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 ئىلتىجاھ
 كامىلجان

 خهسته جىسىمغا سۈرهت ، سۈرهتكه بايان ۋه بايانغا مۇقهددهس تهپهككۇر پهرۋازى بهخىش ! ئىي !... ئىي ئالالھ

 لقىنىدا مۆكچهيگهن قهددىمنى رۇسالپ،مهۋھۇم بهخت ۋه ئازاپالرغا شۇ تاپتا زامان گهردېشىنىڭ ئا ! ئهتكۈچى ئالالھ

 . تولغان يېڭى يىلنى كۈتىۋېلىش ئالدىدا ساڭا ئىلتىجا ئۈچۈن قول سوزۇشقىمۇ ئاران مادارىم يهتمهكته

 ئۇزىغان يىلالرنىڭ ئۆلۈك ئۈزۈكلىرىگه ۋاقىت رهپتارىنىڭ ھايات بهخش گۆھهرلىرى بىلهن كۆز قويغۇچى ! ئىي

 ! بۇ يېڭى يىلدا نهزهرلىرىمىزنىڭ قاراڭغۇ خىلۋهتلىرىدىكى قۇلۇپالنغان دهرىزىلهرنى ئېچىۋهتكىن ! لىك ئالالھ قۇدرهت

 قاچانالردىن ھازىرغىچه قىسمهتلىرىمىز ۋه بهدهنلىرىمىز ئارىسىنى ئاچچىق ئېڭراشالرغا تولدۇرۇپ كىلىۋاتقان زهھهرلىك

 . لغىن سۆز، ماالمهت كىرلىرىدىن قۇالقلىرىمىزنى پاك قى

 لهھزىلهرنىڭ كهلگۈسى ئالقىنىغا بىزنىڭ مهۋجۇدلىغىمىزنى تهقدىر سىزىقى قىلىپ پۈتىۋهتكىن ، ! ئىي ئالالھ

 . قىسمىتىمىزدىن كۆكلهۋاتقان پايانسىز كېچه خىلۋهتلىرىنى ئۈمىد ئۇچقۇنلىرى بىلهن يورىتىۋهتكىن

 پ ، بىزدىكى تېڭىرقاش ، ۋهھمىلهرنىڭ شهپقهتسىز زامانىمىز خاكىزارلىقىدا يېڭى ئۇقۇم مهشئهللىرىگه ئايلىنى

 سوغۇق شاماللىرىنى پايانسىز ئاسماننىڭ يىراق ئىتهكلىرىدىكى قاراڭغۇ زىندانالرغا سۈرۈپ تاشاليدىغان ئۈمىد

 ! ئۇچقۇنلىرىنى ئاتا قىلغىن

 سهن مېنىڭ ! الالھ ئىي كېچه جىسمىنىڭ پاك ئېتىزلىرىغا تاڭ ئۈمۈدىنىڭ رهڭمۇ رهڭ مايسىلىرىنى كۆكلهتكۈچى ئ

 بىردىن بىر تايانچىمسهن ، ھهقېقىي تهنھا ئىالھىمسهن ، بىزنى بهخىت قۇياشىغا يولداش قىلغىن ، بىزنىڭ قوپ

 . قۇرۇق قاقشال ئىتهكلىرىمىزنى مۇراد شهبنهملىرىنىڭ ھاياتلىق ئۈنچىللىرىگه تولدۇرغىن –

 . ىزنى كۈيۈپ كۈل بولۇپ ، سورىلىشتىن ساقالپ قالغىن ئاياللىرىم - تهبىرسىز چۈشلهرنىڭ ئېزىتقۇ يالقۇنلىرىدا قىز

 ھهسرهت ئۇرۇقلىرىنى ئىزىپ - ئازاپتىن ئوخچىغان قان ئېقىنلىرىدا ئېغىر ھاياتلىق تۈگمهنلىرىنى ماڭدۇرۇپ، قايغۇ

 تاشالۋاتقان قهھرىمان ئانىلىرىمىزنىڭ ئهللهي ناخشىللىرىنى ئاچلىق ۋه مۇھتاجلىقنىڭ ئىپالس مۇڭلىرىدىن ئازاد

 ئارمانلىرىنى  باھار  رهڭگىده بىزهپ ،  دادىالرنىڭ قاتمال – يوقسىز ئهۋالتلىرىنىڭ ئارزۇ . قىلغىن

 كۆينهكنىڭ ۋهيرانه يانچۇقلىرىدىن كۈتىشىۋاتقان ئۈمىد تهڭگىللىرىنى مهڭگۇ – كۆكرهكلىرىگه چىڭ يېپىشقىنچه شىم

 ! چاقناشتىن توختاتمىغىن

 ك جازىالردىكى قورچاقالرغا تهلمۈرۈپ ، قاراپ تۇرغان سهبى باللىرىمىزنىڭ قىممهتچىلىك چاقناپ تۇرغان ئهينه

 ئۆزىنىڭ بىمۇراد ئارمانلىرىنى يېرىم جان . ئوماق چىرايىنى مهيۈسلۈك توزاڭلىرىدا خىرهلىشىشتىن ساقلىغىن

 ۇ بولۇشقا كۈلكىسنى قىزىتىش ئۈچۈن يېقۇلغ – جىسىملىرىغا دهپىن قىلىپ ، ئىشرهتخور ئهمهلدارالرنىڭ ئويۇن

 ئۇالرنى چىكى يوق . مهجبۇرلىنىۋاتقان جاپا كهشلهرنىڭ پاك، ھوسۇلسىز تهرلىرىنى چىن ئېھتىرامغا ئىگه قىلغىن

 ! تارىخنىڭ باشلىنىش باسقۇچى بولغان پىلسىرات كۆۋرۈكىدىن ياالڭ ئاياق ئۆتۈشتهك ئازاپتىن ساقالپ قالغىن

 ۋاتقان بهدهنلهرنى ھاالل رىزىققا مۇيهسسهر قىلغىن ، نهپسىنىڭ قاراڭغۇ تارازا تۇتقان قولالرنى ۋه تارازىدا تارتىلى

 ئۆڭكۈرلىرىگه ھىسسىز ، باشچىالپ كىرىپ كېتىۋاتقانالرغا قانائهتنىڭ ئۈزۇلمهس تاناپ يىپلىرىدا ئېشىلگهن تانىالرنى

! تاشالپ بهرگىن
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 سهن مىنىڭ ئۆز ! الالھ ئهي ھهرىپتهك مۇقهددهس نېمهتتىن ئىجادىيهت ئابىدىلىرىنى تىكلىگۈچى ئ

 زارلىرىمنى ھهممىدىن ئىلگىرى ئاڭلىغۇچى، ماڭا ھهممىدىن بهك يېقىن تۇرغۇچى - پهرۋهردېگارىمسهن، ئاھۇ

 ھايات گۈلزارىدىكى ناتىۋان غۇنچىلىرىمىزغا  ئاشۇ ھهرىپلهرنىڭ خۇش پۇراق جهۋھهرلىرىنى بهخش . رهببىمسهن

 ئۇالرنى خار . نىسىز ھايات كهچۈرۈش بهخىتسىزلىكىدىن يىراق قىلغىن ئېتىۋاتقان مۇئهللىم، ئۇستازلىرىمىزنى مه

 باھاردهك نهۋقىران گۈزهل ئۆمۈرنىڭ ئاق ۋاراقلىرىغا . زهبۇنلۇق خارابىلىرىده دىرهكسىز يوقۇلۇشتىن ساقلىغىن

 . يىراق قىلغىن پارالق ئىستىقبالىنى پۈتىۋاتقان ياشلىرىمىزنىڭ غۇبارسىز پاك جىسمىنى نائۈمىدلىك  داغلىرىدىن

 ئۇالرنىڭ ئىجتىمائىي ئالقانلىرىنى جاھالهت پىرىنسىپلىرى جاراھهت قىلىشتىن ئىلگىرى زامان گهردىشىنىڭ

 زامان، ماكانالر ئارىسىغا مۇساپىالرنى ئورناتقۇچى ! ئىي . ئۆزهڭگىلىرىنى ئۆز ئالقانلىرىدا تۇتۇپ تۇرااليدىغان قىلغىن

 ! ئالالھ

 سهپهرسىز مۇساپىالرنىڭ ! جۇشقۇنلۇق ، مۇساپىلهرگه مۇشتاقلىق ئاتا قىلغۇچى ئالالھ ئېسىلغان قهدهملهرگه ! ئىي

 . ئازاپلىرىدىن بىزنى قوغدىغىن

 قانالرغا راۋانلىق بهخش ئېتىپ ، راۋانلىقتا ! ئىي ! روھقا بهدهن، بهدهنلهرگه قان ئاتا قىلغۇچى ئالالھ ! ئىي

 ! يۈرهكلهرنى ھهركهتكه سالغۇچى شهپقهتلىك ئالالھ

 قهلب دولقۇنلىرىغا قايناق ھىسالرنى، ھىسالرغا ئاجايىپ تاتلىق ھېدالرنى ئاتا قىلغۇچى ھېكمهتلىك ! ئىي

 جىسمىمىزنى چىرماپ ھهر نهپهسته شهكىل ئۈستىگه شهكىل ئالماشتۇرىدىغان نهپرهتلهردىن بىزنى يىراق ! ئالالھ

 ى ساداقهتنىڭ مۇقۇددهس ئابى كهۋسهرلىرىده غۇسلى رهزگه تاماخورلۇققا بېرىلىپ بۇلغانغان غۇرۇرىمىزن . قىلغىن

 ئازغۇنلۇقتا مۇكچهيگهن ئهما سهۋىرچانلىقىمىزنى يول ئۈستىده دهلدۈگۈنىشتىن ساقالپ ، قهددىنى ھهم . قىلدۇرغىن

 مهرىپهتنىڭ - جاھالهتكه پۇرگهنگهن گۈمبهز ، مۇنارلىرىمىزدا ئىلىم . بهللىرىنى رۇسلىۋىلىشقا مۇۋهپپهق قىلغىن

 ئهگرى يولالردىكى ھارغىن ئاياقالرنى خىجالهت توزاڭلىرىدىن پاكلىنىشقا . هددهس ئهزانلىرىنى ياڭراتقىن مۇق

 . مۇيهسسهر قىلغىن

 بۇرۇختۇم ! مىسكىن كۆزلهرنى شىرىن چۈشلهر بىلهن چاقناتقۇچى ئىالھ ! دهردىمگه داۋا غهمگۇزارىم ! ئىالھىم ! ئىي

 ھهمده ئۇنى قورقۇنچ، تىڭرقاش . باشاليدىغان كۈڭگۇرلهرنى ئاچقىن قهلبىمىزگه ئهرشىنىڭ مهيىن شاماللىرىنى

 . بورانلىرىدىن يىراق قىلغىن

 بىزلهرگه مهنمهنچىلىك نىجاسهتلىرى بىلهن ئۆزىمىزگه ! ۋۇجۇدىمىزغا ئىشهنچ ھهم غۇرۇر ئاتا قىلغۇچى ئالالھ ! ئىي

 . ىمىزنى ئايرىيااليدىغان ھىس ئاتا قىلغىن بولغان ساغالم ئىشهنچنى ، مهغرۇرلۇق ئىللهتلىرى بىلهن ئىگىلمهس غۇرۇر

 ھويلىمىز ئوتتۇرسىغا قوپۇرۇلغان مۇساپه تاملىرىنى چېقىپ تاشلىيالىشىمىز ئۈچۈن بىزگه جۇرئهت، شىجائهت ئاتا

 . قىلغىن

 نهپرهتنىڭ قىڭىر بارماقلىرىدا ئىالنگۇچ ! ئىي مۇھهببهت سهرچهشمىسى بولغان سۆيۈملۈك ئالالھ ! ئىي ئالالھ

 ئۇچقان بهدهنلىرىمىزدىكى مۇئهللهق قهدهملىرىمىزنى ساداقهتنىڭ مۇقهددهس دهرگاھىغا چىڭ دهسسهپ تۇرۇشقا

 ئانا رهھىمىده پاك ، مىننهتسىز قانالرنى شۈمۈرگهن قىز ئوغۇللىرىمىزنىڭ قهلبىنى ئانا مېھرى . مۇيهسسهر قىلغىن

 ببهتلهرنى قايناق ھىسالرنىڭ راۋانى بىلهن ئۆركهشلىتىپ مۇھه . ۋه چىن مۇھهببهت بۇالقلىرىغا ئايالندۇرۇپ بهرگىن

 ھهمده چىن سۆيگۈ ئۈچۈن ھهممىگه تهييار سوڭهك سېپىللىرىنى . ، ھىسسىزلىق سۈكۈتلىرىده مۇزالشتىن ساقلىغىن

. بىكارچىلىق ، ھورۇنلۇق قۇرۇتلىرىنىڭ چىرتىۋىتىشىدىن ساقلىغىن
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 باياننىڭ يۇمران ئېتىزلىرىغا يېڭى ئۇقۇم ! ايان ئاتا قىلغۇچى ئالالھ قوپال قاتمال تىلالرغا پىلىدهك يۇمران ب ! ئىي

 بىزنىڭ ساداسىز نىدالىرىمىزنى ئاڭلىغىن ! بارلىق نىداالرنى تىڭشىغۇچى ئالالھ ! ئىي . مايسىللىرىنى كۆكلهتكىن

 . پ قىلغىن ، تارالشقان زېمىنگه كهڭلىك ئاتا قىلىپ ، بىزنى چهكسىز سامادا ئهركىن پهرۋاز قىلىشقا نىسى

 ئۈمىد چاڭقاقلىقىدا يېرىلغان لهۋلهرگه ۋىسال شارابى ، تىرىك كۆمۈلگهن جاسارهت ھهم شىجائهتلهرگه ساما

 تۇيغۇلىرىمىزدىكى پىنھان ئارمانالرنىڭ تىلسىملىرىنى يېشىپ مهيۈسلىكنىڭ نامرات - ھىس . پهرۋازى ئاتا قىلغىن

 . يوللىرىغا يېڭى بهخىت فونتانلىرىنى ئورناتقىن

 ئۇنى . كهلگۈسى لهھزىلهرنى ئۈزىغان لهھزىلهردىن پارالق قىلغىن ! بىر لهھزىده بهخىت ياراتقۇچى ئالالھ ! ىي ئ

 تۈگىمهس ئازاپالرنىڭ قېيىن ئۆتكهللىرىده پىشقان مهڭگۈلۈك ۋىسال باھارى سۈپىتىده ئهۋالتلىرىمىزغا مهنسۇپ

 . قىلغىن

 ! بايان ۋه بايانالرغا مۇقهددهس تهپهككۇر ئاتا قىلغۇچى ئالالھ ئىي خهسته بهدهنگه ئاۋاز ، ئاۋازغا ! ئىي ئالالھ

 ئىي سوزۇلغان قولالرنى ! ئامىن . تهپهككۇرىمىز پهرۋازىغا مۇقهددهس چۈشلىرىمىز تهبىرىنى مهنزىل قىلىپ بهرگىن

! قۇرۇق قايتۇرمايدىغان كهرهملىك ئىالھىم ئامىن
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 ئايالالر ۋه باراۋهرلىك
 سىڭىللىرىم  تۈرلۈك تهلهپلىرى مېنى يهنه - تىجارىتىمنىڭ ئالدىراشلىقى، ئىشلىرىمنىڭ كۆپلۈكىگه قارىماي، ئاچا

 . بىر قېتىم بۇ ساھهده ئىزدىنىشكه رىغبهتلهندۈردى

 سىڭىللىرىمىزنى باشقىچه ئويغا سالغان بولسا كېرهك، - نامىلىق ماقالله ئاچا " ئىسالم قىزلىرى " - " قارىغاندا

 !!!. ر ھالدا خهت ساندۇقۇم ياخشى ئىنكاس خهتلىرى بىلهن توشۇپ كېتىپتۇ ھه

*** 

 ئايالالر ئارسىدىكى باراۋهرلىكتىن مهقسهت نېمه؟ - قىلىۋاتقان ئهر ئۈمىد ئاشىقلىرى مهدهنىيىتى غهرب

 قۇيۇلۇپ، بىر ئايالالرنى بىر تۈردىكى ئىجتىمائى ئۆلچهمده - غهرب ئاشىقلىرى تهلهپ قىلىۋاتقان باراۋهرلىك؛ ئهر

 خىل تېزىق بىلهن ھهرىكهتلىنىپ، ھهر بىرىسى بىر خىل بهلگىلهنگهن مهجبۇرىيهتلهرگه ئاتلىنىپ، پهرقلهنمهيدىغان

 . ھوقۇقنىڭ ئوخشاش مېۋسىنى كۆزلهيدۇ

 ىڭ بۇالرن . ئايالالر ئارسىدىكى  ئىقتىدار ، ئىمكانىيهت ۋه قابىلىيهت پهرقىنى نهزهردىن ساقىت قىلىدۇ – بۇالر، ئهر

 ئۇمىد قىلىۋاتقان باراۋهرلىكى جانسىز نهرسىلهر دۇنياسىدا رىئاللىققا ئاشىدۇ، بىراق ئىنسانىيهت دۇنياسىدا مۇنداق

 . ئۆلچهمدىكى باراۋهرلىك ئهمهلىلهشمهيدۇ

 مهجبۇرىيهتنى ئۈستىگه ئېلىش ۋه ھوقۇقىغا ئېرشىش - قايسى تۈر بولسۇن - ئىنسانىيهت دۇنياسىدا، ئىنسانالر

 . تهرهپتىن باراۋهر بولىدۇ پىرىنسىپى

 باراۋهرلىك ئىنسانلىق . ئايالالر ئىقتىدار ، قابىلىيهت ۋه مۇتىخهسسلىك نۇقتى نهزىرىدىن پهرقلىنىدۇ - ئهر

 . نۇقتىسىدىن ، تهتبىقالش پهرقىلىرى ئىقتىدار سهۋهبىدىن بولىدۇ

 رنىڭ ھهممىسى بۇ خىزمهتكه ئايالالر سىياسى ۋهزىپه ئۆتهشكه الياقهتلىك دهپ قارىساق، ئايالال : مهسىلهن

 ئهرلهرمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش، ئهرلهرنىڭ . يارىمايدۇ، الياقىتى توشقان ئايالالردىن باشقىسى بۇ خىزمهتنى ئۆتىيهلمهيدۇ

 . ھهممسىمۇ سىياسى خىزمهتلهرگه يارىمايدۇ، يارايدىغان ئهرلهر ئاز پىرسهنتنى ئىگهللهيدۇ

 ياقهتلىك بولسىمۇ، بهزى گۇۋاھلىق بېرش مهسىللىرىگه  ھهممه ئايالالر گۇۋاھلىق بېرىش مهسىلىسىدىمۇ، ئايالالر ال

 . ئهرلهرمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش، شهرتلىرى توشقانالردىن باشقىسى يارىمايدۇ . يارىمايدۇ

 بىردىن بىر ئامىل ئهرلهر ياكى ئايالالر . دىمهك، ئهرلىك ياكى ئاياللىق تۈرىنىڭ بۇ ئىشالر بىلهن ئاالقىسى يوق

 . غان توسالغۇ ئامىللىرى ۋه ئىللهتلىرى كۆزده تۇتۇلىدۇ دۈچ كىلىدى

 ئايالدا ئوخشاش - توسالغۇ ئىللهتلىرى ساالھىيهتنى چهكلهپ قويىدۇ، بىراق ئهسلى ساالھىيهت ۋه الياقهت ئهر

 بۈگۈنكى كۈنده، ئايالالرنىڭ ھوقۇقىنى مۇداپىئه قىلىمىز دېگۈچىلهر، ئىسالم دىنى ئايالالرنىڭ ھوقۇقىنى . تېپىلىدۇ

 . كهمسىتكهن، ئايالالرغا تۆۋهن نهزهر بىلهن قارىغان دهپ ئىسالم دىنىنى ئېيىپلىماقتا

 . خىل ئامىل ۋه ئىللهتلهرنى بىلمىسه كېرهك - بۇ تۈردىكى ئىنسانالر ، ئهر ۋه ئايالالر دۈچ كىلىدىغان خىلمۇ

 . اقتا لهرنى پهرق ئىتهلمهي ئارالشتۇرۇپ ھۆكۈم چىقارم ) سهۋهب ( ساالھىيهت بىلهن ئىللهت

 بۇالرنىڭ پهلسهپىسى بويىچه ھۆكۈم چىقىرىلغاندا، ئىسالم دىنى ئهرلهرنىڭمۇ ھوقۇقىنى كهمسىتىپ، ئهرلهرگه

 . تۆۋهن نهزهر بىلهن قارايدۇ، دىسهك بولىدۇ

 خىل - غهرب مهدهنىيتىنىڭ مهستانىللىرى چاقىرۋاتقان مۇتلهق باراۋهرلىكنى، باشقا جهمىيهتلهرده ۋه خىلمۇ

 ئهگهر بۇنداق مۇتلهق باراۋهرلىك رىئاللىققا ئايلىنىدىغان بولسا، . قلهرگه تهتبىقلىغىلى بولمايدۇ سهۋىيهدىكى خهل

. جهمىيهت پارچىلىنىپ، خهلق ئاممىسى ئارسىدىكى ھهمكارلىق كۆۋرۈكلىرى يوقۇلىدۇ
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 ىلىيهت ۋه بۇ يهرده شۇنى تهكىتلهپ ئۆتىمهنكى، ئالالھ تائاال ئىنساننى  ئىنسانلىق ساالھىيىتى، ئورتاق قاب

 . ئايالالر ئارسىدا ئوخشاش مهۋجۇت بولغان مۇقهررهر مهسىله - ئىقتىدار ئاساسىدا بهھرىمهن قىلغان باراۋهرلىك، ئهر

 ئهرلهرگه يولنى كهڭرى ئېچىپ بېرىپ، ئايالالرنىڭ يولىنى - ئايالالرغا قارىغاندا - بهزى كىشلهر، ئىسالم دىنى

 گهن ھوقۇقالردا ئاالھىده قىلغان ۋه ئىمتىياز ئاتا قىلغان دهپ خاتا گۇمان تارايتىپ، ئهرلهرنى ئايالالردىن كۆپلى

 . قىلىدۇ

 شۇنىڭ ئۈچۈن جىدهل بولۇۋاتقان ۋه غهرب ئهللىرى ئىسالمغا تۆھمهت قىلىۋاتقان بىر قانچه مهسىللهر ئۈستىده

 . تهپسىلى توختۇلىمهن

 : مهسىلىگه كىرىشتىن ئىلگىرى بىر نۇقتىنى قىستۇرۇپ ئۆتىمهن

 رئاندىكى  كۆپ  ئايهتلهر ئهرلىك سىغىسى بىلهن كهلگهن؟ ئايالالر نامى بىلهن ياكى ئايالالر ئهرلهر  بىلهن قۇ

 !. ئورتاق بايان قىلىنغان ئايهتلهر ئازغۇ؟ دېيشىڭىز مۇمكىن

 دهيدىغان " تهغلىب :" توغرا، كۆپ ئورۇنالردا بۇيرۇق ئهرلىك سىغىسى بىلهن كهلدى، بىراق ئهرهپ تىلىدا

 يهنى ئهرلىك سىغىسى بىلهن كهلگهن ئايهتلهر ئايالالرغىمۇ ئوخشاش ھۆكۈمده ماڭىدۇ . مماتكا قائىدىسى بار گىرا

 . دېگهنلىك بولىدۇ

 قۇرئاندا كۆپ ئىستىمال . دېگهن تهلهپپۇزدا پهرمان كهلگهن ئهمهس " ئهرلهر ! ئهي " شۇنىڭ ئۈچۈن قۇرئاندا

 . دېگهن سىغىدۇر " ئىنسانالر ! ئى " ، " ئى مۆمىنلهر " قىلىندىغان سىغا

 ئهرلهر ئايالالرنى باشقۇرامدۇ ياكى ھۆكۈمرانلىق قىالمدۇ؟

 ئهرلهر ئايالالرنىڭ ھامىيلىرىدۇر، بۇ الله نىڭ ئۇالرنىڭ بهزىسىنى { : ئالالھ قۇرئاندا مۇنداق دهيدۇ

 تۇق ئار ) قۇۋۋهت، غازاتقا چىقىش قاتارلىق جهھهتلهرده ئايالالردىن – يهنى ئهرلهرنى كۈچ ( بهزىسىدىن

 يهنى ئايالالرنىڭ نهپىقىسى ئهرلهرنىڭ ( ماللىرىنى سهرپ قىلغانلىقىدىندۇر - قىلغانلىقىدىندۇر ۋه ئهرلهرنىڭ ئۆز پۇل

 . ئايهت - 33 نىسا سۈرىسى } ) زىممىسىگه يۈكلهنگهنلىكىدىندۇر

 بۇ . بهرگهن ئالالھ تائاال بۇ ھامىلىق ۋه باشقۇرۇش ئىمتىيازى بىلهن ئهرلهرگه ئاالھىده ھوقۇق : بهزى كىشلهر

 شۇنداقال بۇ ئايهت، . ھوقۇقىنى كهمسىتكهن دهپ قارايدۇ - ئارقىلىق ئايالالرنى بويسۇندۇرۇپ، ئايالالرنىڭ ھهققى

 . ئايالالر ئارسىدىكى باراۋهرلىكنىڭ يوقۇلۇشنىڭ ئوچۇق ئىسپاتى دهپ خىيال قىلىشىدۇ - ئىسالمدىكى ئهر

 . همهس ئهمهلىيهتته مهسىله بۇالر خىيال قىلىۋاتقاندهك ئ

 : شۇنىڭ ئۈچۈن مهن بۇ مهسىلىنى بىر قانچه نۇقتا ئاساسىدا ئىزاھاليمهن

 : بىرىنچى

 دېگهن سۆزدىن مهقسهت، ئىداره قىلىش كۆزده " ھالىدىن خهۋهر ئېلىش " ، " ھامىلىق " ، " باشقۇرۇش "

 ا رهھبهرلىك قىلىپ ئهلۋهتته بىرهر ئورگانغا مهسئۇل بولغان كىشى ئىداره ياكى ئورگاننىڭ ئىشلىرىغ . تۇتۇلىدۇ

 . كۈزهتچىلىك قىلىدۇ

 ،  ئهرلهرنىڭ مهسئۇل بولغىنى، ! ئاساسى قايسى ئورۇندا بولسۇن؟ " باشقۇرۇش، مهسئۇل بولۇش " سىزنىڭچه،

 ئهرلهرنىڭ ئالالھنىڭ نهزىرىده يۇقىرى ئورۇنغا ئىگه بولغانلىقىدىن بولغانمىدۇ؟

 . ئىش ، ئۇنداق ئهمهس

 جهمىيهتتىكى تۈزۈم . تا، جهمىيهت تۈزۈمىگه ئاالھىده كۆڭۈل بۆلىدۇ ئىسالم دىنى ھهر قانداق شارائىت

. مهسئۇلىيهتچانلىق تۇيغۇسى بولمىسا روياپقا چىقمايدۇ
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 پهيغهمبهر . ئهمهلى مهسئۇلىيهتچانلىق، ئىداره مهسئۇلىيتىنى ئۈستىگه ئالىدىغان مهسئۇل ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشىدۇ

 ئۈچ كىشى سهپهر قىلماقچى بولسا، بىرسىنى ئۆزىگه مهسئۇل سىلهردىن : " ئهلهيھىسساالم مۇنداق دهيدۇ

 ). ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى . ( دهيدۇ " سايلىۋالسۇن

 شۇنى بىلىشىمىز كېرهككى، مهسئۇلىيهتچانلىق روھى ئىجتىمائى نىزامنىڭ . جهمىيهت ئائىلىدىن تهركىپ تاپىدۇ

 . ئاساسى، ئائىلىده بولۇشقا تېگىشلىك تۈزۈمنىڭ دهل ئۆزىدۇر

 الر، ئىسالم دىنى ئۈچ كىشى سهپهر  قىلماقچى بولسا، بىرسىنى مهسئۇل سايلىۋېلىشقا ھىرىسمهن بولغان قاراڭ

 يهرده، ئائىلىنىڭ ئىشلىرىنى ئىداره قىلىدىغان ۋه ئائىلىدىن خهۋهر ئالىدىغان مهسئۇلنىڭ بولۇشىغا ئهلۋهتته ئارتۇق

 . كۆڭۈل بۆلۈشىده شهك يوق

 " بىرسىنى مهسئۇل قىلىۋالسۇن : " ى سۆزىگه دىققهت نهزىرىڭىز بىلهن قارىسىڭىز رهسۇلۇلالھنىڭ يۇقىرقى ھهدىسىدىك

 رهسۇلۇلالھ  ھهدىسته، مهسئۇل بولغۇچى ئالالھنىڭ نهزرىدىكى ئهۋزهل كىشى بولۇشى الزىم . دېگهنلىكىنى كۆرسىز

 . كىم بولسۇن، بىرسى مهسئۇل بولۇشى كېرهك دېگهن . دىمىدى

 االاليدىغان، سهپهر ئۈستىده ئاممىنىڭ ئىشلىرىنى ئىداره قىالاليدىغان، ئۇالرنىڭ مۇھىمى مهسئۇلىيهتنى  ئۈستىگه ئ

 . مهنپهئهتنى  چىقىش ئاساسى قىلىدىغان كېشىنىڭ بولۇشى مۇھىم

 ئۇنداقتا، ئىسالم تۈزۈمىدىكى ئائىلىگه مهسئۇل بولۇش؛ كۆڭۈل بۆلۈش، ئائىلىنىڭ ھالىدىن خهۋهر ئېلىش ۋه

 . يتىدۇر ياخشى ئىداره قىلىش مهسئۇلى

 . بۇ مهسئۇلىيهت؛ ھۆكۈمرانلىق قىلىش، بوزهك قىلىش ۋه دىكتاتۇرلۇق  باشقۇرۇشى ئهمهس

 بهلكى  ئائىله . ئائىلىگه مهسئۇل بولغانلىق مهسئۇل بولغۇچىنىڭ ئالالھنىڭ نهزىرىده ئهۋزهللىكىنى كۆرسهتمهيدۇ

 . مهسئۇلىيهتلىرىنى ئۆتهشكه قابىلىيتىنىڭ بارلىقىنى كۆرسىتىدۇ، خاالس

 قۇرئان كهرىم بۇ مهسئۇلىيهتنى ساالھىيىتى بار ئىقتىدارلىق ئهرلهرگه باغلىدى، پهقهت ئهر بولغانلىقى ئۈچۈن

 . چۈنكى ئهرلهرنىڭ ھهممىسى ئائىلىنىڭ مهسئۇللۇق خىزمىتىنى قىاللمايدۇ . ئائىلىگه مهسئۇل بولىدۇ دىمىدى

 . باشقۇرۇش ئهرلهرگه تاپشۇرۇلدى مهسئۇللۇق ساالھىيىتى كۆپىنچه ئهرلهرده تېپىلغانلىقى ئۈچۈن،

 ئائىلىنى ئىداره - ئهگهر بىر ئادهمده مۇنداق قابىلىيهت تېپىلمىسا، ئۇ چاغدا مهسئۇللۇق دهرۋازىسى ئايالنىڭ

 . ئالدىدا ئوچۇق بولىدۇ - قىلىشتا ئهردىن كۆپرهك ساالھىيىتى  بولسا

 . دېگهن " ياردهمچىڭالر ئايالالرغا ياخشىلىق قىلىڭالر، ئۇالر سىلهرنىڭ : " رهسۇلۇلالھ

 بۈگۈنكى مهدهنىيهت چىكىنىش دهۋىرىده ئايال كىشى ئهرنىڭ ئالدىدا ئهسىرگه ئوخشاپ قالدى، ئائىلىنى

 . يىتهكلهش ۋه باشقۇرۇش ئايالالرنى بوزهك قىلىشنىڭ بىر خىل تۈرى بولۇپ قالدى

 پ،  ھاكىم بولماقتا، ئايال كىشى ئهر ئايالىنى بوزهك قىلى : " ئىبنى قهييۇم ئۆز دهۋرىنى مۇنداق تهسۋىرلىگهن

 ). ئىالم مۇقىئىن ناملىىق كىتاۋىغا قاراڭ " ( ئهرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا ئهسىرگه ئوخشاپ قالدى

 ئاياللىرى ئۈستىده ئهرلهرنىڭ ھهقلىرى { : ئىمام مۇھهممهد ئهبدۇ بۇ ئايهت ھهققىده توختۇلۇپ مۇنداق دهيدۇ

 ئايالالرغا مهھرى بېرىش ۋه ئۇالرنىڭ تۇرمۇشىنى قامداش .( رنىڭمۇ ھهقلىرى بار بولغىنىدهك، ئهرلىرى ئۈستىده ئايالال

 228 بهقهر سۈرىسى } ئهرلهر ئايالالردىن بىر دهرىجه ئارتۇقلۇققا ئىگه ) مهجبۇرىيهتلىرى ئهرلهرگه يۈكلهنگهنلىكتىن

. ئايهت –
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 ئىزاھالش ئۈچۈن چوڭ بىر كىتاپ يېزىش بۇ ئايهت ناھايىتى بۈيۈك مهزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ، بۇ مهناالرنى "

 بۇ ئايهتنىڭ مهزمۇنى؛ ئايالالر ئهرلهر بىلهن بىر ھاللهتتىن باشقا . بۇ ئايهت ئومۇمى قائىدىنىڭ ئورنىدا تۇرىدۇ . كېرهك

 . بارلىق ئهھۋالالردا ئوخشاش ھوقۇققا ئىگه دېگهن بولىدۇ

 ) ئۆلچهم ( امىله قىلىش الزىملىقى توغرىسىدا مىزان بۇ ئايهت ئهرنىڭ ھهر قانداق ئهھۋالدا ئايالىغا قانداق مۇئ

 ئهگهر ئهر ئايالدىن بىر نهرسه تهلهپ قىلىپ قالسا، ئايالىغا شۇنىڭ بهدىلىده ئوخشاش بىر نهرسه بېرىشى .. بوالاليدۇ

 ئايالىم ماڭا ياسانغاندهك، مهنمۇ : " شۇنىڭ ئۈچۈن ، قۇرئان تهرجىمانى ئىبنى ئابباس مۇنداق دهيدۇ . كېرهك

 " ايالىمغا ياسىنىمهن ئ

 ئايال ئارسىدا - ئايهتتىكى ئوخشاش ھوقۇق دېگهنلىك، ئوخشاش نهرسىنى مهقسهت قىلمايدۇ،  بهلكى، ئهر

 ئايال ھهر ئىككهيلهن ئۆز مهنپهئهتىده ئويلىنىدىغان ئاقىالنه - ئهر . ھوقۇقىنىڭ ئالمىشىپ تۇرىشى مهقسهت قىلىنىدۇ

 رسىنى ياخشى كۆرىدىغان ۋه مۇناسىپ بولمىغان نهرسىنى ياقتۇرمايدىغان ئىنسان، ھهر بىرسىنىڭ ئۆزىگه مۇناسىپ نه

 . كۆڭلى بولىدۇ

 ئايالنىڭ بىرىسى يهنه بىرسىنى كونترول قىلىۋېلىشى ۋه ئۇنى ئۆز مهنپهئهتى ئۈچۈنال ئىشقا سېلىشى - ئۇنداقتا  ئهر

 . ئادىللىق بولمايدۇ

 ى قايسى بىر دىن ياكى قايسى بىر مىللهت ئىسالمدىن ئىلگىرى ئىسالم دىنى ئايالالرغا ئاتا قىلغان بۇ يۇقىرى دهرجىن

 . ياكى كېيىن بېرهلىگهن ئهمهس

 بىرىگه نىسبهتهن بىر بهدهننىڭ ئهزالىرىغا ئوخشايدۇ، ئهر باشنىڭ، ئايال كىشى - ئايال كىشى بىلهن ئهر بىر

 ). ئهمماره مۇھهممهد ئهبدۇنىڭ تولۇق ئىش ئىزلىرى، دوكتۇر مۇھهممهد ".( بهدهننىڭ ئورنىدا

 ئۇالر سىلهر ئۈچۈن { : ئاياللىق ئاالقىسىنى قۇرئان كهرىمنىڭ قانداق تهسۋىرلىگهنلىكىگه قاراپ بېقىڭ - ئهر

 ، سىلهرمۇ ئۇالر ئۈچۈن ) يهنى ئۇالر سىلهرگه ئارلىشىپ ياشايدۇ ۋه كىيىم بهدهنگه يېپىشقاندهك يېپىشىدۇ ( كىيىمدۇر

 بهقهره سۈرىسى } ) اشايسىلهر ۋه كىيىم بهدهنگه يېپىشقاندهك يېپىشىسىلهر يهنى سىلهرمۇ ئۇالرغا ئارلىشىپ ي ( كىيىمسىلهر

 . ئايهت - 187

 ئۇالرنى سىلهرنىڭ ئۆز تىپىڭالردىن ) الله نىڭ ( ئۈلپهت ئېلىشىڭالر ئۈچۈن – ئايالالر بىلهن ئۇنسى { : يهنه

 كامالى قۇدرىتىنى ( لىقى الله نىڭ مۇھهببهت ئورناتقان – مېھر ) خوتۇن ئارىسىدا – يهنى ئهر ( ياراتقانلىقى، ئاراڭالردا

 شۈبھىسىزكى، بۇنىڭدا نۇرغۇن - ئاالمهتلىرىدىندۇر، پىكىر يۈرگۈزىدىغان قهۋم ئۈچۈن،شهك ) كۆرسىتىدىغان

 . ئايهت - 21 رۇم سۈرىسى } ئىبرهتلهر بار

 هت ۋه مۇھهبب - ئۈنسى ئۈلپهت، مىېھر : ئاياللىق ھاياتىنىڭ بهخىتلىك بولۇشى ئۈچ ئاساسقا تايىنىدۇ - ئهر

 . تۇر ) يهنى كۆيۈنۈش ( رهھمهت

 ئىسالم دىنى ئائىله كىمسىنى يىتهكلهش ۋه باشقۇرۇش ۋهزىپىسىنى يالغۇز ئهرگىال تاپشۇرۇپ، ئايالالرنى مهھرۇم

 باشقۇرۇش ۋه يىتهكلهش مهيدانىنى - ئهرلهردىن ياخشىراق باشقۇرىدىغان جايالردا – قويمىدى، ئايال كىشىگىمۇ

 . يارتىپ بهردى

 ھهممىڭالر مهسئۇل، ھهر بىرىڭالر مهسئۇل بولغان نهرسىلهردىن جاۋابكارلىققا : " لالھ مۇنداق دهيدۇ رهسۇلۇ

 تارتىلسىلهر، ھاكىم پۇخرالىرىغا مهسئۇل، ئۇ پۇخراالر ھهققىده جاۋابكار؛ ئهر ئائىلىسىگه مهسئۇل، ئائىلىسىدىن

 جاۋابكار؛ بىلىپ قويۇڭالر ھهممىڭالر مهسئۇل، جاۋابكار؛ ئايال كىشى ئائىلىسى ۋه باللىرىدىن مهسئۇل، ئۇالردىن

. بۇخارى رىۋايىتى " مهسئۇل بولغان نهرسهڭالردىن جاۋابكارلىققا تارتىلسىلهر
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 . ئايال ھهمكارلىق ئىچىده ئورتاق ئادا قىلىدۇ - ئائىلىگه مهسئۇل بولغانلىق ئېغىر يۈك، بۇ يۈكنى ئهر

 چاقاڭالرنى ئىنسان - ئۆزهڭالرنى ۋه باال ! ئى مۆمىنلهر { : لى بولىدۇ مهسئۇلىيهتنىڭ ئېغىرلىقىنى بۇ ئايهتتىن كۆرۈۋالغى

 ۋه تاشالر يېقىلغۇ بولىدىغان، رهھىم قىلمايدىغان قاتتىق قول پهرىشتىلهر مۇئهككهل بولغان دوزاختىن ساقالڭالر، ئۇ

 . ئايهت - 66 م سۈره تهھرى } پهرىشتىلهر اللهنىڭ بۇيرۇقىدىن چىقمايدۇ، نېمىگه بۇيرۇلسا شۇنى ئىجرا قىلىدۇ

 ئهرنىڭ ئائىلىدىن مهسئۇل بولۇشى ئهرنىڭ شهرپىنىڭ يۇقىرىلقىنى كۆرسهتمهيدۇ، ئهر بۇ ۋهزىپىنى ئادىل ۋه توغرا

 . ئورۇندىيالمىسا دۇنيا ۋه ئاخىرهتته زىيان تارتىدۇ

 ورتاق كۈچ ئهرمۇ مهسئۇل ، ئايالمۇ مهسئۇل، ئائىلىنى دوزاخ ئازابىدىن ساقالپ، بهخىتلىك جهننهت ھاياتىغا  ئ

 . چىقىرىلمىسا،  ئهر ياكى ئايال بۇ مهسئۇلىيهتتىن  يالغۇز چىقالمايدۇ

 مهسىلهن؛ قارار چىقىرىش مهيدانلىرىدا مهسىلىھهت بىلهن ئىش قىلىىش مۆمىن ئهرلهر ۋه مۆمىن خانىمالرنىڭ

 ئائىلىده . لىنىدۇ ئائىله بولسا كېڭهش ۋه مهسلىھهت قىلىدىغان مهيداننىڭ ئاساسى ھىساپ . ئاالھىده سۈپهتلىرى

 . مهسلىھهت بىلهن ئىش قىلىش رازىلىق ۋه ئائىلىنىڭ ئىناقىلىقىنىڭ بهلگىسىدۇر

 ئايرىۋهتمهكچى بولسا ئۇالرغا ) بالىنى ئىككى يىل توشماستىنال ( ئهگهر ئاتا ئانا كېڭىشىپ { : ئالالھ مۇنداق دهيدۇ

 . مى ئايهتنىڭ بىر قىس - 233 بهقهره سۈرىسى } ھېچ بىر گۇناھ بولمايدۇ

 . ئايهتتىكى مهسئۇلىياتچانلىق ئهرلهرگه مهجبۇرىيهت يۈكلهيدۇ، شۇنداقال ئايالالرغىمۇ مهسئۇلىيهت يۈكلهيدۇ

 ھهزىرتى ئائىشه مۇنداق . رهسۇلۇلالھ پهيغهمبهر بولۇشىغا قارىماي ئائىلىنىڭ ئىشلىرىغا ھهمكارلىشىدىغان ئىدى

 ئىمام ئهھمهد ( دهيدۇ، " اغلىقنى سېغىشىپ بېرهتتى رهسۇلۇلالھ بهزىده  كىيمىنى ئۆزى يۇيۇپ، س : " دهيدۇ

 ). رىۋايهت قىلغان

 . بىزدىكى بۇ رهسۇلۇلالھنىڭ سۈپهتلىرى قېنى،  ئايالىغا ھهمكارىلىشىپ بهرگهنلىك ئهرلىككه تهسىر كۆرسهتمهيدۇ

**** 

 . پ كىتهلهيدۇ مهسئۇلىيهتنى كۆتۈرۈ - نىرۋسىنىڭ كۈچلۈكلى، ئىرادىسىنىڭ چىڭلىقى بىلهن – ئهرلهر تهبئىتى

 ئايالالر بولسا مىھرىبانلىقى، كۆيۈمچانلىقى ۋه هھىسياتچانلىقى سهۋهبىدىن مهسئۇلىيهتنى ئۈستىگه ئااللماسلىقى

 چۈنكى ئايال كىشى مهسئۇل بولۇپ قالسا نۇرغۇن قىيىنچىلىقالرغا دۈچ كىلىدۇ، بۇ قىيىنچىلىقالر ئالدىدا . مۇمكىن

 . ئهرلهردهك بهرداشلىق بېرهلمهيدۇ

 . قۇۋۋهت ۋه قابىلىيهت جهھهتته بىر بىرىگه ئوخشاشمايدىغان قىلىپ ياراتقان - الھ ئىنسانالرنى ئىقتىدار ، كۈچ ئال

 . خىل بولىدۇ - لېكىن  ئاجىزلىق ئىنسان تۈرلىرىده خىلمۇ . ئىنسان تهبئىتى بىلهن ئاجىزلىققا تهبئىلىشىپ كهتكهن

 كى ھاياچانلىق، قورقۇش ۋه ۋىجدان قىززىقلىقىغا ئوخشاش ئهرلهر ئومۇمى قىلىپ ئېيتقاندا،   ئايالالر تهبئىتىدى

 . ئاجىزلىق سهۋهبلىرىدىن خالى بولۇپ، ئىرادىسى كۈچلۈك بولىدۇ

 : ئىككىنچى

 ئهگهر ئىش يۇقىردا بايان قىلىنغاندهك بولسا، نېمه ئۈچۈن ئىسالم دىنى ئائىله ئىشلىرىنى ئىداره قىلىشنى ئهرلهرگه

 ئهزالىرىنىڭ تالالش ئىختىيارىغا قويغان بولسا ياخشى ئهمهسمىدى؟ تۇتقۇزدى؟  بۇ ئىشنى ئائىله

 دېگهن ئايهت كهرىم } ... الله نىڭ ئۇالرنىڭ بهزىسىنى بهزىسىدىن ئارتۇق قىلغانلىقىدىن { : " ئۇنىڭدىن سىرىت

 پهزىلهت ئهرلهر ئايالالردىن - ئىللهت ۋه توسالغۇالرغا قارىماستىن – بۇ ئايهت . ئارقىلىق بۇ تالالشنى ئاقلىدى

!. جهھهتته ئارتۇق دېگهن ئۇقۇمنى بېرىپ قويىدۇ؟ دېيشىڭىز مۇمكىن
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 ئهرلهر ئهر بولغانلىقى ئۈچۈن ئايالالردىن ئارتۇق ئهۋزهللىككه ئىگه دهپ قاراش، قۇرئان كهرىمدىكى : جاۋاب

 . كۆپىلگهن ئايهتلهرگه ئوچۇق زىت كىلىدۇ

 ىنلىشىش مىزانىدا ئوخشاش باراۋهر، ئۇالر پهقهت ياخشى ئهمهللىرى ئالالھ قۇرئاندا ؛ ئهرلهر ۋه ئايالالر ئالالھغا يېق

 . بىلهن پهرق ئىتىدۇ دهپ تهكىتلىمهكته

 مهن سىلهردىن ئهر بولسۇن،ئايال « : ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى پهرۋهردىگارى ئىجابهت قىلدى { : ئالالھ مۇنداق دهيدۇ

 ئالى ئىمران سۈرىسى } بىكار قىلىۋهتمهيمهن بولسۇن، ھهرقانداق بىر ياخشى ئىش قىلغۇچىنىڭ قىلغان ئهمهلىنى

 . ئايهت - 195

 دۇنيادا ( ئايال مۆمىنلهردىن كىمكى ياخشى ئهمهل قىلىدىكهن، بىز ئۇنى ئهلۋهتته - ئهر { : يهنه مۇنداق دهيدۇ

 ىلغان ئوبدان ياشىتىمىز، ئۇالرغا، ئهلۋهتته، ق ) قانائهتچانلىق، ھاالل رىزىق ۋه ياخشى ئهمهللهرگه مۇۋهپپهق قىلىپ

 . ئايهت - 97 نهھل سۈرىسى } ئهمهلىدىنمۇ ياخشىراق ساۋاب بېرىمىز

 ئايالالردىن مۆمىن بولۇپ تۇرۇپ ياخشى ئشالرنى قىلغانالر جهننهتكه داخىل بولىدۇ، ئۇالرغا قىلچه - ئهر { : يهنه

 - 123 نىسا سۈرىسى } ) يهنى ئۇالرنىڭ قىلغان ئهمهللىرىنىڭ ساۋابى قىلچه كىمهيتىۋېتىلمهيدۇ ( زۇلۇم قىلىنمايدۇ

 . ئايهت

 سىلهرنى بىز ھهقىقهتهن بىر ئهر، ! ئى ئىنسانالر { : قۇرئان كهرىم بۇ ھهقىقهتنى تېخىمۇ تهكىتلهپ مۇنداق دهيدۇ

 بىر ئاتا بىر ئانىدىن ياراتتۇق ئۆز ئارا تونۇشۇشۇڭالر ئۈچۈن سىلهرنى ) ئادهم بىلهن ھهۋۋادىن ئبارهت ( بىر ئايالدىن،

 رۇق قىلدۇق، ھهقىقهتهن ئهڭ تهقۋادار بولغانلىرىڭالر اللهنىڭ دهرگاھىدا ئهڭ ھۈرمهتلىك نۇرغۇن مىللهت ۋه ئۇ

 بىرىدىن ئارتۇق بولۇشى نهسهب بىلهن ئهمهس، تهقۋادارلىق بىلهن - يهنى كىشىلهرنىڭ بىر ( ھېساپلىنىسىلهر

 . ئايهت - 13 سى ھوجۇرات سۈرى } ، الله ھهقىقهتهن ھهممىنى بىلگۈچىدۇر، ھهممىدىن خهۋهرداردۇر ) بولىدۇ

 ئايالالر، مىللهتلهر، قهبىلىلهر ئارسىدىكى پهرقلهرنى - ئالالھنىڭ قارارى ، ئالالھغا يېقىلىشىش مىزانىدا ئهر

 . نهزهردىن ساقىت قىلىۋهتتى

 } ... الله نىڭ ئۇالرنىڭ بهزىسىنى بهزىسىدىن ئارتۇق قىلغانلىقىدىن { : يۇقىرقى ئايهتلهرنىڭ قارارلىرىدىن كېيىن

 هت ئارقىلىق ئهرلهر ئهر بولغانلىقى ئۈچۈن ئايالالردىن پهزىلهت جهھهتته ئارتۇق دهپ ئىزاھالش  مۇمكىن مۇشۇ ئاي

 بوالرمۇ؟

 دېگهن سۆزىنىڭ ...) الله نىڭ ئۇالرنىڭ بهزىسىنى بهزىسىدىن ئارتۇق قىلغانلىقىدىن { : ئۇنداقتا ئالالھنىڭ

 مهنىسى نېمه؟

 ئۆتهشكه تېگىشلىك مهجبۇرىيهت بىلهن بىرگه : " ىسهك، ئۇنىڭ مهنىسى يىغىنچاقالپ بىر ئېغىز سۆز بىلهن ئىپادىل

 . دېگهن بولىدۇ " مهنپهئهت ۋه پايدا يهتكۈزۈش مۇناسىپلىقىنىڭ ئهۋزهللىكى

 مهن دهيمهنكى، ئائىلىنىڭ ئىشلىرىنى ئۈستىگه ئېلىش، ئائىلىنى خهتهرلهردىن ھىمايه قىلىش، ئائىلىنىڭ

 تۇرمۇش سهۋهپلىرىنى تولۇقالپ بېرىش ئىجتىمائى خىزمهتلهرنىڭ مۇھىمراقى تۇرمۇشىنى ياخشىالش ۋه بهخىتلىك

 ئاياللىق بهخىت ئامىللىرىنى تولۇقالپ بېرىش - بۇ ۋهزىپه باال ئىمتىش، بالالرنى چوڭ قىلىش ۋه ئهر . ھىساپلىنىدۇ

 . مهجبۇرىيتىدىن ئهھمىيىتى تۆۋهن ئورۇندا تۇرمايدۇ

 ئايالنىڭ قايسى ياخشىراق ئورۇندىيااليدۇ - ۋه ھهر قانداق ئهھۋالدا ئهر بىرىنچى ۋهزىپىنى ھهر قانداق شارائىت

دهپ قارايسىز؟
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 ئهرلهر ئايالالرنى . ھهممهيلهن بىلىمىز، يىگىت ئائىله قۇرۇش، ئائىلىنىڭ چىقىملىرىنى كۆتۈرۈشنى ئۈستىگه ئالىدۇ

 لگىرى ئهمهلى رىئاللىقتىن باشقا نهرسه ھىمايه قىلىدۇ دېگهن شهرىئهتنىڭ  كۆز قارىشى قارار ۋه ھۆكۈم بولۇشتىن ئى

 . ئهمهس

 ئهگهر سىز، نېمه ئۈچۈن بۇ رىئاللىقنى ئۆزگهرتىپ باقمايمىز دېيشىڭىز مۇمكىن؟

 ئۇ ئىش ئهرلهرنى ئهرلىك . مهن دهيمهنكى، بۇ رىئاللىقنىڭ بىرىنچى قىسمى مېنىڭ ياكى سىزنىڭ قولۇڭىزدا ئهمهس

 قايسى – بۇ ئىشتا ئاقىل ئىنسان . ق سۈپهتلىرى بىلهن  ياراتقان زاتنىڭ قولىدا سۈپهتلىرى بىلهن، ئايالالرنى ئاياللى

 . ئالالھنىڭ ئىنساننى ھهيران قالدۇرىدىغان ھىكمىتىنى ھېس قىالاليدۇ – ئېقىمدا بولسۇن

 بۇ رىئاللىقنىڭ ئىككىنچى قىسمى بولغان، ئهرنىڭ ئائىله قۇرۇش ۋه ئائىلىنىڭ مهسئۇلىيهتلىرىنى ئۈستىگه ئېلىش

 بۇ كېپىللىك  ئايالالرنىڭ ئاياللىقىنى . نۇقتىسىغا كهلسهك، بۇ ئىشنىڭ ئاساسى ئالالھ يولغا قويغان كېپىللىتۇر

 . قوغدايدۇ ۋه ھۆرمهت كارامىتىنى ھىمايه قىلىدۇ

 ئهگهر  ئايال كىشى ئهرگه تويلۇق  بېرىشكه ھهرىكهت قىلسا  ياكى بىرقىسمىنى بولسىمۇ بېرىشكه ئۇرۇنسا، بۇ

 ئايال كىشىنىڭ ئهرگه سۆز ئېچىشى ئايال كىشىگه  نىسبهتهن ئاھانهت . ايال كىشى سۆز ئاچقۇچى بولىدۇ چاغدا ئ

 . ۋه ھۆرمىتىنى يهرگه ئۇرغانلىق بولىدۇ

 ئۆزىنىڭ چىقىملىرىغا ئۆزى مهسئۇل - غهرب جهمىيتىگه ئوخشاش – ئاياللىق ھاياتىدا – ئهگهر ئايال كىشى  ئهر

 ناسىپ خىزمهت تالالش پۇرسىتىگه ئىگه بولماستىن، رىزىق يولىدا قانداق ئىش بولسا بولسا،  ئۇ چاغدا بۇ ئايال مۇ

 ئايال كىشىنىڭ مۇنداق قىلغانلىقى ئاياللىق خىسلىتىنى كۆمۈپ تاشالشقا ئېلىپ بارىدۇ ۋه مىھرىبان . ئۆزىنى ئاتىدۇ

 قالغان كۆركهم شاخقا ئوخشىتىپ يىمشاق تۇيغۇللىرىنى قىش پهسلىنىڭ بورانلىرى ئاستىدا قۇرۇق ياغاچقا ئايلىنىپ

 . قويىدۇ

 بۇنداق دىسهم، ياخشى خىزمهت تاپقىلى بولىدىغۇ دىيشىڭىز مۇمكىن، ئاياللىق تهبئىتىگه مۇناسىپ كىلىدىغان

 كۆپ ساندىكى ئايالالر بولسا جاپالىق ئهمگهكتىن باشقا . ياخىشى خىزمهتكه يولۇقىدىغانالر ئاز پىرسهنتنى ئىگهللهيدۇ

 تهلىيى ئوڭدىن كىلىپ قالغان بىر قانچه ئايالنى دهپ كۆپ ساندىكى . اسلىقى كۆرۈنۈپ تۇرغانال گهپ خىزمهت تاپالم

 . ئايالالرنى قۇربان قىلىۋېتىش ئهھمىيهتسىز بىر ئىشتۇر

 !. دېگهن ماقالىدىكى گىرمانىيهلىك يازغۇچى خانىمنىڭ سۆزىگه قاراڭ " ئايالالرنىڭ ئىسالمدىكى ئورنى "

 لېكىن خىزمهت قىلىشتىن . الم دىنى ئايالالرنى خىزمهت قىلىش مهسئۇلىيتىدىن ئازات قىلدى مۇشۇ سهۋهپلهردىن ئىس

 يۇقىردا بايان قىلغىنىمزدهك ئائىلىگه كۆڭۈل بۆلۈش مهجبۇرىيتىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويغان ئاساستا، . چهكلىمىدى

 ق تهبئىتىگه مۇناسىپ كىلىدىغان قايسى ئىشالر مۇھىم بولسا شۇنى بۇرۇن قىلىش قائىدىسىگه ئاساسهن  ئاياللى

 . خىزمهت بولسا خىزمهت قىلسا بولىدۇ

 پهرز ھۆكۈمنى قارار قىلىشتىن – دېگهن سۆزى } ... ئهرلهر ئايالالرنىڭ ھامىيلىرىدۇر { : مانا مۇشۇنداق ئالالھنىڭ

 . ئۆزىنى تاڭىدىغان رىئاللىقتىن خهۋهر بهرگهنلىكتۇر - ئىلگىرى

 الالر رىزىق يولىدا جاپالىق خىزمهت قىلىدۇ، خىزمهت ۋه جاپالىق ئهمگهك غهرب  جهمىيتىده بولسا ئاي ***

 شۇنچىۋېال كۇچاپ كۆپ بهدهل تۆلهپمۇ، ئهرنىڭ ھېسىداشلىق قىلىشى ۋه . ئايالالرنى قۇل ئورنىغا چۈشۈرۈپ قويىدۇ

 . كۆڭۈل بۆلۈشىده تۇرغانچىلىق بىر نهرسىگه ئىگه بواللمايدۇ

 ۇرۇلۇشىنىڭ ئهر ۋه ئايالنىڭ رىزىق يولىدا رىقابهت بىلهن خىزمهت قىلىشى قولغا كهلتۈرگهن نهتجه، ئائىله ق

. شۇنداقتىمۇ يهنه ئهر ئائىلىگه ئىگه بولىدۇ ۋه باشقۇرىدۇ . قاينىمىدا پارچىلىنىشىدىن ئىبارهت



 12  

 ئهرنىڭ ئائىلىگه ھامى بولۇشى ۋه ئائىله مهسئۇلىيهتلىرى ئۆز ئۈستىگه ئېلىشى ئهر ۋه ئاياللىق تهبئىتىنىڭ

 . بۇ ھاللهت گهرچه خانىمالر مىليارت پۇلالرغا ئىگه بولۇپ، يىگىت كهمبهغهل بولسىمۇ ئۆزگهرمهيدۇ . نهتىجىسىدۇر

 بۇ . گهپنىڭ ئهسلىگه قايىتساق، ئالالھ خهۋهر قىلغان ھامىلىق ئىداره قىلىش ۋه كۆڭۈل بۆلۈش باشقۇرشىدۇر

 . ننى يۈرگۈزۈش ھوقۇقى ئهمهس ھامىلىق ھۆكۈمرانلىق قىلىش، مۇستهبىتلىك قىلىش ۋه  خالىغى

 ئهرنىڭ ئائىله مهسئۇلىيهتلىرىگه تاللىنىشى، ئهرنىڭ ئۇ ئىشقا ساالھىيتىنىڭ بولغانلىقى ۋه  ئائىله چىقىمىنى ئۈستىگه

 . ئالغانلىقىدىندۇر

 . دهيدۇ " شۇ كۈزهتچىلىك قىلىدۇ ) پۇل خهجلىسه ( كىم چىقىم قىلسا : " خهلقئارا قانۇن

 ئايالالرنى ئهرلهرنىڭ ھامىلىقىدىن ئازات قىلماقچى بولسىڭىز، ئۇ چاغدا ئهر ئازات - دا خىيالىڭىز – ئهگهر سىز

 . بولىدۇ، ئايال كىشى ئائىله نهپهقىسىنى تولۇقالپ بېرىش يولىدا جاپالىق خىزمهتلهر ئۈشكهللىرىگه باغلىنىدۇ

 لهرنىڭ ھامىلىقىدىن يىراقىلىشىشى، نهتىجىده  ئايالالرنىڭ ئهر . ئائىلىنىڭ مۇقهدهسسلىكى ۋه ئىناقىلىقى يوقۇلىدۇ

 ئائىلىنى ئىداره قىلىشتىكى ھهمكارلىق باشقۇرشىدىن   كۆپ سهۋهپلهر تۈپهيلىدىن بوزهك قىلىش ۋه ھۆكۈمرانلىق

 . غهرب جهمىيتىدىكى ئايالالرنىڭ ھالىتىنى كۈزهتكهنلهر بۇ مهسىلىنى بىلهلهيدۇ . قىلىش ھالىتىگه ئايالندۇرۋېتىدۇ

 . يولدىشىدىن كۈتۈۋاتقان ئارزۇسى،  ئۇ ئايالنى ھىمايه قىلىش ۋه كۆڭۈل بۆلۈشتۇر - اتقان ئىزدهۋ – ئايالنىڭ

 ئارزۇلىرىنىڭ دهل ئۆزى شۇغۇ؟ - مانا، ئالالھ قارار قىلغان بۇ ھهمكارلىق باشقۇرۇشى ئايالنىڭ ئۇمىد

 دهرگاھىدا ئهۋزهل ئاخىردا شۇنى تهكىتلهپ ئۆتىمهنكى، ئهرنىڭ ئائىلىنى باشقۇرۇشى ئهرلهرنىڭ ئالالھنىڭ

 بهلكى، ئهرلهرنىڭ ئىمكانىيىتى بىلهن  ئائىلىنىڭ چىقىمىنى كۆتۈرهلهيدىغانلىقىدىن كىلىپ . بولغانلىقىدىن ئهمهس

 . چىققان مهنپهئهت ئهۋزهللىكىدۇر

 كۈندۈز ھالىدىن خهۋهر ئېلىش ۋه تهربىيلهشنىڭ كۆپ قىسمىنى  مۇستهقىل  ئايال - بالىنى ئىمىىتىش، كىچه

 بهلكى، ئايالالرنىڭ بۇ . اپشۇرۇلغانلىقى، ئايال كىشىنىڭ ئهرلهردىن ئارتۇق بولغانلىقىدىن ئهمهس كىشىگه ت

 . مۇقهددهس ۋهزىپه بىلهن تهبئىتىنىڭ ماسالشقانلىقىدا ئاشكارىلىنىدىغان مهنئهپهت ئهۋزهللىكىدۇر

 سىق ئىنسانالر بولۇشى مۇمكىن، ئائىلىنى باشقۇرۇش ۋهزىپىسى تاپشۇرۇلغان بهزى ئهرلهر ئالالھنىڭ نهزىرىده ئهڭ پا

 مۇشۇنداق ئهرنىڭ باشقۇرۇشى ئاستىدا ياشىغان بهزى ئايالالر، ئالالھنىڭ نهزىرىده يۇقىرى ئورۇنغا ئىگه تهقۋا ئىسىل

 !. ئىنسانالر بولۇشى مۇمكىن

 ئومۇمى بىراق بۇ !. ئهقىللىق بهزى ئايالالر ئائىلىنى بهزى ئهخمهق ۋه نادان ئهرلهردىن ياخشىراق باشقۇرىدۇ

 . ئهھۋال ئهمهس

 ئىنسانىيهت  ھاياتىدا تۈزۈمنىڭ قىممىتىنى بىلىدىغان، تۈزۈم سايىسى ئاساسىدا ئۆسۈپ يىتىلگهن ئىنسانالر بۇ

 . ھهقىقهتنى بىلىدۇ ۋه  بۇ ھهقىقهت تهقهززاسى ئاساسىدا مۇئامىله قىلىدۇ

 ن ئايالالرغا يولسىز زۇلۇم قىلىدۇ ۋه بوزهك ئاخىردا يهنه شۇنى تهكىتلهش كېرهككى، بهزى ئهرلهر نادانلىقى سهۋهبىدى

 باشقۇرۇش ھوقۇقى مهنده دهپ قاراپ يولسىز، . ئايالالرنىڭ شهرىئهت ئاتا قىلغان ھوقۇقىنى تولۇق بهرمهيدۇ . قىلىدۇ

 . پات ئۇرۇپ تۇرمىسا ئادهم بولمايدۇ دهپ قارايدۇ – تېخى؛ ئايال كىشىنى پات . ئاياللىرىنى ئۇرىدۇ ۋه ھاقارهتلهيدۇ

 يولسىز ئىش قىلغۇچىالر ۋه شهرىئهت ئايالالرغا ئاتا قىلغان . تامامهن خاتا كۆز قاراش، ئىسالم دىنىغا زىت قىلىقتۇر بۇ

 . ھوقۇقنى كهمسىتكۈچىلهر قىيامهت كۈنى چوقۇم ھىساپقا تارتىلىدۇ - ھهق

 انهتنى تولۇق ھىمايه ئايالىڭىز ئالالھنىڭ سىزگه تاپشۇرغان ئامانىتى، بۇ ئام ! يىگىت، سىز شۇنى بىلىپ قويۇڭ

. قىلماي، بىخهستهلىك قىلسىڭىز جاۋاپكارلىققا تارتىلىسىز
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 ئايالىڭىز سىزنىڭ . دهپ ئاتىدى ) ئايهت - 21 سۈره نىسا " ( مۇستهھكهم ئهھده :" ئالالھ قۇرئاندا نىكاھنى

 ئاۋانگارتالر ئويۇنچۇقىڭىز ئهمهس، بهلكى پهرزهنتلىرىڭىزنى ياراملىق تهريىلهيدىغان مهكتهپ ۋه كهلگۈىسى

 . شۇنىڭ ئۈچۈن يولسىز ئىش قىلىپ قالسىڭىز توغرا بولمايدۇ . زاۋۇتىدۇر

 ). مۇسلىم رىۋايىتى . ( دهيدۇ " ئايالالر ھهققىده ئالالھدىن  قورقۇڭالر : " رهسۇلۇلالھ

 ۇشتىن ھوقۇقىنى كىمهيتىپ قوي - ئايالىڭىزغا زۇلۇم قىلماڭ، يولسىز ھاقارهتلىمهڭ، شهرىئهت ئاتا قىلغان ھهقىقى

 ! ھهزهر قىلىڭ

 قانداقتۇر، بهزى يىگىتلهر يوقىالڭ سهۋهپلهر تۈپهيلىدىن بىر ئوبدان ئائىلىنى شهيتاننىڭ كهينىگه كىرىپ

 بۇزىۋېتىدۇ،  ئهگهر سىز ئائىله ئىشلىرىڭىزدا شهرىئهت كۆرسهتمىسى بويىچه ماڭسىڭىز، ئائىلىڭىز خاتىرجهم بهخىتلىك

 . ن چهتنىسىڭىز ئائىلىڭىز بۇزۇلىدۇ داۋاملىشىدۇ، شهرىئهت كۆرسهتمىسىدى

 شۇنى ببىلىشىڭىز كېرهككى، سىزنىڭ باشقۇرۇش دائىرىڭىز ئائىلىنىڭ ئىچىدىكى ئىشالردا بولىدۇ، ئايالىڭىز سىزنىڭ

 جهمىيهت تهرهققىياتى ئۈچۈن - ھايا ئىچىده - ۋه باال چاقىللىرىڭىزنىڭ ھوقۇقىغا تهسىر يهتكۈزمىگهن ئاساستا،

 ! هت قىلسا ياكى ئىجتىمائى خىزمهتلهرگه قاتناشسا توسماڭ ھهسسه قوشۇشقا خىزم

 . ئېتىقادى ۋه ئهخالقىغا رىئايه قىلىپ، ئائىلىنىڭ تهلىپىدىن ئېشىنىپ، تۈرلۈك پائالىيهتلهرگه قاتناشسا بولىدۇ

 دهيدۇ، " ئالالھنىڭ ئاجىز بهندىللىرىنى ئالالھنىڭ مهسجىدلىرىدىن توسماڭالر : " رهسۇلۇلالھ مۇنداق دهيدۇ

 . ئهبۇداۋاد رىۋايىتى (

 دۆلهت . ئىسالم دىنىدا مهسجىدنىڭ رولى ناھايىتى زور، مهسجىد ئۆز ۋاقتىدا پۈتۈن پائالىيهتلهرنىڭ مهركىزى ئىدى

 . ئىشلىرى مۇشۇ مهسجىدلهردىن بىر تهرهپ قىلىناتتى

 غان ۋه يولدىشىڭىز ھۆرمهتلىك خانىم سىزمۇ ئېتىقادىڭىزغا تهسىر يهتكۈزىدىغان، ئهخالقىڭىزغا چاك كهتكۈزىدى

 يامان گۇمان قىلىپ قالىدىغان ئورۇن ۋه ناچار دوسالردىن يىراق بولۇڭ، يولدىشىڭىزنىڭ يولسىزلىق قىلىشىغا سهۋهپ

 ھازىرالپ بهرمهڭ، ئهگهر سىز شهرىئهت كۆرسهتمىسى بويىچه ماڭسىڭىز ئائىلىڭىز بۇزۇلمايدۇ، خاتىرجهم تۇرمۇشىڭىز

 . داۋاملىشىدۇ

 ن بويىچه ماڭسام جهمىيهتنىڭ ئارقىدا قاالرمهنمىكى دهپ ئويالپ قالماڭ، ئۆز ۋاقتىدا مهھمۇد شهرىئهت كۆرسهتكه

