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مۇقەددىمە

ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ كائىناتتىكى بارلىق سـەۋەب - نەتىجە 
مۇناسـىۋەتلىرىنى بەلگىلەيدىغـان چەكسـىز ئىلىمـى ۋە ھېكمىتـى 
بىلـەن، ئـەر كىشـىنى ئايالغا، ئايال كىشـىنى بولسـا ئەر كىشـىگە 

موھتـاج قىلىـپ ياراتتى. 

جەھەتتـە  بولـۇش  ئىنسـان  جىنـس  ئىككـى  ھـەر  گەرچـە 
ئىگـە  قىممەتكـە  ۋە  شـەرەپ  ئوخشـاش  نەزىرىـدە  ئالالھنىـڭ 
ۋە  نىشـانى  قانۇنىيىتىنىـڭ  يارىتىلىـش  ئـۇالر  ئەممـا  بولسـىمۇ، 
ھېكمىتىدىـن  يىراقالشـقاندا، بىـر - بىرىگـە ناتوغـرا مۇئامىلىـدە 
بەخـش  ئۆزىگـە  ئەرلـەر  بولۇپمـۇ،  سـاقلىنالمىغان.  بولۇشـتىن 
ئىـدراك  خاتـا  كۈچنـى  ۋە  ئارتۇقچىلىـق  جىسـمانىي  ئېتىلگـەن 
قىلىـپ، ئايالالرنـى تارىختىـن بۇيـان ئۆزىدىن تـۆۋەن تۇرىدىغان 
بولـۇپ  ئىگـە  چۈشـەنچىگە  قارايدىغـان  دەپ  مەۋجۇدىيـەت 
كەلگـەن. بـۇ خاتـا يۈزلىنىـش ئۆزگەرمـەس ئادەتكـە ئايالنغـان 
بـەزى تارىخـى دەۋرلـەر، خانىـم - قىزالرنىڭ ئەرلـەر ھۆكۈمرانلىق 
قىلغـان جەمئىيەتلـەردە خىزمەتچـى ۋە مـاالي سـۈپىتىدە قاتتىـق 

بولغـان. شـاھىت  ئۇچرىغانلىقىغـا  زىيانكەشـلىككە 

دۈشـمەنلىك  بـۇ  بولغـان  ئايالالرغـا  ئەرلەرنىـڭ  ئەلۋەتتـە، 
پوزىتسىيىسـىنى ئىجتىمائىي تۇرمۇشـنىڭ باشقا سـاھەلىرىدىكى زۇلۇم 
ۋە ئادالەتسـىزلىكتىن ئايرىـپ قارىغىلـى بولمايـدۇ. ھەربىر مەۋجۇدات 
ۋە ھەربىـر ھادىسـە ئىالھىـي يارىتىلىـش تەرتىپىـدە ئىگـە بولغـان 
ئۆلچەم ۋە تەڭپۇڭلۇق، ئىنسانالرنىڭ ئۆز قولى بىلەن سادىر قىلغان 
قىلمىـش - ئەتمىشـلىرىنىڭ تەبىئىـي نەتىجىسـى سـۈپىتىدە ئېغىـر 
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بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغان بولۇپ، ئىجتىمائىي تۇرمۇشـنىڭ ئاساسـلىق 
ھەرىكەتلەندۈرگـۈچ كۈچىدىكى بـۇ بۇزۇلۇش ۋە چىرىكلىك مۇقەررەر 
ھالـدا ئىالھىـي مۇداخىلىنـى تەقـەززا قىلىدىغـان ھالەتكـە يەتكـەن. 
بۇنىـڭ نەتىجىسـىدە، ئەۋەتىلگـەن سـاماۋى كىتابـالر ئالـدى بىلـەن 
شەخسـلەرنىڭ ئىچكـى دۇنياسـىدىكى بۇزغۇنچىلىققـا ئۇچرىغـان ۋە 
ئېغىـپ كەتكـەن نىشـانالرنى ئېتىقـاد ۋە ئەخالق بىلەن ئوڭشاشـنى، 
ۋە  بۇزۇلـۇش  بـۇ  ئەتكـەن  ئەكـس  تۇرمۇشـتا  ئىجتىمائىـي  ئاندىـن 
يىمىرىلىش سـەۋەبىدىن بۇزۇلغان ئۆلچەم ۋە تەڭپۇڭلۇقىنى ئەسـلىگە 

كەلتۈرۈشـنى مەقسـەت قىلغـان ئىـدى.

ئـەر - ئايالـالر ئوتتۇرىسـىدىكى مۇناسـىۋەتتە، ھەممىگـە قادىـر 
ياراتقۇچـى بەلگىلىگـەن ئۆلچـەم ۋە تەڭپۇڭلـۇق ئەرلـەر تەرىپىدىـن 
بـۇزۇپ تاشـلىنىپ، ئايالالرغـا قارىتىلغـان ناھـەق ۋە رەنجىتىدىغـان 
كەرىـم«  »قۇرئـان  كىتـاب  ئىالھىـي  ئاخىرقـى  ئـەڭ  مۇئامىلىلـەر 
بىلـەن ئەسـلىگە قايتۇرۇلـدى. قۇرئانـى كەرىـم بەلگىلىگـەن قاتتىق 
تەدبىرلـەر ئارقىلىـق رېلىسـتىن چىقىـپ كەتكـەن ئەرلەرنـى چىقىش 
نۇقتىسـى قىلىدىغـان كۆزقاراشـالرنىڭ ئورنىغـا ئۆزئـارا مۇھەببـەت، 
ھۆرمـەت ۋە ھەمكارلىقنـى دەسسـىتىپ، ئىنسـانىيەتنىڭ كېلەچىكـى 

ئۈچـۈن پـارالق ئۇپـۇق - نىشـاننى كۆرسـىتىپ بـەردى.

چـوڭ  باققـان،  ئۇالرنـى  كۆتۈرگـەن،  قورسـاق  پەيغەمبەرلەرگـە 
قىلغـان، شـۇنداقال تەربىيلىگـەن ئانىلىرىمىزنىـڭ چەتكە قېقىلىشـى 
ئىنسـانىيەتنىڭ ئالىيجانابلىقى، پەزىلىتى ۋە قەدىر - قىممەتلىرىنى 
كېمەيتىـپ، ئۇنىـڭ بېيىشـىنى توسـۇپ قويغـان. چەتكـە قېقىلغان، 
تـاۋار بۇيۇمـى سـۈپىتىدە مۇئامىلـە قىلىنغـان،  ئـۇرۇپ سـوقۇلغان، 
بولۇشـتىن  بۇيـۇم  جىنسـىي  قاندۇرىدىغـان  شـەھۋەتنى  شـۇنداقال 
ئارتـۇق قىممەتكـە ئىگـە بواللمىغـان ئايالالرنىـڭ كۆز ياشـلىرى سـەل 
كەبى ئېقىپ، نالە - پەريادى ئەرشـىئەالنى تىترىتىپ، ئىنسـانىيەت 
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ئالىمىگـە قـارا بۇلۇتتـەك سـايە تاشـلىغان.

ياشـلىرىنى  كـۆز  بـۇ  ئېقىۋاتقـان  توختىمـاي  ئالـالھ  جانابىـي 
توختىتىـش، دىـل ئازارىغـا دەرمـان بولـۇش ۋە قـارا  بۇلۇتالرنـى 
تارقىتىـش ئۈچـۈن قۇرئـان ئەۋەتتـى. خانىـم - قىزالرنىـڭ ھـەق 
- ھوقـۇق مەسىلىسـىدە ئـۈزۈل - كېسـىل ئىنقىـالب ئېلىـپ بارغـان 
قۇرئانـى كەرىم، ئۇالرنى ئاساسـىي ئورۇنغـا قويۇپ، ئۆزلىرىگە اليىق 
ماقامغـا ئولتۇرغـۇزدى، شـۇنداقال ئۇالرنىـڭ دەردىنـى يەڭگىللەتتى. 
ھوقـۇق   - ھـەق  قىزالرنىـڭ   - خانىـم  كەرىـم  قۇرئانـى  گەرچـە 
مەسىلىسـىدە ئىنقىالب ئېلىپ بارغان بولسـىمۇ، لېكىن ئىنسـانىيەت 
تەلتۆكـۈس  تەسـىرىدىن  مەدەنىيەتنىـڭ  چىرىـك  ئۆتمۈشـتىكى 
قۇتۇلـۇپ بواللمىغاچقـا، خانىـم - قىزالرنـى چەتكـە قېقىش، ئۇالرغا 
سـۈپىتىدە  مەۋجـۇدات  دەرىجىلىـك  ئىككىنچـى  ۋە  قىلىـش  زۇلـۇم 
مۇئامىلـە قىلىـش ئۈزلۈكسـىز داۋاملىشـىپ كەلـدى. خانىـم - قىـزالر 
كەلتۈرگىلـى  ئىندەككـە  ئوڭايـال  ناھايىتـى  جەمئىيەتلـەردە  بـەزى 
بولىدىغـان ياكـى شـەھۋەت قاپقىنىغـا چۈشـۈرۈلۈپ سـودا بۇيۇمـى 
- تاۋارغـا ئايالندۇرغىلـى بولىدىغـان مەۋجـۇدات سـۈپىتىدە مۇئامىلـە 
ئوخشـاش  قۇلغـا  ئـۇالر  جەمئىيەتلـەردە  بـەزى  بولسـا؛  قىلىنغـان 
مەۋجۇداتقـا  بولمىغـان  ھۆرمىتـى   - ئىـززەت  ئىشـلىتىلىدىغان، 
ئايالندۇرۇلدى. ئەپسۇسـكى، 20 - ئەسـىردىمۇ خانىم - قىزالرنىڭ 
ھـەق - ھوقۇقـى مەسىلىسـىدە جاھىلىيـەت دەۋرىدىكىگـە قارىغاندا 

ئانچـە كـۆپ ئىلگىرىلـەش ھاسـىل بولمىـدى.

ئەگـەر ئىنسـانىيەت 21 – ئەسـىردە خانىـم - قىزالرنـى قەدىـر 
- قىممـەت، ئالىيجانابلىـق، پەزىلـەت جەھەتتـە ئـۇالر اليىق بولغان 
ماقامغـا يەتكۈزۈشـتە مۇۋەپپەقىيـەت قازانسـا، روياپقـا چىقارغـان بـۇ 
ئۆزگىرىشلىرى بىلەن كېيىنكى ئەسىرلەردە ماختىلىشقا اليىق بولىدۇ. 
ئېنىقكـى، بىـز خانىـم - قىزالرنىـڭ كـۆز يېشـى قۇرۇمىغـان، دىلـى 
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سـۇنۇق ھالەتتـە كېيىنكـى ئەسـىرلەرنىڭ پـارالق ئۇپۇقلىرىغا ھەرگىز 
يېتەلمەيمىـز. خانىـم - قىزلىرىمىزغا قىلىدىغان ياخشـى مۇئامىلىمىز، 
ئۇالرغـا بەخـش ئېتىدىغـان مۇھەببـەت ۋە ھۆرمـەت، شـۇنداقال بىـز 
ياشـاۋاتقان  بىـز  مەرھەمـەت  ۋە  شـەپقەت  قىلىدىغـان  ئاتـا  ئۇالرغـا 
سـادىر  ئۆتمۈشـتە  كېـرەك.  روھىنـى شەكىللەندۈرۈشـى  ئەسـىرنىڭ 
قىلىنغـان خاتالىقالرنىـڭ ئورنىنـى تولـدۇرۇش ئۈچـۈن، خانىـم - 
قىزلىرىمىزغـا سـەمىمىي مېھىـر - مۇھەببەت بىلـەن مۇئامىلە قىاليلى، 
ئۇالرنىـڭ ئەجرىگـە مىننەتدارلىـق بىلدۈرەيلـى، ئۇالرنـى ئىنسـانىي 
ئاالقـە - مۇناسـىۋەتتىن مەھـرۇم قىلمايلـى. ئۇالرنىـڭ قېنـى، جېنـى 
ۋە سـۈتىنىڭ تومۇرلىرىمىـزدا، توغرىسـى بارلىـق ھۈجەيرىلىرىمىـزدە 
ئېقىـپ يۈرگەنلىكىنـى ئۇنتـۇپ قالمايلـى. ئەرلەرنىـڭ شەخسـىيەتچى 
ۋە رەھىمسـىز دۇنياسـى ئالالھنىـڭ قىممەتلىـك بەندىسـى بولغـان 
خانىـم - قىزالرغـا كـۆز يېشـى بىلـەن تولغـان ئەلەملىـك ھاياتنـى 
مەجبۇرالپ، ئىنسانىيەتكە داد - پەريات بىلەن تولغان مەدەنىيەتنى 

مىـراس قالـدۇردى.

سـىز خانىـم - قىزالرغـا بەخـش ئەتكـەن مېھىـر – مۇھەببـەت 
ۋە كۆرسـەتكەن رەھىـم - شـەپقەت بالىلىرىڭىـز ئارقىلىـق سـىزگە 
يانىـدۇ. چۈنكـى، ئېرىدىـن مېھىـر - مۇھەببەتكە ئېرىشـەلمىگەن 
ئۇالرنـى  شـۇنداقال  بېرەلمەيـدۇ،  مۇھەببـەت  بالىلىرىغـا  ئايـال 

مۇھەببـەت بۆشـۈكىدە چـوڭ قىاللمايـدۇ.

بـۇ ھېـس - تۇيغۇالرنىڭ تۈرتكىسـىدە، مەن سـىزگە قۇرئاننىڭ 
خانىـم - قىزالرغـا بەرگـەن قىممىتىنـى يەتكۈزمەكچـى ۋە قۇرئاننىڭ 
ئۇالرنىـڭ ھـەق - ھوقۇقىنـى قانـداق مۇھىـم ئورۇنغـا قويغانلىقىنى 
كۆرسـىتىپ ئۆتۈشـنى نىيـەت قىلدىـم. ئايـال – ئانـا ئۆز قورسـىقىدا 
قەلبىڭىزدىـن  ئۇنىڭغـا  سـىزنىڭمۇ  بەرگىنىـدەك،  ئـورۇن  سـىزگە 
ئورۇن بېرىشـىڭىزنى، بىر كىشـىلىك ئورۇن ئاجرىتىشـىڭىزنى ئۈمىد 
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قىلدىم. كىشـىلىك ھەق - ھوقۇق نۇقتىسـىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، 
ئىنسـانىيەت ئەيىبكاردۇر. چۈنكى، كىشـىلەر قۇل قىلىنغان، ئاتا - 
ئانا ھوقۇقى دەخلى - تەرۇزغا ئۇچرىغان، كىشىلىك ۋە ئىجتىمائىي 
ھوقۇققـا سـەل قارالغـان دۇنيـا يارىالنغـان، چىرىگەن، مۇسـىبەتكە 
سـېلىنغان  خىزمەتكـە  بولىـدۇ.  قىلمىغـان  تەرەققىـي  ۋە  تولغـان 
ناھەقچىلىـك  بېرىلمەسـلىكى،  ھەققىنىـڭ  ئىـش  كىشـىلەرنىڭ 
– زۇلۇمغـا ئۇچرىغانالرنىـڭ ئادالـەت تەلـەپ قىلىـش ھوقۇقىدىـن 
مەھرۇم قىلىنىشـى قاتارلىق جىنايەتلەر تۈپەيلىدىن، دەۋرىمىزدىكى 
ئىنسـانىيەت بەلكىم ئاخىرەتتە نىجاتلىققا ئېرىشەلمەسلىكى مۇمكىن. 
ئىنسـانىيەتنىڭ ھـەق - ھوقۇقالرغـا ھۆرمـەت قىلماسـلىقى، ئۇالرنى 
دەپسـەندە - پايخـان قىلىشـى بولسـا، ئىنسـانىيەتنىڭ قانـۇن ۋە 
مەدەنىيـەت جەھەتتـە مېڭىسـى ئۆلۈپ ئۆسـۈملۈك ئادەمگـە ئايلىنىپ 
يوقاتقانلىقىدىـن  پەزىلىتىنـى  بارلىـق  شـۇنداقال  قالغانلىقىدىـن، 

دېـرەك بېرىدۇ.

ھەق - ھوقۇق ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇلغان دۇنيا، ئىنسانىيەت 
ئـۆز ئەينىكىـدە ئۆزىنـى كۆرۈشـكە جۈرئـەت قىالاليدىغـان دۇنياغـا 
ئايلىنىـدۇ. ئەنـە شـۇ ۋاقىتتىـال ئـۇ ئۆزىنىـڭ گۈزەللىكىنـى ھېـس 
قىلىـدۇ، ئۆزىنىـڭ ئىـش - ھەرىكىتـى سـەۋەبىدىن خىجالـەت 
ھېـس قىلمايـدۇ، يـۈزى قىزارمايـدۇ. مانـا بـۇ ئىنتىـزار بولۇنغـان، 
تـۆت كـۆز بىلـەن كۈتۈلگـەن ۋە ھەربىـر ئويغـاق ئىنسـان تەقـەززا 
بولغـان ئىنسـانىيەت دۇنياسـى. مـەن بـۇ ئەسـەرنىڭ ۋۇجۇدقـا 
چىقىشـىدا تۆھپىسـى بولغـان زىيـا ئـەرەن ئەپەندىمگـە رەھمـەت 
ئېيتىـش بىلـەن بىرگـە، ئۇنىـڭ مەرھـۇم يېقىـن - يورۇقلىرىغـا 

ئالالھتىـن رەھمـەت ۋە مەغپىـرەت تىلەيمـەن.

پروفېسسور دوكتور بايراقتار بايراقلى
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1. ئايالنىڭ ئاالھىدىلىكى

1( قىز پەرزەنت ئالالھ ئاتا قىلغان ئىلتىپات

قىلىدىغـان  دۇچـار  غەزىپىگـە  ئالالھنىـڭ  ئىنسـانىيەتنى 
ئىشـالردىن بىـرى، ئۇالرنىـڭ قىـز پەرزەنتلىرىگـە تۇتقـان سـوغۇق 
توغـرا  بـۇ  مانـا  بولـۇپ،  خالىماسـلىقى  ئۇالرنـى  ۋە  مۇئامىلىسـى 
ئايالـالر   - ئـەر  بېرىـش،  خاتىمـە  مۇئامىلىگـە  ۋە  پوزىتسـىيە 
ئـۆزى  ئايالالرنـى  يوقىتىـش،  ئايرىمىچىلىقنـى  ئوتتۇرىسـىدىكى 
اليىـق بولغـان يۇقىـرى ئورۇنغـا ئىگـە قىلىـش، شـۇنداقال ئۇالرنى 
قۇرئاننىـڭ  قوغـداش  ئادالەتسـىزلىكىدىن  ۋە  زۇلـۇم  ئەرلەرنىـڭ 
نازىـل قىلىنىشـىدىكى ئاساسـلىق مەقسـەتلەر قاتارىدىـن ئـورۇن 

ئالىـدۇ.

قۇرئانـدا، تارىخنىـڭ ھەربىـر دەۋرىـدە مەۋجـۇت بولغـان ئـەر 
- ئايالالر ئوتتۇرىسـىدىكى ناھەق كەمسـىتىش ۋە كەمسىتىلىشـنى 

ئەيىبلەيدىغـان مۇنـداق ئىككـى ئايـەت بار:

ـاُء  ـاُء اِنَاثـاً َويََهـُب لَِمـْن يََشٓ ـاُءؕ يََهـُب لَِمـْن يََشٓ ـٰمَواِت َواْلَرِْضؕ يَْخلُـُق َمـا يََشٓ ِه ُملْـُك السَّ لِلٰـّ

ُه َعلٖيـٌم قَٖديـٌر ـاُء َعٖقيـاًؕ اِنَـّ ُجُهـْم ذُكْرَانـاً َواِنَاثـاًۚ َويَْجَعـُل َمـْن يََشٓ الذُّكُـوَرۙ اَْو يُزَوِّ

»ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ ئىگىدارچىلىقى ئالالھقا خاستۇر. 
ئـۇ نېمىنـى خالىسـا شـۇنى يارىتىـدۇ: ئـۆزى خالىغـان ئادەمگە قىز 
پەرزەنـت ئاتـا قىلىـدۇ، خالىغان ئادەمگە ئوغـۇل پەرزەنت بەخش 
ئېتىـدۇ ياكـى ئۇالرغـا ئوغـۇل - قىزنـى ئارىالش بېرىـدۇ. ئۇ ئۆزى 
خالىغـان ئادەمنـى تۇغمـاس قىلىـدۇ. ئـۇ ھەقىقەتـەن ھەممىنـى 
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بىلگۈچـى ۋە ھەممىگـە قادىـردۇر« )سـۈرە شـۇرا 50 -، 49 - 
ئايەتلەر(

بىـز  ئوقۇغىنىمىـزدا،  بىلـەن  ئەسـتايىدىللىق  ئايەتلەرنـى 
ھۆكۈملەرنىـڭ  ئاساسـلىق  بولغـان  تېگىشـلىك  چۈشىنىشـكە 

يېتىمىـز: كـۆرۈپ  ئىكەنلىكىنـى  تۆۋەندىكىـدەك 

i. ئالالھ مۈلك )بارلىق شەيئىلەر( نىڭ ئىگىسى

مەزكـۇر ئايەتنىـڭ ئاسـمانالرنىڭ ۋە زېمىننىـڭ مۈلۈكلىرىنىـڭ 
بىلـەن  ھۆكـۈم  بىلدۈرىدىغـان  ئىكەنلىكىنـى  مەنسـۇپ  ئالالھقـا 
ئىنسـانالرنىڭ  تارتىـدۇ.  دىققىتىنـى  كىشـىنىڭ  باشلىنىشـى 
ئارزۇسـى، ئىسـتىكى، ئىرادىسـى ۋە مايىللىقى ھېچقانداق كۈچكە 
ئىگـە بولمىغـان يارىتىلىـش تەرتىپىـدە، ئالالھنىـڭ يارىتىشـىنى 
قارشـى،  پوزىتسـىيەگە  ئىپادىلەيدىغـان  قىلىدىغانلىقىنـى  رەت 
ئالـالھ ئۆزىنىـڭ ئالەمدىكى بۇ تەرتىپنىڭ ياراتقۇچىسـى ۋە ئۇنىڭ 
ئىگسـى ئىكەنلىكىنـى ئەسـلىتىدۇ، شـۇنداقال پەرزەنتلـەر ياكـى 
ئاتـا - ئانىالرنىـڭ ئىختىيارلىقىـدا بولمىغـان قىـز ياكـى ئوغـۇل 
پەرزەنتلىـك بولـۇش مەسىلىسـىدە، كىشـىلەرنىڭ چىـن دىلىدىن 
ئـۆزى )ئالالھ(گـە شەرتسـىز تەسـلىم بولۇشـنى تەۋسـىيە قىلىـدۇ.

ii. ئالالھ ئۆزى خالىغاننى يارىتىدۇ

ئىرادىنىـڭ  يارىتىلىشـىدا  ئوغـۇل  ياكـى  قىـز  پەرزەنتنىـڭ 
پۈتۈنلـەي ئالالھقـا مەنسـۇپ ئىكەنلىكـى توغرىسـىدىكى ھۆكـۈم، 
سـىرتىدا  ئارزۇسـى  ئانىالرنىـڭ   - ئاتـا  ياكـى  پەرزەنتلەرنىـڭ 
ئەمەلىيلەشـكەن يارىتىش ھادىسىسى، ھەمدە ئارزۇسىغا مۇخالىپ 
باال تۈپەيلىدىن، كىشى نامايان قىلغان نارازىلىق پوزىتسىيىسىنىڭ 
مەنتىقىسـىزلىقىنى كۆرسـىتىپ بېرىـدۇ. بولۇپمۇ، قىـز پەرزەنتنىڭ 
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خارلىنىشـى ياكـى ئۇنـى تۇغقـان ئانىنىـڭ ئەيىبلىنىشـى، »ئالالھ 
ئـۆزى خالىغاننـى يارىتىـدۇ« دېگـەن جۈملـە بىلـەن ئېنىـق رەت 
قىلىنغـان بولـۇپ، ئاتـا - ئانىالرنىـڭ قىـز پەرزەنت سـەۋەبىدىن 
ئالالھقـا قارشـى سـادىر قىلىشـى مۇمكىـن بولغـان ھۆرمەتسـىزلىك 

توغرىسـىدا باشـتىال ئاگاھالندۇرۇلىـدۇ.

iii. ئىلتىپات ۋە قىزنىڭ ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇلۇشى

مەزكـۇر ئايەتتـە، بەزىلەرگە قىز، يەنـە بەزى بەزىلەرگە ئوغۇل 
نەتىجىسـى  ئىرادىنىـڭ  ئىالھىـي  قىلىنىشـىنىڭ  ئاتـا  پەرزەنـت 
روياپقـا  تەقدىرنىـڭ  بـۇ  شـۇنداقال  تەكىتلەنگـەن،  ئىكەنلىكـى 
چىقىش جەريانى »يارىتىش« كەلىمىسـى بىلەن ئەمەس، بەلكى 
»ئىلتىپـات / بەخـش ئېتىـش« ئۇقۇمـى بىلـەن ئىپادىلەنگـەن. 
نەرسـىنى  قىممەتلىـك  قىلىـش،  ئېھسـان  قىلىـش،  »ئىلتىپـات 
ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈش« مەنىسـىنى بىلدۈرىدىغان »ۋەھب )وهب(« 
ئۇقۇمى، »يارىتىلىش« نىڭ ئاالھىدە شـەكلى سـۈپىتىدە ئىنسان 
پەرزەنتىنىـڭ ئىالھىـي ئىلتىپات ئىكەنلىكىنـى يارقىن تىل بىلەن 
ئىپادىلەيـدۇ. ئۇندىـن باشـقا، ئايەتتىكى ئىالھىي سـۆز تەرتىپىدە 
بەزىـدە  ئىنسـانالر  ئېلىنىشـى،  تىلغـا  قىزنىـڭ  بىلـەن  ئالـدى 
چىرايىنـى تـۈرۈپ ناخـۇش مۇئامىلىدە بولىدىغـان قىز پەرزەنتنىڭ 
بـۇ  كۆرسـىتىدۇ.  ئىكەنلىكىنـى  ئىلتىپـات  ئىالھىـي  ئەسـلىدە 
ئارقىلىـق، كىشـىلەر تەرىپىدىـن چەتكـە قېقىلغـان، خارالنغـان، 
سـوغۇق مۇئامىلـە بىلـەن كۈتۈۋېلىنغـان، ھەتتـا خاالنمىغـان قىـز 
پەرزەنـت ئالـالھ تەرىپىدىـن ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇلـۇش ئارقىلىق 

ھېچكىـم تەۋرىتەلمەيدىغـان ماقامغـا ئىگـە قىلىنغـان.

ئايالنـى بىرىنچـى ئورۇنغـا قويـۇش ۋە ئۇنىڭغـا ئېتىبار بېرىش 
ئىجتىمائىـي ئـادەت ئەمـەس، ئەكسـىچە، ئـۇ بىـر ئىالھىـي ئادەت 
- سـۈننەت. ئالالھقـا ئىمـان ئېيتقـان كىشـىلەر قىـز پەرزەنتىنـى 
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پوزىتسـىيەنىڭ  بۇنـداق  بىلىشـى،  دەپ  ئىلتىپاتـى  ئالالھنىـڭ 
ئىبادەت ئىكەنلىكىنى ئىدراك قىلىشى، شۇنداقال بۇ چۈشەنچىنى 
دەپ  نېمـەت  ئالـالھ  كېـرەك.  تىرىشىشـى  ئومۇمالشتۇرۇشـقا 
قارىغاننى كەمسـىتكەن كىشـى ئالالھقا ئاسـىيلىق قىلغان بولىدۇ. 
قىـز پەرزەنتنـى ئالـالھ ئاتـا قىلغـان نېمـەت دەپ قـاراش مۇھىـم، 
ئەممـا بـۇ تېخـى يېتەرلىـك ئەمـەس. چۈنكـى، نېمـەت بولغـان 
ۋە  تەربىيەلىنىشـى  ياخشـى  قوغدىلىشـى،  مەۋجۇدىيـەت چوقـۇم 
مائارىپتىـن ئـەڭ ياخشـى شـەكىلدە بەھرىمەن بولۇش شـارائىتىغا 

ئىگـە قىلىنىشـى كېـرەك.

ئايەتتـە ئايالنىـڭ ئەرنىـڭ ئالدىـدا تىلغـا ئېلىنىشـىنىڭ يەنـە 
بىـر سـەۋەبى، ئەرنىـڭ ئۇنىڭدىن تۇغۇلۇشـىدۇر. تۇنجى ئىنسـان 
چىشـى  »جەۋھەر«مـۇ  ئاتالغـان  دەپ  »نەفىـس«  يارىتىلغـان 
جىنـس ئىـدى. شـۇڭا، ئىالھىـي يارىتىلىشـتا تەقدىـر قىلىنغـان 
بىرىنچى ئورۇننى چىشـى جىنس ئىگىلىگەن. ئايالنى كەمسـىتىش 
ئىالھىـي تەقدىرنـى قوبـۇل قىلماسـلىقتىن دېـرەك بېرىـدۇ، بـۇ 
ئەمەلىيەتتە، چوڭ گۇناھ ھېسابلىنىدۇ. بىز ئايەتتىن يەنە شۇنى 
بىلىمىزكـى، كىشـىلەرگە قىـز ياكـى ئوغۇلنىـڭ ئىلتىپـات قىلىـپ 
بېرىلىشـىدە يەنىـال ئالالھنىـڭ ئىرادىسـى مۇھىـم رول ئوينايـدۇ. 
دەل بـۇ سـەۋەبتىن، ھـەر ئىككـى جىنسـتىن ئىلگىـرى ئىالھىـي 

ئىـرادە تىلغـا ئېلىنغـان.

vi. ئالالھ قىز - ئوغۇل پەرزەنتنى ئارىالش ئاتا قىلىدۇ 

ئايەتتە، قىز - ئوغۇل ئايرىم بېرىلگەندە ئىلتىپات مەنىسـىنى 
بىلدۈرىدىغـان ۋەھـب ئۇقۇمـى ئىشـلىتىلگەن. ئارىـالش، يەنـى 
ئوغـۇل - قىـز پەرزەنـت ئارىـالش بېرىلگەنـدە بولسـا »قوشـماق 
ئۇقۇمنـى  ئارىـالش  قوللىنىلغـان.  پېئىلـى  ُجـُه(«  )يُزَوِّ بېرىـش 
ئورۇنغـا، قىزنـى كېيىنكـى  ئالدىنقـى  ئوغۇلنـى  ئىپادىلىگەنـدە، 
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ئورۇنغـا قويغـان. 49 - ئايەتتـە، ئايـال ئالدىنقـى قاتـاردا ئـورۇن 
ئالغـان بولسـا، 50 - ئايەتتـە ئـەر ئىككىنچى ئورۇندا يەر ئالغان. 
ئايـال ھـەر ئىككىـال ئەھۋالـدا، يەنـى ئايەتلـەر ئىچىـدە مۇھىـم 

ئورۇنغـا قويۇلغـان.

v. ئالالھ تۇغماس قىلىپ يارىتىدۇ

يۇقىرىـدا تىلغـا ئېلىنغـان ئايەتتـە، ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ 
پەرزەنتلىـك بواللمىغانالرنىـڭ قايغۇرماسـلىقى ئۈچـۈن، يەنـە بـۇ 
ئەھۋالنىـڭ ئىالھىـي خاھىـش ۋە ئىرادىنىـڭ تەقەززاسـى بىلـەن 
مەيدانغـا كەلگەنلىكىنـى بايـان قىلغـان. ھەممىنـى بىلگۈچـى ۋە 
ھەممىگە قادىر بولغان ئالالھ بۇ ئورۇنالشتۇرۇشنىڭ ئىنسانالرنىڭ 
ئارقىلىـق، خانىـم -  بىلـدۈرۈش  پۈتۈلگەنلىكىنـى  پېشانىسـىگە 
قىزالرنىـڭ كەمسىتىلىشـىگە خاتىمـە بېرىشـنى مەقسـەت قىلغـان. 
پەيغەمبەرلەرنىـڭ ھاياتىنـى كۆزدىـن كۆچۈرگـەن ۋاقتىمىزدا، قىز 
- ئوغـۇل پەرزەنتكـە ئىگـە بولۇشـنىڭ ھـەر خىـل مىسـاللىرىنى 
كۆرەلەيمىـز. ئالـالھ لـۇت ۋە شـۇئەيب پەيغەمبەرلەرگـە پەقەت قىز 
پەرزەنتلەرنـى بەخـش ئەتكـەن بولسـا، ئىبراھىم ئەلەيھىسسـاالمغا 
پەقـەت ئوغـۇل پەرزەنتلەرنـى، مۇھەممـەد ئەلەيھىسسـاالمغا بولسـا 

قىـز پەرزەنتلەرگـە قوشـۇپ ئوغـۇل پەرزەنتنىمـۇ ئاتـا قىلغـان.

يۇقىرىدىكىلەرگـە ئاساسـالنغاندا، قۇرئاننىـڭ روھـى بىزگـە، 
شـۇنداقال دۇنيادىكى بارلىق كىشـىلەرگە ئەر-ئايالالر ئوتتۇرىسىدا 
ئايرىمىچىلىقنـى،  قانـداق  جىنسـىيەتتىن كېلىـپ چىققـان ھـەر 
يەنـى خانىـم - قىزالرنـى كەمسـىتىدىغان ئىدىيـە، مۇئامىلـە ۋە 
بىلدۈرىـدۇ.  زۆرۈرلىكىنـى  قىلىشـنىڭ  تـەرك  پوزىتسـىيىلەرنى 
مۇئامىلـە  ناھـەق  تاڭغـان  ئۇالرغـا  تارىـخ  قىزالرنـى  ئىنسـانىيەت 
ۋە  بىئولوگىيىلىـك  قىزالرنىـڭ  قۇتۇلدۇرۇشـى،  رامكىسـىدىن 
ئۇالرنىـڭ  ئالمىغانـدا،  نەزەرگـە  خاسـلىقىنى  پىسـخولوگىيىلىك 
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ئوغۇلالرغـا ئوخشاشـال ھـەق - ھوقـۇق ۋە مەسـئۇلىيەتكە ئىگـە 
 - ئىـززەت  ئالالھنىـڭ  ئۇالرنىڭمـۇ  شـۇنداقال  ئىكەنلىكىنـى، 
ھۆرمەتلىـك بەندىلىـرى ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىدىغان مۇئامىلە 
بېسىشـى  باغرىغـا  ئۇالرنـى  كەلتـۈرۈپ،  بارلىققـا  ئەندىزىسـىنى 
كېـرەك. قىزالرنـى ياخشـى تەربىيىلـەپ، ئۇالرنـى ئىنسـانىيەتكە 
ئۇالرنىـڭ  ئارقىلىـق،  يېتىلـدۈرۈش  قىلىـپ  شـەخس  پايدىلىـق 
قابىلىيەت ۋە تاالنتى بىلەن ئىنسـانىيەت خەزىنىسـىنى بېيىتىشـى 
قاراڭغۇلۇققـا   – زۇلـۇم  ئۇالرنـى  خـورالپ،  ئايالالرنـى  كېـرەك. 
يۈكسـەك  بولغـان  اليىـق  ئۆزلىـرى  ئۇالرنـى  قىلىـش  مەھكـۇم 
مەرتىۋىدىـن مەھـرۇم قىلغانلىق بولىدۇ. ھۆرمەتكە سـازاۋەر دۇنيا، 
بەخـت - سـائادەتلىك ئىنسـانىيەت ۋە پـارالق كېلەچەككـە ئىگـە 
بولـۇش، خانىـم - قىزالرنىـڭ يارىتىلىـش قانۇنىيىتىگـە مۇۋاپىـق 
ئۆزىنىـڭ  بىلـەن  پىرىنسـىپى  پەزىلـەت   - ئەخـالق  يۈكسـەك 
ئىندىۋىدۇئاللىقىنـى ۋە كىشـىلىك دۇنياسـىنى بارلىققا كەلتۈرۈپ، 
ئـۆز جىنسـىنى ئەرلەرگـە ئوخشـاش كۈچلـۈك ۋە سـاغالم تەرەققىي 

باغلىـق. ئىقتىدارىغـا  قىلـدۇرۇش 
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2( قىز پەرزەنتلىرىنى ئوقۇتىدىغان ئائىلىلەر جاھانغا ھۆكۈمران 
بولىدۇ

بـۇ ماۋزۇنىـڭ ئىلھـام بۇلىقـى بولغـان »بۆشـۈك تەۋرىتىدىغـان 
قەدىمكـى  ماقـال،  دېگـەن  ئەيلـەر«  ھۆكـۈم  جاھانغـا  قولـالر، 
دەۋرلـەردە ئېغىزدىـن - ئېغىزغـا تارقالغـان بولـۇپ، بـۇ ماقـال 
ئارقىلىـق ئايالالرنىـڭ پەرزەنتلەرنـى دۇنياغـا ئاپىرىـدە قىلىـپ، 
ئۇالرنـى بېقىـپ قاتارغـا قوشـۇش ئارقىلىق مىللەتنىـڭ تەقدىرىنى 
بەلگىلەشـتە مۇھىـم رول ئوينىغانلىقـى ئىپادىلەنگەن. ئايالالرنىڭ 
قەدىمكـى  تۇغـۇش،  قارالغـان  دەپ  قابىلىيىتـى  مۇھىـم  ئـەڭ 
دەۋرلەرنىـڭ كـۈچ - قـۇدرەت ۋە ھاكىمىيـەت قارىشـىدا مۇھىـم 

ئىگىلەيتتـى. ئورۇننـى 

ئەگـەر بـۇ كونـا ماقـال ئـازراق ئۆزگەرتىلسـە، يەنـى »بۆشـۈك 
»قىـز  ئورنىغـا  ئىبارىنىـڭ  دېگـەن  قولـالر«  تەۋرەتكـەن 
پەرزەنتلىرىنـى ئوقۇتقانـالر« دېگـەن جۈملـە قويۇلسـا، ئـۇ ھالـدا 
جەھەتتىـن  مەنـە  چۈشەنچىسـىدە  دەۋر  زامانىـۋى  بۈگۈنكـى 
ھېچقانـداق مۇبالىغـە قىلىنمىغـان يۇقىرىدىكـى مـاۋزۇ ئوتتۇرىغـا 
چىقىـدۇ. ئىسـالم دۇنياسـى قىـز پەرزەنتلەرگـە ياخشـى مائارىـپ 
شـارائىتى يارىتىـپ بېرىـش ئارقىلىـق، تەرەققىيات يولىدا ئاقسـاپ 
قېلىشـقا سـەۋەب بولغان ئامىلالردىن بىرىنى سـۈپۈرۈپ تاشالشـقا 
تەركىـب  ئايالالردىـن  يېرىمـى  نوپۇسـىنىڭ  بولىـدۇ.  مۇۋەپپـەق 
تاپقـان دۇنيـا ئاياللىرىنـى ھېـچ بولمىغانـدا ئەرلىرىگـە ئوخشـاش 
تەربىيەلىمەسـتىن، ئىنسـانىيەت سـاغالم، كۈچلۈك، ئىجادچان ۋە 
يۇقىـرى مەدەنىيـەت سەۋىيىسـىگە يېتىشـكە قادىـر بواللمايـدۇ.
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تەربىيىلـەش  ئايالالرنـى  ئوقۇتـۇش،  پەرزەنتلەرنـى  قىـز 
باسقۇچىدىكى تۇنجى قەدەم بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بىز تۆۋەندىكى 
يېتەلەيمىـز: زۆرۈرلۈكىنـى كـۆرۈپ  بـۇ جەرياننىـڭ  ماۋزۇالردىـن 

i. مائارىپ

بىلـەن  تېخنىـكا  بىلىمنىـڭ  ۋە  ئېشىشـى  بىلىمنىـڭ 
ئىقتىسـادىي تۇرمۇشـقا ماسلىشىشـى خىزمەت ساھەسـىنى ئىنتايىن 
مۇرەككەپلەشـتۈردى. بـۇ، ئاتىـالر بالىلىرىنىـڭ ھالىدىـن خـەۋەر 
ئااللمايدىغان، ئائىلە تەربىيىسى پۈتۈنلەي ئانىالرنىڭ زىممىسىگە 
چۈشـكەن ۋەزىيەتنـى بارلىققـا كەلتـۈردى. بـۇ سـەۋەبتىن، ئانىالر 
مەكتـەپ بىلـەن ئائىلـە ئوتتۇرىسـىدىكى مۇناسـىۋەت ۋە ئاالقىنـى 

ماسالشتۇرۇشـقا مەجبـۇر بولماقتـا.

بالىنىـڭ تولـۇق ئوتتۇرا مەكتەپكىچە بولغان ئوقۇشـىغا كۆڭۈل 
بۆلـۈش ۋە ئۇالرغـا يـار – يۆلـەك بولۇشـتا ئائىلـە ئانىالرغا موھتاج 
دادىالرنىـڭ  جىددىيچىلىـك  ھاياتىدىكـى  خىزمـەت  بولـۇپ، 
بالىلىرىغا يېتەرلىك دەرىجىدە كۆڭۈل بۆلۈشـىگە ۋە ئۇالرغا ياردەم 
بېرىشـىگە پۇرسـەت بەرمەيدۇ. بالىالرنىڭ ئەقلىي قۇرۇلمىسـىنىڭ 
مەكتـەپ   - ئانـا  ۋە  بـاال   - ئانـا  يېتىلىشـى  ئۆسـۈپ  سـاغالم 
ئوتتۇرىسـىدىكى مۇناسـىۋەتنىڭ سـۈپىتىگە باغلىـق. بىـر ئايالنىڭ 
مائارىـپ تەربىيىسـى كۆرگـەن بولۇشـى، ئۇنىـڭ ۋاقتـى كەلگەندە 
بالىلىرىنىـڭ ئوقۇشـىغا ياردەم بېرىشـى ۋە مەكتـەپ بىلەن نۇرمال 

مۇناسـىۋەت ئورنىتىشـىدا مۇھىـم رول ئوينايـدۇ.

ii. دىننىڭ بۇيرۇقى

»ئوقـۇش ئـەر - ئايالغـا پـەرز« )ئىبنـى ماجـە، مۇقەددىمـە، 
17 - نومـۇر( ھەدىسـى خانىـم - قىزالرنـى ئوقۇشـنىڭ ۋاجىـپ 
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ئىسـمى  كىتابىمىزنىـڭ  مۇقـەددەس  ئىپادىلەيـدۇ.  ئىكەنلىكىنـى 
قۇرئـان بولـۇپ، »قۇرئان« ئۇقۇمىمۇ »ئوقـۇش« دېگەن مەنىنى 
بىرىنچـى  ۋە  ئوقۇلىدىغـان«  كـۆپ  ئىسـمى »ئـەڭ  بىلدۈرىـدۇ. 
سـۆزى »ئوقـۇش« بۇيرۇقـى بولغان مۇقـەددەس كىتابنىڭ خانىم 
- قىزالرنـى تەلىـم - تەربىيـە ساھەسـىدىن چەتكـە قېقىشـىنى 

تەسـەۋۋۇر قىلغىلـى بولمايـدۇ، ئەلۋەتتـە.

پەيغەمبىرىمىـز قۇرئاننىـڭ بـۇ بۇيرۇقىنى يۇقىرىدىكى ھەدىس 
ۋاجىـپ  ئوقۇتۇشـنىڭ  قىزالرنـى   - خانىـم  ئىزاھـالپ،  بىلـەن 
دۇنياسـى  ئىسـالم  ۋە  ئىنسـانىيەت  بىلدۈرگـەن.  ئىكەنلىكىنـى 
تەربىيـە   - تەلىـم  قىزالرنىـڭ   - خانىـم  بۇيـان  ئەسـىرلەردىن 
مەسىلىسـىگە سـەل قـاراپ، ئۇالرنى بـۇ زىيانكەشـلىكلەرگە دۇچار 

قىلـدى.

تۇنجـى بۇيرۇقـى »ئوقـۇش« بولغـان مۇقـەددەس كىتابنىـڭ 
ۋە ئىلىـم تەھسـىل قىلىشـنىڭ ئـەر - ئايالغـا پـەرز ئىكەنلىكىنـى 
يـات  دىنغـا  ئەگەشـكۈچىلىرىنىڭ  پەيغەمبەرنىـڭ  بىـر  ئېيتقـان 
شـەكلىدە  ھېچقانـداق  كەلتۈرۈشـىنى  بارلىققـا  ئادەتنـى  بۇنـداق 
چۈشەندۈرگىلى بولمايدۇ. نوپۇسىنىڭ يېرىمى خانىم - قىزالردىن 
تەركىـب تاپقـان تـۇرۇپ، شـۇ يېرىـم نوپـۇس يېتەرلىـك مائارىـپ 
تەربىيىسـىگە ئىگـە بواللمىغـان بىـر جەمئىيەتنىـڭ مەدەنىيەتلىك 

سـەۋىيىگە يېتەلىشـى مۇمكىـن ئەمـەس.

iii. ھەق - ھوقۇقىنى تەلەپ قىلىش

ئايالـالر  جەمئىيەتلـەردە،  قىلغـان  ھۆكۈمرانلىـق  ئەرلـەر 
ئەزەلدىـن زۇلۇمغـا ئۇچـراپ، ھـەر خىـل شـەكىلدىكى زوراۋانلىققـا 
دۇچـار بولـۇپ كەلگـەن. ئايالـالر تارتقـان ئـازاب - ئوقۇبەتلىرىنى 
ھېچكىمگە ئاڭلىتالمىغان، ھەق - ھوقۇقىنى تەلەپ قىاللمىغان. 
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بـۇ سـەۋەبتىن، ئۇالر دۇچـار بولغان زۇلـۇم، ئۇۋالچىلىقنى ئىچىگە 
يۇتۇشـقا مەجبـۇر بولـۇپ كەلگـەن. بـۇ ئەھـۋال ئىنسـانىيەتنىڭ 
تەرەققىياتىغا توسـقۇنلۇق قىلىپ، ئۇالرنى ئىالھىي مۇسـىبەتلەرگە 
دۇچـار قىلغـان. دەل بـۇ سـەۋەبتىن، ئىلىـم تەھسـىل قىلىـش 
ئايالالرغـا ئۆزىنىـڭ ھـەق - ھوقۇقىنـى تەلـەپ قىلىـش، دۇنيانى 
يېتىـش  تونـۇپ  ئىكەنلىكىنـى  ئىنسـان  ئۆزىنىـڭ  ۋە  بىلىـش 
پۇرسـىتى بىلـەن تەمىنلىگـەن. خانىـم - قىزالر ئوقـۇش ئارقىلىق 
ئىلىـم - مەرىپەتلىـك بولـۇپ، ئىسـتىقبالىنى كۆرۈشـكە سـازاۋەر 
بولـۇپ، ئىنسـان بولۇشـنىڭ ھۇزۇرىنـى تۇيـۇش - ھېـس قىلىش 
ياقـالش  پىكىرىنـى  ئۆزىنىـڭ  شـۇنداقال  ئېرىشـتى.  پۇرسـىتىگە 
قىلىشـقا  ھېـس  شـەرىپىنى  بولـۇش  ئىگـە  ئىندىۋىدۇئاللىققـا  ۋە 

باشـلىدى.

vi. ئىلىم تەھسىل قىلىش: ئەخالق جەھەتتىكى ئاجىزلىقنى ئازايتىش

مائارىپ تەربىيەسى كۆرگەن بىر قىسىم خانىم - قىزالر خىزمەت 
ھاياتىغـا قـەدەم بېسـىپ، خىزمەت جىددىيچىلىكى سـەۋەبىدىن، 
ئوقـۇش  چۈنكـى،  بولـدى.  خالىـي  گۇناھىدىـن  غەيۋەتخورلـۇق 
پۇرسـىتىگە ئىگـە بواللمىغانلىقتىـن ئۆيـدە ئولتـۇرۇپ قالىدىغـان 
ئايالالرنىـڭ كۆپىنچىسـى غەيـۋەت بىلەن مەشـغۇل بولىدۇ. گەرچە 
ئائىلـە ئايالـى بولسـىمۇ، لېكىـن مائارىـپ تەربىيەسـى كۆرگـەن 
ئايالالر ئۆيدە ئۆزىنى تەربىيەلەپ يېتىلدۈرۈشـنى داۋامالشـتۇرىدۇ. 
ئۇالر قوشـنىدارچىلىق مۇناسـىۋىتىدە ئىناق ۋە ئەخالقلىق بولۇپ، 
دوسـتانە پاراڭلىرىـدا ئىلىـم - مەرىپەتلىـك بولىـدۇ. يەنـى نادان 
ئايـال سـۇخەنچىلىك قىلىـدۇ، ئوقۇغـان ئايال ئۆزىنىـڭ بىلىمىنى 

ئاشۇرىدۇ.

ئەگـەر مائارىـپ دىننىـي تەربىيـە بىلـەن بىـر پۈتـۈن گەۋدىگە 
ئايالندۇرۇلمىسـا، ئـۇ ئايالالرنـى ئەخالقىـي جەھەتتىـن يۇقىـرى 
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كۆتۈرۈشنىڭ ئورنىغا، ئۇالرنىڭ ئاجىزلىقىنى چوڭايتىپ، مائارىپ 
ئېلىـپ كەلگـەن ئەۋزەللىكنـى ئـەڭ تـۆۋەن چەككـە چۈشۈرۈشـى 

مۇمكىن.

بـۇ نۇقتىـدا، مائارىـپ تەربىيىسـى كۆرگەن خانىـم - قىزالرنى 
ئۆتـۈش  ئېلىـپ  تىلغـا  خەتەرنىمـۇ  يوشـۇرۇن  تۇرغـان  پايـالپ 
كېـرەك. مەكتـەپ تەربىيەسـى خانىـم - قىزالرنـى ھـاكاۋۇر قىلىپ 
مىجـەز  كىشـىلىك  قىزالرنىـڭ   - خانىـم  كېـرەك.  قويماسـلىقى 
خاراكتېرىنىڭ سـاغالم يېتىلىشـىگە پايدىسـى بولمايدىغان ، ئۇنى 
ئەدەپلىـك ۋە كەمتـەر قىلمايدىغـان پايدىسـىز بىلىـم، خانىـم - 
قىزالرغا مەنپەئەتلىك بولۇشـنىڭ ئورنىغا ئائىلە تۇرمۇشـىغا زىيان 
يەتكۈزىـدۇ. ئـەر - ئايالـالر ئىگـە بولغـان بـۇ پايدىسـىز بىلىـم 
ئۇالرنـى زىـچ ئۇيۇشتۇرۇشـنىڭ ئورنىغـا، ئـۇالر ئارىسـىدا جېـدەل 
ھۆرمـەت  ئايالىغـا  ئېـرى  بىـز  چىقىرىـدۇ.  كەلتـۈرۈپ  ماجـرا   -
قىلىدىغـان، ئايالـى ئېرىگـە مېھىـر - مۇھەببـەت ۋە سـاداقەت 

بەخـش ئېتىدىغـان مەدەنىيـەت بىلىملىرىگـە تولىمـۇ موھتـاج.

بىـر ئايالنىـڭ ئوقـۇش ئارقىلىق ئىقتىسـادىي مۇسـتەقىللىقىنى 
غەنىيمـەت  بـۇ  ئەممـا  غەنىيمـەت،  چـوڭ  كەلتۈرۈشـى  قولغـا 
ئائىلىنىـڭ  كېـرەك.  چىقارماسـلىقى  كەلتـۈرۈپ  تەكەببۇرلۇقنـى 
مەدەنىيەت قىممىتىگە قىممەت قوشـىدىغان، باشـقىالرغا يۆلىنىپ 
تۇرااليدىغـان،  كۆتـۈرۈپ  قـەد  مۇسـتەقىل  ئـۆزى  قالماسـتىن 
قالمايدىغـان ئوقۇمۇشـلۇق خانىـم -  يـۈك بولـۇپ  جەمئىيەتكـە 
ئارتـۇق  بولۇشـىدىنمۇ  نورمـال  مۇناسـىۋىتىدە  ئائىلـە  قىزالرنىـڭ 
بەخت بوالمدۇ؟ ئەگەر خانىم - قىزالر ئالغان مەكتەپ تەربىيىسى 
ئـۇ  تۇيغۇسـىنى سىڭدۈرسـە،  بولـۇش  رەقىبـى  ئەرنىـڭ  ئۇالرغـا 
مائارىـپ قايتـا كۆزدىـن كەچۈرۈلۈشـى كېـرەك. ئەگـەر مائارىـپ 
ئۆزئـارا مۇھەببەتنـى كۈچەيتسـە، ئائىلـە مۇناسـىۋىتىنى تىنچلىققـا 
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ئىگـە قىلسـا ۋە ئائىلىنىـڭ ئالىيجانابلىقىنـى ئاشۇرسـا، بـۇ ئۇنىڭ 
ئـۆز رولىنـى ھەقىقىـي جـارى قىلدۇرغانلىقىدىـن دېـرەك بېرىـدۇ. 
ئەممـا، مائارىـپ تەربىيەسـى تاالش - تارتىـش، جېدەل - ماجرا 
ۋە ھاكاۋۇرلۇقنـى كەلتـۈرۈپ چىقارسـا، ئـۇ زىيانكەشـلىك قىلغـان 

بولىـدۇ.

ئايـال  بىـر  بولغـان  ئوقۇتقۇچىسـى  ئۇنىۋېرسـىتېتنىڭ  ئەگـەر 
ئـۆزى  ئېرىنىـڭ قەھۋەسـىنى خىزمەتچىلىرىگـە تەييارالتقۇزمـاي، 
تەييـارالپ بەرسـە، ئـۇ ئايـال مائارىـپ تەربىيىسـى ئىگـە قىلغـان 
سـىڭدۈرگەن  ئۆزىگـە  كەمتەرلىكنـى  ۋە  نازاكـەت  التاپـەت، 
بولىـدۇ. ئايـال كىشـى ئىگـە بولغـان بـۇ التاپـەت بارلىـق دەرد ۋە 
كۆڭۈلسـىزلىكلەرنى خـۇددى ئاپتـاپ قارنـى ئېرىتىپ يوق قىلغانغا 

ئوخشـاش ئېرىتىـپ يـوق قىلىـدۇ.

يولدىشى ئاچچىقالنغاندا جىم تۇرىۋېلىشنى بىلىدىغان، ۋاقتى 
كەلگەنـدە تەلەپلىرىنـى ئېرىغـا قوبـۇل قىلدۇرااليدىغـان، ھەمـدە 
ئەھۋالغـا قـاراپ ئىش قىلىشـنى بىلىدىغـان تەربىيە كۆرگەن ئايال 

قولى سۆيۈشـكە تېگىشـلىك بولغان ئايال بولۇپ ھېسـابلىنىدۇ.

بىلىـم  ̶̶  زور كـۈچ بولـۇپ، ئـەر - ئاياللىـرى بـۇ كـۈچ - 
قىلىـش  ئىـدارە  دۇنيانـى  جەمئىيـەت  بولغـان  ئىگـە  قۇۋۋەتكـە 

بولىـدۇ. ئىگـە  سـاالھىيىتىگە 
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3( ئايالالر پىسخىكىسى

ئۇلـۇغ ئالـالھ ئىنسـاننى ياراتقاندا ئۇنىـڭ تەبىئىتىنىڭ قانداق 
بولىدىغانلىقىنـى ئالدىـن بېكىتكـەن بولۇپ، بىز بۇ پۈتۈۋېتىشـنى 
»تەقدىـر« دەپ ئاتايمىـز. تەقدىر دەپ ئاتىلىدىغان بۇ پۈتۈكتە، 
ئىنسـانالرنىڭ تەبىئىتىنىـڭ نېمىلەرنى ئـۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقى 
ۋە قانـداق پىسـخىكىلىق ئاالھىدىلىكلەرگـە ئىگـە بولىدىغانلىقـى 
ئالدىن بېكىتىلگەن. ئىنسـاننىڭ مېڭە، قەلب ۋە نەپس قاتارلىق 
قاتالملىرى)بـۇ سـۆزنى باشـقىچە ئىپادىلىگىلـى بولماسـمۇ؟( بـار. 
ئىگـە.  ئاالھىدىلىكلەرگـە  مۇئەييـەن پىسـخىكىلىق  بـۇ قاتالمـالر 
يەنى ئەسـتە تۇتۇش، ئەقىل ۋە پاراسـەت قاتارلىق پىسـخىكىلىق 
قورقۇنـچ  ئىدىيـە،  ئېتىقـاد،  مۇھەببـەت،  مېڭىـدە؛  ئىقتىـدارالر 
ۋە ئىـرادە قاتارلىـق ئاساسـلىق پىسـخولوگىيىلىك ئاالھىدىلىكلـەر 
قەلبتـە؛ ناچـار خاھىـش، شـەھۋەت ۋە ئىنتىلىـش بولسـا نەپسـتە 

بولىدۇ.

ئەر - ئايالالر ئىنسان بولۇش جەھەتتىن ئوخشاش تەبىئەتكە 
ئىگـە بولـۇپ، ئالالھنىـڭ نەزىرىـدە ئوخشـاش - تـەڭ قەدىـر - 
ئەرلـەر  مۇناسـىۋىتىدە  ئايالـالر  بىلـەن  ئەرلـەر  ئىگـە.  قىممەتكـە 
ئۈسـتۈن تۇرىدىغـان پەرقنـى ئىنسـانالر ئـۆزى بارلىققـا كەلتۈرگەن 
يـوق.  پـەرق  بۇنـداق  ئەزەلدىـن  نەزىرىـدە  ئالالھنىـڭ  بولـۇپ، 
ئۇالرنـى قەدىـر - قىممـەت ۋە ئىجتىمائىـي ئورنـى جەھەتتىـن 
ئايرىـش ئىالھىـي تەقدىرگە زىت كېلىدىغان بولغاچقا، بۇ سـېپى 

ئۆزىدىـن زۇلۇمدىـن باشـقا نەرسـە ئەمـەس.

گەرچـە ئەرلـەر بىلەن ئايالالر ئوتتۇرىسـىدا بەزى پىسـخىكىلىق 



28

پەرقلـەر بـار بولسـىمۇ، لېكىـن بـۇ پەرقلـەر ئۇالرنىـڭ قەدىـر - 
قىممىتىـدە ئەكـس ئەتمەيدىغـان، پەقـەت ئـۇالر ئۈسـتىگە ئالغان 
مەسـئۇلىيەت - خىزمەتتـە بەزى پەرقلەرنـى مەيدانغا كەلتۈرگەن. 
تەرەپلىرىنـى  پەرقلىنىدىغـان  ئەرلەردىـن  ئايالالرنىـڭ  بىـز 

تۆۋەندىكىـدەك تىزىـپ چىقااليمىـز.

i. ئايال ئەرلەردىن بەكرەك كۈنلەمچى كېلىدۇ

كۈنلەش  ̶̶  ھايۋانالر ۋە ئىنسانالرنىڭ ئورتاق ئاالھىدىلىكلىرىنىڭ 
بىرى بولۇپ، ئىنسـان كۈنلەمچىلىكىنى تىزگىنلىيەلەيدۇ، باشـقىچە 
ئېيتقانـدا، ئۇنى تەڭپۇڭالشـتۇرااليدۇ. ئەممـا، ھايۋانالرنىڭ بۇنداق 

تەڭپۇڭالشتۇرۇش ئىقتىدارى يوق.

