
ئانىغا ئېھسان قىلىش پهرزەنتلهر -ئاتا

 ئۈستىدىكى ۋاجىپتۇر

  ]ئۇیغۇرچه[

  بر الوالدین

]باللغة األویغوریة[   
 

 ئابدۇلۋەھھاب مۇھهممهد

 مۇھهممهد مۇسا

محمد موسى - عبد الوھاب محمد  

 

تهمكىنى. ن: تهكشۇرۇپ بىكىتكۇچى  

تمكیني. ن: المراجعة  

 

رىیاد شهھرى رەبۋە رایونى دىن تهشۋىقات 
 ھهمكارلىق مهركىزى

المكتب التعاوني للدعوة وتوعیة الجالیات بالربوة 
 بمدینة الریاض

 

1429 – 2008 

 



1 
 

ئانىغا ئېھسان قىلىش پهرزەنتلهر -ئاتا

  ئۈستىدىكى ۋاجىپتۇر

ئانىنى ھۆرمهتلهش، قهدىرلهش ۋە ئۇالرنىڭ - ئانىغا ۋاپادار بولۇش، ئاتا-ئاتا

ئىشالرنى  ھالىدىن یاخشى خهۋەر ئېلىش، ئۇالر خۇرسهن بولىدىغان سۆز ۋە

ئانىسىغا بولغان مهجبۇرىیىتى ۋە -قىلىش، پهرزەنت بولغۇچىنىڭ ئاتا

مهسئۇلىیىتىنى ئادا قىلىشتىكى ئهڭ ئهقهللى تهلهپ بولۇش بىلهن بىرگه 

ئىنساننىڭ دۇنیاغا كۆز .پهزىلهت-ئادەم بولۇشتىكى ئهڭ ئاساسى ئهخالق

سى بىلهن ئانى-ئېچىپ ئهڭ دەسلهپ ئورناتقان كىشىلىك مۇناسىۋىتى ئاتا

كىشىلهر ئىچىدە سىزگه ئهڭ یاخشىلىق .بولغان مۇناسىۋەتتۇر

- قىلىدىغىنى، ئىشىڭىزغا یېقىندىن كۆڭۈل بۆلىدىغىنى، بهخت

ئانىڭىزدۇر، ئۇالر -سائادەتلىك بولىشىڭىزغا ئهڭ ھېرىس بولىدىغىنى ئاتا

سىزنىڭ مهۋجۇتلىقىڭىزنىڭ سهۋەبى، ھېچ نهرسىگه كۈچىڭىز یهتمهیدىغان 

سىزنىڭ خوشاللىقىڭىز . قتىڭىزدا سىزنى ئاسرىدى ۋە تهربىیلىدىئاجىز ۋا

ئانىسىغا - شۇڭا ئۆز ئاتا. ۋە راھىتىڭىزنى دەپ كۆپ مۇشهققهتلهرنى تارتتى

بۇرادەرلىرى، -قېرىنداشلىرى، دوست-ۋاپا یهتكۈزەلمىگهن ئادەمنىڭ قهۋم

كه ئۇستازلىرى ۋە ئومۇمهن ئىلىپ ئېیتقىنىمىزدا ئۆزى یاشاۋاتقان جهمئیهت

ئانا دەرەخنىڭ -ئاتا. مهنپهئهت ئىلىپ كېلهلىشى ئهسال مۇمكىن ئهمهس

-بۈیۈك ئىسالم دىنىمىز ئاتا. ئۇلىغا، پهرزەنت دەرەخنىڭ شېخىغا ئوخشایدۇ

ۋاقىت ھۆرمهت قىلىشنى ئهڭ ئۇلۇغ -ئانىغا ۋاپادار بولۇشنى، ئۇالرنى ھهر

الرغا دۇنیادا ئانىالرغا ۋاپادارلىق قىلغۇچى-ۋەزىپه دەپ قاراپ، ئۆز ئاتا

بهختلىك،ئاخىرەتته سائادەتمهن بولىدىغانلىقى بىلهن خۇشخهۋەر 
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بىز ئىنساننى «: ئالالھ تائاال بۇ ھهقته قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەیدۇ.بهردى

