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نىڭ ئىسمى بىلهن اهللا  شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ناھايىتى
  باشاليمهن

 ئىـسالم قانۇنىنىـڭ مۇسـۇلمانالر ئارىـسىغا تاشـالنغان           كىتابنىبۇ  
 ئايــالالر مهسىلىــسىگه تۇتقــان مــۇھىم مهســىلىلهردىن بىــرى بولغــان

  .بېرىش ئۈچۈن تهييارلىدىمقارىشىنى بايان قىلىپ 

ئازدۇرۇۋاتقــان  ب مهدەنىيىتىنــىچــۈنكى ئايــالالر مهسىلىــسى غهر  
 جهمئىيهتلىـرىگه  ئىـسالم    بىر قىـسىم   بۇنىڭ تهسىرى    مهسىله بولۇپ، 

ــتهۋە  ــۇ جهمئىيهت ــۈك  ب ــر تۈرل  ئهقلىگىمــۇ ئهۋالدالرنىــڭ ياشــاۋاتقان بى
  .كۆرسهتكهن تهسىر

 ئايـالالر مهسىلىـسىنى ۋە بۇنىڭغـا ئاالقىـدار          كىتـاب ھهقىقهتهن بـۇ    
 مـــۇداپىئه قىلىـــشنىڭ مـــۇھىم ،بېكىـــتىشبولغـــان مهســـىلىلهرنى 

 ،بېرىـدۇ  بايان قىلىـپ     چهىبوي مۇھىم بولغان باسقۇچالر     ئىكهنلىكىنى
 بايـان قىلىـش     ئۇسـلۇبتا  تـوغرا    ، مۇسـتهھكهم  ،بۇ مهسىلىلهرنى ئىخچام  

لىگهن ئالىمالر ۋە تـوغرا پىكىـر ئىگىلىـرى تىرىـشچانلىق           پۆئۈچۈن ك 
  .رسهتكهنۆك

  

  رياد
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  زۆكىرىش س

نىـــڭ اهللا  ۋە ســـاالمالر دۇرۇت ، خاســـتۇرقـــااهللا بـــارلىق ماختاشـــالر 
، ئائىله ـ  ئهلهيهىسساالمغائهلچىسى بولغان پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد 

رلىق ياخــشى ، ســاھابىلىرىگه ۋە ئۇالرغــا ئهگهشــكهن بــاتاۋابىئاتلىرىغــا
  .كىشىلهرگه بولسۇن

ى مـــۇھىم  ئىـــسالم قانۇنىنىـــڭ مۇشـــۇ ئهســـىردىك كىتـــابنىبـــۇ 
ــان   ــرى بولغ ــىلهردىن بى ــسى «مهس ــالالر مهسىلى ــۇلمانالر »ئاي  ۋە مۇس

تــى، بولۇپمــۇ مۇشــۇ  ى ئايالالرنىــڭ ھوقــۇق ـ مهنپهئ   جهمئىيىتىــدىكى
ــىردىكى  ــڭغهرب ئهس ــازغۇنمهدەنىيىتىنى ــۈر قۇيۇنلىرىنىــڭ     ئ ـــ تهت

 ئېزىـپ سىدا تۇتقان ئورنىنى بايان قىلىش، ئىـسالم ئـۈممىتىگه         قارشى
اهللا  ۋە   مۇستهھكهم تۇرۇشـقا نهسـىههت قىلىـش       دىنىداز  ۆكهتمهستىن ئ 

تائاالنىڭ بارلىق ئىنسانالرغا رەھمهت قىلىش بىلهن ئۇالرغا ھهر زامانـدا      
 مــۇكهممهل شــهرىئهت كېلىــدىغانئــۇالر ياشــاۋاتقان جايالرغــا مۇۋاپىــق 

ــانۇنىنى ــپب ق ــى ېكىتى ــپ  بهرگهنلىكىن ــان قىلى ــرىش باي ــۈن بې  ئۈچ
  .تهييارلىدىم

ــقهتهن  ــا ۋە ئامېرىكــاھهقى ــدىن ياۋروپ ــارەت بىرلىكى ــاددىي ئىب  ـ   م
ــهھۋانىي ــدىغان   شـ ــاس قىلىـ ــشىنى ئاسـ ــپهئهت قارىـ ــانى مهنـ  يئىلمـ

 ئاساس قىلىپ، ئىـسالمغا     مهنپهئهتىنىز  ۆ ئهللىرى ئ  غهربپىكىردىكى  
ئاشكارا قىلىپ ئىسالم ئۈممىتىنىڭ چلۈك ـ دۈشمهنلىكنى  ۆبولغان ئ

 دۆلهتـــلهرگـــۈزەل ئهخالقىنـــى ۋەيـــران قىلىـــش ئۈچـــۈن بىرلهشـــكهن 
 قىلىـش   رىئـايه ، كىـشىلىك ھوقۇققـا      ھهرىكهتلهنـدۈرۈپ تهشكىالتىنى  

  . قويدىئوتتۇرىغا ئارنىۇش دېگهن



  
 ئهمهللىرىمۇھىم نىڭ ھوقۇقى ۋە رئىسالمدىكى ئايالال

 4

ــۇم  ــىيمهل ــسالم   سىياس ــتىن ئى ــاجىزلىق تهرەپ ــمهنلىرىگه ئ  دۈش
 ئــاجىز كۆرسىتىــشتىنارشــىلىق  جهھهتــته قئهســكىرىي ۋە سىياســىي

 ئىسالم ئالىملىرى،   لېكىن يهتسهكمۇ،   چۈشىنىپ كهلگهنلىكىمىزنى
 ۋە پىكـرى   ئىلمـى توغرا پىكىر ئىگىلىرى ئۈچۈن دىن دۈشـمهنلىرىگه        

قـاراش، ئـاجىزلىق قىلىـش اليىـق          سـهل  بېرىشكهتهرەپلهردىن رەددىيه   
ــازىرقى ۋە   ــمهنلىرىنىڭ ھـ ــۈنكى دىـــن دۈشـ ــدۇ، چـ ــىبولمايـ  كېيىنكـ

 قۇرۇلمىلىرىنىـڭ ئاساسلىق پىالنـى، ئىـسالم ئۈممىتىنىـڭ ئاساسـى          
  .بىرى بولغان ئايالالرنىڭ ئهخالقىنى ۋەيران قىلىشتىن ئىبارەت

 سىياسىيدىن دۈشمهنلىرى مهلۇم باسقۇچتا مهلۇم بىر شهھهرنىڭ        
ــدۇرۇپ تاشــالپ، ھۆكــۈمرانلىقىنى  مهغلــۇپ كــۈچىنى ئهســكىرىي ئاغ

 ئـۈممىتىنى  ئىـسالم    لـېكىن ،  ىنمۇمك ئېرىشىشى غهلىبىگهقىلىپ  
 بىلهن مۇستهھكهم تۇرسا، ئۇالرنىـڭ ئىـسالم        ئىشهنچى دىنىدازىنىڭ  ۆئ

 مـۇمكىن كۈمرانلىق قىلىـشى ھهرگىـز      ۆمىللىتىنىڭ ھهممىسىگه ھ  
  . ئهمهس

ئهھلى كىتابتىن بىـر تۈركـۈم كىـشىلهر        : دېگهنتائاال مۇنداق   اهللا  
  ئۆزلىرىنىال ئازدۇرىـدۇ،   ئۇالر پهقهت  سىلهرنى ئازدۇرۇشنى ئۈمىد قىلىدۇ،   

 قىلىنىش بىـلهن ئـۆزلىرىگىال      ئازاببۇنىڭ ۋابالى ئۇالرغا ھهسسىلهپ     (
  . ①تۇيمايدۇ )بۇنى( ئۇالر )لېكىن( ).قايتىدۇ

 ىر كـۆپ  ئۇالر سـىلهرنىڭ ئۆزلىرىـدەك     :دېگهنتائاال يهنه مۇنداق    اهللا  
 شۇنىڭ بىلهن ئۆزلىرىگه ئوخشاش بولۇشۇڭالرنى ئۈمىد      بولۇشۇڭالرنى،

  .②قىلىدۇ

                                                 
  ـ ئايهت69سۈرە ئال ئىمران  ①
  ـ ئايهت89سۈرە نسا  ②
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ــدار بولغــان     ــالالر مهسىلىــسىگه ئاالقى ــى ئاي ــقهت بىزن مۇشــۇ ھهقى
ــائىي ــزغىن  ئىجتىمـ ــاھهلهردە قىـ ــكهت سـ ــپ ھهرىـ ــان ئىلىـ  بېرىۋاتقـ

ــتۈرۈش ــى   غهربلهشـ ــا قارشـ ــۇالھىزە قىلىـــش ۋە ئۇنىڭغـ ــشىنى مـ  قارىـ
  . بولىدۇتۈرتكه قائىدىلهرنى كۈچلهندۈرۈشكه يئاساسى

 ،ىغىلىــــش بولــــساھهقىــــقهتهن مۇشــــۇ ئاساســــتا بىرلىــــشىپ ي
ــدىغان ياخــشى كىــشىلهرنى كــ  جهمئىيهتنــى پهيتىش، ۆ ئىــسالھ قىلى

 ئـــاۋاز قوشۇشـــنىڭ نامايهندىـــسى، ئـــۇالرنى    چاقىرىقىغـــائۇالرنىـــڭ 
ـ  ، زۇلۇمنى ۋە ئېسىل ئهخالق    بېرىشكهياخشىلىققا، ھهقىقهتكه ياردەم    

زلهرگه قارشــــى تۇرۇشــــقا ۆـــــ ســــ پهزىلهتــــلهرگه زىــــت بولغــــان گهپ
ــ ــۈممىتىنى ئهخالقــى بۇزۇلۇشــتىن ســاقالپ  بىرلهشــتۈرۈش، ئى سالم ئ

  .قىلىشنىڭ مۇھىم نهتىجىلىرىنىڭ بىرى

 ئىخچــام تــۈزۈش بىــلهن بىــرگه دەلىلــلهر بىــلهن  بــۇ كىتــابنىمهن 
  . تىرىشتىميېقىنالشتۇرۇشقاچۈشهندۈرۈشلهرنى 

  :ز ئىچىگه ئالىدۇۆۋەندىكى مۇھىم نۇقتىالرنى ئۆ تكىتاب بۇ

  .ـــ ئاساسى چىقىش يولى

ـــ ئ ــرى   ـــ ــۇھىم ئهمهللىـ ــۇقى ۋە مـ ــڭ ھوقـ ــسالمنىڭ ئايالالرنىـ ىـ
  .توغرىسىدىكى ئاساسى قانۇنى

ــ مۇشۇ ئاساسى قانۇننىـڭ بهزىلىـرىگه قارىتـا پىكىـر يۈرگـۈزۈش ۋە              
  .چۈشهندۈرۈشلهر

  .ــ نهسىههت ۋە تهلهپلهر
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  ئاساسى چىقىش يولى: بىرىنچىسى

ولغان قائىـدە ـ    ئاالقىدار بتىگهىمهنپهئبۇ يهردە ئايالالرنىڭ ھوقۇق ـ  
 تهتقىقــاتالر بولــۇپ، بــۇ ئهمهلىــي چىقىــش يــولى ۋە شــهرئى، پرىنــسىپ

ــولىنى ۋە    ــشنىڭ يـــ ــسىنى ھهل قىلىـــ ــالالر مهسىلىـــ ــزگه ئايـــ بىـــ
، بۇنىــڭ بېرىــدۇساقلىنىــشنىڭ چــارە ـ تهدبىرلىرىنــى بهلگىــلهپ       

  : مۇھىملىرى

 ـ دۇنيــا ـ ئــاخىرەت ئىــشلىرىغا ئاالقىــدار بولغــان ياخــشىلىق ۋە     1
ــڭ  ــلىق ھهقنى ــىئاساس ــڭ   اهللا  مهنبهس ــۇ ۋەھىينى ــسى، ئ ــڭ ۋەھىي نى

 ئهلهيهىســساالمنىڭ ۋە پهيغهمــبهر كىتــابىنىــڭ اهللا ى بولــسا هســمهنب
 بىرلىكـى لىنىـدىغان ئالىمالرنىـڭ     ې ئ ئېتىبارغامۇبارەك سۈننهتلىرى،   

 خىالپلىــق قىلماســلىق، مهســىلىلهرگه دۇچ مهنــبهگهبــۇ ) ئىجماســى(
 ئهســلى ۋە ئىماننىــڭىــش بولــسا كهلگهنــدە بۇنىڭغــا مــۇراجىئهت قىل

، كېـرەك  قىلىـش    ئېتىقـاد  كهسـكىن    ئىكهنلىكىـگه  شهرتلىرىمۇھىم  
ــداق اهللا  ــاال مۇن ــگهنتائ ــى مــۇھهممهد(: دې پهرۋەردىگارىــڭ بىــلهن !) ئ

ئـۆز ئارىـسىدىكى دەتاالشـقا سـېنى        ) يهنـى مۇنـاپىقالر   ( ئۇالر قهسهمكى،
قارغـان  ئانـدىن سـېنىڭ چى     ،قىلمىغـۇچه تهكلىـپ    ھۆكۈم چىقىرىشقا 

 يوقالمىغۇچه ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكى قىلچه غۇم بولسىمۇ       ھۆكۈمىڭگه
   ① ئىمان ئېيتقان بولمايدۇبويسۇنمىغۇچهۋە ئۇالر پۈتۈنلهي 

بهنـدىلهرنىڭ  (نىـڭ رەبلىـك    اهللا   بولغـان ئىـشالردىن      دىندا مـۇھىم  
 ئىكهنلىكىـگه  يېگـانه سـۈپىتىدە يهكـكه ـ    )  قىلىـش ئىدارەئىشلىرىنى 

ــاكى     ئىــشىنىش، ئىنــس ــاتلىق ئىــشلىرىدا خۇسۇســى ـ ي انالرنىڭ ھاي

                                                 
 . ـ ئايهت65سۈرە نىسا  ①

  
 ئهمهللىرىمۇھىم نىڭ ھوقۇقى ۋە رئىسالمدىكى ئايالال

 

 7

كـــۈم قىلىـــش، قـــانۇن ۆ ئىـــشلىرىنىڭ ھهممىـــسىدە ھئىجتىمـــائىي
نىـڭ  اهللا   ئىشىنىش،   ئىكهنلىكىگه خاس   قااهللا  چىقىرىش ھوقۇقىنىڭ   

ــق ــۇچى( ئىالھلىـ ــادەت قىلىنغـ ــكه ـ      )ئىبـ ــۈپىتىدە يهكـ ــانهسـ  يېگـ
 ررۈۆايتىشنىڭ ز  ق ھۆكۈمىگهنىڭ  اهللا   ۋە بارلىق ئىشالردا     ئىكهنلىكىگه
  . ئىشىنىشئىكهنلىكىگه

 قوللىنىــشقائىـسالم قانۇنىنىــڭ ھهرقانـداق زامــان ۋە ماكانـدا      ـــ 2
 ۋە ئىنــسانالرنىڭ تۇرمۇشــىغا مۇناســىۋەتلىك   ئىكهنلىكــىمۇۋاپىــق 

غا ئىـشىنىش،   قىئىچىگه ئالىدىغانلى  زۆھاياتنىڭ ھهممه تهرەپلىرىنى ئ   
، ياخشىلىق، ئادىللىق،    ئهھكاملىرىغا يئومۇم ۋە   جۈزئىيشهرىئهتنىڭ  

ــسالم        ــسى ئى ــهپقهتلهرنىڭ ھهممى ــم ـ ش ــدارەھى ــگه دىن  ئىكهنلىكى
بـۇ قۇرئـان ھهقىـقهتهن      : دېـگهن تائـاال مۇنـداق     اهللا  ،  كېرەكئىشىنىش  

ئهڭ توغرا يولغا باشاليدۇ، ياخـشى ئىـشالرنى قىلىـدىغان مـۆمىنلهرگه            
. ېرىدۇانلىقى بىلهن خۇش خهۋەر ب    ئۇالرنىڭ چوڭ مۇكاپاتقا ئېرىشىدىغ   

نالرغا  ئاخىرەتكه ئىشهنمهيدىغا  ،ه مۆمىنلهرگه خۇش خهۋەر بېرىدۇكى    يهن
بۇنـــداق كهســـكىن ئىشىنىـــشنىڭ  ①قـــاتتىق ئـــازاب تهييارلىـــدۇق

، شـهرىئهت ئهھكـاملىرى ھهممىنـى بىلىـپ تۇرغـۇچى، تولـۇق             سهۋەبى
ــېكمهت ــۇچى،   ھ ــشلىرىدىن خهۋەردار بولغ ــدىلهرنىڭ ئى ــسى، بهن  ئىگى

تهرەپـــــتىن يولغـــــا اهللا لىـــــپ بولغـــــان يۈمچـــــان، ھهممىـــــگه غاۆك
ئۇالر جاھىلىيهت  : دېگهنتائاال مۇنداق   اهللا   ئىبارەت،   قويۇلغانلىقىدىن

چىــن ئىــشىنىدىغان ) قــاهللا ا(  تهلهپ قىالمــدۇ؟ھۆكــۈمىنىدەۋرىنىــڭ 
  .②دىنمۇ ئادىل كىم بارهللا  نهزىرىدە ھۆكۈمدە اقوۋمنىڭ

                                                 
 .  ـ ئايهتلهر10 ــ 9سۈرە ئىسرا  ①
 . ـ ئايهت50سۈرە مائىدە  ②
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بهرسـه   يـۈز  خاتـالىق  ھهرىكهتلهردەشۇنىڭ ئۈچۈن ھهرقانداق ئىش ـ  
، تـوغرا بىـلهن خاتـانى       ئـازغۇنلۇقنى  بىـلهن    ھهقىـقهت ،  تۈزىتىشتهبۇنى  

 ئهللىرىنىڭ قانۇن تـۈزۈمىگه يـاكى       غهرب ۋە   ئامېرىكا دىنسىزئايرىشتا  
ز ۆ كهتــكهن مۇســۇلمانالرنىڭ كــ ئېزىــپئۇالرنىــڭ تهســىرىگه ئــۇچراپ  
 تائـاال چۈشـۈرۈپ بهرگهن شـهرىئهتنىڭ      اهللا  قارىشىغا قارىماستىن بهلكى    

: دېـگهن تائـاال مۇنـداق   اهللا ، كېـرەك لچىمىگه مۇۋاپىـق ھهل قىلىـش      ۆئ
 ساڭا نازىل قىلغان قۇرئاننىڭ بىر قىسمىدىن سېنى ۋاز        هللا ئۇالرنىڭ ا

   .① ساقالنغىنكهچۈرۈشىدىن

، نهرســـىلهرنى بېـــرىش ـــــ ئىنـــسانالرنىڭ شـــهيئىلهرگه باھـــا    3
ان مهنـههج    قويغ ئوتتۇرىغاتۇرغۇزۇشتا   ، تهسهۋۋۇر قىلىش،  سېلىشتۇرۇش

نىـڭ  اهللا ، چىرايلىـق بولـسىمۇ، ئـۇ        پـارقىراق  ھهرقانچه   پرىنسىپلىرىـ  
 ئىكهنلىكىنـى  قانۇنىغا زىت بولىدىكهن، بۇنىڭ نـاقىس ـ خاتـا    ئىالھى

ــداق اهللا ، كېــرەكئىــسىدىن چىقارماســلىق  ــاال مۇن ــۇالر : دېــگهنتائ ئ
هن مۇشـرىكالر بىـل   ( قۇرئان ئۈستىدە پىكىر يۈرگۈزمهمدۇ؟ ئهگهر قۇرئـان      

 تهرىپىـدىن بولغـان     غهيرىينىڭدىن  هللا ا )مۇناپىقالر گۇمان قىلغاندەك  
  .②بولسا، ئهلۋەتته، ئۇنىڭدىن نۇرغۇن زىددىيهتلهرنى تاپقان بوالتتى

 شۇنىڭ بىـلهن بىـرگه پۈتـۈن ئىنـسانالر مۇسـۇلمان بولـسۇن يـاكى              
ــۆپ ــهققهتلهرنىڭ       ك ــا ـ مۇش ــان جاپ ــادا ئۇچراۋاتق ــۇالر دۇني ــسۇن ئ ىر بول

ــ  ــلىق سـ ــڭ ئاساسـ ــگهنهۋەبى ئۇالرنىـ ــهرىئهت  دۇچ كهلـ ــشالردا شـ  ئىـ
ــدىن     ــۇ مهنههجـ ــى ئـ ــتىن بهلكـ ــۇراجىئهت قىلماسـ ــا مـ ئهھكاملىرىغـ

: دېـــگهنتائـــاال مۇنـــداق اهللا يىراقلىـــشىپ كهتكهنلىكـــتىن بولغـــان، 
  ،ــدىن ــاھلىرى تۈپهيلىـ ــان گۇنـ ــسانالرنىڭ قىلغـ ــا ۋە  ئىنـ قۇرۇقلۇقتـ

                                                 
 . ـ ئايهت49سۈرە مائىدە  ①
 .  ـ ئايهت82سۈرە نىسا  ②
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 دەپ ۇنئـــــۇالرنى تهۋبه قىلـــــس هللا ا ،يـــــۈز بهردىدېڭىـــــزدا ئـــــاپهت  
   .①ئۇالرغا تېتىتتى )جازاسىنى (قىلمىشلىرىنىڭ بىر قىسمىنىڭ

ىـن  ت اهللا زېمىنـدا    –ئهگهر ئاسـمان     :دېـگهن تائاال يهنه مۇنداق    اهللا   
ئهلـۋەتته بـۇزۇالتتى،    ) كائىناتنىڭ تهرتىپى (باشقا ئىالھالر بولسا ئىدى،     

ــىنىڭ ــارى ئهرش ــىلىرىدى  اهللا پهرۋەردىگ ــۈپهتلىگهن نهرس ــڭ س ن  ئۇالرنى
   ②.پاكتۇر

ــسالم     4 ــڭ ـ ئىـ ــان  دىنىنىـ ــتىگه قۇرۇلغـ ــادىللىق ئۈسـ ــن ئـ  دىـ
ئىككـى ئوخـشاش    : تهلىپـى  ئىشىنىش، بۇ ئادىللىقنىڭ     ئىكهنلىكىگه

ــى     ــشىمايدىغان ئىككـ ــش، ئوخـ ــاراۋەر قىلىـ ــسىنى بـ ــىنىڭ ئارىـ نهرسـ
 چهكلىـمه قويماسـتىن     دىنىنـى نهرسىنىڭ ئارىسىنى ئايرىش، ئىسالم     

توغرا ئهمهس، چۈنكى مۇتلهق ئادىللىق     مۇتلهق ئادىللىق دەپ قاراش     
ــاراۋەر   بهزەن ۋاقىتتــا ئىككــى ئوخــشىمايدىغان نهرســىنىڭ ئارىــسىنى ب
قىلىــشنى تهلهپ قىلىــدۇ، بــۇ ھهقىقهتهنمــۇ زۇلۇمــدىن ئىبــارەت، ئهگهر 

زنىڭ ۆبـــاراۋەرلىكنى مـــۇتلهق ئـــادىللىق دەپ چۈشـــهنگهن ئـــادەم ســـ 
 چــۈنكى قۇرئــان  خاتــا چۈشــهنگهن بولىــدۇ،لهۋزىنــى تــوغرا، مهنىــسىنى

 كهلمىــگهن ھهرپ بىرمــۇ بۇيرۇيــدىغانكهرىمــدە مــۇتلهق بــاراۋەرلىككه 
تائــاال مۇنــداق اهللا  كهلــگهن، ھهرپــلهر بۇيرۇيــدىغانبهلكــى ئادىللىققــا 

جىمـى  (ئادىـل بولۇشـقا،     ) كىشىلهر ئارىسىدا ( ھهقىقهتهن   اهللا :دېگهن
ىــم  رەھ- ئهقرىباالرغــا ســىله -ياخــشىلىق قىلىــشقا، خىــش ) خهلقــقه

دىن، يامان ئىشالردىن ۋە     )ھهرىكهتلهر -سۆز  (قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، قهبىه    

