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پهرزەنتلهرنى غایىلىك قىلىپ تهربىیهلهش، 

  ئانىغا باغلىق-ئاتا

    

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى- 13ئاینىڭ - 02یىلى - 2009

خاتىپى جۈمه نامىزىغا توپالشـقان  پهیغهمبهرئهلهیھىسساالم مهسچىتىنىڭ 

-پهرزەنتلهرنى غایىلىك قىلىـپ تهربىـیهلهش، ئاتـا   «یۈزمىڭالرچه جامائهتكه 

دېـــگهن مـــاۋزۇدا تۆۋەنـــدىكى   » ئانىنىـــڭ غـــایه ۋە ئىرادىســـىگه بـــاغلىق   

  :تهۋسىیهلهرنى قىلدى

مــاس، ھایاتقــا مۇۋاپىــق  ئىســالم دىنــى ئــائىلىنى ئىنســانىیهت تۇرمۇشــىغا 

-نى بهلگىلهشنى ئاسـاس قىلغـان، كهلگۈسـىدىكى بهخـت    مۇھىم ئهمهللىرى

ــان     ــگه ئالغ ــۆز ئىچى ــدىغان، پرىنســىپالرنى ئ ســائادىتىگه كېپىللىــك قىلى

  .ئاساستا، ئائىلىنى ھهرتۈرلۈك ۋەیرانچىلىقتىن ساقالشقا ھېرىسمهن بولدى

غایىسـى یۈكسـهك بولـۇپ، ئهڭ    -ئىسالمدا ئائىلىنىڭ ئورنى یـۇقىرى، نىشـان  

ىن بىرى، ئهۋالدالرنـى ھىمـایه قىلىـش، كۆڭـۈل بۆلـۈش،      مۇھىم ۋەزىپىلىرىد

زېھنى ۋە جىسمانى جهھهتلهردىـن سـاغالم تهربىـیىلهش، ئۇالرنىـڭ قهلـبىگه      

شــهپقهت تۇیغۇســىنى ســىڭدۈرۈش، یــاراملىق، -مــۇھهببهت، رەھىــم-مېھــرى

جهمئىیهتنى ئىسالھ قىلىدىغان، ئېتىقـادلىق، مىللهتـپهرۋەر، ۋەتهن سـۆیهر    

  . ىشتۈرۈپ چىقىشتىن ئىبارەتتۇرئىزباسارالرنى یېت

كــۆپلىگهن ئىلمــى تهجــرىبىلهر ئهۋالد تهربىیىلهشــته، ئائىلىنىــڭ ئــورنىنى 

ــانلىقىنى     ــرا قىلىنمىغـ ــتىم ئىختىـ ــر سېسـ ــداق بىـ ــدىغان ھېچقانـ ئالىـ

ــپاتلىدى ــڭ بىــرى، ئهۋالدالرنــى     . ئىس ئىســالمدىكى ئهڭ بۈیــۈك ئهمهللهرنى
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ئهخالقنـى ئـۆلچهم   -ئهدەپئىسالمىي تهربىیه بىـلهن یېتىلـدۈرۈپ، یۈكسـهك    

ــدىغان      ــا یۈزلىنهلهی ــان تهرەققىیاتق ــت ۋە ھهرزام ــتا، ھهرۋاقى ــان ئاساس قىلغ

ئــالالھ تائــاال بــۇ . یــاراملىق ئهۋالدالرنــى بارلىققــا كهلتۈرۈشــتىن ئىبــارەتتۇر 

چاقـاڭالرنى ئىنسـان   -ئى مۆمىنلهر ئۆزۈڭالرنى ۋە بـاال «: ھهقته مۇنداق دەیدۇ

، رەھىم قىلمایدىغان قاتتىق قول پهرىشـتىلهر  ۋە تاشالر یېقىلغۇ بولىدىغان

تهپسىرشۇناسالر بۇ ئایهت ھهققىـدە  . »مۇئهككهل بولغان دوزاختىن ساقالڭالر

مۇسۇلمان كىشى ئۆزىنى ۋە ئهۋالدلىرىنـى ئهدەپ  : "توختىلىپ مۇنداق دەیدۇ

ــانلىقتىن توسۇشــى كېــرەك  - ــۇیرۇپ، یام ــلهرگه ب . ئهخــالق ۋە یاخشــى ئهمهل

