى قىلغانالر ھهقىقهتهن ئۇالر مهخلۇقاتنىڭ ئهڭ « 

لۇقاتنىڭ پهرىشتىلهرمۇ مهخ. دەيدۇ). ئايهت-7بهييىنه سۈرىسى (» ياخشىسىدۇر 

قاتارىدىن بولغاچقا، بۇ ئايهتته بايان قىلىنغان سۈپهتتىكى ئىنسانالر پهرىشتىلهردىن 

نهپسىي ھهۋىسى ئۈچۈنال ياشاپ ئالالھ تائاالنى تونۇمىغان ئىنسانالر . ياخشى ۋە ئۇلۇغدۇر

ئېيتىپ باقساڭچۇ؟ « : توغرىلىق ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە يهنه مۇنداق دەيدۇ

اھىشىنى ئىالھ قىلىۋالغان ئادەمگه، نهپسىي خاھىشىغا ئهگىشىشتىن ئۇنى نهپسىي خ

ئاڭاليدىغان ياكى ) گېپىڭنى(ساقالشقا ھامىي بوالالمسهن؟ ئۇالرنىڭ تولىسىنى 

چۈشىنىدىغان ئادەملهر دەپ گۇمان قىالمسهن؟ ئۇالر پهقهت ھايۋانالرغا ئوخشاشتۇر، 

   ).  ئايهتلهر - 44- 43قان سۈرىسى فۇر( » بهلكى ھايۋاندىنمۇ بهتتهر گۇمراھتۇر 

 نهپسىنىڭ خاھىشلىرىغا ھۆكۈم قىلىشىنى ئۈگىنىپ، لهززەتلهرنى ۋاقىتلىق    

 - تهرك ئېتىش ۋە يېرىكچىلىكلهرگه ئۆزىنى چېنىقتۇرۇپ، ئۆزىنى ئىنسانلىققا 

 اليىق كهلمهيدىغان تۆۋەن ئورۇنغا چۈشۈرۈپ - مۇھىم بولغىنى مۇسۇلمانلىققا 

كى ئىنسانلىق ھۆرمىتىگه اليىق ھالدا پهرىشته مهقامىغا يېتىش، قويماستىن، بهل

بۇنىڭ بىلهن ئالالھ تائاالنىڭ جهننىتىگه ۋە ئالى مۇكاپاتىغا ئېرىشىش ئۈچۈن روزا 

 ھهۋەسلىرىنى يېڭىپ، -چۈنكى روزا ئىنساننىڭ ھاۋايى . تۇتۇش ئهڭ ياخشى پۇرسهتتۇر

  . يدىلىق ئىبادەتتۇرروھىي مهنىۋىيىتىنى يۈكسهلدۈرۈشى ئۈچۈن ئهڭ پا

  :روزىنىڭ بۇدۇنيالىق پايدىلىرى 

  :روزىنىڭ بۇ دۇنيالىق پايدىلىرى ناھايىتى كۆپتۇر، ئۇالردىن  

 روزا ئىنساننى دۇنيادا ئۆزىگه ئىشىنىپ، ھهددىدىن ئېشىپ كېتىشىدىن - 1

  .ساقلىغاندەك، ئۇنى دوزاخ ئوتىدىن ساقاليدۇ
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  .رەپلهردىن تهربىيهلهيدۇ روزا ئىنساننى ماددىي ۋە مهنىۋى ته-  2