ئەر - ئايالالرنىڭ ئاساسلىق پىسخولوگىيىلىك ئاالھىدىلىكلىرىنىڭ 
بىـرى كۈنداشـلىق قىلىـش. بـۇ خىل ھېسسـىيات ئەرلەرگـە قارىغاندا 
ئايالـالردا ئېغىـرراق بولىـدۇ. »ئەگـەر بىرەر ئايال ئېرىنىڭ كۆڭۈلسـىز 
ئۇالرنىـڭ  قىلسـا،  ئەندىشـە  ئۆرۈشـىدىن  يـۈز  ياكـى  بولۇشـىدىن 
ئۆزئـارا كېلىشىشـى ھېـچ گۇنـاھ ئەمـەس، كېلىشـىش ياخشـى ئىش. 
كۈنداشـلىق قىلىـش ئىنسـانالرنىڭ تەبىئىتىگـە ئاللىقاچـان سـىڭىپ 
كەتكـەن.« )نىسـا سۈرىسـى 128 - ئايـەت(. »كۈنداشـلىق قىلىش 
تەبىئىتىگـە ئاللىقاچـان سـىڭىپ كەتكەن« ئىپادىسـى، كۈنداشـلىق 
قىلىشـنىڭ تۇغمـا ۋە ئەزەلدىـن نەپسـتە بـار بولغـان ھېـس - تۇيغـۇ 
ئىكەنلىكىنـى كۆرسـىتىدۇ. شـۇڭا، ئايالنىـڭ ئېـرى بىلـەن بولغـان 
مۇناسـىۋىتىدە تەشۋىشـنىڭ پەيـدا بولۇشـى كۈنداشـلىق قىلىشـنىڭ 
قەلـب،  مەركىـزى  ئەندىشـىنىڭ  بـۇ  بولـۇپ،  نەتىجىسـى  مۇقـەررەر 
كۈنداشـلىق قىلىشـنىڭ مەنبەسـى بولسـا نەپـس. نەپسـتىن قەلبكـە 
تۇتۇشىدىغان بىر قانال بار بولۇپ، نەپستە كۈنداشلىق قوزغالغاندا، 

دىلدىكـى تەشـۋىش ياكـى قورقۇنـچ كۈچىيىـدۇ.
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نەپس بىلەن كۆڭۈل ئوتتۇرىسـىدىكى بۇ قانالنىڭ ئوينايدىغان 
رولـى ئايالـالردا تېخىمـۇ كۈچلـۈك بولغاچقـا ئايەتتە تىلغـا ئېلىنغان 
بولسـا،  يوللـۇق  قىلىشـتا  كۈنداشـلىق  ئايـال  ئەگـەر  بولـۇپ، 
ئۇنداقتـا كېلىشـىش تەشـەببۇس قىلىنغـان. بـۇ شـۇنى كۆرسـىتىپ 
بېرىدۇكـى، كۈنداشـلىق قىلىشـتا يوللـۇق بولغـان ئايالنى بۇ ھېس 
- تۇيغۇسـى، شـۇنداقال كۆڭۈل بۆلمەسـلىك بىلەن يالغۇز تاشـالپ 
قويۇشـقا بولمايدۇ، ئايال كېلىشـىم تۈزۈش ھوقۇقىغا ئىگە بولۇپ، 

ئـەر ئۇنىـڭ بىلـەن كېلىشىشـى كېرەك.

بىـر ئايالنىـڭ ئۆزىگـە كۆڭـۈل بۆلمەيدىغـان ئېرىنـى ئەپۇ قىلىش 
ياكـى كەچۈرمەسـلىك ھوقۇقـى بـار. ئايالالرنىـڭ ھېسسـىياتىغا پەرۋا 
قىلمايدىغـان ئائىلـە تۇرمۇشـى دوزاخقا ئايلىنىشـى مۇمكىن. ئايالنىڭ 
كۈنداشلىق تۇيغۇسى تەشۋىشكە ئايالنغاندا، ئائىلىدە خاتىرجەملىك 

- ھۇزۇرنىـڭ بارلىققا كېلىشـى مۇمكىـن بولمايدۇ.

زىيـادە ئېشـىپ  ئايالالردىكـى كۈنداشـلىق ھەددىدىـن  ئـەر - 
كەتسـە، نورماللىـق بۇزۇلـۇپ كېتىـدۇ. بۇ نورماللىقنى بەرپا قىلىشـتا 
مائارىـپ مۇھىـم رول ئوينايـدۇ. بىز »ھېسسـىيات تەربىيىسـى« دەپ 
ئاتايدىغـان تەربىيـە مانا مۇشـۇ ۋاقىتتا ئـۆز رولىنى جارى قىلدۇرىدۇ. 
كىشـىلەرنىڭ ھېسسـىياتىمۇ كېسـەل بولـۇپ قالىدىغـان بولـۇپ، بـۇ 
بولىـدۇ. ھەددىدىـن  قىلىشـمۇ  ئىچىـدە كۈنداشـلىق  ھېسسـىياتالر 
زىيادە كۈنداشـلىق قىلىش ياكى كۈنداشـلىق قىلماسلىق ھېسسىيات 
تۇرمۇشـىنى  ئائىلـە  جەمئىيىتىمىزنىـڭ  سـاالھىيىتىدە  كېسـەللىكى 
كۆڭۈلسـىزلىكلەرنى  بىھـۇدە  كەلتـۈرۈپ،  ھالەتكـە  چىدىغۇسـىز 

كەلتـۈرۈپ چىقىرىـدۇ.

ii. ئايالالر ياخشى كۆرۈلۈش جەھەتتە ئەرلەردىن ئۈستۈن

ھەممىگـە قادىـر ئالالھ ئىنسـاننى ئىنسـان قىلىدىغـان مۇھەببەت 
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بـۇ  سـىڭدۈرىۋەتكەن.  پىسخولوگىيىسـىگە  ئىنسـان  تۇيغۇسـىنى 
بەلگىلىـك  ئوتتۇرىسـىدا  ئايالـالر   - ئـەر  ئېيتقانـدا،  مەنىدىـن 
پـەرق بولىـدۇ. ياخشـى كـۆرۈش جەھەتتـە ئەرلـەر ئېغىـر سـالماقنى 
ئىگىلىسـە، ياخشـى كۆرۈلـۈش جەھەتتـە ئايالـالر ئېغىـر سـالماقنى 
ئىگىلەيـدۇ. ئەرلـەر ياخشـى كۆرۈشـكە، ئايالـالر ياخشـى كۆرۈلۈشـكە 
اليىـق بولـۇپ، بـۇ ئۇالرنىـڭ ھەرىكىتىدىمـۇ ئىپادىلىنىـدۇ. يەنـى 
بولـۇپ،  قوغلىشـىدىغان  ئايالالرنـى  ئەرلـەر  ھەردائىـم   - ھەمىشـە 
ئايالـالر ئەرلەرنـى قوغلىشـىپ كەتمەيدۇ. ئەلۋەتتـە، ئايرىم ئەھۋالالر 
بۇنىڭدىـن مۇستەسـنا. ئەر مەنپىي زەرەتلەنگـەن ئېلېكترونغا، ئايال 
بولسـا مۇسـبەت زەرەتلەنگـەن پروتونغـا ئوخشـايدۇ. گەرچـە ئـۇالر 
ئوتتۇرىسـىدا ئۆزئـارا جەلـپ قىلىـش كۈچى بولسـىمۇ، ئەممـا مەنپىي 
ئېنېرگىيەگـە ئىگـە بولغـان ئېلېكتـرون ھەرىكەت ھالىتىـدە بولىدۇ. 
ئايلىنىـپ  ئەتراپىـدا  ئايالنىـڭ  ئوخشـاش  ئېلېكترونغـا  ئـەر  يەنـى 
تۇرسـىمۇ، ئەممـا ئايـال بىـر قـەدەر پاسسـىپ ھالەتتـە ئـۆز ئورنىـدا 
تۇرىـدۇ. بـۇ فىزىكىلىـق ئوخشاشـلىق ئۇالرنىـڭ پىسـخولوگىيىلىك 
كۆرگۈچـى«،  »ياخشـى  ئەرنىـڭ  ئېتىـپ،  ئەكـس  خاھىشـىدىمۇ 
كەلتـۈرۈپ  بولۇشـىنى  كۆرۈلگۈچـى«  »ياخشـى  بولسـا  ئايالنىـڭ 

چىقارغـان.

iii. ئايالالر بەكرەك ساداقەتمەن كېلىدۇ

ساداقەت ئېسىلزادىلىكنىڭ ئەڭ مۇھىم ئىپادىسى. بۇ ئەخالقىي 
ئۇقۇم ئەھزاب سۈرىسىدە ھەر ئىككى جىنسقا ئىشلىتىلىدۇ. ئەمما، 
ئايـال سـاداقەتمەنلىك جەھەتتـە ئەرلەردىـن بىـر بالداق ئۈسـتۈن 
تۇرىـدۇ. ئايالنىـڭ سـاداقىتى ئەزەلدىن ئائىلىنىـڭ مەۋجۇتلۇقىنى 
سـاقالپ كەلگەن ۋە كېلىۋاتىدۇ. مەسـىلەن، ئايالى ۋاپات بولغان 
يـاش ئەرنىـڭ تـوي قىلمـاي ھاياتىنـى داۋامالشتۇرۇشـى ناتايىـن. 
ئەممـا، ئېـرى قـازا قىلغـان نۇرغـۇن يـاش ئايالـالر تـوي قىلمـاي 
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بالىلىرىنـى بېقىـپ چـوڭ قىلدى ۋە ئۇالرنـى جەمئىيەتكە ياراملىق 
ۋە  قىاللمايـدۇ  ئەرلـەر  كۆپلىگـەن  بۇنـى  تەربىيەلىـدى.  قىلىـپ 
بۇنىڭغـا تاقـەت كۆرسـىتەلمەيدۇ. ئېـرى ۋە ئائىلىسـىگە بولغـان 
سـاداقەتمەنلىكىنى كۆرسـەتكەن نۇرغـۇن ئايالـالر بۇنـى ئەمەلگـە 
ئاشـۇرۇپ كەلـدى. ئۇرۇشـتىن كېيىن)ئۇرۇشـنىڭ نامىنـى تىرنـاق 
نۇرغـۇن  ئەسكەرتسـەك(،  شـەكلىدە  ئىزاھـات  ياكـى  ئىچىگـە 
ئاناتولىيـە ئاياللىـرى يـاش تۇرۇپـال تۇل قالغان بولـۇپ، ئۇالرنىڭ 
سـاداقەتمەنلىكى  ۋە  مۇھەببىتـى  ئۇلـۇغ  كەبـى  تېغـى  ئـارات 
ۋەتىنـى  ئۇالرنىـڭ  شـۇنداقال  قىلمىغـان،  ۋەيـران  ئائىلىسـىنى 
توسـالغا  چىقىشـىغا  تەبىيەلـەپ  ئەۋالدالرنـى  ياراملىـق  ئۈچـۈن 
بواللمىغـان. ئېـرى قېنـى بىلـەن ۋەتىنىگـە ھاياتلىق ئاتـا قىلغان 
بولسـا، ئايـال ئېرىگـە بولغـان سـاداقەتمەنلىكى بىلـەن ۋەتىنىنى 

گۈللەندۈرگـەن، تەرەققىـي قىلدۇرغـان ئىـدى.  

vi. ئايال كىشى ئاسان ئالدىنىدۇ

خانىـم - قىـزالر بـۇ ماۋزۇغـا نـارازى بولۇشـى مۇمكىـن. ئەمما، 
ئـۇالر سـالماقلىق بىلـەن ئويلىنىـپ باقسـا، ئۇنىـڭ راسـتلىقىنى 
تۇرمۇشـى  ئائىلـە  قىـزالر  يەتكـەن  قۇرامىغـا  يېتىـدۇ.  ئاڭقىرىـپ 
قۇرۇشـقا ھـەۋەس قىلىـدۇ. بـۇ قىزغىنلىـق ئۇالرنىـڭ خاراكتېرىدە 
بـار بولـۇپ، بـۇ جەھەتتـە بىـز ئۇالرنـى تەنقىـد قىاللمايمىـز. ئانـا 
بولـۇش ئايالـالر ئۈچـۈن ئـەڭ ئالىـي غايـە. بـۇ غايىنـى ئەمەلگـە 
ئاشـۇرۇش ئۈچـۈن بېسـىلغان ھـەر بىـر غايـەت زور قەدەمنى توغرا 
چۈشىنىشـكە بولىـدۇ. ئەممـا، ئائىلـە قۇرۇشـتىكى بـۇ قىزغىنلىـق 
ھەرىكىتىنـى   - ئىـش  ۋە  ھاياتىنـى  ھېسسـىي  ئۇنىـڭ  بەزىـدە 
تىزگىنلىۋالىدىغـان بولـۇپ، بـۇ ئۇنىـڭ ئـوڭاي خاتالىـق سـادىر 

قىلىشـىنى كەلتـۈرۈپ چىقىرىـدۇ.

ئائىلـە قـۇرۇش قىزغىنلىقـى تەپەككـۇر ۋە لوگىكىنـى چەتكـە 
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لوگىكىنىـڭ  ۋە  تەپەككـۇر  ھەۋەسـنىڭ  كېـرەك.  قاقماسـلىقى 
ئورنىنـى ئېلىشـى، ئايالنىـڭ ئـۆز ھېسسـىياتىغا قـۇل بولۇشـىدىن 
دېرەك بېرىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، ئەگەر بۇ قىزغىنلىققا دوست ۋە 
ئەتراپىدىكىلەرگـە ھەۋەس قىلىش قاتارلىق خاھىشـالر قوشۇلسـا، 
ئـۇ كەلگۈسـىدە زور زىيـان كەلتـۈرۈپ چىقىرىدىغـان خاتالىقالرنـى 
كەلتـۈرۈپ چىقىرىشـى مۇمكىـن. كۆپىنچـە قىـزالر ناھايىتـى سـاپ 
ئۆزىگـە  ھەممەيلەننـى  ئـۇالر  سـەۋەبتىن  بـۇ  كېلىـدۇ،  نىيـەت 
ئوخشـاش دەپ قارايدۇ. بۇ ئەھۋال ئۇالرنى كۆپىنچە ئالدامچىلىق 
پاتقىقىغـا پاتتـۇرۇپ قويىـدۇ. ئايالالردىن پايدىلىنىـپ مەنپەئەتكە 
ئېرىشـىدىغانالرنىڭ قىلتىقىغـا چۈشـۈپ قېلىـش خاتالىقىمۇ مۇشـۇ 
سـەۋەبتىن، يەنى ئايالالرنىڭ  سـاپ نىيىتىدىن كېلىپ چىقىدۇ. 
بـۇ ۋاقىتتـا، ئايـال ئادەتتىكى نەرسـىگە ئايلىنىپ قېلىپ، ئىززەت 

- ھۆرمىتىنـى يوقىتىـپ قويىـدۇ.

نـۇر سۈرىسـى 33 – ئايەتتـە، بـۇ ئالدامچىلىقالرنىـڭ ۋاقىتنىـڭ 
بايـان  ئايلىنىدىغانلىقـى  مەجبۇرالشـقا  ئەگىشـىپ  ئۆتۈشـىگە 
ئۈنۈملـۈك  ئـەڭ  ئېلىشـنىڭ  ئالدىنـى  ئالدامچىلىقنىـڭ  قىلىنغـان. 
بـۇ  بولـۇپ،  ئىشـلىتىش  پائـال  تەپەككۇرنـى  لوگىكىلىـق  ئۇسـۇلى 
لوگىكا ئىرادىنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى بولىدۇ. ئاڭسـىز ھالدا 
ھېسسـىياتقا بېرىلىـپ كېتىـش ۋە ئالدىنىـپ قېلىـش، ئايالالرنىـڭ 
ھوقۇقىنى دەپسـەندە قىلىش دەرىجىسـىگە يېتىپ بېرىشى مۇمكىن. 
بـۇ سـەۋەبتىن، ئايالـالر ئۆزىنـى ۋە ھېسسـىياتىنى ياخشـى كونتـرول 
قىلىشـى، ئىززەت - ھۆرمىتىنى قوغدىغان ھالدا ھەرىكەت قىلىشـى 
ۋە كۈندىلىك تۇرمۇشـنىڭ ئېزىقتۇرغۇچى ھېسسـىي تۇزىقىغا چۈشۈپ 

قېلىشـتىن ھـەزەر ئەيلىشـى كېـرەك. 
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4( ئايال كىشى قۇياشقا ئوخشايدۇ

بـەزى تىلـالردا مەۋجۇداتـالر ۋە شـەيئىلەر ئەركـەك ۋە چىشـى 
ئـەرەب  گەرچـە  قائىـدە  بـۇ  ئايرىلىـدۇ.  قىسـىمغا  ئىككـى  دەپ 
تىلىـدا ۋە ئىنگلىـز تىلىدا مەۋجۇت بولسـىمۇ، ئەممـا ئەرەب تىلىدا 
ئەركـەك -  شـەيئىلەر  ۋە  مەۋجۇداتـالر  گىرامماتىـكا جەھەتتىـن 

چىشـى دەپ ئېنىـق ئايرىلىـدۇ.

چىشـى،  قۇيـاش  جىسـىملىرىدىن  ئاسـمان  تىلىـدا  ئـەرەب 
ئـاي  ئايالغـا،  قۇيـاش  ئېيتقانـدا،  باشـقىچە  ئەركـەك.  ئـاي 
ئەرگـە ۋەكىللىـك قىلىـدۇ. بـۇ سـۈپەت ئـۇالر ئۈسـتىگە ئالغـان 
»خىزمەت«تىـن كېلىـپ چىققـان. قۇيـاش سـېخىي بولـۇپ، نـۇر 
چاچىـدۇ، يـەر يۈزىدىكـى جانلىقالرغـا ھاياتلىـق ئاتـا قىلىـدۇ، 
ئىنسـاننىڭ يولىنـى يورۇتـۇپ بېرىـدۇ، شـۇنداقال مىكروبالرنىـڭ 
كۈچلـۈك دۈشـمىنى بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ. ئايالالرمـۇ بـۇ رولالرنـى 
ئوينايدىغـان بولغاچقـا، قۇرئانـدا قۇياش چىشـى سـۆز سـۈپىتىدە 

ئىشـلىتىلىدۇ.

i. ئايال تۇغۇشچان - بەخش ئەتكۈچى كېلىدۇ

تۇغۇش نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا، ئايالالر ئىنسانىيەتكە ھاياتلىق 
ئاتـا قىلىـدۇ. بـۇ ئۇنىـڭ تەبىئىتىـدە ھـەم بىئولوگىيىلىـك، ھـەم 
ھېـس - تۇيغـۇ جەھەتتىـن مەۋجـۇت. دەل مۇشـۇ سـەۋەبتىن، 
پەرزەنتلىـك بواللمىغـان ئـۆي - ئوچاقلىـق ئايالـالر پەرزەنتلىـك 
بولـۇش ئۈچـۈن چارە ئىزدەيدۇ، ئازابلىنىـدۇ. تۇغۇش ئىقتىدارىغا 
ئىگـە تـۇرۇپ پەزەنتـى بولمىغـان، ھەمـدە پەرزەنتلىـك بولۇشـنى 
خالىمايدىغـان ئايالـالر بۇنىـڭ سـىرتىدا بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ بـۇ 
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قىلمىشـى ئىنسـان تەبىئىتىگـە يـات. ئايالالرنىـڭ بىئولوگىيىلىـك 
يارىتىلىشـى  تەييـار ھالەتتـە  ۋە پىسـخىك جەھەتتىـن تۇغۇشـقا 
بولـۇپ  ئىلتىپـات  ئىالھىـي  ئۈچـۈن  كەلگۈسـى  ئىنسـانىيەتنىڭ 
بـۇ  ۋاقتىمىـزدا،  قارىغـان  بىلـەن  دىققـەت  ھېسـابلىنىدۇ. 
ئىلتىپاتنىـڭ ئايالغـا بېرىلگەنلىكىنـى كـۆرۈپ يېتىمىـز. مۇنداقچە 
ئېيتقانـدا، قۇياشـنىڭ تەبىئىتىنىڭ تەقەززاسـى بىلەن توختىماي 
نۇرنـى تۇغـۇش ۋەزىپىسـى، ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ تەرىپىدىـن 
ئۇنىۋېرسـال ئاالھىدىلىك سـۈپىتىدە ئايالالرغـا بەخش ئېتىلگەن.

ii. ئايال كىشى ھاياتلىق بەخش ئېتىدۇ

ئايـال كىشـى پەقـەت بـاال تۇغـۇش ئارقىلىـق ئىنسـانغا ھاياتلىق 
ئاتـا قىلىپـال قالمـاي، يەنـە ئۆزىنىڭ سۆيگۈسـى، سـاداقەتمەنلىكى 
بەخـش  ھاياتلىـق  تۇرمۇشـقا  ئىجتىمائىـي  بىلـەن  پاكلىقـى  ۋە 
ئېتىـدۇ. ئـەر زاتـى ئىجتىمائىـي تۇرمۇشـتىكى جىنسـىي ئەخالققـا 
قارشـى تارقاتقـان مىكروبالرنـى ئايـال كىشـى ئائىلـە تۇرمۇشـىدىكى 
قانۇنلۇق يولالر بىلەن يوقىتىدۇ. باشـقىچە ئېيتقاندا، ئۇ جىنسـىي 
تۇيغۇنىـڭ ئەرلـەردە پەيـدا قىلىدىغـان غالجىرلىـق كەيپىياتىنىـڭ 
ئالدىنـى ئېلىـش ئارقىلىـق ئىجتىمائىـي ئەخالقنـى بۇزغۇنچىلىققـا 
ئۆيگـە  كىرگـەن  نـۇرى  »كـۈن  قالىـدۇ.  سـاقالپ  ئۇچراشـتىن 
ئوخشـاش،  ماقالغـا  دېگـەن  كىرمەيـدۇ«  مىكـروب  ھېچقانـداق 
»جىنسـىي ئەخالقسـىزلىقنىڭ مىكروبلىرى ئائىلە تۇرمۇشى كۈچلۈك 

كىرەلمەيـدۇ«. جەمئىيەتلەرگـە 

ۋە  سـاداقەتمەنلىكى  سۆيگۈسـى،  ئۆزىنىـڭ  ئايـال  دېمـەك، 
ئالىيجانـاب ھەرىكىتـى بىلـەن ئىجتىمائىي تۇرمۇشـقا ھاياتلىق ئاتا 
قىلىـدۇ. بـۇ ھەرىكەتلـەر سـەۋەبىدىن، شـۇڭا ئـۇ قۇيـاش دەپ 

تەسـۋىرلەنگەن. 
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لـۇت قوۋمىـدا ئايالـالر ئۆزىنىـڭ ئەخالقىي جەھەتتىكـى رولىنى ۋە 
ئەھمىيىتىنـى يوقىتىـپ قويغانلىقـى ئۈچـۈن، لـۇت خەلقـى - قوۋمى 
ھـاالك بولغـان. ئايالالرنىڭ جىنسـىيىتى ئومۇمنىڭ مۈلكىگە ئايلىنىپ 
قالماسـلىقى كېـرەك. چۈنكـى، ئومۇمنىـڭ مۈلكىگـە ئايلىنىـپ قالغان 
ئۆتۈشـىگە ئەگىشـىپ قىممىتىنـى  ۋاقىتنىـڭ  ئايالنىـڭ جىنسـىيىتى 
يوقىتىـدۇ. بۇنـداق بولغانـدا، ئـەر ئايالغـا ئەمـەس، بەلكـى ئەرگـە 
يۈزلىنىـدۇ. بـۇ لـۇت قوۋمىـدا كۆرۈلگـەن ھادىسـە ئىـدى. »سـىلەر 
ھەقىقەتەن ئايالالرنى تاشالپ قويۇپ، ئەرلەر بىلەن شەھۋىتىڭالرنى 
قاندۇرىسـىلەر. سـىلەر ھەقىقەتەن ھەددىدىن ئاشقۇچى قوۋمسىلەر« 

)ئەئـراف سۈرىسـى 81 - ئايـەت(. 

دېمـەك، ئايالنىـڭ ئاياللىـق سـاالھىيىتى جەمئىيەتنـى گۇمـران 
ۋە  سـاالھىيەت  بـۇ  ئايـال  ئەگـەر  قالىـدۇ.  سـاقالپ  بولۇشـتىن 
شەخسـىيەتنى يوقىتىـپ قويسـا، جەمئىيەت ئەخالقسـىزلىققا پېتىپ 
قالىـدۇ - دە، جەمئىيەتنىـڭ يىمىرىلىشـىنى كەلتـۈرۈپ چىقىرىـدۇ. 
ئەگـەر ئايـال ئۆزىنىـڭ خاسـلىقى بولغـان جەلـپ قىلىـش كۈچـى، 
ئۈسـتۈنلىكىنى  بولماسـلىقتەك  ئېرىشـكىلى  ئـوڭاي  ۋە  جىلۋىسـى 
سـاقالپ قالسـا، ئايالالرغا قىزىقماسـلىق كەيپىياتى مەۋجۇت بولمايال 

قالماسـتىن، ھەمجىنىسـلىق قىلمىشـىمۇ ئومۇمالشـمايدۇ. 

»لەيلى - مەجنۇن« ۋە »پەرھات - شېرىن« ھېكايىلىرىنىڭ 
ئەدەبىياتىمىـزدا ئـورۇن ئېلىشـىنىڭ بىـر سـەۋەبى بـار. مەلۇمكـى، 
ھـەر خىـل ئايالـالر بىلـەن ئولتـۇرۇپ - قويىدىغـان ئـەر بىلـەن 
ھـەر خىـل ئەرلـەر بىلـەن بىللـە بولىدىغان ئايـال ھەرگىزمۇ »چىن 
سـۆيگۈ« گـە ئىگـە بواللمايـدۇ. ئەگـەر مەجنـۇن ھـەر خىـل ئايالالر 
بىلـەن بىللـە بولغـان بولسـا ئىـدى، ئـۇ لەيلىگـە؛ ئەگـەر لەيلـى 
ھـەر خىـل ئەرلـەر بىلـەن بىللە بولغان بولسـا ئىدى، ئـۇ مەجنۇنغا 
ئاشـىق بوالتتىمـۇ؟ بـۇ پەرھـات بىلەن شـىرىن ئۈچۈنمۇ ئوخشـاش. 
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ئەدەبىياتىمىزدىكى بۇ ھېكايىلەر ئايالالرغا ئاسـانلىقچە ئېرىشـكىلى 
بولمايدىغانلىقىنـى، ئۇنىڭ ئىجتىمائىي ئورنىنىڭ ناھايىتى يۇقىرى 

ئىكەنلىكىنـى كۆرسـىتىپ بېرىدۇ.

فۇزۇلى ئۆزىنىڭ تۆۋەندىكى بېيىتىدا مۇنداق دەيدۇ:

»دەست بۇشىسى ئارزۇسىيلە گەر ئۆلسەم دوستالر،

 كۈزە ئەيلەن توپراغىنى ئانىنال سۇنۇن يارە سۇ«.

يەشمىسى:

»دوستالر، گەر ئۆلسەم يارنىڭ قولىنى سۆيۈش ئارزۇسى بىلەن،

مازارىـم توپىسـىدا ياسـاپ ئاپقـۇر، يارغـا سـۇ تۇتقايسـىلەر ئۇنىڭ 
بىلەن«.

بـۇ بېيىـت بىزگـە مۇنـداق دەيـدۇ: يارنىڭ لەۋلىرىنى سـۆيۈش 
ئۇياقتـا تۇرسـۇن، قولىنـى سۆيۈشـكىمۇ قادىـر بواللمىغان كىشـى، 
قەبرىسـىنىڭ تۇپرىقىدىـن ياسـالغان قاچـا بىلـەن يارنىـڭ قولىنى 
تۇتقـان بولۇپ، ئايال شـۇنداق يۇقىرى ئورۇنـدا تۇرىدىغانلىقتىن، 
خـۇددى قۇياشـقا يېتىـش تـەس بولغانـدەك، ئۇنىڭغـا يېتىشـمۇ 
مۈلكـى  ئومۇمنىـڭ  ئايالنىـڭ  ئارقىلىـق،  بـۇ  مۈشـكۈل.  بـەس 
ئەمەسـلىكى، ئۇنىـڭ ئـەر كىشـى قولىنى ئېيتىپ تاشـلىۋېتىدىغان  
قـول ياغلىـق تېخىمـۇ ئەمەسـلىكى ئوتتۇرىغـا قويۇلغـان. چۈنكـى، 
ئايـال ئائىلـە ۋە جەمئىيـەت تۇرمۇشـىغا ھاياتلىـق ئاتـا قىلىـدۇ، 
ئۇنىـڭ مەۋجۇتلۇقىنـى سـاقالپ قالىدۇ، شـۇنداقال ئۇنىڭغا ئىززەت 
- ھۆرمـەت ئېلىـپ كېلىـدۇ. بۇ نۇقتىدىن ئېيتقاندا، ئايال كىشـى 

قۇياشـقا ئوخشـايدۇ.
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iii. ئايالالر جەمئىيەتنىڭ كەلگۈسىنى يورۇتۇپ بېرىدۇ

ئايال بالىسـىغا بەرگەن سـۈت، ئائىلىسـىگە قىلغان مۇالزىمەت 
- مېھنـەت ۋە تەربىيـە - ئۆگۈتلىـرى بىلەن مىللەتنىڭ قۇياشـىغا 
ئوخشـايدۇ. يـەر يۈزىـدە قۇيـاش بولمىسـا ھاياتلىـق بولمىغىنىغـا 

ئوخشـاش، ئايالالر بولمىسـا ئىنسـانىيەت بولمايدۇ.

ۋە  قېنىمىـز  ياشـايدۇ،  ھۈجەيرىلىرىمىـزدە  ئانىلىرىمىـز 
جېنىمىـز، تۇنجـى ئوزۇقىمىـز، قىسقىسـى ھەممـە نەرسـە ئۇالردىن 
كەلگـەن. ئـۇالر بىزنىـڭ روھىمىـز، خاراكتېرىمىـز ۋە ھاياتىمىـز 
بولۇپ ھېسـابلىنىدۇ. ئۇالر بىزنىـڭ ئازابىمىزنى يەڭگىللىتىدىغان 
شـىپاگەر - دوختۇر، بىزگە مۇھەببىتىنى سـىڭدۈرگەن پەرۋىشكار 
- ئوقۇتقۇچـى، بىـز ئۈچـۈن بارلىقىنى قۇربان قىلغان شـەھىد - 

پىداكارلىـق ئابىدىسـىدۇر.

ئۆتمـۈش  رەنجىتىـش،  دېگـۈزۈش،  »ئـۇف!«  ئۇالرنـى 
كۈنلىرىنى سـېغىندۇرۇش، كۆزىدىن ياش ئاققۇزۇش، »ئىسىت« 
دېگۈزۈش، ئازابالش، ئىتتىرىش - قېقىش، خارالش، چارىسـىز 
قالدۇرۇش ... قانداقمۇ مۇمكىن بولسۇن؟ ياشىنىپ قالغان دۇنيا 
بىـر ھىـالل ئـاي ئۈچـۈن قۇياشـنى پاتۇرغانـدەك، ئايـال نېمىشـقا 

ئـەر ئۈچـۈن قۇربـان قىلىنىـدۇ؟  
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5( ئايالالر، تەقۋالىق ۋە ئەقىل – پاراسەت 

جانابىـي ئالـالھ ئايالالرنىـڭ ئائىلىۋى مۇناسـىۋەتتىكى ئورنىنى 
بەلگىلـەپ، ئايالالرغـا مۇناسـىۋەتلىك ھۆكۈملەرنـى بېكىتكەنـدە، 
ۋە  قىلغـان  ئاسـاس  كۈچىنـى  ئەقىلنىـڭ  ۋە  تۇيغۇسـى  تەقـۋا 
ئۇنـى ئاكتىـپ ھالغـا كەلتۈرگـەن. تۆۋەنـدە، ئالالھنىـڭ قايسـى 
مەسـىلىلەردە تەقـۋا تۇيغۇسـى ۋە ئەقىلنىـڭ كۈچىنـى نەزەرگـە 

ئالغانلىقىنـى كـۆرۈپ ئۆتەيلـى:

i. ئېرى ۋاپات بولغان ئايال

ئەرنىڭ ۋاپات بولۇشـى تەبىئىي ھالدا ئائىلە تۇرمۇشـىدا بەزى 
كەلتـۈرۈپ  مەسـىلىلەرنى  ئىجتىمائىـي  ۋە  مەنىـۋى  ئىقتىسـادىي، 
چىقىرىدۇ. بۇ مەسـىلىلەرنىڭ نېمە ئىكەنلىكى ۋە ئۇالرنى قانداق 
ھەل قىلىش كېرەكلىكى بەقەرە سۈرىسـى 240 - ئايەتتە مۇنداق 

بايـان قىلىنغان:

تـۇل  ئايالـى  بولـۇپ،  ۋاپـات  ئـۆزى  ئىچىـڭالردا  »سـىلەرنىڭ 
قالىدىغانـالر ئۇالرنىـڭ بىـر يىلغىچـە يېمـەك - ئىچمـەك، كىيىم - 
كېچەك بىلەن تەمىنلىنىشىنى، ئۆيدىن ھەيدەپ چىقىرىلماسلىقىنى 
ۋەسـىيەت قىلسـۇن. ئەگـەر ئايالـالر ئۆزلىـرى چىقىپ كەتسـە، ئۇالر 
ئۆزلىـرى توغرىسـىدا قىلغـان قائىدىلىـك ئىشـالر ئۈچـۈن سـىلەرگە 
ھېـچ گۇنـاھ بولمايـدۇ. ئالـالھ غالىبتـۇر، ھېكمـەت بىلـەن ئىـش 

قىلغۇچىـدۇر«.

بىز ئايەتتىن چىقىرااليدىغان مۇھىم پرىنسىپالر تۆۋەندىكىچە:

1. ئېـرى ئۆلـۈپ كەتكـەن تـۇل ئايال ئېرى قالـدۇرۇپ كەتكەن 
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مال - مۈلۈكتىن بەھرىمەن بولۇشقا ھوقۇقلۇق. ئالالھ تەرىپىدىن 
بالىسـى يـوق تـۇل ئايالغا ئېرىنىڭ مىراسـىدىن بەھرىمەن بولۇش 
ھوقۇقـى بېرىلگـەن. بـۇ ئەھـۋال جاھىلىيـەت جەمئىيىتـى ئۈچۈن 

ئىنقىـالب خاراكتېرلىك ئۆزگىرىش بولۇپ ھېسـابلىنىدۇ.

2. بىـر تـۇل ئايـال ئۆزىنىڭ ئىددىتىنى توشـقۇزغاندىن كېيىن، 
ئۆيىدىـن چىقىـپ كېتەلەيـدۇ.  ئېرىنىـڭ  ۋاقىتتـا  ئـۆزى خالىغـان 

ئايالالرغـا بـۇ جەھەتتـە تولـۇق ئەركىنلىـك بېرىلگـەن.

ئايالالرغـا  قىسـمىدا  ئالدىنقـى  ئايەتنىـڭ  بـۇ  خۇالسىلىسـەك، 
بېرىلگـەن، كېيىنكـى  قامـداش ھوقۇقـى  تۇرمۇشـىنى  ۋە  تۇرالغـۇ 
قىسـمىدا بولسـا ئۇالرنىڭ ئۆيىدىن ئايرىلىش ئەركىنلىكى كاپالەتكە 

ئىگـە قىلىنغـان.

ii. ئاجرىشىپ كەتكەن ئايال

»تاالق قىلىنغان / ئاجرىشـىپ كەتكەن ئايالالرغا قائىدە بويىچە 
نەپىقـە بېرىـش الزىـم. )ئـۇ( تەقۋادارالرنىـڭ ئۆتەشـكە تېگىشـلىك 

مەجبۇرىيىتىـدۇر« )بەقـەرە سۈرىسـى 241 - ئايـەت(.

بـۇ ئايـەت ئارقىلىـق ئاجرىشـىپ كەتكـەن ئايالغـا ھەددىدىـن 
ھوقۇقـى  ئېلىـش  نەپىقـە  ئېرىدىـن  بىلـەن،  شـەرتى  ئاشماسـلىق 
بېرىلگەن. ئالالھ تەقۋادار مۇسۇلمانالردىن ئۇالرغا، يەنى  ئاجرىشىپ 
قىلىشـنى  ئېتىـراپ  ھوقۇقنـى  بـۇ  بېرىلگـەن  ئايالالرغـا  كەتكـەن 
ئىسـتىگەن بولـۇپ، بـۇ ھـەق - ھوقۇقنىـڭ يېنىغـا تەقۋالىقنـى، 
يەنـى سـەمىمىيلىك تۇيغۇسـىنى ئىالۋە قىلغـان. ھەق - ھوقۇقنىڭ 
پايخـان قىلىنماسـلىقى، ھـەق - ھوقۇققا رىئايە قىلىش، شـۇنداقال 
ھـەق - ھوقـۇق، يەنى قانۇننىڭ ھەممىدىن ئۈسـتۈن ئىكەنلىكىنى 
سـەمىمىيلىك  ئاتىلىدىغـان  دەپ  تەقـۋا  ئۈچـۈن،  قىلىـش  قوبـۇل 
ئارقىلىـق ھـەق - ھوقۇقنىـڭ  بـۇ  ئالـالھ  زۆرۈر بولىـدۇ.  ھالىتـى 
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پىسـخولوگىيىلىك ئاساسـلىرىغا كىشـىلەرنىڭ دىققىتىنى ئاغدۇرغان. 
ئاندىـن قالسـا، ئەلۋەتتـە ئىككىنچـى كۈچنـى قوزغىتىـش كېـرەك 

بولىدۇ.

»ئالـالھ سـىلەرگە ئايەتلىرىنـى مانا مۇشـۇنداق چۈشـەندۈرىدۇ، 
ئەقلىڭالرنى ئىشـلىتىپ، تەپەككۇر قىلغايسـىلەر« )بەقەرە سۈرىسى 

242 - ئايـەت(.

ئىشـلىتىپ تەپەككـۇر  ئەقىلنـى  ۋە  تەقـۋا  قانـۇن،  نەتىجىـدە، 
قىلىـش بىـر يەرگـە جەم بولۇپ، بىر پۈتۈن گەۋدە ھاسـىل قىلىدۇ. 
سەمىمىي بولمىغان ۋە ئەقلىنى ئىشلىتەلمەيدىغان كىشىلەر قانۇننى 

بۇزىدۇ.

تـۇل ئايالنىـڭ ئېرىنىڭ مـال - مۈلۈكلىرىدىن بەھرىمەن بولۇش 
ھوقۇقـى ۋە زۆرۈر تېپىلغانـدا ئۆيدىن چىقىـپ كېتىش ئەركىنلىكى، 
ئاجرىشـىپ كەتكـەن ئايالنىـڭ ئېرىدىـن ئىقتىسـادىي مەنپەئەتكـە 
ئېرىشىشـى ۋە نەپىقـە ئېلىشـى قاتارلىـق ئايالـالر ھوقۇقىنىڭ كۈچكە 
ئىگە بولۇشـى، شـۇنداقال ھۆرمەتكە ئېرىشىشـى ئۈچۈن، سەمىمىيەت 
بـۇ  قويۇلـۇپ،  ئوتتۇرىغـا  كېرەكلىكـى  ئىشـلىتىش  ئەقىلنـى  ۋە 

مەسـىلىلەرنىڭ پىسـخىكا ئاساسـى تۇرغۇزۇلغـان.

سـەمىمىيلىك ۋە ئەقىل قانۇننىڭ ئەمەلىيلەشتۈرۈلۈشـى، قوبۇل 
بولمايدىغـان  بولسـا  كـەم  قىلىنىشـىنىڭ  ھۆرمـەت  ۋە  قىلىنىشـى 
شـەرتلىرى بولۇپ، كىشـىلەر قانۇننى، باشـقىچە قىلىپ ئېيتقاندا، 
ئايالالرنىڭ ھوقۇقى ۋە ئەركىنلىكىنى ھەزىم قىلىشى، بۇ جەھەتتە 
پايدىلىنىشـى  ياردىمىدىـن  ئەقىلنىـڭ  ۋە  تۇيغۇسـى  سـەمىمىيەت 

كېرەك.

دېمـەك، ئايالالرنىـڭ ھوقۇقـى ۋە ئەركىنلىكىنىـڭ دەخلـى - 
تەرۇزگـە ئۇچرىشـىنىڭ ئاساسـلىق ھـەم ئەڭ مۇھىم سـەۋەبلىرىنىڭ 
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بىـرى، بـۇ ھەقلەرنىـڭ ئەقىـل ۋە ھېسسـىيات جەھەتتـە ھەزىـم 
بولماسـلىقىدۇر. بـۇ سـەۋەبتىن، قۇرئان ئايالـالر ھوقۇقىنىڭ قوبۇل 
قىلىنىشـىنى ئۆگىتىش بىلەن بىللە، ئىنسـان تەبىئىتىنىمۇ نەزەرگە 
ئالىدۇ. ئىنسـاننىڭ مەنىۋى قۇرۇلمىسـىدا يىلتىز تارتالمايدىغان، ئۇ 
يـەردە  ئۆزىنـى ئەكـس ئەتتۈرەلمەيدىغـان ۋە قوبۇل قىلىنمايدىغان 
قانـۇن - قائىدىلـەر ئىجتىمائىـي تەرتىپنـى ساقالشـقا يېتەرلىـك 

بولمايدۇ.

ئەگەر ئەر - ئايال ئوتتۇرىسـىدىكى كۆڭۈلسىزلىكلەردىن كېلىپ 
چىققان سـەلبىي مەسـىلىلەر ۋە بۇالر كەلتۈرۈپ چىقارغان ئايرىلىش 
يەتكۈزمىسـە،  زىيـان  ئۇقۇمىغـا  ھوقـۇق   - ھـەق  ئاجرىشـىش   -
ئۇنداقتا بۇ تەلىم - تەربىيەنىڭ مەزكۇر جەمئىيەتتە چوڭقۇر يىلتىز 
تارتقانلىقـى، شـۇنداقال قانۇننىـڭ نوپۇزىنىـڭ تىكلەنگەنلىكىدىـن 
دېـرەك بېرىـدۇ. ئەر - ئايال ئوتتۇرىسـىدىكى كۆڭۈلسـىزلىكلەرنىڭ 
زىيـان  ئۇنىڭغـا  كۆتۈرۈلـۈپ،  دەرىجىسـىگە  مەسـىلە  قانۇنىـي 
يەتكۈزمەسـلىكى ئۈچـۈن، ئالـالھ بىـز ئىممۇنىتېـت سىستېمىسـىنى 
قوغدىغۇچـى دەپ ئاتايدىغـان تەقـۋا ۋە ئەقىلنـى پائـال ھەرىكەتكە 
كەلتـۈرۈپ، مائارىـپ ئارقىلىـق جەمئىيەتتـە قانۇننـى ھۆرمەتلـەش 
ۋە تونـۇش ئېڭىنـى يۇقىـرى كۆتـۈرۈش كېرەكلىكىنـى ئوتتۇرىغـا 
قويغـان. قانـۇن تەربىيىسـى قانۇنالرنـى ئۆگىنىش ۋە ئىزاھالشـتىن 
رىئايىنـى   - ھۆرمـەت  بولغـان  قانۇنغـا  جەمئىيەتتـە  باشـقا، 
ئومۇمىيالشـتۇرۇش پائالىيىتـى بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ. بىـز يۇقىرىـدا 
كـۆرۈپ ئۆتكـەن ئايەتلـەردە، ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ ئايالالرنىـڭ 
ھوقۇقـى ۋە ئەركىنلىكىنـى كىشـىلەرنىڭ زېھىـن دۇنياسـىدا ھـەم 
قەلـب قەسـىرىدە يىلتىـز تارتقۇزۇش ھەققىدە تەلىـم بېرىش بىلەن 
بىرگـە، ئايالالرنىـڭ ھـەق - ھوقۇقـى ۋە ئەركىنلىكىگـە ئەقىـل 
ھـەم كۆڭـۈل نۇقتىسـىدىن مۇئامىلـە قىلىشـىمىز الزىملىقـى ھەققىدە 

تەربىيـە بېرىـدۇ.
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6( ئايال ۋە ھايا

كـەڭ  دائىرىسـى  ھېسسـىيات  پىسخولوگىيىسـىنىڭ  ئىنسـانالر 
ۋە مـول. گەرچـە بـەزى ھېسسـىياتالر ئىنتايىـن ئۆزگىرىشـچان ۋە 
تۇراقسـىز بولسـىمۇ، ئەمما ئۇالرنىڭ ئىچىدە ھېسسـىيات رامكىسىنىڭ 
ئاساسـى ۋە ماھىيىتىنى تەشـكىل قىلىدىغان بىرسـى بار بولۇپ، بۇ 
»ھايا« دەپ ئاتىلىدۇ، يەنى نومۇس تۇيغۇسـى. ھېس - تۇيغۇالر 
بولغاچقـا،  بولمايدىغـان  ئوخشـاش  ھەممىسـىدە  ئىنسـانالرنىڭ 
كۈچلـۈك - ئاجىزلىـق جەھەتتـە كىشـىگە قـاراپ پەرقلىـق بولىـدۇ، 
كىشـىدە  ھـەر  تۇغۇلۇشـتىنال  ئىنسـانالر  تۇيغۇسـىنىڭ  ھايـا  ئەممـا 
ئارىسـىدا  كىشـىلەر  يـوق.  ئاالھىدىلىكـى  بولىدىغـان  خىـل  ھـەر 
ھايـا تۇيغۇسـىدىكى ئوخشىماسـلىق كېيىنچـە، يەنـى تۇغۇلغاندىـن 
كېيىن ئاندىن ياشـاۋاتقان مۇھىتنىڭ تەسـىرى نەتىجىسـىدە بارلىققا 
كېلىـدۇ. گەرچـە ھەرقانـداق كىشـى ھايـا تۇيغۇسـى بىلـەن دۇنياغا 
ئـۇالر ئىگـە  كەلسـىمۇ، ئەممـا كېيىـن كۆرۈلگـەن ئوخشاشماسـلىق 

بولغـان مائارىـپ تەربىيىسـى سـەۋەبىدىن كېلىـپ چىققـان.

ھايـا  ̶̶  تېتىـك بولـۇش، تەرەققىـي قىلىـش، بىـر نەرسـىدىن 
نومـۇس قىلىـش، ئوتنى ئۇلغايتىش ياكـى پۈۋلەپ كۈچەيتىش، بىر 
يەرنـى مۇنبـەت قىلىـش، بىراۋغـا سـاالم بېرىـش، نومـۇس قىلىش، 
تارتىنىش ۋە كەمتەر بولۇش دېگەن مەنىلەرنى بىلدۈرىدۇ. تۆۋەندە 

بـۇ مەنىلـەر ھەققىدە قىسـقىچە توختىلىـپ ئۆتىمىز.

i. تېتىك بولۇش

بىلدۈرىدىغـان  مەنىسـىنى  تىرىـك  جانلىـق،  ئۇقۇمـى  ھايـا 
»ھـەي )ْحـَي(« ئۇقۇمىدىـن كەلگـەن بولـۇپ، ھـەي  ̶̶   مەۋجـۇت 
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ئالغانـدا،  نۇقتىدىـن  بـۇ  بىلدۈرىـدۇ.  مەنىنىمـۇ  دېگـەن  بولـۇش 
مەۋجۇتلـۇق بىلـەن نومـۇس تۇيغۇسـىنىڭ ئوخشـاش بىـر ئۇقۇمـدا 
جـەم بولغانلىقىنـى ئېيتىشـقا بولىـدۇ. ھايـا تۇيغۇسـى ئىنسـاننىڭ 
مەۋجۇتلۇقىغا تەڭداش مەنىگە ۋە ئەھمىيەتكە ئىگە بولغاچقا، ئۇالر 
ئوخشـاش سـۆز يىلتىزىدىـن تۈرلىنىـپ چىققـان. مەۋجۇتلۇق ۋە ھايا 
تۇيغۇسـى ئوخشـاش سـۆزدىن تۈرلىنىـپ چىققانلىقـى ئۈچـۈن، ئۇالر 
قوشـكېزەك ئۇقـۇم بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ. ھايانىڭ مەۋجۇت بولۇشـقا 
ئوخشـاش مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە بولۇشـى، بۇ تۇيغۇنىڭ ئىنسـان 
تەبىئىتىـدە قانچىلىـك مۇھىـم ئورۇنـدا تۇرىدىغانلىقىنىـڭ دەلىلـى 
بوالاليـدۇ. ھايـا تۇيغۇسـىنى يوقاتقانـالر، ئەمەلىيەتتـە ئۆزلىرىنىـڭ 
مەۋجۇتلۇقىنىـڭ  ̶̶  ئوبرازىنىـڭ خۇنۈكلىشىشـىگە سـەۋەب بولىـدۇ، 

خاالس.

ii. ئىلغارلىققا مايىل بولۇش

بولـۇپ،  ئىپادىلەيدىغـان  بولۇشـنى  جانلىـق  ئۇقۇمـى  ھايـا 
جانلىـق، تېتىـك بولغـان شـەيئى ئىلغارلىققـا مايىـل كېلىـدۇ. ھايـا 
جەمئىيەتنىـڭ  ۋە  خاراكتېـرى  كىشـىلىك  ئىنسـاننىڭ  تۇيغۇسـى 
ئەخالقىنـى جانالنـدۇرۇپ تۇرىدىغـان بولغاچقـا، بـۇ مەنىگـە ئىگـە 
بولغـان. ھايـا تۇيغۇسـى كەمچىل شەخسـلەر ۋە جەمئىيەتلەر ئۆزىنى 
ئەخـالق  جەمئىيەتتـە  ئـۇالر  بولـۇپ،  قىلغـان  سـۈرگۈن  ئۆلۈمگـە 
تېپىشـىغا  زاۋال  جەمئىيەتنىـڭ  چىقىرىـپ،  كەلتـۈرۈپ  كىرىزىسـى 
سـەۋەب بولىـدۇ. ھايـا تۇيغۇسـى ئىجتىمائىـي ئەخالقنىـڭ كۈچلـۈك 

ۋە جانلىـق بولۇشـىغا كاپالەتلىـك قىلىـدۇ.

iii. نومۇس قىلىش، خىجىل بولۇش

بىـز ئادەمنىـڭ خاتـا ھەرىكـەت قىلىشـىنى توسـىدىغان تۇيغۇنى 
يىرتىلىـپ  پەردىسـى  نومـۇس    ̶̶ ھايـا   ئاتايمىـز.  دەپ  »ھايـا« 
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كەتكـەن كىشـى ھېچكىم ياقتۇرمايدىغان، ئەيىب ۋە يىرگىنىشـلىك 
دەپ قارالغـان ھـەر قانـداق قىلمىشـنى سـادىر قىالاليدىغان بولۇپ، 
ھايـا پەردىسـى بولمىغـان كىشـىنىڭ قولىدىن ھەر قانـداق يامانلىق 
كېلىـدۇ. نومـۇس قىلىـش ۋە  خىجىـل بولـۇش دېگـەن مەنىلەرنـى 
بىلدۈرىدىغـان ھايـا، تەقـۋا ئۇقۇمىغـا يېقىنلىشـىپ قالىـدۇ. تەقـۋا 
»ھـەزەر ئەيلـەش، ئۆزىنـى تارتىش«، ھايا بولسـا »تەپ تارتىش« 
مەنىسـىنى بىلدۈرىـدۇ. بـۇ نۇقتىدىـن ئېلىـپ ئېيتقانـدا، ئۆزىنـى 
تارتىـش ۋە تـەپ تارتىـش ئوخشـاش بىـر ئۇقۇمنىـڭ ئوخشـىمىغان 
تەرەپلىرىنـى بىلدۈرىـدۇ. يۇقىرىـدا ھايـا تۇيغۇسـىنىڭ مەنىسـىنى 
كۆرسـىتىپ ئۆتتـۇق، ئەمـدى مۇنـداق سـوئالنى سـوراپ باقايلـى: 
ھايـا تۇيغۇسـىنىڭ ئـەڭ چـوڭ دۈشـمىنى نېمـە؟ بىـز بـۇ سـوئالغا 

تۆۋەندىكـى ئايـەت بىلـەن جـاۋاب بېرەلەيمىـز:

»ئـى ئـادەم بالىلىـرى ! شـەيتان سـىلەرنىڭ ئاتـا - ئاناڭالرغـا 
ئۆزلىرىنىڭ ئەۋرەتلىرىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن، كىيىم - كېچەكلىرىنى 
سـالغۇزۇۋېتىپ، ئۇالرنى جەننەتتىن چىقىرىۋەتكەندەك، سـىلەرنىمۇ 
ئوخشـاش شـەكىلدە ئېزىقتۇرۇپ قويمىسـۇن ... « )ئەئراف سۈرىسى 

27 - ئايەت(.

بـۇ ئايەتنـى چۈشەندۈرۈشـتىن بـۇرۇن، بىـز يەنـە تۆۋەندىكـى 
ئۇنىـڭ  ۋە  ئـادەم  شـەيتان  كېـرەك:  بېرىشـىمىز  جـاۋاب  سـوئالغا 
ئايالىنىڭ ھايالىق جايلىرىنى ̶̶  ئەۋرىتىنى قانداق قىلىپ ئېچىۋەتتى؟ 
ئېچىۋېتىـش  جايلىرىنـى  ئـەۋرەت  يېپىقلىـق  ئۇالرنىـڭ  »شـەيتان 
ئۇالرغـا:  شـەيتان  قىلـدى.  ۋەسۋەسـە  ئىككىسـىگە  ھـەر  ئۈچـۈن 
مەڭگـۈ  ۋە  كەتمەسـلىكىڭالر  بولـۇپ  پەرىشـتىلەردىن  >سـىلەرنىڭ 
ھايـات قالغۇچىالردىـن بولـۇپ قالماسـلىقىڭالر ئۈچـۈن، رەببىـڭالر 
سـىلەرگە بـۇ دەرەخنىـڭ مېۋىسـىنى يېيىشـنى مەنئـى قىلـدى<. ئـۇ 
يەنـە ئۇالرغـا نەسـىھەت قىلىۋاتقانلىقىغـا قەسـەم قىلـدى. شـۇنداق 
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قىلىـپ ئـۇ ھەر ئىككىسـىنى ئالداپ دەرەخكە قـول ئۇزاتقۇزدى. ئۇالر 
دەرەخنىـڭ مېۋىسـىنى يېگـەن ھامان، ئەۋرەتلىـرى ئېچىلىپ قالدى 

…« )ئەئـراف سۈرىسـى 22 - 20 - ئايەتلـەر(.

vi. ھايا بىلەن ھارامدىن ئىبارەت ئىككى خىل لوقمىنىڭ مۇناسىۋىتى

دەرەخنىـڭ  چەكلەنگـەن  ئايالـى  ئۇنىـڭ  ۋە  ئـادەم  ھەزرىتـى 
ئېچىلىـپ  ئەۋرەتلىـرى  ئۇالرنىـڭ  ھامـان،  يېگـەن  مېۋىسـىدىن 
ھايـا  بولـدى.  نامايـان  تۇيغۇسـى  ھايـا  ئـۇالردا  دە،   - قالـدى 
تۇيغۇسـىنىڭ ئـەڭ ئەشـەددىي دۈشـمىنى ھـارام لوقمـا بولـۇپ، ئـۇ 
كىشـىدىكى ئالىيجانابلىـق ۋە نومـۇس تۇيغۇسـىنى زەخىملەندۈرىدۇ، 
ھەتتـا ئۆلتۈرۈپمـۇ تاشـاليدۇ. دېمـەك، ھـارام لوقمـا ئىنسـانالرنىڭ 
پىسخىكىسـىدىكى تەڭپۇڭلۇقنى ئاسـتىن - ئۈسـتۈن قىلىۋېتىدۇ. بۇ 
تەڭپۇڭلۇقنىڭ بۇزۇلۇشـى سـەۋەبىدىن نومۇس تۇيغۇسـى ئەڭ ئېغىر 
زەربـە يەيـدۇ. شـۇڭا، بىـز ئومۇمالشـتۇرۇپ مۇنـداق دېيەلەيمىز: ھايا 
تۇيغۇسـى يـوق يـەردە جىنسـىي ۋە ئىجتىمائىـي ئەخـالق ئاساسـىنى 
بەرپا  قىلىش مۇمكىن ئەمەس. ئىلمىي ئەخالقمۇ ھايا تۇيغۇسـىدىن 

خالىـي بواللمايـدۇ. 

v. شەيتان تۇنجى ئىنساننىڭ ھايا تۇيغۇسىغا قارشى كۈرەش قىلغانىدى

ئالالھنىـڭ بۇيرۇقىغـا قارشـى چىقىش ئارقىلىـق، ھەزرىتى ئادەم 
ۋە ئايالـى ھايـا تۇيغۇسـى ئۈسـتىگە بىنـا قىلىنىـپ، »ھۆرمـەت« 
دەپ ئاتالغـان قەدىـر - قىممەتنـى پايخـان قىلغانىـدى. بۇيرۇققـا 
بويسۇنماسـلىقنىڭ ئاقىۋىتىدىـن خىجىـل بولمايدىغـان ئادەمگە ھەر 
قانـداق ئىشـنى قىلدۇرغىلـى بولىـدۇ، ئەلۋەتتـە. شـۇڭا، شـەيتانمۇ 
ئۇنـى سـىناپ باققانىـدى. بىر ئـادەم پەقەت ئالالھتىـن ھايا قىلىش 
ئارقىلىقال ئۆزى ۋە باشـقا كىشـىلەردىن تەپ تارتىش سـەزگۈرلۈكىنى 
سـاقالپ قاالاليـدۇ. بـۇ سـەۋەبتىن، ئالالھتىـن ھايا قىلىش ئىنسـان 
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ئۈچـۈن قالقـان رولىنـى ئوينايدۇ.