ى ھىممهتلىــك، گــۈزەل ئهخالقلىــق قىلىــپ یېتىشــتۈرۈپ، ئهۋالدالرنــى ئــال 

ئۇالرنىڭ ئهخالقى، ئهقلى، جىسـمانىي، روھـى ۋە ئىجتىمـائىي جهھهتلهردىـن     

تهربىیىلىنىشىگه كۆڭۈل بۆلۈپ، بهختلىك تۇرمۇش ۋە ساغالم ھایـات تهلهپ  

ئىزباسار قىلىپ چىقىش  یېتىشكهن یارام  قىلىدىغان، ھهممه تهرەپلهردىن 

ئهخالقــى -داق پهرزەنــتلهر ئۆزىنىــڭ ئهقىــل پاراســىتى ۋە ئهدەپبۇنــ. كېــرەك

ئىمام ئهھمهد، تىرمىزىي ۋە . بىلهن باشقىالردىن ئاالھىدە پهرقلىنىپ تۇرىدۇ

ــداق     ــبهر ئهلهیھىسســاالم مۇن ــته پهیغهم ــان ھهدىس ــۋایهت قىلغ ــاكىمالر رى ھ

ــتىگه گــۈزەل ئهدەپ «: دېــگهن ــۆز پهرزەن ــا ئ ئهخالقتىنمــۇ ئېســىل ســوۋغا  -ئات

ئالالھنىـڭ بـۇیرۇقى ۋە پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالمنىڭ     . »دىم قىلمىدىتهق

ــا  ــهن ئاتــ ــىگه ئاساســ ــڭ  -كۆرسهتمىســ ــرىگه ئالالھنىــ ــانىالر پهرزەنتلىــ ئــ

ــدە -ئهھكــاملىرىنى ئۈگۈتۈشــى، ئىســالم تهلىمــاتى ۋە ئهدەپ  ئهخالقــى ھهققى

ئــالالھ تائـــاال پهیغهمـــبهر ئهلهیھىسســـاالمنى  . چۈشــهنچه بېرىشـــى كېـــرەك 

ــانىیهت ــمئىنس ــدۇ   -كه تهلى ــداق دەی ــۇیرۇپ مۇن ــىنى ب ــیه بېرىش ــى «: تهربى ئ

ئائىلهڭدىكىلهرنى ۋە ئـۈممىتىڭنى نامازغـا بـۇیرۇغىن، ئۆزۈڭمـۇ     ! مۇھهممهد
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پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بۇ ھهقـته  . »ئۇنى ئادا قىلىشقا چىداملىق بولغىن

ــدۇ  ــداق دەی ــقا     «: مۇن ــاز ئوقۇش ــدە نام ــقا كىرگهن ــته یاش ــى یهت پهرزەنتىڭالرن

) یهنــى نامازغــا كۆنمىســه(ۇڭالر، ئــون یاشــقا كىرگهنــدە نامــاز ئوقۇمىســا بـۇیر 

بــۇ تهرەپنــى . »تۆشــهكلىرىنى ئــایرىم قىلىــپ بىــرىڭالر-ئهدەپلهڭــالر، ئــورۇن

ســىلهرنىڭ ئهڭ «: كۈچالنــدۇرۇپ پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم مۇنــداق دەیــدۇ 

یاخشــىلىرىڭالر قۇرئــان ئوقۇشـــنى ئۈگۈنــۈپ كىـــیىن باشــقىالرغا تهلىـــم     

ئــانىالر، پهرزەنتلىرىنـــى ئــالالھنى ۋە ئالالھنىـــڭ   -ئاتـــا. »رگىــنىڭالردۇر به

رەسۇلىنى سۆیىدىغان، توغرا رەۋىشته ئىبـادەت قىلىـدىغان، گـۈزەل ئهخالققـا     

كهرىـم  -ھېرىسمهن، شهرىئهت ئهھكاملىرىنى ئېھتىـرام قىلىـدىغان، قۇرئـان   

ــ      ــدىغان، ئىمان ــۇیرۇقلىرىنى بهجــا كهلتۈرى ــدە توختــاپ، ب دار، چهكلىمىلىرى

