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 لىرىهوقۇق-نىڭ ههقپهرزەنتلهر
 

 نومۇرلۇق سوئال-٢٠٠٦٤      
 : سوئال     
ئهرلهرگه نىسبهتهن ئايالى ۋە پهرزەنتلىرى ئۈچۈن ئادا قىلىشقا      

بۇ ههقته چۈشهنچه  ،هوقۇقالر بار؟-تىگىشلىك قانداق ههق
 . بېرىشىڭالرنى سورايمهن

 : اۋاپج     
ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان  هدهىيىلهربارلىق گۈزەل م     

 . ئالاله تائاالغا خاستۇر
نومۇرلۇق -١٠٦٨٠هوقۇقالرنى -ئايالالرغا ئاالقىدار بولغان ههق     

تۆۋەندە . سوئالنىڭ جاۋابىدىن كۆرۈۋىلىشىڭىز مۇمكىن
 . هوقۇقىنى بايان قىلىمىز-پهرزەنتلهرنىڭ ههق

-ئانىالر ئۈچۈن پهرزەنتلهرنىڭ ئۈستىگه ههق-اله تائاال ئاتائال     
ئانىلىرىنىڭ -هوقۇقالرنى بېكىتكهندەك، پهرزەنتلهر ئۈچۈنمۇ ئاتا

هوقۇقالرنى -ئۈستىگه ئۆتهشكه تىگىشلىك بولغان مهلۇم ههق
 . بېكىتتى

ئانا -ئاتا«: ئابدۇلاله ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ     
ەنتلىرىگه ياخشىلىق قىلغۇچىالرنى ئالاله تائاال ئهبرار يهنى ۋە پهرز

ئانا ۋە -چۈنكى ئۇالر ئاتا. (ياخشىلىق قىلغۇچى دەپ ئاتىدى
ئاتاڭنىڭ سىنىڭ ئۈستۈڭدە ههققى ). پهرزەنتلهرگه ئېهسان قىلدى

» .بولغىنىدەك، پهرزەنتىڭنىڭمۇ سىنىڭ ئۈستۈڭدە ههققى بار
 ]. بهت-٩٤ئهدابۇل مۇپرەد ناملىق ئهسهر [
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ر بايان قىلغان ههدىسته پهيغهمبه ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ     
سىنىڭ ئۈستۈڭدە پهرزەنتىڭنىڭ «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

 ]. ههدىس-١١٥٩مۇسلىم رىۋايىتى [ »...ههققى بار
ئهۋالدالرنىڭ ئاتىالر ئۈستىدىكى ههققى كۆپ بولۇپ، پهرزەنت      

 :رۇنقى ههقلىرى تۆۋەندىكىدىن ئىبارەتتۇردۇنياغا كېلىشتىن بۇ
پهرزەنتلهرگه ياخشى ئانا بوالاليدىغان دىندار سالىهه ئايالنى      

تالالش، بۇ ههقته ئهبۇ هۇرەيرە رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان 
ئايال كىشى «: ههدىسته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ەللىكى، دىنىدىن ئىبارەت تۆت مىلى، ئائىله كېلىپ چىقىشى، گۈز
دىندار ئايال بىلهن توي . تۈرلۈك سۈپهت ئىچىدە نىكاه قىلىنىدۇ

-٤٨٠٢بۇخارىي رىۋايىتى[ ».قىلغىنىڭ بهختكه ئېرىشكىنىڭدۇر
شهيخ ئابدۇل غهنى ]. ههدىس-١٤٦٦مۇسلىم رىۋايىتى . ههدىس

ئايالالردىن دىندار، سالىهه، نهسهبى : دىهلىۋىي مۇنداق دەيدۇ
ىرىنى تالالڭالر، چۈنكى زىنادىن تۇغۇلغان ئهۋالتالردىن بولۇپ پاكل

قالسا، ئۇنىڭ رەزىللىكى كېيىنكى ئهۋالتالرغىمۇ تهسىر 
 ﴿ :بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دېگهن. كۆرسىتىدۇ

ّ
ُ  َِال  يننكال

ن
ِال َ الّزا

 زنانٍ 
ّ
ا َِال َن  ُ  يننكال

ن
ِالفنة  َ الّزا  ون
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ِالفنةو أ الكٌ  زنا
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ن   أ لال ن عن