 قهشقىرى، يۈسۈپ خاس ھاجىب، ئىبنى سىنا ۋه فارابىنىڭ ئاپىللىرى ئىسالم كۆرسهتمىسى بويىچه مېڭىپ باللىرىنى

 ۈك ئىشالرنى قىلىشىغا توسالغۇ ئىسالم مۇھىتى ئۇ ئاپىالرنىڭ شۇنچىۋېال بۈي . شۇنداق تهربىيلهپ چىقالىغان

 سىز ئۇ دهۋىرنى قانداق تهسهۋۋۇر قىلىسىز؟ . بولماستىن، بهلكى كۆپ پۇرسهت ۋه شارائىت يارتىپ بهرگهن

 بىزنىڭ ئارقىدا قېلىشىمىز ۋه تهرهققى قىاللماسلىقىمىز، دىنىمىزنى ياخشى چۈشۈنهلمىگهنلىكىمىز ۋه دىنىمىزغا

 . ىز سهۋهپچى بولغان پاسسىپ پوزىتسىيهده بولغانلىقىم

 ئىسالم دىنى تهرهققىيات ۋه مهدهنىيهت يارتىشقا تهشهببۇس قىلىدۇ، قۇرئاندا ئىسناننىڭ يارتىلىش سهۋهپلىرىنىڭ

 پهن ۋه مائارىپقا قارىشى - دىنىمىز ئىلىم . بىرىسى ئالالھغا ئىبادهت قىلىش ۋه زېمىننى گۈللهندۈرۈش دېيىلگهن

 بىلىم ئۈگۈنۈش ئهر ۋه ئايالالرغا ئوخشاش - سانىيهتكه پايدىلىقال بولىدىكهن قانداق بىلىم بولسۇن ئىن - . ئهمهس

 . پهرز قىلىنغان

 بىر قىسىم جاھاللهت كۈچلىرىنىڭ خاتا تهشۋىقاتى غهرب ئهللىرى بىلهن بىرلىشىپ بىزنى مۇشۇنداق بىلىمسىز

. سهۋهبچى بىلىمسىزلىكىمىزگه ئىسالم دىنى سهۋهبچى ئهمهس، ئۆزىمىز . ھاللهتته قالدۇرغان
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 ئهسلى گىپىمىزگه قايىتساق، خانىم ئۆزىڭىز بىر كىشىلىك مهجبۇرىيتىڭىزنى ئادا قىلىشڭىز پهرز، بولمىسا سىزمۇ

 !. قىيامهت كۈنى جاۋاپكارلىققا تارتىلىسىز

 ئويالپ بېقىڭ،  سىز مهكتهپته ياخشى بىلىم ئالماي، گۇۋاھنامىنى قايسى ۋاسته بىلهن بولسۇن ھهل قىلىپ،

 ولىڭىزنى جارى قىلدۇرالمىسىڭىز جاۋابكارلىققا تارتىلماي قاالرسىزمۇ؟ ئاپىلىق ر

 . دېگهن " كىمده بولسا قوبۇل قىلىنىدۇ ) مهرىپهت - يهنى بىلىم ( ھىكمهت : " رهسۇلۇلالھ

 باللىرىڭىزنى ياخشى تهربىيلىمهي،  بالىڭىز جهمىيهتكه زىيان يهتكۈزىدىغان بىر ئادهم بولۇپ يىتىلسه بۇنىڭدىنمۇ

 ئهھمىيهتسىز، قاالق، خهلقىگه كۆڭۈل بۆلمهيدىغان، ئېتىقادى بۇزۇق ۋه ئهخالقى چاكىنا بولۇپ . قا تارتىلىسىز ھىساب

 ! . چوڭ بولسا قانداق بوالر، سىزنىڭچه

 ئهرنىڭ ئايالالرغا ھامى بولۇشى ياكى باشقۇرۇشى، مهنپهئهتنى رىئاللىققا ئايالندۇرغانلىق،  ۋه خۇالسه شۇكى؛

 . توسۇپ قالغانلىقتۇر ئالىدىن زىياننى

 ئهرلهر ئائىلىنى . قىلغانلىقتۇر " خىزمهتنى تهقسىم " ئهمهلىيهتته   بۇ مهسئۇللۇق، تهجىربه ۋه قابىلىيهتكه  قارىتا

 ھىمايه قىلىش ۋه ئائىلىنىڭ ياخشى تۇرمۇش كهچۈرىشى ئۈچۈن جاپا چىكىش مهيدانىدا تهجىربه ۋه ئىقتىدارغا ئىگه

 . ئائىله مهملىكىتىنى ئىداره قىلىش ۋه پهرزهنت تهربيىلهشته تهجىربه ۋه قابىلىيهتكه ئىگه بولغان بولسا، ئايال كىشى

*** 

 : ھهدىسلىدۇر ئويدۇرما يالغان ھهدىسالر تۆۋهندىكى

 " ئايالالرغا يېزىق ۋه ئوقۇشنى ئۈگهتمهڭالر . : " 1

 " ئايالالرغا ئىتائهت قىلىش پۇشايمان ئېلىپ كىلىدۇ . :" 2

 " لهن مهسلىھهتلىشىڭالر ۋه ئۆزۈڭالر خالىغاننى قىلىڭالر ئايالالر بى . :" 3

 ). ئالبانىنىڭ ئاجىز ھهدىسلهر توپلىمى نامىلىق كىتاۋىغا قاراڭ (

*** 

 نهزهر توغرىسىدا بولۇش ئاياللىق قانچه بىر

 بىر بولۇش مهسىلىسىگه ئىسالم دىنىنىڭ مۇھىم " بىر قانچه ئاياللىق " شهرقسۇناشالر ۋه دىن دۈشمهنلىرى

 بۇ روشهن . ئاساسلىرىدهك ياكى ۋاجىب، ھېچ بولمىغاندا مۇستهھهب ھۆكۈملىرىدهك قاراپ مۇئامىله قىلىشىدۇ

 . ئازغۇنلۇقتۇر

 شۇنىڭ . ئهسلىده بىر ئهر  كۆڭۈلنىڭ راھىتى ۋه قهلبىنىڭ سىردىشى بوالاليدىغان بىر ئايال بىلهن توي قىلىشتۇر

 چۈنكى . دهيدۇ " سا، ئۇ ئايالنىڭ ئۈستىگه ئايال ئېلىش مهكرۇھ بولىدۇ بىر ئايال كۇپايه قىل : " ئۈچۈن ئالىمالر

 !. ئهر كىشىنىڭ ئايال ئۈستىگه ئايال ئېلىشى ئۆزىنى ھارام ئىشقا باشالپ بېرىشى مۇمكىن

 ) مۇھهببهتته ۋه دىلنىڭ مايللىغىدا ( قانچه تىرىشساڭالرمۇ  ئاياللىرىڭالرغا { : ئالالھ قۇرئاندا مۇنداق دهيدۇ

 مۇئامىلىده بولۇشقا ھهرگىز قادىر بواللمايسىلهر، شۇنىڭ ئۈچۈن بىرسىگه پۈتۈنلهي مايىل بولۇپ، باراۋهر

 نىسا } ئېسىپ قويۇلغان ئايالدهك تاشالپ قويماڭالر ) ئېرى باردهكمۇ ئهمهس يوقتهكمۇ ئهمهس ( ئىككىنچىسىنى

 . ئايهت - 129 سۈرىسى،

 لۇپ، بىرسىگه بهكرهك مايىل بولۇپ كىتىپ قالسا، قىيامهت كىمنىڭ ئىككى ئايالى بو : " رهسۇلۇلالھ مۇنداق دهيدۇ

. دېگهنىدى )" يهنى ئادىل قىلمىغانلىقىغا جازاسىغا ئۇچرايدۇ ( كۈنى بىرتهرىپى سىڭايان كېلىدۇ
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 بىر ئادهم ئىككىنچى ئايالىغا نهپهقه بىرهلمىسه  ياكى ئىككى ئايالىغا تهڭ  باراۋهر مۇئامىله قىاللمىسا، ئىككىنچى

 . لىش ھارام بولىدۇ ئايال ئې

 ئادىل بواللماسلىقىڭالردىن قورقساڭالر، بىر خوتۇن بىلهن ياكى قول ) ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ( ئهگهر { : ئالالھ قۇرئاندا

 بىر خوتۇن بىلهن كۇپايىلىنىش زۇلۇم قىلماسلىققا ئهڭ . ئاستىڭالردىكى چۆرىلهر بىلهن كۇپايىلهنسهڭالر بولىدۇ

 . ايهت ئ - 3 نىسا سۈرىسى، } يېقىندۇر

 دۇنيا ھاياتىدا قىيىنچىلىق، ئاخىرهتته جازادىن ساقىلىنىش ئۈچۈن بىر ئهرنىڭ بىر ئايال بىلهن چهكلىنىشى ئهۋزهل

 . ئىشتۇر

 لېكىن بهزى بىر يهككه ۋه ئىنسانپهرۋهرلىك ئىتىبارلىرى  سهۋهبىدىن، ئىسالم دىنى مۇسۇلمان ئهرنىڭ بىردىن كۆپ

 هلى رىئاللىقنى چېكىدىن ئاشۇرۋهتمىگهن ياكى مهسىلىنى ھهل قىلىشتىن ئهم . ئاياللىق بولۇشىنى دۇرۇس قىلدى

 . قاچمىغان ھاللهتته بىر تهرهپ قىلىدى

 : بۇ مهسىلىنى تېخىمۇ روشهن بايان قىلىش ئۈچۈن تۆۋهندىكى تېمىالردا توختۇلۇپ ئۆتىمىز

 ئىلگىركى مىللهتلهر ۋه ئىسالم دىنى ئارسىدىكى كۆپ ئاياللىق بولۇش مهسىلىسى، . 1

 كۆپ ئاياللىق بولۇشنىڭ ھۆكمى، . 2

 بىر قانچه ئاياللىق بولۇش قانداق شارائىتتا يولغا قويۇلىدۇ؟ . 3

 ئادىل قىلىش بىر قانچه ئاياللىق بولۇشنىڭ شهرتى، . 4

 بىر قانچه ئاياللىق بولۇشتىكى ھىكمهت، . 5

 بىر قانچه ئاياللىق بولۇش ئهخالقى ۋه ئىنسانپهرۋهر تۈزۈم، . 6

 لىرىنىڭ ئهخالقسىز ۋه ئىنسانپهرۋهرسىزالرچه كۆپ ئاياللىق بولۇشى، غهرب  ئهل . 7

 بىر قانچه ئاياللىق بولۇش رۇخسىتىنى يامان ئېستىمال  قىلىش، . 8

 غهربلىشىپ كهتكهنلهرنىڭ بىر قانچه ئاياللىق بولۇشنى چهكلىشى، . 9

 . پاكىتلىرى - چهكلىگۈچىلهرنىڭ دهلىل . 10

 ئاتالغۇالر

 . ىدىن قىلىشقا رۇخسهت قىلىنغان، چهكلىمىگه ئۇچىرمىغان نهرسىدۇر ئالالھ تهرپ : ھاالل

 ئالالھ تهرپىدىن كهسكىن بۇيرۇق بىلهن قىلىنىشى چهكلهنگهن نهرسه بولۇپ، بۇنىڭغا خىالپلىق قىلغۇچى : ھارام

 . ئاخىرهتته ئالالھنىڭ جازالىشىغا دۇچار بولىدۇ، بهلكى دۇنيادىمۇ شهرئى جازاغا تارتىلىشى مۇمكىن

 ئالالھ تهرپىدىن كهسكىن ھالدا چهكلهنمىگهن نهرسه، بۇ ھارامدىن بىر دهرىجه تۆۋهن بولۇپ، : روھ مهك

 مهكروھنى قىلغانالرغا ھارامنى قىلغانالرنىڭ جازاسى بېرىلمهيدۇ، ئهمما مهكروھنى داۋاملىق قىلىۋېرىش ياكى ئۇنىڭغا

 . يىدۇ سهل قاراش كىشىنى ھارام ئىشالرنى قىلىشقا جۈرئهتلىك قىلىپ قو

 . قىلسا ساۋاب بولىدىغان، قىلمىسا گۇناھ بولمايدىغان نهرسه : مۇستهھهب

 . قىلسا ساۋابمۇ بولمايدىغان ۋه گۇناھمۇ بولمايدىغان نهرسه : دۇرۇس : مۇباھ

 ئىلگىرىكى مىللهتلهر ۋه ئىسالم دىنى ئارسىدىكى بىر قانچه ئاياللىق بولۇش مهسىلىسى

 ۇش مهسىلىسىنى، گۇياكى ئىسالم دىنى بىرىنچى قېتىم يولغا قويغاندهك بهزى كىشلهر بىر قانچه ئاياللىق بول

. بۇئۇالرنىڭ نادانلىقى ياكى تارىخنى بىلمىگهنلىكىدۇر . سۆزلىشىدۇ
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 10 بهزىده بىر ئادهمنىڭ . ئىسالم دىنىدىن ئىلگىرى كۆپ مىللهتلهر كۆپ ئاياللىق بولۇشنى مۇباھ دهپ قارايتتى

 . م سان بىلهن چهكلهنمهيتتى ئايالى بوالتتى، مهلۇ 100 ياكى

 700 ئىدى، سۇاليمان ئهلهيھىسساالمنىڭ 300 بايان قىلىشىچه  داۋۇد ئهلهيھىسساالمنىڭ ئايالى " تهۋراتنىڭ "

 . ئايالى بار ئىدى

 بىر ئهرنىڭ تۆتتىن كۆپ ئاياللىق . ئىسالم دىنى كهلگهنده كۆپ ئاياللىق بولۇشقا شهرت ۋه چهكلىمه بىكىتتى

 . بولۇشىنى چهكلىدى

 تۆت : " ئايالى بار ئىكهن، رهسۇلۇلالھ ئۇنىڭغا 10 غهيالن ئىسىملىك بىر ساھابه مۇسۇلمان بولغاندا، ئۇنىڭ

 . دېگهن " ئايالنى ئېلىپ قېلىپ قالغانالرنى قويىۋهت

 رهسۇلۇلالھنىڭ ھاياتىدا دهۋهت . ئايالى ئالغانلىقىغا كهلسهك، بۇ رهسۇلۇلالھغا خاس ئىش ئىدى 9 رهسۇلۇلالھنىڭ

 رهسۇلالھ ئۆمۈرىنىڭ كۆپ . ئايال بىلهن توي قىلغان 9 تىياجى، ۋاپاتىدىن كېيىن ئۈممهتنىڭ  ئىھتىياجى ئۈچۈن ئىھ

 . قىسمىنى يهنى ياشلىق ھاياتىنى بىر ئايال بىلهن ئۆتكۈزگهن

 ھۆكمى بولۇشنىڭ ئاياللىق كۆپ

 . ببۇس قىلىنغان ئىش ئهمهس كۆپ ئاياللىق بولۇش ۋاجىپ ياكى سۈننهت ئهمهس، يهنى ئىسالم شهرىئىتىده تهشه

 ئالالھ تائاال ئهرلهر ئۈچۈن كۆپ . ئىشتۇر ) يهنى قىلسىمۇ بولىدىغان، قىلمىسىمۇ بولىدىغان " ( مۇباھ " بهلكى

 . ئاياللىق بولۇشنى دۇرۇس قىلدى ۋه تۆت ئايالدىن ئاشۇرۋهتمهسلىكنى شهرت قىلدى

 شۇ ئىشتا شهرىئهتنىڭ مهقسىتىگه ئۇيغۇن مهنپهئهت مۇباھ ئىشنى قىلسىمۇ بولىدۇ ياكى قىلمىسىمۇ بولىدۇ، ئهگهر

 . ھهر ئىككىلى ھاللهتته ئهيىپلىنىدىغان ئىش يوق . بار دهپ قارىسا قىلسۇن، بولمىسا ئۇ ئىشنى تاشلىسۇن

 ئهسلى قائىده . بىر قانچه ئاياللىق بولۇش مهسىلىسى زۆرۈرىيهت قاتارىدىكى ئىش، يهنى ئايرىم بىر ئهھۋال

 . پىرىنسىپ ئهمهس

 ئارا رازى بولۇشى ئارقىلىق پۈتىدىغان – ئۇ مهسىله ئىجتىمائى ئىھتىياج، كىلىشىش ۋه ئىككى تهرهپنىڭ ئۆز

 . مهسىله

 ئىسالم شهرىئىتى كۆپ ئاياللىق بولۇشنى شهرت . شۇنداقال بۇ مهسىلىده مۇباھ بىلهن ئىمكانىيهت ئارسىدا پهرق بار

 ش ھهر بىر كىشى ئۈچۈن ئىجتىمائى، ئىقتىسادى، ساالمهتلىك ۋه بىراق بۇ ئى . ۋه قائىده ئاساسىدا دۇرۇس قىلدى

 پىسخولوگىيه تهرهپتىن قواليلىقمۇ؟

 ھوقۇقنى ھىمايه قىلىش ۋه جهمىيهتنى كۆپ پىتنه پاساتتىن ساقالش مهسىلىسى، ئهرلهرگه - بۇ مهسىله ھهققى

 . ئايالالدىن پهرقىلهندۈرۈپ قارىغان ئىش ئهمهس

 . ھوقۇق ۋه مهجبۇرىيهتنى ئادا قىلشتا تهڭ باراۋهر – ققى ئايالالر ئهرلهر بىلهن ھه

 ئهرلهر ئېڭىدا شۇنداق چۈشهنچه بولۇشى  كېرهككى،  كۆپ ئاياللىق بولۇش ئىككى قانىتى ئوچۇق دهرۋازا

 يهنى ئوچۇق دېگهندىن كۆره ( ئهمهس، بهلكى بۇ دهرۋازا ئوچۇقلۇق ھالىتىدىن تاقاقلىق ھالىتىغا يېقىنراق دهرۋازىدۇر

 ). اقلىق دهپ قاراش شهرىئهتنىڭ مهقسىتىگه يېقىن تاق

 ئايالالرنىڭ ئېڭىدىمۇ شۇنداق چۈشهنچه بولۇش كېرهككى، بهزى بىر شارائىتالر بىزنى كونترول

 ، بۇ شهرىئهت رۇخسهت قىلغان مهسىله، بۇ مهسىلىده ) بىرقانچه ئاياللىق چارىسىنى ئىشلىتىشكه قىستايدۇ ( قىلىۋالىدۇ

. ىغان ھىكمهت بار دېگهن چۈشهنچه بولۇشى كېرهك ئالالھ ئوبدان بىلىد
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 بۇنداق ۋاقتالردا بۇ ئىش چوڭقۇر ئويلۇنۇشقا، مهسىلىسنى ئهتراپلىق تهھلىل قىلىشقا ۋه كهڭرهك يول تۇتۇشقا

 . مۇھتاج بولىدۇ

 قويۇلىدۇ؟ يولغا شارائىتتا قانداق بولۇش ئاياللىق قانچه بىر

 بولۇشنى ئېغىر شهرتلهر بىلهن باغلىدى، ئۇنىڭ شهرتى ئهر بولغۇچى ئىسالم شهرىئىتى  بىر قانچه ئاياللىق

 ئىككىنچى ئايالىغا  اليىق مۇستهقىل ئۆي تهييار قىلىپ بېرىشى، نهپهقه ئىشلىرىدا باراۋهر مۇئامىله قىلىشى، يېتىپ

 . قوپۇشتا تهڭ قىلىشى ۋه باشقا مۇئامىللهردىمۇ باراۋهر قىلىشتۇر

 . النىڭ ئارسىدا  كۈللهش ۋه جىدهل يوقۇلۇپ ئائىلىده بهخىت سهۋهبىلىرى كۆرۈنىدۇ ئاداللهت تېپىلسا ئىككى ئاي

 چۈنكى زۆرۈرىيهت بولماي . زۆرۈرىيىتى بولمىغان كىشى بىر قانچه ئاياللىق بولۇش دهۋرازىسىغا قهدهم باسمايدۇ

 امىله ئىشىلىرىدا ئېغىر تۇرۇپ  كۆڭۈل ئېچىشنى مهقسهت قىلىپ، بۇ دهرۋازىغا قهدهم باسقان كىشى  نهپهقه ۋه مۇئ

 . ئارمانلىرى كۈككه سورۇلىدۇ - كۆڭۈل ئېچىش مهسىلىسىمۇ بىر يهرده قېلىپ، ئارزۇ . يۈكلهرگه باغلىنىپ قالىدۇ

 ئهمما  گۇناھقا چۈشۈپ قېلىشتىن قورقۇپ ئىككىنچى ئاياللىق بولغان كىشى، ئالالھنىڭ  ياردىمى بىلهن بۇ

 . ىقىنى ھېس قىلىدۇ شهرتلهرنى ئاسان ئورۇنالپ كىتىۋاتقانل

 . زىرىككهن ئاياللىرىنى تاشلىۋېتىش مهقستىده بىر قانچه ئاياللىق بولۇشقا قول تىققانالر يهڭگىل جازاغا ئۇچىرمايدۇ

 شهرتى بولۇشنىڭ ئاياللىق قانچه بىر قىلىش ئادىل

 - ئىچمهك، كېيىم - هك ئىسالم دىنى  بىر قانچه ئاياللىق بولۇشقا قويغان شهرت، ئهرنىڭ ئاياللىرى ئارسىدا يىېم

 . كىچهك، نهپهقه، ئۆي ۋه كۆڭۈل مهسىلىسىده ئادىل قىاللىشىغا ئىشهنچىنىڭ بولىشىدۇر

 قايسى بىر كىشى بۇھوقۇقالردا ئادىل ۋه بارارۋهر ئىش قىلىشقا كۆزى يهتمىسه بىردىن كۆپ ئايال ئېلىش ھارام

 . بولىدۇ

 واللماسلىقىڭالردىن قورقساڭالر، بىر خوتۇن بىلهن ياكى قول ئادىل ب ) ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ( ئهگهر { : ئالالھ قۇرئاندا

 بىر خوتۇن بىلهن كۇپايىلىنىش زۇلۇم قىلماسلىققا ئهڭ . ئاستىڭالردىكى چۆرىلهر بىلهن كۇپايىلهنسهڭالر بولىدۇ

 . ئايهت - 3 نىسا سۈرىسى، } يېقىندۇر

 يالغۇز قهلبنىڭ مايىلچانلىقى - " ىش مايىل بولۇپ كىت : " رهسۇلۇلالھنىڭ يۇقىرقى ھهدىسته ئاگاھالندۇرغان

 . ھوقۇقىغا زۇلۇم قىلىش كۆزده تۇتۇلىدۇ - ئايالالرنىڭ ھهققى - ئهمهس

 قانچه { : ئالالھ قۇرئاندا . قهلب ۋه كۆڭۈل تهرهپتىن باراۋهر مۇئامىله قىاللماسلىقنى ئالالھ كهچۈرگهن

 باراۋهر مۇئامىلىده بولۇشقا ھهرگىز قادىر ) مۇھهببهتته ۋه دىلنىڭ مايللىغىدا ( تىرىشساڭالرمۇ  ئاياللىرىڭالرغا

 ئېرى باردهكمۇ ئهمهس يوقتهكمۇ ( بواللمايسىلهر، شۇنىڭ ئۈچۈن بىرسىگه پۈتۈنلهي مايىل بولۇپ، ئىككىنچىسىنى

 . ئايهت - 129 نىسا سۈرىسى، } ئېسىپ قويۇلغان ئايالدهك تاشالپ قويماڭالر ) ئهمهس

 بۇ مېنىڭ تهقسىماتىم، كۈچۈمنىڭ ! ئى ئالالھ : " ىرىغا تهقسىم قىلغاندا شۇنىڭ ئۈچۈن رهسۇلۇلالھ كۈنلىرىنى ئايالل

 مهن ئىگه بواللمايدىغان تهرىپى بولسا ) قهلب مايىلچانلىقى ( يېتىشىچه ئادىل قىلىشقا تېرىشتىم،  سهن ئىگه بولۇپ

 . دهيىتتى " كهچۈرگىن

 . ايىلچانلىقى ئىدى مهن ئىگه بواللمايدىغان دېگىنى ئاياللىرىنىڭ بىرسىگه بهكرهك كۆڭۈل م

 ئهر بىر ۋاقتتا ئاياللىرى ئارسىدىكى بارلىق ھوقۇقالردا ئادىل بولۇش شهرتى بىلهن  بىردىن كۆپ ئاياللىق بولسا

 بولىدۇ، ئهگهر ئاياللىرىنىڭ بىرهرسىگه زۇلۇم قىلىپ قويۇش ياكى ئازار بېرىپ قويۇشتىن قورقسا ياكى ئۇالرنىڭ

. ىشتىن ئهنسىرسه بىر ئايالدىن كۆپ ئايال ئېلىش ھارام بولىدۇ ھوقۇقىغا تولۇق ۋاپا قىل – ھهققى
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 ھوقۇقىنى ئادا قىلىشقا قادىر بواللمىسا زادىال توي – بىر ئايالنىڭ ھۆددىسىدىن چىقىشتىن قورقسا ياكى ھهققى

 . قۇدرتى يهتكهنگه قهدهر توي قىلماي ساقالپ تۇرۇش الزىم . قىلىش ھارام بولىدۇ

 شۇنداقال . لىق بولۇشنى ئادىل بولۇشقا قۇدرتى يىتىش شهرتى بىلهن چهكلىمه توختاتتى ئىسالم دىنى كۆپ ئايال

 . ئايال كىشى ياكى ئۇ ئايالنىڭ ئىگلىرى ئهرنىڭ ئۇ ئايال ئۈستىگه خوتۇن ئالماسلىقنى شهرت قىلىش ھوقۇقىنى بهردى

 ر ئهر شهرتكه ۋاپا قىلمىسا، ئايالنىڭ ئهگه . ئهگهر ئايال شۇ شهرتنى شهرت قىلسا ئۇ شهرتكه ئهمهل قىلىش الزىم بولىدۇ

 . ئاياللىق ئاالقىسىنى بۇزۇش ياكى مۇۋاپىق كىلىش ھهققى بار - ئهر

 بىر قانچه ئاياللىق بولۇش مهسىلىسى بهزى جهمىيهتلهرده زۆرۈر بولۇپ قالغان بىلهن، يهنه بهزى جهمىيهتلهرده

 بهزى ۋاقتالردا بىر قانچه . ارائىت بهلگىلهيدۇ بۇ ئۆزگهرمهي داۋاملىشىدىغان ھۆكۈم ئهمهس، ش . زۆرۈر بولمايدۇ

 ئاياللىق بولۇش مۇباھ دهرجىسىدىن مهكروھ دهرجىسىگه يېقىن بولىدۇ، شهرتلهرگه ئهمهل قىلىنماي قالسا كۆپ

 بىر قانچه ئاياللىق بولۇش ھېچ قاچان ۋاجىپ ياكى ئىسالم دىنى تهشهببۇس قىلغان . خوتۇنلۇق بولۇش ھارام بولىدۇ

 بهزى كىشلهر قانداقتۇر ئۆزىچه بۇ مهسىلىسنى ۋاجىپ دهپ قاراپ ئايالالرنىڭ تۇيغۇسىغا رىئايه . هس مهسىىله ئهم

 قۇرئان . بۇ تامامهن خاتا كۆز قاراش . ياكى شهرىئهت نامى بىلهن ئايالالرنى بوزهك قىلىدۇ . قىلماستىن زۇلۇم قىلىدۇ

 گه قهدهر نىكاھ قىلساڭالر 4 هتمهيدۇ، بهلكى بۇيرۇق ئاتالغۇسى  ۋاجىپنى كۆرس ) نىكاھ قىلىڭالر ( كهرىمدىكى

 . دۇرۇس دىگهننى كۆرسىتىدۇ

 : خىل ھۆكۈم چىقىدۇ 3 ئايىتىنى باشتىن ئاخىرى تولۇق مۇالھىزه قىلسىڭىز، - 3 سۈره نىسانىڭ

 ) يهنى مۇباھ ( بىر قانچه ئاياللىق بولۇش رۇخسهت . 1

 . ئايالدىن ئېشىپ كهتمهسلىك 4 ئايالالرنىڭ سانى . 2

 ! ادىل بواللماي زۇلۇم قىلىشتىن قورقسىڭىز بىر ئايالدىن ئارتۇق توي قلىماڭ ئ . 3

 ئايهتنىڭ سىياقىغا قارايدىغان بولسىڭىز، بۇ ھۆكۈم بىر قانچه ئاياللىق بولۇشنى تهشهببۇس قىلىپ كهلگهن

 ھوقۇقىدا - هققى ئهمهس، بهلكى باي ۋه گۈزهل يىتىم قىز بىلهن توي قىلىپ، ئۇ يىتىم قىزنىڭ تويلۇقى ۋه باشقا ھ

 ئادىل بواللماسلىقتىن قورقسىڭىز ياخشىسى ئۇ يىتىم قىز بىلهن توي قىلماي، باشقا ئايال بىلهن توي قىلىڭ دېگهن

 . ئۇقۇمنى بېرىدۇ

 ھىكمهت بولۇشتىكى ئاياللىق قانچه بىر

 ئىسالم دىنى . هرىئهتتۇر ئىسالم دىنى پۈتۈن رايۇن، ھهر دهۋر ۋه بارلىق ئىنسانالرغا ئۇيغۇن كىلىدىغان مهڭگۈلۈك ش

 شهھهرىلىككه قانۇن يولغا قويغان بولسا، يېزىلىقنى ئۇنتۇپ قالمايدۇ، سوغۇق رايۇنالرغا قانۇن يول قويۇپ، ئىسسىق

 . رايۇنالرنى ياكى بىر دهۋرىگه نىزام چىقىرىپ باشقا دهۋرىلهرنى تاشالپ قويمايدۇ

 كىشلهرنىڭ ئىچىده پهرزهنت . قهدىرلهيدۇ ) ئىھتىياجىنى ( بۇدىن يهككه كىشلهرنىڭ ۋه كوللىكتىپنىڭ زۆرۈرىيتىنى

 . كۆرۈش  ئارزۇسى كۈچلۈك ئىنسانالر بولۇپ،  دهسلهپته ئالغان ئايالى تۇغماس ياكى كىسهلچان چىقىپ قالىدۇ

 الغا مۇشۇنداق ھاللهتته ، ئۇ ئهر بىرىنچى ئايالىنى قويۇپ بهرمهي، ئۈستىگه يهنه بىر ئايالنى ئالسا ئهر ۋه بېرىنچى ئاي

 ياخشى ئهمهسمۇ؟

 بهزى ئهرلهرنىڭ جىنسى تهلىپى كۈچلۈك بولۇپ، جىنسى رىغىبىتى ئاجىز ياكى كىسهلچان ياكى ھهيىز كۆرۈش

 سهۋر قىلىشقا قادىر بواللماي قالىدۇ، بۇ ھاللهتته . مۇددىتى ئۇزۇن داۋاملىشىدىغان ئايال بىلهن تۇرمۇش قۇرۇپ قالىدۇ

 ۆره ياكى بىرىنچى ئايالىنى تاالق قىلىۋهتكهندىن كۆره يهنه بىر ئايال ئالسا ئهر كىشى مهخپى ئاشنا تۇتقاندىن ك

مۇباھ ئهمهسمۇ؟
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 ئهرلهرنىڭ سانىدىن - بولۇپمۇ ئۇرۇش كۆپ بولغان رايۇنالردا - بهزى ۋاقىتالردا  جهمىيهتته ئايالالرنىڭ سانى

 ىدىن مهھرۇم بولۇپ تۇل ياشىغاندىن كۆره ئاياللىق ھايات - مۇشۇنداق شارائىتتا،  ئايالالر ئهر . كۆپ بولۇپ كىتىدۇ

 بولۇپ ياشىسا ، بۇ ئىش جهمىيهتنىڭ ۋه ئايالالرنىڭ مهنپهئهتى ئهمهسمۇ؟ ) ھهمشىرىشى ( كۈندىشى

 : ئايالالرنىڭ سانى توي قىلىشقا قادىر ئهرلهرنىڭ سانىدىن ئېشىپ كهتكهنده پهقهت ئۈچ يول بولىدۇ

 هھرۇم بولۇپ ئۆمۈر بويى تۇل ئۆتۈش، ئاياللىق ۋه ئاپىلىق ھاياتىدىن م - ئهر . 1

 ياكى ئۆزىلىرىنى بولۇشىغا قويۇۋېتىپ ، ئهرلهرنىڭ كۆڭۈل ئاچىدىغان ئاشىقلىرىغا ئايلىنىش، نهتىجىده ھارامدىن . 2

 پهرزهنت كۆرۈش، باللىرىنى ماددى ۋه مهنىۋى ھوقۇقلىرىدىن مهھرۇم قىلىش ، جهمىيهتكه تايىنىپ ياشاپ،

 ناچار پاسسىپ ئهۋالتالرنى يېتىشتۈرۈش، بۇزغۇنچىلىق تېرىيدىغان

 شهرهپ - ياكى بولمىسا نهپهقه بېرىشكه ۋه ھىمايه قىلىشقا  قادىر بىر ئهرنىڭ ئىككىنچى ئايالى بولۇپ ئىززهت . 3

 مانا بۇ ئاخىرقى يول يۇقىرقى ئىككى يولغا قارىغاندا ئهڭ توغرا يول ئهمهسمۇ؟ . ۋه شهرىئهت ئىچىده ھايات كهچۈرۈش

 !!. مۇشۇ مانا يولى تاللىغان ىنىڭ دىن ئىسالم

 ئۆز . دىيارىمىزدا ئايالالرنىڭ سانى كۆپ بولغانلىقى ئۈچۈن قانداق ئىشالرنىڭ يۈز بېرىۋاتقانلىقى ھهممىزگه ئايان

 ) قارا كاپىر ( ئېتىقادى، مىللىتى ، ۋىجدانى ۋه ئهخالقىدىن ۋاز كىچىپ،  يات مىللهت ۋه بۇزۇق ئېتىقادتىكى

 !!. ي قىلىۋاتقان بىر قىسىم ئۇيغۇر مۇسۇلمان قىزلىرىنىڭ ئهھۋالىغا نېمه دهپ باھا بېرىسىز؟ ئىنسانالر بىلهن تو

 : تۆۋهنده بىر قانچه ئاياللىق بولۇشقا سهۋهپ بولىدىغان ئامىلالردىن بىر قانچىنى بايان قىلىپ ئۆتىمهن

 كسىز كۆپىيىپ كىتىشى، بۇ ئۇرۇش ئهھۋاللىرىنىڭ كۆپ يۈز بېرىپ، جهمىيهتته ئايالالرنىڭ سانىنىڭ ئۆزلۈ . 1

 ئهھۋالدا تۇل قېلىپ قالغان ئايالالرنىڭ ھالىدىن ياخشى خهۋهر ئېلىش ئۈچۈن بىر قانچه ئاياللىق بولۇشتىن ياخشى

 . چاره يوق

 بهزى جهمىيهتلهرده ئايالالرنىڭ سانى ئهرلهرنىڭ سانىدىن كۆپ بولىدۇ، بۇ خىل ئهھۋال بىر قانچه ئاياللىق . 2

 ئىككىنجى دۇنيا ئۇرشىدىن كېيىن گىرمانىيهده شۇنداق بولغان، ۋه قانۇندا ئاالھىده . چىقىرىدۇ بولۇشنى كهلتۈرۈپ

 ئۇنداق بولمىسا جهمىيهت قااليمىقانلىشىپ، ئهخالقسىزلىق جهمىيهتنى ۋهيران قىلىشقا سهۋهبچى . بهلگىلهنگهن

 . بولىدۇ

 شۇلىشى بىلهن بىر قانچه ئاياللىق بولۇش بهزىده ئايال تۇغماس بولۇپ قالىدۇ، ئايالنىڭ تهلىپى ياكى قو . 3

 . ئهھۋالى يۈز بېرىدۇ

 بهزىده ئايال كىسهلمهن بولۇپ قېلىپ ئاياللىق مهجبۇرىيتىنى ئۆتهشكه ساالھىيتى بولمىسا بىر قانچه ئاياللىق . 4

 . بولسا بولىدۇ

 النى تاالق قىلىۋېتشتىن شارائىتنىڭ زۆرۈرىيتىگه قارىتا بىر قانچه ئاياللىق بولۇش ئارقىلىق بىرىنچى ئاي . 5

 . ساقالنغىلى بولىدۇ

 توي قىلىش پۇرسىتى يوق ياكى قولدىن كىتىپ قالغان يىتىم ياكى تۇل قېلىپ قالغان ئايالالر بىلهن توي قىلىش . 6

 . ئارقىلىق بىر قانچه خوتۇنلۇق بولسا، بۇ ئىسىل خىسلهتنىڭ بىرسى ھېساپلىنىدۇ

 . ئاشنسىى بولۇپ يۈرگهندىن ئىككىنچى خوتۇن بولۇشنى ئارتۇق كۆرىدۇ ئهلۋهتته ئهقىللىق ئايال بىر كىشىنىڭ

 . يۇقۇرقى ئهھۋالالردا بىر قانچه ئاياللىق بولۇش كهسكىن ئۈنۈملۈك چاره ھىساپلىنىدۇ

. بىر قانچه ئاياللىق بولۇش زۆرۈرىيهت مهسىلىسى ۋه قىينچىلىقنى ھهل قىلىشتىكى ھالقىلىق چاره
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 ھىزه قىلغان بهزى سهۋهپلهر، ئىسالم دىنى بىر ئهۋالت، بىر زامان  ياكى بىر دۆلهت مانا بۇ ئىسالم دىنى مۇال

 زامان، ئورۇن، . ئۈچۈنال قانۇن بېكىتمهيدۇ ، بهلكى ئىسالم دىنى بارلىق ئىنسانىيهت ئۈچۈن قانۇن بېكىتىدۇ

 اكان،شهخس ۋه شارائىتنىڭ چۈنكى پهتىۋا زامان، م . شهخسلهر ۋه شارائىتنىڭ ئۆزگىرىشىنى ئىتىبارغا ئالماق الزىم

 . ئۆزگىرشىگه قاراپ ئۆزگىرىدۇ

 تۈزۈم ئىنسانپهرۋهر ۋه ئهخالقى بولۇش ئاياللىق قانچه بىر

 . ئهخالقى  تۈزۈم دېىگىنىمز، ئهركىشىنىڭ خالىغان بىر ئايال بىلهن، خالىغان ۋاقتىدا يۈرشىگه رۇخسهت قىلمايدۇ

 ىككى ياكى ئۈچ ئايالى بولغان بولسا تۆتىنچىسى بىلهن مهخپى ھهمده ئ . تۆتتىن ئارتۇق ئېلىشقا يول قويۇلمايدۇ

 . باشقا ئاياللىرى يهنه بىر ئايالىنىمۇ بىلىشى كېرهك . ئاالقه ئاالقه قىلىشقا تېخىمۇ بولمايدۇ

 ئىنسانپهرۋهرلىك دېگىنىمىز، ئهر  كىشى بۇ ئىش ئارقىلىق ئېرى يوق ئايالنى قانات ئاستىغا ئالىدۇ ۋه پاك خانىمالر

 . رىغا قوشىدۇ قاتا

 بۇ مهسئۇلىيهتنى ئاخىرگىچه ئۈستىگه . ئهر جىنسى ئاالقه قىلغىننىڭ بهدىلىگه تويلۇق، ئۆي ۋه نهپهقه بېرىدۇ

 ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ قانۇنلۇق جىنسى ئاالقىدىن بولغان بالىنى ئېتىراپ قىلىدۇ ۋه ئۇالرنى جهمىيهتكه ئېسىل . ئالىدۇ

 ئهر ئۇ باللىرى بىلهن پهخىرلىنىدۇ، مىللىتىمۇ ئۇ بالالر بىلهن . ىلىدۇ مۇھهببهتنىڭ نهتىجىسى سۈپتىده تهقدىم ق

 . كىلهچهكته پهخىرلىنىدۇ

 . بۇ نىزام ئهخالقنى ھىمايه قىلىدىغان ئهخالقى ۋه ئىنسانپهرۋرهلىكنى يۇقىرى كۆتىرىدىغان ئىنسانپهرۋهر نىزامدۇر

 . قىلماي شهرىئهتنى ئاساس قىلماق الزىم بىر قانچه ئاياللىق بولۇش مهسىلىسىده شهخسى مهنپهئهتنى ئۆلچهم

 . شهرئهتنىڭ مهقسىتىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش الزىم

 بىر قانچه ئاياللىق بولۇشنى شهرىئهت رۇخسهت قىلدى، بىز ئىنسانالر رىئاللىق  ۋه شارائىت بىلهن تۇرمۇش

 . كهچۈرمىز، بۇ ئىشنىڭمۇ ئالالھ بىلىدىغان ھىكمهتلىرى بار

 قانچه ئاياللىق بولۇشنى مۇباھ قىلغان بولسىمۇ، بىراق شهرت ۋه قائىدىسىز مۇتلهق يولغا قويغىنى ئىسالم دىنى بىر

 خۇدادىن قورقىدىغان كىشىنىڭ بۇ شهرتلهرنىڭ ھۆددىسىدىن . بهلكى ئۇنىڭغا بىر قانچىلغان شهرتلهرنى قويدى . يوق

 ۇش مهسىلىسى ئهمهس، بهلكى ھىكمهت كۆپ ئاياللىق بولۇش ئهرنىڭ رىغبىتىنى قاندۇر . چىقىشى خېلى تهس گهپ

 . ۋه ئىھتىياج مهسىلىسىدۇر

 ئهمما ئادهتتىكى , ئهسلىده ئىبادهت ۋه كهسكىن ھۆكۈم بار ئىشالردا ھىكمىتى ۋه سىرلىرىغا قارىماي ئىجرا قىلىش

 . دۇنيالىق ئىشالردا ھىكمىتى، سىرى ۋه مهقسىتىگه قاراشتۇر

 يهنى قۇرئان كهرىم ئايىتى ۋه ( يدا قىلىش توغرا ئهمهس، پاكىتالرنى شهرىئهت مهسىللىرىده  خالىغانچه ھۆكۈم په

 " ئۇسۇل فىقھى " بۇ مهسىله توغۇرلۇق چۈشكهن ئايهتنى . ئوبدان تهتقىق قىلماق الزىم ) ھهدىس شهرىپنى - سۈننهتنى

 !. قائىدسىگه سېلىپ ئوبدان تهھلىل قىلىپ كۆرۈڭ

 بولۇشى ئاياللىق كۆپ چه ئىنسانپهرۋهرسىزالر ۋه ئهخالقسىز ئهللىرىنىڭ غهرب

 بهلكى قانۇنننىڭ .. بىراق قانۇننىڭ سىرتىدا بولىدۇ . غهرب  ئهللىرىدىكى كۆپ ئاياللىق بولۇش ئهمهلى بار ئىش

 . ھىمايىسى ئاستىدا بولىدۇ

 . ئۇالردىكى بۇ ئىش قانۇنلۇق بىر قانچه ئاياللىق بولۇش نامى بىلهن بولماي، ئاشنا تۇتۇش نامى بىلهن بولىدۇ

 ئۇ ئىش ئاشكارا  يۈز بهرمهي، ھېچ بىر ئىنسان . بىلهن چهكلىنىپ قالماي، ساناقسىز يۈز بېرىدۇ 4 هللىرىده غهرب ئ

. بىلمىگىدهك دهرجىده مهخپى يۈز بېرىدۇ
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 غهرب ئهللىرىدىكى كۆپ ئاشنا تۇتۇش، ئهرلهرنى ئاالقه قىلىۋاتقان ئايالالر بىلهن ھېچقانداق ئىقتىسادى

 . ئهر كىشى ئايالنىڭ ئابرۇيىنى بۇلغاپ، رهسۋا قىلىپ تاشالپ قويىدۇ . ۇ مهسئۇلىيهتكه مهجبۇرلىمايد

 تامغىسى بېسىلىپ ، ئۆمۈر بويى مۇشۇ ئاھانهت بىلهن " قانۇنسىز بالالر " بۇالردىن بولغان بالالرنىڭ پىشانىسىغا

 . ئاتا بولغۇچى بۇ بالىنى ئېتىراپ قىلمايدۇ . ياشايدۇ

 لمايدىغان، ئهمما قانۇنلۇق كۆپ ئاشنا تۇتۇش بولۇپ، ئهخالقى ئۆلچهم بۇ بىر قانچه ئاياللىق بولۇش دهپ ئاتا

 بۇ خىل كۆپ ئاشنا تۇتۇش شهخسىيهتچىلىك ۋه شهھۋهت ئۈچۈن بولىدۇ، . ياكى ئىنسانى تۇيغۇدىن يىراق بىر ئىشتۇر

 . بارلىق مهسئۇلىيهتتىن قاچىدۇ

 ئادىمى ئهخالق ئۆلچىمىگه ئۇيغۇن ۋه نىڭ قايسى - غهرب تۈزۈمى ۋه ئىسالم تۈزۈمى - سىزنىڭچه ئىككى نىزام

 . ئايالالر ئۈچۈن شهرهپلىكتۇر؟

 ھۆرمهتلىك ئوقۇرمهن مهن سىزگه غهربتىكى كۆپ ئاياللىق بولۇشتىن بىر قانچه مىسالنى دىققىتىڭىزگه

 . سۇنماقچىمهن

 لىش يىلى ئېلىپ بارغان قىزالردىن پىكىر ئې – 1993 ئامىرىكىدىكى كېينىزى جىنسى تهتقىقات ئىنوستېتى

 دوستىڭىز سىزدىن باشقا بىر قىز بىلهن جىنسى ئاالقه قىلغانلىقىنى بىلگهن ۋاقتىڭىزدا قانداق تهسىراتتا " نهتىجىسىده

 : دېگهن سوئالغا  قىزالرنىڭ جاۋابى  مۇنداق بولغان " بولىسىز؟

 قىنى ساقالپ قىزالر ئادهتتىكى ئاال % 10 قىزالر، بۇنداق دوستالر بىلهن ئاالقىنى ئۈزىمىز دىيىشكهن، % 6

 قىزالر  دوستلۇق ھالىتىمىزنى ساقالپ % 33 ، 4 . قالىمىز، بىراق ئۇالرنى ھهقىقى دوست دهپ قارىمايمىز دىيىشكهن

 قىزالر ئىلگىركىدهك دوست ھالىتىده % 51 . قالىمىز، بىراق بۇ مهسىله بىزنى خېلى ئۇزۇنغىچه رهنجىتىدۇ دىيىشكهن

 . ه ئهمهس دىيىشكهن تۇرىۋېرىمىز، بۇ ئىش بىز ئۈچۈن ھېچ نهرس

 ئۆيدىكى جىنسى ئاالقه . ئاياللىق ھاياتى، پاھىشه سهۋىيسىگه  چۈشۈپ قالغان - دېمهك غهرب ئهللىرىدىكى ئهر

 . بىلهن سىرىتتىكى جىنسى ئاالقىنىڭ ئارسىدا ھېچقاندا پهرق يوق

 سىده ، ھهر يىلى ئامرىكىدىكى بهزى  ئىجتىمائى ۋه تهشۋىقات ئورگانلىرى ئېلىپ بارغان تهتقىقات نهتىجى

 . قىزالر باسقۇنچىلىقا ئۇچرايدىكهن % 53 مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىدىن

 قانۇنسىز . ئهجهبىلنهرلىكى، غهرب  ئهللىرى جىنسى ئاالقىنى قورقۇنۇشلۇق قااليمىقانچىلىق ئۈستىگه قۇردى

 ڭلىشىپ قالغىلى تاس تۇغۇلىدىغان بالالرنىڭ سانى قانۇنلۇق يول بىلهن تۇغۇلىدىغان بالالرنىڭ سانى بىلهن ته

 . قالىدۇ

 . يۈزلىگهن قىزالرنىڭ ئابرويلىرىغا تاجاۋۇز قىالاليدۇ - پادىشاھلىرى ئهمهس – غهرب ئهللىرىدىكى گادايالر

 ئادهمنى تېخىمۇ ھهيرانغا سالدىغىنى بىر ئادهم  ۋىجدان ئازابى ياكى خىجىل بولماستىن بىر توپ ئاشقىالر قوشۇنى

 زۆرۈرىيهت سهۋهبىدىن بىر قانچه ئايال بىلهن توي قىلىپ ئهخالق قورغىنى ئىچىده . ۇ ئارسىدا ئهركىن ئايلىنااليد

 .... ئايالنغان كىشى   پاشىۋاز غهرب داھىلىرى تهرپىدىن  تۆھمهتكه ئۇچرايدۇ

 ئادهمگه 20 يىلى ۋاپات بولغان فىرانسىيهلىك جورج كهلمىنسو دېگهن سىياسىيۇن بىر ۋاقىت ئىچىده - 1929

 40 ئاشىقى بارلىقىنى تهسهۋۋۇر قىلمايتتى، بۇ 800 ھېچ بىر  كىشى  بۇ ئادهمنىڭ . سۆزلىيهلهيتى خىل تىمىدا 20

 . قانۇنسىز باال تاپقان غهرب  داھىيلىرىنىڭ بىرسى

 بۇ سىياسىيۇن ئامرىكىلىق ئايالىنىڭ خىيانهت قىلغانلىقىنى بىلىپ قالغان چاغدا، كىچىده ئورنىدىن تۇرۇپ،

. ىم بىلهن قوغالپ چىقارغان ئايالىنى كوچىغا ئىچ كېي
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 نېمه ئۈچۈن؟ . مۇشۇ ئىنسان بۈگۈنكى مۇشۇ كۈنلهرده غهرب ئهللىرىنىڭ كاتتا رهھبهرلىرى قاتارىدىن سانىلىدۇ

 .... قانۇنلۇق توي قىلماي، پاھىشه قىلغانلىقى ئۈچۈن

 . اپالنماقتا زىنا قىلىش ئاددى بىر ئىش، ئهمما قانۇنلۇق بىر قانچه ئايال ئېلىش ئهڭ چوڭ جىنايهت ھىس

 قىلىش ئېستىمال يامان رۇخسىتىنى بولۇش ئاياللىق قانچه بىر

 كۆپلىگهن مۇسۇلمانالر ئىسالم دىنىدىكى بىر قانچه ئاياللىق بولۇش رۇخسىتىنى توغرا ئېستىمال قىلماي، يامان

 رۇخسىتىنى " الق قىلىش تا " قارىساق بۇ مۇسۇلمانالر بۇ رۇخسهتنى . غهرهزده ئېستىمال قىلغانلىقىنى ئىنكار قىلىمىز

 . ناچار ئېستىمال قىلغاندهك ئېستىمال قىلىشتى

 بۇ يهرده  ئېيىپ ئىسالم دىنىنىڭ ھۆكمىده ئهمهس،  بهلكى خاتا چۈشۈنۈش ياكى ئهخالقى ۋه دىنى تهرهپته

 . يامان تهتبىقالشتىن كېلىپ چىققان

 المدۇ يوق، بۇنىڭغا قارىماي كۆپ ئاياللىق بهزى مۇسۇلمانالر بىر قانچه ئاياللىرى ئارسىدا ئادىل مۇئامىله قىال

 نهپهقه ئىشلىرىغا كهلگهنده ئىككى ئايالنىڭ نهپهقىسىنى ۋه ئىككى ئايالدىن تۇغۇلغان بالالرنىڭ . بولىۋالىدۇ

 . مهسئۇلىيتىنى ئۈستىگه ئااللمايدىغان تۇرۇپ كۆپ ئاياللىق بولىۋالىدۇ

 . ى تهلىپىنى قاندۇرۇپ ئىپپهتلىك قىلىشقا قادىر بواللمايدۇ بهزىلهر نهپهقىگه قادىر بولسىمۇ، ئاياللىرىنىڭ جىنس

 . بىر قانچه ئاياللىق بولۇش رۇخسىتىنى توغرا ئېستىمال قىلماسلىقتىن ئائىلىده يامان ئاقىۋهتلهر يۈز بهردى

 ياكى ئىككىنىچى ئايالىنى ئهركىلىتىپ بىرىنچى ئايالىغا زۇلۇم قىلىدىغان، بىرىنچى ئايالىنى ئايالىمۇ ئهمهس ياكى

 . تاالق قىىلنغانمۇ ئهمهس بىر ھاللهتكه چۈشۈرۈپ قويىدىغان ئهھۋالالر مهۋجۇد

 ئۇنىڭدىن سىرىت بالالر ئارسىدا ھهسهت قىلىش، بىرىسى يهنه ئايالدىن بولغان قېرىنداشلىرىنى يامان كۆرۈش

 . ئهھۋاللىرى مۇئامىلىنى ئادىل قىلمىغانلىقتىن يۈز بهرمهكته

 تنى توغرا ئېستىمال قىلماسلىقى بۈگۈنكى كۈنده ئىسالم دىنىغا يۈكلىنىپ ، زىيالىالرنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ رۇخسه

 . ئىسالم دىنىغا تهتۇر قارايدىغان ئهھۋالالر شهكىللهنمهكته

 رۇخسهت دهرجىلىك بىر ئىشنىڭ، ئىسالم دىنىنىڭ . كىشلهرنىڭ قىلغان خاتا ئىشلىرى ئىسالم دىنىغا ئارتىلماقتا

 !. ولىغا توسالغۇ بواللىشى ئويلىنىشقا تېگىشلىك بىر مهسىله مهدهنىيهت يارتىش ي

 بهزى مۇسۇلمانالر بۇ ساھهده ھهر قانچه خاتالىشىپ كهتكهن بولسىمۇ، بۇ خاتالىقالر غهرب ئهللىرىنىڭ

 . ئهخالقسىزالرچه كۆپ ئاشنا تۇتۇش دهرجىسىدهك يامان ھاللهتكه يهتمهيدۇ

 چۈنكى بىر ئايال . ھىساپالنمايدۇ ) قىيىنچىلىق ( للىق بولۇش مۈشكىله بۈگۈن بهزى مۇسۇلمان رايۇنلىرىدا كۆپ ئايا

 . بىلهن كۇپايىلىنىش ئىجتىمائى مۈشكىله بولماقتا

 دىيارىمىزدا بهزى بىر قىسىم پۇلى بار كىشلهر ئاداللهت پىرىنسىپى ۋه  بالالرنى ياخشى تهربىيلهش پىرىنسىپىنى

 بهزى بايالر نهپسىنى دهپ . چه ئايال ئېلىۋالىدىغان ئىشالر مهۋجۇد ئۆلچهم قىلماي  پۇلىغا تايىنىپ مهخپى بىر قان

 . ھهر ئىككىلىسى رۇخسهتنى توغرا ئېستىمال قىلمىغانلىق بولىدۇ . مهسئۇلىيهت بىلهن ھىساپالشمايدۇ

 . شهرتكه رىئايه قىاللمايدىغانالر چوقۇم قىيامهت كۈنى جاۋابكارلىققا تارتىلىدۇ

 خالقىنى يوقاتقان بىر قىسىم شالتاقالر، بىر ئاز پۇلنى دهپ بىر ئوبدان كىتىپ بارغان ئۇنىڭ ئۈستىگه ۋىجدانىنى، ئه

 .... ئائىلىنى بۇزۇشقا سهۋهبچى بولىدۇ

چهكلىشى بولۇشنى ئاياللىق قانچه بىر كهتكهنلهرنىڭ غهربلىشىپ
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 الر ، بهزى مۇسۇلمانالر ئهپسۇسلىنارلىقى تهرىپى، ئىسالم جهمىيهتلىرىدىكى غهربلىشىپ كهتكهن بىر تۈركۈم ئىنسان

 غهنىمهت بىلىپ، بىر قانچه ئاياللىق بولۇش دهرۋازىسىنى ئومۇميۈزلۈك - تهرپىدىن يۈز بهرگهن خاتالىقالرنى پۇرسهت

 . تاقاش الزىم دهپ چاقىرىق قىلماقتا

 دا ۋاھاللهنكى دىيارىمىزدا ماڭدام . ئهتىگهن، كهچ كۆپ ئاياللىق بولۇشنىڭ يامان تهرهپلىرىنى سۆزلىمهكته

 پاھىشىنىڭ يامان ئاقىۋهتلىرىنى بايان قىلىشقا كهلگهنده گاچىدهك قېتىپ - ئاشكارا يۈز بېرىۋاتقان زىنا - ئوچۇق

 . تۇرماقتا

 تهشۋىقات ۋاستىللىرى بۇ ساھهده جىددى رول ئويناپ، قانۇنلۇق بىر قانچه ئاياللىق بولۇشتىن ھۈركۈتۈپ، پاھىشه

 . يولىنى كهڭ ئېچىۋهتمهكته

 ى ئايالالر، يولداشلىرىنىڭ باشقا بىر ئايال بىلهن پاھىشه قىلشىغا رازى بولدۇكى، قانۇنلۇق باشقا نهتىجىده بهز

 !!. بىر ئايال ئېلىشىغا رازى بولمايدۇ

 پاكىتلىرى - دهلىل چهكلىگۈچىلهرنىڭ

 اياللىق چهكلىگۈچىلهر بهزى  ئهرهپ ئهللىرىده نهتىجه قازاندى، شۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھ ھاالل قىلغان بىر قانچه ئ

 . ھارام قىلىدىغان قانۇنالر يولغا قويۇلدى - زۆرۈرىيهت تۇرسىمۇ – بولۇشنى

 بۇ مهسىلىگه پىقھى دهلىلهرنى پاكىت . بۇ تۈردىكى ئىنسانالر بۇ مهسىلىنى شهرىئهت نامى بىلهن ئاقالشقا ئۇرۇندى

 . سۈپتىده ئوتتۇرغا قويۇشتى

 ىش ياكى زىياننىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن بهزى مۇباھ ھاكىم بىرهر مهنپهئهت ھاسىل قىل :" بۇالرنىڭ ھۆججىتى

 ". ئىشالرنى چهكلىسه بولىدۇ

 قۇرئان كهرىم بىر دىن كۆپ : " بهزىلىرى نۇمۇسسىزالرچه قۇرئاننى دهلىلى سۈپتىده ئىسپات قىلىپ مۇنداق دهيدۇ

 له قىلىشقا كهسكىن ئىشهنچىنىڭ ئاياللىق بولماقچى بولغانالرغا ئىككى ياكى بىر قانچه ئاياللىرى ئارسىدا ئادىل مۇئامى

 قۇرئان مۇنداق . كىم ئادىل قىاللماسلىقتىن قورقسا بىر ئايال بىلهن چهكلىنىش كېرهك دىدى . بولۇشىنى شهرت قىلدى

 ئادىل بواللماسلىقىڭالردىن قورقساڭالر، بىر خوتۇن بىلهن ياكى قول ) ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ( ئهگهر { : دهيدۇ

 بىر خوتۇن بىلهن كۇپايىلىنىش زۇلۇم قىلماسلىققا ئهڭ . هن كۇپايىلهنسهڭالر بولىدۇ ئاستىڭالردىكى چۆرىلهر بىل

 . ديىشىدۇ ... مانا بۇ قۇرئاننىڭ بىر قانچه ئاياللىق بولۇشقا قويغان شهرتى . ئايهت - 4 نىسا سۈرىسى } يېقىندۇر

 . بىراق بۇالرنىڭ دهلىل سۈپتىده كهلتۈرگهن ئايىتى ئۆز ئورنىدا بولمىغان

 : هسىلىنى مۇنداق بايان قىلىمىز بىز بۇ م

 : شهرىئهت زىيانلىق تهرىپى كۈچلۈك بولغان نهرسىنى مۇباھ قىلمايدۇ ***

 بىر قانچه ئاياللىق بولۇش نۇرغۇن بۇزۇقچىلىق، ئائىله ۋه ئىجتىمائى زىيانالرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ دېگهن . 1

 . گهپ ئوچۇق خاتا گهپتۇر

 . ئىسالم شهرىئىتى كىشلهرگه زىيانلىق نهرسىنى يولغا قويۇشى مۇمكىن ئهمهس بىز بۇ خاتاالشقۇچىالرغا دهيمىزكى،

 تهكشۈرۈش ۋه مۇالھىزه قىلىش نهزىرى بىلهن . شۇنداقال مهنپهئهتلىك نهرسىلهرنى ھارام قىلشىمۇ مۇمكىن ئهمهس

 ىجىس زىيانلىق قارايدىغان بولسىڭىز، ئىسالم دىنى پاك مهنپهئهتلىك نهرسىدىن باشقىسىنى ھاالل قىلمايدۇ ۋه ن

. نهرسىدىن  باشقىسىنى ھارام قىلمايدۇ
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 ئۇ ئۇالرنى ياخشى ئىش قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، يامان ئىش { : قۇرئان كهرىم بۇ نوقتىنى ئىپادىلهپ مۇنداق دهيدۇ

 - 157 ئهئراف سۈرىسى، } قىلىشتىن توسىدۇ، ئۇالرغا پاك نهرسىلهرنى ھاالل قىلىدۇ، ناپاك نهرسىلهرنى ھارام قىلىدۇ

 . ئايهت

 ئىسالم . ئىسالم شهرىئىتى مۇباھ دهپ ھۆكۈم قىلغان نهرسه ساپ مهنپهئهت ياكى كۈچلۈك مهنپهئهت بولۇشى الزىم

 ھاراق ۋه قىمار مهسىلىسىگه نهزهر . شهرىئىتى ھارام قىلىغان نهرسه ساپ زىيان ياكى كۈچلۈك زىيان بولۇشى كېرهك

 ئى ( { : ه قىمار توغرىسىدا ئالالھ قۇرئاندا مۇنداق دهيدۇ ھاراق ۋ . تاشلىسىڭىز، بۇ مهسىله ناھايىتى روشهن

 بۇنىڭ ھهر ئىككىسىده چوڭ گۇناھ ۋه « : سهندىن ھاراق ۋه قىمار توغرىسىدا سورىشىدۇ، سهن ئۇالرغا !) مۇھهممهد

 بهقهره } دېگىن » پايدىمۇ بار، لېكىن ئۇالردىكى گۇناھ پايدىغا قارىغانداتېخىمۇ چوڭ ) ئازغىنا ماددى ( كىشىلهرگه

 . ئايهت - 219 سۈرىسى،

 مهنپهئهت ۋه زىيان ئارسىنى . ئىسالم دىنى بىر قانچه ئاياللىق بولۇش مهسىلىسىدىمۇ مۇشۇ نۇقتىغا رىئايه قىلدى

 ئاندىن كېيىن بىر قانچه ئاياللىق بولۇشنى مۇھتاج بولغان ۋه ئادىل قىالاليمهن دهپ ئۆزىگه . سېلىشتۇرۇپ كۆردى

 . ادىر بوالاليدىغان كىشىگه رۇخسهت قىلدى ق - ئىشهنچىسى بولۇش شهرتى بىلهن

 . دهيدۇ } ئادىل بواللماسلىقىڭالردىن قورقساڭالر،بىر خوتۇن ) ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ( ئهگهر { : ئالالھ

 ئاياللىق ئهرشىده يالغۇز ئولتۇرۇش، باشقا بىر ئايالنىڭ بۇ ئهرشىكه قول - بىرىنچى ئايالنىڭ مهنپهئهتى ئهر

 مهنپهئهتى ھارامدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ياكى كۆڭۈل خۇرسهنلىكى بولغان پهرزهنت ئۇزارتماسلىقى بولسا؛ ئهرنىڭ

 ئىككىنچى ئايالىنىڭ مهنپهئهتى بولسا بويتاق ياكى تۇل ياكى . كۆرۈش ئۈچۈن يهنه بىر ئايال بىلهن توي قىلىشتۇر

 . ھىمايىسىده ياشاشتۇر تاالق قىلىنىشقا ئۇچراپ يالغۇز ياشىغاندىن كۆره يېرىم ئهر بولسىمۇ، شۇنىڭ سايىسى ۋه

 . جهمىيهتنىڭ مهنپهئهتى بولسا ھاالل نىكاھ ئارقىلىق ئهرلىرىنى قوغداش، قىزلىرىنىڭ ئهخالقىنى ھىمايه قىلىشتۇر

 غهرب  ئهللىرىگه قارىسىڭىز،  قانۇنلۇق بىر قانچه ئاياللىق بولۇشنى چهگلىگىنى بىلهن ئاشنىالرنىڭ بىر قانچه

 ئهللىرىدىكى كۆپ ئاشنا تۇتۇش ئهخالق نۇقتىسىغىمۇ ئۇيغۇن ئهمهس ياكى غهرب . بولۇشىنى رۇخسهت قىلدى

 . ئىنسانپهرۋرهلىك ئۆلچىمىگىمۇ ئۇيغۇن ئهمهس

 بۇ كۆرۈنۈش . چۈنكى ئهر ۋه ئايال جىنسى ھوزۇرلىنىشنى مهقسهت قىلىدۇ، مهسئۇلىيهتنى ئۈستىگه ئالمايدۇ

 . لىنى ئېچىپ بېرىدۇ جهمىيهتته قانۇنسىز بالالرنىڭ كۆپىيىپ، بۇزۇقچىلىقنىڭ يو

 . سىزنىڭچه قايسى يول بهك زىيانلىقتۇر؟؟

 كىچهك، يېتىپ قوپۇشتا بىرىنچى ئايالنىڭ ھوقۇقىنى ئىككىنچى - جاي، كېيىم - ئىسالم شهرىئىتى نهپهقه، تۇرالغۇ

 . باراۋهرلىك بىر قانچه ئاياللىق بولۇشنىڭ شهرتىدۇر . ئايالىنىڭ ھوقۇقى بىلهن باراۋهر قىلدى

 بۇ ئۇالرنىڭ شهخسى جىنايىتى . ئهرلهر ئالالھ پهرز قىلغان بۇ ئاداللهت شهرتىگه رىئايه قىلمايدۇ توغرا، بهزى

 ئۇنداق . ئىسالم شهرىئىتىنى توغرا تهتبىقلىماسلىق پىرىنسىپنى ئهسلىدىن يوققا چىقىرۋهتمهيدۇ . ھىساپلىنىدۇ

 . بولمايدىغان بولسا شهرىئهتنىڭ ھهممىسى ئهمهلدىن قالغان بولىدۇ

 : اكىمنىڭ مۇباھ نهرسىلهرنى چهكلهش ھوقۇقى ھ . 2

 دېگهن مهسىلىگه " ھاكىمنىڭ مۇباھ نهرسىلهرنى چهكلهش  ھوقۇقى بولىدۇ : " غهرب  مهدهنىيتىنىڭ قۇيرۇقچىلىرى

 : مۇنداق دهيمىز

 ھاكىمنىڭ كۈچلۈك مهنپهئهت ئۈچۈن بهزى ۋاقتالردا ياكى بهزى ئهھۋالالردا : شهرىئهتنىڭ ھاكىمغا بهرگهن ھوقۇقى

بىراق  مۇتلهق چهكلهش . اكى بهزى كىشلهرگه بهزى مۇباھ ئىشالرنى قىلىشقا چهكلىمه توختۇتۇش ھهققى بولىدۇ ي
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 چۈنكى مهڭگۈ چهكلهش ھارام قىلغانغا ئوخشاشال بىر ئىش، ھارام قىلىش ئالالھنىڭ يالغۇز . ھوقۇقى بولمايدۇ

 . ھهققىدۇر

 رىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن بهزى كۈنلهرده ھايۋانالرنى مۇباھ نهرسىلهرگه چهكلىمه توختۇتۇش ھايۋانالرنىڭ تۈ

 . بوغۇزالشتىن چهكلىگهنگه ئوخشاش ئىش

 . ھهزىرتى ئۆمهرنىڭ دهۋرىده مىسىردا كىۋهزنى  مهلۇم مىقداردىن  كۆپ تېرىشنى چهكلىگىنىگه ئوخشاش

 ىيىپ كهتمهسلىكى ئۈچۈن ھهزىرتى ئۆمهرنىڭ ئۇنداق قىلىشدىكى سهۋهب ئاساسلىق يىمهكلىك بولغان بۇغداينىڭ ئاز

 . ئىدى

 دۆلهتنىڭ سىرلىرى، ئايالالر ئارقىلىق دۈشمهن تهرهپكه تاراپ كهتمهسلىگى ئۈچۈن، ئوفىتسىرالرنى ياكى دىپلۇماتىيه

 . خادىمالرنى يات ئايالالر بىلهن  توي قىلىشتىن چهكلىسه بولىدۇ

 ىزلىرىنىڭ زۇلۇمغا ئۇچىرماسلىقى ئۈچۈن ئهھلى ئاز سانلىق مۇسۇلمانالر ئولتۇراقالشقان جهمىيهتلهرده، مۇسۇلمان ق

 بىلهن توي قىلىشنى ) ئهسلىده ئهھلى كىتاپ قىزالر بىلهن توي قىلىش ھاالل - خىرىستىئان ۋه يهھۇدىالر ( كىتاپ

 . چهكلىسه بولىدۇ

 چهكلهش ئالالھ تائاال ھاالل قىلغان تاالق ياكى بىر قانچه ئاياللىق بولۇشقا ئوخشاش رۇخسهت ئىشالرنى  مۇتلهق