ئىنساننى ئانىسى مۇشهققهت . ئاتا ـ ئانىسىغا یاخشىلىق قىلىشقا بۇیرۇدۇق

ئۇنىڭغا قورساق . بىلهن قورساق كۆتۈرۈپ، مۇشهققهت بىلهن تۇغدى

تاكى ئۇ . ئایدۇر 30كۆتۈرۈش مۇددىتى ۋە ئۇنى سۈتتىن ئایرىش مۇددىتى 

): ئۇ(یاشقا یهتكهندە،  40كۈچ ـ قۇۋۋەتكه تولۇپ، ) بوۋاق ئۆسۈپ(

سېنىڭ ماڭا ۋە ئاتا ـ ئانامغا بهرگهن نېمىتىڭگه شۈكۈر ! پهرۋەردىگارىم«

ىمنى ماڭا ئىلھام قىلىشنى ۋە سهن رازى بولىدىغان یاخشى ئىشنى قىلىش

یهنى مېنىڭ ئهۋالدىمنى (قىلغىن، مهن ئۈچۈن مېنىڭ ئهۋالدىمنى تۈزىگىن 

تهۋبه ) جىمى گۇناھالردىن(، مهن ھهقىقهتهن ساڭا )یاخشى ئادەملهر قىلغىن

ئهنه شۇنداق . دەیدۇ» قىلدىم، مهن ھهقىقهتهن مۇسۇلمانالردىندۇرمهن

مان ئىشلىرىنى كىشىلهرنىڭ یاخشى ئىشلىرىنى قوبۇل قىلىپ، یا

) ئالالھ یامان ئىشلىرىنى كهچۈرگهنلهر بىلهن(كهچۈرۈم قىلىمىز، ئۇالر 

ئهھقاف . »ئۇالرغا قىلىنغان راست ۋەدىدۇر ) بۇ(جهننهتته بولىدۇ، 

  .ئایهتلهر - 16-15سۈرىسى

ساھابىالردىن بىرى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمدىن ئۆزىنىڭ ۋاپادارلىق ۋە 

ىڭ ئهڭ الیىق ئىكهنلىكىنى سوراپ ھېسداشلىق قىلىشىغا، كىمن

ئانىنىڭ ھهققىنىڭ ئۇلۇغلىقىنى ئىپادىلهپ بېرىدىغان -كهلگىنىدە، ئاتا

ئهبۇ ھۇرەیرە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ . مۇبارەك ھهدىسى بىلهن جاۋاپ بهرگهن

پهیغهمبهر    بىر ئادەم «: رىۋایهت قىلغان ھهدىسته مۇنداق دەیدۇ

رەسۇلۇلالھ ، مېنىڭ یاخشىلىق  ئى: كېلىپ ئهلهیھىسساالمنىڭ قېشىغا 

رەسۇلۇلالھ ، ئاناڭ ، دەپ .ئهڭ ھهقلىق؟ دەپ سورىدى  قىلىشىمغا كىم 

رەسۇلۇلالھ ، ئاناڭ، دەپ . ئۇ ئادەم ئاندىن قالسىچۇ؟ دەپ سورىدى.جاۋاپ بهردى
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رەسۇلۇلالھ ، ئاناڭ، . ئۇ ئادەم یهنه ئاندىن قالسىچۇ؟ دەپ سورىدى. جاۋاپ بهردى

رەسۇلۇلالھ ، ئاندىن . ئۇ ئادەم ئاندىن قالسىچۇ؟ دېدى. دەپ جاۋاپ بهردى 

  ).بۇخارى رىۋایىتى. (قالسا داداڭ، دەپ جاۋاپ بهردى

یۇقىرىقى ھهدىسته پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئانىغا یاخشىلىق قىلىشغا 