                                                 
 .  ـ ئايهت41سۈرە رۇم  ①
 .  ـ ئايهت22سۈرە ئهنبىيا  ②
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 اهللانهســىههتنى قوبــۇل قىلــسۇن دەپ،   . زۇلــۇم قىلىــشتىن توســىدۇ  
   .① نهسىههت قىلىدۇ-سىلهرگه پهند 

شهرىئهت ئهھكاملىرىنىڭ ھهممىسى ئـادىللىق ئاساسـىدا بولىـدۇ،         
ــاراۋەر قىلىــ  ش، ئوخــشىمايدىغان ئوخــشاش نهرســىلهرنىڭ ئارىــسىنى ب

اهللا زىمـۇ ئـادىللىق، ھهقىـقهتهن       ۆنهرسىلهرنىڭ ئارىسىنى ئايرىشنىڭ ئ   
اهللا كۈمدە ئـادىللىق قىلغۇچىـدۇر،      ۆ، ھ راستتۇرنىڭ بهرگهن خهۋەرلىرى    

 ،راســتتۇرپهرۋەردىگارىڭنىــڭ ســۆزى ناھــايىتى : دېــگهنتائــاال مۇنــداق 
ېچ كىــشى ئۇنىــڭ ســۆزىنى ئۆزگهرتهلهيــدىغان ھــ  ،ناھــايىتى توغرىــدۇر

) ئهھۋالىنى (،ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر  )بهندىلهرنىڭ سۆزلىرىنى (هللا ا. يوقتۇر
   .②بىلىپ تۇرغۇچىدۇر

ز ـ  ۆ ئـ تۇرمۇشـىدىكى شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالم ئىنـسانالرنىڭ ھايـاتى   
ــ   ــسىنى ئهڭ ت ــارا ئاالقى ــلهن   ۆئ ــادىللىق بى ــسىمۇ ئ ــقۇچتا بول ۋەن باس

زى بىلهنمـۇ ۋە    ۆت ئـ  ، ئىنسانالر دىن ھهر ۋاقىـ     بۇيرۇيدۇ بېرىشقائىلىپ  
تائاال مۇنداق  اهللا   ئادىللىق قىلىشنى تهلهپ قىلىدۇ،      بىلهنمۇباشقىالر  
ــگهن ــۆمىنلهر  :دېـ ــى مـ ــڭهللا ا !ئـ ــى( نىـ ــشقا   )ھهقلىرىنـ ــادا قىلىـ ئـ

ــشىڭالر، ــرىڭالر،   تىرى ــق بې ــلهن گۇۋاھلى ــادىللىق بى ــرەر  ئ ــابى  قوۋمغ
ب ئادىــل بولماســلىقىڭالرغا ســهۋە )ئۇالرغــا( بولغــان ئــۆچمهنلىكىڭالر

يهنى ئۇالرغا ئـۆچمهن    ( بۇ ئادىل بولۇڭالر،  )دۈشمىنىڭالرغا( بولمىسۇن،
ــۇڭالر  ــۇرۇپ ئادىـــل بولۇشـ ــدۇر، )تـ ــا ئهڭ يېقىنـ دىـــن هللا ا تهقۋادارلىققـ

  . ③ھهقىقهتهن قىلمىشلىرىڭالردىن خهۋەرداردۇرهللا ا قورقۇڭالر،

                                                 
 .  ـ ئايهت90سۈرە نهھل  ①
 .  ـ ئايهت115سۈرە ئهنئام  ②
 .  ـ ئايهت8سۈرە مائىدە  ③
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 ـ ئىنــسانالر ئارىــسىدىكى ئــاالقه ئورۇنلىرىــدا مۇشــۇ ئهســىردىكى   5
 يهكــكه كىــشىلهر  مهدەنىيىتــىىلىيهت قاراشــتىكى  جــاھغهربىنىــڭ

، مۇشـۇ   بېكىتىـدۇ ئارىسىدىكى ئاالقىنى ئاساسى قىممهت قارىشى دەپ       
 غهربلىكلهرنىڭ ۋە لوگىكىلىق قاراش نهتىجىسىدە      تهبىئىيئاالقىنىڭ  

ــلى     ــڭ ئهســ ــسىدىكى ئاالقىنىــ ــسانالرنىڭ ئارىــ ــشىدىكى ئىنــ قارىــ
، كۈچلهنـدۈرۈش ىرىنـى  ب بىـر ـ   ز ـ ئـارا ھهمكارلىـشىش،   ۆقۇرۇلمىـسى ئـ  

ز ۆتىنـــى ئـــىك قىلماســـلىق، باشـــقىالرنىڭ مهنپهئشهخـــسىيهتچىلى
ئارا ياردەمنى ئايىماسلىق ئاساسىغا    زۆتىدىن ئۈستۈن بىلىش، ئ   ىمهنپهئ

، بىــر ـ   كــېلىشقۇرۇلماســتىن بهلكــى باشــقىالر ئۈســتىدىن غالىــپ  
نىــــڭ اهللا بىرىنــــى مهغلــــۇپ قىلىــــش ئاساســــىغا قۇرۇلغــــان، بــــۇ  

دۇنيـادا ئهرلهر    چىقىپ كهتكهنلىكنىـڭ نهتىجىـسى،    رسهتمىسىدىن  ۆك
ــسىدا داۋاملىــشىپ   ــالالر ئارى ــالىي كېلىۋاتقــانبىــلهن ئاي ــۇقنى ئ  ھوق

 تهبىئىي مىراسلىرىنىڭ   مهدەنىيهت تارىخى غهربىنىڭيوقاتقانلىق، بۇ   
 قارىـشى   دىنـى  كاتولىـك  بۇنىڭ ئهسلى مهنبهسى ئۇالرنىڭ      ،نهتىجىسى

ئارىــسىدىكى ) ر بىــلهن ئايالنىــڭئه( جىنــسنىڭبولــۇپ، بــۇالر ئىككــى 
ئاداۋەت مهڭگۈلـۈك ئـاداۋەت، ئايـالالر بولـسا خاتالىقنىـڭ يامانلىقنىـڭ             

 پىكىرنى قوبـۇل قىلغـان بولـۇپ بـۇ پىكىـر            دېگهنئاساسلىق سهۋەبى   
ــڭ    ــر مىللهتنى ــقا بى ــا باش ــدىنئۇالرغ ــراس مهدەنىيهتلىرى ــمى ان  قالغ

 ۋە  هرىئىتىشـ  بـۇ پىكىـر ھهرگىزمـۇ ئىـسالم          لېكىنشى مۇمكىن،   ۇبول
  . تهئهللۇق ئهمهسمهدەنىيىتىگهمۇسۇلمانالرنىڭ 

مۇســـۇلمانالرنىڭ ئارىـــسىدا قـــانۇن ـ تـــۈزۈمنى ئهر يـــاكى ئايـــال     
  مېهرىبـان  ، بهلكى ھهمـمه ئىـشالردىن خهۋەردار بولغـۇچى،        بېكىتمهيدۇ

  : دېگهنتائاال مۇنداق اهللا ، بېكىتىدۇاهللا 
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   يـاراتتى،  )ساالمدىنيهنى ئادەم ئهلهيهىس  ( ئۇ سىلهرنى بىر جاندىن 
ــساالمنىڭ ( ــادەم ئهلهيهىسـ ــسۇ )ئـ ــۈن،  -ئونـ ــشى ئۈچـ ــۈلپهت ئېلىـ   ئـ

   .①ئۇنىڭ ئۆز جىنسىدىن ياراتتى) يهنى ھهۋۋانى(خوتۇنىنى

نىڭ قانۇنىـدىن باشـقا تهرەپـكه       اهللا  ئهگهر مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىدا    
 قـا اهللا  رۈلـسه، بـۇ ئۇالرنىـڭ       ۆ ئىـشلىرى ك   كېتىش بولۇپ ئېزىپ    مايىل

شــهرىئهت ئهھكــاملىرىنى تولــۇق    ،ئــاجىزلىقى ئىمانىنىــڭ بولغــان
 قىلمىغانلىقىنىــــڭ رىئــــايه پرىنــــسىپقا دىنــــى، بىلمهســــلىكى

زى تـۈزگهن   ۆنهتىجىسىدىن بولىدۇ، ياكى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئىنسانالر ئ      
ــلهن ھ  ــانۇن بى ــڭ    ۆق ــاكى ئۇالرنى ــسى، ي ــڭ نهتىجى ــۈم قىلغانلىقنى ك

 ئـادەت -ئـۆرپ ىغـان تهقلىـدى،     ئارىسىدا ئىسالم قانۇنىغا مۇۋاپىـق بولم     
  .كۈم قىلغانلىقنىڭ سهۋەبىدىن بولغانۆقاراشلىرى بىلهن ھ

 بېرىۋاتقــان قارشىــسىدا ئىلىــپ  ڭ مۇســۇلمانالرىرالرنىــ كۆپ ـ   6
 يولغــا قويۇلغانــدىن باشــالپ داۋاملىــشىپ    دىنــى ئىــسالم ئۇرۇشــى

يهنـى  ( ئـۇالر : دېگهنتائاال مۇنداق   اهللا   ئۇرۇشالرنىڭ بىرى،    كېلىۋاتقان
 قـايتۇرىۋەتكهنگه قولىدىن كهلـسىال سـىلهرنى دىـنىڭالردىن      )كۇففارالر

  . ②قهدەر سىلهر بىلهن داۋاملىق ئۇرۇشىدۇ

ــاپىرال مۇســۇلمانالر   ــاك ــتالردا  ۆ ھرايونىغ كۈمرانلىــق قىلغــان ۋاقى
ــدۇ،  ــاپىقالر ئاشــكارا بولى ــدۇجاسۇســالر  مۇن ــدىكى كۆپىيى ــۇالر قهلبى ، ئ

ــۇنىڭ   ــدۇ، ش ــكارا قىلى ــاقلىقنى ئاش ــا قارشــى  نىپ ــۈن مۇناپىقالرغ  ئۈچ
تائـاال  اهللا  ،  زۆرۈر قىلىش ۋە ئۇالرغا قاتتىق سىياسهت قـوللىنىش         كۈرەش

ىرالرغــا ۋە مۇناپىقالرغــا قارشــى  كۆپ!ئــى پهيغهمــبهر :دېــگهنمۇنــداق 
قارشــى غــازات قىلىــش ۋە قورقــۇنچ ســېلىش ( ئۇالرغــا جىهــاد قىلغىــن،

                                                 
 .  ـ ئايهت189سۈرە ئهئراف  ①
  .  ـ ئايهت217سۈرە بهقهرە  ②

  
 ئهمهللىرىمۇھىم نىڭ ھوقۇقى ۋە رئىسالمدىكى ئايالال

 

 13

ئـۇ    جهھهننهمـدۇر،  ئۇالرنىـڭ جـايى     مۇئامىله قىلغىـن،   قاتتىق )بىلهن
  . ①!نېمىدېگهن يامان جاي

ئۇالرغـا قارايـدىغان بولـساڭ، بهدەن       : دېـگهن تائاال يهنه مۇنـداق     اهللا  
ــى  ــاالپهتلىكى(قۇرۇلۇشـ ــۇالر  ) سـ ــدۇ، ئهگهر ئـ ــران قالدۇرىـ ــېنى ھهيـ سـ
ــسه،  ــۇالق سالىــسهن،  ) ســۆزىنىڭ پاســاھهتلىكىدىن(سۆزلى ســۆزىگه ق

ــسىزلىكت ( ــۆلهپ  ) هئىلىمــسىز، ئهقىلــسىز، پاراسهت ــۇالر تامغــا ي ــا ئ گوي
ھهرقانـداق  ) قورقۇنچتىن(ياغاچالردۇر، ئۇالر   ) چىرىپ قالغان (قويۇلغان  

ــۇالر    ــدۇ، ئـ ــان دەپ گۇمانلىنىـ ــۆزلىرىگه قارىتىلغـ ــاۋازنى ئـ ــاڭا ۋە (ئـ سـ
 ئـۇالرنى ھـاالك     اهللادۈشمهندۇر، ئۇالردىن ھهزەر ئهيلىگىـن،      ) مۆمىنلهرگه
ــسۇن ــداقمۇ  ! قىلـ ــۇالر قانـ ــدايهتتىن گ(ئـ ــاھىـ ــۇپ ) ۇمراھلىققـ بۇرۇلـ
  . ②!كېتىدۇ

ــــ مهنهىجـــى   پرىنـــسىپىتۇتقـــان ) مۇناپىقالرنىـــڭ(ئۇالرنىـــڭ 
ــۇپ    ــارەت بول ــتىن ئىب ــۇلمانالرنى ئازدۇرۇش ــدىن بهك ھهزەر (مۇس بۇنىڭ

 تېكىـستلىرىنى ئۇ بولـسىمۇ ئۇالرنىـڭ شـهرىئهتنىڭ        ) كېرەكئهيلهش  
ــلى  ــسهتتىنئهسـ ــمهقـ ــش،  ىمهنزگهرتىش، ۆ ئـ ــل قىلىـ ــى تهۋىـ لىرىنـ
ــۆزل ــهكلهرنىۈكســ ــ   شــ ـــــ ــلهن   ىهبۈشــ ــالر بىــ ــاجىز قاراشــ لىك ئــ

  .چۈشهندۈرۈشتىن ئىبارەت

ن دۈشـــمهنلىرى ئۈچـــۈن خىـــزمهت قىلىۋاتقـــان جاسۇســـالرغا، دىـــ
ۋي تۇرمۇشىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان بىـر  ىمهنئۇالرنىڭ ئاجىز ماددي ـ  

قىسىم مۇسۇلمانالرغا، ئۇالرنىڭ ئازدۇرىشى ۋە شهكلىك قاراشلىرىنىڭ       
تىنىڭ ئهھكاملىرى بىلهن پهخىرلىنىشتىن    ىشهرىئالم  تهسىرىدە ئىس 

                                                 
 .  ـ ئايهت73سۈرە تهۋبه  ①
 . ـ ئايهت 4سۈرە مۇنافىق  ②
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پ نهسـىههت قىلىـش    ئاجىزالپ كهتـكهن كىـشىلهرگه كـۆ      چۈشهنچىسى
  .كېرەك
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 مۇھىم  ئۇنىڭ ھوقۇقى ۋە ئايالالردىكىئىسالم: ئىككىنچىسى
   قانۇنىيللىرى توغرىسىدىكى ئاساسىئهمه

زەت ـ  خىدا ئىسالم ئۈممىتى ئىچىـدە ئۇالرنىـڭ ئىـز   تارىمۇسۇلمانالر 
 بولـسۇن يـاكى ئۇالرنىـڭ       دەۋرلهردە قىلغان   تهرەققىيرمىتى ئاشقان،   ۆھ

ۇن ئــۇالر  بولــسدەۋرلىرىــدەئاجىزلىــشىپ مهغلــۇبىيهتكه دۇچ كهلــگهن  
 قىيىنچىلىققا ئۇچراپ باقمىغان، بهلكى     دېگهن »ئايالالر مهسىلىسى «

ــا ۋە غهربلىكــلهر ــۇ غهربىنىــڭ ۋا قىلغــۇچىالرەد مهدەنىيىتىنــى ياۋروپ  ب
 جهمئىيىـتىگه  ئىنـسانىيهت    مهدەنىيىتىنـى  ئازابلىق تهككهن   هلكېس

 دىننـى  قالمىـدى،    سـىرتىدا  بۇنىڭ   جهمئىيىتىمۇتاراتتى، مۇسۇلمانالر   
ئايـالالرنى  « ئاساسـهن  چۈشهنچىـسىگه  غهربلىكلهرنىـڭ ياقتۇرمايدىغان  

 ئوتتۇرىغـا لهتلىرىـدە   ۆپلىگهن ئىـسالم د   ۆ ك چاقىرىقىنى » قىلىش دئازا
  . بۇ چاقىرىققا ئاۋاز قوشۇپ ماسلىشىشقا چاقىردىقويدى، كىشىلهرنى

ۋەندە مۇشـۇ چۈشـهنچىلهرگه ئاالقىـدار بولغـان         ۆشۇنىڭ ئۈچۈن بىز ت   
شـهرىئهت ئهھكاملىرىنىــڭ بىــر قىــسىم ئاساســلىرىنى بايــان قىلىــپ  

  :تىمىزۆئ

اهللا  ــ ئايالالر بولسا ئىنـسانالرنىڭ ئاساسـلىق بىـر تـۈرى بولـۇپ،               1
 ئهركهك بىــلهن چىــشىنى – بىــر جــۈپنى هللا: دېــگهنتائــاال مۇنــداق 

  . ①ياراتتى

تائـاال يهنه   اهللا   بولـۇپ،    يېرىمـى  ئايالالر بولسا بىر پۈتـۈن گهۋدىنىـڭ        
يهنـى ئـادەم    ( سىلهرنى بىر ئىنساندىن   !ئى ئىنسانالر  :دېگهنمۇنداق  

                                                 
 .  ـ ئايهت45سۈرە نهجم  ①
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 )يهنـى ئـۆز جىنـسىدىن     ( شۇ ئىنـساندىن   ياراتقان، )ئهلهيهىسساالمدىن
  .①ياراتقان )ى ھهۋۋانىيهن( ئۇنىڭ جۈپتىنى

ىرقى باسـقۇچتا   ئـاخ  ۋە   يېـتىلىش سـۈپ   ۆئايالالر ئهسـلى قۇرۇلمـا، ئ     
زىگه خاس بولغان   ۆئهرلهرنىڭ بىر پارچىسى بولۇپ، ئۇالرنىڭ ھهربىرى ئ      

نـــــى دىئىـــــشالردا كائىنـــــاتنى گۈللهندۈرۈشـــــته ھهمكارلىـــــشىدۇ،  
 ـ   ، جـازا ئېتىقادتـا ، تهدھىـ تهۋ قىـسمىدا يهنـى   يئومـۇمى ئهھكامالرنىـڭ  

ۋا قانۇنلىرىدا ئۇالرنىـڭ    ە ھهق تهلهپ د   يئومۇمىۋە   )ساۋابتا( مۇكاپاتالردا
ــسىدا  ــوق، پهرقئارىــ ــداق اهللا  يــ ــاال مۇنــ ــگهنتائــ ــال -ئهر  :دېــ  ئايــ

مۆمىنلهردىن كىمكى ياخشى ئهمهل قىلىـدىكهن، بىـز ئـۇنى ئهلـۋەتته            
دۇنيادا قانائهتچانلىق، ھاالل رىزىـق ۋە ياخـشى ئهمهلـلهرگه مـۇۋەپپهق            (
 لىـدىنمۇ هئهمئوبـدان ياشـىتىمىز، ئۇالرغـا، ئهلـۋەتته، قىلغـان           ) ىلىپق

  . ②ياخشىراق ساۋاب بېرىمىز

ئهبــۇ داۋۇد بىــلهن تىرمىــزي رىــۋايهت قىلغــان ھهدىــسته پهيغهمــبهر 
ھهقىـــقهتهن ئايـــالالر ئهرلهرنىـــڭ «: دېـــگهن مۇنـــداق ئهلهيهىســـساالم
  .»قېرىنداشلىرى

ــڭ اهللا  يهنه  ــدىمۇنىـ ــززەتھۇزۇرىـ ــ ئ  ئىـ ــ ــ ــڭ ئـ لچىمى ۆىكرامنىـ
! ئــى ئىنــسانالر  :دېــگهنتائــاال مۇنــداق  اهللا تهقــۋالىقتىن ئىبــارەت  

ئادەم بىلهن ھهۋۋادىـن    (سىلهرنى بىز ھهقىقهتهن بىر ئهر، بىر ئايالدىن،        
بىر ئاتا بىر ئانىـدىن يـاراتتۇق ئـۆز ئـارا تونۇشۇشـۇڭالر ئۈچـۈن                )ئىبارەت

هتهن ئهڭ تهقـۋادار    سىلهرنى نۇرغۇن مىللهت ۋە ئۇرۇق قىلـدۇق، ھهقىـق        
 ھېسابلىنىـسىلهر  ھۆرمهتلىـك نىڭ دەرگاھىـدا ئهڭ      اهللابولغانلىرىڭالر  

بىرىــدىن ئــارتۇق بولۇشــى نهســهب بىــلهن  -يهنــى كىــشىلهرنىڭ بىــر(
                                                 

 .  ـ ئايهت1سۈرە نىسا  ①
 .  ـ ئايهت97سۈرە نهھل  ②
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 ھهقىـــقهتهن ھهممىنـــى  اهللا، )ئهمهس، تهقۋادارلىـــق بىـــلهن بولىـــدۇ  
ســـىلهرنى بىـــز (نىـــڭ اهللا . ①ىلگۈچىـــدۇر، ھهممىـــدىن خهۋەرداردۇرب

بىـر   )ئىبـارەت  ھهۋۋادىن بىلهنئادەم  (هتهن بىر ئهر، بىر ئايالدىن،      ھهقىق
زىدىنمۇ ئاالھىـدىرەك   ۆ ئـايهتتىكى سـ    دېگهن) ئاتا بىر ئانىدىن ياراتتۇق   

  .ز يوقۆنى بىلدۈرىدىغان سىمهن

 :ئۇالرنىڭ دۇئاسـىنى پهرۋەردىگـارى ئىجـابهت قىلـدى        تائاالنىڭ  اهللا  
ھهرقانـداق بىـر ياخـشى       ن،ئايـال بولـسۇ    مهن سىلهردىن ئهر بولـسۇن،    «

سـىلهر    بىكـار قىلىـۋەتمهيمهن،    لىنـى هئهمئىش قىلغۇچىنىڭ قىلغان    
ــر ــۆرەلگهن -بىـ ــرىڭالردىن تـ ــگهن » بىـ ــۇالر  دېـ ــايهتته ئـ ــڭ اهللا  ئـ نىـ
 قىـسمىدا،  يمئومـۇ  دىننىـڭ زۇرىدىكى ئهر ـ ئايـاللىق ئاتالغۇسـىدا،    ھۇ

  .دېگهنلچهملهردە باراۋەر ۆشهرىئهت قانۇنلىرىدىن ئىبارەت ئ

 ئهرلهرنىڭ قۇرۇلمىـسى،    ھېكمىتىنىڭ  اهللا  ئىنسانالرنى ياراتقۇچى   
ــارىتىلىشھهيئىتـــى، ۋە  ــا ئوخـــشىمايدىغان يـ ــۈپهتلىرىدە ئايالالرغـ  سـ

  .بولۇشنى تهقهززا قىلدى

 ئوخشاشماسلىقنىڭ تهسىرىدە، ئۇالرنىڭ    يارىتىلىشتىكىبۇالرنىڭ  
ارلىق يۈمچانلىق، ئىرادىلىـك بولـۇش قاتـ   ۆ، كقۇۋۋەتبهدەندىكى كۈچ ـ  

ــدى،   ــشاشماسلىق بولـ ــشالردىمۇ ئوخـ ــسىدا اهللا ئىـ ــاال ئهرلهر توغرىـ تائـ
قىزغـا   )ئاتـا قىلىنغـان   ( ئوغـۇل  )ئـۇ تهلهپ قىلغـان    ( :دېگهنمۇنداق  

ئـۇالر  : دېگهن ئايالالر توغرىسىدا مۇنداق     تائاالاهللا   ②ئوخشاش ئهمهس 

                                                 
 .  ـ ئايهت13سۈرە ھۇجۇرات  ①
 .  ـ ئايهت36سۈرە ئال ئىمران  ②
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 زىبۇزىننهت ئىچىـدە چـوڭ بولىـدىغان، مۇنازىرىـدە مهقـسىتىنى          ) ا ق اهللا
  . ①)قىزالرنى مهنسۇپ قىالمدۇ؟(ن ئوچۇق بايان قىاللمايدىغا

مۇشـۇ  ) ئهر بىلهن ئايالنىڭ  ( جىنسنىڭھهقىقهتهن ئىسالم ئىككى    
 قـانۇن ـ تـۈزۈملهردە بۇنىڭغـا     يئومۇمىئوخشاشماسلىقلىرىغا ئاساسهن 

