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شتىكى مۇۋاپىق ياش رۈبالىالرنى روزا تۇتۇشقا ئادەتلهندۈ
 ئۆلچىمى قايسى؟

 
 نومۇرلۇق سوئال -٦٥٥٥٨     
 :سوئال     
وزا تۇتۇش ۋاجىپ بولىدۇ؟، بالىالر نهچچه ياشقا كىرگهندە ر     

بالىالرنى روزا تۇتۇشقا مهسچىتكه نامازغا ئىلىپ چېقىشقا، 
شۇنداقال رامزاندا تهراۋىه نامىزى ئوقۇشقا قانداق 
رىغبهتلهندۈرىمىز؟ رامىزاندا ياش ئۆسمۈرلهر ئۈچۈن بوش 

بۇ ههقته . ۋاقىتتا ئىلىپ بارىدىغان دىنى پروگراممىالر بارمۇ؟
 . ېرىشىڭالرنى سورايمىزتهپسىلى چۈشهنچه ب

 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى      

 . بولغان ئالاله تائاالغا خاستۇر
باالغهتكه يهتمىگهن بالىالرغا روزا تۇتۇش پهرز : بىرىنچى     

: بۇ ههقته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن. بولمايدۇ
دىن قهلهم كۆتۈرۈلگهن؛ ئهقلىنى ئۈچ تۈرلۈك كىشىلهر«

هوشى جايىغا كهلگۈچه، ئۇخالپ قالغان -يوقاتقان كىشى ئهقلى
» .كىشى ئويغانغۇچه، ياش ئۆسمۈرلهر باالغهتكه يهتكۈچه قهدەر

بۇ ههدىسنى شهيخ ئهلبانى . ههدىس -٤٣٩٩ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى [
 ]. ئهبۇ داۋۇدنىڭ سههىه ههدىسلهر توپلىمىدا كهلتۈرگهن
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بالىالرنى كېچىكىدىن تارتىپ شهرئى ئىبادەتلهرگه      
. ئادەتلهندۈرۈش ئۈچۈن روزا تۇتۇشقا رىغبهتلهندۈرۈش كېرەك

چۈنكى ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ئهمهللىرى ياخشىلىق 
 . سههىپىلىرىگه يېزىلىدۇ

ئانىالرنىڭ بالىالرغا روزا تۇتۇشنى ئۆگىتىدىغان ۋە بۇ -ئاتا     
ۋاقت بولسا، بالىالر روزىدارلىققا  ههقته تهلىم بېرىدىغان

بۇ ياش بالىالرنىڭ ئۆسۈپ . ۇردبهرداشلىق بېرەلهيدىغان ياش
يېتىلىشىنىڭ ئوخشاش بولماسلىقى بىلهن ئوخشاش 

 . بهزى ئالىمالر بۇ ياشنى ئون ياش دەپ بېكىتكهن. بولمايدۇ
مالىكى مهزههپنىڭ مهشهۇر ئالىملىرىدىن ئىمام ئهلخهرقى 

ئوغۇل باال ئون ياشقا كىرگهندە : "داق دېگهنرەهىمههۇلاله مۇن
 ". روزا تۇتۇشقا قادىر بوالاليدۇ

ههنبهلى مهزههپ مهشهۇر ئالىملىرىدىن ئىبنى قۇدامه      
پهرزەنت ئون ياشقا كىرگهندە : "رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ

يهنى روزا تۇتۇشقا بۇيرۇلىدۇ، روزا تۇتۇشقا . روزا تۇتۇشى كېرەك
تلهندۈرۈش ئۈچۈن روزا تۇتۇشنى تهرك قىلسا ئادە-كۆندۈرۈش

 . ئهدەپلىنىدۇ
كىچىك باال روزا تۇتۇشقا قادىر بواللىغاندا روزا تۇتۇشقا      

ئهتا ئىبنى ئهبى : بۇيرۇلىدۇ دېگهن قاراشتىكى ئالىمالردىن
رەباه، ههسهنىل بهسرى، مۇههممهد ئىبنى سىرېن، زۆهرىي، 

 . ه قاتارلىقالردۇرقهتادە ۋە ئىمام شافىئى رەهىمههۇمۇلال
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كىچىك باال : "ئىمام ئهۋزائىي رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ     
 بۇ  ئارقا ئۈچ كۈن روزا تۇتۇشقا بهرداشلىق بېرەلىسه،-ئارقىمۇ

جهرياندا ئاجىزالپ ۋە هالسىزلىنىپ كهتمىسه رامىزان ئېيىدا 
 ".تولۇق روزا تۇتۇشقا بۇيرۇلىدۇ