 . قوبۇل قىلىنمايدۇ

باراۋهر مۇئامىلىده بولۇشقا ) مۇھهببهتته ۋه دىلنىڭ مايللىغىدا ( قانچه تىرىشساڭالرمۇ  ئاياللىرىڭالرغا { *** :

 ئېرى باردهكمۇ ئهمهس ( ھهرگىز قادىر بواللمايسىلهر، شۇنىڭ ئۈچۈن بىرسىگه پۈتۈنلهي مايىل بولۇپ، ئىككىنچىسىنى

 . ئايهت - 129 نىسا سۈرىسى، } قويۇلغان ئايالدهك تاشالپ قويماڭالر ئېسىپ ) يوقتهكمۇ ئهمهس

 ئۇالرنىڭ دهلىل كهلتۈرۈشى رهت . بىر قانچه ئاياللىق بولۇشنى چهكلىگۈچىلهر يۇقىرقى ئايهتنى دهلىل قىلىدۇ

 . چۈنكى مۇنداق دهلىل كهلتۈرۈش ئايهتنى ئۆز ئورنىدا ئىشلهتمىگهنلىك بولىدۇ . قىلىنىدۇ

 بۇالرنىڭ دهۋاتقان پاكىتى، رهسۇلۇلالھ ۋه ساھابىلهر بۇ ئايهتنى چۈشىنهلمهي قالغان ياكى ئۇنىڭ ئۈستىگه

 . چۈشهنسىمۇ قهستهن خىالپلىق قىلغان دېگهن بهتنامنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 ئالالھ تائاال ئادىل قىلىشقا ئىشهنچىسى . ئۇالر دهلىل كهلتۈرگهن ئايهتنىڭ ئۆزى دهل ئۇالرغا رهددىيه بوالاليدۇ

 ئاندىن تهلهپ قىلىنىۋاتقان ئاداللهتنى بايان . بولۇش شهرتى بىلهن بىر قانچه ئاياللىق بولۇشنى رۇخسهت قىلدى

 باراۋهر مۇئامىلىده ) مۇھهببهتته ۋه دىلنىڭ مايللىغىدا ( قانچه تىرىشساڭالرمۇ  ئاياللىرىڭالرغا { : قىلىپ مۇنداق دىدى

 ئېرى باردهكمۇ ( ئۈچۈن بىرسىگه پۈتۈنلهي مايىل بولۇپ، ئىككىنچىسىنى بولۇشقا ھهرگىز قادىر بواللمايسىلهر، شۇنىڭ

 . ئايهت - 129 نىسا سۈرىسى، } ئېسىپ قويۇلغان ئايالدهك تاشالپ قويماڭالر ) ئهمهس يوقتهكمۇ ئهمهس

 . ۇ ئايالالر ئارسىدا مۇتلهق باراۋهرلىكنى ھاسىل قىلىش ئىنسانىيهت تهبىئىتىنىڭ تهقهززاسى بىلهن مۇمكىن بولمايد

 چۈنكى تولۇق ئادىل قىلىش قهلب مايىلچانلىقى ۋه جىنس تهلهپنى قاندۇرۇشتىمۇ ئوخشاش باراۋهر قىلىشنى تهلهپ

 چۈنكى ئىنسان بىر ئايالنى يهنه بىرسدىن بهكرهك ياخشى كۆرىشى . بۇ ئىش ئىنساننىڭ قولىدىن كهلمهيدۇ . قىلىدۇ

 . مۇمكىن، قهلىب ئالالھنىڭ قولىدا

 كېچهك ۋه يېتىپ قوپۇشتهك ئاشكارا - ر ئهلهيھىسساالم ئاياللىرى ئارسىدا نهپهقه، كىيىم شۇنىڭ ئۈچۈن پهيغهمبه

 بۇ مېنىڭ تهقسىماتىم، كۈچۈمنىڭ ! ئى ئالالھ : " ئىشالرنى  تهقسىم قىلىپ بولغاندىن كېيىن مۇنداق دهيتتى

 ه بواللمايدىغان تهرىپى بولسا مهن ئىگ ) قهلب مايىلچانلىقى ( يېتىشىچه ئادىل قىلىشقا تېرىشتىم،  سهن ئىگه بولۇپ

". كهچۈرگىن
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 . بۇ تهرهپته بىر ئاز ئادىل بولماي قالسا ئالالھ ئهپۇ قىلىدۇ . قهلىبنىڭ مۇھهببىتىده ئوخشاش باراۋهر قىلىش تهس

 . چۈنكى ئالالھ ئىنساننى تاقىتى يهتمهيدىغان ئىشالردا جازالىمايدۇ

 ئېرى ( ىرسىگه پۈتۈنلهي مايىل بولۇپ، ئىككىنچىسىنى شۇنىڭ ئۈچۈن ب { : شۇنىڭ ئۈچۈن ئايهت مۇنداق دهيدۇ

 . ئايهت - 129 نىسا سۈرىسى، } ئېسىپ قويۇلغان ئايالدهك تاشالپ قويماڭالر ) باردهكمۇ ئهمهس يوقتهكمۇ ئهمهس

 بۇ يهردىكى مايىلچانلىقتىن مهقسهت كۆڭۈل . ئايهتنىڭ چۈشهنچىسى بىر ئاز مايىلچانلىق ئهپۇقىلىنىدۇ دېمهكچى

 . لىقى كۆزده تۇتۇلىدۇ مايىلچان

 بىر ئهرهپ شهھهرلىرىنىڭ بىرسىده  مۇسۇلمان : " شهيىخ ئابدۇلھهلىم مهھمۇد بىر قىسسه سۆزلهپ مۇنداق دهيدۇ

 بىر كىشى ئىككىنچى مهخپى نىكاھ قىلىپ، جاڭزا ئېلىشتىن . كىشى قانۇنلۇق ئىككىنچى ئايال ئېلشتىن چهكلىنىدۇ

 اڭزا ئاالي دىسه، شۇ شهھهرنىڭ قانۇنى بىر قانچه ئاياللىق بولۇشنى ئېغىر ج . باشقا پۈتۈن شهرتلىرىنى تولۇقاليدۇ

 . جىنايهت سانايدۇ

 ساقچىالر ئۇ ئادهمنى كۈزتىپ، ئىككىنچى ئايال . پات بېرىپ كىلىپ تۇرىدۇ - ئۇ كىشى ئۇ ئايالىنىڭ قېشىغا پات

 ئايال - ا ئالماقچى بولۇپ، ئهر ئالغانلىقىنى تهكىتلهپ، قانۇنغا خىالپلىق قىلدى دېگهن تۆھمهت بىلهن  قولغ

 . ئىككهيلهننى نهخ مهيدان ئۈستىده قولغا ئېلىپ سوراق قىلىشقا باشاليدۇ

 كىم سىلهرگه  ئۇ ئايالنى مېنىڭ ئايالىم دهيدۇ؟ ئۇ : ئۇ كىشى ناھايىتى ھۇشيار بىر ئىنسان  ئىكهن، ساقچىالرغا

 . پات ئۇچىرشىپ تۇرىمهن دهپ جاۋاب بېرىدۇ - پات پهقهتال ئاشىقىم بولىدۇ، شۇڭا . ئايال مېنىڭ ئايالىم ئهمهس

 خاپا بولمىسىال، ئۇقۇشماسلىق بولۇپ : ساقچىالر ئۇ ئادهمدىن ھهيران بولۇشۇپ، ئۇ ئادهمگه كهمتهرلىك بىلهن

 دهپ ! ئاشىقلىرى ئىكهنلىگىنى بىلمهيدىكهنمىز . ئۇئايالنى سىلنىڭ ئىككىنچى ئاياللىرى دهپ ئويالپ قاپتۇق . قاپتۇ

 . نهتىجىده ئۇ ئادهمنى قويۇپ بېرىدۇ . يتىشىپتۇ ئۆزره ئې

 دېمهك  ئاشنا تۇتۇپ زىنا قىلىش جىنايهت ھىساپالنماي، مهلۇم سهۋهب ئۈچۈن ئىككىنچى ئاياللىق بولۇش

 . جىنايهت ھىسابالنماقتا

 كاالم خۇالسه

 . الر قاتارىغا كىرمهيدۇ بىر قانچه ئاياللىق بولۇشنىڭ ھۆكمى مۇباھتۇر، بۇ ئىسالم دىنى تهشهببۇس قىلىدىغان ئىش

 . قىلسىمۇ بولىدىغان، قىلمىسىمۇ بولىدىغان بىر ئىش

 بهزى كىشلهرنىڭ شارائىتى ياكى مهلۇم جهمىيهتنىڭ شارائىتى بىر قانچه ئاياللىق بولۇش دهۋرۋازىسىنى ئۆزى

 . ئېچىپ بېرىدۇ

 هر خاتا تهشۋىق قىلغاندهك ياكى سىز رىئال تۇرمۇشتا ياشاۋاتقان بىر ئىنسان، جهمىيهتكه قاراپ بۇ ئىشنىڭ بهزىل

 !. بهزىلهر خاتا تهتبىقلىغاندهك ئايالالرنىڭ ھوقۇقىنى كهمسىتىدىغان مهسىله ئهمهس

 ئاخىردا شۇنى تهكىتلهپ ئۆتىمهن، بىر ئاياللىق بولۇش ئهسلى قائىده، كۆپ ئاياللىق بولۇش زۆرۈرىيهت

 ج، ئىككى تهرهپنىڭ پۈتىشىشى ۋه تولۇق رازىلىقى ئۇ ئىجتىمائى ئىھتىيا . تۈپهيلىدىن بولىدىغان ئايرىم ئهھۋال

 . ئاستىدا بىر تهرهپ بولىدۇ

 مهن بۇ كۆز قارشىم ئارقىلىق بىر قانچه ئاياللىق بولۇشنى چهكلىمهكچى ياكى بىر قانچه ئاياللىق بولۇشقا

. تهشهببۇس قىلماقچىمۇ ئهمهس، ئشىنى شهرىئهت كۆرسىتىپ بهرگهن ئۆز ئورنىدا قويايلى دېمهكچى
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 ئايالالرنىڭ  ئىسالمدىكى ئورنى
 . بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى " ئايالالرغا ياخشىلىق قىلىڭالر "

 . ئهبۇ داۋاد ۋه تىرمىزى رىۋايىتى " ئايالالر ئهرلهرنىڭ يېرىمى "

 . تىرمىزى رىۋايىتى ". ياخشىلىق قىلدىغىنىدۇر ) ئايالىغا ( سىلهرنىڭ ياخشىڭالر، ئائىلىسگه "

 دۇنيانى قايسى - ئۆمرىنى قانداق ئۆتكۈزدى؟ بىلمىنى نېمىگه ئىشلهتتى؟ ، مال : ى ئىنسان قىيامهت كۈن "

 يول بىلهن تاپتى؟  قايسى يولالرغا سهرىپ قىلدى؟ ۋه جىسمىنى نېمه ئىشالر بىلهن چىرتىۋهتتى؟ دېگهن بهش

 . تىرمىزى رىۋايهت قىلغان " سوئالدىن سوراققا تارتىلىدۇ

 . ئىبنى ماجه رىۋايىتى " لمانالرغا پهرز بىلىم ئىگلهش ئهر ۋه ئايال مۇسۇ "

 كىرىش سۆز

 . ھۆرمهتلىك ئوقۇرمهن  بۈگۈنكى دهۋىرده ئىسالم  دۈشمهنلىرى  ئىسالم دىنىغا شىددهت بىلهن ھۇجۇم قىلماقتا

 دۈشمهنلهر بىزنىڭ ئاجىزلىق نۇقتىمىزدىن پايدىىلىنىپ ئاپىللىرىمىز، ئاچىللىرىمىز ۋه سىڭللىرىمىزنى، يىلتىزى يوق

 . رقىراق شۇئارالر بىلهن  ئىسالمغا قارشى خىزمهتكه سالماقتا پا

 سهۋىيسىنى يـۇقىرى كۆتـۈرهلمىگهنلىكىمىز، ئۇيغـۇر – ئۇنىڭ ئۈستىگه بىزنىڭ نادانلىقىمىزدىن ئايالالرنىڭ ئاڭ

ــاردى ــپ ب ــۆۋهن بولۇشــىغا ئېلى ــيهت ساپاســنىڭ ت ــڭ مهدهنى ــۇق . ئاياللىرىنى ــى ياخــشى تول ــسالم دىنىمىزن  ئى

 سـىڭىللىرىمىزغا ئىـسالم دىنىنىـڭ نۇرلـۇق ۋه - لىكىمىز ئۈچۈن، ئـاپىللىرىمىز، ئايـاللىرىمىز ۋه ئاچـا چۈشهنمىگهن

 تـوال زۇلـۇم - بىلـمهي ئىـسالم نـامى بىـلهن ئايالالرغـا ئـاز - بىلىپ . شانلىق ماھىيتىنى ئىزاھالپ بېرهلمىدۇق

 ۈن ئايالالرنىـڭ ئىـسالمدىكى ئـوبرازىنى ئۆزىمىزنى ئىسالھ قىاللمىغانلىقىمىز ئۈچ . قىلىدىغان ئىشالرمۇ يۈز بهردى

 . ئىكهنلىگىنى ئۇنۇتتۇق " ئهرلهرنىڭ يېرىمى :" ئايالالرنىڭ . ياخشى چۈشىنهلمهي قالدۇق

 مۇشۇ سهۋهبلهردىن ئايالالر غهرب ئهللىرىنىڭ پارقىراق شۇئارلىرىغا ئالدىنىپ، مهسىلىنىڭ ھهقىقىتىگه يىـتهلمهي

 . يماقتا ئۆزىلىرىنى ۋه مهدهنىيتىنى يوقۇتۇپ قو

 نهتىجىده . ئهسلى قهلبى ئهڭ پاك، مىھرىبان، سۆيۈمچان ئايالالر يولدىن ئېزىپ  تارىختىكى رولىنى ئۇنۇتماقتا

 . ياراملىق ئهۋالد تهربىيلهشتىن ئاجىز كهلمهكته ۋه جهمىيهتكه پىتنه پاسات تېىرىماقتا

 ئىسالم دىنى سايىـسى ئاسـتىدا . ته ئاخىرى بېرىپ  ئۆزى ئۇچىرغان بهزى زۇلۇمالرنى ئىسالم دىنىدىن كۆرمهك

 موللىالرنىـڭ قىلىقلىـرى ئىـسالم يـۈزىگه - نادانالرنىڭ، چاال . بهخىتلىك تۇرمۇش كهچۈردىغانلىقىنى ئۇنۇتماقتا

 . داغ بولۇپ، ئايالالرنىڭ ئىسالمدىكى ئورنىنى خۇنۇكلهشتۈرمهكته

 - ىــدا ئىلگىرلهرۋاتقــان ئاچــا پهن يول - تــوال ســهۋىيهگه ئىــگه بولغــان يــاكى ئىلىــم – شــۇ سهۋهســتىن  ئــاز

 سىڭىللىرىمىز  ئىسالمنىڭ كۆرسهتمىسى بويىچه ماڭىسىڭىز ئىككىلى دۇنيادا بهخىتلىك بولىسىز دېگهن ھهقىـقهت

 - گهرچه يېىقىنقى بىر قانچه ئهسىردىن بۇيان مهلۇم سهۋهپلهر تۈپهيلى تولۇق ئهمهلىلهشمىگهن بولسىمۇ - سۆزىگه

 ىسالم دىنىغا تولۇق باغلىنىپ قالسام ئهركىـنلىكىم بوغۇلىـدۇ، ئىـرادهم سـۇنىدۇ يالتىيىش نهزىرى بىلهن قاراپ، ئ

 . دهپ ئويالشماقتا

 مهن مۇشۇ ۋهجىدىن  مهدهنىيهتلىك ئۇيغۇر قىزلىـرى ئالـدىنىپ كهتـكهن غهرب ئهللىرىـدىكى ئايـالالر بىـلهن

 . ۇ ماقالىنى  يېزىپ چىقتىم نامىلىق ب " ئايالالرنىڭ ئىسالمدىكى ئورنى :" ئىسالم ئاياللىرىنى سېلىشتۇرۇپ

گهرچه ماقاله مهقسهتنى تولۇق ۋه قانائهتلىنهرلىك ھهل قىاللمىسىمۇ، بىر ئاز بولسىمۇ غهرب ئهللىرى تاراتقـان
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 يالغان ياۋىداق تۆھمهتلهرگه رهددىيه بېرىپ، ئايالالرنىڭ ئوبرازىنى ھهقىقـى يوسـۇندا ئېچىـشقا يـول ئېچىـپ،

 . مهسىلىگه كىرىش ئېغىزى بولغۇسى

 ئوتتۇرغا قويغان ھهر بىر نۇقتا سۆزۈمنى قۇرئان كهرىم، ھهدىس شهرىپ ۋه مۇتهپهككـۇر ئالىمالرنىـڭ سـۆزلىرى

 . بىلهن كۈچالندۇردۇم

 سىڭىللىرىمنىڭ بۇ ماقالىنى ئوقۇغانـدىن - ھهقىقهتنى كۆرمهي يىراقتا تۇرۇپ، شۇئارغا ئالدىنىپ كهتكهن ئاچا

 . ى ئېچىپ، تهھلىل يۈرگۈزۈشىنى ئۇمىد قىلىمهن كېيىن، ئىسالم دىنىغا ئهقىل دهرۋازىسىن

 ھهمده ئۆزىنىڭ تارىختىكى ۋه ئىسالمدىكى مهجبـۇرىيتىنى تونـۇپ،  تارىختـا ئـۆتكهن مهھمـۇد قهشـقىرى ،

 يۈســۈپ خــاس ھاجىــب، نــاۋايى، فــارابى، ئاماننىــسىاخان، ئابــدۇقادىر دامــۇلالم، نۇزۇگــۇم ۋه ئابــدۇخالىق

 ئۇلۇغ ئىنسانالرنى تهريىـلهپ يىتـشتۈرهرمۇ دېـگهن ئۇمىـدته، ئايالالرنىـڭ غا ئوخشاش ۋهتهن سۆيهر ... ئۇيغۇر

 . ئىسالمدىكى ئورنىنى قىسقىچه بايان قىلدىم

 . بهزىلهر تهسهۋۋۇر قىلغاندهك ئايالالر ئۆيده ئولتۇرۇش ئۈچۈن يارتىلغـان ئهمهس، ئـۇالر ئهرلهرنىـڭ يېرىمىـدۇر

 . ىلگهن دېي " ئايالالر ئهرلهرنىڭ يېرىمى : " ھهدىس شهرىپتا

 ئهلـۋهتته ئۇيغـۇر ئاياللرىنىـڭ . ئهرنى ئهر قىلىدىغانمۇ ئايال، جهمىيهتنـى تۈزىـدىغان ۋه بۇزىـدىغانمۇ ئايـال

 تۈزىدىغان، ئىسالھ قىلىدىغان ۋه  ياراملىق قهيسهر  ئهۋالد تهربىيلهشـته ئالـدىنقى سـهپتىن ئـورۇن ئالىـدىغان،

 !. ئۇمىد قىلىمىز مهدهنىيهت يارتىشتا يېڭىلىق يارتااليدىغان بولۇشىنى

 ئارمانلىرىمىزنى روياپقا چىقىرىش ئۈچـۈن ، مۇسـۇلمان خانىمالرنىـڭ چۈشهنچىـسىنى ئىـسالھ - يۇقىرقى ئارزۇ

 ئهخالق ئىچىده ئىجاتكار بولۇشى ئۈچۈن ئهرلهر ھاكىم مۇتلهقلىقتىن - ئايالالرنىڭ ئهدهپ . قىلىشقا توغرا كىلىدۇ

 ھۆر جهمىيهت يارتىش ئۈچۈن ئهركىنلىكىنى - قىلغان دائىره ئىچىده شهرىئهت ئاتا – بىر ئاز چۈشۈپ، ئايالالرغا

 . ھۆر جهمىيهتنى ھۆر كىشلهردىن باشقىسى تىكلىيهلمهيدۇ . قويۇپ بهرمهك الزىم

 بۈگۈن بىز،  ئۇلۇغ مۇتهپهككۈر ئالىمالرنى تۇغۇپ يېتىشتۈرگهن ئاپىالرغا قاتتىق مۇھتاج، ھهزىرتـى ئائىـشىگه

 . ىياسييۇن ئاپىالرغا تېخىمۇ مۇھتاج ئوخشاش ئالىم، فهقىھ ۋه س

 ئىـسالم دىنـى ۋه غهرب نىزامـى ئارسـىدىكى : " ھۆرمهتلىك ئوقۇرمهن، مهن بۇ ماقالهمده، بىرىنچى تارماقتا

 تېىمىسىدا " ئايالالرنىڭ ئسىالمدىكى ئورنى : " ئىككىنچى تىېمىدا . دېگهن تېمىدا بىر ئاز  توختالدىم " ئايالالر

 . توختالدىم

 الالر ۋه ياشاش ھوقۇقى، ئايالالرنىڭ ئهركىنلىگى، ئايالالرنىـڭ ئىجتىمـائى ھوقـۇقى، ئىقتىـسادى ئاي : بۇ تېما

 . ھوقۇقى ۋه سىياسى ھوقۇقى دېگهن تارماق تىېمىالرنى ئۆز  ئىچىگه ئالىدۇ

ئايالالر ئارسىدىكى نىزامى غهرب ۋه دىنى ئىسالم - 1

 : يهتلىرى ئايالالرنىڭ ئىسالم شهرىئىتىدىكى ھوقۇقى ۋه مهجبۇرى

 ئىسالم شهرئىتى ئايالالرغا چېتىپ قويغان مهجبـۇرىيهتلهر مهنبهسـى، ئـۇ بولـسىمۇ ئـالالھ تائاالغـا قۇلچىلىـق

 . قىلىشتۇر

 ئىسناننىڭ ئالالھغا قۇلچىلىق قىلىشى، ئسىالم دىنىنىڭ بىرىنچى دهرجىلىك ھهقىقهتلىرىنىڭ بىرىسى، بهلكـى

 . ئۇ ئالالھغا ئىمان كهلتۈرۈشنىڭ ئاساسىدۇر

 دىـمهك . الالھغا ئىبادهت قىلىش ۋه قۇلچىلىـق قىلىـشتا ئهر بىـلهن ئايـال ئارسـىدا ھېچقانـداق پهرق يـوق ئ

. ئهرلهرگه يۈكلهنگهن مهجبۇرىيهتلهرنىڭ ئۆزى ئايالالرغا يۈكلهنگهن
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 ھهدىس شـهرىپته مۇنـداق . ھوقۇقىدۇر - بۇ يهردىكى مهجبۇرىيهت دېگىنىمىزدىن مهقسهت  ئالالھنىڭ ھهققى

 ئالالھنىڭ بهنـدىلهر ئۈسـتىدىك ھهققـى، ئالالھغـا  ھـېچ نهرسـىنى شـېرىك كهلتـۈرمهي ئىبـادهت : " كهلگهن

 بهندىلهرنىڭ ئالالھنىڭ ئۈستىدىكى ھهققى، شېرىك كهلتۈرمهي ئىبادهت قىلـسا، ئالالھنىـڭ ئـۇالرنى . قىلىشتۇر

 " ئازاپلىماسلىقىدۇر

 ئايـالالر بـۇ مهسـىلىده – قىلىنغـان، ئهر ھوقۇق تهڭ بايـان – ھهدىس شهرىپته مهجبۇرىيهتلهر بىلهن ھهققى

 . بۇ مهسىلىده ئادالهتسىزلىك كۆرۈلمهيدۇ . باراۋهر

 ئىسالم دىنى ئهرلهرگه ئۇالرنىڭ  تهبئىتىگه ماس كىلىدىغان مهجبۇرىيهتلهرنى، ئايالالرغا، ئۇالرنىڭ تهبئىـتىگه

 . مۇناسىپ كىلىدىغان مهجبۇرىيهتلهرنى بهلگىلىدى

 قىلىنغان ئىشالرغا ئايالالرنىڭ، ئايالالر تهكلىپ قىلىنغان ئىشالرغا ئهرلهرنىڭ تهكلىپ بهزى بىر ئهرلهر تهكلىپ

 بهزى مهجبۇرىيهتلهرنىڭ ئوخشاشماسلىقى ھىكمهت . قىلىنماسلىقى ئهر ۋه ئاياللىق پهرقىدىن پهيدا بولغان ئهمهس

 . ياكى مهنپهئهتكه ئاالقىدار سىرىتقى ئامىلالردىن پهيدا بولغان

 ر ئارسىدىكى مهجبۇرىيهتلهرنىڭ ئوخـشاشماسلىقىدا ئهرلىـك ۋه ئايـاللىق سـۈپتىنىڭ ھېچقانـداق ئهر ۋه ئايالال

 . بولۇپ قالسا سىرىتقى ئامىلالردۇر . ئاالقىسى يوق

 : بۇ ئايهتنى مۇالھىزه   قىلىپ   كۆرسىڭىز ئهر ۋه ئايالالرنىڭ مهجبۇرىيهتته ئوخشاش ئىكهنلىگىنـى بايقايـسز

 ئىبادهت قىلغۇچى ئهرلهر - لمان ئايالالرغا،مۆمىن  ئهرلهر ۋه مۆمىن ئايالالرغا، تائهت مۇسۇلمان ئهرلهر ۋه مۇسۇ {

 ئىبادهت قىلغۇچى ئايالالرغا، راستچىل ئهرلهر ۋه راستچىل ئايالالرغا، سهۋر قىلغۇچى ئهرلهر ۋه سهۋر – ۋه تائهت

 لالرغـا، سـهدىقه بهرگـۈچى ئهرلهر ۋه قىلغۇچى ئايالالرغا، خۇدادىن قورققۇچى ئهرلهر ۋه خۇدادىن قورققـۇچى ئايا

 سهدىقه بهرگۈچى ئايالالرغا، روزا تۇتقۇچى ئهرلهر ۋه روزا تۇتقۇچى ئايالالرغا، نهپسىلىرىنى ھارامدىن ساقلىغۇچى

 ئهرلهر ۋه نهپسىلىرىنى ھارامدىن ساقلىغۇچى ئايالالرغا، الله نى كۆپ زىكرى قىلغۇچى ئهرلهر ۋه الـله نـى كـۆپ

 . ئايهت - 33 سۈره ئهھزاب } يالالرغا الله مهغپىرهت ۋه كاتتا ساۋاب تهييارلىدى زىكرى قىلغۇچى ئا

 . ھوقۇقى بولسا ئىنسانلىقىدۇر - ئايالالرنىڭ مهجبۇرىىيتى ئالالھغا قۇلچىلىق قىلغانلىقتۇر، ھهققى

 : ئايالالرنىڭ غهرب جهمىيتىدىكى مهجبۇرىيهتلىرى ۋه ھوقۇقىلىرى

 ىكى ئايالالرنى ھۆرمهت ۋه شـهرهپ ئهرشـىدىن ئـورۇن ئېلىـپ، ئهركىنلىـك يىراقتىن قارىماققا غهرب جهمىيتىد

 ! دېڭىزىدا ئۈزۈپ، ھوقۇقىدىن تولۇق پايدىلىنىۋاتىدۇ دهپ ئويالپ قالىمىز

 غهرب جهمىيتىگه ئىنچىكه نهزهر تاشلىساق، غهرب ئاياللىرىنىڭ غهرب نىزامىـدىكى شـۇئارالرغا قۇربـان بولـۇپ

 . كهتكهنلىكىنى ھېس قىلىمىز

 قىستۇرۇپ قويۇشـقا تېگىـشىلىك بىـر . هربتىكى مهجبۇرىيهتلهرنىڭ مهنبىيى ماددى مهنپهئهت ھۆكۈمرانلىقىدۇر غ

 نۇقتا، غهرب ئاياللىرى قىلىۋاتقان ۋهزىپىلهرنىڭ كۆپىنچىسى ئىنسانىيهت ئۆلچىمى ۋه ئىسالم قىممهتلىرىگه ئۇيغۇن

 . كىلىدۇ

 ىــشتا، مـاددى ئامىلــدىن باشــقا نهرســىگه ئــۆلچهم لـېكىن غهرب ئهللىــرى  جهمىــيهت تىكــلهش ۋه خهۋهر ئېل

 . ئىسالم  پىرىنسپىلىرى ۋه دىنى قىممهتلهر ماددى ئامىلنى كۆپ ئامىلالرنىڭ بىرسى دهپ قارايدۇ . تۇرغۇزمايدۇ

 مـاددى تـۈرۈتكه - كىـم بولىـشىدىن قهتئـى نهزهر - غهربتىكى ئايالالر  بىر ئىـش قىلىـشقا قـادىر بواللىـسىال

 مـــاددا غهرب جهمىيتىنىـــڭ ئاساســـى ۋه . ۆزى  خهۋهر ئېلىـــشقا مهجبـــۇر بولىـــدۇ ســهۋهبىدىن ئۆزىـــدىن ئـــ

. مهجبۇرىيهتلهرنىڭ مهنبىيىدۇر
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 ئاياللىق مهجبۇرىيهتلهرگه خاتىمه - ئهر . غهرب ئهللىرى ماددى پهلسهپىسى ئارقىلىق ئائىلىنى ۋهيران قىلىۋهتتى

 . بالىلىق ئاالقىسى ئاجىزالشتۇردى - ئاتا . بهردى

 تۇرمۇش تهبئىتى مۇناسـىپ . ئىختىيارلىقى بىلهن ئهمهس مهجبۇرى خىزمهت قىلىشقا ئۇچىردى غهرب ئاياللىرى

 . كهلمهيدىغان ئشىالرنى قىلىشقا قىستىدى

 سائادهت ئىچىده ياشىماقتا دهپ گۇمان قىلىشىدۇ، مهسىلىنىڭ ئىچكى - بهزى كىشلهر غهرب ئاياللىرى بهخىت

 اتـالىقى ئاشـكارا بولىـدۇ، چـۈنكى ئهرلهر قىلىـشقا تېگىـشىلىك قاتلىمىغا چۆكسىڭىز بۇ نهزىريهنىـڭ تامـامهن خ

 !. ناھايىتى ئېغىر ئهمگهكلهرنىمۇ ئايالالرنىڭ قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرسىز

 . ئايالالرنىڭ تهبئىتىگه مۇناسىپ كهلمهيدىغان خىزمهتلهر ئايالالرنىڭ ئاياللىق تۇيغۇىسنى ئېرىتىپ تاشلىدى

 ىق ئهۋالد يىتىۈشتۈرۈش خىزمىتىدىن مهھـرۇم قويـدى، چـۈنكى  جاپـالىق غهرب ئايالالرنى  جهمىيهتگه يارامل

 !. خىزمهتتىن چارچاپ، ھېرىپ كهلگهن ئايال قانداقمۇ باللىرىنى ياراملىق قىلىپ تهربىيلهپ چىقالىسۇن

 ئاپىلىق دېگهن ئايالغا نىسبهتهن مۇقهددهس ۋهزىپه، پهرزهنتلهرنىڭ جىسمانى، مهنىـۋى، ئهخالقـى تهرهپـتىن

 ئانا پهرزهنت تهربيلهش ۋهزىپىسىدىن قېچىپ كىتىشى – ئاتا . يىتىلىشى ئانىالرنىڭ رولىغا مۇناسىۋهتلىك ياخشى

 . مۇمكىن ئهمهس

 قۇرئـان . پهرزهنت كۆرۈش مۇقهددهس قىممهت بولۇپ، ئۇ ئهرلهردىن كۆپرهك ئايالالرنىڭ بهخىت سائادىىتىدۇر

 بىز ئىبراھىمغـا ناھـايىتى مـۇاليىم بىـر { !: ىقغا قاراڭ بىشارهت دهپ ئاتىغانلى - كهرىم پهرزهنت  كۆرۈشنى خۇش

 . ئايهت - 101 سۈره سافات } ئوغۇل بىلهن خۇش خهۋهر بهردۇق

 قۇرئـان كهرىـم ئايالالرنىـڭ . ئاپىلىق مۇتلهق ئىنسانى ۋه تهربىيه ۋهزىپللىرى ئىچىدىكى ئهڭ بۈيۈك ۋهزىپىـدۇر

 - ئىنـساننى ئاتـا { : تهكىـتلهپ مۇنـداق دهيـدۇ قورساق كۆتۈرۈش ۋه پهرزهنت كۆرۈشتىكى جاپـا ۋه كۆرشـىنى

 . ئۈستىگه ئاجىزلىق بىـلهن كۆتـۈردى - ئۈستى ) قورسىقىدا ( ئانىسى ئۇنى . ئانىسىغا ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇدۇق

 ئاناڭغا شۈكۈر قىلغىن، ئاخىر قايتىـدىغان - ماڭا ۋه ئاتا !) ئى ئىنسان . ( ئىككى يىلدا ئۇنى ئهمچهكتىن ئايرىدى

 . ئايهت - 14 سۈره لوقمان } دۇر جاي مېنىڭ دهرگاھىم

 غهرب  ئهللىرى توختىماي ھهر خىل مۇناسـىۋهتلهر ۋه ھهر خىـل ئۇسـۇلالر ئـارقىلىق ئايالالرنىـڭ ئىجتىمـائى،

 ئىقتىسادى ۋه سىياسى ھوقۇقىغا ئېرشىـشى، ۋه ھهمـمه ئىـشالردا، ھهر قانـداق شـارائىتتا ئهرلهر بىـلهن بـاراۋهر

 غهربنىـڭ . ىن غهرب جهمىيتىده بولۇۋاتقان ئىشالر شـۇئارالرنىڭ ئهكـسىچه لېك . بولىشى  الزىم دهپ جار سالىدۇ

 چۈنكى ئايال ياش ۋاقتىدا بىر مهزگىل يايرىۋالغان . تهشۋىق قىلىۋاتقان ئهركىنلىكى جىنسى ئهركىنلكتىن ئىبارهت

 . بىلهن ياشىنىپ قالغاندا، ھۆرمىتىنى ساقاليدىغان ماكان تاپالماي قالىدۇ

 بـۇ . ئۇچراپ تۇرىدۇ ص لمىغانلىقى ئۈچۈن ئايالالرغا خاس پاناھگاھالر غهرب ئهللىرىده كۆ ئائىله ئاالقىسى بو

 . ماكانغا كىرىپ قالغان ئايالالر تاماق ۋه شارابتىن باشقا ھهممه نهرسىدىن ئايرىلىدۇ

 ر يهنى ياش ۋاقتىدا بىر خىل ھايات كهچۈرسه، ياشانغاندا جهمىيهت تهرهپتىن تامامهن سهل قارىلىـدىغان بىـ

 . باللىرىمۇ تونىماس بولۇپ بهلكى قېچىپ تۇرۇپ تۇرمۇش كهچۈرىدۇ . خىل ھالهتكه دۇچار بولىدۇ

 كـۈنگه كۆتۈرلـۈپ، ئهرلهرنىـڭ - ئهمما ئىسالم جهمىيتىده بولسا، ئايالالر ياشانغانچه قهدىر قىممىتى كۈندىن

 چـۈنكى . مۇئـامىله قىلىنىـدۇ ياشـانغان ئايـالالر ھـۆرمهت بىـلهن . قهلبى ۋه كۆزىدىكى  ئورنى  ئېشىپ بارىدۇ

 . ئانىنىڭ  مۇقهددهسلىكى ياشانغانچه روشهنلىششىكه باشاليدۇ، نهتىجىده ئائىله ئهزالىرىنىڭ ھۆرمىتىگه ئېرىشىدۇ

ئورنى ئىسالمدىكى ئايالالرنىڭ . 2
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 ڭ شهرهپ، بـارلىق ئىنـسانالرغا قـارار قىلغـان ھۆرمهتنىـ - ئىسالم دىنى ئايالالرغا بىكىتكهن ھۆرمهت ۋه شان

 شۈبھىـسىزكى، بىـز ئـادهم بـالىلىرىنى - شـهك { : ئۆز ۋاقتىدا ئالالھ مۇنداق دېگهن . پارچىالنماس بىر قىسمى

 چىقـاردۇق، ئـۇالرنى ) كـېمىلهرگه ( مىنـدۈردۇق، دېڭىـزدا ) ئۇالغالرغـا ( ھۆرمهتلىك قىلدۇق، ئۇالرنى قۇرۇقلۇقتا

 ئىـسرا } رىمىزنىـڭ نۇرغۇنىـدىن ئۈسـتۈن قىلـدۇق شېرىن يېمهكلىكلهر بىلهن رىزىقالندۇردۇق، ئۇالرنى مهخلۇقاتلى

 . ئايهت - 70 سۈرىسى

 ىبىـردىن ئـارتۇق - بىـر . ئايالغا ئوخشاش باراۋهرلىك ئاساسىدا تهكىتلىـدى - ئىسالم دىنى بۇ ھۆرمهتنى ئهر

 . شهرهپكه ئىگه بولۇشنى تهقۋالىق ۋه ياخشى ئهمهل مىيزانى بىلهن باغلىدى

 : ئايالالر ۋه ياشاش ھوقۇقى **

 ش ھوقۇقى ئالالھ ئىنسانغا ئاتا قىلغـان ھوقۇقالرنىـڭ مۇقهددهسـرهكى ھىـساپلىنىدۇ، چـۈنكى ئـۇ باشـقا ياشا

 . ھوقۇقالرنىڭ ئاساسى،  بۇلىقى ۋه ۋۇجۇدىيهتكه كىلىشنىڭ سىرىدۇر

 كىمكى ناھهق ئـادهم ئۆلتـۈرمىگهن { : ياشاش ھوقۇقىنىڭ مۇقهددهسلىكى بۇ ئايهت كهرىمىده كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ

 ۈزىده بۇزغۇنچىلىق قىلمىغان بىر ئادهمنى ئۆلتۈرسه، ئـۇ پۈتـۈن ئىنـسانالرنى ئۆلتۈرگهنـدهك بولىـدۇ، ياكى يهر ي

 ،ئۇ پۈتـۈن ئىنـسانالرنى ) يهنى قۇتقۇزسا ياكى ھايات قېلىشىغا سهۋهبچى بولسا ( كىمكى بىر ئادهمنى تىرىلدۈرسه

 . ئايهتنىڭ بىر قىسمى - 32 مائىده سۈرىسى } تىرىلدۈرگهندهك بولىدۇ

 !. ئايال دهپ پهرقلهندۈرمهي، ئادهم دېگهن سۆزنى ئىستىمال قىلغىننى - ڭالر، ئايهتته ئهر قارا

 : مهرىكىسىده رهسۇلۇلۇلالھ بىر مۇشىرىك ئايالنىڭ ئۆلۈكىگه كىشلهرنىڭ ئولىشىۋالغانلىقىنى كۆرۈپ " ھۇنهين "

 سـهن : " لـۇپ، بىـر ئـادهمگه دهپ بو " بۇ ئايال ئۇرۇشقان ئهسكهرلهر قاتارىدا بولمىسا نېمه دهپ ئۆلتۈرۈلدى "

 . دهيدۇ دېگىن دېگهن " چاقىالرنى ۋه ئايالالرنى ئۆلتۈرمىسۇن - باال : بېرىپ خالىدغا، رهسۇلۇلالھ

 ئاياللىقىغـا تهسـىر يهتكۈزۈشـتىن - بۇھهدىسنىڭ روھىغا قارايدىغان بولساق، شـىرىك ھـالىتى ئـۇ ئايالنىـڭ

 ! نلىكىنى كۆرهلهيسىز ھاياتىنىڭ مۇقهددهسلىكىگه تهسىر يهتكۈزمىگه - سىرىت

 . دېگهن " مۇسۇلمانالرنىڭ قانلىرى باراۋهر : " رهسۇلۇلالھ

 ئايالالر ئىنسانلىق سۈپتىده ئورتاق دېـگهن پىرىنـسىپنى قـارار قىلغـان چاغـدا، فىرانـسىيه - ئىسالم دىنى ئهر

 اكى باشـقا ئايـال كىـشى ئىنـسان جىنـسىمۇ يـ - ئهسىرده ئېچىلغان قۇرۇلتىيىدا ئايال كىـشىنىڭ - 6 مىيالدىيه

 . ھهقىقىتىنى بىلىشكه ئۇرۈنىۋاتقان ئىدى - نهرسىمۇ

 قۇرئان كهرىم جاھىلىيهت قهبىلىلىرى قىزالرنى كۆمۈۋېتىشىگه ئوخـشاش ناچـار ئىـشالرنى قىلغـانلىقىنى ھـارام

 الش قىلىپ ئايهت چۈشۈرۋاتقان چاغدا، رىم ئىمپىرىيىسى ئوتتۇرا ئهسىرلهرده ئايالالرنى جىنايهتسىز ئۆلگۈچه ئـازاپ

 پارچه قىلىۋېتىدىغان، بىر تۈركۈم - ئايالالرنىڭ پۇتلىرىدىن ئاتالرغا سۆرىتىپ پارچه . بىلهن ھوزۇرلىنىدىغان ئىدى

 ئايالالرنى تـۈۋرۈككه بـاغالپ بىـر قـانچه كـۈن ئاسـتىدىن ئاسـتا خاراكتىرلىـك ئـوت تۇتاشـتۇرۇپ گوشـلىرىنى

 . چۈشۈرۋىتىدىغان ئىدى

 ھهۋهس ئېڭـى ئـۇالرنى - شكه باشلىغان چاغدا، ئىسراپخورلۇق ۋه ھاۋايى رىم ئىمپىرىىيىسى كېڭىيىپ گۈللىنى

 شۇنىڭ بىلهن ئۇالر ئايالالردىن ھىجابنى ئېلىپ تاشالشقا باشاليدۇ، بۇئىشتا تهرهققـى قىلىـپ، . ئىگلهپ كىتىدۇ

 مىـسى يـۈز ئهخالقسىزالرچه بۇ ئارلىشىشتا رهزىـل ئىـشالرنىڭ ھهم . ئايالالر ھهممه ئىشالرنى ئىگلهشكه باشاليدۇ

 نهتىجىـده ئهرلىرىنىـڭ ھىممىتــى بوشـاپ، ئىرادىـسى ئاجىزىلىــشىپ، ئـۆزلىرىنى يوقۇتۇشـقا باشــالپ، . بېرىـدۇ

شۇئارلىقتا ئايالالرغا قارىتا كـۆز قـاراش يۆلىنىـشى ئۆزگىرىـپ، جهمىيهتـته يـۈزو . بۇزغۇنچىلىق ئهۋجىگه چىقىدۇ
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 لغـان دهپ قـاراپ، ئايالالرغـا ئـاداۋهت قىلىـشقا بهرگهن پاساتچىلىقنىڭ ھهممىـسى ئايالالرنىـڭ سـهۋهبىدىن بو

 ئاخىرى ئهھۋال يۇقىردا بايان قىلغىنىمدهك ئايالالرنى ئازاپالش بىلهن ھوزۇرلىنىـدىغان ھادىـسلهر يـۈز . باشاليدۇ

 . بېرىدۇ

 . مۇشۇ ھىكايىنىڭ ئۆزىنى تهكراراليـدۇ - رىم مهدهنىيىتىنىڭ ئۆگهي بالىسى - بۈگۈنكى غهرب تىيارتىخانىسىمۇ

ــشلهرگه بىرى ــاالمهتلىرى كــۆزى ئۆتكــۈر كى ــدىيلىك ئىككىنچــى بۆلۈمنىــڭ ئ ــۈم ئاخىرلىــشىپ، تىراگى  نچــى بۆل

 . كۆرۈنمهكته

 ھىندىـستان، گىرىتـسىيه ۋه . ئايالالرغا پهس نهزهر بىلهن قارايدىغان ئهھۋال رىم ئىمپىريىىسگه خـاس ئهمهس

 !. بابىل مهدهنىيتى تارىخىغا نهزهر تاشالڭ

 الرنى چارىپاي ھايۋانالرنىڭ بىر تۈرى دهپ قارايتتى، ئۇالرنىڭ ھـېچ قانـداق ھوقـۇقى بابىل مهدهنىيتى ئايال

 . يوق ئىدى

 خىل باسقۇچىالرنى بېشىدىن كهچۈرگهن، گىرىتسىيه قانۇنىـدا ئايالالرنىـڭ - گىىرتسىيهده بولسا ئايالالر خىلمۇ

 ئۆلتۈرۋهتـسه ھـېچ بىـر سـوراققا قىزىنـى 7 قىـزى بولـسا 10 بهزى ئاتىالر . ھوقۇقى ھىمايه قىلىنمايدىغان ئىدى

 !.... تارتىلىدىغان ئىش يوق ئىدى

 يىغىپ ئېيىتقاندا، ئۆتۈپ كهتكهن مهدهنىيهتلهرده ئايالالر، چوڭ مهدهنىيهتلهر ئىـسراپخورلۇق ۋه پهسكهشـلىك

 اش سهۋهبى ئايالنىڭ ئىنسان تۈرى بولۇپ، ياش . باسقۇچىغا قهدهم قويغاندا بىر ئاز كۆڭۈل بۆلۈشكه ئىرشهلهيتتى

 . ھوقۇقىنىــڭ بولغانلىقىــدىن ئهمهس، بهلكــى ئهرلهر ھاياتىــدىكى ھوزۇرلۇنــۇش تهلهپلىــرى ســهۋهبىدىن ئىــدى

 . مهدهنىيهت چۈشكۈنلهنكهنده ئايالالرنى شۇم دهپ قارايتتى، ئۇالرنىڭ ھۆرمىتى بولمايتتى

 . ارىشى مانا بۇئىسالم دىنى بىلهن باشقا مهدهنىيهتلهرنىڭ ئايالالرنىڭ ئورنىغا بولغان كۆز ق

 ئايالالر ۋه ساالھىيهت ھوقۇقى **

 ئىلگىرىكى مىللهتـلهر ئايـال كىـشىگه نىـسبهتهن . ساالھىيهتتىن مهقسهت  مهدهنى ھوقۇقلىرى كۆزده تۇتۇلىدۇ

 شـۇ سـهۋهبتىن ئايـال كىـشى  مهدهنـى . ھېچقانداق قابىلىيهت ۋه سـاالھىيهتنى ئىتىـراپ قىلمايـدىغان ئىـدى

 ئۇ مىللهتلهر، ئهرلهر ئايالالرنىڭ ئىگىسى، خالىغانچه ئىـش قىاليـدۇ دهپ . ايتتى ھوقۇقلىرىدىنى بهھرامان بواللم

 . نهتىجىده ئايالالر قۇلنىڭ ئورنىدا كۆرىلهتتى . قارايتتى

 ھىندى، چىن، گىرمانالر ئايالالرغا مىراس قالـدۇرمايتتى، گىرىتـسىيهلىكلهر بولـسا، ئوغـۇل بولمىـسا ئانـدىن

 . قىزالرنى مىراسخور قىالتتى

 فىرانـسىيهدهك بىـر . لالرغا بۇ خىل نهزهر بىلهن قاراش يېقىنقى زامانغىچه  يېڭى مهدهنىيهتلهرده تېىپالتتى ئايا

 يولدىـشىنىڭ – مـۈلىكى بىـلهن مۇئـامىله قىلىـشقا - جهمىيهتته  يېقىنقى زامانغا قهدهر ئايالالر شهخـسى مـال

 هخسى ئىگدارچىلىقىـدىكى يهر مۈلـۈككه يولدىشى يوق بولۇپ قالسا، ش . يول قويۇلمايتتى - رۇخسىتى بولمىسا

 . ئىرىنىڭ رۇخسىتىسىز ھهدىيهمۇ قوبۇل قىاللمايتتى . ئوخشاش نهرسىلهرنى ئېلىپ سېتىش ھوقۇقى يوق ئىدى

 ئهنگىليهده : " ، جهمىيهت ئىلمى ناملىق ئهسىرىده مۇنداق دهيدۇ " ھېربېرىت سىبىنسىر " ئىنگىلىس پهيالسوپى

 ئهسـىرىده چىركـاۋ مهھكمىـسى، ئهر بولغـۇچى ئايـالىنى باشـقا بىـر - 11 . تى ئهسىرگىچه سېتىالت - 11 ئايالالر

 ئىشنىڭ يامانراق تهرىپى، . ئادهمگه مهلۇم مۇددهتكىچه ئارىيهتكه بېرىپ تۇرسا بولىدۇ دهپ قانۇن يولغا قويدى

 . ىگه ئىدى سائهت جىنسى مۇناسىۋهت ئۆتكۈزۈش ھوقۇقىغا ئ 24 ئىسىلزاده بهگلهر بولسا دىھقاننىڭ ئايالى بىلهن

ئايال كىشىگه ھېچقانداق ھوقۇق بېرىلىشى توغرا ئهمهس دهپ قارار : يىلى سىكوتالندىيه پارالرمىنتى - 1567
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 پادىشاھ ھىنرىنىڭ دهۋرىده ئهنگىلىيه پارالمىنتى، ئايال كىشلهرنىڭ مۇقهددهس كىتـاپ ئوقۇشـى - 8 . چىقاردى

 . چهكلىنىدۇ دهپ قارا چىقارغان

 ايالالرنىـڭ تۈرلـۈك مهدهنـى ھوقـۇقالردا ئهرلهردىـن مۇسـتهقىللىقىنى تهكىتلىـدى، ئىسالم دىنى كهلگهنـده، ئ

 خالىغانچه بىر تهرهپ قىلىش ھوقۇقىغا ئىگه دهپ - ئهقىللىق  بولسا – شهخسى ئىگدارچىلىقىدىكى مۈلۈكلىرىنى

 . جاكارلىدى

 الـله ! ئـى مـۆمىنلهر { : ئالالھ تائاال ئهر ۋه ئايالالرنىـڭ مۇسـتهقىل ھوقـۇقىنى بايـان قىلىـپ مۇنـداق دهيـدۇ

ئـارزۇ قىلمـاڭالر، ئهرلهر ) ھهسـهت قىلىـش يۈزىـسىدىن ( بىرىڭالردىن ئارتۇق قىلغان نهرسـىلهرنى - سىلهردىكى بىر

 الـله دىـن ئۇنىـڭ . قىلغان ئهمهللىرىدىن ھهسسىدار بولىدۇ، ئايالالرمۇ قىلغان ئهمهللىرىدىن ھهسـسىدار بولىـدۇ

 . ئايهت - 31 نىسا سۈرىسى } هقىقهتهن ھهممه نهرسىنى بىلگۈچىدۇر الله ھ ). الله بېرىدۇ ( پهزلىنى تىلهڭالر

 ئىـنه يـاكى - ئاتا ياكى تاغا ياكى ئاكا . مهسىلهن، ئالالھ تويلۇقنى ئايالالرغا خاس مۈلۈك قىلىپ بهلگىلىدى

 { : باشقىالرنىڭ ئايالالرنىڭ تويلۇقىدىن بىر ئاز بولسىمۇ ئېلىۋېلىشىدىن  چهكلهپ مۇنداق بايـان ئىـالن قىلـدى

 ئهگهر ئـۇالر ئۇنىڭـدىن بىـر قىـسمىنى . ئايالالرغا ئۇالرنىڭ مهھرىلىرىنى خۇشاللىق بىلهن سوغا قىلىـپ بېـرىڭالر

 - 4 نىـسا سۈرىـسى } يهڭـالر ) يهنـى پـاك ھـاالل بىلىـپ ( سىلهرگه ئۆتۈنۈپ بهرسه، ئۇنى مهززىلىك، سىڭىشلىق

 . ئايهت

 مهدهنـى ھوقۇقالرنىـڭ بىرىـسى، ئهر تالالشـتىكى بهھرامان بوالاليـدىغان - ئهرلهردىن مۇستهقىل - ئايالالر

 باالغهتكه يهتكهن ئهقىللىق - قىز - قىزنىڭ ئىگلىرى گهرچه يىگىت تاپسىمۇ - . شهرىئهت ئاتا قىلغان ھوقۇقىدۇر

 . مۇۋاپىق كۆرمىسه قوشۇلماسلىق ھوقۇقى بار - بولسا

 ر ئهلهيھىسساالمنىڭ قېشىغا يىغىـالپ بىر قىز پهيغهمبه :" ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىسته

 كىلىپ، دادىىسنىڭ مهجبۇرى ئۇ قىز ياقتۇرمايدىغان بىرسى بىلهن  توي قىلىپ قويغانلىقى توغرىـسىدا دهردىنـى

 پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئىشتىن خهۋهردار بولۇپ، ئۇ قىزغا ئۆي تۇتۇپ قېلىش ياكى ئاجىرشىپ كىتىش , تۆكتى

 . ئهبۇداۋاد ۋه ئهھىمهد رىۋايىتى ". دى توغۇرلۇق ئىختىيارلىق بهر

 دادام مېنـى : بىـر قىـز مېنىـڭ قـشىمغا كىرىـپ :" ھهزىرتى ئائىشه ھهدىس بايان قىلىـپ مۇنـداق دهيـدۇ

 ئاكىسىنىڭ ئوغلىىغا ياتلىق قىلدى، مهن ئۇ بالىنى ياقتۇرمايتتىم، دادامنىڭ مۇنداق قىلىـشى مېنـى ئـۇ بالىغـا

 . دىـدى ! رهسـۇلۇلالھ كهلگىـچه ئولتـۇرۇپ تـۇرۇڭ : ھهزىرتـى ئائىـشه . دى بېرىپ بىر ئاز يۈز تېـپىش ئىـدى دىـ

ــدى ــسىالتنى خهۋهر قىل ــشنىڭ تهپ ــشه ئى ــى ئائى ــده، ھهزىرت ــبهر . رهســۇلۇلالھ كهلگهن ــلهن پهيغهم  شــۇنىڭ بى

 ئـۇ . ئهلهيھىسساالم ئۇ قىزنىڭ دادىسغا ئادهم ئهۋهتىپ چاقىرتىپ كهلگهندىن كېيىن، قىزغا ئىختىيـارلىق بهردى

 ى رهسۇلۇلالھ، دادامنىـڭ قىلغـان ئىـشىنى بوپتـۇ قىلىـۋهتتىم، لـېكىن مۇنـداق قىلىـشىمدىكى سـهۋهب، ئ : قىز

 ئاتىالرنىڭ باالغهتكه يهتكهن قىزلىرى توغرىسىدا مهجبۇرى توي قىلىپ قويـۇش ھوقۇقىنىـڭ يـوقلىقىنى ئايالالرغـا

 . نهسهئى رىۋايهت قىلغان " بىلدۈرۈپ قويماقچى ئىدىم دىدى

 ى قولغا كهلتۈرۈش، ئىقتىسادى مۇئامىله، مىراس ۋه  ھهدىيه ئىقتىسادى مهنـبهلهر ئىكهنلىگـى مۇباھ نهرسىلهرن

 خىـزمهتكه ھهق ئـېلىش مهسـىلىدىمۇ . ئايالالر ئوخـشاش ھوقۇققـا ئىـگه – بۇ مهسىلىده ئهر . تونۇشلۇق مهسىله

 . ئايالالر ئهرلهر بىلهن ئوخشاش، ئهمهلگه قارىتا ھهق ئالىدۇ

 پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم . ىپىل بولۇشتهك ئىشالردىمۇ ئايالالر ئهرلهر بىلهن ئوخشاش ئامانلىق بېرىش ياكى ك

مـۆمىنلهر . ئۇ ئامانلىقنى تـۆۋهن تهبىقىـدىكى كىـشلهرمۇ بېرهلهيـدۇ . ئالالھنىڭ ئامانلىقى بىردۇر : " بۇ توغرىدا
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 . ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان . دېگهن " بىرىگه ئىگه - بىر

 بىـرى بىـلهن دوسـتتۇر، ئـۇالر - مـۆمىن ئهرلهر،مـۆمىن ئايـالالر بىـر { : نهزهر تاشـالڭ قۇرئاننىڭ بـۇ ئـايىتىگه

 ئادا قىلىدۇ، زاكات ) تولۇق ( ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، يامان ئىشالردىن توسىدۇ، نامازنى ) كىشىلهرنى (

 ھىـم قىلىـدۇ، الـله ھهقىـقهتهن بېرىدۇ، الله غا ۋه الله نىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت قىلىدۇ، ئهنه شۇالرغا الـله ره

 . ئايهت - 71 تهۋبه سۈرىسى } غالىبتۇر، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر

 غهرب . مانا بۇئىسالم دىنىنىڭ ئايالالرنىڭ قابىلىتى ۋه ساالھىىيتى دائىرسىده بىكىتكهن ئىـشالرنىڭ بىرسـىدۇر

 ئىتىراپ قىالمدۇ؟ - قىلماي يالغانچىلىق – ئهللىرى مۇشۇ ھوقۇقالرنى ھهقىقى تهتبىقالش ساھهسىده

 غهرب ئايـاللىرى خىـزمهت باراۋهرلىـك : " خانىم مۇنداق دهيـدۇ " فىرانسىس كىيرى " فىرانسىيلىك يازغۇچى

 ئايالالرنىـڭ - ئهر : " سۆزىنى داۋامالشـتۇرۇپ " ھوقۇقى ۋه ئاياللىق ھۆرمىتى ھوقۇقىغا ئىرشهلمهيۋاتىدۇ - ھهققى

 چـۈنكى . بىرىنى ياخشى كۆرۈشتىن توختىـشىدۇ – ئارا تىزالم بىر – كۆپىنچىسى مهغلۇب بولغان  چاغدا، ئۆز

 ئهر بۇيرۇيـدۇ، ئايــال ئىتــائهت . ئۇالرنىـڭ ئاالقىــسى كـونترول قىلغــۇچى بىــلهن كـونترول ئارســىدىكى ئــاالقه

 ". بىز ئايالنىڭ ھوقۇقىنى كۆپرهك ھىمايه قىلىدىغان باشقىچىرهك مهدهنىيهت ئېىڭىغا  مۇھتاج .... قىلىدۇ

 ياللىرى نېمىال بولمىسۇن، بۈگۈنكى كۈنـده ياۋرۇپانىـڭ ھهر تهرهپلىـرىگه تـاراپ كهتـكهن قۇلچىلىـق غهرب ئا

 چۈنكى قىز ياكى ئايـال يـۇقىرى مائـاش بهدىلىـگه تۈرلـۈك ئىـشالرنى قىلىـشقا . قاپقانلىرىنىڭ بىرسىگه چۈشىدۇ

 . تلهق ئىشىنىپ تهسلىم بولىشىدۇ ئۇالر مائاشنىڭ ھهجمىنى ئاڭالپ، كارخانچىالرغا مۇ . توختام قىلىپ ئالدىنىدۇ

 نهرسىللىرىدىن ئايرىلىپ قالغاندا، قۇل ) پاسپورت، ساالھىيهت گۇۋاھنامىسى ( ئۇالر شهخسىيتىنى ئىسپاتاليدىغان

 تهھدىت ۋه بېسىم ئاستىدا پاھىشه قىلىشقا مهجبۇرلۇنۇپ ئائىلىسى بىلهن ئاالقىسى . بازىرىدا پاھىشىغا سېتىلىدۇ

 . ئۈزۈلىدۇ

 مىليۇنغا يېقىن ئايالالر 3 ئېچىلغان خهلقئارالىق  ئايالالر بىرلهشمىسىنىڭ يىغىنىدىكى دوكالتىدا، يىلى - 1991

 بـۇ خىـل تىجـارهتنى قىلىـدىغان . سېتىۋتىلىپ، دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدا پاھىشىه قىلىشقا مهجبۇرالرنغان

 خام ماددىالرنىڭ ئاساسى شهرقى ياۋرۇپـا، . شىركهتلهرنىڭ  مهركىزى ياۋرۇپانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدا تېپىلىدۇ

 . التىن ئامىرىكىسى ۋه جهنۇبى شهرقى ئاسىيادۇر

 يىـل ئىلگىـرى، ئهر 100 بۇ نۇقتىنىڭ ئاخىردا شۇنى قىستۇرۇپ ئۆتـۈش الزىمكـى، ئهنگىلىـيه قـانۇنى پهقهت

 ۇن شهھرىنىڭ مهشھۇر لوند . كىشى ئايالىدىن شۇملۇنۇپ قالسا، ئايالىنى سېتىۋهسته بولىدۇ دهپ  ھۆكۈم قىالتتى

 بىر مهركىزىده بوينىغا تاقاقالر سېلىنىپ، كۆرگهزمىگه سېلىنغان ئايالالرنىڭ سـۈرهتلىرى ۋه ھهيكهللىـرى ھـازىرمۇ

 . كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇ

 : ئايالالر ۋه ئهركىنلىك **

 قورشـاپ ئىنسان مۇشۇ ئهركىنلىك بىلهن ئازىنى . ئهركىنلىكتىن مهقسهت، سىرىتقى ئهركىنلىك كۆزده تۇتۇلىدۇ

 . تۇرغان ئالهم بىلهن ئاالقه قىالاليدۇ

 . ئىنسان ئالالھنىڭ قۇلى  بولۇپ، ئالالھ ئۇنىڭغا بۇ دۇنيـادا يـولنى كهڭـرى ئېچىـپ بهرگهن بىـر مهخلـۇق

 . ئىنسان  ئهركىنلىك دائىرىسى ئىچىده خالىغاننى قىلىش ئهركىنلىكىگه ئىگه

 قىيامهتنىڭ دهھـشىتىنى كۆرگهنـده، دۇنيـادىكى ( ىرالر كاپ { : ئالالھ بۇئهركىنلكىنى ئىپادىلهپ مۇنداق دهيدۇ

 يهنـى كۇففـارالرنى ( ئـۇالرنى !) ئى مـۇھهممهد .  ( مۇسۇلمان بولغان بولساقچۇ، دهپ ئارمان قىلىدۇ ) چېغىمىزدا

كۈلۈپ يۈرسۇن، ئۇالر بىھۇده ئارزۇالر بىلهن بولىۋهرسۇن، ئـۇالر - ئىچىپ، ئويناپ - قويۇۋهت، يهپ ) مهيلىگه
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 . ئايهتلهر – 3 - 2 ھىجىر سۈرىسى } بىلىدۇ ) ئۆز قىلمىشلىرىنىڭ يامانلىقىنى ( لماي ئۇزاققا قا

 چۈنكى ئىنساننىڭ ئهركىنلىكىنى،  ئىنساننىڭ . مۇتلهق ئهركىنلىك بار دهپ ئېتىقاد قىلىش خىيالدىن ئىبارهت

 . رگـۈزۈپ قويىـدۇ ئهقلى، دىنالر، قانۇنالر، جهمىيهت ۋه باشقىالرنىڭ ھوقـۇقى مـۇتلهق بولمىغـان دائىـرىگه كى

 ئىنسان ئورمانلىقتا ياشىغان تهقدىردىمۇ مـۇتلهق ئهركىنلىكـته ياشـىيالمايدۇ، چـۈنكى ئـۇ يهردىمـۇ تهبئىهتنىـڭ

 . چىگرا توختىتىپ قويىدۇ - كۆرۈنۈشلىرى، ۋهھشى ھايۋانالر ئىنساننىڭ ئهركىنلىكىگه چهك

 رنىڭ ھوقـۇقى يـاكى رهزىـل قىلمىـش باشـقىال . ئىسالم دىنىدىكى ئهركىنلىكنىڭ دائىرىسى ناھـايىتى كهڭـرى

 باشقىالرنىڭ ھوقۇقىغا تهسىر يهتكۈزۈش ياكى ( شۇ ۋاقتىدا . بولمىسا ئۇ ئهركىنلىكنى ھېچ نهرسه چهكلىيهلمهيدۇ

 . ئهركىنلىك مهجبۇرىيهت ۋه مهسئۇلىيهتنىڭ باشلىنىشى ئۈچۈن توختىتىلىدۇ ) رهزىل قىلمىش يۈز بهرگهنده

 ئـى ( { : يۇقىرىسى ئىمان ئېيتىش ياكى ئىمـان ئېيتماسـلىق ئهركىنلىكىـدۇر، ئىسالم دىنىدىكى ئهركىنلىكنىڭ

 پهرۋهردىگارىڭالر تهرىپىدىن نازىل بولىدۇ، خالىغان ئادهم ئىمـان ئېيىتـسۇن، ) قۇرئان ( ھهق ) بۇ ( « !) مۇھهممهد

 ئورىۋالىـدىغان دېگىن، بىز ھهقىقهتهن كاپىرالر ئۈچۈن تۈتۈن پهردىلىرى ئـۇالرنى » خالىغان ئادهم كاپىر بولسۇن

 سـۇ تهلهپ قىلـسا، ئۇالرغـا مهدهن ئېرىتمىـسىگه ئوخـشاش، يـۈزلهرنى ) تهشنالىقتىن ( ئوتنى تهييارلىدۇق، ئۇالر

 جهھهنـنهم نېمىـدېگهن يامـان ! سۇ بېرىلىدۇ، بۇ نېمىدېگهن يامان شـاراب ) ناھايتى قىزىق ( كۆيدۈرۈۋېتىدىغان

 . ئايهت - 29 كهھف سۈرىسى } ! جاي

 زورالش يوقتــۇر،  ھىــدايهت گــۇمراھلىقتىن ئېنىــق ئايرىلــدى، كىمكــى ) نىڭغــا كىرىــشكه ئۇ ( دىنــدا { : يهنه

 نى ئىنكار قىلىپ، الله غا ئىمان ئېيتىـدىكهن، ئـۇ سـۇنماس،مهھكهم ) يهنى الله دىن باشقا بارچه مهبۇد ( تاغۇت

 } ىـپ تۇرغۇچىـدۇر بىل ) ئىـشلىرىنى ( ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ) بهندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى ( تۇتقىنى تۇتقان بولىدۇ ، الله

 . ئايهت - 256 بهقهره سۈرىسى

 ئىسالم دىنى كۇپىرلىق ئهركىنلىكىنى  قارار قىلىپ، باشقا دىندىكىلهرگه دىنى ئهركىنلىك بىرىپ، بهلكى ئۇالر

 . بىلهن بولىدىغان مۇئامىلىده باراۋهرلىك پىرىنسىپىنى توختاتقان تۇرسا، يهنه نېمه تهلهپ قىلىنىدۇ؟

 ئايالالرنى ھهقسىز ھاكىم بولىۋالىدىغان ھهر قانـداق ... رغا يىتهرلىك ئهركىنلىك بهردى ئىسالم دىنى ئايالال

 . ئايالالرغا ئىمان، دىن ۋه ئهقىده ئهركىنلىكىنى بهردى . ھوكۆمرانالردىن ئازات قىلدى

 بىـر مهسىلهن، بىر مۇسۇلمان ئهر مۇسـۇلمان بولمىغـان . ئايال كىشى ئىرىغا تهۋه بولۇپ دىنىنى ئۆزگهرتمهيدۇ

 ئايال بىلهن توي قىلغان بولسا، ئۇ ئايالنى  دىنغا كىرىشكه مهجبۇرالرش ياكى ئېتىقـادى سـهۋهبلىك خورالشـنى

 . ئىسالم دىنى چهكلهيدۇ

 باشقىالرنىڭ ۋه جهمىيهتنىڭ مهنپـئهتىگه - خۇالسىالپ ئېيىتقاندا ئىسالم دىنى ئهرلهرگه بهرگهن ھوقۇقالرنىڭ

 . ھهممىسىنى ئايالالرغىمۇ بهردى - اپقا ئالمىغاندا تاقىشىدىغان بىر قانچه ئىشنى ھىس

 ئىنساننىڭ جىسمى شهخسى مۈلۈكى قاتارىغاكىرمهيدۇ،  چۈنكى جىسىم ئالالھ تهرپىـدىن ئىنـسانغا قويۇلغـان

 كـۆزۈم مېنىـڭ ، مهن : مهسـىلهن . بهدهندىكى ھهر بىر ئهزانىـڭ ھوقـۇقى ۋه مهجبـۇرىيىتى  بولىـدۇ . ئامانهت

 چـۈنكى بـۇ ھـارام، زىيـانلىق ۋه . ىگه، لېكىن مهن كۆزۈمنى قۇيۇۋېتىشكه ھهققىم يـوق پايدىلىنىش ھوقۇقىغا ئ

 . شۇنداقال باشقىالرنىڭ خاس ئهزاالرغا قاراشقىمۇ مېنىڭ ھهققىم  يوق . ئهقىلسىزالرچه ئىشتۇر

 ئۇنداق بولغاندا ئايال كىشى بهدىنى توغرىسىدا خالىغاننى قىلىـشقا ھوقۇقلـۇق ئهمهس، بهدىنىنـى خالىغـان

 . بىرسىگه بېرىشكه تېخىمۇ ھوقۇقى يوق

ئايالالر باشقىالرغا زىيان يهتكۈزمىگهن ۋه جهمىيهتته بۇزۇقچىلىق پهيـدا قىلمىغـان  شـهرت ئاسـتىدا خالىغـان
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 . نهرسىلهرنى ئىستىمال قىلسا ۋه زىننهتلهنسه بولىدۇ

 ۇنـۇش ئويۇنچىقىغـا ئايلىنىـپ ئايالالرنىڭ تار ۋه نپىز كىيىملهر بىـلهن ئـۆزلىرىنى يالىڭـاچالپ جىنـسى ھوزۇرل