ۇرغــۇچى، خهۋەر تلــدى، ھهمــمه ئىــشالرنى بىلىــپ  ۆڭــۈل بۆئاالھىــدە ك
ــاپقۇچى  ــس اهللا تـ ــڭ چهكـ ــىىز نىـ ــۇ   ھېكمىتـ ــان مۇشـ ــلهن بولغـ  بىـ

ئوخـــشاشماسلىق، بىـــر قىـــسىم شـــهرىئهت ئهھكاملىرىـــدا، مـــۇھىم  
 ئۇالرنىـڭ   پهرقلهرنـى ئىشالردا، خىزمهت ئورۇنلىرىدا ئـۇالر ئارىـسىدىكى        

اهللا ، بېكىتتـى ز قۇرۇلمىسىغا، خۇسۇسـىيهتلىرىگه مۇۋاپىـق ھـالهتته       ۆئ
نــى كائىنــاتنى يه( يــارىتىش ۋە ئهمــر قىلىــش: دېــگهنتائــاال مۇنــداق 

ــش  ــهررۇپ قىلى ــتتىنال)تهس ــدۇر هللا  ا راس ــڭ ئىلكىدى ــڭ  .نى ئالهملهرنى
نىـــڭ اهللا ، ئاشـــۇ ② دەرىجىـــسى كاتتىـــدۇر نىـــڭهللا پهرۋەردىگـــارى ا

ۋە ئىـــدارە  ،قۇراشـــتۇرۇشكائىنـــاتتىكى نهرســـىلهرنى پهيـــدا قىلىـــش، 
 ـ شـهرىئهتتىكى ئىـشالردا    دىنـى نىـڭ  اهللا قىلىـشتىكى ئىرادىـسى، بـۇ    

نىـڭ بـۇ ئىككـى ئىرادىـسى     اهللا  چىقىـرىش ئىرادىـسى،   كـۈم ۆقانۇن ـ ھ 
 ئىـشلىرىدا، كائىنـاتنى     يـارىتىلىش ئهرلهر بىلهن ئايالالرنىڭ مۇۋاپىـق      

 ھاياتلىق نىـزام    جهمئىيهتنىڭگۈللهندۈرۈشته، يهككه كىشىلهرنىڭ ۋە     
  .نامىسىنى تهرتىپلهشته بىرلهشتى

 ھهقىقهتـــكه ـ شـــهرىئهت ئهھكاملىرىنىـــڭ ھهممىـــسى مۇشـــۇ     2
هھكهم ئورۇنالشــتۇرۇلدى، ئىــسالمدىكى ئــائىله تۈزۈمىمــۇ مۇشــۇ مۇســت

ئهھكامالرنىڭ جۈملىسىدىن، ئىسالمدىكى ئائىله تۈزۈمى مۇستهھكهم      
 جهمئىيهتنىــــڭ بىــــر قۇرۇلمىــــسى، جهمئىيهتنىــــڭبولغــــان شــــۇ 

                                                 
 .  ـ ئايهت18سۈرە زۇخرۇف  ①
 .  ـ ئايهت54سۈرە ئهئراف  ②
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شىغا ۇشى ئائىلىنىڭ مۇستهھكهم ساغالم بول    ۇمۇستهھكهم، ساغالم بول  
 ئهمهلىيلهشتۈرىدىغان تۈزۈمىنىڭ   مۇناسىۋەتلىك، ئىسالمدىكى ئائىله  

ئاخىرقى غايىـسى بولـسا ئائىلىـدىكى كىـشىلهر ئارىـسىدا دوسـتلۇق،             
 قىلىـشتىن ئىبـارەت،    بهرپا، خاتىرجهملىكنى   مېهرىبانلىقمۇھهببهت،  

 ئۈلپهت ئېلىـشىڭالر    – ئونسۇئايالالر بىلهن   : دېگهنتائاال مۇنداق   اهللا  
 پىڭالردىن ياراتقـانلىقى،  ئـۇالرنى سـىلهرنىڭ ئـۆز تىـ       ) نىـڭ هللا ا (ئۈچۈن

ــاراڭالردا ــسىدا–يهنــــى ئهر ( ئــ ــۇن ئارىــ ــر  ) خوتــ ــۇھهببهت –مېهــ  مــ
ــانلىقى ا ــڭهللا ئورناتقــ ــىتىدىغان ( نىــ ــۇدرىتىنى كۆرســ ــالى قــ  )كامــ

ــدۇر، ــدىغان   ئاالمهتلىرىدىنـ ــر يۈرگۈزىـ ــوۋمپىكىـ ــۈن،قـ ــهك  ئۈچـ  - شـ
  .①بۇنىڭدا نۇرغۇن ئىبرەتلهر بار شۈبهىسىزكى،

ــائىله قۇرۇلمىــسىنى مۇسته ــالالر ئاساســلىق رول  ئ ھكهملهشــته ئاي
 مهسئۇلىيهتـــــسىزلىكىئوينايـــــدۇ، ئـــــائىله ئىچىـــــدە ئايالالرنىـــــڭ 

رۈلىـــدىكهن بۇنىـــڭ تهســـىرى ئائىلىـــدىكى ھهمـــمه كىـــشىلهر دە  ۆك
تىنــــى قوغدايــــدىغان ســــاغالم ىىپادىلىنىــــدۇ، ئايالالرنىــــڭ مهنپهئئ

 مۇشـــۇ ئهســـىرنىڭ جـــاھىلىيهت قارىـــشىدا ياشـــاۋاتقان جهمئىـــيهتلهر
 ئالمايدىغان يـاكى ئۇالرنىـڭ      ئېتىبارغالالرنىڭ ئائىلىدىكى رولىنى    ئايا

ــشلىرىدا مهســــئۇلىيهتچان بول   ــائىله ئىــ ــىنىڭ ۇئــ  ھېچقانــــداقشــ
 ھهقىقىـي ئهھمىيىتى يوق قارايدىغان ئهقىلـسىز كىـشىلهرگه قارشـى          

، چـۈنكى ئايالالرنىـڭ قىلىۋاتقـان       كېرەك تۇرۇشىمهيداندا مۇستهھكهم   
 ئۈچۈن بولغان مۇھىم    مهسلىههتى ئىيهتنىڭجهمئىشلىرىمۇ ئائىله ۋە    
  .ئىشالردىن ئىبارەت

                                                 
 . ـ ئايهت21سۈرە رۇم  ①
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 ۋە هرنىـــڭ ئۈســـتىدىمۇ ئـــائىله باشـــقۇرۇشبۇنىـــڭ ئهكـــسىچه ئهرل
 قىلىشتىن ئىبارەت ئىسالم شهرىئهت ـ قـانۇنى   يېتهكچىلىكئائىلىگه 
ئهرلهر : دېـگهن تائـاال مۇنـداق     اهللا   مهسـئۇلىيهت بـار،      ئېغىر بېكىتكهن

 نىڭ ئۇالرنىڭ بهزىسىنى بهزىـسىدىن    هللا بۇ ا  ىدۇر،ئايالالرنىڭ ھامىيلىر 
قـۇۋۋەت، غازاتقـا چىقىـش قاتـارلىق جهھهتـلهردە          –يهنى ئهرلهرنى كـۈچ     (

ــالالردىن ــۇل   )ئايـ ــۆز پـ ــڭ ئـ ــدۇر ۋە ئهرلهرنىـ ــارتۇق قىلغانلىقىدىنـ -ئـ
يهنــى ئايالالرنىــڭ نهپىقىــسى (مــاللىرىنى ســهرپ قىلغانلىقىدىنــدۇر 

ــسىگه يۈكلهنگهنلىكى  ــڭ زىممىـ ــدۇرئهرلهرنىـ ــشى). دىنـ ــالالر ياخـ  ئايـ
   .①ئىتائهت قىلغۇچىالردۇر

ــداق  اهللا  ــاال يهنه مۇن ــگهنتائ ــڭ   : دې ــتىدە ئهرلهرنى ــاللىرى ئۈس ئاي
ھهقلىرى بولغىنىدەك، ئهرلىرى ئۈسـتىدە ئايـالالرنىڭمۇ ھهقلىـرى بـار           

 يهنى ئايالالر مۇۋاپىق دەرىجىدە ھوقۇقتىن بهھرىمهن بولۇشى كېـرەك،   (
 مېهـرى ئايالالرغـا   ( ).بۇرىيهتمۇ ئۆتىشى كېرەك    مۇۋاپىق دەرىجىدە مهج  

ــۇرىيهتلىرى ئهرلهرگه     ــداش مهجب ــىنى قام ــڭ تۇرمۇش ــرىش ۋە ئۇالرنى بې
  .②دىن بىر دەرىجه ئارتۇقلۇققا ئىگهئهرلهر ئايالالر) يۈكلهنگهنلىكتىن

 جهمئىيىتــىزىنىــڭ كىچىــك ۆ ئهرنىــڭ ئدېــگهنئــائىله باشــقۇرۇش 
 ئۆزبېـــشىمچىلىقشتا  قىلىـــيېتهكچىلىـــكبولغـــان ئائىلىـــسىگه  

قىلماســتىن يــاكى زومىگهرلىــك قىلماســتىن ئــادىللىق بىــلهن يــول 
ينىــڭ ۋە ئايالالرنىــڭ ۆ، شــۇنىڭ بىــلهن بىــرگه ئائىلىنىــڭ، ئ تۇتۇشــى

لىـشى،  ېئ ئۈسـتىگه    ئېغىرچىلىقالرنـى مهنپهئهتىگه ئاالقىـدار بولغـان      
ڭــۈل بولۇشــى، خىــراجهت قىلىــشى، ھااللــدىن رىزىــق      ۆئــائىلىگه ك
ــ ۋەتېپىــــشى ارەت ئىــــشالردا  ئــــائىلىنى ھىمــــايه قىلىــــشتىن ئىبــ

                                                 
 .  ـ ئايهت34سۈرە نىسا  ①
 .  ـ ئايهت228رە سۈرە بهقه ②
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، شـــۇنىڭ بىـــلهن بىـــرگه ئـــائىله كېـــرەكشـــى ۇمهســـئۇلىيهتچان بول
 دائىـــر بولغـــان ياخـــشىلىققا زۆرۈر قىلىـــش ئىتـــائهتئهزالىرىنىڭمـــۇ 

  تهلهپ قىلىنىــدۇ،بويــسۇنۇشى تولــۇق باشقۇرۇشــىغائىــشالردا ئهرنىــڭ 
دىــسته پهيغهمــبهر بۇخــاري بىــلهن مۇســلىمدىن رىــۋايهت قىلىنغــان ھه

 دېـــگهنھهقىـــقهتهن بويـــسۇنۇش « :دېـــگهن مۇنـــداق ئهلهيهىســـساالم
  .»ياخشىلىقتا بولىدۇ

 بۇيرۇلغان بولۇپ   بېرىشكه ــ ئهركىشى ئايالىغا خىراجهت قىلىپ       3
ــشقا       ــادا قىلى ــداردا ئ ــكهن مىق ــۇدرىتى يهت ــڭ ق ــۇ ئهرنى ــشلىكب  تېگى

هت قىلىـپ    تـۇرۇپ ئايالىغـا خىـراج      ئىقتىـسادى ، ئهرنىڭ   مهجبۇرىيىتى
بــاي ئــادەم : دېــگهنتائــاال مۇنــداق اهللا  چــوڭ خاتــالىق، بهرمهســلىكى

ئۆزىنىڭ بايلىقىغا يارىشا تهمىنلىسۇن، رىزقى     ) ئايالىنى ۋە بالىسىنى  (
نىـڭ ئۇنىڭغـا بهرگىـنىگه يارىـشا تهمىنلىـسۇن           اهللاتار قىلىنغان ئادەم    

ــرا   ( ــشا خى ــا يارى ــسادىي ئهھۋالىغ ــادەم ئۆزىنىــڭ ئىقتى ــى ھهر ئ جهت يهن
 ئىنساننى پهقهت تاقىتى يېتىدىغان ئىـشقىال تهكلىـپ          اهللا). قىلسۇن
يهنى پېقىر ئادەمنى باينى تهكلىپ قىلغـان ئىـشقا تهكلىـپ           (قىلىدۇ  

يهنــى ( قىيىنچىلىقــتىن كېــيىن ئاســانلىقنى بېرىــدۇ اهللا، )قىلمايــدۇ
نىڭ شهخـسى   ىزۆ ئايالنىڭ ئ  ①پېقىرلىقتىن كېيىن بايلىقنى بېرىدۇ   

 بۇنىڭغـا ۋە ئـۇ مـالنى ئىـشلىتىش ئىـشلىرىدا ئهرنىـڭ      مـال ـ مـۈلكى    
 بـۇ ئايالغـا خـاس بولغـان ھهق     چـۈنكى  توغرا ئهمهس،    ئارىلىشىۋېلىشى

ئىسالم قانۇنىدا ئايالالرمۇ مالىيه ئىشلىرىدا ئهرلهرگه ئوخـشاش        ،  بولۇپ
 رىــــم قهدىمكــــى ،بېكىــــتىلگهن ھوقۇققــــا ئىــــگه دەپ مۇســــتهقىل

 قىلغــان تهرەققىــيكى مۇشــۇ  قانۇنىــدا بولــسۇن يــائىمپېرىيىــسىنىڭ
 ئارىلىقتــا بولغــان يېــرىمىغىچه ئهســىرنىڭ يىگىرمىنچــىدەۋرىنىــڭ 

                                                 
 .  ـ ئايهت7سۈرە تاالق  ①
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 ياشـاۋاتقان كىـشىلهرنىڭ قارىـشىدا       ن بىـله  ئېڭىبولسۇن جاھىلىيهت   
 تـوپالش ۋە    ئىقتىـساد  مۇسـتهقىل ئايالالرنىڭ ئهقلى قىـسقا ئۇالرنىـڭ       

ــهرپ ــوق دەپ قار  س ــاالھىيىتى ي ــش س ــلى قىلى ــا  نى ــگهن، ئهمم پ كهل
 يىـــل بـــۇرۇن ئايـــالالرمۇ مـــالىيه 1400سالم قانۇنىـــدا بۇنىڭـــدىن ئىـــ

 يـوق   پهرق ھېچقانـداق ھوقۇقىدا ئهرلهرگه ئوخشاش، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا      
   .بېكىتكهندەپ 

ــسالم  4 ـــ ئى ــدە ـ ــائىله     جهمئىيىتى ــڭ ئ ــاۋاتقان ئهر ـ ئايالالرنى  ياش
ــاردەم       ــۇقالش، ي ــشتىنئىچىــدىكى ئاالقىــسى بىــر ـ بىرىنــى تول  بېرى

ــار ئائىلىـــدە خاتىرجهملىـــك، : مهقـــسهتەت، بۇنىڭـــدىن بولغـــان ئىبـ
اهللا يۈمچـانلىقنى ھاسـىل قىلىـشتىن ئىبـارەت،        ۆئارا ك زۆمۇھهببهت ۋە ئ  
 ئـۈلپهت ئېلىـشىڭالر     – ئونـسۇ ئايـالالر بىـلهن     : دېـگهن تائاال مۇنداق   

 ئـۇالرنى سـىلهرنىڭ ئـۆز تىـپىڭالردىن ياراتقـانلىقى،         ) نىـڭ هللا ا (ئۈچۈن
ــاراڭالردا ــسىدا–هر يهنــــى ئ( ئــ ــۇن ئارىــ ــر  ) خوتــ ــۇھهببهت –مېهــ  مــ

ــانلىقى ا ــڭهللا ئورناتقــ ــىتىدىغان ( نىــ ــۇدرىتىنى كۆرســ ــالى قــ  )كامــ
ــدۇر، ــدىغان   ئاالمهتلىرىدىنـ ــر يۈرگۈزىـ ــوۋمپىكىـ ــۈن،قـ ــهك  ئۈچـ  - شـ

 خــاتىرجهملىككه« ①بۇنىڭــدا نۇرغــۇن ئىبــرەتلهر بــار  شۈبهىــسىزكى،
 مهنىنــــى تىلىــــدا ئاالھىــــدە ئهرەبز ۆ ســــدېــــگهن »ئىــــگه قىلىــــش

 تېپىلماســلىقى باشــقا تىلــالردا ســۆزبــۇ  ز بولــۇپ،ۆىپادىلهيــدىغان ســئ
ــۇمكىن،  ــاتىرجهملىككه«مـ ــش خـ ــگه قىلىـ ــگهن » ئىـ ــدېـ : زدىنۆ سـ
 ئوخــشاش دېگهنــگه، راھهت، ئىــشهنچ قىلىــش، مۇاليىملىــق تىنچلىــق
 خاتىرجهملىكنىــڭ نهتىجىــسى ئهر ـ   ئائىلىــدىكى، تېپىلىــدۇ مهنىــلهر

 ھهممه كىـشىلهردە    جهمئىيهتتىكى ۋە   دەپهرزەنتلىرىئايالالردا، ئۇالرنىڭ   
  .رىلىدۇۆك

                                                 
 .  ـ ئايهت21سۈرە رۇم  ①
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ئهر ـ ئايالنىـڭ بهدەن قۇرۇلمىـسىدىكى ئهزالىرىنىـڭ سـاالھىيىتى،      
 بولىـدىكهن   پهرقلىـنىش  ھادىسىلىرىدە پسىخولوگىيه ۋە   كۈچىھاياتى  

تهيـــدىغان خىزمهتلىرىنىـــڭ ۆ ئجهمئىيهتـــته ئىجتىمـــائىيئۇالرنىـــڭ 
ــــ   ئايالالرنىـــڭ ھوقـــۇقــــ  ئهھـــۋال، ئهرتهبىئىـــيشـــى ۇ بولپهرقلىـــق

ــر  ــئۇلىيهتته بى ــرىگه   مهس ــ بى ــشىشـ ــسالمدىكى  ھهمكارلى ــسا ئى  بول
  .ئادىللىق ئاساسىغا قۇرۇلغان ئاالقىنىڭ نهتىجىسى

ــاتلىق    ــهرىئىتى ئهرلهرگه ھايــ ــسالم شــ ــهن ئىــ ــۇنىڭغا ئاساســ شــ
باســـقۇچلىرىدا قىلىــــدىغان ئىــــشلىرىنى بهلگىــــلهپ بهرگهنــــدەك،  

ــلهپ بهردى، شــ  ــالالرغىمۇ بهلگى ــاغالم  ئاي ــى س ــۇ بهلگىلىمىن هرىئهت ب
ئهقىـــل بىـــلهن تـــوغرا تهبىئهتنىـــڭ تهقهززاســـىغا مۇۋاپىـــق ئاساســـتا 
بهلگىلىگهن، بۇنداق باراۋەرلىك، بىر ـ بىرىنـى تولۇقالشـتىن ئىبـارەت     

 ئـۆرپ زلىرىنىڭ ئىنسانى تهبىئىتى ۋە ۆ ئهر ـ ئايالالر ئ جهمئىيهتته تىنچ
نىــڭ مهســئۇلىيهت   ىزۆ ئھهرگىزمــۇ  ئــۇالر بــويىچه ـــ ئــادەت قارىــشى   

  . غهيرىدە بولغان مهسئۇلىيهتنى ئۈستىگه ئالمايدۇدائىرىسىنىڭ

 ھاجىتىـدىن   ي ۋە شهخـسى   ئىجتىمـائىي شۇنىڭ ئۈچۈن ئايالالرنىڭ    
ــئېغىرچىلىقىنــى ئهرلهرنىــڭ ســىرت ــا  ۆ ئ ز ئۈســتىگه ئىلىــشى ئۇالرغ

ــلهن       ــادىللىق بىـ ــڭ ئـ ــۇ ئايالالرنىـ ــارەت، بـ ــدىن ئىبـ ــان زۇلۇمـ بولغـ
ــتىلگهن ــاۋۇز قىلىـــش ۋە ئۇالرنىـــڭ     ھهقبېكىـ ــا تاجـ ــ ھوقۇقلىرىغـ ــ

  .رمىتىگه ھاقارەت قىلغانلىقتىن ئىبارەتۆئاياللىق ئىززەت ـ ھ

زىنىڭ ھاياتلىق باسقۇچىدىكى خىزمهت دائىرىسىنى ۆ ـ ئايالالر ئ 5
 ئۈچــۈن ئۇالرنىــڭ بىلىــم ئىلىــشقا يۈزلىنىــشى بىلىۋېلىــشى ئېنىــق

 ـ  پهرز، ئىبادەتنىـڭ  اننىـڭ ئىم، ئىنسانالر ئهر ياكى ئايـال بولـسۇن   زۆرۈر
 قىلىـدىغان ئىبـادەتنى كامىـل قىلىـش         قـا اهللا  ۋاجىپلىرىنى بىلىـش،    

 ئۇالرنىـڭ   ئۆگىنىشىئۈچۈن ئىبادەتلهرگه ئاالقىدار بولغان بىلىملهرنى      
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ــسته  مــاججهدەئىبنــى . مهجبــۇرىيىتى دىنــى ــۋايهت قىلىنغــان ھهدى  رى
ۇلمان ئۈچـۈن   ھهر بىر مۇسـ   «: دېگهن مۇنداق   ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر  

 زىنىــڭۆ ھهر بىــر كىــشىگه ئســىرت، ئۇنىڭــدىن »پهرزبىلىـش ئىلىــش  
ــئۇلىيهت   خىــزمهت ــ مهس ــسىـ ــقا بىلىملهرنــى   دائىرى  ئاساســىدا باش
) نهپـله ( بىلىمـلهر بولـسا زىيـادە        سـىرتقى بۇنىڭـدىن    ،زۆرۈر ئۆگىنىشى

ــۇپ  ــلهر بول ــا  بىلىم ــلهن دۇني ــلهر بى ــادە بىلىم ــۇ زىي ــ ئاخىرەتنىــڭ    ب ـ
 تهلهپ  قالماسـلىقى  بولغان بىلىملهر رىقابهتلىـشىپ      پهرزئهمهللىرىدە  
  .قىلىنىدۇ

ــسالم     6 ــهرىئىتى ـ ئىـ ــسانالرنىڭ   شـ ــىدا ئىنـ ــادىللىق ئاساسـ  ئـ
 ھوقـۇقلىرىنى   جهمئىيهتتىكـى  قىلىپ ئايالالرنىـڭ     رىئايهتهبىئىتىگه  

 قويغـان   ئوتتۇرىغاهتلهر تهشكىالتى   ۆلمۇھاپىزەت قىلدى، بىرلهشكهن د   
ــشىلىك ھوقــۇق « ــ  نىزا»كى ــسى ئ ــگه ئالغــان نۇرغــۇن   ۆمنامى ز ئىچى

لۈشـته ئىـسالم قـانۇنى ئاالھىـدە يـۇقىرى ئورۇنـدا       ۆڭـۈل ب ۆھوقۇقالرغا ك 
ــ بـاراۋەر قىلىـش       ىنى تهڭ ئىنـسانالرنىڭ ئارىـس   : تۇرىدۇ، بـۇ نىزامنـامه    

ئاساســىغا قۇرۇلغــان بولــۇپ، مۇشــۇ ئهســىرنىڭ جــاھىلىيهت قارىــشىدا 
رمىــدى ۋە بــۇ ھهقلهرنىــڭ ياشــاۋاتقان كىــشىلهر بۇنىڭغــا ئهھمىــيهت به

ئىـسالم  :  قىلمىدى، بۇنىڭ مىـساللىرىدىن    پهرۋاھاقارەتكه ئۇچرىشىغا   
ز ۆشــهرىئىتىنىڭ قارىــشىدا ئايالالرنىــڭ تــوي قىلىــش، ئانــا بولــۇش، ئــ  

 بولـۇپ ئـائىله     بېكىـتىلگهن  بولـۇش ھوقـۇقى      تهربىيىچـى  ئائىلىسىگه
الر ئۈچـۈن   ئايالالرغا نىسبهتهن بىر مهملىكهتكه ئوخـشاش بولـۇپ، ئايـال         

 مۇۋاپىـق خىـزمهت قىلىـش    خـاراكتېرىگه ئۇالرنىڭ تهبىئىتى، مىـجهز ـ   
 ۋە قانۇن ئايـالالرنى     جهمئىيهت، ھهرقانداق   بېرىدۇپۇرسىتىنى يارىتىپ   