كىيىـم كىيىـش ئارقىلىـق ھايا تۇيغۇسـىغا ئېرىشـكىلى بولمايدۇ. 
كىيىـم پەقـەت ئـەۋرەت جايالرنـى يېپىش ۋە سـوغۇقتىن سـاقلىنىش 
ئۈچۈنـال كىيىلىـدۇ. ئىنسـان ھايـا تۇيغۇسـىنى پەقەت ئـۆز ئىچىدىن 
كەلگـەن تەقۋادارلىـق لىباسـى بىلەنـال تىرىـك تۇتـۇپ تۇرااليـدۇ. 
لىبـاس«  »ماددىـي  سۈرىسـىدە،  ئەئـراف  ئالـالھ  قادىـر  ھەممىگـە 
بىلـەن »تەقـۋا لىباسـى« ئۇقۇمىنـى كۈنتەرتىپىگـە ئېلىـپ كېلىـدۇ. 
»ئـى ئـادەم بالىلىـرى، بىـز سـىلەرگە ھەقىقەتـەن ئەۋرىتىڭالرنـى 
ياپىدىغـان ۋە زىننەتلىنىدىغـان لىباسـنى چۈشـۈردۇق. تەقۋادارلىـق 

لىباسـى ئـەڭ ياخشـىدۇر...« )ئەئـراف سۈرىسـى 26 - ئايـەت(. 

ئالـالھ بـۇ ئايەتتـە تىلغـا ئالغـان »تەقۋادارلىـق لىباسـى« ھايـا 
تۇيغۇسـىنىڭ دەل ئـۆزى بولـۇپ، تاشـقىي جەھەتتىـن يېپىنىشـتىن 
بـۇرۇن، ئىچكـى جەھەتتىـن ئورىنىـش كېرەك. تاشـقىرىنى يۆگەپ، 
ئىچكـى دۇنياسـىدا ھايـا تۇيغۇسـىنى، يەنـى تەقۋادارلىـق لىباسـىنى 
ئىچكـى  قىالاليـدۇ.  يامانلىـق  ھەرقانـداق  ئـادەم  چۆرىۋەتكـەن 
دۇنياسـىدا ھايـا لىباسـى بىلـەن زىننەتلىنىـش ھەممىدىـن مۇھىـم 
ئورۇنـدا تۇرىـدۇ. گەرچـە تاشـقى كىيىـم ئـەۋرەت جايالرنـى يېپىـش 
ۋە زىننەتلىنىشـتە مۇھىم رول ئوينايدىغان بولسـىمۇ، لېكىن ئىچكى 
لىبـاس ̶̶  تەقۋادارلىقنىـڭ ئورنىنـى ئااللمايـدۇ. بـۇ سـەۋەبتىن، بـۇ 
ئىككـى لىباسـنى بىرلەشـتۈرۈش ناھايىتى مۇھىـم ئەھمىيەتكە ئىگە.

ئايـال كىشـى ھايـا تۇيغۇسـى ئارقىلىـق ئىجتىمائىـي ئەخالققا، 
ھايـا  قىلىـدۇ.  ئاتـا  ھاياتلىـق  ئەخالققـا  جىنسـىي  بولۇپمـۇ 
ئايالندۇرىدىغـان،  ئايالغـا  ئايالنـى  بىـر  ئوخشـاش  تۇيغۇسـىغا 
قوغدايدىغـان  خاراكتېرىنـى  كىشـىلىك  زىننەتلەيدىغـان،  ئۇنـى 
بىـر  يەنـە  قېلىشـتىن سـاقاليدىغان  ھالەتكـە چۈشـۈپ  ۋە خـار 
ئىچكـى تۇيغۇنـى تاپقىلـى بولمايـدۇ. ئايالالرنىـڭ ھايـا تۇيغۇسـى 
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كەلگۈسـى  قالمـاي،  ئايالندۇرۇپـال  جەننەتكـە  جەمئىيەتنـى 
تۇيغۇسـى  ھايـا  بەلگىلەيـدۇ.  ئالىيجانابلىقىنىمـۇ  ئەۋالدالرنىـڭ 
ئابىـدە بولـۇپ، بـۇ ئابىدىنـى ئـۆرۈپ تاشـالش ۋە بـۇ ئابىدىنىـڭ 
جىنسـىي  ئەمەلىيەتتـە  زەخىملەنـدۈرۈش،  ئايالنـى  ئىچىدىكـى 

بولىـدۇ.  كولىغانلىـق  ئـورا  ئۇلىغـا  ئەخـالق 
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7( ئايالالر ۋە ئىپپەت

ھايا بىلەن ئىپپەتنىڭ چوڭقۇر، مۇستەھكەم ۋە زىچ مۇناسىۋىتى 
بـار. ئەمەلىيەتتـە، بىـز نومـۇس تۇيغۇسـى دەپ ئاتايدىغـان ھايـا 

ئىپپەتنىـڭ ئاسـاس - ئۇلىنى تەشـكىل قىلىدۇ.

i. ئىپپەتنىڭ مەنىسى

ئىپپـەت سـۆزى »ئۆزىنـى تىزگىنلـەش، بىـر ئىشـنى قىلىشـتىن 
يىـراق تـۇرۇش، ئۆزىنـى تۇتۇۋېلىـش، ئوتتۇراھـال بولـۇش، پـاك 
بولـۇش، پەزىلەتلىـك بولۇش، ئەخالقلىق ۋە پاك بولۇش، نومۇس 
قىلىـش ۋە كەمتـەر بولـۇش، تەربىيەلىـك ۋە نۇقسانسـىز بولـۇش« 
دېگـەن مەنىلەرنـى بىلـدۈرۈش بىلـەن بىرگـە، يەنـە »ئەمچەكتـە 
سـۈتنىڭ يىغىلىشـى، ھـارام ۋە يىرگىنىشـلىك ئىشـالردىن يىـراق 
مەنىلەرنىمـۇ  دېگـەن  ئېمىـش«  سـۈتنى  ئەمچەكتىكـى  تـۇرۇش، 

بىلدۈرىـدۇ. 

شـۇنىڭ بىلـەن بىـر ۋاقىتتـا، ئىپپـەت نەپسـتىكى شـەھۋەتنىڭ 
غالىـب كېلىشـىنىڭ ئالدىنـى ئالىدىغـان بىـر خىـل ھالـەت بولۇپ، 
بىرلىكتـە  ئۇقۇمـى  نومـۇس   - ئـار  بىلـەن  ئىپپـەت  ئادەتتـە، 
نومـۇس   - ئـار  تۇرمۇشـتا  كۈندىلىـك  گەرچـە  ئىشـلىتىلىدۇ. 
ئۇقۇمىنـى ئەرلەرگـە، ئىپپەت ئۇقۇمىنى بولسـا ئايالالرغا قوللىنىلىش 
قۇرئانـدا  ئۇقۇمـى  »ئىپپـەت«  لېكىـن  بولسـىمۇ،  ئومۇمالشـقان 
ئـورۇن ئالغـان. ئەمەلىيەتتـە، ئـار - نومۇسـنى ئىپپەتنىڭ مەنىسـى 
دېيىشـكىمۇ بولىـدۇ. ئىنگلىزچىـدا ئـار - نومۇس ئۈچۈن »شـەرەپ 
ئىپپـەت  بولـۇپ،  ئىشـلىتىلىدىغان  سـۆزى   »)honesty,honor(
ئۈچـۈن »پاكلىـق )innocence,chastity(« سـۆزى ئىشـلىتىلىدۇ. 
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بۇ تىلدا ئار - نومۇس ۋە ئىپپەتنىڭ ئورتاق مەنىسى سەمىمىيلىك 
)honesty( بىلـەن ئىپادىلىنىـدۇ. ئـار - نومـۇس  ̶̶   يەنـە قانـۇن 
ۋە تەرتىپنـى كۆرسـىتىدۇ. ھۆرمـەت ۋە ئىشـەنچ قاتارلىـق بارلىـق 
بىراۋنىـڭ  نومـۇس،   - ئـار  قىلىدىغـان  تەشـكىل  پەزىلەتلەرنـى 
شەخسـىي ۋە مەخپىـي سـىرلىرىدىن خـەۋەردار بولـۇش دېگەنلىـك 
نۇرغـۇن  بىلمەيدىغـان  پەرىشـتىلەر  باشـقا  جىبرىئىـل  بولىـدۇ. 

سـىرالرنى بىلگەچكـە، نامۇسـى ئەكبـەر دەپ ئاتالغـان.

تاييىب )پاكىز( ئۇقۇمى ئەرەبچىدە ئىپپەت ئۈچۈنمۇ ئىشلىتىلىدۇ. 
»پاك« ئۇقۇمى تۈركچىدە ئىپپەت مەنىسـىدە ئىشـلىتىلگەن مۇنداق 
بىر ئىدىيوم بار: »ئېتىكىگە پاك كىشـى«. بۇ يەردىكى »ئېتەك« 
ۋە »پـاك - پاكىـز« دېگـەن سـۆزلەر ئىپپەت ياكى ئار - نومۇسـنى 
بىلدۈرىدىغـان بولـۇپ، ئېتـەك جىنسـىي ئەزاغا سـىمۋول قىلىنغان. 
»ئېتىكـى مەينـەت ياكـى ئېتىكىگـە ئامـراق ئـادەم« دېگـەن سـۆز 
شـەھۋىتىنى تىزگىنلىيەلمەيدىغان، جىنسىي جەھەتتىن ئەخالقسىز 
دېگـەن مەنىنـى كۆرسـىتىدۇ. تۆۋەنـدە ئىپپـەت ۋە تاييىـب )پـاك( 
ئۇقۇمىنىـڭ قۇرئانـدا قانداق ئىشـلىتىلگەنلىكىنى كۆرۈپ ئۆتەيلى:

ii. قۇرئاندىكى ئىپپەت  ̶̶  ئۆزىنى تارتىش

1. ئىپپـەت سـۆزىنىڭ »ئۆزىنـى تارتىـش« مەنىسـى قۇرئانـدا 
ئۇچرايدۇ. يەنى، »... بايالر يېتىمنىڭ مال - مۈلكىنى يېيىشتىن 
ئۆزىنى تارتسـۇن ...« )نىسـا سۈرىسـى 6 - ئايەت(. بۇ يەردىكى 
»ئۆزىنـى تارتىـش / سـاقلىنىش« يېتىمنـى بېقىـپ چـوڭ قىلغـان 
كىشـىنىڭ ئۇنىـڭ مـال - مۈلۈكلىرىدىـن يېيىشـىنى چەكلەيدىغـان 
ئىقتىسـادىي مەنىنـى بىلدۈرىـدۇ. دېمـەك، يېتىـم بالىنىـڭ مـال - 
مۈلكىدىن يېمەسـلىك ئىپپەتلىك بولۇشـنى كۆرسـىتىدۇ. بىز بۇنى 
ئىقتىسـادىي مەسـىلىدىكى ئىپپـەت دەپمـۇ ئاتايمىـز. بىـز جىنسـىي 
ئىپپەتلىـك  مۇناسـىۋەتتىمۇ  ئىقتىسـادىي  ئەمـەس،  مۇناسـىۋەتتىال 
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شـەھۋەت  گەرچـە  كېـرەك.  قىلىشـىمىز  تەشـەببۇس  بولۇشـنى 
مەسىلىسـىدە ئىپپەتلىـك بولسـىمۇ، ئەممـا ئىقتىسـادىي جەھەتتـە 
بىراۋنىـڭ ھەققىنـى يېيىشـتىن ئۆزىنـى تارتمايدىغـان بولسـا، ئـۇ 
يوقاتقـان  نومۇسـىنى   - ئىپپـەت  جەھەتتـە  ئىقتىسـادىي  كىشـى 
بولىـدۇ. دەل مۇشـۇ سـەۋەبتىن، گەرچـە ئـەرەب تىلىـدا »مەنئـى 
)المنـع(« ۋە »ئىھىتـراز )اعتـراض(« كەلىمىلىـرى ئۆزىنـى تارتىـش 
مەنىسـىنى بىلدۈرسـىمۇ، لېكىـن ئۇلـۇغ ئالـالھ مەزكـۇر ئايەتتـە بـۇ 
كەلىمىلەرنـى قولالنماسـتىن، ئۇنىـڭ ئورنىغـا »ئىپپـەت« سـۆزىنى 
بىلـەن  ئىبارىسـى  ئىپپـەت  تارتىشـنىڭ  ئۆزىنـى  كەلتۈرگـەن. 
ئىپادىلىنىشـى، يېتىـم ياكـى باشـقىالرنىڭ ئىقتىسـادىي ھوقۇقىغـا 
دەخلـى - تـەرۇز قىلىشـنىڭ ئـار - نومـۇس، ئىـززەت - ئابـرۇي 
بىلەن مۇناسىۋىتى بارلىقىدىن دېرەك بېرىدىغان بولۇپ، ئالالھ بۇ 
ئارقىلىـق كىشـىلەرنىڭ دىققـەت نەزىرىنـى مەزكۇر ھـەق - ھوقۇققا 
ئاغدۇرغان. يېتىمنىڭ مال - مۈلكىنى يەۋالغان كىشى ئىشەنچلىك 
ئـادەم بولمىغاچقـا، ئۇنـى ئار - نومۇسـلىق دەپ قاراشـقا بولمايدۇ. 
چۈنكـى، ئـار - نومـۇس، ئىـززەت - ئابـروي ئىشـەنچ مەنىسـىنى 

ئىپادىلەيـدۇ.

مەنىلەرنـى  دېگـەن  سـاقلىنىش«   / تارتىـش  »ئۆزىنـى   )2
بەدىنىنـى  قىزالرنىـڭ  ئۇنىـڭ خانىـم -  بولـۇپ،  ئىپادىلەيدىغـان 
يالىڭاچـالپ كۆرسىتىشـى بىلەنمـۇ زىـچ مۇناسـىۋىتى بـار. »ئادىتـى 
ئۈزۈلگـەن  ئۈمىـدى  بولـۇش  ياتلىـق  يەنـى  ئايالـالر،  توختىغـان 
كۆرسـەتمىگەن  زىننەتلىرىنـى  ئىچكـى  ئەرلەرگـە  ئايالـالر  ياشـانغان 
گۇنـاھ  ھېـچ  سېلىۋەتسـە  كىيىملىرىنـى  تاشـقى  ئاسـتىدا،  ئەھـۋال 
بولمايـدۇ. ئەممـا، بۇنىڭدىـن )تاشـقى كىيىملىرىنى سېلىۋېتىشـتىن( 
ساقالنسـا، بـۇ ئـۇالر ئۈچـۈن ياخشـىدۇر...« )نـۇر سۈرىسـى 60- 

ئايـەت(.
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بـۇ ئايەتتىكـى »ئىپپـەت« ئۇقۇمـى ئايالنىـڭ بەدىنىنـى يالىڭاچ 
كۆرسىتىشـتىن ئۆزىنى تارتىشـىنى، يەنى ساقلىنىشـنى ئىپادىلەيدۇ. 
تۇيغۇسـى  نومـۇس  يەنـى  ھايـا،  پۈتۈنلـەي  ئىپپـەت  نۇقتىـدا  بـۇ 
بىلـەن ئوخشـاش مەنىنـى بىلدۈرىـدۇ. نومـۇس قىلىـش تۇيغۇسـى 
ياكـى ئىپپەتنـى بىلدۈرىدىغان تارتىنىش / سـاقلىنىش ياشـقا قاراپ 
نىسـپىي بولىـدۇ. ئەممـا بۇ نىسـپىيلىك شەخسـنىڭ چۈشەنچىسـىگە 
ئاساسـەن ئەمـەس، بەلكـى قۇرئاننىـڭ ياشـقا ئاساسـەن بېكىتكـەن 
ھالەتتىكـى  تۇغمـا  ئانىدىـن  بـۇ  ھېسـابلىنىدۇ.  بولـۇپ  ئۆلچىمـى 
يالىڭاچلىـق بىلـەن جىلباپقا ئوخشـاش ئـۇزۇن كىيىم - كېچەكنىڭ 
نىسـپىيلىكى ئەمـەس، بەلكـى ئەۋرەت ئۇقۇمىغـا بېرىلگەن مەنە يول 

قويغـان دەرىجىدىكـى نىسـپىيلىكنى كۆرسـىتىدۇ.

iii. سىرنى ئاشكارىلىماسلىق، خىجىل بولۇش

ئىپپەت دېگەن سـۆز، بىر ئىشـنى قىلىشـتىن ئۆزىنى قاچۇرۇش 
سـىرىنى  كىشـىنىڭ  بولـۇپ،  دېگەنلىـك  بولـۇش  خىجىـل  ۋە 
ئاشكارىلىماسـلىق دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدىغان نومۇس - شـەرەپ 
سـۆزى بىلـەن بـۇ نۇقتىـدا جـەم بولىـدۇ. ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ 

ئۇنـى تۆۋەندىكـى مەنىـدە ئىشـلىتىدۇ:

»ئۆزىنـى ئالـالھ يولىغـا ئاتىغـان، بـۇ سـەۋەبتىن تىرىكچىلىـك 
ئۈچۈن يىراق جايالرغا بارالمايدىغان يوقسـۇلالرغا خەير - ئېھسـان 
ئىپپەتلىكـى  بىلمەيدىغانـالر  ئەھۋالىنـى(  )ئۇالرنىـڭ  قىلىـڭالر. 
سـەۋەبىدىن ئۇالرنى باي دەپ ئوياليدۇ. سـەن ئۇالرنى چىرايىدىن 
بىلـەن  قېلىنلىـق  كىشـىلەرگە  ئـۇالر  چۈنكـى،  تونۇيسـەن. 
ئالـالھ  شۈبھىسـىزكى،  قىلمايـدۇ.  تىلەمچىلىـك  چاپلىشـىۋېلىپ 
قىلغـان ھـەر بىـر خەيـر - ئېھسـانىڭالرنى بىلگۈچىـدۇر« )بەقـەرە 

سۈرىسـى 273 - ئايـەت(.
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موھتـاج  ئىپادىسـى،  سـەۋەبىدىن«  »ئىپپەتلىكـى  ئايەتتىكـى 
قېيىنچىلىقنـى  ئىقتىسـادىي  كەلگـەن  دۇچ  ئـۆزى  يوقسـۇلالرنىڭ 
خىجالىتى سـەۋەبىدىن سـىرتقا ئاشـكارىيالمىغانلىقى ۋە بۇ ئەھۋالنى 
يوشۇرغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. ئايەتتىكى »قېلىنلىق«  دېگەن سۆز، 
مەزكـۇر ئايەتتىكـى ئىپپـەت سـۆزىنىڭ زىتـى - قارشـى مەنىسـىنى 
ئىپادىلەيـدۇ. جەمئىيەتتـە نۇرغـۇن كىشـىلەر باركـى، ئـۇالر ئۆزلىـرى 
دۇچ كەلگـەن ئېغىـر ئىقتىسـادىي ۋەزىيەتنـى نومـۇس قىلماسـتىن 
ئوچـۇق - ئاشـكارا دېيەلمەيدىغـان بولـۇپ، ئـۇالر بـۇ سـىرلىرىنى 
قەلبىدە پىنھان تۇتىدۇ. ئالالھ بۇنداق كىشـىلەرنى ئىزدەپ تېپىشـقا 

ۋە ئۇالرغـا يـاردەم قىلىشـقا بۇيرۇغـان.

vi. شەھۋەتنى كونترول قىلىش

ئالالھنىـڭ ئىنسـاننىڭ پىسـخىكا قۇرۇلمىسـىغا قويغـان مۇھىـم 
تۇيغۇسـىدۇر.  شـەھۋەت  بىـرى  كۈچلىرىنىـڭ  ھەرىكەتلەندۈرگـۈچ 
ھـاالل يولـالر ئارقىلىق بۇ تۇيغۇنى قاندۇرۇش، ھەمدە توي قىلىش 
ئىمكانىيىتىگـە ئىگـە بواللمىغانالرنىـڭ ھـارام يولـالر ئارقىلىـق بـۇ 
تۇيغۇنى قاندۇرماسـلىقى ئۈچۈن ئۆزىنى كونترول قىلىشـى جىنسـىي 
ئىپپەتنـى كۆرسـىتىدۇ. »تـوي قىاللمايدىغانـالر ئالـالھ تائاالنىـڭ 
پەزلـى بىلـەن ئۇالرنـى بـاي قىلغۇچـە ئىپپىتىنـى ساقلىسـۇن...« 

)نـۇر سۈرىسـى 33 - ئايـەت(.

ئالـالھ ياشـالرنىڭ تـوي قىلىشـقا قادىـر بواللمىغانلىقىنـى باھانە 
قىلىپ زىنا قىلىشـنى چەكلەيدۇ. ئىقتىسادىي سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن 
تـوي قىلىشـقا قادىـر بواللمىغـان ياشـالرنىڭ ئىپپـەت - نومۇسـىنى 
ئايەتتـە  ئەمەلىيەتتـە،  قىلىـدۇ.  پەزىلەتلىـك  ئۇالرنـى  ساقلىشـى، 
ئالالھنىـڭ ئۇالرنىـڭ ئەھۋالىغـا كۆڭـۈل بۆلىدىغانلىقـى ۋە ۋاقىتنىڭ 
ئۆتۈشـى بىلـەن ئۇالرغـا تـوي قىلىشـقا قادىـر بولغۇدەك ئىقتىسـادىي 

پۇرسـەت يارىتىـپ بېرىدىغانلىقـى ئېيتىلغـان.
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گـەپ بـۇ يەرگـە كەلگەنـدە، پـۇل يېتىشمەسـلىك سـەۋەبىدىن 
تـوي قىاللمايدىغـان ياشـالرنىڭ كـۆپ بولۇشـىغا قارىمـاي، يېڭـى 
يىللىـق تەتىلنـى چەتئەلـدە ئۆتكۈزگەنلەرگـە نېمـە دېسـەك بـوالر؟ 
ئۇالرغا دىندىكى مۇھىم مەسـىلىلەر يەتكۈزۈلمىگەن ۋە بۇ سـەۋەبتىن 
ئـۇالر بـۇ مۇھىـم نۇقتىالرنـى بىلمـەي  قالغـان بولۇشـى مۇمكىـن. 
دىنىـي خادىمـالر / زاتـالر بۇنـداق كىشـىلەرگە نامـرات - يوقسـۇلالر 
ئېلىـش  دەم  بولمىغـان  زۆرۈر  كۈنىمىـزدە،  ئېشـىۋاتقان  كۈنسـېرى 
تەبلىـغ  يەتكۈزۈشـى،  ۋابالىنـى  ئىسـراپنىڭ   - خىراجەتلىرىنىـڭ 

قىلىشـى ۋە ئەسكەرتىشـى كېـرەك.

ئىشـەنچ ۋە مەخپىيەتلىكنـى سـاقالش مەنىسـىدىكى »نومۇس، 
شـەرەپ« كەلىمىسـى ئۆزىنـى تىزگىنلـەش، يامان ئىش قىلىشـتىن 
سـاقلىنىش ۋە ئىـزا تارتىـش دېگـەن مەنىلىـرى بىلـەن ئىپپەتنـى، 
تىزگىنلەشـنى  ۋە  توسـۇش  ئازغۇنلۇق«نـى  »جنسـىي  يەنـى 
نومـۇس  سـاقاليدىغان،  نومۇسـىنى   - ئىپپـەت  ئىپادىلەيـدۇ. 
تۇيغۇسـى سـەۋەبىدىن ئارزۇسـىنى ئاشـكارىلىمايدىغان ۋە ئۇالرنـى 
ئىنتايىـن قىممەتلىـك نەرسـىلەر قاتارىـدا يوشـۇرىدىغان كىشـىلەر 
كۆڭۈلدىكىـدەك، ئۈلگىلىك ۋە قەدىرلەشـكە ئەرزىيدىغان كىشـىلەر 

بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ.

v. پاكلىق

ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ پـاك ئـەر - ئايالالرنـى تاييىـب، يەنـى 
»پاكىـز«؛ ئۇنىڭ ئەكسـىچە بولغانالرنـى ھابىس، يەنى »مەينەت، 

پاسـكىنا« دەپ ئاتايـدۇ. بـۇ ھەقتىكـى ئايـەت تۆۋەندىكىچـە:

»پاسـكىنا ئايالـالر پاسـكىنا ئەرلەرگـە، پاسـكىنا ئەرلەر پاسـكىنا 
ئايالالرغـا؛ پـاك ئايالـالر پـاك ئەرلەرگـە، پـاك ئەرلـەر پـاك ئايالالرغـا 

اليىـق ... « )نـۇر سۈرىسـى 26 - ئايـەت(.
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ئىالھىي تەقدىر ياخشىغا ياخشىنى، يامانغا ياماننى اليىق دەپ 
قارايـدۇ. بۇنىـڭ ئەكسـىچە بولغـان نىكاھـالر ئـۇزۇن مۇددەتلىـك 
بواللمايـدۇ. ئەممـا ئايەتتىكـى ياخشـى، يەنى پاكلىـق ۋە رەزىللىك 
ئۇقۇمـى جىنسـىي جەھەتتىـن ئىپپەتنىـال ئىپادىلىمەيـدۇ. ئادەتتە، 
ئـۇالر خاراكتېرنـى كۆرسـىتىدىغان بولـۇپ، جىنىسـىي جەھەتتىكى 
پاكلىـق بـۇ ئوقـۇم ئۆز ئىچىگـە ئالغان مەنىلەردىـن بىرى، خاالس. 

iv. تارف

قۇرئاندىكى ئايالالرنىڭ ئىپپەت - نومۇسـىنى تەسـۋىرلەيدىغان 
رْفِ(«. تارف  ̶̶  كـۆزى پەقەت ۋە پەقەت  يەنـە بىـر ئۇقـۇم »تـارف )طَـّ
ئېرىدىـن باشقىسـىنى كۆرمەسـلىك دېگـەن مەنىنـى بىلدۈرىدىغـان 
مۇناسـىۋەتلىك  بېقىشـقا   - قـاراش  تاشـالش،  نـەزەر  بولـۇپ، 
ھەرىكەتنى ئىپادىلەيدۇ. كۆز باش قىسـىمغا جايالشـقان بولغاچقا، 
مۇناسـىۋەت  بىلـەن  ئەرلـەر  باشـقا  ئېرىدىـن  زېھنىـدە  سـۆز  بـۇ 
ئورنىتىـش خىيالىـدا بولمىغـان، مەنىـۋى جەھەتتـە پـاك بولغـان 

ئايالنـى تەسـۋىرلەيدۇ.

ئىپپەت ۋە ئىپپەتسـىزلىك مېڭىدىن باشـلىنىدىغان بولۇپ، شـۇ 
يەردىـن ئـەزا ۋە ھەرىكەتلەرگـە تارقىلىـدۇ. بـۇ سـەۋەبتىن، تـارف 
ئۇقۇمـى ئىپپەتنىـڭ پىسـخىكا ۋە ھەرىكەت ئۆلچىمىنى ئىپادىلەيدۇ. 
رِْف لَـْم يَطِْمثُْهـنَّ  ئالـالھ بۇنـى مۇنـداق بايـان قىلغـان: »ِفيِهـنَّ قَـاِصَاُت الطَـّ
إِنـٌس قَبْلَُهـْم َوَل َجـانٌّ - ئـۇ يـەردە )جەننەتتـە( ئەرلىرىدىـن باشـقىالرغا 

قارىمايدىغـان، ئەرلىرىدىـن بۇرۇن ئۇالر بىلەن ھېچقانداق ئىنسـان 
ۋە جىـن يېقىنچىلىـق قىلمىغـان دىلبەرلـەر بار« )رەھمان سۈرىسـى 

56 - ئايـەت(.

ئىنسـانالر ۋە جىنـالر يېقىنچىلىـق قىلمىغـان دىلبـەر / ئايالنىـڭ 
يەنە بىر سـۈپەت سـۆزى »بەتۇل« بولۇپ، ئىنسـاننىڭ يېقىنچىلىق 
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ئېزىقتـۇرۇش  ئەقلىنـى  تـەن - جىسـمانىي، ھـەم  قىلىشـى ھـەم 
شـەكىلىدە بولىـدۇ، يەنـى پىسـخىكا جەھەتتىـن بولىـدۇ؛ جىننىڭ 
يېقىنچىلىـق قىلىشـى بولسـا، ۋەسۋەسـە قىلىش ئارقىلىـق ئايالنىڭ 
ئوي - پىكىرلىرىنى يامانلىققا يېتەكلەش ئارقىلىق بولىدۇ. شۇڭا، 
كۆزىنـى ۋە نەزىرىنـى پەقـەت ئېرىگـە قاراتقـان ئايـال روھىـي ۋە 
ھەرىكىتـى ئارقىلىـق ئىپپەتلىـك ياشـايدىغان ئايالغـا ئايلىنىدۇ. بۇ 
ئايالـالر گەرچـە جۈپتـى بىلـەن بىللە بولسـىمۇ، يان كـۆزدە قاراش 
ئارقىلىـق باشـقا ئەرلەردىـن نېسىۋىسـىنى ئالماقچـى بولغانالردىـن 
»كۆزدىـن  ۋە  تارتمايـدۇ«  كۆڭـۈل  كۆرمىسـە،  »كـۆز  ئەمـەس. 
يىـراق كۆڭۈلدىـن يىـراق« دېگـەن ماقالـالر كـۆز بىلـەن كۆڭـۈل 
ئوتتۇرىسـىدىكى مۇناسـىۋەتنى ناھايىتـى يارقىـن ئەكـس ئەتتـۈرۈپ 

بېرىدۇ.

تـارف ۋە بەتـۇل ئۇقۇمـى »مېڭـە / زېھىـن، كۆڭۈل ۋە نەپسـنىڭ 
ئىپپـەت دەپ ئاتىلىدىغـان ئىچكـى دۇنيادىكـى تەڭپۇڭلۇقى«نـى 

تەسۋىرلەيدۇ.



56

8( قۇرئاندا ئايالالردىن تەلەپ قىلىنغان سۈپەتلەر

ئىنسـانىيەتنىڭ بېشـىدىن تارتىپ ھازىرغىچە تارىخ سەھنىسـىدە 
ئـورۇن ئالغـان خەلقلـەر ئۆزلىـرى قوبـۇل قىلغـان قىممـەت قاراشـقا 
ئاساسـەن ئايالالرنىڭ بەزى ئاالھىدىلىكلەرگە ئىگە بولۇشـىنى تەلەپ 
قىلغان. ئىپتىدائىي جەمئىيەتتىن زامانىۋى جەمئىيەتلەرگە سوزۇلغان 
ئىجتىمائىـي باسـقۇچالردا تەلـەپ قىلىنغـان بـۇ ئاالھىدىلىكلەر ئازراق 
بولسـىمۇ بەزى ئۆزگىرىشلەرنى باشـتىن كەچۈردى. بۈگۈنكى كۈندە، 
جايلىرىـدا  ئوخشـىمىغان  دۇنيانىـڭ  زامانىۋىلىـق  ۋە  ئىپتىدائىيلىـق 

تـەڭال مەۋجۇت.

سـاماۋى  جەريانىـدا  تەرەققىياتـى  تەدرىجىـي  ئىنسـانىيەتنىڭ 
كىتابـالر ئايالـالردا بولۇشـىنى تەلـەپ قىلغـان سـۈپەتلەرنىڭ مەلـۇم 
مەدەنىيەتنـى بارلىققـا كەلتۈرگەنلىكى ئىنـكار قىلغىلى بولمايدىغان 
ئايالالرنىـڭ  كىتابـالر  سـاماۋى  ئېيتقانـدا،  باشـقىچە  ھەقىقـەت. 
ئىـززەت - ھۆرمىتـى، شەخسـىيىتى ۋە ئىجتىمائىـي سەۋىيىسـىنى 
قوغدايدىغـان قىممـەت قاراشـالرنى ئوتتۇرىغـا قويغـان. بـۇ قىممەت 
قاراشـالرنىڭ مەقسـىتى قايسـى خىلدىكـى ئايالالرنـى يېتىشـتۈرۈپ 
چىقىـش كېرەكلىكـى ھەققىـدە يـول كۆرسـىتىش، شـۇنداقال ھـەر 
جەھەتتىـن پىشـىپ يېتىلگـەن ئايال بولۇش اليىھەسـىنى ئوتتۇرىغا 
قويـۇش ئىـدى. قۇرئان كەرىمدە ئايالالردا بولۇشـقا تېگىشـلىك بىر 
قىسـىم سـۈپەتلەر مۇنـداق بايـان قىلىنغـان: »... ُمْسـلَِاٍت ُمؤِْمَنـاٍت 
ـائَِحاٍت ثَيِّبَـاٍت َواَبْـَكاراً ... ئايـال مۇسـۇلمان كىشـى،  قَانِتَـاٍت تَٓائِبَـاٍت َعاِبـَداٍت َسٓ

ئىمـان ئېيتقـان، ئىتائەتمەن، توۋا قىلغۇچـى، ئىبادەت قىلغۇچى، 
روزا تۇتقۇچـى چـوكان ياكـى قىـزالر...« )تەھرىـم سۈرىسـى 5 - 
ئايـەت(. تۆۋەنـدە بىز بۇ ئاالھىدىلىكلەرنى چۈشـەندۈرۈپ ئۆتىمىز.
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i. ئىتائەتمەن ئايال

ئايەتتىكى »مۇسـۇلمان« ئۇقۇمى ئالالھقا تەسـلىم بولغان كىشـى 
دېگـەن مەنىنـى بىلدۈرىـدۇ. بـۇ مەنىدىـن ئېيتقانـدا، ئـۇ، ئۆزىنـى 
شـېرىكتىن خالىـي قىلىـپ، ئەقلىنـى ۋە قەلبىنـى ئالالھقـا تەسـلىم 
قىلغـان ئايالنىـڭ سـۈپىتى بولىدۇ. قۇرئان بـۇ بايان بىلەن ئالالھقا، 
يەنـى ياراتقۇچىغـا تەسـلىم بولمىغـان ئايالنىـڭ ئائىلىسـىگە تەسـلىم 
بولۇشىنىڭ ناھايىتى تەسلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. تەسلىم بولۇش 
ئۇقۇمىنىڭ »تىنچلىق« دېگەن مەنىسـىمۇ بار. چۈنكى، »ئىسـالم« 
سـۆزى بىلـەن ئوخشـاش سـۆز تومۇرىدىـن كەلگـەن »مۇسـۇلمان« 
ئۇقۇمى »تىنچلىق« ۋە »ئىشـەنچ« دېگەن مەنىلەرنىمۇ ئۆز ئىچىگە 
ئالىـدۇ. بىـر ئايالنىـڭ ئـۆزى، ئېـرى، جەمئىيىتـى ۋە ئالـالھ بىلـەن 
ئـەپ ئۆتۈشـى، ئۇنىڭ مۇسـۇلمانلىق سـۈپىتىگە ئىگـە بولغانلىقىدىن 
دېـرەك بېرىـدۇ. ئەگـەر بىر ئائىلىدە ۋە جەمئىيەتتە تىنچلىق بولسـا، 
ئـۇ يـەردە تەسـلىمىيەتنىڭ بارلىقىنـى ئېيتىشـقا بولىـدۇ. يەنى ئەگەر 
بىـر جەمئىيەتتـە ئالالھقـا بولغـان تەسـلىمىيەت مەۋجـۇت بولسـا، ئـۇ 

جەمئىيەتتـە تىنچلىـق بولىدۇ.

ii. ئىمان ئېيتقان ئايال

ئايەتتىكـى »مۆمىـن« ئۇقۇمـى ئىمـان ئېيتقـان دېگـەن مەنىنـى 
پىشـىپ  ئايالنىـڭ  ئـۇ   – ئېيتىـش  ئىمـان  ئالالھقـا  بىلدۈرىـدۇ. 
يېتىلىشـنىڭ ئىككىنچى باسـقۇچىغا قـەدەم قويغانلىقىنى، ئەقلىنى 
ئىشـلىتىپ ئۆزىنـى ۋە كائىناتنـى ياراتقۇچىنـى تاپقانلىقىنى، ھەمدە 
ئۇنىـڭ مەۋجـۇت ۋە بىر ئىكەنلىكىنى قوبـۇل قىلغانلىقىدىن دېرەك 

بېرىدۇ.
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ئەمەلىيەتتـە، تىنچلىـق ۋە تەسـلىم بولۇشـتىن كېيىـن كەلگـەن 
»مۆمىـن« لىكتىـن ئىبـارەت بـۇ سـۈپەت، تەۋھىدكـە ئىشىنىشـنىڭ 
تىنچلىـق بىلەن ئوخشـاش مەنىگە ئىگە ئىكەنلىكىنـى ئىپادىلەيدۇ. 
ئىشـەنچ ۋە تەسـلىمىيەت، يەنـى تىنچلىـق ئىچكـى دۇنيانىڭ بىر - 
بىرىنى تولۇقاليدىغان ئامىللىرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بىز ئىماننىڭ 
ئىجتىمائىـي ھاياتتـا ئەكـس ئەتتۈرۈلگـەن ھالىتىنـى مۇسـۇلمانلىق، 
خاتىرجەملىـك  ئاتايمىـز.  دەپ  ئەمىنلىـك   / خاتىرجەملىـك  يەنـى 

ئىچىـدە ياشـاش مۆمىنلەرنىـڭ ئـەڭ چـوڭ سـۈپەتلىرىنىڭ بىرى.

ئالالھقـا ئىمـان ئېيتقـان بىـر ئايـال ئەخالقسـىزلىق قىلمايـدۇ 
ۋە قىاللمايـدۇ. ئۇنىڭدىـن باشـقا، ئـۇ تەۋھىـد ئەقىدىسـىگە ئىگـە 
بولغاچقا، ئۇ شەخسىيىتىنىڭ پۈتۈنلۈكىنى، ئائىلە ۋە جەمئىيەتنىڭ 

بىرلىكـى ھـەم ئىتتىپاقلىقىنـى قوغداشـقا تىرىشـىدۇ.

iii. ئىتائەتچان ئايال

سـۆز  بـۇ  كەلگـەن  شـەكلىدە  )قَانِتَـات(«  »قانىتـات  قۇرئانـدا 
»ئىتائـەت« مەنىسـىنى بىلدۈرىـدۇ. ئۇنداقتـا، ئايـال ئالـدى بىلـەن 
كىمگـە ئىتائـەت قىلىـدۇ؟. بىـز بـۇ سـوئالنىڭ جاۋابىنـى تۆۋەندىكى 

ئايەتتىـن تاپااليمىـز: 

»ئـاراڭالردا كىمكـى ئالالھقـا ۋە ئۇنىـڭ رەسـۇلى )ئەلچىسـى( غـا 
ئىتائـەت قىلسـا ...« )ئەھـزاب سۈرىسـى 31 - ئايـەت(. 

دېمـەك، ئايـال ئالـدى بىلـەن ئالـالھ ۋە ئۇنىـڭ ئەلچىسـىگە 
ئاددەتتىكـى  ئۇقۇمـى  »قانىتـات«  ئايەتتىكـى  قىلىـدۇ.  ئىتائـەت 
ئىتائەتنـى ئەمـەس، بەلكـى سـەمىمىيلىك بىلـەن قىلىنغـان تولۇق 
ئىتائەتنـى كۆرسـىتىدۇ. ئىتائەتنىـڭ ئۈچىنچـى قاتارىـدا »دۆلـەت« 
كېلىدىغان بولۇپ )نىسا سۈرىسى 59 - ئايەت(، »ئەر« تۆتىنچى 

رەتكـە تىزىلغـان )نىسـا سۈرىسـى 34 - ئايـەت(.
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ئالالھقـا، رەسـۇلىغا، دۆلەتكـە ۋە ئېرىگـە ئىتائـەت قىلىدىغـان، 
شـۇنداقال بۇنى ئالالھقا قىلىنغان ئىبادەت دەپ  بىلىدىغان ئايال، 

ئەجەبـا ھەممىدىـن ئەزىز ۋە قەدىرلىك ئەمەسـمۇ؟

vi. توۋا قىلىدىغان ئايال

تـوۋا، سـادىر قىلىنغـان خاتالىق ۋە گۇناھـالر ئۈچۈن ئالالھتىن 
مەغپىـرەت تىلـەش دېگەنلىـك بولـۇپ، ئالالھقـا يۈزلىنىـش دېگەن 
مەنىنىمـۇ ئىپادىلەيـدۇ. ئەمەلىيەتتـە، گۇناھىنى ئىـدراك قىلىش ۋە 
كەچۈرۈم سـوراش ناھايىتى ياخشـى پەزىلەت. بۇ پەزىلەت ئىنسـان 
بىلـەن شـەيتاننى پەرقلەندۈرىدىغـان ئاالھىدىلىكلەرنىـڭ بىـرى. 
شـەيتان ئالالھنىـڭ سـەجدە قىلىـش بۇيرۇقىغـا ئەمـەل قىلمىـدى، 
ھەزرىتـى ئـادەم بولسـا چەكلەنگـەن دەرەختىـن يېـدى. يەنـى ھەر 
ئىككىسـى گۇنـاھ قىلـدى. ئەممـا، ھەزرىتـى ئـادەم تـوۋا قىلـدى، 
شـەيتان تـوۋا قىلمىـدى. شـۇنداق قىلىپ، شـەيتان شـەيتانلىقىنى 
ئادىمىيلىـك  قىلىـپ،  تـوۋا  بولسـا  ئىنسـان  قالـدى؛  سـاقالپ 

پەزىلىتىگـە قايتىـپ كەلـدى.

كىشـىلەردىن  ئايـال،  بىلىدىغـان  قىلىشـنى  تـوۋا  ئالالھقـا 
قانـداق كەچـۈرۈم سوراشـنى بىلىـدۇ. كەچۈرۈم سوراشـنىڭ ئائىلە 
مۇناسـىۋىتىدىكى مۇھىـم ئورنىنـى بىلىدىغـان ئايـال پەزىلەتلىـك 
ئايـال ھېسـابلىنىدۇ. دېمەك، ئالالھقا تـوۋا قىلىش، ئەمەلىيەتتە، 
ئىجتىمائىـي تۇرمۇشـتا باشـقىالردىن قانـداق كەچـۈرۈم سوراشـنى 

ئۆگىتىدۇ.

v. ئىبادەت قىلغۇچى ئايال

تىلغـا  ئۇقۇمـى  )َعاِبـَدات(«  »ئابىـدات  ئايەتتـە  يۇقىرىدىكـى 
ئېلىنغـان بولـۇپ، ئالالھقـا ئىبـادەت قىلىشـنى بىلدۈرىدىغـان بـۇ 
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ئۇقـۇم، ئايالالرنىـڭ مۇھىـم سـۈپەتلىرىنىڭ بىـرى دەپ قارىلىـدۇ. 
پەزىلەتلىـك ئايـال ئۆزىنىـڭ نەپسـىنىڭ ياكـى باشـقىالرنىڭ قۇلـى 
بولمايـدۇ، ئـۇ پەقـەت ئالالھقىـال بەنـدە بولىـدۇ. ئـۇ ئىرادىسـى، 
ئەقلـى ۋە دىلىنـى ھېچكىـم بىلـەن ئورتاقالشـمايدۇ. ئـۇ پەقـەت 
ئالالھقىـال يۈزلەنگـەن بولـۇپ، ئۇنىـڭ بەندىسـى بولىـدۇ. شـۇڭا، 
ئـۇ نامـاز ئوقۇيـدۇ، ياخشـى ئىشـالرنى قىلىـدۇ، زاكات بېرىـدۇ ۋە 
ئالالھنىـڭ رازىلىقـى ئۈچـۈن باشـقا ئىبادەتلەرنىمـۇ ئـادا قىلىـدۇ.

iv. روزا تۇتقۇچى ئايال

ئايەتتـە، روزا تۇتـۇش دېگـەن مەنىنى بىلدۈرىدىغان »سـائىھات 
ـائَِحات(« ئۇقۇمـى ئـورۇن ئالغـان. بۇ سـۆز »سـەيياھ« ئۇقۇمىدىن  )َسٓ
كەلگەن بولۇپ، »ھەمراھسـىز يولۇچى ۋە سـاياھەتچى« مەنىسـىنى 
روزا  يېمەيدىغـان  ئىچمـەك   - »يېمـەك  يەنـە  ئـۇ  بىلدۈرىـدۇ. 
رازىلىقـى  ئالالھنىـڭ  ئىپادىلەيـدۇ.  مەنىنىمـۇ  دېگـەن  تۇتقۇچـى« 
ئۈچـۈن ئـاچ قېلىـپ روزا تۇتۇشـنى بىلىدىغـان ئايـال، كىرىمـى ئـاز 

بولۇشـى سـەۋەبىدىن ئېرىگـە قارشـى چىقمايـدۇ.

بـۇ ئۇقـۇم روزا تۇتۇشـنى ئىجتىمائىـي تۇرمۇشـقا تەتبىقلىغـان ۋە 
ئۇنـى ھايـات پەلسەپىسـىگە ئايالندۇرىدىغـان ھەرىكەتنىـڭ ئىسـمى 
قىلغـان -  قېيىنچىلىقىغـا سـەۋر  ئىقتىسـادىي  ئېرىنىـڭ  بولـۇپ، 
بولـۇپ  ئايـال  ئالىيجانـاب  ئېسـىل،  ئايـال،  بەرگـەن  بەرداشـلىق 

ھېسـابلىنىدۇ.

iiv. چوكان ۋە قىز

خاراكتېرىـدە  جەمئىيەتنىـڭ  ئۇقۇمـى  »قىـز«  ۋە  »چـوكان« 
قىلىنغـان  قوبـۇل  تەرىپىدىـن  قۇرئـان  ۋە  بولغـان  مەۋجـۇت 
سـۈپەتلەر بولـۇپ، »چـوكان« ئايـال زاتىنىـڭ ئىلگىـرى بىـر ئـەر 
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ياتلىـق  تېخـى  بولسـا،  »قىـز«  قۇرغانلىقىنـى،  تۇرمـۇش  بىلـەن 
ئىپادىلەيـدۇ. بولمىغانلىقىنـى 

»قىـز« بولـۇش قىـز ئۈچـۈن مۇھىـم سـۈپەت ھېسـابلىنىدۇ. قىز 
تويىـدا قىـز بولغـان بىر قىز ئېرىنى جىنسـىي جەھەتتىـن خاتىرجەم 
نۇقتـا،  بولغـان  تېگىشـلىك  قىلىشـقا  دىققـەت  ئەممـا،  قىلىـدۇ. 
ئايـال زاتىنىـڭ تـۇل ياكـى قىـز بولۇشـىدىن قەتئىينـەزەر مەنىـۋى 
جەھەتتىن يېتىلگەن بولۇشـى بولۇپ، بۇ كامىللىق ئايالنىڭ ئالالھ 
بىلـەن، ئائىلىسـى ۋە جەمئىيىتـى بىلـەن بولغـان مۇناسـىۋىتىدىكى 
ئەقلـى  بىزگـە  ئاالھىدىلىكلـەر  بـۇ  ئىپادىلەيـدۇ.  ئالىيجانابلىقىنـى 
ۋە  مۇاليىـم  قۇچاقاليدىغـان،  ئىنسـانىيەتنى  بىلـەن  قەلبـى  ۋە 

ئالىيجانابلىققـا تولغـان ئايالنىـڭ ئوبرازىنـى نامايـان قىلىـدۇ.

iiiv. بەيئەت قىلىشقا اليىق ئايال

قىلىشـقا  ۋە  ئىشـالر  تېگىشـلىك  قىلىشـقا  ھاياتـى  ئادەمنىـڭ 
بولمايدىغـان ئىشـالر بىلـەن تولغـان بولـۇپ، دىـن ۋە ئىنسـانىيەت 
ھـەم  قىلدۇرغـان  تەرەققىـي  كەلتۈرگـەن،  بارلىققـا  كۈلتـۈرى 
تارقاتقـان ئۇنىۋېرسـال قىممـەت قارىشـى بىلـەن بىللـە ياشـاش ۋە 
يىـراق تۇرۇشـتىن  بـۇ قىممـەت قاراشـالرغا زىـت ھەرىكەتلەردىـن 
ئىبارەت بۇ توقۇلمىنى سـاقالپ قېلىش، ئىنسـانالرنىڭ مۇقەددەس 

مەجبۇرىيىتىـدۇر.

قۇرئـان بەزىـدە بـۇ قىممـەت قاراشـالرنى ئـەر - ئايالـالر ئۈچـۈن 
ئورتـاق تىلغـا ئېلىـپ، بىللـە ئـادا قىلىشـقا بۇيـرۇق قىلىـدۇ. يەنـە 
بەزىـدە، مۇمتەھىنـە سۈرىسـنىڭ 12 - ئايىتىدىكىگـە ئوخشـاش، 
ئۇالرنـى پەقـەت ئايالالر ئۈچۈنـال ئاالھىدە تىلغا ئالىدۇ. بۇ ئايەتنىڭ 
مەركەزلىـك ھالـدا ئايالالرغـا قارىتىلغـان بولۇشـى، ئۇنىـڭ ئايالالرغا 
بولغـان ئېتىبـارى ۋە ئۇالرنىـڭ ئىززەت - ھۆرمىتىنىڭ دەرىجىسـىنى 
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ئايەتنىـڭ  ئېلىنغـان  تىلغـا  يۇقىرىـدا  بىـز  بېرىـدۇ.  كۆرسـىتىپ 
مەزمۇنىدىكـى ئاساسـلىق نۇقتىالرغـا قـاراپ چىقايلـى:

ِه َشيْـٔـاً َوَل يَْسِقْـَن  ـاَءَك الُْمؤِْمَنـاُت يُبَاِيْعَنـَك َعـٰىٓ اَْن َل يُْشِكْـَن ِباللٰـّ يَٓـا اَيَُّهـا النَِّبـيُّ اَِذا َجٓ

َوَل يَزْنٖـَن َوَل يَْقتُلْـَن اَْوَلَدُهـنَّ َوَل يَأْتٖـَن ِببُْهتَـاٍن يَْفَتٖيَنـُه بَـْنَ اَيْٖديِهـنَّ َواَرُْجلِِهـنَّ َوَل يَْعٖصيَنـَك ٖف 

َه َغُفـوٌر رَٖحيـٌم َهؕ اِنَّ اللٰـّ َمْعـُروٍف فَبَاِيْعُهـنَّ َواْسـتَْغِفْر لَُهـنَّ اللٰـّ

»ئـى نەبىـي! ئەگـەر مۆمىـن ئايالـالر يېنىڭغـا كېلىـپ، ئالالھقـا 
ھېـچ نەرسـىنى شـېرىك كەلتۈرمەسـلىككە، ئوغرىلىـق قىلماسـلىققا، 
بىلـەن  قولـى  ئۆلتۈرمەسـلىككە،  بالىلىرىنـى  قىلماسـلىققا،  زىنـا 
پۇتـى ئارىسـىدا تۆھمـەت پەيـدا قىلماسـلىق )يەنـى باشـقىالرنىڭ 
بالىسـى قىلىۋالماسـلىق(قا، سـەن  ئېرىنىـڭ  يالغاندىـن  بالىسـىنى 
بۇيرۇغـان ياخشـى ئىشـالردىن بـاش تارتماسـلىققا بەيئـەت قىلسـا، 
سـەنمۇ ئۇالرغـا بەيئـەت قىلغىن، ئـۇالر ئۈچۈن ئالالھتىـن مەغپىرەت 
تىلىگىـن. شۈبھىسـىزكى، ئالـالھ ناھايىتـى مەغپىـرەت قىلغۇچىدۇر، 

ناھايىتـى مېھرىبانـدۇر« )مۇمتەھىنـە سۈرىسـى 12 - ئايـەت(.

 - ئىـززەت  ئايالالرنىـڭ  قىلغىنىمىـزدا،  تەھلىـل  ئايەتنـى  بـۇ 
ھۆرمىتىگە زىيان يەتكۈزىدىغان ۋە قىلىشقا بولمايدىغان تۆۋەندىكى 

ئىشـالر ئوتتۇرىغـا چىقىـدۇ:

1. ئالالھقا شېرىك كەلتۈرمەسلىك

بولـۇپ،  مەۋجـۇت  ھاياتىـدا  ئادەمنىـڭ  پىرىنسـىپى  تەۋھىـد 
جانابىـي ئالالھمـۇ بـۇ تەۋھىدنـى ئۆزى ئۈچـۈن تەلەپ قىلىـدۇ. ئانا 
بالىسـىغا باشـقىالرنىڭ ئورتـاق بولۇشـىنى ھەرگىـز خالىمايدىغـان 
بولـۇپ، بۇنـداق ئورتاقلىشـىش ئىنسـان پىترىتىگە زىت. ئوخشاشـال 
ئايالنـى  باشـقا  ئانىسـىدىن  ھەقىقىـي  ئۆزىنىـڭ  بـاال  ھېچقانـداق 
ئـۆز  ئۇنىـڭ  قىاللمايـدۇ،  قوبـۇل  سـۈپىتىدە  ئانـا  بىئولوگىيىلىـك 
ئانىسـىمۇ بۇنىڭغـا رازى بولمايـدۇ. دېمـەك، تۇغقـان ئانىغـا شـېرىك 
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قوشـقىلى بولمايـدۇ.

شـېرىك  ئۆزىگـە  ئالالھمـۇ  ياراتقۇچـى  سـەۋەبتىن،  بـۇ  مانـا 
يېگانـە  ئايـال  بىلىدىغـان  بۇنـى  بولمايـدۇ.  رازى  كەلتۈرۈلۈشـكە 
ياراتقۇچـى ئالالھقـا شـېرىك كەلتۈرۈشـتەك خاتالىقنـى ئەسـال سـادىر 
قىلمايدۇ. ئالالھقا شېرىك كەلتۈرمەيدىغان ئايال ئالالھنىڭ نەزىرىدە 
ئىنتايىـن مۇھىـم ئورۇنغـا ئىگـە بولـۇپ، بـۇ ئايەتتـە، ھەممىگە قادىر 

ئالـالھ پەيغەمبىرىدىـن بـۇ قىممەتنـى بىلىشـنى ئىسـتىگەن.

2. ئوغرىلىق قىلماسلىق

ئايالالرنىـڭ ئوغرىلىـق قىلىشـى ھـارام لوقما يېگەنلىكـى بولۇپ، 
ھـارام لوقمـا كىشـىنىڭ خاراكتېـرى ۋە ئالىيجانابلىقىنـى بۇزىدىغـان 
ئـەڭ ناچـار ئامىلالرنىـڭ بىـرى. ئوغرىلىـق ئايالالرنىـڭ ئىـززەت - 
بىـرى  ئىللەتلەرنىـڭ  ئەجەللىـك  چۈشـۈرىدىغان  داغ  ھۆرمىتىگـە 
بولۇپـال قالمـاي، ئـۇ يەنە ئايالالرنىڭ خاراكتېـرى، مىجەزى ۋە نازۇك 

روھىغـا پۈتۈنلـەي مـاس كەلمەيدىغـان قىلمىشـالرنىڭ بىـرى.

3. زىنا قىلماسلىق

ئايالالرنىـڭ ھاياتـى بىلـەن بـاراۋەر ئەھمىيەتكـە ئىگـە بولغـان 
ئىپپـەت - نومـۇس يوقالغانـدا، جەمئىيەتتـە قوغداشـقا تېگىشـلىك 
نەرسىلەر يوق دېيەرلىك ھالغا كېلىپ قالىدۇ. ئەرلەر جەمئىيەتنىڭ 
ئىـززەت - ھۆرمىتىنـى قوغـداش ئۈچۈن ئـۇرۇش قىلىدۇ، ئۆلىدۇ ۋە 
غازىـي بولىـدۇ. دىـن، ئەركىنلىك، مۇسـتەقىللىق ۋە ئار – نومۇس 
قاتارلىقـالر جـان پىدالىـق بىلـەن قوغداشـقا تېگىشـلىك قىممـەت 
قاراشـالر بولـۇپ، ئەرلىرىنـى بـۇ قىممـەت قاراشـالر ئۈچـۈن قۇربـان 
قاراشـالر  قىممـەت  بـۇ  مەۋجۇتلۇقىنـى  جەمئىيەتلـەر  قىلىدىغـان 
ھاياتىغـا  ئەرنىـڭ  ئايـال  ئوخشاشـال،  داۋامالشـتۇرىدۇ.  ئارقىلىـق 
باراۋەر بولغان ئىپپەت - نومۇسـىنى دەپسـەندە قىلماسـلىقى كېرەك 
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بولـۇپ، بـۇ ھـەم ئايالنىـڭ ئۆزىگە قىلىنغـان ئادالەتسـىزلىك، ھەم 
ئەرگـە قىلىنغـان خىيانـەت - زۇلـۇم بولىـدۇ.

چىققـان  توقـۇپ  توقۇلمىسـىنى  مەدەنىيـەت  ئىنسـانىيەتنىڭ 
ئۇنىۋېرسـال قىممـەت قاراشـالر ئىچىدە ئىپپـەت - نومۇس بىرىنچى 
ئورۇندا تۇرىدۇ. ئۇ بولمىسا كۈلتۈر ئۆلۈك، سوغۇق ۋە سېسىق تاپقا 
ئايلىنىـدۇ. بىـر كۈلتۈرنـى گۇمـران قىلىشـنىڭ يولـى ئـۇ كۈلتۈردىن 
ئايالـالر  بولـۇپ،  قىلىـش  يـوق  تۇيغۇسـىنى  نومـۇس   - ئىپپـەت 
ئىپپىتىنـى تاۋارغـا ئايالندۇرماسـلىقى كېـرەك. ئەلۋەتتـە، ئىپپەت - 
نومۇسـىنى قوغدايدىغـان ئايالـالر يۇقىرىدىكـى ئايەتتـە ماختالغان.

