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  206·················································································ئهر ـ ئايالنىڭ باراۋەرلىكى
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  206········································· ئائىلهباياننامىلىرىدەدۇنيا ۋە ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق 
  208····································································بىرىنچى ئهر ـ ئايالنىڭ باراۋەرلىكى

  دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى ۋە خهلقئارالىق كېلىشىمدە ئايالالرنىڭ ئهرلهر 
  209·····························································································بىلهن باراۋەرلىكى

  212··················································································نىڭ تهبىئىتى  ـ ئايالالر1
  213··············································································ـ ئايالالرنىڭ مهسئۇلىيىتى 2
  214··············································································· ـ ئايالالرنىڭ ساالھىيىتى 3
  215··························································································· ـ تهلىم ـ تهربىيه 4
  215·················································································· ـ ئايالالرنىڭ ئىشلىشى 5
  216················································································ ـ ئهر ـ خوتۇنلۇق ھايات6
  219······································································································· ـ مىراس7
  221······································································· ـ ئايالالرنىڭ سىياسىي ھوقۇقى 8
  223··················································································· ـ خۇسۇسىي مهسىلىلهر 9

  224···············································سېلىشتۇماىڭ ھوقۇقى توغرىسىدا بىر  ـ ئايالالرن10
  227···········································································ئىككىنچى ئانىالرنىڭ ھوقۇقى

  232····················· ئانىالرنىڭ ھوقۇقى خىتابنامىلىرىدادۇنيا ۋە ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق 
  233··············································ئاتا ـ ئانىالرنىڭ ئهۋالدلىرىنى تهربىيىلهش ھوقۇقى 

  235·················································································· ئۇرۇق ـ تۇغقانالر ھهققى
  238·········································································ئۈچىنچى بالىالرنىڭ ھوقۇقلىرى

  238···················································································ال تهربىيىلهش ئۇسۇلى با
  240················································································· ـ بوۋاققا كۆڭۈل بۆلۈش 2
  241······················································· ـ بالىغا كىچىكىدىن باشالپ كۆڭۈل بۆلۈش3
  244·························································ـ بالىنى تهربىيىلهشته كىچىكىدىن باشالش4
  246·············································································ـ ھاالل ـ ھارامنى تونۇتۇش5
  247············································································ ـ ئىبادەتكه ئادەتلهندۈرۈش6
  248·························································· ـ ئىجتىمائىي ئاالقىنى كۈچلۈك ئورنىتىش7
  249·························································································رئان يادلىتىش ـ قۇ8
  250····································································· ـ پهرزەنتلهر ئارىسىدا باراۋەرلىك 9

  250················································································ ـ ياخشى ئۈلگه بولۇش 10
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  251············································································· يۆلىنىش ئالالھ تهئاالغا ـ 11
  252·····················································بالىالرنىڭ شهرىئهتته بهلگىلهنگهن ھوقۇقلىرى 

  255······························································ئىگه ـ چاقىسىز ۋە يېتىم بالىنىڭ ھهققى 
  256······································································دۆلهتنىڭ بالىالردىن جاۋابكارلىقى

  257····················································· بالىالرنىڭ ھهقلىرى كېلىشىملهردەلىق خهلقئارا
  258··············································································بالىالر ھوقۇقى باياننامىسى 

  260·····································ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىدە بالىالر ھوقۇقلىرى
  260·················································································تۆتىنچى قېرىلىق ھهقلىرى

  264·····························································تهلىم ـ تهربىيه ھوقۇقى: تۆتىنچى پهسىل
  264····················································ئىلىم ئۆگىنىش ۋە ئۇنىڭ شهرىئهتتىكى پهزىلىتى

  266···································································· دەرىجىلىرى پهرزلىكىنىڭ ئىلىمنىڭ
  268··································································· قىسىملىرىكۇپايىنىڭ پهرزى ئىلىمدا

  268······················································································ئىسالمدا ھهقسىز تهلىم
  272·······································قهدىمدىن زامانىمىزغىچه مۇسۇلمانالرنىڭ نهزىرىدە ئىلىم

  273····················································· تهلىم ئېلىش ھوقۇقىكېلىشىملهردەباياننامه ۋە 
  275·········································ئىش ۋە ئىجتىمائىي كاپالهت ھوقۇقى: بهشىنچى پهسىل

  275·················································································چى ئىشلهش ھوقۇقىبىرىن
  276·····························································ئىشلهش شهرئى ۋاجىپ ۋە دىنىي پهرزدۇر

  279······························································································ئىشنىڭ تۈرلىرى 
  281························································································ئىشلهش ئهركىنلىكى 
  283·······················································································ئىشلهش بىر ھوقۇقتۇر

  286··········································································· ئىشلهش ھوقۇقىكېلىشىملهردە
  288·······································دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىدە ئىشلهش ھوقۇقى 

  289·····································قۇقى ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىدە ئىشلهش ھو
  290······························································ئىككىنچى ئىجتىمائىي كاپالهت ھوقۇقى

  293····································ئىسالمدا ئىجتىمائىي كاپالهتلىك ۋە ھهمكارلىقنىڭ يوللىرى
   ئىجتىمائىي كېلىشىملهردە كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى ۋە خهلقئارالىق دۇنيا

  295·········································································································كاپالهت 
  296··································ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىدە ئىجتىمائىي كاپالهت
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  298·····································································ئىگىلىك ھوقۇقى:  پهسىلنچىئالتى
  298·····················································································ماھىيىتى ۋە قانۇنىيىتى

  300····························································································مۈلۈكنى قوغداش 
  301·······································································مۈلۈكچىلىككه تهئهللۇق ھوقۇقالر

  304················································································مۈلۈكچىلىكنىڭ شهرتلىرى 
  307··················································································· ئهركىنلىكىسىتىمئېلىم ـ 

  309··································دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىدە مۈلۈكچىلىك ھوقۇقى 
  310································سىدە مۈلۈكچىلىك ھوقۇقىئىسالم كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامى

  311································································································پاتېنت ھوقۇقى
  314················································ھوقۇقى) گىراژدانلىق(پۇقرالىق : يهتتىنچى پهسىل

  314·································································بىرىنچى تهۋەلىك ۋە پۇقرالىق ھوقۇقى
  320·········································· ھوقۇقىگىراژدانلىق كېلىشىملهردەخهلقئارالىق نىزام ۋە 

  320····································· ئىككىنچى كۆچۈش ۋە باشپاناھلىق تهلهپ قىلىش ھوقۇقى
  321·························································································وقۇقى ـ كۆچۈش ھ1

  324·······················································································كۆچۈشنىڭ شهرتلىرى 
  325···································دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىدە كۆچمهنلىك قانۇنى  

  326·······························ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىدە سهپهر قىلىش ھوقۇقى 
  327·······················································ئىككىنچى باشپاناھلىق تهلهپ قىلىش قانۇنى

  328······················································································ھىجرەتنىڭ ۋاجىپلىقى 
  331·········································································ئامانلىق تهلهپ قىلىش ھوقۇقى 

  332··································· قانۇنى گىراژدانلىقم دۆلهتلىرى كۆپهيگهن چاغدىكى ئىسال
  333···················································································· ئۈچىنچى سوت ھوقۇقى
  334·······················································································سوتنىڭ قانۇنلىشىشى

  334······························································································ ـ قۇرئان كهرىم1
  335······································································ ـ پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھهدىسلىرى2
  337···················································································)پىكىر بىرلىكى(ئىجماـ 3

  339··············································································سوت ۋە ئادالهتته باراۋەرلىك
  342····························································ئىنساننىڭ ئهسلىدە گۇناھسىز ئىكهنلىكى 

  342·················································································· شهخسىيدۇرجاۋابكارلىق 
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  344·······························································جىنايهت ۋە جازاالرنىڭ شهرئى بولۇشى 
  347·············································دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىدە سوت قانۇنى 
  348············································ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىدە سوت قانۇنى

  349··············································خهلقئارالىق كىشىلىك ھوقۇق: سهككىزىنچى پهسىل
  353····························································كىشىلىك ھوقۇقنىڭ كاپالهتلىرى   خاتىمه

  354···························································كىشىلىك ھوقۇقنىڭ ئىسالمى كاپالهتلىرى
  355···················· كىشىلىك ھوقۇققا كاپالهتلىك قىلىشىتهربىيىنىڭ ـ ئهقىدە، ئىمان ۋە 1
  356·································· ـ ئىسالم دۆلىتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇققا كاپالهتلىك قىلىشى 2

  357·································································كىشىلىك ھوقۇق ھهققىدە مۇالھىزىلهر
  361············································································كىتابقا ئىالۋە قىلىنغان تېمىالر

  361·············ئىسالم مهھكىمىلىرىدە كىشىلىك ھوقۇقنىڭ كاپالهتلىرى: قوشۇمچهبىرىنچى 
  361····································································ئىسالم قانۇنىدا ئىنسان نهزەرىيىسى

  362···································كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش ئۈچۈن سوت قانۇنى چىقىرىش 
  365······ئىسالم مهھكىمىلىرىدە كىشىلىك ھوقۇققا كاپالهتلىك قىلىشنىڭ بهزى شهكىللىرى 

  365························قۇقنى ھىمايه قىلىشتىكى ئهھمىيىتى بىرىنچى سوتنىڭ كىشىلىك ھو
  367····················································································ئىككىنچى  سوت قانۇنى

  370·················································ئۈچىنچى سوتتا ھهر ئىككى تهرەپنىڭ باراۋەرلىكى
  371······························································تۆتىنچى  ئهسلىدە ئىنسان گۇناھسىزدۇر

  373······································بهشىنچى  جىنايهت بىلهن ئهيىبلهنگهن كىشىنىڭ ھوقۇقى
  374·········································································ئالتىنچى  شهخسىي مهسئۇلىيهت

  375··································································· ھۆرمهتلهش نىشاھىدالريهتتىنچى  
  376···سهككىزىنچى  جازاالرنىڭ ھهر تۈرلۈك بولۇشى كىشىلىك ھوقۇققا رىئايه قىلغانلىقتۇر

  377····················································سوت ھۆكمىنى ئىجرا قىلىشتا كىشىلىك ھوقۇق 
  381············································································································خاتىمه

  383····································دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى:  ئىككىنچى قوشۇمچه
  391····································ىسىئىسالم كىشىلىك ھوقۇق خىتابنام: ئۈچىنچى قوشۇمچه
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  مۇقهددىمه

 ســاناالر بولــسۇنكى، ئــۇ ھهمــدۇ ئالالھقــاپۈتــۈن ئالهملهرنىــڭ پهرۋەردىگــارى بولغــان 
ئـۇنى پۈتـۈن    . ئىنساننى ئهڭ گۈزەل شـهكىلدە يارىتىـپ، ئۇنىڭغـا سۆزلىشىـشنى ئـۆگهتتى            

ــانچه    ــدىن خالىغـ ــدە ئۆزىنىـــڭ نېمهتلىرىـ ــپ، يهر يۈزىـ ــى قىلىـ مهخلۇقاتالرنىـــڭ ئهۋزىلـ
  . ۇيرۇدىپايدىلىنىشقا ب

 سـاالم ۋە رەھمىتـى      ئالالھنىـڭ  رەسـۇلۇلالھقا ئالهملهرگه رەھمهت قىلىـپ ئهۋەتىلـگهن       
ــسۇنكى،  ــالالھبول ــپ     ئ ــسى قىلى ــڭ تۈگهنچى ــدىن پهيغهمبهرلهرنى ــسانالر ئىچى ــۇنى ئىن  ئ

ئــۇنى ئىنــسانالرغا نهمــۇنه ۋە ئــۈلگه بولــسۇن ئۈچــۈن ئهڭ مــۇكهممهل ئىنــسان   . تاللىــدى
  .قىلدى

 ئـالالھ يغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ساالتتىن كېيىن، سۆزىمىز شـۇكى،        ، په ھهمدۇ ئالالھقا
ئـۇنى ئىالھىـي    . ئىنسانغا ئهڭ بۈيۈك نېمهت بېرىپ، ئۇنى يهر يۈزىنىڭ خوجايىنى قىلـدى          

ئۇنىـڭ تـوغرا يولـدا مېڭىـشى ۋە         .  ۋە توغرا قانۇن بىلهن قوغدىـدى      يمهدەت، ساماۋى ۋەھى  
قىلىشى ئۈچۈن، پهيغهمبهر ئهۋەتىش ئـارقىلىق      يهر يۈزىدىكى خهلىپىلىك ۋەزىپىسىنى ئادا      

ھوقــۇق ۋە مهجبــۇرىيهتلهردە ئهڭ تــوغرا ۋە ئهڭ ئهۋزەل قــانۇن ـ تــۈزۈملهرنى كۆرســىتىپ    
  . بهردى

ــشىغا قارشــى      ــدە قېرىندى ــولغىنى ئۈچــۈن بهزى ــم ب ــسىز ۋە زالى ــسان بىلىم ــېكىن ئىن ل
ه بهزىــدە ۋەھــشىي دۈشــمهنلىك ۋە يامــانلىق قىلىــشتا چىلبــۆرىلهرگه ئوخــشاش بولــسا، يهن

ئىنساننىڭ ئىنسانغا قىلغان زۇلـۇملىرى ھهرخىـل       . يىرتقۇچ ھايۋانالردىنمۇ ئېشىپ كېتىدۇ   
بـۇ زۇلـۇمالر ئىچكـى ـ تاشـقى      .  ئاستىدا مهيـدانغا چىقتـى  شوئارالرشهكىلدە ۋە ھهر تۈرلۈك 

هن ، دىنىي ۋە ئىقتىسادىي سهۋەبلهر بىل     پهرەسلىكئامىلالر، جۈملىدىن مىللهتچىلىك، دۇنيا   
دەپ ئاتالغان ئوتتـۇرا ئهسـىردە      » زۇلمهتلىك يىلالر «خۇسۇسهن ياۋروپادا   . مهيدانغا كهلدى 

تــوغرا ئهقىــدە، ھهق دىــن ۋە ئادالهتلىــك قــانۇن بولمىغانلىقىــدىن بــۇ زۇلــۇمالر چېكىــدىن 
  .ئېشىپ كهتتى

مۇتهپهككۇر ۋە ئىـسالھاتچىالر پۈتـۈن دۇنيـادا، بولۇپمـۇ ياۋروپـادا بـۇ زۇلۇمغـا قارشـى               
زغىلىپ، ئىنسانالرنى كىشىلىك ھاياتتـا ئىنـسان ھهق ـ ھوقـۇقلىرىنى ئېتىـراپ قىلىـشقا       قو



 12

شــۇنىڭ بىــلهن . بۇنىــڭ تۈرتكىــسىدە فرانــسىيه قــوزغىلىڭى مهيــدانغا كهلــدى. چــاقىردى
لـېكىن بـۇ خىتابنـامه      . ئېالن قىلىندى » كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى  «ياۋروپادا تۇنجى   

ــال چهكلى ــۋىقات بىلهنـ ــلىق پهقهت       پهقهت تهشـ ــرا قىلىـــش ـ قىلماسـ ــۇنى ئىجـ ــپ، ئـ نىـ
ب د ت دۇنيـا  « ـ دېكابىردا  10 ـ يىلى  1948. كىشىلهرنىڭ ۋىجدانىغا باغلىق بولۇپ قالدى

ــسى  ــۇق خىتابنامى ــشىلىك ھوق ــدى» كى ــېالن قىلىن ــيىن، . ئ ــى    1966كې ــارا « ـ يىل خهلقئ
قئـارا سىياسـىي   خهل» «ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي ۋە مهدەنىي ھهق ـ ھوقـۇقلىرى كېلىـشىمى   

  .تۈزۈلدى» ۋە مهدەنىي ھهق ـ ھوقۇقلىرى كېلىشىمى
. تهشـكىالتلىرى قۇرۇلـدى   » كىشىلىك ھوقـۇق  «بۇنىڭغا ئهگىشىپ خهلقئارادا تۈرلۈك     

بۇ تهشكىالتالر بهزىدە فاشىست دۆلهتلهرنىڭ كهتمىنىنـى چاپـسا، يهنه بهزىـدە بىـر قىـسىم                
شۇڭا بىـر قىـسىم دۆلهتـلهر بهزى        . نىدى رولىنى ئوي  كوزىرلىقدۆلهتلهرگه قارشى سىياسىي    

  .چاغالردا قۇلىقىنى ئېتىپ، كۆزىنى يۇمۇپ ئارىدىن يوق بولىدۇ
.  ئـاڭ بولمىغـانلىقى ئۈچـۈن ئارقىـدا قالـدى          ئىـسالمىي  كهڭ دائىرىلىك    دامۇسۇلمانالر

يـات  . كۆپلىگهن ئىسالم دۆلهتلىرىدە ئىـسالمنىڭ ئاساسـى قـانۇنى ئهمهلـدىن قالدۇرۇلـدى            
. ى بېـسىپ كىرىـپ ياۋروپـاچه قـانۇنالر ئاساسـى قـانۇن قىلىـپ بهلگىلهنـدى                پىكىر ئېقىمـ  

شۇنىڭ بىلهن ئىسالم دۇنياسى تهسهۋۋۇر قىلغۇسىز بىـر پـاجىئهگه يۈزلىنىـپ، زوراۋانلىـق               
ئىـسالم دىنىنىـڭ كىـشىلىك ھوقـۇق     . قارا بورانلىرىنىڭ شىددەتلىك ھۇجۇمىغا ئۇچرىـدى    

ىيىسىنى بايان قىلىش ھهققىـدە بهزى پىكىـرلهر        توغرىسىدىكى نهزەرىيه ۋە ئهمهلىي پوزىتس    
ــى  ــا چىقت ــۈن     . ئوتتۇرىغ ــلهر پۈت ــالىمالر، دەۋەتچى ــسالھاتچى ئ ــمهن ئى ــۆپلىگهن ئىخالس ك

ــشقا         ــرا قىلى ــش ۋە ئىج ــان قىلى ــۇقنى باي ــشىلىك ھوق ــدىكى كى ــسالم دىنى ــى ئى دىققىتىن
ڭ بىـلهن بـۇ     بۇنىـ .  ئايالندۇرۇشقا چـاقىردى   ۋاسىتىغامهركهزلهشتۈرۈپ، ئۇنى خهلقئارالىق    

ــارار قىلىنـــدى  ــۈزۈش قـ ــسىغا كىرگـ ــىلىنى دەرس پروگراممىـ ــدىكى. مهسـ ــسالم دۇبهيـ  ئىـ
.  بـۇ دەرسـنى ئوقۇتـۇش ماڭـا تاپـشۇرۇلدى          دا ئالىي بىلىم قىـسمى    فاكۇلتېتىنىڭبىلىملىرى  

فاكۇلتېتتا بـۇ ھهقـته پايدىلىنىـشقا تېگىـشلىك ماتېرىيـالالر تولـۇق بولمىغـانلىقى ئۈچـۈن،                 
  . سىيه سۆزلهشكه تهكلىپ قىلىندىممهزكۇر تېمىدا لېك
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  مۇھاكىمه قىلىش ئۇسۇلى

  :بۇ مهسىلىنى مۇھاكىمه قىلىش تۆۋەندىكى تۆت پرىنسىپنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
قهدىمكـى دەۋرگه ئائىـت كىـشىلىك ھوقـۇق مهسىلىـسىنى      :  ـ تارىخىي نۇقتىئىنهزەر 1

ىـپ بۈگـۈنكى كـۈنگىچه      كۆرسىتىپ بېرىش، ياۋروپادا ۋە ئىسالم دۇنياسىدا قهدىمدىن تارت       
  . بولغان بارلىق كىشىلىك ھوقۇق مهسىلىسىگه نهزەر تاشالش

كىشىلىك ھوقۇققا سهۋەبچى ۋە تـۈرتكه بولغـان   : نۇقتىئىينهزىرى ـ تهھلىل قىلىش  2
بارلىق ئـامىلالرنى بىلىـش، ئۇنىـڭ ئوتتۇرىغـا قويغـان مهقـسهت ۋە غايىـسىنى ئىـزاھالش،                  

 ۋە كىـشىلىك    باياننـامىلهر ،  كېلىـشىملهر  ھهر تۈرلـۈك     شهرىئهت ۋە قانۇننىـڭ دەلىللىرىنـى،     
  . ھوقۇق ئۈچۈن تۈزۈلگهن شهرتنامىلهرنى چۈشىنىش

 بىــلهن ئىــسالم قــانۇنىنى، 1ئىنــسانىي قــانۇنالر: نــۇقتىئىينهزىرى ـ سېلىــشتۇرۇش   3
 مهزھهپلهر بىلهن ھهر تۈرلۈك پىكىر ئېقىملىرىنى ۋە خهلقئارالىق رەسمىي قـانۇنالرنى   فىقهى
  . نۇقتىئىينهزەرىيىسىۇرۇش سېلىشت
 كىتابالردىن فىقهى ۋە مهتىنلهرئۇ شهرئى : نۇقتىئىينهزەرىيىسى ۋەسىقىلهندۈرۈش ـ  4

 باياننامىلهرنىـڭ  ۋە   كېلىـشىملهر ئېلىنغان مهلۇمـات ۋە پىكىرلهرنـى، قـانۇنىي مـاددىالرنى،           
  .لىللهشئىبارىلىرىنى، ئالىمالر، مۇتهپهككۇرالر ۋە شهرھلىگۈچىلهرنىڭ سۆزلىرىنى دە

  مۇھاكىمه قىلىش پىالنى

بۇ مۇھاكىمه ھوقـۇق ۋە ئىنـسان ھهققىـدە بىـر مـۇقهددىمه، ئىككـى بـابتىن تهركىـب                   
  :تاپىدۇ

كىشىلىك ھوقۇقنىڭ ئهڭ مـۇھىم ئـامىللىرى، بـۇ ئىنـسانغا بېـرىلگهن             : بىرىنچى باب 
ىلىك  نامايان بولىدۇ، شـهرىئهتته زۆرۈرىيهتلهرنىـڭ ساقلىنىـشى، كىـش          نېمهتلهردەئىالھىي  

  . ھوقۇق تارىخى ۋە كىشىلىك ھوقۇقنىڭ ئاساسى توغرىسىدا

                                            
 .ئىنسانالر تهرىپىدىن تۈزۈلۈپ يولغا قويۇلغان قانۇنالر، يازما قانۇنالر 1
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كىشىلىك ھوقـۇق مهسىلىـسىنىڭ ئاساسـى ۋە سىياسـىي ئـامىللىرى،            : ئىككىنچى باب 
، ئىـش ۋە كاپالهتلىـك قىلىـش قـانۇنى، مـال ـ مۈلـۈك        قانۇنىئائىله قانۇنى، تهلىم ـ تهربىيه 

  . لقئارالىق قانۇنالر توغرىسىداقانۇنى، پۇقرالىق قانۇنى، كۆچمهنلىك قانۇنى ۋە خه
نهزەرىيه ۋە ئهمهلىيهتته كىشىلىك ھوقۇققـا كاپالهتلىـك قىلىـش ۋە ئۇنىـڭ جـازالىرى               

  . توغرىسىدا بىر خاتىمه
كىشىلىك ھوقـۇق توغرىـسىدىكى خهلقئـارالىق ۋە ئىـسالم دىنىـدىكى  بايـانالرنى ئـۆز                 

  .ئىچىگه ئالغان بىر خاتىمه
ــالالھتىن ــولىمىزنى ئـ ــىنىئاسانالش يـ ــوغرىالپ  تۇرۇشـ ــى تـ ــسهت ۋە نىيىتىمىزنـ ، مهقـ

بېرىــشىنى، غــايىمىزگه يهتكۈزۈشــىنى ۋە ئىلىــم بىــلهن پايدىلىنىــشنى نېــسىپ قىلىــشىنى   
  .ئۇ ئهڭ ياخشى سورالغۇچى ۋە تهۋەككۈل قىلىنغۇچىدۇر. سورايمىز

  
 ـ 5دەمهشق    

    ىجرى ـ  ھ1416رامىزان 
   ـ مىالدى1996 ـ يانۋار 25

  
  زۇھهيلىدوكتور مۇھهممهد 
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  ھوقۇق ۋە ئىنسان ھهققىدە مۇقهددىمه

دېـگهن ئىككـى    » ھوقـۇق ۋە ئىنـسان    « پۈتۈن ماۋزۇلىرى كىتابنىڭ     مۇھاكىمىنىڭبۇ  
. شۇڭالشقا ئۇ ئىككى سۆزنى قىسقىچه تونۇشـتۇرۇپ ئـۆتىمىز        . سۆزلۈك ئاتالغۇغا مهنسۇپتۇر  

. ۇاليلىـق تۇغۇلىـدۇ  بۇنىڭ بىـلهن تـوغرا چۈشـىنىش ۋە دىقـقهت بىـلهن ھۆكـۈم قىلىـشقا ق                
چۈنكى بىر نهرسىگه ھۆكۈم قىلىش ئۈچۈن ئالدى بىـلهن ئـۇنى تـوغرا چۈشىنىـشكه تـوغرا            

  .كېلىدۇ

  بىرىنچى  ھوقۇق 

ــۇق  ــۈكى—ھوق ــر ھهقنىــڭ . ھهق باتىلنىــڭ ئهكــسى.  ھهق ســۆزىنىڭ كۆپل ھهر بى
 ئـۇ بهزىـدە   . سۆزى لـۇغهتته مۇسـتهھكهم دېگهنلىـك بولىـدۇ        » ھهق«. مهجبۇرىيهتلىرى بار 

، قانۇنىي، ئهخالقىي ۋە پهلسهپه جهھهتتىن ئىشلىتىلگهندە، بىـر قـانچه        ئىسالمىيمهجازىي،  
ئــالىمالر ئۇنىــڭ شــهرىئهت ۋە قــانۇن جهھهتتىكــى مهنىــسىدە      . خىــل مهنىــدە كېلىــدۇ  

ــتى ــار   . ئىختىالپالشـ ــرى بـ ــۇق تهرەپلىـ ــق ۋە يوللـ ــسىنىڭ پهرقلىـ ــۇالرنى . ھهممىـ مهن ئـ
  .دەپ ئاتىدىم» رارالشتۇرۇلغان مهنپهئهتتۇر شهرىئهتته قا—ھهق «: يىغىنچاقالپ
ــر      : ھهق ــڭ يهنه بى ــر تهرەپنى ــا بى ــائىي ۋە ي ــاكى ئىجتىم ــي ي ــۈن تهبىئى ــسان ئۈچ ئىن

 ـ  ئۆرپشهرىئهت، دىن، قانۇن ـ نىزام ۋە  . تهرەپتىن ئېلىشقا تېگىشلىك بولغان مهنپهئهتتۇر
 مـاۋزۇيىمىزدا  بىزنىڭ   شۇنىڭ ئۈچۈن .  ھهق ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ   قارارالشتۇرمىغۇچهئادەت  

 ئىنـساننىڭ پايدىلىنىـشى ئۈچـۈن ئورۇنالشـتۇرغان     رەسۇلۇلالھ ۋە ئالالھھهقنىڭ مهنىسى،   
بۇنىڭ بىلهن ھهق بىر تهرەپنىڭ ئۈستىگه ۋاجىپ بولۇپ، ئۇنى ئـادا قىلىـشى         . مهنپهئهتتۇر
ەپلىمىلىـك  ھهق بهزىدە بىر نىزام، قانۇن، خهلقئارا باياننامه يـاكى ئىككـى تهر           . الزىم بولىدۇ 

  . كېلىشىم بىلهن بارلىققا كېلىدۇ

  ئىككىنچى  ئىنسان

ھهر لـېكىن ئـالىمالر ئۇنىـڭ مهنىـسى ھهققىـدە           . ئىنسان ئوبيېكتىـپ مهۋجۇدىيهتتـۇر    
ئىنسانالر ئۇنىڭغا مۇئهييهن بىر تهرەپـتىن يـاكى تـار          .  قاراشالرنى ئوتتۇرىغا قويدى   تۈرلۈك

ــلهر ئــۇنى . رايــدۇبىــر بۇلۇڭــدىن يــاكى چهكلىــك بىــر مهقــسهتتىن قا   ســۆزلىگۈچى «بهزى
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. يهنى سـۆزلهش بىـلهن باشـقىالردىن پهرقلىنىـدىغان مهخلـۇق دەپ تهرىپلهيـدۇ              « ھايۋان
ھهقىـقهت ۋە ئهمهلىيهتـته     . بهزىلهر ئۇنىڭغا ئىشلهپچىقىرىش قورالى كـۆزى بىـلهن قارايـدۇ         

هيهىسـساالم  ئىنسان بهشهر جىنسىنىڭ بىر تارمىقى ياكى ئۇ ئـادەم ئهۋالدى يهنـى ئـادەم ئهل              
ۋە ئۇنىڭ ئهۋالدى سۈپهتلىرى قانداق بولۇشىدىن قهتئىينهزەر ئۇ يهنىـال بىـر ئـادەم، ئـادەم                

 ۋە ئۇالرنىـــڭ نهســـلىدىن كـــۆپهيگهن جىـــسىم، ئهقىـــل بىـــلهن جاننىـــڭ  ھهۋۋابىـــلهن 
ئۇالرنىـــڭ پهرقلىـــق بولۇشـــىغا، بىـــر ـ بىـــرىگه     . بىرلهشمىـــسى بولغـــان بىـــر مهخلـــۇق

يــال بولۇشــىغا، بــاي ـ كهمــبهغهل بولۇشــىغا، چــوڭ ـ كىچىــك       ئوخــشىماسلىقىغا، ئهر ـ ئا  
چـۈنكى  . بولۇشىغا، ئاق، قارا، سېرىق بولۇشىغا قارىماستىن ئـۇالرنى ئىنـسان دەپ ئاتـايمىز            

ــۇ  ــۇ    ئالالھنىــڭئ ــكهن، ئ ــانۇنى ئۈســتىگه تۇغۇلغــان ئى ــان تهبىئىــي ق ــسانالرنى ياراتق  ئىن
  . لمايدۇ، مانا بۇ توغرا دىندۇر ياراتقىنىنى ئۆزگهرتىشكه بوئالالھنىڭ. ئىنساندۇر

.  ۋە ئۇالرنىڭ نهسلىدىن دۇنياغا كهلگهن ئهر ـ ئايالدۇر ھهۋۋا ئادەم بىلهن —ئىنسان 
  . سۈپىتى نېمه بولسا بولسۇن، ھهتتا ساراڭ، قۇل، قورساقتىكى بوۋاق بولسىمۇ ئۇ ئىنساندۇر

ت قىــز،  كۆيۈمچــان دادا، مېهرىبــان ئانــا، قىممهتلىــك ئوغــۇل، ئامــانه     —ئىنــسان 
ــاال،       ــانهت ب ــال، ئام ــان ئاي ــا، كۆيۈمچ ــوڭ ئان ــز چ ــوۋا، ئهزى ــك ب ــۆيۈملۈك نهۋرە، قهدىرلى س

  . ، كېلىشكهن يىگىت، ئهقىللىق چوڭ كىشىدۇرئۆسمۈرشهرەپلىك بوۋاق، ياش 
ئىنسان دېمهك، ئوقۇغـۇچى، ئوقۇتقـۇچى، ئهسـكهر، قومانـدان، خىزمهتچـى، ئىـشچى،              

  .  ۋە ئىدارە قىلىنغۇچى دېمهكتۇردېهقان، رەئىس، خهلق، ئىدارە قىلغۇچى
 كاپىر، زاھىـت    بهدبهخت،  )ھهقىقىي مۇسۇلمان ( پهيغهمبهر، تهقۋادار مۆمىن   —ئىنسان  

، مېهرىبــان قېرىنــداش، تهربىيىچــىئىبــادەت قىلغــۇچى، ئالــدامچى مۇنــاپىق، ئىخالســمهن 
، سادىق دوست، مۇھهببهتلىك قوشـنا، زالىـم ھـاكىم، قـانخور ئىـسيانچى، بـاي تىجـارەتچى                

ــۈن     ــدىغان پۈت ــايىغى ئۈســتىدە يۈرى ــسىز ۋە شــۇنداقال ئىككــى ئ ــرەك ئوقۇغــۇچى، ساۋات زې
  . كىشىلهرنى كۆرسىتىدۇ

ئۇنىڭـدىن  . ئۇنىڭ ھهققىدە سۆزلهش روشهندۇر   . ئىنسان ئوبيېكتىپ مهۋجۇدىيهتتۇر  
  . غاپىل بولۇش ھاكاۋۇرلۇق، بىلىمسىزلىك ۋە ئهقىلسىزلىك بولىدۇ

ئۆتكهندىن كېيىن، ئهسلى مهقسهت بولغان كىـشىلىك      بۇ ھهقته قىسقىچه توختىلىپ     
ئۇنـــدىن كېـــيىن كىـــشىلىك . ھوقـــۇق مهسىلىـــسىنىڭ ئاساســـى ھهققىـــدە تـــوختىلىمىز

  . ھوقۇقنىڭ پرىنسىپلىرىنى بايان قىلىمىز
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  بىرىنچى باب

  كىشىلىك ھوقۇقنىڭ ئاساسى ئامىللىرى

 تهبىئىـي ۋە    ئىنـساننىڭ . كىشىلىك ھوقۇق ھهققىدىكى بايان بهك ئـۇزۇن ۋە كۆپتـۇر         
كىـشىلىك ھوقۇققـا چـاقىرىش، ئـۇ يهر، بـۇ      . ئىجتىمائىي ھهق ـ ھوقۇقلىرىنىڭ سانى يـوق  

يهرلهردە تهكرارلىنىۋاتىــدۇ، كىــشىلىك ھوقــۇقنى ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان شــوئارالر ھهر يهردە  
كۆتۈرۈلۈۋاتىدۇ، بۇ ھهرىكهتلهرنىڭ بهزىلىـرى ئىقتىـسادىي مهنپهئهتنـى چىقىـش قىلغـان             

  . كىشىلىك ھوقۇقنىڭ تارىخى ئۇزۇن ۋە كۆپ تهرەپلىمىلىكتۇر.  بېرىلىۋاتىدۇھالدا ئېلىپ
شۇنىڭ ئۈچۈن مهن كىشىلىك ھوقۇقنىڭ ئاساسىي بولغـان مـۇھىم ئاساسـالر بىـلهن              

بۇ ھهر نـۇقتىنى ئـۆز ئورنىغـا قويـۇش، كىـشىلىك ھوقۇققـا تـۈرتكه بولىـدىغان                  . باشلىدىم
قىــي ئىــز باســار بولۇشــى ۋە ئۇنىڭغــا     ســهۋەبلهرنى بايــان قىلىــش ۋە ئىنــساننىڭ ھهقى   

  . كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈن تايىنىدىغان ئاساسلىق ئامىلالرنى بايان قىلىش ئۈچۈندۇر
  : مهن بۇ بابنى تۆۋەندىكى قىسىمالرغا بۆلۈپ بايان قىلىمهن

  . ـ  پهسىل  ئىنسانغا قىلىنغان ئىالھىي ئىززەت ـ ئىكرام1
  . رىنى قوغداش ـ  پهسىل  ئىنساننىڭ زۆرۈر ھوقۇقلى2
  .  ـ  پهسىل  كىشىلىك ھوقۇق تارىخى3
  .  ـ  پهسىل  كىشىلىك ھوقۇقنىڭ ئاساسلىرى4
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  بىرىنچى پهسىل

  ئىنسانغا بولغان ئىالھىي ئىززەت ـ ئىكرام

  بىرىنچى  ئىنسانغا بولغان ئىالھىي ئىززەت ـ ئىكرام 

كارا بولىدۇ، ئـۇالرنى  ئىنسانغا بولغان ئىالھىي ئىززەت ـ ئىكرام بىرقانچه جهھهتته ئاش 
  . مۇشۇ پهسىلدە بايان قىلىمىز

  دۇر) ئورۇنباسار(ئىنسان يهر يۈزىدە خهلىپه : بىرىنچى
 ئــۆز تهئــاال ئــالالھئــۇنى .  ئهڭ ئۇلــۇغ مهخلۇقتــۇركائىنــاتتىكىئىنــسان بولــسا پۈتــۈن 

ــدى   ــدە ئورۇنباســار قىل ــلهن يهر يۈزى ــسى بى ــيهت  . ئىرادى ــات ۋە مهدەنى ــدىكى ھاي يهر يۈزى
. دەيـدۇ » ئىنسان ئاشـۇ نـامهلۇم نهرسـه      «ھهتتا بهزى ئالىمالر ئىنساننى     . ڭغا باغالندى ئۇنى

  : شائىر ئۇنىڭغا مۇنداق خىتاب قىلىدۇ
ــسى ــسهن،     : تهرجىمى ــسىم دەپ ئويالي ــر جى ــۆزۈڭنى كىچىــك بى ــسان ســهن ئ ــى ئىن ئ

  . ھالبۇكى كاتتا ئالهم سهندە توپالنغاندۇر
 ئـۇنى پۈتـۈن مهخلۇقالرنىـڭ ئىچىـدىن     ئـالالھ ،  مهخلـۇقكى بۇ ئىنـسان شـۇنداق بىـر        

ئورۇنباسارلىققا تاللىـدى، ئـۇنى باشـقىالردىن ئهۋزەل قىلـدى، ئـۇنى مهخـسۇس ھـېكمهت                
بىلهن ياراتتى، ئۇنى زېمىننـى گۈللهندۈرۈشـكه تهكلىـپ قىلـدى، ئۇنىڭغـا ئـۆز روھىـدىن             

زىنىـڭ  كىرگۈزۈش بىلهن شهرەپلىك قىلدى، ئۇنى جهننهتته ياراتتى، ئاندىن ئـۇنى يهر يۈ           
ۋارىسى قىلدى، ئۇنىڭغا ئامانهت ۋە مهسئۇلىيهت يۈكلىدى، ئـۇنى ھىمـايه قىلىـش ۋە يـول                
كۆرسىتىش بىلهن ئىگىدارچىلىق قىلدى، ئۇنى سـاماۋى كىتـابالردا ھۆرمهتلىـك قىلـدى،             
ئۇالرغا نۇرغۇنلىغان پهيغهمبهرلهرنى ئهۋەتتى، ئۇالردىن بهزىسى ئۇ پهيغهمبهرلهرگه ئىمـان          

  . ى كاپىر بولدىئېيتتى، بهزىس
 قىلىش ئىرادىـسىنى يهتـته قـات        خهلىپه ئىنساننى ھۆرمهتلهپ ئۇنى يهر يۈزىگه       ئالالھ

ئۆز ۋاقتىدا پهرۋەردىگارىـڭ    «: ئاسماننىڭ ئۈستىدە پهرىشتىلهرگه بىلدۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ     
يهر يۈزىـدە   ‹: دېـدى، پهرىـشتىلهر   ›  يـارىتىمهن  خهلىـپه مهن يهر يۈزىدە بىر     ‹: پهرىشتىلهرگه

ئورۇنباسار قىالمسهن؟ ھالبۇكى بىـز     ) شهخسنى(ۇزۇقچىلىق قىلىدىغان، قان تۆكىدىغان     ب
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ــز   ــۇقهددەس دەپ مهدھىيىلهيمىـ ــز، مـ ــاك دەپ مهدھىيىلهيمىـ ــېنى پـ دېـــدى، › بولـــساق سـ
   1».دېدى› مهن ھهقىقهتهن سىلهر بىلمهيدىغان نهرسىلهرنى بىلىمهن‹: پهرۋەردىگارىڭ
ئىـــدارە قىلغۇچىـــدۇر، ئـــۇ ئالهمـــدىكى بـــارلىق  ئىنـــساننى، يهر ۋە ئاســـماننى ئـــالالھ

ئــۇ يهر يۈزىنىــڭ ئىــشلىرىنى قىلىــش، ھهقنــى ئايــان قىلىــش،  . مهخلــۇقالرنى باشــقۇرىدۇ
ئادالهتنى بهرپا قىلىش، مۇھهببهتنى، رەھىم ـ شهپقهتنى ئومۇمالشتۇرۇش ئۈچۈن ئىنساننى  

هتلىرى نامايـان   رەھمهتـكه ئوخـشاش ئـالىي سـۈپ    ئالالھنىڭئورۇنباسار قىلدى، بۇنىڭدىن    
يهردىكىـلهرگه  «:  بۇنىڭغا ئىشارەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ     ھهدىسىدە بىر   رەسۇلۇلالھ. بولدى
 يهر يۈزىـدە    ئالالھنىـڭ بـۇ   » .سـىلهرگه رەھىـم قىلىـدۇ     ) زات( قىلىڭـالر، ئاسـماندىكى      رھىم

ئورۇنباســار قىالمــسهن؟ دېــگهن ) شهخــسنى(بۇزۇقچىلىــق قىلىــدىغان، قــان تۆكىــدىغان 
دەپ بهرگهن جاۋابىدىن مهقسهت مانـا      » مهن سىلهر بىلمىگهننى بىلىمهن   «: رگهپهرىشتىله

  . مۇشۇ

  خهلىپىلىكنىڭ ئاساسلىرى 

  :خهلىپىلىك ئۈچ ئاساس ئۈستىگه قۇرۇلىدۇ
ــش،         1 ــكهت قىلى ــش، ھهرى ــهۋەبلهرنى قىلى ــاددىي س ــان م ــان بۇيرۇغ ــشتا قۇرئ  ـ ئى

  .ئىزدىنىش، مۇھاكىمه قىلىش، پىكىر يۈرگۈزۈش
 كائىناتتا ئىنسانغا بويسۇندۇرۇپ بهرگهن مـاددىي نـېمهتلهرگه، يهر يۈزىـدە    ئالالھ ـ  2

، ئىنساننى قورشاپ تۇرىـدىغان تهبىـئهت قـانۇنلىرى         خهزىنىلهرگهئۇنىڭ ئۈچۈن ياراتقان    
  .  ھهرىكهت قانۇنىيهتلىرىگه تايىنىشپىالنىتالرنىڭۋە ئاسماندىكى 

ېزىم ئورگانلىرىـدىن باشـالپ    ـ ئىنسانغا بېـرىلگهن خۇسۇسـىي قـابىلىيهتلهرنى، سـ     3
بۇنىڭدا ئۆز ئارا ھهمكارلىـشىش، ياردەملىـشىش ۋە باشـقا          .  ھهممىنى ئىشلىتىش  ئهقىلغىچه

  . كۈچ، تهجرىبىلهردىن پايدىلىنىش
ــكه       ــن، مهزھهپ ــدە، دى ــسا، ئهقى ــرا قىل ــاددىالرنى ئىج ــدىكى م ــسان يۇقىرى ئهگهر ئىن

ئۇنــدىن . جــرا قىلغــان بولىــدۇقارىماســتىن ئومــۇمىي مهنىــدە خهلىپىلىــك ۋەزىپىــسىنى ئى 
كېيىن پهيغهمبهر ئهۋەتىش، ئىنسانالرنىڭ ھىدايىتى ئۈچۈن كىتاب چۈشۈرۈش، ئۇالرنىڭ         

                                            
 . ـ ئايهت30 بهقهرە 1
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قولىــدىن تۇتــۇپ تــوغرا، ھهق، ئــادالهت ۋە داغــدام يولغــا باشــالش بىــلهن ئىالھىــي مهدەت 
  . كېلىدۇ

ــهرىئهت    ــان، گـــۈزەل ئهخـــالق، شـ ــا ئهقىـــدە، ئىمـ ئهگهر ئىنـــسان بـــۇ ئـــۈچ ماددىغـ
ــش،  ھۆ ــايه قىلى ــۈملىرىگه رىئ ــڭك ــېڭىش،  ئالالھنى ــدا م ــڭ يولى ــرا  ئالالھنى ــى ئىج  ئهمرىن

قىلىشتىن ئىبارەت تۆتىنچى ماددىنىمۇ قوشـسا، ئىنـسان ئۇنىـڭ بىـلهن ئالهمـدە ھهقىقىـي             
 مۇنـۇ ئـايهتته دېمهكچـى بولغـان         ئالالھنىـڭ بـۇ   . خهلىپىلىكنى كامىل ئادا قىلغـان بولىـدۇ      

ــسىتىدۇر ــالالھ«: مهق ــان      ئىچىڭالرئ ــى قىلغ ــشى ئهمهللهرن ــان ۋە ياخ ــان ئېيتق ــى ئىم دىك
كىشىلهرگه، ئۇالردىن بۇرۇن ئۆتكهنلهرنى زېمىندا ھۆكۈمران قىلغاندەك، ئۇالرنىمۇ چوقۇم         
ھۆكۈمران قىلىشنى، ئۇالر ئۈچۈن تاللىغان دىنىنى چوقۇم مۇستهھكهم قىلىپ بېرىـشنى ۋە            

شنى ۋەدە قىلدى، ئۇالر ماڭا ئىبـادەت        ئامانلىققا ئايالندۇرۇپ بېرى   قورقۇنچىسىنىئۇالرنىڭ  
كهلتۈرمهيـدۇ، شـۇ ۋەدىـدىن كېـيىن كـاپىر بولغـانالر               قىلىدۇ، ماڭا ھېچ نهرسىنى شـېرىك       

  ) ـ ئايهت55سۈرە نۇر (» . ئىتائىتىدىن چىققۇچىالردۇرئالالھنىڭ
بىز يهر يۈزىدە بـوزەك قىلىنغانالرغـا مهرھهمهت قىلىـشنى          «:  يهنه مۇنداق دەيدۇ   ئالالھ

ۋارىـس قىلىـشنى   ) مۈلـۈككه (رادە قىلىمىز، ئۇالرنى يولباشچىالردىن قىلىشنى ۋە ئـۇالرنى       ئى
  )  ـ ئايهت5 قهسهسسۈرە (» .ئىرادە قىلىمىز

مۇشۇ ئاخىرقى خهلىپىلىكته، يۇقىرىدىكى تۆت ماددىنى تولۇق ئىجرا قىلغاندا ئىنسان          
ىـدۇ، ئـۆزىنى ئـاخىرەتته      تولۇق سائادەتمهن بولىدۇ، ھايـاتتىكى ئهڭ ئۇلـۇغ مهقـسىتىگه يېت          

ــڭ ــدۇ ئالالھنى ــشكه تهييارالي ــا ئېرىشى ــر   .  رازىلىقىغ ــسانالر ئۈچــۈن بى ــۇ خهلىپىلىــك ئىن ب
 گۈللهنــدۈرۈش ۋە بــۇ ۋەزىپىنــى ئهڭ ياخــشى ئــادا  زېمىننــىشــهرەپتۇر، ئۇنىــڭ بهدىلىــگه 

قىلىش ئىنسانالرغا ۋاجىپتـۇر، ئهگهر ئۇنـداق قىلمىغانـدا ۋەزىپىنـى تولـۇق ئـادا قىلمىغـان                 
  .  ئالدىدا جاۋابكار بولىدۇئالالھنىڭولۇپ، ب

  بۇ خهلىپىلىكنىڭ نهتىجىلىرى  

  :ئىنساننىڭ يهر يۈزىگه ئورۇنباسار بولۇشىدىن تۆۋەندىكى ئىشالر كېلىپ چىقىدۇ



 21

 زېمىنـدىكى پۈتـۈن رىزىقالرنـى ئۇنىـڭ     ئـالالھ  ـ ئىنـسان يهر يۈزىنىـڭ خوجـايىنى،     1
ىدارە قىلىدىغان باش ئامىل بولۇپ، ھاياتنىڭ      ئىنسان ھايات ئىشلىرىنى ئ   . ئۈچۈن ياراتتى 

  .  باغلىقبۇزۇلۇشىغا، ھاياتنىڭ بۇزۇلۇشى ئۇنىڭ تۈزۈلۈشىگهتۈزۈلۈشى ئۇنىڭ 
ۋەزىيهت ۋە شهرت ـ شارائىتالر قانچىلىك ئۆزگهرسه ئۆزگهرسۇن، بۇ ھهقىقهتكه سـهل   

ــدۇ ــسانى(بهشــهرىچــۈنكى . قاراشــقا بولماي ــسهپىۋى ۋە ئىج) ئىن ــسىپالر، پهل ــائىي پرىن تىم
ئۇنىـڭ قىممىتـى     ، يهرلىك قانۇنالر مۇشۇ ھهقىقهتكه قانچىلىك ئۇيغۇن بولـسا،          نهزەرىيىلهر

ــدۇ دۇرۇســتلۇقىۋە  ــاددىي : مهســىلهن.  شــۇنچىلىك بولى ــىتىلهرنىم ــساندىن ئهال ۋاس  ئىن
 ھېچقانـــداق ئهمهلىيلهشـــتۈرەلمىگهنئىنـــساننىڭ مهنپهئهتىنـــى . بىلىـــش تـــوغرا ئهمهس
ماددىي پايـدىالر يـاكى مـاددىي غـايىلهر ئۈچـۈن           . را قانۇن بولمايدۇ  پرىنسىپ ۋە قانۇن توغ   

  . ئىنساننىڭ قىممىتىنى چۈشۈرۈش پۈتۈنلهي خاتا
زىـرائهت، ســانائهت ۋە تىجــارەتتىن كېلىـدىغان بــايلىقالر ئىنــساننىڭ ياخــشىلىقىنىڭ   

 شۇنىڭدەك، پادىشاھلىق، كۈچ ـ قـۇۋۋەت ۋە ھۆكۈمرانلىـق   . ئۆلچىمى بولۇشى توغرا ئهمهس
چۈنكى ئۇ نهرسىلهر ھهقىقهتته ئىنسان مهنپهئهتىنىـڭ ۋە  . ھاياتلىقنىڭ ئاساسى بواللمايدۇ  

ــاراۋان تۇرمــۇش كهچۈرۈشــىنىڭ   ــسىدۇرپ ــسان بىرىنچــى ئاســاس ۋە  . ۋاسىتى ــمهك، ئىن دې
، ســـهۋەبلهرنى غـــايىگه ئـــۆزگهرتىش تـــوغرا بولمىغىنىـــدەك، غـــايىنى ســـهۋەبكه  غايىـــدۇر

هر ئۇنــداق بولمىغانــدا، شــهكىل تهتــۈر بولــۇپ، ئۇنىــڭ ئهگ. ئايالندۇرۇشــمۇ تــوغرا ئهمهس
پايدىــسى بولمايــدۇ ۋە تــوغرا يولــدا ماڭمىغــانلىقى ئۈچــۈن كــۆزلىگهن مهقــسهتكه يهتكىلــى 

  . بولمايدۇ
 ئىنــسانغا يهر يۈزىــدىكى ۋەزىپىــسىنى تــوغرا ئــادا قىلىــشى ئۈچــۈن بهزى  ئــالالھ ـ    2

ئېـسىل سـۈپهتلهر، گـۈزەل ئهخالقـالر        ئۇ بولسا، ئىنـساندىكى     . ئىالھىي سۈپهتلهرنى بهردى  
: بــۇ ســۈپهتلهر. بولــۇپ، ئىنــسان ئۇنىــڭ بىــلهن مۇكهممهللىــك ۋە ئۇلۇغلۇققــا يۈكــسىلىدۇ

رەھىم ـ شهپقهت، ئىلىم، ئىـرادە، قـۇدرەت، ئىختىيـار، كهرەم، سـاخاۋەت، تهدبىـر، ھـېكمهت،        
مچه بـــۇ ســـۈپهتلهر ئىنـــساندىكى نىـــسبىي ۋە قوشـــۇ. كـــۆرۈش، ئـــاڭالش قاتـــارلىقالردۇر

  . سۈپهتلهردۇر
 تىكلهش، ھۆكۈملىرىنى تهتبىقالش ۋە شهرىئىىتىنى دىنىنى ۋە ئالالھنىڭ ـ ئىنسان  3

ھهقنى تۇرغۇزۇش،  . ئۇنىڭ يوليورۇقى بىلهن مېڭىش ئۈچۈن يهر يۈزىگه خهلىپه قىلىنغان        
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. ئــادالهت بىــلهن ھۆكــۈم قىلىــش خهلىپىلىــك ۋە ئۇنىــڭ ۋەزىپىلىرىنىــڭ جۈملىــسىدىندۇر
ئـــادەم .  ھۆكـــۈملىرى ۋە بـــۇيرۇقلىرىنى يۈرگۈزۈشـــكه بۇيرۇلغانـــدۇرالھنىـــڭئالئىنــسان  

 قىلىـش ۋە ئۇنىڭغـا دەۋەت قىلىـش ئۈچـۈن           تهبلىغ شهرىئىىتىنى ئالالھنىڭئهلهيهىسساالم  
 تهبهرىتهپـــسىر ئالىملىرىنىـــڭ شـــهيخى ئىمـــام  . ئهۋەتىلـــگهن بىرىنچـــى پهيغهمـــبهردۇر

مهن «: تهپسىرىدە مۇنداق دەيـدۇ ) ايىتىنىڭ ـ ئ 30 بهقهرەنىڭسۈرە (يۇقىرىدىكى ئايهتنىڭ 
يهر يۈزىــدە خهلىــپه بولىــدىغان بىرىنــى يــارىتىمهن، ئــۇ مېنىــڭ ئورنۇمــدا خهلــق ئارىــسىدا 

 ئىتـائهت   ئالالھقـا ئـۇ خهلىـپه بولـسا، ئـادەم ۋە ئۇنىڭـدىن كېـيىن              . ئادالهتنى بهرپا قىلىـدۇ   
 ئىبنـى ئىمـام بـۇ سـۆزنى       (» .قىلىپ، خهلق ئارىسىدا ئادالهت بىلهن ھۆكۈم قىلغـۇچىالردۇر       

  ) رىۋايهت قىلغانمهسئۇدتىن ئىبنىئابباس ۋە 
سـۆزىدىن پهرىـشتىلهرنىڭ چۈشـهنگهنلىرى بولـۇپ، ئـۇ كىـشىلهر         » خهلىپه«بۇ بولسا   

ــدۇ   ــۇمالرنى ئايرىي ــان زۇل ــسىدا بولغ ــاھالردىن  . ئوتتۇرى ــارامالردىن ۋە گۇن ــسانالرنى ھ ئىن
ە كىـشىلهر ئارىـسىدا ھۆكـۈم قىلىـدىغان بىـر       پهرىشتىلهرگه يهر يۈزىد ئالالھياكى  . توسىدۇ

ــپه(ئورۇنباســار ــدىغانلىقىنى خهۋەر بهرگهن) خهلى ــشتىلهر . يارىتى ــدىن پهرى ــپه«ئان » خهلى
 توســىدىغانلىقىنى، ئۆلتۈرۈشــته ۋە قــان تۆكۈشــته ھۆكــۈم زۇلــۇمالردىنســۆزىدىن ئۇنىــڭ 

  . ىقىنى چۈشهنگهنقىلىدىغانلىقىنى، توغرا يولنى تۇرغۇزۇپ، بۇزغۇنچىلىقتىن توسىدىغانل
دېگهن سۆزىدىن پۈتۈن ئىنساننىڭ يهر     » مهن سىلهر بىلمىگهننى بىلىمهن   «قۇرئاندا  

 زىكرىدىن، شۈكرىدىن، ئىبادىتىدىن   ئالالھنىڭيۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلىپ، قان تۆكۈپ،      
 دېگهنلىـك ئهمهس، بهلكـى ئـۇ ئىـسالھ قىلغـۇچىالردىن، ھهق ـ ئـادالهتنى        ئۆرۈگـۈچى يۈز 

ــۇچى ــشىلىق ۋە     الردىنتۇرغۇزغ ــي ياخ ــلهن ھهقىقى ــولى بى ــڭ ق ــۇمكىن ۋە ئۇنى ــى م  بولۇش
 ۋە باشـقا ئـالىمالر      قۇرتۇبىئىمام  . دۇنيانىڭ ئاۋاتلىقى مهيدانغا چىقىشى مۇمكىن دېمهكچى     

بۇ ئايهتنى كىشىلهر ئارىسىدىكى ماجىرانى ئايرىيدىغان، تاالش ـ تارتىشنى توختىتىدىغان،  
لىپ بېرىدىغان، پاھىشه ئىشالردىن توسـىدىغان خهلىـپه         زالىمدىن مهزلۇمنىڭ ھهققىنى ئې   

  . ۋە باشلىق تىكلهشنىڭ ۋاجىپلىقىغا دەلىل قىلىدۇ
بىـز سـېنى    ! داۋۇدئـى    «ئالالھنىـڭ ئـۇ ئـايهت     . بۇنى باشقا بىر ئايهت تهپـسىر قىلىـدۇ       

ھهقىقهتهن يهر يۈزىدە ئورۇنباسار قىلدۇق، كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا ئادىللىق بىلهن ھۆكـۈم          
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، ھۆكـۈم چىقىرىـشتا،   مۈلكـدە يهنـى  . دېگهن سـۆزىدۇر )  ـ ئايهت 26 سادسۈرە (» .ارغىنچىق
  . ھاكىمىيهت تۇتۇشتا، كىشىلهرگه رەھبهرلىك قىلىشتا خهلىپه قىلدۇق دېگهن بولىدۇ

 ـ ئىنسان زېمىننى گۈللهندۈرۈش، ئۇنىڭ سىرلىرىنى كهشىپ قىلىـش، ئۇنىڭـدىكى    4
 زېمىنـــدا ياراتقـــان ئـــالالھقىـــي قىلـــدۇرۇش ۋە نـــېمهتلهردىن پايـــدىلىنىش، ئـــۇنى تهرەق

) ئـالالھ («: تهئـاال  ئـالالھ . نهرسىلهرنى ئوتتۇرىغا چىقىـرىش ئۈچـۈن ئورۇنباسـار قىلىنغـان         
ئىنــساننى زېمىنــدا «:  ئىــسهاقئىبنــى.  1دەيــدۇ» ئهھلــى زېمىننىــڭ رىزقىنــى بهلگىلىــدى

  . دەيدۇ» ىلدىئولتۇراقلىشىپ، ئۇنى ئاۋات قىلىپ گۈللهندۈرىدىغان ئورۇنباسار ق
ئۇ بولسىمۇ ئىنساننىڭ نهسـىللىنىش ئـارقىلىق   .  ئىنساندا سىرالرنى ياراتتىئالالھ  ـ  5

ــشىدۇر  ــامهتكىچه داۋام قىلى ــپه   . قىي ــايهتتىكى خهلى ــسىرچىلهر ئ ئۇنىــڭ ئۈچــۈن بهزى تهپ
  . دەپ تهپسىر قىلىدۇ» بهزىسى بهزىسىگه ئورۇنباسار بولىدىغان ئورۇنباسار«سۆزىنى 

 ئىـــشلىرىدىكى مهخپـــى ھېكمهتنـــى بىلىـــش ئۈچـــۈن  ئالالھنىـــڭهت  ـ بـــۇ ئـــاي   6
دېـــمهك، .  ئىـــشارەت قىلىـــدۇدۇرۇســـتلىقىغاپهرىـــشتىلهرنىڭ ســـورىغان ســـوئاللىرىنىڭ 

 جـائىز  شهرىئىتىدىكى ۋە قىلغان ئىشلىرىدىكى ھېكمهتنى سورىـشى         ئالالھنىڭئىنساننىڭ  
ۇھـاكىمه قىلىـشقا، ئىلىـم      سوراش بىلهن ئهقىل ئېچىلىدۇ، پىكىر روشهنلىـشىدۇ، م       . بولىدۇ

  . چۈنكى ئىلىمنىڭ ئاچقۇچى سوئالدۇر. ئۆگىنىشكه تۈرتكه بولىدۇ
 كائىنــاتتىكى بهزى ســىرلىرى پهرىــشتىلهرگه مهخپــى ئالالھنىــڭبۇنىڭغــا قارىغانــدا، 
ئۇنداقتا ئۇ سىرالرنىڭ ئىنسانغا مهخپـى بولـۇپ قېلىـشى ئهيىـب            . ئىكهنلىكى مهلۇم بولىدۇ  

. دەيـدۇ )  ـ ئـايهت  85 سۈرىـسى  ئىـسرا (» گه بهك ئاز ئىلىم بېرىلدىسىلهر«: ئالالھ. ئهمهس
: قۇرئان ئىلىمنى زىيادە قىلىشنى تىلهپ دۇئا قىلىشقا يوليورۇق كۆرسىتىپ مۇنـداق دەيـدۇ            

  ) ـ ئايهت114 سۈرىسى تاھا(» . زىيادە قىلغىنئىلمىمنىئى پهرۋەردىگارىم مېنىڭ «

   مهركهز قىلىشىئىككىنچى  پۈتۈن ساماۋى دىنالرنىڭ ئىنساننى

ــا كىتـــاب،    ئىنـــسانالرنىڭ ئىچىـــدىن پهيغهمبهرلهرنـــى تـــالالپ ئهۋەتىـــش ۋە ئۇالرغـ
 ئىنــساننى يهر يۈزىــدە  ئــالالھ. ســهھىپىلهرنى نازىــل قىلىــشنىڭ مهقــسىتى ئىنــساندۇر    

 ھېكمىتى، ئىرادىسى ۋە رەھمىتى ئىنساننى بىهۇدە يارىتىـپ،       ئالالھنىڭ. ئورۇنباسار قىلدى 
                                            

 . ـ ئايهت10 فۇسسىلهتسۈرە  1
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ــ ــار تاشلىۋەتمهسـ ــدۇبىكـ ــۈن، . لىكنى تهلهپ قىلىـ ــۇنىڭ ئۈچـ ــالالھشـ ــدا ئـ ــۇنى زېمىنـ  ئـ
 تارتىپ ھىدايهت قىلىشقا، ئۇنىڭغـا تـوغرا يـولنى كۆرسىتىـشكه، ئۇنىـڭ            يهرلهشتۈرگهندىن

ئــۇنى . قولىــدىن تۇتــۇپ ھهق يولغــا باشالشــقا ۋە خــاتىرجهم قىلىــشقا كېپىــل بولــدى       
ىــمه، خىيــال، ئــازغۇنلۇق، ئــۇنى ۋەھ. شــهيتاننىڭ ۋەسۋەســىلىرىگه تائــام قىلىــپ بهرمهيــدۇ

ــدۇ  ــۇپ   . شــهھۋەتلهرگه تاشــالپ قويماي ــلىققا، زايه بول ــول تاپالماس ــلىككه، ي ــۇنى بىلمهس ئ
ئهكسىچه ئۇنىڭغا ھىـدايهت بېغىـشاليدۇ ۋە ئـۇنى تـوغرا يولغـا             . كېتىشكه تهسلىم قىلمايدۇ  

ر، ئۇالرغــا ھهممىڭــالر بــۇ يهردىــن چۈشــۈڭال«:  قۇرئانــدا مۇنــداق دەيــدۇئــالالھ. باشــاليدۇ
ــهتكۈچى    ــول كۆرس ــر ي ــتىن بى ــىلهرگه مهن تهرەپ ــبهر (س ــى پهيغهم ــا  ) يهن ــدۇ، يولۇمغ كېلى

 38 بهقهرەسـۈرە  (» .قورقۇنچ ۋە غهم ـ قايغۇ بولمايدۇ، دېـدۇق  ) ئاخىرەتته(ئهگهشكهنلهرگه 
  ) ـ ئايهت

 ئىنساننى ياخشىلىققا، دۇنيا ۋە ئاخىرەتته نىجاتلىققا باشاليدىغان پهيغهمـبهرلهر          ئالالھ
بـۇ  «:  مۇنـداق بايـان قىلىـدۇ     ئـالالھ بـۇنى   . تتى، كىتابالر ۋە شهرىئهتلهر نازىل قىلـدى      ئهۋە

قۇرئان ھهقىقهتهن ئهڭ توغرا يولغا باشـاليدۇ، ياخـشى ئىـشالرنى قىلىـدىغان مـۆمىنلهرگه               
ــدۇ     ــۇش خهۋەر بېرى ــلهن خ ــشىدىغانلىقى بى ــا ئېرى ــوڭ مۇكاپاتق ــڭ چ ــاخىرەتكه . ئۇالرنى ئ

  )  ـ ئايهتلهر10 ـ 9 ئىسراسۈرە (» .ئازاب تهييارلىدۇقئىشهنمهيدىغانالرغا قاتتىق 
ــالالھ ــدۇ ئ ــداق دەي ــۇھهممهد («:  يهنه مۇن ــى م ــابالرنى  !) ئ ــى كىت ــدىن ئىلگىرىك ئۆزى

ئىلگىـرى  . سـاڭا نازىـل قىلـدى   ) ئـالالھ ) (يهنى قۇرئاننى(تهستىق قىلغۇچى ھهق كىتابنى   
» .زىـل قىلغـان ئىـدى     كىشىلهرگه يول كۆرسـهتكۈچى قىلىـپ تهۋرات بىـلهن ئىنجىلنـى نا           

  )  ـ ئايهت3سۈرە ئال ئىمران (
ــالالھ تهۋراتنــى نازىــل قىلــدۇق،  ) مۇســاغا(بىــز ھهقىــقهتهن «:  يهنه مۇنــداق دەيــدۇئ

  )  ـ ئايهت44 مائىدەسۈرە (» .ھىدايهت ۋە نۇر باردۇر) توغرا يولغا يېتهكلهيدىغان(تهۋراتتا 
ھىــدايهت بىــلهن نــۇرنى ئــۆز ) ئىيــساغا(ئۇنىڭغــا ) بىــز(«:  يهنه مۇنــداق دەيــدۇئــالالھ

  )  ـ ئايهت46 مائىدەسۈرە (» .ئىچىگه ئالغان ئىنجىلنى ئاتا قىلدۇق
ــالالھ ــان     ئ ــداق باي ــى مۇن ــڭ نهتىجىلىرىن ــى ئهۋەتكهنلىكىنى ــۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرن  ب

 چۈشـۈڭالر، سـىلهرگه مهن تهرەپـتىن بىـر يـول            بـۇ يهردىـن   ھهممىڭـالر   ) ئۇالرغا(«: قىلىدۇ
قورقـۇنچ ۋە   ) ئاخىرەتته(كېلىدۇ، يولۇمغا ئهگهشكهنلهرگه    ) پهيغهمبهريهنى  (كۆرسهتكۈچى  
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كاپىرالر ۋە بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزنى ئىنكـار قىلغـانالر ئهھلـى    . غهم ـ قايغۇ بولمايدۇ، دېدۇق 
  )  ـ ئايهتلهر39 ـ 38 بهقهرەسۈرە (» .قالىدۇدوزاختۇر، ئۇالر دوزاختا مهڭگۈ 

 ئـالالھ »:  بايان قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ   روشهنىمۇ  تۆۋەندىكى ئايهتته تېخ  ئالالھبۇنى  
 دۈشمهن  بهزىڭالرغا بهزىڭالرسىلهر ھهممىڭالر جهننهتتىن    : ئېيتتى) ھهۋۋاغائادەم بىلهن   (

بولغان ھالدا چۈشۈڭالر، ئهگهر سـىلهرگه مېنىـڭ تهرىپىمـدىن ھىـدايهت كهلـسه، كىمكـى                
كىمكـى مېنىـڭ   .  بولمايـدۇ ىشـهق مېنىڭ ھىدايىتىمگه ئهگهشسه ئۇ ئازمايدۇ ۋە ئـاخىرەتته   

بولىـدۇ، قىيـامهت    ) يهنـى خاتىرجهمـسىز   ( يۈز ئۆرۈيـدىكهن ئۇنىـڭ ھايـاتى تـار         زىكرىمدىن
  )  ـ ئايهتلهر124 ـ  123 تاھاسۈرە (» . قوپۇرىمىزبىزكۆركۈنى ئۇنى 

. مانـا مۇشـۇنداق، پهيغهمـبهرلهر ئارقـا ـ ئارقىـدىن كهلـدى ۋە كىتـابالر نازىـل بولـدى          
ئىنـساننىڭ يهر   . ئۇ بولسىمۇ ئىنـساندۇر   .  بىرال نهرسىگه مهركهزلىشىدۇ   بۇالرنىڭ ھهممىسى 

يۈزىدە ھهقىقىي ئورۇنباسار بواللىشى ئۈچۈن، ئۇنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتته بهخـت ـ سـائادەتكه    
شهرىئهت قانۇنلىرى ئىنسانغا پايدىلىق نهرسىلهرنى     . ئېرىشتۈرىدىغان شهرىئهتلهر كهلدى  

ــانلقكۆرســىتىپ،  ــالهت   نهرســىلهردىزىي ــارقىلىق ئۇنىــڭ مهنپهئهتىنــى كاپ ن چهكــلهش ئ
ئۇنىڭغا ياخشىلىقنىڭ  . ئۇنى ياخشىلىققا باشلىدى، توغرا يولغا يېتهكلىدى     . ئاستىغا ئالدى 

ھهقىقىي مهنپهئهتنىـڭ   . يولىنى ئاچتى، ئۇنى ئازغۇنلۇقتىن ۋە يامانلىقتىن ئاگاھالندۇردى      
ېكىتىش بىـلهن ئۇالرغـا ھهقىقىـي    شهرىئهت ھۆكۈملىرىنى ب. چهك ـ چېگرىسىنى توختاتتى 

بۇ ئـاالمهتلهر ئۇالرغـا مهقـسهت       . مهنپهئهتكه يهتكۈزىدىغان ئاالمهتلهرنى بهلگىلهپ بهردى    
ۋە غــايىلىرىگه يېــتىش، مهنپهئهتىنــى تهمىــنلهش، ئــۇنى ســاقالش، باشــقىالرنىڭ ئۇنىڭغــا  

الرنىـڭ  تهتقىقاتچى. تاجاۋۇز قىلىشىدىن قوغداش ئۈچـۈن ھىـدايهت ۋە يولباشـچى بولىـدۇ           
مهن ئوياليمهنكى، دىنالردىكى ئهڭ مۇھىم نهرسه، ئۇنىـڭ        «: بىرى بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ    

 ۋە ئۇنى ئالهمـدە زايه بولۇشـقا، پارچىلىنىـشقا،          كۆتۈرۈشىئىنساننىڭ مهرتىۋىسىنى يۇقىرى    
 بىــلهن ئــالالھكائىناتنىــڭ ياراتقۇچىــسى بولغــان . تاشلىۋەتمهســلىكىدۇرئۈمىدســىزلىككه 

. ئارىـسىدىكى ئـاالقىنى ئىزھـار قىلىـشتا ئىـسالم ئهڭ يـۇقىرى پهللىـگه چىقتـى             ئىنساننىڭ  
 ئالالھنىـڭ ئىنسان ھهقىقهتـته پهقهت ئىالھىـي قۇدرەتنىـڭ بـۇ دۇنيـادىكى كۆرۈنۈشـى ۋە                

  » .زېمىن ئۈستىدىكى ئىرادىسىنىڭ دەلىلىدۇر
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ان  پهيالســوپالرنىڭ، ئالىمالرنىــڭ، مۇتهپهككۇرالرنىــڭ ئىنــسئهققــادئۇســتاز ئاببــاس 
كىتـابىنى يىگىرمىنچـى ئهسـىرنىڭ ئىنـساننى        . ھهققىدىكى پىكىرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويـدى    

ــدەك   ــان قهدىرلىگهن ــىقۇرئ ــانلىقىنى     قهدىرلىيهلمىگهنلىكىن ــرام قىاللمىغ ــززەت ـ ئىك  ۋە ئى
 ۋە پهيغهمـبهرگه    ئالالھقـا ئىنـسانغا   «: تهكىتلهش بىلهن ئاخىرالشتۇردى ۋە مۇنداق دېـدى      

ۇ توغرا، زامانغا يارايدىغان ۋە ئىنـسانىيهت بىرلهشـكهن بىـر ئهسـىرگه             ئىمان كهلتۈرۈشتىنم 
  ». بىر نهرسه يوقتۇرپايدىلىقراق

 بىــر دەپ بىلىــشكه، ئهقىــل ۋە قهلبنــى شــېرىكتىن، ئــالالھنىپۈتــۈن ســاماۋى دىــنالر 
چـۈنكى  . ۋەھىمىلهردىن، ئازغۇنلۇق، زااللهتتىن ۋە خۇراپاتالردىن ئازات قىلىشقا چاقىرىـدۇ        

يۇقىرى مهرتىۋىسىگه يېتىـدۇ ۋە     . بىلهن ئىنساننىڭ ئىنسانلىقى ھهقىقهتكه چىقىدۇ    ئۇنىڭ  
    . يهر يۈزىدە ئورۇنباسار بولۇشقا اليىق بولىدۇ

 يـولىنى تهتـبىقالش ئـارقىلىق       ئالالھنىڭبۇنىڭدىن مهقسهت ئىنسان چىن قهلبىدىن      
ش، قىزىقتـۇرۇش،  ئىنسانغا خىتـاب قىلىـ    . يهر يۈزىدىكى كامىل خهلىپىلىكىنى ئورۇنالشتۇر    

  . ئاگاھالندۇرۇش ۋە باشقا ئوخشىمىغان ئۇسۇلالرنىڭ ھهممىسى ئۇنىڭ قهلبىگه يۈزلىنىدۇ
شـهرىئهتنىڭ مهقـسىتى، ئىنـساننىڭ دۇنيـا ـ ئـاخىرەتتىكى مهنپهئهتىنـى         «: ئۆلىمـاالر 

ئهمهلـگه ئاشۇرۇشـتۇر، ئىنـساننىڭ بـۇ دۇنيـادىكى مهنپهئهتلىـرى بولـسا، ئۇنىـڭ بهخـت ـ           
اھهت ـ پاراغىتى ئۈچۈن پايدىلىق بولغان، شۇنىڭدەك، بارلىق زىيان ـ زەخمهت   سائادىتى، ر

  .دەپ كۆرسهتتى» ۋە بۇزغۇنچىلىقالردىن ساقلىنىشقا ۋاسىته بولىدىغان ھهرقانداق نهرسه
 ئالالھنىــڭشــۇنىڭدەك، ئــۇالر ئىنــساننىڭ ئــاخىرەتتىكى مهنپهئهتلىرىنــى، جهننهتــته  

 ئازابىدىن ۋە غهزىپىدىن نىجـات تېـپىش        ئالالھنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىش، جهھهننهمدىكى  
شــهرىئهت ھۆكــۈملىرى ئىنــسانالرغا «: ئۆلىمــاالر يهنه مۇنــداق دەيــدۇ. دەپ بايــان قىلــدى

ھهر بىـر شـهرئى   . مهنپهئهتلهرنى ئېلىپ كېلىپ، بـۇزۇقچىلىقنى ئـۇالردىن يىراقالشـتۇرىدۇ     
ــوقىتىش    ــاننى ي ــر زىي ــاكى بى ــدىنى ئېلىــپ كــېلىش ي ــر پاي ــاكى ھهر ھۆكــۈم بى  ئۈچــۈن ي

 ھهكىــم دۇنيــادا ۋە شــارىئى. ئىككىــسىنى بىــرلىكته بهرپــا قىلىــش ئۈچــۈن نازىــل بولغــان 
ــۇنى       ــدىن ئ ــدىغان ئان ــاد قىلى ــۇنى ئىج ــسا، ئ ــپهئهت بول ــر مهن ــداق بى ــاخىرەتته ھهر قان ئ

يهنه . باشقىالرنىڭ تاجاۋۇزىدىن ساقالشقا كاپالهتلىـك قىلىـدىغان بىـر ھۆكـۈم چىقارغـان            
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نىـــڭ كىـــشىلهرگه بايــان قىلمىغـــان، ئۇنىڭـــدىن ئاگاھالنـــدۇرمىغان ۋە   ھهكىمشــارىئى 
  » .ئۇنىڭدىن ساقلىنىشقا، يىراق تۇرۇشقا باشلىمىغان ھېچبىر زىيانلىق نهرسه يوقتۇر

شــهرىئهتنىڭ قۇرۇلۇشــى ۋە ئاساســى ھــېكمهتكه ۋە  «:  قهييــۇم مۇنــداق دەيــدۇئىبنــى
ــاخىرەتتىكى مهنـــپهئهتىگه قۇرۇ  ــا ۋە ئـ ئۇنىـــڭ ھهممىـــسى . لغانـــدۇربهنـــدىلهرنىڭ دۇنيـ

ئـادالهتتىن زۇلۇمغـا، رەھمهتـتىن    . ھهممىـسى ھېكمهتتـۇر   . ھهممىسى رەھمهتتۇر . ئادالهتتۇر
ــا، ھېكمهتـــتىن  ــىله بىهـــۇدىلىككهزىيانغـ بـــۇرمىالپ (تهۋىـــل چىققـــان ھهرقانـــداق مهسـ

. ئارقىلىق شهرىئهتكه كىرگۈزۈلگهن تهقدىردىمۇ، ئۇ شـهرىئهتتىن ئهمهس       ) چۈشهندۈرۈش
 بهنــدىلىرى ئارىــسىدىكى ئــادالىتى، رەھمىتــى، زېمىنــدىكى ئالالھنىــڭهرىئهت چــۈنكى شــ
 ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىرىنىــڭ ســادىقلىقىغا دااللهت قىلىــدىغان ئهڭ تــوغرا ئالالھقــاسايىــسى، 

  » .ھېكمىتىدۇر
بـۇ شـهرىئهت مهنپهئهتلهرنـى ھاسـىل قىلىـش،          «:  مۇنداق دەيـدۇ   تهيمىيه ئىبنىئىمام  

  » .نى ئازايتىپ يوقىتىش ئۈچۈن كهلگهندۇرتولۇقالش ۋە بۇزۇقچىلىق
ئـۇ يـا   . شهرىئهتنىڭ ھهممىـسى مهنپهئهتتـۇر    «:  مۇنداق دەيدۇ  ئابدۇسساالم ئىبنى ئىزز

  » .زىياننى يوقىتىدۇ ياكى مهنپهئهتنى كهلتۈرىدۇ
شـهرىئهت ھۆكـۈملىرى يـاكى پايـدا كهلتـۈرۈش يـاكى       «:  مۇنداق دەيـدۇ شاتىبىئىمام  

  » .ولغا قويۇلغاندۇرزىياننى كهتكۈزۈش ئۈچۈن ي
ۋە ) قۇرئــان ۋە ھهدىــستىن (مهتىنلىرىــدىنئــۇ ھۆكــۈملهر شــهرىئهت : بۇنىــڭ دەلىلــى

 يارىتىـشتا، ئىجـاد     ئـالالھ ھېكمهتلىـك   . ئىنسان مهنپهئهتلىرىدىن سـۈزۈپ چىقىرىلغانـدۇر     
  . قىلىشتا، ئۆزگهرتىشته ۋە ھۆكۈم چىقىرىشتا بىهۇدە ئىش قىلمايدۇ

  لالر، دەلىل ۋە مىسامهتىنبهزى 
 ئـالالھتىن يهنـى   (تـاغۇت كىمكـى  «:  مۇنداق دەيـدۇ   ئالالھئىمان ۋە ئهقىدە توغرىسىدا     

 ئىمـان ئېيتىـدىكهن، ئـۇ سـۇنماس، مهھـكهم       ئالالھقانى ئىنكار قىلىپ    ) باشقا بارچه مهبۇد  
 بهقهرەسـۈرە  (» . ئـاڭالپ تۇرغۇچىـدۇر، بىلىـپ تۇرغۇچىـدۇر       ئالالھتۇتقىنى تۇتقان بولىدۇ،    

  )  ـ ئايهت256
چوقۇنۇشـتىن يىـراق بولغانالرغـا،      ) ۋە بۇتالرغـا  (شـهيتانغا   «:  يهنه مۇنداق دەيدۇ   ئالالھ
خۇشخهۋەر بېرىلىدۇ، سـۆزگه    ) جهننهت بىلهن (قايتقانالرغا  ) ۋە ئۇنىڭ ئىبادىتىگه   (ئالالھقا
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) يهنـى تهقـۋادار بهنـدىلىرىمگه     (قۇالق سېلىپ ئۇنىـڭ ئهڭ ياخشىـسىغا ئهگىـشىدىغانالرغا          
) سـاغالم ( ھىدايهت قىلغان كىشىلهردۇر، ئهنه شۇالر       ئالالھن، ئهنه شۇالر    خۇشخهۋەر بهرگى 

  )ـ ئايهتلهر18 ـ 17 زۈمهرسۈرە (» .ئهقىل ئىگىلىرىدۇر
ــالالھ ــاال ئ ــادا       تهئ ــسى، دۇني ــسهت ـ غايى ــى ۋە مهق ــشنىڭ ھېكمىت ــبهر ئهۋەتى  پهيغهم

 ئالالھنىـڭ ەتته   ئىبادەت قىلىـپ، شـهيتانالردىن ساقلىنىـشى، ئـاخىر         ئالالھقائىنسانالرنىڭ  
بىـز ھهقىـقهتهن    «: رازىلىقىغا ئېرىشىش ئىكهنلىكىنى بايان قىلىپ قۇرئاندا مۇنداق دەيـدۇ        

دەپ پهيغهمـبهر   ›  ئىبادەت قىلىڭالر، شهيتاندىن يىراق بولۇڭالر     ئالالھقا‹: ھهر بىر ئۈممهتكه  
  )  ـ ئايهت36 نهھلسۈرە (» .ئهۋەتتۇق
ئـۇالرنى بىزنىـڭ    «:  قىلىپ مۇنـداق دەيـدۇ      پهيغهمبهرلهرنىڭ ۋەزىپىسىنى بايان   ئالالھ

ــويىچه   ــز ب ــا  (ئهمرىمى ــڭ دىنىمىزغ ــسانالرنى بىزنى ــشىۋاالر  ) ئىن ــدىغان پى ــى (يېتهكلهي يهن
، زاكـات  ئوقۈشـنى قىلـدۇق، ئۇالرغـا بىـز ياخـشى ئىـشالرنى قىلىـشنى، نامـاز         ) پهيغهمبهرلهر

 ـ   73 ئهنبىيـا  سـۈرە (» .بېرىـشنى ۋەھىـي قىلـدۇق، ئـۇالر بىـزگه خـالىس ئىبـادەت قىالتتـى        
  )ئايهت

 مــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمنى ئهۋەتىــشنىڭ ھېكمىتــى ۋە مهنپهئهتىنــى     —قۇرئــان 
سېنى بىـز پۈتـۈن ئهھلـى جاھـان         !) ئى مۇھهممهد («: ئاالھىدە بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ    

  )  ـ ئايهت107سۈرە ئهنبىيا ( » .ئۈچۈن پهقهت رەھمهت قىلىپال ئهۋەتتۇق
قىلىشنىڭ مهقسهت ۋە غايىسى ئىنـساننىڭ دۇنيـادا بهخـت ـ      كىتاب نازىل —قۇرئان 

سائادەتكه يېتىش، ئـاخىرەتته نىجـات تېپىـشتىن ئىبـارەت مهنـپهئهت ئىكهنلىكىنـى بايـان                
ــدۇ  ــداق دەي ــۇھهممهد («: قىلىــپ مۇن ــى م ــۇنى !) ئ ــاننى (ئ ــى قۇرئ ــشىلهرنى  ) يهن ــاڭا كى س

ــاراڭغۇلۇقتىن    ــلهن ق ــى بى ــڭ ئىزن ــى (پهرۋەردىگارىنى ــدىنيهن ــا ) كۇفرى ــى (يورۇقلۇقق يهن
 يولىغـا   ئالالھنىـڭ مهدھىـيىلهنگهن   ) ھهممه تىلالردا (چىقىرىشىڭ ئۈچۈن، غالىب،    ) ئىمانغا

  ) ـ ئايهت1سۈرە ئىبراھىم (» .نازىل قىلدۇق) باشلىشىڭ ئۈچۈن(
قۇرئــان بىــرال ئــايهتته پهيغهمــبهر ئهۋەتىــش ۋە كىتــاب نازىــل قىلىــشنىڭ ھېكمىتــى   

 ئـالالھ . لهن ئىش قىلىـشى الزىـم ئىكهنلىكىنـى جاكاراليـدۇ    كىشىلهرنىڭ ھهق ـ ئادالهت بى 
بىز ھهقىقهتهن پهيغهمبهرلىرىمىزنى روشـهن مـۆجىزىلهر بىـلهن ئهۋەتتـۇق           «: مۇنداق دەيدۇ 

ۋە ئـــۇالر بىـــلهن بىلـــله، ئىنـــسانالر ئـــادالهتنى بهرپـــا قىلـــسۇن دەپ كىتـــابنى، قـــانۇننى  
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 ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان، تۆمــۈردە تۆمــۈرنى يــاراتتۇق، تۆمــۈر كــۈچ ـ قــۇۋۋەتنى   . چۈشــۈردۇق
  )  ـ ئايهت25 ھهدىدسۈرە (» .ئىنسانالر ئۈچۈن نۇرغۇن مهنپهئهتلهر بار

 ھهكىم ئىبادەت ھهققىدە ئىبـادەتلهر ئىنـسانالرنىڭ مهنپهئهتىنـى ھهقىقهتـكه             شارىئى
 تـائهت ـ ئىبـادەتكه ھـاجىتى يـوقلىغىنى،      ئالالھنىڭچىقىرىش ئۈچۈن الزىم ئىكهنلىكىنى، 

ــدىغانلىقىنى ۋە   ئىبادەتن ــسى بولمايـ ــا پايدىـ ــڭ ئۇنىڭغـ ــاھنىڭمۇىـ ــان  گۇنـ ــا زىيـ  ئۇنىڭغـ
تهقــۋادارالردىن ! ئــى ئىنــسانالر«:  يهتكۈزەلمهيــدىغانلىقىنى بايــان قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ 

بولۇشــۇڭالر ئۈچــۈن، ســىلهرنى ۋە ســىلهردىن بــۇرۇنقىالرنى ياراتقــان پهرۋەردىگارىڭالرغــا   
  ) ـ ئايهت21 بهقهرەسۈرە (» .ئىبادەت قىلىڭالر

نامازنى ئادا قىلغىن، نامـاز ھهقىـقهتهن قهبىـه         «:  ناماز توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ    ئالالھ
  )  ـ ئايهت45 ئهنكهبۇتسۈرە (» .ئىشالردىن ۋە گۇناھالردىن توسىدۇ

ئۇالرنىـڭ ماللىرىنىـڭ بىـر      !) ئـى مـۇھهممهد   («:  زاكات ھهققىدە مۇنداق دېـدى     ئالالھ
غىنكى، ئۇنىــــڭ بىــــلهن ئــــۇالرنى گۇنــــاھالردىن قىــــسمىنى ســــهدىقه ھېــــسابىدا ئــــال

ئۇنـدىن باشـقا    .  زاكات زاكات بهرگۈچىنى پاكاليـدۇ ۋە مېلىنـى تازىاليـدۇ          1».پاكلىغايسهن
  .ماددىي ـ مهنىۋى نۇرغۇن پايدىالرنى ئهكېلىدۇ

كىمنىڭ نـامىزى ئـۇنى پاھىـشه ۋە يامـانلىقتىن          «:  بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ    رەسۇلۇلالھ
  )  رىۋايهت قىلغانتهبهرانى(» . تېخىمۇ يىراقالشتۇرىدۇئالالھتىن ئۇنى توسمىسا، ئۇ ناماز
ــۇلۇلالھ ــس رەس ــىدا ھهدى ــالالھتىن قۇدس ــدۇ  ئ ــداق دەي ــپ مۇن ــۋايهت قىلى ــى «:  رى ئ

 ـ جىن ھهممىڭالر ئهڭ تهقۋادار بىر ئادەمنىڭ قهلبىدەك  ئىنسىئاۋۋال ـ ئاخىر،  ! بهندىلىرىم
ئهگهر ئـاۋۋال ـ   . چ نهرسـىنى زىيـادە قىاللمايـدۇ   تهقـۋادار بولـساڭالر، مېنىـڭ مۈلكۈمـدە ھـې     

 بولـساڭالر  ئاسـى  ئادەمنىڭ قهلـبىگه ئوخـشاش   ئاسى ـ جىن ھهممىڭالر ئهڭ  ئىنسىئاخىر، 
  ) مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(» .مېنىڭ مۈلكۈمدىن ھېچ بىر نهرسىنى كېمهيتهلمهيدۇ

قىـدە، قهرزنـى    قهرز ئېلىـپ ـ بېـرىش ھهق   ئالالھ.  ئىش شۇنداقئايهتلىرىدىمۇئهھكام 
ــارقىلىق ھۆججهتلىشىــشكه    ــزىش، گــۇۋاھچى قىلىــش ئ ــدىنيې ــيىن، ئۇنىــڭ بۇيرۇغان  كې

                                            
  . ـ ئايهت103 تهۋبهسۈرە  1
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 نهزىرىـدە، بـۇ ئهڭ ئـادىللىق ۋە ئهڭ          ئالالھنىـڭ «: ھېكمىتىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ    
  )  ـ ئايهت282 بهقهرەسۈرە (» .ئىسپاتلىقتۇر، گۇمانالنماسلىقىڭالرغا ئهڭ يېقىندۇر

ل بىلهن مال يېيىشتىن توسۇشنىڭ ھېكمىتىنى  زۇلـۇم، تاجـاۋۇز ۋە            قۇرئان  ناھهق يو   
بىـر ـ بىرىڭالرنىـڭ مـاللىرىنى نـاھهق      «: بۇزغۇنچىلىـق دەپ بايـان قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ     

يهۋالمــاڭالر، بىلىــپ تــۇرۇپ كىــشىلهرنىڭ بىــر قىــسىم مــاللىرىنى زۇلــۇم بىــلهن يهۋېلىــش  
  )  ـ ئايهت188 هرەبهقسۈرە ( » .ئۈچۈن ھاكىمالرغا پارا بهرمهڭالر

قۇرئان ھاراقنى ھارام قىلىشتىكى ھېكمهت، مهقسهت ۋە غايىنى بايان قىلىپ مۇنـداق            
شهيتان  ھاراق، قىمار ئارقىلىق ئـاراڭالردا دۈشـمهنلىك، ئـاداۋەت تۇغـدۇرماقچى،             «: دەيدۇ

 ياد ئېتىشتىن توسماقچى بولىدۇ، سـىلهر ئهمـدى بـۇالردىن           ئالالھنىسىلهرنى نامازدىن ۋە    
  ) ـ ئايهت91 مائىدەسۈرە (» نمامسىلهر؟يا

ــاتىنى      ــسان ھاي ــسىنىڭ ئىن ــېكمهت ۋە غايى ــشنىڭ ھ ــانۇن قىلى ــساسنى ق ــان قى قۇرئ
ســىلهرگه ! ئـى ئهقىــل ئىگىلىـرى  «: قوغـداش ئىكهنلىكىنـى بايــان قىلىـپ مۇنــداق دەيـدۇ    

  ) ـ ئايهت179 بهقهرەسۈرە (» .قىساستا ھاياتلىق بار
سـهۋەبتىن  ) ئۆلتۈرگهنلكى ناھهق   ھابىلنىقابىلنىڭ  (شۇ  «:  يهنه مۇنداق دەيدۇ   ئالالھ

ئىسرائىل ئهۋالدىغا ھۆكۈم قىلدۇقكى، كىمكى ناھهق ئادەم ئۆلتـۈرمىگهن، يـاكى    ) تهۋراتتا(
ــسانالرنى         ــۈن ئىن ــۇ پۈت ــه، ئ ــادەمنى ئۆلتۈرس ــر ئ ــان بى ــق قىلمىغ ــدە بۇزغۇنچىلى يهر يۈزى

نـى ئۆلۈمـدىن قۇتقۇزسـا يـاكى        يه(كىمكى بىر ئادەمنى تىرىلدۈرسـه      . ئۆلتۈرگهندەك بولىدۇ 
سۈرە (» .بولىدۇ، ئۈ پۈتۈن ئىنسانالرنى تىرىلدۈرگهندەك      )ھاياتتا قېلىشىغا سهۋەبچى بولسا   

  )  ـ ئايهت32 مائىدە
زېمىـن ئهھلـى ئۈچـۈن يهر يۈزىـدە ئىجـرا           «: روسۇلىلال بۇنى تهكىتلهپ مۇنداق دەيدۇ    

ــدىن     ــامغۇر ياغقان ــق كــۈن ي ــر جــازا قىرى ــۋايهت نهســائى(» .قتۇرياخــشىراقىلىنغــان بى  رى
  .)قىلغان

بۇالرنىڭ ھهممىسى شۇنى تهكىتلهيدۇكى، سـاماۋى كىتـابالر، ئىالھـى پهيغهمـبهرلهر،            
ئىنـسان بولـسا    .  ھهممىسى ئىنسان مهنپهئهتىنى مهقـسهت قىلىـدۇ       شهرئىلهرنىڭئهھكامى  

 پۈتــۈن جــۈزئىئىنــسان بولــسا كــۈللى، . ئوبيېكتىــدۇرتهكلىــپ، قــانۇن ۋە ئهھكامالرنىــڭ 
  .ھۆكۈملهرنىڭ مهقسهت قىلىنغان غايىسىدۇر
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  ئۈچىنچى پهرىشتىلهرنى ئادەمگه سهجدە قىلىشقا بۇيرۇش

 ئىنـساننى زېمىنـدا خهلىـپىلىككه تـالالش بىـلهن قالمىـدى، بهلكـى               تهئاالنىـڭ  ئالالھ
. تهتبىقلىدىئۇنىڭ خهلىپىلىكىنى ئاسماندا، ئالىي جهننهتته تهكىتلىدى ۋە ئۇنى ئهمهلىي          

بـۇنى  . رى ئالهمدە ئادەم يارىتىپ ئۇنى خهلىپه قىلىش ئىرادىسىنى ئېالن قىلدى     يۇقى ئالالھ
.  قىلىـپ ئىنـسانغا نازىـل قىلـدى        ۋەھيي ئۇنى ئوقۇلىدىغان    ئالالھ.  يازدى لهۋھۇلمهھفۇزدا
 ئۇنىڭغـا   پهرىـشتىلهرنى  ئىنساننى ھـۆرمهتلهش يۈزىـسىدىن پۈتـۈن         ئالالھئۈندىن كېيىن   

بـۇ  .  ئـۆز ئىرادىـسى بىـلهن تاللىغـان ئىـدى          ئالالھ ئۇنى   چۈنكى. سهجدە قىلىشقا بۇيرۇدى  
مهن «:  ئېيتتـى  پهرىـشتىلهرگه ئـۆز ۋاقتىـدا پهرۋەردىگارىـڭ       «:  مۇنداق دەيـدۇ   ئالالھھهقته  

اليدىن بىر ئادەم يارىتىمهن، ئـۇنى مهن راۋۇرۇس ياراتقـان ۋە ئۇنىڭغـا جـان كىرگـۈزگهن                  
ئــادەم ( بىرىمــۇ قالمــاي ھهممىــسى ، پهرىــشتىلهرنىڭ»ۋاقتىمــدا ئۇنىڭغــا ســهجدە قىلىڭــالر

سهجدە قىلـدى، پهقهت ئىبلىـسال بويۇنتـاۋلىق قىلـدى، ئـۇ كـاپىرالردىن          ) ئهلهيهىسساالمغا
  )  ـ ئايهتلهر74 ـ 71 سادسۈرە (» .بولۇپ كهتتى

: پهرۋەردىگارىڭ ئۆز ۋاقتىدا پهرىـشتىلهرگه ئېيتتـى     «: باشقا بىر سۈرىدە مۇنداق دەيدۇ    
) چهكسه جىرىڭاليـدىغان  (دىن ياسىلىپ شهكىلگه كىرگۈزۈلگهن     مهن ھهقىقهتهن قارا الي   ‹

قۇرۇق اليدىن ئىنسان يارىتىمهن، مهن ئۇنى تولۇق ياراتقان ۋە ئۇنىڭغا جان كىرگـۈزگهن             
پهرىــشتىلهرنىڭ بىرىمــۇ ئايرىلىــپ قالمــاي › .چېغىمــدا، ســىلهر ئۇنىڭغــا ســهجدە قىلىڭــالر

 ھىجـر سـۈرە   (» .ىشتىن باش تارتتى  ھهممىسى سهجدە قىلدى، پهقهت ئىبلىسال سهجدە قىل      
  )  ـ ئايهتلهر31 ـ 28

دېدۇق، » ئادەمگه سهجدە قىلىڭالر  «:  ئۆز ۋاقتىدا پهرىشتىلهرگه  «: يهنه مۇنداق دەيدۇ  
بـاش تـارتتى،   )  قىلىـشتىن  سـهجدە (ئىبلىستىن باشقا ھهممىسى سهجدە قىلـدى، ئىـبلىس         

  )  ـ ئايهت34 بهقهرە سۈرە(» .تهكهببۇرلۇق قىلدى، ئۇ كاپىرالردىن بولۇپ كهتتى
 ئىنــسانغا قىلغــان ئالالھنىــڭ. قۇرئــان بــۇ مهســىلىنى تهكــرار ـ تهكــرار تىلغــا ئالــدى  

پهزلىنى خاتىرىلىتىش، ئىنساننىڭ كائىنـاتتىكى مهرتىۋىـسىنى بىلـدۈرۈش ۋە شـهيتاننىڭ            
ــادەمگه ســهجدە  ( ئۈچــۈن بــۇ قىســسه  ئاگاھالنــدۇرۇش ئازدۇرۇشــىدىن پهرىــشتىلهرنىڭ ئ

 تاھا،  ئىسرا،  ئهئراف،  بهقهرەقۇرئان كهرىمدە   ) لىسنىڭ باش تارتىش ۋەقهسى   قىلىشى ۋە ئىب  
  .  قاتارلىق بىر قانچه سۈرىدە سۆزلىنىدۇسادۋە 
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 پهرىـشتىلهرنى ئـادەمنى ئۇلـۇغالش، ئۇنىـڭ         ئالالھ«:  ئالىملىرى مۇنداق دەيدۇ   تهپسىر
تىـلهش، ئۇنىڭغـا    پهزىلىتىنى ئېتىراپ قىلىش ۋە ئۇنىڭ ھهققىدە ئېيتقان سۆزلىرىگه ئۆزرە          

 ئالالھنىـڭ بۇ بولـسا،  . ھۆرمهت ۋە ساالم بېرىش ئۈچۈن، ئۇنىڭغا سهجدە قىلىشقا بۇيرۇغان  
ــا كارامىتىــدۇر  ــادەمگه بهرگهن ئهڭ كاتت ــم، تهســهللى ۋە ســاالم  . ئ ــۇ تهزى . سهجدىــسىدۇرئ

  » .ئىبادەت سهجدىسى ئهمهس
دىكى نهتىجىلهرنـى    تۆۋەنـ  بۇيرۇلغانلىقىـدىن پهرىشتىلهرنىڭ ئادەمگه سهجدە قىلىشقا     

  :چىقىرىمىز
ئۇالر مۇتلهق ياخشىلىق ۋە كامىـل  .  ـ پهرىشتىلهر ئاالھىدە يارىتىلغان مهخلۇقالردۇر 1

دېـمهك،  . ئـۇالر ئىنـساننى تهزىـم ۋە ھـۆرمهت قىلىـشقا بۇيرۇلـدى            . ئىبادەتكه يارىتىلغاندۇر 
ــساندا ئاساســتۇر  ــسى ئىن ــاددىي ۋە . ياخــشىلىق ماددى ــىئهگهر ئىنــسان م ۈرەشــنى  كبهدەن

 ـ ھهۋەســتىن يېنىــپ، ئـۇ ياخــشىلىق ماددىــسىنى ھهقىقىــي    ھــاۋايىتاشـالپ، شــهھۋەت ۋە  
 رازىلىقىنــى ئالالھنىــڭشــهكىلدە تــوغرا يولــدا ئىشلهتــسه، ئــۇ پهرىــشتىلهردىنمۇ كۈچلــۈك، 

  .  ۋە ئهزىمىتىگه تېخىمۇ يېقىن بولىدۇجهالل ئالالھنىڭقازىنىشتا تېخىمۇ ئىرادىلىك ۋە 
ــالى  ئىنــسانالر بهزىــدە ھهقىــقهتهن  : ملىرىمىز مۇنــداق بايــان قىلىــدۇ بــۇنى نۇرغــۇن ئ

ئىمان «:  مۇنۇ سۆزى دەلىل بولىدۇ    ئالالھنىڭبۇنىڭغا  . پهرىشتىلهردىن پهزىلهتلىك بولىدۇ  
» .1كهلتۈرگهن ۋە ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالر ـ ئهنه شۇالر مهخلۇقاتالرنىڭ ياخشىـسىدۇر  

ىلهر ئىلىــم ئۆگهنگــۈچىلهرگه رازى بولغــان ھالــدا پهرىــشت«:  مۇنــداق دەيــدۇرەســۇلۇلالھۋە 
 مـۆمىنلهر   ئهرەپـاتتىكى  ئالالھنىڭ)  رىۋايهت قىلغان  تىرمىزى(» .قاناتلىرىنى يېيىپ تۇرىدۇ  

پهخىــرلىنىش .  ھهدىــسلهردە مهۋجــۇدســهھىهبىــلهن پهرىــشتىلهرگه پهخىرلىنىــدىغانلىقى 
 بهزى  ئالالھقامۆمىن  «: ەيدۇ مۇنداق د  رەسۇلۇلالھ. پهقهت ئهڭ ئهۋزەل كىشى بىلهن بولىدۇ     

  )  رىۋايهت قىلغانماجه ئىبنى(» .ئهۋزەلرەكتۇرپهرىشتىلهردىن 
ــدۇ  ــداق دەيــ ــانى مۇنــ ــسانالرنىڭ  «: قاشــ ــبهرلهرگه بهزى ئىنــ ــۇقهررەبپهيغهمــ  مــ

ــانلىقى ئۈچــۈن ئهمهس،    ــادەم ئهۋالدى بولغ ــشتىلهردىن ئهۋزەل بولۇشــى، ئۇالرنىــڭ ئ پهرى

                                            
 . ـ ئايهت7سۈرە بهييىنه  1
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بۇنىڭغـا  . ىالھى مهرىپهتـتىن ئاتـا قىلغـانلىقى ئۈچۈنـدۇر         سىر ۋە ئ   قويۇلغانئۇالردا مهخپى   
  » .دېگهن سۆزى بىلهن ئىشارەت قىلغان› مهن سىلهر بىلمىگهننى بىلىمهن‹:  ئالالھ

ئۇنىڭدىن سادىر بولغان بهزى يامـانلىقالر بولـسا،   .  ـ ئىنسان ياخشىلىققا يارىتىلغان 2
باتىـل  «:  مۇنـداق دەيـدۇ  ئـالالھ . كېيىن پهيدا بولغان بهزى ناچـار ئهخـالق تۈپهيلىدىنـدۇر      

 ئـالالھ ) ئهگهشـكىنكى ( دىنىغـا    ئالالھنىـڭ دىنالردىن بۇرۇلۇپ ئىسالم دىنىغـا يـۈزلهنگىن،        
 ياراتقىنىدا ئۆزگىرىش بولمايدۇ، بـۇ تـوغرا        ئالالھنىڭئىنسانالرنى شۇ دىن بىلهن ياراتقان،      

ن بـالىالر ئىـسالمنىڭ   پۈتـۈ «:  مۇنـداق دەيـدۇ  رەسـۇلۇلالھ )  ـ ئايهت 30سۈرە رۇم (» .دىندۇر
 مهجۇسـى ئۈستىگه تۇغۇلىدۇ، كېيىن ئۇنى ئاتا ـ ئانىسى يهھۇدىي ياكى خرىـستىئان يـاكى    

  » .قىلىدۇ
 مۇنـداق بايـان     دۇرەينـى ئۇنى دوكتـۇر    . مانا بۇ ئالىمالرنىڭ نهزىرىدە كۈچلۈك سۆزدۇر     

ــدۇ ــلهن   «: قىلى ــم دىــن بى ــان كهرى ــر نهرســه پىترەتنىــڭشــۇ ئېنىقكــى، قۇرئ   ئهســلىدە بى
ئىككىسىنىڭ ئارىسىدا زىتلىق يوقلىغىنى، تـوغرا دىـن ۋە تـوغرا           . ئىكهنلىكىنى تهكىتلهيدۇ 

ــرەت ــدۇ     پىت ــېالن قىلى ــۇق ئ ــى ئوچ ــه ئىكهنلىكىن ــر نهرس ــسىنىڭ بى ــڭ‹.  ئىككى  ئالالھنى
ــدۇ  ــۆزگىرىش بولماي ــشىدا ئ ــسى،  › يارىتى ــۆزنىڭ مهنى ــگهن س ــڭدې ــهرىئىتىنى ئالالھنى  ش

ــگهن بول  ــدۇ، دې ــدۇئۆزگهرتىــشكه بولماي ــۇ . ى ــان ب ــلهن سېلىــشىتۇرۇشنىقۇرئ  ۋە دىــن بى
ــڭ ــدۇكى،      پىترەتنى ــسهت قىلى ــۇنى مهق ــلهن ش ــتلهش بى ــى تهكى ــه ئىكهنلىكىن ــر نهرس  بى

 ياخــشىلىققا ھهقىقهتنــى ئاشــكارا قىلىــش، ئۇنىــڭ ئهســلىدە     نىگىزىــدىكىئىنــساننىڭ 
ۇق يارىتىلغانلىقىنى بايـان قىلىـشتۇر، بۇنىـڭ بىـلهن ئىككىـسىنىڭ ئارىـسىدىكى ئۇيغۇنلـ              

ــدە     ــل دەرىجى ــاملىرىنى ئهڭ كامى ــهرىئهت ئهھك ــدۇ ۋە ش ــدىغانلىقىتولۇقلىنى  ئورۇنلىياالي
. ئۇنىڭدا يامانلىقنىـڭ ئـورنى يوقتـۇر      . چۈنكى دىن شهكسىز ياخشىلىقتۇر   . ئهمهلگه ئاشىدۇ 

  » .پىترەتتۇرمانا بۇ 
ــالالھ ـ   3 ــسىز    ئ ــۇنى مىسىل ــدى، ئ ــلهن تهييارلى ــابىلىيهت بى ــساننى خۇسۇســى ق  ئىن
هر بىــلهن باشــقىالردىن ئايرىــدى ۋە ئــۇنى پهرىــشتىلهردىن ئۈســتۈن قىلىــدىغان   ســۈپهتل

ئىنــساندا باشــقىالردىن ئايرىلىــدىغان ۋە ئــۆزىنى خهلىــپىلىككه . شـهيئىلهر بىــلهن يــاراتتى 
 تۆۋەنـدىكى ئـايهتتىن مهقـسىتى مۇشـۇ         ئالالھنىـڭ . الياقهتلىك قىلىدىغان ئىـستېدات بـار     

  :بولسا كېرەك
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ــالالھ« ــادەمگه پۈئ ــۇالرنى     ئ ــدىن ئ ــۆگهتتى، ئان ــسىملىرىنى ئ ــهيئىلهرنىڭ ئى ــۈن ش ت
خهلىـپه بولۇشـقا ئـادەمگه قارىغانـدا بىـز ھهقلىـق دەيـدىغان              (‹: پهرىشتىلهرگه كۆرسـىتىپ  

› راستچىل بولساڭالر بۇ شـهيئىلهرنىڭ ئىـسىملىرىنى ماڭـا ئېيتىـپ بېـرىڭالر            ) قارىشىڭالردا
پـاك دەپ تونـۇيمىز، بىـز سـهن     ) دىنپۈتـۈن ئهيىـب ـ نۇقـسان    (سېنى ‹: پهرىشتىلهر. دېدى

ــز  ــدىن باشــقىنى بىلمهيمى ــى بىلگۈچىدۇرســهن ۋە   . بىلدۈرگهن ــقهتهن ســهن ھهممىن ھهقى
ئۇالرغـــا بـــۇ ! ئـــى ئـــادەم‹: ئـــالالھ. دېـــدى› ھـــېكمهت بىـــلهن ئىـــش قىلغۇچىدۇرســـهن
 پهرىـشتىلهرگه ئادەمنىـڭ     ئـالالھ »  .1دېـدى › نهرسىلهرنىڭ ئىسىملىرىنى ئېيتىپ بهرگىـن    

ۋە مهرتىۋىسىنى بىلدۈرۈش ۋە ئۇنىڭدا قويۇلغان سىرنى ئاشكارا قىلىش ئۈچۈن          شهرىپىنى  
ــدۈردى    ــسىملىرىنى بىلـ ــهيئىلهرنىڭ ئىـ ــۈن شـ ــادەمگه پۈتـ ــلهن   . ئـ ــم بىـ ــادەمنى ئىلىـ ئـ

ئىنــسانغا بىلمىــگهن نهرســىلهرنى «: پهرىــشتىلهردىن ئۈســتۈن قىلــدى ۋە مۇنــداق دېــدى
  ) ـ ئايهت5 ئهلهقسۈرە (» .بىلدۈردى
ــالالھ ــدۇ  يهنهئ ــداق دەي ــان «:  مۇن ــالالھمېهرىب ــساننى  ئ ــم بهردى، ئىن ــاننى تهلى  قۇرئ

 ـ  1سۈرە رەھمان (» .سۆزلهشنى ئۆگهتتى) مهقسىتىنى ئۇقتۇرۇش ئۈچۈن(ياراتتى، ئۇنىڭغا 
  )     ـ ئايهتلهر4

ــۇ مهنه قۇرئاننىـــڭ  ــدىكىبـ ــا      دااللىتىـ ــمان ـ زېمىنغـ ــانهتنى ئاسـ ــر ئامـ ــل بىـ  كامىـ
:  مۇنداق دەيـدۇ   ئالالھ.  سىرنى بايان قىلىدۇ   يۈكلهشتىكى كۆرسهتكهندىن كېيىن ئىنسانغا  

ئاسـمانالرغا،  ) يهنـى پهرزلهرنـى ۋە شـهرىئهت تهكلىپلىرىنـى        (شۈبهىسىزكى، بىز ئامـانهتنى   «
) ئېغىرلىقىــدىن(ئــۇالر ئــۇنى ئۈســتىگه ئالمىــدى، ئۇنىــڭ. زېمىنغــا ۋە تاغالرغــا تهڭلىــدۇق

زۇلـۇم قىلغۇچىـدۇر،    ) ئـۆزىگه (ىقهتهن  قورقتى، ئىنسان ئۇنى ئۈستىگه ئالدى، ئىنسان ھهق      
  )  ـ ئايهت72 ئهھزابسۈرە (» .ھهقىقهتهن ناداندۇر

ــادەمگه ســـهجدە قىلىـــشتىن بـــاش تارتىـــشى، ئاســـىيلىق ۋە           4  ـ ئىبلىـــسنىڭ ئـ
 بىــلهن سۈپهتلىنىــشكه ۋە دوزاختــا كــۇفرىھاكــاۋۇرلۇقتىن بولغــانلىقى ئۈچــۈن لهنهتــكه، 

ۇنى كۆرسىتىدۇكى، ئىنـسانالرنىڭ ئىچىـدىن بـۇ        بۇ ش . مهڭگۈ ئازابلىنىشقا ھهقلىق بولدى   
 قارشى تهكهببۇرلۇق قىلغانالر، گۇنـاھالر بىـلهن   ئالالھقا، سۈپهتلهنگهنلهرسۈپهتلهر بىلهن  
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، ئهقلىنى پىكىر قىلىشتىن، ئهمهل قىلىشتىن ۋە كائىنـاتتىكى مهخلۇقالرغـا     پهخىرلهنگهنلهر
ــتىن    ــان كهلتۈرۈشـ ــسىغا ئىمـ ــڭ ياراتقۇچىـ ــېلىپ ئۇنىـ ــهيتاننىڭ  نهزەر سـ ــقانالر شـ  توسـ

ئۇنىـڭ سـۈپىتى    . ئۇنىڭ كىيىمىنى كىيىدۇ  . ئهسكهرلىرى بولۇپ، ئۇالر ئىبلىسقا ئهگىشىدۇ    
ــلهن ســۈپهتلىنىدۇ ــدۇ   . بى ــدىغان جــازا شــهيتاننىڭ جازاســى بولى ــا بېرىلى ــيىن ئۇالرغ . كې

ئۇالرنىڭ ئاقىۋىتىمۇ شهيتاننىڭ ئاقىۋىتىگه ئوخشاش بولىدۇ ۋە ئاخىرىـدا شـهيتان بىـلهن             
  . ىرگه دوزاختا توپلىنىدۇب

ــشقا    ــادەمگه ســهجدە قىلى ــشتىلهرنىڭ ئ ــسنىڭ بۇيرۇلۇشــىشــۇنىڭدەك، پهرى  ۋە ئىبلى
ئۇنىڭدىن باش تارتىشىدىن ئىبارەت بولغان بـۇ قۇرئـانى كۆرۈنـۈش، ياخـشىلىق ۋە ئـۇنى                
قىلغۇچىالر، يامـانلىق ۋە ئۇنىـڭ يـاردەمچىلىرى ئارىـسىدىكى توقۇنۇشـنىڭ زامـانىمىزدىمۇ              

ــدۇ داۋام ق ــدىغانلىقىغا دااللهت قىلى ــدۇ  . ىلى ــۈش تهكرارلىنى ــر، كۆرۈن ــهكىل بى ــۇ ھهر . ش ب
.  ئۆز نهتىجىسىگه يېتىشى ۋە ھهر پىرقىنىڭ ئۆز مهقسىتىگه يېتىشى ئۈچۈنـدۇر           گۇرۇھنىڭ

  : مۇنداق دەيدۇئالالھ
كىمكـى  . كىمكى زەررىچىلىك ياخشى ئىش قىلىدىكهن، ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى كۆرىـدۇ        «

 ـ  8 ـ،  7 زەلـزەله سـۈرە  (» . ئىش قىلىدىكهن، ئۇنىـڭ جازاسـىنى تارتىـدۇ   زەررىچىلىك يامان
  ) ئايهتلهر

  تۆتىنچى  ئىنساننى باشقا مهخلۇقالردىن ئۈستۈن قىلىش

 ئىنسانغا ئىكرام قىلىش، ئادەمگه ھۆرمهت قىلىـش ۋە ئـۇنى ئۇلـۇغالش ئۈچـۈن               ئالالھ
بهلكـى ئىنـساننى باشـقا      پهرىشتىلهرنى ئۇنىڭغا سهجدە قىلىشقا بۇيرۇش بىـلهن قالمىـدى،          

ــدى  ــۇغ قىل ــۇقالردىن ئۈســتۈن ۋە ئۇل ــۈن كائىناتنىــڭ  . مهخل ــدە پۈت ــساننىڭ تهركىبى ئىن
 ئۈسـتۈنلۈك ۋە ئۇلۇغلـۇقىنى بايـان قىلىـپ مۇنـداق            بۇقۇرئان كهرىم   . ماددىلىرىنى ياراتتى 

ــدۇ ــۇالرنى       «: دەي ــدۇق، ئ ــالىلىرىنى ھۆرمهتلىــك قىل ــادەم ب ــز ئ ــسىزكى، بى شــهك ـ شۈبهى
چىقــاردۇق، ئــۇالرنى شــېرىن ) كــېمىلهرگه(مىنــدۈردۇق، دېڭىــزدا ) ئۇالغالرغــا(تــا قۇرۇقلۇق

، ئۇالرنى مهخلۇقاتلىرىمىزنىـڭ نۇرغۇنىـدىن ئۈسـتۈن        رىزىقالندۇردۇقيېمهكلىكلهر بىلهن   
  ) ـ ئايهت70 ئىسراسۈرە (» .قىلدۇق
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ئىنــساننى باشــقا مهخلۇقــاتالردىن ئهۋزەل ۋە ئۈســتۈن قىلىــشنىڭ ئاالھىــدىلىكلىرى  
» كهرەم«ســۆزى  » كهررەمنــا«ئــايهتتىكى : ئــۇالردىن بهزىلىرىنــى بايــان قىلىمىــز. ۆپتــۇرك

ئۇنى شهرەپلىك، ھۆرمهتلىك ۋە    «سۆزىنىڭ تهكرار ھهرپلىك تۈرى بولۇپ، ئۇنىڭ مهنىسى        
بـۇ پهزىـلهت مېلىنىـڭ كۆپلـۈكى بىـلهن ئهمهس،           . دېـگهن بولىـدۇ   » پهزىلهتلىك قىلـدۇق  

ئىنـساننى پهزىلهتلىـك قىلغانلىقنىـڭ      . ئـارتۇقچىلىقتۇر بهلكى كهمچىلىكنى يوقىتىـدىغان     
ئۇنىڭدا ھهر قىسىم   .  ئۇنى ھهر تۈرلۈك سۈپهتلهر بىلهن ياراتتى      ئالالھبىر بهلگىسى شۇكى،    

سۈپهتتىن مۇئهييهن مىقداردا قويدى ۋە ئۇنى بۇ سۈپهتلهرنىڭ بىرلهشمىسىدىن مىسلىـسىز   
ھهر نهرسـىنى   . ن ئۈسـتۈن بواللمايـدۇ    بىر مهخلۇق قىلدىكى، باشقا بىر مهخلۇق ئىنـساندى       

 ئىنـساننى ئـۈچ ئاساسـى ماددىـدىن مـۇرەككهپ      ئـالالھ ئهڭ گۈزەل ياراتقۇچى ھېكمهتلىـك      
  :قىلىپ ياراتتى

 ۋە تـالالش ئهقىـل   ھـۆررىيهت يـۇقىرى ئـۆرلهش، ئـويالش، ئـاڭ، بىلىـش،      :  ـ ئهقىـل  1
ئـۆز ئالـدىغا    . يرىلـدى ئىنسان دۇنيادا باشقا مهخلۇقالردىن ئهقىل بىـلهن ئا       . بىلهن بولىدۇ 

  .  ئۇنى دۇنياغا خوجايىن قىلدى ۋە ئۇنى زېمىندا خهلىپه قىلدىئالالھ. بىر ئالهم بولدى
 رۇھىمــدىنئۇنىڭغــا ئــۆز « ئىنــسانغا ئــۆز زاتىــدىن بهردى ۋە ئــالالھئــۇنى :  ـ روھ  2

ئىنــسان ئۇنىــڭ بىــلهن كــامىللىق ۋە ئۈســتۈنلۈككه تهدرىجىــي      . دېــدى» كىرگــۈزدۈم
.  روھــى ئــارقىلىق بىۋاســىته ئۇلىــشىدۇ   ئالالھقــاشــقۇرغۇچى ۋە يــاراتقۇچى  با. ئۆرلهيــدۇ

  . ئارزۇلىرىنى ئۇنىڭغا باغاليدۇ
 ـ ھهۋەسـلهردىن  مـۇرەككهپ    ھـاۋايى  شـهھۋەت، مىـجهز،   ھهر تۈرلـۈرك ئـۇ  :  ـ بهدەن 3

ئىنــسان مــاددىي مــايىللىق بىــلهن پهقهت مــاددىغىال     . بولغــان ماددىــدىن يارىتىلغــان  
  .  مهخلۇقاتالرغا شېرىك بولىدۇقىسقارغان نۇرغۇن

 بــۇ قــارىمۇ قارشــى مــاددىالرنى  بىــر ـ بىــرىگه         تهئــاال ئــالالھئۇنىڭــدىن باشــقا،  
. ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدا ئادالهتلىـك بىـر مـۇۋازىنهت ئورنـاتتى      . ماسلىشىدىغان قىلىپ ياراتتى  

ز بهرسـه،   يهنى ئهگهر بۇ ماددىالر ئارىسىدا ھهر قانداق بىر تهڭپۇڭسىزلىق ۋە ئىخـتىالپ يـۈ             
بىر تهرەپتىن كېسهل پهيدا قىلىپ، يهنه بىر تهرەپتىن ئىنساننىڭ ئاساسلىق ماددىلىرىدىن           

  . يول ئاچىدۇقىلىنىشىغابىرىنىڭ بىكار 
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 ئىنــساننى ئهســلى تهبىئىتىــدە ئــالالھ: بۇنىــڭ مهنىــسى مۇنــداق بولۇشــىمۇ مــۇمكىن 
يولـدىن چىقىـپ كېـتىش      ئهگهر ئـۇ تـوغرا يولـدا ماڭـسا ئېزىـپ قـېلىش،              . توپتوغرا ياراتتى 

لېكىن يامـان ئىـشالر ئـۇنى بـۇ تـوغرا تهبىئىتىـدىن چىقىرىـدۇ ۋە ئـۇنى ئـاددىي،            . بولمايدۇ
چىرايلىـق  (ئاندىن ئۇنى   «: بۇ مۇنۇ ئايهتته كهلگهندۇر   . قهدىرسىز بىر نهرسه قىلىپ قويىدۇ    

دۇق، دوزاخقــا قــايتۇر) ياراتقــانلىق نېمىتىمىــزگه شــۈكۈر قىلمــاي ئاســىيلىق قىلغــانلىقتىن
ــا    پهقهت ئىمــان ئېيتقــان ۋە ياخــشى ئهمهللهرنــى قىلغــانالر بۇنىڭــدىن مۇستهســنا، ئۇالرغ

  )  ـ ئايهتلهر6 ـ 5سۈرە تىن (» .ئۈزۈلمهس مۇكاپات بېرىلىدۇ
 ئىنـساننى ئهڭ    ئـالالھ ئۈستۈن ۋە پهزىلهتلىك قىلىشنىڭ يهنه بىـر بهلگىـسى شـۇكى،            

بـۇنى قۇرئـان بىـر ئـايهتته مۇنـداق      . اتتىچىرايلىق شهكىلدە ۋە ئهڭ مۇكهممهل سۈرەتته يار   
سـۈرە  (»  . شهكىلدە ياراتتۇقچىرايلىقبىز ئىنساننى شهك ـ شۈبهىسىز ئهڭ  «: بايان قىلىدۇ

  ) ـ ئايهت4تىن 
ھالبۇكى، باشـقا مهخلـۇقالرنى     . ئۇنى قهددى قامىتى ئۈستۈن، تۈز ماڭىدىغان قىلدى      

نساننى بولسا، قامىتىنىڭ نورماللىقى    ئى. ئېگىلىپ يۈزىنى يهرگه قىلىپ ماڭىدىغان ياراتتى     
ــاراتتى  ــۈز، ئهڭ چىرايلىــق ســۈرەتته ي ــدىغان  . بىــلهن ت ئۇنىڭغــا ســۆزلهيدىغان تىــل، تۇتى

ئۇنى ئهقىل بىلهن زىننهتلىدى ۋە ھهق بىلهن ناھهقنى ئـايرىش يـولىنى            . بارماقالر بهردى 
. ى ئۆزى تالاليـدۇ پاك نهرسىلهرن. ئۇ يېمهك ـ ئىچمهكلىرىنى قولى بىلهن يهيدۇ . كۆرسهتتى
يهنـى ئايهتنىـڭ مهنىـسى،      «: قاسىمى مۇنـداق دەيـدۇ    .  بۇيرۇقلىرىنى ئادا قىلىدۇ   ئالالھنىڭ

قۇرئان بۇ چىرايلىق   » .ئۇنى يارىتىشتا، شهكىلدە، سۈرەتته ۋە مهنىدە ئهڭ چىرايلىق ياراتتى        
ســىلهرنى ســۈرەتكه كىرگــۈزدى،   «: يارىتىــشتىكى نېمهتنــى تهكىــتلهپ مۇنــداق دەيــدۇ    

ئهنه شـۇ   . سىلهرگه پاك نهرسىلهرنى رىزىق قىلىپ بهردى     . تىڭالرنى چىرايلىق قىلدى  سۈرى
 بهرىكىتـى   ئالالھنىـڭ  سىلهرنىڭ پهرۋەردىگارىڭالردۇر، ئالهملهرنىـڭ پهرۋەردىگـارى        ئالالھ

  )  ـ ئايهت64سۈرە غاپىر (» .بۈيۈكتۇر
ــار  «: يهنه مۇنــداق دەيــدۇ . اتتۇقبىــز ئىنــساننى ھهقىــقهتهن الينىــڭ جهۋھىرىــدىن ي

.  قىلـدۇق  ئـابىمهنى ) جايالشـقان (دا  ) بهچچىـدان يهنـى   (ئاندىن ئۇنى بىر پۇختا قارارگـاھ       
 لهخته قانغـا ئايالنـدۇردۇق، ئانـدىن لهخـته قـاننى بىـر پـارچه گۆشـكه                  ئابىمهنىنىئاندىن  

 گـۆش   سـۆڭهككه  ئايالنـدۇردۇق، ئانـدىن      سـۆڭهككه ئايالندۇردۇق، ئاندىن پارچه گۆشنى     
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باشـقا مهخلۇققـا ئايالنـدۇردۇق، ئهڭ مـاھىر         ) جـان كىرگـۈزۈپ   ( ئۇنى   قوندۇردۇق، ئاندىن 
  )  ـ ئايهتلهر14 ـ 12 مۆئمىنۇنسۈرە (» . ئۇلۇغدۇرئالالھياراتقۇچى  
 ھېچقانـداق مهخلـۇقنى ئىنـساندەك       ئـالالھ «:  مۇنـداق دەيـدۇ    ئهلمالىكى ئهرەبى   ئىبنى

ى، ئىـرادە قىلغـۇچى،      ئـۇنى تىرىـك، بىلگـۈچى، كـۈچى يهتكـۈچ          ئـالالھ . گۈزەل ياراتمىغـان  
بـۇ  . سۆزلىگۈچى، ئىشىتكۈچى، كۆرگۈچى، تهدبىر قىلغۇچى ۋە ھېكمهتلىك قىلىپ يـاراتتى     

ــسى  ــۈپهتلهرنىڭ ھهممىـ ــڭسـ ــۈپهتلىرىئالالھنىـ ــدۇ » . سـ ــداق دەيـ ــالىمالر مۇنـ : بهزى ئـ
ــالالھ ‹رەســۇلۇلالھنىڭ« ــاراتتى ئ ــۆز ســۈرىتىدە ي ــادەمنى ئ : دېــگهن ســۆزىنىڭ مهنىــسى ›  ئ

ئىنــسان «باشــقا بىــر رىــۋايهتته » .تلهر بىــلهن يــاراتتى دېــگهن بولىــدۇيۇقىرىــدىكى ســۈپه
 نهدە شــهكىل ـ   ئالالھنىــڭرەھمــان بولغــان . دەيــدۇ» رەھماننىــڭ ســۈرىتىدە يارىتىلــدى

 مهنىـۋى ۋە    ئالالھنىـڭ بـۇ سـاڭا ئىنـساننىڭ       . سۈرىتى بار؟ ئۇنداقتا پهقهت مهنىۋى بولىدۇ     
ــى كۆر   ــۇقى ئىكهنلىكىن ــۈزەل مهخل ــرى ئهڭ گ ــىتىدۇزاھى ــڭ  . س ــڭ ھهيئىتىنى ــى ئۇنى يهن

گــۈزەللىكى، تهڭداشــسىز تهركىبــى، بېــشى ۋە ئۇنىڭــدىكى نهرســىلهر، كــۆكرەك ۋە ئۇنىــڭ  
ئىچىدە توپالنغان ئورگانالر، قورسـاق ۋە ئۇنىـڭ ئىچىـدىكى نهرسـىلهر، ئهۋرەت ۋە ئۇنىـڭ                

 ىرىكۆتـۈرگهنل ئىچىدىكىلهر، ئىككى قول ۋە ئۇنىڭ تۇتۇشلىرى، ئىككـى ئايـاغ ۋە ئۇنىـڭ              
ئۇنىڭ ئۈچۈن پهيالسوپالر مۇنداق    . ھهممىسى ئهڭ گۈزەل ۋە ئهڭ مۇكهممهل يارىتىلغاندۇر      

چــۈنكى مهخلۇقــاتالردا بولغــان نهرســىلهرنىڭ  . ئىنــسان كىچىــك بىــر ئالهمــدۇر «: دەيــدۇ
تهپــسىالتىغا كهلــسهك، ئىنــسان . بــۇ ئومــۇمى بــولغىنى» .ھهممىــسى ئۇنىڭــدا توپالنغانــدۇر

  .  كۈندىن ۋە ئايدىنمۇ چىرايلىقتۇرنلىقىدائۇيغۇ گۈزەللىكلىرىنىڭ
ئىنـساننى ئـارتۇق قىلىـش      :  بىـر جامـائهتتىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ          تهبهرىئىمام  

بـۇنى  . باشقا مهخلۇقاتالر ئاغزى بىلهن يهيدۇ    . يېيىشىدۇربولسا ئۇنىڭ قولى بىلهن تۇتۇپ      
نى تـالالش ۋە سـۆزلهش   ئىنسان«:  مۇنداق دەيدۇ  زەھهاك.  ئابباستىن رىۋايهت قىلغان   ئىبنى

ئىنـسانغا ئـۆرە تۇرىـدىغان قهددى ـ قـامهتنى      «: ئاتا مۇنداق دەيدۇ» .بىلهن ئارتۇق قىلدى
ئىنـساننى باشـقا مهخلۇقالرغـا      «:  مۇنـداق دەيـدۇ    تهبهرى» .بېرىش بىـلهن ئـارتۇق قىلـدى      

  » .ھاكىم قىلدى ۋە باشقا مهخلۇقالرنى ئىنسانغا بويسۇندۇردى
االھىدىلىكلهرنىڭ ھهممىسى توغرا، لېكىن ئىنـساندىكى ئهڭ    مېنىڭ كۆز قارىشىم بۇ ئ    

مۇھىم ئاالھىدىلىك ۋە ئۇنىڭ بىلهن باشقا مهخلـۇقالردىن ئۈسـتۈن بولغـان نهرسـه بولـسا         
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ئىنساننىڭ ئۈسـتۈن  «:  بۇنى قۇۋۋەتلهپ مۇنداق دەيدۇ   قۇرتۇبىئىمام  . ئىدرەكتۇرئهقىل ۋە   
. بىـلهن باشـقىالردىن ئـارتۇق بولـدى       بولۇشى ھهققىدە ئىشهنچلىك سۆز شۇكى، ئۇ ئهقىل        

 تونۇيدۇ، ئۇنىڭ سۆزىنى چۈشـىنىدۇ،  ئالالھنىئهقىل . ئهقىل بولسا تهكلىپنىڭ ئاساسىدۇر 
لـېكىن ئهقىـل ئىنـساندىن      . ئۇنىڭ نېمهتلىرىگه ئۇلىشىدۇ ۋە پهيغهمبهرلهرنى تهستىقاليدۇ     

لهر ئهۋەتىلـدى   تهلهپ قىلىنغان نهرسىنىڭ ھهممىسىنى بىلهلمىگهنلىكى ئۈچۈن پهيغهمبهر      
كـۆز ئېچىلـسا ۋە   . بـۇ شـهرىئهت بىـلهن ئهقىلنىـڭ مىـسالىدۇر         . ۋە كىتابالر نازىل قىلىندى   

ئۇ سـۆزىنىڭ ئاخىرىـدا   » .ساق بولسا قۇياشنى كۆرىدۇ ۋە ئهشياالرنىڭ تهپسىالتىنى بىلىدۇ   
  بهزى ھايۋانالردا بهزى ھېسسىياتالرنى ياراتتىكى، ئۇنىڭ بىلهن ئۇ        ئالالھ«: مۇنداق دېدى 

ــايۋانالر ئىنــساندىن ئۈســتۈن بولىــدۇ    ، ئاڭلىــشى ۋە يۈگۈرۈشــىئاتنىــڭ : مهســىلهن. ھ
.  ئوخــشاشســېخىلىقىغاكۆرۈشــى، پىلنىــڭ كــۈچى، شــىرنىڭ جاســارىتى،  خورازنىــڭ      

  ».دېمهككى ئىنساندىكى ئارتۇقچىلىق ئهقىل بىلهن بولىدۇ
بىــلهن مېــنىڭچه، ئىنــساننىڭ ئىنــسانلىقى جىــسىم، روھ ۋە ئهقىلنىــڭ تهڭپۇڭلــۇقى  

ھايۋانغا ئوخشاپ قالماسلىقى ئۈچـۈن ماددىـدا، جهسـهتته ۋە ھهۋەسـته چېكىـدىن              . بولىدۇ
ــلىكى ــۈن    ئاشۇرۇۋەتمهس ــلىقى ئۈچ ــۇپ قالماس ــپ روھ بول ــشاش غايى ــشتىلهرگه ئوخ ، پهرى

ئهقىـل، پىكىـر بىـلهن بولـۇپ      . ، بهدىنىنـى تاشلىۋەتمهسـلىكى كېـرەك      يۈكـسهلتىپ روھنىال  
چـۈنكى ئۇنىـڭ بىـلهن      .  بۇلۇڭغا تاشالپ قويماسـلىقى الزىـم      كېتىپ روھنى ۋە بهدەننى بىر    

ــدۇ   ــۇپ قالى ــالى مۇتهپهككــۇر بول ــرى پهيالســوپ، خىي ــر  . پهقهتــال نهزى ــداق بى ــا مۇن تارىخت
ئۇ پهقهت بىرال تهرەپـكه ئېـسىلىۋېلىپ باشـقىلىرىدىن      .  كۆپ چىققان  پهلسهپىلهرتهرەپلىمه  

ھــانىي پهلــسهپه يــاكى ئهقلىــي شــۇنىڭ ئۈچــۈن مــاددىي پهلــسهپه، رو. خهۋەرســىز قالغــان
  . پهلسهپىلهر مهيدانغا كهلگهن

ئهگهر ئىنساننىڭ بهدىنى روھـتىن ئايرىلـسا       «: تهتقىقاتچىالرنىڭ بىرى مۇنداق دەيدۇ   
ئــۇ بولــسىمۇ ئىنــسانىي ھهرىــكهت يــاكى  . ئىنــسانلىقىدىن چــوڭ بىــر پــارچىنى يوقىتىــدۇ 

ولـساقمۇ، ئـۇنى ئىنـساندىن بىـر        ئهمما روھ بولـسا ئۇنىڭغـا ئىـشهنگهن ب        . ئىنسانى ھاياتتۇر 
ئىنساننىڭ بهدىنى روھ   . كامىل ئىنسان ئهمهس  ) يهنى روھ (لېكىن ئۇ   . پارچه دەپ قارايمىز  

ــاج         ــايىگه موھت ــسانىي غ ــرادە ۋە ئىن ــسانىي ئى ــدىردىمۇ، ئىن ــان تهق ــدە بولغ ــڭ ئىچى ئۇنى
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بولىــدىغان ئومــۇمىي ھهرىــكهت ۋە ئىنــسانىي بهدەنــدىن باشــقا ھــېچ نهرســىگه ئىــگه         
  » .لمايدۇبوال

دېمهك، ئهقىل، روھ ۋە بهدەن ئارىسىدىكى تهڭپۇڭلـۇق ئىـسالم نهزىرىـدە ئهڭ مـۇھىم        
دىننىڭ ھايـاتتىكى ۋەزىپىـسى ۋە ئىنـساننىڭ        «شۇنىڭ ئۈچۈن مهن كىتابىمنى     . ئاساستۇر

ئـۇ بىـر قـانچه نۇقتـا بولـۇپ، بـۇ            . دېگهن ماۋزۇ بىلهن تۈگهتتىم   » ئۇنىڭغا بولغان ھاجىتى  
  :ى قىسقىچه سۆزلهپ ئۆتىمهنيهردە بهزىلىرىن

ئهقىللىـق  .  ـ بىـز دىنغـا موھتـاج، چـۈنكى ئـۇ ئىنـسان تهبىئىتىنىـڭ بىـر پارچىـسى          1
نورمــال بىــر ئىنــساننىڭ ئــۆز تهبىئىتىــدىن ۋە ماھىيىتىنىــڭ بىــر پارچىــسىدىن ئايرىلىــشى 

  .  ئازغۇن ئىنسانالر بۇنىڭدىن مۇستهسنابۇزۇقپهقهت تهبىئىتى . مۇمكىن ئهمهس
ىنغا موھتـاج، چـۈنكى ئـۇ ئىنـسانىي ھاياتنىـڭ ئهمهلـگه ئېشىـشى ۋە دۇنيـا ـ           ـ بىز د 2

  . كېپىلىدۇر ۋە ئۇنىڭ ۋەسىلىسىئاخىرەتته بهخت ـ سائادەتلىك ھاياتنىڭ يهككه ـ يېگانه 
ـ بىز دىنغا موھتاج، چۈنكى ئۇ شهخـسىي ۋە ئىجتىمـائىي ھاياتنىـڭ، روھ ۋە كۆڭـۈل          3

  . خاتىرجهملىكىنىڭ كاپالىتىدۇر
ئىلىمنىــڭ تهرەققىــي قىلىــشى ۋە ئهقىلنىــڭ كهڭ دائىرىلىــك ئېچىلىــشىنى قولغــا  ـ   4

ــاجمىز   ــا موھت ــۈرۈش ئۈچــۈن دىنغ ــدە ئىلگىرىلهشــكه،   . كهلت ــۆز ماھىيىتى ــن ئ چــۈنكى دى
شــۇنىڭ ئۈچــۈن .  تهرەققىــي قىلىــشقا دەۋەت قىلىــدۇســهۋىيىلهردەمهدەنىــيهتكه، ھهرخىــل 

  . دىئىلىم ئۆگىنىش ۋە پىكىر يۈرگۈزۈش پهرز قىلىن
 ـ شــهخس بىــلهن جهمئىــيهت ئارىــسىدا تهڭپۇڭلــۇقنى تۇرغــۇزۇش ئۈچــۈن دىنغــا    5

. چۈنكى ئۇ خهلق بىلهن دۆلهت ئارىسىدىكى مۇستهھكهم ئـاالقىنى ئورنىتىـدۇ          . موھتاجمىز
شهخـسلهر دۆلهتـكه ۋە   . ھهر بىرى ئۆزىنىڭ ھهققىنى بىلىدۇ ۋە ئـۆز ھهددىـدىن ئاشـمايدۇ     

بۇزغۇنچىلىـق قىلمايـدۇ، جىنـايهت      . ئىشالرنى قىلمايدۇ جهمئىيهتكه قارشى چىقىپ بىهۇدە     
دۆلهتمــۇ شهخــسلهرگه چوڭلــۇق . بولۇۋااللمايــدۇئىــشلىمهيدۇ ۋە خهلقنىــڭ رىزقىغــا ئىــگه  

قىلىپ ئۇنىڭ تهبىئىي كىـشىلىك ھوقـۇقىنى تارتىۋالمايـدۇ، زۇلـۇم قىلمايـدۇ، ھهددىـدىن               
رنى جانسىز سـايمان، تىلـسىز      ئىنسانال.  قىلمايدۇ دىكتاتورلۇقئېشىپ ئىستىبداتلىق بىلهن    

 ـ ھهۋەسـتىن   ھـاۋايى ھايۋانغا ئوخشاش كـۆرۈپ، پهقهتـال يـېمهك ـ ئىچـمهك ۋە شـهھۋانىي       
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باشقا ئىشقا كۆڭۈل بۆلمهيدىغان قىلىپ قويمايدۇ، ياكى خهلقنى ئىشقا يارىمايدىغان بىكـار          
  . تهلهپ، ھۇرۇن، تهييارتاپ قىلىپ جهمئىيهتنىڭ سهلبىي ئهزاسى قىلمايدۇ

چـۈنكى  .  ئىنساننى ئىنسانغا قۇل بولۇشتىن قۇتقۇزۇش ئۈچـۈن دىنغـا موھتـاجمىز    ـ 6
دىــن مهلــۇم گــۇرۇھ، ھهيــئهت ۋە ســىنىپنىڭ باشــقىالرنى بويــسۇندۇرۇپ قــۇل قىلىــدىغان  

  . يهرلىك قانۇن چىقىرىشىغا يول قويمايدۇ
ــونالرچه      7 ــدا ئومۇمالشــقان بۇتپهرەســلىكنى ۋە مىلي ــنهن يېرىمى  ـ دۇنيانىــڭ تهخمى

نسانالر ئېتىقاد قىلىۋاتقـان ھهقىقهتـسىز ئىپتىـدائىي دىنالرنـى يـوقىتىش ئۈچـۈن دىنغـا                ئى
تهرەققىي قىلغـان يېڭـى ئىلىـم ئـۇنى         . چۈنكى ئۇ دىنالردا ئهقىلنىڭ رولى يوق     . موھتاجمىز

ئــۇ باتىــل دىنالرنىــڭ ئىچىــدە نــى  . تــۈپ يىلتىزىــدىن قومــۇرۇپ تاشالشــقا قــادىر ئهمهس 
ئـۇالر دىنلىرىنىـڭ ئهقىلـگه    .  سىياسىيونالر، دۆلهت رەئىـسلىرى بـار  ئالىمالر، تهتقىقاتچىالر، 

ئۇيغۇن كهلمهيـدىغانلىقىنى، ئىلمىـي ھهقىقىتـى يـوقلىغىنى بىلىـپ تـۇرۇپ بـۇددا دىنىغـا                 
  . كالىنى مۇقهددەس بىلىپ ئۇنىڭ سۈيدۈكىنى ئىچىدۇ. ئېتىقاد قىلىدۇ

انۇن چىقىرىــشتا ۋە  ئهســىرنىڭ ئهقىدىــدە، پىكىــردە، ئهخالقتــا، قــ يىگىرمىنىچــى ـ   8
 قـايتۇرۇش ۋە  ئالالھقـا  يوقىتىپ ئىنسانالرنى ئۆز ئىگىسى بولغان      جاھىلىيىتىنىنىزامدىكى  

ئۇالرنى پهرۋەردىگارىنىڭ ئىزنى بىلهن قـاراڭغۇلۇقالردىن نۇرغـا چىقىـرىش ئۈچـۈن دىنغـا              
  .موھتاجمىز

ئىـسمى  ) لىقدىنـسىز  (ئىلمـانىلىق  ـ بـۇ بىـز ياشـاۋاتقان زامـانىۋى دۇنيـادا ئىلىـم ۋە        9
 مـۇرتهدلىكنى بـۇ   .  يوقىتىش ئۈچۈن دىنغـا موھتـاجمىز      مۇرتهدلىكنىبىلهن مۇپتىال بولغان    

  .تهخمىنهن ئىككى ئهسىردىن بىرى يهھۇدىيالر قاتتىق راۋاجالندۇرماقتا
ــز    10 ــۇنداق ـ بى ــا  ش ــر دىنغ ــاجمىزكى بى ــۇ موھت ــالىه، ئ ــشتۈرىدۇ س ــسان يېتى .  ئىن

ــسانىيهتكه اليىــق بولغــان باراۋەر  ــك، ئهخــالق، ۋە ئىن ــۇرادەرلىكنىلى .  ئهمهلىيلهشــتۈرىدۇب
يـات  . ، يۇرتۋازلىق، سىنىپىي ئوخـشاشماسلىق بولمايـدۇ      قهبىلىۋازلىق،  مىللهتۋازلىقئۇنىڭدا  

شهخـسىي يـاكى ئومـۇمىي      .  قىاللمايـدۇ  ئىستىالدۆلهتلهر  . مىللهتلهر خهلقنى بېسىۋااللمايدۇ  
  .  قىلىش، ئېزىش بولمايدۇسىيهئىكىسپىالتاتماددىي . زۇلۇمغا ئۇچراش بولمايدۇ

 ـ ئىنسانالر ئارىسىدا گۈزەل ئهخالق ئـورنىتىش بىـلهن دىنىـي ئورتـاقلىقنى قولغـا       11
  . كهلتۈرۈش ئۈچۈن دىنغا موھتاجمىز
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 ـ ئىنـساندا روھ، ئهقىـل ۋە بهدەن ئارىـسىدىكى تهڭپۇڭلـۇقنى ئهمهلىيلهشـتۈرۈپ،       12
ــسىدا تهڭپۇ  ــاراكتېرلىرى ئارىـ ــشىمىغان خـ ــڭ  ئۇنىـــڭ ئوخـ ــدىغان، ئۇنىـ ــۇق ئورنىتىـ ڭلـ

ــرلىكته     ــلهن بى ــدۈرۈپ، شهخــسىيىتىنى قوغــداش بى ــكه يۈزلهن ــوغرا تهرەپ ھېســسىياتىنى ت
  . جهمئىيهتكه خىزمهت قىلىدىغان ئادەم قىلىش ئۈچۈن دىنغا موھتاجمىز

  بهشىنچى كائىناتتىكى بارلىق نهرسىنى ئىنسانغا بويسۇندۇر

يهر يۈزىــدە خهلىــپه قىلىنغــان بىــر     نهزىرىــدە پهزىلهتلىــك ۋە  ئالالھنىــڭئىنــسان 
 كائىنـاتتىكى بـارلىق نهرسـىنى ئۇنىڭغـا بويـسۇندۇرۇپ بېـرىش بىـلهن               ئـالالھ . مهخلۇقتۇر

ــززەت ـ     ــسانغا ئى ــىئىن ــدى ئىكرامن ــادە قىل ــۇ زىي ــىنى  .  تېخىم ــارلىق نهرس ــاتتىكى ب كائىن
ــدى    ــتىدا قىل ــارى ئاس ــساننىڭ ئىختىي ــۆزىگه    . ئىن ــىلهرنى ئ ــادىكى نهرس ــساننى دۇني ئىن

ئىنـسانغا  . ويسۇندۇرۇپ، ئۇنى ئىشلىتهلهيدىغان ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنااليـدىغان قىلـدى    ب
دۇنيادىكى نهرسىلهرنى ئۆزىگه بويـسۇندۇرۇپ ئـارزۇلىرىنى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش، ئۈمىـد ۋە              

ئۇنـدىن كېـيىن ئىنـساننى زېمىننىـڭ     . ئارزۇلىرىغا يېتىشى ئۈچۈن كـۈچ ـ قـۇدرەت بهردى   
 پايدىلىنىـشقا بـۇيرۇپ     رىـزىقالردىن كهت قىلىـپ، ئۇنىڭـدىكى      ھهر تهرىپىدە مېڭىپ ھهرىـ    

 سـىلهرگه زېمىننـى مېڭىـشقا ئاسـان قىلـدى، زېمىننىـڭ ئهتراپىـدا               ئالالھ«: مۇنداق دېدى 
 ئالالھنىـڭ  بهرگهن رىزقىدىن يهڭـالر، سـىلهر تىرىلگهنـدىن كېـيىن            ئالالھنىڭمېڭىڭالر،  

  ) ت ـ ئايه15سۈرە مۈلۈك (» .دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلهر
 ئاسـمانالردىكى ۋە زېمىنـدىكى      ئـالالھ ،  بىلمهمـسىلهركى «:  يهنه مۇنـداق دېـدى     ئالالھ

يهنـى مـاددىي ۋە     (ھهممىنى سىلهرگه بويسۇندۇرۇپ بهردى، سىلهرگه ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن         
  )  ـ ئايهت20سۈرە لوقمان (» .نېمهتلهرنى كامالهتكه يهتكۈزۈپ بهردى) مهنىۋى

 سـىلهرگه بۇلـۇتتىن يـامغۇر ياغـدۇرۇپ     ئـالالھ «: داق دېدى يهنه بىر ئايهتته مۇن ئالالھ
 ۋە شــۇ يــامغۇر ئــارقىلىق ئۆســكهن دەل ـ دەرەخــلهر بىــلهن    ئىچىــسلهربهردى، ئۇنىڭــدىن 

 سىلهرگه شۇ يامغۇر بىلهن زىرائهتلهرنى ئۆسـتۈرۈپ بېرىـدۇ،          ئالالھ. باقىسلهرچارۋاڭالرنى  
ــۋىلهرنى ئۆ   ــۈك مې ــۈزۈم ۋە ھهر تۈرل ــا، ئ ــۇن، خورم ــر   زەيت ــۇر پىكى ــدۇ، چوڭق ســتۈرۈپ بېرى

)  قــۇدرىتىنى كۆرســىتىدىغانئالالھنىــڭ(قىلىــدىغان قهۋم ئۈچــۈن بۇنىڭــدا ھهقىــقهتهن  
 سىلهرگه كېچىنى، كۈندۈزنى، قۇياشنى، ئـاينى بويـسۇندۇرۇپ بهردى،          ئالالھ. دەلىللهر بار 
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ۈن  ئهمــرى بىــلهن بويــسۇندۇرۇلغاندۇر، چۈشــىنىدىغان قهۋم ئۈچــئالالھنىــڭيۇلتۇزالرمــۇ 
 يهنه يهر يۈزىـدە سـىلهر ئۈچـۈن ياراتقـان رەڭگـارەڭ      ئـالالھ . بۇنىڭدا نۇرغـۇن دەلىلـلهر بـار    

، ۋەز ـ نهســىههت ئالىــدىغان قهۋم ئۈچــۈن   ) بهردىبويــسۇندۇرۇپســىلهرگه (نهرســىلهرنى 
  ) ـ ئايهتلهر13 ـ 10 نهھلسۈرە (» .بۇنىڭدا ئهلۋەتته ئىبرەت بار

زنى ئىنــسانالرنىڭ پايدىلىنىــشى ئۈچــۈن  كــېچه ـ كۈنــدۈ  ئالالھنىــڭقۇرئــان كهرىــم 
كامالى قۇدرىتىمىزنى  (كېچه بىلهن كۈندۈزنى    «: ياراتقانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ    

ــىتىدىغان ــۇق،    ) كۆرسـ ــاالمىتىنى كۆتۈرۈۋەتتـ ــڭ ئـ ــدۇق، كېچىنىـ ــاالمهت قىلـ ــى ئـ ئىككـ
ىرىنى تېپىش  يهنى تۇرمۇش الزىمهتلىكل  (پهرۋەردىگارىڭالرنىڭ پهزلىنى تهلهپ قىلىشىڭالر     

كــېچه بىـلهن كۈنــدۈزنىڭ ئالمىشىــشى  (ئۈچــۈن، ) بولۇشـۇڭالر  ھهرىكهتــته ســهئيىيولىـدا  
يىلالرنىـڭ سـانىنى ۋە ھېـسابىنى بىلىـشىڭالر ئۈچـۈن،           ) ئارقىلىق كۈنلهرنىـڭ، ئايالرنىـڭ    

» .كۈندۈزنىڭ ئاالمىتىنى يورۇقلۇق قىلـدۇق، ھهمـمه نهرسـىنى تهپـسىلىي بايـان قىلـدۇق              
  ) ئايهت ـ12 ئىسراسۈرە (

يهنه قۇرئــان كــېچه ـ كۈنــدۈز ۋە باشــقا مهخلۇقاتالرنىــڭ ۋەزىپىــسىنىڭ ئىنــسانالرغا    
كېچىنـى لىبـاس قىلـدۇق،      «: خىزمهت قىلىش ئىكهنلىكىنى بايـان قىلىـپ مۇنـداق دېـدى          

قىلــدۇق، ئۈســتۈڭالردا مۇســتهھكهم يهتــته ) ۋاقىــت(كۈنــدۈزنى تىرىكچىلىــك قىلىــدىغان 
يـاراتتۇق،  )  قۇياشـنى (يېنىپ تۇرىدىغان چىراغنى    )  ئۈچۈن سىلهر(ئاسماننى بىنا قىلدۇق،    

ــتۈرۈش ئۈچــۈن          ــاغچىالرنى ئۆس ــۇق ب ــرى قوي ــۆپلهرنى، دەرەخلى ــوت ـ چ ــلىقالرنى، ئ ئاش
  )  ـ ئايهتلهر16 ـ 10 نهبهسۈرە ( » .بۇلۇتالردىن مول يامغۇر ياغدۇرۇپ بهردۇق

ايۋان ۋە  پايدىلىنىــــدىغان، ھــــيورۇقىــــدىن ئــــالالھ«:  قاســــىمى مۇنــــداق دەيــــدۇ
ــۇزالر،    ــىتىدىغان يۇلت ــىر كۆرس ــۈملۈكلهرگه تهس ــايئۆس ــۇتلىرى  ئ ــامغۇر بۇل ــاش ۋە ي ، قۇي

شـۇنىڭدەك،  . قاتارلىق يۇقىرىدىكى مهخلۇقـاتالرنى ئىنـساننىڭ پايدىـسى ئۈچـۈن يـاراتتى           
، ئېرىـق ـ ئۆسـتهڭلهر، كۆكتـات، زىـرائهتلهر ۋە ھهر      دەرەخـلهر يهردە ئـورۇن ئـېلىش، دەل ـ    

ى ئىنسان ھايـاتى بـويىچه ئىـشلىتىش ۋە يهر يۈزىـدە راھهت ۋە سـائادەتته                تۈرلۈك مېۋىلهرن 
  » .ھايات كهچۈرۈشى ئۈچۈن بويسۇندۇرۇپ بهردى

 ئالالھنىــڭيــارىتىش ۋە نــېمهت ئىنئــام قىلىــش «:  مۇنــداق دەيــدۇمــۇنىردا تهپــسىرى
 ، يۇلتـۇز ۋە   ئـاي  ئاسـماننى ۋە ئۇنىڭـدىكى قۇيـاش،         ئـالالھ چـۈنكى   . بىرلىكىنىڭ دەلىلىدۇر 
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پهرىشته قاتارلىق پۈتـۈن مهخلۇقـاتالرنى يارىتىـپ ئىنـساننىڭ خىـزمىتىگه بويـسۇندۇرۇپ              
زېمىننـى ۋە ئۇنىڭـدىكى تـاغالر، دەل ـ دەرەخـلهر، مېـۋىلهر، مهدەنـلهر، سـۇ، ھـاۋا،          .  بهردى

تۇمان، ئـاتوم ۋە باشـقا سانـسىز مهخلۇقاتالرنىـڭ ھهممىنـى ئىنـساننىڭ پايدىـسى ئۈچـۈن                  
مهيلـى ئـۇ    . دىغـا پۈتـۈن نېمهتلهرنـى كامىـل ۋە تولـۇق قىلىـپ بهردى             ئـادەم ئهۋال  . ياراتتى

نـېمهتلهر سـاالمهتلىك، كامىـل يـارىتىش، مـال ـ مۈلـۈك، مهرتىـۋە، ھۆسـنىجامال ۋە ئىـسالم           
شــهرىئىتىگه ئوخــشاش كــۆرگىلى ۋە ھــېس قىلغىلــى بولىــدىغان بولــسۇن، يــاكى ئىلىــم ـ   

ىي نېمهتلهر بولسۇن، مهيلـى ھـازىر مهلـۇم          ئىمان قاتارلىق ئهقل   ئالالھقامهرىپهت، ئهقىل ۋە    
بولغــان نــېمهتلهر بولــسۇن، يــاكى بۇنــدىن كېــيىن ئىلىمنىــڭ ئىلگىرىلىــشى نهتىجىــسىدە 

  » . ئىنسانغا بهرگهن نېمىتىدۇرئالالھنىڭبىلىنىدىغان نېمهتلهر بولسۇن، ھهممىسى 
ــان  ــڭقۇرئ ــۈك قىلىــپ بهرگهنلىكىنــ  ئالالھنى ــسانغا مۈل ى،  چــارۋىالرنى يارىتىــپ ئىن

ئۇندىن كېيىن ئۇالرنى ئىنسانالرنىڭ مىنىشى، گۆشىنى يېيىـشى، سـۈتلىرىنى ئىچىـشى ۋە             
باشقا ھهر تۈرلـۈك مهنپهئهتلىـنىش ئۈچـۈن بويـسۇندۇرۇلغانلىقىنى ئوچـۇق بايـان قىلىـپ                

قـولىمىز بىـلهن    ) قـۇدرەت (ئۇالر بىلمهمدۇكى، ئـۇالر ئۈچـۈن ھـايۋانالرنى         «: مۇنداق دەيدۇ 
ــ   ــۇالر ئ ــۇق، ئ ــق ئهتت ــۇچىالردۇر خهل ــقۇرۇپ تۇرغ ــايۋانالرنى باش ــا  . ۇ ھ ــايۋانالرنى ئۇالرغ ھ

ئـۇالر  . ، بهزىـسىنى يهيـدۇ   مىنىـدۇ بويسۇندۇرۇپ بهردۇق، ئۇالر ئۇ ھايۋانالرنىڭ بهزىـسىنى        
پهرۋەردىگارىنىــڭ بـــۇ  (ئــۇالر  . شــۇ ھــايۋانالردىن پايدىلىنىــدۇ ۋە ســـۈتلىرىنى ئىچىــدۇ    

  ) ـ ئايهتلهر73 ـ 71 سۈرە ياسىن(» !شۈكۈر قىلمامدۇ؟) نېمهتلىرىگه
قايــسى بىــر ئومــۇمىي ئــايهتكه قارىــساق، يهر يۈزىــدىكى بــارلىق نهرســىلهرنى ئىنــسان 

 ھهمــمه نهرســىنى ســىلهر يهريۈزىــدىكى ئــالالھ«:  ئۈچــۈن يارىتىلغــانلىقىنى بايــان قىلىــدۇ
  )  ـ ئايهت29 بهقهرەسۈرە (» .ئۈچۈن ياراتتى) نىڭ پايدىلىنىشىڭالر(

دېگهننىـــڭ مهنىـــسى  › ســـىلهر ئۈچـــۈن‹يۇقىرىـــدىكى  «:قاســـىمى مۇنـــداق دەيـــدۇ
بۇنىڭدا يارىتىلغان مهخلۇقاتالر ئهسلىدە مۇبـاھ      . دېگهن بولىدۇ › پايدىلىنىشىڭالر ئۈچۈن ‹

. بولــۇپ، ئهســلىدىن چىقىرىــدىغان دەلىــل كهلمىگــۈچه مۇبــاھ قالىــدىغانلىقىغا دەلىــل بــار 
.  نهرسـىلهرنىڭ ھهممىـسى مۇبـاھتۇر      بۇنىڭدا ھايۋاناتالر ۋە باشقا زىيانسىز پايدىلىنىدىغان     

  » .دېگهن سۆز تېخىمۇ كۈچلهندۈرىدۇ» جهمىئهن«بۇنى ئايهتتىكى 
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  بويسۇندۇرۇشنىڭ نهتىجىلىرى  

كائىناتنىڭ ماددىلىرىنىڭ ئىنسانغا بويسۇندۇرۇلغانلىقى تۆۋەندىكى ئىشالرغا دىققهت       
  : قىلىشىمىزغا ئۈندەيدۇ

ــالالھ ـ   1 ــاراتتى، ئۇنىــڭ ھا ئ ــساننى ي ــدىكى   ئىن ــشى ۋە يهر يۈزى ياتىنىــڭ داۋام قىلى
ــشقا كېرەكلىــك بولغــان نهرســىلهرنىڭ     ــۇق بولۇشــى ئۈچــۈن پايدىلىنى ــشىتىنىڭ تول مهئى

ئـالىمالر ئـۇنى يارىتىلغـان مهخلۇقـاتالردا ئهسـلى مۇبـاھ ئىكهنلىكىـگه              . ھهممىنى  يـاراتتى   
ــدۇ  ــل قىلى ــالالھ. دەلى ــڭ ته  ئ ــدە، دېڭىزالرنى ــڭ ئىچى ــتىدا، تاغالرنى ــاۋا   يهر ئاس ــدە، ھ كتى

قاتالملىرىدا نۇرغۇنلىغـان نېمهتلهرنـى، ئاجايىـپ خهزىنىلهرنـى ۋە كـۆپلىگهن بـايلىقالرنى              
ئهھلــى «: ئالالھنىــڭ. ئــۇالر ئىنــساننىڭ ھاياتىغــا يهتكــۈدەك دەرىجىــدە كۆپتــۇر . يــاراتتى

يهنـى  . دېگهن سۆزى ئىشارەت قىلغان مهنه مانا مۇشۇدۇر   » .زېمىننىڭ رىزقىنى بهلگىلىدى  
ئهھلىنىـڭ رىزقىنـى، ئۇنىـڭ مهئىـشىتى ئۈچـۈن الزىـم بولغـان دەرەخـلهر ۋە باشـقا                   زېمىن  

ــدى    ــدىر قىل ــدا تهق ــى زېمىن ــۇن    . مهنپهئهتلهرن ــسانغا ئۇيغ ــدە ئىن ــڭ ھهر تهرىپى زېمىننى
  تېپىلمايـــدىغان پىالنىـــتالرداكېلىـــدىغان تائـــام، ئۆســـۈملۈكلهرنى ۋە زېمىنـــدىن باشـــقا 

  . نهرسىلهرنىڭ ھهممىنى ياراتتى
ويــسۇندۇرۇش بولــسا، ئىنــساننى كائىناتقــا نهزەر ســېلىش، ئۇنىــڭ مــاددىلىرىنى  ـ ب  2

 زېمىنـدا ياراتقـان نېمهتلىرىـدىن       ئالالھنىـڭ . تهتقىق قىلىش ئۈچۈن قىلىنغان چاقىرىقتۇر    
ــشى،      ــشى، قېزى ــۈرۈپ تهتقىــق قىلى ــدا ي ــساننىڭ زېمىــن ئهتراپى ــدىلىنىش ئۈچــۈن ئىن پاي

 ـ  سـهئيى هت بهرپـا قىلىـش ئۈچـۈن جىـددىي     زېمىننى گۈللهنـدۈرۈش ئۈچـۈن ۋە مهدەنىـي   
ئۇ سىلهرنى  «:  تۆۋەندىكى ئايىتىنىڭ مهقسىتى   ئالالھنىڭبۇ بولسا   . سهۋەب قىلىشى كېرەك  

  ) ـ ئايهت61 ھۇدسۈرە (» .زېمىندىن ياراتتى، سىلهرنى زېمىندا تۇرغۇزدى
ــىلهرگىال   ــىلهردىن پايـــدىلىنىش زاھىـــرى نهرسـ ــاتتىكى نهرسـ زېمىنـــدىكى ۋە كائىنـ

ك ئهمهس، بهلكى ئۇ ئازراق نهزەر قىلىش بىلهن يېتىدىغان ئاشكارا نهرسـىلهرنى ۋە             چهكلى
ــى      ــدىغان ئىچكـ ــارقىلىق يېتىـ ــۆگىنىش ئـ ــش ۋە ئـ ــق قىلىـ ــويلىنىش، تهتقىـ ــۇر ئـ چوڭقـ

شــۇنىڭ ئۈچــۈن قۇرئــان ئىنــسانالرنى كائىناتتــا     . نهرســىلهرنىمۇ ئــۆز ئىچىــگه ئالىــدۇ   
ىرىنى، سىرلىرىنى بىلىشكه ۋە ئۇنىڭـدىن      تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشقا، ئۇنىڭ ئاالھىدىلىكل    



 46

ــالالھ. پايدىلىنىــشقا يۈزلهندۈرىــدۇ ــايلىق ھهققىــدە مۇنــداق دەيــدۇ ئ ــالالھ«:  ســۇدىكى ب  ئ
يېـسۇن، تاقايـدىغان زىنـنهت      ) يهنـى بېلىقلىرىنـى   (سىلهرنى دېڭىزنىڭ يېڭى گۆشـلىرىنى      

ــۇملىرى  ــانالر     (بۇيـ ــۈنچه ـ مارجـ ــى ئـ ــىلهرگه دېڭىز ) يهنـ ــۇن دەپ، سـ ــى چىقارسـ ــى  نـ نـ
  )  ـ ئايهت14 نهھلسۈرە ( » .بويسۇندۇرۇپ بهردى

 بـاغالرنى   بىدىشسىز بېدىشلىك ۋە    ئالالھ«: ئۆسۈملۈك بايلىقى ھهققىدە مۇنداق دېدى    
بىــر ـ بىــرىگه   ) رەڭگــى، تهمــى، ھهجمــى ۋە پــۇرىقى (بهرپــا قىلــدى، مېــۋىلىرى، دانلىــرى 

بىــر ـ بىــرىگه   )  شــهكلىرەڭگــى ۋە(ئوخــشىمايدىغان خورمــا دەرەخلىرىنــى، زىرائهتلهرنــى، 
ئوخــشىمايدىغان زەيتــۇن ۋە ئانــارنى يــاراتتى، مېۋىــسى پىــشقاندا  ) تهمــى(ئوخــشايدىغان، 

ئۇنىـڭ  ) يهنـى يىغقـان ۋاقىتتـا     (نـى يىغقـان كۈنـدە       ) نىڭ ھوسۇلى (ئۇالردىن يهڭالر، مېۋە    
 قىلغـۇچىالرنى  ھهقىـقهتهن ئىـسراپ      ئـالالھ ئۆشرىسىنى ئادا قىلىڭالر، ئىـسراپ قىلمـاڭالر،        

  ) ـ ئايهت141نئام هسۈرە ئ(» .ياقتۇرمايدۇ
ــدۇ    ــداق دەي ــدە مۇن ــايلىقى ھهققى ــات ب ــالالھ«: ھايۋان ــىلهرنىڭ   ئ ــالالرنى س ــارۋا م  چ

، ئىسىنىـسىلهر بىـلهن   ) نىـڭ يـۇڭى ۋە تېرىـسى      (مهنپهئهتلىنىشىڭالر ئۈچۈن ياراتتى، ئـۇالر    
ــۇالر ــى   (ئ ــۆڭىكى ۋە قىغ ــۈتى، س ــلى، س ــڭ نهس ــۇال  ) نى ــسىلهر ۋە ئ ــن پايدىلىنى ــڭ (ردى نى

ئــۇالرنى كهچــته ئــوتالقتىن قــايتۇرۇپ كهلــگهن ۋە ئهتىگهنــدە . نــى يهيــسىلهر) گۆشــلىرى
خۇشــاللىق (ئوتالققــا ئېلىــپ چىققــان ۋاقــتىڭالردا، چــارۋا مــالالر ســىلهرگه زىنــنهت بولــۇپ 

  )  ـ ئايهتلهر6 ـ 5 نهھلسۈرە ( » ).بېغىشاليدۇ
ىلىـشىدىن بولغـان مهقـسهت      ئهگهر ئىنسان ئۆز ۋەزىپىسىنى تولـۇق ئـادا قىلـسا، يارىت          

ئهكسىچه بولغاندا ئىنسانالر ۋەزىپىـسىنى ئـادا قىلمىغـان، سـهل قارىغـان             . ئهمهلگه ئاشىدۇ 
ــشلهتمىگهن ئىــشچىغا ۋە        ــرىلگهن ســايماننى ئى ــۈن بې ــا  ئىــشلىتىش ئۈچ ــۇپ، قولىغ بول

شـۇنىڭ ئۈچـۈن، قۇرئـان      . تاپشۇرۇلغان ئىشنى ئادا قىلمىغان ۋەكىلـگه ئوخـشاش بولىـدۇ         
ــان ى گۈللهنــدۈرۈش ۋە كائىناتنىــڭ ســىرلىرىنى كهشــىپ قىلىــشقا ناھــايىتى قــاتتىق   دۇني

  . ئۈندەيدۇ
، ئۇنىڭغـا ئالهمنىـڭ سـىرلىرىنى    ئـالالھ  ـ ئىنسانغا كائىناتنى بويسۇندۇرۇپ بهرگهن  3

مهيدانغا چىقىرىشقا قۇدرەت بهردى، دۇنيانى ئۇنىڭ قولى ئاستىدا ۋە ئهقلىنىڭ دائىرىسىدە           
يادىكى نهرسىلهرنى ئىنـسانغا بويـسۇندۇرۇشنى، ئىنـساندىكى ئـويالش،           دۇن ئالالھ. قىلدى
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ئۇنىـڭ ئۈچـۈن    . پىكىر يۈرگۈزۈش ۋە ئهقىـل ئىشلىتىـشتىن ئىبـارەت قـۇدرەتكه باغلىـدى            
،  »ئىشلهتكهيـسىلهر ئهقىـل   «،  »ئهقىـل ئىشلهتمهمـسىلهر؟   «: كۆپلىگهن  ئايهتنىڭ ئـاخىرى    

بۇنىـڭ  . ۆزلهر بىلهن ئاياغالشتۇرۇلغان  دېگهن س » ئهگهر ئهقىل ئىشلىتىدىغان بولساڭالر   «
ئۈستىگه باشقا ئايهتلهردە ئهتراپىدىكى مهخلۇقاتالرغا نهزەر قىلىشقا، ئويالشقا ۋە زېمىننىڭ          

بۇالرنىـــڭ ھهممىـــسى كائىنـــاتتىكى .  ھهرىـــكهت قىلىـــشقا بۇيرۇغـــانســـهئيىئۈســـتىدە 
ش، پىكىــر نهرســىلهردىن پايــدىلىنىش ۋە ئــۇنى بويــسۇندۇرۇش پهقهت ئهقىلنــى ئىــشلىتى 

ــاغلىق     دااللهت ئىكهنلكىــگهيۈرگــۈزۈش، ئىلىــم ۋە مۇھــاكىمه قــوراللىرىنى ئىشلىتىــشكه ب
مهيلى ئىنسان مۆمىن بولسۇن، كاپىر بولسۇن، ياخـشى ئـويالپ، تولـۇق مۇھـاكىمه              . قىلىدۇ

قىلسا، كائىناتنىڭ مـاددىلىرىنى تهتقىـق قىلىـپ، ئۇزىنىـڭ ۋە ئىنـسانىيهتنىڭ مهنپهئهتـى         
قۇرئـان كهرىـم    . پايدىلىنىـدىغانلىقىنى بىلـسه، ئۇنىڭـدىن پايدىلىنااليـدۇ       ئۈچۈن قانـداق    

دۇنيادىكى مهۋجۇداتتىن پايدىلىنىشنى كاھىنلىقنىڭ سىرلىرىغا ۋە ئېچىلماس تىلسىمالرغا        
  . باغلىمىدى

ــېكىن  ــالالھلـ ــسانغا    ئـ ــۇنى ئىنـ ــپ ئـ ــنا قىلىـ ــدىن مۇستهسـ ــىنى بۇنىڭـ  بهزى نهرسـ
ۇھــاكىمه قىلىــپ ئىزدەنــسىمۇ، تهتقىقــات ئېلىــپ  ئىنــسان ھهر قــانچه م. بويــسۇندۇرمىدى

: مهســىلهن. بارســىمۇ، ئــۇ نهرســىلهرگه قــولى يهتمهيــدۇ ۋە ئىلمــى ئۇنىڭغــا ئۇلىــشالمايدۇ  
روھنىڭ ھهقىقىتى، ئۆلۈم ھادىسىـسى، تهبىـئهت قانۇنلىرىنىـڭ ئۆزگىرىـشى ۋە ئالمىـشىپ              

:  مۇنداق دەيـدۇ   ئالالھ. تۇرۇشى، قىيامهتنىڭ قاچان بولۇشى ۋە ھاياتنىڭ سىرى قاتارلىقالر       
 ئالالھنىـــڭھهقىـــقهتهن  توغرىـــسىدىكى بىلىـــم ) نىـــڭ بولىـــدىغان ۋاقتـــى(قىيـــامهت «

) ئۆزى بهلگىلىگهن ۋاقىتتـا ۋە ئـۆزى بهلگىلىـگهن جايغـا          ( يامغۇرنى   ئالالھ. دەرگاھىدىدۇر
 بىلىــدۇ، ھــېچ ئــادەم ئهته ئــالالھ نــېمه ئىكهنلىكىنــى بهچچىدانــدىكىلهرنىڭياغدۇرىــدۇ، 

بىلمهيــدۇ، ھــېچ ئــادەم ) يهنــى نــېمه پايــدا تاپىــدىغانلىقىنى(نــى قىلىــدىغانلىقىنى نېمىلهر
بىلىـپ  ) پۈتۈن ئىـشالرنى  ( ھهقىقهتهن   ئالالھئۆزىنىڭ قهيهردە ئۆلىدىغانلىقىنى بىلمهيدۇ،     

سـۈرە  (» .تولۇق خهۋەرداردۇر ) شهيئىلهرنىڭ ئىچكى ۋە تاشقى تهرەپلىرىدىن    (تۇرغۇچىدۇر،  
  ) ـ ئايهت34لوقمان 
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ــاراتقۇچى   ئىستىــسناالر بــۇ  ئالالھنىــڭ بىــر تهرەپــتىن ھهممىنــى تهدبىــر قىلغــۇچى، ي
ئىنسان . ئۇلۇغلۇقىنى تهكىتلىسه، يهنه بىر تهرەپتىن ئىنساننىڭ ئاجىزلىقىنى بايان قىلىدۇ        
  . ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارىنىڭ قويغان قانۇنلىرىنىڭ ئىچىدە ھهرىكهت قىلىدۇ

اشىـشىنى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش، بهخـت ـ سـائادىتىنى        ئىنـساننىڭ باياشـات ي  ئالالھ ـ  4
 تهدبىـر   سـهۋەبلىرىنى ، ھايـات    تولـۇقالش تهمىن قىلىش، ئۇنىڭغا كېرەكلىـك نهرسـىلهرنى        

قىلىش، زېمىننىڭ نېمهتلىرىدىن پايدىلىنىش ۋە ئۇنىڭ خهزىنىلىرىنى چىقىـرىش ئۈچـۈن     
نـات مـاددىلىرىنى    شۇنىڭ ئۈچـۈن قۇرئـان كائى     . كائىناتنى ئىنسانغا بويسۇندۇرۇپ بهردى   

تـوغرا  . زىيانلىق ئىـشالرغا، بۇزغۇنچىلىـق قىلىـشقا ئىشلىتىـشتىن قـاتتىق ئاگاھالنـدۇردى            
يولــدا داۋام قىلىــشقا، ياخــشىلىققا قــاراپ يۈرۈشــكه، يامــان يــولالردىن قېچىــشقا ۋەســىيهت   

زېمىننى ئۈستىدە بىنا سېلىش، زىرائهت تېرىش، تىجارەت ۋە مال توشۇش ئۈچـۈن            . قىلدى
 ئالالھ. سانائهت ئۈچۈن تۆمۈر ۋە مهدەنلهرنى يارىتىپ بهردى      . اساشقا ئهپلىك قىلدى  يول ي 

بىز تۆمۈرنى ياراتتۇق، تۆمۈر كۈچ ـ قۇۋۋەتنى ئۆز ئىچىگه ئالغان، تۆمـۈردە   «: مۇنداق دېدى
  )  ـ ئايهت25 ھهدىدسۈرە (» .ئىنسانالر ئۈچۈن نۇرغۇن مهنپهئهتلهر بار

ــالالھ ــا تۆمــۈرنى بىــز«:  يهنه مۇنــداق دېــدىئ بىــز ( يۇمــشاق قىلىــپ بهردۇق، داۋۇدق
ھالقىلىرىنى بىـر   (مۇكهممهل ساۋۇتالرنى ياسىغىن، ساۋۇتالرنى ياساشتا      ‹) ئۇنىڭغا ئېيتتۇق 

ياخـشى ئىـش قىلىڭـالر، مهن       !)  ئائىلىـسىدىكىلهر  داۋۇدئـى   (،  ›تهكـشى قىلغىـن   ) ـ بىرىگه 
 ـ  11 ـ  10 سـهبه سـۈرە   (».ھهقىـقهتهن سـىلهرنىڭ ئهمهللىرىڭالرنـى كـۆرۈپ تۇرغـۇچىمهن     

  ) لهرئايهت
ــڭ    ــۇ قۇرئاننى ــۇلمانالر ب ــۇرۇنقى مۇس ــۇرۇقىب ــشلهتتى،  يولي ــى ئى ــويىچه ئهقىللىرىن  ب

كائىناتنىڭ سـىرلىرىنى تهتقىـق قىلىـپ، ئۇنىـڭ نېمهتلىرىـدىن كـۈچى يهتـكهن مىقـداردا                 
ات  ئىجـ  ئىلىملهرنـى پايدىالندى ۋە ئۇلۇغ مهدەنىيهت، ھهر تۈرلۈك ھۈنهر كهسىپ ۋە يېڭـى            

  . قىلدى
، دىننىڭ مېغىزىنـى قويـۇپ پوسـتىغا        پاسسىپالشتىلېكىن زامانىمىزدىكى مۇسۇلمانالر    

ئېسىلىۋالدى، ئىسالمنىڭ ئىسمى ۋە پۇرىقىغا قانائهتلهندى، قۇرئـان كهرىمنـى چۈشـىنىپ             
ــبىقالش، ئهقىــل ئىــشلىتىش ۋە پىكىــر يۈرگۈزۈشــنىڭ ئورنىغــا پهقهت ئــۇنى    ــاالۋەتتهت  ت

ــۈكلهرگه   بهز. قىلىــپال قويــدى ــاننى تهكچىــدە، كۆڭلىــدە، زىنــنهت ئۈچــۈن، ئۆل ىــلهر قۇرئ
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دىننىــڭ ھهقىقىتىنــى ئۆگىنىــپ، ئىــسالمنى كهڭ دائىرىلىــك . ئوقــۇش ئۈچــۈن ســاقلىدى
ئىلىـم ۋە مـاددىي     . چۈشىنىپ، قۇرئاننى چوڭقۇر تهتقىق قىلماي باشقىالرغا ۋاسـىته بولـدى         

ىللهتلهرنـى تهقلىـد قىلىـپ ئۇالرنىـڭ     باشقا م. مهدەنىيهتنى كاپىرالردىن ئالىدىغان بولدى  
غهيرىي مۇسۇلمانالرغا كۆز تىكىپ، ئۇالرغـا قـول بـاغالپ ياشـايدىغان      . ئارقىسىدىن ماڭدى 
  . ھالغا چۈشۈپ قالدى

ــشىلهر  ــۇرۇھ كىـ ــر گـ ــتىگه بىـ ــدۇ،  «: ئۇنىـــڭ ئۈسـ ــا زىـــت كېلىـ ــسالم زامانىمىزغـ ئىـ
. المغا تـۆھمهت قىلماقتـا    دەپ ئىـس  »  قارشى تۇرىدۇ  ئىلىمغاتهرەققىياتنىڭ يولىنى توسىدۇ،    

ئىسالمنىڭ ئىلىم ـ مهدەنىيهتكه چاقىرىدىغانلىقىنى، ئۇنىڭغـا قـاتتىق ئۈندەيـدىغانلىقىنى،     
ئهقلىنى ئىشلهتمهستىن باشقىالرغا ئهگهشكهنلهرنى ياكى ئۇنى توغرا ئىـشلهتمهي يولـدىن           

 ئــۇالر ىئهيىبلهيــدىغانلىقىنئېزىــپ كهتــكهن ۋە باشــقىالرنىمۇ ئازدۇرغــانالرنى قانچىلىــك  
ئۇالر دىللىرى بولغان بىلهنمـۇ،     «:  مۇنداق دەيدۇ  ئالالھ. بىلمهيدۇ ياكى بىلمهس بولىۋالىدۇ   

 ئالالھنىـڭ (ئۇ ئارقىلىق ھهقنى چۈشهنمهيدۇ، ئۇالر كۆزلىرى بولغان بىلهنمۇ، ئۇ ئارقىلىق           
كۆرمهيــدۇ، ئــۇالر قــۇالقلىرى بــولغىنى بىلهنمــۇ، ئــۇ ئــارقىلىق  ) قۇدرىتىنىــڭ دەلىللىرىنــى

تىڭــشىمايدۇ، ئــۇالر گويــا ھايۋانغــا ئوخــشايدۇ، )  ئــايهتلىرىنى ئىبــرەت ئېلىــپئالالھنىــڭ(
  ) ـ ئايهت179 ئهئرافسۈرە (» .، ئهنه شۇالر غاپىلدۇربهتتهر گۇمراھتۇرھايۋاندىنمۇ 

. مۇســۇلمانالرنىڭ ئهمهلىيىتــى بىــلهن ئىــسالمنىڭ ئارىــسىنى ئــايرىش الزىــم كېلىــدۇ 
، بۈگــۈن ياۋروپـادىكى ئىلىــم ھـاالك قىلىــش، يامــانلىق    كېرەككـى ئۇنۇتماســلىقىمىزشـۇنى  

ئىلىــم ئىككــى بىــسلىق قــورال بولــۇپ، ئــۇنى . قىلىــش، بۇزۇقچىلىــق قىلىــشقا قارىتىلغــان
  . ياخشىلىق ۋە پايدىلىق ئىشقا قارىتىش ئۈچۈن ئىسالمغا ۋە ئهقىدىگه موھتاجدۇر

  ئالتىنچى  ئىنسانغا ئهقىل نېمىتىنى بېرىش

ئىنـسان ئۇنىـڭ    . داشسىز بىر نېمهت بهردى، ئۇ بولسىمۇ ئهقىلدۇر       ئىنسانغا تهڭ  ئالالھ
بىلهن ئهشياالرنى تونۇيدۇ، ياخشى ـ يامان ئىشالرنى بىر ـ  بىرىدىن ئايرىيدۇ، ئهمهللهرنـى    

ئـۇ ئىگىـسىگه    . ئهقىل ئىگىسىنى ياخشىلىققا باشاليدۇ، يامـانلىقتىن توسـىدۇ       . زىننهتلهيدۇ
گۈزۈش ئۈچۈن يول باشلىغۇچى ۋە ياردەمچى بىـر كـۈچ          ئهتراپىدىكى نهرسىلهردە پىكىر يۈر   

ماڭىدىغان يولىنى توغرا تـالالش، شـهيئىلهرنىڭ مـاھىيىتىنى بىلىـش، ئىـشالرنىڭ          . بولىدۇ
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 بىلىــش،  ۋە خۇسۇســىيهتلىرىنى ھهقىقىتىنــى تونــۇش، مهۋجۇداتالرنىــڭ تهركىبلىرىنــى    
 ۋە ياراتقۇچىـسىغا  گه  كائىناتنىڭ سىرلىرىنى كهشىپ قىلىش، ئۆزىنىڭ ئـۆزىگه، جهمئىيىـتى        

شــۇنىڭدەك، . قارىتــا مهجبــۇرىيىتىنى تونــۇش ئۈچــۈن ئهقىــل، مۇســتهقىل ئىــرادە بولىــدۇ  
ــسىنى     ــدا بىــلهن زىياننىــڭ ئارى ــارقىلىق ياخــشى بىــلهن ياماننىــڭ، پاي ئىنــسان ئهقىــل ئ

  . ئايرىيدۇ
ئۇ ئىنـساندىكى ئهڭ ئۇلـۇغ نهرسـه، ئهڭ ئوچـۇق           . ئهقىل ئهڭ چوڭ ئىالھىي نېمهتتۇر    

  .ھىدىلىك ۋە ئىنساننى باشقا مهخلۇقاتالردىن ئايرىيدىغان ئهڭ روشهن سۈپهتتۇرئاال
ــسىلمۇھاسىبى ــدۇ ھارى ــداق دەي ــساننىڭ   «:  مۇن ــار، ئىن ــرى ب ــىنىڭ جهۋھى ھهر نهرس

مهن شــۇنى «: يهنه مۇنــداق دەيــدۇ» .تهۋپىقتــۇرجهۋھىــرى ئهقىــل، ئهقىلنىــڭ جهۋھىــرى 
.  زىنـنهت بىـلهن زىنـنهتلهنگهن ئهمهس       بىلدىمكى، ھېچقانداق بىر ئىنسان ئهقىلدەك بىـر      

، پهقهت ئهقىل بىلهن تونۇلىـدۇ  ئالالھئىلىمدىن گۈزەلرەك كىيىم كىيگهن ئهمهس، چۈنكى   
  » .ۋە ئىلىم بىلهن ئىتائهت قىلىنىدۇ

بهندىلهرگه دۇنيادا بېرىلگهن ئهڭ    «:  مۇنداق دەيدۇ  زۇبهير ئىبنى ئۇرۋە تابىئىنالردىن
  » . رازىلىقىدۇرئالالھنىڭەتته بېرىلگهن ئهڭ ئهۋزەل نهرسه ئاخىر. ئهۋزەل نهرسه ئهقىلدۇر

ئۇنىڭدىن پىكىـر، ئىـرادە، ئهركىنلىـك، ئىلىـم ـ      . ئهقىل مهرىپهتنىڭ ئهڭ چوڭ قورالى
شۇنىڭ ئۈچـۈن ئىنـسان ئهقىـل بىـلهن سـادىر بولغـان ئىـشتىن               . مهرىپهت ھاسىل بولىدۇ  

ئىنــسان (رســهڭگه ئهگهشــمه، بىلمهيــدىغان نه«:  مۇنــداق دەيــدۇئــالالھ. مهســئۇل بولىــدۇ
قۇالق، كۆز ۋە دىلنىڭ قىلمىشلىرى ئۈستىدە ھهقىـقهتهن سـوئال ـ سـوراق     ) قىيامهت كۈنى

  )  ـ  ئايهت36 ئىسراسۈرە (» .قىلىنىدۇ
قۇرئان كهرىم سهزگۈ ئورگانلىرىنى ۋە ئهقلىنى ئىشلهتمىگهن كىشىنى ھايۋانالردىنمۇ         

ــانايدۇ  ــازغۇن س ــار بولغــ   . ئ ــدا ب ــۇ قولى ــۈنكى ئ ــدا   چ ــۆز ئورنى ــوراللىرىنى ئ ــپهت ق ان مهرى
 نهزىرىـدە ھايۋانالرنىـڭ     ئالالھنىـڭ شۈبهىـسىزكى،   «:  مۇنـداق دەيـدۇ    ئـالالھ . ئىشلهتمىدى
گاچـا بولىۋالغـان،    ) ھهقنـى سـۆزلىمهي   (گـاس بولىۋالغـان،     ) ھهقنى ئاڭلىماي (ئهڭ يامىنى   

 ـ  22 ئهنفـال  سـۈرە (» .ئهقلىنـى يوقاتقـان كىـشىلهردۇر   ) ياخـشى ـ يامـاننى پهرق ئهتـمهي    (
  ) ئايهت



 51

ــالالھ ــدۇ ئـ ــداق دەيـ ــسانالردىن      «:  يهنه مۇنـ ــن ۋە ئىنـ ــسىزكى، جىـ ــهك ـ شۈبهىـ شـ
ياراتتۇق، ئۇالر دىللىرى بولغىنى بىلهنمـۇ،      ) يېقىلغۇ بولۇش ئۈچۈن  (نۇرغۇنلىرىنى دوزاخقا   

ــارقىلىق         ــۇ ئ ــۇ، ئ ــولغىنى بىلهنم ــۆزلىرى ب ــۇالر ك ــهنمهيدۇ، ئ ــى چۈش ــارقىلىق ھهقن ــۇ ئ ئ
كۆرمهيـدۇ، ئـۇالر قـۇالقلىرى بـولغىنى بىلهنمـۇ، ئـۇ            ) درىتىنىڭ دەلىللىرىنـى   قۇ ئالالھنىڭ(

ــارقىلىق  ــرەت ئېلىــپ ئالالھنىــڭ(ئ ــايهتلىرىنى ئىب ــا  )  ئ ــا ھايۋانغ ــۇالر گوي تىڭــشىمايدۇ، ئ
 ـ   179 ئهرافســۈرە (» .ئوخــشايدۇ، ھايۋانــدىنمۇ بهتــتهر گۇمراھتــۇر، ئهنه شــۇالر غاپىلــدۇر

  )ئايهت
ئــۇنى قوغــداش . اياتىنىــڭ زۆرۈر ئىــشلىرىدىن ســانىدىئىــسالم ئهقىلنــى ئىنــسان ھ

ــدۇر  ــي مهنپهئهتلهرنىــڭ قاتارىدىن ــدىكى زۆرۈرى ــۇنى قوغــداش ئۈچــۈن  . دىن شۇڭالشــقا ئ
ســاغالم ئهقىلنــى تهمىــن ئهتــمهك ئۈچــۈن بهدەننــى ســاپ ـ ســاغالم   . ھۆكــۈملهر چىقــاردى
ــدۇ  . تۇتۇشــقا چــاقىردى ــدە بولى ــل ســاغالم بهدەن ــسالم. چــۈنكى ســاغالم ئهقى ــى ئى  ئهقىلن

يوقىتىدىغان ۋە ئۇنىـڭ ئىـشىغا سـهلبىي تهسـىر كۆرسـىتىدىغان ھـاراق ۋە پۈتـۈن مهسـت                   
ــدى     ــارام قىلـ ــشنى ھـ ــستېمال قىلىـ ــاددىالرنى ئىـ ــۇچى مـ ــانلىق   . قىلغـ ــۇ زىيـ ــسالم بـ ئىـ

چـۈنكى ئهقىلنـى قوغـداش ئىنـسان        . ئىچىملىكلهرنى ئىستېمال قىلغانالرغا جـازا بېكىتتـى      
ئـۇنى قوغدىمىغانـدا، ئىنـسان ئىـگه بولغـان          . نپهئهتتـۇر ئۈچۈن مهقسهت قىلىنغان بىـر مه     

  . بىردىنبىر قىممهتلىك نهرسىسىنى يوقاتقان بولىدۇ
بۇنىڭغا ئاساسهن، ئىـسالم قـارىغۇالرچه تهقلىـدچىلىككه قارشـى تۇرىـدۇ، ئۇنىڭـدىن              

 ئهھلىنــى جــاھىلىيهت ئــالالھ.  ۋە ئۇنــداق قىلغــانالرنى قــاتتىق ســۆكىدۇنهپرەتلهندۈرىــدۇ
 ئهقلىنى ئىـشلهتمهستىن قـارىغۇالرچه ئاتـا ـ بوۋىلىرىنىـڭ باتىـل ئهقىـدىلىرىگه        ئهقىدىدە

 ئـالالھ ھهر قاچان ئۇالرغا    «:  مۇنداق دەيدۇ  ئالالھ.  ئۈچۈن قاتتىق سۆكتى   ئېسىلىۋالغانلىقى
ــان نهرســىگه   ــل قىلغ ــا (نازى ــى قۇرئانغ ــۇالر ) يهن ــسه، ئ ــشىڭالر دېيىل ــا ـ    ‹: ئهگى ــاق، ئات ي
دېيىـشىدۇ، ئاتـا ـ بـوۋىلىرى ھېچبىـر نهرسـىنى       › ىنغا ئهگىشىمىزبوۋىلىرىمىزدىن قالغان د

ــاپىرالرنى        ــشهمدۇ؟ ك ــا ئهگى ــا يهنه ئۇالرغ ــان تۇرس ــدا بولمىغ ــوغرا يول ــهنمىگهن ۋە ت چۈش
ھىـــدايهتكه دەۋەت قىلغـــۇچى خـــۇددى مهنىـــسىنى چۈشـــهنمهي تاۋۇشـــىنى ۋە نىـــدانىال  

ــدىغان  ــايالرنىئاڭاليـ ــشايدۇ،  چاھارپـ ــادەمگه ئوخـ ــان ئـ ــى  ( چاقىرغـ ــاپىرالر ھهقىقهتنـ كـ
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كـوردۇر، ئـۇالر    ) كۆرۈشـتن ھهقنـى   (گاچىدۇر،  ) ھهقنى سۆزلهشتىن (گاستۇر،  ) ئاڭالشتىن
  ) ـ ئايهتلهر171 ـ 170سۈرە بهقهرە (» .چۈشهنمهيدۇ) ۋەز ـ نهسىههتنى(

 نازىل قىلغان ھۆكۈمگه ۋە پهيغهمبهر بايـان        ئالالھئۇالرغا  «:  يهنه مۇنداق دەيدۇ   ئالالھ
ئاتـا ـ بوۋىلىرىمىزنىـڭ دىنـى بىـزگه      ‹: ه ئهمهل قىلىڭـالر دېيىلـسه، ئـۇالر   قىلغان ھۆكـۈمگ 

دەيــدۇ، ئاتــا ـ بــوۋىلىرى ھــېچ بىــر نهرســه بىلمهيــدىغان ۋە ھىــدايهت تاپمىغــان    › كۇپــايه
  ) ـ  ئايهت104 مائىدەسۈرە (» !)يهنىال ئۇالرنىڭ دىنىغا ئهمهل قىالمدۇ؟(تۇرسىمۇ 

مىزكى، ئىنـسان پهقهت مـاددىي، جىـسمانىي        بۇ يهردە شۇنى كهسكىن قىلىپ ئېيتـاالي      
ھاجهتلىرىنى، ھايۋانىي شهھۋەتلىرىنى ئادا قىلىپال قالماستىن، ئهقىل، پىكىـر، ۋىجـدان ۋە            
روھنىڭ تهلهپلىرىنىمۇ ئادا قىلغاندا ئاندىن ئىنسانىيهت ۋە ئىنـسانى كامىـل دەرىجىـسىگه             

غايىـــسى، شـــهرىئهت ئهقىـــل نېمىتـــى بولـــسا ئىنـــساننى ھۆرمهتلهشـــنىڭ . ئۆرلىيهلهيـــدۇ
  .ئىلىم ـ مهدەنىيهت، ئىلگىرىلهش ۋە تهرەققىياتنىڭ ئاساسىدۇر تهكلىپىنىڭ مهنبهسى، 

ــچه       ــر نهچ ــنىڭ بى ــى ھۆرمهتلهش ــساننىڭ ئهقلىن ــدە ئىن ــسالم نهزىرى ــدە ئى ــز تۆۋەن بى
  :مىسالىنى سۆزلهپ ئۆتىمىز

لىدە  چۈشــهندۈرۈش ئهســئىــسالمىي ـ ئىنــساننى، كائىنــاتنى، ھايــاتنى، ئــاخىرەتنى   1
چۈنكى ئىسالم ئهقىلنى توغرا تهرەپكه باشاليدۇ، ئـۇنى        . ھۆرمهتلهشتۇرئىنساننىڭ ئهقلىنى   

ــن، خۇراپــاتالردىن ۋە    نهرســىلهرنى چۈشهندۈرۈشــته ئهۋج ئالغــان   غهيبىــيۋەھىمىلهردى
زېمىــن ئۇينىــڭ مۈڭگۈزىــدە تۇرىــدىكهن    : مهســىلهن. ئهپــسانىلهردىن يىراقالشــتۇرىدۇ 

ىڭ نىزامىنى ئۆزىنى ئىجات قىلىشتىن ئـاجىز بولغـان تهبىـئهتكه           دېگهندەك، ياكى كائىناتن  
  . باغلىغاندەك خۇراپاتالردىن يىراقالشتۇرىدۇ

 ئالالھنىـڭ ئىنساننىڭ ئهقلىگه قىلىنغان بۇ ھۆرمهت ئىجات قىلغـۇچى ۋە يـاراتقۇچى            
ــۇنىڭغىال     ــشنى ئـ ــۇن ئېگىـ ــادەت ۋە بويـ ــتا، ئىبـ ــۇدرىتىنى ئۇلۇغالشـ ــتاقـ ، خاسالشتۇرۇشـ

 تاغۇتالرغـا ى بۇتالرغـا، تاشـالرغا، دەرەخـلهرگه، كالىغـا ۋە ئىنـسانالردىن بولغـان               ئىنسانالرن
  . چوقۇنۇشتىن قۇتقۇزۇشتا ئاشكارا بولىدۇ

ئىــسالم ئهقىلنــى تــوغرا ئهقىــدە، يــاراتقۇچىنى، كائىنــاتنى، ئىنــساننى، ھايــاتنى تــوغرا 
 يارىتىـپ،    دۇنيـادىكى بـارلىق نهرسـىنى ئىنـسان ئۈچـۈن          ئالالھنىـڭ تهسهۋۋۇر قىلىـش ۋە     

ئىنـسان ئهقلىنـى ئهسـلىدە ئـۆز ـ ئـۆزىگه       . بويسۇندۇرۇپ بېـرىش بىـلهن ئوزۇقالندۇرىـدۇ   
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. خىزمهت قىلىش ئۈچۈن يارىتىلغان مهخلۇقاتالرغا بويۇن ئېگىپ قۇل بولۇشتىن پاكاليدۇ         
ئهقىلنىڭ ئالدىـدا ئىـزدىنىش، تهتقىـق قىلىـش مۇھـاكىمه قىلىـش، يهكـۈن چىقىـرىش ۋە                  

  . نى يورۇتىدۇپايدىلىنىشنىڭ يولى
 ئــالالھبۇنىڭــدىن ئىــسالم ۋە قۇرئاننىــڭ ئهقىلنــى تــوغرا يولغــا باشــالش، ئىنــساننىڭ 

بىلهن بولغان ئاالقىسىنى، ئىنساننىڭ كائىناتتىكى شهيئىلهر بىلهن بولغان ئاالقىـسىنى ۋە           
ــان         ــسانغا بولغ ــته ئىن ــسىنى تۈزەش ــان ئاالقى ــلهن بولغ ــسان بى ــر ئىن ــساننىڭ يهنه بى ئىن

 ئالالھقـا ئىنسانغا بولغان بۇ ھۆرمهتنىڭ تهسىرى، ئىنـساننىڭ        . اشكارا بولىدۇ مهرھهمىتى ئ 
 قازانغان ئهزىزلىكى بىلهن ئوتتۇرىغـا    ئۇلۇغلۇقىدىن ئالالھنىڭئىمان كهلتۈرۈش ئارقىلىق    

 پهيغهمبىـرىگه   ئالالھنىـڭ ،  ئالالھقـا ) يهنى غهلىـبه  (ئىززەت  «:  مۇنداق دەيدۇ  ئالالھ. چىقىدۇ
  ) ـ ئايهت8 مۇنافىقۇنسۈرە (» .پۋە مۆمىنلهرگه مهنسۇ

مهن ســاڭا ســېغىنىپ ســهندىن ! ئــالالھئــى «:  دۇئاســىدا مۇنــداق دەيــدۇرەســۇلۇلالھ
باشقىــسىدىن قورقۇشــتىن، ســهندىن باشقىــسىنىڭ ئالدىــدا خــار بولۇشــتىن ۋە ســهندىن   

  ».باشقىسىغا موھتاج بولۇشتىن پاناھ تىلهيمهن
 ئىـسالم ئـارقىلىق     ئـالالھ بىـز   «: ق دەيدۇ مۇندا)  ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن   ئالالھ(ئۆمهر  

 ئـالالھ  باشقىـسىدىن قانچىلىـك ئىـززەت تىلىـسهك          ئالالھنىـڭ ،  قهۋمـدۇرمىز  قىلغان   ئهزىز
  » .بىزنى شۇنچىلىك خار قىلىدۇ

 ـ ئهقىلنى ئىزدىنىشكه، كائىناتتا پىكىر يۈرگۈزۈشـكه، ئۇنىـڭ سـىرلىرىنى ئېچىـشقا،      2
ــ   ــشقا، ئۇنىــڭ پ ــدىن پايدىلىنى ــدىناك تهجرىبىلىرى ــات  رىزقلىرى ــشكه ۋە ھاي  مهنپهئهتلىنى
  . مهسىلىلىرىنى مۇھاكىمه قىلىشقا چاقىرىش

قۇرئاندا ئهقىلگه ئاشـكارا يـاكى ئىـشارەت بىـلهن خىتـاب قىلىنغـان، ئـۇنى كائىناتتـا                  
مۇھاكىمه قىلىشقا، پىكىر يۈرگۈزۈشكه، ئويالشقا چاقىرغان ۋە پىكىر قىلىـشنى دىنىـي پهرز             

ــايهتلهر  ــۆپ ئ ــان ك ــارقىلغ ــالالھ.  ب ــدۇ ئ ــداق دەي ــمانالرنىڭ ۋە  «:  مۇن ــسىزكى، ئاس شۈبهى
 ئهقىـل ئىگىلىـرى   تۇرۇشـىدا ، كـېچه ـ كۈنـدۈزنىڭ نۆۋەتلىـشىپ      زېمىننىڭ يارىتىلىـشىدا  

ئـۇالر ئـۆرە تۇرغانـدىمۇ، ئولتۇرغانـدىمۇ، ياتقانـدىمۇ          . ئۈچۈن، ئهلۋەتته روشهن دەلىللهر بار    
 يهرنىڭ يارىتىلىشى توغرىسىدا پىكىر يۈرگۈزىـدۇ،     زىكىر قىلىدۇ، ئاسمانالرنىڭ ۋە    ئالالھنى
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، پاكتۇرسـهن سـهن بـۇنى بىكـار ياراتمىـدىڭ، سـهن        ! ئـى پهرۋەردىگـارىمىز   ) ئۇالر ئېيتىدۇ (
  )  ـ ئايهتلهر191 ـ  190سۈرە ئال ئىمران (» .بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن

ــالالھ ــدۇ ئ ــداق دەي ــۇالردا «:  مۇن ــدىغان ب ــۇر قىلى ــۈتهپهكك ــڭ(ن  قهۋم ئۈچ  ئالالھنى
  )  ـ ئايهت3 رەئدسۈرە (» .دەلىللهر بار) قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان

 ئالالھنىـــڭ(بـــۇالردا چۈشـــىنىدىغان قهۋم ئۈچـــۈن «:  يهنه مۇنـــداق دەيـــدۇئـــالالھ
  )  ـ ئايهت4 رەئدسۈرە (» .نۇرغۇن دەلىللهر بار) قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان

 ئېرىشىـشنىڭ ئاساسـى     جهنـنهتكه  قۇرئان كهرىم ئهقىلنى دوزاخـتىن قۇتۇلۇشـنىڭ ۋە       
پهرۋەردىگـارىنى ئىنكـار قىلغـانالرمۇ دوزاخ ئازابىغـا دۇچـار           «:  مۇنداق دەيدۇ  ئالالھ. قىلدى
  ) ـ ئايهت6 مۇلكسۈرە (» !دوزاخ نېمه دېگهن يامان جاي. بولىدۇ

بىـز پهيغهمبهرنىـڭ   (ئۇالر ئهگهر  «:  ئۇالر ھهققىدە مۇنداق دەيدۇ    ئالالھئاندىن كېيىن   
ئاڭلىغان، ياكى چۈشـهنگهن بولـساق دوزاخ ئهھلـى قاتارىـدا بولمـاس ئىـدۇق               ) ىنىسۆزلىر
  ) ـ  ئايهت10 مۇلكسۈرە (» .دەيدۇ

ــالالھ ــدۇئـ ــداق دەيـ ــۇھهممهد(«:  يهنه مۇنـ ــى مـ ــمانالردىكى ۋە !) ئـ ــى، ئاسـ ئېيتقىنكـ
  )  ـ  ئايهت101سۈرە يۇنۇس (» .زېمىندىكى نهرسىلهرنى كۆزىتىڭالر

قۇرئانــدىكى پىكىــر قىلىــشنىڭ پهرزلىكــى ئىنــسان «: ەيــدۇ مۇنــداق دئهققــاد ئۇســتاز 
ئـۇ كۆزەتكـۈچى    . ئهقلىنىڭ پۈتۈن ۋەزىپىلىرىنى ۋە خۇسۇسىيهتلىرىنى ئۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ         

ئهقىلگه، ئىدراك قىلغۇچى ئهقىلگه، ھېكمهتلىك ئهقىلگه ۋە يـول كۆرسـهتكۈچى ئهقىلـگه             
ىر قىلمايدۇ، بهلكـى ئـۇ ئهقىلنـى    ئۇ ئهقىلنى كۆز ـ كۆز ئۈچۈن زىك . بىردەك خىتاب قىلىدۇ

مهقسهتلىك ھالدا، ھېچقانداق دىن كىتابلىرىدا تهڭدىـشى بولمىغـان شـهكىلدە تهپـسىلىي         
  » .زىكىر قىلىدۇ

ــم   :  ـ ئىلىمــگه چــاقىرىش   3 ــلهن چاقىرغــان ئىلى ــيه ۋە ئهمهلىيىتــى بى ــسالم نهزەرى ئى
 ئىلىمـــگه .مۇھـــاكىمه قىلىـــش، ئـــويالش، پىكىـــر قىلىـــش ئـــارقىلىق مهيـــدانغا كېلىـــدۇ

ئۈندەيدىغان، ئىلىمگه چاقىرىش بىلهن بىرگه ئىلىمنىڭ ۋە ئالىمالرنىڭ پهزىلىتىنى بايـان      
ــوياليمىز      ــايه دەپ ئ ــش كۇپ ــشارەت قىلى ــا ئى ــۇپ، ئۇنىڭغ ــۆپ بول ــايهتلهر ك ــدىغان ئ . قىلى

ــل ـ پهن        ــۇقلىرى، ھهرخى ــۈرگهن ئۇت ــدانغا كهلت ــۈممهتتىن مهي ــسالمنىڭ بىلىملىــك ئ ئى
ىكى يۈكـسهك ئىلىـم ـ مهدەنىيهتلىـرى، بۈگـۈنكى كۈنـدە مۇسـۇلمانالر        تېخنىكا مهيدانلىرىد
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پهن تهرەققىياتتا ئارقىدا قالغان بولـسىمۇ، ئهجـدادلىرىمىزنىڭ بىـزگه قالـدۇرۇپ كهتـكهن،         
ئــالهمگه تارالغــان ۋە ياۋروپــا يېڭــى مهدەنىــيهتكه قهدەم قويــۇش ۋە ئىلمىــي ئىلگىرىلهشــته  

 ۋە ئاساسـىي    تهتبىقىـي ، ئهدەبىـي، ئىنـسانىي،      مىيئىـسال ئۇزۇن ئهسىرلهر بـويىچه تايانغـان       
  . ئىلىم بايلىقى بۇنىڭ ئوچۇق دەلىلىدۇر

ئىنـسانالر ئهقلىنــى ئىـشلىتىش ئـارقىلىق قهدىمــدىن    : مۇنـداق دېـسهك كۇپــايه قىـالر   
تارتىپ ھازىرغىچه ئىنسانىيهتنىڭ خىزمىتىگه سۇنۇلغان كهشپىياتالرنى ئهمهلگه ئاشۇردى        

  . پىياتالرنىڭ ئۈمىدىدۇرۋە ئۇ كېلهچهكتىكى كهش
ئىنـسان ئهقىلنىـڭ كـۈچى يېتىــدىغان    . ئىـسالم ئىنـسانغا پىكىـر ئهركىنلىكـى بهردى    
مۇسۇلمانالر باشقا مىللهتلهر ۋە قهدىمكى     . پۈتۈن ئىلمىي ساھهلهرنى ئۇنىڭ ئالدىغا قويدى     

 مهدەنىيهتلهرنى تهتقىق قىلىـش ئـارقىلىق ئـۇالردىن پايدىالنـدى، ئۇالرنىـڭ ئىلىملىرىنـى             
ئهرەبچىگه تهرجىمه قىلدى، ئىلمىي ۋە ئهمهلىي ھاياتنىڭ پۈتۈن ساھهلىرىدە ئـۇالر بىـلهن             

 ۋە ئـاخىرەت ئىـشلىرىنى چۈشهندۈرۈشـته ئهقىلنـى          غهيبنـى لېكىن ئىسالم   . شېرىك بولدى 
 چۈشىنىـشى ئىمكانـسىز ۋە      ئهقىلـنىڭال چـۈنكى ئـۇ مهسـىلىلهرنى       . يالغۇز تاشالپ قويمىدى  

مهسىلىدە پايدىسى يوق، قۇرۇق خىيالالردىن باشـقا بىـر نهتىجىـگه           ئهقىل بۇ   . پايدىسىزدۇر
ئهممــا كائىناتقــا نهزەر ســېلىش ۋە ئۇنىــڭ    . ھېچبىــر نهرســه تاپالمايــدۇ  . ئېرىــشهلمهيدۇ

مــاددىلىرىنى تهكــشۈرۈش بولــسا، ئهقىلنــى نۇرغۇنلىغــان پايــدىغا ئېلىــپ بارىــدۇ، بىــز ئــۇ  
  :ىلىمىز ئهڭ مۇھىملىرىدىن ئىككىنى بايان قپايدىالرنىڭ

بىرىنچى ـ ئىلىـم ـ مهرىـپهت، ئۇنىڭـدىن دۇنيـالىق ئۈچـۈن پايـدىلىنىش ۋە ئىنـسانغا          
  . مهنپهئهتلىك نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرۈش

ئىككىنچى ـ ياراتقۇچىنى تونۇش ۋە ئۇنىڭ ئۇلۇغلـۇقىنى بىلىـش، ئهقىـدە ۋە ئىمـاننى      
ــارەت    ــل، تهھلىــل قىلىنغــان مۇھاكىمىــدىن ئىب ــي، ئهمهلىــي دەلى  ئهڭ مۇســتهھكهم ئهقلى

  . ئاساس ئۈستىگه قۇرۇش
، ھـارام، مهكـروھ ۋە   مۇسـتهھهب ئىـسالمنىڭ ۋاجىـپ،   :  ـ تهكلىپنى ئهقىلگه باغالش 4

 باغلىغانلىقىـدىن مۇباھ قاتارلىق شهرىئهت ھۆكۈملىرىدىن ئىبارەت تهكلىپلهرنـى ئهقىلـگه    
 بـاالغهتكه   .ئۇنىڭ ئىنـسان ئهقلىـگه قانچىلىـك ھـۆرمهت قىلىـدىغانلىقى ئاشـكارا بولىـدۇ              

ــدى    ــاالمىتى قىل ــڭ ئ ــى ئهقىلنى ــدى  . يهتكهنلىكن ــگه باغلى ــئۇلىيهتنى پهقهت ئهقىل . مهس
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ئىنـسان  . كىچىك باال ۋە ساراڭنىڭ كامىل ئهقلى بولمىغانلىقى ئۈچـۈن مهسـئۇل بولمايـدۇ             
ئهقلىنىــڭ كامىــل بولغــانلىقى ئاشــكارا بولغانــدىن كېــيىن خىتــاب قىلىنىــدۇ، شــهرىئهت   

ئـۈچ كىـشىدىن قهلهم     «: بىـر ھهدىـسته مۇنـداق دېيىلىـدۇ       . اغلىدىھۆكۈملهرنى ئهقىلگه ب  
  ».نارەسىدە باال، ساراڭ ۋە ئۇيقۇدىكى كىشى: كۆتۈرۈلۈپ كهتتى

