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 بەددۇئا قىلىشىئانىالرنىڭ پەرزەنتلىرىگە -ئاتا

 توغرىسىدا
 

 نومۇرلۇق سوئال -87109     
 : سوئال     
ئانىالرنىڭ پەرزەنتلىرىگە بەددۇئا قىلىشى، ھەتتا بەزى -ئاتا     

 ئۇۋاقىتالردا سەۋەبسىزال شۇنداق دۇئاالرنى قىلىشى توغرا بوالمدۇ؟، 
بۇ ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى . ۇئاالر ئىجابەت بوالمدۇ؟د

 .     سورايمەن
 :جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان      

 .ئالالھ تائاالغا خاستۇر
بۇ توغرىدا . پەرزەنت بولسا ھاياتى دۇنيانىڭ زىننەتلىرىدىندۇر     

الَْماُل َواْْلَنُوَن ِزينَُة اْْلَيَاِة ﴿: مدە مۇنداق دەيدۇئالالھ تائاال قۇرئان كەرى
ْنيَا چاقا دۇنيا -دۇنيا ۋە باال-مال»: تەرجىمىسى ﴾ادلُّ

 [. ئايەت-64 فسۈرە كەھ]« .تىرىكچىلىكىنىڭ زىننىتىدۇر
باغرى تۇرسا، -ئانىالرنىڭ كۆز قارچۇغۇسى، يۈرەك-پەرزەنتلەر ئاتا     
 !!!. ڭ زىيىنىغا دۇئا قىلىدۇ؟ئانا قانداقمۇ ئۇالرنى-ئاتا
ئىجابەت بولىدىغان دۇئا دۇئانىڭ بەدپەيغەمبەرئەلەيھىسساالم      

ئانىالرنى -ئاتا ،ۋاقىتالرغا توغرا كېلىپ قىلىشىدىن ئەنسىرەپ
مۈلۈك ۋە ئۆز نەپسىلىرىگە بەددۇئا قىلىشتىن -پەرزەنت، مال

ر سىلە»: پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ .چەكلىگەن
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مۈلكىڭالرنىڭ زىيىنىغا دۇئا -ئۆزەڭالرنىڭ، ئەۋالدلىرىڭالر ۋە مال
قىلماڭالر، ئەگەر دۇئالىرىڭالر ئالالھ تائاال تەرىپىدىن بەلگىلەنگەن 
دۇئا ئىجابەت بولىدىغان ۋاقىتقا توغرا كېلىپ قالسا، دۇئالىرىڭالر 

 [. ھەدىس-4716مۇسلىم رىۋايىتى ] «.قالىدۇئىجابەت بولۇپ 
ىنىڭ بالىسىنىڭ پايدىسى ياكى زېيىنى ئۈچۈن قىلغان ئات      

بۇ ھەقتە پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم . دۇئاسى ئىجابەت قىلىنىدۇ
: ئۈچ تۈرلۈك دۇئا چوقۇم  ئىجابەت قىلىنىدۇ»: مۇنداق دېگەن

زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىنىڭ دۇئاسى، مۇساپىرنىڭ دۇئاسى ۋە ئاتىنىڭ 
. ھەدىس-4943رىۋايىتى ئىبنى ماجە ] «.بالىسىغا قىلغان دۇئاسى

-684شەيخ ئەلبانى رەھىمەھۇلالھ سەھىھ ھەدىسلەر توپلىمى 
 [. ھەدىستە كەلتۈرگەن

ئاتىنىڭ ئۆز »: ھەدىستە-0180ئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇلالھ       
 . دېگەن ئىبارەت بىلەن كەلتۈرگەن« پەرزەنتىگە بەددۇئا قىلىشى

ئانىالردىن يۈز بېرىدىغان خاتالىقنىڭ كۆپ قىسمى، -ئاتا      
ئۇالرنىڭ پەرزەنتلىرىدىن ئۆزلىرى ياقتۇرمايدىغان بەزى قىلمىشالر 

