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رامىزان روزىسىنىڭ يولغا قويۇلىشىدىكى 
  ھېكمهت

 
 نومۇرلۇق سوئال-٢٦٨٦٢     
 :سوئال     
رامىزان روزىسىنىڭ يولغا قويۇلىشىدىكى ھېكمهت      

  . چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهنبۇ ھهقته نېمه؟ 
 :جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدھىيىلهر ئالهملهرنىڭ      

  . پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر

َِكيمُ ﴿ئالدى بىلهن ئالالھ تائاالنىڭ : بىرىنچى     
ْ
 ﴾ا�

ھهكىم . ئهلههكىم دېگهن ئىسمىنى بىلىشىمىز كېرەك
دېگهن ھۆكۈم ۋە  ھېكمهت دېگهن سۆزدىن تۈرلهنگهن 

ىرىش پهقهت بىر ئالالھ تائاالغا ھۆكۈم چىق .كهلىمىدۇر
ئالالھ تائاالنىڭ چىقارغان ھۆكۈملىرى  . خاستۇر

  . ناھايىتى پۇختا، مۇكهممهل ۋە ھېكمهتلىكتۇر
ئالالھ تائاال بىرەر ھۆكۈمنى يولغا قويسا : ئىككىنچى     

بىز . ئۇ ھۆكۈم نۇرغۇن ھېكمهتلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
مىز ياكى  ئۇ ھېكمهتلهرنىڭ بهزىسىنى بىلىشى

 بۇيرۇلغان تهرىپىدىن بىلمهسلىكىمىز ۋەياكى ئالالھ
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ھېكمهتلهرنى  ئىشالردىكى چهكلهنگهن ۋەياكى
بىلىشكه ئىقتىدارى يهتمهسلىكى ئهقلىمىزنىڭ 

 .مۇمكىن
ئالالھ تائاال رامىزان روزىسىنىڭ يولغا : ئۈچىنچى     

قويۇلىشى ۋە پهرز قىلىنىشىدىكى ھېكمهتنى بىزگه 

يَن آَمنُوا ُكِتَب ﴿: مۇنداق دەيدۇبايان قىلىپ  ِ
@

Aَها ا Cف
َ
يَا ك

ُكْم 
@
َعل

َ
يَن ِمن َقبِْلُكْم ل ِ

@
Aا َHَ َما ُكتَِب

َ
يَاُم ك يُْكُم الِصّ

َ
َعل

) گۇناھالردىن! (ئى مۆمىنلهر«: تهرجىمىسى ﴾َيت@ُقونَ 

ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن، سىلهردىن ئىلگىرىكىلهرگه 
روزا پهرز قىلىنغاندەك، ) يهنى ئىلگىرىكى ئۈممهتلهرگه(

سۈرە [» .پهرز قىلىندى) رامىزان روزىسى(سىلهرگىمۇ 
  ].  ئايهت-١٨٣بهقهرە 

روزا تۇتۇش بولسا ھهقىقى تهقۋادارلىقنى روياپقا      
تهقۋادارلىق بولسا، . چىقىرىشتىكى مۇھىم ۋاستىدۇر

ئالالھ تائاال بۇيرىغان ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى ئورۇنداش 
شالرنى تولۇق تهرك قىلىشتىن ۋە چهكلىگهن ئى

  . ئىبارەتتۇر
روزا بولسا ئىنساننىڭ دىنى پرىنسىپالرنى تولۇق      

ئورۇندىشىغا ياردەمچه بولىدىغان ئهڭ چوڭ سهۋەبلهردىن 
  .  بىرىدۇر
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دىنى ئالىمالر روزىنىڭ يولغا قويۇلىشى      
توغرىسىدىكى تهقۋادارلىقنى روياپقا چىقىرىشقا پايدىسى 

تۆۋەندە بىز . بهزى ھېكمهتلهرنى بايان قىلغانبولىدىغان 
 :ئۇ ھېكمهتلهرنىڭ بهزىسىنى زىكىر قىلىپ ئۆتىمىز