ِ ٰن مالَ ن 
ونح 

نال�ن  مال ؤ� م 
�
زىنا قىلغۇچى ئهر پهقهت زىنا قىلغۇچى «: تهرجىمىسى ﴾ال

ئايالنى ياكى مۇشرىك ئايالنىال ئالىدۇ، زىنا قىلغۇچى ئايال پهقهت 
) يهنى زىنا(زىنا قىلغۇچى ئهرگه ياكى مۇشرىككىال تېگىدۇ، ئۇ 

 ]. ئايهت-٣ە نۇر سۈر[ ».مۆمىنلهرگه هارام قىلىندى
 : هوقۇقالر-پهرزەنت تۇغۇلغاندىن كېيىنكى ههق     
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ئهنهس ئىبنى  .سۈننهتتۇر باال تۇغۇلغاندا ئۇنى ئېغىزالندۇرۇش-١    
ئهبۇ تهلهه سهپهرگه چىقىپ «: مالىك رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ

ئهبۇ تهلهه . كهتكهندە ئۇنىڭ بالىسى كېسهل سهۋەبىدىن ۋاپات بولىدۇ
بالىنىڭ ئههۋالى قانداق؟ دەپ سورىغان ئىدى، : ىپلقايتىپ كى

بالىنىڭ ئههۋالى ياخشى، ناهايىتى تىنچ ياتىدۇ دەپ، : ئۇممۇ سۈلهيم
ئهبۇ تهلههگه كهچلىك تائام تهييارلىدى ۋە كىچىدە ئىككهيلهن 

ئاياللىق مۇناسىۋەت ئاخىرالشقاندىن كېيىن -بىرگه بولدى، ئهر
ئهبۇ تهلهه . ەپنه قىلىنغانلىقىنى دەيدۇبالىنىڭ د: ئۇممۇ سۈلهيم

ئهتتىگهندە پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ بولغان 
كىچىدە بىرگه : ئىشتىن خهۋەر بهردى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم

. ئه، دەپ جاۋاپ بهردى-هه: بولدۇڭالرمۇ؟ دەپ سورىغاندا، ئهبۇ تهلهه
ككىڭالرنىڭ بۇ كېچىسىنى ئالاله تائاال ئى: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم

ئۇممۇ سۈلهيم بىر ئوغۇل تۇغدى، ئهبۇ . بهرىكهتلىك قىلسۇن، دىدى
بالىنى ئاۋايالپ كۆتۈرۈپ پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ : تهلهه ماڭا

يېنىغا ئىلىپ بارغىن دەپ بىرقانچه تال خورما بهردى، 
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بالىنى ئىلىپ، ئىغىزالندۇرغىدەك 

ه بارمۇ؟ دېدى، مهن ئىلىپ كهلگهن خورمىالرنى بهردىم، بىرنهرس
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم خورمىنى ئېغىزىغا سىلپ چايناپ، 
يۇمشىتىپ  بالىنىڭ ئاغزىغا سىلپ ئېغىزالندۇردى ۋە ئۇ بالىنىڭ 

. ههدىس-٥١٥٣بۇخارىي رىۋايىتى[» .ئىسمىنى ئابدۇلاله دەپ ئاتىدى
 ].ههدىس-٢١٤٤مۇسلىم رىۋايىتى

باال تۇغۇلغاندا ئۇنى : "ئىمام نهۋەۋىي رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ     
خورما بىلهن، ئهگهر خورما بولمىسا شۇنىڭغا يېقىن شېرىن مېۋىلهر 
بىلهن ئىغىزالندۇرسا بولىدىغانلىقىغا، بالىنى ئىغىزالندۇرغۇچى 
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كىشى خورمىنى چايناپ سۇيۇلدۇرۇپ، بوۋاق يۇتالىغىدەك بولغاندا 
ىغا قۇيۇش ئارقىلىق، ئۇنىڭدىن ئازراق بولسىمۇ بالىنىڭ ئېغىز

بوۋاقنىڭ گېلىدىن ئۆتسه سۈننهت ئادا بولىدىغانلىقىغا ئۆلىماالر 
ئىمام نهۋەۋىينىڭ سههىه مۇسلىم شهرهىسى ". [بىرلىككه كهلگهن
 ]. بهتلهر-١٢٣-١٢٢توم -١٤ناملىق ئهسىرى 

ش پهرزەنتكه ئابدۇلاله ۋە ئابدۇرەهمان دېگهنگه ئوخشا-٢     
ناپىئنىڭ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالهۇ . چىرايلىق ئىسىمالرنى تالالش

ئهنهۇدىن بايان قىلغان ههدىسته، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق 
ئالالهغا ئهڭ سۆيۈملۈكراق بولغان ئىسىملىرىڭالر «: دېگهن