ئىـــسالم ئهقىـــل نېمىتىنـــى قوغـــداش ئۈچـــۈن ئـــۇنى ئۆســـتۈرىدىغان ۋە تهرەققىـــي  
اكى  ياكى مۇباھ قىلدى، ئۇنىڭغا ئازار بېرىـدىغان، يـ         جائىزقىلدۇرىدىغان پۈتۈن نهرسىنى    

، ياكى ئۇنىڭغا سهلبىي تهسىر كۆرسىتىدىغان، يـاكى ئـۇنى پۈتـۈنلهي            كىمهيتىدىغانئۇنى  
يوقىتىدىغان ياكى ئۇنى ئىشىدىن توختىتىدىغان مهست قىلغۇچى، زەھهرلىگۈچى ۋە ئۇنى          

ئىــسالم ئهقىلنــى قوغداشــنى بهش . يهڭگىللهتكــۈچى بــارلىق نهرســىلهرنى ھــارام قىلــدى 
 قىلىـشى ئۈچـۈن كهم      داۋامئۇنىڭغـا ھاياتنىـڭ     . رىدىن قىلـدى  زۆرۈرىي نهرسىلهرنىڭ قاتا  

  . بولسا بولمايدىغان نهرسىلهرنىڭ ئىچىدىن ئورۇن بهردى
قۇرئاننىڭ نۇرغۇنلىغان ئاالھىدىلىكلىرى بـار بولـۇپ،       «:  مۇنداق دەيدۇ  ئهققادئۇستاز  

ــار   نالر مۇســۇلمانالر ۋە غهيرىــي مۇســۇلما . ئۇالرنىــڭ ئىچىــدە ئوچــۇق بىــر ئاالھىــدىلىكى ب
چـۈنكى ئـۇ ئاالھىـدىلىك ئـايهتلهرنى        . ئارىسىدا ئۇنىڭ ھهققىدە ئىختىالپ بهك ئاز بولىدۇ      

ئوقـــۇش بىلهنـــال ئىـــسپاتلىنىدۇ، ئـــۇنى ماتېمـــاتىكىلىق ســـانالر ۋە ســـۆزلهرنىڭ ئاســـانال 
ئۇقۇلىدىغان دااللهتلىرى كۈچلهندۈرىدۇ، ئۇنى كۈچلهندۈرۈش ئۈچـۈن تـاالش ـ تـارتىش     

.  ئوخـشىمىغان كـۆز قاراشـلىرىغا ھـاجهت قالمايـدۇ     مهزھهپلهرنىـڭ  قىلىشقا ۋە خىلمۇ خىل   
ــپ       ــدە ۋە تهكلى ــشى، ئهقى ــى ھۆرمهتلى ــڭ ئهقىلن ــسا، قۇرئاننى ــدىلىك بول ــۇ ئاالھى ئهنه ش

 باشـقا چـوڭ دىنالرنىـڭ       ئهققـاد ئۇندىن كېـيىن،    » .ئىشلىرىدا ئۇنىڭغا ئىشهنچ قىلىشىدۇر   
قۇرئــان «: ېــيىن مۇنــداق دەيــدۇئهقىلــگه بولغــان قارىــشىنى بايــان قىلىــپ بولغانــدىن ك 

ــشنىڭ     ــا تايىنى ــلهن ئهمهل قىلىــش ۋە ئۇنىڭغ ــۇغالش، ئۇنىــڭ بى ــان ئۇل ئهقىلنــى ھهر زام
  .بۇ بىزنى تۆۋەندىكى ئابزاسقا باشاليدۇ» .ۋاجىپلىقىنى بايان قىلىش ئۈچۈن تىلغا ئالىدۇ

نى  بىـلهن ئهقىلنىـڭ ئارىـسى   كـۇپرى قۇرئان كهرىم ئىمان ياكى :  ـ  ئهقىل ۋە ئىمان 5
چــۈنكى ئهقىلنىــڭ ئاساســلىق ۋەزىپىــسى قۇرئاننىــڭ يېزىلغــان ئايهتلىرىــدە ۋە . باغلىــدى

 ئىمـان  ئالالھقـا كائىناتتىكى كۆرۈلگهن ئايهتلهردە پىكىـر يۈرگـۈزۈش ئـارقىلىق ئىنـساننى          
  . كهلتۈرۈشكه دااللهت قىلىشتۇر
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ۇقاتلىرى  نېمهتلىرىدىن پايدىلىنىدىغان ۋە ئۇنىڭ مهخل     ئالالھنىڭئهقىللىق ئىنسان   
ــشىدۇر  ــدىغان كى ــر يۈرگۈزى ــدە پىكى ــا. ھهققى ــداق ســۈپهتلهيدۇ قۇرئ ــۇنى مۇن ــم ئ : ن كهرى

ئاســمانالرنىڭ ۋە زېمىننىــڭ يارىتىلىــشىدا، كــېچه بىــلهن كۈنــدۈزنىڭ نۆۋەتلىشىــشىدە،  «
 ئالالھنىـڭ ،  كـېمىلهردە ئىنسانالرغا پايدىلىق نهرسىلهرنى ئېلىپ دېڭىزدا ئـۈزۈپ يـۈرگهن          

ــۇتتىن ياغــدۇرۇپ  بهرگهن، ئــۆلگهن زېمىننــى تىرىلدۈرىــدىغان يــامغۇردا، يهر يــۈزىگه  بۇل
تــارقىتىۋەتكهن ھايۋانــاتالردا، شــامال يۆنىلىــشلىرىنىڭ ئۆزگىرىــپ تۇرۇشــىدا، ئاســمان ـ     
زېمىن ئارىـسىدا بويـسۇندۇرۇلغان بۇلـۇتالردا، چۈشـىنىدىغان كىـشىلهر ئۈچـۈن، ئهلـۋەتته               

  )  ـ ئايهت164سۈرە بهقهرە (» .هر باردۇردەلىلل)  بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغانئالالھنىڭ(
 قىتئهلهر بار ۋە تۈرلـۈك  تۇتىشاڭغۇيهر يۈزىدە بىر ـ بىرىگه  «:  يهنه مۇنداق دەيدۇئالالھ

بىـر ئـۇرۇقتىن بىرقـانچه      (زىرائهتلهر بار، كۆپ شاخلىق بولغان ۋە كۆپ شاخلىق بولمىغان          
خورمـا دەرەخلىـرى بـار،      ) قـان  ئۈنـۈپ چىق   بىرتالتال ئۈنۈپ چىققان، بىر ئۇرۇقتىن پهقهت       

بىر خىل سۇ بىلهن سـۇغىرىلىدۇ، ئۇالرنىـڭ بهزىـسىنى بهزىـسىدىن            ) ئۇالرنىڭ ھهممىسى (
ــۈن      ــىنىدىغان قهۋم ئۈچ ــۇالردا چۈش ــز، ب ــارتۇق قىلىمى ــدە ئ ــڭ(تهم ــۇدرىتىنى ئالالھنى  ق

  ) ـ ئايهت4 رەئدسۈرە (» .نۇرغۇن دەلىللهر بار) كۆرسىتىدىغان
 ســىلهرگه كېچىنــى، كۈنــدۈزنى، كــۈننى، ئــاينى ئــالالھ«: دۇ يهنه مۇنــداق دەيــئــالالھ

ــۇ   ــسۇندۇرۇپ بهردى، يۇلتۇزالرمـ ــڭبويـ ــسۇندۇرۇلغاندۇر؛   ئالالھنىـ ــلهن بويـ ــرى بىـ  ئهمـ
  ) ـ ئايهت12 نهھلسۈرە (» .چۈشىنىدىغان قهۋم ئۈچۈن بۇنىڭدا نۇرغۇن دەلىللهر بار

قۇنچ ۋە ئۈمىـد قىلىـپ       سىلهرگه چاقماقنى قور   ئالالھنىڭ«:  يهنه مۇنداق دەيدۇ   ئالالھ
 تىرىلدۈرۈشـى كۆرسىتىشى، بۇلۇتتىن يامغۇر ياغـدۇرۇپ ئۇنىـڭ بىـلهن ئـۆلگهن زېمىننـى              

، چۈشـىنهلهيدىغان قهۋم    ئاالمهتلهردىنـدۇر ) كامالى قۇدرىتىنى كۆرسـىتىدىغان    (ئالالھنىڭ
  )   ـ ئايهت24سۈرە رۇم (» .ئۈچۈن بۇنىڭدا شهك ـ شۈبهىسىز نۇرغۇن ئىبرەتلهر بار

 ئىمــان ئالالھقــانــى ھهرىكهتلهندۈرىــدىغان ۋە رىغبهتلهندۈرىــدىغان، ئهقىلنــى ئهقىل
كهلتۈرۈشــكه ۋە ئۇنىــڭ تهدبىــر قىلغــۇچى، يــاراتقۇچى ئىكهنلىكىــگه ھهقىقىــي تــۈردە         

ئهگهر ئهقىل بـۇ ۋەزىپىـسىنى ئـادا قىلىـشقا          . ئىشىنىشكه ئېلىپ بارىدىغان ئايهتلهر كۆپتۇر    
. قالغان ۋە ئىنسان ئىنـسان قېلىپىـدىن چىققـان بولىـدۇ          قادىر بواللمىسا، ئۇنىڭ بارلىقى يو    

قۇرئــان . بــۇنى قۇرئــان كهرىــم كــاپىرالرنى ئهقىلــسىز دەپ ئهيىــبلهش بىــلهن تهكىتلهيــدۇ



 58

 بـارلىقىنى،   ئالالھنىڭبۇ بولسا ئۇالر    . دەپ ھۆكۈم قىلىدۇ  » چۈشهنمهيدىغانالر«كاپىرالرنى  
ــۈكى    ــشنىڭ زۆرۈرل ــائهت قىلى ــا ئىت ــى ۋە ئۇنىڭغ ــاتتىكى  بىرلىكىن ــدىغان كائىن نى بىلدۈرى

بۇنـداق بولغانـدا كـاپىر      .  ئۈچۈنـدۇر  پايدىالنمىغانلىقىئاالمهتلهردىن كۆز، قۇالق ئارقىلىق     
ئىنـــسانلىقىدىن چىقىـــدۇ ۋە ھـــايۋان بىـــلهن ئوخـــشاش بولىـــدۇ، كېـــيىن ئۇنىڭـــدىنمۇ  

ــدۇ ــالالھ. تۆۋەنلهي ــدۇ ئ ــداق دەي ــالھ     «:  مۇن ــشىنى ئى ــسى خاھى ــساڭچۇ؟ نهپ ــپ باق ئېيتى
ــادەمگه  قىل ــان ئ ــۇنى ســاقالش ئۈچــۈن   (ىۋالغ ــشتىن ئ ــشىغا ئهگىشى ــسى خاھى ــامى ) نهپ ھ

 ئاڭاليـدىغان يـاكى چۈشـىنىدىغان ئـادەملهر     گېپىڭنـى ئۇالرنىـڭ كـۆپلىرىنى     . بوالالمسهن
 ئوخــشاشتۇر، چاھارپايالرغــاشهكــسىز ) چۈشهنمهســلىكته(دەپ گۇمــان قىالمــسهن؟ ئــۇالر  

  )   ـ ئايهت44 ـ 43 فۇرقانۈرە س(» .بهلكى ئۇالردىنمۇ بهتتهر گۇمراھتۇر
ــسالم  ــساباليدۇ كــۇپرىنىئى ــاپهت دەپ ھې ــي ئ چــۈنكى كــاپىرالر ئهقىللىرىنــى  .  ئهقلى
 ۋە ئهقىلنىڭ يولى بولغان سهزگۈ ئورگـانلىرىنى ئىـشقا          مهنبىئىمهرىپهتنىڭ  . ئىشلهتمهيدۇ
ــالمايدۇ ــدۇ . سـ ــلهن كۆرمهيـ ــۆزلىرى بىـ ــۆزنى   . كـ ــدۇ ۋە سـ ــلهن ئاڭلىمايـ ــۇالقلىرى بىـ قـ

  :ئۇنىڭدىن بهزىلىرىنى زىكىر قىلىمىز. بۇ ھهقته ئايهتلهر كۆپتۇر. نمهيدۇچۈشه
كـاپىرالرنى ھىـدايهتكه دەۋەت قىلغـۇچى خـۇددى مهنىـسىنى      «:  مۇنـداق دەيـدۇ   ئالالھ

ــدىغان   ــدانىال ئاڭاليـ ــىنى ۋە نىـ ــهنمهي تاۋۇشـ ــادەمگه  چاھارچۈشـ ــان ئـ ــايالرنى چاقىرغـ پـ
ھهقنى (گاچىدۇر،  ) ھهقنى سۆزلهشتىن (ر،  گاستۇ) ھهقنى ئاڭالشتىن (ئوخشايدۇ، كاپىرالر   

  )  ـ ئايهت171سۈرە بهقهرە (» .چۈشهنمهيدۇ) ۋەز ـ  نهسىههتنى(كوردۇر، ئۇالر ) كۆرۈشتىن
كاپىرالرنىڭ ئاتـا ـ بوۋىلىرىغـا ۋە باشـلىقلىرىغا     «: مۇھهممهد رەشىد رىزا مۇنداق دەيدۇ

پـادىچى  . تالرغـا ئوخـشايدۇ   ئهگىشىشتىكى سۈپهتلىرى پـادىچى يايالقتـا باقىـدىغان ھايۋانا        
ھايۋانالرنى يايالققا ھهيدەش ئۈچۈن ۋارقىرايدۇ، سـۇغا چاقىرىـدۇ ۋە باشـقىالرنىڭ يېـرىگه              

ئۇنىــڭ بىــر قــانچه قېــتىم تهكرارلىنىــشى بىــلهن  . كىرىــپ قېلىــشىدىن توســۇپ توۋاليــدۇ
  » .توسۇلىدۇ بىلهن توسۇشىھايۋانالر پادىچىنىڭ چاقىرغان يېرىگه ماڭىدۇ، 

 كاپىرالرنىـڭ ھـالىنى پـادىچى بىـلهن بولغـان           تهئاال ئالالھ«:  مۇنداق دەيدۇ  كېيىن ئۇ 
چاقىرسا ماڭىـدىغان، توسـسا توختايـدىغان، ئۇنىـڭ دېـگهن      . قويالرنىڭ ھالىغا ئوخشاتتى 

سۆزىنىڭ مهنىـسىدىن ھـېچ نهرسـىنى چۈشـهنمهيدىغان، پهقهت ئاڭلىغـان ئاۋازغـا قـاراپ                
كهنلىكىنىڭ سهۋەبىنى بىلمهيدىغان ھايۋاننىـڭ  كېلىپ ـ كېتىدىغان، كهلگهنلىكى ۋە كهت 
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ــداق داۋامالشــتۇردى » .ھالىغــا ئوخــشاتتى ــۇ ســۆزىنى مۇن ــا  «: ئ كــاپىرالر خــۇددى ھايۋانغ
بهلكـــى . ئوخـــشاش ئـــۆز چۈشهنچىـــسى ۋە ئـــۆز ئىلىمىنىـــڭ بولماســـلىقىغا رازى بولىـــدۇ

  ».دۇ رازى بولىچۆرۈشىگهباشقىالرنىڭ ئۇنى يېتهكلىشىگه ۋە خالىغىنىچه ئۆرۈپ ـ 
 نهزىرىـدە ھايۋانالرنىـڭ ئهڭ يـامىنى        ئالالھنىڭشۈبهىسىزكى،  «:  مۇنداق دەيدۇ  ئالالھ

ياخـشى ـ   (گاچـا بولىۋالغـان،   ) ھهقنـى سـۆزلىمهي  (گـاس بولىۋالغـان،   ) ھهقنـى ئاڭلىمـاي  (
 كـاپىرالرنى تۇيغـۇلىرىنى     ئـالالھ »  .1ئهقلىنى يوقاتقان كىـشىلهردۇر   ) ياماننى پهرق ئهتمهي  

ئـۇ بولـسا مۆمىننىـڭ      . ىي كۈچىنى بىكار قىلغانلىقى بىـلهن سـۈپهتلىدى       ۋە ھېسسىي، ئهقل  
  .ئۇالرنىڭ ئهكسىچه بولۇشى كېرەك بولغان نهرسىدۇر

ــالالھ ــدۇ ئـ ــداق دەيـ ــسانالردىن      «:  يهنه مۇنـ ــن ۋە ئىنـ ــسىزكى، جىـ ــهك ـ شۈبهىـ شـ
ۇ ياراتتۇق، ئۇالر دىلى بولغىنى بىلهنمـۇ، ئـ       ) يېقىلغۇ بولۇش ئۈچۈن  (نۇرغۇنلىرىنى دوزاخقا   

 ئالالھنىـڭ (ئارقىلىق ھهقنى چۈشهنمهيدۇ، ئۇالر كۆزلىرى بولغىنى بىلهنمـۇ، ئـۇ ئـارقىلىق             
كۆرمهيــدۇ، ئــۇالر قــۇالقلىرى بــولغىنى بىلهنمــۇ، ئــۇ ئــارقىلىق  ) قۇدرىتىنىــڭ دەلىللىرىنــى

 ھايۋانالرغـا ئوخـشايدۇ،     گويـا تىڭـشىمايدۇ، ئـۇالر     )  ئايهتلىرىنى ئىبرەت ئېلىـپ    ئالالھنىڭ(
  )   ـ ئايهت179 ئهئرافسۈرە (» .بهتتهر گۇمراھتۇر، ئهنه شۇالر غاپىلدۇرھايۋاندىنمۇ 

كاپىرالرنىڭ قىيامهت كۈنىدىكى ھـالىنى بايـان قىلغـان مۇنـۇ ئـايهت باشـتا ئـۆتكهن                 
ئاڭلىغان بولساق يـاكى چۈشـهنگهن      ) پهيغهمبهرنىڭ سۆزلىرىنى (ئهگهر بىز   : ئۇالر«. ئىدى

سـۈرە  (» .دەيدۇ، ئۇالر گۇناھلىرىنى تونۇيـدۇ    . تۇقبولساق دوزاخ ئهھلىدىن بولمىغان بوالت    
  )  ـ ئايهت11 ـ  10 مۇلك

مانــا مۇشــۇنىڭدىن ئهقىلنىــڭ ۋەزىپىــسىنىڭ ئاساســى ئېتىقادقــا يېــتىش ئىكهنلىكــى 
 بــارلىقى ۋە بىرلىكــى، ئىنــسانالرنى    ئالالھنىــڭ ئــۇ بولــسا يــاراتقۇچى    . ئاشــكارا بولىــدۇ  

نكـــار قىلىـــشتىن قۇتقـــۇزۇش، شـــېرىكنىڭ ئازغۇنلۇقنىـــڭ پاتقىقىـــدىن، ياراتقۇچىغـــا ئى
  . توپتوغرا يولىغا باشالشتۇرئالالھنىڭپاتقىقىدىن چىقىرىش ۋە 

 رەسۇلۇلالھبۇ سۆزلهرنى بىرقانچه ھهدىس شهرىپلهر نهقىل قىلىش بىلهن تۈگىتىمىز،          
 زاتىـدا   ئالالھنىـڭ  نېمهتلىـرى ئۈسـتىدە پىكىـر يۈرگـۈزۈڭالر،          ئالالھنىـڭ «: مۇنداق دەيـدۇ  
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 مهخلــۇقلىرى ھهققىــدە پىكىــر ئالالھنىــڭ«: باشــقا بىــر رىــۋايهتته» .گــۈزمهڭالريۈرپىكىــر 
مهخلۇقاتتــا پىكىــر «: ئــۈچىنچى رىــۋايهتته»  زاتىــدا پىكىــر قىلمــاڭالرئالالھنىــڭقىلىڭــالر، 
ــاقىلىڭــالر،  ــسىلهر  خالىقت » . پىكىــر قىلمــاڭالر، چــۈنكى ســىلهر ئۇنىــڭ قهدرىنــى بىلهلمهي

 زاتىـدا   ئالالھنىـڭ  مهخلۇقلىرى ھهققىدە پىكىـر قىلىڭـالر،        ئالالھنىڭ«: تۆتىنچى رىۋايهتته 
  » .پىكىر قىلماڭالر، ھاالك بولىسىلهر

 ئـالالھ  بىرىنچـى ياراتقـان نهرسـه ئهقىلـدۇر،          ئـالالھ «:  يهنه مۇنـداق دەيـدۇ     رەسۇلۇلالھ
 جهاللىـم ئىـززەت ۋە    «: ئـالالھ » . كهتتـى  دېۋىدى» كهت« كهلدى،   دېۋىدى» كهل«ئۇنىڭغا  

سـهن ئـارقىلىق    .  بىر نهرسـه ياراتمىـدىم     ھۆرمهتلىكرەكىلىمهنكى، سهندىن   بىلهن قهسهم ق  
ــارقىلىق     ــاتاليمهن ۋە ســهن ئ ــارقىلىق مۇكاپ ــرىمهن، ســهن ئ ــارقىلىق بې ــالىمهن، ســهن ئ ئ

  . دېدى» جازااليمهن

  يهتتىنچى  ئاۋۋال ئىنسان تۇرغۇزۇش

هت ۋە پائالىيهتكه   ئهگهر تهتقىقاتچىالر بۇ ئالهم ۋە بۇ ھاياتتىكى ھهر قانداق بىر ھهرىك          
ئىنـسان  . قاراپ باقسا، دۇنيادىكى ئاساسـلىق مهخلۇقنىـڭ ئىنـسان ئىكهنلىكىنـى كۆرىـدۇ            

ئىككىنچىـدىن،  . بىرىنچىدىن، بۇ ئالهمدىكى ئهڭ پائال مهخلۇق ۋە كائىناتنىڭ غايىسىدۇر        
  .پايدىالنغۇچىدۇركائىناتتىكى نهرسىلهردىن 

. ىنچــى ھهرىــكهت قىلغــۇچى ئىنــساندۇرئهگهر زىــرائهتكه نهزەر سالــساق، ئۇنىڭــدا بىر
سانائهتكه قارىساق، ئىنسان   . ئهگهر تىجارەتنى تهجرىبه قىلساق ئىنسان ئۇنىڭدا خوجايىن      

كۆزىمىزنى قۇرۇلۇش ۋە بىناالرغـا ئاغدۇرسـاق، ئىنـسان ئۇنىڭـدا           . ئۇنىڭدا ئاكتىپ ئىشچى  
نـسان دۇنيـادا بـاش     دېمهك، ئى . ئىنژېنېر ۋە اليىهىلىگۈچى ۋە ئۇنى ئىجرا قىلغۇچى باشلىق       

  . ئامىل
ئهگهر ئىلىـم ـ مهدەنىيهتـته شهخـسى يـاكى ئىجتىمـائىي يـاكى تهربىـيه ئىـسالھاتىنى          

ئهگهر . ئويلىــساق، ئىنــساننىڭ باشــتىن ـ ئــاخىر ســهۋەب ۋە غــايه ئىكهنلىكىنــى كــۆرىمىز   
ــائادەتلىك ۋە         ــشقا، بهخــت ـ س ــي قىلى ــكه، تهرەققى ــلهت ئىلگىرىلهش ــر مىل ــداق بى ھهرقان

لىق بولۇشـقا بهل باغلىـسا، ھالقىنىـڭ مهركىـزى ئىنـسان ئىكهنلىكىنـى، اليىـهه ۋە                 ئىنتىزام
ئهمهلىيلهشتۈرۈشــته ئىنــساننىڭ ئاســاس ئىكهنلىكىنــى، پايــدا ـ مهنپهئهتنىــڭ مهقــسىتى    
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ھهتتا ئۇرۇش ـ سوقۇش، خـاراب قىلىـش ۋە ھـاالك قىلىـش      . ئىنسان ئىكهنلىكىنى بىلىمىز
 ئىنـسان، ھادىـسىلهر ۋە نهتىجىـلهر ئىنـساننىڭ          ئىشلىرىدىمۇ ھهرىكهتلهنـدۈرگۈچى كـۈچ    

  . پائالىيىتىگه باغلىقتۇر
 پهرىــشتىلهرنىڭ ســوئالىغا تهئاالنىــڭ ئــالالھبــۇ مۇقهددىمىلهرنىــڭ ھهممىــسى بىــزگه 

دېـگهن سـۆزىنىڭ   » مهن ھهقىقهتهن سىلهر بىلمهيدىغان نهرسىلهرنى بىلىمهن     «: جاۋابهن
نـدىن كېـيىن قۇرئـان ئىنـساننىڭ زېمىنـدا          ئۇ. بهزى سىرلىرىنى ئايدىڭالشـتۇرۇپ بېرىـدۇ     

ئــۇالرنى يۇقىرىــدا . پايدىلىنىــدىغان خۇسۇســىيهت ۋە ئاالھىــدىلىكلىرىنى ئاشــكارا قىلــدى
بولۇپمۇ، ئىنـساننىڭ روھ، بهدەن ۋە ئهقىلـدىن تهركىـب تاپقـان            . تهپسىلىي بايان قىلدۇق  

  . بىر مهخلۇق ئىكهنلىكىنى بايان قىلدۇق
ــانىيى دىنالرنىــڭ ۋە شــۇنىڭ ئۈچــۈن، ئىنــسان ســاماۋ   مهركىــزى تهربىيىنىــڭ قۇرئ

ــدى ــالق،   . بولـ ــل، ئهخـ ــته، بهدەن، روھ، ئهقىـ ــساننى تهربىيىلهشـ ــسالم ئىنـ ــسىيئىـ ، نهپـ
ئىجتىمائىي، ھېسسىي ۋە ھۆسنى ـ جامـال جهھهتـته پۈتـۈن تهرەپنـى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان         

  .ئومۇمىي تهربىيىنى قوللىنىدۇ
ئهڭ . نـسان بىنـا قىلىـشقا كۆڭـۈل بۆلىـدۇ     ئىسالم مهكـتهپ بىنـا قىلىـشتىن بـۇرۇن ئى      

ئهگهر مـۇئهللىم، مـۇدەررىس، ئۇسـتاز    . ئاساسلىق نهرسه مۇئهللىم، مۇدەررىس ۋە ئۇسـتازدۇر      
نهدە بولـسا ۋە قانـداق شـهكىلدە بولـسا     . ۋە تهربىيىچى بىنا قىلىنـسا ماكـان مـۇھىم ئهمهس      

  . بولۇۋېرىدۇ
ــۇ   ــا ب ــڭمان ــتىكى ئۇ ئالالھنى ــى تالالش ــلهن    پهيغهمبهرلهرن ــدى بى ــۇپ، ئال ــۇلى بول س

پهيغهمبهرلهرنى ياخشى كىشىلهرنىڭ ئىچىدىن تالالش، ئانـدىن ئـۇالرنى ئىالھـى تهربىـيه             
 دىنىغـا   ئالالھنىـڭ بىلهن تهربىيىلهش، ئاندىن ئۇالرغا ۋەھىي نازىـل قىلىـپ، كىـشىلهرنى            

رىـشقا   ئهمر ـ پهرمـانلىرىنى يهتكـۈزۈش ۋە تهلىـم ـ تهربىـيه ئېلىـپ بې       ئالالھنىڭچاقىرىش، 
  . بۇيرۇيدۇ

 ساھابىلهرنى تهربىيىلهپ كامىل ئىنسان قىلىپ      پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مانا بۇ،   
 تۇتقان يـولى ۋە     يۈكلهشته قىلىشقا بۇيرۇپ دەۋەت ئىشىنى      تهبلىغچىقىش، كېيىن ئۇالرنى    

  . ئۇسۇلىدۇر
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ۇ، ئىسالم مهسچىت سېلىشتىن بـۇرۇن نهپىـسنى تهربىيىلهيـدۇ، روھنـى غىزاالندۇرىـد            
چـۈنكى تهقـۋادار مۇسـۇلمان نـامىزىنى ۋە زىكرىنـى ھهر يهردە ئـادا               . ئهقىلنى نۇرالندۇرىـدۇ  

» ماڭا زېمىننىڭ ھهممىـسى مهسـچىت ۋە پـاكلىغۇچى قىلىنـدى          «: رەسۇلۇلالھنىڭ. قىلىدۇ
ماكــان ۋە بىناغــا قارىماســتىن ئىبادەتلىرىــدە . دېــگهن ســۆزى مۇشــۇنىڭغا دااللهت قىلىــدۇ

  . ان ئاالقىسى ۋە ئېتىقادىنى ئادا قىلىدۇپهرۋەردىگارىغا بولغ
 تهرەققىـي قىلغـان قـورال ـ يـاراغالرنى      سهۋىيىدەئىسالم جىهاد ۋە ئۇرۇشتا ئهڭ ئىلغار 

ئۈچـۈن،  ) بىلهن ئۇرۇش قىلىـش   (دۈشمهنلىرىڭالر  !) ئى مۆمىنلهر («: تهييارالشقا چاقىرىدۇ 
 لـېكىن ئىـسالم ئالـدى       ».1 يېتىشىچه قورال كۈچى، جهڭ ئىتـى تهييـارالڭالر        كۈچۈڭالرنىڭ

ئىـسالم ئهسـكهر   .  تهييارالش بىـلهن باشـاليدۇ     مۇجاھىد، سادىق   ئۇرۇشچىبىلهن كۈچلۈك   
ــاتتىق      ــتۈنلۈكىگه ق ــۋى ئۈس ــڭ مهنى ــشىگه، ئۇالرنى ــوغرا تهربىيىلىنى ــدانالرنىڭ ت ۋە قومان

دۈشــمهنگه «:  مۇنــۇ ســۆزىنىڭ ســىرلىرىدىن بىرىــدۇررەســۇلۇلالھنىڭبــۇ . كۆڭــۈل بۆلىــدۇ
مهن ئىككـى ئـايلىق     «:  رىۋايىتىـدە  بهيههقىنىڭ» .ېلىش بىلهن غالىپ قىلىندىم   قورقۇنچ س 

:  رىۋايىتىـدە  تهبهرانىنىـڭ » .يهردىكى دۈشمهنگه قورقۇنچ سېلىش بىلهن غالىـپ قىلىنـدىم        
، كهينىمـدىن بىـر ئـايلىق يهردىكـى دۈشـمهنگه قورقـۇنچ سـېلىش               بىر ئايلىق ئالدىمدىن  «

  ».بىلهن غالىب قىلىندىم
ن، نىـزام، ھۆكـۈم چىقىـرىش ۋە مهسـئۇلىيهتلهرنى پهرز قىلىـشتىن بـۇرۇن             ئىسالم قانۇ 

. ھــاالل ـ ھــارامنى ئايرىيــدىغان ۋە قــانۇنالرنى ئىجــرا قىلىــدىغان ئىنــسان يېتىــشتۈرىدۇ     
شـۇنىڭ ئۈچــۈن  .  تهتبىقاليـدىغان قىلىــپ تهربىيىلهيـدۇ  نهھيىلهرنـى ئىنـساننى ئهمـرى ـ     

، تهتبىقالش بولسا ئهقىلنى ھهيران قالدۇرىـدۇ،  چىقارغان قانۇنالر مۇۋەپپهقىيهتلىك بولىدۇ   
، تۇرۇلىـدۇ ھۆكۈملهرنىڭ ئالدىـدا ئىتـائهت بىـلهن        . پۈتۈن قانۇنالر تولۇق قوبۇل قىلىنىدۇ    

ئىــسالم ئىبــادەتلهردە، . ئىجــرا قىلىــش ناھــايىتى ئېهتىياتچــانلىق بىــلهن ئېلىــپ بېرىلىــدۇ
ۋە يامــانلىقالردىن ساقلىنىــشتا، ئهخالقتــا، مۇئــامىلىلهردە، ئىتــائهتنى چىــڭ تۇتــۇپ، ھــارام 

 يولىــدا مالـدىن، جانــدىن كېچىـشته ۋە باشـقا ھهر قانــداق ئىـشتا بولمىــسۇن،     ئـالالھ يـاكى  
ــتىن ــارقىلىق     قورقۇتۇش ــۇرۇش ئ ــۇرۇن قىزىقت ــتىن ب ــدۈرۈش، جازاالش ــۇرۇن رىغبهتلهن  ب
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) پهيغهمـبهر («:  مۆمىنلهرنى مۇنـداق سـۈپهتلهيدۇ     ئالالھشۇنىڭ ئۈچۈن   . مهقسهتكه يېتىدۇ 
 ۋە ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرىگه      ئالالھقـا مۆمىنلهرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچـۈن، ئـۇالر         

ئاڭلىدۇق ۋە ئىتائهت قىلدۇق دېيىشلىرى كېرەك، مانا مۇشۇنداق        : چاقىرىلغان چاغدا ئۇالر  
  )  ـ ئايهت51سۈرە نۇر (» .كىشىلهر مهقسهتكه ئېرىشكۈچىلهردۇر

ئـۇالردىن بىـرى،    . ساناپ تۈگهتكۈسىز كۆپتـۇر   بۇنىڭ تارىخىي ۋە ئهمهلىي مىساللىرى      
 ئـادا قىلىـش   ئىسالم دەۋىتى ئالدى بىلهن ئىنسان يېتىشتۈردى، كېيىن ئۇنىڭدىن نامازنى          

ئۇندىن كېيىن ئۆز ۋەتىنىدىن، يۇرتىدىن، مېلىدىن ئايرىلىـپ ھىجـرەت          . تهلهپ قىلىندى 
 ئـالالھ . ىجرەت قىلدى قىلىشقا ئىشارەت قىلىندى، مۇسۇلمانالر ئىككىلهنمهستىن دەرھال ھ      

 بولـدى، ھهممىـسى ئـۆز ئىختىيـارى         مۇسـتهھهب يولىدا مهلۇم مىقداردا پۇل چىقىـم قىلىـش         
 يولىـدا جىهـاد ئـېالن قىلىنـدى، پۈتـۈن      ئـالالھ . بىلهن قولىدا نـېمه بولـسا ئېلىـپ كهلـدى        

: كىشىلهر دەرھال قوبۇل قىلىپ ئهڭ قىممهتلىك جانلىرىنى، مـاللىرىنى قۇربـان قىلـدى ۋە             
نىجىس ۋە ھارام نهرسـىلهردىن     . دەپ توۋالشتى » ننهتنىڭ پۇرىقى نېمه دېگهن تاتلىق    جه«

تاشـلىدۇق، تاشـلىدۇق ئـى      «: قېچىشقا، ھاراقنى تاشالشـقا بۇيرۇلـدى، سـاھابىلهر دەرھـال         
مۇســۇلمانالر نامـاز ئوقۇۋاتقـان چاغــدا خهۋەرچـى قىبلىنىــڭ    . دېيىـشتى » !پهرۋەردىگـارىمىز 

ــ ــۆتكهلگهنلىكىنى خهۋەر قىلـ ــدى  يـ ــگه بۇرىـ ــۈزلىرىنى كهبىـ ــسىز يـ ــۇالر تهرەددۇتـ . دى، ئـ
ــاھابىالرنىڭ ــمهيدىغان س ــدىن چۈش ــبهيكه«:  ئاغزى ــهئدەيكه ۋە لهب ــۇلهلالھ س ــز ! (يارەس بى

، ئاتـام ـ ئانامنىـڭ    )ئهمرىڭىزدىـدۇر ، بهخـت سـىزنىڭ   رەسـۇلۇلالھ  ئـى  ئهمرىڭىـزدە سىزنىڭ 
ۆزلهر ئۇالرنىڭ ئـادەت سـۆزىگه   دېگهن س» ئورنىدا سىز ۋە ئانام ـ دادام سىزگه پىدا بولسۇن 

  . ئايالنغان
ــدى     ــا مۇشــۇنداق داۋام قىل ــويىچه مان ــارىخ ب ــۇزۇن ت ــالى ئ ــادىق مۆمىنلهرنىــڭ ھ . س

.  ئالدىدا ئۆزىنى ھېسابقا تارتىدىغان سادىق مۇسۇلمانالر بـار      ئالالھنىڭزامانىمىزدىمۇ دائىم   
ۆز ئىختىيـارى بىـلهن     ئۇالر ھېچكىم تهلهپ قىلمىسىمۇ، بهرمىسهڭ جـازااليمىز دېمىـسىمۇ ئـ          

شۇنىڭغا ئوخـشاش نامـاز، ئهخـالق ۋە باشـقا ئىبـادەتلهرنى ئـادا       . زاكاتلىرىنى تولۇق بېرىدۇ  
قىلىشتا، ھـارام نهرسـىلهردىن قېچىـشتا ۋە باشـقا شـهرىئهت ھۆكـۈملىرىنى ئىجـرا قىلىـشتا                  

  .  تايانمايدۇھهيدەكچىگهھېچقانداق 
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ىغا، رەڭگىــگه، تىلىغــا، دىنىغــا  ئىــسالم بــۇ خۇسۇســتا ئىنــساننىڭ مىللىــتىگه، جىنــس 
ئۇ بولسا، ئىسالمنىڭ ئالهمشۇمۇل    .  ئىنسان يېتىشتۈرۈشنى ئىرادە قىلىدۇ    سالىهقارىماستىن  

ۋە ئىنــسانىي بىــر دىــن بولغانلىقىغــا ۋە مــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ پۈتــۈن ئىنــسانالرغا 
  . پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتىلگهنلىكىگه مۇۋاپىق كېلىدۇ

سىنىڭ بىرىنچى قىلىـپ ئىنـسان يېتىـشتۈرۈش ئۇسـۇلى، مىليـونالرچه            ئىسالم تهربىيى 
 قوبــۇل قىلىــشى، ئۇنىــڭ شــهرىئىىتىنىئىنــساننىڭ ئىــسالمغا كىرىــشى، ئۇنىــڭ ئهقىــدە ۋە 

چـۈنكى ئـۇ    . بايرىقى ئاستىدا بولۇپ، ياخشىلىقلىرىدىن پايدىلىنىشىدا باش رول ئوينىغـان        
ڭ ئارزۇســى بولغــان ســادىق ۋە رېئــال  ســاغالم تهبىــئهت بىــلهن ئۇچرىــشىدۇ، ئىنــسانالرنى 

ئىنسانىيهتنى ھهقىقهتكه چىقىرىدۇ، ئىنساننىڭ دۇنيا، ئاخىرەتته كۈتكهن ھهقىقىي بهخت         
  . ـ سائادەت ۋە خاتىرجهملىكىنى قولغا كهلتۈرىدۇ

 بولغان پۈتۈن   ئاساسى بىلىمىزكى، ھاياتنىڭ    نهزەرىيىسىدىنئىسالمنىڭ ئىنسانىيهت   
پۈتـۈن پائالىيهتلهرنىـڭ    .  بـاغلىق  ئۇنـسۇرىغا  ئىنـسان    جىهـازالر ە  پائالىيهت، ھهرىكهتـلهر ۋ   

ئىـسالم  . مۇۋەپپهقىيهتلىـك بولۇشـى ئىنـساننىڭ كـۈچ ـ قـۇۋۋىتىگه، غهيـرىتىگه بـاغلىقتۇر         
 ھهر قـــانچه جىهـــازالر، ئىنـــساننىڭ ھاياتىغـــا مۇناســـىۋەتلىك قارارالشـــتۇرىدۇكىشـــۇنى 

ئۇنىڭــدىكى رولىنــى تولــۇق جــارى تهرەققىــي قىلىــپ ياخــشىالنغان تهقــدىردىمۇ، ئىنــسان 
  . قىلدۇرمىسا، ئۇ جانسىز ۋە نهتىجىسىز بىر نهرسه بولىدۇ

ئىشلهپچىقىرىشنى راۋاجالندۇرۇپ، يۇقىرى سهۋىيىگه چىقىشنى مهقـسهت قىلىـدىغان         
بۇنى ھاياتنىـڭ  . پۈتۈن پهن ـ تېخنىكا، تهلىم ـ تهربىيه تهرەققىياتىنىڭ ئاساسى ئىنساندۇر  

 ســانائهت، زىــرائهت، ســودا ـ تىجــارەت، ئهســكهر قاتــارلىق پۈتــۈن    سىياســهت، نهشــرىيات،
  . مهيدانلىرىدىكى پائالىيهتلهردە كۆرۈۋاالاليمىز

پىكىر دۇنياسى، شهيئىلهر دۇنياسى ۋە شهخـسلهر دۇنياسـىدىن بارلىققـا كهلـگهن ھهر              
 ئىنـسان يـالغۇز بېـشىغا   . قانداق سىستېمىنىڭ مۇۋەپپهقىيهتلىك بولۇشى ئىنـسانغا بـاغلىق     

بهزى ئىشالرنى قىلىشتىن ئاجىز كېلىـپ قالغـان تهقـدىردىمۇ ئىنـساننىڭ رولـى بىرىنچـى                
  . ئورۇندا تۇرىدۇ
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  سهككىزىنچى  ئىنسان مهدەنىيهت ۋە ئهخالقنىڭ ئاساسى

ئىنساننىڭ پهيدا بولۇشى، ئاخىر بارىدىغان جايى، ئهخالقـى، ئهقلىـي كـۈچى، ئـارزۇ ـ      
قىـدە پىكىـر قىلىـش ئىنـساننىڭ ئـۆز مهنپهئهتىنـى          ئۈمىدلىرى، غهيرىتى ۋە پائـالىيىتى ھهق     

  .مهقسهت قىلىدۇ
قايسى ساھهدە بولمىسۇن ئىنساننىڭ قىيىنچىلىقى ھهققىدە پىكىر يۈرگـۈزۈش بولـسا،     

 ســاۋاق بېرىــدۇ، ئۆتمۈشــىدىنئىنــسانغا خىــزمهت قىلىــدۇ، ئۇنىــڭ ھازىرىغــا داۋا قىلىــدۇ، 
شىغان ئىنـساننى سېلىـشتۇرۇش ئـارقىلىق       ئۇنىڭ بىلهن باشقا بىر يهردە ۋە باشقا زاماندا يا        

ئىنــسانغا ياخــشى كــېلهچهك تهييــارالش ۋە تېخىمــۇ تــوغرا يولغــا يــۈزلىنىش ئۈچــۈن يــول   
  . كۆرسىتىدۇ

، ئهقلىي، ئىجتىمائىي جهھهتتىن تهتقىق قىلىـش       بهدىنىي، روھىي،   نهپسىيئىنساننى  
. ۇشـى ئۈچۈنـدۇر   ئىنساننىڭ ئـۆزىنى ھىمـايه قىلىـشى ۋە ئهھۋالىنىـڭ تېخىمـۇ ياخـشى بول              

زېمىننىڭ ئهتراپىدىكى ھهرخىل مهدەنىيهتلهر ۋە ئـۇنى گۈللهنـدۈرۈش ئۈچـۈن قىلىنغـان             
غهيرەتلهر ھهممىـسى ئىنـساننىڭ مهنپهئهتـى، ئۇنىڭغـا موللـۇق تهمىـن قىلىـش ۋە ھـالىنى                  

دۇنيا كىشىلىك ھوقـۇق باياننامىـسىنى چىقىرىـشقا تـۈرتكه بولغـان            . ياخشىالش ئۈچۈندۇر 
  . شۇنهرسه مانا مۇ

دۇنيادا ئىنـساننى ئۆزىنىـڭ ئاساسـى ۋە مهقـسىتى قىلمىغـان ھېچقانـداق مهدەنىـيهت                
ھازىرقىـسى  . ئۇنىڭ ئۈچۈن ئىنسان ئارقا ـ ئارقىغا تىزىلغان ھـالقىالر تىزمىـسىدۇر   . يوقتۇر

ئهقىللىـق كىـشى ھاياتنىـڭ      .  پايدىلىنىـدۇ  يىراقتىكىـسىدىن  يېقىنقىسى،  ئۆتكهنكىلهردىن
شـۇنىڭ  .  ئـورۇن ئـېلىش ئۈچـۈن ئـۆزىنى باشقىـسىغا سېلىـشتۇرىدۇ            بىر بۇلۇڭىدىن پائال  
دېــگهن ماقــال » ئاقىــل، باشــقىالردىن ئىبــرەت ئالغــان كىــشىدۇر «: ئۈچــۈن كــونىالردىن

  . قالغان
مهدەنىـيهت بولـسا    «:  ئهبـۇ خهلىـل مهدەنىيهتنـى مۇنـداق تهرىپلهيـدۇ          شـهۋقى دوكتور  

زۈش ۋە رەتــلهش ئــارقىلىق ئىنــساننىڭ كهشــىپ قىلىــش، ئىجــات قىلىــش، پىكىــر يۈرگــۈ 
 ئۇرۇنۇشـلىرىدىن تهبىئهتنى بويسۇندۇرۇپ ئهڭ ئالىي ھاياتقا يېتىش يولىدا ئېلىپ بارغان          

ھهر «: كېيىن مۇنـداق دەيـدۇ    » .ئۇ مىللهتلهرنىڭ تىرىشچانلىقىنىڭ مهھسۇلىدۇر   . ئىبارەت
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» .قانــداق بىــر قىتــئهدە مهدەنىيهتنىــڭ قۇرۇلۇشــى ئۈچــۈن مىللهتچىلىــك شــهرت ئهمهس  
ئۆزى يالغۇز مهدەنىيهت بهرپا قىلىپ ئۈستۈنلۈك قازانغان ھېچبىـر   «:  مۇنداق دەيدۇ  وينبىت

  ».مىللهت يوقتۇر
مهدەنىيهتنىــڭ مهنىــسى ئــۇ قهدەر «:  مۇنــداق دەيــدۇھهبــنهكه ئابــدۇررەھمانئۇســتاز 
  » .، ئىنسانىي تهرەققىيات ۋە ئىلگىرىلهشنىڭ ھهممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇكېڭهيدىكى
بهزى مهدەنىـيهت مىللىـي،     . تنى قىممهتلىك قىلىـشتىكى ئـۆلچهم ئىنـساندۇر       مهدەنىيه
ئـۇ مۇۋەپپهقىيهتلىـك بواللمايـدۇ ۋە نهتىجىـسى چهكلىـك           .  بولىـدۇ  ئىقلىمىـي مهھهللىي ۋە   

بهزى مهدەنىــيهتلهر ئىككــى يۈزلــۈك بولىــدۇ، بىــر تهرەپــتىن ئىنــسانىي، يهنه بىــر  . بولىــدۇ
 نهبـى ياۋروپـا   ئىبنـى ۇسـۇلمان مۇتهپهككـۇر مالىـك    م. تهرەپتىن غهيرىـي ئىنـسانىي بولىـدۇ      

ياۋروپا مهدەنىيىتى دۆلهت ئىچىدە توغرا ئىنـسانىيهت       «: سۈپهتلهيدۇرمهدەنىيىتىنى مۇنداق   
  ».مهدەنىيىتى، دۆلهت سىرتىدا باسقۇنچى ئىنسان مهدەنىيىتى

، ئىنــسانىي ئاســاس ئۈســتىگه قۇرۇلغــانلىقى ئۈچــۈن،  ئىــسالمىيئىــسالم مهدەنىيىتــى 
زېمىنـدا دۇنيـا تارىخىـدا ئهڭ يـۇقىرى     . ساننىڭ بهخت ـ سائادىتىنى ئهمهلگه ئاشـۇردى  ئىن

ئۇندىن كېيىن ئۇ جهمئىيهت بىلهن مهڭگۈلۈك بهخت       . پهللىگه چىققان جهمئىيهت ياراتتى   
  .يارىتىش ۋە ئاخىرەتلىك خالىس جهمئىيهت قۇرۇشقا قاراپ ئىلگىرىلىدى

ــسىدا ۋە مىل   ــق ئارى ــى خهل ــسالم مهدەنىيىت ــتىگه   ئى ــارلىق ئۈس ــسىدا ھهمك ــلهر ئارى لهت
قۇرۇلغان، شهرقته ۋە غهربته خهلقنىڭ غهيرەت ۋە پىكىرلىرىنى ئىمان قاچىـسىدا ئېرىتىـپ،             

ئىــسالم مهدەنىيىتــى .  جهمئىــيهت قۇرۇشــقا ھهســسه قوشــقان بىــر مهدەنىيهتتــۇر ئىــسالمىي
تــى بولــۇپ، چــۈنكى ئــۇ ئىنــسانىيهت مهدەنىيى. مۇســۇلمانالر بىلهنــال چهكلىنىــپ قالمىــدى

  . پۈتۈن ئىنسان ئۇنىڭدىن پايدىلىنىشى مۇمكىندۇر
بــۇ ئهھــۋال . مهدەنىــيهتلهردە ئــۆز ئــارا ئۇچرىــشىش ۋە ئارىلىرىــدا ئالمىــشىش بولىــدۇ 

كېيىن ئۇنىڭ بىلهن ئىنسانىي    . ئارىلىرىدىكى ئورتاق بىر نهرسىگه تايىنىدۇ، ئۇ ئىنساندۇر      
پۈتـۈن  . اياشات ھايـات ئۈچـۈن تىرىـشىدۇ   قېرىنداشلىق، ئىلگىرىلهش، راھهت ـ پاراغهت، ب 

 ئهڭ دوسـت بـولغىنى قۇللىرىغـا        ئالالھقـا  قۇللىرى، ئۇالرنىـڭ ئىچىـدە       ئالالھنىڭئىنسانالر  
. ئىنسان خالىسۇن ياكى خالىمىسۇن، بىـر ـ بىرىنىـڭ بـۇرادىرى    . بولغىنىدۇرئهڭ پايدىلىق 

 پهزىلهتـلهر بىـر يهرگه      ئـۇالرنى ئۇلـۇغ   . بـۇرادىردۇر مۆمىنلهر ئىمان ۋە ئىنـسانىيهت بىـلهن        
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بۇ بىزگه گۈزەل ئهخالق ۋە ئىنـسانىي پهزىلهتلهرنىـڭ ئىنـسانغا نـېمهت قىلىـپ             . جۇغاليدۇ
  . بېرىلگهنلىكىنى خاتىرىلىتىدۇ

  ئىنساننى گۈزەل ئهخالق ۋە پهزىلهتلهر بىلهن ھۆرمهتلىك قىلىش

خالققـا   ۋە ئۇنى ھۆرمهتلهش، ئىسالمنىڭ ئـۇنى پهزىلهتلىـك ئه         ئۇلۇغلۇقىئىنساننىڭ  
چاقىرىشى، ھهر بىر كىشىنى ۋە جهمئىيهتنى ياخشى ئىشالرغا تهشـۋىق قىلىـپ، ماددىـدىن              

، ئىنــسان بىــلهن ئىنــسان ئارىــسىدىكى ئــاالقىنى مۇستهھكهملىــشى،  كۆتۈرۈشــىيــۇقىرى 
  . كىشىلهر ئوتتۇرىسىدا ياخشىلىق ۋە پهزىلهتكه چاقىرىش بىلهن ئاشكارا بولىدۇ

هرىمدە پهيغهمبىرى مـۇھهممهد ئهلهيهىسـساالمنى ئهڭ    قۇرئان ك ئالالھشۇنىڭ ئۈچۈن   
سـهن ھهقىـقهتهن    !) ئـى مـۇھهممهد   («: يۇقىرى سۈپهت بىلهن مهدھىيىلهپ مۇنداق دەيدۇ     

   1».بۈيۈك ئهخالققا ئىگىسهن 
مهن گۈزەل ئهخالقنـى تولـۇقالش      «:  بۇنى مۇنۇ سۆزى بىلهن بايان قىلدى      رەسۇلۇلالھ

  ».ئۈچۈن ئهۋەتىلدىم
ىنسانالرنى ياخـشىلىققا، رەھىمـدىللىككه، قېرىنداشـلىققا، دوسـتلۇققا،         ئىسالم پۈتۈن ئ  

ھهمكارلىققا، كېلىشىمگه، راستچىللىققا، ئېهسانغا، ۋەدىگه ۋاپا قىلىـشقا، ئامـانهتلهرنى ئـادا            
قىلىشقا، قهلبنى پاكالشـقا، شـۈبهىلهردىن خـاالس بولۇشـقا، ئـادالهتكه، كهڭ قورسـاقلىققا،               

لىــشقا، ســهۋر قىلىــشقا، ئىرادىلىــك بولۇشــقا، كىــشىلهرنى      كهچــۈرۈم قىلىــشقا، ئهپــۇ قى  
نهسـىههت قىلىـشقا ۋە باشـقا گـۈزەل         . ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامـانلىقتىن توسۇشـقا چاقىرىـدۇ       

  . ئهخالق، پهزىلهتلهرگه ئۈندەيدۇ
: دېـدۇق، ئـۇ   › !رەسـۇلۇلالھ كىمـگه يـا     ‹: بىـز . دېـدى › دىن نهسـىههتتۇر  ‹: رەسۇلۇلالھ«

›  پهيغهمبىرىگه، مۇسۇلمانالرنىڭ باشلىقلىرىغا ۋە پۈتـۈن مۇسـۇلمانالرغا        ، كىتابىغا، ئالالھقا‹
  » .دېدى

سـىلهرنىڭ ئـاراڭالردا خهيرلىـك ئىـشالرغا دەۋەت قىلىـدىغان،           «:  مۇنداق دەيدۇ  ئالالھ
ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇپ، يامان ئىـشالردىن توسـىدىغان بىـر جامـائه بولـسۇن؛ ئهنه شـۇالر                 

  )  ـ ئايهت104سۈرە ئال ئىمران (» .مهقسىتىگه ئېرىشكۈچىلهردۇر
                                            

 .  ـ ئايهت4سۈرە قهلهم  1



 68

سـىلهر ئىنـسانالر مهنپهئهتـى      !) ئـۈممىتى ئـى مـۇھهممهد     («:  يهنه مۇنداق دەيدۇ   ئالالھ
 ئىمـان   ئالالھقائۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان، ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسىدىغان        

  )هت  ـ ئاي110سۈرە ئال ئىمران (» .ئۈممهتسىلهركهلتۈرىدىغان ئهڭ ياخشى 
مۆمىن ئهرلهر، مۆمىن ئايالالر بىر ـ بىرى بىلهن دوسـتتۇر،   «:  يهنه مۇنداق دەيدۇئالالھ

ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، يامان ئىشالردىن توسـىدۇ، نامـازنى          ) كىشىلهرنى(ئۇالر
 پهيغهمبىرىگه ئىتـائهت قىلىـدۇ،      ئالالھنىڭ ۋە   ئالالھقائادا قىلىدۇ، زاكات بېرىدۇ،     ) تولۇق(
 ھهقىـقهتهن غـالىبتۇر، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش      ئـالالھ  رەھىـم قىلىـدۇ،   ئـالالھ نه شـۇالرغا  ئه

  ) ـ  ئايهت71 تهۋبهسۈرە (» .قىلغۇچىدۇر
ســىلهرنىڭ بىــرىڭالر ئــۆزى ئۈچــۈن ياخــشى كــۆرگهن  «:  مۇنــداق دەيــدۇرەســۇلۇلالھ

  » . ياخشى كۆرمىگۈچه مۆمىن بواللمايدۇبۇرادىرىگىمۇنهرسىنى يهنه بىر 
 ياردەملىــشىڭالر، گۇناھقــا ۋە  ياخــشى ئىــشقا ۋە تهقۋادارلىققــا«: ۇنــداق دەيــدۇ مئــالالھ

  )  ـ ئايهت2 مائىدەسۈرە (».زۇلۇمغا ياردەملهشمهڭالر
مۆمىنلهر ئۆز ئارا دوسـتلۇق ۋە مېهرىبـانلىق قىلىـشتا بىـر            «:  مۇنداق دەيدۇ  رەسۇلۇلالھ

غــان ئهزاالر قىــزىش ۋە بهدەنــگه ئوخــشايدۇ، بهدەننىــڭ قايــسى بىــر ئهزاســى ئاغرىــسا، قال  
  ».ئۇيقۇسىزلىق بىلهن  ئۇنىڭغا ھېسداشلىق قىلىدۇ

مۇســـۇلمان مۇســـۇلماننىڭ بـــۇرادىرى، ئۇنىڭغـــا «:  يهنه مۇنـــداق دەيـــدۇرەســـۇلۇلالھ
خىيانهت قىلمايدۇ، ئۇنى خارلىمايدۇ، پۈتـۈن مۇسـۇلمانالرنىڭ بىـر ـ بىرىنىـڭ ئىپپىـتىگه،       

، بىـر كىـشىنىڭ يامـان      )قهلبىـدە يهنى  (ۋا بۇ يهردە    تهق. مېلىغا، قېنىغا، چېقىلىشى ھارامدۇر   
 رەسـۇلۇلالھ » .دەپ سۈپهتلىنىشى ئۈچۈن مۇسـۇلمان بـۇرادىرىنى كهمـسىتكهنلىكى يېتىـدۇ          

ئۇنىڭغـا زۇلـۇم قىلمايـدۇ ۋە       . بۇرادىرىـدۇر مۇسـۇلمان مۇسـۇلماننىڭ     «: يهنه مۇنداق دەيـدۇ   
 ئۇنىـڭ ھـاجىتىنى     ئـالالھ لسا،  ئۇنى تاشلىۋەتمهيدۇ، كىمكى بۇرادىرىنىڭ ھاجىتىنى راۋا قى      

 قىيــامهت ئــالالھكىمكــى بىـر مۇســۇلماننىڭ بىـر قىيىنچىلىقىنــى ھهل قىلـسا،    . راۋا قىلىـدۇ 
 ئالالھكىمكى بىر مۇسۇلماننىڭ ئهيىبىنى ياپسا،      . كۈنى ئۇنىڭ قىيىنچىلىقىنى ھهل قىلىدۇ    
  » .قىيامهت كۈنى ئۇنىڭ ئهيىبىنى ياپىدۇ



 69

 قىلىــشماڭالر، ســودىدا كېلىــشىپ بولغانــدىن تھهســه«:  مۇنــداق دەيــدۇرەســۇلۇلالھ
 بهزىڭـالر ، ئاداۋەت قىلىشماڭالر، بىر ـ بىرىڭالرغـا دۈشـمهن بولمـاڭالر،     يېنىۋالماڭالركېيىن 

  ». بۇرادەر بهندىلىرى بولۇڭالرئالالھنىڭ سودىسى ئۈستىگه سودا قىلمىسۇن، بهزىڭالرنىڭ
ــا مۇشــۇنداق، ئىــسالم ئهخالقــى ئىنــسانىي پهزىلهتلهر  . نــى بېكىتىــشكه تىرىــشىدۇمان

بۇنىڭ بىلهن ئهخالق بىر تهرەپتىن مهقـسهت ۋە غـايه بولـسا، يهنه بىـر تهرەپـتىن تهتبىـق،                   
  . يول ۋە ئهمهلىيهت بولىدۇ

پهزىلهتلىـــك ئهخـــالق ئىنـــسانىيهتنى زىننهتلهيـــدۇ، ئۇنىـــڭ شـــهنىنى ئۇلۇغاليـــدۇ، 
ــائهتلهر ئار  ــسىدىكى مۇناســىۋەتنى چىڭىتىــدۇ، جام ــاالقىنى كىــشىلهرنىڭ ئارى ــسىدىكى ئ ى

شـۇنىڭ بىـلهن ئىنـسانىي ھايـات        . ساقاليدۇ، ئۇنى ياخشىلىققا ۋە كامالهتكه يۈزلهندۈرىـدۇ      
ئهڭ چىرايلىق شهكىلدىكى ۋە ئهڭ ياخشى بىر ھاياتقا ئايلىنىپ، خـارلىقتىن، ئهخالقىـي ۋە              

  . ئىجتىمائىي بۇزۇقچىلىقتىن يىراق بولىدۇ
هخمىنهن پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ كۆز قارىـشىدا      پهزىلهت، رەزىللىك ۋە باشقا ئهخالقالر ت     

. ئوخشاش بولۇپ، ماكان، زامان، رەڭ ۋە جىنسنىڭ ئوخشاشماسلىقى بىـلهن پهرقلهنمهيـدۇ       
چۈنكى يهر يۈزىدە ياخـشىلىق  . لېكىن ئۇنىڭ نىسبىتىدە ۋە ئۇنى ئىجرا قىلىشتا پهرقلىنىدۇ 

ــر  ــانۇنى بى ــانلىق، په    . ۋە يامانلىقنىــڭ ق ــسالم ياخــشىلىق ـ يام ــلهت ـ رەزىللىكنىــڭ    ئى زى
ــا      ــان ۋە ماكــانالردا، ھهتت ــمه زام ــشالردا، ھهم ــۈن ئى ــۈن شهخــسلهرگه، پۈت ــۆلچىمىنى پۈت ئ

  . ئۇرۇشتا دۈشمهن ۋە ئهسىرلهر بىلهن بولغاندىمۇ ئىجرا قىلىدۇ
بۇزۇق ئهخالقالر ۋە ئىجتىمائىي رەزىللىك قانـداق بولـسا بولـسۇن ۋە كىمـدىن سـادىر                

ئۇالر غهيـۋەت، سـۇخهنچىلىك، يالغـانچىلىق، مۇنـاپىقلىق،         . دۇبولسا بولسۇن، يامان كۆرۈلى   
ئالدامچىلىق، خىيانهت، ئاداۋەت، بېخىللىق، قورقۇنچاقلىق، بـاغرى قـاتتىقلىق، قوپـاللىق،           

  . سۆزىدە تۇرماسلىق، ئالداش ۋە باشقىالر
شۇنىڭ ئۈچۈن ئهخالق ۋە پهزىلهت يهر يۈزىدىكى ئىنسانالر ئارىسىدا ئورتاق بولـدى،            

ھهممىــسى . هدىمكــى ۋە ھــازىرقى مهدەنىيهتــته كــۆزگه كۆرۈنهرلىــك ئــاالمهت بولــدى ئــۇ ق
. شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالم ئۇنىڭغا چهك ـ چېگرا بېكىتمىدى . ئىنساننىڭ ئهتراپىدا ئايلىنىدۇ

ئۇ ئىنسانالرنىڭ جىنسىنىڭ، ئهھۋالىنىـڭ، دىنىنىـڭ، ئهقىدىـسىنىڭ ۋە تىلىنىـڭ قانـداق              
  . ىگه ئومۇم بولىدۇبولۇشىدىن قهتئىينهزەر ھهممىس
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  توققۇزىنچى  شهرىئهت ھۆكۈملىرى بىلهن ئىنساننى ھۆرمهتلهش

ــلهن       ــش بى ــبهرلهر ئهۋەتى ــۈرۈش ۋە پهيغهم ــابالرنى چۈش ــاماۋى كىت ــدا س ــز يۇقىرى بى
قۇرئـــان كهرىـــم ســـاماۋى .  ســـۆزلهپ ئۆتتـــۇقئىكرامنـــىئىنـــسانغا قىلىنغـــان ئىالھىـــي 

ــس   ــۇھهممهد ئهلهيهىســ ــسى ۋە مــ ــڭ ئاخىرقىــ ــڭ  كىتابالرنىــ ــسا پهيغهمبهرلهرنىــ االم بولــ
ئىسالمدىكى ھۆكۈملهرنىڭ چىقىرىلىشىدا ئىنساننىڭ مهرتىۋىسى ئاشـكارا       . تۈگهنچىسىدۇر

 ئىنساننى يارىتىشتىن بۇرۇن ھۆرمهتلىدى ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈن نازىـل قىلغـان            ئالالھ. بولىدۇ
پۈتـــۈن ھۆكــۈملهردە ئىنــساننىڭ ھۆرمهتلىـــك ۋە   .  ئــۇنى ھۆرمهتلىــدى  ھۆكۈملهردىمــۇ 

 باشــقىغا قــۇل ئــالالھتىنشــۇنىڭ ئۈچــۈن ئىنــسان . ىززەتلىــك بولۇشــىنى كــۆزدە تــۇتتىئ
بۇنىڭـدا ئـۇ    .  رازىلىقـى ئۈچـۈنال بويـۇن ئېگىـدۇ        ئالالھچىقىرىلغان ھۆكۈملهرگه   . بولمايدۇ

  . ھۆرمهت ۋە قىممىتىدىن قهتئىي چۈشۈپ كهتمهيدۇ
ائىرىلىـك بىـر   بۇ شهرىئهت ھۆكۈملىرىنىـڭ ھهممىنـى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدىغان كهڭ د          

ئۇنىڭ سـهۋەبلىرىنى ۋە ئـۇ ھۆكۈملهرنىـڭ چىقىرىلىـشىنىڭ ھېكمهتلىرىنـى بايـان              . بابتۇر
ــدۇ  ــوغرا كېلى ــشقا ت ــسۇن ئۈچــۈن بهزى    . قىلى ــۇنه بول ــۇ يهردە نهم ــز ب شــۇنىڭ ئۈچــۈن بى
  : مىسالالرنى بېرىپ ئۆتىمىز

   ـ  ئىنساننىڭ يارىتىلىشى1

كېـيىن  .  ئۇنىڭغا ئـۆز روھىـدىن پۈۋلىـدى        ئىنساننى ئۆز قولى بىلهن ياراتتى ۋە      ئالالھ
ئۇنىــڭ نهسـىللىنىش يــولىنى ئىنـسانلىق ســۈپهتكه   . ئـۇنى تۇغۇلـۇش ئــارقىلىق كـۆپهيتتى   

ئــۇ بولــسا تــوي قىلىــش بولــۇپ، شــهرىئهت ئۇنىڭغــا ئىنــساننىڭ  . اليىــق قىلىــپ بېكىتتــى
ى تهبىئىـتىگه ھــۆرمهت قىلىــدىغان ۋە جىنــسى خــاراكتېرىگه ئۇيغــۇن كېلىــدىغان ناھــايىت 

 رەتـكه سـالىدىغان ۋە   تهبىئىىتىنىتوي قىلىش ئىنسان . ئۇلۇغ قائىدە ـ يوسۇنالرنى قويدى 
شهرەپلىك ئائىله قۇرىدىغان، ئىنساننىڭ دۇنياغا كېلىشىنى پاك ـ پاكىزە ساقاليدىغان بىـر   
يول بولـۇپ، ئـۇ ئىنـساننى جىنـسى خاراكتېرىـدە ئۇنىڭغـا شـېرىك بولىـدىغان ھايۋانـدىن                   

م ئهر ـ ئايال ئارىسىدا شهرەپلىك بىـر باغلىنىـشنى قـارار قىلـدى، نهسـىلگه       ئىسال. ئايرىيدۇ
ــى       ــاق ھهقلهرن ــسىدا ئورت ــسى ئارى ــۈن ئىككى ــاقالش ئۈچ ــى س ــش ۋە ئىپپهتن ــايه قىلى رىئ

قۇرئــان كهرىــم شــۇنى ئوچــۇق ئوتتۇرىغــا  . ھهر بىرىنىــڭ ھهقلىرىنــى ئايرىــدى. بېكىتتــى



 71

. ت، ئىككىسى ئارىـسىدا ئـۈلپهت قىلـدى        توي قىلىشنى مۇھهببهت، رەھمه    ئالالھقويدىكى،  
ئۇ ئىككىسى ياخشى كۈنـدىمۇ، يامـان كۈنـدىمۇ بىـر ـ بىـرىگه يـار ـ يـۆلهك بولـۇپ ياشـاش            

  . ئۈچۈن مۇقهددەس رىشته بىلهن باغالندى
 ئالالھنىـڭ  ـ ئۈلپهت ئېلىشىڭالر ئۈچـۈن   ئۇنسىئايالالر بىلهن «:  مۇنداق دەيدۇئالالھ

) يهنى ئهر ـ  خوتۇن ئارىـسىدا  (ردىن ياراتقانلىقى، ئاراڭالردا ئۇالرنى سىلهرنىڭ ئۆز تىپىڭال
) كامــالى قــۇدرىتىنى كۆرســىتىدىغان   (ئالالھنىــڭمېهىــر ـ  مــۇھهببهت ئورناتقــانلىقى      

ئاالمهتلىرىدىنــدۇر، پىكىــر يۈرگۈزىــدىغان قهۋم ئۈچــۈن شــهك ـ شۈبهىــسىزكى، بۇنىڭــدا     
   1».نۇرغۇن ئىبرەتلهر بار

ــىنۇتتهئۋىل« ــاملى» مهھاس ــيىلگهن  ن ــداق دې ــدا مۇن ــسىر كىتابى ــايهتته  «: ق تهپ ــۇ ئ ب
.  پۈتۈن ئالهمنىڭ پهرۋەردىگارى ۋە يهككه ـ يېگـانه ئىكهنلىكىـگه دەلىـل بـاردۇر     ئالالھنىڭ

 ئىنـساننى   ئـالالھ . ئۇ دەلىل بولسا، تۇغۇلۇش ئارقىلىق ئىنسان نهسلىنىڭ داۋام قىلىـشىدۇر         
 ئهرنىـڭ ئـۆز جىنـسىدىن قىلىـش،         بىـرى ئايـالنى   : ئىككى ئىش بىلهن مۇھاپىزەت قىلـدى     

چـۈنكى  .  ـ ئۈلپهت پهيدا قىلىشتۇر ئۇنسىئىككىنچىسى، جىنسى ئاالقه ئارقىلىق ئوتتۇرىدا 
ئىنـسان ئهر ـ خوتۇنلـۇق مۇناسـىۋەتته ئـۇرۇق ـ تۇغقـان ئارىـسىدا بولمايـدىغان مېهـرى ـ              

بولىدۇ، ياكى  چۈنكى ئۇ بهزىدە يوق     . ئۇ پهقهت شهھۋەت بىلهنال بولمايدۇ    . شهپقهت تاپىدۇ 
ئـۇنى كـۆپ بولىـدىغان غهزەپ كهتكۈزىـدۇ، لـېكىن ئهر ـ خوتـۇن ئوتتۇرىـسىدىكى مېهـر ـ           

 بېرىلگهن بولۇپ، مهڭگۈ قالىدۇ ۋە مۇھهببهت ئارقىلىق ئىنـسان ئـۆز           ئالالھتىنمۇھهببهت  
›  ئۈچـۈن ئېلىشىڭالرئۇنىڭ بىلهن ئۈلپهت ‹: ئالالھنىڭ. جۈپتىنى يامانلىقالردىن ساقاليدۇ  

 جىنــسىلهر ـ ئــۈلپهت ۋە كۆڭــۈل خــاتىرجهملىكى پهقهت ھهم      ئۇنــسىســۆزى، دېــگهن 
 ئهر ـ خوتـۇن ئارىـسىدىكى    ئـالالھ . ئارىسىدىال ئهمهلىيهتكه ئايلىنىـدۇ، دېگهنلىـك بولىـدۇ   

ــدىغان ۋە      ــارام ئالدۇرى ــۆڭلىنى ئ ــالالرنى ئهرنىــڭ ك ــشى ئۈچــۈن ئاي ــشتىنىڭ داۋام قىلى رى
سى ئارىسىدا مۇھهببهت ۋە رەھمهت رىشتىـسى       ئىككى. خاتىرجهم قىلىدىغان ئورۇن قىلدى   

  ».ئهر ـ ئايالىنى سۆيىدۇ ۋە ئايالىغا بىر خاپىلىق يهتسه، ئۇنىڭغا ئىچ ئاغرىتىدۇ. ياراتتى
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بۇنىڭدىن كۆرىمىزكى، دارۋىننىڭ ئىنساننى مايمۇن قىلىدىغان نهزەرىيىسى ئاساسـى         
چـۈنكى ئـۇ   . سـتى قىلىـدۇ  بۇزۇلغان بىر نهزەرىـيه بولـۇپ، ئىنـساننىڭ ھـۆرمىتىنى ئايـاغ ئا         

  . ئىنساننىڭ ئهسلىنى ناھايىتى تۆۋەن نهرسه دەپ قارايدۇ
ئىــسالم ئىنــساننىڭ ھــۆرمىتىنى ســاقاليدىغان نىكاھلىنىــشنى يولغــا قويــۇش بىــلهن  

ئىنــساننى ناچــار .  پاســكىنا نىكــاھ تۈرلىرىنىــڭ ھهممىنــى ھــارام قىلــدى جــاھىلىيهتتىكى
، ئىپپهتنـى، ئـائىلىنى ۋە ئهۋالدالرنـى        نهسـهبنى  ھايۋاننىڭ قاتارىغا چۈشۈرۈپ قويىدىغان،   

زايه قىلىــپ، باشــقىالرنىڭ تاجــاۋۇز قىلىــشىغا يــول ئېچىــپ بېرىــدىغان زىنــانى ۋە مۇشــۇ   
  . سهۋەب بىلهن ئوغۇل ـ قىز ئارىسىدىكى نىكاھسىز دوستلۇق ۋە يېقىنلىقنى ھارام قىلدى

   ـ  ئهۋالدالرنىڭ ھهقلىرى 2

ىنىش ئـارقىلىق دۇنياغـا كهلـگهن بـالىالرنى قارشـى           ئىسالم توغرا يول بىـلهن نىكـاھل      
 بهرگهن بـۇ نېمىـتىگه شـۈكۈر        ئالالھنىـڭ ئېلىپ ھۆرمهتلهشكه كاپالهتلىك قىلىـدىغان ۋە       

قىلىدىغان ھۆكۈملهرنى يولغا قويۇپ، بالىنىـڭ ئاتـا ـ ئانىـسىدىن بالىغـا مۇناسـىپ ئىـسىم        
لـۈپ، ئـۇنى ھىمـايه قىلىـشقا        ئـۇالرنى بالىغـا ئاالھىـدە كۆڭـۈل بۆ        . تالالشنى تهلهپ قىلـدى   

  . تهكلىپ قىلىپ، بالىنى تهربىيىلهپ جهمئىيهتكه تهييارالشقا بۇيرۇدى
   1». بالىلىرىڭالر ھهققىدە سىلهرگه تهۋسىيه قىلىدۇئالالھ«:  مۇنداق دەيدۇئالالھ
ئۆزۈڭالرنى ۋە باال ـ چاقـاڭالرنى ئىنـسان ۋە    ! ئى مۆمىنلهر«:  يهنه مۇنداق دەيدۇئالالھ

  )   ـ ئايهت6 تهھرىمسۇر (» .يېقىلغۇ بولىدىغان دوزاختىن ساقالڭالرتاشالر 
 ۋە پهيغهمبهرنـى تهسـتىق قىلغـۇچى       ئـالالھ ئـى   «:  مۇنداق دېيىلىـدۇ   مۇنىرداتهپسىرى  

 ۋە ئۆگىتىڭالر، ئۇنى ئوتتىن قۇتقۇزىدىغان ئىشنى       ئهدەپلهڭالرئۆز نهپسىڭالرنى   ! مۆمىنلهر
 قىلىش ۋە توسقان ئىشالرنى تهرك ئېتىش بىلهن ئۇنى          بۇيرۇغان ئىشالرنى  ئالالھ. قىلىڭالر
 ئىتائهت قىلىـشقا بـۇيرۇڭالر،      ئالالھقائهھلى ئهۋالدىڭالرنى ئوقۇتۇڭالر، ئۇالرنى     . ساقالڭالر
 بولۇشــــتىن توســــۇڭالر، ئۇالرغــــا نهســــىههت قىلىڭــــالر ۋە ئــــۇالرنى  ئاســــىي ئالالھقــــا

ــى ــسان    تهربىيىلهڭالرك ــله يېقىلغۇســى ئىن ــۇالر بىــلهن بىل ــۇن بولغــان   ، ئ ، تــاش ۋە ئوت
  » .قورقۇنچلۇق دوزاخقا چۈشۈپ كهتمىگهيسىلهر
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ــايهت  ــائ ــدۇمۇنۇالرغ ــۆمىنلهر «:  يېتهكلهي ــڭم ــانلىرىنى     ئالالھنى ــر ـ پهرم ــا ئهم  بېج
كهلتۈرۈش ۋە ئائىلىسىدىكىلهرگه ۋەز ـ نهسىههت قىلىش، ئۇالرنى توغرا يولغـا يېـتهكلهش     

 بهزى ئــالالھخــتىن ســاقالپ قالــسۇن ئۈچــۈن ئــارقىلىق ئــۆزىنى ۋە بــاال ـ چاقىــسىنى دوزا  
بۇ بولسا، شهرىئهت ھۆكۈملىرىنى قىلىشقا بۇيرۇلغان بولسۇن يـاكى         . ئىشالرنى ئهمر قىلدى  

 بۇيرۇلغان بولسۇن، ئىجرا قىلىشنى، گۇنـاھالرنى تهرك ئېتىـشنى ۋە ياخـشى             ئېتىشكهتهرك  
نى پهرزلهرنـى ئـادا قىلىـشقا،     ئايالىنى ۋە بالىلىرى  . ئىشالرنى داۋامالشتۇرۇشنى تهلهپ قىلىدۇ   

 ئۇنتۇماسـلىققا  كۆزىتىـدىغانلىقىنى    ئالالھنىڭچهكلهنگهن ئىشالردىن ساقلىنىشقا ۋە دائىم      
  ».قىزىقتۇرۇشنى تهلهپ قىلىدۇ

دادىنىڭ بالىسىغا بېرىدىغان ئهڭ ياخشى سوۋغىتى ئـۇنى        «:  مۇنداق دەيدۇ  رەسۇلۇلالھ
  » .تهبىيىلهشتۇرئهدەپ ـ ئهخالق بىلهن 

، تهربىيىلىگىنـى سـىلهرنىڭ بىرىڭالرنىـڭ بالىـسىنى       «:  يهنه مۇنداق دەيدۇ   لالھرەسۇلۇ
ئاشـلىق سـهدىقه قىلغىنىـدىن      ) يهنـى بىـر يېـرىم كىلـو       (مىسكىنلهرگه ھهر كۈن يېـرىم سـا        

  .دېيىلگهن» بىر سا« رىۋايىتىدە تىرمىزىنىڭ» .ياخشىراقتۇر
: سـاھابىلهر «: نداق دەيدۇ مۇ)  ئۇالردىن رازى بولسۇن   ئالالھ( ئابباس   ئىبنى ئابدۇلالھ

دەپ سـورىغاندا،   › ؟بارئاتىنىڭ ھهققىنى بىلدۇق، بالىنىڭ قانداق ھهققى       ! رەسۇلۇلالھئى  ‹
دەيــدۇ، يهنه بىــر » دېــگهن› گــۈزەل ئىــسىم قويــۇش ۋە ياخــشى تهربىــيىلهش‹: رەســۇلۇلالھ
گـۈزەل ئىـسىم قويـۇش، خهت يېزىـشنى         : بالىنىڭ ئاتىسى ئۈسـتىدىكى ھهققـى     «: رىۋايهتته

  . دېيىلگهن» ئۆگىتىش، باالغهتكه يهتكهندە ئۆيلهندۈرۈش

   ئىنسان ئىرادىسىگه ھۆرمهت قىلىشتهسهررۇپالردا ـ كېلىشىم ۋە 3

ئىنساننىڭ كارامىتى مهدەنىـي ۋە ئىقتىـسادىي مۇئـامىلىلهر ھهققىـدىكى ھۆكـۈملهرنى             
ب بېرىـدۇ ۋە    ئۇ قانۇنالر ئىنساننىڭ پۈتـۈن ھـاجهتلىرىگه جـاۋا        . چىقىرىشتا ئاشكارا بولىدۇ  

ــتۇرىدۇ،      ــۆرە قانۇنالش ــالرغا ك ــسانىي ئاساس ــاالقىنى ئىن ــسىدىكى ئ ــى تهرەپ ئوتتۇرى ئىكك
ئىنـسانالرنى  . ئادالهتنى تىكلهيدۇ، ھوقۇق ۋە مهسئۇلىيهتلهردە تهڭپۇڭلۇقنى بهرپـا قىلىـدۇ         

 ھهقىقهتــكه، كېلىــشىملهردە. دۈشــمهنلىك ۋە ئىختىالپــتىن ئىمكــان قهدەر يىراقالشــتۇرىدۇ
بــۇ بولــسا قۇرئاننىــڭ ئهھكــام    . ىلىــش ۋە ھوقــۇقالردا بــاراۋەرلىككه باشــاليدۇ   ئىجــرا ق
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 قويۇلۇشـىنىڭ  كىتابالردا بهلگىلهنـگهن پۈتـۈن ھۆكۈملهرنىـڭ يولغـا           فىقهىئايهتلىرىدە ۋە   
ــگه ئالىــدۇ   ــۆز ئىچى ــشتا  . ھېكمهتلىرىنــى ۋە شــهرئى ســهۋەبلىرىنى ئ مهســىلهن، تــوي قىلى

ولۇشـنى شـهرت قىلىـش بىـلهن بىـرگه ھهر ئىككـى          نهزىرىدە ۋەلـى ب    فهقىهلهرنىڭ جۇمهۇر
بۇ يهردە پهقهت   . تهرەپنىڭ رازى بولۇشىنى، بولۇپمۇ قىزنىڭ رازى بولۇشىنى شهرت قىلىدۇ        

  :ئىككىال مىسال كهلتۈرۈپ ئۆتىمىز
 كېيىن، بۇيرۇغاندىن ـ  قۇرئان كهرىم قهرز ئېلىپ ـ بېرىشته مۇئامىلىلهرنى يېزىشقا   1

ئــى «: ۋە ئۇنىــڭ ھېكمىتىنــى چۈشــهندۈرۈپ مۇنــداق دەيــدۇ گــۇۋاھچى قىلىــشقا بــۇيرۇپ 
يېزىـپ  ) ھـۆججهت قىلىـپ   (مۇددەت بهلگىلهپ ئۆز ئارا قهرز بېرىشسهڭالر، ئۇنى        ! مۆمىنلهر

ئـادىللىق بىـلهن   ) كهم ـ زىيـادە قىلمـاي   (قويۇڭالر، ئاراڭالردىكى خهت بىلىـدىغان كىـشى   
ــشى    ــدىغان كى ــۇن، خهت بىلى ــالالھ(يازس ــا بىلدۈرگئ ــلهن    ئۇنىڭغ ــق بى ــدەك توغرىلى هن

رەت قىلمىــسۇن، ئــۇ يازســۇن، زىممىــسىدە باشــقىالرنىڭ ھهققــى بولغــان ئــادەم  ) يېزىــشنى
 قورقسۇن،  ئالالھتىنئېيتىپ بهرسۇن، قهرزدار پهرۋەردىگارى بولغان      ) يازىدىغان كىشىگه (

  » .قهرز ئالغان نهرسىدىن ھېچنېمىنى كېمهيتىۋەتمىسۇن
ىلهر ئهر كىشىڭالردىن ئىككى كىشىنى گۇۋاھلىققـا  س«: ئۇندىن كېيىن مۇنداق دەيدۇ  

  » .تهكلىپ قىلىڭالر
 نهزىرىـدە  ئالالھنىڭ«: ئۇندىن كېيىن بۇنىڭ ھېكمىتىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ 

ــدۇر     ــلىقىڭالرغا ئهڭ يېقىن ــسپاتلىقتۇر، گۇمانالنماس ــادىللىق ۋە ئهڭ ئى ــۇ ئهڭ ئ ــېكىن . ب ل
» .ۆججهت يازمىـساڭالرمۇ ھـېچ گۇنـاھ بولمايـدۇ        ئاراڭالردا قىلىشقان قولمۇ قول سودىدا ھـ      

  )  ـ ئايهت282سۈرە بهقهرە (
  چېقىلىــشنى، ھوقــۇقىنى مــۈلكىگه ئالــدامچىلىقنى ۋە باشــقىالرنىڭ مــال ـ   ئــالالھ ـ   2

چۈنكى ئۇ ھهر ئىككى تهرەپنىڭ شهرىپىنى چۈشۈرىدۇ، شـۇڭا         . تارتىۋېلىشنى ھارام قىلدى  
رنىـڭ مـاللىرىنى نـاھهق يهۋالمـاڭالر، بىلىـپ تـۇرۇپ       بىـر ـ  بىرىڭال  «:  مۇنداق دەيدۇئالالھ

ــارا        ــا پ ــۈن ھاكىمالرغ ــش ئۈچ ــلهن يهۋېلى ــۇم بى ــاللىرىنى زۇل ــسىم م ــر قى ــشىلهرنىڭ بى كى
  )  ـ ئايهت188 بهقهرەسۈرە (» .بهرمهڭالر
ئوغرىلىـق،  (بىـر ـ بىرىڭالرنىـڭ مـاللىرىنى     ! ئى مـۆمىنلهر «:  يهنه مۇنداق دەيدۇئالالھ

نـاھهق يـول    ) ش، جـازانىخورلۇق قىلىـش، قىمـار ئوينـاش ئـارقىلىق          خىيانهت قىلىش، بۇال  
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ــارقىلىق       بىــلهن يهۋالمــاڭالر، ئىككــى تهرەپ رازى بولۇشــۇپ قىلىــشقان ســودا ـ ســېتىق ئ
  )  ـ ئايهت29سۈرە نىسا (» .ئېرىشىلگهن نهرسه بۇنىڭدىن مۇستهسنا

ــ     «:  مۇنــداق دەيــدۇ رەســۇلۇلالھ لهن مۇســۇلمان كىــشىنىڭ مېلــى ئــۆز رازىلىقــى بى
ھـېچ بىـر كىـشى بىرىنىـڭ        «:  يهنه مۇنداق دەيـدۇ    رەسۇلۇلالھ» .بهرمىگۈچه ھاالل بولمايدۇ  

، سـىلهرنىڭ بىـرىڭالر ئىچىملىكنـى      ساغمىـسۇن سېغىن مېلىنى ئىگىـسىنىڭ رۇخسىتىـسىز       
كهلتۈرۈپ، كوزىسىنى سۇندۇرۇپ، تامىقىنىـڭ يۆتكىلىـشىنى ياخـشى كۆرەمـدۇ؟ ئۇالرنىـڭ          

ھـېچكىم بىرىنىـڭ مېلىنـى ئىگىـسىنىڭ     . مچهكلىـرى سـاقاليدۇ   تائاملىرىنى ماللىرىنىـڭ ئه   
  » .ساغمىسۇنرۇخسىتىسىز 

 ۋە مۇئامىلىلهردە ئۇنىڭ    كېلىشىملهردە. ئىسالم ئىنساننى مانا مۇشۇنداق ھۆرمهتلهيدۇ    
، ئىنـسان ئىرادىـسىنى ھـاكىم قىلىـشتا         كېلىـشىملهردە ھهتتـا   . ئىرادىسىنى ئاسـاس قىلىـدۇ    

 ئىرادىنـى ئۈسـتۈن ئورۇنـدا       تهسـهررۇپالردىمۇ باشـقا   . ۈشىدۇدۇنيا قانۇنلىرىدىن ئېشىپ چ   
 مۇنـداق   رەسـۇلۇلالھ .  بىكار قىلىدۇ  تهسهررۇپالرنىمهجبۇرىيهت ئاستىدا قىلىنغان    . قويىدۇ
مېنىڭ ئۈممىتىمدىن بىلمهي قىلىپ تاشلىغان، ئۇنتۇپ قالغان ۋە مهجبـۇرلىنىش          «: دەيدۇ

  » .ئاستىدا قىلغان ئىشالر كۆتۈرۈلۈپ كهتتى
چـــۈنكى بـــۇ .  بىرلهشـــتۈردىمهجبۇرلىنىـــشنى ھهدىـــس خاتـــالىق، ئۇنتـــۇش ۋە بـــۇ

ــدۇ   ــرادە بولماي ــسىدە ئى ــڭ ھهممى ــلهن    . ھالهتلهرنى ــى بى ــۆز رازىلىق ــسالم ئ ــۇنىڭدەك، ئى ش
  . بهرمىگۈچه باشقىالرنىڭ مېلىنى يېيىشنى ھارام قىلدى

   ـ جازاالر4

ــالالھ ــاال ئ ــساننى ھۆرمهتلهشــك تهئ ــدە كۆڭــۈل  جــازاالرنى بهلگىلهشــتىمۇ ئىن ه ئاالھى
قـاننى، جـاننى ۋە ئاممىنىـڭ ھايـاتىنى ساقالشـنى مهقـسهت قىلـدى ۋە ئىنـسانىي                  . بۆلدى

ئالـدى بىـلهن ھـارام قىلىنىـپ چهكلهنـگهن نهرسـىلهرنى بايـان              . كارامهتكه رىئايه قىلدى  
. ئـــۇنى ئىـــشلهشنىڭ ئاقىۋىتىـــدىن قورقـــۇتتى. قىلـــدى ۋە ئۇنىڭـــدىن ئاگاھالنـــدۇردى

ــيىن ئه ــاكى    ئۇنىڭــدىن كې ــسه، ي ــا ئۆتكۈزۈل ــر خات ــسا، بى ــر كهمچىلىــك ســادىر بول گهر بى
دۈشمهنلىك ۋە گۇناھ ئوتتۇرىغا چىقسا، گۇناھقا مۇناسىپ، ئىنساننىڭ ھۆرمىتىگه دەخلـى           

قىـساسنى قارارالشـتۇردى ۋە كـۆز، قۇالققـا ئوخـشاش          . يهتكۈزمهيدىغان جـازاالرنى قويـدى    
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، ئىـسالھ قىلىـش،     ئهدەپلهشازاالشنى  ج. ئهزانى كېسىشنى ۋە دۈشمهنلىكنى مهنئى قىلدى     
 قىساسنى بۇيرۇشنىڭ ھېكمىتىنى بايان قىلىپ مۇنداق       ئالالھ. مهنئى قىلىش دەپ ئاتىدى   

) نـاھهق قـان تۆكۈشـتىن     (سىلهرگه قىساستا ھاياتلىق بـار،      ! ئى ئهقىل ئىگىلىرى  «: دەيدۇ
  ) ت ـ ئايه179سۈرە بهقهرە (» ).قىساس يولغا قويۇلدى(ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن 

جازا بولسا جىنايهتچىنى توسۇش ئۈچۈن ئۇنىڭغا بېـرىلگهن بىـر   . قىساس بىر جازادۇر  
كۈلپهت بولۇپ، ئۇ جهمئىيهتنىڭ بىر ئهزاسىنى قىسقارتىش بىـلهن جهمئىـيهتكه قىلىنغـان             

، مهنـپهئهت ۋە    بولـۇپ لېكىن ئۇ ھايات ۋە تهقۋادارلىق ئۈچۈن يولغا قويۇلغـان          . بىر ئازاردۇر 
ــانۇ  ــق ق ــدۇ  بۇزۇقچىلى ــنى تهلهپ قىلى ــايهتچىنى جازاالش ــايهت   . نى، جىن ــۇ جىن ــۈنكى ئ چ

جهمئىيهتكه ۋە ئۇنىڭغا ئاالقىسى بولغان پۈتۈن كىـشىلهرگه قىلىنغـان ئـازار ـ كۈلپهتنىـڭ      
ئـادەم ئۆلتـۈرگهن كىـشى ئىـسالم ھـۆرمهت قىلىـشنى ۋاجىـپ قىلغـان ھايـات                  . مهنبىئىدۇر

ى جازالىماســـلىق بولـــسا، پۈتـــۈن ئـــۇ جىنـــايهتچىن. ھهققىـــگه تاجـــاۋۇز قىلغـــان بولىـــدۇ
ــدۇ      ــان بولىـ ــى خهۋپ ـ  خهتهرگه ئۇچراتقـ ــشىنىڭ  . جهمئىيهتنـ ــمه كىـ ــقا ھهمـ شۇڭالشـ

بۇ باشقا ئهزانىـڭ    . خاتىرجهملىكى ئۈچۈن ئادەم ئۆلتۈرگهن جىنايهتچىنى يوقىتىش كېرەك      
 بهزى ئهزانـى ئوپېراتـسىيه قىلىـپ كېسىۋەتـسىمۇ ئۇنىـڭ            دوختـۇرالر ساالمهتلىكى ئۈچـۈن    

، كېــسهل كىــشىنىڭ ســاالمهتلىكىنى ســاقالپ قــېلىش قىلىــۋەرگىنىگه ھايــات داۋام بىــلهن
 ئوخـشاش بىـر     چىـدىغىنىغا  مۇشـهققىتىگه    ئوپېراتسىيىنىڭئۈچۈن دورىنىڭ ئاچچىقىغا ۋە     

  . ئىش
ــزز ــى ئى ــساالم ئىبن ــدۇ ئابدۇس ــداق دەي ــهۋەبلىرى   «:  مۇن ــڭ س ــدە مهنپهئهتلهرنى بهزى

بـۇ ئۇنىـڭ    .  قىلىنىـدۇ  جـائىز ا بۇيرۇلىـدۇ يـاكى      ئـۇنى قىلىـشق   . زىيانلىق بولۇشـى مـۇمكىن    
جـاننى  . زىيانلىق بولغـانلىقى ئۈچـۈن ئهمهس، مهنـپهئهتكه ئېلىـپ بارغـانلىقى ئۈچۈنـدۇر             

 ئوخـشاش، شـهرئى جازاالرنىـڭ       كهسـكهنگه قوغداش ئۈچۈن خهتهرلىك بولغـان قـولالرنى        
ولغــانلىقى ھهممىــسى زىيــانلىق بولغــانلىقى ئۈچــۈن ئهمهس، بهلكــى ئۇنىڭــدا مهنــپهئهت ب 

ئوغرىنىـڭ، بۇالڭچىنىـڭ قـولىنى      .  مهقسهت مۇشۇدۇر  قارارالشتۇرۇشتىكىئۇنى  . ئۈچۈندۇر
 كېـسهك ، ئادەم ئۆلتۈرگهن جىنايهتچىنى ئۆلتۈرگهنگه، زىنا قىلغـۇچىنى چالمـا ـ    كهسگهنگه

ــاكى  ــا ي ــدەقىلغانغ ــۇرۇش ( ئۇرغــان جىل ــلهن ئ ــا ئوخــشاش،  ) قامچــا بى ــالغۇز قويغانغ ۋە ي
بــۇ زىيــانلىق . مۇشــۇنىڭغا ئوخــشايدۇ) ق يــاكى سهكــسهن قامچــا ئــۇرۇشقىرىــ(تهزىرلهرمــۇ
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ــدى     ــپ قىل ــپهئهتلهر ئۈچــۈن ۋاجى ــي مهن ــى ھهقىقى ــشالرنىڭ ھهممىن ــۇنى . ئى ــازىئ  مهج
  ».ئىسىم بىلهن ئاتىدى) كۆچمه(

جازاالر جىنايهتچىنى جىنايهت سادىر قىلىش يولىـدىن توسـۇش ئۈچـۈن، باشـقىالرنى             
شــۇنىڭ . ن ئاگاھالنــدۇرۇش ئۈچــۈن يولغــا قويۇلغانــدۇرئۇنــداق جىنــايهتلهرنى قىلىــشتى

. ئۈچۈن جازاالردا بىر رەھمهت بولۇپ، ئۇ بولسا پۈتۈن خهلققه بولغـان ئومـۇمىي رەھمهتتـۇر              
ئۇنىڭ مهزمۇنىغا ئاسمان ـ زېمىنالر ئۈسـتىگه قۇرۇلغـان، دۇنيانىـڭ ئىـشى ئۇنىـڭ بىـلهن        

  . ه ئىجرا قىلغان ئادالهتمۇ كىرىدۇتۈزىلىدىغان ۋە مۇسۇلمانالر نهزەرىيه ۋە ئهمهلىيهتت
قىــساسنىڭ ھېكمىتــى بولــسا، جهمئىــيهتكه «:  مۇنــداق دېــيىلگهنمــۇنىرداتهپــسىرى 

خاتىرجهملىك، ئىشهنچلىك ھاياتنى يارىتىشقا ياردەم قىلغانلىقى ئۈچـۈن، قاتىـل ۋە باشـقا             
جىنـــايهتچىلهرنى جىنـــايهتتىن مهنئـــى قىلىـــش، دۈشـــمهنلىكنى يىلتىزىـــدىن قومـــۇرۇپ 

چـۈنكى ئىنـسان    . شالش، قـاتىللىق جىنـايىتى سـادىر قىلىـشتىن قورقۇتـۇش ئۈچۈنـدۇر            تا
ــادەم        ــسه، ئ ــدىغانلىقىنى بىل ــڭ ئۆلتۈرۈلى ــا ئۆزىنى ــڭ ئورنىغ ــه، ئۇنى ــسىنى ئۆلتۈرس باشقى

بىـرى  . شۇنىڭ بىلهن ئىككـى ھايـات سـاقلىنىپ قالىـدۇ        . تۇتۇۋالىدۇئۆلتۈرۈشتىن ئۆزىنى   
شــۇنىڭدەك، قىـــساس يهنه  . رۈلگۈچىنىـــڭ ھايــاتى قاتىلنىــڭ ھايــاتى، يهنه بىــرى ئۆلتۈ   

جىنـايهتنى ئىمكـان قهدەر     . قااليمىقانچىلىق، تاجاۋۇزلۇق، زوراۋانلىـق ۋە زۇلـۇمنى توسـىدۇ        
ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ئىگىسىنىڭ كۆڭلىگه تهسهللى بېرىپ، ئۇنىڭ غهزەپ ئوتىنى        . ئازايتىدۇ
چـۈرۈپ ئىـسيان پىكرىنـى      ئۇنىڭ كۆڭلىدىن يامـانلىق، ئاداۋەتنىـڭ ئـوتىنى ئۆ        . ئۆچۈرىدۇ
  ».يوقىتىدۇ

شـــهرىئهتته جىنـــايهت بىـــلهن ئهيىـــبلهنگهن كىـــشىنىڭ ۋە جىنايهتچىنىـــڭ مهيلـــى 
تهكشۈرگهندە بولسۇن، مهيلـى سـوتلىغاندا بولـسۇن، ئىنـسانىي تهرىـپىگه رىئـايه قىلىـش،                
ئۇنىڭ ئىنسانلىق ھوقۇقىنى تونۇش، ئۇنىڭغا ئۆزىنى ئاقالش ھوقۇقىنى بېـرىش ھهققىـدە          

بــۇ ھهقــلهر جىنــايهتچىنى جازالىغانــدىمۇ، ئۇنىڭغــا جــازا ھۆكــۈم . ۇنلىغــان دەلىــل بــارنۇرغ
  .قىلغاندا ۋە باشقا پۈتۈن ئىشالردا مهۋجۇد بولىدۇ
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  ) مهسلىههت كېڭىشى (شۇرا  ـ 5

ئۇ ھهق ۋە ئـادالهتكه، ئاممىنىـڭ ۋە شهخـسلهرنىڭ مهنپهئىـتىگه ۋە ئهمهلىـيهتكه ئهڭ                
هلهپ قىلىــــش ۋە پىكىــــر بايــــان قىلىــــش ۋە  يــــېقىن بولــــۇش ئۈچــــۈن، نهســــىههت ت 

  . مهسلىههتلىشىشتۇر
 ۋە شهرئى سىياسـهتته ناھـايىتى كهڭ دائىرىلىـك مهسـىلىلهرنىڭ     فىقهىدا ئىسالم  شۇرا

شهرىئهت ئۇنى پىكىرلهرنى قوبۇل قىلىش ۋە ئۆز پىكىرلىرىگه ياردەم تهلهپ قىلىـشتا            . بىرى
 تهقۋاغا يـاردەم قىلىـش ئۈچـۈن يولغـا       ئىنساننىڭ ئىنسانلىقىنى ھۆرمهتلهش، ياخشىلىق ۋە    

 ئارىلىرىـدا   ئىـشىلىرى ئۇالرنىـڭ   «:  مـۆمىنلهرنى سـۈپهتلهپ مۇنـداق دەيـدۇ        ئالالھ. قويغان
  )  ـ ئايهت38 شۇراسۈرە (» .مهسلىههت بىلهن قارار قىلىنىدۇ

:  پهيغهمبىرىنى سـاھابىلىرى بىـلهن كـېڭهش قىلىـشقا بـۇيرۇپ مۇنـداق دەيـدۇ               ئالالھ
 ئـۈممىتىگه ئـۈلگه   رەسـۇلۇلالھنىڭ  بۇ بـۇيرۇق    1». بىلهن مهسلىههتلهشكىن  ئىشالردا ئۇالر «

  . بولۇشى ئۈچۈندۇر
، يـوقتى  ھـاجىتى  مهسىلىههتكه رەسۇلۇلالھنىڭ«:  مۇنداق دەيدۇبهسرىئىمام ھهسهن   

 ئۇنى مهسلىههتلىشىشكه بۇيرۇش بىـلهن كـېڭهش قىلىـشنىڭ ھاكىمالرنىـڭ            ئالالھلېكىن  
  » .يولى بولۇشىنى ئىرادە قىلدى

ــۇلۇلالھتهك« ــان     رەس ــشى بولغ ــر كى ــېچ بى ــلهن كېڭهشــكهن ھ ــاھابىلىرى بى ــۆز س  ئ
  . دەپ رىۋايهت قىلىندى» ئهمهس

شـۇنىڭ ئۈچـۈن   . ئىنـسان ئـۆزى يـالغۇز ئـاجىز، بـۇرادىرى بىـلهن بىلـله كۈچلۈكتـۇر        
ــدۇ    ــاردەم تهلهپ قىلى ــالىدۇ ۋە ي ــلىههت س ــا مهس ــۆمهر . ئۇنىڭغ ــالالھ(ئ ــدىن رازى ئ  ئۇنىڭ

  » .مهسلىههتسىز قارار بېرىلگهن ئىشتا ياخشىلىق يوق«: اق دەيدۇمۇند) بولسۇن
ئۆي ۋە ئائىله ئىشلىرىغا ئوخشاش خۇسۇسىي ئىشالردا، جىهاد، ھۆكـۈم ۋە جهمئىـيهت             
ئىشلىرىدا، ئۈممهت ۋە دۆلهت ئىشلىرىدا ھهر تهرەپنى ئويالپ تهكشۈرگهندىن كېيىن قـارار            

    .  ۋاجىپتۇرچىقىرىش ئۈچۈن مهسلىههت كېڭىشى ئېلىپ بېرىش

                                            
 . ـ ئايهت159سۈرە ئال ئىمران  1
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   ـ ئوتتۇرا ھاللىق ئۇسۇلى6

ئىسالم ئومۇمىي ئىشالردا، بولۇپمـۇ ھۆكـۈملهردە ئىنـساننىڭ ئوخـشىمىغان ئهھـۋالىنى          
چـۈنكى ئىنـساننىڭ ئـاجىز،      . كۆزدە تۇتۇپ ئوتتۇرا ھاللىق بولۇش ئۇسۇلىنى يولغـا قويـدى         

. للىرى بـاردۇر  كۈچلۈك، مـايىللىقى ۋە خـاراكتېرى قـارىمۇ قارشـى ۋە ئۆزگىرىـشچان ئهھـۋا              
، بىپهرۋالىــق قىلماســتىن پۈتــۈن ئهھۋالالرغــا جــاۋاب بېــرىش ئۈچــۈن   ئاشۇرۇۋەتمهســتىن

چـۈنكى نىجـات تېـپىش ۋە    . شهرىئهت ھۆكۈملىرى ئادىـل ۋە ئوتتـۇرا ھـال بولـۇپ كهلـدى            
مـــۇۋەپپهقىيهتكه ئېرىشىـــشنىڭ يـــولى ئوتتـــۇرا ھـــاللىق، نورمـــاللىق ۋە پۈتـــۈن ئىـــشالردا 

قۇرئـاننى  !) ئـى مـۇھهممهد    (تاھـا «:  مۇنـداق دەيـدۇ    ئـالالھ .  بولىدۇ  بىلهن ئىقتىسادچانلىق
  ) ـ ئايهتلهر2 ـ 1 تاھاسۈرە (» .ساڭا سېنى جاپاغا سېلىش ئۈچۈن نازىل قىلمىدۇق

، چىڭىتىۋالـسا دىن ھهقىقهتهن ئاساندۇر، كىمكـى دىننـى        «:  مۇنداق دەيدۇ  رەسۇلۇلالھ
ــدۇ ــول كۆرســىتىڭالر، يېقىنالشــتۇرۇڭال . مهغلــۇپ بولى ــرىڭالر، ئهته ـ    ي ر، خــۇش خهۋەر بې

  » . تائىتى بىلهن مهشغۇل بولۇڭالرئالالھنىڭئاخشام ۋە كېچىنىڭ مهلۇم ۋاقتىدا 
دېگهن سۆزنى ئـۇچ قېـتىم      »  ھاالك بولدى  ئاشۇرۇۋەتكۈچىلهر ھهددىدن«: رەسۇلۇلالھ

  .تهكرارلىدى
ئهڭ ئىككــى ئىــشنىڭ ئوتتۇرىــسىدىكى ئىــشنى قىلىڭــالر، ئىــشالرنىڭ  «: رەســۇلۇلالھ

  . دېگهن» بولغىنىدۇرياخشىسى ئوتتۇرا ھال 
ئىــسالم بــۇ ئىنــسانىي مهقــسهتنى ئهمهلــگه ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن روھ، بهدەن ۋە ئهقىــل  

ــاتتى  ــۇقنى ئورنـ ــسىدا تهڭپۇڭلـ ــتۇرىدىغان  . ئارىـ ــاخىرەتنى تهڭپۇڭالشـ ــلهن ئـ ــا بىـ دۇنيـ
لهن ئـاخىرەت    ساڭا بهرگهن بايلىق بى    ئالالھ«:  مۇنداق دەيدۇ  ئالالھ. ھۆكۈملهرنى بېكىتتى 

 ساڭا ياخشىلىق قىلغاندەك    ئالالھ ئۇنتۇمىغىن،   نېسىۋەڭنىمۇيۇرتىنى تىلىگىن، دۇنيادىكى    
  )  ـ ئايهت77 قهسهسسۈرە (» . قىلغىنياخشىلىق)  بهندىلىرىگىمۇئالالھنىڭ(سهن 

ــا قىلىــشنى ئــۆگهتكهن ئــايهتته مۇنــداق دېيىلىــدۇ  تهئــاال ئــالالھ بهزى «:  بىــزگه دۇئ
ــاخىرەتتىمۇ   ! ۋەردىگــارىمىزئــى پهر‹: كىــشىلهر ــا قىلغىــن، ئ ــادا ياخــشىلىق ئات بىــزگه دۇني

ئهنه شـۇالر، ئـۆزلىرى     . دەيـدۇ › ياخشىلىق ئاتا قىلغىن، بىزنى دوزاخ ئازابىـدىن سـاقلىغىن        
سـۈرە  (» . تېـز ھېـساب ئالغۇچىـدۇر      ئـالالھ قىلغان ئهمهللىرىنىڭ مـول مېۋىـسىنى كۆرىـدۇ،         

  )  ـ ئايهتلهر202 ـ 201بهقهرە 
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ــدۇلالھرەســۇلۇ ــداق دەي ــشى ۋە   «:  مۇن ــكهن كى ــاخىرىتى ئۈچــۈن تهرك ئهت ــانى ئ دۇني
ــالىقى ئۈچــۈن تهرك ئهتــكهن كىــشى، ھهر ئىككىــسىنى     تۇتمىغىچىلىــكئــاخىرىتىنى دۇني

ياخشى كىشى ئهمهس، چۈنكى دۇنيا ئاخىرەتكه يهتكۈزىدىغان نهرسىدۇر، كىشىلهرگه يۈك          
  » .بولماڭالر

ڭ ئادا قىلىشىغا كـۈچى يېتىـدىغان ئىبـادەتلهرنى    بۇ سهۋەب بىلهن ئىسالم كىشىلهرنى  
سۈرە (» . ھېچكىمنى تاقىتى يهتمهيدىغان ئىشقا تهكلىپ قىلمايدۇ      ئالالھ«. ئورۇنالشتۇردى

  )  ـ ئايهت286بهقهرە 
ــسهت        ــسا، رۇخ ــۇپ قال ــهققهت بول ــقىرى مۇش ــادەتتىن تاش ــيىن ئهگهر ئ ــدىن كې ئۇن

 مۇنـداق   رەسـۇلۇلالھ . هرغىـب قىلـدى    ت تۇرىۋالماسـلىققا ئىشىكىنى ئوچۇق قويدى ۋە چىـڭ       
 ھهقىقهتهن بۇيرۇغان ئىشلىرىنىڭ ئىجرا قىلىنىـشىغا خۇرسـهن بولغانـدەك،           ئالالھ«: دەيدۇ

  ». ئىجرا قىلىنىشىغىمۇ خۇرسهن بولىدۇروخسىتىنىڭ
كۈچۈڭالر يهتكهن ئىـشالرنى قىلىڭـالر، سـىلهر مـاالل بولـۇپ            «: ئۇ يهنه مۇنداق دەيدۇ   

 ئهڭ ياقىـدىغىنى داۋاملىـق قىلىنغـان    ئالالھقـا ل بولمايدۇ، دىننىـڭ   ماالئالالھقالمىساڭالر،  
ــشتۇر ــۋايهتته » .ئى ــر رى ــڭ «: يهنه بى ــائهمهللهرنى ــۈدىغىنى ئهڭ ياخــشى ئالالھق ــاز كۆرۈل  ئ

  . دەيدۇ» بولغىنىدۇربولسىمۇ داۋاملىق 
دېـگهن سـۈزىنىڭ مهنىـسى،      ›  مـاالل بولمايـدۇ    ئـالالھ «‹:  مۇنداق دەيـدۇ   نهۋەۋىئىمام  

 سـاۋابى ۋە ئهمهللىرىڭالرنىـڭ مۇكاپـاتى ئۈزۈلـۈپ قالمايـدۇ، ئهگهر سـىلهر ئهمهل ـ        ئۇنىـڭ 
ــۇپ     ــشتىن مــاالل بول ــادەت قىلى ــساڭالرئىب ــاالل بولغۇچىنىــڭ   ئــالالھ، قالمى ــىلهرگه م  س

 سىلهرگه بېرىـدىغان سـاۋابى ۋە پهزلـى    ئالالھنىڭمۇئامىلىسىنى قىلمايدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن   
 داۋامالشتۇرۇشــۇڭالرۈڭالر يهتــكهن ئهمهلنــى قىلىــشقا داۋام قىلــسۇن ئۈچــۈن ســىلهر كۈچــ

  » .كېرەك
 سـاغالم   روخـسهتلهر ئوتتۇرا ھاللىق، توغرا يول، ئىقتىـساد، نورمـاللىق، تهڭپۇڭلـۇق ۋە            

ــا       ــسى ئۇنىڭغ ــسالھاتچىالر ھهممى ــاالر، ئى ــاقىلالر، ھۆكۈم ــدۇ ۋە ئ ــۇن كېلى ــگه ئۇيغ ئهقىل
رۇۋېتىش ۋە كېمهيتىشتىن، جـاھىللىق ۋە      نورماللىق بىلهن ئوتتۇرا ھاللىق ئاشۇ    . چاقىرىدۇ

 ۋە بــۇ ئىــشالردىن كېلىــپ چىقىــدىغان تىرىكتــاپلىقتىن ۋە چىڭىتىــۋېلىشبوشــاڭلىقتىن، 
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خهتهرلىك، زىيانلىق ئهھۋالالردىن يىراق بولغانلىقى ئۈچۈن پۈتـۈن ئىنـسانالر تهرىپىـدىن            
  . قوبۇل قىلىنغان نهرسىدۇر

 تهبىئىــتىگهرېئــال ھاياتىغــا ۋە ئىنــسانىي ئوتتــۇرا ھــاللىق ۋە نورمــاللىق ئىنــساننىڭ  
ــسا . ئۇيغــۇن كېلىــدۇ شــۇنىڭدەك، .  ۋە ھــېس قىلىنىــدىغان ئىــشتۇركۆرۈلۈدىغــانبــۇ بول

ئىنساننى ياراتقان، ئۇنىڭ پۈتۈن ئهھۋالىنى بىلىدىغان ۋە ئۇنىڭ ھاجهتلىرىدىن خهۋەردار          
ــسانغا بهرگهن تهبىئىتىگىمــۇ ئالالھنىــڭبولغــان  ــدۇر ئىن ــالالھ. ئۇيغۇن ــدۇئ ــداق دەي :  مۇن

ياراتقان زات بىلمهمدۇ؟ ئۇ شهيئىلهرنىڭ نازۇك تهرەپلىرىنى بىلگۈچىـدۇر،         ) مهخلۇقاتنى(«
     )ـ ئايهت14: مۇلكسۈرە (» .ھهممىدىن تولۇق خهۋەرداردۇر

  خۇالسه

چـۈنكى  . شهرىئهت ھۆكۈملىرىنىڭ ھهممىسىدە ئىنسانىي تهرەپكه رىئايه قىلىنغانـدۇر       
شـهرىئهت ھېكمهتلىـك ۋە ئۇيغـۇن       . ئهتـى ئۈچـۈنال بۇيرۇلغـان     ئۇ پهقهت ئىنساننىڭ مهنپه   

 ئـۇ تۇغۇلۇشـتىن بـۇرۇن ۋە تۇغۇلغانـدىن كېـيىن        ئىنـسانىيىتىگه ھۆكۈملىرىدە ئىنساننىڭ   
بولۇپمــۇ يېــتىم ۋە كىچىــك بــالىالرنى ھىمــايه قىلىــشتا، پۈتــۈن . ھهر زامــان رىئــايه قىلــدى

ئىنـسان ئۆلگهنـدە ئـۇنى    . هللىگه چىقتىھايات بويىچه ئىنسانالرغا رىئايه قىلىشتا يۇقىرى پ   
يۇيۇپ، كېپهنلهش، نـامىزىنى ئوقـۇش، يهرلىكـكه قويـۇش، ئۆلـۈككه تاجـاۋۇز قىلماسـلىق،            
سۆز ئارقىلىق ياكى غهيـۋىتىنى قىلىـش ئـارقىلىق ئۇنىڭغـا ئهزىـيهت بهرمهسـلىك، ئۇنىـڭ                

ممىــسى بۇالرنىــڭ ھه. قهبرىــسى ئۈســتىدە ئولتۇرماســلىق قاتــارلىق ھۆكــۈملهرنى بېكىتتــى
شــهرىئهت ئىلىملىرىــدە . كهلىمىنىــڭ ھهقىقىــي مهنىــسى بىــلهن ئىنــسانىي ھۆكــۈملهردۇر 

  .  ئالىم بولغان ھهر قانداق كىشى بۇنى بىلىدۇفىقهىداتهتقىق ئېلىپ بارغان ۋە ئىسالم 
 بىز ئىنسانالرغا بهرگهن نېمهت ۋە ئىكراملىـرى چـوڭ ـ كىچىـك ھاياتنىـڭ      ئالالھنىڭ

بۇنىــڭ ھهممىــسى ئىنــساننىڭ . ئىــشلىرىدا نــۇر چېچىــپ تۇرىــدۇپۈتــۈن باســقۇچلىرىدا ۋە 
 نهزىرىدە ھۆرمهتلىك، پهزىلهتلىك بولغانلىقى ۋە يهر يۈزىـدە ئورۇنباسـار بولغـانلىقى             ئالالھ

  . ئۈچۈندۇر
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  ئىككىنچى پهسىل

  زۆرۈرىيهتلهرنى قوغداش

  شهرىئهت ۋە ئىنسانالرنىڭ مهنپهئهتلىرى

انالرنىڭ مهنپهئهتىنـى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش ئۈچـۈن          ئىنس ئالالھبىزگه مهلۇم بولدىكى،    
بـۇ  . شهرىئهت ھۆكۈملىرىنى بهلگىلىـدى، كىتـابالر نازىـل قىلـدى، پهيغهمـبهرلهر ئهۋەتتـى             

شـــهرىئهت ئومـــۇمىي ۋە خـــاس . مهنــپهئهتلهر بولـــسا، شـــهرىئهتنىڭ ئومـــۇمىي مهقـــسىتى 
ئىنــسانالر  ھهكىمنىــڭ شــارىئىىھۆكــۈملهردە مهقــسهت قىلغــان غــايىنى بايــان قىلىــدۇ ۋە 

ــدۇ    ــكارا قىلى ــسىتىنى ئاش ــان مهق ــۈن قويغ ــل . ئۈچ ــدادەلى ــىلىلهرنىڭ ۋە تېپىلمىغان  مهس
بـۇ مهقـسهتلهر    . ۋەقهلهرنىڭ ھـۆكمىنى بايـان قىلىـش ئۈچـۈن ئـۇ مهقـسهتلهرگه قـايتىمىز              

 چۈشىنىشته، ئۇنى تهپسىر قىلىشتا، سۆزلهرنىڭ مهنىلىرىنى بېكىتىشته،        مهتىنلهرنىشهرئى  
ئۇ بولسا، بۈگـۈنكى    . غان مهسىلىلهرنىڭ بىرىنى تالالشتا تهيىن قىلىنىدۇ     زىتلىق بولۇپ قال  

  .كۈندىكى قانۇننى ئىزاھالش باياناتى دەپ ئاتالغان باياناتقا ئوخشايدۇ
 لېكىن ئىنسانالرنىڭ ھايـاتتىكى مهنپهئهتلىـرى ئهھمىـيهت، خهتهر ۋە كىـشىلهرنىڭ            

ــته ئوخــشاش ئهمهس   ــاجىتى جهھهت ــان ھ ــا بولغ ــۇ ئو. ئۇنىڭغ ــهۋىيىدەخــشىمىغان ئ  ۋە س
بهزى مهنپهئهتلهر زۆرۈرى ۋە ئاساسلىق بولـۇپ، ئىنـسانالرنىڭ         . پهرقلىق دەرىجىدە بولىدۇ  

ــاغلىق   ــۇپ تۇرۇشــىغا ۋە ھاياتىنىــڭ داۋام قىلىــشىغا ب ــدىكى . مهۋجــۇد بول بهزىــسى يۇقىرى
ــۇ . مهنپهئهتنــى تولۇقالشــقا ۋەســىله بولغــانلىقى ئۈچــۈن ئىككىنچــى دەرىجىــدە كېلىــدۇ    ئ

 ۋە ئىـشالردا ھايـاتتىن      مۇئامىالتساننىڭ ئاالقىلىرىنى قانۇنالشتۇرۇش، ئوخشاشمىغان     ئىن
بهزى مهنـپهئهتلهر، ھايـات ۋە ئىنـساننىڭ ئاساسـى          . گۈزەل پايدىلىنىـشىغا يـاردەم قىلىـدۇ      

ــاغلىق ئهمهس  ــا ب ــوغرا ئهقىــل   . ھــاجىتى ئۇنىڭغ ــۇنى ئهخــالق ۋە ســاغالم روھ، ت ــېكىن ئ ل
  . ۋە كامالهتكه يېتىشى ئۈچۈن تهلهپ قىلىنىدۇئىنساننىڭ پاراۋان ياشىشى 

بۇ سهۋەبتىن ئـالىمالر زۆرۈرى مهنپهئهتلهرنـى بېكىتتـى، ئۇنىـڭ ئهھمىيىتىنـى بايـان        
 بـۇ مهنپهئهتلهرنـى ئىجـاد قىلىـش ئۈچـۈن           ئالالھنىڭقىلدى، ئۇنىڭ شهرئى ئۇسۇلىنى ۋە      

وغــداش ۋە ئۇنـدىن كېـيىن بـۇ مهنپهئهتلهرنـى ق    . چۈشـۈرگهن ھۆكـۈملىرىنى شـهرھلىدى   



 83

ئۇنى ھىمايه قىلىـش، ئۇنىڭغـا تاجـاۋۇز قىلىـشتىن يـاكى ئۇنىڭغـا دەخلـى يهتكۈزۈشـتىن                  
توســۇش، يــاكى ئــۇنى تــۆلىتىش، يــاكى ئۇنىــڭ بهدىلىنــى ئــېلىش ئۈچــۈن بېكىــتىلگهن   

  . ھۆكۈملهرنى ئوتتۇرىغا قويدى

  زۆرۈرىيهتلهرنى تونۇتۇش 

ۋى ھايـاتى ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه       زۆرۈرى مهنپهئهتلهر بولسا، ئىنساننىڭ دىنىـي ۋە دۇنيـا        
قۇرۇلغان، دۇنيادا ئىنساننىڭ مهۋجۇدىيىتى، ئاخىرەتتىكى قۇتۇلۇشى ۋە سائادىتى ئۇنىڭغـا          

ئهگهر بـۇ مهنـپهئهتلهر يوقالـسا، دۇنيـادا ئىنـسانىي ھايـات             . مهنپهئهتلهردۇرباغلىق بولغان   
ــدۇ، قااليمىقـــ   ــسانالرنىڭ مهنپهئهتلىـــرى بۇزۇلىـ ــدۇ، ئىنـ ــا دەخلـــى يېتىـ انچىلىق قانۇنىغـ

ئومۇملىشىپ كېتىدۇ، ئىنسانالرنىڭ مهۋجۇدىيىتى خهتهرگه ئۇچرايدۇ، ھاالك بولـۇش، زايه          
  . بولۇش، يوقىلىش يۈز بېرىدۇ، ئاخىرەتته بولسا ئازابقا دۇچار بولىدۇ

  زۆرۈرىيهتلهرنى بهلگىلهش 

ئىنسانالر ئۈچۈن ئهڭ زۆرۈر بولغان نهرسه دىن، جان، ئهقىل، ئىپپهت يـاكى نهسـهب              
شـهرىئهت بـۇ ئاساسـنى قوغـداش ئۈچـۈن چىقارغـان            . مالدىن ئىبارەت بهش نهرسـىدۇر    ۋە  

  :ھۆكۈملهرنى تۆۋەندىكى تهرتىپ بويىچه بېكىتتى
  ـ دىننى قوغداش1
  ـ جاننى قوغداش2
  ـ ئهقىلنى قوغداش3
   قوغداشنهسهپنىـ نهسىلنى، ئىپپهتنى ياكى 4
  ـ مالنى قوغداش5

اسـىي ئۇسـۇلالرغا ۋە ئىنـسانالرنىڭ زۆرۈرى    ساماۋى شهرىئهتلهرنىڭ ھهممىسى بۇ ئاس    
 بولـدى   ھىـرس مهنپهئهتلىرىگه رىئايه قىلىشتا ئىتتىپاقالشتى، ئۇنىڭغا چاقىردى، ئۇنىڭغـا         

  .ۋە ئۇنى ھىمايه قىلىشقا، ئۇنى قوغداشقا تىرىشتى
شهرىئهتته خهلق ئۈچۈن بهش نهرسـه      «:  مۇنداق دەيدۇ  غهزالى ئىمام   ھۆججهتۇلئىسالم

بـۇ  . قوغدىـشىدۇر ئۇ دىنىنى، جېنىنـى، ئهقلىنـى، نهسـلىنى ۋە مېلىنـى         . مهقسهت قىلىنىدۇ 
بـۇ  . بهش ئاساسنى قوغداشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى مهنپهئهتتۇر        



 84

بىز » .بهش ئاساسنى يوقىتىدىغان ھهرقانداق نهرسه زىياندۇر، ئۇنى يوقىتىش مهنپهئهتتۇر        
  .پسىلىي سۆزلهپ ئۆتىمىزتۆۋەندە بۇ زۆرۈرىيهتلهر ھهققىدە ته

  بىرىنچى دىن 

چـۈنكى ئـۇ ئىنـسان بىـلهن        . ھهق دىن ئىنسانالر ئۈچۈن مهنـپهئهت ۋە زۆرۈرىيهتتـۇر        
پهرۋەردىگارىنىڭ ئاالقىـسىنى، ئـۆز نهپـسى بىـلهن بولغـان ئاالقىـسىنى، يهنه بىـر ئىنـسان                  

ھهق .  سـالىدۇ  بىلهن بولغان ئاالقىسىنى ۋە جهمئىيىتى بىلهن بولغان ئاالقىسىنى تهرتىپكه        
دىن ئىنسانغا ياراتقۇچى، كائىنات، ھايات ۋە ئىنـسان ھهققىـدە تـوغرا تهسـهۋۋۇر قىلىـشنى                

  .مهنبىئىدۇرھهق دىن بولسا ھهقىقهت، ئادالهت، ئىرادە ۋە توغرىلىقنىڭ . بىلدۈرىدۇ
بىز مهقسهت قىلغان ۋە ئۇنى بايـان قىلىـشقا تىرىـشىۋاتقان دىـن، كامىـل ۋە ئومـۇمىي             

پۈتۈن پهيغهمبهرلهر ئۇنىڭغا چاقىرغان    .  تهسلىم بولۇشتۇر  ئالالھقايهنى  . مدۇرمهنىدە ئىسال 
ــدۇ   ــر بېرى ــداق تهبى ــا مۇن ــقهتهن «: ۋە پهرۋەردىگــارىمىز ئۇنىڭغ ــدە ئالالھنىــڭھهقى  نهزىرى

  )  ـ ئايهت19سۈرە ئال ئىمران (» .دۇر) دىنى(ل دىن ئىسالم مهقبۇ
غهيرىـي دىننـى تىلهيـدىكهن،      ) نىـدىن دى(كىمكى ئىسالم   «:  يهنه مۇنداق دەيدۇ   ئالالھ
» . ل قىلىنمايـدۇ، ئـۇ ئـاخىرەتته زىيـان تارتقۇچىـدۇر           قوبـۇ ) يهنى ئۇنىڭ دىنى  (ھهرگىز ئۇ   

  ) ـ ئايهت 85سۈرە ئال ئىمران (
بۇزۇلغان، ئۆزگهرتىلگهن ياكى بۇرمىالنغان دىننىڭ، شۇنىڭدەك كاھىنالر، ئىنـسانالر         

ــاغۇتالرۋە  رنىــڭ ھېچقانــداق ئهھــۋال ئاســتىدا قوبــۇل      تهرىپىــدىن چىقىرىلغــان دىنال ت
  . قىلىنىشى مۇمكىن ئهمهس

 ئىنـسانالرغا ئـۇنى بايـان قىلىـش         ئالالھ. ئىسالم دىنىنىڭ ھۆكۈملىرىنى بايان قىلدى    
 مۇنـداق   ئـالالھ . ئۈچۈن ئۇالرنىڭ زېمىنغا كهلگهن ۋاقتىدىن باشالپ كېپىل بولغان ئىدى        

ۈشۈڭالر، مهن تهرەپتىن بىر يول كۆرسـهتكۈچى       چ بۇ يهردىن ھهممىڭالر  ‹) ئۇالرغا(«: دەيدۇ
 غهم ـ قـايغۇ  قورقـۇنچ ۋە  ) ئـاخىرەتته (، يولۇمغـا ئهگهشـكهنلهرگه   كېلىدۇ) يهنى پهيغهمبهر(

  )  ـ ئايهت38سۈرە بهقهرە (» .دېدۇق› بولمايدۇ
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 دىننى بايان قىلغاندىن كېيىن مهسئۇلىيهت ۋە تهكلىپنىـڭ مهقـسىتىنى بايـان             ئالالھ
» .جـازالىغىنىمىز يـوق   ) ھېچ ئـادەمنى  (پهيغهمبهر ئهۋەتمهي تۇرۇپ    «: ەيدۇقىلىپ مۇنداق د  

  ) ـ ئايهت 15 ئىسراسۈرە (
، پهرىشتىلىرىگه، كىتابلىرىغـا، پهيغهمبهرلىـرىگه، قىيـامهت كـۈنىگه،     ئالالھقاشهرىئهت  

بـۇ ھهقتىكـى ئـايهتلهر      .  ئىمان كهلتۈرۈشنىڭ ھۆكۈملىرىنى بايـان قىلـدى       قهدەرگهقازا ۋە   
شـاھادەت، نامـازنى ئـادا      : ئۇالر.  ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسلىرىنى بهش دەپ بېكىتتى      .كۆپتۇر

  . قىلىش، زاكات بېرىش، رامىزاندا روزا تۇتۇش ۋە ھهج قىلىش قاتارلىقالردۇر
ئىــسالم دىنىنىــڭ كۆڭــۈللهردە ياشىرىــشى، قهلــبلهردە مۇستهھكهملىنىــشى، ھاياتتــا ۋە 

ىــڭ زېمىننىـڭ ئهتراپىــدا تارقىلىـشى ئۈچــۈن   جهمئىيهتـته مهۋجـۇد بولــۇپ تۇرۇشـى ۋە ئۇن   
ئىبادەتنىڭ تۈرلىرىنى ۋە ئۇنىڭ قانـداق ئـادا قىلىنىـدىغانلىقىنى بېكىتتـى ۋە كىـشىلهرنى               
ئۇنىڭغا ھـېكمهت بىـلهن، ياخـشى نهسـىههت بىـلهن چـاقىرىش ئـارقىلىق گـۇمراھلىقتىن                 

  . نۇرغا چىقىرىشنى ۋاجىپ قىلدى
نىڭ ساالمهتلىكىگه كېپىل بولۇش، ئۇنىڭغـا      دىننى قوغداش، ئۇنى ھىمايه قىلىش، ئۇ     

 يولىـدا  ئـالالھ تاجاۋۇز قىلدۇرماسـلىق، دىنـدا پىتـنه چىقىرىـشنى توسـۇش ئۈچـۈن ئىـسالم              
تـاكى زىيانكهشـلىك تـۈگىگهن ۋە       «:  مۇنـداق دەيـدۇ    ئـالالھ . جىهاد قىلىشنى پهرز قىلـدى    

 ـ  193سـۈرە بهقهرە  (» . دىنـى يولغـا قويۇلغانغـا قهدەر ئـۇالر بىـلهن ئۇرۇشـۇڭالر      ئالالھنىڭ
  ) ئايهت

) پـۇل ـ مـېلىڭالر بىـلهن، جېـنىڭالر بىـلهن      ( يولىـدا  ئالالھنىـڭ «: يهنه مۇنداق دەيـدۇ 
  )  ـ ئايهت78سۈرە ھهج (» .تاقىتىڭالرنىڭ يېتىشىچه جىهاد قىلىڭالر

كاپىرالرغا ۋە مۇناپىقالرغا قارشى جىهـاد قىلغىـن        ! ئى پهيغهمبهر «: يهنه مۇنداق دەيدۇ  
  )ـ ئايهت73 تهۋبهسۈرە (» .قاتتىق مۇئامىله قىلغىنۋە ئۇالرغا 
چـۈنكى دىنـدىن قايتقـانلىق ئۇنىـڭ        .  دىندىن قايتقاننىڭ جازاسـىنى بېكىتتـى      ئالالھ

ســىلهردىن كىمكــى ئــۆز دىنىــدىن «:  مۇنــداق دەيــدۇئــالالھ. بىــلهن ئوينىغــانلىق بولىــدۇ
. بىكـار بولـۇپ كېتىـدۇ   قايتىپ كاپىر پېتى ئۆلـسه، ئۇنىـڭ ئهمهللىـرى دۇنيـا ۋە ئـاخىرەتته              

 217 بهقهرەسۈرە  (» .بۇنداق ئادەملهر ئهھلى دوزاختۇر، ئۇالر دوزاختا مهڭگۈ قالغۇچىالردۇر       
  ) ـ ئايهت
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ــالىمالر  ــۇرتهدنىئ ــدە  م بۇنىــڭ . ئىختىالپالشــمىدى ئۆلتۈرۈشــنىڭ ۋاجىپلىقــى ھهققى
يهنه » .كىمكــى دىنىنــى ئالماشتۇرســا ئۆلتــۈرۈڭالر«:  مۇنــۇ ســۆزىرەســۇلۇلالھنىڭدەلىلــى 

مۇسۇلمان كىـشىنىڭ قىنـى تۆۋەنـدىكى ئـۇچ ئىـشتىن باشـقا ھېچقانـداق               «: مۇنداق دەيدۇ 
زىنـــاخور چوكــان، قىـــساس ۋە دىنىنــى تهرك ئېتىـــپ   : نهرســه بىــلهن ھـــاالل بولمايــدۇ   

  » .جامائهتتىن ئايرىلغان كىشى
.  جـازا بېكىتتـى    چىققۇچىغـا ئىسالم دىنىنى قوغداش ئۈچۈن بىدئهتچىگه ۋە دىنىدىن        

ىلهرنى ئهقىدىــدە جاھــالهتتىن يىراقالشــتۇرۇش، ئــۇالرنى شــېرىكنىڭ زەرەرلىرىــدىن  كىــش
قوغــداش، ئىنــساندىن ۋە جىنــدىن بولغــان شــهيتانالرنىڭ ۋەسۋەســىلىرىدىن قۇتقــۇزۇش،  
ئــازغۇنلۇق ۋە زااللهتــكه چۈشۈرمهســلىك، ئهقىلنــى تاشــالرغا، بۇتالرغــا، كالىغــا، مايمۇنغــا،  

تۇزالرغا ئىبادەت قىلىش بىلهن ئۆلتۈرمهسـلىك، ئىنـسانىيهتنى        ھايۋانغا، قۇياشقا، ئايغا، يۇل   
يالغان ئىبادەتلهرنىڭ ئۇسۇللىرىدىن، باتىـل ئهقىـدىلهردىن قۇتقـۇزۇش ئۈچـۈن، نامـازنى             

 تۇتمىغـان، دىنـدا كهسـكىن مهلـۇم         روزىـسىنى تهرك ئهتكهن، زاكاتنى بهرمىـگهن، رامىـزان        
  . تۇشنى تهلهپ قىلدىبولغان نهرسىنى ئىنكار قىلغانالرنىڭ قولىدىن تۇ

ــپ      ــال چهكلىنى ــۈملىرى بىلهن ــداش ھۆك ــۇنى قوغ ــا قىلىــش ۋە ئ ــى بهرپ ــسالم دىنن ئى
ــۈزەل شــهكىلدە داۋام      ــۇنى ئهڭ ياخــشى ۋە ئهڭ گ ــى ســاقالش ۋە ئ ــدى، بهلكــى دىنن قالمى

  . 1قىلدۇرۇش ئۈچۈنمۇ الزىم بولغان ھۆكۈملهرنى بېكىتتى
 كهلتـۈرۈش ئۈچـۈن ئىبـادەتلهردە       ئىنسانالردىن قىيىنچىلىقنى كۆتـۈرۈپ ئاسـانلىقنى     

 روزا كىـــشىلهرگه رامىزانـــدا ئۆزۈرلـــۈكمهســـىلهن، .  يولغـــا قويـــدىروخـــسهتلهرنىبهزى 

                                            
بۇ بولسا ئىنسانالر ھايات ئىشلىرىنى ئاسـان يـول بىـلهن تهمىـن قىاللىـشى ئۈچـۈن                 : الزىم بولغان ھۆكۈملهر   1

ــدۇ       ــئۇلىيهتلىرىنى يهڭگىللىتى ــسانالرنىڭ مهس ــۈملهر ئىن ــۇ ھۆك ــۇپ، ئ ــۈملهر بول ــدىغان ھۆك ــاج بولى .  موھت
ئـۇ ھۆكـۈملهرنى    . رمۇش قىيىنچىلىقلىرىنـى كۆتۈرۈشـكه يـاردەم قىلىـدۇ        تۇ. قىيىنچىلىقالرنى ئاسانالشتۇرىدۇ 

ئـۇ ھۆكۈملهرنىـڭ بولماسـلىقى ھايـات تـۈزۈمىنى          . تهركى قىلىـش بولـسا، زۆرۈر مهنپهئهتلهرنـى يـوق قىلىـدۇ           
بۇزمايدىغان، ئىنساننىڭ مهجۇدىيىتىنى تهھدىت قىلىدىغان، ئىنسانالرنى ھاالكهت ۋە قااليمىقانچىلىققـا ئېلىـپ           

شۇڭالشقا ئىنسانالردىن  . رمايدىغان بولسىمۇ، ئىنسانالرغا ھهر تۈرلۇك قىيىنچىلىق، مۇشهققهت ئېلىپ كېلىدۇ        با
قىيىنچىلىقنــى كۆتــۈرۈۋىتىش، ئۇالرغــا مۇئــامىله يــوللىرىنى ئاسانالشــتۇرۇپ بېــرىش، ئۇالرنىــڭ زۆرۈرى        

الزىـم بولغـان    «يـاكى   » ھۆكـۈملهر ئېهتىيـاجلىق   «مهنپهئهتلهرنى ساقالپ ئادا قىلىشىغا ياردەم قىلىش ئۈچۈن        
 .  نى بىكىتتى» ھۆكۈملهر
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تۇتماسلىققا، مۇساپىر ۋە ھاجىغا نامازنى قىـسقارتىش ۋە جهمئىـي قىلىـشقا، ئاجىزالرغـا پهرز         
 تېڭىقنىـڭ  ۋە   نامازالرنى ئولتۇرۇپ ياكى يېتىپ ئادا قىلىشقا، تهيهممـۇم قىلىـشقا، ئۆتـۈككه           

  . ئۈستىگه مهسهى قىلىشقا رۇخسهت قىلدى
 ئــالالھ. ئىــسالم ئىنــسانالرغا دىننــى قوغــداش ئۈچــۈن گــۈزەل ھۆكــۈملهرنى بېكىتتــى

ــادا قىلىنىــشى ئۈچــۈن ئىبــادەتلهردە ھهرخىــل     ئىبادەتلهرنىــڭ ئهڭ كامىــل يــول بىــلهن ئ
ۋرەتلهرنى يـۆگهش،   بهدەننىڭ، كىيىمنىڭ، يهرنىڭ پاك بولۇشى، ئه     . ھۆكۈملهرنى بېكىتتى 

 نامــاز ئوقــۇش، روزا تۇتــۇش، ســهدىقه بېــرىش، نهفلــى، زىننهتلىنىــشكهھهر نامــاز ۋاقتىــدا 
. مهسچىت بىنا قىلىش، نامازغا ئهزان ئارقىلىق چاقىرىشقا ئوخشاش ھۆكۈملهرنى بېكىتتـى          

نامـازنى جامـائهت بىـلهن      .  ئـېالن قىلىـشتۇر    تهۋھىـدنى ئهزان ئىسالمنىڭ شوئارى بولۇپ،     
 ئوقۇشنى، جـۈمه ۋە ھېيـت نامازلىرىـدا كىـشىلهرگه دىنىنـى ئـۆگىتىش ئۈچـۈن           ددەمهسجى

جىهادتـا ئايـالالرنى، كىچىـك بـالىالرنى، قىـرى كىـشىلهرنى            . خۇتبه ئوقۇشـنى بهلگىلىـدى    
ــنى ۋە      ــدى، ئالداشـ ــى قىلـ ــشنى مهنئـ ــى كېسىـ ــدى، دەرەخلهرنـ ــارام قىلـ ــنى ھـ ئۆلتۈرۈشـ

هسـىرلهرگه چىرايلىـق مۇئـامىله قىلىـشنى        ئ. ئىنسانالرنىڭ ئهزالىرىنى كېسىشنى چهكلىدى   
 قىلىـشنى پهرز قىلـدى، دىنغـا كىـرىش         تهبلىـغ ئۇرۇش ئېچىـشتىن بـۇرۇن      . تهلهپ قىلدى 

  . ئۈچۈن زورالشنى مهنئى قىلدى

  ئىككىنچى  جان 

بۇ ئىنـساننىڭ جېنـى ۋە زاتـى بولـۇپ، ئىنـساننىڭ يارىتىلىـشى، قوغدىـشى ۋە رىئـايه                   
  . قىلىشىنىڭ بىردىنبىر مهقسىتىدۇر

ئىسالم ئىنسان نهسـلىنىڭ دۇنياغـا كېلىـشىنىڭ ئهڭ گـۈزەل ۋەسـىله، ئهڭ پـاك يـول                  
ئــارقىلىق بولۇشــى، ســاغالم ئىنــسان نهســلىنىڭ ئهڭ مــۇكهممهل ۋە ئهڭ ئهۋزەل دەرىجىــدە 

ــۇيرۇدى   ــوي قىلىــشنى ب ــا ۋە باشــقا باتىــل   . داۋام قىلىــشى ئۈچــۈن ت ــيىن زىن ــدىن كې ئۇن
شـۇنىڭدەك، نىكاھـسىز دوسـتلۇق، نهسـىل ئۈچـۈن          .  ھهممىنى ھارام قىلـدى    نىكاھالرنىڭ

  .  ۋە بىر قانچه ئهر بىلهن بىلله بولۇشنى ھارام قىلدىكىراالشئهركىشى 
ئىسالم جاننى قوغداش ۋە ھىمايه قىلىش، ئۇنىڭغا تاجاۋۇز قىلماسلىق ئۈچۈن يـېمهك    

ىـساس،  ق. ، ئۆي قاتارلىق ۋاسىتىلهرنى ئىشلىتىشنى پهرز قىلدىكىچهكـ ئىچمهك، كىيىم ـ  
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قورســاقتىكى بــالىنى ئالدۇرۇۋېتىــشنى ۋە .  قاتــارلىق جــازاالرنى بېكىتتــىكاپــارەت، دىــيهت
  .بالىالرنى ئۆلتۈرۈشنى ھارام قىلدى

ئىسالم جاننى ئىجاد قىلىش ۋە ئۇنى قوغداش ئۈچـۈن ھـاجهت بولغـان ھۆكـۈملهرنى               
ــاردى ــدى  . چىقـ ــنى تهلهپ قىلـ ــالىنى ساقالشـ ــاقتىكى بـ ــالنى ۋە قورسـ ــامىله ئايـ ــاال . ھـ بـ

تۇغۇلغاندىن كېيىن ئۇنىڭغا ئىسىم قويۇش، بـېقىش، تهربىـيىلهش، ھـاالل غىـزاالر بىـلهن               
  . ئوزۇقالندۇرۇش ۋە كىچىكىدىن باشالپ ئوقۇتۇش قاتارلىق ھۆكۈملهرنى چىقاردى

ــڭ       ــان ئائىلىلهرنىـ ــۇپ قالغـ ــيىن بولـ ــاش قىـ ــرلىكته ياشـ ــسالم بىـ ــۇنىڭدەك، ئىـ شـ
 ئالالھقـا لـېكىن ئـۇ     . چۈن تاالقنى يولغـا قويـدى     چىقىشالماسلىق كېسىلىگه داۋا بولسۇن ئۈ    
ئهقىللىــق بىــر كىــشى بىرىنــى خاتــا ئۆلتــۈرۈپ  . ئهڭ يامــان كۆرۈلىــدىغان ھــاالل ئىــشتۇر

.  تۆلهشـنى ۋاجىـپ قىلـدى      دىـيهت تاشلىسا، قاتىلنىـڭ جازاسـىنى يهڭگىللىـتىش ئۈچـۈن          
ــدۇردى   ــدىن قال گىــسىنى ئۆلتــۈرۈلگهن كىــشىنىڭ ئى. جــازاالرنى شــۈبهىلهر بىــلهن ئهمهل

  .  تهلهپ قىلماسلىققا ۋە قاتىلغا ياخشىلىق قىلىشقا ئۈندىدىقىساس
چـۈنكى ئـۇ    . ئىسالم جاننى قوغداش ئۈچـۈن ئـۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىـشنى ھـارام قىلـدى            

 ياراتقانـدەك   ئـالالھ جـاننى ھىمـايه قىلىـش ۋە ئـۇنى          . ئىنسان جېنىغا تاجاۋۇز قىلغانلىقتۇر   
 جاراھهتلهندۈرگۈچىـدىن چـۈن قاتىلـدىن يـاكى       ئهڭ گۈزەل شهكىلدە داۋام قىلدۇرۇش ئۈ     

قۇرئـان كهرىمـدە قىـساسنىڭ ھېكمىتىنـى بايـان قىلىـپ            . قىساس ئېلىشنى يولغـا قويـدى     
يهنــى كىــشى (ســىلهرگه قىــساستا ھايــاتلىق بــار ! ئــى ئهقىــل ئىگىلىــرى«: مۇنــداق دەيــدۇ

ادەم بىراۋنـــى ئۆلتـــۈرگهن تهقـــدىردە ئۆزىنىڭمـــۇ ئۆلتۈرۈلىـــدىغانلىقىنى بىلـــسه، ئـــۇ، ئـــ  
ئۆلتۈرۈشتىن يانىـدۇ، شـۇنىڭ بىـلهن ئۇنىـڭ ئۆزىمـۇ، ئـۇ ئۆلتـۈرمهكچى بولغـان ئـادەممۇ                   

قىـساس  (ساقلىنىـشىڭالر ئۈچـۈن     ) ناھهق قان تۆكۈشـتىن   ). (ئۆلۈشتىن ساقلىنىپ قالىدۇ  
  )  ـ ئايهت179سۈرە بهقهرە (» ).يولغا قويۇلدى

 كاپـارەتكه  ۋە يهتدىـ ئىسالم جاننى قوغداش ئۈچـۈن بىرىنـى خاتـا ئۆلتـۈرۈپ قويـسا،             
يهنه جـاننى قوغـداش ئۈچـۈن جانغـا     . ئوخشاش ھاجهت بولغان ھۆكـۈملهرنى بهلگىلىـدى   

ــۇ      ــدەك مۇۋاپىــق ھۆكۈملهرنىم ــول ۋە جــاراھهتكه جــاراھهت قىــساس ئالغان ــا ق جــان، قولغ
قىـساس ئالغانـدا ئۆلتۈرۈلگۈچىنىـڭ ھهر قانـداق بىـر ئهزاسـىنى كېـسىپ ئـۇنى                 . چىقاردى

قــاتىلنى جازاالشــتا بىــر نهچــچه خىــل  . وخشىتىــشنى ھــارام قىلــدىباشــقا بىــر نهرســىگه ئ
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ئۇنـدىن كېـيىن ئـۇنى ئهپـۇ قىلىـشنى، كهڭچىلىـك قىلىـشنى،              . قائىدىلهرنى يولغا قويدى  
:  مۇنـداق دەيـدۇ    ئـالالھ . كۈچىنىڭ يېتىشىچه ئۇنىڭغا ياخـشىلىق قىلىـشنى تهلهپ قىلـدى         

يهنــى ( كهچــۈرۈم قىلىنــسا قېرىندىــشى تهرىپىــدىن بىــر نهرســه) دىنىــي(قاتىــل ئۈچــۈن «
 ئېلىشقا رازى بولـۇپ، قىـساس ئېلىـشتىن ۋاز          دىيهتئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ئىگىسى قاتىلدىن    

جىنــايهتچىمۇ (چىــرايلىقچه تهلهپ قىلىــشى الزىــم، ) دىيهتنــىكهچــسه، ئــۇ جىنايهتچىــدىن 
بېرىشى الزىم،  ) يهنى كېچىكتۈرمهستىن، كېمهيتىۋەتمهستىن تولۇق   (ياخشىلىقچه  ) دىيهتنى

يېنىكلىتىـــشتۇر ۋە ) ســـىلهرگه بېـــرىلگهن(پهرۋەردىگـــارىڭالر تهرىپىـــدىن ) ھۆكـــۈم(بـــۇ 
، چېكىــدىن ) قوبــۇل قىلىنغانـدىن كېــيىن دىـيهت يهنــى (رەھمهتتـۇر، شــۇنىڭدىن كېـيىن   

سـۈرە  (» .ئـادەم قـاتتىق ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇ         ) يهنى قاتىلنى ئۆلتۈرگهن  (ئېشىپ كهتكهن   
  )  ـ ئايهت178بهقهرە 

ــالالھ ــان      جىئ ــشىلىق قىلغ ــيىن ياخ ــدىن كې ــۈرگهن، ئۇن ــايهتچىنى كهچ ــۇتتهقىن  م
تهقـۋادارالر كهڭچىلىكتىمــۇ، قىــسىنچىلىقتىمۇ  «: مـۆمىنلهرنى مهدھىــيىلهپ مۇنـداق دەيــدۇ  

ئـاچچىقىنى  ) ئۆچ ئېلىـشقا قـادىر تۇرۇقلـۇق   (سهرپ قىلىدىغانالر، ) پۇل ـ مال ( يولىدا ئالالھ
. كىـشىلهرنى كهچۈرىــدىغانالردۇر ) وزەك قىلغـان يامـانلىق قىلغـان يـاكى بـ    (يۇتىـدىغانالر،  

  )  ـ ئايهت134سۈرە ئال ئىمران (» . ياخشىلىق قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇئالالھ
ئىسالم ئىنسان جېنىنى تولۇق قوغداش ئۈچـۈن بهدەنـگه ياخـشى قاراشـقا ئهھمىـيهت              

ئىـسالم  . تـۇردى تهنتهربىـيىگه ۋە چېلىشىـشقا قىزىق     . تازىلىققا، پاكىزلىققا چاقىردى  . بهردى
 ئالالھقـا « :  مۇنـداق دەيـدۇ    رەسـۇلۇلالھ . جىسمانىي كۈچنى بىر ئاالھىـدىلىك ھېـسابلىدى      

، ھهممىسىدە ياخـشىلىق بـاردۇر،      يېقىنراقتۇركۈچلۈك مۆمىن ئاجىز مۆمىندىن ياخشىراق ۋە       
 يـاردەم تىـله ئـاجىز بولمايـسهن، ئهگهر          ئالالھتىنساڭا پايدىلىق نهرسىگه قىزىققۇچى بول،      

ــا ــسه س ــشمهسلىك كهل ــر كېلى ــوالتتى   «: ڭا بى ــداق ب ــسام مۇن ــان بول ــداق قىلغ » ئهگهر مۇن
دېگىـن، ھهقىـقهتهن    »  تهقـدىرى، ئـۇ خـالىغىنىنى قىلىـدۇ        ئالالھنىـڭ «لـېكىن   . دېمىگىن

 توسـۇش، غهم ـ   ئىككىلىنىـشنى بـۇ بولـسا،   » .سۆزى شـهيتاننىڭ يـولىنى ئاچىـدۇ   » ئهگهر«
شۇنى كۆرىمىزكى، ھهدىس جىـسمانىي كـۈچ       . رئهندىشه ۋە داۋالغۇشنى يوقىتىش ئۈچۈندۇ    

، قــازا ۋە ئالالھقــابىــلهن روھىــي ۋە مهنىــۋى كــۈچنى بىرلهشــتۈردى ۋە بــۇ ئىككــى ئىــشنى  
  .  ئىمان كهلتۈرۈشكه باغلىدىقهدەرگه
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ئىسالم جىسىمغا ھاالكهت كهلتۈرۈشى ئاشكارا بولغان يـاكى خهتهرگه ئۇچرىتىـدىغان           
جىـسىمنى  . سىلهردىن يىراق تۇرۇشنى تهلهپ قىلـدى ياكى زىيان كهلتۈرىدىغان پۈتۈن نهر 

. ئاجىزالشتۇرىدىغان ياكى ئۇنىڭغا زىيان يهتكۈزىدىغان پۈتۈن نهرسىلهرنى ھارام قىلـدى          
 قولالنـدى ۋە ئۇنىـڭ سـاالمهتلىكى ئۈچـۈن          ۋەسـىلىلهرنى ھاياتنى قوغداش ئۈچۈن پۈتۈن     
يۋاننىـڭ گۆشـىنى ۋە     چوشقا گۆشىنى، ئـۆزى ئـۆلگهن ھا      . بارلىق كۈچنى سهپهرۋەر قىلدى   

قــاننى جىــسىمغا زىيــانلىق بولغــانلىقى ۋە ئۇنىــڭ تهركىبىنــى بۇزغــانلىقى ئۈچــۈن ھــارام    
زىننهتلىنىـشنى دۇرۇس   . كېسهللهردىن ئاگاھالندۇردى ۋە دورا قىلىشنى بۇيرۇدى     . قىلدى

ــم قىلىــشتا نورمــال بولۇشــنى تهلهپ قىلــدى       ــېمهك ـ ئىچمهكــته، مــال چىقى . قىلــدى ۋە ي
پۈتۈنلهي .  ئاددىي ياشاش باھانىسى بىلهن تاماق يېمهسلىككه قارشى تۇردى         ۋە زاھىدلىق

قـانچه كۈنـدە    (ئـۇالپ . چۈنكى ئۇ بهدەننى ئاجىزالشـتۇرىدۇ    .  توستى بېرىلىشتىنئىبادەتكه  
. يىل بويى روزا تۇتۇشـنى چهكلىـدى      . روزا تۇتۇشنى ھارام قىلدى   ) بىر قېتىم ئىپتار قىلىپ   

ئىبـادەت ۋە ھۆكـۈملهردە   . ېتىدىغان مىقـداردا بهلگىلىـدى   تهكلىپنى ئىنسانالرنىڭ كۈچى ي   
 فىقهـــى.  ئىـــشىكىنى ئـــاچتىروخـــسهتلهرنىڭمۇشـــهققهت بولـــۇپ قالماســـلىقى ئۈچـــۈن 

دېــگهن » بهدەننىــڭ ســاغالملىقى دىننىــڭ ســاغالملىقىدىن بــۇرۇن كېلىــدۇ  «: ئــالىملىرى
ــا قويـــدى  ــدىنى ئوتتۇرىغـ ــارىمۇ  . قائىـ ــى، قـ ــشىمىغان تهبىئهتلهرنـ ــسالم ئوخـ قارشـــى ئىـ

 ۋە خىلمۇ خىل ھېسسىياتالرنى تهڭپۇڭالشـتۇرۇش ئۈچـۈن سـاغالم يـولالرنى             مايىللىقالرنى
 چۈشۈرمىـسۈن بىر ھهۋەس يهنه بىرىدىن ئېـشىپ كېتىـپ ئىنـساننى ھـاالكهتكه          . بېكىتتى

ــي،       ــپ ئهقلى ــۈم قىلى ــلىرى ھۆك ــهھۋەت ۋە ھهۋەس ــا ش ــاكى ئۇنىڭغ ــسىيي ــي نهپ  ۋە روھى
پ ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدا تهڭپۇڭلـۇق ئورنىتىـشقا ناھـايىتى            دە ئۆرىتمىسۇنتهرەپلهردىن يۈز   
  . كۆڭۈل بۆلدى

  ئۈچىنچى  ئهقىل 

ئهقىل ئىنساندىكى ئهڭ قىممهتلىـك ۋە ئـۇنى باشـقا ھـايۋانالردىن ئايرىيـدىغان ئهڭ               
 ئىنـساننى   ئالالھنىـڭ ئۇ ئالهملهرنىڭ ئىگىـسى بولغـان       . ئوچۇق سۈپهت ۋە ئاالھىدىلىكتۇر   

، ئۇنىڭغـا يـول كۆرسـهتكۈچى، يـاردەمچى         يىراقالشتۇرۇشـى لىقتىن  ياخشىلىققا باشالپ يامان  
ئهقىلنىــڭ بارلىققــا . كاتتىــسىدۇربولۇشــى ئۈچــۈن ئىنــسانغا بهرگهن نېمهتلىرىنىــڭ ئهڭ  
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 جـاننى يارىتىـشىدىن     ئالالھنىڭئۇ پهقهت   . كېلىشىدە ئىنساننىڭ ھېچقانداق رولى يوقتۇر    
ئۇنىــڭ . ه خــاس ھۆكــۈملىرى يــوقئۇنىــڭ ئــۆزىگ. پهيــدا بولغــان بىــر مهنىــۋى نهرســىدۇر

ئهقىل بىلهن جـان    . ھۆكۈملىرى جان بىلهن جىسىمنىڭ ئومۇمىي ھۆكۈملىرى ئىچىدىدۇر      
  . ئارىسىدا ياكى ئهقىل، جىسىم ۋە روھ ئارىسىدا مۇستهھكهم بىر باغلىنىش بار

ئۇنىڭ ئۆزىگه خاس ئۇسـۇلى     . لېكىن ئهقىلنى قوغداش جاننى قوغداشقا ئوخشىمايدۇ     
ئۈچـۈن ئىـسالم جـاننى قوغـداش بىـلهن بىـرلىكته ئهقىلنـى قوغـداش ئۈچـۈن               ئۇنىڭ  . بار

ئىــسالم كامىــل ئهقىلنــى قولغــا كهلتــۈرۈش ئۈچــۈن      . مهخــسۇس ھۆكــۈملهر چىقــاردى  
. چــۈنكى ســاغالم ئهقىــل ســاغالم بهدەنــدە بولىــدۇ . جىــسىمنىڭ ســاالمهتلىكىگه چــاقىردى

ــى زايه    ــيىن ئهقىلنـ ــدىغان، كېـ ــان يهتكۈزىـ ــسىمغا زىيـ ــسالم جىـ ــۇنى  ئىـ ــدىغان، ئـ  قىلىـ
يوقىتىدىغان ۋە ئۇنىڭغا سهلبىي تهسىر كۆرسىتىدىغان ھاراق ۋە بـارلىق مهسـت قىلغـۇچى              

  .نهرسىلهرنى ھارام قىلدى
ئىسالم زىيانلىق ئىچىملىك ۋە چېكىملىكلهرنى ئىستېمال قىلغان كىـشىگه ھاراقنىـڭ           

ــى ــىنى بېكىتتـ ــساننىڭ زۆرۈرى مهنپهئه . جازاسـ ــداش ئىنـ ــى قوغـ ــۈنكى ئهقىلنـ ــى چـ تىنـ
ــسىدىن    . قوغداشــتۇر ــان ئهڭ قىممهتلىــك نهرسى ــگه بولغ ــسان ئى ــدا ئىن ــداق بولمىغان ئۇن

  . ئايرىلىپ قالغان بولىدۇ
 ۋە باشــقا ئهھۋالالرنىــڭ ھهممىــسىدە تهســهررۇپالردائهقىلنــى قوغــداش ھۆكــۈملهردە، 

 ئالىملىرىنىـڭ   فىقهـى  بولـسا،    ۋەسـىلىلهر ئهقىلنى ئېتىبارغا ئېلىش ئۈچۈن ھاجهت بولغان       
 ھۆكـۈملىرى ۋە  تهسهررۇپاتىنىڭهقىللىق باال بىلهن مهتۇنىڭ ھۆكۈملىرىنى، مهجنۇننىڭ       ئ

  . چىقارغانلىقىدۇر چهكلهش ھۆكۈملىرىنى تهسهررۇپتىن چاچقۇچىنىگالۋاڭ بىلهن بۇزۇپ 
ــشتىن      ــان يېتىــپ قېلى ــگه زىي ــتىش ۋە ئهقىل ــشىكىنى ئې ــسالم بۇزۇقچىلىقنىــڭ ئى ئى

ى مهست قىلمايدىغان دەرىجىدە ئاز بولسىمۇ ئىچىشنى       ئېهتىيات قىلغانلىقى ئۈچۈن ھاراقن   
 رەسـۇلۇلالھ . ھارامغـا ئېلىـپ بارىـدىغان نهرسـىنىڭ ھهرقانـدىقى ھارامـدۇر      . ھارام قىلـدى  
  » . ئېزىمۇ ئوخشاش ھارامدۇرجىقىمۇمهست قىلىدىغان نهرسىنىڭ «: مۇنداق دەيدۇ

هرسـه ھـاراقتۇر ۋە   مهسـت قىلىـدىغان ھهر قانـداق ن    «:  يهنه مۇنداق دەيـدۇ    رەسۇلۇلالھ
  » .پۈتكۈل ھاراق ھارامدۇر
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ــۇلۇلالھ ــدۇرەسـ ــداق دەيـ ــداق ئىچىملىـــك  «:  يهنه مۇنـ ــدىغان ھهر قانـ مهســـت قىلىـ
  » .ھارامدۇر

بـــارلىق نىجىـــسالرنىڭ ئانىـــسى ۋە پۈتـــۈن يامانلىقالرنىـــڭ «:  ھـــاراقنىرەســـۇلۇلالھ
 ئـــۇنى  ھـــاراق ئىچكـــۈچىگه، ئـــۇنى ســـاتقۇچىغا،رەســـۇلۇلالھ. دەپ قارايـــدۇ» ئـــاچقۇچى

چــۈنكى ئىــسالم ئهقىلنــى   . ســېتىۋالغۇچىغا، توشــىغۇچىغا  ھهممىــسىگه لهنهت قىلغــان   
ھۆرمهتلىگهن، ئۇنى ئۇلۇغلىغـان ۋە ئـۇنى مۆتىـۋەر قىلغـانلىقى ئۈچـۈن ئۇنىڭغـا يامـانلىق                 
كېلىدىغان يولالرنى ئېتىپ، شهيتاننىڭ ئهقىلنى ئـازدۇرۇش ئۈچـۈن كىرىـدىغان پۈتكـۈل            

  . تته تاقاشنى خااليدۇئىشىكلىرىنى قهتئىي سۈرە

  تۆتىنچى ئىپپهت، نهسهب ياكى نهسىل

ئىنـسان ئۇنىـڭ بىـلهن مهدھىيىلىنىـدۇ        . ئىپپهت ئىنسان نهپسىنىڭ بىر پارچىسىدۇر    
ــدۇ  ــاكى ئهيىبلىنى ــۇپ،     . ي ــرى بول ــۈپهتلىرىدىن بى ــۋى س ــلىق مهنى ــساننىڭ ئاساس ــۇ ئىن ئ

  . ئىنساننى باشقا مهخلۇقالردىن ئايرىيدۇ
 ئهڭ يـۇقىرى ۋە ئهڭ شـهرەپلىك        نهسـىبىنى  مهقسهت، نهسلى ۋە     ئىپپهتنى ساقالشتىن 
شۇنىڭ ئۈچۈن ئالىمالر ئىپپهتنى قوغداشنى نهسـهبنى سـاقالش         . يول ئارقىلىق قوغداشتۇر  

  .  ساقالش دەپ ئاتايدۇنهسلىنىياكى 
نهسهب ۋە نهسىلنىڭ ۋۇجۇدقا كېلىـشى ئىنـسان نهپـسىنىڭ ۋۇجۇدىـدىن بىـر پـارچه        

نهســىل ۋە . ۇجۇدقــا كېلىــشى ئۈچــۈن تــوي قىلىــشنى بۇيرۇغــان  ئۇنىــڭ ۋئــالالھبولــۇپ، 
: نهسهبنىڭ دۇرۇس يول بىلهن بارلىققا كېلىشى تۆۋەندىكى ھۆكۈملهر بىلهن تهكىتلىنىدۇ         

ئائىله قۇرۇشـتا ياخـشى ئايـال تـالالش، تـوي قىلغانـدا ئايالغـا مېهـرى بېـرىش، ئايـالنى ۋە                      
ه مهخسۇس ھۆكـۈملهر، قـۇدا ـ بـاجىلىق     قورساقتىكى بالىنى بېقىش، ئهر ـ ئايال ھهر بىرىگ 

ھۆكۈملىرى، توي قىلىـش ھـارام بولغـان ئايـالالر قاتـارلىق بىـر قـانچه ھۆكـۈملهرنى يولغـا                    
ئهۋالدالر ھهققىـدە ئومـۇمىي،     . ئىسالم ئايالنىڭ نهپىقىسىنى ئهرگه ۋاجىپ قىلـدى      . قويغان

  . جۈملىدىن قىز باال ھهققىدە ئاالھىدە ۋەسىيهت قىلدى
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قالش بىـر تهرەپـتىن ئـۆزى ئۈچـۈن مهقـسهت بولـسا، يهنه بىـر تهرەپـتىن               ئىپپهتنى سا 
چــۈنكى ئىپپهتنــى ســاقالش بىــلهن  . ۋەسىلىــسىدۇرنهســلىنى ۋە ئهۋالدىنــى قوغداشــنىڭ  

  . نهسهب ئارىلىشىپ كهتمهيدۇ، ئائىله زايه بولمايدۇ، كىچىك بالىالر قوغالنمايدۇ
ــايه قىلىــش ئۈچــۈن بىــ    ــداش ۋە ھىم ــى قوغ ــسالم ئىپپهتن ــۈملهرنى  ئى ــۈم ھۆك ر تۈرك

نامهھرەمـدىن كـۆزىنى يىغىـش، بىراۋنىـڭ ئىپپىتىنـى چىـشلهپ تارتىـپ        : ئـۇالر . بېكىتتـى 
بىراۋغـا تـۆھمهت    . تىللىماسلىق، يالغاندىن تۆھمهت چاپلىماسلىق قاتـارلىق ھۆكـۈملهردۇر       

ن قهدىمكى ۋە ھازىرقى دۇنيادا ئىسالمدەك ئىپپهتنى ساقاليدىغا   . چاپلىغانغا جازا توختاتتى  
.  ئهيىـبلىگهنگه جـازا توختـاتتى      نهسـهپنى چـۈنكى ئىـسالم ئىپـپهت ۋە        . بىرەر قانۇن يوقتۇر  

ــشىگه زىنانىــڭ     ــپهتكه چېقىلغــان كى ــته ئىپ ــاددىي ۋە ئهمهلىــي جهھهت ــيىن م ــدىن كې ئۇن
  . جازاسىنى بهلگىلىدى

چـۈنكى  . ئىسالم باشقىالرنىڭ بالىسىنى ئۆزىنىڭ بالىسى قىلىۋېلىـشنى ھـارام قىلـدى          
 ۋە دادىــسىنىڭ نهســلىگه تاجــاۋۇز قىلغــانلىق بولــۇپ، ئىنــساننىڭ نهســىبىگهىــڭ ئــۇ بالىن

ئىـسالم يـات ئايـال بىـلهن يـالغۇز بىـر يهردە       .  ئوخـشايدۇ ئوغرىلىغانلىققـا ھهقىقىي قېنىنـى   
 تارقىلىـشىنى   پاھىـشىۋازلىقنىڭ چۈنكى ئۇ زىنانىـڭ يـولىنى ئېـتىش،         . بولۇشنى چهكلىدى 

  .ن ۋە تۆھمهتتىن ساقالشتۇرتوختىتىش ۋە ئىپپهتنى يامان گۇما
بۇ ھۆكۈملهرگه قوشۇمچه قىلىپ زىنا ۋە تۆھمهت جازاسىنى ئىجرا قىلىشتا بىر نهچچه            

 تولــۇق جىنـايهتنىڭمۇ ئۇنىـڭ ئۈچـۈن   . چـۈنكى ھهد كامىـل جــازادۇر  . شـهرتلهرنى قويـدى  
شـهك ـ شـۈبهه    . شهرىئهت بۇ جىنايهتلهرنى يۆگهشنى مۇسـتهھهپ قىلـدى  . بولۇشى شهرت

 ئـالالھ  (ھـۈرەيرە  ئهبـۇ    ماجهنىـڭ  ئىبنـى . ازانى ئهمهلـدىن قالدۇرۇشـنى بـۇيرۇدى      بولسا، جـ  
:  مۇنــداق دېــگهنرەســۇلۇلالھدىــن رىــۋايهت قىلغــان ھهدىــسته ) ئــۇالردىن رازى بولــسۇن

» .جــازانى ئهمهلــدىن قالدۇرىــدىغان بىــر نهرســه تاپــساڭالر، ئهمهلــدىن قالــدۇرۇڭالر       «
ــالالھ( ھهزرىتــى ئائىــشه تىرمىزىنىــڭ ــۇالئ ــسۇن ئ ــۋايهت قىلغــان  ) ردىن رازى بول دىــن رى

مۇسـۇلمانالردىن مـۇمكىن قهدەر جـازانى ئهمهلـدىن         «:  مۇنداق دېگهن  رەسۇلۇلالھھهدىسته  
قالدۇرۇڭالر، بىر چىقىش يولى تاپـساڭالر، ئـۇالرنى قويـۇپ بېـرىڭالر، ئىمامنىـڭ جازاالشـتا                

  » .خاتا قىلغىنىدىن كهچۈرۈم قىلىشتا خاتا قىلغىنى ياخشىراق
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  هشىنچى  مال ب

كىشىلهرنىڭ دېگىنىدەك، مال جاننىڭ قېرىندىشى بولـۇپ، ئىنـسان ئىـگه بولغـان ۋە              
ئـۇ ئىنـسانالرغا ياشاشـنى تهمىـن قىلىـشتا، ئـۆز ئـارا              . ئۇنى قول ئاستىدا تۇتىدىغان نهرسه    

ــاردەم      ــشلىرىدا ي ــدىلىق ئى ــان پاي ــڭ نۇرغۇنلىغ ــتا ۋە ھاياتنى ــى ئالماشتۇرۇش مهنپهئهتلهرن
 بـۇ دۇنيـادا ئىنـسانغا بويـسۇندۇرۇپ بهرگهن     ئـالالھ ئـۇ  . ساسـىي ۋەسـىلهدۇر  قىلىـدىغان ئا 
ــدى  . نهرســىدۇر ــارەت بول ــال ئىنــسانالرنىڭ زۆرۈر مهنپهئهتىــدىن ئىب . شــۇنىڭ ئۈچــۈن م

  .  داۋام قىلغان بوالتتىئىپتىدائىيلىقتائۇنداق بولمىغان بولسا ھايات قااليمىقانچىلىق ۋە 
ئۈچۈن زېمىننىڭ ئهتراپىـدا ھهرىـكهت قىلىـشنى،    ئىسالم مال ـ مۈلۈك ھاسىل قىلىش  

ــزدا        ــا ۋە دېڭى ــنى، قۇرۇقلۇقت ــى گۈللهندۈرۈش ــۈك يهرلهرن ــشنى، ئۆل ــىپ قىلى ــاالل كهس ھ
  . ئوۋچىلىق قىلىشنى ۋە يهر ئاستى بايلىقالرنى چىقىرىشنى بۇيرۇدى

ئـۇ  . ئىسالم تاپقان مالدىن پايدىلىنىش ئۈچۈن شهرئى مۇئامىلىلهرنى قانۇنالشـتۇردى  
ۇنالر مۇسـۇلماننىڭ مـال ـ مۈلـۈك ھاسـىل قىلىـشىغا ۋە مهنپهئهتلهرنـى ئالماشتۇرۇشـىغا         قان

  . كاپالهتلىك قىلىدۇ
ــاۋۇز      ــا تاج ــايه قىلىــش ۋە باشــقىالرنىڭ ئۇنىڭغ ــۇنى ھىم ــداش، ئ ــالنى قوغ ــسالم م ئى

ئوغرىلىقنى ھـارام  : مهسىلهن. قىلىشىنى توسۇش ئۈچۈن كۆپلىگهن ھۆكۈملهرنى چىقاردى 
يـول توسـۇپ ئىنـسانالرنىڭ مېلىنـى        . ىـڭ قـولىنى كېسىـشنى پهرز قىلـدى        ئوغرىن. قىلدى

 ئــۇرۇش ئــاچقۇچىالر دەپ ئالالھقــابۇنــداق ئىــشنى قىلغــۇچىنى . بۇالشــنى ھــارام قىلــدى
 ئـۇرۇش ئاچقانالرنىـڭ     ئالالھقـا ئۇالر ئۈچۈن ئاالھىدە جازا توختـاتتى، ئـۇ بولـسا،           . ئاتىدى

ئىنسانالرنىڭ مېلىنى ناھهق يېيىـشنى     . ىلدىمالالرغا باھا پىچىشنى دۇرۇس ق    . جازاسىدۇر
باشقىالرنىڭ مېلىنـى   . باتىل يول بىلهن قىلىشقان كېلىشىمنى بىكار قىلدى      . ھارام قىلدى 

مالنى ھاالك قىلغان ياكى ئۇنىڭغا تاجـاۋۇز قىلغـان         . ھاالكهتكه ئۇچرىتىشنى ھارام قىلدى   
  . كىشىگه مالنى تۆلىتىشنى يولغا قويدى

چـۈنكى  .  ئىشلىتىش ۋە تهسـهررۇپ قىلىـش يـولىنى كۆرسـىتىدۇ          ئىسالم مالنى ياخشى  
. دەپ بهلگىلىـدى  » !ياخشى كىشىگه بېرىلگهن مال نېمىـدېگهن ئوبـدان مالـدۇر         «: ئىسالم

ئهگهر مال ئىگىسى ئۆز مېلىنـى تـوغرا ئىشلهتمىـسه، ئـۇنى ئىشلىتىـشته يولـسىزلىق قىلـسا،           
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ــداق     ــسه، ئۇن ــويىچه ئىشلهتمى ــهتكهن ب ــهرىئهت كۆرس ــۇنى ش ــهررۇپ  ئ ــالنى تهس ــشى م كى
چۈنكى ئىـسالم مهجنـۇن، مـالنى بـۇزۇپ چـاچقۇچى ۋە گـالۋاڭ       . قىلىشتىن مهنئى قىلىنىدۇ 

    . ئادەمنى مالنى تهسهررۇپ قىلىشتىن توسىدۇ
ئىـسالم مـالنى كـۆپهيتىش، ئـۇنى قولـدىن ـ قولغـا ئۆتكـۈزۈش ۋە ئىنـسانالر ئارىـسىدا           

ىركهت ۋە ئىجـارە قاتـارلىق ئىـشالرنى    ، شـ سـېتىم دۇرۇس مۇئامىله  قىلىش ئۈچۈن ئـېلىم ـ   
ئىنــسانالرنىڭ ھــاجىتىنى راۋا قىلىــش، ئۇالرغــا پايــدا كهلتــۈرۈپ زىيــاننى   . يولغــا قويــدى

  . يوقىتىش ئۈچۈن سودا ـ سېتىقتا ئادالهتلىك ئاساسالر ۋە ساغالم قائىدىلهر قويدى
ــال ۋە   ــسالم م ــشىملهردەئى ــدى  كېلى ــدىلهر بهلگىلى ــى قائى ــار    .  مهدەن ــودا ـ تىج ەت س

ــاكى    ــل ي ــشىملىرىنىڭ باتى ــىدكېلى ــۇزۇش     فاس ــودىنى ب ــكه س ــى تهرەپ ــى ۋە ئىكك  بولۇش
ــڭ ــسىدىندۇر  ئىختىيارىنى ــدىنىڭ جۈملى ــۇ قائى ــشى، ئهنه ش ــشىملهردەبهزى .  بېرىلى  كېلى

 سـهلهم مهسـىلهن،   .  روخـسهت قىلـدى    بهيئىگىمـۇ ئومۇمىي قائىدىگه ئۇيغۇن كهلمهيدىغان     
سانالردىن قىيىنچىلىقنـى كۆتـۈرۈۋېتىش ئۈچـۈن       ، مۇئامىلىدە ئىنـ   )يوق نهرسىنى سېتىش  (

 جــائىز بهيئىلهرنــىيهر ســېتىش، يهرنــى ھــۆددىگه بېــرىش ۋە ســۇغۇرۇپ بېــرىش قاتــارلىق 
  . قىلدى

ئىسالم سـاختىپهزلىك، ھىيلىگهرلىـك، بېـسىمدارلىق ۋە ئالـدامچىلىق قىلىـشنى ھـارام        
 بېخىللىــق دەنهپىقىــسىشــۇنىڭدەك، ئىــسالم ئىــسراپنى، ئهھلــى ئهۋالدىنىــڭ     . قىلــدى

كىــشىنى ئــۆز قولىــدا بولمىغــان نهرســىنى . قىلىــشنى، مــالنى زايه قىلىــشنى ھــارام قىلــدى
نىجاسهتلهرنى . بىرىنىڭ سودىسىنىڭ ئۈستىگه سودا قىلىشتىن توستى     . سېتىشتىن توستى 

. ئىنسانغا زىيانلىق بولغانلىقى ئۈچۈن مال قاتارىدا سانىمىدى ۋە ئۇنى سېتىـشتىن توسـتى            
شتىن، ئىككـى بهدەلنىـڭ نـامهلۇم بولۇشـىدىن، تهرەپـلهر ئارىـسىدا جېـدەلگه               ئالداپ سېتىـ  

ــودا ـ          ــداق س ــدىغان ھهرقان ــپ بارى ــمهنلىككه ئېلى ــاداۋەت ۋە دۈش ــدىغان ئ ــهۋەب بولى س
  .سېتىقتىن توستى

. ئىسالم مالنىڭ ھۆكۈملىرى بىلهن پهزىلهتلىك ئهخالقنىـڭ ئارىـسىنى بىرلهشـتۈردى          
قنى، ياخــشىلىقنى، پــاك نهرســىدىن نهپىــقه قىلىــشنى ۋە  ئىــسالمنىڭ مۇئــامىلىلهردە پــاكلى

  . ياخشى ئىشالرنى شهرت قىلىشى بۇنىڭ مىسالىدۇر
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ــۇنى     ــرىگه ئ ــسانالرنىڭ زۆرۈر مهنپهئهتلىرىنىــڭ ھهر بى ــسالم ئىن ــا مۇشــۇنداق، ئى مان
ھاسىل قىلىشقا كېپىللىك قىلىدىغان ۋە ئۇنى قوغداشـقا رىئـايه قىلىـدىغان ھۆكـۈملهرنى              

 بىـر زۆرۈر مهنـپهئهت ئۈچـۈن ھـاجهت بولغـان تولۇقلىغـۇچى ھۆكـۈملهرنى           ھهر. چىقاردى
 داۋمئۇ ئىنسانالرنىڭ زۆرۈرىيهتلىرىنـى ساقلىـشىدا خـاتىرجهم قىلىـش ۋە ئـۇنى              . چىقاردى

 زۆرۈر مهنـپهئهتلهر بىـر      ئـالالھ ئۇندىن كېـيىن    . قىلدۇرۇشقا كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈندۇر   
  . ئهھۋالدا مهنئى قىلىنغان ئىشالرنى مۇباھ قىلدىخهتهرگه دۇچ كېلىپ قالغاندا، نورمال 

   ئاساسهن تهرتىپكه سېلىشزۆرۈرىيهتلهرگهشهرىئهت ھۆكۈملىرىنى 

تېخىمۇ پايدىلىق بولۇش ۋە تهتقىقاتىمىزنى تولۇقالش ئۈچۈن شۇنى تهكىتلهيمىزكـى،          
شـهرىئهت ئـۇنى ئهھمىيىـتىگه بىنـائهن        . زۆرۈرىيهتلهرنى قوغـداش بىـر دەرىجىـدە ئهمهس       

  .هرتىپلىدىت
ئهقىل بىلهن نهزەر سالساق ۋە ئىنسانالرنىڭ رېئال تۇرمۇشىغا قارىساق، ئىنسانالرنىڭ          
مهنپهئهتلىرى ئۇنىڭ ئهھمىيىتى ۋە ئىنسانى ھاياتتىكى دەرىجىـسىگه ئاساسـهن ئوخـشاش           

شهرىئهت ھۆكۈملىرىمۇ شـۇنىڭغا ئۇيغـۇن بولـۇپ، ئىنـسانالرنىڭ          . بولمىغانلىقىنى كۆرىمىز 
ئۇ ھۆكۈملهرنىڭ ئهڭ مـۇھىم بـولغىنى       . ڭ دەرىجىسىگه قاراپ پهرقلىق بولدى    مهنپهئهتىنى

. ئىنسانالرنىڭ زۆرۈر مهنپهئهتلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن چىقىرىلغان ھۆكۈملهردۇر       
. چۈنكى زۆرۈرىيهتلهرنى تهرك ئېتىش ۋە زايه قىلىـش ھايـات نىزامىغـا دەخلـى يهتكۈزىـدۇ               

 مهنپهئهتلهرنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچـۈن بۇيرۇلغـان     ئۇندىن كېيىن ئېهتىياجلىق بولغان   
 ئىنـسانالر قىيىنچىلىققـا ۋە جاپـا ـ     ئاشـۇرمىغاندا چۈنكى ئۇنى ئهمهلـگه  . ھۆكۈملهر كېلىدۇ

ــدۇ   ــۈپ قالى ــهققهتكه چۈش ــگه    . مۇش ــى ئهمهل ــشىالش مهنپهئهتلىرىن ــيىن ياخ ــدىن كې ئۇن
ــدا يۇق   ــر ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن بۇيرۇلغــان ھۆكــۈملهر كېلىــدۇ، ئهڭ ئاخىرى ــدىكى ھهر بى ىرى

  . تۈرنىڭ تولۇقلىغۇچى ھۆكۈملىرى كېلىدۇ
بۇنىڭــدىن ئاشــكارا بولىــدۇكى، ئېهتىيــاجلىق بولغــان مهنپهئهتلهرنىــڭ ھۆكــۈملىرى 

ــدۇ     ــشاش بولىـ ــۈملهرگه ئوخـ ــۇچى ھۆكـ ــاقاليدىغان تولۇقلىغـ ــى سـ . زۆرۈر مهنپهئهتلهرنـ
زۆرۈر . ۇچى بولىـدۇ  ياخشىالش مهنپهئهتلىرىنىڭ ھۆكۈملىرى بولسا، ھاجهتلهرنى تولۇقلىغ     

 شـهرىئهتنى بۇيرۇشـتىكى     تهئاالنىڭ ئالالھئىشالر بولسا، پۈتۈن مهنپهئهتلهرنىڭ ئهسلى ۋە       
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شۇنىڭ ئۈچۈن ئهسلى ھۆكـۈملهر، ئۇنـدىن كېـيىن قوغدايـدىغان ۋە            . ئهسلى مهقسىتىدۇر 
  . ھىمايه قىلىدىغان ھۆكۈملهر ۋە باشقا ھۆكۈملهرنى بۇيرۇدى

ى، زۆرۈر مهنپهئهتلهرنىــڭ بىــرى يــاكى ھهممىــسى بۇنىڭــدىن شــۇ نهتىــجه چىقىــدۇك
. خهتهرگه دۇچ كېلىپ قالسا، ئۇ ھاجهت ۋە ياخشىالش مهنپهئهتلىرىگه دەخلـى يهتكۈزىـدۇ            

ئهگهر ھـــاجهت ۋە ياخـــشىالش ھۆكـــۈملىرىگه دەخلـــى يهتـــسه، بىـــر يـــول بىـــلهن زۆرۈر  
شــقا زۆرۈر شۇڭال. مهنــپهئهتلهرگه تهســىر كۆرســىتىدۇ ۋە ئــۇنى ھــاالكهتكه ئېلىــپ بارىــدۇ 

مهنپهئهتلهرنى خهتهرگه ئۇچراتماسـلىق ئۈچـۈن ھـاجهت بولغـان ۋە ياخـشىالش مهقـسهت               
چۈنكى شهرىئهت ھۆكۈملىرى بىر ـ بىرىنى  . بولغان مهنپهئهتلهرنى ساقالش ۋاجىپ بولىدۇ

  . تولۇقلىغۇچى بولۇپ، ھهممىسى بىر گهۋدىنى تهشكىل قىلىدۇ
 نهرسـىنى بىكـار قىلىـش ئۇنىڭـدىن         ئهڭ يهڭگىـل بولغـان    «:  مۇنـداق دەيـدۇ    شاتىبى

شـۇنىڭ  . كۈچلۈكرەك بولغان نهرسـىگه دەخلـى يهتكۈزۈشـكه جـۈرئهت قىلغـانلىق بولىـدۇ             
. ئۈچۈن يهڭگىل بولغان نهرسـه كۈچلـۈك بولغـاننى ھىمـايه قىلغۇچىغـا ئوخـشاش بولىـدۇ                

  » .چېگرىنىڭ قېشىدا پادا باققان ئادەمنىڭ چېگرا ئىچىگه كىرىپ قېلىشى تۇرغانال گهپ
 ئهڭ ئـالىي تـائهتنى ھاسـىل        تهئـاال  ئـالالھ «:  مۇنـداق دەيـدۇ    ئابدۇسـساالم  ئىبنى ئىزز

شـۇنىڭدەك، ئهڭ  .  تـائهتنى ھاسـىل قىلىـشنى تهلهپ قىلـدى    ئـاددى قىلىـش ئۈچـۈن ئهڭ   
چــوڭ گۇنــاھالردىن ســاقلىنىش ئۈچــۈن ئهڭ ئــاددىي گۇنــاھالردىن ساقلىنىــشنى تهلهپ   

  » .نىڭ ئارىسىدا پهرق يوقتۇرچۈنكى بىر تهلهپ بىلهن يهنه بىرى. قىلدى

  مهنپهئهتلهر ئارىسىدا زىتلىق ۋە تالالش

ئهگهر شهرىئهتته ھاسىل قىلىـش تهلهپ قىلىنغـان مهنپهئهتلهرنىـڭ ھۆكۈملىرىـدىن            
. ئىككــى ھۆكــۈم قــارىمۇ قارشــى بولــۇپ قالــسا، ئهڭ مــۇھىم بــولغىنى ئىلگىــرى قىلىنىــدۇ  

الر ھۆكۈملهرنىــڭ بىرىنــى تــالالش ئــالىم. ئۇنــدىن كېــيىن ئىككىنچىــسى ئىجــرا قىلىنىــدۇ
  :قائىدىلىرىنى تۆۋەندىكىچه بهلگىلىدى

ـ يۇقىرىدا ئۆتكهندەك زۆرۈر مهنپهئهتلهر ئۈچـۈن بۇيرۇلغـان ھۆكـۈملهر ھـاجهت ۋە               1
ــدۇ    ــرى قىلىنى ــۈملهردىن ئىلگى ــان ھۆك ــۈن بۇيرۇلغ ــى  . ياخــشىالش ئۈچ ــىلهن، دىنن مهس

 ۋە باشـقا  سـېتم  بۇيرۇلغـان ئـېلىم ـ    ساقالش ئۈچۈن بۇيرۇلغان پهرز نامـاز ھـاجهت ئۈچـۈن   
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شۇنىڭدەك، ئـۇ سـودا ـ سـېتىق ۋە باشـقا مۇئـامىلىلهر،       . مۇئامىلىلهردىن ئىلگىرى قىلىنىدۇ
مـۆمىن بهزى  .  ئىبادەتلهر، زىكىر ۋە قۇرئـان تىـالۋەت قىلىـشتىن ئىلگىـرى قىلىنىـدۇ         نهپله

پ كهتمهسلىكى ئۈچـۈن    ۋاقىتالردا ناماز، روزا ۋە ھهجگه ئوخشاش پهرز ئىبادەتلهرنىڭ ئۆتۈ        
دىننى قوغداش ئۈچۈن جىهاد قىلىـش، نامـازدا قىـبلىگه    .  تاشالپ قويىدۇسېتىمنىئېلىم ـ  

قورال كۆتـۈرۈپ تـۇرۇپ نامـاز ئوقـۇش، بهدەنـدىن           . ئالدىنى قىلىشتىن ئىلگىرى قىلىنىدۇ   
چــۈنكى دىننــى قوغــداش . قــان ئېقىــپ تۇرغــان ھــالهتتىمۇ نامــاز ئوقــۇش دۇرۇس بولىــدۇ

، ھـــاجهتلهرنى ساقالشـــتىن ۋە ياخـــشىالش بولغـــان    مۇئـــامىالتالردىنۋە ئـــۇ زۆرۈردۇر 
ئهگهر بىر كىشى كېـسهل بولـۇپ       . مۇھىمراقتۇرتولۇقلىغۇچى ھۆكۈملهرنى ئىجرا قىلىشتىن     

قالسا، دورا قىلىش ئۈچۈن دوختۇرغا بېرىـشى، ئهۋرەت يهرلىرىنـى كۆرسىتىـشى ۋە دوختـۇر               
سـاالمهتلىكىنى سـاقالش، ئـۆزىنى ھـاالكهتكه        . ۇ بولىـد  جـائىز بۇيرۇغان دورىالرنى يېيىشى    

ئۇچراتماسلىق ۋە ئۇنىڭدىن مۇشهققهت ۋە قىيىنچىلىقنى كۆتـۈرۈۋېتىش ئۈچـۈن رامىزانـدا            
. چۈنكى جاننى ساقالش ئهۋرەتنى يۆگهشتىن مـۇھىم      . روزا تۇتماسلىققا رۇخسهت قىلىنىدۇ   

) يهنـى مۇسـاپىر   (ئۈستىدە  كىمكى كېسهل ياكى سهپهر     «:  روزا ھهققىدە مۇنداق دەيدۇ    ئالالھ
 ئـالالھ باشـقا كـۈنلهردە تۇتـسۇن،       ) روزا تۇتمىغان بولسا، تۇتمىغان كۈنلهر ئۈچـۈن      (بولۇپ  

  )  ـ ئايهت185سۈرە بهقهرە (» .سىلهرگه ئاسانلىقنى خااليدۇ، تهسلىكنى خالىمايدۇ
 بولــسۇن، ئهدەبــته، ئهخــالق ۋە مۇئــامىالتمهيلــى دەۋەتــته بولــسۇن، مهيلــى ئىبــادەت، 

ننهتكه ئېسىلىۋېلىپ پهرزنى تهرك ئهتكهن كىشىگه ئوخشاش مۇھىم پهرزلهردىن غاپىل          سۈ
ئهگهر ھـاجهت ۋە ياخـشىالش      .  بولمايـدۇ  جـائىز بولۇپ، كىچىك ئىـشالرغا كۆڭـۈل بۆلـۈش         

بولغان ھۆكۈملهرنى تۇتۇش، زۆرۈر بولغان ھۆكۈمگه سهلبىي تهسىر كۆرسىتىدىغان بولسا،          
 شهرىئهتته بۇيرۇلغان بولسىمۇ، سېتىممهسىلهن، ئېلىم ـ  . ئۇنى تهتبىقالش دۇرۇس ئهمهس

. جــۈمه كــۈنى جــۈمه نامىزىغــا ئهزان ئوقۇلۇۋاتقانــدا ئــۇ ئىــشالرنى قىلىــش دۇرۇس ئهمهس
ئۇ بولسىمۇ، دىننى بهرپا قىلىش     . چۈنكى ئۇ زۆرۈر بىر مهنپهئهتنى يوقىتىشقا ئېلىپ بارىدۇ       

 دەۋەت رەســۇلۇلالھنىڭشــۇنىڭ ئۈچــۈن . ۋە جــۈمهدىكى خــۇتبه ۋە نامــازنى ئــادا قىلىــشتۇر
ئهڭ مۇھىم ۋە زۆرۈر بولغىنىدىن باشالش، ئۇندىن كېيىن تهدرىجىـي          : قىلىشتىكى ئۇسۇلى 

ئـۇ بولـسا قۇرئاننىـڭ دەۋەت، تهلىـم ـ      . ھالدا ئۇنى تولۇقاليدىغان ئىشالرنى قىلىـش ئىـدى  
مهنپهئهتنـى  ئهگهر ھـاجهت بولغـان   . تهربىيه ۋە ئىـسالھ قىلىـشتىكى ئۇسـۇلىنىڭ ئۆزىـدۇر       
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ئهمهلــگه ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن بۇيرۇلغــان ھۆكــۈم بىــلهن ياخــشىالش مهنپهئهتىنــى ئهمهلــگه 
ئاشۇرۇش ئۈچـۈن بۇيرۇلغـان ھۆكـۈم بىـرال ۋاقىتتـا كېلىـپ قالـسا، بىرىنچىـسى ئىلگىـرى                   

. ھۆكۈملىرىدىنـدۇر يـوق نهرسـىنى سېتىـشتىن توسـۇش ياخـشىالش           : مهسىلهن. قىلىنىدۇ
 ۋە دىگىۋارلىـشىش نالردىن قىيىنچىلىقنى كۆتـۈرۈۋېتىش ئۈچـۈن    ئىنسا تهئاال ئالالھلېكىن  

  .  روخسهت قىلدىبهيئىدەياسىتىشنى 
ـ مهنپهئهت قىسىملىرىنىڭ ھهممىسىدە ئومۇمىي مهنپهئهت خۇسۇسـى مهنپهئهتـتىن         2

مهسىلهن، جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇش يالغۇز ناماز ئوقۇشتىن ئهۋزەل         . ئىلگىرى قىلىنىدۇ 
رىيهتلهرنىــڭ بىرىــدىكى ئومــۇمىي مهنــپهئهت، قالغــان زۆرۈر ئىــشالردىكى زۆرۈ. كۆرۈلىــدۇ

ئهگهر كاپىرالر ئهسىر چۈشـكهن     : مهسىلهن. خۇسۇسى مهنپهئهتلهردىن ئىلگىرى قىلىنىدۇ   
مۇسۇلمانالرنى قالقان قىلىپ، ئارقىسىغا يوشۇرۇنۇپ تۇرۇۋالسا، مۇسـۇلمانالرنىڭ دۆلىتىنـى          

ىنى قوغــداش ئۈچــۈن مهزكــۇر كاپىرالرغــا قارشــى  مــۇداپىئه قىلىــش ۋە ئۇالرنىــڭ جــانلىر 
 ھـاجهتلهردىكى .  بولىـدۇ  جائىزھۇجۇمغا ئۆتۈش ۋە جهڭ مهيدانىدا ئۇالر بىلهن ئۇرۇشۇش         

ــدۇ    ــدا تۇرى ــدا ئالدى ــپهئهتلهرگه قارىغان ــپهئهتلهر خۇسۇســى مهن ــۇمىي مهن مهســىلهن، . ئوم
زارغــا ســالماي يهنــى بــازار باھاســىنى ئۆســتۈرۈش ئۈچــۈن مــالنى با (مونوپــول قىلىــۋېلىش

چــۈنكى ئۇنىڭــدا شهخــسى مهنــپهئهت بولــسىمۇ، ئومۇمغــا  . ھــارام قىلىنىــدۇ) بېــسىۋېلىش
ئىسالھ قىلىـش ھۆكۈملىرىـدىكى ئومـۇمىي مهنـپهئهت ئۇنىڭـدىكى خۇسۇسـى             . زىيانلىقتۇر

شۇنىڭ ئۈچۈن جامائهت بىـلهن ئوقۇغـان نامـازنى ئـۇزۇن           . مهنپهئهتتىن ئىلگىرى تۇرىدۇ  
جامــائهتكه ئىمــام بولغــان كىــشىنىڭ نامــازنى قىــسقا ئوقۇشــى . ئوقۇشـتىن مهنئــى قىلــدى 

جىهادتا دىننى قوغداش بولغان ئومۇمىي مهنـپهئهت جـاننى ۋە مـالنى قوغـداش              . بۇيرۇلدى
شۇنىڭ ئۈچۈن جىهـاد قىلىـش جـاننى ۋە         . بولغان خۇسۇسىي مهنپهئهتتىن ئهۋزەل تۇرىدۇ    

ھـاكىم قىلىـش ۋە ئـۇنى قوغـداش         مالنى ئۆلۈم ۋە خهتهرگه ئۇچرىتىش بولسىمۇ، ئۇ دىننـى          
زۆرۈر ئىــشالردىكى پۈتــۈن مهنــپهئهتلهر ھــاجهت ۋە ئىــسالھ قىلىــش  . ئۈچــۈن بۇيرۇلغــان

 مۇئـامىالت جىهـاد قىلىـش،     : مهسىلهن. ھۆكۈملىرىدىكى مهنپهئهتلهردىن ئىلگىرى تۇرىدۇ   
  .  ئىبادەتلهرگه قارىغاندا ئهۋزەل كۆرۈلىدۇنهپلهۋە 

ــدا 3 ــى قوغـ ــ زۆرۈر مهنپهئهتلهرنـ ــۇ   ــ ــڭ ئۆزىمـ ــان ھۆكۈملهرنىـ ــۈن بۇيرۇلغـ ش ئۈچـ
ئهڭ مــۇھىم بولغــان نهرســه مــۇھىم بولغــان . بهزىــسى بهزىــسىدىن مۇھىمــدۇر. پهرقلىقتــۇر
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 شوڭالشـقا . دىننى قوغداش جاننى قوغداشـتىن مـۇھىمراق      . نهرسىدىن ئىلگىرى قىلىنىدۇ  
اش جـاننى قوغـد   . دىننى قوغداش ئۈچـۈن مـال ۋە جـان بىـلهن جىهـاد قىلىـشقا بـۇيرۇدى                

ئهقىلنــى قوغداشــتىن مــۇھىمراق، ئهگهر ھــاراقتىن باشــقا ئىچىملىــك تېپىلمىغــان چاغــدا  
ــشكه رۇخــسهت قىلىنــدى    شــۇنىڭدەك، جــاننى . جــاننى قوغــداش ئۈچــۈن ھــاراقنى ئىچى

قوغداش ئۈچۈن ئوپېراتسىيه قىلغاندا مهست قىلغۇچى دورىالرنـى ئىشلىتىـشكه رۇخـسهت            
ىن مۇھىم بولۇپ، سهھرا ۋە چۆللهردە ئـاچلىقتىن       جاننى قوغداش مالنى قوغداشت   . قىلىنىدۇ

ئۆلۈش ئېهتىمالى بولغان كىـشىنىڭ كېـيىن تـۆلهپ بېـرىش شـهرتى بىـلهن باشـقىالرنىڭ                 
جانغا تاجاۋۇز قىلغانلىق ئۈچۈن بېـرىلگهن      . مېلىنى ھهقسىز يېيىشىگه رۇخسهت قىلىنىدۇ    

ۋۇزغـا بېـرىلگهن   ، مهسـت بولـۇش ئـارقىلىق ئهقىلـگه قىلىنغـان تاجا       )يهنـى قىـساس   (جازا  
زىنـا  (، ئىپپهت ـ نومۇسقا چېقىلغانلىق ئۈچۈن بېـرىلگهن جـازا    )دەررە ئۇرۇشتىن(جازادىن 

ــا ـ كېــسهك قىلىــش     ــشىلهردىن يىراقالشــتۇرۇش ۋە چالم ــپهتكه ) ھهددى، كى دىــن ۋە ئىپ
يهنـى سهكـسهن دەررە   (تۆھمهت چاپالش بىلهن مهنىـۋى تاجـاۋۇز قىلىـشنىڭ جازاسـىدىن        

زۆرۈر بولغانــدا مهنئــى قىلىنغــان نهرســىنى قىلىــشقا رۇخــسهت  . قراقتۇرقــاتتى) ئۇرۇشــتىن
  . بېرىلىدۇ

 فىقهــى ـ ئــالىمالر بهزى ھۆكــۈم ۋە مهنپهئهتلهرنــى تالالشــقا يــاردەمچى بولىــدىغان    4
  :ئۇالر تۆۋەندىكىچه. قائىدىلهرنى قويدى

  . ـ زۆرۈرىيهتلهر مهنئى قىلىنغان نهرسىلهرنى مۇباھ قىلىدۇ1
  .ىياننى يوقىتىش ئۈچۈن خۇسۇسىي زىيانغا چىداش الزىم ـ ئومۇمىي ز2
  . ساقلىنىش ئۈچۈن ئىشلىنىدۇقاتتىقراقىدىن يهڭگىلرەكى ـ ئىككى زىياننىڭ 3
  . تاللىنىلىدۇ ـ ئىككى يامان ئىشتىن زىيىنى ئازراقى 4
  . ـ قىيىنچىلىق ئاسانلىقنى ئېلىپ كېلىدۇ5
  . ـ قىيىنچىلىق شهرىئهتته كۆتۈرۈۋېتىلگهن6
ــاجهتلهر        ـ    7 ــۈن ھـ ــش ئۈچـ ــاھ قىلىـ ــىنى مۇبـ ــان نهرسـ ــى قىلىنغـ ــدە مهنئـ  بهزىـ

  . زۆرۈرىيهتلهرنىڭ ئورنىدا تۇرىدۇ
  . ـ شهرىئهتته زىيان يوقىتىلىدۇ8
  . يوقىتىلمايدۇ ـ زىيان زىيان بىلهن 9
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 ـ زىيــانلىق نهرســىنى يــوقىتىش مهنپهئهتنــى قولغــا كهلتۈرۈشــتىن ئىلگىــرى          10
  .قىلىنىدۇ
  .وقىتىش پايدىلىق ئىش قىلىشتىن ئهۋزەل ـ بۇزۇقچىلىقنى ي11

 ھۆكـۈملهر  فىقهـى مانا يۇقىرىقى قائىدىلهردىن كۆردۇقكى، شهرىئهت ئومۇمىي بولۇپ،   
شهرىئهت ئىنسانالرنىڭ مهنپهئهتىنى قوغـداش، ئـۇنى ھىمـايه قىلىـش         . خۇسۇسىدۇربولسا  

رىئهتنىڭ شـه . ۋە ئۇ مهنپهئهتلهرنى ئهڭ ياخشى شهكىلدە ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن كهلگهن   
مهقسهت ۋە غايىسى ئىنسانالرنىڭ مهنپهئهتىنـى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش، كىـشىلىك ھوقـۇقنى              
قوغداش ۋە ئۇنى ھىمايه قىلىـش بولـۇپ، شـهرىئهت پۈتـۈن ئىـشلىرىدا ئىنـساننى ئاسـاس                  

  . قىلىدۇ
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  ئۈچىنچى پهسىل

  كىشىلىك ھوقۇق تارىخى

 كىــشىلىك ھوقــۇق كىــشىلىك ھوقــۇق تارىختــا بۈگــۈن تارقالغــان يهرلىــك ۋە دۇنيــا 
ــدى  ــان ئى ــي   . شــهكلىدە بولمىغ ــۇ بىلىنمهســلىك، ئوخــشاشماسلىق، ئىخــتىالپ، تهرەققى ئ

  . ئاستىدا بېسىلىپ قالغان ئىدىتهدرىجىلىكقىلىش ۋە 
  :شۇنىڭ ئۈچۈن كىشىلىك ھوقۇق تارىخىنى تۆت باسقۇچقا بۆلىمىز

   ـ باسقۇچ   كىشىلىك ھوقۇق پىكرى 1

شۇڭالشـــقا ئـــادەم   .  بـــارتهبىئىىتىـــدە  كىـــشىلىك ھوقـــۇق پىكـــرى ئىنـــساننىڭ   
ئهلهيهىسساالمدىن تارتىپ پۈتۈن پهيغهمـبهرلهر ۋە ئىـسالھاتچىالر تـارىخ بـويىچه ئۇنىڭغـا              

ــاقىردى ــون، . چ ــستوتىلئهپالت ــسرون، ئارى ــاۋىللى، سى ــىبىينوزا، مىكي ــوك، س ــسو، ل ، روس
ىرىنى ئوتتۇرىغـا    ئوخشاش پهيالسوپالر ۋە مۇتهپهككۇرالر بۇ ھهقته ئۆز پىكىرل        مۇنتسكوالرغا
ــتى ــسىدا    . قويۇش ــۇق توغرى ــشىلىك ھوق ــۇالر كى ــيىلهرئ ــۇ   نهزەرى ــدى ۋە ئ ــا قوي  ئوتتۇرىغ

  .  رېئال ئاساسقا ياكى لوگىكا ئاساسى ئۈستىگه قۇردىنهزەرىيىلىرىنى
 ھىجرىنىــڭ(كىــشىلىك ھوقــۇق رەســمىي بولــۇپ مىــالدى ئــون ئــۈچىنچى ئهســىردە   

ئاشــكارا ) الم كېلىــپ يهتــته ئهســىر كېــيىنيهتتىنچـى ئهســرىگه تــوغرا كېلىــدۇ، يهنــى ئىـس  
ئۇنـدىن كېـيىن    . ئۇ ياۋروپادىكى سىنىپى كۈرەش نهتىجىـسىدە ئوتتۇرىغـا چىقتـى         . بولدى

ــا، سىياســىي بېــسىمغا ۋە ئىجتىمــائىي زۇلۇمغــا قارشــى    ئامېرىكىــدا ســىنىپى ئايرىمىچىلىقق
  . تۇرۇش ئۈچۈن ئون سهككىزىنچى ئهسىردە ئوتتۇرىغا چىقتى

 ـ يىلــى دېهقانالرنىــڭ باشــلىقلىرى پادىــشاھ جــاننى ئۆزلىرىنىــڭ    1215ئهنگلىيىــدە 
ھهقلىرىنى ۋە ئاالھىدىلىكىنى ئېتىراپ قىلىدىغان بىر چوڭ شهرتكه قول قويۇشقا مهجبـۇر            

  . قىلدى
 بىـرال پرىنـسىپنى   چارلىز ئائىلىسىدىن بولغان پادىشاھ بىرىنچى ستۋارت ـ يىلى  1627

ھېچقانـداق كىـشى پارالمېنـت      «: ئۇ بولسىمۇ . چىقاردىقوبۇل قىلىدىغان ھوقۇق قانۇنىنى     
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» ر قىلىنمايـدۇ  مهجبـۇ قارارى بولماستىن باج، سوۋغات ياكى ھهقسىز بىـر نهرسـه بېرىـشكه             
  .دېگهن پرىنسىپتۇر

باياننامىـسى  » سـۆز قىلىـش ھوقـۇقى   « ئۈچۈنمـۇ  باشـلىقلىرى  ـ يىلى فېئودالالر  1628
  .چىقىرىلدى
ن بولغـان ئىككىنچـى پادىـشاھ جـان  جىـسمانىي       ئائىلىـسىدى سـتۋارت  ـ يىلـى   1679

ــك  ــابىس(ئهركىنلى ــۇس ئ ــلهن    ) كورب ــايهت بى ــق، جىن ــان، قهرزدارلى ــانۇنى دەپ ئاتالغ ق
ــۈرمىگه قاماشــنى     ــسانالرنى ت ــلهن ئىن ــر ســهۋەب بى ــداق بى ئهيىبلىنىــشتىن باشــقا ھهر قان

لهنـال  كىـشىلهر جىنـايهت بى  «):  ـ يىلـى  1816(كېـيىن  . چهكلهيـدىغان قـانۇننى چىقـاردى   
دېگهن قانۇننى چىقىرىـپ، قهرز ئۈچـۈن تـۈرمىگه قاماشـنى ئهمهلـدىن             » تۈرمىگه قامىلىدۇ 

  . قالدۇردى
 ـ يىلى مهيـدانغا كهلـگهن ئـاق قوزغىالڭنىـڭ ئارقىـسىدىن ھوقـۇق ۋەسىقىـسى         1688
  . چىقىرىلدى
، ئامېرىكىنىــڭ مۇســتهقىللىق ئېالنــى زامانىــدا كىــشىلىك ئىيولــدا ـ   4 ـ يىلــى   1776
ــۇق پ ــى ھوق ــا چىقت ــسىدا   . ىكــرى ئوتتۇرىغ ــسانالر ئارى ــك، ئىن ئۇنىڭــدا ياشــاش، ئهركىنلى

بـۇ ھهقلهرنـى قـارار قىلىـشتا        .  ئوخـشاش بهزى ھهقـلهر بـار ئىـدى         پرىنـسىپىغا باراۋەرلىك  
ــدە       ــوغرا يۈرگۈزمىگهن ــانۇننى ت ــۇپ، دۆلهت ق ــان بول ــتىن ئالغ ــاالھىيىتىنى خهلق دۆلهت س

  . لىدۇخهلقنىڭ ئۇنىڭغا قارشى چىقىش ھوقۇقى بو
ــلهش      ــۇقىنى بهلگى ــسانالرنىڭ ھوق ــسهت ئىن ــشتىن مهق ــان قىلى ــۇقالرنى باي ــۇ ھوق ب

 ـ يىلــى ئۇالرنىــڭ    1783 ـ يىلــى باشــلىنىپ،    1775ئهمهس، بهلكــى ئامېرىكىلىقالرنىــڭ 
ــلهن ئاياغالشــقان    ــيىگهمۇســتهقىل بولۇشــى بى ــان ئۇرۇشــنى   ئهنگلى ــېالن قىلغ  قارشــى ئ

ئـېالن قىلىنغانـدىن   » مېرىكـا ئاساسـىي قـانۇنى   ئا« ـ يىلـى   1787. قانۇنلۇق قىلىش ئىدى
كېــيىن ئهقىــدە ئهركىنلىكــى، جــاننى، مــالنى ۋە ئــۆينى ھــۆرمهت قىلىــش، ئىــش ھهققىــگه 

 گۇناھكـار قىلماسـلىق، قۇللـۇقنى       ئىـسپاتالنماستىن كېپىللىك قىلىش، ئادىل مهھكىمىدە     
ر ئوتتۇرىغـا  چهكلهش، باراۋەرلىكنى تۇرغۇزۇشقا ئوخشاش بهزى ئىنـسانىي ھهق ـ ھوقـۇقال   

 ـ يىلىغىــچه بىــر قــانچه قېــتىم   1791 ـ يىلــدىن   1789قويۇلــدى ۋە ئــۇ ھهق ـ ھوقــۇقالر،   
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دەپ » شــۈكۈر كــۈنى« ـ يىلــى نويابىرنىــڭ ئــاخىرقى پهيــشهنبه كــۈنى   1789. تۈزىتىلــدى
  . ئاتالدى ۋە ئامېرىكىلىقالر ئۇ كۈننى مىللىي بايرام قىلدى

  ىلىك ھوقۇق  ـ باسقۇچ ھهقىقهت ۋە ئهمهلىيهتته كىش2

كىشىلىك ھوقۇق پهقهت ئىسالم ۋە ئۇنىڭ ئالهمـشۇمۇل ئىنـسانىي دەۋىتـى ئوتتۇرىغـا               
. چىققانــدىن كېــيىن، مــۇكهممهل، راســت شــهكلى بىــلهن ھهقىقىــي ۋە ئهمهلىــي تونۇلــدى 

 ئىنساننى ئۇلۇغاليدىغان، ئۇنى باشقا     سۈننىتىدىكى رەسۇلۇلالھنىڭقۇرئان كهرىمدىكى ۋە    
ن قىلىدىغان، ئاسمان ـ زېمىندىكى بارلىق نهرسىنى ئىنسان ئۈچـۈن   مهخلۇقالردىن ئۈستۈ

بويـسۇندۇرۇپ بهرگهن، قهبىلىـلهر ۋە خهلـق ئارىـسىدا تهڭ ـ بـاراۋەرلىككه چاقىرىـدىغان،         
 يـالغۇز ئىبـادەت     ئالالھقـا  يېقىنلىـشىش،    ئالالھقـا ئىنسانالرنىڭ ئىمـان، ئهقىـدە، ئىبـادەت،        
قىلىش قاتارلىق ھهقلىرىنى قوغدايـدىغان دەلىـل       قىلىش ۋە شهرىئهت ھۆكۈملىرىنى ئىجرا      

  . ۋە بۇيرۇقالر بىلهن كىشىلىك ھوقۇق ئهمهلىي ئىجرا قىلىندى
 مۇنــداق مهدكــۇرقــاھىرە ئهرەب تىلــى ئاكادېمىيىــسىنىڭ رەئىــسى دوكتــور ئىبــراھىم  