ئائىلىدىن ئايرىلىپ خىزمهت قىلىشنى تهشهببۇس قىلىدىكهن، ئـۇالر        
 ھاقــارەت قىلغــان ۋە ئۇالرغــا زۇلــۇم ھوقــۇقىنىئايالالرنىــڭ كىــشىلىك 

  .قىلغان بولىدۇ
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ھهقىقهتهن ئىسالم شهرىئىتى ئايالالرنىڭ اليىق تالالش ھوقۇقىنى       
ه رىــۋايهت قىلغــان ھهدىــسىدە   ج بولــۇپ بــۇ ئىبنــى مــاج   بېكىــتكهن
سـىلهرنىڭ  « : مۇنداق بايـان قىلىنغـان     ئهلهيهىسساالمنىڭپهيغهمبهر  
، ئهخالقىدىن مهمنـۇن بولىـدىغان كىـشى        دىنىدىن سىلهر   ئۆيىڭلهرگه
، ئهر ـ ئايـالالر   »كهلـسه ئۇنىـڭ تـويىنى قىلىـپ قويـۇڭالر      لۇپئهلچى بو

 ھوقۇقىمــۇ كېــتىشتۇرمۇشــتا چىقىشالمىــسا ئايالالرنىــڭ ئايرىلىــپ  
 نۇرغـۇن  بېكىتىـشته  بولۇپ بۇ ھهقلهرنـى قـارار قىلىـش ـ     بېكىتىلگهن

 ھهرقانـداق   تۇرمۇشـىدا سهھى بولغان ئوچۇق دەلىللهر كهلگهن، ئـائىله        
 شـــهرىئهتنىڭ بـــۇ توغرىـــدىكى   رھـــالدە يـــۈز بهرســـه مۈشـــكۈللۈك 

  .دەلىللىرىگه مۇراجىئهت قىلىش بۇيرۇلغان

 يئومـۇمى  ـ پـاكلىقنى ۋە يـۈز ـ ئـابرۇيىنى سـاقالش شـهرىئهتنىڭ        7
، بۆلـۈش  كۆڭـۈل  بولغـان    مهقـسىتى ئاساسى، بۇ شـهرىئهتنىڭ ئاساسـى       

ــش   ــاپىزەت قىلىـ ــا دەپ زۆرۈرمۇھـ ــۈك  ئېتىبارغـ ــان بهش تۈرلـ  ئىلىنغـ
 ئهھكامالرنىــڭ ھهممىــسى بــۇنى  شــهرئىبولــۇپ ئىــشنىڭ قاتارىــدىن 

، يۈز  )نهپسىنى(، جىنىنى دىنىنى: ئاساس قىلىدۇ، بۇ بهش تۈرلۈك ئىش     
ئــابرۇيىنى، ئهقلىنــى، مــال ـ مــۈلكىنى ساقالشــتىن ئىبــارەت بولــۇپ،    

ــاكلىق  ــانۇنىيىتىگهپـ ــۇ  قـ ــداق كهمچىللىـــك ئـ ــان ھهرقانـ  قارىتىلغـ
، جهمئىيهتنىـڭ ،   بولغـان دۈشـمهنلىك    مهقسىتىگه ئالىيشهرىئهتنىڭ  

ــــ ئايالالرنىـــڭ ھوقـــۇقىنى ھاقـــارەت قىلغـــانلىق،  ئائىلىنىـــڭ ۋە ئهر
تائـاال  اهللا  مۇسۇلمانالر ئارىسىدا بۇزۇقچىلىقنى تارقىتىـشتىن ئىبـارەت،        

مـۆمىنلهر ئۈسـتىدە يامـان سـۆزلهرنىڭ تارىلىـشىنى          : دېـگهن مۇنداق  
ــادەملهر،  ــدىغان ئ ــسىزكى، ياقتۇرى ــا  شۈبهى ــاخىرەتته ق ــا ۋە ئ تتىق دۇني
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ســىلهر  بىلىــپ تۇرىــدۇ، )ســىرالرنى ۋە نىيهتلهرنــى(هللا ا ئازابقــا قالىــدۇ،
  .①بىلمهيسىلهر

 بىـلهن ئىـش     ھـېكمهت  خهۋەر تـاپقۇچى،     ھهممىدىنشۇنىڭ ئۈچۈن   
 رىئـــايه قـــانۇنىيىتىگهكىـــشىلهرنىڭ مۇشـــۇ پـــاكلىق اهللا قىلغـــۇچى 

، نىكـاھ قـانۇنىنى يولغـا قويـدى،         بېكىتتـى قىلىشى ئۈچۈن قانۇنالرنى    
تائاال مۇنـداق   اهللا   مۇستهھكهم ئهھدى دەپ ئاتىدى،      ئهقىدىسىنىكاھ  نى

 ئارا خىلۋەتته بولۇشـقان تۇرسـاڭالر ۋە ئايـالالر سـىلهردىن            -ئۆز: دېگهن
ئــۇنى  مۇســتهھكهم ئهھــدە ئالغــان تۇرســا، )نىكــاھ ئهقدىــدىن ئىبــارەت(

  . ②قانداقمۇ قايتۇرۇۋالىسىلهر؟

ئـۇچراش ۋە ئايـاغ ـ ئاسـتى      ھاقارەتكه قانۇنىيىتىنىڭمۇشۇ پاكلىق 
ــۈن ئهر   قىل ــش ئۈچ ــدىنى ئىلى ــشنىڭ ئال ــا     ىنى ــۈن زىن ــالالر ئۈچ ــ ئاي ـ

ــۇزۇق  ) ھــارام قىلــدى(قىلىــشنى ئوخــشاشال  ــۇنى ئهڭ ب چهكلىــدى، ب
زىناغـا  : دېگهنتائاال مۇنداق   اهللا   ئالدى،   ئېتىبارغاقىلمىشالردىن دەپ   

  . ③يېقىنالشماڭالر، چۈنكى ئۇ قهبىه ئىشتۇر، يامان يولدۇر

 بولىدىغان ئىـشالردىنمۇ    سهۋەبشۇنىڭ بىلهن بىرگه زىنا قىلىشقا      
ــلهن      ــۇالر بى ــۇرۇش، ئ ــالغۇز ت ــله ي ــلهن بىل ــالالر بى ــات ئاي ــدى، ي چهكلى

ز قىلىـشنى چهكلىـدى،     ۆ بىـلهن سـ    يېقىنچىلىـق ، ئۇالرغـا    ئارىلىشىش
 بۇزۇقچىلىــــق تارقىتىــــشنى قــــاتتىق جهمئىيىتىــــدەمۇســــۇلمانالر 

زىنى ھارامـدىن ساقالشـنى     ۆ، كـ  يېـپىش زىنى  چهكلىدى، ئايالالرنىڭ يۈ  
  .  ئۈچۈن يولغا قويدىمهقسهت يمۇشۇ ئال

                                                 
 .  ـ ئايهت19سۈرە نۇر  ①
 .  ـ ئايهت21سۈرە نىسا  ②
 .  ـ ئايهت32سۈرە ئىسرا  ③
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، بېكىتتـى مۇشۇ قـانۇنىيهتكه تاجـاۋۇز قىلغۇچىالرغـا قـاتتىق جـازا            
ھتـان قىلغۇچىالرغـا ئـايرىم ـ ئـايرىم      وزىنا قىلغۇچىالرغا، باشقىالرغا ب

ينى يه قىلىـش، يـۈز ئـابرۇ      ائـ رى، پـاكلىق قـانۇنىيتىگه      بېكىتتـى قانۇن  
  .بېكىتتىساقالش ئۈچۈن قوشۇمچه قانۇنالرنى 

ــڭ        8 ــسا ئۇالرنى ــۈمبىلى بول ــدىغان چ ــۈزىنى ياپى ــڭ ي  ـ ئايالالرنى
ىنى، ھاياســــىنى ســــاقاليدىغان مۇســــتهھكهم   ق پــــاكلىزىنىــــڭۆئ

قورغانلىرىنىـــڭ بىـــرى بولـــۇپ، بـــۇ ئايـــالالر ئارىـــسىدا بۇزۇقچىلىـــق  
ــدىنى ئالىـــدىغان،   ــتهتارىلىـــشنىڭ ئالـ ـــ جهمئىيهتـ ئايالالرنىـــڭ ، ئهرـ

، )بهلگىلىـرى ( ئارىۇشـ ىنى مۇقىمالشـتۇرىدىغان شـهرىئهتنىڭ      پاكلىق
ئايالالرنىــڭ شــهرىئهتنىڭ قــانۇنى بىــلهن ئىززەتلىــك ياشــايدىغانلىق  

  .نىشلىرىدىن بىرىىرۆك

پىشى ھهرگىزمۇ ئۇالر خالىـسا     ېيئايالالرنىڭ چۈمبهل بىلهن يۈزىنى     
 تاشــلىۋېتىدىغانزىنــنهت ئۈچــۈن يىپىۋالىــدىغان، خالىمىــسا ئىچىــپ 

 بېكىـتىلگهن ز قىلىـپ    پهرىـن ئايالالرغـا     تاهللا  نهرسه ئهمهس، بهلكى بۇ     
ــاك   ۆھ ــورغىنى، ئۇالرنىـــڭ پـ ــۈمبهل ئۇالرنىـــڭ قـ ــرى، چـ كۈمنىـــڭ بىـ

نىڭ ئهلهيهىســساالمىنىــڭ بهلگىــسى، ئۇالرنىــڭ پهيغهمــبهر كئىكهنلى
ىنىڭ ســـىموۋۇلى، بـــۇ ئـــاالمهتلهر بىـــلهن كهشـــكهنلىئاياللىرىغـــا ئهگ

شهھۋانى نهپسى، ھاۋايى ـ ھهۋىسىگه ئهگىـشىپ بۇزۇقچىلىـق    زىنىڭ ۆئ
قىلىدىغانالر بۇنداق پاك ئايالالرغا نىسبهتهن يامان نىيهتته بواللمايدۇ،        

قىزلىرىڭغـا ۋە    ،ئاياللىرىڭغـا  !ئى پهيغهمبهر  :دېگهنتائاال مۇنداق   اهللا  
پــۈركهنجى بىــلهن بهدىنىنــى  مۆمىنلهرنىــڭ ئاياللىرىغــا ئېيتقىنكــى،

ئهڭ  )ھـۈر ئايـالالر ئىكهنلىكـى     (بۇنداق قىلغاندا ئۇالرنىـڭ    لسۇن،ئورىۋا
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 )بهنـدىلىرىگه (هللا ا .باشقىالر ئۇالرغا چېقىلمايـدۇ     دە، –ئوڭاي تونۇلىدۇ   
  .①ناھايىتى مېهرىباندۇر ناھايىتى مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر،

 نهپـسىگه ئهگهشـكۈچى     ينىنىڭ دۈشمهنلىرى، شـهھۋانى   ىئىسالم د 
ىم پۇرسـهت ـ پهرەس تىجـارەتچىلهر ئايالالرنىـڭ     قىس مۇسۇلمانالر ۋە بىر

بهل ـ پۈركهنجىـسىگه قارشـى ئوچـۇق ـ ئاشـكارا گايىـدا يوشـۇرۇن           مچـۈ 
ننى ئهكـسىچه قوبـۇل قىلـدى،       دا بۇ قـانۇ   ىرسهتتى، ئاخىر ۆقارشىلىق ك 
ــۈمبهل ــ پۈركهنجىنىـــڭ ھهقىقىتىنـــى ئـــ  چـ ــۇنى پهقهت ۆــ زگهرتتى، بـ

ــادەت تهر    ــۇ ئـ ــادەت بـ ــمىچىلىك ئـ ــدى، ئهگهشـ ــاتنى ھهم تهقلىـ ەققىيـ
كىنىــشنى قوبــۇل قىلىــدۇ دەپ بۇنىڭــدىن بولغــان يۈكــسهك غــايه، ېچ
  .سهتنى بىكار قىلىۋەتتىقمه ىيئال

ـ پۈركهنجىسىنىڭ ئهھمىيىتىنـى، بۇنىـڭ       بىز ئايالالرنىڭ چۈمبهل  
 ئىكهنلىكىنــىرمىتىگه زىــچ مۇناسـىۋەتلىك  ۆئايالالرنىـڭ ئىـززەت ـ ھـ     

رەشــنىڭ ھهقىــقهتهن ۈ كتىمىــزدا، بۇنىــڭ قارشىــسىدىكىقۋابىلــگهن 
پــا ـ   ۇۋريا:  چۈشــىنىمىز، مهســىلهنبولۇۋاتقــانلىقىنىيــاۋۇزلۇق بىــلهن 

ــساق ئــــۇالر چــــۈمبهل    ئهللبغهر ــرىگه نهزەر سالــ ـــــ پــــۈركهنجى   ىــ
مهســىلىلىرىدە ئايالالرغــا چهكلىــمه، قىيىنچىلىــق، ســىقىلىش پهيــدا 

ر ى جامائهتنىڭ ياكى ئنـسانال    دىنقىلىشقا قول سوزدى، بۇالر باشقا بىر       
 قانـداق چهكلىـمه   ھـېچ چهكلىـرىگه قارىـشى   ې كىـيىم ـ ك  گۇرۇھىنىڭ

قىيىنچىلىق، سىقىلىش پهيـدا قىلمىـدى، دۇنيـادىكى ئىـشالرغا نهزەر           
سالغان ھهرقانـداق بىـر ئهقىـل ئىگىـسى ئۇالرنىـڭ قانۇنىـدا بولـسۇن               

 بولـسۇن ئايالالرنىـڭ چـۈمبهل ـ     ھهرىكهتلىرىـدە  ئىـش ـ   ئهمهلىـي ياكى 
ــۈركهنجى مهسىلىــسىد ــۇ يهردە ياشــاۋاتقان مۇســۇلمان ئاياللىرىغــا  پ ە ب

رىــدۇ ۋە چۈشــىنىدۇ، بــۇ  ۆىنى ئوچــۇق كقســىلىۋاتقانلىقىيىنچىلىــق 
                                                 

 .  ـ ئايهت59سۈرە ئهھزاب  ①
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 قـۇردۇق دەپ    جهمئىيىتىئىشالر كىشىلىك ھوقۇقنى ھىمايه قىلىش      
سىزلىق دىنــ ئهللىرىــدە بولــسۇن يــاكى بپــا ـ غهر  ياۋرۇدەۋا قىلغــۇچى 

 دۆلهتلىرىــدە ئهرەبم قاراشــنى ئاســاس قىلغــان بىرقىــسى) ىيلمــانىئ(
  .بولسۇن ئوچۇق ئاشكارا يۈرگىزىلىۋاتىدۇ

 جهمئىيهتنىـڭ  يئومـۇمى  پۈركهنچىـسى  ـ ئايالالرنىـڭ چـۈمبهل ـ      9
ــززەت  ــڭ ئىـ ــۇ ئايالالرنىـ ــ  بولۇپمـ ــ ھـ ــاكلىق  ۆــ ــاقالش، پـ رمىتىنى سـ

ــانۇنىيىتىنى ــهرىئهتته   قــ ــۈن شــ ــدۇرۇش ئۈچــ ــپ پهر كۇچالنــ ز قىلىــ
بىــر قــانۇن  قىــدار بولغــان يهنه، بــۇ غــايىنى ئايالالرغــا ئاالبېكىــتىلگهن

ــدۇۈك ــسالمدىكى كــ   چالندۇرى ــسىمۇ ئى ــۇ بول ــۇش  ۆ، ئ ــاللىق بول پ ئاي
نـــى بۇرمىاليـــدىغان دىن ئـــېالن ساھهســـىدىكى لـــېكىن، پرىنـــسىپى

الرغا زۇلۇم قىلغانلىق دەپ تهتۈر تهشـۋىق قىلىـپ         ئايالكىشىلهر بۇنى   
 هئهمهلىيهتـــتبـــۇ مهســـىلىگه قارىتـــا نۇرغـــۇن پىتـــنه پهيـــدا قىلغـــان، 

 تهقهززا قىلىـدۇ،    ئهمهلىيلهشتۈرۈشـنى ۋاقىئهلىك بولـسا مۇشـۇ قـانۇنى        
ىيهتلهرمــۇ ئايالالرنىــڭ ئىيهتلىرىــدىن باشــقا جهمئھهتتــا ئىــسالم جهم

ــورنىنى جهمئىيهتتىكــىقهدىــر ـ قىممىتىنــى ئاشــۇرۇش، ئۇالرنىــڭ      ئ
پ ئايــاللىق ۆ، كــبېرىــپلىــپ ې ئۈچــۈن تهتقىقــات ئ چالنــدۇرۇشۈك

 ئايالالرنىڭ ئـورنى ۋە     لهتلهردىكىۆد،  جهمئىيهتبولۇشنى يولغا قويغان    
پ ۆ بۇنىــڭ ئهكــسىچه كــئىكهنلىكــى يــۇقىرىـــ قىممىتىنىــڭ  قهدىــر

ــدىغان     ــۇنى چهكلهي ــايهت دەپ ب ــاللىق بولۇشــنى جىن ــيهتئاي ، جهمئى
ــورنى ۋە قهدىرـــ قىممىتىنىــڭ  دۆلهت  ناھــايىتىلهردىكــى ئايالالرنىــڭ ئ

ايــاللىق بولــۇش  ئ كــۆپ.لىــشتۇرۇپ چىقتــىېس ئىكهنلىكىنــىۋەن ۆتــ
تلهر بىـــلهن كهســـكىن شـــهر دېـــگهنشـــهرىئهتته ئـــادىللىق قىلىـــش 

لىش، تــاالق ېپ، بــۇ ئايالالرنىــڭ ئېرىــدىن تــۇل قــ  بولــۇبېكىــتىلگهن
ــي، كېــتىشقىلىنىــپ  ــارلىق ېلتــۇرۇپ قــوشى چوڭىيىــپ ئې لىش قات
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 ىپـاكلىق رمىتى، ۆھالهتلهرگه نهزەر سالمىغاندىمۇ، ئۇالرنىڭ ئىززەت ـ ھ 
  .زدە تۇتۇلغانۆشى كۇىرىنىڭ ئاسان بولبىلهن توي ئىشل

 نۇرغــــۇن جهمئىيهتتىكــــىتمۇ ئىجتىمــــائې ســــىربۇنىڭــــدىن 
ئايــالالردىكى تۇغماســلىق، ئايــالالر    :قىيىنچىلىقالرنــى جۈملىــدىن 

 ۋە  كېـسهللىك  يتىدىكى ئـاجىزلىق، جىنـسى    ىتهبىئز  ۆى، ئ كسهللىېك
ولى بهرسه بۇنى ھهل قىلىشنىڭ بىـردىن ـ بىـر يـ     باشقا ھادىسىلهر يۈز

قويۇشــتىن ئىبــارەت،   ئايــاللىق بولۇشــنى يولغــا كــۆپجهمئىيهتــتهبــۇ 
نى تاالق قىلىش بولسا بۇمۇ بىـر ھهل قىلىـشنىڭ يـولى            رئهمما ئايالال 

 ئهر  دېگهنرۈلمهيدۇ، چۈنكى ئائىله    ۆ بۇ ئىش ياخشى ك    لېكىنبولسىمۇ  
ى ئاساســـىغا قهرىبـــانلىېمــــ ئايـــال ئىككىيلهننىـــڭ مـــۇھهببىتى ۋە 

  . قۇرۇلغان

پلىگهن بالىالرنىڭ ئىززىتىنى   ۆپ ئاياللىق بولۇش بىلهن يهنه ك     ۆك
لـۈپ كهتـكهن، يـاكى دادىـسىدىن       ۆدادىـسى ئ   ساقالپ قالغىلى بولىـدۇ،   

گهي دادا تاپقانـــدىن يـــاكى ئـــۇالرنى ۆئايرىلىـــپ قالغـــان بالىالرغـــا ئـــ
تائــاال اهللا رىــشتىن ســاقالنغىلى بولىــدۇ،   ېبتىــپ هۋەئتامغــا ئهيدارىل

ئادىل مۇئامىلىـدە    )ئۆيلىنىپ( گهر يېتىم قىزالرغا  ئه: دېگهنمۇنداق  
 يهنــى تهربىــيهڭالردا بىــرەر يېــتىم قىــز بولــۇپ،( بواللماســلىقىڭالردىن

بېرىلىــدىغان مهھرىنــى  ئۇنىڭغــا شــۇ قىزغــا بــاراۋەر تۇرىــدىغان قىزغــا 
  ئــۆزۈڭالر  ئــۇنى تهرك ئېتىــپ، ،قورقــساڭالر  )بېرەلمهســلىكىڭالردىن

ئــــۈچنى ۋە تــــۆتنى  ردىن ئىككىنــــى،ياقتۇرىــــدىغان باشــــقا ئايــــالال
ئادىـــــل  )ئۇالرنىـــــڭ ئارىـــــسىدا ( ئهگهر ئېلىـــــشىڭالرغا بولىـــــدۇ، 

ــساڭالر،  ــلىقىڭالردىن قورق ــول     بواللماس ــاكى ق ــلهن ي ــۇن بى ــر خوت بى
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بىـر خوتـۇن    .ئاستىڭالردىكى چـۆرىلهر بىـلهن كۇپايىلهنـسهڭالر بولىـدۇ      
  .① زۇلۇم قىلماسلىققا ئهڭ يېقىندۇربىلهن كۇپايىلىنىش

لـدى، بولۇپمـۇ ئهر ـ    ۆڭـۈل ب ۆ مهسلهھهتىگه كجهمئىيهتنىڭالم ئىس
ىنى تسىقـ مهئايال ئىككى تهرەپنىڭ توي قىلىشتىن ئىبـارەت بولغـان          

لـۈش،  ۆڭـۈل ب  ۆ ك ئهۋالدالرغـا ، ئائىلىدە بىرگه ياشاش،     ئهمهلىيلهشتۈرۈش
ــا  ــارەت ئۇالرنىـــڭ خۇسۇســـى ۋە  ېبىـــيهت مئهھپاكلىققـ رىـــشتىن ئىبـ
بـۇ ئىـش      قىلدى، ىئايهاندۇرۇشقا ئاالھىدە ر   ھاجهتلىرىنى ق  ىيئىجتىمائ

تىگه مۇۋاپىـق  ىـ ىلغان ئايالالرنىڭ خۇسۇسـى مهنپهئ  قىسىم توي ق   بىر
  .دە تۇتتىەر مهنپهئهتنى نهزيئومۇمى ئىسالم لېكىنبولمىسىمۇ 
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پىكىر مۇشۇ ئاساسى قانۇننىڭ بهزىلىرىگه قارىتا : سىئۈچىنچى
  يۈرگۈزۈش ۋە چۈشهندۈرۈشلهر

ــ ئايالالرنىــڭ ئارىــسىدىكى ئۇالرنىــڭ  ىــسالم ئهر ـ ھهقىــقهتهن ئ  1 ـ
ــسانى ــسانلىق       يئىن ــى، ئىن ــى، پهزىلىت ــر ـ قىممىت ــى، قهدى  تهبىئىت

 ئۇالرغــا تۇتىــشىدىغان بىۋاســىتهى بىــلهن قئوخــشاشلىتهبىئىتىنىــڭ 
 قىــسمىدىكى ئوخــشاشلىقنى  يئومــۇمىھوقــۇقلىرى، شــهرىئهتنىڭ  

، بېكىتتـى اۋەر قىلىـپ   ئىلىپ ئهر ـ ئايالالرنىڭ ئارىسىنى بـار  ئېتىبارغا
ـــ ۋەزىــپىلهردە ئۇالرنىــڭ يارتىلىــشىنىڭ      ھوقــۇققىــسىم يهنه بىــر

 ھهر خىـل  سهتلىرىنىڭقـ مهى، تهبىئىتىـدىكى غـايه ـ    قئوخـشاشماسلى 
ز ۋەزىپىسىنى تولۇق   ۆشىنى نهزەردە تۇتۇپ ئۇالرنىڭ ھهر بىرىنىڭ ئ      ۇبول
ئهر ـ  قىلىشى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ئارىسىنى ئايرىـدى، شـۇنىڭ بىـلهن     ئادا