 . قېلىشى ئايالالر ئۈچۈن ھاقارهتلىك بىر ئىش

 شۇنى ئاالھىده ئهسكهرتىش الزىمكى، ئىسالم دىنىدا پاھىشه ۋه يولسىز  پاسكىنا قىلىقالرنى قىلىش ئهركىنلىكى

 . يوق

 مىـيهتكه ۋه نۇمۇستىن چهتنهپ كوچىالردا مېڭىـشى جه - ئايال كىشلهرنىڭ ئهۋرهت جايىلىرنى ئېچىپ ، ھايا

 ئايالالرنىڭ بـۇ خىـل كۆرنىـشى ئهرلهرنـى ئهخالقـسىز قىلىقالرغـا . ئايالالرنىڭ ئۆزىگه يامان ئاقىۋهت كهلتۈرىدۇ

 . ھهۋسىنى كونترول قىلىـشتا ئايـالالردىن ئـاجىز كىلىـدۇ – چۈنكى ئهرلهر ھاۋايى . ئىتتىرىشكه سهۋهب بولىدۇ

 لىكى ۋه يېرىم يالىڭـاچ ئهزالىرىغـا بىـر قـاراش بىـلهن ھـېس ئايالالرنىڭ گۈزهل - ئايالالرنىڭ ئهكسىچه - ئهرلهر

 . ئايالالرنىڭ  جىنسى  پىسخولوگىيه ھالىتى ئهرلهرگه بىر قاراش بىلهن قوزغالمايدۇ . تۇيغۇللىرى قوزغىلىدۇ

 ئهخالق كىيىملىرىگه دىققهت قىلماسلىقى جهمىيهتـته پاھىـشه، بۇزۇقچىلىـق ۋه - ئايالالرنىڭ ھايا ۋه ئهدهپ

 مۇنداقچه قىلىپ ئېيىتقاندا نۇرغۇن ئائىلىنىڭ  بىر ئوبدان تۇرمۇشـىنىڭ . ىڭ پارچىلىنشىىغا سهۋهب بولىدۇ ئائىلىن

 بۇزۇلىىشغا ئهخالقىغا رىئايه قىلمايدىغان ۋه ئهخالقسىزلىق ئىشالرنىڭ يۈز بېرىشىگه سهۋهبچى بولىـدىغان قهلبـى

 . ناپاك ئايالالر مهسئۇلدۇر

ــۇقتىالردا ئهركىنلى ــۇڭا بهزى ن ــك، ش ــۈرلهرده چهكلىگهنلى ــۇم ت ــى مهل ــك ( كن ــرىگه كىرگۈزگهنلى ــى دائى  ) يهن

 ئهركىنلىكنى بوغقانلىق بولمايدۇ، بهلكى كىشلهر  ئارسـىدا ئـادالهتنى تـارقىتىش، مهنپهئهتلىـك،  ھهمكـارلىق

 . جهمىيتىنى تۇرغۇزۇش ئۈچۈن ئىجتىمائى  ۋه مهدهنى ھوقۇققا رىئايه قىلغانلىق بولىدۇ

 ئىـسالم دىنـى جىنىـسى !... ئاالقىنىـڭ ھهممىـسىنى چهكلهيـدۇ دهپ ئـويالپ قالمـاڭ ئىسالم دىنى جىنسى

 مۇئامىلىنى ئىنساننىڭ ۋۇجۇدىدىكى جانلىق ئېنىرگىيه دهپ قارايدۇ، ئالالھ بۇئېنىرگىيهنى ياراتتى، ئۇنىڭغا قارىتا

 . تۇيغۇالرنى ئاتا قىلدى – كۆڭۈلده  بهدهننىڭ تاقىتىگه  مۇناسىپ ھېس

 . قاندۇرۇش ئۈچۈن پاك ۋهزىيهتنى رىئاللىققا ئايالندۇرۇپ بېرىـدىغان ئـۆي ھـازىرالپ بهردى جىنسى رىغبهتنى

 ئىسالم دىنى ئىنساندىكى جىنسى رىغبهتنى پهقهتال ھاالل ئىش دهپ قاراپ قالماستىن ، بهلكى ئۇ ئىشنى ساۋاب

 . ۋه كاتتا ئهجىرنىڭ يولى دهپ جاكارلىدى

 ! ئى : دېگهنده، ساھابىلهر " ل  جىنسى  تۇرمۇشىڭالردىمۇ سهدىقه بار سىلهرنىڭ ھاال : " بۇ ھهقته رهسۇلۇلالھ

 رهسۇلۇلالھ، بىز ئهر  خهقلهر ئايالالرىمىزدىن جىنسى تهلىپىمىزنى قاندۇرسـاق مۇشـۇ ئىـشتىمۇ سـاۋاب بوالمـدۇ؟

 بىر ، ئهگهر ! شۇنداق ساۋاب بولىدۇ، مهن سىلهردىن سوراپ باقاي : " رهسۇلۇلالھ .: دهپ ئهجهبلىنىپ سوراشتى

 شـۇنداق : دېگهنـده، ئـۇالر " ئادهم جىنسى تهلىپىنى ھارام يولدىن قاندۇرسا گۇناھ بوالمدۇ ياكى بولمامـدۇ؟

 " ئۇنداقتا جىنـسى تهلىپىنـى ھـاالل يولـدىن قاندۇرسـا، سـاۋاب بولىـدۇ : گۇناھ بولىدۇ دېيىشتى، رهسۇلۇلالھ

 ). مۇسلىم رىۋايىتى .( دېگهن

 ا ۋه ئاخىرهت ھاالۋهتلىرىىنىڭ قاتارىدىن، بۇ ئىش ھاالل بولۇپ، ئىنـسان ئىنسانالردىكى جىنسى رىغبهت دۇني

 . بۇ ئىشىدا شهرىئهت كۆرسىتىپ بهرگهن قانۇنلۇق يول  بىلهن ئېلىپ بارسا ساۋابقا ئېرىشىدۇ

 ئۇالرنى سىلهرنىڭ ئۆز ) الله نىڭ ) ئۈلپهت ئېلىشىڭالر ئۈچۈن – ئايالالر بىلهن ئۇنسى { : قۇرئان مۇنداق دهيدۇ

 مـۇھهببهت ئورناتقـانلىقى الــله – مېھـر ) خوتــۇن ئارىـسىدا – يهنـى ئهر ) ڭالردىن ياراتقـانلىقى، ئـاراڭالردا تىـپى

- ئاالمهتلىرىدىنــدۇر، پىكىــر يۈرگۈزىــدىغان قهۋم ئۈچــۈن، شــهك ) كامــالى قــۇدرىتىنى كۆرســىتىدىغان ) نىــڭ
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 . ئايهت - 21 رۇم سۈرىسى } شۈبھىسىزكى، بۇنىڭدا نۇرغۇن ئىبرهتلهر بار

 ئـۇ ئىـشتىياق، لهززهت . ئاياللىق ھاياتىدىكى بىرىنچى ئاساس - وگىيه ۋه جىنسى خاتىرجهملىك  ئهر پىسخول

 جىنسى مۇناسىۋهت ئارقىلىق قهلب ۋه ئهقىلـدىكى تهبئـى داۋالغـۇش . ۋه مۇھهببهت تۇيغۇللىرىنىڭ ئىپادىسىدۇر

 ىنـسى ئـاالقه ئىككىـنىلىش ۋه يهنى  قـانۇنلۇق ج . ( كۆڭۈل جىنسى تۇرمۇشسىز خاتىرجهم بواللمايدۇ . يوقۇلىدۇ

 ). داۋالغۇشنىڭ داۋالىرىنىڭ بىرسىدۇر

 ئىسالم دىنـى ئىنـسان تهبئىتىنىـڭ ئىتىتىرگـۈچى كـۈچلىرىگه قارشـى ئـۇرۇش ئـوتى ئاچمايـدۇ يـاكى قهبىـھ

 . سانىمايدۇ، بهلكى ئۇ ئىشالرنى رهتكه سالىدۇ، ھهمده ھايۋانى دهرجىدىن ، ئىنسانى دهرجىسىگه كۆتۈرىدۇ

 باشـقىالرنىڭ ئهركىنلىكـى ھىمـايه قىلىـش ۋه - لالرنىڭ ئىجتىمـائى ئاالقىـسىدىكى ئهركىنلىكىنـى دىمهك ئايا

 . باشقا نهرسه چهكلىيهلمهيدۇ - قانۇنلۇق مهنپهئهتلىرىگه رىئايه قىلىشنى تهقهززا قىلىپ قالمىسا

 سهن  قااليمىقـان  جىنـسى غهرب ئهللىرى داۋراڭ سېلىۋاتقان ۋه تارقىتشقا ئۇرۇنىۋاتقان ئايالالر ئهركىنلىكى ئاسا

 . ئهركىنلىك بولۇپ  تار دائىرىده چهكلىنىپ تۇرۇپ قالماقتا

 ئاي ئىچىده ئايـالالر ئهركىنلىكىنـى دهۋا قىلىـدىغان ۋه ئهركىنلىكنىـڭ مهيـدانى دهپ - 11 يىلى – 2003

 رمانىيهنىـڭ تونۇلغان فىرانسىيه ھۆكۈمىتى يـاغلىق سـالغان مۇسـۇلمان قىزالرنـى مهكتهپـتىن چىكىنـدۈرگهن، گى

 لـېكىن گىرمـانىيه ئـالى سـوت . بافارىيا ۋىاليىتى بولسا ھىجاب ئاتقان خانىمالرنى دهرس ئۆتۈشتىن چهكلىگهن

 :" فىرانـسىيه زۇڭلىـسى . خالىغان ئايالالر ھىجاب سېلىش ھوقۇقىغا ئىگه دهپ ھۆكۈم چىقارغان : مهھكىمىسى

 فىرانـسىيه . دهپ بايانات ئىـالن قىلـدى " ىده ئورۇن يوق سالغان قىزالرغا فىرانسىيه مهكتهپلىر ) ياغلىق ( ھىجاب

 ھىجـاب فىرانـسىيه جهمىيــتىگه تهھـدىت سـېلىۋاتقان مهدهنىـيهت رىقـابىتى، بــۇنى : " زۇڭتـۇڭى جـاك شـىراك

 ئايـالالر ئهركىنلىـك مهشـئىلىنى كۆتۈرۋالغـان ". كهسكىنلىك بىلهن بىر تهرهپ قىلماق الزىـم دهپ تهكىـتلىگهن

 ه قىزالرنى ياغلىق سهۋهبىدىن مهكتهپـتىن ئـاجىرتىۋهتكهن، يـاغلىق سـالغانلىق سـهۋهبىدىن ئامىرىكىمۇ بىر قانچ

 . مۇسۇلمان ئايالالر ھازىرغىچه ئاھانهتكه ئۇچىرماقتا

 ئايالالر چېچىنى ئوچۇق قويۇش بىلهن ھىجاب سېلىش ئارلىقىدا نېمه توسالغۇ بار؟ ئايالالر چېىچىنـى ئوچـۇق

 يدىغان بولۇپ كىتهرمۇ؟ قويۇپ يۈرسه كاللىسى بهك ئىشله

 ئهركىنلىك ئايالالرنىڭ ھوقۇقى ئهمهسمۇ؟  ئايالالرنىڭ خالىغان ئېتىقادنى قوبۇل قىلىشى، خالىغان ئىـشالرنى

 قىلىش ئهركىنلىكنىڭ قاتارىغا كىرمهمدۇ؟

 قچى؟ ئايالالرنى ئازات قىلىش الزىم دهپ چاقىرىدىغانالر، سىلهر ئايالالرنى نېمىدىن ۋه قانداق ئازات قىلما

 نېمه ئۈچۈن ئهركىنلىك پىشۋالىرى بولغان غهرب ئهللىرى ئايالالرنىڭ يالىڭاچ يۈرىشى ۋه قااليمىقان قىلىقالرنى

 قىلىىشغا رۇخسهت قىلىدۇيۇ، نېمىشقا بېشىغا رومال سېلىپ ھىجاب ئارتىشىغا رۇخسهت قىلمايدۇ؟ رومال ئارقىدا

 تىن چهكـلهش ئايالالرنىـڭ ئهركىنلىكىنـى بوغقـانلىق ۋه يـا؟ ئايـالالرنى يـاغلىق سېلىـش - قېلىشنىڭ سىموۋلىمۇ

 ئىرادىسىنى سۇندۇرغانلىق ئهمهسمۇ؟

 . دىمهك غهرب ئهللىرىدىكى ئايالالر ئهركىنلىكى يالىڭاچلىق  ۋه كۆپ ئاشنا تۇتـۇش ئهركىنلىكىـدىن ئىبـارهت

 . ىگهن بوالتتى بولمىسا غهرب ئهللىرىده ياشايدىغان مۇسۇلمان خانىمالرنى ياغلىق سېلىشتىن چهكلىم

 خىرىستىئان ئاياللىرى ۋه يهھۇدى ئاياللىرى دىنىنىڭ بهلگىلمىسى بويىچه دىنى كىيىملىرىنى كهيسه، بۇئارقىدا

 ھاياسىنى ساقالش، جهمىهتينىڭ پاك مهنىۋيىتىنى ھىمايه قىلىش ۋه دىنىنىڭ - قالغانلىق ھىساپالنماي ، ئىپپهت

ــاغلىق ــشغا ي ــۈن بېى ــسۇنۇش ئۈچ ــسگه بوي ــانلىق كۆرسهتمى ــا ئۇچىرغ ــانلىق ۋه زۇلۇمغ ــدا قالغ ــسا، ئارقى سال
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 ھىساپلىنىدىغان  ئىككى يۈزلىمه ئۆلچهم نهده بار؟

 غهرب ئهللىرى ئايالالرنىڭ ئىرادىسىنى بوغۇپ، ئۇالرنى قۇل ئورنىغا چۈشۈرۈپ  ھهر خىل تهشۋىقات ۋاستىللىرى

 . ىھاجهت بىلهن  تىنىنى سېتىشقا مهجبۇراليدىغان ئهھۋال زىكىر قىلىشتىن ب

 ئايالالرنى ئازات قىلىشقا مۇھتاج، قانداق ئازات قىلىمىـز؟ - خۇسۇسهن ئۇيغۇرالر - توغرا بىز مۇسۇلمانالر

 نېمىدىن ئازات قىلىمىز؟

 ئۇيغۇر ئاياللىرى تارىختىن بۇيان غهرب ئاياللىرىغا ئوخشاش چاكىنىلىشىپ كهتكهن ۋه قۇل  ھالىتىكه چۈشۈپ

 . س قالغان ئهھۋال مهۋجۇت ئهمه

 ئۇيغـۇر ئاياللىرىـدىكى . بىز ئايالالرنىڭ جىسمى ۋه ئهزالىرىنى ئېچىش ئارقىلىق ئازات قىلىشقا مۇھتاج ئهمهس

 ھايا ۋه ئىپپهت نۇمۇسـسىنى قوغىـدىغانلىق، ئىلگىـرى يـاكى يېىقىنقـى زامانـدا بولـسۇن جهمىـيهتكه يـاراملىق

 چاكىنلىـشىپ كهتـسه، تارىختـا  يهنه بىـر قېـتىم ئهگهر ئۇيغۇر ئايـاللىرىمۇ . ئوغۇلالرنى تهربىيلهپ يىتىشتۈرگهن

 . مهھمۇد قهشقىرى ۋه يۈسۈپ خاس ھاجىبالر مهيدانغا قهتئى كهلمهيدۇ

 تهپهككۈرى، ئىديىـسى، ھايـات كـۆز - ئۇيغۇر  ئاياللىرى ئهزالىرىنى  ئېچىشقا ئهمهس، بهلكى ئهقلى ، ئوي

 . ھتاج قارىشىنى ئېچىپ،  مهدهنىيهت سهۋىيسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشكه مۇ

 خۇراپــات ۋه - دىننىــڭ كۆرسهتمىــسى بولمىغــان - ئايــالالرنى نــادانلىق، بىلىمــسىزلىك، جــاھىللىق،

 ئايالالرنىـڭ جىـسمى ئـازات . ئهپسانىلهردىن، جاپاكهشلىكتىن  ۋه جاھالهت كۆز قاراشـلىرىدىن ئـازات قىاليلـى

 . قىلىشقا مۇھتاج ئهمهس

 ىلمىشالردىن، ئهخالقسىزلىقالردىن ئازات قىلىپ، مهدهنىيهتلىك ئهخالقى چاكىنا ئۇيغۇر قىزلىرىنى بولسا ناپاك ق

 . ۋه غۇرۇرلۇق ئاڭغا ئىگه قىلىش ئارقىلىق ئازات قىاليلى

 بـۇ ناھـايىتى . ناپاك قهلب ۋه قاالق ئىدىيهنى ئازات قىلماي تۇرۇپ مهۋجۇدلىقنى سـاقالش مـۇمكىن ئهمهس

 . روشهن مهسىله

 مىـسلى كـۆرۈلمىگهن دهرجىـده، ئـاپىلىق، ئايـاللىق، ئـاچىلىق ۋه ئهسىر بـۇرۇن 14 ئىسالم دىنى ئايالالرنى

 . سىڭىللىق كارامىتى  ۋه ھۆرمىتى بىلهن ئازات قىلىپ بولغان

 خۇالسه شۇكى،  ئايالالر چېچىنى ۋه ئهۋرهت ئهزالىرىنى ئېچىشقا ئهمهس، بهلكى ئهقلى ۋه ئىنـسانپهرهرلىكىنى

 . ئېچىشقا مۇھتاجدۇر

 ئېڭىدا شـۇبھى بولۇۋاتقـان  بىـر قـانچه نـۇقتىالر  ئۈسـتىده قىـسقىچه  توختۇلـۇپ شۇنىڭ ئۈچۈن زىيالىرىمىز

 : ئۆتىمهن

 : ئهركىنلىگى خىزمهت . 1

 ئهرلهرگه ھـارام . ئىسالم دىنى ئهرلهرگه مۇباھ قىلغان قانۇنلۇق ئىشالرنىڭ ئۆزىنى ئايالالرغىمۇ مۇبـاھ قىلـدى

 . ى قلىغان قهبىھ ئىشالرنىڭ ئۆزىنى ئايالالرغىمۇ ھارام قىلد

 ئهخالقالرنى - ئالالھ تائاال ئهر ۋه ئايالالرنىڭ خىزمهتلىرىنى ئورۇنلىشى ئۈچۈن  ئىستىلى ۋه ئىجتىمائى ئهدهب

 . بهلگىلىدى

 مهسىلهن، ئالالھ تائاال ئايالالرنىڭ ئىپپهتلىك كۆرنىشىگه رىئايه قىلىـشنى پهرز قىلـدى ۋه يـات ئهرلهر بىـلهن

 ئۈچۈن ئايالالرنىڭ ئىپپىتىگه تهسىر يهتكۈزىـدىغان ئىـش ھهرىـكهت شۇنىڭ . خالى تۇرۇپ قېلىشنى ھارام قىلدى

شۇنداقال ئهرلهرنىڭمۇ ئىپپهتلىـك يۈرمهيـدىغان ئايـالالر بىـلهن بىـر . ياكى خىزمهتلهرنى قىلىشى توغرا بولمايدۇ
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 . ئورۇندا خىزمهت قىلىشى دۇرۇس بولمايدۇ

ــسا، ئ ــمه يوقال ــۇ چهكلى ــان ب ــشاش قارىتىلغ ــا ئوخ ــالالر ئهر ۋه ئايالالرغ ــك ، - اي ــانائهت، يىزائىگلى  س

 بىراق  خىزمهتلهر  ئائىله ۋه جهمىيهتنىڭ . قانۇنلۇق خىزمهتلهرنى قىلسا بولىدۇ - كه ئوخشاش ..... تىجارهت

 تهلىپىنىڭ تهقهززاسى بىلهن ئۈسسۈشۈپ قالغاندا، قايسى مۇھىم ئورۇندا تۇرسا شۇنى قىلىشتىن ئىبارهت قائىدىگه

 . رىئايه قىلماق الزىم

 ىر قانچه پهرزهنت كۆرگهن ئايال، جهمىيهتنىڭ تۈرلۈك خىزمهتلىرىگه دۈچ كىلىدۇ، بىـر ۋاقىتتـا ھهممىـسىنى ب

 سـائادهتنىڭ - يولدىـشىنىڭ ھالىـدىن خهۋهر ئـېلىش، بهخىـت : مهسىلهن . كۆتۈرۈپ كىتىشكه قادىر بواللمايدۇ

 تلىرىنـى ياخـشى تهربىيلهشـتىن تهلهپ دهرۋازىسىنى ئېچىىش تهرهپتىن تهلهپ قىلىنسا، يهنه بىر تهرهپـتىن پهرزهن

 قىلىنىدۇ، شۇنداقال سهۋېيلىك بولۇش ھۆكمى بىلهن ئۆزىگه   مۇناسـىپ خىـزمهت تـالالپ جهمىـيهتكه ھهسـسه

 . قوشۇش تهرهپتىن تهلهپ قىلىنىدۇ

 !. ۋاقىت بۇ خىزمهتلهرنىڭ ھهممىسىنى بىر ۋاقىتتا ئورۇنداشقا ماس كهلمهسلىكى مۇمكىن

 ئايالالرنىڭ پهرزهنتلىرىنى . بىر تهرهپ قىلىش قائىدىسىگه رىئايه قىلمىقى الزىم بولىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن مۇھىمىنى

 ياراملىق قىلىپ تهربيىلهپ چىقىشىقا ھهرىكهت قىلىشى، جهمىيهتنى گۈللهندۈرۈشكه ئاالھىده ھهسسه قوشقانلىق

 ئــائىله بۇزۇلــسا، چــۈنكى ئائىلىنىــڭ ياخــشى بولۇشــى جهمىيهتنىــڭ ياخــشى بولۇشــىغا ئاالقىــدار، . بولىــدۇ

 . قااليمىقانچىلىق  بورانلىرى جهمىيهتنى ۋهيران قىلىۋېتىدۇ

 ئهملىيهت نۇقستىدىن ئېلىپ ئېيىتقانـدا، ئاپـا بولغـۇچى ئـائىله خىزمىتـى بىـلهن مهدهنىـيهت ۋه ئىجتىمـائى

 گه ھېرىس خىزمهتلهرنى بىرلهشتۈرۈپ ئېلىپ مېڭىشتىن ئاجىز كهلسه، مۇھىم ئىشالرنى بىرتهرهپ قىلىش قائىدىسى

 . بولۇپ ئائىلىگه كۆڭۈل بۆلىشى زۆرۈر

 ئايال ھهر قانداق ئهھۋالدا ئائىلىگه كۆڭۈل بۆلۈش ۋه بۇزۇلۇش ئامىللىرىـدىن ئـائىلىنى قوغداشـتىن مهسـئۇل

گهرچه بۇ ئىش ئورتاق مهسئۇلىيهت بولسىمۇ، ئاپىالردىن باشقىالر ئورۇندىيالمايدىغان نـازۇك ۋه سـهزگۈر . بولىدۇ

 . ۋجۇت ۋهزىپىلهر مه

 تۇرمۇش ئۈچۈن جاپا چكىش، ئاپىالرنىڭ بۇ مهسئۇلىيهتنى ئۆتهشتىن توسۇپ قويىدىغان  چوڭ توسـالغۇالردىن

 بىرسـى بولغـانلىقى  ئۈچــۈن، شـهرىئهت بــۇ توسـالغۇنى ئايالالرنىـڭ يولىــدىن يىراقالشـتۇرۇپ، ئــۇنى ئهرلهرگه

 سهۋىيىگه يېتىشى ئۈچـۈن جـان چىكىـپ ئهرلهرنىڭ ئائىلىنىڭ بهخىتى ئۈچۈن ۋه  مۇناسىپ تۇرمۇش . يۈكلىدى

 . خىزمهت قىلىش ۋاجىبتۇر

 بۈگۈنكى غهرب جهمىيتىگه نهزهر تاشالپ بېقىڭ، قارسىڭىز غهرب جهمىيتىنىڭ، ئائىلىنىڭ ۋهيـران بولغـانلىقى

 ئـائىله ئهزالىـرى ئارســىدىكى ئاالقىنىـڭ مۇســتهقىل !. تـۈپهيلى قانچىلىـك بهخىتــسىز ياشـاۋاتقانلىقىنى كۆرســىز

 چۈنكى ئائىله ئهزالىرىنىڭ ھهممىسى ئۆزىدىن ئـۆزى مهسـئۇل . لىقى، ئاالقىنىڭ ئۈزۈلىشىگه سهۋهب بولدى بولغان

 ھهر بىر ئهزاالرنىـڭ باشـقىالردىن ئـايرىم ھالـدا . ھهر بىرىسى ئۆزى ئۇمىد قىلغان تۇرمۇشىنى ئىزدهيدۇ . بولىدۇ

 . زۈپ تاشلىدى شهخسى تۇرمۇشى يولىدا يۈگۈرىشى ئائىله تۇققانچىلىق رىشتىسىنى ئۈ

 لــېكىن . بۈگــۈن غهرب ئهللىــرى، بېــسىمى ئاســتىدا ئېڭىراۋاتقــان تىراگىــدىيهنىڭ ســۈرىتى ۋه مهزمــۇنى بــار

 . ئىككىسىنىڭ ئارسىدا زىددىيهت بار

 بۇ شۇئار بىلهن بۈگـۈنكى ... ئهمما شهكلى، غهرب ئاياللىرى بهھرىمهن بولۇۋاتقان ئىقتىسادى مۇستهقىللىقتۇر

. ى ئالدانماقتا ئۈچىنچى دۇنيا ئهللىر
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 ئۆينىـڭ سـىرتىدا خىـزمهت - ئۆزىنىڭ ئىھتىياجىنى قانـدۇرۇش ئۈچـۈن - ئهمما مهزمۇنى، ئهر ئايال كىشىنى

 مهجبۇرالپ بوزهك - گهرچه بۇ ئىش جاپالىق ئىشالرنىڭ قاينىمىدا ئاياللىقىنى يوقتىشقا ئېلىپ بارسىمۇ - قىلىىشغا

 اپىلىق ۋهزىپىـسىدىن چىكىنىـشكه ۋه ئائىلىىـسغا كۆڭـۈل ئهر ئايـالنى خىـزمهت قىلىـشقا قىـستاپ ئـ . قىلىشتۇر

 ئهگهر ئايال كىشى خىزمهت سهۋهبىدىن ئىچـى سـىقىلىپ، بـۇ زۇلۇمغـا ئىتىـراز . بۆلۈشتىن يېنىشقا مهجبۇراليدۇ

 غهرب ئهللىرىـده مۇنـداق . ئىالن قىلغان ۋاقتىدا، ئايال كىشى  تاالق قىلىنغان ئايالالر قاتارىدىن ئورۇن ئالىدۇ

 . ناھايىتى كۆپ ئىشالر

 ئهمما ئىسالم دىنى ئايالالرنى ئاياللىق مهملىتىكىتىده قوغىدىدى، ئايالالرغا  بهخىتلىك ئائىلىده ياخشى بىر ئهزا

 شـۇ ۋاقىتنىـڭ ئۆزىـده ئايـاللىق تهبئىـتىگه مۇناسـىپ . بولۇشى ئۈچۈن ئهۋزهل يـولالرنى ئاسانالشـتۇرۇپ بهردى

 . رغا قاتنىشىقا يول ئېچىپ بهردى ئىجتىمائى خىزمهتلهر  ۋه پايدىلىق ئىشال

 : خانىمنىڭ دېگهن سۆزىنى ئاڭالپ بېقىڭ، ئۇ مۇنداق دهيدۇ " ئىستىرفىالر " گىرمانىيهلىك مهشھۇر يازغۇچى

 ئايال كىشىنىڭ ئهرلهرگه ئوخشاش خىزمهتكه چىقىشى، ئايال كىـشىنىڭ مـۇكهممهل بىـر ئـائىلىنى يـالغۇز "

 رغا ھهر قايـسى سـاھهلهرده خىـزمهت قىلىـش يېـرىم ئهسـىردىن بۇيـان گهرچه ئايالال . كۆمۈۋهتكىنىگه ئوخشايدۇ

 ئۆزلىگىـدىن - ئائىلىـسىنى تهمىـنلهش يۈزسـىدىن – ئوچۇق بولسىمۇ، ھازىرغىچه ، بىر ئايالىنىڭ ئۆمـۈر بـويى

 ". ئىختىيار قىلىپ خىزمهت قىلغىننى ئاڭالپ باقمىدۇق

 . هتنىڭ گۈللىنىشى ئۈچۈن ھهسسه قوشۇشى ۋاجىب دىمهك، ئايالالر تهبئىتىگه مۇناسىپ خىزمهت قىلىپ، جهمىي

 . ئهمما خىزمهت قىلىش سهۋهبىدىن ئېتىقادىغا ۋه ئهخالقىغا تهسىر يهتكۈزۈدىغان ئىشالردىن يىراق بولۇشى الزىم

 : ھوقۇقى سىياسى . 2

 باشتا، ئىنسان سـىرىتقى ئهركىـنلىككه ئىـگه دېـگهن سـۆزىمىز، ئايالالرنىـڭ خىـزمهت قىلىـش ئهركىـنىلىكىگه

 . ۇناسىپ كهلگىنىدهك، ئايالالرنىڭمۇ سىياسى پائالىيهتلهرگه قاتىنىششىغا مۇناسىپ  كىلىدۇ م

 تىن ئىبـارهت دۆلهت رهئىـسلىكىنى ھىـساپقا ئالمىغانـدا، ئىـسالم شـهرىئىتىده باشـقا سىياسـى " خهلىفىلىك "

 . خىزمهتلهرنىڭ ھهممىسى ئهر ۋه ئايالغا ئوچۇق ۋه دائىرىسى كهڭرى

 لالرمۇ خهلىفه بولۇپ دۆلهتنىڭ رهئىسى بولۇشتىن مهھرۇم قالغان دېگهن مهسـىلىنى ئـايرىم نېمه ئۈچۈن ئايا (

 ). تهپسىلى توختۇلۇپ ئۆتىمهن

 دۆلهتنىڭ رهئىسلىكىدىن ئىبارهت بۇ مهسىلىدىن ئۆتۈپ كهتكهن ۋاقتىمىزدا، باشقا سىياسى ۋهزىپىلهرده ئهرلىك

 . ياكى ئاياللىققا كىرىش ئېغىزى يوق

 – نىڭ رهئىسى، پارالمىنت ئهزالىرى، كىڭهش پاالتىسىغا ئوخشاش ئورگانالرغا سايلىنىدىغانالر مهسىلهن؛ دۆلهت

 ئىسالم دىنىـدا قـولالش . پۇخراالرنىڭ ئاۋاز بېرىشىگه ۋه قوللىشىغا مۇھتاج - مۇستهبىدالرنى ھىسابقا ئالمىغاندا

 . دهپ ئىپادىلهنگهن " بهيئهت " مهسىلىسى

 " بهيـئهت " بىـراق بـۇ . تارىغا كىرىدۇ، ئۇ دىنـى مهجبـۇرىيهت ئهمهس بهيئهت قىلىش سىياسى خىزمهت قا

 بۇ خىزمهتنى ئورۇنالشتا ئهر ۋه ئايالالر ئورتاق ئـورۇن . قىلىشتىن ئىبارهت  سىياسى  خىزمهتنى   دىن  بۇيرۇيدۇ

 ت خهلقـقه لـېكىن دۆله . ئىلگىرى  پارالمىنت ئهزالىرى سايالنماي، دۆلهت رهئىسى  تهرهپـتىن تاللىنـاتتى . ئالىدۇ

 تـالالش خىزمىتىـده ئهر ۋه ئايـالالر - بـۇ شـهرئى تهرهپـتىن تهشـهببۇس قىلىنىـدۇ – تالالش ھوقۇقىنى بهرسـه

 . ئوخشاش بولىدۇ

دۆلهتنىـڭ رهئىـسى ئىـدى،  بـۇ رهئىـسقا - پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم   باشـقا سـۈپهتلىرى بىـلهن بىـرلىكته
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 ، ئۇنداقتا ئايالالرنىڭ پارالمىنت ئهزالىرىنى تالالشقا قاتىنىـشش ئايالالرنىڭ بهيئهت بهرگهنلىكى ناھايىتى مهشھۇر

 . ھوقۇقى بار

 – كېڭهش مهجلىسىگه قاتىنشىىشى مهسىلىسىگه كهلـسهك، دۆلهت - قانداق شهكىلده بولسۇن - ئايالالرنىڭ

 ئىجتىھـادى ھۆكـۈم  ۋه قارارلىرىنىـڭ ھهممىـسىده كـېڭهش قىلىـشقا  تـايىنىش - شهرىئهتته ھۆكۈم كهلمىـگهن

 . پىرىنسپى شهرئى ۋاجىب ئىش بولۇپ،  دىننىڭ مۇستهھكهم ئاساسىدىن ئورۇن ئالىدۇ

 خهلق ئاممىسى ئهر  ۋه ئايالدىن تهركىپ تاپىدۇ، كېڭهش ھهققى بولـسا ئالالھنىـڭ ھـۆكمى بىـلهن مـۇقىم

 . مهسىله

 ھرامـدىن چىقىـپ سۇلھىسىده رهسۇلۇلالھ ساھابىالرنى قۇربانلىق قىلىپ، بېشڭالرنى چۈشـۈرۈپ ئى " ھۇدهيبيه "

 ئۇممه سهلىمه خانىم پهيغهمـبهر . كىتىڭالر دېگهنده ، ئۇالر سۇلھىگه كۆڭلى رازى بولمغانلىقتىن  جىم تۇرۋالىدۇ

 ئهلهيھىسساالمنىڭ قېشىغا كىرىپ، يول كۆرسىتىدۇ، رهسۇلۇلالھ ئۇ خانىمنىڭ مهسـلىھهتى بـويىچه ئـۆزى ئـاۋۋال

 . قۇربانلىق قىلىپ، ئىھرامدىن چىقىپ كىتىدۇ

ــۇرۇپ بىرئايالنىــڭ  پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم ســۆز ۋه ئىــش ھهرىكهتلىرىــده تهجىربىلىــك ۋه ھىكمهتلىــك ت

 . مهسلىھهتىنى قوبۇل قىلىپ، مهسىلىنى ھهل قىلىدۇ

 ھهزىرتى ئۆمهر قېيىن مهسىللهرگه دۈچ كهلكهنـده يـاش يىگىتلهرنـى چاقىرىـپ، ئۇالرنىـڭ ئۆتكـۈر ئهقلىـدىن

 ئـۇ كـۆپىنچه ھهزىرتـى ئائىـشىدىن مهسـلىھهت تهلهپ . ن مهسلىھهت سورايدىغان ئىدى پايدىلناتتى ۋه ئايالالردى

 . قىالتتى

 ھهزىرتى ئۆمهر، ئۇرۇشقا چىقىپ كهتكهن بىـر ئهر ئايالىغـا يېقىنالشـماي قانچىلىـك چىدىيااليـدىغىننى قىـزى

 الردىن كـېڭهش تهلهپ كاتتا ساھابىالر  ئايال . ھهزىرتى ھهفسىدىن سوراپ،  شۇ بويىچه بۇيرۇق چىقارغان ئىدى

 ئىــسالم دىنىــدا ئايــالالر كــېڭهش ئىــشىلىرىدىن يىــراق تۇرســۇن  دهپ،  ئايــالالرنى بــۇ سىياســى . قىلــشاتتى

 . ھوقۇقىدىن مهھرۇم قىلىدىغان   پهرمان يوق

 دېگهن ھهدىس ئويدۇرما گهپ بولۇپ، شـهرىئهتته " ئايالالردىن مهسلىھهت سوراپ، ئهكسىنى قىلىڭالر " ئهمما

 . يوق قۇرۇق گهپ ئاساسى

 يهنـى كىمنىـڭ شـهرتلىرى . جۇمھۇر ئالىمالر ، كېڭهش پهتىۋا بىـلهن بىـر نۇقتىـدا ئۇچىرشـىدۇ دهپ قارايـدۇ

 . پهتىۋا بېرىش ئىشى ئهرلهرگه خاس ئىش ئهمهس . تېپىلىپ پهتىۋا بىرهلىسه، مهسلىھهت كۆرسهتسه بولىدۇ

 ). قاراڭ ئهخالقى نامىلىق كىتاۋىغا - قازىنىڭ ئهدهپ : ماۋرىدىنىڭ (

 كېڭهش قانداق شهكىلده بولسۇن، پارالمنتنىڭ ئاپراتلىرى تهرهققى قىلىپ كهتسۇن، ئۇ ھهقىقهتكه يېتىشتىكى

 . ھهمكارلىق كۆرنىشلىرىنىڭ ئاساسلىق كۆرنىشىدۇر

 ئايال مۇسۇلمانالر سـىرىتقى كۆرنىـشى سىياسـى، مهزمـۇنى تهرهپـتىن  كـۆپىنچه دىنـى، ئىجتىمـائى ۋه - ئهر

 . غان بۇ مهسئۇلىيهتنى ئۆز ئۈستىگه ئېلىشتا شېرىك ئىقتىسادى بول

 ئىسالم دىنى ئايالالرنىڭ سايالمچىالرنى سايلىشىنى چهكىلىمىگهن يهرده، ئايالالرنىڭ سايالمغا ئۆزىنى نـامزات

 : كۆرسىتىشىنى چهكلهمدۇ؟ خهلققه ۋهكىل بولۇش ئاساسهن ئىككى نۇقتىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 رنى يولغا  قويۇش، قانۇن ۋه تۈزۈمله : بىرىنچى

 . يهنى ئىجرائىيه ھهيئىتىنىڭ پائالىيهتلىرىنى كۈزتىش : كۈزتۈش : ئىككىنچى

قانۇن چىقىرىش مهسىلىسده ، ئايال كىشى قـانۇن چىقىـرىش كومتىتىـدا خىـزمهت قىلىىـشنى چهكلهيـدىغان
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 مىيهتنىڭ نـېمىگه جه . چۈنكى قانۇن چىقىرىش جهمىيهتنىڭ ئىھتىياجىنى بىلىشكه مۇھتاج بولىدۇ . پهرمان يوق

 ئهمما ئىجرائىيه ھهيئىتىنى كۈزتۈش مهسىلىسگه كهلـسهك، بـۇ ئىـش . مۇھتاجلىقىنى بىلىشته ئهر ۋه ئايال ئورتاق

 ئۇنداق . ئايال يهنه ئورتاق - بۇ ئىشتا ئهر . ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇپ، يامان ئىشالردىن توسۇش قاتارىغا كىرىدۇ

 . چى ياكى نامزات بولۇپ كىرسه توغرا بولىدۇ بولغاندا ئايال كىشى پارالمىنتقا سايالم

***** 

 مىنىستىرلىككه ئوخشاش سىياسى ۋهزىـپىگه قارىتـا، پىرىنـسىپ ۋه ئىختىـساس تهرهپـتىن الياقهتلىـك بولـۇپ،

 ئىستىلى جهھهتته شهرئى ئۆلچهمگه رىئايه قىالاليدىغان  ئايال كىـشى بـۇ ۋهزىپىنـى ئۆتىـسه شـهرئى تهرهپـتىن

 . وق چهكلهيدىغان نهرسه ي

 دېـگهن ھهدىـستىكى " ئۆزىنىڭ ئىشلىرىغا ئايال كىشىنى مهسئۇل قىلغان كىشى نهتىجه قازنالمايـدۇ :" ئهمما

 ئۇنـدىن باشـقا سىياسـى ۋهزىـپىلهر توغرىـسىدا چهكلهيـدىغان . چهكىلمه، دۆلهتنىڭ رهئىسلىكىگه خاس مهسىله

 . ىلهن مۇباھ قاتارىغا كىرىدۇ باشقا ۋهزىپىلهر   الياقهتلىك  بولۇش شهرتى ب . ھۆكۈم كهلگهن ئهمهس

 بۇ ۋهزىـپىلهرگه سـايالمغا چۈشـىدىغان ئايـال كىـشى، تاپـشۇرۇلغان ۋهزىپىلهرنـى ئـادا قىاللىغىـدهك : خۇالسه

 . الياقهتلىك بولۇشى الزىم

 . شۇنداقال، ئهخالقى ۋه ئىستىلىغا تهسرى كۆرىسىتىدىغان مهسئۇلىيهتلهرنى ئۆز ئۈستىگه ئالماسلىق كېرهك

 !. ېگىنىمىز ئىسالم مۇھىتىدىكى ئايالالرنىڭ ھوقۇقى ئىكهنلىگىنى ئۇنتۇپ قالماڭ بىزنىڭ بۇ د

 : ھوقۇقى ئىجتىمائى ئايالالرنىڭ

 - ئىجتىمائى ھوقۇقتىن مهقسهت، دىنى ياكى دۇنيالىق تهرهپته جهمىيهتكه  مهنـپهئهت يهتكۈزىـدىغان خىلمـۇ

 . خىل پائالىيهتلهر كۆزده تۇتۇلىدۇ

 ئهخالقالرغا رىئايه قىلىسا، ئىجتىمائى پائالىيهتلهرده ئهر ۋه ئايال ئارسـىدا - ئهدهب ئايالالر شهرىئهت بۇيرۇغان

 . پهرق تېپىلمايدۇ

 : باقايلى تاشالپ نهزهر دهۋرىگه رهسۇلۇلالھ

 جهمىيهتكه دىنـى ۋه دۇنيـالىق تهرهپـته پايـدا يهتكۈزىـدىغان ئىجتىمـائى ياخـشىلىقالرنىڭ ئـوبرازلىقراقى . 1

 . بىلهن بىرلىكته مهسجىدته ناماز ئوقۇشقا قاتنىشىدۇر ئايالالرنىڭ ئهرلهر

 رهسۇلۇلالھ دهۋرىده مهسجىد ئهرلهرگه خاس قىلىنغان ئهمهس، بهلكى ئايالالرمۇ ئورتاق بولۇپ، مهسـجىد ئهر

 . ۋه ئايالالر بىلهن توشۇپ تۇراتتى

 پائالىيهتلهرگه قهدهم خىل - ئارا ئۇچىرشىشى خىلمۇ - مۇسۇلمانالرنىڭ مهسجىدته جامائهت نامىزى ئوقۇپ ئۆز

 . بېسىشىنىڭ مۇقهددىمىسدۇر

 رهسـۇلۇلالھ دهۋرىــده دىننىــڭ ھۆكــۈملىرى ۋه پىرىنـسىپىلىرىنى ئۈگۈنــۈش ئۈچــۈن   تهييارالنغــان  ئىلىــم . 2

 . ئايالالر كۆپ ساندا قاتنىشاتتى . سورۇنلىرى ۋه مهرىپهت ھالقىللىرى ئهرلهرگه خاس ئهمهس ئىدى

 تهربىـيه ۋه دهرىـس - الرنىڭ ئهرلهر بىلهن بهسلهشكهنلىگى، ئايالالرنىڭ تهلىم بىلىم ئاشۇرۇش ساھهسىده ئايال

 . ئۈگۈتۈش سورۇنلىرىدا ئولتۇرغانلىقى كۆرۈلدى

 تهربىـيه ساھهسـىده - ئى ئالالھنىـڭ پهيغهمبىـرى ، ئهرلهر تهلىـم :" بىر خانىم رهسۇلۇلالھنىڭ قېىشغا كىلىپ

 لهپ بهرگهن بولىـسال ، سـىلدىن بىلىـم ئىگلىـسهك دىـدى، ئىلگىرىلهپ كهتتى، بىزگىمۇ ئايرىم بىر كۈن بهلگىـ

". پاالنى كۈنى پاالنى ۋاقىتتا يىغىلىڭالر دهپ، ئۇالرغا دىننىـڭ ھۆكـۈملىرىنى ئۈگۈتـۈپ قويغـان :" رهسۇلۇلالھ
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 . بۇخارى رىۋايهت قىلغان

 ىكى  توغرىسىدا ھهدىس رىۋايهت قىلغان ئايالالرنىڭ بىرهرسىنىڭمۇ يالغان سۆزلىگهنل : " ھهدىسشۇناس زهھهبى

. دېگهن " مهلۇمات يوق

 ئالىمالر ئايالالر رىۋايهت قىلغان بىرهر ھهدىسنى ئايال رىـۋايهت قىلغـانلىقى ئۈچـۈن :" ئىمام شهۋكانى ئيىتقان

 ". قايتۇرۋهتكهن ئىش مهۋجۇت ئهمهس

 بىـلهن كىـشلهرنىڭ ئىلىمىنىـڭ ھهممىـسى : " نامىلىق كىتاۋىـدا " ئۇلۇغۇالرنىڭ تهرجىمھالى " ئىمام زهھهبى

 . دېگهن " ھهزىرتى ئائشىنىڭ ئىلمىنى سېلىشتۇرغاندا، ھهزىرتى ئائىشىنىڭ ئىلمى كهڭرهك

 بهزىـلهر، ئايـال . ئىگـلهش ئهھـۋالى ناچـار بولغـان - يېقىنقى بىر قانچه ئهسىردىن بۇيان ئايالالرنىڭ بىلىم

 ۇش مهسىلىـسىنى داداىـسى ۋه كىشى بىلىم ئاشۇرۇش سورۇنلىرىغا قاتناشسا بولمايـدۇ، ئايالالرنىـڭ بىلىـم ئاشـۇر

 قىزنىڭ دادىسى ياكى يولدىشى ساۋاتـسىز يـاكى نـادان بولـۇپ . يولدىشى ھهل قىلىدۇ دهپ گۇمان قىلىشىدۇ

 . قالسا، قىزالر بىلىم نۇرىدىن  ۋه ھايات چۈشهنچىسىدىن مهھرۇم قالىدۇ

 : غا قاتىنىشىش .... ھهر خىل مۇناسىۋهتتىكى يىغلىشلىرى، توي سورۇنلىرى . 3

 لالر يات ئهرلهردىن نېرى تۇرۇشى كېرهك، ھىجـاب پهرز دهپ ئاڭىلغـان كىـشلهر ، مۇسـۇلمان خـانىمالرنى ئايا

 رهسۇلۇلالھ دهۋرىده ئۆيىلىرىگه سولۇنۇپ ئولتۇراتتى، ھهر  خىل سورۇنالر ئهرلهرگه خاس ئىدى دهپ خىيال قىلىپ

 . قالىدۇ

 ت ۋه ھهر خىل يىغىلىـشالردا كـۆرۈنهتتى، ئـادا ئهخالق ئىچىده جهمىيه - رهسۇلۇلالھ دهۋرىده ئايالالر ئهدهپ

 خـانىمالر ئهرلهر بىـلهن بىـرلىكته . بىجىرىدىغان  ئىـدى - پايدىلىق ئىشالر بولسىال - قىالاليدىغان ئىشالرنى

 ئۇرۇشالرغا قاتنىشىپ، سىستىرالىق خىزمهتلىرىنـى ئـۆتهيتتى، ۋاقتـى كىلىـپ قالـسا قولىغـا قـورال ئېلىـپ جهڭ

 . قىالتتى

 : كهسىپ، سانائهت ۋه ھهر تۈرلۈك ماھارهتلهرگه قاتىنىشى - رنىڭ ھۈنهر ئايالال . 4

 كهسىپ، سانائهت ئىشلهپچىقىرىش ۋه تۈرلـۈك ماھـارهتلهر ئىـسالمنىڭ گـۈللهنگهن قايـسى دهۋرىـده – ھۈنهر

 ئىـسالم گـۈللهنگهن دهۋىـرده مۇسـۇلمان . بولسۇن ئهرلهرگه خاس قىلىنىپ، ئايالالر مهھرۇم قالغـان ئىـش يـوق

 . مالرنىڭ رولى ناھايىتى چوڭ ئىدى خانى

 سـېتىم ئىـشىلىرى بىـلهن شـۇغۇللىناتتى، ئـۆزى خالىغـان ماھـارهتلهر بىـلهن شـۇغۇللىناتتى، - خانىمالر ئېلىم

 . ھۈنهرۋرهنچىلىك كهسىپلىرىگه قاتنىشاتتى - قواليلىق بولغان قول

 يولدىـشىمنىڭ : ڭ قېشىغا كىلىـپ ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇدنىڭ ئايالى ھۈنهرۋهن ئايال ئىدى، ئۇ رهسۇلۇلالھنى

 يهنـى ئۇنىـڭ چىقىمىنـى كۆتـۈرۈپ ھالىـدىن خهۋهر ( مۈلىكى يوق، مهن ئۇنىڭغا نهپىقه بهرسهم – تۈزۈك مال

 . دېـگهن " سهن بۇ ئىشىڭ بىلهن ساۋابقا ئېرشىـسهن : " قانداق بولىدۇ؟ دهپ سورىسام، رهسۇلۇلالھ ) ئالسام

 . ئىبنى ماجه رىۋايىتى

 خانىم ئۆيىنى مىھمانخانا قىلغان ئىدى، مۇھاجىرالر ۋه باشقىالر بۇ ئۆيگه " ئۇممۇ شهرىك " تونۇشلۇق ساھابه

 . مۇساپىر بولۇپ قونىشاتتى

 ئۇنداقتا ئىسالم دىنى ئىجتىمائى خىزمهت دهرۋازىسىنى بىـردهك ئهر . سۆزلهپ كهلسهك مىسالالر ناھايىتى كۆپ

 . ويۇپ بېرىپ، ئايالالرنى سىققان ئىش مهۋجۇت ئهمهس ۋه ئايالالرغا ئوخشاش ئېچىۋهتكهن، ئهرلهرنى كهڭرى ق

ــدى ــل  بول ــۈزۈمى ئايالالرنىــڭ ئىھتىياجىغــا كىپى ــزمهتلهر ۋه . ئىــسالم ت ئۇنىڭــدىن ســىرىت ئىجتىمــائى خى
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 ئايالالرنىڭ خىزمهت قىلىـش يـاكى قىلماسـلىق ئىختىيـارى، يولدىـشىنىڭ . پائالىيهتلهرنى ئاسانالشتۇرۇپ بهردى

 خىزمهت قىلىپ قالسا ئۆزىگه مۇناسـىپ خىـزمهت تـالالش ھوقۇقىغـا . ش ھهققى بولمايدۇ خىزمهت قىلىشقا زورال

 . ئىگه

***** 

ــۇ يهرده ــلىق ئۈچــۈن مۇش ــۈرۈپ قويماس ــى زىرىكت ــپ يىزن ــۇزۇراپ كىتى ــڭ ئ ــۇرمهن ماقالىنى ــك ئوق  ھۆرمهتلى

 . ئاخىرالشتۇرىمهن

 : ئۇ مهسىلىلهر

 مى نېمىدىن ئىبارهت؟ ئهرلهر ئايالالرنى باشقۇرىدۇ دېگهننىڭ ھهقىقى ئۇقۇ . 1

 مىراس مهسىلىسى، . 2

 بىر ئهرنىڭ بىر قانچه ئاياللىق بولۇش مهسىلىسى، . 3

 ئايالالرنىڭ گۇۋاھلىق بېرىش مهسىلىسى، . 4

 سېلىش مهسىلىسى، ) ياغلىق ( ھىجاب . 5

 ئايالالرنىڭ ئهقلى ئهرلهرنىڭكىدىن كهم بوالمدۇ؟ . 6

 شـۇنىڭ ئۈچـۈن مهن بـۇ . اۋاب بىرشىمنى كۈتۈپ تۇرماقتا دېگهنگه ئوخشاش بىر قانچه مهسىلىلهر جىددى ج

 دېـگهن مـاۋزۇ ئاسـتىدا ئىـالن " شـۇبھىالر :" بىرلهپ، ئىسالم دىنـى تـارمىقى ئاسـتىدىكى - مهسىلىلهرنى بىر

. قىلىمهن
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 ھىجابقا ئاالقىدار بىر قانچه ئايهت ۋه ھهدىسلهر

 ھهققىده مۇالھىزه
 لـېكىن يـۈز . پهرزلهرنىڭ بىرىسىدۇر، مۇسۇلمانالر ھىجابنىڭ پهرزلىكىـده ئىتتىپـاق ھىجاب ئىسالم دىنىدىكى

 سـۆزى يـۈزنى ئوچـۇق قويـۇپ، كـۆكرهك، بويـۇن ۋه " ھىجـاب " ئهۋرهتمۇ ياكى ئهۋرهت ئهمهسمۇ، ئايهتتىكى

 ككـى چاچنى يۆگهش بىلهن ھاسىل بوالمدۇ؟، ياكى يۈزنى يېپىشنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئاالمدۇ؟ دېـگهن نۇقتىـدا ئى

 . خىل كۆز قاراشتا بولۇپ كهلدى

 بۇ ئىككى خىل كۆز قاراش ساھابىلهر دهۋرىدىن تارتىپ ھازىرغىچه داۋاملىشىپ كهلدى، بىـر قىـسىم ئايـالالر

 . يۈزىنى يېپىپ يۈرگهن بولسا، يهنه بىر قىسىم ئايالالر يۈزىنى ئوچۇق قويۇپ يۈردى

 . كهلدى بۇ مهسىله رهسۇلۇلالھ دهۋرىدىن تارتىپ شۇنداق بولۇپ

***** 

ئهمدى بۈگۈنكى ئۇيغۇر جهمىيتىگه قارايدىغان بولساق، ئىسالم ئاياللىرىنىڭ بىر قىسمى يۈزىنى روپاش بىلهن

 كهلدى، يهنه بىرقىسمى بولسا يۈزىنى ئوچۇق قويۇپ، پهرزنى ئـادا - مۇستهھهب ساۋابىغا ئېرىشىپ – يېپىپ

 . قىلىشتى

 ىككى خىل ھىجاب شهكلىدىن ھالىقىپ ئۆتۈپ،  نامهھرهم چاچلىرىنى يهنه  بىر قىسىم ئىسالم ئاياللىرى بۇ ئ

 ، بويۇنلىرىنى ۋه كۆكرهكلىرىنى ئوچۇق قويىدىغان ئهھۋال شهكىللهندى، بۇ ئايالالر بهزىده بهزى ئىبـادهتلهرنى

 چـاچنى ياپمـاي ئـېچىش گۈزهللىكنىـڭ بىـر خىـل . قىلسىمۇ تۈرلۈك سهۋهبلهر تۈپهيلىدىن چاچلىرىنى يۆگىمىدى

 . ىموۋلىغا ئايىلىنىپ، مهھهلله ۋه شهخىسلهردىن ھالىقىپ ھهر قايسى ئورۇننى قاپالپ ئومۇملىشىپ كهتتى س

 دىيانهتسىزلىك، جهمىيهتتىكى پىتـنه ـ پاسـاتالر ۋه ئىـسالمغا قارشـى كىـچه ـ كۈنـدۈز ئېلىـپ بېرىلىۋاتقـان

 ىنى تونۇشتىن مهھرۇم قالغان ئاچـا شىددهتلىك تهشىۋىقات ھۇجۇملىرى سهۋهبىدىن ، ئسىالمنىڭ ھهقىقى ماھىيىت

 . ـ سىڭىللىرىمىزنى ئاتالمىش چاچنى ئېچىۋېتىش گۈزهللىك مودىسى تارتىپ كهتتى

 بۇ قىزالرنىڭ مۇنداق تىز ئۆزگىرىپ، دىنى  پهرز قىلغـان ھىجـابنى تاشلىـشىغا بىـر قـانچه تۈرلـۈك ئـامىلالر

 تا توغرا كۆز قاراشىنىڭ بولماسلىقى مـۇھىم ئامىـل سهۋهبچى بولدى، تۈرلۈك سهۋهبلهر تۈپهيلىدىن  ئىسالمغا قارى

 بولغان بولسا، يهنه بىر تهرهپتىن روپاش ئارتقان ئايالالرنىڭ ياخـشى ئـوبراز يارتالماسـلىقىمۇ ئاالھىـده سـهۋهب

 چۈنكى روپاش ئارتقان ئايـالالر نورمـاللىق ھالىتىـده تۇرمـاي، بهك ئاشـۇرۋېتىپ، جهمىيهتـتىن . بولۇپ كهلدى

 ان، ساۋاتـسىز  ۋه مهدهنىـيهت ساھهسـىده رولىنىـڭ بولماسـلىقى خېلـى زور دهرىجىـده ھىجـاب بىخهۋهر، نـاد

 . ئارتمايدىغانالرغا سهلبى تهسىر كۆرسهتتى

 مۇنداقچه قىلىـپ ئېيىتقانـدا، ھىجـاب ئارتقـان ئايـالالر بىلىمـسىز كىلىـدىغان، ھىجـابنى تاشـىلىۋهتكهنلهر

 . اڭ شهكىللهندى بىلىملىك زىيالى قاتارىدىن ئورۇن ئالىدىغان ئ

 يهنه بىر تهرهپتىن بهزى ئالىملىرىمىزنىڭ دوگما كۆز قارىشى، پهتىۋانى شارائىت، ئورۇن، ۋاقىت ۋه شهخـسگه

 قهلبىڭنـى ھهق . " قاراپ بهرمىگهنلىكى سهۋهبىدىن ياشالرنى بولۇپمۇ زىيـالى سـېپىدىكلهرنى قـاچۇرۇپ قويـدى

 هندهك،  ياشـالرنى خهلقىمىزنىـڭ ئېتىقـادى، ئهخالقـى ۋه دېگ " بىلهن مهشغۇل قىلمىساڭ باتىل تارتىپ كېتىدۇ

. ئۆرپ ـ ئادىتىگه يات مهدهنىيهتلهر تارتىپ كهتتى
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 مهسىلىنى ئهتراپلىق تهھلىل قىلمىغانلىقىمىز ئۈچۈن، زىيالى باشالرنى زىيان تارتتۇق، ئىسالم رۇخسهت قىلغان

 . ىغا ئازغۇنلۇق سېپىغا ئىتتىرىپ بهردۇق ھۆكۈمنى بېرىپ، ئىسالم ئهخالقى سېپىده ساقالپ قېلىشنىڭ ئورن

***** 

 ئىگهللهيدۇ، بـۇ قېرىنداشـلىرىمىزنىڭ - زىيالىالر – بۈگۈنكى كۈنده جهمىئىيىتىمىزنىڭ كۆپ سانىنى ياشالر

 ياشالر چامىسىغا كىرىپمۇ ئالالھغا بىر سهجده قىلىـپ باقمىغـان خېلـى 20 ئهھۋالى بىزگه بهش قولدهك ئايان،

 بۇالر دىنى بىلىم ئېلشتىن مهھرۇم قالغان بولسا، يهنه بىر . غۇر قىزلىرىنى ئۇچراتقىلى بولىدۇ كۆپ سانىدىكى ئۇي

 تهرهپتىن جهمىيهتنىڭ ماددىزىم بېسىمى ئاستىدا بهرداشلىق بېرهلمهي مودىرنىزىمچىالر سـېپىگه قوشـۇلغان، يهنه

 ولماسلىقى، شـارائىتىنى ئېتىـراپ قىلمـاي بىر تهرهپتىن بهزى ئالىملىرىمىزنىڭ قولالنغان دهۋهت ئۇسۇلىنىڭ توغرا ب

 پهتىۋا بېرىش نهتىجىسىده، مولال دىسه زىيالىالرنىڭ بېـشى ئاغرىيـدىغان ۋه ئىككىلهنمهسـتىن  خـۇراپىيالر دهپ

 . ھۆكۈم چىقىرىدىغان ئهھۋالنى كۆرىۋاتىمىز

 ايه قىلماســتىن ئهھــۋال شــۇنداق تۇرســىمۇ، جهمئىيىتىمىزنىــڭ ئېتىقــادى ۋه ئهخالقــى شــارائىتىغا قىلــچه رىئــ

 ئىـسالم دىنىنىـڭ كـۆڭلى كۆكـسى . ھۆكۈمنىڭ ئهڭ ئېغىرىنى چىقىرىپ، دهۋهت يولىغا توسـقۇنلۇق قىلىـۋاتىمىز

 . كهڭرى بولغان مهسىلىلهرگه بىزنىڭ كۆڭلى كۆكسىمىز تارلىق قىلىۋاتىدۇ

 غا كۆتۈرۋېلىپ، ئىسالم دىنى مۇستهھهب دېگهن مهسىلىنى ۋاجىبقا، مۇباھ دېگهن نهرسىنى مهكرۇھ ياكى ھارام

 . دهۋهتنى توغرا يوسۇندا ئېلىپ بارمايۋاتىمىز

 نهتىجىده يا ئهسهبىلهشتۇق ياكى سۇسلۇق قىلدۇق،  بۇ ئىككىلى خىل يول تـوغرا يـول ئهمهس، نورمـاللىق

 . ئىسالم دىنىنىڭ ئاالھىده خۇسۇسىيهتلىرىنىڭ بىرسىدۇر

 لىشنىڭ ئورنىغا، ئۆلچهملىك ھىجـاب ئارتقـانالرنى يېرىم يالىڭاج يۈرۈپ ھارام ئىش قىىلىۋاتقانالرنى دهۋهت قى

 خاتاالشتىڭ دهيدىغان،  نىقاب سېلىشتهك مۇستهھهب مهسىىلىده توختىماي مۇنازىره قىلىپ، بىۋاسته ھارام ياكى

 ئۇنىڭ ئۈستىگه  دهلىل ـ پاكىتنى ھۆرمهتلىمهيدىغان ئهھۋالالر . ھااللغا ياتىدىغان مهسىلىلهرنى تاشالپ قويدۇق

 . لىدىكى بىر توساق بولماقتا دهۋهت يو

 سۆزىدىن مهقسهت نېمه؟ ھهدىـس " ھىجاب " شۇنىڭ ئۈچۈن مهن  قۇرئان كهرىمده ئىككى ئورۇندا كهلگهن

 . شهرىف بۇ ئايهتنى قانداق ئىزاھلىغان؟ ئالىمالر قانداق قارايدۇ؟ دېگهن مهسىلىده ئىزدىنىش ئېلىپ باردىم

 مـا ئۈسـتىده ئىزدهنـدىم، تېخىمـۇ تهپـسىلى ئىزدهنگـۈچىلهر مهن مهسىلىنى بىر قانچه ئايهت، ھهدىـس ۋه تې

 . مهنبهلهرگه مۇراجهت قىلسا بولىدۇ

 مېنىڭ نىقاب سېلىشقا ئوخشاش مۇستهھهب مهسىلىنى مۇنداق ئۇزۇن ئىزدىنىش قىلىشىمدىكى سهۋهب، يـالغۇز

 ولمايدىغان يـاكى نىقاب مهسىلىسىال ئهمهس، شۇنىڭغا ئوخشاش مۇستهھهب ئىشالرنى دهپ، پهرز بىلهن كارى ب

 . پهرزگه  ۋاقىت يېتىشتۈرۈپ بواللمايدىغان قېرىنداشلىرىمىغا نهسىھهت بولۇشى ئۈچۈندۇر
***** 

 يات ئهرلهر  كۆرسه بولىدىغان ئايهتتىكى مۇستهسنا قانچىلىك ۋه نېمىلهردىن ئىبارهت
 نـۇر سۈرىـسى، } ىسۇن تاشقى زىننهتلىرىدىن باشقا زىننهتلىرىنى ئاشكارىلىم { : ئالالھنىڭ سۆزى : بىرىنچى

 ـ ئايهت 31

 ئىبنـى . ئالىمالر زىننهتنى بهلگىلهشـته تۈرلـۈك كـۆز قاراشـتا بولۇشـتى : ئىمام تهبهرى مۇنداق تهپسىر قىلىدۇ

سهئىد ئبنى جۇبهير، ئاتا، قهتاده، مۇجاھىد، ئامىر، ئهۋزائـى، زهھھـاك . سۈرمه، ئۈزۈك ۋه يۈز دېگهن : ئابباس
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 . قول دېگهن يۈز ۋه : ۋه ئۇندىن باشقىالر

 . يۈز، ئالقان، سۈرمه ۋه ئۈزۈك دېگهن : ئىبنى ئابباس، ئىبنى ئۆمهر، مۇجاھىد، ئهنهس

 . تاشقى زىننهت ھهنهفى مهزھىبمىزده،  يۈز ۋه قول  دهپ قارىلىدۇ، دېگهن : جهسساس تهپسىرىده

 . يزۇك دېگهن كىيىم، سۈرمه، ئۈزۈك، خهنه، بىله : ۋاھىدى تهپسىرىده، ئايهتتىكى مۇستهسنادىن مهقسهت

 . ئۈزۈك، سۈرمه، خهنه  دهپ تهپسىر قىلغان : زهمهخشهرى تهپسىرىده، مۇستهسنادىن مهقسهت

 . يۈز ۋه قول دهپ تهپسىر قىلغان : قۇرتىبى تهپسىرىده،  مۇستهسنادىن مهقسهت

 . سۈرمه، ئۈزۈك ۋه خهنه دهپ تهپسىر قىلغان : ئهبۇھهييان

 قىلىپ بولۇپ، مۇنداق خۇالسىاليدۇ،  ئىبنى ئابباس ۋه ئۇنىڭغـا ئالىمالرنىڭ سۆزلىرىنى نهقلى : ئىبنى كهسىر

 قوشۇلغان ئالىمالرنىڭ يۈز ۋه قول دهپ تهپسىر قىلغان سۆزلىرى توغرىلىققا ئهڭ يېقىن بولۇشى مـۈمكىن، بـۇ كـۆز

 . قاراش  جۇمھۇر ئالىمالرنىڭ نهزرىده مهشھۇر دېگهن

 . غان يۈز ۋه ئالقان دهپ تهپسر قىل : ئهبۇسهئۇد تهپسىرىده

 تهبهرى ، جهسساس، ۋاھىدى، بهغهۋى، زهمهخشهرى، ئىبنـى ئهرهبـى، فهخـرۇر رازى، قـۇرتىبى، خـازىن،

 . يۈز ۋه قول دهپ تهپسىر قىلغان : نىيسابورى، ئهبۇھهييان، ئهبۇسهئۇد ۋه ئىبنى بادىس  ئاشكارا زىننهت

 . ۋى ۋه ئىبنى كهسىر ئىبنى جهۋزى، بهيزا : ئاشكارا زىننهت كىيىم ـ كىچهك دهپ تهپسىر قىلغانالر

 شهۋكانى ئاشكارا زىننهت، يۈز ۋه قول دهپ قارايدۇ، ئىبنى كهسىر سۆزىنىڭ ئاخىرىدا ئاشكارا زىننهت دېـگهن

 . يۈز ۋه قول دېگهن قاراش  جۇمھۇر ئالىمالرنىڭ نهزرىده مهشھۇر دهپ بايان قىلىدۇ
 : ئالالھ ئايالالرنىڭ بويىنى ۋه كۆكرىنى يېپىشنى بۇيرۇيدۇ

 . ـ ئايهت 31 دهيدۇ، نۇر سۈرىسى، } لېچهكلىرى بىلهن  كۆكرهكلىرىنى ياپسۇن { : ئالالھ قۇرئاندا : ئىككىنچى

 جـاھىلىيهتته ئايـالالر يــاغلىنى ئارقىـدىن چىگىۋېلىـپ، ئالــدى تهرپىنـى ئوچـۇق قويــاتتى، شـۇنىڭ ئۈچــۈن

 ). بۇخارى تهپسىر كىتاۋى .( كۆكرهكلىرىنى يېپىشقا بۇيرۇلغان

 ئايالالرنىڭ كۆيىنىكىنىڭ ئالدى تهرىپى ئوچـۇق  بولـۇپ، كـۆكرهكلىرىنى تولـۇق : جهسساس مۇنداق دهيدۇ

 . پاپمايتتى، ئۇالر شۇ ئوچۇق قالغان ئورۇنالرنى يېپىشقا بۇيرۇلغان

 يۈز ئهۋرهت بولىدىغان بولسا ياكى نىقـاب سـېلىش ۋاجىـب بولىـدىغان ئـايهت، يـۈزنى يېپىـشنى بۇيرۇغـان

 . بوالتتى
 لالرنىڭ يۈزىنىڭ ئوچۇقلىقى كۆپ ساننى ئىگهللهيتتى رهسۇلۇلالھ دهۋرىده ئايا

 تىكىلىـپ قارىمىـسۇن، ) نـا مهھـرهملهرگه ( مـۆمىن ئهرلهرگه ئېيتقىنكـى، { : ئالالھ مۇنداق دهيدۇ : ئۈچىنچى

 ساقلىسۇن، مۇنـداق قىلىـش ئـۇالر ئۈچـۈن ئهڭ ياخـشىدۇر، الـله ھهقىـقهتهن ئۇالرنىـڭ ) زىنادىن ( ئهۋرهتلىرىنى

ــۇق ــشلىرىدىن تول ــسۇن، . خهۋهردار قىلمى ــپ قارىمى ــرهملهرگه تىكىلى ــا مهھ ــى، ن ــا ئېيتقىنك ــۆمىنلهر ئايالالرغ  م

 . ـ ئايهت 31 - 30 نۇر سۈرىسى، } ئهۋرهتلىرىنى ياپسۇن

 . ئايهت تىكىلىپ قارىماسلىقنى تهشهببۇس قىلىۋاتىدۇ، نورمال قاراشتىن توسمىدى

 قاراشتىن كىلىپ چىقىدىغان پىتنه ئهر ۋه ئايالدا ئوخشاشال تېپىلىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ھهر تهرهپ كۆزىنى ھارام