بىز بۈگۈن ھۆرمهت قىلىشقا ۋە ھىمايه قىلىـشقا چاقىرىۋاتقـان كىـشىلىك ھوقـۇق              «: دەيدۇ
 ،ھالبۇكى ئۇنى ئىـسالم ئـون تـۆت ئهسـىر بـۇرۇن بهلگىلىـگهن             . ئاستىدا تۇرماقتا تهھدىت  

مۇقهددەس بىلگهن ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئهسرى دەپ ئاتالغان ئون سهككىزىنچى ئهسىردە           
ــۇقنى    ــدا كىــــشىلىك ھوقــ ــرىلىگهن ھالــ ــۆزلهنگهنلهردىن نهچــــچه ھهســــسه ئىلگىــ ســ

نى ئهخالقىــي ۋە روھىــي  مۇســتهھكهملهپ، دىنىــي ۋە دۇنيــاۋى ھوقــۇق قىلــدى ۋە ئــۇ     
، بهلكى ئىـسالم نهزىرىـدە كىـشىلىك ھوقۇقنىـڭ بىرىنچـى            » قويدى ئۈستىدەئاساسالرنىڭ  

ئاساسى ھهممىدىن ئاۋۋال ئهقىدە ۋە ئىمان ئاساسىدۇر، كائىنات، ئىنسان ۋە ھاياتنى توغرا            
  .تهسهۋۋۇر قىلىش ئاساسىدۇر

ــتاز  ــۇدئۇس ــاد مهھم ــدۇ ئهقق ــداق دەي ــالتى «:  مۇن ــڭ ئ ــسالم  مىالدىنى ــرىدە ئى نچى ئهس
كىشىلىك ھوقۇقنى ئېالن قىلىشتىن بۇرۇن دۇنيادا ھېچقانداق دىـن ئومـۇمىي كىـشىلىك             
ھوقــۇق ئــېالن قىلغــان ئهمهس، چــۈنكى دىننىــڭ ئومــۇمىي ھهقــلهر چىقىرىــشى ئۈچــۈن   

بــۇ ئومـۇمىي ئىنــسان، ئالدىــدا پۈتــۈن ئىنــسانالر  . ئىنـسان ئــۆزى ئومــۇمىي ئهمهس ئىــدى 
ــان  ــاراۋەر بولغـ ــائالبـ ــۇقى ۋە   الھقـ ــۈن ھوقـ ــۈنى ۋە ئۇنىـــڭ پۈتـ ــۈرگهن كـ ــان كهلتـ  ئىمـ
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 بهلگىلهنـــگهن كـــۈنى مهيـــدانغا پهرقلهنمهســـتىنمهجبـــۇرىيهتلىرى قهبىلىـــلهر ئارىـــسى 
  » .كهلدى

.  بـۇنى تهكىتلهيـدۇ    قاراتقـانلىقىمۇ قۇرئاننىڭ كـۆپىنچه خىتـابنى پۈتـۈن ئىنـسانالرغا          
سـۆزى  » ئىنسانالر«رمه سهككىز يهردە،    ئىبارىسى قۇرئاندا يىگى  » !ئى ئىنسانالر «: مهسىلهن

بۇنىڭـدىن  . سۆزى ئاتمىش بىـر يهردە تىلغـا ئېلىنىـدۇ        » ئىنسان«ئىككى يۈز قىرىق يهردە،     
شۇنىڭغا كهسكىن ئېتىقاد قىلىمىزكـى، مۇسـۇلمانالرنىڭ پهرۋەردىگـارى ھهمـمه ئالهمنىـڭ             

 گۇرۇھنىـڭ يـاكى   ئۇ بىـر .  ۋە غهربلهرنىڭ پهرۋەردىگارىدۇر  شهرقلهرنىڭپهرۋەردىگارىدۇر،  
ــشاھ      ــڭ ۋە پادىـ ــدەك ھاكىمالرنىـ ــارى ئهمهس، دەۋا قىلىنغانـ ــڭ پهرۋەردىگـ ــر خهلقنىـ بىـ

  .ئائىلىلىرىنىڭ پهرۋەردىگارى ئهمهس
 خۇتبىـسىدە كىـشىلىك ھوقـۇقنى       ھهججهتۇلۋىـدادىكى  ئهلهيهىسساالمنىڭ   رەسۇلۇلالھ

ــداق    ــته قانــ ــۇنى ئهمهلىيهتــ ــانلىقىنى ۋە ئــ ــېالن قىلغــ ــداق ئــ ــانقانــ ، لىقىنىتهتبىقلىغــ
ــسالم      ــسىدا ۋە ئى ــانالر ئارى ــۇلمان بولمىغ ــلهن مۇس ــۇلمانالر بى ــۇنى مۇس ــۇلمانالرنىڭ ئ مۇس
ھاكىمىيىتى ئاستىدا ياشىغان مىللهت ۋە خهلقـلهرگه قانـداق ئىجـرا قىلغـانلىقىنى كېـيىن               

  .ئايرىم بايان قىلىمىز

  ـ باسقۇچ قانۇن ـ نىزامدا كىشىلىك ھوقۇق  3

قــوزغىالڭ ئىنقىالبىــي . ى بىــلهن ئوتتۇرىغــا چىقتــى بــۇ باســقۇچ فرانــسىيه قــوزغىلىڭ 
نىڭ »ئىجتىمائىي توختام «مهسىلهن،  . يازغۇچىالرنىڭ چاقىرىقى بىلهن يۈز بهرگهن ئىدى     

.  ۋە باشقىالر بـۇ چاقىرىقنىـڭ باشـالمچىلىرىدۇر        دىدرو،  مونتسكو،  روسوئاپتورى جان جاك    
. ھوقـۇقى قـانۇنى چىقىرىلـدى    گراژدانلىق ـ ئاۋغۇستتا كىشىلىك ھوقۇق ۋە  4ـ يىلى 1789

بۇ قانۇن قهدىمدىن تارتىپ داۋام قىلىپ كهلگهن ئازاب ـ ئوقۇبهتلهرگه، ھاكىم بولۇۋالغان  
دىنىــي مۇســتهبىتلىككه، شهخــسى ئهركىنلىكنىــڭ ئايــاغ ئاســتى قىلىنىــشىغا ۋە مالالرنىــڭ 

  .مۇسادىرە قىلىنىشىغا قايتۇرۇلغان ئىدى
ئىنـسانالر ئهركىـن ۋە ھوقۇقتـا بـاراۋەر     «: انىدىبۇ قانۇن مۇنۇ سۆزلهر بىلهن باشـالنغ    

ئـۇ بـاراۋەرلىكنى بهلگىـلهش، شهخـسلهرنىڭ ئهركىنلىـك ۋە تىنچلىقىنـى         . بولۇپ تۇغۇلىدۇ 
زۆرۈر بولـۇپ  . ساقالش ۋە ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىغا ھۆرمهت قىلىشىنى ئۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ        
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، ئۇنـدىن باشـقا ھـالهتته    قالغاندا، ئادىل بهدەل تۆلهش بىلهن كىـشىنىڭ مـۈلكى ئېلىنىـدۇ    
. ئهسـلىدە ئىنـسان گۇناھـسىزدۇر   . كىشىلهرنىڭ مال ـ مۈلكىگه ئىگه بولۇۋېلىشقا بولمايـدۇ  

ــشقا بولىــدۇ    ــانۇن بىلهنــال گۇناھكــار قىلىــپ ھۆكــۈم قىلى ــۇنى پهقهت ق ــسانالرنىڭ . ئ ئىن
ئـــۇ بولـــسا، ئهركىنلىـــك، مـــال ـ مۈلـــۈك،     . تهبىئىـــي ھوقـــۇقلىرىنى قوغـــداش زۆرۈردۇر

ملىك، بېسىمغا قارشى كـۈرەش قىلىـش، خهلقنىـڭ زۇلـۇم ۋە ئىـستىبداتقا قارشـى                خاتىرجه
ئۇرۇش قىلىـش ھوقـۇقى قاتـارلىقالردىن بـۇ قـانۇن خهلقنىـڭ ئـاۋاز بېـرىش ۋە سـايالش ـ           
سايلىنىش ھوقـۇقى، قـانۇن چىقىـرىش، بـاجالرنى كـۆزىتىش، جىنـايهتلهرگه چىقىرىلغـان               

  ».نى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇھۆكۈملهرنى تهتقىق قىلىش قاتارلىق ئىشالر
 ـ سـېنتهبىردە   3ــ يىـل   1791 بۇ قانۇنغا بهك كۆڭـۈل بۆلـدى ۋە ئـۇنى    فرانسىيىلىكلهر

  . 1چىقىرىلغان ئاساسىي قانۇننىڭ باش تهرىپىدە بايان قىلدى
يىگىرمىنچى ئهسىردە دۆلهت قۇرۇلۇشلىرى مهيـدانغا كهلـدى ۋە كىـشىلىك ھوقـۇقنى             

 ـ يىلــى   1941ىدە قوبــۇل قىلىنغــان شــهرتنامىلهردە،  ـ يىلــى مىللهتــلهر بىرلهشمىــس  1919
 ـ يىلـى قـول قويۇلغـان     1944ئۇندىن كېـيىن،  . ئاتالنتىك ئهھدىنامىسىدە ئېالن قىلىندى

 ـ  1945 ۋە بىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتىنىڭ    تهكلىپنامىلىرىغـا  ئوكـسنىڭ  دومبـارتون 
شكىالتىدا كىشىلىك ھوقـۇق    بىرلهشكهن دۆلهتلهر ته  .  كىرگۈزۈلدى باياننامىسىغايىلدىكى  

بۇ كومىتېت كىشىلىك ھوقۇق باياننامىـسى تهييارالشـقا كىرىـشتى ۋە           . كومىتېتى قۇرۇلدى 
ئۇنـدىن  . نـى چىقـاردى   » دۇنيا كىشىلىك ھوقـۇق باياننامىـسى     «ـ ئىيۇندا   18ـ يىلى    1948
 ـ دېكـابىردا بىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتى ئومـۇمىي يىغىنـى             10ـ يىلى    1948 ،كېيىن

. ئۇنى تهستىقلىدى ۋە ھهر يىلى بۇ كـۈننى دۇنيـا كىـشىلىك ھوقـۇق كـۈنى دەپ بېكىتتـى          

                                            
چـۈنكى ئـۇ فرانـسىيهنىڭ ئۆزىـدىال        . فرانسىيهنىڭ بۇ كىشىلىك ھوقۇق قانۇنى مهقسىتىنى ئهمهلگه ئاشۇرالمىدى         1

چۈنكى فرانـسىيه قـوزغىلىڭىنى پهيـدا قىلغـان ۋە كىـشىلىك ھوقـۇق داۋاسـى قىلغـانالر                  . ئهمهلگه ئاشمىغان ئىدى  
بۇ كىـشىلىك ھوقـۇق خهلقئـارادىمۇ    . ئۆز بالىسىنى يهيدىغان مۈشۈككه ئوخشاش بىرى ـ بىرىنى ئۆلتۈرۈشتى خۇددى 

چۈنكى فرانسىيه باشقا مهملىكهتلهرنى مۇستهملىكه قىلىش، مىللهتلهرنىڭ مهنپهئهتلىرىنـى تـاالن ـ    . ئهمهلىيلهشمىدى
 ئىنسانالرنى ئۆلتۈرۈش ئىشلىرىنى ئۆزلۈكسىز ئېلىـپ       تاراچ قىلىش، باشقىالرنىڭ زېمىنىغا تاجاۋۇز قىلىش ۋە بىگۇناھ       

  .باراتتى
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ــدىغىنىمىز ۋە   ــشتۇرىدىغىنىمىزبىزنىــڭ تهتقىــق قىلى ــا مۇشــۇ سېلى ــشىلىك « مان ــا كى دۇني
  .دۇر»ھوقۇق خىتابنامىسى

 دېكابىردا ئاساسىي قانۇننى ئېالن قىلغاندا      - 5ـ يىلى   1936سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى    
ئۇندىن بۇرۇن سوۋېت ئىتتىپاقىـدا كىـشىلىك       . لىك ھوقۇق ئاساسىنى زىكىر قىلدى    كىشى

ــ يىلـى يۇقىرىـدىكى قـانۇن قايتـا          1977ئۇندىن كېـيىن    . ھوقۇق دېگهن گهپ يوق ئىدى    
  : ئېالن قىلىندى ۋە تۆۋەندىكى قارارالر قوبۇل قىلىندى

ئىـگه، مائارىـپ    ئوخـشاش ھوقۇققـا     )  بولـسىمۇ  نهزەرىييىـدە پهقهت   (گـراژدانالر پۈتۈن  
پۇلسىز بولىدۇ، پىكىر قىلىش ۋە ئۇنى بايان قىلىش ھوقۇقى بولىـدۇ، شهخـسىي يىغىلىـش               
ۋە نامـــايىش قىلىـــش ھوقـــۇقى بولىـــدۇ، جهمئىـــيهتلهر ۋە ئىـــش ئورگـــانلىرى ئـــېچىش،  

 ئىـشلهش، رۇخـسهت ئـېلىش ھوقـۇقلىرى        گراژدانالرنىـڭ ئۆيلهرنىڭ ھۆرمىتىنى ساقالش،    
  . ېسهل ۋە ئاجىزالرغا ئىجتىمائىي كاپالهت پۇلى بېرىلىدۇبولىدۇ، قېرى، ئىشسىز، ك

   مهزمۇنى خىتاپنامىسىنىڭ فرانسىيه كىشىلىك ھوقۇق 

  : ماددا بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچه17فرانسىيه كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى 
  . ئهركىنلىك ۋە باراۋەرلىك ھوقۇقى:  ـ ماددا1
  .قارشى مۇداپىئه قىلىش ھوقۇقىئىگىلىك، ئامانلىق ۋە زۇلۇمغا :  ـ ماددا2
  .خهلققه ھۆكۈمهت ۋە ھاكىمىيهتكه قاتنىشىش ھوقۇقى بېرىش:  ـ ماددا3
ــاددا   4 ــسىي     :  ـ م ــلهن شهخ ــهرتى بى ــلىق ش ــنلىكىگه چېقىلماس ــقىالرنىڭ ئهركى باش

  . ئهركىنلىكنى كۈچهيتىش
  .قانۇن زىياننى توسۇش ھوقۇقىنى ھىمايه قىلىشى كېرەك:  ـ ماددا5
 ۋەكىللىـرى ئــارقىلىق قـانۇن چىقىرىــشقا ۋە   پــارالمېنتىكىهر بىــر كىـشى  ھ:  مـاددا - 6

  .قانۇن چىقىرىش ئورگانلىرىغا قاتنىشىش ھوقۇقىغا ئىگه
ــاددا- 7 ــشتا     :  م ــزمهتكه ئورۇنلىشى ــدە خى ــاراۋەر ھهم ــادەم ب ــمه ئ ــدا ھهم ــانۇن ئالدى ق

  .ئوخشاش ھوقۇققا ئىگه
  .ن جازا بېرىلمهيدۇھېچقانداق كىشىگه قانۇندا بهلگىلهنمىگه:  ـ ماددا8
  . جىنايهتچى دەپ قارىالنغان كىشى جىنايىتى ئىسپاتالنغۇچه گۇناھسىزدۇر:  ـ ماددا9
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  .ئهقىدە ئهركىنلىكى بار:  ـ ماددا10
  .سۆزلهش، پىكىر قىلىش ۋە پىكىر بايان قىلىش ئهركىنلىكى بار:  ـ ماددا11
ئۈچـۈن قوراللىـق كـۈچ    ھوقۇقالرغا كاپالهتلىك قىلىش ۋە ئـۇنى قوغـداش   :  ـ ماددا 12

  .تهشكىل قىلىش
بۇ تۈزۈمنى ئهمهلىيلهشـتۈرۈش ۋە كىـشىلىك ھوقـۇقنى قوغـداش ئۈچـۈن      :  ـ ماددا 13

  .باج ئېلىشنى يولغا قويۇش
  .ئىنسانالرنىڭ ۋە خهلقنىڭ باجالرغا يېتهكچىلىك قىلىش ھوقۇقى بار:  ـ ماددا14
تهكچـى بولـۇش ھوقـۇقى    جهمئىيهت ۋە ئىنـسانالرنىڭ خىـزمهتچىلهرگه يې  :  ـ ماددا 15

  .بار
كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئۇنى كۈچلهندۈرىدىغان ھاكىمىيهت كۈچىنى قوبۇل :  ـ ماددا 16

  .قىلمايدىغان جهمئىيهتنى ئاساسى قانۇنى يوق جهمئىيهت دەپ قاراش
ئــاممىۋى پايــدا ئۈچــۈن بولمىغانــدا كىــشىلهرنىڭ مــال ـ مــۈلكىنى          :  ـ مــاددا    17

  . تارتىۋېلىشقا بولمايدۇ
 ماددىالرنىـڭ ھهممىـسى ئېچىنىـشلىق       باياننامىـدىكى ۇالھىزە قىلىمىزكى، بـۇ     شۇنى م 

رېئاللىقنى، قولغا ئېلىش ۋە زۇلۇم قىلىـش قـاپالپ كهتـكهن ئهھـۋالالرنى، دىنىـي ئېـزىش،                 
ــشنىئهركىنلىكنــى  ــشاھ ۋە   تارتىۋىلى ــدىن ئىلگىرىكــى پادى ــسىيه قوزغىلىڭى ، بولۇپمــۇ فران
شـۇنىڭدەك، بـۇ باياننـامه      . ئۈچـۈن چىقىرىلغانـدۇر    يـوقىتىش    ئىستىبدادىنىھاكىمالرنىڭ  

ئون سهككىزىنچى ئهسىردە ئوتتۇرىغا چىققـان ۋە بـۇ ھهق ـ ھوقۇقالرنىـڭ ئوخشىـشىنى ۋە      
پادىشاھ ـ ھاكىمالرنىڭ خهلق ئۈستىدىكى ئىستىبداتلىق ھاكىمىيىتىنى ئېلىپ تاشالشـنى   

لىپىنـى ئهمهلـگه ئاشـۇرغان      تهلهپ قىلغان مۇتهپهككۇرالر، ئـالىمالر، ئىـسالھاتچىالرنىڭ ته       
  .ھالدا چىقىرىلدى

ئهگهر بىز بۇ باياننامىنىڭ ماددىلىرىغـا نهزەر سالـساق، ئـۇ ماددىالرنىـڭ مهزمۇنىنىـڭ               
ئۇنىڭدىن ئون ئىككى ئهسىر بۇرۇن قۇرئان كهرىمدە، پهيغهمبىرىمىزنىڭ سۈننهتلىرىدە ۋە          

ــانلىقىنى، ئۇنىــــڭ ئىــــسالم جهمئىيى فىقهىــــدائىــــسالم  ــارار قىلىنغــ تىــــدە ئهمهلىــــي  قــ
، پۈتۈن مۇسـۇلمانالرنىڭ ئۇنىڭغـا تولـۇق رىئـايه قىلغـانلىقىنى، ئىـسالم              تهتبىقالنغانلىقىنى
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 خۇلهپـــائىئهقىدىـــسىنىڭ ئـــۇنى ھىمـــايه قىلغـــانلىقىنى، ئىـــسالم دۆلهتلىرىنىـــڭ ئـــۇنى 
  . راشىدىنالر ۋە كېيىن كهلگهنلهرنىڭ بايانى بويىچه ئهمهلىي ئىجرا قىلغانلىقىنى كۆرىمىز

   مهزمۇنى خىتابنامىسىنىڭا كىشىلىك ھوقۇق دۇني

 ـ كۈنى بىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتى ئومـۇمىي      10 ـ ئاينىڭ  12 ـ يىلى  1948ئۇ، 
ــر     ــۇپ، بى ــامه بول ــلهر قــول قويغــان بايانن يىغىنــى تهرىپىــدىن ماقۇللىنىــپ نۇرغــۇن دۆلهت

  :ەندىكىچهئۇنىڭ خۇالسىسى تۆۋ. مۇقهددىمه ۋە ئوتتۇز ماددىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
  .ھۆرمهت ۋە ھوقۇقتا ئوخشاشتۇر.  ـ پۈتۈن ئىنسانالر ھۆردۇر1
 بهلگىلهنگهن ئهركىنلىكـتىن  باياننامىدا ـ قانۇن ئالدىدا پۈتۈن ئىنسانالر باراۋەر، بۇ  2

  .پۈتۈن ئىنسانالر ئوخشاش پايدىلىنىدۇ
ــاالمهتلىك         3 ــسىي س ــك ۋە شهخ ــسىي ئهركىنلى ــاش، شهخ ــسان ياش ــر ئىن  ـ ھهر بى
  .غا ئىگهھوقۇقى
  .  ـ ئىنسانالرنى قۇل قىلىش چهكلىنىدۇ4
 ـ ئـابرۇيىنى ئايـاغ ئاسـتى قىلىـدىغان شـهكىلدە قىينـاش ۋە        ئىـززەت  ـ ئىنـساننىڭ   5

  . جازاالش چهكلىنىدۇ
  .  ـ ھهر بىر ئىنساننىڭ قانۇنىي كىشىلىكى ئېتىراپ قىلىنىدۇ6
  . ـ پۈتۈن ئىنسانالر قانۇن ئالدىدا باراۋەر7
ساننىڭ ئاساسىي ھوقۇقىغا تاجـاۋۇز قىلىنىـشتىن سـاقلىنىش ئۈچـۈن      ـ ھهر بىر ئىن 8

  . ئهرز قىلىش ھوقۇقى بارمهھكىمىلهرگهيهرلىك 
 ـ ئىنساننى خالىغانچه قولغـا ئـېلىش، سـوالپ قويـۇش ۋە سـۈرگۈن قىلىـش مهنئـى         9

  .قىلىنىدۇ
 ـ ھهر بىـــر كىـــشىنىڭ ئـــۆز مهسىلىـــسىنى مۇســـتهقىل ۋە بىـــتهرەپ بىـــر ســـوت     10

  .ڭ ئالدىدا ئېنىقالش ھوقۇقى بارمهھكىمىسىنى
  .  ـ جىنايهت بىلهن ئهيىبلهنگۈچى جىنايىتى ئىسپاتالنغۇچه گۇناھسىزدۇر11
 ـ ھهر قانداق بىر كىشى قانۇندا جىنايهت ھېسابالنمايدىغان ھهر قانداق قىلمىشى  12

  .ئۈچۈن جىنايهتچى ھېسابالنماسلىقى كېرەك
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ــىغا    13 ــساننىڭ شهخــسى تۇرمۇش ــداق ئىن ــۆيىگه، خهت ـ     ـ ھېچقان ــسىگه، ئ ، ئائىلى
  . ۋە يۈز ـ ئابرۇيىغا خالىغانچه چېقىلىشقا بولمايدۇئاالقىسىگه

 ـ ھهر بىر كىشىنىڭ ئۆز دۆلىتى ئىچىدە يـۈرۈش ـ تـۇرۇش ۋە يهرلىـشىش ھوقـۇقى      14
  .بار ھهمدە ئۆز مهملىكىتىدىن ئايرىلىش ۋە قايتىپ كېلىش ھوقۇقى بار

ايهت سهۋەبى بىلهن ئېزىلىشتىن قېچىپ، باشقا  ـ ھهر بىر كىشىنىڭ سىياسىي جىن 15
  . بىر دۆلهتتىن پاناھلىق تىلهش ھوقۇقى بار

ــر كىــشىنىڭ    16 ــار، ھېچكىمنىــڭ  گىراژدانلىــق ـ ھهر بى  گىراژدانلىقىنــى ھوقــۇقى ب
 ئــۆزگهرتىش ھوقــۇقىنى رەت قىلىــشقا گىراژدانلىقىنــىخالىغــانچه مهھــرۇم قىلىــشقا يــاكى 

  .بولمايدۇ
ــڭ         ـ ئهر ـ ئايالن     17 ــار، ئهر ـ ئايالنى ــۇقى ب ــۇرۇش ھوق ــائىله ق ــپ ئ ــوي قىلى ــڭ ت ى

 نىكاھ قىلىش ئۇسـۇلىنى مهنئـى قىلىـش كېـرەك، ئـائىله بولـسا جهمئىيهتنىـڭ                 رازىلىقىسىز
  .بىردىنبىر تهبىئىي ئاساسىدۇر

ــار،          18 ــۇقى ب ــدارچىلىق قىلىــش ھوق ــۈككه ئىگى ــال ـ مۈل ــساننىڭ م ــر ئىن  ـ ھهر بى
  . بولمايدۇئايرىۋىتىشكهانچه ھېچكىمنى مال ـ مۈلكىدىن خالىغ

 ـ پىكىر، ۋىجدان ۋە دىن ئهركىنلىكـى، ئۆزىنىـڭ دىنىـي ئېتىقـادىنى ئـۆزگهرتىش       19
ئهركىنلىكى بار ھهمدە دىنىي ئهقىدىسىنى مهخپى، ئاشـكارا، ئـۆزى يـالغۇز ۋە كوللېكتىـپ                

  .ھالدا ئىپادىلهش ئهركىنلىكى بار
لهرنـى قوبـۇل قىلىـش ئهركىنلىكـى      ـ پىكىر قىلىش، پىكىر بايان قىلىـش ۋە پىكىر  20

  .بار
 ـ تىنچ يىغىلىش ئهركىنلىكى ۋە جهمئىيهتلهرگه كىـرىش ئهركىنلىكـى بـار ھهمـدە      21

  . ھهر قانداق بىر جهمئىيهتكه كىرىشكه مهجبۇرالنمايدۇ
ــار،      22 ــۇقى ب ــدىلىنىش ھوق ــزمهتلهردىن پاي ــشىش ۋە خى ــزمىتىگه قاتنى  ـ دۆلهت خى

  .كۈمهتنىڭ ئاساسىدۇرخهلقنىڭ ئىرادىسى سايالنغان ھۆ
 ـ ئىجتىمائىي كاپالهتكه ئىـگه بولـۇش ھوقـۇقى مىللىـي تىرىـشچانلىق ۋە خهلقئـارا        23

  .ھهمكارلىق ئىچىدە بولىدۇ
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 ـ ئىشلهش ھوقۇقى، ئىشنى ئادىل شـهرتلهر بىـلهن تـالالش ئهركىنلىكـى، ئىـشىغا       24
لىش ھوقـۇقى،  باراۋەر كېلىـدىغان، ئـۆزى ۋە ئائىلىـسىنىڭ تۇرمۇشـىغا يهتكـۈدەك ھهق ئـې         

  . سودا بىرلهشمىسىگه قاتنىشىش ھوقۇقى بار
  . ـ دەم ئېلىش، ئىش ۋاقتىنى بهلگىلهش ۋە مائاشلىق تهتىل قىلىش ھوقۇقى بار25
 ـ ئۆزىنىــڭ ۋە ئائىلىــسىنىڭ ســاالمهتلىكى ۋە پاراۋانلىقىغــا يېتهرلىــك بولغــان         26

ئاالھىـدە كۆيۈنـۈش ۋە     تۇرمۇش سهۋىيىـسىنى تهمىـنلهش ھوقـۇقى بـار، ئـانىالر ۋە بـالىالر               
  . ياردەمگه ھهقلىق، باال تۇغۇلغاندىن تارتىپ ھىمايه قىلىنىشقا ھهقلىق

 ـ ھهر بىر كىشىنىڭ ئوقۇش ھوقۇقى بار، باشالنغۇچ مائارىپى ھهقـسىز بولۇشـى ۋە    27
تېخنىكوم ۋە كهسپىي مهكتهپلهر يېتهرلىك بولۇشى كېـرەك، ئاتـا ـ    . مهجبۇرى بولۇشى الزىم

  . تالالش ھوقۇقى بارتهربىيىنىۋالدلىرىغا بېرىدىغان ئانىالرنىڭ ئه
 ـ ھهر بىر كىشىنىڭ جهمئىيهتنىڭ مهدەنىي ھاياتىغا ئهركىن قاتنىشىش ۋە ئۇنىڭ  28

  . ئهدەبىي، ماددىي مهنپهئهتىنى ھىمايه قىلىش ھوقۇقى بار
ــۇرىدىغان        29 ــگه ئاشـ ــى ئهمهلـ ــۇق ۋە ئهركىنلىكلهرنـ ــشىنىڭ ھوقـ ــر كىـ  ـ ھهر بىـ

  .ۋە ئىجتىمائىي تۈزۈمدىن پايدىلىنىش ھوقۇقى بارخهلقئارالىق 
 ـ ھهر بىر ئادەمنىڭ جهمئىيهت ئالدىدا مهجبۇرىيهتلىرى بار، ھهر بىر ئىنـسان ئـۆز    30

ھوقــۇقى ۋە ئهركىنلىكىنــى ئىــشلهتكهندە قانۇننىــڭ چهكلىمىلىــرىگه بويــسۇنۇشى، ئــۇنى   
  .مهسلىكى الزىمبىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ مهقسىتىگه زىت ھالدا ئىشلهت

 ـ دۆلهتلهر ۋە جهمئىيهتلهرنىڭ بۇ ھوقۇق ۋە ئهركىنلىكلهرنى يوقىتىدىغان ئىشالر   31
  .بىلهن شۇغۇلالنماسلىقى الزىم

  .  كىتابىمىزنىڭ ئىككىنچى قوشۇمچىسىدا بېرىمىزتېكىستىنىبۇ باياننامىنىڭ تولۇق 
بهزى پــارالق بــۇ دۇنيــا كىــشىلىك ھوقــۇق باياننامىــسىنى ئوقــۇغىنىمىزدا، بىــزگه       

ــدۇ  ــۇم بولى ــېكىن ئۇنىڭــدا بهزى چىگىــش ۋە مهنىــسى ئوچــۇق   . تهرەپلىــرى ئاشــكارا مهل ل
يهنه ئۇنىڭدا ناھايىتى ئـاز تهتبىقلىنىـدىغان ئاساسـالر ۋە          . بولمىغان ئومۇمىي ئىبارىلهر بار   

  .  بارئهخالقالرمۇ
ۈتـۈن ئىـسالم     ماددىالرنىڭ ھهممىسىنى مۇالھىزە قىلغىنىمىزدا، بىر پ      باياننامىدىكىبۇ  

 ـ ماددىـدىكى   18لـېكىن  . شـهرىئهت ھۆكـۈملىرى بىـلهن ئىتتىپـاق ئىكهنلىكىنـى بىلىمىـز      
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شهخــسنىڭ دىنىنــى، ئهقىدىــسىنى ئــۆزگهرتىش ھوقــۇقى ئومــۇمىي شــهكلى بىــلهن تــوغرا 
.  بولمايـدۇ  جـائىز بولسىمۇ، لېكىن بىر مۇسۇلماننىڭ دىنىنـى ۋە ئهقىدىـسىنى ئۆزگهرتىـشى            

ىككىنچـى بۆلۈمىـدە ئانىالرنىـڭ ھوقـۇقى ۋە بالىغـا يـاردەم قىلىـش،         ـ ماددىنىـڭ ئ  25يهنه 
بـۇ مهيلـى بـاال نىكـاھ        .  ۋاجىپلىقـى تىلغـا ئېلىنغـان      ھىمايىـسىنىڭ بالىالرنىڭ ئىجتىمائىي   

ــدا     ــسۇن ئوخــشاش، كوچى ــگهن بول ــا كهل ــسۇن، مهيلــى نىكاھــسىز دۇنياغ ــارقىلىق تۇغۇل ئ
ن بـالىالرنى ھىمـايه قىلىـش الزىـم، بـۇ           ئۇچرىغان بالىنى، زىنادىن بولغـان بـالىنى ۋە پۈتـۈ         

 ئىسپاتالشنى نهسهبنىئهگهر ئهر ـ ئايال ئوتتۇرىسىدا نىكاھسىز ئاالقه بولغاندا  «ھهقلهرنى 
 ـ ماددىـدا   16. دېگهن جۈملىنى قوشۇش بىـلهن بـۇ مـاددا دۇرۇس بولىـدۇ    » مهنئى قىلىش

ــسىگه ئۇچرىما        ــن چهكلىمى ــاش، دى ــرق، ي ــتا ئى ــائىله قۇرۇش ــال ئ ــائىله  ئهر ـ ئاي ــتىن ئ س
مۇسۇلمان ئايالنىـڭ غهيرىـي مۇسـۇلمان ئهر    «بۇ ئىش   . قۇرۇشتىكى ھوقۇقى كۆرسىتىلگهن  

  . نى قهيت قىلىش بىلهن دۇرۇس بولىدۇ» ئهمهسلىكىجائىزبىلهن نىكاھلىنىشنىڭ 

  ھازىرقى زاماندا ئىسالمدىكى كىشىلىك ھوقۇق 

ا ئهزا بولغـان، ئۇنىـڭ      ئهرەب ۋە ئىسالم دۆلهتلىرى بىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتىغ         
، ئۇنىڭ پرىنسىپلىرىنىڭ دۇنيادا نهزەرىيه بولۇپ تارقىلىـشىغا قـول قويغـان            شهرتنامىسىگه

ۋە دۇنيــا كىــشىلىك ھوقــۇق باياننامىــسى ئــېالن قىلىنغانــدىن كېــيىن، ئىــسالمدىكى        
كىـــشىلىك ھوقـــۇقنى بايـــان قىلىـــش، ئىـــسالمنىڭ ۋە مۇســـۇلمانالرنىڭ بـــۇ ھهقتىكـــى   

بــۇ ھهقــته بىــر قــانچه . ايــان قىلىــش تهشهببۇســلىرى ئوتتۇرىغــا چىقتــىپوزىتسىيىــسىنى ب
ئـۆتكهن ئهللىـك يىـل مابهينىـدە بـۇ ھهقـته بهس مۇنـازىرىلهر ۋە                . كىتابالر نهشر قىلىندى  

  .ماقالىلهر يېزىلدى
ئهرەب ۋە ئىسالم دۆلهتلىرىدىكى جهمئىـيهت ۋە تهشـكىالتالر بـۇ ھهقـته بىـر دوكـالت،                 

ۇق خىتابنامىسى تهييارالشقا تىرىشتى ۋە تۆۋەندىكى ھـۆججهت        شهرتنامه ۋە كىشىلىك ھوق   
  : چىقىرىلدى

  بىرىنچى  خهلقئارا ئىسالم كىشىلىك  ھوقۇق خىتابنامىسى

 مهجلىسىدە ئىسالم مهجلىـسى ۋە  يونىسكۇـ سېنتهبىردە 19 ـ يىلى  1981بۇ خىتابنامه، 
  . ن قىلىندى تهكلىپى بىلهن ئېالئهززامنىڭ سالىم سهييىدئۇنىڭ باش سېكرېتارى 
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  : بۇ خىتابنامه ئىككى ئاساس ئۈستىگه قۇرۇلغان بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچه
 ئهســىر بــۇرۇن ئىنــسانىيهتكه كىــشىلىك ھوقۇقنىــڭ نهمۇنىلىــك      14 ـ ئىــسالم    1

ئـۇ قـانۇنالر ئىنـسانىيهتنىڭ شـهرەپ ۋە ئىـززەت ـ ئـابرۇيىنى        . قانۇنلىرىنى تهقدىم قىلغـان 
تاتـــسىيه قىلىـــش، زۇلـــۇم ۋە ئۆلتۈرۈشـــنى يوقىتىـــشنى مۇكهممهللهشتۈرۈشـــنى، ئېكسپىال

  .مهقسهت قىلىدۇ
 ئېتىقـــاد قىلىـــش ۋە ئۇنىڭغـــا ئالالھقـــا ـ ئىـــسالمدىكى كىـــشىلىك ھوقـــۇق بىـــر    2

. مهنبىئىــدۇر ھوقــۇق، شــهرىئهت ۋە قانۇنالرنىــڭ ئــالالھچــۈنكى . بويــسۇنۇشتىن ئىبــارەت
ــالالھتئىنــساننىڭ پۈتــۈن ھهق ۋە ھوقــۇقلىرىنى بېكىتكــۈچى   ــسا  . ۇرئ قانــداق كىــشى بول

بولسۇن، ھهتتا خهلىـپه بولـسۇن، سىياسـىي قومانـدان بولـسۇن، يـاكى قانـداق ھۆكـۈمهت                  
 ئىنـسانغا بهرگهن بـۇ   ئـالالھ بولسۇن، ياكى كېڭهش مهجلىسى بولسۇن، ھهيئهت بولـسۇن،    

ــۇمكىن      ــى م ــدىن قالدۇرۇش ــاكى ئهمهل ــشى ي ــشى، ئۆزگهرتى ــۇقالرنى كېمهيتى ھهق ۋە ھوق
  .ئهمهس

  :قارارالشتۇرىدۇ ماددىدىن ئىبارەت بولۇپ، تۆۋەندىكى پرىنسىپالرنى 23اننامه بۇ باي
  . ـ ياشاش ھوقۇقى1
  .  ـ ئهركىنلىك ھوقۇقى2
  . ـ باراۋەرلىك ھوقۇقى3
  . ـ ئادالهت4
  .  ـ ئادىل سوتلىنىش ھوقۇقى5
  .  ـ ھاكىمىيهتنىڭ زۇلۇمدىن ھىمايه قىلىنىش ھوقۇقى6
  . ـ ئابرۇيىنى ھىمايه قىلىش ھوقۇقى ـ ئىپپهت ـ نومۇسىنى ۋە يۈز7
  . ـ قىيناشتىن ھىمايه قىلىنىش ھوقۇقى8
  . ـ ئاممىۋى ھاياتقا شېرىك بولۇش ھوقۇقى9

  . ـ دىنغا ئېتىقاد قىلىش ئهركىنلىكى ۋە دىنىي ئهركىنلىك10
  . ـ پىكىر قىلىش ۋە پىكىر بايان قىلىش ئهركىنلىكى11
  . ـ مۈلۈكچىلىك ھوقۇقىنى ھىمايه قىلىش12
  . ـ مۇقىم تۇرۇش ۋە سهپهر قىلىش ئهركىنلىكى13
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  . ـ باش پاناھلىق تهلهپ قىلىش ۋە كۆچۈپ كېتىش ھوقۇقى14
  . ـ ئاز سانلىقالرنىڭ ھوقۇقى15
  . ـ كىشىنىڭ ھايات ئۇنسۇرلىرىدىن يېتهرلىك پايدىلىنىش ھوقۇقى16
  . ـ ئائىله قۇرۇش ھوقۇقى17
  . ـ ئىقتىسادىي ھوقۇقالر18
  . وي قىلىش ھوقۇقى ـ ئائىله ۋە ت19
  . ـ ئىنساننىڭ ئۆز خۇسۇسىيهتلىرىنى ھىمايه قىلىش ھوقۇقى20

  ئىككىنچى  ئىسالمنىڭ كىشىلىك ھوقۇق قانۇنى
 شـــهھىرىدە بولغـــان ئىـــسالم قـــۇرۇلتىيى جىـــددەئـــورنى ســـهئۇدى ئهرەبىـــستاننىڭ 

ــپ، ئىــسالم        ــسىگه ئهھمىــيهت بېرى ــۇق مهسىلى ــسالمنىڭ كىــشىلىك ھوق ــكىالتى ئى تهش
 1979.  يېزىش پىكرىنى رەسمىي ئىجرا قىلىشقا باشلىدى      خىتابنامىسىنى ھوقۇق   كىشىلىك

ـ يىلـى ئىـسالم دۆلهتلىـرى تاشـقى ئىـشالر مىنىـستىرلىرىنىڭ ئـونىنچى قـۇرۇلتىيى ئىـسالم                   
 بىـر   مۇتىخهسسىـسلهردىن  ئىـسالمىي  تهييارالش ئۈچـۈن     خىتاپنامىسىنىكىشىلىك ھوقۇق   

  . ر قىلدىمهسلىههت كومىتېتى تهشكىللهشنى قارا
 پـايتهختى دەمهشـقته     سـۈرىيىنىڭ ئىسالم قۇرۇلتىيىنىڭ تهلىپىگه ئاساسهن كومىتېـت       

، فهيـسهل ، دوكتـۇر شـۈكرى      خهتىـب  ئهدنـان كومىتېت ئهزالىقىغـا دوكتـۇر      . تهشكىللهندى
 ھهمـزاۋى  ماجىـد  ئىـسمائىل    سهييىد ۋە   جۇۋەيجاتى رەفىق، دوكتۇر   زۇھهيلى ۋەھبهدوكتۇر  

ــ يىلـى    1980 يىلـى، مىـالدى      – 1401 ھىجـرى كومىتېـت   . ىنلهنـدى قاتارلىق ئـالىمالر تهي   
. تېمىسى ئاستىدا بىر خىتابنامه تهييـارالپ چىقتـى       » ئىسالمنىڭ كىشىلىك ھوقۇق قانۇنى   «

بۇ خىتابنامه بولـسا، ئىـسالم شـهرىئىتىنىڭ ئىنـسان ھهقلىـرىگه تهئهللـۇق پرىنـسىپلىرىنى                
 25»  كىــشىلىك ھوقــۇق قــانۇنىئىــسالمنىڭ«. بىرىنچــى قېــتىم رەتــلهپ چىقىــشى ئىــدى 

  :  تاپقان بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچهركىبماددىدىن ته

  بىرىنچى ئاساسىي ھوقۇقالر

ــابرۇي ۋە             1 ــززەت ـ ئ ــلهن ئى ــۈپىتى بى ــۇش س ــائىله بول ــر ئ ــسانالر بى ــۈن ئىن  ـ پۈت
  )ـ ماددا1. (مهجبۇرىيهتته باراۋەردۇر، ئارىلىرىدا ھېچ قانداق پهرق يوقتۇر
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  ) ـ م2. (ۆر تۇغۇلىدۇ ـ ئىنسانالر ھ2
 ـ شــهرىئهتته پۈتــۈن ئىنــساننىڭ ياشــاش ھوقــۇقى كاپــالهتكه ئېلىنغــان، ئىنــسان    3

تۈرىنى يوقىتىش مهنئى قىلىنغان، ئىنسانىيهتنىڭ ھاياتىنى داۋام قىلدۇرۇشى ئىـسالمنىڭ          
  ) ـ م3.(ئاساسلىرىدىن بىرى، پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ تىنچلىق ئىچىدە ياشاش ھوقۇقى بار

غــا ئېتىقــاد قىلىــش ئهركىنلىكــى ۋە مۇســۇلماننىڭ ئــۆز دىنىــدا مۇســتهھكهم    ـ دىن  4
  )ـم4.(تۇرۇشىنىڭ ۋاجىپلىقى

  ئىككىنچى سىياسىي ھوقۇقالر

 ـ پىكىــر قىلىــش ۋە ئــۇنى بايــان قىلىــش ۋە ياخــشى ئىــشالرغا دەۋەت قىلىــش           1
  ) ـ م5(ئهركىنلىكى

شىش ۋە خىـزمهتتىن   ـ ئىنسانالرنىڭ ئۆز ھـاكىملىرىنى تـالالش، ھۆكـۈمهتكه قاتنىـ      2
  )  ـ م6.(بهھرىمهن بولۇش ھوقۇقى

  ئۈچىنچى ئائىله ھوقۇقى 

 ـ ئائىله جهمئىيهتنىڭ ئاساسلىق تـۈۋرۈكى، ئۇنىـڭ ئاساسـى تـوي قىلىـش بولـۇپ،        1
تـوي قىلىـشنىڭ ئاساسـى ئهر ـ ئايالنىـڭ      . دۆلهتنىڭ ئۇنى ئاسانالشتۇرۇپ بېرىشى كېـرەك 

  ) ـ م7. (رازىلىقىدۇر
 قېرىندىــشى ۋە ئۇنىــڭ بىــلهن بــاراۋەردۇر، ئهر ئائىلىنىــڭ ئىــدارە  ـ ئايــال ئهرنىــڭ  2

  ) ـ م8. (قىلغۇچىسى، ئايال كىشىنىڭ مۇستهقىل شهخسىيىتى بار
.  ـ بالىالرنىڭ ئاتا ـ ئانىسىدىن ۋە دۆلهتتىن بهھرىمهن بولىـدىغان ھوقـۇقلىرى بـار     3

  )  ـ م9. ( مهجبۇرىيىتىئاتا ـ ئانىنىڭبالىالرنى تهربىيىلهش 

   ھوقۇقىگىراژدانلىقنچى تهۋەلىك بولۇش ۋە تۆتى

  ) ـ م10.( ـ پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ ئۆز ئاتىسى ۋە مىللىتىگه تهۋە بولۇش ھوقۇقى بار1
  )ـ م11. ( ھوقۇقى بارگىراژدانلىق ـ ئىنسانالرنىڭ 2

  بهشىنچى تهلىم ـ تهربىيه ھوقۇقى 
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ــ  12.(بورچىـدۇر ىـڭ   ـ ئىلىم ئۆگىنىش پهرزدۇر، تهلىم بېرىش جهمئىـيهت ۋە دۆلهتن  1
  )م

  ) ـ م13.( ـ دىنى تهلىم ـ تهربىيىنى چىڭ تۇتۇش2
  ئالتىنچى ئىشلهش ۋە ئىجتىمائىي كاپالهت ھوقۇقى 

 ـ ئىشلهش ھوقۇقىغا دۆلهت كاپالهتلىك قىلىدۇ، ئىشنى پۇختا قىلىـش شهخـسنىڭ    1
ى مهجبـۇرىيىتى، دۆلهت ۋە مهھكىمىـلهر ئىـشچىالر بىــلهن ئىـش ئىگىلىرىنىـڭ ئارىــسىدىك     

  ) ـ م14.(ماجىرانى ھهل قىلىدۇ
  )ـ م15.(ۋاجىپتۇر ـ پاراۋان تۇرمۇش كهچۈرۈش ئۈچۈن ئىجتىمائىي كاپالهت 2

  يهتتىنچى كهسىپ، پايدىلىنىش ۋە ئهدەبىي مۈلۈكچىلىك ھوقۇقى 

 ـ ئىنساننىڭ زوراۋانلىق ۋە ساختىپهزلىك قىلماستىن كهسىپ بىلهن كىرىم قىلىـش   1
  )ـ م16.(ھوقۇقى بار

نساننىڭ ئىلمىي تهتقىقات ۋە ئهدەبىي ئىجادىيهت بىلهن شۇغۇللىنىش ھوقـۇقى   ـ ئى 2
  )ـ م17.(بار، دۆلهت ئۇنى ھىمايه قىلىشى كېرەك

  سهككىزىنچى سوتلىنىش ھوقۇقى 

ـ سوت پۈتـۈن ئىنـسانالرغا كاپالهتلىـك قىلىـدۇ ۋە پۈتـۈن ئىنـسانالر سـوت ئالدىـدا                   1
  )ـ م18.(باراۋەر
ــلهن ئهيىبله    2 ــايهت بىـ ــايىتى    ـ جىنـ ــسىدە جىنـ ــوت مهھكىمىـ ــل سـ ــۈچى ئادىـ نگـ

  )ـ م19.(ئىسپاتالنغۇچه گۇناھسىزدۇر
  )ـ م20.( ـ شهخسىي مهسئۇلىيهت شهرىئهت بويىچه بهلگىلىنىدۇ3
. ، مۇستهقىل ھايات ۋە ئائىلىنى ئېتىـراپ قىلىـش ھوقـۇقى   كىشىلىكنى ـ مۇستهقىل  4

  )ـ م 21(
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  ) ـ م22(قىلىش ھوقۇقى توققۇزىنچى سهپهر قىلىش ۋە باش پاناھلىق تهلهپ 

   ھوقۇق ۋە مهجبۇرىيهتلهرئهسناسىدىكىئونىنچى ئۇرۇش 

كىچىــك بــالىالرنى، ئايــالالرنى، قېرىالرنــى ۋە قــۇلالرنى ئۆلتــۈرۈش مهنئــى قىلىنىــدۇ،  
  ) ـ م 23.(دەرەخلهرنى كېسىش ۋە مالالرنى بۇالش چهكلىنىدۇ

  ) ـ م24(ئون بىرىنچى ئۆلۈكنى ھۆرمهتلهش 

ــه  ــى ش ــون ئىككىنچ ــك،    ئ ــان ئهركىنلى ــت قىلىنغ ــلهن قهي ــۈملىرى بى رىئهت ھۆك
   ۋە ھوقۇقالرمهجبۇرىيهت

 ئــالىمالر تهرىپىــدىن تهپــسىر مۇتىخهســسىسبــۇالر شــهرىئهت مهنبهلىــرىگه ئاساســهن 
  ) ـ م25.(قىلىنىدۇ

بۇ خىتابنامه ئىـسالم قـۇرۇلتىيى تهشـكىالتىدا ماقۇلالنمـاي ئـون بىرىنچـى قۇرۇلتايغـا                
قــانۇن . ۇلتــايمۇ خىتابنــامىنى قــانۇن كومىتېتىغــا ھــاۋاله قىلــدىئــۇ قۇر. كېچىكتۈرۈلــدى

كــومىتېتى خىتابنامىنىــڭ تــۈزىتىلگهن تېكىــستىنى ئــۈچىنچى ئىــسالم ئــالىي قۇرۇلتىيىغــا  
 شــهھىرىدە داككــا بىنگالنىــڭ. قۇرۇلتــاي باشــقا بىــر كومىتېتقــا ھــاۋاله قىلــدى . ســۇندى

 قۇرۇلتىيىــدا مىنىــستىرلىرىر ئېچىلغــان ئــون تــۆتىنچى ئىــسالم دۆلهتلىــرى تاشــقى ئىــشال 
قالغـــان . خىتابنامىنىـــڭ مۇقهددىمىـــسى بىـــلهن بىرىنچـــى ماددىـــسى قوبـــۇل قىلىنـــدى

ئۇنــدىن كېــيىن كىــشىلىك ھوقــۇق  . مــاددىلىرى ئــۈچىنچى بىــر كومىتېتقــا تاپــشۇرۇلدى 
 ـ  1989. توغرىسىدا مۇھاكىمه قىلىـشنىڭ زۆرۈرلـۈكى توغرىـسىدا قۇرۇلتـايالر داۋام قىلـدى     

ابىردا ئىراننىڭ پايتهختى تېهرانـدا ئېچىلغـان يىغىنـدا ھهر قايـسى دۆلهتلهردىـن              يىلى دېك 
ــاخىرقى      ــدى ۋە ئهڭ ئ ــۇزاكىرە قىلىن ــدا م ــالىملىرى ھۇزۇرى ــن ئ ــهرىئهت ۋە دى ــگهن ش كهل

ئىسالم قۇرۇلتىيى تهشكىالتىنىڭ ئـون توققـۇزىنچى تاشـقى ئىـشالر           . تېكىست تهييارالندى 
  .ئۇنى تۆۋەندىكى ئابزاسالردا سۆزلهيمىز. ىلىندى قۇرۇلتىيىدا قوبۇل قمىنىستىرلىرى

  ئۈچىنچى  ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى 

بىلهن تۆۋەنـدىكى ئـايهت كهرىمىنـى       » يمحالر منحالرهللا ا بسم« باياننامه   ئىسالمىيبۇ  
سـىلهرنى بىـز ھهقىـقهتهن بىـر ئهر، بىـر ئايالـدىن             ! ئـى ئىنـسانالر   «: ئۆزىگه شوئار قىلىـدۇ   
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 تونۇشۇشـۇڭالر يـاراتتۇق، ئۆزئـارا     )  ئىبارەت بىر ئاتا، بىـر ئانىـدىن       ھهۋۋادىنن  ئادەم بىله (
ــۋادار     ــقهتهن ئهڭ تهقـ ــدۇق، ھهقىـ ــۇرۇق قىلـ ــلهت ۋە ئـ ــۇن مىلـ ــىلهرنى نۇرغـ ــۈن سـ ئۈچـ

: ھۇجـۇرات سۈرە  (» . دەرگاھىدا ئهڭ ھۆرمهتلىك ھېسابلىنىسىلهر    ئالالھنىڭبولغانلىرىڭالر  
  )ـ ئايهت13

 خاتىرىلىتىـدىغان ى چىقىرىشقا تۈرتكه بولغـان سـهۋەبلهرنى        ئۇندىن كېيىن باياننامىن  
  :بىر مۇقهددىمه تهييارالندى ۋە ئۇنىڭدا مۇنداق دېيىلدى

ــڭ     « ــۈن ئالهملهرنىـ ــلهر پۈتـ ــان دۆلهتـ ــكىالتىغا ئهزا بولغـ ــۇرۇلتىيى تهشـ ــسالم قـ ئىـ
پهرۋەردىگارى بولغـان، ئىنـساننى ئهڭ چىرايلىـق شـهكىلدە ياراتقـان ۋە ئۇنىڭغـا چهكـسىز                 

 ئىمــان كهلتــۈرگهن، ئالالھقــا قىلغــان خهلىپىــسىزەت ـ ئىكــرام قىلىــپ يهر يۈزىنىــڭ   ئىــز
ــى قوبــۇل قىلغــان، خــالىس        ــۇھهممهد ئهلهيهىســساالم ئېلىــپ كهلــگهن دىنن  تهۋھىــدم

 ئېلىپ كهلگهن دىننـى، جـاننى،       شهرىئىتىئهقىدىسىگه ئېتىقاد قىلغان، مهڭگۈلۈك ئىسالم      
 قوغداشتىن ئىبارەت ھۆكۈمنى ئهمهلىيلهشـتۈرگهن،      ئهقىلنى، مالنى، ئىپپهتنى ۋە نهسلىنى    

ئىسالم ئۈممىتىنىڭ تارىخى ۋە مهدەنىـي رولىنـى كـۈچهيتكهن، ئىنـسانىيهتنىڭ كىـشىلىك               
 ئىمـانىي ھوقۇققا تهئهللۇق پائالىيهتلىرىگه ھهسسه قوشـقان، ئىنـسانىيهت مهدەنىيىتىنىـڭ           

ىلىدىغانلىقىغا ئىـشهنچ قىلغـان،     يۆلهنچۈككه ئېهتىياجىنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقى ۋە داۋام ق      
ئىــسالمدىكى ئاساســى ھهقــلهر ۋە ئومــۇمىي ئهركىــنلىكلهر مۇســۇلمانالرنىڭ دىنىنىــڭ بىــر 
پارچىــسى ئىكهنلىكىــگه ئىــشهنگهن ھالــدا ئىــسالم قــۇرۇلتىيى تهشــكىالتىغا ئهزا دۆلهتــلهر  

  “.تۆۋەندىكى قارارالرنى ئېالن قىلىدۇ
ددىـــدىن تهركىـــب تاپقـــان بولـــۇپ،     باياننـــامه يىگىـــرمه بهش ما ئىـــسالمىيبـــۇ 

  :تۆۋەندىكىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
 بهنـدىلىرى ۋە ئادەمنىـڭ   ئالالھنىـڭ  ـ بـارلىق ئىنـسانالر بىـر ئائىلىنىـڭ ئهزالىـرى،       1

ئهۋالدلىرىدۇر، پۈتۈن ئىنسانالر ھۆرمهتته باراۋەر، تهكلىپنىڭ ئهسلى ۋە مهسئۇلىيهت تـوغرا       
 ئالالھنىـڭ ەرلىكىگه كاپالهتلىك قىلىـدۇ، پۈتـۈن خهلـق         ئهقىدە پۈتكۈل ئىنسانالرنىڭ باراۋ   

  ) ـ م1.(، ئىنسانالر پهقهت تهقۋادارلىق بىلهنال بىر ـ بىرىدىن ئارتۇق بولىدۇبهندىلىرىدۇر
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 بهرگهن نېمىتـى، ئـۇ پۈتـۈن ئىنـسانالرغا بېـرىلگهن، ئىنـساننى       ئالالھنىڭ ـ ھايات  2
ۋاجىـــپ، مېيىتنىـــڭ ھـــۆرمىتى يــوقىتىش ھـــارام، ھاياتنىـــڭ داۋام قىلىـــشىنى قوغــداش   

  )  ـ م2.(ساقلىنىدۇ
ــ ئــۇرۇش ئهسناســىدا مهجبــۇرىيهت ۋە ھوقــۇق ھىمــايه قىلىنىــدۇ، بولۇپمــۇ قىــرى    3 ـ

كىــــشىلهر، ئايــــالالر، كىچىــــك بــــالىالر، يارىــــدار، كېــــسهل ۋە ئهســــىرلهر قوغدىلىــــدۇ، 
نىـدۇ،  ئۆلتۈرۈلگهنلهرنىڭ ئهزالىرىنى كېسىپ باشقا بىـر نهرسـىگه ئوخـشىتىش مهنئـى قىلى     

ئهســىرلهرنى ئالماشــتۇرۇش، دەل ـ دەرەخلهرنــى كهسمهســلىك، زىــرائهت ۋە قۇرۇلۇشــالرنى   
  ) ـ م3. (خارابىگه ئايالندۇرماسلىق كېرەك

 ـ ئىنسان مهيلى ھايات يـاكى ئـۆلگهن بولـسۇن، ئۇنىـڭ ئىـززەت ـ ئـابرۇيى ھىمـايه           4
  ) ـ م4. (قىلىنىدۇ

 ئـائىله قۇرۇشـنىڭ ئاساسـىدۇر، ئهر     ـ ئائىله جهمئىيهتنىڭ ئاساسىدۇر، توي قىلىش 5
ۋە ئايالنىڭ توي قىلىش ھوقـۇقى سـابىتتۇر، دۆلهت ۋە جهمئىـيهت ئـائىله قـۇرۇش يـولىنى                  

  ) ـ م5.( ۋە ئائىلىنى ھىمايه قىلىشى الزىمئاسانالشتۇرۇشى
 ـ ئايـالالر ئىـززەت ـ ئـابرۇي، ھوقـۇق، شهخـسىيهت ۋە مۇسـتهقىل مهسـئۇلىيهتته ئهر          6

  ) ـ م6.(پىقه قىلىش ئهرنىڭ ئۈستىگه ۋاجىپبىلهن باراۋەر، نه
 ـ بـوۋاقنى بـېقىش، تهربىـيىلهش ۋە ئاسـراش ئاتـا ـ ئانـا ۋە ئـۇرۇق ـ تۇغقانالرنىـڭ             7

ــرگه    ــلهن بى ــۇالرنى  بۇۋاقالرنىــڭھهقلىرىنىــڭ ســابىت بولۇشــى بى ــى ئۈچــۈن ئ  مهنپهئىت
  ) ـ م7.(تهربىيىلهش دادىنىڭ مهجبۇرىيىتى

ــ    8 ــهرىئهتته بهلگىلهن ــسان ش ــاالھىيىتى   ـ ئىن ــدۇ، س ــاالھىيىتىدىن پايدىلىنى گهن س
  ) ـ م8.( ئۇنىڭ ئورنىدا تۇرىدۇۋەلىسىيوقالغاندا 

 ـ ئىلىم ئۆگىنىش پهرز، ئۆگىتىش ۋاجىپتۇر، دىنىي ۋە دۇنيـاۋى تهلىمنـى ئوخـشاش     9
  ) ـ م9.(ئېلىپ بېرىش ۋاجىپ بولىدۇ

  )ـ م10. ( ـ دىنىنى ئۆزگهرتىشكه زورالش يوق10
ۆر تۇغۇلىدۇ، خهلقنى قۇل قىلىـش، مهجبـۇرالش ۋە ئېكسپىالتاتـسىيه     ـ ئىنسانالر ھ 11

قىلىش ۋە ئۇالرنى بېسىۋېلىش مهنئى قىلىنىدۇ، ھهر مىللهت ئۆز شهخسىيىتىنى قوغداشـتا        
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 11.(ھوقۇقلۇق، ئۆز تهقدىرىنى ئۆزى بهلگىلهش ۋە بايلىقىنى باشقۇرۇش ئۇنىـڭ ھوقـۇقى           
  ) ـ م

 تـالالش ئهركىنلىكـى، بـاش پانـاھلىق تهلهپ      ـ سهپهر قىلىش، تۇرىدىغان جايىنى 12
. قىلىش ھوقۇقى بار ۋە جىنايهت بولمىغاندا ئـۇنى ئهمىـن يهرگه يهتكـۈزۈپ قويـۇش الزىـم               

  )ـ م12(
 ـ ھهر بىر ئىنساننىڭ ئىشلهش ھوقۇقى بار، بۇنىڭغـا دۆلهت كاپالهتلىـك قىلىـدۇ،     13

، مائاشـلىق تهتىـل     ئادىل ئىـش ھهققـى بىـلهن ئـۆزىگه اليىـق ئىـش تـالالش ئهركىنلىكـى                
قىلىش، قوشۇمچه ئىـشلهش ۋە دەرىجىـسىنى ئۆسـتۈرۈش ھوقـۇقى بـار، ئىـشچىالر بىـلهن                  
ــۇنى ھهل قىلىــش دۆلهتنىــڭ      ــۈز بهرســه ئ ــدەل ي ــۇم ۋە جې ــسىدا زۇل ــرى ئارى ئىــش ئىگىلى

  )  ـ م13.(ھهققىدۇر
 ـ كىشىنىڭ باشقىالرغا زىيان سالماستىن قـانۇنلۇق يـول بىـلهن كهسـىپ قىلىـش       14
  ) ـ م14. (مهنئى قىلىنىدۇ) جازانه (رىبا بار، ھوقۇقى
ــار، ئىنــسانالر         15 ــۈككه ئىــگه بولــۇش ھوقــۇقى ب ــر ئىنــساننىڭ مــال ـ مۈل  ـ ھهر بى

باشــقىالرغا زىيــان سالماســتىن ئــۆز مۈلكىــدىن پايدىلىنىــدۇ، ئىنــسانالرنىڭ مــال ـ مــۈلكى   
نۇنلۇق ســهۋەب پهقهت زۆرۈرىــيهت بولغانــدا ئادىــل بهدەل تــۆلهپ قولىــدىن ئېلىنىــدۇ، قــا 

  )ـ م15(بولماستىن مالالرنى مۇسادىرە قىلىش ۋە يىغىۋېلىش ھارام قىلىنىدۇ 
 ـ ھهر بىر ئادەمنىـڭ ئىلمىـي، ئهدەبىـي ۋە سـهنئهت ئىجادىيىتىـدىن پايـدىلىنىش         16

  ) ـ م16.(ھوقۇقى، شهرىئهتكه زىت كهلمهيدىغان بولسا، ئۇنى ھىمايه قىلىش ھوقۇقى بار
ڭ ۋابـا ۋە بۇزۇقچىلىـق بولغـان مـۇھىتتىن يىـراق ۋە پـاك بىـر                 ـ ھهر بىر ئىنـساننى     17

مۇھىتتا ياشـاش ھوقـۇقى بـار، ئۇنىـڭ سـهھىيه ۋە ئىجتىمـائىي قوغـدىنىش ھوقـۇقى بـار،                    
دۆلهتنىڭ بۇ ھوقۇقالرنى قوغدىشى ۋە ئۇنىڭ قول ئاستىدىكىلهرنىڭ ئهسلى ھاجهتلىرىگه          

  ) ـ م17.(تولۇق كاپالهتلىك قىلىشى الزىم
 ئۆز جېنىغا، دىنىغا، ئائىلىسىگه، ئىپپهت ـ نومۇسىغا، ۋە مېلىغـا تاجـاۋۇز    ـ ئىنسان 18

قىلىنىشتىن خـاتىرجهم ياشـاش، شهخـسىي ھاياتىـدا مۇسـتهقىل بولـۇش ھوقۇقىغـا ئىـگه،                 
جاسۇسلۇق قىلىش، باشقىالرنىڭ ئابرۇيىغا تېگىش مهنئى قىلىنىـدۇ، ئۆينىـڭ ھـۆرمىتىنى            

  ) ـ م18.(اكى ئائىلىنى قوغالش مهنئى قىلىنىدۇساقالش الزىم، ئۆينى مۇسادىرە قىلىش ي
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ــاراۋەردۇر، ھهمــمه كىــشىنىڭ ھوقــۇقى ۋە شهخــسى      19  ـ ئىنــسانالر ســوت ئالدىــدا ب
مهسئۇلىيىتى كاپالهت ئاستىدا بولىدۇ، شهرئى ھۆكۈمسىز جىنايهت ۋە جـازا يـوق، جىنـايهت              

ىدۇ، ئــۆزىنى بىــلهن ئهيىــبلهنگهن كىــشى جىنــايىتى ئىــسپاتالنغۇچه گۇناھــسىز ھېــسابلىن
  ) ـ م19. (ئاقالش ئۈچۈن كاپالهتلىك قىلىنىدۇ

 ـ قولغــا ئــېلىش، ئهركىنلىكىنــى چهكــلهش، ســۈرگۈن قىلىــش، جــازاالش پهقهت    20
شهرىئهت ھۆكمى بىلهنال بولىدۇ، ئىنساننىڭ ھۆرمىتىگه زىت كېلىدىغان ئۇسۇلالر بىـلهن           

هجـرىبىلهرگه مهجبۇرالشـقا     تېببىـي ۋە ئهمهلىـي ت      رازىلىقىـسىز  ئهمهس، ئـۆز     جـائىز قىيناش  
  ) ـ م20.(ئۇنى راۋا كۆرىدىغان قانۇنالرغا ئهمهل قىلىنمايدۇ. بولمايدۇ
  ) ـ م21. ( ـ ئىنساننى گۆرۈگه ئېلىشقا بولمايدۇ21
 ـ ئىنساننىڭ شهرىئهت ئاساسىغا زىـت كهلمهيـدىغان ھالـدا پىكىـر بايـان قىلىـش        22

ى ئىشالرغا چاقىرىپ يامـان ئىـشالردىن       ھوقۇقى بار، شهرىئهت قائىدىلىرىگه مۇۋاپىق ياخش     
ــان غهرەزدە        ــۇنى يام ــۈن زۆرۈر، ئ ــشى ئۈچ ــمه كى ــۋىقات ھهم ــار، تهش ــۇقى ب ــۇش ھوق توس
قوللىنىش، پهيغهمبهرلهرگه ۋە مۇقهددەس نهرسـىلهرگه ھۇجـۇم قىلىـش مهنئـى قىلىنىـدۇ،              
ــدۇ، مىللهتچىلىــك ۋە    ــۋا تارقىتىــپ پارچىالشــقا ئۇرۇنــۇش مهنئــى قىلىنى ــته ئىغ  جهمئىيهت

  ) ـ م22.( قوزغاپ مىللىي بۆلگۈنچىلىك پهيدا قىلىش مهنئى قىلىنىدۇمهزھهبچىلىكنى
 ـ مهنسهپ ئامانهت بولۇپ، كىشىلهرنى ئېزىش قورالى ئهمهس، ھهر بىر ئىنساننىڭ  23

  ) ـ م23.(ئاممىۋى ئىشالرغا ۋە خىزمهتلهرگه قاتنىشىش ھوقۇقى بار
 24.( ھۆكۈملىرىگه بـاغلىق   ئىىتىنىڭشهرىـ پۈتۈن ھوقۇق ۋە ئهركىنلىكلهر ئىسالم       24

  )ـ م
 ـ بــۇ باياننــامىنى چۈشــهندۈرۈش ۋە ئىــزاھالش ئۈچــۈن بىردىنبىــر مهنــبه ئىــسالم   25

  )ـ م 25. (شهرىئىىتىدۇر
ــۇ   ــدا ب ــڭ ئاخىرى ــسالمىيكىتابىمىزنى ــۇق  ئى ــڭ تول ــستىنى باياننامىنى ــز، تېكى  بېرىمى

  ! ئىنشائالالھ
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 ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى بىلهن
   سېلىشتۇرۇشباياننامىلىرىنى

 ـ يىلـى ئىككىنچـى دۇنيـا ئۇرۇشـىدىن      1948دۇنيا كىـشىلىك ھوقـۇق خىتابنامىـسى    
ــان  ــنال چىقىرىلغ ــىرلهنگهن،    . كېيى ــيهتلهردىن تهس ــۋال ۋە ۋەزى ــدىكى ئهھ ــى زامان ــۇ ئهين ئ

لېكىن ئىـسالم   . نغانفرانسىيه ۋە ئامېرىكا ئاساسىي قانۇنىنىڭ تېكىستىدىن ئۈزۈندى ئېلى       
كىــشىلىك ھوقــۇق باياننامىــسى دۇنيــا كىــشىلىك ھوقــۇق خىتابنامىــسى ئــېالن قىلىنىــپ  
قىرىق يىلدىن كۆپرەك ۋاقىـت ئۆتكهنـدىن كېـيىن چىقىرىلغـان بولـسىمۇ، ئـۇ ئىـسالمنىڭ           

ــدۇ   ــۈملىرىگه تايىنى ــشتۇرۇش،  . ئاساســلىرىغا ۋە شــهرىئهت ھۆك ــامىنى سېلى ئىككــى بايانن
 ئوخــشىمايدىغانىــشىدىغان نــۇقتىلىرى بىــلهن، بىرىنىــڭ يهنه بىــرىگه ئىككىــسىنىڭ بىرل

  .يهرلىرىنى بايان قىلىش بىلهن بولىدۇ

  بىرىنچى  ئىككى باياننامه ئوتتۇرىسىدىكى ئوخشاش نۇقتىالر

 ۋە شـــهرىئهت تهرتىبـــته باياننامىنىـــڭ تهبىـــردە، ئىـــسالمىي. ئـــۇ نـــۇقتىالر كۆپتـــۇر
 تهسىرىنى  خىتابنامىسىنىڭ دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق     ئورۇنالشتۇرغان ئاساسالردىن ئېلىشتا  

  :قوبۇل قىلغانلىقى ئوچۇق، ئۇالر
 ـ مـاددا،   1دۇنيـاۋى باياننـامه   . ( بـاراۋەردۇر ئابرۇيـدا  ـ ئىنسان ئىنـسانلىق ئىـززەت ـ     1

  ) ـ ماددا1 باياننامه ئىسالمىي
.  بـاراۋەر  ـ شهرىئهت ۋە قانۇن ئالدىدا ھوقۇقالردىن پايدىلىنىـشتا پۈتـۈن ئىنـسانالر    2

  )بۇ ھهر ئىككى باياننامىنىڭ بىر قانچه ماددىسىدا مهۋجۇد(
ــۇقى     3 ــڭ ھوق ــۇقى ۋە بوۋاقنى ــات ھوق ــامه .(  ـ ھاي ــاۋى بايانن ــ م، 10، 8، 7، 3:دۇني ـ

  ) ـ م2:  باياننامهئىسالمىي
 ـ ئۆلۈمـــدىن ئىلگىـــرى ۋە كېـــيىن ئىنـــساننىڭ ئىـــززەت ۋە ئـــابرۇيىنى ســـاقالش    4
  )  ـ م2:  باياننامهئىسالمىي ـ م، 22: دۇنياۋى باياننامه.(ھوقۇقى

  ) ـ م5:  باياننامهئىسالمىيـ م، 16: دۇنياۋى باياننامه.( ـ ئائىله قۇرۇش ھوقۇقى5
 ۋە ئىگىلىــك ھوقۇقتــا ئهر بىــلهن باراۋەرلىــك شهخــسىيهتته ـ ئايالنىــڭ ھــۆرمهتته،   6
  .)ـ م ۋە باشقىالر6 : باياننامهئىسالمىيـ م ۋە باشقىالر، 16: دۇنياۋى باياننامه. (ھوقۇقى
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 ئىـسالمىي  ـ م،  25: ب. د.( ـ بوۋاقنىڭ ماددىي ۋە ئىجتىمائىي جهھهتتىكـى ھوقـۇقى   7
  ) ـ م7: باياننامه

  )ـ م7:  باياننامهئىسالمىي ـ م، 25: دۇنياۋى باياننامه.(  ـ ئانىالرنىڭ ھوقۇقى8
دۇنيـاۋى  .(  ـ تهربىيه تۈرىنى تالالش ئاتـا ـ ئانىنىـڭ ۋە تهربىيىچىلهرنىـڭ ھوقـۇقى      9

  ) ـ م7:  باياننامهئىسالمىي ـ م 26: باياننامه
 ـ ھوقــــۇق ۋە مهجبــــۇرىيهتلهر جهھهتتىكــــى ســــاالھىيىتىدىن پايــــدىلىنىش       10
  ) ـ م8:  باياننامهئىسالمىيبىر قانچه ماددىدا، : دۇنياۋى باياننامه.( ھوقۇقى
 ـ م   26 :دۇنيــاۋى باياننــامه.(  ـ ئىنــساننىڭ مــۇكهممهل تهلىــم ئــېلىش ھوقــۇقى    11
  )ـ م9:  باياننامهئىسالمىي
  ) ـ م11: باياننامهئىسالمىي ـ م، 4: دۇنياۋى باياننامه. ( ـ ئهركىنلىك ھوقۇقى12
: دۇنيـاۋى باياننـامه  . ( ـ سهپهر قىلىش ۋە بـاش پانـاھلىق تهلهپ قىلىـش ھوقـۇقى     13

  ) ـ م12:  باياننامهئىسالمىي ـ م، 14، 13
، 23: دۇنيـاۋى باياننـامه   .( ساالمهتلىك ھوقۇقى  ـ ئىشلهش، ئىش تۈرىنى تالالش ۋە     14

  )ـ م13:  باياننامهئىسالمىيـ م، 25، 24
 تـوغرا ئهمهسـلىكى، مۇسـادىرە    تارتىۋىلىـشنىڭ  ـ ئىگىلىك ھوقۇقى، مال ـ مۈلۈكنى   15

  ) ـ م15:  باياننامهئىسالمىيـ م، 17: دۇنياۋى باياننامه.(قىلىشنى ھارام قىلىش
ــات ۋە ئ    16 ــي تهتقىق ــڭ     ـ ئىلمى ــۇغۇللىنىش ۋە ئۇنى ــلهن ش ــادىيهت بى ــي ئىج هدەبى
  ) ـ م17:  باياننامهئىسالمىي ـ م 27: دۇنياۋى باياننامه. (ھوقۇقى
 - 29: دۇنياۋى باياننـامه . ( ـ ئىنساننىڭ پاك، ئهخالقلىق مۇھىتتا ياشاش ھوقۇقى 17

  ) ـ م17:  باياننامهئىسالمىيم، 
 25: دۇنياۋى باياننـامه .(ىك ھوقۇقى ـ شهخسنىڭ سهھىيه ۋە ئىجتىمائىي كاپالهتل 18

  )ـ م17:  باياننامهئىسالمىي م -
 ـ ھهر بىــر ئىنــساننىڭ پۈتــۈن ھــالالردا پــاراۋان ياشىــشىغا كاپالهتلىــك قىلىــنىش   19
  ) ـ م17:  باياننامهئىسالمىي ـ م 25: دۇنياۋى باياننامه.(ھوقۇقى
 تهرۇزسىزىدە دەخلى ـ  ، ئىقتىسادىي ۋە ئىپپهت ھهققئائىلىۋىي ـ شهخسىي، دىنىي،  20

  )  ـ م18:  باياننامهئىسالمىي ـ م، 22، 12، 3: دۇنياۋى باياننامه. (ياشاش ھوقۇقى
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ــ  12: ب. د.( ـ ئۆيدە، ئائىلىدە، مالدا ۋە خهت ـ ئاالقىدە مۇستهقىل بولۇش ھوقۇقى  21
  )ـ م18:  باياننامهئىسالمىيم 

 ـ  18: باياننـامه ئىسالمىيـ م، 12: دۇنياۋى باياننامه.( ـ ئۆينىڭ ھۆرمىتىنى ساقالش 22
  )م

 ئىــسالمىي ـ م،   10، 8: دۇنيــاۋى باياننــامه.( ـ مهھكىمىــگه ئهرز قىلىــش ھوقــۇقى  23
  )ـ م19: باياننامه
 م، - 11: دۇنيـاۋى باياننـامه  . ( پايدىلىنىش ھوقـۇقى گۇناھسىزلىقىدىن ـ ئهسلىدە  24
  )ـم19:  باياننامهئىسالمىي
ئهركىنلىـك ھوقـۇقى، ئـۇنى قهيـت قىلىـشتىن مهنئـى        تهسـهررۇپاتالردا  ـ ئومۇمىي  25

 ئاياغ ئاستى قىلىـدىغان ئىـشنى   شهخسىيهتنىقىلىش، قىيناشنى مهنئى قىلىش، ئىنسانىي  
 14،  11،  9،  5: دۇنياۋى باياننـامه  . (مهنئى قىلىش ۋە ئىنساننى گۆرۈگه ئېلىشتىن توسۇش      

  ) ـ م21، 20:  باياننامهئىسالمىيـ م، 
: دۇنيـاۋى باياننـامه  .( پىكىر بايان قىلىش ئهركىنلىكى ھوقـۇقى  ـ پىكىر قىلىش ۋە 26

  ) ـ م22:  باياننامهئىسالمىي م، - 27، 19، 18
 ـ ھهر بىــر شهخــسنىڭ دۆلهتنــى ئىــدارە قىلىــش ئىــشلىرىغا قاتنىــشىش ۋە دۆلهت   27

ــۇقى    ــش ھوق ــزمهت قىلى ــدا خى ــامه . (ئورگانلىرى ــاۋى بايانن ــسالمىي ـ م،    28، 21:دۇني  ئى
  ) ـ م23: باياننامه
 ـ خــاتىرجهم، ئهركىــن ياشــاش ھوقــۇقى ۋە ئهقىدىــسى تۈپهيلىــدىن ئهندىــشىگه    28

  )ـ م ۋە تهپسىالتى10:  باياننامهئىسالمىيـ م، 19، 18: دۇنياۋى باياننامه. (چۈشمهسلىك
دۇنيــاۋى .( ـ تىــنچ يــول بىــلهن تــوپلىنىش ۋە جهمئىــيهت تهشــكىللهش ھوقــۇقى   29
  )  ـ م23: اننامه بايئىسالمىي م، - 20: باياننامه
 م، - 23: دۇنيــاۋى باياننــامه.( ـ ئۇيۇشــما ۋە بىرلهشــمىلهرگه قاتنىــشىش ھوقــۇقى  30
  ) ـ م ئومۇمهن23:  باياننامهئىسالمىي
 ـ م   24: دۇنيــاۋى باياننــامه. ( پايــدىلىنىش ھوقــۇقىتهتىلــدىن ـ دەم ئــېلىش ۋە   31
  ) ـ م13:  باياننامهئىسالمىي
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   ئۆزىگه خاس ماددىلىرىخىتابنامىسىنىڭۇق ئىككىنچى  دۇنيا كىشىلىك ھوق

  ) ـ م15: دۇنياۋى باياننامه. ( ھوقۇقىگىراژدانلىق ـ 1
 23: دۇنياۋى باياننامه.( ـ بىرلهشمه ۋە كومىتېت تهشكىالتلىرىغا قاتنىشىش ھوقۇقى 2

  . باياننامىدە ئومۇمالشتۇرۇپ بايان قىلىندىئىسالمىيبۇ ) ـ م

   ئۆزىگه خاس ماددىلىرى خىتابنامىسىنىڭ ئۈچىنچى  ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق

 ئىـسالمىي .( ـ ئهقىـدە ۋە ئهمهلـدىن قولغـا كهلـگهن ئىـززەت ۋە ئهۋزەللىـك ھوقـۇقى        1
، بۇ دۇنياۋى باياننامىـدە بىـر قـانچه ماددىـدا ئومـۇمىي شـهكىلدە       ) ـ بۆلۈم 1 ـ م  1: باياننامه

  . قهيت قىلىندى
  ) ـ ب2 ـ م 2:  باياننامهئىسالمىي.(ى ھاراملىقئۇرۇنۇشنىڭ ـ ئىنساننى يوق قىلىشقا 2
 ـ ئۇرۇش جهريانىـدا قېـرى، كىچىـك بـاال، ئايـال قاتـارلىق گۇناھـسىز شهخـسلهرنى          3

قوغــداش ھوقــۇقى، يارىــدارالرنى داۋاالش، ئهســىرلهرنى قوغــداش ھوقــۇقى ۋە ئۆلــۈكلهرنى 
ــى. (پارچىالشــنىڭ ھــاراملىقى ــم3: ب. ئ ــوق  ) ـ ــاددا ي ــۇ م ــدە ب ــاۋى باياننامى ــې. دۇني كىن ل

ــۇلدى     ــاددىالر قوش ــهرتنامىلهردە بهزى م ــشىم ۋە ش ــارالىق كېلى ــىلهن، . خهلقئ ــۋەمهس  جهن
كېلىــشىمى، ئىقتىــسادىي، ئىجتىمــائىي ۋە مهدەنىــيهت ھوقــۇقلىرى، مهدەنىــي ۋە سىياســىي  

  .ھوقۇقالر توغرىسىدا تۈزۈلگهن خهلقئارالىق كېلىشىم قاتارلىقالرغا ئوخشاش
ى بۇزۇپ چاچماسلىق، ۋەيران قىلماسلىق، ئـۆيلهرگه   ـ ئۇرۇش جهريانىدا زىرائهتلهرن 4

  ) ـ ب2 ـ م 3:  باياننامهئىسالمىي. (ئوت  قويماسلىق توغرىسىدا ئىنسانىي ھهقلهر
 ـ  2 ـ م  6:  باياننـامه ئىسالمىي.( ـ ئائىلىنىڭ چىقىمىنى ئهر تهرەپتىن ئېلىش ھوقۇقى 5

  ) ب
  )  ـ ب1 ـ م 7:  باياننامهئىسالمىي.( ـ قورساقتىكى بوۋاقنىڭ ھوقۇقى6
 يىقىنلىرىنىـڭ  ـ ئاتـا ـ ئانـا، ئـۇرۇق ـ تۇغقانالرنىـڭ بـالىالر ئۈسـتىدىكى ھهققـى ۋە            7

  ) ـ ب3 ـ م 7:ب. ئى.(ھهقلىرى
ــاۋى       8 ــي ۋە دۇنيـ ــسنىڭ دىنىـ ــى ـ شهخـ ــتلهش ۋە  تهربىيهدىكـ ــۇقىنى تهكىـ  ھوقـ

 ئىـسالمىي  ەباياننامىسىدبۇ دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق )  ـ م 9:  باياننامهئىسالمىي.(كېڭهيتىش
  .باياننامىدىن قىسقىراق زىكىر قىلىندى
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 مۇستهملىكىــسىدىن ئــازات بولــۇش ۋە مۇســتهقىل بولــۇش     ئىــستېالچىالرنىڭ ـ    9
 باشـقا   باياننامىـسىدە بـۇ دۇنيـا كىـشىلىك ھوقـۇق         )  م - 11:  باياننـامه  ئىسالمىي. (ھوقۇقى

  .شهكىلدە تىلغا ئېلىندى
لىـش ھوقـۇقى ۋە ئۆسـۈمنى مهنئـى      ـ شهرىئهت كۆرسهتمىـسى بـويىچه كهسـىپ قى    10
  )ـ م14:   باياننامهئىسالمىي.(قىلىش

 ـ  22:  باياننـامه ئىـسالمىي .( ـ ياخشىلىققا چاقىرىش، يامانلىقتىن توسـۇش ھوقـۇقى  11
  )م

 ـ ھهر بىــر كىــشىنىڭ مــۇقهددەس نهرســىلىرىنى ئايــاغ ئاســتى بولۇشــتىن ھىمــايه   12
 قىلىش ھوقۇقى ۋە دۈشمهنلىك پهيـدا   قىلىش، گۈزەل ئهخالققا دەخلى يهتكۈزۈشنى مهنئى     

  )  ـ م22:  باياننامهئىسالمىي.(قىلماسلىق
بۇ ئىسالمنىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى كهڭ دائىرىدە يولغا قويۇشىدۇر، بهزى خهلقئـارالىق         

، بىرلهشـــكهن دۆلهتـــلهر تهشـــكىالتىنىڭ قـــارارلىرى ۋە قوشـــۇمچه ئـــېالنالر  كېلىـــشىملهر
. يۇلغـان مهسـىلىلهرنىڭ بهزىـسىگه ئهھمىـيهت بېرىـدۇ          باياننامىـدە ئوتتۇرىغـا قو     ئىسالمىي

  . بۇنى ئىككىنچى بابتا تهپسىلىي بايان قىلىمىز
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  تۆتىنچى پهسىل

  كىشىلىك ھوقۇقنىڭ ئاساسلىرى

، كىشىلىك ھوقـۇق چـاقىرىقلىرى تـارىخىي باسـقۇچالردا          ئۇتكهندەكيۇقىرىدا ئېيتىپ   
كىـشىلىك ھوقـۇق    «. نامايان بولدى ئۇ ئىسالمدا شهرئى دەلىللهر بىلهن      . ئوتتۇرىغا چىقتى 

نامى بېرىلگهن ئون سهككىزىنچى ئهسىردە كىشىلىك ھوقۇق پهلـسهپىۋى پىكىـر           » ئهسرى
  . بىلهن ئاشكارا بولدى

 بولغـان ئاساسـالر پهلـسهپىۋى، قـانۇنىي ۋە ئىـسالم      مهنبىئـى لېكىن بۇ چاقىرىقالرنىڭ   
ن، دۇنيـا كىـشىلىك ھوقـۇق    مهسىله. دەۋىتى جهھهتتىن بىر ـ بىرىگه قهتئىي ئوخشىمايدۇ  

ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق   . باياننامىسىنىڭ مۇقهددىمىسى بهزى مهسىلىلهرنى بايان قىلدى     
  .باياننامىسى باشقا بىرقانچه مهسىلىلهرنى ئوتتۇرىغا قويدى

   ئاساسلىرىپىكرىبىرىنچى  كىشىلىك ھوقۇقنىڭ پهلسهپىۋى ۋە 

 ۋە قائىدىلهر خىلمۇ خىـل بولـۇپ،        هرنهزەرىيىلكىشىلىك ھوقۇققا چاقىرغان پىكىرلهر،     
ئــون ســهككىزىنچى ئهســىرنىڭ مابهينىــدە ئىككــى خىــل قــارىمۇ قارشــى پىكىــر ئوتتۇرىغــا  

  :چىققان، ئۇالر

   ـ ئادالهت1

ئــادالهت ئىنــساننى ئهركىــن قويــۇپ    . كىــشىلىك ھوقۇقنىــڭ ئاساســى ئــادالهتتۇر   
نـسان باشقىـسى بىـلهن      ئى. بهرگهندە، ئۇنىڭدىن سادىر بولىـدىغان زۇلۇمغـا زىـت كېلىـدۇ          

ئهينى زاماندا ئىنسان ئۆز تهبىئىتىدە مهدەنىي مهخلۇقتۇر،       . ئادىل بولۇشى مۇمكىن ئهمهس   
بۇنىڭدىن دۆلهتنىڭ ئهھمىيىتـى، ئىنـسانالر جهمئىيىتىنىـڭ        . ئۇ ئۆزى يالغۇز ياشىيالمايدۇ   

شـنىڭ  تهرەققىي قىلىشى ۋە شهخسلهر ئارىسىدا ئادالهتنى بهرپا قىلىش ئۈچۈن دۆلهت قۇرۇ          
ــدۇ  ــۇم بولى ــۇ   . ۋاجىپلىقــى مهل ــۇتلهق ھــاكىمىيهتكه ئىــگه، ئ دۆلهت شهخــسلهر ئۈســتىدە م

ــۇرىيهت    ــۇق ۋە مهجبـ ــاراپ ھوقـ ــقا قـ ــى قوغداشـ ــشىلهرنىڭ ھهقلىرىنـ ــپهئهتكه ۋە كىـ مهنـ
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بهلگىلهيدۇ ۋە كىشىلهرنى ئۇنىڭغا بويسۇنۇشقا بۇيرۇيدۇ، كېـرەك بولغانـدا مهجبۇراليـدۇ ۋە           
  . ، زۇلۇم قىلىشتىن توسىدۇئىنسانالرنى قۇل قىلىشتىن

  ـ ئهركىنلىك 2

ــدىغان       ــا بېرى ــسانالرنىڭ قولىغ ــۇقالرنى ئىن ــاكى ھوق ــرى ي ــۇق ئىگىلى ــي ھوق تهبىئى
 كـۆرە، جهمئىيهتنىـڭ     بـۇ نهزەرىـيهگه   .  چاقىرىـدۇ  نهزەرىـيهگه ئىالھىي ھهق ساھىبلىرى بۇ     

 بهرگهن  شهخسلهر تهبىئهتنىڭ ياكى يـاراتقۇچى ئىالھنىـڭ ئۇالرغـا        . ئاساسى شهخسلهردۇر 
ــۇ ھوقۇقالرغــا ھــۆرمهت  . تهبىئىــي ھوقۇقىــدىن پايدىلىنىــدۇ  ــدا ئۇنىــڭ ب دۆلهت قۇرۇلغان

ئهگهر . قىلىشى ۋاجىپ بولىدۇ ۋە شهخسلهرنىڭ ھوقۇقىنى چهكلىمىـگه ئېلىـشقا بولمايـدۇ           
ــسانىي شهخــسىيىتىنى ھــېس      ــسان ئۆزىنىــڭ ئىن ــسا، ئىن ــگه ئۇچرى ــلهر چهكلىمى ــۇ ھهق ب

ه بويـسۇندۇرۇلغان جانـسىز سـايمانغا ئايلىنىـدۇ، دۆلهت ئـۆز            قىاللمايدۇ، بهلكى ئـۇ دۆلهتـك     
ــاغ ئاســتى قىلىــدۇ، شــۇنىڭ بىــلهن     ــۇم قىلىــدۇ ۋە كىــشىلىك ھوقــۇقنى ئاي نۆۋىتىــدە زۇل

  . ئىستىبدات، قۇل قىلىش ۋە بېسىمدارلىق يۈز بېرىدۇ
ھهر بىرىنىـڭ  . ئادالهت بىلهن ئهركىنلىك ئوتتۇرىسىدا تاالش ـ تارتىش پهيدا بولـدى  

ر ۋە خىيالىدىكى ئاساسىي نهزەرىـيه بىـر ۋادىـدا، ئهمهلىـي رېئـاللىق باشـقا بىـر ۋادىـدا                    پىكى
ئادالهت ۋە ئهركىنلىك نامى بىلهن كىشىلىك ھوقۇققا قارشى نۇرغـۇن جىنـايهتلهر            . بولدى

. ئهركىنلىك نامى بىلهن قانچىلىك خهلق ۋە دۆلهتـلهر مۇسـتهملىكه قىلىنـدى           . ئىشلهندى
ــادام  ــا م ــڭھهتت ــى ئهركىنلىــك  «:روالننى ــى ئهركىنلىــك ! ئ ــلهن  ! ئ ــسمىڭ بى ســېنىڭ ئى

  . دېگهن سۆزى دۇنياغا مهشهۇر بولدى» قانچىلىك جىنايهتلهر ئىشلهندى

   ـ ئىجتىمائىي كېلىشىم نهزەرىيىسى3

ياۋروپادىكى پهيالسوپ ۋە مۇتهپهككۇر ئالىمالرنىڭ قارىـشىچه، كىـشىلىك ھوقۇقنىـڭ         
، لوك چاقىرغـان    ھوبىز بۇنهزەرىيهگه تايىنىدۇ،   ىگهنهزەرىيىسئاساسى ئىجتىمائىي كېلىشىم    
  .  تۈزگهنروسسوۋە ئۇنىڭ ئاساسىنى جان جاك 

بۇ يهردە ھاكىمىيهت بىـلهن     : ئىجتىمائىي كېلىشىم نهزەرىيىسى مۇنداق خۇالسىلىنىدۇ    
شهخسلهر ئوتتۇرىسىدا ياكى ھاكىم بىلهن مهھكۇمالر ئوتتۇرىسىدا يېزىلمىغان كېلىشىم ۋە          

ــار ئىككىلىــك ئى ــاق ب ــويىچه شهخــسلهر ھاكىمنىــڭ    . تتىپ ــۇ ئىتتىپاقنىــڭ تهقهززاســى ب ئ
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ھاكىمىيهتكه چىقىپ قانۇنلۇق جهمئىـيهت ئىچىـدە شهخـسلهرنىڭ ھوقـۇقلىرىنى ئهمهلـگه             
ــدۇ    ــۇپ بېرىـ ــا قويـ ــى ھاكىمغـ ــۈن بهزى ھهقلىرىنـ ــى ئۈچـ ــڭ  . ئاشۇرۇشـ ــاكىم ئۆزىنىـ ھـ

. نى تهرتىــپكه ســالىدۇ ھــاكىمىيىتىنى بىلىــدۇ ۋە بهلگىلهنــگهن دائىــرە ئىچىــدە ئىــشالر     
  . ئىنسانالرمۇ ئۆزلىرىنىڭ ھوقۇقلىرىنى بىلىدۇ

، ئىختىالپالشـــتى ئىگىلىـــرى ئۇنىـــڭ مهنىـــسىنى بايـــان قىلىـــشتا نهزەرىيهنىـــڭبـــۇ 
ئىنـسانالر  .  قارىشىچه، ھاكىم بۇ كېلىشىمدە مۇتلهق ھاكىمىيهتتىن پايدىلىنىدۇ       ھوبىزنىڭ

ــدۇ   ــدىن چۈشــۈپ بېرى ــي ھوقۇقى ــازاالرنى  . ئۆزلىرىنىــڭ تهبىئى ــرىش، ج ــانۇنالرنى چىقى ق
 ۋە ئىــدىيىلهرئىمــزاالش، ھۆكــۈم ئىــشلىرىنى تهرتىــپكه ســېلىش، دىنىــي ۋە باشــقا پۈتــۈن  

ئۇنـدىن كېـيىن    . پىكىرلهرنى كۆزىتىش قاتارلىق ئىشالردا ھاكىمنىڭ مۇتلهق ھوقۇقى بـار        
ــا قارشــى چىقىــش ۋە ئىــسيان   ھــوبىز ــسه، ھاكىمغ ــاتى خهتهرگه دۇچ كهل ــساننىڭ ھاي  ئىن

لـېكىن  . كۆتۈرۈش ئارقىلىق كېلىشىمنى بـۇزۇش ھوقۇقىنىـڭ بـارلىقىنى ئېتىـراپ قىلـدى            
ئۇنىڭ بۇ قارىشى ھاكىمنىـڭ جـازاالش ھوقـۇقى بىـلهن توقۇنۇشـۇپ قالىـدۇ، چـۈنكى ئـۇ                

  .جازانىڭ ئىچىدە ئۆلۈم جازاسى بار
ــائىي كېلىـــشىم شهخـــسلهر    لوكنىـــڭ قارىـــشى ئۇنىـــڭ ئهكـــسىچه بولـــۇپ، ئىجتىمـ

چـۈنكى ئـۇ تهبىئىـي ھايـاتتىن جهمئىـيهت ھاياتىغـا ئۆتـۈش              . لۇشـى الزىـم   ئوتتۇرىسىدا بو 
 كۆپچىلىكنىــڭ سايلىــشى يۇرگۈزىــدىغانھۆكــۈمهت كېلىــشىم ۋە قــانۇننى . كېلىــشىمىدۇر

ئهگهر ھۆكــــۈمهت مۇســــتهبىتلىك قىلــــسا شهخــــسلهرنىڭ ئــــۇنى  . بىــــلهن قۇرۇلىــــدۇ
دا شهخــسلهرنىڭ شــۇنىڭدەك، ھــاكىمىيهت يولــدىن چىققانــ.  ھوقــۇقى بــارچۈشــۈرىۋېتىش

چـۈنكى ھۆكـۈمهت    . زوراۋانلىققا ۋە مۇستهبىتلىككه قارشى كۈرەش قىلىش ھوقۇقى بولىدۇ       
  .شهخسلهرنىڭ ۋەكىللىرى چىقارغان قانۇنالرغا باغلىق بولۇشى كېرەك

ــامهن ئوخــشاش  روســسونىڭ ــرى تام ــشىم تهرەپلى ــشىچه، كېلى ــاكىم ۋە  .  قارى ــۇالر ھ ئ
هر پهيـدا قىلغـان جامـائهتكه ئـۆز ھوقــۇقلىرىنى     پۈتـۈن ئىنـسانالر شهخـسل   . مهھكـۇمالردۇر 
ئىجتىمــائىي نىــزام مــۇقهددەس ھوقــۇق بولــۇپ، ئــۇ پۈتــۈن ھوقۇقالرنىــڭ . قويــۇپ بېرىــدۇ

شهخسلهر، ئىمتىياز ساھىبلىرى ۋە ھاكىمىيهت ھهممىسى بۆلۈنمهيـدىغان بىـر          . ئاساسىدۇر
ڭ ھوقۇقىغـا  شۇنىڭ ئۈچـۈن جهمئىـيهت قانۇنىـدا شهخـسلهرنى    . گهۋدىنى تهمسىل قىلىدۇ  
  . تاجاۋۇز قىلىشقا بولمايدۇ
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ــۇق     ــشىلىك ھوق ــا كى ــى  دۇني ــسىدەئىككىنچ ــڭ  خىتابنامى ــشىلىك ھوقۇقنى  كى
  ئاساسلىرى

دۇنيــا كىــشىلىك ھوقــۇق باياننامىـــسىنىڭ مۇقهددىمىــسىدە بــۇ ھوقــۇق ۋە ئـــۇنى       
يه ئۇالر ھهقىقهتته خىيـالى نهزەرىـ     . قانۇنالشتۇرۇشقا تۈرتكه بولغان ئاساسالر بىلدۈرۈلگهن    

ــدۇ     ــاس كهلمهيـ ــا مـ ــال ھاياتقـ ــۇپ، رېئـ ــشاش بولـ ــسىگه ئوخـ ــۇقهددىمه  . پهلسهپىـ ــۇ مـ ئـ
  : تۆۋەندىكىدىن ئىبارەت

ئىنسانالر ئائىلىـسىنىڭ بـارلىق ئهزالىرىنىـڭ تۇغمـا ئىـززەت ـ ئـابرۇيىنى ۋە ئۇالرنىـڭ         
ئهركىنلىــك، ئــادالهت ۋە تىنچلىــق ئىچىــدە ياشــاش ھوقــۇقىنى ئېتىــراپ قىلىــش، بــۇ         

ــۇقالرنى رەت  ــشىيلهرچه    ھوقـ ــدىغان ۋەھـ ــدانىنى قوزغايـ ــسانىيهتنىڭ ۋىجـ ــش ئىنـ قىلىـ
ــائهت       ــى، جام ــاد ئهركىنلىك ــۆز ۋە ئېتىق ــدىغانلىقىنى، س ــۈرۈپ چىقىرى ــشالرنى كهلت قىلمى
ــسانالرنى      ــانلىقى ئىن ــاجلىق بولغ ــا ئېهتىي ــر دۇنياغ ــسىزلىكى ئومۇمالشــقان يېڭــى بى خهۋپ

ر قىلماســلىق ئۈچــۈن  ئىــستىبدات ۋە ئېزىلىــشكه قارشــى ئىــسيان كۆتۈرۈشــكه مهجبــۇ     
كىشىلىك ھوقۇقنى ھىمـايه قىلىـدىغان قـانۇنالرنى چىقىرىـشقا ئېهتىيـاجلىق بولغـانلىقى،              
ئىنساننىڭ ئاساسى ھوقۇقلىرىغا، غۇرۇر ۋە ئىنـسانلىق قهدىـر ـ قىممىـتىگه، ئهر ـ ئايالنىـڭ       

ىي ، ئىجتىمـائ  زۆرۈرلـۈكىگه باراۋەرلىكىگه، دۆلهتـلهر ۋە خهلـق ئارىـسىدا ھهمكارلىشىـشنىڭ           
ــارا    ــۆز ئـ ــسىگه، ئـ ــدىغان ئىرادىـ ــنى قولاليـ ــشكهئىلگىرىلهشـ ، ئهركىنلىـــك ۋە چۈشىنىشىـ

ھوقۇقالرنى ئومۇمىي ئىدراك قىلىشقا ئىشىنىش، بۇالرنىـڭ ھهممىـگه تولـۇق ۋاپـا قىلىـشقا               
بولغان ئېهتىياج، بۇ تۈرتكه ۋە ئاساسالر سهۋەبى بىلهن بىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتى               

  . اننامىنى جاكاراليدۇئومۇمىي يىغىنى بۇ باي

   ئاساسلىرىئىسالمىيئۈچىنچى  كىشىلىك ھوقۇقنىڭ 

ئىــسالمدىكى كىــشىلىك ھوقــۇق قۇرئــان كهرىمــدە ۋە پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ســۈننىتىدە 
 ۋىدالىـــشىش خۇتبىـــسىدە، باشـــقا بىـــر نهچـــچه  رەســـۇلۇلالھ. ئوچـــۇق بايـــان قىلىنـــدى

  .  مهسىلىسىنى ئېالن قىلدىمۇناسىۋەتلهردە ۋە نۇرغۇن ھهدىسلىرىدە كىشىلىك ھوقۇق
ــسالمدىكى ئاساســى   «: مهن ــڭ ئى ــشىلىك ھوقۇقنى ــالالھ‹كى ــڭ ئ ــساننى تهئاالنى  ئىن

بۇنى بىز بىرىنچـى پهسـىلدە      . دەپ قارايمهن » نىڭ ئۈستىگه قۇرۇلىدۇ  ›ھۆرمهتلىك قىلىشى 
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 ئىنــساننى ئهڭ چىرايلىــق شــهكىلدە يــاراتتى، ئــۇنى ئاالھىــدە      ئــالالھ. بايــان قىلــدۇق 
، ئــۇنى يهر يۈزىــدە ئورۇنباســار قىلــدى، ئاســمان ـ زېمىنــدا بولغــان بــارلىق    ھۆرمهتلىــدى

مهخلۇقــاتالرنى ئۇنىڭغــا بويــسۇندۇرۇپ بهردى، پهرىــشتىلهرنى ئۇنىڭغــا ســهجدە قىلىــشقا  
ئهمرى قىلدى، ئۇنىڭغا ساماۋى كىتابالرنى نازىل قىلدى، ئۇنى ھهق ئهقىدىگه، توغرا كۆز            

ه ۋە ئىنــسانالر ئارىــسىدا بــاراۋەرلىككه يېتهكلهيــدىغان  قاراشــقا، ئادالهتلىــك مۇئــامىلىلهرگ
پهيغهمبهرلهر ئهۋەتتى، ئىسالم ھاياتنىڭ پۈتـۈن سـاھهلىرىدە مهجبـۇرىيهت ۋە ھوقـۇقالرنى             
بايـــان قىلىـــش ئۈچـــۈن ھۆكـــۈملهرنى بهلگىلىـــدى، مۇســـۇلمانالرنى ئـــۇ ھۆكـــۈملهرگه   

ــسۇنۇشقا، ئۇنىــڭ ســىزىقىدىن چىقىــپ كهتمهســلىككه ۋە ئۇنىــڭ شــه    رتلىرىگه ئهمهل بوي
 بهنـدىلىرىنىڭ ئهمهل    ئـالالھ يهنـى   (ئهنه شـۇالر    «:  مۇنداق دەيـدۇ   ئالالھ. قىلىشقا بۇيرۇدى 

 قانۇنلىرىــدۇر، ئالالھنىــڭ) قىلىــشى ئۈچــۈن بهلگىــلهپ بهرگهن يۇقىرىــدىكى ئهھكــامالر 
 ئــۇنى ئاســتىدىن ئــالالھ ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرىگه ئىتــائهت قىلىــدىكهن، ئالالھقــاكىمكــى 
هر ئېقىپ تۇرىدىغان جهننهتلهرگه كىرگۈزىدۇ، ئۇ ئۇ يهرلهردە مهڭگـۈ قالىـدۇ، بـۇ              ئۆستهڭل

ــشتۇر  ــۇۋەپپهقىيهت قازىنى ــاكىمكــى . چــوڭ م ــرىگه ئاســىيلىق قىلىــپ،  ئالالھق  ۋە پهيغهمبى
 ئۇنى دوزاخقا كىرگۈزىدۇ، ئۇ     ئالالھ قانۇنلىرىنىڭ سىرتىغا چىقىپ كېتىدىكهن،      ئالالھنىڭ

  ) ـ ئايهت14، 13سۈرە نىسا . (»رلىغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇدوزاختا مهڭگۈ قالىدۇ، خو
يهنـى مهنئـى   ( بهلگىلىگهن چېگرىالردۇر ئالالھئهنه شۇالر «:  يهنه مۇنداق دەيدۇ ئالالھ

  ) ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى178 بهقهرەسۈرە (» .، ئۇنىڭغا يېقىنالشماڭالر)قىلغان ئىشالردۇر
ــالالھ ــۇال«:  يهنه مۇنــداق دەيــدۇ ئ  بهلگىلىمىلىرىــدۇر، ئۇنىڭغــا  ئالالھنىــڭر ئهنه ش

ــرىگه خىالپلىــق قىلغــۇچىالر زالىمــالردۇر ئالالھنىــڭخىالپلىــق قىلمــاڭالر،  » . بهلگىلىمىلى
  )  ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى229 بهقهرەەسۈرە (

، ھهق بىـلهن    نهھىـيلهر قانۇنالر بولسا ھوقۇقالر بىـلهن مهجبـۇرىيهتلهر، ئهمـر بىـلهن            
 زۇلـــۇم، ھــاالل بىـــلهن ھارامنىـــڭ ئوتتۇرىـــسىنى ئايرىيـــدىغان  باتىــل، ئـــادالهت بىـــلهن 

تهتبىقالشــنى تهلهپ قىلغــان ھۆكــۈملهر ئىنــساننىڭ دۇنيــا ۋە ئــاخىرەتتىكى . چېگــراالردۇر
  .بهخت ـ سائادەت ۋە مهنپهئهتلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈندۇر

ــۈن ــۇنىڭ ئۈچــ ــسالم   «: شــ ــى، ئىــ ــشىلىك ھوقۇقنىــــڭ ئاساســ ــسالمدىكى كىــ ئىــ
بـــۇ ھوقـــۇقالر ئالهملهرنىـــڭ . دەپ قـــارايمىز» ۇرغان قـــانۇن ۋە ھۆكـــۈملهردۇرئورۇنالشـــت
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 پۈتـۈن ئىنـسانالرغا ئاتـا قىلىنغـان ھىـدايهت، نۇرلـۇق چىـراغ ۋە                تهرىپىـدن پهرۋەردىگارى  
دەپ » شـــهرىئهتته بهلگىلهنـــگهن مهنـــپهئهت«شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن ھوقـــۇقنى . رەھمهتتـــۇر
  . ئىزاھلىدۇق

ــشىلىك ھوقۇ   ــسالمدىكى كى ــدە ئى ــىغا بهزى ــڭ ئاساس ــاتنى ۋە  «: قنى ــساننى، كائىن ئىن
بــۇ تهســهۋۋۇردىن . دەپ تهبىــر بېرىلىــدۇ»  تهســهۋۋۇر قىلىــشئىــسالمىيھايــاتنى تــوغرا، 

ئىنساننىڭ يهنه بىـر ئىنـسان ئۈسـتىدىكى ھهقلىـرى، ئىنـساننىڭ ھايـاتتىكى ھوقـۇقى ۋە                 
  . چىقىدۇئىنساننىڭ ئۆزىگه بويسۇندۇرۇپ بېرىلگهن كائىناتتىكى ھوقۇقى ئوتتۇرىغا 

 قۇلچىلىـق  تهئاالغـا  ئـالالھ «: شۇنىڭدەك، يهنه بهزىدە ئىسالمدىكى كىـشىلىك ھوقـۇق   
دەپ »  ئىنسانالرنى ئۈستىگه ياراتقان تهبىـئهت     ئالالھ«: ، باشقا بىر ئىبارە بىلهن    »پرىنسىپى

ئىــسالم بولــسا تهبىــئهت دىنــى، ئــۇ ئىنــسان تهبىئىتىنىــڭ ھامىيــسى ۋە ئــۇنى . تونۇتۇلىــدۇ
ھهر بىــر ئــادەم بــۇ ھوقــۇقالرنى ئــۆزى ئۈچــۈن رىئــايه قىلغانــدەك  . لغۇچىــدۇرمــۇداپىئه قى

بۇنىڭ بىلهن بۇ ھوقۇقالر مهيلـى شـهخس، مهيلـى          . باشقىالر ئۈچۈنمۇ رىئايه قىلىشى الزىم    
  .جامائهت بولسۇن، پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ ئوخشاش تهلىپى بولىدۇ

گهن كىــشى، بــارلىق   پهرۋەردىگــار ۋە يــالغۇز مهبــۇد دەپ ئىمــان كهلتــۈر    ئــالالھنى
 مهخلـۇقلىرى،   ئالالھنىـڭ چـۈنكى ئـۇالر     . بهندىلهرنىڭ ھهققىنى ھهقىقىي ئىدراك قىلىـدۇ     

 دەلىلــى ۋە بىرلىكىنىــڭ ئۇلۇغلۇقىنىــڭ ئالالھنىــڭ كۆرۈنۈشــى، مهۋجۇتلۇقىنىــڭئۇنىــڭ 
.  تــوغرا ئىبــادەت قىلىــش بىــلهن پۈتــۈن ئىنــسانالر بــاراۋەر بولىــدۇئالالھقــا. نىشانىــسىدۇر

 ئىمان كهلتۈرۈش بىلهن ئىنسان، ئىنسان ئالدىدا خـار بولىـدىغان پۈتـۈن قۇللـۇق             ئالالھقا
 ئىمـان كهلتـۈرۈش بولـسا ئىـسالم بهلگىلىـگهن ھهر            ئالالھقـا . كىشهنلىرىدىن ئازات بولىدۇ  

  . مهنبىئىدۇر ھۆرىيهتلهرنىڭتۈرلۈك 
ــۇق ئهســلىدە    ــشىلىك ھوق ــسالمدىكى كى ــاتچىالر ئى ــدبهزى مۇســۇلمان تهتقىق  تهۋھى

بىـــر (هللا  ا ال إله إالة أن شـــهاد ئاساســـى  تهۋھىـــدنىڭ. ىدىـــسىدىن كېلىـــپ چىقىـــدۇئهق
تىن ئىبـارەت كهلىـمه     )  گۇۋاھلىق بهرمهك  يوقلىقىغا باشقا ھېچقانداق ئىالھنىڭ     ئالالھتىن

.  ئاساســىدۇرھۆرىيهتلهرنىــڭئــۇ پۈتــۈن ھوقــۇق ۋە . شــاھادەتنىڭ ئۈســتىگه قۇرۇلغانــدۇر
 ئىنسانالرنى ھۆر ياراتقان ۋە ئۇالرنىڭ ھۆر بولۇشـىنى  لالھئاچۈنكى يهككه ـ يېگانه بولغان  

. ئۇالرنى بۇيرۇغـان ھهقلهرنـى قوغداشـقا ۋە ئـۇ ھهقنـى ئىجـرا قىلىـشقا بۇيرۇيـدۇ           . خااليدۇ
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ئۇندىن كېيىن ئۇالرنى ئۇ ھهقلهر يولىدا جىهاد قىلىشقا، ئۇنى مـۇداپىئه قىلىـشقا تهكلىـپ               
بۇ قۇرئان كهرىمدىكى جىهـاد ئايهتلىرىـدە       .  مهنئى قىلدى  چىقىلىشتىنقىلدى ۋە ئۇنىڭغا    

ســىلهرگه ئــۇرۇش ئاچقــان «:  مۇنــداق دەيــدۇئــالالھ. بىــر قــانچه قېــتىم تهكــرار قىلىنىــدۇ 
 يولىدا جىهاد قىلىڭالر، تاجاۋۇز قىلماڭالر، تاجاۋۇز قىلغـۇچىالرنى         ئالالھئادەملهرگه قارشى   

  ) ئايهت ـ 190: بهقهرەسۈرە . (» ھهقىقهتهن دوست تۇتمايدۇئالالھ
بۇ ئايهت مۇسۇلمانالرغا جىهاد قىلىش ئۈچۈن رۇخسهت بېـرىلگهن بىرىنچـى ئـايهتكه             

ئۇ ئايهتته جىهادنىـڭ سـهۋەبى مۇسـۇلمانالرنىڭ بېـشىغا كهلـگهن ئۆلـۈم              . ئىشارەت قىلىدۇ 
ــدۈرۈلگهن   ــى بىلـ ــوقىتىش ئىكهنلىكـ ــى يـ ــالالھ. خهۋپىنـ ــدۇ ئـ ــداق دەيـ ــۇم «:  مۇنـ ھۇجـ

ــا ئۇچرىغــ  ــا، زۇلۇمغ ــشكه رۇخــسهت   قىلىنغۇچىالرغ انلىقلىرى ئۈچــۈن قارشــىلىق كۆرسىتى
  ) ـ ئايهت39: سۈرە ھهج. (»قىلىندى

ئىنسانغا «ئىسالمدا كىشىلىك ھوقۇق    . مهن بۇ سۆزلهرنىڭ مهنىسى بىر دەپ قارايمهن      
 ئالالھقـا  تهسـهۋۋۇر،    ئىـسالمىي ئـۇ بولـسا     . دىـن كېلىـپ چىقىـدۇ     »بولغان ئىالھىـي ئىكـرام    

  . ساننى ئۈستىگه ياراتقان تهبىئهتنىڭ بىر پارچىسىدۇر ئىنئالالھقۇلچىلىق قىلىش ۋە 
ئىنـساننىڭ ئىـززەت ـ ئـابرۇيى بـارلىق      «:  مۇنـداق دەيـدۇ  مهھمىـسانى دوكتۇر سـۈبهى  

ئۇنـدىن كېـيىن    » .شۇڭا ئۇ ئىنـسانىيهتنىڭ دەلىلىـدۇر     . مهنبىئىدۇرئاساسى ھوقۇقالرنىڭ   
ــدۇ ــداق دەي ــشىلىك ھ    «: مۇن ــۈن كى ــابرۇي پۈت ــززەت ـ ئ ــسانىي ئى ــىوقۇقنىــڭ ئىن  مهنبىئ

 دەستۇرالرنىڭ غايىـسى، شهخـسىي ۋە ئىجتىمـائىي         دېمۇكراتبولغاچقا، ئۇ پۈتۈن قانۇن ۋە      
ئۇنـدىن كېـيىن   » .ئالىي ھاياتنىڭ تۈۋرۈكى بولدى ۋە بۇنـدىن كېيىنمـۇ شـۇنداق بولىـدۇ          

ــدۇ  ــداق دەي ــززەت،    «: مۇن ــسانىي ئى ــان ئىن ــڭ ئاساســى بولغ شهخــسلهرنىڭ ئهركىنلىكىنى
  ».لهردىكى خهلقلهرنىڭ ئهركىنلىكىنىڭمۇ ئاساسىدۇرمۇستهقىل دۆلهت

ــارالىق     ــامه ۋە خهلقئ ــام، بايانن ــان توخت ــا مۇناســىۋەتلىك چىقىرىلغ ــشىلىك ھوقۇقق كى
 يىلــى ئـېالن قىلىنغــان  - 1948.  مهنىــسى مانـا مۇشــۇنىڭدىن ئىبـارەتتۇر  كېلىـشىملهرنىڭ 

: ېيىلىــدۇنىــڭ مۇقهددىمىــسىدە مۇنــداق د  » دۇنيــا كىــشىلىك ھوقــۇق خىتابنامىــسى   «
ئىنسانالر ئائىلىسىنىڭ بارلىق ئهزالىرىنىـڭ تۇغمـا ئىـززەت ـ ئـابرۇيىنى ھهمـدە ئۇالرنىـڭ        «

بــاراۋەر ۋە ئاجرالمـــاس ھوقــۇقىنى ئېتىـــراپ قىلىـــش، دۇنيــادا ئهركىنلىـــك، ئـــادالهت ۋە    
ئىـرق ئايرىمىـسىنىڭ پۈتـۈن شـهكىللىرىنى يـوقىتىش ئۈچـۈن            » .تىنچلىقنىڭ ئاساسـىدۇر  
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بىرلهشــــكهن دۆلهتــــلهر «: لىق كېلىــــشىمدە مۇنــــداق دېــــيىلگهنقىلىنغــــان خهلقئــــارا
تهشكىالتىنىڭ توختامنامىسى پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ تۇغما ئىـززەت ـ ئـابرۇيى ۋە باراۋەرلىـك     

  » .پرىنسىپى ئۈستىگه قۇرۇلىدۇ
 ـ يىلى چىقىرىلغان خهلقئارالىق ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي ۋە مهدىنى كېلىشىمدە  1966

  :مۇنداق دېيىلىدۇ
ــۇقىنى      « ــابرۇيى ۋە باراۋەرلىــك ھوق ــززەت ـ ئ ــائىله ئهزالىرىنىــڭ ئهســلى ئى ــارا ئ خهلقئ

ئېتىراپ قىلىش، بۇ ھوقۇقالرنىڭ ئىنـساندىكى تۇغمـا ئىـززەت ـ ئابرۇيىنىـڭ بىـر پارچىـسى        
خهلقئـارالىق سىياسـىي ۋە     «يۇقىرىدىكى سۆزلهرنىڭ ئـۆزى     » .ئىكهنلىكىنى قوبۇل قىلىشتۇر  

 قانۇنلىرىدىمۇئۇنىڭ جازا   .  قايتا تىلغا ئېلىنغان   ۇقهددىمىسىدىمۇمنىڭ  » مهدەنىي كېلىشىم 
:  ـ ماددىـسىدا مۇنـداق دېـيىلگهن    10بۇ ئىـززەت ـ ئـابرۇينى ھـۆرمهت قىلىـشنى تهكىـتلهپ،       

  » .ھهر بىر ئىنساننىڭ قانۇن ئالدىدا شهخسىيىتىنى ئېتىراپ قىلدۇرۇش ھوقۇقى بار«

  ھوقۇقنىڭ ئاساسلىرى كىشىلىك باياننامىدىكى ئىسالمىيتۆتىنچى  

ئىسالم باياننامىسىنىڭ مۇقهددىمىسىدە كىشىلىك ھوقۇقنىڭ بىـر قـانچه ئاساسـلىرى           
  :بايان قىلىنغان، بهزىلىرى تۆۋەندىكىچه

ــ 1 ــاـ ــۈرۈش  ئالالھق ــان كهلت ــى ( ۋە ئۇنىــڭ ســۈپهتلىرىگه ئىم ــڭيهن ــمه ئالالھنى  ھهم
 ئىنساننى ئهڭ چىرايلىق    ڭئالالھنىنهرسىنىڭ ياراتقۇچىسى، پۈتۈن نېمهتلهرنى بهرگۈچى،      

ــۇنى ئورۇنباســار قىلىــش بىــلهن     شــهكىلدە يارىتىــپ، زېمىننــى گۈللهنــدۈرۈش ئۈچــۈن ئ
ــا      ــىنى ئۇنىڭغ ــارلىق نهرس ــاتتىكى ب ــانهتنى بهرگهن ۋە كائىن ــا ئام ــۆرمهتلىگهن، ئۇنىڭغ ھ

  .)بويسۇندۇرۇپ بهرگهن ئۇلۇغ زات ئىكهنلىكىگه ئىمان كهلتۈرۈش
لىكىـگه، ئۇنىـڭ ئـالهملهرگه رەھـمهت ئىكهنلىكىـگه،       ـ ئىسالمنىڭ ھهق دىـن ئىكهن  2

ــازات قىلىــش ۋە    ــاغۇتالرنىقــۇل قىلىــپ ئېزىلگهنلهرنــى ئ  پاچــاقالپ تاشــالش ئۈچــۈن،  ت
تهقۋادىن باشقا ئىـشالردا باراۋەرلىـك دىنـى، بىـر جانـدىن يارىتىلغـان ئىنـسانالر ئارىـسىدا                  

ن مـــۇھهممهد دۈشـــمهنلىك ۋە پهرقلهرنـــى ئېلىـــپ تاشـــاليدىغان دىـــن بولـــسۇن ئۈچـــۈ 
  .ئهلهيهىسساالمغا چۈشۈرۈلگهنلىكىگه چىن قهلبىدىن ئىشىنىش



 135

 ئـالالھقىال  ئهقىدىسىگه بويـسۇنۇش، پۈتـۈن ئىبـادەتلهرنى پهقهت    تهۋھىد ـ خالىس  3
تهلهپ قىلىنغـان  : بـۇ بولـسا  . قىلىش، ئۇنىڭـدىن باشـقا بـارلىق نهرسـىدىن ئـازات بولـۇش            

ــد     ــابرۇينى ئېلىــپ كېلى ــززەت ـ ئ ــسانغا چوقۇنۇشــتىن  ئهركىنلىــك، ئى ــساننى ئىن ۇ ۋە ئىن
  .قۇتقۇزىدۇ

 ـ دىننــى، جــاننى، ئهقىلنــى، ئىپپهتنــى ۋە مــالنى قوغداشــنى مهقــسهت قىلىــدىغان،   4
، ئوتتۇرا ھاللىق ۋە رېئاللىق ئاالھىدىلىكىگه ئىگه بولغان، روھ بىلهن مـاددا           ئالهمشۇمۇللۇق

 قانۇنغـا   ئىـسالمىي هنـگهن   ۋە ئهقىل بىلهن دىل ئارىـسىدىكى تهڭپۇڭلـۇقى بىـلهن گهۋدىل          
  . ئېتىقاد قىلىش

ــاۋى        5 ــسانىيهتكه دۇني ــى ئىن ــى رول ــارىخ ۋە مهدەنىيهتتىك ــڭ ت ــسالم ئۈممىتىنى  ـ ئى
 مهدەنىيهتنــى مىــراس قالــدۇرغان، دۇنيــا بىــلهن ئاخىرەتنىــڭ ئارىــسىنى       ســهۋىيهدىكى

لىقتـا  ، ئـۇ بۈگۈنمـۇ ھهيران     بىرلهشـتۈرگهندۇر باغلىغان، ئىلىم بىـلهن ئىماننىـڭ ئارىـسىنى         
 ئىنسانىيهتنى تـوغرا يولغـا يېـتهكلهش ۋە زامانىمىزنىـڭ مـاددىي             قالغانسهرگهردان بولۇپ   

مهدەنىيهت قىيىنچىلىقىنى ھهل قىلغۇچ يول كۆرسىتىش ئۈچۈن ئىنـسانىيهتنىڭ ئۈمىـدى           
چــۈنكى ئــۈممهت ئهڭ باشــتا نــېمه بىــلهن ئىــسالھ قىلىنغــان بولــسا ئــاخىردىمۇ  . بولماقتــا

  .قىلىنىدۇشۇنىڭ بىلهن ئىسالھ 
 ـ كىشىلىك ھوقـۇقنى ھىمـايه قىلىـش، ئـۇنى زۇلـۇم ۋە زوراۋانلىقـتىن قوغداشـنىڭ         6

  .ئىنسانىي ھهمكارلىق بىلهن بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىش
  . ـ مهدەنىيهت ئىمانغا ۋە كىشىلىك ھوقۇقنى قوغدايدىغان ۋىجدانغا موھتاجدۇر7
ئـۇنى  . ىـر پارچىـسىدۇر   ـ ئومۇمىي ئهركىنلىكنىـڭ ئاساسـى ھهقلىـرى ئىـسالمنىڭ ب     8

. ئــۈممهت ئۇنىڭغــا كاپالهتلىــك قىلىــشقا مهســئۇلدۇر . ھــېچ بىــر كىــشى بىكــار قىاللمايــدۇ 
  . قۇرۇلتايغا ئهزا دۆلهتلهر بۇنى پۈتۈن ئىنسانالرغا ئېالن قىلىدۇئىسالمىي

، بولۇپمـــۇ بـــۇ زۆرۈرلۈكىـــدىنخىتابنـــامه شـــهرىئهت ھۆكـــۈملىرىنى تهتبىقالشـــنىڭ 
ۈملىرى ۋە ئىسالمدىكى ئهخالق تـۈزۈمى بىـلهن زىـچ ئاالقىـسى            ھهقلهرنىڭ شهرىئهت ھۆك  

شـۇنىڭدەك، مـۇقهددىمه ئىـسالمنىڭ ئالهمـشۇمۇل پىكرىنـى      . بولغانلىقىدىن سۆز قىلمىـدى   
چــۈنكى ئىــسالم تهبىــئهت دىنــى، بــۇ ھوقــۇق ۋە ھۆكــۈملهر       . خاتىرىلىتىــپ ئۆتمىــدى 



 136

 بىـلهن يهنه بىـر ئىنـسان        تهبىـئهت بىـر ئىنـسان     . مۇسۇلمانالر بىلهنال چهكلىنىپ قالمايـدۇ    
  . ئارىسىدا پهرقلىق بولمايدۇ

  تهسىرى  ئىماننىڭاكىشىلىك ھوقۇقت

يۇقىرىدا ئۆتكهن مهلۇماتالردىن ئاشكارا بولىدۇكى، كىشىلىك ھوقۇق تـۈپ يىلتىزىـدىن           
ئىككىنچــى، ئۇنىــڭ .  ئىمــان كهلتــۈرۈشئالالھقــابىرىنچــى، . تــوغرا ئهقىــدىگه باغالنغانــدۇر

  . ۋە ئاساسىدۇرمهنبىئىگه ئىمان كهلتۈرۈش ھوقۇقالرنىڭ چۈشۈرگهن شهرىئىتى
 پهرۋەردىگار، ياراتقۇچى، ئىبـادەت قىلىنغـۇچى ۋە قـانۇن قويغـۇچى       ئالالھنىڭكىمكى  

، ئــۇنى ئىجــرا قىلىــدۇ، تونۇيــدۇئىكهنلىكىــگه ئىمــان كهلتۈرســه، ئۆزىنىــڭ ھوقــۇقلىرىنى 
چـۈنكى ئـۇ    . ا جىهـاد قىلىـدۇ    قوغدايدۇ، ئۇنى تهرك ئېتىشتىن ساقلىنىدۇ ۋە ئۇنىـڭ يولىـد         

كىمكـى  .  ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه قويغـان ئامـانهتتۇر        ئـالالھ ھوقۇقالر بىر ئىالھىـي ئىنئامـدۇر ۋە        
 ئالهملهرنىــڭ پهرۋەردىگــارى ۋە پۈتــۈن ئىنــسانالرنىڭ ياراتقۇچىــسى دەپ ئىمــان ئــالالھنى

نىڭ  ھهققىنـى ئىـدراك قىلىـدۇ، پۈتـۈن ئىنـسانالر          ھوقۇقالردىكىكهلتۈرسه، بهندىلهرنىڭ   
ــڭ ــساننىڭ   ئالالھنىـ ــاراۋەرلىكىنى، ئىنـ ــۇقالردا بـ ــى، ھهق ۋە ھوقـ ــۇقى ئىكهنلىكىنـ  مهخلـ

 ئالالھنىڭ دىنىي ۋاجىپ ۋە شهرئى پهرز ئىكهنلىكىنى،        ئادا قىلىشى ئۈستىدىكى ھهقلهرنى   
 ئىكهنلىكىنى ھېس   ۋەسىلىسىئهمرلىرىنى ئىجرا قىلىش ۋە ئۇنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىشنىڭ        

 بىــر مۇســۇلمان يهنه بىــر مۇســۇلمان بــۇرادىرىگه مهيلــى زۇلۇمغــا شــۇنىڭ ئۈچــۈن. قىلىــدۇ
  .ئۇچرىغان بولسۇن ياكى زۇلۇم قىلغۇچى بولسۇن، ياردەم قىلىشقا تهكلىپ قىلىنغان

شــۇنىڭدەك، بــۇ ئهقىــدە ۋە ئىمــان مۇســۇلمانغا، ئىنــسانالرنىڭ بــاراۋەرلىكىنى قوبــۇل   
ىرىـدىن ئايرىلمايـدىغانلىقىنى   قىلىشنى، رەڭگى ياكى جىنسى يـاكى ئىرقـى بىـلهن بىـر ـ ب     

بهلكى ئۇنىڭدىن يهر يۈزىدىكى باشقا خهلـق ۋە مىللهتـلهر بىـلهن تونۇشـۇپ              . پهرز قىلىدۇ 
  . ياردەملىشىشنى تهلهپ قىلىدۇ

ــرا       ــۇقنى ئىج ــشىلىك ھوق ــڭ كى ــدە ئىماننى ــدىكى خاتىمى ــڭ ئاخىرى ــۇ كىتابىمىزنى ب
ىــــــپ قىلىــــــشتىكى تهســــــىرىنى، ئۇنىــــــڭ كىــــــشىلىك ھوقــــــۇقنى ئېتىــــــراپ قىل 

ــدىغانلىقىنى ــى    كۈچلهندۈرى ــالىتى ئىكهنلىكىن ــشنىڭ ئهڭ چــوڭ كاپ ــرا قىلى ــۇنى ئىج  ۋە ئ
  . كۆرىمىز
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  ئىككىنچى باب

  كىشىلىك ھوقۇقنىڭ پرىنسىپلىرى

ئىنـسان ئۈچـۈن پايـدىلىق بولغـان بـارلىق نهرسـه ئۇنىـڭ              . كىشىلىك ھوقۇق كۆپتۇر  
 ئاالقىلهرنىـڭ ارىـسىدىكى   ئىنـسانالر ئ  . ھهققىدۇر ۋە باشقىسىنىڭ ئۈستىگه مهجبۇرىيهتتۇر    

ئۇالرنىـڭ ھهر   . كۆپىيىشىگه ئهگىشىپ ھهق ۋە ھوقۇقالرمۇ كۆپىيىدۇ ۋە مۇرەككهپلىـشىدۇ        
ھاكىمالر بىلهن مهھكۇمالر ئوتتۇرىـسىدىكى     . بىرىدىن ھهقلهر ۋە مهجبۇرىيهتلهر تۇغۇلىدۇ    

 ھهقلهر   كۆپىيىدۇ، ئۇنىڭغا ئهگىشىپ ھهر ئىككى تهرەپنىڭ بىرـ بىرىگه قارشى         ئاالقىلهرمۇ
دۆلهتـلهر، ئـۈممهتلهر ۋە خهلقـلهر ئوتتۇرىـسىدا تىنچلىقتـا،           . ۋە مهجبۇرىيهتلهر ئورنىتىلىدۇ  

ــق       ــاالقىلهر داۋاملى ــېقىن ئ ــىۋەتلهردىكى ي ــۈك مۇناس ــقا تۈرل ــا ۋە باش ــتا، ھهمكارلىقت ئۇرۇش
ئۇالرنىڭ ھهر بىرىدىن دۆلهت ۋە ھاكىمالرغـا مۇناسـىپ كېلىـدىغان ھهق ۋە             . كۆپهيمهكته

  .  ئهكس ئېتىدۇئهزاسىغائۇالر ئهلۋەتته ئىنسان ۋە ئۇنىڭ ھهر بىر . ر پهيدا بولماقتاپايدىال
، باياننـامىلهر كىشىلىك ھوقۇققا تهئهللۇق ھهر تۈرلۈك شهرىئهتلهر، قـانۇن ـ نىـزامالر،    

بهزىـسى ئومـۇمىي ۋە بهزىـسى بهزى ھهقـلهرگه          . كېلىشىم ۋە دىپلوماتىك ئاالقىلهر كۆپتـۇر     
دىكىلهرنىڭ كۆپلىرىدە ھهق ۋە ھوقـۇقالر دۇنيـا ۋە ئىـسالم كىـشىلىك             يۇقىرى. مهخسۇستۇر

  . بولغاندەك سىنىپالرغا ئايرىپ رەتلهنمىگهنباياننامىلىرىدەھوقۇق 
ئــۇنى . بىــز بــۇ بابتــا مــۇمكىنقهدەر بــۇ ھوقــۇقالرنى تولــۇق بايــان قىلىــشقا تىرىــشىمىز 

شـۇنىڭ ئۈچـۈن بـۇ      .  قىلىمىز گۇرۇپپىالرغا ئايرىيمىز ۋە ھهر گۇرۇپپىنى بىر پهسىلدە بايان       
  :باب تۆۋەندىكى پهسىللهرگه بۆلۈنىدۇ
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  بىرىنچى پهسىل

  ئاساسىي ھوقۇقالر

لـــېكىن ئۇنىـــڭ بهزىـــسى . كىـــشىلىك ھوقـــۇق بۆلۈنمهيـــدىغان بىـــر پۈتـــۈن گهۋدە
ئۇل ۋە ئاساس يوقالسا،    . مۇھىم بولغىنى باشقىلىرىغا ئاساس بولىدۇ    . بهزىسىدىن مۇھىمراق 

. ئۇنىڭ ئۈچۈن ئهڭ ئـاۋۋال ئاساسـى ھوقـۇقالردىن سـۆز قىلىمىـز            . ىقىلىدۇتارماق ۋە بىنا ي   
ــاننى        ــن ۋە ج ــهن دى ــپهئهتلهر، خۇسۇس ــهرىئهتته زۆرۈر مهن ــسا، ش ــۇقالر بول ــى ھوق ئاساس

ــدىغان  ــۇقالردۇرقوغداي ــۇقى، قــۇل      . ھوق ــك ھوق ــۇقى، ئهركىنلى ــاش ھوق ــۇالردىن ياش ئ
ىلىش ھوقـۇقى قاتـارلىق ھوقـۇقالرنى       قىلىنماسلىق، باراۋەرلىك ھوقۇقى ۋە دىنغا ئېتىقاد ق      

  .بايان قىلىمىز

  بىرىنچى  ھايات ھوقۇقى

باشــقا ھوقــۇقالر ئۇنىڭــدىن   . ھايــات ھوقــۇقى ئىنــساننىڭ بىرىنچــى ھوقۇقىــدۇر    
باشلىنىدۇ، ئۇنىڭ مهۋجۇد بولۇشـى بىـلهن باشـقا ھوقـۇقالر تهتبىـق قىلىنىـدۇ ۋە ئۇنىـڭ                  

  . تۈگىشى بىلهن بارلىق ھوقۇقالر يوقىلىدۇ
لـېكىن ئـۇ ھهقىقهتـته يـاراتقۇچى        . ت ھوقۇقى كۆرۈنۈشته ئىنـساننىڭ ھهققىـدۇر      ھايا

ــۇغ  ــر    ئالالھنىــڭئۇل ــساننىڭ ھــېچ بى ــشتا ئىن ــا قىلى ــۇنى بهرپ ــۇپ، ئ  بهرگهن نېمىتــى بول
  . شۇڭا ئۇنىڭغا تاجاۋۇز قىلىش ئىسالم نهزىرىدە جىنايهت ھېسابلىنىدۇ. ئارتۇقچىلىقى يوق

بهزى قـانۇنالر  .  ئـۇچراپ كهلـدى  تهرۇزغـا لـى ـ   لېكىن بـۇ ھوقـۇق تـارىخ بـويىچه دەخ    
شهخسلهرنىڭ ياشـاش ۋە ئۆلـۈم ھهققىـگه ئـائىله          . قۇلالرنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشىنى توغرا كۆردى   

 دەۋرىـدە  جاھىلىيهت. باشلىقى ياكى قهبىله باشلىقى ياكى پادىشاھ ـ سۇلتانالر ئىگه بولدى 
بـۇ  . مۈش ھوقۇقى بار ئىـدى    دادىنىڭ قىزىنى تىرىك كۆ   ) ئىسالمىيهتتىن ئىلگىرىكى دەۋر  (

ــا     ــدىت قىلماقت ــسانالرنى تهھ ــازىرمۇ ئىن ــۋال ھ ــۇق ئهھ ــسانالر  . قورقۇنچل ــسىز ئىن گۇناھ
قاتىلالرنىـڭ كۆرسـهتكهن    . ئۆلتۈرۈلمهكتهئاساسسىز دەلىللهر، دۈشمهنلىك ۋە زۇلۇم بىلهن       

  . سهۋەبلىرى ئهقىلگه سىغمايدۇ ۋە شهرىئهت قوبۇل قىلمايدۇ
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 ئــېالن قىلىنىــپ، ئىنــساننىڭ ياشــاش ھوقــۇقىنى     مىلهرباياننــاكېــيىن زامــانىۋى  
ھهر بىر ئادەمنىڭ ياشـاش،     «دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق باياننامىسىدە بۇ ھوقۇق       . تهكىتلىدى

دېـگهن سـۆزلهر بىـلهن تهكىتلهنـدى        » ئهركىنلىك ۋە شهخسىيىتىنى ساقالش ھوقۇقى بار     
ياشـاش  «: كېلىشىمىدەلىق مهدەنىي ۋە سىياسىي كىشىلىك ھوقۇقنىڭ خهلقئارا).  ـ ماددا 3(

ھهر بىر ئىنساننىڭ تهبىئىـي ھوقـۇقى، قـانۇن بـۇ ھوقـۇقنى ھىمـايه قىلىـدۇ، ھېچقانـداق                   
 ـ  1 ـ مـاددا   6.(دېيىلـدى » ئىنساننى خالىغانچه بۇ ھوقۇقىـدىن مهھـرۇم قىلىـشقا بولمايـدۇ    

ىلغـا   ئاتالغۇ بىلهن ت   ئىسالمىيئىسالم كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىدە بۇ ھوقۇقنى       ) بۆلۈم
 نېمىتىدۇر، ئۇ پۈتۈن ئىنسانالر ئۈچۈن كاپالهتكه       ئالالھنىڭھايات  «: ئېلىپ مۇنداق دەيدۇ  

ئىـــگه، شهخـــسلهرنىڭ، جهمئىيهتلهرنىـــڭ ۋە دۆلهتلهرنىـــڭ بـــۇ ھوقـــۇقنى ھهر قانـــداق  
تاجاۋۇزدىن ھىمـايه قىلىـشى كېـرەك، شـهرئى بىـر سـهۋەب بولماسـتىن، ھېچقانـداق جـان                   

  ) ـ باب1  ـ ماددا2(» .يوقىتىلمايدۇ
 بىـر   ئالالھنىـڭ يۇقىرىقىالردىن مهلۇم بولىدۇكى، ئىـسالم شـهرىئىتى نهزىرىـدە ھايـات            

ھايـات مـۇقهددەس   . بۇ بولسا، پۈتۈن شهرىئهت ۋە دىنالر بىرلهشكهن نۇقتىـدۇر  . نېمىتىدۇر
ئـۇ  . ۋە مۆھتهرەم بىر ھهقتۇر، ئۇنى قوغداش ۋە ئۇنىڭغا تاجاۋۇز قىلماسلىق ۋاجىپ بولىـدۇ            

ھهر مۇســۇلماننىڭ قېنــى، مېلــى ۋە ئىپپىتــى يهنه بىــر «: دىــستىن ئېلىنغانــدۇر ھهســهھىه
ــدۇر ــيىلگهن  » .مۇســۇلمانغا ھارام ــداق دې ــسىدە مۇن ــشىش خۇتبى ــۇ ســۆز ۋىدالى ــر ـ    «: ب بى

بىرىڭالرنىڭ قېنىغا، مېلىغا ۋە ئىپپىتىگه چـېقىلىش مۇشـۇ ئايـدا، مۇشـۇ شـهھهردە، مۇشـۇ                 
ياشـاش ھوقـۇقى    » .ھـارام بولغانـدەك ھارامـدۇر      كۈنىنىڭ ھۆرمىتىنى قىلماسـلىق      ئهرەفات

بـۇ ھوقـۇقنى    . پۈتۈن ئىنسانالر ئۈچۈن شهرىئهت بىلهن كاپالهتكه ئېلىنغان ھېـسابلىنىدۇ        
ــتىگه،     ــسلهرنىڭ ئۈسـ ــدىن شهخـ ــېلىش بىرىنچىـ ــداپ قـ ــاۋۇزدىن قوغـ ــۈك تاجـ ھهر تۈرلـ

ورا ۋە غىـزا، تائــام، د . ئىككىنچىـدىن جهمئىــيهتكه، ئۈچىنچىـدىن دۆلهتــكه ۋاجىـپ بولىــدۇ   
  . ئامانلىقنى بهرپا قىلىش ئارقىلىق بۇ ھوقۇقنى تهمىن قىلىش ۋاجىپتۇر

  : بۇ ھوقۇقنى قوغداش ئۈچۈن تۆۋەندىكى شهرئى ھۆكۈملهر بهلگىلهنگهن
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  ـ ئىنساننى ئۆلتۈرۈشنىڭ ھاراملىقى  1

مـۇئهييهن ۋە چهكلىـك سـهۋەبلهردىن      . ئىنساننىڭ ھاياتىغا چېقىلىش ھارام قىلىنىدۇ    
ياشـاش ھوقـۇقى    . قانداق بىـر سـهۋەب بىـلهن ئىنـساننى ئۆلتۈرۈشـكه بولمايـدۇ            باشقا ھېچ 

  .شهرىئهتنىڭ قهتئىي دەلىللىرى بىلهن ئىسپاتالنغان مۇقهددەس ھهقتۇر
 قۇرئـان   1». ھـارام قىلغـان جـاننى نـاھهق ئۆلتـۈرمهڭالر          ئالالھ«:  مۇنداق دەيدۇ  ئالالھ
ــداق ســۈپهتلهيدۇ ئالالھنىــڭ ــدىلىرىنى مۇن ــۆمىن بهن ــ«:  م ــاۇالر ئ ــر ئالالھق  ئىككىنچــى بى

ــدۇ،    ــېرىك قىلماي ــۇدنى ش ــالالھمهب ــشىنى     ئ ــۈرۈش ئى ــادەم ئۆلت ــاھهق ئ ــان ن ــارام قىلغ  ھ
 بىر نېمىتى، تىرىلـدۈرگۈچى ۋە ئۆلتۈرگـۈچى يـالغۇز     ئالالھنىڭ چۈنكى ھايات    2».قىلمايدۇ
  .ئالالھتۇر

ــدۇ،       ــدىت قىلى ــاتتىق تهھ ــاتىلنى ق ــۈرگهن ق ــادەم ئۆلت ــم ئ ــان كهرى ــۇپرىقۇرئ ە  ۋك
كىمكـى  «:  مۇنداق دەيـدۇ   تهئاال ئالالھ. شېرىكتىن قالسا ئۇنىڭدەك ئېغىر بىر گۇناھ يوقتۇر      

بىر مۆمىننى قهستهن ئۆلتۈرىدىكهن، ئۇنىڭ جازاسى جهھهنـنهم بولىـدۇ، ئـۇ جهھهننهمـدە              
 ئۇنىڭغـا ئـاخىرەتته     ئـالالھ  ۋە لهنىتىگه دۇچـار بولىـدۇ،        غهزىپىگه ئالالھنىڭمهڭگۈ قالىدۇ،   

  )  ـ ئايهت93سۈرە نىسا (» .اب تهيياراليدۇقاتتىق ئاز
 نـاھهق   ھـابىلنى يهنـى قابىلنىـڭ     (شـۇ سـهۋەبتىن     «:  يهنه مۇنداق دەيـدۇ    تهئاال ئالالھ

تهۋراتتــا ئىــسرائىل ئهۋالدىغــا ھۆكــۈم قىلــدۇقكى، كىمكــى   ) ئۆلتــۈرگهنلىكى ســهۋەبىدىن
ــان ب    ــق قىلمىغ ــدە بۇزغۇنچىلى ــاكى يهر يۈزى ــۈرمىگهن ۋە ي ــادەم ئۆلت ــاھهق ئ ــادەمنى  ن ــر ئ ى

ئۆلتۈرسه، ئۇ پۈتۈن ئىنسانالرنى ئۆلتۈرگهندەك بولىدۇ، كىمكـى بىـر ئـادەمنى تىرىلدۈرسـه              
ئــۇ پۈتــۈن ئىنــسانالرنى   )  يــاكى ھايــات قېلىــشىغا ســهۋەبچى بولــسا    قۇتقۇزســا يهنــى (

  ) ـ ئايهت32 مائىدەسۈرە (» .تىرىلدۈرگهندەك بولىدۇ
ن ئهڭ ئۇيغـۇن جازانىـڭ قىـساس        ئۇندىن كېيىن قۇرئان كهرىـم قاتىلغـا بېرىلىـدىغا        

ئـى  «: ئىكهنلىكىنى مۇئهييهنلهشتۈردى ۋە ئۇنىڭ ھېكمىتىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيـدۇ         

                                            
 . ـ ئايهت151سۈرە ئهنئام  1
 . ـ ئايهت68 فۇرقانسۈرە  2
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ــرى  ــل ئىگىلىـ ــار،   ! ئهقىـ ــاتلىق بـ ــساستا ھايـ ــىلهرگه قىـ ــتىن (سـ ــان تۆكۈشـ ــاھهق قـ ) نـ
  )  ـ ئايهت179 بهقهرەسۈرە (» .ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن قىساس يولغا قويۇلدى

ــات ياشــاش ھوق ــاراۋەر بولۇشــتا    ھاي ــا ب ــۇ ھوقۇقت ــاراۋەر، ب ــسانالر ب ــارلىق ئىن ــدا ب ۇقى
، ئهقىللىق، ساراڭ، چوڭ ـ كىچىـك، ئهر ـ    بىلىمسىزشهرەپلىك كىشى، ئاددىي كىشى، ئالىم، 

ئـۇالر  «:  مۇنـداق دەيـدۇ    تهئـاال  ئـالالھ .  پهرقلهنمهيدۇ زىممىئايال، ھۆر، قۇل ۋە مۇسۇلمان،      
تهۋراتتا شۇنداق ئهمرى قىلدۇقكى، جانغا جان، كـۆزگه        غا  ) يهنى بهنى ئىسرائىل ئهۋالدى   (

كۆز، بۇرۇنغا بۇرۇن، قۇالققا قۇالق، چىشقا چىش ۋە كىشىنى قانداق يارىدار قىلغـان بولـسا               
  )  ـ ئايهت45 مائىدەسۈرە (» .شۇنداق يارىدار قىلىش بىلهن قىساس ئېلىنىدۇ

لگهنلهر ئۈچــۈن قىــساس ئۆلتــۈرۈ! ئــى مــۆمىنلهر«:  يهنه مۇنــداق دەيــدۇتهئــاال ئــالالھ
ئېلىش سىلهرگه پهرز قىلىندى، ھۆر ئادەم ئۈچۈن ھۆر ئادەمـدىن، قـۇل ئۈچـۈن قۇلـدىن،                

  )  ـ ئايهت178 بهقهرەسۈرە (» .ئايال ئۈچۈن ئايالدىن قىساس ئېلىنىدۇ
ئهمما بىر ئادەم بىر ئادەمنى خاتا ئۆلتۈرۈپ سالغان بولـسا، ئۆلتۈرۈلگۈچىنىـڭ ئورنىغـا              

 تۆلىگهننىڭ سىرتىدا بىـر قـۇل ئـازات قىلىـش           دىيهتقاتىل  .  بولىدۇ ىبۋاچ تۆلهش   دىيهت
  .  بېرىدۇكاپارەت ئىككى ئاي روزا تۇتۇش بىلهن ئۈزۈلدۈرمهستىنياكى 

   ـ ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىشنىڭ ھاراملىقى2

 بېـرىلگهن بىـر     ئـالالھتىن ھايات ئهمهلىيهتته ئىگىسىنىڭ مۈلكى ئهمهس، چۈنكى ئـۇ         
 قولىـدا ئامـانهت بولغـانلىقى ئۈچـۈن ئۇنىڭغـا تاجـاۋۇز قىلىـشى               جان ئىگىـسىنىڭ  . نېمهت

. شۇڭالشقا ئىسالمدا ئۆزىنى ئۆلتۈرۈش ئهڭ ئېغىر جىنايهت ھېـسابلىنىدۇ   . دۇرۇس ئهمهس 
ئۆزىنى ئۆزى ئۆلتۈرگهن ئادەم بۇ دۇنيادا جازادىن قۇتۇلۇپ قالسىمۇ ئـاخىرەتته ئهڭ ئېغىـر              

 ۋە  شـافىئى ئىمـام   . رىپته سـابىت بولغانـدۇر    بۇ ھهدىس شـه   . گۇناھنىڭ جازاسىغا ئۇچرايدۇ  
ئىمـام  » . ۋاجىـپ بولىـدۇ    كاپارەتئۇنىڭ مېلىغا   «:  ئالىملىرى مۇنداق دەيدۇ   ھهنبهلىبهزى  

ئهگهر ئـۆزىگه قهسـت     .  ۋاجىـپ بولمايـدۇ    كاپـارەت «: ئهزەم ۋە ئىمام مالىـك مۇنـداق دەيـدۇ        
ــۇرۇن   ــساقىلغــۇچى ئۆلۈشــتىن ب ــۆزىنى ئۆلتۈرۈشــ تۇتۇۋىلىن ــا ئ ــانلىقىكه ، ئۇنىڭغ  ئورۇنغ

  » . جازاسى بېرىلىدۇتهزىرئۈچۈن 
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كىــشى بــۇ «:  مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇرەســۇلۇلالھنىڭ شــافىئىئىمــام 
دۇنيادا ئۆزىنى قانداق نهرسه بىلهن ئۆلتۈرگهن بولسا، قىيـامهت كـۈنى شـۇ نهرسـه بىـلهن                 

  » .ئازاب قىلىنىدۇ

  ملىقى ـ ئادەم ئۆلتۈرۈشكه رۇخسهت قىلىشنىڭ ھارا3

 پۈتـۈن ئـالىمالر     ھاراملىقىـدا بۇ يۇقىرىدىكى ھۆكۈمنىڭ بىر پارچىسى بولۇپ، ئۇنىـڭ         
بۇ ئهھۋالدا رۇخسهت بهرگۈچى ۋە رۇخـسهت بېرىلگـۈچى ھهر ئىككىـسىگه            . ئىتتىپاقالشتى

 باشـقا   ئـالالھتىن چۈنكى تىرىلدۈرگۈچى ۋە ئۆلتۈرگۈچى بولغـان       . جىنايهت سابىت بولىدۇ  
 رۇخـسهت   يوقىتىلىـشىغا  ھوقۇقىدا تهسهررۇپ قىلىش ۋە ئۇنىڭ       ھېچ بىر كىشىنىڭ ھايات   
  .بېرىش ھوقۇقى يوقتۇر

ئهگهر بىر كىشى يهنه بىر كىشىگه ئۆزىنىڭ بىر ئهزاسىنى كېسىشكه رۇخسهت بهرسـه،           
ئهگهر ئۆلتۈرۈشـكه رۇخـسهت بهرگهن      .  ئىتتىپاقى بىلهن قىـساس كهلمهيـدۇ      فهقىهلهرنىڭ

. ئىختىالپالشــتى فهقىهــلهررىلىــدىغان جــازا ھهققىــدە بولــۇپ، ئــۇنى ئۆلتۈرســه، قاتىلغــا بې
 ئۇنىڭغـا بېـرىلگهن رۇخــسهتنى جـازانى ئهمهلـدىن قالدۇرىـدىغان شــۈبهه دەپ      ھهنهپىـلهر 

: مـالىكىلهر .  جازاسى بېرىلىدۇ دەيدۇ   تهزىر، بهلكى ئۇنىڭغا    ئۆلتۈرۈلمهيدۇھېسابالپ، قاتىل   
 جىنـايهت ئىـشلهشنى دۇرۇس      رۇخسهت شۈبهه ھېسابالنمايدۇ، چـۈنكى ئـۇ باتىـل بولـۇپ،          

بۇنىـڭ  . ئۇنىڭ ئۈچۈن قاتىل جىنايهتچى ھېسابلىنىپ قىساسقا ھهقلىق، دەيدۇ       . قىلمايدۇ
  . كىتابلىرىدا مهۋجۇدتۇرفىقهىتهپسىالتى 

   ـ يهكمۇ يهك ئۇرۇشۇشنىڭ ھاراملىقى 4

 ئۈچـۈن ئىككـى   يۇيـۇىش ئۇ بولسا، ھوقۇقىنى ئىسپاتالش ياكى نومۇس ۋە ئاھـانهتنى   
 مۇنـۇ  رەسـۇلۇلالھنىڭ بۇنىـڭ ھـاراملىقى   . ئۆلتۈرۈشۈشتۇرتتۇرىسىدا بىر ـ بىرىنى  كىشى ئو

ئىككــى مۇســۇلمان بىــر ـ بىــرىگه قىلىــچ سالــسا، ئۆلتۈرگــۈچى ۋە     «: ســۆزىدىن ئېلىنغــان
ئۆلتۈرۈلگـۈچى  ! رەسـۇلۇلالھ ئـى   «: ساھابىلهر» .ئۆلتۈرۈلگۈچى ئىككىلىسى دوزاختا بولىدۇ   

ــدۇ؟  ــا كىرى ــداق دوزاخق ــۇ رەقىبىنــى ئۆلتۈرۈشــكه  «: رەســۇلۇلالھورىغاندا، دەپ ســ» قان ئۇم
  .دەپ جاۋاب بهرگهن» ھېرىس ئىدى
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كىمكى بىر كىشى بىلهن ئۇرۇشـۇپ رەقىبىنـى ئۆلتۈرسـه، قهسـتهن ئـادەم ئۆلتـۈرگهن                
ئهگهر جاراھهتلهنـدۈرۈپ، ئـۇ جـاراھهت يۈزىـدىن ئۆلـسه،           . بولۇپ، قىساس ۋاجىپ بولىدۇ   

چـۈنكى ئىككىلىـسىنىڭ بىـر ـ بىرىنىـڭ قېنىنـى       . ىـدۇ يهنه قهستهن ئـادەم ئۆلتـۈرگهن بول  
  .  قىلىدىغان ھېچقانداق سهۋەب يوقتۇرجائىزتۆكۈشنى 

ئۇرۇش ۋە جىهاد قىلىش قوراللىرىنى ئـۆگىنىش ئۈچـۈن، بىـرىگه ئهزىـيهت بېرىـشنى               
شۇنىڭدەك، ئـۇرۇش مهيـدانىغا     .  بولىدۇ جائىزمهقسهت قىلماستىن ھهربىي مهشىق قىلىش      

  . بولىدۇجائىزهربىي مهشىق ئېلىپ بېرىش كىرىش ئالدىدا ھ

   ـ قورساقتىكى بالىنى ئۆلتۈرۈشنىڭ ھاراملىقى5

. ئالدۇرۇشـتۇر ئۇ، بوۋاققا جان كىرگهندىن كېيىن ئۇنى ئۆلتـۈرۈش مهقـسىتى بىـلهن        
.   ۋاجىـپ بولىـدۇ    غـۇررە ئهگهر بالىنى ئالدۇرسـا يـاكى تاشـقى تاجـاۋۇز بىـلهن چۈشۈرۈلـسه               

 بهش غـۇررە  يـۈز تـۆگه بولـسا،      دىيهتيهنى  (ىن بىرى دېمهكتۇر،     يىگىرمىد دىيهتنىڭ غۇررە
  .  تولۇق ۋاجىپ بولىدۇدىيهتئهگهر بوۋاق تىرىك چۈشۈپ كېيىن ئۆلسه، ). تۆگه

ئهممــا بــوۋاقنى جــان كىرىــشتىن بــۇرۇن چۈشۈرۈۋەتــسه بهزى ئــالىمالر قىرىــق كــۈن  
 بهزىلىــرى ئــۇنى . دەيــدۇجــائىز ئۈچــۈن تولۇقالنمىغــانلىقىبولماســتىن چۈشۈرســه ھايــات 

ــدۇ ــشىغا   . مهنئــى قىلى ــشقا ۋە ئۆسۈشــىنىڭ تاكامۇللىشى ــۇل قىلى ــاتنى قوب ــۇ ھاي چــۈنكى ئ
  .  قارىشىزاھىرىلهرنىڭبۇ مالىكى ۋە . الياقهتلىك بولغان

   ھاياتنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن ھارام قىلىنغان نهرسىلهرنىڭ دۇرۇس بولۇشى- 6

شـۇڭا ئۇنىـڭ   .  ئۈستىگه ۋاجىپ  ھايات ھوقۇقىنى قوغداش ئالدى بىلهن شهخسىنىڭ     
ــرەك    ــاق يېيىــشى، غىزالىنىــشى ۋە دورا قىلىــشى كې ــاتىنى ســاقالش ئۈچــۈن تام ئهگهر . ھاي

ئهگهر ئىنـساننىڭ   . ئۇنداق قىلمىغانـدا ئىنـسان ئـۆز ھايـاتىنى ھـاالكهتكه ئاتقـان بولىـدۇ              
 هئـاال ت ئـالالھ  ھاياتىنى تهھدىت قىلىدىغان بىر مۇشهققهت ۋە قىيىنچىلىق كهلـسه،           بېشىغا

ھايـاتىنى سـاقالپ قـېلىش      . ئۇنىڭغا مهنئـى قىلغـان نهرسـىلهرنى دۇرۇس قىلىـپ بېرىـدۇ           
ئۈچۈن چوشقا گۆشى، ئۆزى ئۆلگهن ھايۋاننىڭ گۆشـى ۋە ھاراقنىـڭ ھـاالل بولغىنىـدەك،               

چۈنكى بهدەننىـڭ سـاالمهتلىكىنى     . بهلكى بۇ نهرسىلهرنى ئىستېمال قىلىش ۋاجىپ بولىدۇ      
شـۇنىڭدەك، كېـسهل   . ۈملىرىنى ساقالشتىن ئىلگىـرى تۇرىـدۇ    ساقالش دىن ۋە ئۇنىڭ ھۆك    
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كىشى ھاياتىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن روزا تۇتماسلىقى، نامازنى ئولتـۇرۇپ يـاكى يېتىـپ              
يېــشى چوڭىيىــپ قالغــان ۋە كېــسهل كىــشىنىڭ ســاالمهتلىكىنى  .  بولىــدۇجــائىزئوقۇشــى 

ورنىـدا باشقىـسىنىڭ ھهج     ساقالش ۋە ھاياتىنى ھاالكهتكه ئۇچراتماسلىق ئۈچۈن ئۇنىـڭ ئ        
  .  بولىدۇجائىزقىلىشى 

  ىڭ ئىززەت ـ ھۆرمىتىن ـ ئىنسان7

چــۈنكى . ياشــاش ھوقــۇقى ئىنــساننىڭ ئىــززەت ـ ھــۆرمىتى بىــلهن باغلىنىــشلىقتۇر    
ئىنــسان بىــر بهدەن بولــۇپ، ئۇنىڭــدا يۇقىرىغــا يۈكــسىلىدىغان روھ ۋە شــهيئىلهرنى تــوغرا 

ق ۋە ناچــار ياشــاش بىــلهن ھايــات ھوقۇقىــدىن ئىنــسان خــارلى. ئۆلچهيــدىغان ئهقىــل بــار
 بىلىـشتىن   كىـشىلىكىنى شۇڭا ئىنسان ئۆزىنىـڭ مهۋجۇدلـۇقىنى ۋە        . پايدىالنغان بولمايدۇ 

 باشقىـــسىغا بويـــۇن  ئـــالالھتىنئىبـــارەت مـــاددىي ھېســـسىياتى بىـــلهن غـــۇرۇرى ۋە     
نىـڭ  مهخلۇق.  زىـچ ئـاالقه بـار      ئوتتۇرىـسىدا  ئىبارەت مهنىـۋى ھېسـسىياتى       ئهگمهسلىكتىن

 ئىنـساننى   تهئاال ئالالھ. مهخلۇققا چوقۇنۇپ قۇل بولۇشى ئىنساننىڭ شهرىپىنى چۈشۈرىدۇ      
شـهك ـ شۈبهىـسىزكى، بىـز ئـادەم      «: ھۆرمهتلىك ياراتقـانلىقىنى بىلـدۈرۈپ مۇنـداق دەيـدۇ    

، دېڭىــزدا مىنــدۇردۇق) ئۇالغالرغــا(بــالىلىرىنى كارامهتلىــك قىلــدۇق، ئــۇالرنى قۇرۇقلۇقتــا 
، ئـۇالرنى   رىزىقالنـدۇردۇق قـاردۇق، ئـۇالرنى شـېرىن يـېمهكلىكلهر بىـلهن           چى) كىمىلهرگه(

  )  ـ ئايهت70 ئىسراسۈرە (» . ئۈستۈن قىلدۇقنۇرغۇنىدىن مهخلۇقاتلىرىمىزنىڭ
 ســىلهرنى ســۈرەتكه كىرگــۈزدى، ســۈرىتىڭالرنى ئــالالھ«:  يهنه مۇنــداق دەيــدۇئــالالھ

  ) ـ ئايهت64 غافىرسۈرە (» چىرايلىق قىلدى
بىز ئىنساننى شهك ـ شۈبهىـسىز ئهڭ چىرايلىـق شـهكىلدە     «: هنه مۇنداق دەيدۇ يئالالھ
  )  ـ ئايهت4سۈرە تىن (» ياراتتۇق

.  ئاسماندا ۋە زېمىندا بولغـان بـارلىق نهرسـىنى ئىنـسانغا بويـسۇندۇرۇپ بهردى              ئالالھ
ئىنــسانغا . پهيغهمــبهر ئهۋەتىــش ۋە كىتــاب چۈشــۈرۈش ئــارقىلىق ئىنــساننى ھۆرمهتلىــدى

هت ھۆكمىنى بايان قىلىش ئارقىلىق ئۇنىڭ شهنىنى باشقا مهخلـۇقالردىن ئۈسـتۈن            شهرىئ
  .قىلدى ۋە ئۇنى خارلىقتىن يىراقالشتۇردى
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ئــۇ بىــر «:  بىــر جىنازىغــا ئورنىــدىن تۇرغــانلىقى ۋە يېنىــدىكىلهرنىڭرەســۇلۇلالھنىڭ
ــڭ ــسىيهھۇدىنىـ ــۆزىگه»  جىنازىـ ــگهن سـ ــمۇ؟ «: دېـ ــسان ئهمهسـ ــۇ ئىنـ ــاۋاب » ئـ دەپ جـ

  . ىكى رىۋايهت قىلىنىدۇبهرگهنل
كىمكى بۇنداق بىـر ئىـش   . ئىنساننىڭ ئىززەت ـ ئابرۇيىنى چۈشۈرۈش ھارام قىلىنغان 

ــدۇ ــسا جازالىنى ــۇر  . قىل ــساللىرى كۆپت ــدا بۇنىــڭ مى ــسالم تارىخى  غهســسان: مهســىلهن. ئى
 بىـر تهسـتهك ئۇرغـان، ئـۇ ئـۆمهر         ئهرابىنـى  بىر   ئهيههم ئىبنى جهبلهقهبىلىسىنىڭ باشلىقى   

ــۇرەزىي ــا هلالھ ــشقا     ئهنهۇغ ــساس ئېلى ــدىن قى ــۆمهر ئۇنىڭ ــدا، ئ ــىكايهت قىلغان ــپ ش  كېلى
 ئــوغلى مــۇھهممهد بىــر ئهنهۇنىــڭ رەزىيهلالھــۇ ئــاس ئىبنــىشــۇنىڭدەك، ئهمــر . بۇيرۇغــان

تاياق يېگهن بـاال ئـۆمهر      . دېگهن» مهن ئۇلۇغالرنىڭ بالىسى  «: مىسىرلىق بالىنى ئۇرغان ۋە   
 شــىكايهت قىلغانــدا، خارالنغانلىقىــدىنتىــپ، ئۆزىنىــڭ  ئهھــۋالنى ئېئهنهۇغــا رەزىيهلالھــۇ
 ئاسنى ئوغلى بىلهن بىرلىكته مىسىردىن مهدىـنىگه چاقىرىـپ ئهكېلىـپ،           ئىبنىئۆمهر ئهمر   

دەررىنــى قولۇڭغــا «: مىــسىرلىق بالىنىــڭ قىــساس ئېلىۋېلىــشنى بــۇيرۇپ مۇنــداق دېــگهن 
ى ئۇرغاندىن كېـيىن، ئـۆمهر      باال ئهمرىنىڭ بالىسىن  » .ئېلىپ ئۇلۇغالرنىڭ ئوغلىنى ئۇرغىن   

ئـانىلىرى ھـۆر تۇغقـان ئىنـسانالرنى      «: ئهمرىگه مهڭگۈ ئۇنتۇلمايدىغان بىر سۆز سۆزلىگهن     
  »!قاچاندىن بىرى قۇل قىلىۋالدىڭالر؟

   ـ ئىنسانالرنى يوقىتىشنىڭ ھاراملىقى8

ئىككــى قهبىــله يــاكى ئىككــى خهلــق ئوتتۇرىــسىدا ئــۇرۇش چىقىــدۇ، يــاكى دۆلهتــلهر 
بــۇ بۇرۇنــدىن تارتىــپ . ىــر ئــۈممهت يــاكى خهلقــقه قارشــى ئــۇرۇش ئاچىــدۇ توپلىــشىپ ب

 ئىككىنچـى تهرەپنـى تامـامهن       ئۇرۇشـقۇچىالر . بۈگۈنكى كۈنگىچه بولۇۋاتقان بىر ھهقىقهت    
شۇڭالشــقا ئىــسالمنىڭ كىــشىلىك . يــوقىتىش ۋە ھايــاتىنى تۈگىتىــشنى مهقــسهت قىلىــدۇ 

ھالندۇرۇشـقا ئاالھىـدە كۆڭـۈل بۆلـدى،        ھوقۇق باياننامىسىدە ئىنسانالرنى بۇنىڭـدىن ئاگا     
بولۇپمــۇ زامــانىمىزدا ئــاتوم بومبىلىرىغــا ئوخــشاش پۈتــۈن ئىنــسانالرنى يوقىتىــدىغان،        
بومباردىمـــان قىلىـــدىغان زامـــانىۋى قـــورالالر تهرەققىـــي قىلغـــان ۋاقىتتـــا ئىنـــسانالرنى  

  .  ئېغىر جىنايهت ئىشلهشتىن ئاگاھالندۇردىيوقىتىشتهك
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ــۇ  ــشىلىك ھوق ــسالم كى ــسىنىڭق ئى ــسىنىڭ ئىككىنچــى  خىتابنامى  ئىككىنچــى ماددى
. دېـيىلگهن »  قورالالرنى ئىـشلىتىش ھـارام قىلىنىـدۇ       يوقىتىدىغانئىنسانالرنى  «: بۆلۈمىدە

  .  بولسۇن ئوخشاشجۈزئىبۇ مهيلى كۈللى بولسۇن، مهيلى 
بۇنىڭغـا ئاساســهن كــۆپىنچه ئــالىمالر تۇغــۇت چهكــلهش، نهســىلنى يــوقىتىش ھــارام،  

  .  دەپ قارايدۇجائىز پىالنلىمىسىالئىله پهقهت ئا

   ـ ئۆلۈكلهرنىڭ ھۆرمىتىنى ساقالش9

 بـاغلىق ئهمهس، بهلكـى      ۋاقـتىغىال ئىسالمنىڭ ئىنساننى ھۆرمهتلىشى ئۇنىـڭ ھايـات        
ئىسالم ئىنسانغا ھاياتىدا ۋە ئۆلۈمىدە ھۆرمهت ۋە ئىكـرام         . ئۆلگهندىن كېيىنمۇ داۋام قىلىدۇ   

رمىتىنى قىلىــشنى ۋاجىــپ قىلــدى ۋە ئــۇرۇق ـ تۇغقــان،    ئىــسالم ئۆلۈكنىــڭ ھــۆ. قىلىــدۇ
جهمئىيهت، ئۈممهت ۋە دۆلهتكه ئۆلۈكنىڭ جهسىتىنى ھىمايه قىلىـشنى ۋە ئـۇنى دىنىنىـڭ              

ئۇنىـڭ ئهيىبىنـى ئېچىـشنى مهنئـى        . ھۆكۈملىرىگه ئۇيغۇن يهرلىكىدە قويۇشـنى بـۇيرۇدى      
هرسـىگه ئوخشىتىـشنى ۋە      ئۆلۈكنىڭ بىر ئهزاسىنى كېسىپ باشـقا بىـر ن         رەسۇلۇلالھ. قىلدى

ــڭ       ــسىمۇ، ئۇنى ــكىرىدىن بول ــمهن ئهس ــدىكى دۈش ــۇرۇش مهيدانى ــشى ئ ــۈرۈلگهن كى ئۆلت
ئۆلۈكنىـڭ ئۇسـتىخىنىنى كېـسىش      «: ئهزاسىنى كېسىشنى قهتئىي توسۇپ مۇنداق دېـگهن      

  ». ئوخشاش گۇناھتۇركهسكهنگهھايات ئادەمنىڭ ئۇستىخىنىنى 
  » .ۆلۈكنىڭ يوتىسىغا قارىمىغىنھايات كىشىنىڭ ۋە ئ«: ئۇ يهنه مۇنداق دەيدۇ

 ئېلىشنى ۋە دەپـنه قىلىـشنى ۋاجىـپ    كىپهنگهئۇندىن كېيىن ئىسالم ئۆلۈكنى يۇيۇپ،  
ــدى ــۇق     . قىل ــقا تهئهلل ــكهن مىراس ــدۇرۇپ كهت ــۈك قال ــى ئۆل ــدىغان چىقىمن ــا كېتى ئۇنىڭغ

بۇ ئىـشالر تۈگىگهنـدىن كېـيىن قهرزى ئـادا قىلىنىـدۇ، ۋەسـىيىتى              . بىرىنچى ھهق قىلدى  
ــدۇ    ئورۇ ــۈپ بېرىلى ــسلىرىغا بۆل ــال ۋارى ــان م ــدۇ ۋە قالغ ــشالرنىڭ   . نلىنى ــۇ ئى ــهرىئهت ب ش

ھهممىسىگه قائىدىلهر بهلگىلىدى ۋە جىنازا ئىشلىرىغا قاتنىشىشنى مۇسۇلماننىڭ يهنه بىـر           
 رەسـۇلۇلالھ . جىنازىنى ھۆرمهتلهش ئومۇمىي بولىدۇ. مۇسۇلمان ئۈستىدىكى ھهققى قىلدى 

جىنــازا كۆرســهڭالر، ئورنــۇڭالردىن تــۇرۇڭالر ۋە ئــۇ كــۆزدىن ئهگهر بىــر «: مۇنــداق دەيــدۇ
  »).ئولتۇرماڭالر(غايىپ بولغۇچه ياكى يهرلىككه قويۇلغۇچه 
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ئهگهر بىــر جىنازىغــا ئهگهشــسهڭالر، ئــۇنى يهرلىكــكه     «: ئــۇ يهنه مۇنــداق دېــگهن  
  ».قويمىغۇچه ئولتۇرماڭالر

ــۇلۇلالھ ــقا ۋ  رەس ــى ساقالش ــڭ ئىپپىتىن ــساالم ئۆلۈكنى ــسالمىيە  ئهلهيهىس  ئهدەپ ـ   ئى
. » ياخـــشىلىقىنى ســـۆزلهڭالرئۆلۈكلىرىڭالرنىـــڭ«: ئهخالققـــا بـــۇيرۇپ مۇنـــداق دېـــگهن

 يهنه قهبرىگه دەسسهشنى ۋە ئۇنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرۇشنى مهنئى قىلىپ مۇنداق           رەسۇلۇلالھ
بىرىڭالرنىڭ چوغنىڭ ئۈستىدە ئولتـۇرۇپ، كىـيىم ـ كېچىكـى كۆيـۈپ بهدىـنىگه       «: دېگهن

  ».ياخشىراقتۇربرىنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرغىنىدىن يهتكىنى قه
ئىــسالم شــهرىئىتى ئۆلۈكنىــڭ زىممىــسىنى پــاكالش، قىيــامهت كــۈنى بــوينى قهرزگه   
باغلىنىپ قالماسلىقى، قهرز ئىگىلىرىنىڭ ھهق تهلهپ قىلماسلىقى ئۈچۈن ۋەسىيىتىنى ئادا          

. جىـپ قىلـدى   ئىلگىـرى قهرزىنـى ئـادا قىلىـشنى ۋا         ئۈلهشتۈرۈشـتىن قىلىش ۋە مىراسـىنى     
ئۇندىن كېيىن مېلىنىڭ ئۈچتىن بىرىـدىن ئـارتۇق بولماسـلىق شـهرتى بىـلهن ۋەسـىيىتى                

 قالغان مېلـى ۋارىـسلىرى، ئېـرى يـاكى ئايـالى ئوتتۇرىـسىدا              ئېشىپئۇندىن  . ئورۇندىلىدۇ
ــالالھ. ئۈلهشــتۈرۈلىدۇ ــدۇ  ئ ــداق دەي ــدا مۇن ــراس ئايىتىنىــڭ ئاخىرى ــسىمات(«:  مى ــۇ تهق ) ب

ــىيىتى  ــڭ ۋەسـ ــپ    مېيىتنىـ ــيىن ئېلىـ ــدىن كېـ ــپ بولغانـ ــان ۋە قهرزى تۆلىنىـ  ئورۇنالنغـ
مېيىتنىڭ ۋەسىيىتى ئورۇنالنغان يـاكى مېيىتنىـڭ قهرزى        ) بۇ تهقسىمات (« ۋە   1».بېرىلىدۇ

مېيىتنىــڭ ۋەســىيىتى ) بــۇ تهقــسىمات... (تۆلىنىــپ بولغانــدىن كېــيىن ئېلىــپ بېرىلىــدۇ 
بـۇ  ... (كېـيىن ئېلىـپ بېرىلىـدۇ     ئورۇنالنغان ياكى مېيىتنىڭ قهرزى تۆلىنىـپ بولغانـدىن         

مېيىتنىڭ ۋەسىيىتى ئورۇنالنغان ياكى مېيىتنىـڭ قهرزى تۆلىنىـپ بولغانـدىن           ) تهقسىمات
  ) ـ ئايهت12سۈرە نىسا (» .كېيىن ئېلىپ بېرىلىدۇ

 ـ   4 ـ ماددىـسى    2 خىتابنامىـسنىڭ شـۇنىڭ ئۈچـۈن، ئىـسالمنىڭ كىـشىلىك ھوقـۇق      
ــدۇ  ــداق دېيىلى ــدە مۇن ــساننىڭ «: بۆلۈمى ــۇنى  ئىن ــداش، ئ ــسىنى قوغ  خارلىماســلىقجىنازى

ۋاجىپ، شـۇنىڭدەك، شـهرىئهت راۋا كۆرىـدىغان بىـر سـهۋەب بولماسـتىن ئـۇنى پـارچىالپ                  
  » .بۇنىڭغا دۆلهت كاپالهتلىك قىلىشى كېرەك. تهكشۈرۈش ھارام

  

                                            
 . ـ ئايهت11سۈرە نىسا  1
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  ئىككىنچى شهرىئهت ۋە قانۇن ئالدىدا باراۋەرلىك ھوقۇقى

 ئـۇ ئـالىمالر ۋە ئىـسالھاتچىالر چاقىرىـدىغان          .باراۋەرلىك سۆزى ئومۇمىي بىر سـۆزدۇر     
  . شۇئاردۇرئالىي پرىنسىپ ۋە چىرايلىق 

ئىنسانالر ئهسلى بىـر ئهر ۋە ئايالـدىن يارىتىلغـان بولـسىمۇ، لـېكىن ئـۇالر شـهكىلدە،                   
ــا،  كــۆركهملىكته، كــۈچته، زاكــاۋەتتهرەڭــدە، ئهقىــل ـ     ــۈردە، ئهخالقت ، ســاالمهتلىكته، ئۆم

ئاساسى يارىتىلىشتا ۋە تهبىئىتىدە باراۋەرلىك تولۇق، . گه ئوخشىمايدۇخاراكتېردە بىر ـ بىرى 
  . لېكىن سۈپهتلهردە چوڭ پهرق بار

ئىنـسانالر بـاي ـ    . ئىنـسانالر ئوتتۇرىـسىدىكى ئىجتىمـائىي باراۋەرلىـك تولـۇق ئهمهس     
ئـائىله  .  ئهمهس سـهۋىيىدە ، ئىـش ۋە مهئىـشهت يولىـدا ئوخـشاش           نهسهبتهكهمبهغهللىكته،  

ا، پاراۋانلىقتا، دەرد ـ ئهلهمـدە، ئـارزۇ ـ ئۈمىـدلهردە ۋە مۇئـامىلىلهردە بىـر ـ بىرىـدىن          ھاياتىد
ئالىم بىـلهن بىلىمـسىز، گـۈزەل ئهخالقلىـق كىـشى بىـلهن ئهخـمهق، تهقـۋادار          . پهرقلىنىدۇ

ئىنـسانالر ئىجتىمـائىي ھاياتتـا    . بىلهن پاسىق ئارىسىدىكى ئارتۇقچىلىق ئوچۇق ـ ئاشـكارا   
  .ىدىدۇرخىلمۇخىل دەرىج

شــهرىئهت ۋە قــانۇن ئالدىــدىكى بــاراۋەرلىكتۇر، − باراۋەرلىــك ھوقۇقىــدىن مهقــسهت 
يهنى ھوقۇق، مهجبۇرىيهتلهر ۋە ھىمايه قىلىش خۇسۇسىيهتلىرىدە ئىرق، جىـنس، سـۈپهت،     
رەڭ، نهسهب، سىنىپ، دىن، مال قاتارلىق نهرسىلهردە يـۇقىرى ـ تـۆۋەنلىكىگه قارىماسـتىن     

ھهمـمه ئىنـسان بـارلىق ھوقۇققـا        . قانۇن ئالدىـدا بـاراۋەر بولۇشـىدۇر      پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ   
  . ئىگه، ھهممه ھۆكۈملهرگه بىردەك بويۇن ئېگىدۇ ۋە ئوخشاش ساالھىيهتتىن پايدىلىنىدۇ

مهســىلهن، . بــۇ باراۋەرلىــك قهدىمكــى قــانۇن ـ تۈزۈملهرنىــڭ كۆپىنچىــسىدە يوقتــۇر   
ــستاندا  ــانھىندى ــۇپ، ئى بىراخم ــۇق بول ــى نوپۇزل ــۆلگهن،    دىن ــىنىپقا ب ــۆت س ــسانالرنى ت ن

شــۇنداق ئىمتىيــاز ۋە ) ئــۇالر كــاھىن تهبىقىــسى ۋە دىــن ئــادەملىرى( ســىنىپىغا بىراخمــان
ئـۇالر  ( سـىنىپىغا    شـۇدەر . ھوقۇق بهرگهنكى، ئۇالرنى ئىالھلىرى بىلهن ئوخشاش كۆرگهن      

.  بهرگهن  تـۆۋەن ۋە ئىتالردىنمـۇ خـار بىـر مهرتىـۋە           چاھارپايالردىنمۇ) خىزمهتچى تهبىقىسى 
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ئـۇالر دېهقـان ۋە     ( سـىنىپى    ۋەيشئىككىنچى دەرىجه ۋە    ) ئۇالر ئهسكهرلهر ( سىنىپى   شهترى
  .ئۈچىنچى دەرىجىدە كېلىدۇ) تىجارەتچىلهر

 بىرىـدىن ئـارتۇق بولۇشـى مهۋجـۇد         -قهدىمكى يۇنان قانۇنىدىمۇ ئىنـسانالرنىڭ بىـر        
يارىتىلغـان دەپ ئېتىقـاد   ئـۇالر ئـۆزلىرىنى باشـقا خهلقلهردىـن ئۈسـتۈن تهبىئهتـته       . ئىـدى 
ئۇالرنىڭ قانۇنىدا ھۆر ئىنسانالر پۈتۈن ھوقۇقالردىن پايدىلىناتتى، لېكىن قۇلالر         . قىالتتى

  . پۈتۈن ھهقلهردىن مهھرۇم ئىدى) ئۇالر كۆپ سانلىق بولسىمۇ(
 ئـۆزلىرىنى پۈتـۈن ئىنـسانىيهتتىن يـۇقىرى كـۆرەتتى، ئۇالرنىـڭ رىـم خهلقىـگه                 رىمالر

ى، ئۇالرنىـڭ ئىـشغالى ئاسـتىدىكى خهلقـلهرگه مهخـسۇس باشـقا بىـر        مهخسۇس بىـر قـانۇن    
  . قانۇنى بار ئىدى

ئــۇ زامــانالر . ئىــسالمىيهتتىن بــۇرۇن ئهرەبلهردىمــۇ ئوخــشاشماسلىق مهۋجــۇد ئىــدى 
. ھهتتـا باشـقىالر بىـلهن قـۇدا ـ بـاجىلىق قىلمـايتتى       . ئهرەبلهر باشقىالردىن يۇقىرى ئىدى
ئايــالالر ھهر زامــان خــار ئىــدى، .  بــاراۋەر بواللمــايتتىئايــال كىــشى ھېچقاچــان ئهر بىــلهن

ھـاكىمالر مهھكـۇمالرنى ئېزەتتـى،    . ئۇالرغا مىراس بېرىلمهيتتى ۋە ئاياغ ـ ئاستى قىلىنـاتتى  
  . بوزەك قىالتتى

 بـاراۋەرلىكىنى ئاساسـىي     مهجبـۇرىيهتلهردىكى ئىسالم كېلىپ ئىنسانالرنىڭ ھوقۇق ۋە      
ــسابلىدى ــسىپالردىن  ھې ــون . پرىن ــدا   ئ ــانۇن ئالدى ــسانالرنىڭ ق ــۇرۇن ئىن ــۆت ئهســىر ب ت

بــاراۋەرلىكىنى، ئىنــسانالر ئوتتۇرىــسىدا ھېچقانــداق ئاالھىــدىلىك ۋە پهرق يــوقلىغىنى،      
ــوقلىغىنى قارارالشــتۇردى ۋە    بــۇنى ئهمهلىــي رەســۇلۇلالھقهبىلىۋازلىــق ۋە مىللهتچىلىــك ي

  : ىتىپ ئۆتىمىزتۆۋەندە سىلهرگه بهزى مىسالالرنى كۆرس. ھاياتتا تهتبىقلىدى
 بىـر قىسـسه     ئهنهـادىن  رەزىيهلالھۇ ھهزرىتى ئائىشه    نهسائى، مۇسلىم ۋە    ئهھمهدئىمام  

 قهبىلىــسىدىن ئــابرۇيلۇق بىــر ئايــال ئوغرىلىــق  مهخــزۇمىيهبىــر كــۈنى : رىــۋايهت قىلىــدۇ
 ئالـدىغا   رەسـۇلۇلالھنىڭ ئائىلىـسى ئـۇنى جـازادىن قۇتۇلـدۇرۇپ قـېلىش ئۈچـۈن             . قىلىدۇ

 ئهڭ ياخـشى كـۆرگهن      رەسـۇلۇلالھنىڭ  بىر كىـشى ئىزدەيـدۇ ۋە        لىۋالىدىغانتىبېرىپ ئۇنى   
 رەســۇلۇلالھقا بــۇ ھهقــته ئۇســامهدىن ھارىــسهنىڭ ئــوغلى ئىبنــى زەيــدكىشىــسى بولغــان 

 بېرىپ ئـۇ ئايـال ھهققىـدە سـۆز قىلغانـدا،            ئۇسامه. بىرنهرسه دەپ بېقىشىنى تهلهپ قىلىدۇ    
ــدۇ ۋە رەســۇلۇلالھ ــكه كېلى ــى «:  غهزەپ ــدە  ئالالھنىــڭســهن ! هئۇســامئ ــان ھهددى  توختاتق
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؟ سـىلهردىن ئىلگىرىكـى ئـۈممهتلهردە، ئهگهر ئـابرۇيلۇق          !شـاپائهت قىالمـسهن   ) جازاسىدا(
 ئوغرىلىــق قىلــسا قويــۇپ بېرەتتــى، ئهگهر ئــاجىز بىرســى ئوغرىلىــق قىلــسا قــولىنى بىرســى

 ئىلكىـدە   ، ئۇالر مۇشۇ قىلمىـشلىرى تۈپهيلىـدىن ھـاالك بولغـان، مېنىـڭ جېـنىم              كېسهتتى
 بولـسىمۇ قـولىنى     فـاتىمه  قهسـهم قىلىمهنكـى، ئهگهر مۇھهممهدنىـڭ قىـزى           ئالالھقابولغان  

  .  ئايالنىڭ قولىنى كېسىدۇمهخزۇمىيهلىكدەيدۇ ۋە » كېسهتتىم
ــۇلۇلالھ ــشىش    رەس ــاراۋەرلىكىنى ۋىدالى ــسانالرنىڭ ب ــۇرىيهتلهردە ئىن ــۇق ۋە مهجب  ھوق

پهرۋەردىگـارىڭالر بىـر، ئاتـاڭالر بىـر،        ! نالرئـى ئىنـسا   «: خۇتبىسىدە ئوچۇق ئـېالن قىلغـان     
ــان،    ــۇپراقتىن يارىتىلغـ ــادەم تـ ــدىن ۋە ئـ ــالر ئادەمـ ــڭھهممىڭـ ــدا ئهڭ ئالالھنىـ  دەرگاھىـ

ــۋادار   ــولغىنىڭالر ئهڭ تهقـ ــك بـ ــولغىنىڭالردۇرپهزىلهتلىـ ــقىالردىن  بـ ــڭ باشـ ، ئهرەبلهرنىـ
نلىكنىـڭ قـارا    ئۈستۈنلۈكى يـوق، باشـقىالرنىڭمۇ ئهرەبلهردىـن ئۈسـتۈنلۈكى يـوق، ئـاق ته             

پهزىــلهت پهقهت تهقــۋا بىــلهن . تهنلىكــتىن يــاكى قىزىــل تهنلىكــتىن ئــارتۇقچىلىقى يــوق
بـۇ يهردە ھـازىر     . ئـۆزۈڭ گـۇۋاھ بـولغىن     ! ئـالالھ بۇنى سىلهرگه يهتكۈزدۈممۇ؟ ئـى      . بولىدۇ

  »!ئاڭالتسۇنبولغانالر بولمىغانالرغا 
ن ئـۇرۇۋاتقىنىنى كـۆرۈپ،      قـۇلىنى قامچـا بىـله      مهسئۇدنىڭ ئهبۇ   رەسۇلۇلالھبىر كۈنى   

ــدۇ   ــداق دەي ــوۋالپ مۇن ــۈزىگه ت ــۇ «: ئۇنىــڭ ي ــارت ! مهســئۇدئهب ــۇڭنى ت ــۇ  . قول ســېنىڭ ب
  ». ساڭا كۈچى يېتىدۇئالالھنىڭخىزمهتچىگه كۈچۈڭ يهتكهندىن بهكرەك 

 زەيــد ئىبنــى ئۇســامه ســابىت ۋە ئىبنــى زەيــد، رىبــاھ ئهبــى ئىبنــى بىــالل رەســۇلۇلالھ
 ساھابىلهرنى مهدىنىگه ھاكىم قىلغـان ۋە ئىچىـدە         ئازاتگهردە  ئوخشاش ئهنهۇغا رەزىيهلالھۇ

  . ئهڭ كاتتا ساھابىلهر بولغان ئهسكهرلهرگه قوماندان قىلغان
! ئاگـاھ بولـۇڭالر   «:  ۋاپات بولۇشـتىن بـۇرۇن مۇنـداق دەپ ئـېالن قىلغـان            رەسۇلۇلالھ

ڭ يـۈزىگه  كىمنىـ ! ئۇرۇۋالـسۇن مهن كىمنىڭ ئۇچىسىغا قامچا ئۇرغان بولـسام، مانـا ئۇچـام         
  »ُ!تىللىغان بولسام، مانا يۈزۈمگه تىللىۋالسۇن

. مۇسۇلمانالر ئىنـسانالرنىڭ باراۋەرلىـك پرىنـسىپىنى ئهمهلىـي ھاياتتـا ئىجـرا قىلغـان              
 مۇنـداق   ئهنهۇغـا  رەزىيهلالھۇ ۋەققاس ئهبى ئىبنى سهئىد ئهنهۇ رەزىيهلالھۇھهزرىتى ئۆمهر   

نسان ئوتتۇرىسىدا تائهت ـ ئىبـادەتتىن باشـقا     بىلهن ئىتهئاال ئالالھ«: دەپ مهكتۇپ يازغان
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 ھهممىــسى ئاددىــسى ئالدىـدا ئىنــسانالرنىڭ شـهرەپلىكى ۋە   ئالالھنىــڭ. ھـېچ نهرســه يـوق  
  » .باراۋەردۇر

ئىسالم دۆلىتىنىـڭ خهلقنـى ھىمـايه قىلىـشقا كېپىـل بولۇشـى باراۋەرلىـك ۋە ئـادالهت                  
 ئىجتىمـائىي كاپـالهتته     ئهنهـۇ  ھـۇ رەزىيهلالئـۆمهر   . پرىنسىپىنى ئىجرا قىلىش بىلهن بولىدۇ    

 بىر  ئهنهۇ رەزىيهلالھۇبىر كۈنى ئۆمهر    .  ئارىسىنى ئايرىمايتتى  يهھۇدىنىڭمۇسۇلمان بىلهن   
ــك       ــڭ تىلهمچىلىـ ــر بوۋاينىـ ــا بىـ ــپ ئهمـ ــۈپ كېتىۋېتىـ ــسىدىن ئۆتـ ــڭ مهھهللىـ قهۋمنىـ

مهن «: دەپ سـورىغاندا، بـوۋاي    » سهن قايسى دىنـدىن؟   «: ئۆمهر. قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرىدۇ 
:  بـوۋاي  ،دەپ سـورىغاندا  » سـېنى نـېمه بـۇ ھالغـا چۈشـۈرۈپ قويـدى؟           «. دەيدۇ» يهھۇدىي

ئـۆمهر ئۇنىـڭ قولىـدىن يېـتىلهپ ئـۆيىگه      . دەپ جاۋاب بېرىدۇ» باج ـ سېلىق ۋە قېرىلىق «
: ئاپىرىپ ئۇنىڭغا بىر نهرسـىلهر بېرىـپ، كېـيىن ئـۇنى بهيتۇلمـال باشـقۇرغۇچىغا ئاپىرىـپ                

، بۇنىـڭ   قىلمـاپتىمىز  بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، بىز ئىنـساپ        ئالالھ،  بۇنىڭ ئهھۋالىغا قارا  «
ــدۇق  ــدا خارلى ــۇق، قېرىغان ــاش  » ياشــلىقىنى تۈگهتت ــدىن مائ ــا بهيتۇلمال ــدۇ ۋە ئۇنىڭغ دەي

  . توختىتىدۇ
ســوت ئالدىــدا  . ئىنــسانالر ئوتتۇرىــسىدىكى بــاراۋەرلىكتىن كــۆپ ئىــشالر چىقىــدۇ     

دەت ۋە ئومــۇمىي مهســئۇلىيهتته باراۋەرلىــك، ئهر ـ   باراۋەرلىــك، خىــزمهتته باراۋەرلىــك، ئىبــا
ــارلىقالر   ــڭ بــاراۋەرلىكى قات ــى ئېتىــراپ     . ئايالنى ــسى ئىنــسانىي بىرلىكن بۇالرنىــڭ ھهممى

  . قىلىشنىڭ قاتارىغا كىرىدۇ

  ئىسالم نهزىرىدە ئىنسانىي بىرلىك

م بۇ باراۋەرلىك پرىنسىپىنى قوبۇل قىلىشنىڭ ئاساسى بولۇپ، ئىسالم ئۇنى مۇستهھكه         
  . ئاساسالر ئۈستىگه قۇرغان

ئىنسان توغرىسىدا پىكىر قىلىش مۇئهييهن بىر ئىقلىم، مهخسۇس بىـر يهر، مهلـۇم بىـر               
بهلكـى ئـۇ يهر ۋە ئىقلىـم، جىـنس ۋە           . مىللهت، بىر ئهقىدە ۋە بىر ئهسـىرگه بـاغلىق ئهمهس         

  .  چۈشىدۇئېشىپرەڭ، ئهقىدە ۋە مهزھهپ، زامان ۋە ماكان چهك ـ چېگرىسىدىن 
نسانىي پىكىر ياكى ئىنسانىي سۈپهت، ئىنـسان قايـسى زامانـدا بولـسا بولـسۇن، ھهر           ئى

ــدۇ   ــرگه بولى ــلهن بى ــم ئۇنىــڭ بى ــله    . دائى ــلهن بىل ــشى بى ــا كېلى ــساننىڭ ۋۇجۇدق ــۇ ئىن ئ
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باشلىنىدۇ، ھاياتى بويىچه ئۇنىڭ بىـلهن بىلـله بولىـدۇ ۋە ھاياتىنىـڭ ئـاخىرىغىچه ھهتتـا                 
  . لمايدۇقىيامهت كۈنىگىچه ئۇنىڭدىن ئايرى

مانا مۇشۇ سهۋەب بىلهن ئىسالم ئىنسانىي بىرلىككه ۋە قهبىلىلهر، مىللهتلهر ئارىـسىدا            
ســىلهرنى بىــز ! ئــى ئىنــسانالر«:  مۇنــداق دەيــدۇتهئــاال ئــالالھ. ياردەملىشىــشكه چاقىرىــدۇ

 ئىبـارەت بىـر ئاتـا، بىـر         ھهۋۋادىـن يهنـى ئـادەم بىـلهن       (ھهقىقهتهن بىر ئهر، بىـر ئايالـدىن        
ياراتتۇق، ئۆز ئـارا تونۇشۇشـۇڭالر ئۈچـۈن سـىلهرنى نۇرغـۇن مىلـلهت ۋە ئـۇرۇق                 ) ئانىدىن

 دەرگاھىــدا ئهڭ ھۆرمهتلىــك ئالالھنىــڭقىلــدۇق، ھهقىــقهتهن ئهڭ تهقــۋادار بــولغىنىڭالر 
» . ھهقىــقهتهن ھهممىنــى بىلگۈچىــدۇر، ھهممىــدىن خهۋەرداردۇرئــالالھھېسابلىنىــسىلهر، 

  )  ـ ئايهت13 ھۇجۇراتسۈرە (
. پۈتـۈن ئىنـسانالر بىـر گهۋدىـدۇر       . نالر تاغاقنىڭ چىشىغا ئوخـشاش بـاراۋەردۇر      ئىنسا

 ئـــارتۇقچىلىقى بولمىغانـــدەك، باشـــقا مىللهتلهرنىڭمـــۇ مىللهتلهردىـــنئهرەبنىـــڭ باشـــقا 
ــۇر  ــارتۇقچىلىقى يوقتـ ــارا  . ئهرەبلهردىـــن ئـ ــارا تهنلىكلهردىـــن، قـ ــاق تهنلىكلهرنىـــڭ قـ ئـ

پهزىـلهت ۋە ئۈسـتۈنلۈك پهقهت      . ىلىقى يوقتـۇر  تهنلىكلهرنىڭ ئاق تهنلىكلهردىـن ئـارتۇقچ     
چـۈنكى  . تهقۋادارلىق ۋە ئىنـسانالرغا پايـدىلىق ياخـشى ئىـشالرنى قىلىـش بىلهنـال بولىـدۇ               

 ئهڭ دوسـت بـولغىنى      ئالالھقـا  بهندىلىرى ۋە ئۇالرنىڭ ئىچىدە      ئالالھنىڭپۈتۈن ئىنسانالر   
  . بهندىلىرىگه ئهڭ پايدىلىق بولغان كىشىدۇر

 تهشۋىقات، بىر شوئار ۋە بىر خىيال ئهمهس، بهلكى قۇرئان كهرىم بـۇنى             بۇ بىرلىك بىر  
قۇرئان ئىنساننىڭ ئهسـلىنىڭ بىـر      . تارىخىي ۋە ئهمهلىي ئاساس ئۈستىگه ئورۇنالشتۇرغان     

ســىلهرنى بىــر ئىنــساندىن ! ئــى ئىنــسانالر«: ئىكهنلىكىنــى قارارالشــتۇرۇپ مۇنــداق دەيــدۇ
) ھهۋۋانـى (قـان، شـۇ ئىنـساندىن ئۇنىـڭ جـۈپتىنى           يارات) يهنى ئـادەم ئهلهيهىسـساالمدىن    (

بىـر  ياراتقان ۋە ئۇالردىن نۇرغۇن ئهر ـ ئايالالرنى ياراتقان پهرۋەردىگارىڭالردىن قورقۇڭالر،  
 قورقـۇڭالر، سـىله ـ    ئـالالھتىن  نهرسه سـورىغاندا نـامى بىـلهن سـورايدىغان     ـ بىرىڭالردىن

ــۈزۈپ قويۇشــتىن ســاقلىنىڭالر،   ــالالھرەھىمنــى ئ ــقهتهن ســىلهرنى  ھهئ ــۈن (قى ــى پۈت يهن
  )  ـ ئايهت1سۈرە نىسا (» .كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر) ئهھۋالىڭالرنى

 بهنــدىلىرى بولــۇپ، يــالغۇز ئۇنىڭغــا ئالالھنىــڭقۇرئــان پۈتــۈن ئىنــسانالرنى يــالغۇز 
ــدۇ   ــشقا چاقىرى ــادەت قىلى ــالالھ. ئىب ــدۇ ئ ــداق دەي ــسانالر «:  مۇن ــى ئىن ــۋادارالردىن ! ئ تهق
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ســىلهرنى ۋە ســىلهردىن بــۇرۇنقىالرنى ياراتقــان پهرۋەردىگارىڭالرغــا  بولۇشــۇڭالر ئۈچــۈن، 
  )  ـ ئايهت21سۈرە بهقهرە (» .ئىبادەت قىلىڭالر

قۇرئــان . دەپ بهلگىلىــدى» تهقــۋا ۋە ياخــشى ئىــش«ئــايهت ئىبادەتنىــڭ غايىــسىنى 
ئــى «:  مۇنــداق دەيــدۇتهئــاال ئــالالھ. پۈتــۈن ئىنــسانالرنى ئامانلىققــا كىرىــشكه چاقىرىــدۇ 

ــۆ ــا     ! مىنلهرم ــهيتاننىڭ يوللىرىغ ــرىڭالر، ش ــۈنلهي كى ــا پۈت ــسالم دىنىغ ــىغا(ئى ) ۋە ئىغۋاس
 ـ  208 بهقهرەسـۈرە  (» .ئهگهشمهڭالر، شهيتان سـىلهرگه ھهقىـقهتهن ئاشـكارا دۈشـمهندۇر    

  )ئايهت
بۇ ئايهت مۆمىنلهرگه خىتاب قىلىنغان بولسىمۇ، لـېكىن ئـۇ پۈتـۈن ئىنـسانالر بىـلهن                

! ئــى مــۇھهممهد«:  مۇنــداق دەيــدۇتهئــاال ئــالالھ. تىش ئۈچۈنــدۇرتىــنچ ـ ئامــانلىق ئــورنى  
 تهرىپىــدىن ئــالالھمهن ھهقىــقهتهن ســىلهرنىڭ ھهممىڭالرغــا ! ئېيتقىنكــى، ئــى ئىنــسانالر

 ئۇ پۈتـۈن ئـالهملهرگه، ئالهملهرنىـڭ پهرۋەردىگـارى تهرىپىـدىن        1».ئهۋەتىلگهن ئهلچىمهن 
. ر مىلــلهت ئۈچــۈن پهيغهمــبهر ئهمهسئــۇ بىــر قهۋم يــاكى بىــ. ئهۋەتىلــگهن پهيغهمــبهردۇر

  . چۈنكى بارلىق ئىنسانالر ئىسالم ھۆكمىگه نىسبهتهن ئوخشاشتۇر
: قۇرئان ئىنساننىڭ ئهسلى يارىتىلىشىدىكى بىرلىكنـى بايـان قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ              

يهنـى دىـنالر   (ئىنسانالر ئهسلىدە بىر ئـۈممهت ئىـدى، كېـيىن ئـۇالر ئىخـتىالپ قىلىـشتى            «
  )  ـ ئايهت19سۈرە يۇنۇس ). (رغا چوقۇنۇشتىكۆپهيدى، بۇتال

ئىـدى،  ) ھهق دىنـدا  (بىـر ئـۈممهت     ) دەسـلهپته (ئىنسانالر  «:  يهنه مۇنداق دەيدۇ   ئالالھ
 ئـالالھ ،  ) ئىخـتىالپ قىلىـشتى    ئېيتمـاي كېيىن بهزىلىرى ئىمان ئېيتىپ، بهزىلىرى ئىمان       (
ــلهن ( ــنهت بىـ ــۆمىنلهرگه جهنـ ــۈچى، ) مـ ــۇش خهۋەر بهرگـ ــارالرنى د(خـ ــتىنكۇففـ ) وزاخـ

 كىــشىلهرنىڭ ئىخــتىالپ قىلىــشقان   ئــالالھئاگاھالنــدۇرغۇچى پهيغهمــبهرلهر ئهۋەتتــى؛   
» .نهرسىلىرى ئۈسـتىدە ھۆكـۈم چىقىـرىش ئۈچـۈن، ئۇالرغـا ھهق كىتـابنى نازىـل قىلـدى                 

  )  ـ ئايهت213 بهقهرەسۈرە (
  بىـرىگه ئوخـشىماسلىقى    -ئىنسانالرنىڭ شهكىل، جىسىم، دىل ۋە ئهمهل جهھهتته بىر         

ــشلهشكه   ــا ۋە ئى ــشقا، پائالىيهتچانلىقق ــۇالرنى تىرىشى ــانلىقتۇرئ ــۆزى . چاقىرغ ھهر كىــشى ئ

                                            
 . ـ ئايهت158سۈرە ئهراف  1
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. بىلگهن بويىچه ئىشلهيدۇ ۋە ئىنسانالرغا ئىشلهپ چىقارغـان نهرسىـسىنى تهقـدىم قىلىـدۇ             
شۇنىڭ بىـلهن  . ھهر بىر ئىنساننىڭ قىممىتى پۇختا ۋە ياخشى قىلغان ئىشى بىلهن بولىدۇ      

 يېقىنلىــشىش ۋە ئالالھقــا ھهمكــارلىق ۋە ياردەملىــشىش راۋاجلىنىــدۇ، ئىنــسانالر ئارىــسىدا
پۈتــۈن «يۇقىرىــدا ئــۆتكهن . پهزىــلهت ئىنــسانالرنىڭ قىلغــان ئهمهللىــرىگه قــاراپ بولىــدۇ

ــسانالر  ــڭئىن ــدۇر ئالالھنى ــا، قۇللىرى ــا ئهڭ   ئالالھق ــشى قۇللىرىغ ــان كى  ئهڭ دوســت بولغ
  .ڭ ئۈچۈن سۆزلهنگهندېگهن ھهدىس بۇنى» پايدىلىق بولغان كىشىدۇر

  مىللهتچىلىككه قارشى تۇرۇش

 تهسـهۋۋۇر قىلىـش نهتىجىـسىدە،    ئىسالمىيئىنسان  ئىنسانىيهت، كائىنات ۋە ھاياتنى   
ئىسالم مىللهتچىلىك، قهبىلىۋازلىـق ۋە يۇرتۋازلىققـا قارشـى تـۇرۇپ، مىللهتچىلىكنـى تـۈپ               

ســـهۋەبى بىـــلهن تىــل، ئىـــرق ۋە جىــنس   . يىلتىزىــدىن قومـــۇرۇپ تاشالشــقا چاقىرىـــدۇ  
پهزىـلهت  . ئىنسانالر بىر تاغاقنىڭ چىشىغا ئوخشاش باراۋەردۇر     . ئايرىمىچىلىق قىلىش يوق  

بۇالرنىـڭ  .  ـ نهسهب بىلهن ئهمهس، بهلكـى ئهمهل بىـلهن بولىـدۇ    ھهسهبۋە ئارتۇقچىلىق 
  .ھهممىسىدىن مۇھىم بولغىنى شهرىئهتنى ئىجرا قىلىپ، ئهمهلىي ھاياتقا تهتبىقالشتۇر

ئىنـسانالر ماڭـا ئهمهللىرىنـى      ! ئـى بهنـى ھاشـىم جهمهتـى       «:  مۇنداق دەيدۇ  الھرەسۇلۇل
: رەسـۇلۇلالھ باشـقا بىـر رىـۋايهتته       »  بىلهن كېلىسىلهر  نهسهبلهرئهكېلىپ بهرمهيدۇ، سىلهر    

شهمس ئابدىـ ئـۆزۈڭالرنى دوزاخـتىن قۇتقـۇزۇڭالر، ئـى         !  ئهۋالدى لۇئهي ئىبنى كهئبئى  «
ــتىن ق ! ئهۋالدى ــۆزۈڭالرنى دوزاخ ــى  ئ ــۇزۇڭالر، ئ ــدىمهناپۇتق ئــۆزۈڭالرنى !  ئهۋالدىئاب

ئۆزۈڭالرنى دوزاختىن قۇتقـۇزۇڭالر،    !  ئهۋالدى ئابدۇلمۇتتهلىپدوزاختىن قۇتقۇزۇڭالر، ئى    
 ئازابىـــدىن ئالالھنىـــڭئـــۆزىڭىزنى دوزاخـــتىن قۇتقـــۇزۇڭ، مهن ســـىلهرنى ! فـــاتىمهئـــى 

  » .الشتۇرىمهن داۋامتۇغقانچىلىقىمنىسىلهر بىلهن بولغان . قۇتقۇزالمايمهن
 خىتاب قىلىـپ مۇنـداق     فاتىمىگه ۋە قىممهتلىك قىزى     سهفىيه ھامماچىسى رەسۇلۇلالھ

ئــى ! فــاتىمهئــى مۇھهممهدنىــڭ قىــزى ! ســهفىييه قىــزى ئابــدۇلمۇتتهلىبنىڭئــى «: دەيــدۇ
 دەرگاھىـدا سـىلهرنى قۇتقۇزالمـايمهن، مهنـدىن         ئالالھنىڭمهن  !  ئهۋالدى ئابدۇلمۇتتهلىب

  » .رنى مۇشۇ دۇنيادا سوراڭالرخالىغان نهرسهڭال
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 دەۋرىـدە ئهرەب يېـرىم ئارىلىـدا مهۋجـۇد بولغـان ۋە كونـا ـ يېڭـى         جـاھىلىيهت ئىسالم 
ــاتتىق قارشــى     ــان مىللهتچىلىكــكه ق ــدە ئهۋج ئېلىــپ كهڭ تارقالغ تارىخنىــڭ بهزى دەۋرى

  رىـۋايهت قىلىنغـان بىـر ھهدىـسته        ئهنهـۇدىن  رەزىيهلالھـۇ   مـۇتئىم  ئىبنـى جـۇبهير   . چىقتى
مىللهتچىلىكــكه چاقىرغــان كىــشى بىــزدىن  «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن 

ئهمهس، مىللهتچىلىك يۈزىدىن ئۇرۇشقان كىشى بىزدىن ئهمهس، مىللهتچىلىك ئۈسـتىدە          
  ».ئۆلگهن ئادەم بىزدىن ئهمهس

 مىللهتچىلىــك ۋە مىللهتچىلىــك بىــلهن زۇلۇمغــا يــاردەم بهرگهن كىــشىگه رەســۇلۇلالھ
ئـۆز قهۋمىنىـڭ    «: ن نهپرەت ۋە قارشـىلىقىنى تېخىمـۇ كۈچلهنـدۈرۈپ مۇنـداق دەيـدۇ            بولغا

ھهقسىزلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ، ياردەم بهرگهن كىشى قۇيرۇقىدىن تارتىلغان ھالـدا تاغـدىن     
  ».چۈشۈپ كهتكهن كىشىگه ئوخشايدۇ

م  رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساال        ئهنهۇدىن رەزىيهلالھۇئهبۇ ھۇرەيرە   
، مهيلـى تهقـۋادار   مـۇتهكهببىرلىكىنى  جـاھىلىيهت  سىلهردىن تهئاال ئالالھ«: مۇنداق دېگهن 

 بولــسۇن، ئهجــدادالر بىــلهن پهخىرلىنىــشنى  بهدبهخــتمــۆمىن بولــسۇن يــاكى گۇناھكــار  
سـىلهر ئـادەم ئهۋالدى، ئـادەم تـۇپراقتىن يارىتىلغـان، ئىنـسانالر مىللىتـى بىـلهن                 . يوقاتتى

ئهتسۇن، چۈنكى ئۇ شهكسىز جهھهننهم كۆمۈرلىرىدىن بىر كۆمۈردۇر،        پهخىرلىنىشنى تهرك   
 قوڭغۇزدىنمــۇ دەرگاھىــدا بۇرنىــدىن سېــسىق پــۇراق چىقىرىــدىغان  ئالالھنىــڭيــاكى ئــۇ 

  » .بهتتهررەك بولىدۇ
ــسىلزادىلىرىدىنئهرەب  ــان ئې ــۇ بولغ ــۇ زەر ئهب ــۇ رەزىيهلالھ ــازاتكهردە  ئهنه  بىــالل ئ
ــۇ رەزىيهلالھــۇ ــاالئهنه ــلهن ت ــدا،      بى ــارتىش قىلىــپ قالغان ــارا « بىاللنــى زەر ئهبــۇش ـ ت ق

 قـاتتىق   رەسـۇلۇلالھ  يېتىـپ بارغانـدا،      رەسـۇلۇلالھقا دېگهن، بۇ خهۋەر    » !خوتۇننىڭ بالىسى 
 مۇنـداق   ئهنهۇغـا  رەزىيهلالھـۇ  ئهبـۇ زەر  غهزەپلىنىپ، ئـۇ ئىككىـسىنى چاقىرتىـپ ئهكېلىـپ          

 بـۇ سـۆزى   رەسـۇلۇلالھنىڭ » ؟!ىڭمۇئهيىبلىـد ئـۇنى ئانىـسى بىـلهن       ! ئى ئهبـۇ زەر   «: دەيدۇ
 جــاھىلىيهتســهن تېخــى «: رەســۇلۇلالھ.  خىجــالهتتىن تىتــرەپ تــۇراتتىئهبــۇ زەرئالدىــدا 

