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 توغرىسىدا شيېتىمنى تهربىيىله
   

 نومۇرلۇق سوئال -     1994
 :سوئال     
غان بىر لبالىسى بىلهن يولدىشىدىن تۇل قا بىر كىشى ئىككى     

ئايال بىلهن توي قىلدى، ئۇ بالىالرغا نىسبهتهن بۇ كىشى ئۆتهشكه 
امازغا بۇيرۇش تىگىشلىك قانداق مهسئۇلىيهتلهر بار؟، بالىالرنى ن

ياكى مهجبۇرالش ههققى بارمۇ؟، ئۇ بالىالرمۇ بۇ كىشىنى دادا دەپ 
 . چاقىرسا بوالمدۇ؟، بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن

 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 . ئالالهقا خاستۇر
. رنى نامازغا بۇيرۇش ههققى بارشۇنداق، ئۇ كىشىنىڭ بالىال     

پهرزەنت يهتته «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ
بۇ ههدىسنى ئىمام ئهبۇ . [»....ياشقا كىرگهندە ئۇنى نامازغا بۇيرۇڭالر

بالىالر نهچچه ياشقا كىرگهندە نامازغا : داۋۇت ههدىس كىتابىنىڭ
 ].  بۇيرۇلىدۇ؟ دېگهن بۆلۈمدە كهلتۈرگهن

ئوغۇل باال ئون ياشقا : "ئىلىمالر بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ-ئههلى      
يهتكهندە، تاهارەت ئىلىش ۋە ناماز ئوقۇشقا سهل قارىسا، نهسىههت 
قىلىش، ئىجابىي ئۇسۇلالرنى قوللىنىش ئارقىلىق، بالىدا نامازنى 
ياخشى كۆرۈش ئىستىكىنى يېتىلدۇرۇش، بۇالر مهنپهئهت 

دۇرۇش، قاتتىق گهپ قىلىش، قورقۇتۇش بهرمىگهندە ئاگاهالن
 .قاتارلىقالردىن ئىبارەت ئۇسۇلالرنى قوللىنىش ئارقىلىق ئهدەپلهش
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ئائىله باشلىقلىرى پهرزەنتلهر يهتته ياشقا كىرگهندە، ئۇالرغا       
تاهارەت ۋە نامازنىڭ قائىدىلىرىنى ئۆگىتىشى ۋە ئۇنى ئادا قىلىشقا 

ئون ياشقا كىرگهندە بۇنى ئادا قىلىشقا سهل قارىسا . بۇيرۇشى الزىم
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ههقته . ئۇالرنى ئهدەپلهش كېرەك

پهرزەنت يهتته ياشقا كىرگهندە، نامازغا بۇيرۇڭالر، «: مۇنداق دەيدۇ
تىرمىزىي [» .ئون ياشقا كىرگهندە ناماز ئوقۇمىسا ئهدەپلهڭالر

 ]. رىۋايىتى ۋە ههسهن دەرىجىلىك ههدىس
پهرزەنت يهتته ياشقا كىرگهندە نامازغا «: يهنه بىر رىۋايهتته      

-قىز.  دەپلهڭالربۇيرۇڭالر، ئون ياشقا كىرگهندە ناماز ئوقۇمىسا ئه
 . دېگهن» ئوغۇلالرنىڭ ئۇخاليدىغان ئورنىنى ئايرىڭالر

شۇنىڭ ئۈچۈن بالىالر باالغهتكه يهتكهندە نامازنى تهرك قىلماسلىقى 
نامازغا  ئۈچۈن، ئۇالرنى يهتته ياشقا كىرگهندىن باشالپ،

جهرياندا سۇسلۇق  بۇ .كۆندۈرۈش كېرەك ۋە ئادەتلهندۈرۈش، ئۈگۈتۈش
. الزىم، مۇۋاپىق هالهتته ئهدەپلهش ىش كۆرۈلسهلياكى تهرك قى

ئوغۇلالر -ئۇالرنى تهربىيىلهش ۋە ئهدەپلهش مهسىلىسىدە قىز
ئىبنى قۇدامه رەهىمههۇلالهنىڭ ئهلمۇغنى ناملىق . [ئوخشاشتۇر

 ].     دېگهن بۆلۈمدىن ئىلىندى" نامازنىڭ سۈپهتلىرى" ئهسىرى 
لهشته بىرئاز سىقىلىش بهزى كىشىلهر يىتىم بالىالرنى ئهدەپ      

هېس قىلىدۇ، لېكىن ئىشنىڭ توغرىسى، يېتىمنىڭ ئىشىغا ئىگه 
ئۇنىڭغا مهنپهئهتلىك ۋە پايدىلىق ) بېشىنى سىلىغۇچى(بولغۇچى 

بولغان ئىشالرغا بۇيرۇش، بهزى ۋاقىتتا ئۇنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك 
 قاتتىق ئۇسۇلالرنى قولالنسا، ئۇنىڭ ئۈچۈن-پايدىسى ئۈچۈن قوپال

 . گۇناه بولمايدۇ
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قوپاللىق ) شىئىرنىڭ ئومۇمى مهزمۇنى: (شائىر ئېيتقاندەك      
ئىرادىلىك كىشىلهر بهزى -يامان ئىشالردىن چهكلهيدۇ، كهسكىن

ۋاقىتتا ئۆزى كۆيۈنىدىغانالرغا قوپاللىق قىلسا، بۇنىڭ پايدىسى 
ناملىق " ئهدەپلهش"دەررۇل مۇختار دېگهن كىتابنىڭ، . [بولىدۇ
 ].گه مۇراجىئهت قىلىنسۇنبۆلۈمى

ئىشلىرىغا ئىگه -يىتىم بالىنىڭ ئۆزىنىڭ بىشىنى سىالۋاتقان      
بولىۋاتقان كىشىنى دادا دەپ چاقىرىشى توغرىسىدىكى مهسىلىنى، 

. نومۇرلۇق سوئالدا ئۇنىڭ جاۋابى ئىلگىرى بايان قىلىنغان-١٠٤١
 . توغرىنى ئالاله بىلگۈچىدۇر

 
 