 . ئىشالردىن  ساقلىىشى الزىم

 دېگهن ھهرىپ بهزىنى ئىپادىلهيدۇ، ئۇنداقتا قايتا قايتا قارىمـسىۇن دېـگهن " من " ئىبنى ئهرهبى ئايهتتىكى

. بولىدۇ، دهيدۇ
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 يالالرنىڭ يۈزىنى يېپىشنى بۇيرۇغـان بولـسا، ئهرلهرنىـڭ تىكىلىـپ قاراشـتىن چهكلهشـنىڭ ئهگهر شهرىئهت ئا

 ھاجىتى بولمايدۇ، ئايالالر يۈزىنى ياپسا، ئهرلهرنىڭ قارايدىغان ئىـشىمۇ تـۈگىگهن بـوالتتى، لـېكىن شـهرىئهت

 . بۇيرۇمىدى - ۋاجىب قىلىپ - ئايالالرنىڭ يۈزىنى يېپىشىنى

 يهنه خوتـۇن ئالـساڭ، سـاڭا ) ئىلكىڭدىكى ئاياللىرىڭدىن باشـقا ! ئى پهيغهمبهر ( { : ئالالھنىڭ سۆزى : تۆتىنچى

 سـاڭا ( ھاالل بولمايدۇ، باشقا ئايالالرنىڭ جامالى سېنى ئهجهبلهنـدۈرگهن تهقـدىردىمۇ، ئـۇالرنى يهڭگۈشـلهش

 . ـ ئايهت 52 ئهھزاب سۈرىسى، } ) ھاالل بولمايدۇ

 ئايـال - ھۆسـنى جامـالى ھهيـران قالـدۇرغان تهقـدىردىمۇ گهرچه - ئايهت رهسۇلۇلالھ ئاياللىرىنىڭ ئۈستىگه

 ئۇالرنىـڭ يـۈزىنى كـۆرمهي تـۇرۇپ، گـۈزهل يـاكى گـۈزهل , ئېلىشنىڭ ھاالل ئهمهسـلىكىنى بايـان قىلىۋاتىـدۇ

 !. ئهمهسلىكىنى قانداق بلىگىلى بولسۇن؟

 نى بايـان قىلغانـدا، بىر ئادهم رهسۇلۇلالھنىڭ قېىشغا كىلىپ، ئهنسارى بىر ئايـال بىـلهن تـوي قىلغـانلىقى *

 توي قىلىشتىن ئىلگىرى، ياخشى قاراپ ئالدىڭمۇ؟ دېگهنده، ئۇ ئادهم ياق، دهپ جاۋاب بهردى، : " رهسۇلۇلالھ

 . مۇسلىم رىۋايىتى . دېگهن " ئوبدان قارىغىن، ئهنسارىالرنىڭ كۆزىده بىر نهرسه بار : رهسۇلۇلالھ

 مۆمىن ئايالالر رهسۇلۇلالھ بىلهن بىرگه بامدات " : ھهزرىتى ئائىشه ھهدىس رىۋايهت قىلىپ مۇنداق دهيدۇ *

 نامازغا روماللىرىنى ئارتىشىپ قاتنىشاتتى، ئاندىن ئۆيلىرىگه قايتىشىپ كېتهتتى، گوگۇن سـهۋهبىدىن ھـېچ بىـر

 . بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى " كىشى ئۇالرنى تونىيالمايتتى

 بــۇ . بدىن ئهمهس، گوگـۇن سـهۋهبىدىن ئىـدى ئايالالرنىـڭ تونۇلماسـلىقى يـۈزلىرىنى يۆگىۋالغـانلىق سـهۋه

 . كۆپلىگهن ئايالالرنىڭ يۈزلىرى ئوچۇق ئىدى دېگهنلىك بولىدۇ

 ئهسـما رهسـۇلۇلالھنىڭ قېـشىغا نىپىـز كىـيىم كىيىـپ :" ھهزرىتى ئائىـشىدىن ھهدىـس رىـۋايهت قىلىنىـدۇ *

 ئايال كىشى بـاالغهتكه يهتكهنـده ئهسما، :" كىرگهنده، رهسۇلۇلالھ باشقا تهرهپكه قارىۋالىدۇ ۋه مۇنداق دهيدۇ

 . ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى " يۈزى ۋه قولىدىن باشقا ئهزالىرىنىڭ كۆرنۈشى توغرا بولمايدۇ

***** 

 : بهشىنچى

 : دېگهن ئايهت } ئۆيۈڭالردا ئولتۇرۇڭالر {

 ئـايهت بـۇ : بۇ ئايهت پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىغا قارىتىلغان،  ئىبنى ھهجهر مۇنداق دهيـدۇ . 1

 ئۆلـۈپ كهتكهنـگه :" ھهقىقى بۇيرۇق بولۇپ، رهسۇلۇلالھنىڭ ئاياللىرىغا قارىتىلغان، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇممۇسۇلهيم

 . بهت 108 توم، 8 دهيىتتى،  فهتھۇل بارى، " قهدهر بىرهر  تۆگىنىڭ مېنى ئېلىپ مېڭىشىنى خالىمايمهن

 غا خاس ئىكهنلىگىنى تهكىتلهيدىغان بىر مهسىله، ئۆيده ئولتۇرۇڭالر دېگهن بۇيرۇق رهسۇلۇلالھنىڭ ئاياللىرى . 2

 . ئۆمهر ئىبنى خهتتاب ئۇالرنىڭ ھهج قىلىشغا رۇخسهت قىلماي، ئۆزى قىلغان ئاخىرقى ھهجىده رۇخسهت قىلغان

 سـىلهرگه ئهڭ " ھهزرىتى ئائىشه ۋه باشقىالر ھهج قىلىشقا رىغبهتلهندۈرۈلگهن : ئىبنى ھهجهر  مۇنداق دهيدۇ

 دېگهن ھهدىس شهرىفتىن ھهجنى تهكرار قىلىشنىڭ مۇبـاھلىقى ۋه بـۇ ھهدىـسنىڭ " قىلىش ياخشى جىھاد ھهج

 ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب دهسـلهپته ئۇالرنىـڭ ھهج . ئالالھنىڭ يۇقۇرىقى سۆزىنى خاس قىلغانلىقىنى  چۈشـهنگهن

 رنىـڭ ئـاخىردا قىلىىشغا  قوشۇلمىغان بولسىمۇ، ھهزرىتى  ئائىشىنىڭ دهلىلىنىڭ  كۈچلۈكلىـدىن خهلىپىلىـك دهۋ

 . ـ بهت 446 ـ توم، 4 فهتھۇل بارى، . قوشۇلغان

ماقۇل، ئايهت بـارلىق مۇسـۇلمان ئايالالرغـا ئوخـشاش ئومـۇمى دهپ پهرهز قىلـساق، سـۈننهت قۇرئـاننى . 3
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 ئىزاھالپ بهرگۈچى ئهمهسمۇ؟ ئايالالرنىڭ  ئهرلهر بىلهن جهمىيهتته ئارلىىشپ ئـۆتكهنلىگى توغرىـسىدا كهلـگهن

 ىفلهر، رهسۇلۇلالھنىڭ ئاياللىرىنىڭ ئۆيده ئولتۇرۇش قـارارىنى قانـداق تهتبىقلىغـانلىقىنى، ئۇالرنىـڭ ھهدىس شهر

 . ئىجتىمائى ھاياتقا قاتنىشتىن  چهكلىنىپ قالمىغانلىقىنى روشهنلهشتۈرۈپ بېرىدۇ

 قويغـان، رهسۇلۇلالنىڭ سۆزى، ئىش ھهرىكهتىلىرى  ۋه تهقىرىرى جهمىـيهت پائـالىيىتىگه قاتىنىشىـشنى يولغـا

 . ئۇنداقتا رهسۇلۇلالھنىڭ سۆزى، ئىش ھهرىكهتلىرى ۋه تهقىرىرى قۇرئاننىڭ بايانى بولۇپ ئورۇن ئالغان

 : ئالتىنچى

 بولـساڭالر، پهرده ) ئالمـاقچى ( سـىلهر پهيغهمبهرنىـڭ ئاياللىرىـدىن بىـر نهرسـه سـوراپ { : ئالالھنىڭ سۆزى

 } دىللىرىڭالرنىمۇ، ئۇالرنىڭ دىللىرىنىمۇ ئهڭ پاك تۇتىـدۇ ئارقىسىدىن سوراپ ئېلىڭالر، مۇنداق قىلىش سىلهرنىڭ

 . ئايهت – 53 ئهھزاب سۈرىسى،

 بۇ ئايهتتىكى ھىجاب سۆزى، پهرده مهنىسىده كهلگهن، يهنى يات ئهرلهر رهسۇلۇلالھنىڭ ئاياللىرى بىلهن . 1

 . ىغا خاس ھۆكۈمدۇر بۇ ھۆكۈم رهسۇلۇلالھنىڭ ئاياللىر . سۆزلهشكهنده پهردىنىڭ ئارقىسىدا بولۇشى الزىم

 ئايهتنىڭ  خىتابنى رهسۇلۇلالھنىڭ ئاياللىرىغا يۈزلهنـدۈرگهنلىكى ناھـايىتى روشـهن، ئايهتنىـڭ ئاخىرىـدا . 2

 سىلهرنىڭ رهسۇلۇلالھنى رهنجىتىپ قويۇشۇڭالر دۇرۇس ئهمهس، رهسـۇلۇلالھدىن { : ئالالھنىڭ بۇ سۆزى كهلگهن

 يهنى رهسۇلۇلال نى رهنجىتىش ۋه ( دۇرۇس ئهمهس، بۇنداق قىلىش كېيىن ئۇنىڭ ئاياللىرىنى ئېلىشىڭالرمۇ مهڭگۈ

 . ـ ئايهت 53 ئهھزاب سۈرىسى، } ھهقىقهتهن الله نىڭ دهرگاھىدا چوڭ گۇناھتۇر ) ئۇنىڭ ئاياللىرىنى ئېلىش

 بۇ يهردىكـى پهردىلىنىـشتىن مهقـسهت، داۋاملىـق يىـراق بولمايـدىغان كىـشلهردىن پهردىلىـنىش مهقـسهت

 ا ئومـۇمى مــۆمىن ئايالالرنىــڭ بهزىـده پهردىلىنىــپ، يهنه بهزىــده ئهرلهر بىـلهن ئــۆز يولىــدا ئهممــ . قىلىنىـدۇ

 . ئۇچۇرشۇشى قانۇنلۇق ئىشتۇر

 ئهرلهر بىلهن ئايالالرنى  ئايرىـپ - رهسۇلۇلالھنىڭ دهۋرىده جهمىيهتنىڭ تۈرلۈك ساھهلىرىده ئايالالرنىڭ . 3

 . وغرىسىدا بىر قانچىلىغان  ھهدىسلهر بار پهردىسىز قانداق ئۇچراشقانلىغى ت - تۇرىدىغان

 ئهگهر ئايالالر  ئهرلهر  بىلهن ئۇچراشقاندا پهردىلىنىپ ئۇچۇرۇشۇش  ئومۇميۈزلۈك سۈننهت  بولىدىغان بولـسا،

 ياكى رهسۇلۇلالھنىڭ ئاياللىرىغا مۇشۇ مهسىلىده ئهگىشىش سۈننهت بولىدىغان بولسا، سـاھابه ئايـالالر شـۇنداق

 . ه بهكرهك ھهقلىق ئىدى قىلغان بوالتتى ۋ

 ئايالالر ئهرلهر بىلهن مۇئامىله قلىغاندا پهردىلىنىپ تۇرۇپ مۇئامىله قىلىش سۈننهت  ياكى ئۇمـۇمى نىـزام . 4

 . بولىدىغان بولسا، قىيىنچىلىق پهيدا بولىدۇ، ئالالھ  بهندىلىرىگه قىيىنچىلىقنى خالىمايدۇ

 ن بولسا، باشقا پهزىلهرتلهرگىمۇ كۆزىمىزنى ئاچايلى، ھهر ئهگهر پهردىلىنىپ مۇئامىله قىلىش سۈننهت بولىدىغا

 بىر شارائىتتا قايسى ئىش ھهممىدىن ئهۋزهل شۇنى تهكشۈرۈپ كۆرهيلى، بۇ يالغۇز بىر سـۈننهتكىال ئېـسلىۋالماي

 قالغان سۈننهت ۋه پهزىلهتلهرنىمۇ قىاليلى،  مهسىلهن، ئىلىم ئېلىش، ياخشلىققا دهۋهت قىلىش، يامان ئىشالردىن

 . توسۇشقا ئوخشاش

 بهزىده مۇستهھهب ئىشالر  ۋاجىب ئىشالرنى قىلىشتىن چهكـلهپ قويىـدۇ، مهسـىلهن دهۋهت قىلىـش، بىلىـم

 ئېلىش، ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇش، يامان ئىشالردىن توسۇشقا ئوخشاش ئىشالردا، ئايالالرمۇ ئهرلهر بىلهن شېرىك

 . ئهمهسمۇ؟

 : يهتتىنچى

ــسى ــهلىمىنىڭ ھهدى ــ :" ئۇممۇس ــدىن رهس ــۇ مهكتۇم ــى ئۇمم ــۇنىگه  ئىبن ــهلىمه ۋه  مهيم ــۇ س ۇلۇلالھ  ئۇمم
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 ، دېدى،  بىز ئى ئالالھنىڭ رهسۇلى، ئۇ قارىغۇ، بىزنى كۆرمهيدۇ ۋه تونۇمايـدۇ؟ دېگىنىمىـزده، " پهردىلىنىڭالر

 . ئهبۇ داۋادۇ رىۋايهت قىلغان . دېگهن !" سىلهرمۇ قارىغىمۇ؟، سىلهر كۆرمهمسىلهر؟ : " رهسۇلۇلالھ

 سىلهر پهيغهمبهرنىـڭ ئاياللىرىـدىن { : هدىستىىكى ئىككى ئايال رهسۇلۇلالھنىڭ ئايالى، ئايهت كهرىمه بۇ ھ . 1

 بولـساڭالر، پهرده ئارقىـسىدىن سـوراپ ئـېلىڭالر، مۇنـداق قىلىـش سـىلهرنىڭ ) ئالمـاقچى ( بىر نهرسـه سـوراپ

 يهنـى ياخشىـسى ). ئايهت – 53 ئهھزاب سۈرىسى، ( } دىللىرىڭالرنىمۇ، ئۇالرنىڭ دىللىرىنىمۇ ئهڭ پاك تۇتىدۇ

 ئهرلهر رهسۇلۇلالھنىڭ ئاياللىرىنى كۆرمهسلىكى ۋه رهسۇلۇلالھنىڭ ئاياللىرىنىڭمۇ يۈزى ئوچـۇق ھـالهتته ئهرلهرنـى

 . كۆرمهسلىكى  ھهر ئىككى تهرهپ ئۈچۈن ياخشىدۇر

 . ھهدىس شهرىفتىكى بۇيرۇق سۆزى رهسۇلۇلالھنىڭ ئاياللىرىغا خاسلىقىغا قايتىدۇ

 لالھ بهزى ئاياللىرىنى ئىبنى ئۇممۇمهكتۇمغـا قاراشـتىن توسـقان بولـسا، رهسـۇلۇلالھ پـاتىمه بىنـت رهسۇلۇ . 2

 دېگهن، " تاغاڭنىڭ بالىسى  ئىبنى ئۇممۇ مهكتۇمنىڭ قېشىدا ئىددهت تۇتقىن، ئۇنىڭ كۆزى ئاجىز : " قهيسىگه

 . مۇسلىم رىۋايهت قىلغان

 تولۇق ئىددهت توشقىچه سىقىلماستىن تۇرىدۇ، دېـگهن يهنى بۇ دېگهنلىك پاتىمه بىنت قهيىس ئۇنىڭ ئۆيىده

 چـۈنكى بـۇ ئىـش . بۇ ھهدىس يۇقۇرقى چهكلهشنىڭ رهسۇلۇلالھنىڭ ئاياللىرىغا خاسلىقىنى كۆرسـىتىدۇ . بولىدۇ

 . پهردىلىنىش پهرز بولغاندىن كېيىن بولغان مهسىله

 ئىكهنلىگىنى تهكىتلهيدىغان نهرسه دېگهن ھهدىسنىڭ رهسۇلۇلالھنىڭ ئاياللىرىغا خاس " سىلهرمۇ قارىغمۇ . " 3

 ھهدىسنى رىۋايهت قىلغان ئهبۇداۋۇد ھهدىسنىڭ ) مۇغىنى نامىلىق كىتابقا قاراڭ ( ئىمام ئهھمهدنىڭ تهقىرىرىدۇر،

 . ئاخىرىدا، بۇ ھهدىس رهسۇلۇلالھنىڭ ئاياللىرىغا خاس دهپ ئىزاھلىغان

 : سهككىزىنچى

 . دېگهن ھهدىس، تىرمىزى رىۋايهت قىلغان " ى سوزىدۇ ئايال ئهۋرهت ، سىرىتقا چىقسا شهيتان بوينىن "

 بهزىلهر مۇشۇ ھهدىسنى دهلىل قىلىپ، ئايالالرنىڭ سىرىتقا چىقىشىنى ھارام ياكى مهكـرۇھ دهپ قارىـسا، . 1

 قانـداقمۇ ھـارام : بىز دهيمىزكى رهسۇلۇلالھ ئايالالرنىڭ مهسجىدكه بېرشىنى توسقان ئهرلهرنى توسـقان تۇرسـا،

 . بولسۇن؟

 ئۇ ئايالنىڭ ) بۇخارى، جىھاد بابىغا  قاراڭ ( لۇلالھ ئۇممۇ ھارامنىڭ دېڭىز ئۇرشىغا قاتىنىشغا دۇئا قىلغان رهسۇ

 !. جىھادقا چىققانلىغى زۆرۈرىيهت قاتارىدىن ئهمهس، ئالالھغا تېخىمۇ يېقىنلىشىش قاتارىدىن ئىدى

 هت سهۋهبىدىن چىقىـشى ھـارام يـاكى ئايالالرنىڭ ئۆيىدىن سىرىتقا  زۆرۈرىيهت ياكى ئىھتىياج ياكى مهنپ . 2

 مهكرۇھ بولمىسا، ئۇنداقتا ھهدىسنىڭ ئۇقۇمى  نېمه؟ ھهدىس ئايالنىڭ ئهۋرهت بولۇشى بىلهن شهيتاننىڭ باش

 . چىقىرىشىنى باغالۋاتىدۇ

ــڭ ــسهت، ئايالالرنى ــستىكى مهق ــلىقى، – ھهدى ــسىنى ئاچماس ــدىن باشقى ــان زىننىتى  شــهرىئهت ھــاالل قىلغ

 الرنى قارىتىپ ماڭماسلىقى ۋه گهپ ـ سـۆزلىرىده يـات ئهرلهرگه ئهكىلهشـنىڭ بولماسـلىقىدىن مېڭىشلىرىدا باشقى

 ئهۋرهت جايىلىرىنى يېپىشتا كهمچىىللىك قىلىپ سېلىشىدىن ئاگاھالندۇرۇشـتۇر، شـۇنداقال ئهرلهرنىـڭ - سىرىت

 . ئۇچۇرشۇش ئهدهپ ـ ئهخالقلىرىغا سهل قارىشىدىن ئاگاھالندۇرۇشتۇر

 ل دۇنيـا ۋه بالالرنىـڭ پىتنىـسىدىن ئاگاھالندۇرغانـدهك ئايالالرنىـڭ پىتنىـسىگه كېتىـپ بۇ ھهدىـس مـا . 3

 قېلىشتىن ئاگاھالندۇرىدۇ، پىتنه يالغۇز ئايال كىشىدىال بولمايدۇ، ئهرلهردىمۇ بولىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن مۆمىن ئهر

. ۋه ئايال ھاياتتا  جىددى تهڭ قهدهم بېسىشى كېرهك
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************************** * 
 باشقىالر بىلهن پهرده ئارقىـسىدا گهپ ـ سـۆز يـاكى مۇئـامىله قىلىـشنىڭ رهسـۇلۇلالھنىڭ ئاياللىرىغـا

 خاسىلىقى

 بولــساڭالر، پهرده ) ئالمــاقچى ( ســىلهر پهيغهمبهرنىــڭ ئاياللىرىــدىن بىــر نهرســه ســوراپ { : ئالالھنىـڭ ســۆزى

 ( } مۇ، ئۇالرنىڭ دىللىرىنىمۇ ئهڭ پاك تۇتىدۇ ئارقىسىدىن سوراپ ئېلىڭالر، مۇنداق قىلىش سىلهرنىڭ دىللىرىڭالرنى

 ) ئايهت – 53 ئهھزاب سۈرىسى،

ــلهن ــايهت رهســۇلالھنىڭ ئاياللىرىنىــڭ پهرده بى ــگهن، ئ ــايهتتىكى ھىجــاب ســۆزى  پهرده مهنىــسىده كهل  ئ

 . پهردىلىنىشى الزىم دهيدۇ، لېكىن كىيىم بىلهن پهردىلهنسۇن دېمىدى

 ئۇالرنىـڭ شهخـسىيىتىنى – لۇلالھنىڭ ئاياللىرىغا قىلىـدىغان سـۆزلىرى ئايهتنىڭ مهنىسى يات ئهرلهرنىڭ رهسۇ

 پهرده ئارقىسىدىن بولسۇن، دېمهكچى، ئايهتتىكى بۇيرۇق سـۆزى رهسـۇلۇلالھنىڭ ئاياللىرىنىـڭ يـات - كۆرمهي

 . ئهرلهر بىلهن پهردىسىز ئۇچرىشىنى چهكلهشنى كۆزده تۇتىدۇ

 : ھهدىسكه نهزهر **

 مهن ھىجـاب ئايىتىنىـڭ تهپىـسالتىنى باشـقىالردىن :" هدىسته مۇنداق دهيدۇ ئهنهس رىۋايهت قىلغان بىر ھ

 بهكرهك ياخشى بىىلمهن، زهينهب بىنـت جهھـش رهسـۇلۇلالھ بىـلهن تـوي قىلغـان كـۈنى، ھهزرىتـى زهيـنهب

 رهسۇلۇلالھ بىلهن ئۆيده بىرگه ئىدى، رهسۇلۇلالھ توي تامىقى قىلىپ باشقىالرنى چاقىرغـان، ئـۇالر تامـاق يهپ

 ولۇپ تارقاپ كهتمهي، پاراڭ سېلىپ ئولتۇرۇشۇپ قالدى، ھهزرىتى زهينهب بولسا يۈزىنى تـام تهرهپـكه قىلىـپ ب

 ئولتۇراتتى، رهسۇلۇلالھ مىھمانالر قايتىپ قاالمىدىكى دهپ،  سىرىتقا چىقىپ كىرىپ تۇراتتى، شۇ ۋاقتىدا ئـالالھ

 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىـۋايهت " چىقىپ كېتىشتى ئايىتىنى چۈشۈردى، پهرده تارتىلدى، كشىلهر ) پهرده ( ھىجاب

 . قىلغان

 - دىن بهدهننىڭ ھهممه يېرىنى يۆگهش مهقـسهت بولىـدىغان بولـسا، ) پهرده ( ئهگهر بۇ ئايهتتىكى ھىجاب

 رهسـۇلۇلالھ ئـۇ - توي قىلغان  چوكان ھهزرىتى زهينهبنىڭ يۈزى ئوچۇق بولۇپ، تام تهرهپكه قاراپ ئولتۇرغان

 ىشغا بۇيرۇغان بوالتتى، پهرده تارتىشنىڭ ھاجىتى بولمايتتى، مۇشۇ ئايهت نازىل بولغاندىن ئايالنىڭ يۈزىنى يېپ

 . كېيىن  ئهنهسمۇ كېرىشتىن چهكلهندى

 ھهدىس كىتابلىرىنى بىرــ بىـرلهپ  تهكـشۈرۈپ چىقـسىڭىز، بۇنـدىن باشـقا يهنه بىـر قـانچه ھهدىـسلهرنى

 . بايقايسىز

 ) ئالمـاقچى ( پهيغهمبهرنىـڭ ئاياللىرىـدىن بىـر نهرسـه سـوراپ سـىلهر { : تهپسىر بهغهۋىدا مۇنـداق كهلـگهن

 دېگهن ئايهت يهنى پهرده ئارقىسىدىن بولسۇن دېمهكچى، چۈنكى } بولساڭالر،پهرده ئارقىسىدىن سوراپ ئېلىڭالر

 نىقابىلق ھالىتىده ياكى نىقابسىز - ھىجاب پهرز بولغاندىن كېيىن ھېچ بىر ئىنساننىڭ رهسۇلۇلالنىڭ ئاياللىرىغا

 . ھالىتىده قارىشى توغرا ئهمهس

 - زۆرۈىيهتـسىز – رهسۇلۇلالھنىڭ ئاياللىرى پهردىلهنـگهن بولـسىمۇ شهخـسىيىتىنى : قازى ئىياز مۇنداق دهيدۇ

 ئاشكارىلىشى دۇرۇس بولمايدۇ، ئۇالر كىشلهرگه ھهدىس سۆزلهپ بهرگىلى ئولتۇرغاندا پهرده ئارقىىسدىن سۆزلهپ

 . بهت – 260 توم – 13 پهتھۇل بارى " بېرهتتى

 ـ يىلىغا توغرا كىلىدۇ، تهبقاتۇل كۇبرىدا 5 پهردىلىنىش ھىجاب ئايىتىنىڭ چۈشكهن تارىخى ھىجرىيهنىڭ **

. مۇشۇ تارىخ تهكىتلهنگهن
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 سـاھابه . بۇ خىلدىكى باشقىالردىن تامامهن پهردىلىنىش ھىجابى باشقا مۇسۇلمان ئاياللىرىغا پهرز قىلىنمىغـان

ــاللىرى ــشىش ي - ئاي ــسىمۇ ئهگى ــىدىن بول ــڭ - ۈزس ــۇ ئايهتنى ــۇالر ب ــگهن، چــۈنكى ئ ــداق پهردىلهنمى  مۇن

 رهسۇلۇلالھنىڭ ئاياللرىغا خـاس  ئىكهنلىگىنـى بىلهتتـى، رهسـۇلۇلالھنىڭ ئاياللىرىغـا  خـاس ئىـشالردا ئۇالرغـا

 . ئهگشىشكه ئورۇن يوقلىقىنى چۈشهنگهن ئىدى
 هنلىگىنىڭ دهلىلىرى پهردىلىنىش ھىجابىنىڭ رهسۇلۇلالھنىڭ ئاياللىرىغا خاس ئىك

 پهيغهمبهرنىــڭ ئــۆيلىرىگه كىــرمهڭالر، پهقهت تاماققــا چاقىرىلغــان ! ئــى مــۆمىنلهر { : ئالالھنىــڭ ســۆزى . 1

 تاماقنىـڭ پىشىـشىنى كۈتـۈپ ئولتۇرمـاڭالر، ) باشقا ۋاقىتتا رۇخسهت بىلهن كىرگهنـده ( ۋاقتىڭالردىال كىرىڭالر،

 پـاراڭ ) بولغانـدىن كېـيىن تارقـاپ كېـتىڭالر، تامـاقتىن كېـيىن ، تاماق يهپ ذ لېكىن چاقىرىلغاندىال كىرىڭالر ي

 پهيغهمبهرنى رهنجىتىدۇ، پهيغهمـبهر ) يهنى تاماقتىن كېيىن پاراڭ سېلىشىپ ئولتۇرۇش ( ذ سېلىشىپ ئولتۇرماڭالر، ب

 تىـن خىجىـل بولمايدۇ،سـىلهر پهيغهمبهرنىـڭ ) نى ئېيـتىش ( سىلهردىن خىجىل بولىدۇ، الله ھهق ) بۇنى ئېيتىشقا (

 بولـساڭالر، پهرده ئارقىـسىدىن سـوراپ ئـېلىڭالر، مۇنـداق قىلىـش ) ئالمـاقچى ( ىرىدىن بىر نهرسه سوراپ ئايالل

 سىلهرنىڭ دىللىرىڭالرنىمۇ، ئۇالرنىڭ دىللىرىنىمۇ ئهڭ پاك تۇتىدۇ، سىلهرنىڭ رهسۇلۇلال نى رهنجىتىپ قويۇشـۇڭالر

 رمۇ مهڭگۈ دۇرۇس ئهمهس، بۇنداق قىلىـش دۇرۇس ئهمهس، رهسۇلۇلالھدىن كېيىن ئۇنىڭ ئاياللىرىنى ئېلىشىڭال

 } ھهقىقهتهن الله نىڭ دهرگاھىدا چـوڭ گۇنـاھتۇر ) يهنى رهسۇلۇلالھنى رهنجىتىش ۋه ئۇنىڭ ئاياللىرىنى ئېلىش (

 . ـ ئايهت 53 ئهھزاب سۈرىسى،

 نىڭ رهسـۇلۇلالھ - بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆيلىرى ۋه ئاياللىرى توغرىـسىدا ئهمهس – ئايهت ئوچۇق ئاشكارا

 . ئۆيى ۋه ئاياللىرى توغرىسىدا سۆزلهۋاتىدۇ

 دېگهن ئايهتتىكى زىمىر رهسۇلۇلالھنىڭ ئاياللىرىغا قايتىدۇ، } ئۇالردىن بىر نهرسه سورىساڭالر { : ئىبنى تهيمىيه

 . چۆرىلهرنىڭ بايانى يوق – خىتابتا قۇل

 . ئايهتنىڭ خىتابىدا  يهنه بارلىق  ئايالالرنىڭمۇ بايانى يوق

 ئوغـۇللىرى , ئـاتىلىرى بىـلهن ) يهنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىغا ( ئۇالرغا { : تهپسىرىده تهبهرىنىڭ

 بىلهن، قېرىنداشلىرى بىلهن، قېرىنداشلىرىنىڭ ئوغـۇللىرى بىـلهن، ھهمـشىرىلىرىنىڭ ئوغـۇللىرى بىـلهن، مـۆمىن

 الـله دىـن !) هيغهمبهرنىـڭ ئايـاللىرى ئى پ ( ئايالالر بىلهن، قۇل،چۆرىلىرى بىلهن كۆرۈشۈش ھېچ گۇناھ ئهمهس،

 . ـ ئايهت 55 ئهھزاب سۈرىسى، } قورقۇڭالر، الله ھهقىقهتهن ھهممه نهرسىنى كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر

 ئـالىمالر قانچلىىـك . ئايهت رهسۇلۇلالھنىڭ ئاياللىرىنىڭ  ئاتىلىرى ھهققىده ھېچقانداق گۇنـاھ يـوق دهيـدۇ

 سىرىتقى پهرهنجىلىرىنـى سـېلىپ : ى توغرىسىدا ئىختىالپالشتى، بهزىلهر دائىره ئىچىده بولسا گۇناھ يولمايدىغانلىق

 . ئۇالردىن پهردىلهنمهي ئولتۇرسا بولىدۇ، دېدى : ئولتۇرسا بولىدۇ،  دېدى ، يهنه بهزىلهر

 مانا مۇشۇنداق،  ئالالھ تائاال رهسۇلۇلالھنىڭ ئاياللىرىنىڭ پهردىلىنىشىدىن مۇستهسنا قىلغانلقىنى كۆرهلهيمىز،

 ىن ئومۇمى مۇسۇلمان خانىمالرنىڭ مهھرهملىرىدىن ئىچكى  زىننىتىنى يوشۇرۇشتىن مۇستهسنا قىلدى، قۇرئاندا لېك

ــگهن ــداق كهل ــقا ( { : مۇن ــدىن باش ــقى زىننهتلىرى ــيىن ) تاش ــا قې ــدىن، ي ــدىن ، ئاتىلىرى ــى ئهرلىرى  زىننهتلىرىن

 رىنداشـلىرىدىن، يـا قېرىنداشــلىرىنىڭ ئاتىلىرىـدىن،يا ئوغۇللىرىـدىن، يـا ئهرلىرىنىـڭ ئوغۇللىرىـدىن، يـا ئـۆز قې

 ئوغۇللىرىدىن، يا ھهمشىرىلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىن، يا دىنداش ئايالالردىن، يا قول ئاسـتىدىكى چـۆرىلهردىن، يـا

 دىـن، يـا ) يهنى قېرى، دهلدۈش بولغانلىقتىن جىنسىي شهھۋىتى يـوقالر ( خوتۇنالرغا ئېھتىياجى يوق خىزمهتچىلهر

ــا ــاتلىق ج ــڭ ئۇي ــدىغان ئايالالرنى ــگهن ( يلىرىنى ئۇقماي ــاالغهتكه يهتمى ــى ب ــشىلهرگه ) يهن ــقا كى ــالىالردىن باش ب



 53  

 . ئايهت – 31 نۇر سۈرىسى، } كۆرسهتمىسۇن

 : نىڭ پهرز بولۇش مۇقهددىمىىسى ) پهردىلىنىش ( ھىجاب . 2

 سېنىڭ ھهزرىتى ئۆمهر  ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى، :" ئۆمهر  ئىبنى خهتتابتىن رىۋابهت قىلىنغان بىر ھهدىسته

 قىېىشڭغا ياخشى ۋه يامان ئادهم كىرىدۇ، مۆمىنلهرنىڭ ئاپىلىرىنى پهردلىنىـشكه بۇيرۇغـان بولـساڭ؟ دېگهنـده،

 . بۇخارى رىۋايىتى " پهردلىنىش ئايىتى چۈشىدۇ

 ھهزرىتى ئۆمهر  ھهدىسىده، رهسۇلۇلالھغا مۆمىنلهرنىڭ ئاياللىرىنى بۇيرۇغىن، پهردىلهنسۇن دېمىدى، بهلكى،

 . نى پهردىلىنىشكه بۇيرۇغان بولساڭ، دېدى ئاياللىرىڭ

 سـۆزىنىڭ رهسـۇلۇلالھنىڭ ئاياللىرىغـا خـاس ئىكهنلىگـى ) پهردىلىنىش ( بۇخارى ۋه مۇسلىمدىكى ھىجاب . 3

 : توغرىسىدا

 ) پهردىلىـنىش ( بۇخارى،  مۇسلىم ۋه باشـقا سـۈننهت كىتـابىلىرىنى ئىزدىنىـپ چىققـان كىـشى،  ھىجـاب

 . اللىرىغا خاس  ئىكهنلىگىنى ھېس قىلىدۇ سۆزىنىڭ رهسۇلۇلالھنىڭ ئاي

 : بۇخارى ۋه مۇسلىمىدىن ئۈزۈنده

 : رهسۇلۇلالھ دهۋرىده : بىرىنچى

 " ئهي سـهۋده ئۇنىڭـدىن پهردىلهنگىـن :"... دېگهن ھهدىـسته، رهسـۇلۇلالھ " باال تۇغۇلغان يېرىگه تهۋه *

 . بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى " دېدى، سهۋده ئۇنى كۆرمىدى

 ئۇممۇ سهلىمه پهردىنىڭ ئارقىسىدىن، ئاپاڭلىغىمۇ بىر ئاز قالدۇرۇپ :" ... شئهرىنىڭ ھهدىسىده ئهبۇمۇسا ئه *

 . ، بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى " قويۇڭالر دهپ توۋلىغان

 : ئىككىنچى ساھابىلهرنىڭ دهۋرىده

 ى، سهئىد ئىبنى ھىشام، بىز ھهزرىتى ئائىشنىڭ قېشىغا بېرىپ، رۇخسهت سـورىدۇق، بىـزگه رۇخـسهت بهرد

 ھهئه، دېـدى، : ھهكىممـۇ؟ دهپ سـورىدى، ھهكىـم جـاۋابهن : بىز ئۇنىڭ ئۆيىگه كىـردۇق، ھهزرىتـى ئائىـشه

 سهئىد ئىبنـى ھىـشام بـار، دېـدى، ھهزرىتـى : سهن بىلهن يهنه كىم بار؟ دهپ سورىدى، ئۇ : ھهزرىتى ئائىشه

 رىتـى ئائىـشه، ئامىرغـا ئامىرنىـڭ بالىـسى، دهپ جـاۋاب بهردى، ھهز : قايسى ھىشام ئۇ؟ دېدى، ئـۇ : ئائىشه

 . مۇسلىم رىۋايهت قىلغان " رهھمهت تىلىدى ۋه ياخىش گىپىنى قىلدى

 پهردىلىنىش پهرز بولغاندىن كېيىن، رهسۇلۇلالھنىڭ ئاياللىرىدىن  جىھادنىڭ كۆتۈرلۈپ كېتىشى ۋه باشقا . 4

 : مۆمىن ئايالالرغا رۇخسهت قىلىنىشى

 : لۇلالھنىڭ ئاياللىرىنىڭ جىھاد قىلىشغا رۇخسهت قىلىنىشى پهردىلىنىش پهرز قىلىنىشتىن ئىلگىرى رهسۇ *

 ئۇھۇد كۈنى ھهزرىتى ئائىشه ۋه ئۇممۇ سۇلهيمنىڭ :" ئهنهستىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته، ئۇ مۇنداق دهيدۇ

 كۆرۈنـۈپ قالغـان ئىـدى ـ ئهسـكهرلهرگه سـۇ يهتكـۈزۈپ ) زىنـنهت بويـۇمى ( خهلخـال - پاچاقىلىرىنى تـۈرۈپ

 . بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى " ى كۆردۈم بېرۋاتقانلىقىن

 : پهردىلىنىش پهرز قىلىنغاندىن كېيىن رهسۇلۇلالھنىڭ ئاياللرىدىن جىھاد قىلىشنىڭ كۆتۈرلۈپ كېتىشى *

 ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى، جىھاد ھهممىدىن سـاۋابىلق ئىـش، شـۇنىڭ ئۈچـۈن بىزمـۇ : " ھهزرىتى ئائىشه

 دهپ جـاۋاب " سىلهرگه جىھادنىـڭ ئهۋزىلـى قوبـۇل قىلىنغـان ھهج : لالھ جىھاد قىلمايمىزمۇ؟ دېگهنده، رهسۇلۇ

 . بۇخارى رىۋايىتى . بهرگهن

پهردىلىنىش پهرز قىلىنغاندىن كېيىن رهسۇلۇلالھنىڭ ئاياللرىنىڭ رهسۇلۇلالھ بىلهن چىققان سهپهرلىرى جىھـاد *
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 . قىلىش ئۈچۈن ئهمهس، ھهمرا بولۇش ئۈچۈن ئىدى

 ندىن كېيىن مۆمىنلهرنىڭ بهزى ئاياللىرىنىڭ جىھادقا قاتناشقانلىقى پهردلىنىش پهرز قىلىنغا *

 ئۇممۇسۇلهيم ھۇنهين كۈنى خهنجهردىن بىرنـى ئېلىۋالغـان ئىـدى، " ئهنهستىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته،

 : رهسۇلۇلالھ : " ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى ئۇممۇ سۇلهيمده خهنجهر تۇرىدۇ، دېگهنده : يولدىشى ئهبۇتهلھه كۆرۈپ

 مۇشـىرىكالردىن بىرهرسـى ماڭـا يېقىنلىـشىپ قالـسا : نېمه ئۈچۈن خهنجهر ئېلىۋادىڭىز؟ دهپ سورايدۇ، ئۇ ئايال

 . مۇسلىم رىۋايىتى ..." قوسقىنى يېرىۋىتهي دهپ ئېلىۋالدىم، دهپ جاۋاب بهرگهنده، رهسۇلۇلالھ كۈلۈپ كېتىدۇ

 : ىلىنىشى رهسۇلۇلالھنىڭ قىزلىرى پهردىلهنمهستىن، ئاياللرىنىڭ پهرد . 5

 ئهي ئهنهس، رهســۇلۇلالھنىڭ قهبرىــسى ئۈســتىگه توپــا : رهســۇلۇلالھ دهپــنه قىلىنغانــدا، ھهزرىتــى پــاتىمه "

 . دېگهن، بۇخارى رىۋايىتى " ئىتتىرىشقا كۆڭلۈڭالر ئۇنىدىمۇ؟

 دا ئهگهر رهسۇلۇلالھنىڭ قىزلىرىغىمۇ پهردىلىنىش پهرز بولغان بولسا، ھهزرىتى پـاتىمه ئهرلهر بـار قهبـره بېـشى

 . بولمىغان بوالتتى

 : ساھابه ئاياللىرى ئهرلهر بىلهن پهردىلهنمهستىن ئۇچىرشىدۇ . 6

 ئهرهپات كۈنى كىشلهر رهسۇلۇلالھ رامىـزان تۇتقـانمۇ يـاكى :" ئۇممۇ فهزلىدىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته *

 رامىـزان : ، يهنه بهزىـلهر رامىزان تۇتقان دېيىشسه : تۇتمىغانمۇ؟ دېگهن تېمىدا تاالش تارتىش قىلىشتى، بهزىلهر

 مهن رهسۇلۇلالھغا ئهرهپات كۈنى بىـر قاچـا سـۈتنى ئاپىرىـپ : تۇتمىغان، دېيىشتى، ئۇممۇسهلىمه جاۋاب بېرىپ

 . بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى . دېدى " بهرسهم، تۆگىسىنىڭ ئۈستىده تۇرۇپال، ئىچىۋهتكهن

 ئهبۇبهكرى كىـسهل بولـۇپ :" مۇنداق دېگهن تهبرانى رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىسته، قهيس ئىبنى ھازىم *

 قالغاندا، بىز ئۇنىڭ قېشىغا كىرگهن ئىدۇق، ئهبۇبهكرىنىڭ قېشىدا سـۈزۈك ۋه قوللىرىغـا خهنه يېقىۋالغـان بىـر

 ) . سهھى ھهدىس . ( دېگهن " ئايال ئۇنى يهلپىپ تۇراتتى، ئۇ ئهسما بىنت ئۇمهيس ئىدى

 ۇلۇلالھ غازاتقـا چىقىـپ قالـسا، ئۇممـۇ سـۇلهيم ۋه باشـقا رهسـ : " ئهنهس رىۋايهت قىلغان مۇنداق دهيـدۇ *

 " ئايالالرمۇ بىرگه رهسۇلۇلالھ بىلهن جىھادقا چىقىپ، سۇ يهتكۈزۈپ بېرهتتى ۋه جـاراھهتلهنگهنلهرنى داۋااليتتـى

 . مۇسىلىم رىۋايىتى

 ج پائـالىيىتى، يۇقۇرقى دهلىلهردىن باشقا ئومۇمى مۇسۇلمان ئاياللىرىنىڭ، پهرز نامـاز، ھېيىـت نـامىزى، ھه *

 جىھاد، بىلىم ئۈگۈنۈش، ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇش، يامان   ئىشالردىن چهكـلهش، زىيـارهت قىلىـش، كىـسهل

 . يوقالش، جازا مهيدانلىرىغا قاتىنىشىشقا ئوخشاش ھايات ساھهلىرىنىڭ ھهممسىگه قاتنىشاتتى

 شــقا ئــالىمالر پهردىلىنىــشنىڭ ئىمــام ئهبــۇداۋاد، قــۇرتىبى، قــازى ئىيــاز، ئىمــام نــۇۋهۋى ۋه ئۇنــدىن با *

 . رهسۇلۇلالھنىڭ ئايالىرىغا خاس ئىكهنلىگىنى بايان قىلىشىدۇ

 رىــسالهت :" بــۇ مــاۋزۇدا تېخىمــۇ تهپــسلى ئىزدهنمهكچــى بولــسىڭىز، شــهيىخ ئابــدۇھهلىم ئهبۇشــىققىنىڭ

 . نامىلىق كىتابقا مۇراجهت قىلىڭ " دهۋرىدىكى ئايالالر ئازاتلىقى
 خۇالسه

 نهتته يۈزىنى يېپىشنىڭ ۋاجىبلىقىغا ئوچۇق دهلىل كهلمىدى قۇرئان ياكى سۈن

 ئايالالرنىڭ يۈزىنى ئوچۇق قويۇشى مۇباھ مهسىله، شهرىئهتته يۈزىنى يېپىش ۋاجىب دهيدىغانغا قۇرئان ياكى

 . قۇرئاندا كهلگهن ۋاجىب ئىشالرنى سۈننهت تهپسلى بايان قىلىپ بېرىدۇ ۋه ئىزاھاليدۇ . سۈننهتته ئوچۇق دهلىل يوق

. سۈننهتته يۈزىنى يېپىشنىڭ ۋاجىبلىقىغا كهسكىن دهلىل كهلگهن ئهمهس
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 ئهگهر يۈزىنى يېپىش ۋاجىب بولىدىغان بولسا، دىندىكى زۆۈر بىر مهسـىله بولـۇپ كهڭ تارقالغـان بـوالتتى،

 . ئۇنى ھهممه ئادهم بىلىپ كېتهتتى

 نداقال رهسۇلۇلالھ دهۋرىـده بهزى نىقـاب رهسۇلۇلالھنىڭ ئاياللىرىنىڭ يۈزىنى يېىپىشىنىڭ ئۇالرغا خاسلىقى، شۇ

 . تارتقان ئايالالرنىڭ بولۇشى،  يۈزىنى يېپىش ۋاجىب ئىكهن دېگهن ئويغا كهلتۈرۈپ قويغان بولۇشى مۈمكىن

 . مهزھهب كىتابىلىرىغا قاراڭ . شهرىئهت فۇقاھالىرى يۈزنى ئهۋرهت ئهمهس دېگهن نوقتىدا ئىتىتىپاق

 سۆز ۋه مۇئامىلىده پهردىلىنىش رهسۇلۇلالھنىڭ ئاياللىرىغا خاس ھۆكۈمدۇر باشقىالر بىلهن بولغان گهپ ـ ***

.



 56  

 پىرىنسىپ 10 دهۋهت يولىدىكى
 : شهكىل ۋه كۆرۈنۈشتىن ھهقىقهت ۋه جهۋھهرگه ئاتلىنىش . 1

 راستچىللىق، ئىسالم دىنىنىڭ ئهقىده جهۋھىرى تهۋھىد، ئىبادهت  جهۋھىرى ئىخالس، مۇئامىله جهۋھرى

 ئهخالق جهۋھرى رهھمىدىللىق، قانۇن جهۋھرى ئادالهت، ئهمهل جهۋھىرى پۇختا قىلىش، ئهدهب جهۋھىرى

 . گۈزهللىك، ئاالقه جهۋھىرى قېرىنداشلىق ۋه مهدهنىيهت جهۋھىرى تهڭپۇڭلۇقتۇر

 ... ېتىيالمايدۇ بۇنىڭ مىساللىرى كۆپ ، مهسىلهن ئىخالس بىلهن ناماز ئوقۇمىغان كىشى نامازنىڭ تهمىنى ت

 : كۆپ سۆزلهش ۋه جىدهلدىن ئهمهل ۋه نهتىجىگه . 2

 ياكى ... ئهمهل قىلماي ئۆتمۈش بىلهن پهخىرلىنىش ياكى ئۆتمۈشنى كۆزگه ئىلماسلىق : جىدهلنىڭ كۆرنۈشلىرىدىن

 ... باشقىالرنىڭ ياخشى گىپىنى قىلماي يامان گهپلىرىنى قىلىشقا ئوخشاش

 پائالىيهت ئېلىپ بارماي ئاقماس جىدهل قوزغاش ۋه باشقىالرنى تۈرلۈك ئهمهل قىلماي قۇرۇق گهپ سېتىش،

 ... تۆھمهتلهر بىلهن ئېيىپالش ئاداۋهتتىن باشقا ئۈنۈم بهرمهيدۇ

 : ھېسياتچانلىق ۋه  غهۋغا قىلىشتىن ئهقالنىلىق ۋه ئىلمىلىككه . 3

 امان كۆرۈشته چېكىدىن ئۆزىنى كۆككه كۆتۈرۈش، ياخشى ۋه ي : غهۋغا ھېسياتنىڭ كۆرۈنۈشلىرى قاتارىدىن

 ئاشۇرۋېتىش، خىيالغا پېتىش، نهتىجىنى تىز كۆرۈشكه ئالدىراش، ئالدىراڭغۇلۇق قىلىش، كائىنات ۋه جهمىيهت

 ... قانۇنىيىتىدىن غاپىل قېلىش

 ئاقىللىقنىڭ بهلگىسى ئۆزىڭىزدىكى ۋه باشقىالردىكى نهرسىلهرنى سېلىشتۇرۇپ كۆرۈش، بىلمىسىڭىز تهجىربىلىك

 . ئادهم بالىسى قاغىدىن، سۇاليمان ھۆپۈپتىن ئۈگهنگهن . سوراش كىشلهردىن

 : مهسىلىلهرگه ) يىلتىزى ( شاخچه مهسىلىلهردىن ئۇسۇلى . 4

 شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ . ئىسالم دىنىنىڭ مهجبۇرىيهتلىرى ۋه جازالىرىنىڭ ئوخشاش ئهمهسلىكى تونۇشلۇق مهسىله

 ىچىك، ۋاجىب ۋه رۇخسهت، پهرز ۋه سۈننهت، پهرز ئهينى مهسىلىلهر ئۆلچهم ۋه ئهلهۋىيات ئۇقۇمى بويىچه چوڭ ۋه ك

 . دېگهندهك تۈرگه بۆلىنىدۇ ... ۋه پهرز كىفايه، يىلتىزى ۋه تارماق

 مهسىلىلهرنى بىلىش تارماق مهسىلىلهرنى بىلىشتىن ئهۋزهل، چۈنكى تارماق ) يىلتىزى ( ھهر بىر  نهرسىده ئۇسۇلى

 . پ كېتىدۇ مهسىلىلهر يىلتىزى مهسىلىلهرنىڭ  ئىچىگه كىرى

 : تهسلهشتۈرۈش ۋه ھۈكۈتۈشتىن ئاسانالشتۇرۇش ۋه خوش بىشارهت بېرىشكه . 5

 . پهتىۋانى ئاسانالشتۇرۇش ۋه دهۋهتته بىشارهت يولىنى قوللۇنۇش ئىسالم چاقىرغان تهڭپۇڭلۇق خۇسۇسىيىتىدۇر

 مهۋجۇت دهپ ئېتىقاد پهقهتال بىر ئىالھ . مهسىلهن،  تهۋھىد ئېتىقادنىڭ جهۋھىرى، ئۇ مۇرهككهب ئۇقۇم ئهمهس

 كائىنات ... قىلسىڭىز ئهقلىڭىز، قهلىبىڭىز ۋه ھاياتىڭىز ئۈچۈن بىر قانچه ئىالھ بار دهپ ئېتىقاد قىلغاندىن ياخشى

 ... ئۆزلۈكىدىن يارتىلغان دېگهندىن ئاسانراق - تاسادىبى يارتىلغان ياكى ئۆز

 ش ھهقىقى ئېغىرچىلىق تۇغدۇرسا رۇخسهتنى قايسى بىر ۋاجىب ئى : مهسىلهن ... ئاسانلىق يول، سهۋهب ۋه تهقدىر

 . قىلغاننىڭ ساۋابىدهك بولىدۇ ) كۈچلۈك تهرىپى ( قوبۇل قىلىشنىڭ ئهجرىمۇ ئهزىمه

 قائىدىسىگه ئاساسهن " مهسىلىلهرده چىڭ تۇرۇش ) پرىنسىپال ( تارماق مهسىلىلهرده ئاسانالشتۇرۇش، يىلتىزى "

 ش، دهلىلسىز ھارام قىلماسلىق، باال ئومۇملىشىپ كهتكهن مهسىلىلهرده خهلقلهرگه ئىھتىياتتىن ئاسىنىنى تهقدىم قىلى

ئاسانالشتۇرۇش، ئۆزى ئۈچۈن ھارام بولغان مهسىلىلهرده زۆرۈرىيهتنى قوبۇل قىلىش، ۋاستىنى چهكلهش ئۈچۈن ھارام
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. بولغان مهسىلىلهرده ھاجهتنى قوبۇل قلىىشتۇر

 ۋار قىلىش، ئهپۇچان بولۇش، كۆيۈنۈش شۇنداقال قۇرئان، ئۈمىد : خوش بىشارهت بېرىش كۆرنۈشلىرى قاتارىدىن

 ... سۈننهت ۋه تارىخ ئهمهلىيىتىدىن  ئىسالمنىڭ كهلگۈسى توغرىسىدا بىشارهت بېرىشتۇر

 ئاسان تهرهپلىرىنى - تهدرىجى ئىسالمغا چىڭ ئېسىلىدۇ دېگهن ئاساستا - فىقھى ۋه پهتىۋا ئىشلىرىدا كىشلهرگه

 ... تىن خوش بىشارهت بېرىش تهرپىنى جانالندۇرۇش بايان قىلىپ بېرىش، ھۈكۈتۈش

 : قاتماللىق ۋه دورىمۇچىلىقتىن ئىجتىھاد ۋه يېڭىلىق يارتىشقا . 6

 بولغان مۇھهببهتىنىڭ ئالدىغا قويۇش، ) تهشكىالتقا ( نى جامائهتكه ) مۇھهببهت، بويسۇنۇش ( ئىسالمغا بولغان ۋاال

 الدىدا قويۇش، يېڭى كۆز قاراشالر بولسا قارشى ئېلىش، دهۋهتكه خىزمهت قىلىشنى جامائهتكه  خىزمهت قىلىش ئ

 چۈشۈنۈش ھاسىل قىلىش، خىزمهت ۋاستىلىرىنى باسقۇچقا - گهرچه باشقىچه كۆز قاراشتا بولسىمۇ - باشقىالر بىلهن

 ... بۆلۈپ بهلگىلهش، سىياسى خىزمهتكه چۆكۈپ كهتمهسلىك

 ش دېگهنلىك بولمايدۇ، بهلكى كىشلهرگه قايىل يېڭىلىق يارتىش دېگهنلىك يىلتىزى مهسىلىلهرنى ئۆرۈپ تاشال

 . قىالرلىق گۈزهل شهكىلده يهتكۈزۈش دېگهنلىك بولىدۇ

 ... ھهممه كىشلهر ئۈچۈن ئوچۇق مهيدان ئهمهس - مۇجتهھدىلهردىن باشقا - شۇنى بىلىش كېرهككى، ئىجتىھاد

 ى دهۋرده بىرلهشمه ياكى ئالىمالر ئهينى زاماندىن تارتىپ مۇجتهھىدلهر يهككه ئىجتىھاد قىلىپ كهلگهن، بۈگۈنك

 ... كېڭىشى شهكلىده قىلسا ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ

 : مۇتىئهسسىبلىك ۋه بىكىنمىلىكتىن كهڭچىللىك ۋه ئالغا بېسىشقا . 7

 غهيرى مۇسۇلمانالر بىزگه زىيانكهشلىك قىلمىسا تىنىچ ياشاش، ئاالقه ئورنۇتۇش، ئىسالمنىڭ گۈزهل ئهخالقى

 ... المگه دهۋهت قىلىش، ئىسالمنىڭ رهھمهت ئىكهنلىگىنى ئۇنتۇپ قالماسلىق ئارقىلىق ئۇالرنى ئىس

 : چېكىدىن ئاشۇرۋىتىش ۋه چۈشكۈنلىشىشتىن نورماللىق ۋه تهڭپۇڭلۇققا . 8

 : چېكىدىن ئاشۇرۋىتىشنىڭ كۆرنۈشلىرىدىن

 باشقىالرنى ئېتراپ قىلماسلىق *

 نى  ئهزىمه ئىشالرغا مهجبۇرالش ) خهلق ئاممىسى ( ئاۋامالر *

 ئورۇنسىز مۇتىشهددىلىك قىلىش *

 قوپاللىق قىلىش *

 كىشلهرگه يامان گۇمان بىلهن قاراش *

 دهلىلسىز باشقىالرنى كاپىرغا چىقىرۋېتىش *

 بۇ ھالهتنى . يېڭىلىق يارتىش، نورماللىق ۋه ھهقىقهتتىكى تهڭپۇڭلۇق سهلهپ سالىھلهرنىڭ يولى ئارقىلىق بولىدۇ

 : گۈللهندۈرۈشكه توغرا كېلىدۇ ) چۈشهنچىلهرنى ( بىر قانچه تۈرلۈك فىقھى شهكىللهندۈرۈش ئۈچۈن تۆۋهندىكى

 ) يهنى رىئاللىقنى ئېتىراپ قىلىش ۋه شارائىتنى ياخشى بىلىش ( ئهمهلىيهت فىقھىسى *

 شهرىئهتنىڭ مهقسهتلىرى فىقھىسى *

 كائىنات، ئىنسانالر ۋه جهمىيهتتىكى قانۇننىيهت ۋه سهۋهبلهرنى چۈشۈنۈش فىقھىسى *

 ىختىالپ قىلىش چۈشهنچىسى ئ *

 ئهۋلهۋىيات چۈشهنچىسى *

سېلىشتۇرما چۈشهنچىسى *
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 ... ئىشالرنىڭ ئاقىۋىتىنى ئويالپ بىر تهرهپ قىلىش چۈشهنچىسى *

 : يېڭىلىق يارتىشنىڭ  ئاساسلىق كۆرنۈشلىرى

 ئاسانالشتۇرۇش ۋه خوش بىشارهت بېرىشنى ئاساس قىلىش *

 ۈش سهلهپىيه بىلهن يېڭىلىقنى بىرلهشتۈر *

 سهلهپىيه بىلهن سوپىئىزملىقنى ياراشتۇرۇش، ياكى سهلهپىئىزىمنى سوپىئىزىمالشتۇرۇش ۋه سوپىئىزىمنى *

 . سهلهپىالشتۇرۇش

 : قوپاللىقتىن كۆيۈنۈشكه . 9

 دهۋهت پرىنسىپىنىڭ ئاساسى كۆيۈنۈشتۇر، ھكمهت بىلهن دهۋهت قىلىشنىڭ مهنىسى ئهقىلنى پاكىت  بىلهن

 . شى نهسىھهتنىڭ مهنىسى كۆڭۈلنى خاتىرجهم قىلىشتۇر قانائهتلهندۈرۈشتۇر ، ياخ

 . دېگهن ئايهتنىڭ مهنىسى قارشى كۆز قاراشتىكىلهر بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزۈشتۇر " ياخشىلىقچه جىدهللهشكىن "

 يهنى ساڭا  ئۆلۈم بولسۇن دهپ كىرگهنده، ھهزرىتى ئائىشه " سامۇ ئهلهيكۇم :" يهھۇدىالر رهسۇلۇلالھغا

 ... ئۇنداق دېيىشتىن چهكلىگهن : دېگهنده، رهسۇلۇلالھ " ئۆلۈم ۋه لهنهت بولسۇن سىلهرگىمۇ :" جاۋابهن

 : جىھاد ئۇقۇمىدىكى نوقسان

 مهسىلىنىڭ ئورنىغا  تارماق مهسىله، مهقسهتنىڭ ئورنىغا ) نىگىزلىك ( مۇھكهمنىڭ ئورنىغا مۇتهشابىھ، كۇللىيات

 ... شهكىلگه تايىنىش جىھاد ئۇقۇمىدىكى نوقسان

 كىشلهرنى مۇئهييهن . شقىالر كاپىر بولغانلىقى ئۈچۈنال  ئۇرۇشمايدۇ، زۇلۇم سهۋهبىدىن ئۇرۇشىدۇ ئىسالم دىنى با

 بهلكى ئىراده، ئهقىل، ئىختىيارلىق ۋه ئهركىنلىكىنى پالهج قىلىپ قويىدىغان پىتنه . دىنغا زورالش ئۈچۈن ئۇرۇشمايدۇ

 . سهۋهبىدىن ئۇرۇشىدۇ

 : ۋه ھهمكارلىققا ئىختىالپ ۋه جىدهللىشىشتىن ئىتتىپاق . 10

 ئورۇنسىز ئىختىالپ ۋه شاخچه مهسىلىلهردىكى ئىختىالپ ئىسالم جىسمىمىزنى چىرتىۋېتىپ بارغان ئهڭ چوڭ

 . كىسهللهرنىڭ بىرسىدۇر

 ... يۈسۈپ ئهلهيھىسساالم قېرىنداشلىرىدىن شۇنچه ئېغىر ئازار يىگهن بولسىمۇ، ئۇ ئىشالرنى توپىغا كۆمىۋهتكهن

 رده بىرلىككه كىلهلمىسهكمۇ ئۆزگهرمهس يىلتىزى مهسىلىلهرده ۋه  بۈيۈك مهنپهئهتلهرده شاخچه تارماق مهسىلىله

 شاخچه مهسىلىلهرده  ئىلمى ئۇسۇل بىلهن ئىختىالپ قىلساق مهسىله يوق، لېكىن قارشى كۆز . بىرلىككه كىلهلهيمىز

 . قاراشتىكىلهرنى يامان كۆرىدىغان ئاڭدىكى ئىختىالپ تامامهن ئىسالمغا زىت

 : ىالپنى چۈشۈنۈش ئاساسلىرىدىن ئىخت

 . فىقھىنىڭ تارماق مهسىلىلىرىده ئىختىالپنىڭ بولۇشى زۆرۈرىيهت، شۇنداقال ئۈممهتكه رهھمهت ۋه كهڭچىللىكتۇر *

 . ئوخشاشماسلىقىنى بايلىق دهپ قاراش ) كۆز قاراشنىڭ ( ۋه ئىجتىھاد مهسىللىرىده ئىختىالپ ) شهرىئهت ( قانۇن *

 توغرا كۆز قاراشتا بولىشى مۈمكىن دهپ قاراش، شۇنداقال تارماق مهسىلىلهرده توغرىلىقنىڭ قارشى پىكىردىكىلهر *

 . بىر قانچه بولىشىنى ھېس قىلىش

 . ئىجتىھاد مهسىلىلهرده  ئىنكار قىلىش توغرا ئهمهس *

 ىلغاندا قارشى كۆز قاراشتىكىلهرگه ئىنساپ بىلهن مۇئامىله قىلىش، ياخشى تهرپىنى بايان قىلىش ۋه تهنقىد ق *

 . ھهقىقهت بىلهن تهنقىد قىلىش

بىز بىرلىككه كىلهلهيدىغان مهسىلىلهرنىڭ تۈرى ۋه مىقدارى - بىرلىككه كىلهلىگهن مهسىلىلهرده ھهمكارلىشىش *
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 . ئىختىالپ بار مهسىلىلهرده كهڭچىل يول تۇتۇش - بهك كۆپ

 : " اساس قىلساق نېمه دېگهن ياخشى ئىختىالپ مهسللىرىده ئىسالھاتچى رهشىد رىزا ئوتتۇرغا قويغان ئۇسۇلنى ئ

 بىرلىككه كىلهلىگهن مهسىلىلهرده ھهمكارلىشىش، بىرلىككه كىلهلمىگهن مهسىلىلهرده ھهر تهرهپ ئۆز كۆز قارشىدا

 مانا بۇ ئۇسۇل بۈگۈنكى بىزنىڭ ئارىمىزدا يۈز بېرىۋاتقان پىكرى ۋه پىقھى ". قېلىش، باشقىالرنى ئېيىپلىماسلىق

 . ىلىشنىڭ ئۈنۈملۈك يوللىرىنىڭ بىرسىدۇر ئىختىالپالرنى ھهل ق

. كاپىرغا چىقىرۋېتىشتىن ساقلىنىش - دهلىلىسىز - ئالىمالر بىلهن ئهدهبلىك مۇئامىله قىلىش، باشقىالرنى *
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 دهۋهتچىلهرگه نهسىھهت

 ... ئهسساالمۇ ئهلهيكۈم مۇھتهرهم دهۋهتچى قېرىنداشالر

 كۈن ئىچىده بىر دوستۇم بىلهن بولغان سۆھبهت  بۇ تېما ھهققىده بىر نهرسه يېزىشىمغا سهۋهبچى يېقىنقى بىر قانچه

 پهرزمۇ ياكى مۇستهھهبمۇ دېگهن ماۋزۇدا بىر ئاز پاراڭالشتۇق، دوستۇم نىقاب پهرز " نىقاب " بولدى،  دوستۇم بىلهن

 . دېدى، مهن نىقاب مۇستهھهب دېدىم

 . ئايالالرنىڭ كۆكرىكى ۋه بوينى  بىلهن قوشۇپ چېچىنى تولۇق يۆگىشىدۇر ئىسالم دىنى تهلهپ قىلغان ھىجاب،

 ئايالالرنىڭ يۈزى ۋه قولى ئهۋرهت ئهمهس، ئىسالم دىنى ئايالالرنىڭ يۈزىنى تولۇق يېپىشىنى تهلهپ قىلغان

 . يۈزنى يېپىش ياكى نىقاب سېلىش مۇستهھهب، قىلسا ساۋاب ئالىدۇ، قىلمىسا گۇناھكار بولمايدۇ . ئهمهس

 . ئىسالم دىنى تهلهپ قىلمىغان ئىشالرنى قىلىمىز دهپ قىزالرنى دهۋهت ساھهسىدىن قاچۇرۇش اليىق ئهمهس

 . بۈگۈنكى دهۋرده قىزالر  ئىسالم پهرز قىلغان ھىجابنى ئۆلچهملىك ئارتسا شۇنىڭغا خوش بولساق بولىدۇ

 االش تارتىش قىلىپ ئاۋاره بولۇش ئهقىلغا بىز دهۋهت قىلىدىغان نۇرغۇن مۇھىم ئشىالر تۇرسا، بۇ مۇستهھهب ئىشتا ت

 . سىغمايدۇ

***** 

 : كهلسهك مهقسهتكه

 دهۋهت ئېلىپ بارغاندا پىالنلىق ئىش قىلىش، ئىسالم دىنىمىزنىڭ جهۋھىرىنى تهقدىم قىلىش، ئۆزگهرمهس

 ىلىلهرگه ئاساسلىرىنى دهسلهپته تهقدىم قىلىش، مۇھىم ئىشالرنى بۇرۇن بىر تهرهپ قىلىش، كۈچنى يىلتىزى مهس

 مۇنداق دېگهنلىك شاخچه مهسىلنى . مهركهزلهشتۈرۈپ، شاخچه مهسىلىلهر بىلهن ۋاقىتنى زايا قىلماسلىق الزىم

 . شۇنىڭ ئۈچۈن  مهن بۇ مهسىلىده بىر ئاز توختۇلۇپ ئۆتىمهن . تاشالپ قويۇڭ دېگهنلىك بولمايدۇ

 ىلىۋاتىدۇ، سىرىتقى دۈشمهنلهر دهۋهتنىڭ بىزنىڭ دهۋهت تهشۋىقاتىمىز بۇ كۈنلهرده ئېغىر توسالغۇالرغا دۈچ ك

ـ بىلمهي دهۋهتنىڭ كهڭ كۆلهمده ئومۇملىىشغا توسقۇنلۇق  كېڭىيىشىگه ئهشهددى توسقۇنلۇق قىلسا، ئۆزۈمىز بىلىپ 

 دهۋهتنى توغرا يوسۇندا ئېلىپ بارمىغانلىقىمىز ئۈچۈن ياشالرنى ئهتراپىمىزدىن قاچۇرۇپ قويۇۋاتىمىز، . قىلىۋاتىمىز

 دىيه كۆرشىگه تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان كۈچنى تايىنى يوق ياكى مۇستهھهب چاغلىق ئىشالردا تۈرلۈك ئى

 ... يوق قىلىۋېتىپ بارىمىز، بۇ ئادهمنى ئېچىندۈرىدىغان مهسىله

 كىشلهر پهرز ۋه ۋاجىب ئىشالرنى تهرك ئىتىپ يېقىن كهلمهۋاتسا، ئۇالرغا مۇستهھهب ئىشالرنى تېڭىپ قاچۇرۇپ

 . ئاخمىنالىق بولسا كېرهك دهپ ئوياليمهن قويۇش

 كۈچنى پهرزگه مهركهزلهشتۈرۈڭالر، ۋاجىبنى ئاساس قىلىڭالر، سۈننهت ۋه مۇستهھهبكه كۆپ كۈچهپ **

 . كهتمهڭالر، كىشلهر پهرزنى تاشلىماي ئىجرا قىلغىدهك بولغاندا، ئاندىن  بايان قىلساقمۇ كىچىكىپ قالمايمىز

 . رىنسىپلىرى بىلهن ئۆزگىرىدىغان تهرهپلىرىنى پهرقلهندۈرۈپ مۇئامىله قىلىڭالر دىنىمىزنىڭ ئۆزگهرمهس پى **

 . چۈنكى بهزى ھۆكۈملهر ۋاقىت، ئورۇن، شهخس ۋه شارائىتقا قارىتا ئۆزگىرىدۇ

 . زىيالىالرغا زىيالى ئهقىل بىلهن خىتاپ قىلىڭالر **

 . ھىدىلىكى توغرىسىدا توختۇلۇڭالر ئىسالمنى چىرايلىق كۆرسىتىڭالر، ئىسالمنىڭ مهدهنىيىتى ۋه ئاال **