ئهبــۇ زەرنىــڭ چىــدىغۇدەك ھــالى    . دەيــدۇ» قىلىقىنــى تاشــلىمىغان ئــادەم ئىكهنــسهن   
بىــالل . دەيــدۇ» تــۇر، يــۈزۈمگه دەســسه«: ئــۇ ئــۆزىنى يهرگه ئېتىــپ، بىاللغــا. قالمىغانىـدى 

  .دەيدۇ»  سهجدە قىلغان يۈزگه دەسسىمهيمهنئالالھقامهن «: ئهنهۇ ەزىيهلالھۇر
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مهن «:  خهلقىــدىن ئــازات قىلىنغــان قــۇل بولــۇپ، مۇنــداق دەيــدۇفــارس ئــۇقبهئهبــۇ 
 ئۇرۇشـىغا قاتناشـقان ئىـدىم، مۇشـرىكالردىن بىرىنـى ئـۇردۇم ۋە              ئۇھـۇد  بىلهن   رەسۇلۇلالھ

 رەسـۇلۇلالھ بـۇنى ئاڭلىغـان     › ! يىگىـتمهن  فـارس ئال بۇنى مهنـدىن، مهن      ‹: مۇنداق دېدىم 
› ! يىگىــتمهن دېــسهڭ بولماســمىدى؟ئهنــسارئــال بــۇنى مهنــدىن، مهن ‹: ماڭــا قارىــدى ۋە

  . دەيدۇ» دېگهن
 بىلهن بىر ئۈممهتكه، مىللهتكه ۋە خهلقـقه      مىللهتۋازلىق قالغان سهلبىي    جاھىلىيهتتىن

 بىر سوئالغا جاۋابهن    رەسۇلۇلالھ بۇنى   .مهنسۇپ بولۇشنىڭ ئارىسىنى ئايرىشقا توغرا كېلىدۇ     
ــان قىلغــان  ــداق باي ــى ســۆيگىنى  «: مۇن ــشىنىڭ مىللىتىن ــر كى ــازلىقبى ــدۇ؟تهرەپب »  بوالم

 ئهمهس، باشـقىالرغا زۇلـۇم      تهرەپبـازلىق بىـر كىـشىنىڭ مىللىتىنـى سـۆيگىنى         «: رەسۇلۇلالھ
  . دەيدۇ»  بولىدۇتهرەپبازلىققىلىشتا مىللىتىگه ياردەم بهرگىنى 

 بىـزگه نۇتـۇق سـۆزلهپ       رەسـۇلۇلالھ  ئېيتىـدۇ،    ئهنهـۇ  رەزىيهلالھۇ مالىك   ئىبنى هسۇراق
 گۇنـاھ ئىـشلىمىگهن ھـالهتته ئـۆز جهمهتىـگه           ياخـشىراقىڭالر سىلهرنىڭ  «: مۇنداق دېگهن 

  . »ياردەم قىلغان كىشىدۇر
ــئهت    ــاراكتېر ۋە تهبىـ ــشتىكى خـ ــشاشماسلىق يارىتىلىـ ــسىدىكى ئوخـ ــسانالر ئارىـ ئىنـ

ــڭ نهتىج ــدى بىرلىكىنى ــسى ئى ــسانالرنىڭ . ى ــڭئىن ــهۋەبىدىن  تهبىئهتلىرىنى ــى س  بىرلىك
. ئايرىلىـشالر مهيـدانغا كهلـدى، بىـر ـ بىرىنىـڭ ئىرادىـسى ئوتتۇرىـسىدا توقۇنـۇش بولـدى          

ھهممه ئادەم باشقىسى ياخشى كۆرگهن نهرسىنى ئۆزى ئۈچۈن ياقتۇرىدۇ ۋە تېخىمـۇ چـوڭ              
نىڭ ئۈچـۈن ئىنـسانالر جامـائىتىگه    شـۇ . مهقسهت ۋە غايىگه ئىـگه بولۇشـنى ئـارزۇ قىلىـدۇ         

خىزمهت قىلىش ۋە ئىنسانىي بىرلىكنى قولغا كهلتۈرىدىغان ساغالم مهقـسهت ۋە غـايىلهرنى             
كۆرسىتىش، ئىككى تهرەپنىڭ ئوتتۇرىـسىنى ئايرىيـدىغان بىـر چېگـرا بهلگىـلهش ئۈچـۈن               

ــدا بولــدى  هر، مۇشــۇنداق بىــر قــانۇن بولغانــدا شهخــسلهر، مىللهتــل  . قانۇنغــا ھــاجهت پهي
 تهئاال ئالالھ. خهلقلهر، قهبىلىلهر ۋە ئۈممهتلهر ئارىسىدا تونۇشۇش ۋە ياردەملىشىش بولىدۇ         

ســىلهرگه ) يهنــى مــۇھهممهد ئهلهيهىســساالم(پهيغهمــبهر ! ئــى ئىنــسانالر«: مۇنــداق دەيــدۇ
سىلهر ئۈچـۈن   ) بۇ(ئېلىپ كهلدى، ئىمان ئېيتىڭالركى،     ) دىن(پهرۋەردىگارىڭالردىن ھهق   

 سـىلهردىن   ئـالالھ ) ( داۋامالشتۇرسـاڭالر  كۇفرىنىيهنى  (ئهگهر ئىنكار قىلساڭالر    پايدىلىق،  
 ئالالھنىڭـدۇر چۈنكى ئاسمانالردىكى ۋە زېمىنـدىكى نهرسـىلهرنىڭ ھهممىـسى          ). بىهاجهت
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ــى ( ــڭيهنـ ــدۇر ئالالھنىـ ــدۇر، مۈلكىـ ــالالھ).  مهخلۇقاتىـ ــۋالىنى  (ئـ ــدىلىرىنىڭ ئهھـ ) بهنـ
  ) ـ ئايهت170سۈرە نىسا .(»چىدۇربىلگۈچىدۇر، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇ

ســـىلهرگه پهرۋەردىگـــارىڭالر ! ئـــى ئىنـــسانالر«:  يهنه مۇنـــداق دەيـــدۇتهئـــاال ئــالالھ 
 بىـلهن كۈچلهنـدۈرۈلگهن مـۇھهممهد ئهلهيهىسـساالمدىن         مـۆجىزىلهر شانلىق  (تهرىپىدىن  

» .نازىل قىلـدۇق ) يهنى قۇرئاننى(ئوچۇق دەلىل كهلدى، سىلهرگه روشهن نۇرنى   ) ئىبارەت
  )  ـ ئايهت174سۈرە نىسا (

قۇرئان ۋە سۈننهتته ئىـسالمنىڭ ھۆكـۈملىرىنى پۈتـۈن ئىنـسانالرغا بىـردەك قاراتقـان               
بۇ ئاق، قارا، قىزىـل، سـېرىق، شـهرقلىق، غهربلىـك ئايرىمايـدۇ، بـارلىق               . ھهدىسلهر كۆپتۇر 

 ئالدىــدا ئوخــشاش ۋە ھهممىــسى شــهرىئهت ھــۆكمى بىــلهن خىتــاب ئالالھنىــڭئىنــسانالر 
دېـگهن سـۆز بىـلهن باشـالنغان پۈتـۈن       » !ئى ئىنـسانالر  «: تهپسىر ئالىملىرى . ىلىنغاندۇرق

ئايهتلهردىكى خىتاب ئىنسانالرنىڭ ھهممىسىگه قارىتىلغانلىقىنى، بىـر قهۋمـگه مهخـسۇس           
ــدى  ــان قىل ــلىكىنى باي ــالندى   . ئهمهس ــلهن باش ــسانىيهت بى ــۈن ئىن ــايهت پۈت ــۈنكى ئ . چ

. ن كىــشىلهرنىڭ ھهممىــسى ئۇنىــڭ ئىچىــگه كىرىــدۇئىنــسانىيهت بىــلهن ســۈپهتلىنىدىغا
  . چۈنكى ئۇ بىر نهپسنىڭ بىر پارچىسىدۇر

ــسالم   ئهمهلىـــيهت ۋە ھهقىقهتـــته، خىتـــاب قىلىـــشتا ۋە قـــانۇن چىقىرىـــشتا       —ئىـ
يهنـى  (يهنى ياراتقۇچىسى بىر، نهپس     . ئىنسانىيهتكه چوڭ بىر ئائىله نهزىرى بىلهن قارايدۇ      

. بـارلىق ئىنـسانالر ئۇنىڭـدىن كـۆپهيگهن       . ن جۈپتىنى ياراتتى  بىر، ئۇنىڭدى ) ئاتىسى ئادەم 
بـۇ سـىله ـ    .  قورقۇشقا ۋە سىله ـ رەھىم قىلىشقا بۇيرۇدى ئالالھتىنئۇندىن كېيىن ئايهتلهر 

رەھىم بولسا، ئىنسانالرنىڭ ئۇزاق دىيارالردا بولۇشى، ئهسـىرلهرنىڭ ئۆتـۈپ كېتىـشى، تىـل          
 ۋە ئهھۋالالرنىڭ قانداق بولۇشىدىن قهتئىينهزەر      ۋە رەڭلهرنىڭ ئوخشىماسلىقى ۋە ۋەزىيهت    

  .پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ ئوتتۇرىسىنى باغالشقا دااللهت قىلىدۇ
ــارلىق    ــامىلىلهردە بـ ــلىنىپ پۈتـــۈن مۇئـ ــرلىكىگه ئاساسـ ــسانىيهتنىڭ بىـ ــسالم ئىنـ ئىـ

پۈتــۈن جىــنس ۋە مىللهتــلهرگه ئومــۇمىي ھۆكــۈملهرنى     . ئىنــسانالرنى بــاراۋەر قىلــدى  
ئــاق تهنلىكــلهرگه مهخــسۇس قــانۇن، قــارا تهنلىكــلهرگه باشــقا قــانۇن،   . قانۇنالشــتۇردى
ئىسالم ھۆكـۈم چىقىرىـشتا     .  باشقا ۋە غهربلىكلهرگه باشقا قانۇن چىقارمىدى      شهرقلىقلهرگه

يىگىرمىنچـى ئهسـىردە يهرلىـك قـانۇنالردا،        . شىمال بىلهن جهنۇبنىڭ ئارىسىنى ئايرىمايـدۇ     
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لىك ھوقۇقتا بولغاندەك بۇنـداق كـۆز قارىـشى تـار، بىـر             خهلقئارالىق تهشكىالتالردا ۋە كىشى   
ــانۇنالرنى    ــدىغان ق ــق قاراي ــسانالرغا پهرقلى ــا مهخــسۇس ۋە ئىن ــالالھئىقلىمغ ــتكهن ئ  بېكى

  .ئهمهس
ھهممىڭالر ئادەم ئهۋالدى،   «:  ئهلهيهىسساالم بۇنى تهكىتلهپ مۇنداق دەيدۇ     رەسۇلۇلالھ

ــڭ      ــان، ئهرەبنى ــۇپراقتىن يارىتىلغ ــسا ت ــادەم بول ــدىنئئ ــاق   هجهم ــوق، ئ ــارتۇقچىلىقى ي  ئ
تهنلىكنىڭ قارا تهنلىكتىن ئـارتۇقچىلىقى يـوق، ئـارتۇقچىلىق پهقهت تهقۋادارلىـق بىلهنـال              

  ».بولىدۇ
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم پهزىــلهت، ئــارتۇقچىلىق، تــۆرگه چىقىــش ۋە تالالنغــان       

ــله    ــشى ئهمهل بىـ ــال ياخـ ــلهن ئهمهس، پهقهتـ ــهكىل بىـ ــنس ۋە شـ ــنىڭ رەڭ، جىـ ن بولۇشـ
 سـىلهرنىڭ شـهكلىڭالرغا ۋە      تهئـاال  ئـالالھ «: بولىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنـداق دەيـدۇ      

يهنه بىــر » . قارايــدۇئهمهلىڭالرغــاجىـسمىڭالرغا قارىمايــدۇ، لــېكىن قهلبىڭالرغــا ۋە ياخــشى  
  . دېگهن»  سىلهرنىڭ شهكلىڭالرغا ۋە ماللىرىڭالرغا قارىمايدۇتهئاال ئالالھ«: رىۋايهتته

ــ  ــسالم ئ ــتۇردى، قهۋم ۋە   ئى ــسىنى ئورۇنالش ــق ئاالقى ــسىدا يېقىنلى ــرى ئارى ائىله ئهزالى
قهبىله ئهۋالدلىرى ئارىـسىدىكى بىرلىكنـى تهبرىكلىـدى ۋە بـۇ ئـاالقىگه ئاساسـهن شـهرئى         

ئـۇرۇق  . مهھرەملهرنىڭ بىر ـ بىرى بىلهن ئۆيلىنىشىنى مهنئى قىلدى . ھۆكۈملهرنى تۈزدى
بـاال ـ چاقـا ۋە تۇغقـانالر ئارىـسىدا مىراسـنى       . رارالشـتۇردى ـ تۇغقانالر ئارىسىدا نهپىقىنى قا

ئىپـپهت ـ نومۇسـىنى مـۇداپىئه     .  پهرز قىلدىدىيهتنى ئۈستىگه 1ئاقىلنىڭ. قانۇنالشتۇردى
ــدى ۋە   ــشنى دۇرۇس قىل ــدا قىلى ــۇ يول ــنى ب ــېهىدلىك ئۆلۈش ــسىگه ش ــۈردىمهرتىۋى .  كۆت

تۇغقـانالر ئارىـسىدىكى ئـاالقىنى      . قېرىنداش ۋە يېقىنالرغا ياردەم بېرىشنى ۋاجىـپ قىلـدى        
نهســهبكه بهك كۆڭــۈل بۆلــۈپ، ئــۇنى ئهڭ يــۇقىرى مهرتىــۋىگه . ناھــايىتى ئۇلــۇغ ســانىدى

  . كۆتۈردى

                                            
» ئـاقىله «بـۇالر     . ر تۆلهيـدۇ  خاتا ئادەم ئۆلتۈرگهن كىشىنىڭ تۆلىشى الزىم بولغان دىيهتنىڭ بىر قىسمىنى ئاتا تهرەپتىكى تۇغقـانال              1 

 )ت.(دېيلىدۇ
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ئـۇنى پرىنـسىپ   .  بۇنىـڭ چهك ـ چېگرىـسىنى بايـان قىلـدى     1 ھهكىـم شـارىئى لېكىن 
لىـپ  بىلهن تهتبىق، ھهق بىلهن زۇلۇم، ئۇنىڭدىن پايدىلىنىش بىلهن ئۇنى سهۋەب قىلىۋې          

زۇلۇم قىلىش ۋە ئاشـۇرۇۋېتىش بىـلهن سـهل قاراشـنىڭ ئارىـسىنى توسـىدىغان قائىـدە ۋە                  
ئـۇ بولـسىمۇ، ھهقنـى      . شۇڭالشقا ئۇنىـڭ غايىـسىنى بايـان قىلـدى        . ھۆكۈملهرگه باغلىدى 

ــا قىلىــش ۋە ياخــشىلىق يولىــدا ياردەملىشىــشتۇر   رەزىيهلالھــۇ مالىــك ئىبنــىئهنهس . بهرپ
بۇرادىرىـڭ زۇلـۇم قىلغـۇچى بولـسۇن        «:  مۇنـداق دېـگهن    ۇلالھرەسـۇل  رىۋايىتىدە   ئهنهۇنىڭ

! رەسـۇلۇلالھ ئـى   «: سـاھابىلهر » ياكى زۇلۇمغا ئۇچرىغان بولسۇن، ئۇنىڭغـا يـاردەم قىلغىـن         
دېگهنـدە،  » زۇلۇمغا ئۇچرىغانغـا يـاردەم قىلىمىـز، زۇلـۇم قىلغانغـا قانـداق يـاردەم قىلىمىـز؟                

  . ەپ جاۋاب بهردىد» ئۇنى زۇلۇمدىن توسۇش بىلهن«: رەسۇلۇلالھ
ــداق ئاســان بولمىــدى، بهلكــى    ــۇ ئىــشالر ئۇن ــۆرپ جــاھىلىيهتب ــادەتلىرىنى ۋە   ئ  ـ ئ

 ئهرەبلىـرى   جـاھىلىيهت . ئهخالقىنى تۈپ يىلتىزىدىن ئۆزگهرتىدىغان بىر ئىنقىالب ئىـدى       
  : مۇنداق دەيدىغان قهۋم ئىدى

ىگه دەلىـل   بـۇرادىرى ئـۇالرنى بىـر قىيىنچىلىقتـا چاقىرسـا، ئۇنىـڭ سـۆز             : تهرجىمىسى
  .سورىمايدۇ

  : مۇنداق دەيدۇسىممه ئىبنى دۇرەيدئۇالرنىڭ قوماندانى ۋە شائىرى 
ــسى ــقهتهن : تهرجىمى ــۇزيهمهن ھهقى ــۇ   غ ــازىمهن، ئ ــا ئ ــۇ ئازس ــسىدىن مهن، ئ  قهبىلى

  .تۈزۈلىمهنتۈزەلسه 
ئىسالم ھهق ۋە ئادالهتنى بهرپا قىلىش، ياخشىلىقنى تهتبىقالش، قهبىلىلهر، مىللهتلهر          

. لقلهر ئارىسىدا ھهمكارلىشىش ۋە ياردەملىشىشنى ئهمهلىيلهشتۈرۈش ئۈچۈن كهلـدى        ۋە خه 
مۇشۇنداق جاھالهت پاتقىقىغا پېتىپ كهتكهن ئىنسانالرنى دۇنياغـا ئهڭ ئـالىي مهدەنىـيهت             

  . ئۆگىتىدىغان ئۇستاز قىلدىرەھىمدىللىقنىۋە 

                                            
. بهزىـدە بـۈ سـۆزدىن رەسـۈلۈلالھمۈ مهقـسهت قىلىنىـدۈ           . ئىسالمدا ئالالھتۇر ) ھېكمهت بىلهن قانۈن چىقارغۇچى     ( شارىئى ھهكىم  1

. ىـرىش ھوقـۇقى بـار   چۇنكى ئۇ ئالالھنىڭ ئهلچىسى ۋە ئۇنىڭ كاالمىنى ھاياتقا تهتبىقلىغۇچى بولغانلىقى ئۈچۈن بهزى قانۈنالرنى چىق          
  )ت.(بۇ يهردە رەسۈلۇلالھ كۆزدە تۇتۇلىدۇ). يهنى خاتاالشمايدۇ( ئىسالم ئهقىدىسىدە پهيغهمبهر مهسۇم
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   باراۋەرلىككىخىتابنامىلىرىدىھازىرقى ئهسىر دۇنيا ۋە ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق 

فرانــسىيه قــوزغىلىڭى ۋە كىــشىلىك ھوقــۇق باياننامىــسىنىڭ چاقىرغــان ئهڭ مــۇھىم   
ــسانالر      ــدە كــۆپ تهســىر قوزغىغــان ئىن ــشىلهرنىڭ قهلبى ــسا، كى پرىنــسىپ ۋە شــوئارى بول

  . ئوتتۇرىسىدىكى باراۋەرلىك ھوقۇقىدۇر
: اق دېـيىلگهن بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى باياننامىسىنىڭ مۇقهددىمىسىدە مۇنـد    

ئىنساننىڭ ئاساسىي ھهقلىرىگه، شهخـسلهرنىڭ ھـۆرمهت ۋە قهدرىـگه، ئهر ـ ئايالالرنىـڭ      «
ھوقۇقلىرىغا، مىللهتلهر بۈيۈك بولسۇن، كىچىك بولسۇن، ئوخشاش ھوقۇقىنىـڭ بارلىقىغـا           

: باياننامىنىـــڭ ئىككىنچـــى ماددىـــسىدا» .بولغـــان ئىمـــانىمىزنى يېڭىـــدىن تهكىتلهيمىـــز
» ۈن ئهزا دۆلهتلهر ھوقۇقتا ئوخشاش بولۇش ئاساسىغا بىنـائهن ئىـشلهيدۇ          تهشكىالت پۈت «

  .دېيىلگهن
ئىنــسان ئائىلىــسىنىڭ «: دۇنيــا كىــشىلىك ھوقــۇق باياننامىــسىنىڭ مۇقهددىمىــسىدە

پۈتۈن ئهزالىرىنىڭ ئهسلى ئىززەت ـ ئابرۇيىنى ۋە ئۆزگهرمهيـدىغان باراۋەرلىـك ھوقـۇقىنى     
. دېـيىلگهن » ، تىنچلىـق ۋە ئهركىنلىكنىـڭ ئاساسـىدۇر       ئېتىراپ قىلىـش، دۇنيـادا ئـادالهت      

پۈتــۈن ئىنــسانالر ھــۆرمهتته ۋە «: بىرىنچــى مــاددا، باراۋەرلىــك ھوقــۇقى بولــۇپ، ئۇنىڭــدا 
: ئىككىنچى ماددىدا تۆۋەنـدىكىلهر بايـان قىلىنغـان       . دېيىلگهن» ھوقۇقتا باراۋەر تۇغۇلىدۇ  

ــدا بهلگىلهنــگ  « هن ھوقــۇق ۋە ئهركىنلىكنىــڭ پۈتــۈن ئىنــسانالرنىڭ ئوخــشاشال بــۇ قانۇن
ئىرق، رەڭ، جىـنس، تىـل، دىـن، سىياسـىي          . ھهممىسىدىن تولۇق پايدىلىنىش ھوقۇقى بار    

، ئىجتىمائىي، بايلىق، تۇغۇلۇش ۋە باشقا پۈتۈن ۋەزىـيهت         ۋەتهنىيپىكىر ياكى باشقا پىكىر،     
قۇقىغــا ئهھــۋالالر كــۆزدە تۇتۇلماســتىن، ئهر ـ ئايــال ئايرىماســتىن تولــۇق پايــدىلىنىش ھو   

  ».ئىگه
 باراۋەرلىــك ھوقــۇقلىرى بىــر قــانچه  خىتابنامىــسىدەئىــسالمنىڭ كىــشىلىك ھوقــۇق  

، ئائىلىـدۇر پۈتـۈن ئىنـسانالر بىـر       «: ئۇنىڭ بىرىنچى ماددىـسىدا   . شهكىلدە تىلغا ئېلىنغان  
 بهنـدە بولـۇش ۋە ئادەمنىـڭ ئهۋالدى بولـۇش بىرلهشـتۈرىدۇ،       ئالالھقـا ئۇالرنىڭ ئارىـسىنى    

مىتىدە، ئهسلى تهكلىپته ۋە مهسئۇلىيهتته پۈتـۈن ئىنـسانالر بـاراۋەر بولـۇپ،             ئىنسانلىق ھۆر 
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ئىرق، رەڭ، تىل، جىنس، دىنىي ئېتىقاد، سىياسىي تهۋەلىك، ئىجتىمائىي ۋەزىيهت ۋە باشـقا            
  .دېيىلىدۇ» سهۋەبلهر بىلهن ئايرىلمايدۇ

هرىئهت ئىنــسانالر شــ«:  ـ ماددىــسىدا مۇنــداق دېــيىلگهن  19 باياننامىنىــڭ ئىــسالمىي
ئالدىدا باراۋەردۇر، ئۇنىڭـدا ھـاكىم ۋە مهھكـۇم ئوخـشاش، بـاش پانـاھلىق تهلهپ قىلىـش                  

  ».ھوقۇقى پۈتۈن كىشى ئۈچۈن كاپالهت قىلىنىدۇ
 ئهڭ مـۇھىم بـولغىنى ئـۇ        باياننـامىلهردە لېكىن مۇھىم بىر ھهقىقهت قېلىپ قالىدۇ، بۇ        

لهتـلهر ئارىـسىدا رېئـال ھاياتتـا        ماددىالرنى ئهمهلىي تهتبىقالش ۋە شهخـسلهر ئارىـسىدا، دۆ        
پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ قارار قىلىنغان باراۋەرلىك ھوقۇقىـدىن پايـدىلىنىش     . ئىجرا قىلىشتۇر 

  . ۋە دۈشمهنلىك بولغاندا بۇ ھوقۇقنىڭ قانۇنىي ھىمايه قىلىنىشىدۇرمۇخالىپهتھوقۇقى، 
ىالتى  ـ كــۈنى، بىرلهشــكهن دۆلهتــلهر تهشــك  20 ـ ئاينىــڭ   10 ـ يىــل   1963ئهمــدى، 

ئومۇمىي يىغىنىنىڭ قارارىنى تهكىتلهش ئۈچۈن چىقىرىلغـان دۆلهتـلهر ئـارا كېلىـشىمنىڭ         
ئۇ بولسا، ئىنسانالر ئوتتۇرىـسىدىكى ئىرقچىلىـق شـهكىللىرىنى         . مۇھىملىقىنى تهكىتلهيمىز 

 25ئـۇ بىـر مـۇقهددىمه ۋە    . پۈتۈنلهي يـوقىتىش ئۈچـۈن قىلىنغـان دۆلهتـلهر ئىتتىپاقىـدۇر         
ئىنــساننىڭ ئىــززەت ـ ئــابرۇيىنى ئېتىــراپ قىلىــش ۋە ئۇنىــڭ ھــۆرمىتىگه     مــاددا بولــۇپ، 

كاپالهتلىــك قىلىــش ئۈچــۈن دۇنيانىــڭ ھهر قايــسى جايلىرىــدا ئىنــسانالرنىڭ ئارىــسىنى   
ئايرىيـــدىغان ئىرقچىلىـــق ئۇنـــسۇرلىرىنى پۈتـــۈن شـــهكىللىرى بىـــلهن تېـــز ســـۈرئهتته   

  . يوقىتىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى تهكىتلهيدۇ
بۇ كېلىشىمگه قـول قويغـان پۈتـۈن دۆلهت ۋە تهرەپـلهر،          : ماددىسىدائۇنىڭ ئۈچىنچى   

 ۋە ئۆزلىرىنىـڭ    چهكلهيـدىغانلىقىغا ئىرقچىلىق ۋە بۆلگۈنچىلىكىنى مهنئى قىلىپ، قهتئىـي        
  .  ۋەدە قىلىشقانيوقىتىدىغانلىقىغاقول ئاستىدىكى دۆلهتلهردە ئۇنداق ئىشالرنى 

  ئۈچىنچى ئهركىنلىك ھوقۇقى

شـۇنىڭ  .  ھايـات ھوقۇقىغـا ئهڭ يـېقىن ھوقـۇقالردىن بىـرى           — ئهركىنلىك ھوقۇقى 
ئهركىنلىـك بولـسا، ئىنـساننىڭ      . ئۈچۈن ئۇ ئىنساننىڭ ئاساسىي ھوقۇقلىرىدىن سانىلىدۇ     

ــتىن، يـــات    ــقىالرغا قـــۇل بولۇشـ شهخـــسىي ھوقۇقلىرىـــدىن بولغانـــدەك، خهلقنىـــڭ باشـ
ازات بولــۇش مىللهتلهرنىــڭ بېسىۋېلىــشىدىن ۋە ئىــستىال قىلىــپ قــۇل قىلىــشىدىن ئــ      
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بىز بـۇ مـاۋزۇدا ئىنـساننىڭ ئهركىنلىـك ھوقـۇقىنىال           . ھوقۇقلىرىدىن بولغان بىر ھوقۇقتۇر   
  .سۆزلهيمىز

  بــۇ ســۆزدىن ئىنــساننى باشــقا مهخلۇقــاتالردىن ئايرىيــدىغان، تاشــقى  — ھــۆرىيهت
چهكلىمه ۋە مهجبۇرالش ئاسـتىدا قالماسـتىن، ئـۆز ئىرادىـسى بىـلهن ياشـاش ۋە ئىـشلهش                  

چۈنكى ھۆر ئىنـسان قـۇل ئهمهس       . بېرىدىغان ئاالھىدىلىك مهقسهت قىلىنىدۇ   ھوقۇقىنى  
ــاغالقلىق ئهســىر ئهمهس  ــدۇ،    . ۋە ب ــشىنى تالالي ــدىغان ئى ــۆز كــۈچىگه تايىنىــپ قىلى ــۇ ئ ئ

ھېچقانداق يات كۈچنىڭ تهسىرى ئاستىدا قالماستىن، تاشقى بېسىم كۆرمهسـتىن ئىـشىنى            
  .تهرك ئېتىدۇ

ئىنـسان ئـۆز ئىبـادىتى ئۈچـۈن        . ركىن ياشىـشى كېـرەك    ئىنسان ئهركىن تۇغۇلىدۇ، ئه   
 تهئـاال  ئـالالھ .  باشـقا ھېچقانـداق نهرسـىگه قـۇل بولماسـلىقى الزىـم            ئالالھتىنياراتقان بىر   

سـۈرە  (» ئىنـسان بىـلهن جىننـى ماڭـا ئىبـادەت قىلىـش ئۈچـۈنال يـاراتتىم           «: مۇنداق دەيدۇ 
  ) ـ ئايهت56 زارىيات

سـهندىن ئىلگىـرى ئهۋەتىلـگهن    ! ئـى مـۇھهممهد  («:  يهنه مۇنـداق دەيـدۇ     تهئاال ئالالھ
مهندىن باشقا ھېچ مهبۇد بهرھهق يوقتۇر، ماڭىال ئىبادەت        ”: پهيغهمبهرلهرنىڭ ھهممىسىگه 

  ) ـ ئايهت25سۈرە ئهنبىيا .(»دەپ ۋەھىي قىلدۇق“ قىلىڭالر
ئىبـادەت ۋە دىـن بارىـسىدىكى بـارچه ھۆكـۈملهر           «:  يهنه مۇنـداق دەيـدۇ     تهئـاال  ئالالھ

. » مهنــسۇپ، ئــۇ ســىلهرنى پهقهت ئــۆزىگىال ئىبــادەت قىلىــشقا بۇيرۇغــانئــالالھقىالهت پهق
  )ـ ئايهت40 يۇسۇفسۈرە (

 بىر تهرەپتىن يهنه بىر ئىنسانغا قارشى ئهركىنلىكى، يهنه بىـر           —ئهركىنلىك ھوقۇقى   
  .تهرەپتىن ئۆز ئىختىيارى بىلهن ئىش كۆرۈش ھوقۇقىدۇر

ئـــۇ . كـــۆپ نهرســـىنى ئـــۆز ئىچىـــگه ئالىـــدۇئهركىنلىـــك ھوقـــۇقى ـــــ ئومـــۇمىي ۋە 
  :مهسىلهن. ئوخشىمىغان ماۋزۇ ئاستىدىكى نۇرغۇن ھهقلهرنىڭ ئهسلىدۇر

  .بۇنى تۆۋەندە بايان قىلىمىز.  ۋە دىنغا كىرىش ئهركىنلىكىئېتىقاد ـ 1
 ـ ھهقىقهتلهرنى كهشىپ قىلىش، كائىناتنىڭ سىرلىرىنى بىلىـش ۋە ئۇنىـڭ بىـلهن     2

  .تالالش ئۈچۈن تهتقىق قىلىش ۋە پىكىر بايان قىلىش ئهركىنلىكىپايدىلىق نهرسىلهرنى 
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 مۇنـداق  تهئـاال  ئـالالھ .  ـ ياخشىلىققا دەۋەت قىلىش ۋە ئـۇنى سـۆزلهش ئهركىنلىكـى    3
ســىلهرنىڭ ئــاراڭالردا خهيرلىــك ئىــشالرغا دەۋەت قىلىــدىغان، ياخــشى ئىــشالرغا  «: دەيــدۇ

 ـ  104سۈرە ئـال ئىمـران   . (»مائه بولسۇنبۇيرۇپ، يامان ئىشالرنى مهنئى قىلىدىغان بىر جا
  )ئايهت
ــى       4 ــۆتكىلىش ئهركىنلىك ــۇرۇش ۋە ي ــۇقىم ت ــر يهردە م ــى، بى ــشلهش ئهركىنلىك  ـ ئى

  .قاتارلىق كۆپلىگهن ئهركىنلىكلهر
 ئاسـاس بولىـدىغان، ئىنـسانلىق تـارىخى         ھـۆرىيهتلهرگه بىز بۇ مـاۋزۇدا پهقهت باشـقا        

ــاراڭغۇلۇق ئهســىرلهرنى بېــ   ــدە ق شىدىن ئۆتكــۈزگهن، ئۇنىــڭ تۈپهيلىــدىن  ئۇنىــڭ ھهققى
ــلهن     ــهۋەبلهر بىـ ــل سـ ــۇ خىـ ــان ۋە خىلمـ ــى تارتقـ ــۆپلىگهن قىيىنچىلىقالرنـ ــسانالر كـ ئىنـ

  .  ھهققىدە تهتقىقات ئېلىپ بارىمىزھۆرىيهتئىنسانالرنىڭ قولىدىن ئېلىنغان شهخسىي 
ــۇ   ــېكىن ب ــۆرىيهتل ــك  (ھ ــى ئهركىنلى ــسىز ئهمهس) يهن ــدا  . شهرت ــداق بولمىغان ئۇن

شــۇنىڭ ئۈچــۈن . ىقــانچىلىق، ھــاالك قىلىــش، قــارمۇ قارشــىلىقالر كېلىــپ چىقىــدۇ قااليم
  :ئۇنىڭ ئاساسلىق ئىككى شهرتى بار. ئۇنىڭغا شهرت قويۇش الزىم

  . ـ شهخسىي ئهركىنلىك دەپ باشقىالرنىڭ ھوقۇقىغا تاجاۋۇز قىلماسلىق الزىم1
لهتلىك قانۇن ـ تۈزۈم   ـ بۇ ئهركىنلىك ئاممىنىڭ مهنپهئهتىگه رىئايه قىلىدىغان ئادا 2

ئۇنـداق بولمىغانـدا ئهركىنلىكنـى قـوللىنىش        . ۋە ھۆكۈملهر بىلهن قهيت قىلىنىشى كېرەك     
بۈگۈنكىـدەك بىـر تهرەپـته بـۇ ئهركىنلىـك شهرتـسىز            .  بولىـدۇ  ۋابـال  بېـشىغا ئىنسانالرنىڭ  

قويۇپ بېرىلگهن، يهنه بىر تهرەپـته خهلـق ۋە شهخـسلهرنىڭ قـولى باغالنغـان بولماسـلىقى                 
  .زىمال

پۈتـۈن ئىنـسانالر بـۇ ئهركىنلىكـته        . ئىسالم شهخسى ئهركىنلىككه كاپالهتلىك قىلىدۇ    
قاچانـدىن تارتىـپ سـىلهر    «:  بۇنى مۇنداق تىلغا ئالغان    ئهنهۇ رەزىيهلالھۇئۆمهر  . ئوخشاش

: شـافىئى ئىمـام  » !ئىنسانالرنى قۇل قىلىۋالدىڭالر، ئانىلىرى ئۇالرنى ئهركىن تۇغقان تۇرسا  
  . دېگهن» نىڭ ھۆر ئهمهسلىكى مهلۇم بولغانغا قهدەر، ئۇالر ئهركىن بولىدۇئىنسانالر«

ھېچ كىمنىڭ ئۇالرنى قۇل قىلىش، خارالش، ئۇنىڭغـا زۇلـۇم       . ئىنسانالر ھۆر تۇغۇلىدۇ  
ــۇر    ــۇقى يوقت ــشلىتىش ھوق ــۇنى ئى ــش ۋە ئ ــنىش پهقهت  . قىلى ــادەت قىلى ــالالھنىڭالئىب  ئ

  . ھهققىدۇر
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نى ھهددىــدىن ئاشماســتىن، بــوزەك بولماســتىن ۋە  مۇســۇلمانالر ئهركىنلىــك ھوقــۇقى
ئىـسالمدا قۇللـۇق    . ئىشلهتكهندۇرقااليمىقانچىلىققا يول ئاچماستىن مۆتىدىل بىر شهكىلدە       

  .قوبۇل قىلىنغان بولسىمۇ، ئۇ نۇرغۇن شهرت ۋە سهۋەبلهر ئاستىدا بولىدۇ

  ئىسالم ۋە قۇللۇق 

ــدۇر   ــۇزۇن ۋە كهڭــ ــسى بهك ئــ ــۇق مهسىلىــ ــسالمدىكى قۇللــ ــدىن  .ئىــ ــۇ ئهمهلــ  ئــ
لـېكىن ئىـسالمنىڭ قۇللـۇق     . قالدۇرۇلغاندىن كېيىن، بـۇ مهسـىلىگه كىرىـشنى خالىمـايمىز         

  : بىر نهچچه نۇقتىدا قىسقىچه بايان قىلىپ ئۆتىمىزنهزەرىيىسىنىھهققىدىكى 
چۈنكى ئىـسالم يېڭـى مهيـدانغا چىققانـدا پۈتـۈن      .  ـ ئىسالم قۇللۇقنى قوبۇل قىلدى 1

 ئىجتىمـائىي   ۋاقىتتىكـى ئهينـى   .  خهلقلهردە قۇللۇق ئهۋج ئالغانىـدى     مهملىكهتلهر ۋە بارلىق  
شۇڭالشــقا قۇللــۇق  . ۋە ئىقتىــسادىي ئهھۋالمــۇ ئــۇنى قوبــۇل قىلىــشنى تهقهززا قىالتتــى     

  .تۈزۈمىنى بىراقال يوقىتىش مۇمكىن ئهمهس ئىدى
 ـ ئىسالم قۇلالرنى كامىل ئىنسان دەپ تونـۇپ، ئـۇنى خوجايىنىنىـڭ بـۇرادىرى دەپ      2

ئىــسالمنىڭ بــۇ ھــۆكمى دۇنيــادا قۇلالرغــا ھــۆرمهت قىلىــش ۋە ئۇالرغــا ياخــشى   . تىــدىئا
 رەسـۇلۇلالھنىڭ  بۇخـارى ئىمـام   . مۇئامىله قىلىش ئۈچۈن قويۇلغان بىرىنچـى قهدەم ئىـدى        

 ئۇالرنى  ئالالھ،  بۇرادىرىڭالردۇر خىزمهتچىلىرىڭالر«: مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ   
دا قىلدى، كىمكى قول ئاستىدا خىزمهتچىسى بولىدىكهن ئۇالرغـا     سىلهرنىڭ قول ئاستىڭالر  

، ئۇالرنى كۈچى   كىيگۈزسۇنئۆزى يېگهن تائامدىن يېگۈزسۇن، ئۆزى كىيگهن كىيىمدىن        
  . »، ئهگهر بۇيرۇساڭالر، ئۇالرغا ياردەملىشىڭالربۇيرۇماڭالريهتمهيدىغان ئىشقا 

 بىـر كـۈنى بىـر سـاھابىنىڭ         ھرەسـۇلۇلال .  قـۇلنى ئۇرۇشـنى مهنئـى قىلغـان        رەسۇلۇلالھ
كىمكــى خىزمهتچىــسىنى قىلمىغــان گۇنــاھى «: خىزمهتچىــسىنى ئۇرۇۋاتقــانلىقىنى كــۆرۈپ

 ئۈچـۈن خىزمهتچىنـى ئـازات       كاپـارىتى ئۈچۈن ھهد ئۇرسـا يـاكى تهسـتهك سالـسا، ئۇنىـڭ             
دېيىـشتىن توسـۇپ    » قۇلـۇم، دېـدىكىم   «:  قۇلنى رەسۇلۇلالھھهتتا  . دېگهن» قىلىشى كېرەك 

، » قۇللىرى، شۇڭا ئـۇالرنى ئوغلـۇم ـ قىـزىم دەڭـالر     ئالالھنىڭھهممىڭالر «: ېگهنمۇنداق د
» ئهپهنـدىم «:  مهنئـى قىلىـپ    دېيـشتىن » ئىگهم، خوجايىنىم «:  خوجايىنلىرىنى قۇلالرنىڭمۇ
  .  بۇيرۇغاندېيىشىنى
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 ـ ئىسالم رەسمىي ئـېالن قىلىنغـان ئۇرۇشـتىن باشـقا پۈتـۈن قۇللـۇق ئىـشىكلىرىنى         3
ئۇرۇشتا ئهسىر چۈشكهن دۈشمهنگه ئهڭ ياخـشى مۇئـامىله قىلىـشنى ۋاجىـپ             . تاقىۋەتكهن

 —  دۆلهت رەئىسى ئهسىرگه مۇئامىله قىلىشتا تـۆت يولنىـڭ بىرىنـى تالاليـدۇ، ئـۇ              . قىلدى
لېكىن باشـقا   .  ئېلىش ۋە ياخشىلىق قىلىپ قويۇپ بېرىش      فىدىيهقۇل قىلىش، ئۆلتۈرۈش،    

ــشىكى    ــڭ ئىـ ــدا قۇللۇقنىـ ــۇ چاغـ ــلهردە ئـ ــدى مىللهتـ ــۆپ ئىـ ــى .  بهك كهڭ ۋە كـ قهرزىنـ
 قۇل قىالتتى، ئۇالرنى ساتاتتى، جىنايهت ئىشلىگهنلهرنى قۇل قىالتتـى،          تۆلىيهلمىگهنلهرنى

ئىنــسانالرنى ئېلىــپ چىقىــپ قــۇل قىالتتــى ۋە باشــقا قــۇل قىلىــشنىڭ يــوللىرى بهك كــۆپ 
  . ئىدى
 ئـالىملىرى ۋە  فىقهـى ھهتتـا  .  ـ ئىسالم قۇل ئازات قىلىشنىڭ كۆپ يوللىرىنى ئـاچتى  4

 ۋە ھهدىس كىتابلىرىدا قۇل ئازات قىلىش توغرىسىدا مهخـسۇس          فىقهىھهدىس ئالىملىرى   
. بۇ بولسا ئىنسانالرنىڭ ئاستا ـ ئاسـتا قۇللـۇقنى تۈگىتىـشى ئۈچـۈن ئىـدى      . باب ئاجراتتى

 ئۈچـۈن قـۇل ئـازات قىلىـش         كاپارىتىمهسىلهن، بهزى گۇناھالرنى سادىر قىلغاندا ئۇنىڭ       
ــدۇتهلهپ قىل ــساننى    . ىنىــ ــشنى ئىنــ ــازات قىلىــ ــۇل ئــ ــىرتىدا قــ ــڭ ســ ــائۇنىــ  ئالالھقــ

ــدى   ــادەتلهردىن قىل ــتۇرىدىغان ئىب ــالالھ. يېقىنالش ــاال ئ ــدۇ تهئ ــداق دەي ــۇ داۋان «:  مۇن ئ
. » نېمىلىكىنى قانداق بىلهتتىـڭ؟ ئـۇ قـۇل ئـازات قىلمـاقتۇر     ئېىشىشنىڭئاشمىدى، داۋان   

  )ـ ئايهتلهر13 ـ، 12 ـ، 11بهلهدسۈرە (

  الىق خىتابنامه ۋە شهرتنامىلهردە ئهركىنلىك ھوقۇقى خهلقئار

دۇنيا بۇ خۇسۇستا ئىجابىي تهرەققىي قىلدى ۋە پۈتۈن دۆلهتلهر قۇللـۇقنى ئهمهلـدىن             
ــۋە. قالدۇرۇشــقا ئىتتىپاقالشــتى ــدىن كېلىــشىملهردە ئىتتىپــاقى ۋە باشــقا جهن  ئــۇنى ئهمهل

  . قالدۇردى
ــسىنى    ــكىالتى شهرتنامى ــلهر تهش ــكهن دۆلهت ــسىدەبىرلهش ــدىن ”: ڭ مۇقهددىمى بۇرۇن

تارتىپ داۋام قىلىپ كهلـگهن قۇللـۇقنى يوقىتىـپ، ھايـات سهۋىيىـسىنى كهڭ ئهركىنلىـك                
ــۈرۈش ــيىلگهن“ ھاۋاســىدا كۆت ــدە  . دې ــۈچىنچى بۆلۈمى ــسىنىڭ ئ : ئۇنىــڭ بىرىنچــى ماددى

ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي، مهدەنىـيهت، ئىنـسانىيهت قاتـارلىق دۆلهت مهسـىلىلىرىنى ھهل            «
ــ ــسانالرنىڭ ئاساســـىي ئهركىنلىكىنـــى      قىلىـ ــۇقنى ۋە پۈتـــۈن ئىنـ شتا، كىـــشىلىك ھوقـ
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ــال       گۈللهندۈرۈشــته، جىــنس، تىــل، دىننىــڭ قانــداق بولۇشــىدىن قهتئىيــنهزەر، ئهر ـ ئاي
ــارالىق     ــته خهلقئــ ــسىز رىغبهتلهندۈرۈشــ ــشالرغا شهرتــ ــدىكى ئىــ ــتىن، يۇقىرىــ ئايرىماســ

  . دېيىلگهن» ياردەملىشىشنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش
ــا ــا    دۇني ــۇقىنى ئوچــۇق ئوتتۇرىغ ــسى ئهركىنلىــك ھوق ــۇق خىتابنامى ــشىلىك ھوق  كى

پۈتۈن ئىنسانالر ھـۆر،    ”: مهسىلهن، ئۇنىڭ بىرىنچى ماددىسىدا مۇنداق دېيىلگهن     . قويغان
ئىززەت ـ ئابرۇي ۋە ھوقۇقتا باراۋەر بولغان ھالدا تۇغۇلىدۇ، ئۇالرغا ئهقىـل ۋە ۋىجـدان ئاتـا     

  .ىرىگه قېرىنداشلىق روھى بىلهن مۇئامىله قىلىشى الزىمقىلىنغان، ئىنسانالر بىر ـ ب
.  ـ يىلــى مهدەنىــيهت ۋە سىياســهت كېلىــشىمى چىقىرىلــدى    1966ئۇنــدىن كېــيىن، 

) ــ ماددىلىرىـدا  13 ـ،  12 ـ،  11 ـ،  10 ـ،  9 ـ،  8 ـ،  7 ـ،  6(ئۇنىـڭ بىـر نهچـچه ماددىـسىدا     
اددىـــسىنىڭ بىـــر  ـ م   9مهســـىلهن، . ئهركىنلىـــك ھوقـــۇقى توغرىـــسىدا ســـۆز قىلىنغـــان

ھهر بىر ئىنساننىڭ ئهركىنلىك ۋە شهخسى ساالمهتلىك ھوقـۇقى بـار، قانۇنـدا              ”: بۆلۈمىدە
قارارالشتۇرۇلغان ئاساسالرنى ئىجرا قىلماستىن ھېچقانداق كىـشى بـۇ ھوقـۇقتىن مهھـرۇم             

 ـ ماددىــدا خهلقلهرنىــڭ ۋە شهخــسلهرنىڭ   25ئۇنــدىن كېــيىن، . دېــيىلگهن“ قىلىنمايــدۇ
  .كىنلىكى ھهققىدە كېلىشىم ھاسىل قىلىنغانلىقىدىن سۆز قىلىنغانسىياسىي ئهر

 ئهركىنلىكـى ئـېالن     تۇغۇلۇشـىدىال ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىـسىدە ئىنـسان        
 ـ ماددىــسىدا   11ئۇنىــڭ . خهلقنىــڭ ئهركىنلىكــى ئىككىنچــى ئورۇنــدا تۇرىــدۇ. قىلىنغــان

  :تۆۋەندىكى سۆزلهر بايان قىلىنغان
تۇغۇلىــدۇ، ھېچقانــداق كىـشىنىڭ ئــۇنى قـۇل قىلىــش، خــارالش،   ئىنــسان ھـۆر  « ـ   1

 باشقىـسىغا قـۇل     تهئـاالدىن  ئالالھ. ئۇنىڭغا زۇلۇم قىلىش ۋە ئۇنى ئىشلىتىش ھوقۇقى يوق       
  ».بولۇش يوقتۇر

ھهر تۈرلۈك ئىستىال ئىنساننى قۇل قىلىشنىڭ ئهڭ يامىنى دەپ قارىلىپ قـاتتىق  « ـ  2
دىرىنى ئــۆزى بهلگىــلهش، ئهركىنلىكــتىن تولــۇق خهلقلهرنىــڭ ئــۆز تهقــ. ھــارام قىلىنــدى

ــار  ــۇقى ب ــدىلىنىش ھوق ــاۋۇزچىلىق ۋە  . پاي ــڭ تاج ــۈن دۆلهت ۋە خهلقلهرنى ــستېالغاپۈت  ئى
ــۇر   ــاردەم بېرىـــشى ۋاجىپتـ ــشقا يـ ــۈرەش قىلىـ ــتهقىل  . قارشـــى كـ پۈتـــۈن خهلقنىـــڭ مۇسـ

   ».شهخسىيىتىنى قوغداش، بايلىقىغا ۋە تهبىئىي كىرىمىگه ئىگه بولۇش ھوقۇقى بار
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بــۇ بۈگــۈنكى . خهلقنىڭــدۇرئهركىنلىــك ھوقــۇقى بىرىنچــى شهخــسنىڭ، ئىككىنچــى 
ئىنـساننىڭ ئهركىنلىـك ھوقـۇقى ئېگىـز ـ پهس      . كۈنـدە قـۇرۇق نهزەرىـيه بولـۇپ قالماقتـا     

بولغانلىقى، ئۇنىڭ بىلهن تىجارەت قىلىنغـانلىقى، ئۇنىـڭ بىـلهن ئويـۇنالر ئوينالغـانلىقى،              
ىمىغانلىقى ئۈچۈن نۇرغۇن ئىنسانالر ۋە خهلقـلهر قىينالماقتـا   ئۇنى بىر قائىدە ـ قانۇنغا باغل 

سـېنىڭ ئىـسمىڭ    ! ئـى ئهركىنلىـك   «: روالنھهتتا مـادام    .  دۇچ كهلمهكته  ھاالكهتلهرگهۋە  
  . دېگهن» بىلهن قانچىلىك جىنايهتلهر ئىشلهندى

  تۆتىنچى دىنغا ئېتىقاد قىلىش ھوقۇقى

 ھايــات ھوقۇقىــدىن يــۇقىرى دىنغــا ئىــشىنىش يــاكى ئېتىقــاد قىلىــش ئهركىنلىكــى 
چـۈنكى دىـن    . ئورۇندا تۇرمىسىمۇ ئۇنىڭدىن قالسىال ئهڭ مـۇھىم ھوقـۇقالردىن سـانىلىدۇ          

ــرى       ــدىن ئىلگى ــات ھوقۇقى ــۇپ، ھاي ــۇھىمى بول ــرى ۋە ئهڭ م ــڭ بى بهش زۆرۈرىيهتلهرنى
ئهقىدە ئهركىنلىكى،  .  يولىدا جىهاد قىلىش پهرز قىلىندى     ئالالھشۇنىڭ ئۈچۈن   . قىلىنىدۇ

ا ئىشىنىش ھوقۇقى ۋە تـوغرا دەۋەتنـى تـارقىتىش ئۈچـۈن دىـن يولىـدا جـان تىكىـپ                    دىنغ
بۇالرنىـڭ ھهممىـسى ئىنـساننىڭ ئهقىـدە ۋە     .  بولۇشـقا بۇيرۇلـدى  شـېهىد جىهاد قىلىش ۋە  

 ئالالھخۇسۇسهن، دىن . دىنى بىلهن بهخت ـ سائادەتلىك ھايات كهچۈرۈشى ئۈچۈن الزىم 
ە بۇزۇلۇشــتىن قوغــداپ قېلىنغــان، ئىنــساننىڭ  نازىــل قىلغــان، ئۆزگىرىــپ كېتىــشتىن ۋ 

تهبىئهت ۋە ئهمهلىي ھاياتى بىلهن زىچ مۇناسىۋەتلىك بولغـان دۇنيـا، كائىنـات، ھايـات ۋە                
  . ئىنسانىيهت ھهققىدە توغرا تهسهۋۋۇر قىلىدىغان ھهق دىن بولسا تېخىمۇ زۆرۈر بولىدۇ

ئهركىنلىكـى ۋە شهخـسىي    دىنغا ئىشىنىش ھوقۇقى، ئهقىل، پىكىر، ئىرادە ۋە ئىختىيار         
 باشـــقا ھـــېچكىم ئـــالالھتىنئۇنىڭغـــا . ئهقىـــدە قهلبـــتىن چىقىـــدۇ. قانـــائهتكه بـــاغلىق

  . ھۆكۈمرانلىق قىاللمايدۇ
شـۇنىڭ ئۈچـۈن قۇرئــان كهرىـم ئــازغۇنلۇقتىن ۋە بۇزغـۇنچىلىقتىن ئاگاھالنــدۇرۇش     

. يـان قىلىـدۇ  بىلهن بىرگه ئېتىقاد ۋە دىنغا ئىـشىنىش ئهركىنلىكىنـى ئوچـۇق ـ ئاشـكارا با     
ــالالھ ــاال ئ ــدۇ تهئ ــداق دەي ــدا «:  مۇن ــشته (دىن ــا كىرى ــدايهت  ) ئۇنىڭغ ــۇر، ھى زورالش يوقت

  ) ـ ئايهت256 بهقهرەسۈرە (» .گۇمراھلىقتىن ئېنىق ئايرىلدى
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ئهگهر پهرۋەردىگارىڭ خالىسا ئىـدى، ئهلـۋەتته، يهر        «:  يهنه مۇنداق دەيدۇ   تهئاال ئالالھ
ان ئېيتاتتى، سـهن كىـشىلهرنى مۇسـۇلمان بولۇشـقا          يۈزىدىكى كىشىلهرنىڭ ھهممىسى ئىم   

  )  ـ ئايهت99سۈرە يۇنۇس (» مهجبۇرالمسهن؟
 ئىنــسانالرنى شــۇ دىــن بىــلهن ياراتقــان،  ئــالالھ«:  يهنه مۇنــداق دەيــدۇتهئــاال ئــالالھ
  ) ـ ئايهت30سۈرە رۇم (» . ياراتقىنىدا ئۆزگىرىش بولمايدۇ، بۇ توغرا دىندۇرئالالھنىڭ

 ۋە ئۇنىـڭ نۇرلـۇق شـهرىئىتىگه تـوغرا ئىمـان            ئالالھقـا رئان كهرىـم    ئۇندىن كېيىن قۇ  
ئـى  («:  مۇنـداق دەيـدۇ    تهئاال ئالالھ.  كىشىنى تهھدىت قىلىدۇ   ئۆرۈگهنكهلتۈرۈشتىن يۈز   

بۇ ھهق قۇرئان پهرۋەردىگارىڭالر تهرىپىدىن نازىل بولىـدۇ، خالىغـان ئـادەم            ‹!)  مۇھهممهد
  ) ـ ئايهت29كهھفسۈرە (» .دېگىن› ولسۇنئىمان ئېيتسۇن، خالىغان ئادەم كاپىر ب

ــرەت ــك (فىتـ ــسانىي   —)  تهبىئىيلىـ ــتا ئىنـ ــسىنى تونۇشـ ــى ۋە ياراتقۇچىـ  ھهق دىننـ
ئىنـسان  .  تهبىئهتتـۇر  ياراتقـان  ئىنسانالرنى ئۇنىڭ بىلهن     ئالالھنىڭبۇ بولسا   . ئىستېداتتۇر

مان ـ   ئۆزىــدە قويۇلغــان بــۇ تهبىئىتــى بىــلهن يــاراتقۇچى ئىگىــسىنى تونــۇش ئۈچــۈن ئاســ
ــدۇر    ــكه مايىل ــر يۈرگۈزۈش ــدە پىكى ــشى ھهققى ــڭ يارىتىلى ــى  . زېمىننى ــساننىڭ تهبىئىت ئىن

ــدۇ      ــل بولى ــرلىكىگه مايى ــسىنىڭ بى ــسى ۋە ياراتقۇچى ــاد قىلغۇچى ــڭ ئىج ئهگهر . كائىناتنى
يهنـى ئـۇنى تونـۇپ،    ( ئۇالشسا ئالالھقائىنسان پىكرى ۋە ئىختىيارى بىلهن يهككه ـ يېگانه  

ئۇ بولسا، ئىنسان ئۆزى ئۈچۈن . توغرا دىنغا يهتكهن بولىدۇ) رسه ـ ت ئۇنىڭغا ئىمان كهلتۈ
تاللىغان تهبىئهت دىنـى بولـۇپ، ئىنـسان ئۇنىـڭ بىـلهن دۇنيـادا قۇتۇلۇشـقا ئېرىـشىدۇ ۋە                   

  .  رازىلىقىنى قولغا كهلتۈرىدۇئالالھنىڭئاخىرەتته 
ــۇلۇلالھ ــدىغانلى    رەس ــلهن تۇغۇلى ــى بى ــئهت دىن ــۇ تهبى ــسانالرنىڭ ب ــۈن ئىن قىنى،  پۈت
ــسنانالرنىڭ ــۇنى      ئىنـ ــلهن ئـ ــسى بىـ ــهيتاننىڭ ۋەسۋەسىـ ــاكى شـ ــلهن يـ ــرى بىـ  قىلىقلىـ

ھهر «:  شۇ دىندا داۋام قىلىـدىغانلىقىنى بايـان قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ             ئۆزگهرتىۋەتمىگۈچه
قانداق باال تۇغۇلغاندا تهبىئهت دىنى بىـلهن تۇغۇلىـدۇ، ئاتـا ـ ئانىـسى ئـۇنى يـا يهھـۇدىي          

ئهگهر بـوۋاق تهبىـئهت دىنـى       » . قىلىـدۇ  مهجۇسـى قىلىـدۇ يـاكى     قىلىدۇ ياكى خرىستىئان    
بىلهن قالسا ياكى ئاتا ـ ئانىسى مۇسۇلمان بولـسا، ئۇنـدىن كېـيىن ھهق دىننـى تاللىـسا ۋە       
ئۇنى مۇھاپىزەت قىلسا ياكى ئۇزى پىكىـر يۈرگـۈزۈپ قانـائهت قىلغانـدىن كېـيىن تـالالپ                 

ــۇپ، ھهق دىنغــا كىرســه، ئۇنىــڭ ھوقــۇقى ســاق   ئۇنىــڭ دىنىنــى . النغان بولىــدۇرازى بول
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 مهجبۇرالشـالرنى ئۆزگهرتىدىغان ھهر قانداق بېـسىم، زورالش يـاكى ئـۇنى تهرك ئېتىـشكه              
  . قهتئىي قوبۇل قىلمايدۇ

ئىــسالم ئالــدى بىــلهن مۇســۇلمانالرنىڭ ئېتىقــاد ئهركىــنلىكىگه كاپالهتلىــك قىلىــدۇ، 
ــدۇ    ــى قىلى ــنى مهنئ ــا زورالش ــۇنى دىنغ ــسل  . ئ ــا مى ــسالم تارىخت ــي  ئى ــۆرۈلمىگهن دىنى ى ك

  . كهڭچىلىكنى ئورۇنالشتۇرغان

  ئىسالمدىكى دىنىي كهڭچىلىك

ــساننىڭ   ــسى ئىن ــسالم نهزەرىيى ــسانىيىتىگهئى ــسىگه ھــۆرمهت  ئىن ــگه ۋە ئىرادى ، ئهقلى
شۇنىڭدەك، غهيرىي مۇسۇلمانالر مۇسۇلمانالر بىلهن ئهقىدە ۋە دىنـدا         . قىلىشنى تهكىتلهيدۇ 

 قهدىـرلهش، ئۇالرنىـڭ ھـۆرمىتىنى سـاقالش،         نـسانىيىتىنى ئىپهرقلىق بولسىمۇ، ئۇالرنىـڭ     
ئــۇالر بىــلهن ياخــشى مۇئامىلىــدە بولـــۇش، ئۇالرنىــڭ ھهققىــدە ئىنــساپلىق بولۇشـــنى        

  : ئاشكارا بولىدۇقارارالشتۇرۇشتابۇ تۆۋەندىكى ئاساسالرنى . تهكىتلهيدۇ

   ـ غهيرىي مۇسۇلمانالرنىڭ ئېتىقاد ئهركىنلىكى1

. ، ئاقىل بولغان كىشىنى ئىسالمغا كىرىـشكه زورلىمايـدۇ        )كهنيېشىغا يهت (ئىسالم بالىغ 
. ئىنسان ئۇنىڭغا پهقهت قانائهتلىنىش ۋە چىن ئېتىقاد قىلىـپ ئىـشىنىش بىـلهن كىرىـدۇ              

چۈنكى ئىسالم ئوچۇق ـ ئاشكارا ھهق دىندۇر، ئۇنىڭ ئهقىدىسى توغرا، يولى دۇرۇستۇر، ئـۇ   
قىـل، بـالىغ ئىنـسانالر ئېتىقـاد قىلىـشتا،          مۇشۇنداق تۇرۇقلـۇق ئا   . ئهقىلگه ئۇيغۇن كېلىدۇ  

. كېـيىن بـۇ تالالشـنىڭ نهتىجىـسىنى ئۈسـتىگه ئالىـدۇ           . خالىغان دىننـى تالالشـتا ھـۆردۇر      
ــالالھ ــاال ئ ــدۇ تهئ ــداق دەي ــدا «:  مۇن ــشته (دىن ــا كىرى ــدايهت  ) ئۇنىڭغ ــۇر، ھى زورالش يوقت

ئىنكـار  )  مهبۇدنى  باشقا بارچه  ئالالھتىن (تاغۇتنىگۇمراھلىقتىن ئېنىق ئايرىلدى، كىمكى     
سۈرە . (» ئىمان ئېيتىدىكهن، ئۇ سۇنماس، مهھكهم تۇتقىنى تۇتقان بولىدۇ        ئالالھقاقىلىپ،  
  ) ـ ئايهت256 بهقهرە

يهنـى ھـېچ بىـر كىـشىنى        «:  كهسىر بۇ ئايهتنىڭ مهنىسىنى مۇنـداق ئىزاھاليـدۇ        ئىبنى
 روشهن ۋە ئاشـكارا     ئىسالم دىنىغا كىرىشكه زورلىماڭالر، ئۇ دەلىل ۋە ھۆججهتلىرى ئوچۇق،        

 ئـالالھ بولۇپ، ھېچقانداق كىشىنى ئۇنىڭغـا كىرىـشكه زورالشـقا ئېهتىيـاج يوقتـۇر، بهلكـى                
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كىمنى ئىسالمغا ھىدايهت قىلسا، ئۇنىڭ كۆڭلىنى ئاچسا، ئهقلىنى نۇرالندۇرسا، ئـۇ كىـشى     
  » .ئۇنىڭغا دەلىل ھۆججهت بىلهن كىرىدۇ

ــرۇق ــهۋەبىنى با   مهس ــۇش س ــل بول ــڭ نازى ــۇ ئايهتنى ــدۇ   ب ــداق دەي ــپ مۇن ــان قىلى : ي
 پهيغهمــبهر بولۇشــتىن رەســۇلۇلالھ بىــر كىــشىنىڭ ئىككــى ئــوغلى بولــۇپ، ئهنــسارالردىن«

كېيىن ئۇالر خرىستىئانالر بىـلهن مهدىـنىگه يېمهكلىـك ئېلىـپ           . بۇرۇن خرىستىئان ئىدى  
سـىلهرنى مۇسـۇلمان بولمىغـۇچه      «: ئېـسىلىۋېلىپ بۇنى كۆرگهن دادىـسى ئۇالرغـا       . كهلدى
 ھۇزۇرىغـا  رەسـۇلۇلالھنىڭ ئـۇالر مۇسـۇلمان بولۇشـقا ئۇنىمـاي،        » . بهرمهيمهن دەيدۇ  قويۇپ

ئوتقـا  ) يهنى ئىككى بـاالم    (پارچاممېنىڭ بىر   ! رەسۇلۇلالھئى  «: داۋالىشىپ كېلىپ، ئاتىسى  
دىنـدا  ‹:  يۇقىرىـدىكى  تهئـاال  ئـالالھ دېگهنـدە،   » ؟تۇرامـدىمهن چۈشۈپ كهتسه، مهن قـاراپ      

شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ      . دېـگهن ئـايهتنى نازىـل قىلىـدۇ       › الش يوقتـۇر  زور) ئۇنىڭغا كىرىـشته  (
  » .كىشى بالىسىنى قويۇۋېتىدۇ

بـۇ ئـايهت ئىـسالمنىڭ قائىدىلىرىـدىن بىـرى          «:  مۇنـداق دېيىلىـدۇ    مـۇنىردا تهپسىرى  
ھېچ بىـر كىـشىنى     . بولۇپ، ئۇنىڭ سىياسهت ۋە ئۇسۇلىدىكى چوڭ ئاساسلىرىدىن بىرىدۇر       

 كىشىگه ئهھلـى ئهۋالدلىرىـدىن      ھېچقانداقالش توغرا ئهمهس،    ئىسالم دىنىغا كىرىشته زور   
ئـايهت  . ھېچ بىرىنى ئۇنىڭدىن چىقىپ كېتىش ئۈچۈن زورلىشىغا كهڭچىلىك قىلىنمايـدۇ         

ئىماننىڭ دەلىللىرىنىڭ ئاشكارا بولغانلىقىغا، ھهقنىڭ باتىل، جاھـالهت ۋە گـۇمراھلىقتىن           
 پۈتۈن تـۈرلىرى بىـلهن      كۇپرىھهق دىندۇر،   ئىسالم بولسا   . ئايرىلغانلىقىغا دااللهت قىلىدۇ  

  . باتىلدۇر
:  مۇنـداق دەيـدۇ    تهئاال ئالالھقۇرئان كهرىم بۇ مهنىنى بىر نهچچه ئايهتته تهكىتلهيدۇ،         

ئهگهر پهرۋەردىگارىڭ خالىـسا ئىـدى، ئهلـۋەتته، يهر يۈزىـدىكى كىـشىلهرنىڭ ھهممىـسى               «
ــاتتىئىمـــان  ــقا مهج ئېيتـ ــالالھ 1»بۇرالمـــسهن؟، ســـهن كىـــشىلهرنى مۇســـۇلمان بولۇشـ  ئـ

ئۇالرنى ! ئى مۇھهممهد «:  ئىكهنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ     ئالالھتىنھىدايهتنىڭ  
ــېكىن   ــالالھھىــدايهت قىلىــش ســېنىڭ مهســئۇلىيىتىڭ ئهمهس، ل  خالىغــان بهندىــسىنى ئ

  )  ـ ئايهت272 بهقهرەسۈرە (» .ھىدايهت قىلىدۇ

                                            
 . ـ ئايهت99سۈرە يۇنۇس  1



 171

 قىلغۇچى،  تهبلىغەۋەتچىلهر پهقهتال دىننى    ، ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئالىمالر، د    رەسۇلۇلالھ
ۋەز ) ئۇالرغـا (سهن  «:  مۇنداق دەيدۇ  تهئاال ئالالھ. خاتىرىالتقۇچىدۇرنهسىههت قىلغۇچى ۋە    

ۋەز ـ نهسـىههت قىلغۇچىـسهن، سـهن ئۇالرغـا      ) ئۇالرغـا (ـ نهسىههت قىلغىـن، سـهن پهقهت   
 ـ  22 ـ  21 غاشـىيه سـۈرە  (» .ئهمهسـسهن ) يهنى ئۇالرنى ئىمانغا مهجبۇرلىغـۇچى  (مۇسهللهت

  ) ئايهت
چۈنكى . دېمهك، ئىسالم ئىنساننى ئهقىدىدە ئهركىنلىك ۋە ئىختىيارىغا قويۇپ قويىدۇ        

ئـۇ پهقهت   . ئىماننىڭ ئاساسى ئۇنى قهلبىـدە ئىقـرار قىلىـش ۋە ئۇنىڭغـا تهسـلىم بولۇشـتۇر               
ــكهت ۋە مۇرا      ــدىغان ھهرى ــادا قىلىنى ــلهن ئ ــاكى بهدەن بى ــمه ي ــۆزلىنىدىغان كهلى ــىم س س

  .ئهمهستۇر
 تونـۇپ، ئۇنىـڭ بىرلىـك ۋە        ئـالالھنى  لېكىن قۇرئـان كهرىـم ئىنـسانالرنى يـاراتقۇچى          

ــدۇ،     ــكه چاقىرىـ ــر يۈرگۈزۈشـ ــشكه، پىكىـ ــى ئىشلىتىـ ــارلىقىنى بىلىـــش ئۈچـــۈن ئهقلىنـ بـ
ــى كهشــىپ      ــڭ خهزىنىلىرىن ــىرلىرىنى ۋە زېمىننى ــڭ س ــقا، كائىناتنى ــى تونۇش ھهقىقهتلهرن

ئېيتقىنكــى، ئاســمانالردىكى ۋە «:  مۇنــداق دەيــدۇتهئــاال لالھئــا. قىلىــشقا تهشــۋىق قىلىــدۇ
يهنـــى (مـــۆجىزىلهر ۋە ئاگاھالنـــدۇرغۇچىالرنىڭ . زېمىنـــدىكى نهرســـىلهرنى كـــۆزىتىڭالر

 ـ  101سـۈرە يۇنـۇس   (» .ئىمان ئېيتمايدىغان قهۋمغا پايدىسى بولمايـدۇ ) پهيغهمبهرلهرنىڭ
  )ئايهت

 چىن ئېتىقاد قىلىـدىغانالر  ئالالھقائۆزۈڭالردا زېمىندا ۋە «:  مۇنداق دەيدۇ تهئاال ئالالھ
نۇرغــۇن ئــاالمهتلهر بــار، )  قــۇدرىتىنى ۋە بىرلىكىنــى كۆرســىتىدىغانئالالھنىــڭ(ئۈچــۈن 

 پىكىـر قىلىـش پهقهت ئىـسالمدىكى بىـر ھوقـۇق ئهمهس، بهلكـى               1».كۆرمهمـسىلهر ) بۇنى(
  . پهرزدۇرئىسالمىي

  ـ ئىبادەت يهرلىرىنى ھۆرمهت قىلىش 2

غ ئىنساننىڭ ئۆزىگه تاللىغـان ئهقىدىـسىنى ھـۆرمهت قىلىـش ۋە يۇقىرىـدىكى              بۇ بالى 
ئۇنىڭ ئۈچـۈن ئىـسالم غهيرىـي مۇسـۇلمانالرنىڭ     . ئېتىقاد ئهركىنلىكىنىڭ بىر پارچىسىدۇر 

ئۆز ئهقىدىسىگه ئۇيغۇن ئىبادەت قىلىشىغا يول قويىدۇ ۋە ئۇالرنىڭ دىنىي پائالىيهتلىرىنى           
                                            

 . ـ ئايهت21 ـ، 20سۈرە زارىيات  1
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مۇسـۇلمانالرغا ئۇالرنىـڭ ئىبادەتخانىلىرىغـا      . ىرىنى قوغدايـدۇ  ئادا قىلىدىغان ئىبادەتخـانىل   
ــسۇن،       ــدا بولـ ــق زامانـ ــاكى تىنچلىـ ــسۇن يـ ــدا بولـ ــۇرۇش زامانىـ ــى ئـ ــشنى، مهيلـ چېقىلىـ

  . ئىبادەتخانىالرنى چېقىش ۋە خاراب قىلىشنى ھارام قىلىدۇ
خهلىپىلهرنىڭ ئهسـكهر قومانـدانلىرىغا بـۇ توغرىـدا قىلغـان ۋەسـىيهتلىرى ۋە ئىـسالم                

 كېلىـشىملهرنىڭ  قىلىنغان يهرلهردە غهيرىي مۇسۇلمانالر بىـلهن قىلىنغـان          فهتهىارىخىدا  ت
 بهيتۇلمـۇقهددەس   ئهنهۇنىـڭ  رەزىيهلالھـۇ ئـۆمهر     : مهسىلهن. تارىخىي ۋەسىقىلىرى كۆپتۇر  

ئاھالىــسى بىــلهن تــۈزگهن كېلىــشىمى، كــۆپلىگهن ئىــسالم دۆلهتلىرىــدە يهھــۇدىي ۋە        
ىلىرىنىڭ ھازىرغىچه بۇزۇلماي ساقلىنىۋاتقىنى بۇنىڭ جانلىق      خرىستىئانالرنىڭ ئىبادەتخان 

  . دەلىلىدۇر

   ـ ئىنسانىي مۇئامىله قىلىش3

ئىسالم مۇسۇلمانالردىن پۈتـۈن ئىنـسانالرغا گـۈزەل ئهخـالق بىـلهن ياخـشى مۇئـامىله              
ــشنى،      ــايه قىلى ــشنى، قوشــنىدارچىلىققا رىئ ــرايلىقچه ئارىلىشى ــلهن چى ــۇالر بى ــشنى، ئ قىلى

 رەھىمـدىللىك، ئېهــسان قاتـارلىق كۈنلـۈك شهخــسىي ئىـشالردا ۋە كــۆپلىگهن     ياخـشىلىق، 
چــوڭ ـ كىچىــك ئىــشالردا ئۇالرغــا ئىنــسانىي ھېســسىيات بىــلهن ھېــسداشلىق قىلىــشنى     

ــدۇ ــا ياخــشىلىق قىلىــشتىن باشــالپ، غهيرىــي مۇســۇلمان    . بۇيرۇي ـــ ئانىالرغ مۇشــرىك ئاتا
ــا ۋە قوشــنىال   ــي مۇســۇلمان ئهقرىب ــىرلهرگه، غهيرى ــشقىچهرغا ياخــشىلىق ئهس ــارلىق قىلى  ب

  . ئىشالردا چىرايلىق مۇئامىله قىلىشقا بۇيرۇيدۇ
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهدىنىـدىكى ئهھلـى كىتـابالرنى زىيـارەت قىالتتـى، ئۇالرغـا         
ئىززەت ـ ئىكـرام ۋە ئېهـسان قىالتتـى، كېـسهللىرىنى يـوقالپ بـاراتتى، مۇسـۇلمانالر ئـۇزۇن          

بۇ يول ئىنسانالرنى ئىـسالمغا دەۋەت      . ننىتىگه ئاساسلىنىپ ماڭدى  تارىخ بويىچه ئۇنىڭ سۈ   
ــشىنىڭ      ــونالرچه كىـ ــته، مىليـ ــشكه رىغبهتلهندۈرۈشـ ــسالمغا كىرىـ ــۇالرنى ئىـ ــش، ئـ قىلىـ

  . ئۆزلۈكىدىن ئىسالمنى قوبۇل قىلىشىدا ئهڭ ياخشى ۋاسىتىلىك رولىنى ئوينىدى
ۇرىسىنى دىـن ۋە ئهقىـدە      ئىسالمنىڭ ئۇسۇلى ئىنسانىي مۇئامىلىدە ئىنسانالرنىڭ ئوتت     

شۇنىڭ ئۈچۈن پۈتـۈن ئىنـسانالر ئوتتۇرىـسىدا ئـادالهتنى تۇرغۇزۇشـنى            . بىلهن ئايرىمايدۇ 
مۇسـۇلمان ۋە غهيرىـي مۇسـۇلمانالرنىڭ جېنىنـى،         . ۋاجىپ قىلىپ، زۇلۇمنى مهنئـى قىلـدى      
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دىنــدىكى ئىختىالپتــا بولــسىمۇ . بهدىنىنـى، مېلىنــى ۋە ئىپپىتىنــى بىــردەك ھىمــايه قىلــدى 
 ئالالھنىــڭ! ئــى مــۆمىنلهر«:  مۇنــداق دەيــدۇتهئــاال ئــالالھ. ىنــساپلىق بولۇشــقا بــۇيرۇدىئ

، ئــادىللىق بىــلهن گۇۋاھلىــق بېــرىڭالر، بىــر قهۋمغــا تىرىــشڭالرھهقلىرىنــى ئــادا قىلىــشقا 
ئادىــــل بولماســــلىقىڭالرغا ســــهۋەب بولمىــــسۇن، ) ئۇالرغــــا(بولغــــان ئــــۆچمهنلىكىڭالر 

) يهنــى ئۇالرغــا ئــۆچمهن تــۇرۇپ ئادىــل بولۇشــۇڭالر(، بــۇ دۈشــمىنىڭالرغا ئادىــل بولــۇڭالر
 ھهقىــقهتهن قىلمىــشىڭالردىن ئــالالھ قورقــۇڭالر، ئــالالھتىنتهقۋادارلىققــا ئهڭ يېقىنــدۇر، 

  ) ـ ئايهت8 مائىدەسۈرە (» .خهۋەرداردۇر
كىمكـى ئهھـدە قىلىنغـان كىـشىگه زۇلـۇم          «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنـداق دەيـدۇ     

 ياكى ئۇنى كۈچى يهتمهيدىغان ئىشقا سالـسا،  كېمهيتىۋەتسهنىڭ ھوقۇقىنى  قىلسا، ياكى ئۇ  
 ئېلىۋالـسا، مهن قىيـامهت كـۈنى ئۇنىـڭ          رازىلىقىـسىز ياكى ئۇنىڭ بىر نهرسىـسىنى ئۇنىـڭ        

  » . بولىمهنداۋاچىسى
:  رىۋايهت قىلىـدۇ دېگهنلىكىنى مۇنداق رەسۇلۇلالھنىڭ بىلهن   ئىسناد 1زەئىف خهتىب

 داۋاچـى  بـولىمهن، مهن كىمـگه   داۋاچـى  ئـازار بهرسـه، مهن ئۇنىڭغـا       2هكىمكى بىر زىممىگ  «
 رەسـۇلۇلالھ  رىۋايىتىـدە    تهبهرانىنىـڭ » .بولسام، ئۇنىڭ بىلهن قىيامهت كـۈنى داۋالىـشىمهن       

كىمكى زىممىگه ئازار قىلسا، ماڭا ئازار قىلغان بولىدۇ، ماڭا ئازار قىلغـان            «: مۇنداق دېگهن 
  » .ولىدۇ ئازار قىلغان بئالالھقاكىشى 

 كىــشىلهردىن يىــراق ئىقلىمالردىــن كهلــگهن   ئهنهــۇ رەزىيهلالھــۇھهزرىتــى ئــۆمهر  
ــۇلمانالرنىڭ،  ــڭمۇسـ ــورىغاندەك  ۋالىالرنىـ ــۋالىنى سـ ــڭ ئهھـ ــڭ ۋە قازىالرنىـ  زىممىلهرنىـ

ئۇالرنىــڭ مــاللىرى بىزنىــڭ «: ئهنهــۇ رەزىيهلالھــۇھهزرىتــى ئهلــى . ئهھۋالىنىمــۇ ســورايتتى
. دەيتتـى » تۆلهيـدۇ ) باج(جىزيه  ڭ قېنىمىزدەك بولسۇن ئۈچۈن     ، قانلىرى بىزنى  مېلىمىزدەك

  . خهلىپىلهر ۋە ۋالىالر مۇشۇ يولدا ماڭغان
غهيرىـــي مۇســـۇلمانالرغا بۇنـــداق ئهدەبىـــي، ئىنـــسانىي مۇئـــامىله قىلىـــش نۇرغـــۇن  
كىشىلهرنى ئىسالمغا رىغبهتلهندۈرۈش، ئۇالرنىڭ ئىـسالمغا كىرىـشى، دىنغـا قېتىلىـشى ۋە             

  . ى ئاستىدا تۇرۇشىدا باش رول ئوينىغانئىسالم بايرىق
                                            

 .يهنى رەسۇلۈلالھنىڭ بۇ سۆزنى ئېيتقانلىقى ئاجىز يول بىلهن بولغان 1
 .دە مۇسۇلمانالرنىڭ ھىمايىسىدە ياشايدىغان ئهھلى كىتابالريهنى ئىسالم دۆلىتى 2
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  ـ ئىقتىسادىي مۇئامىله 4

ــدىن       ــۇلمانالرنىڭمۇ ئۇنىڭ ــي مۇس ــسا، غهيرى ــدىن پايدىالن ــۇلمانالر نېمى ــسالم مۇس ئى
ــازا       ــۇنداق ج ــۇ ش ــسه، ئۇالرغىم ــازا بېرىل ــداق ج ــۇلمانالرغا قان ــدىغانلىقىنى، مۇس پايدىلىنى

 ئىــسالم غهيرىــي مۇســۇلمانالر بىــلهن شــۇنىڭ بىــلهن. بېرىلىــدىغانلىقىنى قــانۇن قىلغــان
 قىلدى ۋە ئۇالرغا مۇسۇلمانالرغا بهرگهن ھهقلهرنىڭ ئۆز ئهينىنـى          جائىزمۇئامىله قىلىشنى   

  . مۇسۇلمان بولسۇن بولمىسۇن، پۈتۈن ۋەتهنداشالرغا كاپالهتلىك قىلدى. بهردى
ــسىدە غهيرىــي مۇســۇلمانالر ئهســىرلهرچه ئىــسالم خهلىپىلىكىن   ــانۇن نهتىجى ــۇ ق ىــڭ ب

ــدە ياشـــىدى ئىـــسالمىيسايىـــسىدا،  ــانلىق،  .  جهمئىيهتنىـــڭ ئىچىـ ــۇالر تىنچلىـــق، ئامـ ئـ
خاتىرجهملىك، ئادالهت، دىنىي ئهركىنلىك، ھايـات ئىـشلىرىدا، بىلىـم ئېلىـشتا، ھۆكۈمـدە              

.  بولۇش قاتارلىق ئهھۋالالرنىڭ ھهممىسىدە مۇسۇلمانالرغا ئوخشاش پايدىالندى       مۇشتهرەك
ــهھى   ــارا سـ ــڭ بهزى قـ ــۇم ۋە  تارىخنىـ ــا زۇلـ ــاۋۇزپىلىرىدە ئۇالرغـ ــسا،  تاجـ ــان بولـ  قىلىنغـ

ــاتتىقراقمۇســۇلمانالرغىمۇ ئۇنىڭــدىن  ــدىق ــۇم بول ــلهن  .  زۇل ــسپانىيىدە مۇســۇلمانالر بى ئى
  .  مۇسۇلمانالر بىلهن خرىستىئانالرغا بولغاندەكپهلهستىندە، يهھۇدىالرغا

 ۋە يېڭـى تـارىخ      تارىختا ئىسالمنىڭ كهڭچىلىكى شۇنداق نۇرلۇق بولغانكى، قهدىمكى      
شهرقـــشۇناسالر بىـــلهن . بـــويىچه ئىنـــسانىيهت مۇنـــداق كهڭچىلىكنـــى كـــۆرگىنى يـــوق 

رىملىقالرنىڭ ئىـسالمدىن ئىلگىـرى   . تارىخچىالرنىڭ گۇۋاھچىلىقى بۇنىڭغا كۇپايه قىلىدۇ  
 ئىسپانىيىدە قىلغـانلىرى،    ئىسپانىيىلىكلهرنىڭ قىلغانلىرى ۋە    ئوخشىمىغانالرغائهقىدىسى  
 ۋە شام شـهھهرلىرىدە قىلغـانلىرى، بۈگـۈنكى كۈنـدە ياۋروپـادا،             قۇدۇستارنىڭ  خرىستىئانال
ــادا، چېچهنىــستاندا، رۇســىيهدە ، كهشــمىردە، غهيرىــي مۇســۇلمانالرنىڭ مۇســۇلمانالرغا  بورم

ــشتۇرسا        ــدان سېلى ــسالمنى ئوب ــلهن ئى ــرى بى ــىز قىلىقلى ــپ تۈگهتكۈس ــان ئېيتى قىلىۋاتق
  . ئىكهنلىكى ئاشكارا بولىدۇيۇقىرىدىكى سۆزىمىزنىڭ قانچىلىك توغرا

  غهيرىي مۇسۇلمانالر بىلهن ئاالقه قىلىشنىڭ ئاساسى 

. قۇرئان كهرىم غهيرىي مۇسۇلمانالر بىلهن ئاالقه قىلىشنىڭ ئاساسـىنى بايـان قىلـدى            
  : مۇنداق دەيدۇتهئاال ئالالھ
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سىلهر بىلهن ئۇرۇش قىلمىغان ۋە سىلهرنى يۇرتۇڭالردىن ھهيـدەپ         ) كۇففارالردىن(«
 ئۇالرغــا ياخــشىلىق قىلىــشىڭالردىن، ئۇالرغــا ئادىــل     ئــالالھقارمىغانالرغــا كهلــسهك،  چى

 ئالالھ.  ئادىلالرنى دوست تۇتىدۇ   ئالالھبولۇشۇڭالردىن سىلهرنى توسمايدۇ، شۈبهىسىزكى،     
دىــن ئۈچــۈن ســىلهر بىــلهن ئۇرۇشــقان، ســىلهرنى يۇرتــۇڭالردىن ھهيــدەپ چىقارغــان ۋە  

ــشقا يا   ــدەپ چىقىرى ــىلهرنى ھهي ــىلهرنى    س ــۇڭالردىن س ــت تۇتۇش ــكهنلهرنى دوس ردەملهش
 ـ  9 ـ  8 مـۇمتهھىنه سـۈرە  (» .توسىدۇ، كىمكى ئۇالرنى دوست تۇتىدىكهن، ئۇالر زالىمالردۇر

  ) ئايهتلهر
ــسانالرغا   ــۈن ئىن ــسىمۇ (پۈت ــۇلمان بولمى ــلهن  ) گهرچه مۇس ــادالهت بى ــشىلىق ۋە ئ ياخ

ۇلمانالرغا زۇلـۇم قىلـسا، بـۇ چاغـدا         ئهگهر ئـۇالر ئـۇرۇش ئاچـسا ۋە مۇسـ         . مۇئامىله قىلىنىدۇ 
  . ئۇالرغا قارشى ئۇرۇشۇش ۋە جىهاد قىلىش پهرز بولىدۇ

 مۇسـۇلمانالرنى غهيرىـي مۇسـۇلمانالرغا قىلىـشقا بۇيرۇغـان           ئالالھنىـڭ  قهرافـى ئهلالمه  
ئهمما ئـۇالرنى قىلىـشقا بۇيرۇغـان ياخـشىلىق، چىـن           «: ياخشىلىقىنى مۇنداق بايان قىلىدۇ   

ــت  ــدىن سۆيمهسـ ــۇلمانالرنىڭ  قهلبىـ ــي مۇسـ ــاىن، غهيرىـ ــش،  ئاجىزلىرىغـ ــهپقهت قىلىـ  شـ
 كىيـدۈرۈش،   يالىڭـاچلىرىنى  تائام بېرىش،    ئاچلىرىغا ھاجىتىنى راۋا قىلىش،     پېقىرلىرىنىڭ

بــۇ ئىــشالرنى ئــۇالردىن قورقــۇپ، . رەھىمــدىللىك بىــلهن ئۇالرغــا ســىلىق گهپ قىلىــشتۇر
پــالىرىنى كۆتــۈرۈپ تــۇرۇپ ئهمهس، ئۇالرنىــڭ ئالدىــدا خــار بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ ئــازار ۋە جا

ئۇالرنى يوقىتىشقا كۈچى يېتىپ تۇرۇپ، ئۇالرغا مهرھهمهت كۆرسىتىپ قىلىـش، ئۇالرنىـڭ            
ھىدايهت تېپىشىغا ۋە ئۇالرنىڭ سائادەتمهن بهندىلهردىن بولۇشىغا دۇئـا قىلىـش، دىـن ۋە         

، ئۇرۇنـسا شكه دۇنيا ئىـشلىرىدا ئۇالرغـا ۋەز ـ نهسـىههت قىلىـش، بىـرى ئۇالرغـا ئـازار بېرىـ         
ــۈل ھهق ـ        ــى، پۈتكـ ــسىنى، ئىپپىتىنـ ــاللىرىنى، ئائىلىـ ــۇالرنى قوغـــداش، ئۇالرنىـــڭ مـ ئـ
ــارلىق        ــۇالرنى ب ــش، ئ ــاردەم قىلى ــا ي ــشتا ئۇالرغ ــۇمنى يوقىتى ــاقالش، زۇل ــۇقلىرىنى س ھوق
ھهقلىرىگه ئېرىشتۈرۈش، يۇقىرى مهرتىۋىلىك كىشىنىڭ تۆۋەندىكى كىـشىگه قىلىـدىغان          

  ».قىلىشتۇر، بۇ بولسا گۈزەل ئهخالقنىڭ جۈملىسىدىندۇرپۈتۈن ياخشىلىقلىرىنى 
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  ئهھلى كىتابقا قىلىنىدىغان مۇئامىله

ئۈچــۈن، ئــۇالر بىــلهن بىــرلىكته ) يهھــۇدىي ۋە خرىــستىئانالر(ئىــسالم ئهھلــى كىتــاب 
 ۋە ئهسلى ئۆزگىرىپ كهتكهن بولسىمۇ، ساماۋى كىتابقـا تايىنىـدىغان دىنالرغـا             مهجۇسىالر

  . رغا مهخسۇس مۇئامىله ۋە قانۇن بهلگىلىدىئېتىقاد قىلغۇچىال
 كېلىـپ   ئهسـهبىيهت قۇرئان كهرىم ئىنـسانالر ئوتتۇرىـسىدا ئـاداۋەت، دۈشـمهنلىك ۋە            

چىقماسلىقى ئۈچۈن ئهھلى كىتـابالر بىـلهن ئۇالرنىـڭ دىنىـدا پهقهت گـۈزەل بىـر ئۇسـۇل                  
ھلـى كىتـاب بىـلهن      ئه«:  مۇنـداق دەيـدۇ    تهئـاال  ئـالالھ .  بۇيرۇيدۇ مۇنازىرىلىشىشكهبىلهنال  

، ئۇالرنىڭ ئىچىـدىكى زۇلـۇم قىلغـۇچىالر        مۇنازىرىلىشىڭلهرپهقهت ئهڭ چىرايلىق رەۋىشته     
بۇنىڭـدىن مۇستهسـنا، ئېيتىڭالركــى، بىـزگه نازىـل قىلىنغــان كىتابقـا ۋە سـىلهرگه نازىــل       

ز قىلىنغان كىتابقا ئىمان ئېيتتۇق، سىلهرنىڭ ئىالھىڭالر ۋە بىزنىڭ ئىالھىمىز بىـردۇر، بىـ            
  ) ـ ئايهت46 ئهنكهبۇتسۈرە (» . بويسۇنغۇچىالرمىزئالالھقا

ــشنى      ــېمهك يېيى ــله ي ــلهن بىل ــاب بى ــى كىت ــسالم ئهھل ــائىزئى ــدىج ــڭ .  قىل ئۇالرنى
ئۇالرنىــڭ قــاچىلىرىنى ئــارىيهت ئېلىــپ . ئۆلتــۈرگهن مــاللىرىنى يېيىــشنى ھــاالل قىلــدى 

ن تـوي قىلىـشنى ھـاالل       ئۇالرنىڭ ئىپپهتلىك ئاياللىرى بىله   . ئىشلىتىشنى دۇرۇس قىلدى  
ھالبۇكى، قۇرئان ئهر ـ ئايال ئوتتۇرىسىدا مـۇھهببهت ۋە مهرھهمهت بىـلهن ئـائىله     . قىلدى

بۈگــۈن ســىلهرگه پــاك «:  مۇنــداق دەيــدۇتهئــاال ئــالالھ. قارارالشــتۇرىدۇبولىــدىغانلىقىنى 
تـامىقى  نىـڭ   ) يهنى يهھۇدىيالر ۋە ناسـاراالر    (نهرسىلهر ھاالل قىلىندى، كىتاب بېرىلگهنلهر    

 ئهفىـفه سىلهرگه ھااللدۇر ۋە سىلهرنىڭ تامىقىڭالر ئۇالرغا ھااللدۇر، مـۆمىنلهردىن بولغـان            
دىـن  ) يهنـى يهھـۇدىيالر ۋە ناسـاراالر      (ئايالالرنىڭ، سىلهردىن ئىلگىرى كىتاب بېرىلگهنلهر    

 بهرســهڭالر، ئىپپهتلىــك بــولغىنىڭالر ۋە ئاشــكارا ـ    مهھرىنــى ئايالالرنىــڭ ئهفىــفهبولغــان 
» .، ئۇالر سىلهرگه ھااللدۇر   )ئۇالرنى ئالساڭالر ( ھالدا   كۆزلىمىگىنىڭالرۇرۇن پاھىشىنى   يوش

  ) ـ ئايهت5 مائىدەسۈرە (
ئىـسالمدا  دارىلئهھلـى كىتـاب ھهققىـدىكى بـۇ ھۆكـۈم ئومـۇمىي بولـۇپ، ئهگهر ئـۇالر         

ر  ئىــسالمدا ياشــىغانالر ۋەتهنــداش بولــۇپ، ئــۇالدارىلئهممــا . ياشىمىــسىمۇ بۇنىڭغــا كىرىــدۇ
  . ئۇالرغا مهخسۇس مۇئامىله قىلىنىدۇ. دەپ ئاتىلىدۇ» ئهھلى زىممه«
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ــانلىقتىن    ــدە ۋە ئام ــمه ئهھ ــى زىم ــائهھل ــدۇر شــهرئى ئېلىنغ ــدە  . تېرىم ــۇالر مۇئاھى ئ
ــان   ــۇنداق ئاتالغ ــپ ش ــسلىرىدىن ئېلىنى ــا  . ھهدى ــڭ«ئۇالرغ ــڭ ئالالھنى   ۋە پهيغهمبىرىنى

 ئىـسالم دۆلىتىنىـڭ سايىـسىدە خـاتىرجهم         ئۇالرنىڭ ئىسالم ھىمايىـسىدە،   . باردۇر» ئهھدى
ــمهتياشىــــشى،  ــدە  زىمــ ــۇلمانالرنىڭ كاپالىتىــ ــويىچه مۇســ ــدىنىڭ تهقهززاســــى بــ  ئهقــ

 ۋە مۆمىنلهرنىــڭ رەســۇلۇلالھنىڭ«مۇســۇلمانالرنىڭ ئامانلىقىــدىن پايدىلىنىــشى ئۈچــۈن  
لـى   بولسا، دائىمى ئهقـدە بولـۇپ، مۇسـۇلمانالر ۋە ئهھ          ئهقدى زىممهت. بولىدۇ» زىممىسىدە

ئۇالر ئـۆز دىنىـدا قالىـدۇ،       . كىتابالر ئۈچۈن مهجبۇرىيهت ۋە ھوقۇقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ       
كۈچى يېتىدىغانالرنىڭ تۆلهيدىغان ئازراق مال بهدىلىگه ئىسالم دۆلىتىنىـڭ ھىمايىـسىدە،           
مۇســـۇلمانالرغا ئوخـــشاش ئهقىـــدە، ئىبادەتنىـــڭ ســـىرتىدىكى مۇئـــامىلىلهردە شـــهرىئهت  

 مۇسـۇلمانالرنىڭ تۆلهيـدىغان زاكـات ۋە جىهادقـا          جىـزيه بـۇ   .  ياشايدۇ ھۆكمىگه بويسۇنۇپ 
 جىهادقــا قاتناشــسا،  زىممــى ئالىملىرىنىــڭ قارىــشىچه، ئهگهر  فىقهــىبهزى . ئوخــشايدۇ
  .  ئېلىنمايدۇجىزيهئۇنىڭدىن 

پۈتۈن بـۇ مۇئـامىلىلهر بىرىنچىـدىن، دىنـى كهڭچىلىـك، ئىككىنچىـدىن، ئېتىقـاد ۋە                
ــرىش ئهركىنلى  ــا كى ــلهن     دىنغ ــرى بى ــسانىيهت نهزى ــا ئىن ــدىن، ئۇالرغ ــدىن، ئۈچىنچى كى

ــدۇ   ــپ چىقىـ ــتىن كېلىـ ــدا    . قاراشـ ــدە، دىنىـ ــدۇ، ئهقىدىـ ــساننى ھۆرمهتلهيـ ــسالم ئىنـ ئىـ
  .ئوخشىمىسىمۇ، پهقهتال ئىنسان بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭغا ياخشى مۇئامىله قىلىدۇ

  ئىسالمدىن يېنىپ كېتىشنىڭ ھۆكمى 

تىقاد قىلىش ئهركىنلىكـى بىـلهن ئۇنىـڭ ئىـسالمدىن          بۇ مهسىله ئىسالمنىڭ دىنغا ئې    
پۈتــۈن . يېنىـپ كېتىـشنى ھـارام قىلغـانلىقى ئوتتۇرىــسىدا بىـر زىتلىـق بـاردەك كۆرۈنىـدۇ        

ــالىملىرىفىقهــى ــاخىرەتته   «:  ئ ــاتتىق جــازانى ۋە ئ ــادا ق ئىــسالمدىن يېنىــپ كېــتىش دۇني
 ئۇالرنىـڭ دەلىلـى   .دەپ قارايـدۇ »  ۋاجىـپ قىلىـدىغان بىـر جىنـايهت    ئـازابنى شـىددەتلىك  

سىلهردىن كىمكى ئۆز دىنىدىن قايتىپ كـاپىر پېتـى      «:  تۆۋەندىكى ئايىتى  تهئاالنىڭ ئالالھ
بۇنداق ئادەملهر ئهھلـى    . ئۆلسه، ئۇنىڭ ئهمهللىرى دۇنيا ۋە ئاخىرەتته بىكار بولۇپ كېتىدۇ        
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ــالغۇچىالردۇر  ــۈ قـ ــا مهڭگـ ــۇالر دوزاختـ ــۇر، ئـ ــۇلۇلالھ 1».دوزاختـ كىمكـــى دىنىنـــى «: رەسـ
  . دەيدۇ» الماشتۇرسا ئۆلتۈرۈڭالرئ

بېرىلگهن بۇ ئېغىر جازا، دىنغـا      ) ئىسالمدىن يېنىۋالغان ئادەمگه   (مۇرتهدكهھهقىقهتته  
چـۈنكى ئىـسالم ھـېچ كىمنـى ئىـسالمغا          . ئېتىقاد قىلىش ئهركىنلىكىنىڭ بىر پارچىـسىدۇر     

تولۇق قانائهت  ئۇنىڭغا كىرىدىغان ئادەم؛ ئىسالمنىڭ ھهقلىقىگه      . كىرىشكه مهجبۇرلىمايدۇ 
 تولۇق رازى بولغان، ئۇنىڭغـا چىـن قهلبىـدىن ئىقـرار قىلغانـدىن              ئۇنىڭغاھاسىل قىلغان،   

 فىقهـى . كېيىن ئىسالمغا كىرگهنلىكىنى ئېالن قىلىدۇ ۋە ئۇنىڭ بـايرىقى ئاسـتىغا كىرىـدۇ            
ئالىملىرى ئهقىدە ۋە ئىماندا تهقلىدنىڭ قوبـۇل قىلىنمايـدىغانلىقىغا، پىكىـر ۋە ئهقىلنىـڭ              

مۇشـۇنداق باسـقۇچالردىن    . ئۇنىڭغا مۇۋاپىـق كېلىـشىنىڭ الزىـم ئىكهنلىكىـدە ھهم پىكىـر           
ــاكى ئىــسالمغا     ــۇپ يېنىــپ كهتــكهن كىــشى، ي ئۆتكهنــدىن كېــيىن ئىــسالمغا كىرىــپ بول

 كـۇپرى شهخسى مهنپهئهتى ئۈچۈن يالغاندىن كىـرگهن ئىككـى يۈزلـۈك رىياكـار، قهلبىـدە        
ــۇپ، بــۇ ئ  ــادەم بول هقىــدە ۋە مــۇقهددەس ئامــانهتلهر بىــلهن ئويناشــقان  داۋام قىلىۋاتقــان ئ

ياكى ئـۇ ئىنـسان ۋە جىـن شـهيتانالرنىڭ     . جىنايىتى ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلۈشكه ھهقلىق بولىدۇ   
ۋەسۋەسه قىلىشى، ئالدىشى ۋە ئىغۋاسى بىلهن ئىسالمدىن چىقىپ كهتكهن كىـشى بولـۇپ،      

 ۋەھىمىلىــرى ىــكقالمىغۇچىلئۇنىڭغــا ھهقىــقهت چۈشــهندۈرۈلىدۇ ۋە ئۇنىــڭ ھــۆججىتى  
 چىـڭ   كۇپرىـدا مۇشـۇنىڭ بىـلهن يهنه ئـۇ        . ، شۈبهىلىرى مۇنازىرە قىلىنىـدۇ    يوقالغۇچىلىك

تۇرسا، مۇقهددەس ئامانهتلهر، ئهقىدە ۋە دىن بىـلهن ئويناشـقان، ئومـۇمىي نىزامغـا قارشـى              
چىققان، ئـۇنى باققـان ئـۈممهت ۋە ھىمـايه قىلغـان دۆلهتـكه خىيـانهت قىلغـان جىنـايىتى                    

  . لتۈرۈلىدۇئۈچۈن ئۆ
شۇڭالشـــقا ئىـــسالمنىڭ كىـــشىلىك ھوقـــۇق باياننامىـــسىدە، ئـــالىمالر ئوتتۇرىـــسىدا  

 بارلىقىغـــا تهئاالنىـــڭ ئـــالالھئىتتىپاقالشـــقان بـــۇ مهســـىله ئۈســـتىدە توختالغـــان ۋە     
 بىرلىكىنـى ئېتىـراپ قىلىـش ۋە ئۇنىـڭ          ئالالھنىـڭ  ئىمان بىـلهن،     سهھىهقانائهتلىنهرلىك  

ىــلهن ئىــسالمغا كىــرگهن مۇســۇلماننىڭ، ئــۇ دىنــدا مهھــكهم  پهيغهمبىرىنــى تهســتىقالش ب
 ـ ماددىـسىدا   10ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق باياننامىسىنىڭ . تۇرۇشى مۇئهييهنلهشتۈرۈلگهن

                                            
 . ـ ئايهت217سۈرە بهقهرە  1
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ــيىلگهن  ــداق دې ــشى     «: مۇن ــا ئهگىشى ــسالم دىنىغ ــان ئى ــى بولغ ــئهت دىن ــساننىڭ تهبى ئىن
.  بولمايـدۇ  جائىزك زورالش   ئۆزلۈكىدىن بولغاچقا، ئۇنى ئۇ دىنغا كىرىش ئۈچۈن ھهر تۈرلۈ        

، ئاجىزلىقىنى ۋە بىلىمسىزلىكىنى غهنىـمهت بىلىـپ،        يوقسۇللۇقىنىشۇنىڭدەك، ئىنساننىڭ   
ئۇنى دىنىنى ئالماشتۇرۇشقا يـاكى دىنـسىز قىلىـشقا ھهرىـكهت قىلىـشقا ئۇرۇنـۇش دۇرۇس           

  ».ئهمهس

   دىنغا ئېتىقاد قىلىش ھوقۇقى باياننامىلهردەكېلىشىم ۋە 

ــا   دىنغــا ئىــشىنىش  ــارىخى ياۋروپــادا ۋە باشــقا دۇني ھوقــۇقى، ئېتىقــاد ئهركىنلىكــى ت
فرانسىيه قوزغىلىڭى يۈز بېرىـپ، دىنغـا ئېتىقـاد قىلىـش           . مهملىكهتلىرىدە ئۇزۇنغا بارمايدۇ  

ئهركىنلىكى ئـېالن قىلىنغـۇچه ئىنـسانالر دىنغـا زورلىنـاتتى ۋە دىنىـي تهئهسـسۇپ ھـاكىم          
  . ئىدى

سى چىقىرىلىـپ، ئۇنىڭـدا دىنغـا ئېتىقـاد قىلىـش           دۇنيا كىـشىلىك ھوقـۇق خىتابنامىـ      
ئهركىنلىكى ناھايىتى ئاددىي شهكىلدە تىلغا ئېلىندى ۋە ئۇنىڭدا مهخـسۇس بىـر مـاددىمۇ             

ھهر كىـشىنىڭ  «:  ـ ماددىسىنىڭ بىر بۆلۈمىدە مۇنـداق دېيىلـدى   18ئۇنىڭ . بېكىتىلمىدى
ــى،         ــۇق دىنىن ــۇ ھوق ــار، ب ــى ب ــن ئهركىنلىك ــدان، دى ــش، ۋىج ــر قىلى ــسىنى پىكى ئهقىدى

ئۆزگهرتىش، مهيلى مهخپى، مهيلى جامائهت بىـلهن ئاشـكارا تهلىـم ئېلىـپ بېـرىش، دىنـى                 
پائالىيهتلهر ئېلىپ بېرىش، ئىبادەت قىلىش ۋە ئۇنى قوغداش ئهركىنلىكىنـى ئـۆز ئىچىـگه              

  » .ئالىدۇ
ئهممــا ئىــسالمنىڭ كىــشىلىك ھوقــۇق خىتابنامىــسى ئىمــان ۋە ئهقىــدە مهسىلىــسىگه  

ئالهملهرنىــڭ پهرۋەردىگــارى «:  مۇقهددىمىــسىدەخىتابنامىنىــڭڭــۈل بۆلــدى، ئاالھىــدە كۆ
، مـۇھهممهد ئهلهيهىسـساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىنـى تهسـتىق         ..... ئىمان كهلتـۈرۈش   ئالالھقا

 ئىبـادەت قىلىـشقا،     ئالالھقـا قىلىش، ئىسالم ئۈستىگه قۇرۇلغان، پۈتۈن ئىنسانالرنى يـالغۇز         
 ئهقىدىـسىگه   تهۋھىـد تۈرمهسلىككه چاقىرغـان خـالىس      ئۇنىڭغا ھېچ نهرسىنى شېرىك كهل    

 ئهقىــدە ئىنــساننىڭ تهدرىجىــي ســهھىه«: بىرىنچــى ماددىــسىدا. دېــيىلگهن» ئهگىــشىمىز
  . دېيىلگهن» تاكامۇللىشىش يولىدىكى كارامىتىنىڭ ئۆسۈشىگه كاپالهتلىك قىلىدۇ
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ىلغــا ئۇنــدىن كېــيىن، يۇقىرىــدىكى ئــونىنچى ماددىــسىدىمۇ بــۇ مهســىله ئاالھىــدە ت  
بىز دىنغا ئېتىقاد قىلىش ئهركىنلىكى توغرىسىدىكى تهتقىقـاتىمىزنى تولـۇقالش          . ئېلىنغان

  :ئۈچۈن تۆۋەندە ئىككى مهسىلىنى سۆزلهپ ئۆتىمىز
 ـ شهخــسنىڭ ئېتىقــاد قىلغــان دىنىغــا چــاقىرىش ھوقــۇقى، ئهقىدىــسى بۇيرۇغــان    1

 ئـــادا قىلىـــش، دەمهســـجىدلهرئىبـــادەتلهرنى بـــارلىق ئىبـــادەت ئورۇنلىرىـــدا خۇسۇســـهن 
 ھېكمهت ۋە نهسـىههت بىـلهن ياخـشى ئىـشالرغا بـۇيرۇپ، يامـان ئىـشالردىن                 دەۋەتچىنىڭ

  .توسۇش ھوقۇقى، دىنىغا تهئهللۇق ئىبادەت ۋە ئهمهللىرىنى ئادا قىلىش ھوقۇقى
 ـ ئىسالمدىكى جىهاد ھېچ بىر كىشىنى ئىسالمغا كىرىـشكه مهجبۇرالشـنى مهقـسهت     2

 ئـالالھقىال مالرنى يوقىتىش، بهندىنى بهندىگه ئىبادەت قىلىـشتىن        ئۇ پهقهت زالى  . قىلمايدۇ
ئىبادەت قىلىـشقا، ھاكىمالرنىـڭ زۇلۇمـدىن ئىـسالمنىڭ ئـادالىتىگه چىقىـرىش، ئهقىـدە ۋە                

 توســۇقالرنىدىنغــا كىــرىش ئهركىنلىكىنــى ئىجــرا قىلىــش ئۈچــۈن دەۋەتنىــڭ ئالدىــدىكى 
، ھهق دىـن ۋە     يۈرگۈزۈشـى كىن پىكىـر    ئېلىپ تاشالش، ئىنسانالرنىڭ ئهقىدە ھهققىدە ئهر     

  .  ئىماننى تاللىۋېلىشى ئۈچۈن زۇلۇمالرنى يوقىتىشنى مهقسهت قىلىدۇسهھىه
بىـز ھـېچ بىـر كىـشىنى ئىـسالمغا          «:  ئېيتىـدۇ  ئهنهـۇ  رەزىيهلالھـۇ  ۋەلىـد  ئىبنـى  خالىد

ــۇ     ــسه ئىــدى، ب ــۇش ئۈچــۈن ئۆلتۈرۈل ــايمىز، ئهگهر كــاپىر مۇســۇلمان بول ــشكه زورلىم كىرى
  » .نى دىنغا مهجبۇراليدىغان ئهڭ چوڭ زورالش بوالتتىكىشىلهر
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  ئىككىنچى پهسىل

  سىياسىي ھوقۇقالر

ئۇـــ ئىنــساننىڭ دۆلهت بىــلهن بولغــان ئاالقىــسى يــاكى  جهمئىــيهت بىــلهن بولغــان   
ئىنـسان ئـۆز تهبىئىتىـدە مهدەنىـي ۋە ئىجتىمـائىي بىـر           . ھهقلهردۇرئاالقىسىنى تۈزەيدىغان   

ۈن ئــۆزى يــالغۇز ياشىيالىــشى مــۇمكىن ئهمهس، ئــۇ پهقهت     مهخلــۇق بولغــانلىقى ئۈچــ  
ئائىلىدىن باشـلىغان بىـر جهمئىـيهت ئىچىـدە، ئۇنـدىن كېـيىن مهدەنىيهتلىـك بىـر چـوڭ                   

  . جهمئىيهت، ئۇندىن كېيىن بىر دۆلهت ئىچىدە ھاياتىنى داۋامالشتۇرىدۇ
ــۇپ، شــهرىئهتته دىنىــي    ــر ئىــش بول ــته ئهڭ زۆرۈر بى  دۆلهت قــۇرۇش ئهقلىــي جهھهت

قانۇنالرنىڭ ئىچىدە شهخسلهرنىڭ دۆلهت . دۆلهت قانۇن ـ تۈزۈمسىز قۇرۇلمايدۇ . ۋاجىپتۇر
قانۇن ـ نىزامالر بهزىدە ئىنساننىڭ  . بىلهن بولغان ئاالقىسىنى تۈزەيدىغان تۈزۈملهر بولىدۇ

 قالىدۇ، مانا مۇشۇنىڭدىن شهخسلهرنىڭ     توقۇنۇشۇپئاساسى ۋە خۇسۇسى ھوقۇقى بىلهن      
  . ى سىياسىي ھوقۇقلىرى پهيدا بولىدۇدۆلهت ئىچىدىك

ــسىنى،      ــۇ دۆلهت پروگراممىـ ــدۇر، ئـ ــسى بهك كهڭـ ــڭ دائىرىـ ــىي ھوقۇقالرنىـ سىياسـ
جهمئىيهت ئاساسىنى، ھۆكۈمرانلىق تۈزۈمىنى، ئىـدارە ئىـشلىرىنى بهلگىلهشـنى، خهلقنىـڭ       
 ھۆكۈم ئىشلىرىغا قانچىلىك قاتنىشىدىغانلىقىنى، شهخسلهر بىلهن جهمئىيهت، ئۈممهت ۋە        
. دۆلهت ئوتتۇرىـسىدىكى ھوقـۇقالرنى ئايرىيـدىغان چهك ـ چېگرىنـى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ         

بۇالرنىڭ ھهممىـسى ئاساسـى قـانۇن، ئىـدارە قـانۇنى، سـوت قـانۇنى ۋە سـوتالش قائىـدە ـ           
شــۇنىڭدەك، سىياســىي ھوقــۇقالر خهلقنىــڭ ئــۆز     . تــۈزۈمى ئىچىــدە تهتقىــق قىلىنىــدۇ   
  . ۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇتهقدىرىنى ئۆزى بهلگىلهش ھوقۇقىنىم

ــساننىڭ     ــدە ئىن ــپهئهت ئىچى ــۇمىي مهن ــولغىنىمىز؛ ئوم ــۇ يهردە دېمهكچــى ب بىزنىــڭ ب
ــدىغان      ــڭ شهخــسكه بېرى ــهكىلدە دۆلهتنى ــدىغان ش ــۇن كېلى ــرىگه ئۇيغ ــىي ھهقلى ئاساس

پىكىـر بايـان قىلىـش ئهركىنلىكـى ۋە     : بۇنىڭغا ئىككـى مىـسال كهلتـۈرىمىز    . ھوقۇقلىرىدۇر
  .دەپ ئاتايدۇ» شۇرا«اتنىشىش ھوقۇقى، بۇنى شهرىئهتته ھۆكۈم ئىشلىرىغا ق
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  بىرىنچى پىكىر بايان قىلىش ئهركىنلىكى

. ئىسالم ھۆكۈمنى ھاكىم بىلهن مهھكۇم ئوتتۇرىسىدىكى ئورتاق نهرسـه دەپ قارايـدۇ           
ھاكىم ئىنسانالرنىڭ مهنپهئهتىنى ۋە جهمئىيهتنىـڭ مهقـسهتلىرىنى بهرپـا قىلىـش ئۈچـۈن              

نىـڭ  ) دۆلهت رەئىـسى  (ئىمـام « ئـالىملىرى    فىقهـى شۇنىڭ ئۈچۈن   . نىدۇھوقۇقتىن پايدىلى 
  . دېگهن مهشهۇر قائىدىنى قويغان»  جهمئىيهتنىڭ مهنپهئهتىگه باغلىقئىجرائاتلىرى

ئىسالم جهمئىيىتىدىكى بارلىق ئىنسانالرنىڭ بىر تهرەپتىن ھاكىمنى كۆزىتىـشى، يهنه          
لهپ قىلىنىدۇ، بهلكـى ئۇالرغـا نهسـىههت       بىر تهرەپتىن ئۇالرغا ياخشى نهسىههت قىلىشى ته      

ئهگهر شهخـسلهر بـۇ ۋەزىپىـسىدە كهمچىلىـك قىلـسا ئۇالرغـا بـاال              . ۋاجىپتۇرقىلىش دىنىي   
سـىلهرنىڭ ئـاراڭالردىكى    «:  مۇنـداق دەيـدۇ    تهئـاال  ئـالالھ . كېلىدۇ ۋە ئـازاب ئومۇملىـشىدۇ     

ــۇم قىلغانالرنىــڭ  ــشىغازۇل ــدىغان بــ  بې ــال چهكلىنىــپ قالماي ــازادىن     كــېلىش بىلهن اال ـ ق
  ) ـ ئايهت25 ئهنفالسۈرە (» . ئازابى قاتتىقتۇرئالالھنىڭساقلىنىڭالر، بىلىڭالركى، 

قۇرئان كهرىم ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسۇشنى بىر قانچه يهردە تهكراراليدۇ،          
سىلهرنىڭ ئـاراڭالردا خهيرلىـك ئىـشالرغا دەۋەت قىلىـدىغان،          «:  مۇنداق دەيدۇ  تهئاال ئالالھ

ياخشى ئىـشالرغا بـۇيرۇپ، يامـان ئىـشالرنى مهنئـى قىلىـدىغان بىـر جامـائه بولـسۇن؛ ئهنه              
  ) ـ ئايهت104سۈرە ئال ئىمران (» .شۇالر مهقسىتىگه ئېرىشكۈچىلهردۇر

دەپ سـۈپهتلىدى  » ئۈممهتلهرنىـڭ ئهڭ ياخشىـسى  «قۇرئان كهرىم ئىسالم ئـۈممىتىنى   
:  مۇنـداق دەيـدۇ   تهئـاال  ئـالالھ . تـۈردى ۋە ئۇنىڭغا مۇشۇ بۈيۈك ھوقـۇق بىـلهن سـهۋەب كهل          

سـىلهر ئىنـسانالر مهنپهئهتـى ئۈچـۈن ئوتتۇرىغـا چىقىرىلغـان،          !) ئى مۇھهممهد ئـۈممىتى   («
 ئىمــان ئېيتىــدىغان ئهڭ ياخــشى ئالالھقــاياخــشىلىققا بــۇيرۇپ يامــانلىقتىن توســىدىغان، 

  ) ـ ئايهت110سۈرە ئال ئىمران (» .ئۈممهت سىلهر
مـۆمىن ئهرلهر، مـۆمىن ئايـالالر بىـر ـ بىـرى بىـلهن        «: نداق دەيـدۇ  يهنه مۇتهئاال ئالالھ

ياخــشى ئىــشالرنى قىلىــشقا بۇيرۇيــدۇ، يامــان ئىــشالردىن   ) كىــشىلهرنى(دوســتتۇر، ئــۇالر 
 پهيغهمبىـرىگه ئىتـائهت     ئالالھنىڭ ۋە   ئالالھقاتوسىدۇ، نامازنى ئادا قىلىدۇ، زاكات بېرىدۇ،       

 ھهقىـقهتهن غـالىبتۇر، ھـېكمهت بىـلهن         ئـالالھ ىلىدۇ،   رەھىم ق  ئالالھقىلىدۇ، ئهنه شۇالرغا    
  ) ـ ئايهت71 تهۋبهسۈرە (» .ئىش قىلغۇچىدۇر
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ــالالھ ــاال ئ ــدۇ تهئ ــداق دەي ــدىن(«:  يهنه مۇن ــادەت  تهۋبه) گۇناھلىرى ــۇچىالر، ئىب  قىلغ
 سانا ئېيتقۇچىالر، روزا تۇتقۇچىالر، رۇكۇ قىلغۇچىالر، سهجدە        ھهمدۇ) ئالالھقا(قىلغۇچىالر،  

 ئالالھنىـڭ ىالر، ياخـشى ئىـشالرغا دەۋەت قىلىـپ، يامـان ئىـشالردىن توسـقۇچىالر،               قىلغۇچ
 بېكىـتكهن پهرزلىرىنـى ئـادا قىلىـپ،         ئالالھنىـڭ يهنـى   (بهلگىلىمىلىرىگه رىئايه قىلغۇچىالر  

؛ مــۆمىنلهرگه جهنــنهت ) قىلغــان ئىــشلىرىدىن يــانغۇچىالر ھهم ئهھلــى جهننهتتــۇرنهھيــى
  )  ـ ئايهت112 تهۋبهرە سۈ(» .بىلهن خۇش خهۋەر بهرگىن

ــهھىه ــسته س ــۇلۇلالھ ھهدى ــگهن رەس ــداق دې ــىههتتۇر «:  مۇن ــن نهس ــاھابىلهر» دى : س
، كىتابىغـا، پهيغهمبىـرىگه،     ئالالھقـا «: رەسۇلۇلالھدەپ سورىغاندا،   » !رەسۇلۇلالھكىمگه، يا   «

  . دەپ جاۋاب بهرگهن» مۇسۇلمانالرنىڭ باشلىقلىرىغا ۋە بارلىق مۇسۇلمانالرغا
 بىـلهن كـۆز     ۋەسـىلىلهر يان قىلىش ئهركىنلىكـى ئىنـساننىڭ ئوخـشاشمىغان         پىكىر با 

قارىشىنى ئوتتۇرىغا قويۇش ۋە ھاكىمنىڭ سىياسىتى ھهققىدە ئۇالرغا پايدىلىق بولىـدىغان    
  . پىكرىنى بايان قىلىش ئىقتىدارىدۇر

ئىمـام ۋە   . روشـهن ئاشـكارا بولىـدۇ     ) يهنى سىياسـىي مهسـلىههت كېڭهشـته       (شۇرادابۇ  
  .  بۇنى ئهمهلىي تهتبىق قىلغانرەسۇلۇلالھم ئاممىنىڭ پىكرىنى ئېلىشقا بۇيرۇلغان، ھاكى

خهلىــــپىلهر ۋە مۇســــۇلمانالرنىڭ ھــــاكىملىرى پــــۇقراالردىن پىكىرلىرىنــــى بايــــان 
ئــۇالردىن نهســىههت قىلىــشلىرىنى ۋە ياخــشى يــولالرنى     . قىلىــشلىرىنى تهلهپ قىالتتــى 
  .  قىلىدىغان مهخسۇس جامائهت تۇتاتتىنهسىههت. كۆرسىتىشنى ئىلتىماس قىالتتى

سىلهردىن كىمكى مهندە بىر خاتالىقنى كۆرسـه       «:  كىشىلهرگه ئهنهۇ رەزىيهلالھۇئۆمهر  
 ئالالھقـا «: دېگهن ئىدى، مۇسۇلمانالردىن بىر كىـشى ئورنىـدىن تـۇرۇپ         » تۈزەتسۇنئۇنى  

دەپ » زىتىمىزقهسهم قىلىمهنكى، ئهگهر سهندە بىر خاتالىق كۆرسهك قىلىچىمىـز بىـلهن تـۈ     
ئۇ يهردە ھازىر بولغانالرنىڭ بىـرى مۆمىنلهرنىـڭ ئهمىـرىگه قـاتتىق گهپ             . جاۋاب بهرگهن 

:  قاتتىق گهپ قىلغـان كىـشىنى قـولالپ        ئهنهۇ رەزىيهلالھۇقىلغان كىشىگه كايىدى، ئۆمهر     
ئهگهر ئۇ سۆزنى دېمىسهڭالر سىلهردە ياخشىلىق يوق، ئهگهر بىز ئـۇنى قوبـۇل قىلمىـساق             «

  . دەيدۇ» ياخشىلىق يوقتۇربىزدە 
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»  قـورققىن ئالالھتىن«: ئهنهۇغا رەزىيهلالھۇرىۋايهتكه قارىغاندا، بهزى كىشىلهر ئۆمهر  
 قـورققىن   ئـالالھتىن مۆمىنلهرنىـڭ ئهمىـرىگه     «: ئۇ يهردە بولغانالرنىـڭ بهزىلىـرى     . دېگهن

  . ىئۆمهر غهزەپلهندى ۋە ھېلىقى ئادەمنىڭ سۆزىنى قۇۋۋەتلىد. دېيىشتى» !دەمسهن؟
 خــۇتبه ئوقۇۋېتىــپ، ئىنــسانالرنى  مهســجىدته ئهنهــۇ رەزىيهلالھــۇبىــر كــۈنى، ئــۆمهر 

ئـارتۇق  «:  ئېغىرالشتۇرغان كىشىلهرگهمهھرىنى بۇيرۇدى ۋە   ئېغىرالشتۇرماسلىققا مهھرىنى
ئايالالر سېپىدىن ئېگىز بويلـۇق بىـر       . دەپ تهھدىت قىلدى  »  بهيتۇلمالغا ئالىمهن  مهھرىنى

: دەپ توۋلىـدى، ئـۆمهر  » بۇ نېمه قىلغىنىـڭ؟ ! خهتتاب ئىبنىئى «: ۇپئايال ئورنىدىن تۇر  
ــېمه ئۈچــۈن؟« ــالدېۋىــدى» ن ــالالھچــۈنكى «: ، ئاي ــاال ئ ــدۇتهئ ــداق دەي ــر ‹:  مۇن ئهگهر بى

خوتۇننى قويۇۋېتىپ، ئورنىغـا يهنه بىـر خوتـۇننى ئالمـاقچى بولـساڭالر، ئۇالرنىـڭ بىـرىگه                 
.  ئۇنىڭدىن ھېچ نهرسىنى قايتۇرۇۋالماڭالر    كۆپ مال بهرگهن بولساڭالرمۇ   ) مېهرى قىلىپ (

 مهھرىنـى دەيـدۇ ـ دە   » 1›قارا چـاپالپ ۋە ئوچـۇق زۇلـۇم قىلىـپ ئاالمـسىلهر؟     ) ئايالغا(ئۇنى 
: ئهنهـۇ  رەزىيهلالھـۇ ئـۆمهر   .  دەلىـل كهلتۈرىـدۇ    يوقلىقىغامهلۇم بىر نهرسىگه توختىتىشنىڭ     

  . دەيدۇ» ئايال توغرىسىنى تاپتى، ئۆمهر خاتاالشتى«
ــس ــۇر   ئى ــسالالر كۆپت ــداق مى ــدا بۇن ــڭ تارىخى ــقىالر  . الم خهلىپىلىرىنى ــالىمالر ۋە باش ئ

، ھاكىمالرغا نهسىههت قىالتتى، ئۇالرغـا ھۆكـۈم چىقىـرىش، خهلقـقه            ۋالىالرغاخهلىپىلهرگه،  
مۇئامىله قىلىش ھهققىـدە پۈتـۈن ئىنـسانالرغا پايـدىلىق ۋە خهيرلىـك بولىـدىغان ياخـشى                 

 ۋە ھهدىس شهرىپلهرگه ئهمهل     ئهمرىلىرىگه، قۇرئان كهرىمنىڭ    پىكىرلىرىنى بايان قىالتتى  
  . قىلىشلىرى ئۈچۈن نهسىههت قىالتتى

ــشتىن    رەســۇلۇلالھ ــسىدا ســۈكۈت قىلى ــالىق قارشى  ھــاكىمالردىن ســادىر بولغــان خات
ئاگاھالنــدۇردى ۋە زالىــم ســۇلتاننىڭ ئالدىــدا ھهقنــى سۆزلهشــنى ئهڭ بۈيــۈك جىهــاد دەپ 

كىشىلهر ياخشىلىق قىلسا، ياخـشىلىق قىلىمىـز،       «:  مۇنداق دېگهن  رەسۇلۇلالھ. ھېسابلىدى
 بولمـاڭالر، لـېكىن تـوغرا پىكىـردە چىـڭ           2»ئىممهئه«زۇلۇم قىلسا زۇلۇم قىلىمىز، دەيدىغان      

تۇرۇڭالر، ئهگهر كىشىلهر ياخـشىلىق قىلـسا، ياخـشىلىق قىلىڭـالر، ئهگهر يامـانلىق قىلـسا                
مۇسـۇلمانالر  «:  رىۋايهت قىلغان  ئهنهۇ رەزىيهلالھۇ ئۇدمهس ئىبنىئالىمالر  » .زۇلۇم قىلماڭالر 

                                            
 . ـ ئايهت20سۈرە نىسا  1
 .ئويلىماستىن، پىكىر قىلماستىن باشقىالرغا ئهگىشىدىغان ئادەم:  ئىممهئه 2
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 نهزىرىدە ياخشىدۇر، مۇسۇلمانالر قهبىه كـۆرگهن نهرسـه         ئالالھنىڭياخشى كۆرگهن نهرسه    
ــڭ ــدە ئالالھنى ــۇر نهزىرى ــى   » قهبىهت ــڭ پىكرىن ــلىنىپ ئاممىنى ــسكه ئاساس ــگهن ھهدى : دې

  . دەپ قارايدۇ»  قىلىنىدىغان ئاساسمۇراجىئهت«
ــۇلۇلالھ ــهن     رەس ــاالقىنى، خۇسۇس ــسىدىكى ئ ــۇلمانالر ئوتتۇرى ــارلىق مۇس ــۇمهن ب  ئوم

ھاكىمالر بىلهن مهھكۇمالرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئاالقىنى بىر كېمىگه چىققـان ئىنـسانالرغا           
ئو قۇتۇلۇشقا تىرىشىۋاتقان ھايات كېمىسى بولۇپ، خاتىرجهم قىرغا چىقىۋالـسا        . ئوخشىتىدۇ

 مۇنـداق   رەسـۇلۇلالھ . ا غهرق بولـۇپ ھـاالك بولىـدۇ       چىقىۋالدى، بولمىسا ھهممىـسى دېڭىـزد     
 توختاتقــان چېگرىــدا تۇرغــان ئــادەم بىــلهن ئۇنىڭــدىن ئۆتــۈپ كهتــكهن  ئــالالھ«: دەيــدۇ

كــېمه ئىككــى قهۋەت (ئادەمنىــڭ مىــسالى بىــر كىمىــدە ئولتۇرغــان جامــائهتكه ئوخــشايدۇ،  
ئىچىدىغان سۇ  . (دۇبهزىلىرى ئۈستىدىن بهزىلىرى ئاستىنقى قهۋەتتىن ئورۇن ئالى      ) بولۇپ

ئاستىدىكى كىشىلهر سۇ ئىچىش ئۈچـۈن ئۈسـتىدىكىلهرنىڭ        ) يۇقىرىدا بولغانلىقى ئۈچۈن  
ئهگهر تۇرغـان يېرىمىـزدىن بىـر       «: شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇالر     . يېنىدىن ئۆتۈشكه توغرا كېلىدۇ   

ئهگهر . دەيـدۇ »  ئـازار بهرمىـگهن بوالتتـۇق      ئۈسـتىمىزدىكىلهرگه تۆشۈك ئېچىـپ قويـساق،      
ئهگهر . ىلهر ئاستىدىكىلهرنى خاھىشىغا قويۇپ بهرسه، ھهممىسى ھـاالك بولىـدۇ         ئۈستىدىك

  » .ئۇالرنىڭ قولىدىن تۇتسا، ئۇالرنىڭ ھهممىسى قۇتۇلىدۇ
ــا         ــۇش، زۇلۇمغ ــدىن تۇت ــڭ قولى ــايتۇرۇش، ئۇنى ــدىن ق ــى زۇلۇم ــس زالىمن ــۇ ھهدى ب

جىپلىقىنـى  ئۇچرىغۇچىغا ياردەم بېـرىش، ياخـشىلىققا بـۇيرۇپ، يامـانلىقتىن توسۇشـنىڭ ۋا            
  .كۆرسىتىدۇ

  ياخـشىلىقالر    — ھىـسبه .  نىزامى ئاشكارا بولىدۇ   ھىسبهبۇنىڭدىن ئىسالم دۆلىتىنىڭ    
تهرك قىلىنغاندا ئۇنىڭغا بۇيرۇش، يامانلىقالر ئىشلهنگهندە ئۇنىڭدىن توسۇش بولـۇپ، ئـۇ            

پ لېكىن بۇ ۋەزىپه ئاممىنىڭ ئۈستىدىن كۆتۈرۈلـۈ      . ۋەزىپىلىرىدىندۇردۆلهتنىڭ ئاساسلىق   
يهنـى مهنئـى     (مـۇنكهرنى سـىلهردىن كىمكـى بىـر       «:  مۇنـداق دەيـدۇ    رەسۇلۇلالھ. كهتمهيدۇ

ئهگهر ). ئهگهر كـۈچى يهتـسه   (كۆرسه، ئۇنى قـولى بىـلهن ئۆزگهرتـسۇن         ) قىلىنغان ئىشنى 
ئۇنىڭغىمـۇ كـۈچى يهتمىـسه، قهلبـى بىـلهن          . كۈچى يهتمىـسه، تىلـى بىـلهن ئۆزگهرتـسۇن        

) قهلبى بىلهن ئـۆزگهرتىش   (بۇ  ). ا نارازىلىق بىلدۈرسۇن  يهنى قهلبىدە ئۇنىڭغ  (ئۆزگهتسۇن
  » .ئاجىزىدۇرئىماننىڭ ئهڭ 
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 خهلىـپىلىككه سـايالنغان     ئهنهـۇ  رەزىيهلالھـۇ  سـىددىق بىرىنچى خهلىپه ئهبـۇ بهكـرى       
ۋاقتىدىكى نۇتقىدا ئىنسانالردىن خاتالىقنى ئۆزگهرتىش ھوقـۇقى ۋە پىكىـر ئهركىنلىكىنـى           

مهن سىلهرگه ھـاكىم قىلىنـدىم، مهن   «: ان ۋە مۇنداق دېگهنئوچۇق ـ ئاشكارا تهلهپ قىلغ 
ئهگهر . سىلهردىن ياخشىراق ئهمهسمهن، ئهگهر توغرا ئىـش قىلـسام، ماڭـا يـاردەم بېـرىڭالر              

 ماڭـا ئىتـائهت     مـۇددەتچه  ئىتـائهت قىلغـان      ئالالھقا ھهققىڭلهردەخاتا كهتسهم تۈزىتىڭالر،    
  » .ا ئىتائهت قىلىش سىلهرگه الزىم ئهمهس بولسام، ماڭئاسى ئالالھقاقىلىڭالر، ئهگهر 

پىكىر بايـان قىلىـش ئهركىـنلىكىگه كاپالهتلىـك قىلىـش، بىرىنچىـدىن، ئۈممهتنىـڭ               
پىكىـر بايـان قىلىـشتىن مهقـسهت     . ۋاجىپلىرىدىن بىرى، ئىككىنچىدىن، دىنىـي ۋاجىپتـۇر     

ۈملىرىنى  دىنىنـى ۋە شـهرىئهت ھۆكـ       ئالالھنىـڭ  رازىلىقىنى تىلهش، ھاكىمالرغا     ئالالھنىڭ
  . خاتىرىلىتىش بولغان ئىكهن، ئۇ ھاكىمنىڭ رۇخسىتىگه قارىمايدۇ

ئهينى زاماندا پىكىر بايـان قىلىـشنىڭمۇ چهك ـ چېگرىـسى بولـۇپ، ئۇنىڭـدىن ئۆتـۈپ        
پىكىرنىـڭ ھهق، دەلىـل ۋە ھـۆججهتكه بـاغلىق بولۇشـى، باشـقىالرنى              . كېتىشكه بولمايـدۇ  

 پىكىرنىـڭ ھهقىـقهت ۋە ئهمهلىـيهتكه ئۇيغـۇن          پىكىر بايان قىلىشتىن مهھرۇم قىلماسلىق،    
ــىبولۇشــى،  ــارلىقالر ئاشــۇ چېگرىنىــڭ       ۋەھم ــۇزاق بولۇشــى قات ــدىن ئ ــال ۋە گۇمان  ـ خىي

ئهگهر سـىلهرگه بىـر پاسـىق       ! ئـى مـۆمىنلهر   «:  مۇنداق دەيدۇ  تهئاال ئالالھ. جۈملىسىدىندۇر
ــسه،    ــرەر خهۋەر ئېلىــپ كهل ــادەم بى ــى (ئ ــشنىڭ ھهقىقىتىن ــى  بىلمهســتىن ب) ئى ــرەر قهۋمن ى

) ئـۇ خهۋەرنـى   (رەنجىتىپ قويۇپ، قىلمىشىڭالرغا پۇشايمان قىلىپ قالماسلىقىڭالر ئۈچـۈن         
  ) ـ ئايهت6 ھۇجۇراتسۈرە (» .ئېنىقالپ كۆرۈڭالر

پىكىر بايان قىلىـدىغان كىـشى ئىـسالم ئهخالقىغـا ئۇيغـۇن چىرايلىـق سـۆز قىلىـشى،                  
ن ۋارقىـراپ توۋالشـتىن ساقلىنىـشى       سهت، قهبىه سۆزـ ھهرىكهتلهردىن، قاتتىق ئاۋاز بىـله       

 ئالالھنىـڭ . ئۇالر ياخشى سۆزگه ھىـدايهت قىلىنـدى      «:  مۇنداق دەيدۇ  تهئاال ئالالھ. كېرەك
  ) ـ ئايهت24سۈرە ھهج (» .يولىغا ھىدايهت قىلىندى

بىلمىگهننـى  (بىلمهيـدىغان نهرسـهڭگه ئهگهشـمه       «:  يهنه مۇنـداق دەيـدۇ     تهئاال ئالالھ
) ئىنـسان قىيـامهت كـۈنى   (، )دۈم، ئاڭلىمىغـاننى ئاڭلىـدىم دېـمه   بىلدىم، كۆرمىگهننى كـۆر  
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 يهنه 1».قۇالق، كۆز، دىلنىڭ قىلمىشلىرى ئۈستىدە ھهقىقهتهن سـوئال ـ سـوراق قىلىنىـدۇ    
  ) ـ ئايهت44 تاھاسۈرە .(دەيدۇ» ئۇنىڭغا يۇمشاق سۆز قىلىڭالر«: بىر ئايهتته

هت كــۈنىگه ئىــشىنىدىكهن،  ۋە قىيــامئالالھقــاكىمكــى «:  مۇنــداق دەيــدۇرەســۇلۇلالھ
مۇشـۇنداق قىلىـش بىـلهن كىـشىلهر ئارىـسىدا      » .ياخشى سۆز قىلسۇن ياكى شۈك تۇرسۇن   

 پهيدا قىلىش ۋە بىر ـ بىرىگه مهھكهم باغالنغان كۈچلۈك بىر ئۈممهت قۇرۇشـتىن   ئىشهنچه
ئىبارەت بولغان پىكىر بايان قىلىـش ئهركىنلىكىنىـڭ پايدىـسى ئهمهلـگه ئاشـقان بولىـدۇ،                

  . نىڭغا ئهگىشىپ ئۈممهت تهرەققىي قىلىدۇ ۋە ئىلگىرىلهيدۇبۇ

  پىكىر ۋە ئىجتىهات ئهركىنلىكى 

پىكىر ئهركىنلىكى ئىسالمنىڭ دىن ۋە دۇنيا ئىشلىرىدا ئىجتىهات قىلىـش ھوقـۇقىنى            
ــدانغا چىقىــدۇ ئورۇنالشــتۇرغانلىقىدا ئىجتىهــات ـ شــهرىئهت ھۆكــۈملىرىنى    .  ئوچــۇق مهي

ئـۇ  . ئىسالم ئىجتىهات يولىنى ئـاچتى    . ئېتىشتۇرىق كۈچىنى سهرپ    دەلىلىدىن تونۇشتا بارل  
بـۇ يهردە ئـۇالرنى بايـان    .  ۋە ئۇسـۇلدا بهك كهڭ يولـدۇر  فىقهـى ئومۇمهن دىندا، خۇسۇسهن    

  . كىتابلىرىنى ئوقۇشقا ھاۋاله قىلىمىزفىقهىقىلىشقا ئىمكان يوق، ئۇ ھهقته ئۇسۇلى 
. جتىهـات قىلىـشى بىـلهن باشـالندى        ئى رەسـۇلۇلالھنىڭ ئىسالمدا ئىجتىهات قىلىـش،     

ــوالتتى،    ــل ب ــي نازى ــا ئاســماندىن ۋەھى ــالالھئۇنىڭغ ــشقا  ئ ــات قىلى ــرىگه ئىجتىه  پهيغهمبى
 قوبــۇل قىلغــان، ئىجتىهــادىنىرۇخــسهت بهرگهن، كېــيىن ئۇنىــڭ قىلغــان تــوغرا ۋە ھهق 
 بهزى رەســــۇلۇلالھ: مهســــىلهن. ئهگهر خاتــــا كهتــــسه، ۋەھىــــي ئــــارقىلىق تــــۈزىتهتتى

 ئـۇنى  تهئـاال  ئـالالھ  بارماسلىقىغا رۇخـسهت بهرگهن، لـېكىن   غازىتىغا تهبۇكرنىڭ  مۇناپىقال
 ئـالالھ !) ئـى مـۇھهممهد   («:  مۇنداق دەيدۇ  تهئاال ئالالھ. ئهپۇ قىلىش بىلهن بىرگه كايىغان    

ســاڭا ئېنىــق بولمىغــۇچه (راســتچىلالر بىـلهن يالغــانچىالر  ) ئۆزرىــسىدە(سـېنى كهچــۈردى،  
  ) ـ ئايهت43تهۋبهسۈرە (» .رۇخسهت بهردىڭ)  چىقماسلىققااجىهاجقنېمىشقا ئۇالرغا 

 ئېلىـپ قويـۇپ   فىـديه  بهدرى ئۇرۇشىدا ئهسىر چۈشكهن دۈشـمهنلهردىن   تهئاال ئالالھ
پهيغهمـبهرگه زېمىنـدا دۈشـمهننى      «:  مۇنـداق دەيـدۇ    تهئـاال  ئـالالھ . بهرگهنلىكىگه كايىغان 

نى يوقىتىـپ، ئىـسالمغا قـۇۋۋەت        ھهيۋىسى مۇشرىكلىقنىڭيهنى  (كۆپرەك ئۆلتۈرمهي تۇرۇپ    
                                            

 . ـ ئايهت36 ئىسراسۈرە  1
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سـىلهر  ! ئـى مـۆمىنلهر   .( ئېلىش اليىق ئهمهس ئىدى    فىدىيه، ئهسىرلهردىن   )بهرمهي تۇرۇپ 
ــديه ــلهن فى ــېلىش بى ــسىلهر،  )  ئ ــى كۆزلهي ــا مهنپهئهتىن ــالالھدۇني ــاخىرەتنى  ئ ــىلهرگه ئ  س

ــدۇ،  ــالالھتىلهي ــدۇر   ئ ــش قىلغۇچى ــلهن ئى ــېكمهت بى ــالىبتۇر، ھ ــڭ.  غ ــۇق  (ئالالھنى ئوچ
 بولمىــسا ئهزەلىيــسىھــۆكمى ) هنمىــگهن ئىــشنى قىلغــانالرنى جازالىماســلىق دېــگهنچهكل

» . ئۈچۈن ئهلۋەتته زور ئازابقـا دۇچـار بـوالتتىڭالر         ئالغىنىڭالر فىديه) ئهسىرلهردىن(ئىدى،  
  ) ـ ئايهتلهر68 ـ 67 ئهنفالسۈرە (

 قېتىلىـپ    جىنازىـسىغا  ئۇبهينىـڭ  ئىبنـى  ئابدۇلالھ مۇناپىقالرنىڭ باشلىقى    رەسۇلۇلالھ
ــلهن      ــي مۇســۇلمان ئوغلىنىــڭ تهلىپــى بى ــامىزىنى چۈشــۈرگهن، ئۇنىــڭ ھهقىقى ئۇنىــڭ ن

 بـۇ   تهئـاال  ئـالالھ .  جهسىتىنى مۇبارەك كۆڭلىكى بىلهن كېـپهنلىگهن ئىـدى        ئابدۇلالھنىڭ
سـهن ئۇالرنىـڭ    !) ئى مـۇھهممهد  («: ئىشنىڭ تهكرارلىنىشىنى مهنئى قىلىپ مۇنداق دەيدۇ     

دەپنه قىلىش، زىيـارەت ۋە     (ر ئادەمنىڭ نامىزىنى چۈشۈرمىگىن،     ئارىسىدىن ئۆلگهن ھېچبى  
 ئالالھنىـڭ  ۋە   ئـالالھنى ئۇنىڭ قهبرىسى ئۈستىدىمۇ تۇرمىغىن، چۈنكى ئۇالر       ) دۇئا ئۈچۈن 

 ـ   84 تهۋبهســۈرە (» .پهيغهمبىرىنــى ئىنكــار قىلــدى، ئــۇالر پاســىق ھــالىتى بىــلهن ئۆلــدى
  )ئايهت

تىهـات قىلـدى، بهزى سـاھابىلهر ئـۇ ھهقتىكـى            بهزى دۇنيا ئىشلىرىدا ئىج    رەسۇلۇلالھ
ــدى،    ــان قىل ــشىنى باي ــۆز قارى ــۇلۇلالھك ــدى رەس ــۇل قىل ــۇنى قوب ــدە  .  ئ ــىلهن، بهدرى مهس

 مــۇنزىر ئىبنــى ھهببــاب ئهســكهرلهرنى بىــر يهرگه چۈشــۈردى، ســاھابىلهردىن رەســۇلۇلالھ
؟ ىكرىڭمــۇپ ئهمرىمــۇ يــاكى ئــۆز ئالالھنىــڭبــۇ يهر ! رەســۇلۇلالھئــى «: ئهنهــۇ رەزىيهلالھــۇ

دەيـدۇ،  » ھىـلهدۇر بـۇ مېنىـڭ پىكـرىم، ئـۇرۇش         «: رەسـۇلۇلالھ . دەيـدۇ » ؟ھىـلهدۇر ئۇرۇش  
 ئۇ يهرنىڭ ئۇيغۇن ئهمهسلىكىنى بايان قىلىپ، ئهسكهرلهرنى يۆتكهشنى تهكلىـپ           ھهبباب

 ئۇنىڭ كۆرسهتكهن يېرى مۇسۇلمانالرغا پايـدىلىق بولغـانلىقى ئۈچـۈن           رەسۇلۇلالھقىلىدۇ،  
  .يهرگه يۆتكهيدۇئهسكهرلهرنى ئۇ 

بىر كۈنى، مهدىنىنىڭ خورمـا دەرىخىنـى ئوچـۇق قويـۇش توغرىـسىدا پىكرىنـى بايـان                 
دۇنيـا ئىـشلىرىڭالرنى   «: تهجرىبىلىك كىـشىلهر ئـۆز پىكىرلىرىنـى بايـان قىلغانـدا      . قىلغان

  . دېگهن» سىلهر ئوبدانراق بىلىسىلهر
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ــۇلۇلالھ ــولىنى  رەس ــات ي ــاھابىلىرىغا ئىجتىه ــداق د س ــدۇ ئېچىــپ مۇن ــات «: ەي ئىجتىه
 مهسئۇد ئىبنى ئابدۇلالھ» .قىلىڭالر، ھهممه نهرسه يارىتىلىش غايىسىگه ئاسانالشتۇرۇلغان     

قۇرئان ۋە ھهدىستىن تاپساڭ، ئۇنىڭ بىلهن ھۆكۈم قىلغىـن، ئهگهر    «: ئهنهۇغا رەزىيهلالھۇ
 زمۇئـا . دېـگهن » ئۇ ئىككىسىدە بىر ھۆكۈم تاپالمىساڭ، ئهقلىڭ بىلهن ئىجتىهـات قىلغىـن          

 رەسـۇلۇلالھ  يهمهنگه قازى قىلىپ ئهۋەتىدىغان ۋاقتىـدا،     ئهنهۇنى رەزىيهلالھۇ جهبهل ئىبنى
 كىتـابى بىـلهن،     ئالالھنىـڭ «: دەپ سورىغاندا، ئۇ  » قانداق ھۆكۈم قىلىسهن؟  «: ئۇنىڭدىن

 ســۈننىتى بىــلهن، ئۇنــدىن كېــيىن ئــۆز پىكــرىم بىــلهن  رەســۇلۇلالھنىڭئۇنــدىن كېــيىن 
 ئــۇنى قوبــۇل قىلىــپ، رەســۇلۇلالھ. دەيــدۇ» چىلىــك قىلمــايمهنئىجتىهــات قىلىــمهن، كهم

  .  شۈكرى قىلىدۇئالالھقائۇنىڭ ئۈچۈن 
 ۋاپاتىدىن  رەسۇلۇلالھنىڭ ھايات ۋاقتىدا ئاز ئىجتىهات قىلغان،       رەسۇلۇلالھساھابىلهر  

ئـۆز  .  بىـلهن ئهمهل قىلـدى     ئىجتىهـادلىرى كېيىن ئۇنى كېڭهيتتى، ئومۇمىي ۋە خۇسۇسىي       
پىكىر ئالماشتۇرۇش ئوچۇق ئىـدى، دۆلهت ئىـشلىرى ۋە ھۆكـۈم ئىـشلىرىدا ھهر              ئارىلىرىدا  

  . ساھابه ئۆزلىرىنىڭ پىكىرلىرىنى بايان قىالتتى
 ۋە  فۇقهھاالرغـا ،  مۇجتهھىـدلهرگه ،  تابىئىنالرغـا ئۇندىن كېيىن، بـۇ ئىجتىهـات ئىـشى         

ىجتىهات ئۈچـۈن    ئىلمى كىتابلىرىدا ئ   فىقهى ۋە ئۇسۇلى    فىقهىئالىمالرغا يۆتكهلدى، ھهتتا    
 قائىـدىلهر، قهيـتلهر،   فىقهىنـى مهخسۇس باب قويۇلدى، بۇ بـاب كهڭ تارقالـدى ۋە ئىـسالم           

دەلىللهر ۋە ھۆججهتلهر بىلهن ھېچقانداق ئۈممهت ۋە قانۇندا مىسلى كـۆرۈلمىگهن بـايلىق             
  . بىلهن بېيىتتى

   پىكىر بايان قىلىش ئهركىنلىكىباياننامىلهردەكېلىشىم ۋە 

ــان ق  ــر باي ــڭ    پىكى ــاكىمالر ۋە خهلقلهرنى ــۈممهت، ھ ــى ئ ــى قهدىمك ــش ئهركىنلىك ىلى
. تارىخىــدا ياۋروپــادا ئوتتــۇرا ئهســىرنىڭ ئــاخىرىغىچه ئهڭ چــوڭ جىنــايهت ھېــسابلىناتتى 

دەپ دەۋا قىالتتـى، بۇنىـڭ بىـلهن ئـۇالر ئـۆز            » ئىالھىـي ھهق بـار    «ھاكىمالر ھۆكۈملىرىدە   
تتى، باشقىالرنىڭ پىكىـر بايـان قىلىـشىغا،    پىكىرلىرىدە ئهڭ توغرا ۋە خاتادىن خالىي سانىال     

كىمكـى بۇنـداق ئىـشنى      . ھاكىمالرنىڭ قىلمىشلىرىغا ئېتىراز بىلدۈرۈشكه يـول قويمـايتتى       
  .، ئهڭ ئېغىر ئازاب ۋە ئۆلۈم بىلهن جازالىناتتى)پىكرىنى سۆزلىسه(قىلسا 



 190

ى تهلهپ پهيالسوپالر، ھۆكۈماالر ۋە ئىـسالھاتچىالر تـارىخ بـويىچه پىكىـر ئهركىنلىكىنـ            
قىلىـپ، نۇرغـۇن كـۈرەش ئېلىـپ بـاردى ۋە بـۇ يولـدا ھهر تۈرلـۈك ئـازاب ـ ئوقـۇبهتلهرگه             

خۇسۇسـهن  . ھهتتا پىكىر بايان قىلىش ھوقۇقى ناخشا ۋە ئـارزۇ بولـۇپ قالـدى            . ئۇچرىدى
ئهقىدە، ۋىجدان ۋە پىكىر ئهركىنلىكى ھهققىدە پىكىر بايان قىلىش كـۆپلىگهن خهلقـلهردە             

  . ھارام ئىدى
تۇرا ئهسىرنىڭ باشلىرىدا پىكىر بايـان قىلىـش ئهركىنلىكىنـى تهلهپ قىلىـشالر ۋە              ئوت

ئۇنىڭغــا چاقىرىــشالر ئوتتۇرىغــا چىقتــى، فرانــسىيىنىڭ كىــشىلىك ھوقــۇق خىتابنامىــسى    
ــادا بىرىنچــى قېــتىم پىكىــر بايــان قىلىــش ئهركىنلىكىنــى ئــېالن قىلــدى ۋە ئــۇنى     ياۋروپ

ىن كېــيىن، فرانــسىيىنىڭ سىياســىي قانۇنىغـــا    فرانــسىيه قوزغىلىڭىــد  . قانۇنالشــتۇردى 
ئۇندىن كېيىن باشقا دۆلهتلهرگه يۆتكهلدى، كـۆپ دۆلهتلهرنىـڭ سىياسـىي           . كىرگۈزۈلدى

قانۇنىغا ۋە ئاساسىي ئهركىنلىك باياننامىلىرىگه كىرگۈزۈلدى، شۇنىڭ بىلهن پىكىر بايـان           
  . بولۇپ قالدىقىلىش ئهركىنلىكى مۇقهددەس، ئېتىراپ قىلىنغان قانۇنلۇق ھوقۇق 

 ئـون توققـۇزىنچى ماددىـسى مهخـسۇس بـۇ           خىتابنامىسىنىڭدۇنيا كىشىلىك ھوقۇق    
ھهر بىـر ئادەمنىـڭ ئهركىـن پىكىـر         «: ھوقۇق ئۈچـۈن بولـۇپ، ئۇنىڭـدا مۇنـداق دېيىلـدى          

بايان قىلىش  ھوقۇقى بار، بـۇ ھوقـۇق ھېچقانـداق تهسـىر ئاسـتىدا قالماسـتىن، خالىغـان                   
خهۋەرلهر ۋە پىكىــرلهر ئىــزدەش، ئــۇنى قوبــۇل قىلىــش، ئــۇنى  پىكىــرگه ئىتــائهت قىلىــش، 

جۇغراپىيىلىك چېگرىسى بىلهن باغلىنىپ قالماستىن، خالىغان يهردە، خالىغـان ۋاسـىتىلهر           
ــۆز ئىچىــگه ئالىــدۇ   ــارقىتىش ئهركىنلىكىنــى ئ ــارالىق - 1966» .بىــلهن ت  يىلــدىكى خهلقئ

ر سىياسىي ۋە مهدەنىـي ھهقـلهرگه    ـ ماددىسىدا بۇ ھوقۇق ۋە ئهركىنلىكله 29كېلىشىمنىڭ 
بۇ ماددا پىكىر بايان قىلىش ئهركىنلىكىنـى باشـقىالرنىڭ         . باغالنغان ئاساستا تهكرارالندى  

ــانۇن      ــى ۋە ق ــانلىقىنى، تىنچلىقىن ــش، ئاممىنىــڭ ئام ــۆرمهت قىلى ــا ھ ــا، ئابرۇيىغ ھوقۇقىغ
هيـت قىلىـپ    نىزامنى ھىمايه قىلىـشقا تهئهللـۇق قانۇننىـڭ تهلىـپىگه ئۇيغـۇن بولۇشـىنى ق              

  . تهكىتلىدى
 ـ ماددىــسىدا بــۇ ھوقــۇقالرنى تــۆت    22ئىــسالم كىــشىلىك ھوقــۇق باياننامىــسىنىڭ  

  :بۆلۈمدە بايان قىلىندى
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 ـ ھهر ئىنساننىڭ شهرىئهت ئاساسـىغا زىـت كهلمهيـدىغان پىكرىنـى بايـان قىلىـش        1
  .ئهركىنلىكى بار

ىرىـپ، يامـانلىقتىن    ـ ھهر كىـشىنىڭ ئىـسالم شـهرىئىتىگه ئۇيغـۇن ياخـشىلىققا چاق      2
  .توسۇش ھوقۇقى بار

بۇنىڭـدىن پايـدىلىنىپ،   . زۆرۈرىيهتلىرىدىنـدۇر  ـ نهشرىيات جهمئىيهتنىـڭ ھايـاتى    3
ئــۇنى سۇيىئىــستېمال قىلىــش، مــۇقهددەس ئامــانهتلهرگه، پهيغهمبهرلهرنىــڭ ئابرۇيىغــا       
 چــېقىلىش، ئهخالقنــى بۇزىــدىغان ئىــشالرنى قىلىــش يــاكى جهمئىيهتنــى بۆلگــۈنچىلىككه
ــسىنى     ــاكى خهلقنىــڭ ئهقىدى ــدىغان، ي ــا زىيــان كهلتۈرى ــاكى ئۇالرغ ــدىغان، ي ئېلىــپ بارى

  . داۋالغۇتىدىغان نهرسىلهرنى نهشر قىلىش ھارام قىلىنىدۇ
ــداق      4 ــدىغان ھهر قان ــرق ئايرىي ــاپ، ئى ــلهت ۋە مهزھهپ دۈشــمهنلىكىنى قوزغ  ـ مىل

  .پائالىيهتلهر پۈتۈنلهي دۇرۇس بولمايدۇ
لهر شــهرىئهتتىكى ئىــسالم ئهخالقــى، ھــېكمهت بىــلهن دەۋەت بــۇ ماددىــدىكى قائىــدى

قىلىش ئۇسۇلى، زىيـان ۋە بۇزۇقچىلىققـا سـهۋەب بولىـدىغان نهرسـىلهرنى مهنئـى قىلىـش                  
  . قاتارلىق تۈزۈمىدىن ئېلىنغان

  ئۆز تهقدىرىنى ئۆزى بهلگىلهش ئهركىنلىكى

ــاكىملىرى ئالد   ــايالنغان ھـ ــۆز ئىچىـــدىن سـ ــدە، ئـ ــۆز دۆلىتىـ ــدا شهخـــسلهرنىڭ ئـ ىـ
پىكىرلىرىنى بايان قىلىش ئهركىنلىكى ۋە ھوقۇقى بولغان ئىكهن، پۈتۈن ئۈممهتنىـڭ ئـۆز             

، دۆلهت مۇســـتهقىللىقتائىرادىـــسىنى بايـــان قىلىـــش، مۇســـتهقىللىق تهلهپ قىلىـــش،     
ــائىي ۋە      ــسادىي، ئىجتىم ــىي، ئىقتى ــلهش، سىياس ــدىرىنى بهلگى ــقى تهق ــته تاش تهشكىللهش

ــدىرىن    ــى تهق ــته ئىچك ــي جهھهت ــۇ    مهدەنى ــى تېخىم ــگه بولۇش ــا ئى ــلهش ھوقۇقىغ ى بهلگى
  .مۇۋاپىقتۇر

چـوڭ دۆلهتـلهر كىچىـك      . بۇ ھوقۇق بۇرۇنقى ئهسىرلهردە تارىخنىڭ زىممىسىدە ئىدى      
بــۇ . خهلقلهرنــى ئىــشغال قىلىــپ، ئۇالرنىــڭ بايلىقلىرىغــا ۋە تهقــدىرىگه ئىــگه بولىــۋاالتتى 

ياۋروپا دۆلهتلىرى خهلقلهرنـى    . ھازىرقى ئهسىردە تاجاۋۇزچىلىق بىلهن ئوتتۇرىغا چىقماقتا     
، كىچىك دۆلهتلهرنى ئىشغال قىلىش، مىللهتلهرگه سۇيىقهست قىلىش بىـلهن          بېسىۋىلىش
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ــدۇر ــكىالتى،   . قۇرۇلغان ــلهر تهش ــكهن دۆلهت ــنى       1919بىرلهش ــۇزۇق ئاساس ــۇ ب ــى ب  ـ يىل
شـۇنىڭ بىـلهن چـار رۇسـىيه،     . ئىسمى بىلهن قوبـۇل قىلـدى    » قېتىلىش ياكى قوشۇلۇش  «

ــيىن ســ ــى    كې ــى، ئاســىيادا نۇرغــۇن يهرلهرن ــسالم دۆلىتىن ــر نهچــچه ئى ــاقى بى وۋېت ئىتتىپ
فرانـسىيه، ئهنگلىـيه    . بېسىۋالدى، ئـۇ يهرلهرنىـڭ ئهركىنلىكىنـى ۋە بـايلىقىنى تارتىۋالـدى           

كېـيىن دۇنيانىـڭ نۇرغـۇن      . ئاسىيا بىـلهن ئافرىقىنىـڭ نۇرغـۇن دۆلهتلىرىنـى بېـسىۋالدى          
  .قا قارشى خهلق قوزغىلىڭى پارتلىدى ۋە بۇالڭچىلىقئىشغالچىيهرلىرىدە 

يىلى بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشـكىالتى      - 1945ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن،     
ــسىنى      ــتلۇق ئاالقى ــسىدا دوس ــلهر ئارى ــرى مىللهت ــسىنىڭ بى ــڭ بهلگىلىمى ــدى، ئۇنى قۇرۇل

ڭ خهلق پۈتۈن ھوقۇقالردا باراۋەرلىككه ھۆكـۈم قىلىـدىغان ۋە ھهمـمه خهلقنىـ            (ئورنىتىش  
  . ئىدى) ئۆز تهقدىرىنى ئۆزى بهلگىلهش ھوقۇقىغا ئاساسهن ئاالقه قىلىش

 ـ يىلى ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي ۋە مهدەنىي ھوقۇقالر ھهققىدە خهلقئارا  1966كېيىن، 
كېلىشىم، مهدەنىي، سىياسىي ھوقۇقالر ھهققىدە خهلقئـارا كېلىـشىم دەپ ئىككـى كېلىـشىم              

ــدى ــشىمنىڭ بى  . تۈزۈل ــى كېلى ــۇ ئىكك ــسىدا ب ــى ماددى ــۆز   «: رىنچ ــڭ ئ ــارلىق خهلقلهرنى ب
تهقدىرىنى ئۆزى بهلگىلهش ھوقۇقى بـار، سىياسـىي مهۋجـۇدىيىتىنى بهلگىـلهش ھوقـۇقى              

» بار، سىياسىي، ئىقتىسادىي ۋە ئىجتىمائىي ئهھـۋالىنى تهرەققىـي قىلـدۇرۇش ھوقـۇقى بـار              
 ئۇنىـڭ ئىچىـدە     پۈتـۈن دۆلهتلهرنـى،   «: بۇ ماددىنىڭ ئۈچىنچى بۆلۈمىدە   . دەپ بېكىتىلدى 

ــار،       ــۇ ب ــان دۆلهتلهرم ــدارە قىلىۋاتق ــونالرنى ئى ــدىلىنالمىغان راي ــدىن پاي ــاپتونوم ھوقۇقى ئ
ــۇنى ھــۆرمهتلهش     ــدۈرۈپ، ئ ــۆزى بهلگىلهشــنى كۈچلهن ــدىرىنى ئ ــۆز تهق ــسانالرنىڭ ئ ئىن

  . دېگهن تهكلىپ ئوتتۇرىغا قويۇلدى» كېرەك
ــى،    ــۇمىي يىغىنـ ــاش ئومـ ــكىالتىنىڭ بـ ــلهر تهشـ ــكهن دۆلهتـ ــى  - 1960 بىرلهشـ يىلـ

» ئىـشغال ئاسـتىدىكى خهلقـلهر ۋە دۆلهتلهرنىـڭ مۇسـتهقىللىقىنى بېــرىش     «ــدېكابىردا  14
  .  يوقىتىش ئۈچۈن ئىدىئىشغالىيهتچىلىكنىبۇ . تېمىسى ئاستىدا بىر قارار چىقاردى

ئىسالم خهلقنىڭ ئۆزلىرى خالىغانچه ئۆز تهقدىرىنى ئـۆزى بهلگىـلهش ئهركىـنلىكىگه            
 تاجاۋۇزچىالرغا، بېسىمدار ھاكىمالرغا قارشى ئـۇرۇش ۋە جىهـاد ئـېالن      كاپالهتلىك قىلىپ، 

. خهلقنى ئۆز تهقدىرىنى ئۆزى بهلگىلهش ھوقۇقى بىـلهن ئهركىـن قويـۇپ بهردى            . قىلدى
 يـاكى ئـۆز ئىختىيـارى       تـۇزۈش خهلق بىلهن ياخشى مۇئامىله قىلىش ۋە ئـۇالرنى كېلىـشىم           
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دۈشـمهنلىك قىلمىغـان،    . نى ۋاجىپ قىلدى  بىلهن دىنغا كىرىشنى تاللىشىغا قويۇپ بېرىش     
  .كېلىشىمنى بۇزمىغان ھالهتته ئۇالر بىلهن ئۇرۇشۇشنى مهنئى قىلدى

 قاتـارلىق ئىقلىمالردىكـى خهلـق بىـلهن كېلىـشىم           سـهمهرقهند  ۋە   ھهمـس مۇسۇلمانالر  
كېيىن مۇسۇلمانالر كېلىشىمگه ئهمهل قىاللمايدىغان بولـۇپ قالغانـدا، ئىـدارە           . تۈزگهنىدى

 قىلغــان ھهمــسىدە ئۇبهيــدەنىڭبــۇ ئهبــۇ . ىرىنى يهرلىــك خهلقــقه قــايتۇرۇپ بهرگهنئىــشل
 خهلقىگه ئىـسالمغا كىـرىش يـاكى    سهمهرقهندنى مۇسلىم ئىبنى قۇتهيبهمۇئامىلىسى ئىدى،  

 ئىبنـى  قىلغانـدا، ئـۆمهر      فهتهـى كېلىشىم تۈزۈش ياكى ئۇرۇشۇش ئىختىيـارى بهرمهسـتىن         
  .نى دۆلهتنى ئۆز خهلقىگه قايتۇرۇپ بېرىشكه بۇيرۇغان مۇسلىمئىبنى قۇتهيبهئابدۇلئهزىز 

ھــازىرقى ئهســىردە ئهرەب ۋە ئىــسالم ئهللىــرى ئىــستېال قىلىــنىش ۋە قــۇل قىلىــنىش   
 ئهمـرىگه ئىتـائهت     تهئاالنىـڭ  ئـالالھ خهلـق   . قاتارلىق نۇرغۇن ئازاب ئوقـۇبهتلهرنى تـارتتى      

  .  كۆتۈردىقىلىپ، ئىشغالغا قارشى تۇردى ۋە ئازادلىق ئۈچۈن قوزغىالڭ
دوزاخ ) مايىـل بولـساڭالر   (زالىمالرغـا مايىـل بولمـاڭالر،       «:  مۇنـداق دەيـدۇ    تهئـاال  ئالالھ

 باشقا ھېچ ياردەمچى يوقتۇر، ئانـدىن كېـيىن ھـېچ           ئالالھتىنئازابىغا قالىسىلهر، سىلهرگه    
  )  ـ ئايهت113 ھۇدسۈرە (» .ياردەمگه ئېرىشهلمهيسىلهر

 ئىـشغال ۋە  ھهرقانـداق  ـ ماددىـسىدا   11ىنىڭ خىتابنامىـس ئىـسالم كىـشىلىك ھوقـۇق    
  . بېسىۋېلىشنىڭ ھاراملىقى ئېالن  قىلىندى

  ھوقۇقى) كېڭهش (شۇرائىككىنچى 

يهنــى خهلــق ۋە  . ھوقۇقتــۇر سىياســىي ھوقۇقنىــڭ ئىچىــدىكى ئىككىنچــى    —ئــۇ 
ئۈممهتنىڭ مهنپهئهتىنى ھهقىقهتكه چىقىرىدىغان مۇناسـىپ بىـر قـارار چىقىـرىش ئۈچـۈن              

  .ۋاجىپلىقىدۇر خهلق ئارىسىدا مهسلىههت قىلىشنىڭ ھاكىم ۋە
ئــۇ . كــېڭهش ئىــسالمدا ھــاكىمىيهت تۈزۈمىنىــڭ ئاساســىي قائىدىلىرىــدىن بىرىــدۇر 

 ۋە دۆلهتنىـڭ ھۆكۈملىرىـدىن بىـر    خىالپهت، بهزىدە ئوقۇتۇلىدۇئىسالمدا بهزىدە تهپسىلىي   
  . ئوقۇتۇلىدۇپارچىسى شهكلىدە 

ــى    ــاس، پىكىردىك ــتىكى ئاس ــسكېڭهش ــقه   تىبداتنىئى ــارلىق خهلق ــش، ب ــى قىلى  مهنئ
مۇناسىۋەتلىك بىر مهسىلىدە ئۆز ئالدىغا قارار چىقىرىشنى چهكلهش، چىقىرىدىغان قارارنى          
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ئالدى بىلهن خهلقنىڭ سهمىگه ياكى خهلق ۋەكىللىرىنىڭ پىكـرىگه سـېلىش، ئىـشالرنىڭ             
، ئۇالرنىــڭ ھهقىقىتىنــى بىلىــدىغان تهجرىبىلىــك كىــشىلهر بىــلهن پىكىــر ئالماشــتۇرۇش 

پىكىرلىرىدىن ياردەم ئېلىش، مهسىلىلهرنى ھهل قىلىشتا مۇمكىنقهدەر تـوغرا ۋە ھهق يولغـا             
 ئىنـساننى ھـۆرمهت     ئالالھنىڭ«بۇ مهسىله ھۆكۈملهرنى بېكىتىش ھهققىدە      . ئېرىشمهكتۇر

  .دېگهن بابتا سۆزلهندى» قىلىشى
ــېكىن ئــۇ ئو    ــۇپ، كېڭهشــكه بــۇيرۇش قۇرئــان كهرىمــدە زىكىــر قىلىنــدى، ل مــۇم بول

تهپسىالتىنى، ئۇنى ئىجرا قىلىشنىڭ يولىنى، زامان ۋە ماكاننىـڭ ئوخـشاشماسلىقىغا قـاراپ             
ــشىنى      ــالالش ئىـ ــولىنى تـ ــنىڭ يـ ــهن كېڭهشـ ــپىگه ئاساسـ ــڭ تهلىـ ــۇمىي مهنپهئهتنىـ ئومـ

  . مۇسۇلمانالرغا تاپشۇردى
 الھقارەسـۇلۇل  تهئـاال  ئـالالھ  قىلىندى، بىرىدە    ئايهتته زىكىر كېڭهشكه بۇيرۇش ئىككى    

  :خىتاب قىلىپ كېڭهشكه بۇيرۇدى
ــلهن      « ــۇالر بى ــشتا ئ ــن، ئى ــرەت تىلىگى ــۇالر ئۈچــۈن مهغپى ــن، ئ ــۇ قىلغى ــۇالرنى ئهپ ئ

ــيىن (كېڭهشــكىن،  ــكهندىن كې ــساڭ،  ) كېڭهش ــشقا بهل باغلى ــر ئى ــابى ــۈل ئالالھق  تهۋەكك
سـۈرە ئـال ئىمـران      (» . ھهقىقهتهن تهۋەككۈل قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىـدۇ      ئالالھ. قىلغىن

  ) ـ ئايهت159
نـى  »ئهمـر «چۈنكى  . ۋاجىپ ئۈچۈندۇر ) يهنى كېڭهشكه بۇيرۇش  (بۇ ئايهتتىكى ئهمرى  

  . 1 بىلدۈرىدۇۋاجىپلىقنى چىقىرىدىغان بىر دەلىل بولمىسا، ئۇ ۋاجىپلىقتىن
: ئىككىنچى ئايهتته مۆمىنلهرنىڭ ئايرىلماس بىـر سـۈپىتى شـهكلىدە بايـان قىلىنـدى             

 تهۋەككــــۈل قىلىــــدىغان كىــــشىلهرگه، گۇنــــاھى پهرۋەردىگارىغــــائىمــــان ئېيتقــــان، «
، قهبىــــــه ئىــــــشالردىن ســــــاقالنغۇچىالرغا، دەرغهزەپ بولغانلىرىــــــدا كهبىــــــرىلهردىن

 تهدىـل (كهچۈرەلهيدىغانالرغا، پهرۋەردىگارىنىڭ دەۋىتىگه ئاۋاز قوشااليدىغانالرغا، نامـازنى        
ــلهن ــان بىـ ــلىههت  ) ئهركـ ــشلىرىنى مهسـ ــدىغانالرغا، ئىـ ــېڭهش(ئۆتهيـ ــلهن) كـ ــارار بىـ  قـ

قىلىدىغانالرغا، بىز رىزىق قىلىپ بهرگهن نهرسىلهردىن سهدىقه قىلىدىغانالرغا، ئۇچرىغان         

                                            
نـى بىلدۈرىـدۇ،   )پهرز(بىـرى، ۋاجىـپ   . لدۈرىدۇسۆزى ئىككى مهنىنى بى » ئهمر«قۇرئاندا زىكىر قىلىنغان     1

دېگهنگه ئوخشاش، يهنه بىرى، مۇباھنى يهنـى قىلىـش ـ قىلماسـلىق     » كېگهشكىن«مهسىلهن، بۇ ئايهتتىكى 
 .دېگهندەك» يهڭالر، ئىچىڭالر«مهسىلهن، . بهندىنىڭ ئىختىيارىدىكى ئىشنى بىلدۈرىدۇ
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 ساۋاپ تېخىمۇ ياخشىدۇر، تېخىمۇ     ھۇزۇرىدىكى ئالالھنىڭزۇلۇمغا قارشى تۇرااليدىغانالرغا    
  ) ـ ئايهتلهر39 ـ 36 شۇراسۈرە (» .باقىدۇر

گه، ۋاجىپلىقىغـا ئىـشارەت قىلىـپ،       كېڭهشنىڭ ئهھمىيىتىگه قاراپ، ئۇنىـڭ پهزىلىـتى      
ئۇنىڭ بۈيۈك بىر مهسىله ئىكهنلىكىنـى      . دەپ ئاتىدى »  سۈرىسى شۇرا«پۈتۈن بىر سۈرىنى    

 ساقلىنىش بىلهن   كهبىرىلهردىنكۆرسىتىش ئۈچۈن قۇرئان ئۇنى ناماز، زاكات ۋە گۇناھى         
  .بىلله زىكىر قىلدى
ســـۆز ۋە . ه چـــاقىردى پهرۋەردىگارىنىـــڭ ئهمرىنـــى تـــۇتتى ۋە كېڭهشـــكرەســـۇلۇلالھ

ــى    ــلهن بهك كــۆپ كــېڭهش قىالتت ــته ســاھابىلىرى بى ــيهت جهھهت ــۇ . ئهمهلى  ھــۈرەيرەئهب
»  كۆپرەك مهسـلىههت قىلىـدىغان كىـشى يـوق ئىـدى           رەسۇلۇلالھتىنمۇ«: ئهنهۇ رەزىيهلالھۇ

  . دەيدۇ
 مهسـلىههتكه ئېهتىيـاجى يـوق ئىـدى، لـېكىن ئـۇ             رەسـۇلۇلالھنىڭ «: بهسـرى ھهسهن  

  . دەيدۇ» تىدىغان يولى بولسۇن ئۈچۈن شۇنداق قىالتتىھاكىمالرنىڭ تۇ
ــۇلۇلالھ ــڭ      رەس ــش، ئۇالرنى ــۇش قىلى ــۆڭلىنى خ ــاھابىلىرىنىڭ ك ــشالردا س ــۆپ ئى  ك

ــدىن      ــا مهســلىههت ســاالتتى، ئۇالرنىــڭ تهجرىبىلىرى ــۈرۈش ئۈچــۈن ئۇالرغ ــى كۆت قهدرىن
:  مۇنزىرنىـڭ  ىئىبن ھهببابمهسىلهن، بهدرىدە ئۇالرغا مهسلىههت سالدى ۋە       . پايدىلىناتتى

بهدرىدە ئهسىر چۈشـكهن    . دېگهن پىكرىنى قوبۇل قىلدى   » سۇغا يېقىن يهرنى ئىگىلهيلى   «
 ئۇرۇشىدا مهدىنىـدە تـۇرۇش يـاكى تاشـقىرىغا          ئۇھۇد. كاپىرالر ھهققىدە مهسلىههت سالدى   
 ئهسـىرلىرىنى قـايتۇرۇپ بېرىـپ، ئۇالرنىـڭ         ھهۋازىـن . چىقىش توغرىسىدا كېڭهش قىلدى   

مهئىــشهت ۋە ھايــات ئىــشلىرىدا ئايــاللىرى . ھهققىــدە كــېڭهش قىلــدىكــۆڭلىنى ئــېلىش 
خهنـدەك  .  كۈنى ساھابىلىرى بىلهن كـېڭهش ئۆتكـۈزدى       ئهھزاب. بىلهن كېڭهش قىالتتى  

 قهبىلىـسىنىڭ   ئهۋس.  ئورا كوالش پىكرىنـى قوبـۇل قىلـدى        فارىسىنىڭ سهلمانئۇرۇشىدا  
 ئۇبادەنىـڭ  ئىبنى سهئدباشلىقى   قهبىلىسىنىڭ   خهزرەج بىلهن   مۇئاز ئىبنى سهئدباشلىقى  

 قهبىلىــسىنىڭ باشـــلىقلىرىغا بهرمهســـلىك  غهتفـــانمهدىنىنىــڭ مېۋىـــسىنىڭ يېرىمىنــى   
  .ھهققىدىكى پىكرىنى قوبۇل قىلدى

كېڭهشــنىڭ ســاغالم پىكىــرگه ئىــگه بولــۇش، بىــر مــاۋزۇدا بىــر نهچــچه كــۆز قاراشــنى 
ــۆ    ــردىن ك ــش، بى ــقهت قىلى ــلهرگه دىق ــشۈرۈش، ئوخــشىمىغان تهرەپ ــشىلهرنىڭ تهك پ كى
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ــار    ــدىلىرى ب ــارلىق پاي ــدىغان ھۆكــۈم ۋە دەلىللهرنــى بىلىــش قات ــگه ئۇيغــۇن كېلى . ئهقلى
» كېڭهشسىز يۈرگـۈزۈلگهن ئىـشتا ياخـشىلىق يوقتـۇر        «: ئهنهۇ رەزىيهلالھۇشۇڭالشقا ئۆمهر   

 قىلغان كىشى زىيان تارتمايدۇ، كېڭهشـكهن كىـشى         ئىستىخارە«: بهزى ھۆكۈماالر . دېگهن
جامائهتنىـڭ كـۆز قارىـشى بىـر ئادەمنىـڭ كـۆز قارىـشىدىن              . دېـگهن » مايدۇ قىل پۈشايمان

ــادىن    ــوغرا ۋە خات ــرەك ت ــۇربهك ــۇرا. يىراقراقت ــسىمىدىن،   ش ــسلهرنىڭ بې ــۈممهتنى شهخ  ئ
 قۇتقۇزىـدۇ، ئىـشالر تۈزىلىـدۇ، ھهق باتىلـدىن، ياخـشىلىق            ئىـستىبدادىدىن ھاكىمالرنىڭ  

  .يامانلىقتىن ئايرىلىدۇ
 قويۇش ئارقىلىق سهپهرگه چىقىش ـ چىقماسلىق، يـاكى بىـرەر    ئىسالم كېڭهشنى يولغا

ــارار          ــاراپ ق ــىغا ق ــالرنىڭ ئاگاھالندۇرۇش ــشلىرىدا قۇش ــلىق ئى ــش ـ قىلماس ــشنى قىلى ئى
  . خاتىمه بېرىشنى مهقسهت قىلدىجاھىلىيهتكهبېرىشتىن ئىبارەت 

ىـسى   بىر تهرەپتىن خاتادىن خالىي ئىـدى، يهنه بىـر تهرەپـتىن ۋەھىـي ساي              رەسۇلۇلالھ
ئومــۇمىي .  ۋە ئــۇنى قولالنــدىســىغىندىئاســتىدا ئىــدى، شــۇنداق تۇرۇقلــۇق كېڭهشــكه 

 كېڭهشــكه قــاتتىق ئېهتىيــاجى بــار ئىــدى، ۋالىالرنىــڭمۇســۇلمانالر، خۇسۇســهن خهلىــپه، 
كېڭهشـــنىڭ دائىرىـــسى بهك كهڭ بولـــۇپ، ئىنـــساننىڭ شهخـــسى ئىـــشىدىن ئـــائىله       

قا مهسـىلىلىرىنىڭ ھهممىنـى ئـۆز ئىچىـگه         ئىشلىرىغىچه، پۈتۈن ئۈممهتنىڭ ھۆكۈم ۋە باشـ      
 ئـورۇن يـوق، پهقهت گۇمـانى        شـۇراغا لـېكىن قهتئىـي دەلىـل بولغـان مهسـىلىلهردە           . ئالىدۇ

  . ئىشالردا كېڭهش ئىجرا قىلىنىدۇ
ئىسمى بىلهن قارارالشـتۇرغان خهلىـپه      » بهيئهت«كېڭهشته ئالدى بىلهن ئىسالمنىڭ     

ــيىن ش     ــدىن كې ــشى، ئۇن ــايالش ئى ــاكىم س ــاكى ھ ــىي،   ي ــڭ سىياس ــسلهرنىڭ، دۆلهتنى هخ
ئىجتىمـــائىي، ئىقتىـــسادىي، تهربىـــيه ۋە ئىـــدارە قاتـــارلىق ئىـــشلىرىغا قاتنىشىـــشى تهلهپ 

  . قىلىنىدۇ
:  كېڭهش ھهققىـدە نازىـل بولغـان ئىككـى ئـايهت ھهققىـدە مۇنـداق دەيـدۇ                 مهۋدۇدى

ــارار قىلىـــدىغانالر  ‹—كـــېڭهش « ــايهتته › ئىـــشلىرىنى مهســـلىههت بىـــلهن قـ دېـــگهن ئـ
ئـۇالر بىـلهن    «ۆمىنلهرنىڭ ئهڭ ئهۋزەل سۈپهتلىرىدىن سانىلىپ، سـۈرە ئـال ئىمرانـدىكى            م

بۇنىڭغـا ئاساسـهن كـېڭهش      . دېگهن ئايهتته بـۇيرۇق لهۋزى بىـلهن كهلـدى        » كېڭهشكىن
جهمئىــيهت .  ھايــات ئۈسـتىگه قۇرۇلىــدىغان ئهڭ مــۇھىم ئاساسـالرنىڭ بىرىــدۇر  ئىـسالمىي 
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 قـارار   تهئـاال  ئـالالھ  يولى بولۇپال قالماستىن،     لىيهتجاھىئىشلىرىنى كېڭهشسىز يۈرگۈزۈش    
  . قىلغان ۋە بۇيرۇغان قائىدە ۋە قانۇنغا ئوچۇق خىالپلىق قىلغانلىقتۇر

 ئهنهۇغـا  رەزىيهلالھـۇ  ئهبـۇ بهكـرى   )  ئـۇالردىن رازى بولـسۇن     ئـالالھ (ساھابه كىرامالر   
هكــرى بهيــئهت قىلىــشتىن باشــالپ كېڭهشــكه ئاساســلىنىپ ماڭغــان، كېــيىن ئهبــۇ ب       

.  بهيــئهت قىلــدىئهنهۇغـا  رەزىيهلالھــۇ كۆرسىتىـشى بىــلهن ئـۆمهر   ئهنهۇنىــڭ رەزىيهلالھـۇ 
 رەزىيهلالھــۇئهلــى .  كــېڭهش بولــدىسايالشــتىمۇ خهلىــپه ئهنهــۇنى رەزىيهلالھــۇئوســمان 
 رەزىيهلالھـۇ ئهبـۇ بهكـرى     .  خهلىـپه قىلىـشتا مۇسـۇلمانالرنىڭ رازىلىقـى ئېلىنـدى          ئهنهۇنى
 كاتتــا ئهنهــۇ رەزىيهلالھــۇئــۆمهر .  ئــۆزىگه مهســلىههتچى قىلــدىنىســاھابىالر بهزى ئهنهــۇ

ھهتتـا ئـۇ مهسـلىههت، كـېڭهش قـۇالي          .  توپالپ ئۇالرغا مهسـلىههت سـاالتتى      ساھابىلهرنى
ــسۇن ئۈچــۈن  ــدە تۇرۇشــقا مهجبۇرلىغــان ســاھابىلهرنىبول ــان ۋە ئۈممهتنىــڭ .  مهدىنى زام

 رەزىيهلالھـۇ لهردە ئوسمان، ئهلى   ئهھۋالىنىڭ ئۆزگىرىشى بىلهن ئوخشاش بولمىغان شهكىل     
 ۋە باشقا خهلىپىلهرمۇ يۇقىرىدىكىدەك مهسـلىههت، كـېڭهش بىـلهن ئىـش ئېلىـپ               ئهنهۇالر
  . بارغان

  كېڭهش بىلهن چىقىرىلغان قارارنىڭ مهجبۇرىيىتى

 تهۋەككـۈل   ئالالھقـا ئهگهر بىر ئىـشقا بهل باغلىـساڭ         «تهئاالنىڭ ئالالھ: بهزى ئالىمالر 
دېـگهن ئـايىتىنى    » هقىـقهتهن تهۋەككـۈل قىلغـۇچىالرنى دوسـت تۇتىـدۇ          ھ ئالالھقىلغىن،  

دەلىل قىلىـپ، كېڭهشـنى ئىختىيـارى بىـر ئىـش دەپ قـاراپ، ئۇنىـڭ بىـلهن چىقىرىلغـان                    
: بۇنىڭغا باشقا ئـالىمالر مۇنـداق جـاۋاب بهردى        . قارارغا ئهمهل قىلىش زۆرۈر ئهمهس دەيدۇ     

. ه خىالپلىــق قىلىــش الزىــم كهلمهيــدۇبىــر ئىــشقا بهل بــاغالش بىــلهن مهســلىههتچىلهرگ«
.  تهۋەككــۈل قىلىــش كــېڭهش قىلىــشقا ۋە ئــۇنى ئىجــرا قىلىــشقا زىــت كهلمهيــدۇ  ئالالھقــا

 قويۇلغـان شـهرتلهردە     كېلىشىمىدە ھۇدەيبىيهكېڭهشنى ئىختىيارى ئىش دەپ قارىغۇچىالر      
ىنى  ئــۆز پىكرىــدە چىــڭ تــۇرۇپ بهزى ســاھابىلهرگه خىالپلىــق قىلغــانلىق رەســۇلۇلالھنىڭ

لېكىن بۇنىڭغـا ئـۇ كېلىـشىمدىكى ئىـش         . كېڭهشنىڭ ۋاجىپ ئهمهسلىكىگه دەلىل قىلدى    
 ئـالالھ  پهيغهمبىـرى،    ئالالھنىـڭ مهن  ‹:  ئـۇ يهردە   رەسۇلۇلالھۋەھىي بىلهن بولغان، چۈنكى     

ئهلۋەتته ۋەھىي كېڭهشتىن يۇقىرى تۇرىدۇ دەپ رەت       . دېگهن› مېنى ھهرگىز زايه قىلمايدۇ   
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 بهدرى ئهسـىرلىرى ھهققىـدە قىلىنغـان كېڭهشـته، كـۆپلىگهن            لۇلالھرەسـۇ يهنه  . قىلىندى
 ئالـدى،   فىـدىيه ساھابىلهرگه قارشى ئۆز پىكـرى بىـلهن ئهبـۇ بهكرىنىـڭ پىكـرىگه قـاراپ                

 ئـېلىش كۆپچىلىكنىـڭ     فىـدىيه چۈنكى  . ئهمما توغرىسى ئهكسىچه بولۇپ چىقتى دېيىلدى     
 فىـدىيه  كۆپچىلىكىنىـڭ ماڭـا      ىڭدوسـلىرىڭن ‹:  ئۆمهرگه رەسۇلۇلالھچۈنكى  . پىكرى ئىدى 

  » .دېگهن› ئېلىشنى ئېيتقانلىقىغا يىغاليمهن
 خهلىپىلهرنىـــڭ كېڭهشـــكه ئهمهل راشـــىد 1كېڭهشـــنى ۋاجىـــپ ئهمهس دېگـــۈچىلهر
 ئۇســـامهنىڭئهبـــۇ بهكرىنىـــڭ : مهســـىلهن. قىلمىغـــان پائـــالىيهتلىرىنى دەلىـــل قىلىـــدۇ

 قوشۇلماسـتىن يوللىـشى، يهنه      ئهسكهرلىرىنى باشقا ساھابىلهرنىڭ كېچىكتۈرۈش پىكـرىگه     
 قارشــى چىقىــشىغا قارىماســتىن زاكــاتنى ســاھابىلهرنىڭ بهزى ئاۋۋىلىــدەخهلىپىلىكىنىــڭ 

 ســاھابىلهرنىڭ قارشــى ئــۇرۇش ئېچىــشى، ئۆمهرنىــڭ    مــۇرتهدلهرگهبهرمىگهنــلهرگه ۋە 
 مېلىنـى   ۋالىالرنىـڭ پىكرىگه خىالپلىق قىلىپ، ئىراق زېمىنىنى بۆلۈپ بېرىشى، ئۆمهرنىـڭ          

سلىههتسىز بۆلۈشـى، ئهبـۇ بهكرىنىـڭ كېڭهشـسىز ئـۆمهرنى خهلىـپىلىككه كۆرسىتىـشى،          مه
 نهسـىهىتىنى   سـاھابىلهرنىڭ ئوسماننىڭ پىتنه سـهۋەبلىرىنى قومـۇرۇپ تاشـالش ھهققىـدە           

 ۋالىالرنى ئېلىپ تاشالشـتا ئالدىرىماسـلىق توغرىـسىدا         ساھابىلهرنىڭئالماسلىقى، ئهلىنىڭ   
ــۇالق    ــىههتلىرىگه ق ــان نهس ــارلىق     قىلغ ــلىغانلىقى قات ــپ تاش ــى ئېلى ــتىن ۋالىالرن سالماس

  . مىسالالرنى كۆرسىتىدۇ
بۇالرنىــڭ جــاۋابى، يۇقىرىــدىكى خهلىپىلهرنىــڭ قىلغــان ئىــشلىرى بهزى قارشــى       

  . پىكىردىكى كىشىلهر بولسىمۇ، كۆپ سانلىقنىڭ پىكرىگه ئاساسهن قىلىنغان ئىدى
ئىـشتا ئـۇالر بىـلهن      «كهرىمـدە   بۇ مهسىلىدە پۇت دەسسهپ تۇرىدىغان گهپ، قۇرئـان         

دېــگهن بــۇيرۇق بولغــانلىقى ئۈچــۈن، ھاكىمغــا كېڭىشىــشنىڭ ۋاجىــپ       » كېڭهشــكىن
 تهلهپ قىلىدۇ، شـۇنىڭدەك، ئىككىنچـى       ۋاجىپلىقنىچۈنكى ئايهتتىكى بۇيرۇق    . بولۇشىدۇر

بـۇ، مـۆمىنلهرنى كىـشىلهرنىڭ ئهھـۋالىنى        . سـۈپهتلهندى ئايهتته مۆمىنلهر كېڭهش بىلهن     
ىلىــشتا مهســلىههت قىلىــشقا ئۈندەيــدىغان ســۈپهت بىــلهن ماختــاش ۋە ئۇنىڭغــا ئىــسالھ ق

  . قىزىقتۇرۇشتۇر
                                            

ئهبـۇ  : ۇلالھتىن كېيىنكى بهش خهلىپىگه بېرىلىـدۇ، ئـۇالر       بۇ ئىسىم رەسۇل  . يهنى توغرا يولدىكى خهلىپىلهر    1
 .بهكرى، ئۆمهر، ئوسمان، ئهلى ۋە ئۆمهر ئىبنى ئابدۇل ئهزىزدۇر، ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن
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ــى ــى  ئىبنــ ــىر ئهلــ ــۇ كهســ ــۇدىن رەزىيهلالھــ ــدۇ ئهنهــ ــۋايهت قىلىــ ــداق رىــ :  مۇنــ
دېــگهن  ›  تهۋەككــۈل قىلغىــن ئالالھقــائهگهر بىــر ئىــشقا بهل باغلىــساڭ   ‹:رەســۇلۇلالھ«

پىكىر ئىگىلىرى بىـلهن مهسلىههتلىـشىش،     ‹دا،ھهققىدە سورالغان » بهل باغالش «ئايهتتىكى  
  ».دەپ جاۋاب بهرگهن› كېيىن ئۇنىڭ نهتىجىسىگه بويسۇنۇش

مهســىلهن، . يهنه كېڭهشــنىڭ ۋاجىپلىقىنــى ئىپادىلهيــدىغان نۇرغــۇن ھهدىــسلهر بــار
دېـگهن  » ئهگهر بىر قهۋم كېڭهشسه، ئىشلىرىدا ئهڭ توغرا يـولنى تاپىـدۇ          «: رەسۇلۇلالھنىڭ

سـهندىن  ! رەسۇلۇلالھئى  ‹: مهن«:   مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ   ئهنهۇ زىيهلالھۇرەئهلى  . سۆزى
كېيىن بىر ئىش يۈز بهرسـه، ئۇنىـڭ ھهققىـدە قۇرئانـدا بىـر نهرسـه بولمىـسا ۋە سـهنمۇ ئـۇ                       

ئۇ ئىش ئۈچـۈن    ‹: رەسۇلۇلالھ. دېدىم› ھهقته بىر نهرسه دېمىگهن بولساڭ قانداق قىلىمىز؟      
، يالغۇز بىـر    كېڭىشىڭالر  توپالڭالر، ئاراڭالردا     ئابىدلىرىنىى  ئۈممىتىمنىڭ ئالىملىرىنى  ياك   

  »  .دەپ جاۋاب بهردى› كىشىنىڭ پىكرى بىلهن ھۆكۈم قىلماڭالر
بــۇ ھهدىــسلهر كېڭهشــنىڭ ۋە كۆپچىلىكنىــڭ پىكــرى بــويىچه ئىــش قىلىــشنىڭ        

  ئهمهلىــي ســۈننىتىدە بۇنىــڭ نۇرغۇنلىغــان رەســۇلۇلالھنىڭ. ۋاجىپلىقىغــا دااللهت قىلىــدۇ
 ساھابىلىرى بىلهن مهسـلىههت قىلغـانلىقىنى ۋە ئۇالرنىـڭ          رەسۇلۇلالھنىڭ. مىساللىرى بار 

 خهلىپىلهرمۇ شۇ يولـدا ماڭغـان،       راشىد. پىكرىنى قوبۇل قىلغانلىقىنى بايان قىلىپ ئۆتتۇق     
 ئۈچــۈن ئېتىبــارلىق ئىــسالھى ئــۇنى تهلهپ قىلىــدۇ، مۇســۇلمانالرنىڭ مهنتىقمــۇئهقىــل ۋە 

  .تهقهززا قىلىدۇمهنپهئهتمۇ ئۇنى 
شــۇنىڭ ئۈچــۈن كــېڭهش ئومــۇمهن بــارلىق مۇســۇلمانالرنىڭ ھاياتىــدا، خۇسۇســهن   

 ئهتىـيه ئـۇنى مـۇھىم قائىدىـدىن سـاناپ مۇنـداق             ئىبنـى . ئىسالم دۆلىتىدە ئـورۇن ئالغـان     
ئهھلــى . ھۆكۈملىرىدىنــدۇركــېڭهش شــهرىئهتنىڭ قائىدىلىرىــدىن ۋە مهھــكهم  «: دەيــدۇ

ــلهرگه ــالمى ئىلىم ــشىنى  مهســلىههت س ــسىپىدىنغان كى ــۇ   مهن ــدۇ، ب ــېلىش ۋاجىــپ بولى  ئ
 مۇنــداق مهنــداد خــۇۋەيزى ئىبنــىمــالىكى ئالىملىرىــدىن » .ئىختىالپــسىز بىــر مهســىلىدۇر

 بىلمىــگهن ئىــشالردا ۋە دىــن ئىــشلىرىدىن مۈشــكۈل بولــۇپ قالغــان  ۋالىالرنىــڭ«: دەيــدۇ
رىدا ئهســكهر مهســىلىلهردە ئالىمالرغــا مهســلىههت سېلىــشى ۋاجىپتــۇر، ئــۇرۇش ئىــشلى      

قومانـــدانلىرىغا، ئـــاممىۋى مهســـلىههت ئىـــشلىرىدا خهلـــق باشـــلىقلىرىغا، مهملىكهتنىـــڭ 
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مهنپهئهتلىرىگه ۋە ئۇنى گۈللهندۈرۈشكه تهئهللۇق ئىشالردا كاتىـپ، ۋەزىـرلهر، ئىـشچىالرغا            
  .مهسلىههت سېلىشى، كېڭهش قىلىشى الزىم

ىيهتنىـڭ ئهھۋالىغـا قـاراپ    كـېڭهش جهمئ «:  مۇنـداق دەيـدۇ  ئهۋدە ئابدۇلقادىرمهرھۇم  
بهلگىلهنگهن ئهمهس، ئهرەبلهر جاھالهتته ئهڭ تۆۋەن دەرىجىدە ۋە ئهڭ ئارقىدا قالغان بىـر             

 بهلگىلىــشى، ئۇنىــڭ ئــۆزگهرتىش ۋە نهزەرىيىــسىنىشــهرىئهتنىڭ كــېڭهش . خهلــق ئىــدى
ئالماشتۇرۇش مۇمكىن بولمايدىغان مۇكهممهل ۋە مهڭگۈلۈك شـهرىئهتنىڭ ئايرىلمـاس بىـر            

  » .ارچىسى بولغانلىقى ئۈچۈندۇرپ
ئىسالمدا ھۆكـۈم ۋە ئـاممىۋى ئىـشالردا كېڭهشـكه ئاساسلىنىـشنىڭ سـهۋەبى، ئىـسالم                

 تهبهقىنىـڭ دۆلىتى ۋە خهلقنىڭ مهنپهئهتى بولۇپ، ئۇ بىر شهخس، يا بىر ئائىله يـاكى بىـر                
بولـسا،  بـۇ   . مونوپول قىلىۋالىدىغان مېلى ئهمهس، بهلكى ئۇ بـارلىق ئۈممهتنىـڭ مۈلكىـدۇر           

 مۇشــتهرەكلىكبــۇ .  بولۇشــىنى تهلهپ قىلىــدۇمۇشــتهرەكئۈممهتنىــڭ ھۆكــۈم ئىــشلىرىدا 
خهلـق بىرىنچىـدىن قـارار چىقىرىـشتا، ئىككىنچىـدىن ئـۇ          . كېڭهش بىلهن مۇمكىن بولىدۇ   

  .  بولىدۇمۇشتهرەكقاراردىن چىقىدىغان ئىجابىي، سهلبىي نهتىجىنى ئۈستىگه ئېلىشتا 

  كېڭهش ئهھلى

ەپتىن كېڭهشكه اليىق كىشىلهرنى تالالشـتا، كېڭهشـنى ئىككـى قىـسىمغا            ئهمهلىي تهر 
  :بۆلۈش مۇمكىن

 ئۇنىڭغـا ئومـۇمىي مهسـىلىدە پىكرىنـى بايـان قىالاليـدىغان       — ـ ئومۇمىي كـېڭهش   1
ئۇ، بهيـئهتكه، خهلـق ۋەكىللىرىنـى سايالشـقا، مهلـۇم           . ۋەتهنداشالرنىڭ ھهممىسى قېتىلىدۇ  

  .كېڭهشلهردۇررىنى ئېلىشقا ئوخشاش بىر ئىش ھهققىدە ئومۇمنىڭ پىك
دەپ »  ھهل قىلىـش ۋە ئهقـدە ئهھلـى    «فىقهىـدا  ئۇ ئىـسالم  — ـ خۇسۇسى كېڭهش  2

تونۇلغان كىشىلهر، مۇتهخهسسىسلهر، تهجـرىبه ئىگىلىـرى، پىكىـر ۋە مهرىـپهت ئىگىلىـرى              
بـۇ بولـسا،    . ياكى خۇسۇسىي بىر مهسـىلىدىن خهۋەردار كىـشىلهر قېتىلىـدىغان كېڭهشـتۇر           

ئهگهر بىلمىـــسهڭالر، ئىلىـــم «: ۇرئـــان تۆۋەنـــدىكى ئـــايهتته بهلگىلىـــگهن كىـــشىلهردۇرق
  )  ـ ئايهت43 نهھلسۈرە (» .ئهھلىلىرىدىن سوراڭالر
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چـۈنكى ھهر مهسـىلىدە پۈتـۈن       . بۇ مهنتىق، ئهقىل ۋە رېئال ھاياتنىـڭ تهقهززاسـىدۇر        
ىجتىهـات، تهجـرىبه    ئىنسانالرنىڭ پىكرىنى ئېلىش مۇمكىن ئهمهس، ئىنچىكه بىر ئىـشتا، ئ         

ۋە بىلىمگه موھتاج بولىدىغان مهلۇم بىر مهسىلىدە تهجرىبىـسىز كىـشى بىـلهن مهسـلىههت               
  .قىلغاندا مهسخىرىگه قالىدىغان نااليىق نهتىجىلهر كېلىپ چىقىدۇ

دىنىــي ئىــشالردا، : بــۇ خۇسۇســى كــېڭهش كىــشىلهرگه قــاراپ ئۆزگىرىــدۇ، مهســىلهن
 ۋە ئىجتىهـات ئهھلىلىـرى بىـلهن كـېڭهش         فهتىۋازىالر،  شهرىئهت ھۆكۈملىرىدە ئالىمالر، قا   

سىياسـىي  . ھهربىي ئىشالردا قوماندان ۋە گېنېرالالر بىلهن مهسلىههت قىلىنىـدۇ        . قىلىنىدۇ
 مهسىلىلهردە سىياسهت ۋە ئىدارىدە پىكىر ۋە تهجرىبه ئىگىسى بولغـان كىـشىلهر             ئىدارىۋە  

  . بىلهن كېڭهش قىلىنىدۇ

  كېڭهش ۋە دېموكراتىيه

 ناھـايىتى   ئىـستىالھىغا ىسالمدىكى كېڭهش تۈزۈمى يېڭى ئهسـىردىكى دېمـوكراتىيه         ئ
چۈنكى دېمـوكراتىيه كونـا ۋە      . يېقىن بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭغا پۈتۈنلهي ئۇيغۇن كهلمهيدۇ      

يېڭى مهنىـسى بىـلهن خهلقنىـڭ خهلقـقه خهلـق ئۈچـۈن ھۆكـۈم قىلىـشى، ھاكىمىيهتنىـڭ             
.  نهزەرىيىسى جهھهتته ئىزاھالشقا تېگىشلىك بولىدۇ     بۇنى ئىسالم . ئاساسى خهلق بولۇشتۇر  

 ئورالغــان چــاقىرىق شــۇئارالرغاھــازىرقى ئهســىردە دېمــوكراتىيه ئۇســتا ئالــدامچى، پــارالق  
بولۇپ، ئۇنى بىر تهرەپتىن ھاكىمالر قورال قىلغان بولـسا، يهنه بىـر تهرەپـتىن يېڭـى دۇنيـا                 

كراتىيىـسى ۋە خهلـق دېموكراتىيىـسى       شۇنىڭ ئۈچۈن غهرب دېمو   . نىزامى قورال قىلىۋالغان  
  .ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا چوڭ پهرق بار. دەپ ئوتتۇرىغا چىققان

لـېكىن كــېڭهش بىــلهن دېمــوكراتىيه ھۆكۈمـدە خهلقنىــڭ قېتىلىــشىنىڭ زۆرۈرلــۈكى   
بـۇ  . بىلهن، ئۇنىڭ ئىنـسانالرنىڭ ئاساسـلىق سىياسـىي ھوقـۇقى ئىكهنلىكىـدە بىرلىـشىدۇ             

ته مهنــسهپ تۇتــۇش ۋە ھــاكىمىيهتكه شــېرىك بولــۇش ھهققىــدە  ســايالم ھهققىــدە، دۆلهتــ
گويا ئىسالمدىكى كېڭهش سـۆزى، خهلقئـارادىكى دېمـوكراتىيه         . ئاشكارا ئوتتۇرىغا چىقىدۇ  

 كېڭهشـنى  زۇھهيلـى  ۋەھـبه دوكتـۇر  . سۆزى بىـلهن مهلـۇم دەرىجىـدە بىـر مهنىـدە كېلىـدۇ         
ــسالمىي ــڭ ئى ــد  دېمۇكراتىيهنى ــرى دەپ قاراي ــلىرىدىن بى ــهخس ۋە   . ۇ ئاساس ــسا ش ــۇ بول ئ
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ئاممىنىڭ مهسئۇلىيىتى، كېڭهشنىڭ ۋاجىپلىقى، ھوقۇق ۋە مهجبۇرىيهتلهردە باراۋەرلىـك ۋە      
  .ھهمكارلىشىشتۇرشهخسلهر ئوتتۇرىسىدا 

   دېموكراتىيهخىتابنامىلهردە ئىسالمىيدۇنياۋى ۋە 

 ـ ماددىسىنىڭ ئـۈچىنچى بۆلۈمىـدە خهلقنـى     21دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى 
خهلقنىـڭ ئىرادىـسى ھۆكـۈمهت     «: ھاكىمىيهتنىڭ ئاساسى دەپ تونۇپ مۇنـداق دېـيىلگهن       

ھاكىمىيىتىنىڭ ئاساسى بولۇشى الزىم، بۇ ئىرادە ھهممه ئـادەمگه ئوخـشاش بـاراۋەر سـايالم               
ــك       ــشكه كاپالهتلى ــاۋاز بېرى ــن ئ ــاكى ئهركى ــى چهك تاشــالش ي ــپ، مهخپ ــۇقى بېرىلى ھوق

  » .ىي پاك سايالم بىلهن ئهكس ئهتتۈرۈلۈشى كېرەكقىلىدىغان ئۇسۇلالر ئارقىلىق رەسم
مۇشۇ ماددىنىڭ بىرىنچى بۆلۈمىدە ھهر بىر ئىنساننىڭ ھۆكۈمهت ئىشلىرىغا بىۋاسىته           

ھهر بىــر «: يــاكى ۋەكىلــلهر ئــارقىلىق قاتنىــشىش ھوقــۇقى توغرىــسىدا مۇنــداق دېــيىلگهن
ن سايالنغان ۋەكىلـلهر    ئىنسان ئۆز دۆلىتىنىڭ ھۆكۈمهت ئىدارىسىگه بىۋاسىته ياكى ئهركى       

  » .ئارقىلىق قاتنىشىش ھوقۇقىغا ئىگه
ــاممىۋى      ــدىكى ئ ــۆز دۆلىتى ــدە شهخــسلهرنىڭ ئ مۇشــۇ ماددىنىــڭ ئىككىنچــى بۆلۈمى

  .خىزمهتلهردىن تهڭ پايدىلىنىش ھوقۇقى بارلىقى تىلغا ئېلىنغان
ــۇق   ــشىلىك ھوقــ ــسالم كىــ ــسىنىڭئىــ ــدىكى - 23 خىتابنامىــ ــسىدا يۇقىرىــ  ماددىــ

  :هخمىنهن ئۆز ئهينى بهلگىلهنگهن، ئۇنىڭدا مۇنداق دېيىلىدۇئاساسالرنىڭ ت
 ـ ھــاكىمىيهت ئامــانهتتۇر، ئىنــساننىڭ ئاساســى ھوقۇقلىرىغــا كاپالهتلىــك قىلىــش   1

ئۈچۈن ئۇنىڭدا ئىستىبداتلىق قىلىش ۋە ئۇنى خهلقنى ئېزىش ئۈچـۈن قـورال قىلىـۋېلىش              
  .قهتئىي ھارام قىلىنىدۇ

ىتىنىڭ ئىـدارە ئىـشلىرىغا بىۋاسـىته يـاكى ۋاسـىتىلىك       ـ ھهر بىر ئىنساننىڭ ئۆز دۆل 2
  . شهكىلدە قاتنىشىش ھوقۇقى بار

شۇنىڭدەك، ھهر بىر كىشىنىڭ شهرىئهت ھۆكمىگه ئۇيغـۇن ئـاممىۋى خىـزمهتلهردىن          
  .پايدىلىنىش ھوقۇقى بار

ھاكىمىيهت ئامانهتتۇر، ئۇنىڭغا سايالنغان كىـشىلهرنىڭ ئامـانهتنى ئـۆز اليىقىـدا ئـادا       
 تهئـاال  ئـالالھ . ، ئۇنى قوغدىشى ۋە ئۇنىڭغـا خىيـانهت قىلماسـلىقى ۋاجىـپ بولىـدۇ             قىلىشى
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، پهيغهمـبهرگه خىيـانهت     ئالالھقا! ئى مۆمىنلهر «: بۇنىڭدىن ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ   
 ھهدىـس   1».قىلماڭالر، سىلهرگه بېرىلگهن ئامانهتلهرگه بىلىپ تۇرۇپ خىيانهت قىلماڭالر       

 رازىلىقـى ئۈچـۈن ئىـشلهيدىغان       ئـالالھ كىمكى خهلق ئىچىدە    «: ۇشهرىپته مۇنداق دېيىلىد  
ــشۇرسا،       ــزمهت تاپ ــشىگه خى ــان كى ــدىن بولغ ــۆز قهۋمى ــۇق ئ ــار تۇرۇقل ــشى ب ــاكى ، ئالالھق

 ئۇنىـڭ   ئـالالھ «: يهنه بىر رىۋايهتته  . »پهيغهمبهرگه ۋە مۆمىنلهرگه خىيانهت قىلغان بولىدۇ     
  ».وزاخقا كىرگۈزىدۇئىشلىرىنى ۋە ئادالىتىنى قوبۇل قىلماي، ئۇنى د

                                            
 . ـ ئايهت27سۈرە ئهنفال  1
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  ئۈچىنچى پهسىل

  ئائىله ھوقۇقى

چۈنكى ئىنسان ئۇنىڭ ئىچىـدە     . تۈۋرۈكىدۇرئائىله ئىنسانالر جهمئىيىتىنىڭ ئاساسى     
تۇغۇلىدۇ، ئۇنىڭ ئىچىدە ئۆسۈپ يېتىلىدۇ، خاراكتېرىنى ئۇنىڭدىن ئالىـدۇ، ياخـشىلىق ۋە            

ــ    ــك ئ ــق ۋە ئهگرىلى ــارلىق، توغرىلى ــلهت ۋە ناچ ــانلىق، پهزى ــدە  يام ــڭ ئىچى ۇرۇقلىرى ئۇنى
ئۇندىن كېيىن، بۇ ئىنسان ئائىله قۇرۇلۇشىدىن تهسىر ئالغان ھالدا ئائىلىـدىن    . تىكىلىدۇ

ئىنـسان شهخـسىيىتىنىڭ    «:  بىـرى مۇنـداق دەيـدۇ      تهربىيىچىلهرنىڭ. جهمئىيهتكه چىقىدۇ 
. ئامىللىرى ئۇنىڭ ھاياتىنىڭ بىرىنچـى بهش يىلىـدا ئالغـان تهربىـيه بىـلهن بهلگىلىنىـدۇ               

ئائىله ئاتا ـ ئانا، ئهۋالدالر، چوڭ ئانا ۋە بوۋا، ئاكا ـ ئۇكـا، ئاچـا ـ سـىڭىلالرنى ئـۆز ئىچىـگه         
بهزىــدە ئاتــا تهرەپ ۋە ئانــا . بۇالرنىــڭ ھهممىــسى ئــائىله ئىــسمى ئاســتىغا كىرىــدۇ. ئالىــدۇ

ئـــائىله ھوقـــۇقى ئىنـــساننىڭ . تهرەپ تۇغقـــانلىرىنىمۇ ئـــۆز ئىچىـــگه ئېلىـــپ كېڭىيىـــدۇ
  ». ئاممىۋى ھوقۇقىنىڭ ئىچىگه كىرىدۇئىجتىمائىي،

 نىكاھلىنىش ئارقىلىق باال ئىگىسى بولۇش بىـلهن        —ئىسالم نهزىرىدە ئائىله قۇرۇش     
 دەۋرىــدە تارقالغــان ۋە زامــانىۋى   جــاھىلىيهتشــۇنىڭ ئۈچــۈن ئىــسالم   . تامــام بولىــدۇ 
ارام  ھهممىسىنى ھـ   ئاالقىالرنىڭ بهزى خهلقلهرگه سىڭىپ كهتكهن نىكاھسىز       جاھىلىيهتته