 .]ههدىس-٢١٣٢مۇسلىم رىۋايىتى[» .رەهماندۇررئابدۇلاله ۋە ئابدۇ
پهيغهمبهرلهرنىڭ ئىسمىنى قويۇش ياخشى دەپ ئۆغۇل بالىغا      

ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان . قارىلىدۇ
كىچه «: قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

مېنىڭ بىر ئوغلۇم تۇغۇلدى، ئۇنى ئاتام ئىبراهىمنىڭ ئىسمى 
 ].ههدىس-٢٣١٥مۇسلىم رىۋايىتى [ ».بىلهن ئاتىدىم

. باال تۇغۇلۇپ يهتتىنچى كۈنى ئىسمىنى قويۇش ياخشى كۆرۈلىدۇ     
يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ههدىسنىڭ روهى بويۇنچه باال تۇغۇلغان 

 . كۈنى ئىسمىنى قويسىمۇ بولىدۇ
سهمرە ئىبنى جۇندۇپ رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان       

ههرقانداق «: ههدىسته، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
بوۋاقنىڭ ئهقىقىسىنى قىلىش مۇهىمدۇر، يهتته كۈنلۈك بولغاندا 
چېچى چۈشۈرۈلىدۇ، ئىسىم قويۇلىدۇ ۋە ئالاله يولىدا قان 

شهيخ بۇ ههدىسنى . ههدىس-٢٨٣٨ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى [ ».قىلىنىدۇ
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-٤٥٤١ئهلبانىي سههىه ههدىسلهر توپلىمى ناملىق ئهسىرى 
 ].ىلغانههدىسته سههىه دەپ قهيت ق

ئىسىم ئاتاش، : "ئىبنى قهييۇم رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ     
چۈنكى . مۇئهييهن نهرسىنىڭ ههقىقىتىنى بىلىشتىن ئىبارەتتۇر

ئىسمى نامهلۇم نهرسه بولسا، ئۇنى تونۇشتۇرۇش مۇمكىن 
بولمىغاندەك، باال تۇغۇلغاندىن كىيىن ئۇنىڭغا ئىسىم قويۇشنى شۇ 

گه ۋە ياكى ئهقىقه قىلىدىغان كۈنگه كۈنى ياكى ئۈچىنچى كۈنى
بۇ مهسىلىدە بالىغا ئىسىم قويۇش كۈنى . كېچىكتۈرۈشكه بولىدۇ

تۆهپهتۇل . [ئىلگىرى كىيىن بولۇپ قالسا هېچ ۋەقهسى يوقتۇر
 ]. بهت-١١١مهۋدۇد 

يهتتىنچى كۈنى بوۋاقنىڭ چېچىنى چۈشۈرۈپ، چېچىنىڭ -٣     
 .ۇرئېغىرلىقىدا كۈمۈش سهدىقه قېلىش سۈننهتت

ههسهن «: ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىپ رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ     
تۇغۇلغاندا پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بىر قوي سويۇپ ئهقىقه قىلغان 

ئۇنىڭ چېچىنى ئالدۇرۇپ چېچىنىڭ ! ئى پاتىمه: ۋە پاتىمىگه
ئېغىرلىقىدا كۈمۈش سهدىقه قىلىڭ دېۋىدى، مهن ئۇنىڭ چېچىنى 

» .غىرلىقى بىر دىرههم ياكى شۇنىڭغا باراۋەر كهلدىگىراملىسام، ئې
بۇ ههدىسنى شهيخ ئهلبانىي . ههدىس-١٥١٩تىرمىزى رىۋايىتى[

 ]. كهلتۈرگهن) ١٢٢٦(تىرمىزىنىڭ سههىه ههدىسلهر توپلىمىدا 
يۇقىرىقى ههدىسته بايان قىلىنغاندەك بوۋاقنىڭ دادىسىغا -٤     

 .ىدۇرتۇغۇلغان بوۋاق ئۈچۈن ئهقىقه قىلىش ياخش
ههرقانداق بوۋاقنىڭ ئهقىقىسىنى « :پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ

دېگهن ههدىسنىڭ روهى بويىچه ئوغۇل باال » قىلىش مۇهىمدۇر
ئائىشه . ئۈچۈن ئىككى قوي، قىز باال ئۈچۈن بىر قوي سويۇلىدۇ
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پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم «: رەزىيهلالهۇ ئهنها بايان قىلغان ههدىسته
نىڭ مۇكاپىتى ئۈچۈن ئىككى قوي، قىزنىڭ ساهابىالرنى ئوغۇل