 كېـرەك شـى  ۇئهتـته ئوخـشاش، تهڭ ـ بـاراۋەر بول    ئايـالالر ھوقـۇق ـ مهنپه   
 پىكىرنى راۋاجالنـدۇرغۇچىالر، ئىـسالم دۇنياسـىدىكى ئۇالرنىـڭ          دېگهن

 نىـــسبهت ھهرىكىـــتىگهزىنى دۇنيـــا ئايـــالالر ۆئهگهشـــكۈچىلىرى ۋە ئـــ
ــالالر    بهرگــۈچىلهر بۇنىڭغــا قارشــى غهۋغــا پهيــدا قىلــدى، ۋە دەرھــال ئاي

  .تهرەپ قىلىش ئۈچۈن قۇرۇلتاي ـ يىغىنالرنى ئاچتى ىلهرنى بىرمهسىل

ــــ ئايالنىـــڭ   يهتنىڭ ئىككـــى پارچىـــسى بولغـــان ئهر  ئىنـــسانى
 ئىلىـپ ئۇالرنىـڭ ئارىـسىنى بـاراۋەر      ئېتىبارغائىنسانلىق تهقهززاسىنى   

، ئىسالم ئۇالرنىڭ ئارىـسىدىكى     تهلىپىقىلىش بولسا ئۇ ئادىللىقنىڭ     
  .بېكىتكهن بۇ باراۋەرلىكنى كهسكىن
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ئهممــا ئۇالرنىــڭ ھايــاتلىق يــولىنى ۋە بــۇ جهريانــدىكى خىــزمهت ـ    
ــش       ــرا قىلى ــداق ئىج ــشنى قان ــاراۋەر قىلى ــشاش، ب ــى ئوخ ۋەزىپىلىرىن

  ؟مۇمكىن

 تهشــكىالتى ۋە ئۇالرنىــڭ ئهگهشــكۈچىلىرى ئــازادلىقدۇنيــا ئايــالالر 
ــشىپ ئ ــڭ چ     ۆبىرلى ــايالر، ئۇالرنى ــن ـ قۇرۇلت ــۈزگهن يىغى ــان اتك قىرغ

زگهرتىــشكه قــادىر  ۆقــارارلىرى شــهيئېلهرنىڭ ئهســلى تهبىئىتىنــى ئ   
بوالالمـــدۇ؟ ئىنـــسانالرنىڭ ئهســـلى يارىتىلىـــشتىكى تهبىئىتىنـــى     

  ؟بوالالمدۇ زگهرتىشكه قادىرۆئ

 بولـوپ ئهر ـ ئايـالالر     دىـن  تهرتىپلىـك  ئهمهلىـي ھهقىقهتهن ئىسالم 
ــئهلىككه، كىــشىلهرنىڭ تهبىئئهمهلىــيمهسىلىــسىدە  ــدىكى  ۋاقى ىتى

كــۈم قىلىــدۇ، ئۇالرنىــڭ تهبىئىتىــدىكى ۆئوخــشىماسلىققا ئاساســهن ھ
ساپلىققا ئاساسهن ئۇالرنىڭ ئارىسىنى بـاراۋەر قىلىـدۇ ۋە شـۇ قائىـدىگه             

 :دېـــگهنتائـــاال مۇنـــداق اهللا ئاساســـهن ئۇالرنىـــڭ ئارىـــسىنى ئايرىـــدۇ، 
)ياراتقـــان زات بىلمهمـــدۇ؟ ئـــۇ شـــهيئىلهرنىڭ نـــازۇك ) مهخلۇقـــاتنى

  .①ىرىنى بىلگۈچىدۇر، ھهممىدىن تولۇق خهۋەرداردۇرتهرەپل

 قـانونىيتىگه قارشـى     ئىجتىمـائىي ئىنسانالرنىڭ تۇغما تهبىئىتـى،     
ــداق  ــكهتبولغــان ھهرقان ــاقىۋۆ ۋە كــھهرى ى ئوچــۇق تېز قاراشــالرنىڭ ئ

ب شـتىن ئىبـارەت بولـۇپ، غهر      ۇبولز مهغلـۇپ    ېـ ئاشكارا زىيان تارتىش، ت   
) 150 (ھهرىكىتىنىـڭ ككه چىقىـرىش    دۇنياسىكى ئايالالرنى ئهركىـنلى   

 مهغلــــۇبىيهتكه ھهرىكىتىنىــــڭلىــــپ بارغــــان ېيىلــــدىن بىــــرى ئ
ۋاقىــت ئايــالالرنى  ئۇچرىــشىنىڭ ســهۋەبىمۇ شــۇنىڭدىن ئىبــارەت، ھهر 

 يـۈز بىرىـدىكهن   ھهرىـكهت لىپ بارىدىغان ئىش ـ  ېۇزۇلۇشقا ئئهخالقى ب
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ىنىشكه  گۈلل ھهرىكهتنىڭلىپ بىرىۋاتقان بۇ    ې ئ جهمئىيىتىدە غهرببۇ  
ىيهتلىـرى  ئ بىلدۈرىدۇ، شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئىـسالم جهم        يۈزلهنگهنلىكىنى

ــرەت ئىلىــــپ  ئ جهمغهرب ــدىن ئىبــ ىيهتلىرىنىــــڭ مهغلۇبىيهتلىرىــ
كمهت بىـلهن   ېلۈشـته ھـ   ۆڭۈل ب ۆئىسالمنىڭ ئايالالرنىڭ ئىشلىرىغا ك   

 بـۇ مهغلـۇبىيتىنى     جهمئىيىتىنىـڭ  غهربئىش ئىلىـپ بارغانلىغىغـا      
  .كېرەكشاھىت قىلىش 

ۋەنلىتىـدىغان،  ۆ ئىسالم قانۇنى ئايالالرنىـڭ ھهق ـ ھوقـۇقىنى ت    ـ 2
رمىتىنى دەپـسهندە قىلىـدىغان ئاالھىـدە ئـايرىمچىلىقنى     ۆئىززەت ـ ھـ  

 ئهرلهرنـى ئاالھىـدە ياخـشى       پرىنـسىپىدا قاتتىق چهكلهنـگهن، ئىـسالم      
ــدۇ، ېترۈپ ئايالالرغــا رەھىمــسىزلىك قىلىــدىغان ئهھــۋالالر  ۆكــ پىلماي

يىلــسه بىــر قىــسىم ســهزگۈ تۇيغۇلىرىنىــڭ  ېدر بــار ئهگهر بــۇ ئهھــۋالال
ــشىلهرنىڭ، يــاكى   كېــسهل بىــلهن ئهقلىــگه  يــوقىلىش  يهتــكهن كى

ــهنمهيدىغان، ئىنـــسانالرنىڭ      ــالالر قـــانۇنىنى چۈشـ ــسالمنىڭ ئايـ ئىـ
نــــى ھېكمهتشــــىدىكى ۇ بولپهرقنىــــڭجىــــسمىدا، يارتىلىــــشىدا  

 ـ  قىـسىم ھهق  چۈشهنمهيدىغان كىشىلهرنىڭ قارىشىدا شـۇنداق، بىـر  
ــاتلىق ئىــشلىرىدا    پهرقنىــڭھوقــۇق ئىــشلىرىدا، خىــزمهتلهردە ۋە ھاي

شى بۇ نورمـال ئهھـۋال، بۇنىڭغـا قارشـى بولغـان ھهرقانـداق دەۋاالر               ۇبول
 لـۇق تبىخۇدۈشمهندىن ياكى جاھىـل دوسـتنىڭ تهرىپىـدىن بولـسۇن           

  .لىنىدۇھېسابججهت ۆ ئىلىنمايدىغان ھئېتىبارغابىلهن پۈتكهن 

 ۋاقىتالردا ئايالالرنىـڭ     كۆپ راس قانۇنىدا ىم ئىسالمنىڭ: مهسىلهن
ى ئهرلهر بىـــلهن ققـــانچىلىغتۇ قالـــدۇرغۇچى بىـــلهن بولغـــان مىـــراس

، بـۇ   بېرىلىـدۇ  يېرىمـى نىڭ  مىراسئالغان   ئوخشاش بولسا ئۇالرغا ئهرلهر   
رگهنلىك دەپ قارىلىـدۇ، بـۇ      ۆرۈنۈشته ئهرلهرنى ئايالالردىن ئاالھىدە ك    ۆك

 ئۇقۇمنىـڭ تهتۈرسـىگه     دېـگهن ەر قىلىـش    شهيئىلهرنىڭ ئارىسىنى باراۋ  
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ئىسالمنىڭ كىـشىلهرنىڭ مهسـئۇلىيهت ـ خىـزمهت      ئهگهشكهنلىك ۋە
، ئـــۇالر ئارىـــسىدىكى بېكىـــتكهن مۇۋاپىـــق ھهقلهرنـــى ئېهتىياجىغـــا

شنى ىــنىچۈشىنى قتۇرغۇزۇلغــانلىئاالقىلهرنىــڭ ئــادىللىق ئاساســىغا 
رغا خىراجهت  خالىمىغان كىشىلهرنىڭ قارىشى، ئىسالم ئهرلهرگه ئايالال     

، دىــــيهت ھهققىنــــى بېــــرىش مېهــــرى، تولــــۇق بېــــرىشقىلىــــپ 
ــارەت ھهقلهرنـــى ۋاجىـــپ قىلىـــپ   ــىئاداقىلىـــشتىن ئىبـ  ۋە بېكىتتـ

ــشلىرىغا مۇۋاپىــق   مىراســئهرلهرنىــڭ  تىكى ھهققىنىمــۇ ئۇالرنىــڭ ئى
، بـــۇ مهســـىلىلهردە شـــهرىئهت بېكىتتـــىھـــالهتته ئـــادىللىق بىـــلهن 

ەر ســالمىغاندا كىــشىلهر ئاســان  جهھهتــته نهزيئومــۇمىئهھكاملىرىغــا 
  .خاتالىشىپ قالىدۇ

ى قگـۇۋالى  ئىشلىرىدا ئىككى ئايالنىڭ     گۇۋاھلىقيهنه ئىسالمنىڭ   
 قاراشتا بۇمۇ ئهرلهرنـى     سىرتقى،  كېلىدۇىغا توغرا   قلىھبىر ئهرنىڭ گۇۋا  

تائاالنىـڭ  اهللا  لىنىدۇ، بـۇ    ھېسابرگهنلىك بولۇپ   ۆئايالالردىن ئاالھىدە ك  
 كېتىـدىغان  ئېزىـپ ئايالالر تهبىئىتىدە ھهقتىن     بىلهن   ھېكمهتئالى  

 ئىشلىرىدا ئۇنىڭ بىلهن يهنه بىـر       گۇۋاھلىقخۇسۇسىيهتنى يارىتىشى   
ــــ  قـــۇقوشـــىنى تهقهززا قىلىـــدۇ، بـــۇ كىـــشىلهرنىڭ ھۇئايالنىـــڭ بول

: دېـگهن تائـاال مۇنـداق     اهللا  تىنى ساقالپ قىلىـشتىن ئىبـارەت،       ىمهنپهئ
 ــا تهكلىــپ ســىلهر ئهر كىــشىڭالردىن ئىككــى كىــشى نى گۇۋاھلىقق

 ئــادالىتىگه،( ســىلهر يــوق بولــسا، ئهگهر ئىككــى ئهركىــشى قىلىڭــالر؛
 ئىككــى ئايــالنى ،رازى بولىــدىغان كىــشىلهردىن بىــر ئهر )دىيــانىتىگه

بـۇ ئىككـى ئايالنىـڭ بىرسـى ئۇنتـۇپ           گۇۋاھلىققا تهكلىپ قىلىڭـالر،   
   .① ئېسىگه سالىدۇ ئىككىنچىسىقالسا،
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بــاال : ايالالرغــا خــاس بولغــان ئىــشالردا   شــۇنىڭ بىــلهن بىــرگه ئ  
 ئهزالىرىنـى تهكـشۈرۈش ۋە ئۇالرنىـڭ        يمىتىش، ئايالالرنىـڭ جىنـسى    ېئ

ــدار مهســىلىلهردە بىــر ئايالنىــڭ گــۇۋا    ى قلىھئىچكــى ئهزاســىغا ئاالقى
  .قوبۇل قىلىنىدۇ

يهنه ئايالالرنىڭ دىيهتته ئالىـدىغان ھهققـى ئهرلهرنىـڭ ھهققىنىـڭ           
 قاراشـتا ئهرلهرنـى ئايـالالردىن    سـىرتقى ىمـۇ  كئىكهنلىيىرىمىغا بـاراۋەر    

ئهممـــا ئالغـــان دىيهتـــتىن .  ئىپادىلىنىـــدۇرگهنلىكتهكۆئاالھىـــدە كـــ
ــال     ــاكى ئاي ــۇچى ئهر ي ــلىككه ئۇچرىغ ــڭ زىيانكهش مهنپهئهتلهنگۈچىنى

 بىلـگهن   ئىكهنلىكىنـى بولماستىن بهلكـى ئۇالرنىـڭ مىراسـخورلىرى        
 تۈزۈمـدە زىيانالنغۇچىغـا     ۋاقىتتا بۇ خاتا چۈشهنجه تۈگهيـدۇ، ھهرقانـداق       

ــدىغان ــراس    بېرىلى ــدۇ، مى ــا مۇۋاپىــق بولى ــان زىيانغ ــراجهت تارىتق  خى
 يـاكى ئۇالرنىـڭ خىـراجىتىگه       باشـلىقى ئالغۇچىالرغا ئۇالرنىـڭ ئـائىله      

شـى بىـلهن ئۇالرغـا      ۇۋاپـات بول  )  ئهرلهر پىنچهۆبۇ كـ  (مهسئۇل كىشىنىڭ 
ــاددىي كېلىــدىغان ــراجىتىگه م م ــان بىــلهن ئۇالرنىــڭ خى هســئۇل  زىي

 زىيـان كهشـلىككه ئۇچرىـشى بىـلهن         تۇغقانلىرىنىـڭ بولمىغان باشقا   
  . زىيان ئوخشاش بولمايدۇماددىي كېلىدىغان

 ئهر  ۇچى تـارتق  ئهگهر زىيـان  : بىـر مهسـىله    بۇنى تهكىتلهيـدىغان يهنه   
 بولۇپ قالغان   مېيىپى  اسئهزلىپ ئۇالرنىڭ بىرەر    ېياكى ئايال ھايات ق   

كىتىـشته  ېببـونى   ( ىيهت ئوخشاش بولىـدۇ    د بېرىلىدىغانبولسا ئۇالرغا   
  )پىقهى ئالىملىرىنىڭ بهزەن قاراشلىرى ئوخشىمايدۇ

ئالىمالرنىڭ بۇ قارىـشى دىـيهت مهسىلىـسىدىكى ئهر ـ ئايالالرنىـڭ      
 سـىرتقى ، بـۇ    بېرىـدۇ كمىتىنى بايان قىلىپ    ېھ پهرقنىڭئارىسىدىكى  

ــى ئاالھىــدە كــ   ــدا ئهرلهرن ــۇم رۈپ ئايالالرۆقاراشــتا ئىــسالم قانۇنى ــا زۇل غ
 ئهمهلىيهتـته  قاراشـتىكى كىـشىلهرگه دەلىـل بولـسىمۇ          دېگهنقىلدى  
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ئىسالم قانۇنىنىڭ بهزەن مهسىلىلهردە ئۇالرنىڭ ئارىسىنى ئايرىشى بـۇ         
 بىــلهن يارىتىلغــان تۇغمــا تهبىئىــتىگه مۇۋاپىــق  ھــېكمهتئۇالرنىــڭ 

 ئهمهلىـي  قائىدىسى بولغان ئادىللىقنى     يئومۇمىبولغان شهرىئهتنىڭ   
  .قىلغانلىقتىن ئىبارەت ئىجرا

ــالالر ئ    3 ــقهتهن ئاي ــسى، ۆ ـ ھهقى ــڭ بهدەن قۇرۇلمى ــى  زلىرىنى ئهقل
 قىلىش قارىشى، ۋىژدانى تۇيغۇسىغا مۇۋاپىـق بولغـان مهلـۇم           تهپهككۇر

 ئانا بولۇش ۋە بۇنىڭغا ئاالقىدار     «بولسىمۇ ۋەزىپىلهرگه بهلگىلهنگهن، ئۇ  
ــشالر ــالالر ئ  »ئىـ ــۇپ ئايـ ــارەت بولـ ــن ئىبـ ــۇ  ۆ دىـ ــڭ بـ ــانىلىق زىنىـ ئـ

 ئۈچـۈن  مهقسهتمهسئۇلىيىتىنى تولۇق ئادا قىلمايدىكهن، ئۇالر مهلۇم    
ەتنى بىكـار قىلىـۋەتكهن ۋە   ۋ سـاقلىنىۋاتقان ھايـاتى كـۈچ ـ قـۇۋ     زېـدە ۆئ

 قىلغان بولىـدۇ، ئهگهر مهلـۇم       سهرپتىن باشقىغا   مهقسهتئۇنى ئهسلى   
ــاكى    خىزمهتنىــڭ ســهۋەبىدىن ىيئىجتىمــائبىــر خۇسۇســى ھــاجهت ي

ــۇ  ــسا ب ــا  بول ــايرىم مهســىله، ئهمم ــ ئ ــانىلىق  ۆسىزال ئمهقسهت زىنىــڭ ئ
 غهرب ھاماقهتلىك بولۇپ، بـۇ      دېگهن ئادا قىلماسلىق    مهسئۇلىيىتىنى

بـۇ چاقىرىققـا     پا ئهللىرىنىڭ چاقىرقىغا ئهگىشىپ كهتكهنلىك،    ۇۋراـ ي 
 كىـشىلهر   ئهۋالد ۋە مهدەنىي شـارائىتنىڭ سـهۋەبى بىـلهن بىـر            يتارىخى
ر ئايـــالالردىن چهكـــسىز مهنپهئهتلىنىـــشنى لىكـــلهغهربكهلـــدى،  دۈچ

 قىلىــدۇ، ئۇالرنىــڭ قارىــشىدا ئهر ـ ئايــالالر ئىنــسانىيهتنىڭ    مهقــسهت
 دېـگهن ئىككى تۈرى بولۇپ ئۇالر بىـر ـ بىرىنـى تولۇقاليـدۇ، ئىنـسانالر      

 ئهۋالتالرنى بىر ـ بىـرىگه تۇتاشـتۇرىدىغان ھـالهتتىن ئىبـارەت، ئىـسالم      
ھهرگىـز قوبـۇل قىاللمايـدۇ، ئهگهر بـۇنى         ئۇالرنىڭ بۇنداق قاراشلىرىنى    

ــدا ئ  ــۇل قىلغان ــڭ ئهڭ ۆقوب ــۇقىرىزىنى ــان ي ــدىن بولغ  ئاالھىدىلىكى
  .ئايرىلىپ قالىدۇ
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شـى  ۇ بىرال ۋاقىتتا ئانا بول    ىنىڭكىچىلىپۆھهقىقهتهن ئايالالرنىڭ ك  
ــاكى ئىككــى خىزمهتنــى بىــرال     ھهم باشــقىالرغا خىــزمهت قىلىــشى ي

 غهرب( ئهمهس، ئۇالرنىـڭ     مـۇمكىن ز  ۋاقىتتا تولـۇق ئورۇندىـشى ھهرگىـ      
ــڭ ــلى تهربىي ) ئهللىرىنىـ ــالالر يهسـ ــارقىلىق  ىئايـ ــۇش ئـ ــسى بولـ چىـ

كه زىنى ئىــنچىۆ ســدېــگهنىنــى ھهل قىلىــدۇ ققىيىنچىلىبالىالرنىــڭ 
ئايـالالر  «تائاالنىـڭ   اهللا  ھهم بـۇ     ز ئهمهس، ۆتهتقىق قىلغاندا بۇ تـوغرا سـ      
گىمۇ قارشـى  زنىڭ مهنىـسى ۆ سـ دېـگهن  »بىلهن ئۈنسى ـ ئۈلپهتلىنىش 

 تـوي قىلىـش،   دېگهن »ئايالالر بىلهن ئۈنسى ـ ئۈلپهتلىنىش «، كېلىدۇ
  نهرســىلهرنىمــاددىي ،مهقــسهت يئــائىله قۇرۇشــتىن بولغــان ئهڭ ئــالى

ــۆپ ــپ، ك ــشلهپ چىقىرى ــڭ ئى ــشىنىۆ ك ئهۋالدالرنى ــازايتىش ۋە پىيى  ئ
  !دىسى بولىدۇ؟ي پانېمهلىپ بارغاننىڭ ئىنسانىيهتكه ېيوقىلىشقا ئ

 ھـاجىتى بىـلهن ئىنـسانالرنىڭ       جهمئىيهتنىـڭ هن ئىسالم   ھهقىقهت
زىنىـڭ ئاساسـلىق    ۆتهبىئىتىنى بىلله مـۇالھىزە قىلىـدۇ، ئايـالالرنى ئ        

 ئىبـادەتنى   قااهللا  ۋەزىپىسىنى تولۇق ئورۇنداشقا چاقىرىدۇ، ئۇ بولسىمۇ       
زىگه ئىبادەت قىلىش   ۆئىنسانالرنى پهقهت ئ  اهللا  تولۇق قىلىش، چۈنكى    

ــان،   ــۈن ياراتقـ ــادا  ئۈچـ ــادەتنى ئـ ــۇ ئىبـ ــالالرغىمۇ بـ ــدىغان  ئايـ قىالاليـ
قابىلىيهتنى بهرگهن، ئايالالرنى تۇرمۇشـتىن غهم قىلماسـتىن بـارلىق          

  بىـلهن ئهڭ يـاراملىق ئىنـسانالرنى ئىـشلهپچىقىرىش،         تىرىشچانلىقى
ش، ئائىلىدە ئۈنـسى  ۈلۆڭۈل بكۆ قىلىش ۋە بۇنىڭغا سهرپهيتىشكه  كۆپ

ش ئۈچـۈن   ۈلـ ۆڭۈل ب ۆ ك ئهۋالدالرغارگه،  ، ئه ئهمهلىيلهشتۈرۈشـ ئۈلپهتنى   
 لــۈش،ۆڭهل بۆهتىــرام قىلىــش، ئۇالرغــا كــېئىــسالم ئهرلهرنــى ئــۇالرنى ئ

تائــاال مۇنــداق اهللا  بۇيرىــدۇ، بېرىــشكهخىراجهتلىرىنــى تولــۇق قىلىــپ 
  .① چىرايلىقچه تىرىكچىلىك قىلىڭالرئۇالر بىلهن: دېگهن

                                                 
 .  ـ ئايهت19 سۈرە نىسا ①
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 ئهلهيهىسـساالم ر  دىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته پهيغهمبه    ىتىرمىز
  : دېگهنمۇنداق 

 ،»ز ئهھلىگه ياخـشى قارىغـانالر     ۆسىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىلىرىڭالر ئ   «
 ئهلهيهىســساالممۇسـلىمدىن رىـۋايهت قىلىنغـان ھهدىـسته پهيغهمـبهر      

، شــۇنداقال »يالالرغــا ياخــشى نهســىههت قىلىڭــالرئا«: دېــگهنمۇنــداق 
 ،كېــرەكهنــدۈرۈش ىــرام قىلىــشقا رىغبهتلتهېئبــالىالرنىمۇ ئايــالالرنى 

ــسته مۇســ ــۋايهت قىلىنغــان ھهدى بىــر كىــشى پهيغهمــبهر  « لىمدىن رى
 ماڭا ياخشى ھهمـراھ     ،لالۇسۇلەرقېشىغا كېلىپ يا     ئهلهيهىسساالمنىڭ

: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   .  ئهڭ اليىـق كىـشى كىـم؟ دېـدى         بولۇشقا
  . دېدى»ئاناڭ«