 تـوغرىلىقىنى ئهقىـل، شـهرىئهت، رېئـال ھايـات ۋە            نهزەرىيىـسىنىڭ ئىسالمنىڭ بۇ   . قىلغان
  . ئۇنىڭ نهتىجىسى ئىسپاتاليدۇ

ــدە مۇســتهھهبشــۇنىڭ ئۈچــۈن، ئىــسالم نىكاھلىنىــشنى ســۈننهت ۋە    قىلــدى، بهزى
شـهرىئهت  . ۋاجىپ بولىدۇ، ئۇنىڭ ئۆزگىرىش ئهھۋالىغا قاراپ ھۆكمى بهش تۈرلۈك بولىدۇ      

نىكاھ مهسىلىسىنى قانۇنالشتۇردى، نۇرغۇن ئايىتى كهرىمه ۋە ھهدىس شـهرىپلهر ئۇنىڭغـا            
 ئـالىملىرى ئـۇنى مهخـسۇس بىـر بابتـا زىكىـر            فىقهـى  مهزھهبنىـڭ خاس قىلىندى، پۈتـۈن     

ــۇپ    ــابالردىن بول ــۇھىم ب ــيىن ئهڭ م ــادەتتىن كې ــۇ ئىب ــۈزۈمى قىلــدى، بهلكــى ئ ــائىله ت ، ئ
  .ھهققىدىكى كىتابالردا مهخسۇس تهتقىق قىلىنىدۇ
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نىكاھلىنىش ئهڭ ئاۋۋال سۆز سالدۇرۇش بىلهن باشلىنىدۇ، ئۇنىـڭ مۇسـتهھكهم بىـر             
ــۈملهرنى        ــارەت ھۆك ــهرتلهردىن ئىب ــاداپ ۋە ش ــهرىئهت ئ ــۈن ش ــى ئۈچ ــالنغۇچ بولۇش باش

 ئالدىــدا ئــۆز ۋەلىــسىنىــڭ كېــيىن ئهر بىــلهن ئايــال ئىككــى گــۇۋاھچى ۋە ئايال. بېكىتتــى
ئىككـــى . ئىختىيـــارى ۋە رازىلىقـــى بىـــلهن نىكـــاھنى قوبـــۇل قىلىـــشنى شـــهرت قىلـــدى

 مۇسـتهھكهملهش، ئۇنىـڭ     ئهقـدىنى گۇۋاھچىنىڭ بولۇشىنى شهرت قىلىش بولـسا، نىكـاھ         
ۋەلـى ۋە ئادىـل   «: رەسۇلۇلالھ. نهتىجىسىگه كاپالهتلىك قىلىش ۋە ئۇنى قوغداش ئۈچۈندۇر  

  . دېگهن» سىز نىكاھ بولمايدۇئىككى گۇۋاھچى
ھـرى بېرىـشنى، ئىككىنچىـدىن، ئۇنىـڭ        هشهرىئهت نىكاھتـا، بىرىنچىـدىن، ئايالغـا م       

نهپىقىــسىنى بېرىــشنى، ئۈچىنچىــدىن، ئــۇنى ئــۆي ۋە كىــيىم بىــلهن تهمىنلهشــنى شــهرت  
 خۇشـاللىق بىـلهن     مهھرىلىرىنـى ئايالالرغا ئۇالرنىـڭ    «:  مۇنداق دەيدۇ  تهئاال ئالالھ. قىلدى

  )  ـ ئايهت4سۈرە نىسا (» .ۋغا قىلىپ بېرىڭالرسو
شهرىئهت نىكاھلىنىشنىڭ مهقسىتىنى بايـان قىلـدى، ئـۇ، ئهر ـ ئايـال ھهر ئىككىـسى       

 بىر ـ بىـرىگه  بىر ئۆيدە رەھمهت ۋە مۇھهببهت بىلهن ئىنسانىي ھايات تهشكىللهش ئۈچۈن 
 ـئۈلپهت   ى ئــۇنسلهن ئايــالالر بىــ«:  مۇنــداق دەيــدۇتهئــاال ئــالالھئىنــساپلىق بولۇشــتۇر، 

يهنـى  ( ئۇالرنى سىلهرنىڭ ئـۆز تىـپىڭالردىن يـاراتتى، ئـاراڭالردا            ئالالھئېلىشىڭالر ئۈچۈن   
  )  ـ ئايهت21سۈرە رۇم (» .مېهرى ـ مۇھهببهت ئورناتتى)  ئارىسىدائهر ـ خوتۇن
  ئائىله قۇرغاندىن كېيىن ئايالالرغا چىرايلىـق مۇئـامىله قىلىـشقا بـۇيرۇپ،       تهئاال ئالالھ

  )  ـ ئايهت19سۈرە نىسا (» .ئۇالر بىلهن چىرايلىقچه تىرىكچىلىك قىلىڭالر«: مۇنداق دەيدۇ
. ئۇندىن كېـيىن ئايـالالرنى ئـۆزى ئولتۇرغـان ئۆيـدە ئولتۇرغۇزۇشـنى ئهمـرى قىلـدى          

ئۇالرنى قۇدرىتىڭالرنىـڭ يېتىـشىچه ئـۆزۈڭالر ئولتۇرۇۋاتقـان         «:  مۇنداق دەيدۇ  تهئاال ئالالھ
  )  ـ ئايهت6سۈرە تاالق (» ۇرغۇزۇڭالرجايىڭالردا ئولت

) ئايـالىنى (بـاي ئـادەم     «: كېيىن ئايالنىڭ نهپىقىسىنى بېرىشكه بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ      
 ئۇنىڭغــا ئالالھنىــڭئۆزنىــڭ بايلىقىغــا يارىــشا تهمىنلىــسۇن، رىزقــى تــار قىلىنغــان ئــادەم  

  )  ـ ئايهت7سۈرە تاالق (» .بهرگىنىگه يارىشا تهمىنلىسۇن
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  النىڭ باراۋەرلىكىئهر ـ ئاي

قۇرئــان كهرىــم ھوقــۇق ۋە مهســئۇلىيهتلهردە ئهرـــ ئايــال ئارىــسىدا بــاراۋەرلىكنى قــارار  
ئاياللىرى ئۈستىدە ئهرلهرنىڭ ھهقلىرى بولغىنىدەك،     «:  مۇنداق دەيدۇ  تهئاال ئالالھ. قىلدى

نىڭ  ئىـشالر  جـۈزئى  لېكىن بـۇ باراۋەرلىـك       1».ئهرلىرى ئۈستىدە ئايالالرنىڭمۇ ھهقلىرى بار    
ھهممىسىدە مۇتلهق ئهمهس، بهلكـى بهزى ئىـشالردا بىـرى يهنه بىرىـدىن ئـارتۇق بولىـدۇ،                 
مهسىلهن، نهپىقه قىلىشتا، ئائىلىنىڭ تاشقى ئىشلىرىنى ئىدارە قىلىشتا ئـائىله باشـلىقى ۋە             

ئهرلهر ئايـالالردىن بىـر دەرىـجه       «: تهئـاال  ئـالالھ  ئهرگه بهردى، شۇنىڭ ئۈچۈن      ھامىيلىقنى
ئــۆينى بـېقىش، ئائىلىنىــڭ ئىچكـى ئىــشلىرىنى باشــقۇرۇش ۋە   . دەيـدۇ » قـا ئىــگه ئارتۇقلۇق

 ئهردىـن ئـۈچ ھهسـسه       ئانىلىقتـا ئايـالنى   . ئهۋالد تهربىيىلهش ئىـشلىرىنى ئايالالرغـا بهردى      
  . ئارتۇق قىلدى

ھهممىڭــالر بىــر پادىچىغــا ئوخشايــسىلهر، «:  بــۇنى مۇنــداق بايــان قىلىــدۇرەســۇلۇلالھ
دىكىلهردىن مهسئۇل بولىسىلهر، ئهر ئائىلىسىدە پادىچىغا ئوخـشاش،        ھهممىڭالر قول ئاستى  

قول ئاستىدىكىلهردىن مهسـئۇل، ئايـال ئېرىنىـڭ ئۆيىـدە بىـر پادىچىغـا ئوخـشاش ۋە قـول                   
  » .ئاستىدىكىلهردىن مهسئۇلدۇر

   ئائىلهباياننامىلىرىدەدۇنيا ۋە ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق 

تىق مۇسىبهتلهرگه ئۇچرىدى، ئۇنىـڭ بېـشىغا       ئائىله قهدىمكى ۋە ھازىرقى تارىختا قات     
.  ـ ھهۋەس ۋە شــهھۋەت شــهيتىنى بــاش رول ئوينىــدى   ھــاۋايىئېغىــر ئهھــۋالالر كهلــدى، 

لېكىن دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىـسىدە ئـون تـۆت ئهسـىر بـۇرۇن كهلـگهن ئىـسالم                  
ائىلىنى بـۇ خىتابنـامه ئـ   . شهرىئىتىگه مۇۋاپىـق كېلىـدىغان ھـالهتته بـۇ ئىـش ئورۇنالشـتى         

. جهمئىيهتنىڭ ئاساسى قوبۇل قىلدى، باشقا ئائىلىۋى مهسئۇلىيهتلهرنى ئۇنىڭغا باغلىـدى         
  : ـ ماددىسىدا مۇنداق دېيىلدى16ئۇنىڭ 

                                            
 . ـ ئايهت228سۈرە بهقهرە  1
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ــن جهھهتلهردىكــى         1 ــلهت، دۆلهت، دى ــۇل ـ قىزالرنىــڭ مىل ــشىغا توشــقان ئوغ  ـ يې
ئـۇالر تـوي    . رھېچقانداق چهكلىمىگه ئۇچرىماستىن توي قىلىپ ئائىله قـۇرۇش ھهققـى بـا           
  .قىلىشتا، ئهر ـ ئاياللىق جهريانىدا ۋە ئاجرىشىپ كېتىشته باراۋەر ھوقۇققا ئىگه

 ـ ئوغۇل ـ قىز ئىككى تهرەپنىڭ ھېچقانـداق مهجبۇرالشـقا ئۇچرىمـاي تـوي قىلىـشقا        2
  .تولۇق رازىلىقى ۋە رىغبىتى بولماستىن نىكاھ ئهقدە قىلىنمايدۇ

تهبىئىي بىـر پارچىـسىدۇر، ئۇنىـڭ جهمئىـيهت ۋە      ـ ئائىله جهمئىيهتنىڭ ئاساسى ۋە  3
  .دۆلهت ھىمايىسىدىن پايدىلىنىش ھهققى بار

ئىقتىسادىي ۋە ئىجتىمائىي ھوقۇقالر توغرىسىدىكى خهلقئارا كېلىشىم باياننامىـسىنىڭ      
ــدىغان        ــۇمكىن بولى ــش ۋە م ــايه قىلى ــدە ھىم ــائىلىنى كهڭ كۆلهم ــسىدا ئ ــونىنچى ماددى ئ

ئۇنـدىن كېـيىن سىياسـىي ۋە مهدەنىـي     . ىپلىقى تىلغا ئېلىنغان ياردەملهرنى قىلىشنىڭ ۋاج  
 ـ ماددىسى ئائىلىگه تهئهللـۇق   23ھوقۇق توغرىسىدىكى خهلقئارا كېلىشىم باياننامىسىنىڭ 

ئائىله جهمئىيهتنىڭ ئاساسى، تهبىئىي، ئىجتىمـائىي بىـر        «: ئۇنىڭدا. ئهڭ ياخشى ماددىدۇر  
ايىـسىدىن پايـدىلىنىش ھهققـى بـار، ئـائىله        پارچىسىدۇر، ئۇنىڭ جهمئىيهت ۋە دۆلهت ھىم     

  .دېيىلگهن» ئهر ـ ئايالنىڭ ھوقۇقلىرىنى ئېتىراپ قىلىش بىلهن قۇرۇلىدۇ
 تـوي قىلىـش ۋە ئـائىله ھۆكۈملىرىنىـڭ          خىتاپنامىسىدەئىسالمنىڭ كىشىلىك ھوقۇق    

  . قانۇنالشتۇرۇلدىپاراگراپىدا ـ 2 ماددىنىڭ ـ 5بهزىسى قىسقىچه 
 قۇرۇلۇشىنىڭ ئاساسى، توي قىلىش ئائىله قۇرۇشنىڭ ئاساسـى،   ـ ئائىله جهمئىيهت 1

توي قىلىشتا ئهر ـ ئايال ئوخشاش ھوقۇققـا ئىـگه، ئىـرق، مىلـلهت ۋە دۆلهت ئۇالرنىـڭ بـۇ        
  . ھوقۇقتىن پايدىلىنىشنى توسالمايدۇ

 ـ دۆلهت ۋە جهمئىيهتنىڭ توي قىلىش ئالدىدىكى توسالغۇالرنى يوقىتىـشى، ئۇنىـڭ    2
  . ۋە ئۇنى ھىمايه قىلىپ قوغدىشى الزىمشتۇرۇشىئاساناليولىنى 

ئهر : ئائىله ھوقۇقلىرىدىن كۆپ ھوقۇقالر كېلىپ چىقىدۇ، ئۇالرنىڭ ئهڭ مۇھىملىرى        
. ، بوۋاقنىـڭ ھهقلىـرى، قېرىالرنىـڭ ھهقلىـرى        ھهقلـرى ـ ئايالنىـڭ بـاراۋەرلىكى، ئـانىلىق        

  .ىزشۇنىڭ ئۈچۈن بۇالرنىڭ ھهممىسىنى ئايرىم ـ ئايرىم بايان قىلىم
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  بىرىنچى ئهر ـ ئايالنىڭ باراۋەرلىكى

» ئىنـسان «كىشىلىك ھوقۇق ئهر ـ ئايال ھهر ئىككىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ، چۈنكى   
سۆزى لۇغهتته ۋە شهرىئهتته ئهر ۋە ئايالنى ئىپادىلهيدۇ، ئايالالرنىـڭ ئهرلهر بىـلهن بـاراۋەر               

  .بولۇشى ھهققىدە يۇقىرىدا سۆزلهندى
ــات ئۇن  ــال ھاي ــېكىن رېئ ــسىچه،  ل ــڭ ئهك ــتىكىى ــادىكى  ئۆتمۇش ــيهتلهر، دۇني  مهدەنى

كۆپلىگهن خهلقلهر ئايالنىڭ ئىنـسان ئىكهنلىكىـگه شـهك قىالتتـى، ئۇنىـڭ ئىنـسانلىقىنى               
ئېتىراپ قىلغان خهلقلهرمۇ ئۇنى ئهر كىشىدىن تۆۋەن دەپ قارايتتى، ئايالالر ئهرلهر بىـلهن             

 تهربىيىـدىن  - تهلىـم    ياۋرۇپـادا ىچه  باراۋەر بولمىغانلىقى ئۈچۈن ئون توققـۇزىنچى ئهسـىرگ       
  .مهھرۇم قىلىنىپ، ئۇ مۇقهددەس كىتابالرنى ئوقۇشتىنمۇ مهنئى قىلىنغان ئىدى

زامانىۋى مهدەنىيهت قانۇن ـ نىزاملىرى ئايال كىشىنىڭ ئىنسانلىقىنى قوبۇل قىلـدى،   
ۇش لــېكىن ئــۇ ھــازىرغىچه ئىــشتا، مۇئامىلىــدە، نهشــرىيات ئورگانلىرىــدا، مــالالرنى تونۇتــ  

 نهسـىبىنى ئېالنلىرىدا سـايمانغا ئوخـشاش قوللىنىلماقتـا ۋە تـوي قىلغانـدىن كېـيىن ئـۆز                 
  .يوقاتماقتا

 ئهرەبلىرىــدە قىزالرنــى تىرىــك كۆمــۈش ۋە ئايــالالرنى مىراســتىن مهھــرۇم جــاھىلىيهت
قىلىــش ئــادىتى تــاراپ كهتــكهن ئىــدى، ئايــالالر بــازاردا ســېتىلىپ ـ ئېلىنىــدىغان مالغــا     

  . ئۇنىڭغا ھاقارەت كۆزى بىلهن قارىالتتىئوخشاش بولۇپ،
 يۇقىرىــدىكىنىڭئىــسالم تارىخىــدا شــهرىئهتنىڭ ئايالالرغــا نهزەر قىلىــشى پۈتــۈنلهي  

ئهكسىچه بولۇپ، ئۇ باراۋەرلىك ھوقۇقىغا تولۇق ئىگه بولدى، لـېكىن زامـانىمىزدىكى بهزى         
ىـپ، بهزى ئهھـۋالالردا ئـۇ       بىلىمسىز مۇسۇلمانالر تهرىپىدىن ئايالالرغا يامان مۇئـامىله قىلىن       

ــازار     ــامىله قىلىــش ۋە ئ ــان مۇئ ــا يام ــدى، بهزى ئهرلهر ئاياللىرىغ مىراســتىن مهھــرۇم قىلىن
بېرىــشته ھهددىــدىن ئېــشىپ كهتــكهن، يهنه بهزىــلهر كــۆپ ئايــال بىــلهن تــوي قىلىــش    
ــلهر     ــاالقنى ئهڭ ناچــار شــهكىلدە قولالنغــان، بهزى ــستېمال قىلغــان، ت رۇخــسىتىنى سۇيىئى

 مهھـرۇم قويغـان، ھهتتـا ئـۇنى تـوي قىلىـش مهسىلىـسىدە        تهربىيىـدىن رنى تهلىـم ـ   ئايـالال 
پىكرىنى بايـان قىلىـشتىن مهھـرۇم قىلىـپ، ئۇنىـڭ رازىلىقىنـى ئالماسـتىن تـوي قىلىـشقا                   

بـۇ ئىـشالرنىڭ ھهممىـسى ئىـسالم        .  تارتىۋالغان ئىـشالر بولغـان     مهھرىنىزورلىغان، ئۇنىڭ   
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رنى قىلغانالر مۇسۇلمانالر، ھـالبۇكى، ئـۇالر ئىـسالمدىن         ئىسمى بىلهن بولۇۋاتىدۇ، ئۇ ئىشال    
  .ھېچبىر نهرسه بىلمهيدۇ ۋە ئۇنىڭ قانۇن ـ ئهركانلىرىنى تهتبىقلىمايدۇ

 ۋە شهرقــشۇناسالردىن ئىبـارەت ئــاپهت كېلىـپ، تېــشى ھهسـهل، ئىچــى    ئىـستېالچىالر 
ئايالالرنىـڭ  دېـگهن ئىـسىم ئاسـتىدا،       » ئايـالالرنى ئـازات قىلىـش     «زەھهر سۆزلىرى بىـلهن     

ئهخالقىنــى بــۇزۇش ۋە ئــۇالرنى يولــدىن چىقىــرىش ئــارقىلىق ئىــسالم جهمئىيىتىنــى ئايــاغ 
ئۇالر مۇسۇلمانالرنىڭ بولۇپمۇ ئايالالرنىڭ بىلىمسىزلىكىدىن پايدىلىنىپ،      . ئاستى قىلىشتى 

  .ناھهقنى ھهق كۆرسىتىپ ئىسالم دىنىغا شهك چۈشۈردى
ايــالالر ھهققىــدە ســۆز قىلىــشقا ئېهتىيــاج  مانــا مۇشــۇنداق ســهۋەبلهردىن مۇســۇلمان ئ

ــدى ــۇرالر ۋە     . تۇغۇلـ ــالىمالر، مۇتهپهككـ ــۇن ئـ ــۈن نۇرغـ ــداش ئۈچـ ــاجنى قامـ ــۇ ئېهتىيـ بـ
ئىسالھاتچىالر مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ مهرتىۋىسىنى ۋە ئۇالرنىڭ ئىسالمدىكى ھوقـۇقلىرىنى    

  .1بايان قىلىپ ئهسهرلهر يازدى
ىدە ئايالالرنىـڭ ئـورنى، بـاراۋەرلىكىنى       بۇ ئىش ئىسالم كىشىلىك ھوقـۇق خىتابنامىـس       

ــداق      ــسىدا مۇن ــالتىنچى ماددى ــدى ۋە باياننامىنىــڭ ئ ــۈرتكه بول ــشقا ت ــا ئېلى ــدە تىلغ ئاالھى
 ئهرلهر بىـلهن بـاراۋەردۇر، ئۇنىـڭ مهجبـۇرىيهتلىرى     ئابرۇيـدا ئايالالر ئىـززەت ـ   «: دېيىلدى

 مـال تۇتـۇش ھوقـۇقى ۋە        بولغاندەك ھوقۇقلىرىمۇ بار، ئۇنىڭ مهدەنىي ئوبرازى، مۇستهقىل      
  ». ساقالپ قېلىش ھوقۇقى بارنهسىبىنىھاياتى بويىچه ئۆز ئىسىم ۋە 

دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى ۋە خهلقئارالىق كېلىشىمدە ئايالالرنىڭ ئهرلهر 
  بىلهن باراۋەرلىكى

ــسى،     ــشىلىك ھوقــۇق باياننامى ــا كى ــكهن دۆلهتــلهر      1945دۇني  ـ يىلــدىكى بىرلهش
ە بېكىتىلگهن ئاساسـىي ھوقـۇقالرنى تهكىـتلهش يۈزىـسىدىن ئهر ـ ئايالنىـڭ       نىزامنامىسىد

                                            
، »مۇسـۇلمان ئايالنىـڭ ھۆكـۈملىرى     «،»فىقهى ۋە قانۇن ئوتتۇرىسىدا ئايـال «: بۇ ھهقتىكى بهزى كىتابالر   1
ئىـسالمدا ئايالالرنىـڭ    «،  »ئىسالم فىقهىدا ئايالنىـڭ ھۆكـۈملىرى     «،  »ئايالالر ھهققىدە نېمىلهرنى بىلىسىز؟   «

ئىـسالم ۋە  «، »تارىخ ۋە شـهرىئهتته ئايـالالر  «،  »ھاۋۋانىڭ قۇلىقىغا پىچىرالش  «،  »قۇرئاندا ئايال «،  »ھوقۇقى
، »ئىـسالم خالىغانـدەك ئايـال   «، »مۇسۇلمان ئايالالرغـا سۇيىقهسـت   «،  »نىۋى ئايالالر ئىسالم ۋە زاما  «،  »ئايالالر

ئىـسالم شـهرىئىتى ۋە غهرب مهدەنىيىتـى        «،  »ئىـسالمنىڭ ئايالالرغـا رەھمىتـى     «،  »ئىسالمدا ئايالنىڭ ئورنى  «
 .قاتارلىقالر دۇر» ئايالالرنىڭ  ئهھكاملىرى«، »ئايالال«، »ئوتتۇرىسىدا ئايال
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ــاراۋەرلىكىنى ئاساســىي   ــسىپالردىنب ــدى پرىن ــرى قىل ــرىش ســۆزىدە  .  بى باياننامىنىــڭ كى
بىرلهشــكهن دۆلهتلهرنىــڭ كىــشىلىك ھوقــۇق نىزامنامىــسىدىكى      «: مۇنــداق دېيىلىــدۇ 

ممىـتىگه ھهمـدە ئهر ـ ئايالالرنىـڭ     ئاساسىي ھوقۇقلىرىغـا، شهخـسنىڭ غـۇرۇر ۋە قهدرى قى   
  » .ھوقۇقتا باراۋەرلىكىگه بولغان ئېتىقادىنى قايتىدىن تهكىتلهيدۇ

: دۇنيــا كىــشىلىك ھوقــۇق باياننامىــسىنىڭ يهتتىنچــى ماددىــسىدا مۇنــداق دېيىلىــدۇ 
 پهرقلهندۈرۈلمهسـتىن پۈتۈن ئىنسانالر قانۇن ئالدىدا بـاراۋەردۇر، قـانۇن ئالدىـدا قىلـچه             «

 زىـت كېلىـدىغان ھهر      باياننامىغـا قوغدىلىش ھوقۇقىغا ئىگه، ھهممه ئادەم مهزكـۇر        باراۋەر  
 كۈشكۈرتۈشـكه قارشـى بـاراۋەر قوغدىنىـشقا         ئايرىمچىلىققا ۋە بۇنداق    ئايرىمچىلىققاقانداق  
  » .ھهقلىق

ئىقتىـسادىي، ئىجتىمـائىي ۋە   « ـ يىلـى چىقىرىلغـان بىرلهشـكهن دۆلهتلهرنىـڭ،      1966
» مهدەنىـيهت ۋە سىياسـهت ھوقـۇقلىرى نىزامنامىـسى    «ۋە  » ىزامنامىـسى مهدەنىي ھوقۇقالر ن  

نــاملىق ئىككــى نىزامنامىــدىكى بــارچه ھهق ـ ھوقــۇقالردا ئهر ـ ئايالالرنىــڭ بــاراۋەرلىكى       
بــۇ «: تهكىــتلهنگهن ۋە بىرىنچــى نىزامنامىنىــڭ ئــۈچىنچى ماددىــسىدا مۇنــداق دېــيىلگهن 

ــلهر ئىقتىــسادى نىزامنامىغــا ي، ئىجتىمــائىي ۋە مهدەنىــي ھوقــۇقالردىن   قــول قويغــان دۆلهت
» .پايدىلىنىشتا ئهر ـ ئايالالرنىـڭ باراۋەرلىـك ھوقۇقىغـا كاپالهتلىـك قىلىـشقا ۋەدە قىلىـدۇ       

 قــول بــۇ نىزامنامىغــا«: ئىككىنچــى نىزامنامىنىــڭ ئــۈچىنچى ماددىــسىدا مۇنــداق دېيىلىــدۇ
ــلهر    ــارلىق دۆلهت ــان ب ــدا قويغ ــۇ نىزامنامى ــىي  ب ــگهن سىياس ــي ھهق ـ     بهلگىلهن ۋە مهدەنى

ھوقۇقلىرىنىڭ ھهممىسىدىن ئهر ـ ئايالالرنىڭ باراۋەر پايدىلىنىـشىغا كاپالهتلىـك قىلىـشقا     
  » .ۋەدە قىلىدۇ

 ئايالالرنىـڭ بـاراۋەر     -بىرىنچى نىزامنامىنىڭ يهتتىنچى ماددىسىدا ئىش ھهققىـدە ئهر         
  . بولۇشىنىڭ الزىملىقى تهكىتلهنگهن

ئايالالرنىڭ ھوقـۇقلىرىنى تهپـسىلىي بايـان قىلغـان         بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى    
  :ئۇالرنىڭ ئهڭ مۇھىم بولغىنى ئىككىدۇر.  چىقاردىنىزامنامىلهرمهخسۇس 

» ئايالالرنىڭ سىياسىي ھوقۇقلىرى نىزامنامىسى« ـ يىلى چىقىرىلغان  1953بىرىنچى، 
 ۈلمهســتىنپهرقلهندۈرئايــالالر قىلــچه : ئۇنىڭــدا.  ماددىــدىن تهركىــب تاپىــدۇ11بولــۇپ، 

بىـرى،  : ئهرلهر بىلهن ئوخـشاش ھوقۇققـا ئىـگه، ئـۇ تۆۋەنـدىكى ئـۈچ ئاساسـىي ھوقۇقتـۇر                 
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بارلىق رەسمىي سايالمالرغا قاتنىشىش ھوقۇقى، ئىككىنچى، مىللىي قـانۇن بـويىچه بـارلىق             
ــاممىۋى      ــۈچىنچى، ئـ ــۇقى، ئـ ــك ھوقـ ــشقا الياقهتلىـ ــكىالتالرغا سايلىنىـ ــئهت ۋە تهشـ ھهيـ

  . خىزمهت قىلىش ھوقۇقىدۇرمهنسهپلهرنى تۇتۇش ۋە 
 ـ ئىيۇلدا بىرلهشكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتىنىڭ ئومـۇمىي     11 ـ يىلى  1967ئىككىنچى، 

بولۇپ، ئۇمـۇ   »  يوقىتىش نىزامنامىسى  ئايرىمچىلىقنىئايالالرغا قارشى   «يىغىنى جاكارلىغان   
ــدۇ 11 ــۇ نىزامنامىنىــڭ ماۋزۇســى  .  ماددىــدىن تهركىــب تاپى ــۇقالردا ئهر«ب ــارلىق ھوق  ـ   ب

. تـۇر » ئايالالرنىڭ باراۋەرلىكى ۋە ئىككىسىنىڭ ئارىسىدىكى ھهر قانداق پهرقنى يـوقىتىش         
بۇ نىزامنامه بۇ باراۋەرلىكنى قانۇن ـ نىزامالرغا كىرگۈزۈش، بـاراۋەرلىككه زىـت كېلىـدىغان     
ــڭ پىكرىنــى         ــشتا ئاممىنى ــدۇرۇش ۋە بــۇ ئى ــدىن قال ــانۇن ۋە ئــادەتلهرنى ئهمهل ــارچه ق ب

  .  ئۇيغۇن تهدبىرلهرنى قوللىنىشنى تهلهپ قىلغانشكهمهدەنىيلهشتۈرۈ
بۇ نىزامنامه يۇقىرىدىكى ئۈچ ئاساسىي ھوقۇقنى سـاناپ ئۆتكهنـدىن كېـيىن، ئايـالالر      
ئۈچۈن قوبۇل قىلىنىشى كېرەك بولغان ھوقۇقالرنىمـۇ سـانىدى، ئايـالالر مهيلـى ئېـرى بـار              

ا ئىگه، مهدىنى ھوقـۇقالر ئىچىـدە       بولسۇن، ياكى تۇل بولسۇن، ئهرلهر بىلهن باراۋەر ھوقۇقق       
ئايالالرنىــڭ مــال ئىگىــسى بولــۇش، مىــراس ئــېلىش، مــاللىرىنى ئــۆز ئىختىيــارى بــويىچه    

 ھوقـۇقى،   گىراژدانلىـق ئىشلىتىش ھوقۇقىغا ئىگه، ئۇنىـڭ قـانۇنىي الياقهتلىـك ھوقـۇقى،            
ش تېگىــدىغان ئېرىنــى تــالالش ھوقــۇقى، ئهۋالدلىرىغــا ئىــگه بولــۇش، ئــۇالرنى تهربىــيىله 

ھوقـۇقى، ئىنــستىتۇت ۋە ئـالىي ئوقــۇش يۇرتلىرىغــا كىـرىش، مــۇئهللىم ۋە پروگراممىالرنــى    
تالالش، بىلىم ئـېلىش ھوقـۇقى ۋە ئوقـۇش راسـخوتىدىن پايـدىلىنىش ھوقـۇقى قاتـارلىق                 

نىزامنــامه جــازا قانۇنلىرىــدا ئهر ـ ئايــالالر ئارىــسىدىكى ھهر قانــداق    . ھوقــۇقلىرى بــاردۇر
نىزامنـامه يهنه ئىجتىمـائىي ۋە ئىقتىـسادىي        . ۇرۇشنى تهلهپ قىلـدى   پهرقنى ئهمهلدىن قالد  

ھوقــۇقالردا ئايالالرنىــڭ ئىــشلهش ۋە چېــنىقىش ھوقــۇقىنى، يــۇقىرى مهرتىــۋىگه چىقىــش 
ھوقۇقىنى، مۇئامىله ۋە مائاشـتا باراۋەرلىـك ھوقـۇقىنى، رۇخـسهت سـوراش، دەم ئـېلىش ۋە           

سهل ۋە قېرىلىق سۇغۇرتىـسى ئـېلىش ۋە        ئائىله ياردىمى ئېلىش ھوقۇقىنى، ئىشسىزلىق، كې     
توي قىلىش سهۋەبى بىلهن بۇ ھوقۇقلىرىدىن مهھرۇم قىلىنماسلىق قاتـارلىق ھوقـۇقالرنى            

  . قارارالشتۇردى
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بـــۇ يهردە پهقهت خـــاتىرىلىتىش مهقـــسىتى بىـــلهن ئايالالرنىـــڭ ئىـــسالمدىكى بهزى 
  :ھۆكۈملىرىگه نهزىرىمىزنى ئاغدۇرىمىز

  ى ـ ئايالالرنىڭ تهبىئىت 1

ــر     ــلهن بىـ ــى بىـ ــلهر ئايالالرنىـــڭ تهبىئىتىنىـــڭ ئهرلهرنىـــڭ تهبىئىتـ ــهرئى دەلىلـ شـ
ــىدىن           ــر نهرس ــدا بى ــتىم يارىتىلغان ــى قې ــسان بىرىنچ ــالالر ئىن ــى ۋە ئهر ـ ئاي ئىكهنلىكىن

. يارىتىلغان بولۇپ، بىر ـ بىرىنى تولۇقاليدىغانلىقىنى ئوچـۇق ـ ئاشـكارا ئوتتۇرىغـا قويغـان      
ــالالھ ــاال ئ ــداق دەتهئ ــدۇ مۇن ــى ئىنــسانالر«: ي ــساندىن  ! ئ ــر ئىن ــادەم (ســىلهرنى بى ــى ئ يهن

يهنـى  (جـۈپتىنى  ) يهنـى ئـۆز جىنـسىدىن   (ياراتقان ۋە شـۇ ئىنـساندىن      ) ئهلهيهىسساالمدىن
  ) ـ ئايهت1سۈرە نىسا (» .ياراتقان پهرۋەردىگارىڭالردىن قورقۇڭالر) ھاۋۋانى

نى بىز ھهقىقهتهن بىر ئهر، بىر      سىلهر! ئى ئىنسانالر «:  يهنه مۇنداق دەيدۇ   تهئاال ئالالھ
  )  ـ ئايهت13 ھۇجۇراتسۈرە (» ئايالدىن ياراتتۇق

 مۇنـداق   تهئـاال  ئـالالھ .  بارلىق ئهر ۋە ئايالالرنىڭ بىردەك ياراتقۇچىـسىدۇر       تهئاال ئالالھ
  )  ـ ئايهت45 نهجمسۈرە (» .ئهركهك بىلهن چىشىنى ياراتتى − جۇپنى بىر ئالالھ«: دەيدۇ

ــالالھ ــاال ئ ــدۇ يتهئ ــداق دەي ــدۇ دەپ   «: هنه مۇن ــۇپ بېرىلى ــۆزىنى بىكــار قوي ئىنــسان ئ
ئهمهسـمىدى؟ ئانـدىن ئـۇ لهخـته        ) ئاجىز مېنـى  ( تۆكۈلىدىغان   بهچچىدانالرغائويالمدۇ؟ ئۇ   

 ئـۇنى چىرايلىـق شـهكىلدە يـاراتتى، ئـۇ مهنىـدىن ئهر ـ ئايـال         ئـالالھ قان بولـدى، ئانـدىن   
  )ـ ئايهتلهر 39 ـ 36سۈرە قىيامهت (» .ياراتتى) ئىككى تىپنى(

»  بىـلهن قهسـهم  ئـالالھ ئهر ـ ئايـالنى ياراتقـان زات    «:  يهنه مۇنداق دەيـدۇ تهئاال ئالالھ
  ) ـ ئايهت3 لهيلسۈرە (

 ئالالھقـا ئاسـمانالرنىڭ ۋە زېمىننىـڭ پادىـشاھلىقى        «:  دەيدۇ يهنه مۇنداق  تهئاال ئالالھ
ەمگه قىز پهرزەنت ئاتـا قىلىـدۇ،    نېمىنى خالىسا شۇنى يارىتىدۇ، خالىغان ئاد  ئالالھخاستۇر،  

خالىغان ئادەمگه ئوغۇل پهرزەنت ئاتا قىلىدۇ ياكى ئۇالرغـا ئوغـۇل ـ قىـز ئـارىالش بېرىـدۇ،       
 ھهقىـقهتهن ھهممىنـى بىلگۈچىـدۇر، ھهممىـگه     ئـالالھ خالىغان ئادەمنى تۇغمـاس قىلىـدۇ،      

  ) ـ ئايهتلهر50 ـ 49سۈرە كېڭهش (» .قادىردۇر
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ىـــشتا ئهر ـ ئايـــال ئوخـــشاش، بىرىنىـــڭ يهنه بىرىـــدىن     بـــارلىق ئىنـــسانالر يارىتىل
 ۋە تهربىيىلىگــۈچى دەپ ئىمىتكــۈچىئـارتۇقچىلىقى يــوق، بهلكـى ئــانىنى، ھامىلىــدار، بـاال    

  .ئهردىن ئايالغا كۆپرەك ئىززەت ـ ئىكرام قىلىنغانلىقىنى كۆرىمىز

  ـ ئايالالرنىڭ مهسئۇلىيىتى 2

يهنـــى شـــهرىئهت  (مۇكهللهپتـــۇرئايـــالالر شـــهرىئهتته خـــۇددى ئهرلهرگه ئوخـــشاش 
، ئۇنىڭ ئىمان، ئىبادەت، ئهخالق، مۇئامىله ۋە باشقا شـهرىئهت          )ھۆكۈملىرىدىن مهسئۇلدۇر 

ھۆكۈملىرىدە ئهرلهردىن ھېچبىر پهرقى يوقتۇر، ئىمان ئېيتىش، ناماز، روزا، زاكـات ۋە ھهج             
ــلهن      ــالر بى ــك ئهخالق ــش، پهزىلهتلى ــادا قىلى ــادەتلهرنى ئ ــارلىق ئىب ــنىشئهخالقات  ۋە قلى

 ئىسالم ھۆكۈملىرىنى ئىجرا قىلىشنىڭ ۋاجىپلىقىدا ئهر ـ ئايالالر ئوتتۇرىسىدا   مۇئامىلىلهردە
پهقهت تهبىئهت ۋە رېئال ھايـاتنى ئېتىبارغـا ئالغانـدا بهزى ھـېكمهتلهر بىـلهن               . پهرق يوق 

  . ھهر ئىككىسىنىڭ ئۆزىگه خاس ئاالھىدىلىكلىرى بار
ــشلىرىدىن   ــالالر قىلمى ــمهك، ئاي ــاخىرەتته ئهرلهرگه ئوخــشاش مهســئۇل   دې ــا ۋە ئ دۇني

ئهگهر . بولىــدۇ، ئهگهر قىلغــان ئىــشلىرى ياخـــشى بولــسا، نهتىجىــسى ياخــشى بولىـــدۇ      
  . قىلمىشلىرى يامان بولسا، نهتىجىسىمۇ يامان بولىدۇ

 بارلىق ئىنسانالرغا بۇ ھهقىقهتنى ئوچۇق ئۇقتـۇرۇپ مۇنـداق          كاالمىدا ئۆز   تهئاال ئالالھ
لمان ئهرلهر ۋە مۇسۇلمان ئايالالرغا، مۆمىن ئهرلهر ۋە مۆمىن ئايالالرغا، تـائهت            مۇسۇ«: دەيدۇ

ــ ئىبـادەت قىلغـۇچى ئهرلهر ۋە تـائهت ـ ئىبـادەت قىلغـۇچى ئايالالرغـا، راسـتچىل ئهرلهر ۋە          
راســتچىل ئايالالرغــا، ســهۋر قىلغــۇچى ئهرلهر ۋە ســهۋر قىلغــۇچى ئايالالرغــا، خــۇدادىن        

ادىن قورققـۇچى ئايالالرغـا، سـهدىقه بهرگـۈچى ئهرلهر ۋە سـهدىقه             قورققۇچى ئهرلهر ۋە خـۇد    
ــسىلىرىنى    ــا، نهپـ ــۇچى ئايالالرغـ ــۇچى ئهرلهر ۋە روزا تۇتقـ ــا، روزا تۇتقـ ــۈچى ئايالالرغـ بهرگـ

 ئـالالھنى ھارامدىن ساقلىغۇچى ئهرلهر ۋە نهپـسىلىرىنى ھارامـدىن سـاقلىغۇچى ئايالالرغـا،         
 مهغپىرەت  ئالالھكۆپ زىكرى قىلغۇچى ئايالالرغا      ئالالھنىكۆپ زىكرى قىلغۇچى ئهرلهر ۋە      

  ) ـ ئايهت35 ئهھزابسۈرە (» .ۋە كاتتا ساۋاب تهييارلىدى
:  مۇنداق دەيـدۇ تهئاال ئالالھياخشى ئهمهلنىڭ مۇكاپاتى ئهر ـ ئايالغا ئوخشاش بولىدۇ،  

 مهن سىلهردىن ئهر بولـسۇن، ئايـال      : ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى پهرۋەردىگارى ئىجابهت قىلدى    «
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ــار      ــى بىكـ ــان ئهمىلىنـ ــڭ قىلغـ ــش قىلغۇچىنىـ ــشى ئىـ ــر ياخـ ــداق بىـ ــسۇن، ھهر قانـ بولـ
  )  ـ ئايهت195سۈرە ئال ئىمران (» .قىلىۋەتمهيمهن، سىلهر بىر ـ بىرىڭالردىن تۆرەلگهن

ئهر ـ ئايـال مـۆمىنلهردىن كىمكـى ياخـشى ئهمهل      «:  يهنه مۇنـداق دەيـدۇ  تهئـاال  ئالالھ
نيادا قانائهتچانلىق، ھاالل رىزىق ۋە ياخشى ئهمهلـلهرگه        دۇ(قىلىدىكهن، بىز ئۇنى ئهلۋەتته     

 ياخـشىراق   ئهمهلىـدىنمۇ ئوبـدان ياشـىتىمىز، ئۇالرغـا ئهلـۋەتته، قىلغـان           ) مۇۋەپپهق قىلىـپ  
  ) ـ ئايهت97 نهھلسۈرە (» .ساۋاپ بىرىمىز

قۇرئـــان مهرتىۋىنىـــڭ ئهمهلـــگه قـــاراپ بولىـــدىغانلىقىنى ئهبهدىـــي قائىـــدە ۋە ھهق 
ھهر ئادەمنىڭ قىلغـان  ) ئاخىرەتته(«:  مۇنداق دەيدۇ  تهئاال ئالالھان قىلدى،   ئادالهتلىك مىز 

 يارىشا دەرىجىسى بولىدۇ، پهرۋەردىگارىڭ ئۇالرنىڭ قىلغـان ئىـشلىرىدىن غاپىـل            ئهمهلىگه
  )  ـ ئايهت132سۈرە ئهنئام (» .ئهمهستۇر

سىدىن ھهممىڭــالر بىــر پادىچىغــا ئوخشايــسىلهر، ھهممهيــلهن ئــۆز پادىــ«: رەســۇلۇلالھ
ئهر كىشى ئائىلىسىدە پادىچى، ئۇ ئۆز پادىسىدىن مهسـئۇل بولىـدۇ، ئايـال             . مهسئۇل بولىدۇ 

  . دېگهن» ئېرىنىڭ ئۆيىدە پادىچى، ئۇ ئۆز پادىسىدىن مهسئۇل بولىدۇ

   ـ ئايالالرنىڭ ساالھىيىتى 3

ئىسالمدا ئايالالرنىڭ ساالھىيىتى تولۇق ۋە مۇسـتهقىل بولـۇپ، مـال ئىگىـسى بولـۇش،          
 يۈرگـۈزۈش، خهيـرى ـ ئېهـسان قىلىـش ۋە باشـقا پۈتـۈن ئىـشالردا         ئهقـدىلهرنى خىـل  ھهر

ئهرلهرنىــڭ ســاالھىيىتى بىــلهن ئوخــشاشتۇر، ئۇنىــڭ مېلىغــا ۋە ئىــشلىرىغا چهكلىـــمه        
قويۇلمايدۇ، ئـۇ ئـۆز ئالـدىغا مۇسـتهقىل شهخـسىيهتكه ئىـگه بولـۇپ، ئۇنىـڭ شهخـسىيىتى            

رلهر قانـداق سـهۋەبلهر بىـلهن بىـر ئىـشتىن        ئه. ياتلىق بولۇش بىـلهن يوقىلىـپ كهتمهيـدۇ       
  . چهكلهنسه، ئايالالرمۇ ئوخشاش سهۋەبلهر بىلهن چهكلىنىدۇ

ئايــالالر ئهرلهرنىــڭ  «:  بــۇنى ئوچــۇق بايــان قىلىــپ مۇنــداق دېــگهن     رەســۇلۇلالھ
شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالمدا ئايالالر ئۆز ماللىرىدا بهدەللىك، بهدەلسىز ھهر         » .قېرىنداشلىرىدۇر

 ۋە  رازىلىقىـسىز  قىالاليدۇ، ھهتتا تـوي قىلىـش كېلىـشىمىمۇ ئۇنىـڭ            هررۇپالرنىتهستۈرلۈك  
  . بولمايدۇ، ئهگهر ئۇ نىكاھلىنىشقا زورالنسا، نىكاھ نىكاھ بولمايدۇئىختىيارىسىز
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   ـ تهلىم ـ تهربىيه 4

 رەســۇلۇلالھ ئايالالرنىــڭ ھهممىــسىگه پهرز قىلــدى، -ئىــسالم ئىلىــم ئۆگىنىــشنى ئهر 
يهنـى مۇسـۇلمان ئهر ۋە   » .بارلىق مۇسـۇلمانالرغا ئىلىـم ئـۆگىنىش پهرزدۇر      «:مۇنداق دەيدۇ 

ئىـسالم ئوغـۇل بولـسۇن يـاكى قىـز بولـسۇن،            . مۇسۇلمان ئايال ھهممىسىگه ئوخـشاش پهرز     
ئهۋالدىڭـالر يهتـته ياشـقا      «:  مۇنداق دەيدۇ  رەسۇلۇلالھئهۋالدالرنى تهربىيىلهشكه بۇيرۇدى،    

 سـۇ ئـۈزۈش ۋە ئـوق        ئوغۇللىرىڭالرغـا «: يهنه مۇنـداق دەيـدۇ    » .كىرگهندە نامازغا بۇيرۇڭالر  
  » ...ئېگىرىشنىئېتىشنى ئۆگىتىڭالر، قىزالرغا يىپ 

 ئايالالرغــا ئىلىــم ئــۆگىتىش ئۈچــۈن مهخــسۇس بىــر كــۈن بهلگىلىــگهن،   رەســۇلۇلالھ
يهنى (ھهزرىتى ئائىشه ۋە مۆمىنلهرنىڭ ئانىلىرى      . ئايالالرنى مهخسۇس بهيئهت قىلدۇرغان   

ــۇلۇ ــاللىرىلالھنىڭرەس ــاھابىلهر   )  ئاي ــال س ــۇن ئاي ــقا نۇرغ ــالالھ(ۋە باش ــۇالردىن رازى ئ  ئ
كۆپلىگهن ھهدىسلهرنى رىۋايهت قىلغان، ئىسالمدا تهلىم ـ تهربىيه  ئىسالم يېڭـى   ) بولسۇن

مهيدانغا كهلگهندىن باشالپ ئهر ـ ئايالغا بوالتتى، ئىـسالم تارىخىـدا نۇرغۇنلىغـان مهشـهۇر      
  . ئالىمالر تهرجىمىهال كىتابلىرىدا ئايالالر ھهققىدە مهخسۇس توختالغانئايالالر بولغان، 

   ـ ئايالالرنىڭ ئىشلىشى 5

ھاجهت بولغانـدا ئايـالالر ئهرلهر قىلغـان ئىـشالرنىڭ ھهممىـسىنى قىلىـش ھوقۇقىغـا                
ئىـگه، ئىـشلهش ئۈچـۈن ئهر ـ ئايـال ئوتتۇرىـسىدا ئورتـاق بىـر شـهرت بـار، ئـۇ، شـهرىئهت             

ئايالالر ئهۋرەت ئهزالىرىنى ياخشى . المى ئهدەپ ـ ئهخالققا رىئايه قىلىشتۇر ھۆكمىگه ۋە ئىس
ئۇالرنىـڭ ئـۆزىگه مۇناسـىپ، ئانـا، قىـز، ئاچـا ـ سـىڭىلغا         . يۆگىشى، ھايالىق بولۇشى الزىـم 

ئىـسالم  . ئوخشاش مهرتىۋە، ئابرۇي ۋە ئۇلۇغلۇقىنى ساقاليدىغان ئىشالرنى قىلىـشى ئهۋزەل        
 ئىـش دەپ قوبـۇل      مۇناسـىب ۆيىگه رىئايه قىلىـشنى ئايالالرغـا ئهڭ        ئهۋالد تهربىيىلهش ۋە ئ   

، ئۇنىڭ خىزمىتـى مـۇقهددەس      تهربىيىچىسىئۇ ئۆينىڭ مۇھاپىزەتچىسى ۋە ئۇنىڭ      . قىلىدۇ
ۋە ھۆرمهتلىك بولۇپ، ئۈممهتنىڭ قۇرۇلۇشى ۋە بۈيـۈك ئىنـسانالرنىڭ يېتىـشىپ چىقىـشى              

  .ئۇالرغا باغلىق
ــلىدە ئهرلهرگه ۋاج  ــۇ يهردە ئهس ــسا   ب ــالالرمۇ ئهرلهرگه ئوخــشاش قىل ــان، ئاي ــپ بولغ ى

. مهسىلهن، جۈمه ئوقۇش، جامائهتكه بېرىش ۋە جىهاد قىلىش       . بولىدىغان بهزى ئىشالر بار   
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يهنه ئهسلىدە ئايالالرغا ۋاجىپ بولغان، ئهمما ئهرلهرمۇ ئايالالرغا ئوخشاش قىلسا بولىدىغان           
  .وخشاش ئتهربىيىلىگهنگهئهۋالدالرنى . بهزى ئىشالر بار

   ـ ئهر ـ خوتۇنلۇق ھايات6

ئىسالم ئهرلهرنى گۇناھالردىن قوغداش، ئايالالرغا ھۆرمهت قىلىش ئۈچۈن ئهر ـ ئايال  
ئوتتۇرىسىدا توي قىلىشنى قارارالشتۇردى، ئىسالم ئايالنى نىكاھتا، ئهر ـ خوتۇنلۇق ھاياتتا  

ر بىرىنىڭ ئـۆزىگه    ئۇندىن كېيىن، ئىككىسى ئارىسىدا ھه    . ئهرنىڭ شېرىكى قوبۇل قىلدى   
ــشالرنى بهلگىلىـــدى  ــاس ئىـ ــئۇلىيهتلهردە ئهر ـ ئايالنىـــڭ      . خـ ــۇق ۋە مهسـ ــسالم ھوقـ ئىـ
:  بــۇنى ئوچــۇق بايــان قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇتهئــاال ئــالالھ. ئوتتۇرىــسىنى بــاراۋەر قىلــدى

ئايـاللىرى ئۈســتىدە ئهرلهرنىـڭ ھهقلىــرى بولغىنىــدەك، ئهرلىـرى ئۈســتىدە ئايــالالرنىڭمۇ    «
يهنــى ئايــالالر مۇۋاپىــق دەرىجىــدە ھوقــۇقتىن بهھــرىمهن بولۇشــى كېــرەك،  (ھهقلىــرى بــار

ئايالالرغـا مېهـرى بېـرىش ۋە ئۇالرنىـڭ      ). (مۇۋاپىق دەرىجىدە مهجبۇرىيهتمۇ ئۆتىشى كېرەك    
ــالالردىن بىــر ) تۇرمۇشــىنى قامــداش مهجبــۇرىيىتى ئهرلهرگه يــۈكلهنگهنلىكتىن  ئهرلهر ئاي

  )  ـ ئايهت228 بهقهرەسۈرە (» .دەرىجه ئارتۇقلۇققا ئىگه
بۇ ئايهتتىكى دەرىجه ئائىلىنى ئىـدارە قىلىـش، مهسـئۇلىيهت، ئائىلىنىـڭ تۇرمۇشـىنى              

ئهر ـ ئايـال   . قامداش، ئهقىل ۋە مهنتىق الزىم قىلىدىغان ئومۇمىي مهنپهئهت قاتـارلىقالردۇر 
ــشلىرىدا   ــات ئى ــاكىمىيهت   مۇشــتهرەكھهر بىرىنىــڭ ھاي ــېكىن ھ ــار، ل ــۇقى ب ــۇش ھوق  بول

  . ۈزمهستىن مهسلىههت بىلهن ئىش ئېلىپ بېرىش كېرەكيۈرگ
قۇرئان كهرىمـدە ئايالالرنىـڭ ھوقـۇقى ھهقىقهتـپهرۋەر     «:  مۇنداق دەيدۇ ئهققادئۇستاز  

ۋە ئىنساپلىق پۈتۈن ئىنسانالر قوبۇل قىلىدىغان ئهڭ ئادىل ئاساسقا قۇرۇلغـان بولـۇپ، ئـۇ         
ــسىدىكى باراۋەرلىـــك ئاسا  ــۇرىيهت ئوتتۇرىـ ــۇق ۋە مهجبـ ــئۇلىيهتلىرى، ھوقـ ــىدۇر، مهسـ سـ

 ۋە قىلىـدىغان ئىـشلىرى بىـر ـ بىـرىگه ئوخـشىمايدىغان ئىنـسانالرنى بـارلىق         سهۋىيىلىرى
ئۇ ھهر  . ھوقۇقالردا باراۋەر دەپ ھۆكۈم قىلىش ئادالهت ئهمهس، بهلكى پۈتۈنلهي زۇلۇمدۇر         

  ».ئىككى تهرەپكه زۇلۇم قىلغانلىق بولىدۇ
ــسىدى  ــسا، ئهۋالدالر تهربىيىـ ــۇن بولـ ــى  خوتـ ــشتۈرۈشتىن بىرىنچـ ــۇالرنى يېتىـ ن ۋە ئـ

ــسى،      ــڭ ھىمايىچى ــۇ ئۆينى ــئۇلدۇر، ئ ــدە مهس ــسىدەرىجى ــڭ  تهربىيهتچى ــۇپ، ئائىلىنى  بول
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 مۇلكىنىـڭ شهرىپىدىن، ئىپپىتىدىن ۋە ئىززەت ـ ئابرۇيىدىن مهسئۇلدۇر، ئۇ ئېرىنىڭ مال ـ   
 بىرىنچـى   ئىشهنچلىك قوغدىغۇچىسى بولـۇپ، ئهۋالدالرنىـڭ ھـۆرمىتىگه سـازاۋەر بولۇشـتا           

  .ئورۇننى ئالىدۇ
 ئهڭ يامان كۆرۈلىدىغان ئىش تاالقتۇر، ئۇ ئىـسالمدا ئهر          ئالالھقاھاالل ئىشالر ئىچىدە    

ــسى       ــشنىڭ غايى ــوي قىلى ــان ۋە ت ــسىز بولغ ــشى ئىمكان ــڭ داۋام قىلى ــۇق ھاياتنى ــ خوتۇنل ـ
پۈتــۈنلهي يوقالغــان ۋاقتىــدا ئهڭ ئــاخىرقى چــارە قىلىنغــان، ئــۇ خــۇددى خهتهرلىــك         

ىككه ئۇچرىغــان، دوختــۇرالر ئــۇنى داۋاالشــتىن ئۈمىــدىنى ئــۈزگهن، ئهگهر ئــۇنى  كېــسهلل
 ئهزاغــا ئوخــشايدۇ، تاالقنىــڭ يولۇقىــدىغان، ئىگىــسىنىڭ ھايــاتى خهتهرگه كېسىۋەتمىــسه

ھۆكۈم ۋە ئهدەپ ـ قائىدىلىرى بار، بىرىنچىدىن، نۇرغۇن ھـېكمهت سـهۋەبى بىـلهن تـاالق      
ــاھ   ــدۇ، ئهگهر نىكـ ــدا بولىـ ــڭ قولىـ ــدا    ئهرنىـ ــڭ قولىـ ــڭ ئايالنىـ ــۇ ھهقنىـ ــدا بـ  ئوقۇلغانـ

بولىدىغانلىقىنى شهرت قىلغان بولسا، ئايال تاالق قىلىش ھهققىدىن مهھـرۇم قىلىنمايـدۇ،            
 يـولى بىـلهن ئاجرىشىـشنى    1»خـۇلئه «شۇنىڭدەك، ئايالنىڭ توي قىلىپ بولغاندىن كېيىن     

ىدە زىيـاننى يـوقىتىش   تهلهپ قىلىش ھوقۇقى بار، ئايالنىڭ ئهر ـ ئاياللىق ھايات مۇساپىـس  
ــانلىقىنى        ــۇپ ـ بولمىغ ــان بول ــۇ قازىنىــڭ زىي ــېكىن ب ــار، ل ــايرىلىش ھوقــۇقى ب ئۈچــۈن ئ
تهكشۈرۈپ تهكىتلىشى بىلهن بولىدۇ، چـۈنكى تاالقنىـڭ مهسـئۇلىيىتى ئهرنىـڭ ئۈسـتىگه              

ياۋروپا رېئال ھاياتقـا زىـت كهلـگهن        . بولىدۇ، قازى ھهق، ئادالهت ۋە ئىنساپنى بهلگىلهيدۇ      
نىڭ بىلهن ئهخالق ۋە ھۆكۈملهرنى ئاياغ ئاستى قىلغـان ھالـدا تـاالقنى چهكـلهش ۋە       ۋە ئۇ 

ھارام قىلىش بىلهن ئون توققۇز ئهسىر ھاكـاۋۇرلۇق قىلـدى، يىگىرمىنچـى ئهسـىردە ئـۇنى                
ئېتىراپ قىلىپ قوبۇل كۆردى، لېكىن ئىسالم بهلگىلىگهن تهربىيه، ئهدەپ ۋە ھۆكـۈملهرگه     

رۇخسهت قىلدى، شـۇنىڭ بىـلهن ياۋروپـا ۋە ئامېرىكىـدا تـاالق             رىئايه قىلماستىن ئۇنىڭغا    
 نهچــچه ھهســسه ئېــشىپ كهتتــى ۋە نۇرغــۇن قىيىنچىلىقالرنــى  دۇنياســىدىكىدىنئىــسالم 

 ئـالالھ قۇرئان كهرىم ئهرلهرنى خوتۇنلىرىغا ياخشى مۇئامىله قىلىشقا بۇيرۇدى،    . تۇغدۇردى
چىـرايلىقچه تىرىكچىلىـك    ) ىڭالر بىـلهن  يهنى خوتۇنلىر (ئۇالر بىلهن «:  مۇنداق دەيدۇ  تهئاال

                                            
مهن سـىزگه   ”: ئايـال ئىـرىگه   : ى ئايال كىشىنىڭ ئهرنى رازى قىلىـپ ئاجرىشىـشى، مهسـىلهن          يهن: خۇلئه 1

 .دېگىنىدەك“ مهھرىمنى قايتۇرۇپ بىرەي مېنى قويۇپ بىرىڭ
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، چـۈنكى سـىلهر ياقتۇرمايـدىغان       )سـهۋر قىلىڭـالر   (قىلىڭالر، ئهگهر ئۇالرنى ياقتۇرمىساڭالر   
  )  ـ ئايهت19سۈرە نىسا (» . كۆپ خهيرىيهتلهرنى پهيدا قىلىشى مۇمكىنئالالھبىر ئىشتا 

له قىلىــشنى   خوتۇنغــا ھــۆرمهت قىلىــش ۋە ئۇالرغــا چىرايلىــق مۇئــامى      رەســۇلۇلالھ
سـىلهرنىڭ ياخـشىلىرىڭالر ئاياللىرىغـا      «: پهزىلهتلىك ئهمهللهردىن قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ       

) چىرايلىــق مۇئــامىله قىلىــشتا (ئاياللىرىمغــا، مهن بــولغىنىڭالردۇر) چىرايلىــق مۇئامىلىــدە(
  » .ياخشىراقدۇرمهنسىلهردىن 

ــامىله   رەســۇلۇلالھنىڭ ــا چىرايلىــق مۇئ ــاخىرقى ســۆزى ئايالالرغ ــشقا ۋەســىيهت  ئ قىلى
ئايالالرغــا ياخــشىلىق قىلىــش ۋەســىيىتىمنى قوبــۇل «: رەســۇلۇلالھ. قىلىــش بولغــان ئىــدى

  . دېگهن» قىلىڭالر
ــالىملىرىفىقهــى ــا ـ ئانىنىــڭ     «:  ئ ــرى نهپىقىــسىدىنئايالنىــڭ نهپىقىــسى ئات  ئىلگى

ئايالنىڭ ئىسالم ئائىله ۋە جهمئىيهتتىكى ئهڭ نهمۇنىلىك ھايات ئهر ـ  «: دەيدۇ ۋە» كېلىدۇ
دەپ قارايدۇ، چـۈنكى نىكـاھلىنىش ھهر ئىككىـسى ئۈچـۈن           » ياردەملىشىشى بىلهن بولىدۇ  

، بهلكى بۇ ئهر نهسهبتۇربىر نېمهتتۇر، ئۇ مۇھهببهت، دوستلۇق، ئۈلپهت، قۇدا ـ باجىلىق ۋە  
ـ ئايال ھهر ئىككىسىنىڭ ئائىلىسى ئۈچۈنمۇ شۇنداق بولىدۇ ۋە بۇ شهرئى دەلىلـلهر بىـلهن               

  .ۇرسابىتت
ئىــسالم ئايــالنى ھــۆرمهتلهش ئۈچــۈن ئۇنىڭغــا مېهــرى بېرىــشنى بــۇيرۇدى ۋە ئــۇنى   
ئايالنىــڭ مهخــسۇس ھهققــى قىلــدى، مېهــرى دادىنىــڭ يــاكى قېرىنداشــالرنىڭ ئهمهس،   
تىجارەت قىلىش ۋە پهخىرلىنىش ئۈچۈنمۇ ئهمهس، ئـۇ بۈگـۈنكى كۈنـدە بهزى ئهھـۋالالردا               

  .ئۈچۈنمۇ ئهمهستۇربولغاندەك توي قىلىشنى قىيىنالشتۇرۇش 
كۆپ خوتۇن ئېلىشنىڭ ھېكمهتلىك غايىسى بولۇپ، تهبىئهت ۋە رېئـال ھايـات ئـۇنى              

 كىتابلىرىـدا تهپـسىلىي بايـان       فىقهـى  ھۆكۈملىرى بولۇپ، ئۇ     فىقهىئۇنىڭ  . تهلهپ قىلىدۇ 
 بولۇپ، ئهڭ مـۇھىمى، خوتـۇنالر ئارىـسىدا ئـادالهت ۋە            ئهدەبلىرىقىلىنىدۇ، ئۇنىڭ شهرئى    

ىكنىڭ ۋاجىپلىقى، ھهممىسىگه ئوخشاش ھهق ـ ھوقۇق بېرىش، بىرىنى ئائىلىنىـڭ   باراۋەرل
تــۆرىگه ئولتۇرغــۇزۇپ، ھهر نهرســىنىڭ پايدىــسىنى ئــۇ كۆرىــدىغان قىلىــپ، باشــقىلىرىنى  
مۇئهللهقته تاشالپ قويماسلىق الزىم، ئۇالرنىڭ ھهممىسى ھهممه جهھهتته خوتۇن قاتارىدا          

ــۇالر    ــرەك، ئ ــشى كې ــامىله قىلىنى ــدەك مۇئ ــهب،    ياۋرۇپادىكى ــشتىن، نهس ــۇپ قېلى ــاال بول  ب
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ــدىغان،       ــق قىلى ــدا يېقىنچىلى ــپ، خالىغان ــتىن قېچى ــىنى قامداش ــيىلهش ۋە تۇرمۇش تهربى
  .1خالىغاندا يىراقلىشىدىغان دوست ـ ئاغىنه ئهمهس

 كۆپ خوتۇن بىلهن نىكاھلىنىشتا ئـۆزىگه خـاس سـهۋەبى بـار، دىنغـا             رەسۇلۇلالھنىڭ
ى تارقىتىش، تارقاق ئهرەبلهرنـى بىرلهشـتۈرۈش قاتـارلىق نۇرغـۇن           دەۋەت قىلىش، ئىسالمن  

ئۇنىـڭ كـۆپ خوتۇنلـۇق بولۇشـى يېـشى ئهللىـك ئـۈچتىن ئاشـقاندىن                . ھېكمهتلىرى بـار  
كېيىن يهنى مهدىنىگه ھىجرەت قىلغاندىن كېيىن بولدى، ياشـلىق دەۋرىنـى پهقهت بىـرال              

لهن ئۆتكـۈزدى، بۇنىـڭ بىرىنچـى     بىـ ئهنهـا  رەزىيهلالھـۇ ئايال بىلهن يهنى خهدىـچه كـۇبرا        
 ھاياتىــدا ئۇنىڭغــا بولغــان كامىــل ئىخالســى ۋە ۋاپاتىــدىن كېــيىن  خهدىچىنىــڭســهۋەبى 

ــسى،   . ۋاپادارلىقىــدۇرنهمۇنىلىــك  ــر ئايالنىــڭ قىسسى ــۆيلهنگهن ھهر بى ــيىن ئ ــدىن كې ئۇن
ه  ئاياللىرىغــا چىرايلىــق مۇئــامىلرەســۇلۇلالھســهۋەبى ۋە ھېكمهتلىــرى بــار، ئهينــى زامانــدا  

قىلىشتا، ئۇالرغا ھۆرمهت ۋە ئېهسان قىلىشتا ۋە ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئادالهتلىك بولۇشـتا         
  .ئهڭ ئالىي ئۈلگه ئىدى

   ـ مىراس7

ئهرەب تارىخىــدا ئايالالرغــا تــۇنجى قېــتىم مىــراس ھهققــى ئىــسالم دىنــى كهلگهنــدىن  
لىرى قالــدۇرغان ئاتــا ـ ئانىــسى ۋە تۇغقــان  «:  مۇنــداق دەيــدۇتهئــاال ئــالالھبهلگىلهنــگهن، 

ئهرلهرنىڭ ھهسسىسى بار، ئاتا ـ ئانىسى ۋە  ) يهنى مېيىت قالدۇرۇپ كهتكهن مالدا(مىراستا 
ئـاز  ) تهرەكهيهنـى   (مهيلـى ئـۇ     . تۇغقانلىرى قالدۇرغان مىراستا ئايالالرنىڭمۇ ھهسسىسى بار     

بهلگىلىــگهن )  ئادىــل شــهرىئىتىدەئالالھنىــڭ(بولــسۇن، يــاكى كــۆپ بولــسۇن، ھهر ئــادەم 
  ) ـ ئايهت7سۈرە نىسا (» .ھهسسىسىنى ئالىدۇ

                                            
 فرانسىيهنىڭ سابىق رەئىـسى مىتراننـى دەپـنه قىلىـش مۇراسـىمىدا ئۇنىـڭ ۋەسـىيىتى ئاشـكارا                   -1996 1

ز بىر ئاشنىـسى بـارلىقىنى ۋە ئـۇ ئاشنىـسىدىن بىـر قىـزى بولـۇپ،         بولغان، ئۇ ۋەسىيىتىدە ئۆزىنىڭ نىكاھسى    
رەســمى ھېچقانــداق ھهقلىــرى ) يهنــى ئاشنىــسى بىــلهن قىزىنىــڭ(مىتراننىــڭ ھاياتىــدا ئــۇ ئىككىــسىنىڭ 

 ياشـقا  21قىـزى  . بولمىغانلىقىنى ئېيتىپ، ئاشنىسى ئۆلگهندە قهبرىسىدە بىرگه بولىشىنى ۋەسىيهت قىلغـان        
اننىــڭ رەئىــس بولۇشــتىن ئىلگىــرى ۋە كېــيىن ھېچقانــداق پايدىــسىنى كــۆرمىگهن، كىــرگهن بولــۇپ، مىتر

 .مانا بۇ ياۋرۇپانىڭ ئهھۋالى. ئاشنىسىمۇ شۇنداق بولغان
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: ئىسالم بهزى ھالهتلهردە ئهر ـ ئايالنى ئوخشاش مىراس ئالىدىغان قىلـدى، مهسـىلهن   
ئۆلۈپ كهتكهن كىـشىنىڭ بىـر يـاكى بىرقـانچه ئـوغلى بولغانـدا ئۇنىـڭ بوۋىـسى ۋە چـوڭ                     

چه ئوغلى بولسا،   ئانىسى ئوخشاش مىراس ئالىدۇ، ۋاپات بولغان كىشىنىڭ بىر ياكى بىر قان          
ئۇنىــڭ ئاتــا ـ ئانىــسىمۇ ئوخــشاش مىــراس ئالىــدۇ، ئانــا تهرەپــتىن بولغــان ئوغــۇل ـ قىــز      

  .قېرىنداشالرمۇ ئوخشاش مىراس ئالىدۇ، بۇ قۇرئان كهرىمدە شۇنداق بهلگىلهنگهن
ئىسالم يهنه بهزى ئهھۋالالردا مىراس ھوقۇقىنى ئهرلهرگه ئهمهس، ئايالالرغىال بهردى،          

نا تهرەپتىن بولغان چوڭ ئانىغا مىراس بېرىلىدۇ، ئانا تهرەپتىن بولغان بوۋىغـا       ئا: مهسىلهن
بېرىلمهيــدۇ، ئۆلگۈچىنىــڭ قىزلىــرى بولغانــدا، ئۆلگۈچىنىــڭ قىــز قېرىنداشــلىرىغا مىــراس  

  . بېرىلىدۇ، بىر ياكى كۆپ قانداش ئوغۇل بىر تۇغقانلىرىغا مىراس بېرىلمهيدۇ
دادىنىـڭ ئهر بىـر تۇغقىنىغـا       : بېرىلىدۇ، مهسىلهن بهزى ھالهتلهردە ئهرلهرگىال مىراس     

مىــراس بېرىلىــدۇ، قىــز بىــر تۇغقىنىغــا بېرىلمهيــدۇ، ئهر بىــر تۇغقاننىــڭ ئوغلىغــا مىــراس    
بېرىلىـدۇ، قىزىغـا بېرىلمهيـدۇ، دادىنىـڭ ئهر بىـر تۇغقىنىنىـڭ ئوغلىغـا مىـراس بېرىلىـدۇ،          

  . قىزىغا بېرىلمهيدۇ
بىـرلىكته مىـراس بېرىـدۇ، لـېكىن بىـر ئوغۇلغـا             قىـز ھهر ئىككىـسىگه       -ئىسالم ئوغۇل   

بىر يـاكى كـۆپ ئوغـۇل بىـلهن بىـر يـاكى             : ئىككى قىزنىڭ ھهسسىسى بېرىلىدۇ، مهسىلهن    
كۆپ قىز بولسا، ئوغۇلغا ئىككى قىزلىق مىراس بېرىلىـدۇ، ئوغۇلنىـڭ ئـوغلى بىـلهن قىـزى                 

 بولـسا، ئوغۇلغـا   شـالر قېرىندابولسا، ئوغلىغا ئىككى قىزلىق مىراس بېرىلىـدۇ، ئوغـۇل ـ قىـز     
ئىككى قىزلىق مىراس بېرىلىدۇ، قانداش ئوغۇل ـ قىز بولۇپ، مېيىتنىـڭ ئهۋالدى بولمىـسا،    

دادا ـ ئانا بولـۇپ، مېيىتنىـڭ ئهۋالدى     . ئوغۇل بىر تۇغقانغا ئىككى قىزلىق مىراس بېرىلىدۇ
  .بولمىسا، دادىغا ئىككى ھهسسه مىراس بېرىلىدۇ

ازالر بـۇ ئـاخىرقى مهسـىلىدە بولـۇپ، مىراسـنى چوڭقـۇر       مىراستىكى شۈبهىلهر ۋە ئېتىـر  
ــش تهس ئهمهس    ــۈبهىلهرنى رەت قىلى ــدا ش ــق قىلغان ــان   . تهتقى ــسىلىي باي ــي، تهپ ئهمهلى

چۈنكى ئهر  . قىلىنغاندا ئايالنىڭ مىراسىنىڭ ئهردىن ئارتۇق بولغانلىقىنى كۆرگىلى بولىدۇ       
ئۇلىيهتلهر ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه     ئىككى قىزلىق مىراس ئالىـدۇ، لـېكىن مهجبـۇرىيهتلهر ۋە مهسـ           

يۈكلىنىــدۇ، مېهــرى بېــرىش، ئۆزىنىــڭ، ئايالىنىــڭ، ئاتــا ـ ئانىــسىنىڭ، ئهۋالدلىرىنىــڭ ۋە   
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ــپىش         ــۆي تې ــدىغان ئ ــداش ۋە ئولتۇرى ــىنى قام ــڭ تۇرمۇش ــۇرۇق ـ تۇغقانلىرىنى ــدە ئ بهزى
  . ئوغۇلنىڭ مهجبۇرىيىتىدۇر

) ھهسسىسىنىڭ يېرىمىـدۇر ئۇ ئوغۇلنىڭ (قىز شهرىئهتته بهلگىلهنگهن مىراسنى ئالسا،     
چـۈنكى ئۇنىـڭ ئهرگه ئوخـشاش مېهـرى         . ئۇ ئالغان مېلىنى ئهردىـن ياخـشىراق سـاقاليدۇ        

بـۇنى سـاغالم ئهقىـل ئىگىـسى        . بېرىش ھهتتا ئۆز تۇرمۇشىنى قامـداش مهجبـۇرىيىتى يـوق         
 تهئـاال  ئـالالھ چوڭقۇر ئويالنسا ۋە ئىنچىكه ھېساب قىلسا، ئهلۋەتته ئېتىراپ قىلىدۇ، لېكىن           

 كهلـگهن   ئـالالھتىن  ۋە مىراسـنىڭ     ئاگاھالنـدۇردى ئايالالرنى مىراستىن مهھرۇم قىلىشتىن     
 تهئـاال  ئـالالھ . بىر پهرز بولغانلىقىنى ۋە ئـۇنى ئىجـرا قىلىـشنىڭ ۋاجىپلىقىنـى تهكىتلىـدى             

 ئـالالھ يهنـى   (ئهنه شـۇالر    «: مىراس ھۆكۈملىرىنى بايان قىلغاندىن كېيىنال مۇنداق دەيـدۇ       
ــدىلىرىنىڭ ئ ــۈملهر  بهنـ ــدىكى ھۆكـ ــلهپ بهرگهن يۇقىرىـ ــۈن بهلگىـ ــشى ئۈچـ ) همهل قىلىـ

 ۋە ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرىگه ئىتـائهت قىلىـدىكهن،          ئالالھقـا  قانۇنلىرىدۇر، كىمكـى     ئالالھنىڭ
 ئـۇ يهرلهردە   ئۇنى ئاستىدىن ئۆستهڭلهر ئېقىپ تۇرىدىغان جهننهتكه كىرگۈزىدۇ، ئۇ          ئالالھ

 ۋە پهيغهمبىــرىگه ئالالھقــاكىمكــى . ىــشتۇرمهڭگــۈ قالىــدۇ، بــۇ چــوڭ مــۇۋەپپهقىيهت قازىن 
 ئـۇنى   ئـالالھ  قانۇنلىرىنىـڭ سـىرتىغا چىقىـپ كېتىـدىكهن،          ئالالھنىـڭ ئاسىيلىق قىلىـپ،    

 1».دوزاخقــا كىرگۈزىــدۇ، ئــۇ دوزاختــا مهڭگــۈ قالىــدۇ، خورلىغــۇچى ئازابقــا دۇچــار بولىــدۇ 
ــش ز      ــرۇم قىلى ــتىن مهھ ــسۇن، مىراس ــلهن بول ــۇل بى ــر ئۇس ــسى بى ــالالرنى قاي ــانىۋى ئاي ام

  . ئىللهتلىرىدىن بىرىدۇرجاھىلىيهتنىڭ

   ـ ئايالالرنىڭ سىياسىي ھوقۇقى 8

ئىــسالم ئايالالرغــا ئهرلهرگه بهرگهن سىياســىي ھوقۇقنىــڭ پهقهت دۆلهت رەئىــسلىكى 
مۇستهسنا ھهممىنى بهردى، ئايالالر كۆز قارىشىنى ئوتتۇرىغا قويۇش، پىكىر بايان قىلىـش،            

شىش، بهيئهت قىلىش يهنى سايالش ۋە سىياسىي يىغىنالرغـا         مهسلىههت ۋە كېڭهشكه قاتنى   
ــگه    ــوللىنىش ھوقۇقىغــا ئى ــارلىق پۈتــۈن سىياســىي ھهقلىرىنــى ق ــېكىن . قاتنىــشىش قات ل

ــسالمىي ــرەك     ئى ــۇن بولۇشــى كې ــۈملىرىگه ئۇيغ ــر .  ئهدەپ ـ ئهخــالق ۋە شــهرىئهت ھۆك بى
ــۈمنى  ــزھۆك ــق  تهتبىقاليمى ــۈملىرىنى بۇزۇش ــقا ھۆك ــهرىئهتنىڭ باش ــۇ   دەپ ش ــدۇ، ب ا بولماي

                                            
 . ـ ئايهتلهر14 ـ 13سۈرە نىسا  1
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ھوقــۇقالر بىــر مهقــسهت ئۈچۈنــدۇر، ئــۇ بىهــۇدە ئويــۇن يــاكى ناچــار غهرەزلهر ۋە نىجىــس   
  .ئادەتلهرنى ئىشلهش ئۈچۈن بىر پۇرسهت ئهمهستۇر

ئايالالر ئۆزلىرىگه، ماللىرىغا ۋە ھوقۇقلىرىغا ئىگه بولۇشقا تولۇق ھوقۇقلۇق، ئۇالرنىـڭ           
ىدىن مۇسۇلمان بولمىغانالرغا  ئامـانلىق بېـرىش        ئهرلهرگه ئوخشاش بارلىق مۇسۇلمانالر نام    

مۆمىن ئهرلهر، مۆمىن ئايالالر بىر ـ بىـرى بىـلهن    «:  مۇنداق دەيدۇتهئاال ئالالھ. ھوقۇقى بار
ياخــشى ئىــشالرنى قىلىــشقا بۇيرۇيــدۇ، يامــان ئىــشالردىن   ) كىــشىلهرنى(دوســتتۇر، ئــۇالر 

 پهيغهمبىـرىگه ئىتـائهت     ئالالھنىڭ ۋە   قائالالھتوسىدۇ، نامازنى ئادا قىلىدۇ، زاكات بېرىدۇ،       
 ھهقىـقهتهن غـالىبتۇر، ھـېكمهت بىـلهن         ئـالالھ  رەھىم قىلىدۇ،    ئالالھقىلىدۇ، ئهنه شۇالرغا    

  ) ـ ئايهت71 تهۋبهسۈرە (» .ئىش قىلغۇچىدۇر
 قىلىنغـــان كـــۈنى پهيغهمـــبهر پهتهـــى مهكـــكه ئۇممۇھـــانى قىـــزى تالىبنىـــڭئهبـــۇ 

ــساالمغا ــم   مهن يېقىنلىرى«: ئهلهيهىس ــانلىق بهردى ــادەمگه ئام ــى ئ ــدىن ئىكك ــدى» م ، دېۋى
  . دەيدۇ» ھانى ئۇممۇسىز ئامانلىق بهرگهنلهرگه بىزمۇ ئامانلىق بهردۇق، «: رەسۇلۇلالھ

) يهنــى قــازى بولۇشــى   (ئهممــا ئايالالرنىــڭ ســوت ئىــشلىرىنى ئۈســتىگه ئېلىــشى      
 جــائىزىز بــۇنى  ئــالىملىرى بــارلىق ئهھــۋالالردا شهرتــسفىقهــىئىختىالپلىــق مهســىله، بهزى 

 ئالىمالر سوت مهسىلىـسى دۆلهت رەئىـسلىكىگه ئوخـشايدۇ دەپ شهرتـسىز             جۇمهۇر. قىلىدۇ
 مهسـىلىنى تهپـسىلىي بايـان قىلىـپ، ئايالالرنىـڭ ھهد ۋە قىـساستىن               ھهنهفىـلهر . توسىدۇ

 قىلىــدۇ، يهنــى ئــادەم جــائىزباشــقا پۈتــۈن مهســىلىلهردە قــازىلىق خىزمىتىنــى قىلىــشىنى  
 بولىدۇ، بۇ   جائىزىر جىنايهت ۋە پاھىشه ئىشلىرىدىن تاشقىرى مهسىلىلهردە        ئۆلتۈرۈش، ئېغ 

  . كىتابلىرىدا تهپسىلىي مهۋجۇدتۇرفىقهىمهسىله 
 پۈتــۈن مۇســۇلمانالر دۇرۇســلىقىدا مــۇنزىر ئايالالرنىــڭ ئامــانلىق بېرىــشىنىڭ  ئىبنــى

 بهيـئهت قىلىـشقا     ارەسـۇلۇلالھق  ئهرلهر بىلهن    ساھابىالرنىڭئىتتىپاق بولغانلىقىنى ۋە ئايال     
قاتناشقانلىقىنى، شۇنىڭدەك، خهلىپىلهرگه بهيئهت قىلىشقا ۋە كېڭهشـكه قاتناشـقانلىقىنى          

  .نهقىل قىلىدۇ
ئهمما ئايالالرنىڭ دۆلهت رەئىسى بولۇش مهسىلىسىنى قوزغاش بولـسا، پهقهت قـۇرۇق            

 دۆلهتلىرىـدە   دەۋا ۋە يامان نىيهتلىك تىجـارەتتىن ئىبـارەتتۇر، زامـانىمىزدا دۇنيانىـڭ كـۆپ             
ئايالالرنىڭ دۆلهت رەئىسى بولۇشىغا نهزەرىيه ئاساسىي قانۇندا رۇخسهت بېرىلىدۇ، لـېكىن           
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ئامېرىكىدا قانچه ئايال رەئىس بولدى؟ ياكى فرانسىيه، رۇسـىيه، گېرمـانىيه، يـاكى جۇڭگـو               
 قاتــارلىق دۆلهتــلهردە قــانچه ئايــال دۆلهت رەئىــسى بولــدى؟ ئهمهلىيهتــته ۋە رېئــال ھاياتتــا

كـۆپ  «:  ئـالىملىرى  فىقهـى . ئايالالرنىڭ باشلىق بولغىنى ئىنتايىن ئـاز كـۆرۈلگهن ئىـشتۇر         
  . دەيدۇ» تارالغان ئىش قوبۇل قىلىنىدۇ، نادىر ئىشالر ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ

   ـ خۇسۇسىي مهسىلىلهر 9

ئىـسالم ئهر ـ ئايالالرنىـڭ بىـر ـ بىـرىگه ئوخـشىمايدىغان خـاراكتېرى، ھهر بىرىنىـڭ            
هتتىكى خىزمىتى، شهرئى ۋە رېئال ھاياتتا قوبۇل قىلىنغـان ھـېكمهتلهرگه بىنـائهن             جهمئىي

ئايالالرغـا خـاس    . بهزى ھۆكۈملهرنى ئهرلهرگه، بهزى ھۆكۈملهرنى ئايالالرغا خاس قىلـدى        
قورسـاق كۆتـۈرۈش، بـاال    ) ھېچقانـداق ئاقىـل ئۇنىڭـدا شـهك قىلمايـدۇ        (بولغان ھۆكۈملهر   

 ۋە ھىجــاب، زىنــنهت، نىپـاس الرنــى تهربىـيىلهش، ھهيــز،  ئېمىـتىش، ئــۇنى بـېقىش، ئهۋالد  
 ئايالالرغــا خــاس ھهنهپىــلهردەئهرلهر بىــلهن ھاياســىزالرچه ئارىلىشىــشنى مهنئــى قىلىــش، 

.  بولىـدىغانلىقى قاتـارلىق مهسـىلىلهردۇر      جائىزئىشالردا يالغۇز بىر ئايالنىڭ گۇۋاھلىقىنىڭ      
 يـالغۇز بىـر ئهرنىـڭ گـۇۋاھلىقى قوبـۇل           ئهر كىشى ئهڭ تهقۋادار بولسىمۇ ھېچبىر ئهھۋالـدا       

 ئايـــالالردىن نامـــاز، روزا، قۇرئـــان ئوقـــۇش، نىپاســـدار ۋە ھهيـــزدارئىـــسالم . قىلىنمايـــدۇ
خۇن كېسىلى ۋە   .  كىرىش، تاۋاپ قىلىش قاتارلىق ھۆكۈملهرنى ساقىت قىلدى       مهسجىدكه

  .تۇغۇت ئهھۋاللىرىدا ئۇالرغا مهخسۇس ھۆكۈملهر بار
 قارىـشىدا قـازى بولـۇش، ئـائىلىنى         جۇمهۇرنىـڭ ىـس بولـۇش،      دۆلهتكه رەئ  —ئىسالم  

پهقهتال ئايالالر جامائهت بولغانـدا     ( ئىمام بولۇش    جىنسغائىدارە قىلىش، نامازدا ھهر ئىككى      
، جــۈمه ئوقــۇش، مېهــرى ) بولىــدۇجــائىز قارىــشىدا جۇمهۇرنىــڭئايالنىــڭ ئىمــام بولۇشــى 

، ئايالالرغـا مهخـسۇس     )ش ھوقۇقى بـار   ئايالالرنىڭ ئۇنىڭغا قاتنىشى  (بېرىش، جىهاد قىلىش  
شـهرىئهت  . بولغان زىننهتتىن مهنئى قىلىشقا ئوخشاش ئىـشالرنى ئهرلهرگه خـاس قىلـدى           

ئايـالالرنىڭمۇ  . ئايالالرغا خـاس ئىـشالردا ئهرلهرنىـڭ ئايالالرغـا ئوخشىـشىنى ھـارام قىلـدى              
  .  مهنئى قىلدىئوخشىۋېلىشنىئهرلهرنىڭ كۆرۈنۈشلىرىگه 

 دادىـدىن ئـارتۇق قىلـدى، ئانىنىـڭ ئهۋالدلىرىنىـڭ ئۈسـتىدە ئـۈچ                ئانىنى —ئىسالم  
ھهققــى بــار، دادىنىــڭ بىــر ھهققــى بــار، جهننهتنــى ئانىالرنىــڭ ئــايىغى ئاســتىدا قىلــدى،  
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 ئالالھقــــاقىزالرنــــى تهربىيىلهشــــنى جهننهتنىــــڭ ئىــــشىكلىرىدىن بىــــرى قىلــــدى ۋە 
  . قىلدىۋەسىلىسىيېقىنلىشىشنىڭ 

  سېلىشتۇماوغرىسىدا بىر  ـ ئايالالرنىڭ ھوقۇقى ت10

ئىسالم ئـون تـۆت ئهسـىر بـۇرۇن بهلگىلىـگهن ئايالالرنىـڭ ھوقـۇقى ۋە ئهرلهر بىـلهن          
ــۇق    ــپ ئۆتت ــسقىچه توختىلى ــدە قى ــاراۋەرلىكى ھهققى ــۈن   . ب ــتۈرۈش ئۈچ ــۇنى روشهنلهش ب

دېـگهن مهشـهۇر سـۆزگه ئاساسـهن بـۇ ھوقـۇقالرنى            » تونۇلىـدۇ ئهشياالر ئهكـسى بىـلهن      «
قۇرئـان كهرىـم بـۇزۇق ئـادەتلهرگه،     «: چى بولساق، شۇنى ئېيتىمىزكى  سېلىشتۇرۇپ ئۆتمهك 

قىزالرنى تىرىك كۆمۈش، قىز بالىسى بولغانلىقىنى ئاڭلىغاندا نهپرەتلىنىش، قىزالرنى خـور           
 بــالىلىرى ئالالھنىــڭكــۆرگهنلىكى ئۈچــۈن پهرىــشتىلهرنى قىزالرغــا ئوخــشىتىش، قىــزالر  

ش ۋە ئـۇالرنى بـازاردا سـېتىلىدىغان ۋە مىـراس        دېيىش، ئايالالرنى مىراستىن مهھـرۇم قىلىـ      
 ناچــار قىلىقالرغــا قــاتتىق قارشــى  جــاھىلىيهتتىكىقالىــدىغان مــال ھېــسابالش قاتــارلىق  

  ».تۇرىدۇ
ئايالالرنىڭ تـوي قىلىـشىغا توسـقۇنلۇق قىلىـش، ئىـسالم رۇخـسهت قىلغـان سـاندىن          

ه تاالق قىلىش ئارقىلىق    تاشقىرى خوتۇن ئېلىش، ئۆز مىجهزىگه قاراپ ئايالالرنى خالىغانچ       
ــۇالرنى ئىگىــسىز تاشــلىۋېتىش، قىزالرنــى     ــشىۋازلىقئ  قىلىــشقا مهجبــۇرالش يــاكى   پاھى

خالىمىغــان ئــادەم بىــلهن مهجبــۇرالپ ئۆيلهنــدۈرۈش قاتــارلىق ئىــشالرنى ئىــسالم قهتئىــي  
ــى قىلــدى   زامانىــدا مهۋجــۇد بولغــان ئايــالالرنى خالىغــانچه     جــاھىلىيهتئىــسالم . مهنئ

مال قىلىش، ئالماشتۇرۇش، خالىغان ئايال بىلهن پاھىشه ئىـشالرنى قىلىـش ۋە            ئۆلتۈرۈش،  
بالىالرنى ئانىسىنىڭ رۇخسىتىسىز خالىغان كىـشىگه بېـرىش ئىـشلىرىنى پۈتـۈنلهي ھـارام               

  .قىلدى
يهنـى  (ياۋروپادا تېخى يېقىن زامانغىچه دىن ئادەملىرى ئايالالرنى مۇقهددەس كىتابنى      

 مهھــرۇم تهربىيىــدىنشــتىن مهنئــى قىالتتــى، ئايــالالر تهلىــم ـ    ئوقۇ) تهۋرات ۋە ئىنجىلنــى
 ـ يىلـى بىـر ئايـال ئوتتـۇرا مهكـتهپ ئىمتىهانىغـا        1861 بىرىنچـى قېـتىم،   فرانسيىدەئىدى، 

 روالن ئايـالى ۋە ۋەزىـر   ناپاليوننىـڭ كىرىشنى تهلهپ قىلغان ۋە ئۇنىڭ بۇ تهلىپى ئۈچىنچى       
ياۋروپادا بىرىنچى قېتىم ئىشىكنى    . قىلىنغانئارىغا چۈشكهندىن كېيىن، تهسلىكته قوبۇل      
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 ئۇنىۋېرسـىتېتى  زىيـورىخ  گېرمانىيىـدىكى  ـ يىلـى   1840ئايالالرغا ئاچقـان ئۇنىۋېرسـىتېت،   
 بولغـانلىقى  چىئۇالرنىڭ نهزەرىيىسىدە ئايال ئادەمنىڭ جهننهتتىن چىقىشىغا سهۋەب     . ئىدى

نسىيه ۋە ياۋروپادا يىگىرمىنچى    فرا. ئۈچۈن ئهبهدىي خاتالىقىنىڭ مهسئۇلىيىتىنى كۆتۈرىدۇ    
مهلـۇمكى، ئىــسالم  . ئهسـىرگىچه ئايالالرنىــڭ مـالالرنى ئىشلىتىــشى ئېنىـق بهلگىلهنمىــگهن   

تارىخىنىــڭ ئــۆتكهن ئــون تــۆت ئهســىر مابهينىــدە، بولۇپمــۇ بىرىنچــى ئهســىردە مۇســۇلمان 
تــارلىق ئايالالرنىــڭ دەۋەت، تهلىــم ـ تهربىــيه، ئىجتىمــائىي ھايــات، سىياســهت ۋە جىهــاد قا   

ئايالالرنىـڭ پۈتـۈن مهيـدانالردا ئـۆلمهس     . ئىشالردىكى مهرتىۋىسى ئهمهلىي مهۋجۇد ئىـدى  
تهسىرى باردۇر، ساناپ تۈگهتكۈسىز مهشـهۇر ئايـالالر چىققـان، ئۇالرنىـڭ ئىچىـدە قـارىالر،           

 ۋەپهزىلهتلىـك  خوتـۇنالر    سـالىه  ئـالىملىرى، دەۋەتچىـلهر،      فىقهـى ،  ھهدىسشۇناسالرئالىمالر،  
ئىــسالمدا بىرىنچــى مۇســۇلمان بولغــان كىــشىنىڭ ھهزرىتــى خهدىــچه  . بــار ئىــدىقىــزالر 

 ئهڭ دوست بولغان ھهزرىتـى      ئالالھقا.  ئىكهنلىكى ھهممىمىزنىڭ ئېسىدە   ئهنها رەزىيهلالھۇ
ھهزرىتى ئائىـشه   .  ئىدى فاتىمهئۆمهرنىڭ مۇسۇلمان بولۇشىغا سهۋەبچى بولغان سىڭلىسى       

 ئۇممۇسـهلىمه تتـا ھهدىسـشۇناس ئىـدى، ھهزرىتـى         ئهڭ كۆپ ھهدىس رىۋايهت قىلغـان كا      
  . پهزىلهت ۋە ساخاۋەتته ئهڭ ئالىي ئۈلگه ئىدى

 ھايـاتى، تهرجىمىهـال، تـارىخ، شـېئىر،         سـاھابىلهرنىڭ ئىسالمدا ئايالالرنىـڭ تـارىخى،      
ئىـسالم  .  ۋە جىهاد كىتابلىرىـدا ھهمىـشه ئهرلهر بىـلهن بىـرلىكته زىكـرى قىلىنماقتـا               فىقهى

نلىغان ئايالالر ھېچقانـداق زورالش، چهكـلهش بولماسـتىن، يـاكى ھاياسـىز             تارىخىدا نۇرغۇ 
تاشقى ئامىلالرنىڭ تهسىرى ئاستىدا قالماستىن ئهمهلىي ھاياتتا ئهڭ ئالىي ئۈلگىلىـك رول             

 خهلىپىلهرنىـڭ   راشـىد  ئهلهيهىسساالمنىڭ ھايات ۋاقتىدىن باشـالپ،       رەسۇلۇلالھ. ئوينىغان
 دەۋرى ۋە مهمــالىكلهر دەۋرى، ئهييــۇبىيالر دەۋرى، اســىيالرئابب، ئهمهۋىــيلهر دەۋرىدەۋرى، 

ھهتتــا .  دەۋرىگىــچه بولغــان ئارىلىقتــا ئايالالرنىــڭ شــاھانه ھېكــايىلىرى بــار  ئوســمانىيالر
دېگهن ئايال  » شهھدە« ئايالالرنىڭ پهخرى دەپ نام ئالغان       ئهسرىدە بهشىنچى   ھىجرىنىڭ

  . باغداد جامهلىرىدە لېكسىيه سۆزلىگهن
دەنىيهت كېلىپ، ئايالالرنىڭ گۈزەللىكى، زىننىتى، شـۆھرىتى ۋە ھېسـسىياتى          يېڭى مه 

ژۇرنالالر ۋە مالالرنى سېتىش ئۈچـۈن ئايـالالرنى ئـېالن          . بىلهن تىجارەت قىلىشقا باشلىدى   
كېچه پائالىيهتلىرىدە، مال توپالشتا ۋە ئهۋالدالرنىڭ ئهخالقىنى       . ماتاسى قىلىپ قولالنماقتا  
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ــدىالنماقتا بۇزۇشــتا ئۇالرنىــڭ ئا  ــدىن پاي ــدىن ۋە گۈزەللىكى ــانالردا  . ياللىقى ــدارە ۋە دۇك ئى
ــۈك     ــش ۋە ھهر تۈرل ــپ قىلى ــدارالرنى جهل ــرلىنىش، خېرى ــاۋايىپهخى ــۈن - ھ  ھهۋەس ئۈچ

  . ئايالالرنى سېكرېتار قىلىپ ئىشلهتمهكته
ھــازىرقى زامــان مهدەنىيىتــى ئايالالرنىــڭ ئايــاللىقىنى يوقــاتتى، ئــۇالرنى ھــۆرمىتىنى   

ــاجراتتى،    چۈشــۈرى ــۈنلهي ئ ــدىن پۈت ــانىلىق تهبىئىتى ــۇالرنى ئ ــشالرغا ســالدى، ئ دىغان ئى
ــدىلىكته ئانىالرنىـــڭ تهبىئىـــي    ــۇرۇتتى، ئهمـ ــشتىن قـ ــسىنى ئېمىتىـ ــشىنىڭكۆكـ  ئېمىتىـ

زۆرۈرلــۈكىنى ئــېالن قىلىــشقا، ئۇنىــڭ ئــارتۇقچىلىقىنى ۋە پايــدا ـ مهنپهئهتلىرىنــى بايــان    
دىن مهســئۇل بولۇشــىنى ئهمهلــدىن قالــدۇرۇپ، ئــۇ ئهرلهرنــى ئايــالالر. قىلىــشقا باشــلىدى

ئايالالرنى ئۆز تۇرمۇشـىنى ئـۆزى قامدايـدىغان، ئهرلهرنىـڭ يېـرىم مائاشـىغا ئىـشلهيدىغان                
شــۇنىڭ بىــلهن ياۋروپــادا ئــائىله ئاالقىــسى يوقالــدى ۋە ئهۋالدالر زىيانغــا . قىلىـپ قويــدى 

  . ئۇچرىدى، ئىجتىمائىي ۋە ئائىلىۋى ئاالقىلهر بۇزۇلدى
ــۇنى قوغداشــنى تهلهپ     1996 ــپ، ئ ــائىلىگه چاقىرى ــسى ئ ــى ئامېرىكىنىــڭ رەئى ــ يىل ـ

ئهرلهر ئايالالرنى دوست قىلىۋالىدۇ، ئۇالرغا ھېچقانداق ھوقـۇق بهرمهسـتىن ئـۇالر            . قىلدى
ــالالر       ــلىق ئۈچــۈن ئاي ــى تارتماس ــق ئاالقىنىــڭ دەردىن ــۇ ۋاقىتلى ــدۇ، ب ــرگه بولى ــلهن بى بى

امىلىدار بولۇپ قالغان تهقـدىردە بـالىنى ئالـدۇرۇش،         ھامىلىدار بولۇپ قالماسلىق، ئهگهر ھ    
تۇغماس قىلىشى الزىم، ئهگهر ئۇنداق قىلمىغاندا ئايالالر دادىسى مهلۇم بولمىغان، ھېچكىم           

ــۇل قىلمايــدىغان ئهۋالدالرنــى تهربىــيىلهش مهســئۇلىيىتى ئاســتىدا قالىــدۇ       ھهتتــا . قوب
بولغانلىقىنى قوبـۇل قىلىـپ، ئـۇالرنى     قانۇنى ئايالالرنىڭ ساالھىيىتىنىڭ ناقىس     ناپالىيون

  . ھايات بويىچه كهمتۈك مهخلۇق دەپ قارايدۇ
غهرب ئهللىرى ئايالالرنى ئازات قىلىش ۋە بۇ ئالدامچى شوئارالرنى شهرق ئهللىرىگىمۇ           

ئايــالالرنى ئــازات قىلىــش دېگىنــى ئايــالالرنى ھايــالىق بولــۇش، . ئۇرۇنماقتــاكىرگۈزۈشــكه 
ىـشالردىن ئـازات قىلىـش بولـۇپ، ئـۇ، ئالـدى بىـلهن ئـائىلىنى         گۈزەل ئهخالق ۋە ئېـسىل ئ  

ــشلىق      ــان ئېچىنى ــاد چېكىۋاتق ــالالر پهري ــدە ئاي ــدە غهرب ئهللىرى ــۈنكى كۈن ــدۇ ۋە بۈگ بۇزى
 چۈشـــۈرىدۇ، ئۇنىڭـــدىن تاشـــقىرى بـــۇ نىجىـــس چاقىرىقالرنىـــڭ بىزنىـــڭ  ئهھۋالىغـــان

  . بارستلىرىسۈيىقه قارىتا يوشۇرۇن يامان نىيهتلىرى ۋە مهملىكهتلىرىمىزگه
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 ھوقـۇقىنى   ئىـسالمىي  مۇسـۇلمان ئايـاللىرىمىز      ھىجـابلىق ھازىرقى كۈنـدە ھايـالىق ۋە       
ئاڭلىق قوللىنىـشقا قـايتتى، ئـالىي مهكـتهپلهردە ۋە پـاك ئىـشالردا ياشـلىرىمىز خهلقىـگه ۋە                   

ئايـاللىرىمىز ئۆزىنىـڭ   . جهمئىيىتىگه خىزمهت قىلىـشتا بىـر ـ بىـرى بىـلهن بهسلهشـمهكته      
ئۆزىنىڭ جهمئىيهتتىكى ئانـا،    .  مۇقهددەس ۋەزىپىلىرىنى قوغدىماقتا   تهربىيىدىكىئائىله ۋە   

ياۋروپـا،  . قىز، ئايال ۋە ئاچا ـ سىڭىل قاتـارلىق مـۇقهددەس مهرتىۋىـسىنى داۋامالشـتۇرماقتا     
 دەرىجىــدە ئــۆزىگه اليىــق قىزغاندۇرىــدىغان ئايــالالرنى رۇســىيىدىكىئامېرىكــا، جۇڭگــو ۋە 

شۇنىڭدەك، سۇداندا ۋە ئىرانـدا مۇسـۇلمان ئايـالالر سىياسـىي           . هكتهھۆرمهتلىنىشكه ئېرىشم 
  . ۋە ئىجتىمائىي ئىشالرغا ئاكتىپ قاتناشماقتا

 رىئــايه  ئهدەبــلهرگه شــهرىئهت ۋە دىنىنــى تهتبىقاليــدىغان، ھۆكــۈم ۋە    ئالالھنىــڭ
 ئـالىي خىـسلهتلهرنى     ئـۇلپهتتهك  ئائىلىـدە مـۇھهببهت، دوسـتلۇق ۋە         ئىـسالمىي قىلىدىغان  

بۇنىڭغا ئوخشاش ئائىلىلهردە تاالق يوق دېيهرلىك، بهلكى ھازىرقى        . هلىيهتته تاپااليسىز ئهم
ــدىكى  ــسالمىيزامان ــا     ئى ــاقىرىش ۋە ئۇنىڭغ ــسالمغا چ ــرى ئى ــۈزەل ئهخالقلى ــڭ گ  ئائىلىنى

 شـۇنداق بولغـان     ئائىلىلىرىـدىمۇ رىغبهتلهندۈرۈشته ئهڭ ياخشى يولدۇر، ئـۆتكهن ئىـسالم         
  . ئىدى

  رنىڭ ھوقۇقىئىككىنچى ئانىال

ــل تهلهپ       ــئهت ۋە ئهقى ــگهن، تهبى ــهرىئهتته بهلگىلهن ــسا ش ــۇقى بول ــڭ ھوق ئانىالرنى
قىلىدىغان ئاياللىق ھهقلهرنىڭ بىر پارچىسىدۇر، ئۇنى ھۆرمهتلهش ۋە قوغـداش قاتـارلىق            

  .ئائىله ھوقۇقىدا ئانىالرنىڭ ھوقۇقى ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدۇ
چـۈنكى ئاتـا ـ ئانـا ئائىلىنىـڭ      . ئىچىگه ئالىدۇئانىلىق ھهققى ئاتىلىق ھهققىنىمۇ ئۆز 

ئىككــى ئاساســىي تــۈۋرۈكى، ئــۇ ئىككىــسى ئهۋالدالرنــى دۇنياغــا كهلتۈرۈشــته ۋە ئــۇالرنى   
تهربىيىلهشته شېرىك بولغانلىقى ئۈچۈن ھۆرمهت ۋە تهقـدىرگه اليىـق بولۇشـتىمۇ ئورتـاق              

  . بولىدۇ
 پهقهت كېلىـشىملهردە الىق لېكىن دۇنيـا كىـشىلىك ھوقـۇق باياننامىـسىدە ۋە خهلقئـار           

ــالالرنى       ــش، ئاي ــايه قىلى ــا رىئ ــڭ ھوقۇقىغ ــپ، ئايالالرنى ــا ئېلىنى ــۇقىال تىلغ ــڭ ھوق ئانىنى
. ھۆرمهتلهش ۋە ئايالالرنىڭ ئهرلهر بىلهن بـاراۋەرلىكى قاتـارلىق سـۆزلهرال تىلغـا ئېلىنىـدۇ              
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. ولىـدۇ ئانىنىڭ ئهۋالدلىرىنى يېتىـشتۈرۈشتىكى ۋەزىپىـسى كـۆپىنچه ناھـايىتى مۈشـكۈل ب            
چۈنكى ئىنسان بالىلىق دەۋرىدە باشقا ۋاقىتالردىكىدىن كۆپرەك بېقىلىشقا موھتاج بولىدۇ،          

 باشلىنىدۇ، چۈنكى ئانـا بالىـسىنى ئـۆز غىزاسـى           ھامىلدارلىقتىنئانىنىڭ بالىسىنى بېقىشى    
ۋە ئۆز جىسمىدىن ئوزۇقالندۇرىدۇ، باال يورۇقلۇقنى كۆرۈشتىن بـۇرۇن تهخمىـنهن توققـۇز          

ئىــسالم كېلىــپ ئاتــا ـ ئانىنىــڭ ھهقلىرىنــى   . نىنىــڭ قهلبــى بىــلهن بىلــله بولىــدۇئــاي ئا
بىرلىكته بهلگىلىـدى، ئۇنـدىن كېـيىن ئـانىنى مهخـسۇس ئـايهت ـ ھهدىـسلهردە ھـۆرمهت          

  . بىلهن ئاالھىدە ئايرىدى، ئۇنىڭ ئاتىدىن ئايرىم ئاالھىدىلىكلىرىگه ئاگاھالندۇردى
قلىــرى ھېچبىــر مىلــلهت ۋە قــانۇن تارىخىــدا، ئىــسالم شــهرىئىتىدىكى ئاتــا ـ ئانــا ھه  

  .  ـ ئادەتلهردە مىسلى كۆرۈلۈپ باققان ئهمهسئۆرپتهربىيه ۋە ئىجتىمائىي 
 ئىبادەت قىلىش بىـلهن بىـرگه   ئالالھقاقۇرئان كهرىم ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىشنى  

ىگىال ئىبـادەت   پهرۋەردىگارىڭ پهقهت ئۇنىڭ ئـۆز    «:  مۇنداق دەيدۇ  تهئاال ئالالھكهلتۈرىدۇ،  
 ئىـسرا سۈرە (» .قىلىشىڭالرنى ۋە ئاتا ـ ئاناڭالرغا ياخشىلىق قىلىشىڭالرنى تهۋسىيه قىلدى 

  ) ـ ئايهت23
 ئىبــادەت قىلىڭــالر، ئۇنىڭغــا ھــېچ نهرســىنى شــېرىك ئالالھقــا«: يهنه مۇنــداق دەيــدۇ

سۈرە نىـسا  (» .ركهلتۈرمهڭالر، ئاتا ـ ئاناڭالرغا، خىش ـ ئهقرىبالىرىڭالرغا ياخشىلىق قىلىڭال  
  ) ـ ئايهت36

سـۈرە  (» .ئىنساننى ئاتا ـ ئانىسىغا ياخشىلىق قىلىشقا بـۇيرۇدۇق  «: يهنه مۇنداق دەيدۇ
  ) ـ ئايهت8 ئهنكهبۇت
، بىرىنچىدىن، ئاتا ـ ئانىغا ياخـشىلىق قىلىـشقا بـۇيرۇپ، ئىككىنچىـدىن،      تهئاال ئالالھ

ئىنـساننى  «: ىلىپ مۇنداق دەيدۇ  ئانىنىڭ مهرتىۋىسى ۋە ئۇنىڭ ئاالھىدىلىكىگه ئىشارەت ق      
ئۈسـتى ـ ئۈسـتىگه    ) قورسىقىدا(ئانىسى ئۇنى . ئاتا ـ ئانىسىغا ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇدۇق 

ماڭـا  !) ئـى ئىنـسان  . (ئىككى يىلدا ئۇنى ئهمچهكتىن ئايرىـدى   . ئاجىزلىق بىلهن كۆتۈردى  
  ) ـ ئايهت14 لوقمانسۈرە (» .ۋە ئاتا ـ ئاناڭغا شۈكۈر قىلغىن

دېــگهن ســۆز » ھۆكــۈم قىلــدى، الزىــم قىلــدى ۋە ۋاجىــپ قىلــدى «ئــايهت بىرىنچــى 
سـۆزى بىـلهن، ئـۈچىنچى      » ئهمر« تهلهپ قىلىدىغان    ۋاجىپلىقنىبىلهن، ئىككىنچى ئايهت    

 رەزىيهلالھـۇ  مهسـئۇد  ئىبنـى  ئابـدۇلالھ .  قىلىنـدى  زىكىـر سۆزى بىلهن   » ۋەسىيهت«ئايهت  
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 ئهڭ ياخـشى كۆرىــدىغان  ئـالالھ ‹: ىنرەسـۇلۇلالھت مهن «:  مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ   ئهنهـۇ 
دېدى، مهن  › ئۆز ۋاقتىدا ئادا قىلىنغان ناماز    ‹: رەسۇلۇلالھدەپ سورىۋىدىم،   › ئهمهل قايسى؟ 

مهن . دېـدى › ئاتـا ـ ئانىغـا ياخـشىلىق قىلىـش     ‹: رەسـۇلۇلالھ ، دېۋىـدىم ئۇندىن قالـسىچۇ؟  
ــسىچۇ؟   ــدىن قال ــدىمئۇن ــۇلۇلالھ، دېۋى ــالالھ‹: رەس ــاد قىل ئ ــدا جىه ــاۋاب › ىــش يولى دەپ ج

  ».بهردى
 ئىـسالمنىڭ ئهڭ يۈكـسهك   رەسـۇلۇلالھ بۇ ھهدىسته ئاتـا ـ ئانىغـا ياخـشىلىق قىلىـش،      

شۇڭالشــقا .  يولىــدا جىهــاد قىلىــشتىن ئىلگىــرى كهلــدى ئــالالھچوققىــسى دەپ ســانىغان 
 جىهادقا چىقىش ئۈچۈن رۇخسهت سوراپ كهلگهن كىشىدىن ئاتا ـ ئانىـسىنىڭ   رەسۇلۇلالھ

يهنى ئۇالرغا ياخشىلىق (ئۇ ئىككىسىدە جىهاد قىلغىن «: ىنى سورىغان، كېيىنبار ـ يوقلىغ 
  . دېگهن» )قىلغىن

ــائهت         ــا ئىت ــانلىق قىلىــش ۋە ئۇالرغ ــا يام ــشىتىش، ئۇالرغ ــانىنى قاق ــا ـ ئ ــسالم ئات ئى
قىلماسلىق قاتارلىق قىلىقالردىن ئاگاھالندۇرغان ۋە ئۇنداق ئىـشالرنى ئىنـساننى دوزاخقـا            

سـىلهرگه ئهڭ   «:  مۇنداق دەيـدۇ   رەسۇلۇلالھ. ڭ چوڭ گۇناھالردىن سانىغان   ئاپىرىدىغان ئه 
  » .قاخشىتىشتۇر شېرىك كهلتۈرۈش ۋە ئاتاـ ئانىنى ئالالھقاچوڭ گۇناھنى دەپ بېرەيمۇ؟ ئۇ 

 ئـالالھ ئىسالم ئانىنىڭ ئاتىدىن ئايرىلىـدىغان ئاالھىـدىلىكىنى ئـايرىم تىلغـا ئالىـدۇ،              
ئانىـسى  . ى ئاتـا ـ ئانىـسىغا ياخـشىلىق قىلىـشقا بـۇيرۇدۇق      ئىنـسانن «:  مۇنداق دەيـدۇ تهئاال

ئىككــى يىلــدا ئــۇنى . ئۈســتى ـ ئۈســتىگه ئــاجىزلىق بىــلهن كۆتــۈردى  ) قورســىقىدا(ئــۇنى 
سۈرە لوقمـان  (» .ماڭا ۋە ئاتا ـ ئاناڭغا شۈكۈر قىلغىن !) ئى ئىنسان. (ئهمچهكتىن ئايرىدى

  ) ـ ئايهت14
  . دېيىلىدۇ» ايىغى ئاستىداجهننهت ئانىالرنىڭ ئ«: ھهدىس شهرىپته

 ۋە قىزالرنـى تىرىـك      قاقشىتىـشنى  ھهقىقهتهن سىلهرگه ئـانىالرنى      ئالالھ«: رەسۇلۇلالھ
  . دېگهن» كۆمۈشنى ھارام قىلدى

ــرى   ــۇ بهك ــۇئهب ــۇ رەزىيهلالھ ــى  ئهنه ــۆمهر ئىبن ــۇ ئ ــڭ رەزىيهلالھ ــسىنى ئهنهۇنى  بالى
ىقى، ئۇنىـڭ بالىـسىنى پۇرىـشى       باال ئۈچۈن ئانىسىنىڭ پـۇر    «: ئېمىتىشنى ئانىسىغا بۇيرۇپ  

  . دېگهن» ۋە بالىسىغا بولغان شهپقىتى سهندىن ياخشىراق
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ــم؟   «: رەســۇلۇلالھ ــشقا ئهڭ اليىــق كى ــۇپ، ياخــشىلىق قىلى ــرا بول ــدە ھهم دەپ » ئائىلى
ئانــاڭ، ئانــاڭ، ئانــاڭ، ئۇنــدىن كېــيىن داداڭ، ئۇنــدىن كېــيىن       «: ســورىغان كىــشىگه 

  . دەپ جاۋاب بهرگهن» تۆۋەندىكىلىرىڭ
ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىش، بولۇپمـۇ ئانىغـا ياخـشىلىق قىلىـش، ئۇالرغـا ئىتـائهت        
قىلىش، ياخـشى مۇئـامىله قىلىـش، چىرايلىـق سـۆز قىلىـش، ئۇالرنىـڭ پىكـرىگه ھـۆرمهت             

 ئهمهل قىلىــش، داۋاملىــق ئۇالرنىــڭ خىزمىتىــدە بولــۇش، ئۇالرغــا   مهســلىهىتىگهقىلىــش، 
 ياشـىنىپ قالغانـدا ئـۇالرنى ھىمـايه قىلىـش، ئۇالرنىـڭ          ماددىي ۋە مهنىۋى ياردەم قىلىـش،     

ــۆز     ــدىغان سـ ــيهت بېرىـ ــا ئهزىـ ــۆزىنى ئۇالرغـ ــى، كـ ــېلىش، تىلىنـ ــىدىن خهۋەر ئـ تۇرمۇشـ
ھهرىكهتــتىن ئــۇزاق تۇتــۇش، ھهتتــا ئهڭ ئــاددىي ســۆز بولــسىمۇ، ئــۇالرنى رەنجىتىــدىغان  

:  مۇنـداق دەيـدۇ    تهئـاال  ئـالالھ . سۆزلهرنى قىلماسلىق قاتارلىق ئىشالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ      
ئۇالرنىڭ بىرى، يا ئىككىلىـسى سـېنىڭ قـول ئاسـتىڭدا بولـۇپ ياشـىنىپ قالـسا، ئۇالرغـا                   «
، )يهنــى مــاالللىقنى بىلدۈرىــدىغان شــۇنچىلىك ســۆزنىمۇ قىلمىغىــن(دېمىگىــن › ئوھــۇي‹

، ئۇالرغـا ھـۆرمهت بىـلهن يۇمـشاق سـۆز قىلغىـن، ئۇالرغـا كامـالى                 دۈشكهلىمىگىنئۇالرنى  
ئـۇالر مېنـى    ! ئـى پهرۋەردىگـارىم   ‹: نلىقتىن ناھايىتى كهمتهر مۇئامىلىدە بـولغىن ۋە      مېهرىبا

 ـ،  24 ئىسراسۈرە (» .دېگىن› كىچىكلىكىمدە تهربىيىلىگىنىدەك ئۇالرغا مهرھهمهت قىلغىن
  ) ـ ئايهتلهر23

ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق، قىلىش ئۇالر ۋاپات بولغاندىن كېيىنمـۇ ئۇالرغـا ياخـشى دۇئـا      
، ئۇالرنىڭ روھىغـا ئاتـاپ سـهدىقه قىلىـش، ئۇالرنىـڭ تۇغقانلىرىغـا سـىله ـ رەھىـم          قىلىش

ــدۇ      ــارقىلىق داۋام قىلى ــش ئ ــشىلىق قىلى ــارەنلىرىگه ياخ ــت ي ــڭ دوس ــش ۋە ئۇالرنى . قىلى
 باشــقا بــارلىق ئهمهللىــرى ئهمهلىــدىنئىنــسان ئۆلــسه، ئــۈچ «:  مۇنــداق دەيــدۇرەســۇلۇلالھ

ايدىلىق ئىلىم ۋە ئاتا ـ ئانىسىغا دۇئا قىلىدىغان ياخـشى   ، پجارىيهسهدىقه : توختايدۇ، ئۇالر
  » .ئهۋالدتۇر

 داۋامالشـتۇرۇش ئۇالرغـا ياخـشىلىق    دوسـتلۇقىنى ئاتا ـ ئانىالرنىڭ  «:  يهنهرەسۇلۇلالھ
  . دېگهن» قىلغانلىقنىڭ جۈملىسىدىندۇر

انـام  ئاتـا ـ ئ  ! رەسـۇلۇلالھ ئـى  «:  يېنىغا كېلىپ سوئال قويغانرەسۇلۇلالھنىڭبىر ئادەم 
: رەسـۇلۇلالھ » ئۆلۈپ كهتكهندىن كېيىن ئۇالرغا ياخشىلىق قىلىدىغان بىر ئىـش قالـدىمۇ؟          
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، ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىغـا كهچـۈرۈم      )يهنى ئۇالرغا دۇئا قىلىش   (ھهئه، ئۇالرغا ناماز ئوقۇش     «
سوراش، ئۇالرنىـڭ ۋەدىلىرىنـى يۈرگـۈزۈش، ئـۇالر ئـارقىلىق بولىـدىغان سـىله ـ رەھىمنـى          

دەپ جاۋاب  » ش ۋە ئۇالرنىڭ دوستلىرىغا ھۆرمهت قىلىش قاتارلىق ئىشالر بار        داۋامالشتۇرۇ
  . بهرگهن

ــزگه   ــان بى ــشالر قۇرئ ــۇ ئى ــى «: ئاش ــارىمئ ــدە   ! پهرەۋەردىگ ــى كىچىكلىكىم ــۇالر مېن ئ
بـۇ بولـسا    . دەپ ئۆگهتكهن ئىشتۇر  » تهربىيىلىگىنىدەك ئۇالرغا مهرھهمهت قىلغىن، دېگىن    

 ئىبـراھىم  تهئاال ئالالھ. لغان پهيغهمبهرلهرنىڭ يولىدۇر ئهگىشىش، ئهمهل قىلىش ۋاجىپ بو    
ھېـساب ئالىـدىغان كۈنـدە    ! پهرۋەردىگـارىمىز «: ئهلهيهىسساالمنىڭ تىلىدىن مۇنداق دەيدۇ  

سـۈرە  (» .ماڭـا، ئاتـا ـ ئانامغـا ۋە مـۆمىنلهرگه مهغپىـرەت قىلغىـن       ) يهنى قىيـامهت كۈنىـدە  (
  ) ـ ئايهت41 ئىبراھىم

ماڭـا، ئاتـا ـ     ! پهرۋەردىگـارىم «: ۇئاسـىدا مۇنـداق دېيىلىــدۇ   ئهلهيهىسـساالمنىڭ د نـۇھ 
ئانامغــا، مېنىــڭ ئۆيــۈمگه مــۆمىن بولــۇپ كىــرگهن كىــشىگه ۋە مــۆمىن ئهرلهرگه، مــۆمىن   

  ) ـ ئايهت28 نۇھسۈرە (» .ئايالالرغا مهغپىرەت قىلغىن
ئهگهر ئاتا ـ ئانىنىڭ ئـايرىم كىرىمـى بولمىـسا، ئۇالرنىـڭ تۇرمـۇش چىقىمـى بالىنىـڭ         

 ياخشىلىق قىلىـشقا  ئاتا ـ ئانىغا  ئالالھ«: ئىسرادا سۈرە تهئاال ئالالھ. ستىگه ۋاجىپ بولىدۇئۈ
ئۇالرنىڭ تۇرمۇشىنى قامـداش ئۇالرغـا ياخـشىلىق قىلىـشنىڭ بىـر            . دەيدۇ» ھۆكۈم قىلدى 
 ئۇنى ناھايىتى تهسىرلىك بىر ئوخشىتىش بىـلهن بالىغـا ۋاجىـپ      رەسۇلۇلالھ. كۆرۈنۈشىدۇر

 رەســۇلۇلالھنڭبىــر ئــادەم «:  مۇنــداق رىــۋايهت قىلىــدۇئهنهــۇ رەزىيهلالھــۇ جــابىر. قىلىــدۇ
ــپ،   ــدىغا كېلى ــى ‹ئال ــۇلۇلالھئ ــدى ! رەس ــى ئېلىۋال ــدى› ...دادام مېلىمن ــۇلۇلالھ، دېۋى  رەس

  » .دەپ جاۋاب بهردى› سهن ۋە مېلىڭ داداڭنىڭ‹: ئۇنىڭغا
 ياخـشىلىق ىغـا  ئاتا ـ ئانىنىڭ ئۆلـۈپ كهتـكهن بالىـسىدىن مىـراس ئېلىـشى ئاتـا ـ ئان        

ــدۇر   ــتىدىكى ھهقلىرىنىـــڭ قاتارىدىنـ ــانلىق ۋە ئۇالرنىـــڭ ئهۋالدى ئۈسـ ــدا . قىلغـ قۇرئانـ
ئهگهر مېيىتنىڭ بـالىلىرى بولـسا،      «: ئۇالرنىڭ ھهر بىرىگه مىراس بهلگىلهپ مۇنداق دەيدۇ      

بۇ چاغدا ئۇنىڭ ئاتا ـ ئانىسىنىڭ ھهر بىـرىگه مىراسـنىڭ ئالتىـدىن بىـرى تېگىـدۇ، ئهگهر       
لىلىرى بولماي مىراسقا پهقهت ئۇنىڭ ئاتا ـ ئانىسى ۋارىـسلىق قىلىـدىغان بولـسا،     ئۇنىڭ با

). قـالغىنى ئاتىـسىغا تېگىـدۇ   (بۇ چاغدا ئۇنىڭ ئانىسىغا مىراسنىڭ ئۈچتىن بىـرى تېگىـدۇ       
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قېرىنداشلىرى بولـسا، ئانىـسىغا مىراسـنىڭ    ) ئاتا ـ ئانىسىدىن باشقا يهنه (ئهگهر مېيىتنىڭ 
  )  ـ ئايهت11سۈرە نىسا (» .ئالتىدىن بىرى تېگىدۇ

ئهگهر ئانا ھامىلىدار ياكى باال ئېمىتىدىغان بولسا، بـۇ چاغـدا ئىـسالم ئۇنىڭغـا رىئـايه                 
ــسىنى     ــدىكى بالى ــاكى قۇچىقى ــتىش، قورســىقىدىكى ي ــۈكىنى يهڭگىللى قىلىــش، ئۇنىــڭ ي

. قوغداش ۋە ئۇنىڭ ساالمهتلىكىنى ساقالش ئۈچـۈن مهخـسۇس ھۆكـۈملهرنى بهلگىلىـدى            
ندا روزا تۇتماسلىق، بالىغا ۋە ئانىسىغا نهپىقه بېرىش، قورسـاقتىكى بـالىنى قوغـداش،         رامىزا

ــىبوۋاقنىـــڭ  ــۈملهر ئهنه   دىيىتـ ــارلىق ھۆكـ ــرىش قاتـ ــسهت بېـ ــشتىن رۇخـ ــا ئىـ  ۋە ئايالغـ
  . شۇالردىندۇر

   ئانىالرنىڭ ھوقۇقى خىتابنامىلىرىدادۇنيا ۋە ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق 

ــا ھوقــۇقلىرى دۇنيــاد     ــا ـ ئان ــان،  ئات ــۆز مهرتىۋىــسىنى يوقاتق ــلهردە ئ ا نۇرغــۇن دۆلهت
ئائىلىنىڭ بولۇشى بىـلهن ئۇمـۇ زايه بولـۇپ كهتـكهن، بـاال كىچىكلىكىـدە ئاتـا ـ ئانىـسىغا          
موھتاج بولغاندا ئاتا ـ ئانىسىنى سۆيۈشكه تهرغىب قىلىنىدۇ، چوڭ بولغاندىن كېـيىن ئاتـا    

كېتىدۇ، ئۇالرنىڭ قىلغـان چهكـسىز      ـ ئانىسىدىن يۈز ئۆرۈيدۇ، ئۇالرنىڭ ئۆيىدىن چىقىپ        
ــاال يېڭــى يىــل     ــدا ئهڭ ياخــشى ب ــا ۋە ئامېرىكى ــدۇ، ياۋروپ ــۈنلهي ئۇنتۇي ياخــشىلىقىنى پۈت
بايرىمىدا ۋە تۇغۇلغان كۈنىدە ئاتا ـ ئانىسىنى زىيارەت قىلغان بالىدۇر، ئۇ پۈتـۈن بىـر يىـل     

لغـان ياخـشىلىقىنى   بويىچه ئاتـا ـ ئانىـسىنىڭ يـۈزىنى كۆرمهيـدۇ ۋە ئۇالرنىـڭ ئۇنىڭغـا قى       
ئېتىــراپ قىلمايــدۇ، ئۇالرغــا يــاردەم قــولىنى ســۇنمايدۇ، دۆلهت بهزىــدە ئۇالرغــا ئىــشلىگهن  
ئورنىدا كاپالهتلىك قىلىدۇ ياكى ئۇالرنىڭ تۇرمۇشىغا يهتكۈدەك نهپىقه بېرىدۇ، لـېكىن ئـۇ           

  . ۋە تهربىيىۋى كۆيۈنۈشكه موھتاجدۇرنهپسىيبىچارە ئاتا ـ ئانىالر مهنىۋى، 
ــسى    شــۇنىڭ ــۇق خىتابنامى ــشىلىك ھوق ــا كى ــشىم ۋە دۇني ــارالىق كېلى  ئۈچــۈن خهلقئ

ئائىلىنى قوغداشقا ۋە ئۇالرغا ياردەم قىلىـشقا تهرغىـب قىلىـدۇ، چـۈنكى ئـۇ جهمئىيهتتىكـى        
ــۇر    ــائىي بىرلىكت ــي ۋە ئىجتىم ــىي، تهبىئى ــي   . (سىياس ــائىي ۋە مهدەنى ــسادىي، ئىجتىم ئىقتى

  ).ماددىسى ـ 10نىڭ ھوقۇقالر ھهققىدە خهلقئارالىق كېلىشىم
دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىـسىدە ناھـايىتى پـۇچهك ۋە ئـاددىي سـۆزلهر بىـلهن                 

 ـ ماددىنىــڭ   25 ســۆز يـوق،  كهلىمىمـۇ  تهكىتلىـدى، دادا ھهققىــدە بىـر   كۈيۈنۈشـنى ئانىغـا  
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» ئانىالر ۋە بالىالر ئاالھىدە كۆيۈنـۈش ۋە يـاردەمگه ھهقلىـق          «: ئىككىنچى بۆلۈمىدە پهقهتال  
  .لدىدېيى

 ـ يىلدىكى ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي ۋە مهدەنىي ھوقۇقالر ھهققىدە خهلقئـارالىق   1966
 ـ ماددىنىڭ مۇستهقىل بىـر بۆلۈمىـدە تىلغـا ئالغـان،      10كېلىشىمدە ئانىالرنىڭ ھهقلىرىنى 

تۇغـۇتتىن ئىلگىـرى ۋە كېـيىن ئـانىالرنى ئاالھىـدە ھىمـايه            «: ئۇنىڭدا مۇنـداق دېـيىلگهن    
ت ئىچىدە ئانىالرغا رۇخسهت بېرىش ياكى ئىجتىمائىي كاپالهتكه مۇناسىپ         قىلىش، بۇ ۋاقى  

يۇقىرىدا ئۆتكهن ئىـسالم تهلىماتىـدا      » .مهنپهئهتلهر بىلهن بىرلىكته رۇخسهت بېرىش الزىم     
 يۇلتۇزىنىــڭ ئالدىــدا تــۇپراق ئــۈكهر! بۇيرۇلغــان ئانىالرغــا كۆيۈنــۈش ئالدىــدا بــۇالر نهدە؟

ئهللىرىدىكى ئانىالر بىلهن غهرب ئهللىرىدىكى ئانىالرنىـڭ       شۇنىڭ ئۈچۈن، ئىسالم    ! نهدە؟
 ئوخــشاش ئاشــكارا پهرقــقهئارىــسىدىكى پهرق، خــۇددى ئاســمان ـ زېمىــن ئارىــسىدىكى     

  .بولىدۇ
ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى ئاتا ـ ئانىنىڭ ھهقلىرىنى ساناپ، بىـر نهچـچه    

گهچ، ئـۇنى خاتىرىلىتىـپ، قالغـان        مۇمكىن بولمايدىغانلىقىنى سهز   سىغدۇرۇشنىڭقانۇنغا  
 ـ ماددىنىـڭ ئـۈچىنچى بۆلۈمىـدە     7. ھۆكۈملىرىنى شهرىئهت ھۆكـۈملىرىگه ھـاۋاله قىلـدى   

ــدى  ــداق دېيىل ــۇرۇق ـ            «: مۇن ــار، ئ ــرى ب ــتىدە ھهقلى ــالىلىرى ئۈس ــڭ ب ــا ـ ئانىالرنى ئات
نالرغا ئۇرۇق ـ تۇغقا » . بىر ـ بىرى ئۈستىدە ھهقلىرى بار ھۆكمىدە شهرىئهت تۇغقانالرنىڭمۇ

ياخشىلىق قىلىش پهقهت ئىسالم باياننامىسىدە بار، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭغا مهخسۇس بىـر            
بۆلۈم ئايرىيمىز، شـۇنىڭدەك، يـالغۇز ئىـسالم كىـشىلىك باياننامىـسىدە ئاتىنىـڭ ئهۋالدىنـى                

  . تهربىيىلهش ھوقۇقىنى مۇشۇ ماددىنىڭ ئۈچىنچى بۆلۈمىدە ئاالھىدە تىلغا ئالىدۇ

  ىڭ ئهۋالدلىرىنى تهربىيىلهش ھوقۇقى ئاتا ـ ئانىالرن

بالىالرنىڭ تهلىم ـ تهربىيه ھهققـى ئىـسالمدا ئاتـا ـ ئانىالرنىـڭ ئۈسـتىگه يـۈكلهنگهن         
ئاساسى ۋاجىپ بولۇپ، ئۇنى بالىالرنىـڭ ھهقلىـرى ئۈسـتىدە توختالغانـدا بايـان قىلىمىـز،                

ــۇالرنى       ــشقا ۋە ئ ــا ياخــشىلىق قىلى ــا ـ ئانىغ ــالىالرنى ئات ــم ب ــان كهرى ــشاتماسلىققا قۇرئ  قاق
 ئـالالھ بۇيرۇشتىن ئىلگىرى ئاتـا ـ ئـانىالرنى بـالىلىرىنى ياخـشى تهربىيىلهشـكه بـۇيرۇدى،        
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سۈرە نىـسا  (» . بالىلىرىڭالر ھهققىدە سىلهرگه تهۋسىيه قىلىدۇ   ئالالھ«:  مۇنداق دەيدۇ  تهئاال
  ) ـ ئايهت11

باالـــ چاقــاڭالرنى ئــۆزۈڭالرنى ۋە ! ئــى مــۆمىنلهر«:  يهنه مۇنــداق دەيــدۇتهئــاال ئــالالھ
ــشتىلهر      ــول پهرى ــاتتىق ق ــدىغان ق ــم قىلماي ــدىغان، رەھى ــۇ بولى ــسان ۋە تاشــالر يېقىلغ ئىن

  ) ـ ئايهت6 تهھرىمسۈرە (» .مۇئهككهل بولغان دوزاختىن ساقالڭالر
 بولغـانلىقى  ئانىـسى ئىنسانالرنىڭ ئىچىـدە بالىالرغـا ئهڭ كۆيۈنىـدىغان كىـشى ئاتـا ـ       

ــا ئهڭ ياخــ  ــىشى ئۈچــۈن ئهۋالدلىرىغ ــۇالر  تهربىيهن ــقا ئ ــراق تالالش ــدۇ، غهرب ھهقلىق  بولى
ــۈز        ــتىن ي ــى تهربىيىلهش ــانىالر ئهۋالدلىرىن ــسا ئ ــدىن قال ــاتىالر ئۇن ــۆپىنچه ئ ــدە ك ئهللىرى

مۇسۇلمان ئاتىنىڭمۇ ئهۋالد تهربىيىسىگه دۆلهت، ئانـا مهكـتهپ ۋە          « قاراپ،   ئۆرۈگهنلىكىگه
ىـلهن ئهۋالدلىرىنـى تهربىيىلهشـكه سـهل        دېگهن دەۋا ب  » باشالنغۇچ مهكتهپلهر ئىگه بولىدۇ   

قارىشىدىن ئهندىشه قىلىپ، ئىسالم كىشىلىك ھوقـۇق خىتابنامىـسى ئاتىنىـڭ ئهۋالدىنـى             
ــارلىقىنى، بــۇ ۋەزىپىنــى ئۇنىــڭ ئــۆزى قىلىــشى     تهربىــيىلهش مهســئۇلىيىتى ۋە ھوقــۇقى ب

خالقـتىن   گـۈزەل ئه   ئىـسالمىي  تهربىـيه ۋە     ئىـسالمىي كېرەكلىكىنى، ئهۋالدى ئۈچۈن توغرا،     
ئىـسالم كىـشىلىك ھوقـۇق      . خاتىرىلىتىـدۇ ئىبارەت ساغالم يولنى تاللىشىنىڭ الزىملىقىنـى       

ــدۇ    7 خىتابنامىــسىنىڭ ــداق دېيىلى ــدە مۇن ــۈچىنچى بۆلۈمى ــاددا ئ ــانىالر ۋە    «:  ـ م ــا ـ ئ ئات
 بولغان كىشىلهرنىڭ پهرزەنتلىرىنى تهربىيىلهشته، ئىسالم شهرىئىتى ۋە        ھۆكمىدەئۇالرنىڭ  

الق نــۇرى ئاســتىدا، ئهۋالدلىرىنىــڭ كهلگۈســىنى ۋە مهنپهئهتىنــى كــۆزلىگهن  گــۈزەل ئهخــ
  ».ھالدا، خالىغان تهربىيه تۈرىنى تالالش ھوقۇقى بار

دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى ھهر بىـر شهخـسنىڭ تهلىـم ئـېلىش ھوقـۇقىنى               
سىز ئوقـۇش   سانائهت، ئالىي بىلىم ئـېلىش ۋە پۇلـ  - تىلغا ئالدى ۋە مهجبۇرىي پهننى ھۈنهر   

 مهقـسىتى ئىنـساننىڭ شهخـسىيىتى ۋە        تهربىيىنىـڭ ،  قىلدىمهسىلىسىنى تهپسىلىي بايان    
 ـ ماددىنىڭ ئـۈچىنچى   26 قىلدى، زىكىرئىنسان ھوقۇقىنى ھۆرمهت قىلىش ئىكهنلىكىنى 

ــپ        ــان قىلى ــۇقىنى باي ــيه ھوق ــڭ تهربى ــا ـ ئانىالرنى ــدە ئات ــۆز      «: بۆلۈمى ــانىالر ئ ــا ـ ئ ئات
ــرىگه بېرى ــگه     پهرزەنتلى ــا ئى ــى ھوقۇقق ــتا ئهڭ بىرىنچ ــۈرىنى تالالش ــيه ت ــدىغان تهربى » لى

  . دېيىلدى
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 دۆلهتنىـــڭ مـــۈلكى دەپ قـــاراپ، بالىالرغـــا كۆيۈنـــۈش ۋە ئـــۇالرنى  پهرزەتـــنلهربـــۇ، 
، بـۇ  رەدتۇر پىكىر ئىگىلىرىگه    ماددىچىتهربىيىلهشته مۇتلهق ھوقۇقنى دۆلهتكه بېرىدىغان      

ــاددىچىالر ــالىالرنى م ــاددىچى ب ــك     ۋە ئاتېم ــۈن، كىچى ــشتۈرۈش ئۈچ ــپ يېتى ــست قىلى ئى
بالىالرنى ئاتا ـ ئانىسىدىن تارتىۋېلىپ ئۆزلىرى تهربىيىلهيدۇ، ئۇالر بۇنداق قىلىش بىـلهن   

 قارشـى تۇرىـدۇ، ئـۇالر ھاياتقـا،     ئىنـسانىيىتىگه ئاتا ـ ئانىالرنىڭ تهبىئىتىگه ۋە بالىالرنىـڭ   
 ئـالالھ ېلىـپ بارغـانلىقى ئۈچـۈن      ئىنسان تهبىئىـتىگه، رېئاللىققـا ۋە ئهقىلـگه زىـت ئىـش ئ            

  . ئۇالرنىڭ دۆلهتلىرىنى ۋەيران قىلىپ يوقاتتى

  ئۇرۇق ـ تۇغقانالر ھهققى

ئاتا ـ ئانا ۋە پهرزەنتلهردىن تهركىب تاپقان كىچىك بىر ئائىله جهمئىيهتنىڭ ئۇلىدۇر،  
 لېكىن بۇ ئائىلىنى چوڭ بىر ئائىله قورشاپ تۇرىدۇ، ئۇ كىچىـك ئـائىله بىـلهن جهمئىـيهت                
ئارىسىدىكى باغ بولۇپ، ئۇالر ئاتا تهرەپ، ئانـا تهرەپ ۋە ئۇالرنىـڭ ئهجـداد ۋە ئهۋالدلىـرى                 
ــاغلىرى        ــق ب ــسىنى نهســهب ۋە قۇدىلى ــانالردۇر، ئۇالرنىــڭ ئوتتۇرى ــۇرۇق ـ تۇغق ــان ئ بولغ

  .بىرلهشتۈرىدۇ
ــارەت           ــم دەپ ئىب ــدا ســىله ـ رەھى ــدە ســۆز قىلغان ــانالر ھهققى ــۇرۇق ـ تۇغق ــسالم ئ ئى

ئىسالم ئىنسانالرنى سىله ـ رەھىم قىلىشقا چاقىرغـان ۋە بـۇ ھهقـته بىـر نهچـچه       . كهلتۈرىدۇ
بىــر ـ بىــرىڭالردىن نهرســه   «:  مۇنــداق دەيــدۇتهئــاال ئــالالھ. شــهرئى ھۆكــۈم بهلگىلىــگهن

ــلهن ســورايدىغان   ــامى بى ــالالھتىنســورىغاندا ن ــۈزۈپ     ئ ــۇڭالر، ســىله ـ رەھىمنــى ئ  قورق
  ) ـ ئايهت1سۈرە نىسا (» .قويۇشتىن ساقلىنىڭالر
، ئۇرۇق ـ تۇغقـانالر بىـر ـ بىـرىگه مىراسـخور       ھۆكمىدە ئالالھنىڭ«: يهنه مۇنداق دەيدۇ

سـۈرە  (» . ھهر شهيئىنى بىلىـپ تۇرغۇچىـدۇر      ئالالھبولۇشقا ئهڭ ھهقلىقتۇر، شۈبهىسىزكى،     
  ) ـ ئايهت75 ئهنفال

مىـراس  (ه  ئۇرۇق ـ تۇغقانالرنىڭ بهزىـسى بهزىـسىگ   كىتابۇلالھتا«: يهنه مۇنداق دەيدۇ
  ) ـ ئايهت6 ئهھزابسۈرە (» .يېقىنراقتۇرمۆمىنلهر ۋە مۇھاجىرالردىن ) ئېلىشتا

سىله ـ رەھىـم قىلىـشتىن    ) خىش ـ ئهقرىباالرغا  (ئالالھنىڭئۇالر «: يهنه مۇنداق دەيدۇ
  ) ـ ئايهت21 رەئدسۈرە (» .ئىبارەت ئهمرىنى بهجا كهلتۈرىدۇ
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ش ـ ئهقرىباالرغـا ياخـشىلىق قىلىـشقا ئهھـدە      ئاتا ـ ئانىغا ۋە خىـ  «: يهنه مۇنداق دەيدۇ
  ) ـ ئايهت83 بهقهرەسۈرە (» .ئالدۇق

» .ھهققىنـى بهرگىـن  ) خهيـرى ـ سـاخاۋەتتىن   (ئۇرۇق ـ تۇغقانغا  «: يهنه مۇنداق دەيدۇ
  ) ـ ئايهت26 ئىسراسۈرە (

:  ســىله ـ رەھىمنــى ئــۈزۈپ قويۇشــتىن ئاگاھالنــدۇرۇپ مۇنــداق دەيــدۇ   تهئــاال ئــالالھ
دىنىدىن يۈز ئۆرۈسهڭالر زېمىندا بۇزغۇنچىلىـق قىالرسـىلهرمۇ ۋە سـىله ـ     ) المئىس(سىلهر «

 رەھمىتىدىن يىراق قىلدى،    ئالالھ ئۈزۈپ قويارسىلهرمۇ؟ ئهنه شۇنداق كىشىلهرنى       رھىمنى
» .كـور قىلـدى   ) ھىدايهت يولىنى كۆرۈشـتىن   (گاس قىلدى،   ) ھهقنى ئاڭالشتىن (ئۇالرنى  

  )لهر ـ ئايهت23 ـ 22سۈرە مۇھهممهد (
ــدۇ  ــداق دەي ــا«: يهنه مۇن ــيىن   ئالالھق ــتهھكهملىگهندىن كې ــسىنى مۇس  بهرگهن ۋەدى

 سـىله ـ رەھىـم قىلىـشتىن ئىبـارەت ئهمرىنـى تۇتمىغـانالر، يهر يۈزىـدە         ئالالھنىڭبۇزغانالر، 
ئـاخىرەتلىكى  ) ئۇالرنىـڭ (بۇزغۇنچىلىق قىلغانالر ــ ئهنه شـۇالر لهنهتـكه دۇچـار بولىـدۇ ۋە         

  )ـ ئايهت 25 رەئدسۈرە (» .يامان بولىدۇ
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سىله ـ رەھىم قىلىشقا چاقىردى ۋە ئۇنىڭغا رىغبهتلهندۈرۈپ  

 رىزقىنــى كهڭــرى قىلىــشىغا ۋە ئۆمرىنىــڭ ئــۇزۇن بولۇشــىغا  ئالالھنىــڭ«: مۇنــداق دەيــدۇ
  » .خۇشال بولىدىغان كىشى، سىله ـ رەھىم قىلسۇن

 كىـشى ئۈزۈلـۈپ كهتـكهن ئـۇرۇق ـ      رۇلىـدىغان مۇكاپاتالندۇ«: ئۇ يهنه مۇنداق دەيـدۇ 
  » . ئۇلىغان كىشىدۇرتۇغقانلىقنى

:  مۇنــداق دېــگهنرەســۇلۇلالھ رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهنهــادىن رەزىيهلالھــۇئائىــشه 
 ئۇنىـڭ   ئـالالھ كىم مېنى ئۇلىسا    ‹: ئهرشىگه ئېسىلغان بولۇپ، ئۇ   ) يهنى تۇغقانلىق (رەھىم  «

ــى ئۈزســ   ــم مېن ــدۇ، كى ــاتىنى بېرى ــسا    (ه مۇكاپ ــم قىلمى ــىله ـ رەھى ــى س ــالالھ) يهن ــۇنى ئ  ئ
  » .دەيدۇ› رەھمىتىدىن ئۇزاقالشتۇرىدۇ

سىله ـ رەھىم ۋە ئۇرۇق ـ تۇغقانلىق ھهققىدىكى سـۆزلهر بهك كـۆپ ۋە ئـۇزۇن بولـۇپ،       
 ئهدەپ ـ   ئىــسالمىيئــالىمالر بــۇ ھهقــته مهخــسۇس كىتــابالر يازغــان، ھهدىــس شــهرىپ ۋە  

 ئىهيـائۇ   «غهزالىنىـڭ ئىمـام   : االھىدە بـابالر بـار، مهسـىلهن      ئهخالق كىتابلىرىدا بۇ ھهقته ئ    
ــددىن ــدۈرۈش  (» ئۇلۇمى ــى گۈللهن ــي ئىلىملهرن ــرى  ) دىنى ــڭ بى ــابى بۇالرنى ــاملىق كىت . ن
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 ئالىملىرى ئۇرۇق ـ تۇغقانالرغا نهپىقه قىلىش، مىراس بېـرىش، ۋىـاليهت    فىقهىشۇنىڭدەك، 
 تۆلىـشى قاتـارلىق   دىـيهت غقانالرنىـڭ  ، بـالىالرنى بـېقىش ۋە تۇ  )بىر ـ بىرىگه ئىگه بولـۇش  (

  .ئۇرۇق ـ تۇغقان مهسىلىلىرى ھهققىدە نۇرغۇنلىغان ھۆكۈملهرنى بېكىتتى
 تهئــاال ئــالالھپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئىنــسانالرنى ئىــسالمغا چاقىرىــشىدا،     

بىرىنچــى قىلىــپ ئــۆز ئــۇرۇق ـ تۇغقــانلىرىنى دەۋەت قىلىــشنى ئهمــرى قىلغــان، قۇرئانــدا    
ــداق  ــدۇمۇنـ ــدۇرغىن     «: دەيـ ــالىرىڭنى ئاگاھالنـ ــېقىن خىـــش ـ ئهقرىبـ ــبهر 1».يـ  پهيغهمـ

ئهلهيهىسساالم پهرۋەردىگارىنىـڭ بـۇ ئهمرىنـى بهجـا كهلتـۈرۈش ئۈچـۈن پۈتـۈن ئـائىله ۋە                  
 زەھراغـا  فـاتىمه ئۇندىن كېيىن قىـزى    .  ئومۇمىي سۈز قىلدى   ئۇرالغا توپالپ،   ئهقرىبالىرىنى

 ئالدىـدا   ئالالھنىـڭ مهن  «: سىگه مۇنـداق دەيـدۇ    ئاالھىدە سـۆز قىلغانـدىن كېـيىن ھهممىـ        
بـۇ  (سىلهر ئۈچۈن ھېچ نهرسـىگه ئىـگه ئهمهس، پهقهت ئـۇرۇق ـ تۇغقـانلىق بېغىمىـز بـار،        

  » .ئۇنى داۋامالشتۇرىمهن) دۇنيادا
 ئىمـان ئېيتقـان ۋە ياخـشى ئهمهللهرنـى قىلغـان      ئـالالھ «:  مۇنـداق دەيـدۇ   تهئاال ئالالھ

 تهبلىــغ) پهيغهمبهرلىكنــى(«.  بىــلهن خــۇش خهۋەر بېرىــدۇبهنــدىلىرىگه ئهنه شــۇ ئىنئــام 
ــانچىلىق ھهققــى ئۈچــۈن    قىلغانلىقىمغــا ســىلهردىن ھهق تهلهپ قىلمــايمهن، پهقهت تۇغق

ــۇڭالرنى   ــت تۇتۇشـ ــى دوسـ ــۈمگه   (مېنـ ــى يهتكۈزۈشـ ــڭ دەۋىتىنـ ــى پهرۋەردىگارىمنىـ يهنـ
، ئۇنىڭغـا بىـز     دېگىن، كىمكى بىرەر ياخشى ئىـش قىلـسا       » تىلهيمهن) چېقىلماسلىقىڭالرنى

 ھهقىقهتهن ناھايىتى مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ئاز ياخشىلىققا       ئالالھساۋابنى زىيادە بېرىمىز،    
  ) ـ ئايهت23 شۇراسۈرە (» .كۆپ ساۋاب بهرگۈچىدۇر

 ۋە ئۇنـدىن باشـقا بـارلىق ئىتتىپـاق ۋە         خىتابنامىـسىدە  ــ دۇنيـا كىـشىلىك ھوقـۇق         بۇ
ىن ئىــسالم كىــشىلىك ھوقــۇق خىتابنامىــسى بــۇ  تونۇلمىغــان ھهقتــۇر، لــېككېلىــشىملهردە

ئاتـا ـ   «: ھهقنى ئاتا ـ ئانا ھهققىگه ئوخشاش بىلىپ يالغۇز بىر بۆلۈمدە مۇنداق تىلغا ئالدى 
 بىـر ـ بىـرى ئۈسـتىدە     تۇغقـانالرنىڭمۇ ئانىالرنىڭ بالىلىرى ئۈستىدە ھهقلىرى بار، ئۇرۇق ـ  

  )  ـ بۆلۈم3ددا  ـ ما7(» .شهرىئهت ھۆكۈملىرىگه ئۇيغۇن ھهقلىرى بار

                                            
 . ـ ئايهت214سۈرە شۇئهرا  1
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  ئۈچىنچى بالىالرنىڭ ھوقۇقلىرى

بالىالر توي قىلىشنىڭ مېۋىلىرىـدىن بىـر مېۋىـدۇر، بهزىـدە ئـۇ تـوي قىلىـشنىڭ ئهڭ                  
 ئىنـساننىڭ مۇھىم مهقسهتلىرىدىن بىرى ۋە ئـائىله تۈۋرۈكلىرىـدىن بىـر تـۈۋرۈك بولىـدۇ،               

. زىننهتلىرىـدۇر نـېمهت ۋە  نهسلى ئۇالر بىلهن داۋام قىلىدۇ ۋە ئـۇالر ھاياتنىـڭ ئهڭ ئۇلـۇغ        
مـالالر ۋە بـالىالر دۇنيـا تىرىكچىلىكىنىـڭ زىننىتىـدۇر، بـاقى             «:  مۇنداق دەيـدۇ   تهئاال ئالالھ

قالىدىغان ياخشى ئهمهللهرنىڭ سـاۋابى پهرۋەردىگارىڭنىـڭ نهزىرىـدە تېخىمـۇ ياخـشىدۇر،             
  )  ـ ئايهت46 كهھفسۈرە (» .ئۈمىد تېخىمۇ چوڭدۇر

اق بىــر ئىــش قىلىـشقا كــۈچى يهتمهيـدىغان ھــالهتته ئــاجىز   بـاال تۇغۇلغانــدا ھېچقانـد  
تۇغۇلىدۇ، ئىالھىي ھېكمهت ئىنسان تۇغۇلغاندىن كېيىن باشقىالرغا ئهڭ قـاتتىق موھتـاج            
بولىدىغان، باشقا مهخلۇقالرغـا نىـسبهتهن كـۆپ ئـۆمرىنى باشـقىالرغا تايىنىـپ، ئۇالرنىـڭ                

  . ئۆتكۈزىدىغان بولۇشىنى خالىدىكۆيۈنۈشى، كۆڭۈل بۆلۈشى ۋە بېقىشىغا موھتاج بولۇپ 
 –شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئۇلــۇغ شــهرىئهت بــۇ ئېغىــر مهســئۇلىيهتنى بىرىنچــى قىلىــپ ئاتــا 

 جهمئىــيهت ۋە دۆلهتــكه يۈكلىــدى، بــالىالر ئۈچــۈن بىــر نهچــچه   كېــيىنئانىغــا، ئۇنــدىن 
 رەسـۇلۇلالھنىڭ شۇنىڭ ئۈچۈن . ھۆكۈملهرنى بېكىتتى ۋە نۇرغۇن ھوقۇقالرنى بهلگىلىدى    

ئاتا ـ ئانىنىڭ بـاال ئۈسـتىدىكى ھهققىنـى بىلـدۇق، بالىنىـڭ        ”: غا بىر ساھابه كېلىپئالدى
بۇنىڭ جاۋابىنى كېلىدىغان مـاۋزۇدا  . دەپ سورىغان“  ئاتا ـ ئانا ئۈستىدىكى ھهققى نېمه؟ 

  . بايان قىلىمىز

  باال تهربىيىلهش ئۇسۇلى 

شـــهرىئهت بـــاال بالىالرنىـــڭ ھهقلىـــرى بولـــسا ئاتـــا ـ ئانىالرنىـــڭ ۋەزىپىلىرىـــدۇر،    
تهربىيىلهشته بىر نهچچه ماددىدىن تهركىـب تاپقـان ئۇسـۇلنى بېكىـتكهن بولـۇپ، ئۇنىـڭ        

  :مۇھىملىرى
   ـ ياخشى ئايال تالالش1

ــيه  ــسلىرىتهربى ــاال تۇغۇلۇشــتىن   «: مۇتىخهسسى ــشى ب ــسىنى تهربىيىلى دادىنىــڭ بالى
بىـلهن ئىـشارەت    ئىـسالم بۇنىڭغـا ياخـشى ئايـال تـالالش يـولى             . دەيـدۇ » بۇرۇن باشلىنىدۇ 

قىلىدۇ، چۈنكى بۈگۈن يىگىتنىڭ تاللىغان قىزى ئهتىنىڭ ئايـالى، كهلگۈسـىدىكى ئانـا ۋە              
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ئانــا  بــوۋاقنى قۇچاقاليــدىغان بىرىنچــى مهكــتهپ، ئــۇ  . پهرزەنتلهرنىــڭ تهربىيىچىــسىدۇر
 سـۈتىنىمۇ  تهربىيىنىـڭ ئهمچىكىنىڭ ئوزۇقلـۇق سـۈتى بىـلهن بىـرگه ئهدەپ ـ ئهخـالق ۋە        

ــدۇ، ئ ــگه چــوڭ        ئېمىتى ــى ۋە ئهقلى ــڭ قهلب ــدۇ، ئۇنى ــا بالىــسىنى باقى ــيىن ئان ــدىن كې ان
بولغانسېرى بىلله ئۆسىدىغان، ئـۇنى بـۇزۇق ئىـشالردىن سـاقاليدىغان بىرىنچـى ئـۇرۇقنى         

 ۋە خـاراكتېرالرنى تىكىدۇ، شۇنىڭ بىلهن بىرگه بالىسىغا مىـراس قالىـدىغان سـۈپهتلهرنى،       
ەبتىن پهرزەنت ئۈچـۈن ياخـشى ئايـال تـالالش          ئورۇنالشقۇچى خۇيالرنى بېرىدۇ، مۇشۇ سهۋ    

ــۇنى       ــدۇر، ب ــال تالالشــتىن نهچــچه ھهســسه مۇھىم ــداق نهرســه ئۈچــۈن ئاي باشــقا ھهرقان
يهنه بىـر   . » ئۈچۈن ياخشى ئايال تـالالڭالر     مهنىيلىرىڭالر«:  مۇنداق كۆرسهتكهن  رەسۇلۇلالھ
  . دېگهن» دىندار ئايالنى ئارتۇق بىلگىن«: رەسۇلۇلالھھهدىسته 
  :ز ئىبراھىم مۇنداق دەيدۇھاپى

، يىلتىزى پاك،   تهييارلىساڭئانا دېگهن بىر مهكتهپ، ئهگهر ئۇنى ياخشى        : تهرجىمىسى
  . ئېسىل بىر خهلق تهييارلىغان بولىسهن

ــڭ     ــسى ۋە ئهۋالدالرنى ــسى، ئۇالرنىــڭ باققۇچى ــسا پهرزەنتلهرنىــڭ تهربىيىچى ــا بول ئان
چــۈنكى ئانــا بالىــسىغا ســۈتىنى . انــدۇركېپىلــى بولــۇپ، ئۇالرغــا مهســئۇل بولۇشــقا بۇيرۇلغ

ــدەك ــىنىڭ    ئېمىتكهن ــۇ كهلگۈس ــدۇ، ئ ــۇ ئېمىتى ــدە ۋە ئهخالقنىم ــسالھاتچىلىرىنى ئهقى ، ئى
ــۇر         ــدانالرنى ۋە مۇتهپهكك ــكهر ـ قومان ــشىلهرنى، ئهس ــۈك كى ــدىغان بۈي ــاكىمىيهت تۇتى ھ

ا ئهر ياخــشى ئايــال تالالشــتا قانچىلىــك مــۇۋەپپهق بولــس     . دەۋەتچىلهرنــى يېتىــشتۈرىدۇ 
ئهۋالدلىرىنى تهربىيىلهشنىڭ ئاساسـىنى شـۇنچىلىك مۇسـتهھكهملىگهن بولىـدۇ، ھـامىله،            
ــار،     ــالىلىرىنى تهربىــيىلهش ئۈچــۈن مهخــسۇس ھۆكــۈملهر ب ــا ب ــاال ئېمىتكــۈچى ئايالالرغ ب
مهسىلهن، ھامىله ۋە بـاال ئېمىتىـدىغان ئايالالرنىـڭ رامىزانـدا روزا تۇتماسـلىقىغا رۇخـسهت        

تىدە بالىغا جىسمانىي پايـدا بولغـانلىقى ئۈچـۈن بالىنىـڭ ئانىنىـڭ             قىلىنىشى، ئانىنىڭ سۈ  
سۈتىنى ئېمىش ھوقۇقىغا ئىگه بولۇشـى، بـالىنى ئېمىتىـشنىڭ ئانىنىـڭ ئۈسـتىگه ۋاجىـپ                
ــاقتىكى     ــۇرالش، قۇچ ــشكه مهجب ــسىنى ئېمىتى ــانىنى بالى ــدا ئ بولۇشــى، ئهگهر زۆرۈر بولغان

  .بالىنى بېقىش ئانىنىڭ ھهققى قاتارلىق ھۆكۈملهر



 240

ــدىكى ــال،       تهربىيى ــشى ئاي ــۇ ياخ ــېقىش، بولۇپم ــدە ب ــالىنى ئۆي ــاس، ب ــى ئاس  بىرىنچ
چـۈنكى ھهر قانـداق كاتتـا، ئۇلـۇغ         . بېقىـشىدۇر  ئانا ۋە ئاڭلىق مۆمىن ئايالنىڭ       تهربىيىچى

  . كىشىنىڭ ئارقىسىدا ئۇلۇغ ئانا، ياكى ئۇلۇغ ئاتا، ياكى ئۇلۇغ ئاتا ـ ئانا باردۇر

  ـ بوۋاققا كۆڭۈل بۆلۈش  2

ال ساالمهت تۇغۇلغـان ۋاقتىـدىن باشـالپ تهربىـيه باشـلىنىدۇ، بـۇ بولـسا ھهق دىـن                با
 بولۇپ، دۇنيادا ھېچقانداق تهربىـيه ئۇسـۇلىدا يوقتـۇر، ئاتـا ـ ئـانىالر       يوليورۇقىئىسالمنىڭ 

كهلگۈســى ئۈســتىگه قۇرۇلىــدىغان تهربىــيه ئاساســلىرىنى ئىجــرا قىلىــشقا بۇيرۇلغــان، ئــۇ    
ق، پهيغهمبهر سۈننىتى، ئىالھىي ئۇسۇل بولـۇپ، ئهڭ مـۇھىملىرى    ئهدەپ ـ ئهخال ئىسالمىي
  :ئۈچتۇر

ــاقتۇر  : بىرىنچــى ئهدەپ ــر ئوقۇم ــا ئهزان ۋە تهكبى ــڭ قۇلىقىغ ــڭ  . بوۋاقنى ــۇ، بوۋاقنى ب
بىرىنچى بولۇپ ئاڭاليدىغان نهرسىسى ئـۇنى قهدىرسـىز بىـر مهنىـدىن يهر يۈزىـدە خهلىـپه                 

 بولغـانلىقىنى  ئـالالھ قـان ئىگىـسىنىڭ بىـر    بولـسۇن ئۈچـۈن ئهڭ چىرايلىـق شـهكىلدە يارات    
مهن سـىلهرنىڭ پهرۋەردىگـارىڭالر     «:  ئهرۋاھتـا  ئـالهمى ئۇ پهرۋەردىگارىنىڭ   . بىلدۈرۈشتۇر

، گۇۋاھلىــق پهرۋەردىگارىمىزدۇرســهنھهئه، ســهن بىزنىـڭ  «: دېگهنــدە، ئـۇالر » ئهمهسـمۇ؟ 
  .تىغا باشالشتۇردەپ ئالغان ئهھدىنى ئىجرا قىلىش بىلهن دۇنيا ھايا» بهردۇق دەيدۇ

 ھايـاتنى ئهقىـدە ۋە دىنغـا    ھهسـرەتتىمۇ ئهزان بىـلهن تهكبىـر خۇشـاللىقتىمۇ، قـايغۇ ـ      
ــدۇ ــسان بهختلىــك چــاغالردىمۇ   . باغالي ــلهن ئىن ــالالھبۇنىــڭ بى ــاال ئ ــان  تهئ ــلهن بولغ  بى

ــالالھئاالقىــسىنى داۋامالشــتۇرىدۇ،  ــدۇ تهئاالنىــڭ ئ ــۇ .  نېمهتلىرىنــى ئېــسىدىن چىقارماي ب
سـۈرە  (» . ئۇلۇغدۇر ئالالھئهڭ ماھىر ياراتقۇچى    «: مۇنۇ سۆزلىرىنى خاتىرىلىتىدۇ   ئالالھنىڭ
  ) ـ ئايهت14 مۆمىنۇن
سـېنىڭ ماڭـا ۋە ئاتـا ـ ئانامغـا بهرگهن نېمىـتىڭگه شـۈكۈر         ! پهرۋەردىگـارىم ‹): ئـۇ ( «

قىلىشىمنى ۋە سهن رازى بولىدىغان ياخشى ئىشنى قىلىشىمنى ماڭا ئىلهـام قىلغىـن، مهن              
، )يهنى مېنىڭ ئهۋالدىمنـى ياخـشى ئـادەملهر قىلغىـن         (نىڭ ئهۋالدىمنى تۈزىگىن  ئۈچۈن مې 

ــاڭا   ــقهتهن ســ ــاھالردىن (مهن ھهقىــ ــى گۇنــ ــقهتهن  تهۋبه) جىمــ ــدىم، مهن ھهقىــ  قىلــ
  ) ـ ئايهت15 ئهھقافسۈرە (» .دەيدۇ› مۇسۇلمانالردىندۇرمهن
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تى بولـۇپ،  چىرايلىق ئىسىم قويۇش، بۇ، ئاتا ـ ئانىنىـڭ مهسـئۇلىيى   : ئىككىنچى ئهدەپ
ــان   ــا ئېلىنغ ــسلهردە تىلغ ــۇن ھهدى ــدۇ رەســۇلۇلالھ. نۇرغ ــداق دەي ــسى  «:  مۇن بالىنىــڭ ئاتى

ئۈســتىدىكى ھهققــى، چىرايلىــق ئىــسىم قويــۇش، خهت يېزىــشنى ئــۆگىتىش ۋە بــاالغهتكه   
  » .ئۆيلهندۈرۈشتۇريهتكهندە 

ئـى  ‹: هرساھابىل«:  مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ   ئهنهۇ رەزىيهلالھۇ ئابباس   ئىبنى ئابدۇلالھ
ئاتا ـ ئانىنىڭ باال ئۈستىدىكى ھهققىنى بىلدۇق، بالىنىڭ ئاتىسى ئۈستىدىكى  ! رەسۇلۇلالھ

چىرايلىـــق ئىـــسىم قويـــۇش ۋە ياخـــشى ‹: رەســـۇلۇلالھدەپ ســـورىغاندا، › ھهققـــى نـــېمه؟
  ».دەپ جاۋاب بهرگهن› تهربىيىلهش

ــۇلۇلالھ ــاھىلىيهت رەسـ ــسىمالر  جـ ــق ئىـ ــسىمالرنى چىرايلىـ ــهت ئىـ ــدىكى سـ غا  دەۋرىـ
 ۋاسـىتىلىك ئـاالمهتتۇر، چـۈنكى ھهر      تهربىيهدىكـى ئۆزگهرتهتتى، چىرايلىق ئىسىم تـالالش      

 نېسىۋىــسىمۇ بولــۇپ، ئىــسمى ياخــشى بولــسا نېسىۋىــسىبىــر ئىنــساننىڭ ئىــسمىدىن بىــر 
 يامــان بولىــدۇ، بۇنىڭــدىن تاشــقىرى تهربىــيه نېسىۋىــسىمۇياخــشى، ئىــسمى يامــان بولــسا 

 چىرايلىق ياكى سهت ئىسىم بىـلهن چاقىرىلغانـدا ئىـسىم            قارىشىچه، مۇتىخهسسىسلىرىنىڭ
ئىگىسىگه پسىخولوگىيىلىك تهسىر كۆرسىتىدۇ، ئۇ بالىنىڭ كـۆڭلىگه، ئـاداش ـ ئايمـاق ۋە     

  . جهمئىيهتتىكى كىشىلهر بىلهن بولغان ئاالقىسىگه تهسىر كۆرسىتىدۇ
ــۈچىنچى ئهدەپ ــت  : ئـ ــانلىقىنى ۋە بهخـ ــال بولغـ ــا خۇشـ ــڭ تۇغۇلغانلىقىغـ  ـ    بالىنىـ

بۇ ). يهنى ئات تويى  (سائادىتىنى ئېالن قىلىش ئۈچۈن بالىنى ھۆرمهتلهپ زىياپهت بېرىش         
زىياپهت باال تۇغۇلغـان ھهپـته ئىچىـدە بىـر يـاكى بىـر قـانچه قـوي سـويۇپ، بـۇ بهختلىـك                    
مۇناسىۋەت بىلهن ئۇرۇق ـ تۇغقان ۋە قۇلۇم ـ قوشـنىالرنى چاقىرىـپ تامـاق بېـرىش بىـلهن        

كۆپلىگهن .  بهرگهن پهزلى ـ ئېهسانىغا شۈكۈر قىلىشتۇر تهئاالنىڭ ئالالھبۇ بولسا، . بولىدۇ
  . دەيدۇ» سۈننهت«ئالىمالر بۇ زىياپهتنى 

   ـ بالىغا كىچىكىدىن باشالپ كۆڭۈل بۆلۈش3

بۇ بالىنىڭ ئهقلى، جىسمى ۋە ھـېس ـ تۇيغـۇلىرى سـاغالم بولۇشـى ئۈچـۈن يېمىكـى،        
ئىنـساننىڭ ھايـاتى بۆلـۈنمهس    . ڭۈل بۆلۈشتۇرئىچمىكى، بهدىنى ۋە كىيىمىگه ئاالھىدە كۆ   

بىــر گهۋدىــدۇر، بالىنىــڭ كىچىكلىكىــدىكى جىــسمى، ھايــاتى ئۇنىــڭ چــوڭ بولغانــدىكى   
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سـاغالم ئهقىـل سـاغالم بهدەنـدە بولىـدۇ، ئىـسالم بىـزدىن              . ھالىتىنىڭ كۆرسهتكۈچىـسىدۇر  
 مۇنـداق   لالھرەسـۇلۇ .  تهلهپ قىلىـدۇ   تهربىيىلىـشىمىزنى بالىلىرىمىزنى كۈچلۈك ۋە ئاكتىـپ      

 ياخـشى كۆرىـدۇ،     ئـالالھ  ۋە ئـۇنى     ياخـشىراقتۇر كۈچلۈك مۆمىن ئاجىز مۆمىندىن     «: دېگهن
  » .ھهممىسىدە ياخشىلىق باردۇر

بۇ كۈچ مهنىۋى بولغاندەك ماددىي جهھهتتىمۇ كۆرۈلىـدۇ، يـېمهك ـ ئىچمهكنىـڭ پـاك      
ــا      ــرىش، ھ ــاق بې ــاالل تام ــا پهقهت ھ ــى، ئهۋالدالرغ ــالىي بولۇش ــدىن خ ــاال ۋە ھارام مىله، ب

ئېمىتكــۈچى ۋە بــاال بــاققۇچى ئايــالالرغىمۇ پهقهتــال ھــاالل تامــاق بېــرىش كېــرەك، چــۈنكى 
ــدىن     ــۇر، دادا بالىــسىنى ھارام ــكهت يوقت ــزادا بهرى ھارامــدىن ھاســىل بولغــان ســۈت ۋە غى

 كېيىن قانداقمۇ ئۇ بالىنىڭ پهرۋەردىگارىنىـڭ يولىـدا ئۆسۈشـىنى ئـارزۇ             غىزاالندۇرغاندىن
ــدۇ؟ ــۇ! قىلى ــانلىق ۋە   ب ــدۇ، ھــارام نهرســىدىن يام ــا ئاپىرى زۇق نهرســه پهقهت بۇزۇقچىلىقق

ــسهتلهرگه ۋەســىله      ــارام ياخــشى مهق ــدۇ، شــۇنىڭدەك، ھ ــجه چىقماي ــقا نهتى ــدىن باش زىيان
 قىلمايدۇ، ھارامـدىن ئـۈنگهن گۆشـكه ئهڭ         جائىز ۋەسىلىنىبواللمايدۇ، ياخشى غايه يامان     
  .اليىق بولغىنى دوزاخ ئوتىدۇر

ــبه ــدۇ پهيغهم ــداق دەي ــالالھ«: ر ئهلهيهىســساالم مۇن ــۇل  ئ ــاك نهرســىنىال قوب ــاكتۇر، پ  پ
 ئـــالالھ مـــۆمىنلهرگه، پهيغهمـــبهرلهرگه بۇيرۇغـــان نهرســـىنى بـــۇيرۇدى، ئـــالالھقىلىـــدۇ، 

ھـاالل نهرسـىلهرنى يهڭـالر، ياخـشى        ! ئـى پهيغهمـبهرلهر   ‹: مۇنداق دەيدۇ ) پهيغهمبهرلهرگه(
ــالر  ــى قىلىڭ ــۆمىنلهرگه › ...ئهمهللهرن ــدۇ م ــداق دەي ــۆمىنلهر «: مۇن ــى م ــىلهرنى  ! ئ ــز س بى

 بىر ئادەمنى مىسالغا ئېلىپ     رەسۇلۇلالھكېيىن  »  ھاالل نهرسىلهردىن يهڭالر   رىزىقالندۇرغان
، بهدەنلىرىنى توپـا ـ   چۇۋۇلۇقبۇ ئادەم ئۇزۇن سهپهرگه چىققان، باشلىرى «: مۇنداق دېدى

دەپ ! ئى پهرۋەردىگارىم ! گارىم ئى پهرۋەردى  سوزۇپچاڭ بېسىپ كهتكهن، قولىنى ئاسمانغا      
 ھـارام ۋە ئـۇ ھـارام        كىيگىنـى دۇئا قىلىدۇ، لېكىن ئۇنىڭ يېگىنـى ھـارام، ئىچكىنـى ھـارام،             
  »!بىلهن ئوزۇقالنغان، ئۇنىڭ دۇئاسى قانداقمۇ قوبۇل بولىدۇ؟

كـۆپ ئاتـا ـ ئـانىالر بـاال ـ چاقىـسىغا قارشـى مهسـئۇلىيىتىنى پهقهت ئۇالرغـا يـېمهك ـ             
 بېرىپ، باياشات تۇرمـۇش ۋە مـاددىي جهھهتـتىن مـول ھاياتقـا      كىچهكىم ـ  ئىچمهك ۋە كىي
ــشتۈرۈش ــدۇئېرى ــارەت ۋە       .  دەپ ئويالي ــشلهيدۇ، تىج ــاي ئى ــاي ـ تالم ــالرچه ھارم دادا يىل

ئىشنىڭ ئارقىسىدىن يۈگۈرىدۇ، دۇنيـا تېـپىش ئۈچـۈن دۇنيانىـڭ ھهر تهرىـپىگه بارىـدۇ،                
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ــۇزاق يهرلهرد   ــدىن ئ ــالىلىرىنى تاشــالپ، ئۆيى ــسىدىن  ب ە ياشــايدۇ، ئهۋالدلىرىنىــڭ تهربىيى
 ئۇالرغــا يېتىــدۇ دەپ كىــچهكغاپىــل، ئــۇالر تېخــى كىچىــك، يــېمهك ـ ئىچــمهك، كىــيىم ـ      

  . ئوياليدۇ، شۇنىڭ بىلهن نهتىجىسى ئېچىنىشلىق ۋە ھهسرەت ـ نادامهتلىك بولىدۇ
ق ئۆتمۈشــته پۈتــۈنلهي بۇنىــڭ ئهكــسىچه بولغانىــدى، ئىنــسانالر ئهۋالدلىرىنــى تامــا  

بېرىپ بېقىشتىن قېچىپ، ئۇالرنىڭ مهئىشىتىگه بېخىللىق قىلىپ، كهمبهغهل ۋە قولىنىـڭ           
بۈگۈنمـۇ ئىنـسانالر    . قىسقا بولۇپ قېلىشىدىن قورقـۇپ، قىـز بـالىلىرىنى تىرىـك كـۆمهتتى            

پېقىر بولۇپ قېلىشتىن، رىزقىنىڭ ئازالپ كېتىشىدىن ۋە ئاچ قېلىـشتىن قورقـۇپ، تۇغـۇت           
 رەت قىلىـپ،    گـوروھنى  ئىككـى  بـۇ ھهر     ئـالالھ شۇنىڭ ئۈچـۈن    . ۇئۇرۇنىۋاتىدچهكلهشكه  
 ياراتقۇچى ۋە رىزىق بهرگۈچى ئىكهنلىكىنى، ئاتا ـ ئانىالرغا رىزىـق بهرگهنـدەك،    ئالالھنىڭ

ــدۇ     ــداق دەي ــپ مۇن ــان قىلى ــدىغانلىقىنى باي ــق بېرى ــالىالرغىمۇ رىزى ــتىن «: ب كهمبهغهللىك
ىـڭ ۋە سـىلهرنىڭ رىزقىڭالرنـى بىـز بېرىمىـز،           ئۇالرن. قورقۇپ بالىلىرىڭالرنى ئۆلتـۈرمهڭالر   

  ) ـ ئايهت31 ئىسراسۈرە (» .ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش ھهقىقهتهن چوڭ گۇناھتۇر
ــالالھ ــدۇئ ــداق دەي ــز   «:  يهنه مۇن ــۈرمهڭالر، بى ــاالڭالرنى ئۆلت ــۇپ ب ــامراتلىقتىن قورق ن

  )  ـ ئايهت151سۈرە ئهنئام (» .سىلهرگه ۋە ئۇالرغا رىزىق بىرىمىز
ئاسـماندا سـىلهرنىڭ    «:  رىزىقنىڭ ئاساسىنى ئېالن قىلىپ مۇنداق دەيـدۇ       تهئاال ئالالھ

رىزقىڭالر بار، سىلهرگه ۋەدە قىلىنغان ساۋاب بار، ئاسماننىڭ ۋە زېمىننىـڭ پهرۋەردىگـارى             
يهنـى   (سـۆزلهۋاتقىنىدەك ، سـىلهرگه ۋەدە قىلىنغـان نهرسـه ئۆزۈڭالرنىـڭ           قهسهمكىبىلهن  

 ـ   23 ـ   22 زارىيــاتســۈرە (» .ھهقتــۇر)  بولغىنىــدەكسۆزلىــشىڭالرنىڭ ئۆزۈڭالرغــا ئېنىــق
  )ئايهت

 ئارىسىنى باغلىدى   ۋاجىپلىقىنىڭ تهربىيىنىڭقۇرئان كهرىم كهسىپ ۋە رىزىق بىلهن       
 ئهۋالدلىرىنىڭ تهربىيىسى بىلهن ئۆتكۈزۈشى ئۇالرنىڭ زامانلىرىنىۋە ئاتا ـ ئانىنىڭ بهزى  

 مۇنـداق   تهئـاال  ئـالالھ  بايـان قىلـدى،      رىزقىنىڭ كېلىشىگه تهسىر كۆرسـهتمهيدىغانلىقىنى    
 ئـۇنى ئـادا قىلىـشقا       ئۆزەڭمۇ،  بۇيرىغىنئائىلهڭدىكىلهرنى نامازغا   ! ئى مۇھهممهد («: دەيدۇ

چىداملىق بولغىن، سهندىن بىز رىزىق تهلهپ قىلمايمىز، ساڭا بىز رىزىـق بېرىمىـز، ياخـشى               
  )هت ـ ئاي132 تاھاسۈرە (» .ئاقىۋەت پهقهت تهقۋادارالرغا خاستۇر
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  ـ بالىنى تهربىيىلهشته كىچىكىدىن باشالش 4

ئاتا ـ ئانىنىڭ ئهۋالدلىرىنى تهربىيىلهش ئۈچۈن ساغالم بىـر يـول ۋە ھېكمهتلىـك بىـر      
پىالن تۈزۈشى الزىم، بۇ دادىنىڭ ئهۋالدلىرىنىـڭ يـېمهك ـ ئىچـمهك ۋە كىـيىم ـ كىچىكىـگه        

سى ئۈچۈنمۇ مېلىنـى ۋە ۋاقتىنـى    مېلىنى ۋە راھىتىنى چىقىم قىلغىنىدەك، ئۇالرنىڭ تهربىيى      
 پهزىلهتلىك ئهخالق ئۆگىتىپ، ئۇنى تـوغرا ۋە  ئىسالمىيسهرپ قىلىپ، ياخشى خىسلهت ۋە      

  .دۇرۇس يولدا مېڭىشقا كۆندۈرۈشى كېرەك
 ۋاسىتىسى ئاتا ـ ئانىالرنىڭ بالىلىرىنىـڭ كـۆڭلىگه دىنىـي ئهدەپ ـ      تهربىيىۋىبۇنىڭ 
 ئهخالقـالر بىـلهن     ئىـسالمىي  سـىڭدۈرۈش، ئـۇالرنى       توغرا ئـادەتلهرنى   ئىسالمىيئهخالق ۋە   

 ۋە  تهئـاال  ئالالھيېتىشتۈرۈش، ئۇالرغا شهرىئهت ھۆكۈملىرىنى ئۆگىتىشى، ئۇالرنىڭ يېنىدا        
 ئــالالھمــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ مــۇھهببىتىنى دائىــم تهكرارلىــشى، ئۇالرغــا داۋاملىــق 

ــڭ ــۆ  تهئاالنىـ ــانى ئـ ــانلىقىنى، دۇنيـ ــى، مېهرىبـ ــدارە   نېمهتلىرىنـ ــلهن ئىـ ــسى بىـ ز ئىرادىـ
قىلىــدىغانلىقىنى خاتىرىلىتىــپ تۇرۇشــى، ئۇالرغــا ھــاالل ـ ھارامنىــڭ ئارىــسىنى ئايرىــپ     

 قاچـان ۋە    رەسـۇلۇلالھنىڭ بېرىشى، ئۇالرغا بهزى ئومۇمىي ئىشالرنى ئۆگىتىشى، مهسىلهن،        
ىڭ نهدە تۇغۇلغانلىقى، دادىسى، ئانىسى، بوۋىـسى، تاغىـسى، سـۈت ئانىـسى ۋە باققۇچىـسىن             

، ئىبـادەت جايلىرىغـا، دىنىـي      مهسـجىدكه ئىسىملىرىنى ئـۆگىتىش، ئاتىالرنىـڭ بـالىلىرىنى        
سورۇنالرغا ئېلىپ بېرىشى، ئۇالرنى خهيرلىـك ئىـشالرغا ۋە قۇرئـان يادالشـقا كۆندۈرۈشـى،               

 سۈننهتلىرىنى، تهرجىمىهالىنى، ساھابه ۋە خهلىپىلهرنىڭ ئهھۋاللىرىنى يـاد         رەسۇلۇلالھنىڭ
مانا مۇشۇ تهربىـيه ئۇسـۇلى بىـلهن ئوغـۇل ـ قىـز پهرزەنـتلهر تـوغرا يولـدا          . زىمئالدۇرۇشى ال

 ئهۋالد بولـۇپ، ئـاخىرەتته ئاتـا ـ ئانىـسىنىڭ ئهمهل دەپتىرىـدە       سـالىه ماڭىدۇ، ئۇالر دۇنيادا 
ساۋاب ۋە ئهجرى بولىدۇ، ئاتا ـ ئانـا ۋاپـات بولغانـدىن كېيىنمـۇ ئۇالرنىـڭ ياخـشىلىقلىرى        

ــشىدۇ ۋە  ــۇداۋاملى ــىدۇ  لۇلالھنىڭرەس ــگه ئاش ــۆزى ئهمهل ــۇ س ــۈچ  «:  مۇن ــسه ئ ــسان ئۆل ئىن
، پايـدىلىق ئىلىـم ۋە ئاتـا ـ     جـارىيه ئـۇالر سـهدىقه   :  باشقا پۈتۈن ئىشى ئۈزۈلىدۇئهمهلىدىن

  » . باالسالىهئانىسىغا دۇئا قىلىدىغان 
شــۇنىڭدەك، ئاتــا ـ ئانىالرنىــڭ پهرزەنتلىــرىگه كۆيۈمچــانلىق، رەھىــم ـ شــهپقهتلىك،     

. ۋە قهتئىي ئىرادە بىلهن، الزىم بولغاندا قاتتىقلىق بىـلهن مۇئـامىله قىلىـشى الزىـم              يۇمشاق  
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دادىنىــڭ پهرزەنتلىــرىگه قىلىــدىغان مۇئامىلىــسى بالىنىــڭ يېــشىنىڭ چوڭىيىــشىغا قــاراپ 
تهرەققىي قىلىشى ۋە ئۆزگىرىشى، بولۇپمۇ باالغهتكه يېـتىش ئـاالمهتلىرى ئاشـكارا بولۇشـقا              

ــلىغاندا پهرزەنتلى ــسىخىك،  باشـ ــۋالىنى، پـ ــىي ئهھـ  پىكرىـــي ۋە بهدەنىـــيرىنىـــڭ خۇسۇسـ
تهلهپلىرىنى كهشىپ قىلىپ ئۇالرنىڭ كۆڭلىگه كىرىشى، ئوخـشىمىغان ئهھـۋالالر ئاسـتىدا           
تولــۇق بىــر تهڭپۇڭلــۇقنى تۇرغــۇزۇش ئۈچــۈن ئاتىنىــڭ ناھــايىتى ھوشــيار بولۇشــى، بىــر  

بۇ توغرىـدا مۇنـداق بىـر       . ېرەكتهرەپنى ئاشۇرۇۋېتىپ يهنه بىر تهرەپكه سهل قارىماسلىقى ك       
ئوغلۇڭ بىلهن يهتته يىل ئوينا، يهتـته يىـل تهربىـيىله، يهتـته يىـل بىـرگه بـول،                   ”: سۆز بار 

 ئاالقىـسىدا شۇنىڭدەك، ئانىمۇ قىزى بىلهن بولغان      “ .ئۇندىن كېيىن ئۇنى يولىغا قويۇۋەت    
  .مبولۇپمۇ باالغهتكه يهتكهن ۋاقىتالردا شۇنداق ئهستايىدىل بولۇشى الزى

غـا  » تهربىـيه ئۇسـۇلى  «بۇ تهربىـيه ئاتـا ـ ئانىالرنىـڭ ئهمهل قىلىـشى ۋاجىـپ بولغـان        
تهربىيه ـ مۇھهببهت، سـاداقهت، سـهمىمىيهت، بالىالرنىـڭ ئهھـۋالىنى چۈشـىنىش،       . باغلىق

ئۇالر بىلهن ئوچۇق بولۇش، ئۇندىن كېـيىن ئۇالرغـا ياخـشى نهسـىههت قىلىـش ئـارقىلىق                
  . ن باشلىنىدۇتوغرا يولنى كۆرسىتىش بىله

ئهممـا كـۆپىنچه ئاتـا ـ ئانىالرنىـڭ كـۆڭلىگه كىرىۋالغـان قـاتتىق قوللـۇق قىلىـش ۋە            
تهھــدىت قــوللىنىش، ئۆيــدە خــۇددى ئــۇرۇش مهيــدانىغا ئوخــشاش بــۇيرۇقالر چىقىــرىش  
خاتالىققا سـهۋەب بولىـدۇ، ئېغىـر بېـسىقلىق بىـلهن نهسـىههت قىلىـش، يـول كۆرسـىتىش،                   

ــدۈرۈش ــاالھىيىقاتائهتلهن ــم     س ــپ جى ــائهت قىلى ــته ئىت ــالىالر كۆرۈنۈش ــدۇ، ب تىنى يوقىتى
تۇرسىمۇ كۆڭلى شىددەت بىلهن قاينايدۇ ۋە ئۆزىنىڭ قىلىقىنـى قىلىـش ئۈچـۈن پۇرسـهت      

ــادەملهر  ياقىــدىغانالرغاشــۇڭا ئــۇالر كــۆڭلىگه  . كۈتىــدۇ  يۈزلىنىــدۇ ۋە يامــان نىيهتلىــك ئ
  .ئۇالرنى ئاسانال ھاالكهتكه باشاليدۇ

چـۈنكى  .  تهربىيه ئۈچۈن ئاڭ ـ سهۋىيىلىك بىر پىالن تۈزۈش كېرەك بىز ئېيتىمىزكى،
ئۇ قـۇالقتىن كىرىـپ بـۇ قـۇالقتىن چىقىـپ كېتىـدىغان سـۆزلهر، ئېغىـزچه نهسـىههتلهر ۋە            

دېگهنـدەك قـۇرۇق بـۇيرۇقالر بىلهنـال چهكلىنىـپ          »  قـورق  ئالالھتىن،  ...ناماز ئوقۇ ... تۇر«
لىگهر دۈشـمهن بـۇ ئۈممهتنىـڭ دىنىغـا ۋە          چۈنكى ھىي . قېلىش شهرىئهتته دۇرۇس ئهمهس   

مۇقهددەس ئهقىدىسىگه سۇيىقهست قىلىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ يىگىت ـ قىزلىرىنى يـوقىتىش   
يهنــى ئــۇالرنى ئۆلتــۈرۈش بىــلهن ئهمهس، دىنىــدىن يىراقالشــتۇرۇش، ئىــسالمغا  (ئۈچــۈن 
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النالرنـى  ئۈچۈن مىـڭ بىـر خىـل پى   ) ھهرخىل شۈبهىلهر بىلهن ئۇالرنى ئۆزلىرىگه قارىتىش 
 پىالنلىـق شـهكىلدە بىـر نهچـچه خىـل يـول ۋە ئهڭ       سۈيىقهسـتلىرىنى قۇرغـان، ھېلىمـۇ ئـۇ    

ئۇالرنىــڭ بــۇ پىالنلىــق بۇزغۇنچىلىقىغــا ناھــايىتى . رەزىــل ئۇســۇلالر بىــلهن يۈرگــۈزمهكته
چـۈنكى تــۆمۈر پهقهت تۆمـۈر       . دىققهت بىـلهن ۋە بىلىـم بىـلهن تاقابىـل تۇرۇشـىمىز الزىـم             

  .ۇبىلهن ئۆچۈرۈلىد

  ـ ھاالل ـ ھارامنى تونۇتۇش5

 مــۇھهببىتىنى ئــۆگىتىش رەســۇلۇلالھنىڭئهۋالدالرغــا ئهقىــدە، ئىبــادەت، ئهخــالق ۋە  
 بـالىلىق،  رەسـۇلۇلالھنىڭ . بىلهن بىرگه پۈتۈن ئىشالردا ھـاالل ـ ھـارامنى تونۇتـۇش الزىـم     

يىگىتلىـــك، رەھبهرلىـــك، ئهرلىـــك، دادىلىـــق، دەۋەتچىلىـــك، مۇئهللىملىـــك، دوســـتلۇق، 
ــۋالالردىكى    ــارلىق ئهھـ ــهت قاتـ ــنىلىق ۋە سىياسـ ــسىيىلىرىگهقوشـ ــشنى ۋە پوزىتـ  ئهگىشىـ

  .ۋاجىپتۇرساھابىلهرنىڭ تارىخى بىلهن پهخىرلىنىشنى بىلدۈرۈش 
بۇالرنىڭ ھهممىسى بالىنىڭ كۆڭلىدە ئىسالمنىڭ توغرا شهكىللىنىشى ئۈچـۈن تهلىـم           

 ئىـــسالمىيكۆرســـىتىش، بېـــرىش، تـــارىخىي ئهھۋالالرغـــا يـــۈزلىنىش، جـــانلىق مىـــسالالر 
قىسسىلهرنى ئاڭلىق ئوقۇتـۇش، ئهمهلىـي تهتـبىقالش بىـلهن بىـرگه مهدەنىيهتنـى ياخـشى           

  .ئۆگىتىش بىلهن بولىدۇ
بۈگـۈنكى مۇسـۇلمانالرنىڭ ئېڭىـدا، ئاتـا ـ ئـانىالر بـالىلىرىنى تېخـى كىچىـك، نامـاز،           

هس، دېـگهن   قـا ئوخـشاش ئىـسالم تهلىملىـرى ئۇالرغـا پهرز ئهم           ) بېشىنى يۆگهش  (ھىجاپ
 سهل قاراش تاراپ كهتكهچكه، ئوغـۇلالر  تهربىيىسىگهقاراش بىلهن پهرزەنتلىرىنىڭ تهلىم ـ  

 ھايـادىن چىقىـپ كهتـكهن، ۋاقىـت ئۆتـۈپ كهتكهنـدىن             ئىـسالمىي يولدىن ئېزىپ، قىزالر    
كېيىن ئاتا ـ ئانىالر ھهسرەت ـ نادامهت بىـلهن ئـاھ، ۋاھ چېكىـپ قالىـدۇ، پۇشـايمان پايـدا        

  .بهرمهيدۇ
ئاتـا ـ ئـانىالر بـالىالرنى تهربىـيىلهش ھوقـۇقىنى ۋاقىـت ئۆتـۈپ كهتكهنـدىن كېـيىن           

ئهر ئايالىدىن، ئـۇرۇق    . ، لېكىن مهغلۇبىيهتتىن قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ    ئۇرۇنىدۇئىشلىتىشكه  
ـ تۇغقانلىرىدىن، دوستلىرىدىن ياكى مـۇئهللىم ۋە مۇدىرلىرىـدىن يـاردەم سـورايدۇ، لـېكىن               

ــپهئهت قىلم ــدۇدورا مهن ــشىپ     . اي ــتهھكهم ئورۇنلى ــق مۇس ــسهل ۋە بۇزۇقچىلى ــۈنكى كې چ
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بالىسىنى كىچىكلىكىـدە تهربىـيىلىگهن كىـشى، چـوڭ بولغانـدا           «: شۇنىڭ ئۈچۈن . بولغان
  . دېيىلگهن» ئۇنىڭ بىلهن خۇشال بولىدۇ

 تهربىـيىلهپ   تاپقۇچىلىـك كىمكى ئىككى قىزنى ئهقلىنـى      «:  مۇنداق دەيدۇ  رەسۇلۇلالھ
  » .بىلهن بىرلىكته جهننهتكه كىرىمهنباقسا، مهن ئۇنىڭ 

كىمكى ئۈچ قىزنى بېقىپ، تهربىيىلهپ، ئهرگه بهرسـه        «: رەسۇلۇلالھ ھهدىستهيهنه بىر   
  . دېگهن» ۋە ئۇالرغا ياخشىلىق قىلسا، ئۇنىڭ مۇكاپاتى جهننهتتۇر

   ـ ئىبادەتكه ئادەتلهندۈرۈش6

ۆيـدە ۋە مهكتهپـته نامـاز        بېرىـشقا، ئ   مهسجىدكهئۇ ھااللنىڭ بىر قىسمى، پهرزەنتلهرنى      
ــسان     ـــ ئېه ــسۇلالرغا خهيرى ــشكه، قوشــنىالرغا ۋە يوق ئوقۇشــقا، روزا تۇتۇشــقا، ســهدىقه بېرى
قىلىشقا، ئاجىزالرغا يـاردەم قىلىـشقا، چوڭالرغـا ۋە ياشـىنىپ قالغـان كىـشىلهرگه ھـۆرمهت                 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ. قىلىشقا ئادەتلهندۈرۈشتۇر
رىڭالرنى يهتته ياشـتا نامـاز ئوقۇشـقا بـۇيرۇڭالر، ئـون ياشـتا نامـاز ئۈچـۈن           پهرزەنتلى«

، ئۇالرنىـڭ   )يهنى ئـون ياشـقا كىـرگهن بـاال نامـاز ئوقـۇغىلى ئۇنىمىـسا ئـۇرۇڭالر                (ئۇرۇڭالر
ــايرىڭالر  ــاقلىرىنى ئ ــدۇ » .يات ــالىمالر ئېيتى ــائهت ۋە    «: ئ ــپ ت ــدىن تارتى ــڭ كىچىكى بالىنى

شالردىن يىراق بولغان ھالـدا بـاالغهتكه يېتىـشى ئۈچـۈن           ئىبادەتكه ئادەتلهنگهن، گۇناھ ئى   
  ». بۇ تهۋسىيىسىنى روزا ئۈچۈنمۇ ئىجرا قىلىش الزىمرەسۇلۇلالھنىڭ

ھهدىسته نامازنىال تىلغا ئېلىشنىڭ ھېكمىتى، ناماز دىننىـڭ تـۈۋرۈكى بولغـانلىقى ۋە             
  . ئۈچۈندۇرقىياسلىنىدىغانلىقىباشقا ئىبادەتلهر ئۇنىڭغا 

 ئېلىـپ بېـرىش،   مهسـجىدكه ىله ـ ئهۋالدلىرىنـى ئـۆزى بىـلهن بىـرگه      تهربىيىۋى ۋەسـ 
ئۆيــدە ۋە ئىــش يهرلىرىــدە شــهرىئهت ھۆكــۈملىرىنى ئىجــرا قىلىــشتا ئۇالرغــا قېــتىلىش ۋە    

، ئۇنىــڭ مۇكاپاتىغــا ســۆيگۈزۈشئــۇالرنى بــۇيرۇش، ئۇالرغــا تــائهت ـ ئىبــادەتنى قىــزغىن    
ا بۇيرۇق قىلىپال قويماستىن كـۆپىنچه      قىزىقتۇرۇش، ھارام نهرسىلهردىن قورقۇتۇش، ئۇالرغ    

 ئـالالھ . ۋاقىتالردا ئۇالر بىلهن بىرگه بولۇش ۋە كۈنلـۈك نهسـىههتلهرنى داۋامالشتۇرۇشـتۇر           
 ئۆزەڭمـۇ ،  بـۇيرۇغىن ئائىلهڭـدىكىلهرنى نامازغـا     !) ئـى مـۇھهممهد   («:  مۇنداق دەيـدۇ   تهئاال
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قىلمايمىز، ساڭا بىز رىزىـق  ئۇنى ئادا قىلىشقا چىداملىق بولغىن، سهندىن بىز رىزىق تهلهپ  
  ) ـ ئايهت132  تاھاسۈرە (» .بېرىمىز، ياخشى ئاقىۋەت تهقۋادارالرغا خاستۇر

   ـ ئىجتىمائىي ئاالقىنى كۈچلۈك ئورنىتىش7

 دوست ۋە مـۆمىن ئـاغىنه تالالشـقا باشلىـشى الزىـم،      سالىهئاتا ـ ئانىنىڭ ئهۋالدلىرىنى  
 دوســت دوســتىنىڭ ياخــشى يــاكى يامــان  .بولمىــسا بــاال باشــقىالر بىــلهن دوســت بولىــدۇ 

بولۇشــىغا تهســىر كۆرســىتىدۇ، ھهمــرا ئــۆزىگه تارتقۇچىــدۇر، ئىنــسان دوســتىنىڭ دىنىــدا   
  .بولىدۇ، ھهر بىرىڭالر ئارىلىشىدىغان كىشىلهرنى تالالڭالر

چـۈنكى بـاال بـۇ ياشـتا        . بۇ، باال ئون ياشقا تولغاندىن كېيىنكـى ئاساسـىي باسـقۇچتۇر          
سانالر بىلهن ئارىلىشىـشقا باشـاليدۇ، لـېكىن ياخـشى دوسـت تـالالپ،              ئۆيدىن چىقىپ، ئىن  

بۇنىــڭ . يامــان دوســتتىن يىراقلىشىــشتا دادىنىــڭ رولــى ۋاســىتىلىك بولۇشــى كېــرەك      
 دوسـتالرنىڭ زىيـارىتىگه ئاپىرىـدۇ،    سـالىه   ئاتـا ـ ئانـا ئهۋالدلىرىنـى     ۋەسىلىسى تهربىيىۋى

ــۇھهببه      ــتلۇق، م ــلهن دوس ــرى بى ــر ـ بى ــر  ئهۋالدالر بى ــاب ۋە پىكى ــشىش، كىت ت، ياردەملى
. ئالماشتۇرۇشقا ئوخشاش ئاالقه قۇرغاندىن كېيىن، ئاتـا ـ ئانـا ئارىـدىن چېكىنىـشى الزىـم      

 ئهقرىبـاالر  قوشـنا ۋە ئىـسالمنى چىـڭ تۇتىـدىغان           سـالىه دادا بۇنىڭغا ئوخشاش ئىـشالرنى      
، انلىرىغامهيـــددادا ئهۋالدلىرىنـــى مۇســـۇلمانچه تهنههرىـــكهت . بىلهنمـــۇ قىلىـــشى كېـــرەك

 پروگراممـــا ۋە پىكـــرى يىغىنالرغـــا ئېلىـــپ بېرىـــشى، ئىـــسالمىيپايـــدىلىق دەرســـلهرگه، 
  .مهقسهتلىك ژۇرنال ۋە ھېكايىلهرنى ئېلىپ بېرىشى الزىم

دادا يۇقىرىـــدىكى ئىـــشالرنى قىلغاننىـــڭ ســـىرتىدا قـــاتتىقلىق مهجبـــۇرالش، يـــاكى 
هنـدۈرۈش، مۇنازىرىلىـشىش     ۋە تهھدىت قىلىش بىـلهن ئهمهس، بهلكـى قانائهتل         ۋارقىراش

 يېقىـنلىقالردىن  نارازى قىلىـدىغان ھهر قانـداق        ئالالھنىۋە سۆھبهت يولى بىلهن بالىنىڭ      
  .ئاالقىسىنى ئۈزۈشى الزىم

ياخشى دوست بىـلهن يامـان دوسـت ئىپـار          «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ   
  » .ساتقۇچى بىلهن كورەك باسقۇچىغا ئوخشايدۇ

، كۇلۇبلىرىغــــائانىالرنىــــڭ بــــالىلىرىنى ئويــــۇن، گۇنــــاھ، كــــېچه  بهزى ئاتــــا ـ     
 ئالالھنىـڭ  قهتئىـي ھارامـدۇر، ئاتـا ـ ئـانىالر      ئاپىرىـشى شهرقـشۇناسالرنىڭ مهكتهپلىـرىگه   
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ئالدىــدا قــاتتىق جاۋابكــار بولىــدۇ، چــۈنكى ئــۇالر ئهۋالدلىرىنــى شــهيتاننىڭ ئويۇنلىرىغــا،   
  . رەزىللىك ۋە بۇزۇقچىلىققا ھهدىيه قىلدى

  ـ قۇرئان يادلىتىش 8

چـۈنكى قۇرئـان ئهخالقنـى      . قۇرئان كهرىمنى يادلىتىشقا كىچىكىدىن باشالش كېرەك     
تۈزەيـــدۇ، تىلنـــى ســـاقاليدۇ، ئهقىـــدىنى مۇســـتهھكهملهيدۇ ۋە ياشـــالرنىڭ كهلگۈســـىگه  

پهرزەنتلىرىڭالرنـى ئــۈچ  «: پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالم مۇنـداق دەيــدۇ  . كاپالهتلىـك قىلىــدۇ 
، پهيغهمبهرنىـــڭ ســـۆيگۈزۈڭالر پهيغهمبىرىڭالرنـــى: هربىـــيىلهڭالرخىـــسلهت بىـــلهن ت 

، قۇرئان يادلىغانالر ئهرشـىنىڭ     سۆيگۈزۈڭالر ۋە قۇرئان ئوقۇشنى     سۆيگۈزۈڭالرئائىلىسىنى  
 ئالالھنىـڭ ) يهنـى قىيـامهت كۈنىـدە     (سايىسىدىن باشقا ھېچ سـايه تېپىلمايـدىغان كۈنـدە          

  » .هن بىرگه ئهرشىنىڭ سايىسىدە بولىدۇپهيغهمبهرلىرى ۋە تالالنغان بهندىلىرى بىل
 قۇرئـان ئـۆگهنگهن ۋە ئـۆگهتكهن        ياخـشىراقىڭالر سـىلهرنىڭ ئهڭ    «:  يهنه رەسۇلۇلالھ

  .دېگهن» كىشىدۇر
  .بۇ ھهقته ھهدىس شهرىپلهر ناھايىتى كۆپتۇر

بــۇ مهســىلىدە مــۇۋەپپهقىيهتكه ئېرىــشىش ئاتــا ـ ئانىالرنىــڭ يــول كۆرسىتىــشىگه ۋە     
 كىـشىلهر ۋە ئـاۋۋالقى خهلىـپىلهر        سـالىه  ئـۇتكهن لالشقا بـاغلىق بولـۇپ،      تهربىيىچىلهرنى تا 

 ۋە تۇتقان يولىدا ئىشهنچلىك تهربىيىچىلهرنى تالالشـتا قـاتتىق چىـڭ تـۇراتتى،              دىيانىتىدە
ئۇالردىن ئهۋالدلىرىنـى ياخـشى تهربىيىلهشـكه ئهھـدە ئـاالتتى ۋە ئۇالرغـا كهڭ دائىرىلىـك           

  .تهربىيه ئۇسۇللىرىنى كۆرسىتهتتى
بۇنىڭدا مۇكاپات ياكى جازا بېرىش، تهرغىب قىلىش ياكى ئاگاھالنـدۇرۇش، ئـۇالرنى            
ئاشكارا ماختاش ئـارقىلىق كـۆڭلىنى ئـېلىش، ئـۇنى ئالـدىغا چىقىـرىش، ئۇنىڭغـا بولغـان                  

ــتهقىل   ــڭ مۇسـ ــىنى، ئۇنىـ ــشىلىكىنىسۆيگۈسـ ــن  كىـ ــار قىلىقالردىـ ــىتىش ۋە ناچـ  كۆرسـ
  .ولىدۇنهپرەتلهندۈرۈش پرىنسىپىغا تايىنىشقا ب
بالىالرغـا قۇرئاننىـڭ مهنىلىرىـدىن پايـدىلىنىپ،        : بۇ مهسىلىدە تارقالغان بىر خاتالىق    

ھۆكۈملىرىنى تهتبىقالشقا ۋە قۇرئـاننى يادالشـقا قىزىقتـۇرۇش ئۈچـۈن ئۇنىـڭ مهزمـۇنىنى               
  .ئوقۇتۇشتۇر، مهجبۇرى شهكىلدە ئايهتلهرنى يادلىتىش ياكى كىتابالرنى ئۆگهتمهستىن



 250

  ئارىسىدا باراۋەرلىك  ـ پهرزەنتلهر 9

بالىالرغا كۆيۈنۈش، مۇھهببهت، كۆڭۈل بۆلۈش، ماددىي ۋە مهنىۋى ھهدىيه بېـرىش ۋە    
ــرەك      ــش كېـ ــامىله قىلىـ ــشاش مۇئـ ــشالردا ئوخـ ــارلىق ئىـ ــۆيۈش قاتـ ــا سـ ــهئبى. ھهتتـ  شـ

  : مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇرەسۇلۇلالھنىڭ
ىنى ياخـشى كـۆرگىنىڭالردەك،   بالىلىرىڭالرنىڭ سىلهرگه ئوخشاش ياخشىلىق قىلىش   «

يهنى ھهممه پهرزەنـتلهرگه  (سىلهرمۇ بالىلىرىڭالرغا بېرىدىغان نهرسىدە ئادالهتلىك بولۇڭالر     
  » ).ئوخشاش نهرسه بېرىڭالر ـ ت

دادىسى ئۇنىڭغا بىر ھهدىـيه     «:  رىۋايهت قىلىدۇ  ئهنهۇ رەزىيهلالھۇ بهشىر   ئىبنى نۇمان
ن، بۇ قىلغان ئىشىغا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنى        بهرگهن، باشقا قېرىنداشلىرىغا بهرمىگه   

:  ســورىغانرەســۇلۇلالھ قېــشىغا كهلگهنــدە، رەســۇلۇلالھنىڭگــۇۋاھچى قىلمــاقچى بولــۇپ، 
› يـاق ‹:  دادىـسى نۇماننىـڭ ›  بهردىڭمـۇ؟ ھهدىـيىلهر بالىلىرىڭنىڭ ھهممىسىگه مۇشـۇنداق    ‹

› رىـسىدا ئادالهتلىـك بولـۇڭالر      قورقـۇڭالر، بـالىلىرىڭالر ئا     ئالالھتىن‹: رەسۇلۇلالھدېگهندە،  
مېنـى زۇلۇمغـا شـاھىت قىلمـا، ئهۋالدلىرىڭنىـڭ          «: رەسـۇلۇلالھ يهنه بىر رىۋايهتته    » .دېگهن

بـۇ بىـر تهربىـيه پرىنـسىپى بولـۇپ،          . دېـگهن » سېنىڭ ئۈسـتۈڭدە ئـادالهت ھهققـى بـاردۇر        
ن ئـارتۇق   ئهمما بالىالرنىـڭ بىرىنـى بىرىـدى      . بالىالرنىڭ كۆڭلىدە ياخشى تهسىر قالدۇرىدۇ    

ــۆرۈش  ــاھىلىيهتك ــانلىق       ج ــۇرۇق ـ تۇغق ــدۇ، ئ ــى بۇزى ــۇپ، بىرلىكن ــدىن بول  ئىللهتلىرى
رىشتىسىنى ئۈزىدۇ، بىر ئائىله كىشىلىرى ئارىسىدا نهپرەت، ئاداۋەت ۋە دۈشـمهنلىك پهيـدا         

  .قىلىدۇ

   ـ ياخشى ئۈلگه بولۇش 10

ئاتـا ـ ئانـا بـاال ـ      . ئۇنسۇرىدۇربۇ، ئهۋالد تهربىيىلهشته ئىسالم ئۇسۇلىنىڭ ئهڭ مۇھىم 
ــم   ــۈلگه بولۇشــى الزى ــسىغا ياخــشى ئ ــسىغا   . چاقى ــالىالر ئۈچــۈن باشقى ــۈنكى كىچىــك ب چ

ــا ـ ئانىــسىنى ۋە      ــاال ئات ئهگىــشىش ۋە ئــۇنى دوراش ئهڭ مۇۋەپپهقىيهتلىــك ۋاســىتىدۇر، ب
ــشىلهرگه       ــۆرگهن كى ــشى ك ــاليدۇ ۋە ياخ ــشقا باش ــد قىلى ــشىلهرنى تهقلى ــدىكى كى ئهتراپى

بۇ كىچىك بالىالرنىڭ ئىبادەت، ئهخـالق      . غا ئوخشاش بولۇشقا تىرىشىدۇ   ئهگىشىپ ئاشۇالر 
ــكارا   ــشلىرىدا ئاش ــقا ئى ــدۇۋە باش ــته  . كۆرۈلى ــۇ ھهق ــۇلۇلالھب ــگهن رەس ــداق دې ھهر «:  مۇن



 251

تۇغۇلغان باال ئىسالمنىڭ ئۈستىگه تۇغۇلىـدۇ، ئاتـا ـ ئانىـسى ئـۇنى يهھـۇدىي يـاكى ناسـارا         
  » . قىلىدۇمهجۇسىياكى 

ئهگهر دادىغـا  . ئۈلگه بولۇشـتا سـۆز ـ ھهرىـكهت بىـرگه بولۇشـى كېـرەك       بالىغا ياخشى 
 ۋە تهربىـيىچىلهردىن پىكىر ۋە مهرىپهت قىيىن كهلسه، ئىشهنچلىك كىـشىلهردىن، ئـاڭلىق         

خـۇددى ھـۈنهر، سـانائهت ۋە       .  يـاردەم سورىـشى كېـرەك      ھهكىملهردىنيول كۆرسىتىدىغان   
  .ئىلىم ئۆگىتىشته قىلغاندەك

لگهن ئۇنـسۇرالر ئهگهر بالىنىـڭ كـۆز ئالدىـدا رېئـال ھاياتتـا ئىجـرا                يۇقىرىدا كۆرسىتى 
يهنه سـۆزنىڭ  . قىلىنمىسا، ھهممىسى قهغهز ئۈستىگه يېزىلغان سىياھ بولۇپ قالىدۇ ـ بهس 

 مهزمـۇنى يوقىلىـدۇ،     تهربىيىنىـڭ ئهمهلىيهتكه زىت بولماسلىقى الزىـم، ئۇنـداق بولمىغانـدا          
  .رىدۇبهزىدە مهقسهتنىڭ ئهكسىچه نهتىجه بې

   يۆلىنىش تهئاالغا ئالالھ ـ 11

 يـۈزلىنىش، ئۇنىڭـدىن     ئالالھقـا بۇ ئهڭ ئاخىرقى، ئهمما ئهڭ مۇھىم ئۇنسۇر بولۇپ، ئۇ          
ــاردەم تىــلهش ۋە ئهۋالدىنىــڭ پــاك قوغدىلىــشى ئۈچــۈن ئۇنىڭــدىن تهۋپىــق سوراشــنى     ي

ڭ بــۇ قۇرئانــدا بىـــر نهچــچه يهردە زىكىــر قىلىنغىنىــدەك پهيغهمبهرلهرنىـــ     . كۆرســىتىدۇ 
ــۇلىدۇر ــالالھ. ئۇسـ ــاال ئـ ــدۇ  تهئـ ــداق دەيـ ــدىن مۇنـ ــساالمنىڭ تىلىـ ــراھىم ئهلهيهىسـ :  ئىبـ

