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 نومۇرلۇق سوئال-787161    

 :وئالس    

ىمىزدىن قوپال ئانام كۆيۈمچان ئەمەس، بىزنى پەقەت چۈشەنمەيدۇ، بىزگە كىچىك    

مۇئامىلە قىلىپ كەلدى، ھېچ مېھرىبانلىق كۆرمىدۇق، شۇ ھالەتتە چوڭ بولدۇق، 

قانداق مۇئامىلىدە بولۇش  غائۇنىڭدىن سىرت مەن قىز باال بولساممۇ ماڭا باشقىالر

شۇنىڭ ئۈچۈن قىزالرنىڭ ھاياتىدا يۈز بېرىدىغان  رمىدى،ۇتوغرىسىدا ھېچنەرسە بىلد

مەيمەن، ئومۇمەن بىزگە ياخشى تەربىيە بەرمىدى، خۇددى پەرزەنت نۇرغۇن ئىشالرنى بىل

ئانىالرمۇ پەرزەنتلەرگە تەربىيە بېرىشكە -ئاتا ،چرىغاندەكۈئانىنى قاقشاتسا ئازابقا ئ-ئاتا

 سورايمەن. چۈشەنچە بېرىشىڭالرنىبۇ ھەقتە جازالىنامدۇ؟ ئۈچۈن  سەل قارىسا بۇنىڭ

 :اۋاپج    

 لەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر.بارلىق گۈزەل مەدھىيى    

 ئۈستىدىمۇ ئانىالر-ئانىالرنىڭ ھەققى بولغىنىدەك، ئاتا-پەرزەنتلەر ئۈستىدە ئاتا    

يَن آَمنُوا ﴿ پەرزەنتلەرنىڭ ھەققى بولىدۇ. بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: ِ َها اَّلذ يُّ
َ
يَا أ

نُفَسُكْم 
َ
َه قُوا أ ْهِليُكْم نَاًرا َوقُوُدَها انلذاُس َواْْلَِجاَرةُ َعلَيَْها َمََلئَِكٌة ِغََلٌظ ِشَدادٌ َّلذ َيْعُصوَن اللـذ

َ
َوأ

َمَرُهْم َويَْفَعلُوَن َما يُْؤَمُرونَ 
َ
چاقاڭالرنى -ئى مۆمىنلەر! ئۆزۈڭالرنى ۋە باال» تەرجىمىسى: ﴾َما أ

ەھىم قىلمايدىغان قاتتىق قول پەرىشتىلەر ئىنسان ۋە تاشالر يېقىلغۇ بولىدىغان، ر

مۇئەككەل بولغان دوزاختىن ساقالڭالر، ئۇ پەرىشتىلەر ئالالھنىڭ بۇيرۇقىدىن 

 . [ئايەت-8تەھرىم ]سۈرە  «چىقمايدۇ، نېمىگە بۇيرۇلسا شۇنى ئىجرا قىلىدۇ.

 )مەسئۇل سىلەرنىڭ ھەممىڭالر پادىچى» پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:     

ئال قىلىنىدۇ، ئەر كىشى ئائىلىسىگە وبولغۇچى( ھەر كىشى ئۆز پادىسىدىن س

ئال قىلىنىدۇ، ئايال يولدىشىنىڭ ئۆيىگە مەسئۇل ومەسئۇل بولۇپ، ئائىلىسىدىن س

 ھەدىس.-698بۇخارى رىۋايىتى] «ئال قىلىنىدۇ...وبولۇپ، ئۆي ئىچىدىكى ئىشالردىن س

 . ھەدىس[-7679مۇسلىم رىۋايىتى
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ئالالھ تائاال بىر بەندىنى كىشىلەرنىڭ » مبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:پەيغە    