بالىالرنى : "مۇنداق دەيدۇ ئىمام ئىسهاق ئىبنى راهۇۋەي     
ئادەتته ئون ئىككى ياشقا كىرگهندە روزا تۇتۇشقا بۇيرۇش 

 ".ياخشىدۇر
پهرزەنت ئون ياشقا كىرگهندە پهرز روزا تۇتۇشقا بۇيرۇش      

دېگهن قاراشتىكى ئالىمالر پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ 
ن بالىالر ئون ياشقا كىرگهندە ناماز ئوقۇمىسا ئهدەپلهڭالر دېگه

بىرىگه ئهڭ -ههدىسىنى دەلىل قىلىپ، ناماز بىلهن روزا بىر
يېقىنلىقى، ههر ئىككىسىنىڭ ئىسالم ئاساسلىرىدىن بولغان 
بهدەنى ئىبادەت ئىكهنلىكىنى چىقىش قىلىپ تۇرۇپ، روزا 
مهنىۋى ۋە جىسمانى قۇدرەت بولۇشنى تهقهززا قىلىدىغان 

كىشى نامازنى ئادا ئىبادەت بولۇپ، روزا تۇتۇشقا قادىر بواللمىغان 
-٤١٢توم -٤ئهلمۇغنىي . [قىلىشقا تاقىتى يېتىدۇ دەپ قارايدۇ

 ]. بهت
مانا بۇ پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ئهۋالد      

سههابه كىرامالر . دۇرپىتهربىيىلهشتىكى پرىنسى
پهرزەنتلىرىدىن روزا تۇتۇشقا قادىر بولغانلىرىنى روزا تۇتۇشقا 

ئاچلىق ياكى ئۇسسۇزلۇقتىن بۇيرۇيتتى، ئۇالردىن بىرى 
ئۇالر . يىغالپ قالسا، ئۇالرنى بهزلهش ئۈچۈن ئويۇنچۇق بېرەتتى
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روزا تۇتۇش سهۋەبىدىن كېسهل بولۇپ ياكى بهدەن قۇرۇلمىلىرى 
ئاجىزالپ كهتسه، ئۇالرنى روزا تۇتۇشقا مهجبۇرالش توغرا 

 . بولمايدۇ
 :شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىين رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ     

باالغهتكه يهتمىگهن بالىالرنى روزا تۇتۇشقا بۇيرۇش كېرەك "
ئهمهس، ئهمما ئۇالر روزا تۇتۇشقا تاقهت قىاللىسا، ئۇالرنى مهشىق 

. ئادەتلهندۈرۈش ئۈچۈن روزا تۇتۇشقا بۇيرىسا بولىدۇ-قىلدۇرۇش
بۇ ئۇالر ئۈچۈن باالغهتكه يهتكهندە روزا تۇتۇشقا ئادەتلىنىشىنى 

ممهتنىڭ ياخشى كىشىلىرى بولغان ۈئ. ئاسانالشتۇرىدۇ
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ساهابىلىرى ئهۋالدلىرىنى 

شهيخ ". [كىچىك ۋاقتىدىن باشالپال روزا تۇتۇشقا بۇيرۇيتتى
 ]. بهت-٢٩-٢٨توم -١٩ئىبنى ئۇسهيمىين پهتىۋاالر توپلىمى 

: بىر كىشى شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىين رەهىمههۇلالهدىن      
امىزان روزىسى تۇتۇشتا چىڭ تۇرىۋالدى، يېشى كىچىك باالم ر

كىچىك، ساالمهتلىكى ياخشى بولمىغانلىقى ئۈچۈن زىيان 
رەپ، ئۇنى روزىنى ئىچىۋېتىشكه يىتىپ قىلىشتىن ئهنسى

قىستىسام توغرا بوالمدۇ؟ دەپ سورىغاندا، شهيخ ئۇنىڭغا جاۋاپ 
ئهگهر باال باالغهتكه يهتمىگهن  بولسا : "بېرىپ مۇنداق دېگهن

روزا تۇتۇشقا بۇيرۇش كېرەك ئهمهس، لېكىن جاپا تارتماستىن 
رۇلىدۇ، روزا تۇتۇشقا قادىر بواللىسا، ئۇ ۋاقىتتا روزا تۇتۇشقا بۇي

ساهابىالرمۇ ئهۋالدلىرىنى روزا تۇتۇشقا بۇيرۇيتتى، ههتتا 
ئۇالرنىڭ كىچىكلىرى يىغالپ قالسا، ئۇنى بهزلهش ئۈچۈن 
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ئويۇنچۇق بېرەتتى، ئهمما كىچىكلىكتىن روزا تۇتسا 
ساالمهتلىكىگه تهسىر يېتىدىغانلىقى ئىسپاتالنسا ئۇ ۋاقىتتا 