  .  ئىشرەت قىرلىرىدىن ساقاليدۇ- روزا ئىنساننى گۇناھ، ئهيشى- 3

 روزا تۇتقان كىشىنىڭ ئېغىزىنىڭ ھىدى ئالالھ تائاالنىڭ نهزىرىدە ئىپار، - 4

  .ئهنبهردىنمۇ خۇشپۇراق پۇرايدۇ

  . روزا ئىنساننى كېسهللىكلهردىن ساقلىققا ئېلىپ بارىدۇ-  5

  .ان ئادەم ئهتىگهندىن كهچكىچه ئىبادەت ئىچىدە بولغان بولىدۇ روزا تۇتق-  6

  . پهرىشتىلهر روزا تۇتقان كىشىنىڭ گۇناھلىرىغا مهغپىرەت تىلهيدۇ-  7

 روزا سايىسىدا ئىنسان پهرىشتىلهر ھاسىل قىاللمىغان پهزىلهتلهرگه -  8

  .ئېرىشىدۇ

  .گه چېنىقتۇرىدۇ روزا ئىنسانغا سهۋىر قىلىشنى ئۈگىتىدۇ ۋە يېرىكچىلىكلهر-  9

  . روزا ئىنسانغا نهپسىنىڭ ھهۋەسلىرىگه ھاكىم بولۇشنى ئۈگىتىدۇ-10

چۈنكى روزا تۇتقان كىشى .  روزا ئىنسانغا ئىقتىساد قىلىشنى ئۈگىتىدۇ- 11

كۈندۈزدە خالىغىنىنى يېيىشتىن، ئىچىشتىن توسىلىدۇ، بۇ ئارقىلىق ئىقتىسادنى 

  .ئۈگىنىدۇ

 ئۆلگىچه تۇرماي ئىشلهپ تۇرغان ئاشقازاننى ئارام  روزا ئىنسان تۇغۇلىشىدىن-12

  .ئالدۇرۇش ئارقىلىق ئۇنىڭ ئاجىزالپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ

چۈنكى ئارتۇق .  روزا ئىنساننى ئارتۇقچه سهمرىپ كېتىشتىن ساقاليدۇ- 13

  .سېمىزلىك كېسهللىكنىڭ ئاالمىتىدۇر

چۈنكى . كى مهخپى ئهمهلدۇر روزا ئىنسان بىلهن ئالالھ تائاالنىڭ ئوتتۇرىسىدى-14

  .كىمنىڭ روزا تۇتقان ياكى تۇتمىغانلىقىنى پهقهت ئالالھ تائاال ئۆزى بىلىدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .  روزا ئىنساننى ھارام ئىشالردىن ساقاليدۇ- 15

ئۆيلىنىشكه قۇدرىتى يهتمىگهن ياشالرغا روزا تۇتۇشنى تهۋسىيه قىلىپ مۇنداق دېگهن 

توي قىلىشقا قادىر بواللىغىنىڭالر ئۆيلىنىڭالر، چۈنكى !  جامائهسىئهي ياشالر» : 
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توي قىلىشقا قادىر بواللمىغانالر روزا . ئۆيلىنىش كۆزنى ۋە ئهزاالرنى ھارامدىن ساقاليدۇ

  )بۇخارى رىۋايىتى(«تۇتسۇن، چۈنكى روزا ئۇنى ھارام ئىشالردىن ساقاليدۇ 

 شهپقهتلىك ۋە ساخاۋەتلىك -مېهرى روزا ئىنساننىڭ ياخشىلىقنى سۈيىدىغان، - 16

             . بولۇپ يېتىشىپ چىقىشىغا يېتهكچى بولىدۇ

  :روزا تۇتۇشنىڭ تىببىي جهھهتتىكى پايدىلىرى

كۈنىمىزدىكى . روزا تۇتۇشنىڭ تىببىي جهھهتتىكى پايدىلىرى ناھايىتى كۆپتۇر

ۋا ئورنىدا زامانىۋىالشقان مېدىتسىنا روزا تۇتۇشنى بهزى كېسهللىكلهر ئۈچۈن دا

قىلىش ) رېژىم(روزا تۇتۇش، بهزى يېمهكلىكلهرنى يېيىشتىن پهرھىز. قولالنماقتا

پۈتۈن دۇنيا . دوختۇرالرنىڭ نهقهدەر مۇھىم تهۋسىيهسىگه ئايالنغانلىقى ھهممىگه مهلۇم

دوختۇرلىرى كېسهل كىشىلهرنىڭ نېمىلهرنى يهپ، نېمىلهرنى يېمهسلىكىنى ۋە 

روزا تۇتۇش . اق ۋاقىتتا يېمهسلىكىنى كۆرسىتىپ بهرمهكتهقانداق ۋاقىتتا يهپ، قاند

ئومۇمهن ئىنساندىكى ھهزم قىلىش سېستىمىلىرىنى راھهتلهندۈرۈش ئارقىلىق 

ئۇالرنىڭ داۋاملىق نورمال ئىشلهپ تۇرۇشىنى ساقالپ قېلىشىغا ئاالھىدە ياردەمچى 

  .بولىدۇ

روزا تۇتقان ياكى پهرھىز  روزا تۇتۇش يهنه جېگهرنىڭ ساقلىقىنى ساقاليدۇ، چۈنكى  

جىگهر راھهتلهنگهنلىكى . قىلىپ بىرنهرسه يېمىگهن كىشىنىڭ جىگىرى ئارام ئالىدۇ

ئۈچۈن كۆپلىگهن زەھهرلىك ماددىالرنى ئۇڭايچه بۇزۇپ تاشالپ، باشقا ئهزاالرنىڭ 

يهنه كۆپلىگهن دوختۇرالر بهزى . زەھهرلىنىشىنىڭ ۋە چارچىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ

. رگه روزا تۇتۇش ئارقىلىق رېژىم قىلىشىنى تهۋسىيه قىلماقتاكېسهللىكله

خۇسۇسهن قهنت كېسىلىگه گىرىپتار بولغان كىشىلهر ئۈچۈن روزا تۇتۇشنىڭ نهقهدەر 

ئارتۇقچه سهمرىپ كهتكهن . پايدىلىق ئىكهنلىكىنى دوختۇرالر تهۋسىيه قىلماقتا

ىڭ پايدىسى ناھايىتى كىشىلهرنىڭ ساالمهتلىكىنى ساقالشلىرى ئۈچۈن روزا تۇتۇشن

  .كۆپتۇر
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ئاشقازان كېسهللىكلهرنىڭ ئۆيى، داۋالىنىشنىڭ بېشى «  مۇسۇلمانالر  

 ئىچمهكلهرنى ساالمهتلىككه ئۇيغۇن دەرىجىدە ئىستىمال -يهنى يېمهك(پهرھىز

  .دېگهن ت ەۋسىيهلهرنى ياخشى بىلىدۇ»تۇر )قىلىش

» تۇڭالر ساغالم بولۇڭالر روزا تۇ« پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ  

روزا تۇتۇڭ كىسهلدىن «دېگهن نهسىهىتىگه ئۇيغۇن ھالدا زامانىۋىالشقان مېدىتسىنا 

  .دەپ تهۋسىيه قىلماقتا» ئامان بولۇڭ 

  :روزا تۇتۇشنىڭ ئىجتىمائىي پايدىلىرى

 - روزا تۇتقان كىشى يهيدىغان، ئىچىدىغان نهرسىلىرى يوق، ھالى ئېغىر، يېتىم 

لالرنىڭ مۇڭ ـ زارىنى روزا تۇتۇش جهريانىدا ياخشىراق چۈشىنىۋېلىش يېسىر يوقسۇ

جۈنكى ئاچلىقنىڭ دەردىنى چهكمىگهن كىشى ئاچ . ئىمكانىيىتىگه ئېگه بولىدۇ

ئۇ، ئۆزى توق ياشىغانلىقتىن ھهممه كىشىنى . قالغانالرنىڭ ھالىنى چۈشهنمهيدۇ

اچلىقنىڭ دەردىنى تېتىپ ئهگهر ئۇ، روزا تۇتۇپ ئ. ئۆزىگه ئوخشاش توق ھېس قىلىدۇ

كۆرسه ، شۇچاغدىال كۈنلۈك ئوزۇقىنى تاپالمايدىغان كهمبهغهل بىچارىلهرنىڭ ھالىنى 

 دە، ئۇالرنىڭ ھاللىرىدىن خهۋەر ئېلىپ، ياردەم قىلىشنى ئۆزى ئۈچۈن - چۈشىنىدۇ 

مۇسۇلمانلىقنىڭ كامالىتى ئۇنىڭ قهلبىنىڭ يۇمشاق . ئىنسانىي بورچ دەپ بىلىدۇ

 ساخاۋەتلىك - زىنىال ئويلىماستىن باشقىالرنىڭ غېمىنى يېيىشى، خهيربولۇشى، ئۆ

  . شهپقهتلىك بولۇشىنى تهقهززا قىلىدۇ-بولۇشى ۋە ھهركىمگه مېهرى

ئالالھ تائاال ناھايىتى شهپقهتلىك بولۇپ، ئۇ پهقهت شهپقهتلىك كىشىلهرگىال رەھىم  

شهپقهتلىك كىشىلهرگه « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن. شهپقهت قىلىدۇ

سىلهرگه ئاسماندىكى ! ئالالھ تائاال رەھىم قىلىدۇ، يهر يۈزىدىكىلهرگه رەھىم قىلىڭالر