تىرمىزى [ ».مۇكاپىتى ئۈچۈن بىر قوي ئۆلتۈرۈشكه بۇيرىغان
-ههدىس، تىرمىزىينىڭ سههىه ههدىسلهر توپلىمى-١٥١٣رىۋايىتى

ههدىس، -٤٢١٢ههدىس، نهسائىي -٢٨٣٤ئهبۇ داۋۇد . ههدىس-١٢٢١
 ]. ههدىس-٣١٦٣ئىبنى ماجه

ئهبۇ هۇرەيرە رەزىيهلالهۇ  .بالىنىڭ خهتنىسىنى قىلىش-٥     
ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان ههدىسته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق 

: بهش تۈرلۈك ئىش ئىنساننىڭ تهبئىي پىترىتىدىندۇر«: دېگهن
يهنى ئهۋرەتلىرىنىڭ تۈكىنى (خهتنه قىلىش، سۈننهت قىلىش 

، قولتۇقنىڭ تۈكىنى يۇلۇش، تىرناقنى ئىلىش ۋە بۇرۇتىنى )ئىلىش
ههدىس، مۇسلىم -٥٥٥٠بۇخارىي رىۋايىتى[ ».ىسقارتىشق

 ]. ههدىس-٢٥٨رىۋايىتى
ئابدۇلاله ئىبنى مهسئۇد  .هوقۇقالر-تهربىيهدىكى ههق-تهلىم     

رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان ههدىسته پهيغهمبهر 
سىلهرنىڭ ههممىڭالر پادىچى يهنى «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ىسى، ههر كىشى ئۆز مهسئۇلىيهت دائىرىسىدە مهسئۇلىيهت ئىگ
سوئال قىلىنىدۇ، كىشىلهرگه باشلىق بولغان كىشى، ئۆز 
مهسئۇلىيهت دائىرسىدىكى كىشىلهردىن سوئال قىلىنىدۇ، ئهر 
كىشى ئۆز ئائىلىسىگه مهسئۇل، ئۇ ئۆز ئائىلىسىدىن سوئال 
قىلىنىدۇ، ئايال كىشى ئېرىنىڭ ئائىلىسىگه، پهرزەنتلىرىگه 

ۇل، ئۇ ئۆز مهسئۇلىيهت دائىرىسىدىن سوئال قىلىنىدۇ، مهسئ
مۈلكىگه مهسئۇل، ئۇمۇ ئۆز -خىزمهتچى خوجايىننىڭ مال

! مهسئۇلىيهت دائىرىسىدىن سوئال قىلىنىدۇ، دىققهت قىلىڭالر



 

9 

سىلهرنىڭ ههممىڭالر مهسئۇلىيهت ئىگىسى، ههركىم ئۆز 
بۇخارىي [ ».مهسئۇلىيهت دائىرىسىدىن سوئال قىلىنىدۇ

 ].ههدىس-١٨٢٩ههدىس، مۇسلىم رىۋايىتى -٢٤١٦ايىتىرىۋ
پهزىلهتلهرنى، -پهرزەنتلهرگه دىنى ئىبادەت ۋە گۈزەل ئهخالق     

شۇنداقال ئىنسانىيهت تهرەققىياتى ئۈچۈن كېرەك بولىدىغان 
ئانىالرنىڭ -پهنلهرنى ئۈگۈنۈشكه شارائىتالرنى هازىرالپ بېرىشمۇ ئاتا

 .ئۈستىدىكى مهسئۇلىيهتتۇر
دادا بولغۇچى پهرزەنتىنى تهربىيىلهشته ئهڭ مۇهىم بولغان      

دەسلهپته شېرىك ۋە بىدئهتلهردىن خالى . ئىشتىن باشالش كېرەك
بولغان ساغالم ئهقىدىنى ئۈگۈتىشى، ئۇنىڭدىن كىيىن باشقا 
ئىبادەتلهرنى بولۇپمۇ ناماز توغرىسىدا تهلىم بېرىشى، ئاندىن باشقا 

ۋە ياخشىلىقالرنى تهلىم بېرىشى  ئهخالق-ئىبادەت، ئهدەپ-ئهمهل
ون ﴿ :بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. كېرەك ب�نالهال ونه  َال ان   من ق�

� قنالن ل  �ٰال ون
ـهال 
 بالاللّ
الك�
�ِ  ر 
ن
َ ّ َ �ن ه  ينا  ا  فمٌ  ۖ ينعال اال ٌم عن

