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   ئانىغا ياخشىلىق قىلشنىڭ ئهھمىيىتى-ئىسالم دىنىدا ئاتا

   

  نومۇرلۇق سوئال-5326

  : سۇئال 

 ئانىغا ھۆرمهت قىلىشنىڭ قۇرئان كهرىم ۋە سۈننهتتىكى ئورنى -ئاتا 

  نېمه؟ 

  :جاۋاپ 

  :ئانىغا ھۆرمهت قىلىشنىڭ ئهھمىيىتى   -ئاتا

 ئانىغا ھۆرمهت قىلىش بولسا جانابى ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ - ئاتا -1

ئهلچىسى پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسسالمغا ئىتائهت 

 - بىز ئىنساننى ئاتا« : جانابى ئالالھ بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن. قىلغانلىقتۇر

: يهنه بىر ئايهتته . »ئانىسىغا ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرىدۇق 

 -ىگارىڭ پهقهت ئۇنىڭ ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشىڭالرنى ۋە ئاتا پهرۋەرد«

ئاناڭالرغا ياخشىلىق قىلىشىڭالرنى تهۋسىيه قىلدى، ئۇالرنىڭ بىرى، يا 

ئىككىلىسى سېنىڭ قول ئاستىڭدا بولۇپ ياشىنىپ قالسا، ئۇالرغا ئوھوي 

يهنى ماالللىقنى بىلدۈرىدىغان شۇنچىلىك سۆزنىمۇ (دېمىگىن 

ۇالرنى دۈشكهلىمىگىن، ئۇالرغا ھۈرمهت بىلهن يۇمشاق سۆز ، ئ)قىلمىغىن

ئۇالرغا كامالى مېهرىبانلىقتىن ناھايىتى كهمتهر مۇئامىلىدە ، قىلغىن 

ئۇالر مېنى كىچىكلىكىمدە ! ئى پهرۋەردىگارىم«: بولغىن ۋە

ئىسرا سۈرىسى . »  دېگىن،گىنىدەك ئۇالرغا مهرھهمهت قىلغىنتهربىيىلى

  .  ئايهتلهر- 24 ،23
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ئىبنى مهسئۇد پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد : ھهدىس شهرىپته

پهيغهمبىرىمىز « : ئهلهيهىسساالمدىن رىۋايهت قىلىپ مۇنداق دېگهن

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمدىن، ئهمهللهردىن قايسىسى ئهۋزەلرەك دەپ 

 ئانىغا -ئاتا  ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ ئهلچىسىگه ئىمان كهلتۈرۈش، : سورالغاندا

بۇنىڭدىن باشقا بۇ ھهقته ئايهت ۋە  . دەپ جاۋاپ بهرگهن» قىلىشياخشىلىق 

  . ھهدىسلهر كۆپتۇر

ئانىغا ئىتائهت قىلىش، ئۇالرغا ئېهسان قىلىش ئىنساننىڭ   - ئاتا-2

. جهننهتكه كىرىشىگه سهۋەپ بولىدىغان ئاساسلىق ئامىلالرنىڭ بىرىدۇر

، پهيغهمبىرىمىز ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى

 ئانىسى ياكى ئۇ -ئاتا«: د ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهنمۇھهممه

ئىككىسىنىڭ بىرى قېرىلىق ھالهتكىچه ياشىغان بولسىمۇ ئۇالرنىڭ 

رازىلىقىنى ئېلىپ جهننهتكه كىرەلمىگهن كىشىنىڭ بۇرنى توپىغا 

بۇرنى توپىغا  مىلىنىپ كهتسۇن، بۇرنى توپىغا مىلىنىپ كهتسۇن، 

  . نومۇرلۇق ھهدىس- 4627سهھىه مۇسلىم » !ىپ كهتسۇن مىلىن

 ئانىنى ھۆرمهتلهش ۋە بۇيرۇقىغا ئىتائهت قىلىش، ياخشى - ئاتا -3

ئانا بىلهن پهرزەنتلهر ئوتتۇرىسىدىكى مۇھهببهتنى -كۆرۈش بولسا، ئاتا

  .كۈچهيتىدۇ

 ئانىغا ھۆرمهت، بۇيرۇقىغا ئىتائهت قىلىش ئۇالرغا رەھمهت - ئاتا -4

نلىق سانىلىدۇ، چۈنكى ئۇالر سىزنىڭ بۇ دۇنيادا مهۋجۇد بولۇپ ئېيتقا

سىزگه ئاالھىدە ئهھمىيهت بېرىپ سىزنى . تۇرىشىڭىزغا سهۋەبچىدۇر

: جانابى ئالالھ مۇنداق دەيدۇ. كىچىكىڭىزدىن تارتىپ ياخشى تهربىيىلىدى

  . »  ئاناڭغا رەھمهت ئېيتقىن-ماڭا ۋە ئاتا« 
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 ئېهسان قىلىشى، كهلگۈسىدە  ئانىسىغا- پهرزەنتنىڭ ئاتا-5

جانابى . پهرزەنتلىرىنىڭ ئۆزىگه ياخشىلىق قىلىشىغا سهۋەبچى بولىدۇ

  . »!ياخشىلىقنىڭ جازاسى ياخشىلىقالم بولىدۇ « : ئالالھ مۇنداق دەيدۇ

  . جانابى ئالالھ ھهممىدىن ياخشى بىلگۇچىدۇر

   

  

   