چۈنكى .ئۈچ قېتىم، دادىغا یاخشىلىق قىلىشغا بىر قېتىم تهۋسىیه قىلدى

ئېمىتىش، سۈتتىن ئایرىش قاتارلىق كۆپ  ئانا ھامىلدارلىق، تۇغۇش،

بۇنىڭدىن سىرت پهرزەنتنى تهربىیلهشته ۋە ئاسراشتا دادا . جاپاالرنى تارتىدۇ

یۇقىرىدىكى . بىلهن تهڭ ھهتتا دادىدىنمۇ كۆپرەك كۈچ چىقىرىدۇ

ھهدىسنىڭ مهزمۇنىغا قارایدىغان بولساق دادىمۇ پهیغهمبهر 

چۈنكى دادا بالىغا كۆڭۈل .ر بولدىئهلهیھىسساالمنىڭ ۋەسىیىتىگه مۇیهسسه

ئۇ بالىغا . سائادەتلىك قىلىشتا كۈچىنى ئایىمایدۇ-بۆلۈشته، ئۇنى بهخت

ئوزۇقلۇق راستالش، كۆڭۈللۈك تۇرمۇشقا ئېرىشتۈرۈش ئۈچۈن تىرىشىپ 

ۋاپادار بولۇشى، كىچىكلىكى ۋە   ئانىسىغا -شۇڭا پهرزەنتنىڭ ئاتا.ئىشلهیدۇ

مېھنىتىنى ئهسلهپ - ۆزىگه قىلغان ئهجىرئانىسىنىڭ ئ-ئاجىزلىقىدا ئاتا

ئانىسىنى رازى -ئۇالرغا قارىتا مۇئامىلىسىنى یاخشى قىلىشى، ئاتا

ئانىسىنى نارازى قىلىدىغان یاكى -قىلىدىغان ئىشالرغا ئالدىراپ، ئاتا

ئۇالرنىڭ ھېسسىیاتىغا ئازار بېرىدىغان ئىشالردىن ساقالنغان رەۋىشته 

سهن ئۇالر یاشقا چوڭ بولۇپ، ئاجىزلىغان ئۇالرغا كۆیۈمچان بولۇشى، خۇسۇ

مهزگىلدە تېخىمۇ كۆڭۈل بۆلۈشى باش تارتىشقا بولمایدىغان 

  .مهجبۇرىیىتىدۇر

ئانىنىڭ ئۆزىدىكى ھهققىگه، ئۇالرغا بویسۇنۇش، -ھهقىقى مۆمىن كىشى ئاتا

ئېھسان قىلىشنىڭ -ئۇالرغا یاخشى مۇئامىله قىلىش، ئۇالرغا خهیر
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ئانىنىڭ یۈزى یاكى ئۇالر باال ئۈچۈن تهقدىم - بۇ ئاتا. زۆرۈرلۈكىگه ئىشىنىدۇ

قىلغان ئىشالرنىڭ یاندۇرۇلىشى بولماستىن بهلكى ئالالھ تائاال پهرزەنتنى 

ئانىسىغا بویسۇنۇشقا بۇیرۇغانلىقى ئۈچۈن بولۇپ، ئالالھ تائاال قۇرئان -ئاتا

كهرىمدە، ئۇالرغا ئېھسان قىلىش،كۆیۈنۈشنى ئۆزىگه ئىبادەت قىلىشنىڭ 

-بۇنىڭ ئۆزى، ئاتا. ۆرۈرلىكى بایان قىلىنغان ئایهتته بىرگه زىكىر قىلدىز

ئانىالرغا یاخشىلىق قىلىشنىڭ ئىمانى مهجبۇرىیهت ئىكهنلىكىنى 

    : بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ. ئىسپاتالیدۇ

پهرۋەردىگارىڭ پهقهت ئۇنىڭ ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشىڭالرنى ۋە ئاتا ـ «