4. بالىلىرىنى ئۆلتۈرمەسلىك

ۋەتىنـى  ۋە  مۇھىتـى  تۇنجـى  ئىنسـانىيەتنىڭ  قورسـىقى  ئانىنىـڭ 
بولۇپ، »ھەممىگە قادىر ئالالھ ئۇ يەردە بىزگە شەكلىمىزنى بېرىدۇ« 
)ئالىئىمـران سۈرىسـى 6 - ئايـەت(. ئالالھنىـڭ يارىتىـش سـۈپىتىنى 
تەجەللـى قىلغـان بىـر ئانىنىـڭ قورسـىقىدىكى ھامىلىنـى ئۆلتۈرۈشـى 
مۇنـداق  بۇنـى  ھېسـابلىنىدۇ.  گۇنـاھ  چـوڭ  قىلغۇسـىز  تەسـەۋۋۇر 
ئويـالپ باقايلـى: ئىنسـانىيەتكە يېتەكچىلىـك قىلغـان پەيغەمبەرلـەر، 
ئىلىـم ئەھلىلىـرى ۋە دۆلـەت ئەربابلىـرى ئانىسـىنىڭ قورسـىقىدىكى 
ۋاقتىـدا ئۆلتۈرۈلگـەن بولسـا ئىـدى، دۇنيـا قانـداق بوالتتـى؟ ئۆزىنـى 
قوغدىيااليدىغـان ئادەمنـى ئۆلتۈرۈش چوڭ گۇناھ ھېسـابلىنىدۇ - يۇ، 
ئۆزىنـى قوغدىيالمايدىغـان ۋە يارىتىلىشـنىڭ باشـالنغۇچ باسـقۇچىدا 

تۇرغـان بالىنـى ئۆلتـۈرۈش نېمىشـقا گۇنـاھ بولمىسـۇن؟

5. قولى بىلەن پۇتى ئارىسىدا تۆھمەت پەيدا قىلماسلىق

بـۇ بىـر ئەردىـن ھامىلىـدار بولـۇپ، ھامىلىدارلىـق سـەۋەبىنىڭ 
باشـقا بىـر ئەر ئىكەنلىكىنى ئېيتىشـنى كۆرسـىتىدۇ. بىـز كۈنىمىزدە 
بۇنـداق ئەھۋالالرنـى كـۆپ ئۇچرىتىمىـز. بـۇ قىلمىـش نەسـەبنى ۋە 
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جەمئىيەتنى يىمىرىپ تاشاليدىغانلىقى سەۋەبلىك، ھەممىگە قادىر 
ئالـالھ بالىنىـڭ ھەقىقىـي دادىسـىنى ئىنـكار قىلىـپ، باشـقىالرغا 

تۆھمـەت چاپالشـنى قاتتىـق چەكلىگەن.

6. ياخشى بىر ئىشنى قولالش

ئايالالرنىڭ ياخشى ئىشالردا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى قوللىشى 
كېـرەك ئىـدى. دېمـەك، بـۇ ئايالالرنىڭ دېموكراتىـك ھوقۇققا ئىگە 
ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ. ئەگەر بىز مەزكۇر ئايەتنىڭ بۇ قىسمىنى 
زامانىمىزغـا تەتبىقاليدىغـان بولسـاق، مۇنـداق رېئاللىقنـى كۆرىمىز: 
ئېرىنىـڭ ياخشـى ئىشـلىرىنى قولـالش ئايالالرنىـڭ مەسـئۇلىيىتى 
بولۇپـال قالمـاي، ئـۇالر يەنـە دۆلەتنـى باشـقۇرىۋاتقانالرنىڭ ياخشـى 
ھەمىشـە  ئايالـالر  دېگەنلىـك،  بـۇ  زۆرۈر.  قوللىشـى  ئىشـلىرىنى 
بولـۇپ،  دېگەنلىـك  كېـرەك  بولۇشـى  قوللىغۇچـى  ياخشـىلىقنى 
ياخشـى ئىشـالرغا قارشـى تـۇرۇش ئايالالرنىـڭ خاراكتېرىغـا مـاس 

كەلمەيدىغـان بولغاچقـا، بۇنـى جانابىـي ئالـالھ چەكلىگـەن.

دېگەنلىـك  تالـالش  ئۇنـى  دېگەنلىـك،  قولـالش  ياخشـىلىقنى 
بولىـدۇ. ئايالالرنىـڭ پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالمغا بەيئـەت قىلىشـى، 
ئۇالرنىـڭ سـايالش ئەركىنلىكىنىـڭ بارلىقىنـى بىلدۈرىـدۇ. ھەممىگـە 
ئايالالرغـا  ئورۇندىغـان  ۋەزىپىنـى  ئالتـە  يۇقىرىدىكـى  ئالـالھ  قادىـر 
ئالالھتىـن  ئۈچـۈن  ئـۇالر  ئەلەيھىسسـاالمنىڭ  پەيغەمبـەر  ۋاكالىتـەن 
مەغپىرەت تىلىشـىنى ئىسـتىگەن بولۇپ، بۇ ئارقىلىق، جانابىي ئالالھ 
مۇشـۇنداق ئىـززەت - ھۆرمەتلىـك ئايالالرنىڭ كىچىك خاتالىقلىرىنى 

كەچـۈرۈم قىلىشـقا تەييـار ئىكەنلىكىنـى جاكارلىغـان.

ئالالھقـا شـېرىك كەلتۈرمەيدىغان، ئوغرىلىـق قىلمايدىغان، زىنا 
قىلمىغـان، بالىسـىنى ئۆلتۈرمەيدىغـان، تۆھمـەت قىلمايدىغـان ۋە 

ياخشـىلىقنى قولاليدىغـان ئايالـالرال ھۆرمەتكـە اليىـق بولىدۇ.
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2. ئايالالر ۋە ئۇالرنىڭ ھەق - ھوقۇقلىرى

1( قۇرئان ئايالالرنى ئۆزلىرىگە اليىق ئورۇنغا قويىدۇ

قۇرئـان ئايـال زاتىغـا قىز، ئائىلىنىڭ خانىمى ۋە ئانا سـۈپىتىدە 
مۇئامىلـە قىلىدىغـان بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ يوقىتىـپ قويغـان ئېتىبـار 
- ئەتىـۋارى، ئىـززەت - ھۆرمىتـى ۋە شـان - شـەرىپىنى ئەسـلىگە 
كەلتۈرىـدۇ. ئايالـالر ھوقۇقىنـى قوغدايدىغـان قۇرئـان ئايالالرنىـڭ 
بەختسـىزلىكىگە يۆلەنچـۈك دەۋرگـە خاتىمـە بېرىـپ، يېڭى دەۋرنى 
 - ئـۈزۈل  قۇرئـان  ئېيتقانـدا،  نۇقتىسـىدىن  ئايالـالر  باشـلىدى. 
كېسـىل ئۆزگىرىـش ھاسـىل قىلغـان بولـۇپ، بىـز قۇرئـان مەيدانغا 
كەلتۈرگەن بۇ ئۆزگىرىشنى ئۈچ باسقۇچ بويىچە مۇھاكىمە قىلىشنى 

مۇۋاپىـق دەپ قارايمىـز:

i. قىز پەرزەنت سۈپىتى بىلەن ئايال

َويَْجَعلُوَن لِلِّٰه الْبََناِت ُسبَْحانَُهۙ َولَُهْم َما يَْشتَُهوَن

»ئـۇالر ئالالھقـا قىـز پەرزەنتلەرنـى نىسـبەت بېرىشـىدۇ، ئالـالھ 
)بۇنـداق بوھتاندىـن( پاكتـۇر. ئـۇالر ئۆزلىرى ئـارزۇ قىلغان )ئوغۇل 
پەرزەنتلەر( نى بولسـا ئۆزلىرىگە نىسـبەت بېرىدۇ« )نەھل سۈرىسى 

57 - ئايـەت(.

ئىگـە  پەرزەنتلىرىگـە  ئوغـۇل  ئەرەبلـەر  دەۋرىـدە،  جاھىلىيـەت 
بـۇ  بېرىشـەتتى.  نىسـبەت  ئالالھقـا  بولسـا  قىزلىرىنـى  چىقىـپ، 
قارايدىغانلىقىنـى  كـۆزدە  يامـان  قانچىلىـك  قىزلىرىغـا  ئۇالرنىـڭ 
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بېرىـدۇ. كۆرسـىتىپ 

َ اََحُدُهْم ِباْلُنْثٰى ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسَوداًّ َوُهَو كَٖظيٌم َواَِذا بُشِّ

خـۇش  تۇغقانلىـق  قىـز  )ئايالىنىـڭ(  بىرەرسـىگە  »ئۇالرنىـڭ 
خەۋىرى يەتكۈزۈلسە، چىرايى ئۆزگىرىپ غەزەپناك بولۇپ كېتىدۇ« 

)نەھـل سۈرىسـى 58 - ئايـەت(. 

بۈگۈنكـى كۈنـدە، بـۇ جاھىلىيەت چۈشەنچىسـى يەنىـال ھاياتىي 
كۈچىنـى سـاقالپ كەلگـەن بولـۇپ، قىـز پەرزەنتىنىـڭ تۇغۇلغانلىـق 
خەۋىرىنـى تاپشـۇرۇۋالغان بـەزى ئائىلىلـەر قايغۇسـىنى ئىپادىلەيدۇ. 
ئۆزلىرىنىـڭ  قايغۇرغانـالر  خەۋىرىدىـن  بولغانلىـق  پەرزەنتـى  قىـز 

جاھىلىيـەت دەۋرىـدە ياشـاۋاتقانلىقىنى بىلىشـى كېـرەك. 

ـاَء  َاِب اََل َسٓ ـُه ِف الـتُّ َ ِبـِه اَُيِْسـُكُه َعٰى ُهـوٍن اَْم يَُدسُّ ـوِء َمـا بُـشِّ يَتَـَواٰرى ِمـَن الَْقـْوِم ِمـْن ُسٓ

يَْحُكُموَن َمـا 

يامانلىقـى  خەۋەرنىـڭ  خـۇش  بېرىلگـەن  ئۆزلىرىگـە  »ئـۇالر 
سـەۋەبىدىن ئـۆز خەلقىگـە كۆرۈنمـەي يوشـۇرۇنۇۋالىدۇ. ئاندىـن ئـۇ 
نومۇسـقا چىـداپ قىزىنـى سـاقالپ قاالمدۇ ياكى ئۇنى توپا ئاسـتىغا 
)تىرىـك( كۆمەمـدۇ؟ )شـۇ ھەقتـە ئويلىنىـدۇ(. ئۇالرنىـڭ ھۆكۈمـى 

نېمىدېگـەن قەبىـھ!« )نەھـل سۈرىسـى 59 - ئايـەت(.

ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ جاھىلىيەت دەۋرىدە قىز بالىغا تۇتۇلغان 
پوزىتسـىيەنىڭ ئىنتايىـن قەبىـھ ئىكەنلىكىنى بايـان قىلىش بىلەن 
بىرگـە، كۈنىمىزگىمـۇ خىتـاب قىلىـپ تۆۋەندىكىلەرنـى تەھدىـت 

قىلماقتا:

َواَِذا الَْمْوُءَ۫دُة ُسِئلَْتۙ ِباَيِّ َذنٍْب قُِتلَْتۚ

گۇنـاھ  قايسـى  >سـەن  قىزدىـن:  كۆمۈۋېتىلگـەن  »تىرىـك 
بىلـەن ئۆلتۈرۈلـدۈڭ؟< دەپ سـورالغاندا« )تەكۋىـر سۈرىسـى 9 - 
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8 - ئايەتلـەر(.  

كىشـىلىك ھوقـۇق نۇقتىسـىدىن تارىخنىڭ ئـەڭ قاراڭغۇ بېتىنى 
تەشـكىل قىلىدىغـان »قىز پەرزەنتلەرنىڭ تىرىك كۆمۈۋېتىلىشـى« 
يۇقىرىدىكى ئىالھىي سوئال تەرىپىدىن سوراققا تارتىلىدۇ. قۇرئانغا 
ئاساسـالنغاندا، ئـەڭ ئېغىـر سـوراقالرنىڭ بىـرى قىـز پەرزەنتلەرگـە 

راۋا كۆرۈلگـەن بـۇ قەبىـھ مۇئامىلە سـەۋەبىدىن بولىدۇ.

ھامىلـدار  ئايالـى  ئىمراننىـڭ  ئانىسـى  مەريەمنىـڭ  ھەزرىتـى 
قىلغانىـدى: دۇئـا  مۇنـداق  بولغانـدا 

رَبِّ اِّنٖ نََذرُْت لََك َما ٖف بَطْٖني ُمَحرَّراً فَتََقبَّْل ِمّنٖي

»رەببىم! مەن قورسـىقىمدىكى پەرزەنتىمنى )دۇنيا ئىشـلىرىدىن( 
ئـازاد قىلىنغـان ھالـدا چوقـۇم سـېنىڭ خىزمىتىڭگـە ئاتىدىـم. )بـۇ 
نەزىرىمنى( قوبۇل قىلغىن… « )ئالىئىمران سۈرىسى 35 - ئايەت(.

ئىشـلىتىلگەنلىكى  قىلىـپ  چـۆرە   - قـۇل  ئايالـالر  دەۋردە  شـۇ 
سـەۋەبىدىن، ئىمراننىـڭ ئايالـى قورسـىقىدىكى بالىسـىنىڭ ئوغـۇل 
بولۇشـىنى ئالالھتىـن ئۆتۈنـدى. چۈنكـى، ئۇمـۇ قىـز پەرزەنتىنىـڭ 
نىـدا  ئالالھقـا  تۇغقانـدا،  مەريەمنـى  ئـۇ  خالىمايتتـى.  بولۇشـىنى 

ئايـەت(.  -  36 سۈرىسـى  )ئالىئىمـران  قىلغانىـدى. 

بـۇ ئايەتلـەر بىزگـە ئىنسـانىيەت تارىخىنىـڭ ئايالالرغـا قىلىنغـان 
بىلـەن  كىـر  مەنىـۋى  چىقارغـان  كەلتـۈرۈپ  خورلـۇق  ۋە  زۇلـۇم 
قاپالنغانلىقىنـى كۆرسـىتىپ بېرىـدۇ. مۇھەممـەد سـەللەلالھۇ ئەلەيھى 
ۋەسـەللەم بىـر قىزنـى بېقىـش ئۈچـۈن سـەرپ قىلىنغـان ئەجىرنىـڭ 
دوزاخ ئوتىغـا پـەردە - دالـدا بولىدىغانلىقىنـى ئېيتقـان )بۇخـارى، 

)18 ئـەدەب، 

ئۈچ قىزنى بېقىپ چوڭ قىلىپ، ئۆي - ئوچاقلىق قىلغۇچىالر 
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جەننەتتـە پەيغەمبەرنىـڭ قوشنىسـى بولىـدۇ )ئەبـۇ داۋۇد، ئـەدەب، 
.)130

ئۈچـۈن  قىلىـش  چـوڭ  تەربىيىلـەپ  قىزالرنـى  دىنـى  ئىسـالم 
سـەرپ قىلىنغـان ئەجىرنىـڭ ئىنسـاننىڭ ئاخىرەتلىكىنـى جەننەتكـە 
ساھەسـىدە  ھوقۇقـى  ئايالـالر  ئېيتىـپ،  ئايالندۇرىدىغانلىقىنـى 

بارغانىـدى.  ئېلىـپ  ئىنقىـالب 

ii. زەۋج )خوتۇن( بولۇش سۈپىتى بىلەن ئايال

ئىككـى ئـادەم سـەپەرگە چىققانـدا، بىـرى رەھبـەر بولىـدۇ، يەنە 
بىـرى ئۇنىڭغـا ئەگىشـىدۇ. ئوخشاشـال، نىـكاھ ئارقىلىـق تۇرمـۇش 
سـەپىرىگە ئاتالنغـان ئىككـى كىشـىنىڭ بىـرى رەھبـەر بولىدىغـان 
ئـەر  رەھبـەر -  مەزكـۇر  بىلـەن  تەقەززاسـى  تەبىئىتىنىـڭ  بولـۇپ، 
»قـەۋۋام  ئايىتىدىكـى   -  34 سۈرىسـىنىڭ  نىسـا  بولىـدۇ.  كىشـى 
رەھبەرلىـك  بىلدۈرىـدۇ.  مەنىسـىنى  »رەھبـەر«  ئۇقۇمـى  )قَوَّام(« 
ئېغىر مەسـئۇلىيەتنى ئۈسـتىگە ئېلىشـنى تەقەززا قىلىدۇ. ھۆكۈمرانالر 
خەلقنىـڭ خىزمەتـكارى بولۇپ، بۇ پىرىنسـىپقا ئاساسـەن، ئائىلىنىڭ 

باشـلىقى بولغـان ئـەر كىشـىمۇ شـۇنداق بولۇشـى كېـرەك.

ئـازار  ئـۇرۇش،  خـورالش،  ئايالالرنـى  ئۇنىڭغـا  رەھبەرلىـك  بـۇ 
بېرىـش، ھاقارەتلـەش ھوقـۇق - سـاالھىيىتى بەرمەيـدۇ. ئـەر - 
ئايالالرنىـڭ بـاراۋەر ھوقۇقـى بىلـەن بەرپا قىلىنغان ئائىلىـدە، ئايال 
ئەرگـە ئىتائـەت قىلىـدۇ، ئۇنىـڭ ئىـززەت - ھۆرمىتىنـى قوغدايـدۇ 
ئائىلىنىـڭ  بولسـا  ئـەر  چىقارمايـدۇ.  كەلتـۈرۈپ  ئايرىلىشـنى  ۋە 
تۇرمۇشـىنى قامدايـدۇ، ئايالنـى ئۇرمايـدۇ، ئۇنىڭ قىلغان ئىشـلىرىنى 
ھاقارەتلىمەيـدۇ، ھەمـدە ئـۇ توغرىسـىدا يامـان گۇمانـدا بولمايـدۇ.

iii. ئانا بولۇش سۈپىتى بىلەن ئايال

ئايالـالر ئانـا بولغانـدا، ئـۇالر ئەرنىـڭ ئالدىغـا ئۆتـۈپ، ھۆرمـەت 
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جەھەتتـە ئـەڭ يۇقىـرى پەللىگـە يېتىـدۇ. قۇرئاندا ئاتـا - ئانىالرنى 
ھۆرمـەت قىلىشـقا ۋە ئۇالرغـا ياخشـىلىق قىلىشـقا بۇيرۇلغـان بولۇپ، 
ئانىنىڭ پەرزەنت ئۈچۈن كۆرسـەتكەن پىداكارلىقى تىلغا ئېلىنغان. 
يەنـى ھامىلىـدار بولـۇش، تۇغۇلـۇش، بـاال ئېمىتىش ۋە بېقىشـتىكى 
قىيىنچىلىقـالر قۇرئانـدا ئاالھىدە تىلغـا ئېلىنغان. ئانىالر ئۆزلىرىنىڭ 
قېنـى، سـۈتى ۋە بېقىـپ چـوڭ قىلىشـتا ئوينايدىغـان مۇھىـم رولـى 
ئاتـا قىلىـدۇ. )لوقمـان سۈرىسـى  بىلـەن ئىنسـانىيەتكە ھاياتلىـق 
15-، 14؛ ئەھقـاف سۈرىسـى 15؛ تـۆۋە سۈرىسـى 9 - ئايەتلـەر(.

ئۇالرنـى  ئۈچـۈن  بۇنىـڭ  ئۇتـۇش،  قەلبىنـى  ئانىالرنىـڭ 
رەنجىتىشـنىڭ ئەكسـىچە دۇئاسـىنى ئېلىـش، ئۇالرنـى خاتىرجـەم 
قىلىش، دەرد - ئەلەملىرىگە شېرىك بولۇش، ئالالھتىن رەھىم - 
شـەپقەت تىلەش، ئۇالرنىڭ ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش، ھەتتا ئۇالرغا 
ئاچچىقـالپ »ھـەي ...« دەپمـۇ سالماسـلىق ۋە ئۇالرغـا مۇاليىملىق 
- پاسـاھەت بىلـەن سـۆز قىلىـش ئـەڭ چـوڭ ئىبـادەت قاتارىدىـن 
رەنجىتىـش،  سـېلىش،  قايغۇغـا  ئۇالرنـى  ھېسـابلىنىدۇ.  بولـۇپ 
پەرزەنتلىك بولغىنىغا پۇشايمان قىلدۇرۇش، قاخشىتىش، خارالش 
ۋە ئۇالرنىڭ بەد دۇئا قىلىشـىغا سـەۋەبچى بولۇش جەمئىيىتىمىزنى 
خالتـا كوچىغـا سـۆرەپ، ھاياتىمىزنـى قاراڭغۇالشـتۇرىدۇ. ئۇالرنىڭ 
قىلغانلىرىغـا تۇزكورلـۇق قىلىـش چـوڭ زۇلـۇم بولـۇپ، دەۋرىمىـز 
ئانىالرنىڭ كۆز ياشـلىرى، داد - پەريادلىرى ۋە نالە - زارلىلىرىغا 
خاتىرجەملىكىگـە  ۋە  تەبەسسـۇمىغا  دۇئاسـىغا،  بەلكـى  ئەمـەس، 
روھىمىزغـا  مەرھەمەتنىـڭ  ئىالھىـي  ئۇالرنىـڭ دۇئالىـرى  موھتـاج. 
سـىڭىپ كىرىشـىگە سـەۋەب بولـۇپ، جەمئىيىتىمىزنىـڭ گۈزەللىـك 

بىلـەن زىننەتلىشـىگە كاپالەتلىـك قىلىـدۇ. 
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2( قۇرئان ئايالنى ئەمگەك ھەق - ھوقۇقىغا ئىگە قىلىدۇ

ئىنسـانىيەت تارىخـى نەزەردىـن سـاقىت قىلغان مەسـىلىلەرنىڭ 
بىـرى ئايالالرنىـڭ ئەمگىكى بولۇپ، ئىنسـانىيەتنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى 
داۋامالشـتۇرىدىغان ۋە بېيىتىدىغان بۇ ئەمگەككە بۈگۈنگىچە سـەل 
قارىلىـپ كېلىنـدى. گەرچە ئايالـالر ئەزەلدىن ئېتىز - ئېرىق، ئۆي 
- ئـارام ۋە بالىالرنـى بېقىـش - تەربىيەلـەش ئىشـلىرىنى قىلىـپ 
كەلگـەن بولسـىمۇ، ئەممـا ئەرلـەر بـۇ ئەمگەكنـى تـۆۋەن كـۆرۈپ 
كەلـدى، ئـۇالر ئايالـالر بىلەن بولغان مۇناسـىۋىتىنى ئىزچىل تۈردە 

مۇشـۇ قـاراش ئەتراپىـدا شـەكىللەندۈرۈپ كەلدى.

مۇشۇنداق ئىجتىمائىي قاراش شارائىتىدا ئايالالرنىڭ ئەمگىكىنى 
چىقتـى.  ۋۇجۇتقـا  ئاندىـن  سايىسـىدا  قۇرئـان  گەۋدىلەنـدۈرۈش 
قۇرئـان ئايالالرنىـڭ »ئەمگىكـى« گـە سـەل قاراشـقا  ۋە ئۇنىڭغـا 
تۇزكورلـۇق بىلـەن مۇئامىلـە قىلىشـقا بولمايدىغانلىقىنـى تەكىتلەپال 
قالمـاي، يەنـە بـۇ ئەمگـەك ئۈچـۈن ھـەق بېرىشـنىڭ بىـر تۈرلـۈك 

ئىبـادەت ئىكەنلىكـى ئوتتۇرىغـا قويـدى.

قۇرئانـدا ئاتـا - ئانىالرنـى ھۆرمەتلەشـنىڭ ۋاجىـپ ئىبـادەت 
قويۇلغـان.  ئوتتۇرىغـا  ئىكەنلىكـى 

ـُه كُرْهاً َوَوَضَعتْـُه كُرْهاًؕ َوَحْملُـُه َوِفَصالُُه ثثَلٰثُوَن  يَْنـا اْلِنَْسـاَن ِبَوالَِديْـِه اِْحَسـاناًؕ َحَملَتُْه اُمُّ َوَوصَّ

ُه َوبَلَـَغ اَْربَٖعـَن َسـَنًةۙ قَـاَل رَبِّ اَْوزِْعٓنٖـي اَْن اَْشـُكَر نِْعَمتََك الَّٖتٓـي اَنَْعْمَت  َشـْهراًؕ َحتّٰٓـى اِذَا بَلَـَغ اَُشـدَّ

يَّٖتـيۚ اِّنٖ تُبْـُت اِلَيْـَك َواِّنٖ ِمـَن  َعـَيَّ َوَعـٰى َوالِـَديَّ َواَْن اَْعَمـَل َصالِحـاً تَرْٰضيـُه َواَْصلِـْح ٖل ٖف ُذرِّ

لُْمْسلِٖمَن ا

»بىز ئىنسـاننى ئاتا - ئانىسـىغا ياخشـىلىق قىلىشقا بۇيرۇدۇق. 
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ئانىسـى ئۇنـى مۇشـەققەت بىلـەن قورسـاق كۆتـۈرۈپ، مۈشـكۈللۈك 
ئۇنـى  ۋە  مۇددىتـى  ئۇنىـڭ قورسـاق كۆتـۈرۈش  تۇغـدى.  بىلـەن 
سـۈتتىن ئايرىـش مۇددىتـى ئوتتـۇز ئـاي بولىـدۇ. تاكـى ئـۇ كۈچ - 
قۇۋۋەتكـە تولـۇپ قىرىـق ياشـقا يەتكەنـدە: >رەببىـم! سـېنىڭ ماڭا 
ۋە ئاتـا  -ئانامغـا بەرگـەن نېمىتىڭگە شـۈكۈر قىلىشـىمنى ۋە سـەن 
رازى بولىدىغـان ياخشـى ئىشـنى قىلىشـىمنى مـاڭا ئىلھـام قىلغىـن. 
مـەن ئۈچـۈن مېنىـڭ ئەۋالدىمنـى تۈزىگىن، مەن ھەقىقەتەن سـاڭا 
دەيـدۇ«  مۇسـۇلمانالردىنمەن<  ھەقىقەتـەن  مـەن  قىلدىـم،  تـوۋا 

)ئەھقـاف سۈرىسـى 15 - ئايـەت(. 

بـۇ ئايەتنـى تەھلىـل قىلغىنىمىـزدا، يەكۈنلەشـكە تېگىشـلىك 
تۆۋەندىكـى ئىنتايىـن مۇھىـم پرىنسـىپالر بـار. 

i. ئاتا - ئانا بولۇش ئۇنىۋېرسال قەدىرىيەت بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

ئايەتنىڭ بىرىنچى ئىبارىلىرىدە »بىز ئىنسـانغا ئاتا - ئانىسـىغا 
ئـورۇن  ياخشـىلىق قىلىشـنى تەۋسـىيە قىلـدۇق« دېگـەن جۈملـە 
ئىنسـانىيەتنى  پۈتكـۈل  ئۇقۇمـى  »ئىنسـان«  ئايەتتىكـى  ئالغـان. 
كۆرسـىتىدۇ. يەنـى ئايـەت پەقـەت مۇسـۇلمانالر، خىرىسـتىيانالر ۋە 
كىشـىلەرگە  بارلىـق  دۇنيادىكـى  بەلكـى  ئەمـەس،  يەھۇدىيالرغىـال 
خىتاب قىلىدۇ. شۇڭالشـقا، ئاتا - ئانىلىق ئۇنىۋېرسـال بولۇپ، ئۇ 
ئەقىدىدىـن ئۈسـتۈن ئورۇنـدا تۇرىـدۇ. بالىلىـرى مۇسـۇلمان بولغان 
كاپىـر ئاتىالرمـۇ بـۇ ئايەتنىڭ خىتاب دائىرىسـى ئىچىگە كىرىدۇ. بىر 
مۇسۇلمان ئۆزىنىڭ كاپىر ئاتا - ئانىسىغا ھۆرمەتسىزلىك قىلمايدۇ، 
ئۇالرنـى خارلىمايـدۇ ۋە ئۇالرنـى نەزەردىن سـاقىت قىلمايدۇ. ئاتا - 
ئانىسـى كاپىر بولغان مۇسـۇلماننىڭ ئۇالرغا ئىگە چىقىپ، ئۇالرنىڭ 
ھالىدىـن خـەۋەر ئېلىشـى ئۇنىـڭ ئۈچـۈن تالـالش ئەمـەس، بەلكـى 

ئالالھنىـڭ بۇيرۇقىدىـن ئىبارەت. 
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ـُه َوْهنـاً َعـٰى َوْهـٍن َوِفَصالُـُه ٖف َعاَمـْنِ اَِن اْشـُكْر ٖل  يَْنـا اْلِنَْسـاَن ِبَوالَِديْـِهۚ َحَملَتْـُه اُمُّ َوَوصَّ

َولَِوالَِديْـَك ؕ اَِلَّ الَْمٖصـُر َواِْن َجاَهـَداَك َعـٰىٓ اَْن تُـْشَِك ٖب َمـا لَيْـَس لَـَك ِبـٖه ِعلْـٌم فَـَا تُِطْعُهـَا 

 ًؗ نْيَـا َمْعُروفـا َوَصاِحبُْهـَا ِف الدُّ

»بىز ئىنسـاننى ئاتا - ئانىسـىغا ياخشـىلىق قىلىشـقا بۇيرۇدۇق. 
چۈنكـى، ئانىسـى ئۇنـى )قورسـىقىدا( ئۈسـت - ئۈسـتىگە ئاجىزلىق 
ئايرىـدى. )ئـى  ئۇنـى سـۈتتىن  يىلـدا  بىلـەن كۆتـۈردى. ئىككـى 
ئىنسان!( ماڭا ۋە ئاتا - ئاناڭغا شۈكۈر قىلغىن، ئاخىر قايتىدىغان 
ئانـاڭ سـېنى سـەن  ئاتـا -  ئەگـەر  مېنىـڭ دەرگاھىمـدۇر.  جـاي 
بىلمەيدىغـان نەرسـىنى مـاڭا شـېرىك كەلتۈرۈشـكە زورلىسـا، ئۇالرغا 
ئىتائـەت قىلمىغىـن، ئۇالرغا دۇنيادا ياخشـى مۇئامىلىدە بولغىن...« 

)لوقمـان سۈرىسـى 15 - 14 - ئايەتلـەر(.

لوقمان سۈرىسـىنىڭ 15 - ئايىتىدە، ئەگەر ئاتا - ئانا پەرقلىق 
ئەقىدىسـى سـەۋەبىدىن زورلـۇق قىلىـپ، بالىسـىنى ئالالھقا شـېرىك 
قىلىشـقا  ئـادا  ئېيتقانلىرىنـى  ئۇالرنىـڭ  مەجبۇرلىسـا،  كەلتۈرۈشـكە 
بولمايدىغانلىقى، شـۇنداقتىمۇ ئۇالرغا يەنىال ياخشـى مۇئامىلە قىلىش 
كېرەكلىكى پىرىنسـىپنى كۆرىمىز. ئاتا - ئانىنىڭ مۇشـرىك بولۇشـى 

ئۇالرنـى ئاتـا - ئانىلىـق ھوقۇقىدىـن مەھـرۇم قالدۇرمايدۇ. 

ii. ئاتا - ئانىالرنىڭ قايسى ئەجرى ھۆرمەتنى تەقەززا قىلىدۇ؟

بۇ سـوئالنىڭ جاۋابىنى ئەھقاف سۈرىسـىنىڭ 15 - ئايىتى ۋە 
لوقمان سۈرىسـىنىڭ 14 - ئايىتى بېرىدۇ.

گەۋدىلەندۈرۈلگـەن  ئەجـرى  ئانىنىـڭ  ئايەتتـە  ئىككـى  ھـەر 
بولـۇپ، دادىغـا بولغـان ھۆرمەتمـۇ ئانىنىـڭ ئەجرىدىـن كەلگـەن. 
ئېـرى  ئانىنىـڭ  سـىڭدۈرىدىغان  ئەجىرنـى  مۇقـەددەس  بـۇ  ئاتـا 
بولغاچقا، بالىالر كۆرسـىتىدىغان غەمخورلۇق، ھۆرمەت ۋە كۈتۈشـكە  
اليىـق دەپ قارىلىـدۇ. شۇڭالشـقىمۇ، ھـەر ئىككـى ئايەتتـە تۇغۇش 
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ۋە ئېمىتىش مەسـىلىلىرى ئەسـكەرتىلگەن بولـۇپ، ئۇالرنىڭ ئانىغا 
ئېلىـپ كەلگـەن مۇشـەققىتى تىلغـا ئېلىنىـپ، ئانىنىـڭ ئەجـرى 

ئۇلۇغالنغـان.

ئانىـالر قىپقىزىـل قېنـى ۋە ھاياتـى بىلـەن ئىنسـانىيەتكە زور 
ئەجىـر سـىڭدۈرىدۇ. بـۇ ئەجىردىـن ئۈسـتۈن تۇرىدىغـان پەقـەت 
بـار  يوقتىـن  ئالالھنىـڭ  بولسـىمۇ  ئـۇ  بولـۇپ،  بـار  بىـرال ئەجىـر 
ۋە  تۇغىـدۇ  ئانـا  بېرىـدۇ،  رىزىـق  ۋە  يارىتىـدۇ  ئالـالھ  قىلىشـى. 
باقىـدۇ. بـۇ سـەۋەبتىن، لوقمـان سۈرىسـى 14 - ئايەتتـە، ئالالھقا 
شـۈكۈر قىلىشـتىن كېيىـن ئاتا - ئانىالرغـا مىننەتدارلىق بىلدۈرۈش 
قورسـىقىدا  بالىسـىنى  ئانىنىـڭ  بىـر  ئالغـان.  ئـورۇن  بۇيرۇقـى 
كۆتۈرۈشـى، تۇغۇشـى ۋە ئېمىتىشـى، ئاندىـن ئۇنـى بېقىـپ چـوڭ 
كېيىنـال  بېرىشـىدىن  رىزىـق  ۋە  يارىتىشـى  ئالالھنىـڭ  قىلىشـى 

ئىگـە. قىممەتكـە  تۇرىدىغـان 

مانـا بـۇ ئەمگەكنىـڭ قىممىتـى ئەقىدىدىـن ئۈسـتۈن تۇرىـدۇ. 
ئىمانلىـق -  ئۇالرنىـڭ  ئېيتقانـدا،  نۇقتىسـىدىن  ئانىلىـق  ئاتـا - 
ئىمانسـىزى، دىنـدار - دىنسـىزى بولمايـدۇ. ئاتـا - ئانىـالر قانـداق 
ئەقىـدە ياكـى دىنـدا بولۇشـىدىن قەتئىينـەزەر، ئـۇالر بەرىبىـر ئاتـا 
- ئانـا بولـۇپ، بـۇ رېئاللىققـا كـۆز يۇمۇش ئەسـال مۇمكىـن ئەمەس. 
ئەنكەبـۇت سۈرىسـىنىڭ 7 - ئايىتىمـۇ بـۇ ھەقىقەتنـى ئوتتۇرىغـا 
قويىـدۇ. مۇسـۇلمان ئاتـا - ئانىمـۇ كاپىـر بالىسـىدىن كېلىدىغـان 

غەمخورلـۇق ۋە ھۆرمەتتىـن مەھـرۇم قالدۇرۇلمايـدۇ.

ئەمـدى سـوراپ باقايلـى، باال تۇغۇپ، بېقىپ چوڭ قىلىشـتىنمۇ 
ئۈسـتۈن تۇرىدىغان كەسـىپ ۋە ئەمگەك بارمۇ؟ ئىنسـان ئىسـىملىك 
بوۋاققـا ھاياتلىـق ئاتـا قىلىـش ۋە ئۇنـى بېقىـپ يېتىشتۈرۈشـتىنمۇ 
ئۇلۇغ كەسىپ بارمۇ؟ بولۇپمۇ خىزمەت ھاياتىغا قەدەم بېسىپ، بىر 
تەرەپتىـن بالىنـى بېقىۋاتغـان ئانىالر تەسۋىرلىگۈسـىز تىرىشـچانلىق 
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كۆرسـىتىپ، قىممـەت يارىتىـدۇ. شـۇڭا، دۇنيـا ئايالنىـڭ ئىسسـىق 
قېنـى، سـۈتى ۋە قوللىـرى بىلەن شـەكىللىنىدۇ، ئۆسـۈپ يېتىلىدۇ 

ئوزۇقلىنىدۇ. ۋە 

بـۇ سـەۋەبتىن، بـۇ تىرىشـچانلىقنى كۆرۈپ يېتىـش، ئۇنىڭدىن 
پايدىلىنىش، ئۇنىڭغا كۆڭۈل بۆلۈش ۋە زۆرۈر بولغان ياخشـىلىقنى 
قىلىـش ئىبـادەت ھېسـابلىنىدۇ. ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ ئاتـا - 
قوبـۇل  سـۈپىتىدە  ئىبـادەت  غەمخورلۇقنـى  قىلىنغـان  ئانىالرغـا 
زاكات  بېرىلگـەن  سـاخاۋەت،  قىلىنغـان  يوقسـۇلالرغا  قىلىـدۇ. 
ئىبـادەت بولغىنىـدەك، ئاتا - ئانىالرنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىشـمۇ 
ئىبـادەت قاتارىدىـن ھېسـابلىنىدۇ. ئاتـا - ئانىسـىنىڭ رازىلىقىغـا 
ئېرىشـەلمىگەن كىشـىنىڭ ئالالھنىـڭ رازىلىقىنـى قولغـا كەلتـۈرۈپ 

جەننەتكـە كىرىشـى مۇمكىـن ئەمـەس.
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3( قۇرئان ئايالالر ھوقۇقى ساھەسىدە قانۇنىي خاراكتېرلىك 
ئىنقىالبنى بارلىققا كەلتۈردى

خەلقئارا كىشـىلىك ھوقۇق خىتابنامىسـىنىڭ بىرىنچى ماددىسىدا 
»قەدىر - قىممەت« ئۇقۇمىغا ئورۇن بېرىلگەن بولۇپ، »ئىنسانالر 
ھۆرلىـك، قەدىـر - قىممـەت ۋە ھـەق - ھوقۇقتـا بـاراۋەر« دەپ 
ئەسـىر  نەچچـە  قىلىنىشـتىن  ئېـالن  خىتابنامـە  تەكىتلەنگـەن. 
ئىلگىرى، يەنى ئىنسـانالر ئوتتۇرا ئەسـىردە ياشـاۋاتقان مەزگىلدىال، 
قۇرئـان »ئايالالرنىـڭ ئىـززەت - ھۆرمىتىنـى قوغداش«نـى قانۇنىي 

ئاساسـقا ئىگـە قىلغان.

ئايالـالر ھوقۇقىدىكـى ئـەڭ مۇھىـم ھـەق ۋە كـۈرەش ئايالالرنىڭ 
ئىـززەت - ھۆرمىتىنـى قوغـداش بولـۇپ، ئالـالھ نـۇر سۈرىسـىنىڭ 4 
- ئايىتىـدە، ئايالالرنىـڭ ھـەق - ھوقۇقىنى قانۇنىي ئاساسـقا ئىگە 
قىلىـپ، بـۇ ھـەق -  ھوقۇقنىڭ دەخلى - تەرۇزسـىز ئىكەنلىكىنى 

ئېـالن قىلغـان. بۇ ئايـەت تۆۋەندىكىچە:

َوالَِّذيـَن يَرُْمـوَن الُْمْحَصَنـاِت ثُمَّ لَـْم يَأْتُوا ِبأَْربََعِة ُشـَهَداء فَاْجلُِدوُهْم َثَانَِن َجلْـَدًة َوَل تَْقبَلُوا 

لَُهـْم َشـَهاَدًة أَبًَدا َوأُْولَِئَك ُهُم الَْفاِسـُقوَن

»ئىپپەتلىـك ئايالالرغـا تۆھمـەت قىلغـان، )بۇنىـڭ راسـتلىقىغا 
ئادىل( تۆت گۇۋاھچى كەلتۈرەلمىگەن كىشـىلەرنى سەكسـەن دەررە 
ئـۇرۇڭالر. ئۇالرنىـڭ گۇۋاھلىقىنـى ھەرگىـز قوبـۇل قىلمـاڭالر، ئۇالر 
پاسـقىالردۇر«  )نـۇر سۈرىسـى 4 - ئايـەت(. بـۇ ئايەتتىكـى مۇھىـم 

ئۇقۇمالرنـى تەھلىـل قىلىـش پايدىلىـق، ئەلۋەتتە.

»مۇھسـانات )ُمْحَصَنـات(« ئۇقۇمـى »ئىپپەتلىـك ئايالـالر« دېگـەن 
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مەنىنـى بىلدۈرىـدۇ. ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ بـۇ ئۇقۇمنـى ئىشـلىتىپ، 
تۆھمەتنىڭ كۆپىنچە جىنسىي مۇناسىۋەت نۇقتىسىدىن بولىدىغانلىقىنى 

كۆرسـىتىپ ئۆتكەن.

i. تۆت گۇۋاھچى تەلەپ قىلىنىدۇ

ئىپپەتلىـك ئايالغـا زىنـا بىلەن تۆھمەت قىلىش ئۇنىڭ ئىززەت - 
ھۆرمىتىگـە زىيـان يەتكۈزگەنلىـك، ھەمـدە ئۇنىڭ شـان - شـەرىپى 
بىراۋنىـڭ  ئالـالھ  قادىـر  ھەممىگـە  بولىـدۇ.  ئويناشـقانلىق  بىلـەن 
ئىـززەت - ھۆرمىتـى بىلەن ئوينىشىشـنىڭ چـوڭ گۇناھ ئىكەنلىكىنى 

ئايەتتـە قانۇنىـي نۇقتىدىـن ئوتتۇرىغـا قويغان. 

قۇرئانـدا ھـەر قانـداق قانۇنىـي كۈچكـە ئىگـە كېلىشـىم ئۈچـۈن 
تـۆت گۇۋاھچـى تەلـەپ قىلىنمىغـان بولـۇپ، پەقـەت زىنـا بىلـەن 
تەلـەپ  كەلتـۈرۈش  گۇۋاھچـى  تـۆت  ئۈچۈنـال  تۆھمـەت  قىلىنغـان 
قىلىنغـان. بـۇ ئەھـۋال قۇرئاننىـڭ ئايالالرنىـڭ شـان - شـەرىپىگە 
بەرگـەن ئەھمىيىتىنـى نامايـان قىلىدۇ. بۇ ھـەم بىزگە ئايالنىڭ تاۋار 
ئەمەسـلىكىنى ئېنىـق كۆرسـىتىپ بېرىـدۇ. شۇڭالشـقا، ئۇنىـڭ شـان 
- شـەرىپىگە داغ چۈشـۈرۈش ئىككـى گۇۋاھچـى ئارقىلىقـال ئەمەلگـە 
ئاشـمايدۇ. بۇ ئارقىلىق، قۇرئان قانۇنىي جەھەتتىن ئىككى شـاھىت 

ۋە تـۆت گۇۋاھچـى ئۇقۇمىنـى بارلىققـا كەلتۈرگـەن.

ii. جازا بېرىلىدۇ

تـۆت گۇۋاھچى كەلتۈرەلمەيدىغانالرغا قوللىنىلىدىغان ئىككىنچى 
قانۇنىي تەدبىر بولسـا، جازانىڭ ئىجرا قىلىنىشـى بولۇپ، ئايالنىڭ 
ئىززەت - ھۆرمىتىگە داغ چۈشۈرمەكچى بولغانالر ئۈچۈن »سەكسەن 
دەررە« ئـۇرۇش جازاسـى بېرىلىـدۇ. زىناخورغـا يـۈز دەررە، تۆھمـەت 
دېمـەك،  بېرىلىـدۇ.  جازاسـى  پـاالق  دەررە  سەكسـەن  قىلغۇچىغـا 
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جـازا  بېرىلىدىغـان  زىناخورغـا  كىشـىگە  قىلغـان  تۆھمـەت  ئايالغـا 
بىلـەن بـاراۋەر كەلگـۈدەك جـازا بېرىلگەن. 

iii. گۇۋاھچى – شاھىت بولۇش ھوقۇقىدىن مەھرۇم قالدۇرۇلىدۇ

ئايالنىـڭ شـان - شـەرىپى  ئـۇرۇش جازاسـى  سەكسـەن دەررە 
بولغاچقـا،  ئەمـەس  جـازا  كېلىدىغـان  بـاراۋەر  ئوينىشىشـقا  بىلـەن 
»تۆھمـەت قىلغۇچىنىـڭ شـاھىت بولـۇش ھوقۇقـى مەڭگـۈ قوبـۇل 
ئەسـىر   14 بۇنىڭدىـن  يۇقىرىقىالردىـن،  كېـرەك«.  قىلىنماسـلىقى 
ئىلگىـرى ئايالالرنىـڭ ھوقۇقىنـى قوغداشـنىڭ ئاساسـىنىڭ قانـداق 
بەرپا قىلىنغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. ئايالغا زىنا بىلەن تۆھمەت 
چاپلىغان، شـۇنداقال ئۇنى ئىسـپاتلىيالمىغان كىشـى شاھىت بولۇش 
ھوقۇقىدىـن مەھـرۇم قالدۇرۇلىدىغـان بولـۇپ، ئـۇ كىشـى ھېچقانداق 

شـەرتنامە ياكـى سـوت دېلولىرىـدا گۇۋاھلىـق بېرەلمەيـدۇ.

vi. پاسىق دەپ ئېالن قىلىنىدۇ

ئالالھنىـڭ نەزەرىـدە، يۇقىرىدا تىلغـا ئېلىنغان جازاالرمۇ  يەنىال 
يېتەرلىـك ئەمـەس بولـۇپ، ئالالھ ئۇنداق كىشـىنى »پاسـىق« دەپ 
ئاتىغـان. »پاسـىق« ئۇقۇمـى »توغـرا يولدىن يىراقلىشـىش، گۇناھ 
سـادىر قىلىـش، زىنـا قىلىـش« دېگـەن مەنىنـى بىلدۈرىـدۇ. بـۇ 
قۇرئاننىـڭ ئايالالرنـى قانچىلىـك قەدىرلەيدىغانلىقىنـى يەنـە بىـر 

ئىسپاتاليدۇ.

تـۆت گۇۋاھچـى كەلتۈرۈشـنى تەلـەپ قىلىـش، ئۇالرنـى ئېلىـپ 
گۇۋاھچـى  ئۇالرنـى  ئـۇرۇش،  دەررە  سەكسـەن  كېلەلمىگەنلەرگـە 
ئۇالرنـى  ۋە  قىلىـش  مەھـرۇم  ئۆمۈرۋايـەت  بولـۇش سـاالھىيىتىدىن 
قوغـداش  شـەرىپىنى   - شـان  ئايالنىـڭ  قـاراش  دەپ  گۇناھـكار 
ئۈچـۈن سـېلىنغان مۇسـتەھكەم قورغـان بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ. بـۇ 
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ھۆكۈملـەر بىلـەن قۇرئـان ئايالنى بىر ئەشـيا - تاۋار دەپ قاراشـتىن 
بەخـش  ھۆرمـەت   - ئىـززەت  ئىنسـانىي  ئۇنىڭغـا  قۇتۇلـدۇرۇپ، 
ئەتكـەن. قۇرئـان ئايالالرنىـڭ ھەق - ھوقۇقى ساھەسـىدە قانۇنىي 
زۇلۇمغـا  ئارقىلىـق،  بېرىـش  ئېلىـپ  ئىنقىالبنـى  بـۇ  خاراكتېرلىـك 
ئۇچرىغـان، چەتكـە قېقىلغـان، خارالنغـان ۋە ئىنسـان سـۈپىتىدە 
قوبـۇل قىلىنمىغـان ئايالنىـڭ ئالىـي مەرتىۋىگـە اليىـق ئىكەنلىكىنـى 

پۈتـۈن دۇنياغـا جاكارلىغانىـدى.

ئىسـالم ئۇقۇمىنىـڭ ھەقىقىـي مەنىسـى تىنچلىـق بولۇپ، ئىسـالم 
ئەر - ئايالالر ئوتتۇرىسىدىكى تىنچلىقنى بەرپا قىلغانلىقى ئۈچۈن، 
دىنمـۇ بـۇ ئىسـىم بىلـەن ئاتالغـان. ئەجەبـا ئايالالرنىـڭ ئىـززەت - 
ئەسـلىگە  قىممىتىنـى  قەدىـر -  ۋە  شـەرىپى  شـان -  ھۆرمىتـى، 

كەلتۈرۈشـتىنمۇ مۇھىـم ئىنقىـالب بوالمـدۇ؟

ھەزرىتـى مەريەممـۇ زىنـا تۆھمىتىگە ئۇچرىغانىـدى. ئۇنىڭ ھەق 
- ھوقۇقىنـى قوغدايدىغـان قانـۇن بولمىغاچقـا، ئۇنىـڭ ئىـززەت - 
ھۆرمىتـى ۋە شـان - شـەرىپىنى تېخـى تىلـى چىقمىغـان ئوغلـى 
ھەزرىتـى ئىيسـا بۆشـۈكتە يېتىـپ تـۇرۇپ گـەپ قىلىـش ئارقىلىـق 

قوغـداپ قالغانىـدى. 

v. ھەزرىتى ئىيسا مۆجىزىسى

فَاَتَـْت ِبـٖه قَْوَمَهـا تَْحِملُـُهؕ قَالُـوا يَا َمْريَـُم لََقْد ِجئِْت َشيْـٔـاً فَِرياًّ يَٓا اُْخـَت ٰهُروَن َمـا كَاَن اَبُوِك 

ـِك بَِغياًّۚ فَاََشـارَْت اِلَيِْهࣞ قَالُوا كَيْـَف نَُكلُِّم َمـْن كَاَن ِف الَْمْهِد َصِبيـاًّ قَاَل اِّنٖ  اْمـرَاَ َسـْوٍء َوَمـا كَانَـْت اُمُّ

ًّۙ َعبْـُد اللِّٰهࣞ اٰتَـاِنَ الِْكتَـاَب َوَجَعلَٖني نَِبيا

»مەريـەم بوۋاقنـى كۆتـۈرۈپ خەلقىنىـڭ ئالدىغـا كەلـدى. ئـۇالر 
ئىـش  يىرگىنىشـلىك  ھەقىقەتـەن  سـەن  مەريـەم!  >ئـى  ئېيتتـى: 
قىلدىڭ. ئى ھارۇننىڭ ھەمشىرىسـى! سـېنىڭ ئاتاڭ ئەسـكى ئادەم 
ئەمـەس ئىـدى، ئاناڭمـۇ يولدىـن چىققـان ئىپپەتسـىز ئايـال ئەمەس 
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ئىدىغـۇ<. مەريـەم بوۋاقنـى كۆرسـەتتى، ئـۇالر: >بۆشـۈكتىكى بوۋاق 
بىلـەن بىـز قانـداق سۆزلىشـىمىز؟< دېيىشـىۋىدى، بـوۋاق: >مـەن 
ھەقىقەتـەن ئالالھنىـڭ بەندىسـىمەن. ئـۇ مـاڭا كىتابنـى بـەردى ۋە 
مېنـى نەبىيلەردىـن قىلـدى< دېـدى« )مەريـەم سۈرىسـى 30 - 27 
- ئايەتلـەر(. ھەزرىتـى ئەيسـا بۆشـۈكتىكى ۋاقتىـدا سـۆز قىلىـش 
ئانىسـىغا  قوغـداپ،  نومۇسـىنى   - ئىپپـەت  ئانىسـىنىڭ  ئارقىلىـق 

چاپالنغـان تۆھمەتكـە خاتىمـە بەرگەنىـدى.

قۇرئـان تۆھمەتتىـن قۇتۇلۇشـنى مۆجىـزە ساھەسـىدىن ئېلىـپ، 
ئۇنى قانۇنىي ساھەگە ئېلىپ كىردى. شۇنداق قىلىپ، ئايالالرنىڭ 
ئىززەت - ھۆرمىتىنى قوغداشـتىكى مۆجىزىلەر دەۋرى ئاخىرلىشـىپ، 
قانۇن دەۋرى باشـالندى. شـۇنداقال، ھەزرىتى مەريەم ۋەقەسـىدىكى 
مۆجىـزە بىـرال قېتىملىـق ھادىسـە ئۈچـۈن بولغانىـدى. ھالبۇكـى، 
ئارقىلىـق  ئېلىـپ كىرىـش  قانـۇن ساھەسـىگە  قۇرئـان تۆھمەتنـى 
ئايالالرنىـڭ  ئەمەلىيەتتـە،  قىلـدى.   ئىگـە  ئۇنىۋېرسـاللىققا  ئۇنـى 
ئىـززەت - ھۆرمىتىنـى قوغـداش ھـەم مۆجىزىنىـڭ يـۈز بېرىشـىگە، 
ھـەم قانۇننىـڭ تۇرغۇزۇلۇشـىغا ئەرزىيدىغـان ۋەزنـى ئېغىـر مەسـىلە 

قاتارىدىـن ھېسـابلىنىدۇ.

ئـۆز ۋاقتىـدا، ھەزرىتى ئائىشـەگە قىلىنغـان تۆھمەتنى ھەزرىتى 
ئائىشەنىڭ ئۆزى ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ ھەل قىاللمىغانىدى. 
تۆھمـەت، يەنـى ئايالالرنىـڭ شـان - شـەرىپى بىلـەن ئوينىشـىش 
شـۇنچىلىك يىرگىنىشـلىك ئىـش بولغاچقـا، ئـۇ ئېلىـپ كەلگـەن 
بۇزغۇنچىلىقنـى پەقـەت ھەممىگـە قادىـر ئالالھـال ۋەھىـي ئارقىلىـق 
بىـر تـەرەپ قىلغانىـدى. نەتىجىدە، بۇ ۋەھىـي ئايالالرنىڭ ھەق - 

ھوقۇقىنـى قانۇنىـي ئاساسـقا ئىگـە قىلدى. 
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4( قۇرئان ئايالالرنىڭ ھەق - ھوقۇقىنى قوغدايدۇ

مۇناسـىۋەتنىڭ  ئوتتۇرىسـىدىكى  كىشـىلەر  يۈزىـدە  يـەر 
ۋە  قىلىنىشـى  دەپسـەندە  ھوقۇقنىـڭ  كىشـىلىك  يىرىكلىشىشـى، 
زۇلۇمنىڭ كۈچىيىشـى قاتارلىق ئامىلالر قۇرئاننىڭ نازىل بولۇشـىدىكى 
يىرىكلەشـكەن  ئايەتلـەر  قۇرئاندىكـى  ھېسـابلىنىدۇ.  سـەۋەبلەردىن 
كىشـىلىك مۇناسـىۋەتنى تەڭپۇڭالشـتۇرۇش ۋە كىشـىلىك ھوقۇقنـى 
گەۋدىلەندۈرۈشنى مەقسەت قىلىدۇ. ھەممىگە قادىر ئالالھ كىشىلەرگە 
ھېچقانـداق بىـر ھۆكۈمنـى تاڭمايـدۇ. ئۇ ئەۋەتكەن قۇرئـان ئايەتلىرى 
ۋە ئىلگىرىكى سـاماۋى كىتابالر نازىل بولغاندىال كىشـىلەرنىڭ بەخت 
- سـائادىتىنى ئەمەلگـە ئاشۇرۇشـنى مەقسـەت قىلغـان بولـۇپ، ئالالھ 
مەسـىلىلىرىنى  تۈرلـۈك  ۋە  ئېھتىياجىنـى  ماھىيىتىنـى،  ئىنسـاننىڭ 

نـەزەردە تۇتقـان ئاساسـتا ئايەتلىرىنـى چۈشـۈرگەن.

زۇلۇمغـا  ئايالـالر  يۈزىدىكـى  يـەر  مەزگىلـدە،  كەلگـەن  قۇرئـان 
ئۇچراۋاتقـان ۋە خورلىنىۋاتقـان بولـۇپ، ئۇالرغـا قەدىـر - قىممىتـى 
يـوق مەخلـۇق سـۈپىتىدە مۇئامىلە قىلىنغانىـدى. ئايالالرغا قىلىنغان 
ئۇلـۇغ  يۈكسـىلىپ،  ئەرشـكە  پەريـادى  مەزلـۇم  زۇلۇمالرنىـڭ  بـۇ 
ئالـالھ ئايالالرنىـڭ ئىنسـانالر ئارىسـىدىكى ئورنىنىـڭ مۇھىملىقىنـى 
قىلىنغـان  ئايالالرغـا  چۈشـۈرگەنىدى.  ئايەتلەرنـى  بەلگىلەيدىغـان 
زۇلـۇم ئاساسـلىقى ئىككـى خىـل خاتـا قـاراش ۋە ئەقىدىنـى ئاسـاس 

قىلغانىـدى.

i. ئايالنىڭ ئەرنىڭ قوۋۇرغىسىدىن يارىتىلغانلىقى توغرىسىدىكى قاراش

قوۋۇرغىسـىدىن  ئەلەيھىسسـاالمنىڭ  ئـادەم  ئايـال  »تۇنجـى 
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يارىتىلغـان. قوۋۇرغـا سـۆڭىكىنىڭ ئـەڭ مۇھىـم ئاالھىدىلىكلىرىنىڭ 
بىرى ئۇنىڭ ئەگرى بولۇشـى بولۇپ، ئەگرى سـۆڭەكتىن يارىتىلغان 
ئايالنىـڭ خاراكتېرىمـۇ ئەگـرى بولىدۇ. ئەگەر سـىلەر ئەگرى بولغان 
سـۇندۇرۇپ  ئۇنـى  ئۇرۇنسـاڭالر،  تۈزىتىشـكە  مىجەزىنـى  ئايالنىـڭ 
بۇخـارى،  قـاراڭ:  ئۈچـۈن  تېمىدىكـى ھەدىـس  )بـۇ  قويىسـىلەر« 

نىـكاھ، 80 - 79 - ھەدىـس(.

بـۇ خاتـا ئىدىيـە ئىسـالم دۇنياسـىنىڭ كىتابلىرىـدا ھېلىھـەم 
قىلىنغـان  ئايالالرغـا  تارىختـا  پىكىـر  زالىـم  بـۇ  بولـۇپ،  مەۋجـۇت 
زۇلۇمنىڭ ئاساسىنى تەشكىل قىلىدۇ. ئەمەلىيەتتە، خاتا قاراشنىڭ 
مەنبەسـى بولغـان بـۇ قـاراش تەۋراتنىـڭ يارىتىلىـش كىتابىنىـڭ 
ئىككىنچـى بابىـدا ئـورۇن ئالغـان بولـۇپ، قۇرئانـدا بۇنـداق ئايەت 

يوق.

كۈنىمىـزدە مەۋجـۇت بولغـان تەۋراتنىـڭ يارىتىلىـش كىتابىنىـڭ 
ئىككىنچـى بابىنىـڭ 23 - 20 - جۈملىلىـرى ئارىسـىدا بـۇ مەسـىلە 

تۆۋەندىكىـدەك چۈشـەندۈرۈلگەن.

»ھـاۋا )ئانـا( ئادەمگـە اليىـق ياردەمچـى سـۈپىتىدە يارىتىلغـان. 
ئالـالھ ھەزرىتـى ئادەمگـە قاتتىـق ئۇيقـۇ ئاتـا قىلـدى. ئـادەم ئۇيقۇغا 
غـەرق بولغانـدا، ئالـالھ ئۇنىـڭ بىـر قوۋۇرغىسـىنى ئېلىـپ، ئۇنـى 
گـۆش بىلـەن ياپتـى. شـۇنداق قىلىـپ، ئالـالھ ھەزرىتـى ئادەمدىن 
ئالغـان بـۇ سـۆڭەكنى ئايـال شـەكلىگە كىرگـۈزدى. ئايالنـى ئەرنىڭ 
يېنىغا ئېلىپ باردى، ئادەم: >بۇ سـۆڭەك مېنىڭ سـۆڭىكىمدىن، بۇ 
گـۆش مېنىـڭ تېنىمدىـن< دېدى. ئـۇ ئەردىـن ئېلىنغانلىقى ئۈچۈن 
ئايـال دەپ ئاتىلىـدۇ. شۇڭالشـقا، ئـەر كىشـى ئاتـا - ئانىسـىنى 
تاشـالپ ئايالىغا چاپلىشـىدۇ، نەتىجىدە، ئۇالر بىر پۈتۈن بولىدۇ«.