�
ل �كن لنا  ِالَ ئۆز «: تهرجىمىسى ﴾ِالّن ال

ئى : "پئوغلىغا نهسىههت قىلى) ههكىم(ۋاقتىدا لوقمان 
ئوغۇلچىقىم، ئالالهقا شېرىك كهلتۈرمىگىن، شېرىك كهلتۈرۈش 

 ].ئايهت-١٣سۈرە لوقمان [ ».دېدى" ههقىقهتهن زور گۇناهتۇر
ئابدۇل مهلىك ئىبنى ئهررەبىيئ ئىبنى سهبرە دادىسىدىن دادىسى      

بوۋىسىدىن بايان قىلغان ههدىسته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق 
تته ياشقا كىرگهندە نامازدىن تهلىم بېرىڭالر، ئون باال يه«: دېگهن

 ».ياشقا كىرگهندىمۇ ناماز ئوقۇمىسا، ئهدەپلهڭالر يهنى ئۇرۇڭالر
ههدىس، شهيخ -٤٩٤ههدىس، ئهبۇداۋۇد-٤٠٧تىرمىزى رىۋايىتى[

) ٤٠٣٥(ئهلبانى بۇ ههدىسنى سههىه ههدىسلهر توپلىمىدا
 ]. كهلتۈرگهن
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: ەزىيهلالهۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇمۇئهۋۋىز ر ىئهررەبىيئ بىنت     
كۈنى -١٠پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئاشۇرا كۈنى يهنى مۇههررەمنىڭ «

: ئهتتىگهندە ئهنسارىالر ئولتۇراقالشقان مهههللىلهرگه ئادەم ئهۋەتىپ
ئهتتىگهندە ناشتا قىلغانالر بولسا كۈننى شۇنىڭ بىلهن كهچ 

تقانالر بولسا، كۈن قىلسۇن، ناشتا قىلماستىن سۇهۇرلۇق يهپ روزا تۇ
پاتقۇچه روزىسىنى داۋامالشتۇرسۇن دېدى، بىز روزا تۇتقان ئىدۇق، 
باللىرىمىزمۇ روزا تۇتقان، بىز ئۇالرغا قوي يۇڭىدىن ئويۇنچۇق 
قىلىپ بهرگهن ئىدۇق، ئۇالر تاماق دەپ يىغلىسا ئۇ ئويۇنچۇقالرنى 

بۇخارىي [ ».بېرەتتۇق، شۇنداق قىلىپ ئىپتار ۋاقتى بوالتتى
 ]. ههدىس-١١٣٦مۇسلىم رىۋايىتى . ههدىس-١٨٥٩ىۋايىتىر

مهن يهتته ياشقا «: سائىب ئىبنى يهزىد رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ     
كىرگهن يىلى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن بىرلىكته ههج 

 ].ههدىس-١٧٥٩بۇخارىي رىۋايىتى [ ».قىلغان ئىدىم، دەيدۇ
-ئاتا .تهربىيىلهشئهخالقلىق قىلىپ -ئهدەپ پهرزەنتلهرنى     

ئوغۇل پهرزەنتلهرنى مهيلى ئالاله تائاال بىلهن بولغان -ئانىالر قىز
ئاالقىسىدا ياكى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بىلهن بولغان ئهدەبته 

) ئۆزى بىلىدىغان(بولسۇن، قۇرئان كهرىم ياكى مۇسۇلمانالر ۋە 
زىممىسىگه ههققى ۋاجىپ بولغان كىشىلهر بىلهن بولغان 

-تۇغقانلىرى، خولۇم-ەتلهردە بولسۇن، ئۆزىنىڭ ئۇرۇغمۇناسىۋ
بۇرادەرلىرىگه يامانلىق قىلماستىن، بهلكى -خوشنىلىرى ۋە دوست

 .ئهخالقلىق قىلىپ تهربىيىلهش الزىمدۇر-گۈزەل ئهدەپ
ئاتا بالىسىغا ئهدەپ : ئىمام نهۋەۋىي رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ     

ىق دىنى ۋەزىپىلهرنى تهلىم ئۈگۈتۈشى، ئۇنىڭغا كېرەك بولغان بارل
بېرىشى، بۇ بالىنىڭ دادىسى ۋە باشقا ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىالر 
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ئوغۇلالر باالغهتكه يېتىشتىن بۇرۇن ئۇالرغا تهلىم -ئۈچۈن قىز
 .بېرىشى ۋاجىپتۇر