نىـڭ  غهرب ـ ھهقىقهتهن ئىـسالم ئهر يـاكى ئايـال بولـسۇن ئـۇالرنى       4
دىكى خىزمهتكه ئهمهس بهلكـى شـهرئى       سىىچچۈشهنقارىشى ياكى خاتا    

دائىرىــدىكى خىزمهتلهرنــى ئىــشلهشكه رىغبهتلهندۈرىــدۇ، ئهرلهر ھــاالل 
 گۈللهنــدۈرۈش ئۈچــۈن خىــزمهت جهمئىيهتنــىرىزىــق تهلهپ قىلىــش، 

 جهمئىيهتنىڭ يىدە ئائىلىدىن ئىبارەت بولغان   ۆز ئ ۆ ئ ۇقىلىدۇ، ئايالالرم 
  .نى قۇرۇش ئۈچۈن خىزمهت قىلىدۇئاساسى

بۇ يهردە مۇھىم بىر مهسىله بـار ئـۇ بولـسىمۇ ئايالالرنىـڭ خىـزمهت               
، چۈشـىنىش زنى خاتـا    ۆ سـ  دېگهن »مهتخىز« زلهنگهندەۆمهسىلىسى س 

ــى ــسىدە فىقه ــزمهت« قائىدى ــگهن» خى ــۈن   دې ــپهئهت ئۈچ ــۇم مهن  مهل
ەپ  مهنپهئهتنــى دمــاددىيقىلىــدىغان ئىــش، يــاكى ئايالالرنىــڭ پهقهت 

ــداق ــڭ    ھېچقان ــر ئهرنى ــات بى ــان ي ــىۋىتى بولمىغ ــى ۇباشقۇر مۇناس ش
  .ئاستىدا خىزمهت قىلىشتىن ئىبارەت
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ــۇالر ــا ئــ ــلهرغهرب( ئهممــ ــشى  ) لىكــ ــالىالرنى ياخــ ئايالالرنىــــڭ بــ
ــاشــىۈيۈنۆلىــشى، ئهرلهرگه كيىتهربى ــ ئانىالرنىــڭ، ياشــانغانالرغا   ، ئات ـ

ىرىنى خىـزمهت   تىن ئىبارەت ئائىلىدە قىلىۋاتقات ئىـشل     شۈلۆ ب كۆڭۈل
ــساب ــۇچىالر دەپ    ھېـ ــش قىلغـ ــا ئىـ ــۇالرنى بىكارغـ ــى ئـ لىمايدۇ، بهلكـ

ــدانىغا     ــزمهت مهيـ ــرگه خىـ ــلهن بىـ ــڭ ئهرلهر بىـ ــسىتىدۇ، ئۇالرنىـ كهمـ
 بىكارچى بولۇپ كهتكهنلىك    يېرىمى جهمئىيهتنىڭ كهلمىگهنلىكىنى

ــادەتتىكى ۋە   ــدۇ، نۇرغۇنلىغــان ئ ــۆزىنىدەپ قاراي  مهدەنىيهتلىــك دەپ ئ
لهرمۇ بـۇ قاراشـنى تـوغرا دەپ قـاراپ ئايالالرنىـڭ ئـائىله              قارىغان كىـشى  

 مهلــۇم مهنــپهئهت ئۈچــۈن خىــزمهت قىلىــشى يــاكى ئائىلىــدە ســىرتىدا
ى بىـلهن بولىـدۇ دەپ بـۇ        قئىختىيـارلى ز  ۆبىكارغا خىـزمهت قىلىـشى ئـ      

 بۇ توغرا بولمىغـان     ئهمهلىيهتتهئىشنى ئايالالرنىڭ تاللىشىغا قويغان،     
ڭ ئاساسى ۋەزىپىسىنى   ئۆزىنى ئايالالر ئائىلىدە    قاراشالر بولۇپ ئهسلىدە  

 مهنپهئهتنى دەپ باشـقىالرغا  ماددىيئهركىن ـ ئازادە قىلىشى ھهرگىزمۇ  
  . ئىدىكېرەك بولماسلىقىئىشلهمچى 

زىگه، ئائىلىــسىگه، ۆه ئايــالالرنى ئــچچۈشــهنھهقىــقهتهن مۇشــۇ خاتــا 
ىـسىدە  قىيىنچىلىق پهيـدا قىلىـپ ئائىل      ىيهتكهئزى ياشاۋاتقان جهم  ۆئ

 مهنپهئهتنـى دەپ ئـائىله      مـاددىي ئهركىن خىـزمهت قىلىـشتىن مهلـۇم        
 خىــزمهتچىگه ئايلىنىــشقا ئــاددىيباشــقىالرغا ئىــشلهيدىغان  ســىرتىدا
زىگه قىلىنغان زۇلۇم بولۇپ بۇ ئىـش  ۆ بوالۋاتىدۇ، بۇ ئايالالرنىڭ ئ تۈرتكه

ــۇالرنى ئهرلهرنىــڭ خىــزمهت قىلىــش پۇرســىتىنى قىيىنالشــتۇرۇش،    ئ
لىـپ  ېنىڭ ۋە ئهرلىرىنىڭ ھهققىنى تولۇق ئادا قىاللماسـلىقا ئ        بالىالر

 ئىشــسىزلىقنىڭ نىــسبىتى جهمئىيهتــتهبارىــدۇ، بۇنىــڭ نهتىجىــسىدە 
ــامىراتچىلىق  ــىدۇ، ن ــدۇ، كۆپئاش ــقىيى ــزات   تىنچلى ــدۇ، ئىختى  بولماي

 كهتـكهن   ئېشىپشىدىن  ېيۋەنلهيدۇ، ئهخالق بۇزىلىدۇ، توي قىلىش      ۆت
ــزالر ــدۇ،  كۆپقىــ ــىجهمئىيهتتىيــ ــۇ ئىكــ ــشىلهرنى ۆ بــ ــۈرۈش كىــ زگــ
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ــشانغا ئ ســىزلىكدئۈمى ــلهن ســاختا نى ــدۇ، بىرلهشــكهن  ې بى لىــپ بارى
 جهدىۋىلىـدە  دتىـسا قئى يىللىرىدىكى 1980لهر تهشكىالتىنىڭ ـ  دۆلهت

  )بۇ مهلۇماتالر ھازىرمۇ ساقالغلىق: (يېزىلغانمۇنداق مهلۇماتالر 

ــۈن  « ــدىغان خىزمىتـــى ئۈچـ ــىرتىدا قىلىـ ــائىله سـ  ئايالالرنىـــڭ ئـ
 » قىلىنىـدۇ  سـهرپ  پىرسـهنتى    40 % كىرىمىنىڭ يئومۇمى جهمئىيهت

تىزادىنـى  ىق ئ جهمئىـيهت بۇ ئايالالرنىڭ ئائىله سىرتىدىكى خىزمىتـى       
ــدۇ  ــگهنگۈللهندۈرى ــسى، يهنه مۇنــداق    دې ــسى نهتىجى  قاراشــنىڭ ئهك
ئــــائىله خىزمىتــــى بىــــلهن  ئهگهر دۇنيــــا ئايــــاللىرى« :دېــــيىلگهن

ــۇل   شــۇغۇللىنىۋاتقان ئايالالرنىــڭ ب  ــزمهت ھهققىنــى قوب ــدە خى اراۋىرى
ــهھهرنىڭ    ــر شـ ــۇ ھهر بىـ ــسا بـ ــان بولـ ــىرتتىنقىلغـ ــدىغان سـ  كېلىـ

  .»تهتتىې يكىرىمىنىڭ يىرىمىگه

هتىياجنىــڭ ســهۋەبىدىن ېئ يئايالالرنىــڭ ئىجتىمــائې ۋە خۇسۇســى
ــگهن   ــهرىئهتنىڭ بهلگىلىـ ــسىشـ ــ دائىرىـ ــدە ئـ ــق ۆ ئىچىـ زىگه مۇۋاپىـ

 لېكىنيوللۇق بولسىمۇ   لىشى  ېخىزمهتلهرنى قىلىپ بۇنىڭغا ھهق ئ    
هتىياجنىــڭ ېئ ي ۋە خۇسۇســىىيبىــر قىــسىم ئايالالرنىــڭ ئىجتىمــائ 

ڭ ئائىلىــــدىكى ئۆزىنىــــســــهۋەبىدىن خىــــزمهت قىلىــــۋاتىمىز دەپ 
ئاساسلىق ئىـشلىرىغا سـهلقاراش ۋە خىـزمهت جهريانىـدا ئهرلهر بىـلهن             

  .ئارلىشىپ بىرگه ئىشلىشى توغرا بولمايدۇ

 شـىركهتلهرنىڭ  ئىگىلىكىدىكى ۆلهتد، جهمئىيهتنىڭبۇيهردە يهنه   
تىمىز، ئــۇ بولــسىمۇ ئۇالرنىــڭ   ۆمهســئۇلىيهتلىرىنى ئهســكهرتىپ ئــ  

 ئهرلهر بىـلهن ئوخـشاش خىـزمهت قىلىـشىنى          جهمئىيهتـته ئايالالرنىڭ  
رسىتىشىنى يـاكى   ۆ ياكى ئازايتىشى ئۈچۈن تىرىشچانلىق ك     تۈگىتىش
ــڭ  ــهلبىيبۇنىــ ــارەت، يهنه  ســ ــشتىن ئىبــ ــىرىنى يهڭگىللىتىــ  تهســ

ــائىله قۇرۇشــتىن    ئ ــتىگه مۇۋاپىــق ســاغالم ئ ــا تهبىئى ايالالرنىــڭ تۇغم
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كىتمهسـتىن ئايالالرنىـڭ    ېئىبارەت بولغـان ئاساسـلىق ۋەزىپىـسىنى ب       
 دەم ،ۋاقتـى قىلىدىغان خىزمىتى، خىـزمهت قىلىـش ئـورنى، خىـزمهت           

شى قاتـارلىق ئىـشالردا ئۇالرغـا ئهرلهرگه ئوخـشاش          ېيلىشقا چىقىش   ېئ
الرغا زۇلۇم قىلغـانلىق بولىـدۇ، يهنه بىرقىـسىم         مۇئامىله قىلىش بۇ ئۇ   

 نامراتچىلىقنىـــــڭ جهمئىيهتتىكـــــىلهرنىـــــڭ دۆلهت ۋە جهمئىـــــيهت
ز تهبىئىتىگه مۇۋاپىق بولمىغان خىزمهتلهرنـى      ۆسهۋەبىدىن ئامالسىز ئ  

 جهمئىيهتتىكـى شىنى ۋە   ۈلۆ ب كۆڭۈلقىلىۋاتقان ئايالالرنىڭ ئهھۋالىغا    
  . قىلىشنى تهكىتلهيمىزشنىڭ ئامالىنىىتىتۈگنامراتچىلىقنى 

رمىتىنى ئهسـلىگه كهلتـۈرۈش، ئـۇالرنى    ۆ ـ ئايالالرنىڭ ئىززەت ـ ھ  5
ــ ــابىلىيهتكه     ۆئـ ــدىغان قـ ــزمهت قىالاليـ ــق خىـ ــتىگه مۇۋاپىـ ز تهبىئىـ
ز ئورنىغــا قويــۇش ئۈچــۈن   ۆ ئــجهمئىيهتــتهرىــشتۈرۈش ۋە ئــۇالرنى  ېئ

ــۇلمانالر جهم ــيه      ئمۇس ــم ـ تهربى ــدە تهلى ــسىپىنىىيتى ــۇش  ،پرىن ئوق
 مـۇھىم،   ناھـايىتى ىلىرىنى قايتا رەتلهپ تهكشۈرۈپ چىقىـش       مرامگورپ

ــيه     ــسىپىنىتهلىــم ـ تهربى ــا رەتلهشــتىن بولغــان  پرىن  مهقــسهت قايت
  : ئهمهلىيلهشتۈرۈشۋەندىكى ئاساسى غايىنى ۆ ترايونىدامۇسۇلمانالر 

ــالالرنى     اهللا ) 1 ــدىغان ئايـ ــادا قىلىـ ــۇق ئـ ــادەتنى تولـ ــۈن ئىبـ ئۈچـ
  . چىقىشيېتىشتۈرۈپ

ــالالرنى    ئهر) 2 ــدىغان ئاي ــامىله قىلى ــزغىن ياخــشى مۇئ ــرىگه قى لى
  . چىقىشيېتىشتۈرۈپ

ــى ياخــشى ) 3 ــدىغانئهۋالتالرن ــالالرنى تهربىيىلهي  يېتىــشتۈرۈپ ئاي
  .چىقىش

 يېتىـشتۈرۈپ ز ئائىلىسىنى ياخشى باشـقۇرىدىغان ئايـالالرنى        ۆئ) 4
  .چىقىش
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 هتنـى جهمئىيزى ياشـاۋاتقان    ۆئايالالرغا خاس بولغـان ئىـشالردا ئـ       ) 5
  .رسىتىشۆگۈللهندۈرۈش ئۈچۈن تىرىشچانلىق ك

ــيه      ــم ـ تهربى ــسىپىدىكى كهمچىللىكنىــڭ  پئايالالرنىــڭ تهلى رىن
 ئهرلهرنىڭكى بىلهن ىسىنىڭمپروگرامئۇالرنىڭ تهلىم ـ تهربىيه  : بىرى

شــى، ئهر ـ ئايالالرنىــڭ خىــزمهت شــهكلىنىڭ ئوخــشاش   ۇئوخــشاش بول
، ئوخـشاش دەرىـسلىكنى     مېڭىـشى ئۇالرنىڭ بىر خىـل يولـدا        ،بولۇشى

نىـــشىدىن ئىبـــارەت بولـــۇپ بـــۇ ئايالالرنىـــڭ ھهققىـــگه تاجـــاۋۇز ىگۆئ
رمىتىنى چۈشــۈرگهنلىك، بــۇ  ۆقىلغــانلىق، ئۇالرنىــڭ ئىــززەت ـ ھــ       

ــتهكهمچىللىكنىــڭ ســهۋەبىدىن  ــوي قىلىــش  جهمئىيهت  قىزالرنىــڭ ت
 نېـرۋا ىيىـشى،    كۆپ ، تاالق مهسىلىسىنىڭ  كېتىشى ئېشىپشىدىن  ېي
لىــشهلمهسلىكنىڭ ېك، ئائىلىــدىكى بولۇشــىهيــدا سهللىگىنىڭ پېــك

ــارلىق ئىــشالر بولۇشــىزىيــادە   چىققــان بولــۇپ ھــازىرقى  كېلىــپ قات
  .دەۋرىدىكى بىرتۈرلۈك ۋاقىئهلهر بۇنى ئىسپاتالپ چىقتى

ز قاراشتىكى  ۆ بولۇپمۇ توغرا ك   لىرىجهمئيهتشۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالم    
بىـر قىـسىم     قارىـشىغا ئهگىـشىدىغان      مهدەنىـيهت نىـڭ   غهربكىشىلهر  

تىش ېـ بىـيه ئىـشلىرىدا ئـاخىرقى غـايىگه ي     تهلىـم ـ تهر  زىيالىيالرنىـڭ 
 قىـز ـ   دەرسـلىكلهرنى تىلىـدىغان  ۆىالرنى، ئمپروگرام دەرسلىكئۈچۈن 

ــۇلالرنى  ــتۇرۇپئوغــ ــم ئارىالشــ ــرىش تهلىــ ــرەك بېــ ــدىغان كېــ  دەيــ
 ۋە بـۇنى يولغـا      بېـرىش ۋالىرى ۋە قارارلىرىغـا رەددىـيه       ەئۇرۇنۇشلىرىغا، د 

ــۇرۇش  قويۇشــق ــرەكا كهســكىن قارشــى ت ــي، كې ــك ۋە ئهمهلى  ۋاقىئهلى
 كېلىـپ شتىن ىتى ئوقئارىالشتۇرۇپ ساۋاقالر قىز ـ ئوغۇلالرنى  تهجرىبه

ــان  ــهلبىيچىقق ــق ( تهرەپ س ــى بۇزۇقچىلى ــڭ  ) ئهخالق ــلهن ئۇالرنى بى
 تهرىپىنى ئىسپاتالپ چىقتى،    ىيجابىئنىڭ  ئوقىتىشئارىسىنى ئايرىپ   
كۈچهيتىــــپ،  الھ قىلىــــشنى ئىــــسجهمئىيهتنــــىبۇنىــــڭ بىــــلهن 



  
 ئهمهللىرىمۇھىم نىڭ ھوقۇقى ۋە رئىسالمدىكى ئايالال

 44

 ھايـاتلىقنى  تىـنچ  ياكى ئـازايتىش، سـاغالم ـ    تۈگىتىشبۇزۇقچىلىقنى 
ــۇق ـ مهنپه      ــشىلهرنىڭ ھوق ــش، كى ــا قىلى ــتىن  ئىبهرپ ــى قوغداش تىن

ىنى ســاقالپ قـــالغىلى  تسىقــ مهئىبــارەت شــهرىئهتنىڭ ئاساســـلىق   
  .بولىدۇ

 ياشـاۋاتقان بـارلىق   جهمئىيهتـته  شـۇ  جهمئىيىتـى  ـ مۇسـۇلمانالر   6
تائاالنىـڭ  اهللا  كىشىلهرنى زۇلۇمغا ئۇچراشتىن ساقالپ قىلىش بىـلهن        

ــاتتىق     ــۇمنى قـــ ــسىدا زۇلـــ ــسانالر ئارىـــ ــىئىنـــ  چهكلىگهنلىكىنـــ
، مۇسـلىمدىن رىـۋايهت قىلىنغـان ھهدىـس         كېـرەك  ئهمهلىيلهشتۈرۈش

ــبهر ادســىدۇقۇد ــۋايهت قىلىــپ  اهللا  ئهلهيهىســساالم پهيغهم ــاالدىن رى تائ
  :دېگهنمۇنداق 

ــ« ــ بهنــدىلىرىئ ــشتىن چهكلىــدىم   ۆىم مهن ئ زۈمنى زۇلــۇم قىلى
، ئىنسانالر ئارىسىدىكى زۇلۇمنىڭ    »ئارا زۇلۇم قىلىشماڭالر  زۆسىلهرمۇ ئ 

مـام  ى ئايالالرغا قىلىنغـان زۇلۇمـدىن ئىبـارەت بولـۇپ ئ          يۇقىرىسىئهڭ  
ــۋايهت قىلىنغــان ھهدىــسته پهيغهمــبهر  ىنىــسائ  ئهلهيهىســساالمدىن رى

ــ«: دېــگهنمۇنــداق  ىلهرنى يېــتىم بىــلهن ئايالــدىن  مهن كىــشاهللا  ىئ
، »هققىگه زۇلـۇم قىلىـشتىن چهكلهيـمهن      ئىبارەت ئىككى ئاجىزنىڭ ھ   

ئايـالالرنى  :  ئايالالرغا تۈرلۈك زۇلۇمالر بوالۋاتىـدۇ مهسـىلهن       ئهمهلىيهتته
دىن مهھـــرۇم قىلىـــش، پهزىلتىنـــى ھاقـــارەت قىلىـــش، ىـــقۇھوقز ۆئـــ

ا بولسۇن ياكى قىز     بۇزغۇنچىلىق قىلىش، ئايالالر مهيلى ئان     تۇرمۇشىغا
 ئايــــال بولــــسۇن ئۇالرنىــــڭ ئايــــاللىق مېهرىبــــانبولــــسۇن يــــاكى 

تهبىئىتىدىكى ئاجىزلىقتىن پايدىلىنىشتىن ئىبارەت، بـۇ ئايالالرنىـڭ      
نىـــڭ اهللا ى جهھهتتىكـــى ۋە تهبىئىتىـــدىكى ئاجىزلىقنىـــڭ ھهم دىنـــ
شـهرىئهتكه مۇۋاپىـق     رسهتكهن يولىدىن يىـراقالپ كهتكهنلىكنىـڭ،     ۆك

نىڭ، تـوغرا ھايـاتلىق   قبويسۇنغانلىرپ ـ ئادەتلهرگه   ۆ بهزەن ئبولمىغان
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 ئاياللىرىنىڭ تۇرمۇش شهكلى، ئادەتلىرىنى دوراپ      غهربيولنى تاشالپ   
دا مىـسال قىلغانـدىن باشـقا يهنه        ىـ رىيۇقياشىغانلىقنىڭ نهتىجىسى،   

ــكارا ك ــق،   ۆئاش ــان زوراۋانلى ــائىلىگه بولغ ــان ئ ــتهرۈلىۋاتق  ۋە جهمئىيهت
كـوچىالردا يـاكى باشـقا      ( پوخورلـۇق هڭ تارالغان جىنـسى     ئائىلىلهردە ك 

قااليمىقــــان  جــــايالردا بولــــسۇن ئايالالرغــــا ھهرخىــــل ســــۈركىلىش،
ئهر ـ ئايالالر ئارىسىدىكى بىر ـ بىـرىگه خىيـانهت      ،)قىلىقالرنى قىلىش

ئايـالالرنى   قىلىش، تۇرمۇشتا ئايالالر ئارىسىدا ئـادىللىق قىلماسـلىق،       
لىــۋىلىش، ئــۇالرنى ېئ مــاللىرىنى ھهقــسىز قىش، ئۇالرنىــڭېقــچهتــكه 

خىراجهتتىن قىسىپ قويۇش ياكى تاالق قىلغـان ۋاقىتتـا ئايالالرنىـڭ           
رمىتىنى ئاياغ ـ ئاستى قىلىـش، بۇنىـڭ بىـلهن     ۆھوقۇقى ۋە ئىززەت ـ ھ 

بىرگه يهنه بىر قىسىم ئاتا ـ ئاناالرنىڭ قىزالرغا زۇلۇم قىلىشى، ئۇالرنى  
ــا ياخــــشى تهربىيلىمهســــلىك، ئوقۇ ــۇالرنى ئوغۇلالرغــ تماســــلىق، ئــ

ــانىله   ېس ــشى مۇئـ ــۇش، ياخـ ــسىپ قويـ ــراجهتتىن قىـ ــشتۇرۇپ خىـ لىـ
ــلىق، ــ  قىلماسـ ــۇالرنى ئـ ــاتلىق   ۆئـ ــالرغا يـ ــان ياشـ ــق بولغـ زىگه اليىـ

تىشتىن ئىبارەت  ېچىكتۈرىۋېكقىلماسلىق ياكى ئۇالرنىڭ توينى بهك      
 ھهر تۈرلۈك زۇلۇمالر بولۇپ ئىسالم شـهرىئىتى بۇنـداق ئىـشالرنىڭ يـۈز     

  .بىرىشىنى قاتتىق چهكلىگهن

 ياكى يهڭگىللىتىش   تۈگىتىشتىشچه زۇلۇمنى   ېيئىمكانىيهتنىڭ  
ــى  ــۈزىتىشۋە ۋەزىيهتن ــشچانلىق ك ت ــۈن تىرى ــر  ۆ ئۈچ ــىتىش ھهر بى رس
ــشىنىڭ  ــكىـ ــئۇلىيىتىى دىنـ ــساب مهسـ ــسىزلىك ۋە ھېـ لىنىدۇ، تهڭـ

ــۈز  ــۈز بهرگهنــدىن  رىــشتىن ئىلگېبزۇلــۇمنى ي ــاكى ي ىــرى چهكــلهش ي
 ئۈچــۈن باشــقۇرۇش ۋە ئىــدارە قىلىــش ئىــشلىرىنى تــۈگىتىشيىن ېــك

ــرەكيهڭگىللهشــتۈرۈش  ــڭ، كې ــشىلهرنىڭ  جهمئىيهتنى ــر كى  ۋە ھهربى
تـۈرۈش، شـهرئى قـانۇنالرنى      ۆ ك يۇقىرى سهۋىيىسىنى مهدەنىيهت يىدىن
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هيتىش  كــۆپىالرنــىمپروگرامى دىنــكىــشىلهرگه بىلــدۈرۈش ئۈچــۈن   
ــرەك ــارلىق ئۇســۇل      كې ــوغرا بولغــان ب ــارەلهرنى ، بۇنىــڭ ئۈچــۈن ت ـ چ