روزا تۇتۇش ئالالھ تائاالنىڭ ئاتا قىلغان - ١     
. نېمهتلىرىگه رەھمهت ئېيتىشتىكى بىر ۋەسىلىدۇر

ئىچمهك ۋە -روزا تۇتۇش؛ ئىنسان نهپسىنى يېمهك
بۇنىڭ ئۆزى . ۇرجىنسى مۇناسىۋەتتىن چهكلهش دېمهكت
بۇ ئىشالردىن . نېمهتنىڭ ئهڭ كاتتىسى ۋە ئالىسىدۇر

-مهلۇم مۇددەت چهكلىنىش ئارقىلىق ئۇنىڭ قهدىر
شۇنىڭ بىلهن نېمهت . قىممىتىنى ھېس قىلىدۇ

بهرگۈچىگه رەھمهت ئېيتىش بىلهن ئۇ نېمهتنىڭ 
  . ھهققىنى ئادا قىلىدۇ

روزا چهكلهنگهن ئىشالرنى تهرك قىلىشنىڭ -٢     
چۈنكى ئىنسان ئالالھ تائاالنىڭ . اسىتىسىدۇرۋ

ەرتلىك ئازابىدىن قورقۇپ رازىلىقىنى تهلهپ قىلىپ، د
نهپسىنى ھاالل ئىشالردىن چهكلىنىشكه بويسۇندۇرسا، 
ئهلۋەتته ئۇ نهپسىنى ھارام ئىشالردىن چهكلىنىشكه 

نهتىجىدە، روزا ئۇ ئىنساننىڭ ئالالھ . بويسۇندۇرااليدۇ
تائاال چهكلىگهن ھارام ئىشالردىن ساقلىنىشىغا سهۋەپ 

  . بولىدۇ
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ئۆزىنىڭ نهپسى شهھۋىتىگه  روزا تۇتۇش ئارقىلىق-٣     
چۈنكى ئىنسان كۆڭلى تارتقان . غالىپ كېلىدۇ

نهرسىلهرنى ئارزۇ قىلىدۇ، روزا تۇتقان ۋاقىتتا كۆڭلى 
بۇ توغرىدا . تارتقان ئىشالردىن چهكلىنىدۇ

 ئى ياشالر«: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
سىلهردىن نكاھلىنىشقا قادىر بولغانالر توي ! جامائهسى
ئىنساننىڭ كۆزىنى ۋە  نىكاھلىنىشچۈنكى ! قىلىڭالر

ئهۋرىتىنى ھارامدىن ساقاليدۇ، توي قىلىشقا قادىر 
بواللمايدىغانالر روزا تۇتۇڭالر، چۈنكى روزا ئۇ كىشى 

 ].بىرلىككه كهلگهن ھهدىس[» .ئۈچۈن قالقاندۇر
مىسكىنلهرگه -روزا تۇتۇش مۇسۇلماندا پېقىر-٤     

ە كۆيۈمچانلىقنى زىيادە شهپقهت ۋ-بولغان مېهرى
-قىلىدۇ، چۈنكى روزا تۇتقۇچى بهزى ۋاقىتالردا ئاچلىق
-ئۇسسۇزلۇقنىڭ دەردىنى تارتىدۇ، بۇ ۋاقىتتا دائىم ئاچ

ئۇسسۇز ياشايدىغان كىشىلهرنى ئهسلهيدۇ ۋە ئۇالرغا 
شهپقهت -ئېهسان قىلىش، كۆيۈنۈش، مېهرى-خهيرى

- قىلىشقا ئالدىرايدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن روزا پېقىر
  . بولىدۇ چىمىسكىنلهرگه ئىزچىل كۆيۈنۈشكه سهۋەپ

روزا تۇتۇش ئارقىلىق شهيتانغا بېسىم -٥      
قىلىنىدۇ، ئاجىزالشتۇرىلىدۇ، شهيتاننىڭ ئىنسانغا 
بولغان ۋەسۋەسىسى ئاجىزاليدۇ، ئىنساندىن سادىر 
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پهيغهمبهر . مهسىيهت ئازاليدۇ- بولىدىغان گۇناھ
هۋالدلىرىنىڭ قان شهيتان ئادەم ئ«: ئهلهيهىسساالم