دادا : ئىمام شافىئى ۋە ئۇنىڭ ههمراهلىرى مۇنداق دەيدۇ     
يه بېرىش ئانىنىڭ تهربى-بولمىغان ئههۋالدا پهرزەنتكه تهلىم

مۈلكىنى سهرپ قىلىپ -زىممىسىگه چۈشىدۇ، ئانا بالىنىڭ مال
مۈلكى بولمىسا، -ئهگهر بالىنىڭ مال. ياخشى تهربىيىلهش كېرەك

تهربىيه ئىلىشى ئۈچۈن كېرەك بولغان ئىقتىسادى -بالىنىڭ تهلىم
چىقىمنى، ئۇ بالىغا نهپىقه بېرىشى ۋاجىپ بولغان كىشىنىڭ 

نهۋەۋىينىڭ شهرهى مۇسلىم ناملىق . [ولىدۇچىقىرىشى الزىم ب
 ]. بهتكه قارالسۇن-٤٤توم -٨ئهسىرى 

ئانىالر پهرزەنتلهرنى كىشىلىك تۇرمۇش ۋە ئىجتىمائىي -ئاتا     
ئهخالقلىق بولۇشقا يېتهكلهش -ئاالقىدىكى بارلىق ئىشالردا ئهدەب

كېچهك، ئۇخالش، -ئىچمهك، كىيىم-شۇنداقال يېمهك. كېرەك
كىرىش، تۈرلۈك قاتناش ۋاستىلىرىغا مىنىش -ئۆيدىن چىقىش

قاتارلىق ۋە ئۇنىڭدىن باشقا مۇهىم دەپ قارالغان بارلىق ئىشالردا 
 .ئهخالقلىق بولۇشىغا ئههمىيهت بېرىشى الزىم-ئهدەب

پهرزەنتلهر قهلبىگه ههق ئۈچۈن جان پىدا قىلغان، ههق ئۈچۈن      
نپهئهتىنى ههق سۆزلىگهن، ئۆز مهنپهئهتىدىن باشقىالرنىڭ مه

ئۈستۈن بىلگهن، غايىلىك، ئىماندار ۋە ئېسىل، باتۇر ۋە سېخى 
ئىزلىرىنى سىڭدۈرۈش، شۇنداقال ئۇالرنى -كىشىلهرنىڭ گۈزەل ئىش

پهسكهشلىك، قورقۇنچاقلىق، بېخىللىق، ئىنسانپهرۋەرلىكنى 
-هۆرمىتىنى چۈشۈرىدىغان ناچار ئىش-يوقىتىدىغان، ئىززەت

ئانىالرنىڭ -ا يېتهكلهش ئاتاههرىكهتلهردىن يىراق تۇرۇشق
 .ئۈستىدىكى مهجبۇرىيهتتۇر
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نىڭ ئاناڭ-ئاتا: "ئىمام مهناۋىي رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ     
سىنىڭ ئۈستۈڭدە ههققى بولغىنىدەك، پهرزەنتىڭنىڭمۇ سىنىڭ 

ئۇالرغا پهرز ئهيىن بولغان  ئهمهللهرنى تهلىم . ئۈستۈڭدە ههققى بار
قالرنى ئۈگۈتۈش، ئۇالرغا بىر نهرسه ئهخال-بېرىش، ئىسالمى ئهدەپ

سهۋەبسىز . باراۋەر بېرىش كېرەك-بهرگهندە، سوۋغا قىلغاندا، تهڭ
بىرىگه ئارتۇق يهنه بىرىگه ئاز بېرىشنى بهزى ئۆلىماالر توغرا ئهمهس 

". دىسه، يهنه بهزىلىرى باراۋەرسىزلىكنى ياخشى كۆرمىگهن
 ].بهت٥٧٤توم -٢پهيزۇلقهدىير  ناملىق ئهسهر [

ئانىالر پهرزەنتلهرنى دوزاخقا يېقىنالشتۇرىدىغان بارلىق -ئاتا     
بۇ ههقته ئالاله . دۇرههرىكهتلهردىن مۇهاپىزەت قىلىشى زۆرۈر-ئىش