پهرزەنـت ئېسـىل   . ھهقىقهتپهرۋەر ئىنسـان بولۇشـقا ئادەتلهندۈرۈشـى كېـرەك    

تهربىـــیه بىـــلهن جهمئىـــیهتكه مهنـــپهئهت بهرســـه، ناچـــار تهربىـــیه بىـــلهن  

  . جهمئىیهتنىڭ بۇزۇلۇشىغا تۆھپه قوشىدۇ

ئــانىالر پهرزەنتلهرنىــڭ، جهمئىیهتتىكــى ناچــار ئــادەت ۋە قىلمىشــالرنى -ئاتــا

ــىدىن ئا ــرەك یۇقتۇرۇۋىلىش ــى كې ــاالم  . گاھالندۇرۇش ــبهر ئهلهیھىسس پهیغهم

ھهرقانداق پهرزەنت ئىسالم فىترىتىدە دۇنیاغا كېلىدۇ، ئۇنى «: مۇنداق دەیدۇ

ــا ــپ      -ئاتـ ــى قىلىـ ــاكى مهجۇسـ ــتىئان یـ ــاكى خرىسـ ــۇدىي یـ ــى یهھـ ئانىسـ

  . »تهربىیىلهیدۇ

ئهخالقلىـق  -ھایـا، ئهدەپ -ئاتىالر قىز پهرزەنتلهرنى ئىپپهتلىـك، شـهرمى  -ئاتا

ىپ تهربىیىلهشكه ئاالھىدە ئهھمىیهت بېرىشى، دىنى سـاۋات ئىلىشـىغا   قىل

قۇرئان كهرىمنـى ئۈگۈنـۈش، ئالالھنىـڭ رازىلىقىغـا     . كۆڭۈل بۆلۈشى كېرەك

پهیغهمـبهر  . ئېرىشىپ جهننهتكه كېرىشـنىڭ ئاساسـلىق ئامىللىرىدىنـدۇر   
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ن قىز پهرزەنت ئاتا قىلىنىش بىلهن سىنالغا«: ئهلهیھىسساالم مۇنداق دەیدۇ

ئېھسان قىلىپ، یاخشى تهربىیىلىسـه،  -قىز پهرزەنتلىرىگه خهیر كىشىلهر، 

ــا ــۇالر ئات یهنه بىــر . »قىیــامهتته دوزاخــتىن پهردە بولىــدۇ ئانىســى ئۈچــۈن، -ئ

كىمنىڭكــى، ئــۈچ قىــزى یــاكى ئــۈچ ھهمشىرىســى بولســا یــاكى «: ھهدىســته

ئىككى قىزى یاكى ئىككى ھهمشىرىسى بولسا، ئالالھقا تهقۋادارلىق قىلىپ، 

ــدۇ     ــنهتكه كېرى ــۇ كىشــى جهن ــا، ئ ــدىن یاخشــى خهۋەر ئالس . »ئۇالرنىــڭ ھالى

ئـانىالر، ئالالھنىـڭ دەرگاھىـدا    -یه قىلغـان ئاتـا  پهرزەنتلىرىگه یاخشى تهربىـ 

پهیغهمــــبهر . كــــۆپ یاخشــــىلىق ۋە چهكســــىز مهرھهمهتــــكه ئېرىشــــىدۇ 

ئىنسان ۋاپات بولغاندا، ئۈچ تۈرلۈك ئىشـتىن  «: ئهلهیھىسساالم مۇنداق دەیدۇ

ئانىسـى ھهققىـدە كـۆپ    -باشقا ھهممه ئهمهللىرى ئۈزۈلىدۇ، بۇنىڭ بىرى ئاتـا 

  .»سالىھ پهرزەنتتۇردۇئا قىلىپ تۇرىدىغان 

ئانىالر پهرزەنتلهرنى ئىسالھ قىلمـاي، ئىسـالمىي تهلىـم بېرىشـكه سـهل      -ئاتا

ــم  ــاراپ، تهلىـ ــۇرۇقالرنى     -قـ ــى یولیـ ــدا یاخشـ ــش ۋاقىتلىرىـ ــیه ئىلىـ تهربىـ