تـەۋرات  بولـۇپ،  تېپىلمايدىغـان  قۇرئانـدا  ئىپادىلـەر  بـۇ 
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مەدەنىيىتىنىڭ ئىسـالم دۇنياسـىغا تارقىلىشـى نەتىجىسىدە، بۇ خىل 
تارقالغـان. كـەڭ  جانلىنىـپ،   - ئەزۋەيلـەپ  چۈشـەنچە 

بـۇ توغرىـدا بىـر ھەدىسـمۇ بايـان قىلىنغـان. بۇخارىنىـڭ نىـكاھ 
كىتابىنىڭ 80 - 79 - ھەدىسلىرى نەزەرگە ئېلىنسا، ھاۋانى، يەنى 
ئايالنـى ھەزرىتـى ئادەمنىـڭ قوۋۇرغـا سـۆڭىكىدىن يارىتىلغـان دەپ 
يەكـۈن چىقىرىلىـدۇ. ھەدىسـتە »دىـل« ئۇقۇمـى تىلغـا ئېلىنغـان. 
ئۆلىمـاالر بـۇ ئۇقۇمنـى »ئەگرىلىـك« دەپ تەرجىمـە قىلىـدۇ. ئەبـۇ 
مۇسـلىم بـۇ ئۇقـۇم پىسـخىكا جەھەتتـە مۇاليىملىـق ۋە نازۇكلۇقنـى، 

يەنـى ھېسسـىياتچانلىقنى ئىپادىلەيـدۇ، دېگـەن.

ئايـال ئەگـرى بولىـدۇ -  ئەرنىـڭ قوۋۇرغىسـىدىن يارىتىلغـان 
يـۇ، ئەگـرى سـۆڭەككە ئىگـە بولغـان ئەرلـەر قانداقمـۇ تـۈز بولىدۇ؟ 
تەۋراتتىكى ئايەتلەر ۋە ھەدىسـنىڭ مەنىسـىدىن گۇمانالنمايدىغانالر 

بـۇ خاتالىقنـى توختىمـاي تەكراراليـدۇ ۋە ئايالنـى ھاقارەتلەيـدۇ.

ئەبـۇ  ئۇنداقتـا  قارىسـاق،  دەپ  چىـن  ھەدىسـنى  بىـز  ئەگـەر 
يەنـى  مۇۋاپىـق،  تېخىمـۇ  قىلىـش  قوبـۇل  تەبىرىنـى  مۇسـلىمنىڭ 
ئايالـالر تەبىئىتىدىـن نـازۇك، مۇاليىـم ۋە ھېسسـىياتچان كېلىـدۇ. 
ئۇنىـڭ بـۇ تەرىپىگـە دىققـەت قىلىـش كېـرەك. ئەرلـەر ئۇنىـڭ بـۇ 
قاتتىـق  ۋە  قوپـال  ئۇالرغـا  تۇتـۇپ،  نـەزەردە  ئاالھىدىلىكلىرىنـى 

كېـرەك. قىلماسـلىقى  مۇئامىلـە 

ئايالالرنى خارالش، ھۆرمەتلىمەسـلىك ۋە دەپسـەندە قىلىشـنىڭ 
تېگـى - تەكتىـدە، ئۇنىـڭ يارىتىلىشـى ھەققىدە توقـۇپ چىقىلغان 

بـۇ ئاساسسـىز ئەپسـانە ۋە بىمەنە قـاراش ياتىدۇ.

نىسـا  رىۋايـەت  ئاساسسـىز  بـۇ  بولمىغـان  مەۋجـۇت  قۇرئانـدا 
سۈرىسـىنىڭ بىرىنچـى ئايىتىـدە ئېنىـق رەت قىلىنغـان. بـۇ ئايەتتـە 
»بىـر جانلىـق - نەفـس )نَْفـٍس َواِحـَدة(« ئۇقۇمـى ئـورۇن ئالغـان. 
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مەلـۇم بولغىنىـدەك، تۇنجى ئىنسـاننىڭ يارىتىلىشـىدا ئـۆز ئىچىدىن 
بىلـەن  ئـادەم  ھەزرىتـى  بـار.  باسـقۇچى  كۆپىيىـش  پارچىلىنىـپ 
ھەزرىتـى ھـاۋا ئايرىـم - ئايرىم جەۋھەردىـن يارىتىلغان. ئايەتتىكى 
»نەفـس« ئۇقۇمـى »جەۋھـەر« مەنىسـىنى بىلدۈرىـدۇ. »ۋاھىـد« 
سـۆزى بولسـا »بىـر« مەنىسـىنى بىلدۈرىـدۇ. »نەفسـى ۋاھىـدە« 
بولسا »بىر جەۋھەر« دېگەنلىك بولىدۇ. ئايەتتىكى »بىر نەفس« 
چۈشـەندۈرگەن  دەپ  ئـادەم  ھەزرىتـى  ئالىمـالر  بـەزى  ئۇقۇمىنـى 
بولسـىمۇ، ئەممـا بۇنىـڭ ھېچقانـداق دەلىلـى يـوق. ئەمەلىيەتتـە، 
»بىـر نەفـس« ئۇقۇمىدىكـى نەفـس سـۆزى ئەرەبچىدە چىشـى سـۆز 
تۈرىگـە كىرىدىغـان بولـۇپ، »ۋاھىـدە« ئىبارىسـى چىشـى جىنىس 

ئۈچـۈن ئىشـلىتىلىدىغان سـۈپەت سـۆز تۈركۈمىگـە تـەۋە.

ئايىتىنـى ئەسـتايىدىللىق  بىرىنچـى  نىسـا سۈرىسـىنىڭ  ئەگـەر 
بىلـەن تەھلىـل قىلسـاق، ھەزرىتـى ئادەم بىلـەن ھەزرىتى ھاۋانىڭ 
يارىتىلغانلىقىنـى  جەۋھەر«دىـن  »بىـر  ھالـدا  ئايرىـم   - ئايرىـم 
كۆرۈۋاالاليمىـز. بـۇ ئايەتكـە ئوخشـايدىغان يەنـە بىـر ئايـەت ئەئـراف 
سۈرىسـىنىڭ 189 - ئايىتـى بولـۇپ، بـۇ ئايەتتـە ئـۆز ئىچىدىـن 
بۆلۈنۈپ  يارىتىلىش بىلەن ئەركەك - چىشى جىنسنىڭ بىرلىشىشى 

ئارقىلىـق يارىتىلىـش چۈشـەندۈرۈلگەن.

ـيَها َحَملَْت  ٖذي َخلََقُكْم ِمـْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها زَْوَجَها لِيَْسـُكَن اِلَيَْها فَلَاَّ تََغشّٰ ُهـَو الَـّ

ـاكِٖريَن َحْمـاً َخٖفيفـاً فََمـرَّْت ِبٖه فَلَـآَّ اَثَْقلَْت َدَعَوا اللَّٰه َربَُّهـَا لَِئْ اٰتَيْتََنا َصالِحاً لََنُكونَنَّ ِمَن الشَّ

»ئالـالھ سـىلەرنى بىـر جـان - نەفسـتىن ياراتتـى، ئۈنسـى - 
ئۈلپـەت ئالسـۇن دەپ يەنـە ئۇنىڭدىـن جۈپتىنى ياراتتـى. ئەر ئايالى 
بىلـەن يېقىنچىلىـق قىلغاندىـن كېيىـن، ئايالى يېنىككىنە قورسـاق 
كۆتـۈرۈپ مەلـۇم مەزگىلگىچـە ئېغىـر ئايـاق بولـدى. ھامىلىدارلىقـى 
بېجىرىـم  بىزگـە  >ئەگـەر  ئالالھقـا:  رەببـى  ئـۇالر  ئېغىرالشـقاندا، 
پەرزەنـت ئاتـا قىلسـاڭ، نېمىتىڭگە جەزمەن شـۈكۈر قىلغۇچىالردىن 
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بولىمىـز< دەپ دۇئـا قىلـدى«.

ئوخشـاش  ئايـال   - ئـەر  ئاساسـالنغاندا،  كەرىمگـە  قۇرئـان 
جەۋھەردىـن يارىتىلغـان بولـۇپ، ئىنسـان بولـۇش سـۈپىتى بىلـەن 
ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا ھېچقانداق پەرق يوق، يەنى ئۇالر ئالالھنىڭ 
نەزىرىدە ئوخشـاش قىممەتكە ئىگە. دىن نامىدا ناتوغرا پەتىۋاالرنى 
ئـۇ  ئالالھنـى،  كـۆرۈش  پـەس   - خـار  ئايالالرنـى  قىلىـپ  پەيـدا 
ئەۋەتكـەن قۇرئاننـى ۋە پۈتكـۈل ئىنسـانىيەتنى رەنجىتىـدۇ، دىلىنى 

يـارا قىلىـدۇ ۋە غەزەپلەندۈرىـدۇ.

ii. ئايالنىڭ ئەرنى جەننەتتىن چىقىرىۋەتكەنلىك سەپسەتىسى

ئىنسـانىيەت تارىخىـدا ئايالالرنىـڭ خورلىنىشـىدىكى يەنـە بىـر 
سـەۋەب، ئايالنىڭ، يەنى ھاۋانىڭ ھەزرىتى ئادەمنىڭ چەكلەنگەن 
دەرەخنىڭ مېۋىسىدىن يېيىشى، شۇنداقال ئۇنىڭ جەننەتتىن قوغالپ 
چىقىرىلىشـىغا سـەۋەبچى بولۇشـى. ئېيتىلغان ھېكايىگە قارىغاندا، 
شـەيتان ئالدى بىلەن ھاۋانى ئالدام خالتىسـىغا چۈشـۈرۈپ، ئۇنىڭغا  
چەكلەنگـەن دەرەخنىـڭ مېۋىسـىدىن يېگۈزگـەن. ئاندىـن كېيىـن، 
ھەزرىتى ھاۋا ھەزرىتى ئادەمنىڭ چەكلەنگەن مېۋىلەردىن يېيىشىگە 
كۈلتۈرگـە  كۈلتۈردىـن  تىلغـا،  تىلدىـن  شـۇڭا،  بولغـان.  تۈرتكـە 
ئېقىـپ يۈرگـەن »ئايـال زاتـى شـەيتان بىلەن ئـەر ئوتتۇرىسـىدىكى 
مەخلـۇق« دېگـەن بـۇ سەپسـەتە مۇسـۇلمانالرنىڭ ئايالالرغـا بولغان 
كۆزقارىشـىغىمۇ تەسـىر كۆرسـەتكەن. بۇ خاتالىقنىڭ مەنبەسى نېمە؟

ئەگـەر تەۋراتنىـڭ يارىتىلىـش كىتابـى 3 - بابىنىـڭ 14 - 1-   
جۈملىلىرى تەكشۈرۈلسـە، مەزكۇر سەپسـەتىنىڭ مەنبەسى تېپىلىدۇ. 
مەزكـۇر ئايەتلـەردە ھـاۋا ئانىنىـڭ ھەزرىتـى ئادەمگـە قانداق تەسـىر 
قوغالنـدى  قانـداق  جەننەتتىـن  ئادەمنىـڭ  ۋە  كۆرسـەتكەنلىكى 

قىلىنغانلىقـى تەسـۋىرلەنگەن.
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سـىلەرنى  ھەقىقەتـەن  ئالـالھ  سـورىدى،  ھاۋادىـن  »شـەيتان 
يېيىشـتىن  مېۋىسـىنى  دەرەخنىـڭ  ھەرقانـداق  جەننەتتىكـى 
چەكلىدىمـۇ؟ ئايـال شـەيتان )يىـالن( غـا جـاۋاب بېرىـپ مۇنـداق 
مېۋىسـىدىن  دەرەخلەرنىـڭ  بارلىـق  جەننەتتىكـى  >بىـز  دېـدى: 
يېيەلەيمىـز. ئەممـا، بىـز جەننەتنىڭ ئوتتۇرىسـىدىكى ئۇ دەرەخنىڭ 
مېۋىسـىدىن يېيەلمەيمىـز. چۈنكـى، ئالـالھ ئەگـەر ئـۇ دەرەختىـن 
ئۆلىسـىلەر،  ئۇزاتسـاڭالر، دەرھـال  ئۇنىڭغـا قـول  ياكـى  يېسـەڭالر 
دېـدى<. شـەيتان ھاۋاغـا: >ئەگـەر ئۇ دەرەختىن يېسـەڭالر كۆزۈڭالر 
ئېچىلىـپ، سـىلەرنىڭ ياخشـى - ياماننـى بىلىدىغـان مۇقـەددەس 
جانلىقالرغـا ئوخشـاش بولـۇپ قالىدىغانلىقىڭالرنـى ئالـالھ بىلىدۇ<. 
ئايـال دەرەخنىـڭ مېۋىسـىنىڭ يېيىشـكە ئەرزىيدىغانلىقىنـى ھېـس 
قىلىـپ، ئۇنىڭدىـن ئېلىـپ يېـدى. ئـۇ يەنـە ئېرىگىمـۇ بـەردى، 
ئۇمـۇ يېـدى. ئاندىـن ئۇالرنىـڭ كۆزلىـرى ئېچىلدى. ئـۇالر جەننەتتە 
كېتىۋاتقاندا ئالالھنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىدى. ئالالھ ئادەمدىن نېمىشـقا 
)ئـۇ( دەرەختىـن يېگەنلىكىنـى سـورىۋىدى، ئۇ، سـەن مـاڭا ھەمراھ 
قىلغـان ئايـال ئۇ دەرەختىن ئېلىـپ ماڭا بەردى، مەن ئۇنى يېدىم، 
دېـدى. ئاندىـن ئالـالھ ئايالدىـن سـورىدى: سـەن نېمـە قىلدىـڭ؟ 
ئېيتقانـدا،  ئالدانغانلىقىنـى  تەرىپىدىـن  شـەيتان  ئۆزىنىـڭ  ئايـال 

ئالـالھ شـەيتاندىن سـوئال سوراشـقا باشـلىدى«. 

بىـز تەۋراتنىـڭ يارىتىلىـش كىتابىنىـڭ 3 - بابىدىـن ئالغـان 
بـۇ ھېكايىنىـڭ توغرىلىقىنـى تـەۋرات نامىدىـن مۇالھىـزە قىلمايمىـز. 
ئەممـا، بىزنىـڭ قىلماقچـى بولغىنىمىـز، بـۇ ھادىسـىنىڭ قۇرئانـدا 
بـار - يوقلۇقىنـى ئېنىقـالش ۋە ئايالالرغـا بولغان بۇ پوزىتسـىيەنىڭ 
مەنبەسىنىڭ قۇرئان ئەمەسلىكىنى ئىسپاتالشتىن ئىبارەت. چۈنكى، 
مۇسـۇلمانالر ئارىسـىدىكى ئورتاق تونۇشقا ئاساسالنغاندا، ئايال زاتى 
ئەرنىـڭ جەننەتتىـن قوغالنـدى قىلىنىشـىغا سـەۋەبچى بولغانلىقـى 
ئۈچـۈن، يېرىـم شـەيتاندۇر. ئەمەلىيەتتـە، بـۇ خاتا ھۆكـۈم ئايالالرغا 
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قىلىنغـان تۆھمەتتىـن باشـقا نەرسـە ئەمەس.

ھالبۇكـى، ئەئـراف سۈرىسـىنىڭ 20 - ئايىتىـدە، ئۇلـۇغ ئالـالھ: 
ـيْطَان - شـەيتان ئۇالر )ئادەم ئاتا بىلەن ھاۋا ئانا( غا  »فََوْسـَوَس لَُهَا الشَّ
ۋەسۋەسـە قىلـدى« دەيـدۇ. بۇنىڭغـا ئاساسـەن، شـەيتاننىڭ ئادەم 
ئاتـا بىلـەن ھـاۋا ئانىغـا ئوخشـاش ۋاقىتتـا تەسـىر كۆرسـەتكەنلىكى 
مەلـۇم بولىـدۇ. شـەيتان ئالـدى بىلـەن ھـاۋا ئانىغـا، ئاندىـن ھـاۋا 
ئانـا ئـادەم ئاتىغا ۋەسۋەسـە قىلمىغان، ئەكسـىچە، ھەر ئىككىسـىگە 
بىـرال ۋاقىتتـا ۋەسۋەسـە قىلغان. تاھا سۈرىسـىنىڭ 120 - ئايىتىدە 
ۋەسۋەسىسـىگە  شـەيتاننىڭ  ئەلەيھىسسـاالمنىڭال  ئـادەم  پەقـەت 
ئۇچرىغانلىقـى بايـان قىلىنغـان. بـۇ ئايـەت مۇنـداق: »فََوْسـَوَس اِلَيْـِه 
َك َعـٰى َشـَجرَِة الُْخلِْد َوُملْـٍك َل يَبْٰى - ئاقىۋەت، شـەيتان  ـيْطَاُن قَـاَل يَٓـا اَٰدُم َهـْل اَُدلُـّ الشَّ

ئۇنىڭغـا ۋەسۋەسـە قىلىـپ: >ئـى ئـادەم! سـاڭا مـەن ئەبەدىيلىـك 
دەرىخىنـى ۋە زاۋال تاپمـاس پادىشـاھلىقنى كۆرسـىتىپ قويايمـۇ؟< 
دېـدى«. بـۇ ئايەتتـە، ھـاۋا ئانـا تىلغـا ئېلىنمىغـان، ئەكسـىچە، 
شـەيتاننىڭ ئادەمگـە بىۋاسـىتە ۋەسۋەسـە قىلغانلىقـى كۆرسـىتىپ 
بېرىلگـەن بولـۇپ، شـەيتاننىڭ ھـاۋا ئانىغـا، ھـاۋا ئانىنىـڭ بولسـا 
ھېچقانـداق  توغرىسـىدا  قىلغانلىقـى  ۋەسۋەسـە  ئادەمگـە  ھەزرىتـى 
ئايـەت يـوق. دېمـەك، يۇقىرىقـى ئەپسـانە ئەمەلىيەتتـە ئايالالرنـى 
نەرسـە  باشـقا  تۆھمەتتىـن  چىقىلغـان  توقـۇپ  ئۈچـۈن  خـارالش 
ئەمـەس. قۇرئاننىـڭ بۇ مەسـىلىلەرنى ئېنىق چۈشەندۈرۈشـى ئايالالر 
ئۈسـتىدە پەيـدا بولغـان قـارا بۇلۇتالرنىـڭ تارقىلىشـىغا، ئۇالرنىـڭ 
اليىقىـدا قەدىـر - قىممەتكـە ئېرىشىشـىگە ۋە ھـەق - ھوقۇقىنىـڭ 
ئايالالرنىـڭ ھـەق -  قوغدىلىشـىغا كاپالەتلىـك قىلىـدۇ. قۇرئـان 
ھوقۇقىنـى قوغدىغانلىقـى سـەۋەبىدىن، شـەرقتە فەمىنىـزم )ئـەر – 

ئايالـالر باراۋەرلىكـى نەزەرىيەسـى( بارلىققـا كەلمىگـەن.

يىغىنچاقلىغاندا، بىز مۇنداق دېيەلەيمىز: ئايال زاتىنىڭ ئەرنىڭ 
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قوۋۇرغىسـىدىن يارىتىلغانلىقى ۋە ئۇنىڭ ئەر كىشـىنىڭ جەننەتتىن 
قوغـالپ چىقىرىلىشـىغا سـەۋەبچى بولغانلىقـى ھەققىدىكـى قـاراش 
پۈتۈنلـەي خاتـا. بـۇ تۆھمەتلـەر قۇرئانغـا ۋە ئايالالرغـا ئـازار بېرىپ، 

ئۇالرنىـڭ ئۇۋالچىلىققا ئۇچرىشـىنى كەلتـۈرۈپ چىقارغان. 
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5( ئايالنىڭ پىكىر ئەركىنلىكى

بولۇشـتىن  نازىـل  كەرىـم  قۇرئـان  ئەلەيھىسسـاالمغا  مۇھەممـەد 
ئىلگىـرى، جاھىلىيـەت دەۋرىدىكـى ئـەرەب جەمئىيىتىـدە »زىھـار« 
ئادىتـى بـار ئىـدى. زىھارنىـڭ مەنىسـى »دۈمبە« بولـۇپ، ئەگەر بىر 
ئـەر ئايالىنىـڭ دۈمبىسـىنى ئـۆز ئانىسـىنىڭ دۈمبىسـىگە ئوخشاتسـا، 

ئايالـى تـاالق بوالتتـى.

زىھـار  ئۇنىڭغـا  ئېـرى  ھاۋلەنىـڭ  سـاھابىلەردىن  كۈنـى،  بىـر 
قىلغان، يەنى ئۇ ھاۋلەنىڭ دۈمبىسـىنى ئۆز ئانىسـىنىڭ دۈمبىسـىگە 
قېشـىغا  رەسـۇلۇلالھنىڭ  ئايـال  بـۇ  بىلـەن  شـۇنىڭ  ئوخشـاتقان. 
كېلىـپ، ئۇنىڭدىـن زىھـار سـەۋەبىدىن ئۆزىنىـڭ قايسـى ئەھۋالـدا 
قىلىنىـش  تـاالق  ئۆزىنىـڭ  ئـۇ  ئىكەنلىكىنـى سـورىغان. شـۇنداقال 
ئېھتىماللىقىغـا قارشـى، پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم بىلـەن مۇنازىـرە 

قىلىـپ، بـۇ مەسـىلىنى ئالالھقـا ئـەرز قىلغـان.

نەتىجىدە، مۇجادىلە سۈرىسـىنىڭ بىرىنچى ئايىتى چۈشـۈپ، بۇ 
مەسـىلە شـۇ ئايالنىـڭ پىكرىگـە ئاساسـەن ھەل قىلىنغـان. بۇ ئايەت 

تۆۋەندىكىدەك: 

ِهࣗ َواللُّٰه يَْسـَمُع تََحاُوَركُـَاؕ اِنَّ  ُه قَـْوَل الَّٖتـي تَُجاِدلُـَك ٖف زَْوِجَها َوتَْشـتَٓكٖ اَِل اللٰـّ قَـْد َسـِمَع اللٰـّ

َه َسـٖميٌع بَٖصٌر اللٰـّ

»ئالالھ ھەقىقەتەن ئېرى توغرىسىدا سەن بىلەن مۇنازىرىلەشكەن 
ۋە ئالالھقـا شـىكايەت قىلغـان ئايالنىـڭ سـۆزىنى ئاڭلىـدى. ئالـالھ 
ھەقىقەتـەن  ئالـالھ  تۇرىـدۇ،  ئـاڭالپ  سـۆزۈڭالرنى  ئىككىڭالرنىـڭ 

ئاڭلىغۇچىـدۇر، كۆرگۈچىـدۇر«. 
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بۇ ئايەتتىن، بىز بىر ئايالنىڭ پەيغەمبەر بىلەن مۇنازىرىلىشىپ، 
دۇچ كەلگـەن ئۇۋالچىلىقنـى ئوتتۇرىغـا قويۇشـى ۋە ئـۆز ھوقۇقىنـى 
قوغدىشـىدەك مۇھىم ئىنقىالبنىڭ ئېلىـپ بېرىلغانلىقىدىن خەۋەردار 
پىرىنسـىپالر  مۇھىـم  بولىدىغـان  يەكۈنلەشـكە  ئايەتتىـن  بولىمىـز. 

تۆۋەندىكىچە:

i. بۇ ھاۋلەنىڭ خاتالىقى ئەمەس

بـۇ ئايـەت زۇلۇمغـا ئۇچرىغـان ئايالنىـڭ ئـۆز ھـەق - ھوقۇقىنـى 
بېرىـدۇ.  كۆرسـىتىپ  ئىكەنلىكىنـى  ئىگـە  ھوقۇقىغـا  قوغـداش 
جاھىلىيـەت ئادىتـى بويىچـە، گەرچـە ھاۋلـە ھېچقانـداق خاتالىـق 
سـادىر قىلمىغـان بولسـىمۇ، لېكىـن ۋۇجۇدىنىـڭ بىـر قىسـمىنىڭ 
قېيىنئانىسـىغا ئوخشىتىلىشـى سـەۋەبىدىنال تاالق قىلىناتتى. شۇڭا، 
بـۇ ئايەتنىـڭ 1400 نەچچـە يىـل ئىلگىـرى ئۇۋالچىلىققـا ئۇچرىغـان 
ۋە بىگۇنـاھ ھالـدا ئۆيدىـن قوغـالپ چىقىرىلىشـتەك قىسـمەتكە دۇچ 
كەلگـەن بىـر ئايالغـا، پەيغەمبـەر ۋە دۆلـەت رەھبىرىنىـڭ ھۇزۇرىـدا 
ئاتـا  ئىشـەنچنى  قوغدىيااليدىغـان  ھوقۇقىنـى   - ھـەق  ئۆزىنىـڭ 

قىلىشـى كىشـىنىڭ دىققىتىنـى تارتىـدۇ. 

ii. خاتالىققا سۈكۈت قىلماسلىق

مەزكـۇر ئايـەت ئايـال زاتىغا ئۆزىنىـڭ پىكرىنى قوغداش ۋە پىكىر 
مېڭىسـى  ئايالنىـڭ  يەنـى  بـەردى.  ئەركىنلىكىنـى  قىلىـش  بايـان 
ئەرنىـڭ مېڭىسـىگە قـۇل بولۇشـتىن ئـازاد بولـۇپ، ئۆزىنىـڭ ئـوي 
- پىكىرلىرىنـى پەيغەمبەرنىـڭ ھۇزۇرىـدا ئەركىـن بايـان قىلىـش 
ئەركىنلىكىگـە ئېرىشـتى. مۇجادىلـە سۈرىسـىنىڭ بىرىنچـى ئايىتـى 
بـۇ ئايـال ياقلىغان قاراشـنى قوللىغان. شـۇڭا، ھاۋلەنىڭ پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسسـاالم بىلەن بولغان كۈرىشـى يۇقىرى پەللىگە كۆتۈرۈلۈپ، 
ئالالھنىـڭ ھۇزۇرىغـا يەتكـەن ۋە ئـۇ يەردىـن »زىھـار« كەبـى خاتـا 
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تارتىـپ  شـۇنىڭدىن  كەلگـەن.  ئېلىـپ  تۈزىتىلىشـىنى  ئادەتنىـڭ 
ئايالـالر جەمئىيەتتىكـى خاتالىقالردىـن گۇمانلىنىشـقا، ئۇ توغرىسـىدا 
ئـۆز پىكرىنـى ئەركىـن بايـان قىلىشـقا باشـلىغان، شـۇنداقال قولغـا 
دائىرىسـىگە  ھوقۇقـى  ھـەق -  ئايالـالر  ئۇتۇقنـى  بـۇ  كەلتۈرگـەن 

كىرگـۈزۈش پۇرسـىتىگە ئېرىشـكەن.

ھاۋلـە پەيغەمبـەر بىلەن مۇنازىرىلىشـىپ، ئۆزى پىكرىنى ئەركىن 
بايـان قىلىشـتىن بۇرۇنـال، مۇنازىرىنـى ئالالھقا شـىكايەت قىلغۇدەك 
دەرىجىـدە ئـۆز ئالدىغـا مۇسـتەقىل ھەرىكـەت قىلغـۇدەك پۇرسـەتكە 
ئىگـە بولغانىـدى. ئـۇ بارلىـق ئىمتىيازالردىـن ھالقىـپ، مەسـىلىنى 
بىۋاسـىتە ئالالھقـا شـىكايەت قىلىشـتىن ئىبـارەت ئىنقىالبنى ئەمەلگە 
ئاشـۇرغانىدى. ئۇنىـڭ بـۇ مەسـىلىدىكى پەريـادى ئۈچـۈن، ئۇلـۇغ 
ئالـالھ ئايەتتە »ئالالھ ئاڭلىـدى« دېدى. ناھەقچىلىككە ئۇچرىغان 
بـۇ ئايـال ئاۋازىنـى ئالالھقـا يەتكۈزگـۈدەك سـاالھىيەت - قۇدرەتكـە 

ئىگـە بولغـان بولـۇپ، قۇرئـان بۇنى تەسـتىقلىغان.

iii. ئۆرپ - ئادەتلەرنىڭ ئۆزگىرىشى

ئۆزگەرتىشـنىڭ  ئادەتلەرنـى  ئىجتىمائىـي  بـەزى  ئايـەت  بـۇ 
زۆرۈرلۈكىنـى كۆرسـىتىپ بـەردى. ئايالـالر ئۈچـۈن زۇلۇمغـا ئايالنغان 
ئـۆرپ - ئادەتلـەر ئۆزىنىـڭ مەۋجۇتلۇقىنـى سـاقالپ قااللمايدىغـان 
بولـۇپ، ئۇالرنىڭ ئۆزگىرىشـى زۆرۈر ھەم مۇقـەررەر بولىدۇ. يۇقىرىدا 
بايـان قىلىنغـان سـۈرىدە تىلغـا ئېلىنغـان ۋەقـە، ئايالالرنىـڭ خاتـا 
ئادەتلەرنـى يوقىتىـش ياكـى ئۆزگەرتىـش ئۈچۈن، ئۇ ھەقتە سـوئال 
قويااليدىغانلىقىنـى كۆرسـىتىپ بېرىـدۇ. خاتا ئـۆرپ - ئادەتلەرنىڭ 
ئېغىـر بېسـىمى ئاسـتىدا ئايالالرغـا قىلىنغـان زۇلـۇم ئاخىرالشـتى، 
شـۇنداقال ئۇالرغـا ئۆزىنـى سـىلكىش ۋە ئورنىدىـن دەس تـۇرۇش 
سـىگنالى بېرىلدى. بۇ يەردە، دەل مۇشـۇ ئايەت بۇ سىلكىنىشـنىڭ 

پىلتىسـىنى تۇتاشـتۇرغان.
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vi. ئانىنىڭ تەڭدىشى بولمايدۇ

بۇ ئايەت بىزگە يەنە تۆۋەندىكى ھەقىقەتنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ، 
يەنـى ئانىنىـڭ تەڭدىشـى بولمايـدۇ. ياراتقۇچى يەككـە بولغاندەك، 
پەرزەنتنـى دۇنياغـا كەلتۈرگـەن ئانىمـۇ يېگانە. ئانىنىـڭ ھەرقانداق 
بىـر ئەزاسـىنى باشـقا ھەرقانـداق جانلىقنىـڭ ئوخشـاش ئەزاسـىغا 
ئوخشىتىشـقا بولمايـدۇ. نـاۋادا ئوخشاتسـىڭىز جازاغـا تارتىلىـپ بىـر 
قۇلنـى ئـازاد قىلىسـىز ياكـى ئىككـى ئـاي ئۈزۈلدۈرمەي روزا تۇتىسـىز 

ۋە ياكـى ئاتمىـش يوقسـۇلغا بىـر ۋاخ تامـاق بېرىشـىڭىز كېرەك.

ھاۋلەنىـڭ ۋەقەسـى ئايالالرغـا ئۆزىنىـڭ پىكرىنـى قوغـداش ۋە 
ھەق - ھوقۇقىنى تەلەپ قىلىش ئەركىنلىكىنى، شۇنداقال ئانىنىڭ 
تەڭداشسـىزلىقىنى ۋە ئۇنىڭغـا باشـقا بىـر نەرسـىنى ئوخشىتىشـنىڭ 

قانۇنىـي جازاسـىنى ئېلىـپ كەلگەن.

مۇجادىلـە سۈرىسـىنىڭ ئالدىنقـى ئايەتلىـرى ئەرلەرنىـڭ سـاختا 
غۇرۇرىنـى سـۇندۇرۇپ تاشـالپ، ئايالالرنـى ئۆزىنـى تـۆۋەن كـۆرۈش 
تۇيغۇسـىدىن قۇتۇلدۇرغـان. بـۇ ئايەتلـەر ئـەر - ئايالالرنىـڭ بىـر 
- بىرىگـە بولغـان كـۆز قارىشـىنى ئۆزگەرتكـەن ۋە قـۇرۇپ قاخشـال 
بولـۇپ كەتكـەن تەڭسـىز مۇناسـىۋەتلەرگە يېڭـى ھاياتلىـق ئېلىـپ 
كەلگـەن، مۇھىمـى بـۇ ئارقىلىـق ئايالالرنىـڭ خارلىقىنـى شـەرەپكە 

ئايالندۇرغـان. 

ھەزرىتـى ئەيسـا كەلىمـە بولـۇپ، ئـۇ مەسـىھ، مەھدى، يـاردەم، 
دەلىـل - ئىسـپات، رەھمـەت، شـۇنداقال مەريەمنىـڭ ئوغلى. ئۇنىڭ 
تۇغۇلۇشـى بىلـەن دۇنيـا تارىخىـدا تۇنجـى قېتىـم بىـر بـاال ئانىغـا 
مەنسـۇپ قىلىنىپ، ئانىنىڭ ئىسـمى بىلەن ئاتالغان. ئاتىغا ئەمەس 
ئانىغـا خـاس بولـۇش، ئايالـالر ھـەق - ھوقۇقـى نۇقتىسـىدا ئېلىپ 
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بېرىلغان مۇھىم ئىنقىالب بولۇپ ھېسـابلىنىدۇ. ھەزرىتى ئەيسـانىڭ 
قۇرئاندىكى بارلىق سـۈپەتلىرى بولسـا ئېلىپ بېرىلغان ئىنقىالبنىڭ 

بىـر تەرىپىنـى ئىپادىلەيدۇ.

بـۇ بىـر كەلىمـە - سـۆز، چۈنكـى ئـۇ ئايالالرنىـڭ پىكىـر بايـان 
قىلىـش ئەركىنلىكىنـى قولغـا كەلتۈرۈشـىگە ھەسسـە قوشـقان. ئـۇ 
مەھـدى، بۆشـۈكتە ئۆمۈرلـۈك دەۋاسـىنى جاكارلىغـان. ئـۇ يـاردەم 
بولغاچقا، ئايالالرنىڭ ھوقۇقىنى كۈچەيتتى ۋە مۇكەممەللەشـتۈردى. 
ئانىسـىنىڭ  بولـۇپ،  ئوغلـى  مەريەمنىـڭ  ئـۇ ھەزرىتـى  شـۇنداقال، 
ئىسـمىنىڭ ئىنسـانىيەت تارىخىـدا توختىمـاي يـاد ئېتىلىشـى ئۈچۈن 

شـارائىت ھازىـرالپ بـەردى.

دادىسـىز  ئەيسـانىڭ  ئوغلـى  مەريەمنىـڭ  ھەزرىتـى  قىسقىسـى، 
دۇنياغـا كەلتۈرۈلىشـى، ئايالالرنىـڭ قەدىـر - قىممىتىنـى يۇقىـرى 
قىلغـان  ھاسـىل  ئۆزگىرىـش  بۆلگـۈچ  دەۋر  جەھەتتـە  كۆتـۈرۈش 

بولىـدۇ. دېيىشـكە 
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6( ھەزرىتى مەريەم ۋە ئايالالرنىڭ ھەق - ھوقۇقى

پەيغەمبەرلەرنى ھېسابقا ئالمىغاندا، ھەزرىتى مەريەم ئىنسانىيەت 
تارىخىدىكـى ئـەڭ مۇھىـم شـەخس ھېسـابلىنىدۇ. ئۇنىـڭ دۇنياغـا 
كېلىشـى ۋە كەچمىشـلىرى ئىنسـانىيەت ھـەم مەدەنىيەتكـە نۇرغـۇن 

نەرسـىلەرنى ئاتـا قىلدى.

ئالىئىمـران سۈرىسـىنىڭ 35 – ئايىتـى بىزگـە ھەزرىتـى مەريـەم 
تۇغۇلۇشـتىن بـۇرۇن ئانىسـىنىڭ قىلغـان دۇئاسـىنى بايـان قىلىـپ 

بېرىدۇ. 

َك اَنْـَت  اِْذ قَالَـِت اْمـرَاَُت ِعْمـرَٰن رَبِّ اِّنٖ نَـَذرُْت لَـَك َمـا ٖف بَطْٖنـي ُمَحـرَّراً فَتََقبَّـْل ِمّنٖـي اِنَـّ

ـٖميُع الَْعلٖيـُم  السَّ

»ئـۆز ۋاقتىـدا ئىمراننىـڭ ئايالـى: >رەببىم! مەن قورسـىقىمدىكى 
پەرزەنتىمنـى ھـۆر ھالەتتە چوقۇم سـېنىڭ خىزمىتىڭگە ئاتىدىم. )بۇ 
نەزىـر - ھەدىيەمنـى( قوبـۇل قىلغىـن. سـەن ھەقىقەتـەن ئـاڭالپ 
قىلغانىـدى.«  دۇئـا  دەپ  تۇرغۇچىسـەن<  بىلىـپ  تۇرغۇچىسـەن، 

)ئالىئىمـران سۈرىسـى 35 - ئايـەت(.

ھەزرىتى مەريەمنىڭ ئانىسـىنىڭ ئاغزىدىن چىققان »ھۆر )َحّر(« 
ۋاقىتـالردا  ئـۇ  چۈنكـى،  كۆرسـىتىدۇ.  پەرزەنتنـى  ئوغـۇل  ئۇقۇمـى 
ئىسـرائىل خەلقـى ئايالالرنـى قـۇل - چـۆرە قىلىـپ ئىشـلىتىۋاتاتتى. 
ئەركـەك دېگەنلىـك، ئەركىنلىـك دېگەنلىـك بوالتتـى. شـۇڭا، بـۇ 
ئايـال ئـۆز جىنسـىدىن بولغـان پەرزەنتنـى تۇغۇشـنى خالىمىغانىدى. 
ھەزرىتـى مەريەمنىـڭ ئانىسـى ئۇنى تۇغقاندا، مۇنـداق دۇئا قىلغان:

كَـُر كَاْلُنْثٰى  ُه اَْعلَـُم ِبَـا َوَضَعـْتؕ َولَيَْس الذَّ فَلَـاَّ َوَضَعتَْهـا قَالَـْت رَبِّ اِّنٖ َوَضْعتَُهٓـا اُنْثٰـؕى َواللٰـّ
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ـيْطَاِن الرَّٖجيِم يَّتََهـا ِمـَن الشَّ يْتَُها َمْريَـَم َواِّنٖٓ اُٖعيُذَهـا ِبـَك َوُذرِّ َواِّنٖ َسـمَّ

 »ئـۇ قىـز تۇغقـان ۋاقتىـدا، گەرچـە ئۇنىـڭ نېمـە تۇغقانلىقىنـى 
ئالـالھ بىلىـپ تۇرسـىمۇ، ئـۇ: >ئـى رەببىـم! قىز تۇغـدۇم. ھالبۇكى، 
ئوغـۇل قىزغـا ئوخشـاش ئەمـەس. مـەن ئۇنـى مەريـەم دەپ ئاتىدىم. 
سـاڭا  ئۈچـۈن  ئەۋالدلىـرى  ئۇنىـڭ  ۋە  ئۇنىـڭ  ھەقىقەتـەن  مـەن 
دېـدى.«  تىلەيمـەن<  پانـاھ  شـەيتاندىن  قوغالنـدى  سـېغىنىپ 

)ئالىئىمـران سۈرىسـى 36 - ئايـەت(.

i. ئىنقىالبنى ئالالھ ئۆزى قوزغىغان

ئۆزىنىـڭ  ئايالىنىـڭ  ئىمراننىـڭ  ئايەتتىـن  يۇقىرىدىكـى 
قىزدىـن  ئوغۇلنـى  ۋە  قايغۇرغانلىقىنـى  ئۈچـۈن  تۇغقانلىقـى  قىـز 
ئالالھتىـن  ئۇلـۇغ  ئىپادىلـەپ،  قارايدىغانلىقىنـى  دەپ  ئۈسـتۈن 
قىزىنـى شـەيتان ۋە كىشـىلەرنىڭ تەسـىرىدىن قوغداشـنى تەلـەپ 
قىلغانلىقىنـى كۆرۈۋالغىلـى بولىدۇ. شـۇڭا، ئۇلۇغ ئالـالھ ئەرلەرنىڭ 
ئۈسـتۈن كۆرۈلۈشـىگە خاتىمـە بېرىـش ئۈچـۈن تۇنجـى ئىنقىالبنـى 
ئـۆزى قوزغىغانىـدى. ئـۇ قىـز بالىنى كەمسـىتكەن ئاھاڭدا قىلىنغان 
دۇئانىڭ توغرا ئەمەسـلىكىنى ئىپادىلەپ، بۇنى ئەمەلىي ھەرىكىتى 
بىلـەن كۆرسـىتىپ بـەردى. زۇخـرۇف سۈرىسـىنىڭ 18 - ئايىتىدە، 
ئۇلۇغ ئالالھ ئوغۇل بالىنى ئەزىزلەپ، قىز پەرزەنتنى كەمسىتىشنىڭ 

خاتالىقىنـى مۇنـداق تىلغـا ئالغـان: 

ؤُا ِف الِْحلْيَِة َوُهَو ِف الِْخَصاِم َغْرُ ُمٖبٍن اََوَمْن يَُنشَّ

»زىبـۇ - زىننـەت ئىچىـدە چـوڭ بولـۇپ، ئۆز ھەققىنـى ھىمايە 
ئـۇالر  پەرزەنتنـى  قىـز  قىاللمايدىغـان  كـۈرەش  ئۈچـۈن  قىلىـش 

خالىمايۋاتامـدۇ؟«.

دېمـەك، مەريەمنىـڭ ئانىسـىنىڭ قىـز پەرزەنتنـى خالىماسـلىقى 
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جاھىلىيـەت دەۋرىدىكـى ئەرەبلەردىمـۇ بار ئىللـەت ئىدى. چۈنكى، 
ئەرەبلـەر قىزلىرىنـى ئالالھقـا مەنسـۇپ قىلىـپ، ئوغۇلالرغـا ئۆزلىـرى 
ئىگـە چىقاتتـى )زۇخـرۇف سۈرىسـى 17 - 15 - ئايەتلەرگە قاراڭ(. 

ii. ئالالھنىڭ مۇرادى

بېسـىم  ئىجتىمائىـي  ۋە  پىسـخىكا  مۇشـۇنداق  مەريـەم  ھەزرىتـى 
مەۋجۇت شـارائىتتا دۇنياغا كەلگەنىدى. ئۇ خىل مۇھىتتا، مەريەمنىڭ 
ئانىسـىنىڭ ياكـى جەمئىيەتنىـڭ چۈشەنچىسـىدە ئايالالرنىـڭ قەدىـر 
پەقـەت  ئارقىسـىدا  مەريەمنىـڭ  بولـۇپ،  يـوق  ئېڭـى  قىممىتـى   -
يارىتىلىشـىدا  پەرزەنتلەرنىـڭ  قىـز  يەنـى  مـۇرادى،  ياراتقۇچىنىـڭ 
ئاالھىـدە ئىالھىـي مەقسـەت ۋە ئىرادە بار ئىـدى. ئەلۋەتتە، بۇ ئايالالر 
پەخىرلىنىشـكە تېگىشـلىك مۇھىـم بىـر نۇقتـا. ھەزرىتـى مەريەمنىـڭ 
قىـز  ياكـى  بولسـۇنمۇ  ئوغـۇل  ئـۇ  مەزگىلـدە،  ھامىلىـدار  ئانىسـى 
بولسـۇنمۇ دېگـەن سـوئالالرغا قارىتـا، ھەممىگـە قادىر ئالـالھ بالىنىڭ 
قىـز بولۇشـىنى ئىـرادە قىلغـان بولـۇپ، نەتىجىـدە ئىنسـانالر ئايالـالر 
ھوقۇقىنى قوغداشتا مەغلۇپ بولغانىدى. ئەمەلىيەتتە، ھەممىگە قادىر 
ئالـالھ بـۇ يارىتىـش، يەنـى مەريەمنـى دۇنياغـا كەلتـۈرۈش ئارقىلىـق 
خورالنغـان، چەتكـە قېقىلغان، قـۇل قىلىنغان ۋە ئىززەت – ھۆرمىتى 
دەپسـەندە قىلىنغـان ئايالنىـڭ شـەرىپىنى ئەسـلىگە كەلتۈرگەنىـدى. 
زۇخـرۇف سۈرىسـىنىڭ 18 – ئايىتىـدە ئۇلـۇغ ئالـالھ: »ئـۆز ھەققىنـى 
قوغـداش ئۈچـۈن كـۈرەش قىاللمايدىغـان« دېيىـش ئارقىلىـق، قىـز 
بالىنىـڭ ھوقۇقىنـى گەۋدىلەنـدۈرۈش ۋە قوغداش ئۈچۈن بۇ ئۇقۇمنى 

كـۈن تەرتىپكـە ئېلىـپ كەلگـەن ۋە بىزگـە بايـان قىلغـان.

خۇددى ھەزرىتى مەريەمگە ئوخشاش، بارلىق قىزالرنىڭ دۇنياغا 
كېلىشى ئاتا - ئانىالرنىڭ تاللىشى ئەمەس، بەلكى ئىالھىي تەقدىر 
بولغاچقـا، ئوغۇلالرنـى ئۈسـتۈن كـۆرۈپ، قىزالرنـى كەمسـىتىدىغان 
ئائىلىگـە ئىالھىـي رەھمـەت كېلەرمـۇ؟ ئۇ ئائىلە بەختلىـك بوالالرمۇ؟ 
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ئېنىقكى، بۇ سـەلبىي - تەڭسـىز پوزىتسـىيە قىزالرنىڭ تەربىيىسىگە 
پاسسـىپ تەسـىر كۆرسـىتىدۇ. ھەزرىتـى مەريەمنىـڭ ئانىسـى خاننـە 
ئۆزىنىڭ دۇئاسـى - ئارزۇسـىنىڭ ئەكسـىچە قىز تۇغقاندىن كېيىن، 
دۇئاسـىنى ئۆزگەرتىـپ مۇنـداق دېـدى: »مـەن ئۇنـى مەريـەم دەپ 
ئاتىدىـم. مـەن ھەقىقەتـەن ئۇنىـڭ ۋە ئۇنىـڭ ئەۋالدلىـرى ئۈچـۈن 
تىلەيمـەن.«  پانـاھ  شـەيتاندىن  قوغالنـدى  سـېغىنىپ،  سـاڭا 

)ئالىئىمـران سۈرىسـى 36 - ئايـەت(.

ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ ئۇنىـڭ بـۇ دۇئاسـىنى قوبـۇل قىلـدى ۋە 
ھەزرىتـى مەريەمنـى گۈلـدەك چىرايلىق چوڭ قىلىـپ، ئۇنى زەكەرىيا 
پەيغەمبەرگـە ئامانـەت قىلـدى. دېمـەك، ئالـالھ ھەزرىتـى مەريەمنـى 
تەربىيىلـەپ چـوڭ قىلىشـىنى ئـۆز ئۈسـتىگە ئېلىـپ، ئۇنـى ھەزرىتى 
زەكەرىياغـا ئامانـەت قىلغانىدى. ھەزرىتى زەكەرىيا ھەر قېتىم مەريەم 
تۇرغـان مېھرابقا كىرگەنـدە، مەريەمنىڭ يېنىدا يېمەكلىك كۆرەتتى. 
زەكەرىيـا پەيغەمبـەر: »ئى مەريەم، بۇ سـاڭا نەدىن كەلدى؟« دەپ 
سورىسـا، ھەزرىتـى مەريـەم: »بۇنـى ماڭا ئالالھ ئەۋەتتـى« دەيتتى. 
ئەلۋەتتـە، ئالـالھ ئـۆزى خالىغـان ئادەمگـە چەكسـىز رىزىـق بېرىدۇ. 
بۇنىڭدىـن مۇنـداق خۇالسـە چىقىـدۇ: ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ ئـۆز 
ھۇزۇرىدىـن ھەزرىتـى مەريەمگە يېمەكلىك ئەۋەتىپ، ئۇنى باقاتتى. 
ھەتتا زەكەرىيا پەيغەمبەرمۇ بۇ ئەھۋالغا ھەيران قالغانلىقتىن سوئال 
سوراشـتىن باشـقا ھېـچ ئىـش قىاللمىـدى. ئايەتتىكـى »مېھـراب« 
ئۇقۇمـى »يۇقىرىـدا، ئېگىـز جـاي ۋە ئـۆي« مەنىسـىنى بىلدۈرىـدۇ، 
شـۇنداقال »ئـەڭ ئالىـي ۋە ئـەڭ قىممەتلىـك مەجلىـس« دېگـەن 
 ،IV ،مەنىنىمـۇ بىلدۈرىـدۇ )فەھرەددىـن رازى، تەپسـىرى كەبىـر

282 - 281 - بەتلـەر(. 

iii. رىزقىنى ئالالھ بەردى

بولغانلىقتىـن،  ئۆيـدە چـوڭ  ئېگىـز جايغـا سـېلىنغان  مەريـەم 
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ئۇلۇغلىنىشـقا تېگىشـلىك كىشـى ئىكەنلىكـى  زاتىنىـڭ  ئايـال  بىـر 
ئۇنىـڭ  ئالـالھ  چىقىـدۇ.  ئوتتۇرىغـا  چۈشـەنچە  توغرىسـىدىكى 
رىزقىنـى بېرىدىغـان بولـۇپ، زەكەرىيـا پەيغەمبـەر ئۇنـى بېقىشـقا 
مەسـئۇل قىلىنغانىدى. دۇنياغا كېلىشـى ۋە بېقىپ چوڭ قىلىنىشـى 
ھوقۇقـى   - ھـەق  ئايالالرنىـڭ  بولۇپمـۇ  تارىخـى،  ئىنسـانىيەت 
نۇقتىسـىدىن مۇھىـم ئەھمىيەتكـە ئىگە بولغـان ھەزرىتى مەريەمنىڭ 
ھاياتـى يەنە باشـقا ۋەقەلەرگە ھامىلىـدار ئىدى. خارالنغان ئايالنىڭ 
بولغـان  سـەۋەب  ئۇلۇغلىنىشـىغا  دەرىجىـدە  چىقىدىغـان  مېھرابقـا 
ھەزرىتـى مەريـەم مائارىپنىـڭ ئاساسـىي قىممـەت قارىشـىنىمۇ ئـۆزى 

بىلـەن بىللـە ئېلىـپ كەلگەنىـدى.

باشـالپ  كېلىشـىدىن  دۇنياغـا  مەريەمنـى  ھەزرىتـى  ئالـالھ 
كېلەچەكتـە يـۈز بېرىدىغـان زور ئىنقىالبقـا تەييارالۋاتاتتـى. شـۇڭا، 
ئالالھ ئۇنىڭغا پەرىشـتىلەرنى ئەۋەتەتتى، پەرىشـتىلەر ئۇنىڭ بىلەن 
سۆھبەتلىشـەتتى. بـۇ سـۆھبەتلەرنىڭ بىـرى مۇنـداق بولغانىـدى: 

اِء الَْعالَٖمَن َواِْذ قَالَِت الَْملِٰٓئَكُة يَا َمْريَُم اِنَّ اللَّٰه اْصطَٰفيِك َوطَهَّرَِك َواْصطَٰفيِك َعٰى نَِسٓ

»پەرىشـتىلەر: >ئـى مەريـەم! ئالالھ ھەقىقەتەن سـېنى تاللىدى، 
سـېنى پـاك قىلـدى ۋە سـېنى پۈتـۈن جاھـان ئاياللىرىدىن ئۈسـتۈن 

قىلـدى< دېـدى.« )ئالىئىمـران سۈرىسـى 42 - ئايەت(.

بەرگۈسـى چـوڭ  يـۈز  تارىخىـدا  ئىنسـانىيەت  مەريـەم  ھەزرىتـى 
ئۆزگىرىـش ئۈچـۈن تالالنغـان، پاكالنغـان ۋە كېيىـن دۇنيادىكـى 
ئەمەلگـە  ئىنقىالبىنـى  ھوقـۇق  كىشـىلىك  ئايالالرنىـڭ  بارلىـق 

ئاشـۇرغانىدى.

پەرىشـتىلەر يەنـە، ھەزرىتـى مەريەمگـە ئالالھنىـڭ بىـر كەلىمـە 
بالىنىـڭ  بـۇ  ۋە  بەرگەنلىكىنـى  خـەۋەر  خـۇش  ئۇنىڭغـا  بىلـەن 

ئېيتقـان. ئىكەنلىكىنـى  ئەيسـا  ئوغلـى  مەريـەم  ئىسـمىنىڭ 
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ُِك ِبَكلَِمٍة ِمْنُهࣗ اِْسـُمُه الَْمٖسـيُح ٖعيَس ابْـُن َمْريََم َوٖجيهاً  اِْذ قَالَـِت الَْملِٰٓئَكـُة يَـا َمْريَـُم اِنَّ اللَّٰه يُبَشِّ

ٖبَن نْيَـا َواْلِٰخـرَِة َوِمَن الُْمَقرَّ ِف الدُّ

»پەرىشـتىلەر: >ئى مەريەم! ئالالھ سـاڭا ئۆزىنىڭ بىر كەلىمىسـى 
بىلـەن خـۇش خـەۋەر بېرىدۇكـى، ئۇنىـڭ ئىسـمى مەسـىھ مەريـەم 
ئوغلـى ئەيسـا. ئـۇ دۇنيـا ۋە ئاخىرەتتـە ئابرويلـۇق ھـەم ئالالھقـا 
يېقىنالردىن بولىدۇ< دېدى.« )ئالىئىمران سۈرىسـى 45 - ئايەت(.

vi. ئاتىسىز تۇغۇلۇش

جانابىي ئالالھ جىبرىئىلنى ھەزرىتى مەريەمگە ئەۋەتكەن بولۇپ، 
جىبرىئىـل ئۇنىڭغـا پەرزەنتلىـك بولىدىغانلىقـى خـۇش خەۋىرىنـى 
يەتكۈزگەنـدە، ھەزرىتـى مەريـەم ئۆزىگە ئەر كىشـىنىڭ قولى تېگىپ 
باقمىغانلىقىنـى، بـۇ سـەۋەبتىن، پەرزەنتلىـك بولۇشـىنىڭ مۇمكىـن 
ئەمەسـلىكىنى ئېيتقـان. پەرىشـتە ئۇنىڭغـا ئـۇ بالىنـى يارىتىشـنىڭ 
ئالـالھ ئۈچـۈن ئاسـان ئىكەنلىكىنـى، ھەممىگـە قادىـر ئالالھنىـڭ 
ئۇنى ئىنسـانىيەتكە ئالالھنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسـىتىدىغان دەلىل ۋە 
رەھىمـەت قىلىدىغانلىقىنـى ئېيتقـان )مەريـەم سۈرىسـى 21 - 17 - 

ئايەتلىرىگـە قاراڭ(.

ھەزرىتـى مەريـەم ھەزرىتـى ئەيسـانى دادىسـىز تۇغقـان بولـۇپ، 
ھەممىگە قادىر ئالالھ بۇ ھادىسـىنىڭ ھەزرىتى ئادمنىڭ يارىتىلىشـى 
بىلـەن پۈتۈنلـەي ئوخشـاش ئىكەنلىكىنـى ئالىئىمـران سۈرىسـىنىڭ 

59 - ئايىتىـدە بايـان قىلغـان.

رەھمـەت  ۋە  ئۈچـۈن دەلىـل  قايسـى مەسـىلە  ئەيسـا  ھەزرىتـى 
بـۇ  ياراتتـى؟  دادىسـىز  ئۇنـى  نېمىشـقا  ئالـالھ  ئۇلـۇغ  بولغانىـدى؟ 
سـوئالالرغا جەمئىيەتشۇناسـلىق، يەنى ئايالالرنىڭ ھەق - ھوقۇقى 
نۇقتىسـىدىن قارايدىغـان بولسـاق، مۇنداق يەكۈنگە ئېرىشـەلەيمىز: 
ئايالـالر  ھـۆر،  ئەرلـەر  جەمئىيەتتـە  ياشـىغان  مەريـەم  ھەزرىتـى 
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قـۇل - چـۆرە بولـۇپ، خـۇددى ئەرلـەر بولمىسـا دۇنيـا مەۋجـۇت 
بولمايدىغاندەك، داۋام قىاللمايدىغاندەك چۈشەنچە مەۋجۇت ئىدى. 
ھەتتا ئەرلەرنىڭ ئايالالرغا كۆز - كۆز قىلىپ ئۆزىدىن پەخىرلىنىشى 

ئايالالرنـى تـاۋار دەپ قارايدىغـان دەرىجىگـە يەتكەنىـدى.

خۇددى ئالالھ تائاال »ئەرلەرسـىز دۇنيا بولمايدۇ دەپ كىبىرلىك 
قىلىۋاتامسـىلەر؟ مانا بۇ سـىلەرگە دادىسـىز دۇنياغا كەلگەن بوۋاق« 
دېگەنـدەك، ئەقىللەرگـە ئىشـارەت بەرگـەن، ھەمـدە بـۇ ئارقىلىـق، 
قىلىـش  ئىگـە  قىممەتكـە   - قەدىـر  نەزىرىـدە  ئەرلـەر  ئايالالرنـى 
يارىتىلىـش  بـۇ  شۇڭالشـقا،  ئاشـۇرغانىدى.  ئەمەلگـە  ئىنقىالبىنـى 
ھادىسىسـى ھـەم ئىنسـانىيەت ئۈچـۈن دەلىـل، ھـەم ئايالـالر ئۈچۈن 
»رەھمەت« بولغانىدى. بىز يامغۇرغا رەھمەت دەيمىز، ئۇ يەر يۈزىگە 
چۈشـكەندە، تەبىئەتنىـڭ سىماسـى ئۆزگىرىـدۇ، ئەتراپ يېشـىللىققا 
پۈركىنىـپ، تەبىئـەت باشـقىچە ئۆزگىرىـش ياسـايدۇ. ئوخشاشـال، 
خـۇددى سـۇ يـەر يۈزىـدە ئۆزگىرىشـلەرنى بارلىققـا كەلتۈرگەنـدەك، 
ھەزرىتى ئەيسـانىڭ دادىسـىز دۇنياغا كېلىشـى ئىنسـانىيەت ئۈچۈن، 
بولۇپمـۇ ئايالالرنىـڭ ھـەق - ھوقۇقـى مەسىلىسـىدە دەۋر بۆلگـۈچ 

ئۆزگىرىـش پەيـدا قىلدى.
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7( ئايالنىڭ مىراس ئېلىش ھوقۇقى

1400 نەچچە يىل ئىلگىرىكى جەمئىيەتلەرنى تەكشۈرگىنىمىزدە، 
ئـەر - ئايالـالر مۇناسـىۋىتىدە زۇلـۇم ۋە ئېكىسپىالتاتسـىيە قىلىـش 
دەرىجىسـىگە يەتكـەن ئـەڭ روشـەن تەرەپنىـڭ ئايالالرنى مىراسـتىن 
مەھـرۇم قالـدۇرۇش ئىكەنلىكىنـى كۆرىمىـز. گەرچـە ئايال تىرىشـىپ 
بواللماسـلىقى،  ئىگـە  نېسـىۋىگە  لېكىـن كىرىمىدىـن  ئىشلىسـىمۇ، 
ھەمـدە ئاتـا - ئانىسـى ۋاپـات بولغاندىـن كېيىـن مىراسـتىن ئۈلۈش 
ئااللماسـلىقى بـۇ ئـۆرپ - ئـادەت ۋە ئەنئەنىنىـڭ مەھسـۇلى ئىـدى. 