رپ ـ ئـادەتلهردىن   ۆ، شهرىئهتكه خىالپ بولغـان ھهرقانـداق ئـ   قوللىنىش
ــاكى شــهرقھهم  ــدىن ي ــدىن ســىڭىپ كىــرگهن  غهرب ئهللىرى  ئهللىرى

ــل  ــرامھهرخى ــۇش ۋە      مپروگ ــراق بول ــۇنالردىن يى ــدە ـ يوس ىالر ۋە قائى
  .كېرەكساقلىنىش 

لىرىنىڭ لهتدۆ غهرب دىن ئىبارەت ياۋرۇپاكا ۋە ىرې ـ ھهقىقهتهن ئام 7
ــيهت ــارىغا    جهمئىـــ ــىنى يهرشـــ ــالالر تۇرمۇشـــ ــۇھىيتىنى ۋە ئايـــ  مـــ

ئومۇمالشتۇرۇش قارىشى بۇ پۈتۈن دۇنيا ئاياللىرىغا بولۇپمۇ مۇسـۇلمان         
دىكى ئـۈچ   تۆۋەنـ ئاياللىرىغا قىلىنغان زىيانكهشلىك بولـۇپ بـۇ قـاراش          

  :نۇقتىنى ئاساس قىلىدۇ

يهرشـــارىغا  مـــۇھىيتىنى ۋە ئايـــالالر تۇرمۇشـــىنى جهمئىـــيهت  ـ   1
 پۈتـۈن يهر شـارىنى بىـر        مهقـسهت ئومۇمالشتۇرۇش قارىشىدىن بولغـان     

ئاساســىغا قۇرۇلغــان،  تهرەپلىــمه قاراشــتىكى مهدەنىــيهت قالــدۇقۇنىڭ 
رىــشى داۋاملىــشىۋاتقان يهر شــارىنىڭ مهلــۇم بىــر  ۆ ھوقــۇق كيتــارىخى

 قىسمى بىلهنال چهكلهنگهن، مهدەنىـيهت ۋە قـانۇن جهھهتـته دۇنيانىـڭ        
ــۆپ ــسك ــلهن     قى ــانۇن بى ــدىغان بىرق ــق كهلمهي ــا مۇۋاپى ىم جايلىرىغ

  .باشقۇرۇشتىن ئىبارەت

 مـــۇھىيتىنى ۋە ئايـــالالر تۇرمۇشـــىنى يهرشـــارىغا جهمئىـــيهت ـ    2
رپ ـ ئـادەت،    ۆتى ھهرقانـداق ئـ  ى مهنپهئماددىيئومۇمالشتۇرۇش قارىشى 

ــرى ــۇھهببهت ۋە ئهدەپ مېهــ ــ مــ ــدىغان  ـــ ــتىن ئهال بىلىــ ــ ئهخالقــ  ـــ
  . مهنپهئهت ئاساسىغا قۇرۇشتىن ئىبارەتيماددىتالىستىك پاك

 مـــۇھىيتىنى ۋە ئايـــالالر تۇرمۇشـــىنى يهرشـــارىغا جهمئىـــيهت ـ    3
 ئهللىرىدە ياشـاۋاتقان ئايالالرنىـڭ      غهربئومۇمالشتۇرۇش قارىشى بولسا    
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مۇشىغا ئاالقىدار مهسىله بولۇپ بـۇنى ئۇالرنىـڭ        ر تۇ ئهمهلىيياشاۋاتقان  
ــىغا ــدىن تۇرمۇشـ ــالغانديېقىنـ ــى   نهزەر سـ ــڭ تۇرمۇشـ ــاكى ئۇالرنىـ ا يـ

 تىداقۋالمى تهتقىقاتالرغا قاراپ چىققان     ىئ ۋە   دەرسلىكتوغرىسىدىكى  
  .تولۇق چۈشهنگىلى بولىدۇ

ــسىزمۇشــۇ  ــي جهمئىيهتتىكــى بهخت  ۋاقىئهلىــك ئۇالرنىــڭ  ئهمهلى
ــيهت ــارىغا    جهمئىـــ ــىنى يهرشـــ ــالالر تۇرمۇشـــ ــۇھىيتىنى ۋە ئايـــ  مـــ

ــشىدىن ن ئومۇ ــتۇرۇش قارىـ ــى ېمالشـ ــسهتمىنـ ــان قىمهقـ ىنى قلىلغـ
له ـ  ي ھىـ جهمئىيهتنـى  بهختـسىز گهرچه ئـۇالر بـۇ    رىۋالغىلى بولىـدۇ، ۆك

ــاختا       ــاكى س ــىمۇ ي ــلهن يوشۇرس ــېالنالر بى ــان ئ ــلهن ئورىغ ــرەڭ بى نهي
 كۈنـسېرى  جهمئىيهتـته ھوقۇقالر بىلهن چاقنىتىپ زىينهتلىسىمۇ، ئـۇ       

 بىرىۋاتقــان ئائىلىــدىكى زوراۋانلىــق، قىزالرغــا باســقۇنچىلىق ئېــشىپ
زلۈكـسىز  ۆ ئهربابلىرىـدىمۇ ئ   سىياسىي ۋە   يدىن، ياكى ئۇالرنىڭ    قىلىش

كـوچىالردا  ( قىلىـش ھادىـسلىرى      پوخورلـۇق  ييۈز بىرىۋاتقـان جىنـسى    
قااليمىقان  ياكى باشقا جايالردا بولسۇن ئايالالرغا ھهرخىل سۈركىلىش،      

ــش  ــى قىلىـ ــڭ تۇ ،)قىلىقالرنـ ــۈن   رئايالالرنىـ ــداش ئۈچـ ــنى قامـ مۇشـ
ــدە ئ  كۆپنىــڭتارتىۋاتقــان قىيىنچىلىق ــامرات ئائىلى  ســۈپۆىيىــشى، ن

ــڭ  ېي ــان بالىالرنىــ ــسېرىتىلىۋاتقــ ــۆپكۈنــ ــسى، ىي كــ ىش ھادىسىــ
 ھهتتـا   كېتىـشى  ئېـشىپ ئائىلىلهرنىڭ ۋەيـران بولـۇش نىـسبىتىنىڭ        

ــائىله  ــگهنئ ــشىلهرنىڭ  دې ــسىمنىڭ كى ــدا ئېئ ئى ــۈپ ۆڭى ــپچ  كېتى
ئــۇزۇن مــۇددەت بىــر ـ    لىــشى ئــۇالرنىې قبېرىــپ گىردابىغــا يـوقىلىش 

 بىلهن بىرگه ياشاشنى قوبـۇل قىلىـدىغان بىـر جـۈپ ھهمراھنـى              بىرى
ز ئىچىگه ئالغان گهرچه ئۇالر قانۇنلۇق ئهر ـ ئايـالالردىن بولمىـسىمۇ،    ۆئ

يهنى ئىككى ئهرنىـڭ    ( بىر جىنىستىن بولسىمۇ     ئىككىيلهنياكى ھهر   
ئـائىله  ) بىر ـ بىرى بىـلهن قـانۇنلۇق تۇرمـۇش قـۇرۇپ بىـرگه ياشىـشى       
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 قايتىــدىن جهمئىيهتنــى قانۇنالشــتۇرۇش بىــلهن چۈشــهنچىنى دېــگهن
قــۇرۇپ چىقىــشقا مهجبــۇر قىلــدى، بــۇ ئىــشالرنىڭ قانۇنلىشىــشى       

بۇنىـــڭ   دەپ تارقالـــدى،تـــۈزىتىشقىلىـــش ۋە   ئىـــسالھجهمئىيهتنـــى
 دۆلهت تهتقىقـــات مهركىزىنىـــڭ  دۆلهتشـــاھىتى پرانـــسىيه دىكـــى   

ۇمـاتالر  بـۇ مهل    يىللىق دوكىالتىـدا   ئاھالىلهرنىڭمهجلىسىگه سۇنغان   
ي قىلىپ ئهر ـ ئايال بولـۇپ   و دۇنيادا ترانسىيهپھهقىقهتهن «: يېزىلغان

، ئهر ـ ئايــال بولماســتىن   بولۇشــى تــۆۋەنياشــايدىغانالرنىڭ ســانىنىڭ 
ــورۇنىنىڭ كهڭىيىـــپ   ــايدىغانالر سـ ــاالقه قىلىـــشىپ ياشـ ئهركىـــن ئـ

لىشتا ئاجىزلىق قىلىش جهھهتته پىلالنـدىيه،      ې ئالدىنى ئ  كېتىشنىڭ
ــورۋېگى ــسىيه ۋە يهن ــارلىق شۋېت ــىلهردىــن دۆلهت قات  ئورۇنــدا كېيىنك

ــدۇ، چــۈنكى  ــاالقه     پتۇرى ــال بولماســتىن ئهركىــن ئ ــسىيهدە ئهر ـ ئاي ران
 تىـــدۇ،ېغـــا يمىڭ 450قىلىـــشىپ ياشـــايدىغانالرنىڭ ســـانى يىلىغـــا 

ــڭ ـ         ــشىلهرنىڭ ئهرلهرنى ــشاش كى ــستىكى ئوخ ــر جىنى ــۇنداقال بى ش
 بىلهن توي قىلماستىن ئائىله بولۇپ ئهرلهربىلهن، ئايالالرنىڭ ـ ئايالالر 

  .»تىدۇې مىڭغا ي30ئۇزۇن مۇددەت بىرگه ياشاش نىسبىتى يىلىغا 

ــۇلمانالر جهم    8 ــائې   ئ ـ ئهگهر مۇسـ ــې ۋە ئىجتىمـ ــدە ئهخالقـ ىيتىـ
 مهنبه ئىككى تهرەپلىمىلىك بولـسا      بېرىدىغانرسىتىپ  ۆلۈنۈشنى ك ۆي

نالرنى تـوغرا  ۋە قانۇنمۇ ئىككى تهرەپلىمىلىك بولسا بۇ ئىـش مۇسـۇلما      
نىــڭ يولىــدىن توســۇپ قويىــدۇ، ئىجتىمــائې ۋە اهللا دىن ئازدۇرىــدۇ، دىنــ

 غـۇۋا الشـقان ئارالشـما ھـالهتكه         سـاالھىيىتىنى  بولغـان    مهدەنىيهتلىك
تىدۇ، كىشىلهرنى يورۇقلۇقتىن ـ نۇردىن مهھرۇم قىلىـدۇ ۋە   ېزگهرتىۋۆئ

  .توغرا يولدىن ئازدۇرىدۇ

ــيهت  ــگهن جهمئىــ ــىي دېــ ــسىياســ ــقئىائې، ، ئىجتىمــ ، يادىستىــ
ــ ــيهت، پهن يئهخالقىـ ــلىق  مهدەنىـ ــارەت ئاساسـ ــدىن ئىبـ  تهرەققىياتىـ
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ــر     ــتهھكهم بىـ ــان مۇسـ ــىل بولغـ ــشىدىن ھاسـ ــڭ بىرىكىـ ئامىلالرنىـ
ھالقىدىن ئىبارەت بولۇپ بۇ ھالقىالرنىڭ قايـسى بىرىـدىن خاتـالىق ـ     

ــۇم باشــق ۆكهمچىللىــك ك ــسه چوق  قۇرۇلمىغــا يئومــۇمىلىرىغا ۋە ىرۈل
 يۈزلـۈك ئىـسالھ     يئومـۇمى  جهمئىيهتنـى دۇ، بۇ ۋاقىتتا    رسىتىۆتهسىر ك 

ــش ز ــۈن   ۆقىلىـ ــۇنىڭ ئۈچـ ــدۇ، شـ ــڭرۈل بولىـ ــر جهمئىيهتنىـ  ھهر بىـ
لىرىنى بىرلهشتۈرۈش ۋە ئۇنى    مهنبهقۇرۇلمىلىرى ئۈچۈن بولغان قانۇن     

، بــۇ كېــرەكالھــې قــانۇن ئاساســىغا قــۇرۇپ چىقىــش ىئچۈشــۈرگهن اهللا 
ئۇنىڭغا ئالدىدىنمۇ، ئارقىـسىدىنمۇ    يتقاندەكېئتائاال  اهللا  قانۇن بولسا   

باتىل يۈزلهنمهيدۇ، ئـۇ ھـېكمهت بىـلهن        ) يهنى ھېچقايسى تهرىپىدىن  (
ــش قىلغــــۇچى، مهدھىــــيىگه اليىــــق      تهرىپىــــدىن نازىــــل  اهللائىــ

  . ①قىلىنغاندۇر

ــۇلمانالر جهم ــدىن ئ مۇســ ــانىئىيتىــ ــدىن(ىيلمــ ــ ىنــ تىن دۆلهتــ
لىـش، كىـشىلهرگه   قانۇن ـ تـۈزۈملهرنى يىـراق قى   ) تىش قارىشىېئايرىۋ

 كىــشىلىك ھهقىقىــيرمىتى ۋە ۆئۇالرنىــڭ ئىنــسانلىق ئىــززەت ـ ھــ    
 ئـۈلگىلهرنى تهقـدىم قىلىـش،       ئهمهلىي ئۈچۈن راست بولغان     يھوقۇقى

ىــدىن ۋە ئايالالرغــا  قئادىللىئايــالالر ئۈچــۈن ئۇالرنىــڭ شــهرىئهتنىڭ    
ــان ھ ــى    ۆبولغ ــدىغان ئهركىنلىكن ــۇق مهنپهئهتلىنهلهي ــدىن تول رمىتى
ــرىش ــئ، بې ــاك ۆزىنى ــلهن ياشــاۋاتقان  دىنــڭ پ ــۈزەل ئهخالقــى بى ى ۋە گ

ئايالالرغا ئۇالرنىڭ بىلىـم ئىلىـش ئورۇنلىرىـدا يـاكى پـاك بىـر ئـائىله                
 بىــلهن ئېهتىيــاجىۋاقىتتــا يــاكى تۇرمــۇش  قۇرۇشــقا تهييارلىنىۋاتقــات

ھاالل رىزىق تهلهپ قىلىۋاتفان ۋاقىتتـا بولـسۇن ئۇالرغـا قىلىنىـدىغان            
  .كېرەك يوقىتىشنىڭ ئالدىنى ئىلىش ۋە تازالپ ھهرقانداق جىنايهت

                                                 
 .  ـ ئايهت42سۈرە فۇسسىلهت  ①
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   نهسىههت ۋە تهلهپلهر: سىىىنچتۆت

  :لىرىگهجهمئيهت ـ ئىسالم مىللىتى ۋە ئىسالم 1

نىــڭ قانۇنىنىــڭ بىــر قىــسمىدىن يــاكى ھهممىــسىدىن ۋاز اهللا ا ـ   
ــۇلمانالر   ېك ــش، مۇس ــشتىن ھهزەر قىلى ــڭچى ــىجهمئىيىتىنى ــ   روھ ـ

 ئۇالرنىــڭ ســىرتنــى ۋەيــران قىلغانــدىن تىىنىيەمهدكهيپىيــاتىنى ۋە 
تى ې، چـۈنكى بۇنىـڭ ئـاقىۋ   كېرەكئهخالقىنىمۇ بۇزۇشتىن ساقلىنىش    

ــى  ــنبىزن ــان    دى ــزگه بولغ ــڭ بى ــسۇنۇشقا، ئۇالرنى ــمهنلىرىگه بوي  دۈش
ىنىڭ كۈچلىنىشىگه ياردەم بهرگهنلىك بولىدۇ، ھهم دۇنيا       قكۈمرانلىۆھ

ــاخىرەتته   ــ ئ ــدۇ، ســهۋەبنىــڭ جازاســىغا ئۇچراشــقا  اهللا ـ ــاال اهللا  بولى تائ
ــداق  ــگهنمۇن ــۇچىالر  : دې ــق قىلغ ــرىگه خىالپلى ــڭ ئهم  پهيغهمبهرنى

قـاتتىق بىـر     )ئـاخىرەتته ( يـا  پىتنىگه يولۇقۇشتىن،  )چوڭ بىر  دۇنيادا(
مـام بۇخـاري رىـۋايهت قىلغـان        ىئ ،①ئازابقا دۇچار بولۇشـتىن قورقـسۇن     

اهللا تهن  ھهقىـقه  «:دېـگهن  مۇنـداق    ئهلهيهىسـساالم پهيغهمـبهر    ھهدىسته
) مۇسـۇلمانالرنىڭ (مىنلهرنىـڭ   ۆنىـڭ كۈنلىـشى م    اهللا  تائاال كۈنلهيدۇ،   

ــگهن  اهللا  ــاال چهكلى ــارام(تائ ــاكى   ) ھ ــشنى قىلىــشى ي ــر ئى قىلغــان بى
  .» قىلىش بىلهن بولىدۇمهقسهتقىلىشنى 

 گۈزەل ئهخالقنى ۋە ئىپپهتنـى سـاقالش بولـۇپ،    جهمئىيهتنىڭب ـ  
زمهت، تهلىـم ـ تهربىـيه، ئـېالن،      خىـ جهمئىيىتىدەبۇ ئىش مۇسۇلمانالر 

ــيهتپهن ـ      ــاتى مهدەنىـ ــۇش تهرەققىيـ ــشالرنىڭ   ، تۇرمـ ــارلىق ئىـ قاتـ
لىنىـشىنى باشقۇرۇشـتا مــۇھىم ئورۇنـدا تۇرىـدۇ، تهلىــم ـ تهربىــيه ۋە       ۆي

ـــــ ئوغۇلالرنىــــڭ  ـــــ ئايالالرنىــــڭ، قىــــز خىــــزمهت ئورۇنلىرىــــدا ئهر
                                                 

 .  ـ ئايهت63سۈرە نۇر  ①
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ەل ىنى، گــۈزپــاكلىق جهمئىيهتنىــڭلىشىــشىنى چهكــلهش بولــسا ىئار
 ئهخالقىنى ۋە ئىپپىتىنى ساقالشـنىڭ مـۇھىم ئامىللىرىنىـڭ بىـرى،          

 ئهللىرىنىـڭ قارىـشى بىـلهن       ياۋرۇپـا لهر تهشـكىالتى    دۆلهتـ بىرلهشكهن  
ئايالالرنىـــــڭ قارشىـــــسىدىكى ھهرقانـــــداق  «: قويغـــــانئوتتۇرىغـــــا

ــنى ــوقىتىش پهرقلهندۈرۈش ــاقىي ــگهن » ئىتىپ ــلهن   دې ــشى بى ــۇ قارى  ب
ــڭ ئهر ــالالر ۋە  ئۇالرنى ــ ئاي ــزـ ــاھهلهردە      قى ــسى س ــۇلالرنى ھهرقاي ــ ئوغ ـ

 جهمئىيهتنىــڭلىــشىپ بىــرگه ئىــشلهشكه چاقىرشــىمۇ ئۇالرنىــڭ ىئار
پـاك ـ دىيانهتلىـك، پـاكىزە ـ ئهخالقلىـق بولـۇش قـانۇنىيتىگه قارشـى          

   .ىنى چۈشهندۈرىدۇقداۋاملىشىۋاتقانلى يهنىال ھهرىكىتىنىڭ

ــسالم  ــۇھىم ۋەزىپ جهمئيهتئى ــڭ م ــرى  لىرىنى ــڭ بى ــۇالر ىلىرىنى ئ
پــاك ـ دىيــانهت بىــلهن گــۈزەل ئهخالقنــى ساقالشــتىن    «شــهرىئهتنىڭ 

ز ئالـدىغا   ۆ ئالماستىن ئـ   ئېتىبارغائىبارەت بولغان ئاساسلىق قانۇنىنى     
 كىرىمىنـى ئـويالپال     يادىستىقئىى بىلهن   قباياشاتلىز تۇرمۇشىنىڭ   ۆئ

 بىر قىسىم شىركهتلهرنىڭ، تىجارەت كارخانالىرىنىڭ،      جهمئىيهتتىكى
هت ئورۇنلىرىنىـڭ، ئـېالن مهركهزلىرىنىـڭ يولغـا قويغـان قـانۇن             ساياھ

، بـۇ   كېـرەك رىنسىپالرنى بىلىش بىلهن ئۇالرنى ھهق يولغا قايتۇرۇش        پ
، ئهر ـ ئايالالرنىـڭ ئىپپىتىنـى    جهمئىيهتنىبىر خهتهرلىك ئىش بولۇپ 

ساقالپ قىلىـش ئۈچـۈن بـۇ ئىـش بـارلىق ئىخالسـمهن كىـشىلهرنىڭ               
ئالىمالر، تـوغرا   : جۈملىدىن ،ئېهتىياجلىقغا  بىرلىكته قارشى تۇرىشى  

ــرى،      ــىپ ئىگىلى ــاھهلهردىكى كهس ــسى س ــرى، ھهرقاي ــر ئىگىلى پىكى
ــى ــارەتچىلهر ۋە  جهمئىيهتتىكـ ــشىلهر، تىجـ ــابرۇيلۇق كىـ ــۇمى ئـ  يئومـ

  .قتىن ئىبارەتخهل

ج ـ رەھــبهرلهر ئۈچــۈن مــۇھىم بولغــان ئىــش ئــۇالر ھهر قايــسى          
 مهدەنىــيهتۇرۇنلىرىــدا يــاكى ســاھهلهردىكى مهيلــى تهلىــم ـ تهربىــيه ئ  
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لۈملىرىدە ۋە باشقا ئورۇنالردا خىزمهت قىلىۋاتقـان  ۆئورۇنلىرىدا، ئېالن ب 
ڭ ئۆزىنىئهقلى ساغالم بولمىغان     زقارىشى ناچار، ۆبىلىمى كهمچىل، ك  
ـــــ ھهۋىــــسىگه ئهگىــــشىپ ئىــــش قىلىــــدىغان  شــــهھۋانى ھــــاۋايى

 ، ئۇالرنىـــڭكېـــرەككىـــشىىلهرنىڭ خىـــزمىتىگه چهكلىـــمه قويـــۇش 
مۇسۇلمان ئايالالرئۈچۈن شهرىئهت يولغا قويغان ھوقـۇقالرنى دەپـسهندە         

ا مپروگرامقىلىشقا ياكى ئايالالرنىڭ ئىپپىتىنى دەپسهندە قىلىدىغان       
مهنلىرىنى خۇرســهن شــ دۈدىــنرىنــسىپالرنى يولغــا قويۇشــقا يــاكى پـــ 

ئۇالرنىـڭ ياسـالما قاراشـلىرىغا ئالـدىنىپ ئۇالرنىـڭ ھـازىرقى          قىلىش،
لىـتىگه خـاس    ۆياتىنىڭ ھهقىقىتىنى بىلمهسـتىن ئۇالرنىـڭ د      تهرەققى
كىـر ـ قاراشـالرنى ۋە بـۇزۇق ناچـار ئهخالقالرنـى مۇسـۇلمانالر        پىبولغان 

ــسىدا تارى ىـــشقا ۋە راۋاجالندۇرۇشـــقا ئىمكـــانىيهت يارىتىـــپ    قىتئارىـ
، ئهبۇ داۋۇدتا رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته پهيغهمـبهر  كېرەكبهرمهسلىك  

شــىڭالر، ۇبۇيرچوقــۇم باخــشىلىققا  «:دېــگهننــداق  مۇئهلهيهىســساالم
يامانلىىقتىن توسۇشۇڭال، زالىمنى زۇلۇم قىلىشتىن چهكلىشىڭالر ۋە       

  .»كېرەكھهق ئىش قىلىشقا قايتۇرۇشۇڭالر 

 ھىمـايه قىلىـش،   جهمئىيهتنـى زلىرىنىـڭ  ۆد ـ بىلىم ئىگىلىـرى ئ  
ى ۋە ئىجتىمــائې مهســئۇلىيهتلىرىگه ســهل  دىنــقوغداشــتىن ئىبــارەت 

ىتىگه ئاالقىـدار بولغـان     ممقى جهمئىيهتنىڭارىماسلىق، ئىجتىمائې   ق
شـى،  ۇتۇرمبولۇپمـۇ ئهر ـ ئايالالرنىـڭ ھايـاتى      قارارالرغا دىققهت قىلىش،