مېنــى ۋە بىــر قىــسىم ئهۋالدىمنــى نامــازنى ئــادا قىلغــۇچى قىلغىــن،        ! پهرۋەردىگــارىم«
  ) ـ ئايهت40سۈرە ئىبراھىم (» .دۇئايىمنى قوبۇل قىلغىن! پهرۋەردىگارىمىز

ــالالھ ــاال ئ ــسمائى تهئ ــراھىم ۋە ئى ــداق   يهنه ئىب ــدىن مۇن ل ئهلهيهىســساالمالرنىڭ تىلى
ئىككىمىزنـــى ئـــۆزۈڭگه ئىتـــائهتمهن قىلغىـــن، بىزنىـــڭ     ! پهرۋەردىگـــارىمىز«: دەيـــدۇ

  ) ـ ئايهت128 بهقهرەسۈرە (» .ئهۋالدلىرىمىزدىنمۇ ئۆزۈڭگه ئىتائهتمهن ئۈممهت چىقارغىن
مهن !) گارىمپهرۋەردى(«:  مۆمىن بىر بهندىسىنىڭ تىلىدىن مۇنداق دەيدۇ      تهئاال ئالالھ

» ).يهنى مېنىڭ ئهۋالدىمنى ياخشى ئادەملهر قىلغىـن      (ئۈچۈن مېنىڭ ئهۋالدىمنى تۈزىگىن   
  ) ـ ئايهت15 ئهھقافسۈرە (

 بهنـدىلىرىنى سـۈپهتلهپ، ئۇالرنىـڭ سـۈپهتلىرىدىن         سـالىه  ئالالھنىـڭ قۇرئان كهرىم   
ئــى ‹: ئــۇالر«: بىــرى ياخــشى ئهۋالد تىــلهش ئىكهنلىكىنــى بايــان قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ  
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بىــزگه ئايــاللىرىمىز ۋە ئهۋالدلىرىمىــز ئــارقىلىق شــادلىق بېغىشلىــشىڭنى ! پهرۋەردىگــارىمىز
تىلهيمىز، بىزنى تهقۋادارالرنىـڭ    ) يهنى بىزگه ساڭا ئىتائهتمهن پهرزەنتلهر ئاتا قىلىشىڭنى      (

» .دەيدۇ› قىلغىن) يهنى تهقۋادارالرنىڭ نهمۇنىسى، ياخشىلىققا دەۋەت قىلغۇچى     (پېشۋاسى  
  ) ـ ئايهت74 فۇرقانسۈرە (

ئهگهر مۇسۇلمان ئهۋالدلىرىنى تهربىيىلهشـته ئىـسالم تهلىمـاتىنى ۋە ئۇسـۇلىنى ئىجـرا              
 ئىرادىـسى بولـۇپ، ناھـايىتى ئـاز         ئالالھنىـڭ قىلسا، ئۇندىن كېيىن باال ناچار يېتىشسه، ئۇ        

ــۇھ خاھىــشى، ئالالھنىــڭئهمهل قىلىــش بىزنىــڭ مهســئۇلىيىتىمىز، نهتىــجه  . كۆرۈلىــدۇ  ن
لېكىن تهربىيه  . ئهلهيهىسساالمنىڭ ئوغلىغا ئوخشاش، بۇ ئهڭ ئاز ئۇچرايدىغان بىر ھادىسه        

ئۇسۇلى كۈچكه ئىگه بولۇپ قالىدۇ، مانا بـۇ ئهجـدادىمىزنىڭ تۇتقـان يـولى، ئـۇالر بـۇ يـول                    
  :بىلهن نۇرغۇن ياخشى ئهۋالدالر يېتىشتۈرگهن، بىر ئهرەب شائىرى مۇنداق دەيدۇ

  .  ئهجداد، ئۆسهر شۇنداق ئادەتته ئهۋالدقايسى خىسلهتته بولسا
دېـگهن ئهرەب ماقالىـسىنىڭ مهقـسىتىمۇ       » ئىنسان قانداق ئۆسسه شۇنداق قېرىيـدۇ     «

 ياخشى  ئالالھ ۋە   يېتىشىشىدەبۇ باسقۇچتىن كېيىن ئۆسمۈرلهرنىڭ     . مۇشۇنىڭدىن ئىبارەت 
ــا ــوغرا  كۆرۈدىغ ــدىغان ت ــڭ ۋە رازى بولى ــيهت تهربىيىنى ــشىدا جهمئى ، دۆلهت ۋە  داۋام قىلى

  . مهكتهپ رول ئوينايدۇ

  بالىالرنىڭ شهرىئهتته بهلگىلهنگهن ھوقۇقلىرى 

  :ئهۋالدالرنىڭ نۇرغۇن ھوقۇقلىرى بولۇپ، ئهڭ مۇھىملىرى تۆۋەندىكىچه
بـۇنى يۇقىرىـدا تهپـسىلىي بايـان قىلـدۇق ۋە ئۇنـسۇرلىرىنى        —  ـ تهربىـيه ھوقـۇقى   1

  .ئايرىم ـ ئايرىم زىكىر قىلدۇق
ئۇ يۇقىرىدا ئۆتكهندەك ئىـسالمدىكى بهش زۆرۈرىيهتلهرنىـڭ    — قۇقى ـ نهسهب ھو 2

ــۆز     ــسىنى ئ ــڭ بالى ــۇپ، ئاتىنى ــرى بول ــىبىگهبى ــۇش   نهس ــك بول ــلهن بهختلى  قوشــۇش بى
 ۋە مىراسچىــسى قوشــۇلىدۇ، دادىــسى ئۆلــسه،   نهســىبىگهھوقۇقىــدۇر، بــاال دادىــسىنىڭ   

 نهسـهبى بولۇشـى بىـلهن     ئۇ ئانىنىڭ ھوقۇقى، چۈنكى ئانـا بالىـسىنىڭ       .  بولىدۇ دۇئاچىسى
شــۇنىڭدەك، نهســهبنىڭ ئېنىــق . شــهرىپى كۈچلىنىــدۇ ۋە ئىپــپهت ـ نومۇســى قوغدىلىــدۇ  
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بولۇشى بىلهن بالىنىڭ نهپىقىسى، تهربىيىسى ۋە ئىـگه بولـۇش قاتـارلىق ئىـشالر دادىنىـڭ                
  . ئۈستىگه ۋاجىپ بولىدۇ، قىيامهت كۈنى باال ئانىسى بىلهن چاقىرىلىدۇ

 ئېنىقلىنىـشتىكى   نهسـىبىنىڭ ولغىنى بالىنىـڭ دادىـسى تهرەپـتىن        بۇ ماۋزۇدا مۇھىم ب   
چۈنكى ئـۇ ھايـات ۋە كىـشىلىك ئاساسـلىرىنىڭ ئهڭ مـۇھىمى بولغـاچ، ئىـسالم                 . ھهققىدۇر

بـاال  (» كۆرپىنىڭـدۇر بـاال   «: رەسـۇلۇلالھمۇ . ئۇنى بهلگىلىـدى ۋە ئۇنىڭغـا ھېـرىس قىلـدى         
دېـگهن سـۆزى بىـلهن بـۇنى     )  ت ـ شـۇنىڭدۇر كىمنىڭ سۈيىدىن دۇنياغـا كهلـگهن بولـسا    

  . قارارالشتۇردى
 تۆۋەنــدىكى نهســىبىئىــسالم نهســهبكه چېقىلىــشنى قهتئىــي ھــارام قىلــدى، بالىنىــڭ 

ئىستىسنا ئىشتىن باشقا ھېچقانداق بىر ئىش بىلهن باتىـل قىلىنمايـدۇ، ئىستىـسنا بولـسا،               
ئىــسالم . ىدۇرئهر ـ ئايــال ئوتتۇرىــسىدا لهنهتــلهش ۋە نهســهبنى ئىنكــار قىلىــش مهسىلىــس   

 شــهك پهيــدا قىلىــشنىڭ جازاســىغا نهســىبىگهنهســهبكه تــۆھمهت قىلىــش يــاكى بىرىنىــڭ 
پـاك ئايالالرغـا زىنـا      (» ھهددۇلـقهزف «بـۇ، قۇرئانـدا     . بېرىش جازاسىنى بهلگىلىـدى   » ھهد«

 ئـۇنى ھـاالك     رەسـۇلۇلالھ . ئىسمى بىلهن بېكىـتىلگهن   ) بىلهن تۆھمهت قىلىشنىڭ جازاسى   
ئـۇ گۇناھالرنىـڭ    «:  گۇناھنىـڭ قاتارىـدىن سـاناپ مۇنـداق دېـگهن          قىلغۇچى يهتته چـوڭ   
  » . ئايالالرغا تۆھمهت چاپالشئىپىپهتلىكبىرى مۆمىنه، پاك ۋە 

 باشــقا نهســهبنى دەۋا قىلغــان يــاكى بالىــسىنىڭ نهســىبىدىن ئاتىــسىنىڭ رەســۇلۇلالھ
رگـۈزگهن   كى نهسـىبىگه  تانغان كىشىگه ۋە ئېرىدىن بولمىغان بـالىنى ئېرىنىـڭ           نهسىبىگه

كىمكـى دادىـسى ئهمهسـلىكىنى بىلىـپ     «:  مۇنداق دەيـدۇ   رەسۇلۇلالھ. ئايالغا لهنهت قىلغان  
  » . دەۋا قىلسا، ئۇنىڭغا جهننهت ھارام بولىدۇنهسىبىنىتۇرۇپ، بىرىنىڭ 

قايـسى بىـر ئايـال بىـر قهۋمنىـڭ ئىچىـگه ئۇنىڭـدىن بولمىغـان                «: يهنه مۇنداق دەيدۇ  
ادەمدىن بولغان بالىنى باشقا ئادەمنىڭ بالىـسى دەپ دەۋا         يهنى باشقا ئ  (كىشىنى كىرگۈزسه   

 ئـۇنى جهننىـتىگه   ئـالالھ  ئالدىدا ھېچقانداق ئېتىبارى يوق ئايالـدۇر،    ئالالھنىڭ، ئۇ   )قىلسا
قايسىبىر كىـشى بىـر بـالىنى ئۆزىنىـڭ ئىكهنلىكىنـى بىلىـپ تـۇرۇپ تانـسا،               . كىرگۈزمهيدۇ

ى توسـۇق قويىـدۇ ۋە قىيـامهت كـۈنى ئـۇنى         ئۆزى بىلهن ئۇنىڭ ئارىـسىغا پهردە يـاك        ئالالھ
  » .ئاۋۋال ـ ئاخىر پۈتۈن مهخلۇقاتالرنىڭ ئالدىدا رەسۋا قىلىدۇ
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 كىرگۈزۈپ بېقىشنى قهتئىـي ھـارام       نهسىبىگهئىسالم باشقىسىنىڭ بالىسىنى ئۆزىنىڭ     
ئاتىلىرىنىـڭ ئىـسمى    ) بېقىۋالغان بـالىالرنى  (ئۇالرنى  «:  مۇنداق دەيدۇ  تهئاال ئالالھقىلدى،  

ــۇ  ب ــاقىرىڭالر، ب ــلهن چ ــڭى ــاتىلىرىنى   ئالالھنى ــڭ ئ ــدۇر، ئهگهر ئۇالرنى ــدا توغرى  دەرگاھى
» .بىلمىسهڭالر، ئۇ چاغدا ئۇالر سـىلهرنىڭ دىنـى قېرىنداشـلىرىڭالردۇر، دوسـتلىرىڭالردۇر           

 يولـسىز ۋە مهجبـۇرى ئـۆزىگه قىلىۋېلىـشنىڭ     نهسىبىنىبالىنىڭ )  ـ ئايهت 5 ئهھزابسۈرە (
ه، بالىنى بېقىۋېلىش ۋە ئۇالرغا كېپىللىك قىلىش باشقا نهرسه، بۇنى          ھاراملىقى باشقا نهرس  

  .ئالدىمىزدىكى پهسىللهردە كۆرىمىز
بالىنىڭ تۇغۇلغاندىن كېيىنكـى ئاساسـىي ھهقلىرىـدىن بىـرى      —  ـ ئېمىش ھهققى 3

 تهئـاال  ئـالالھ ئېمىش ھهققىدۇر، بۇنىڭ چهك ـ چېگرىـسىنى قۇرئـان كهرىـم بهلگىلىـگهن،      
تولۇق ئېمىتمهكچى بولـسا، تولـۇق      ) بالىالرنى ئېمىتىش مۇددىتىدە  (ئانىالر  «: مۇنداق دەيدۇ 

  ) ـ ئايهت233 بهقهرەسۈرە (» .ئىككى يىل ئېمىتىشى الزىم
ئۇندىن كېيىن قۇرئـان كهرىـم ئېمىـتىش ھهققـى ۋە ئانىنىـڭ نهپىقىـسىنى دادىنىـڭ                 

الرنى قائىـدە بـويىچه     ئـاتىالر ئـانى   «:  مۇنـداق دەيـدۇ    تهئـاال  ئالالھئۈستىگه ۋاجىپ قىلدى،    
 ئهگهر بىـرەر  1». بىـلهن تهمىـنلهپ تۇرۇشـى كېـرەك    كىـچهك يـېمهك ـ ئىچـمهك ۋە كىـيىم ـ      

ــالىنى    ــسا، ئاتىنىــڭ ئۈســتىگه ب  ئانىغــا ئىنىــكســهۋەب بىــلهن بالىــسىنى ئېمىــتهلمهي قال
مهيلى ئۆز ئانىسىنىڭ بولسۇن ياكى باشقا      . ئېمىتىش ۋە ئۇنىڭ نهپىقىسىنى بېرىش ۋاجىپ     

ھــازىرقى .  بولــسۇن، تهبىئىــي ســۈت بىــلهن ئــوزۇقلىنىش بالىنىــڭ ھهققىــدۇر  كىــشىنىڭ
 ئانىنىـڭ سـۈتىدىن مهھـرۇم قىلىـپ،         ئىنىـك كۈندىكىدەك، بالىنى ئـۆز ئانىـسىنىڭ يـاكى         

يېڭى ئىلمىي تهتقىقاتالر نهتىجىـسىدە ئانىنىـڭ       . باشقا سۈتلهر بىلهن بېقىش توغرا ئهمهس     
لىقى ئىـسپاتالندى، شـۇڭا يېڭىـدىن بۇنىڭغـا         تهبىئىي سـۈتىنىڭ ئـارتۇقچىلىقى ۋە مـۇھىم       
بـاال ئهگهر ئـۆز ئانىـسىدىن يىراقتـا، بولۇپمـۇ           . چاقىرىش ۋە ئۇنى تهلهپ قىلىشقا باشـلىدى      

ئىشچى ـ خىزمهتچى ئايالالرنىڭ قولىـدا چـوڭ بولـسا، جىـسمانىي، پـسىخىك ۋە تهربىيىـۋى        
  . جهھهتتىن نورمال يېتىشمهيدىغانلىقىنى ئاالھىدە ئۇقتۇرۇش الزىم

                                            
 . ـ ئايهت233سۈرە بهقهرە  1
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بۇ، بالىنىڭ ھاياتىنىڭ باشالنغۇچ ۋاقتىـدا يـېمهك ـ ئىچـمهك ۋە      —  ـ قۇچاق ھهققى 4
تازىلىق ئىشلىرىنى قىلىش بولۇپ، بۇ ۋاقىت باشقا مهخلۇقاتالرغا نىسبهتهن خېلـى ئـۇزۇن             

شۇڭا شهرىئهت بۇ ۋاقىتتا بېقىشنى بالىنىڭ ھهققى ۋە ئاتا ـ ئانىنىـڭ بـۇرچى    . بىر ۋاقىتتۇر
ــپ ــقىلى ــوۋاقنى     . دى بهلگىلى ــاراپ ب ــتىگه ق ــى ۋە تهبىئى ــڭ ئهھمىيىت ــۇ ۋاقىتنى ــسالم ب ئى

 ئاسـتىدا بـاققىنى اليىقـراق دەپ        ھىمايىـسى باشقىالرنىڭ باققىنىدىن ئۆز ئانىسى ئاتىنىـڭ       
ھهتتا ئانا بالىنىڭ ئاتىسىدىن ئاجرىشىپ كهتـكهن بولـسىمۇ، بـالىنى بېقىـشقا             . بهلگىلىدى

 بــالىنى مــۇددەتچهســىز ئهرگه تهگمىــگهن «: دەيــدۇ مۇنــداق رەســۇلۇلالھ. ھهقلىقراقتــۇرئــۇ 
  » .ھهقلىقراقبېقىشقا 

 ئالىملىرى بالىنىڭ قۇچاق ھهققـى، ئۇنىـڭ شـهرئى ھۆكـۈملىرى، بـۇ ھهقنىـڭ          فىقهى
بۇالرنىڭ ھهممىسى بوۋاققا   . ئىگىلىرى ۋە ئۇنىڭ يېشى توغرىسىدا ئايرىم بىر باب ئاجراتتى        

اپالهتلىـك قىلىـش، ئـۇنى ھىمـايه قىلىـش،           كېلىدىغان ئهڭ ئۇيغـۇن ئهھۋالغـا ك       مۇناسىپ
  .ئۇنىڭغا كۆيۈنۈش ۋە ئۇنىڭغا بهختلىك كېلهچهك ھازىرالش ئۈچۈندۇر

  ئىگه ـ چاقىسىز ۋە يېتىم بالىنىڭ ھهققى 

شـهرىئهت يۇقىرىـدىكى ھهقلهرنـى پهقهت مهلـۇم ئاتـا ـ ئـانىالردىن دۇنياغـا كهلـگهن          
 بـارلىق بالىالرغـا  ھهتتـا زىنـادىن بولغـان            بالىالرغا بېرىپال قالماستىن، بۇ دۇنياغا كهلـگهن      

. چۈنكى ئۇ بوۋاق پاك، ئۇنىڭ گۇناھى يوق، جىنـايهتنى ئـۇ ئىـشلىمىگهن         . بولسىمۇ بېرىدۇ 
 ئالالھ. دەپ بهلگىلهيدۇ » ھهر قانداق كىشى ئۆز قىلمىشلىرىدىن جاۋابكار بولىدۇ      «: ئىسالم
 ـ  18 فاتىرنىـڭ  ئـايىتى، سـۈرە    ـ 15 ئىـسرانىڭ  ـ ئـايىتى، سـۈرە    164 ئهنئامنىڭ سۈرە تهئاال

ھهر ئادەم ئۆزى قىلغـان گۇناھقـا   «:  ـ ئايىتىدە مۇنداق دېگهن 7 زۈمهرنىڭئايىتى ۋە سۈرە 
  ».ئۆزى جاۋابكار

ھهر ئىنـسان قىلمىـشلىرى   «:  ـ ئايىتىدە مۇنـداق دەيـدۇ   38 مۇددەسسىرنىڭيهنه سۈرە 
  ».مهھبۇستۇر) دوزاختا(تۈپهيلىدىن 

 نامهلۇم باال نهسهب ھهققىدىن باشقا پۈتـۈن ھهقـلهرگه   ىبىنهسئىگه ـ چاقىسىز ياكى  
ئىگه، بۇ ھهقلهر بىر كىشىگه ئهمهس، بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ ئۈستىگه ۋاجىپ، ئـۇ پۈتـۈن              
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ئۇنىـڭ نهپىقىـسىنى بېـرىش جامـائهتكه        . 1ئىسالم جامائىتىگه ياكى دۆلهتكه پهرزى كۇپـايه      
  .ياكى بهيتۇلمالغا ۋاجىپ بولىدۇ

ـ چاقىسىز بالىالرغا كېپىللىك قىلىش، ئۇالرنى بېقىش ۋە ھهر تۈرلـۈك  شهرىئهت ئىگه  
ــدۇ   ــب قىلىـ ــشقا تهرغىـ ــاردەملهرنى قىلىـ ــڭ   . يـ ــاۋابى جهننهتنىـ ــات ۋە سـ ــڭ مۇكاپـ ئۇنىـ

 ئـالىملىرى بۇنـداق بـالىالرنى ھىمـايه قىلىـش ۋە ئۇنىـڭ              فىقهـى . دەرۋازىلىرىدىن بىرىـدۇر  
ئىـگه ـ   «ۇلىيىتىنى بايان قىلىش ئۈچۈن ھهقلىرىنى بايان قىلىش، بولۇپمۇ دۆلهتنىڭ مهسئ

  . دېگهن تېمىدا ئاالھىدە بىر باب ئاجراتتى» چاقىسىز بالىالر توغرىسىدا
ــالىالرمۇ      ــتىم ب ــلهن تاشــلىۋەتكهن يې ــر ســهۋەب بى ــسىمۇ بى ــان، ئانى ــسىنى يوقاتق ئاتى

ئۇالرنىڭ ھهققىدە كهڭ دائىرىلىك ھۆكۈملهر بار، يېتىملهرنـى بـېقىش      . شۇنىڭغا ئوخشاش 
.  نۇرغـۇن ھهدىـسلىرى بـار      رەسـۇلۇلالھنىڭ  ئۇالرغا ياخشى كاپالهتلىك قىلىش ھهققىدە       ۋە

مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆيىنىڭ ئىچىدە ئهڭ پهزىلهتلىك ئۆي ـ ئىچىدە يېـتىم ھىمـايه قىلىنغـان     
 بىـلهن   رەسـۇلۇلالھ يېـتىمگه كېپىـل بولغـۇچى قىيـامهت كـۈنى           .  ئۆيـدۇر  تهربىيىلهنگهنۋە  

مهن ۋە «: رەســۇلۇلالھ.  ھهدىــسته كۆرســىتىلگهنســهھىهنلىقى جهننهتــته بىــرگه بولىــدىغا
دەپ » يېتىمگه كېپىل بولغۇچى جهننهتته مۇشۇ ئىككى بارماققـا ئوخـشاش بىـرگه بـولىمىز              

  . كۆرسهتكۈچ بارمىقى بىلهن ئوتتۇرا بارمىقىنى بىرلهشتۈرۈپ كۆرسهتكهن

  دۆلهتنىڭ بالىالردىن جاۋابكارلىقى

ئاتـا ـ ئانىالرغـا، ئۇنـدىن كېـيىن ئـۇرۇق ـ تۇغقانالرغـا،         بوۋاقالرنىڭ ھهقلىرى ئـاۋۋال  
ئهگهر ئـۇالردىن  . ئۇندىن كېيىن مۇسۇلمانالردىن ياخشىلىق قىلىدىغانالرغا ۋاجىپ بولىدۇ    

بىرى تېپىلمىسا ياكى تېپىلغانـدىمۇ مـاددىي ئىمكـانىيىتى بولمىغـانلىقى ئۈچـۈن بالىنىـڭ               
 قاراشقا ئـاجىز كهلـسه، بـۇ چاغـدا     ىيىسىگهتهربنهپىقىسىنى بېرىش، ئۇنى بېقىش ۋە تهلىم ـ  

بــاال ئاتىــسىنىڭ تهربىيىــسىدە ۋە . ئىــسالم دۆلىتــى بــۇ ئىــشالرنى قىلىــشقا مهســئۇل بولىــدۇ
  .ئانىسىنىڭ قۇچىقىدا بولسىمۇ، ئۇنىڭ ماددىي نهپىقىسى دۆلهت خهزىنىسىدىن بېرىلىدۇ

                                            
غان پهرز بولۇپ، بهزىلهر قىلـسا باشـقىالرنىڭ گهردىنىـدىن          پۈتۈن مۇسۇلمانالرغا ئورتاق بۇيرۇل   : پهرزى كىپايه  1

 .ساقىت بولىدۇ، ئهگهر ھېچكىم قىلمىسا بارلىق مۇسۇلمانالر جاۋابكار بولىدۇ



 257

ــسال      ــشتا ئى ــاش توختىتى ــايلىق مائ ــا ئ ــۈش ۋە ئۇالرغ ــۈل بۆل ــا كۆڭ ــى بالىالرغ م دۆلىت
 ئېـشىپ  باياننامىلىرىدىندۇنيانىڭ پۈتۈن دۆلهتلىرىدىن ۋە كىشىلىك ھوقۇق كېلىشىم ۋە        

 ھهر بىـر تۇغۇلغـان بـاال ئۈچـۈن بهيتۇلمالـدىن       ئهنهۇ رەزىيهلالھۇھهزرىتى ئۆمهر   . چۈشىدۇ
بـۇ مائـاش ئهسـكهرلهرنىڭ، ئىـشچىالرنىڭ ۋە باشـقا           . مهخسۇس ئايلىق مائاش توختاتقـان    

  . نىڭ بالىلىرىغا ئۈزۈلدۈرمهي بېرىلهتتىمۇسۇلمانالر

   بالىالرنىڭ ھهقلىرى كېلىشىملهردەخهلقئارالىق 

ھهقىقهتته بالىالرنىڭ ھهقلىرى پۈتۈن دىـن، قـانۇن ـ تـۈزۈم، ھهرخىـل مىللهتـلهر ۋە       
 ئاتا ـ ئانىالرنىڭ كۆڭلىدە ياراتقـان   تهئاالنىڭ ئالالھچۈنكى ئۇ . مهدەنىيهتلهردە مهۋجۇدتۇر

لـېكىن ھۆكـۈملهر بىـر خهلقـتىن        . يرۇققا باغلىقتۇر، بۇ ھهتتـا ھـايۋانالردىمۇ بـار        تهبىئىي بۇ 
ئهقلى، ۋىجـدانى ۋە  . يهنه بىر خهلققه، بىر زاماندىن يهنه بىر زامانغا نىسبهتهن ئوخشىمايدۇ  

  . تهبىئىتى ساغالم بولغان ھهرقانداق ئىنساندا بۇ ھهق بار
ر جـۈمله بىـلهن بوۋاقالرنىـڭ ھهققـى         دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق باياننامىسىدە قىسقا بىـ      

ئـانىالر ۋە  «:  ـ بۆلۈمىـدە مۇنـداق دېيىلـدى    2 ـ ماددىـسىنىڭ   25تىلغـا ئېلىنـدى، ئۇنىـڭ    
 ۋە يـاردەمگه ھهقلىـق، بـارلىق بـالىالر مهيلـى نىكـاھتىن يـاكى                كۆيۈنـۈش بالىالر ئاالھىـدە    

ــان   ــسوننىكاھــسىز تۇغۇلغ ــائىي بول ــدىن، ئىجتىم ۇشــى  ئوخــشاش بهھــرىمهن بول ھىمايى
  ».كېرەك

كېيىنكى ئابزاستىكى تهنبىهلهر شهرقىي ۋە غهربىي ياۋروپادا زىنادىن بولغان ۋە ئىـگه            
چاقىــسىز قالغــان نۇرغۇنلىغــان بــالىالر ياشــاۋاتقان ئىنــسانىي پــاجىئهلهرگه چــارە كــۆرۈش  

چۈنكى گېرمانىيه، فرانسىيه، ئهنگلىيه ۋە ئامېرىكىدا زىنادىن بولغان        . ئۈچۈن بولسا كېرەك  
  . نى ئىگىلهيدۇ50%  نى، ئامېرىكىنىڭ بهزى ئۆلكىلىرىدە 35% ىنىڭ سانى بال

ئىجتىمائىي، ئىقتىـسادىي ۋە مهدەنىـيهت ھهققىـدىكى خهلقئـارالىق كېلىـشىم بالىالرغـا            
ــدى ۋە   ــازراق ئىلگىرىلى ــسىنىڭ    10كۆيۈنۈشــته ئ ــدۇ    3 ـ ماددى ــداق دەي ــدە مۇن :  ـ بۆلۈمى

قهتئىينهزەر پۈتـۈن بـوۋاقالرنى ھىمـايه قىلىـش     دادىسىنىڭ مهلۇم بولۇپ، بولماسلىقىدىن  «
ــدە   ــۈن ئاالھى ــاتئۈچ ــرەك ئىجرائ ــرىش كې ــپ بې ــالىالرنى  .  ئېلى ــك ب ــوۋاقالرنى ۋە كىچى ب

ــسادىي  ــائىي ۋە ئىقتى ــسىيىدىنئىجتىم ــمئىكىسپىالتات ــالىالرنى، .  قوغــداش الزى كىچىــك ب
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ايـاتىنى خهتهرگه   ئۇالرنىڭ ئهخالقىغا، ساالمهتلىكىگه زىيان ئۇرىدىغان يـاكى ئۇالرنىـڭ ھ         
ئۇچرىتىـــدىغان يـــاكى ئۇالرنىـــڭ تهبىئىـــي ئۆسۈشـــىگه توســـالغۇ بولىـــدىغان ئىـــشالردا  

دۆلهت كىـشىلهرنىڭ كىچىـك     . ئىشلهتكهن كىشىلهرگه قـانۇنىي جـازا تـوختىتىش كېـرەك         
بالىالرنى ئىشلىتىشىنى چهكلهيدىغان، ئهگهر ئـۇ ياشـتىن تـۆۋەن بـالىالرنى ئىـشقا سالـسا،                

  » .اليدىغان بىر ياش بهلگىلهش كېرەكئۇنى قانۇنىي جازا
چـۈنكى  . بۇ كېلىشىمدە تىلغا ئېلىنغان ھوقـۇقالر پهقهت ئـارزۇ ۋە چۈشـتىن ئىبـارەت             

ھېلىمـۇ كىچىـك بـالىالر      . خهلقئارالىق ستاتىستىكا پۈتۈنلهي بۇنىڭ ئهكسىنى ئىـسپاتاليدۇ      
ــشالرد     ــر ئىـ ــدىغان ئېغىـ ــىر بېرىـ ــهلبىي تهسـ ــىگه سـ ــڭ ئۆسۈشـ ــارلىغۇچى ۋە ئۇالرنىـ ا خـ

  .ئىشلىتىلمهكته

  بالىالر ھوقۇقى باياننامىسى 

ــڭ     ــدىغان بالىالرنىــ ــشىلىرى بولىــ ــڭ كىــ ــلىرى ۋە مىللهتنىــ ــىنىڭ ياشــ كهلگۈســ
ھوقۇقلىرىنىــڭ مۇھىملىقىغــا ۋە ئــۇالر ئۇچراۋاتقــان ئىــشالرنىڭ خهتهرلىــك ئىكهنلىكىــگه  

دىمه ۋە  ـ يىلـى بىـر مـۇقهد    1959قاراپ، بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى ئومۇمىي يىغىنـى  
ئــۇنى تۆۋەنــدىكىچه . نــى ئــېالن قىلــدى“بــالىالر ھهقلىــرى باياننامىــسى”ئــون مــاددىلىق 
  :خۇالسىلهيمىز

 ـ بالىنىڭ كىشىلىكى، ئائىلىسى ياكى ئىرقىغـا تهئهللـۇق سـهۋەبلهرگه قارىماسـتىن،      1
بارلىق بالىالرنىڭ بۇ ھهقلهردىن بهھرىمهن بولۇشتا ئوخشاش ھوقۇققا ئىگه ئىكهنلىكىنـى           

  .ىتلهشتهك
 ـ بــالىالرنى ئاالھىــدە ھىمــايه قىلىــش، ئۇالرنىــڭ جىــسمانىي، ئهقلىــي، روھىــي ۋە     2

ئىجتىمــائىي جهھهتــته نورمــال ئۆسۈشــىگه يــاردەم قىلىــدىغان، ئهركىنلىــك ۋە ھــۆرمهتكه  
ئۇيغۇن، ھهر دائىم بالىالرنىڭ مهنپهئهتىنى بىرىنچى ئورۇندا تۇتىدىغان قانۇنىي پۇرسـهت           

  .بېرىش
  .تۇغۇلغان ۋاقتىدىن باشالپ، ئىسىم ۋە پۇقرالىق ھوقۇقىغا ئىگه ـ بالىالر 3
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 ـ بالىالرنىڭ ئىجتىمائىي ۋە سـهھىيه كاپالىتىـدە بولـۇش، تۇغۇلۇشـتىن ئىلگىـرى ۋە       4
كېيىن بالىنىڭ ۋە ئانىسىنىڭ ئاالھىـدە قوغـدىلىش ھهققـى بـار، يهنه بالىنىـڭ يېتهرلىـك                 

  .غىزا، ئۆي ۋە چېنىقىش ھهققى بار
ي، ئهقلىي ۋە ئىجتىمائىي مېيىپ بولغان بالىالرنىڭ دورا قىلىش ۋە تهلىـم   ـ جىسمانى 5

  .ـ تهربىيه، ئۇالرنىڭ ساالمهتلىكىگه ئاساسهن ئۇالرغا بېقىش ھهققى بار
 ـ بالىنىڭ كىشىلىكىگه ئۇيغۇن تولۇق ئۆسۈشى ئۈچۈن مـۇھهببهت ۋە چۈشىنىـشكه    6

بهت ئاسـتىدا، ئهدەبىـي ۋە مـاددىي    ھاجىتى بار، ئۇ ئاتا ـ ئانىـسىنىڭ تهربىيىـسى ۋە مـۇھهب    
خاتىرجهملىــك بىــلهن، ئانىــسىنىڭ قۇچىقىــدىن مهھــرۇم بولماســتىن ئۆســۈش ھوقۇقىغــا  

  .دۆلهت يېتىم ۋە پېقىر بالىالرنى بېقىشى ۋە پېقىر ئائىلىلهرگه ياردەم قىلىشى الزىم. ئىگه
هكتهپنـى   ـ بالىنىڭ ھهقسىز تهلىم ـ تهربىـيه ئـېلىش، ھـېچ بولمىغانـدا باشـالنغۇچ م       7

بالىنىــڭ ئىقتىــدارىنىڭ ئۆسۈشــىگه، ئىــشالرنى شهخــسىي . ھهقــسىز ئوقــۇش ھوقــۇقى بــار
، جهمئىيهتنىڭ بىر ئهزاسى بولۇپ، ئىجتىمائىي ۋە ئهدەبىـي مهسـئۇلىيىتىنى            ئۆلچىيهلىشىگه

بالىنىـڭ ئوينـاش،    . ھېس قىلىشىغا ياردەمچى بولىدىغان ئاممىۋى مهدەنىيهت ھوقۇقى بـار        
. هنپهئهتلىرىگه ۋە ئاتا ـ ئانىسىنىڭ مهسئۇلىيىتىگه قـاراش ھوقـۇقى بـار    راھهتلىنىش، ئۆز م

  .دۆلهتنىڭ ۋە خهلق ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ھهق ۋە ھوقۇقالرنى تولۇقلىشى الزىم
 ـ ھهر قانــداق ئهھۋالــدا بــالىنى قوغــداش ۋە ئــۇنى قۇتقۇزۇشــنى بىرىنچــى ئورۇنــدا   8
  . قويۇش
ــاتتىق    9 ــا بىپهرۋالىــق قىلماســلىق، ق ــسىيهلىق قىلماســلىق ۋە  ـ بالىالرغ  ئىكىسپىالتات

قىلماســلىق، ئــۇالرنى ئىجــارىگه بېرىــشنى چهكــلهش، ئــۇالرنى مهلــۇم بىــر ياشــتىن بــۇرۇن 
ــاكى   ــاكى جىــسمانىي، تهربىيىــسىگهئىشلىتىــشنى بولۇپمــۇ بالىالرنىــڭ ســاالمهتلىكىگه ي  ي

نى ئهقلىــي، ئهخالقىــي جهھهتــتىن ئۆسۈشــىگه زىيــان كهلتۈرىــدىغان ئىــشالردا ئىشلىتىــش 
  .چهكلهش

ــان          10 ــشاش بولمىغ ــداق ئوخ ــقا ھهر قان ــي ۋە باش ــاكى ئىرقى ــي ي ــالىالرنى دىنى  ـ ب
كۆزقاراشالرغا ئېلىپ بارىدىغان ئىشالردىن قوغداش، ئۇالرنىڭ ئۆز ئـارا چۈشـىنىش، كهڭ            
قورســـاقلىق، مىللهتـــلهر ئارىـــسىدا دوســـتلۇق ۋە تىنچلىـــق، دۇنيـــاۋى قېرىنداشـــلىق ۋە  

  .هن ئۆسۈپ يېتىلىشىنى قولغا كهلتۈرۈشئىنسانپهرۋەرلىك روھى بىل
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ئاساســى پرىنــسىپلىرىنى ئاتــا ـ ئانىالرغــا، ئهرلهرگه،   » بــالىالر ھوقــۇقى باياننامىــسى«
 ۋە ھۆكــۈمهت ئورگانلىرىغــا بالىالرنىــڭ ھوقــۇقلىرىنى مهھهللــىئايالالرغــا، ھهيــئهتلهرگه، 

  .ئېتىراپ قىلىشنى قاتتىق تهۋسىيه قىلدى
التى بۇ باياننامىنى، بالىالر ھوقۇقلىرىنىـڭ ئهھمىيىتىنـى        بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكى  

.  ـ يىلىنـى دۇنيـا بـالىالر يىلـى قىلـدى      1979، خاتىرىلىتىـپ ۋە ئۇنىڭغـا كۆڭـۈل بۆلۈشـنى    
بالىالر ھوقۇقلىرىغا تولۇق ئهمهل قىلىشنى كاپالهتلهندۈرۈش، بۇ پرىنـسىپ ۋە ھوقـۇقالرنى         

ــل   ــالىالر كــۈنى  ئهمهلىــي ئىجــرا قىلىــش ئۈچــۈن بىرلهشــكهن دۆلهت ــا ب هر تهشــكىالتى دۇني
  . تهيىنلىدى

  ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىدە بالىالر ھوقۇقلىرى

 يهتتىنچى ماددىـسىنىڭ بىرىنچـى بۆلۈمىـدە        خىتابنامىسنىڭئىسالم كىشىلىك ھوقۇق    
شهرىئهتته بهلگىلهنگهن بالىالر ھهققى توغرىسىدىكى ھۆكۈملهرنى خاتىرىلىتىپ قىـسقىچه         

ھهر بىـر بـاال تۇغۇلغانـدىن تارتىـپ ئاتـا ـ ئانـا، جهمئىـيهت ۋە دۆلهت         «: ېيىلـدى مۇنداق د
. ئۈستىدە بـېقىش، تهلىـم ـ تهربىـيه، مـاددىي، ئهمهلىـي ۋە ئهدەبىـي يـاردەم ھوقۇقىغـا ئىـگه          

شۇنىڭدەك، بوۋاقنى ۋە ئانىسىنى ھىمايه قىلىش ۋە ئۇالرغا ئاالھىدە كۆڭۈل بۆلۈش ۋاجىپ            
  ».بولىدۇ

دان قوغداش ۋە ئۇالرنىڭ ھوقۇقلىرىنى ئهمهلىي ھاياتتا ئىجـرا قىلىـشنى           بالىالرنى ئوب 
ــۇر    ــۈن، مهزك ــۈرۈش ئۈچ ــا كهلت ــدىكىقولغ ــستىكى      باياننامى ــان ـ ھهدى ــۆزلهرنى قۇرئ  س

ــلهرگه،  ــىدەلىل ــان ۋە       پىقه ــدە ـ ئىم ــلهرگه، ئهقى ــك دەلىل ــدىكى كهڭ دائىرىلى  كىتابلىرى
. ندۇرۇش ئۇسۇلىنى قوللىنىش كېـرەك شهرىئهت غايىلىرىگه چېتىش، قىزىقتۇرۇش، ئاگاھال 

  .بولمىسا ئۇ قۇرۇق گهپ بولۇپ قالىدۇ

  تۆتىنچى قېرىلىق ھهقلىرى

قېرىلىق ئىنساننىڭ ۋە ئائىلىنىڭ ئاخىرقى باسـقۇچى، قېرىلىـق جىـسمانىي، ئهقلىـي،             
بولۇپمـۇ، ئـۇ ھايـاتنى تهجـرىبه قىلغـان،          .  ۋە شهپقهت جهھهتته يـاردەمگه موھتـاج       نهپسىي

 ئىشلىگهن، بارلىق كۈچىنى تهقدىم قىلغان ۋە ھاياتتىكى ۋەزىپىـسىنى ئـادا            ئۇنىڭ ئىچىدە 
  .قىلغاندىن كېيىن، كېتىشكه ئالدىراۋاتقان مېهمانغا ئوخشاپ قالىدۇ
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ــسى       ــكه ۋە نهتىجىـ ــدە كۆيۈنۈشـ ــقۇچتا ئاالھىـ ــۇ باسـ ــسان بـ ــۈن ئىنـ ــۇنىڭ ئۈچـ شـ
  . ق بولىدۇ، لېكىن ئهھۋالنىڭ تهلىپىگه ئۇيغۇن ھوقۇقالرغا ھهقلىكۈتۈلمهيدىغان

: ئىــسالم قېرىلىــق باســقۇچىغا ھهر تهرەپــتىن كۆڭــۈل بۆلــدى، ئۇنىــڭ ئهڭ مــۇھىمى  
قېرىلىق زامانى ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىش، كۆيۈنۈش ۋە ئېهساننىڭ ئهڭ الزىم بولغان،  
يـــاش چوڭايغانـــسېرى ئهۋالدلىرىنىـــڭ ياخـــشىلىقىغا تېخىمـــۇ موھتـــاج بولىـــدىغان بىـــر 

پهرۋەردىگارىـڭ  «:  بۇنىڭغـا تهنبىـه قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ         تهئـاال  ھئـالال شۇڭا  . باسقۇچتۇر
پهقهت ئۇنىڭ ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشىڭالرنى ۋە ئاتا ـ ئاناڭالرغا ياخشىلىق قىلىشىڭالرنى  
تهۋسىيه قىلدى، ئۇالرنىڭ بىرى، يا ئىككىلىسى سېنىڭ قول ئاسـتىڭدا بولـۇپ، ياشـىنىپ              

 مـاالللىقنى بىلدۈرىـدىغان شـۇنچىلىك سـۆزنىمۇ         يهنـى (دېمىگىـن » ئوھۇي«قالسا، ئۇالرغا   
 سۆز قىلغىن، ئۇالرغـا   يۇمشاق، ئۇالرغا ھۆرمهت بىلهن     دۈشكهلىمىگىن، ئۇالرنى   )قىلمىغىن

ئـۇالر  ! ئـى پهرۋەردىگـارىم   ‹: كامالى مېهرىبانلىقتىن ناھايىتى كهمتهر مۇئامىلىدە بولغىن ۋە      
 ئىسراسۈرە  (» .دېگىن› مهت قىلغىن مېنى كىچىكلىكىمدە تهربىيىلىگىنىدەك ئۇالرغا مهرھه    

  ) ـ ئايهتلهر24 ـ، 23
ئايهت شۇنىڭغا ئىـشارەت قىلىـدۇكى، خـۇددى بـاال كىچىكلىكىـدە ئاتـا ـ ئانىـسىنىڭ         
بېقىشىغا، مېهرىبانلىقىغا ۋە كۆيۈنۈشىگه موھتاج بولغاندەك، ئاتا ـ ئانا ياشانغاندا بالىنىـڭ   

نىـڭ ئاتـا ـ ئانىـسى قىلغـان ياخـشىلىقنى       ئهمدى بالى. ياخشىلىق قىلىشىغا موھتاج بولىدۇ
  . چىرايلىقچه قايتۇرۇش ۋاقتى

ــارلىق ســۆزلهر ئهڭ كــۆپ       ــا ـ ئانىغــا ياخــشىلىق قىلىــش ھهققىــدە ســۆزلهنگهن ب ئات
 ياشـانغان ئاتـا ـ ئانىغـا ياخـشىلىق      رەسـۇلۇلالھ .  كېلىـدۇ مۇناسـىپ ياشانغان ئاتـا ـ ئانىغـا    

ھـاالك بولــدى، ھــاالك  «: ۇنـداق دەيــدۇ قىلىـشتا كهمچىلىــك قىلىـشتىن ئاگاھالنــدۇرۇپ م  
 بولغـان   زىيانكـار ئۇ ھاالك بولغـان ۋە      ! رەسۇلۇلالھئى  «: ساھابىلهر» .بولدى، ھاالك بولدى  

ئۇ ياشـانغان ئاتـا ـ ئانىـسىنىڭ بىـرى، يـا ئىككىلىـسى يېنىـدا         «: رەسۇلۇلالھ. دەيدۇ» كىم؟
ئـۇالر بىرىنچىـدىن،    يهنـى   . دەپ جاۋاب بهرگهن  » بولۇپ، جهننهتكه كىرەلمىگهن كىشىدۇر   

ئاتا ـ ئانا، ئىككىنچىدىن، ياشىنىپ قالغـان كىـشىلهر بولـۇپ، ئۇالرغـا ياخـشىلىق قىلىـشتا        
كهمچىلىك قىلغان ۋە ئۇالرغا خىزمهت قىلىپ جهنـنهتكه كىـرىش نېسىۋىـسىدىن مهھـرۇم              

  .بولغان بالىدۇر
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اندا بالىنىڭ  ئاتا ـ ئانىنىڭ نهپىقىسى، بولۇپمۇ ياشانغ مهزھهپلهردەشۇنىڭدەك، پۈتۈن 
 مهسـئۇلىيىتىال ياشىنىپ قالغان كىشىلهرنى بـېقىش پهقهت بالىالرنىـڭ         . ۋاجىبتۇرئۈستىگه  

 بولـۇپ، ھهر بىـر مۇسـۇلماننىڭ ئۈسـتىگه يېـشى            ئهدەبلهردىن ئىسالمىيئهمهس، بهلكى ئۇ    
 مۇنــداق رەســۇلۇلالھبــۇ ھهقــته . چــوڭ كىــشىلهرگه ھــۆرمهت قىلىــش ئىجتىمــائىي پهرزدۇر

ىرىمىزنى ھــۆرمهت قىلمىغــان، كىچىكلىرىمىــزگه مهرھهمهت قىلمىغــان ۋە  چــوڭل«: دەيــدۇ
ــى  ــانئالىملىرىمىزنىـــڭ ھهققىنـ ــزدىن ئهمهستونىمىغـ ــشى بىـ ــان » . كىـ ــىنىپ قالغـ ياشـ

 رەسـۇلۇلالھ . ئىـشالردىندۇر كىشىلهرنى ھۆرمهت قىلىش شهرىئهتته تهشـهببۇس قىلىنغـان         
ــدۇ  ــداق دەيــ ــۆرمهت ق  «: مۇنــ ــۇلماننى ھــ ــان مۇســ ــىنىپ قالغــ ــش ياشــ ــالالھنىىلىــ  ئــ
  » .ئۇلۇغلىغانلىقتۇر

قېرىالر ئاالھىدە كۆيۈنۈشكه ۋە ئاالھىـدە مۇئـامىله قىلىـشقا ھهقلىـق، ھهتتـا ئـۇرۇش                 
 ۋە خهلىپىلهرنىــڭ رەســۇلۇلالھنىڭۋاقتىــدىمۇ دۈشــمهننىڭ قېرىلىرىغــا ھــۆرمهت قىلىــش  

  .ۋەسىيهتلىرىدۇرئهسكهرلهرگه قايتا ـ قايتا قىلغان 
 رىۋايهت قىلغان بىر ھادىسه بىـزگه      تهبهرىغۇچىالر ۋە ئىمام    بۇ ھهقته تهرجىمىهال ياز   

 شامغا يولاليـدىغان ئهسـكهرلهرگه بـاش        زەيدنى ئىبنى ئۇسامه رەسۇلۇلالھ«: كۇپايه قىلىدۇ 
 رەسـۇلۇلالھنىڭ ئهسكهر يولغا چىقىش ئالدىدا . قوماندان قىلىپ، بايراقنى ئۇنىڭغا بهرگهن   

دەپ ۋەسـىيهت   »  ئهسـكهرلىرىنى يـولالڭالر    نىڭئۇسـامى «: ۋاپات ۋاقتى كېلىـپ قالغـان، ئـۇ       
 ئۇسـامىنىڭ  خهلىپه سـايالنغاندىن كېـيىن،       ئهنهۇ رەزىيهلالھۇكېيىن ئهبۇ بهكرى    . قىلغان

 رەزىيهلالھـۇ ئهسكهرلىرىنى يولالشقا ئالـدىرىغان، ئـۇنى ئـۇزاتقىلى چىققانـدا، ئهبـۇ بهكـرى               
تىغا چىققــان، ئهبــۇ بهكــرى  ئاتقــا مىــنگهن ھالــدا مهدىنىنىــڭ ســىرئۇســامه  پىيــادە، ئهنهــۇ

مهن سىلهرگه ئـون    ! توختاڭالر! ئى ئىنسانالر «:  ئۇالرغا ۋەسىيهت قىلىپ   ئهنهۇ رەزىيهلالھۇ
خىيـانهت قىلمـاڭالر،    : نهرسىنى ۋەسـىيهت قىلىـمهن، ئـۇنى ئېـسىڭالردا ياخـشى سـاقالڭالر            

 باشقا بىـر    ھهددىدىن ئاشماڭالر، ئالدامچىلىق قىلماڭالر، ئۆلۈكلهرنىڭ بهدىنىنى پارچىالپ      
نهرسىگه ئوخشاتماڭالر، كىچىك بالىالرنى، قېـرى كىـشىلهرنى ۋە ئايـالالرنى ئۆلتـۈرمهڭالر،             

، قـوي،   كهسـمهڭلهر ، كۆيدۈرمهڭالر، مېۋىلىك دەرەخلهرنـى      كهسمهڭالرخورما دەرەخلىرىنى   
 ئۆز ئىـشى    مۇناستىردا ئۆلتۈرۈڭالر،   قىلغۇچىلىككاال ۋە تۆگىلهرنى پهقهت يېيىشكه كۇپايه       

ــ لهن مهشــغۇل كىــشىلهرنىڭ يېنىــدىن ئۆتىــسىلهر، ئــۇالرنى ئــۆز ئىــشلىرىغا قويــۇڭالر،   بى
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ئۇندىن كېيىن سـىلهرگه قـاچىالردا خىلمـۇ خىـل تامـاق ئېلىـپ كېلىـدىغان            . چېقىلماڭالر
 ئىـسمىنى   ئالالھنىـڭ قهۋمنىڭ قېشىغا بارىـسىلهر، ئهگهر ئۇالرنىـڭ تامىقىـدىن يېـسهڭالر            

  » .دەڭالر) يمحالر منحالرهللا ا بسم(ئاتاڭالر يهنى 
 ئـېالن قىلغـان   رەسـۇلۇلالھ  ۋەسىيهت قىلغان بۇ ئىشالر    ئهنهۇ رەزىيهلالھۇئهبۇ بهكرى   

مهن پهقهت گـــۈزەل «:  ئهخالقالرنىـــڭ بىـــر پارچىـــسى، ئـــۇ مۇنـــداق دېـــگهن ئىـــسالمىي
مهن ھهدىـيه  «: يهنه مۇنـداق دېـگهن  » .ئهخالقالرنى تامامالش ئۈچۈن پهيغهمبهر قىلىندىم  

  » .مهتتۇرمهنرەھقىلىنغان 
بـــۇ تهلىماتالرغـــا ئاساســـهن ئىـــسالم كىـــشىلىك ھوقـــۇق خىتابنامىـــسىدە قېرىلىـــق  
ھهقلىـــرىگه، بولۇپمـــۇ ئـــۇرۇش ۋاقتىـــدا ئاالھىـــدە تىلغـــا ئېلىنغـــان، ئۇنىـــڭ ئـــۈچىنچى 

كۈچ ئىشلهتكهن ۋە قوراللىـق ئـۇرۇش       ”: ماددىسىنىڭ بىرىنچى بۆلۈمىدە مۇنداق دېيىلىدۇ    
لالر ۋە كىچىـك بالىالرغـا ئوخـشاش ئۇرۇشـقا قاتناشـمىغانالرنى            ۋاقتىدا قېرى كىشىلهر، ئايا   

كېــسهل ۋە يارىــدار بولغانالرغــا دورا قىلىنىــدۇ، ئهســىر بولغانالرغــا  . ئۆلتۈرۈشــكه بولمايــدۇ
ئۆلۈكلهرنى باشقا بىر نهرسـىگه ئوخـشىتىپ   .  ۋە يېمهك ـ ئىچمهك بېرىلىدۇ كىچهككىيىم ـ  

 بولىـدۇ، ئـۇرۇش سـهۋەبى بىـلهن         جـائىز تۇرۇش  قويۇش ھارام بولىدۇ، ئهسـىرلهرنى ئالماشـ      
  “.بۆلۈنۈپ كهتكهن ئائىلىلهر بىرلهشتۈرۈلىدۇ
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  تۆتىنچى پهسىل

  تهلىم ـ تهربىيه ھوقۇقى

  ئىلىم ئۆگىنىش ۋە ئۇنىڭ شهرىئهتتىكى پهزىلىتى

 ئىنــساننى ئهقىــل بىــلهن باشــقا مهخلۇقــاتالردىن ئايرىغــانلىقى، ئالالھنىــڭيۇقىرىــدا 
ننى پهزىلهتلىـك قىلغـانلىقىنى كۆرسـىتىپ ئـۆتكهن ئىـدۇق، ئهقىـل             ئۇنىڭ بىـلهن ئىنـسا    

ئىلىم ـ مهرىـپهتكه تايىنىـدۇ، ئىـسالمدا تهلىـم ـ تهربىـيه ھوقـۇقلىرى توغرىـسىدا سـۆز بهك           
ئۇ قۇرۇق نهزەرىيه ۋە ۋەسىيهت بولـۇپال قالماسـتىن، بهلكـى مۇسـۇلمانالر             . ئۇزۇن ۋە كۆپتۇر  

ــتۈرگهن،    ــا ئهمهلىيلهشـ ــال ھهتتـ ــۇنى رېئـ ــسىزلىقتىن ئـ ــاساۋاتـ ــالهتتىن ئالىملىققـ ، جاھـ
ــان     ــتازى بولغ ــڭ ئۇس ــلهردە دۇنيانى ــۈن ئىلىم ــسهلگهن ۋە پۈت ــيهتكه يۈك ــسالم . مهدەنى ئى

دۆلهتلىرى مهدرىسه ۋە مهكتهپلهرنى ئېچىپ، ئالىمالرنى كىتاب يېزىشقا، تهرجىـمه قىلىـشقا            
 ۋە شـــائىرالرنى ۋە تهتقىقـــات ئېلىـــپ بېرىـــشقا قىزىقتـــۇردى، ئـــالىمالرنى، يـــازغۇچىالرنى 

ــ ھۆرمهتلىــدى، ئىلىــم ساھهســىدە قىــزغىن بهس   ــته  ـ ــازىرە ئېلىــپ بېرىــپ، مهدەنىيهت مۇن
  . تهرەققىي قىلدى
 نازىل بولغان بىرىنچى ئايهت ۋە بىرىنچى كهلىـمه ئوقـۇش ۋە       رەسۇلۇلالھقائاسماندىن  

ياراتقــــان «:  مۇنــــداق دەيــــدۇتهئــــاال ئــــالالھئىلىــــم ئۆگىنىــــشكه چــــاقىرىق ئىــــدى، 
ردىگارىڭنىڭ ئىسمى بىلهن ئوقۇغىن، ئۇ ئىنساننى لهخته قاندىن ياراتتى، ئوقـۇغىن،       پهرۋە

ئــۆگهتتى، ئىنــسانغا ) خهت يېزىــشنى(پهرۋەردىگارىــڭ ئهڭ كهرەملىكتــۇر، ئــۇ قهلهم بىــلهن
  ) ـ ئايهتلهر5 ـ 1ئهلهقسۈرە (» .بىلمىگهن نهرسىلهرنى بىلدۈردى

ــر يۈرگۈ   ــشقا، پىكىـ ــشكه، نهزەر قىلىـ ــم ئۆگىنىـ ــۈرتكه  ئىلىـ ــپهتكه تـ ــكه ۋە مهرىـ زۈشـ
ــقىالرنىڭ       ــلهن باش ــۇالر بى ــدىغان ۋە ئ ــان قىلى ــى باي ــڭ پهزىلىتىن ــدىغان، ئالىمالرنى بولى

  .ئارىسىنى سېلىشتۇرىدىغان ئايهتلهر ئۈزلۈكسىز كېلىپ تۇردى
ــالالھ ــاال ئـ ــدۇتهئـ ــالالھ«:  مۇنـــداق دەيـ ــم  ئـ ــانالر ۋە ئىلىـ ــىلهردىن ئىمـــان ئېيتقـ  سـ

  ) ـ ئايهت11 مۇجادىلهسۈرە (» .رىجه يۇقىرى كۆتۈرىدۇبېرىلگهنلهرنى بىر قانچه دە
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ــالالھ ــاال ئ ــدۇ تهئ ــداق دەي ــسانالرغا «:  يهنه مۇن ــز ئىن ــدا ئۇالرنىــڭ  (بى ــاقۇرئان  زىهنىغ
» .بايان قىلغان بۇ تهمسىللهرنى پهقهت ئـالىمالرال چۈشـىنهلهيدۇ        ) يېقىنالشتۇرۇش ئۈچۈن 

  ) ـ ئايهت43 ئهنكهبۇتسۈرە (
بىلىدىغانالر بىلهن بىلمهيدىغانالر باراۋەر بوالمـدۇ؟      : يتقىنكىئې«: يهنه مۇنداق دەيدۇ  

  ) ـ ئايهت9 زۈمهرسۈرە (» .ئهقىل ئىگىلىرى ئىبرەت ئالىدۇ) ساغالم(پهقهت 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ئىلىـم ئۆگىنىـشكه قىزىقتـۇردى ۋە ئـۇنى پهقهت كىـشىنىڭ               

لهت ۋە ھۆكۈمهتنىـڭ ئالدىـدا     ئـۇ دۆ  . ھهققى قىلىپال قالماي، بهلكى ۋاجىپ ۋە پهرز قىلـدى        
 ئهمهس، بهلكـى ئـۇ دۇنيـا ـ ئـاخىرەتته      ۋاجىـپالردىن جاۋابكارلىققا تارتىلىـدىغان دۇنيـاۋى   

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    .  ئالدىدا جاۋابكارلىققا تارتىلىدىغان دىنىي ۋاجىپتـۇر      ئالالھنىڭ
  » .ئىلىم ئۆگىنىش ھهر بىر مۇسۇلماننىڭ ئۈستىگه پهرزدۇر«: مۇنداق دەيدۇ

 ئـۆمهر   ئىبنـى  ئابـدۇلالھ .  ئىلىم ۋە ئالىمالرنىڭ پهزىلىتىنـى بايـان قىلـدى         رەسۇلۇلالھ
 يېنىـدىن   گۇرۇرپپىنىڭ ئىككى   مهسجىددە رەسۇلۇلالھبىر كۈنى   «: مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ  

ئىككىلىـسى خهيرلىكتـۇر، لـېكىن بىـرى يهنه بىرىـدىن           ‹:  مۇنداق دەيدۇ  كېتىۋىتىپئۆتۈپ  
 ئـالالھ  دۇئـا قىلىـپ، ئۇنىڭغـا يالۋۇرۇۋاتىـدۇ،          ئالالھقـا ئاۋۇالر ئولتۇرۇپ   ،  پهزىلهتلىكرەكتۇر

 ۋە ئىلىــم ئۆگىنىۋاتىــدۇ ۋە فىقهــىخالىــسا بېرىــدۇ، خالىــسا بهرمهيــدۇ، مــاۋۇالر ئولتــۇرۇپ  
ــاۋۇالردىن    ــۇالر ئ ــدۇ، ب ــلهرگه ئۆگىتى ــۇربىلمىگهن ــۇپ  پهزىلهتلىكرەكت ــۇئهللىم بول ، مهن م

  ».ڭ ئارىسىغا كىرىپ ئولتۇردىدېدى ـ دە، ئۇالرنى› ئهۋەتىلدىم
 ۋە پهيغهمبهرلهرنىڭ ئىـز     چىراقلىرىئالىمالر يهر يۈزىنىڭ    «:  مۇنداق دەيدۇ  رەسۇلۇلالھ
  ».باسارلىرىدۇر

ئۆگهتكــۈچى ۋە : ئىنــسانالر ئىككــى خىــل كىــشىدىن ئىبــارەت«: يهنه مۇنــداق دەيــدۇ
  » .ئۆگهنگۈچى، ئۇالردىن باشقىالردا خهير يوق

 ئورتــاق، باشــقا  خهيــردەئۆگهتكــۈچى بىــلهن ئۆگهنگــۈچى   «: يهنه مۇنــداق دەيــدۇ 
  1».ئىنسانالردا ياخشىلىق يوق

                                            
ئىنــسانالرنى ئالىمــدىن بىهــاجهت قىلمىــدى، ”: ئىمــام غهزالــى بــۇ ھهدىــسنىڭ شــهرھىدە مۇنــداق دەيــدۇ  1

ان خۇسۇسىيىتى ئىلىمـدۇر، ئىنـسان ئـۇنى شـهرەپلىك قىلغـان            ئىنسانالرنىڭ باشقا مهخلۇقاتالردىن ئايرىلىدىغ   
نهرسـه بىــلهن ئىنــساندۇر، ئــۇ شهخـسىي كــۈچى بىــلهن ئهمهس، چــۈنكى تـۆگه ئۇنىڭــدىن نهچــچه ھهســسه    
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يهنـى  (پهرىـشتىلهر ئىلىـم تهلهپ قىلغۇچىنىـڭ قىلغـان ئىـشىغا            «: يهنه مۇنداق دەيدۇ  
  ».رازىلىق بىلدۈرۈپ، ئۇالر ئۈچۈن قاناتلىرىنى يهرگه يايىدۇ) ئىلىم ئۆگىنىشىگه

 تهشۋىق قىلىش ھهققىدىكى ھهدىسلهر بهك كۆپ،       ئىلىم، ئۇنىڭ پهزىلىتى ۋە ئۇنىڭغا    
» سـهھىهۇلبۇخارى « ئۆزىنىـڭ مهشـهۇر ۋە مىسلىـسىز كىتـابى           رەھىمهھۇلالھ بۇخارىئىمام  

دېـگهن  » ئىلىم ۋە ئۇنىڭ پهزىلىتـى « باشلىنىشى ۋە ئىمان بابىدىن كېيىنال     ۋەھيىنىڭنى  
  . باب بىلهن باشلىغان

   دەرىجىلىرى پهرزلىكىنىڭئىلىمنىڭ 

ــا، چۈشــىنىش، بىلىــش  ھۇشــيارلىقتاانالر ئهقىــل، تاالنــت ۋە ئىنــس  پهرقلىــق بولغاچق
شۇنىڭ ئۈچۈن  . ئىقتىدارىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ، ھاياتقا نهزەر سېلىشى ھهر تۈرلۈك بولىدۇ        

  . ئىسالم ئىلىملهرنى دەرىجىلهرگه ئايرىدى
   بولغان ئىلىمئهينبىرىنچى  پۈتۈن مۇسۇلمانالرغا پهرز 

ڭ ئۆگىنىشى بىـلهن يهنه بىرىـدىن چۈشـۈپ كهتمهيـدۇ، ئـۇ ـ ئىمـان،        بۇ ئىلىم بىرىنى
توغرا ئهقىدە ھاسىل قىلىش، ئىبادەت، ئىشنى پۇختا قىلىش ۋە شۇغۇللىنىدىغان ھـۈنهرنى            

  .ئىلمىدۇربىلىش 
ئهگهر مۇســـۇلمان ۋاجىـــپ بولغـــان بـــۇ قهدەر ئىلىمنـــى ئۆگىنىـــشكه ســـهل قارىـــسا، 

م ئۆگىتىــشته بېخىللىــق قىلغــان ۋە كهمچىلىــك جازالىنىــشقا ھهقلىــق بولىــدۇ، جــازا ئىلىــ 
 ۋە ئۆگىتىـشكه سـهل قارىغـان كىـشىنى          ئىلىمـدا  ئۆز ئىچىگه ئالىـدۇ،      ئۆلىماالرنىمۇقىلغان  

ــدۇر،        ــسالمنىڭ ئاالھىدىلىكى ــسا ئى ــش بول ــق قىلى ــشقا ھهقلى ــاخىرەتته جازالىنى ــا، ئ دۇني
م ـ قوشـنىلىرىغا   قولـۇ «:  مۇنـداق دېـگهن  رەسـۇلۇلالھ  رىـۋايهت قىلىـشىچه   ئهشـئهرىلهرنىڭ 

ــۇالرنى ياخــشىلىققا    فىقهــى ــان، ئ ــۆگهتمىگهن، نهســىههت قىلمىغ ــم ئ ــدۈرمىگهن، ئىلى  بىل
ــان ــوال   بۇيرىمىغ ــېمه ب ــالى ن ــڭ ھ ــمىغان ئۆلىماالرنى ــانلىقتىن توس ــنىلىرىدىن !، يام ؟ قوش

                                                                                             
چوڭلىقى بىلهنمـۇ ئهمهس، چـۇنكى پىـل ئۇنڭىـدىن نهچـچه ھهسـسه چـوڭ، شـىجائىتى بىلهنمـۇ                    . كۈچلۈك

 ئىچمىكـى بىلهنمـۇ     -ن نهچـچه ھهسـسه شـىجائهتلىك، يـېمهك          ئهمهس، چۈنكى يىرتقـۇچ ھـايۋانالر ئۇنڭـدى       
ئهمهس، چۈنكى كاال ئۇنىڭدىن نهچچه ھهسسه قوسقى يوغان، جىما بىلهنمۇ ئهمهس، چۈنكى ئهڭ كىچىـك ۋە                
ئاجىز قوشقاچ جىمـا قىلىـشتا ئىنـساندىن نهچـچه ھهسـسه كۈچلـۈك، دېـمهك ئىنـسان پهقهت ئىلىـم ئۈچـۈن                       

 ] بهت-13 توم -1ددىنئىهيائۇ ئۇلۇمى[ “ .يارىتىلدى
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 بىلهن  ئالالھ؟  ! كىشىلهرنىڭ ھالىچۇ  ئاڭلمىغانئۆگهنمىگهن، بىلىم ئالمىغان ۋە نهسىههت      
ىپ ئېيتىمهنكى، بىر قهۋم قوشنىلىرىغا ئۆگىتىـدۇ، ئـۇالرنى بىلىملىـك قىلىـدۇ،             قهسهم قىل 

ئۇالرغا نهسىههت قىلىدۇ، ئۇالرنى ياخشى ئىشقا بۇيرۇيدۇ ۋە يامـان ئىـشتىن توسـىدۇ، بىـر                
ــا     ــدۇ، ي ــدۇ ۋە نهســىههت ئالى ــم ئالى ــدۇ، بىلى ــداق  (قهۋم قوشــنىلىرىدىن ئۆگىنى ــى ئۇن يهن

  » . دۇنيادا تېز ئازاب ئوقۇبهت كېلىدۇئۇالرغا مۇشۇ) قىلمىغان ھالدا
بــۇ، دۇنيــادا ئــۆگىنىش ۋە ئۆگىتىــشنى مهجبــۇر قىلغــان بىرىنچــى ئېالنــدۇر، شــۇنىڭ 

ــۇلۇلالھئۈچـــۈن  ــمهنلهرنىڭ  رەسـ ــكهن دۈشـ ــىر چۈشـ ــىدا ئهسـ ــدىن بهدرى ئۇرۇشـ  ئىلمىـ
 چىقارغـان   سـاۋاتىنى پايدىلىنىش ئۈچۈن، مۇسۇلمانالرنىڭ پهرزەنتلىرىدىن ئـون بالىنىـڭ         

  . ىنىڭ ئهسىرلىكتىن قۇتۇلىدىغانلىقىنى ئېالن قىلغانكىش
  ئىككىنچى  پهرزى كۇپايه بولغان ئىلىم

ئۇ، دۇنيـا ـ ئـاخىرەتته پايـدا قىلىـدىغان ۋە دۇنيـا ھاياتىـدا ئۇنىڭغـا ھـاجهت بولغـان           
بـۇ ئىلىـم مهيلـى دىنىـي بولـسۇن يـاكى دۇنيـاۋى بولـسۇن، پۈتـۈن ئىنـسانالرغا                . ئىلىمدۇر

ۇپ، بهزىلىـــرىگه ۋاجىـــپ بولىـــدۇ، ئهگهر بهزىـــلهر ئـــۇنى ئۆگهنـــسه، پهرزى كۇپـــايه بولـــ
ئهگهر ھهممه كىشى ئۇنى تهرك ئهتـسه يـاكى ئۇنىڭغـا           . قالغانالردىن گۇناھ ساقىت بولىدۇ   

  .سهل قارىسا، پۈتۈن كىشىلهر ئوخشاش گۇناھكار بولىدۇ
ردە  ۋە باشـقا دىنىـي ئىلىمــله  سـىرە ، تهپـسىر، ھهدىـس، ئهقىـدە،    فىقهـى پهرزى كۇپـايه  

 ئـالالھ بـۇ، قۇرئانـدا بهلگىلهنـگهن ئىلىمـدۇر،     . مۇتهخهسسىس بولۇشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ    
مۆمىنلهرنىــــڭ ھهممىــــسىنىڭ جىهادقــــا چىقىــــشى اليىــــق «:  مۇنــــداق دەيــــدۇتهئــــاال
، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ھهر بىر جامـائهدىن       )ئۇالرنىڭ بىر تۈركۈمى جىهادقا چىقتى    (ئهمهس

ــالى  ــيىن،   يهنه بىــر تۈركــۈمى دىنىــي ئ ــۇپ، ئــۇالر قهۋمىنىــڭ قېــشىغا قايتقانــدىن كې م بول
 قورقۇشــى ئۈچــۈن، ئــۇالرنى ئاگاھالنــدۇرۇش مهقــسىتىدە نېمىــشقا  ئــالالھتىنقهۋمىنىــڭ 

  ) ـ ئايهت122 تهۋبهسۈرە (» چىقمىدى؟) ئىلىم تهلهپ قىلىشقا(
، شۇنىڭدەك، پهرزى كۇپايه دوختۇرلۇق، گېئـومېتىرىيه، ماتېماتىكـا، ئـالگېبرا، خىمىـيه       

ــا ئۈچــۈن      ــقا دۇني ــارىخ ۋە باش ــسهپه، ت ــات، پهل ــئهت، ئهدەبىي ــترونومىيه، تهبى ــا، ئاس فىزىك
  . ئۆز ئىچىگه ئالىدۇئىلىمالرنىمۇپايدىلىق بولغان 
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بۇالرنىڭ پهرز كۇپايه بولۇشىنىڭ ھېكمىتى ئىلىمنىڭ غايىسىنىڭ مهيدانغا چىقىـشى،          
، زىرائهت، ئهسكهرلىك، قۇرۇلـۇش     قالغان ئىنسانالر باشقا ئىلىم، ھۈنهر، سانائهت، تىجارەت      

  .ۋە باشقىالر بىلهن مهشغۇل بولۇشى ئۈچۈندۇر

   قىسىملىرىكۇپايىنىڭ پهرزى ئىلىمدا

ئىنسانالر بىر تهرەپتىن ئهقلى تاالنتتا پهرقلىـق بولـسا، يهنه بىـر تهرەپـتىن ئهھـۋال ۋە                 
سانالرنى ئـۈچ   ئىنشاتىبى بىر ـ بىرىگه ئوخشىمايدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئىمام  ۋەزىيهتلىرىدىمۇ
  :باسقۇچقا بۆلگهن

ھـاالل ـ ھـارام،    . پۈتۈن ئىنسانالرنى ئومۇمىي مهدەنىيلهشـتۈرۈش باسـقۇچى  : بىرىنچى
سهھىيه ئىشلىرى، غىزاالرنىڭ پايـدىلىرى ۋە ھايـات ئىـشلىرىدىكى ئـاممىۋى مهدەنىـيهتكه              

جـۈمه،  بۇ پۈتۈن ئىنسانالرغا ئومـۇمىي بولـۇپ،        . ئوخشاش ئىشالر ھهققىدە مهلۇمات بېرىش    
  .  ۋە باشقا مۇناسىۋەتلهردە بېرىلىدۇخۇتبىلىرىدەئىككى ھېيت نامازلىرىنىڭ 

بــۇ ئىــش، ھــۈنهر، ماھــارەت ۋە ســانائهت ئىــشلىرى  . ئــايرىش باســقۇچى: ئىككىنچــى
ئهمهلىيهتــته ئــۇالر ئــۆز ســاھهلىرىدە مۇتهخهســسىس، لــېكىن . ھهققىــدە ئومــۇمىي ســاۋاتتۇر

 ئــۆگىنىش بىــلهن ئىلمىنــى ســاھهدۇر، ئۇنىــڭ ئۇالرنىــڭ بىلگىنــى كهســپىي ۋە ئهمهلىــي 
  .ئىشلىرىنى تېخىمۇ پۇختا قىلىدۇ ۋە ھاياتتا ئۇنىڭدىن پايدىلىنىدۇ

ــۈچىنچى ــتىن    : ئ ــيهت جهھهت ــيه ۋە ئهمهلى ــدە نهزەرى ــڭ بىرى ــۈك ئىلىملهرنى ھهر تۈرل
، دوختــۇرالر، ئېنژىنېــرالرمۇتهخهسـسىس بولــۇش ۋە ئــۇنى چوڭقــۇرالپ بىلىــش باســقۇچى،  

ۋە باشـقا   ) يهنى دىنىي مهسىلىلهردە پهتىـۋا بهرگـۈچى ئۆلىمـاالر        (الر، مۇفتىالر سوتچى ھاكىم 
ــۇ       ــۇ ئاش ــدە، بولۇپم ــقۇچىغا يهتكهن ــسلىك باس ــدە مۇتهخهسسى ــر ئىلىم ــسى بى ــاقاي  ئىلىمغ

) بـاش تارتىـپ بولمايـدىغان پهرز       (ئهيـن تهيىنلهنگهن بولسا، ئۇ ئىلىم ئـۇ كىـشىگه پهرزى          
  .بولىدۇ

  ئىسالمدا ھهقسىز تهلىم

رىئهتته تهلىم ـ تهربىـيه ۋە مهدەنىيهتنىـڭ مهجبـۇرى بولغانلىقىغـا قوشـۇپ، ئىلىـم        شه
ئۆگىنىش ئاسان بولسۇن ئۈچـۈن ۋە ئۇنىـڭ ئالدىـدىكى توسـالغۇالرنى يـوقىتىش ئۈچـۈن                

  . تهلىم ھهقسىز بولىدۇ
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 بېرىلىــدىغان دەرس، جــۈمه، ئىككــى ھېيــت مهســجىدلهردەئىــسالمدا ھهقــسىز تهلىــم 
دىغان خــۇتبىلهر بىــلهن باشــلىنىدۇ، مهســچىت دەرس ۋە تهلىــم ئــورنى نامازلىرىــدا ئوقۇلىــ

بولۇپ، پۈتۈن ئىنسانالرغا ئوچۇق، ھهر تهرەپتىن كهلگهن ئىنسانالر ئـۇ يهرگه ھېچقانـداق             
  .بهدەل ۋە ھهق تۆلىمهستىن كىرىدۇ

ــجىدلهر ــسىلهردە     مهس ــۇ مهدرى ــۇالر ئ ــۇپ، ئ ــسى بول ــورنى ۋە مهدرىسى ــڭ ئ  ئۆلىماالرنى
لىــم تهلهپ قىلغــۇچىالر ۋە بــارلىق ئىنــسانالرغا دەرس بېرىــدۇ، بــۇ يهردە      توپلىــشىدۇ، ئى

بېرىلىدىغان ئىلمىي تهلىم ـ تهربىيىلهر كۆپىنچه ۋاقىتالردا باشقا نهرسىلهر بىلهن مهشـغۇل   
بولمايدىغان ۋە بايالرغا ئوخشاش مال ـ مۈلۈكلىرىنى قوغداش ئۈچـۈن ئىـشلهشكه موھتـاج     

  .ىدۇ كېلمۇناسىپئهمهس پېقىرالرغا 
 يهتكۈزۈشـنى ۋە ئىبـادەت ئـورۇنلىرىنى    دەخله قىلىپ چوڭالرغا چۇرۇڭكېيىن ۋاراڭ ـ  

 يېنىدا كىچىك بالىالرغـا مهخـسۇس       مهسجىدنىڭناچار قىلىقالردىن مهنئى قىلىش ئۈچۈن      
  . دەرسخانىالر ئېچىلغان

ــسلىك قىلىــش ئۈچــۈن     ــۇ ھهر خىــل ســاھهلهردە مۇتهخهسسى ئۆلىماالرنىــڭ ئۆيلىرىم
ــسىز بىل ــۇالقلىرى ئىــدى  ھهق ــتىن   . ىــم ب ــاالر بىــر تهرەپ ــم بىــلهن  تــالىبالرنىئۆلىم  ئىلى

ــشىش،     ــتىن مۇنازىرىلى ــر تهرەپ ــسا، يهنه بى ــدۇرۇش ئۈچــۈن قارشــى ئال ــشهئوزۇقالن  مۇناقى
  . قىلىش ۋە ئۆز ئارا پىكىر ئالماشتۇرۇش ئۈچۈن قارشى ئاالتتى

هرپ قىلىشى ئۈچـۈن    ئىسالم دۆلىتى ئۆلىماالرنىڭ پۈتۈن ۋاقتىنى ئىلىم ئۆگىتىشكه س       
ئۇالرنىڭ ئىشلىرىغا قارايتتى، ئۇالرنىڭ مهئىـشىتىگه كېپىللىـك قىالتتـى ۋە بهيتۇلمالـدىن             

  .  تهقدىم قىالتتىھهدىيىلهرئۇالرغا 
كېيىن ئىـسالم دۆلهتلىـرى پايتهخـت ۋە باشـقا شـهھهرلهردە ئىلىـم يـۇرتلىرى ئـاچتى،                

خهيـر ـ سـاخاۋەتلىك كىـشىلهرنىڭ      يولىدا ياخـشىلىق قىلىـدىغان   ئالالھئۇالرنىڭ بهزىسى 
ــلهن،      ــسى بى ــولى كهڭ ئۆلىماالرنىــڭ نهپىقى ــرى ق ــلهن، بهزىلى ــسى بى ــى ۋە نهپىقى ھىممىت

 مهدرىسىلهرنىڭرەسمىي  . تولىسى دۆلهت خهزىنىسىنىڭ نهپىقىسى بىلهن ئېچىلغان ئىدى      
  بهشـىنچى  ھىجـرى  باشالنغۇچ دەۋرىدە    ئىمپېراتۇرلۇقىنىڭ سهلچۇقىيالر: ئهڭ مهشهۇرلىرى 

 نىزامۇلمۇلۇكنىــڭ دۆلىتىنىــڭ سايىــسىدە ئاچقــان   ئابباســىيهئهســىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىــدا  
  .دۇر»  مهدرىسىسىنىزامىيه«
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 زامــانىمىزدىكى ئۇنىۋېرســىتېتالرغا ئوخــشايتتى،    كۆپىنچىــسى  مهدرىــسىلهرنىڭ بــۇ 
، ئوقۇغۇچىالرنىـڭ ھـاجهتلىرىنى     سىـستېمىالشتۇرۇشتا ،  تهخهسـسۇستا ئۇالرنىڭ بهزىلىرى   

ته، ماتېرىيالالرنىــــــڭ موللىقىــــــدا ۋە كىتابالرنىــــــڭ تۈرلىرىــــــدە دۇنيــــــا تهمىنلهشــــــ
 مهدرىسىـسى   ئـۈمهۋىيه  دەمهشىقتىكى.  نهچچه ھهسسه ئالدىدا ئىدى    ئۇنىۋېرستېتىلىرىدىن

  .ئۇالرنىڭ بىرى
ــسىلهربهزى  ــۇق،     مهدرىـ ــدى، دوختۇرلـ ــنلهنگهن ئىـ ــگه تهيىـ ــر پهنـ ــسۇس بىـ  مهخـ

ــسىيه، دورىگهرلىــك، ئاســمان جىــسىملىرى  ــيه،  ئوپېرات  ئىلمــى، ماتېماتىكــا، فىزىكــا، خىمى
 مهزھهپـلهر ۋە خۇسۇسـىي بىـر مهزھهپ قاتـارلىق پهنلهرنىـڭ ھهر بىـرىگه                فىقهـى ئومۇمىي  

  . ئايرىم مهدرىسىلهر بار ئىدى
مۇسـۇلمانالر مهدرىـسه سېلىـشتا ۋە ئۇنىڭغـا چىقىـم قىلىـشتا پـۇل ـ مـال بىـلهن يـاكى            

  .ىلهن ھهسسه قوشاتتى قىلىش بۋەقپهزېمىن مۈلۈكلىرىنى مهدرىسىگه 
 مهلۇم شهھهرگه ياكى مۇئهييهن ئىختىساسقا نىسبهت بېرىش بىـلهن          مهدرىسلهربهزى  

 ۋە  كـۇفه  ھهدىـس مهدرىسىـسى،      ھىجازدىكىمهشهۇر ئىدى، ئىراقتىكى پىكىر مهدرىسىسى،      
، باغدات، دەمهشق،   نىشاپۇرمهدرىسىسى،  ) ئهرەب تىلى گرامماتىكىسى  ( نهھۋى   بهسرىدىكى
، تاشــكهنت ۋە ســاناپ بۇخــارا، تىلمىــسان، غهرنــاته، قۇرتــۇبهنىس، مــاراكهش، قــاھىرە، تــۇ

ــان   ــدىغان نۇرغۇنلىغـ ــۇمكىن بولمايـ ــۈگىتىش مـ ــسىلهرتـ ــامهلهردىن مهدرىـ ــهۇر جـ ، مهشـ
 ئهزھهر قاھىرىــدىكى جامهســى، ئــۇمهۋى جامهســى، دەمهشــقتىكى  مهنــسۈرباغــداتتىكى 

، زەيتـۇنه جامهسـى ۋە      قهيرىۋان ، تۇنىستىكى دارۇلههدىس) فاستىكى(جامهسى، مهغرىبتىكى   
  .مهسجىدلهردۇر كاتتا ئهشبىلىيهدىكى، قۇرتۇبه، غهرناته

 مهسـجىدلهرگه  ئىلىم ئۆگىتىش ۋە ئۆگىنىش ئۈچـۈن مهدرىـسه ۋە           تالىبالرئۆلىماالر ۋە   
ــسىدىن    ــو چېگرى ــۇالر جۇڭگ ــاراتتى، ئ ــقىچه ب ــسپانىيهگىچه(ئهندولۇس ــسىيىنىڭ )ئى ، فران

 ئىــراق، ســۈرىيه، تاشــكهنتدىن ۋە بۇخــاراشــهرق ئۆلىمــالىرى جهنۇبىــدىن، بولۇپمــۇ يــېقىن 
ــسىر،  ــازمى ــستان  (ھىج ــهئۇدى ئهرەبى ــازىرقى س ــدىكى  ) ھ ــىمالىي ئافرىقى ــچه، ش ــاسغى  ف

ــدا دۇنياســىنىىڭ ئىــسالم مالتــاغىچه، ســهقهللىيه، ئهنــدولۇس، مهملىكهتلىــرىگىچه  ئهتراپى
قهيتـسىز ئىـسالم دۇنياسـىدا       شهرتـسىز ۋە     تـالىبالر ھىجرەت قىالتتـى ۋە دۇنيـانى كېزەتتـى،         

كېزەتتى، ئۆلىماالر قىزغىن قارشى ئېلىناتتى، ھهر مهملىكهتنىڭ ئـالىملىرى بىـر ـ بىرلىـرى     
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بىلهن ئۇچرىشاتتى، ئۇالر بارغان يهرلىرىدە دەرس بېرىش، ياكى سوت، ياكى پهتىـۋا، يـاكى              
 قارىماسـتىن   كىتاب يېزىش ئۈچۈن ئورۇنلىـشىپ قـاالتتى، مىللىـتىگه، ئىرقىغـا ۋە يۇرتىغـا             

، خىزمهتلهرگه ئىگه قىلىنـاتتى، ئۇالرغـا كامـالى ھـۆرمهت قىلىنـاتتى ۋە              مهنسهبلهرگهچوڭ  
شــۇنىڭدەك، نۇرغۇنلىغــان بــايالر پېقىــر، يېــتىم بــالىالرنى . ئاتــا ـ ئېهــسانالر بهلگىلىنهتتــى  

 ئـۇ    قىالتتى، ۋەقفىلهر مهدرىسىلهرگهباقاتتى، نهپىقىسىنى بېرىپ ئوقۇتاتتى، ئۇالر ئوقۇغان       
پېقىر، يېتىم بـالىالر ئىلىمـدە نـى ـ نـى بـاي ئوقۇغـۇچىالرنى يېڭىـپ چۈشـهتتى، ئۇالرنىـڭ           

 ئىبنـى ، ئىمام   مهڭگۈلهشتۈرەتتىشۆھرىتى دۇنياغا داڭ كېتهتتى، تارىخ ئۇالرنىڭ ئىسمىنى        
ئاتـا ـ   .  شـۇالردىندۇر  ۋە ئۇنىڭغـا ئوخـشاش يـۈزلهرچه مهشـهۇر ئـالىمالر      ئهسقهالنىھهجهر 

يهنـى پۈتـۈن ھايـاتىنى      ( قىالتتـى    نهزرەدلىرىنى ئوقۇتـۇش ئۈچـۈن ئـۆزلىرىنى        ئانىالر ئهۋال 
 بىـلهن   سـېخىلىق ، مـاللىرىنى ئـۇالر ئۈچـۈن        )ئهۋالدلىرىنى ئوقۇتۇش ئۈچۈن بېغىـشاليتتى    

خهجلهيتتــى، ئــۇالرنى پهقهتــال ئىلىــم تهھــسىل قىلىــش ۋە ئــالىي دەرىــجه ئــېلىش ئۈچــۈن 
ــاالر   ــۇن ئۆلىم ــۇنىڭدەك، نۇرغ ــى، ش ــم،   زوراليتت ــان كهرى ــدىن قۇرئ ــى كىچىكى  ئهۋالدلىرىن

، ئـۇالرنى دەرس بېـرىش، يـاكى        ئاتهتلهندۈرەتتى يادالشقا   تېكىستلهرنىھهدىس، شېئىر ۋە    
  .قازىلىق، ياكى پهتىۋا ئىشلىرىدا ئۆزلىرىگه ئورۇنباسار قىالتتى

 ئىلىمغــايۇقىرىــدىكىلهرنىڭ ھهممىــسى قۇرئــان كهرىمنىــڭ ۋە ھهدىــس شــهرىپنىڭ  
.  ئۇنىڭ پهزىلىتىنى بايان قىلىشتىكى ئهمرىنى ئىجرا قىلىش ئۈچۈن بـوالتتى          چاقىرىشى ۋە 

 بىـر نهرسـه     شهرەپلىكرەكئهگهر ئىلىمدىن   :   مۇنداق دەيدۇ  قۇرتۇبىشۇنىڭ ئۈچۈن، ئىمام    
 ئهلۋەتته پهيغهمبىرىنى ئۇنى زىيادە قىلىـشنى سوراشـقا بۇيرۇغـان           تهئاال ئالالھبولسا ئىدى،   

 زىيادە قىلىشنى تهلهپ قىلىشقا بـۇيرۇپ مۇنـداق         ئىلىمدا ئۇنى   هئاالت ئالالھبوالتتى، لېكىن   
  ) ـ ئايهت114 تاھاسۈرە (» .دېگىن“  زىيادە قىلغىنئىلمىمنى! ئى پهرۋەردىگارىم«”: دەيدۇ

 ئــۇ ئــالالھكىمكــى ئىلىــم ئۆگىنىــشنىڭ يــولىنى تۇتــسا، «:  مۇنــداق دەيــدۇرەســۇلۇلالھ
  » .بېرىدۇكىشىگه جهننهتنىڭ يولىنى ئاسانالشتۇرۇپ 

ــدۇ  ــداق دەي ــدە     «: يهنه مۇن ــۈن ئهتىگهن ــۆگىنىش ئۈچ ــاب ئ ــرەر ب ــدىن بى ــم بابى ئىلى
  » ... ياخشىراقئوقۇغىنىڭدىن يۈز رەكئهت ناماز ماڭغانلىقىڭ
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  قهدىمدىن زامانىمىزغىچه مۇسۇلمانالرنىڭ نهزىرىدە ئىلىم

ىلىــپ،  ۋە ئهھمىيىتىنــى بپهرزلىكىنــى ئىلىمنىــڭ ســالىهىنالر ـ   ســهلهفســاھابىلهر ۋە 
 مۇنــداق ئهنهـۇ  رەزىيهلالھــۇشــۇنىڭ ئۈچـۈن ئهلـى   . تونـۇدى ئۇنىـڭ قهدرى ـ قىممىتىنــى    

ئىلىـم مالـدىن ياخـشى، ئىلىـم سـېنى سـاقاليدۇ، مـالنى سـهن ساقاليـسهن، ئىلىـم                    «: دەيدۇ
ھۆكۈم قىلىدۇ، مال ھۆكۈم قىلىنىدۇ، مالنىڭ خهزىنىسى تۈگهيـدۇ، ئىلىمنىـڭ خهزىنىـسى             

  ».تۈگىمهيدۇ
ئىلىـم ئـۆگىنىڭالر، چـۈنكى      «:  مۇنـداق دەيـدۇ    ئهنهـۇ  رەزىيهلالھـۇ  جهبهل ئىبنى مۇئاز

، ئـۇنى تهلهپ قىلىـش ئىبـادەت، ئـۇنى مـۇزاكىرە            قورققـانلىقتۇر  ئـالالھتىن ئىلىم ئۆگىنىش   
، ئۇنى ئىزدەش جىهاد، ئۇنى بىلمىگهنگه ئۆگىتىش سهدىقه، ئـۇ يالغۇزلۇقتـا            تهسبىهقىلىش  

  » .نىڭ يېنىدا ۋەزىر، ياتالرنىڭ يېنىدا دوستتۇرئۈلپهت، غېرىبلىقتا ھهمرا، دوستالر
  ». ئىبادەتتىن ئهۋزەلدۇرنهفلهئىلىم ئۆگىنىش «:  مۇنداق دەيدۇشافىئىئىمام 

ماڭــا بىــر مهســىلىنى ئــۆگىنىش كــېچه «:  مۇنــداق دېــگهنرەھىمهھــۇلالھ ئهبــۇددەردا
  ».سۆيۈملۈكرەكتۇرئىبادىتىدىن 
ىڭالر، ئهگهر پادىشاھ بولساڭالر، ئۈسـتۈن      ئىلىم ئۆگىن «:  مۇنداق دەيدۇ  مۇقهففا ئىبنى

بولىسىلهر، ئوتتۇراھال كىشى بولساڭالر ئۇلۇغ بولىسىلهر، ئاددىي كىشى بولساڭالر، ياخـشى           
 ۋەســىيهتلىرىدىمۇ بالىلىرىغــا قىلغــان مهرۋاننىــڭ ئىبنــى ئابــدۇلمهلىكبــۇ، » .ياشايــسىلهر

  .  قىلىنىدۇنهقىل
ىختا ئهڭ ئۇلـۇغ مهدەنىيهتنـى بهرپـا قىلـدى     مۇسۇلمانالر ئىلىم بىلهن شۇغۇللىنىپ تار    

:  تۆۋەنــدىكى ســۆزىنىڭ مهقــسىتىخهلــدۇننىڭ ئىبنــىۋە دۇنياغــا خوجــا بولــدى، مانــا بــۇ 
 تهرەققىياتنىــڭ  ئىلىــمئــۆگىنىش ۋە ئــۆگىتىش ئىنــسانىي يۈكسىلىــشنىڭ تهبىئىتــى،     «

  ».كۆپىيىشى بىلهن كۆپىيىدۇ ۋە مهدەنىيهتنى قانۇنالشتۇرىدۇ
ــىرلهر  ــى ئهس ــۇلمانالر كېيىنك ــگهدە مۇس ــرى   ئىلىم ــدى، پىك ــهل قارى ــتى س ، سۇسالش

ــسىلدى،    ــات كې ــدى، ئىجتىه ــالىملىرى ئازاي ــسىلهرنىڭئ ــر   مهدرى ــدى، بى ــۆپلىرى تاقال  ك
 يوقالـدى، كـاپىرالر   ئۇلۇغلـۇقى  يېقىلدى، ئىنـسانالر چوڭقـۇر ئۇيقۇغـا چۆمـدى،      بۆلۈكلىرى

ئىلىـم ئـۆگىنىش ۋە ئۆگىتىـشكه     ئويغانـسا،  ئويغىنىـشتا ئۇالرنى بېسىۋالدى، ئۇالر ئاخىرقى   
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 ئىنشائالالھ ئاچسا، ئۇنىڭغا ماللىرىنى چىقىم قىلسا،       ئۇنىۋېرسىتېتلهرنىقايتسا، مهكتهپ ۋە    
  !قايتقاي ئۇلۇغلۇقىغابۇرۇنقى 

   تهلىم ئېلىش ھوقۇقىكېلىشىملهردەباياننامه ۋە 

ىـالدى  قهدىمكى دۇنيادا بىلىمسىزلىك، ساۋاتسىزلىق بېسىپ كهتكهن ئىدى، ياۋروپا م        
 ـ ئهسىردە ئىلمىي تهرەققىيات ھهرىكىتىگه باشلىدى، ياۋروپا ئهرەب ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ  15

ــى ــدۇردى ۋە     ئىلمىنـ ــي قىلـ ــۇنى تهرەققىـ ــيىن ئـ ــدى، كېـ ــۇل قىلـ ــى قوبـ  ۋە مهدەنىيىتىنـ
  . ئىلگىرىلىدى، ھهتتا ئىلىم ۋە كۈچته دۇنياغا ھاكىم بولدى
ــىردىكى ئ      ــهككىزىنچى ئهس ــون س ــيه ئ ــم ـ تهربى ــلهن  تهلى ــى بى ــك ھهرىكىت هركىنلى

ــم ـ     ــڭبىرلهشــتى، تهلى ــتهپلهر ۋە   تهربىيىنى ــپىگه ئاساســهن ھهر دۆلهت مهك ــاتتىق تهلى  ق
ئۇنىۋېرسىتېتالر ئېچىشقا ۋە ئۇنىڭ چىقىمىغـا كاپالهتلىـك قىلىـشقا يۈزلهنـدى، كېـيىن بـۇ                

ــارالىق  ــته خهلقئ ــشىملهرھهق ــسىز   كېلى ــۇرى ۋە ھهق ــۇ باشــالنغۇچ تهلىمنىــڭ مهجب ، بولۇپم
  . ئېالن قىلىندىباياننامىلهر بولۇشى ئۈچۈن سهۋىيىدەولۇشى، ھهر خىل ب

 ـ ھهر  1«:  ـ ماددىسىدا مۇنداق دېيىلدى 26 خىتابنامىسىنىڭدۇنيا كىشىلىك ھوقۇق 
 بهھــرىمهن بولــۇش ھوقــۇقى بــار، ھــېچ بولمىغانــدا تهربىيىــدىنبىــر ئىنــساننىڭ تهلىــم ـ   

ەك، باشـالنغۇچ تهلىـم مهجبـۇرى بولۇشـى         باشالنغۇچ تهلىم بولـسىمۇ ھهقـسىز بولۇشـى كېـر         
ــالىي مهكــتهپلهر قــابىلىيىتى   . الزىــم تېخنىكــوم ۋە كهســپىي تهلىمــلهر ئومــۇمىي بولــۇش، ئ

  . يېتىدىغان ھهر قانداق ئادەمگه ئوچۇق بولۇشى كېرەك
ــدە        2 ــنى ھهم ــۇق يېتىلدۈرۈش ــاراكتېرىنى تول ــسانلىق خ ــسى ئىن ــپ تهربىيى  ـ مائارى

ساسلىق ئهركىنلىكىنى كۈچهيتىشنى نىـشان قىلغـان بولۇشـى         ئىنساننىڭ ھۆرمىتىنى ۋە ئا   
 ئارىسىدىكى ئۆز ئارا چۈشىنىشنى،     گورۇھالرئۇ بارلىق دۆلهتلهر، مىللهتلهر ۋە دىنىي       . الزىم

يول قويۇشنى ۋە دوستلۇقنى ئالغـا سـۈرۈش ھهمـدە بىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتىنىڭ                
  ». كېرەكتىنچلىقنى ساقالش پائالىيىتىنى ئىلگىرى سۈرۈشى

ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي ۋە مهدەنىـيهت ھهققىـدە خهلقئـارالىق كېلىـشىم ئىمزالىنىـپ،             
ــڭ  ــيىن           13ئۇنى ــدىن كې ــدى، ئۇن ــسى تهكىتلهن ــيه مهسىلى ــم ـ تهربى ــسىدا تهلى  ـ ماددى
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بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى تهلىم ـ تهربىـيه ۋە مهدەنىـيهت ئىـشلىرىغا قـاراش ئۈچـۈن       
  .ردى ھهيئىتىنى قۇيۇنىسكۇ

ئهمما ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى ئىلىم ھهققىدىكى بايـانلىرىنى يۇقىرىـدا           
 تهلىـم ـ   مۇئهسسىسىلهرنىڭ پىكىرلهر بىلهن ئوتتۇرىغا قويدى، دۆلهت ۋە ئىسالمىيئۆتكهن 

ــستىتۇت ۋە       ــۇ ئىنــ ــى، بولۇپمــ ــشىنىڭ الزىملىقىنــ ــاردەم قىلىــ ــشلىرىغا يــ ــيه ئىــ تهربىــ
ــىتېتلهردە ــڭ      دەرس مىئۇنىۋېرس ــۇ ياردەمنى ــيىن ب ــدىن كې ــپ كهتكىنى ــدارىنىڭ كۆپىيى ق

  :تېخىمۇ الزىم بولغانلىقىنى تهكىتلهپ، توققۇزىنچى ماددىدا مۇنداق دېيىلدى
 ـ ئىلىم ئۆگىنىش پهرز، تهلىم بېرىش جهمئىـيهت ۋە دۆلهتنىـڭ ئۈسـتىگه ۋاجىـپ،      1«

ىيهتنىڭ مهنپهئهتىنى دۆلهتنىڭ تهلىم ـ تهربىيه يوللىرىنى ۋە قوراللىرىنى تهمىنلىشى، جهمئ 
ھهمدە ئىنسانالرغا ئىـسالم    .  ئهمهلگه ئاشۇرۇپ، ئۇنىڭ تۈرلىرىگه كاپالهتلىك قىلىشى الزىم      

دىنىنــى تونۇشــى، كائىناتنىــڭ ھهقىقىتىنــى بىلىــشى ۋە ئــۇنى ئىنــسانىيهتنىڭ پايدىــسىغا  
  .بويسۇندۇرۇشى ئۈچۈن قۇاليلىق يارىتىپ بېرىشى كېرەك

 تهربىيىـۋى  ۋە باشقا بارلىق ئاگىنتلىقىېرسىتېت، ئاخبارات  ـ ئائىله، مهدرىسه، ئۇنىۋ 2
 ئىنــساننى دىنىــي ۋە دۇنيــاۋى جهھهتــته تولــۇق تهربىــيىلهش، ئىنــسانلىق مۇئهسسىــسىلهر

 بولغـان ئىمـانىنى،   ئالالھقائىنساننىڭ .  كېرەكئىشلهشخاراكتېرىنى يېتىلدۈرۈش ئۈچۈن   
  ».ىلىشنى كۈچلهندۈرۈشى الزىمئىنسانىي ھهق ـ ھوقۇقالرنى ھۆرمهتلهش ۋە ھىمايه ق

ئىنـــساننى دىنىـــي ۋە دۇنيـــاۋى جهھهتـــتىن تولـــۇق     «: ئىككىنچـــى بۆلۈمـــدىكى 
 ئـالالھ «:  تۆۋەنـدىكى سـۆزىنى خاتىرىلىتىـدۇ   تهئاالنىـڭ  ئـالالھ دېگهن سـۆز    » تهربىيىلهش

ــن، دۇنيــادىكى نېــسىۋەڭنىمۇ        ــلهن ئــاخىرەت يــۇرتىنى تىلىگى ــاڭا بهرگهن بــايلىق بى س
  )  ـ ئايهت77 قهسهسرە سۈ(» .ئۇنتۇمىغىن
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  بهشىنچى پهسىل

  ئىش ۋە ئىجتىمائىي كاپالهت ھوقۇقى

ھاياتنىـڭ ئوچـۇق بهلگىـسى مهئىـشهت بولـۇپ، ھهر           . بۇ ھاياتتـا ئىـشلهش ئاساسـتۇر      
ــاغلىقتۇر    ــا بــ ــيهت ئۇنىڭغــ ــات ۋە مهدەنىــ ــداق تهرەققىيــ ــدىن  . قانــ ــسان ئۆزلۈكىــ ئىنــ

 يا كېسهللىك يـاكى قېرىلىـق ئۇنىـڭ    ئىشلهپچىقىرىشقا تىرىشىدۇ، لېكىن بهزىدە ئاجىزلىق، 
مانا بۇ يهردە   . ئىشىنىڭ ئالدىنى توسىدۇ، ھالبۇكى ئۇنىڭ ھاياتتىكى ھوقۇقى داۋام قىلىدۇ        

ــا چىقىــدۇ، ئىككــى ئىــشنىڭ     ــالهت پىكــرى ئوتتۇرىغ ــائىي كاپ ــگه ئىجتىم ئىــشنىڭ بهدىلى
  .بايان قىلىمىزبىز تۆۋەندە ھهر بىرىنى ئاالھىدە . ئارىسىنى باغالشنىڭ سهۋەبى مانا مۇشۇ

  بىرىنچى ئىشلهش ھوقۇقى

  ئىشلهشنىڭ ئهھمىيىتى توغرىسىدا  كىرىش سۆز 
 تۆۋەنـــدىكى ھۇتهيئهنىـــڭ ئهڭ بۈيـــۈك شــېئىر  ھهجۋىــدە «: ئهدەبىيــات ئـــالىملىرى 

  :دەيدۇ» سۆزىدۇر
  الكاسي اىمطال ۆنت نك فإواقىد    لبغيتها الترچل المكارم دى

تهلهپ قىلىـپ سـهپهر قىلمـا، ئولتـۇرغىن،         گۈزەل ئهخالقنى قـوي، ئـۇنى       : تهرجىمىسى
  .كىيدۈرۈلگۈچىسهنچۈنكى سهن تائام بېرىلگۈچى ۋە كىيىم 

 بېرىـشىنى  كىـچهك يهنى ئىشنى تاشـالپ، باشـقىالرنىڭ يـېمهك ـ ئىچـمهك ۋە كىـيىم ـ        
كۈتۈپ ئولتـۇرۇش، ئىنـسانىيهتنىڭ ئهڭ تـۆۋەن دەرىجىـسىدۇر، بـۇ خىـسلهتنىڭ سـاھىبى               

 ئاجىزغـــا كىيگۈزۈلىـــدىغان تامـــاق بېرىلىـــدىغان ۋە كىـــيىم ھايۋانغـــا ئوخـــشايدۇ، يـــاكى
  .ئوخشايدۇ

ئىــشلهش ئــادەم ئهۋالدىنىــڭ يهر يۈزىــدە ئورۇنباســار قىلىنىــشى بىــلهن يىلتىزىــدىن  
 ئــادەمگه تهئــاال ئــالالھبــاغلىق، ئهممــا جهننهتــته ئىــش ـ ئهمــگهك يــوق، ئۇنىــڭ ئۈچــۈن     

ــدى،     ــنهت قىل ــلهن مىن ــرى بى ــته بهرگهن نېمهتلى ــاجهننهت ــاال لالھئ ــدۇ تهئ ــداق دەي :  مۇن
ــدا      « ــدە ئۇنىڭ ــسهن ھهم ــاچ قالماي ــسهن ۋە يالىڭ ــاچ قالماي ــقهتهن ئ ــته ســهن ھهقى جهننهت
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 ـ   119 ـ،   118 تاھــاســۈرە (» .ھهقىــقهتهن ئۇســساپ كهتمهيــسهن، ئىســسىپ كهتمهيــسهن
 ئادەمنى ئىش ـ ئهمگهكسىز ۋە جاپا ـ مۇشهققهتسىز يـېمهك ـ ئىچـمهك      تهئاال ئالالھ) ئايهتلهر

  . بىلهن تهمىنلىگهنكىچهكە كىيىم ـ ۋ
 ئىرادىـسى ئـۇنى زېمىننـى گۈللهنـدۈرۈش، ئۇنىـڭ           تهئاالنىـڭ  ئـالالھ ئۇندىن كېـيىن    

نېمهتلىرىدىن پايدىلىنىش ۋە بهھرىمهن بولۇش ئۈچۈن يهر يـۈزىگه ئورۇنباسـار قىلىـشنى             
تهلهپ قىلـــدى، لـــېكىن ئىنـــساننىڭ ھـــاجهتلىرىنى ھاســـىل قىلىـــشنى جاپـــا چـــېكىش، 

 ئـالالھ «:  مۇنـداق دەيـدۇ    تهئـاال  ئـالالھ ش، ئىشلهش ۋە كهسىپ قىلىـشقا باغلىـدى،         تىرىشى
 ئالالھنىــڭســىلهرگه زېمىننــى مېڭىــشقا ئاســان قىلــدى، زېمىننىــڭ ئهتراپىــدا مــېڭىڭالر،  

 دەرگاھىغــــا ئالالھنىــــڭبهرگهن رىزقىــــدىن يهڭــــالر، ســــىلهر تىرىلگهنــــدىن كېــــيىن 
  )  ـ ئايهت15 مۇلكسۈرە (» .قايتۇرۇلىسىلهر

: ئىنــساننىڭ قازىنىــشىنى ئۇنىــڭ ئىشلىــشى ۋە تىرىشىــشىگه بــاغالپ مۇنــداق دەيــدۇ  
ئىنــسان پهقهت ئۆزىنىــڭ ئىــشلىگهن ئىــشىنىڭ نهتىجىــسىنى كۆرىــدۇ، ئۇنىــڭ قىلغــان  «

ــات      ــۇق مۇكاپ ــا تول ــدىن ئۇنىڭغ ــدۇ، ئان ــىدە كۆرۈلى ــشى كهلگۈس ــاكى(ئى ــازا  ) ي ــۇق ج تول
   ) ـ ئايهتلهر41 ـ، 39 نهجمسۈرە (» .بېرىلىدۇ

كىمكــى زەررىچىلىــك ياخــشى ئىــش قىلىــدىكهن، ئۇنىــڭ      «: يهنه مۇنــداق دەيــدۇ 
مۇكاپــاتىنى كۆرىــدۇ، كىمكــى زەررىچىلىــك يامــان ئىــش قىلىــدىكهن، ئۇنىــڭ جازاســىنى  

  ) ـ ئايهت8 ـ 7 زەلزەلهسۈرە (» .تارتىدۇ

  ئىشلهش شهرئى ۋاجىپ ۋە دىنىي پهرزدۇر

ئىـشلهشنى ئۇنىڭغـا ۋاجىـپ قىلىـپ         ئىنـساننى ئىـشلهشكه بـۇيرۇدى ۋە         تهئـاال  ئالالھ
 ئالالھنىـڭ ،  ئـالالھ ئىـشلهڭالر، قىلغـان ئىـشىڭالرنى       : ئۇالرغـا ئېيتقىنكـى   «: مۇنداق دەيدۇ 

  )  ـ ئايهت105 تهۋبهسۈرە (» .پهيغهمبىرى ۋە مۆمىنلهر كۆرۈپ تۇرىدۇ
 ئىــسالمدا ئهڭ پهزىلهتلىــك نامــاز بولغــان جــۈمه نــامىزى تۈگىگهنــدىن تهئــاال ئــالالھ

 پــارىغنامــازدىن (نامــاز ئوقۇلــۇپ بولغانــدا «: ئىــشلهشكه بــۇيرۇپ مۇنــداق دەيــدۇكېيىــنال 
ــيىن ــولغىنىڭالردىن كې ــۇپ  (زېمىنغــا تارىلىــپ ) ب ــلهن بول ــۆز مهشــغۇالتىڭالر بى ، )يهنــى ئ

  ) ـ ئايهت10سۈرە جۈمه (» . پهزلىدىن تهلهپ قىلىڭالرئالالھنىڭ
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ــ   » ئهمهل«قۇرئــان كهرىمــدە    قېــتىم 359ۆزلهر ســۆزى ۋە ئۇنىڭــدىن تــۈرلهنگهن س
 ئىنـساننىڭ قهدىـر ـ قىممىتـى ۋە دۇنيـا ـ ئـاخىرەتتىكى دەرىجىـسىنى         ئـالالھ تهكرارلىنىـدۇ،  

ھهر ئادەمنىـڭ   «:  مۇنـداق دەيـدۇ    تهئـاال  ئـالالھ ئىشىنىڭ مىقدارىغا ئاساسـهن بهلگىلىـدى،       
)  ـ ئـايهت  19 ئهھقـاف  ـ ۋە  132سـۈرە ئهنئـام   (» . يارىشا دەرىجىسى بولىدۇئهمهلىگهقىلغان 

بۇنىڭغــا قوشــۇپ جاپــا چــېكىش، تىرىــشىش ۋە كــۈچ چىقىــرىش مهنىلىرىــدىكى ســۆزلهرمۇ 
  .كۆپتۇر

يۇقىرىدىكى ئايهتلهر ئىشلهشنىڭ شهرىئهتته ۋاجىپ بولغانلىقىغا ۋە قۇرئان كهرىمـدە          
تهلهپ قىلىنغانلىقىغــا ئاگاھالنــدۇرۇش بىــلهن بىــرگه، دۇنيــا ۋە ئــاخىرەت، دىــن ۋە دۇنيــا 

ئىچىــگه ئالىــدۇ، شــۇنىڭدەك، قۇرئــان ئىــشلهشنى ئىمــان بىــلهن ئۈچــۈن ئىــشلهشنى ئــۆز 
  .بىرلهشتۈرۈپ تىلغا ئالىدۇ، ئىماندىن قالسا ئهڭ ئهھمىيهتلىك نهرسه ئىشلهشتۇر

 ئىـشلهشكه بـۇيرۇدى، ئۇنىڭغـا تهرغىـب قىلـدى ۋە رېئـال ھاياتتـا ئۇنىـڭ               رەسۇلۇلالھ
ھېچقانــداق بىــر «: ۇبىــلهن مهشــغۇل بولۇشــنىڭ پهزىلىتىنــى بايــان قىلىــپ مۇنــداق دەيــد

 ياخـشىراق بىـر   يېگهنـدىنمۇ ئىنساننىڭ يېگهن تاماقلىرى ئىچىدە ئۆز قولى بىلهن ئىشلهپ         
ــۇر،  ــام يوقت ــۆز قــولى بىــلهن ئىــشلهپ  داۋۇد پهيغهمبىــرى ئالالھنىــڭتائ  ئهلهيهىســساالم ئ

  » .يهيتتى
دا كهسىپلهرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى قوبۇل قىلىنغـان سـو      «:  يهنه مۇنداق دېگهن   رەسۇلۇلالھ

  » .ئىشلىشىدۇرـ سېتىق ۋە كىشىنىڭ ئۆز قولى بىلهن 
  ». ھهقىقهتهن ھۈنهرۋەن مۆمىن بهندىنى ياخشى كۆرىدۇئالالھ«: يهنه مۇنداق دەيدۇ

پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالم ئىــشلهپ چىقىرىــشتا ئىــشىنى پۇختــا ۋە چىرايلىــق قىلىــشقا  
 ئىش قىلسا ئىشىنى پۇختا      ھهقىقهتهن سىلهردىن كىم بىر    ئالالھ«: چاقىرىپ مۇنداق دەيدۇ  

:  شــۇ ســۆزىنى بايــان قىلىــدۇتهئاالنىــڭ ئــالالھبــۇ ھهدىــس » .قىلىــشنى ياخــشى كۆرىــدۇ
 ئــالالھســىلهردىن قايــسىڭالرنىڭ ئهمهلىــي ئهڭ ياخــشى ئىكهنلىكىنــى ســىناش ئۈچــۈن، «

  ) ـ ئايهت2 مۇلكسۈرە (» .ئۆلۈمنى ۋە تىرىكلىكنى ياراتتى
ئىـشىنىڭ تۈگىـشى بىـلهن دەرھـال بېرىـشنى           ئىشچىنىڭ ئىـش ھهققىنـى       رەسۇلۇلالھ

  ». بېرىڭالرقۇرىماستىنئىشچىنىڭ ھهققىنى ئۇنىڭ تهرى «: تهلهپ قىلىپ مۇنداق دەيدۇ
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 ئالالھقــا ۋە بىكــار تهلهپلىكــتىن قــاتتىق ئاگاھالنــدۇردى،  ھورۇنلــۇقتىن رەســۇلۇلالھ
ىـشلهپ،  تهۋەككـۈل قىلىـش، ئ    .  ئارىسىنى ئايرىدى  تهۋەككۇلنىڭتهۋەككۈل قىلىش بىلهن    

ــسىنى   ــپ نهتىجى ــىپ قىلى ــاكهس ــاقتۇر،   ئالالھق ــنىگه رازى بولم ــڭ بهرگى ــاق ۋە ئۇنى  قويم
رىزىــق بهرگــۈچى خــۇدايىم، ئــۇ دۇنيــانى «: تهۋەككــۈل ھۇرۇنلــۇق قىلىــپ ئىــشنى تاشــالپ

. دەپ يېتىۋېلىش بولۇپ، ئۇ بىر بااليىئـاپهتتۇر » قانداق خالىسا، شۇنداق تهسهررۇپ قىلىدۇ   
ــۇنىرەســۇلۇلالھ ــسىنى ت«:  ب ــسۇنمۇۆگى ــاكى باغلى ــا؟ ي ــۇپ  ئالالھق  تهۋەككــۈل قىلىــپ قوي
»  تهۋەككـۈل قىـل    ئالالھقـا  باغال، ئانـدىن     تۆگهڭنى«: ئهرابىغادەپ سورىغان   »  ؟بهرسۈنمۇ

 ئهنهۇنىـڭ  رەزىيهلالھـۇ ئـۆمهر  . دەپ بهرگهن جاۋابى بىلهن ناھايىتى ئوچۇق بايان قىلغان       
كــۈل قىلغــۇچى ئــۇرۇقنى يهرگه ســېلىپ تهۋەك«: مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

 بىـر كـۈنى ئىـشىنى    ئهنهـۇ  رەزىيهلالھـۇ يهنه ئـۆمهر  » . كىـشىدۇر  يـۆلهنگهن  ئالالھقائاندىن  
 كىرىۋالغـان كىـشىنى كـۆرۈپ قېلىـپ،         مهسـجىدكه تاشالپ ناماز ئوقـۇپ ئولتـۇرىمهن دەپ        

: ۇيرۇپ چىقىپ ئىشلهشكه ۋە كهسىپ قىلىـشقا بـ  مهسجىددىنئۇنى دەررە بىلهن ئۇرغان ۋە     
  . دېگهن» ! بىلمهمسهن؟ياغمايدىغانلىقىنىئاسماندىن ئالتۇن، كۇمۇش «

ــۇلۇلالھ ــدۇ رەس ــداق دەي ــۇن    «:  مۇن ــپ ئوت ــسىنى ئېلى ــڭ ئارغامچى ــىلهردىن بىرىنى س
ــاكى      ــدۇ ي ــا بېرى ــشىلهر ي ــدىن ياخــشىراق، چــۈنكى كى ــشىلهردىن تىلىگىنى توشــۇغىنى كى

  ».بهرمهيدۇ
:  مۇنــداق دەيــدۇئهيىــبلهبالغــان كىــشىنى  تىلهمچىلىكنــى كهســىپ قىلىۋرەســۇلۇلالھ

 ئۇنىڭغـا پېقىرلىقنىـڭ يهتمىـش       ئالالھكىمكى ئۆزىگه تىلهمچىلىكتىن بىر ئىشىك ئاچسا،       «
  » .ئىشىكىنى ئاچىدۇ

تىلهمچىلىــك قىلغــان ) يهنــى ئۆلگــۈچه( ئۇچراشــقۇچه ئالالھقــا«: يهنه مۇنــداق دەيــدۇ
 ئۇنىڭ يۈزىـدە بىـر پـارچىمۇ گـۆش          ) ھۇزۇرىغا بارغاندا  ئالالھنىڭقىيامهت كۈنى   (ئىنسان  
  » .بولمايدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئىشلهپ چىقىرىشتا ئۆزى ئهڭ ئالىي ئۈلگه بولغان ئىدى، ئۇ           
قــوي باقمىغـان ھــېچ بىـر پهيغهمــبهر   «: پهيغهمـبهر بولۇشـتىن ئىلگىــرى قـوي باققــان، ئـۇ    

ــۇر ــگهن» يوقت ــى . دې ــڭھهزرىت ــان، پ  خهدىچىنى ــارەت قىلغ ــلهن تىج ــى بى ــبهر  مېل هيغهم
 مېنىڭ رىزقىمنـى نهيزەمنىـڭ سايىـسى ئاسـتىدا          ئالالھ«: بولغاندىن كېيىن مۇنداق دېگهن   
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ــدى ــشىگه     » .قىل ــاھابىلهرنىڭ ئىشلى ــۇق س ــۇپ تۇرۇقل ــسى بول ــدە دۆلهت رەئى ــۇ مهدىنى ئ
قاتنىــشاتتى، ئــۇالر بىــلهن بىــرگه ئوتــۇن يىغــاتتى، تــاش توشــۇيتتى ۋە خهنــدەك كوالشــقا 

  . قاتناشقان ئىدى
 ۋە  ئـالالھ بـۇ قـولنى     «:  ئىشلهيدىغان قولنى مهدھىـيىلهپ مۇنـداق دېـگهن        ۇلالھرەسۇل

 ھهقىقهتهن ھۈنهرۋەن، مۆمىن بهندىنى ياخـشى  ئالالھئۇنىڭ پهيغهمبىرى ياخشى كۆرىدۇ،  
  » .كۆرىدۇ، ئىشلهش ئىبادەتتۇر

ھهر «:  تېرىقچىلىــق قىلىــشقا ئاالھىــدە تهشــۋىق قىلىــپ مۇنــداق دېــگهن رەســۇلۇلالھ
ر مۇسۇلمان بىر دەرەخ تىكسه، يا بىر زىرائهت تېرىسا، ئۇنى بىـر قـۇش، يـاكى بىـر                  قانداق بى 

تىجارەت بىلهن شـۇغۇلالنغان  » .ئىنسان ياكى بىر ھايۋان يېسه، ئۇ كىشىگه سهدىقه بولىدۇ      
  . كىشىگه بهرىكهت تىلهپ دۇئا قىلغان

  ئىشنىڭ تۈرلىرى 

جهمئىــيهتكه پايــدىلىق ھهر ئىــسالم ئىنــساننىڭ ئــۆزىگه يــاكى باشــقا ئىنــسانالرغا ۋە  
ئىـسالمدا  . قانداق ئىش ـ ھهرىكهتنى شهرىئهتته تهلهپ قىلىنغان ئىش دەپ قوبۇل قىلىدۇ  

ــانائهت           ـــ س ــرائهت، ھۈنهر ــارەت، زى ــۇ تىج ــوق، ئ ــسى ي ــڭ چهك ـ چېگرى ــش يوللىرىنى ئى
ــزمهت      ــسانىيهتكه خى ــدە ئىن ــشچانلىقالرنى ھهم ــالىيهت ۋە تىرى ــارلىق پائ ــاھهلىرىدىكى ب س

 ۋە ئهدەبىــي پائالىيهتلهرنىــڭ ھهممىنــى ئــۆز پىكرىــيان قــول ئىــشلىرى، ئهقلىــي، قىلىــدىغ
 ئــالىملىرى دۆلهت رەئىــسى، ئورۇنباســار، ۋالــى ۋە ھــاكىم قاتــارلىق فىقهــى. ئىچىــگه ئالىــدۇ

مهن «: ئهنهـۇ  رەزىيهلالھـۇ بۇنى ئهبۇ بهكـرى     . خىزمهتلهرنىمۇ ئىشلهش دەپ قوبۇل قىلدى    
 دېــگهن ســۆزى بىــلهن ئوچــۇق بايــان قىلغــان، ۋالىــالر  »مۇســۇلمانالر ئۈچــۈن ئىــشلهيمهن

ــشچىالر« ــى ۋە  » ئى ــارلىق ئهۋەتت ــسىغا ي ــى، ئىشچى ــش  «: دېيىلهتت ــداق ئى ــسىغا مۇن ئىشچى
بـۇ سـۆز    . دېگهن سۆزلهر ھهمىشه تهكرارلىنىپ تـۇراتتى     » بېجىرىش ئۈچۈن يارلىق ئهۋەتتى   

  .دېگهن سۆزدۇر» خهلىپه ۋالىسىغا يارلىق ئهۋەتتى«
انچىلىققا چـاقىردى، ئىنـسانالرنىڭ يهردىـن پايدىلىنىـشى ۋە بىـر ـ بىـرى        ئىسالم دېهق

:  بېكىتتـى، مهسـىلهن    توختامنـامىلهرنى بىلهن ياردەملىشىشى ئۈچۈن زىرائهت ھهققىدىكى      
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 زىــرائهت ئىــشلىرىدا مهدىــنه رەســۇلۇلالھ گه ئوخــشاش، 1مۇغارەســه ۋە مــۇزارەئه، مۇســاقات
  .خهلقىگه يېتهكچىلىك قىلغان

ــسالم تى ــۇ      ئى ــى، ئ ــۈملهرنى بېكىتت ــان ھۆك ــا نۇرغۇنلىغ ــاقىردى، ئۇنىڭغ ــارەتكه چ ج
ھۆكــۈملهر، بىرىنچىــدىن، كىــشىلهرنىڭ ئېهتىيــاجىنى قامداشــقا كاپالهتلىــك قىلىــدۇ،       

تىجارەتنى .  ۋە جازانىخورلۇقنى توسىدۇ   بېسىمدارلىقنىئىككىنچىدىن، زۇلۇمنى، ئالداشنى،    
ئۇنىـڭ ئۈچـۈن مۇسـتهقىل      . سهن بېكىتتـى   ئاسا پرىنسىپىغائىككى تهرەپنىڭ رازى بولۇش     

 ۋە شـــىركهتلهرگه ئوخـــشاش كهڭ بهيئـــى كىتابلىرىـــدا فىقهـــىتوختـــامالر بهلگىلىـــدى، 
  .دائىرىلىك بابالر بار

ــدە       ــڭ بىرى ــشى ۋە ئۇالرنى ــشىلهرنىڭ ئىشلى ــانائهتلهرنى بهزى كى ــارلىق س ــسالم ب ئى
ــدى    ــايه قىل ــسانالرغا پهرز كۇپ ــۈن ئىن ــۇ  . مۇتهخهســسىس بولۇشــى ئۈچــۈن پۈت ــۈنكى ئ چ

 ئىــزز، ۋاسىتىــسىدۇرئىنــسانالرنىڭ مهنپهئهتلىرىنىــڭ كــۆپلىرىنى ئهمهلــگه ئاشۇرۇشــنىڭ  
 دېگىنىــدەك، ۋەســىله كــۆپىنچه ۋاقىــتالردا مهقــسهتنىڭ قهرافىنىــڭ ۋە ئابدۇســساالم ئىبنـى 

ئۇسۇل ئالىملىرىنىـڭ دېگىنىـدەك، ۋاجىپنـى تاماماليـدىغان ھهر قانـداق            . ھۆكمىنى ئالىدۇ 
مهئىــشهت ئهھــۋالى ھهرخىــل ســانائهتكه بــاغلىق، مۇســۇلمانالرنىڭ      . ۇرۋاجىپتــنهرســه 

باشقىالرغا موھتاج بولۇپ قالماسلىقى ياكى ئۇالرنىڭ ھۆكمى ئاسـتىغا كىرىـپ قالماسـلىقى             
ــشنى       ــانائهتلهرنى ئۆگىنى ــۈن س ــهرىئهت پۈت ــۈن ش ــلىكى ئۈچ ــۇن ئهگمهس ــا بوي ۋە ئۇالرغ

هن تامــاقلىرى ئىچىــدە ئــۆز قــولى ھېچقانــداق ئىنــساننىڭ يــېگ«: يۇقىرىــدىكى. بــۇيرۇدى
  .دېگهن ھهدىس بۇنىڭغا دەلىلدۇر»  ياخشىراقى يوقتامىقىدىنمۇبىلهن ئىشلهپ يېگهن 

قول سانائهت ۋە ھۈنهرـ كهسىپلهرنىڭ ھهممىـسى شـهرىئهتته بهلگىلهنـگهن ۋە تهلهپ             
قىلىنغانــدۇر ھهمــدە ئىگىــسىگه پايــدا كهلتۈرىــدىغان ھهر قانــداق پايــدىلىق كهســىپ       

شۇنىڭ . ۇر، بهلكى تهلهپ قىلىنىدۇ ۋە باشقىلىرىدىن كۆپرەك مۇكاپاتقا ئىگه بولىدۇ         مۇباھت
گۇناھالرنىڭ ئىچىدىن ھهقىـقهتهن نامـاز، روزا، ھهج        «:  مۇنداق دېگهن  رەسۇلۇلالھئۈچۈن  

ــۆمرەۋە  ــارەت ئ ــدىغان كاپ ــدىغان( بواللماي ــاردۇر ) ئۆچۈرەلمهي ــاھ ب ــاھابىلهر. گۇن ــا «: س ي

                                            
  .زىرائهتنى ياكى باغنى سۇالپ بېقىشقا، ھۇسۇل ئالغاندا چىققان ھۇسۇلدىن ھهسسه ئېلىشقا يېرىنى ئىجارىگه ئېلىش: مۇساقات 1

  .يهر ئىگىسى بىلهن ئورتاق زىرائهت تېرىش، بىرى ئۇرۇغ بېرىپ، يهنه بىرى ئىشلهشكه ئۇخشاش: مۇزارەئه
 .نىڭغا ئوخشاش توختامالرباغۋەنچىلىك ۋە شۇ: مۈغارەسه



 281

مهئىــشهت «: رەســۇلۇلالھدەپ ســورىۋىدى، »  بولىــدۇ؟كاپــارەته  ئۇنىڭغــا نــېمرەســۇلۇلالھ
گۇناھالرنىـڭ ئىچىـدىن بىـر      «: يهنه بىـر ھهدىـسته    . دەيـدۇ » ئۈچۈن ئىرادىلىـك ئىـشلهش    

» گۇناھ باركى ئۇنى پهقهت باال ـ چاقىسىنى بېقىش يولىدا تىرىـشىپ ئىـشلهشال ئۆچۈرىـدۇ    
  .دېگهن

 بىــر كهســىپ، يــاكى بىــر ئىــش بىــلهن   بىــر ھــۈنهر، يــافۇقهھــاالركاتتــا ئۆلىمــاالر ۋە 
شـۇغۇللىنىپ، ئۆزىنىـڭ ۋە بـاال ـ چاقىـسىنىڭ تۇرمۇشـىنى قامـدايتتى، ئـۇالر ھاياتىـدا ئـۇ            

  .ھۈنهرلىرى بىلهن تونۇلغان ۋە ۋاپاتىدىن كېيىن تهرجىمىهالىغا يېزىلغان
باشــقىالرنىڭ مهنپهئهتــى ئۈچــۈن ئىــشلىگهن كىــشى ئىــشچى بولــۇپ، ئۇنىڭغــا كاتتــا 

تۇل خوتـۇن ۋە يوقـسۇل كىـشىلهر ئۈچـۈن          «:  مۇنداق دەيدۇ  رەسۇلۇلالھېرىلىدۇ،  مۇكاپات ب 
 ناماز ئوقـۇپ، كۈنـدۈز   ئوخلىماي يولىدا جىهاد قىلغان ياكى كېچه      ئالالھئىشلىگهن كىشى   

  ».روزا تۇتقان كىشىگه ئوخشايدۇ

  ئىشلهش ئهركىنلىكى 

نلىكـى بولـۇپ،   يهنى كىشىنىڭ ئىشلهش ـ ئىشلىمهسلىك، ياكى ئىشنى تـالالش ئهركى  
ــدۇر    ــهرىئهتته بهلگىلهنگهن ــك ش ــۇ ئهركىنلى ــر    . ب ــڭ بى ــر ئهركىنلىكىنى ــۇ پىكى ــۈنكى ئ چ

يهنــى شــهرىئهتكه (ھهر بىــر كىــشىنىڭ خالىغــان ئىــشنى قىلىــش ۋە مهشــرۇ . پارچىــسىدۇر
 قىلىش ئهركىنلىكى بـار ھهمـدە ئهگهر ئۆزىنىـڭ          كهسپلهرنىيول بىلهن خالىغان    ) ئۇيغۇن

نى ۋە سائىتىنى تالالش ھوقۇقىغا ئىگه، ئهگهر ئىـش باشقىـسىنىڭ           ئىشى بولسا، ئىش ۋاقتى   
بولسا توختامـدا بهلگىلهنـگهن بـويىچه بولىـدۇ، توختـام ئىـش ئـورنىنى، ۋاقتىنـى ۋە ئىـش                    

  .ھهققىنى بهلگىلهشته تهرەپلهرنىڭ رازىلىقى بىلهن تۈزۈلىدۇ
 ۋە ئىــشلهش ئهركىنلىكــى ھــاالل ـ ھــارام، شــهرىئهت ھــۆكمىگه كاپالهتلىــك قىلىــش   

:  مۇنـداق دەيـدۇ    رەسـۇلۇلالھ . ئىشنىڭ باشقىالرغا زىيان ئۇرماسلىقى بىلهن قهيت قىلىنىدۇ      
  ».زىيان سېلىش ۋە زىيانغا زىيان بىلهن تاقابىل تۇرۇشقا بواليدۇ«

ــشقا بولغــان      ــۇ ئى ــشچىنىڭ خۇسۇســىي ئىمكــانىيىتى، ئ ــالالش ئى ــشنى ت كــۆپىنچه ئى
 ياراتقــان تهبىئىتــى   ئــالالھ ارىتى ۋە قــابىلىيىتى، ئــۇنى ياخــشى ئىــشلىيهلهيدىغان ماھــ     
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شۇنىڭ ئۈچۈن ئىشنى تـالالش كىـشىنىڭ ئـۆز ئىختىيارىغـا بېرىلىـدۇ،             . دائىرىسىدە بولىدۇ 
  ».ئىشلهڭالر، ھهممىسى يارىتىلغان خىسلهتكه ئاساندۇر«:  مۇنداق دەيدۇرەسۇلۇلالھ

ئىنـسانالر  مۇئهييهن بىر ئىشقا خهلقنىڭ ۋە جهمئىيهتنىڭ مهنپهئهتى تهئهللۇق بولۇپ،       
ــۇ ئىــشنى قىلىــشقا     ــسا، ھــاكىم بهزى شهخــسلهرنى ئ ــۆزىنى تارت ئــۇ ئىــشىنى قىلىــشتىن ئ

ــۇ ئىــش پهرز    ــالهتته ئ ــۇ ھ ــدۇ، ب ــنتهيىنلهي ــدۇئهي ــشىگه   .  بولى ــۇ كى ــۇ ئىــش ئ چــۈنكى ئ
مهملىكهتـته بىـر    «:  ئـالىملىرى  فىقهـى بۇنى  . مۇئهييهنلهشتى ياكى ھاكىم ئۇنى بهلگىلىدى    

شى بولمىسا، قازى ياكى ھاكىم ئۇنى بىر كىـشىگه بۇيرۇسـا، ئـۇ             ئىشنى قىلىدىغان باشقا كى   
  . دەپ بايان قىلىدۇ»  بولىدۇئهينئىش بۇيرۇلغان كىشىگه پهرز 

: بـــۇ يهردە ئايالالرنىـــڭ ئىـــشلهش مهسىلىـــسىنى قىـــسقىچه خاتىرىلىتىـــپ ئـــۆتىمىز 
اسـلىققا  ئايالالرنىڭ ـ ئهۋرەت جايلىرىنى يۆگهش ۋە ئهر كىـشى بىـلهن يـالغۇز ئورۇنـدا بولم     

ــشاش  ــسالمىيئوخ ــۆي ۋە       ئى ــېلىش، ئ ــسهت ئ ــدىن رۇخ ــدە، ئېرى ــالق ئىچى  ئهدەپ ـ ئهخ
ئهۋالدلىرىنى تهربىيىلهشنى بىرىنچى ئورۇنـدا قويـۇش بىـلهن شـهرىئهت ھـۆكمىگه رىئـايه               

شــۇنىڭ ئۈچــۈن . قىلىــش ئاســتىدا خالىغــان ئىــشىنى تالالشــتا تولــۇق ســاالھىيهتكه ئىــگه
چىغرىـق  ) ئىگىرىـدىغان يىـپ   (ئايالنىـڭ قولىـدىكى   «: نهـا ئه رەزىيهلالھـۇ ھهزرىتى ئائىـشه    

  .دېگهن»  يولىدا جىهاد قىلىدىغان كىشىنىڭ قولىدىكى نهيزىدىن ياخشىراقئالالھ
ــالىالر تهربىيىــسى بابىــدا  دەپ »  ئــۆگىتىشئېگىرىــشنىقىزالرغــا يىــپ «: يۇقىرىــدا، ب

 تهئــاال ئــالالھتــۇر، دىنىــي ۋە دۇنيــاۋى ئىــشالردا ئهر ـ ئايــال پهرقــى يوق  . ئۆتـۈلگهن ئىــدى 
ئهر ـ ئايـال مـۆمىنلهردىن كىمكـى ياخـشى ئهمهل قىلىـدىكهن، بىـز ئـۇنى         «: مۇنداق دەيدۇ

) دۇنيـادا قانائهتچـانلىق، ھـاالل رىزىـق ۋە ياخـشى ئهمهلـلهرگه مـۇۋەپپهق قىلىـپ                (ئهلۋەتته
سـۈرە  (» . ياخشىراق ساۋاب بېرىمىز   ئهمهلىدىنمۇئوبدان ياشىتىمىز، ئۇالرغا ئهلۋەتته قىلغان      

  )  ـ ئايهت97 نهھل
شۇنىڭدەك، ئىشلهش ھوقۇقى يـۆتكىلىش، زېمىننىـڭ ئهتراپىـدا ھىجـرەت قىلىـش ۋە              

 تهلهپ قىلىـدۇ، مۇناسـىپ ھهق بىـلهن ئۇيغـۇن ئىـش تېـپىش        ھهقلىرىنىمۇسهپهر قىلىش   
ــهرئى         ــۈش ش ــر يهرگه كۆچ ــن يهنه بى ــر يهردى ــش ۋە بى ــهپهر قىلى ــدە س ــۈن يهر يۈزى ئۈچ

ــسهتلهردە ــسان ئۈرۇخ ــم ئىــشچىنىڭ       ئىن ــان كهرى ــسابلىنىدۇ، قۇرئ ــۆزرە ھې ــر ئ ــۈن بى چ
 تهھهججــۇد«:  ئۆزرىــسىدىن ئىلگىــرى قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ مۇجاھىــدنىڭئۆزرىــسىنى 
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 بهزىڭــالر بىلىــدۇكى، ئــالالھســىلهرگه قــۇالي بولغــاننى ئوقــۇڭالر،  ) قۇرئانــدىن(نامىزىــدا
يهر ) نـى تىجـارەت قىلىـپ     يه( پهزلىنى تىـلهپ     ئالالھنىڭكېسهل بولۇپ قالىسىلهر، بهزىلهر     

 يولىــدا جىهــاد قىلىــدۇ، شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئالالھنىــڭيۈزىــدە ســهپهر قىلىــدۇ، يهنه بهزىــلهر 
 ـ  20 مۇزەممىلسۈرە (» .قۇالي بولغاننى ئوقۇڭالر)  نامىزىدىنتهھهججۇديهنى (ئۇنىڭدىن 

  )ئايهت
ه  قېــتىلىش، ئىــشالرنى تهرتىــپكئۇيۇشمىــسىغايهنه ئىــشلهش ئهركىنلىكــى ئىــشچىالر 

سېلىش، ھهق تهلهپ قىلىش، ئومۇمىي مهنـپهئهتكه دەخلـى يهتكۈزمهيـدىغان ھالـدا ئىـش               
ــۈنهر كهســپىدىكىلهرگه        ــۆز ھ ــمىدىكى ئ ــلهش ئۈچــۈن ئۇيۇش ــى بهلگى ــى ۋە ۋاقتىن ھهقق

  . قوشۇلۇش ھوقۇقىنى تهلهپ قىلىدۇ

  ئىشلهش بىر ھوقۇقتۇر

 دىنىــي پهرز يۇقىرىــدا ئىــشلهشنىڭ ئهســلىدە پۈتــۈن ئىنــسانالرغا شــهرئى ۋاجىــپ ۋە 
 ئىنـساننى كـۈچى يهتمهيـدىغان ئىـشقا         تهئـاال  ئـالالھ بولغانلىقىنى سۆزلهپ ئۆتتۇق، لېكىن     

، كـۆپ ھـالالردا ئىنـسانالر ئىـش ئىـزدەپ زور كـۈچ چىقىرىـدۇ، لـېكىن نهتىـجه                    بۇيرۇمايدۇ
 بولسىمۇ ماڭغـان يـولى بىكارغـا كېتىـدۇ،          ئۇرۇنغانقازىنالمايدۇ، بۇنىڭغا بىر نهچچه قېتىم      

  . دە ئىشچى كېسهل بولۇپ قالىدۇ، يا ئاجىزلىشىپ قالىدۇبهزى
 ئومۇملىــشىدۇ، بهزىــدە  ئىشــسىزلىقبهزىــدە بىــر مهملىــكهت يــاكى بىــر شــهھهردە      

ئىقتىسادىي ۋە ئىشـسىزلىق ئهھـۋالالر ئـۇ مهملىكهتنـى ھـاالك قىلىـدۇ، بهزىـدە ئىـشچىنىڭ                 
پىلمايـدۇ، پۈتــۈن بــۇ  ئىقتىـسادىي ئهھــۋالى ئاجىزلىـشىپ، ســهرمايه چىقىرىـدىغان ئــادەم تې   

ئهھــۋالالر نهتىجىــسىدە ئىــشچىالر ئىــشىدىن بىكــار قىلىنىــدۇ، پېقىرلىــق ۋە قىيىنچىلىققــا   
چۈشۈپ قالىدۇ، مانـا بـۇ چاغـدا ئىـش ئىـشچىنىڭ ھهققـى بولىـدۇ، ياخـشىلىققا ۋە تهقۋاغـا               

 ئاساسـهن ئۇنىڭغـا ئىـش بېـرىش دۆلهتنىـڭ ئۈسـتىگه ۋاجىـپ               پرىنـسىپىگه ياردەم بېرىش   
سۈرە (» .ياخشى ئىشقا ۋە تهقۋادارلىققا ياردەملىشىڭالر    «:  مۇنداق دەيدۇ  تهئاال ئالالھ. بولىدۇ
  ) ـ ئايهت5 مائىدە

شۇنىڭ ئۈچۈن دۆلهتنىڭ ئىشچىالرغا تولـۇق ئىـش تېپىـپ بېرىـشى كېـرەك، بولۇپمـۇ             
زامـــانىمىزدا دۆلهتـــلهر ئىقتىـــساد ۋە ئىـــش توغرىـــسىدا چـــوڭ كـــۈچكه ئىـــگه بولغـــان ۋە  
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دۆلهت . ى كۆپهيگهن ئهھۋالدا بۇ دۆلهتنىڭ بىردىنبىر ۋەزىپىـسى بولىـدۇ         ئىشچىالرنىڭ سان 
 قۇرااليـــدۇ،  مۇئهسسىـــسىلهرنى زىـــرائهت، ســـانائهت ۋە تىجـــارەت ســـاھهلىرىدە كاتتـــا     

ــاممىۋى كارخــانىالرنى ئاچااليــدۇ، بۇنىڭــدا    ئىشــسىزالرنىڭ كۈچىــدىن پايدىلىنىــدىغان ئ
  :ئىككى پايدا ئهمهلگه ئاشىدۇ

  رغا ئىشنىڭ كۆپ چىقىشىئىشچىال: بىرىنچى
  خهلق ۋە جهمئىيهتكه ئومۇمىي مهنپهئهتنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش: ئىككىنچى

دۆلهت ئىـشچىالرغا يهرنــى تېـرىش ئۈچــۈن سـهرمايه بېــرىش ۋە مهھـسۇالتنى ئالــدىن     
 فىقهىسىدامۇۋاپىق باھادا سېتىش بىلهن دېهقانچىلىق ئىشلىرىغا ياردەم بېرىدۇ، بۇ ئىسالم            

سىز ئالدىـدىن قهرز بېـرىش دەپ ئاتىلىـدۇ، شـۇنىڭدەك، دۆلهت يهرنـى            ياكى ئۆسۈمـ   سهلهم
پۇقراغا بېرىش ۋە ئۆلۈك يهرنـى ئىـسالھ قىلىـشقا رۇخـسهت قىلىـش ئـارقىلىق كىـشىلهرگه                  

  .ئىش تېپىپ بېرەلهيدۇ
ــۈرۈش ۋە مــول    ــۇقىرى كۆت ــات سهۋىيىــسىنى ي ــشلىتىش، ھاي دۆلهت ئىشــسىزالرنى ئى

ــشىلهر   ــېلىش ئۈچــۈن شهخــسىي كى ــۇل ئ ــدىغان ھوس ــانائهت  قۇرالماي ــى س  چــوڭ تىپتىك
  .فابرىكىلىرىنى قۇرىدۇ

دۆلهت ۋە كاتتا بايالر ئىشچىالرغا قهرز بېرىـپ، تىجـارەت ئىـشلىرىغا ئـۇالرنى شـېرىك                
 شىركىتى دەپ ئاتىلىدۇ، دۆلهت ئىـش ئىگىلىـرى         1مۇزارەبه فقهىداقىلسا بولىدۇ، بۇ ئىسالم     

 ســـانائهت ۋە تىجـــارەت ئىـــشلىرىنى ۋە بايالرنىـــڭ ئىـــشچىالرغا ئىـــش بېرىـــشى ئۈچـــۈن 
كېڭهيتىشكه ۋە ئۇالرنىڭ تهجرىبىلىرىـدىن پايـدىلىنىش بىـلهن ئۇالرغـا ياخـشى مۇئـامىله             

  .قىلىشىغا كاپالهتلىك قىلىشقا، ئۇالرغا ياردەم قىلىشى كېرەك
ــپ      ــش تېپى ــشچىالرنىڭ ئى ــڭ ئى ــۇ دۆلهتنى ــڭ، بولۇپم ــۈن بايالرنى ــكپۈت  بولغۇچىلى

شـۇنىڭ  . رۇپ بېرىـشى ئۈچـۈن پـۇل ـ مـال قهرز بېرىـشى الزىـم       پايدىلىنىپ، كېـيىن قـايتۇ  
 قهرز بېرىـــشكه تهرغىـــب قىلغـــان ۋە قهرز بهرگهنلىـــك ســـهدىقه     رەســـۇلۇلالھئۈچـــۈن 

  . بهرگهنلىكتىن ئون سهككىز ھهسسه ئارتۇق بولىدىغانلىقىنى ئېيتقان

                                            
 . زىياننى تهڭ ئۈلىشىدۇ-بىرى پۇل چىقىرىدۇ، بىرى ئۇ پۇل بىلهن تىجارەت قىلىدۇ، پايدا : مۇزارەبه 1
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شــهرىئهت مهشـــرۇ ســـهۋەبلهر بىـــلهن قهرزگه كىرىـــپ قالغـــان كىـــشىلهرنى زاكـــات  
ىغان كىـشىلهرنىڭ قاتارىـدىن قىلـدى، شـۇنىڭدەك، پېقىـر، مىـسكىنلهرگه زاكـات               بېرىلىد

 ـ يــېمهك ـ ئىچــمهك ۋە كىــيىم ـ كىچىكىنــى        مهزھىبىــدە شــافىئىبهرگهنــدە، خۇسۇســهن 
 ئهمهس، بهلكى باي ھېـسابالنغۇدەك مىقـداردا يـاكى بىـر ئىـش قۇرۇشـقا                تهمىنلىگۈچىلىك

 ئۇنىڭ بىـلهن كىـشى ئىـشلهپ چىقىـرىش ۋە           سهرمايه قىلغۇدەك مىقداردا بېرىش الزىمكى،    
كهسىپ بىلهن شۇغۇللىنىپ ئائىلىسىنىڭ تۇرمۇشىنى قامدىسۇن ۋە پېقىرلىقتىن قۇتۇلۇپ،         

  . كېلهچهك يىلدا سهدىقه ـ زاكات بېرىدىغان باي ۋە ئىش ئىگىسى بولسۇن، دەيدۇ
ئۇنىڭدىن تاشـقىرى دۆلهت ئىـشچىالرغا ئـاممىۋى خىـزمهت، يـول ئـېچىش، ئۆسـتهڭ                

ېپىش، كۆرۈك ياساش، دۆلهتنىـڭ قۇرۇلۇشـلىرىنى بىنـا قىلىـش، قـۇدۇق كـوالش، تـاش                چ
كېــسىش، ھهربىــي ۋە ســانائهت ئىــشلهپچىقىرىش، زاۋۇت قــۇرۇش ئىــشلىرىدا ئىــشلىتىش   
قاتــارلىق ئىــشچىالرغا نۇرغۇنلىغــان پۇرســهتلهرنى يارىتىــپ بېرىــدۇ، ھهر بىــر ئىــشچى بــۇ  

ـ قـۇۋۋەت، تهجـرىبه، ئىختىـساس ۋە شهخـسىي،     ئىشالرنىڭ ئىچىدىن ئۆز قابىلىيهت، كۈچ  
ــدۇ    ــشنى تالالي ــان ئى ــاراپ مۇناســىپ بولغ ــا ق ــائىي ئهھۋالىغ ــسىز  . ئىجتىم ــشالر ھهق ــۇ ئى ب

 قىلىش بولماسـتىن ئادالهتلىـك ھهق ۋە        ئىكىسپىالتاتسىيهئىشلىتىش، بوي ئهگدۈرۈش ۋە     
ق، ئۇنىـڭ   ئىشقا مۇناسـىپ بهدەل بىـلهن بولۇشـى، ئىـشچىنىڭ ھهققىـگه زىيـان ئۇرماسـلى               

ھاجىتى ۋە پۇرسىتىدىن پايدىالنماسلىق ۋە ئۇالرنى كۈچى يهتمهيدىغان ئىشقا سالماسـلىق           
بـۇ يهردە ئىـشچىالرنىڭ   .  پرىنسىپالرغا بويسۇنۇش بىلهن بولۇشـى الزىـم    ئىسالمىيقاتارلىق  

 ئهدەپ ـ   ئىــسالمىييــاش پهرقــى ئاشــكارا بولــۇپ، ھهر كىــشى ئــۆزىگه مۇناســىپ ۋە باشــقا 
 ئۇيغـــۇن ئىـــشتا ئىشلىـــشى ئۈچـــۈن، ئىنـــساننىڭ پهقهت ئىـــشلهپچىقىرىش ئهخالقالرغـــا

سايمىنىغا ئايلىنىپ قالماسلىقى ئۈچۈن ئايالالرنىـڭ، بالىالرنىـڭ ۋە قېرىالرنىـڭ ئهھۋالىغـا             
  . رىئايه قىلىش ۋاجىپ بولىدۇ

 يـاكى   ئورۇنغـان  قىلىشقا   ئىكىسپىالتاتسىيهئىشچىالر بىلهن ئىش ئىگىلىرى ئارىسىدا      
بىر شهرتنى قويۇپ تۇرۇۋالغان ياكى كـۆز قاراشـالر ئوخـشىمىغان سـهۋەبلهردىن             مۇئهييهن  

چىققــان تــاالش ـ تارتىــشالرغا دۆلهت ئارىلىــشىدۇ ۋە ئىنــساپ، ئــادالهت بىــلهن، كــۆپىنچه   
ۋاقىـتالردا ئىـشچىالرنى ئـاجىز تهرەپ ھېـسابالپ ئۇالرنىـڭ تهرىپىـدە تـۇرۇش بىــلهن ھهل        
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هتىنـــى كـــۆزلهش جهمئىيهتنىـــڭ، پېقىـــر ـ        چـــۈنكى ئىـــشچىالرنىڭ مهنپهئ . قىلىـــدۇ
  .مىسكىنلهرنىڭ ۋە موھتاجالرنىڭ كۆپ قىسمىنى ھىمايىسىگه ئالىدۇ

دۆلهتنىڭ ئارىلىشىـشى بىرىنچىـدىن ئـادالهتنى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش، ئىككىنچىـدىن،             
ئاممىنىڭ مهنپهئهتىنـى كـۆزلهش ئاساسـىدا بولىـدۇ، بـۇ زامـانىمىزدىكى دۆلهتـلهر دىقـقهت                 

ــه   ــان نهرس ــۇپ، نهسقىلغ ــل(بول ــا ۋە ) دەلى ــى (ئىجم ــر بىرلىك ــىدە  ) پىكى ــان نهرس بولمىغ
ئىنــسانالرنىڭ مهنپهئهتلىرىنــى ئهمهلــگه ئاشــۇرۇش ۋە شــهرىئهتنىڭ  ھۆكــۈملىرىنى نهس  

 بىلهن تهتبىقالشتا ئىسالم دۆلهتلىرىنىـڭ ۋەزىپىـسىگه ئۇيغـۇن          ئىجماۋە  ) ئايهت، ھهدىس (
  . كېلىدۇ

 تهرەپــسىز ۋە ھهق ـ ھوقــۇقلىرىنى    الرنىڭ ھــازىرقى ئهســىردە جهمئىيهتــته ئىــشچى   
 مــــۇداپىئه قىلىــــشقا كاپالهتلىــــك قىلىــــدىغان كــــۈچ دۆلهت ۋە ئىــــشچىالر  ئايرىمــــسىز

 ھهقلىرىنـى ئـادا     ئالالھنىـڭ ! ئـى مـۆمىنلهر   «:  مۇنـداق دەيـدۇ    تهئاال ئالالھ. ئۇيۇشمىسىدۇر
ولغـــان قىلىـــشقا تىرىـــشىڭالر، ئـــادىللىق بىـــلهن گۇۋاھلىـــق بېـــرىڭالر، بىـــرەر قهۋمغـــا ب

) دۈشــمىنىڭالرغا(ئادىــل بولماســلىقىڭالرغا ســهۋەب بولمىــسۇن، ) ئۇالرغــا(ئــۆچمهنلىكىڭالر
تهقۋادارلىققـا ئهڭ   ) يهنـى ئۇالرغـا ئـۆچمهن تـۇرۇپ ئادىـل بولۇشـۇڭالر           (ئادىل بولۇڭالر، بـۇ   

سـۈرە  (» . ھهقىقهتهن قىلمىـشىڭالردىن خهۋەرداردۇر    ئالالھ قورقۇڭالر،   ئالالھتىنيېقىندۇر،  
  ) ـ ئايهت8 مائىدە

   ئىشلهش ھوقۇقىكېلىشىملهردە

ــدى، دۆلهت پهقهت       ــهلبىي ئى ــۇقى س ــشلهش ھوق ــسبهتهن ئى ــرىگه نى ــا دۆلهتلى دۇني
ئىــشچىالرنىڭ ھوقۇقىغــا زىــت كېلىــدىغان نهرســىدىن ئــۆزىنى تارتــاتتى، شــۇ ســهۋەبتىن 

 قىلىش ۋە ھهقـسىز ئىـشلهشكه مهجبـۇرالش         ئىكىسپىالتاتسىيهئهسىرلهر بويى ئىشچىالرنى    
    .ۋام قىلىپ كهلگهن ئىدىدا

ــي     ــانائهتنىڭ تهرەققى ــدىن س ــوزغىلىڭى، ئىككىنچى ــسىيه ق ــدىن فران ــېكىن بىرىنچى ل
قىلىــشى، ئۈچىنچىــدىن سوتــسىيالىزم پىكىــر ئېقىمىنىــڭ ئوتتۇرىغــا چىقىــشى ئىــشچىالرنى 

 كېڭهيتتـى ۋە دۆلهتلهرنـى   ئوقۇمىنىقوزغىدى، ئۇالرنىڭ ھوقۇقىنى تهلهپ قىلدى، ئۇنىڭ      
ارىلىشىشقا، كېـيىن ئـۇنى ئىـشچىالرنىڭ ھوقـۇقىنى قوبـۇل قىلىـشقا، ئىـشچىالر               بۇ ئىشقا ئ  
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. ئۇيۇشمىسىنىڭ تهلىپىگه ئۇيغۇن بۇ ھوقۇقالرنى تهدرىجىي ئىجرا قىلىشقا مهجبۇر قىلدى         
بولۇپمۇ ئاچارچىلىق، ئىشسىزلىق يۈز بهرگهن، ھايات سهۋىيىـسى ئـۆرلهپ كهتـكهن، ئىـش              

اتتىق رەھىمسىز شهرتلهر قويۇلغـان ۋاقىتتـا دۆلهتنىـڭ         ھهققى تۆۋەنلىگهن ۋە ئىشچىالرغا ق    
  .ئىشچىالر ھوقۇقىنى قوغدىشى تېخىمۇ مۇھىم بولىدۇ

 مۇناسـىپ غهرب ۋە شهرق دۆلهتلىرى ئىشچىالرنىڭ ھوقۇقىغا كۆڭۈل بۆلدى، ئۇنىڭغا          
قانۇنالر چىقاردى، ئىـشچىالرنى ھىمـايه قىلىـدىغانلىقىنى ئـېالن قىلـدى، بىرىنچـى دۇنيـا                

  .  قۇردىمۇئهسسىسىلهرن كېيىن بۇ ھهقته قۇرۇلتايالر ئاچتى ۋە ئۇرۇشىدى
خهلقئـارالىق  ” ـ يىلـى بىرىنچـى قېـتىم     1919 شهرتنامىسىنىڭ روھى بـويىچه،  ۋىرسال

ــكىالتى  ــشچىالر تهش ــۇلدى،     “ ئى ــرلىكىگه قوش ــلهر بى ــابىق مىللهت ــى ۋە س ــا چىقت ئوتتۇرىغ
ئـۇ  . تهشـكىالتىغا تهۋە بولـدى    ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن بىرلهشـكهن دۆلهتـلهر         

 شــهھىرىدە بولــۇپ، جهنــۋە شىۋىتــسارىيىنىڭقۇرۇلغانــدىن تارتىــپ ھــازىرغىچه مهركىــزى 
ــسىمۇ، كېــيىن     ــۆتكهلگهن بول ــا ي ــا ئۇرۇشــى جهريانىــدا ۋاقىتلىــق كاناداغ ئىككىنچــى دۇني

ئۇنىـڭ ئـۈچ ئـورگىنى    .  قايتۇرۇپ كېلىندى ۋە نۆۋەتلىـك قۇرۇلتـاينى ئۆتكـۈزدى      جهنۋەگه
  .مهركىزىدۇرقۇرۇلتاي، ئىدارە مهجلىسى ۋە خهلقئارالىق ئىش بېجىرىش :  ئۇالربار،

بۇ تهشكىالت ئىـشچىالرنىڭ ھوقـۇقىنى قوغـداش، ئۇنىڭغـا دائىـر قـارارالر ئـېلىش ۋە                 
  .كېرەك بولغاندا خهلقئارالىق شهرتنامىلهر تهييارالشقا تىرىشىدۇ

كاپـالىتى، ئىـشچىنىڭ ئهڭ     ئۇنىڭ ئهڭ مۇھىم قارارلىرى ئىش سائىتى ۋە ئىشـسىزلىق          
ــاز مائاشــىنى بهلگىــلهش، مائاشــلىق تهتىــل قىلىــش ھوقــۇقى، ئىــشچىنىڭ ئهڭ تــۆۋەن     ئ
يېشىنى بهلگىلهش، بالىالر ۋە ئايالالرنىڭ كېچىلىك ئىشلىرى، ئىشقا سـېلىش ئـورۇنلىرى،            
ئىــش ئىگىلىــرى بىــلهن كېلىــشىم تــۈزۈش ئۈچــۈن ئــۆز ئــارا سۆزلىــشىش ھوقــۇقى، ئىــش 

 ئىــشچىلىقنىاش بولۇشــى، ئىــشتا ئــايرىمىچىلىق قىلماســلىق، ھهقــسىز  ھهققىنىــڭ ئوخــش
  . مهنئى قىلىش ۋە ئىجتىمائىي كاپالهتلىك قاتارلىق مهسىلىلهرگه تهئهللۇقتۇر

 ـ يىلـى قارارالشـتۇرغان ئهرەب     1965ئۇنـدىن كېـيىن ئهرەب دۆلهتلىـرى ئىتتىپـاقى،     
ورنى مىـسىرنىڭ پـايتهختى     دۆلهتلىرى ئىـشچىالر تهشـكىالتى مهيـدانغا كهلـدى، ئۇنىـڭ ئـ            

 قۇرۇلتـاي، ئهرەب دۆلهتلىـرى ئىـش بېجىـرىش مهركىـزى ۋە             ئومـۇمىي قاھىرەدە بولۇپ، ئۇ،    
  .  تهركىب تاپىدۇكومىتىتىدىنكونترول 
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ــانۇنلىرىنى      ــشچىالر ق ــېلىش، ئى ــپكه س ــۈچىنى تهرتى ــڭ ك ــكىالت ئهرەبلهرنى ــۇ تهش ب
 يـوللىرىنى تهييـارالش،     رۇشچىنىقتـۇ بىرلهشتۈرۈش، تېخنىكىلىق ياردەم قىلىش، كهسپىي      

ئهرەب دۆلهتلىرىنىــڭ ئىــش لــۇغىتىنى تهييــارالش ۋە خهلقئــارالىق تهشــكىالتالر بىــلهن       
  .ھهمكارلىشىش قاتارلىق ئىشالرنى مهقسهت قىلىدۇ

  دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىدە ئىشلهش ھوقۇقى 

ا ئائىـت   ـ ماددىـسى ئىـشلهش ھوقۇقىغـ    23 خىتابنامىـسىنىڭ دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق 
ھهر بىر ئىنسان ئىشلهشكه، ئىشنى ئـۆز ئهركىنلىكـى         ”: بولۇپ، ئۇنىڭدا مۇنداق دېيىلگهن   

ــر     ــۇق، ھهر بى ــشقا ھوقۇقل ــلهن تالالشــقا ۋە ئىشــسىزلىقتىن قوغدىنى ۋە ئادىــل شــهرتلهر بى
 قىلغـان ئىـشىغا بـاراۋەر كېلىـدىغان ھهق ئـېلىش           قېقىلماسـتىن ئىنساننىڭ قىلچه چهتكه    

 قىلغۇچى ئادىـل ھهق، ئىـشلهۋاتقان كىـشىنىڭ ئـۆزى ۋە ئائىلىـسىنىڭ              رازى. ھوقۇقى بار 
. ئىنــسانلىق قهدىــر ـ قىممىــتىگه اليىــق تۇرمــۇش كهچۈرۈشــكه يهتكــۈدەك بولۇشــى الزىــم   

ئىـشچىالر مهنپهئهتىنـى    . ئۇندىن كېيىن ئۇنىڭغا ئىجتىمائىي قوغداش يوللىرى قوشـۇلىدۇ       
  .ىغا ئىگهقوغدايدىغان سودا بىرلهشمىسىگه قاتنىشىش ھوقۇق

ــۇ  ــڭب ــيىلگهن    24 خىتابنامىنى ــداق دې ــسىدا مۇن ــار  ”:  ـ ماددى ــسان بىك ــر ئىن ھهر بى
ۋاقىتالردا دەم ئېلىش، ئىش ۋاقتىنى مۇۋاپىق بهلگىلهش ۋە قارارلىق ھالدا مائاشلىق تهتىل            

  “.قىلىپ تۇرۇش ھوقۇقىغا ئىگه
ــا       1966 ــدىكى خهلقئ ــيهت ھهققى ــائىي ۋە مهدەنى ــسادىي، ئىجتىم ــى ئىقتى رالىق  ـ يىل

كېلىشىمگه قول قويۇلغان ئىدى، ئىشچىالرنىڭ ھوقۇقى بىر نهچچه ماددىغا كېڭهيتىلىـپ،           
ھهر بىر ئىنسان تۇرمۇشىنى قامداش ئۈچـۈن ئىـشلهش ۋە ئىـشنى    «:  ـ ماددىسىدا 6ئۇنىڭ 

دۆلهتلهرنىـڭ  . تالالش، ياكى ئىشنى ئۆز ئهركىنلىكى بىلهن قوبۇل قىلىش ھوقۇقىغا ئىـگه          
ارارالر چىقىرىـشى، ئىقتىـسادىي، ئىجتىمـائىي ۋە مهدەنىـيهت جهھهتـته             قـ  مۇناسىپئۇنىڭغا  

ــشنى ــى    يۈكسېلى ــهت ۋە پروگراممىالرن ــۇرىدىغان سىياس ــگه ئاش ــشى ئهمهل ــمبېكىتى  » الزى
  .دېيىلگهن

ھهر بىر ئىنسان ئۆزى ۋە ئائىلىـسىنى تهمىـنلهش ئۈچـۈن ئوخـشاش     «:  ـ ماددىسىدا 7
هرلهر بىلهن ئايالالرغا ئوخشاش ھهق بېرىشكه      ، ئوخشاش ھهق ئېلىشقا، بولۇپمۇ ئ     مىهنهتكه
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كاپالهتلىك قىلىـدىغان ئادىـل ۋە ئـۆزىگه ياققـان ئىـش شـارائىتىدىن بهھـرىمهن بولـۇش                  
بىخهتهرلىك ۋە شهرەپلىك ئىش ۋەزىيىتىنى كۆپهيتىش، تهرەققىي قىلىـش         . ھوقۇقىغا ئىگه 

ــېلىش ۋاقىتلىــرى بېــر    ىش، ئىــش ئۈچــۈن ئوخــشاش پۇرســهتلهر يارىتىــپ بېــرىش، دەم ئ
ۋاقتىنى مۇۋاپىق بهلگىلهش ۋە قارارلىق ھالدا مائاشلىق تهتىـل قىلىـپ تۇرۇشـقا رۇخـسهت               

  .دېيىلگهن» بېرىش الزىم
ھهر بىر ئىنسان ئۇيۇشمىالر قۇرۇش ۋە ئۇنىڭغا قاتنىشىش ھوقۇقىغا «:  ـ ماددىسىدا 8
رنىڭ ھوقـۇقى   مىللىي بىرلهشمىلهر ۋە خهلقئارالىق تهشـكىالتالر قۇرۇشـتا ئۇيۇشـمىال         . ئىگه
جهمئىيهت ئۈچۈن زۆرۈرى بولغان ۋە ۋەتهننىـڭ خهۋپـسىزلىكىگه يـا ئومـۇمىي نىزامغـا               . بار

ياكى باشقىالرنىڭ ھوقۇقىنى قوغداشقا پايدىلىق بولغان ئىشالرنىڭ سىرتىدىكى ئىـشالردا          
ھهر بىـر ئىنـساننىڭ قانۇنغـا خىالپلىـق قىلمىغـان           . ئۇيۇشمىالرنىڭ ئىشلهش ھوقۇقى بـار    

خۇسۇسهن قوراللىق ئهسـكهر ۋە     . نيانىڭ ھهر تهرىپىگه سهپهر قىلىش ھوقۇقى بار      ھالدا دۇ 
دۆلهتلهرنىڭ ئىـشچىالر ھوقۇقىغـا كاپالهتلىـك قىلىـشقا         . ساقچى قانۇنىغا بويسۇنۇش الزىم   

  .دېيىلگهن» زىيان ئۇرماسلىقى الزىم

  ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىدە ئىشلهش ھوقۇقى 

 پىكىردە ئىـشچىالرنىڭ ھوقـۇقى توغرىـسىدا        ئىسالمىيىرىدا ۋە    كىتابل فىقهى ئىسالمىي
 13(ئايرىم بىر ماۋزۇ بولمىغان، ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى ئىشچىالر ھوقۇقىغا           

ئىككــى مــاددا ئايرىــدى، ئۇنىڭــدا زامــانىۋى تهرەققىياتالرغــا، مهنــپهئهتكه قۇرۇلغــان ) 14ـــ 
  .زىت بولماسلىققا رىئايه قىلدىئاخىرقى قانۇنالرغا ۋە شهرىئهت ھۆكمىگه 

ئىـــشلهش دۆلهت ۋە جهمئىيهتنىـــڭ كاپـــالىتى ”:  ـ ماددىـــدا مۇنـــداق دېيىلـــدى   13
ھهر بىــر ئىنــساننىڭ ئىــشنى تــالالش ھوقــۇقى بــار، ئىــشچىنىڭ . ئاســتىدىكى بىــر ھهقتــۇر

بىخهتهرلىــك ۋە ســاالمهتلىك ھهققــى بــار، ئهر ـ ئايــال ئايرىماســتىن، ھهر بىــر شهخــسنىڭ   
.  قىلغــان ئىــشىغا بــاراۋەر ھهق ئــېلىش ھوقۇقىغــا ئىــگه     قېقىلماســتىنتــكه قىلــچه چه

ئىشچىنىڭ ئىشىنى ئىخالس بىلهن پۇختا قىلىشنى تهلهپ قىلىش بىـلهن بىـرگه ئـۆزى ۋە               
ئائىلىسىنىڭ ئىنـسانلىق قهدىـر ـ قىممىـتىگه اليىـق تۇرمۇشـىغا يهتكـۈدەك ئادىـل ۋە رازى         

لهن ئىــشچىالر ئارىــسىدىكى تــاالش ـ    ئىــش ئىگىــسى بىــ. قىلغــۇچى ھهق ئېلىــشى الزىــم
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تارتىشالرنى ھهل قىلىـپ، زۇلـۇمنى يـوقىتىش ۋە تهرەپـسىز ھالـدا ئـادالهت بىـلهن ھهق ۋە                   
  “.ھوقۇقالرنى ئورۇنالشتۇرۇش ئۈچۈن دۆلهتنىڭ ئارىلىشىشى الزىم

ھهر بىر ئىنسان بېسىمدارلىق قىلماسـتىن، ئالـدامچىلىق قىلماسـتىن،    ”:  ـ ماددىدا 14
ــقىالرغا  ــتىن      باش ــازانىخورلۇق قىلماس ــان ج ــارام قىلىنغ ــي ھ ــتىن ۋە قهتئى ــان ئۇرماس زىي

  . دېيىلدى“ قانۇنلۇق ھۈنهر كهسىپ قىلىش ھوقۇقىغا ئىگه
بۇ شـهرتلهر شـهرىئهت ھۆكـۈملىرىگه زىـت كهلمهيـدۇ، ئـۇ توختـامالردا ئـۆز ئـارا رازى           

ادەتلىرىگه  ـ ئــ  ئــۆرپبولــۇش، مهنــپهئهتلهرگه رىئــايه قىلىــش، دۆلهت ۋە مهھهللىلهرنىــڭ  
رىئايه قىلىش، شهرتنامىلهرنى ئىجرا قىلىش ۋە كېلىشكهن مهسـئۇلىيهتلهرنى ئـادا قىلىـش             

  . ئاساسىغا بىنائهن چىقىرىلغاندۇر

  ئىككىنچى ئىجتىمائىي كاپالهت ھوقۇقى

ئىجتىمائىي كاپالهتلىك ھوقۇقى ئىشلهشنىڭ ۋاجىپلىقى ۋە ئىشلهش ھوقۇقىنىڭ بىر          
ك ســاالمهتلىك ئىمكانــسىز ۋە دائىــم بىــر ھــالهتته تــۇرۇش چــۈنكى مهڭگۈلــۈ. پارچىــسىدۇر

ئىشچى ئىشلهش جهريانىدا ھهر تۈرلۈك بـاال ۋە ئـاپهتكه ئۇچرىـشى يـاكى          . مۇمكىن ئهمهس 
كېسهل بولۇپ ئىشلىيهلمهي قېلىشى يـاكى ئىـشتىن قوغلىنىـشى بىـلهن ئىشـسىز قىلىـشى                

ڭ ھهممىـسىدە ئـۇ بـاال ـ     مۇشـۇنداق ئهھۋالالرنىـ  . بهزىدە يوقـسۇل بولـۇپ قالىـدۇ   . مۇمكىن
 تولدۇرىـدىغان ئىجتىمـائىي     يوقـسۇللۇقىنى مۇسىبهت، يا كېسهللىك ياكى ئىشسىزلىق ۋە يا        

  .كاپالهتلىك قىلىنىشقا ھهقلىق بولىدۇ
 خـاس ئهمهس، بهلكـى ئـۇ بـۇ دۇنيـادا            ئىـشچىالرغىال ئىجتىمائىي كاپالهتلىك ھوقۇقى    

ــاجىزلىق، قېرى   ــسىزلىق، ئ ــسۇللۇق، ئىش ــسهللىك، يوق ــساننى   كې ــاكى ئىن ــاپهت ۋە ي ــق، ئ لى
كهســىپ قىلىــشتىن توختىتىــپ قويىــدىغان ھهرقانــداق بىــر ئهھۋالغــا ئۇچرىغــان پۈتــۈن   

ــدۇر  ــسانالرنىڭ ھهققىـ ــتىگه    . ئىنـ ــسانىيهتنىڭ ئۈسـ ــق، دۆلهت ۋە ئىنـ ــيهت، خهلـ جهمئىـ
يۇقىرىدىكىدەك كىشىلهرنى ۋە قول ئاستىدىكىلهرنى ھىمايه قىلىش، ئۇالرغا ئىـگه بولـۇش            

، ئۆي، داۋاالش ۋە پۈتۈن تۇرمۇش نهپىقىسىنى كىچهكرغا يېمهك ـ ئىچمهك، كىيىم ـ   ۋە ئۇال
بۇ ئۇالرنىڭ بىردىنبىر رىزىق يولى بولىدۇ، ھهتتا ئىسالم ئۇنداق ئىنـسان           . تهمىنلهش الزىم 
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ــۇ   ــدىن كېيىنمـ ــپهنلهشئۆلگهنـ ــشالرغا    كىـ ــارلىق ئىـ ــۇش قاتـ ــدە قويـ ــۇنى يهرلىكىـ  ۋە ئـ
  .مۇسۇلمانالرنى كېپىل قىلىدۇ

ــر ـ بىــرى      ئىــسالمىي ــۇ مهســىلىنى ئىجتىمــائىي ئهدەپ، مۇســۇلمانالرنىڭ بى  پىكىــر ب
 فىقهــى. ئۈســتىدىكى شــهرئى ھهقلىــرى دېگهنــدەك ھهرخىــل بــابالر بىــلهن ھهل قىلىــدۇ 

 ئهسىردىن بىرى بىـر نهچـچه خىـل مـاۋزۇالردا تىلغـا ئېلىنغـان               15كىتابالردا ئاشۇ مهسىله    
  .بولۇپ، ئۇنى تۆۋەندە بايان قىلىمىز

ــدە     ــسالم پىكرى ــانىۋى ئى ــۇ ھهق زام ــادالهت  «ب ــائىي ئ ــسالمدىكى ئىجتىم ــاكى 1»ئى  ي
  . دېگهن تېمىدا تونۇلدى»ئىسالمدىكى ئىجتىمائىي كاپالهتلىك«

ــگهن ۋە     ــسالم ئېلىــپ كهل ــۇ ھهق ئى ــۈزەل ئهخالقنــى  «: رەســۇلۇلالھب مهن پهقهت گ
ل ئهخــالق دېــگهن ســۆزى بىــلهن ئــېالن قىلغــان گــۈزە » تولــۇقالش ئۈچــۈن ئهۋەتىلــدىم

ــدۇ  ــتىگه قۇرۇلى ــادالهت ۋە    . ئۈس ــائىي ئ ــڭ ئىجتىم ــۇلمانالر جهمئىيىتىنى ــۇنىڭدەك، مۇس ش
بىر مـۆمىن يهنه بىـر   «:  ئۇنى مۇنداق تهسۋىرلىگهنرەسۇلۇلالھ. كاپالىتى ئۈستىگه قۇرۇلىدۇ  

  » .مۆمىن ئۈچۈن بىر ـ بىرىنى چىڭىتىپ تۇرىدىغان بىناغا ئوخشايدۇ
مــۆمىنلهر ئــۆز ئــارا مــۇھهببهت، مهرھهمهت ۋە    «: ن يهنه مۇنــداق دېــگه رەســۇلۇلالھ

كۆيۈنۈشته بىر بهدەنگه ئوخشايدۇ، ئهگهر بهدەندىن بىر ئهزا ئاغرىـپ قالـسا قالغـان ئهزاالر               
  » .قىزىشىش ۋە بىدارلىق بىلهن ئۇنىڭغا ھېسداشلىق قىلىدۇ

مۆمىن دوستلۇق قۇرغان ۋە دوست بولغان كىشىدۇر، دوسـتلۇق         «: يهنه مۇنداق دەيدۇ  
ۇرمىغـان ۋە دوسـت بولمىغـان كىـشىدە خهيرلىـك يوقتـۇر، ئىنـسانالرنىڭ ئهڭ ياخشىــسى        ق

  ».ئىنسانالرغا ئهڭ پايدىلىق بولغان كىشىدۇر
ــدۇ  ــداق دەي ــاتالر  «: يهنه مۇن ــۈن مهخلۇق ــڭپۈت ــدۇر ئالالھنى ــڭ مهخلۇقلىرى ، ئۇالرنى

ــائىچىــدە  ــولغىنى ئۇنىــڭ مهخلۇقلىرىغــا ئهڭ پايــدىلىق  ئالالھق بولغــان  ئهڭ ســۆيۈملۈك ب
  ».كىشىدۇر

                                            
“ ئىـسالمدىكى ئىجتىمـائىي ئـادالهت     ”بۇ ماۋزۇدا يېزىلغان ئهڭ ياخشى كىتاب، شهھىد سـهييىد قۇتۇبنىـڭ             1

ئىـسالم  ”:  قىلىنغـان، سـهييىد قۇتـۇب مۇنـداق دەيـدۈ          ئىسىملىك كىتابى بولۇپ، بىر نهچچه قېـتىم نهشـىر        
 “.ئىجتىمائىي كاپالهتلىك پرىنسىپىنى پۈتۈن شهكىللىرى بىلهن قارارالشتۇرىدۇ
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كىمكــى «:  بــۇ كاپالهتلىــك ۋە ھهمكارلىققــا مۇنــۇ ســۆزى بىــلهن چــاقىردىرەســۇلۇلالھ
 زەھـرى يېنىدا ئارتۇق ئوزۇقى بولسا ئۇنى ئوزۇقى بولمىغانالرغا بهرسۇن، كىمنىـڭ ئـارتۇق             

 شـۇنداق مالالرنىـڭ   رەسۇلۇلالھ: ساھابه ئېيتىدۇ.  بولمىغان كىشىگه بهرسۇن   زەھرىبولسا،  
  » .رىنى ساناپ چىقتىكى، بىز ئارتۇق مالدا ھهققىمىز بولمىغانلىقىنى بىلدۇقتۈرلى

:  ئىشچىالرغا ئىجتىمائىي كاپالهت ھوقۇقىنى ئېالن قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ           رەسۇلۇلالھ
كىمكى بىزگه بىر ئىشنى قىلىپ بېرىشكه ئىگه بولسا، ئۇنىڭ ئۆيى بولمىسا ئۆي، خوتۇنى             «

  ».لىغى بولمىسا ئۇالغ ئېلىپ بېرىلىدۇبولمىسا خوتۇن ۋە مىنىدىغان ئۇ
.  ئهمهلىي ھاياتتىمۇ ئىنسانالرنىڭ ئىجتىمـائىي ئهھۋالىغـا كۆڭـۈل بـۆلهتتى          رەسۇلۇلالھ

ھهر . بويتاق كىشىگه بىر ھهسسه بهرسه، ئائىلىـسى بـار كىـشىگه ئىككـى ھهسـسه بېرەتتـى          
   .بىرىنىڭ نهپىقىسى ۋە ئېهتىياجى ئوخشىمىغانلىقى ئۈچۈن شۇنداق قىالتتى

 ئىجتىمائىي كاپالهت، ھهمكارلىق ۋە ئـادالهت پرىنـسىپىنى         ئهشئهرىلهرنىڭ رەسۇلۇلالھ
ئارىلىرىـدا بىـرەر    : ئـۇالر «: ئىجرا قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرنى مهدھىيىلهپ مۇنـداق دېـگهن        

كىشى ئۇرۇشتا تۇل بولۇپ قالسا، يـا مهدىنىـدە يوقـسۇل بولـۇپ قېلىـپ بـاال ـ چاقىـسىنىڭ         
، ھهممىسى بار نهرسىلىرىنى بىر نهرسىنىڭ ئۈستىگه تـوپالپ، كېـيىن           رىزقى ئازالپ كهتسه  

ــدىن ۋە مهن      ــۇالر مهنـ ــى، ئـ ــسىم قىالتتـ ــشاش تهقـ ــدا ئوخـ ــدا ئارىلىرىـ ــر قاچىـ ــۇنى بىـ ئـ
  » .ئۇالردىندۇرمهن
 ئىــسالم جهمئىيىتىــدە ئاشــۇنداق ئىجتىمــائىي كاپالهتنىــڭ يوقىلىــشىدىن  رەســۇلۇلالھ
ئىـسمى بىـلهن تونۇلغـان ۋە       » ئـاچلىقتىن ئۆلـۈش   «دا  ئۇ بولـسا زامـانىمىز    . ئاگاھالندۇرغان
بايالرنىڭ ئارىـسىدا بىـرەر كىـشى       «:  مۇنداق دەيدۇ  رەسۇلۇلالھ. ھادىسىدۇردۇنيادا تارالغان   

ئــۇالردىن ) يهنــى كاپــالىتى( ۋە پهيغهمبىرىنىــڭ زىممىــسى ئالالھنىــڭئــاچلىقتىن ئۆلــسه، 
  » .بىزار

كهنـت ئاھالىـسىدە بىـر كىـشى ئاچلىققـا          قايـسى بىـر     «:  يهنه مۇنداق دەيدۇ   رەسۇلۇلالھ
  ». ۋە پهيغهمبىرىنىڭ زىممىسى ئۇالردىن بىزاردۇرئالالھنىڭدۇچار بولسا، 

قوشنىسىنىڭ ئاچ ياتقانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ توق ياتقان كىشى        «: يهنه مۇنداق دەيدۇ  
  ».ماڭا ئىمان كهلتۈرمىگهن كىشىدۇر
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ئۇنىـــڭ مۇســـۇلمان ـ كـــاپىر    يۇقىرىـــدىكى ھهدىـــسلهرنى مـــۇالھىزە قىلغىنىمىـــزدا، 
: دېـمهك . ئايرىماستىن پۈتۈن ئىنسانالرنى ئوخشاش ئۆز ئىچىگه ئالىـدىغانلىقىنى كـۆرىمىز         

ئهگهر بـايالر، ئـۇرۇق ـ تۇغقـانالر ۋە قولـۇم ـ       .  جهمئىيهتلهردە كاپالهت ئومۇمىيدۇرئىسالمىي
ش ۋاجىــپ  بــۇ دىنىــي ۋەزىپىــسىنى ئورۇندىمىــسا، بهيتۇلمالــدىن ئــۇنى ئورۇنــداخوشــنىالر
 قانــداق مۇئــامىله قىلغــانلىقى ۋە يهھۇدىغــايۇقىرىــدا ھهزرىتــى ئۆمهرنىــڭ ئــاجىز . بولىــدۇ

  . ئۇنىڭغا مۇسۇلمانالرنىڭ بهيتۇلمالدىن مائاش توختاتقانلىقىنى سۆزلهپ ئۆتكهن ئىدۇق
 ئىجتىمــائىي كاپــالهت، ئــادالهت ۋە ھهمكــارلىقنى ئهنهــۇ رەزىيهلالھــۇھهزرىتــى ئــۆمهر 

، يۈزبهرسـه ئهگهر ئىنـسانالرغا قهھهتچىلىـك ۋە قۇرغـاقچىلىق        «: ق دېگهن تهكىتلهپ مۇندا 
ھهممه كىشىنىڭ ئۆيىنى ئوخشاش قىلمهن، چۈنكى ئىنـسانالر قورسـاقلىرىنىڭ يېرىملىقـى          

  » .بىلهن ھاالك بولمايدۇ

  ئىسالمدا ئىجتىمائىي كاپالهتلىك ۋە ھهمكارلىقنىڭ يوللىرى

ئىجتىمـائىي تهڭپۇڭلـۇقنى بهرپـا قىلىـش ۋە          يۈز بهرگهنـدە     قىيىنچىلىقالركرىزىس ۋە   
 ھهمكـارلىق ۋە ياردەملىشىـشنى ئهمهلـگه ئاشۇرۇشـنىڭ يـوللىرى       ئوتتۇرىـسىدىكى كىشىلهر  

  :كۆپتۇر، ئۇنىڭدىن بهزىسىنى تۆۋەندە بايان قىلىمىز
 مېلىــدىكى بىــرى، بايالرنىــڭ رۇكنىلىرىــدىنئــۇ ئىــسالمنىڭ ئاساســلىق :  ـ زاكــات  1

ئـــۇ پېقىرالرغـــا، مىـــسكىنلهرگه، قهرزدارالرغـــا، . ىنىـــي پهرزدۇرپېقىرالرنىـــڭ ھهققـــى ۋە د
 ئاجىز كىـشىلهرنىڭ ئىمـانىنى كۈچلهنـدۈرۈش ئۈچـۈن،          ئىمانىييهنى   (مۇئهللىفهتۇلقۇلۇب

ياكى بهزى كاپىرالرنى ئىسالمغا قىزىقتۇرۇش ياكى ئۇالرنىڭ دۈشمهنلىكىدىن سـاقلىنىش          
، ۋەتىنىــدىن ئايرىلىــپ )دەۋەت ئۈچــۈنيهنــى جىهــاد ۋە ( يولىــدائــالالھ، )ئۈچـۈن بېرىلىــدۇ 

  .قالغان مۇساپىرغا بېرىلىدۇ
 بــولغىلى كــۇپرىيوقــسۇللۇق «: رەســۇلۇلالھنىڭ ۋە كاپــالهتلىككهزاكــات ئىجتىمــائىي 

دەپ ئاگاھالندۇرغان پېقىر ۋە يوقسۇلالرنىڭ ھاجىتىنى راۋا قىلىشقا ھهسـسه          » تاس قالدى 
  .قوشۇشتا ناھايىتى چوڭ تهسىرگه ئىگه

ققىدە سۆز بهك ئۇزۇن، ئۇ ئىسالم تارىخىدا ئىجتىمـائىي كاپـالهتته ئۆزىنىـڭ             زاكات ھه 
ــگه       ــى ئهمهلـ ــالىي نهتىجىلهرنـ ــۇ ئـ ــانىمىزدىمۇ ئـ ــۇرغان، زامـ ــگه ئاشـ ــسىنى ئهمهلـ ۋەزىپىـ
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ئاشــۇرۇۋاتىدۇ، يوقــسۇل، موھتاجالرغــا، پېقىــر ئــائىلىلهرگه، ھهتتــا ئىــشچى، خىزمهتچــى ۋە 
ىــسى مۇقهددەســتۇر، بولۇپمــۇ ئــۇ تولــۇق ۋە كهڭ ھــاجهتمهنلهرنى بېقىــشتا زاكاتنىــڭ ۋەزىپ

ــدۇ     ــۇغ بولى ــۇ ئۇل ــسى تېخىم ــڭ ۋەزىپى ــدا ئۇنى ــرا قىلىنغان ــدە ئىج ــى  . كۆلهم ــى ئهل ھهزرىت
 بايالرنىـڭ مېلىـدا     ئـالالھ «:  مۇنداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ       ئهنهۇنىڭ رەزىيهلالھۇ

ڭ بېرىـدىغان زاكـات     يهنـى بايالرنىـ   (پېقىرالرنىڭ ھاجىتىگه يهتكۈدەك نهرسه پهرز قىلـدى      
، ئهگهر كهمبهغهللهر ئاچ قالـسا، يـا يالىڭـاچ    )مىقدارى بىلهن يوقسۇلالرنىڭ سانى ئوخشاش    

 بهرمىگهنلىكـتىن بولىـدۇ،     زاكىتىنـى قالسا ياكى قىيىنچىلىققا چۈشۈپ قالسا بـۇ بايالرنىـڭ          
  ». ھهققىدۇرئالالھنىڭقىيامهت كۈنى ئۇالردىن ھېساب ئېلىش ۋە ئۇالرنى ئازابالش 

ىرىنچى ئهسىرلهردىكى ئىسالم دۆلىتى زاكاتنى توپالشقا، توپالنغان مـالنى تـارقىتىش           ب
 ۋە قانۇنالشـتۇراتتى ۋە سهرپ قىلىشقا يېتهكچىلىك قىالتتى، ئۇ كىرىم ـ چىقىـم ئىـشلىرىنى    

  .ئىسالمدىكى ئىجتىمائىي كاپالهتنىڭ ئهڭ يۇقىرى شهكلىنى ئهمهلگه ئاشۇرغان ئىدى
تىتىش ۋە پايدىـــسىنى ياخـــشىلىق ۋە ئېهـــسان يولىـــدا ئـــۇ مـــالنى تـــوخ: ۋەقـــف ـ    2

 كىتابلىرىـدا بـۇ ھهقـته مهخـسۇس بـاب ئاجرىتىلغـان، ئـۇ               فىقهـى . ئىشلىتىشتىن ئىبـارەت  
ئهگهر «:  مۇنداق دېيىشى بىلهن يولغـا قويۇلغـان       ئهنهۇغا رەزىيهلالھۇ ئۆمهر   رەسۇلۇلالھنىڭ

  ».خالىساڭ ئهسلىنى تۇتۇپ تۇرۇپ پايدىسىنى سهدىقه قىالتتىڭ
مۇســـۇلمانالر تـــارىختىن بىـــرى ھـــازىرغىچه مۇشـــۇ تـــوغرا يولـــدا مېڭىـــپ كهلـــدى،  
مۇســۇلمانالردىن بولغــان ئــالىمالر، باشــلىقالر، بــايالر، تىجــارەتچىلهر ۋە ھهتتــا ئوتتۇراھــال  
تۇرمۇشتىكى كىشىلهر كاتتا زېمىنالرنى ۋە چهكسىز يهرلهرنى ياخشى ئىـشالرغا، ھـاجهتمهن          

 قىلىـشتا  ۋەقـفه  يولىـدا    ئـالالھ كىشىلهرگه چىقىم قىلىنىشى ئۈچـۈن      ۋە قىيىنچىلىقتا قالغان    
) پونـدى جهمئىـيهتلهر   (ۋەقفهلهربۈگۈنكى رېئال ھايات بۇ . بىر ـ بىرى بىلهن بهسلىشهتتى 

 ۋەقىفـلهر  ”مېنىستىرلىكنىڭ بارلىقىغا ئهڭ چوڭ شاھىت، ھهتتا ئۇنىڭ ئۈچۈن مهخسۇس    
 ئىـشالرغا كېپىـل بولـۇپ،       ئىسالمىي ھهرخىل   مېنىستىرلىكلهربۇ  . قۇرۇلدى“ مىنىستىرلىكى

 ئىـــشلىرىغا ۋەقىفـــلهرتـــى ئۈچـــۈن ئىـــشلهيدۇ، تـــارىخ بـــويىچه ىمۇســـۇلمانالرنىڭ مهنپهئ
  .قوشىدۇيېتهكچىلىك قىلىدۇ ۋە ئىجتىمائىي كاپالهت ۋە ھهمكارلىققا ھهسسه 

ــ ھهرخىــل ســهدىقىلهر 3 ــار،  «: شــهرىپتهھهدىــس : ـ ــاتتىن باشــقىمۇ ھهق ب ــدا زاك مال
قۇرئــان كهرىمــدە ياخــشى يولالرغــا ئــۇرۇق ـ تۇغقانــدىن باشــالپ پۈتــۈن           . ىدېيىلــد
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مۇســۇلمانالرغا، ئۇنــدىن كېــيىن ئىــسالم جهمئىيىتىــدە ياشــايدىغان غهيرىــي مۇســۇلمانالرغا 
سهدىقه قىلىـشقا چاقىرىـدىغان ۋە سـهدىقىنىڭ پهزىلىتىنـى بايـان قىلىـدىغان ئـايهتلهر ۋە                 

ــۇر  ــسلهر كۆپت ــاجهت  . ھهدى ــۈن ھ ــۇنىڭ ئۈچ ــدۇ،    ش ــاردەم قىلىنى ــال ي ــۇل ۋە م مهنلهرگه پ
پهيـدا بولـدى، ئـۇ بـايالر بىـلهن ھـاجهتمهنلهر ئارىـسىدا              “ يـاردەم جهمئىيىتـى   ”زامانىمىزدا  

ۋاسىتىلىك قىلىدۇ، ئـايلىق ۋە يىللىـق يـاردەمنى توپاليـدۇ، پېقىـر كىـشىلهرنى، ھـاجىتىنى               
ــويال   ــاي دەپ ئــ ــشىلهر بــ ــائىلىلهرنى ۋە كىــ ــدىغان ئــ ــكارا قىاللمايــ ــدىغان ئاشــ پ قالىــ

ــى      ــاردەم خىزمىتىنـ ــا يـ ــپ ئۇالرغـ ــزدەپ تېپىـ ــاجهتمهنلهرنى ئىـ ــۇنىدۇھـ ــسالمىي، سـ  ئىـ
مهملىكهتلهرنىڭ ھهر تهرىپىـدە بـۇ جهمئىيهتلىرىنىـڭ ھهرخىـل سـاھهدىكى خىزمهتلىـرى              

ھـۈنهر ـ كهسـىپ بىرلهشـمىلىرى، يـاردەم پونـدى شـىركهتلىرى ۋە باشـقىالر          . كـۆرۈلمهكته 
    .ئۇنىڭغا قىياس قىلىنىدۇ

ئۇ دۆلهتنىـڭ خهزىنىـسى بولـۇپ، يۇقىرىـدىكى كىرىملهرنـى ئېهتىيـاتى             : ـ بهيتۇلمال 4
     .ساقاليدۇ ۋە باشقا ھاجهتلهرنى راۋا قىلىدۇ

 ئىجتىمـائىي   كېلىـشىملهردە  كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىـسى ۋە خهلقئـارالىق         دۇنيا
  كاپالهت 

لـېكىن  . مىغـان ئىـدى   دۇنيانىڭ نۇرغۇن دۆلهتلىرىدە ئىجتىمائىي كاپالهت يولغا قويۇل      
ئىشچىالر بىرلهشمىسى، ئىشچىالر ئۇيۇشمىسى، سـانائهت ئىنقىالبـى ئوتتۇرىغـا چىققانـدىن            
كېيىن بۇ ھهقلهر قارار قىلىنـدى، ئىـشچىالر ئىـش ھادىـسىلىرىگه ئۇچرايـدۇ، ئۇنىـڭ ئهڭ                 

شــۇنىڭدەك، ئىجتىمــائىي . قېرىلىقتــۇرمــۇھىملىرى ئــاجىزلىق، توســقۇنلۇق، كېــسهللىك ۋە 
تلىــك، ئىشــسىزلىق ۋە ئىــشتىن توختــاپ قالغــان ھــالهتلهردىمۇ ئاشــكارا بولىــدۇ، بــۇ كاپاله

  . سهۋەبتىن خهلقئارالىق ئىش تهشكىالتى ۋە ئۇنىڭ بىر نهچچه قارارلىرى ئوتتۇرىغا چىقتى
سانائهت ئىنقىالبىدىن كېيىن كېلىپ چىققان ئېچىنىـشلىق ھادىـسىلهر ئىـشچىالرنى           

لىيىتىنى توختىتىپ قويدى ۋە كۆپ ھالالردا ئۇالرنى مهڭگۈ        بىكار قىلىۋەتتى، ئۇالرنىڭ پائا   
  .ئاجىز قىلىپ قويدى

 ـ ماددىـسىدا ئىـشچىالرنىڭ ئىجتىمـائىي     23دۇنيا كىشىلىك ھوقـۇق باياننامىـسىنىڭ   
ــالهتلىكى ــدى كاپ ــداق دېيىل ــدە مۇن ــۆز    «:  ھهققى ــشنى ئ ــشلهشكه، ئى ــسان ئى ــر ئىن ھهر بى
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ــلهن تالالشــقا  ــدە ئىشــ... ئهركىنلىكــى بى ــۇقھهم ــشقا ھوقۇقل  ـ   24» .سىزلىقتىن قوغدىنى
 زۆرۈرلـۈكىگه ماددىدا ئىجتىمائىي قوغدىنىشنىڭ باشـقا بىـر يولىنىـڭ بهرپـا قىلىنىـشىنىڭ          

 ـ ماددىــدا ئىجتىمــائىي كاپالهتلىــك تېخىمــۇ كهڭ ئىزاھلىنىــپ    25ئىــشارەت قىلىنــدى ۋە 
ــدى  ــداق دېيىل ــسه   «: مۇن ــدا، كې ــدا، قېرىغان ــسان ئىشــسىز قالغان ــر ئىن ــدا، ھهر بى ل بولغان

ئاجىزالشقاندا، تۇل قالغاندا يـاكى باشـقا جهھهتتىكـى ئـۆزى بىـر تهرەپ قىلىـشى مـۇمكىن                  
  » .بولمىغان قىيىنچىلىقالرغا دۇچار بولغاندا كاپالهتلىك قىلىنىش ھوقۇقى بار

ــسىدا    - 1966 ــۇقالر توغرىـ ــى ھوقـ ــائىي ۋە مهدىنـ ــسادىي، ئىجتىمـ ــدىكى ئىقتىـ  يىلىـ
لىشىم ئىجتىمائىي كاپالهتلىك ھوقۇقىنى تهكىتلىـدى، ئۇنىـڭ        چىقىرىلغان خهلقئارالىق كې  

بۇ كېلىـشىمگه قـول قويغـان بـارلىق دۆلهتـلهر ھهر بىـر       ”:  ـ ماددىسىدا مۇنداق دېيىلدى 9
ئىنساننىڭ ئىجتىمائىي كاپالهتلىك قىلىـنىش ھوقـۇقى بـارلىقىنى قوبـۇل قىلىـدۇ، ئۇنىـڭ               

  “.ئىچىدە ئىجتىمائىي تهمىنلىنىش ھوقۇقىمۇ بار
ئــائىلىگه مــۇمكىن بولىــدىغان ئهڭ كهڭ ”: نىنچى ماددىــسىدا مۇنــداق دېــيىلگهنئــو

بولۇپمۇ ئانىالرنى تۇغۇش ئالدىدا ۋە تۇغقانـدىن كېـيىن         ... دائىرىلىك ھىمايه بېرىش الزىم   
پۈتۈن بالىالر ۋە مېيىپ كىـشىلهرنى قوغـداش ئۈچـۈن ئهمهلىـي            ... ئاالھىدە قوغداش الزىم  

  .ئىش قىلىش الزىم

  شىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىدە ئىجتىمائىي كاپالهتئىسالم كى

 ئهمهس،  ئىـشچىالرغىال ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى ئىجتىمائىي كاپـالهتنى        
بهلكــى پۈتــۈن ئىنــسانالرغا كېڭهيتتــى، دۆلهت ۋە جهمئىيهتنىــڭ ئۈســتىگه بــۇ ھهقلهرنــى   

  .ى ئىزاھالندپاراگراپىدا ـ ماددىنىڭ ئۈچ 17بۇ . تولۇقالشنى يۈكلىدى
 ـ ھهر بىــر ئىنــسان بۇزغــۇنچىلىقالردىن ۋە ناچــار ئهخالقالردىــن يىــراق، مهنىــۋى    1«

 قۇرۇش مۇمكىن بولىدىغان پاك مۇھىتتـا ياشـاش ھوقۇقىغـا ئىـگه، دۆلهت ۋە               كىشىلىكىنى
  ».جهمئىيهتنىڭ بۇ ھهقنى تولۇقالپ بېرىشى كېرەك

قۇقىغـا ئىـگه، دۆلهت    ـ ھهر بىر ئىنسان ساالمهتلىك ۋە ئىجتىمائىي كاپالهتلىك ھو 2«
ۋە جهمئىيهتنىڭ مۇمكىن بولغان دەرىجىدە ئۇنىڭ موھتاج بولغان ھاجهتلىرىنى تهييارالپ          

  ».بېرىشى كېرەك
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، كىـچهك  ـ دۆلهت ھهر بىر ئىنساننىڭ ۋە ئائىلىسىنىڭ يېمهك ـ ئىچـمهك، كىـيىم ـ      3«
ق يېتىــدىغان ، داۋالىــنىش ۋە باشـقا ئاساســىي ھـاجهتلىرىگه تولــۇ  تهلىــم ـ تهربىــيه  ئـۆي ۋە  

  ».ھالهتته ياخشى ھايات كهچۈرۈشىگه كاپالهتلىك قىلىدۇ
بۇنىڭدىن سۆزنىڭ ئومۇمىي بولغانلىقى مهلۇم بولىدۇ، ئۇنىڭـدا شـهرئى ھۆكـۈملهرگه            
ئىشارەت قىلىنغان، ئۇنىڭدا ئىجتىمائىي كاپـالهتكه كېپىللىـك قىلىـشنىڭ يـوللىرى بايـان              

  . نقىلىنماستىن دۆلهت ۋە جهمئىيهتكه يۈكلهنگه
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   پهسىلئالتىنچى

  ئىگىلىك ھوقۇقى

  ماھىيىتى ۋە قانۇنىيىتى

مۈلۈكچىلىك ھوقۇقى يهنى ئىنساننىڭ شهخسىي ئىگىـدارچىلىق ھوقـۇقىنى ئېتىـراپ      
 مۈلۈككه ئىگه بولغۇچىنىـڭ ئـۆز مۈلكىـدە تهسـهررۇپ قىلىـش، ئۇنىڭـدىن               –قىلىش، مال   

دىكى ھوقۇق ئىدى، كېـيىن     ئۇ ئهسلىدە مالنىڭ ئۆزى   . پايدىلىنىش ھوقۇقىنىڭ بولۇشىدۇر  
ــگه       ــڭ ئىچى ــۇ ئۇنى ــي ھوقۇقالرم ــۈنكى ئهدەبى ــۇلدى، بۈگ ــۇقالر قوش ــپهئهتلهر ۋە ھوق مهن

  .كىرىدۇ
ئىگه بولۇش ئهسلىدە ئىسالمدا بهش زۆرۈر ئىشنىڭ بىرى قوبـۇل قىلىنىـدىغان مالـدا              

ــدۇ ــۇھىم رول    . بولى ــا م ــۇپ، ھاياتت ــرى بول ــدىن بى ــال ھاياتنىــڭ ئاساســلىق تۈۋرۈكلىرى م
ايدۇ، ئۇ ئىـشلهپ چىقىـرىش ۋە تهبىئىـي بايلىقالرنىـڭ ئۇنـسۇرلىرىدىن بىـرى بولـۇپ،          ئوين

دۆلهت نىزامىنىڭ ئۇلىنى تهشكىل قىلىدۇ، ئۇ مـال ۋە مۈلـۈككه قـاراپ ھهرخىـل نىزامالرغـا                 
بۆلىنىدۇ، مال بىر تهرەپتىن ھايات نېمهتلىرىدىن بولسا، يهنه بىر تهرەپتىن ئۇنىڭ زىننىتى            

  .يىدىغان تهبىئهتته يارىتىلغانۋە ئىنسان ئۇنى سۆ
ــۇقىنى   ــم ئىگىلىــك ھوق ــان كهرى ــسانغا     قارارالشــتۇرىدۇقۇرئ ــۈكنى ئىن ــال ـ مۈل  ۋە م

مهنــسۇپ قىلىــدۇ، چــۈنكى ئىنــسانالر ئــۇنى ئهســىر قىلىــدۇ، ئــۇنى توپالشــقا، ئۇنىڭــدىن    
:  مۇنـداق دەيـدۇ    تهئـاال  ئـالالھ . پايدىلىنىشقا ۋە ئۇنى تهسهررۇپ قىلىش ئۈچۈن ئىـشلهيدۇ       

  ) ـ ئايهت188 بهقهرەسۈرە (» .بىرـ بىرىڭالرنىڭ ماللىرىنى ناھهق يهۋالماڭالر«
 تىرىكچىلىكىڭالرنىــڭ ئاساســىي قىلغــان ئــالالھ«:  يهنه مۇنــداق دەيــدۇتهئــاال ئــالالھ

  ) ـ ئايهت5سۈرە نىسا (» .ماللىرىڭالرنى ئهخمهقلهرگه تۇتقۇزۇپ قويماڭالر
 ئالالھنىـڭ ىڭالر ۋە بـالىلىرىڭالر سـىلهرنى       مـاللىر ! ئى مـۆمىنلهر  «: يهنه مۇنداق دەيدۇ  

ســۈرە (» .غهپلهتــته قالدۇرمىــسۇن)  تــائهت ـ ئىبادىتىــدىن   ئالالھنىــڭيهنــى (زىكرىــدىن 
  ) ـ ئايهت9 مۇنافىقۇن
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ــدۇ  ــداق دەي ــشتىن (ئهگهر «: يهنه مۇن ــازانه قىلى ــساڭالر تهۋبه) ج ) قهرز بهرگهن( قىل
 زىيــان ئۆزەڭالرمـۇ ان تارتقۇزمايـسىلهر،  سـهرمايهڭالر ئۆزۈڭالرغـا قايتىـدۇ، باشـقىالرنى زىيـ     

  ) ـ ئايهت279 بهقهرەسۈرە (» .تارتمايسىلهر
ــالنى تهســهررۇپ قىلىــش ھوقــۇقىنى ئورۇنالشــتۇرۇپ     شــۇنىڭدەك، قۇرئــان كهرىــم م

سهرپ قىلىدىغان ) ياخشىلىق يوللىرىغا(پاكلىنىش ئۈچۈن مال ـ مۈلۈكنى  «: مۇنداق دەيدۇ
) ـ ئــايهتلهر  18 ـ   17 لهيــلســۈرە (» .راق قىلىنىــدۇيىــ) يهنــى ئــوتتىن(ئــادەم ئۇنىڭــدىن 

    
 يولىـــدا پـــۇل ـ مېلىنـــى ســـهرپ    ئالالھنىـــڭ«:  يهنه مۇنـــداق دەيـــدۇتهئـــاال ئـــالالھ

يهتــته باشــاق چىقارغــان، ھهر ) ســهرپ قىلغــان نهرسىــسى يهرگه تېرىلىــپ (قىلغانالرنىــڭ
  )يهت ـ ئا261 بهقهرەسۈرە (» .باشىقىدا يۈز دان تۇتقان بىر دانغا ئوخشايدۇ

، )يهنـى ھهمـمه ۋاقىـت   (ماللىرىنى كـېچه ـ كۈنـدۈز     «:  يهنه مۇنداق دەيدۇتهئاال ئالالھ
يوشۇرۇن ۋە ئاشـكارا يوسـۇندا خهيرــ ئېهـسان قىلىـدىغانالر پهرۋەردىگارىنىـڭ دەرگاھىـدا                

 ـ  274 بهقهرەسـۈرە  (» .قورقۇنچ ۋە غهم ـ قايغۇ بولمايـدۇ  ) ئاخىرەتته(ساۋاب تاپىدۇ، ئۇالرغا 
  )ئايهت

 شهرىئهت كىرىم قىلىشنىڭ كۆپ خىل يوللىرىنى قارارالشتۇردى، بهدەللىك توختـامالر   
 ياردەم ۋە مىـراس توختـاملىرى،     1، ئۆلۈك يهرنى ئىسالھ قىلىش    )يهنى تىجارەتنىڭ تۈرلىرى  (

ــدىن         ــارام مال ــپ، ھ ــىپ قىلى ــال كهس ــاالل م ــېلىش ۋە ھ ــالنى ئ ــان م ــاھ بولغ ــلى مۇب ئهس
  .پۈتۈن يولالر دۇريىراقلىشىش ئۈچۈن توغرا بولغان 

شۇنىڭدەك، شهرىئهت تىجارەت، زىرائهت، شىركهتلهر، سانائهت، يهر ئىـسالھ قىلىـش،           
قاتناش ۋاسىتىلىرى ۋە پايدىلىنىشنى ئهمهلـگه ئاشـۇرىدىغان بـارلىق يـولالر بىـلهن مـالنى                

 قىلىـش،   ئىكىسپىالتاتسىيهكۆپهيتىشنى قارارالشتۇرۇپ، بېسىمدارلىق، باشقىالرنى ئېزىش،      
  .انىخورلۇق ۋە باشقا زىيانلىق يولالرنى مهنئى قىلدىجاز

ئىـسالم خهلقنىـڭ    . ئىگىلىك ئهسلىدە شهخسلهرنىڭ بولـۇپ، ئـۇ شهخـسىي مۈلۈكتـۇر          
ھـــاجىتىگه تهئهللـــۇق بولغـــان، ئىنـــسانالرنىڭ مهنـــپهئهتىگه ئهھمىيهتلىـــك بولغـــان ۋە  

                                            
كىمكى بىر ئۆلۈك   «: ئىمام ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى رەسۇلۇلالھنىڭ مۇنۇ ھهدىسىنى رىۋايهت قىلىدۇ           1

 .لىدۇ، زالىمنىڭ تهرىنىڭ ھهققى يوقيهرنى ئىسالھ قىلسا ئۇيهر ئۇنىڭ مۈلكى بو
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رغـا دۆلهتنىـڭ     سـهرپ قىلىنىـدىغان مالال     مهنپهئىتىـدە  تهرىپىـدىن ئاممىنىـڭ      ئىدارىچىلهر
بولۇپمۇ زامانىمىزدا بـايلىق مهنبهلىـرى، قـورال زاۋۇتلىـرى، چـوڭ            . ئىگه بولۇشىنى بېكىتتى  

تىپتىكى سـانائهتلهر ۋە تهبىئىـي بايلىقالرغـا ئوخـشاش نهرسـىلهر دۆلهت ئىگىدارچىلىقىـدا               
  .بولىدۇ

  مۈلۈكنى قوغداش 

النىــڭ ھىمــايه شهخــسلهرنىڭ مۈلۈكچىلىــك ھوقــۇقى قارارالشــتۇرۇلغان ئىــكهن ئــۇ م
بۇنى شهرىئهتته باشقىالرنىڭ ماللىرىنى ناھهق يهۋېلىشنى مهنئى قىلىـش         . قىلىنىشى الزىم 

ۋە مېلىنى قوغداش ئۈچـۈن دۆلهت ئورگانلىرىـدىن يـاردەم تهلهپ قىلىـش بىـلهن سـابىت                 
بىرــ بىرىڭالرنىـڭ مـاللىرىنى نـاھهق يهۋالمـاڭالر،          «:  مۇنـداق دەيـدۇ    تهئـاال  ئـالالھ . قىلغان
 تۇرۇپ كىشىلهرنىڭ بىر قىسىم ماللىرىنى زۇلۇم بىلهن يهۋېلىش ئۈچۈن ھاكىمالرغا           بىلىپ

  ) ـ ئايهت188 بهقهرەسۈرە (» .پارا بهرمهڭالر
ھهر بىر مۇسۇلمانغا يهنه بىـر مۇسـۇلماننىڭ        «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ   

  »).ريهنى بۇالرغا چېقىلىش ھارامدۇ(قېنى، مېلى ۋە ئىپپىتى ھارامدۇر
مۇسـۇلمان كىـشىنىڭ مېلـى ھـاالل بولمايـدۇ، پهقهت ئـۆزى             «: ئۇ يهنه مۇنداق دەيـدۇ    

  » .كۆڭۈل رازىلىقى بىلهن بهرسه ھاالل بولىدۇ
قېـنىڭالر ۋە مـېلىڭالر پهرۋەردىگارىڭالرغـا      «:  مۇنداق دېگهن  ھهججىدەئۇ ۋىدالىشىش   

  ». سىلهرگه ھارامدۇرئۇچراشقۇچىلىك
اھهق يېيىشنىڭ ھاراملىقىنى، ناھهق قـان تۆكۈشـنىڭ         كىشىنىڭ مېلىنى ن   رەسۇلۇلالھ

ــساننىڭ زۆرۈرى      ــسى ئىنـ ــۈنكى ھهر ئىككىـ ــدى، چـ ــرى قىلـ ــۇپ زىكـ ــا قوشـ ھاراملىقىغـ
  » .مهنپهئهتلىرىدىندۇر

 جــائىز ئۇزىتىــشىشــۇنىڭ ئۈچــۈن ھېچبىــر كىــشىنىڭ باشــقىالرنىڭ ماللىرىغــا قــول  
ــدۇ،    ــسه بولماي ــۇنى ئىشلهت ــسىز ئ ــسىنىڭ رۇخسىتى ــدۇ، ئىگى ــۇ بولماي ــالىملىرى فىقهــى ئ  ئ

 جـائىز ھېچبىـر كىـشىنىڭ شـهرئى سهۋەبـسىز باشـقىالرنىڭ مېلىنـى ئېلىـشى               «تهرىپىدىن  
ھېچبىـــر كىـــشىنىڭ باشقىـــسىنىڭ مۈلكىـــدە ئىگىـــسىنىڭ رۇخسىتىـــسىز « ۋە »بولمايـــدۇ