قالدۇرۇلۇشـى  مەھـرۇم  ھوقۇقتىـن  ئىقتىسـادىي  ئايالالرنىـڭ 
ئۇنىڭغـا پىچىلغـان تەقدىـر ۋە ئۇنىـڭ ئىجتىمائىـي ئورنـى ئىـدى. 
تۇنجـى  كېلىدىغـان  ئەقىلگـە  دېيىلگەنـدە  ئايـال  چاغـالردا،  شـۇ 
خاسـلىقالرنىڭ بىـرى، ئۇنىـڭ مىـراس ۋە ئىقتىسـادىي ھوقۇقتىـن 

ئىـدى. قارىلىشـى  دەپ  مەخلـۇق  قىلىنغـان  مەھـرۇم 

قۇرئانـى كەرىـم بـۇ جەھەتتـە زور ئىنقىـالب قوزغـاپ، ئايالالرنى 
زۆرۈرىيەتكـە  بۇنـى  ۋە  قىلـدى  ئىگـە  ھوقۇققـا  ئىقتىسـادىي 
ئايالندۇرۇشـنى، شـۇنداقال ئەمەلگە ئاشۇرۇشـنى تەلەپ قىلدى. بىز 
بـۇ جەھەتتـە قۇرئان ئېلىـپ كەلگەن يېڭىلىقالرنـى تۆۋەندىكىدەك 

چۈشـەندۈرەلەيمىز:

i. مىراسخورلۇق ھوقۇقىنى بېرىش

ئەر - ئايالنىڭ مىراستىن ئالىدىغان ئۈلۈشىنىڭ باراۋەر بولغان - 
بولمىغانلىقى مەسىلىسىنى مۇنازىرە قىلىشتىن ئىلگىرى، مىراسخورلۇق 
ھوقۇقـى بولمىغـان ئايالغـا بـۇ ھوقۇقنىـڭ بېرىلىشـىنىڭ ئۆزىنىڭ بىر 
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ئىنقىالب بولغانلىقى نەزەردىن سـاقىت قىلىنماسـلىقى كېرەك.

مەلـۇم  بېرىشـى  ھوقۇقىنـى  مىراسـخولۇق  ئايالالرغـا  قۇرئاننىـڭ 
ئىجتىمائىي ھادىسىنى ئاساس قىلىدۇ. بۇ ئىش مۇنداق بولغانىدى: 
يولدىشـى قـازا قىلغـان بىر سـاھابە ئايالنىڭ بەش قىـزى بار ئىدى. 
بـۇ ئائىلىنىـڭ ئـەر مىراسـخورلىرى مەرھـۇم قالـدۇرۇپ كەتكـەن مـال 
- مۈلۈكلەرنـى مىـراس ئېلىـش ئۈچـۈن كەلگـەن. نەتىجىـدە، بەش 
قىزنىـڭ ئانىسـى ئۇممـۇ كۇھـا ئۆزىنـى مىراسـتىن مەھـرۇم قىلماقچى 
بولغان مىراسـخورالرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالمغا شىكايەت قىلغان 

)تابـارى، جامىئـۇل - بەيـان، 4 - جىلـت 275 - بـەت(.

بـۇ شـىكايەتكە قۇدرەتلىـك ئالـالھ: »... ئەگـەر ئـۇالر ئىككىدىن 
ئارتـۇق ئايـال بولسـا، قالغـان مىراسـنىڭ ئۈچتىـن ئىككـى قىسـمى 
ئايەتنـى  دېگـەن  ئايـەت(   -  11 سۈرىسـى  )نىسـا   »... ئۇالرنىـڭ 
چۈشـۈردى. ئـەرەب ئـۆرپ - ئادىتىدە قىزالر مىـراس ئااللمايدىغانلىقى 
ئۈچـۈن، ئايالنىـڭ تۇغقانلىرىنىـڭ ئىچىدىكى ئەر مىراسـخورالر پۈتۈن 
مـال - مۈلۈكنـى ئالماقچـى بولغانىـدى. ئەممـا، ھەممىگـە قادىر ئالالھ 
دادىنىـڭ مىراسـىنىڭ ئۈچتىـن ئىككـى قىسـمىنى قىزالرغا بـەردى. بۇ 
ئايـەت دۇنيـا مىـراس قانۇنىـدا ئېلىـپ بېرىلغان ئىنقىالبقـا ئايلىنىپ، 
ئايالالرنىـڭ مـال - مۈلـۈك ھوقۇقىنىـڭ ئـۇل - ئاساسـى قىلىنـدى. 
بىـر  پەقـەت  مىراسـخور  ئەگـەر  يەنـە »...  ئالـالھ  قادىـر  ھەممىگـە 
قىـز بولسـا، مىراسـنىڭ يېرىمـى ئۇنىـڭ ...« )نىسـا سۈرىسـى 11 
- ئايـەت( دېيىـش ئارقىلىـق، ئاتـا بىـر ئەركـەك ياكـى قىـز تۇغقىنـى 
بولمىغـان يالغـۇز قىز ئالىدىغان مىراس مىقدارىنى بەلگىلەپ بەرگەن. 
ئەركـەك قېرىندىشـى بولمىغـان ئىككـى ياكـى ئۇنىڭدىـن ئارتـۇق قىـز 
- ئايالالرغـا مىراسـنىڭ ئۈچتىـن ئىككـى ئۈلۈشـى بېرىلىـدۇ، يالغـۇز 
پەرزەنـت بولغـان قىزغـا بولسـا مىراسـنىڭ يېرىمـى تەقسـىم قىلىنىدۇ. 

كېيىـن، ئالـالھ يەنـە ئانىنىـڭ قـازا قىلغـان بالىسـىنىڭ مـال - 
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مۈلكىگـە مىراسـخور بوالاليدىغانلىقىنـى ئېالن قىلدى، شـۇنداقال قىز 
نەۋرىلەرگىمـۇ مىـراس ھەققـى بېرىلدى.

كَِر ِمثُْل َحظِّ األُنثَيَْنِ ِماَّ تَرََك َوإِن كَانُواْ إِْخَوًة رَِّجالً َونَِساء فَلِلذَّ

»... ئەگەر ۋارىسـالر ھەم ئەر، ھەم ئايال بىر تۇغقانالر بولسـا، 
ئەرگـە بىـر ئۈلـۈش، ئايالغـا يېرىـم ئۈلۈش نېسـىۋە بېرىلىـدۇ ...« 

)نىسـا سۈرىسـى 176 - ئايەت(.

بەزىلەر قۇرئاننىڭ بۇ ھۆكمىگە قارشى چىقىپ، ئايالغا ئەھمىيەت 
بېرىلمىگـەن، سـەل قارالغـان دەپ قارايـدۇ. ئەممـا، مىراسـنىڭ بـۇ 
شـەكىلدە تەقسـىم قىلىنىشـىنىڭ ئادىل ئىكەنلىكىنـى تۆۋەندىكىدەك 

چۈشەندۈرۈشـكە بولىدۇ:

1( ئەگـەر ئائىلىـدە ئوغـۇل ئىشـلەپ ئائىلىنىـڭ بايلىقىغـا بايلىـق 
قوشسـا، يەنـى ئـۇ ئۆزىنىڭ ئەمگىكىنى ئائىلە ئۈچۈن سـەرپ قىلغان 
بولسـا؛ ئەممـا قىـز ئىشـلەپ تاپـاۋەت قىلمىسـا، ئوغۇلغـا باشـقىچە 
مۇئامىلـە قىلىـش تەبىئىـي ئەھـۋال. چۈنكـى، بـۇ يەردىكـى مۇھىـم 
مەسـىلە مىراسـنىڭ ۋۇجۇدقـا كېلىشـىدە سـەرپ قىلىنغـان ئەجىـر - 

ئەمگەك.

2( ئەگـەر ئايـال دادىسـى قالدۇرغـان مىراسـتىن يېرىـم ئۈلـۈش، 
ئۇنىـڭ ئېـرى ئۆزىنىڭ دادىسـىدىن تولۇق بىر ئۈلۈش مىراس ئالسـا، 
بـۇ مىـراس جەمئىـي بىـر يېرىـم ئۈلـۈش بولىـدۇ. تىلغـا ئېلىنغـان 
ئۆزىنىـڭ  ئېـرى  ئۇنىـڭ  ئۈلـۈش،  يېرىـم  ھەمشىرىسـى  ئەرنىـڭ 
دادىسـىدىن تولـۇق بىـر ئۈلـۈش مىـراس ئالغانـدا، ئۇالرمۇ ئوخشاشـال 
يەنـە بىـر يېرىـم ئۈلـۈش مىـراس ئالغـان بولىـدۇ. شـۇنىڭ بىلـەن، 

باراۋەرلىـك ئەمەلگـە ئاشـىدۇ.

زىممىسـىدە  كىشـىنىڭ  ئـەر  ئاساسـەن  يۈكـى  تىرىكچىلىـك   )3
بولغاچقـا، بـۇ خىـل ئۇسـۇلدا ھۆكـۈم قىلىنغـان بولۇشـى مۇمكىـن.
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4( ئەگەر ئەر قېرىندىشى مىراستىن ھەمشىرىسى بىلەن ئوخشاش 
مىقـداردا، يەنـى ئىككىلىسـىال بىـر ئۈلۈشـتىن ئالسـا، قۇرئـان بۇنـى 
چەكلىمەيـدۇ. چۈنكـى، قۇرئـان يۇقىـرى چەكنـى ئەمـەس، بەلكـى 
ئـەڭ تـۆۋەن چەكنـى بەلگىلـەپ بەرگـەن. شـۇنداقال، بـۇ يەردىكـى 
ھۆكـۈم باراۋەرلىكنـى مەقسـەت قىلىـدۇ. بۇنـى تۆۋەندىكـى ئايەتتىـن 

چىقااليمىز: يەكۈنلـەپ 

ـاِء نَٖصيٌب ِماَّ تَـرََك الَْوالِـَداِن َواْلَقَْربُوَن ِماَّ  لِلرَِّجـاِل نَٖصيـٌب ِمـاَّ تَرََك الَْوالِـَداِن َواْلَقَْربُوَنࣕ َولِلنَِّسٓ

قَـلَّ ِمْنـُه اَْو كَُثَؕ نَٖصيبـاً َمْفُروضاً

»ئاتـا - ئانىسـى ۋە تۇغقانلىـرى قالدۇرغـان مىراسـتا ئەرلەرنىـڭ 
نېسىۋىسـى بولغىنىـدەك، ئاتـا - ئانىسـى ۋە تۇغقانلىـرى قالدۇرغـان 
مىراسـتا ئايالالرنىڭمۇ نېسىۋىسـى بار. مىراس ئاز ياكى كۆپ بولسـۇن، 
ئـەر - ئايالالرغـا بىـر ئۈلـۈش ھەسسـە ئايرىلىـدۇ« )نىسـا سۈرىسـى 7 

- ئايـەت(.

يۇقىرىدىكـى ئايەتنى دىققـەت بىلەن ئوقۇغان ۋاقتىمىزدا، ئايەتتە 
ئانىنىـڭ، يەنـى ئايالنىـڭ مىـراس قالدۇرىدىغانلىقى تىلغـا ئېلىنغان. 

دېمـەك، ئايـال مىـراس ئېلىپـال قالماي، يەنە مىراسـمۇ قالدۇرىدۇ.

ئايىتىـدە   -  12 سۈرىسـىنىڭ  نىسـا  ئېيتقانـدا،  مۇنداقچـە 
»كەاللـە )كَاَلَ(« تىلغـا ئېلىنغـان بۆلەكتىكـى ئـاكا - ئـۇكا ياكـى 
ئاچـا - سـىڭىلالرنىڭ ھـەر بىرىگـە مىراسـتىن ئالتىدىـن بىر ھەسسـە 
بېرىلىدىغانلىقى توغرىسـىدىكى بايان، مىراسـنىڭ ئوخشـاش مىقداردا 
تەقسـىم قىلىنسـىمۇ بولىدىغانلىقىنـى ياكـى ھـەر ئىككى جىنسـقا تەڭ 
- باراۋەر ئۈلۈش بېرىشـنىڭ قۇرئانغا زىت ئەمەسـلىكىنى كۆرسـىتىپ 

بېرىدۇ.

شـۇنداقال، بەقـەرە سۈرىسـىنىڭ 180 - ئايىتىـدە تىلغا ئېلىنغان 
ئايالالرنىـڭ  قارىماققـا  تۇتۇلغانـدا،  نـەزەردە  مەسىلىسـى  ۋەسـىيەت 
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بىـكار  نىسـبىتىنى  تەقسـىملەش  كۆرۈلگـەن  بولغانـدەك  زىيىنىغـا 
قىلىـش يولىنىڭمـۇ ئوچـۇق ئىكەنلىكىنـى ئېيتىشـقا بولىـدۇ.

بىـز نىسـا سۈرىسـىنىڭ 32 - ئايىتـى ئارقىلىـق بىـر ئايالنىـڭ 
قانـداق مىـراس قالدۇرااليدىغانلىقىنىـڭ جاۋابىنـى بېرەلەيمىـز. بـۇ 

تۆۋەندىكىـدەك:  ئايـەت 

اِء نَٖصيٌب ِماَّ اكْتََسْبَؕ لِلرَِّجاِل نَٖصيٌب ِماَّ اكْتََسبُوا َولِلنَِّسٓ

»... ئەرلەرنىـڭ تاپاۋىتىدىـن ئۆزىگـە نېسـىۋە بـار، ئايالالرنىڭمۇ 
تاپاۋىتىدىـن ئۆزىگـە نېسىۋىسـى بار ...«.

ئىقتىسـادىي  ئايالالرنىـڭ  يەنـە  قۇرئـان  ئارقىلىـق،  ئايـەت  بـۇ 
ئىنقىالبنـى  كەلتۈرىدىغـان  قولغـا  مۇسـتەقىللىقىنى  سـاھەدىكى 
ئەمەلگـە ئاشـۇرغان. ئەگـەر بىـر ئايال ئىشـلەپ كىرىم قىلسـا، ئۇنىڭ 
تاپقـان پۇلـى ئۆزىگـە مەنسـۇپ بولـۇپ، ئـەر ئۇنـى ئېلىۋااللمايـدۇ. بۇ 
سـەۋەبتىن، ئايال ئۆز ئالدىغا سـەدىقە، خەير - ئېھسـان قىالاليدۇ، 

زاكات بېرەلەيـدۇ ۋە ھەجگـە بارااليـدۇ.

مەسـىلەن، ئەگـەر بىـر ئائىلىـدە دادا ياشـىنىپ قالغـان، ئوغـۇل 
- قىـزالر بىللـە ئىشـلەپ، بىرلىكتـە پـۇل تاپقـان بولسـا، ئۇالرنىـڭ 
مىراسـخورلۇق ھوقۇقـى تـەڭ - بـاراۋەر بولىـدۇ. چۈنكـى، يۇقىرىقـى 
ئايـەت ھەركىمگـە ئۆزىنىـڭ تاپقـان ئۈلۈشـىنى قايتـۇرۇپ بەرگـەن. 

ئىنسـانىيەت ئوتتـۇرا ئەسـىردە ياشـاۋاتقان مەزگىلدىـال، قۇرئـان 
پۈتۈن دۇنياغا ئايالالرنىڭ ئىقتىسادىي مۇستەقىللىقى ۋە مىراسخورلۇق 
ھوقۇقىنـى جاكارلىغانىـدى. كۈنىمىـزدە زامانىـۋى قانۇنـالر ئارقىلىـق 
بەلگىلەنگـەن بـۇ ئىقتىسـادىي ھـەق - ھوقۇقنىـڭ ئۇلىـدا قۇرئـان 

بەرپـا قىلغـان ھـەق - ھوقـۇق سىستېمىسـى ياتىـدۇ.
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ii. قۇرئان كەرىم ئايالالرغا نەپىقە ئېلىش ھوقۇقىنى بەرگەن

ن َسَعِتِه َوَمن قُِدَر َعلَيِْه ِرزْقُُه فَلْيُنِفْق ِماَّ آتَاُه اللَُّه لِيُنِفْق ذُو َسَعٍة مِّ

»قـول - ئىلكـى كـەڭ كىشـى ئۆزىنىـڭ بايلىقىغـا يارىشـا نەپىقـە 
بەرسـۇن، رىزقـى تـار كىشـىمۇ ئالالھنىـڭ ئۇنىڭغا بەرگىنىگە يارىشـا 

بەرسـۇن ...« )تـاالق سۈرىسـى 7 - ئايـەت(.  

تۇرمۇشـىغا  ئايالنىـڭ  كەتكـەن  ئاجرىشـىپ  ئېرىدىـن  قۇرئـان 
ئېلىـش  نەپىقـە  ئېرىدىـن  ئۇنىڭغـا  ئۈچـۈن،  قىلىـش  كاپالەتلىـك 
كۈنىمىزدىمـۇ  ھوقـۇق  بـۇ  بولـۇپ،  بەلگىلىگـەن  ھوقۇقىنـى 

داۋامالشـماقتا.
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8( ئايالالر ۋە خىزمەت ھاياتى

سـوالپ  ئىچىگـە  تامنىـڭ  تـۆت  ئايالالرنـى  دېمـەك،  »ئىسـالم 
نامىـدا  دىـن  ياقلىغانـالر  قاراشـنى  دېگـەن  ئىبـارەت«  قويۇشـتىن 
تارقىتىلغـان ناتوغـرا پەتىۋاالرنـى ئاسـاس قىلىـدۇ. ئەمەلىيەتتـە، بۇ 
خاتـا پەتىۋاالرنـى بەرگۈچىلـەر دىنغـا خىيانـەت قىلىـپ، ئالالھقـا 
تۆھمـەت قىلغـان. تۆۋەنـدە، بىـز قۇرئانغـا ئاساسـەن ئايالالرنىـڭ 
ئىـش - خىزمـەت ھاياتـى بىلـەن بولغـان مۇناسـىۋىتىنى مۇالھىـزە 

قىلىـپ ئۆتەيلـى.

i. ئايال دۆلەت ھۆكۈمدارى بوالالمدۇ؟

بىـر ئايالنىـڭ ھاكىمىيەت سىستېمىسـىدا ھۆكۈمـدار بوالاليدىغان 
ياكـى بواللمايدىغانلىقـى مەسىلىسـى مۇسـۇلمانالرنى ئەسـىرلەردىن 
بۇيـان مەشـغۇل قىلىـپ كەلگـەن بولـۇپ، بـۇ مەسـىلىدە بېرىلگـەن 
سـەلبىي  ۋە  ئوخشـىمىغان  قارىتىلغـان  دىنىغـا  ئىسـالم  پەتىـۋاالر 
قاراشـالرنىڭ كېلىـپ چىقىشـىغا سـەۋەب بولـدى. ئومۇمـەن قىلىـپ 
ئىـدارە  دۆلەتنـى  ياكـى  بواللمايـدۇ  ھۆكۈمـدار  ئايالـالر  ئېيتقانـدا، 
قىلسـا بولمايـدۇ دەپ پەتىـۋا بەرگەنلەر ئۆز كۆزقارىشـىغا تۆۋەندىكى 

ھەدىسـنى دەلىـل قىلىـدۇ: 

»ئايـال كىشـىنى ئۆزىگـە ھۆكۈمـدار قىلغـان قـوۋم ھەرگىـز روناق 
تاپمايـدۇ« )بۇخـارى، فىتـەن، 81(.

جەزمـەن  ھەققىـدە  توغرىلىقـى  ھەدىسـنىڭ  بـۇ  ئۆلىمـاالر 
ئىزدىنىشـى كېرەك. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالمنىڭ بۇنداق ھەدىسنى 
ئېيتقان بولۇشـى مۇمكىنمۇ؟ ئۆز دەۋرىدە دۆلەت باشـلىقى بولۇشـنى 
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خااليدىغـان بىـر ئايـال چىققاچقـا مۇشـۇنداق پەتىـۋا بەرگەنمـۇ؟

بۇ سوئالالرغا »نەملە« سۈرىسىدىن جاۋاب بېرىشكە تىرىشىمىز: 

بَنَّـُه َعَذابـاً َشـٖديداً اَْو َل  ائِٖبـَن َلَُعذِّ ْرَ فََقـاَل َمـا ِلَ َلٓ اََرى الُْهْدُهـَدؗ اَْم كَاَن ِمـَن الَْغٓ ـَد الطَـّ َوتََفقَّ

اَْذبََحنَّـُهٓ اَْو لَيَأْتِيَّنٖـي ِبُسـلْطَاٍن ُمٖبـٍن فََمَكـَث َغـْرَ بَٖعيٍد فََقاَل اََحطُْت ِبَـا لَْم تُِحْط ِبٖه َوِجئْتَُك ِمْن َسـبَأٍ 

ٍء َولََها َعـرٌْش َعٖظيٌم ِبَنبَـأٍ يَٖقـٍن اِّنٖ َوَجـْدُت اْمـرَاًَة َتْلُِكُهـْم َواُو تِيَـْت ِمـْن كُلِّ َشْ

»ئـۇ )سـۇاليمان( قۇشـالرنى كۆزدىـن كەچۈرگەندىـن كېيىـن: 
>ماڭا نېمە بولدى، ھۆپۈپنى كۆرمەيمەنغۇ؟ ياكى ئۇ يوقاپ كەتتىمۇ؟ 
ئۇنـى چوقـۇم قاتتىـق جازااليمـەن، ياكـى ئۇنـى چوقـۇم بوغـۇزالپ 
تاشـاليمەن، يـا بولمىسـا چوقـۇم ئۆزىنـى ئاقاليدىغان روشـەن دەلىل 
كەلتۈرىـدۇ< دېـدى. ئـۇزاق ئۆتمەي ھۆپۈپ كەلدى، ئۇ: >مەن سـەن 
بىلمىگـەن ئىشـنى بىلىدىم، مەن سـاڭا سـەبەدىن بىـر مۇھىم خەۋەر 
ئېلىـپ كەلدىـم. مـەن ھەقىقەتەن ئۇالرغـا بىر ئايالنىڭ پادىشـاھلىق 
قىلىۋاتقانلىقىنـى كـۆردۈم. ئۇنىڭغـا ھەممە نەرسـە بېرىلگەن ئىكەن، 
ئـۇ چـوڭ تەختتـە ئولتۇرىدىكـەن< دېـدى.« )نەملـە سۈرىسـى 23 - 

20 - ئايەتلـەر(. 

قَـاَل َسـَنْنظُُر اََصَدقْـَت اَْم كُْنـَت ِمـَن الَْكاِذٖبـَن اِْذَهـْب ِبِكتَاٖب ٰهـَذا فَاَلِْقـْه اِلَيِْهْم ثُمَّ تَـَولَّ َعْنُهْم 

فَانْظُـْر َمـاَذا يَرِْجُعـوَن قَالَـْت يَٓا اَيَُّهـا الَْملَـؤُا اِّنٖٓ اُلِْقَي اَِلَّ كِتَـاٌب كَٖريٌم 

»سـۇلەيمان: >سـەن راسـت دەۋاتامسـەن يـا يالغانمـۇ، قارايمىـز. 
بـۇ خېتىمنـى ئېلىـپ بېرىـپ، ئۇالرغـا تاشـلىغىن. ئاندىـن ئۇالردىـن 
نېرىراق تۇرۇپ، ئۇالرنىڭ قانداق جاۋاب قايتۇرىدىغانلىقىغا قارىغىن< 
مـاڭا ھەقىقەتـەن  ئـۇ )سـەبە پادىشـاھى(: >ئـى ئۇلۇغـالر!  دېـدى، 
سـۇاليماندىن بىـر پارچـە قىممەتلىك خەت كەلـدى< دېدى.« )نەملە 

سۈرىسـى 29 - 27 - ئايەتلـەر(. 

ى تَْشـَهُدوِن قَالُوا نَْحـُن اُو۬لُوا   قَالَـْت يَٓـا اَيَُّهـا الَْملَـؤُ۬ا اَفْتُـوٖن ٓفٖ اَْمـرٖيۚ َمـا كُْنـُت قَاِطَعـًة اَْمراً َحتٰـّ

ٍة َواُو۬لُـوا بَـأٍْس َشـٖديٍد َواْلَْمـُر اِلَيْـِك فَانْظُرٖي َمـاَذا تَأُْمٖريَن قُـوَّ
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»ئـۇ )سـەبە پادىشـاھى(: >ئـى ئۇلۇغـالر! مېنىـڭ )بـۇ( ئىشـىمدا 
مەسـلىھەت بېرىڭالر. سـىلەرنى ئۈسـتىدە قويماي تۇرۇپ ھېچ ئىشنى 
بېكىتكىنىـم يـوق< دېـدى. ئـۇالر: >بىـز كۈچلـۈك ۋە جەڭگىۋارمىـز. 
ئىـش سـېنىڭ ئىختىيارىڭـدا. نېمىگـە بۇيرۇيدىغانلىقىڭنـى ئـۆزۈڭ 
قارار قىلغىن< دېيىشتى.« )نەملە سۈرىسى 33 - 32 - ئايەتلەر(. 

ئالالھنىـڭ بـۇ تارىخىـي ھادىسـىنى بىزگـە نېمە ئۈچـۈن ئېيتىپ 
چىقىشـقا  تىزىـپ  تۆۋەندىكىـدەك  سـەۋەبلىرىنى  بەرگەنلىكىنىـڭ 

بولىـدۇ:

1( ھەزرىتى سۇاليمان قۇشالرنىڭ تىلىنى بىلەتتى. ئىنسانىيەت 
ھەزرىتى سۇاليماننىڭ بۇ مۆجىزىسىنى ئەمەلىي تۇرمۇشقا تەتبىقالپ، 
كەلگۈسـىدە قۇشـالر بىلـەن پاراڭلىشىشـنى ۋە ئۇالرنـى ئىشلىتىشـنى 

ئۆگىنىدۇ.

2( ئايال كىشـى دۆلەت ھۆكۈمدارى بولغان، شـۇنداقال بۈگۈنكى 
دۆلىتىنـى  بويىچـە  قارىشـى  قىممـەت  دېموكراتىـك  مەنىدىكـى 
باشـقۇرغان. يۇقىرىدىكـى ئايەتتـە تىلغـا ئېلىنغانـدەك، بىر مەسـىلە 
ھەققىـدە قـارار چىقىرىشـتىن ئىلگىـرى، ئـۇ ئۆزىنىـڭ ئەلەمـدار ۋە 
قەلەمـدار سـەردارلىرى بىلـەن كېڭەشـكەن. يەنـى ئۇ مۇسـتەبىت ۋە 
مۇنازىـرە خالىمايدىغـان رەھبـەر بولۇش ئەندىزىسـىنى قولالنمىغان، 
بەلكى دۆلەت باشقۇرۇشتا كېڭەش قىلىش ئۇسۇلىنى قولالنغانىدى.

3( سىياسـەتكە مەسـئۇل بولمىغانـالر ئۇنىڭغـا دۆلەتنىـڭ باشـقا 
ئىشـلىرىغا ئارىالشـمايدىغانلىقىنى ئۇقتۇردى. ئايەتتىن كۆرۈۋېلىشـقا 
دۆلـەت  يەنـى  پادىشـاھلىقىنى،  بىلقىسـنىڭ  ئالـالھ  بولىدۇكـى، 
باشقۇرۇشىنى رەت قىلمىدى. ئۇنداقتا، دۆلەتنى ئىززەت - ھۆرمىتى 
بىلـەن باشـقۇرىدىغان ئايالغـا، ئەگـەر ئـۇ دۆلەت باشقۇرۇشـقا اليىق 
بولسـا، بىـز قانداقمـۇ ئۇنىڭغـا دۆلەتنـى ئىـدارە قىلىـش ھوقـۇق - 
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سـاالھىيىتىڭ يوق، سـەن قىاللمايسـەن دېيەلەيمىز، قانداق بولۇپ 
دىـن نامىدىـن بۇنـداق پەتىۋانى بېرەلەيمىز؟ شۈبھىسـىزكى، قۇرئان 
ئىـدارە قىلىش، باشـقۇرۇش مەسىلىسـىدە جىنـس پەرقىنى ئەمەس، 

»قابىلىيـەت« نـى شـەرت قىلىدۇ.

اِنَّ اللَّٰه يَأُْمرُكُْم اَْن تُؤَدُّوا اْلََمانَاِت اِٰلٓ اَْهلَِها

»شۈبھىسـىزكى، ئالـالھ سـىلەرگە ئامانەتنـى – ئىشـنى ئەھلىگە 
تاپشۇرۇشـنى بۇيرۇيـدۇ ...« )نىسـا سۈرىسـى 58 - ئايـەت(. 

دېمەك، باشقۇرۇشـتا جىنس پەرقى ئەمەس، بەلكى ئىقتىدارلىق 
بولۇش شـەرت قىلىنىدۇ.

ii. ئايالالرنىڭ سايالش ھوقۇقى بارمۇ؟

سـايالش  ئايالالرغـا  قۇرئـان  ئىلگىـرى،  يىـل  نەچچـە   1400
ھوقۇقـى بەرگـەن. ئىنسـانىيەت ئوتتـۇرا ئەسـىر ھاياتىنـى باشـتىن 
ئۆتكۈزۈۋاتقـان، شـۇنداقال ئايالالرغـا ھېچقانـداق ھوقـۇق بەرمىگـەن 
بىر ۋاقىتتا، قۇرئان يەنە ئايالالرغا دۆلەتنى باشـقۇرىدىغان كىشـىنى 
سـايالش - بەلگىلەش ھوقۇقىنى بەردى. شـۇنداق قىلىپ، ئايالالر 
سـايالمدا بېلـەت تاشـالش ئارقىلىـق ھاكىمىيەت، يەنى باشقۇرۇشـقا 

قاتناشقانىدى. 

ِه َشيْـٔـاً َوَل يَْسِقْـَن َوَل  ـاَءَك الُْمؤِْمَنـاُت يُبَاِيْعَنـَك َعـٰىٓ اَْن َل يُْشِكْـَن ِباللٰـّ يَٓـا اَيَُّهـا النَِّبـيُّ اَِذا َجٓ

يَزْنٖـَن َوَل يَْقتُلْـَن اَْوَلَدُهـنَّ َوَل يَأْتٖـَن ِببُْهتَـاٍن يَْفَتٖيَنـُه بَْنَ اَيْٖديِهـنَّ َواَرُْجلِِهنَّ َوَل يَْعٖصيَنـَك ٖف َمْعُروٍف 

َه َغُفـوٌر رَٖحيٌم َهؕ اِنَّ اللٰـّ فَبَاِيْعُهـنَّ َواْسـتَْغِفْر لَُهـنَّ اللٰـّ

»ئـى نەبىـي! ئەگـەر مۆمىـن ئايالـالر يېنىڭغـا كېلىـپ، ئالالھقـا 
ھېـچ نەرسـىنى شـېرىك كەلتۈرمەسـلىككە، ئوغرىلىـق قىلماسـلىققا، 
بىلـەن  قولـى  ئۆلتۈرمەسـلىككە،  بالىلىرىنـى  قىلماسـلىققا،  زىنـا 
پۇتـى ئارىسـىدا تۆھمـەت پەيـدا قىلماسـلىق )يەنـى باشـقىالرنىڭ 
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بالىسـىنى يالغاندىـن ئېرىنىـڭ بالىسـى قىلىۋالماسـلىق( قـا، سـەن 
بۇيرۇغـان ياخشـى ئىشـالردىن بـاش تارتماسـلىققا بەيئـەت قىلسـا، 
سـەنمۇ ئۇالرغـا بەيئـەت قىلغىن، ئـۇالر ئۈچۈن ئالالھتىـن مەغپىرەت 
تىلىگىـن. شۈبھىسـىزكى، ئالـالھ ناھايىتـى مەغپىـرەت قىلغۇچـى ۋە 

ناھايىتـى مېھرىبـان زات« )مۇمتەھىنـە سۈرىسـى 12 - ئايـەت(.

مەلۇمكـى، ئىنسـانىيەت ئەسـىرلەردىن كېيىـن ئاندىـن قۇرئانـدا 
تەشـەببۇس قىلىنغـان دېموكراتىـك ھوقـۇق ۋە قىممـەت قارىشـىغا 
ئىگـە بولـدى. مانـا بـۇ  دەلىل بىزنىڭ نەقەدەر ئۇلـۇغ دىنغا ئېتىقاد 

قىلغانلىقىمىزنـى كۆرسـىتىپ بېرىدۇ.

iii. ئايالالر ئىمام بوالمدۇ؟

ھافىـز  يەنـى  ئايالغـا،  يادلىغـان  قۇرئاننـى  رەسـۇلۇلالھ 
بـۇ  ئەممـا،  بەرگـەن.  ھوقۇقىنـى  بولـۇش  ئىمـام  ئايالغـا  بولغـان 
ئىماملىـق ھوقۇقـى پەقـەت ئۇنىـڭ ئائىلىسـى بىلەنـال چەكلىنىـدۇ. 
پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم سـاھابىلەردىن بولغـان ئۇممـۇ ۋاراقانىـڭ 
ئائىلىسـىدىكىلەرگە نامـازدا ئىمـام بولۇشـىغا ئىجـازەت بەرگـەن.« 

.)592 سـاالت،  داۋۇد،  )ئەبـۇ 

vi. ئايال كىشى ئۇرۇشقا قاتناشسا بوالمدۇ؟

ئارمىيـەدە  ئـۇ  شۇڭالشـقا،  بولمايـدۇ.  ئېتىۋەتكىلـى  ئايالنـى 
دوختـۇر ۋە سېسـتىرا بوالاليـدۇ. سـاھابىلەردىن رۇببـە ئىسـىملىك 
ئايال پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالم بىلەن بىرلىكتە ئۇرۇشـقا قاتناشـقان 
بولۇپ، ئۇ ئەسـكەرلەرگە سـۇ ئەكىلىپ بەرگەن، ئۇالرنى داۋالىغان 
)بۇخارى، جىھاد، 1075 - 1074(. رەسۇلۇلالھنىڭ قىزى فاتىمەمۇ 

ئۇھـۇد جېڭىگـە قاتناشـقان ۋە دادىسـىنىڭ يارىسـىنى داۋالىغـان.

بۇالردىـن كۆرۈۋېلىشـقا بولىدۇكـى، ئايالـالر ئۇرۇشـتا دوختـۇر ۋە 
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سېسـتىرالىق بىلـەن شۇغۇلالنسـا بولىـدۇ.

v. ئايال كىشى ئوقۇتقۇچى بوالالمدۇ؟

پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئايالى ساھابىلەرنىڭ 
ئوقۇتقۇچىسـى ئىـدى. تـۆت مىڭدىـن ئارتـۇق ھەدىسـنى رىۋايـەت 
ئۆگەتكەنىـدى.  ھەدىـس  ئەرلەرگـە  ئايىشـە  ھەزرىتـى  قىلغـان 
ئۇنىڭدىـن ھەدىسـلەرنى رىۋايـەت قىلغانالرنىـڭ كۆپىنچىسـى ئەرلەر 

ئىدى.

ئايالالرنىـڭ جەمئىيەتنىـڭ ھـەر قايسـى سـاھەلىرىدە  دىنىمىـز 
قىلىۋاتقـان  ۋە  قاتنىشىشـىنى  ئاكتىـپ  پائالىيەتكـە  ئىجتىمائىـي 
كەسـپىنى ئىـززەت - ھۆرمـەت بىلـەن ئـادا قىلىشـىنى چەكلىمەيدۇ. 
شـۇڭا، بەزىلـەر ئۆزىنىـڭ شەخسـىي ئارزۇسـى ۋە ئايالالرغـا بولغـان 
ناتوغرا پوزىتسىيىسـىنى قەسـتەن پەتىۋاغا ئايالندۇرماسـلىقى كېرەك. 
چۈنكـى، ئايالـالر پۈتكـۈل ئىنسـانىيەتنى تەربىيىلـەش ئارقىلىـق، 

كەسـىپلەرنىڭ ئـەڭ ئۇلۇغىنـى ئـادا قىلىۋاتىـدۇ.
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3. ئايال، نىكاھ ۋە تاالق

1( ئايال ۋە نىكاھ

جەمئىيىتىمىزدىكـى ۋە ئىسـالم دۇنياسـىغا مەنسـۇپ بىـر قىسـىم 
ئائىلـە  نىكاھنىـڭ  بىـرى  مەسـىلىلەرنىڭ  مۇھىـم  دۆلەتلەردىكـى 
ئائىلىنىـڭ قۇرۇلۇشـى ۋە قانۇننىـڭ  ئورنـى بولـۇپ،  ھاياتىدىكـى 
ئاپىرىدە بولۇشـى ئىنسـانىيەت تارىخىدا ئۆزگىرىش ھاسـىل قىلدى. 
نىـكاھ  ئائىلـە قۇرۇشـىنى قانۇنالشـتۇرىدىغان  ئايالالرنىـڭ  ئـەر - 
بالىالرنىڭ نەسـەبىنى بەلگىلەيدۇ. تۆۋەندە بىز نىكاھ مەسىلىسـىنى 
قۇرئـان، جەمئىيەتشۇناسـلىق ۋە قانۇنىـي تەرەپلەردىـن مۇھاكىمـە 
قىلىـش ئارقىلىـق، بـۇ مەسـىلىدە سـادىر قىلىنغـان خاتالىقالرنىـڭ 

ھـەل قىلىـش چارىسـىنى تېپىشـقا تىرىشـىمىز.

i. تۇنجى نىكاھ

نىسـا سۈرىسـىنىڭ بىرىنچى ئايىتى ۋە ئەئراف سۈرىسـىنىڭ 189 
– ئايىتـى ئىنسـانىيەت تارىخىدىكـى تۇنجـى نىكاھنىـڭ ھەممىگـە 
قادىـر ئالـالھ تەرىپىدىـن قىلىنغانلىقىنى كۆرسـىتىپ بېرىدۇ. ئادەم 
ۋە ئۇنىـڭ ئايالـى بىر نەپس - جەۋھەردىن يارىتىلغان. ئوخشـاش 
جەۋھەردىـن يارىتىلغـان بـۇ ئەر ۋە ئايال »جـور )ئەر - خوتۇن(« 
سـۈپىتىدە تونۇشـتۇرۇلغان. ئۇالرنـى كىـم بىر جۈپكـە ئايالندۇردى، 
كىـم ئۇالرنىـڭ نىكاھىنـى ئوقـۇدى؟ ئايەتتە، ئايالنىـڭ ئەرگە جۈپ 
بولـۇش قارارىنـى ھەممىگـە قادىـر ئالالھنىـڭ بەرگەنلىكـى مەلـۇم 
بولىدۇ. ئەئراف سۈرىسىنىڭ 189 - ئايىتىمۇ نىكاھنىڭ نېمە ئۈچۈن 
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قىلىنغانلىقىنـى يورۇتـۇپ بېرىـدۇ. بۇ نىكاھنىـڭ ئەر - ئايالالرنىڭ 
»ئۈنسـى - ئۈلپـەت« تېپىشـىنى مەقسـەت قىلىـپ قىلىنغانلىقـى 
بايـان قىلىنغـان مەزكـۇر ئايەتتـە، نىكاھنىـڭ جىنسـىي تۇيغۇنـى 
ۋە تۇرمـۇش ئېھتىياجىنـى قانـدۇرۇش ئارقىلىـق ئائىلە تۇرمۇشـىنىڭ 
ئاساسـىنى بەرپـا قىلغانلىقـى چۈشـەندۈرۈلگەن. رۇم سۈرىسـىنىڭ 
21 - ئايىتـى بۇنىڭغـا »مۇھەببەت« ۋە »رەھمەت« نى قوشـىدۇ. 
ھـەر ئىككـى ئايەتتـە »خاتىرجەملىك، ئۈنسـى - ئۈلپەت« ئۇقۇمى 

بىرىنچى پىرىنسـىپ سـۈپىتىدە ئوتتۇرىغـا قويۇلغان.

 - بىـر  ئايالنىـڭ  ۋە  ئـەر  يارىتىلغـان  ماددىدىـن  ئوخشـاش 
ئۆزئـارا  شـۇنداقال  بەلگىلىنىشـى،  بولۇشـىنىڭ  جـۈپ  بىرىگـە 
يېقىنچىلىق قىلىشـىنىڭ يوللۇق شـەكىلدە ئېلىپ بېرىلىشـى ئالالھ 
تەرىپىدىـن بېكىتىلگـەن. بۇ، تۇنجى نىكاھنىـڭ ئالالھ تەرىپىدىن 
قىلىنغانلىقىنـى ئىسـپاتاليدۇ. نىسـا سۈرىسـىنىڭ بىرىنچـى ئايىتـى 
ۋە ئەئـراف سۈرىسـىنىڭ 189 – ئايىتـى، ئەمەلىيەتتـە، تۇنجـى ئـەر 
بىلـەن تۇنجـى ئايالنىـڭ نىكاھىنىـڭ دەلىلىـدۇر. ئەگـەر بىـز ھازىر 
ھەزرىتى ئادەم ئەلەيھىسساالمغا بېرىلگەن مۇقەددەس سەھىپىلەرگە 
ئېرىشـىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بولغان بولسـاق ئىدۇق، ئۇ ئىالھىي 
ۋەھىيلەردىمـۇ مەزكـۇر نىـكاھ خاتىرىسـىنى تاپالىغـان بوالتتـۇق. بۇ 
نىكاھنـى قـارار قىلغان ۋە ئەمەلگە ئاشـۇرغان زات ئالالھ بولغانلىقى 
ئۈچـۈن، بىـز مەزكـۇر نىكاھنـى »ئىالھىي نىكاھ« دەپمـۇ ئاتايمىز.

ii. ئىنسانالرنىڭ نىكاھى

دەۋرلـەردە،  كېيىنكـى  نىكاھىدىـن  ئىنسـانالرنىڭ  دەسـلەپكى 
يەنـى ئۇالرنىـڭ بالىلىرىنىڭ نىكاھىنى ئۇالرنىڭ ئاتىلىرى ۋە كېيىن 
بولسـا باشـقا كىشـىلەر ئوقۇغـان. ئىنسـانالر ئوقۇغـان بـۇ نىكاھـالر 
ئالـالھ تەرىپىدىـن قوبـۇل قىلىنغان ۋە ھېلىھەم قوبۇل قىلىنىۋاتىدۇ. 
ئىنسـانالر تەرىپىدىـن ئوقۇلغـان نىكاھنىـڭ كۈچكـە ئىگـە بولۇشـى 
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ھەمـدە ئالـالھ تەرىپىدىن قوبۇل قىلىنىشـى ئۈچـۈن، قانۇنىي ئامىل 
بولۇشـى، يەنـى گۇۋاھچـى ۋە توي قىلغۇچـى ئەر - ئايال تەرەپنىڭ 

رازىلىقـى بولۇشـى كېرەك.

ئىككـى كىشـى شـاھىتالرنىڭ ھۇزۇرىـدا بىـر - بىرىگـە بولغـان 
كۆڭـۈل يېقىنلىقىنـى ئاغزاكـى بىلدۈرۈشـى، شـۇنداقال بـۇ نىكاھنىـڭ 
ئېلىـپ  سـاھەگە  قانۇنىـي  نىكاھنـى  قىلىنىشـى  ئېـالن  جامائەتكـە 
ھاياتىدىكـى  ئائىلـە  ئۇالرنىـڭ  ئارقىلىـق  بـۇ  بولـۇپ،  كىرگـەن 
ھوقۇقلىـرى مەزكۇر مۇئەسسەسـە ئارقىلىـق كاپالەتكە ئىگە قىلىنغان. 
ئېنىقكى، ئائىلە ھاياتىدا ئەر - ئايالنىڭ ھوقۇقىنى قوغدىمايدىغان 
ۋە جەمئىيـەت تەرىپىدىـن قانۇنلـۇق دەپ قارالمىغـان ئەر - ئاياللىق 

مۇناسـىۋەت نىـكاھ سـۈپىتىدە قوبـۇل قىلىنمايـدۇ.

جەمئىيەتلـەردە،  بېكىنمـە  دەۋرىدىكـى  ئىپتىدائىـي  تارىخنىـڭ 
نىكاھنـى تىزىمـالپ خاتىرىلـەش مۇمكىـن ئەمـەس ئىـدى. ئەممـا، 
بىلـەن  ئـۇالر  جەمئىيەتتـە  مەزكـۇر  گۇۋاھچىالرنىـڭ  تويدىكـى 
بىرلىكتـە ياشـايدىغانلىقى، مەلـۇم مەنىدىـن ئېيتقانـدا، نىكاھنـى 
رەسمىيلەشـتۈرۈش بولـۇپ ھېسـابلىناتتى، نىكاھنىـڭ قانۇنىيلىقـى 
قەبىلـە  باشـقا،  ئۇندىـن  ئاشـۇرۇالتتى.  ئەمەلگـە  ئارقىلىـق  بـۇ 
ھۆكۈمدارلىرىنىـڭ بـۇ نىكاھنـى ئېتىـراپ قىلىشـى ئۇالرنىـڭ ھەق - 

ئىـدى.  كاپالىتـى  ھوقۇقىنىـڭ 

ھالەتتىـن  بېكىنمـە  ھـەم  قىلىشـى  تەرەققىـي  جەمئىيەتنىـڭ 
ئايلىنىشـى، ئەر-ئايالالرنىـڭ جەمئىيەتنىـڭ  ئوچـۇق جەمئىيەتكـە 
كونتروللۇقىدىـن يىراقلىشىشـىنى ۋە ناشـايان يولـالر بىلـەن ئۆزئـارا 
بـۇزۇپ،  ھاياتىنـى  ئائىلـە  مەۋجـۇت  بولۇشـىنى،  يېقىنچىلىقتـا 
جۈپتىدىـن ئاسـانال ئايرىلىش مۇمكىنچىلىكىنـى كەلتۈرۈپ چىقاردى. 
سـابىق جورىسـىنىڭ ھـەق - ھوقۇقىغـا دەخلـى - تـەرۇز قىلىـش 
جەمئىيەتنىـڭ  يېپىـق  ئەھـۋال،  بـۇ  بارغـان  يېتىـپ  دەرىجىسـىگە 
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خىرىـس  قارىشـىغا  نىـكاھ  قىلغـان  ئاسـاس  ئادەتنـى   - ئـۆرپ 
قىلىـپ، نىـكاھ قانۇنىـدا رويخەتكە ئالدۇرۇش پىرىنسـىپىنى بارلىققا 
كەلتـۈردى. چۈنكـى، ئىنسـانالر قەبىلـە ھاياتىغـا خاتىمـە بېرىـپ، 
مىللەتكـە ئايالنغـان ۋە دۆلـەت سـۈپىتىدە تەشـكىللەنگەن بولـۇپ، 
بـۇ تەرەققىياتقـا پاراللېـل ھالـدا، نىـكاھ مەسىلىسـىمۇ ئوبيېكتىـپ 

قانـۇن - نىزامالرغـا ئىگـە قىلىنـدى.

گەرچە شـاھىت بولۇش ۋە نىكاھنى جامائەتكە جاكارالش ئادىتى 
يەنىال داۋامالشقان بولسىمۇ، ئەمما بۇنىڭغا يەنە رويخەتكە ئالدۇرۇش 
قۇتۇلۇشـى  ھالەتتىـن  بېكىنمـە  ئىنسـانالرنىڭ  قوشـۇلدى.  شـەرتى 
ئۇالرنىـڭ ھەرىكەت دائىرىسـىنى تېخىمۇ كېڭەيتكـەن بولۇپ، بۇ ھال 
جەمئىيەتنىـڭ كونتروللۇقىنـى ئاجىزالشـتۇرۇۋەتتى، ھەتتـا رويخەتكـە 
ئېلىنمىغـان نىـكاھ ئايالالرنىـڭ ھەق - ھوقۇقىنـى قوغدىيالمايدىغان 
ھالغـا كېلىـپ قالدى. مانا بۇ سـەۋەبتىن، قۇرئان بارلىق توختامالرنى 
گۇۋاھچىـالر ياكـى يازمـا ھالەتتە رويخەتكە ئېلىش پىرىنسـىپىنى يولغا 
قويـۇش ئارقىلىـق، قانـۇن ساھەسـىدە زور ئىنقىـالب ئېلىـپ بـاردى. 
ئايالىدىـن  ھوقۇقىنـى   - ھـەق  ئايالالرنىـڭ  تارتىـپ،  شـۇنىڭدىن 
زېرىككـەن ۋە بارغانسـېرى ئۇنىڭدىـن يىراقالشـقان ئەرنىڭ ئىنسـابىغا 
قالـدۇرۇش ئىشـى سـۇغا چىالشـتى، ئەلۋەتتـە. بۇ سـەۋەبتىن، دۆلەت 
ئېتىـراپ قىلمىغـان نىكاھنىـڭ نىـكاھ بولىدىغـان - بولمايدىغانلىقى 

ھەققىـدە مۇنازىـرە ئوتتۇرىغـا چىقتى.

قەرز ئېلىش ۋە قۇلالرنى ئازاد قىلىشنى يازما ھۆججەت ئارقىلىق 
ئاساسـقا ئىگە قىلىشـقا بۇيرۇغان قۇرئان، نىكاھ ئۈچۈنمۇ ئوخشـاش 
پىرىنسـىپنى شـەرت قىلدى. نۇر سۈرىسـى 32 - ئايەتنىڭ بىرىنچى 
سـۆزى ۋە 33 - ئايەتتىكـى »ئۇنـى يېزىق )خاتىرە( بىلەن يېزىڭالر 

)فََكاتِبُوُهمْ(« دېگەن ئىپادىلەر بۇنى كۆرسـىتىپ بېرىدۇ.
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iii. ئىمام نىكاھى – دىنىي نىكاھ

نىـكاھ ھـەم توختـام، ھـەم ئۇنىۋېرسـال ھادىسـە. بـۇ نۇقتىدىـن 
ئېيتقانـدا، ئىمـام تەرىپىدىـن ئوقۇلغـان ياكـى ئوقۇلمىغـان، دىنىـي 
كىمنىـڭ  نىكاھنىـڭ  بولمايـدۇ.  نىـكاھ  بولمىغـان  دىنىـي  ياكـى 
رىياسـەتچىلىكىدە ئەمەلگـە ئاشـۇرۇلغانلىقى مۇھىـم ئەمـەس. مۇھىـم 
 - قىلغـان  ئـادا  شـەرتلەرنى  قانۇنىـي  ئۇنىـڭ  نۇقتـا،  بولغـان 
قىلمىغانلىقـى. ئەگـەر نىكاھنىـڭ دىنىـي ياكـى دىنىـي بولمىغـان 
مۇھەممـەد  پەيغەمبىرىمىـز  ھالـدا  ئـۇ  دېسـەك،  مەۋجـۇت  تـۈرى 
قىلغانلىقـى  تـوي  بىلـەن  نىـكاھ  قايسـى  ئەلەيھىسسـاالمنىڭ 
چۈنكـى  مۇقـەررەر.  كېلىشـىمىز  دۇچ  سـوئالغا  توغرىسـىدىكى 
 - ئىسـالم  بولـۇپ،  قىلغـان  تـوي  يېشـىدا   25 پەيغەمبىرىمىـز 
ۋەھىـي ئۇنىڭغـا 40 يېشـىدا ئاندىـن كېلىشـكە باشـلىغان. ئـۇ 15 
يىـل قايسـى نىكاھتـا ياشـىغان؟ قۇرئـان كەلگەندىـن كېيىـن، بىـز 
ئۇنىـڭ نىكاھىنـى يېڭىلىغانلىقىنى ئېيتاالمدۇق؟ شـۇنداق دېيىشـكە 
بولىدۇكـى، پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالمنىڭ نىكاھـى ھەنىـف دىنىغـا 
ئاساسـەن ئوقۇلغـان. بۇنـداق بولغانـدا، ئوتتۇرىغـا مۇنـداق سـوئال 
چىقىـدۇ: ئەبـۇ لەھـەب سۈرىسـىدە، ئۇلـۇغ ئالـالھ ئەبـۇ لەھەبنىـڭ 
نىكاھىنى گەرچە ئۇ ھەنىف دىنىدا بولمىسىمۇ قانۇنلۇق دەپ قوبۇل 
قىلىـدۇ ۋە ئۇنىـڭ ئايالىغـا »ئايالـى« دېگـەن سـۆزنى ئىشـلىتىدۇ. 
تەھرىـم سۈرىسـىنىڭ 11 - ئايىتىـدە فىرئەۋننىـڭ ئايالـى ئۈممەتكـە 
ئۈلگـە سـۈپىتىدە كۆرسـىتىلگەن. ھالبۇكـى، ھـەر ئىككىسـى، يەنى 
ئەبـۇ لەھـەب ۋە فىرئـەۋن كاپىـر ئىـدى. دېمـەك، نىكاھنىڭ قوبۇل 

بولۇشـى ئۈچـۈن مۇسـۇلمان بولۇشـنىڭ ھاجىتـى يـوق.

نەسـەب  مۇسـلىمالر  غەيرىـي  دۇنيادىكـى  كۈنـدە،  بۈگۈنكـى 
جەھەتتىـن نىكاھسـىز بولـۇپ ھېسـابالنمايدۇ. نىكاھنىـڭ قانۇنىـي 
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شەرتلىرى ئورۇنالنغاندىن كېيىن، مەيلى چېركاۋ، ئىبادەتخانا ياكى 
نىكاھ ئىشخانىسـىدا بولسـۇن، ئادا قىلىنغان نىكاھ رەسـىمىيەتلىرى 
نىكاھنىـڭ يوللـۇق ئىكەنلىكىنـى بىلدۈرىـدۇ. شۇڭالشـقا، نىكاھنى 
دىنىـي ۋە دىنىـي بولمىغـان، ئىسـالمىي ياكـى ئىسـالمىي بولمىغـان 
دەپ ئايرىماسـتىن، بەلكـى قانۇنلـۇق ياكـى قانۇنسـىز نىـكاھ دەپ 

ئايرىـش ئـەڭ مۇۋاپىـق بولىدۇ.

تەربىيىلىنىشـى  پەرزەنتنىـڭ  كېلىدىغـان  دۇنياغـا  كېلەچەكتـە 
نۇقتىسـىدىن، قۇرئـان كەرىـم بەقـەرە سۈرىسـىنىڭ 221 - ئايىتىدە 
مۇشـرىك قىـز بىلـەن تـوي قىلماسـلىق ۋە مۇشـرىك ئوغۇلغـا قىـز 
بەرمەسـلىكنى بەلگىلىگـەن. نـۇر سۈرىسـىنىڭ ئۈچىنچـى ئايىتىـدە 
ئۇنىڭغـا زىنانـى ئىـالۋە قىلغـان. مۆمىـن بىلـەن مۇشـرىك بىرگـە 
كۆرۈلىدىغـان  تەربىيىسـىدە  بالىنىـڭ  قىلىدىغـان  چـوڭ  بېقىـپ 
كرىزىـس نـەزەردە تۇتۇلغانلىقتىـن، بـۇ پىرىنسـىپ بېكىتىلگـەن.

