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 رامىزان روزىسىنىڭ پهزىلىتى

بارلىق ههمدۇ-سانا ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى جانابى ئالالهقا 

خاستۇر. ئالالهنىڭ ساالمى ۋە رەهمىتى هۆرمهتلىك پهيغهمبىرىمىز 

 مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا بولسۇن.

ئىسالم دىنىدىكى بهش چوڭ پهرزنىڭ بىرى بولغان "روزا تۇتۇش" 

ئىبادىتى بولسا، ئىسالم دىنىدىن ئىلگىرىكى ساماۋى دىنالردىمۇ پهرز 

قىلىپ بېكىتىلگهن ئىبادەتلهردىن بولۇپ، بۇ ئۇلۇغ ئىبادەتنىڭ ئهسلى 

ماهىيىتى روهانىيهتنى پاكالپ، ئهخالقنى گۈزەللهشتۈرىدىغان، 

سهۋىرچانلىققا يېتهكلهپ، هېكمهت بىلهن ئىش قىلىشقا 

ئادەتلهندۈرىدىغان، ئهمهللهرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى ۋە ئهجرى بۈيۈك 

ئىبادەتلهردىندۇر. بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ: «ئى مۆمىنلهر! 

گۇناهالردىن ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن، سىلهردىن ئىلگىرىكىلهرگه (يهنى 

ئىلگىرىكى ئۈممهتلهرگه) روزا پهرز قىلىنغاندەك، سىلهرگىمۇ رامىزان 

روزىسى(يهنى تهقۋادارلىقنى هاسىل قىلىشىڭالر ئۈچۈن) پهرز 

 -ئايهت].183قىلىندى.» [سۈرە بهقهرە 
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يهنه بىر ئايهتته: «ئهگهر بىلسهڭالر، روزا تۇتۇش سىلهر ئۈچۈن 

(ئېغىز ئوچۇق يۈرۈشتىن ۋە فىدىيه بېرىشتىن) ياخشىدۇر.» [سۈرە 

 -ئايهتنىڭ بىرقىسمى].184بهقهرە 

ئالاله ۋە ئالالهنىڭ رەسۇلىنىڭ بۇيرۇقىغا ئىتائهت قىلىش يولىدا 

بهس-بهس بىلهن تىرىشچانلىق كۆرسىتىدىغان، ياخشى ئهمهللهرنى 

قىلىشقا ئالدىرايدىغان، ئالالهتىن ئهيمىنىپ گۇناه مهسىيهتتىن قول 

ئۈزىدىغان ئهر-ئايال مۇسۇلمانالرنى جانابى ئالاله مهدهىيىلهيدۇ ۋە 

ئۇالرغا ناهايىتى بۈيۈك ئهجىر ۋە مهغپىرەت ئاتا قىلىدىغانلىقىنى بايان 

قىلىپ قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ: «مۇسۇلمان ئهرلهر ۋە مۇسۇلمان 

ئايالالرغا، مۆمىن ئهرلهر ۋە مۆمىن ئايالالرغا، تائهت - ئىبادەت قىلغۇچى 

ئهرلهر ۋە تائهت - ئىبادەت قىلغۇچى ئايالالرغا، راستچىل ئهرلهر ۋە 

راستچىل ئايالالرغا، سهۋر قىلغۇچى ئهرلهر ۋە سهۋر قىلغۇچى ئايالالرغا، 

خۇدادىن قورققۇچى ئهرلهر ۋە خۇدادىن قورققۇچى ئايالالرغا، سهدىقه 

بهرگۈچى ئهرلهر ۋە سهدىقه بهرگۈچى ئايالالرغا، روزا تۇتقۇچى ئهرلهر ۋە روزا 

تۇتقۇچى ئايالالرغا، نهپسىلىرىنى هارامدىن ساقلىغۇچى ئهرلهر ۋە 

نهپسىلىرىنى هارامدىن ساقلىغۇچى ئايالالرغا، ئالالهنى كۆپ زىكرى 
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قىلغۇچى ئهرلهر ۋە ئالالهنى كۆپ زىكرى قىلغۇچى ئايالالرغا ئالاله 

 -ئايهت].35مهغپىرەت ۋە كاتتا ساۋاب تهييارلىدى.» [سۈرە ئههزاب 

ئىنسان ئالاله رازىلىقىنى كۆزلهپ روزا تۇتۇش ئارقىلىق قىيامهت 

كۈنىدىكى دەهشهتلىك ئازابالردىن ساقلىنىپ قالىدۇ. رەسۇلۇلاله 

سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بۇ ههقته مۇنداق بىشارەت بېرىدۇ: 

«كىمكى ئالاله يولىدا بىركۈن روزا تۇتسا، ئالاله ئۇ بهندىسىنى 

دوزاختىن يهتمىش يىللىق مۇساپىدە يىراقلىقتا قىلىدۇ.» [بۇخارى 

 رىۋايىتى].

جابىر رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق 

دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ: «شۈبهىسىزكى، روزا قىيامهت كۈنى 

بهندىنىڭ دوزاخ ئازابىدىن ساقلىنىشى ئۈچۈن قوللىنىدىغان 

 قالقاندۇر.» [ئىمام ئههمهد رىۋايىتى].