ا ﴿ :تائاال مۇنداق دەيدۇ ق ود هن م� نناروا ون لالف�  ه�
ن
م� ونأ  � نف سن

ن
ن وا ق وا أ ينن آمن ال

ّ
ا اَ َن َه

ن
ينا ُ

لنف�  ة  عن ارن الجن
�
ُ  ونال ّّا م� ا منه  من

ن
ا أ ونن اللّـهن من  ُ ع�  هن

ّ
اٌد َ دن ٌ  دال

ظن ٌة الال �ال�ن
ظن ا من َن

ونن  م  من ا ي ؤ� ل ونن من عن �نف�  -ئۆزۈڭالرنى ۋە باال ! ئى مۆمىنلهر«: تهرجىمىسى ﴾ون
چاقاڭالرنى ئىنسان ۋە تاشالر يېقىلغۇ بولىدىغان، رەهىم 

ختىن قىلمايدىغان قاتتىق قول پهرىشتىلهر مۇئهككهل بولغان دوزا
ساقالڭالر، ئۇ پهرىشتىلهر ئالالهنىڭ بۇيرۇقىدىن چىقمايدۇ، نېمىگه 

 ]. ئايهت-٦سۈرە تههرىيم [» .بۇيرۇلسا شۇنى ئىجرا قىلىدۇ
يۇقىرىقى ئايهتته : "ئىمام قۇرتۇبىي رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ     

بۇيرۇيدۇ ۋە چهكلهيدۇ : ئىنتايىن گۈزەل بىر ئىپادىلهش بار، يهنى
ئالاله تائاالنىڭ ئۆز : بهزى ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ ".ئوخشاشدېگهنگه 

نهپسىڭالرنى ساقالڭالر دېگهن سۆزىگه ئهۋالتالرمۇ كىرىدۇ چۈنكى 
شۇنداقال ئالاله . ئهۋالد دېگهن ئۆز نهپسىنىڭ بىر قىسمىدۇر

ئۆز ئۆيۈڭالردىن ۋە ئهۋالتلىرىڭالرنىڭ ئۆيىدىن بىر نهرسه «: تائاالنىڭ
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تۇغقانالرنى -دېگهن ئايهتتىمۇ باشقا ئۇرۇغ» بولمايدۇيېسهڭالر گۇناه 
-ئهۋالدالرغا هاالل. بايان قىلماستىن پهرزەنتنىال بايان قىلدى

مهسىيهتلهردىن يىراق بولۇشنى ۋە باشقا -هارامنى ئۈگۈتۈش، گۇناه
ئههكامالرنى تهلىم بېرىشنى تهقهززا قىلىدىغانلىقىنى 

بهتلهرگه -١٩٥-١٩٤وم ت-١٨تهپسىر قۇرتۇبىي . [كۆرۈۋاالاليمىز
 ].مۇراجىئهت قىلىنسۇن

نهپىقه بېرىش دادىنىڭ پهرزەنتلىرى ئۈچۈن : نهپىقه بېرىش     
ئۆتهشكه تىگىشلىك بولغان مۇهىم مهجبۇرىيىتى بولۇپ، بۇنى زايه 
. قىلىۋېتىش ياكى سهل قاراپ ۋاقتىدا ئادا قىلماسلىق توغرا ئهمهس

ئابدۇلاله  .قىلىش الزىمدۇر بهلكى بۇنى ئهڭ مۇكهممهل ۋە تولۇق ئادا
ئىبنى ئهمرۇ رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان ههدىسته، 

ئىنسانغا ئۆزى نهپىقه «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
بېرىدىغان كىشىلهرنىڭ ههققىنى زايه قىلىۋېتىشى، ئۇنىڭغا گۇناه 

بۇ . ههدىس-١٦٩٢ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى[ ».جهههتته يىتهرلىكتۇر
) ٤٤٨١(ههدىسنى شهيخ ئهلبانى سههىه ههدىسلهر توپلىمىدا 

 ]. كهلتۈرگهن
: پهرزەنتلهرنىڭ ئهڭ كاتتا ۋە زۆرۈر بولغان ههقلىرىدىن بىرى     

ئۇالرنى ياخشى تهربىلهش بولۇپمۇ قىزالرغا ئاالهىدە كۆڭۈل بۆلۈش 
قاتارلىقالر بولۇپ، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئۈممهتنى بۇ 

ئائىشه رەزىيهلالهۇ ئهنها مۇنداق . قا كۆپ رىغبهتلهندۈرگهنياخشىلىق
بىر ئايال ئىككى قىزى بىلهن كېلىپ مهندىن بىر نهرسه «: دەيدۇ

سورىدى، مهن بىر تال خورمىدىن باشقا نهرسه تاپالمىدىم، ئۇ بىر 
خورمىنى ئىككى پارچه قىلىپ ئىككى قىزىغا بهردى، ئاندىن 