بۇالردىن باشـقا، نىكاھنى دىننى چىقىش قىلىپ ئايرىش توغرا 
ئەمـەس. ھەزرىتـى ئائىشـەدىن رىۋايـەت قىلىنىشـىچە، جاھىلىيـەت 
دەۋرىـدە تـۆت خىـل نىـكاھ بـار بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ بىـرى ئىسـالم 
دەۋرىدىمۇ داۋامالشقان. قۇرئان مەزكۇر نىكاھقا رەسمىيەتلەشتۈرۈش 
پىرىنسـىپىنى ئېلىپ كەلگەن، خاالس. جاھىلىيەت جەمئىيىتىدىكى 
نىكاھمـۇ نىـكاھ ھېسـابالنغاچقا، بىـز ئـۇ دەۋردىكـى مۇشـرىكالرنىڭ 
نىكاھىنـى قانۇنسـىز نىـكاھ دېيەلمەيمىـز. ئېھتىمـال، بەزىلـەر ئۇنـى 
»ئۆتكۈنچـى دەۋر« دەپ ئاتىشـى مۇمكىـن. ئۇنداقتـا، ھازىر ئىككى 
ئاتېئىسـت تـوي قىلىـپ بالىلىـق بولسـا، بىز بـۇ نىكاھنى قانۇنسـىز 
ۋە بـۇ بالىنـى ھارامدىـن بولغـان دەپ قارامـدۇق؟ ئااليلـۇق، ئەگـەر 
بـۇ ئاتېئىسـت ئائىلـە ئىسـالمنى قوبـۇل قىلىـپ مۇسـۇلمان بولسـا، 
ئۇالرنىـڭ نىكاھـى بۇزۇالمـدۇ؟ ئـۇ ھالـدا بالىنىـڭ ئەھۋالـى قانـداق 

بولىدۇ؟
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بۈگۈن بىز »ئىمام نىكاھ« ئۇقۇمىغا دۇچ كېلىۋاتىمىز. ئېنىقكى، 
دۆلـەت - قانـۇن ئېتىـراپ قىلمىغان نىكاھ نىكاھ ئەمەس. چۈنكى، 
نىكاھتـا ھـەر ئىككـى تەرەپنىـڭ ھـەق - ھوقۇقىنـى قوغدايدىغـان 
قانۇنىـي ئۆلچـەم بولۇشـى كېـرەك. بـۇ، پەقـەت دۆلەتنىـڭ مەزكـۇر 
ئاشـىدۇ.  ئەمەلگـە  ئاندىـن  ئارقىلىـق  قىلىشـى  ئېتىـراپ  نىكاھنـى 
ئوسـمانىيالر دەۋرىـدە ئىمامغـا نىـكاھ ئوقـۇش ھوقۇقـى بېرىلگـەن 
بولـۇپ، دۆلـەت ئـۇ ئوقۇغـان نىكاھنـى ئېتىـراپ قىالتتـى، ئىماملىق 
مۇئەسسەسـى دۆلەتنىڭ ھىمايىسـىدا ئىدى. خۇالسـە شۇكى، دۆلەت 
ناھەقچىلىكلەرگـە  ئېغىـر  ئايالـالر  نىكاھـالردا  قىلمىغـان  ئېتىـراپ 
ئۇچرايدىغـان بولـۇپ، ئەرنىـڭ ئىككـى لېۋى ئارىسـىدىن ئويالنمايال 

چىققـان سـۆزلەر بىلـەن ئـۇ ئايالنىـڭ ھايـات گۈلى سـولىدۇ.

vi. چارە نېمە؟

بۈگۈنكـى كۈنـدە، كىشـىلەر رەسـمىي نىكاھتىـن كېيىـن ئىمام 
نىكاھـى ئوقۇتىـدۇ. تـەڭ مەۋجـۇت بـۇ ئىككـى خىـل شـەكىلگە 
قىلىـپ  مەمـۇرى  نىـكاھ  ئىمـام  يـا  ئۈچـۈن،  بېرىـش  خاتىمـە 
تەيىنلىنىشـى ياكـى دۆلـەت ئىمامـالر ئوقۇغـان نىكاھنـى ئېتىـراپ 
قىلىشـى كېـرەك. مۇشـۇنداق بولغانـدا، ئىمـام نىكاھـى بىلـەن 
رەسـمىي نىكاھنىـڭ پەرقـى يوقىلىـدۇ. ئەممـا، شـۇنى بىلىـش 
كېرەككـى، دىنىي جەھەتتىـن مەدەنىي نىكاھ ئەنئەنىۋى نىكاھقا 

ئوخشاشـال كۈچكـە ئىگـە.
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2( قۇرئان كەرىم تاالق مەسىلىسىدە ئايال كىشىنىڭ ھەق - 
ھوقۇقىنى قوغدايدۇ

ناچـار  ئـەڭ  يەتكۈزىدىغـان  زىيـان  ھوقۇقىغـا  ئايالالرنىـڭ 
قىلمىـش ياكـى قانۇنىـي قاراش ئاجرىشـىش مەسىلىسـىدە كۆرۈلىدۇ. 
»ئاجرىشىش«تىن ئىبارەت خۇش كۆرۈلمەيدىغان، ياقتۇرۇلمايدىغان 
ۋە يامـان كۆرۈلىدىغـان مەسـىلە، ئەسـىرلەردىن بۇيـان ئايالالرنىـڭ 
ھاياتىنـى خـۇددى قـارا بۇلۇتتـەك قاپـالپ تـۇردى. شۈبھىسـىزكى، 
ئاجرىشـىش بـەزى چاغـالردا داۋامالشـتۇرۇش مۇمكىـن بولمىغان ياكى 
سـاقايتقىلى بولمايدىغـان ئائىلـە جاراھەتلىـرى ئۈچـۈن چىقىش يولى 
ۋە ھـەل قىلىـش چارىسـى بولسـا، يەنـە بەزىـدە ئايالالرنىـڭ ھەق - 
ھوقۇقىغـا دەخلـى - تـەرۇز قىلىـش ۋە نەزەردىـن سـاقىت قىلىشـنى 

كەلتـۈرۈپ چىقىرىـدۇ.

ئېلىـپ  ساھەسـىگە  قانـۇن  مەسىلىسـىنى  ئاجرىشـىش  قۇرئـان 
كىرىـپ، ئۇنـى ئـەر كىشـىنىڭ ئىككـى لېـۋى ئارىسـىدا ئالدىـراپ 
چىققان بىر سـۆزگە قاراشـلىق بولۇش قېلىشىنىڭ خاتا ئىكەنلىكىنى 
كۆرسـىتىپ بېرىپ، بۇ مەسـىلىدە ئىنقىالب خاراكتېرلىق ئۆزگىرىش 
ھاسـىل قىلـدى. گەرچـە قۇرئانـى كەرىـم بـۇ ئىنقىـالب ئارقىلىـق 
جاھىلىيەت دەۋرىدىكى ئاجرىشـىش ئۇسـۇلىنىڭ ئەرەب مەدەنىيىتى 
سـۈپىتىدە مۇسـۇلمانالر ئارىسـىدا داۋاملىشىشـىنىڭ ئالدىنـى ئالغـان 
بولسـىمۇ، ئەپسۇسـكى، بىـز بـۇ ئادەتنىـڭ يەنىـال ئەرنىـڭ ئىككـى 
لېـۋى ئارىسـىدىن چىقىدىغـان سـۆزلەر بىلـەن داۋام قىلىۋاتقانلىقىغـا 
شـاھىت بولىۋاتىمىـز. »ئۈچتىـن توققۇزغـا شـەرت بولسـۇن، سـېنى 
تاالق قىلدىم« دەيدىغان سۆزنى قىلغان ئەر، ئايالىنى تاالق قىلدى 
دەپ قارىلىـدۇ. بـۇ ئـۈچ تـاالق بىلـەن ئاجرىشـىش دەپ ئاتىلىـدۇ. 
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يۇقىرىدىكـى سـۆزنى ئـۈچ قېتىـم تەكرارلىغـان ئـەر ئايالىنـى تـاالق 
قىلغـان ھېسـابلىنىپ، بۇنـداق ئاجرىشىشـتا، ئايالنىـڭ ھېچقانـداق 
تەرزىـدە ئۆزىنىـڭ ھەققىنـى قوغـداش ھوقۇقـى بولمايـدۇ، قانۇنىـي 
ھىمايـە مەۋجـۇت بولمىغانلىقتىـن، قانۇنسـىز مۇئامىلىگـە ئۇچرايـدۇ.

ئايالنىـڭ خاتالىـق سـادىر  تـاالق چۈشەنچىسـىدە،  ئەنئەنىـۋى 
قىلغـان ياكـى قىلمىغانلىقى مۇھىم ئەمـەس. ئەگەر بىر ئەر »ئەمدى 
)خوتۇنـۇم  بولسـۇن  شـەرت  توققۇزغـا  ئۈچتىـن  چەكسـەم،  تامـاكا 
تـاالق بولـۇپ كەتسـۇن(« دېسـە، كېيىـن تامـاكا چەكسـە، ئايالـى 
تـاالق بولـۇپ كېتىـدۇ. پاجىئـە شـۇكى، ئەسـىرلەردىن بۇيـان مولـال 
- ئۆلىمـاالر مۇشـۇنداق پەتىـۋا بېرىـپ كەلـدى. يەنـى، ئەگـەر ئـەر 
كىشـى كېيىـن پۇشـايمان قىلسـا، ئـۇ ئايالىنـى قايتـۇرۇپ كېلىـش 
نىكاھـالپ  باشـقىالرغا  بىلـەن  نىـكاھ(  )شـەكلىي  ھۇللـە  ئۈچـۈن 
بېرىـپ، ئـۇ ئـەر مەزكـۇر ئايـال بىلـەن بىللـە بولـۇپ ئۇنـى تـاالق 
قىلغاندىـن كېيىـن، ئاندىـن قايتـا نىكاھلىنىـش يولـى بىلـەن ئـۆز 
ئايالىنـى قايتـۇرۇپ كېلىـدۇ. تارىختىـن بۇيان، ھېچقانـداق گۇناھى 
بولمىغـان مۇسـۇلمان ئايـال مانـا مۇشـۇنداق روھىـي ۋە جىسـمانىي 

زىيانكەشـلىكلەرگە ئۇچـراپ كەلـدى.

i. »ئۈچتىن توققۇزغا شەرت« قانداق كېلىپ چىققان؟

پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئاجرىشىش مەسىلىسىدە 
سـوت جەريانىنىـڭ قانـداق بولىدىغانلىقىنـى بايـان قىلىـپ مۇنـداق 
دېگـەن: بىـر ئايـال ئۈچ ئىـددەت بىلەن تاالق بولىـدۇ. ھەر ئىددەت 
ئايدا بىر قېتىم بولىدۇ. ئىددەت سـوتنىڭ قاراپ چىقىش مۇددىتىنى 
كۆرسـىتىدۇ. دېمەك، ئۈچ ئىددەت توشماسـتىن ئاجرىشـىش ئەمەلگە 
ئاشـمايدۇ. سـوتنىڭ دەۋاغـا قـاراپ چىقىشـى ھـەر ئايـدا بىـر قېتىـم 
ئۆتكۈزۈلۈشـى كېـرەك، ياكـى ئاجرىشـىش توققـۇز ئـاي ئىچىـدە بىـر 
تـەرەپ قىلىنىشـى شـەرت. يەنـى سـوتچى ھـەر ئـۈچ ئايدا بىـر قېتىم 
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ئىسـپات ئاڭاليـدۇ ۋە توققـۇز ئـاي ئىچىـدە ئـۈچ قېتىملىـق ئىسـپات 
ئاڭالشنى ئاخىرالشتۇرىدۇ. مانا بۇ »ئۈچتىن توققۇزغىچە« ئىپادىسى 
ئـۈچ ياكـى توققـۇز ئـاي ئىچىدە سـوتنىڭ ئاجرىشـىش داۋاسـىنى ئۈچ 

قېتىـم كۆرۈپ چىقىشـىنى كۆرسـىتىدۇ.

پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم بـۇ خىـل ئاجرىشـىش شـەكلىنى ئـەر 
كىشـى ئۈچـۈن ئەمـەس، بەلكـى سـوتچى - قازىـالر ئۈچـۈن بايـان 
قىلغان. ئەر كىشـىنىڭ سـوتچىنىڭ ۋەزىپىسـىنى ئۈسـتىگە ئېلىپ ئۆز 
ئالدىغـا ھۆكـۈم چىقىرىـش ھوقۇقـى يـوق بولـۇپ، ئـۇ ھەم سـوتچى، 
ھـەم دەۋانـى كۆزەتكۈچـى، شـۇنداقال مەزكـۇر دەۋا تەرەپدارلىرىنىـڭ 
لىقتىـن  ئەھـۋال »ئىپتىدائىـي«  بولىدىغـان  بىـرى، ھـەم سـوتچى 

باشـقا نەرسـە ئەمـەس. 

ii. تاالق مەسىلىسىنى بىر تەرەپ قىلىش ھوقۇقىنى قۇرئان كەرىم سوتقا 

بەرگەن 

ئەرنىـڭ  چىقىرىۋېتىلىشـىنى  ئۆيدىـن  ئايالنىـڭ  قۇرئـان، 
ئىختىيارىدىـن ئېلىـپ، ئۇنـى قانۇنغـا تاپشـۇرۇپ، قـارار چىقىرىـش 
ھوقۇقىنـى سـوت مەھكىمىسـىگە بەرگـەن. بـۇ مەدەنىـي ۋە رادىـكال 
ئۆزگىرىشـنى ئـۇ قانـداق ئەمەلگـە ئاشـۇرغان؟ بـۇ سـوئالغا قۇرئاننىڭ 

ئايەتلىـرى بىلـەن جـاۋاب بېرىـش مۇمكىـن.

1( شاھىتالرنىڭ بولۇشىنى شەرت قىلدى

ئىسـالم  قىلغـان  شـەرت  بولۇشـىنى  شـاھىتالرنىڭ  نىكاھتـا 
قىلـدى.  شـەرت  بولۇشـىنى  شـاھىتالرنىڭ  ئاجرىشىشـتىمۇ  دىنـى، 
شـاھىتالرنىڭ گۇۋاھلىقـى - ئىمزاسـى بىلـەن قۇرۇلغـان ئائىلىنـى 
قانداقمـۇ ئـەر كىشـىنىڭ ئېغىزىدىـن چىققان بىر ئېغىـز گەپ بىلەن 
بـۇزۇپ تاشـلىغىلى بولسـۇن؟ شـۇڭا، قۇرئـان بۇنـداق ئىپتىدائىـي 
ئادەتنـى بىـر چەتكـە قايرىـپ قويـۇپ، ئاجرىشىشـتا شـاھىتالرنىڭ 
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بولۇشـىنى شـەرت قىلـدى.

فَـاَِذا بَلَْغـَن اََجلَُهنَّ فَاَْمِسـُكوُهنَّ ِبَْعـُروٍف اَْو فَارِقُوُهنَّ ِبَْعـُروٍف َواَْشـِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم 

ِق اللَّٰه يَْجَعْل  ِهؕ ذٰلُِكـْم يُوَعُظ ِبـٖه َمْن كَاَن يُؤِْمـُن ِباللِّٰه َوالْيَـْوِم اْلِٰخِرؕ َوَمْن يَتَـّ ـَهاَدَة لِلٰـّ َواَٖقيُمـوا الشَّ

لَُه َمْخرَجاً  

»ئۇالرنىـڭ ئىددىتـى توشـقان چاغـدا، ئۇالر بىلـەن چىرايلىقچە 
يېنىشـىڭالر ياكـى ئـۇالر بىلـەن چىرايلىقچـە ئۈزۈلىشـىپ كېتىـڭالر. 
ئاراڭالردىـن ئىككـى ئادىـل كىشـىنى گۇۋاھ قىلىـڭالر. ئالالھ ئۈچۈن 
گـۇۋاھ بولـۇڭالر. بۇنىـڭ بىلـەن ئالالھقا ۋە ئاخىـرەت كۈنىگە ئىمان 
ئېيتقان كىشـىگە ۋەز - نەسـىھەت قىلىنىدۇ. كىمكى ئالالھ ئالدىدا 
مەسـئۇلىيەتچان بولىدىكەن، ئالالھ ئۇنىڭغا چىقىش يولى بېرىدۇ« 

)تـاالق سۈرىسـى 2 - ئايەت(.

ئاجرىشىشـنىڭ  مەنىسـى،  بولۇشـنىڭ  شـاھىت   - گۇۋاھچـى 
سـوت مەھكىمىسـى ئارقىلىـق ئېلىـپ بېرىلىشـى بولـۇپ، قۇرئـان بۇ 
گۇۋاھلىقنـى شـەرت قىلىـش ئارقىلىـق ئاجرىشىشـقا قانۇنىـي ئۆلچەم 
ئېغىزدىـن  كىشـىنىڭ  ئـەر  ئاجرىشـىش  قۇرئـان  يەنـى  بېكىتتـى. 
چىقىدىغـان سـۆزگە قاراشـلىق بولۇشـتەك ھالەتكـە خاتىمـە بېرىپ، 

بـۇ ھوقۇقنـى سـوت مەھكىمىسـىگە بـەردى.

گۇۋاھچـى«  »ئىككـى  ئايىتىدىكـى   -  2 سۈرىسـىنىڭ  تـاالق 
سـەۋەبىدىن  زىنـا  كېـرەك.  بولۇشـى  ئاجرىشىشـتا  باشـقا  زىنادىـن 
ئاجرىشىشـتا تـۆت گۇۋاھچـى تەلـەپ قىلىنىـدۇ. نـۇر سۈرىسـى 6 – 
ئايەتتـە، ئايالىنـى زىنـا بىلـەن ئەيىبلىگـەن ئەرنىـڭ چوقـۇم تـۆت 
گۇۋاھچىنى سـوتقا كەلتۈرۈشـى شـەرت قىلىنغان. ئەگەر ئەر كىشـى 
تـۆت گۇۋاھچـى ئېلىـپ كېلەلمەيدىغـان بولسـا، ئـەر بـەش قېتىـم 
قەسـەم قىلىـدۇ. بەشـىنچى قەسـىمىدە، ئـۇ ئالالھنىـڭ لەنىتىنـى 
ئـۆزى ئۈسـتىگە ئالىـدۇ. بـەزى ئالىمـالر بۇنىـڭ زىناغـا بېرىلىدىغـان 
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بـۇ  بولـۇپ،  قويغـان  ئوتتۇرىغـا  ئىكەنلىكىنـى  سـەۋەبىدىن  جـازا 
ئىنتايىـن خاتـا قـاراش. جـازا بېرىشـتە شـەرىئەت - قانـۇن ئاسـاس 
قىلىنىـپ، ئاجرىشىشـتا بولسـا قانـۇن نەزەرگـە ئېلىنمايدىغان ئىش 
بولۇشـىنى  گۇۋاھچـى  مەسىلىسـىدە  ئاجرىشـىش  قۇرئـان  بوالمـدۇ؟ 
ئايـال كىشـىنىڭ ھـەق - ھوقۇقىنـى قوغداشـتا  شـەرت قىلىـپ، 

مۇھىـم ئىنقىـالب ئېلىـپ بارغـان.

اُء اِلَّٓ اَنُْفُسـُهْم فََشـَهاَدُة اََحِدِهْم اَْربَُع َشـَهاَداٍت  َوالَّٖذيـَن يَرُْمـوَن اَزَْواَجُهـْم َولَـْم يَُكـْن لَُهْم ُشـَهَدٓ

ِه َعلَيْـِه اِْن كَاَن ِمـَن الَْكاِذٖبَن اِدٖقَن َوالَْخاِمَسـُة اَنَّ لَْعَنـَت اللٰـّ ُه لَِمـَن الصَّ ِه اِنَـّ ِباللٰـّ

باشـقا  ئۆزىدىـن  ۋە  قارىلىغـان  بىلـەن  زىنـا  »ئاياللىرىنـى 
گۇۋاھچىسـى بولمىغانـالر گۇۋاھلىـق سـۆزىنىڭ راسـت ئىكەنلىكىنـى 
دەلىللـەش ئۈچـۈن، ئالالھنىـڭ نامـى بىلـەن تـۆت قېتىـم قەسـەم 
مـاڭا  بولسـام،  يالغانچـى  >ئەگـەر  قېتىمـدا:  بەشـىنچى  قىلسـۇن. 
ئالالھنىـڭ لەنىتـى بولسـۇن!< دېسـۇن« )تـاالق سۈرىسـى 7 - 6 

ئايەتلـەر(.  -

2( ۋەكىللەر بولۇشى كېرەك

زادىال چىقىشالماسلىق سەۋەبىدىن ئوتتۇرىغا چىققان ئاجرىشىش 
دەۋاسـىدا ئەگـەر سـوتچى قـارار چىقىرىشـتا ئىككىلىنىـپ قالسـا، ئـۇ 
ھالـدا ئـەر - ئايـال تەرەپتىـن ۋەكىللـەر ئۆمىكـى قـۇرۇپ، يارىشـىپ 
قېلىشـنى تەۋسـىيە قىلسـا بولىدۇ. ئەلۋەتتە، قۇرئان ئېلىپ كەلگەن 

»ۋەكىل«لەرنىـڭ ئورنىنـى ھازىـر »زاسـېداتېلالر ئۆمىكى« ئالدى.

ئەجەبـا، ئەگـەر ئـەر ئېغىزىدىـن چىقىدىغـان بىـر سـۆز بىلەنـال 
ئايالىدىـن ئاجرىشـىپ كېتەلەيدىغـان بولسـا، قۇرئـان يەنـە نېمـە 
ئېلىشـىنى  رول  »ۋەكىل«لەرنىـڭ  دەۋاسـىدا  ئاجرىشـىش  ئۈچـۈن 
تەلـەپ قىلىـدۇ؟ بـۇ سـەۋەبتىن، ئـەر - ئايـال ئىككـى تەرەپتىـن 
تەشكىل تاپىدىغان ۋەكىللەرنى ئاجرىشىشنىڭ قانۇنىي ئۆلچىمىنىڭ 
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يەنـە بىـر ئاساسـى دېيىشـكە بولىـدۇ.

3( سوتچىنىڭ بولۇشى شەرت

نىسـا سۈرىسـىنىڭ 35 - ئايىتـى بـۇ مەسـىلىنى تۆۋەندىكىـدەك 
بېرىدۇ: يورۇتـۇپ 

ا اِْصَاحـاً يَُوفِِّق  َواِْن ِخْفتُـْم ِشـَقاَق بَيِْنِهـَا فَابَْعثُـوا َحَكـاً ِمـْن اَْهلِٖه َوَحَكـاً ِمْن اَْهلَِهـا اِْن يُٖريَدٓ

َه كَاَن َعلٖياً َخٖبراً ُه بَيَْنُهـَاؕ اِنَّ اللٰـّ اللٰـّ

»ئەگەر ئەر - ئايال ئىككەيلەننىڭ ئىناقسـىز بولۇپ قېلىشـىدىن 
قورقساڭالر، ئەرنىڭ تۇغقانلىرىدىن بىر ھەققانىي كىشى ۋە ئايالنىڭ 
تۇغقانلىرىدىـن بىـر ھەققانىـي كىشـىدىن ھەيئـەت تەشـكىللەڭالر. 
ئەگـەر ئـۇالر يارىشىشـنى ئويلىسـا، ئالـالھ ئەر - ئايال ئىككىسـىنىڭ 
ئارىسـىغا ئىناقلىق سـالىدۇ. ئالالھ ھەقىقەتەن ھەممىنى بىلگۈچى ۋە 

ھەممىدىـن خەۋەرداردۇر«.

بـۇ ئايەتتىكـى »خىفتـۇم )ِخْفتُـْم(«، يەنـى »قورقسـاڭالر« ياكـى 
»ئەندىشـە قىلسـاڭالر« ئىبارىسى كىمگە خىتاب قىلىنغان؟ بۇ خىتاب 
ئـەر - ئايالدىـن باشـقا ئۈچىنچـى تەرەپكـە قارىتىلغـان. ئەمەلىيەتتە، 
ئاجرىشـىش دەۋالىرىدا رول ئوينايدىغان ۋە ھەيئەت تەشـكىل قىلىشقا 

مەسـئۇل كىشـىلەر ئۈچىنچى تەرەپنىڭ دەل ئۆزى ئەمەسـمۇ؟

بـۇ شەخسـلەر جەمئىيەتتىكـى خالىغـان كىشـىلەرمۇ؟ بـۇ ئايەتتـە 
»قورقساڭالر« دېيىلگەن كىشىلەر ئاجرىشىش دەۋالىرىغا قارايدىغان 
قانۇنىي سـاالھىيەتكە ئىگە شەخسـلەر بولۇپ، بۇ قانۇنىي شەخسـلەر 

بولسـا، دەل سـوتچىالرنىڭ ئۆزى.

قەسـەملەر  ۋە  گۇۋاھلىـق  ئايىتىدىكـى   -  6 سۈرىسـىنىڭ  نـۇر 
ئىگـە  سـاالھىيەتكە  قانۇنىـي  بېرىلىـدۇ؟  ئېلىـپ  ئالدىـدا  كىمنىـڭ 
بولمىغـان كىشـىلەرگە گۇۋاھچىـالر بىلـەن ئىسـپاتالش ياكـى قەسـەم 
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بېرىشـنىڭ نېمـە ئەھمىيىتـى بـار؟ 

نىـكاھ قانۇنىدىكـى گۇۋاھلىـق بېرىـش، ھەيئـەت تەشـكىللەش 
ۋە قەسـەم بېرىـش قاتارلىـق مۇھىم ئۇقۇمـالر ئاپتوماتىك ھالدا تاالق 
مەسىلىسـىنىڭ سـوت مەھكىمىسـى ۋە سـوتچىالرنىڭ ھۇزۇرىـدا بىـر 

تـەرەپ قىلىنىدىغانلىقىنـى كۆرسـىتىپ بېرىدۇ. 

ئىنچىكـە  مۇشـۇنداق  مەسىلىسـىدە  تـاالق  كەرىمنىـڭ  قۇرئـان 
ھالقىالرنى نەزەردىن سـاقىت قىلماسـتىن تەپسـىلىي بايان قىلىشىغا 
ئـەر  پەقـەت  تاالقنىـڭ  مەدەنىيىتىـدە،  ئـاۋام  مەۋجـۇت  قارىمـاي، 
قاراشـلىق  ئېغىـز سـۆزگە  بىـر  ئېغىزىدىـن چىقىدىغـان  كىشـىنىڭ 
ۋە  ئائىلـە  ئايالنغـان.  زۇلۇمغـا  ئۈچـۈن  ئايالـالر  قېلىشـى  بولـۇپ 
پەرزەنتكـە ئوخشـاش ئـەڭ مۇھىم ھەم مۇقـەددەس ئورگاننى بۇنداق 
قويـۇش  تاشـالپ  لەۋلەرگـە  نـادان  ۋە  مەسئۇلىيەتسـىز  قانۇنسـىز، 
بولۇشـىنى،  ۋەيـران  ئائىلىلەرنىـڭ  نۇرغـۇن  زۇلۇمالرنـى،  نۇرغـۇن 
چىقـاردى.  كەلتـۈرۈپ  ئوقۇبەتلەرنـى   - ئـازاب  نۇرغـۇن  شـۇنداقال 
بىردەملىـك ئاچچىقالنغـان ۋاقىتتـا ئاغزىدىـن چىقىـپ كەتكەن سـۆز 
بىلـەن ئايالنـى رەنجىتىش، بولۇپمۇ ھۇللـە قىلىش ئارقىلىق ئايالنى 
باشـقىالر بىلـەن بىللـە بولۇشـقا مەجبـۇر قىلىشـنىڭ جاۋابكارلىقىنـى 
زادى كىـم ئۈسـتىگە ئالىـدۇ؟ قۇرئاندىـن يىراق بولغـان پەتىۋاالرنىڭ 
ئەرلەرنىـڭ  بۇيـان  ئەسـىرلەردىن  ئايالـالر،  ئايالنغـان  ئوبيېكتىغـا 
ئاغزىدىـن چىققـان سـۆزلەر سـەۋەبلىك ئـازاب - ئوقۇبـەت چېكىپ، 
تۆلەشـكە  بـەدەل  بىھـۇدە  تۈپەيلىدىـن  خاتالىقـى  ئىنسـانىيەتنىڭ 

مەھكـۇم بولـۇپ كەلـدى.

ناۋادا ئەر سـوت مەھكىمىسـىگە مۇراجىئەت قىلمايال ئايالى بىلەن 
ئاجرىشـىپ كېتەلەيدىغـان بولسـا، ئۇنداقتـا ھەزرىتـى زەيـد بىلـەن 
ھەزرىتى زەينەپ نېمىشـقا ئۆز-ئارا ئۈزۈلىشـىپ كەتمىگەن؟ )ئەھزاپ 
سۈرىسـى 37 - ئايـەت(. بـۇ ئايەتتىكـى ھەقىقـەت سـوتقا ئىلتىماس 
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قىلىش ۋە سـوتچىنىڭ قارارىنى ئېلىش دېگەنلىك ئەمەسـمۇ؟ مەلۇم 
بولغىنىـدەك، ھەزرىتـى زەينەپمـۇ ئېرىدىـن ئايرىلىـپ كەتمەكچـى 
بولغـان. شـۇنداق تـۇرۇپ، ئـەر - ئايال نېمىشـقا پەيغەمبىرىمىزنىڭ 
يەكۈنلـەپ  ئايەتلەرنىـڭ ھەممىسـىدىن  بـۇ  بىـز  كەلـدى؟  ئالدىغـا 
چىقىدىغـان پىرىنسـىپ مۇنـداق: ئۈزۈلىشـىش ئەرنىـڭ ئېغىزىدىـن 
چىقىدىغـان بىـر ئېغىـز سـۆز بىلـەن ئەمـەس، بەلكـى قانـۇن بىلەن 

ئەمەلىيلىشىدۇ. 

iii. ئاجرىشىش ھوقۇقى كىمگە بېرىلگەن؟

 -  228  -  229 سۈرىسـىنىڭ  بەقـەرە  ئۆلىمالىـرى  ئىسـالم 
ئايەتلىرىنـى ئاسـاس قىلىـپ، ئاجرىشـىش ھوقۇقىنىڭ ئەر كىشـىگە 

سۈرىشـىدۇ.  ئىلگىـرى  بېرىلگەنلىكىنـى 

ُه ٓفٖ  َوالُْمطَلََّقـاُت يََتَبَّْصـَن ِباَنُْفِسـِهنَّ ثثَلٰثَـَة قُـُرٓوٍءؕ َوَل يَِحـلُّ لَُهـنَّ اَْن يَْكتُْمـَن َمـا َخلَـَق اللٰـّ

ِه َوالْيَـْوِم اْلِٰخـِرؕ َوبُُعولَتُُهـنَّ اََحـقُّ ِبرَدِِّهـنَّ ٖف ذٰلِـَك اِْن اَرَاُدٓوا اِْصَاحاًؕ  اَرَْحاِمِهـنَّ اِْن كُـنَّ يُؤِْمـنَّ ِباللٰـّ

ُه َعٖزيـٌز َحٖكيٌمࣖ ٖذي َعلَيِْهـنَّ ِبالَْمْعـُروِفࣕ َولِلرَِّجـاِل َعلَيِْهـنَّ َدرََجـٌةؕ َواللٰـّ َولَُهـنَّ ِمثْـُل الَـّ

يـٌح ِباِْحَسـاٍنؕ َوَل يَِحـلُّ لَُكـْم اَْن تَأُْخـُذوا ِمـآَّ  ـَاُق َمرَّتَـاِنࣕ فَاِْمَسـاٌك ِبَْعـُروٍف اَْو تَْسٖ اَلطَـّ

ِهؕ فَـاِْن ِخْفتُـْم اَلَّ يُٖقيـَا ُحـُدوَد اللِّٰه فَـَا ُجَناَح  اٰتَيْتُُموُهـنَّ َشيْـٔـاً اِلَّٓ اَْن يََخافَٓـا اَلَّ يُٖقيـَا ُحـُدوَد اللٰـّ

ِه فَاُو لِٰٓئـَك ُهُم  ِه فَـَا تَْعتَُدوَهـا َوَمـْن يَتََعـدَّ ُحـُدوَد اللٰـّ َعلَيِْهـَا ٖفيـَا افْتَـَدْت ِبـٖهؕ تِلْـَك ُحـُدوُد اللٰـّ

لُِموَن لظَّا ا

»تـاالق قىلىنغـان ئايـال ئـۈچ ھەيـز ئۆتكىچـە ئىـددەت تۇتىـدۇ. 
ئەگـەر ئـۇالر ئالالھقـا، ئاخىـرەت كۈنىگـە ئىشـىنىدىكەن، ئۇالرنىـڭ 
بەچچىدانالردىكـى ئالـالھ ياراتقـان نەرسـىنى )يەنـى بالىنـى ياكـى 
ھەيزنـى( يوشۇرۇشـى دۇرۇس ئەمـەس. ئۇالرنىـڭ ئەرلىـرى ئەگـەر 
ئەپلىشـىپ قېلىشـنى خالىسا، شۇ مۇددەت ئىچىدە ئۇالرنى قايتۇرۇپ 
كېلىشـكە )باشـقىالرغا قارىغانـدا( ئـەڭ ھەقلىق. ئاياللىرى ئۈسـتىدە 
ئەرلەرنىـڭ ھەقلىـرى بولغىنىـدەك، ئەرلىـرى ئۈسـتىدە ئايالالرنىڭمۇ 
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ھەقلىرى بار )يەنى ئايالالر مۇۋاپىق دەرىجىدە ھوقۇقتىن بەھرىمەن 
بولۇشـى ھـەم مۇۋاپىـق دەرىجىـدە مەجبۇرىيەتمـۇ ئۆتىشـى كېـرەك(. 
قامـداش  تۇرمۇشـىنى  ئۇالرنىـڭ  ۋە  بېرىـش  تويلـۇق  )ئايالالرغـا 
مەجبۇرىيەتلىـرى ئەرلەرگـە يۈكلەنگەنلىكتىـن( ئەرلـەر ئايالالردىـن 
بىـر دەرىجـە ئۈسـتۈنلۈككە ئىگـە. ھەقىقەتـەن،  ئالـالھ غالىـب ۋە 

ھېكمـەت بىلـەن ئىـش قىلغۇچـى زات«.

»)قايتا يارىشىشقا بولىدىغان( تاالق ئىككى قېتىمدۇر. ئۇنىڭدىن 
كېيىـن )خوتۇنىنـى( چىرايلىقچـە تۇتـۇش  ياكـى ياخشـىلىق بىلەن 
)يەنى زۇلۇم قىلماي، يامان گېپىنى قىلماي، كىشىلەرنى ئۇنىڭدىن 
بەلگىلىمىلىرىگـە  ئالالھنىـڭ  الزىـم.  قويۇۋېتىـش  يىراقالشـتۇرماي( 
رىئايـە قىاللماسـلىق خەۋپـى )يەنـى ياخشـى ئۆتەلمەسـلىك، ئالـالھ 
بەلگىلىگـەن ئـەر - خوتۇنلـۇق ھوقۇقلىرىغـا رىئايـە قىاللماسـلىق 
بەرگـەن  ئۈچـۈن(  )تويلـۇق  ئاياللىرىڭالرغـا  بولمىسـىال،  خەۋپـى( 
دۇرۇس  قايتۇرۇۋېلىـش  نەرسـىنى  ھەرقانـداق  مۈلۈكتىـن   - مـال 
بولمايـدۇ. ئەگـەر سـىلەر ئـۇالر )يەنى ئەر - ئايـال( نىڭ ئالالھنىڭ 
بەلگىلىمىلىرىگـە رىئايـە قىاللماسـلىقىدىن قورقسـاڭالر، خوتۇنىنىڭ 
)تاالق خېتىنى ئېلىش مەقسـىتىدە( ئېرىگە مال بەرگەنلىكى ئۈچۈن 
ئـۇ ئىككىسـىگە )يەنـى ئـەر - خوتۇنغـا( گۇنـاھ بولمايـدۇ. ئەنـە 
شـۇالر ئالالھنىـڭ بەلگىلىمىلىرىـدۇر، ئۇنىڭغـا خىالپلىـق قىلماڭالر. 
زالىمـالردۇر«  قىلغۇچىـالر  خىالپلىـق  بەلگىلىمىلىرىگـە  ئالالھنىـڭ 

)بەقـەرە سۈرىسـى 229 - 228 - ئايەتلـەر(.

بىـز بـۇ يەردىكـى ئاجرىشـىش ھوقۇقىنـى سـوت مەھكىمىسـىگە 
ئىلتىماس قىلىش ھوقۇقى دەپ قارايمىز. قانداق سەۋەب بولۇشىدىن 
قەتئىينەزەر، ئەرنىڭ ھوقۇقى پەقەت سـوت مەھكىمىسـىگە ئىلتىماس 
قىلىـش ۋە ئاجرىشىشـقا سـەۋەب بولغـان جىنايـەت ئىسـپاتىنى سـوتقا 
سۇنۇشتىن ئىبارەت. بەقەرە سۈرىسىنىڭ 132 - ئايىتىدىكى »ئايالالر 
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ئاخىرالشـقاندىن  سـوت  ئىپادىسـى  كەتكەنـدە«  ئاجرىشـىپ  بىلـەن 
كېيىنكى باسـقۇچنى كۆرسـىتىدۇ. ئۇنداق بولمىسا، ئەر ھەم دەۋاگەر، 
ھـەم سـوتچى بولغـان بولىـدۇ، بـۇ توغـرا ئەمـەس، ئەلۋەتتـە. شـۇڭا، 
ئەرنىـڭ ئاجرىشـىش ئۈچـۈن سـوت مەھكىمىسـىگە ئىلتىمـاس قىلىش 
ھوقۇقـى بولغانغـا ئوخشـاش، ئايالنىڭمـۇ ئاجرىشـىش ئۈچـۈن سـوت 

مەھكىمىسـىگە ئـەرز قىلىـش ھوقۇقـى بولىدۇ. 

َوَل  ِبَْعـُروٍفࣕ  َسُِّحوُهـنَّ  اَْو  ِبَْعـُروٍف  فَاَْمِسـُكوُهنَّ  اََجلَُهـنَّ  فَبَلَْغـَن  ـاَء  النَِّسٓ طَلَّْقتُـُم  َواَِذا 

 ًؗ ِه ُهـزُوا وا اٰيَـاِت اللٰـّ ُتِْسـُكوُهنَّ ِضَاراً لِتَْعتَـُدوا َوَمـْن يَْفَعـْل ذٰلِـَك فََقـْد ظَلَـَم نَْفَسـُهؕ َوَل تَتَِّخـُذٓ

ـا اَنْـزََل َعلَيُْكـْم ِمـَن الِْكتَـاِب َوالِْحْكَمـِة يَِعظُُكْم ِبـٖهؕ َواتَُّقـوا اللَّٰه  ِه َعلَيُْكـْم َوَمٓ َواذْكُـُروا نِْعَمـَت اللٰـّ

ٍء َعلٖيـٌمࣖ َه ِبـُكلِّ َشْ ـوا اَنَّ اللٰـّ َواْعلَُمٓ

ئىددىتـى  ئۇالرنىـڭ  قىلغانـدا،  تـاالق  ئايالالرنـى  »سـىلەر 
يارىشـىپ   بىلـەن چىرايلىقچـە  ئـۇالر  قالغـان بولسـا،  توشـاي دەپ 
)ئۇالرنـى نىكاھىـڭالردا( تۇتـۇڭالر ياكـى ئۇالرنـى ياخشـىلىق بىلـەن 
تۇتىۋالمـاڭالر.  ئۇالرنـى  مەقسـىتىدە  قىلىـش  زۇلـۇم  قويىۋېتىـڭالر، 
كىمكى شـۇنداق قىلىدىكەن )يەنى كىمكى چىرايلىقچە ئۆي تۇتۇش 
نىيىتـى بىلـەن ئەمـەس، بەلكـى ئىددىتىنـى ئۇزارتىپ زۇلـۇم قىلىش 
نىيىتىـدە خوتۇنـى بىلـەن يارىشـىدىكەن(،  ئۆزىگـە - ئـۆزى زۇلـۇم 
قىلغـان بولىـدۇ. ئالالھنىڭ ئايەتلىرىنى ئويۇنغـا ئايالندۇرۇۋالماڭالر، 
ئالالھنىڭ سـىلەرگە بەرگەن نېمىتىنى ۋە سـىلەرگە ۋەز - نەسـىھەت 
)يەنـى  ھېكمىتىنـى  كىتابىنىـڭ   قىلغـان  نازىـل  ئۈچـۈن  قىلىـش 
تەقۋادارلىـق  ئالالھغـا  ئېتىـڭالر،  يـاد  ئەھكامالرنـى(  كىتابىدىكـى 
قىلىـڭالر. بىلىڭالركـى، ئالالھ ھەر نەرسـىنى بىلگۈچىـدۇر« )بەقەرە 

سۈرىسـى 231 - ئايـەت(.

ئەگـەر بىـر ئايـال جىنسـىي قۇۋۋىتـى يـوق ياكـى روھىـي كېسـەل 
ۋە ياكـى ئۆيـى بىلـەن پۈتۈنلـەي كارى بولمايدىغـان ئـەر بىلەن توي 
قىلغـان بولسـا، ئـۇ قانداق قىلىـدۇ؟ بۇنىڭ جاۋابىنى بىـز پەيغەمبەر 
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ئىقتىـدارى  جىنسـىي  كۆرىمىـز.  ئەمەلىيىتىـدە  ئەلەيھىسسـاالمنىڭ 
ئەلەيھىسسـاالمنىڭ  پەيغەمبـەر  ئايالـى  سـاھابىنىڭ  بىـر  بولمىغـان 
يېنىغـا كېلىـپ، بـۇ ھەقتـە شـىكايەت قىلغـان. بـۇ ئارقىلىـق، ئـۇ 
ئايـال يۇقىرىقىـدەك ئەھـۋال ئاسـتىدا ئاجرىشـىپ كېتىـش ھوقۇقىغـا 
ئىگە ئىكەنلىكىنى ئەمەلىي كۆرسـىتىپ بەرگەن. ئايال بۇ مەسـىلىدە 
ئۆزىنىڭ ھوقۇقىنى ئۈچىنچى تەرەپكە ھاۋالە قىلماسـتىن، بىۋاسـىتە 
پەيغەمبەرگـە – سـوتقا مۇراجىئـەت قىلىـش ئارقىلىـق ئۆزىنىـڭ ھەق 
- ھوقۇقىنـى قوغدىغـان. بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشـقا بولىدۇكى، مەزكۇر 
جىنسـىي  ئېرىنىـڭ  ئالدىـدا  ئەلەيھىسسـاالمنىڭ  پەيغەمبـەر  ئايـال 
قىلغـۇدەك  تەلـەپ  ئاجرىشىشـنى  قويـۇپ  ئوتتۇرىغـا  ئاجىزلىقىنـى 
ھوقۇققا ئىگە بولغان ھەمدە ھەق - ھوقۇقىنى قوغداش پۇرسىتىگە 

ئېرىشـكەن. 

بۇنىڭدىن خۇالسە شۇكى، قۇرئان ئايالالرنىڭ ھەق - ھوقۇقىنى 
قوغـداش ئۈچـۈن، ئاجرىشـىش مەسىلىسـىدە كـۆپ تەرەپلىمىلىـك 
قانۇنىـي بەلگىلىمـە بېكىتىـپ، ئەرنىـڭ رولىنى تېگىشـلىك رامكا - 

دائىـرە ئىچىگـە ئالغان.
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3( قۇرئان ۋە كۆپ خوتۇنلۇق بولۇش مەسىلىسى

ئائىلـە تۇرمۇشـىدا، ئەرنىـڭ ئايالىغـا كۆڭۈل بۆلمەسـلىكى ئەر - 
ئايال ئوتتۇرىسـىدىكى مۇناسـىۋەتنىڭ تەڭپۇڭلۇقىنـى بۇزۇپ، ئائىلە 
ھاياتىنـى ئايالـالر ئۈچـۈن چىدىغۇسـىز ھالغا كەلتـۈرۈپ قويىدۇ. بىر 
چاغـالردا قىزنـى قولغـا كەلتـۈرۈش ئۈچـۈن  ئۇنىڭغـا يېلىنىـپ – 
يالۋۇرغـان ۋە تـوي قىلىـش تەكلىپـى تەسـتە قوبـۇل قىلىنغـان بىـر 
يىگىتنىـڭ قىـز بىلـەن توي قىلىپ، مەلـۇم زامان ئۆتكەندىن كېيىن 
ئۇنـى ياقتۇرماسـلىقى، ئەلۋەتتـە تـۇز كورلـۇق بولىـدۇ. ئېرىنـى رازى 
قىلىـش ۋە رەنجىتمەسـلىك ئۈچـۈن بارلىقىنـى ۋە ھاياتىنـى ئۇنىڭغا 
بېغىشـلىغان ئايالنـى خارالشـقا باشـلىغان ئەرلەر ئائىلىنىـڭ دوزاخقا 

ئايلىنىـپ قېلىشـىنى كەلتـۈرۈپ چىقىرىدۇ.

ئائىلـە  ئويغىتىـپ،  تۇيغۇسـىنى  »كۈنداشـلىق«  ئايالالرنىـڭ 
تۇرمۇشىنى چىدىغۇسىز ۋە بەرداشلىق بەرگۈسىز ھالەتكە كەلتۈرۈشتىن 
نىسـا  قاراڭغۇالشـتۇرىدۇ.  ئاسـمىنىنى  ئىنسـانىيەت  زۇلـۇم  ئىبـارەت 
سۈرىسـىنىڭ 128 -ئايىتىـدە ئالـالھ ئەرنىـڭ ئايالـى بىلـەن ئـەپ 
ئۆتەلمەسلىكى ۋە ئۇنىڭ ئايالىدىن يۈز ئۆرۈشى ھەققىدە توختالغان 
بولـۇپ، بـۇ مەسـىلىدە مۇرەسسـە قىلىشـنى تەۋسـىيە قىلغـان. ئايال 
كېلىپـال  دۇچ  مەسىلىسـىگە  بۆلمەسـلىك  كۆڭـۈل  ئەرنىـڭ  كىشـى 
ئاتىلىدىغـان ئەرنىـڭ ئىككىنچـى  قالمـاي، يەنـە »توقـال« دەپ 
ياقتۇرماسـلىق،  زېرىكىـش،  كېلىـدۇ.  دۇچ  مەسىلىسـىگىمۇ  ئايالـى 
بىلـەن  »توقـال«  شـۇنداقال  بەرمەسـلىك،  مۇھەببـەت   - مېھىـر 
بىللـە ياشـاش ئايـال ئۈچـۈن بـارا - بـارا ئازابقا ئايلىنىـدۇ. ئەرنىڭ 
باشـقا ئايالـالر بىلـەن ئاشـنىدارچىلىق ئوينىشـى ئايالنىـڭ روھىـي 
چۈشـكۈنلىكىنى ئاشـۇرۇپ، ئـۇ ئېلىـپ كەلگـەن يالغۇزلۇق ھېسسـى 
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ئائىلـە تۇرمۇشـىنى دوزاخقـا ئايالندۇرىـدۇ.

ئەلۋەتتـە، قۇرئاننىڭ بۇ ئەھۋالغا پەرۋا قىلماسـلىقىنى تەسـەۋۋۇر 
بولـۇش  خوتۇنلـۇق  كـۆپ  قۇرئـان  شـۇڭا،  بولمايـدۇ.  قىلغىلـى 
سۈرىسـىنىڭ  نىسـا  كەلـدى.  ئېلىـپ  كۈنتەرتىپىگـە  مەسىلىسـىنى 
ئۈچىنچـى ئايىتـى بـۇ مەسـىلە ھەققىـدە توختالغـان بولـۇپ، ئايـەت 

مۇنـداق:

ـاِء َمثْٰنى َوثثُلٰـَث َوُربَاَع فَاِْن  َواِْن ِخْفتُـْم اَلَّ تُــْقِسطُوا ِف الْيَتَاٰمـى فَانِْكُحـوا َما طَاَب لَُكْم ِمَن النَِّسٓ

ِخْفتُـْم اَلَّ تَْعِدلُـوا فََواِحـَدًة اَْو َما َملََكْت اَْيَانُُكْمؕ ذٰلَِك اَْدٰنٓ اَلَّ تَــُعولُواؕ

ھۆرمـەت  ھوقۇقىغـا   - ھـەق  بالىالرنىـڭ  يېتىـم  »ئەگـەر 
ئايالالردىـن  ياقتۇرىدىغـان  ئـۆزۈڭالر  قورقسـاڭالر،  قىاللماسـلىقتىن 
ئىككى، ئۈچ ياكى تۆتنى ئېلىڭالر. ناۋادا ئادىل بواللماسلىقىڭالردىن 
قورقسـاڭالر، بىـر ئايـال بىلـەن ياكـى قـول ئاسـتىڭالردىكى چۆرىلـەر 
بىلـەن كۇپايىلەنسـەڭالر بولىـدۇ. بىـر ئايـال بىلـەن كۇپايىلىنىـش 

زۇلـۇم قىلماسـلىققا ئـەڭ يېقىـن«.

تۆۋەنـدە، بىـز بـۇ ئايەتنى ئـۈچ بۆلەككە بۆلۈپ تەھلىل قىلىشـقا 
تىرىشىمىز.

i. ئايەتنىڭ چۈشۈش سەۋەبى

ئۈچـۈن  نېمـە  ئايەتنىـڭ  قىسـمىدا  بىرىنچـى  ئايەتنىـڭ 
ئەلەيھىسسـاالم  پەيغەمبـەر  قىلىنغـان.  بايـان  چۈشـۈرۈلگەنلىكى 
دەۋرىـدە، يېتىـم قىزالرنىـڭ بايلىقـى ۋە گۈزەللىكىگـە قىزىقىدىغـان 
بىلـەن  تويلـۇق   - مەھـر  ئـەرزان  ئۇالرنـى  تۇغقانلىـرى   - ئـۇرۇق 
قوغدايدىغـان  ھوقۇقىنـى  ھـەق -  ئايالنىـڭ  يېتىـم  نىكاھاليتتـى. 
ئـادەم بولمىغاچقـا، ئۇالرغا پەسكەشـلىك بىلـەن مۇئامىلە قىلىناتتى، 
نىـكاھ ئارقىلىـق ئۇالرنىـڭ مـال - مۈلۈكلىرىنـى ئېلىۋېلىـپ، كوچىغا 
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چىقىرىۋېتەتتـى.

ئۈچـۈن  بېرىـش  ئادالەتسـىزلىككە خاتىمـە  مانـا شـۇ  ئايـەت  بـۇ 
چۈشـۈرۈلگەن بولـۇپ، يېتىـم قىزالرغـا قىلىنغـان بـۇ ناھەقچىلىكنـى 
تۈگىتىشـنىڭ بىـر ئۇسـۇلى سـۈپىتىدە، يېتىـم قىـز ھامىيلىرىغـا ھـۆر 
ئايالـالر بىلـەن تـوي قىلىـش تەۋسـىيە قىلىنغـان. دېمـەك، يېتىـم 
بولۇشـىغا  نازىـل  ئايەتنىـڭ  بـۇ  ئادالەتسـىزلىك  قىلىنغـان  قىزالرغـا 

بولغـان. سـەۋەب 

ii. تەشەببۇس قىلىنمىغان ھالدا ئىجازەت بېرىلىشى

ئەرلەرنىـڭ  ئالـالھ  ئۇلـۇغ  قىسـمىدا،  ئىككىنچـى  ئايەتنىـڭ 
ئاالھىـدە ئەھۋالـالردا ئىككى، ئۈچ ۋە تۆت ئايالنى ئېلىشـنى مۇۋاپىق 
دەپ يـول قويغـان. بىـز بـۇ شـەرتلىك ئىجازەتنىـڭ ئارقىسـىدىكى 

تىزىـپ چىقااليمىـز: تۆۋەندىكىـدەك  ھېكمەتلەرنـى 

1( ئىسـالمدىن ئىلگىـرى ئـون ئايالـى بـار ئەرلـەر بـار ئىـدى. 
قۇرئـان بۇنداقالرنـى ئـەڭ كـۆپ بولغانـدا تـۆت خوتۇنلـۇق بولـۇش 

بىلـەن چەكلىـدى.

2( ئىجتىمائىـي رېئاللىـق ياكـى شـارائىت ئەرنىـڭ بىردىـن كۆپ 
ئايـال بىلـەن تـوي قىلىشـىنى تەقەززا قىلىشـى مۇمكىن. مەسـىلەن، 
ئايالـالر   - ئـەر  كېتىـپ،  ئۆلـۈپ  ۋاقتىـدا  ئـۇرۇش  ئەرلـەر  ئەگـەر 
نوپۇسـىدا زور تەڭپۇڭسـىزلىق كۆرۈلسـە، ئـۇ ھالـدا كـۆپ خوتۇنلـۇق 
بولـۇش تىرىكچىلىكنـى قامـداش ۋە ئىجتىمائىـي ئەخالقنى قوغداش 

ئۈچـۈن چىقىـش يولـى بولۇشـى مۇمكىـن.

3( ئايالنىـڭ ئويلىمىغـان يەردىـن داۋاالش تـەس بولغـان ياكـى 
ئەھۋالـالردا  قاتارلىـق  بولـۇش  گىرىپتـار  كېسـەلگە  تۇغالمايدىغـان 
ئەرنىـڭ باشـقا ئايـال بىلـەن تـوي قىلىشـى مۇۋاپىـق دەپ قارالغان.
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iii. ئالالھنىڭ تاللىشى

كۆپ خوتۇنلۇق بولغان ئەر دۇچ كېلىدىغان ئەڭ قىيىن مەسىلە، 
ئۇالرغا مۇھەببەت ۋە ئىقتىسـاد جەھەتتە باراۋەر مۇئامىلە قىاللماسـلىق 
خوتۇنلـۇق  بىـر  ئالـالھ  قىسـمىدا،  ئۈچىنچـى  ئايەتنىـڭ  بولغاچقـا، 
ۋە  بىرىنچـى  ئايەتنىـڭ  ئەپسۇسـكى،  قىلىـدۇ.  تەۋسـىيە  بولۇشـنى 
ئۈچىنچـى قىسـىملىرىنى نـەزەردە تۇتمىغانـالر ئـۆز خاھىشـى بويىچـە 

بېرىدۇ. پەتىـۋا 

بولۇشـقا  خوتۇنلـۇق  كـۆپ  قىسـمىدىكى  ئىككىنچـى  ئايەتنىـڭ 
ئىجازەت بېرىلىشـنىڭ شـەرتلىرىنى نەزەردىن سـاقىت قىلىپ، كۆپ 
خوتۇنلـۇق بولۇشـنى ئـۆز خاھىشـىغا ۋاسـىتە قىلىـش قۇرئانغـا ئـازار 
بەرگەنلىـك ۋە ئىسـالمنى خاتـا كۆرسـەتكەنلىك بولىـدۇ. ئەرلەرنىڭ 
نەپسـىنىڭ قۇرئاننىـڭ ئالدىغـا ئۆتۈشـىگە، شـۇنداقال ۋەزىيەتنىـڭ 
سۇيىئىسـتېمال  رۇخسـەتنىڭ  بېرىلگـەن  ئاساسـەن  تەقەززاسـىغا 

قىلىنىشـىغا خاتىمـە بېرىـش كېـرەك.
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4( ئايالغا تاياق ئەمەس، گۈل يارىشىدۇ

ۋە  ئىقتىسـادىي  سىياسـىي،  ئىجتىمائىـي،  دۇنيـادا  بۈگۈنكـى 
مائارىـپ ساھەسـىدە تۈرلـۈك ھـەم نۇرغـۇن مەسـىلىلەر سـاقالنماقتا. 
بـۇ مەسـىلىلەرنىڭ ھەل قىلىنىشـىنى قولاليدىغانالر بـار بولغاندەك، 
ئـۇ  ۋە  بولۇشـىنى  مەۋجـۇت  داۋاملىـق  مەسـىلىلەرنىڭ  مەزكـۇر 
مەسـىلىلەر بىلـەن بىرگـە ياشاشـنى خااليدىغانالرمـۇ بـار. ئەمما، بۇ 
مەسـىلىلەردىن باشـقا، شـۇنداقال ئۇنىڭدىنمۇ چوڭ بىر مەسىلە بار، 

ئـۇ بولسـىمۇ »ئايالالرنىـڭ بەختسـىزلىكى«.

ئەھۋالالرغـا  ئاالھىـدە   - ئايرىـم  چۈشەندۈرۈشـلىرىمىزنى  بىـز 
مەركەزلەشتۈرۈشـنى خالىمىغانلىقتىن، ئېغىر خاتالىق سـادىر قىلىپ 
جازاغـا ئۇچرىغـان ئايالالرنـى بىر چەتكە قايرىـپ قويدۇق. چۈنكى، 
ناھـەق ۋە كىچىـك باھانـە بىلـەن ئۇۋالچىلىققـا ئۇچرىغـان ئايالـالر 

تېمىمىزنىـڭ مەركىزىـي نۇقتىسـىنى تەشـكىل قىلىـدۇ.

مـەن ئىنسـانىيەتنىڭ باشـالنغۇچ تارىخىدىـن بۈگۈنگـە قـەدەر 
ئېقىۋاتقـان بىـر دەريانى كۆرۈۋاتىمەن، بۇ تارىخىي دەريانىڭ سـۈيى 
بىگۇناھ تاياق يېگەن ئايالالرنىڭ كۆز ياشلىرىدىن ھاسىل بولغان. 
ئىنسـانىيەت تارىخىـدا »كـۆز يېشـى دەرياسـى« دەپ ئاتالغـان بـۇ 
ئەلەملەرنـى،  دەرد -  ئوقۇبەتلەرنـى،  ئـازاب -  دەريـا  ئېقىـن - 
داد – پەريادالرنـى، چۇقانالرنـى ئـۆز ئىچىگـە ئالغـان بولـۇپ، بـۇ 
رەھىمسـىز ئەمەلىيـەت ئىنسـانىيەت مەدەنىيىتىنىڭ نەقـەدەر مەينەت 
يېشـى  كـۆز  بـۇ  بېرىـدۇ.  كۆرسـىتىپ  ئىكەنلىكىنـى  پەسـكەش   -
دەرياسـى ئەرلەرنىـڭ قەلبىـدە مۇھەببـەت نۇرىنىـڭ ئۆچكەنلىكىنـى 
ۋە نەپـرەت، يالغانچىلىـق ھـەم ئاچكۆزلـۈك تۇيغۇلىرىنىڭ زەھەرلىك 
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بېرىـدۇ.  كۆرسـىتىپ  ياشـارتىۋاتقانلىقىنى  دەرەخنـى  مېۋىلىـك 
پەيغەمبىرىمىـز تۇغۇلـۇپ چـوڭ بولغـان ئـەرەب جەمئىيىتىـدە كـۆز 
يېشـى دەرياسـى لىـق تولغـان بولـۇپ، قىـز پەرزەنتلەرنىـڭ تىرىـك 
كۆمـۈپ تاشلىنىشـى زۇلـۇم دولقۇنىنـى يۇقىـرى پەللىگـە كۆتۈرگـەن 
ئىـدى. قەبرىگـە تىرىـك كۆمۈلـۈپ، ئۇالرنىـڭ ئۈسـتىگە تاشـالنغان 
توپىـالر ئاسـتا - ئاسـتا بېقىشـلىرىنى ۋە يىغـا ئاۋازلىرىنـى كۆمـۈپ 
تاشـلىغان سـەبىيلەرنىڭ نالـە - پەريـادى ئەرشـكە ئۆرلـەپ، ئـۇ 
يەردىـن قۇرئاننـى ئېلىپ چۈشـتى. بـۇ سـەۋەبتىن، ئايالالرنىڭ كۆز 
ياشـلىرىنى توختىتىش ئۈچۈن بېسـىلغان بىرىنچى قەدەم ئالالھتىن 
- ئەرشـتىن كەلگـەن. قۇرئـان ئايالنىـڭ »قۇيـاش« ئىكەنلىكىنـى 
بولغانالرنىـڭ  ئۆچۈرمەكچـى  قۇياشـىنى  ئىنسـانىيەتنىڭ  ئېيتىـپ، 
ئۇچرايدىغانلىقىنـى  جازاغـا  ۋە  تارتىلىدىغانلىقىنـى  جاۋابكارلىققـا 

جـاكارالپ مۇنـداق دېـدى: 

َواَِذا الَْمْوُءَ۫دُة ُسِئلَْتۙ ِباَيِّ َذنٍْب قُِتلَْتۚ

»تىرىـك كۆمۈۋېتىلگـەن قىزدىن: >سـەن قايسـى گۇناھ ئۈچۈن 
ئۆلتۈرۈلـدۈڭ؟< دەپ سـورالغان چاغـدا« )تەكۋىر سۈرىسـى 9 - 8- 

ئايەتلەر(.