توغرىسى، . سادىر بولسا دەرھال ئۇالرنىڭ زىيىنىغا دۇئا قىلىشتۇر
ئالالھ تائاالنىڭ ئۇالرنى ئىسالھ قىلىشى ۋە ئۇالرنىڭ توغرا يول 

 . شتۇرقىلىتىلەپ دۇئا  پىشىنىېت
جانابى ئالالھ تائاالنىڭ بەندىلىرىگە قىلغان چەكسىز      

ئانىالر غەزەبلەنگەن ۋە ئاچچىقالنغان -مەرھىمىتى سەۋەبلىك، ئاتا
پەيتلەردە پەرزەنتلىرىنىڭ زىيىنىغا دۇئا قىلسا، ئالالھ تائاال 

بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال . ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلمايدۇ

َّ اْسِتْعَجالَُهم بِاْْلَْْيِ لَُقِِضَ إََِلِْهْم ﴿ :ەيدۇمۇنداق د ُل اللَّـُه لِلنَّاِس الَّشَّ َولَْو ُيَعِجِّ
َجلُُهْم 

َ
يَن اَل يَرُْجوَن ِلَقاَءنَا ِِف ُطْغيَانِِهْم َيْعَمُهونَ  ۖ  أ ِ : تەرجىمىسى ﴾َفنََذُر اَّلَّ
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ۇشقا ئەگەر ئالالھ كىشىلەر تەلەپ قىلغان يامانلىقنى ئىشقا ئاشۇر»
ئۇالر تەلەپ قىلغان ياخشىلىقىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا ئالدىرىغاندەك 

يەنى )ئالدىرىسا ئىدى، ئۇالرنىڭ ئەجىلى چوقۇم يەتكەن بوالتتى 
بىز بىلەن مۇالقات بولۇشنى ئۈمىد قىلمايدىغانالرنى (. ھاالك بوالتتى

سۈرە يۈنۈس ]« .گۇمراھلىقتا تېڭىرقاپ يۈرۈشكە قويۇپ بېرىمىز
 . [ئايەت-11

ئىمام ئىبنى كەسىر رەھىمەھۇلالھ بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرى       
جانابى ئالالھ : "توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ( 666\3)توغرىسىدا 

بەندىلىرىگە ئۆزىنىڭ چەكسىز مېھرىبانلىقى، كۆيۈمچانلىقى ۋە 
كەڭ قورساقلىقى توغرىسىدا خەۋەر بېرىپ، ئۇالرنىڭ ئاچچىقلىنىپ، 

مۈلكىنىڭ ياكى ئەۋالدلىرىنىڭ -غەزەبلىنىپ ئۆزىنىڭ، مال
زىيىنىغا قىلغان بەددۇئاسىنى قوبۇل قىلمايدىغانلىقىنى يەنى 

چۈنكى ئالالھ تائاال ئۇالرنىڭ . ئىجابەت قىلمايدىغانلىقىنى بىلدۈردى
ھەقىقى يامانلىقنى مەقسەت قىلىپ دۇئا قىلمايدىغانلىقىنى 

ن دۇئاسىنى بىلىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ئۇنداق شارائىتتا قىلغا
بۇمۇ ئالالھ تائاالنىڭ ئۇالرغا قىلغان رەھمىتى ۋە . ئىجابەت قىلمايدۇ

ۋە  ئانىالر ئۆزى-شۇنىڭدەك ئەگەر ئاتا. مېھرىبانلىقىدىندۇر
مۈلكىنىڭ پايدىسى، بەرىكىتى ئۈچۈن دۇئا -ئەۋالدلىرىنىڭ ۋە مال

قىلىدىكەن ئالالھ تائاال ئۇالرنىڭ بۇ دۇئاسىنى ھەرقانداق ھالەتتە 
 .تۈگىدى" ىجابەت قىلىدۇئ

 .ئالالھ ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر    

 
 



 

6 

 