ىپ چىقىپ كهتتى، پهيغهمبهر ئورنىدىن تۇرۇپ بالىلىرىنى ئىل
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ئهلهيهىسساالم ئۆيگه كىرگهندە مهن بولغان ئههۋالنى ئۇنىڭغا 
كىمكى مۇشۇنداق  : سۆزلهپ بهرسهم، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم

قىزالرنىڭ ئىشلىرىغا ئىگه بولۇپ، ئۇالرغا ياخشىلىق قىلسا، قىزالر 
 ».ېدىتوسانجه بولىدۇ، د تىنئۇ كىشى ئۈچۈن قىيامهت كۈنىدە دوزاخ

 ].ههدىس-٢٦٢٩مۇسلىم رىۋايىتى. ههدىس-٥٦٤٩بۇخارىي رىۋايىتى[
ئانىالر پهرزەنتلهر -ئاتا: پهرزەنتلهرنىڭ مۇهىم ههقلىرىدىن بىرى    

بۇ ئىش . ئارىسىدا ههرقانداق ئىشتا ئادىل بولىشى كېرەك
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇبارەك سۆزلىرىدە ئههمىيهت بېرىشكه 

رەسۇلۇلاله ئهلهيهىسساالم مۇنداق . الردىندۇرتهۋسىيه قىلغان ئىش
ئالالهدىن قورقۇڭالر، ئهۋالتلىرىڭالر ئارىسىدا ئادىللىق « :دەيدۇ

مۇسلىم . ههدىس-٢٤٤٧بۇخارىي رىۋايىتى[ ».قىلىڭالر
 ].ههدىس-١٦٢٣رىۋايىتى

ئانىالرنىڭ قىزالرنى ئوغۇلالردىن ئۈستۈن كۆرۈشكه -ئاتا     
ىزالردىن ئۈستۈن كۆرۈشكىمۇ بولمىغىنىدەك، ئوغۇلالرنى ق

-ئاتا. ئۇالرغا تهڭ باراۋەر مۇئامىله قىلىش كېرەك. بولمايدۇ
ئانىالردىن بۇ خاتالىق سادىر بولسا، يهنى پهرزەنتلىرىنىڭ بهزىسىنى 
بهزىسىدىن ئارتۇق بىلسه، ئۇالر ئارىسىدا ئادىللىق قىلمىسا، بۇ ئىش 

ئانىالرغا -تابۇ سهۋەبلىك ئا. كۆپ بۇزۇقچىلىققا سهۋەب بولىدۇ
ئۇالر بهزى ياخشىلىقتىن مههرۇم قىلغان، : بولىدىغان زىيان

ئانىغا -ههققىنى تولۇق ئادا قىلمىغان پهرزەنتلهرنىڭ قهلبىدە ئاتا
بولغان ئۆچلۈك، ياخشى كۆرمهسلىك تۇيغۇسى تهدرىجى 

. دە، ئۇالر شۇ تۇيغۇ بويىچه ئۆسۈپ يېتىلىدۇ-چوڭقۇرلىشىدۇ
ڭ مۇشۇ مهنانى ئىپادىلىگهن ههدىسىنى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنى

. نومۇرلۇق ههدىسته بايان قىلغان-١٦٢٣ئىمام مۇسلىم 
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پهرزەنتلىرىڭنىڭ «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم نۇئماننىڭ دادىسىغا
ههممىسى ساڭا تهڭ باراۋەر ئېهسان قىلىشىنى ياقتۇرامسهن؟ دېدى، 

الرنىڭ سهن ئۇ: دېدى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ،ئه-هه: ئۇ كىشى
ههممىسىنىڭ تهڭ ياخشىلىق قىلىشىنى ياقتۇرساڭ، ئۇالرغا بىر 

 . »نهرسه بهرگهندە ئادىللىق قىلغىن، دېدى
ئانا پهرزەنتلىرى ئارىسىدا ئادالهتنى بهرپا قىلماسلىقى، -ئاتا     

ئارا ئۆچلۈك، ههسهت، دۈشمهنلىكنىڭ پهيدا -پهرزەنتلهر ئارىسىدا ئۆز
بولۇپال قالماستىن، بهلكى ئۇالر بولىشىدىكى ئاساسلىق ئامىل 

 .شىدا مۇهىم رول ئوينايدۇئارىسىدا ئاداۋەت ئۇرۇقى تېرىلى
 . ههممىدىن توغرىنى ئالاله تائاال بىلگۈچىدۇر     
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