ئىشلىرىغا مەسئۇل قىلسا، ئۇ كىشى قول ئاستىدىكى كىشىلەرگە خىيانەت قىلىپ 

مۇسلىم ] «.ئۆلۈپ كەتسە، ئالالھ تائاال ئۇ كىشىگە جەننەتنى ھارام قىلىدۇ

 . ھەدىس[-747رىۋايىتى

ھوقۇقلىرى بولۇپ، -سى رېئايە قىلىشقا تېگىشلىك ھەقئانى-ئەۋالدالرنىڭ ئاتا    

 :تۆۋەندىكىدىن ئىبارەت بۇنىڭ مۇھىم بولغانلىرى

ئوغلىغا دىيانەتلىك ياخشى قىز تالالش شۇنداقال قىزى ئۈچۈنمۇ دىندار، -7    

ئەخالقلىق يىگىت تالالش كېرەك. ئەر كىشى كەلگۈسى ئەۋالدلىرى ئۈچۈن كۆيۈمچان، 

شۇنىڭدەك قىزالرمۇ كەلگۈسىدىكى  ،ان قىزالرنى تالاليدۇتەربىيىچى بولىدىغ

 ئەۋالدلىرى ئۈچۈن ياراملىق دادا بوالاليدىغان يىگىتنى تالاليدۇ.

نىڭ بالىغا چىرايلىق ئىسىم قويۇش، تەربىيىسىگە كۆڭۈل بۆلىشى، تاقىتى-7    

-قىسىپمۇ قويماستىن، ئىسراپ قىلماستىن ئۇالرغا كېتىدىغان يېمەك يېتىشىچە

كېچەك، تۇرالغۇ ئۆي قاتارلىق زۆرۈر بولغان نەرسىلەرنى تولۇق -چمەك، كىيىمئى

 بېرىش كېرەك. تەييارالپ

ىم ھەقلىرىنىڭ بىرى: ئۇالرنى ياخشى مۇھ ا ئۈستىدىكىئان-ئەۋالدالرنىڭ ئاتا-8    

تەربىيىلەش، ئۇالرنىڭ ئەخالقى، دىنى ئىبادەتلەرنى ئالالھ تائاال رازى بولىدىغان 

شەكىلدە ئادا قىلىشىغا كۆڭۈل بۆلۈش، دۇنيالىق ئىشلىرىنى كۈزۈتۈپ، يېتەكلەپ، 

ر بۇ ئانىال-ئۇالرغا ياخشى تۇرمۇش شارائىتى يارىتىپ بېرىشى كېرەك. كۆپچىلىك ئاتا

ھەقنى ئادا قىلمايدۇ، تەربىيىگە كۆڭۈل بۆلمىگەنلىكنىڭ نەتىجىسىنى كۆرىدۇ، ئۇ 

ئانىنى قاقشىتىشى ۋە ئۇالرغا ھۆرمەتسىزلىك قىلىشىدىن -بولسىمۇ ئەۋالدالرنىڭ ئاتا

 ئىبارەتتۇر. 

پەرزەنتلىرىنى ياخشى " ئىبنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

ئانىالر بالىلىرىغا ئىنتايىن بەك -غا تاشالپ قويغان ئاتاتەربىيىلىمەي، ئۆز ھالى

ئانىلىرىنىڭ -ناچارلىق قىلغان بولىدۇ، كۆپچىلىك بالىالرنىڭ ناچارلىشىشى ئاتا

ئىبادەتلەرنى ئۈگەتمىگەنلىكى، -ئۇالرغا ياخشى تەربىيە قىلمىغانلىقى، دىنى ئەمەل

نۇرغۇن كىشىلەر  .ولغانكىچىك ۋاقتىدا ئۇالرنى زايە قىلىۋەتكەنلىكى سەۋەبىدىن ب

ئەخالق -تەربىيە، ئەدەپ-ئۆزىنىڭ جىگەر پارىسى بولغان پەرزەنتلىرىنىڭ تەلىم

-ئۆگىنىشىگە سەل قاراپ، خاتا ئىشلىرىغا يارەدم بېرىش ئارقىلىق ئۇالرنىڭ دۇنيا
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ئۇالر: بىز  غلۇقشۇنداق تۇرۇ ىدۇ.ئاخىرەتتە بەختسىز بولۇپ قىلىشىغا سەۋەپ بول