بهرمهیدىكهن، ئاخىرىدا پهرزەنتلىرى تهرىپىدىن خارلىق ۋە بهخىتسىزلىككه 

گۇناھنىڭ ئهڭ كاتتىسـى  «: المپهیغهمبهر ئهلهیھىسسا   بۇ ھهقته . ئۇچرایدۇ

یـا  : ئانىسـىغا لهنهت ئېیتىشـتۇر، دېگهنـدە، بىـر كىشـى     -ئىنساننىڭ ئۆز ئاتـا 

. ئانىســـىغا قانـــداق لهنهت ئېیتىـــدۇ؟ دەیـــدۇ-ئۆزىنىـــڭ ئاتـــا! رەســـۇلۇلالھ

ئانىسىنى تىلالیدۇ، باشـقىالرمۇ  -باشقىالرنىڭ ئاتا: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم

پهرزەنتلهرنىــــڭ یاخشــــى . دېــــگهن» ۇئانىســــىنى تىلالیــــد-ئۇنىــــڭ ئاتــــا

تهربىیىلىنىشىگه سهل قاراپ، ئۇالرنىڭ دىن ۋە دۇنیالىق ئىشلىرىغا یاخشى 

ــابلىنىدۇ     ــانهت ھېس ــوڭ خىی ــایهت ۋە چ ــۈك جىن ــلىك بۈی ــۈل بۆلمهس . كۆڭ

ــا    ــدۇرۇش، ئات ــپ یېتىل ــاراملىق قىلى ــى ی ــۈنكى، پهرزەنتن ــالالھ  -چ ــا ئ ئانىغ
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ئــى «: لالھ تائــاال مۇنــداق دەیــدۇ  ئــا . تهرىپىــدىن تاپشــۇرۇلغان ئامــانهتتۇر  

ئالالھغا، پهیغهمبهرگه خىیـانهت قىلمـاڭالر، سـىلهرگه قویۇلغـان     ! مۆمىنلهر

پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالم   . »ئامانهتلهرگه بىلىپ تۇرۇپ خىیانهت قىلماڭالر

قىیامهتكىچه مهڭگۈلـۈك بولغـان بۈیـۈك دەسـتۇرنى ئـېالن قىلىـپ مۇنـداق        

پــادىچى، ھهر كىــم ئــۆز پادىســىدىن ســۇئال ســىلهرنىڭ ھهممىڭــالر «: دەیــدۇ

قىلىنىدۇ، ئهر كىشى ئۆز ئائىلىسىدىن سورىلىدۇ، رەھبهرلهر ئۆزى مهسـئۇل  

-بولغـان خهلقنىـڭ ئىشـىدىن سـورىلىدۇ، ئایـال كىشـى ئـۆز ئېرىنىـڭ مــال        

  . »مۈلكى ۋە پهرزەنتىدىن سوئال قىلىنىدۇ

ڭـۈل بـۆلمهي،   ئانىالرنىڭ مهسئۇلىیهتكه سـهل قـاراپ پهرزەنـتلهرگه ئـۆزى كۆ    

ــڭ     ــى، پهرزەنتلهرنىـــ ــا تاپشۇرۇشـــ ــالىالر باغچىلىرىغـــ ــى ۋە بـــ خىزمهتچـــ