تائاال كىچىك  چۈنكى ئالاله. روزا تۇتۇشقا بۇيرۇلمايدۇ
چىچىۋىتىشىدىن ئهنسىرەپ، -مۈلۈكنى بۇزۇپ-بالىالرنىڭ مال

دۇنياسىنى تۇتقۇزۇشنى -بىزنى كىچىك بالىالرغا مال
دۇنياغا -چهكلىدى، بهدەنگه زىيان يېتىشتىن ئهنسىرەش مال

زىيان يېتىشتىن ئهنسىرەشكه قارىغاندا يۇقىرى ئورۇندا تۇرىدۇ، 
چهكلىگهندە قاتتىق قوللۇق ئهمما بالىالرنى روزا تۇتۇشتىن 

بالىالرنى . مۇاليىم بولۇش كېرەك-قىلماسلىق، يۇمشاق
تهربىيىلىگهندە ئۇالرغا قوپال مۇئامىله قىلىش توغرا 

توم -١٩شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىين پهتىۋاالر توپلىمى ". [بولمايدۇ
 ]. بهت-٨٣

ئانىالر بالىالرنى روزا تۇتۇشقا -ئاتا: ئىككىنچى      
ۈپ، ئۇالرنى ههر كۈنى مۇكاپاتالش ياكى ئۇالر رىغبهتلهندۈر

بىلهن تهڭ ياشتىكى ياكى يېشى كىچىك بالىالر ئارىسىدا 
مۇسابىقىلهشتۈرۈش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ ئۇالرنىڭ 

ئۇالرنى مهسچىتكه بىرگه . مهنىۋىيىتىنى ئاشۇرۇش كېرەك
ئىلىپ بېرىشقا ئادەتلهندۈرۈش بولۇپمۇ ئائىله باشلىقلىرى 

قايسى مهسچىتلهرگه ئىلىپ بېرىپ بىرلىكته  بالىالرنى ههر
شۇنىڭدەك . جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇشقا ئادەتلهندۈرۈش الزىم

ئۇالرنى مۇكاپاتالش يولى بىلهنمۇ ئىبادەتلهرگه رىغبهتلهندۈرۈش 
كېرەك، مۇكاپات ئۇالرنىڭ كىچىك تۇرۇپ قىلغان ئهمهللىرىنى 
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ان مهدهىيىلهش، ماختاش ياكى ئۇالر ياخشى كۆرىدىغ
ئويۇنچۇقالرنى ئىلىپ بېرىش، باغچا ۋە بالىالر ئوينايدىغان 
ئورۇنالرغا ئىلىپ بېرىش ئارقىلىق ئۇالرنى مۇناسىپ شهكىلدە 

 .رىغبهتلهندۈرۈش كېرەك
ئانىالرغا نىسبهتهن بالىالرنى بۇ شهكىلدە -بهزى ئاتا     

-رىغبهتلهندۈرۈش توغرىسىدا خاتالىقالر كۆپ، بهلكى بهزى ئاتا
بالىلىرىنى ئىبادەتتىن چهكلهيدۇ، ئۇالرنىڭ قارىشىدا  ئانىالر

كىچىك بالىالرنى روزا تۇتۇشقا بۇيرىماسلىق ۋە مهسچىتكه 
ئىلىپ چىقماسلىق بولسا، كىچىك بالىالرغا مېهرىبانلىق 
قىلىش، كۆيۈنۈش هېسابلىنىدىكهن، بۇنداق قىلىش شهرىئهت 

ن پرىنسىپىگه ئۇيغۇن پهرزەنت تهربىيىلهشنىڭ جۇملىسىدى
 .ئهمهس

شهيخ مۇههممهد ئىبنى سالىه ئهل ئۇسهيمىين      
ئالاله تائاال روزا تۇتۇشنى ئۆز : "رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ

يۇرتىدا مۇقىم تۇرىۋاتقان ۋە روزا تۇتۇشقا قادىر بوالاليدىغان 
بارلىق مۇسۇلمانالرغا پهرز قىلدى، ئهمما باالغهتكه يهتمىگهن 

چۈنكى بۇ ههقته . ش پهرز ئهمهسكىچىك بالىالرغا روزا تۇتۇ
ئۈچ «: ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇبارەك سۆزلىرىدە پهيغهمبهر

دەپ ئۇالرنىڭ : تۈرلۈك كىشىلهردىن قهلهم كۆتۈرۈلگهن
دەپ بايان » "كىچىك باال باالغهتكه يهتكۈچه"جۈملىسىدىن 

لېكىن ئائىله باشلىقلىرى بالىالر روزا تۇتۇشقا . قىلىنغان
شقا يهتكهندە ئۇالرنى روزا تۇتۇشقا بۇيرۇشى تاقىتى يېتىدىغان يا
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چۈنكى بۇنداق قىلىش ئۇالرنى كىچىكىدىن تارتىپ . كېرەك
ئىسالم ئاساسلىرىنى بهرپا قىلىشقا ئادەتلهندۈرۈش ۋە 