یاخشىلىق قىلىشىڭالرنى تهۋسىیه قىلدى، ئۇالرنىڭ بىرى، یا ئاناڭالرغا 

ككىلىسى سېنىڭ قول ئاستىڭدا بولۇپ یاشىنىپ قالسا، ئۇالرغا ئوھوي ئى

یهنى ماالللىقنى بىلدۈرىدىغان شۇنچىلىك سۆزنىمۇ (دېمىگىن 

، ئۇالرنى دۈشكهلىمىگىن ، ئۇالرغا ھۆرمهت بىلهن یۇمشاق سۆز )قىلمىغىن

ئۇالرغا كامالىي مېھرىبانلىقتىن ناھایىتى كهمتهر مۇئامىلىدە . قىلغىن

ئۇالر مېنى كىچىكلىكىمدە ! ئى پهرۋەردىگارىم«: ۋەبولغىن 

- 23ئىسرا سۈرىسى. دېگىن» تهربىیىلىگىنىدەك ئۇالرغا مهرھهمهت قىلغىن

  .ئایهتلهر-24

مۇسۇلمان كىشى ئالالھقا بویسۇنۇپ ۋە ئۇنىڭ تهۋسىیىسىنى قوبۇل قىلىپ، 

دىدا ئانىنىڭ ئال-ئانا   ئانىنىڭ ھهققىنى تونۇسا ئهلۋەتته ئۇ پهرزەنت -ئانا

  :تۆۋەندىكىدەك قائىدىلهرگه ئهمهل قىلىدۇ

ئانىنىڭ بۇیرۇغانلىرىغا -مهئسىیهتلىك ئىش بولمىسىال، ئانا-گۇناھ -1

: ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دەیدۇ. بویسۇنىدۇ، توسقانلىرىدىن یانىدۇ

ئهگهر ئاتا ـ ئاناڭ سېنى سهن بىلمهیدىغان نهرسىنى ماڭا شېرىك «
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، ئۇالرغا ئىتائهت قىلمىغىن، ئۇالرغا دۇنیادا یاخشى كهلتۈرۈشكه زورلىسا

یهنى دىنىڭغا زىیان یهتمهیدىغان ئاساستا یاخشىلىق (مۇئامىلىدە بولغىن 

، ماڭا تائهت بىلهن قایتقان ئادەمنىڭ یولىغا ئهگهشكىن، ئاندىن )قىلغىن

مېنىڭ دەرگاھىمغا قایتىسىلهر، سىلهرگه قىلمىشىڭالرنى ئېیتىپ 

  .ئایهت -15ان سۈرىسى لوقم. »بېرىمهن

سۆزدە -گهپ.ئانىنى ھۆرمهتلهیدۇ، چوڭ بىلىدۇ،ئۇالرغا كهمتهر بولىدۇ-ئاتا - 2

ئۇالرنىڭ ئاۋازىدىن .ئۇالرنىڭ ئىززىتىنى قىلىدۇ،ئۇالرغا قوپاللىق قىلمایدۇ

یۇقىرى ئاۋازدا گهپ قىلمایدۇ، ئۇالرنىڭ ئالدىدا ماڭمایدۇ، خوتۇن یاكى 

ىلمهیدۇ، ئۇالرنى ئىسمى بىلهن چاقىرمایدۇ، بالىسىنى ئۇالردىن ئۈستۈن ب

ئۇالرنىڭ رۇخسىتى ۋە رازىلىقىسىز سهپهرگه . بهلكى ئانا، دادا دەپ چاقىرىدۇ

ئىبنى ئهمرى رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ دىن رىۋایهت قىلىنغان ھهدىسته . چىقمایدۇ

بىر ئادەم پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ قېشىغا «: مۇنداق دېیىلدى

: چىقىشقا رۇخسهت سورىغاندا، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمكېلىپ جىھادقا 

: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم. ئۇالر ھایات دېۋىدى: ئۇ.ئاناڭ ھایاتمۇ؟ دېگهن-ئاتا