  .»رەھىم قىلىدۇ ) ئالالھ تائاال (زات 

يۇسۇف ئهلهيهىسساالم مىسىرنىڭ خهزىنىسىگه مهسئۇل بولغان ۋاقىتلىرىدا  

مهن توق يۈرسهم ، « : لغىنىدائۇ، بۇنىڭ سهۋەبى ھهققىدە سورا. روزىنى كۆپ تۇتىدىكهن

  . دېگهن ئىكهن» پېقىرالرنىڭ ئاچلىقىنى ئۇنتۇپ قېلىشىمدىن قورقىمهن
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  :روزا ئىنساننى گۇناھالردىن ساقاليدىغان قالقاندۇر

ئىنساندىكى جىنسىي ھهۋەسلهرنىڭ قوزغۇلۇشى قاندىكى ھۇرمۇناتالرنىڭ كۈچى ۋە  

ى بولسا، كۆپ يېيىشتىن مهيدانغا ھۇرمۇناتالرنىڭ كۈچىيىش. شىددىتىگه باغلىقتۇر

روزا تۇتۇش بۇخىل ھۇرمۇناتالرنىڭ قاندىكى سهۋىيهسىنى ۋە كۈچىنى . كېلىدۇ

روزا تۇتقان كۈنلهردىكى ھهۋەسسىزلىك قاندىكى ھۇرمۇناتالرنىڭ . ئازالتىدۇ

روزا تۇتقان كىشىنىڭ مهنىۋى قۇۋۋىتىنىڭ ۋە شهخسىيىتىنىڭ . ئازالغىنىدىندۇر

ىكى ھايۋانىي ھهۋەسلهر ئازلغان ۋە ئاجىزلىغان ۋاقىتتا ئوتتۇرىغا يۈكسىلىشى ئۇنىڭد

روزا تۇتۇشنىڭ جىنسىي ھهۋەسلهرنى كونترول قىلىشتا كۆرسىتىدىغان . چىقىدۇ

ئهي ياشالر « :ئىجابى تهسىرىنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنۇ ھهدىسىدە ئىپادىلىگهن

لىنىڭالر، چۈنكى ئۆيلىنىش كۆزنى توي قىلىشقا قادىر بواللىغىنىڭالر ئۆي! جامائهسى

توي قىلىشقا قادىر بواللمىغانالر روزا تۇتسۇن، چۈنكى . ۋە ئهزاالرنى ھارامدىن ساقاليدۇ

جىنسىي ھهۋەسنىڭ ئهڭ كۈچلۈك ). بۇخارى رىۋايىتى(» روزا ئۇنى ھارامدىن ساقاليدۇ 

ىنسىي ۋە خهتهرلىك بولىدىغان بىر باسقۇچىدا ياشاۋاتقان ياشالرغا ئۇالرنىڭ ج

كۈچلىرىنى تىزگىنلىشى ئارقىلىق قاراملىقنىڭ ھاالكهتلىرىدىن ساقلىنىشى ۋە 

ئىففهت نومۇسلىرىنى قوغدىشى ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۇالرغا بۇ 

تهۋسىيهنى قىلغانلىقىنىڭ نهقهدەر ھهق ۋە توغرا بولغانلىقى بۈگۈنكى ئىلمىي 

     .ھهقىقهتلهر ئارقىلىق ئوتتۇرىغا چىقماقتا

  :روزا گۈزەل ئهقالقنى يېتىلدۈرىدۇ

ئۆزىنىڭ . ئىنسان نهپسى كۆپۈنچه ھالالردا غهپلهتلهر بىلهن ئۆزىنى تېز ئۇنۇتىدۇ 

. ئاجىزلىقىنى، پېقىرلىقىنى ۋە خاتالىقلىرىنى كۆرمهيدۇ، كۆرۈشنىمۇ خالىمايدۇ

هززەتلىك ل. خۇددى ھېچ ئۆلمهيدىغاندەك ھېرىس بىلهن دۇنيا ئىشلىرىغا ئۆزىنى ئاتىدۇ

ئۆزىنى ياراتقاننى ئۇنۇتىدۇ، . ۋە مهنپهئهتلىك بولغان ھهممه نهرسىگه باغلىنىدۇ

روزا . ئاخىرەت ھهققىدە ئانچه ئهندىشه قىلىپ كهتمهيدۇ، چۈنكى ئۇ، ئۆزىگه ئىشىنىدۇ

بولسا، ھهرقانداق غاپىل، ھاكاۋۇر ئىنسانغا ئۆزىنىڭ ئاجىزلىقىنى، پېقىرلىقىنى ۋە 

ئۇ، روزا تۇتۇش جهريانىدىكى ئاچلىق ۋاستىسى . ى ئهسلىتىدۇبىچارە ئىكهنلىكىن
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بىلهن ئاۋۋال ئاشقازىنىنى ئوياليدۇ ۋە ئاشقازاننىڭ ئېهتىياجلىرىنى چۈشىنىدۇ، ئاجىز 