روزا تۇتۇش ئارقىلىق  . دېگهن» تومۇرىدا ماڭىدۇ
شهيتاننىڭ ماڭىدىغان ئورۇنلىرى تارىيىپ، شهيتان 
ئاجىزلىشىدۇ ۋە ئۇنىڭ روزىدارغا بولغان ھۆكۈمرانلىقى 

  . تۆۋەنلهيدۇ
شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه رەھىمهھۇلالھ       

ئىچمهكتىن -شۈبهىسىزكى، قان يېمهك: "مۇنداق دەيدۇ
ئىچمهكنى كۆپ يېگهندە -پهيدا بولىدۇ، ئىنسان يېمهك

قان كۆپىيىپ شهيتاننىڭ مېڭىش ئورنى كېڭىيىدۇ، 
روزا تۇتقان ۋاقتىدا شهيتاننىڭ مېڭىش ئورنى تارىيىپ 
نهتىجىدە، ئىنسان قهلبىدە ياخشىلىققا ئىنتىلىش ۋە 
چهكلهنگهن ئىشالردىن ساقلىنىش تۇيغۇسى 

ناملىق " ىۋاالر مهجمۇئهسىپهت." ["شهكىللىنىدۇ
 ].بهت-٢٤٦توم -٢٥ئهسىرى 

مېنى  روزا تۇتقۇچى ئۆز نهپسىنى ئالالھ تائاال-٦    
ئاڭغا ئادەتلهندۈرىدۇ، ئۆزىنىڭ  دېگهن تۇرىدۇ كۈزۈتۈپ

ھهممه ئىشلىرىنى ئالالھ تائاالنىڭ كۈزۈتۈپ 
تۇرغانلىقىنى بىلگهنلىكى ئۈچۈن كۆڭلى تارتقان 

ر بولۇپ تۇرۇپمۇ نهپسىنى ئىشالرنى قىلىشقا قادى
  . ئۇنىڭدىن چهكلهيدۇ
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روزا تۇتۇش بىلهن دۇنيا ۋە دۇنيادىكى كۆڭلى -٧    
تارتقان نهرسىلهردىن يىراقلىشىش، ئالالھ تائاالنىڭ 

  . ھوزۇرىدىكى نېمهتلهرگه رىغبهتلىنىش پهيدا بولىدۇ
روزا تۇتۇش ئارقىلىق مۆمىندە ئالالھ تائاالغا -٨     

. بادەت قىلىش ئادەتكه ئايلىنىدۇئى-كۆپلهپ تائهت
- چۈنكى روزا تۇتقۇچى كۆپ ۋاقىتالردا ئالالھ تائاالغا تائهت

ئىبادەت قىلغانلىقى سهۋەبىدىن، روزىدارنىڭ نهپسى 
  .شۇنىڭغا ئادەتلىنىدۇ

يۇقىرىدا بايان قىلغانلىرىمىز روزا تۇتۇشنىڭ      
شهرىئهتته يولغا قويۇلىشىدىكى بهزى ھېكمهتلىرىدىن 

 .ەتتۇرئىبار
ئالالھ تائاالدىن بارچه مۇسۇلمانالرغا تهقۋالىقنى      

روياپقا چىقىرىپ، ئۆزىگه گۈزەل شهكىلدە ئىبادەت 
  .قىلىشقا مۇۋەپپهق قىلىشىنى سورايمىز

بهت، ھاشىيهتى ئىبنى -١١٦تهپسىرى سهئدىي [      
بهت،  پىقهىي -٣٤٤توم -٣قاسىم ئهال رەۋدۇل مۇربىئ 

 ].بهتلهرگه قارالسۇن-٢٨م تو-٩ئېنسكلۇپىدىيهسى 
  .ھهممىدىن توغرىنى  بىلگۈچى ئالالھ تائاالدۇر     
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