» ئاناڭنىڭ خىزمىتىدە بولغىن شۇنىڭ ئۆزىمۇ جىھاد دېگهن-سهن ئاتا

  .بىرلىككه كهلگهن ھهدىس

ش، كىیىم قولىدىن كېلىشىچه یاخشىلىق قىلىدۇ، تاماق بېرى- 3

كىیگۈزۈش، كېسىلىنى داۋالىتىش، زىیاندىن ساقالش، ئۆزىنى پىدا 

ئېھساندىن چامىسىنىڭ -قىلىشالرغا ئوخشاش یاخشىلىق ۋە خهیر

ئى ( : ئۇلۇغ ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دەیدۇ. یېتىشىچه قىلىدۇ

قانداق سهرپ قىلسا بولىدىغانلىقىنى ) ماللىرىنى(سهندىن !) مۇھهممهد

مال ـ مۈلكىڭالردىن نېمىنى سهرپ قىلماڭالر، ئۇنى «یدۇ، ئېیتقىنكى، سورا
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ئاتا ئاناڭالرغا، خىش ـ ئهقرىبالىرىڭالرغا، مىسكىنلهرگه ۋە ئىبنى 

یاخشىلىقتىن نېمىنى قىلماڭالر، . سهبىللهرگه سهرپ قىلساڭالر بولىدۇ

  .ئایهت-215بهقهرە سۈرىسى » ئالالھ ئۇنى بىلىپ تۇرىدۇ

ئۇالر ئۈچۈن دۇئا قىلىدۇ، .ۇن ئۇالرغا سىله رەھىم قىلىدۇھهممىدىن بۇر-4

ئۇالرنىڭ گۇناھىنىڭ مهغپىرەت بولىشىنى تىلهیدۇ، ۋەدىلىرىنى ئورۇندایدۇ، 

رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ دىن رىۋایهت  ئهبۇ سهید سهئدى . دوستلىرىنى ھۆرمهتلهیدۇ

لالھ، یا رەسۇلۇ: قىلىنغان بىر ھهدىسته، ئهنسارىالردىن بىر ئادەم كېلىپ

ئانام ئۆلۈپ كهتكهندىن كېیىن ئۇالرغا مهن قىلغۇدەك یاخشىلىق -ئاتا

ھهئه، ئۇالر ھهققىدە : قالدىمۇ؟دەپ سورىغان ئىدى، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم

ناماز ئوقۇش، ئۇالر ئۈچۈن مهغپىرەت تىلهش، ئۇالرنىڭ ۋەسىیهتلىرىنى 

ا یاخشىلىق ئورۇنداش، ئۇالرنىڭ دوستلىرىنى ھۆرمهت قىلىش ۋە ئۇالرغ

مانا بۇ ئۇالردىن كېیىن ساڭا قالغان سهن . قىلىشتىن ئىبارەت تۆت ئىش بار

  .ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه رىۋایهتلىرىدىن. قىلىشقا تېگىشلىك یاخشى ئىشالر

ھهممه ئىشالردا ئۇالرغا مهسلىھهت سالىدۇ، ئۇالرنىڭ پىكرىگه خىالپلىق  - 5

-چۈشهندۈرۈپ ئۆزرە ئېیتىدۇ، ئاتاقىلىشقا مهجبۇر بولۇپ قالسا، سهۋەبىنى 

ئانىسىنى رەنجىتمهیدۇ، دۇنیا ۋە ئاخىرەتته بهختسىز بولۇشتىن قورقۇپ 

ئۇالرنىڭ غهزىپىنى كهلتۈرۈشتىن ئېھتىیات قىلىدۇ، پهرزەنتلىرىنىڭمۇ 

ئانىسىغا قوپال مۇئامىله قىلغىنىدەك مۇئامىله -كهلگۈسىدە ئۆزىنىڭ ئاتا

: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دەیدۇ بۇ ھهقته.قىلىشىدىن ئهنسىرەیدۇ