ــۋالى،  ــائىله ئهھ ــدار       ئ ــقا ئاالقى ــك بولۇش ــاك ـ دىيانهتلى ــك پ ئىپپهتلى
بهرسـۇن    قايسى تهبىقىسىدە يۈز   جهمئىيهتنىڭمهسىلىلهردە بۇ ئىشالر    

 ئارالرنىۇشــى دىنــنــى ۋە دىن، بۇنــداق قىلىـش  كېــرەكهكــلهش بـۇنى چ 
ىــــدىن ســــاقالپ قچىلىخالىغــــانچه بۇرمىاليــــدىغانالرنىڭ قااليمىقان

دىكى ىرپۆىلىنى ئ مهسرۈل بولغان ھهرقانداق    ۆلىش، شهرىئهتتىكى ز  ېق
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 مهسـىلىلىرىدىن ئىلگىـرى ھهل   دىپلومـاتىيه  ۋە سىياسىيھهرقانداق  
  ندۈرىدۇ، چۈشهئىكهنلىكىنى كېرەكقىلىش 

سىلهرنىڭ ئاراڭالردا خهيرلىك ئىـشالرغا     : دېگهنتائاال مۇنداق   اهللا   
 يامـان ئىـشالرنى مهنئـى       ،ياخشى ئىـشالرغا بـۇيرۇپ     دەۋەت قىلىدىغان، 

ئهنه شـــــۇالر مهقـــــسىتىگه  قىلىـــــدىغان بىـــــر جامـــــائه بولـــــسۇن؛
  .①ئېرىشكۈچىلهردۇر

ــشقا       ــان قىلى ــكه باي ــنىڭ ۋە چۈشهندۈرۈش ــى يوشۇرۇش  ھ ـ ئىلىمن
ــشلىك ــتىن تېگىــ ــك   ېك ۋاقىتــ ــۇ خهتهرلىــ ــنىڭ بهكمــ چىكتۈرۈشــ
ســـىلهرنىڭ  :دېـــگهنتائـــاال مۇنـــداق اهللا  تهكىـــتلهپ ئىكهنلىكىنـــى

ــدىغان،   ــشالرغا دەۋەت قىلى ــك ئى ــاراڭالردا خهيرلى ــشالرغا   ئ ــشى ئى ياخ
ئهنه   يامان ئىشالرنى مهنئى قىلىـدىغان بىـر جامـائه بولـسۇن؛           ،بۇيرۇپ

، بولۇپمۇ كىشىلهرنىڭ ھوقۇق    ②دۇرشۇالر مهقسىتىگه ئېرىشكۈچىلهر  
ــ      ــانۇنىيهتلىرى ئ ــرى، ئهدەپ ـ ئهخــالق ق ــ مهنپهئهتلى ــتىشچهپ ۆـ  كې

ــدا،بېرىــپھــالىتىگه   قــانۇن نىزامنامىــسىگه خىــالپ  ىيشــهرئ  قالغان
بولغان ئىـشالرنى مهلـۇم خۇرسـهنلىك يـاكى غهم ـ قـايغۇ يـاكى مهلـۇم         

ىتىنــى  قىيمجهمئىيهتنىــڭ ىي مهنپهئهتنــى دەپ ئىجتىمــائ مــاددىي
رســـهتكۈچ ۋە قـــارارالرنى ئـــاقالپ ۆ قىلىنغـــان كمهقـــسهتزگهرتىش ۆئـــ

 چـوڭ   ناھـايىتى ئىلىمنى يوشۇرۇشـنىڭ خهتىـرى        چىقارغاندا ئوتتۇرىغا
  .بولىدۇ

ــۇلمانالر      ــدىكىو ـ مۇسـ ــالق، پهن   ئهدەپجهمئىيىتىـ ــ ئهخـ ــ  ــ ــ
 ئهللىرىـدە   غهرب، كىشىلىك ھوقـۇق قارىـشىنى ھهرگىزمـۇ         مهدەنىيهت

  قىلغــان،مهقــسهتن يهر شــارىغا ئومۇمالشتۇرۇشــنى كــۈم ســۈرىۋاتقاۆھ
                                                 

 .  ـ ئايهت104سۈرە ئال ئىمران  ①
 .  ـ ئايهت187سۈرە ئال ئىمران  ②
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 ساغالم تهبىئهتكه مۇۋاپىـق كهلمهيـدىغان،    شهرىئهتنىڭ توغرا قانۇنىغا،  
 تهرەققىيــاتى ئاساســىغا  مهدەنىــيهت،قــۇۋۋىتىلىتىنىــڭ كــۈچ ـ   ۆز دۆئــ

 ۋە مىللهتـــكه دۆلهتلىتىگه خـــاس بولغـــان، باشـــقا ۆزدۆئـــ قۇرۇلغـــان،
ــدىغان،  ــۆپمۇۋاپىــق كهلمهي ــ ك ــئهتكه قارشــى   ۋاقى تالردا ســاغالم تهبى

 غهرببولغــان پىكىــر ـ قاراشــالر بىــلهن ســاقالپ قــالغىلى بولمايــدۇ،     
ــۇ قارىــشىنىڭ قۇرۇلمىــسى دۇنيــا كىــشىلىك ھ   قــۇق وئهللىرىنىــڭ ب

قارىشىنىڭ قۇرۇلمىسىغا ئوخشاش بولۇپ بۇنىڭ ساالھىيتىنىڭ توغرا       
قـۇق  وئىكهنلىگىگه قايتا قـاراپ چىقىـش بىـلهن بىـرگه كىـشىلىك ھ            

قارىــشىنى تــوغرا ئهقىــل ۋە ســاغالم تهبىــئهتكه، شــهرىئهتته بىــرلىككه  
ــگهن قانۇنالرنىـــڭ ك ــتۈرۈش ۋە  ۆكهلـ ــهن سۈرۈشـ ــسىگه ئاساسـ رسهتمىـ

 تهكىتلهيمىـز، چـۈنكى     ئىكهنلىكىنـى مۇراجىئهت قىلىشنىڭ مـۇھىم     
لچهم ۋە ئاســاس ۆكىتىــشكه ئــېبقــۇق قارىــشىنى ودۇنيــا كىــشىلىك ھ

 بولۇشــنىڭ نهمۇنىلىــك پرىنــسىپغرا  ئــارالىق تــوخهلــقبولىــدىغان، 
ئۈلگىــسىنى شــهكىللهندۈرىدىغان ئاساســلىق قــاراش ئــۇ بولــسىمۇ      

  .قۇق قارىشىدىن ئىبارەتوئىسالمدىكى كىشىلىك ھ

  : ـ مۇسۇلمان ئايالالرغا2

ــڭ   ــالالر رىياللىقنىـ ــۇلمان ئايـ ــسىمىمۇسـ ــاك  بېـ ــتىدىمۇ پـ  ئاسـ
ل يه قىلىـــشقا ســـه ىئـــاركمى ۋە تهلىماتلىرىغـــا ۆشـــهرىئهتنىڭ ھـــ 

رسهتكهن يـۈزىنى  ۆ، بولۇپمۇ ئايالالرنىڭ شهرىئهت ك   كېرەكقارىماسلىق  
 بۇنى رازىلىق بىلهن قوبـۇل      تۇرۇشى مهسىلىسىدە مۇستهھكهم    يېپىش

ــۇ ئىــشتا ئــ   زىگه ئهجىــر ۆقىلىــشى ۋە بۇنىــڭ بىــلهن پهخىرلىنىــشى ب
ــڭ يـــۈزىنى    بولىـــدىغانلىقىنى  چۈشىنىـــشى، مۇســـۇلمان ئايالالرنىـ

نىــڭ رازىلىغىغــا ۋە رەھمىــتىگه اهللا  نىڭمهقــسهتپىــشتىن بولغــان ېي
ــۋە يهنه  ،ئېرىــــشىش ــ  ئىــــززەتڭئۆزىنىــ ــ ھــ رمىتىنى ســــاقالش، ۆـــ
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ــ   لىــــشتىن ئىبــــارەت  ېدىنى ئكهمسىتىلىــــشكه ئۇچراشــــنىڭ ئالــ
  .كېرەك بىلىش ئىكهنلىكىنى

مـاتى ۋە   تهلىپاك ئىپپهتلىك مۇسۇلمان ئاياللىرىنىڭ شهرىئهتنىڭ      
ــۈزىنى  ۆھــ ــالهتته ي ــېيكمىگه مۇۋاپىــق ھ  تۇرۇشــىشتا مۇســتهھكهم پى

ــى ــاقالپ قجهمئىيهتنـ ــا   سـ ــۇلمانالرنىڭ دۇنيـ ــشنىڭ ۋە مۇسـ ــ  ىلىـ ــ
 دۈشـمهنگه ئاخىرەتلىك مهسلهھهتىگه تاجاۋۇز قىلغان ئىچكى ـ تاشقى  

 شـۇئارغا   ىدىنـ قارشى تۇرۇشنىڭ مۇھىم ئامىللىرىنىـڭ بىـرى، مۇشـۇ          
ۇســۇلمان رەش قىلىۋاتقــان مۇھىتتــا مۆقارشــى غــالجىرلىق بىــلهن كــ 

پىــشتا مۇســتهھكهم  ېيتىــشىچه يــۈزىنى  ېرنىــڭ تاقىتىنىــڭ ي ئايالال
  . جىهاد دەپ قارايمىزئهمهلىيتۇرىشىنى ئۇالر ئۈچۈن بولغان 

ــاللىرىمۇ      ــۇلمان ئايـ ــڭب ـ مۇسـ ــشىلىك  جهمئىيهتنىـ ــر كىـ  بىـ
 ئىبــادەت ھهقىقىــي قــااهللا لىــشى ۋە ېز ئۈســتىگه ئۆ ئــمهســئۇلىيىتىنى

 بىـــلهن  ۋەزىپىـــسىھهقىقىـــيڭ ئۆزىنىـــقىلىـــش بىـــلهن بىـــرگه   
ــشى  ــرەكشۇغۇللىنى ــڭ   ،كې ــۇ ئىبادەتنى ــىب ــىرتقى جهمئىيهتتىك  س

ز ۆلىــــشى، ئــــىرىنىــــشى ئايالالرنىــــڭ بــــالىالرنى ياخــــشى تهربىيۆك
ــسىگه  ــۈلئائىلى ــى، ۈلۆ بكۆڭ ــدە  ۆزش ــتالردا ئائىلى ــان ۋاقى رۈل بولمىغ

 سـاقالش  ئابرۇيىنىڭ يۈز ـ  ئۆزىنىى، قچىقماسلى  كۆپسىرتقا بولۇشى
ــرگه  ــيهتكبىــلهن بى  ئىپپهتلىــك بولۇشــنى كهڭ تارقىتىــشى،  هجهمئى

ــانلىقتىن        ــشى، يامـ ــشىلىققا چاقىرىـ ــالالرنى ياخـ ــز ـ ئايـ ــقا قىـ باشـ
نىـــڭ اهللا ئاگاالندۇرىـــشى، كهســـىپ قىلىـــپ توپلىغـــان مـــالالردىكى  

بۇ مالالرنى توغرا يولغـا ئىشلىتىـشى، بـۇ مـالالرنى            شى،ۇتونھهققىنى  
قىلىــپ بــۇزۇپ شلىتىــشتىن، ئىــسراپ تــوغرا بولمىغــان جايالرغــاال ئى

چىشتىن، ئورۇنسىز ئىـشالرغا ئىشلىتىـشتىن ئهرلهرنـى توسىـشى،          ېچ
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هـسانالرغا ئىشلىتىـشكه   ېئرىدىغان ياخشىلىق خهيرى ـ  ۆياخشى كاهللا 
  .كېرەكشى ۈرىغبهتلهندۈررسىتىشى ۋە ۆيول ك

ىلىنىڭ  مۇھىم مهسـ   تېگىشلىك كهشتۈۆزلهپ ئ ۆئاخىردا بۇ يهردە س   
 ئهھمىيهت  بهكرەكئهمهلىيهت تهرەپكه   يىن  ېبىرى ئىلمى قارارالردىن ك   

 ھهرىـكهت  ئهمهلىـي نىـڭ يـاردىمى بىـلهن       اهللا  ، چـۈنكى    كېـرەك  بېرىش
 ھهقىقىـــي ىيتىـــدىكى ئايالالرنىـــڭ   ئئـــارقىلىق مۇســـۇلمانالر جهم 

 بىــلهن ئىــش  ھــېكمهتگۈللىنىــشىنى يولغــا قــويغىلى بولىــدۇ ۋە    
دار بارلىق ئىشالرنى بىلگـۈچى ۋە خهۋەر      قىلغۇچى، ھهممىدىن غالىپ،  

ــۇچى ــۇق   اهللا  بولغ ــا تول ــا بهرگهن ھوقۇقىغ ــڭ ئايالالرغ ــك پا كنى الهتلى
 جهمئىيهتنـــىئايالالرنىـــڭ ئـــاكتىپلىق بىـــلهن  قىلغىلـــى بولىـــدۇ،

ىنى تولـــۇق ئىپـــادىلىگىلى قھهســـسىدارلىگۈللهندۈرۈشـــكه بولغـــان 
 ئـارقىلىق   ھهرىكىتـى  ئهمهلىـي ڭ  ئۆزىنىـ بولىدۇ، مۇسۇلمان ئاياللىرى    

يامـــان ئـــاقىۋەتكه ئىلىـــپ بارمايـــدۇ، ئـــۇالر  خهتهرلىـــك جهمئىيهتنـــى
لهرگه ىتىراگىـدىي  ئاياللىرى دۇچكهلگهن پاجىئهلىك     غهرب جهمئىيهتته

ئۇچرىمايدۇ، بهلكى پۈتۈن دۇنيادا ئايـالالردىن گـۈزەل ئهخـالق، ياخـشى            
رىنهرلىـك  ۆ قىلغان كىشىلهر ئۈچۈن ك    مهقسهت ئۆگىنىشنىئىشالرنى  

  .ياخشى ئۈلگىلهردىن بوالاليدۇ

هتهن بۇ مهسىله ئارقىمۇ ـ ئارقا باسقۇچلۇق پىالنغا، ھهرخىل  ھهقىق
، ئايالالرنىــڭ ئېهتىيــاجلىقا ۋە شــىركهتلهرگه مــپروگرامرســهتكۈچ، ۆك

تهرىپىدىكى ھهرقانداق پىالننى قۇرۇش ۋە ئىجـراقىلىش ئۈچـۈن مۇشـۇ           
ز ئىچىـگه ئالغـان قائىـدىلهرنىڭ       ۆ ئـ  كىتـاب  ياكى بۇ    ئۆزىنى كىتابنىڭ

 ئـالىمالر ئايـالالر     ىدىنـ شۇنىڭ ئۈچۈن    ،كېرەكش  بىرىنى ئاساس قىلى  
مهسىلىسىدىكى تهلىـم ـ تهربىـيه، خىـزمهت، ۋە تۇرمـۇش تهرەققىيـاتى       

ــوغرا يــ  ــارلىق ئىــشالردا ت  جهمئىيهتتىكــىلىنىش قــۇرۇش ئۈچــۈن ۆقات
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ھهر ســـاھهدىكى ئىختىـــساس  چىلهر،ى ئىگىلىـــرى، تهربىـــيداقتىـــسئى
ــسالھاتقا   ــرى ۋە ئى ــاقئىگىلى ــلهۇرغىچ ــشى چىالر بى ن ئىتتىپاقلىشى

، شـهرىئهت ئهھكـاملىرى   بېكىـتىش ىالرنـى  مپروگرام ئهمهلىـي ،  كېرەك
ــۇ ئهمهلىيلهشــتۈرۈشرســهتكۈچلهرنى ۆبىــلهن بولغــان تــوغرا يــول ك  ، ب

ــار يىالرنــــى ئىجــــراقىلىش ئۈچــــۈن ئهمهلىمپروگرام هتتىكــــى ئىلغــ
ــۇ كېــرەك بېكىــتىشئۈســكىنىلهرنى  رســهتكۈچلهر ۆا ۋە كمــپروگرام، ب

  :كېرەك قۇرۇلۇشىكى ئاساسقا دىكى ئىكتۆۋەن

 يكــۈم ۋە ئاساســىۆ ئهقىــدە، ھبېكىــتىلگهنشــهرىئهتته مــۇقىم ) 1
  .لهرمهقسهت

 ۋاقىـــئهلىككه مۇۋاپىـــق ئهمهلىـــيھاياتلىقتـــا يـــۈز بىرىۋاتقـــان ) 2
  .بولۇش

، ئهمهلىيلهشـــتۈرۈشغرا ھىمـــايه قىلىـــشنى وتـــ جهمئىيهتنـــىبـــۇ 
چۈرۈشـىگه  ۆ ك ز تۇرمىـشىدا رازىمهنلىـك بىـلهن ھايـات        ۆكىشىلهرنىڭ ئ 
دىكى هھهرســاھى ئــالىمالر ۋە دىنــ ئۈچــۈن بېــرىشچىــپ ېتــوغرا يــول ئ

 ئىدارە قىلىشتىن ئىبارەت بولغان     جهمئىيهتنىئىختىساس ئىگىلىرى   
ــۇ  ــشنى هخهتب ــك ئى ــڭ اهللا  رلى ــهرىئهتنىڭ  دىننى ــى، ش ــسهتىن ــ  مهق ـ

نىيهتتىن ەمهد مهنىۋى ۋە   ماددىيئهھكاملىرىنى چۈشهنمهيدىغان ياكى    
 ياكى شهرىئهتكه مۇۋاپىق ئىش     ئهۋالدلىرىغاغان مۇسۇلمان    بول مهغلۇپ

قىلمايــــدىغان يــــاكى ئىنــــسانالرغا ياخــــشىلىق قىلىــــشقا ئىــــگه  
 ھهل قىلىــدۇ دەپ ئهمهلىــيهتبواللمايــدىغان كىــشىلهرگه يــاكى بــۇنى 

  .كېرەكتاشالپ قويماسلىق  زىگهۆۋەقهلىكنىڭ ئ ئهمهلىي

ــۇ   ــۇ مۇش ــپروگرامھهقىقهتهنم ــهتكۈچلهر ۆا ۋە كم ــان  رس ــوغرا بولغ ت
ــهرئ ــان  ىش ــدىن ئىلىنغ ــاتلىقتىكى ببولۇشــى ئىلىم ــۈش ۋە ۆ، ھاي لۈن

زگىرىـــشچان ۋەقهلىكنـــى كهســـكىن ھهل ۆقارشـــىلىقتىن ئىبـــارەت ئ
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ــمهنىــڭ دىنكــۈملىرى ۋە ئىــسالم ۆقىاللىــشى، شــهرىئهت ھ ىگه تسىق
  .كېرەكى قبويسۇنماسلىمۇۋاپىق بولمىغان سولچىل ۋەقهلهرگه 

 ،سىـستېمىنى  يادىقتىس، ئى مئىيهتنىجهھهقىقهتهنمۇ ئىجتىمائې   
ــۇرۇلمىالرنى  ىــــسىنى،مپروگرامتهلىــــم ـ تهربىــــيه       تهشــــكىلى قــ

 ئىختىساس   ئالىمالر بىلهن ھهرساھهدىكى ساپدىل    يىدىنزگهرتىشته  ۆئ
ــى ت ــئىگىلىرىن ــۇھىم   ې ــنىڭ م ــۈرەتته ئۇچراشتۇرۇش ــىز س  ئىكهنلىك

بىلىــش بىــلهن بىــرگه، بــۇ مــۇھىم ئىــشنى كىچىكتۈرمهســلىك ۋە       
  .كېرەكراپ بۇزۇپ قويماسلىق ئالدى

ھهقىقهتهن كىشىلهرنىڭ تۇرمۇش ئهھۋالىنى بىلىشته بۇ ئىـشنىڭ        
ــتىگه، ياخــشى ـ      ــڭ  قيامانلىھهقىقى ــا، ئۇالرنى ــدىنىغ ــاېئ يى  تىقادىغ

ــمۇ  زىتمۇ ــت ئهمهسـ ــدەكزىـ ــى  دېگهنـ ــتىن بهلكـ ــلهرگه قارىماسـ  تهرەپـ
را تهرەپـكه يۈزلىنىـشى مـۇمكىن    تـوغ شى بىلهن بۇ ئىش  ۈتۆۋاقىتنىڭ ئ 

 قـــاراش بىـــلهن ئاساســـلىق تهلهپ قىلىنىـــدىغان ئىـــشنىڭ  دېـــگهن
 بــۇ جهمئىيهتتىكــى، بۇنــداق قىلمىغانــدا  كېــرەكزىگىال قــارش ۆئــ

ــشالرنىڭ ي ــۆئىـ ــشىنى ئـ ــوغرا  ۆلىنىـ ــشنى تـ ــۇ ئىـ ــۈل بـ زگهرتىش تۈگـ
  .شكه باشالپ قويۇشمۇ تهس بولىدۇىنىلۆي

ــان  ۆك ــلهن بولغــ ــشچانلىقنىڭ نهتىجىــــسى بىــ ــهتكهن تىرىــ رســ
تىــدىغىنىمىز ۆزلهپ ئۆ بــۇ يهردە ســمــۇمكىن بولۇشــىخۇرســهنلىكتىن 

دۇر، بۇنىــڭ دىنــز بولغــان ېــ دۇنياغــا تارقىلىــشى ئهڭ تىدىنــئىــسالم 
ڭىـدىن  ېـ تهشـهككۈرلهر بولـسۇن، دۇنيـادا ي    ماختاش   كۆپقااهللا ئۈچۈن 

ى كچىلى كـۆپ  ىنى قوبۇل قىلىپ مۇسـۇلمان بولغانالرنىـڭ      دىنئىسالم  
 سـاننى تهشـكىل      كـۆپ  لۇپمـۇ ئايـالالر    ئهللىرىدە ياشـاۋاتقانالر، بو    غهرب

 ئهللىرىــــدە ياشــــاۋاتقان غهرب دۈشــــمهنلىرى دىــــنقىلىــــدۇ، گهرچه 
ــورنىنى    ــسالمدىكى ئايالالرنىــــڭ ئــ ــسالمنى ۋە ئىــ ــشىلهرگه ئىــ كىــ
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ــسىمۇ      ۆئ ــۈرەتلهپ بهرگهن بول ــتۈرۈپ س ــپ ـ قهبىهلهش ــېكىنزگهرتى  ل
ــېكىن ــائ  غهرب لــ ــڭ ئىجتىمــ ــاۋاتقان ئايالالرنىــ ــدە ياشــ  ىي ئهللىرىــ
بهلكـى   چۈرمهسـتىن ۆ بىـلهن ھايـات ك     پرىنـسىپ الھـى   ىئ يهتتهجهمئى

ــۈزگهن   ــسانالرنىڭ ت ــشىپ دۇچ پئىن ــسىپلىرىغا ئهگى ــان ېك رىن لىۋاتق
ى، ئۇچراۋاتقـــان زۇلـــۇملىرىنى، تارتىۋاتقـــات جاپـــا ـ         قـــقىيىنچىلى

ــۇالرنى ئالهملهرنىــڭ پهرۋەردىگــارى بولغــان    نىــڭ اهللا مۇشــهققهتلىرى ئ
زلىرىنىــڭ ئىنتىـزار بولغــان  ۆىـلهن ئ قـانۇنى ئاســتىدا ياشـاپ، بۇنىــڭ ب  

ــززەت ـ ھــ    ــيرمهت، ۆئى ــان  ھهقىقى ــنلىككه بولغ ــنالى ئهركى ىنى قتهش
ىنـــى قوبـــۇل قىلىـــپ دىن تېـــزلىكتهقانـــدۇرۇش ئارزۇســـى ئۇالرنىـــڭ 

  . بولدىهئىسالمغا كىرىشكه تۈرۈتك

ــۇھهممه ــز مـــ ــساالمغا دپهيغهمبىرىمىـــ ــائىله ـ       ئهلهيهىســـ ، ئـــ
ــارلىق ســاھابىال  نىــڭ رەھــمهت ســاالملىرى  اهللا رغا تاۋابىئاتلىرىغــا ۋە ب

  .بولسۇن
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