ئۆزىنىڭ . بهدىنىنىڭ نهقهدەر كىچىك ۋە چىدامسىز ئىكهنلىكىنى چۈشىنىدۇ

. ىكهنلىكىنى بىلىدۇشهپقهتكه قانچىلىك مۇھتاج بولىدىغان ئاجىز بىر مهۋجۇدات ئ

مانا بۇۋاقىتتا، ئهقىللىق ئىنسان ئۆز نهپسىنىڭ پىرئهۋنلىقىنى تاشالپ، 

ئاجىزلىقىنى ۋە مۇھتاجلىقىنى ئېتىراپ قىلغان ھالدا ئالالھ تائاالغا قۇلچىلىق 

    .قىلىش يولىغا كىرىدۇ

   :روزا تۇتۇش ئىرادىنى تاۋاليدۇ

 سهپهر بولۇپ، ئۇنىڭ كامالىتى ۋە ھاياتلىق ئالالھ تائاالنى تونۇش يولىدىكى بىر

غايىسى ئالالھ تائاالغا اليىقىدا شۈكۈر ئهيلهپ، بهندىچىلىكنى ئادا قىلىش ئارقىلىق 

روزا تۇتۇش بولسا، بوسهپهردىكى بىرىنچى باسقۇچلۇق . ئۇنى رازى قىلىشتىن ئىبارەتتۇر

گىنىنى ئىنسان بۇمهشىق ئارقىلىق بهدەن ۋە نهپسىي ھهۋەسلىرىنىڭ تىز. مهشىقتۇر

ئۆزى تۇتۇپ باشقۇرۇش بىلهن ئۆزىنىڭ خوجايىنلىقىنى يۈرگۈزىدۇ ۋە ئهينى ۋاقىتتا 

 ھهۋەسلهرنىڭ ۋە كۆكۈلنىڭ - نهپسىي. ئالالھ تائاالنىڭ ئهمرىنى ئورۇنلىغان بولىدۇ

ئىرادە ئهقىل بىلهن . تىزگىنىنى تۇتۇپ باشقۇرۇش ئۈچۈن مۇستهكهم ئىرادە كېرەك

لىشىشقا ئۆزىنى كۆندۈرۈش ئارقىلىق كۈچىيىدۇ ۋە ۋىجداننىڭ تهلهبلىرىگه ماس

روزا تۇتۇش ئىرادىنى كۈچهيتىش ۋە سهۋىرچانلىقنى ئۈگىنىش . پىشىپ يېتىلىدۇ

 ئىچمهكلهر تهييار -روزا تۇتقان كىشى ئالدىدا يېمهك. ئۈچۈن ئهڭ ياخشى پۇرسهتتۇر

 - ئۇنى يېيىش.  ئىچمهي ئاچلىققا ۋە ئۇسسۇزلۇققا بهرداشلىق بېرىدۇ- تۇرسىمۇ، يېمهي

. ئىچىشتىن ۋە ئايالىغا يېقىنچىلىق قىلىشتىن پهقهت ئۇنىڭ ۋىجدانى توساپ تۇرىدۇ

چۈنكى ئۇنىڭ يېنىدا ئۇنى نازارەت قىلىدىغان ئالالھ تائاال بىلهن ۋىجدانىدىن باشقا 

 سائهت ياكى ئۇنىڭدىن كۆپرەك 15بۇخىل چېنىقىش ھهركۈنى . ھېچ نهرسه يوقتۇر

دۇنيادا قانداق مهكتهپ ئىنساننىڭ ئىرادىسىنى ۋە . ۋاقىت داۋام قىلىدۇ

  !سهۋىرچانلىقىنى يېتىشتۈرۈشته ئىسالمىي روزىغا يېتهلىسۇن؟

ئىرادىنى تىكلهش ۋە ئۇنى « گېرمانىيىلىك بىر پىسخولوگىيه دوختۇرى ئۆزىنىڭ 

ئىرادىنى « : ناملىق كىتابىدا مۇنداق دەپ يازىدۇ» كۈچهيتىشنىڭ ئامىللىرى 
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ئهمما ئىسالم دىنى . »هيتىش ئۈچۈن ئهڭ ياخشى ئامىل روزا تۇتۇشتۇرتىكلهش ۋە كۈچ