ىززەتلىسەك، ئۇالر بىزنى خارالۋاتىدۇ، كۆيۈنسەك زۇلۇم قىلىۋاتىدۇ بالىلىرىمىزنى ئ

ئاخىرەتلىك -شۇنداقال ئۇالرنىڭ دۇنيا ،ئۇالر پەرزەنتلىرىدىن پايدىلىنىشنى .دەيدۇ

بۇزۇقچىلىقنى كۆرگەندە، بۇنىڭ  پەرزەنتلەردەن ېتىلگەسى يوق قىلىۋېنسىۋ

تەھپەتۇل ]" .بىلىسىز ئانىالرنىڭ سەۋەبىدىن بولغانلىقىنى-ھەممىسىنىڭ ئاتا

 .    لەر[بەت-747-779مەۋدۇد بىئەھكامۇل مەۋلۇد 

ئۆزلىرىنىڭ پەرزەنتلىرىگە ياخشى  ئانىالر-ئاتايۇقىرىقىدەك ئەھۋال ئاستىدا     

ئانا پەرزەنتلىرىگە ياخشى -مۇئامىلىدە بولمىغانلىقىنى بىلىشى كېرەك. ئاتا

دا ئۇالرغا يامان مۇئامىلىدە مۇئامىلىدە بولمىسا، پەرزەنتلەر ئۇنىڭ قارشىسى

بولماستىن بەلكى ئۇالرنىڭ خاتالىقلىرىنى كەچۈرىۋىتىپ پەرزەنتلىك بۇرچىنى ئادا 

 َتْعبُُدوا إَِّلذ ِإيذاُه ﴿ بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:قىلىش كېرەك. 
َّلذ
َ
َوقَََضٰ َربَُّك أ

يِْن إِْحَسانًا ا َيبْلَُغنذ  ۚ   َوبِالَْوادِلَ ف ٍّ َوََّل َتنَْهْرُهَما َوقُل  إِمذ
ُ
ذُهَما أ ُهَما فَََل َتُقل ل ْو لِِكَ

َ
َحُدُهَما أ

َ
ِعنَدَك الِْكََبَ أ

ذُهَما قَْوًَّل َكِريًما پەرۋەردىگارىڭ پەقەت ئۇنىڭ ئۆزىگىال ئىبادەت  »تەرجىمىسى: ﴾ل

ئاناڭالرغا ياخشىلىق قىلىشىڭالرنى تەۋسىيە قىلدى،  -قىلىشىڭالرنى ۋە ئاتا 

الرنىڭ بىرى، يا ئىككىلىسى سېنىڭ قول ئاستىڭدا بولۇپ ياشىنىپ قالسا، ئۇالرغا ئۇ

ئوھوي دېمىگىن )يەنى ماالللىقنى بىلدۈرىدىغان شۇنچىلىك سۆزنىمۇ قىلمىغىن(، 

]سۈرە ئىسرا  «.ئۇالرنى دۈشكەلىمىگىن، ئۇالرغا ھۆرمەت بىلەن يۇمشاق سۆز قىلغىن

 ئايەتنىڭ بىرقىسمى[.-78

ن تُْْشَِك ِِب َما لَيَْس لََك بِهِ ِعلْمٌ فَََل تُِطْعُهَما﴿ ائاال مۇنداق دەيدۇ:ئالالھ ت    
َ
ٰ أ  ۚ   َوإِن َجاَهَداَك لََعَ

ْنيَا َمْعُروفًا ئاناڭ سېنى سەن بىلمەيدىغان  -ئەگەر ئاتا »تەرجىمىسى:  ﴾وََصاِحبُْهَما ِِف ادلُّ

ەت قىلمىغىن، ئۇالرغا دۇنيادا نەرسىنى ماڭا شېرىك كەلتۈرۈشكە زورلىسا، ئۇالرغا ئىتائ

ياخشى مۇئامىلىدە بولغىن )يەنى دىنىڭغا زىيان يەتمەيدىغان ئاساستا ياخشىلىق 

 . [ئايەت-71لوقمان ]سۈرە « .قىلغىن(

كۆپ تېخىمۇ توغرىسىدا  ھوقۇقلىرى-ئانىالر ئۈستىدىكى ھەق-ئەۋالدالرنىڭ ئاتا     

ئالنىڭ جاۋابىغا مۇراجىئەت سو نومۇرلۇق-70084مەلۇمات ھاسىل قىلىش ئۈچۈن 

 قىلىنسۇن. 

 ئالالھ ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.    
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