. ئاسانالشتۇرۇڭالر، تهسلهشتۈرمهڭالر، خۇش ـ بىشارهت بېرىڭالر، قاچۇرۇپ قويماڭالر **
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 بهزى خاتالىقالرنى ئۆتكۈزۈپ سالغانالرغا كۆيۈمچانلىق بىلهن مۇئامىله قىلىپ، ئىسالم سهپىگه قايتۇرۇپ **

 ئىمكان قهدهر . سا، سىلهرمۇ خاتاالشقۇچىغا شۇنداق مۇئامىله قىلىڭالر كىلىڭالر، دوختۇر كىسهلگه قانداق مۇئامىله قىل

 . كىشلهرنى ئىسالم سېپىدىن يىراقالشتۇرۇپ قويمايلى

 قول كۆتۈرۈش، ئامىن دىيىش، يۈزىگه نىقاب سېلىشقا ئوخشاش مۇستهھهب ئىشالرنى دهپ ئارىنى بۇزماڭالر، **

 سا گۇناھ بولمايدىغان بۇ مهسىلىلهرنى دهۋهت پىرىنسىپىنىڭ ئهڭ قىلغانالرنى ئهيىپلىمهڭالر،  قىلسا ساۋاب، قىلمى

 . ئاخىرىغا تىزىڭالر

 . مۇستهھهبنى تهشۋىق قىلىمهن دهپ پهرزنى تاشلىماڭالر، مهكرۇھدىن توسىمهن دهپ ھارامنى تهرك ئهتمهڭالر **

 ربىيهگه كۈچهڭالر، دهۋهتچىلهر  ئۆز ئارا  ئۇششاق  مهسىلىلهرده تالىشىپ  ۋاقىتنى زايا قىلماي،  ته **

 . خىرىستىيانالشتۇرۇشقا قارشى بىرلىكته كۈچ چىقىرىڭالر

 . ئىشالرنىڭ قايسى ھهممىدىن مۇھىم بولسا، شۇنى باشتا ئىجرا قىلىڭالر **

 . دهلىل ـ پاكىتسىز  باشقىالرنى كافىر دهپ ھۆكۈم چىقىرىپ دىندىن چىقىرۋهتمهڭالر **

 يىسى تۆۋهن رايۇنالردا تهدرىجى ئۇسۇل قوللۇنۇڭالر، ھۆكۈملهرنى دهۋهت ئاجىز ۋه كىشلهرنىڭ دىنى سهۋى **

 ئالدىراپ بىرال بايان قىلماڭالر، ئىسالمنى چۈشۈنۈشتىن مهھرۇم قالغانالرغا ئۆزره قويۇپ تۇرۇپ تهربىيه خىزمىتى

 . ئىشلهڭالر

 ياننى ئوبدان سېلىشتۇرۇپ پايدا زى . ئهھمىيهتسىز ئىشالردا ئالدىراقسانلىق قىلىپ، ئۆزىمىزنى  زايا قىلمايلى **

 . كۆرهيلى

 دېگهن ماقالىنى ئوبدان ئوقۇڭالر، كىتابنىڭ ئهسلىىسنى تهپسىلى كۆرۈپ " فقىھۇل ئهۋلهۋىيات " تۆۋهندىكى

. چىقىڭالر، بۇ دهۋهت قىلىش ساھهسىده ناھايىتى مۇھىم كىتاب
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 ھهققىده قىسقىچه ئوقۇشلۇق » فىقھۇل ئهۋلهۋىيات «
 سۈپ قهرداۋى دوكتۇر يۈ

 مۇقهددىمه

 دېگهن ھۆكۈم، ئهمهللهردىن ئىبارهت  ھهر بىر نهرىسىنى تېگىشلىك ئورنىدا قويۇش، شهرئى " فىقھۇل ئهۋلهۋىيات "

 . ئۆلچهمگه ئاساسهن مۇھىمىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇپ تۇرۇپ بىر تهرهپ قىلىش كۆزده تۇتۇلىدۇ

 ڭ ئالدىغا قويۇشقا، سېلىشتۇرمىدا يهڭگىل كىلىپ قالغان شۇنىڭ ئۈچۈن مۇھىم ئهمهس نهرسىنى مۇھىم نهرسىنى

 . نهرسىنى كۈچلۈك ھۆكۈم ۋه ئهمهل ئالدىغا قويۇشقا بولمايدۇ

 بۇرۇن بىر تهرهپ بولۇشقا تېگىشلىكىنى بۇرۇن بىر تهرهپ قىلىش، كېچىكتۈرۈشكه تېگىشلىك بولغىنىنى

 . يتماسلىق مهقسهت قىلىنىدۇ كېچىكتۈرۈش، چوڭ ئىشنى كىچىكلهشتۈرمهسلىك، كىچىك ئىشنى چوڭا

 . ھهر بىر ئىش ئادىل مىيزان بىلهن ئۆز ئورنىدا قويۇلىدۇ

 سىلهر ھاجىالرنى سۇ بىلهن تهمىنلهشنى، مهسجىدى { : فىقھۇل ئهۋلهۋىيات ئالالھنىڭ بۇ سۆزىده كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ

 ) ئىمانىغا ( دا جىھاد قىلغانالرنىڭ ھهرامنى  ئاۋات قىلىشنى اللھ غا، ئاخىرهت كۈنىگه ئىمان ئېيتقان ۋه اللھ نىڭ يولى

 ئىمان . اللھ زالىم قهۋمنى ھىدايهت قىلمايدۇ . ئوخشاش ھېسابالمسىلهر؟ اللھ نىڭ نهزىرىده ئۇالر ئوخشاش ئهمهس

 ئېيتقانالرنىڭ، ھىجرهت قىلغانالرنىڭ ۋه ماللىرى ھهم جانلىرى بىلهن اللھ نىڭ يولىدا جىھاد قىلغانالرنىڭ دهرىجىسى

 تهۋبه سۈرىسى، } مهقسىتىگه ئېرىشكۈچىلهردۇر ) ساۋاب تېپىش بىلهن ( اھىدا ئهڭ كاتتىدۇر؛ ئهنه شۇالر اللھ نىڭ دهرگ

 . ـ ئايهتلهر 20 ـ 19

 ئىمان يهتمىش نهچچه دهرىجه بولىدۇ، يۇقۇرىسى شاھادهت كهلىمىسى، تۆۋىنى يولدىن ئهزىيهت : رهسۇلۇلالھ

 . ۋه مۇسلىم رىۋايىتى بۇخارى . دېگهن " يهتكۈزىدىغان نهرسىلهرنى ئېلىۋىتىش

 . ساھابهكىرامالر ئىشالرنىڭ قايسى بۇرۇن قىلىشقا اليىق ۋه ئالالھغا سۆيۈملۈك ئىكهنلگىنى بىلىشكه ھېرىس ئىدى

 . دهپ سوراپ تۇراتتى " قايسى ئىش ئالالھغا سۆيۈملۈك : " شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر

 ڭ ئارسىدىكى پهرقلهرنىڭ بايانى توغرىسىدا سۆيۈملۈك ئىكهنلىگى ۋه ئۇ ئىشالرنى ٍ ئىشالرنىڭ قايسى ئالالھغا بهك

 بىر بۆلۈك ئۆلچهملهر قويۇلدى،

 ئۇنىڭ مۇقابىلىسىده يامان ئىشالرنىڭ بايانى ئۈچۈن ئۆلچهملهر قويۇلدى ۋه ئۇ ئۆلچهملهر ئارسىدىكى پهرقلهرمۇ

 . ئىزاھالندى

*** 

 مۇھتاج بهك ئهۋلهۋىياتقا فىقھۇل بىز بۈگۈن . 1

 ۋى، ئىدىيىۋى، ئىجتىمائى، سىياسى ياكى ئىقتىسادى ساھهلىرىگه قارىغان كىشى ھاياتىمىزنىڭ ماددى، مهنى

 . نىڭ ئىگىز پهس ئىكهنلىگىنى ھېس قىلىدۇ ) مۇھىم ئىشالرنى بۇرۇن بىر تهرهپ قىلىش فىقھىسى ( فىقھۇل ئهۋلهۋىيات

 ياشالرغا قارىساق، ئويۇن . قارايدىغان بولساق، سهنئهت ۋه تاماششاالر ئىلىم ـ مهرىپهتنىڭ ئالدىدا ئورۇن ئالغان

 . ۋه  پوتبۇلغا ئهھمىيهت بېرىش ئهقلى پائالىيهتلهرگه كۆڭۈل بۆلۈش ئالدىدا تۇرغانلىقىنى كۆرىمىز

 بىر سهنئهتچى ئۆلۈپ قالسا، پۈتۈن ئاخبارات تهشۋىقات قىلىدۇ، مىللهتپهرۋهر شائىرالر، يازغۇچىالر، ئۇستازالر،

 . تتىن ئورۇن تهگمهيدۇ ۋه ھېچ بىرسى ئۇالرنىڭ قهدىر قىممىتىنى ھېس قىلمايدۇ ئالىمالر ۋاپات بولسا، ئۇالرغا تهشۋىقا

ئويۇن تاماششا ۋه كۆڭۈل ئېچىش ئۈچۈن مىڭالپ سهرىپ قىلىنىدۇ، مائارىپ، ساالمهتلىك ۋه ئاساسى خىزمهتلهرگه
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 . سىقىپ تۇرۇپ ياردهم قىلىنىدۇ

 نى پهرق ئىتهلمهيدۇ، نهتىجىده ساۋابى كۆپ ئىشالر كۆپلىگهن كىشلهر ئىشالرنىڭ قايسىنى بۇرۇن قىلىش الزىملىقى

 . تۇرسا، ساۋابى ئاز ئىشالر بىلهن مهشغۇل بولىدۇ

 مهسجىد سانى كۆپ رايۇنالردا مهسجىد سېلىشقا ئايىماي سهرىپ قىلىمىز، ھالبۇكى مهسجىدنىڭ رولىنى

 رۇش ئۈچۈن ياردهم تهلهپ قىلىنسا، ئوينايدىغان ئىسالم تهشۋىقاتىغا ياكى خىرىستىيانالشتۇرۇش پىالنىغا قارشى تۇ

 . ئاۋاز قوشدىغان قۇالق تاپقىلى بولمايدۇ

 ھهج مهۋسۇمى بولسا، ھهر يىلى دېگىدهك نهپله ھهجگه مىڭالپ سهرىپ قىلىنىدۇ، مۇشۇ پۇلالرنىڭ بىر قىسمىنى

 پ قىلىنسا، ياكى دىنى قىيىنچىلىققا  ئۇچراۋاتقان كهمبهغهللهرگه ۋه قىىينچىلىقالرغا ئۇچراۋاتقانالرغا ياردهم تهله

 . كىتاپ نهشىر قىلىشقا تهلهپ قىلىنسا، ئاڭلىماسقا سېلىپ يۈز ئۆرۈيدۇ

 . تهكرار ھهج قىلىش نهپله، خىرىستىيانالشتۇررشقا قارشى تۇرۇش پهرز

 " بوسىنه ـ  ھىرسهكنى قۇتقۇزۇش پهرز ھهجنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ :" ئۇستاز فهھمى ھۈۋهپدى بىر قانچه يىل ئىلگىرى

 . اقاله يازغان دهپ م

 ئهدهبىيات، ئىنژىنىرلىق، مىدىتسىنا، يېزا ئىگىلىك پاكولتىتلىرىدىكى بهزى ئىخالسمهن ياشالر دهۋهت قىىلمىز

 دهپ، تۈگهي دهپ قالغان مهكتهپلىرىنى تهرك ئېىتىدۇ، بۇ قېرىنداشلىرىمىز ئۆز كهسپىنى ياخشى ئىگلهپ، ئىسالم

 !. مهسمىدى كۆرسهتمىسى ئىچىده  خىزمهت قىلسا ياخشى ئه

 بۈگۈنكى دهۋرده نۇرغۇن مۇھىم ئىشالر تۇرسا، ئۇ ئىشالرنى قىلىشنىڭ ئورنىغا، سائهتنى ئوڭ قولغا ساالمدۇق ياكى

 سول قولغىمۇ؟، ئاق كېيىم كىيىش سۈننهتمۇ ياكى ۋاجىبمۇ؟، ئايالالرنىڭ مهسجىدكه كىرىشى ھااللمۇ ياكى

 دېگهندهك ۋاقتىنى يهپ ... ياكى يهرده ئولتۇرۇپ يهمدۇق؟ ھاراممۇ؟، تاماقنى شىره ئۈستىده ئولتۈرۈپ يهمدۇق

 كېتىدىغان، كۆپچىلىكنى  بۆلۈدىغان، كۈچنى زايا قىلىۋېتىدىغان ئۇششاق مهسىلىلهرده تاالش تارتىش قىلىپ

 !. يۈرىمىز

 هل قاراپ بهزى دىندار تهقۋا ياشالر ئاتا ـ ئانىلىرى بىر ئاز خاتالىق ئۆتكۈزۈپ قالسا ياكى بهزى ئىبادهتلهرگه س

 قالسا، ھىكمهت بىلهن نهسىھهت قىلىشنىڭ ئورنىغا قاتتىق ۋه سوغۇق مۇئامىله قىلىدۇ، ئاتا ـ ئانىىسغا  خۇددى

ـ ئانىسىنى مۇشرىك دهپ قاراپ ئاالقىنى پۈتۈن ئۈزۈپ،  مۇشرىكىالرغا مۇئامىله قىلغاندهك مۇئامىله قىلىدۇ، تېخى ئاتا 

 اتا ـ ئانا مۇشرىك بولسىمۇ ياخشىلىق قىلىشنىڭ ئىسالمنىڭ گۈزهل ئهخالقى ئ . ئاتا ـ ئانىنىڭ ھوقۇقىغا كۆز يۇمىدۇ

 . ئىكهنلىگىنى بىلمهيدۇ

ـ ھوقۇقىنى ئۇنتۇپ قالىدۇ، ئالالھ مۇنداق دېگهن ـ ئانىنىڭ ھهققى  ـ ئاناڭ سېنى سهن { : بۇ ياشالر ئاتا  ئهگهر ئاتا 

 ئىتائهت قىلمىغىن، ئۇالرغا دۇنيادا ياخشى مۇئامىلىده بىلمهيدىغان نهرسىنى ماڭا شېرىك كهلتۈرۈشكه زورلىسا، ئۇالرغا

 . ـ ئايهت 14 لوقمان سۈرىسى، } ) يهنى دىنىڭغا زىيان يهتمهيدىغان ئاساستا ياخشىلىق قىلغىن ( بولغىن

 چۈشكۈنلۈك دهۋرىده مۇسۇلمانالر سهل قاراۋتقان مۇھىم نۇقتىالر

 . هت ۋه ھهربى  تهرهققىياتقا سهل قارىدى مۇسۇلمانالر ئۈممهتكه ئاالقىدار ئىلم ـ پهن ، سانائ . 1

 قۇرئان كهرىم مۇسۇلمان جهمىيتىنى . بهزى ئهينى پهرزلهرگه سهل قارىدى ياكى تېگىشلىك ھهققىنى بهرمىدى . 2

 مۆمىن { : سۈپهتلىگهنده  ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇپ، يامان ئىشالردىن توسۇشنى ناماز ۋه زاكاتنىڭ ئالدىدا قويدى

 ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، يامان ) كىشىلهرنى ( بىرى بىلهن دوستتۇر، ئۇالر - لالر بىر ئهرلهر، مۆمىن ئايا

ئادا قىلىدۇ، زاكات بېرىدۇ، اللھ غا ۋه اللھ نىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت قىلىدۇ، ) تولۇق ( ئىشالردىن توسىدۇ، نامازنى
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 . ـ ئايهت 71 تهۋبه سۈرىسى، } ئهنه شۇالرغا اللھ رهھىم قىلىدۇ

 نامازغا : ئىسالمنىڭ بهزى ئهركانلىرىغا بهك كۆڭۈل بۆلۈپ يهنه بهزى ئهركانلىرىغا سهل قارىدى، مهسىلهن . 3

 ئهھمىيهت بهرگهندىن كۆپرهك رامىزانغا كۆڭۈل بۆلدى، شۇنىڭ ئۈچۈن  بهزى مۇسۇلمانالر ناماز ئوقۇمىسىمۇ رامىزان

 . تۇتىدۇ

 . پله ئىبادهتلهرگه بهكرهك كۆڭۈل بۆلدى پهرز ۋه ۋاجىبالرغا كۆڭۈل بهرگهندىن كۆپرهك نه . 4

 ناماز، زىكرىگه ئوخشاش يهككه ئىبادهتلهرگه، جىھاد، ئىسالھات، ھهمكارلىق دهۋهت قىلىشقا ئوخشاش . 5

 . ئىجتىمائى يهنى كوللىكتىپ ئىبادهتلهردىن بهكرهك كۆڭۈل بۆلىدى

 . كۆڭۈل بۆلدى كۆپلىگهن كىشلهر يىلتىزى مهسىلىلهرنى  قويۇپ، شاخچه مهسىلىلهرگه . 6

 . كۆپلىگهن دهۋهتچىلهر، ھارام ئىشالر بىلهن كۆرهش قىلىشنىڭ ئورنىغا مهكرۇھ ئىشالر بىلهن كۆرهش قىلماقتا . 7

 ھاراملىقى ئېنىق ئىختىالپ بولمىغان مهسىلىلهر بىلهن كارى بولماي، مۇسۇلمانالر ئارسىدا ئىختىالپ بولغان نىقاب،

 . ۈستىده ئاۋاره بولماقتا سۈرهتكه چۈشۈشكه ئوخشاش  مهسىلىلهر ئ

 مۇناسىۋهتلىك بىلهن فىقھىسى سېلىشتۇرما فىقھىسى ئهۋلهۋىيات . 2

 . فىقھۇل ئهلهۋىيات سېلىشتۇرما فىقھىسى بىلهن بىۋاسته چېتىشلىق بولىدۇ

 : سېلىشتۇرما فىقھىسى تۆۋهندىكى ئاساسالر ئۈستىگه قۇرۇلغان

 . اخشىلىقالر ئارسىنى سېلىشتۇرۇش پايدا ۋه مهنپهت ئارسىنى سېلىشتۇرۇپ كۆرۈش ياكى ي *

 . زىيان ۋه بۇزۇقچىلىقنى سېلىشتۇرۇپ كۆرۈش ياكى يامان ئىشالر ئارسىنى سېلىشتۇرۇپ كۆرۈش *

 . ياخشىلىق بىلهن يامانلىقالر ياكى پايدا بىلهن زىيان توقۇنۇش قالسا سېلىشتۇرۇپ كۆرۈش *

 مهنپهتلهرنى ئۆز  ـ ئارا سېلىشتۇرۇپ كۆرۈش

 . ت گۇمانلىق مهنپهتنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ كهسكىن مهنپه *

 . چوڭ مهنپهت كىچىك مهنپهت ئالدىدا تۇرىدۇ *

 . خهلق مهنپهتى شهخسى مهنپهت ئالدىدا تۇرىدۇ *

 . كۆپچىلىك مهنپهتى ئاز سانلىقنىڭ مهنپهتى ئالدىدا تۇرىدۇ *

 . داۋاملىشىدىغان مهنپهت داۋامالشمايدىغان مهنپهت ئالدىدا تۇرىدۇ *

 . هنپهت شهك بار  مهنپهت ئالدىدا تۇرىدۇ ئاساسلىق م *

 . كىلهچهكتىكى كۈچلۈك مهنپهت ھازىرقى ئاجىز مهنپهت ئالدىدا تۇرىدۇ *

 مهنپهت ۋه زىيانالرنى ئۆز  ـ ئارا سېلىشتۇرۇپ كۆرۈش

 : فىقھى قائىدىلهر

 . زىيانغا ئۇچراش ۋه زىيان سېلىش يوق *

 . زىيان ئىمكان قهدهر يوقتىلىدۇ *

 . خشاش  ياكى ئۆزىدىن چوڭ زىيان بىلهن يوقتىلمايدۇ زىيان ئۆزىگه ئو *

 . ئىككى زىياننىڭ يهڭگىلرهكى قىلىنىدۇ *

 . چوڭ زىياننى توسۇش ئۈچۈن كىچىك زىيان قوربان بېرىلىدۇ *

 . ئومۇمنىڭ زىينىنى توسۇش ئۈچۈن شهخسى زىيان قوربان بېرىلىدۇ *

مهنپهت ۋه زىيانالر توقۇنۇشۇپ قالغاندا سېلىشتۇرۇش
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 ئىشتا پايدا ۋه زىيان بولسا سېلىشتۇرۇپ كۆرمهك الزىم،  قايسى كۈچلۈك بولسا شۇ ھۆكۈم ئېتىبارغا ئېلىنىدۇ، بىرهر

 . كۆپ سانلىققا ھهممىنىڭ ھۆكمى بېرىلىدۇ

 . ئهگهر پايدىدىن زىيان كۆپ بولسا، بۇ زىياننى توسۇش ۋاجىب بولىدۇ، ئازغىنا مهنپهت ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ

 سهندىن ھاراق ۋه قىمار توغرىسىدا سورىشىدۇ، سهن !) ئى مۇھهممهد .( { : ۇرئاندىن كۆرهيلى بۇنىڭ مىسالىنى ق

 پايدىمۇ بار، لېكىن ئۇالردىكى گۇناھ ) ئازغىنا ماددى ( بۇنىڭ ھهر ئىككىسىده چوڭ گۇناھ ۋه كىشىلهرگه « : ئۇالرغا

 ـ ئايهت 219 بهقهره سۈرىسى، } دېگىن » پايدىغا قارىغاندا تېخىمۇ چوڭ

 : ائىدىلهر ق مۇھىم

 . زىياننى توسۇش پايدا كهلتۈرۈش ئالدىدا تۇرىدۇ *

 . كىچىك زىيان چوڭ مهنپهت يولىدا كهچۈرۈلىدۇ *

 . داۋاملىق مهنپهت يولىدا كىچىك زىيان كهچۈرۈلىدۇ *

 . خىيالى مهنپهتنى دهپ بولۇشى ئېنىق بولغان مهنپهت تاشالنمايدۇ *

 قويۇش ئالدىغا مىقدارنىڭ سۈپهتنى . 3

 تۈرنى مىقدار ۋه ھهجىمنىڭ ئالدىغا قويۇش شهرئى مۇھىم ئىشالرنى بۇرۇن بىر تهرهپ قىلىش فىقھىسىنىڭ سۈپهت ۋه

 . سانىنىڭ كۆپلىكى ياكى ھهجمىنىڭ چوڭلىقى ھىساپقا ئېلىنماي، تۈرى ۋه سۈپىتى ئېتىبارغا ئېلىنىدۇ . قاتارىدىندۇر

 دهيدۇ، ئهبۇداۋۇد " نىڭالر بىلهن پهخىرلىنىمهن توي قىلىڭالر، كۆپىيىڭالر، مهن سىلهرنىڭ سا : " رهسۇلۇلالھ

 . رىۋايىتى

 بىراق رهسۇلۇلالھ نادان، جاھىل ۋه زالىمالر بىلهن پهخىرلهنمهيدۇ، بهلكى بىلىملىك، مهنپهتلىك، ۋه خىزمهت

 . قىلىدىغان ياخشى كىشلهر بىلهن پهخىرلىنىدۇ

 شۇنىنىڭ جالۇتنىڭ كۆپ سانلىق قوشۇندىن قانداق قۇرئانغا نهزهر تاشلىسىڭىز تالۇت ئهلهيھىسساالمنىڭ  ئازغىنا قو

 . غهلبه قىلغانلىقىنى كۆرىسىز

 ئىنسان جىسمىنىڭ چوڭلىقىي ياكى . ئۇنداقتا مىقدارنىڭ كۆپلىكىگه ئهمهس،  سۈپهتكه ئهھمىيهت بېرهيلى

 ىدىكى ئىمانى ۋه ئهرلهر  بىلىم ـ مهرىپىتى، قهلب . ئىگىزلىكى بىلهن ئۆلچهنمهيدۇ، ئهقلى ۋه قهلبى بىلهن ئۆلچىنىدۇ

 . ئىماننىڭ مىۋىسى بىلهن ئۆلچىنىدۇ

 خىزمهت ھهجىمىنىڭ چوڭلىقى ياكى سانىنىڭ كۆپلىكى بىلهن ئۆلچهنمهيدۇ، بهلكى  پۇختىلىقى بىلهن

 . ئۆلچىنىدۇ

بهزى ئادهملهر ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرسىمۇ، بهركىتى بولمايدۇ، ھاياتى نهتىجىسىز ئۆتۈپ كېتىدۇ، بهزى ئادهملهر  ئاز

 . كۆرسىمۇ ، كۆپ  ئىشالرنى قىلىپ، دۇنيادا ئىز قالدۇرۇپ كېتىدۇ ئۆمۈر

 ئادالهت سۈننىتىنى تېرىلدۈرۈپ، بىدئهت ۋه ئازغۇنلۇقنى : خهلىپه ئۆمهر ئىبنى ئابدۇلئهزىز ئىككى يېرىم يىل ئىچىده

 ئادهم چىقماي كىشلهر  خاتىرجهمىلككه ئېرشىپ، كهڭتاشا تۇرمۇش تارايدۇ، زاكاتنى ئالدىغان ئادهم . يوقۇتىدۇ

 . قالىدۇ

 نۇرغۇنلىغان ئالىمالر  ئاز ئۆمۈر كۆرسىمۇ ئىسالمغا ۋه خهلقىگه نۇرغۇن بىلىم ـ مهرىپهت قالدۇرۇپ كېتىدۇ، تارختا

 . بۇنىڭ مىساللىرى ساناقسىز تېپىلىدۇ

 فىقھىسى ئىشالر مۇھىم ساھهدسىكى ئىدىيه ۋه ئىلىم . 4

ـ مهرىپهتنىڭ  ئهمهلنىڭ ئالدىدا تۇرى * . دىغانلىقى شهرئى ئېتىبارغا ئېلىنىدىغان مۇھىم ئىشالر قاتارىدىندۇر بىلىم 
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 . بىلىم ـ مهرىپهت يول باشچى، ئهمهل ئهگهشكۈچى

 دېگهن، بۇخارى " ئالالھ كىمگه ياخشىلىق ئىراده قىلسا ئۇنى دىندا ئالىم قىلىۋېتىدۇ :" رهسۇلۇلالھ بىر ھهدىسته

 . رىۋايىتى

 كىم بىلمهي تۇرۇپ بىر ئىش قىلسا، بۇزىدىغان ئىشى تۈزىدىغان : " مۇنداق دهيدۇ خهلىپه ئۆمهر ئىينى ئابدۇلئهزىز

 ". ئىشلىرىدىن كۆپ بولىدۇ

 بىلىمسىز ئىش قىلغۇچى يولسىز ماڭغۇچىغا ئوخشايدۇ، بىلىمسىز :" بۈيۈك ئىمام  ھهسهن بهسهرى مۇنداق دهيدۇ

 تهسىرگه ئۇچراتماي بىلىم ئىگهللهڭالر، بىلىم شۇنىڭ ئۈچۈن ئىبادهتنى . ئىش قىلغۇچى، تۈزىگهندىن كۆپرهك بۇزىدۇ

 ـ مهرىپهتكه تهسىر كۆرسهتمهي ئىبادهت قىلىڭالر، چۈنكى بهزى كشىلهر ئىبادهت بىلهنال بولۇپ كىتىپ نادان

 ". قالغانلىقى ئۈچۈن، مۇسۇلمان  قېرىندىشىغا قىلىچ كۆتۈرگهن، بىلىملىك بولغان بولسا ئۇنداق قلمىغان  بوالتتى

 : ھهربى ياكى ھۆكۈم چىقىرشقا ئوخشاش يېتهكچىلىك ئىشلىرىدا بىلىملىك بولۇش شهرت سىياسى، *

 . ھهر قانداق يېتهكچىلىك خىزمىتىده بىلىملىك بولۇش خىزمهتنىڭ شهرتىدۇر

 : مۇفتى بىلىملىك بولۇشى كېرهك *

 منى ھاالل قىلىۋېتىدۇ، دىندا يېتىشكهن ئادهم بولمىسا پهتىۋا بېرىشكه يارىمايدۇ، بولمىسا ھااللنى ھارام، ھارا

 ... ۋاجىب ئىشالرنى ساقىت قىلىدۇ ياكى شهرىئهت بۇيرۇمىغان ئىشالرنى كىشلهرگه تاڭىدۇ

 . بىلىمسىزلىك ئىنساننى ھهر ئىشقا ئېلىپ بارىدۇ

 چۈشهنچىنىڭ پادىالشنىڭ ئالدىدا تۇرۇش پىقھىسى

 . ا بولىدۇ چۈشىنىش يادىالشنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ، ھهقىقى بىلىم چۈشىنىشتىن پهيد

 مۆمىنلهرنىڭ ھهممىسىنىڭ { : ئىسالم دىنى دىنىمىزنى چۈشىنىمىزنى تهلهپ قىلىدۇ، قۇرئان مۇنداق بايان  قىلىدۇ

 ، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ھهربىر جامائهدىن يهنه ) ئۇالرنىڭ بىر تۈركۈمى جىھادقا چىقتى ( جىھادقا چىقىشى اليىق ئهمهس

 مىنىڭ قېشىغا قايتقاندىن كېيىن، قهۋمنىڭ اللھ دىن قورقۇشى ئۈچۈن، بىر تۈركۈمى دىنىي ئالىم بولۇپ، ئۇالر قهۋ

 . ـ ئايهت 122 تهۋبه سۈرىسى، } چىقمىدى؟ ) ئىلىم تهلهپ قىلىشقا ( ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇش مهقسىتىده نېمىشقا

 ازىر ھ . مهن بۇ يهرده يادىالشنىڭ پايدىسى يوق دېمهكچى ئهمهس،  يادىالشنىڭ ئۆزى غايه ئهمهس، ئۇ ۋاستىدۇر

 . بىز يادىالشقا كۆڭۈل بۆلىمىز، چۈشۈنۈشكه ئهھمىيهت بېرىپ كهتمهيمىز

 مهقسهتلهرنىڭ كۆرنۈشنىڭ ئالدىدا تۇرىدىغانلىق فىقھىسى

 شهرىئهتنىڭ مهقسهت ۋه سىرلىرىنى بىلىش، بىرىنى يهنه بىرىگه باغالپ چۈشۈنۈش، شاخچه مهسىلىلهرنى يىلتىزى

 . زاھىرىده توختاپ قالماسلىق الزىم مهسىلىلهرگه قايتۇرۇش، ھهدىسلهرنىڭ

 ئۇالر سۇ يۈزىده لهيلهپ، چوڭقۇرسىغا چۆكمهيدۇ، سىرتقى كۆرنىشى بىلهن : كۆپلىگهن دىن دهۋهتچىلىرىنىڭ ئاپىتى

 شاخچه مهسىلىلهرنى دهپ يىلتىزى مۇھىم مهسىلىلهرنى . مهشغۇل بولۇپ كىتىپ مهقسىتى بىلهن كارى بولمايدۇ

 . نى دهپ چوڭ مهسىلىلهر بىلهن كارى بولمايدۇ ئۇنتىدۇ، ئۇششاق مهسىلىلهر

 دۇنيا ئىشلىرىدا  پىالنلىق ئىش قىلىش فىقھىسى

 . ھهر بىر نهرسه بىلىم ئۈستىگه قۇرۇلىۋاتقان بىر زاماندا ياشاۋاتىمىز، بۇ دهۋرده قااليمىقان ئىش قوبۇل قىلىنمايدۇ

 الزىم، باشالشتىن ئىلگىرى پايدىسىنىڭ بارلىقىغا قايسى بىر ئىش بولسۇن قهدهم بېسشتىن ئىلگىرى ئوبدان ئىزدهنمهك

 . قانائهتلىنىش، ئىجرا قىلىشتىن ئىلگىرى پىالن تۈزۈش، قهدهم بېسىشتىن ئىلگىرى ئىنچىكه تهتقىق قىلىش الزىم

. يۇقۇرقى بۇ ئىشالر ئىسالم دىنىنىڭ جۈملىسىدىن، پىالنلىق ئىش رهسۇلۇلالھنىڭ تهرجىمھالىدا كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ
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 ۈجۈن دهۋهتچىلهر قهدهم بېسىشتىن ئىلگىرى ياخشى ئىزدىنىپ  ئاندىن قهدهم بېسىشى، قان قىززىقلىق شۇنىڭ ئ

 . قىلىپ، پاالق ـ پۇلۇق تايىنى يوق ئىشنى قىلىپ قويۇپ، زىيان تارتماسلىقى الزىم

ـ قۇۋۋهت نۇقتىلىرىنى بىلىشى، پايدا زىياننى ئويالپ كۆرىشى، پايدى  سىز ياكى تايىنى ئۆزىده بار ئاجىزلىق ۋه كۈچ 

 . يوق ئىشالر ئۈچۈن ئۆزىنى دهسمى سېلىپ بهرمهسلىكى الزىم

 قانداقتۇر مۇشۇ چۈشهنچه بولمىغانلىقى ئۈچۈن، نۇرغۇن بهدهل بىلهن تهربىيلهنگهن ياشالر  ئوبدان ئويالپ بىر

 تىدىغان ئىشالر ئىش قىلماي، قېنى قىززىقىلىق قىلىپ، ياكى باشقىالرنىڭ دېپىغا ھېس قىلماي ئۇسۇل ئويناپ كې

 . ناھايىتى كۆپ بولماقتا

 سىزنىڭ مۇشۇ ھالهتته تهربىيلىنىشىڭىز ئاسانغا توختىمىدى، ھهر تهرهپلىمه كۈچالرنىڭ بىركىشىدىن مۇشۇنچىلىك

 ئادهم بولسىڭىز، يهنه سىزدهك ئادهم يېتىشتۈرۈپ بولغۇچه نۇرغۇن ۋاقىت كېتىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن خىزمهت قىلغان

 راقسانلىق قىلماڭ، يىراقنى ئويالپ ئىش قىلىڭ، ھېسياتقا بېرىلىپ كهتمهڭ،  قهيسهر بولۇش الزىم، ۋاقتىڭىزدا ئالدى

 . لېكىن ئۇنىڭ ئورنى بار، ۋاقتى كهلگهنده ئىشلهيدۇ

 ئهۋلهۋىياتالر ساھهسىدىكى دهۋهت ۋه پهتىۋا . 5

 ئاسانالشتۇرۇنى تهسلهشتۈرۈش ئالدىغا قويۇش فىقھىسى

 ئاسانالشتۇرۇشنى تهسلهشتۈرۈش ئالدىغا : تهلهپ قىلىنىۋاتقان ئهۋلهۋىيات فىقھىسى پهتىۋا ۋه دهۋهت ساھهسىده

 . قويۇش

 ـ 185 بهقهره سۈرىسى، } اللھ سىلهرگه ئاسانلىقنى خااليدۇ، تهسلىكنى خالىمايدۇ { : ئالالھ مۇنداق دهيدۇ

 . ئايهت

 ىيارلىق بېرىلسه،گۇناھ بولمىسا ئاسىنىنى رهسۇلۇلالھ ئىككى ئىش ئارلىقىدا ئىخت : " ھهزرىتى ئائىشه مۇنداق دهيدۇ

 . بۇخارى ۋه مۇسلىم " تالاليتتى

 ئالالھ تائاال رۇخسهت قىلغان ئىشلىرىنىڭ قىلىنىشىنى ياخشى كۆرىدۇ،  گۇناھ بولىدىغان : " رهسۇلۇلالھ

 . ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى " ئىشالرنىڭ قىلىنىپ سېلىشىنى يامان كۆرىدۇ

 رهسۇلۇلالھ . ر بولسا كىشلهرگه ئاسانلىق تهرپىنى بايان قىلىپ  بېرىش الزىم شهرىئهت رۇخسهت قىلغان ئىشال

ـ بىشارهت بېرىڭالر، ھۈكۈتۈپ قويماڭالر : " مۇنداق دهيدۇ  بۇخارى " ئاسانالشتۇرۇڭالر، تهسلهشتۈرمهڭالر، خۇش 

 . رىۋايىتى

 هڭالر بولىدۇ، بىراق دىننى دىندار، تهقۋا كىشلهرگه ئىھتىيات تهرپىنى يهنى كۈچلۈك تهرپىنى پهتىۋا بهرس

 چۈشۈنۈشتىن مهھرۇم قالغان ياكى ئهمدى دىنغا قايتىۋاتقان كىشلهرگه ئاسان تهرپىنى پهتىۋا بېرىڭالر، قاچۇرۇپ

 . شهرىئهت رۇخسهت قىلغان بولىسال، قهلب ـ كۆكسىڭالرنى  كهڭرى تۇتۇڭالر . قويماڭالر

 . شتۈرۋېتىپ قاچۇرۇپ قويمايلى كىشلهرگه ئىسالمنى چىرايلىق كۆرسىتهيلى، مۇرهككهپله

 رهسۇلۇلالھنىڭ سۈننىتىنى تهھلىل قىلىپ كۆرسهڭالر بۇنىڭ مىساللىرى كۆپ، رهسۇلۇلالھ تهسلهشتۈرۋهتكهنلهرگه

 . بۇخارى رىۋايىتى . دېگهن " مۇئاز، سهن كىشلهرنى قاچۇراي دهمسهن؟ پىتنه تېرهي دهمسهن : " كايىپ

 باشقىالرغا ئۆزىڭىزگه  ئوخشاش بىر سهۋىيهده قارىماڭ، ئۇالرنىڭ ئهقلى ئۆزىڭىز خالىغانچه كۈچلۈك تهرپىنى تۇتۇڭ،

 . قابلىيىتىگه بېقىپ خىتاپ قىلىڭ

 ۋاقىت ۋه ئورۇننىڭ ئۆزگىرىشى بىلهن پهتىۋانىڭ ئۆزگىرىشى

كىشلهرگه پهيدا بولۇدىغان ئۈشتۈمتۇت شارائىتالرنى، ياكى جهمىيهتنىڭ تهرهققى قىلىشىنى ياكى يېڭى
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 . ڭ پهيدا بولۇشىنى ئېتىراپ قىلىش زۆرۈر مهسىلىلهرنى

 . دهيدۇ " ۋاقىت ، ئورۇن، ئۆرپ ۋه شارائتنىڭ ئۆزگىرشىگه قاراپ پهتىۋا ئۆزگىرىدۇ " ئالىمالر

 تهدرىجى ئىش قىلىش قانۇنىيتىگه رىئايه قىلىش

 ۇنىيتى ۋه تهدرىجى ئىش قىلىش قانۇنىيتىگه رىئايه قىلىش مۇھىم، بۇ ئالالھنىڭ كائىناتنى يارتىشتىكى قان

 . ئىسالمنىڭ ناماز ۋه رامىزانغا ئوخشاش پهرزلهرنى بىكتىشتىكى پىرىنسىپىدۇر

 تهدرىجى ئىش . ئىسالم دىنىدا ھاراقنىڭ ئۈچ باسقۇچقا بۆلۈنۈپ ھارام قىلىنغانلىقى ھهممىگه تونۇشلۇق مىسالدۇر

 نىشاننى : ىش قىلىش دېگهن قىلىش دېگىنىمىز ئىشالرنى ئارقىغا سوزۇپ قىلىش دېگهنلىك بولمايدۇ، تهدرىجى ئ

 . بهلگىلهش، پىالن تۈزۈش، باسقۇچلىرىنى ئاڭقىراپ بىكىتىش كۆزده تۇتۇلىدۇ

 مۇسۇلمان سهۋيىسىنى تۈزۈتۈش فىقىھىسى

 چۈنكى . بۈگۈن مۇسۇلمانالرغا بهكرهك الزىم بولۇۋاتقان ئىشالرنىڭ بىرىسى سهۋيىسنى ۋه كۆز قارشىنى تۈزۈتۈشتۇر

 الر ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇلۇپ قىلىنىدۇ، قايسى ئىشالر ئارقىغا تارتىلىپ قىلىنىدۇ، بۇ مۇسۇلمان كىشى قايسى ئىش

 . نهرسىلهرنى بىلىشى كېرهك

 دهرس پىروگىراممىسى تۈزگهنده ئوقۇغۇچىنىڭ كۆپ ۋاقتىنى ئېلىپ كېتىدىغان ۋه چۈشهنچىسىنى گالالشتۇرۇپ

 سلىشااليدىغان ۋه دهرھال ھهرىكهتكه كىلىدىغان يېڭى قويىدىغان كىتاپالرنى ئۆزگهرتىپ، ھازىرقى دهۋر بىلهن ما

 . بىلىمالرنى ئاساس قىلىش مۇھىم

 يىل ئوقۇمىسا چۈشهنمهيدىغان كىتاپالرنى قويۇپ تۇرۇپ، بىر قېتىم ئوقۇسا 3 مهسىلهن، ئهقىده ساھهسىده

 ياشالرنى يېتىشتۈرمهك ئهقىدىنىڭ نېمه ئىكهنلىگىنى چۈشۈنۈپ، ھېس قىالاليدىغان ۋه شۇ بويىچه دهۋهت قىلىدىغان

 . الزىم

 لوگىكا، گىرامماتكا پهنلىرى مۇھىم، لېكىن ئۇ مهقسهت ئهمهس، مهقسهت ئىسالم دىنىنى، قۇرئان ۋه سۈننهتنى

 . چۈشۈنۈش

 قۇرئان كهرىمگه نهزهر سالىسىڭىز، قۇرئان كهرىم ئهقىده بىىلىملىرى، ئهخالق خىسلهتلىرى ۋه  ئىبادهتلهرنى تهكرار

 . لغان تهكرار بايان قى

 . دېمهك دىننىڭ ئهركانلىرى ۋه يىلتىزى مهسىلىلىرىگه ئاالھىده ئهھمىيهت بېرىش ۋه ۋاقىت چىقىرىش كېرهك

 فىقھىسى ئهۋلهۋىيات ساھهسىدىكى خىزمهت . 6

 داۋاملىشىدىغان خىزمهتنى ئۈزۈلۈپ قالىدىغان خىزمهتنىڭ ئالدىغا قويۇش

 ۈرلۈك بولىدۇ، ئىشنىڭ ئهۋزىلى ئالالھغا بهك سۆيۈملۈكتۇر، ئىشالر ئالالھنىڭ نهزرىده ئوخشاشمايدۇ، دهرجىسى ت

 سىلهر ھاجىالرنى سۇ بىلهن تهمىنلهشنى، مهسجىدى ھهرامنى  ئاۋات قىلىشنى اللھ { : ئالالھ قۇرئاندا مۇنداق دهيدۇ

 مسىلهر؟ اللھ ئوخشاش ھېسابال ) ئىمانىغا ( غا، ئاخىرهت كۈنىگه ئىمان ئېيتقان ۋه اللھ نىڭ يولىدا جىھاد قىلغانالرنىڭ

 ئىمان ئېيتقانالرنىڭ،  ھىجرهت . اللھ زالىم قهۋمنى ھىدايهت قىلمايدۇ . نىڭ نهزىرىده ئۇالر ئوخشاش ئهمهس

 قىلغانالرنىڭ ۋه ماللىرى ھهم جانلىرى بىلهن اللھ نىڭ يولىدا جىھاد قىلغانالرنىڭ دهرىجىسى اللھ نىڭ دهرگاھىدا ئهڭ

 . ـ ئايهتلهر 20 ـ 19 تهۋبه سۈرىسى، } مهقسىتىگه ئېرىشكۈچىلهردۇر ) لهن ساۋاب تېپىش بى ( كاتتىدۇر؛ ئهنه شۇالر

 ئىمان يهتمىش نهچچه شاخچه بولىدۇ، يۇقۇرىسى تهۋھىد كهلمىسى، تۆۋېنى : " رهسۇلۇلالھ ھهدىس شهرىفته

 . دېگهن " يولدىكى ئهزىيهتلهرنى ئېلىپ تاشالش

بىرسىنىڭ ساۋابى يهنه بىرسىنىڭ ساۋابىدىن پهرقلىق دېمهك ئىمان دهرجىلىرى بىردهك بىر خىل دهرجىده بولمايدۇ،
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 . بولىدۇ

 . دېگهن، بۇخارى رىۋايىتى " ئىشالرنىڭ ياخشىسى ئاز بولسىمۇ، داۋامالشىقىنىدۇر :" رهسۇلۇلالھ

 . ئاز بولسىمۇ داۋامالشقىنى  كۆپ بولۇپ ئۈزۈلۈپ قالغىنىدىن ياخشىراق

 پايدىسى يهتمهيدىغان خىزمهتنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ باشقىالرغا پايدىسى يېتىدىغان خىزمهت، باشقىالرغا

 ئىشالرنى بىر بىرىسدىن كۈچلهندۈرگهن ۋاقتىدىكى ئهۋلهۋېيات فىقھىسى، پايدىسى كۆپ ئىشنى پايدسىى ئاز

 شۇنىڭ ئۈچۈن جىھاد . باشقىالرغا پايدىسى يېتىدىغان ئىشنىڭ ساۋابى كاتتا بولىدۇ . ئىشتىن كۈچلهندۈرۈشتۇر

 ھهج قىلىشنىڭ ساۋابىدىن ئارتۇق بولىدۇ، چۈنكى ھهجنىڭ ساۋابى يالغۇز شۇ ھاجىمغا يېتىدۇ، قىلىشنىڭ ساۋابى

 . جىھادنىڭ ساۋابى بولسا ئۈممهتكه  يېتىدۇ

 سىلهر ھاجىالرنى سۇ بىلهن تهمىنلهشنى، مهسجىدى ھهرامنى  ئاۋات قىلىشنى { : ئالالھ قۇرئاندا مۇنداق دهيدۇ

 ئوخشاش ھېسابالمسىلهر؟اللھ ) ئىمانىغا ( ېيتقان ۋه اللھ نىڭ يولىدا جىھاد قىلغانالرنىڭ اللھ غا ،ئاخىرهت كۈنىگه ئىمان ئ

 ئىمان ئېيتقانالرنىڭ، ھىجرهت . اللھ زالىم قهۋمنى ھىدايهت قىلمايدۇ . نىڭ نهزىرىده ئۇالر ئوخشاش ئهمهس

 رىجىسى اللھ نىڭ دهرگاھىدا ئهڭ قىلغانالرنىڭ ۋه ماللىرى ھهم جانلىرى بىلهن اللھ نىڭ يولىدا جىھاد قىلغانالرنىڭ ده

 . ـ ئايهت 19 تهۋبه سۈرىسى، } مهقسىتىگه ئېرىشكۈچىلهردۇر ) ساۋاب تېپىش بىلهن ( كاتتىدۇر؛ ئهنه شۇالر

 ساھابىلهردىن  بىر ئادهم جاڭگالدا تاتلىق سۇ چىقىدىغان بىر :" ئهبۇ ھۈرهيره مۇنداق ھهدىس رىۋايهت قىلىدۇ

 مهن كىشلهردىن :" پ، بۇ ماكاندا جايلىشىشنى ئويالپ قالىدۇ، ئۇ ئۆز ئىچىده بۇالقنىڭ قېشىدىن ئۆتۈپ كېتىپ بېرى

 ۋه ھهر ھالدا  رهسۇلۇلالھتىن بىر " دهپ ئويالپ قالىدۇ ! ئايرىلىپ، مۇشۇ جاڭگالدا ياشاپ ئىبادهت قىلسام بولغىدهك

 مىغىن، بىرىڭالرنىڭ ئالالھ ئۇنداق قىل : " سورىۋىتهي دهيدۇ، رهسۇلۇلالھقا شۇ ئشىنى ئېيتقان ۋاقتىدا رهسۇلۇلالھ

 يىل ئىبادهت قىلغان ئىشدىن ئهۋزهل بولىدۇ، ئالالھنىڭ گۇناھىڭالرنى 70 يولىدا بىر كۈن تۇرغان ئورنى ئۆيىده

 كهچۈرۈشىنى ۋه سىلهرنى جهننهتكه كىرگۈزۈشىنى خالىمامسىلهر؟، ئالالھ  يولىدا جىھاد قىلىڭالر، كىم ئالالھ يولىدا

 . تىرمىزى رىۋايىتى . دهيدۇ " كهن، جهننهتنى قولغا كهلتۈرىدۇ قىلچىلىك جىھاد قىلىدى

 مۇشۇ نوقتىدىن  ئىلىمنىڭ ساۋابى ئىبادهتتىن يۇقۇرى بولىدۇ، چۈنكى ئىبادهتنىڭ مهنپهتى شهخسى بولسا،

 . ئىلىمنىڭ مهنپهتى كىشلهرگه بولىدۇ

 ، دىنىڭالرنىڭ ياخشىراقى تهقۋالىق ئىلىمنىڭ ساۋابى ئىبادهتنىڭ ساۋابىدىن ئهۋزهلرهك : " رهسۇلۇلالھ بۇ توغرىدا

 . بهززار ۋه تهبرانى رىۋايهت قىلغان، ھاكىم سهھى دېگهن . دېگهن " بىلهن بولغىنىدۇر

 ئالالھ تائاال، پهرىشتلهر ۋه كامرىدىكى چۈمۈلىلهردىن تارتىپ، كىشلهرگه ياخشىلىق : " يهنه مۇنداق دېگهن

 . ت قىلغان ئىمام ئهھمهد رىۋايه " ئۈگهتكهن كىشىگه دۇئا قىلىدۇ

 ئىبادهت ئۈچۈن ئۆزىنى ئاتىۋهتكهن دهرۋىش زاكات ئالسا :" شۇنىڭ ئۈچۈن ئالىمالر مۇنداق قارار قىلىشقان

 بولمايدۇ، ئىلىم ئۈچۈن ئۆزىنى ئاتىۋهتكهن ئوقۇغۇچى ئالسا بولىدۇ، چۈنكى ئىبادهت ئۈچۈن ئۆزىنى ئاتىۋهنكهننىڭ

 ". ىسى خهلق مهنپهتى ئۈچۈن بولىدۇ پايدىسى ئۆزىگه يالغۇز بولىدۇ، ئوقۇغۇچىنىڭ پايد

 پىتنه زاماندىكى خىزمهت ئهۋلهۋىياتى

 پىتنه، سىناق ۋه قىيىنچىلىق زامانىدىكى خىزمهت، ئىماننىڭ كۈچلۈكلىكىنىڭ بهلگىسى ۋه ھهقىقهتته چىڭ

 . تۇرغانلىقنىڭ ئىپادىسىدۇر

 . سلىم رىۋايهت قىلغان ئىمام مۇ " كۈچلۈك مۆمىن ئاجىز مۆمىندىن ياخشىراق دېگهن :" رهسۇلۇلالھ

پىتنه ـ پاسات زامانىدا چىڭ تۇرغان كىشى ساھابىلهرنىڭ ئهجرىگه ئېرشهلهيدۇ، ھهدىسته شۇنداق كهلگهن،
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 . ئهبۇداۋاد ۋه تىرمىزىگه قاراڭ

 . پىتنه زامانىدا دىنىدا چىڭ تۇرغان ئادهم چوغنى تۇتۇپ تۇرغان ئادهمگه ئوخشايدۇ

 شى بىلهن ئهۋزهل ئىشنىڭ ئوخشاشماسلىقى ۋاقىت، ئورۇن ۋه شارائىتنىڭ ئۆزگىرى

 : بۇنىڭ مىساللىرى كۆپ . كۆپلىگهن ئىشالردا پهزىلهت ۋاقىت، ئورۇن، شهخس ۋه شارائىتقا قاراپ ئۆزگىرىدۇ

 : دۇنيا ئىشلىرىنىڭ ئهۋزىلى **

 ده ياكى تىجارهتنىڭ قايسى بهكرهك ساۋابلىق دېگهن مهسىلى ) كارخانچىلىق ( تېرىقچىلىق، سانائهت : ئالىمالر

 : ئۇالرنىڭ ئىختىالپلىشىش سهۋهبى تۆۋهندىكى بىر  قانچه ھهدىسلهر سهۋهبىدىن بولدى . ئىختىالپالشتى

 بىر مۇسۇلمان بىر تال كۆچهت تىكىپ قويسا، ئۇنىڭدىن ئىنسان، قۇشالر ياكى ھايۋانالر : " يېزا ئىگىلىك ساھهسىده

 . دېگهن، بۇخارى رىۋايىتى " پايدىالنسا، ساۋابى بولىدۇ

 دېگهن، " بىر ئادهمنىڭ ئۆز كۇچىغا تايىنىپ جان بېقىشى ھهممىدىن ياخشىدۇر : " ت ساھهسىده رهسۇلۇلالھ سانائه

 . ئىمام ئهھمهد ۋه بۇخارى رىۋايىتى

 راستچىل سودىگهر  قىيامهت كۈنى پهيغهمبهرلهر، راستچىل كىشلهر ۋه شېھىتلهر بىلهن بىرگه : " تىجارهت ساھهسىده

 . تىرمىزى رىۋايىتى " بولىدۇ

 يۇقۇرقى  ئۈچ ئىشالرنىڭ قايسى بىرسى يهنه بىرىسىدىن مۇتلهق ئارتۇق ئهمهس، ھهر بىرىسى جهمىيهيتنىڭ

 . ئىھتىياجىغا قارىتا ئهۋزهل بولىدۇ

 تهرهققى قىلغان تېخنىكىدۇر، مۇسۇلمانالر باشقىالرنىڭ : بۇ دهۋرده مۇسۇلمانالر مۇھتاج بولۇدىغان مۇھىم نهرسه

 . ئىسالم رىسالىسىنى گۈللهندۈرهلمهيدۇ ئۈسكۈنسىگه تايىنىپ تۇرۇپ

 ھازىر تېخىنىكا تهرهپتىن تهرهققى قىلىش دىنىمىز پهرز قىلغان پهرزلهرنىڭ بىرسى ۋه جهمىيهت جىددى تهقهززا

 . قىلىۋاتقان زۆرۈرىيهتتۇر

 : ئىبادهتلهرنىڭ ئهۋزىلى **

 : خىل بولدى ئالىمالر ئىبادهتنىڭ قايسى ئهۋزهل دېگهن ماۋزۇدا كۆز قاراشلىرى خىلمۇ ـ

 ئىبادهت، بىر شهخسدىن يهنه بىر شهخىسگه، بىر ۋاقىتتىن يهنه بىر ۋاقىتقا، بىر ئورۇندىن يهنه بىر ئورۇنغا، بىر

 . شارائىتتىن يهنه بىر شارائىتقا ئوخشاشمايدۇ

 سى ئىسالم دىنىدا ئىبادهت دېگهن كهلىمىنىڭ دائىرىسى ناھايىتى كهڭرى، ئالالھ رازى بولۇدىغان ئىشنىڭ ھهممى

 . ۋاقت ناماز، روزا، زاكات ۋه ھهج بىلهنال چهكلىنىپ قالمايدۇ 5 ئىبادهت قاتارىغا كىرىدۇ، ئىبادهت

 جىھاد ۋاقتىدا جىھاد قىلىش ئهۋزهل، مىھمان كهلگهنده مىھماندارچىلىق ھهققىنى ئادا قىلىش ئهۋزهل، ئوقۇغۇچى

 ۋاقتىدا  ئوقۇش ئهۋزهل، ئىمكانىيهت بولسا بولسا تىرشىپ ياخشى ئوقۇش ئهۋزهل،  ئهزان ئېيتىلغاندا نامازنى

 كهمبهغهللهرگه ياردهم بېرىش ئهۋزهل، ئهرهپات كۈنى دۇئانى كۆپ قىلىش ئهۋزهل، بىر مۇسۇلمان كېسهل بولۇپ

 ... قالسا، ئۇنىڭغا ياردهم قولىنى سوزۇش ئهۋزهل

 . ىش ئهۋزهل ھهر ۋاقىتتا ئالالھنىڭ رازىلىقىنى ئىزدهش، شۇ ۋاقىتتىكى مۇھىم ئىشالرنى قىل

 شۇنى بايان قىلىشقا تېگىشلىككى، مۇقۇم سابىت ئىبادهتلهر ھهر قانداق شارائىتتا ئۆزگهرمهيدۇ، ئۇندىن باشقا *

 . ئىبادهتلهر ئادهم، ۋاقىت، ئورۇن، شهخس ۋه شارائىتقا قاراپ ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ

 ئهۋلهۋىياتالر ساھهسىدىكى ئىشالر بۇيرۇلغان . 7

مهسىلىلهر ئالدىدا قويۇش يىلتىزى مهسىلىلهرنى شاخچه
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 بۇيرۇلغان ئىشالر ساھهسىده كۆڭۈل بۆلۈشكه تېگىشلىك ئهۋلهۋىياتالرنىڭ بىرىسى، يىلتىزى مهسىلىلهرنى شاخچه

 . مهسىلىلهرنىڭ ئالدىغا قويۇشتۇر

 هرهپكه سىلهرنىڭ كۈن چىققان ۋه كۈن پاتقان ت { : يهنى ئېتىقادنى بىرىنچى ئورۇندا قويۇشتۇر، ئالالھ مۇنداق دهيدۇ

 بهلكى اللھ غا، ئاخىرهت كۈنىگه، پهرىشتىلهرگه، كىتابقا . يۈزكهلتۈرۈشۈڭالرنىڭ ئۆزىال ياخشى ئهمهلگه ياتمايدۇ

 بهقهره سۈرىسى، } ياخشى ئهمهلگه كىرىدۇ ... ، پهبغهمبهرلهرگه ئىمان كهلتۈرۈش ) يهنى اللھ نازىل قىلغان كىتابالرغا (

 . ـ ئايهت 177

 . ىدىنىڭ تارمىقى ئهقىده ئاساس، شهرىئهت ئهق

 . ئىمان ئاساس، ئهمهل قىلىش ئىماننىڭ تارمىقى

 پهرزلهرنى سۈننهت ۋه نهپله ئىبادهتلىرىنىڭ ئالدىغا قويۇش ئهۋلهۋىياتى

 بهزى بۇيرۇلغان ئىشالر پهرز ۋه ۋاجىب بولسا، : مهسىلهن . شاخچه مهسىلىلهرده شهرىئهتنىڭ تهلىپى ئوخشاشمايدۇ

 . ۇستهھهب بولىدۇ يهنه بهزى بۇيرۇلغان ئىشالر م

 پهرزنىڭ قاتارىدا،  ھهر بىر ئادهم ئۆزى  قىلمىسا بولمايدىغان پهرزلهر بار ۋه بهزىلهر قىلسا گۇناھ ساقىت بولۇدىغان

 . پهرز كىفايه بار

 ناماز، رامىزان، روزا ۋه ھهجگه ئوخشاش ئىسالمنىڭ ئهركانلىرى، يهنه : ئهينى پهرزلهرمۇ ئوخشاشمايدۇ، مهسىلهن

 . زلهر بولۇپ بۇ دهرجىده تهلهپ قىلىنمايدۇ ئهينى پهر

 سۈننهت ۋه مۇستهھهبلهرده ئاسانالشتۇرۇش فىقھىسى

 فىقھۇل ئهۋلهۋىيات پهرزنى ۋاجبنىڭ، ۋاجىبنى سۈننهتنىڭ ئالدىدا قويۇشىمىزنى، شۇنداقال پهرزلهرده چىڭ تۇرۇپ،

 . مۇستهھهبلهرده چىڭ تۇرۋالماسلىقىمىزنى تهقهززا قىلىدۇ

 مېنى جهننهتكه باشالپ :" ن رىۋايهت قىلىنغان بىر ھهدىسته بىر ئهرابى رهسۇلۇلالھنىڭ يېنىغا  كىلىپ ئهبۇ ھۈرهيدى

 ئالالھغا شېرىك كهلتۈرمهي ئىبادهت قىلىسهن، :" دهيدۇ، رهسۇلۇلالھ " بارىدىغان ئىشالرغا كۆرسۈتۈپ قويغان بولسىال

 ئالالھ بىلهن قهسهمكى، : ئهرابى . دهيدۇ " ن تۇتىسهن پهرز نامازنى ئوقۇيسهن، پهرز زاكاتنى ئادا قىلىسهن، رامىزا

 كىم جهننهت ئهھلىگه : " بۇنىڭدىن ئاشۇرۋهتمهيمهن ياكى كېمهيتىپ قويمايمهن دهپ قايتىپ كېتىدۇ، رهسۇلۇلالھ

 . بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى . دېگهن " قارىماقچى بولسا، مۇشۇ ئادهمنى كۆرىۋالسا بولىدۇ

 . اساسلىرىنى جۇزئى مهسىلىلهر ئالدىدا قوياتتى دېمهك رهسۇلالھ ئىسالمنىڭ ئ

 تاشالپ قويۇپ سۈننهت بىلهن شۇغۇللۇنۇشنىڭ خاتالىقى پهرزنى

 بهزى كىشلهر نهپله ناماز، نهپله رامىزان ۋه نهپله ھهج بىلهن بولۇپ كېتىپ پهرزنى تهرك ئېتىدۇ، مهسىلهن بهزى

 . ىتىگه كېچىكىپ بارىدۇ، ۋهزىپىسنى تولۇق ئادا قىلمايدۇ كىشلهر كېچىلىرى ئىبادهت قىلىپ، مائاش ئالىدىغان خىزم

 ئىشالرنى پۇختا قىلىشنىڭ پهرزلىكىنى بىلمهيدۇ، خىزمهتته سۇسلۇق قىلىش ئامانهتكه خىيانهت قىلىش قاتارىغا

 . كېرىدۇ

 ئىشلىرىنى بهزىلهر ياز كۈنلىرىده دۈشهنبه كۈنلىرى نهپله رامىزان تۇتۇپ، خىزمىتىگه سولىشاپ بارىدۇ، كىشلهرنىڭ

 رامىزان ۋاجىب ئهمهس، خىزمىتىنى پۇختا . تىز ـ تىز قىلىپ بهرمهي ، كىشلهرنىڭ مهنپهتىنى كىچىكتۈرۈپ قويىدۇ

 . قىلىش ۋه كىشلهرنىڭ مهنپهتىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش پهرز

 قېتىم ھهج قىلىدۇ ياكى ئۇنىڭدىن كۆپمۇ 8 نهپله ھهج ۋه ئۆمرىمۇ شۇنداق،  بهزى مۇسۇلمانالر بهش ياكى

نهپله ھهج ۋه ئۆمره ئۈچۈن نهچچه مىڭ يۈۋهننى سهرىپ قىلىدۇ، ئاچ قېلىۋاتقان، قىيىنچىلىق . قىلىشى مۈمكىن
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ـ يىسىرالرنىڭ بېشىنى  تاتىۋاتقان، كېسىلىنى داۋالىتالماي ئۆلۈپ كېتىۋاتقان  مۇسۇلمانالرغا ياردهم قىلمايدۇ ۋه يېتىم 

 . هپ قويمايدۇ سىلمايدۇ، توي قىاللماۋاتقان بويتاقالرنى ئۆيل

 ھازىر بهزى مۇسۇلمانالر ئازغىنا پۇلغا ئالدىنىپ خىرىستىيان دىنىغا كىرىپ كېتىۋاتىدۇ، بهزى قىزالر پۇل ئۈچۈن

 ئۆزىنى سېتىۋاتىدۇ، پۇلنى خىرىستىيانالرغا قارىشى تۇرۇشقا ۋه قىزالرنى يامان يولدىن توسۇپ قېلىشقا ئىشلهتسه

 ساۋابى كاتتا ئهمهسمۇ؟

 " ھ تائاال، پهرز ئادا قىلىنمىغىچه نهپله ئىبادهتنى قوبۇل قىلمايدۇ ئالال :" قائىده

 پهرز ئهيننى پهرز كىفايىنىڭ ئالدىغا قويۇش فىقھىسى

 مهسىلهن پهرز ئهيىن پهرز . پهرزلهر نهپله ئىبادهتنىڭ ئالدىدا تۇرغاندهك، پهرزلهرمۇ ئوخشاش دهرجىده بولمايدۇ

 هيىننى شهخسى قىلمىسا بولمايدۇ، پهرز كىفايىنى قىلىدىغانالر چىقسا كىفايىنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ، چۈنكى پهرز ئ

 . باشقىالردىن ساقىت بولىدۇ

 ئاتا  ـ ئانىسىغا ياخشىلىق قىلىش ۋه ھالىدىن خهۋهر ئېلىش بىلهن جىھاد قىلىش توغرىسىدا كهلگهن : مهسىلهن

 . ھهدىس شۇنى ئىپادىلهيدۇ

 دهم رهسۇلۇلالھنىڭ قېشىغا كىلىپ، جىھاد قىلماقچى ئىدىم، دهپ بىر ئا :" بۇ ھهدىسته مۇنداق بايان قىلىنغان

ـ ئاناڭ ھاياتمۇ :" جىھاد قىلىشقا رۇخسهت سورايدۇ، رهسۇلۇلالھ  جىھادنى :" ھهئه، دېگهنده : دهيدۇ، ئۇ كىشى " ئاتا 

 . بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى . دهيدۇ " ئۇالرغا ياخشى قاراش ئارقىلىق قىلغىن

 ىس ئالالھنىڭ ھوقۇقىنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ كىشلهرنىڭ ھوقۇقى خال

 پهرز ئهيىن پهرز كىفايىنىڭ ئالدىدا تۇرىدىغان بولسا،  پهرز ئهينىلهرمۇ ئوخشاشمايدۇ، كىشلهرنىڭ ھوقۇقى خالىس

 . ئالالھنىڭ ھوقۇقىنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ

 هندىلهرنىڭ ھوقۇقىغا خالىس ئالالھنىڭ ھوقۇقىغا مۇناسىۋهتلىك ھهق ـ ھوقۇقالر كهچۈرلىشى مۈمكىن، لېكىن ب

 . مۇناتسىۋهتلىك پهرزلهر كهچۈرۈلمهيدۇ

 ھهج قىلىش پهرز، قهرزنى ئادا قىلىشمۇ پهرز، بۇ چاغدا قهرزنى ئادا قىلىش ھهج قىلىشنىڭ ئالدىدا : مهسىلهن

 . قهرز ئىگىسى رۇخسهت قىلمىسا ھهج قىلىشقا قهدهم بېىسش توغرا بولمايدۇ . تۇرىدۇ

 مۇسلىم " شېھىتنىڭ پۈتۈن گۇناھى كهچۈرۈلسىمۇ، قهرزى كهچۈرۈلمهيدۇ " پ، لېكىن شېھىت بولۇش ئهڭ چوڭ شهره

 . رىۋايىتى

 كۆپچىلىكنىڭ ھوقۇقى يهككه كىشلهرنىڭ ھوقۇقىنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ

 كۆپچىلىكنىڭ ھوقۇقىغا مۇناسىۋهتلىك پهرزلهر يهككه كىشلهرنىڭ ھوقۇقىغا مۇناسىۋهتلىك ھوقۇقالرنىڭ ئالدىدا

 . تۇرىدۇ

 هتنىڭ ھهققى شهخسنىڭ ھوقۇقى ئالدىدا تۇرىدۇ، دۈشمهن بىر نهچچه مۇسۇلماننى قالغان قىلىۋالسا، ئۈمم

 . كۆپچىلىكنىڭ مهنپهتى ئۈچۈن بىر قانچه مۇسۇلمانالرنى قوشۇپ يوقتىۋېتىش دۇرۇس بولىدۇ

 . رگهنلهرنىڭ بىرسىدۇر كۆپلىگهن ئالىمالرنىڭ كۆز قارىىشى مۇشۇنداق، ئىمام غهززالى بۇ مهسىلىده  باشتا پهتىۋا به

 . بۇ پهتىۋا فىقھۇل ئهۋلهۋىيات پىقھىسىغا ئاساسهن چىقىرىلغان

 ئهۋلهۋىياتالر ساھهسىدىكى ئىشالر چهكلهنگهن . 8

 چهكلهنگهن ئىشالر ساھهسىدىكى ئهۋلهۋېياتالر

م، دهپ بۆلهنگهندهك، چهكلهنگهن ئىشالرمۇ  كۇفرىلىق، ھارا ... بۇيرۇلغان ئىشالر پهرز، ۋاجىب، سۈننهت
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 . كۇفرىمۇ بىر قانچه دهرىجه بولىدۇ . مهكرۇھ دېگهندهك بۆلىنىدۇ

 يهنى ئالالھنىڭ بارلىقىغا، پهرشىتىلهرگه، پهيغهمبهرلهرگه ۋه ئاخرهتته يهنه بىر ھاياتنىڭ : ئاتئىست كۇفىرىسى

 . بارلىقىغا ئىشهنمهيدۇ

 يهتتىكى ئهرهپلهرنىڭ مۇشرىكلىكىگه بۇ ئاتئىست كۇفرىدىن سهل تۆۋهن دهرجىده تۇرىدۇ، جاھىلى : شېرىك كۇفرىسى

 . ئوخشايدۇ، ئۇالر ئالالھنىڭ بارلىقىغا ئىشنهتتى، لېكىن شېرىك كهلتۈرهتتى

 نىڭ كۇفرىسى، يۇقۇرقى كۇفرىدىن سهل ) يهھۇدى ۋه خىرستىيانالر ( ئهھل كىتاب : ئهھلى كىتابالرنىڭ كۇفىرىسى