سىلهرگه ئهڭ چوڭ گۇناھتىن خهۋەر بىرەیمۇ ؟ ئۇ،ئالالھقا شېرىك « 

. مۇسلىم رىۋایىتى»ئانىنى قاخشىتىشتىن ئىبارەتتۇر-كهلتۈرۈش، ئاتا

بىر كىشى « :ئهمىر ئىبنى مۇرەتىل جۇھهنى رىۋایهت قىلغان ھهدىسته
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بهش ۋاقىت نامازنى : كېلىپ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ قېشىغا

ئوقۇسام، پهرز روزىنى تۇتسام، زاكاتنى ئادا قىلسام، ھهج قىلسام ماڭا قانداق 

مۇشۇنداق : ئهجىر بېرىلىدۇ؟ دەپ سورىغاندا، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم

قىیامهت كۈنى پهیغهمبهرلهر،   ئانىسىنى قاخشاتمىسىال - قىلغان كىشى ئاتا

    . ، دەپ جاۋاپ بهردى »ىھالر بىلهن بىلله بولىدۇراستچىلالر، شهھىدلهر، سال

ئۇالردىن یۇقىرى ئورۇندا ئولتۇرمایدۇ، تهكهببۇرلۇق قىلىپ ئۇالرنىڭ  - 6

جهمئىیهتتىكى ئورنىنىڭ ھهر قانچه یۇقىرى . قېشىدا پۇتىنى سۇنمایدۇ

- بولىشىدىن قهتئى نهزەر دادىغا مهنسۇپ بولۇشتىن نومۇس قىلمایدۇ، ئاتا

  .ماس بولىۋېلىشتىن قهتئى ساقلىنىدۇئانىسىنى تونۇ

ئانىسىنى ھایات ۋاقتىدا یوقالپ تۇرغىنىدەك، ئۆلۈپ كهتكهندىن - ئاتا- 7

كېیىنمۇ زىیارەت قىلىپ تۇرىدۇ، ئۇالر ئۈچۈن سهدىقه ۋە خهیر ئېھسان 

قىلىدۇ، ئۇالرغا ھهر ۋاقىت ئالالھتىن مهغپىرەت تىلهیدۇ ۋە مۇنداق دۇئا 

ئۇالر مېنى كىچىكلىكىمدە تهربىیلىگهندەك ! مئى پهرۋەردىگارى« : قىلىدۇ

یهنى قىیامهت (ئۇالرغا مهرھهمهت قىلغىن، ھېساب ئالىدىغان كۈندە 

  .» ئانامغا ۋە مۆمىنلهرگه مهغپىرەت قىلغىن- ماڭا، ئاتا) كۈنىدە

ئانىغا یاخشىلىق قىلىش ھهر بىر پهرزەنتنىڭ باش تارتىپ - خۇالسه، ئاتا

: مۇھهممهد سىدىق بهرشىدى ئېیتقاندەك ئاتاقلىق ئهدىب. بولماس بۇرچى

ئانىنىڭ ئاڭ ئاددى ھهققى شۇدۇركى، ئۇالرنىڭ ۋاستىسى بىلهن سهن -ئاتا"

ئاناڭنى ھهمىشه ھۆرمهت قىل ۋە ئۇلۇغ -دۇنیاغا تۆرەلدىڭ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئاتا

  " .بىل

ئانىسىنى - ئالالھ تائاال پۈتۈن یاشلىرىمىزنى توغرا یولغا یېتهكلهپ، ئاتا

  .یدىغان بۈیۈك ئهخالق بىلهن قهلبلىرىنى یورۇتۇپ بهرسۇنھۆرمهتله
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ناملىق » ئانىنىڭ رازىلىقىدا - ئالالھنىڭ رازىلىقى ئاتا«ئاپتورنىڭ 

ئهسىرىگه ئاساسلىنىپ دارۇل ئىسالم تور بېكىتى ئۇیغۇرچه بۆلۈمى 

  .تهرىپىدىن ئۆزگهرتىپ نهشىرگه تهییارالندى

  