ھازىرقى پىسخولوگىيه ئالىملىرى ئهمدىال ئىسپاتالپ چىققان ئىلمىي ھهقىقهتلهرنى 

 بىز -بۇنىڭغا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ.  ئهسىر بۇرۇنال ئىسپاتلىغان14مۇندىن 

قىلغان تهۋسىيهسى يېتهرلىك بولسا  ياشالرغا - يوقىرىدا بايان قىلغان ھهدىستىكى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم روزىنىڭ كىشىگه سهۋىرچانلىقنى . كېرەك

ئىبنى (» روزا تۇتۇش سهۋرنىڭ يېرىمىدۇر« :ئۈگىتىدىغانلىقى توغرىلىق مۇنداق دەيدۇ

  ).ماجه رىۋايىتى

نهپسىي ھهۋەس : چۈنكى ئىنساندا ئۈچ خىل قۇۋۋەت بار بولۇپ، ئۇالرنىڭ بىرى  

پهرىشتىلهردە : يىرتقۇچىالردا بولىدىغان غهزەپ قۇۋۋىتى، يهنه بىرى: قۇۋۋىتى، يهنه بىرى

ئىنساننىڭ روھى قۇۋۋىتى يوقۇرىقى ئىككى قۇۋۋەتنى . بولىدىغان روھى قۇۋۋەتتۇر

ئىسالم . بېسىپ ئۆتهلىگهن ۋاقىتتا، ئۇ، ھهقىقىيي سهۋىرنى ھاسىل قىلغان بولىدۇ

مۇسۇلمان كىشىنىڭ ھاياتلىقنىڭ كۈرەشلىرىگه . ردىنى كۈرەش ۋە جىهاد دىنىدۇ

 قۇۋۋىتى سهۋىر - تاقابىل تۇرالىشىدىكى ھهل قىلغۇچ ئامىل ۋە ئهڭ ئاۋۋالقى كۈچ

ئۆز نهپسىنىڭ ھهۋەسلىرىنى يېڭهلمىگهن كىشى دۈشمهننى . بىلهن قهتئىي ئىرادىدۇر

غۋار غايىگه بىرەر كۈنلۈك ئاچلىققا چىدىيالمىغان كىشى ئۇلۇ. ھهرگىزمۇ يېڭهلمهيدۇ

  . يېتىش يولىدا بهدەل تۆلهشكه چىدىمايدۇ

  :روزا ئىنسانغا پهرھىزنى ئۈگىتىدۇ 

روزا ئىنسان ئۈچۈن تولىمۇ ئهھمىيهتلىك بولغان ماددىي ۋە مهنىۋى پهرھىز ھهم  

 - چۈنكى ئىنساننىڭ نهپسى خالىغانچه يېيىش. تىببىي جهھهتتىكى قوغدىنىشتۇر

ئىنتىزامسىز يېيىش ـ ئىچىش بىلهن   بولسا، ئىچىش بىلهن ھهركهت قىلىدىغان 

 ھارامنى ئىلغىماستىن ھهر نهرسىگه - ئۆزىنىڭ تهن ساغالملىقىغا ھهم ھاالل

. بېرىلىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ مهنىۋىيىتىگه ۋە شهخسىيىتىگه زىيان سالغان بولىدۇ

 - بۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭغا روھنىڭ ۋە ئهقىلنىڭ تهلهبلىرىگه بويسۇنۇش ئېغىر تۇيۇلىدۇ

بۇۋاقىتتا ئۇنى نهپسىي .  ئاستا نهپسىي ھهۋەس ئۇنى تىزگىنلهشكه باشاليدۇ- دە، ئاستا

بۇنىڭ بىلهن ئۇ، ئىنسانلىق خىسلىتىدىن ئايرىلىپ . ھهۋىسى باشقۇرىدىغان بولىدۇ
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ئىنسان روزا سايىسىدا بۇ روزىنىڭ ۋاستىسى بىلهن پهرھىز قىلىشنى . قالىدۇ

 ئارقىدىن يېمهك -  ۋە بىچارە ئاشقازاننى ئارقارىيازەت چېكىشكه كۈنىدۇ. ئۈگىنىدۇ

  .بىلهن تولدۇرمىغاچقا كېسهللهردىن ئامان بولىدۇ

 