 يهھۇدى ۋه . االمنىڭ پهيغهمبهرلىكىگه كافىر بولىدۇ چۈنكى ئۇالر مۇھهممهد ئهلهيھىسس . تۆۋهن ئورۇندا تۇرىدۇ

 ساماۋى " بۇالرنىڭ باشقا كافىرالردىن پهرقى . خىرىستىيانالرنىڭ كافىرلىقىنى قۇرئان كهرىم ئوچۇق بايان قىلغان

 . بولغانلىقىدا " كىتاب ئىگلىرى

 ئالالھ  ئىسالمغا :" دېگهن بۇ كۇفرى كۇفرىالرنىڭ ئهڭ خهتهرلىكى ھىسابلىنىدۇ، مۇرتهد : مۇرتهدلىك كۇفرىسى

 . ھىدايهت قىلغاندىن كېيىن،  ئىسالمدىن چىقىپ كېتىپ باشقا دىننى قوبۇل قىلىشتۇر

 سىلهردىن كىمكى ئۆز دىنىدىن قايتىپ كاپىر پېتى ئۆلسه، ئۇنىڭ ئهمهللىرى دۇنيا { : ئالالھ قۇرئاندا مۇنداق دهيدۇ

 بهقهره } هھلى دوزاختۇر، ئۇالر دوزاختا مهڭگۇ قالغۇچىالردۇر بۇنداق ئادهملهر ئ . ۋه ئاخىرهتته بىكار بولۇپ كېتىدۇ

 . ـ ئايهت 217 سۈرىسى،

 بۇ ھالهتتىكى مۇرتهدلىك ئىسالمغا ۋه مۇسۇلمانالرغا قىلىنغان خىيانهت ھىساپلىنىدۇ، ئۇ ۋهتهنگه خىيانهت

 . كۆرهش قىلدى شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالم دىنى مۇرتهدلهر بىلهن قاتتىق . قىلغاندىنمۇ ئېغىر جىنايهت بولىدۇ

 ئىسالم ھاياتى ۋه ئىسالم ۋۇجۇدىغا ئهڭ خهتهر كۇفىرىالرنىڭ بىرىسى مۇناپىقلىق : مۇناپىقلىق كۇفرىسى

 چۈنكى بۇ كىشلهر مۇسۇلمانالر ئارسىدا مۇسۇلمان ئېتىبارى بىلهن ياشايدۇ، مۇسۇلمانالر بىلهن بىرگه . كۇفرىسىدۇر

 . ۈيقهست پىالناليدۇ، ھىيله ئىشلىتىدۇ ناماز ئوقۇيدۇ، لېكىن مۇسۇلمانالرغا مهخپى س

 شۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھ مۇنداق تۈردىكى ئىنسانالرغا دوزاخنىڭ ئاستىنى ساقالپ قويدى، ئالالھ مۇنداق

 ئازابتىن ( تاشلىنىدۇ، ئۇالرغا ھهرگىزمۇ ) يهنى قهئرىگه ( مۇناپىقالر چوقۇم دوزاخنىڭ ئهڭ ئاستىنقى قهۋىتىگه { : دهيدۇ

 نىڭ ( تۈزهتكهن، اللھ ) ئهمهللىرىنى ( تهۋبه قىلغان، ) مۇناپىقلىقتىن ( پهقهت . ر تاپالمايسهن مهدهتكا ) قۇتقۇزىدىغان

 يهنى قىلغان ئهمىلىدىن پهقهت اللھ نىڭ رازىلىقىنى ( غا چىڭ يېپىشقان، دىنىنى اللھ ئۈچۈن خالىس قىلغان ) كىتابى

 اللھ مۆمىنلهر . دۇر ) يهنى ئۇالرنىڭ قاتارىدا ( ه ئهنه شۇالر مۆمىنلهر بىلهن بىلل . كىشىلهر بۇنىڭدىن مۇستهسنا ) كۆزلىگهن

 . ـ ئايهت 145 نىسا سۈرىسى، } بۈيۈك ئهجىر ئاتا قىلىدۇ ) ئاخىرهتته جهننهتتىن ئىبارهت ( گه

 بۈگۈنكى مۇنافىقالر ئۆز ۋاقتىدىكى مۇنافىقىڭالردىن يامان، چۈنكى بۇ موناپىقالر ناماز ئوقۇمايدۇ، دهۋهتچىلهرنى

 . نىڭ زىينىغا ئىش قىلىدۇ مهسخىره قىلىدۇ، ئۇالر

 كۇفرى، شېرىك ۋه مۇناپىقلىقنىڭ چوڭ ۋه كىچىك ئارسىنى ئايرىپ مۇئامىله قىلماق الزىم

 . كۇفرى، شېرىك ۋه مۇناپىقلىقنىڭ دهرجىسىنى ئايرىماق الزىم : دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك مۇھىم مهسىله

 : كۇفرى چوڭ كۇفرى ۋه كىچىك كۇفرى دهپ ئىككىگه بۆلۈنىدۇ

 . لالھغا، پهرىشتىلهرگه، كىتابالرغا، پهيغهمبهرلهرگه كافىر بولۇش چوڭ كۇفرىدۇر ئا

 ھورۇنلۇق قىلىپ نامازنى تهرك ئېتىش كىچىك كۇفىرى قاتارىغا كىرىدۇ، ئالىمالر بۇ كىشىنى پاسىق ياكى ئاسى

 . دهپ ئاتايدۇ، كافىر دېگهن ئاتالغۇ بىلهن ئاتىمايدۇ

گهننى ئىپادىلهپ كهلگهن ھهدىس قاتتىق ئهيىپلهش ۋه قورقۇتۇش تهرىقىسىده نامازنى تهرك ئېتىش كۇفرىدۇر دې
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 دىسه ئۇ ئىككىسىنىڭ بىرسىگه يانىدۇ، دېگهن ھهدىسكه " ئهي كافىر :" بىر مۇسۇلمان يهنه بىر مۇسۇلمانغا . دېيىلگهن

 . ئوخشاش

 كىچىك كۇفرى . قىلىدۇ چوڭ كۇفرى مهڭگۈ دوزاخنى ۋاجىب قىلىدۇ، كىچىك كۇفرى بولسا جازالىنىشنى ۋاجىب

 . دوزاختا مهڭگۈ قېلىشنى ۋاجىب قىلمايدۇ

 كىم داخاننىڭ گهپ ـ سۆزىگه  ئىشهنسه، رهسۇلۇلالھغا چۈشۈرۈلگهن قۇرئانغا كافىر :" كىچىك كۇفرىنىڭ مىسالى

 . ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى " بولىدۇ

 مائىده } قىلمايدىكهن، ئۇالر كاپىرالردۇر كىملهركى اللھ نازىل قىلغان  ئايهتلهر بويىچه ھۆكۈم { : ئالالھنىڭ سۆزى

 . ـ ئايهت 44 سۈرىسى،

 بۇ دىندىن چىقىرۋېتىدىغان كۇفرى ئهمهس، بىر ئادهم شۇنداق قىلسا، كافىر بولىدۇ، بۇ كۇفرىلىق :" ئىبنى ئابباس

 . ىر قىلىدۇ تاۋۇس ۋه ئاتامۇ شۇنداق تهپس . دهيدۇ " ئالالھغا ۋه قىيامهت كۈنىگه كافىر بولغانغا ئوخشاش بولمايدۇ

 . بۇ ئىشنى ھاكىمنىڭ ھالىتى بهلگىلهيدۇ

 : شېرىكمۇ چوڭ ۋه كىچىك بولىدۇ

 بۇ شېرىك . شېرىك چوڭ ۋه كىچىك دهپ تۈرگه بۆلىنىدۇ، چوڭ شېرىك ئالالھغا باشقا بىر نهرسىنى تهڭ قىلىشتۇر

 . تهۋبه قىلىنمىسا كهچۈرۈلمهيدۇ

 قهسهم قىلىش، ئالالھدىن باشقىسىغا نهزره قىلىشقا رىيا قىلىش، ئالالھنىڭ باشقىسى بىلهن : كىچىك شېرىك

 ... ئوخشاش

 : چوڭ مۇناپىقلىق ۋه كىچىك مۇناپىقلىق

 . مۇناپىقلىقمۇ چوڭ ۋه كىچىك دهپ تۈرگه ئايرىلىدۇ

 . ئهقىدىده بولىدۇ، ئهقىدىدىكى مۇناپىقلىق دوزاختا مهڭگۈ قېلىشنى ۋاجىب قىلىدۇ : چوڭ مۇناپىقلىق

 ل ۋه ئىستىلدا  بولىدۇ، يهنى مۇناپىقالرنىڭ ئهخالقىنى قوبۇل قىلىش ۋه شۇالرنىڭ ئهمه : كىچىك مۇناپىقلىق

 . ئىستىلىنى قوللۇنۇشتۇر

 سۆزلىسه يالغان سۆزلهيدۇ، ۋهده قىلسا يالغانچىلىق قىلىدۇ، : مۇناپىقنىڭ بهلگىسى ئۈچ : " ھهدىس شهرىفته

 . دېيىلگهن، بۇخارى رىۋايىتى " ئامانهتكه خىيانهت قىلىدۇ

 اھالر چوڭ گۇن

 چوڭ گۇناھالر ئالالھنىڭ غهزۋىنى ۋاجىب قىلىدۇ . گۇناھالر چوڭ گۇناھ ۋه كىچىك گۇناھ دهپ تۈرگه ئايرىلىدۇ

 . ۋه ئۇ كىشىنى دوزاخقا كىرگۈزىدۇ

 ئالالھ دۇنيادا جازا بىكىتكهن ياكى ئاخىرهتته قاتتىق ئازاب بىلهن ياكى جهننهتتىن مهھرۇم قىلىش : چوڭ گۇناھالر

 . لغان ئىشالردۇر بىلهن ۋهده قى

 ئادهم ئۆلتۈرۈش، سىھىر قىلىش، جازانىنى يېيىش، يېتىمنىڭ مېلىنى يىېۋېلىش، پاك ئايالالرغا تۆھمهت : مهسىلهن

ـ ئانىنى قاقشىتىش،  تۇققانچىلىق ئاالقىسىنى ئۈزۈش، يالغان گۇۋاھلىق بېرىش، ھاراق ئىچىش، زىنا  چاپالش، ئاتا 

 . ك قىلىش ۋه پار ئېلىشقا ئوخشاش قىلىش، بۇالڭچىلىق قىلىش، سۈخهنچىلى

 ناماز ئوقۇماسلىق، زاكات بهرمهسلىك ، رامىزاننى ئۆزرىسىز بۇزۇۋېتىش، قۇدىرىتى يېتىپ تۇرۇپ قهستهن ھهج

 . قىلماسلىق چوڭ گۇناھالردۇر

چوڭ گۇناھالر تهۋبه بولمىسا كهچۈرۈم قىلىنمايدۇ، كىچىك . چوڭ گۇناھالرنىڭ دهرجىسى خىلمۇ ـ خىل بولىدۇ
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 . كىچىك گۇناھالر ياخشى ئىشالرنى كۆپ قىلىش ئارقىلىق يوقۇلىدۇ . اھالردىن  ئىنسانالر خالى بواللمايدۇ گۇن

 : ئېتىقادى بىدئهت ۋه ئهمهلى بىدئهتلهر

 . بىدئهتلهرمۇ گۇناھالرنىڭ قاتارىدىن ئورۇن ئالىدۇ، يىدئهت ئېتىقادى ياكى ئهمهلى بولىدۇ

 . ىلهرنى پهيدا قىلىۋالغىنىدۇر كىشلهرنىڭ دىندا يوق نهرس : بىدئهت دېگهن

 ئالالھ ھاالل قىلغان : مهسىلهن . ئۇ ھهقىقهتنىڭ ئهكسىنى ئېتىقاد قىلىشتۇر . ئېتىقادى بىدئهت چوڭ گۇناھدۇر

 . نهرسىنى ھارام قىلىش، ھارام قىلغان نهرسىنى ھاالل قىلىشقا ئوخشاش

 اھ بولسا يهنه بهزى بىدئهتلهر يهڭگىل بىدئهتنىڭ ھهممىسى بىر دهرجىده بولمايدۇ، بهزى بىدئهتلهر ئېغىر گۇن

 . گۇناھ بولىدۇ، ئالىمالر بىدئهتلهرنىڭ بهزىسىگه بىرلىككه كهلگهن، يهنه بهزىىسىگه بىرلىككه كىلىپ بواللمىغان

 : مهكرۇھ ئىشالر

 بۇ يهردىكى مهقسهت قىلىنغىنى مهكرۇھى تهنزىھىدۇر، چۈنكى . مهكرۇھ چهكلهنگهن ئىشالرنىڭ تۆۋىنىدۇر

 . تهھرىم ھارامغا يېقىن، مهكرۇھ تهنزىھ بولسا ھااللغا يېقىن مهكرۇھى

 . بۇنىڭ مىساللىرى ناھايىتى كۆپ

 ئهۋلهۋىياتالر ساھهسىدىكى ئىسالھات . 9

 نىزام ـ تۈزۈمنى ئۆزگهرتىشتىن ئىلگىرى قهلبلهرنى ئۆزگهرتىش

 شهخسلهرنى يېتىشتۈرۈشكه جهمىيهت قۇرۇشتىن ئىلگىرى : ئىسالھات ساھهسىدىكى مۇھىم ئهۋلهۋىياتالرنىڭ بىرىسى

 . ياكى نىزامالرنى ئۆزگهرتىشتىن ئىلگىرى قهلبلهرنى ئۆزگهرتىشكه كۆڭۈل بۆلۈش

 قهلبنىڭ ئۆزگىرىشى  ھهر قانداق ئىسالھاتنىڭ ئاساسى، ئىسالھات شهخسدىن باشلىنىدۇ، چۈنكى ئۇ بىنانىڭ

 . لۇشى كېرهك ئاساسى، بىنا ساغالم قۇرۇلۇشى ئۈچۈن كىسهكلىرى مۇستهھكهم پىشقان بو

 ئىمان مۇستهھكهم يهرلهشمهي قالسا، بىنا بهرداشلىق بېرهلمهيدۇ،

 : جىھادتىن ئىلگىرى تهربىيه الزىم

 جىھاد باشالشتىن ئىلگىرى ئهزاالرنى ياخشى تهربىيلىمهك كېرهك، تهربىيهدىن  مهقسهت، دهۋهت مهسئۇلىيتىنى

 اشلىق بېرهلهيدىغان، دىننىڭ ئهخالق قىممىتى ئۈستىگه ئاالاليدىغان، ئالالھ يولىدا قىيىنچىلىققا بهرد

 . مۇجهسسهملهشكهن نهمۇنىلىك تهربىيه بولۇشى كېرهك

 تهربىيه مۇكهممهللهشمهي تۇرۇپ باشالنغان ئىش كۆپىنچه ۋاقىتالردا مهغلۇبىيهت بىلهن ئاخىرلىشىدۇ، جىھاد تۈرلۈك

 ... قورال ئارقىلىق قىلىش، مال ئارقىلىق قىلىش بولىدۇ، قهلهم بىلهن  جىھاد قىلىش، ئېغىز ئارقىلىق جىھاد قىلىش،

 ئىدىيه كۆرىشى ئهۋلهۋىيات فىقھىسى

 ئىدىيهنى ئوڭشاشقا ۋه خىزمهت : ئىسالھات ساھهسىده دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك ئهۋلهۋىياتالرنىڭ بىرىسى

 نداق ئىسالھاتنىڭ ئاساسى بۇ ھهر قا . پىرنسىپىنى تۈزۈتۈشكه ئاالقىدار ھهممه نهرسىنى ئالدىنقى ئورۇندا قويۇش الزىم

 . ھىساپلىنىدۇ

 بۈگۈنكى دهۋرده . توغرا ئاساسقا ۋه ساغالم ئىدىيهگه قۇرۇلمىغان خىزمهتنىڭ نهتىجه بېرىشى ئهقىلغا سىغمايدۇ

 . ئىدىيه كۆرۈشى بۈيۈك جىھاد قاتارىدىن ئورۇن ئالىدۇ

 ئهبۇداۋۇد . دېگهن " لهن كۆرهش قىلىڭالر مۇشرىكالرغا قارىشى  مېلىڭالر، تىلىڭالر ۋه جېنىڭالر بى : " رهسۇلۇلالھ

. رىۋايىتى
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 : ئىدىيه كۆرىشى ئىككى تهرهپلىمه بولىدۇ

 . ئىسالمنىڭ ئهقىده، شهرىئهت، ۋه مهدهنىيتىگه ھۇجۇم قىلىدىغان خىرىستىيانالر، ئاتئېستالر : بىرىنچى

 . خىزمهت قىلىۋاتقانالر يۆلۈنۈشىنى توغرىالش، ھهركىتىنى تۈزۈتۈپ قويۇش : ئىككىنچى

فىقھۇل ئهۋلهۋىيات  كىتاپ
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 قۇرئان كهرىم ۋه تهپسىرشۇناسلىق ھهققىده

 قۇرئان كهرىم ئالالھ تهئاال تهرىپىدىن جىبرائىل ئهلهيھىسساالم ۋاستىسى بىلهن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد

 مۇقهددهس دهستۇرى بولۇپ، قۇرئان كهرىم ئهلهيھىسساالمغا نازىل قىلىنغان ئىالھىي كىتاب ـ مۇسۇلمانالرنىڭ

 يىلدىن كۆپرهك ۋاقىتتىن بۇيان، پۈتۈن 1400 ئىنسانىيهتنى گۇمراھلىقتىن ھىدايهتكه يېتهكلهش ئۈچۈن نازىل بولغان

 دۇنيادىكى مۇسۇلمانالر، ئىنسانالرنىڭ قۇرئان كهرىمنى توغرا چۈشىنىشى ئۈچۈن، ئۇنى تهرجىمه ۋه تهپسىر قىلىش

 سىزلىغان ئىلمىي ئىشالرنى قىلدى، بۇنىڭ بىلهن قۇرئان كهرىمنىڭ تۈرلۇك تىلالردا كۆپلىگهن تهرجىمه جهھهتته سان

 شۇنىڭدهك، ھهرخىل ئېقىم ۋه مهزھهپتىكى كىشىلهرمۇ ئۆز مهزھهپ ۋه چۈشهنچلىرى . ۋه تهپسىرلىرى بارلىققا كهلدى

 . ۈگۈنگىجه داۋاملىشىپ كهلدى ئاساسىدا قۇرئان كهرىمنى تهرجىمه ۋه تهپسىر قىلىشتى ۋه بۇ ئىش ب

 ئهمما بۇنىڭ ئىچىده سۈننى مهزھىبىگه مۇۋاپىق بولغان، يهنى قۇرئان كهرىمنىڭ ئهسلى روھىغا ئۇيغۇن، پهيغهمبهر

 ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۆز ۋاختىدا ساھابىلهرگه ئىزاھالپ، چۈشهندۈرۈپ بهرگىنىگه مۇۋاپىق يېزىلغان تهپسىرلهر پۈتۈن

 نلىرى تهرىپىدىن مهقبۇل كۆرۈلگهن بولسا، باشقا غهرهز ۋه مهزھهپتىكى كىشىلهرنىڭ قىلغان ئهھلى سۈننهت مۇسۇلما

 . تهرجىمه ۋه تهپسىرلىرى مۇسۇلمانالر نهزهرىده ئېتىبارسىز قارالدى

 سۈننى مۇسۇلمانلىرى تهرىپىدىن قهدىمدىن بۈگۈنگىچه يېزىلىپ كهلگهن تهپسىرلهر ئىنتايىن كۆپ بولۇپ، بۇالرنىڭ

 ناملىق تهپسىرى بىلهن، ئىمام » تهپسىرى تهبهرى « ئىمام ئهبۇ جهپهر مۇھهممهد ئىبنى جهرىرى تهبهرىنىڭ ئىچىده،

 تهپسىرى پۈتۈن مۇسۇلمانالر نهزىرىده ئهڭ ئىشهنچلىك ۋه ئهڭ مۆتىۋهر » تهپسىرى قۇرئان ئهزىم « ئىبنى كهسىرنىڭ

ـ ئارقىدىن مهيدانغا تهپسىرلهر دهپ قارالدى ۋه بۇ تهپسىرلهرنىڭ تۈرلۈك باسما نۇسخ  ىلىرى ۋه ھهرخىل نهشىرلىرى ئارقا 

 كېلىپ،  مۇسۇلمانالر ئاممىسى كهڭ پايدىلىنىپ كهلگهن  بولسا، ئۇنىڭ تۈرلۈك يازما نۇسخىلىرى دۇنيادىكى داڭلىق

 ھالش، شۇنداقال، مهزكۇر ئىككى تهپسىر ئۈستىده ئىسالم ئۆلىمالىرى ئۇنى ئىزا . كۇتۇبخانىالرنى زىننهتلهپ تۇرماقتا

 باشقا تهپسىرلهرمۇ بۇنىڭقدىن ( ئىالۋه يېزىش ۋه قسقارتىپ ئىشلهپ چىقىش جهھهتلهرده كۆپ ئهجىر سىڭدۈردى

 ). مۇستهسنا ئهمهس، ئهلۋهتته

 قۇرئان كهرىمنى تهرجىمه قىلىش ئىشى تهرجىماندىن ئهرهپ تىلى بىلهن تهرجىمه قىلىنماقچى بولغان تىلنى

 ، ئلمى تهپسىر، ئىلمى ھهدىس، ئىلمى پىقھى، تارىخ ئىلمى، قۇرئان كهرىم نازىل بولغان پىششىق بىلگهنننىڭ سىرتىدا

 ۋاختىدىكى ئهرهب جهمئىيىتىنىڭ ئىجتىمائىي، ئىقتىسادىي ۋه سىياسىي ئهھۋالى، ئايهتلهرنىڭ نازىل بولۇش سهۋىبى

 رهب تىلىنى بىلگهنال ھهرقانداق بىر قۇرئان كهرىم ئه . قاتارلىق ئىلىملهردىن تولۇق خهۋهردار بولۇشنى تهلهپ قىلىدۇ

 كىشى تهرجىمه قىلسا بوالۋىرىدىقان ھېكايه، چۆچهك ياكى ئاساتىر ئهمهس، ئۇ ئىالھى كىتاب بولغان ئىكهن ئۇنى

 تهرجىمه قىلماقچى بولغان كىشى يۇقىرىقى شهرتلهرنى تولۇقلىغاننىڭ سىرتىدا، سهمىمى ئىخالسمهن، تهقۋادار

 داق شان ـ شهرهپنى قوغالشماسلىقى، رىياكارلىقتىن يىراق بولىشى، ماددى مهنپهئهتنى مۇسۇلمان بولىشى، ھهرقان

 قۇرئان كهرىم ۋه باشقا ھهرقانداق كىتاب مۇشۇنداق سهمىمىيهت ۋه ئىخالس بىلهن يېزىلغاندا . كۆزلىمهسلىكى الزىم

 . ۋه ھۇزۇر بېغىشلىيااليدۇ ياكى تهرجىمه قىلىنغاندىال ئاندىن ئوقۇغانالرنىڭ قهلبىگه  تهسىر كۆرسىتهلهيدۇ

 ئهسىردىن بۇيان ھهرزامان ۋه ھهر يهرده، مۇسۇلمان ۋه مۇسۇلمان بولمىغان يازغوچىالر، ئالىمالر، ئىسالھاتچىالر 14

 ۋه تهتقىقاتچىالر قۇرئان كهرىمنى تهتقىق قىلىش جهھهتته گۇيا بىر بىرلىرى بىلهن مۇسابىقىلىشىپ كهلمهكته ۋه

 چۈنكى . ۇرئان كهرىم ھهققىده بىر كىتاب نهشىر قىلىنىشى ھهيران قالىدىغان ئىش ئهمهس ھهركۈنى ق . كېلىۋاتىدۇ

قۇرئان كهرىم دۇنيانىڭ تۆت ئهتراپىغا چېچىلىپ كهتكهن ئوخشاش بولمىغان خهلقلهردىن تهركىب تاپقان
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 . مۇسۇلمانالرنىڭ مۇقهددهس كىتابىدۇر

 نىڭ ئىلىم نۇرىدىن بهھرىمهن بولۇش، ئۇنى توغرا قۇرئان كهرىم نازىل بولۇپ، بۈگۈنگىچه مۇسۇلمانالر ئۇ

 تهجۋىد ( چۈشىنىپ ئۆز ھاياتىغا تهتبىقالش جهھهتته،  قۇرئان كهرىمنى توغرا ئۇقۇش ئىلمى ـــ فونىتىكا ئىلمى

 دىن تهپسىر ئىلمىگه قهدهر تۈرلۈك ساھهلهرده ئهسىرلهردىن بىرى سانسىزلىغان ئىلمىي خىزمهتلهرنى قىلىپ ) ئىلمى

 بۇ جهھهتته ئۆلىمالرنىڭ بهزىسى مهخسۇس فونىتىكا ساھهسىنى تهتقىق قىلسا، بهزىسى ئۇنىڭدىكى ئىلمىي . كهلدى

 مۆجىزىلهرنى تهتقىق قىلدى، بهزىسى ئايهتلهرنىڭ نازىل بولۇش سهۋىبى ھهققىده كىتاب يازسا، يهنه بهزىسى پىقھى

 باشقا مهسىلىلهرنى تهتقىق قىلىپ كېيىنكى ۋه ئىبادهت مهسىلىسى، ياكى قۇرئاندىكى سىياسىي، ئىقتىسادىي ۋه

 . مۇسۇلمانالرغا نۇرغۇنلىغان قىممهتلىك مىراسالرنى قالدۇرۇپ كهتتى

 قۇرئان كهرىم ساماۋى كىتابالردىن ئهڭ ئاخىرقى كىتاب بولۇپ، سۈره پاتىھه بىلهن باشلىنىپ، سۈره ناس بىلهن

 ئالالھ تهئاال ئۇنىڭ بىلهن يهريۈزىگه كىتاب نازىل . ئايهتنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ 6236 سۈره، 114 ئاخىرلىشىپ،

 قىلىشنى، ئۇنى ئۇمۇمى ۋه مهڭگۈ بولغان بىر دىن بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا نازىل قىلىپ، ئۇنىڭ بىلهن

 ، قۇرئان كهرىم ئالالھ تهئاالنىڭ سۆزى بولۇپ، ئىنسان سۆزى ئهمهستۇر . ئىنسانالرغا پهيغهمبهر ئهۋهتىشنى توختاتقان

 ئۇ . قۇرئان كهرىم ئىنسانالرنى ئىسالھ قىلىدىغان ئالالھنىڭ دهستۇرىدۇر . ئۇنىڭدا ھېچقانداق شهك يوق

 ئۇ دىننىڭ ئاساسى بولۇپ، . رهسۇلۇلالھنىڭ ھهقىقى ۋه راست پهيغهمبهر ئىكهنلىكىنى دهلىللهيدىغان ھۆججهتتۇر

 ۆلچىمى، ۋهز ـ نهسىھهت، ئىلىم ـ مائارىپ ئىسالم دىنى ئهقىده، ئىبادهت، شهرىئهت بهلگىلىمىلىرى، ئهخالق ئ

 . ئىشلىرىدا ئۇنىڭغا ئاساسلىنىدۇ

 قۇرئان كهرىم ۋهھيى بولۇپ، ئۇنىڭ لهپزى ۋه مهنىسى ئالالھنىڭ سۆزىدۇر، ئۇنى تىالۋهت قىلىپ ئوقۇش

 . ئىبادهت بولىدۇ، يهنى قۇرئان ئوقۇغان كىشى ساۋاپقا نائىل بولىدۇ ) مهنىسىنى بىلمىسىمۇ (

 . رىم ئالالھنىڭ مۆجىزىسى بولۇپ، ئىنسان ۋه جىنلهر ئۇنى تهقلىد قىلىشتىن ئاجىز ئالغان قۇرئان كه

 قۇرئان كهرىمنى تا قىيامهتكىچه ئۆزگىرىپ كهتمهستىن، ئۆز ئهينى ساقالپ قېلىشقا ئالالھ تهئاال ئۆزى كاپالهتلىك

 ازىل قىلدۇق ۋه چوقۇم ئۇنى قۇرئاننى ھهقىقهتهن بىز ن « : بۇ ھهقته ئالال تهئاال مۇنداق دهيدۇ . قىلغان

 ). ـ ئايهت 9 ھىجر سۈرىسى ( » قوغدايمىز

 قۇرئان كهرىمنى تاھارهتسىز تۇتۇش جائىز بولمايدۇ، جۇنۇپ كىشىلهرنىڭ ۋه ھهيزدار ئايالالرنىڭ تىالۋهت قىلىپ

 . ئوقۇشى ھارام بولىدۇ

 . نامازدا قۇرئان كهرىم ئوقۇش شهرت بولۇپ، ئۇنىڭسىز ناماز ناماز بولمايدۇ

 . ئهمهل قىلمىغۇچىالر ئاسىي بولىدۇ . كاپىر بولىدۇ ) بىرهر ئايىتىگه بولسىمۇ ( قۇرئان كهرىمگه ئىنكار قىلغۇچى

 ، » قهسهس « ، » ۋهھيى « ، » زىكر « ، » كىتاب « ، » تهنزىل « ، » فۇرقان « دىن  باشقا » قۇرئان « قۇرئان كهرىم

 ، » شىپا « ، ) ھىدايهت ( » ھۇدا « ، » نۇر « . قاتارلىق ئىسىمالر بىلهنمۇ ئاتىلىدۇ » ئهل مهسانى « ، » ئهرروھ «

 قاتارلىق ئىسىمالر » مهجىد « ، » نهزىر « ، » بهشىر « ، » ئهزىز « ، » بۇشرا « ، » مۇبىن « ، » مهۋئىزه « ، » رهھمهت «

 . بىلهن سۈپهتلىنىدۇ

 ـ يىلى نازىل بولۇشقا باشلىغان، كېيىن 611 قۇرئان كهرىم پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا مهككىده، مىالدى

ـ يىلى مهدىنىگه ھىجرهت قىلىپ كهلكهندىن كېيىن، مهدىنىده نازىل بولۇپ، 622 مىالدى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم  

 قۇرئاننى كىشىلهرگه دانه ـ « : بۇ ھهقته ئالالھ تهئاال . يىلدا، پارچه ـ پارچه نازىل بولغان 23 ياكى 22 تهخمىنهن

ئىسرا ( ، دهيدۇ » ل قىلدۇق تهدرىجى نازى . دانه ئوقۇپ بېرىشىڭ ئۈچۈن  ئۇنى بۆلۈپ ـ بۆلۈپ نازىل قىلدۇق
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 شۇنىڭ بىلهن مهككىده نازىل بولغان سۈرىلهر مهككى سۈرىلهر، مهدىنىده نازىل بولغان ). ـ ئايهت 106 سۈرىسى

 . سۈرىلهر مهدىنى سۈرىلهر دهپ ئاتالدى

 ئىده قۇئان كهرىمده ئهقىده ـ ئىمان مهسىلىسى، پهيغهمبهرلهرنىڭ قىسسىلىرى، قىيامهت ئهھۋالى، ئىسالمنىڭ قا

 ـ پرىنسىپلىرى، ئهمهل ـ ئىبادهت مهسىلىلىرى، جىھاد قائىدىلىرى، دۆلهت تۈزۈمى، قانۇن، سىياسهت، ئىجتىمائىي

 . مهسىلىلهر، مۇئامىالتالر، تارىخىي ۋهقهلهر ۋه باشقا نۇرغۇن مهسىلىلهر تۇلۇق بايان قىلىنىدۇ

 ولغان ئهمهس ھهمده بۈگۈنكى تهرتىبى بويىچىمۇ قۇرئان كهرىم پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا بىرال قېتىمدا نازىل ب

 ياراتقان « ـ سۈرىسىنىڭ 96 نازىل بولمىغان، مهسىلهن، تۇنجى قېتىم نازىل بولغان ئايهت قۇرئان كهرىمنىڭ

 ئوقۇغىن،  پهرۋهردىگارىڭ ئهڭ . ئۇ ئىنساننى لهخته قاندىن ياراتتى . پهرۋهردىگارىڭنىڭ ئىسمى بىلهن ئوقۇغىن

 ـ 1 دېگهن » ئىنسانغا بىلمىگهن نهرسىلهرنى بىلدۈردى . ئۆگهتتى ) خهت يېزىشنى ( قهلهم بىلهن ئۇ . كهرهملىكتۇر

 ) يهنى قىيامهت كۈنىدىن ( سىلهر شۇنداق بىر كۇندىن « ـ ئايىتى بولۇپ، ئهڭ كېيىن نازىل بولغان ئايهت 5

 ) ياخشى ـ يامان ( قىلغان قورقۇڭالركى، ئۇ كۇنده سىلهر ئالالھنىڭ دهرگاھىغا قايتۇرۇلىسلهر، ئاندىن ھهركىشى

 . ـ ئايىتىدۇر 281 دېگهن بهقهره سۈرىسىنىڭ . » ئهمهلىنىڭ نهتىجىسىنى تولۇق كۆرىدۇ، ئۇالرغا زۇلۇم قىلىنمايدۇ

 پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا نازىل بولغان ھهربىر ئايهتنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تهكرار ئوقۇپ، ئارقىدىن

 . ۋهھيى يازغۇچى كاتىپالرغا ھهر نازىل بولغان ئايهتنى ئۇدۇللۇق يازدۇرۇپ تۇراتتى ساھابىلهرگه ئوقۇپ بېرهتتى ۋه

 ئۇ ۋاختىدا قهغهز بولمىغاچ كاتىپالر قۇرئان ئايهتلىرىنى خورما دهرىخىنىڭ يۇپۇرماقلىرى، تىره، سۈڭهڭ، تاش قاتارلىق

 دىكى تهقۋادار ساھابىلهردىن زهيد ئىبنى قۇرئان كهرىمنى يازغۇچى ساھابىلهر، ئالدىنقى قاتار . نهرسىلهرگه يازاتتى

 خهلىپه، يهنى ھهزرىتى ئهبۇ 4 سابىت، ئۇبهي ئىبنى كهئب، مۇئاز ئىبنى جهبهل، مۇئاۋىيه ئىبنى ئهبۇ سۇپيان ۋه

 مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم . بهكرى، ھهزرىتى ئۆمهر، ھهزرىتى ئوسمان ۋه ھهزرىتى ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالر ئىدى

 هيھىسساالمنىڭ كۆرسهتمىسى بىلهن ھهر قېتىم نازىل بولغان ئايهتنى قايسى سۈرىنىڭ قانچىنچى ئايىتىگه جىبرىئىل ئهل

 مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهرلىك ۋهزىپىسىنى تولۇق ئادا قىلىپ بولۇپ، ۋاپات . يېزىشنى كۆرسىتىپ بېرهتتى

 تۇنجى خهلىپه ھهزرىتى . ابىلهرنىڭ دىللىرىدا ئىدى بولغاندا قۇرئان كهرىم شۇنداق توپالنغان نۇسخا بىلهن قارى ساھ

 بىلهن ساھابىلهر ) ئىسالم دىنىدىن يېنىۋالغۇچىالر ( ئهبۇبهكرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ زامانىغا كهلگهنده مۇرتهتلهر

 تىدا بۇ ۋاخ . ساھابه شهھىد بولغان 70 ئۇرۇشىدا بىر قېتىمدىال قارى ساھابىلهردىن » يهمامه « ئوتتۇرىسىدا يۈزبهرگهن

 ھهزرىتى ئۆمهر رهزھيهلالھۇ ئهنھۇ قۇرئان كهرىمنى قايتا توپالپ كىتاب ھالىغا كهلتۈرۈش ھهققىده ھهزرىتى ئهبۇ

 ھهزرىتى ئهبۇبهكرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بىرئاز تهرهددۇت قىلغان بولسىمۇ، ئاخىرى بۇ . بهكرىگه مهسلىھهت بهرگهن

 ىبنى سابىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ يېزىلغان قۇرئان پارچىلىرىنى ۋه قارى زهيد ئ . ۋهزىپىنى زهيد ئىبنى سابىتقا تاپشۇرغان

 ساھابىلهرنىڭ ئېغىزلىرىدىن تۇپالپ، قايتا ـ قايتا سېلىشتۇرۇپ، تۇنجى قۇرئان كهرىم نۇسخىسىنى يېزىپ چىقىپ،

 تى ئۆمهر، بۇ نۇسخىنى ھهزرىتى ئهبۇبهكرى، ئۇنىڭدىن كېيىن ھهزرى . خهلىپه ھهزرىتى ئهبۇ بهكرىگه تاپشۇرغان

 ھهزرىتى ئۆمهر ۋاپات بولغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ قىزى ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئايالى ھهپسه رهزىيهلالھۇ ئهنھا

 زاماننىڭ ئۆتىشى ۋه ئىسالمنىڭ كېڭىيىشى بىلهن قۇرئان كهرىمنى ھهرخىل ئوقۇش ئۇسۇللىرى ۋه . ساقلىغان

 ـ خهلىپه ھهزرىتى ئوسمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ زامانىغا 3 لى ـ يى 25 ھىجرى . ئىختىالپالر ئوتتۇرىغا چىققان

 كهلگهنده، ھهزرىتى ئوسمان بۇ ئىختىالپنى تۆگىتىش ئۈچۇن، ھهپسه رهزىيهلالھۇ ئهنھانىڭ قولىدىكى قۇرئاننى ئېلىپ

 ساھابىلهرگه زهيد ئىبنى سابىت، ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهير، سهئىد ئىبنى ئاس، ئابدۇررهھمان ئىبنى ھارىس قاتارلىق

قۇرئان كهرىمنى قايتا كۆزدىن كهچۈرۈپ، قۇرئان كهرىم نازىل بولغان قۇرهيش تىلىنى ئاساس قىلىپ، قايتا يېزىپ
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 ئۇالر مهزكۇر نۇسخىغا ئاساسلىنىپ، قايتا ـ قايتا سېلىشتۇرۇپ، كۆپلىگهن ساھابىلهرنىڭ . چىقىشقا تاپشۇرغان

 خهلىپه ئۇسمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بۇ نۇسخىنى يهتته . هتلهپ چىققان تهستىقىدىن ئۆتكهن قۇرئان كهرىم نۇسخىسىنى ر

 نۇسخا كۆچۈرتۈپ، مهككه، شام، يهمهن، بهھرهين، بهسره، كۇپه قاتارلىق شهھهرلهرگه بىر نۇسخىدىن ئهۋهتىپ،

 ئۆزى بىر نۇسخا ساقالپ قالغان ۋه قالغان بارلىق قۇرئان نۇسخىلىرى ۋه ئايهت پارچىلىرىنىڭ ھهممىنى

 بۇنىڭ بىلهن قۇرئان كهرىمنى ھهرخىل ئوقۇش جهھهتتىكى ئىختىالپنى تۆگىتىشنى . يدۈرۈۋېتىشكه ئهمر قىلغان كۆ

 بۈگۈن پۈتۈن دۇنيادىكى مۇسۇلمانالر قولىدىكى قۇرئان كهرىم نۇسخىسى زيد ئىبنى سابىت . كۆزده تۇتقان ئىدى

 زهيد ئىبنى سابىت . الغان مۇشۇ نۇسخىدۇر دهپ ئات » مۇسھهپى ئوسمانى « رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رهتلهپ چىققان ۋه

ـ زىياده بولۇپ قالماسلىقىغا  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئالدىنقى قاتاردىكى قارى ساھابىلهردىن بولۇپ، قۇرئان كهرىمنىڭ كهم 

 ئهسىردىن بېرى ھېچقانداق ئۆزگهرتىلمهستىن ئۆزئهينى ساقلىنىپ 14 قۇرئان كهرىم . ئىنتايىن ئهھمىيهت بهرگهن

 . كهلمهكته

 مهزكۇر يهتته نۇسخا قۇرئان كهرىمنىڭ بىر نۇسخىسى ھازىر تاشكهنتده، يهنه بىر نۇسخىسى مهدىنه مۇنهۋۋهرهده

 قۇرئان كهرىمنىڭ بۇ نۇسخىسى « : بۇ ھهقته ئاتاقلىق ئىسالم مۇتهپهككۇرى مۇسا جارۇلالھ ھهزرهتلىرى . ساقالنماقتا

 مهدرهسهسىدىن پىترىسبۇرۇغ ئومۇمىي ) ھهزرهت ئۇبهيدۇلالھ ( ـ يىلى سهمهرقهندىكى خۇجا ئهھرار 1868

 ـ يىلى بۈيۈك ئىنقىالبتىن 1917 . كۇتۇبجانىسىغا ئېلىپ كېلىنگهن بولۇپ، ئىنقىالب يىللىرىغىچه مۇشۇيهرده ئىدى

 كېيىن، رۇسيه مۇسۇلمانلىرىنىڭ ئىجرائىيه كومىتىتى ھۆكۈمهتنىڭ رۇخسىتى بىلهن، پىترىسبۇرۇغ كۇتۇبخانىسىدىن

 كېيىن تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنىڭ . بۇ نۇسخا بۇ كۇتۇبخانىدا ئالته يىل ساقالندى . ىگه ئېلىپ كهلدى ئۇپا شهھىر

 قاتتىق تهلهپ قىلىشى بىلهن، بۇ بۈيۈك مۇسھهپ شهرىپ، رهسمىي بىر ھهيئهتنىڭ نازارىتى ئاستىدا، مهخسۇس

 ىنىڭ شهيخۇلئىسالمىنىڭ قولى بىلهن، ۋاگۇندا ئۇپادىن تاشكهنت شهھىرىگه ئېلىپ كېلىندى ۋه رۇسيه مۇسۇلمانلىر

ـ يىلى تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىغا تاپشۇرۇلدى 1923  بۈگۈن بۇ بۈيۈك مۇسھهپ تاشكهنده بېكلهر بېگى جامىئهسىده . 

 بۇ نۇسخا ھازىر تاشكهنت دۆلهت كۇتۇبخانىسىدا بولسا . ، دهيدۇ » ياسالغان مهخسۇس بىر ھۇجرىدا ساقالنماقتا

 . كېرهك

 . رىمنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھايات ۋاختىدا ساھابىلهرگه ئىزاھالپ چۈشهندۈرۈپ بېرهتتى قۇرئان كه

 زاماننىڭ ئۆتىشى بىلهن قۇرئان كهرىمنى ئىزاھالپ چۈشهندۈرۈش ئېھتىياجى تۇغۇلدى،  شۇنىڭ بىلهن ساھابىلهر

 تهپسىر قىلغان ساھابىلهر، ھهزرىتى قۇرئان كهرىمنى ئهڭ كۆپ . قۇرئان كهرىمنى ئىزاھالپ تهپسىر قىلىشقا باشلىدى

 قۇرئان كهرىمنى ھهزرىتى ئهبۇ بهكر ئهڭ ئاز تهپسىر ( ئهبۇ بهكرى، ھهزرىتى ئۆمهر، ھهزرىتى ئوسمان ۋه ھهزرىتى ئهلى

 ، ئىبنى مهسئۇد، ئىبنى ئابباس،  زهيد ئىبنى سابىت، ) قىلغان، ھهزرىتى ئهلى ئهڭ كۆپ تهپسىر قىلغان دېيىلىدۇ

 ئۇندىن كېيىن . ئب، ئهبۇ مۇسا ئهل ئهشئهرى ۋه ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهير رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالر ئىدى ئۇبهي ئىبنى كه

 : تابىئىنلهردىن ئهڭ مهشھۇر مۇپهسسىرلهر . ساھابىلهردىن كېيىن كهلگهن تابىئىنلهر قۇرئان كهرىمنى تهپسىر قىلىشتى

 ان مۇجاھىد ئىبنى جهبر بولۇپ، بۇ كىشى ـ يىلى ۋاپات بولغ 103 ـ يىلى مهككىده تۇغۇلۇپ، 21 ـ ھىجرى 1

 ـ يىلى ئالهمدىن ئۆتكهن 114 ـ يىلى دۇنياغا كېلىپ 27 ـ ھىجرى 2 . مۇپهسسىرلهرنىڭ پىشىۋاسى دهپ ئاتىلىدۇ

 25 ـ ئىكرهمه، بۇ كىشى ھىجرى 3 . ئهتا ئىبنى ئهبى رىباھ بولۇپ، مهككه مۇپتىسى ۋه مهشھۇر پىقھىشۇناس ئىدى

ـ يىلى تۇغۇلۇپ، ـ يىلى ۋاپات بولغان، ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن ئىلىم تهھسىل قىلغان 105  ـ تاۋۇس 4 .   

 ـ سهئىد ئىبنى جۇبهير، 5 . ـ يىلى ئالهمدىن ئۆتكهن 106 ـ يىلى تۇغۇلۇپ، 33 ئىبنى كهيسان بولۇپ، ھىجرى

يۇقىرىقى . ىرلهردىن سانىلىدۇ ـ يىلى ۋاپات بولغان، بۇ كىشى ئهڭ مهشھۇر مۇپهسس 94 ـ يىل تۇغۇلۇپ، 45 ھىجرى
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 مۇپهسسىرلهر مهككه ئهھلىدىن بولۇپ، ئۇندىن باشقا مهدىنه، ئىراق ئهھلىدىنمۇ مۇھهممهد ئىبنى كهئب ئهل قهرزى،

 ئهبۇ ئالىيه ئهل رىياھى، زهيد ئىبنى ئهسلهم، بهسره ئىمامى دهپ مهشھۇر بولغان ھهسهنىل بهسرى، مهسرۇق ئىبنى

 هئامه، ئهتائىل خۇراسانى، مۇررهتىل ھهمهدانى قاتارلىق مۇپهسسىرلهر ئهۋۋهلقى ئهجدهئ،  قهتاده ئىبنى د

 شۇنىڭ بىلهن تهپسىرشۇناسلىق ئىلمى شهكىللىنىپ، . ئهسىرلهردىال قۇرئان كهرىمنى تهپسىر قىلىپ ئالهمدىن ئۆتكهن

ـ ئارقىدىن تهپسىرلهر يېزىلىشقا باشالپ، سۇپ  يان ئىبنى ئۇيهينه، ۋۇكهيئ ئىبنى ئىلمى تهپسىر مهيدانغا كهلگهن ۋه ئارقا 

 جهراھ، شۆئبه ئىبنى ھهججاج، يهزىد ئىبنى ھارۇن قاتارلىقالرنىڭ تهپسىرلىرى، ئارقىدىنالر پۈتۈن مۇسۇلمانالر

 نهزهرىده ئهڭ ئىشهنچلىك ۋه ئهڭ مهشھۇر تهپسىر ــ تهپسىرى تهبهرى يېزىلىپ كېيىنكى مۇپهسسىرلهرنىڭ يېگانه

ـ ئارقىدىن تهپسىرلهرنىڭ يېزىلىشى بىلهن، قۇرئان ت . مهنبهسىگه ئايالنغان  هپسىر ئىلمىنىڭ تېز تهرهققى قىلىپ، ئارقا 

 . نهچچه خىل يول تۇتقان ) قۇرئان كهرىمنى ئىزاھالپ چۈشهندۈرگۈچىلهر ( كهرىمنى تهپسىر قىلىشتا مۇپهسسىرلهر

 ھىرى مهنىسىنى ئىزاھالش دېگهن تهپسىر دېمهك ئايهتنىڭ زا . دهپ ئاتالدى » تهئۋىل « ياكى » تهپسىر « تهپسىرلهر

 دېگهن ئايهتلهرنىڭ زاھىرى مهنىسىدىن باشقا مهنىلهرده كېلىش ئېھتىمالى بارلىقىنى ئىزاھالپ » تهئۋىل « بولۇپ،

 . چۈشهندۈرۈش دېمهكتۇر

 چۈنكى بىر ئايهتته قىسقا بايان قىلىنغان مهسىله باشقا بىر ئايهتته ( ـ قۇرئان كهرىمنى قۇرئان كهرىم بىلهن 1

 ، ھهدىس ۋه ساھابىلهرنىڭ رىۋايهتلىرىگه  ئاساسلىنىپ ئىزاھالش يولى بولۇپ، بۇ ) تهپسىلى، تولۇق بايان قىلىنىدۇ

 . دهپ ئاتىلىپ، ئهڭ ئىشهنچلىك تهپسىر دهپ قارالدى » تهپسىرى مهئسۇر « خىل تهپسىرلهر

ـ قۇرئان كهرىمنى ئۆزلىرىنىڭ ئهقلى كۈچى بىلهن 2  ىر قىلىش ئۇسۇلى بولۇپ، بۇخىل تهپس ) ئىجتىھاد يولى بىلهن ( 

 ئهينى زاماندا بۇ خىل ئۇسۇل بىلهن . تهپسىر قىلىش ئۇسۇلىنى بهزى ئۆلىماالر راۋا كۆرسه، بهزىلىرى جائىز كۆرمىدى

 . يېزىلغان تهپسىرلهرنىڭ بهزىسى توغرا يولغا ئېرىشكهن بولسا، بهزىسى يولدىن ئېزىپ كهتتى

 ىسىدىن باشقا يوشۇرۇن مهنىسى بىلهن تهپسىر قىلىش ئۇسۇلى بولۇپ، ـ قۇرئان كهرىمنى ئۆزىنىڭ زاھىرى مهن 3

 قۇرئان كهرىمنى بۇخىل ئۇسۇل بىلهن تهپسىر قىلغۇچىالر . دهپ ئاتالدى » تهپسىرى ئىشارى « بۇخىل تهپسىرلهر

 تال تهسهۋۋۇپ ئهھلى بولۇپ، قۇرئان كهرىمنى بۇنداق تهپسىر قىلىش ھهممه كىشىنىڭ قولىدىن كهلمهيدۇ، بۇنى پهقه

 ئهمما قۇرئان . ئالالھ تهئاال كۆزىنى روشهن، قهلبىنى كهڭ قىلغان كىشىلهرال بۇنىڭ ھوددىسىدىن چىقااليدۇ، دېيىشتى

 ئهمما بهزى ئۆلىماالر قۇرئان . كهرىمنى بۇنداق تهپسىر قىلىش ئۇسۇلىنى بىر بۆلۈك ئالىمالر مۇتلهق جائىز كۆرمىدى

 دېگهندهك . ىڭ مهزمۇنىغا مۇخالىپ بولمىسا بولىدۇ، دهپ قاراشتى كهرىمنىڭ روھىغا ئۇيغۇن بولسا، ھهدىسلهرن

 . مۇنداق تهپسىرلهرنىڭ بهزىسى قۇرئاننىڭ ئهسلى مهقسىتىگه ئۇيغۇن بولسا، بهزىسى ئۇنىڭدىن چهتنهپ كهتتى

هڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ساھابىلهر ۋه تابىئىنلهر زامانىدىكى تهپسىرچىلىك ئاغزاكى تهپسىرچىلىك بولۇپ، ئ

 ئهۋۋهل قايسى تهپسىرنىڭ يېزىلغانلىقى ئېنىق مهلۇم بولمىسىمۇ، ئهڭ قهدىمكى تهپسىرلهرنىڭ ئهڭ مهشھۇرلىرىدىن

 . بىرقانچىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمهن

 : تهپسىرلهر مهسۇر : بىرىنچى

 . ـ تهپسىر تهبهرى، تولۇق ئىسمى جامىئۇل بايان فىي تهپسىرىل قۇرئان 1

ـ يىلى تىبرىستاندا دۇنياغا كېلىپ، 224 ئىبنى جهرىر ئهتتهبهرى بولۇپ، ھىجرى مۇئهللىپى ئهبۇ جهپهر مۇھهممهد  

 . ـ يىلى بهغداتتا ۋاپات بولغان 310

 تهپسىرى تهبهرى زامانىمىزغا قهدهر يېتىپ كهلگهن تهپسىرلهرنىڭ ئىچىده ئهڭ قهدىمكى، ئهڭ ئىشهنچلىك ۋه ئهڭ

. قىسقارتىلمىلىرى مهۋجۇتتۇر مهشھۇر تهپسىر بولۇپ، تۈرلۈك باسما نۇسخىلىرى ۋه
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 بۇ تهپسىرنىڭ ئاالھىدىلىكى، تهپسىرنى يېزىشتا ھهدىس ۋه ساھابىلهرنىڭ راۋايهتلىرىگه ئاساسالنغانلىقى،

 رىۋايهتلهرنىڭ ئىشهنجىلىك ياكى ئىشهنجىلىك ئهمهسلىكىنى زىكىر قىلىپ ئۆتكهنلىكى، ئايهتلهردىن پىقھى

 . لىق جهھهتلهرده ئىپادىلىنىدۇ ھۆكۈملهرنى ئىجتىھاد قىلغانلىقى قاتار

 ) ئهسلى ئىسمى بهھرىل ئۇلۇم ( ـ تهپسىرى سهمهرقهندى 2

 . ـ يىلى ۋاپات بولغان 373 مۇئهللىپى نهسر ئىبنى مۇھهممهد سهمهرقهندى بولۇپ، ھىجرى

 ـ تهپسىرى بهغهۋى 3

 . ۋى ـ يىلى ۋاپات بولغان ھۈسهين ئىبنى مهسئۇد ئهل پهررا ئهل بهغه 510 مۇئهللىپى ھىجرى

 ـ ئهددۇررۇل مهنسۇر 4

 ـ يىلى ئالهمدىن 911 ـ يىلى دۇنياغا كېلىپ، 849 مۇئهللىپى  ئىمام جااللىددىن سۇيۇتى بولۇپ، ھىجرى

 . ئۆتكهن

 بۇ تهپسىرلهرنىڭ ھهممىسى تهپسىرى مهسۇر ئۇسۇلىدا يېزىلغان تهپسىرلهر بۇلۇپ، ئاالھىدىلىكى قىسمهن

 . ه ئوخشاپ كېتىدۇ ئوخشاشماسلىق بولسىمۇ تهپسىرى تهبهرىگ

 : تهپسىرلهر ئىجتىھادى : ئىككىنچى

 ) تهپسىرى كهبىر دهپ مهشھۇر بولغان، تهپسىرى رازى دهپمۇ ئاتىلىدۇ ( ـ مهپاتىھۇل غهيب 1

 بۇ تهپسىر پهلسهپهچىلهر ۋه ) ـ يىلى ۋاپات بولغان 606 ھىجرى ( مۇئهللىپى مۇھهممهد ئىبنى ئۆمهر ئهل رازى

 پ، مۆتهزىله ۋه ئازغۇن پىرقىلهرگه كهسكىن دهلىل، ئېنىق ھۆججهتلهر بىلهن ً ولۇ ھۆكۈماالر ئۇسۇلىدا يېزىلغان ب

 بۇ تهپسىر تهبىئهت ئىلمى ۋه كاالم ئىلمى ساھهسىده ئهڭ تهپسىلى مهلۇمات بهرگهن تهپسىر . رهددىيه بېرىدۇ

 بۇنىڭدا ھهممه ئىلىم بار، « ئهمما بۇ تهپسىرنى بىربۆلۈك ئۆلىماالر كاالم ۋه پهلسهپه بىلهن توشقۇزۇۋاتقان، . سانىلىدۇ

 . ، دهپ ئهيىبالشتى » پهقهت تهپسىر ئىلمى يوق

 ) تهپسىرى بهيداۋى دهپ مهشھۇر بولغان ( ـ ئهنۋارۇتتهنزىل 2

 ـ يىلى ۋاپات بولغان ئابدۇلالھ ئهل بهيداۋى بولۇپ، بۇ تهپسىر رىۋايهت ۋه ئىجتىھاد 685 مۇئهللىپى ھىجرى

 ، » شهيخ زاده « بۇ تهپسىرنىڭ . ڭ دهلىلىنى ئىسپاتاليدۇ ئۇسۇلى بىلهن ئهھلى سۈننهت مهزھىبىنى

 . قارتارلىق شهرھ ۋه ھاشىيىلىرى مهۋجۇتتۇر » خهپپاجى « ، » قۇنهۋى «

 ) تهپسىرى ئالۇسى دهپمۇ ئاتىلىدۇ ( ـ رۇھۇل مهئانى فىي تهپسىرىل قۇرئانىل ئهزىم ۋهسسهبئۇل مهسانى 3

 . ـ يىلى ۋاپات بولغان 1270 لۇپ، ھىجرى مۇئهللىپى بهغداد مۇپتىسى شىھابىددىن مهھمۇد ئالۇسى بو

بۇ تهپسىرمۇ رىۋايهت ۋه ئىجتىھاد ئۇسۇلى بىلهن يېزىلغان تهپسىر بولۇپ، ئىشارى تهپسىر ئۇسۇلىنىمۇ ئۆز ئىچىگه

 . ئالىدۇ

 : تهپسىرى ئهھلىنىڭ تهسهۋۋۇپ يهنى تهپسىرلهر، ئىشارى : ئۈچىنچى

 ى ۋاپات بولغان مهشھۇر سۇپى سهھل ئىبنى ئابدۇلالھ ـ يىل 283 ـ يىلى تۇستهرده تۇغۇلۇپ، 200 ـ ھىجرى 1

 . ناملىق تهپسىرى » تهپسىرى قۇرئان ئهزىم « تۇستهرىنىڭ

 ـ يىلى ئالهمدىن ئۆتكهن مهشھۇر مۇتىسهۋۋىپ مۇھهممهد ئىبنى 412 ـ يىلى دۇنياغا كېلىپ، 330 ـ ھىجرى 2

 . ناملىق تهپسىرى » ھهقائىقۇتتهپسىر « ھۈسهين ئهل سۈلهمىنىڭ

ـ ئه 3  ل پهۋاتىھۇل ئىالھىيه ۋهل مهپاتىھۇل غهيبىيه، مۇئهللىپى ئهل مهۋلهۋى ئهششهيخ نىمهتۇلالھ ئىبىنى مهھمۇد 

. جىلد ھالىدا ئىستانبۇلدا نهشىر قىلىنغان 2 نهخجىۋانى بولۇپ، بۈيۈك
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ـ مىالدى 4 ـ يىلى 1165  ـ يىلى 560 ھىجرى (   غا كېلىپ، نىڭ مۇرسىيه شهھىرىده دۇنيا ) ئىسپانىيه ( ئهندهلوسىيه ) 

 ئالهمدىن ئۆتكهن، مۇسۇلمان دۇنياسىدا شهيخۇل ئهكبهر دهپ مهشھۇر ) ـ يىلى 638 ھىجرى ( ـ يىلى 1240 مىالدى

 . ناملىق تهپىرى » تهپسىرى ئىبنى ئهرهبى « بولغان ئهبۇ بهكر مۇھيىددىن ئىبنى ئهل ئهرهبىنىڭ

 بۇ تهپىسرلهر ھهققىده ئىسالم ئالىملىرى تهسهۋۋۇپ ئهھلىنىڭ بۇنىڭدىن باشقىمۇ نۇرغۇن تهپسىرلىرى بولۇپ،

 بولۇپمۇ، ئىبنى ئهرهبىنىڭ تهپسىرى . ئوتتۇرىسىدا نۇرغۇنلىغان تاالش ـ تارتىش ۋه بهس ـ مۇنازىره بولۇپ كهلدى

 ۋه باشقا كىتابلىرى ئۈستىده ئىنتايىن كۆپ مۇنازىره يۈرگۈزۈلگهن بولۇپ، بۇ ھهقته بهزى ئۆلىماالر ئىبنى ئهرهبىنى

 ىلىپ، كاپىر ۋه زىندىقلىققا ھۆكۈم قىلسا، يهنه بىر بۆلۈك كىشىلهر يهنى ئىبنى ئهرهبىنىڭ تهرهپتارلىرى ئىبنى تهنقىد ق

 . ئهرهبىنى ماختاپ ئاسمانغا كۆتۈرۈشتى

 شىئه مهزھهبى ئىمامىيه، ئىسمائىلىيه ۋه زهيدىيه پىرقىلىرىنى ( بۇنىڭدىن باشقا ئىسالم دۇنياسىدا، خاۋارىج، شىئه،

 مۆتهزىله، بابىيه، باھائىيه قاتارلىق پىرقه ۋه مهزھهبلهرنىڭمۇ ئۆز ئالدىغا ئاساسلىنىدىغان نۇرغۇن .) ئالىدۇ ئۆز ئىچىگه

 . تهپسىرلىرى بولۇپ، بۇنداق تهپسىرلهر ئهھلى سۈننه مۇسۇلمانلىرى نهزىرىده ئېتىبارسىز قارالدى

 سىرلىرى بولۇپ، بۇالر ئايهتلهرنى باشقىچه فارابى، ئىخۋانۇسساپا، ئىبنى سىناغا ئوخشاش پهيالسوپالرنىڭمۇ تهپ

 . تهۋىل قىلغاچقا، بۇالرمۇ يهنىال ئهھلى ئىسالم نهزهرىده مهقبۇل بولمىدى

 بۇنىڭدىن باشقا ئهھلى سۈننهت مهزھىبىگه تهۋه بولغان بىر بۆلۈك ئالىمالر قۇرئان كهرىمنىڭ ھهممىسىنى ئهمهس،

 . ى تالالپ تهپسىر قىلغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئهڭ مهشھۇرلىرى مۇنۇالردۇر پهقهتال پىقھى مهسىلىلهرگه ئاالقىدار ئايهتلهرن

 بولۇپ، ) جهسساس دهپ مهشھۇر بولغان ( مۇئهللىپى ئهبۇ بهكر ئىبنى ئهلى ئهررازى » ئهھكامۇل قۇرئان « ـ 1

 لهر، بۇنىڭدا پىقھى مهسىلىلهرگه مۇناسىۋهتلىك ئايهت . ـ يىلى ۋاپات بولغان 370 ـ يىلى تۇغۇلۇپ، 305 ھىجرى

 بۇ تهپسىرنىڭ مۇئهللىپى ھهنهپى مهزھىبىگه مهنسۇپ . قۇرئان تهرتىبى بويىچه بابالرغا بۆلۈپ تهپسىر قىلىنىدۇ

 جىلد ھالىدا نهشىر قىلىنغان 3 بۇ تهپسىر . بولغىنى ئۈچۈن، ھهنهپى مهزھىبىگه ئاساسلىنىدۇ ۋه ئۇنى كۈچلهندۇرىدۇ

 . بولۇپ، كهڭ تارقالغان

 ـ يىلى ۋاپات بولۇپ، ئىبنى ئهرهبى دهپ مهشھۇر بولغان ئهبۇ 545 مۇئهللىپى ھىجرى » ئهھكامۇل قۇرئان « ـ 2

 بۇمۇ پىقھى مهسىلىلهرگه ئائىت ئايهتلهرنىڭ تهپسىرى بولۇپ، مالىكى . بهكر مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئهھمهد

 . پ، ھهرخىل نهشىرلىرى مهجۇتتۇر بۇمۇ كهڭ تارقالغان تهپسىر بولۇ . نهزھىبىگه ئاساسلىنىدۇ ۋه ئۇنى كۈچلهدۇرىدۇ

 يۇقىرىقىدىن باشقا زامانىمىزدىكى ئالىمالردىن مۇھهممهد ئهلى سايىس، مۇھهممهد ئهلى سابۇنى، مهننا خهلىل ئهل

 قهتتان قاتارلىق ئالىمالرنىڭ پىقھى مهسىلىلهر ھهققىدىكى ئايهتلهرنى تهپسىر قىلغان تهپسىرلىرى بولۇپ، بۇ

 كى، ئايهتلهرنى تهپسىر قىلىشتا بىر مهزھهبنى ئاساس قىلماي، ئايهتلهرنىڭ لۇغهت تهپسىرلهرنىڭ ئاالھىدىلى

 مهنىسىگه، نازىل بولۇش سهۋهبلىرىگه، ھهدىسلهرگه ۋه بارلىق مهزھهپلهرنىڭ كۆز قاراش، پىكىر ئېقىملىرىغا

 . ئاساسلىنىدۇ

 قهدىمكى مۇپهسسىرلهر . ۇل بىلهن تهرهققى قىلدى ـ ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدىن باشالپ تهپسىر ئىلمى يېڭى ئۇس 19

ـ جۈملىلهرنىڭ مهنىسىگه  قۇرئام كهرىمنى تهپسىر قىلىشتا رىۋايهتلهرگه، ئهرهپ تىلىنىڭ گرامماتىك قائىدىلىرىگه، سۆز 

 ۋه پىقھى ھۆكۈملهرگه كۆپرهك ئهھمىيهت بېرىپ كهلگهن بولسا، زامانىمىزدىكى تهپسىرلهر قۇرئان كهرىمنى

 . الرنىڭ ھاياتىغا تهتبىقالش، زامانغا ماسالشتۇرۇپ، پېڭى مهسىلىلهرگه جاۋاب ئىزدهشگه قاراپ ماڭدى مۇسۇلمان

 . يىلنىڭ مابهينىده ئىسالم دۇنياسىدا ساناپ تۈگهتكۈسىز تهپسىرلهر يېزىلىپ نهشىر قىلىندى ۋه كهڭ تارقالدى 100

رى، مىسىر مۇپتىسى مۇھهممهد ئابدۇھنىڭ بۇ تهپسىرلهردىن ئىسالم دۇنياسىدا داڭق چىقارغان ئهڭ مهشھۇرلى
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 تهپسىرى، تهنتاۋى » فىي زىاللىل قۇرئان « ، سهيىد قۇتۇپنىڭ » ئهل مهنار تهپسىرى « شاگىردى رهشىد رىزانىڭ

 تهپسىرى » تهپھىمۇل قۇرئان « ناملىق تهپسىر ۋه ئىمام ئهبۇل ئهئال مهۋدۇدىنىڭ » تهپسىرى جاۋاھىر « جهۋھهرىنىڭ

 . قاتارلىق تهپسىرلىرىدۇر

 تهپسىرى بولۇپ، بۇ تهپسىرنى شهرق ) تهپسىرىل مهنار دهپ مهشھۇر بولغان ( » تهپىسىرى قۇرئان ھهكىم « ـ 1

 ئىسالھاتچىسى ۋه ئىسالم مۇتهپهككۇرى جامالىددىن ئافغانىنىڭ شاگىرتى مۇھهممهد ئابدۇھ ئهزھهر ئالى بىلىم

 مۇھهممهد ئابدۇھنىڭ يېنىدىن پهقهت يۇرتىدا ئوقۇغۇچىلىرىغا سۆزلهپ بهرگهن تهپىسر دهرسى ئاساسىدا

 ئايرىلمايدىغان ئالدىنقى قاتاردىكى ئوقۇغۇچىسى ۋه مۇھهممهد ئابدۇھنىڭ ئىلمىي ۋارىسى شهيخ مۇھهممهد رهشىد

 رىزا ئۇستازىنىڭ تهپسىر دهرسى ۋه ئۇسۇلىغا ئاساسلىنىپ يېزىپ چىققان، بۇتهپسىر سۈره پاتىھهدىن سۈره يۈسۈپنىڭ

ـ ئايىتىگىچه ت 101  بۇ تهپسىر چوڭ . هپسىر قىلىنغان بولۇپ، بۇتهپسىرنى تامامالشقا مۇئهللىپنىڭ ئۆمرى يېتىشمىگهن 

 جىلد ھالىدا تهكرار ـ تهكرار نهشىر قىلىنىپ كهڭ تارقالغان بولسىمۇ، دۇنيادا پهقهت تهنقىدگه 12 ھهجىملىك

 . ىدىن تهنقىد قىلىنغان ئۇچرىمىغان بىرمۇ تهپسىر بولمىغىنىدهك، بۇمۇ بىر بۆلۈك ئۆلىماالر تهرىپ

 ـ مىسىرلىق، مۇسۇلمان قېرىنداشالر تهشكىالتىنىڭ ئهزاسى، ئىسالم مۇتهپهككۇرى، دىنى ۋه ئهقىدىسىنى 2

 قوغداپ، ئالالھ يولىدا ئىسسىق قېنىنى تهقدىم قىلىپ، شهھىدلىق ماقامىغا نائىل بولغان سهيىد قۇتۇبنىڭ كۆپ

 . تهپسىرىدۇر » رئان فىي زىاللىل قۇ « قىسمىنى زىنداندا يازغان

 يىلى قاھىره - 1933 . كۈنى  دۇنياغا كهلگهن - 9 ئاينىڭ - 10 يىلى - 1906 سهييىد قۇتۇپ

 . ئۇنىۋېرىستىتنىڭ دارىلئۇلۇم پاكولتىتىنى تاماملىغان

 ... يىلى مىسىر مائارىپ مىنىستىرلىكى تهرىپىدىن ئامېرىكىغا ئهۋهتىلىپ، ئامېرىكىدا ئىككى يىل تۇرغان - 1948

 . يىل تۇرمىدا ياتقان 10 يىلى قولغا ئېلىنىپ، - 1954

 كۈنى ئابدۇل ناسىر ھاكمىيىتى ئاستىدىكى - 29 ئاينىڭ - 8 يىلى - 1966 يىلى قايتا قولغا ئېلىنىپ، - 1965