شــۇنىڭدەك، .  قائىدىــدە بهلگىلهنــگهنفىقهــى دەپ » بولمايــدۇجــائىزتهســهررۇپ قىلىــشى 
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، ئالـدامچىلىق ۋە خىيـانهت قاتـارلىق جىنـايهتلهرگه مۇشـۇ دۇنيـادا            ئوغرىلىق، بۇالڭچىلىـق  
ھهتتا ئۆيگه كىرىـشكىمۇ ئـۆي ئىگىـسىدىن رۇخـسهت ئېلىـشنى       . بېكىتىلدىئېغىر جازاالر   
  . ھارام قىلدىپارىخورلۇقنىبۇيرۇدى ۋە 

كىمكـــى «:  مـــالنى ھــاالك قىلىـــشتىن ئاگاھالنـــدۇرۇپ مۇنــداق دەيـــدۇ  رەســۇلۇلالھ 
  » . ئۇ ئادەمنى ھاالك قىلىدۇئالالھرىنى ھاالك قىلىش ئۈچۈن ئالسا كىشىلهرنىڭ ماللى

» . ســاقالش ۋاجىپتــۇرقىلغۇچىلىــكئالغــان نهرســىنى ئــادا «: ئــۇ يهنه مۇنــداق دەيــدۇ
  .  ئالىملىرى مالنى تۆلهشنى قارارالشتۇردىفىقهى

  مۈلۈكچىلىككه تهئهللۇق ھوقۇقالر

يهنـى  . ۈلـۈكنى قوغـداش ھوقۇقىـدۇر     بىر تهرەپتىن ئىگه بولۇش، يهنه بىر تهرەپـتىن م        
شهرتسىز مال توپالش ۋە شهرتسىز تهسهررۇپ قىلىش يوق، شۇڭالشقا شهرىئهت مال سـهرپ      
قىلىش ۋە ئۇنىڭدىن پايـدىلىنىش ئۈچـۈن مۇسـتهھكهم نىزامالرنـى ۋە ئـۇنى قازىنىـدىغان                

دا قىلىـش  توغرا يولالرنى بېكىتتى، ئۇ مالغا باشقىالرنىڭ ھهققى تهئهللۇق بولـۇپ، ئـۇنى ئـا          
  :بۇ ھهقلهرنىڭ مۇھىملىرى. مال ئىگىسىنىڭ ئۈستىگه ۋاجىپتۇر

ئۇ شهرتى توشقان مالنىڭ مهخسۇس بىـر قىـسمىنى بهلگىلهنـگهن        :  زاكات بېرىش  - 1
 ھهققى بولـۇپ، مهلـۇم كىـشىلهرگه بېرىلىـدۇ، قۇرئـان            ئالالھنىڭئۇ  . كىشىلهرگه بېرىشتۇر 

ېرىلىــدىغانلىقىنى بايــان قىلىــپ مۇنــداق كهرىــم ســهدىقه ئايىتىــدە زاكاتنىــڭ كىمــلهرگه ب
زاكات پهقهت پېقىرالرغا، مىسكىنلهرگه، زاكات خادىملىرىغـا، دىللىرىنـى ئىـسالمغا        «: دەيدۇ

 يولىغا،  ئالالھنىڭ، قۇلالرنى ئازات قىلىشقا، قهرزدارالرغا،      تۇتۈلغانالرغامايىل قىلىش كۆزدە    
ــى ــۇ  ئىبن ــدۇ، ب ــسىدۇر،  بهلگىلىمئالالھنىــڭ ســهبىللهرگه بېرىلى ــالالھى ــدىلىرىنىڭ  (ئ بهن

 ـ  60 تهۋبهسـۈرە  . (بىلگۈچىدۇر، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىـدۇر ) مهنپهئهتىنى ئوبدان
  . كىتابلىرىدا زاكاتنىڭ مهخسۇس ھۆكۈم ۋە بابلىرى باردۇرفىقهى) ئايهت
مــالنى ئهڭ ئــاۋۋال ئىگىــسى ئــۆزى ئۈچــۈن خىــراجهت :  مــالنى خىــراجهت قىلىــش- 2

ــپ، ئ  ــشى ۋاجى ــۇرۇق ـ       قىلى ــسى ۋە ئ ـــ چاقى ــالى، باال ــلهن ئاي ــيىن تهرتىــپ بى ــدىن كې ۇن
 يولىــدا ياخــشى ئــالالھئۇنــدىن كېــيىن . تۇغقــانلىرى ئۈچــۈن خىــراجهت قىلىــش كېــرەك 

 ئـالالھنى يهنـى   (ئـۇالر   «:  مۇنداق دەيدۇ  تهئاال ئالالھ. ئىشالرغا ياردەم سهدىقه قىلىشى الزىم    
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ا ئىـسراپچىلىقمۇ قىلمايـدۇ، بېخىللىقمـۇ       خىـراجهت قىلغانـد   ) ياخشى كۆرىدىغان بهنـدىلهر   
  ) ـ ئايهت67 فۇرقانسۈرە (» .قىلمايدۇ

 مـۈلكىڭالردىن مـال ـ   ‹: ئېيتقىنكى!) ئى مۇھهممهد(«:  يهنه مۇنداق دەيدۇتهئاال ئالالھ
 سهرپ قىلماڭالر، ئۇنى ئاتا ـ ئاناڭالرغا، خىش ـ ئهقرىبالىرىڭالرغـا، مىـسكىنلهرگه ۋە    نېمنى
 ئـۇنى  ئـالالھ سهرپ قىلساڭالر بولىدۇ، ياخشىلىقتىن نېمىنـى قىلمـاڭالر      سهبىللهرگه   ئىبنى

  ) ـ ئايهت215 بهقهرەسۈرە ( ».›بىلىپ تۇرىدۇ
يهنـى  (ياخشى كۆرگهن نهرسهڭالردىن سهرپ قىلمىغۇچه      «:  يهنه مۇنداق دەيدۇ   ئالالھ

 )يهنـى جهنـنهتكه   (ھهرگىـز ياخـشىلىققا     ) ماللىرىڭالرنىڭ ياخشىسىنى سـهدىقه قىلمىغـۇچه     
ــسىلهر،  ــدائالالھنىــڭ(ئېرىشهلمهي ــاڭالر،  )  يولى ــالالھنېمىنــى ســهرپ قىلم ــۇنى بىلىــپ ئ  ئ

  ) ـ ئايهت92سۈرە ئال ئىمران (» .تۇرىدۇ
ئۆزىنىــڭ بايلىقىغــا ) ئايــالىنى ۋە بالىــسىنى(بــاي ئــادەم «:  يهنه مۇنــداق دەيــدۇئــالالھ

بهرگىــنىگه يارىــشا  ئۇنىڭغــا ئالالھنىــڭيارىــشا تهمىنلىــسۇن، رىزقــى تــار قىلىنغــان ئــادەم 
  ) ـ ئايهت7سۈرە تاالق (» .تهمىنلىسۇن
 بايـان   خىراجهتلهرنـى  ئالىملىرى ئىنساننىڭ ئۈستىگه ۋاجىپ بولغان نهپىقه ۋە         فىقهى

 ئـالالھ شـۇنىڭدەك، ياخـشىلىق يوللىرىـدا ۋە        . قىلىش ئۈچـۈن ئاالھىـدە بىـر بـاب ئايرىـدى          
ــاي     ــان ئ ــسىدا نۇرغۇنلىغ ــش توغرى ــراجهت قىلى ــال خى ــدا م ــۇديولى ــادەم  . هتلهر مهۋج ــر ئ بى

ئـۇنى ئـۆزۈڭ    «: رەسـۇلۇلالھ  دەيـدۇ،    »مهندە بىر تىلال بـار    «:  قېشىغا كېلىپ  رەسۇلۇلالھنىڭ
ئـۇنى  «: رەسـۇلۇلالھ  دەيـدۇ،    »مهندە يهنه بىر تىلـال بـار      «ئۇ  . دەيدۇ» ئۈچۈن خىراجهت قىل  

: رەسـۇلۇلالھ ،  دىۋىـدى  »مهندە يهنه بىر تىلال بـار     «ئۇ  . دەيدۇ» باالڭ ئۈچۈن خىراجهت قىل   
  ».دېدى... ئۇنى ئائىلهڭگه خىراجهت قىلغىن«

مال ئىگىسىنىڭ شهرىئهتته دۇرۇس قىلىنغان يولالرنىڭ بىـرى  :   ـ مالنى كۆپهيتىش 3
ئۇنى ئۆستۈرۈپ كۆپهيتمهستىن زاپـاس قىلىـپ بېـسىپ    . بىلهن مېلىنى كۆپهيتىشى كېرەك 

ــارام بولىـــدۇ، چـــۈنكى ئـــۇ بىرىنچىـــدىن مالنىـــڭ مهنپهئ   هتىنـــى يوقىتىـــدۇ، قويـــۇش ھـ
ــا يېــتىم ۋە       ــدۇ، ھهتت ــشلهش يــوللىرىنى ئازايتى ــدىن ئى ــهررۇپتىنئىككىنچى  مهنئــى تهس

:  مۇنـداق دەيـدۇ    تهئـاال  ئـالالھ قىلىنغان كىـشىنىڭ مېلىنىمـۇ كـۆپهيتىش ۋاجىـپ بولىـدۇ،            
 تىرىكچىلىكىڭالرنىــڭ ئاساســىي قىلغــان مــاللىرىڭالرنى ئهخمهقــلهرگه تۇتقــۇزۇپ ئــالالھ«
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 بىــلهن تهمىــنلهڭالر، ئۇالرغــا كىچهكــلهرالرنى يــېمهك ـ ئىچــمهك، كىــيىم ـ     قويمــاڭالر، ئــۇ
يهنى ئۇ مالدا تىجارەت قىلىڭـالر ۋە ئـۇنى   )  ـ ئايهت 5سۈرە نىسا (» .چىرايلىق سۆز قىلىڭالر

 كىـچهك  ئۇالرغـا يـېمهك ـ ئىچـمهك، كىـيىم ـ       پايدىالردىنئۆستۈرۈڭالر، ئۇنىڭدىن چىققان 
 سهدىقه ۋە خىراجهت بىلهن كېمىيىپ كهتمهسـلىكى ئۈچـۈن          بېرىڭالر، شۇنىڭدەك، مالنىڭ  

  .تىجارەت قىلىشقا بۇيرۇق قىلىندى
 ئالالھنىـڭ ھهقلهرنىڭ مۈلۈكچىلىككه تهئهللۇق بولۇشىنىڭ سهۋەبى، ھهقىقهتته مـال         

 ئىنــساننى ئۇنىڭــدا ئورۇنباســار قىلــدى ۋە ئــۇنى مــۇئهييهن خىــزمهتكه  ئــالالھمۈلكىــدۇر، 
 ئاتا قىلغان مال ـ مۈلۈكنىڭ بىـر   ئالالھسىلهرگه «:  مۇنداق دەيدۇتهئاال ئالالھ. بهلگىلىدى

يهنى خوجىسىغا مۇئهييهن پـۇل ـ مـال تـۆلهش شـهرتى بىـلهن ئۆزىنىـڭ        (قىسمىنى ئۇالرغا 
بېـرىڭالر، ئهگهر سـىلهرنىڭ چـۆرىلىرىڭالر ئىپپهتلىـك         ) تىلهيدىغانالرغائازات قىلىنىشىنى   

، مهجبۇرلىمـاڭالر  پاھىـشىگه  مېلىنـى دەپ ئـۇالرنى       بولۇشنى خالىسا، بـۇ دۇنيانىـڭ ئازغىنـا       
 ئــۇالرنى ئــالالھ مهجبۇراليــدىكهن، مهجبۇرالنغانــدىن كېــيىن پاھىــشىگهكىمكــى ئــۇالرنى 

 مهجبۇرالنغـانلىقى   پاھىـشىگه يهنـى   (رەھىـم قىلغۇچىـدۇر   ) ئۇالرغـا (مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر   
» ).چىالرنى قـاتتىق جازااليـدۇ     ئۇالرنى جاۋابكارلىققا تارتمايدۇ، مهجبۇرلىغـۇ     ئالالھئۈچۈن،  

  ) ـ ئايهت33سۈرە نۇر (
 ئالالھنىـڭ (سـودا ـ سـېتىق، دوسـتلۇق ۋە     ! ئـى مـۆمىنلهر  «:  يهنه مۇنداق دەيدۇئالالھ
يېتىـپ كېلىـشتىن بـۇرۇن،      ) يهنى قىيـامهت كـۈنى    (شاپائهت بولمايدىغان كۈنى    ) ئىزنىسىز

سـهرپ  ) شىلىق يوللىرىغـا ياخـ (سـىلهرگه بىـز رىزىـق قىلىـپ بهرگهن مـال ـ مۈلـۈكلهردىن         
 بهقهرەسـۈرە  (» .زۇلـۇم قىلغـۇچىالردۇر  ) ئـۆزلىرىگه ( نـېمهت قىلغـۇچىالر      كۇفرانى. قىلىڭالر

  ) ـ ئايهت254
 ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرىگه ئىمــان كهلتــۈرۈڭالر، ئالالھقــا«:  يهنه مۇنــداق دەيــدۇئــالالھ

  ) ـ ئايهت7 هدىدھسۈرە (» . سىلهرنى ئىگه قىلغان مالالردىن سهدىقه قىلىڭالرئالالھ
ئـۇالر بىـز بهرگهن مـال ـ مۈلـۈكتىن      «:  مـۆمىنلهرنى مۇنـداق سـۈپهتلهيدۇ   تهئاال ئالالھ

  ) ـ ئايهت3 بهقهرەسۈرە (» .سهرپ قىلىدۇ) خۇدا يولىغا(
، مــال ئىگىــسى ئالالھنىڭــدۇرئهمهلــى ۋە رېئــال ھهقىــقهت شــۇكى، مۈلــۈك ھهقىقهتــته 

زېمىنغــا ۋە زېمىــن «:  مۇنــداق دەيــدۇتهئــاال ھئــالال. ئۆلىــدۇ ۋە ئــۇ مــال باشــقىالرغا قالىــدۇ
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بىزنىـڭ  ) ھېساب بېرىش ئۈچۈن(ئۇالر .  چوقۇم بىز ۋارىسلىق قىلىمىز  بارچىگهئۈستىدىكى  
  ) ـ ئايهت40سۈرە مهريهم (» .دەرگاھىمىزغا قايتۇرۇلىدۇ

مال ـ مۈلۈك ۋە ھوقۇقنىڭ ناھايىتى ئىنچىكه ۋە ھېكمهتلىك نىـزام بىـلهن ۋارىـسالرغا     
ئاتا ـ  «: بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ.  مىراس قانۇنىنى بېكىتتىتهئاال ئالالھ ئۈچۈن ىشىيۆتكىل

ــدۇرغان مىراســتا   ــانلىرى قال ــى مېيىتنىــڭ (ئانىــسى ۋە تۇغق ــسىدەيهن ئهرلهرنىــڭ ) تهرىكى
ھهسسىسى بار، ئاتا ـ ئانىسى ۋە تۇغقـانلىرى قالـدۇرغان مىراسـتا ئايـالالرنىڭمۇ ھهسسىـسى       

 ئادىـل   ئالالھنىڭ(ئاز بولسۇن ياكى كۆپ بولسۇن، ھهر ئادەم        ) تهرىكهيهنى  (مهيلى ئۇ   . بار
  ) ـ ئايهت7سۈرە نىسا (» .بهلگىلهنگهن ھهسسىسىنى ئالىدۇ) شهرىئىتىدە

 - 176 ۋە 12 ـ    11 مىــراس ھۆكــۈملىرىنى ســۈرە نىــسانىڭ    تهئــاال ئــالالھئانــدىن 
 ئىجـرا قىلىـشتا     ۈرۈشـنى ئۆلهشتمىراسـنى ۋارىـسالرغا     . ئايهتلىرىدە تهپسىلىي بايان قىلـدى    

 تهئـاال  ئالالھ.  كهسكىن قانۇنلىرىدىن قىلدىئالالھنىڭسهل قاراشقا قهتئىي بولمايدىغان،   
ــدۇ      12 ـ ۋە   11 ــداق دەي ــيىن مۇن ــدىن كې ــراس ئايىتى ــۇالر «:  ـ مى ــى (ئهنه ش ــالالھيهن  ئ

ــۈملهر   ــدىكى ھۆكـ ــلهپ بهرگهن يۇقىرىـ ــۈن بهلگىـ ــشى ئۈچـ ــدىلىرىنىڭ ئهمهل قىلىـ ) بهنـ
 ۋە ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرىگه ئىتـائهت قىلىـدىكهن،          ئالالھقـا  قانۇنلىرىدۇر، كىمكـى     ئالالھنىڭ

 ئـۇنى ئاسـتىدىن ئۆسـتهڭلهر ئېقىـپ تۇرىـدىغان جهنـنهتلهرگه كىرگۈزىـدۇ، ئـۇ ئـۇ                   ئالالھ
 ۋە ئۇنىـڭ    ئالالھقـا كىمكـى   . بـۇ چـوڭ مـۇۋەپپهقىيهت قازىنىـشتۇر       . يهرلهردە مهڭگۈ قالىـدۇ   

 قانۇنلىرىنىـڭ سـىرتىغا چىقىـپ كېتىـدىكهن،         الالھنىـڭ ئپهيغهمبىرىگه ئاسىيلىق قىلىپ،    
 ئۇنى دوزاخقـا كىرگۈزىـدۇ، ئـۇ دوزاختـا مهڭگـۈ قالىـدۇ، خورلىغـۇچى ئازابقـا دۇچـار                    ئالالھ
  )ـ ئايهتلهر14 ـ 13سۈرە نىسا (» .بولىدۇ

  مۈلۈكچىلىكنىڭ شهرتلىرى 

غـداش  ئىسالمدا مۈلۈكچىلىك، مـال ـ مۈلـۈككه ئىـگه بولـۇش ھوقـۇقى ۋە مۈلـۈكنى قو       
بهلكى مۈلۈكچىلىكنىڭ تـوغرا يـول بىـلهن بولۇشـى ۋە           . شهرتسىز قويۇپ بېرىلگهن ئهمهس   

ئۇنىڭغا كېلىدىغان زىيان ۋە بۇزۇلۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچـۈن مۈلۈكچىلىـك ھوقـۇقى      
بۇ شهرتلهر ھهر تۈرلـۈك بولـۇپ، زامـانىمىزدىكى ئـالىمالر     . نۇرغۇن شهرتلهرگه باغالنغاندۇر  
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ئــۇ قهيــتلهر قىــسقىچه تۆۋەنــدىكىلهردىن  . ە ئىلمىــي ئهســهرلهر يــازدىبــۇ ھهقــته ئاالھىــد
  :ئىبارەت
ئـۇ بهزى نهرسـىلهرنى مۈلۈكچىلىـك    :  ـ ئىـگه بولىـدىغان مالغـا قويۇلغـان شـهرتلهر       1

چۈنكى ئهشياالر ئهسـلىدە    . دائىرىسىدىن چىقىرىپ، ئۇنىڭغا ئىگه بولۇشنى ھارام قىلىشتۇر      
لـېكىن  ). رسىلهر شهرىئهتته ئىـشلىتىش دۇرۇستۇرــ ت      يهنى دۇنيادىكى بارلىق نه   (مۇباھتۇر
 بهزى نهرسىلهرگه ئىگه بولۇشنى ھارام قىلدى، ئۇ نهرسىلهرنى مۈلـۈك قىلىـپ             تهئاال ئالالھ

نىجاسهت، ھاراق، چوشقا، قان ۋە ئۆزى ئـۆلگهن ھـايۋان          : ئىشلىتىشكه بولمايدۇ، مهسىلهن  
مايـدۇ، ئۇنىـڭ بىـلهن قىلىنغـان سـودا       بولجـائىز بۇالر بىلهن مۇئامىله قىلىـش      . قاتارلىقالر

ــۇ مــالالر          ــدۇ، ئ ــۇ كىرى ــسانالرنىڭ مۈلكىم ــگه باشــقا ئىن ــسىمنىڭ ئىچى ــۇ قى ــدۇر، ب باتىل
ئىگىــسىدىن باشقىــسىغا ھارامــدۇر، ئىگىــسىنىڭ رۇخسىتىــسىز ئــۇ مالالرغــا ئىــگه بولــۇش،  

قـى  ئۇنىڭدىن مهنپهئهتلىنىش ۋە ئۇنىڭ بىلهن مۇئامىله قىلىشقا ھېچ بىـر كىـشىنىڭ ھهق             
  . يوقتۇر
 ـ مــال ئىگىــسىنىڭ مۈلكىــدىن پايــدىلىنىش، ســهرپ قىلىــش ھوقۇقىغــا قويۇلغــان    2

، بــۇزۇپ چــېچىش، ئاشــۇرۇۋېتىشمــال ســهرپ قىلىــشتا چېكىــدىن  : مهســىلهن: شــهرتلهر
ــسراپخورلۇق      ــۇق بهرمهســلىك، ئى ــسىنى تول ــسىنىڭ نهپىقى ـــ چاقى ــش، باال ــق قىلى بېخىللى

. رنى قىلىـشتىن مۈلـۈك ئىگىـسىنى چهكلهشـتۇر     قىلىش ۋە ئهقىلسىزلىككه ئوخشاش ئىـشال     
 ئـالىملىرى ئهخمهقلهرنـى، مــالنى بىهـۇدە بـۇزۇپ چــاچقۇچىالرنى،     فىقهــىشـۇنىڭ ئۈچـۈن   

ئىسراپتىن، بـۇزۇپ   . ساراڭالرنى مۈلكىدە تهسهررۇپ قىلىشتىن چهكلهشنى قارارالشتۇرغان     
ن شـهرئى   چېچىشتىن، چېكىدىن ئېشىپ كېتىـشتىن ۋە بېخىللىقـتىن توسـىدىغان نۇرغـۇ           

مال ئىگىـسىنىڭ ھوقۇقىغـا قويۇلغـان شـهرتلهردىن بىـرى باشـقىالرغا زىيـان               . دەلىللهر بار 
مال ئىگىـسىنىڭ ئـۆز مۈلكىـدە باشـقىالرغا زىيـان يهتكۈزىـدىغان ئىـشالرنى               . ئۇرماسلىقتۇر

ــۈك      ــسا، مۈل ــشىپ قال ــى ئارىلى ــسىنىڭ ھهقق ــا باشقى ــشى دۇرۇس ئهمهس، ئهگهر مالغ قىلى
ــالنى ئى  ــۇ م ــسى ئ ــسالم    ئىگى ــدۇ، شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئى ــى قىلىنى ــشتىن مهنئ ــداشلىتى  فىقهى

مهيلــى مــال .  نهزەرىيىــسى ئوتتۇرىغــا چىقتــى ›ھهققىنــى قوللىنىــشتا زوراۋانلىــق قىلىــش ‹
. ئىگىسى باشقىالرغا زىيان ئۇرۇشنى مهقسهت قىلغان بولسۇن يـاكى بولمىـسۇن ئوخـشاش            

ــرىگه       ــر ـ بى ــهن بى ــۇ خۇسۇس ــداشب ــدىن پايدىالنغاچېگرى ــشقا    زېمىن ــقهت قىلى ــدا دىق ن
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، ئېتىزلىرىـدا زامانىۋى قانۇنالر بىنادىكى قوشنىالر ئارىـسىدا، زىـرائهت         . تېگىشلىك مهسىله 
 ۋە يولالردا ئىنـسانالرنىڭ بىـر ـ بىـرىگه زىيـان      ۋاسىتىلىرىدە فابرىكىالردا، قاتناش -زاۋۇت 

  . ئۇرۇشىنى مهنئى قىلىش ئۈچۈن تهپسىلىي ھۆكۈملهرنى بېكىتتى
بۇ شـهرتلهرنى دۆلهت ئـادالهتكه رىئـايه    : ڭ مهنپهئهتىگه تهئهللۇق شهرتلهر    ئاممىنى -3

شـۇنىڭ ئۈچـۈن ھـاكىم      . قىلىش ۋە ئاممىنىڭ مهنپهئهتىنى قوغـداش ئۈچـۈن بهلگىلهيـدۇ         
ــلهن بهدىلىنــى بېرىــپ      ــادالهت بى ــى ئۈچــۈن ئ ــۈلكىنى ئاممىنىــڭ مهنپهئهت شهخــسنىڭ م

ا دۆلهتلهر نېفىت، دېڭىز، دەريا، ئۆستهڭ      شۇنىڭدەك، زامانىمىزد . ئېلىۋېلىش ھوقۇقىغا ئىگه  
ئۇنى ئاممىغا خىزمهت   . ۋە تهبىئىي بايلىقالرغا شهخسلهرنىڭ ئىگه بولۇشىنى مهنئى قىلىدۇ       

 قىلىــپ مهنبىئــىقىلىــش ۋە پېقىــر موھتاجالرنىــڭ ئېهتىياجىغــا ئىــشلىتىش ئۈچــۈن كــۈچ 
  . ساقاليدۇ

ىي ئـادالهتنى بهرپـا قىلىـش    ئىجتىمـائ :  ـ ئىجتىمـائىي ئـادالهتكه تهئهللـۇق شـهرتلهر     4
ئۈچۈن مالالرغا زاكات پهرز قىلىنـدى، ئانـدىن سـهدىقه تهلهپ قىلىنـدى، ئۇنـدىن كېـيىن        
ئاممىنىڭ مهنپهئهتى، ئاممىۋى قۇرۇلۇشالرنى سېلىش، ئهسكهر، تهلىم ـ تهربىيه ۋە سـهھىيه   

ەم قىلىـشقا   بـۇ بولـسا بـايالرنى پېقىـر، مېيىپالرغـا يـارد           . ئۈچۈن چوڭ بايالرغا باج قويۇلـدى     
ــقا   ــسه قوشۇشـ ــتۇرھهسـ ــىغا  . زورالشـ ــڭ باھاسـ ــۇنىڭدەك، دۆلهت مالنىـ ــشىششـ ، ئارىلىـ

 مهنئى قىلىـش ۋە مـال ئىگىلىرىنىـڭ خهلقنـى ئېكسپىالتاتـسىيه قىلىـشىنى               بېسىمدارلىقنى
  . چهكلهش ھوقۇقىغا ئىگه

تــى ئۈچــۈن  ىبۇنىــڭ ئىچىــگه دۆلهتــلهر قويغــان ئىــشچىالر، خىــزمهتچىلهر مهنپهئ     
 كاپـالهتكه شـېرىك بولـۇش، ئىـش ئۈسـتىدە يـۈز بېرىـدىغان ھـاالكهت، يـاكى                   ئىجتىمائىي

 ھهل قىلىـش،    پـاالكىتىنى پېنسىيىگه چىقىش، ياكى خىزمهتتىن ئايرىلىش، يـاكى ئـاچلىق          
بــۇ . يــاكى تهبىئىــي قىيىنچىلىقالرنــى ھهل قىلىــش ئۈچــۈن تۆلهيــدىغان بهدەلمــۇ كىرىــدۇ 

. ئادالهتنى قولغا كهلتـۈرۈش بىـلهن بولىـدۇ       پۈتۈن خهلقنىڭ ياردەملىشىشى ۋە ئىجتىمائىي      
 »ھـېچ بىـر ئىنـسان يېـرىم قورسـاق ئۆلمهيـدۇ           «: ئهنهۇنىـڭ  رەزىيهلالھۇبۇ ھهزرىتى ئۆمهر    

زاكات «:  ھهزىم ئاشكارا مۇنداق دەيدۇ    ئىبنى. دېگهن سۆزى بىلهن تهتبىقلىغان قانۇنىدۇر    
كـۈدەك نهرسـه ئېلىـشى    يهتمىگهن چاغدا دۆلهتنىڭ بـايالردىن پېقىرالرنىـڭ ھـاجىتىگه يهت         

  ».ۋاجىپ بولىدۇ
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   ئهركىنلىكىسىتىمئېلىم ـ 

 ئهركىنلىكى مۈلـۈككه ئىـگه بولـۇش ئهركىنلىكىنىـڭ بىـر پارچىـسى ۋە       سىتىمئېلىم ـ  
چۈنكى ئىگه بولۇش ۋە مۈلـۈكنى قوغـداش، مـال          . تولۇقلىغۇچىدۇرئىگه بولۇش ھوقۇقىنى    

ــدا تهســهررۇپ قى    ــۆرگهن يول ــوغرا ك ــۈلكىنى ت ــسىنىڭ م ــدۇ ئىگى ــشىنى تهلهپ قىلى ــۇ . لى ئ
  . تالاليدۇ، ئۇنىڭ ئىرادىسى ۋە رازىلىقى ئهقدىنىڭ ئاساسىدۇرئهقدىنىخالىغان 

 قىلىــش ئهركىنلىكىنــى بهردى ۋە ســىتىمئىــسالم شــهرىئىتى مــال ئىگىــسىگه ئــېلىم ـ   
! ئى مـۆمىنلهر  «:  مۇنداق دەيدۇ  تهئاال ئالالھ. 1ئۇنىڭ رازىلىقىنى ئهقدىنىڭ ئاساسى قىلدى    

ئوغرىلىق، خىيانهت قىلىش، بۇالش، جـازانىخورلۇق ۋە قىمـار   ( بىرىڭالرنىڭ ماللىرىنى بىر ـ 
ناھهق يول بىلهن يهۋالماڭالر، ئىككـى تهرەپ رازى بولۇشـۇپ قىلىـشقان          ) ئويناش قاتارلىق 

 ـ  29سـۈرە نىـسا   (» .سـودا ـ سـېتىق ئـارقىلىق ئېرىـشىلگهن نهرسـه بۇنىڭـدىن مۇستهسـنا        
  )ئايهت

تامــام بولغانــدىن كېــيىن ھهر ئىككــى تهرەپنىــڭ ئۇنىڭغــا ئهمهل   شــهرىئهتته ئهقــدە 
! ئـى مـۆمىنلهر   «:  مۇنـداق دەيـدۇ    تهئـاال  ئـالالھ . قىلىشى ۋە ئۇنىڭغا ۋاپا قىلىـشى ۋاجىپتـۇر       

 بىلهن سىلهرنىڭ ئاراڭالردىكى ۋە سـىلهرنىڭ ئـۆز ئـاراڭالردىكى           ئالالھيهنى  (ئهھدىلهرگه  
  ) ـ ئايهت1دەمائىسۈرە (» .ۋاپا قىلىڭالر) ئهھدىلهرگه
ئهھـدە  ) قىيـامهت كـۈنى   (ئهھـدىگه ۋاپـا قىلىڭـالر،       «:  يهنه مۇنداق دەيدۇ   تهئاال ئالالھ

ئهلـۋەتته سـوئال ـ سـوراق     ) يهنى ئهھدىگه ۋاپـا قىلغـان ـ قىلمىغـانلىق ئۈسـتىدە     (ئۈستىدە 
  ) ـ ئايهت34 ئىسراسۈرە (» .قىلىنىسىلهر

نالر شـهرتلىرىگه ئهمهل قىلىـشى      مۇسـۇلما «:  ئهلهيهىسساالم مۇنـداق دەيـدۇ     رەسۇلۇلالھ
كېرەك، پهقهت ھااللنى ھارام قىلىدىغان، يـاكى ھـارامنى ھـاالل قىلىـدىغان شـهرت بولـسا                 

ــا ئهمهل قىلىـــشقا بولمايـــدۇ ــانلىق ۋە ئۇممىتىمـــدىن«: ئـــۇ يهنه» .ئۇنىڭغـ ــا، ئۇنتۇغـ  خاتـ
لـمهي  يهنى بىر ئىشنىڭ گۇنـاھ ئىكهنلىكىنـى بى  . (مهجبۇرالنغان نهرسه كۆتۈرۈلۈپ كهتتى  

                                            
تىجارەتته ئىككى تهرەپ ئوتتۇرىـسىدا  يهنـى مـال ئىگىـسى بىـلهن سـېتىۋالغۇچى ئارىـسىدا                  . ئهقدە سۆزى توختام دېگهن بولىدۇ     1

 شـۇنىڭ ئۈچـۈن  . دېيىلىـدۇ “ ئهقـدە ”سېتىلىدىغان مال ۋە ئۇنىڭ بهدىلى بولغان پۇلدا ئۆز رازىلىقى بىـلهن پۈتۈشـكهن كېلىـشىم      
 . سېتىم دەپ تهرجىمه قىلىندى-سۆزى ئېلىم “ تهئاقۇد”يۇقىرىدىكى 
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ــسا، يــاكى قىلىــشقا تېگىــشلىك بىــر ئىــشنى ئۇنتــۇپ قېلىــپ قىلمىــسا، يــاكى     قىلىــپ سال
 قىلىنغانباشقىسى تهرىپىدىن قىلىشقا تېگىشلىك ئىشنى قىلماسلىققا ياكى قىلىش مهنئى          

بىر ئىشنى قىلىشقا مهجبۇرالنغان ئاساستا قىلسا، بۇ ئۈچ خىـل ئىـش كهچـۈرۈم قىلىنىـدۇ،                
  . باتىل قىلىدۇ ۋە توختىتىدۇئهقدىنىمهجبۇرالش ) ايدۇ ـ تجاۋابكارلىققا تارتىلم

  شهرتلهر ئىككى قىسىم بولىدۇ 
 ئۈچۈن قويۇلغـان  تهسهررۇپالرئۇ ـ شهرىئهت تهرەپتىن ھۆكۈم ۋە  :  ـ شهرئى شهرتلهر 1

ــامىله ۋە ھۆكــۈملهرنى ئىجــرا قىلىــشتا قويۇلغــان شــهرتلهرگه   . شــهرتلهردۇر ــادەت، مۇئ ئىب
  . ئوخشاش

 سودا ـ سېتىقتا ئىككـى تهرەپ، بىـر تهرەپنىـڭ پايدىـسى      —ئۇ : ان شهرتلهر ـ قويۇلغ 2
بــۇ قويۇلغــان شــهرتلهرنىڭ . ئۈچــۈن يهنه بىــر تهرەپنىــڭ ھېــسابىغا قويغــان شــهرتلهردۇر 

شهرىئهت ھۆكمىگه ئۇيغۇن بولۇشى ۋە قىلىشقان ئهقـدىنىڭ تهلىـپىگه مۇناسـىپ بولۇشـى              
ــم ــان ئىــ  . الزى ــسا قىلغ ــا زىــت بول ــدۇئهگهر ئۇنىڭغ مهســىلهن، ســاتقۇچى  . ش باتىــل بولى

 قهيـت   مـۈلكىيىتىنى ، يـاكى سـېتىۋالغۇچىنىڭ      يۆتكىمهسـلىكنى ئالغۇچىغا ئىگىدارچىلىقنى   
 شــهرت قىلــسا، بۇنىــڭ پايدىالنماســلىقنىقىلىــشنى، يــاكى خېرىــدار ســېتىۋالغان مالــدىن  

ئهممـا شـهرتلهر    . باتىللىقىغا ۋە ئۇنى ئهمهلدىن قالدۇرۇشقا پۈتۈن ئالىمالر ئورتاق پىكىـردە         
 ۋە ئهقدىنىڭ تهلىـپىگه ئۇيغـۇن بولـسا، كاپـالهت ۋە         تاماملىغۇچىشهرىئهتنىڭ ھېكمىتىنى   

  .  بولىدۇجائىزگۆرۈگه ئوخشاش 
 قوشۇلىدىغان ياكى ئهقدىگه سىرتىدا بولسا، ئۇ ـ  تهلىپىنىڭئهمما شهرتلهر ئهقدىنىڭ 

ۇ مهســئۇلىيهتنى  ئىككــى تهرەپنىــڭ بىرىنىــڭ مهســئۇلىيىتىنى كۆپهيتىــدىغان يــاكى بــ      
بــۇ خىــل شــهرتلهر مهزھهپ ئــالىملىرى ئىختىالپالشــقان . كۈچلهندۈرىــدىغان شــهرتلهردۇر

 ئــازراق مــالىكىلهر.  ئۇنىڭغــا بهك كهڭچىلىــك قىلىــدۇمهزھىپىــدە ھهنبهلــى. شــهرتلهردۇر
  .  بوشراق چهكلهيدۇشافىئىالر.  قاتتىق چهكلهيدۇھهنهفىلهر. كهڭچىلىك قىلىدۇ

ۋە شــهرتلهردە ئهســلى ) كېلىــشىم( ئهقــدە«: قــته مۇنــداق دەيــدۇ قهييــۇم بــۇ ھهئىبنــى
دۇرۇس بولۇش، پهقهت شهرىئهت باتىل قىلغان ۋە چهكلىگهن نهرسـىال دۇرۇس بولمايـدۇ،             

ئهقدە ۋە مۇئامىلىلهردە ئۇنىڭ باتىل ۋە ھـارام        «:  باشقا بىر سۆزىدە   ». سۆز مانا مۇشۇ   سهھىه
يهنـى سـودا ـ سـېتىق قىلىـشقۇچىالر      . ولىـدۇ  دۇرۇس بتېپىلغۇچىلىكقىلىنغانلىقىغا دەلىل 
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ــل      ــر دەلىـ ــۇئهييهن بىـ ــدىغان مـ ــى قىلىـ ــۇنى مهنئـ ــهرتلهر ئـ ــان شـ ــسىدا قويۇلغـ ئوتتۇرىـ
 جائىزشهرتلهردە ئهسلى ھۆكۈم ئۇنى     : ھهنهفىلهر لېكىن   ». دۇرۇس بولىدۇ  كهلمىگۈچىلىك

ــدىغان دەلىــل  ــكقىلى ــدۇ كهلمىگۈچىلى ــشتۇر، دەي ســودا ـ ســېتىق قىلىــش     .  مهنئــى قىلى
  . ئهركىنلىكى بىرىنچى پهسلىدە بايان قىلىنغان ئهركىنلىك ھوقۇقىنىڭ بىر پارچىسىدۇر

  دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىدە مۈلۈكچىلىك ھوقۇقى 

مۈلۈكچىلىــك ھوقــۇقى قهدىمــدىن تارتىــپ بــارلىق قــانۇنالردا قارارالشــتۇرۇلغان بىــر  
گىـسىنىڭ ھوقـۇقى، مۈلكىـدىن      لېكىن قهيتلهر، ئىگه بولۇش سـهۋەبلىرى، مـال ئى        . ھهقتۇر

  .پايدىلىنىش ۋە مۈلكىنى كۆپهيتىش قاتارلىق ھۆكۈملهر پۈتۈنلهي پهرقلىق ئىدى
ــادا   ــۇرا ئهســىرلهردە ياۋروپ ــستالرئوتت ــدى،  مىلىتارى ــكهن ئى ــشىپ كهت ــدىن ئې  ھهددى

ئۇنــدىن كېــيىن كاپىتــالىزم مهيــدانغا چىقىــپ، مۈلۈكچىلىــك ئهركىنلىكىنــى ھېچقانــداق   
 ئىزىـشكه شۇنىڭ بىلهن بايالر ۋە مـال ئىگىلىـرى خهلقنـى        . تسىز قويۇۋەتتى  ۋە شهر  سىزقهيت

ــۈرۈۋېلىپ، ئىـــــشچى   ــا چۈشـــ  دېهقـــــان ۋە -ۋە مهملىكهتنىـــــڭ مهنپهئهتىنـــــى قولىغـــ
ــدى  ــق   . كهمبهغهللهرنىــڭ تهقــدىرىنى ئىگىلىۋال ــۇم شــۇ قهدەر ئېــشىپ كهتتىكــى، خهل زۇل

 ئوتتۇرىغـا  نهزەرىيىـسىنىڭ  يوقسۇللۇق ۋە ئـاچلىق گىردابىغـا چۈشـۈپ قالـدى، كوممـۇنىزم           
بىــراق كوممۇنىــستالرمۇ . چىقىــشى بىــلهن بــۇ زۇلۇمغــا قارشــى تــۇرۇش مهيــدانغا كهلــدى  

ھهددىـــدىن ئېـــشىپ، شهخـــسى مۈلـــۈكچىلىكنى پۈتـــۈنلهي ئېلىـــپ تاشـــلىدى، پۈتـــۈن 
مۈلۈكچىلىكنى دۆلهتنىڭ ئىگىدارچىلىقىغا ئۆتكۈزدى ۋە دۆلهت بارلىق ئىشلهپ چىقىـرىش          

شــۇنىڭ بىــلهن ئىــشچىالر پهقهتــال ئىــش ســايمانلىرىغا  . ىــگه بولىۋالــدىقۇرۇلۇشــلىرىغا ئ
ئايلىنىپ قالدى، ئۇالر پۈتـۈن كـۈن ھارمـاي تالمـاي ئىـشلهيدىغان ۋە دۆلهتنىـڭ بهرگهن                 

 ـ يىلـى سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ قـانۇنى      1936.  رازى بولىـدىغان بولـدى  دارامىـتىگه ئازراق 
 ئـاز بىـر مۈلـۈككه ئىـگه بولۇشـىغا رۇخـسهت             ئاستىدا ئىنتايىن تار دائىرىدە شهخـسلهرنىڭ     

بۇنىــڭ نهتىجىــسىدە ئىنــساننىڭ تېرىــشچانلىقى يوقالــدى پىكىــر يۈرگــۈزۈش،  . بېرىلــدى
ئىقتىــسادنىڭ تۆۋەنلىــشى . ئــويالش ۋە ئىجــات قىلىــش توختىــدى، ئىقتىــساد تۆۋەنلىــدى 

  . سوۋېتتا كوممۇنىزمنىڭ يىقىلىشىغا سهۋەب بولدى
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دۇنيا .  تهكىتلىدى قارارالشتۇرۇشنىۈكچىلىك ھوقۇقىنى    مۈل كېلىشىملهرخهلقئارالىق  
 ـ ماددىــسىدا مۈلۈكچىلىــك توغرىــسىدا مۇنــداق    17 خىتابنامىــسىنىڭكىــشىلىك ھوقــۇق 

 ھهر بىر ئادەمنىڭ ئۆزى يالغۇز ياكى باشقىالر بىـلهن شـېرىك ھالـدا مـال ـ      - 1«: دېيىلدى
 ئايرىۋېتىـشكه خالىغـانچه   ـ ھېچكىمنـى مـال ـ مۈلكىـدىن      2.  مۈلـۈك تۇتـۇش ھوقـۇقى بـار    

  ».بولمايدۇ
ئىقتىـــسادىي، ئىجتىمـــائىي ۋە مهدەنىـــيهت ھوقـــۇقى « ـ يىلـــى چىقىرىلغـــان    1966

مهدەنىيهت ۋە سىياسهت ھوقـۇقى توغرىـسىدىكى    « ۋە   »توغرىسىدىكى خهلقئارالىق كېلىشىم  
پۈتـۈن خهلقنىـڭ    «:  نىڭ بىرىنچى ماددىلىرىـدا مۇنـداق دېـيىلگهن        »خهلقئارالىق كېلىشىم 

ــ ــۆزى    ئ ــۇالر سىياســىي ئهركىنلىكىنــى ئ ــار، ئ ــلهش ھوقــۇقى ب ــۆزى بهلگى ــدىرىنى ئ ۆز تهق
بهلگىلهيــدۇ ۋە ئىقتىــسادىي، ئىجتىمــائىي ۋە مهدەنىــيهت تهرەققىيــاتىنى ئــۆز ئهركىنلىكــى   
بىلهن داۋامالشتۇرىدۇ، پۈتۈن خهلق خۇسۇسى مهقسهتلىرىنى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش ئۈچـۈن            

نــى ئــۆزى خالىغــانچه تهســهررۇپ قىلىــش ھوقۇقىغــا  مــال ـ مــۈلكىنى ۋە تهبىئىــي كىرىمى   
   »...ئىگه

  ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىدە مۈلۈكچىلىك ھوقۇقى

ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق باياننامىسى مـال ـ مۈلـۈك تۇتـۇش ھوقـۇقىنى بىـز يۇقىرىـدا        
 پىكىــر ۋە شـهرىئهت ھـۆكمىگه ئۇيغـۇن ھالــدا    ئىـسالمىي قىـسقىچه بايـان قىلغىنىمىـزدەك،    

 قانۇنالشــتۇرغاندىنئــۇ ئىنـسانالرنىڭ مــال ـ مۈلــۈك تۇتـۇش ھوقــۇقىنى     . نۇنالشـتۇردى قا
ــش         ــهررۇپ قىلى ــانچه تهس ــۈلكىنى خالىغ ــدا م ــان ھال ــان ئۇرمىغ ــقىالرغا زىي ــيىن، باش كې
ئهركىـــنلىكىگه ئىـــشارەت قىلـــدى ۋە زۆرۈرىـــيهت بولماســـتىن، بهدىلىنـــى تۆلىمهســـتىن  

شـهرىئهتته بهلگىلهنـگهن سـهۋەب    . قىلـدى كىشىلهرنىڭ مـال ـ مـۈلكىنى ئېلىـشنى مهنئـى      
  . بولماستىن مالالرنى مۇسادىرە قىلىشنى قهتئىي ھارام قىلدى

 ـ  1”:  ـ ماددىـسىدا مۇنـداق دېيىلـدى    15 خىتابنامىـسىنىڭ ئىسالم كىشىلىك ھوقـۇق  
پۈتۈن ئىنـسانالرنىڭ شـهرىئهت يـولى بىـلهن مـال ـ مۈلـۈك تۇتـۇش، ئـۆزىگه يـاكى باشـقا             

مئىيهتكه زىيان يهتكۈزمهستىن مۈلكىدە خالىغانچه تهسهررۇپ قىلىش       كىشىلهرگه ياكى جه  
ھېچقانداق كىشىنىڭ مال ـ مۈلكىنى تارتىۋېلىشقا بولمايـدۇ، پهقهت ئـاممىۋى    . ھوقۇقى بار
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مهنپهئهت ئۈچۈن زۆرۈر بولۇپ قالغاندا ئادالهتلىك ھالدا بهدىلىنى دەرھال تـۆلهش بىـلهن             
ولماستىن مال ـ مۈلۈكنى مۇسادىرە قىلىش ياكى ئـۇنى    ـ شهرئى سهۋەب ب 2. ئېلىشقا بولىدۇ

  . يېغىۋېلىش قهتئىي ھارام قىلىنىدۇ
 نهزەرىيىسىنىڭيۇقىرىدا ئۆتكهن بايانالردىن ئىسالمنىڭ مۈلۈكچىلىك توغرىسىدىكى       

ئىسالم مال ـ مۈلۈك تۇتۇش ئۈچۈن بهزى شـهرتلهرنى   . مۆتىدىل بولغانلىقى ئاشكارا بولىدۇ
ىلىـــشنىڭ ســـهۋەبلىرى، مۈلكىـــدىن پايـــدىلىنىش ۋە ئـــۇنى      بهلگىلىـــدى، كهســـىپ ق  

ــى   ــوللىرىنى بېكىتت ــشنىڭ ي ــسان     . كۆپهيتى ــى ۋە ئىن ــوغرا ئىكهنلىك ــك ت ــڭ قانچىلى بۇنى
تهبىئىتىگه ئۇيغۇن كېلىدىغانلىقى، كاپىتالىزم بىلهن كوممۇنىزمنىـڭ ھهددىـدىن ئېـشىپ           

ــكهن  ــسىدەكهت ــدى   نهزەرىيى ــىپ قىلىن ــلهن كهش ــرىبه بى ــلهت.  تهج ــڭ ھهر مىل  خهلقىنى
تارىختىن يىگىرمىنچى ئهسىرگىچه ئېلىپ بارغـان تهجرىبىلىـرى ۋە دۇنيانىـڭ يۆنىلىـشى،             

چۈنكى ئىـسالم پۈتـۈن     .  قاراپ يول ئېلىۋاتىدۇ   مۆتىدىللىكىگهئىسالمنىڭ ۋە ھهق دىننىڭ     
 ئـالالھ  تهرىپىدىن بېكىـتىلگهن قانۇنـدۇر،       تهئاال ئالالھئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان    

ــاال ــمه      تهئ ــۈچى ۋە ھهم ــدىغانلىقىنى بىلگ ــداق بولى ــڭ قان ــىنىڭ ئاقىۋىتىنى ــمه نهرس  ھهم
ياراتقــان زات ) مهخلۇقــاتنى(«:  مۇنــداق دەيــدۇتهئــاال ئــالالھ. نهرســىدىن خهۋەردار زاتتــۇر

بىلمهمـــدۇ؟ ئـــۇ شـــهيئىلهرنىڭ نـــازۇك تهرەپلىرىنـــى بىلگۈچىـــدۇر، ھهممىـــدىن تولـــۇق  
  ».خهۋەرداردۇر

  پاتېنت ھوقۇقى 

ئىنـساننىڭ ئىلىـم،    − ئـۇ   . ھوقـۇقالردۇر وقۇقى يېڭى ئهسىردە پهيدا بولغـان       پاتېنت ھ 
ئهدەبىيات، پهن ـ تېخنىكا قاتارلىق ئىجادىيىتىدىن ماددىي ـ مهنىـۋى پايـدىلىنىش، ئـۇنى      
ــۆپهيتىش    ــر تهرەپ قىلىـــش، ھوقۇقىـــدىن ئۆتۈنـــۈش ۋە ئـــۇنى كـ ــانچه بىـ ئـــۆزى خالىغـ

 يازغـان ئهسـىرىدىكى ئـاپتورلۇق ھهققـى،     ئاپتورنىـڭ : ئهركىنلىكىدىن ئىبارەت، مهسـىلهن  
تهرجىمه قىلغۇچىنىڭ تهرجىمه ھهققى، نهشرى قىلغۇچىنىڭ بېسىپ تـارقىتىش ھوقـۇقى،     

 ئىنجىنىرنىـڭ رەسسامنىڭ سهنئهت ئىجادىيىتى ۋە سىزىش، سۈرەتكه ئېلىشتىكى ھوقۇقى،         
قى پىـالن ۋە خهرىتىــدىكى ھوقـۇقى، ئىجادىيهتچىنىــڭ ئىجـاد قىلغــان نهرسـىدىكى ھوقــۇ    
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. دۆلهت ئۇالرغا ئىجاد قىلغان نهرسىسىنى تىزىمغا ئالدۇرۇش ھوقـۇقى بېرىـدۇر     . قاتارلىقالر
  .  ئىگه بولىدۇشاھادەتنامىغائۇ ھوقۇقنىڭ تهلىپى بويىچه ئىجادىيهتچى ئاالھىدە 

بۇ پاتېنت ھوقۇقى ئىجاد ئىگىسىگه، ئىجادىيىتىنى ئۆزىگه مهخـسۇس قىلىـش، ئـۇنى       
 ھهققىنــى ســېتىش ۋە تهلىــپن پايــدىلىنىش، نهشــرىيات ۋە تهســهررۇپ قىلىــش، ئۇنىڭــدى

  .ئىجاد قىلىش ھوقۇقىنى باشقىالرغا ئۆتۈنۈپ بېرىش ئهركىنلىكىنى بېرىدۇ
ــرىگه     ــڭ ئىگىلى ــت ھوقۇقىنى ــرى پاتېن ــا دۆلهتلى ــشىنىدۇني ــتۇردى، بېرىلى  قانۇنالش

 ۋە سانائهت   ئۇنىڭغا تهئهللۇق قانۇنالر چىقاردى، نهشرىيات، مهتبهئه ئۇيۇشمىسى قۇرۇلدى       
  .  ئىجادىيهتلهرنى تىزىمالش بۆلۈمى قۇرۇلدىمېنىستىرلىكىدە

ــت     ــۆكمىگه زىـ ــهرىئهت ھـ ــۆپلىرى، شـ ــهرىئهت ئالىملىرىنىـــڭ كـ ــانىمىزدىكى شـ زامـ
ھهيـكهل،  : مهسـىلهن . كهلمهسلىك شهرتى بىلهن پاتېنت ھوقـۇقنى دۇرۇس دەپ قارىـدى          

ئوخشاش ئىشالر شـهرىئهتكه  بۇت ياساش، يالىڭاچ رەسىم سىزىش ۋە سۈرەتكه چۈشۈرۈشكه     
  . ۋە گۈزەل ئهخالققا زىت كېلىدۇ

ــان - 1966 ــى چىقىرىلغـ ــۇقى  ” يىلـ ــيهت ھوقـ ــائىي ۋە مهدەنىـ ــسادىي، ئىجتىمـ ئىقتىـ
 مۇنـداق  پاراگراپىدا ـ ماددىسىنىڭ ئۈچىنچى  15نىڭ “ توغرىسىدىكى خهلقئارالىق كېلىشىم

قـارارى شـۇكى، ھهر بىـر       بـۇ كېلىـشىمگه قـول قويغـان بـارلىق دۆلهتلهرنىـڭ             «: دېيىلگهن
كىشى ئۆزى ئىجاد قىلغان ئىلمىي، ئهدەبىي ۋە سهنئهت ئىجادىيىتىدىن ماددىي ـ مهنىـۋى   

  ».پايدىلىنىش ۋە مهنپهئهتىنى قوغداش ھوقۇقىغا ئىگه
ئىــسالم كىــشىلىك ھوقــۇق خىتابنامىــسى ئىلىــم ـ مهدەنىــيهت تهرەققىياتىغــا رىئــايه      

 ۋە پىكىر، پىـالن ئىگىلىرىنـى قهدىـرلهش، ھهرخىـل         قىلىپ، ئالىمالرنى، ئىجادىيهتچىلهرنى  
ساھهلهردە پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ ئىلىمنىڭ مېۋىلىرىـدىن پايدىلىنىـشى ئۈچـۈن دۇنيانىـڭ            

شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىـسى     . قانۇن، ئادەتلىرىنى قوبۇل قىلدى   
لهرنــى پاتېنــت    ھۆكــۈملىرىنى بايــان قىلــدى ۋە دۆلهت  ىشــهرىئهتنىڭ پاتېنــت ھوقــۇق  

 بـۇ ھهقنـى ئىجـرا       كۇمىتىتلىرىنىـڭ نى قوغداشقا، ئۇنىڭغا رىئايه قىلىـشقا ۋە ئىجـرا          ىھوقۇق
  . قىلىش مهسئۇلىيىتىنى ئۈستىگه ئېلىشقا تهكلىپ قىلدى

ھهر «:  ـ ماددىـسىدا مۇنـداق دېيىلـدى    16 خىتابنامىسىنىڭئىسالم كىشىلىك ھوقۇق 
ــر كىــشىنىڭ ئىلمىــي، ئهدەبىــي، ســهنئهت ۋە       مېۋىــسىدىن ئىجادىيىتىنىــڭتېخنىكــا بى
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تىنى ۋە ئۇنىڭدىن كېلىپ چىققـان      ىھهر ئىنسان ئهدەبىي مهنپهئ   . پايدىلىنىش ھوقۇقى بار  
پهقهتــال  بــۇ ئىجادىيهتنىــڭ شــهرىئهت . مــال ـ مــۈلكىنى ھىمــايه قىلىــش ھوقۇقىغــا ئىــگه   

   ».ھۆكمىگه زىت بولماسلىقى شهرت
ش بولۇپ، شـهرىئهت ئالىملىرىنىـڭ ئۇنىـڭ        بۇ ئىش زامانىمىزدا يېڭى پهيدا بولغان ئى      

ئىسالمدىكى ھۆكمىنى بايان قىلىپ بېرىشى الزىم ئىدى، بىـز بـۇ مهسـىلىنى ھهل قىلىـشتا               
  .مۇۋەپپهق بولدى، دەپ ئوياليمىز» ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى«
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  يهتتىنچى پهسىل

  ھوقۇقى) گىراژدانلىق(پۇقرالىق 

ــي   ــدە مهدەنى ــۆز تهبىئىتى ــسان ئ ــولغىنى ئۈچــۈن،   ئىن ــۇق ب ــر مهخل ــائىي بى ۋە ئىجتىم
 جهمئىيهتــته ئــادالهت بىــلهن ھۆكــۈم شۇڭالشــقا. جهمئىــيهت بولــۇپ ياشاشــقا مهجبــۇردۇر

ھــازىرقى زامــانىمىزدا ئىنــسانالرنىڭ جامــائهت . قىلىــدىغان قــانۇن ـ نىــزام بولۇشــى الزىــم  
ىن زۆرۈر بولغـان    بولۇشى تولۇقالنغـان ۋە ئىنـسانىي، ئىقتىـسادىي ۋە ئىجتىمـائىي جهھهتـت            

دۇنيــا خهلقــى . دۆلهتــلهر ھالىغــا كېلىــشى بىــلهن قهبىــله ھــاكىمىيىتى كهلمهســكه كهتتــى 
 تىـن   195بـۇ دۆلهتلهرنىـڭ سـانى       . مۇستهقىل ياكى يېرىم مۇستهقىل دۆلهتلهرگه بۆلۈندى     

دۇنيا خهلقـى بـۇ دۆلهتـلهردە يهرلهشـكهن ۋە ئۇنىڭغـا مهنـسۇپ بولـۇپ، ھوقـۇق ۋە                   . ئاشتى
  .هرنى ئۈستىگه ئالغاندۇرمهجبۇرىيهتل

ــڭ دۆلهت       ــسىنى، ئۇالرنى ــان ئاالقى ــلهن بولغ ــڭ دۆلهت بى ــلهردە پۇقراالرنى ــۇ دۆلهت ب
ئىچىــدىكى ھهق ۋە ھوقــۇقلىرىنى، دۆلهتــكه قارشــى خهلقنىــڭ مهجبــۇرىيىتىنى تهرتىــپكه  

ــاردى   ــزامالر چىق ــانۇن ۋە نى ــدا  . ســېلىش ئۈچــۈن ئاساســىي ق ــانۇنالر يىغىــپ ئېيتقان ــۇ ق ئ
  .سىمۋولىدۇر قانۇنىنىڭ گىراژدانلىق

 قـانۇنى ئوخـشىمايدۇ     گىراژدانلىـق قهدىمدىن تارتىپ ھازىرغىچه دۇنيا دۆلهتلىرىنىڭ      
بىز تۆۋەنـدە دۇنيـا دۆلهتلىـرى ئارىـسىدا ئىتتىپـاق بولغـان بـۇ               . ۋە نىزامالر ھهرخىل بولىدۇ   

  . تهتقىق قىلىمىزئايرىم ـ ئايرىمقانۇنالرنىڭ ھهر بىرىنى 

  ۇقرالىق ھوقۇقىبىرىنچى تهۋەلىك ۋە پ

ــا تهرەپــتىن نهســهبنىڭ ئېنىــق     . تهۋەلىــك ئهســلىدە چوقــۇم ئاتىغــا بولىــدۇ  ئــۇ ـ ئات
دېـگهن ھهدىـس بىـلهن      » )ئاتىنىڭـدۇر بـاال    (ئىگىـسىنىڭدۇر بـاال كـۆرپه     «بـۇ   . بولۇشىدۇر

ــگهن ــالالھ. بهلگىلهن ــاال ئ ــدۇ تهئ ــداق دەي ــۇالرنى «:  مۇن ــالىالرنى  (ئ ــان ب ــى بېقىۋالغ ) يهن
 دەرگاھىـدا توغرىـدۇر، ئهگهر      ئالالھنىـڭ ملىرى بىـلهن چـاقىرىڭالر، بـۇ        ئاتىلىرىنىڭ ئىـسى  
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ئۇالرنىڭ ئاتىلىرىنى بىلمىسهڭالر، ئۇ چاغدا ئۇالر سىلهرنىڭ دىنىي قېرىنداشـلىرىڭالردۇر،          
  )  ـ ئايهت5 ئهھزابسۈرە (» .دوستلىرىڭالردۇر

ــسىغا ۋە قهۋمىـــ  ــالالھ مهنـــسۇپ بولـــۇش ھهققـــى  گهئىنـــساننىڭ ئاتىـ  تهئاالنىـــڭ ئـ
، ئۇنى ئۆزگهرتىش، ئالماشتۇرۇش، بۇزۇش، ئۆتۈنۈپ بېرىش، سۈلهى قىلىـش         قانۇنىدۇركى

نهســـهب ـ ئىنكـــار قىلىـــش يـــاكى ئـــۇنى         . ۋە كهچـــۈرۈم قىلىـــش مـــۇمكىن ئهمهس  
  . يۇقىرىدا ئائىله ۋە ئانىلىق ھوقۇقىدا ئۆتكهندەك. چۈشۈرۈۋېتىشنى قوبۇل قىلمايدۇ

تۈن پۇقراالرغا مهيلى مۇسـۇلمان بولـسۇن       ئىسالم دۆلىتى ئون تۆت ئهسىر مابهينىدە پۈ      
 ھوقــۇقىنى گىراژدانلىــقيــاكى كــاپىر بولــسۇن، ئورۇنالشــقان يېــرىگه مهنــسۇپ بولــۇش ۋە 

. مۇئامىلىدە پۈتـۈن ئىنـسانالر ھوقـۇق، مهجبـۇرىيهتلهردىن بىـردەك پايدىلىنىـدۇ        . بهرگهن
ــۇ  ــۈنكى بـ ــڭ     «: چـ ــار، بىزنىـ ــۇقى بـ ــشاش ھوقـ ــا ئوخـ ــڭ ھوقۇقىمىزغـ ــڭ بىزنىـ ئۇالرنىـ

ــۇرىيىتىمىزگه ــار مهجبــ ــۇرىيهتلىرى بــ ــشاش مهجبــ ــلهن  »  ئوخــ ــگهن ھهدىــــس بىــ دېــ
 دىيارىـدا تۇرۇۋاتقـان مۇسـۇلمانالرنى       كـۇپرى شـهرىئهت باشـتا شـېرىك ۋە        . بېكىتىلگهندۇر

 ھىجـرەت   تهئـاال  ئـالالھ . ھىجرەتتـۇر ئـۇ   . ئىسالم دىيارىغا كۆچۈشكه قهتئىي بۇيرۇق قىلدى     
 ئالالھنىـڭ  ۋە   ئـالالھنى (ئىمـان ئېيتقـانالر     «: ەيـدۇ قىلغانالرنى ناھايىتى ماختاپ مۇنداق د    

ھىجرەت قىلغانالر، پـۇل ـ مـاللىرى ۋە    ) پهيغهمبىرىنى سۆيۈش يۈزىسىدىن يۇرتىنى تاشالپ
) يۇرتىـدا مۇھاجىرالرغـا   (،  )يهنى مۇھاجىرالر ( يولىدا جىهاد قىلغانالر     ئالالھجانلىرى بىلهن   

، ئهنه شۇالر ئهلۋەتته بىر ـ بىـرىگه   )هنسارالرئيهنى (جاي بهرگهنلهر ۋە ياردەم كۆرسهتكهنلهر
  ) ـ ئايهت72 ئهنفالسۈرە (» .ئىگىدۇر

شۈبهىسىزكى، ئىمان ئېيتقانالر، ھىجرەت قىلغـانالر      «:  يهنه مۇنداق دەيدۇ   تهئاال ئالالھ
 رەھمىتىنـى ئۈمىـد   ئالالھنىڭ يولىدا جىهاد قىلغانالر ـ ئهنه شۇنداق كىشىلهر  ئالالھنىڭۋە 

 بهقهرەسـۈرە   (» . ناھـايىتى مهغپىـرەت قىلغۇچىـدۇر، ناھـايىتى مېهرىبانـدۇر          ھئـالال قىلىدۇ،  
  ) ـ ئايهت218

ئىمان ئېيتقانالرنىـڭ، ھىجـرەت قىلغانالرنىـڭ ۋە مـاللىرى ھهم           «: يهنه مۇنداق دەيدۇ  
 دەرگاھىـدا   ئالالھنىـڭ  يولىدا جىهـاد قىلغانالرنىـڭ دەرىجىـسى         ئالالھنىڭجانلىرى بىلهن   

سـۈرە  (» .مهقسىتىگه ئېرىـشكۈچىلهردۇر  ) ساۋاب تېپىش بىلهن  (شۇالر  ئهڭ كاتتىدۇر؛ ئهنه    
  ) ـ ئايهت20 تهۋبه
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ــۇم قوبــۇل قىلىــپ، ئۇالرغــا     قۇرئــان كهرىــم مۇشــرىكالرنىڭ سايىــسىدە ياشاشــنى زۇل
يهنـى  (ئۆزلىرىگه زۇلـۇم قىلغـۇچىالر      «:  مۇنداق دەيدۇ  تهئاال ئالالھ. ھىجرەتنى خاتىرىلهتتى 

جــانلىرى پهرىـــشتىلهر  ) ارالر بىــلهن بىلــله تۇرغـــۇچىالر  ھىجرەتنــى تهرك ئېتىــپ كۇففـــ  
قايـسى  ) دىنىڭالرنىـڭ ئىـشىدا   (‹: تهرىپىدىن ئېلىنىـدىغان چاغـدا، پهرىـشتىلهر ئـۇالردىن        

دىننى بهرپا  (بىز  ) يهنى مهككه زېمىنىدا  (زېمىندا  ‹: ئۇالر.  دەپ سورايدۇ  ›ھالهتته ئىدىڭالر؟ 
 ئالالھنىـڭ ھىجـرەت قىلـساڭالر     ‹: ىـشتىلهر پهر.  دەيدۇ ›بوزەك قىلىنغان ئىدۇق  ) قىلىشتىن

  ) ـ ئايهت97سۈرە نىسا (» . دەيدۇ›زېمىنى كهڭرى ئهمهسمىدى؟
كېــيىن ئىــسالم دىيارىغــا ھىجــرەت قىلىــشنىڭ تهپــسىلىي ھۆكــۈملىرى ۋە ئوخــشاش  

) يهنـى يهھـۇدىي ۋە ناسـاراالر      (ئهھلـى كىتـابالر     . بولمىغان كۆز قاراشـالر مهيـدانغا كهلـدى       
 مۇسۇلمانالر بىلهن يهھۇدىيالر ۋە باشقا مهدىـنه خهلقـى ئارىـسىدا            لالھنىڭرەسۇلۇمهدىنىدە  

مۇشــۇنداق قىلىــپ .  ئېرىــشتىگىراژدانلىققــاتوختاتقــان ســۈلهى بــويىچه ئىــسالم دۆلىتىــدە 
ئىسالم دۆلهتلىرىدە ئهھلى كىتـابالر بىـلهن سـۈلهى ئـورنىتىش ئـارقىلىق، ئىـسالم تـارىخى                 

  . ر بىلهن بىر دۆلهتته ياشاپ كهلدىبويىچه مۇسۇلمانالر ئهھلى كىتابال
دەپ تونۇلغـان،   » گىراژدانلىـق «ئىنسان بىلهن دۆلىتى ئارىسىدىكى ئاالقه زامانىمىزدا       

ــدۇر  ــدىغان قانۇن ــكه باغالي ــۇ قانۇنــدىن ھهق ۋە ھوقــۇقالر كېلىــپ  . شهخــسلهرنى دۆلهت ئ
بــــۇ . چىقىـــدۇ، ئۇنىڭغـــا ئاساســــهن دۆلهتـــكه قارشـــى مهجبــــۇرىيهتلهر بهلگىلىنىـــدۇ     

  . دەپ ئاتىلىدۇ“ ئاالھىدە دۆلهت قانۇنى”نۇنالر قا
يهنـى دادىـسى    . ئىنساننىڭ مهلۇم بىر دۆلهتكه پۇقرا بولغانلىقى قانغا ئاساسهن بولىدۇ        

 بولغـانلىقى ئۈچـۈن تۇغۇلغـان بـالىمۇ ئۇنىڭغـا ئهگىـشىپ شـۇ               گىراژدىنىمهلۇم بىر دۆلهت    
ا تۇغۇلغانلىقى ئۈچۈن، دادىـسى     ياكى مهلۇم بىر دۆلهتنىڭ زېمىنىد    . دۆلهت پۇقراسى بولىدۇ  

ياكى ئهينـى زامانـدا   . ئۇ دۆلهتنىڭ پۇقراسى بولمىسىمۇ، باال تۇغۇلغان دۆلهتكه پۇقرا بولىدۇ    
 گىراژدانلىـق ھهم تۇغۇلۇش ھهمدە قانغا ئاساسـهن ئـۇ دۆلهتنىـڭ پۇقراسـى بولىـدۇ، يـاكى                 

 بولمىغـان    گىراژدان دۆلهتكه. تهلهپ قىلىش بىلهن مهلۇم بىر دۆلهتنىڭ پۇقرالىقىغا ئۆتىدۇ       
، يـاكى يهرلهشـمهك، يـاكى مېهمـان ۋە          ئىقامهتئىنسانالر چهت ئهللىك دەپ ئاتىلىپ، ئۇالر       

ــدۇ     ــته تۇرىــ ــۇ دۆلهتــ ــارقىلىق ئــ ــلهش ئــ ــاھلىق تىــ ــىي پانــ ــسالم  . سىياســ ــۇنى ئىــ بــ
 بولۇپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ھىمايىـسىگه كىـرگهن       دارۇلههربلىكيهنى  “ مۇستهئمهن ”فىقهىدا
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ئــۇ . م دىيارىــدا ياشاشــقا رۇخــسهت بېــرىلگهن كىــشىدۇر، دەپ ئاتىلىــدۇۋە ئۇنىڭغــا ئىــسال
ــۈملهر بولــۇپ،       ــسىدا تهپــسىلىي ھۆك ــۇرىيهتلىرى ۋە ھوقــۇقلىرى توغرى ــشىنىڭ مهجب كى

مهيلــى ئــۇ . خالىغــان يهرگه ســهپهر قىلىــش ئهركىنلىكــى بــار : مــۇھىملىرى تۆۋەنــدىكىچه
 ئـېلىش ۋە ئىـشلهش ئۈچـۈن        ساياھهت ۋە زىيارەت ئۈچۈن كىرگهن بولـسۇن، يـاكى بىلىـم          

كىرگهن بولسۇن، ياكى تىجارەت مهقسىتى بىـلهن كىـرگهن بولـسۇن، مۇسـۇلمانالر بىـلهن               
  . تۈزۈشكهن ئىتتىپاققا ئهمهل قىلسىال ئۇ ئهركىن يۈرىدۇ

 ھوقـۇقى روشـهن     گىراژدانلىـق مانا مۇشـۇنداق ئىـسالم دۆلىتىـدە قهدىمـدىن تارتىـپ            
ــۇقرانى ۋەتىنىــدىن ۋە . مهۋجــۇد ئىــدى دۆلىتىــدىن قوغالشــقا بولمايــدۇ ۋە ئــۇنى دۆلهت  پ

  . پۇقرالىقىدىن چىقىرىۋېتىش دۇرۇس ئهمهس
  :بۇنىڭدىن ئۈچ ئىش ئىستىسنا قىلىنىدۇ

 كــۆز قارىــشى بولــۇپ، بــۇالڭچىالرنى مهملىكهتــتىن     ھهنبهلىلهرنىــڭ: بىرىنچىــسى
وشـۇلۇپ  ئهگهر سـۈرگۈن قىلىنغانـدا كۇففـارالر دىيارىغـا ق         (ئۇالر  . سۈرگۈن قىلىش كېرەك  

 مۇنـداق   تهئـاال  ئـالالھ چـۈنكى   . ئىسالم دىيارىدا تۇرغۇزۇشقا بولمايدۇ   ) كېتىدىغان بولسىمۇ 
ــدۇ ــالالھ«: دەيـ ــڭ ئـ ــۇلى ۋە ئۇنىـ ــدە   رەسـ ــدىغانالرنىڭ، يهر يۈزىـ ــۇرۇش قىلىـ ــلهن ئـ  بىـ

بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغانالرنىڭ جازاسى شۇكى، ئۇالر ئۆلتۈرۈلۈشى يـاكى دارغـا ئېسىلىـشى            
سـۈرە  (» . ۋە سول پۇتلىرى كېسىلىشى ياكى سۈرگۈن قىلىنىشى كېـرەك         ياكى ئوڭ قوللىرى  

  )  ـ ئايهت33 مائىدە
» يهر يۈزىـدىن سـۈرگۈن قىلىـش   «.  ئالىملىرى بۇنىڭغا قوشۇلمايدۇ   فىقهىكۆپچىلىك  

تۈرمىگه قامـاش يـاكى ئىـسالم دىيـارلىرى ئىچىـدىكى ئهسـلى يۇرتىـدىن               «: دېگهن سۆزنى 
 جازالىرىغـا   تهزىـر ئۇ ھهد توختىتىلمىغان    . تهپسىر قىلىدۇ دەپ  » باشقا بىر يۇرتقا چىقىرىش   
  . ئوخشاش تهتبىقلىنىدۇ

ــسى ــكه      : ئىككىنچى ــرىكالرنى مهك ــىله، مۇش ــان مهس ــاق بولغ ــالىمالر ئىتتىپ ــارلىق ئ ب
ئـى  «:  مۇنداق دەيدۇتهئاال ئالالھچۈنكى .  چىقىرىشھهرامدىن مهسجىدى   مۇكهررەمىدىكى

)  ـ يىلىـدىن  9يهنـى ھىجرىيىنىـڭ   (ر، مۇشۇ يىلـدىن  مۇشرىكالر پهقهت نىجىستۇ! مۆمىنلهر
بـۇ ئـايهت   )  ـ ئـايهت  28 تهۋبهسـۈرە  (» . يېقىنالشمىـسۇن ھهرامغـا كېيىن ئۇالر مهسـجىدى  

 بىــلهن ئهلــى ئهبــۇبهكرى رەســۇلۇلالھ ـ يىلــى نازىــل بولغانــدىن كېــيىن،   9ھىجرىيىنىــڭ 
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بـۇ يىلـدىن كېــيىن    «:ئــۇالر مۇشـرىكالرغا خىتـاب قىلىــپ  .  ئهۋەتتـى ئهنهـۇنى  رەزىيهلالھـۇ 
ــدۇ ۋە    ــرىك ھهج قىلمايـ ــر مۇشـ ــۇلالھنىھېچبىـ ــدۇ  بهيتـ ــاۋاپ قىلمايـ ــاچ تـ دەپ »  يالىڭـ

 ۋە ئهڭ قهدىمكـى   بهيت ھۆرمهتلهش، ئهڭ مۇقهددەس     ھهرامنىبۇ، مهسجىدى   . جاكارلىدى
ھـازىرمۇ بـۇ بـۇيرۇق تهتبىـق قىلىنىۋاتىـدۇ ۋە           . ئىبادەتخانىنى ھۆرمهتلهش ئۈچـۈن ئىـدى     

  .  ئىرادىسى بىلهن شۇنداق بولىدۇالالھنىڭئبۇندىن كېيىنمۇ 
چــۈنكى . ئهرەب يېــرىم ئارىلىــدىن يهھــۇدىي ۋە ناســاراالرنى چىقىــرىش: ئۈچىنچىــسى

ئۇالر ئىسالم دۆلىتى ئۈچۈن چوڭ خهتهر بولـۇپ، نـۇر، ھىـدايهت ۋە ئىـسالم ئهقىدىـسىنىڭ                 
ۇيرۇق  مۇنـداق بـ    رەسـۇلۇلالھ شـۇنىڭ ئۈچـۈن     . تهھـدىتتۇر  كهلگۈسى ئۈچـۈن     مهنبىئىنىڭ

يهھـۇدىي ۋە ناسـاراالرنى     «،  ».ئهرەب يېـرىم ئارىلىـدا ئىككـى دىـن بىرلهشـمهيدۇ          «: قىلغان
  » .ئهرەب يېرىم ئارىلىدىن چىقىرىڭالر

ــپه   ــۆمىنىنئىككىنچــى خهلى ــپ،   ئهمىرۇلم ــرا قىلى ــۇيرۇقنى ئىج ــۇ ب ــۆمهر ب ــران ئ  نهج
الرنىڭ ئۈستىدە بىر   بۇ مۇسۇلمان .  ئارالدىن چىقارغان  يهھۇدىلىرىنى خهيبهر ۋە   ناسارالىرىنى

تهھدىت ئۇنـسۇرى بولماسـلىقى، ئۇالرنىـڭ ئىـسالمغا كىرىـشىگه تـۈرتكه بولۇشـى، تاشـقى                 
دۈشــمهنلهر بىــلهن تىــل بىرىكتــۈرۈپ، مۇســۇلمانالر بىــلهن تــۈزگهن كېلىــشىمنى بــۇزۇش 

ئۇالرنىڭ قىلغان خىيانهتلىرى   . ئېهتىمالى بولغانلىقى ئۈچۈن پۇقرالىققا قويۇلغان شهرتتۇر     
 تهئـاال  ئـالالھ شـۇڭا   . ىسىدە مۇسۇلمانالرغا كهلگهن زىيـان ۋە ئهزىـيهتلهر ئـاز ئهمهس          نهتىج

: ئۇالرغا تۆت ئايلىق ياكى كېلىشىم مۇددىتى تـۈگىگىچه مـۆھلهت بېرىـپ مۇنـداق دېـگهن               
 ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىنىـڭ سـىلهر بىـلهن مۇئاھىـدە تۈزۈشـكهن مۇشـرىكالرغا               ئالالھ) بۇ(«

 1».يهر يۈزىدە تـۆت ئـاي تـۇرۇڭالر   !) ئى مۇشرىكالر. (ش ئېالنىدۇرقاراتقان ئادا ـ جۇدا بولۇ 
ئــى («:  بۇنىــڭ ســهۋەبىنى بايــان قىلىــپ مۇنــداق دېــگهن تهئــاال ئــالالھئۇنــدىن كېــيىن 

ئىچــكهن قهســىمىنى بۇزغــان، پهيغهمبهرنــى    ) ئهھــدە بهرگهنــدە ! مــۆمىنلهر جامائهســى 
 بىـلهن ھۇجـۇم قىلغـان       مهككىدىن ھهيدەپ چىقىرىشنى قهسـتلىگهن ۋە سـىلهرگه ئالـدى         

  )  ـ ئايهت13 تهۋبهسۈرە (» قهۋمغا ئۇرۇش ئاچمامسىلهر؟

                                            
 . ـ ئايهتلهر2 ـ 1سۈرە تهۋبه  1
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ئهممــا كــاپىر دۆلهتــته ياشــايدىغان مۇســۇلمانالر، ياشــاۋاتقان دۆلهتنىــڭ پــۇقرالىقىنى   
.  دەپ ئاتىلىـدۇ ›ئـاز سـانلىق مۇسـۇلمانالر   ‹ئـۇالر بۈگـۈن   . ئالىدۇ، ئۇنىڭمۇ ھۆكۈملىرى بار 
: كى بهزى ھۆكــۈملهرگه ئىــشارەت قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ قۇرئــان كهرىــم ئــۇالر ھهققىــدى 

ھىجـرەت قىلمىغـانالر بىـلهن سـىلهرنىڭ ئوتتـۇراڭالردا          ) مهدىنىگه(ئىمان ئېيتقان ئهمما    «
يهنـى ياردەملىـشىش، مىراسـخور      (تاكى ئۇالر ھىجرەت قىلغانغا قهدەر ئۆز ئارا ئىگه بولـۇش           

 يــاردەم تهلهپ قىلــسا، ئۇالرنىــڭ ئهگهر دىــن ئىــشىدا ئــۇالر ســىلهردىن. بولمايــدۇ) بولــۇش
دۈشــمىنى بىــلهن ســىلهرنىڭ ئــاراڭالردا كېلىــشىم بولمىــسىال، ئۇالرغــا يــاردەم بېرىــشىڭالر  

ـ  72 ئهنفالسۈرە  (» . سىلهرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر     ئالالھكېرەك،  
  ) ئايهت

ــا  ــههرببۇنىڭغ ــاپىر دۆلهت (دارۇل ــپ ) ك ــۇ يهردەكه كىرى ــىغانئ ــڭ   ياش ــۇ يهرنى  ۋە ئ
ئۇ پرىنسىپ جهھهتته ئـۆز پـۇقرالىقىنى تاشـلىغان         . پۇقرالىقىنى ئالغان مۇسۇلمانمۇ كىرىدۇ   

پهقهت ئهگهر ئــۇ . بولغــانلىقى ئۈچــۈن ئىــسالم دۆلىتىنىــڭ پۇقرالىقىــدىن چىقىــپ كېتىــدۇ
 ئېلىـشتا چىـڭ تـۇرۇپ، ھۆكـۈم ۋە          گىراژدانلىـق ئىككى دۆلهتنىڭ پۇقرالىقىنى يهنى قـوش       

  .  چىقىرىلمايدۇگىراژدانلىقىدىنلهر بۇنىڭغا يول قويسا، ئۇ چاغدا ئىسالم دۆلىتى مۇئامىلى
ئـۇ بولـسىمۇ،    . شۇنىڭدەك، قۇرئان كهرىم كاپىرالر ئۈچۈن ئاالھىدە ھۆكۈم بهلگىلىدى       

بىر مۇشرىك شهرىئهت ھۆكمىنى ئۆگىنىش ئۈچۈن ئىسالم دىيارىغـا كىرىـشنى ۋە ئـۇ يهردە               
سا، ئۇنىــڭ كىرىــشىگه رۇخــسهت قىلىــش ۋە ئــۇنى ھىمــايه ھىمــايه قىلىنىــشنى تهلهپ قىلــ

ئهگهر مۇشـرىكالردىن بىـرەر كىـشى    «:  مۇنـداق دەيـدۇ    تهئـاال  ئالالھ. قىلىش ۋاجىپ بولىدۇ  
پىكىر (ئاڭلىغانغا  ) يهنى قۇرئاننى  (كاالمىنى ئالالھنىڭسهندىن ئامانلىق تىلىسه، تاكى ئۇ      

ئـۇ ئىمـان    (ا ئامانلىق بهرگىن، ئاندىن     قهدەر ئۇنىڭغ ) قىلىپ ئۇنىڭ ھهقىقىتىگه يهتكهنگه   
 تهۋبهسـۈرە   (» .ئامان تاپىدىغان جايغا يهتكۈزۈپ قـويغىن     ) جېنى، مېلى (، ئۇنى   )ئېيتمىسا

  ) ـ ئايهت6
ــلهر كۆپهيــدى، ھهر بىرىنىــڭ    ــدە مۇســتهقىل دۆلهت ــانىمىزدا ئىــسالم مهملىكهتلىرى زام

قراالرنىـڭ بىـر دۆلهتـتىن يهنه     پۇ.  ۋە پۇقرالىرىغا خاس قـانۇنى بـار       گىراژدانلىقىمۇستهقىل  
 گىراژدانلىقىنـى بىر دۆلهتكه بېرىـپ ـ كـېلىش ھوقـۇقى بـار، بهزىـدە باشـقا بىـر دۆلهتنىـڭ          
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مۇسـۇلمان ئـۆز مهملىكىتىنىـڭ      . ئېلىشقا ياكى ۋىزا بىلهنال تۇرۇشـقا كهڭچىلىـك قىلىنىـدۇ         
  . سىرتىدا ئهگهر ئۈچىنچى دەرىجىدە بولمىسا، چهت ئهللىك مۇئامىلىسى كۆرىدۇ

   ھوقۇقىگىراژدانلىق كېلىشىملهردەخهلقئارالىق نىزام ۋە 

جـۇغراپىيه، پىكىـر،   .  ھوقۇقى بهلگىلهنـگهن   گىراژدانلىقزامانىمىزدا پۈتۈن دۆلهتلهردە    
ئهقىدە، سىياسهت جهھهتته بىرـ بىـرىگه يـېقىن دۆلهتلهرنىـڭ ھهممىـسىدە شهخـسلهرنىڭ              

لىم ئېلىش، ئىـشلهش، سـاياھهت ۋە        ئۆزگهرتىش ياكى بى   گىراژدانلىقىنى بولۇش،   گىراژدان
زىيارەت قىلىش ئۈچۈن ۋاقىتلىـق رۇخـسهت بىـلهن تـۇرۇش قاتـارلىق ھوقـۇقى ئاساسـهن                 

  . بىردەك
 ـ  4 ـ ماددىـسىنىڭ   12مهدەنىي ۋە سىياسـىي جهھهتتىكـى خهلقئـارالىق كېلىـشىمنىڭ     

ــدا ــيىلگهن   پاراگراپى ــداق دې ــسقىچه مۇن ــدە قى ــۇ مهســىله ھهققى ــشىنى  ”:  ب ــداق كى ھېچقان
  » .خالىغانچه مهملىكىتىگه كىرىش ھوقۇقىدىن مهھرۇم قىلىشقا بولمايدۇ

 گىراژدانلىـق ھهر بىـر بوۋاقنىـڭ   «:  مۇنـداق دېـيىلگهن  پاراگراپىدا ـ  3 ـ ماددىنىڭ  24
  » .ھوقۇقى بار

 ـ ماددىـسىدا بوۋاقنىـڭ ھوقـۇقى تىلغـا      7 خىتابنامىـسىنىڭ ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق 
 ـ ماددىـسىدا شهخـسلهرنىڭ    12.  ئوچـۇق كۆرسـىتىلمىگهن  گىراژدانلىقـى ئېلىنغان، بىـراق  

  .  باشقا مهملىكهتته تۇرۇش ھوقۇقىغا ئىشارەت قىلىنغانئېرىشكۈچىلىكھىمايىگه 
 15دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى بۇ رېئال ھهق ۋە ھوقۇقنى قانۇنالشـتۇرۇپ،            

  » .ۇقى بار ھوقگىراژدانلىقـ ھهر بىر ئىنساننىڭ 1«: ـ ماددىدا مۇنداق دەيدۇ
 گىراژدانلىقىنـى  مهھـرۇم قىلىـشقا يـاكى    گىراژدانلىقىـدىن  ـ ھېچكىمنى خالىغانچه  2«

  » .ئۆزگهرتىش ھوقۇقىنى رەت قىلىشقا بولمايدۇ

  ئىككىنچى كۆچۈش ۋە باشپاناھلىق تهلهپ قىلىش ھوقۇقى

ــۇش ۋە     ــكه تهۋە بولـ ــر دۆلهتـ ــداق بىـ ــقھهر قانـ ــساننىڭ  گىراژدانلىـ ــۇقى ئىنـ  ھوقـ
 توســۇپ، تهۋە بولغــان دۆلهت، شــهھهر ۋە مهملىــكهت چېگرىــسى ئىچىــدىال  ئهركىنلىكىنــى

ــدۇ   ــۇر قىلماي ــقا مهجب ــدۇ،     . تۇرۇش ــى داۋام قىلى ــىي ئهركىنلىك ــساننىڭ ئاساس ــى ئىن بهلك
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ــسىنى تهلهپ       ــڭ ھىمايى ــان دۆلهتنى ــرىش ۋە خالىغ ــان يهرگه بې ــڭ خالىغ ــقا ئۇنى شۇڭالش
  . ھىدە بايان قىلىمىزبىز تۆۋەندە بۇ ئىككى ھهقنى ئاال. قىلىش ھوقۇقى بار

   ـ كۆچۈش ھوقۇقى1

ئىنــساننىڭ تهبىئىتــى ھهرخىــل مهقــسهتلهر بىــلهن بىــر يهردىــن يهنه بىــر يهرگه        
ئىنـسانالر تـارىخ بـويىچه رىزىـق، سـۇ ۋە گىيـاھ بـار يهرلهرنـى                 . بېرىشىنى ياخـشى كۆرىـدۇ    

  . ئىزدەپ يهردىن يهرگه كۆچۈپ تۇردى
. ردىـن يهنه يهرگه يۆتكىلىـشنى بـۇيرۇدى       ئىسالم نۇرغۇن ياخشى غايه ئۈچـۈن بىـر يه        

  :تۆۋەندىكېچهئۇالر 
   مهخلۇقاتلىرىغا نهزەر قىلىشى تهئاالنىڭ ئالالھـ  1

 ئۇلۇغلۇقىنى، ئىنسانغا بهرگهن نېمهتلىرىنىڭ كـاتتىلىقىنى بىلىـش،         تهئاالنىڭ ئالالھ
 بىجـا كۈر   شـۈ  ئالالھقـا  بويسۇنۇشىنى كـۈچهيتىش،     تهئاالغا ئالالھشۇ ئارقىلىق ئىمانىنى ۋە     

 تهئـاال  ئـالالھ . كهلتۈرۈش ئۈچۈن يهر يۈزىدە ساياھهت قىلىپ كائىناتنى تهتقىق قىلىـشتۇر         
 مهخلۇقاتنى قانداق قىلىـپ  ئالالھنىڭئېيتقىنكى، زېمىندا سهير قىلىڭالر، «: مۇنداق دەيدۇ 

  ) ـ ئايهت20 ئهنكهبۇتسۈرە (» .بار قىلغانلىقىغا قاراڭالر) يوقتىن(
ئـۇالر زېمىنـدا سـهير قىلمىـدىمۇ؟ شـۇنىڭ بىـلهن            «: مۇنـداق دەيـدۇ    يهنه   تهئاال ئالالھ

چۈشـىنىدىغان دىلالرغـا، يـاكى ئاڭاليـدىغان قۇالقالرغـا ئىـگه            ) يهنـى سـهير قىلىـپ     (ئۇالر  
بولمىــدىمۇ؟ ھهقىــقهتهن كــۆزلهرال كــور بولمايــدۇ، لــېكىن كــۆكرەكلهردىكى قهلــبلهر كــور   

   )  ـ ئايهت46سۈرە ھهج (» .بولىدۇ
  ىدە ساياھهت قىلىش ۋە قهدىمكى مىللهتلهرنىڭ ئىزلىرىغا نهزەر سېلىش  ـ يهر يۈز2

ــۇرۇنقى مىللهتلهرنىــڭ    ــارقىلىق ب ــدە ســاياھهت قىلىــش ئ ــالالھيهر يۈزى  تهئاالنىــڭ ئ
كىتابلىرىنى يالغـان ۋە پهيغهمبهرلهرنـى يالغـانچى دەپ زۇلـۇم قىلغـانلىقى ئۈچـۈن قانـداق                 

 نۇرغـۇن ئـايهتته ئـۆتكهن       تهئـاال  ئـالالھ . الزىـم  كۆرۈپ ئىبرەت ئېلىش     جازاالنغانلىقلىرىنى
مىللهتلهرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىنى بايان قىلىش ئۈچـۈن سـاياھهت قىلىـشقا            

) چىنپۇتمىگـۈچىلهر يهنـى پهيغهمـبهرلهرگه     (ئـۇالر   «:   مۇنداق دەيدۇ  تهئاال ئالالھ. بۇيرۇيدۇ
ــدىن ئىلگىرىكىله    ــۈرۈپ ئۆزلىرى ــپ ي ــهير قىلى ــدە س ــداق  يهر يۈزى ــڭ قان ــڭ ئاقىۋىتىنى رنى
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ــۋەتته       ــۈن ئهل ــانالر ئۈچ ــق قىلغ ــۇرتى تهقۋادارلى ــاخىرەت ي ــدىمۇ؟ ئ ــانلىقىنى كۆزەتمى بولغ
  )ـ ئايهت 109 يۇسۇفسۈرە (» .ياخشىدۇر، سىلهر چۈشهنمهمسىلهر

ئــۇالر يهر يۈزىــدە كېزىــپ ئۆزلىرىــدىن ئىلگىــرى «:  يهنه مۇنــداق دەيــدۇتهئــاال ئــالالھ
) يهنـى ئـۆتكهنلهر   (ىڭ قانداق بولغـانلىقىنى كۆزەتمىـدىمۇ؟ ئـۇالر         ئۆتكهنلهرنىڭ ئاقىۋىتىن 

  )ـ ئايهت 9سۈرە رۇم (» .قۇۋۋەتته بۇالردىن كۈچلۈك ئىدى
 مۇشـۇنىڭغا  ئـايهتلىرىمۇ  ـ  82 ـ  21 غافىرنىـڭ  ـ ئـايىتى ۋە سـۈرە    44 فاتىرنىـڭ سـۈرە  

  . يېقىن
كىلهرنىـــڭ ئــۇالر زېمىنـــدا ســـهير قىلىـــپ ئىلگىرى «:  مۇنـــداق دەيـــدۇتهئـــاال ئــالالھ 

مهكـكه  ( ئـۇالرنى ھـاالك قىلـدى،    ئـالالھ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغـانلىقىنى كۆزەتمىـدىمۇ؟    
  )ـ ئايهت 10سۈرە مۇھهممهد (» .شۇنداق ئاقىۋەتكه قالىدۇ) كاپىرلىرىمۇ
ــالالھ ــاال ئ ــدۇ تهئ ــداق دەي ــۇھهممهد («:  يهنه مۇن ــى م ــا ! ئ ــۇ مهســخىرە قىلغۇچىالرغ ) ب

ــهير قىلى   ــدا س ــى، زېمىن ــڭ    ئېيتقىنك ــار قىلغانالرنى ــى ئىنك ــدىن پهيغهمبهرلىرىن ــالر، ئان ڭ
  )ـ ئايهت 11سۈرە ئهنئام (» .ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىنى كۆزدىن كهچۈرۈڭالر

  .  ـ ئايىتى مۇشۇ مهنىدە كهلگهن69 نهملنىڭ ـ ئايىتى ۋە سۈرە 36 نهھلنىڭسۈرە 
   ـ زېمىننىڭ ئهتراپىدا رىزىق ئىزدەش3

نى زېمىنــدا ياشــايدىغان قىلىــپ ياراتقــان ۋە ئۇنىــڭ رىزقىنىمــۇ   ئىنــسانتهئــاال ئــالالھ
 ئىنـسانالرنى زېمىنـدا تىرىـشىپ رىزقىنـى         تهئـاال  ئـالالھ شـۇنىڭ ئۈچـۈن     . زېمىندا ياراتقان 

 ســىلهرگه زېمىننــى مېڭىــشقا ئاســان  ئــالالھ«: تېپىــپ يېيىــشكه بــۇيرۇپ مۇنــداق دېــگهن 
ســىلهر . رىزقىــدىن يهڭــالر) بهرگهن (ئالالھنىــڭ. قىلــدى، زېمىننىــڭ ئهتراپىــدا مــېڭىڭالر

  )ـ ئايهت15 مۇلكسۈرە (» . دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلهرئالالھنىڭتىرىلگهندىن كېيىن 
يهنـى ئـۆز    (ناماز ئوقۇلۇپ بولغاندا زېمىنغا تارىلىپ      «:  يهنه مۇنداق دەيدۇ   تهئاال ئالالھ

ــ   10 جـۇمئه سـۈرە   (» . پهزلىدىن تهلهپ قىلىڭالر   ئالالھنىڭ،  )مهشغۇالتىڭالر بىلهن بولۇپ  
  )ئايهت

ئىسالم سهپهر ۋە ساياھهت ئهسناسىدا مهيلى ئىبادەتته بولسۇن، مهيلى باشقا ئىـشالردا            
سـهپهرگه چىققـان    «:  مۇنـداق دەيـدۇ    تهئـاال  ئـالالھ . بولسۇن، مهخسۇس ھۆكۈم بهلگىلىدى   
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ــازنى   ــتىڭالردا نام ــپ قهســرىۋاق ــۆت  ( قىلى ــى ت ــىيهن ــپ رەكئهتن ــئهت قىلى )  ئىككــى رەك
  )ـ ئايهت 101سۈرە نىسا (» .الر سىلهرگه ھېچ گۇناھ بولمايدۇئوقۇساڭ

 مۇسۇلمانالرنىڭ ئهھۋالىنى يهر يۈزىدە سـهپهر قىلغـۇچى دەپ سـۈپهتلهپ            تهئاال ئالالھ
يهر يۈزىـدە   ) يهنـى تىجـارەت قىلىـپ     ( پهزلىنـى تىـلهپ      ئالالھنىـڭ بهزىلهر  «: مۇنداق دەيدۇ 
  ) ـ ئايهت20 مۇززەممىلسۈرە (» .سهپهر قىلىدۇ

 پهرزىنـى ئـادا قىلىـش    ئـۆمرە  ـ سهپهر ۋە كۆچـۈش ئىلىـم ئىـزدەش، جىهـاد، ھهج ۋە      4
شۇنىڭدەك، مهيلى خۇسۇسى بولسۇن، مهيلى ئـاممىۋى بولـسۇن، شهخـسى           . ئۈچۈن بولىدۇ 

بولسۇن ياكى جامائهت بولسۇن، مهيلى ئىچكـى يـاكى تاشـقى بولـسۇن، سـهپهر قىلىـشنىڭ                
  . نۇرغۇنلىغان سهۋەبلىرى بار

ئىـسالمىيهتتىن بۇرۇنمـۇ ئىچكـى ـ تاشـقى سـودا ئۈچـۈن سـهپهر قىالتتـى ۋە          ئهرەبـلهر  
قـۇرەيىش قوغـدالغانلىقلىرى ئۈچـۈن،      «:  مۇنـداق دەيـدۇ    تهئاال ئالالھ.  تۈزەتتى كېلىشىملهر

 بهيتۇلالھنىـــڭئـــۇالر قىـــشلىق ۋە يـــازلىق ســـهپهرلىرىدە قوغـــدالغانلىقلىرى ئۈچـــۈن بـــۇ 
ــ   ــۇ ئ ــسۇنكى، ئ ــادەت قىل ــا ئىب ــۇالرنى  پهرۋەردىگارىغ ــدۇردى ۋە ئ ــا ئوزۇقالن ۇالرنى ئاچلىقت

  ) ـ ئايهتلهر4 ـ 1سۈرە قۇرەيىش (» .قورقۇنچتىن ئهمىن قىلدى
 پهيغهمــبهر بولۇشــتىن بــۇرۇن ھهزرىتــى خهدىچهنىــڭ تىجــارىتى بىــلهن   رەســۇلۇلالھ

 تىجــارەت قىسسىــسى ھهممىــگه مهلــۇم، ئــۇ بهدرى ســۇفياننىڭســهپهرگه قاتناشــقان، ئهبــۇ 
ئىنسانالرنىڭ قهلبى تىجـارەتكه شـۇنچىلىك باغالنغـان        . ى بولغان ئىدى  ئۇرۇشىغا سهۋەبچ 

 مــۇنبهردە خــۇتبه ئوقۇۋاتــسا، نامــاز ئوقــۇغىلى كهلگهنــلهر رەســۇلۇلالھئىــدىكى، بىــر كــۈنى 
 ئـالالھ .  تاشـالپ چىقىـپ كهتـكهن      رەسۇلۇلالھنىتىجارەت كارۋانلىرىنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالپ،     

 تاماشـانى ئـۇالر بىـرەر تىجـارەتنى يـاكى         !)  مـۇھهممهد  ئى(«:  بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ    تهئاال
) يهنـى تىجـارەتكه   (پېتىڭ تاشالپ، ئۇنىڭغا    ) خۇتبه ئوقۇۋاتقان (كۆرسه، سېنى ئۆرە تۇرۇپ     

يهنـى  ( دەرگاھىـدىكى نهرسـه      ئالالھنىـڭ ئېيتقىنكـى،   ) ئۇالرغـا ! ئى مـۇھهممهد  . (يۈگۈرىدۇ
 رىزىق بهرگۈچىلهرنىـڭ ئهڭ   ئالالھ  ۋە تىجارەتتىن ياخشىدۇر،   تاماشادىن) ساۋاپ ۋە نېمهت  

  ) ـ ئايهت11 جۇمئهسۈرە (» .ياخشىسىدۇر
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  كۆچۈشنىڭ شهرتلىرى 

ــى، ســاالمهتلىك،     ــۇق زۆرۈرىيهتنىــڭ تهلىپ ــپهئهتىگه تهئهلل شــهرىئهت ئاممىنىــڭ مهن
خاتىرجهملىــك، ئهدەپ ـ ئهخــالق يــاكى جــازاالش كېــرەك بولىــدىغان جىنــايهت ئىــشلهش   

  . كۆچۈش ئهركىنلىكىگه بهزى شهرتلهرنى قويۇشنى بهلگىلىدىقاتارلىق سهۋەبلهر بىلهن 
 ھهر قانداق بىر يهردە يۇقۇملۇق كېسهل يۈز بهرسـه، كېـسهلنىڭ            رەسۇلۇلالھمهسىلهن،  

:  مۇنـداق دېـگهن  رەسـۇلۇلالھ .  ئۈچۈن سهپهر قىلىشنى چهكلىـگهن تارالماسلىقىباشقىالرغا  
 ئـۇ شـهھهردە بولـساڭالر، ئـۇ يهردىـن           ئهگهر بىر شهھهردە ۋابا كېسىلى يۈز بېرىپ، سىلهر       «

ئهگهر بىر يهردە ۋابا كېسىلى يۈز بهرگهنلىكىنى ئاڭلىساڭالر، سىلهر ئۇ يهرنىڭ           . چىقماڭالر
  » .سىرتىدا بولساڭالر، ئۇ يهرگه كىرمهڭالر

 پىتــنه تارقىلىــشتىن قورقــۇپ بىــر ســاھابىنى مهدىنىــدىن  ئهنهــۇ رەزىيهلالھــۇئــۆمهر 
 كاتتا سـاھابىلهرنىڭ مهدىنىـدىن چىقىـشىنى مهنئـى قىلغـان            ھالبۇكى، ئۇ . چىقىرىۋەتكهن

 ئــۇالرنى دۆلهت ۋە مۇســۇلمانالرنىڭ مهنپهئهتــى ئهنهــۇ رەزىيهلالھــۇچــۈنكى ئــۆمهر . ئىــدى
ــۆزىگه مهســلىههتچى قىلغــان ئىــدى  ــۆمهر  . ئۈچــۈن ئ  رەزىيهلالھــۇئۇالرنىــڭ ھېچبىــرى ئ

تىن مهدىنىنىـڭ سـىرتىغا      ۋاقىتلىق رۇخسىتى يـاكى قـاتتىق زۆرۈرىـيهت بولماسـ          ئهنهۇنىڭ
  .چىقالمايتتى

 يولــــدىن ئــــۆتكهنلهرگه ۋە ھــــاجهتمهنلهرگه دەخلــــى ـ تهرز         رەســــۇلۇلالھنىڭ
يهتكۈزمهســلىك ئۈچــۈن يــولالردا ئولتۇرۇشــنى مهنئــى قىلغــانلىقىنى ۋە كېــيىن مــۇئهييهن  
ئىـــسالم ئهخالقـــى ئاســـتىدا ئولتۇرۇشـــقا رۇخـــسهت بهرگهنلىكىنـــى مۇشـــۇ شـــهرتلهردىن 

» .يــولالردا ئولتۇرۇشــتىن ھهزەر قىلىڭــالر«:  مۇنــداق دېــگهنرەســۇلۇلالھ. مىزھېــسابلىياالي
ئۇ بىزنىـڭ ئولتۇرىـدىغان جـايىمىز، ئۇنىڭـدىن باشـقا چـارىمىز             ! يارەسۇلۇلالھ«: ساھابىلهر

: سـاھابىلهر . دەيـدۇ » ئۇنداق بولسا يولنىـڭ ھهققىنـى بېـرىڭالر       «: رەسۇلۇلالھ. دەيدۇ» يوق
نامهھرەمـدىن كـۆزنى    «: رەسـۇلۇلالھ . دەپ سـورىدى  » ؟لۇلالھيارەسـۇ ئۇنىڭ ھهققى نېمه،    «

يۇمۇش، كىشىلهرگه ئهزىيهت بهرمهسلىك، كىشىلهرنى ياخشىلىققا بۇيرۇش ۋە يامـانلىقتىن    
    . دەيدۇ» توسۇش
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 ئـالىملىرى يـولالردا سـاياھهت قىلىـش ئهركىـنلىكىگه كاپالهتلىـك قىلىـدىغان               فىقهى
 ۋە چىقىرىۋېلىــشتىنىرىنــى ئــۆيلىرىنى يولغــا نۇرغــۇن ھۆكــۈملهرنى چىقــاردى، ئــۆي ئىگىل

كېـــيىن . يولـــدىن ئـــۆتكهنلهرگه زەرەر بېرىـــدىغان پۈتـــۈن ئىـــشالردىن مهنئـــى قىلـــدى 
مۇسۇلمانالر يولنىڭ ئىككى تهرىپىگه پىيادىلهرنىڭ راھهت مېڭىشى ئۈچـۈن كىچىـك يـول             

  . ياساشقا باشلىدى
ئايـال كىـشىنىڭ ئـۈچ      ساياھهت قىلىش ئهركىنلىكىگه قويۇلغان شـهرتلهرنىڭ بىـرى         

كۈنلۈك سهپهرگه مهھرەمسىز چىقىشىنى مهنئـى قىلىـش ۋە ئايالىنىـڭ ئېرىـدىن رۇخـسهت               
 ئالىملىرى زىناخورنى دەررە ئـۇرۇش ۋە يۇرتىـدىن         فىقهىبهزى  . ئېلىشىنى شهرت قىلىشتۇر  

ــسىرىدە     ــسنىڭ تهپ ــدىكى ھهدى ــش ھهققى ــۈرگۈن قىلى ــۇالڭچىنى س ــش، ب ــۈرگۈن قىلى      س
. قارىـشىدىدۇر  مهملىكهتتىن يهنه بىر مهملىكهتكه سۈرگۈن قىلىـش كـۆز           جىنايهتچىنى بىر 

. دەيـدۇ » ساياھهت قىلىش ئهركىنلىكـى تـۈرمه بىـلهن قهيـت قىلىنىـدۇ           «:  ئالىمالر جۇمهۇر
  . شۇنىڭ ئۈچۈن تۈرمه ئهركىنلىكنى قهيت قىلىش جازاسى دەپ تونۇلدى

  دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىدە كۆچمهنلىك قانۇنى  

ــسانالرغا    د ــلهردە ئىنـ ــشىمىغان دۆلهتـ ــسى ئوخـ ــۇق خىتابنامىـ ــشىلىك ھوقـ ــا كىـ ۇنيـ
 13يۈكلهنگهن قىيىنچىلىقالرنى ھهل قىلىش ئۈچۈن كۆچمهنلىك قانۇنىنى يولغا قويـۇپ،           

  :ـ ماددىسىدا مۇنداق دەيدۇ
 ـ ھهر قانــداق ئادەمنىــڭ ســهپهر قىلىــش ۋە دۆلهت ئىچىــدە تۇرىــدىغان جــايىنى     1«

  ».تالالش ھوقۇقى بار
ــدىن       2« ــۆز دۆلىتى ــدىن ئ ــتىن، جۈملى ــر دۆلهت ــداق بى ــر ئادەمنىــڭ ھهر قان  ـ ھهر بى

  ».ئايرىلىش ھهم ئۆز دۆلىتىگه قايتىش ھوقۇقى بار
خهلقئــارالىق سىياســىي ۋە مهدەنىــي جهھهتتىكــى كېلىــشىم دۇنيــا كىــشىلىك ھوقــۇق  

كـى نهرسـه   خىتابنامىسىدە بهلگىلهنگهن يۇقىرىدىكى ماددىنى تهكىتلىـدى ۋە ئۇنىڭغـا ئىك       
بىرى، دۆلهتلهرنى ھهر قانداق كىشىنى خالىغانچه ئۆز دۆلىتىگه كىرگۈزمهسلىكنى         : قوشتى

ئىككىنچــى، دۆلهتنىــڭ، ۋەتهننىــڭ ئامــانلىقىنى قوغــداش ئۈچــۈن . ئهمهلــدىن قالــدۇرۇش
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 ـ ماددىـسىدا مۇنـداق    13بـۇ كېلىـشىمنىڭ   . زۆرۈر كـۆرگهن شـهرتلهرنى قويـۇش ھوقـۇقى    
  : دېيىلىدۇ

ــسى    1 ــداق     ـ قاي ــان ھهر قان ــانۇنلۇق تۇرۇۋاتق ــدە ق ــسى ئىچى ــڭ چېگرى ــر دۆلهتنى بى
  . كىشىنىڭ سهپهر قىلىش ۋە ئۇ دۆلهت ئىچىدە تۇرىدىغان جايىنى تالالش ھوقۇقى بار

 ـ ھهر بىر ئادەمنىـڭ ھهر قايـسى دۆلهتـتىن جۈملىـدىن ئـۆز دۆلىتىـدىن ئـايرىلىش         2
  . ھوقۇقى بار

ــۇقالر ۋە    3 ــگهن ھوق ــدا بهلگىلهن ــى،    ـ يۇقىرى ــۇمىي نىزامن ــانلىقىنى، ئوم ــڭ ئام تهننى
ئاممىۋى تىنچلىقنى، ئهخالق ياكى باشقىالرنىڭ ئهركىنلىـك ھوقـۇقىنى قوغـداش ئۈچـۈن             

  . قانۇندا بېكىتىلگهن شهرتلهردىن باشقا ھېچقانداق شهرتكه بويسۇنمايدۇ
 ـ ھېچبىر كىشىنى خالىغانچه ئۆز دۆلىـتىگه كىـرىش ھوقۇقىـدىن مهھـرۇم قىلىـشقا       4
  .يدۇبولما

دۇنيادىكى كۆپلىگهن دۆلهتلهردە دۆلهت سىرتىغا سـهپهر قىلىـپ چىقىـشنىڭ شـهرتى             
بــۇنى دۆلهت . ئېلىــشقا مهجبۇراليــدۇ» چىقىــش ۋىزىــسى«بولــۇپ، ســهپهر قىلىــش ئۈچــۈن 

ــڭ مهنپهئ ــىتىدۇ   ىئاممىنىـ ــان دەپ كۆرسـ ــۈن قويغـ ــداش ئۈچـ ــى قوغـ ــۇنىڭدەك، . تىنـ شـ
 گىـراژدان  پۇقراالرنىـڭ يـاكى يېڭـى    لىكىگهمېنىـستىر نۇرغۇنلىغان قانۇنالر ئىچكى ئىـشالر    

 تارتىۋېلىــپ دۆلهتــتىن ھهيــدەپ چىقىــرىش، مهملىكىــتىگه  گىراژدانلىقىنــىبولغانالرنىــڭ 
  .قايتىشىنى مهنئى قىلىش ئۈچۈن پاسپورتىنى تارتىۋېلىش ھوقۇقىنى بېرىدۇ

  ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىدە سهپهر قىلىش ھوقۇقى 

 خىتابنامىــسى ســهپهر قىلىــش ھوقــۇقىنى بىــر ماددىنىــڭ  ئىــسالم كىــشىلىك ھوقــۇق
پهقهت شــهرىئهت ھــۆكمى . ئۇنىڭــدا شــهرتلهردىن ســۆز قىلمىــدى .  قىــسقارتتىيېرىمىغــا

ــدى   ــشارەت قىل ــنلىكىگه ئى ــدە ســهپهر قىلىــش ئهركى ــدا شــهرىئهتنىڭ  . ئىچى ــى بۇنىڭ يهن
 بولغانــدا ھــاجهت. بهلگىلىــگهن ھۆكــۈم ۋە قــانۇنلىرى قانــداق بولــسا شــۇ بــويىچه بولىــدۇ

  . ئهھۋالغا قاراپ بهزى شهرتلهرنى قويۇش مۇمكىن
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ھهر «:  ـ ماددىـسىدا مۇنـداق دېيىلـدى    12 خىتابنامىسىنىڭئىسالم كىشىلىك ھوقۇق 
بىر ئىنساننىڭ شهرىئهت قانۇنى ئىچىدە سهپهر قىلىش ئهركىنلىكى ۋە ئۆز دۆلىتى ئىچىـدە             

  ».ياكى تاشقىرىدا تۇرىدىغان جايىنى تالالش ھوقۇقى بار
ــشنىڭ  ــۇ قىسقارتىـ ــهۋەبىبـ ــۇ سـ ــۇكى بـ ــا شـ ــۇلغان دۆلهتلهرنىـــڭ خىتابنامىغـ  قوشـ

ئوتتۇرىــسىدىكى تــاالش ـ تارتىــشالرنىڭ كۆپلــۈكى، بهلگىلىمىــلهردە كهڭچىلىــك قىلىــش   
 ئوتتۇرىسىدىكى ئوخشاش بولمىغان كـۆز قاراشـالرنىڭ كۆپلـۈكى          تۇرۇۋېلىشبىلهن چىڭ   

 باغالپ، ئامانلىق،   شهرىئهتكىال بۇنى پهقهت    شۇنىڭ ئۈچۈن باياننامه  . بولغان بولسا كېرەك  
سهھىيه ۋە جازا قانۇنلىرىغا مۇناسىپ كۆرگهن شهرتلهرنى قويۇش ئۈچـۈن شـهرت قىلىـش       

  .ئهركىنلىكىنى ئىسالم دۆلهتلىرىگه قويۇپ قويدى

  ئىككىنچى باشپاناھلىق تهلهپ قىلىش قانۇنى

ىق تهلهپ قىلىــش ســهپهر قىلىــش ئهركىنلىكىــدىن باشــقا بىــر دۆلهتــتىن باشــپاناھل  
سىياسـىي باشـپاناھلىق    «بۇ پانـاھلىق تهلهپ قىلىـش زامـانىمىزدا         . قانۇنى كېلىپ چىقىدۇ  

يهنـى پۇقراسـى بولمىغـان بىـر دۆلهتـكه بېرىـپ ئۇنىڭـدىن              . دەپ ئاتىلىدۇ » تهلهپ قىلىش 
بۇنىـڭ سـهۋەبى سىياسـىي مهقـسهتلهر سـهۋەبى          . باشپاناھلىق تهلهپ قىلىشنى كۆرسىتىدۇ   

ــ  ــلهن زۇلۇمغـ ــېلىش     بىـ ــتىدا قـ ــسىم ئاسـ ــهققهتلهر ۋە بېـ ــق مۇشـ ــۇچراش، قىيىنچىلىـ ا ئـ
  . قاتارلىقالردۇر

ئـۇ پۈتـۈن    . دەپ تونۇلغـان  » ھىجـرەت «پاناھلىق تهلهپ قىلىش ھوقـۇقى شـهرىئهتته        
ئهزىيهتكه ئۇچرىمىغان ۋە ۋەتىنىـدىن ھهيـدەپ چىقىرىلمىغـان         . پهيغهمبهرلهرنىڭ يولىدۇر 
 قىلغان بىرىنچـى ۋە ئىككىنچـى       ھهبهشىستانغارنىڭ  مۇسۇلمانال. ھېچبىر پهيغهمبهر يوقتۇر  

ــتىم      ــى قېــ ــۇقىنى بىرىنچــ ــش ھوقــ ــاھلىق تهلهپ قىلىــ ــهرىئهتنىڭ پانــ ــى شــ ھىجرىتــ
ئۇندىن كېيىن مهككه مۇشـرىكلىرىدىن كـۆرگهن قـاتتىق زۇلـۇم           .  بولدى قانۇنالشتۇرۇشى

هن سهۋەبى بىلهن مهدىنىـدە ئىـسالم جهمئىيىتـى ۋە ئىـسالم دۆلىتـى قـۇرۇش ئۈمىـدى بىـل                  
 قىلىـشى باشـپاناھلىق تهلهپ قىلىـش    ھىچرەت ساھابىلهر بىلهن مهدىنىگه    رەسۇلۇلالھنىڭ

  . ھوقۇقىنى تولۇق ئوتتۇرىغا قويدى
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  ھىجرەتنىڭ ۋاجىپلىقى 

مۇسۇلمانالر مهككىـدە مۇشـرىكالر بىـلهن تۇرغـان جهريانـدا دىنىغـا، مېلىغـا، ئىپـپهت                 
جاپـا ـ مۇشـهققهتلهر ۋە ھهددىـدىن     نومۇسـىغا ۋە جىـسمىغا قىلىنغـان چىدىغۇسـىز زۇلـۇم،      

شـۇنىڭ  . ئاشقان بېسىم ئـۇالرنى باشـقا يهرگه كۆچـۈپ كېتىـشكه مهجبـۇر قىلغـان ئىـدى                
مۇسـۇلمانالر دىنىنـى    .  ئۇالرنىڭ ھىجرەت قىلىـشىغا رۇخـسهت بهردى       تهئاال ئالالھئۈچۈن،  

ــكه        ــر مهملىكهت ــدىغان بى ــادا قىالالي ــكارا ئ ــى ئاش ــي ۋەزىپىلىرىن ــۈن، دىنى ــداش ئۈچ  قوغ
 ئـالالھ . ، كېـيىن مهدىـنىگه ھىجـرەت قىلـدى        ھهبهشىستانغاكۆچۈشنى قارار قىلىپ ئاۋۋال     

) ئــۇ غهنىيمهتلهرنىــڭ بىــر قىــسمى(«:  مۇھــاجىرالرنى مهدھىــيىلهپ مۇنــداق دەيــدۇتهئــاال
دىيارىدىن ھهيدەپ چىقىرىلغان، مال ـ مۈلكىدىن ئايرىلغان پېقىـر مۇھاجىرالرغـا خاسـتۇر،     

 ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه يـاردەم      ئالالھقامىتى ۋە رازىلىقىنى تىلهيدۇ،      مهرھه ئالالھنىڭئۇالر  
  ) ـ ئايهت8 ھهشرسۈرە (» .سادىق ئادەملهردۇر) ئىماندا(بېرىدۇ، ئهنه شۇالر 

 مۇھـاجىرالرنى قارشـى ئالغـان ۋە ئۇالرغـا يـاردەم قىلغـان              تهئاال ئالالھئۇندىن كېيىن   
مهدىنىــدە ) يهنــى مۇھــاجىرالردىن(ردىن ئـۇال «:  مهدھىــيىلهپ مۇنــداق دەيــدۇئهنـسارالرنى 

يېنىغــا ھىجــرەت قىلىــپ ) ئهنــسارالريهنــى (يهرلىــك بولغــان، ئىمــانى كۈچلــۈك بولغــانالر  
كهلگهنلهرنى دوست تۇتىدۇ، ئۇالرغا بېرىلگهن نهرسىلهر ئۈچۈن ئىچـى تـارلىق قىلمايـدۇ،              

دىـن ئهال  ) پهئهتـى مهن(ئۆزلىرىنىڭ ) مۇھاجىرالرنىڭ مهنپهئهتىنى (ئۇالر موھتاج تۇرۇقلۇق    
سـۈرە  (» .بىلىدۇ، ئۆز نهپسىنىڭ بېخىللىقىدىن ساقالنغانالر مهقـسهتكه ئېرىـشكۈچىلهردۇر        

  ) ـ ئايهت9 ھهشر
، ئـــۆزلىرىنى ھىمـــايه ياشىماســـلىقلىرىمۇســـۇلمانالرنىڭ يهر يۈزىـــدە خـــار ۋە ئـــاجىز 

 ئۇالرغــا تهئــاال ئــالالھقىلىـدىغان ئىــسالم دىيارىــدا ئىــززەت ـ ئـابرۇيلۇق ياشىــشى ئۈچــۈن     
ــۇن ئېگىــپ   . ھىجرەتنــى پهرز قىلــدى ــا بوي ئهگهر مۇســۇلمانالر ھىجــرەت قىلمــاي خارلىقق

.  بولىـدۇ  سـۇپهتلهنگهنلهردىن ياشىسا، ئۆزلىرىگه زۇلۇم قىلغان بولۇپ، تۆۋەندىكى ئـايهتته         
يهنـى ھىجرەتنـى تهرك ئېتىـپ       (ئۆزلىرىگه زۇلـۇم قىلغـۇچىالر      «:  مۇنداق دەيدۇ  تهئاال ئالالھ

نىڭ جانلىرى پهرىـشتىلهر تهرىپىـدىن ئېلىنىـدىغان چاغـدا،          )  بىلهن تۇرغۇچىالر  كۇففارالر
: ئـۇالر . دەپ سـورايدۇ  » قايـسى ھـالهتته ئىـدىڭالر؟     ) دىن ئىـشىدا  («: پهرىشتىلهر ئۇالردىن 
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ــدۇق   « ــان ئى ــوزەك قىلىنغ ــز ب ــدا بى ــشتىلهر » زېمىن ــدۇ، پهرى ــساڭالر،  «: دەي ــرەت قىل ھىج
  )  ـ ئايهت97سۈرە نىسا (» .دەيدۇ» ؟ زېمىنى كهڭرى ئهمهسمىدىئالالھنىڭ

قــۇدرىتى يهتمىــگهن ئــاجىز  - ھىجــرەت قىلىــشقا كــۈچ تهئــاال ئــالالھئۇنــدىن كېــيىن 
ــدۇ    ــداق دەيـ ــپ مۇنـ ــنا قىلىـ ــدىن مۇستهسـ ــدىكى ھۆكۈمـ ــارىلهرنى يۇقىرىـ پهقهت «: بىچـ

ــان     ــسىز قالغ ــالىالردىن چارى ــالالردىن، ب ــن، ئاي ــارە   (ئهرلهردى ــشقا چ ــرەت قىلى ــى ھىج يهن
 ئهپـۇ   ئـالالھ ئهنه شـۇالرنى    . ، يول بىلمهيدىغان ئاجىزالر بۇنىڭـدىن مۇستهسـنا       )ىغانتاپالم

سۈرە نىـسا   (» . ناھايىتى ئهپۇ قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر      ئالالھ. قىلغاي
  ) ـ ئايهتلهر99 ـ 98

مهكـكه   «رەسـۇلۇلالھ  داۋام قىلدى،    بولغۇچىلىك فهتهىھىجرەتنىڭ ۋاجىپلىقى مهككه    
  . دەيدۇ»  قىلىنغاندىن كېيىن ھىجرەت يوقتۇرهىفهت

 قىلىنغانـدىن كېـيىن مهككىـدىن مهدىـنىگه         فهتهـى بۇ ھهدىـستىن مهقـسهت مهكـكه        
ھىجرەت قىلىش يوق، ئهمما ھىجرەتنىڭ ھۆكمى ئومۇمىي بولۇپ، قاچـان ئۇنىـڭ سـهۋەبى              

. شتۇربـۇ ئىـسالم تارىخىـدا بولـۇپ ئـۆتكهن ئىـ           . مهيدانغا كهلسه، ھىجـرەت ۋاجىـپ بولىـدۇ       
مۇسۇلمانالر دىنىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئىـسالم مهملىكهتلىـرىگه ھىجـرەت قىلـدى،             

بــۇ . مۇســۇلمانالر يېڭــى مۇھــاجىرالرنى قىــزغىن قارشــى ئالــدى ۋە ئۇالرغــا يــاردەم قىلــدى 
ئهگهر بىــر مۇســۇلمان . زامــانىمىزدىمۇ مۇســۇلمانالرنىڭ ئۈســتىگه ۋاجىــپ بولغــان مهســىله 

ه مۇسۇلمانچه ياشىيالمىسا، ئۇنىڭ ئىبـادەت ۋە ھۆكـۈملىرىنى تهتبىـق        قايسى بىر مهملىكهتت  
قىاللمىــسا، ئىــسالم مهملىكهتلىــرىگه ھىجــرەت قىلىــشى ۋە ئــۇ يهردىكــى مۇســۇلمانالرنىڭمۇ  

  .كهلگهن مۇھاجىر قېرىنداشلىرىغا قۇچاق ئېچىپ ئۇالرغا ياردەم قىلىشى كېرەك
دىن، كىچىكىـدىن ئوينـاپ ئۆسـكهن    ۋەتىنىدىن، ئاتا ـ ئانـا ۋە ئهجـدادلىرىنىڭ يۇرتىـ    

ماكانىـدىن ھىجــرەت قىلىــش ناھــايىتى تهس، مــال ـ مــۈلكىنى كاپىرالرنىــڭ قولىــدا تهرك    
ئېــتىش بهك قىــيىن، ئــۇرۇق ـ تۇغقــان ۋە دوســت يارەنلىرىــدىن ئــايرىلىش ۋە رىزقىنىــڭ    

داق  ھىجـرەتكه قىزىقتـۇرۇپ مۇنـ      تهئاال ئالالھكېسىلىشى ئىنتايىن ئېغىر بىر ئىش بولغاچقا       
ــدۇ ــى «: دەي ــالالھكىمك ــولى ۋە      ئ ــش ي ــدا چىقى ــۇ زېمىن ــدىكهن، ئ ــرەت قىلى ــدا ھىج  يولى
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 يولىدا ھىجـرەت قىلىـش ئۈچـۈن چىققـان مۇھـاجىر            ئالالھ ئۆيىدىن   1».كهڭچىلىك تاپىدۇ 
ــانلىقى ئۈچــۈنال      ــدىن چىقق ــسه، ئۆيى ــۈپ كهت ــدا ئۆل ــاي يول ــا بارالم ــسالم دىيارىغ ــالالھئى  ئ

كىمكـى  «:  مۇنـداق دەيـدۇ  تهئـاال  ئـالالھ . اپاتىغـا ئېرىـشىدۇ   كاتتا ئهجـرى ۋە مۇك    تهئاالنىڭ
 ۋە پهيغهمبىرىنىـڭ تهرىـپىگه ھىجـرەت قىلىـپ چىقـسا، ئانـدىن يولـدا           ئالالھنىڭئۆيىدىن  

 ناھـايىتى مهغپىـرەت قىلغۇچىـدۇر ۋە        ئـالالھ .  بېرىـدۇ  ئالالھئۆلسه، ئۇنىڭ ئهجرىنى چوقۇم     
 ئۈچـۈن ھىجـرەت قىلغـان       رەسـۇلۇلالھ ە   ۋ ئـالالھ  قۇرئـان كهرىـم      2».ناھايىتى مېهرىبانـدۇر  

ــگه        ــال ـ مۈلكىنىــڭ بهدىلى ــان م ــكهن ۋە ئايرىلىــپ قالغ ــدا تهرك ئهت ــا يۇرتى مۇھاجىرالرغ
شـۇنىڭدەك، مهيلـى مۇھـاجىر مهقـسهت        . رىزقىنىڭ كهڭ بولۇشى بىلهن خۇشخهۋەر بېرىدۇ     

ــسۇن،      ــسىتىگه يېتهلمى ــپ مهق ــۈپ كېتى ــدا ئۆل ــاكى يول ــا بارســۇن ي ــان جايىغ ــالالھقىلغ  ئ
  .  نهزىرىدە كاتتا ئهجرى ۋە مۇكاپات بارلىقىدىن خهۋەر بېرىدۇتهئاالنىڭ

 ۋە ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرى ئۈچـۈن بولۇشـى ياخـشى نىـيهتكه              ئـالالھ ھىجرەتنىڭ پهقهت   
پۈتـۈن ئهمهلـلهر نىـيهتلهرگه      «:  بايـان قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ        رەسـۇلۇلالھ بۇنى  . باغلىقتۇر

 ۋە ئۇنىـڭ    ئـالالھ كىمكـى   . سـىگه ئېرىـشىدۇ   باغلىق، ھهر كىشى ئـۆزى نىـيهت قىلغـان نهر         
 ۋە پهيغهمبىــرى ئــالالھپهيغهمبىــرى ئۈچــۈن ھىجــرەت قىلغــان بولــسا، ئۇنىــڭ ھىجرىتــى  

كىمكى دۇنياغا ئېرىشىش ئۈچۈن ياكى خوتـۇن ئـېلىش ئۈچـۈن ھىجـرەت             . ئۈچۈن بولىدۇ 
  » .قىلغان بولسا، ئۇنىڭ ھىجرىتى مهقسهت قىلغان نهرسىسىال بولىدۇ

 مۇنـداق   رەسـۇلۇلالھنىڭ  رىۋايهت قىلىدۇ، ئۇ     ئهتىقتىن ئىبنى ئابدۇلالھ ئهھمهدئىمام  
 يولىــدا جىهــاد قىلىــش ئــالالھكىمكــى ئۆيىــدىن «: دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغــان ئىــدىم دەيــدۇ

، يـاكى ھـايۋان     ئالالھقىـدۇر ئۈچۈن چىقـسا، ئۇلىغىـدىن يىقىلىـپ ئۆلـسه، ئۇنىـڭ ئهجـرى              
ــسه، ئۇنىــڭ ئهجــرى    ــدۇرچېقىــپ ئۆل ــائالالھقى ــسه، ئۇنىــڭ ئهجــرى   ، ي كى تۆشــهكته ئۆل

  » ). ئۇنىڭ ئهجرىنى چوقۇم بېرىدۇتهئاال ئالالھيهنى  (ئالالھقىدۇر
بۇ سۆز ئىسالم دىيارىدىكى مۇسۇلمان خهلققه تهتبىقالنمايـدۇ، ئهگهر كـاپىرالر ئۇنىـڭ             

 ھىجـرەت قىلىـش     ئـۇ يهردىـن   ۋەتىنىنى بېسىۋالسا، ياكى ئۇنىڭ بىر پارچىسىنى تارتىۋالسا،        
 بولمايدۇ، بهلكى دۈشمهننى قوغالپ چىقىـرىش ئۈچـۈن ھهر تۈرلـۈك يـولالر بىـلهن                ۋاجىپ

                                            
 . ـ ئايهت100سۈرە نىسا  1
 .ـ ئايهت100سۈرە نىسا  2
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چـۈنكى ئىـسالم دىيـارى كاپىرالرنىـڭ        . جىهاد قىلىش ۋە ئـۇرۇش قىلىـش ۋاجىـپ بولىـدۇ          
ئـون توققـۇزىنچى ۋە     .  ئايالنمايـدۇ  دارۇلههربـكه بېسىۋېلىشى بىلهن كاپىرالر دىيارىغا يهنى      

ــسالم ئهل  ــىردە ئى ــى ئهس ــۈز بهردى  يىگىرمىنچ ــۋالى ي ــسىۋېلىش ئهھ ــى بې ــاالر، . لىرىن ئۆلىم
مۇجــاھىتالر، دەۋەتچىــلهر ۋە ئىــسالھاتچىالر ھهممىــسى تــاكى مۇســتهقىللىقىنى قولىغــا       

  . تازىلىدىئاياقلىرىدىن ئۇرۇشتى ۋە يۇرتلىرىنى كاپىرالرنىڭ نىجىس ئالغۇچىلىك
سـه، كاپىرالرنىـڭ    ئهكسىچه مۇسـۇلمانالر ئىـسالم دىيـارلىرىنى كاپىرالرغـا تاشـالپ بهر           

دىنىنى ئاياغ ئاسـتى قىلىـشىغا ۋە مۇسـۇلمانالرنى خارلىـشىغا رازى بولـسا، دۈشـمهنلهرنىڭ                
) يهنـى قۇرئانـدا   ( كىتابتـا    ئـالالھ «:  مۇنـداق دەيـدۇ    تهئـاال  ئـالالھ . گۇناھىغا شېرىك بولىدۇ  

سـخىرە   ئايهتلىرىنىڭ ئىنكار قىلىنىۋاتقان ۋە مه     ئالالھنىڭسىلهرگه نازىل قىلدىكى، سىلهر     
 ئـايهتلىرىنى مهسـخىرە     ئالالھنىـڭ يهنـى   (قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىغـان چـېغىڭالردا، ئـۇالر        

باشقا پاراڭغا كىرىشمىگىچه ئۇالر بىلهن بىلـله ئولتۇرمـاڭالر، بولمىـسا           ) قىلىۋاتقان كاپىرالر 
  )ـ ئايهت 140سۈرە نىسا (» .ئۇالرغا ئوخشاش بولۇپ قالىسىلهر) گۇناھتا(

   قىلىش ھوقۇقى ئامانلىق تهلهپ

غهيرىـي  : ئىسالم قانۇنالشتۇرغان باشپاناھلىق تهلهپ قىلىش ھوقۇقىنىڭ بىر شـهكلى        
مۇســۇلمان كىــشى ئىــسالم ھۆكــۈملىرىنى ئــۆگىنىش ئۈچــۈن ئــۆز مهملىكىتىــدىن قېچىــپ  
ئىسالم دىيارىغا كهلسه، مهيلى ئۇ مۇشرىك بولسۇن يـاكى ئهھلـى كىتـاب بولـسۇن، مهيلـى                 

كهلگهن بولـسۇن يـاكى مهجبۇرالنغـان بولـسۇن، مۇسـۇلمانالر ئـۇنى             ئۆز ئىختىيارى بىلهن    
 مۇنـداق   تهئـاال  ئـالالھ . قارشى ئېلىپ مېهمان قىلىشى ۋە ئۇنىڭغـا ئامـانلىق بېرىـشى الزىـم            

 ئالالھنىـڭ ئهگهر مۇشرىكالردىن بىرەر كىشى سهندىن ئامانلىق تىلىسه، تاكى ئـۇ           «: دەيدۇ
قهدەر، ئۇنىڭغـا   ) ئۇنىـڭ ھهقىقىـتىگه يهتكهنـگه     يهنى پىكىـر قىلىـپ      ( ئاڭلىغانغا   كاالمىنى

  )  ـ ئايهت6 تهۋبهسۈرە (» .ئامانلىق بهرگىن
ئـۇ  ! ئهگهر ئۇ ئىـسالمنى ئـاڭالپ چۈشـىنىپ مۇسـۇلمان بولـسا، نېمىـدېگهن ياخـشى؟               

ئهگهر ئۇ مۇسۇلمان بولماي ئىسالم مهملىكىتىـدە دائىـم تۇرۇشـنى تهلهپ            .  پهزلى ئالالھنىڭ
. ھدىنامه ئىمزالىنىدۇ ۋە ئۇ ئىسالم دۆلىتىنىڭ پۇقرالىرىدىن بولىدۇ       قىلسا، ئۇنىڭ بىلهن ئه   

 مۇسـتهئمهن ‹ئهگهر مهلۇم مۇددەت تۇرۇشنى تهلهپ قىلسا، ئۇنىڭغا ئامانلىق بېرىلىـدۇ، ئـۇ            
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 بىر مۇشرىكقا   ھانىنىڭ ئۇممۇ رەسۇلۇلالھ.  دەپ ئاتىلىدۇ  ›)يهنى ئامانلىق بېرىلگهن كىشى   (
سـىز ئامـانلىق   ! ئۇممۇھـانى ئـى  «: غـان ۋە مۇنـداق دېـگهن    بهرگهن ئامانلىقىنى قوبـۇل قىل    

  » .بهرگهن كىشىگه بىزمۇ ئامانلىق بهردۇق
ئۇنىڭ ئىسالم دۆلىتى ئۈستىدە ئومۇمىي ۋە مۇسۇلمانالر ئۈستىدە خۇسۇسـى ھهقلىـرى            

ئــۇ بولــسىمۇ، ئۇنىــڭ تىــنچ ـ ئامــان ۋە خــاتىرجهم ياشىــشى ۋە ۋاقتــى كهلگهنــدە ئــۆز    . بــار
 يۇقىرىدىكى ئايهتنىڭ   تهئاال ئالالھشۇنىڭ ئۈچۈن،   . زۈپ قويۇلۇشىدۇر مهملىكىتىگه يهتكۈ 

ئامان تاپىدىغان جايغا يهتكـۈزۈپ     ) جېنى، مېلى (ئاندىن ئۇنى   «: ئاخىرىدا مۇنداق دېگهن  
  )ـ ئايهت 6 تهۋبهسۈرە (» .قويغىن

 ئــالىملىرى ئىــسالم دۆلىتىنىــڭ رۇخــسىتى بىــلهن ئىــسالم دىيارىغــا كىــرگهن   فىقهــى
ئامــانلىق ئهھــدى  . كىــشىگه ئامــانلىق ئهھــدى بېرىــشنى قانۇنالشــتۇردى    ھهرقانــداق 

.  بهلگىلهنگهن بارلىق ھهقلهردىن پايدىلىنىش ھوقۇقى بـار       ئهھدىنامىدەبېرىلگهنلهرنىڭ،  
يهنــى كــاپىر دۆلهتنىــڭ پۇقراســى بولــۇپ، . دەپ تونۇلىــدۇ» ئامــانلىق بېــرىلگهنلهر«ئــۇالر 

 قىلغـانالر، مهيلـى ئـۇالر تىجـارەت، يـاكى      ىقـامهت ئئىسالم دىيارىغا كىرگهن ۋە بىر مۇددەت  
زىيارەت، يـاكى سـاياھهت، يـاكى ئىلىـم ئـۆگىنىش ئۈچـۈن كهلـگهن بولـسۇن، شـهرىئهتته                   
ــۇلمانالرنىڭ      ــلىق، مۇس ــق قىلماس ــا خىالپلى ــرىلگهنلهر قانۇنىغ ــانلىق بې ــگهن ئام بهلگىلهن

 يهتكۈزمهســلىك ئهقىدىــسىگه، دۆلهتنىــڭ ئامانلىقىغــا ۋە ئاممىنىــڭ مهنــپهئهتىگه دەخلــى 
ئهگهر يۇقىرىــدىكى شــهرتلهرگه .  خــاتىرجهم تۇرااليــدۇمــۇددەتچهشــهرتى بىــلهن خالىغــان 

خىالپلىق قىلسا، ياكى ئهھدىنى بۇزسا، ئۇ ئىسالم دىيارىدىن ھهيدىلىپ، باشقا ئهمىن بىـر             
  . يهرگه يهتكۈزۈلىدۇ

   قانۇنى گىراژدانلىقئىسالم دۆلهتلىرى كۆپهيگهن چاغدىكى 

لىـرى تارىختـا بىـر نهچــچه دۆلهتـكه بۆلۈنـدى، ھهر دۆلهتنىـڭ ئهســكىرىي       ئىـسالم ئهل 
شـهرق ئىـسالم    .  سىياسىي بولسۇن، ئـۆز ئالـدىغا مۇسـتهقىل بىـر شـهكلى بـار              بولسۇن ياكى 

ئهللىرىدە بولسۇن، ئهرەب مهملىكهتلىرىـدە بولـسۇن، غهرب ۋە ئىـسپانىيىدە بولـسۇن يـاكى               
ــ. ئافرىقىـــدا بولـــسۇن ئوخـــشاش ۈش ۋە بىـــر نهچـــچه دۆلهت بولـــۇش لـــېكىن بـــۇ بۆلۈنـ

ــۇلمانالرنىڭ  ــقمۇسـ ــوق  گىراژدانلىـ ــۆزگهرتكىنى يـ ــىنى ئـ ــر نهرسـ ــدىن ھېچبىـ .  ھوقۇقىـ
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ــۇلمانالرنىڭ  ــش ھوقــۇقى بۇرۇنقىــدەكال داۋام قىلىــپ     گىراژدانلىقــىمۇس  ۋە ســهپهر قىلى
مۇسۇلمانالر ئىلىم ئۆگىنىش، رىزىق تهلهپ قىلىش ۋە تىجارەت قىلىش يولىدا ھهر            . كهلدى

ى ئىـسالم مهملىكهتلىـرىگه بېرىـپ ـ كـېلىش ئهركىنلىكىـدىن پايـدىلىنىپ كهلـدى،         قايـس 
بارغان يهرلهردە خىزمهتكه ئورۇنالشتى، دەۋەت ئېلىپ باردى ۋە باشقا بارلىق ھوقۇقالردىن           

 گىراژدانلىـق شۇنىڭ ئۈچۈن، ئىـسالم كىـشىلىك ھوقـۇق خىتابنامىـسى     . بهھرىمهن بولدى 
  . قانۇنىنى تىلغا ئالمىغان

انىمىزدا ئىسالم مهملىكهتلىـرى قىـرىقتىن ئـارتۇق دۆلهتـكه بۆلۈنگهنـدىن كېـيىن،              زام
 پرىنسىپىنى  يولغا قويدى ۋە ھهر دۆلهت باشقىـسىدىن   گىراژدانلىقھهر دۆلهت ئۆز ئالدىغا     

ئهرەب دۆلهتلىــرى ئىتتىپــاقى ۋە ئىــسالم قــۇرۇلتىيى . تولــۇق ئايرىلىــپ مۇســتهقىل بولــدى
بــۇ . ۇرىــسىدا ئــۆز ئــارا ياردەملىــشىش ئېلىــپ بېرىلماقتــا     ئــارقىلىق بــۇ دۆلهتــلهر ئوتت  

 پايدىلىنىـشنى   گىراژدانلىقىدىندۆلهتلهرنىڭ بهزىلىرى ئهرەب ياكى ئىسالم دۆلهتلىرىنىڭ       
ئهۋزەل كۆرســه، يهنه بهزىلىــرى ئهجنهبىــي دۆلهتلهرنىــڭ مۇســۇلمانالرغا رىئــايه قىلىــشىنى 

  . ئارتۇق كۆرىدۇ
ــر نه  ــۇلمانالرنىڭ بى ــىدە  ئهرەب ۋە مۇس ــكه بۆلۈنۈش ــچه دۆلهت ــقچ  ئاســاس گىراژدانلى

پۇقراالر قايسى بىر دۆلهتكه بارماقچى بولسا، كىرىش ۋىزىسى ئېلىش، كىرگهنـدىن           . بولدى
. كېـيىن ۋاقىتلىـق تـۇرۇش كىنىشكىـسى ئـېلىش ئىـشلىرى كـۆپ قىيىنچىلىققـا ئۇچرايــدۇ        

سـىي ۋەزىـيهتكه    كۆپىنچه ۋاقىـتالردا مۇئـامىله ئىـشلىرى ئىككـى دۆلهت ئارىـسىدىكى سىيا            
بىر دۆلهت يهنه بىر دۆلهتنىڭ كۆپلىگهن پۇقرالىرىنى ھهيدەپ چىقىرىدۇ، ئـۇالرنى           . قارايدۇ

ئىككى دۆلهت ئارىـسىدىكى ئىخـتىالپ      . ئىشلهشتىن ۋە ئىلىم ئۆگىنىشتىن مهھرۇم قىلىدۇ     
  . بىلهنال پۇقراالرنىڭ ساياھهت قىلىشىنى مهنئى قىلىدۇ

  ئۈچىنچى سوت ھوقۇقى

سـوت  «تىدىن پايدىلىنىـدىغان ھهقلهرنىـڭ ئهڭ مۇھىملىرىـدىن بىـرى           ئىنسان دۆلى 
 ھوقۇقلىرىنى قوغدىشى، ئـۆزى ئۈچـۈن       مېلىدىكىئۇـ ئىنساننىڭ جېنى ۋە     . دۇر» ھوقۇقى

ئـــادالهتنى، ھوقـــۇق ۋە مهجبـــۇرىيهتلهردە باشـــقا ئىنـــسانالر بىـــلهن بـــاراۋەرلىكنى قولغـــا 
ۋە ئۆزىـدىن سـادىر بولغـان ئىـشالردا         كهلتۈرۈشى، باشقىالرنىڭ تاجاۋۇزىدىن ساقلىنىـشى      
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شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالمدا سـوت چـوڭ بىـر         .  ھوقۇقىدۇر   تارتىلىشىدىكىشهخسىي ھېسابقا   
 ئهنهۇغا رەزىيهلالھۇ ئهلئهشئهرى ئهبۇ مۇسا    ئهنهۇنىڭ رەزىيهلالھۇھهزرىتى ئۆمهر   . پهرزدۇر

  .  دېيىلگهن»سوت چوڭ پهرز ۋە ئهمهل قىلىنىپ كهلگهن سۈننهتتۇر«: يازغان خېتىدە
:  مۇنــداق دەيــدۇئهبىــددەم ئىبنــى.  بېرىــدۇررۇكنىلىرىــدىنئىــسالمدا ســوت دىننىــڭ 

، زۇلۇمغــا ئۇچرىغانالرغــا يــاردەم )يهنــى ســوت(مۇســۇلمانالر ئارىــسىدا ھۆكــۈم چىقىــرىش  «
ــڭ       ــوقىتىش، دىننىـ ــمهنلىكنى يـ ــان دۈشـ ــسىدا چىققـ ــى تهرەپ ئوتتۇرىـ ــرىش، ئىككـ بېـ

  ».يه دەپ ئاتالغان پهرزلهرنىڭ ئهڭ مۇھىمىدۇر بىرى، پهرزى  كۇپارۇكنىلىرىدىن

  سوتنىڭ قانۇنلىشىشى

سوت قۇرئان، پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھهدىسى ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ پىكىر بىرلىكـى بىـلهن            
  .قانۇنالشقان بولۇپ، ئۇنى ئهقىل كۈچلهندۈرىدۇ

   ـ قۇرئان كهرىم1

 ۋاجىـپ قىلغـان     ھۆكۈم ۋە سوتقا دەلىـل بولىـدىغان ۋە پۈتـۈن پهيغهمـبهرلهرگه ئـۇنى             
ھهقىقىــي . ســوت پهيغهمبهرلهرنىــڭ ۋەزىپىــسىنىڭ يېرىمىــدۇر. ئــايهتلهر ناھــايىتى كۆپتــۇر

 شهرىئىتى بىلهن سوتالش ۋە سوتلىنىش، ئۇنىڭ ھۆكمىگه رازى بولـۇپ،           ئالالھنىڭئىمان  
  . ئىجرا قىلىشقا باغلىقتۇر

 ئالالھنىـڭ ىدا  سـېنى كىـشىلهر ئارىـس     !) ئـى مـۇھهممهد   («:  مۇنداق دەيدۇ  تهئاال ئالالھ
. كۆرسهتكىنى بويىچه ھۆكۈم قىلسۇن دەپ، ساڭا ھهقىقهتهن ھهق كىتابنى نازىل قىلدۇق          

كىـشىلهر ئارىـسىدا ھۆكـۈم      ) ــ ئـايهت    105سۈرە نىـسا    (» .خائىنالرنىڭ تهرىپىنى ئالمىغىن  
  . قىلىش ساماۋى مهقسهتلهردىن بېرىدۇر

هقىقهتهن يهر يۈزىـدە ئورۇنباسـار    سېنى بىز ھ  ! داۋۇدئى  «:   مۇنداق دەيدۇ  تهئاال ئالالھ
نهپــسى خاھىــشقا . قىلــدۇق، كىــشىلهرنىڭ ئارىــسىدا ئــادىللىق بىــلهن ھۆكــۈم چىقــارغىن 

  ) ـ ئايهت26 سادسۈرە (» . يولىدىن چىقىرىدۇئالالھنىڭئهگهشمىگىن، ئۇ سېنى 
كىشىلهر ئارىسىدا ھۆكۈم قىلىش ۋە دۈشمهنلهشكهن تهرەپلهرنىڭ ئارىسىنى ئـايرىش          

ئۇ، يهر يۈزىـدە خهلىـپه بولغـان كىـشى ۋە ئۇنىـڭ       . رلىك ۋەزىپىسىنىڭ بىر قىسمى   پهيغهمبه
بىــز «:  مۇنــۇ ســۆزى تهكىتلهيــدۇتهئاالنىــڭ ئــالالھبــۇنى .  ۋەزىپىــسىدۇرئورۇنباســىرىنىڭ
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ھهقىقهتهن پهيغهمبهرلىرىمىزنى روشهن مۆجىزىلهر بىلهن ئهۋەتتۇق ۋە ئۇالر بىـلهن بىلـله،         
 بۇ ئايهت كىتـاب     1».قىلسۇن دەپ، كىتابنى، قانۇننى چۈشۈردۇق    ئىنسانالر ئادالهتنى بهرپا    

نازىل قىلىشنىڭ ۋە پهيغهمبهر ئهۋەتىشنىڭ غايىسىنى ئوچـۇق بايـان قىلىـدۇ، ئـۇ بولـسىمۇ             
  . ئۈچۈندۇر» ئىنسانالر ئادالهتنى بهرپا قىلسۇن«

الر ، ئـۇ قهسهمكىپهرۋەردىگارىڭ بىلهن !) ئى مۇھهممهد(«:  مۇنداق دەيدۇ تهئاال ئالالھ
ئۆز ئارىسىدىكى دەتاالشقا سېنى ھۆكۈم چىقىرىشقا تهكلىـپ قىلمىغـۇچه، ئانـدىن سـېنىڭ              

 ۋە ئـۇالر    يوقـالمىغىچه  بولـسىمۇ،    غـوم  ئۇالرنىڭ دىللىرىـدىكى قىلـچه       ھۆكمىڭگهچىقارغان  
  ) ـ ئايهت65سۈرە نىسا (» . ئىمان ئېيتقان بولمايدۇبويسۇنمىغىچهپۈتۈنلهي 
ۋە ئادالهتكه ھۆكـۈم قىلـدۇرۇش ۋە چىقىرىلغـان ھۆكـۈمنى         ئىماننى ھهق    تهئاال ئالالھ

) پهيغهمـبهر («: شۇنىڭ ئۈچۈن، مۆمىنلهرنى مۇنداق سـۈپهتلىدى     . قوبۇل قىلىشقا باغلىدى  
 ۋە ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرىگه      ئالالھقـا مۆمىنلهرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچـۈن، ئـۇالر         

ــۇالر  ــائهت قىلــ ‹: چاقىرىلغــان چاغــدا، ئ ــا  › دۇقئاڭلىــدۇق ۋە ئىت ــرەك، مان دېيىــشلىرى كې
  )  ـ ئايهت51سۈرە نۇر (» .مۇشۇنداق كىشىلهر مهقسهتكه ئېرىشكۈچىلهردۇر

  ـ پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھهدىسلىرى 2

شــۇنىڭدەك، . ســوتنىڭ قــانۇنلۇق ئىكهنلىكىنــى كۆرســىتىدىغان ھهدىــسلهر كۆپتــۇر  
ىقىـرىش ئۈچـۈن     ئۆزى سوت ئېلىپ بارغان ۋە كىشىلهر ئوتتۇرىـسىدا ھۆكـۈم چ           رەسۇلۇلالھ

: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مۇنـداق دېـگهن       . بهلگىلىگهن) يهنى سوتچىالرنى (ھاكىمالرنى  
ئهگهر ھاكىم ئىجتىهات قىلىـپ توغرىـسىنى تاپـسا، ئۇنىڭغـا ئىككـى ئهجـرى بـار، ئهگهر                  «

يهنـى ھـاكىم بىـر مهسـىلىدە ھهق ۋە          (» .ئىجتىهات قىلىـپ خاتـا كهتـسه، بىـر ئهجـرى بـار            
 ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن تىرىشىپ تهتقىق قىلىپ ھۆكـۈم چىقارسـا، ئهگهر            ئادالهت بىلهن 

. ئۇنىڭ چىقارغان ھۆكمى شـهرىئهتكه ئۇيغـۇن بولـسا، ئۇنىڭغـا ئىككـى ئهجـرى بېرىلىـدۇ                
 خاتا كهتكهن بولسا، تىرىشىپ تهتقىق قىلغانلىقى ۋە ياخـشى          ھۆكمىدەئهگهر ئۇ چىقارغان    

  ) ت. نىيىتى ئۈچۈن بىر ئهجرى بېرىلىدۇ

                                            
 . ـ ئايهت25سۈرە ھهدىد  1
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: پهقهت ئىككى نهرسىدىال ھهسـهت قىلىـشقا بولىـدۇ        «:  يهنه مۇنداق دەيدۇ   ەسۇلۇلالھر
 مـال ـ مۈلـۈك بهرگهن ۋە ئـۇنى ھهق يولـدا ئىشلىتىـشنى نېـسىپ        تهئاال ئالالھبىرىنچىسى، 

 ئىلىـم ئاتـا قىلغـان ۋە ئۇنىـڭ بىـلهن ھۆكـۈم              تهئـاال  ئـالالھ قىلغان كىشى، ئىككىنچىسى،    
  » .ئهمهل قىلىدىغان كىشىچىقىرىدىغان ۋە بىلگىنىگه 

ئىككـى ئـادەم كونـا مىـراس ھهققىـدە          :  سهلىمه رىـۋايهت قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ         ئۇممۇ
ــپ   ــاالش قىلى ــۇلۇلالھنىڭدەت ــدى    رەس ــوق ئى ــۆججهت ي ــسىدا ھ ــدى، ئارى ــدىغا كهل .  ئال

سـىلهر دە تـاالش قىلىـپ ماڭـا كېلىـسىلهر، مهن بىـر ئىنـسان،             «:  مۇنداق دەيدۇ  رەسۇلۇلالھ
 گهپــدانراق بولۇشــۇڭالر مــۇمكىن، ئــاڭلىغىنىم بهزىڭالردىــن بهزىڭــالرۈشــته دەلىــل كهلتۈر

بويىچه ھۆكۈم قىلىمهن، ھهر كىمگه قېرىندىشىنىڭ ھهققىدىن بىر نهرسه ھۆكۈم قىلغـان            
بىر پارچه بهرگهن   ) دوزاخ ئوتىدىن (بولسام، ئۇنى ئالمىسۇن، چۈنكى مهن ئۇنىڭغا ئوتتىن        

  » .بولىمهن
 ئارىـسىدىكى   قهيس ئىبنىقىزى ھهبىبه بىلهن ئېرى سابىت       سۇھهيلنىڭ رەسۇلۇلالھ

ھهبىـبه ئېـرى بىـلهن      . ھۆكـۈم قىلغـان   ) خوتۇنىدىن بهدەل ئېلىپ تاالق قىلىش    (خۇلئهگه
ــايتۇرۇپ      ــىلىرىنى قـ ــڭ بهرگهن نهرسـ ــدىغانلىقىنى ۋە ئېرىنىـ ــنى خالىمايـ ــله تۇرۇشـ بىلـ

. دەيـدۇ »  بهرگىنىنى ئـالغىن   ئۇنىڭ«:  سابىتقا رەسۇلۇلالھبېرىدىغانلىقىنى ئېالن قىلغاندا،    
بـۇ،  . ئۇ ئايالىنىـڭ بهرگهن نهرسـىلىرىنى ئالىـدۇ ۋە ھهبىـبه ئـۆز ئائىلىـسى بىـلهن قالىـدۇ                  

  .  ئىدىخۇلئهئىسالم تارىخىدىكى بىرىنچى 
 قىزى پاتىمهنىڭ نهپىقه دەۋاسـىدا ھۆكـۈم قىلغـان، پـاتىمه ئـۈچ              قهيسنىڭ رەسۇلۇلالھ

ــتىدىن دەۋا ق    ــڭ ئۈسـ ــان ئېرىنىـ ــاالق قىلغـ ــۆي تهلهپ قىلىـــپ،    تـ ــقه ۋە ئـ ــپ نهپىـ ىلىـ
 ئۇنىڭغـا نهپىـقه ۋە ئـۆي بېرىلمهيـدىغانلىقىغا          رەسۇلۇلالھ قېشىغا كهلگهن،    رەسۇلۇلالھنىڭ
  . ھۆكۈم قىلغان

 قېشىغا كېلىپ، ئېرىنىـڭ     رەسۇلۇلالھنىڭبىر كۈنى ئېرى تاالق قىلىۋەتكهن بىر ئايال        
قورسـىقىم  ! رەسـۇلۇلالھ ئـى   «: دەيـدۇ  مۇنداق   ئېيتىپبالىسىنى تارتىۋالماقچى بولغانلىقىنى    

قاچا بولغان، ئىككى ئهمچىكىم ئۇنى سـۇغارغان ۋە قـۇچىقىم ئۇنىـڭ            ) يهنى بالىغا (ئۇنىڭغا  
: رەسۇلۇلالھ» .ئۈچۈن ئۇۋا بولغان، ئهمدى دادىسى ئۇنى مهندىن تارتىۋالماقچى بولۇۋاتىدۇ        

  . دەيدۇ» ھهقلىقراقسىز ئۇنى بېقىشقا بولمىغىچىلىكسىز ياتلىق «
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 ۋە مــالالردا قىــساسالردا، )يهنــى قۇرئانــدا بهلگىلهنــگهن جــازاالر (ھهدلهردە رەســۇلۇلالھ
 چـاپىنىنى   سـهفۋاننىڭ  قىسسىسى،   ئۇسهيبنىڭمهسىلهن،  . نۇرغۇن ھۆكۈملهرنى چىقارغان  

 ئىبنـى ئوغرىلىغان ئادەم، بىر دېدەكنى تهستهك بىلهن ئـۇرۇپ چىـشىنى سـۇندۇرۇۋەتكهن             
ــر مهسىلىــسى،  ــائىزنهزى ــر قىلىــش، رەجمــى غامىــدىيهنى ۋە م ــسارالردىن بىــلهن زۇبهي  ئهن

ــسى،     ــۇغۇرۇش قىسسى ــتاننى س ــا ۋە بوس ــڭ خورم ــاربىرىنى ــسىغا   (زىه ــالىنى ئانى ــى ئاي يهن
، غهنىـمهت ۋە باشـقا      جىـزيه ھهققىدىكى ھۆكـۈم، ئىمامنىـڭ قـۇلنى ئۇرۇشـى،          ) ئوخشىتىش

  . نۇرغۇن ھۆكۈملهر بار
دا ھۆكـۈم قىلىـش ۋە دەتاالشـنى بىـر تهرەپ            ساھابىلهرنى كىشىلهر ئارىـسى    رەسۇلۇلالھ

قىلىــشنى ئــۆگىتىش ۋە كۆنــدۈرۈش ئۈچــۈن بىــر نهچــچه ســاھابىنى دەتــاالش ۋە دەۋاالردا  
 ھـۇزەيفه  ۋە ئهلجـۇھهنى  ئـامىر  ئىبنـى  ئـۇقبه  ئـاس،  ئىبنـى ھۆكۈم قىلىشقا بۇيرۇغان، ئهمـر      

  ! ئۇالردىن رازى بولسۇنئالالھ يامان ئۇالردىن ئىدى، ئىبنى
ئۇالرنىـڭ  .  باشقا شهھهرلهرگه ھاكىم قىلىپ ئهۋەتكهن     رەسۇلۇلالھبىلهرنى  بهزى ساھا 

 ئـۇنى يولغـا سـالىدىغان چاغـدا         رەسـۇلۇلالھ .  ئىـدى  ئهنهۇ رەزىيهلالھۇبىرى ھهزرىتى ئهلى    
ئهگهر .  قهلبىڭنى ھىدايهت قىلسۇن ۋە تىلىڭنـى سـابىت قىلـسۇن          ئالالھ«: مۇنداق دېگهن 

 يهنه بىرىنىڭمـۇ سـۆزىنى      ئاڭلىغىنىڭـدەك ىـڭ سـۆزىنى     ئالدىڭغا ئىككى دەۋا كهلـسه، بىرىن     
 ھاكىم قىلىپ ئهۋەتتى ۋە ئـۇنى       جهبهلنى ئىبنى مۇئاز» .ئاڭلىماي تۇرۇپ ھۆكۈم قىلمىغىن   

 ئىبنـى  ئىتاب.  يهمهنگه ئهۋەتكهن  يهسارنى ئىبنى مهئقهل. ئهۋەتىش ئالدىدا سىناپ كۆردى   
ئهبـۇ  . ۋە ھـاكىم تهيىـنلىگهن     بولغانـدىن كېـيىن مهككىـگه ۋالـى          فهتهى مهككه   ئۇسهيبنى
  .  يهمهننىڭ بهزى قىسمىغا ۋالى ۋە ھاكىم قىلىپ ئهۋەتكهن ئىدىئهشئهرىنىمۇسا ئهل

  )پىكىر بىرلىكى(ئىجماـ 3

ــانۇنلۇق       ــوتنىڭ ق ــۈن س ــش ئۈچ ــا قىلى ــادالهتنى بهرپ ــسىدا ھهق ۋە ئ ــسانالر ئارى ئىن
ىــشى قارشــى  ئىكهنلىكىــگه پۈتــۈن مۇســۇلمانالر بىــر پىكىــرگه كهلــگهن ۋە ھېچبىــر ك      

چىقمىغان، ساھابه كىرامالر ئۇنى بايان قىلغان، ئۇنىڭغا ناھايىتى كۆڭۈل بۆلگهن ۋە كـۆپ      
ساھابىلهر بۇ ۋەزىپىنى ئۈستىگه ئالغان، باشـقىالرنىڭمۇ بـۇ ۋەزىپىنـى ئۈسـتىگه ئېلىـشىنى               

يهنـى ئهبـۇ بهكـرى، ئـۆمهر، ئوسـمان، ئهلـى ۋە بهزى              ( راشـىدىن    خۇلهفائىتهلهپ قىلغان،   
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ۋە )  ئابدۇلئهزىز قوشۇلۇپ بهش خهلىپه بـۇ سـۈپهت بىـلهن ئاتىلىـدۇ            ئىبنىتته ئۆمهر   رىۋايه
  .ئۇندىن كېيىنكى خهلىپىلهر ئىسالم مهملىكهتلىرىگه قازىالر تهيىنلىگهن

 قـازى   ئهنهـۇنى  رەزىيهلالھـۇ  خهلىـپه بولغانـدا، ئـۆمهر        ئهنهـۇ  رەزىيهلالھـۇ ئهبۇ بهكرى   
ىدا ھۆكـۈم قىلغىـن مهن باشـقا ئىـشالر بىـلهن            كىشىلهر ئارىس «: تهيىنلهپ مۇنداق دېگهن  

ــۇغۇللىنىمهن ــۆمهر » .شـ ــۇئـ ــۇ رەزىيهلالھـ ــقا  ئهنهـ ــاھابىلهرنى باشـ ــدا، سـ ــپه بولغانـ  خهلىـ
 مهدىـنىگه قـازى     ئهنهـۇنى  رەزىيهلالھـۇ  ئهبـۇددەردا شهھهرلهرگه قـازى قىلىـپ ئهۋەتـكهن،        

 زىيهلالھــۇرە ئهلئهشــئهرى ئهۋەتــكهن، ئهبــۇ مۇســا دەمهشــقكهتهيىــنلىگهن، كېــيىن ئــۇنى 
 ھارىـسنى  ئىبنـى  شـۇرەيه  قازى قىلىپ ئهۋەتـكهن،  كۇفىغا كېيىن  بهسرىگه ئاۋۋال   ئهنهۇنى
ئىمــام ئهلــى قــازىلىق ۋە .  ئــاتمىش يىــل تۇرغــانكۇفىــدا قــازى تهيىــنلىگهن ۋە ئــۇ كۇفىغــا

 راشـىدىن زامانىـدا،   خۇلهفـائى بـۇ ئىـش   . دەتاالشنى ئايرىش بىلهن مهشهۇر بولغـان ئىـدى    
 زامانلىرىـدىمۇ  ئوسـمانىيالر  ۋە   ئهنـدولۇس ،  مهراكهش،  مهملـۇكى ،  ئابباسى،  ئهمهۋىكېيىن  

ــگهن  ــپ كهل ــۇنداق داۋام قىلى ــابىئىنالردىن. ش ــۇلمانالردىن  (ت ــۆرگهن مۇس ــاھابىنى ك ) س
بىـر   (ئهلقـۇززا ئـۇ ۋاقىـتالردا قـازى       .  ئاالھىـدە مهشـهۇر قـازىالردىن ئىـدى        ئىياز ۋە   شهئهبى

. ئۇنۋانى ئوتتۇرىغا چىققـان   ) قۇرىدىغان باش قازى  دۆلهت ئىچىدىكى بارلىق قازىالرنى باش    
  . ئىسالم تارىخىدا قازىلىق بىلهن مهشهۇر بولغان كۆپلىگهن كىشىلهر باردۇر

خهلىـپه قـازىالرنى تهيىنلهيتتــى، ئـۇالرنى الزىـم بولغــان يهرلهرگه ئهۋەتهتتـى، ئۇالرغــا      
ــادالهتكه    ــول ۋە ئ ــۇالرنى ھهق ي ــازاتتى ۋە ئ ــۇپ ي ــدۈرەتتىمهكت ــۇھهممهد .يۈزلهن ــى م  ئىبن

دەپ ئىــسىم بهرگهن، ھهزرىتــى ئۆمهرنىــڭ ئهبــۇ مۇســا  » سىياســهت كىتــابى«ھهســهننىڭ 
ــئهرىگهئهل ــهۇردۇر  ئهش ــى مهش ــان خېت ــۆپلىگهن    .  يازغ ــى ۋە ك ــى ئهل ــۇنىڭدەك، ھهزرىت ش

  .خهلىپىلهرنىڭ قازىالرغا يازغان خهتلىرى مهشهۇردۇر
ــرا    ــۈملهرنى ئىجـ ــداش، ھۆكـ ــۇقنى قوغـ ــوقىتىش، ھوقـ ــۇمنى يـ ــشتا دۆلهت زۇلـ  قىلىـ

ھاكىمىيىتىدىن ياردەم ئېلىش، ئامانلىقنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش، ئـادالهتنى بهرپـا قىلىـش ۋە             
چـۈنكى زۇلـۇم    . زۇلۇمنى مهنئى قىلىش ئۈچۈن سـوتنىڭ بولۇشـىنى ئهقىـل تهلهپ قىلىـدۇ            

  . قىيامهت كۈنى زۇلمهت بولىدۇ، زۇلۇمنىڭ ئاقىۋىتى قورقۇنچلۇقتۇر
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  رلىكسوت ۋە ئادالهتته باراۋە

سوت ھهققـى ئىـسالم دۆلىتىنىـڭ پۈتـۈن پۇقرالىرىنىـڭ ئومـۇمىي ھوقۇقىـدۇر، سـوتتا           
ھهر . دۇر» تاغاقنىڭ چىشىغا ئوخشاش بـاراۋەر    «:  دېگهندەك رەسۇلۇلالھپۈتۈن مۇسۇلمانالر   

بىر ئىنساننىڭ ھهققىنى تهلهپ قىلىش، ئـۇنى قوغـداش، جېنىنـى، مېلىنـى، ئىپپىتىنـى ۋە                
شـهرىئهتته پهقهت   . ئۈچۈن مهھكىمىگه ئهرز قىلىش ھوقـۇقى بـار       دىنىنى مۇداپىئه قىلىش    

شۇنىڭدەك، ھهر بىـر كىـشىنىڭ      . سوت ۋە دۆلهت يولى بىلهنال ھهققىنى قولغا كهلتۈرەلهيدۇ       
پىكرىنــى بايــان قىلىــش ئهركىنلىكــى بــار، ئىككــى تهرەپنىــڭ ھهر ئىككىــسىنىڭ ســۆزىنى 

  . ئاڭلىماي تۇرۇپ ھۆكۈم قىلىشقا بولمايدۇ
چۈن، سوت ئالدىـدا ھـاكىم ۋە مهھكـۇم ئوخـشاشتۇر، خهلىـپىلهر ۋە ۋالىـالر                شۇنىڭ ئۈ 

ئهگهر ئۇالرنىــڭ ئۈســتىدىن بىــرى دەۋا قىلــسا، ســوت ھاكىمىيىتىنىــڭ بــۇيرۇقى ئاســتىدا  
. ئهگهر ئۇالردىن ھهر قانداق بىر زۇلۇم يۈز بهرگهن بولسا، ئۇالرغا جازا بېرىلهتتـى            . بوالتتى

 ئـالالھ .  ۋە خهلىپىلهرنىـڭ تارىخىـدا كۆپتـۇر       بىرىمىزنىـڭ پهيغهمبۇنىڭ جانلىق مىساللىرى    
 كۆرسـهتكىنى   ئالالھنىڭسېنى كىشىلهر ئارىسىدا    !) ئى مۇھهممهد («:  مۇنداق دېگهن  تهئاال

خائىنالرنىـڭ  . بويىچه ھۆكۈم قىلسۇن دەپ، ساڭا ھهقىقهتهن ھهق كىتابنى نازىل قىلدۇق      
  ) ـ ئايهت105سۈرە نىسا (» .تهرىپىنى ئالمىغىن

 ۋە ئـۇرۇق ـ تۇغقانلىرىنىـڭ زىيىنىغـا بولـسىمۇ      ئانىىـسىنىڭ ۈم ئۆزىنىـڭ، ئاتـا ـ    ھۆكـ 
خۇدالىـق  ! ئـى مـۆمىنلهر   «:  مۇنـداق دەيـدۇ    تهئـاال  ئـالالھ . ئادالهت بىلهن بولۇشى ۋاجىپتۇر   

ئۈچۈن گۇۋاھلىق بېرىشته، ئۆزۈڭالرنىڭ ياكى ئاتا ـ ئاناڭالرنىڭ ياكى تۇغقانلىرىڭالرنىڭ  
ــا  ــق ب(زىيىنىغ ــشكهگۇۋاھلى ــشقا    ) ېرى ــا قىلى ــادالهتنى بهرپ ــدىردىمۇ، ئ ــگهن تهق ــوغرا كهل ت
  ) ـ ئايهت135سۈرە نىسا (» .تىرىشىڭالر

 ئـالالھ «:  مۇنـداق دەيـدۇ    تهئـاال  ئـالالھ . چۈنكى ئادالهتكه بۇيرۇق قىلىش ئومۇمىيـدۇر     
ئادىل بولۇشقا، ياخـشىلىق قىلىـشقا، خىـش ـ ئهقرىباالرغـا      ) كىشىلهر ئارىسىدا(ھهقىقهتهن 

، يامـان ئىـشالردىن ۋە زۇلـۇم    )سۈز ھهرىكهتلهردىن( ـ رەھىم قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، قهبىه  سىله
 سـىلهرگه پهنـد ـ نهسـىههت     ئـالالھ قىلىشتىن توسىدۇ، نهسـىههتنى قوبـۇل قىلـسۇن دەپ،    

  ) ـ ئايهت90 نهھلسۈرە (» .قىلىدۇ
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ــالالھ ــاال ئ ــدۇ تهئ ــداق دەي ــسىزكى، «:  يهنه مۇن ــالالھشۈبهى ــانهتله ئ ــىلهرنى ئام رنى  س
ئىگىــسىگه قايتۇرۇشــقا، كىــشىلهر ئارىــسىدا ھۆكــۈم قىلغانــدا ئادىــل ھۆكــۈم قىلىــشقا        

  ) ـ ئايهت58سۈرە نىسا (» .بۇيرۇيدۇ
ئهرشــىنىڭ سايىــسىدىن باشــقا ســايه بولمىغــان كۈنــدە «:  مۇنــداق دەيــدۇرەســۇلۇلالھ

ــدە ( ــامهت كۈنى ــى قىي ــالالھ) يهن ــدۇ   ئ ــسىدە قىلى ــشىنى ئهرشــىنىڭ سايى ــل كى ــته خى :  يهت
يهنى دۆلهت رەئىسىدىن باشالپ چوڭ ـكىچىك ھهر قانداق  (رىنچىسى، ئادالهتلىك ئىمام بى

 بىـر نهچـچه ھهدىـسىدە ئـادالهت بىـلهن ھۆكـۈم قىلىـشنىڭ               رەسـۇلۇلالھ » ....دۇر) باشلىق
ئهگهر «: بىـر سـۆزىدە مۇنـداق دېـگهن       . پهزىلىتىنى بايان قىلىپ، ئۇنىڭغا تهرغىب قىلىـدۇ      

ئهبـۇ  » .ئوغرىلىـق قىلـسا، ئۇنىـڭ قـولىنى چوقـۇم كېـسىمهن           مۇھهممهدنىڭ قىـزى پـاتىمه      
سـىلهرنىڭ ئىچىڭـالردا ئـاجىز بولغـان كىـشى،          «:  مۇنداق دېگهن  ئهنهۇ رەزىيهلالھۇبهكرى  

  » .مهن ئۇنىڭ ھهققىنى ئېلىپ بهرگىچىلىك مېنىڭ نهزىرىمدە كۈچلۈكتۇر
خـسلهر  شۇنىڭدەك، سوتتا مۇسۇلمان غهيرىي مۇسۇلمان بىـلهن ئوخـشاش بولىـدۇ، شه           

ئارىسىدا ياكى ھاكىم بىلهن قانچىلىك دۈشمهنلىك بولسا بولسۇن ھهق ۋە ئادالهتنى بهرپـا             
ئـادا  ) ھهقلىرىنـى  (ئالالھنىڭ! ئى مۆمىنلهر «:  مۇنداق دەيدۇ  تهئاال ئالالھ. قىلىش ۋاجىپتۇر 

قىلىـــشقا تىرىـــشىڭالر، ئـــادىللىق بىـــلهن گۇۋاھلىـــق بېـــرىڭالر، بىـــرەر قهۋمغـــا بولغـــان  
) دۈشـمىنىڭالرغا (ئادىـل بولماسـلىقىڭالرغا سـهۋەب بولمىـسۇن،         ) ئۇالرغـا (ڭالر  ئۆچمهنلىكى

تهقۋادارلىققـا ئهڭ   ) يهنـى ئۇالرغـا ئـۆچمهن تـۇرۇپ ئادىـل بولۇشـۇڭالر           (ئادىل بولۇڭالر، بۇ    
سـۈرە  (» . ھهقىقهتهن قىلمىـشىڭالردىن خهۋەرداردۇر    ئالالھ قورقۇڭالر،   ئالالھتىنيېقىندۇر،  

  )ـ ئايهت 8 مائىدە
ئـۇ  ( بىـلهن   ئهنهـۇ  رەزىيهلالھـۇ مهسـىلهن، ھهزرىتـى ئهلـى       . ىڭ مىساللىرى كۆپتۇر  بۇن

بىر يهھۇدىي ئارىسىدا ساۋۇت ھهققىدە دە تـاالش بولـۇپ، ئىككىـسى قـازى              ) خهلىپه ئىدى 
بــۇنى كــۆرگهن .  ھۆكــۈم قىلىــدۇيهھۇدىغــاقــازى ســاۋۇتنى .  ئالــدىغا بارىــدۇشــۇرەيهنىڭ
مۆمىنلهرنىـڭ ئهمىـرى مهن     «: ىگه مۇنـداق دەيـدۇ     كۆڭلى ئېرىيدۇ ۋە ئـۆز ئـۆز       يهھۇدىنىڭ

بىلهن مۇسۇلمانالرنىڭ قازىسى ئالدىغا كېلىدۇ ۋە قازى مېنىڭ پايدامغا ھۆكۈم چىقىرىـدۇ،            
يهنه گۇۋاھلىـق بېرىمهنكـى، بىـر       . ھۆكمىـدۇر گۇۋاھلىق بېرىمهنكى، بۇ پهيغهمبهرلهرنىـڭ      

» .پهيغهمبىـرى  ئالالھنىـڭ ن   يوق ۋە مـۇھهممهد ھهقىـقهته      مهئبۇد باشقا ھېچبىر    ئالالھتىن
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ئهگهر «ھهزرىتـى ئهلـى ئۇنىڭغـا       . ئاندىن ساۋۇت ئهلىنىڭ ئىكهنلىكىنـى ئېتىـراپ قىلىـدۇ        
 دىرھهم ھهدىيه   900دەيدۇ ۋە ئۇنىڭغا    » مۇسۇلمان بولساڭ ساۋۇتنى ساڭا ھهدىيه قىلىمهن     

  .  قاتنىشىدۇئۇرۇشىغا سىففىنئۇ ئهلى بىلهن بىرلىكته . بېرىدۇ
 رەزىيهلالھــۇ دەۋالىــشىپ ھهزرىتــى ئــۆمهر ئهرابــى بىــلهن بىــر هيــههمئ ئىبنــى جىــبىلله
ــاراۋەر قىلــدى «:  قېــشىغا كهلگهنــدە، ئــۆمهر ئۇنىڭغــا ئهنهۇنىــڭ » ئىــسالم ئىككىڭالرنــى ب

  . دېگهن
 ئـوغلى مىـسىرلىق بىـر       ئهنهۇنىـڭ  رەزىيهلالھـۇ  ئـاس    ئىبنـى يهنه مىسىر ۋالىـسى ئهمـر       

 ئهمر  ئهنهۇ رەزىيهلالھۇهرگه دەۋا قىلغاندا، ئۆمهر      بالىنى ئۇرغان، ئۇ باال ھهزرىتى ئۆم      قىبتى
:  ئاسنى مىسىردىن چاقىرتىپ ئهكېلىپ سوتلىغان ۋە شـۇ مهشـهۇر سـۆزىنى ئېيتقـان        ئىبنى

مۇشـۇنىڭغا  » !ئانىلىرى ھۆر تۇغقان ئىنسانالرنى قاچاندىن تارتىپ قـۇل قىلىۋاتىـسىلهر؟         «
  .ئوخشاش سانسىز مىسالالر بار

ــۆمهر  ــۇئ ــۇ رەزىيهلالھ ــگهن  ئهنه ــداق دې ــدە مۇن ــان خېتى ــا يازغ ــدا، «:  قازىالرغ ئالدىڭ
ــدە ــسىڭدە ۋە ئادالىتىڭـ ــسىزلىك    مهجلىـ ــېنىڭ ھهقـ ــى سـ ــاراۋەر قىلغىنكـ ــسانالرنى بـ  ئىنـ

  ». ئۈمىد ئۈزمىسۇنئادالىتىڭدىنقىلىشىڭدىن تهمه قىلمىسۇن ۋە ئاجىزالر 
ى تهلهپ  ھهققىنـ . دەۋانىڭ پۈتۈن باسقۇچلىرىدا ئىككى تهرەپنى باراۋەر قىلىـش الزىـم         

ــۇل قىلىــپ رەتلهشــتىن باشــالپ، ئىككــى     قىلىــپ دەۋا قىلغــان كىــشىنىڭ دەۋاســىنى قوب
 جاۋاب سـاالم بېـرىش،      ساالمىغادەۋاگهرنىڭ مهھكىمىگه كىرىشى، ساالم بېرىشى، ئۇالرنىڭ       

، ئۇالرغـا   سـۆز قىلىـشى   قازىنىڭ ھهر ئىككى تهرەپنىڭ سۆزىنى ئاڭلىشى، قازىنىڭ ئۇالرغـا          
لىشى، ئولتۇرۇشى، سۆزلهشكه ۋە دەلىل ئىسپات كهلتۈرۈشـكه پۇرسـهت          قارىشى، ئالدىنى قى  

بېرىشى ۋە ئىككى تهرەپ بىر ـ بىرى بىلهن مۇنـازىرە قىلىـشى قاتـارلىق پۈتـۈن ئهھـۋالالردا       
كىمكـى  «:  مۇنـداق دەيـدۇ    رەسۇلۇلالھ. ئىككى تهرەپكه ئوخشاش مۇئامىله قىلىش ۋاجىپتۇر     

هن ئىمتىهان قىلىنسا، ئۇالر ئارىسىدىكى سـۆزىدە،       مۇسۇلمانالر ئارىسىدا ھۆكۈم قىلىش بىل    
. بۇنىڭغـا باشـقىلىرى قىيـاس قىلىنىـدۇ       » . ئادالهتلىك بولـسۇن   ئولتۇرۇشىدائىشارىتىدە ۋە   

كىمكـى مۇسـۇلمانالر ئارىـسىدا ھۆكـۈم قىلىـش بىـلهن            «:  يهنه مۇنـداق دېـگهن     رەسۇلۇلالھ
  » .سۆز قىلمىسۇنئىمتىهان قىلىنسا، دەۋاگهرنىڭ بىرىگه بىرىدىن قاتتىقراق 
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  ئىنساننىڭ ئهسلىدە گۇناھسىز ئىكهنلىكى 

 ئــالىملىرى قازىنىــڭ ئىنــسانالرغا قارىتــا جىنــايهت ۋە مهدەنىــي ســاھهنى ئــۆز   فىقهــى
ــۇ، . ئىچىــگه ئالىــدىغان بىــر قائىــدە چىقــاردى   دېــگهن »ئىنــسان ئهســلىدە گۇناھــسىز «ئ

 ۋەجىنايهتلهرنىـڭ ۆھمهت  ئىنـسان بـۇ ھاياتقـا قهرز، ھوقـۇق، مهجبـۇرىيهت، تـ            . قائىدىدۇر
ــدۇ     ــاكىزە تۇغۇلى ــاك ـ پ ــوۋاق «. مهســئۇلىيىتىدىن خــالىي، پ ــر ب ــرەتھهر بى  ئۈســتىگه فىت

 جىنــايهت بىــلهن ئهيىــبلهنگهن ئىنــسان شــهرىئهتته بهلگىلهنــگهن ۋاســىتىلهر ».تۇغۇلىــدۇ
ئهگهر گۇنـاھى ئىسپاتالنمىـسا،    . ئارقىلىق گۇناھى ئىسپاتالنغۇچه گۇناھسىز ھېـسابلىنىدۇ     

زامــانىمىزدا جىنــايهت . ىــڭ ئۈســتىدىن قىلىنغــان دەۋا رەت قىلىنىــپ قويــۇپ بېرىلىــدۇئۇن
. بىـــلهن ئهيىـــبلهنگهن كىـــشى گۇنـــاھى ئىـــسپاتالنغۇچه گۇناھـــسىزدۇر دەپ تونۇلغـــان 

ــۇر    ــدىغانلىقى ئېنىقت ــپهئهتىگه بولى ــبلهنگهن كىــشى مهن ــۇ . شــهرىئهتته شــۈبهىنىڭ ئهيى ب
ــسىتىدۇر  ــسنىڭ مهق ــدىكى ھهدى ــىھهدله«: تۆۋەن ــان ـ    رن ــۈبهىلهر گۇم ــرا  ش ــلهن ئىج  بى

قىلمـــاڭالر، ئىمامنىـــڭ ئهپـــۇ قىلىـــشتا خاتـــا كهتكىنـــى جازاالشـــتا خاتـــا كهتكىنىـــدىن   
  ».ياخشىراقتۇر

ــان،   ــى قىلىنغـ ــۇرالش مهنئـ ــشقا مهجبـ ــراپ قىلىـ ــۇلۇلالھئېتىـ ــدۇرەسـ ــداق دەيـ :  مۇنـ
ا  ۋە قىلىـــشقئۇنۇتقـــانلىقخاتـــالىق، .  ئـــۈچ نهرســـه كۆتۈرۈلـــۈپ كهتتـــىئۇممىتىمـــدىن«

  » .مهجبۇرالنغان نهرسه
كىمكى ھهق دەۋا قىلسا ياكى بىرىنىڭ جىنـايهت ئىـشلىگهنلىكىنى شـىكايهت قىلـسا،              

ئهگهر ئىنـسانالرغا   «:  مۇنداق دەيدۇ  رەسۇلۇلالھ. ئۇنى ئىسپاتلىشى ۋە دەلىل تېپىشى كېرەك     
هپ دەۋا قىلغان نهرسىلىرى بېرىلسه، بهزى ئىنسانالر كىـشىلهرنىڭ قېنىنـى ۋە مېلىنـى تهل             

:  رىۋايىتىـدە  بهيههقىنىـڭ » .قىلىدۇ، لېكىن ئىنكار قىلغان كىـشى قهسـهم قىلىـشى كېـرەك           
لېكىن دەۋا قىلغان كىشىنىڭ ئىسپاتلىشى ۋە ئىنكار قىلغـان كىـشىنىڭ قهسـهم قىلىـشى               «

  . دېيىلىدۇ» ھهقنىڭ بهدىلى دەلىل«شۇنىڭ ئۈچۈن . دېگهن» كېرەك

   شهخسىيدۇرجاۋابكارلىق 

ــق   ــشىغا توش ــسالم يې ــۇق     ئى ــسىيهتلىك ۋە تول ــتهقىل شهخ ــشىنى مۇس ــاغالم كى ان، س
شــۇنىڭ ئۈچــۈن، ئۇنىڭغــا بىۋاســىته خىتــاب قىلىــپ      . ســاالھىيهتلىك قوبــۇل قىلىــدۇ  



 343

ياخشى ياكى يامان   . ھۆكۈملهرنى بىلدۈرىدۇ ۋە ئۇنىڭ ئۆزىنى شهرىئهتكه تهكلىپ قىلىدۇ       
ولى بىـلهن قىلغـان     بولسۇن، قىلغان ئىشىنىڭ مهسـئۇلىيىتىنى ئـۆز ئۈسـتىگه ئالىـدۇ ۋە قـ             

) مۆمىنلهرنىڭ ۋە كاپىرالرنىڭ  («:  مۇنداق دەيدۇ  تهئاال ئالالھ. ئىشلىرىدىن جاۋابكار بولىدۇ  
 ـ   19 ئهھقــافســۈرە (» .ھهممىــسىنىڭ قىلغــان ئهمهللىــرىگه يارىــشا دەرىجىلىــرى بولىــدۇ 

  )ئايهت
ۇ، بـ . جازاغا تارتىلىش مهسئۇلىيىتى جىنايهت ئىشلىگهن كىـشىنىڭ ئـۆزىگىال بـاغلىق          

ــان      ــان قىلىنغـ ــهن بايـ ــلهن روشـ ــس بىـ ــان ۋە ھهدىـ ــۈنكى جىنـــايهت پهقهت  . قۇرئـ چـ
 ئـالالھ . ھېچبىر كىـشى باشقىـسىنىڭ گۇنـاھىنى كۆتۈرمهيـدۇ        .  سورىلىدۇ ئىشلىگۈچىدىنال

  )ـ ئايهت 21سۈرە تۇر (» .ھهر ئادەم ئۆزىنىڭ قىلمىشىغا مهسئۇلدۇر«:  مۇنداق دەيدۇتهئاال
ئـۆزى  ) يهنـى قىلغـان يامـان ئىـشلىرىغا       (سان ئۆزىگه   بهلكى ئىن «: يهنه مۇنداق دەيدۇ  

    ) ـ ئايهت14 قىيامهسۈرە (» .گۇۋاھتۇر
بىر گۇناھكار ئادەم باشقا ئادەمنىڭ گۇناھىغـا جاۋابكـار ئهمهس          «: يهنه مۇنداق دەيدۇ  

سـۈرە ئهنئـام   (» ).يهنى بىر ئادەمنىڭ گۇناھى بىلهن باشـقا بىـر ئـادەم جازاغـا تارتىلمايـدۇ      (
  .)ـ ئايهتلهر 7 زۈمهر ـ، 18 فاتىر ـ، 15 ئىسرا ـ، 164

 ھهر كىــشىنىڭ ئــۆز جىنايىتىــدىن جازاغــا تارتىلىــدىغانلىقىنى تهكىــتلهپ رەســۇلۇلالھ
بىر ئادەم دادىسىنىڭ گۇناھىدىن ۋە بىر تۇغقىنىنىـڭ گۇناھىـدىن جازاغـا            «: مۇنداق دەيدۇ 
ئـۇ سـېنىڭ    «: گهن ۋە ئۇنىـڭ ئوغلىغـا مۇنـداق دېـ         رەمـسه  ئهبـى  رەسـۇلۇلالھ » .تارتىلمايدۇ

يهنـى ئۇنىـڭ    (ئۈستۈڭگه گۇنـاھ قىلمايـدۇ ۋە سـهن ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه گۇنـاھ قىلمايـسهن                 
  » ).گۇناھى ساڭا يۈكلهنمهيدۇ ۋە سېنىڭ گۇناھىڭ ئۇنىڭغا يۈكلهنمهيدۇ ـ ت

بــۇ جــازا مهســئۇلىيىتى پهقهت تهكلىــپ دەلىلىنــى چۈشــىنهلهيدىغان ئاقىــل ۋە بــالىغ   
ئـــاقىلالر «:  مۇنـــداق دەيـــدۇئامىـــدى ئـــالىمى فىقهـــىئۇســـۇلى . كىـــشىگىال يۈكلىنىـــدۇ

ئهقىللىق ۋە چۈشىنهلهيدىغان بولۇشىنىڭ    ) مهجبۇرىيهتنى ئادا قىلغۇچىنىڭ  (مۇكهللهپنىڭ
، ئهقلــى يــوق، خىتــابتۇرچــۈنكى تهكلىــپ بىــر . شــهرت ئىكهنلىكىــدە ھهل پىكىــر بولــدى

  ».چۈشهنمهيدىغان كىشىگه خىتاب قىلىش خاتا دۇر
ــادەتته ئهقىلنىــڭ   ــدۇ  ئ ــل كهلتۈرۈلى ــلهن دەلى ــاالغهت بى ــا ب ــسان . بارلىقىغ ئهگهر ئىن

باالغهتكه يهتمىگهن بولسا، ياكى باالغهتكه يهتكهن بولسىمۇ ساراڭ بولسا، ئۇنىڭغا تهكلىپ           
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كىچىــك بــاال، ســاراڭ ۋە ئــۇخالپ قالغــان . يــوق ۋە ئــۇ قىلغــان ئىــشىدىن مهســئۇل ئهمهس
ــشاش  ــشىگه ئوخ ــۇلۇلالھ. كى ــگهن رەس ــداق دې ــۈپ   ق«:  مۇن ــشىدىن كۆتۈرۈل ــۈچ كى هلهم ئ

ساراڭدىن ئهقلىنى تاپقۇچه، ئۇخالپ قالغان كىشىدىن ئويغـانغۇچه ۋە نارەسـىدە           : كهتكهن
  » .بالىدىن باالغهتكه يهتكۈچه

:  مۇنـــداق دېـــگهنرەســـۇلۇلالھ. شـــۇنىڭدەك، ھـــايۋانالرنىڭمۇ مهســـئۇلىيىتى يوقتـــۇر
   ».نىڭ جىنايىتى بىكاردۇر) يهنى ھايۋانالر(تىلسىزالر «

ــۇف ــازا     يۇسـ ــايهت جـ ــۇ ئـ ــگهن مۇنـ ــدە كهلـ ــسى ھهققىـ ــساالمنىڭ قىسسىـ  ئهلهيهىسـ
ــدۇ   ــى تهكىتلهيـ ــسىي ئىكهنلىكىنـ ــئۇلىيىتىنىڭ شهخـ ــۇالر «: مهسـ ــى (ئـ ــۇفنىڭيهنـ  يۇسـ

ــېمه؟  «): خىزمهتچىلىــرى ئهگهر قهدەھ (ســىلهرنىڭ شــهرىئىتىڭالردا ئوغرىنىــڭ جازاســى ن
ئۇنىــڭ «: ئــۇالر. دەيــدۇ» چۇ؟يالغــانچى بولــۇپ قالــساڭالر) يۈكــۈڭالردىن چىقىــپ قېلىــپ

 ـ  75 ـ  74 يۇسـۇف سـۈرە  . (دەيـدۇ » جازاسى يۈكىدىن قهدەھ تېپىلغان ئادەمنى قۇل قىلىش
ئـى ئالىيجانـاب    «: قهدەھنى يۈكىدىن چىقىرىۋىدى، ئاكىلىرى ئوتتۇرىغا چۈشۈپ     ) ئايهتلهر

 بىزنىـڭ   بىر قېرى ئاتىسى بـار، ئۇنىـڭ ئورنىغـا        ) ئۇنىڭدىن ئايرىاللمايدىغان (ئۇنىڭ  ! زات
» بىرىمىزنى ئېلىپ قالغىن، بىز سېنى ھهقىقهتهن ياخشىلىق قىلغـۇچىالردىن ھېـساباليمىز          

خۇدا ساقلىسۇن، نهرسىمىزنى كىمنىڭ يۈكىدىن تاپقـان بولـساق، شـۇنى           «: يۇسۇف. دەيدۇ
 ـ  78 يۇسـۇف سۈرە (» .دەيدۇ“ بولمىسا بىز چوقۇم زالىمالردىن بولۇپ قالىمىز. ئېلىپ قالىمىز

  )هتلهر ـ ئاي79
 بابلىرىــدا تهكىتلىــدى ۋە قــازىالر تهزىــر ئــالىملىرى بــۇنى جىنــايهتلهر، ھهد ۋە فىقهــى

  .ھۆكۈملىرىدە ئۇنى ئهمهلىي تهتبىقلىدى

  جىنايهت ۋە جازاالرنىڭ شهرئى بولۇشى 

ــسى  ــڭ مهنى ــشلىگهن     : بۇنى ــۇنى ئى ــى، ئ ــايهت ئىكهنلىك ــدىنئاال جىن ــسانالرغا ئال ئىن
دۈرۈلمىگهن ۋە ئۇنىڭـدىن ئاگاھالنـدۇرۇلمىغان ئىـشنى        كىشىنىڭ جازالىنىـدىغانلىقى بىلـ    
شـــهرىئهتته جىنـــايهت بهلگىلهنمىـــگهن ئىـــشقا جـــازا  . جىنـــايهت ھېـــسابالشقا بولمايـــدۇ

بايان قىلىنمـاي تـۇرۇپ گۇنـاھ ۋە        «:  ئۇ ئىستىالھىداتوختىتىلمايدۇ، زامانىمىزدىكى قانۇن    
  . دەپ تونۇلىدۇ» جازا يوق
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پهيغهمـبهر  «:  مۇنـداق دەيـدۇ    تهئـاال  ئـالالھ لى كۆپ،   بۇ پرىنسىپنى بهلگىلهشنىڭ دەلى   
  ) ـ ئايهت15 ئىسراسۈرە (» .جازالىغىنىمىز يوق) ھېچ ئادەمنى(ئهۋەتمهي تۇرۇپ 

پهرۋەردىگارىـڭ شـهھهرلهرنىڭ مهركىـزىگه، ئۇالرنىـڭ        «:  مۇنـداق دەيـدۇ    تهئاال ئالالھ
ــبه     ــر پهيغهم ــدىغان بى ــۇپ بېرى ــايهتلىرىمىزنى ئوق ــڭ ئ ــسىگه بىزنى ــۈچهر ئاھالى  ئهۋەتمىگ

  ) ـ ئايهت59 قهسهسسۈرە (» .شهھهرلهرنى ھاالك قىلغۇچى بولمىدۇق
 ئالالھنىـڭ ئهۋەتىلـگهن پهيغهمـبهرلهردىن كېـيىن       «:  يهنه مۇنداق دەيـدۇ    تهئاال ئالالھ

يهنى پهيغهمبهر ئهۋەتىلگهن بولسا ئهلۋەتته ئىمـان ئېيتـاتتىم ۋە ئىتـائهت      (ئالدىدا كىشىلهر   
ــۈچىلهر  ــتىم دېگ ــۈن،   ) قىالت ــلىقى ئۈچ ــۇپ قالماس ــانه بول ــا  (گه باھ ــائهت قىلغۇچىالرغ ئىت
) ئاســــىيلىق قىلغــــۇچىالرنى دوزاخــــتىن(خۇشــــخهۋەر بهرگــــۈچى، ) جهنــــنهت بىــــلهن

ــۇق،   ــدۇرغۇچى پهيغهمبهرلهرنــى ئهۋەتت ــالالھئاگاھالن ــلهن ئىــش  ئ ــالىبتۇر، ھــېكمهت بى  غ
  )ـ ئايهت165سۈرە نىسا (» .قىلغۇچىدۇر

 قانۇنىغـا   جـاھىلىيهت  ئېيتقاندا، ئىسالم سـاھابىلهرنىڭ      ئهمهلىيهت جهھهتتىن ئېلىپ  
ــۇ      ــدى ۋە ئ ــارام قىل ــانۇنلىرىنى ھ ــادەتلىرىنى ۋە ق ــشلىرىنى، ئ ــان بهزى ئى ئاساســهن قىلغ
ئىشالرنىڭ جازالىرىنى بايان قىلدى، لېكىن ھارام قىلىشتىن بۇرۇنقى ئىـشالرنى ئىستىـسنا            

 ئالغـان ئايـالالرنى ئالمـاڭالر، لـېكىن         ئـاتىلىرىڭالر «:  مۇنـداق دەيـدۇ    تهئـاال  ئـالالھ . قىلدى
، بۇ ھهقىقهتهن يامان ئىـشتۇر، ئـۆچ        )ئهپۇ قىلىنىدۇ (بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئالغان بولساڭالر     

  ) ـ ئايهت22سۈرە نىسا (» !.كۆرۈلىدىغان قىلىقتۇر، بۇ نېمىدېگهن يامان ئادەت
ئــايهتتىمۇ ئىككـى قىــز قېرىنداشــنى بىــرال ۋاقىتتــا نىكاھىغـا ئېلىــشنى ھــارام قىلغــان   

سىلهرگه ئـانىلىرىڭالرنى   «:  مۇنداق دېگهن  تهئاال ئالالھ. بۇرۇنقى ئىش ئىستىسنا قىلىنغان   
ۋە ئىككـى ھهمـشىرىنى بىـرال ۋاقىتتـا ئهمـرىڭالردا ساقلىـشىڭالر             ... ئېلىش ھارام قىلىنـدى   

. ئهپۇ قىلىنىـدۇ  )  دەۋرىدە قىلغىنىڭالر  جاھىلىيهتيهنى  (لېكىن ئۆتكهنلهر   . ھارام قىلىندى 
سـۈرە  (» .ناھـايىتى مېهرىبانـدۇر   ) بهنـدىلىرىگه ( ھهقىقهتهن مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر،     ئالالھ
  ) ـ ئايهت23نىسا 

ــايهتتىمۇ     ھهجــگه ئېهــرام باغلىغــان كىــشىنىڭ ھــايۋان ئوۋلىــشى ھــارام قىلىنغــان ئ
ســىلهر ئوۋلىغــان ! ئــى مــۆمىنلهر«:  مۇنــداق دېــگهنتهئــاال ئــالالھ. شــۇنداق ئىستىــسنا بــار

ى ئېهرامدا ياكى ھهرەمدە تۇرۇپ ئۆلتۈرمهڭالر، سىلهردىن كىمكى ئۇنى قهسـتهن           ھايۋانالرن
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 تېتىشى ئۈچۈن، ئۇنىڭ جازاسى ئىككى ئادىل كىشىنىڭ        ۋەبالىنىئۆلتۈرىدىكهن، ئىشنىڭ   
باھالىشى بويىچه ھېلىقى ئۆلتۈرۈلگهن ئوۋغا ئوخشاش ئۆي ھايۋانلىرىدىن بىرنى كهبىـگه           

يهنى بۇ ئايهت نازىل بولۇشتىن     (ئۆتكهنكى گۇناھنى   ... رئېلىپ بېرىپ قۇربانلىق قىلىشتۇ   
 ئهپۇ قىلـدى، كىمكـى قايتـا        ئالالھ) بۇرۇن ئېهرامدا تۇرۇپ ئوۋ ئۆلتۈرگهن بولساڭالر، بۇنى      

 95 مائىـدە سۈرە (» . ئۇنى جازااليدۇئالالھ، )يهنى قايتىدىن ئوۋ ئۆلتۈرسه(گۇناھ ئۆتكۈزسه   
  )ـ ئايهت

 شـېرىك بولـۇپ، ئىمـان كهلتۈرگهنـدىن كېـيىن، ئـۇ              ۋە كۇفرىبۇنىڭدىنمۇ چوڭراقى   
كاپىرالرغا ئېيتقىنكى،  !) ئى مۇھهممهد («:  مۇنداق دەيدۇ  تهئاال ئالالھ. سۈرۈشته قىلىنمايدۇ 

يانسا، ئۇالرنىـڭ ئـۆتكهنكى     ) ، پهيغهمبهر بىلهن دۈشمهنلىشىشتىن   كۇفرىدىن(ئهگهر ئۇالر   
  )ئايهت ـ 3 ئهنفالسۈرە (» .گۇناھلىرى مهغپىرەت قىلىنىدۇ

ــان قىلغــان رەســۇلۇلالھ ــداق باي ــۇنى مۇن ــۇرۇنقى «:  ب ــسالم ب ــاھنى كــۇفرىئى  ۋە گۇن
  ».ئۆچۈرىدۇ

ئهمما جازانىڭ دەلىل بىلهن بولۇشـى ۋە ئـۇنى بايـان قىلىـش، جازالىنىـدىغان ئىـشالر             
  : ئىشلهشتىن بۇرۇن بىلىنىشى شهرىئهتته ئېنىق بولۇپ، ئىككى قىسىمغا بۆلۈنىدۇ

ھهد ۋە قىـساس    : ، ھهدىس بىلهن بهلگىلهنـگهن جـازاالر، ئـۇالر        ـ شهرىئهتته قۇرئان   1
  .مهخسۇستۇربولۇپ، ئۇ مۇئهييهن ھالهتلهرگه 

ـ شـهرىئهتته قۇرئـان، ھهدىـس بىـلهن بهلگىلهنمىـگهن جـازاالر، لـېكىن شـهرىئهت                  2
ئــۇنى بهلگىلهشــنى خهلىــپىگه، ۋالىغــا يــاكى قازىغــا قويغــان جــازاالر بولــۇپ، ئــۇنى قــانۇن  

 كىتابالرنىـڭ تېكىـستى   مهزھىبىـدىكى ئىتى ئارقىلىق ياكى قازىنىڭ تۇتقان چىقىرىش ھهي 
ــسالم    ــۇمىي ئى ــاكى ئوم ــويىچه ي ــدىنب ــارقىلىق    فىقهى ــرىش ئ ــانۇن چىقى ــاكى ق ــالالش ي  ت

بــۇ، شــهرئى بىــر ھــېكمهت . دەپ ئاتىلىــدۇ» تهزىــر«بــۇ، شــهرىئهتته . بهلگىلهشــكه بولىــدۇ
 ئهھـۋالالر ۋە يهڭگىـل ئهھـۋالالر قاتـارلىق          ئۈچۈن بولۇپ، زامان، ماكان، ئىنسانالر، قىـيىن      

ــدۇر      ــاراپ جــازا بهلگىــلهش ئۈچۈن ــالىكى ھهنهفــى. شــهرت ـ شــارائىتقا ق ــدە ۋە م  مهزھىبى
ئادالهتنى بهرپا قىلىش، جىنايهت بىلهن جازانىـڭ بىـر ـ بىـرىگه مۇۋاپىـق بولۇشـىنى قولغـا        

 تهزىـر لـېكىن   . دۇ قاراش بىلهن باشالپ، ئۆلتۈرۈش بىلهن تۈگهيـ       تهزىركهلتۈرۈش ئۈچۈن   
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. گۇنـاھنى ئـاۋۋال تونۇتــۇپ، ئۇنىڭـدىن ئاگاھالندۇرۇلغانـدىن كېــيىن تهتبىـق قىلىنىــدۇ     
  . گۇناھالرنىڭ جازاسى ئومۇمىي بهلگىلىنىپ، تهپسىالتى ئهھۋالغا قاراپ بولىدۇ

  دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىدە سوت قانۇنى

ۇغ مهنىلهردىـن دۇنيـا كـۆپ       ئىسالم ئـون تـۆت ئهسـىر ئىلگىـرى بهلگىلىـگهن بـۇ ئۇلـ              
چــۈنكى دۇنيــادا زۇلــۇم . بهلكــى ئــۇ بىــر خىيالغــا ئوخــشايتتى. ئهســىرلهر خهۋەرســىز ئىــدى

تارالغــان، ســىنىپى ئوخــشاشماسلىق ئهۋج ئالغــان، ســوت ئىمتىيــازى ۋە ئــادالهت يهتكىلــى  
  . بولمايدىغان بىر نهرسه ئىدى

ىـگه ئاالھىـدە كۆڭـۈل       دۇنيا كىشىلىك ھوقـۇق خىتابنامىـسىدە سـوت ھهقق         شۇڭالشقا
پۈتـۈن ئىنـسانالر    «: يهتتىنچـى ماددىـدا   . بۆلۈندى ۋە بهش ماددا ئۇنىڭ ئۈچۈن ئايرىلـدى       

: سـهككىزىنچى ماددىـدا   . دېيىلـدى »  قانۇن ئالدىدا باراۋەردۇر   پهرقلهندۈرۈلمهستىنقىلچه  
ھهر بىر ئىنساننىڭ ھهققىنـى تهلهپ قىلىـش ئۈچـۈن سـوت مهھكىمىـسىگه ئهرز قىلىـش            «

: توققۇزىنچى ماددىدا ئىنسانالرنىڭ ئهركىنلىكى ھىمـايه قىلىنىـپ       . دېيىلدى» بارھوقۇقى  
ھهر قانداق ئادەمنى خالىغانچه قولغا ئېلىـشقا، سـوالپ قويۇشـقا يـاكى سـۈرگۈن قىلىـشقا                 «

ھهر بىـر كىـشىنىڭ مۇسـتهقىل ۋە بىـتهرەپ بىـر            «: ئـونىنچى ماددىـدا   . دېيىلدى» بولمايدۇ
. دېيىلـدى » ىسىنى ئېنىقالپ چىقىشقا بـاراۋەر ھهققـى بـار        سوت مهھكىمىسى ئالدىدا مهسىل   

جىنايهت بىلهن ئهيىـبلهنگهن ھهر قانـداق       «: پاراگراپىدائون بىرىنچى ماددىنىڭ بىرىنچى     
ــايهتلىرى ئىــسپاتالنغۇچه گۇناھــسىزدۇر    ــويىچه جىن ــانۇن ب ، »ئادەمنىــڭ ئوچــۇق ســوتتا ق

ھهر «: قائىدىـسىگه ئۇيغـۇن   » تـۇر قانۇنسىز جىنـايهت ۋە جـازا يوق      «: پاراگراپىدائىككىنچى  
قانداق كىشى بىر ئىش سادىر قىلغان ۋاقىتتا، پهقهت دۆلهتلىك ياكى خهلقئـارالىق قانۇنـدا            

ئىـشلىگهن  . جىنايهت ھېسابلىنىدىغان قىلمىشى بىلهنـال گۇناھكـار ھېسابلىنىـشى كېـرەك     
  . يىلدىدې» جىنايىتىگه مۇۋاپىق كېلىدىغان جازادىن ئارتۇق جازا بېرىشكه بولمايدۇ

شــۇنىڭدەك، كــۆپلىگهن . كېيىنكــى ئىككــى ئهســىردە جــازا ئىلمــى تهرەققىــي قىلــدى 
دۆلهتلهردە جىنايهت ۋە جازا قانۇنلىرىمۇ تهرەققىي قىلماقتـا، زامـانىمىزدا ئادالهتلىـك سـوت              

 ئوقۇغۇچىالرغـا دەرسـلىك     پاكولتېتلىرىـدا قـانۇن ۋە ھوقـۇق      . كۆپىنچه ياۋروپادا بولۇۋاتىدۇ  
  . مانا مۇشۇ ياۋروپا قانۇنىدۇر» جىنايهت قانۇنى«قىلىنىۋاتقان 
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  ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىدە سوت قانۇنى

ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى سوت قانۇنىنى ئون توققۇزىنچى ماددىدا بهش          
بۆلۈم بىلهن بايان قىلدى، ھهر بىر بۆلۈمنى بىر پرىنسىپ ياكى بىر قائىدە ياكى بىر تېمىغا               

.  كىتابلىرىنىڭ ئـۇ تېمىـدىكى بابلىرىغـا ھـاۋاله قىلـدى           فىقهىتهپسىالتىنى  . ىلدىخاس ق 
ھۆكـۈم بـابى،    : مهسـىلهن .  كىتابلىرىدا بۇنىڭ ئۈچۈن ئايرىلغان بىر نهچچه باب بار        فىقهى

  .  بابى ۋە قهسهم بابى قاتارلىقالرشاھىدلىقدەۋا بابى، ئىسپاتالش بابى، ئىقرار قىلىش بابى، 
  :  ـ ماددىسىدا مۇنداق دېيىلىدۇ19 خىتابنامىسىنىڭھوقۇق ئىسالم كىشىلىك 

  .ئوخشاشتۇر ـ شهرىئهت ئالدىدا پۈتۈن ئىنسانالر باراۋەر، بۇنىڭدا ھاكىم ۋە مهھكۇم 1
ــالهتكه      2  ـ ســوت مهھكىمىــسىگه ئهرز قىلىــش ھوقــۇقى ھهمــمه كىــشى ئۈچــۈن كاپ

  . ئېلىنغاندۇر
  . ـ مهسئۇلىيهتنىڭ ئاساسى شهخسى بولىدۇ3
  .شهرىئهت ھۆكمىگه مۇۋاپىق بولمىغان جىنايهت ۋە جازا يوقتۇر ـ 4
ــك          5 ــشقا كاپالهتلى ــۇداپىئه قىلى ــۇنى م ــشى ئ ــبلهنگهن كى ــلهن ئهيى ــايهت بى  ـ جىن

  . قىلىدىغان ئادالهتلىك  مهھكىمىدە گۇناھى ئىسپاتالنغۇچه گۇناھسىز ھېسابلىنىدۇ
ــدىكى  ــاراگراپالريۇقىرى ــارەت پ ــدىن ئىب ــ .  پهقهت تېمى ــڭ تهپ ــان، ئۇنى سىالتى، قۇرئ

 فىقهـــىھهدىـــستىن دەلىللىـــرى ۋە ئىـــسالمدا ســـوت قانـــداق تهتبىـــق قىلىنىـــدىغانلىقى 
ئىــسالم تارىخىــدا مۇســۇلمانالر ھوقۇقىغــا كاپالهتلىــك قىلىــدىغان،  . كىتابلىرىــدا مهۋجــۇد

جــانلىرىنى، مــاللىرىنى ۋە ئىپــپهت نومۇســىنى قوغدايــدىغان، زۇلۇمــدىن، تاجــاۋۇزدىن       
قازىالرنىڭ كۆپىنچىسى ھهق،   . تلىك ۋە بىتهرەپ سوتالردىن پايدىالندى    توسىدىغان ئاداله 

  . سوت دۇنياغا ئۈلگه بولدىئىسالمىيشۇنىڭ ئۈچۈن . ئادالهت ۋە شهرىئهتنى چىڭ تۇتتى



 349

  سهككىزىنچى پهسىل

  خهلقئارالىق كىشىلىك ھوقۇق

قىنى، خهلقئارالىق ھۆكۈملهر بىـر دۆلهت بىـلهن يهنه بىـر دۆلهت ئوتتۇرىـسىدىكى ئـاال         
دۆلهتنىڭ چېگرىسى سىرتىدىكى پۇقرالىرىنى ھىمـايه قىلىـش ئاالقىـسىنى ۋە باشـقا دۆلهت             

بۇنىڭـــدىن خهلقئـــارالىق . پـــۇقرالىرى رىئـــايه قىلىـــشتىكى ئاالقىـــسىنى ئورۇنالشـــتۇرىدۇ
چــۈنكى ئــۇ ھوقــۇقالر بىــر دۆلهتنىــڭ باشــقا بىــر  . كىــشىلىك ھوقــۇق ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ 

ــاكى  ــۇقرالىرى ي ــلهن   دۆلهتتىكــى پ ــۇقرالىرى بى ــدىكى پ ــۇ دۆلهت ئىچى  باشــقا دۆلهتنىــڭ ئ
ھهر ئىككى ھالهتته ھىمايه قىلىش، تۈزۈملهر ۋە ئىنسان ئۈچـۈن قوبـۇل            . مۇناسىۋەتلىكتۇر