ئوغـۇلالرنى،  -ئانا قىـز . كۆڭۈلدىكىدەك تهربىیهلهنمهسسلىكىنىڭ یهكۇنىدۇر

شۇنىڭ . یاراملىق ئهرلهرنى تهربىیىلهشته ئهڭ ئىشهنچىلىك تهربىیهتچىدۇر

زىنىـڭ بـارلىق   ئۈچۈن ئـۇالرنى ئالالھنىـڭ تـائىتى ئاسـتىدا تهربىـیهلهش، ئۆ     

پىكرى ۋە ۋاقتىنى، یۈرەك پارىسىنى یاخشى تهربىیىلهپ ئانىلىق مېھرىنـى  

ــرەك   ــۈن ســهرپ قىلىشــى كې ــبهر ئهلهیھىسســاالم  . ســىڭدۈرۈش ئۈچ پهیغهم

-یۇقىرىقى ھهدىسـىدە بىـزگه ئهسـلىتىپ ئایـال كىشـى ئـۆز ئېرىنىـڭ مـال        

ئـانىالر،   مۈلكى ۋە پهرزەنتىدىن سوئال قىلىنىدۇ دېـدى، ئىلگىرىكـى زامانـدا   

یاراملىق یاخشى ئهۋالدالرنـى تهربىیىلهشـته مۇئهللىمنىـڭ رولىنـى ئالغـان      

پهرزەنتلهرنى دۇنیادا  . بولسا، ھېلىھهم ئۇ بۈیۈك ئورنى ساقلىنىپ كهلمهكته

-تىنچ، ساغالم ھایات كهچۈرىدىغان یاخشىلىق یوللىرىغا یېتهكلهشـمۇ ئاتـا  

زىیهلالھــــۇ ئهنھــــۇ ئــــۆمهر رە. ئانىالرنىــــڭ مهســــئۇلىیتى ھېســــابلىنىدۇ

سۇ ئۈزەلهیدىغان، ئات مىنهلهیدىغان ۋە ئوق  ئهۋالدلىرىڭالرنى : مۇسۇلمانالرغا
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ــان    ــىیه قىلغ ــیىلهڭالر دەپ تهۋس ــپ تهربى ــدىغان قىلى ــاال  . ئاتاالی ــالالھ تائ ئ

ــدۇ ــداق دەی ــۇرۇڭالر،  «: مۇن ــگه قهدەر ســىناپ ت ــاالغهتكه یهتكهن ــى ب یېتىملهرن

-ن ھــالهتنى بایقىســاڭالر، ئۇالرغــا مــال   ئــۇالردا مــاللىرىنى باشــقۇراالیدىغا  

ــایهت ۋە ھهدىســلهردىن شــۇنى  . »مــۈلكىنى تاپشــۇرۇپ بىــرىڭالر  ــۇقىرىقى ئ ی

بىلىۋااللىشـــىمىز مـــۇمكىنكى؛ ئهۋالدالرنـــى یاخشـــى تهربىیىلهشـــتىكى     

ئاساسالرنىڭ بىرى، ئۇالرنى ھایاتنىڭ ھهممه باسقۇچلىرىدا یاخشى ئىشالرنى 

ــ    ــق بولۇشــ ــۈزەل ئهخالقلىــ ــقا، گــ ــا  قىلىشــ ــتۇر، ئۇالرغــ قا ئادەتلهندۈرۈشــ

. ئۆسمۇرلىكىدە بېـرىلگهن تهربىیهنىـڭ مهنپهتـى ناھـایىتى چوڭقـۇر بولىـدۇ      

ــا ــتلهرگه، چىرایلىــق ۋەز -ئات ــانىالر پهرزەن ــارقىلىق،  -ئ نهســىھهت قىلىــش ئ

ھایاتتــا دۈچ كېلىۋاتقــان ۋە كىلىــدىغان، بىلدۈرۈشــكه تىگىشــلىك بولغــان،  

. لى مهقسـهتلهرگه یېتهكلىشـى كېـرەك   ھهقىقهتلهرنى بىلدۈرۈپ، ئـۇالرنى ئـا  

ئوغلىغـا نهسـىھهت   ) ھهكىـم (ئۆز ۋاقتىدا لوقمان«: ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ

ــېرىك  : قىلىـــپ ــا شـــېرىك كهلتـــۈرمىگىن، شـ ئـــى ئوغـــۇلچىقىم، ئالالھغـ

  . دېدى» كهلتۈرۈش ھهقىقهتهن زور گۇناھتۇر

لىتىش، ھهممه ئانىالر پهرزەنتلهرنى ئىسالھ قىلىدىغان ۋاستىالرنى ئىش-ئاتا

ئىشتا ئۇالرغا یاخشى ئۈلگه بولۇش، قىلغان ئىشلىرى ئالالھ رازى بولىـدىغان  

پهیغهمــبهر  . ئــالى پرىنســىپ ۋە تــوغرا یولغــا مۇۋاپىــق بولۇشــى كېــرەك       

كىمىكى كىچىك بالىنى، بۇیاققـا كهل بىـر   « : ئهلهیھىسساالم مۇنداق دەیدۇ

ئانىالر -ئاتا. دەیدۇ» بولىدۇنهرسه بېرىمهن دەپ، بىر نهرسه بهرمىسه یالغانچى 

پهرزەنتلىرىگه ئۈلگه بولىشى پهرزەنتكه چوڭقۇر تهسىرى بولۇپ، بـۇ شـهرىئهت   

. دەلىللىـــرى ۋە كهســـكىن ھهدىســـلهر بىـــلهن ئىســـپاتالنغان ھهقىقهتتـــۇر

ئانىســـى -بىزنىـــڭ ئـــارىمىزدىكى یاشـــالر ئاتـــا: ئىلگىـــرىكىلهردىن بىـــرى 
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ــدۇ    ــۈپ یېتىلى ــۇنچه ئۆس ــدۈرگهن بوی ــگهنئادەتلهن ــدىكهن  . دې ــۇنداق بولى ش

ئانىالر ھهممه -ئاتا . ئانىسى بىلهن پهخىرلىنىدۇ-ھهرقانداق پهرزەنت ئۆز ئاتا

ئىشــتا پهرزەنتلىــرىگه ئــۈلگه بولىشــى، ئــۇالرنى ئهمهلىــي ھهرىكىتــى بىــلهن  

ــان قىلىــپ یېتىلدۈرۈشــى، ئۇالرغــا شــهرىئهت ئهھكــاملىرى ۋە       پائالىیهتچ

: ئالالھ تائاال مۇنـداق دەیـدۇ  . ى كېرەكبارلىق یاخشى خىسلهتلهرنى ئۈگۈتۈش

ئۆزلىرى ئىمـان ئېیتقـان، ئهۋالدلىرىمـۇ ئهگىشـىپ ئىمـان ئېیتقانالرنىـڭ       «

ئهۋالدلىرىنـــى ئـــۇالر بىـــلهن تهڭ دەرىجىـــدە قىلىمىـــز، ئۇالرنىـــڭ یاخشـــى  

ئهمهللىرىدىن قىلچىمۇ كېمهیتىۋەتمهیمىز، ھهر ئادەم ئۆزىنىڭ قىلمىشىغا 

  . »مهسئۇلدۇر

ــا ــانىالر-ئات ــىلهرگه ھهمــراھ      ئ ــى كىش ــدار یاخش ــى تهقــۋا، دىن پهرزەنتلىرىن

قىلىشى، ئۆز ھالىغا قویماسلىقى، كىملهر بىلهن، كىملهرنىڭ پهرزەنتلىـرى  

بىلهن دوستالشـتى، بـۇنى سۈرۈشـته قىلىـپ ئـۆزى خالىغـان یاشـالر بىـلهن         

ئىنساننىڭ ئىسـالھ قىلىنىشـى یـاكى ئـازغۇن     . ئارىالشتۇرماسلىقى كېرەك

. ىشىدا، ئۇنىڭ ئارىالشـقان دوسـتلىرىنىڭ تهسـىرى زور بولىـدۇ    یولالرغا مېڭ

ئىنســان ئــۆزى ئارىالشــقان   «: پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم بىــر ھهدىســىدە   

دېـگهن،  » كىشىنىڭ دىنىدا بولىـدۇ، ئـۆزۈڭالر ئارىالشـقان كىشـىگه قـاراڭالر     

ئانىالر پهرزەنتلىـرىگه گـۈزەل ئهخـالق، كهڭ قورسـاقلىق بىـلهن ھهمـرا       -ئاتا

مهســىیهتتىن خــالى مهلــۇم خاتــالىقلىرىنى ئهپــۇ قىلىــپ، -ى، گۇنــاھبولىشــ

شهپقهتنى یهتكۈزۈش بىلهن بىرگه، پهرزەنتلىرىنىڭ دۇنیـا ۋە  -تولۇق مېھرى

ئــاخىرەتته بهختلىــك بولىشــىغا راســتچىللىق بىــلهن مهســئۇلىیهتنى ئــادا 

 .قىلىشى كېرەك