بىز بهزى ئائىله باشلىقلىرىنىڭ . تهربىيىلهشتىن ئىبارەتتۇر
روزا تۇتۇشقا بۇيرۇماستىن ئۆز -ئهۋالدلىرىنى ناماز ئوقۇش

ىغا قويۇپ بېرىۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز، بۇنداق قىلىش هال
ئالاله تائاال هوزۇرىدا ئهۋالدلىرىنىڭ بۇ . توغرا بولمايدۇ

ئۇالر ئۆز قارىشىدا . قىلمىشىدىن ئۇالر مهسئۇل بولىدۇ
ئهۋالدلىرىغا كۆيۈنۈپ، مېهرىبانلىق قىلىپ ئۇالرنى روزا 

ت، كۆيۈنۈش شهپقه-تۇتۇشقا بۇيرۇمايدۇ، ئهمهلىيهتته مېهرى
-ههرىكهت، تائهت-بولسا، ئۇالرنى كىچىكىدىن ياخشى ئىش

ئىبادەتلهرنى ئادا قىلىشقا ئادەتلهندۈرۈش ۋە 
بۇنى تهرك قىلىش ئۇالرنى ياخشى . رىغبهتلهندۈرۈشتۇر

شهيخ ئىبنى ". [تهربىيهلىگهنلىك ۋە كۆيۈنگهنلىك بولمايدۇ
 ].بهتلهر-٢٩-٢٨توم  -١٩ن پهتىۋاالر توپلىمى  يئۇسهيمى

ئانىالر بالىالرنى ههر كۈنى بوش ۋاقىتتا -ئاتا: ئۈچىنچى     
مهلۇم مىقداردا قۇرئان يادالشقا ئادەتلهندۈرۈش، شۇنداقال 
ئۇالرنىڭ چۈشهنچىسىگه مۇناسىپ كىلىدىغان كىتابالرنى 
ئوقۇپ بېرىشى، روهىنى كۆتۈرىدىغان نهشىدلهرنى ئاڭلىتىشى 

لىملهرنى كۆرسىتىشى ۋە ئۇالرغا پايدىلىق بولغان كارتۇن پى
 .الزىم
سۇئال سورىغان ههمشىرىمىزنىڭ پهرزەنتلىرىنى      

. تهربىيىلهشكه ئههمىيهت بهرگهنلىكىگه رەهمهت ئېيتىمىز
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مانا بۇ مۇسۇلمانالر ئائىلىسىنىڭ ياخشىلىقىنى ئىپادىلهيدۇ، 
لېكىن كۆپچىلىك كىشىلهر پهرزەنتلىرىنىڭ ئهقلى ۋە 

ۈپ يېتىلىشى ئۈچۈن جىسمانى تهرەپتىن ساغالم ئۆس
پاراغهت، هورۇنلۇق -تهربىيىنى ياخشى قىلمايدۇ، ئۇالرنى راههت
روزا -ئۇالرنى ناماز. ۋە باشقىالرغا تايىنىشقا ئادەتلهندۈرىدۇ

قاتارلىق ئىبادەتلهرگه رىغبهتلهندۈرۈشكه كۆڭۈل بۆلمهيدۇ، 
مۇشۇنداق تهربىيىلهنگهن ئهۋالدالرنىڭ كۆپچىلىكىنىڭ 

ندا ئىبادەتلهرنى ئادا قىلىشتىن قهلبىدە چوڭ بولغا
يىراقلىشىش شهكىللىنىدۇ، ئائىله باشلىقلىرىنىڭ ئۇالرغا 

. نهسىههت قىلىپ، توغرا يولغا يېتهكلىشى قېيىن بولىدۇ
ئهگهر ئۇالر دەسلهپته ئهۋالدالرنىڭ تهربىيىسىگه ئههمىيهت 
بهرگهن بولسا ئېدى، ئاخىرىدا ئۇالر پۇشايمانغا قالمىغان 

 .بوالتتى
ئالاله تائاالدىن بىزگه ئهۋالدلىرىمىزنى ياخشى تهربىلهش،      

ئۇالرنى ئىبادەتلهرنى  ياخشى كۆرىدىغان قىلىپ تهربىيىلهشكه 
ياردەم بېرىشىنى ۋە ئۇالرنى تهربىيىلهشته بىزگه يۈكلهنگهن 
مهجبۇرىيهتنى توغرا ئادا قىلىشقا مۇۋەپپهق قىلىشىنى 

 . سورايمىز
 . بىلگۈچىدۇرتوغرىنى ئالاله تائاال     