 . مىسىر ھۆكۇمىتى تهرىپىدىن  شهھىد قىلىنغان

 ـ يىلى قاھىرىده 1986 . هۋجۇتتۇر بۇ تهپسىرنىڭ ھهرخىل باسمىلىرى ۋه نۇرغۇن تىلالرغا قىلىنغان تهرجىمىلىرى م

 ھهر يىلى ئۆتكۈزۈلىدىغان خهلقئارالىق كىتاب يهرمهنكىسىده بۇكىتابنى سېتىۋالغۇچىالرنىڭ نۆۋهت كۈتۈپ ئۆچرهتته

 فىي زىاللىل « تۇرغانلىقىنى كۆرگهن ۋه لىۋاندا زىيان تارتىپ سهرمايىسىدىن ئايرىلىپ قالغان كىتاب سودىگهرلىرىگه،

 ىنى باستۇرۇپ ساتساڭ تارتقان زىيىنىڭنى تىرىلدۈرىۋالىسهن، دهيدىغان سۆزنىڭ ماقال ـ تهمسىلگه تهپسىر » قۇرئان

 ئايالنغانلىقىنى ئاڭلىغان كىشى، گهرچه بۇ تهپسىرنى كۆرمىگهن بولسىمۇ بۇنىڭ ھهقىقهتهن تهڭداشسىز تهپسىر

 لىرىدىمۇ سهيىد قۇتۇپ ۋه ئۇنىڭ ئىسالم دۇنياسىدا، ھهتتاكى غهرب ئهل . ئىكهنلىكىدىن گۇمان قىلمىسا كېرهك

 تهپسىرى ھهققىده نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ ماگىستىرلىق ۋه دوكتۇرلۇق دىسسىرتاتسىيه ياقالپ كىتاب يازغانلىقىمۇ

 ئهپسۇسكى بۇ تهپسىرمۇ بهزى دۆلهتلهرنىڭ سىياسىي مهنپهئىتى ئۇچۇن خىزمهت . يۇقىرىقى پىكرىمىزنى دهلىللهيدۇ

 . ۇچىنىال كۆرىدىغان ئىنتايىن مۇتىئهسسىپ كىشىلهرنىڭ تهنقىدىدىن خالىي بواللمىغان قىلىدىغان، ياكى بۇرنىنىڭ ئ

 مۇئهللىپى تهنتاۋى جهۋھهرى بولۇپ، ئهينى زاماندا قاھىره دارۇل ئۇلۇم » ئهل جهۋاھىر فىي تهپسىرىل قۇرئان « ـ 3

 هرنىڭ تهبىئهت ئىلمىگه ئهھمىيهت بۇ تهپسىرنىڭ ئۇسلۇبى بۇرۇنقى مۇپهسسىرل . پاكولتىتىنىڭ ئۇستازى ئىدى

 بهرمهستىن پىقھى مهسىلىلهرگه كىرىپ كهتكهن دهپ تهنقىد قىلىپ، بۇ تهپسىرنى تهبىئهت ئىلمى ۋه مهخلۇقاتالرنىڭ

 بۇتهپسىر ئىلىملهرنىڭ خۇالسىسى، بۇنى « يارىتىلىشىدىكى ئاجايىپ سىرالرنى كهشپ قىلماقچى بولۇپ، مۇئهللىپ،

ئهمما كۆپلىگهن ئالىمالر بۇ . دهپ يازغان » گىنىشتىن ئهۋزهل، بۇ زامان ئىنقىالپ زامانى بىلىش مىراس ئىلمىنى ئۆ
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 تهپسىرنى دهرىسلىك كىتابالرغا ئوخشاش ئۆسۈملۇكلهرنىڭ، ھايۋانالرنىڭ رهسىملىرى بىلهن توشقۇزىۋهتكهن،

 هزهرىيىسى، ئىخۋانۇسساپا ئايهتلهرنى تهپسىر قىلىشتا ئهسلى مهقسهتتىن چهتنهپ كهتكهن، ئايهتلهرنى ئهپالتۇن ن

 بۇ « تهپسىرىنى ئهيىبلىگهندهك، » مهپاتىھۇل غهيب « پهلپهپىسى بىلهن بىرلهشتۈرۈپ ئىزاھلىغان دهپ، خۇددى

 شۇنىڭ بىلهن ئهينى زاماندا بۇ . دهپ تهنقىد قىلىشقان » تهپسىرده ھهممه ئىلىم بار پهقهتال تهپسىر ئىلمى يوق

 . ى چهكلهنگهن تهپسىرنىڭ سهئۇدى ئهرهبىستانغا كىرىش

 جىلد ھالىدا 6 بۇ ئىمام ئهبۇل ئهئال مهۋدۇدىنىڭ ئۇردۇ تىلىدا يازغان تهپسىرى بولۇپ، » تهپھىمۇل قۇرئان « ـ 4

ـ قايتا نهشىر قىلىنىپ كهڭ تارقالغان  ئىنگىلىزچه، تۈركچه ۋه باشقا تىلالرغا تهرجىمه . پاكىستان، ھىندىستانالردا قايتا 

 يىل 30 بۇ . ـ يىلى يېزىپ تاماملىغان 1972 ـ يىلى يېزىشقا باشالپ، 1942 ىنى مهۋدۇدى بۇ تهپسىر . قىلىنغان

 مهۋدۇدى بۇ . جهريان ئىچىده مهۋدۇدى دۇچ كهلگهن مهسىلىلهرنى تهھلىل قىلىپ، تهپسىرنى پىششىقالپ ماڭغان

 قىلغىلى بولمايدۇ، ئىسالم دىن ۋه دۆلهتتۇر، ئىسالم ھاكىمىيىتى تىكلهنمهستىن، ئىسالمغا تولۇق ئهمهل « تهپسىرىده

 دېگهن » ئىسالم مۇكهممهل بىر دىن بولۇپ، ھاياتنىڭ شهخسى ۋه ئىجتىمائى تهرهپلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 نهزهرىيهنى ئۇتتۇرىغا قويۇپ، غهرب پىكىر ئېقىمىنىڭ، دىنسىزلىق پهلسهپهسىنىڭ ئىسالم دۇنياسىغا ئېقىپ كىرىشىگه

 . شىددهت بىلهن قارشى تۇرغان

 ىرقى دهۋرىده ئىسالم دهۋىتىنى قانداق ئېلىپ بېرىش، قايسى ئۇسۇلدا ئېلىپ بېرىش قاتارلىق بىر يۈرۈش ئۇ ھاز

 . ئۇسۇل ـ چارىلهرنى كۆرسىتىپ بهرگهن

 مهۋدۇدى پهقهت تهپسىر ساھهسىدىال ئهمهس، . ـ يىلى ھىندىستاندا دۇنياغا كهلگهن 1903 مهۋدۇدى

 ر قايسى ساھهسىده كىتاب يېزىپ داڭق چىقارغان، يازغان كىتابلىرى ئهرهپ ژۇرنالىستلىق ۋه ئىسالم ئىلىملىرىنىڭ ھه

 ئىسالم  مۇتهپهككۇرى  ئهبۇلئهئال مهۋدۇدى . ۋه ئىسالم دۇنياسىدا ھهرخىل تىلالرغا تهرجىمه قىلىنىپ كهڭ تارقالغان

 . يېشىدا ئالهمدىن ئۆتكهن 76 ـ كۈنى 20 ـ ئاينىڭ 9 ـ 1979

ـ ئهسىرده تهپسىرشۇناسل 20  ىق  ئىلمىنىڭ ئۇچقاندهك تهرهققى قىلىشى، نۇرغۇنلىغان تهپسىرلهرنىڭ يېزىلىپ نهشىر 

ـ قۇرئان كهرىمنى باشقىچه، يۇقىرىقى تهپسىرلهرگه ئوخشىمايدىغان بىرخىل تهپسىر  قىلنىشى بىلهن، ئىالھى كىتاب ـ

 . ـ خىل ئۇسۇل ئوتتۇرىغا چىققان 4 قىلىش ئۇسۇلى ــ

 ئهل ھىدايهتى ۋهل « ى ئهبۇ زهيد دهمهنھۇرى دېگهن كىشى تهرىپىدىن يېزىلغان ۋه بۇ خىل تهپسىرلهرنىڭ بىر

 دهپ ) يهنى قۇرئاننى قۇرئان بىلهن تهپسىر قىلىشتا ھىدايهت ۋه ئىرپان ( » ئىرفان فىي تهپسىرىل قۇرئان بىل قۇرئان

 هرىمنىڭ ئهسلى روھىغا، ھهدىس بۇ تهپسىرده ئوتتۇرىغا قويۇلغان نهزهرىيه ۋه كۆز قاراشالر قۇرئان ك . نام قويۇلغان

 شهرىپلهرنىڭ مهزمۇنىغا، پۈتۈن مۇپهسسىرلهرنىڭ تهپسىر قىلىش قائىدىسىگه تامامهن خىالپ بولۇپ، بۇ تهپسىرده،

 پۈتۈن تهپسىر كىتابلىرى ۋه مۇپهسسىرلهر تهنقىد قىلىنغان، پۈتۈن پهيغهمبهرلهرنىڭ مۆجىزىلىرى ئىنكار قىلىنغان،

 الر ئىنكار قىلىنغان، شهرىئهت ھۆكۈملىرى ئاياق ئاستى قىلىنغان بولۇپ، بىر قېتىم ياكى مهالئىكه، جىن، شهيتان

 بىرقانچه قېتىم ئوغرىلىق قىلغان كىشىنىڭ قولى كېسىلمهيدۇ، زىنا قىلغۇچىالر چالما كىسهك قىلىپ ئۆلتۈرۈلمهيدۇ،

 لمىغۇچه تاالق تاالق بولمايدۇ، ئۆسۈم نهچچه ھهسسه بولمىسا ئۆسۈم ھېسابالنمايدۇ، ئائىله مۇناسىۋىتى بوزۇ

ـ ئۈستۈن قىلىۋېتىلگهن  بۇ تهپسىر نهشىر قىلىنىپ تارقىتىلغاندىن كېيىن، . دېيىلگهن ۋه باشقا نۇرغۇن مهسىلىلهر ئاستىن 

 يهنى دىنسىزلىق تهپسىرى دهپ » تهپسىرى ئىلھادى « مىسىر ئۆلىمالىرى تهكشۈرۈپ، تهتقىق قىلىپ، بۇ تهپسىرنى

 هردىن مهخسۇس پهرمان چىقىرىپ بارلىق نۇسخىلىرىنى يىغىۋېلىپ مۇسادىره قىلغان، باشقىالرنىڭ ھۆكۈم قىلىپ، ئهزھ

. ئوقۇشى چهكلىنىپ، كىشىلهرنىڭ كۆزىدىن يوق قىلغان
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 تۈۋهنده زامانىمىزدا يېزىلغان تهپسىرلهردىن ئۆز كۆزۈم بىلهن كۆرگهن ياكى ئاڭلىغانلىرىمنىڭ ئىسىملىرىنى

 . كۆرسىتىپ ئۆتىمهن

 ، مۇئهللىپى سۈريهلىك مهشھۇر ئالىم دوكتۇر ۋهھبه ) ئهل ئهقىده ۋهششهرىئه ۋهلمهنھهج ( تهپسىرىل مۇنىر ـ 1

 . ـ يىلى بهيرۇتتا بىرىنچى قېتىم نهشىر قىلىنغان 1991 جىلد ھالىدا 16 ئهززۇھهيلى بولۇپ،

 يلى بولۇپ، بۇ قۇرئان ـ ئهتتهپسىرۇل ۋهجىز، مۇئهللىپى يۇقىرىقى تهپسىرنىڭ مۇئهللىپى دوكتۇر ۋهھبه زۇھه 2

 . ـ يىلى سۈرىيهده بىر جىلد ھالىدا نهشىر قىلىنغان 1997 كېرىمنىڭ ھاشىيىسىگه بېرىلگهن قىسقا تهپسىر بولۇپ،

ـ تهپسىرى پهتھۇررهھمان مۇلهخخهس مىن تهپاسىرىل قۇرئان، مۇئهللىپى ۋهتىنىمىزنىڭ يهركهن شهھىرىدىن قارى 3  

 1415 ېشى بولۇپ، ئۇزۇن مۇددهت مهدىنه مۇنهۋۋهرهده ياشىغان ۋه تهپسىرىنى ھىچرى مۇھهممهد نىياز قارى دېگهن ك

 بۇ بىر . جىلد ھالىدا نهشىر قىلىنغان 2 ـ يىلى 2000 بۇ تهپسىر مهدىنىده . ـ يىلى مهدىنىده يېزىپ تاماملىغان

 . ۇر ئۇيغۇر ئالىمىنىڭ ئهرهب تىلىدا يازغان ۋه ئهرهب دۇنياسىدا نهشىر قىلىنغان تهپسىرد

 ـ تهيسىرۇل كهرىمۇررهھمان فىي تهپسىرى كهالمىل مهننان، 4

ـ مۇئهللىپى مىسىرلىق مهشھۇر ئالىمالردىن دوكتۇر مۇھهممهد مهھمۇد ھىجازى دېگهن كىشى 5 ـ ئهتتهپسىرۇل ۋازىھ   

 . جىلدى ھالىدا مىسىر ۋه لىۋانالردا قايتا ـ قايتا نهشىر قىلىنىپ كهڭ تارقالغان 3 بولۇپ، بۇ تهپسىر

 يىقىندىن بۇيان بهزى تهپسىرلهرنىڭ نهشىر قىلىنىش ۋه تارقىتىلىش مۇناسىۋىتى بىلهن، ئازراق ! ئهزىز قېرىنداشالر

. پايدىسى تىگىپ قاالر، دېگهن مهقسهتته تهپسىر ۋه تهپسىر شۇناسلىق ھهققىده قىسقىچه توختىلىپ ئۆتتۈم
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 لهش سىغسىنىڭ قۇرئان ۋه ھهدىستىكى بۇيرۇق ۋه چهك

 كىلىش ئورۇنلىرى
 داۋاملىق بىر خىل شهكىلده ) شهكىلىرى ( قۇرئان ۋه ھهدىسته كهلگهن بۇيرۇق  ۋه چهكلهش سىغىلىرى

 . كهلمهيدۇ

 بۇيرۇق سىغسى نورمال ھالهتته ۋاجىبنى ئىپادىلهيدۇ، لېكىن ۋاجىبلىقتىن توسىدىغان دهلىل ياكى ئىشارهتلهر

 چهكلهش سىغسىمۇ داۋاملىق ھارامنى ئىپادىلىمهيدۇ، دهلىل . ۈملهرنى كۆرسىتىدۇ كۆرۈلسه ۋاجىبلىقتىن باشقا ھۆك

 . ياكى ئىشارهت كۆرۈلسه باشقا مهنىالرده كىلىدۇ

 : بۇيرۇق ۋه چهكلهش سىغسىنىڭ ئهھۋالىنى تۆۋهندىكىچه  قىسقىچه بايان قىلىمىز

 : بۇيرۇق سىغسى تۆۋهندىكى مهناالردا كىلىدۇ

 . ـ ئايهت 43 بهقهره سۈرىسى، } نامازنى ئادا قىلىڭالر، زاكاتنى بېرىڭالر { : دهك پهرز، ئالالھنىڭ سۆزى . 1

 ئهگهر ئۇالرنىڭ ساداقىتىنى بايقىساڭالر، توختام ... { : سۈننهت، ئالالھنىڭ سۆزىگه ئوخشاش . 2

 . ئايهت – 33 نۇر سۈرىسى، } ... تۈزۈڭالر

 . دېگهن " ىن تاماقنى ئالدىڭدىن يىگ : " ئهخالق، رهسۇلۇلالھ – ئهدهپ . 3

 ئهخالقتا – ئهخالق ئۈگۈنۈش سۈننهتكه يېقىن، سۈننهتته ئاخىرهتنىڭ ساۋابى كۆزلىنىدۇ، ئهدهپ - ئهدهپ

 . ئهخالقنى ئىسالھ قىلىش ۋه ئادهتلهرنى ئىسالھ قىلىش ئۈچۈن بولىدۇ

 بهقهره سۈرىسى، } ئۆزئارا سودا قىلىشقان ۋاقتىڭالردا گۇۋاھچى تهكلىپ قىلىڭالر { : يول كۆرسىتىش، ئالالھ . 4

 . ئايهت – 282

 يول كۆرسۈتۈش سۈننهتكه يېقىن، لېكىن سۈننهت ئاخىرهت مهنپهتى ئۈچۈن، يول كۆرسۈتۈش دۇنيا مهنپهتى

 . ئۈچۈن بولىدۇ

 . ـ ئايهت 31 ئهئراف سۈرىسى، } ... يهڭالر، ئىچىڭالر ... { : مۇباھ، ئالالھنىڭ سۆزىدهك . 5

 . ئايهت – 40 فۇسسىلهت سۈرىسى، } ... الرنى قىلىڭالر خالىغىنىڭ { : تهھدىد، ئالالھنىڭ سۆزىدهك . 6

 الله سىلهرگه رىزىق قىلىپ بهرگهن ھاالل، شېرىن { : مىننهتنى بىلدۈرۈش،  ئالالھنىڭ سۆزىدهك . 7

 . ـ ئايهت 114 نهھل سۈرىسى، } ... يېمهكلىكلهردىن يهڭالر

 ھىجر } دېيىلىدۇ ! ېسهن، تىنچ كىرىڭالر جهننهتكه ئامان ـ ئ ) ئۇالرغا ( { : ھۆرمهتلهش، ئالالھنىڭ سۆزىدهك . 8

 . ئايهت – 46 سۈرىسى،

 قۇرئانغا ئوخشاش بىرهر سۈرىنى مهيدانغا چىقىرىپ ... { : مۆجىزه كۆرسۈتۈش، ئالالھنىڭ سۆزىدهك . 9

 . ئايهت – 23 بهقهره سۈرىسى، } ... بېقىڭالر

ـ مهسخىره قىلىش، ئالالھنىڭ سۆزىدهك 10  بهقهره سۈرىسى، } دېدۇق » الر خار مايمۇن بولۇپ كېتىڭ « ... : { : 

 . ـ ئايهت 65

 ) بۇ ئازابنى ( « ) ئۇنىڭغا خارالش ۋه مهسخىره قىلىش يۈزىسىدىن ( { : خارالش، ئالالھنىڭ سۆزىدهك . 11

. ـ ئايهت 49 دۇخان سۈرىسى، } تېتىغىن، سهن ھهقىقهتهن ئىززهتلىك ئۇلۇغ زات ئىدىڭ
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 تۇر } ... مهيلى سهۋر قىلىڭالر، مهيلى سهۋر قىلماڭالر ) ئازابقا ... ( { : باراۋهرلىك، ئالالھنىڭ سۆزىدهك . 12

 . ـ ئايهت 16 سۈرىسى،

 گۇناھلىرىمىزنى، ئىشىمىزدا چهكتىن ئاشقانلىقىمىزنى ! پهرۋهردىگارىمىز { : دۇئا، ئالالھنىڭ سۆزىدهك . 13

 . ـ ئايهت 147 ئال ئىمران سۈرىسى، } ... مهغپىرهت قىلغىن

 ـ 99 مۆئمىنۇن سۈرىسى، } قايتۇرغىن ) دۇنياغا ( مېنى ! پهرۋهردىگارىم { : ئالالھنىڭ سۆزىدهك ئارزۇ ، . 14

 . ئايهت

 ... { : تۆۋهن كۆرۈش، ئالالھنىڭ سۆزىدهك . 15

 ياسىن سۈرىسى، } ، ئۇ ۋۇجۇتقا كېلىدۇ ة د - دهيدۇ » ۋۇجۇتقا كهل « ... { : يارىتىش، ئالالھنىڭ سۆزىدهك . 16

. ـ ئايهت 82

 لىرى ئورۇن كىلىش سىغسىنىڭ چهكلهش

 : چهكلهش سىغسى تۆۋهندىكى  مهناالرنى ئىپادىلهپ كىلىدۇ

 . ـ ئايهت 33 ئىسرا سۈرىسى، } ناھهق ئادهم ئۆلتۈرمهڭالر { : ھارام، ئالالھنىڭ سۆزىگدهك . 1

 " سىلهردىن بېرىڭالر، تاھارهت قىلىۋېتىپ ئهۋرىتىنى ئوڭ قولى بىلهن تۇتمىسۇن { : مهكرۇھ، رهسۇلۇلالھ . 2

 . بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى . دېگهنگه ئوخشاش

 بىزنى ھىدايهت قىلغىنىڭدىن كېيىن دىللىرىمىزنى توغرا يولدىن ! پهرۋهردىگارىمىز { : دۇئا، ئالالھنىڭ سۆزىدهك . 3

 . ئايهت 7 ئال ئىمران سۈرىسى، } بۇرىۋهتمىگىن

 نسا سىلهرنى بىئارام ئهگهر سىلهرگه ئاشكارا قىلى ! ئى مۆمىنلهر { : توغرا يول كۆرسۈتۈش، ئالالھنىڭ سۆزىدهك . 4

 . ـ ئايهت 101 مائىده سۈرىسى، } سورىماڭالر ) پهيغهمبهردىن ( قىلىپ قويىدىغان  نهرسىلهر توغرۇلۇق

 تۈرلۈك جامائهنى بهھرىمهن قىلغان دۇنيانىڭ ) كۇففارالردىن ( بىز { : تۆۋهن كۆرۈش، ئالالھنىڭ سۆزىدهك . 5

 . ـ ئايهت 131 سۈرىسى، تاھا } نېمهتلىرى ۋه زىبۇ زىننهتلىرىگه كۆز سالمىغىن

 زالىمالرنىڭ قىلمىشلىرىدىن اللھ نى بىخهۋهر دهپ { : ئاقىۋىتىنى بايان قىلىپ قويۇش، ئالالھنىڭ سۆزىدهك . 6

 . ـ ئايهت 142 ئىبراھىم سۈرىسى، } ئويلىمىغىن

 7 سى، تهھرىم  سۈرى } بۈگۈن ئۆزره ئېيتماڭالر ! ئى كاپىرالر { : ئۈمىدسىزلهندۈرۈش، ئالالھنىڭ سۆزىدهك . 7

. ـ ئايهت
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 ! ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان الله نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن

 زۆرۈرىيهت ھارامنى مۇباھ قىالمدۇ ؟
 قىيامهت كۈنىنىڭ , ھۆكۈمرانى , پهرۋىش قىلغۇچىسى , بارلىق ھهمدۇ سانا پۇتۈن ئالهملهرنىڭ پادىشاھى

 ھېكمهت بىلهن ئېش قىلغۇچى بولغان , ۋه زااللهتنى ياراتقۇچى ھىدايهت , مۆئمىنلهرنىڭ كۆيۈ نگۈچىسى , ئىگىسى

 . بۈيۈك قۇدرهتلىك ئىگىمىز بولغان الله غا بولسۇن

 تهقۋادارالرنىڭ ۋه شېھىيتالرنىڭ رهھبىرى ۋه يولباشچىسى , خاتىرجهملىكى , رهببىمىز الله نىڭ ئامانلىقى

 , ىرىغا ۋه ئۇ زاتنىڭ دهۋىتى بىلهن دهۋهت قىلغان ساھابىلل , ئۇنىڭ پاك ئائىلىسىگه , مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا

 ئىز بېسىپ ماڭغان ئسالم ئهقىدىسىنى ئۆز پىكىرىيىتىگه ئاساس ئىسالم ھۆكۈملىرىنى , تهرىقىتىگه سۆزسىز ئهمهل قىلىپ

 !!!!!!!! ئامىين ! ئۆز ھاياتلىرىغا ئۆلچهم قىلىپ ئالغان كىشىلهرگه بولسۇن

 زۇلۇم , خاتالىشىشىمدىن ۋه خاتاالشتۇرۇشىمدىن , مدىن ۋه ئازدۇرۇشىمدىن ئېزىشى , ئى الله ئۆزلىرىگه سېغىنىپ

 . نادانلىقىمدىن ۋه نادانالرنىڭ مۇئامىلىسىدىن پاناھ تىلهيمهن , قىلىشىمدىن ۋه زۇلۇمغا ئۇچرىشىمدىن

 : ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم مۆھتىرهم قېرىنداشالر

 ىنىڭ شهرىئهتته ئىتىبارى يوق دېيىلگهن ۋه دىگهن قائىد » زۆرۈرىيهت ھارامنى مۇباھ قىلىدۇ « ئۆتكهنده

 . تهپسىلىي توختالغان ئىدۇق

 زۆرۈرىيهت « ى دهپ داۋا قىلىپ ) 1 \ 4 ( بهزى قېرىنداشلىرىمىز بۇ قائىدىنى ئىسالم شهرئىتىنىڭ تۆتتهن بىرى

 نكى چۈ . ى دىيىشكه بولمايدۇ 1 \ 4 ھالبۇكى بۇ قائىدىنى شهرىئهتنىڭ . بايان قىلغان ئىدى » پىرىنسىپىنى

 , بهلكى قۇرئان ئىسالمنىڭ ئاساسلىرى بولغان شهرئىي دهلىللهر، ئالىمالرنىڭ پهتىۋالىرى ۋه قائىدىللىرى ئهمهس ،

 ئىسالم ھهر زامان ۋه ماكانغا « شۇنىڭدهك . شهرئىي ئىللهتكه ئاساسالنغان قىياسدۇر , ساھابىلهنىڭ ئىجمائى , ھهدىس

 . م زۆرۈرىيهت ئۈستىگه قۇرۇلغان دېيىشكه تېخىمۇ بولمايدۇ دىگهن سۆزنى دهلىل قىلىپ تۇرۇپ ئىسال » يارايدۇ

 شهخىسكه , مهسىلىگه , دىگهنلىك ھهرگىزمۇ ھهرقانداق جهمىئهتكه » ئىسالم ھهر زامان ۋه ماكانغا يارايدۇ «

 ئۇالرنىڭ ئىسالمنى قوبۇل , ئۇالرنىڭ مهنپهئهتىنى قوغداپ قېلىش , مۇۋاپپىق كېلىدۇ دهپ ئۇالرنى ھىمايه قىلىش

 بهلكى  ئىسالم ھهرقانداق زامان ۋه ماكاندا يۈز بهرگهن . لىشلىرى ئۈچۈن ئۇالرغا ماسالشتۇرۇش دىگهنلىك ئهمهس قى

 يهنى . مۇئامىلىلهرنىڭ يېشىمىنى ئۆز ئىچىگه ئالغانلىقى ھهمده ئۇنىڭغا گۈزهل يېشىم بېرىشكه قادىرئىكهنلىكىدهدۇر

 شۇنداق « . ۋاپىق ئاساستا ئۆزگهرتىلىشىدهدۇر مهسىلىلهرنىڭ ئىسالمغا مۇ , شهخىس , ئهنه شۇ جهمىيهت

 ئىسالم شهرىئىتىنى جهمىيهتكه , ئهسىر ئاخىرلىرىغا كېلىپ ) - 19 مىالدىيهنىڭ ( - 13 ھىجىرىيهتنىڭ , ئېيتىمىزكى

 نهتىجىده ئىسالم ھازىرقى جهمىيهتكه مۇۋاپىق كېلىشى ئۈچۈن نۇسۇس . تهدبىق قىلىش يولى خاتا چۈشۈنىلدى

 ئهسلىده جهمىيهتكه . لىرى كۆتۈرمهيدىغان مهناالر بىلهن تهپسىر قىلىنىشقا باشلىدى ) ئايهت ۋه ھهدىس (

 ماسالشتۇرۇش ئۈچۈن ئسالمنى تهپسىر قىلىشقا ئۇرۇنۇش ئهمهس ئىسالمغا مۇۋاپىق بولۇش ئۈچۈن جهمىيهتنى

 لىي ۋه تۈزۈمگه ئىگه ئهقى ( بۇ يهرده بىرهر مهبدهئ , چۈنكى مهسىله شۇنىڭدىن ئىبارهتكى . ئۆزگهرتىش الزىم ئىدى

 . ئاساسىدا ئىسالھ قىلىش كۆرسۈتىلىۋاتغان بۇزۇق جهمىيهت مهۋجۇت ) ئىسالم : بولغان ئهقىده رابىتىسى مهسىلهن

 دىمهك مهبدهئنى قانداق بولسا شۇنداقالرچه تهدبىق قىلىش ۋه جهمىيهتنى شۇ مهبدوئ ئاساسىدا تۈپتىن ئۆزگهرتىش

 بهلكى ئىسالم ھۆكۈملىرىنى ئهسىرگه مۇۋاپىق قىلىش ئۈچۈن تهئىۋېل , لمىدى لىكىن ئۇالر بۇنداق قى . الزىم ئىدى

. مهسىلىلهردىمۇ شۇ خاتاغا شۇڭغۇدى ) بىر تهرهپلىمه ياكى قوشۇمچه ( ۋه جۈزئىي ) ئومۇمىي ( ئۇالر كۇللى ; . قىلدى
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 زامان « يهنى ئۇالر . قتى ئۇالر شۇ قاراشقا مۇۋاپىق كېلىدىغان كۇللى قائىدىلهر ۋه جۈزئىي ھۆكۈملهرنى ئىشلهپ چى

 گه ئوخشاش ۋه باشقا بىر » ئادهت ھاكىمدۇر « » ئۆزگۈرۈش بىلهن ھۆكۈملهرنىڭ ئۆگۈرۈشى ئىنكار قىلىنمايدۇ

 ھهمده شهرىيئهت تهرىپىدىن بىرهر ئاساس بولمىغان ھۆكۈملهرگه . نهچچه خاتا كۇللى قائىدىلهرنى قوبۇل قىلدى

 ئىككى ھهسسه : مهسلهن , زىت بولغان ھۆكۈملهرگىمۇ پهتىۋا بهردى بهلكىم قۇرئاننىڭ قهتئىي نۇسۇسلىرىغا

 ئهمهسلىكىنى ۋه يىتىملهرنىڭ مېلىنى كۆپهيتىشنىڭ زۆرۈرلىگىنى ھۆججهت قىلىپ ئاز پىرسهنتلىك جازانىغا رۇخسهت

 شكه دهپ ئاتىلىدىغان قازى يېتىمالرنىڭ توپالنغان مېلىدىن جازانىغا رۇخسهت بىرى » شهرئىي قازى « . بهردى

 ھهدلهرنى . دهپ ئاتىلىدىغان قازىمۇ جازانىغا رۇخسهت بېرىدىغان بولدى » نىزامى قازى « شۇنىڭدهك . باشلىدى

 شۇنداق . قانۇنلىرىنى ئىسالمى بولمىغان مهنبهلهردىن ئېلىشقا رۇخسهت بهردى - توختۇتۇشقا پهتىۋا چىقىرىپ جازا

 ھۆججهت قىلىپ » نغا مۇۋاپپىق كېلىشى زۆرۈرلىكىنى زامانغا ۋه ماكا , شهرىئهت ھهربىر ئهسىر « قىلىپ ئۇالر

 ئىسالم دۈشمهنلىرى . بۇنىڭ نهتىجىسىده ئىسالم ھاياتتىن يىراقالشتۇرۇلدى , شهرىئهتكه زىت ھۆكۈملهرنى چىقاردى

 . بۇ بۇرمىالنغان چۈشهنچه ۋه خاتا ھۆكۈملهر ئارقىلىق مۇسۇلمانالرغا ئۆز قانۇن ۋه مهبدهئلىرىنى كىرگۈزدى

 دىگهن بۇرمىالنغان چۈشهنچه زىھىنلىرىدا » ئىسالم ھهرقانداق زامان ۋه ماكانغا مۇۋاپپىق كېلىدۇ « نالر مۇسۇلما

 ئورۇنلىشىپ قالغانلىقى ئۈچۈن دۈشمهنلهرنىڭ مهبدهئ ۋه قانۇنلىرىدا ئۆز دىنلىرىغا ھىچقانداق زىددىيهت

 ھادىسه ۋه قائىدىگه , مهبدهئ , ئېقىم ئىسالم مهبدهئ ۋه نۇقتئى نهزىرىگه زىت كهلسىمۇ  ھهرقانداق . كۆرمىدى

 بۇدهلىل ئسالمنى , مۇۋاپىق كىلىشى ئۈچۈن ئسالمنى تهئىۋىل قىلىش كوپچىلىكنىڭ تىلىدىن چۈشمهي قالدى

 پايدىالرنى ھۇجۇتقا چىقىرىش ۋه يامانلىقالرنى دهپئىي « ھاياتتىن يىراقالشتۇرۇشقا ياردهم بهردى يهنى شۇنىڭدهك

 بۇلۇپ ئۇالر زامان ۋه ماكان ئۆزگۈرىشى بىلهن ) نازىل بۇلۇش سهۋهبى ( نىڭ ئللىتى قىلىش شهرئىي ھۆكۈملهر

 چۈنكى پايدىالرنى مهيدانغا چىقىرىش ۋه يامانلىقالرنى دهپئي قىلىش . دىگهن داۋامۇ خاتادۇر ; » ئۆزگۈرىدۇ

 يامانلىقالرنى دهپئي چۈنكى پايدىالرنى مهيدانغا چىقىرىش ۋه . شهرئىي ھۆكۈملهر ئۈچۈن مۇتلهق ئىللهت ئهمهس

 قىلىش شهرئىي ھۆكۈملهر ئۈچۈن ئىللهت ئكهنلىكىگه ھهتتا مۇئهييهن بىر ھۆكۈم ئۈچۈنمۇ ئىللهت ئككهنلىكىگه دهلىل

 شهرئىي ئىللهت پهقهت شهرئىي . دىمهك ئۇالر شهرئىي دهلىل بواللمايدۇ . بولىدىغان بىرهر نۇسۇس كهلگهن ئهمهس

 . شۇنىڭ ئۈچۈن نۇسۇسقا چهكلىنىش ۋه دااللىتى دائىرسىده توختاش زۆرۈر . نۇسۇس دااللهت قىلغان ئىللهتتۇر

 دىمهك شهرئىي . زهرهرنى دهپئىي قىلىشقىمۇ دااللهت قىلغان ئهمهس , نۇسۇس پايدىنى مهيدانغا كهلتۈرۈشكىمۇ

 . هرسه بولىدۇ ئىللهت پايدىالرنى مهيدانغا چىقىرىش ۋه زهرهرلهرنى يوق قىلىش ئهمهس بهلكى نۇسۇس كهلتۇرگهن ن

 بهلكى . بىرهر ئىش ھهركهتمۇ دااللهت قىلغان ئهمهس , نۇسۇس ئېلىپ كهلگهن بۇ نهرسىگه زامان ۋه ماكانمۇ

 نۇسۇس بولسا مۇتلهق . ھۆكۈمنىڭ ئىللىتىنى بايان قىلىشتا شهرئىي نۇسۇس ئۇنىڭغا دااللهت قىلغان

 زهرهرنى دهپئىي قىلىشنىڭ شۇنىڭدهك زامان ۋه , دىمهك بۇ ئورۇندا پايدىنى مهيدانغا كهلتۈرۈش . ئۆزگهرمهيدۇ

 . ماكاننىڭ ھېچقانداق ئىتىۋارى يوق

 بهلكى شهرئىي ھۆكۈم . شۇنىڭغا ئاساسهن شهرئىي ئهھكامالر زامان ۋه ماكاننىڭ ئۆزگۈرىشى بىلهن ئۆزگهرمهيدۇ

 . نداق بۇلىشىنى بهلگىلهيدۇ پهقهت شهرئىي ئىللهتنىڭ بار يوقلىقى ھۆكۈمنىڭ قا .( قانداق بولسا شۇنداق ئېلىنىدۇ

 زامانالر ۋه ماكانالر ئۆزگهرسىمۇ ) شهرئىي ئىللهت چۇقۇم نۇسۇس دااللهت قىلغان ئىللهت بۇلىشى ۋاجىپتۇر

 چۈنكى مۇئهييهن . ئهسلىده شهرئىي ھۆكۈملهرنى ئىستىنبات قىلىش مۇجدهھىتالرغا خاس ئىشتۇر . ئۆزگهرمهيدۇ

 , كهڭ بىلىم - شۇنىڭ ئۈچۈن ئىجتاھات . ش پهقهت ئىجتاھات بىلهن بولىدۇ مهسىلىدىكى الله نىڭ ھۆكۈمىنى بىلى

ئهرهپ تىلىنى تۇلۇق بىلىش ھهمده شهرئىي مهسىلىلهرنى بىلىش ۋه ئۇالرنىڭ , نۇسۇسالرنى توغرا چۈشۈنۈش
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 تىن شۇنىڭ ئۈچۈن ئويلىماستىن دىققهت بىلهن كۈرۈپ چىقماس . دهلىللىرىدىن خهۋهردار بۇلۇشقا مۇھتاج بولىدۇ

 كىيىن شۇ , مهنپهئهت كۈرۈلۈپ قېلىپ » ھۆكۈمده « شۇنىڭدهك بىرهر . ھۆكۈمنى ئېلىش ئىستىنبات دىيىلمهيدۇ

 ھۆكۈمنى ئىستىنبات قىلىش ئۈچۈن نۇسۇسالرغا ھىيله ئشلىتىش ۋه ئۇالردىن كۆزلهنمىگهن نهرسىنى ئۇالرغا ئارتىش

 رشى جۈرئهت قىلىش بۇلۇپ بۇنىڭغا قهدهم قويغان بهلكى بۇ نهرسه الله نىڭ دىنىغا قا , ئىجداھات دىيىلمهيدۇ

 . الله نىڭ ئازابىغا گىرىپتار بولىدۇ . ئادهم

 ئىسالم كىشىلهرنىڭ « شۇڭىمۇ . ئىسالم شهرىئىتىنىڭ مهخسىتى دىمهكلىك الله نىڭ مهخسىتى دىمهكلىكدۇر

 ئىسالم شهرىئىتى ... ام قىلدى پاساتلىق تهرهپلىرىنى ھار , يامانلىق , مهنپهئىتىنى ئاساس قىلغانلىقتىن زىيانلىق

 ئۇمۇمنىڭ مهنپهئىتىنى ۋۇجۇتقا چىقىرىش » « شهخىسنىڭ مهنپهئىتى ئۈستىگه قۇرۇلدى ..... داۋاملىق ئۇمۇمنىڭ

 چۈنكى ئىسالم شهرىئىتىده جامائهت شهخىستىن . دهپ ئېيتىلمايدۇ » ئۈچۈن خۇسۇسنىڭ مهنپهئىتىنى قۇربان قىلىش

 , شهخىس , جامائهت . شهخىس جامائهتتىن مۇقهددهس دهپ ھهم ئېيتىلمايدۇ مۇقهددهس دهپ ئېيتىلمايدۇ ياكى

 پهقهت ۋه پهقهت الله تائهال ۋه شاھىنشاھى شهرىئهت . دۆلهت ھهتتا خهلىفىمۇ مۇقهددهس دهپ ئېيتىلمايدۇ

 . مۇقهددهستۇر

 ىرىگه يۈكلهيدىكهن قايسى ب ) دۆلهت , جامائهت , شهخىس ( ئىسالم ئىسالمى مهسئۇلىيهتنى ئىسالمى ۋۇجۇتالرنىڭ

 ۋاقىتتا ۋه شهرىئهت كورسهتكهن ئۇسلۇپتا ئىجرا قىلىشى , ئۇالر شۇمهسئۇلىيهتنى شهرىئهت كۆرسهتكهن ئورۇندا

 ئىسالم ھهرگىزمۇ ئىنسانالرنىڭ مهنپهئىتىنى ۋۇجۇتقا چىقىرىش يهنى ئىنسانالرغا خىزمهت قىلىش ئۈچۈن , شهرت

 . ئىسالمغا خىزمهت قىلىش ئۈچۈن كهلدۇق , ئىتائهت قىلىش , بهلكى بىزلهر ئىسالمغا بويسۇنۇش . كهلمىدى

 باشقا نهرسىلهر ئالىي ئهمهس بهلكى , بهلكى ئىنسانالر ئىسالمغا ھۆكۈمران ئهمهس , ئىنسانالرغا ئىسالم ھۆكۈمران

 بىز , ئۆزگهرتىمهن دهپ كهلدى , باشقۇرىمهن , ئىسالم بۇيسۇندۇرىمهن . ئىسالم ئالىي ھهم مۇققهددهستۇر

 ئىنسان « شۇڭىمۇ الله ئىنساننى يارىتىشتىكى مهخسىدىنى . ئۆزگهرتىلىمىز دهپ كهلدۇق , باشقۇرىلىمىز , ىمىز بويسۇن

 . دهپ بايان قىلدى » ۋه جىنالرنى پهقهت ماڭىالئىبادهت قىلسۇن دهپ ياراتتىم

 » ىق قىلىنمايدۇ ئىسالمغا ھۆكۈمرانل , ئىسالم ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ « رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسسهللهم

 . دهپ بايان قىلدى » باشقا نهرسه ئالىي بولمايدۇ , ئىسالم ھهممىدىن ئالىي بولىدۇ «

 ھهممىگه ئايانكى ھازىر كۆپچىلىك بارچه ئىشالر ئۈچۈن ساپ مهنپهئهتنى  ئاساس قىلىدىغان  ،غهرىپ پىكىرىي

 هرنى مهنپهئهت بىلهن ئىللهتلهشكه يىتهكچىلىگى ۋه غهرىپ دۇنيا قارىشى تهسىرىگه ئۇچراپ بارلىق ھۆكۈمل

 بۇنهرسه روھنى بارلىق ئىشالر ئۈچۈن ئاساس قىلىدىغان ۋه روھ بىلهن ماددىنىڭ ئارالشتۇرۇلىشى . ئادهتلهنگهن

 نى باشقىۇرغۇچى ئامىل قىلىدىغان ئىسالم پىكىرىي ) ھهرقانداق بىر ئهمهلنى شهرىئهت ئاستىدا يۈرگۈزۈش (

 كىچهكلهرگه مۇناسىۋهتلىك - ئىچمهك ھهم كىيىم - يىمهك , ئاساسهن ئىبادهت ئهخالق شۇنىڭغا . يىتهكچىلىكىگه زىت

 بهلكى نۇسۇسالردا , چۈنكى بۇ ھۆكۈملهرنىڭ ھېچقانداق ئىللىتى يوق , شهرئىي ھۆكۈملهر مۇتلهق ئىللهتلهنمهيدۇ

 , ھهج مۇراسىملىرى , ناماز ئوقۇش ھالىتى , ھهج , روزا , زاكات , ناماز . قانداق كهلگهن بولسا شۇنداق ئېلىنىدۇ

 ئىللهتتىن قهتئىي نهزهر . زاكات نىساپلىرى ۋه شۇنىڭغا ئوخشاش نهرسىلهر قانداق كهلگهن بولسا شۇنداق ئېلىنىدۇ

 توڭگۇز گۆشى ۋه باشقا نهرسىلهرنىڭ , شۇنىڭدهك ئۆلگهن ھايۋانىڭ گۆشى . تۇلۇق تهسلىم بىلهن قۇبۇل قىلىنىدۇ

 ئهگهر . ئىللهت ئىزدهلمهيدۇ بهلكى ئۇالرغا ئىللهت ئىزدهش خاتا ۋه خهتهرلىكتۇر ھارام قىلىنغانلىقىغا ھېچ ۋاقىت

 بۇنهرسىلهرنىڭ ھۆكۈمىلىرىگه ئىللهت ئىزدىلىدىغان بولسا ئىللهت يوقالغان ۋاقىتتا ھۆكۈممۇ يوقىلىشقا ئېلىپ

تاھارهتنىڭ ئىللىتى : قىاليلى پهرهز , چۈنكى ئىللهت ئىللهتلهنگۈچى بىلهن بارلىق ۋه يوقلىقتا بىلله بولىدۇ . بارىدۇ
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 بۇھالهتته ئىللهت . روزىنىڭ ئىللىتى ساغالملىق بولسۇن ۋهھاكازا , نامازنىڭ ئىللىتى بهدهن تهربىيه , پاكلىق

 شۇنىڭ ئۈچۈن ئىللهت . ھالبۇكى ئىش بۇنداق ئهمهس , بولمىغان ۋاقىتتا ھۆكۈممۇ بولماسلىقنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

 ئىبادهت ھۆكۈملىرى ئۇالرغا ئىللهت , دىمهك . ئىجرا قىلىشقىمۇ خهتىرى بار , ۆزىگىمۇ ئىزدهشنىڭ ھۆكۈمنىڭ ئ

 ئهمدى ھىكمهتلهرگه كهلسهك بۇالرنى يالغۇز الله نىڭ ئۆزى . ئىزدهلمهستىن قانداق بولسا شۇنداق ئېلىنىشى الزىم

 ك الله نىڭ ھىكمهتلىرىنىمۇ ئىدراك شۇنىڭده , بىزنىڭ ئهقلىمىز الله نىڭ ھهقىقىتىنى ئىدىراك قىاللمايدۇ , بىلىدۇ

 الله تائهال , ئهمما تۆۋهندىكى ئايهتلهر ۋه ئۇالردىن باشقا نۇسۇسالردا كهلگهن ھىكمهتلهرگه كهلسهك . قىاللمايدۇ

 ئۇالر ئۆزلىرى ئۈچۈن بولغان « ) ئايهت - 45 سۇره - 29 ( » ناماز فهھشى ۋه مۇنكهرلهردىن قايتۇرىدۇ « : ئېيتتى

 الله نىڭ رازىلىقىنى كۆزلهپ بىرىۋاتقان « ) ئايهت - 28 سۈره - 22 ( » ... ىت بۇلۇشى ئۈچۈن مهنپهئهتلهرگه شاھ

 سۈره - 30 ( » مۇنداق زاكات بهرگۈچىلهر ماللىرىنى ئىككى ھهسسه قىلىپ ئالغۇچىالردۇر .... زاكاتلىرىڭالر

 ) ئايهت - 39

 ۋه ئۇنىڭغا باشقا نۇسۇس , يۇقۇرقىدهك ھىكمهتلهرده نۇسۇسنىڭ ئۆزىگه چهكلىنىپ پهقهت ئۇنىڭدىن ئېلىنىدۇ

 نۇسۇستا ھۆكۈمنىڭ ھىكمىتى كهلمىگهن شهرئىي ئهھكامالرغا ئىللهت ئىزدهلمىگندهك ھىكمهتمۇ , قىياس قىلىنمايدۇ

 . ئىزدهلمهيدۇ

 مۇئامىله ۋه جازالهرغا , كىچهك - كىيىم , ئىچمهك - يىمهك , ئىبادهت , ئهخالق - ئىسالمى قانۇنالر

 كىچهككه مۇناسىۋهتلىك شهرئىي - كىيىم , ئىچمهك - يىمهك , ئىبادهت , ئهخالق . امالر مۇناسىۋهتلىك شهرئىي ئهھك

 ھاراق ھاراقلىقى ئۈچۈن ھارام قىلىندى « : پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دىدى . ئهھكامالر ئىللهتلهنمهيدۇ

 ۇالر ھهققىدىكى شهرئىي چۈنكى ب , ئهمما مۇئامىله ۋهجازاالرغا مۇناسىۋهتلىك شهرئىي ئهھكامالر ئىللهتلىنىدۇ »

 . ئهھكامالر شۇئهھكامالرنىڭ ۋۇجۇتقا چىقىشى ئۈچۈن سهۋهب بولغان ئىللهتلهرگه ئاساسالنغاندۇر

 كىچهكلهرگه مۇناسىۋهتلىك شهرئىي ھۆكۈملهر مۇتلهق - ئىچمهك ھهم كىيىم - يىمهك , ئىبادهت ئهخالق

 بهلكى نۇسۇسالردا قانداق كهلگهن بولسا , چۈنكى بۇ ھۆكۈملهرنىڭ ھېچقانداق ئىللىتى يوق , ئىللهتلهنمهيدۇ

 ئهمما  مۇئامىله ۋهجازاالرغا مۇناسىۋهتلىك . ئۇالر ئۈچۈن ئىللهت ئىزدهش تولىمۇ خهتهرلىكتۇر . شۇنداق ئېلىنىدۇ

 چوشقا نىجىس : ئااليلۇق . ئايرىملىرىغا ئىللهت كهلمىگهن , شهرئىي ئهھكامالرنىڭ ئايرىملىرغا ئىللهت كهلگهن

 گه ئادهتلهنگهنلىكى ئۈچۈن چوشقا گۆشى پاسكىنىدۇر ھهمدۇ ئۇنىڭدا ئادهم بهدىنىگه زىيانلىق ئۇزۇقلۇق يىمهكلىكلهر

 بىز _ تهركىۋى بولغانلىقتىن ھارام قىلىنغان دهپ ئىللهتلهپ قويسا مۇنداق خهتهرلىك ئاقىۋهت كىلىپ چىقىدۇ

 ى پاكىز چىرايلىق تۇتايلى ھهتتا ئۇنى الله نىڭ چوشقىغا پاكىز يىمهكلىكلهرنى بىرىپ ئادهتلهندۈرهيلى ئۇنىڭ قوتىنىن

 بۇنىڭلىق . ھهمده ئۇنىڭ گۆشىدىكى زىيانلىق تهركىپلهرنىڭ ھهممىنى چىقىرىپ تاشاليلى , نامى بىلهن بوغۇزاليلى

 ئهگهر يۇقۇرقىسى ئۇنىڭ ئىللىتى بولغان بولسا چوشقا گۆشى ئهمدى . بىلهن چوشقا گۆشى ھاالل بۇلۇپ قالمايدۇ

 !!!; الله بىلهن قهسهمكى ئۇنداق ئهمهس . يوقىلىشى بىلهن ھاالل بولغان بۇالتتى ئىللىتى

 پهقهت . الله چوشقا گۆشىنى ھارام قىلىش توغرىسىدا ھېچقانداق ئىللهت كهلتۈرمىگهن ۋه ھىكمهت بايان قىلمىغان

 ھهقىقهتهن بۇنداق قوشۇپ قويۇش , تهرجىمه قىلىنغاندا چۈشۈنىشلىك بۇلىشى ئۈچۈن قوشۇپ قويۇلغان

 . گۆشىده ئادهم بهدىنىگه زىيانلىق تهركىپلهر بار , دىمىسىمۇ چوشقا نىجىس نهرسىلهرنى يهيدۇ . خهتهرلىكتۇر

 . دهلىل ئهمهس ئۇنىڭ دهلىلى نۇسۇس يهنى ئۇنى الله نىڭ ھارام قىلغانلىقى , بۇئۇنىڭدىكى بىر سۈپهت

 مۇناسىۋهتلىك شهرئىي ھۆكۈملهر مۇتلهق كىچهكلهرگه - ئىچمهك ھهم كىيىم - يىمهك , شۇڭائىبادهت ئهخالق

شۇڭىمۇ  پهيغهمبهر . ئۇالر توغرىسىدا مۇتالق ئىللهت كهلمىگهن ۋه ھىكمهتمۇ ئىزدهلمهيدۇ . ئىللهتلهنمهيدۇ
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 شهرىئهت جازانه ۋه « شۇنىڭدهك . دهپ بايان قىلغان » ھاراق ھاراقلىقى ئۈچۈن ھارام قىلىندى « ئهلهيھىسساالم

 دهپ » ۈنكى ھهر ئىككى ئىشتا زۇلۇم ۋه كىشىلهرنىڭ ماللىرىنى ھهقسىز يهۋىلىش مهۋجۇت چ , قىمانى چهكلىدى

 زۇلۇم ۋه ھهقسىز , شهرىئهت پهقهت ئۇنى جازانه ۋه قىما بولغانلىقى ئۈچۈن چهكلىدى . جازانه قىما ئىللهتلهنمهيدۇ

 پهقهت ئۇنىڭ , لهت كهلمىگهن چۈنكى ئۇنداق ئىل . يهۋىلىش ئۇنىڭ ھاراملىقىغا دهلىل ۋه ئىللىتى بواللمايدۇ

 . ھاراملىقىنىڭ دهلىلى نۇسۇس

 » الله سودىنى ھاالل جازانىنى ھارام قىلدى «

 ئهقىل ئۇالرنىڭ ۋاقىسى . دىمهك يۇقۇردىكى ئايهتتىن قارىغاندا جازانىنىڭ ھاراملىقىغا ھېچقانداق ئىللهت يوق

 توغرا . ۋىلىشتىن ئىبارهت سۈپهتلىرىنى بايقاپ چىققان ھهم ھالهتلىرىگه قاراپ تۇرۇپ زۇلۇم ۋه ماللىرىنى ھهقسىز يه

 مۇنداق سۈپهتلهش سۈپهتنى ھاراملىقىغا دهلىل قىلمىغان ئهھۋال ئاستىدا , ئۇالردا شۇنداق سۈپهت مهۋجۇت

 , شۇڭىمۇ الله مۇنداق بولغانلىقى ھارام دىمىسه , ھېچقىسى يوق چۈنكى ئۇالرنىڭ ھاراملىقىنىڭ دهلىلى نۇسۇس

 شۇڭىمۇ بىز الله نىڭ . مۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن الله ھارام قىلغان دىيىشكه ھهققىمىز يوق بىزنىڭمۇ

 ئىللهتنىمۇ ئۆزى , شۇڭا اللهنىڭ ھۆكمىدىكى ھىكمهتنىمۇ , زاتىنى ئىدىراك قىاللمايمىز , ماھىيىتىنى , ئۆزىنى

 ىن قهرىز ئېلىش مۇمكىن ئهمهسلىكىنى شۇنداق بولغاچقا باشقا جايد . كۆرسىتىپ بهرمىگۈچه ئىدىرىك قىاللمايمىز

 ھۆججهت قىلىپ تۇرۇپ جازانىغا يولقويۇش مۇمكىن ئهمهس شۇنىڭدهك ئۆسۈمنى ياخشى يهرگه ئىشلىتىشنى ھۆججهت

 دۆلهتنىڭ مۇھتاجلىقىنى ئاسانالشتۇرۇشنى ھۆججهت قىلىپ , قىلىپ بانكىالردىكى ئۆسۈمنى ئېلىشمۇ مۇمكىن ئهمهس

 دىمهك ئىسالمدا خوجايىنلىق ئۈممهتنىڭ ئهمهس بهلكى . مۇمكىن ئهمهس جازانىغا يول قويۇشمۇ ھهم

 پۇتۇن ئۈممهت بىرلىككه كهلسىمۇ بىرهر ھۆكۈم چىقىرىش . يالغۇز اللهال قانۇن چىقارغۇچىدۇر . شهرىئهتنىڭدۇر

 ش ئۈچۈن ئىختىساتنى راۋاجالندۇرۇ , ئااليلۇق بارلىق مۇسۇلمانالر بىرلىككه كىلىپ . ھوقۇقىقىغا ئىگه ئهمهس

 قا يهنه جهمىيهتته پاھشىۋازلىق تارقىلىپ كهتمهسلىگى ) جازانىحورلۇق ( ئۈممهت مهنپهئىتىنى ھۆججت قىلىپ ئۆسۈم

 جهمىيهتنىڭ تهڭپۇڭلىقىنى ھۆججهت قىلىپ پاھىشخانىالرغا رۇخسهت بىرىشكه ۋه ياكى ئىشلهپ چىقىرىشنى , ئۈچۈن

 شهخسى مۈلۈكچلىكنى ياكى روزىنىڭ , ى ھۆججهت قىلىپ راۋاجالندۇرۇش ۋه پايدىالرنى ۋۇجۇتقا كهلتۈرۈشن

 شۇنىڭدهك مۇسۇلمان كىشىنىڭ . بۇنىڭ زهرهرچه قىممىتى يوقتۇر , پهرىزلىكىنى بىكار قىلىشقا بىرلىككه كهلسه

 - پۇل مالنى ئۆستۈرۇشنىڭ بارلىق ۋاستىلىرى بىلهن , خالىغان ئهقىدىگه ئىدقاد قىلىش ئهركىنلىگنى بىرىدىغان

 , زىنا قىلىپ , ھاياتتا ھاراق ئىچىپ , ئۆستۈرۈش ئهركىنلىگى بىرىدىغان - ارام قىلىنغان ۋاستىلهر بولسىمۇ گهرچه ھ

 خالىغانچه ياشاش پايدىلىنىش ئۈچۈن شهخسى ئهركىنلىككه رۇخسهت بىرىدىغان ئۇمۇمىي ئهركىنلىكلهرنى جارىي

 ئهگهر . هزىرىده پاشىنىڭ قانىتىچىلىك ئىتىۋارى يوق بۇنداق بىرلىككه كىلىشنىڭ ئىسالم ن , قىلىشقا بىرلىككه كهلسۇن

 بىرتوپ مۇسۇلمانالر شۇئىشنى قىلىشقا ئۇرۇنسا ئۇالرغا قارشى تاكى قايتمىغۇچه ئۇرۇش قىلىش ۋاجىپ

 مۇسۇلمانالر بارلىق ئىشلىرىدا الله نىڭ بۇيرۇق توسۇقلىرى بىلهن چهكلهنگهندۇر ئۇالرنىڭ ئىسالم . بولىدۇ

 شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا ئۇالر بىرهر ھۆكۈم چىقىرىش . لىدىغان بىرهر ئىش قىلىشى توغرا ئهمهس ئهھكاملىرىغا زىت كى

 ئادهم , زىنا قىلىش « ھهم شۇنىڭدهڭ . پهقهت يالغۇز الله ال قانۇن چىقارغۇچىدۇر , ئىمكانىيىتىگه ئىگه ئهمهس

 بۇئىشالرنىڭ ئۆزىده ن ھاالل بولمايدۇ، كاپىر بولۇش ۋه بوالڭچىلىق قىلىش قايسى ئهھۋالدا بولمىسۇ , ئۆلتۈرۈش

 زىيىنى ئىنىق كۆرۈلمىگهن ۋه ئۆزىگىال چهكلهنگهنلىرى نىسپىي , قهتئىي ھۆكۈم زىيىنى كۆرۈنۈپ تۇرغانلىقى ئۈچۈن

 دهپ زىياننىڭ ئىپادىلىنىش » زۆرۈرىيهت تېپىلغاندا بۇھارامالردىن زىيىنى نىسپىيلىرى مۇباھ بولىدۇ , ھۆكۆم بولىدۇ

گهرچه ئۇالردا شۇنداق سۈپهت بولسىمۇ ھاراملىقىغا دهلىل , نى ئىللهت قىلىۋىلىش تولىمۇ خهتهرلىك ھالىتى
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 شۇنداق . ئىللهت ھهم شهرئىي ئىللهت بولىشى ۋاجىپ , دهلىلى پهقهت شهرئىي دهلىل بولىشى ۋاجىپ . بولمايدۇ

 ئهسلى شهرئى قائده ئۇمۇمى . تبارى يوق دىگهن قائىدىنڭ شهرىئهتته ئې » زۆرۈرىيهت ھارامنى مۇباھ قىلىدۇ « بولغاچقا

 الله ھارام قىلغان ۋه رۇخسهت بهرگهن دائرىدىال ۋه ( بولۇشى كېرهكتى ئهمما بۇقائده پهقهت ھارام يىمهكلىكلهرنى

 يىيىشكه نىسبهتهن نۇسۇس كهلگهنلىكى ئۈچۈنال قوللىنىش مۇمكىن ئهمما باشقا ) ياكى   شۇنداق ئهھۋال ئاستىدا

 چۈنكى باشقا ئهمهللهرگهئۆزدهلىللىرى كهلگهن بۇلۇپ ئۆزدهلىللىرىنى ئېتبارغا . ئېلنمايدۇ ئهمهلگهقىياس قىلىپ

 . ئالماسلىق خهتهرلىكتۇر

 زۆرۈرىيهت ھارامنى « ئۇالر . تور بېتىدىكى پهتىۋاالرنى كۆرۈپ چۆچۈپ كهتتىم ) ئسالم ئاۋازى ( ئالدىنقى قېتىم

 ام قىلغان ۋهۋاجىپ قىلغان نهرسىلهرنى مۇباھقا ئايالندۇرۇپ دىگهن قائىدىگهتايىنىپ الله ئېنىق ھار » مۇباھ قىلىدۇ

 . قويغان ئىدى

 ئايال خىزمهت قىلىدىغان بۇلۇپ ئۇالرنڭ ئككى ياكى - بىرجۈپ ئهر ---- بىرهيلهن شۇنداق سورىغان بۇلۇپ «

 ئككى يېرىم شۇنداق ئهھۋالدا ئايالنڭ قورسىقىدىكى باال . ئۈچتىن ئارتۇق پهرزهنت كۆرشىگه يول قويۇلمىغان ئىدى

 ئهزھهر ئۇنۋېرستىتىنڭ پهتىۋا ئدارىسى . ئهمدى بالىنى چۈشۈرۈشنڭ ھۆكىمى سورالغان , ئايلىق بولۇپ قالىدۇ

 زۆرۈرىيهت ھارامنى « شهخسنڭ مهنپهتىنى قوغداش ۋه ئۇنڭ خىزمهتتىكى ئورنىنى ساقالپ قېلىشنى ئاساس قىلىپ

 ن ئبارهت ھارام ئهمهلگهمۇباھ دهپ رۇخسهت بهرگهن ۋه دىگهن قائىدىگهئاساسهن بالىنى چۈشۇرۇشتى » مۇباھ قىلىدۇ

 چۈنكى . ئۇالر ئالغان بۇ ئايهت ئۇالرنڭ مهسىلىسىگهتوغرا كهلمهيدۇ . شۇنىڭدهك ئايهتلهرنى دهلىل قىلىپ كهلتۈرگهن

 شارائت ( لىكىن تىرىكچىلىك يولى ھهقىقهتهن كۆپتۇر . ئهركىشىگه ۋاجىپتۇر , ئايال كىشىگهتىرىكچىلىك قىلىش مۇباھ

 ئۇالرخىزمهتتىن ئايرىلسا ھاالك بولىشى ناتايىن سهۋهپكى ئهجهل كهلمىسه ئنسان ). جاپالىق بولسىمۇ , ار ناچ

 ئۇالر شۇنچىلىك بىر باتىل سۆزنى قىلغان يهنى . بهلكى الله دۇر . رىزىقنڭ مهنبهسى ھهركهت ئهمهس . ئۆلمهيدۇ

 مىزكى رىزىقنڭ مهنبهسى پهقهت ۋه پهقهت ئىمان ئېيتقان . بۇ ئىنق ئازغانلىق . خىزمهتنى رىزىق مهنبهسى دهپ ئاتىغان

 بىزنى رىزىققايېتىش ئۈچۈن ھهركهت قىلىشقا بۇيرۇغان ئهمما ئهڭ ياخشى ھهركهتمۇ رىزق مهنبهسى . الله

 . شۇنىسى ئۇالر خزمهتتىن ئاجرىسا كهمبهغهل بولىشى مۇمكىن . بواللمايدۇ

 ئۇالرنڭ ۋه سىلهرنڭ رىزقىڭالرنى بىز بېرىمىز , الر كهمبهغهللىكتىن قورقۇپ بالىلىرىڭالرنى ئۆلتۇرمهڭ « : الله ئېيتىدۇ

 ) ئايهت - 31 سۈره - 17 ( » ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش ھهقىقهتهن چوڭ گۇناھتۇر

 ھهممه ئهزاسى شهكىللىنىشكه باشلىغان ھهم ئادهم شهكلىگهكىرىپ بولغان بىر ھامىلىنى چۈشۈرۈۋېتىش ھهقىقهتهن

 رهسۇلال ھهم بۇنڭدىن قاتتىق . ردۇر ئۇالردا ئۆلۈم ھالىتىنى شهكىللهندۈرۈش بىلهن باراۋه

 مۇجتهھىدلهر پهقهت ئانىنڭ ھاياتى خهۋپكه ئۇچرىغان ۋه ئۇنڭغا ئادالهتلىك دوختۇر گۇۋاھ بولغاندا . ئاگاھالندۇرغان

 شۇڭىمۇ . ئهمما يۇقۇرقىدهك ھالهتته چۈشۈرۈش مۇمكىن ئهمهس . ئاندىن بالىنى چۈشۈرۈشكه رۇخسهت قىلغان

 كهمبهغهللىكتىن قورقۇپ بالىلىرىڭالرنى « . دىگهن قائىدىگهتايىنىش » لىدۇ زۆرۈرىيهت ھارامنى مۇباھ قى «

 ئۇالرنڭ ۋه سىلهرنڭ رىزقىڭالرنى بىز بېرىمىز  ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش ھهقىقهتهن چوڭ , ئۆلتۇرمهڭالر

 اللهنىڭ ھۆكۉمىگهقارشى چىقىش شۇنڭدهك , دىگهن ئايهتكه ئېتبار بهرمهسلىك ) ئايهت - 31 سۈره - 17 ( » گۇناھتۇر

 ئاخىرى . الله غا سېغىنىپ الله نڭ ئازابىغا دۇچار بۇلۇپ قېلىشتىن پاناھ تىلهيمىز . ئايهتلىرىگهقىلىنغان ھىلهدۇر اللهنڭ

 ئهنه شۇچاغدا ئنسان ئۆزىنىڭ قىغان ئشلىرى توغرىسىدا ئاجايىپ . قايتىدىغان جاي اللهنڭ دهرگاھىدۇر

 بۇدۇنيا ئهمهل قىلىدىغان « چۈنكى رهسۇلۇلال . بار ئويلىنىدۇلىكىن كېچىكىدۇ ئۇچاغدا  ئۇنڭغا پهقهت ھىساپ كىتاپال

الله نڭ ۋهدىسى . دهپ بايان قىلدى » ئۇدۇنيا ھىساپ قىلنىدىغان ئهمهل قىلىىنمايدىغان دۇنيا . ھىساپ قىلىنمايدىغان
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 مىله شۇڭا ئى مۆھتىرهم قېرىنداشالر الله نڭ ئايهتلىرىگه تهلهپ قىلىنغان يۇسۇندا مۇئا . بىز مانا گۇۋاھچىدۇرمىز . ھهقتۇر

 ئهمهللىرىمىزنى ! الله دىمىگهن توسقان ئهمهلگهشۇڭغۇپ قېلىشتىن ئاالھىده ساقلىنايلى , ھىله ئشلهتمهيلى ! قىاليلى

 !!! مهنپهئهت ئاساسىدا ئهمهس ھاالل ھارام ئاساسىدا ئۆلچهيلى

 بىرهر نهرسىنى سىلهر . سىلهر بىر نهرسىنى ياقتۇرماسلىقىڭالر مۇمكىن ئهمما ئۇ سىلهر ئۈچۈن ياخشى « : الله ئېيتىدۇ

 بارلىق ) ئايهت - 26 سۈره - 2 ( » سىلهر بۇنى بىلمهيسىلهر . ياقتۇرىشىڭالر مۇمكىن ئهمما ئۇسىلهر ئۈچۈن زىيانلىقتۇر

 اللهنڭ رازىلىقىنى كۆزلهپ قىلغان ئهمهللىرىمىزنى بۈيۈك قۇدرهت ئىگىسى رهببىمىز . ھهمدۇسانا الله غا خاستۇر

!!! امن !!! امن !!! امن ! قىلغاي قۇبۇل
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 ئۆلچهملهرنىڭ ھازىرقى - شهرئى قهدىمى  جىڭ

 ئۆلچىمى قانداق؟

 جۇمھۇرنىڭكىده ھهنهفى مهزھىبىده ئۆلچهم - مىزان

 گىرام 25 ,4 گىرام 25 ,4 دىينار

 گىرام 2,975 گىرام 3,125 دىرھهم

 گىرام 119 گىرام 124,8 ئۇۋقىيه

 ام گىر 0,1771 گىرام 0,2125 قىيرات

 گىرام 142,8 گىرام 149,76 قىنتار

 گىرام 773,5 گىرام 812,5 مهننى

 گىرام 382,5 گىرام 406,25 رهتل ئىراقى

****** 

 لىتىر 2,0625 لىتىر 2,0625 قهدهھ

 گىرام 510 گىرام 812,5 مۇد

 كيلو گىرام 2,04 كيلو گىرام 3,25 سا

 كيلو گىرام 122,4 كيلو گىرام 195 ۋهسهق

 كيلو گىرام 1,02 كيلو گىرام 1,625 ت قىس

 كيلو گىرام 30,6 كيلو گىرام 48,75 ئىرق

 كيلو گىرام 48,96 كيلو گىرام 78 ئهردهب

 كيلو گىرام 6,12 كيلو گىرام 6,5 فهرهق

 كيلو گىرام 198,9 كيلو گىرام 211,250 فهرق

كيلو گىرام 95,625 كيلو گىرام 101,56 قۇلله
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***** 

 سانتىمېتىر 61,834 سانتىمېتىر 46,375 زىرا

 سانتىمېتىر 2,576 سانتىمېتىر 1,932 ئىسبه

 سانتىمېتىر 10,304 سانتىمېتىر 7,728 قهبزه

 سانتىمېتىر 15,456 سانتىمېتىر 11,592 شىبر

 مېتىر 2,473 مېتىر 1,855 بائ

 مېتىر 3710 مېتىر 1855 مىل

 مېتىر 11130 مېتىر 5565 فهرسهخ

 مېتىر 44520 مېتىر 22260 بهرىيد

كىيلومېتىر 89,04 كىيلومېتىر 44,520 مهرھهله