  . قىلىنغان ھوقۇقالر ئوخشىمايدۇ
خهلقئارالىق كىشىلىك ھوقۇق، ئۇنى بىلىـشكه ۋە ئۇنىـڭ بىـلهن قوغدىنىـشقا بولغـان          

مهيلـى تىنچلىقتـا بولـسۇن يـاكى ئـۇرۇش زامانىـدا            . تۇرىغا چىقىدۇ ئېهتىياج ھهر زامان ئوت   
يهنى ئىككى دۆلهت ئارىسىدىكى ئاالقه تىنچلىـق، ياردەملىـشىش،         . بولسۇن، ئۇ مهۋجۇدتۇر  

ئىتتىپاق ۋە كېلىشىم ئۈستىگه قۇرۇلغـان بولـسۇن يـاكى ئىككـى دۆلهت ئـۇرۇش ھالىتىـدە                 
ىـڭ نوپـۇزى ئاسـتىغا چۈشـۈپ قالغـان      بولۇپ، بىـر دۆلهتنىـڭ پـۇقرالىرى دۈشـمهن دۆلهتن       

 بولسۇن ياكى ئـۇرۇش توختاتقـان بولـسۇن، بـۇ ھوقـۇقالر مهۋجـۇد             ئۇرۇشۇۋاتقانبولسۇن،  
مهسىلهن، ئهسىرلهر ۋە يارىدارالر ھوقۇقلىرى، ئۆلۈكلهرنىڭ جهسهتلىرى، قېـرىالر،         . بولىدۇ

اقتىـدا مهۋجـۇد    ئايالالر ۋە بالىالرغا ئوخشاش بىگۇناھ كىشىلهرنىڭ ھوقـۇقلىرى، ئـۇرۇش ۋ          
بولۇپ، غهنىيمهت بولغان ۋە ئۇرۇشتىن قېلىپ قالغان مالالرغا تهئهللۇق ھوقۇقالر، بولۇپمـۇ   
زىرائهت ۋە ئۆسۈملۈك مهھـسۇالتلىرى، مېـۋىلهر، قۇرۇلۇشـالر، ئىبادەتخـانىالر ۋە ئۇرۇشـقان        

  . دۆلهتلهر بىلهن سۈلهى تۈزۈش قاتارلىق ھوقۇقالر
قئــارالىق ئــاالقه ھهققىــدىكى ھۆكــۈملهرنى جىهــاد،   ئــالىملىرىمىز خهلفىقهــىبىزنىــڭ 

ــق قىلــدى      ــابى ئاســتىدا تهتقى ــۇرۇش، ســاياھهت ب ــىرلهر، . ئ ، ئــۇرۇش كېلىــشىملهرئهس
 كاپالهتلىــك قىلىــش ھهققىــدە قاتناشــمىغۇچىالرغا، ئۇرۇشــقا قاتناشــقۇچىالر ۋە ئهدەبلىــرى

  . بابتۇرهڭ ئۇ بۇ يهردە كىرىش مۇمكىن بولمايدىغان ك. تهپسىلىي بايانالر بهردى
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ــا     ــۇقىنى تىلغ ــارالىق ھوق ــساننىڭ خهلقئ ــسى ئىن ــۇق خىتابنامى ــشىلىك ھوق ــا كى دۇني
 قويــۇپ ئىتتپاقالرغــا ۋە خهلقئــارالىق كېلىــشىملهرگهئالمىــدى، ئــۇنى تۈزۈشــنى ئاالھىــدە  

 كېلىـشىمى ۋە  جهنـۋە  شهرتنامىـسى، ئهسـىرلهر ھهققىـدە    ۋىيانـا  ـ يىلىـدىكى   1969. بهردى
ىدىن كېـيىن بىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتىنىڭ خهلقئـارالىق           ئىككىنچى دۇنيـا ئۇرۇشـ    

  . ئاالقىنى تۈزۈش ئىتتىپاقى قاتارلىقالر بۇ مهسىلىنى ھهل قىلىدۇ
شۇنىڭ ئۈچۈن، بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى توختامنامىـسىنىڭ مۇقهددىمىـسىدە         

ى دەۋا ياردەملىــشىش، دۆلهتــلهر ئارىــسىدا كهڭچىلىــك قىلىــش، تىنچلىــق بىــلهن ياشاشــن 
: ئۇنىڭ بىرىنچى ماددىـسىدا   . قىلىش ۋە ياخشى قوشنىدارچىلىق قاتارلىقالر تىلغا ئېلىندى      

تىنچلىقنى تهھدىتكه سالىدىغان سهۋەبلهرنى مهنئى قىلىش ۋە يوقىتىش ئۈچۈن ئورتـاق           «
» تهدبىرلهر قوللىنىش ۋە مىللهتلهر ئارىـسىدا دوسـتلۇق ئاالقىـسىنى راۋاجالنـدۇرۇش الزىـم         

ىككىنچى ماددىسىدا، بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ غايىلىرىنى ئهمهلـگه        ئ. دېيىلدى
ئاشۇرۇشىدا پۈتۈن دۆلهتلهرنىڭ قولىدىن كېلىشىچه ياردەم قىلىشى، بىرلهشكهن دۆلهتلهر         

 دۆلهتـكه يـاردەم بهرمهسـلىك ۋە ئۇنىڭغـا          ھهرقانـداق تهشكىالتىدىن ئاالقىـسىنى ئـۈزگهن      
  . للىنىش تهلهپ قىلىندىقارشى چهتكه قېقىش سىياسىتى قو

ئۆز ئارا ياردەملىشىش ۋە كىشىلىك ھوقۇققـا ھـۆرمهت قىلىـشنى ئهمهلـگه ئاشۇرۇشـتا               
بىرلهشــكهن دۆلهتــلهر تهشــكىالتىغا بــاغلىق تهشــكىالتالرنىڭ رولــى بىرلهشــكهن دۆلهتــلهر 

قىزىـل كرېـست جهمئىيىتـى،      : ئـۇ تهشـكىالتالر   . تهشكىالتىنىڭ رولىـدىن چـوڭراق بولغـان      
ــا  ــل ئ ــارا ئىــش تهشــكىالتى،   قىزى ــى، خهلقئ ــسكوي جهمئىيىت ــيهت  يۇنى ــيه ۋە مهدەنى  تهربى

ــكىالتى،  ــسىيفتهش ــكىالتى   ”يۇن ــالىالر تهش ــا ب ــسى   “ دۇني ــادالهت مهھكىمى ــارا ئ ۋە خهلقئ
  .قاتارلىقالردۇر

شۇنىڭدەك، ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي ھوقـۇق ھهققىـدە خهلقئـارالىق شـهرتنامىلهرنىڭ            
  . ڭ ئۆز تهقدىرىنى ئۆزى بهلگىلهش ھوقۇقى تىلغا ئېلىندىبىرىنچى ماددىلىرىدا خهلقنى

لېكىن ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى خهلقئارالىق ئاالقىنىڭ بـۇ تهرىپىنـى ۋە            
 كۆڭۈل بۆلۈپ، ئـۈچىنچى     خاتىرىلىتىشكهئۇنىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى بهلگىلهيدىغانلىقىنى     

  .ماددىنى ئاالھىدە ئۇنىڭغا ئايرىدى
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ش ۋە قوراللىق توقۇنۇش ئهھۋاللىرىدا قېـرىالر، ئايـالالر ۋە بالىالرغـا     ـ كۈچ ئىشلىتى 1«
ئوخشاش ئۇرۇشقا قاتناشمىغانالرنى ئۆلتۈرۈشكه بولمايدۇ، يارىدار بولغانالرنىڭ داۋالىنىش        

.  ۋە ياتــاق ھهققــى بــاركىــچهكئهســىرلهرنىڭ يــېمهك ـ ئىچــمهك، كىــيىم ـ      . ھوقــۇقى بــار
 تۈپهيلىــدىنلهرنى ئالماشتۇرۇشــقا بولىــدۇ، ئــۇرۇش ئۆلــۈكلهرنى پــارچىالش ھــارام، ئهســىر

  » .ئايرىلىپ كهتكهن ئائىلىلهر بىرلهشتۈرۈلىدۇ
 - ـ دەرەخلهرنـــى كېـــسىش، زىـــرائهت ۋە ھايۋانـــاتالرنى ھـــاالك قىلىـــش، ئـــۆي     2«

ئىمارەتلهرنى ۋەيران قىلىش، دۈشمهننىڭ مهدەنىـي قۇرۇلۇشـلىرىنى تـارتىۋېلىش قاتـارلىق            
  ».ايدۇئىشالرنى قىلىشقا بولم
 ۋە خهلىپىلهرنىڭ ئهسكهر ۋە قوماندانلىرىغا گۇناھسىز كىـشىلهرنى ۋە           رەسۇلۇلالھنىڭ

ئۇرۇشقا قاتناشمىغان قېرىالر، ئايـالالر، بـالىالر ۋە ئىبـادەت بىـلهن مهشـغۇل بولغـۇچىالرنى                
  . ئۆلتۈرمهسلىك توغرىسىدىكى ۋەسىيهتلىرى ھهققىدە توختىلىپ ئۆتكهنىدۇق

ــالالھ.  ھهققىــدە ئاالھىــدە قــانۇن چىقــاردى ھهمــدە ئىــسالم ئهســىرلهر   ئــۇالر تهئــاال ئ
ئېهسان قىلىش يۈزىـسىدىن    ) يهنى ئهسىرلهرنى (ئاندىن ئۇالرنى   «: ھهققىدە مۇنداق دەيدۇ  

) ـــ ئــايهت4ســۈرە مــۇھهممهد (» . ئېلىــپ قويــۇپ بىــرىڭالرفىــدىيهقويــۇپ بېــرىڭالر، يــاكى 
ــۇلۇلالھ ــشنى ته   رەس ــامىله قىلى ــداق مۇئ ــىرلهرگه قان ــدى   ئهس ــان قىل ــسىلىي باي ــر . پ بهدى

ئهسـىرلهرگه ياخـشى    «: ئهسىرلىرىگه ياخشىلىق قىلىـشقا ۋەسـىيهت قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ           
 بۇ بۇيرۇقىنى ئىجـرا قىلىـپ، ئهسـىرلهرگه         رەسۇلۇلالھنىڭمۇسۇلمانالر  » .مۇئامىله قىلىڭالر 

  . ئهڭ ياخشى يېمهك ـ ئىچمهكلىرىنى تهقدىم قىلغان ئىدى
. ۇشــتا ئۆلتــۈرۈلگهن ئۆلــۈكلهرنى پارچىالشــنى ھــارام قىلــدىشــۇنىڭدەك، ئىــسالم ئۇر

چۈنكى ئۇنداق قىلىش، ئاداۋەت، ۋەھشىيلىكنىڭ ئاالمىتىدۇر ۋە ئىنسانغا بىكـاردىن بىكـار        
  . يامانلىق قىلىشتۇر
 ئــالالھ ئىــسمى بىــلهن، ئالالھنىــڭ«:  ئۇرۇشــقا يــۈزلهنگهن ئهســكهرلهرگهرەســۇلۇلالھ

ــلهن ۋە  ــڭبى ــشىلهرنى،     پهيغهمبىرىنئالالھنى ــرى كى ــۈرۈڭالر، قې ــلهن ي ــى بى ــڭ بهرىكىت ى
كىچىــــك بــــالىالرنى ۋە ئايــــالالرنى ئۆلتــــۈرمهڭالر، ئۇرۇشــــتا ھهددىــــدىن ئاشــــماڭالر،  

 ھهقىـقهتهن   ئـالالھ  قويۇڭالر، ئىـسالھ قىلىڭـالر ۋە ئېهـسان قىلىڭـالر،            غهنىيمهتلىرىڭالرنى
  . دەيتتى» ياخشىلىق قىلغانالرنى ياقتۇرىدۇ
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ــۇ ھهدىـــس ئ  ــا مۇشـ ــۇق  مانـ ــشىلىك ھوقـ ــسالم كىـ ــسىنىڭىـ ــى خىتابنامىـ  ئىككىنچـ
ئىنــسانالرنى پۈتــۈنلهي يوقىتىــدىغان قــورالالرنى  «: پاراگراپىــداماددىــسىنىڭ ئىككىنچــى 
چۈنكى ئۇرۇشقا قاتناشـمىغانالرنى    . دېيىلىشكه سهۋەب بولغان  » ئىشلىتىش ھارام قىلىنىدۇ  

 رەبىـئ  قوماندانى   كىسرانىڭ. دۇئۆلتۈرۈشكه بولمايدۇ، ئۇرۇش مىللهت ۋە خهلققه قارىتىلماي      
:  مۇنـداق جـاۋاب بهرگهن     رەبىئ ئامىردىن ئارالدىن چىقىشىنىڭ غايىسىنى سورىغاندا       ئىبنى

 ئىبـــادەت قىلىـــشقا، ئالالھقـــابىـــز ئىنـــسانالرنى ئىنـــسانالرغا ئىبـــادەت قىلىـــشتىن بىـــر «
سهت بـۇ مهقـ   » .ھاكىمالرنىڭ زۇلۇمدىن ئىسالمنىڭ ئادالىتىگه چىقىرىش ئۈچـۈن كهلـدۇق        

.  ئهسـكهرلىككه تهشـكىللىگهندە ۋە ئـۇرۇش ئهمهلىيىتىـدە كۆرۈلىـدۇ           ئىـسالمىي خهلقلهرنى  
ــا ۋە    قىلغانــدا فهتهــىنــى ) يهنــى ئىــسپانىيه (ئهنــدەلۇسمىــسىر، ســۈرىيه، شــىمالى ئافرىق

  . بولغاندەك
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  خاتىمه

  كىشىلىك ھوقۇقنىڭ كاپالهتلىرى

ــۇل قىلىــش، ھهر خىــل شــوئ   ــسهپىلهرار ۋە پرىنــسىپ ۋە ئهخالقالرنــى قوب ــلهن پهل  بى
ــش   ــان ئى ــوۋالش ئاس ــۇرۇش،      . ت ــگه ئاش ــش ۋە ئهمهل ــرا قىلى ــۇنى ئىج ــولغىنى ئ ــۇھىم ب م

 مهيدانغا چىقىرىش ئاسان، لېكىن بىـر       نهزەرىيىنىمىڭ  «: ئالىمالرنىڭ بىرى مۇنداق دەيدۇ   
شۇڭالشـقا ئومـۇمهن قـانۇن ۋە ھۆكـۈملهر،         » . ئهمهلىيهتكه ئايالندۇرۇش قىيىن   نهزەرىيىنى

. سهن كىشىلىك ھوقۇق ئۇنى تهتبىقالپ ئهمهلگه ئاشۇرىدىغان كـۈچكه موھتاجـدۇر          خۇسۇ
  . ھهمدە ئۇنىڭ مۇۋەپپهقىيهتلىك بولۇشى ئۇنى قوغدايدىغان كاپالهتلهرگه باغلىق

ئهمما دۇنيـا كىـشىلىك ھوقۇقنىـڭ كاپـالىتى ئهدەبىـي تهرەپكىـال ئهھمىـيهت بهرگهن               
ىزىقتۇرىـدىغان ۋە ئۇنىڭغـا ئهمهل قىلىـشقا        بولۇپ، مهنىـۋى جهھهتـته ئـۇنى تهتبىقالشـقا ق         

شـۇنىڭ ئۈچـۈن دۇنيـا كىـشىلىك        . داۋاملىق ۋەسىيهت قىلىـپ تۇرىـدىغان بىـر كـۈچ يـوق           
ــدى    ــۇپال قال ــىياھ بول ــتىدىكى س ــسى قهغهز ئۈس ــۇق خىتابنامى ــسانالر  . ھوق ــۇ پهقهت ئىن ئ

رۈنۈشـته ئـۇ    كۆ. قۇرۇلتاي ۋە يىغىنالردا سىياسىي مهسلهك ھالهتلىرىدە توۋاليدىغان شـوئار        
ئهڭ ئالىي ئهخالق، پرىنسىپ ۋە نهمۇنىلهرنى تىلغا ئالغان، كىشىلىك ھوقۇقنىڭ ھهممىگه           
كاپالهتلىك قىلىدىغان، قوشۇمچىلىرى بىلهن بىرگه ئىنسان بۈگۈنكى ھاياتىدا ئهھمىيهت         
ــارلىق     ــدىغان ب ــدىغان، كهلگۈســى ئۈچــۈن ئارزۇالي ــدىغان، ئهتىــسى ئۈچــۈن تهلمۈرى بېرى

ز ئىچىگه ئالغان، ھهتتـا ئـۇنى ئوقۇغـان كىـشىگه ئىنـسانىيهتكه مهڭگۈلـۈك       نهرسىلهرنى ئۆ 
ئالىي ھايات بهخش ئېتىـدىغانلىقىنى خىيـال قىلدۇرىـدىغان ۋە ئۇنىڭغـا پۈتـۈن دۆلهتـلهر                

  . باياننامىدۇرقول قويغان بىر 
 بولـسۇن، مهيلـى دۇنيـا ۋە      سهۋىيىـسىدە لېكىن دۇنيادا مهيلـى مهھهلـله ۋە مهملىـكهت          

 بولسۇن، كىشىلىك ھوقـۇقنى ئايـاق ئاسـتى قىلىـش ناھـايىتى كـۆپ ۋە                سهۋىيىدەخهلقئارا  
دۇنيانىڭ كـۆپ دۆلهتلىـرى، بولۇپمـۇ ياۋروپـا دۆلهتلىـرى كىـشىلىك ھوقـۇق               . ئاشكارىدۇر

 ھاسـىغا ئوخـشاش قاچـان خالىـسا ئىـشلىتىدۇ،           سـېهىرلىك بىلهن تىجارەت قىلماقتا، ئۇنى     
ئـۇالر بهزىـدە بىـر ئـادەمنى تۇتـۇش يـاكى بىـر        . يۇمۇۋالىـدۇ قاچان خالىـسا، كـۆزىنى چىـڭ       
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، ئهمما پۈتۈن بىـر خهلقنـى       ھهرىكهتلهندۈرىدۇكىشىنى ئۆلتۈرۈشكه قارشى پۈتۈن دۇنيانى      
ــدۇ      ــا گــاس بولۇۋالى ــشنىڭ ئورنىغ ــشقا قارشــى چىقى ــاكى تهھــدىت قىلى ــوقىتىش ي ــۇ . ي ب

  : لهيدۇئېچىنىشلىق ئهھۋالنى زامانىۋى شائىرالرنىڭ بىرى مۇنداق تهسۋىر 
 جىنايهت بولىـدۇ، تىـنچ      كهچۈرگۈسىزجاڭگالدا بىر ئىنساننى ئۆلتۈرۈش     : تهرجىمىسى

  1...ئامان بىر خهلقنى پۈتۈنلهي قىرىپ تاشالش مۇزاكىرە قىلىنىدىغان بىر مهسىله

  كىشىلىك ھوقۇقنىڭ ئىسالمى كاپالهتلىرى

ئــۇ ئىــسالم شــهرىئىتى پهقهت پرىنــسىپ ۋە شــوئارالرنى چىقىــرىپال قالمىــدى، بهلكــى  
 كاپالهتلىـك قىلـدى، ئۇنىـڭ       ئۆلگـۈچه ئىنساننى ھىمايىسى ئاستىغا ئېلىپ، تۇغۇلغانـدىن       

ــسانغا       ــى، ئىنــ ــۈملىرىنى بېكىتتــ ــهرىئهت ھۆكــ ــك شــ ــايىتى ھېكمهتلىــ ــۈن ناھــ ئۈچــ
پايدىلىنااليـــدىغان ۋە ئىـــشلىتهلهيدىغان ھوقۇقالرنىـــڭ ھهممىـــسىنى بهردى ۋە ئۇنىـــڭ  

ــوغرا ي  ــۇنى ئهڭ ت ــوللىرىنى ســىزىپ بهردى، ئ ــسىگه  ي ــالهت مهرتىۋى ــدى، كام ــا يېتهكلى ولغ
يۈزلهندۈردى، ئۇنىڭ ھېسسىيات ۋە تۇيغـۇ ئهمهلىيىتىنـى ئىنـساننىڭ ئـۆزى، جهمئىيىتـى،              

 ئهڭ يـۇقىرى سـهۋىيىگه چىقـاردى،        ئـاالقىلهردە مىللىتى ۋە پهرۋەردىگـارى بىـلهن بولغـان         
  . ىھوقۇقلىرىنى تهتبىقالپ ئىجرا قىلىشقا كاپالهتلىك قىلىشقا ھېرىس بولد

ئىسالمدا كىشىلىك ھوقۇقنىڭ كاپالهتلىرى تهپسىلىي ۋە ئادەتتىكى مهسىلىلهردە بهك         
 ئىنـسانالرغا مهزكـۇر ھوقـۇقالرنى توختاۋسـىز         شـهرىپلهر قۇرئان كهرىم ۋە ھهدىس     . كۆپتۇر

ــدۇ  ــرا    . خاتىرىلىتىــپ تۇرى ــبىقالپ ئىج ــۇمىي تهت ــسى ئوم ــانۇن ۋە ھۆكۈملهرنىــڭ ھهممى ق
  : ىغان ئىككى ئاساسنىڭ ئۈستىگه قۇرۇلىدۇقىلىشقا كاپالهتلىك قىلىد

   ـ ئهقىدە، ئىمان ۋە شهخسىي تهربىيه1

                                            
مهيلــى شــۇنىڭ ئۈچــۈن بىــز ئهمهلىيهتــته تهتبىقالنمايــدىغان، كىــشىلهر ۋە جهمئىــيهت پايدىلىنالمايــدىغان،  1

رىغبهتلهندۈرۈش ياكى قورقۇتۇش بىلهن، مهيلـى ئهقىـدە يـاكى كـۈچ بىـلهن ئىجـرا قىلىنمايـدىغان بۇنـداق                    
ــز    ــۇق دەيمى ــسى ي ــداق پايدى ــڭ ھېچقان ــى بهرگهننى ــگ . ھهقلهرن ــدىن ئىهرەن ــان ئالىملىرى ــرا ”: گېرم ئىج

كـۇرى مـۇھهممهد   ئىـسالم مۇتهپهك . دەيـدۇ “ قىلدۇرغۇچى كـۈچى بولمىغـان ھوقـۇق مهنىـسىز قـۇرۇق سـۆزدۇر       
ئىجـرا قىلىنمايـدىغان    ”: ھهزرىتى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ      . دەيدۇ“ كۈچسىز دىن قۇرۇق پهلسهپه   ”: ئىقبال

 .دەيدۇ“ ھوقۇقتىن سۆز قىلىش پايدا بهرمهيدۇ
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 قانۇنالرنى قوغدايدىغان، ئۇنىڭغا ھۆرمهت قىلىدىغان، دائىم كۆزىتىش ئـارقىلىق          - 2
ئۇنى تهتبىقالشقا كاپالهتلىك قىلىدىغان، تاجاۋۇز قىلىش ۋە ھهددىدىن ئېشىپ كېتىـشنى           

 بــۇالرنى بىــر ئــاز تهپــسىلىي چۈشــهندۈرۈپ ئۆتۈشــكه تــوغرا .مهنئــى قىلىــدىغان دۆلهتتــۇر
  .كېلىدۇ

   كىشىلىك ھوقۇققا كاپالهتلىك قىلىشىتهربىيىنىڭ ـ ئهقىدە، ئىمان ۋە 1

كىــــشىلىك ھوقۇقنىــــڭ قانۇنالشتۇرۇلۇشــــى، ئىنــــساننى ھــــۆرمهتلهش، ئۇنىــــڭ  
ۋە ئىمانغـا  مهرتىۋىسىنى ۋە پهزىلىتىنى قوبۇل قىلىش ۋە ئۇنى ئۇلـۇغالش ئهسـلىدە ئهقىـدە       

  .باغلىق، چۈنكى ئىمان ۋە ئهقىدە ئاساستۇر
ئىسالم ئىنسانالرنى شهرىئهت ھۆكمىگه تهكلىپ قىلىشتىن بۇرۇن، ئۇالرنىڭ قهلبىـدە     

چـۈنكى ئهقىـدە ھۆكـۈمنى ئىجـرا        . ئىمان ۋە ئهقىدىنى مۇستهھكهملهشـكه كۆڭـۈل بۆلىـدۇ        
ۈن بىــــر قىلىــــش، ئهخالقنــــى ياخــــشىالش ۋە گۇنــــاھ ئىــــشالردىن ســــاقلىنىش ئۈچــــ

ــدۇر ــسۇنۇپ ـ     . مۇھاپىزەتچى ــي بوي ــۇ ھۆكــۈملهرنى تهتبىقالشــتا ھهقىقى  ســۇنمىغانلىقنىئ
ــر   ــدىغان بى ــدۇركۆزىتى ــارام      . كۆزەتچى ــاراق ھ ــدە ھ ــۈچى مهدىنى ــڭ ك ــۇنىڭدەك، ئۇنى ش

 يولىـدا جىهـاد ئـېالن قىلىنغانـدا،         ئـالالھ  تهرەپـكه يۆتكهلگهنـدە،      كهئـبه قىلىنغاندا، قىـبله    
. ش ئۈچــۈن يــاردەمگه چاقىرىلغانــدا روشــهن كــۆرۈلگهن ئىــدى ئهســكىرىي كــۈچ تهييــارال

ھازىرمۇ ناماز، زاكات، روزا ۋە ھهج قاتارلىق ئىبادەتلهرنى ئادا قىلىشتا، بهزى كىـشىلهرنىڭ             
  .  ئوچۇق كۆرۈلمهكتهتۇتۇشىداشهرىئهت ھۆكۈملىرىنى مهھكهم 

ــۇد ــهلتۇت مهھم ــدۇ ش ــداق دەي ــسالمىي«:  مۇن ــ  ئى ــدە ئاســاس بول ــته ئهقى ۇپ،  ۋەزىيهت
، ...شهرىئهت ئۇنىڭ ئۈستىگه قۇرۇلىدۇ، شهرىئهت ئهقىدىدىن كېلىـپ چىققـان ئهسـهردۇر           

ئۇنداقتا ئىسالم ئهقىدە بىلهن شهرىئهتنىڭ بىر ـ بىرىدىن ئايرىلماس بىـر گهۋدە بولۇشـىغا    
يهنى ئهقىـدە ئىنـساننى شـهرىئهتكه ئۈندەيـدىغان بىـر تـۈرتكه، شـهرىئهت               . كۆڭۈل بۆلىدۇ 

 تهئاالنىــڭ ئــالالھئهقىدىـدىن قاينــاپ چىققـان بىــر بـۇالق، بــۇ بىرلىـك     بولـسا يــۈرەكتىكى  
ــولى     ــشنىڭ ي ــرىگه ئېرىشى ــان نېمهتلى ــاخىرەتته تهييارلىغ ــۈن ئ ــدىلىرى ئۈچ ــى . بهن كىمك

ئهقىــدىگه ئىمــان كهلتــۈرۈپ، شــهرىئهتنى ئهمهلــدىن قالدۇرســا، يــاكى شــهرىئهتنى ئىجــرا  
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نهزىرىــدە مۇســۇلمان بولمايــدۇ ۋە  ئالالھنىــڭقىلىــپ ئهقىــدىنى يوقاتــسا، ئۇنــداق كىــشى  
  » . ئۇ ئادەم نىجات يولىنى تۇتقان بولمايدۇھۆكمىدەئىسالمنىڭ 

 ئىبـادەتلهرنى ئـادا قىلىـش دىنىـي ئـامىلنى           ئىـسالمىي ئهقىدىنىڭ كامىل بولۇشـى ۋە      
كۈچلهندۈرىــدۇ، نهپــسىنى پاكاليــدۇ، ئهخالقنــى تۈزەيــدۇ، ئىــسالم شــهرىئىتى دىــن ۋە        

 كىـــشىنىڭ شهخـــسىيىتىدە بىرلىـــشىدىغان، بىـــر ـ بىرىنـــى     قانۇنـــدۇر، ئـــۇ مۇســـۇلمان
  . تولۇقاليدىغان ئىككى خىل نهرسىدۇر

 چۈشـهنچىگه قارشـى تـۇرۇش ئىمـان ۋە ئهقىـدىگه            ئىـسالمىي يۇقىرىدا كۆرسىتىلگهن   
ئۇنـــداق كىـــشى مۇنـــاپىق، ئىمـــانى ئـــاجىز، ئىـــسيانكارلىق بىـــلهن . دەخلـــى يهتكۈزىـــدۇ

    . ئهيىبلىنىدۇ
 ئىجــرا تهتــبىقالپىــشىلىك ھوقۇقنىــڭ مــۇھىم ئاساســى ۋە ئــۇنى ئىمــان ۋە ئهقىــدە ك

دىنىي ھهيدەكچى، ئۆز ـ ئۆزىنى ھېسابقا تارتىش ۋە  . كاپالهتچىسىدۇرقىلىشنىڭ بىردىنبىر 
 رازىلىقىنى كۆزلهش ئىنساننىڭ ئۆز ھوقۇقىنى ئىشلىتىدىغان ۋە        تهئاالنىڭ ئالالھداۋاملىق  

. قهلــئهدۇرن قوغدايــدىغان مۇســتهھكهم بىــر باشــقىالرنىڭ ھهقلىرىنــى تاجــاۋۇز قىلماســتى
ھهقىقىي مۇسۇلمان ئۆزىنىڭ ھوقـۇقىنى بىلىـپ، ھهددىـدىن ئاشـمايدىغان، باشـقىالرنىڭ          

بۇ ھهقته ئايهت،   . ھهقلىرىنى بىلىپ، ئۇنى ئۆز ئىختىيارى بىلهن ئادا قىلىدىغان كىشىدۇر        
  . ھهدىسلهر بهك كۆپتۇر

  پالهتلىك قىلىشى  ـ ئىسالم دۆلىتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇققا كا2

شهرىئهت كىـشىلىك ھوقـۇقنى شـهرىئهت ھۆكۈملىرىنىـڭ بىـر پارچىـسى ھېـسابالپ،               
ــسۇنۇشنى      ــسىگه بوي ــڭ ھهممى ــا ھۆكۈملىرىنى ــن ۋە دۇني ــى دى ــسالم دۆلىتىن ــپه ۋە ئى خهلى

ــۇيرۇدى، دۆلهتنىــڭ ئىجــرا    ۋە مهھكىمىلىرىنــى بــۇ ھهق ۋە ھوقــۇقالرنى  كــومىتېتلىرىنىب
ــازىالر كــۆزەتچى ۋە ھۆكــۈملهرنى ئىجــرا   . قوغداشــقا تهكلىــپ قىلــدى  ــى، ســاقچى ۋە ق ۋال

بىرىنىـڭ ھوقۇقىغـا تاجـاۋۇز قىلىنـسا، ئـادالهتنى بهرپـا قىلىـپ              . قىلىشنى قوغدىغۇچىـدۇر  
كىشىلهرنى زۇلۇمدىن ۋە قاراڭغۇلۇقتىن قۇتۇلـدۇرۇش ئۈچـۈن ئاسـماندىن نازىـل بولغـان              

رىنى تهتـبىقالپ، ھهق ئىگىلىرىنىـڭ       جـازالى  تهئاالنىڭ ئالالھشهرىئهتنى ئىجرا قىلىنىدۇ ۋە     
  .ھهقلىرى قايتۇرۇپ بېرىلىدۇ
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خهلىپىلهر، ۋالىالر، قازىالر ۋە دۆلهتنىڭ باشقا خىزمهتچىلىرى ئۈستىگه يۈكلهنگهن بۇ          
 رەزىيهلالھـۇ  سـىددىق بىرىنچـى خهلىـپه ھهزرىتـى ئهبـۇ بهكـرى           . ۋەزىپىنى تونۇپ يهتكهن  

ىڭ ئىچىڭـالردا كۈچلـۈك بولغـان كىـشى،        سـىلهرن «:  تۇنجى نۇتقىدا مۇنـداق دېـگهن      ئهنهۇ
ئۇنىڭدىن باشقىالرنىڭ ھهققى ئېلىنىپ بولغۇچه مېنىڭ نهزىرىمدە ئـاجىزدۇر، سـىلهرنىڭ           
ئىچىڭــالردا ئــاجىز بولغــان كىــشى مېنىــڭ نهزىرىمــدە ئۇنىــڭ ھهققــى ئېلىــپ بېرىلگــۈچه  

  ».كۈچلۈكتۇر
ــۆمهر  ــدە كىــشىلىك ھوقۇقنىــڭ ئهنهۇنىــڭ رەزىيهلالھــۇھهزرىتــى ئ ــسىگه  دەۋرى  بهزى

 پۈتۈن دۇنيانى زىلزىلىگه سـالىدىغان   ئهنهۇ رەزىيهلالھۇھۆرمهت قىلىنمىغان ئىدى، ئۆمهر     
  »!ئانىسى ھۆر تۇغقان ئىنسانالرنى قاچان قۇل قىلىۋالدىڭالر«: شۇ سۆزىنى قىلدى

ئهســىرلهر بــويىچه بۇنىڭغــا ئوخــشاش مىــسالالر ۋە كــۆپلىگهن خهلىــپه ۋە قازىالرنىــڭ  
  . القۇنلۇق سۆزلهر كۆپتۇرئاغزىدىن چىققان ي

. ئىسالمدا كىشىلىك ھوقۇقنىڭ كاپالىتى ئىمان ۋە ئهقىدە، ئاندىن ئىسالم دۆلىتىـدۇر          
شۇنىڭ ئۈچۈن شهرىئهت دىنى ئېتىبار بىـلهن ھۆكـۈم ئېتىبـارىنى، دۇنيـاۋى جـازا بىـلهن                 

ئالدىدا  تهئاالنىڭ ئالالھئاخىرەت جازاسىنى، دۇنيادا ۋىجدان ۋە نهپىس ئالدىدا، ئاخىرەتته         
ــسابقا  ــشنىھېـ ــنى     تارتىلىـ ــتىدا بولۇشـ ــئۇلىيهت ئاسـ ــدا مهسـ ــڭ ئالدىـ ــادا قازىنىـ ، دۇنيـ

  . بىرلهشتۈرىدۇ
 قورقۇشـنىڭ كۈچلىنىـشى بىـلهن       ئـالالھتىن كىشىلىك ھوقۇق ئهمهلىيهتـته تهقـۋا ۋە        

، ئىــسالم دۆلىتىنىــڭ ئىــسالم پرىنــسىپلىرىغا ئهمهل قىلىــشى ۋە ھۆكــۈملىرىنى  يۈكــسىلىدۇ
  . ىلهن يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇئىجرا قىلىشى ب

  كىشىلىك ھوقۇق ھهققىدە مۇالھىزىلهر

بـــۇ تهتقىقاتىمىزنىـــڭ ئاخىرىـــدا دۇنيـــا كىـــشىلىك ھوقـــۇقى ۋە ئىـــسالم كىـــشىلىك 
  :ھوقۇقىنىڭ نهزەرىيىسى ۋە ئهمهلىيىتى ھهققىدە بهزى مۇالھىزىلهرنى ئوتتۇرىغا قويىمىز

رىنىـڭ ھهممىـسىنى ئـۆز     ئىسالمدا كىـشىلىك ھوقـۇق ئىـسالم شـهرىئهت ھۆكۈملى       - 1
 ھوقـۇق ۋە مهجبـۇرىيهتلهر   ئىـشتا ئىچىگه ئالىدۇ، ئىنساندىن سادىر بولىدىغان ھهرقانـداق   
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بار، ھهر ئىش ئادالهت، باراۋەرلىك ۋە مهنپهئهتلهرنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئاساسـىدا بولۇشـى             
  . كېرەك

 اسـتىن تهتبىقلىمئىسالمنىڭ كـۆز قارىـشىدا مۇسـۇلمانالر شـهرىئهت ھـۆكمىنى تولـۇق              
چـۈنكى ئىـسالم    . كىشىلىك ھوقۇقنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشنى دەۋا قىلىش مـۇمكىن ئهمهسـتۇر         

ــۈن گهۋدە  ــر پۈتـ ــدىغان بىـ ــڭ   . پارچىالنمايـ ــلهن ئۇنىـ ــيهت بىـ ــشى نىـ ــالس ۋە ياخـ ئىخـ
    .  مۇمكىندۇرتهتبىقالشالھۆكۈملىرىنى تهدرىجىي 

دىنىــي  كىــشىلىك ھوقــۇق ئىنــسانالرنىڭ ئۈســتىدىكى    نهزەرىيىــسىدە ئىــسالم - 2
يهنى ئـۇنى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش قهتئىـي سـۈرەتته تهلهپ قىلىنىـدۇ، ئهمهل               . مهجبۇرىيهتتۇر

ئىنـسان پهقهتـال بـۇ ھهقلهرنـى        . قىلغانالرغا ساۋاب بېرىلىدۇ، تهرك ئهتكهنـلهر جازالىنىـدۇ       
ئىجرا قىلىش ۋە بۇ مهجبـۇرىيهتلهرنى ئـادا قىلىـش ئـارقىلىق دۇنيـا ۋە ئـاخىرەتته بهخـت ـ         

شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئىــسالمدا كىــشىلىك ھوقــۇق ئىجــرا قىلــسىمۇ   . ئېرىــشهلهيدۇســائادەتكه 
بولىـــدىغان، قىلمىـــسىمۇ بولىـــدىغان قـــۇرۇق ھوقـــۇق ئهمهس، بهلكـــى ئـــۇ زۆرۈر ئىـــش  

، ئـۇ خـۇددى     بـۇيرۇقالردۇر ئۇ قۇرۇق ۋەزـ نهسىههت ئهمهس، بهلكى قانۇنى        . 1ھېسابلىنىدۇ
  .ئۇنسۇرىدۇرساسلىق تاماق، ھاۋا ۋە سۇغا ئوخشاش ئىنسان ھاياتىنىڭ ئا

 ئىــسالم مهملىكهتلىرىنىــڭ   ـ بۈگــۈنكى ئىــسالم دۇنياســىدىكى كىــشىلىك ھوقــۇق   3
ــسالمدىن       ــلهر ئى ــاغلىق، بهزى دۆلهت ــشىغا ب ــرا قىلى ــك ئىج ــهرىئىتىنى قانچىلى ــسالم ش ئى
پۈتۈنلهي يۈز ئۆرۈپ، دىنىنى چىڭ تۇتقان ۋە ئۇنى ئىجرا قىلىـشقا چاقىرغـان ھهر قانـداق                

، ئورۇنۇۋېلىـپ بهزى دۆلهتلهر ئىـسالمغا     . دەپ ھېساباليدۇ » تېررورىست«كىشىنى رەسمىي   
ــدۇ، يهنه بهزى     ــۈملىرىنى تهرك ئېتى ــۆپلىگهن ھۆك ــپ، ك ــرا قىلى ــۈملىرىنى ئىج بهزى ھۆك

  .دۆلهتلهر ئىسالمنىڭ كۆپ قىسمىنى ئىجرا قىلسىمۇ، يهنه بىر قىسمىنى ئىجرا قىلمايدۇ
ى سـۇنۇق، دەلىللىـرى سـوالقلىق، ئىجـرا      ـ بۈگۈنكى دۇنيادا كىشىلىك ھوقۇق قانىت 4

قىلىنىشنىڭ كاپالىتى ۋە كۈچىنى يوقاتقان ھالهتته بولۇپ، ئۇنى تهتبىقالپ ئهمهل قىلىـش            
ئۇنىـڭ بىـلهن تىجـارەت قىلىـشنى تـوختىتىش          .  موھتاجـدۇر  ۋاسىتىلهرگهئۈچۈن نۇرغۇن   

، ياۋروپـا   بىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتى     . ئۈچۈن ئهمهلىي بىر چهكلىمه قويـۇش كېـرەك       
                                            

دىن، جان، مال، ئهقىل ۋە نهسـىل يـاكى         : قوغداش زۆرۈر بولغان نهرسىلهر بولۇپ، ئۇالر بهشتۇر      : زۆرۈرىيات 1
 .بۇ بهش نهرسىنى قوغداش ئىسالمدا پهرزدۇر ۋە تهرك ئېتىشكه بولمايدۇ.  نۇمۇسئىپپهت
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 كىشىلىك ھوقۇقنى ئىككى بىـسلىق قورالغـا        پىشۋالىرىدۆلهتلىرى، يېڭى دۇنيا نىزامىنىڭ     
خـۇددى قۇرئـان    . ئوخشاش قوللىنىـدۇ ۋە ئـۇنى ئىككـى خىـل مىـزان بىـلهن تهتبىقاليـدۇ               

ئــۇالر كىــشىلهردىن ! كهم بهرگــۈچىلهرگه ۋاي) تهرازىــدائۆلچهمــدە ۋە («: ســۈپهتلىگهندەك
كىـشىلهرگه ئـۆلچهپ يـاكى تارتىـپ بهرگهن چاغـدا،           . غدا، تولۇق ئالىدۇ  ئۆلچهپ ئالغان چا  

ئۇالر بۈيۈك بىر كۈندە تىرىلىـدىغانلىقىغا ئىـشهنمهمدۇ؟ ئـۇ كۈنـدە ئىنـسانالر              . كهم بېرىدۇ 
ــدا تىــك تۇرىــدۇ پهرەۋەردىگارىنىــڭئالهملهرنىــڭ   ـ   6 ـ   1 مــۇتهففىفىنســۈرە (» . ھۇزۇرى

  )ئايهتلهر
پا ۋە دۇنيا دۆلهتلىرى ئامېرىكا ۋە ئۇنىڭ يولىدا ماڭغانالر         كۆرۈپ تۇرۇپتىمىزكى، ياۋرو  

سىياسىي ياكى ئىقتىسادىي مهنپهئهتنى كۆزلهپ كىشىلىك ھوقۇقنى ئاياغ ئاسـتى قىلىـشقا            
بۇنىـڭ  . ئىتىۋالىـدۇ قارشى ئاتلىنىدۇ، ئهمما مهنپهئهتى بولمىسا كۆزىنى يۇمـۇپ، قـۇلىقىنى           

، ســـىرىالنكىدا، فېلىپىنـــدا، تايالنتىـــدا، دابورمـــا، ئاســـامدائاشـــكارا مىـــسالى كهشـــمىردە، 
ــستاندا ــستاندا، چېچهنى ــنىيهدە، تۈركى ــالجىرىيهدە، بوس ــا،  ئ ــۆرۈلمهكته، ئىراقت ــسىردا ك ، مى

، كۇبادا ۋە سۇداندا پۈتۈن خهلق ئاچلىقنىڭ دەردىنى تارتىۋاتىـدۇ، ئـۇ دۆلهتـلهرگه     لىۋىيىدە
اســىي جېــدەل ۋە ھــاكىمىيهت بــۇالرنى پهقهتــال سىي. ئىقتىــسادىي ئېمبــارگو يۈرگــۈزمهكته

خهلقنىڭ نېمه گۇناھى بار؟ ئۇالرنىڭ قانـداق       . تۈزۈمىدىكى ئوخشىماسلىق ئۈچۈن قىلىدۇ   
  !چارىسى بار؟ ئۇالرنىڭ ھهقلىرى قېنى؟

ــدۇرغان،      ــشىماسلىقىدىن ئاگاھالن ــگه ئوخ ــۆزنىڭ ئهمهل ــان س شــۇنىڭ ئۈچــۈن قۇرئ
 تهئـاال  ئـالالھ . ن بولۇشـى كېـرەك     ئۇيغۇ ئهمهلدەئىنسان ئۆزى بىلهن پىكىردە، ئهقىدىدە ۋە       

ــگهن  ــداق دې ــۆمىنلهر «: مۇن ــى م ــز    ! ئ ــشنى قىلىمى ــدىغان ئى ــۈن قىلماي ــېمه ئۈچ ــىلهر ن س
يهنى ئهمهلدە سىلهر قىلمايدىغان ياخـشى ئىـشالرنى نـېمه ئۈچـۈن ئـاغزىڭالردا            (دەيسىلهر؟  

ــسىلهر؟  ــز دەي ــشىڭالر   ) قىلىمى ــز دېيى ــشنى قىلىمى ــدىغان ئى ــىلهرنىڭ قىلماي ــڭس  ئالالھنى
  )ـ ئايهتلهر 2 ـ 1 سهفسۈرە (» ).كۆرۈلىدىغان نهرسىدۇر(دەرگاھىدا ئهڭ ئۆچ 

بۇ مېنىڭ توغرا يولۇمـدۇر، شـۇ       «:  مۇنۇ سۆزىنى تهكراراليمىز   تهئاالنىڭ ئالالھئاخىرىدا  
 يولىـدىن ئايرىۋېتىـدۇ،   ئالالھنىـڭ يولدا مېڭىڭالر، ناتوغرا يولدا ماڭماڭالر، ئـۇالر سـىلهرنى         

ــىئالالھنىــڭ( ــۇپ دوزاخــتىن  ئهمرىن ــشىڭالر ئۈچــۈن،  )  تۇت ــالالھساقلىنى ــۇ  ئ  ســىلهرگه ب
  )ـ ئايهت 153سۈرە ئهنئام (» .ئىشالرنى تهۋسىيه قىلىدۇ
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 دەۋەت قىلىمهن، مهن ۋە ماڭا      ئالالھقا) كىشىلهرنى(ئېيتقىنكى، بۇ مېنىڭ يولۇمدۇر،     «
ــلىنىمىز  ــگه ئاساسـ ــكهنلهر روشـــهن دەلىلـ ــالالھ. ئهگهشـ ــرىكالردئـ ــاكتۇر، مهن مۇشـ ىن  پـ

  )  ـ ئايهت108 يۇسۇفسۈرە (» .ئهمهسمهن
 ســانا ئالهملهرنىــڭ پهرۋەردىگــارى ھهمــدۇجىمــى «بىزنىــڭ دۇئايىمىزنىــڭ ئــاخىرى 

  .  دېيىشتىن ئىبارەتتۇر» خاستۇرئالالھقا
ــۇق        ــشىلىك ھوقـ ــا كىـ ــۈن دۇنيـ ــى ئۈچـ ــپ بولۇشـ ــۇق ۋاقىـ ــڭ  تولـ كىتابخانالرنىـ

 تولۇق بېرىمىـز،    تىكىستىنى ىسىنىڭخىتاپنام ۋە ئىسالم كىشىلىك ھوقۇق      خىتابنامىسىنىڭ
 تېمىسىدىكى بىر پارچه تهتقىقـات      »ئىسالمدا سوت ئالدىدا كىشىلىك ھوقۇق كاپالهتلىرى     «

   ...  ۋە ئۇنىڭغا يۆلىنىمىزئالالھتۇرتهۋپىق ئىگىسى . ماقالىمىزنى ئىالۋە قىلىمىز
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  كىتابقا ئىالۋە قىلىنغان تېمىالر

  بىرىنچى قوشۇمچه

  ىرىدە كىشىلىك ھوقۇقنىڭ كاپالهتلىرىئىسالم مهھكىمىل

 ـ سـاناالر بولـسۇنكى، ئـۇ ئىنـساننى      ھهمدۇ ئالالھقاپۈتۈن ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى 
ــاتالردىن ئۈســتۈن ۋە     ــۈن مهخلۇق ــساننى پۈت ــۆگهتتى، ئىن ــا سۆزلهشــنى ئ ــاراتتى، ئۇنىڭغ ي

ئــــالهملهرگه رەھــــمهت قىلىــــپ ئهۋەتىلــــگهن ھهزرىتــــى مــــۇھهممهد  . ئهۋزەل قىلــــدى
  !ئامىن.  بولسۇنساالمى رەھمىتى ۋە ئالالھنىڭلهيهىسساالمغا ئه

» ئىــسالم مهھكىمىلىرىــدە كىــشىلىك ھوقۇقنىــڭ كاپــالهتلىرى«: مهقــسهتكه كهلــسهك
ھهققىــدىكى بــۇ قىــسقا ماقــالىمىزدا، ئالــدى بىــلهن ئىــسالمنىڭ ئىنــسانىيهت نهزەرىيىــسى  

لىرىدە كىشىلىك ھوقۇققـا    ھهققىدە قىسقىچه سۆزلهپ ئۆتكهندىن كېيىن، ئىسالم مهھكىمى      
 بولۇشـــنىڭ بهزى شــهكىللىرىنى تونۇشـــتۇرۇپ، ئاخىرىـــدا بىــر خـــاتىمه بىـــلهن   ىــل كېپ

  .ئاياغالشتۇرىمىز

  ئىسالم قانۇنىدا ئىنسان نهزەرىيىسى

ئىسالم قانۇنىنىڭ ئاساسىي مهقسىتى ئىنساندۇر، پهيغهمـبهرلهر ئهۋەتىـش ۋە كىتـابالر            
چـۈنكى ئـۇالر ئىنـسانالرنى ياخـشىلىققا        . ساندۇرنازىل قىلىـشنىڭمۇ بىرىنچـى غايىـسى ئىنـ        

ــهيتاننىڭ     ــدۇرۇش، شــ ــۇزۇقچىلىقالردىن ئاگاھالنــ ــشالر ۋە بــ ــان ئىــ ــتهكلهش، يامــ يېــ
ئازدۇرۇشـــىدىن قۇتقـــۇزۇش، ئهقلىنـــى ئۆســـتۈرۈش، زېهنىنـــى ئـــېچىش، ھهرىـــكهت ۋە  

ــدۇر    ــرىش ئۈچــۈن ئهۋەتىلگهن ــگه چىقى ــالىي دەرىجى ــى ئ ــسانالرنى  . ئهخالقىن ــانۇنالر ئىن ق
ــۈن ئۇالرنىــڭ مهنپهئهتىنــى تهمىــنلهش،       تهد ــي ھالــدا كامــالهتكه يهتكــۈزۈش ئۈچ رىجى

ــداش، مهنپهئهتلهرنـــى جهلـــپ قىلىـــپ،    ــاجىنى قامـ ــايه قىلىـــش، ئېهتىيـ ــشلىرىغا رىئـ ئىـ
بۇزۇقچىلىقنى يوقىتىش، زىيانلىق ئىشالرنى مهنئى قىلىش ۋە يولـدا ئىنـسانالرغا ئهزىـيهت             

  .ۈن چىقىرىلغاندۇربېرىدىغان نهرسىلهرنى ئېلىپ تاشالش ئۈچ
ئۇنى بىكارغـا   .   ئىنسانالرنى ھۆرمهتلهپ، ئهڭ چىرايلىق شهكىلدە ياراتتى      تهئاال ئالالھ

ئاسمان ـ زېمىنـدىكى بـارلىق نهرسـىلهرنى ئۇنىڭغـا      . ياراتمىدى ۋە بىكار تاشالپ قويمىدى
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قنى بويسۇندۇرۇپ بهردى، تاغالرنى ۋە ھايۋاناتالرنى ئۇنىڭ قول ئاستىدا قىلـدى، قۇرۇقلـۇ           
ئۇنىڭغــا تۆشــهك قىلــدى، دېڭىــزالردا ۋە يهر ئاســتىدا ئۇنىــڭ ئۈچــۈن خهزىــنىلهر يــاراتتى، 

ــدۇردى    ــۈن ياغــ ــڭ ئۈچــ ــامغۇرالرنى ئۇنىــ ــك يــ ــۇتالردىن بهرىكهتلىــ ــسانالر . بۇلــ ئىنــ
 ئىنـساننى ئهڭ تـوغرا ۋە ھهق        تهئـاال  ئـالالھ پهيغهمبهرلىكنىڭ مهركىزى ئوبيېكتى بولـدى،      

يهنــى (ســىلهرگه مهن تهرەپــتىن بىــر يــول كۆرســهتكۈچى «: يولغــا باشــالپ مۇنــداق دەيــدۇ
سـۈرە  (» .كېلىدۇ، يولۇمغـا ئهگهشـكهنلهرگه قورقـۇنچ ۋە غهم ـ قـايغۇ بولمايـدۇ      ) پهيغهمبهر

  ) ـ ئايهت38 بهقهرە
ــا     ــۆلگهن، ئۇنىڭغ ــا كۆڭــۈل ب ــدىن باشــالپ كىــشىلىك ھوقۇقق ــگهن كۈن ئىــسالم كهل

ــان، ئ  ۇنىــڭ ئىــشلىرىغا ھــۆرمهت بىــلهن  چاقىرغــان، ئۇنىــڭ ھۆكــۈملىرىنى تــۈزۈپ چىقق
قارىغان، ھاياتنىڭ پۈتۈن باسقۇچلىرىدا ۋە ھهر قانداق ئهھۋالدا ئۇنى قوغدىغان، ئۇنىڭغـا            

  .تاجاۋۇز قىلىشنى چهكلىگهن ۋە ھهددىدىن ئاشقانالرغا قارشى جازا بهلگىلىگهن

  كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش ئۈچۈن سوت قانۇنى چىقىرىش 

 ئۇنىڭغـا چـاقىرىش ۋە      نهزەرىيىـدە ۇقنى بايـان قىلىـش،      ئىسالم پهقهت كىشىلىك ھوق   
چـۈنكى ئىنـساننىڭ   . ئۇنىڭ شوئارىنى توۋالپ، جار سېلىش بىلهنـال چهكلىنىـپ قالمىـدى      

، ئۇ ئىنساننىڭ تهبىئىتىنـى، خـاراكتېرىنى ۋە تهركىبىنـى ئهڭ           تهئاالدۇر ئالالھياراتقۇچىسى  
قىنى، ھهددىـــدىن ئېـــشىپ ياخـــشى بىلىـــدۇ، ئىنـــساننىڭ مهســـئۇلىيهتتىن قاچىـــدىغانلى

كېتىدىغانلىقىنى ۋە باشـقىالرنىڭ ھوقۇقىغـا تاجـاۋۇز قىلىـدىغانلىقىنى ناھـايىتى ئوبـدان              
ئىنـــساننىڭ تهبىئىتــى زۇلـــۇم قىلىـــشقا،  «:  مۇنـــداق دەيــدۇ شــهربىنى  خهتىـــب. بىلىــدۇ 

  ».ھوقۇقالرنى مهنئى قىلىشقا يارىتىلغان بولۇپ، بهك ئاز ئىنسان ئۆزىگه ئىنساپ قىلىدۇ
  : ىر مۇنداق دەيدۇشائ

زۇلـۇم قىلىـش نهپىـسلهرنىڭ خۇسۇسـىيىتى بولـۇپ، ئهگهر سـهن زۇلـۇم         : تهرجىمىسى
قىلمايدىغان ئىپپهتلىـك بىرىنـى كۆرسـهڭ، ئۇنىـڭ بىـرەر ئىلـلهت سـهۋەبى بىـلهن زۇلـۇم                   

  . قىلمىغانلىقىنى بىلىسهن
م ۋە ئــۇ ئهمهل ۋە ھايــات قــانۇنى، نىــزا. شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئىــسالم ئهقىــدە ۋە قانۇنــدۇر

 بىـلهن بولغـان ئاالقىـسىنى، ئىنـساننىڭ ئـۆزى بىـلهن       ئـالالھ تهتبىق قانۇنى، ئىنـساننىڭ   
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بولغان ئاالقىسىنى، ئىنساننىڭ جهمئىيهت بىـلهن ۋە جهمئىـيهت ئهزالىـرى بىـلهن بولغـان               
  . ئاالقىسىنى تۈزەيدىغان قانۇندۇر

ىـڭ چهك ـ   قـانۇن ھوقـۇق ۋە مهجبـۇرىيهت بولـۇپ، ئىـسالم ئـۇنى يولغـا قويغـان، ئۇن        
چېگرىــسىنى بهلگىلىــگهن، ھهر بىــر كىــشىنىڭ ئــۆز چېگرىــسىدا تــۇرۇپ ئهمهل قىلىــشىنى 
ۋاجىــپ قىلغــان، چېگرىــدىن ئۆتــۈپ باشــقىالرنىڭ ھوقۇقىغــا تاجــاۋۇز قىلىــشنى مهنئــى   

 بهلگىلىمىلىرىـدۇر، ئۇنىڭغـا     ئالالھنىـڭ ئهنه شـۇالر    «:  مۇنداق دەيـدۇ   تهئاال ئالالھ. قىلغان
ــرىگه خىالپلىــق قىلغــۇچىالر زالىمــالردۇر ئالالھنىــڭ، خىالپلىــق قىلمــاڭالر » . بهلگىلىمىلى

  )  ـ ئايهت229 بهقهرەسۈرە (
ئىـــــسالم ئهمهلىيهتـــــته تهتبىـــــق قىلىنمايـــــدىغان، شهخـــــسلهر ۋە جهمئىـــــيهتلهر 
پايدىلىنالمايدىغان، ئۇنى قوغدايدىغان ۋە تهتبىقالشقا كاپالهتلىـك قىلىـدىغان ئـامىللىرى           

ــۇقالرنى  ــانۇن قىلىــپ بولمىغــان ھوق ــڭق ــشىلهرگه بهرگهننىــڭ  بېكىتكهننى ــۇنى كى  ۋە ئ
مهيلى ئىمـان ۋە قانائهتلهنـدۈرۈش      . ھېچقانداق پايدىسى بولمايدىغانلىقىنى ئېالن قىلدى    

ئارقىلىق بولسۇن، مهيلى ھاكىمىيهت ۋە كۈچ ئـارقىلىق بولـسۇن، بهلگىلهنـگهن ھوقـۇقالر              
:  مۇنـداق دەيـدۇ    ئىهـرەڭ ملىرىـدىن   شۇنىڭ ئۈچۈن گېرمـان ئالى    . تهتبىق قىلىنىشى كېرەك  

ئىـسالم  » .ئىجرا قىلدۇرىدىغان كۈچى بولمىغان قانۇن مهنىسىز قۇرۇق سۆزدىن ئىبـارەت         «
قوغدايــدىغان كــۈچى بولمىغــان دىــن «: مۇتهپهككــۇرى مــۇھهممهد ئىقبــال مۇنــداق دەيــدۇ

  مۇنــداقئهنهــۇ رەزىيهلالھــۇھهزرىتــى ئــۆمهر » . باشــقا نهرســه ئهمهسپهلــسهپهدىنقــۇرۇق 
  » .ئىجرا قىلىنمايدىغان قانۇنالردىن سۆز قىلىشنىڭ پايدىسى يوق«: دەيدۇ

ــسانالرغا        ــۈن ئىن ــى، پۈت ــۈملىرىنى بېكىتت ــهرىئهت ھۆك ــسالم ش ــۈن ئى ــۇنىڭ ئۈچ ش
پايدىلىنىدىغان ھوقۇقىنى بهردى، ئـۇنى ئهمهلـگه ئاشۇرۇشـنىڭ يـوللىرىنى كۆرسـهتتى ۋە              

الم دۆلىتىنـى سـوت قـانۇنى ۋە ھـاكىمىيىتى      ئىـس تهئـاال  ئالالھ. ئهڭ توغرا يولغا يېتهكلىدى 
ــۇمنى ۋە       ــپ، زۇل ــا قىلى ــادالهتنى بهرپ ــايه قىلىــپ قوغداشــقا، ئ ــانۇنالرنى ھىم ــۇ ق ــلهن ب بى

بىـز ھهقىـقهتهن    «:  مۇنـداق دەيـدۇ    تهئـاال  ئـالالھ . دۈشمهنلىكنى توسۇشقا تهكلىپ قىلـدى    
 بىلـله، ئىنـسانالر     پهيغهمبهرلىرىمىزنى روشهن مۆجىزىلهر بىلهن ئهۋەتتـۇق ۋە ئـۇالر بىـلهن          

  ) ـ ئايهت25 ھهدىدسۈرە (» .ئادالهتنى بهرپا قىلسۇن دەپ، كىتابنى، قانۇننى چۈشۈردۇق
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 سـىلهرنى ئامـانهتلهرنى ئىگىـسىگه       ئـالالھ شۈبهىـسىزكى،   «:  يهنه مۇنداق دەيدۇ   ئالالھ
 ئـالالھ قايتۇرۇشقا، كىشىلهر ئارىسىدا ھۆكۈم قىلغاندا ئادىل ھۆكـۈم چىقىرىـشقا بۇيرۇيـدۇ،        

  ) ـ ئايهت58سۈرە نىسا (» .سىلهرگه نهسىههت قىلغان ئىشالر نېمىدېگهن ياخشى
 ئهســلى ســهۋەبى كىــشىلىك ھوقــۇقنى ھىمــايه  بۇيرۇلۇشــىنىڭجىهــاد ۋە ئۇرۇشــنىڭ 

ــدىن       ــڭ زۇلۇم ــسانالرنى ھاكىمالرنى ــرىش ۋە ئىن ــاردەم بې ــا ي ــۇم قىلىنغانالرغ ــش، زۇل قىلى
زى بهرپا قىلمـاقچى ۋە ئهمهلـگه ئاشـۇرماقچى         لېكىن قا . ئىسالمنىڭ ئادالىتىگه چىقىرىشتۇر  

بولغان ئـادالهت ۋە ھوقـۇق شهخـسلهر ئارىـسىدا يوشـۇرۇنۇپ قېلىـشى مـۇمكىن، قازىنىـڭ                  
ئۇنـداق  . ئادىل ھۆكۈم قىلىشى ئۈچۈن ئۇنىڭغا ھهقىقهتنى ئاشـكارا ئىزھـار قىلىـش الزىـم             

ايىغى ئاســتىدا قىلمىغانــدا، ھهق زايه بولــۇپ كېتىــدۇ، ھهددىــدىن ئاشــقان زالىمالرنىــڭ ئــ
شـۇنىڭ ئۈچـۈن ھهق دەۋا قىلغـۇچى ھهققىنـى ئىسپاتلىـشى كېـرەك،           .  تۈگهيدۇ يهنچىلىپ

  . بولمىسا قۇرۇق دەۋا بولىدۇ
شۇنىڭ ئۈچۈن، ھهقنى ئىسپاتاليدىغان دەلىللهر بىلهن قوغداش ۋە قازىنىڭ ئالدىـدا           

  . دېگهن سۆز بار» ھهقنىڭ بهدىلى دەلىلدۇر«. ئاشكارا قىلىش الزىم
 ئىگه ھاكىمىيهت بولۇپ، ھۆكـۈم ۋە  نوپۇزغا بىر تهرەپتىن سوت كۈچ ـ قۇۋۋەت ۋە  يهنه

ئىنسانالر شۈبهىلىك، ئهيىبلىنىش ھهققىـدە يامـان گۇمـان قىلىـش،           . قارارالرنى چىقىرىدۇ 
 دەۋاگهر. دۈشمهنلىك ۋە تاجاۋۇز قاتارلىق گۇنـاھالر بىـلهن ئـادالهت ئالـدىغا تۇرغۇزۇلىـدۇ             

ە ئۇسۇلدا قازى بىلهن ئوخـشاش  بولمىغانـدا، قازىنىـڭ كىـشىلىك             ياكى جاۋابكار ئهقىدە ۋ   
ھوقۇققــا ھــۆرمهت قىلماســلىقى، ئــادالهت بىــلهن ھۆكــۈم قىلماســلىقى ۋە يامــان مۇئــامىله   

بۇنداق ئېهتىمالدا قازىالر تهرەپتىن ياكى جىنايهتچىلهر تهرەپـتىن سـوتقا          . قىلىشى مۇمكىن 
سالمدا سـوت قانۇنىنىـڭ پۈتـۈن يـوللىرى      شۇڭالشـقا ئىـ   . ھۆكۈمرانلىق قىلىنىشى مـۇمكىن   

ســوت ئىــشلىرىنىڭ كىــشىلىك ھوقۇققــا ھــۆرمهت قىلىــش ۋە ئــۇنى  . روشــهن بېكىتىلــدى
ــۇل         ــوغرا ئۇس ــۇن ۋە ئهڭ ت ــۈن ئهڭ ئۇيغ ــشى ئۈچ ــپ بېرىلى ــلهن ئېلى ــولى بى ــداش ي قوغ

ئىنــسان ئــۆزى ئهيىــبلهنگهن بولــسىمۇ يــاكى گۇناھكــار بولــۇپ، ئۆزىنىــڭ  . كۆرســىتىلدى
ۆكــۈم قىلىنىــدىغان بولــسىمۇ، كىــشىلىك ھوقــۇقىنى ئايــاغ ئاســتى قىلىــشقا ۋە  زىيىنىغــا ھ

 ئـالالھ . ئىنساننىڭ ھۆرمىتىنى دەپسهندە قىلىپ يامـان مۇئـامىله قىلىـشقا يـول قويۇلمايـدۇ          
 ھهقلىرىنــى ئــادا قىلىــشقا تىرىــشىڭالر، ئالالھنىــڭ! ئــى مــۆمىنلهر«:  مۇنــداق دەيــدۇتهئــاال
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ئادىـل  ) ئۇالرغا(الر، بىرەر قهۋمغا بولغان ئۆچمهنلىكىڭالر      ئادىللىق بىلهن گۇۋاھلىق بېرىڭ   
ئۇالرغا ئۆچمهن  (ئادىل بولۇڭالر، بۇ    ) دۇشمىنىڭالرغا(بولماسلىقىڭالرغا سهۋەب بولمىسۇن،    

ــۇڭالر  ــل بولۇش ــۇرۇپ ئادى ــدۇر ) ت ــا ئهڭ يېقىن ــالالھتىن. تهقۋادارلىقق ــۇڭالر، ئ ــالالھ قورق  ئ
  ) ـ ئايهت8 مائىدەسۈرە (» .ھهقىقهتهن قىلمىشىڭالردىن خهۋەرداردۇر

  ئىسالم مهھكىمىلىرىدە كىشىلىك ھوقۇققا كاپالهتلىك قىلىشنىڭ بهزى شهكىللىرى 

 سـوت ئالدىـدا كىـشىلىك ھوقـۇق كاپالىتىنىـڭ بهزى شـهكىللىرىنى بايـان                ئىسالمىي
قىلىمىز، بايان قىلىدىغىنىمىز پهقهت مىسال ۋە نهمۇنىلهردىن ئىبارەت، شۇنىسى ئېنىقكـى،           

مدىكى سوت قانۇنى ئومۇمىي ۋە تهپسىالتى پۈتۈنلهي كىـشىلىك ھوقـۇقنى مـۇداپىئه             ئىسال
  . قىلىش، ھىمايه قىلىش، ئۇنى رېئال ھاياتتا ئهمهلگه ئاشۇرۇشنىڭ كاپالىتى ھېسابلىنىدۇ

  بىرىنچى سوتنىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى ھىمايه قىلىشتىكى ئهھمىيىتى 

ا سـوتنىڭ قانچىلىـك مـۇھىملىقى ۋە        قانۇننى تۇرغۇزۇش ۋە ھۆكۈملىرىنى تهتبىقالشـت     
شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالم سوتنى دۆلهت ئورگانلىرىنىـڭ بىـرى ۋە   . زۆرۈرلۈكى ئاشكارا بولىدۇ  

ــساباليدۇ     ــسى دەپ ھې ــر پارچى ــلىرىنىڭ بى ــۇھىم ئاساس ــڭ ئهڭ م ــانالرنى، . جهمئىيهتنى ج
ش مــالالرنى، ھوقــۇقنى قوغــداش، جهمئىيهتنىــڭ ئامــانلىقىنى ۋە خــاتىرجهملىكىنى ســاقال 

  . سوتنىڭ مهسئۇلىيىتىدۇر
شۇڭالشقا پۈتۈن مىللهتلهردە سوت، ھاكىمىيهت، مۇسـتهقىللىق، ئىـززەت، ئـادالهت ۋە            

. سوت بولمىغان مىللهتته ھوقۇق بولمايـدۇ، ئـادالهت بولمايـدۇ         . قانۇننىڭ بهلگىسى بولغان  
ت ئاســمان ـ زېمىــن ئــادالهت بىــلهن ئــۆرە تۇرىــدۇ، ئــادالهت تهرەققىياتنىــڭ ئاساســى، ســو  

» ئــادالهت دۇنيانىــڭ تــۈۋرۈكى«: ئارىــستوتىل. ئــادالهتنى كۆرســىتىدىغان ئهڭ ئهۋزەل يهر
ئادالهت ھاكىمىيهتنىـڭ ئاساسـى، ئامـانلىق، مۇقىملىـق، جهمئىيهتنىـڭ تهرەققىـي             . دېگهن

قىلىشى ۋە مىللهتنىـڭ يۈكسىلىـشىنىڭ ئهڭ كۈچلـۈك ئاساسـىدۇر، سـوت بىـلهن ئـادالهت                 
  .ىش ۋە ئۇنى ئهمهلىي تهتبىقالش ئورگىنىدۇركىشىلىك ھوقۇقنى ھىمايه قىل

بىرىنچـى  .  مۇسۇلمانالر ئادالهت ۋە سوتنىڭ ئهھمىيىتىنـى بۇرۇنـدىن بىلـگهن ئىـدى           
سـىلهرنىڭ ئىچىڭـالردا    «:  مۇنـداق دېـگهن    ئهنهۇ رەزىيهلالھۇخهلىپه ھهزرىتى ئهبۇ بهكرى     

ۈچلۈكتـۇر،  ئاجىز كىشى مهن ئۇنىڭ ھهققىنـى ئېلىـپ بهرگۈچىلىـك مېنىـڭ نهزىرىمـدە ك              
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 مېنىـڭ   ئالغۇچىلىـك سىلهرنىڭ ئىچىڭالردا ئهڭ كۈچلۈك كىـشى مهن ئۇنىڭـدىن ھهقنـى            
  » .نهزىرىمدە ئاجىزدۇر
:  مۇنـداق دېـگهن    ئهنهـۇ  رەزىيهلالھـۇ  سهئد ئىبنى ئۇمهير ۋالىسى ھهزرىتى    ھىمسىنىڭ

ــادالهت، ئىــشىكى    « ــام ۋە مۇســتهھكهم ئىــشىكتۇر، ئىــسالمنىڭ تېمــى ئ ئىــسالم كۈچلــۈك ت
ھـاكىمىيهت كۈچلـۈك    . تام ئۆرۈلۈپ، ئىشىك سۇنسا، ئىـسالم ئوچۇقتـا قالىـدۇ         . هتتۇرھهقىق

ــدۇ   ــۈك بولى ــسالم كۈچل ــدا ئى ــلهن    . بولغان ــچ بى ــى، قىلى ــۈك بولۇش ــڭ كۈچل ھاكىمىيهتنى
ئۆلتۈرۈش ۋە قامچا بىلهن ئۇرۇش ئهمهس، بهلكى ئادىل ھۆكۈم قىلىش ۋە ئادالهتنى بهرپـا              

  ».قىلىشتۇر
دۇنيادا ئىنسانالرنىڭ ئىشلىرى ئـادالهت بىـلهن تـوغرا         «: دەيدۇ مۇنداق   تهيمىيه ئىبنى

 ئادىـل دۆلهتنـى كـاپىر بولـسىمۇ داۋام قىلدۇرىـدۇ، زالىـم دۆلهتنـى              ئالالھبولىدۇ، شۇڭالشقا   
 بىـلهن داۋام قىلىـدۇ،      كـۇپرى دۇنيـا ئـادالهت ۋە      «: ، يهنه »مۇسۇلمان بولسىمۇ تۇرغۇزمايـدۇ   

ــدۇ  ــلهن داۋام قىلماي ــسالم بى ــۇم  ئى ــدۇ»زۇل ــارلىق نهرســىنىڭ  .  دېيىلى ــادالهت ب چــۈنكى ئ
  .تۈزۈمىدۇر

مۇسۇلمانالرنىڭ نهزىرىـدە سـوت ئىلمـى ئهڭ قهدىرلىـك، مهرتىۋىـسى ئهڭ يـۇقىرى ۋە                
ــدۇر  ــهرەپلىك ئىلىمـ ــڭ   . ئهڭ شـ ــداش پهيغهمبهرلهرنىـ ــاننى قوغـ ــۇق ۋە جـ ــۈنكى ھوقـ چـ

قىـقهتهن يهر يۈزىـدە     سـېنى بىـز ھه    ! داۋۇدئى  «:  مۇنداق دەيدۇ  تهئاال ئالالھ. ۋەزىپىلىرىدۇر
ئورۇنباسار قىلدۇق، كىـشىلهرنىڭ ئارىـسىدا ئـادىللىق بىـلهن ھۆكـۈم چىقـارغىن، نهپـسى                

 يولىـدىن   ئالالھنىـڭ  يولىـدىن ئازدۇرىـدۇ،      ئالالھنىـڭ ، ئۇ سېنى    ئهگهشمىگىنكىخاھىشقا  
نـى ئۇنتۇغـانلىقلىرى ئۈچـۈن ھهقىـقهتهن        ) يهنى قىيـامهت كـۈنى    (ئازغانالر ھېساب كۈنى    

  ) ـ ئايهت26 سادسۈرە (» .ازابقا دۇچار بولىدۇقاتتىق ئ
 پهيغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا خىتاب قىلىپ مۇنـداق        تهئاال ئالالھھهدىسته  

 ئېزىــز ئارىلىرىــدا ئاجىزالرنىــڭ ھهقلىــرى ئېلىــپ بېــرىلمىگهن مىللهتنــى ئــالالھ«: دەيــدۇ
زالرنىـڭ ھهقلىـرى ئېلىـپ       ئاجى كۈچلۈكلىرىـدىن ئىچىدە  «: يهنه بىر رىۋايهتته  » .قىلمايدۇ

  .دېگهن» ! بولىدۇ؟ئهزىزبېرىلمىگهن بىر مىللهت قانداقمۇ 
ئىسالمدا سوتنى يولغا قويۇشـنىڭ بىردىنبىـر غايىـسى ئـادالهتنى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش،               
زۇلۇم ۋە تاجاۋۇزنى يوقىتىش، ھۆكۈم ۋە جازاالرنى بهرپا قىلىش، جىنايهتچىنىـڭ قولىـدىن          
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نى ۋە ھارام قىلىقالرنى تهكرار قىلماسلىقى ئۈچۈن جازاالش ۋە         تۇتۇپ، مهنئى قىلىنغان ئىش   
  . توسۇشتۇرباشقىالرنى ئاشۇنداق ئىشالرنى قىلىشتىن 

. ئهقىللىق كىشى باشقىالرنىڭ بېشىغا كهلگهن ئىشالردىن ئىبـرەت ئالغـان كىـشىدۇر            
شــۇنىڭدەك، ســوتنىڭ يهنه بىــر غايىــسى باشــقىالرنىڭ ھوقــۇقىنى قوغــداش، ئۇنىڭغــا        

شنى مهنئى قىلىش، ئۇنى ھىمايه قىلىش، ئهگهر ئۇ ھوقۇقالر باشقىـسى تهرىپىـدىن            چېقىلى
  .دۈشمهنلىك ۋە زۇلۇم بىلهن تارتىۋېلىنغان بولسا، ئۇنى ئۆز ئىگىلىرىگه ئېلىپ بېرىشتۇر

شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئىــسالمدا ســوت پۈتــۈن خهلــق ئۈچــۈن ئوچــۇق ۋە ھهقــسىز بولــۇپ، 
ئــۇ دۆلهت كاپالهتلىــك قىلىــدىغان جامــائهت چــۈنكى . چىقىمىنــى دۆلهت ئۈســتىگه ئالىــدۇ

  .خهۋپسىزلىكى، تهلىم ـ تهربىيه ۋە سهھىيه ئىشلىرىدەك مۇھىم ئورۇندا تۇرىدۇ
شۇڭالشـــقا قۇرئانـــدا ســـوت تـــۈزۈمىنى يولغـــا قويـــۇش، ئـــادالهتنى بهرپـــا قىلىـــشقا  

ۇ  سوت ئىـشىنى ئـۆز ئۈسـتىگه ئالغـان، ئـ           رەسۇلۇلالھ. بۇيرۇيدىغان ئايهتلهر ناھايىتى كۆپ   
ــدى  ــازى ئى ــسالمدا بىرىنچــى ق ــازىالرنى   . ئى ــلهرگه ق شــۇنىڭدەك، باشــقا شــهھهر ۋە دۆلهت

. سوت ئىشىنى ئۈستىگه ئېلىشقا تهرغىب قىلىـدىغان نۇرغـۇن ھهدىـسلهر بـار           . تهيىنلىگهن
ئادالهتلىـك  «:  مۇنداق دەيدۇ رەسۇلۇلالھ ئابباس رىۋايهت قىلغان ھهدىسته      ئىبنى ئابدۇلالھ

  » .تمىش يىل ئىبادەت قىلغاندىن ياخشىراقھاكىمنىڭ بىر كۈنى ئا
ــدۇلالھ ــۆمهر ئىبنــى ئاب ــداق دېگهنلىكىنــى رەســۇلۇلالھنىڭ ئهنهــۇ رەزىيهلالھــۇ ئ  مۇن
 ئـوڭ تهرىپىـدە نـۇردىن    ئالالھنىـڭ ئادالهتلىك كىشىلهر قىيامهت كـۈنى      «: رىۋايهت قىلىدۇ 

ــڭ      ــدۇ، ئۇنى ــتىدە بولى ــڭ ئۈس ــان مۇنبهرنى ــىبولغ ــولى ئىككىل ــۇر ق ــۇالر بهرىكهتلىكت ، ئ
  » .ھۆكۈملىرىدە، ئائىلىسىدە ۋە مهسئۇل بولغان ئىشىدا ئادىل بولغانالردۇر

 رەسـۇلۇلالھ  رىـۋايهت قىلىـشىچه،      ئهنهۇنىـڭ  رەزىيهلالھـۇ  ئهۋفـا  ئهبى ئىبنى ئابدۇلالھ
 ئۇنىـڭ بىـلهن     ئـالالھ قازى نـاھهق ھۆكـۈم قىلمىغـان مـۇددەت ئىچىـدە            «: مۇنداق دېگهن 

  ». ئۇنىڭدىن بىزار بولىدۇئالالھھهق ھۆكۈم قىلسا بىرگه بولىدۇ، ئهگهر قازى نا

  ئىككىنچى  سوت قانۇنى

سوت قانۇنى كىشىلىك ھوقۇق كاپالىتىنىڭ ئالدىنقى قاتارىدا تۇرىدۇ، شـۇڭا ئىـسالم،            
ھهر كىـشىنىڭ   . ئىسالم دۆلىتىدە ياشايدىغان بارلىق كىشىلهرگه سوت ھوقـۇقىنى بهرگهن        
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ي، مهنىـۋى ھوقۇقىغـا تاجـاۋۇز قىلىـشقا قارشـى      سـوت ۋە ئـادالهت تهلهپ قىلىـش ۋە مـاددى    
ئهگهر نــاھهقچىلىككه، زۇلۇمغــا يــاكى تاجاۋۇزغــا ئۇچرىــسا، مهيلــى . تــۇرۇش ھوقــۇقى بــار

 ئىـسالمىي مۇسۇلمان، غهيرىي مۇسۇلمان، چوڭ ـ كىچىك، ئهر ـ ئايـال كىـم بولـسا بولـسۇن،       
  . ا ئىگهسوتنىڭ ئادالىتىگه ئهرز قىلىپ، ھهققىنى قايتۇرۇپ ئېلىش ھوقۇقىغ

ئىسالمدا سوت بىر سىنىپ ئىنسانالرنىڭال ھوقۇقىنى ھىمايه قىلمايدۇ، بهلكـى ئۇنىـڭ            
تارىختا ئـۆرنهك  . ئادالىتى ئىسالم دۆلىتى دائىرىسىدە بولغان بارلىق ئىنسانالرغا ئومۇمىيدۇر       

 سوتنىڭ ئادالىتى مۇسۇلمانالرغىال خاس بولغان ئهمهس، بهلكـى         ئىسالمىيۋە ئۈلگه بولغان    
رىــي مۇســۇلمانالرغىمۇ، ھهتتــا مۇســۇلمانالر بىــلهن ئۇرۇشــقان دۈشــمهنلهرگىمۇ ئومــۇم   غهي

مهســىلهن، دۈشــمهنلهردىن بىــرى ئىــسالم دۆلىتىــدىن پانــاھلىق تىــلهپ كهلــسه، . بولغــان
دۈشمهن دېمهستىن ئۇنىڭغا پانـاھلىق بېرىـپ ئامـانلىقىنى قوغـدىغان، ئۇنـداق كىـشىلهر               

ئىسالم تارىخىدا ساناپ   . ېچكىم ئۇنىڭغا چېقىاللمايتتى  ئامانلىق بېرىلگهن دەپ ئاتىلىپ، ھ    
تۈگهتكۈسـىز ئادالهتلىـك ســوت مىـساللىرى بـار، بىــز تۆۋەنـدە ئۇنىڭـدىن بهزى نهمــۇنىلهر       

  : تهقدىم قىلىمىز
 مۇئـاۋىيه ھهزرىتـى ئهلـى     «:  مۇنداق رىـۋايهت قىلىـدۇ     شۇرەيهتىن دېگهن كىشى    ۋەكى

 يهھۇدىنىـــڭهتـــكهن ســـاۋۇتىنى بىـــر بىـــلهن بولغـــان ئۇرۇشـــتىن قايتىـــشىدا يوقـــاپ ك
بۇ مېنىڭ سـاۋۇتۇم، مهن بـۇنى سـاڭا سـاتقىنىم يـاكى ھهدىـيه               «: سېتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ 

سـاۋۇت مېنىـڭ قولۇمـدا بولغانـدىن كېـيىن ئـۇ         «: يهھۇدىي. دەيدۇ» قىلىپ بهرگىنىم يوق  
هزرىتـى   ھ شۇرەيه.  ئالدىغا بارىدۇ  شۇرەيهنىڭئىككىسى دەۋالىشىپ   . دەيدۇ» مېنىڭ بولىدۇ 

ــدىن،  ــارمۇ؟«ئهلى ــى» دەلىلىــڭ ب ــار، «: دەپ ســورايدۇ، ئهل ــم ب ــبهرھهئه دەلىلى ــى  (قهن يهن
ــسى ــۇم ھهســهن ) ئازاتگهردى ــدۇ» ۋە ئوغل ــدىكى  «: ،شــۇرەيه. دەي ــسى ھهققى بالىنىــڭ دادى

ئۇ جهننهت ئهھلىدىن بولغـان  ! سۇبهانهلالھ«: ئهلى. دەيدۇ» گۇۋاھلىقى قوبۇل قىلىنمايدۇ 
  .، دەيدۇ»كىشى تۇرسا

 ئازادگهردىــسىنى بىــلهن جهئــفهر ئىبنــى ئابــدۇلالھئىككىنچــى بىــر رىــۋايهتته، ئهلــى 
 قۇلنىــڭ خوجــايىنى ھهققىــدە گــۇۋاھلىقىنى قوبــۇل  شــۇرەيه. گۇۋاھلىققــا ئېلىــپ كېلىــدۇ

. دەيـدۇ » ساۋۇتنى قانچه پۇلغا ساتقان بولساڭ، سوداڭنى قىلىۋەر      «: يهھۇدىغاۋە  » قىلمايدۇ
مانالرنىڭ ئهمىرى ھهزرىتى ئهلىنىڭ دەۋاسىنى شهرئى دەلىـل         مۇسۇل شۇرەيهشۇنىڭ بىلهن   
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جهننهت ئهھلىنىڭ گۈلى بولغان ھهزرىتـى ھهسـهننىڭ        . بولمىغانلىقى ئۈچۈن رەت قىلىدۇ   
ــاۋۇتنى      ــاي، س ــۇل قىلم ــشىنى قوب ــق بېرى ــدە گۇۋاھلى ــسى ھهققى ــادادى ــدۇ، يهھۇدىغ  بېرى

يهھـۇدىي سـاۋۇتنى    «:  كهسـىر مۇنـداق دەيـدۇ      ئىبنـى . يهھۇدىي سـاۋۇتنى ئېلىـپ كېتىـدۇ      
ئهممـا مهن  «: ئېلىپ بىر نهچچه قهدەم ماڭغاندىن كېـيىن قايتىـپ كېلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ      

، مۆمىنلهرنىڭ ئهمىرى مېنى    ھۆكمىدۇرگۇۋاھلىق بېرىمهنكى، بۇ ھۆكۈم پهيغهمبهرلهرنىڭ      
 ھۆكـۈم قىلىـدۇ،     مهنپهئىـتىمگه مۇسۇلمانالرنىڭ قازىسىغا ئېلىپ كېلىدۇ ۋە قـازى مېنىـڭ          

 باشقا ھېچبىـر مهبۇدنىـڭ      ئالالھتىنبىر  ( »د أن ال إله إالاهللا و أشهد أن حممدا رسول اهللا          أشه«
ــا ــڭ   يوقلىقىغـ ــرىمهن ۋە مۇھهممهدنىـ ــق بېـ ــڭ گۇۋاھلىـ ــرى ئالالھنىـ  بهرھهق پهيغهمبىـ

، سـاۋۇتۇڭ بۇ ساۋۇت سېنىڭ    !  ئى مۆمىنلهرنىڭ ئهمىرى   )ئىكهنلىكىگه گۇۋاھلىق بېرىمهن  
ندا ئهسـكهرلهرگه ئهگىـشىپ مېڭىـپ، بـۇ سـاۋۇتنى سـېنىڭ              ئۇرۇشىغا ماڭغا  سىففىنسهن  

ســهن مۇســۇلمان «: ئهنهــۇ رەزىيهلالھــۇئهلــى . دەيــدۇ»  ســۇغۇرۇۋالغان ئىــدىمتۆگهڭــدىن
  . دەيدۇ» بولدۇڭ، ئۇ سېنىڭ بولسۇن

 ئىگىلىـرىگه ھۆكـۈم   نوپـۇز  ئهگهر قازى ۋالـى، ھـاكىم، قومانـدانغا ئوخـشاش كـۈچ ۋە          
بـۇ  . م زۇلۇم قىلغۇچىالرنى سوتالش مهھكىمىـسى قـۇردى       چىقىرىشتىن ئاجىز كهلسه، ئىسال   

مهھكىمىــدە خهلىــپه ئــۆزى قــازى بولــۇپ، ۋالــى، ھــاكىم ۋە باشــلىقالر تهرىپىــدىن خهلقــقه  
بۇنىــڭ ئىــسالم . قىلىنغــان نــاھهق ئىــشالرغا ۋە باشــقا ئالــدىغا كهلــگهن دەۋاالرغــا قارايــدۇ 

 بىـلهن   قىبتى مىسىرلىق   ئهنهۇنىڭ رەزىيهلالھۇھهزرىتى ئۆمهر   . تارىخىدا مىسالى بهك كۆپ   
 ئىبنـى  جىـبىلله  ئوغلى ئارىسىدىكى ھـۆكمى، يهنه       ئهنهۇنىڭ رەزىيهلالھۇ ئاس   ئىبنىئهمر  

 ناســارالىرىنىڭمىــسىر .  بىــلهن بىــر يېزىلىــق ئهرەب ئارىــسىدا چىقارغــان ھــۆكمى ئهيــههم
ئاببـاس   تولۇن قىسسىسى، مىسىر ۋالىـسى       ئىبنىراھىبلىرىدىن بىرى بىلهن مىسىر ۋالىسى      

 ۋالىغـا   ئهۋزائىنىـڭ  ھهيـدەپ چىقارغانـدا      زىممىلهرنـى لىۋان تاغلىرىـدىن كهلـگهن ئهھلـى        
 بىــلهن ۋە ناسـارالىرى  شـام  ئابــدۇلئهزىزنىڭ ئىبنـى قارشـى تۇتقـان  پوزىتسىيىــسى، ئـۆمهر    

دەۋاالشـقۇچى تهرەپلهرنـى    .  ئهھلى بىـلهن بولغـان قىسسىـسى بىـرەر مىـسالدۇر           سهمهرقهند
ارىلىرىــدىكى ئىجتىمــائىي ۋە دىنىــي پهرق قانچىلىــك بولــسا بولــسۇن، بــاراۋەر تۇتــۇش ۋە ئ

ئۇنىڭغــا قارىماســتىن ئــادالهت بىــلهن ھۆكــۈم چىقىــرىش ھهققىــدىكى مىــسالالر ســۆزلهپ   
ــۆپ  ــدە كـ ــىز دەرىجىـ ــشىلهرنىڭ   . تۈگهتكۈسـ ــۆپلىگهن كىـ ــسالالر كـ ــۇ مىـ ــۇنىڭدەك، بـ شـ
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. ۇلۇشـىغا سـهۋەب بولغـان   ئۆزلۈكىدىن ئىسالم دىنىغـا كىرىـپ، مۇسـۇلمانالرغا سـېپىغا قوش         
  ئىــسالم مهملىكهتلىــرىگه ھهق ۋە ئــادالهتنى بهرپــا قىلىــش،     ئهنهــۇ رەزىيهلالھــۇئــۆمهر 

شهرىئهت ھۆكۈملىرىنى ئىجرا قىلىـش ئۈچـۈن ۋالـى تهيىـنلىگهن ۋاقتىـدا ئۇالرغـا مۇنـداق               
ــالالھمهن ســىلهرنى ئىنــسانالرنى ئۇرســۇن دەپ ئهۋەتمىــدىم،  «: دېــگهن  بىــلهن قهســهم ئ
نكــى، ئهگهر كىــشىلهرنى نــاھهق ئۇرغــان بىــر خىزمهتچــى مېنىــڭ ئالــدىمغا كهلــسه  قىلىمه

 مهرۋان ئىبنـى  ئابـدۇلمهلىك  خهلىپىلىرىدىن   ئۇمهۋى» .ئۇنىڭدىن چوقۇم قىساس ئالىمهن   
 ئاڭالپ ھهل قىلىش ئۈچـۈن مهخـسۇس بىـر كـۈن بېكىـتكهن ۋە               دەرتلىرىنىكىشىلهرنىڭ  

نكى خهلىپىلهر ئۇنىڭ بۇ يولىـدىن ماڭغـان        ئۇندىن كېيى . مۇئهييهن ئۇسۇل قويغان ئىدى   
بىـر كـۈنى    .  سوت تارىخىدا زۇلۇمالرنى ئاڭالش قـازىلىرى تهيىـنلىگهن ئىـدى          ئىسالمىيۋە  

 ئالدىغا ئـۇرۇق ـ تۇغقانلىرىنىـڭ مـاللىرىنى تارتىۋالغـانلىقىنى       مهئمۇننىڭبىر ئايال خهلىپه 
ــا     ــاتتىق چىقارغ ــاۋازىنى ق ــۆزلىگهندە ئ ــگهن ۋە س ــپ كهل ــڭ  دەۋا قىلى ــدى، خهلىپىنى ن ئى

:  سۆزلهشـتىن توسـۇۋىدى، خهلىـپه      تـوۋالپ يېنىدىكىلهر ئۇ ئايـالنى خهلىپىنىـڭ ھۇزۇرىـدا         
 مىتـز ئـادەم   . دەيـدۇ » قويۇڭالر، ھهق ئۇنى سۆزلهتتى ۋە باتىل يهنه بىرىنـى گاچـا قىلـدى            «

ــدۇ ــداق دەي ــدى، ئۇنىڭــدىن    «: مۇن ــار ئى ــرى ب ــدە ســوت مهھكىمىلى ــسالم مهملىكهتلىرى ئى
پۈتۈن ئىـسالم مهملىكهتلىرىـدە سـوت       ... ۇلۇمالرغا قاراش مهھكىمىسى بار ئىدى    تاشقىرى ز 

 ـ ئهسـىردە   4 ھىجـرى (“ .مهھكىمىسى ۋە زۇلۇمالرغا قاراش مهھكىمىسى يانمۇ يان تـۇراتتى 
  ) ـ بهت427ئىسالم مهدەنىيىتى 

  ئۈچىنچى سوتتا ھهر ئىككى تهرەپنىڭ باراۋەرلىكى

ىــرى ئىــسالم ســوت مهھكىمىلىرىــدە ئىككــى كىــشىلىك ھوقۇقنىــڭ كاپالهتلىرىــدىن ب
ئىككـى تهرەپ بـاي ـ كهمبهغهللىـك،     . تهرەپنىڭ قازى ئالدىـدا بـاراۋەر بولـۇش ھوقۇقىـدۇر    

، ھـاكىم ـ مهھكـۇم قاتـارلىق ئهھـۋالالردا      گىراژدانلىـق ئىجتىمائىي مهرتىۋە، دىن، مهزھهپ، 
شـهرىئهتته  . رق يـوق  بىرـ بىرىگه ئوخشىسۇن ياكى ئوخشىمىسۇن باراۋەر بولۇپ، ھېچبىر په        

ھهق . قازىنىڭ ئىككى تهرەپنـى دەۋانىـڭ پۈتـۈن باسـقۇچلىرىدا بـاراۋەر قىلىـشى ۋاجىپتـۇر            
تهلهپ قىلىپ كهلگهن دەۋاگهرلهرنىڭ دەۋاسىنى قوبۇل قىلىشتا ۋە ئـۇنى كهلـگهن ۋاقتىغـا              
قاراپ رەتلهشته، ئىككـى تهرەپنىـڭ قازىنىـڭ ئالـدىغا كىرىـشىدە، ئۇالرغـا سـاالم بېرىـشته،                  
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ۇالرنىڭ سـالىمىنى قوبـۇل قىلىـشتا، ئۇالرغـا سۆزلهشـته، ئۇالرنىـڭ سـۆزلىرىنى ئاڭالشـتا،                 ئ
، ھهر بىرىنىـڭ    ئولتۇرغۇزۇشـتا ئۇالرغا قاراشتا، ئۇالرغـا ئالـدىنى قىلىـشتا، ئـۇالرنى ئالدىـدا             

ــۇش ۋە قارشــى تهرەپنىــڭ ســۆزىنى مۇھــاكىمه قىلىــش ئۈچــۈن      ــا قوي ــى ئوتتۇرىغ دەلىلىن
.  پۈتۈن ئىـشالردا ھهر ئىككـى تهرەپنـى ئوخـشاش كـۆرۈش الزىـم      پۇرسهت بېرىش قاتارلىق 

قازىنىڭ ئىككى تهرەپنىڭ بىرىنى خۇرسهن قىلىشى، ھۆججهت ۋە دەلىلنى ئاغزىغا سـېلىپ            
 سۆزدىن  قىلمىغۇچىلىك بىپهرۋالىقتهرەپلهرنىڭ بىرى ئهدەپسىزلىك ۋە     . بېرىشى ھارامدۇر 

ــال  ــسىز دەۋاگهرلهرگه قوپـ ــدۇ، سهۋەبـ ــقا بولمايـ ــدۇ، قازىنىـــڭ  توسۇشـ ــشقا بولمايـ لىق قىلىـ
بۇالرنىـڭ  . مهجلىسىدىن سىرتقا چىقىشتىمۇ ھهر ئىككى تهرەپنىڭ باراۋەر چىقىـشى كېـرەك    

كىمكـــى «:  تۆۋەنـــدىكى ســـۆزىگه ئهمهل قىلىـــش ئۈچۈنـــدۇررەســـۇلۇلالھنىڭھهممىـــسى 
 مۇسۇلمانالر ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىش بىلهن ئىمتىهان قىلىنسا، سـۆزىدە، ھهرىكىتىـدە ۋە           

  » . تهرەپلهر ئارىسىدا ئادىل بولسۇنئولتۇرغۇزۇشتا
كىمكـى مۇسـۇلمانالر ئارىـسىدا ھۆكـۈم چىقىـرىش          «:  يهنه مۇنـداق دېـگهن     رەسۇلۇلالھ

بىلهن ئىمتىهان قىلىنسا، تهرەپلهرنىڭ بىرىگه يهنه بىرىـدىن قـاتتىقراق ئـاۋاز بىـلهن سـۆز          
  » .قىلمىسۇن

، مهجلىـسىڭدە «: ىـدە مۇنـداق دېـگهن    سوت ھهققىـدىكى خېت ئهنهۇ رەزىيهلالھۇئۆمهر  
 كىشىلهرنىڭ ئارىسىنى باراۋەر قىلغىنكى، كۈچلۈكلهر سېنىڭ نـاھهق         ھۆكمىڭدەئالدىڭدا،  

 ئۈمىــدىنى ئادالىتىڭــدىنھۆكــۈم قىلىــشىڭدىن ئۈمىــد قىلمىــسۇن، ئــاجىزالر ســېنىڭ      
  ».ئۈزمىسۇن

  تۆتىنچى  ئهسلىدە ئىنسان گۇناھسىزدۇر

قىلىش، رەقىبلهرنىڭ ئارىسىنى ئـايرىش ۋە ھهقلهرنـى        ئىسالمدا سوت ئادالهتنى بهرپا     
سوت قورقۇتۇش، جىنـايهتچى قىلىـش   . ئۆز ئىگىسىگه قايتۇرۇش ئۈچۈن يولغا قويۇلغاندۇر    

دېگهن » ئهسلى گۇناھسىز بولۇش  « ئالىملىرى   فىقهىشۇنىڭ ئۈچۈن   . ئۇنسۇرى ئهمهستۇر 
ــاردى   ــدىنى چىقـ ــهۇر قائىـ ــسان تهلهپ، قهرز ۋە . مهشـ ــۆھمهتلهردئىنـ ــسىزلىق ەتـ  گۇناھـ
چـــۈنكى ئىنـــسان گۇنـــاھى يـــاكى باشـــقىالرنىڭ ئۇنىـــڭ  . ھوقۇقىـــدىن پايدىلىنااليـــدۇ

كۈچلــۈكلهر ئاجىزالرنىــڭ ھوقــۇقىنى . ئۈســتىدىكى ھهققــى ئىــسپاتالنغۇچه گۇناھــسىزدۇر
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ــستىبداتلىق قىلماســلىقى، ئاســىيالر    ــدا ئى ــشىلهرنىڭ ماللىرى تارتىۋالماســلىقى، زالىمــالر كى
ــى   ــشىلهرنىڭ قېنىن ــلىقى، كى ــاجىرالرتهمه قىلماس ــىغا      ف ــپهت ـ نومۇس ــشىلهرنىڭ ئىپ  كى

چېقىلماســلىقى، ئهقىلــسىزلهر يالغانــدىن ھهق دەۋاســى قىلماســلىقى يــاكى ھهقنــى ئىنكــار  
قىلماســلىقى، گهپـــدانالر يالغــان دەلىـــل كهلتۈرۈشـــكه ۋە باتىــل داۋا قىلىـــشقا جـــۈرئهت    

ــڭ شــهرىئهتته بهلگىلهنــگهن      ــلىقى ئۈچــۈن جىنايهتنى ــسپات يــولى ئــارقىلىق   قىلماس ئى
:  شـــۇ ســـۆزى بىـــلهن ئىـــشارەت قىلغـــان رەســـۇلۇلالھبۇنىڭغـــا . ئىسپاتلىنىـــشى كېـــرەك

ئىنسانالرغا دەۋا قىلغان نهرسىلىرى بېرىلىدىغان بولسا، كىشىلهر بىـر ـ بىرىنىـڭ قېنىنـى     «
» .ۋە مېلىنـــى تهلهپ قىلىـــدۇ، لـــېكىن دەۋا ئېچىلغـــان كىـــشى قهســـهم قىلىـــشى كېـــرەك 

دەۋا قىلغــۇچى ئىسپاتلىــشى كېــرەك، ئىنكــار قىلغــۇچى قهســهم  «: ۋايىتىــدە رىبهيههقىنىــڭ
ئهگهر دەۋاگهر تهرەپ ئىسپاتالشتىن ئاجىز كهلسه، دەۋا قىلىنغان        . دېگهن» قىلىشى كېرەك 

  . كىشى گۇناھ ۋە تۆھمهتتىن خالىي بولىدۇ
ا دەۋ (زىممىنـى شۇنىڭ ئۈچۈن بىراۋنىـڭ     «:  بۇ قائىدە ھهققىدە مۇنداق دەيدۇ     سۇيۇتى

ــشى ــۇل    ) قىلىنغــان كى ــاكى دەۋاگهرنىــڭ قهســىمى قوب ــرال شــاھىت ي ــشتا بى كاشــىال قىلى
قىلىنمايـدۇ، بـۇ ئهھۋالـدا يهنه دەۋا قىلىنغـان كىــشىنىڭ سـۆزى سـۆز بولىـدۇ، چـۈنكى ئــۇ         

  » .ئهسلىگه ئۇيغۇن كېلىدۇ
ــالىملىرىفىقهــى تــۆھمهت قىلىنغــان كىــشىگه شــهرىئهتته بهلگىلهنــگهن دەلىــل   «:  ئ

ــ ــرا ئىـــسپاتالنمىغۇچهلهن قـــازى ئالدىـــدا گۇنـــاھ ھـــۆججهتلهر بىـ  ھهد ۋە قىـــساس ئىجـ
مهسىلهن، زىنـا بىـر جىنـايهت ۋە ئهڭ چـوڭ گۇنـاھالردىن بولـۇپ، ئـۇ                 . دەيدۇ» قىلىنمايدۇ

باشقىالرنىڭ ئىپپهت ـ نومۇسىغا چـېقىلىش ۋە نهسـهبنىڭ ئارىلىـشىپ كېتىـشىگه سـهۋەپ       
پهقهت ئـۆز گۇنـاھىنى ئىقـرار قىلغـان      شۇنداق تۇرۇقلۇق ئۇ گۇناھنى ئىشلىگۈچى      . بولىدۇ

ئهگهر ئـۈچ كىـشى گۇۋاھلىـق       . ياكى تۆت كىشى گۇۋاھلىق بېرەلىگهندىال جازاغا تارتىلىدۇ      
قىساس ۋە قالغان جازاالردا، گۇناھكار ئـۆزى ئىقـرار قىلىـش يـاكى       . بهرسه كۇپايه قىلمايدۇ  

ــشى شــهرت   ــدا قىــساس ۋە جــا . ئىككــى كىــشى گۇۋاھلىــق بېرى ــداق بولمىغان زا ئىجــرا ئۇن
بۇنداق بولۇشى بىر تهرەپتىن ئهسـلى گۇناھـسىز بولغـان ئىنـساننى قوغـداش،              . قىلىنمايدۇ

 قىلىشقا تهرغىب قىلىش، بهلكى ئۇ ھهقىقىـي        تهۋبهيهنه بىر تهرەپتىن ئۇنى يۆگهش بىلهن       
  .  قوبۇل قىالر دېگهن ئۈمىد بارتهۋبىسىنى ئۇنىڭ تهئاال ئالالھ، قىلىسا تهۋبه
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ــ  ــى تهلهپ   ئىــش قازىنىــڭ ئال ــكهن، ھهر ئىككــى تهرەپنىــڭ ھهققىن ــگهن ئى دىغا كهل
 ۋە ئادابىغـا قىلىش ۋە ھوقۇقىنى قوغداش، رەقىبىنىڭ سـۆزىگه جـاۋاب بېـرىش، شـهرىئهت            

ئىسالم ئهخالقىغا رىئايه قىلغان، سوت نىزامىغا، قازىنىڭ ھهيـۋىتىگه ۋە سـوت مهجلىـسىگه     
ــانلىق ق      ــرىگه يام ــر ـ بى ــبلهر بى ــان، رەقى ــر ـ بىرىنىــڭ     ھــۆرمهت قىلغ ــدا بى ــان ھال ىلمىغ

ھۆكــۈم قىلىنىــپ بولغانــدا، رەقىــبلهردىن . دەلىللىرىنــى ئاجىزالشــتۇرۇش ھوقۇقىغــا ئىــگه
 قالماســلىقى ئۈچــۈن ھهر ئىككــى تهرەپنىــڭ قازىــدىن دەلىــل تــاپقىچه  ئازرۇســىبىرىنىــڭ 

:  خېتىـدە مۇنـداق دېـگهن      ئهنهـۇ  رەزىيهلالھـۇ ئـۆمهر   . مۆھلهت تهلهپ قىلىش ھوقـۇقى بـار      
.  بىر ھهقنى دەۋا قىلسا، ئـۇنى ئېلىـپ كهلگـۈچه ۋاقىـت بهرگىـن              غائىبئهگهر بىر كىشى    «

ــسه، ئۇنىــڭ     ــسهن، ئهگهر ئېلىــپ كېلهلمى ــسه ھهققىنــى بېرى ئهگهر دەلىلىنــى ئېلىــپ كهل
بـۇ ئـۆزرىنى تۈگىتىـشته ئهڭ ياخـشى ۋە          . مهسىلىسىنى ئۆزىنىڭ ئۈستىگه ھۆكۈم قىلىسهن    

  ».ئالىمالرغا ئهڭ ئوچۇق يولدۇر

  هشىنچى  جىنايهت بىلهن ئهيىبلهنگهن كىشىنىڭ ھوقۇقىب

بولۇپمـۇ،  .  ۋە ئهمهلـدىن قالدۇرۇشـقا ئۇچرايـدۇ       ئىهـانهت كىشىلىك ھوقـۇق كـۆپىنچه      
 كاتىگورىيىسىگهئىنسانغا ھهر قانداق بىر گۇمان ۋە تۆھمهت چاپالنسا ۋە ئۇنى جىنايهتچى            

م پۈتـۈن ھوقۇقىـدىن مهھـرۇم     كىرگۈزسه، بهزى زالىمالر جىنايهتچى گۇمان قىلىنغان ئـادە       
غــايه «: ئــۇالر. قىلىــشنى ۋە ھهتتــا ئىنــسانىيهت ھوقۇقىــدىنمۇ مهھــرۇم قىلىــشنى ئوياليــدۇ

دېــگهن بــۇزۇق قائىــدىگه ئېــسىلىۋېلىپ، تــۆھمهت قىلىنغــان  »  قىلىــدۇجــائىز ۋەســىلىنى
ــدۇ    ــامىله قىلى ــتهررەك مۇئ ــدىنمۇ بهت ــا قىلغان ــشىگه ھايۋانغ ــۇش ۋە  . كى ــاللىق، قورقۇت قوپ

ــاتتىقراق ۋەھــشىيلىك قىلىــدۇ  ئۇن بــۇ ئهھــۋالنى پۈتــۈن  . ىڭغــا بېرىلىــدىغان جــازادىنمۇ ق
نهزەرىـيه ۋە ئهمهلىيهتـته     . دۇنيانىڭ كۆزى ۋە قۇلىقى ئالدىدا قىلىنىۋاتقـانلىقىنى ئـاڭاليمىز        

كىشىلىك ھوقۇقنى ئېتىراپ قىلغان، كىشىلىك ھوقۇق شـوئارىنى مهجبـۇرى، مۇنـاپىقلىق            
تۈرۈۋېلىپ باشقىالرغا تـۆھمهت قىلىـدىغان دۆلهتـلهردە گۇناھكـار          ۋە رىيا قىلىپ ئېگىز كۆ    

دەپ قارالغــان كىــشى دەۋا ۋە تهكــشۈرۈش ئهسناســىدا ئىنــسان تهسۋىرلهشــكه خىجىــل       
  . بولىدىغان مۇئامىلىلهرگه ئۇچرايدۇ
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شۇنىڭ ئۈچۈن، ئىـسالم گۇناھكـار دەپ قارالغـان كىـشىگه قانـداق مۇئـامىله قىلىـش                 
 ئالىملىرىنىڭ كۆپلىرى ئـۇنى گۇنـاھىنى ئىقـرار         فىقهى.  چىقاردى ھهققىدە ئاالھىدە ھۆكۈم  

ــدى    ــى قىل ــنى مهنئ ــۈن ئۇرۇش ــدۇرۇش ئۈچ ــۇ  . قىل ــام ئهب ــۇفئىم ــگهن يۇس ــداق دې :  مۇن
ئوغرىلىق قىلغانلىقى ياكى باشـقا ھهر قانـداق بىـر گۇنـاھ قىلغـانلىقى گۇمـان قىلىنغـان             «

ىق ئىقـرار قىلـدۇرۇش تـوغرا    ياكى تۆھمهت قىلىنغان كىشىنى ئۇرۇش ۋە قورقۇتۇش ئارقىل       
ئهگهر ئـۇ بېــسىم ئاسـتىدا ئوغرىلىــق، يـاكى ئۆلتــۈرۈش، يـاكى ھهد كېلىــدىغان     . بولمايـدۇ 

جىنايهتنى ئىشلىگهنلىكىنى ئىقرار قىلـسا، ئۇنىـڭ ئىقـرارى ئېتىبارغـا ئېلىنمايـدۇ، ئۇنىـڭ               
 ەزىيهلالھۇردەيدۇ ۋە ئۆمهر    » قولىنى كېسىش ياكى باشقا جازا ئىجرا قىلىش ھاالل بولمايدۇ        

ئهگهر بىــر كىــشىنى ئىقــرار قىلىــش ئۈچــۈن  ” : مۇنــۇ ســۆزىنى نهقىــل قىلىــدۇ ئهنهۇنىــڭ
قورقۇتـــسا، يـــاكى بىـــر يېرىنـــى ئاغرىتـــسا، يـــاكى ســـوالپ قويـــسا، ئـــۇ ئـــۆزىگه ئهمىـــن   

چۈنكى ئىسالم ئهسلىدە مهجبۇرىيهت ئاستىدا قىلىنغـان ئېتىـراپ ۋە ئىقرارنـى            “ .بواللمايدۇ
ــدۇ ــۇل قىلماي ــداق دېــگهنۇلالھرەســۇل. قوب ــالالھ«:  مۇن ــانى، ئۇممىتىمــدىن مېنىــڭ ئ  خات

گۇناھكـار دەپ گۇمـان     » .ئۇنتۇغاقلىقنى ۋە قىلىشقا مهجبۇرالنغان نهرسـىنى كۆتـۈرۈۋەتتى       
ــۇقىنى     ــگهن ھوقـ ــهرىئهتته بهلگىلهنـ ــاكى ئۇنىـــڭ شـ ــنى يـ ــشىنى قىيناشـ ــان كىـ قىلىنغـ

 ئــالىملىرى فىقهــىهزى لــېكىن ب.  دەلىــل يوقتــۇرســهھىه قىلىــدىغان جــائىزتارتىۋېلىــشنى 
گۇناھكار دەپ گۇمان قىلىنغان كىشىنى سـوالپ قويـۇش ۋە ئـۇرۇش الزىـم دەپ قارىغـان،                 
لېكىن ئـۇالر ئۇنىـڭ كىـشىلىك ھوقۇقىغـا چېقىلماسـلىق، ئهقىـدە ۋە پىكىـر ئهركىنلىكـى،                  

 قىينىماســـلىق، ۋەھـــشىيچهيـــېمهك ـ ئىچـــمهك، ئىنـــسانىي ھـــۆرمىتىگه تهگمهســـلىك،     
ــۈدەك ــى    ئۇرزەخمىلهنگ ــر يىرىن ــلىق ۋە بى ــاكماس ــدەك   مېيىپن ــلىق دېگهن ــپ قويماس  قىلى

 ئــالىمالر بــۇ ئىككىنچــى ســۆز ھهققىــدە تــاالش ـ تــارتىش     جۇمهــۇر. شــهرتلهرنى قويغــان
بـۇ مهسـىله ئـۆز جايىـدا تهپـسىلىي          .  بىـر دەلىلـى ئىـسپاتالنمىدى      سهھىهئۇنىڭ  . قىلىشتى

  . بايان قىلىنىدۇ

  ئالتىنچى  شهخسىي مهسئۇلىيهت

 ســوت ئالدىــدا مهســئۇلىيهتنىڭ شهخــسىي بولىــدىغانلىقىنى قانۇنالشــتۇردى،  ئىــسالم
جىنايهت، جازا ۋە مهسـئۇلىيهتنىڭ    . ھېچبىر كىشى باشقا بىرىنىڭ جىنايىتىدىن سورالمايدۇ     
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جىنايهتچىنىــڭ ئاتاـــ ئانىــسى، ئايــالى، بــاال ـ چاقىــسى ۋە تۇغقانلىرىغــا چېتىــپ قويۇشــنى    
شـۇنىڭدەك، جىنايهتچىنىـڭ ئـۇرۇق ـ تۇغقـانلىرىنى      . دۇئهقىلمۇ، شهرىئهتمۇ قوبۇل قىلمايـ 

ــانىمىزدا كــۆپلىگهن  . قىــستاش، ســوالش، تۇتــۇپ تــۇرۇش ۋە ئازابالشــقا بولمايــدۇ   ــۇ، زام ب
دۆلهتلهردە ئىجرا قىلىنىۋاتقان قانۇن بولۇپ، ئـۇنى قۇرئـان ۋە سـۈننهت ئـون تـۆت ئهسـىر                  

ئادەم ئۆزى قىلغان گۇناھقـا ئـۆزى       ھهر  «:  مۇنداق دەيدۇ  تهئاال ئالالھ. بۇرۇن يولغا قويغان  
    ) ـ ئايهت164سۈرە ئهنئام (» .جاۋابكار

ھېچبىــر گۇناھكــار ئــادەم بىراۋنىــڭ گۇنــاھىنى  «:  يهنه مۇنــداق دەيــدۇتهئــاال ئــالالھ
  ) ـ ئايهت18 فاتىرسۈرە (» .ئۈستىگه ئااللمايدۇ

نىڭ ئىنــسان پهقهت ئۆزىنىــڭ ئىــشلىگهن ئىــشى«:  يهنه مۇنــداق دەيــدۇتهئــاال ئــالالھ
  ) ـ ئايهت39 نهجمسۈرە (» .نهتىجىسىنى كۆرىدۇ

كىمكى ياخشى ئىش قىلىدىكهن، پايدىسى ئۆزىگىـدۇر، كىمكـى   «: يهنه مۇنداق دەيدۇ 
  ) ـ ئايهت46 فۇسسىلهتسۈرە (» .يامان ئىش قىلىدىكهن، زىيىنى ئۆزىگىدۇر

» .دۇكىمكى بىر يامانلىق قىلىدىكهن، بۇنىـڭ ئۈچـۈن جازالىنىـ         «: يهنه مۇنداق دەيدۇ  
  ) ـ ئايهت123سۈرە نىسا (

ــدۇ  ــداق دەي ــبهر ئهلهيهىســساالم مۇن ــاكى  «: پهيغهم ــشىنىڭ ي ــر كىــشى قېرىندى ھېچبى
 بىلهن ئوغلىغا مۇنـداق     رەمسه ئهبى رەسۇلۇلالھ» .ئاتىسىنىڭ جىنايىتى بىلهن جازاالنمايدۇ   

ئۇ سېنىڭ ئۈستۈڭگه جىنـايهت ئىـشلىمهيدۇ، سـهن ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه جىنـايهت                «: دېگهن
  » .لىمهيسهنئىش

جىنايهتتىن پهقهت ئىشلىگۈچىـسى جاۋابكـار بولىـدۇ، مهيلـى يـېقىن، مهيلـى يىـراق                «
ــدۇ     ــا تارتىلماي ــلهن جاۋابكارلىقق ــايهت بى ــۇ جىن ــانلىرى ئ ــسالم   » تۇغق ــدە ئى ــگهن قائى دې

  . شهرىئىتىنىڭ بىرىنچى قائىدىسى بولغان

   ھۆرمهتلهش شاھىدالرنىيهتتىنچى  

ــشىلىك    ــسىدە كى ــسالم مهھكىمى ــالىتى پهقهت  ئى ــڭ كاپ ــىھوقۇقنى ــال دەۋاچ  تهرەپكى
قارىتىلغــان ئهمهس، بــۇ مــۇقهددەس ئىــشقا شــېرىك بولغانالرنىــڭ ھهممىنــى ئــۆز ئىچىــگه 

 ھهر تۈرلــۈك بېــسىم، ئهزىــيهت ۋە شــاھىدالرنىھادىــسىگه گۇۋاھلىــق بېرىــدىغان . ئالىــدۇ
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الرغـا ئىـززەت ۋە   تاجاۋۇزدىن ھىمايه قىلىش، ئۇالرنى ئاھـانهتكه ئۇچراتماسـلىق، بهلكـى ئۇ          
بـۇ قۇرئـان كهرىمـدە      . ھۆرمهت قىلىشنى تهلهپ قىلىش يۇقىرىـدىكى كاپالهتنىـڭ بىرىـدۇر         

پۈتۈكچىگىمـۇ، گۇۋاھچىغىمـۇ زىيـان      «:  مۇنداق دەيـدۇ   تهئاال ئالالھ. ئىپادىلهنگهنئوچۇق  
ــسىلهر   ــاھ ئۆتكــۈزگهن بولى ــان يهتكۈزســهڭالر، گۇن ــسۇن، ئهگهر زىي ســۈرە (» .يهتكۈزۈلمى

  ) ـ ئايهت282 بهقهرە
 ئــۇالر ئــارقىلىق ئــالالھگــۇۋاھچىالرنى ھــۆرمهتلهڭالر، «:  مۇنــداق دەيــدۇرەســۇلۇلالھ

 ئالىملىرى گۇۋاھچىالر ھهققىدە شهك پهيدا قىلماسلىق ۋە        فىقهى» .ھهقلهرنى بهرپا قىلىدۇ  
شهرىئهتته گـۇۋاھچىالر قهسـهم قىلدۇرۇلمايـدۇ، پهقهت        . ئهيىبلىمهسلىكنى قانۇنالشتۇردى 

شۇنىڭدەك، ئهگهر شـاھىت بولغـۇچى      . ش يولى بىلهن ئادىل بولۇشى سورىلىدۇ     ئۇنى پاكال 
گۇۋاھلىق بېرىدىغان يهرگه كېلىش ئۈچۈن ئىشىنى تاشالپ ياكى سـهپهر قىلىـپ كهلـسه،              

  . خالىسا ھهق ئالسا بولىدۇ

ــايه       ــا رىئ ــشىلىك ھوقۇقق ــى كى ــۈك بولۇش ــڭ ھهر تۈرل ــهككىزىنچى  جازاالرنى س
  قىلغانلىقتۇر

ا بهلگىلهشته كىشىلىك ھوقۇققا رىئـايه قىلـدى، جىنـايهت ئىـشلىگۈچى          شهرىئهت جاز 
ئىپپهت ـ نومۇسىنى، مېلىنى ۋە جېنىنى مۇداپىئه قىلىپ ئىشلىگهن بولسا جازاالنمايـدۇ، بـۇ    

 ھۇجــۇم قىلغۇچىــدىن مــۇداپىئه قىلىــش دەپ تونۇلىــدۇ، قانۇنــدا شــهرئى  فىقهىــدائىــسالم 
ئهســـلى ئىنــــساننىڭ  «: ا بهلگىلهنــــگهنيۇقىرىـــد . مـــۇداپىئه ھوقـــۇقى دەپ ئاتىلىــــدۇ  

 ئىـسپاتالنغۇچىلىك گۇناھكار دەپ گۇمان قىلىنغـان كىـشى گۇنـاھى          «ۋە  » گۇناھسىزلىقى
بۇنىـڭ  . دېگهن قائىدىلهر بويىچه شۈبهىلهر بىلهن جـازا چۈشـۈپ كېتىـدۇ          » گۇناھسىزدۇر

دىغان شهرىئهت يول كېـسى   : مىساللىرى كۆپتۇر، مهن بىر مىسالغا ئىشارەت قىلىپ ئۆتىمهن       
ھهممىـــسىدە . بـــۇالڭچى، ئـــۇرۇش ئـــاچقۇچى ۋە ئىـــسيانكارنىڭ ئوتتۇرىـــسىنى ئايرىيـــدۇ

ئىشلهنگهن جىنايهت بىر بولۇپ، قورال كۆتۈرۈپ ئىنسانالرنىڭ ئالدىنى توسـۇش دۆلهتـكه            
شــۇنداق تۇرۇقلــۇق جىنايهتنىــڭ كىــشىلىك ھوقۇققــا چــېقىلىش  . ئىتــائهت قىلماســلىقتۇر

ئهگهر بۇ قوراللىق جىنـايهتچى يـول كېـسىپ         .  ئوخشاشمايدۇ  قاراپ جازاالر  چېقىلماسلىقىغا
ــهرىئهتته            ــڭ ش ــسا، ئۇنى ــان بول ــت قىلغ ــا قهس ــۈلكىگه ۋە جېنىغ ــال ـ م ــشىلهرنىڭ م كى
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بهلگىلهنگهن ۋە قۇرئاندا كۆرسىتىلگهن جازاسـى ناھـايىتى ئېغىـر بولـۇپ، ئـۇ بـۇالڭچى ۋە                 
ئادەم پىكىـر، چۈشـىنىش ۋە      ئهگهر ئۇ قوراللىق    . ئۇرۇش ئاچقان دۈشمهن جازاسىنى ئالىدۇ    

 بـاغىالر ئىجتىهات ئهركىنلىكىدىن تهسىرلىنىپ ياخشى مهقسهت بىلهن چىققان بولـسا، ئـۇ            
 دېگهن  قهرافىدىن سانىلىپ ئۇنىڭ بىلهن ئۇرۇش قىلىنىدۇ، لېكىن ئۇنىڭغا         ) ئىسيانچى(

ــدۇ     ــازنى بېرى ــۈك ئىمتىي ــچه تۈرل ــر نهچ ــدەك بى ــشى تۆۋەندىكى ــۈرۈش  «: كى ــۇالرنى ئۆلت ئ
ىتىدە ئهمهس، پهقهت ئــۇالرنى توســۇش ۋە قىلمىــشىدىن تــوختىتىش ئۈچــۈن ئــۇالر  مهقــس

بىلهن ئۇرۇش قىلىنىـدۇ، يارىـدارلىرى ۋە ئهسـىرلىرى ئۆلتۈرۈلمهيـدۇ، مـاللىرى غهنىـيمهت               
ــاردەم     ــلهن ئۇرۇشــقان مۇشــرىكقا ي ــۇالر بى ــدۇ، ئ ــائىلىلىرى ئهســىر قىلىنماي ــدۇ، ئ ئېلىنماي

ــتىگه بو  ــدۇ، ئۇالرنىـــڭ ئۈسـ ــتانلىرى  بېرىلمهيـ ــالنمايدۇ، بوسـ ــا تاشـ ــدۇمبـ ، كۆيدۈرۈلمهيـ
بۇ ئىشالر ۋە پهرقلهرنىڭ ھهممىسى ئىنسانالرنىڭ پىكىرلىرىگه،       » .دەرەخلىرى كېسىلمهيدۇ 

  . ئىجتىهات ۋە چۈشهنچىلىرىگه ھۆرمهت قىلىش ئۈچۈندۇر

  سوت ھۆكمىنى ئىجرا قىلىشتا كىشىلىك ھوقۇق 

ھىـدە تهتقىـق قىلىـشقا تـوغرا كېلىـدۇ،          بۇ ناھايىتى كهڭ بىر سـاھه بولـۇپ، ئـۇنى ئاال          
چۈنكى ئۇ سوت ئالدىدا ئىسالمنىڭ كىشىلىك ھوقۇققا ۋە مهھكۇمالرغا قانچىلىـك ئېتىبـار             

ئىـسالمنىڭ مهھكۇمالرغـا   . بېرىـدىغانلىقىنى بىـزگه ئوچـۇق ـ ئاشـكارا كۆرسـىتىپ بېرىـدۇ       
نـاھ ئىنـسانالر    بهرگهن ئېتىبارىنى بۈگۈنكى كۈندە دۇنيانىڭ كۆپلىگهن دۆلهتلىرىـدە بىگۇ        

  . چۈشىدىمۇ كۆرەلمهيدۇ
ــۈم       ــدە ھۆك ــش ھهققى ــادا قىلى ــى ئ ــا قهرزىن ــۇپ، قهرزدارغ ــي بول ــوت مهدەنى ئهگهر س
قىلىنغان بولسا، ئىسالم قهرزدارنىـڭ قهرزىنـى تۆلهيـدىغان ھـالهتكه كېلىـشىنى كۈتۈشـنى          

ىڭغـا  دەپ ئۇن » قانداق قىلساڭ قىل، نهدىن تاپـساڭ تـاپ، قهرزنـى تـۆله           «: يهنى. بۇيرۇيدۇ
ئهگهر قهرزدارنىـڭ   «:  مۇنداق دەيدۇ  تهئاال ئالالھ. قاتتىق بېسىم ئىشلىتىشكه يول قويمايدۇ    

ئۇندىن كېيىن قۇرئان خهيـرى     » .قولى قىسقا بولسا، ئۇنىڭ ھالى ياخشىالنغۇچه كۈتۈڭالر      
خهيرلىـك ئىـش    (ئهگهر  «: ـ ئېهسان قىلىشقا ۋە قهرزدارغـا كهڭچىلىـك قىلىـشقا چاقىرىـدۇ           

)  بىلـسهڭالر، قىيىنچىلىقتـا قالغـان قهرزداردىـن ئالىـدىغان قهرزنـى ئۇنىڭغـا              ئىكهنلىكىنى
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 ـ  280 بهقهرەسـۈرە  (» .سهدىقه قىلىپ بېرىـۋەتكىنىڭالر سـىلهر ئۈچـۈن تېخىمـۇ ياخـشىدۇر     
  )ئايهت

. قهرزدار تۈرمىگه ئېلىنمايدۇ ۋە ئۇنىڭغا تاقىتىـدىن تاشـقىرى بېـسىم ئىـشلىتىلمهيدۇ            
رىملىقالرنىـڭ نهزىرىــدە ۋە  ! ۇنـداق ئۇلــۇغ قـانۇن نهدە بــار؟  بۇنـداق ئۈسـتۈن ئهخــالق ۋە م  

ياۋروپــادا قهرز ئىگىــسى قهرزدارنىــڭ ياقىــسىغا چاپلىــشىۋالىدۇ، ئــۇنى خاراليــدۇ ۋە بــازاردا  
  . ساتىدۇ

 كىـشىلىك ھوقۇققـا ھـۆرمهت       فهقىهـلهر ئهگهر قهرزدار قول ئىلكىدە بار كىشى بولـسا،         
، كىـيىم ـ   تهگكۈزمهسلىكنسانلىق ھۆرمىتىگه داغ قىلىپ، ئۇنىڭغا ھۆكۈم ئىجرا قىلىشتا ئى

، يېمهك ـ ئىچمهك، ئـۆي قاتـارلىق ئاساسـى ھـاجهتلىرىنى ئېلىۋالماسـلىق، ئـۆزىگه،        كىچهك
 يهتكـۈدەك نهرسـه بېـرىش، ئۇنىـڭ كىتـاب، ھـۈنهر ـ        نهپىقىسىگهئايالىغا ۋە ئهۋالدلىرىنىڭ 

تا كىشىلىك ھوقۇققا ھـۆرمهت      ۋە باشقا ئهمهلىي ھايات    ساتتۇرماسلىقكهسىپ سايمانلىرىنى   
  . قىلىدىغان ئهخالق ۋە ھۆكۈملهرنى بېكىتتى

 ئۇلــۇغ جازاســىدىمۇئهگهر بېــرىلگهن ھۆكــۈم جىنــايهت جازاســى بولــسا، ھهتتــا ئۆلــۈم 
شهرىئهت جازانى ئىجرا قىلىشتا مهھكۇمغا مهرھهمهت، يۇمـشاقلىق ۋە ياخـشىلىق قىلىـشنى             

 ھهر نهرســىدە ياخــشىلىق قىلىــشنى ئــالالھ«:  مۇنــداق دەيــدۇرەســۇلۇلالھ. ۋاجىــپ قىلــدى
ــۈرۈڭالر   ــلهن ئۆلتـ ــشىلىق بىـ ــساڭالر، ياخـ ــۈرمهكچى بولـ ــدى، ئهگهر ئۆلتـ » .ۋاجىـــپ قىلـ

ــا    ــىتىنى پارچىالشــنى ۋە ئۇنىڭغ ــڭ جهس ــۈرۈلگهن ئادەمنى ــانهتئۆلت ــارام  ئىه ــشنى ھ  قىلى
پ، ئىسالم ئۆلتۈرۈلگهن كىـشىنى ئائىلىـسىگه بېرىـشنى، يۇيـۇپ ـ تـاراپ، كېـپهنله       . قىلدى

نــامىزىنى ئوقــۇپ مۇســۇلمانالرنىڭ قهبرىــستانلىقىغا ھــۆرمهت بىــلهن دەپــنه قىلىــشنى       
  . بهلگىلىدى

ــاال تۇغۇلــۇپ، ئېمىــپ،         ــامىله بولــسا، ب ــشى بولــۇپ، ھ ــايهتچى ئايــال كى ئهگهر جىن
كېـسهل سـاقايغۇچه، مهسـت      . ئهمچهكتىن ئايرىلغانغا قهدەر ئۇنىڭغا جازا ئىجرا قىلىنمايدۇ      

زاالنمايـدۇ، ئهگهر قىـساس ئىنـساننىڭ مهلـۇم بىـر ئهزاسـى ئـارقىلىق               ئهقلىگه كهلگۈچه جا  
  . ئېلىنسا، قانسىراپ كهتمهسلىكى ئۈچۈن جاراھهتلهنگهن يهرنى داۋاالش ۋاجىپ بولىدۇ

 كىتابلىرىـدا  فىقهـى ئهگهر جازا دەررە ئۇرۇش بولسا، ئۇنىڭ مىقدارىغا، قائىدىـسىگه ۋە         
ئهگهر ئىجــرا قىلغــۇچى بهلگىلهنــگهن   . كۆرســىتىلگهن شــهرتلىرىگه بويــسۇنۇش الزىــم   
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ئهگهر ئۇرۇلغـۇچى ھـاالك بولـسا،       . مىقداردىن ئېشىپ كهتسه، ئۇنىڭدىن قىساس ئېلىنىدۇ     
ئۇرۇشــتا جىنايهتچىنىــڭ يــۈزىگه، خهتهرلىــك . ئۇرغــۇچى يــاكى بهيتۇلمــال ئــۇنى تۆلهيــدۇ

 ۇمنىمهھكـ شـهرىئهتته   . ئورگانلىرىغا ۋە ئۆلىدىغان يېرىگه ئۇرۇشـتىن سـاقلىنىش ۋاجىـپ         
ــارتۇق      ــلهن توختىتىلغــان جــازادىن ئ ــارارى بى ــاكى قازىنىــڭ ق ــگهن ي شــهرىئهت بهلگىلى

ھهتتـا ئـۇنى قـاتتىق    .  بولمايـدۇ ئازارالشقا ماددىي ـ مهنىۋى  مهھكۇمنى. ئازابالشقا بولمايدۇ
مـۆمىنلهر ۋە  «:  مۇنداق دەيدۇتهئاال ئالالھ. ۋە سهت گهپلهر بىلهن ئازارالش ھارام قىلىنغان  

 ۋە  بۆھتـاننى ) شـۇ (ئـۇالرنى رەنجىتىـدىغانالر     ) چـاپالپ (رگه قىلمىغـان ئىـشالرنى      مۆمىنهله
  ) ـ ئايهت58 ئهھزابسۈرە (» .روشهن گۇناھنى ئۈستىگه ئارتىۋالغان بولىدۇ

مهھكۇم جازاالش ئهسناسىدا ياخشى مۇئامىله قىلىنىشقا ھهقلىق بولىـدۇ، جـازا پهقهت          
رالش، تىلـالش، يىغلىـتىش، لهنهتـلهش ۋە        ، ئۇنى خا  توسۇشتۇرئۇنى جىنايهت ئىشلهشتىن    
 ۋاقتىـدا سـاھابىلهرنىڭ بىـرى ھهد ئۇرۇلغـان          رەسۇلۇلالھنىڭ. كهمسىتىش ئۈچۈن ئهمهس  

ئۇ ئايال  «:  ئۇنى توسۇپ مۇنداق دەيدۇ    رەسۇلۇلالھبىر ئايال ھهققىدە يامان سۆز قىلىۋىدى،       
 ئهھلىـدىن يهتمىـش      بۆلۈنسه، مهدىنه  تهۋبىسى قىلدىكى، ئهگهر ئۇنىڭ     تهۋبهشۇنداق بىر   

 ئۈچۈن بهرگهن كىـشىدىنمۇ ئهۋزەلـرەك بىـر         ئالالھكىشىگه يېتىدۇ، ئۇنىڭدەك ئۆز جېنىنى      
  » !؟كۆردۈڭمۇكىشىنى 

ئهگهر مهھكۇمغا بېرىلگهن جازا تۈرمىگه قاماش بولغان بولـسا، ئهركىنلىكىنـى قهيـت             
ــارلىق ئىنــسانىي ھوقۇقىــدىن پايدىلىنىــدۇ، دۆلهت ئۇنىــڭ   ــېمهك ـ   قىلىــشتىن باشــقا ب  ي

ئىچمهك، كىيىم ـ كېچىكىگه كاپالهتلىك قىلىـدۇ، ئائىلىـسىنىڭ ئـۇنى زىيـارەت قىلىـش ۋە       
 يۇســۇفئهبـۇ  . مهھبۇسـالرنى ئازابالشــقا بولمايـدۇ  . ئۇنىڭـدىن خهۋەر ئـېلىش ھوقــۇقى بـار   

:  يازغان خېتىدە مۇنداق دېگهنلىكىنى نهقىل قىلىـدۇ       ۋالىالرغا ئهنهۇنىڭ رەزىيهلالھۇئۆمهر  
 مۇسۇلمانالرنى ئۆرە تۇرۇپ ناماز ئوقۇيالمايدىغان يهردە قويماڭالر، قېنـى           رىڭلهردەتۈرمىلى«

تهلهپ قىلىنغان كىـشىدىن باشـقا مهھبۇسـالرنى بـاغالپ قويمـاڭالر، يـېمهك ـ ئىچمىكىـگه         
  ».يېتىدىغان دەرىجىدە سهدىقىلهردىن ئۇالرغا ھهق بېرىڭالر

ئــۇ . ۇق ئېتىبــار بېرىلىــدۇمهھكۇمنىــڭ جازاســى تۈگىگهنــدىن كېــيىن، ئۇنىڭغــا تولــ 
كامىل ئىنسان بولۇپ، پۈتۈن ھهق ۋە ھوقۇقىغا ئىـگه، خالىغـان ئىـش بىـلهن شۇغۇلالنـسا        

  . بولىدۇ، جهمئىيهتته ئۆزىگه اليىق ئورنىنى ئالىدۇ
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ــىله       ــر مهس ــدىغان بى ــى تهنه قىلى ــسالمغا قارش ــته ئى ــۇ ھهق ــۇرتهدنىب ــۈرۈش م  ئۆلت
بـۇ،  . دېيىلىـدۇ »  ئهركىنلىكىگه زىت كېلىـدۇ     ئۆلتۈرۈش ئهقىدە  مۇرتهدنى«. مهسىلىسىدۇر

لـېكىن بىـز بـۇ    . تهپسىلىي بايان قىلىشقا تېگىشلىك بولغان ناھـايىتى مـۇھىم بىـر مهسـىله      
ئىككى ئىشنىڭ ئارىـسىدا ھېچقانـداق زىتلىـق        : يهردە ئۇنى قىسقىچه زىكىر قىلىپ ئۆتىمىز     

 جهھهتته كاپـالهت ئاسـتىدا    دۆلىتىدە ئهمهلىي ۋە تهتبىقى  ئىسىالميوق، ئهقىدە ئهركىنلىكى    
پۈتـۈن  . دىنغا كىرىـشكه مهجبـۇرالش يـوق      .  بهلگىلهنگهن فىقهىدابولۇپ، ئۇ شهرىئهتته ۋە     

 ھېچقانداق كىشى ئىـسالم دىنىنـى قوبـۇل قىلىـپ مۇسـۇلمان             پىكرىچهئالىمالرنىڭ ئورتاق   
ىرىــدە ئهھلــى كىتــابالر ئۆزلىرىنىــڭ ئهقىــدە، دىــن ۋە پائالىيهتل . بولۇشــقا مهجبۇرالنمايــدۇ

ــارىخ بۇنىــڭ جــانلىق گۇۋاھچىــسى . قېلىۋېرىــدۇ ــۆز ئىختىيــارى،  . ت ــېكىن بىــر كىــشى ئ ل
ئهركىنلىكى ۋە قانائىتى بىلهن ئىسالم دىنىغا كىرسـه، ئۇنـدىن كېـيىن ئۇنىڭـدىن يېنىـپ             

چۈنكى ئۇنىڭ بۇ قىلىقـى دۆلهت ۋە       . كېتىشنى خالىسا، ئۇ ئهلۋەتته ئۆلۈم بىلهن جازالىنىدۇ      
غــا، ئېتىقــاد ئهركىنلىكىنــى بۇزۇقچىلىــق ۋە ئويــۇن قىلىــشتىن ھىمــايه خهلقنىــڭ ئامانلىقى

ئۇ جهمئىيهتنىـڭ ئىجتىمـائىي قـانۇنىنى بۇزۇشـقا ۋە ئـۇ            . قىلىشقا تهئهللۇق بىر جىنايهتتۇر   
بــۇ دۆلهتــكه قارشــى چــوڭ خىيــانهت قىلغانغــا  . ئورۇنغــانلىقتۇرقانۇنغــا قارشــى چىقىــشقا 

هتنىــڭ پۈتــۈن ســىرلىرىنى بىلىۋېلىــپ، ئــۇنى شــۇنىڭدەك، بىــر مىلــلهت ۋە دۆل. ئوخــشايدۇ
ــۇس،    ــدىغان جاس ــۇم قىلى ــمهنگه مهل ــشپىيونغادۈش ــشايدۇئى ــسى  .  ئوخ ــڭ ھهممى ئۇالرنى

ئۇنــداق جىنــايهتچىلهرگه پىكىــر،   . دۇنيــادىكى بــارلىق نىــزام ۋە قــانۇنالردا جازالىنىــدۇ    
  . ۇ، ئېتىقاد ياكى دۈشمهن بىلهن دوست بولۇش ئهركىنلىكى بېرىلمهيدگىراژدانلىق

 قىـسقىچه   كاپالهتلىرىنىـڭ بۇ، ئىسالمدا مهھكىمه ۋە سوت ئالدىـدا كىـشىلىك ھوقـۇق            
 بابىدا بۇالرنى تهپـسىلىي     ئادابى ئالىملىرى كىتابلىرىدا سوت     فىقهى. شهكىل ۋە مىساللىرى  

ــان قىلغــان ــي    . باي ــۆلچىمى ۋە ھهقىقى ــنچىكه ئ ــى تهتبىقالشــنىڭ ئهڭ ئى ــۇ ھهقلهرن ــۇ، ب ئ
ــساللىرىدۇر ــ. مى ــسان ب ــسان   ئىن ــك، ۋە ئىززەتلىــك كامىــل ئىن ارلىق ئهھــۋالالردا ھۆرمهتلى

 ئـېالن قىلىـش   باياننـامىلهردە بولۇشى ئۈچۈن بۇ ھهق ۋە ھوقۇقالرنى قهغهزلهرگه يېـزىش،     
  . قىلىپ توۋالش بىلهنال چهكلىنىپ قالماسلىقى كېرەك
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  خاتىمه

ان قىلىــپ تهتقىقاتىمىزنىــڭ ئاخىرىــدا مــۇھىم نــۇقتىالرنى ۋە بهزى نهتىجىلهرنــى بايــ 
  : ئۆتىمىز
 مهھكىمه ۋە سوت ئالدىدىكى كىشىلىك ھوقۇق، ئىسالمدىكى ئومۇمىي كىشىلىك           - 1

  . تولۇقلىغۇچىسىدۇرھوقۇقنىڭ بىر پارچىسى ۋە 
ــشىلىك      - 2 ــۇمىي كى ــش، ئوم ــك قىلى ــا كاپالهتلى ــشىلىك ھوقۇقق ــدا كى ــوت ئالدى  س

، ئـۇنى   ىرغانلىقنىـڭ چاقھوقۇقنىڭ ئهڭ مۇھىم بىر پارچىـسى بولـۇپ، كىـشىلىك ھوقۇققـا             
  .  ئېنىق ئىسپاتىدۇرقهدىرلىگهنلىكنىڭئهمهلىيهتته ئىجرا قىلغانلىقنىڭ ۋە ئۇنى ھهقىقىي 

ــدىكى كاپالهتلىــك، كىــشىلىك ھوقۇقنىــڭ ئهڭ مــۇھىم تهرىپىــدۇر  - 3 .  ســوت ئالدى
چۈنكى ئۇ قالغان ھوقۇقالرنىڭ ھىمايه قىلىنىشى، تهتبىقلىنىـشى ۋە رىئـايه قىلىنىـشىنىڭ             

ئىنسانغا ئهڭ ئاجىز ھالىتىدە، باشقىالر تهرىپىدىن ئۇنىڭغـا زۇلـۇم قىلىنغانـدا،            . ۇركېپىلىد
ياكى ئۇنىڭغا تۆھمهت قىلىنغاندا ھوقۇقلىرى بېرىلىدۇ، چۈنكى ئىنسان تۆھمهت، شـۈبهه           
ــاھهقنى        ــب، ھهق ـ ن ــك قهل ــول، مهرھهمهتلى ــدىغان ق ــان، تۇتى ــشقا ئۇچرىغ ۋە گۇمانلىنى

 ھېسسىيات ۋە ئادالهتكه ئهڭ قاتتىق موھتاج بولغان ۋاقتىدا          ئهقىل، ئىنسانىي  ئايرىيدىغان
  . سوتتۇرھوقۇقىدىن پايدىلىنىش ۋە ھهققىنى تهلهپ قىلىش ئۈچۈن ھهقىقىي ياردەم 

 ـ بۇ يهردە شۇنى قىسقىچه زىكىر قىلىپ ئۆتۈش الزىمكـى، ئالـدى بىـلهن ياۋروپـادا،      4
ــا چــاقىرىش، ئىنــسا   نالرنىڭ ئوتتــۇرا ئهســىردە كېــيىن پۈتــۈن دۇنيــادا كىــشىلىك ھوقۇقق

 قارشـى  ئېكىسپىالتاتـسىيىگه فېئودالالر ۋە ئىـستىبدات قـانۇن ئاسـتىدا چهكـكهن زۇلـۇم ۋە             
ــگهن  ــدانغا كهل ــوق، ئىــسمى   . قويــۇش ئۈچــۈن مهي ــارىخى ي ــادا ت ــۇ ھوقۇقالرنىــڭ ياۋروپ ب

ئىككــى ئهســىر بــۇرۇن . بولــسىمۇ، بــۇ ھوقۇقالرنىــڭ ئاساســلىنىدىغان بىــر ئاساســى يــوق 
شۇڭالشقا ياۋروپالىقالر تارىخىـدىكى ئـار      . ھوقۇق دەيدىغان بىر گهپ يوق ئىدى     كىشىلىك  

. ۋە نومۇســنى يــۆگهش ئۈچــۈن ھــازىر كىـــشىلىك ھوقۇققــا كۈچلــۈك ئــاۋاز قوشـــماقتا       
 دىنىـدىن ۋە  ئالالھنىـڭ ئىنسانالرنىڭ ئهسىرلهر بـويىچه تارتقـان زۇلـۇم ۋە مۇشـهققهتلىرى          

ئىـسالم تـارىخى ئۇنـداق    . مالر ئاستىدا يۈز بهرگهنشهرىئىتىدىن يىراق بولغان قانۇن ـ نىزا 
ئىسالم تارىخىدا كىشىلىك ھوقـۇقنى نهزەرىـيه ۋە ئهمهلىيهتـته          . ئىشالردىن يىراق ۋە پاكتۇر   
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ئهگهر بۇنىڭ ئهكسىچه بىر ئىـش يـۈز بهرگهن         . ئېلىپ بارغان مىسلىسىز نهمۇنىلهر كۆپتۇر    
لىرىـدىن ئىبـارەت بولـۇپ، ئۇنىڭـدىن     بولسا، ئۇ ئىنسانالرنىڭ بىـر ـ بىـرىگه قىلغـان زۇلۇم    

چۈنكى شهرىئهت ھۆكۈملىرى، ئىسالم دۆلهتلىـرى، خهلىـپىلهر        . شهرىئهت جاۋابكار ئهمهس  
 يوقىتىـپ، پۈتـۈن ئىنـسانالرغا ھهق ۋە       ئېىشىـشنى ۋە قازىالر بىرلىكته زۇلۇم ۋە ھهددىـدىن        

  .ئادالهتنى بهرپا قىلىش ئۈچۈن ئىشلىگهن ۋە كۈچ چىقارغان
ھوقۇقنى مۇھاكىمه قىلىش، ئۇ ھهقته سـۆزلهش، يىغىـن ۋە قۇرۇلتـايالر     ـ كىشىلىك  5

ئېچىش قاتارلىق پائالىيهتلهرنىـڭ ھهممىـسى پهقهت كىـشىلىك ھوقـۇقنى خاتىرىلهشـتىن             
ئىبارەت بولۇپ، ئهمهلىيهتته تهتبىق قىلىنمىسا، ئۇنى ئىجرا قىلدۇرىـدىغان كـۈچ بولمىـسا،             

ــدۇ   ــۇ ھــېچ نهرســىگه يارىماي ــۇق   دۇنيانىــڭ پۈتــ . ئ ــشىلىك ھوق ــا كى ــرى دۇني ۈن دۆلهتلى
شـۇنداق  .  قول قويغان ۋە ئۇنىڭ قانۇن ـ تۈزۈملىرىنى بىردەك قوبۇل قىلغـان  باياننامىسىغا

تۇرۇپ، ئىنـسانالر ھـازىرمۇ ھهرخىـل بېـسىم ۋە زۇلـۇم ئاسـتىدا نالهــ پهريـاد قىلماقتـا، ئـۆز                 
غ ئاستى قىلىنماقتا، ئۇنىڭ    دۆلىتىدە، ئۆز ۋەتىنىدە ئۆز مىللىتى تهرىپىدىن ھوقۇقلىرى ئايا       

 ۋە زوراۋان دۆلهتــلهر تهرىپىــدىن ئىــشغالچىئۈســتىگه، دۇنيانىــڭ تهقــدىرى ئىــستېالچى،  
  .بهلگىلهنمهكته

 ســانا ئهلهملهرنىــڭ پهرۋەردىگــارى ھهمــدۇجىمــى «: بىزنىــڭ دۇئايىمىزنىــڭ ئــاخىرى
  . دېيىشتىن ئىبارەتتۇر»  خاستۇرئالالھقا
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  لىك ھوقۇق خىتابنامىسىدۇنيا كىشى: ئىككىنچى قوشۇمچه

دۇنيــا «ئومــۇمىي يىغىنــى » بىرلهشــكهن دۆلهتــلهر تهشــكىالتى« ـ دېكــابىردا   10 ـ يىلــى   1948
بۇ ئېالنـدىن كېـيىن ئومـۇمىي يىغىـن        . نى قوبۇل قىلىپ ئېالن قىلغان    » كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى  

ۇش ۋە مــۇزاكىرە قىلىــشقا،  راۋاجالنـدۇرۇش، تــارقىتىش، ئوقــ خىتاپنــامىنىبـارلىق ئهزا دۆلهتلهرنــى بــۇ  
 ئىنىــستىتۇتالردادۆلهتنىــڭ سىياســىتى قانــداق بولۇشــىدىن قهتئىيــنهزەر بــۇ باياننــامىنى مهكــتهپ ۋە  

  .دەرسلىك قىلىپ ئوقۇتۇشقا كۈچ چىقىرىشقا چاقىرغان

  مۇقهددىمه

ئىنسانالر ئائىلىسىنىڭ بارلىق ئهزالىرىنىڭ ئهسلى ئىـززەت ـ ئـابرۇيىنى ۋە بـاراۋەر     
ــادالهت ۋە     ھهم ئاجرا ــك، ئ ــادىكى ئهركىنلى ــش دۇني ــراپ قىلى ــۇقىنى ئېتى ــاس ھوق لم

ــلىك ۋە    ــار بهرمهسـ ــا ئېتىبـ ــانلىقى؛ كىـــشىلىك ھوقۇققـ تىنچلىقنىـــڭ ئاساســـى بولغـ
مهنــسىتمهسلىك ئىنــسانىيهت ۋىجــدانىنى ئېچىندۇرىــدىغان ۋەھــشىيلهرچه ئىــشالرنى 

تۇلـۇپ، سـۆز ۋە     كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغانلىقى، شهخـسلهر قورقـۇش ۋە موھتـاجلىقتىن قۇ         
ئېتىقاد ئهركىنلىكىدىن پايدىلىنىدىغان بىر دۇنيانىڭ مهيدانغا كېلىشى ئىنـسانالرنىڭ         

 ۋە زۇلۇمغا قارشى ئىسيان كۆتۈرۈشكه ئىستىبدادئهڭ ئالىي ئارزۇسى بولغانلىقى؛ خهلقنى 
 زۆرۈر  قوغدىلىشىنىڭمهجبۇر قىلماسلىق ئۈچۈن كىشىلىك ھوقۇقنىڭ قانۇن تهرىپىدىن        

ــانل ــكىالتى  «ىقى؛ بولغـ ــلهر تهشـ ــكهن دۆلهتـ ــۇق  »بىرلهشـ ــشىلىك ھوقـ ــى كىـ خهلقنـ
 ئاساسى ھهقلىرىگه، ئادەملىك ئىززەت ـ ئابرۇيىغا، قهدىر ـ قىممىـتىگه    باياننامىسىدىكى

ھهمدە ئهر ـ ئايالالرنىڭ ھوقۇقتـا بـاراۋەرلىكىگه بولغـان ئىـشهنچىنى كۈچلهنـدۈرۈپ،       
ڭ تېخىمـۇ ئهركىـن ھالـدا ئىلگىـرى         ئىجتىمائىي تهرەققىيـات ۋە تۇرمـۇش سهۋىيىـسىنى       
» بىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتى     «سۈرۈشىنى قارار قىلغانلىقى؛ ئهزا بولغان دۆلهتـلهر        

بىلهن ھهمكارلىشىپ، كىشىلىك ھوقۇق ۋە تـۈپكى ئهركىـنلىكلهرگه ھـۆرمهت قىلىـشنى             
ــۇق ۋە     ــۇ ھوق ــى؛ مۇش ــدىغانلىقىغا ۋەدە بهرگهنلىك ــا كهلتۈرى ــنى ۋۇجۇدق ــا سۈرۈش ئالغ

كىنلىكلهرگه بولغان بىر ئورتاق تونۇشقا كېلىش، ئۇشبۇ ۋەدىنـى ئهمهلـگه ئاشۇرۇشـتا        ئهر
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ئومۇمىي يىغىنى مهزكۇر   » ب د ت  «ئهڭ زور ئهھمىيهتكه ئىگه دەپ قارالغانلىقى ئۈچۈن        
 پۈتـۈن دۆلهتـلهر ۋە بـارچه خهلقـلهر ئىجـرا قىلىـشقا              خىتابنامىـسىنى كىشىلىك ھوقۇق   

جهمئىيهتتىكى ھهر بىر شـهخس ۋە      .  دەپ جاكاراليدۇ  تېگىشلىك بولغان ئورتاق ئۆلچهم   
 ئىزچىل ئهسته تۇتـۇپ، ئـۆگىتىش ۋە تهربىـيىلهش          خىتابنامىنىھهر بىر ئورگان مهزكۇر     

 ئىلگىــرى ئىتىبــارنىئــارقىلىق ئۇشــبۇ ھوقــۇقالر ۋە ئهركىــنلىكلهرگه بولغــان ھــۆرمهت  
 ئهزا دۆلهتــلهر سـۈرۈپ، دۆلهتلىـك ۋە خهلقئـارالىق باســقۇچلۇق چـارىلهرنى قوللىنىـپ،     

خهلقى ئارىسىدا ھهم بۇ دۆلهتلهر تهرىپىدىن ئىدارە قىلىنىـدىغان زېمىنـدىكى خهلقـلهر             
 ئومـۇمىي ۋە ئۈنۈملـۈك ھالـدا تونۇلۇشـى ۋە           ئهركىنلىكلهرنىـڭ ئارىسىدا بۇ ھوقـۇق ۋە      

  . ئهمهل قىلىنىشىغا كاپالهتلىك قىلىشى الزىم
زەت ـ ئابرۇي ۋە ھوقۇقتـا بـاراۋەر    بارچه ئىنسانالر ئهركىنلىك، ئىز: بىرىنچى ماددا

تۇغۇلىدۇ، ئۇالرغا ئهقىل، ۋىجدان بېرىلگهن، شۇڭا ئـۇالر بىـر ـ بىـرىگه قېرىنداشـالرچه      
  .مۇئامىله قىلىشلىرى الزىم
بــارلىق ئىنــسانالر مىللىتــى، رەڭگــى، جىنــسى، تىلــى، دىنىــي : ئىككىنچــى مــاددا

نى، ئىجتىمائىي كېلىپ چىقىـشى،  ئېتىقادى، سىياسىي ۋە باشقا كۆز قاراشلىرى ياكى ۋەتى   
ــاراپ ئايرىلماســتىن،      ــلهرگه ق مــال ـ  مــۈلكى، تۇغۇلۇشــى ۋە باشــقا ھهرقانــداق پهرق

.  بهلگىلهنـگهن بـارلىق ھوقـۇق ۋە ئهركىـنلىكلهرگه ئىگىـدۇر           خىتابنامىدەھهممىسى بۇ   
بۇندىن باشقا، ئىنسانالر ئۆزلىرى مهنسۇپ بولغان مهملىكهت ياكى زېمىننىڭ مهيلى ئۇ           

ستهقىل دۆلهت، ھاۋاله بىلهن باشـقۇرۇلىدىغان زېمىـن، ئـاپتونومىيه بولمىغـان يـاكى          مۇ
باشقا جهھهتتىكى ئىگىلىك چهكلىمىسى ئاستىدىكى يهر بولسۇن، سىياسىتى، قـانۇنى ۋە     

  .  كېرەكپهرقلهندۈرۈلمهسلىكىخهلقئارادا تۇتقان ئورنىغا قاراپ 
لىكـته ۋە شهخـسىي ئامانلىقتـا      ھهممه ئادەمنىـڭ ھاياتتـا، ئهركىن     : ئۈچىنچى ماددا 

  . ھهققى بار
ــاددا ــۆتىنچى م ــداق   : ت ــدۇ، ھهر قان ــشقا بولماي ــۇل قىلى ــادەمنى ق ــداق ئ ھېچقان

  .شهكىلدىكى قۇل قىلىش ۋە قۇل ئېلىپ ـ سېتىش مهنئى قىلىنىدۇ
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ھېچقانــداق كىــشىنى قىيناشــقا، قــاتتىق مۇئــامىله قىلىــشقا ۋە : بهشــىنچى مــاددا
ىنى چۈشۈرىدىغان ۋەھشىي ئۇسۇل بىلهن خارالپ جازاالشقا ئىنساننىڭ ئىززەت ـ ئابرۇي 

  .بولمايدۇ
ھهر قانداق ئادەم ھهر قانـداق جايـدا قـانۇنىي شهخـسىيىتىنىڭ            : ئالتىنچى ماددا 

  . ئېتىراپ قىلىنىش ھوقۇقىغا ئىگه
بارلىق ئىنسان قانۇن ئالدىدا باراۋەردۇر، قـانۇن ئالدىـدا قىلـچه           : يهتتىنچى ماددا 

ھهمـمه ئـادەم بـۇ      .  ئوخشاش ھىمايه قىلىنىش ھوقۇقىغـا ئىگىـدۇر       تىنپهرقلهندۈرۈلمهس
 كۈشكۈرتۈشـكه   ئايرىمچىلىققـا  ۋە مۇشۇنداق    ئايرىمچىلىققا زىت كېلىدىغان    خىتابنامىغا

  . قارشى باراۋەر ھىمايه قىلىنىشقا ھهقلىقتۇر
ھهر بىر كىشى قانۇن بهرگهن ئاساسى ھوقۇقلىرىنى دەپسهندە     : سهككىزىنچى ماددا 

ان قىلمىشالرنىڭ تۈزىتىلىشى ئۈچۈن نوپۇزلـۇق دۆلهت ئهدلىـيه ئورگانلىرىغـا ئهرز            قىلغ
  . قىلىش ھوقۇقىغا ئىگه

ھېچقانداق ئادەمنى خالىغانچه قولغا ئېلىش، سـوالپ قويـۇش         : توققۇزىنچى ماددا 
  . ۋە سۈرگۈن قىلىشقا بولمايدۇ

هھكىمىسىنىڭ ھهر بىر كىشىنىڭ مۇستهقىل ۋە بىتهرەپ بىر سوت م        : ئونىنچى ماددا 
ــدە      ــۇرىيهتلىرى ھهم ــۇقلىرى ۋە مهجب ــڭ ھوق ــپ ئۆزىنى ــوت ئېچى ــۇق س ــل، ئوچ ئادى

  .ئهيىبلهنگهن ھهر قانداق جىنايى ئهيىبلىرىنى ئېنىقالپ چىقىشقا باراۋەر ھوقۇقى بار
 ـ  جىنـايهت بىـلهن ئهيىـبلهنگهن ھهر قانـداق كىـشىنىڭ       1: ئون بىرىنچى مـاددا 

ن بـارلىق ئىمكـانىيهتلهر يارىتىـپ بېـرىلگهن بىـر           ئۆزىنى ئاقالش ئۈچۈن كېـرەك بولغـا      
  .ئوچۇق سوتتا، قانۇن بويىچه جىنايىتى ئىسپاتالنغۇچه گۇناھسىز ھېسابلىنىدۇ

 ـ  جىنايهت سادىر قىلغان ۋاقتىـدا، دۆلهت قـانۇنى يـاكى خهلقئـارالىق قانۇنـدا       2
ــۈ    ــانلىقى ئۈچ ــاكى قىلمىغ ــانلىقى ي ــشنى قىلغ ــر ئى ــسابالنمايدىغان بى ــايهت ھې ن جىن

جىنايهتنى ئىـشلىگهن ۋاقتىـدا     . ھېچقانداق ئادەم جىنايهتچى ھېسابالنماسلىقى كېرەك    
  . مۇۋاپىق بولغان جازادىن ئارتۇق جازا بېرىشكىمۇ بولمايدۇ
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ھېچكىمنىـڭ شهخـسىي تۇرمۇشـىغا، ئائىلىـسىگه، ئـۆيىگه،          : ئون ئىككىنچى مـاددا   
ك ئىـززەت ـ ئابرۇيىغـا    خهت ـ ئاالقىسىگه ھېچقانداق ئۇسـۇلدا چېقىلىـشقا ۋە كىـشىلى    

ھهر بىــر كىــشىنىڭ بۇنــداق چــېقىلىش ۋە ھۇجــۇم . دەخلــى ـ تهرز قىلىــشقا بولمايــدۇ  
  .قىلىشالردىن قانۇنىي تۈردە ھىمايه قىلىنىش ھوقۇقى بار

 ـ  ھهر قانداق ئادەمنىـڭ دۆلهت ئىچىـدە ئهركىـن سـهپهر      1: ئون ئۈچىنچى ماددا
  . ارقىلىش ۋە تۇرىدىغان جايىنى تالالش ھوقۇقى ب

 ئايرىلىش ۋە يۇرتىدىن ـ  ھهر بىر كىشىنىڭ ھهر قانداق يۇرتتىن جۈملىدىن ئۆز  2
  . ئۆز دۆلىتىگه قايتىش ھوقۇقى بار

 ـ  ھهر قانــداق ئادەمنىــڭ زۇلۇمــدىن قېچىــپ، باشــقا    1: ئــون تــۆتىنچى مــاددا
 بهھـرىمهن بولـۇش ھوقـۇقى       پاناھلىقتىنمهملىكهتلهردە باشپاناھلىق تهلهپ قىلىش ۋە      

  . بار
 ـ  سىياسىي بولمىغان جىنايهت ئۈچۈن ياكى بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشـكىالتىنىڭ   2

 زىت كېلىدىغان قىلمىـشالر ئۈچـۈن جـازا بېـرىلگهنلهر مهزكـۇر             غاپرىنسىپىمهقسىتى ۋە   
  .ھوقۇقتىن پايدىلىنالمايدۇ
  . ھوقۇقى بارگىراژدانلىق ـ  ھهر بىر ئىنساننىڭ 1: ئون بهشىنچى ماددا

 ھوقۇقىـدىن مهھـرۇم قىلىـشقا    گىراژدانلىـق اق كىـشىنى خالىغـانچه    ـ  ھېچقاند 2
  .  ئۆزگهرتىش ھوقۇقىنى رەت قىلىشقا بولمايدۇگىراژدانلىقىنىياكى 

 ـ  توي قىلىش يېشىغا توشقان قىز ـ يىگىتلهرنىـڭ دۆلهت ۋە    1: ئون ئالتىنچى ماددا
ائىله قـۇرۇش   دىن سهۋەبى بىلهن ھهر قانداق چهكلىمىگه ئۇچرىماستىن تـوي قىلىـپ ئـ            

ئۇالر توي قىلىشتا ۋە ئهرـ ئاياللىق جهريانىدا، ئاجرىشىپ كېتىشته باراۋەر          . ھوقۇقى بار 
  . ھوقۇققا ئىگه

 ـ  توي قىلىش ھهر ئىككى تهرەپنىڭ ھېچقانداق بېسىم ئاستىدا قالماستىن، ئـۆز   2
  . رازىلىقى ۋە ئىختىيارلىقى بىلهن بولىدۇ

تهبىئىي بىر پارچىـسى، ئۇنىـڭ جهمئىـيهت ۋە     ـ  ئائىله جهمئىيهتنىڭ ئاساسلىق  3
  . دۆلهت تهرەپتىن ھىمايه قىلىنىش ھوقۇقى بار
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 ـ  ھهر بىر ئادەمنىڭ ئۆزى يـالغۇز يـاكى باشـقىالر بىـلهن      1: ئون يهتتىنچى ماددا
  .شېرىك ھالدا مال ـ مۈلۈك تۇتۇش ھوقۇقى بار

  .  بولمايدۇقائايرىۋېتىش ـ  ھېچقانداق ئادەمنى خالىغانچه مال ـ مۈلكىدىن 2
ھهر بىر ئىنساننىڭ پىكىر، ۋىجدان ۋە دىـن ئهركىنلىكـى          : ئون سهككىزىنچى ماددا  

بۇ ھوقۇق دىنىنـى يـاكى ئېتىقـادىنى ئـۆزگهرتىش ئهركىنلىكىنـى، دىنىـي        . ھوقۇقى بار 
ئېتىقادىنى تهلىم ـ تهربىيه، تـائهت ـ ئىبـادەت ۋە دىنىـي مۇراسـىمالر ئـارقىلىق مهيلـى         

كتىپ ھالدا بولسۇن، مهيلى ئـاممىۋى سـورۇنالردا بولـسۇن، بىمـاالل            يالغۇز ياكى كوللې  
  . ئىپادىلهش ئهركىنلىكىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ھهر ئىنساننىڭ پىكىـر قىلىـش ۋە پىكرىنـى بايـان قىلىـش             : ئون توققۇزىنچى ماددا  
ئهركىنلىكى ھوقۇقى بار، بۇ ھوقۇق ھېچبىـر توسالغۇسـىز خالىغـان پىكىـرگه ئىـشىنىش               

كىنى ھهمـدە ئۇچـۇر ۋە پىكىرلهرنـى چېگـرا چهكلىمىـسىگه ئۇچرىماسـتىن ھهر               ئهركىنلى
قانداق يول بىلهن ئىـزدەش، قوبـۇل قىلىـش ۋە تـارقىتىش ئهركىنلىكىنـى ئـۆز ئىچىـگه                  

  . ئالىدۇ
 ھهر بىر ئادەم تىنچلىـق بىـلهن يىغىلىـش ۋە جهمئىـيهت ـ      - 1: يىگىرمىنچى ماددا

  . وقۇقىغا ئىگهتهشكىالتالرغا ئهزا بولۇش ئهركىنلىكى ھ
ـــ ھېچقانــداق ئــادەمنى مهلــۇم بىــر جهمئىــيهتكه قاتنىــشىش ئۈچــۈن زورالشــقا  2

  . بولمايدۇ
 ـ ھهر بىر ئادەم ئۆز مهملىكىتىنىڭ ھۆكۈمىتىگه بىۋاسىته 1: يىگىرمه بىرىنچى ماددا

  . ياكى ئهركىن سايلىغان ۋەكىلى ئارقىلىق قاتنىشىش ھوقۇقىغا ئىگه
لىتىـدىكى ئـاممىۋى خىـزمهتلهردىن تهڭ پايـدىلىنىش         ـ بـارلىق ئىنـسان ئـۆز دۆ       2

  . ھوقۇقىغا ئىگه
 خهلق ئىدارىسى ھۆكـۈمهت ھاكىمىيىتىنىـڭ ئاساسـىدۇر، بـۇ ئىـدارە ھهمـمه               - 3

ئادەمگه ئوخشاش سايالم ھوقۇقى بېرىلىپ، مهخپى بىلهت تاشالش ياكى ئهركىن ئاۋاز           
ــارقىلىق رەســمىي ســ   ــدىغان ئۇســۇلالر ئ ــدا تۇرى ــلهن ئهكــس بېرىــشنىڭ ئورنى ايالم بى

  . ئهتتۈرۈلىدۇ
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ھهر بىـر ئىنـسان جهمئىيهتنىـڭ بىـر ئهزاسـى بولـۇش             :  ماددا ئىككىنىچىيىگىرمه  
ــۈزۈمى ۋە    ــر دۆلهتنىــڭ ت ــۇق، ھهر بى ــالهتكه ھوقۇقل ــائىي كاپ ــلهن ئىجتىم ســۈپىتى بى
بايلىقلىرىغا قاراپ، مىللىي تىرىشچانلىق ياكى خهلقئارا ھهمكارلىق ئارقىلىق ئىـززەت ـ   

ــابر ــدىغان   ئ ــسا بولماي ــن راۋاجالندۇرۇشــتا كهم بول ــشىلىك مىجهزىنــى ئهركى ۇيى، كى
  . ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي ۋە مهدەنىي ھوقۇقلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا ھوقۇقلۇق

 ـ ھهر بىـر ئادەمنىـڭ ئىـشلهش ھوقـۇقى بـار، ھهمـدە        1: يىگىرمه ئۈچىنچى ماددا
الالش ئهركىنلىكـى ۋە ئىشـسىزلىقتىن      ئىشىنى ئۆزى رازى بولغان ئادىل شهرتلهر بىلهن ت       

  .ھىمايه قىلىنىش ھوقۇقى بار
 قىلغـان ئىـشىغا بـاراۋەر ھهق    پهرقلهنمهسـتىن  ـ ھهر بىر ئىنساننىڭ ھېچقانداق  2

  . ئېلىش ھوقۇقى بار
 ـ ئىشلهۋاتقان ھهر بىـر كىـشىنىڭ ئـۆزىگه ۋە ئائىلىـسىنىڭ ئىنـسانلىق قهدرى ـ        3

غان ئادىل ھهم ئۆزى رازى بولىدىغان ھهق ئېلىشقا، قىممىتىگه اليىق كاپالهتلىك قىلىدى
ئهگهر زۆرۈر تېپىلـسا، باشــقا ئىجتىمــائىي ھىمــايه يـولى بىــلهن كىمىنــى تولۇقلىــۋېلىش   

  . ھوقۇقى بار
 ـ ھهر بىر ئىنسان ئۆز مهنپهئهتىنى قوغداش ئۈچۈن سـودا بىرلهشمىـسى قـۇرۇش     4

  . ياكى ئۇنىڭغا قاتنىشىش ھوقۇقىغا ئىگه
ھهر بىر كىشى دەم ئېلىش، بىكار ۋاقىت چىقىـرىش، ئىـش    : نچى ماددا يىگىرمه تۆتى 

سائهتلىرىنى مۇۋاپىق ھالدا بهلگىلهش، قارارلىق ھالدا مائاشلىق تهتىل قىلىپ تـۇرۇش           
  . ھوقۇقىغا ئىگه

 ھهر بىر ئىنسان ئۆزى ۋە ئائىلىسىنىڭ سـاالمهتلىكى         - 1: يىگىرمه بهشىنچى ماددا  
بـۇ  . تهرلىـك بولغـان تۇرمـۇش سهۋىيىـسى ھوقۇقىغـا ئىـگه      ۋە پاراۋانلىقىنى ساقالشقا يې   

، ئۆي، داۋالىنىش ۋە زۆرۈر بولغان ئىجتىمـائىي  كىچهكھوقۇق يېمهك ـ ئىچمهك، كىيىم ـ   
ئۇنىڭ ئىشـسىز قالغانـدا، كېـسهل بولـۇپ قالغانـدا،           . خىزمهتلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ   

 بىر ھادىسه بىلهن تۇرمۇشىنى     ئاجىزالشقاندا، قېرىغاندا ۋە باشقا ئىرادىسىدىن تاشقىرى     
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ــكه     ــىنى تهمىنلهشــ ــدا، تۇرمۇشــ ــۈپ قالغانــ ــا چۈشــ ــدىغان ئهھۋالغــ قامدىيالمايــ
  . كاپالهتلهندۈرۈلۈش ھوقۇقى بار

 ئانىالر ۋە كىچىك بالىالر ئاالھىـدە كۆيۈنـۈش ۋە يـاردەم قىلىـنىش ھوقۇقىغـا                - 2
 قهتئىيـنهزەر،   شـىدىن تۇغۇلۇبارلىق بالىالر نىكاھلىنىش ئارقىلىق ياكى نىكاھسىز       . ئىگه

  . ئوخشاش بهھرىمهن بولۇشى الزىمھىمايىدىنئىجتىمائىي 
 ـ ھهر بىر ئىنساننىڭ تهلىم ـ تهربىـيه ئـېلىش ھوقـۇقى      1: يىگىرمه ئالتىنچى ماددا

بار، ھېچ بولمىغاندا باشالنغۇچ تهلىم ـ تهربىيه ھهقسىز بولۇشى كېرەك، باشالنغۇچ تهلىم  
وم ۋە كهسـپىي مهكـتهپلهر ئومـۇمىي بولۇشـى، ئـالىي            مهجبۇرى بولۇشى الزىـم، تېخنىكـ     

مهكتهپلهرگه قوبۇل قىلىـش قـابىلىيىتى يهتـكهن كىـشىلهرنىڭ ھهممىـسىگه ئوخـشاش               
  .شارائىت يارىتىپ بېرىلىشى الزىم

 ـ مائارىــپ تهربىيىــسى ئىنــسان خــاراكتېرىنى تولــۇق يېتىلدۈرۈشــنى ھهمــدە     2
ھۆرمىتىنى كۈچهيتىـشنى نىـشان قىلغـان    ئىنسانغا ۋە ئاساسلىق ئهركىنلىكلهرگه بولغان     

ئۇ، بارلىق دۆلهتلهر، مىللهتلهر ۋە دىنىـي گـۇرۇھالر ئارىـسىدا ئـۆز ئـارا               . بولۇشى كېرەك 
بىرلهشـكهن دۆلهتـلهر    «چۈشىنىشكه يول قويۇش ۋە دوسـتلۇقنى ئالغـا سـۈرۈش ھهمـدە             

  .نىڭ تىنچلىقنى ساقالش پائالىيىتىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك»تهشكىالتى
اتا ـ ئـانىالر ئـۆز پهرزەنتلىـرىگه بېرىلىـدىغان تهربىـيه تـۈرىنى تالالشـتا ئهڭ          ـ ئ 3

  . ئاساسلىق ھوقۇققا ئىگه
 ـ ھهر بىـر ئىنـسان جهمئىيهتنىـڭ مهدەنىـي ھاياتىغـا       1: يىگىرمه يهتتىنچى ماددا

ئهركىن قاتنىشىش ھوقۇقىغا، سهنئهتلهردىن ھۇزۇرلىنىش، ئىلمىي تهرەققىياتقـا ھهسـسه          
  . نىڭ پايدىلىرىدىن بهھرىمهن بولۇش ھوقۇقىغا ئىگهقوشۇش ۋە ئۇ

 ـ ھهر بىـــر ئىنـــسان ئـــۆزى ياراتقـــان ئىلمىـــي، ئهدەبىـــي يـــاكى ســـهنئهت    2
ئىجادىيهتلىرىدىن كېلىپ چىققان ماددىي، مهنىۋى مهنپهئهتلىرىنى قوغداش ھوقۇقىغـا         

  .ئىگه
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لهنـگهن   بهلگى خىتابنامىـدا ھهر بىر ئىنـسان مهزكـۇر       : يىگىرمه سهككىزىنچى ماددا  
ھوقۇقالر ۋە ئهركىنلىكلهرنـى تولـۇق ئهمهلـگه ئاشـۇرىدىغان خهلقئـارالىق ئىجتىمـائىي              

  . قانۇندىن پايدىلىنىش ھوقۇقىغا ئىگه
 ـ ھهر بىر ئادەمنىڭ ئۆزىنىڭ كىشىلىك خاراكتېرىنى  1: يىگىرمه توققۇزىنچى ماددا

هجبـۇرىيهتلىرى  ئهركىن ئۆستۈرۈشىگه ئىمكان يارىتىپ بهرگهن جهمئىيهتنىڭ ئالدىدا م       
  .باردۇر
 ـ ھهر بىر ئىنسان ئـۆز ھوقـۇق ۋە ئهركىنلىكىنـى ئىـشلهتكهندە، قانۇنـدا پهقهت       2

باشقىالرنىڭ ھوقۇق ۋە ئهركىنلىكىنى تونـۇش، ھـۆرمهتلهش ھهمـدە بىـر دېموكراتىـك              
ــى         ــيهت تهرتىپ ــاراۋانلىقى ۋە جهمئى ــۇمىي پ ــى، ئوم ــڭ ئهدەپ ـ ئهخالق جهمئىيهتنى

لهپلىرىنــى ئهمهلــگه ئاشــۇرۇش ئۈچــۈنال بهلگىلهنــگهن     جهھهتلهردىكــى ئادىــل ته 
  .چهكلىمىلهرگه بويسۇنۇشى الزىم

 ـ بۇ ھوقۇق ۋە ئهركىنلىكلهرنى ھهر قانداق ئهھۋال ئاستىدا بىرلهشكهن دۆلهتلهر  3
  .تهشكىالتىنىڭ مهقسهتلىرى ۋە پرىنسىپلىرىغا زىت ھالدا ئىشلىتىشكه بولمايدۇ

 ھېچ بىر سۆزنى قايسى بىـر دۆلهت، گـۇرۇھ          كىخىتابنامىدىبۇ  : ئوتتۇزىنچى ماددا 
 بايان قىلىنغان ھوقۇق ۋە ئهركىنلىكنـى يوقىتىـشنى   خىتابنامىداياكى شهخسكه مهزكۇر  

مهقسهت قىلغـان ھهرىـكهت يـاكى قىلمىـشالر بىـلهن شۇغۇللىنىـشقا يـول قويىـدۇ دەپ                  
  . چۈشىنىشكه بولمايدۇ
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  ىسىئىسالم كىشىلىك ھوقۇق خىتابنام: ئۈچىنچى قوشۇمچه

  يمحالر منحالرهللا ا بسم

سىلهرنى بىز ھهقىقهتهن بىر ئهر، بىر ئايالـدىن يـاراتتۇق، ئۆزئـارا            ! ئى ئىنسانالر «
تونۇشۇشۇڭالر ئۈچۈن سـىلهرنى نۇرغـۇن مىلـلهت ۋە ئـۇرۇق قىلـدۇق، ھهقىـقهتهن ئهڭ                

سـۈرە  (» . دەرگاھىدا ئهڭ ھۆرمهتلىك ھېسابلىنىسىلهر    ئالالھنىڭتهقۋادار بولغانلىرىڭالر   
  )ـ ئايهت 13 ۇجۇراتھ

ئىــسالم قۇرۇلتىيىغــا ئهزا بولغــان دۆلهتــلهر ئالهملهرنىــڭ پهرۋەردىگــارى، بــارلىق  
 ئىنساننى ئالالھنىڭمهخلۇقالرنىڭ ياراتقۇچىسى ۋە پۈتۈن نېمهتلهرنى بهرگۈچى ئۇلۇغ 

ئهڭ چىرايلىق شهكىلدە ياراتقان، ئۇنى ھۆرمهتلىك قىلغان، ئۇنى يهر يۈزىدە ئورۇنباسار          
ن، ئۇنى زېمىننى ئىسالھ قىلىپ گۈللهندۈرۈشكه ۋەكىل قىلغان، ئۇنىڭغـا ئىالھىـي            قىلغا

تهكلىپ ئامانىتىنى يـۈكلىگهن ۋە ئاسـمان ـ زېمىنـدىكى بـارلىق نهرسـىلهرنى ئۇنىڭغـا        
 ھىـدايهت ۋە ھهق دىـن     تهئـاال  ئـالالھ بويسۇندۇرۇپ بهرگهنلىكىگه ئىمان كهلتۈرگهن،     

نغـانالرنى قۇتقۇزغـۇچى، ئـازغۇنالر ۋە زوراۋانلىـق         بىلهن ئالهملهرگه رەھمهت، قۇل قىلى    
قىلغۇچىالرنى پاچـاقالپ تاشـلىغۇچى قىلىـپ ئهۋەتـكهن، بـارلىق ئىنـسانالر ئارىـسىدا               
باراۋەرلىك ئېالن قىلغـان، ئىنـسانالرنى پهقهت تهقـۋا بىلهنـال بىـر ـ بىرىـدىن ئـارتۇق         

پهرق ۋە دۈشـمهنلىكنى     بىر جاندىن ياراتقـان ئىنـسانالر ئارىـسىدىكى          ئالالھقىلغان ۋە   
 ئېلىپ كهلگهن شهرىئهتنى تهستىقلىغان؛     ئهلهيهىسساالمئهمهلدىن قالدۇرغان مۇھهممهد    

 ئىبـادەت قىلىـشقا، ئۇنىڭغـا       ئالالھقـا ئىسالم ئۈستىگه قۇرۇلغان، ئىنسانالرنى يالغۇز بىر       
 قويــۇپ بهزىــسى بهزىــسىنى ئىــالھ ئــالالھنىھېچبىــر نهرســىنى شــېرىك قىلماســلىققا، 

الماسلىققا چاقىرغان؛ ئىنساننىڭ ئهركىنلىكى ۋە ھۆرمىتىنىـڭ ھهقىقىـي ئاساسـىنى           قىلىۋ
بېكىتكهن ۋە ئىنسانالرنى ئىنـسانالرغا قـۇل بولۇشـتىن ئـازات قىلىـشنى ئـېالن قىلغـان                 

 ئهقىدىـسىگه مهھـكهم ئهگهشـكهن؛ دىننـى، جـاننى، ئهقىلنـى، مـالنى،               تهۋھىدخالىس  
ــنى پهرز قى  ــلىنى قوغداش ــى ۋە نهس ــۈم ۋە  ئىپپهتن ــۈن ھۆك ــان، پۈت ــسىيىلىرىدەلغ  پۇزىت
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ــ ــلهن قهلبنــى  شۇمۇلئوتتۇراھــال ۋە ئالهم ــلهن مــاددىنى ۋە ئهقىــل بى  بولغــان؛ روھ بى
بىرلهشتۈرگهن مهڭگۈلۈك ئىـسالم شـهرىئىتىنىڭ ئېلىـپ كهلـگهن بـارلىق ھۆكـۈملىرىنى              

رغان، ئهمهلگه ئاشۇرغان؛ ئىنسانالرغا دۇنياۋى ھهققانىيهت مهدەنىيىتىنى مىراس قالـدۇ        
دۇنيا بىلهن ئاخىرەتنى بىرلهشتۈرگهن، ئىلىم بىلهن ئىماننى بىرلهشـتۈرگهن، بۈگـۈن ھهم          
بۇ ئۈممهتنىڭ بىرـ بىرىگه زىـت ئـېقىمالر ۋە داۋالغۇشـالر ئارىـسىدا گـاڭگىراپ قالغـان                 
ئىنسانىيهتنى ھىدايهتكه يېتهكلىشى ھهمدە پهقهت ماددا بىلهنال ئورالغـان مهدەنىـيهت           

 تهئـاال  ئـالالھ هر تۈرلۈك مۈشكۈللهرنى ھهل قىلىشى ئۈمىد قىلىنغان ۋە        ئېلىپ كهلگهن ھ  
 تــارىخ ۋە مهدەنىيهتتىكــى رولىنــى ئۇممىتىنىــڭئهڭ ياخــشى ئــۈممهت قىلغــان ئىــسالم 

تهكىتلىگهن؛ ئىنسانىيهتنىڭ كىشىلىك ھوقۇققا تهئهللۇق پائـالىيهتلىرىگه، ئىنـسانالرنى         
ــسىيه ۋە   ــۈك ئېكسپىالتات ــۇمالردھهر تۈرل ــسالم   ىنزۇل ــان، ئى ــشان قىلغ ــنى نى  قوغداش

 ـ ئـــابرۇيلۇق ھايـــات كهچۈرۈشـــتىكى ھوقـــۇق ۋە   ئىـــززەتشــهرىئىتىگه مۇۋاپىـــق  
ئهركىنلىكلىرىنى تهكىتلهشنى مهقسهت قىلغان ھالدا تۆھپه قوشقان؛ ماددىي ئىلىمـلهردە          
يۇقىرى پهللىگه چىققان ئىنسانىيهتنىڭ ماددىي مهدەنىيىتىنىڭ ھېلىمۇ ۋە كهلگۈسـىدىمۇ          

 ئاساسلىنىـشقا قـاتتىق   تـۈرتكىگه  كۈچكه ۋە ھوقـۇقىنى قوغدايـدىغان ئىچكـى          ئىمانىي
ــۇمىي ئهركىنلىــك ۋە ئاساســىي    ــسالمدىكى ئوم ــشهنگهن؛ ئى ــگه ئى ــاج ئىكهنلىكى موھت

 يـاكى بىـر     تۈكـۈس ھوقۇقالر مۇسۇلمانالرنىڭ دىنىـدىن بىـر پـارچه بولـۇپ، ئـۇنى تهل            
 پهيغهمبهرلىكنـى ئاياغالشـتۇرغان ئهڭ       سـاماۋى  ئالالھقىسمىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇشقا،    

ئاخىرقى پهيغهمبهرنى ئهۋەتىپ، ئۇنىڭغا كىتاب نازىـل قىلىـش ئـارقىلىق بهلگىلىـگهن،             
ئۇنىڭغا ئهگىشىش ئىبادەت، سهل قاراش ياكى ئۇنىڭغـا قارشـى چىقىـش دىنغـا ئىنكـار                

ن قىلغانلىق بولىدىغان، ھهر بىـر كىـشى ئـۆزى يـالغۇز ۋە ئـۈممهت بىـرلىكته ئۇنىڭـدى                 
جاۋابكارلىققا تارتىلىدىغان ئىالھىي تهكلىپ بولغـان ھۆكـۈملهرنى بىلمهسـكه سېلىـشقا      
ھېچكىمنىڭ كۈچى يهتمهيدىغانلىقىغا ئىشهنگهن ھالدا ئىسالم قۇرۇلتىيىغا ئهزا بولغـان          

  : بارلىق دۆلهتلهر تۆۋەندىكى ماددىالرنى ئېالن قىلىدۇ
ىـڭ ئهزالىرىـدۇر، ئـۇالرنى بىـر      ـ پۈتـۈن ئىنـسانالر بىـر ئائىلىن    1: بىرىنچى ماددا

 بهندىسى ئادەم ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهۋالدلىـرى بولغـانلىقى بىرلهشـتۈرىدۇ،          ئالالھنىڭ
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، تهكلىـپ ۋە مهسـئۇلىيهتته بـاراۋەردۇر، ئـۇالر     ئابرۇيـدا ئىنسانالر ئىنسانلىق ئىـززەت ـ   
ىي ئىرقى، رەڭگى، تىلى، جىنـسى، دىنىـي ئېتىقـادى، سىياسـىي مۇناسـىۋىتى، ئىجتىمـائ              

ــدە      ــوغرا ئهقى ــدۇ، ت ــلهن پهرقلهندۈرۈلمهي ــهۋەبى بى ــارالر س ــقا ئېتىب ــى ۋە باش ۋەزىيىت
  .ئىنسانالرنىڭ بۇ ئىززەت ۋە ھۆرمىتىنىڭ راۋاجلىنىشىغا تولۇق كاپالهتلىك قىلىدۇ

 بهندىلىرىـدۇر، ئۇالرنىـڭ ئىچىـدە    ئالالھنىڭ ـ بارلىق ئىنسانالرنىڭ ھهممىسى  2
هنـدىلىرىگه ئهڭ پايـدىلىق بولغـانالردۇر، ئىنـسانالر          ئهڭ ياقىدىغىنى ئۇنىـڭ ب     ئالالھقا

  . بىلهنال بىر ـ بىرىدىن ئهۋزەل بولىدۇسالىهپهقهت تهقۋا ۋە ئهمهلىي 
 بهرگهن نېمىتىـــدۇر، ئـــۇ پۈتـــۈن ئالالھنىـــڭ ـ ھايـــات   1: ئىككىنچــى مـــاددا 

ئىنسانالرنىڭ ئوخشاش ھهققى، ھهر بىر كىشى، جهمئىيهتلهر ۋە دۆلهتلهر بۇ ھهقنى ھهر  
ۈرلۈك تاجاۋۇزدىن قوغدىشى كېـرەك، شـهرئى سـهۋەب بولماسـتىن ئـادەم ئۆلتۈرۈشـكه               ت

  . بولمايدۇ
  . ـ ئىنساننى پۈتۈنلهي يوقىتىدىغان نهرسىلهرنى ئىشلىتىش ھارام قىلىنىدۇ2
 داۋام قىلـدۇرۇش شـهرئى   مۇددەتكىچه خالىغان ئالالھ ـ ئىنسانالرنىڭ ھاياتىنى  3

  .مهجبۇرىيهتتۇر
ــسان جىناز  4 ــ ئىن ــسىزلىك    ـ ــا ھۆرمهت ــاقالش ۋە ئۇنىڭغ ــۆرمىتىنى س ــسىنىڭ ھ ى

 قىلماسـتىن مېيىتنـى پـارچىالش       جائىزقىلماسلىق ۋاجىپ بولىدۇ، شۇنىڭدەك، شهرىئهت      
  .ھارام بولىدۇ، دۆلهتلهرنىڭ بۇنىڭغا كېپىل بولۇشى ۋاجىپ

 ـ كۈچ ئىشلهتكهن يـاكى قوراللىـق ئـۇرۇش ھالىتىـدە ئۇرۇشـقا       1: ئۈچىنچى ماددا
ان قېرى كىشى، كىچىك باال ۋە ئايالالرنى ئۆلتۈرۈشـكه بولمايـدۇ، كېـسهل ۋە              قاتناشمىغ

يارىدارالرنىڭ داۋالىنىش ھوقۇقى بار، ئهسىرلهرنىڭ يېيىش، ئىچىش ۋە كىيىش ھوقۇقى          
ــۇرۇش      ــدۇ، ئ ــقا بولى ــىرلهرنى ئالماشتۇرۇش ــارام، ئهس ــارچىالش ھ ــۈكلهرنى پ ــار، ئۆل ب

  .ئايرىۋەتكهن ئائىلىلهر بىرلهشتۈرۈلىدۇ
، زىرائهت ۋە ھـايۋانلىرىنى ھـاالك قىلىـش،         كېسىسشـ دۈشمهننىڭ دەرەخلىرىنى     2

  . قۇرۇلۇش ۋە شهھهرلىرىنى ۋەيران قىلىشقا بولمايدۇ
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ھهر بىـر ئىنـساننىڭ ھـۆرمىتى بـار، ھاياتىـدىمۇ ۋە ئۆلگهنـدىن              : تۆتىنچى مـاددا  
هت ئۇنىـڭ   قوغداش ھوقۇقى بار، دۆلهت ۋە جهمئىيئابرۇيىنى ئىززەت ـ كېيىنمۇ ئۇنىڭ 

  .جهسىتىنى ۋە قهبرىسىنى قوغدىشى الزىم
ـ ئـائىله جهمئىيهتنىـڭ ئاساسـىدۇر، ئائىلىنىـڭ ئاساسـى تـوي           1: بهشىنچى ماددا 

قىلىشتۇر، ئهرـ ئايالنىڭ ئۆزى خالىغان كىشى بىلهن توي قىلىش ھوقـۇقى بـار، ئىرقـى،               
بهھـرىمهن   چهكلىـمه قويـۇپ، ئۇالرنىـڭ بـۇ ھوقۇقىـدىن          گىراژدانلىقىغـا رەڭگى يـاكى    

  .بولۇشىنى توسۇشقا بولمايدۇ
 دۆلهت ۋە جهمئىيهتنىڭ توي قىلىش ئالدىدىكى توسالغۇالرنى يوقىتىشى، توي          - 2

  .، ئائىلىنى قوغدىشى الزىمئاسانالشتۇرۇشىقىلىش يولىنى 
 ئهرلهر بىلهن باراۋەردۇر، ئابرۇيدا ـ  ئىززەت ـ ئايالالر ئىنسانلىق  1: ئالتىنچى ماددا

ۇرىيهتلىرى بولغاندەك ھوقۇقلىرى بار، ئۇالرنىـڭ مهدەنىـي كىـشىلىكى،          ئۇالرنىڭ مهجب 
  . ساقالپ قېلىش ھوقۇقى بارنهسىبىنىئۆز ئالدىغا مال ـ مۈلۈك تۇتۇش، ئۆز ئىسمىنى ۋە 

  . ئۈستىگىدۇرـ ئائىلىنىڭ نهپىقىسىنى كۆتۈرۈش مهسئۇلىيىتى ئهرنىڭ  2
تىدىن تارتىپ ئاتـا ـ ئانىـسى،     ـ ھهر بىر بالىنىڭ تۇغۇلغان ۋاق 1: يهتتىنچى ماددا

ــي    ــي ۋە ئهدەبى ــاددىي، ئىلمى ــيىلهش، م ــېقىش، تهربى ــيهت ۋە دۆلهت ئۈســتىدە ب جهمئى
 قۇرسـىقىدىكى جهھهتتىن تهربىيىلىنىش ھوقۇقى بار، شۇنىڭدەك، ھـامىله ئايـالالرنى ۋە           

  . ھىمايه قىلىش ۋە ئۇالرغا ئاالھىدە كۆڭۈل بۆلۈش ۋاجىپ بولىدۇبۇۋاقنى
نىالر ۋە ئۇالرنىـڭ ئورنىـدا بولغـانالر ئهۋالدىغـا بېرىـدىغان تهربىـيه        ئاتا ـ ئا - 2

 تالالشتا شهرىئهت ھۆكمى ۋە گۈزەل ئهخـالق        تهربىيىنى. تۈرىنى تالالش ھوقۇقىغا ئىگه   
تۈرى ئاستىدا ئهۋالدىنىڭ مهنپهئهتىنى ۋە كهلگۈسـىنى كـۆز ئالدىـدا تۇتـۇش ۋاجىـپ               

  .بولىدۇ
 تۇغقـانالرنىڭمۇ ئۈستىدە ھهقلىرى بار، ئـۇرۇق ـ    ئاتا ـ ئانىالرنىڭ ئهۋالدلىرى  - 3

  .شهرىئهت ھۆكمىگه مۇۋاپىق بىر ـ بىرى ئۈستىدە ھهقلىرى بار
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ھهر بىر ئىنـسان ھوقـۇق ۋە مهجبـۇرىيهت جهھهتـته شـهرئى             : سهككىزىنچى ماددا 
، ۋارىسى ئۇنىـڭ ئـورنىنى   كىمهيسهساالھىيهتكه ئىگه، ئهگهر ساالھىيىتى يوقالسا ياكى    

  .ئالىدۇ
 ـ ئىلىم ئۆگىنىش ھهر بىر مۇسۇلمانغا پهرزدۇر، تهلىم ـ تهربىيه 1: قۇزىنچى مادداتوق

جهمئىيهت ۋە دۆلهتنىڭ مهجبۇرىيىتىدۇر، شـۇڭا دۆلهتنىـڭ تهلىـم ـ تهربىـيه يـولىنى ۋە       
 ھازىرالپ بېرىشى، جهمئىيهتنىڭ مهنپهئهتىنـى ئهمهلـگه ئاشـۇرىدىغان          ئۈسكۈنىلىرىنى

هتلىـك قىلىـشى، كىـشىلهرنىڭ ئىـسالم دىنىنـى تونۇشـىغا،            بىلىملهرگه كاپال  ھهر تۈرلۈك 
كائىناتنىڭ ھهقىقهت ۋە سىرلىرىنى ئۆگىنىپ ئىنـسانىيهتنىڭ پايدىـسىغا ئىشلىتىـشىگه           

  .ئىمكان يارىتىپ بېرىشى كېرەك
ــل        2 ــلىرى، ئائىلىنىــڭ ھهرخى ــيه قۇرۇلۇش ــم ـ تهربى ــساننىڭ تهلى ــر ئىن  ـ ھهر بى

ــىيىلىرى ــ تهۋس ــالىي بىلى ــتهپلهر، ئ ــارات ، مهك ــۇرتلىرى، ئاخب ــاگىنتلىقىم ي ــقا ئ  ۋە باش
قۇرۇلۇشـــلىرىدىن ئىنـــساننى دىنىـــي، دۇنيـــاۋى جهھهتـــته تولـــۇق تهربىيىلىـــشىنى، 

ــىنى،    ــاراكتېرىنى ئۆستۈرۈش ــشىلىك خ ــسانالرنىڭ كى ــائىن ــانىنى،  ئالالھق ــان ئىم  بولغ
  .كىشىلىك ھوقۇقىنى ھۆرمهتلهپ قوغدىشىنى، كۈچهيتىشىنى تهلهپ قىلىش ھوقۇقى بار

 بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنىڭغا    تهبىئىيئىنساننىڭ ئىسالمغا كىرىشى    : ونىنچى ماددا ئ
ــدۇ،    ــشقا بولماي ــلهن شۇغۇللىنى ــر ئىــش بى ــدىغان ھهر قانــداق بى كىرىــشكه مهجبۇرالي
شۇنىڭدەك، بىر كىشىنىڭ دىنىنى باشـقا دىنغـا يـاكى دىنـسىزلىققا ئـۆزگهرتىش ئۈچـۈن                

  .مسىزلىكىدىن پايدىلىنىشقا بولمايدۇئۇنىڭ ئاجىزلىقى، كهمبهغهللىكى ۋە بىلى
 ئىنسان ھۆر تۇغۇلىدۇ، ئۇنى ھېچقانداق كىشىنىڭ قـۇل         - 1: ئون بىرىنچى ماددا  

 باشـقىغا قۇللـۇق     ئـالالھتىن قىلىش، خارالش، ئېكسپىالتاتسىيه قىلىـش ھوقـۇقى يـوق،          
  .قىلىنمايدۇ

چه قـۇل    قىلىـش ئىنـسانالرنى ۋەھـشىيلهر      ئىـستىېال  ھهر تۈرلۈك بېسىۋېلىش ۋە      - 2
 خهلقلهرنىـڭ تولـۇق     ئىـزىلگهن  ئاستىدا   ئىستىېالقىلىش بولۇپ، قهتئىي ھارام قىلىنىدۇ،      

  .مۇستهقىل بولۇش ۋە ئۆز تهقدىرىنى ئۆزى بهلگىلهش ھوقۇقى بار



 396

 قۇتۇلـۇش   ئىـستىېالدىن  خهلقلهرنىـڭ ئىـشغال ۋە       ئېـزىلگهن  ئىشغال ئاسـتىدا     - 3
. نىـڭ ئۇالرغـا يـاردەم بېرىـشى كېـرەك     يولىدىكى كۈرىشىدە بارلىق دۆلهت ۋە مىللهتلهر    

 قوغـداش، ئـۆز ئىقتىـسادىغا ۋە تهبىئىـي      كىـشىلىكىنى بارلىق مىللهتلهرنىڭ مۇسـتهقىل     
  .بايلىقىغا ئۆزى ئىگه بولۇش ھوقۇقى بار

ھهر بىر ئىنسان شهرىئهت دائىرىسىدە مهملىكىتى ئىچـى ۋە         :  ئون ئىككىنچى ماددا  
ھهمدە بېسىمغا . يىنى تالالش ھوقۇقىغا ئىگهسىرتىدا يۈرۈش ـ تۈرۈش ۋە تۇرىدىغان جا 

ئۇچرىغاندا باشـقا دۆلهتـتىن باشـپاناھلىق تهلهپ قىلىـش ھوقـۇقى بـار، باشـپاناھلىق                
تهلهپ قىلىشنىڭ سهۋەبى شهرئى جىنايهت ئىـشلىگهنلىكى ئۈچـۈن بولمىـسا، پانـاھلىق      

 قوغدىشى  ئورۇنالشقۇچىلىك بىر يهرگه    خاتىرجهمتهلهپ قىلىنغان دۆلهتنىڭ ئۇ كىشىنى      
  .الزىم

ئىشلهش ھهممه كىشىنىڭ ھهققـى، دۆلهت ۋە جهمئىيهتنىـڭ         : ئون ئۈچىنچى ماددا  
ئىشلهشكه كۈچى يېتىدىغان ھهر قانـداق كىـشىنىڭ ئىشلىـشىگه كاپالهتلىـك قىلىـشى              

ئىنسانالر ئۆزىنىڭ ۋە جهمئىيىتىنىڭ مهنپهئهتىنى ئهمهلگه ئاشۇرىدىغان ئـۆزىگه         . الزىم
قىغــا ئىــگه، ئىــشچىالرنىڭ ئامــانلىق، تىنچلىــق ۋە باشــقا  اليىــق ئىــش تــالالش ھوقۇ

 ھهممىـــسىدىن بهھـــرىمهن بولـــۇش ھوقۇقىغـــا ئىـــگه، كاپالهتلهرنىـــڭئىجتىمـــائىي 
ئىشچىالرنى كۈچى يهتمهيدىغان ئىشقا سېلىش، مهجبۇرالش، ئېكسپىالتاتـسىيه قىلىـش          

 قىلغـان ئىـشىغا   ياكى زىيانغا ئۇچرىتىشقا بولمايدۇ، ئۇالرنىڭ ئهر ـ ئايال ئايرىماستىن  
اليىق ئادىل ھهق ئېلىش ھهمدە كېچىكتۈرمهستىن ئېلىش ھوقۇقى بار، ئۇالرنىڭ اليىق 
بولغان سهۋىيىگه يۈكسىلىشى، ئىـش ھهققىنىـڭ كۆپهيتىلىـشى ۋە مائاشـلىق تهتىلىـگه               

ئهگهر ئىـشچىالر   . چىقىش ھوقۇقى بار، ئىشچى ئىخالس بىلهن، پۇختا ئىشلىشى كېـرەك         
 ئارىـسىدا ئىخـتىالپ چىقـسا، دۆلهت بىـتهرەپ ھالـدا ئۇالرنىـڭ              بىلهن ئىش ئىگىلىـرى   

ئارىسىنى ئادالهت بىلهن تۈزەش، ناھهقچىلىكنى يوقىتىپ ھهقنى بهرپا قىلىـش ئۈچـۈن            
  . قول سۇنۇشى كېرەك
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ھهر بىر ئىنساننىڭ بېـسىمدارلىق قىلماسـتىن، سـاختىپهزلىك         : ئون تۆتىنچى ماددا  
ىيان ئۇرماستىن، مهنئى قىلىنغـان جـازانىخورلۇق       قىلماستىن، ئۆزىگه ياكى باشقىالرغا ز    
  . قىلماستىن كهسىپ قىلىش ھوقۇقى بار

 ھهر بىـر ئىنـساننىڭ شـهرئى يـول بىـلهن مـال ـ مۈلـۈك         - 1: ئون بهشىنچى ماددا
تۇتــۇش ھهمــدە ئــۆزىگه ۋە باشــقىالرغا زىيــان ئۇرماســتىن مۈلۈكچىلىــك ھوقۇقىــدىن  

هتــى ئۈچــۈن زۆرۈر بولمىغــان تهقــدىردە پايــدىلىنىش ھوقــۇقى بــار، ئاممىنىــڭ مهنپهئ
ھېچقانداق كىشىنىڭ مۈلكى تارتىپ ئېلىنمايدۇ، ئهگهر ئېلىش زۆرۈر تېپىلـسا ئـادالهت            

  .بىلهن بهدىلىنى نهق تۆلهپ بېرىپ ئېلىنىدۇ
 شهرىئهت تهلىپىگه ئۇيغۇن بولمىغان ھالدا مال ـ مۈلۈكنى مۇسادىرە قىلىـش ۋە   - 2

  .ئۇنى تارتىۋېلىش ھارام بولىدۇ
ھهر بىر ئىنساننىڭ ئىلمىـي، ئهدەبىـي، سـهنئهت ۋە تېخنىكـا            : ئون ئالتىنچى ماددا  

جهھهتته ياراتقان ئىجادىيىتىدىن ماددىي ۋە مهنىۋى پايدىلىنىش ھوقۇقى بـار ھهمـدە            
 مهنپهئهتلىرىنـى   مـالىي ئۇنىڭ ئهدەبىي مهنپهئهتلىرىنى ۋە ئۇنىڭـدىن كېلىـپ چىققـان           

لهرنىـڭ شـهرىئهت ھـۆكمىگه زىـت كهلمهسـلىكى          قوغداش ھوقۇقى بـار، بـۇ ئىجادىيهت      
  .شهرت

ــاددا   ــى م ــون يهتتىنچ ــي   - 1: ئ ــۇزۇقچىلىقتىن، ئهخالقى ــساننىڭ ب ــر ئىن  ھهر بى
 بهرپا قىلىشقا ئىمكانىيهت بولغان مۇھىتتا ياشاش       كىشىلىكىنى پاك، مهنىۋى    رەزىللكتىن
كان يارىتىـپ   جهمئىيهت ۋە دۆلهتنىڭ ئۇنىڭغا بۇ ھهققىنى ئىشلىتىشكه ئىم       . ھوقۇقى بار 

  .بېرىشى كېرەك
ــائىي      2 ــهھىيه ۋە ئىجتىمـ ــڭ سـ ــساننىڭ دۆلهت ۋە جهمئىيهتنىـ ــر ئىنـ  ـ ھهر بىـ

خىزمهتلىرىدىن ھهمدە موھتاج بولغان ئاممىۋى ياردەملهرنىڭ ھهممىسىدىن مـۇمكىن         
  . بولغان مىقداردا پايدىلىنىش ھوقۇقى بار

ىڭ ھـاجىتىنى راۋا   ـ دۆلهت ھهر بىـر ئىنـساننىڭ ئـۇزى ۋە قـول ئاسـتىدىكىلهرن      3
بۇ ھوقۇق يېمهك ـ  . قىلىدىغان پاراۋان تۇرمۇش كهچۈرۈش ھوقۇقىغا كاپالهتلىك قىلىدۇ
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، ئــۆي، تهلىــم ـ تهربىــيه، داۋالىــنىش ۋە باشــقا ئاساســلىق   كىــچهكئىچــمهك، كىــيىم ـ   
  .ھاجهتلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

نى، ئائىلىسى ۋە    ھهر بىر ئىنساننىڭ جېنى، مېلى، دى      - 1: ئون سهككىزىنچى ماددا  
  . خاتىرجهم ياشاش ھوقۇقى بارئۇچراشىتىن تهرۇزگهئىپپىتىنىڭ ھهر قانداق دەخلى 

 ـ ئىنسان ئۆز ئۆيى، ئائىلىسى، مال ـ مۈلكى ۋە خهت ئاالقىسى قاتارلىق شهخسى 2
ھاياتىدا مۇستهقىل بولۇش ھوقۇقى بار، جاسۇسلۇق قىلىشقا، ئۇنى ماراشقا، ئۇنىڭ يـۈز            

 قوغـداش   خهتهردىـن خلـى يهتكۈزۈشـكه بولمايـدۇ، ئـۇنى ھهر قانـداق            ـ ئابرۇيىغـا دە   
  .ۋاجىپ
 ـ ھهر قانداق ئهھۋال ئاستىدا ئۆينىڭ ھۆرمىتى بـار، ئىگىـسىنىڭ رۇخسىتىـسىز     3 

 يـاكى   يىقىـش ئـۆينى   . ئۆيگه كىرىش ياكى قانۇنـسىز يـول بىـلهن كىرىـشكه بولمايـدۇ            
  .بولمايدۇمۇسادىرە قىلىش ياكى ئۆي ئهھلىنى قوغالپ چىقىرىشقا 

 ـ ئىنسانالر شهرىئهت ئالدا بـاراۋەر، ھـاكىم ۋە مهھكـۇم     1: ئون توققۇزىنچى ماددا
  .ئوخشاش

  .  ـ سوت مهھكىمىسىگه ئهرز قىلىش بارلىق ئىنساننىڭ ھوقۇقى2 
  .  ـ جاۋابكارلىق شهخسىي بولىدۇ3
  . سىرتىدا جىنايهت ۋە جازاالش يوقھۆكمىنىڭ ـ شهرىئهت 4
يىبلهنگهن ھهر قانداق ئادەم ئۆزىنى ئاقالش ئۈچۈن كېـرەك          جىنايهت بىلهن ئه   - 5

بولغان بارلىق ئىمكانىيهتلهر يارىتىپ بېرىلگهن ئادىل سوت مهھكىمىسىدە جىنايهتلىرى         
  . گۇناھسىزدۇرئىسپانالنغىچه

ئىنسانالرنى شهرىئهتكه زىت ھالدا قولغا ئېلىش، ئهركىنلىكىنى : يىگىرمىنچى ماددا
ياكى جازاالشقا بولمايدۇ، ھېچقانداق ئىنساننى جىـسمانىي       چهكلهش، سۈرگۈن قىلىش    
، ئىنــساننى خاراليــدىغان، ئىنــساننىڭ ئىــززەت ـ   ئازابالشــقايــاكى روھىــي جهھهتــته 

شـۇنىڭدەك،  .  ھېچبىرىنى قىلىـشقا بولمايـدۇ     مۇئامىلىلهرنىڭئابرۇيىغا زىت كېلىدىغان    
 تهجـرىبىلهرگه زورالشـقا      تېببىـي يـاكى ئهمهلىـي      رازىلىقىسىزھېچقانداق ئىنساننى ئۆز    

بولمايدۇ، ئۆز رازىلىقى بولغاندىمۇ ھاياتى ۋە ساالمهتلىكىنى ھاالكهتكه ئۇچراتماسلىق         
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بــۇ ھهقــته ئىجــرا ھــاكىمىيىتى تۈزىــدىغان نــاتوغرا قــانۇنالرنى ئىشلىتىــشكه  . شــهرت
  .بولمايدۇ

ته ھهر قانداق بىر شـهكىلدە ۋە ھهر قانـداق بىـر مهقـسهت        : يىگىرمه بىرىنچى ماددا  
  .ئىنساننى گۆرۈگه ئېلىش ھارامدۇر

 ھهر قانداق ئىنساننىڭ شهرىئهت پرىنـسىپىغا زىـت        - 1: يىگىرمه ئىككىنچى ماددا  
  . كهلمهيدىغان شهكىلدە پىكرىنى ئهركىن بايان قىلىش ھوقۇقى بار

ــدا       2 ــۇن ھال ــدىلىرىگه ئۇيغ ــهرىئىتىنىڭ قائى ــسالم ش ــساننىڭ ئى ــر ئىن  ـ ھهر بى
  .، يامانلىقتىن توسۇش ھوقۇقى بارياخشىلىققا دەۋەت قىلىش

 سۇيىئىــستېمال ئاخبــارات جهمئىيهتنىــڭ ھاياتىــدۇر، ئــۇنى پۇرســهت بىلىــپ - 3
قىلىش، ئۇ ئارقىلىق مۇقهددەس ئامانهتلهرگه ۋە پهيغهمبهرلهرنىـڭ ھـۆرمىتىگه ھۇجـۇم            
قىلىــش، گــۈزەل ئهخالققــا دەخلــى يهتكۈزىــدىغان، جهمئىيهتنــى بۆلگــۈنچىلىككه،       

ۋە زىيانغــا ئۇچرىتىــدىغان، ئېتىقــادنى ئاجىزالشــتۇرىدىغان ھهر قانــداق پارچىلىنىــشقا 
  . بولمايدۇپائالىيهتلهر بىلهن شۇغۇللىنىشقا 
 ـ مهنــسهپ بىــر ئامــانهتتۇر، ئىنــساننىڭ ئاساســى   1: يىگىــرمه ئــۈچىنچى مــاددا

ھوقۇقىغا كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈن مهنسهپتىن پايـدىلىنىپ ئىـستىبداتلىق قىلىـش ۋە            
  . تاتسىيه قىلىش قهتئىي ھارام قىلىنىدۇئېكسپىال

ــر ئىنــسان ئــۆز مهملىكىتىنىــڭ ھۆكــۈمىتىگه بىۋاســىته يــاكى ۋاســىته   - 2  ھهر بى
ئارقىلىق قاتنىشىش ھوقۇقىغـا ئىگىـدۇر ھهمـدە ئۇنىـڭ شـهرىئهتكه ئۇيغـۇن ئـاممىۋى                

  . خىزمهتلهردىن پايدىلىنىش ھوقۇقى بار
لگىلهنـگهن بـارلىق ھوقـۇقالر ئىـسالم         به باياننامىـدا بـۇ   : يىگىرمه تۆتىنچى ماددا  

  .شهرىئهت ھۆكۈملىرىگه باغلىقتۇر
بۇ باياننامىنىڭ ھهر بىـر ماددىـسىنى چۈشـهندۈرۈش ۋە          : يىگىرمه بهشىنچى ماددا  

  .شهرىئىتىدۇرئىزاھالشتا بىردىنبىر مهنبه ئىسالم 
 