روزا ئىبادىتى بولسا، جهننهتكه كېرىشتىكى توساقسىز داغدام 

يولدۇر. ئهبى ئۇمامه رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ: «مهن پهيغهمبهر 

ئهلهيهىسساالمغا، يا رەسۇلۇلاله! مېنىڭ جهننهتكه كېرىشىمگه سهۋەب 

بولىدىغان ئهمهلنى كۆرسىتىپ بهرسىله دېسهم، رەسۇلۇلاله: "روزا 
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تۇتقىن، ئىبادەتلهر ئىچىدە ئۇنىڭ ئوخشىشى يوق"» دېدى. شۇنىڭدىن 

تارتىپ ئهبى ئۇمامه رەزىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ مورىسىدىن، مېهمان 

كهلگهندىن باشقا ۋاقىتتا كۈندۈزى تۇتۇن چىققىنى كۆرۈنمهيتتى. 

 [ئىبنى ههببان رىۋايىتى].

جانابى ئالاله روزا تۇتقۇچىغا مهرههمهت قىلىپ، جهننهت 

دەرۋازىلىرىدىن روزىدارغا ئىشىك خاسالشتۇرۇلغان بولۇپ، بۇ دەرۋازىدىن 

زورىداردىن باشقا هېچكىشى كىرەلمهيدۇ. بۇ ههقته سههله ئىبنى سهئد 

رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ رەسۇلۇلاله ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى 

رىۋايهت قىلىدۇ: «شۈبهىسىزكى، جهننهت ئىشىكلىرىدىن بىرىنىڭ 

ئىسمى "رەييان" بولۇپ، قىيامهت كۈنى بۇ ئىشىكتىن روزىدارالرال 

كېرىش ساالهىيىتىگه ئىگىدۇر، روزىدارالر كېرىپ بولغاندىن كىيىن 

ئىشىك تاقىلىدۇ ۋە ئۇنىڭدىن باشقا هېچكىم كىرەلمهيدۇ.» [بۇخارى 

 رىۋايىتى].

يۇقىرىدىكى ههدىسته بايان قىلىنغان "رەييان" ئۇسسۇزلۇققا 

قېنىش، يهنى تهشنالىقنىڭ ئهكسى مهنىسى بولۇپ، بۇنى تهپهككۇر 

قىلغان كىشى، رامىزان ئېيىدىكى تهشنالىق بهدىلىگه ئالاله قىيامهت 
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كۈنىدە روزىدارغا مهرههمهت قىلىدىغان ئۇسسۇزلۇقنىڭ نهقهدەر بۈيۈك 

مهرههمهت ئىكهنلىكىنى، روزا تۇتماستىن رەببىنىڭ ئهمرىگه 

گهدەنكهشلىك قىلغان كاپىرالرنىڭ بۇ نېمهتتىن مههرۇم 

بولىدىغانلىقىنى تونۇپ يېتهلهيدۇ. دوزاخ ئههلى بىلهن جهننهت 

ئههلىنىڭ بۇ ههقتىكى دېئالوگلىرىنى قۇرئان كهرىمدە خهۋەر بېرىپ، 

ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ: «ئههلى دوزاخ ئههلى جهننهتكه: "سۇدىن 

ياكى ئالاله سىلهرگه بهرگهن ئىچىدىغان نهرسىلهردىن بىزگه بىر ئاز 

قۇيۇپ بهرسهڭالر!" دەپ توۋاليدۇ، ئههلى جهننهت ئۇالرغا (جاۋابهن): 

-50"ئالاله ئۇالرنى كاپىرالرغا هارام قىلغان" دەيدۇ.» [سۈرە ئهئراف 

 ئايهت].

مۇسۇلمان شهرىئهتته بۇيرۇلغان بارلىق ئهمهللهرنى ئىشلهشته، 

نىيهتنىڭ خالىسلىقى،  ئهمهلنىڭ سۈننهتكه ئۇيغۇن بولىشى ئۆلچهم 

قىلىنىش بىلهن بىرگه، ئالالهنى ئۇلۇغالپ، ياراتقۇچىنى ياخشى كۆرۈپ، 

ئۇنىڭ رازىلىقىنى ئۈمىد قىلىش ئارقىلىق ئازابىدىن قۇتۇلۇش ۋە 

جهننىتىنى قازىنىش ئۈچۈن تىرىشىشى تهقهززا قىلىنىدۇ. ئهگهر 

يۇقىرىقى ئىشالر قهلبته ئورۇنلىشىش بىلهن بىرگه، ئهمهلىيهتكه 
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ئايالنسا، ئالالهقا قۇلچىلىق قىلىش ههقىقى رولىنى جارى قىلدۇرغان 

 بولىدۇ.

ئالاله تائاال ههممىمىزنى ياخشىلىققا مۇيهسسهر قىلىپ، قىيامهتته 

جهننهتكه رەييان ئىشىكىدىن كىرگۈچىلهر قاتارىدىن قىلىشىنى 

 سورايمىز.

 
  
 

  

 

 

 