بـۇ ئايـەت بىزگـە مۇنۇالرنـى دەيـدۇ: ئاتىـالر قىـز پەرزەنتلىرىنـى 
خـورالپ، نېمـە ئۈچـۈن تىرىـك كۆمۈۋەتكەنلىكى ھەققىـدە قىيامەت 
كۈنـى جاۋابكارلىققـا تارتىلىـدۇ. دېمـەك، ئايالالرغـا قىلىنغـان بـۇ 
بـۇ  چۈنكـى،  ئېلىنىـدۇ.  ھېسـاب  ئاخىرەتتىمـۇ  ئادالەتسـىزلىكتىن 
سـوراق ئەرلەرنىـڭ ئەمـەل دەپتىرىـدە قـارا داغقـا ئوخشـاش چـوڭ 
گۇناھ سـۈپىتىدە سـاقلىنىپ قالىدۇ ۋە ئاخىرەتكىچە ئۆچۈرۈلمەيدۇ. 

 - ئـازاب  ئورنىدىكـى  پاناھلىنىـش  ئايالـالر  كۈنـدە  بۈگۈنكـى 
ئوقۇبەتلەرنىـڭ ئۈسـت - ئۈسـتىگە يىغىلىشـى، ئايالالرنىـڭ ئۇرۇپ 
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- سـوقۇلۇپ كوچىغـا چىقىرىۋېتىلىشـى ۋە ئانىسـىدىن سـەرگەردان 
بالىالرنىـڭ گۇناھلىـرى بىلەن ئىنسـانىيەت يەنـە قەيەرگە بارااليدۇ؟ 
ئايالالرنى شـەھۋىتى ئۈچۈن سۇيىئىسـتېمال قىلغانالر، باشـقىالرنىڭ 
قىزلىرىنـى ئـازدۇرۇپ پاتقاققـا تىقىـپ قويغانالرنىـڭ زۇلمـى بىلـەن 
بـۇ دۇنيـا قانـداق نەپـەس ئالىدۇ؟ بۈگۈنكـى كۈندە ئايالـالر تارتقان 
ئـازاب - ئوقۇبەتلـەر ۋە ئۇالرنىـڭ كـۆز يېشـى دەرياسـىغا تۆكۈلگـەن 
كـۆز ياشـلىرىغا ھەتتـا شـەيتانمۇ تـاڭ قالىـدۇ، شـۇڭا شـەيتان بـۇ 

مۇۋەپپەقىيىتـى بىلـەن خۇشـاللىقنىڭ يۇقىـرى پەللىسـىگە يەتتـى.

ئايالالرنىـڭ كـۆز يېشـى دەرياسـى ئۇالرنىـڭ قەلبىدىكـى قايغـۇ 
ئـۇالر  قەلبـى  ئايالالرنىـڭ  قىلىـدۇ.  مەنبـە  قەبرىسـىنى  ئـازاب  ۋە 
ھـەم  دەرت  بولمايدىغـان  ئادالىغىلـى  ۋە  بېرەلمەيدىغـان  ئېيتىـپ 
ئـازاب - ئوقۇبـەت مازارلىـرى بىلـەن تولغـان. چۈنكـى، ئـۇالر قايغۇ 
ۋە ئازابلىرىنـى ھەمىشـە باغرىغـا باسـىدۇ، قەلبىگـە دەپنـە قىلىـدۇ. 
ئاندىـن بـۇ ئەلەملـەر كـۆز يېشـى بولـۇپ ئېقىپ چىقىپ، كۆز يېشـى 

دەرياسـىغا قۇيۇلىـدۇ.

ئىنسـانىيەتنىڭ ئـەر - ئاياللىـق مۇناسـىۋەتتىن كېلىـپ چىققـان 
مۇھىـم  خېلىـال  مەسـىلىلەردىن  باشـقا  مەسـىلىلىرى  ئېچىنىشـلىق 
ئورۇندا تۇرىدىغان بولۇپ، جىددىي ھەل قىلىشـنى تەلەپ قىلىدۇ. 
ئىنسـانىيەت بـۇ مەسـىلىلەرنى يېڭىـپ ھـەل قىلمىسـا ، ئىالھىـي 
جەمئىيـەت  ۋە  شـەخس  يىراقلىشـىدۇ،  ئىنسـانىيەتتىن  مەرھەمـەت 
بولۇش سـۈپىتىمىز بىلەن، بۇ مەسـىلىلەرگە دۇچار بولۇشـقا مەھكۇم 

بولىمىز. 

سـەۋەبىدىن  ھوقۇقـى   - ھـەق  ئايالالرنىـڭ  ئاخىرەتتـە 
جاۋابكارلىققـا تارتىلماسـلىق ئۈچـۈن، قۇرئـان مېھىـر - مۇھەببەتنـى 
ھـەل قىلىـش چارىسـى دەپ قارىغان، شـۇنداقال گـۈل - چىچەكلەر 
دۇنياسـىنى ئۇنىڭ ئىپادىسـى سۈپىتىدە تونۇشـتۇرغان. شۇنداقال بۇ 
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چـارە ئوتتۇرىغـا قويۇلغانـدا، ئەييـۇب ئەلەيھىسسـاالم مىسـال قىلىـپ 
كۆرسـىتىلگەن.

ھەزرىتـى ئەييـۇب ئېغىـر كېسـەل بولـۇپ قالغانىـدى. ئـۇ بىتـاپ 
ۋاقتىدا، ئايالى بەزى ئىشالردا ئۇنىڭغا قارشى تۇرغان. رىۋايەتلەرگە 
ئۇنـى  بولغانـدا  ياخشـى  كېسـىلى  ئەييـۇب  ھەزرىتـى  قارىغانـدا، 
ئۇرۇشـقا قەسـەم قىلغان. نەتىجىدە، ھەزرىتى ئەييۇب سـاقايغاندىن 
كېيىـن، ئالـالھ ئۇنـى ئەھدىسـىنى ئورۇنداشـقا بۇيرۇغـان. ئۇنىـڭ 
ئـۆز ئەھدىسـىنى قانـداق ئادا قىلغانلىقى »سـاد« سۈرىسـىدە بايان 

قىلىنغـان بولـۇپ، ئايـەت تۆۋەندىكىچـە: 

َوُخْذ ِبيَِدَك ِضْغثاً فَاْضِْب ِبٖه َوَل تَْحَنْثؕ اِنَّا َوَجْدنَاُه َصاِبراًؕ نِْعَم الَْعبُْدؕ اِنَُّهٓ اَوَّاٌب

»)ئۇنىڭغـا:( >قولـۇڭ بىلـەن بىـر باغالم چۆپنـى ئېلىپ، ئۇنىڭ 
بىلـەن ئۇرغىن، قەسـىمىڭنى بۇزمىغىن< )دېـدۇق(. بىز ھەقىقەتەن 
ئەييۇبنـى سـەۋرچان بايقىـدۇق. ئـۇ نېمىدېگـەن ئوبـدان بەنـدە! 
)سـاد  يۈزلەنگۈچىـدۇر«  بىلـەن  تـوۋا  )ئالالھقـا(  ئـۇ  ھەقىقەتـەن 

سۈرىسـى 44 - ئايـەت(. 

بۇ ئايەتتىن تۆۋەندىكىلەرنى يەكۈنلەپ چىقىشقا بولىدۇ: 

i. جازا شەكلىنى ئۆزگەرتىش

گەرچـە ھەزرىتـى ئەييـۇب ئايالىنى تاياق بىلەن ئۇرۇشـقا قەسـەم 
قىلغـان بولسـىمۇ، لېكىـن مېھرىبـان ئالـالھ ئۇنـى ئـوت - چۆپنـى 
تاياق ئورنىدا ئىشلىتىشـكە بۇيرۇغان. مەلۇمكى،  ئەھدىنىڭ چوقۇم 

ئەمەلگـە ئاشـىدىغانلىقى ئېنىـق، ئەمما شـەكلى ئۆزگەرتىلگەن.

ii. سەۋر قىلىش

ئـەر - ئايـال ئوتتۇرىسـىدىكى كۆڭۈلسـىزلىكلەرگە قارىتا ئەرنىڭ 
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سـەۋرچان بولۇشـى پەزىلەتنىڭ ئاالمىتى بولۇپ، ئاچچىقنى يۇتۇش 
ۋە كەچـۈرۈش ئالـالھ تەرىپىدىـن مەدھىيىلەنگـەن. »بىـز ئۇنىـڭ 
سـەۋرچانلىقىنى بايقىـدۇق« ئىپادىسـى، ھەزرىتـى ئەييـۇب ئۈچـۈن 
مۇكەممـەل ئىنسـان بولۇشـنىڭ يۇقىـرى پەللىسـىدىكى ھەرىكەتنىڭ 
ئوبـدان  نېمىدېگـەن  »ئەييـۇب  ھېسـابلىنىدۇ.  بولـۇپ  بەلگىسـى 
ئېرىشـىش  گۈزەللىكىگـە  بەندىچىلىكنىـڭ  ئىپادىسـى،  بەنـدە!« 
ياكـى ياخشـى بەنـدە بولـۇش ئۈچۈن ئايالىغا سـەۋر بىلـەن مۇئامىلە 

قىلىشـنى تەقـەززا قىلىـدۇ.

iii. بىر دەستە گۈل

ئۇلـۇغ ئالـالھ نېمىشـقا ھەزرىتـى ئەييۇبنىـڭ ئەھۋالىنـى بىزگـە 
ئېيتىـپ بېرىـدۇ؟ دېگـەن سـوئالغا مۇنـداق جاۋاب بېرىـش مۇمكىن: 
ئايەتتىكـى »بىـر باغـالم ئـوت - چۆپ«نـى بۈگۈنكـى كۈنـدە »بىـر 
ئايالىغـا  دېمەكچـى،  بولىـدۇ.  ئىزاھالشـقا  دەپ  گـۈل«  دەسـتە 
ئاچچىقالنغـان ئـەر ئـۆز ئاچچىقىـدا يوللـۇق بولغـان تەقدىردىمـۇ، 
ئەگـەر ئـۇ ئايالىنـى ئۇرمـاي گـۈل تەقدىـم قىلسـا، ئالـالھ ئۇنىڭغـا 
بـۇ  بىـز  قىلىـدۇ.  تەقدىـم  جەننەتنـى  بېزەلگـەن  بىلـەن  گۈللـەر 
قىسسـەدىن ئېلىشـقا تېگىشـلىك ئۇچـۇر مۇنـداق: »ئاياللىرىڭالرنـى 
ئۇرمـاي، ئۇالرغـا بىـر دەسـتە گـۈل بېرىـڭالر«. ئالـالھ بـۇ ئىشـنى 
قىلغانالرغا »سـەۋرچان«، »پەزىلەتلىك« ۋە »ئالالھقا يۈزلەنگەن 
بەنـدە« دېگـەن نامنـى بېرىـدۇ. ئەگـەر سـىز ئايالىڭىزنىـڭ دىلىنى 
بولىسـىز.  رەنجىتكـەن  ئالالھنـى  سـىز  ئۇنداقتـا،  رەنجىتسـىڭىز، 
سـىزنى  ياشـالر  تۆكۈلگـەن  كۆزىدىـن  ئايالىڭىزنىـڭ  نەتىجىـدە، 

ئاخىرەتتـە جازاغـا مەھكـۇم قىلىشـى مۇمكىـن.
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5( ئايال ۋە مائارىپ

ئۇلـۇغ  ئـەڭ  قىلغۇچىـالر  چـوڭ  تۇغـۇپ  ۋە  ئانـا  ئايـال، 
ئالـالھ  قادىـر  ھەممىگـە  ھېسـابلىنىدۇ.  بولـۇپ  مائارىپچىالردىـن 
يارىتىلغـان  سـۈپىتىدە،  ياراتقۇچـى  ئىككىلەمچـى  ئانـا  يارىتىـدۇ، 
پەرزەنتنـى تۇغـۇپ دۇنياغـا كۆز ئاچقۇزۇش ۋەزىپىسـىنى ئۆتەيدۇ. بۇ 
نۇقتىدىـن ئېيتقانـدا، ئانىالرنىـڭ ھاياتـى - بارلىقـى، خىزمىتـى ۋە 
جاپـا - مۇشـەققىتى بىلـەن مائارىپ ئۈچۈن خىزمـەت قىلىۋاتقانلىقى 
ئايـان بولىـدۇ. بىـر ئانىنىـڭ مائارىپقـا قوشـقان تۆھپىسـىنى ھـەر 

بولىـدۇ.  قىلىشـقا  مۇھاكىمـە  نۇقتىالردىـن  قايسـى 

i. ئانا قورسىقىدا شەكىللىنىش

يەنـى  بـۇرۇن،  تۇغۇلۇشـتىن  تەربىيەنـى   - تەلىـم  قۇرئـان 
ئانىنىڭ قورسـىقىدىكى ۋاقىتتىن باشـاليدۇ. بۇ باشـلىنىش ئىالھىي 
تەقدىرنىـڭ يـۈز بېرىدىغـان پەيتـى ۋە ئورنىنىمـۇ بەلگىلەيـدۇ. بـۇ 

ھەقتىكـى ئايـەت مۇنـداق:

اُءؕ َلٓ اِلَٰه اِلَّ ُهَو الَْعٖزيُز الَْحٖكيُم ُهَو الَّٖذي يَُصوُِّركُْم ِف اْلَرَْحاِم كَيَْف يََشٓ

»ئۇ سـىلەرنى بەچچىدانالردا )يەنى ئاناڭالرنىڭ قورسـىقىدىكى 
چېغىڭالردا( ئۆزى خالىغان شـەكىلگە كىرگۈزىدۇ، ئۇنىڭدىن باشـقا 
ھېـچ مەبـۇد )بەرھـەق( يـوق. ئالـالھ غالىـب ۋە ھېكمـەت بىلـەن 

ئىـش قىلغۇچـى زات« )ئالىئىمـران سۈرىسـى 6 - ئايـەت(. 

بىـر بـۇ ئايەتتىكـى ئۇقۇمالرنـى چۈشـەندۈرۈپ ئۆتۈشـنى زۆرۈر 
قارايمىـز. دەپ 
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1( ئايەتتىكـى »ئەرھـام )اَرَْحـام(« كەلىمىسـى رەھىـم - باالياتقـۇ 
سـۆزىنىڭ كۆپلـۈك شـەكلى بولـۇپ، بـۇ كەلىمـە »ئانا قورسـىقى«، 
بىلدۈرىـدۇ.  مەنىلەرنـى  دېگـەن  باالياتقۇسـى«   - رەھمـى  »ئانـا 
رەھىم كەلىمىسـى »رەھمەت« سـۆزىدىن تۈرلىنىپ چىققان بولۇپ، 
دېمـەك، پەرزەنـت تۆرىلىـپ چـوڭ بولغـان ئانـا قورسـىقى رەھمەت، 
يەنـى مەرھەمـەت كەلىمىسـىدىن كېلىـپ چىققـان ئالالھنىـڭ رەھىـم 
دېگـەن ئىسـمى بىلـەن ئاتالغـان. ئانىنىـڭ پەرزەنتىگـە مەرھەمـەت 
تۇغۇلغـان  رەھىمدىـن  ئوخشـاش  ۋە  قىلىشـى  مۇئامىلـە  بىلـەن 
قېرىنداشـالرنىڭ ئۆزئـارا مېھىـر - شـەپقەتلىك بولۇشـى، دەل شـۇ 
پەرزەنتلـەر تۆرەلگـەن ئانـا قورسـىقىدىن كەلگـەن. رەھىمدىللىـك 
دېگەن قىممەت، ئانىنىڭ قورسـىقىدىكى »بىز«دىن باشلىنىدىغان 
ۋە ئـۇ يەردىـن پۈتكـۈل ئىنسـانىيەتكە سـايە تاشـاليدىغان بۈيـۈك 

دەرەخكـە ئوخشـايدۇ.

2( »تەسـۋىر«نىڭ مەنىسـى »شـەكىللەنمەك« بولۇپ، تەسـۋىر 
مەلۇم نەرسـىگە سـۈرەت ۋە شـەكىل بېرىشـنى كۆرسـىتىدۇ. ھەممىگە 
قادىر ئالالھ بىزنىڭ بىئولوگىيىلىك ئەزالىرىمىزنى شەكىللەندۈرۈش 
ئاالھىدىلىكىمىزنـى  پسـىخولوگىيىلىك  بىزنىـڭ  بىللـە،   بىلـەن 
تەقدىرگـە  مەلـۇم  يەنـى  بويىچـە،  پىـالن  ۋە  ئۆلچـەم  بەلگىلىـك 
ئاساسـەن، ئانىنىڭ قورسىقىدىال شـەكىللەندۈرىدۇ، بىرلەشتۈرىدۇ، 
شـۇنداقال ئاكتىپ ھالغا كەلتۈرىدۇ. ئالالھ بۇ شـەكىللەندۈرۈش يۈز 
بەرگـەن جاينـى رەھىـم - شـەپقەتتىن كەلگـەن »رەھىـم« دېگـەن 
ئىسـىم بىلـەن ئاتىغـان. بـۇ نۇقتىدىـن ئالغانـدا، ھەممىگـە قادىـر 
ئالالھنىـڭ بىزنـى رەھىـم - شـەپقەت تەجرىبىخانىسـىدا يۇغـۇرۇپ 
 - رەھىـم  ئىنسـان  شـۇڭا،  ئېيتااليمىـز.  شـەكىللەندۈرگەنلىكىنى 

شـەپقەت خېمىـرى بىلـەن يۇغۇرۇلغـان.

مائارىپ ئىنسـاننىڭ مىجەزىنى شەكىللەندۈرۈشنى بىلدۈرىدىغان 
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ئىلىـم، يەنـە كېلىـپ تۇنجـى ئىالھىـي تەربىيـە باشـالنغان ۋاقىـت 
ۋە مـاكان ئانىنىـڭ رەھىمـى بولغاچقـا، ئانىنىـڭ ۋۇجـۇدى ئىالھىـي 
باشـلىنىدىغان  تەربىيـە  ئىالھىـي  ۋە  بولىدىغـان  نامايـان  تەقدىـر 

جـاي، يەنـى باشـالنغۇچ مەكتـەپ بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ.

ii. ئانا قورسىقىدىكى ئوزۇقلۇق

ئوزۇقالندۇرىـدۇ.  بىلـەن  ۋە جېنـى  قېنـى  بالىسـىنى  ئانـا  بىـر 
بەدىنىمىزنىـڭ ھەربىـر ھۈجەيرىسـىدە ئانىمىزنىـڭ بىـر پارچىسـى، 
تومۇرىمىـزدا ئېقىۋاتقان قېنىمىزدا ئانىمىزنىڭ قېنى، خاراكتېرىمىزدە 
ئۇنىـڭ پىسخىكىسـى بـار. ئىنسـان روھـى ئانىمىزنىـڭ قورسـىقىدا 
بىزگـە پۈۋلىنىدىغـان بولـۇپ، ئانـا ئىككـى روھنـى بىللـە ئېلىـپ 
يۈرىـدۇ. ئوزۇقلىنىـش جەريانىـدا، ئانـا يېگـەن ھـاالل ياكـى ھـارام 
نىسـا  كۆرسـىتىدۇ.  تەسـىر  خاراكتېرىمىزگـە  بىزنىـڭ  لوقمىـالر 
سۈرىسـىنىڭ 10 - ئايىتىـدە ھەممىگـە قادىر ئالـالھ مۇنداق دەيدۇ: 

ًࣖ َا يَأْكُلُوَن ٖف بُطُونِِهْم نَاراًؕ َوَسيَْصلَْوَن َسٖعرا اِنَّ الَّٖذيَن يَأْكُلُوَن اَْمَواَل الْيَتَاٰمى ظُلْاً اِنَّ

)ناھـەق(  مۈلكىنـى   - مـال  يېتىملەرنىـڭ  قىلىـپ  »زۇلـۇم 
ئوتنـى  الۋۇلداۋاتقـان  قورسـىقىغا  شۈبھىسـىزكى،  يەۋالىدىغانـالر، 

كىرىـدۇ«. ئوتقـا  تۇرغـان  يېنىـپ  ئـۇالر  بولىـدۇ.  يەۋالغـان 

ھـارام لوقمـا يېگـەن كىشـى، ئەمەلىيەتتـە الۋۇلداۋاتقـان ئوتنـى 
يېگـەن بولىـدۇ. ئـوت بولغـان لوقمىدىـن پەقـەت ئوتنىـڭ بالىسـى 
تۇغۇلىـدۇ. شـۇنداق دېيىشـكە بولىدۇكى، ھارام لوقمـا ئەۋالدالرنىڭ 
ئالىيجانابلىقىنـى بۇزىـدۇ، ياشـالرنىڭ پەزىلىتـى ۋە ئەخالقىنى ئوتقا 
ئوخشـاش كۆيـدۈرۈپ كۈلگـە ئايالندۇرۇۋېتىـدۇ. ياشـالردا كۆرۈلگەن 
مەسـىلىلەردىكى سـەۋەبلەرنىڭ بىـرى، ھەمـدە ئـەڭ مۇھىمـى ھـارام 

لوقمىدىـن ئىبارەت.
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ٖذي َخبُـَث َل يَْخـرُُج اِلَّ نَِكـداًؕ كَٰذلَِك نُـَرُِّف اْلٰيَاِت  ٖه َوالَـّ َوالْبَلَـُد الطَّيِّـُب يَْخـرُُج نَبَاتُـُه ِبـاِْذِن َربِـّ

لَِقْوٍم يَْشـُكُروَنࣖ

»مۇنبـەت يەرنىـڭ گىياسـى ئالالھنىـڭ ئىزنـى بىلـەن تولـۇق 
شـۈكۈر  بولىـدۇ.  زىيانلىـق  گىياسـى  تۇپراقنىـڭ  شـور  ئۈنىـدۇ، 
قىلىدىغـان خەلـق ئۈچـۈن ئايەتلىرىمىزنـى مۇشـۇنداق شـەكىللەردە 

ئايـەت(. بايـان قىلىمىـز« )ئەئـراف سۈرىسـى 58 - 

راغىـب ئـەل ئىسـفاھانى بـۇ ئايەتتىكـى »مۇنبـەت يـەر / پاكىـز 
شـەھەر« ئۇقۇمىنـى ھـاالل يېمەكلىك ۋە سـۈت بىلـەن چوڭ بولغان 
ئايالغـا ئوخشـىتىدۇ، بۇنـداق ئايالدىـن تۇغۇلغـان بـاال ئالالھنىـڭ 
ھىمايىسـى بىلـەن ئۆسـۈپ يېتىلىدۇ؛ »شـور تۇپـراق / قاقاس يەر« 
ئۇقۇمى بولسـا، ھارام لوقما يەپ چوڭ بولغان ئايالغا ئوخشـىتىلغان 

بولـۇپ، بۇنـداق ئايـال تۇغقـان بـاال جەمئىيەتكـە تىكـەن بولىدۇ.

بـۇ ئايەتنـى نـەزەردە تۇتقانـدا، ئانىـالر بالىلىرىغا ھـارام لوقما ۋە 
ھـارام سـۈت بەرمەسـلىكى كېـرەك. چۈنكـى، ئـۇالر ئىنسـانىيەتنىڭ 
ئانـا   – ئاتـا  سـەۋەبتىن،  شـۇ  شـەكىللەندۈرىدۇ.  خاراكتېرىنـى 
بولغۇچـى رەھىـم - شـەپقەت ئۇقۇمىدىـن كەلگـەن رەھمىنـى، يەنى 
دىققـەت  ئىنتايىـن  ئۈچـۈن  ئايالندۇرماسـلىق  دوزاخقـا  باالياتقۇنـى 

قىلىشـى كېـرەك. 

iii. ئانا سۈتى بىلەن ئوزۇقلىنىش

پۈتـۈن  ئەھمىيىتىنـى  بولغـان  سـاالمەتلىككە  سـۈتىنىڭ  ئانـا 
دۇنيـا قوبـۇل قىلىـدۇ. بىئولوگىيـە ۋە سـاغالملىق جەھەتتـە، ئانـا 
سـۈتىنىڭ ئوزۇقلـۇق قىممىتـى بولۇپـال قالمـاي، يەنـە مىكروبالردىن 

مۇداپىئەلىنىـش رولىمـۇ بـار.

خاراكتېرىنىـڭ  بالىنىـڭ  جەھەتتىـن  پىسـخىكا  سـۈتى  ئانـا 
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بـۇ  ئەگـەر  شـەكىللەندۈرىدۇ.  ئۇنـى  ۋە  تىكلەيـدۇ  ئاساسـىنى 
ئېمىكئانىنىـڭ  ئىـدى،  بولسـا  بولمىغـان  شـەكىللەندۈرۈش  خىـل 
ئېمىتىـش ئارقىلىـق بالىنىـڭ ئانىسـى بولۇشـى مۇمكىـن بولمايتتـى. 
»ئېمىكئانـا« ئۇقۇمـى بىزگـە ئانـا سـۈتىنىڭ نەقـەدەر مۇھىـم، ھەل 
قىلغـۇچ ۋە خاراكتېـر شـەكىللەندۈرگۈچى ئىكەنلىكىنـى كۆرسـىتىپ 
بېرىـدۇ. بـۇ ئەھمىيىتـى نـەزەردە تۇتۇلغاندا، سـۈتنىڭ ھـاالل ياكى 
ھارام بولۇشـىنىڭ مۇھىملىقىغا سـەل قاراشـقا بولمايدۇ. ھاالل سـۈت 
بىلـەن بېقىلغـان بالىنىـڭ تەربىيەسـى بىلـەن ھـارام سـۈت بىلـەن 
بېقىلغـان بالىنىـڭ تەربىيەسـىدە كۆرۈلگەن مەسـىلىلەر ۋە ئۇالرنىڭ 
مۇۋەپپەقىيـەت قازىنىـش جەھەتتىكـى پەرقىنـى نەزەردىـن سـاقىت 
قىلماسـلىقىمىز كېرەك. »كۆكسـۈمنىڭ شـەكلى ئۆزگىرىپ كېتىدۇ« 
دەپ بالىلىرىغـا سـۈت بەرمەيدىغـان ئانىـالر، ئەمەلىيەتتـە بالىلىرىغا 
سـاغالملىق ۋە خاراكتېـر جەھەتتـە زىيانكەشـلىك قىلغـان بولىـدۇ. 
ئادەمنـى ئـادەم قىلغـان مۇھىـم باسـقۇچالرنىڭ بىـرى سـۈت ئېمىش 
مەزگىلـى بولـۇپ، قۇرئـان بـۇ مۇددەتنـى » تولـۇق ئىككـى يىـل« 

دەپ بېكىتكـەن )بەقـەرە سۈرىسـى 233 - ئايەتكـە قـاراڭ(.

vi. ئانا قورسىقىدىكى »ئەلەست بەزمى«

 -  172 سۈرىسـىنىڭ  ئەئـراف  ئۇقۇمـى  بەزمـى«  »ئەلەسـت 
ۋە  مەدەنىيىتـى  ئىسـالم  ئۇقـۇم  بـۇ  بولـۇپ،  كەلگـەن  ئايىتىدىـن 
مائارىپىـدا ئـورۇن ئالغـان. »بەزم« »مەجلىس« دېگەنلىك بولسـا، 
»ئەلەسـت« »مـەن ئەمەسـمۇ؟« دېگەن مەنىنـى بىلدۈرىدۇ. بەزمى 
ئەلەسـت، يەنـى ئالالھنىـڭ »مـەن سـېنىڭ رەببىـڭ ئەمەسـمۇ؟« 
بىزنىـڭ  سـەن  »شـۇنداق،  روھـالر:  جاۋابـەن  سـوئالىغا  دېگـەن 
رەببىمىـز!« دېگـەن. بۇ سـوئالالر ئايەتتە تىلغا ئېلىنغانلىقى ئۈچۈن 
تەپسـىر، شـەرھلەر  مـاكان ھەققىدىكـى  ۋە  ۋاقىـت  ئەممـا  توغـرا، 
توغـرا ئەمـەس. چۈنكـى، مەزكـۇر ئايەتنىـڭ بىرىنچـى قىسـمىدا، بۇ 
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سـوئالالرنىڭ ھەزرىتـى ئـادەم يارىتىلغاندىـن كېيىـن، ئەممـا ئۇنىڭ 
بالىلىـرى تۇغۇلۇشـتىن بـۇرۇن سـورالغانلىقى بايـان قىلىنغـان. بـۇ 

ئايـەت تۆۋەندىكىچـە: 

يَّتَُهـْم َواَْشـَهَدُهْم َعـٰىٓ اَنُْفِسـِهْم اَلَْسـُت ِبَربُِّكـْمؕ  َك ِمـْن بَٓنٖـي اَٰدَم ِمـْن ظُُهورِِهـْم ُذرِّ َواِْذ اََخـَذ َربُـّ

ا كُنَّـا َعـْن ٰهـَذا َغاِفلَٖن قَالُـوا بَـٰى َشـِهْدنَا اَْن تَُقولُـوا يَـْوَم الِْقيَٰمـِة اِنَـّ

»ئـۆز ۋاقتىـدا رەببىـڭ ئـادەم بالىلىرىنـى ئۇالرنىـڭ ئاتىلىرىنىڭ 
پۇشـتىدىن چىقـاردى ۋە ئۇالرنـى ئۆزلىرىگـە گـۇۋاھ قىلىـپ: >مـەن 
>ھەئـە، سـەن  ئـۇالر:  دېـدى.  ئەمەسـمۇ؟<  رەببىـڭالر  سـىلەرنىڭ 
بىزنىڭ رەببىمىزسەن، بۇنىڭغا گۇۋاھلىق بەردۇق< دېدى. )بۇنداق 
قىلىشـىمىز( قىيامـەت كۈنـى ئۇالرنىـڭ: >بىـز بۇنىڭدىـن غەپلەتتـە 
قالغانىكەنمىز< دېمەسـلىكلىرى  ياكى >ئاتا - بوۋىلىرىمىز ئىلگىرى 
شـېرىك كەلتۈرگەنىـدى، بىزنىـڭ پەقـەت ئۇالرنىڭ ئـەۋالدى بولۇپ 
قالغـان يېرىمىـز بار، گۇمراھالرنىڭ قىلمىشـلىرى تۈپەيلىدىن بىزنى 
ھـاالك قىالمسـەن؟< دېمەسـلىكلىرى ئۈچۈنـدۇر« )ئەئـراف سۈرىسـى 

172 - ئايـەت(.

دېمـەك، »ئەلەسـت بەزمـى« ئىنسـانىيەت يارىتىلىشـتىن بـۇرۇن 
بولغـان ئەمـەس، ئەكسـىچە، بـاال ئانىنىـڭ قورسـىقىدا يارىتىلىـپ 
تېخـى تۇغۇلۇشـتىن بـۇرۇن، ئاندىـن بـۇ سـوئال بالىنىـڭ روھىدىـن 
ئىنسـان  بەزمـى«  »ئەلەسـت  ئېيتقانـدا،  باشـقىچە  سـورىلىدۇ. 
روھىنىـڭ ئالالھنى قوبۇل قىلىدىغان شـەكىلدە پروگراممىلىنىشـىنى 
بىلدۈرىـدۇ. قانـداق بولۇشـىدىن قەتئىينـەزەر، »ئەلەسـت بەزمـى« 
ئانىنىـڭ قورسـىقىدا ئەمەلگـە ئاشـۇرۇلىدۇ، دەپ قارىلىـدۇ. دېمەك، 
ئانـا پۈتـۈن بەدىنـى ۋە ھەرىكىتـى بىلـەن ئىنسـاننىڭ باشـالنغۇچ 
مەكتىپـى بولغاچقـا، بـاال بارلىـق خاراكتېرىنـى ئۇنىڭدىـن ئالىـدۇ.

نېمىلەرنـى  بالىسـىغا  ۋاقتىـدا  ھايـات  ئانىنىـڭ  ئەلۋەتتـە، 
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قىلغانلىقىنى ئويلىسـاق ۋە بىرمۇ بىر كۆز ئالدىمىزدىن ئۆتكۈزسـەك، 
ئەنە شـۇ ۋاقىتتا روھىمىز قورىنىدۇ، ھەمدە ئۇنىڭ تەلىم - تەربىيە 
جەھەتتـە تۇتقـان سـالمىقىنى ئېنىـق ھېـس قىلىپ يېتىمىز. شـۇڭا، 
ئۆزىنىـڭ قىپقىزىـل قېنـى، ئەزىـز جېنـى ۋە پـاك – پىـداكار روھـى 
بىلـەن پۈتكـۈل ئىنسـانىيەتنى تۇغىدىغـان ۋە ئۆسـتۈرىدىغان ئانىالر 
ئۈچـۈن مەيلـى نېمىـال قىلسـاق يەنىـال ئازلىـق قىلىـدۇ. ئۇالرنىـڭ 
دۇئالىـرى بىـز ئۈچـۈن جەننەتكـە ۋەسـىلە بولسـا، لەنەتلىـرى بىـز 

ئۈچـۈن دوزاخقـا ۋاسـىتە بولىـدۇ.
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1. مېھىر - مۇھەببەتنىڭ ماھىيىتى ۋە 
مائارىپ

1( مېھىر - مۇھەببەت بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئۇقۇمالر

بۈگۈنكـى دۇنيـا ئـەڭ ئېھتىياجلىق بولغان قىممەت قاراشـالرنىڭ 
مېھىـر  ئۆزئـارا باغاليدىغـان  ئالـالھ بىلـەن ۋە  بىـرى، كىشـىلەرنى 
تۇيغۇسـى  مۇھەببـەت  كىشـىلەرنىڭ  ھېسـابلىنىدۇ.  مۇھەببـەت   –
ئۇزۇندىـن بېـرى پەرۋىشسـىز قالغـان بولـۇپ، كۆڭـۈل بۆلمەسـلىك 
سـەۋەبىدىن يـاۋا ئوتالر بېسـىپ كەتكەن تۇپراققـا ئايلىنىپ قالدى. 
مۇھەببەتنـى تايانـچ قىلغـان كۈلتـۈر ۋە مەدەنىيـەت بەرپـا قىلغـان 
تۇرىـدۇ.  پەرقلىنىـپ  ھايۋانالردىـن  بىلـەن  تەرىپـى  بـۇ  ئىنسـان، 
مۇھەببەت رىشتىسى بىلەن كۈلتۈر يارىتىدىغان كىشىلىك مۇناسىۋەت 
قاتتىق، قوپال، جانسىز ۋە رەھىم - شەپقەتسىز بولمايدۇ. مېھىر - 
مۇھەببـەت ئىدېئولوگىيـە، جامائـەت ۋە مەزھەپلەرنىـڭ جەمئىيەتنى 
بىـر - بىرىگـە دۈشـمەن الگېرالرغا ئايرىشـىنىڭ ئالدىنـى ئالىدىغان 
مېخانىزمالرنىـڭ بىرى. شۇڭالشـقا، مۇھەببـەت ئۇقۇمى ئۆزى ئىچىگە 
ئالىدىغـان بارلىـق مەزمۇنـى بىلـەن تەتقىـق قىلىشـقا ئەرزىيدىغـان 
مۇھىـم قىممـەت - قـاراش. بىز ئۇنى ھېسسـىياتنىڭ ئانىسـى دەپمۇ 

ئاتايمىز.

ھـۇب. مۇھەببەتنـى ئىپادىلەيدىغـان بـۇ كەلىمـە سـۆز بايلىقـى 
ئەڭ مول بولغان ئەرەب تىلىغا مەنسـۇپ. مۇھەببەتنى تەسۋىرلەشـكە 
شـۇنداقتىمۇ،  ھەقىقـەت.  بىـر  كېلىدىغانلىقـى  ئاجىـز  تىلنىـڭ 
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مۇھەببەتكە ناھايىتى قىزىقارلىق ئېنىقلىما بەرگەن ۋە چۈشەندۈرگەن 
مۇتەپەككۇرالرمـۇ بولغـان. سـۆيگۈ، »مۇھەببـەت« ئۇقۇمـى تۈرلىنىپ 
چىققان »ھۇب« سـۆزىنىڭ مەنىسـى بولۇپ، »ھۇب«تىن تۈرلىنىپ 
چىققـان ھـاب كەلىمىسـى »بۇغـداي، ئارپـا ۋە ئـۈزۈم دانىسـى«نى 
ئىپادىلەيـدۇ. بـۇ سـۆز يەنـە »مۆلـدۈر دانچىسـى« دېگـەن مەنىنىمـۇ 
بىلدۈرىـدۇ. »ھەربىـر ئۆسـۈملۈك ۋە مېـۋە - چېۋىلەرنىـڭ دانىسـى 
ۋە ئۇرۇقـى« مەنىسـىنى بىلدۈرىدىغـان ھـاب سـۆزى تـۈرك تىلىـدا 

»مۇھەببەت«نـى ئىپادىلەيـدۇ.

»يۈرەكتىكـى يىغىلىـپ قالغـان قـان« ھاببەتـۇل - قەلـب دەپ 
كـۆرۈپ،  ياخشـى  بىرىنـى  باشـقا  بىراۋنىـڭ  ئىپـادە  بـۇ  ئاتىلىـدۇ. 
يەنـى ئاشـىق بولـۇپ قېلىشـى ئۈچۈنمۇ ئىشـلىتىلىدۇ. بىـر ئادەمنىڭ 
قەلبىنىـڭ قېنـى قارشـى تەرەپنىـڭ قېنىغـا ئۇرۇلـدى، يەنـى ئۇنىڭغا 
ئاشـىق بولـۇپ قالـدى. باشـقىچە ئېيتقانـدا، بىراۋ قارشـى تەرەپتىكى 
جەۋھەرنـى ياقتـۇرۇپ قالـدى، دېگەنلىـك بولىـدۇ. ئەگـەر بىـز بـۇ 
مەنىنـى چىقىـش قىلسـاق، مۇھەببـەت دەپ ئاتىلىدىغـان ھاببەنىـڭ 
بىلدۈرىدىغانلىقىنـى  مەنىنـى  دېگـەن  ئوتتۇرىسـى«  »قەلبنىـڭ 

چۈشـىنىپ يېتىمىـز. 

ئۆسۈملۈكلەرنىڭ »ئۇرۇقى« ۋە »دانلىرى« نى ئىپادىلەيدىغان 
مۇھەببەت ئۇقۇمى بۇ مەنىلەر نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا، مائارىپ بىلەن 
زىـچ مۇناسـىۋەتلىك. ئـۇرۇق ۋە دان ئۆسـۈملۈكلەرنىڭ جەۋھىرىنـى 
ئۆسـۈملۈكلەرنىڭ  مېغىـز  ئىچىدىكـى  ئـۇرۇق  قىلىـدۇ.  تەشـكىل 
بولـۇپ،  مۇجەسسـەملىگەن  ئۆزىگـە  تەقدىرىنـى  يەنـى  پىالنىنـى، 
مېغىـز مەزكـۇر ئۆسـۈملۈكنىڭ قانـداق ئۆسـۈملۈك بولىدىغانلىقىنى ۋە 
قانـداق مېـۋە بېرىدىغانلىقىنـى بەلگىلەيـدۇ. ئۇرۇق مۇنبـەت تۇپراققا 
تېرىلغانـدا، ئـۇ ئىچىدىكـى تەقدىرنـى ئوتتۇرىغـا چىقىرىـپ، نېمـە 

ئىكەنلىكىنـى كىشـىلەرگە نامايـەن قىلىـدۇ.
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مېھىـر - مۇھەببەتمـۇ كىشـىلەرنىڭ جەۋھىـرى - ماھىيىتىنـى 
ئەنـە  كەلگۈسـى  ۋە  تەقدىـرى  ئىنسـانىيەتنىڭ  قىلىـدۇ.  تەشـكىل 
شـۇ جەۋھـەردە مەۋجـۇت. ئىنسـانىيەتنىڭ خۇشـاللىقى، تىنچلىقـى 
ۋە ئىشەنچىسـىنى ئاشـۇرىدىغان يوشـۇرۇن كـۈچ دەل سېغىنىشـلىق 
مۇھەببەتكە يوشۇرۇنغان. مۇھەببەت دەپ ئاتىلىدىغان ئۇرۇق ئۈچۈن 
ئۆسـۈپ يېتىلىدىغـان ۋە ئۆزىدىكـى جەۋھەرنـى ئاشـكارا قىلىدىغـان 
مائارىـپ مۇھىتـى بەرپـا قىلىش ھەممىدىن مۇھىم. ئۇرۇق ۋە دانسـىز 
ئۆسـۈملۈك تۈرلىـرى بولمىغاچقـا، مېھىـر - مۇھەببەتسـىز كىشـىنىڭ 
مەۋجـۇت  خۇشـاللىقى  ۋە  يېتىلىشـى  مەدەنىيىتـى،  سـاالمەتلىكى، 
بولمايدۇ. ئەگەر ئىنسـانىيەت ئۈچۈن مەدەنىيەت، پىشـىپ يېتىلىش 
ۋە خۇشـاللىق ئىزدىسـەك، ئۇنداقتا كىشىلەرنىڭ قەلبىگە مۇھەببەت 
ئۇرۇقـى چېچىـش، سـۇغىرىش ۋە يېتىشـتۈرۈش كېـرەك. چۈنكـى، 
بەخـت دەرىخـى كىشـىلەرنىڭ قەلبىدىكـى مۇھەببـەت ئۇرۇقىدىـن 
ئۈنۈپ چىقىدۇ. مېھىر - مۇھەببەتنى ئاسـاس قىلمايدىغان ۋە ئۇنى 
كىشـىلەر ئارىسـىدا ئاداققـى نىشـانغا ئايالندۇرالمايدىغـان مائارىـپ 
ئۇرۇقتىـن، داندىـن ۋە جەۋھەردىـن يوقسـۇل دېگەنلىـك بولىـدۇ. 
مېھىر - مۇھەببەت قىممەت - قارىشـىنى سـىڭدۈرمەيدىغان مائارىپ 
كىشـىلەرنىڭ قەلبىنـى، بولۇپمۇ ياشـالرنىڭ قەلبىنـى قاقاس چۆلگە 

قويىدۇ.  ئايالنـدۇرۇپ 

خۇددى ئۇرۇق تېرىمىغان دېھقان ھوسـۇل ئااللمىغاندەك، مېھىر 
- مۇھەببەتتىـن مەھـرۇم مائارىپمـۇ ھەقىقىـي ئىنسـان يېتىشـتۈرۈپ 
چىقالمايـدۇ. بـۇ مەنىلـەر چىقىـش قىلىنغانـدا، مېھىـر - مۇھەببـەت 
شـۇڭا،  كۆرسـىتىدۇ.  ماھىيەتنـى  ۋە  مېغىـز  ئـۇرۇق،  جەۋھـەر، 
كېلىـڭالر، ئىنسـانىيەت باغچىسـىغا مۇھەببـەت ئۇرۇقىنـى بىرلىكتـە 
تېرىيلـى. چۈنكـى، ئەنـە شـۇ ۋاقىتتـا ئاندىـن ئاداۋەتنىـڭ ئۇرۇقـى 
مۇھەببەت رىشتىسـى ئارىسـىغا كىرەلمەيدۇ ۋە ھېچكىم كىشـىلەرنىڭ 

خۇشـاللىقىنى گۆرۈگـە ئااللمايـدۇ.
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سـۆيۈملۈك  بىـر  يەنـە  ئۆتكـەن  تۈركچىمىزگـە  مۇھەببـەت. 
ئۇقـۇم »مۇھەببـەت« بولـۇپ، »سـاپ« ۋە »سـۈزۈلگەن« مەنىنـى 
بىلدۈرىدىغـان بـۇ سـۆز، »مەنپەئەتنى ئاسـاس قىلمىغان، سـاپ ۋە 

ئىپادىلەيـدۇ. سـۆيگۈ«نى  سـەمىمىي 

ئىنسـان روھىنى ساپالشـتۇرغانلىقى ۋە كىشىلىك مۇناسىۋەتلەرنى 
ئۈچـۈن،  قىلغانلىقـى  بەرپـا  ئۈسـتىگە  نىيـەت  ياخشـى  ھـەم  پـاك 
مۇھەببـەت يۇقىرىقـى مەنىنـى ئىپادىلەيـدۇ. بـۇ سـەۋەبتىن، گەرچە 
مۇھەببـەت   - مېھىـر  ئەممـا  ھېسابالنسـىمۇ،  ھېسسـىيات  سـۆيگۈ 
تېخىمـۇ كـەڭ دائىرىلىـك ئىجتىمائىـي مەنىگە ئىگە. سـۆيگۈ دېگەن 
ھېسسـىيات كىشـىنىڭ قەلبىدىـن بىـخ ئـۇرۇپ چىقىـپ، ئىجتىمائىي 
ھاياتتا شـاخالنغاندا، ئۇ مۇھەببەتكە ئايلىنىدۇ، شـۇنداقال كىشـىلەر 
ئوتتۇرىسـىدىكى مۇناسـىۋەتنى پۈتكـۈل يامـان نىيەتلەردىـن خالىـي 
بولغان ئاساسقا ئىگە قىلىدۇ. ماددىي كىرالرنى تازىاليدىغان سۇنىڭ 
ئورنىنـى مائارىـپ ساھەسـىدە سـۆيگۈ، يەنـى مېھىـر - مۇھەببـەت 
ئالىـدۇ. ئىككـى ھىدروگېـن ئاتومـى ۋە بىـر ئوكسـىگېن ئاتومىدىـن 
ھاسـىل بولغـان سـۇنىڭ تازىـالش رولىنـى، مەنىـۋى سـاھەدە مېھىر 
- مۇھەببـەت ئـادا قىلىـدۇ. خـۇددى يـات ماددىالردىـن تازىالنغـان 
سـۇ قـان تومۇرغـا ئوكۇل قىلىنغانـدا كىشـىلەرنى زەھەرلىمىگەندەك، 
مەنپەئـەت ۋە يامـان غەرەزدىـن خالىـي بولغـان مېھىـر - مۇھەببـەت 
دەپ ئاتىلىدىغان سـۆيگۈمۇ كىشـىلەرنىڭ قەلبىگە ۋە مۇناسـىۋىتىگە 

ئوكـۇل قىلىنغانـدا ئۇالرنـى زەھەرلىمەيدۇ.

سـۇ  كەلكۈندىكـى  شـەكىللەنگەن  يامغۇردىـن  »قاتتىـق 
كۆپۈكچىلىرى« مەنىسـىنى بىلدۈرىدىغان ھۇباب سـۆزىدىن تۈرلىنىپ 
چىققـان »مۇھەببـەت« سـۆزى، »مەشـۇقىنى كۆرۈشـكە ئىنتىلگـەن 

كۆرسـىتىدۇ.  ىنـى  ھاياجـان«  كىشـىنىڭ 

بولـۇپ،  يادروسـى  ئۇقۇمىنىـڭ  مۇھەببـەت  »سـۇ«  دېمـەك، 
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ئىسـمىمۇ  جۇشقۇسـىنىڭ  مۇھەببـەت  بولغـان  كىشـىگە  كىشـىنىڭ 
مۇھەببـەت دەپ ئاتىلىـدۇ. باشـقىچە ئېيتقانـدا، يامغۇردىـن پەيـدا 
بولغـان سـەل تېـز سـۈرئەتتە دېڭىزغـا يېتىـپ بارماقچـى بولىـدۇ. 
جـەم  بىلـەن  كىشـىلەر  قەلبمـۇ  تولغـان  مۇھەببەتكـە  ئوخشاشـال، 

بولغـان. ئىگـە  مەنىگـە  بـۇ  ئۈچـۈن،  ئىنتىلگەنلىكـى  بولۇشـقا 

بـۇ مەنىدىـن ئېيتقانـدا، مۇھەببـەت رەھىـم - شـەپقەت بولۇپ، 
سۇ دەپ ئاتىلىدىغان رەھمەت يامغۇر ياغقاندا، يەر يۈزى يېشىللىققا 
پۈركۈنـۈپ ۋە جانلىنىـپ بەرىكـەت پەيـدا بولىـدۇ. مۇھەببەتمـۇ ئـۆز 
نۆۋىتىدە ئىجتىمائىي تۇرمۇشـنى يېشىلالشـتۇرىدۇ، جانالندۇرىدۇ ۋە 
بېيىتىـدۇ. مېھىـر - مۇھەببـەت بولغـان يـەردە جەزمـەن ھاياتلىـق، 

مولچىلىـق ھـەم ھـۇزۇر بولىدۇ.

سـۆيگۈ، تاھا سۈرىسـىنىڭ 39 - ئايىتىدە مۇھەببەت شـەكلىدە 
تىلغـا ئېلىنغان: 

... َواَلَْقيُْت َعلَيَْك َمَحبًَّة ِمّنٖي َولِتُْصَنَع َعٰى َعيْٖني

»... مېنىڭ كۆز ئالدىمدا تەربىيىلىنىشـىڭ ئۈچۈن، سـاڭا مەن 
تەرەپتىن بولغان سـۆيگۈ )مۇھەببەت(نى سـالدىم«. 

مۇسـا پەيغەمبەرنىڭ تەربىيىلىنىشـى ئۈچۈن، ئالالھ ئۇنىڭغا ئۆز 
تەرىپىدىـن مۇھەببـەت ئاتا قىلغـان. بۇ دېگەنلىك: 

مۇسـانىڭ  ھەزرىتـى  سـەۋەبلىك،  مۇھەببـەت   – مېھىـر   )1
دۈشـمىنى فىرئـەۋن مۇسـانى ئـۆز ئوردىسـىدا بېقىـپ چـوڭ قىلغان. 
مېھىـر - مۇھەببـەت دۈشـمەننى دوسـت كۆرسـىتىدۇ، يەنى دوسـت 
ئىـدى،  بولسـا  بولمىغـان  مۇھەببـەت   - سـۆيگۈ  ئەگـەر  قىلىـدۇ. 
ھەزرىتى مۇسـانىڭ فىرئەۋننىڭ ئوردىسـىدا چوڭ بواللىشـى مۇمكىن 

ئەمـەس ئىـدى.
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2( سۆيگۈ - مۇھەببەت مائارىپنىڭ تۈۋرۈكلىرىنىڭ بىرى بولۇپ، 
بالىالرغـا  بولمايـدۇ.  تەربىيىلىگىلـى  ئادەمنـى  كۆرمىگـەن  ياخشـى 
بولغـان مۇھەببـەت، ئوقۇغۇچىالرغـا بولغـان مۇھەببـەت مائارىپنـى 
جەلپكار قىلىدىغان بولغاچقا، بالىنىڭ تەربىيىلىنىشـىدىكى جاپا - 
مۇشـەققەتلەرنى بەرداشـلىق بەرگىلـى بولىدىغـان ھالغـا كەلتۈرىدۇ. 
مېھىر - مۇھەببەت مائارىپنىڭ جاپا - مۇشـەققەتلىرىنى خۇشـاللىققا 

ئايالندۇرىدۇ.

دۈشـمەننى دوسـت قىالاليدىغـان دەرىجىـدە چـوڭ ئۆزگىرىـش 
ھاسـىل قىالاليدىغـان سـۆيگۈ، يەنـى مۇھەببـەت مائارىپنىڭ يولىنى 
ئېچىـپ، نىشـانغا قـاراپ ئىلگىرىلەشـنى كاپالەتكـە ئىگـە قىلىـدۇ، 
شـۇنداقال ئۈنۈمدارلىقىنى ئاشـۇرۇپ، ئۇنى ئىشـتىياققا ئايالندۇرىدۇ، 
 - مېھىـر  قىلىـدۇ.  كاپالەتلىـك  بولۇشـىغا  مەڭگۈلـۈك  ئۇنىـڭ 
مۇھەببەتسـىز مائارىـپ ناچـار، سەۋىيىسـىز، تـار ۋە جاپالىق بولىدۇ. 
مېھىـر - مۇھەببـەت مائارىپنىـڭ تەمـى، مېغىـزى ۋە جەلپـكار ئامىلى 

بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ. 

مېھىر - مۇھەببەت يۈزلەنگەن ئوبيېكت ۋە ئىگە بولغان زىچلىق 
نۇقتىسـىدىن خـەۋپ پەيـدا قىلىشـى مۇمكىـن. باشـقىچە ئېيتقانـدا، 
مۇھەببـەت دەپ ئاتالغـان ھېـس - تۇيغۇ قوش بىسـلىق خەنجەرگە 
ئوخشـايدىغان بولـۇپ، ئـۇ ئادەمنـى پەزىلەتكـە يېتەكلىگىنىـدەك، 
ئاساسـەن،  ئوبيېكتىغـا  يۈزلەنگـەن  باشـاليدۇ.  پەسكەشـلىككىمۇ 
بولۇشـى  زىيانلىـق  ھـەم  پايدىلىـق،  ھـەم  ئىنسـانغا  مۇھەببـەت 
مۇمكىن. مۇھەببەتنىڭ كىشـىدە پەزىلەت شەكىللەندۈرۈشـى ئۇنىڭ 
قايسـى ئوبيېكتقا يۈزلەنگەنلىكى بىلەن زىچ مۇناسـىۋەتلىك بولۇپ، 
ئۇندىـن باشـقا، ئۇنىـڭ يۈزلەنگـەن ئوبيېكتقا قانچىلىـك دەرىجىدە 
ئەھمىيـەت بەرگەنلىكىمـۇ ناھايىتـى مۇھىـم. ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ 
زىيـادە  باشـقىغا ھەددىدىـن  ئالالھتىـن  مۇھەببەتنىـڭ  سـۆيگۈ - 
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مەركەزلىشىشـىنى مۇنـداق تەسـۋىرلىگەن:

فََقاَل اِّنٖٓ اَْحبَبُْت ُحبَّ الَْخْرِ َعْن ِذ كِْر َرّبٖ

»)سـۇاليمان ئەلەيھىسسـاالم( ئېيتتـى: بـۇ مـال سۆيگۈسـى مېنى 
رەببىمگە بولغان ئىبادەتتىن يىراقالشـتۇردى. ...« )سـاد سۈرىسـى 

32 - ئايـەت(. 

بىـر  »مـال«  نىسـبەتەن،  تۇيغۇسـىغا  مۇھەببـەت   - سـۆيگۈ 
ئوبيېكـت بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ. كىشـىنىڭ مـال - مۈلۈكنى ياخشـى 
كۆرۈشـى ناھايىتـى تەبىئىـي ئەھـۋال. ئەممـا، تەبىئىـي بولمىغـان 
نەرسـە شـۇكى، مال - مۈلۈكنى ھەددىدىن زىيادە ياخشـى كۆرۈش 
پەيغەمبـەر  سـۇاليمان  يىراقالشـتۇرىدۇ.  ئالالھتىـن  كىشـىلەرنى 
بۇنـى چۈشـىنىپ يەتكـەن ۋە ئالالھتىـن باشـقىغا مەركەزلەشـكەن 
قىلغـان.  ھېـس  سـالىدىغانلىقىنى  زىيـان  ئۆزىگـە  مۇھەببەتنىـڭ 
ئەجەبا، مال - مۈلۈكنى سۆيۈش نېمە ئۈچۈن كىشىلەرنى ئالالھتىن 
يىراقالشـتۇرىدۇ؟ كـۆرۈپ ئۆتكىنىمىـزدەك، يۇقىرىـدا تىلغـا ئالغـان 
ئايەتتـە »... مېنـى رەببىمگـە ئىبادەت قىلىشـتىن يىراقالشـتۇردى« 
دېگەن جۈملە ئورۇن ئالغان. بايلىققا ئېرىشىشكە بولغان مۇھەببەت 
ئەگـەر كىشـىنىڭ ئالالھقـا ئىبادەت قىلىشـىغا توسـقۇنلۇق قىلمىسـا، 
ئـۇ مۇھەببـەت يوللـۇق بولىـدۇ. ئالالھنى ئەسـلەش، يـاد ئېتىش ۋە 
ئۇنىڭغـا ئىبـادەت قىلىشـتىن يىراقالشـتۇرىدىغان مۇھەببـەت بولسـا 

تەڭپۇڭلۇقىنـى يوقىتىـپ قويغـان بولىـدۇ.

بـۇ نۇقتىـدا، نېمىنـى قانچىلىـك ياخشـى كـۆرۈش ۋە سۆيۈشـنى 
بىلىش مۇھىم. سۆيگۈ - مۇھەببەت بىلەن مائارىپ ئوتتۇرىسىدىكى 
مۇناسـىۋەتنىڭ ئـەڭ مۇھىـم ھالقىسـى بـۇ يـەردە ئوتتۇرىغـا چىقىدۇ. 

ئالـالھ بـۇ مەسـىلىگە قارىتا مۇنـداق دەيدۇ: 

َوِمَن النَّاِس َمْن يَتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللِّٰه اَنَْداداً يُِحبُّونَُهْم كَُحبِّ اللِّٰهؕ َوالَّٖذيَن اَٰمُنٓوا اََشدُّ ُحباًّ لِلِّٰهؕ 
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»بەزى ئادەملەر ئالالھتىن غەيرىينى ئۆزلىرىگە ئىالھ قىلىۋالىدۇ، 
ئالالھنـى ياخشـى كۆرگەنـدەك سـۆيىدۇ.  ئـۇ ئىالھالرنـى خـۇددى 
مۆمىنلـەر بولسـا، ئالالھنـى ھەممىدىـن بـەك ياخشـى كۆرىـدۇ...« 

)بەقـەرە سۈرىسـى 165 - ئايـەت(.

مۇھەببەتنـى  بىـرى  فۇنكسىيىسـىنىڭ  مۇھىـم  ئـەڭ  ئىماننىـڭ 
تەڭپۇڭالشـتۇرۇش، يەنى نېمىنى قانچىلىك سۆيۈشنى بەلگىلەشتۇر. 
بولىـدۇ.  دېگەنلىـك  بولـۇش  ئاڭلىـق  بولـۇش  مۇسـۇلمان  شـۇڭا، 
باشـقىچە ئېيتقانـدا، مۇسـۇلمان بولـۇش، نېمىنى قانچىلىك ياخشـى 
كۆرىدىغانلىقىنـى بىلىدىغان ئاڭغـا ئىگە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدىغان 

سـۈپەت بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ. 

زىيـادە  ھەددىدىـن  باشـقىغا  ئالالھتىـن  مۇھەببـەت  دېمـەك، 
مەركەزلەشـكەندە، شـېرىك پەيـدا بولىـدۇ. گەرچـە ئالالھقـا ئىمـان 
ئالالھقـا  بىلمەسـتىن  ئۆزىمـۇ  مۆمىـن  لېكىـن  بولسـىمۇ،  ئېيتقـان 
قانداقالرچە شـېرىك كەلتۈرۈپ قالىدىغانلىقىنى يورۇتۇپ بېرىدىغان 
بۇ ئايەت، تەڭرى چۈشەنچىسـىنىڭ ئۇل - ئاساسـىدا مۇھەببەتنىڭ 
ياتىدىغانلىقىنـى ئوتتۇرىغـا قويىـدۇ. بىـر ئوبيېكتنىـڭ مۇقـەددەس 
بولۇشـى، ھەتتا مۇقەددەسـلىكتىن ھالقىپ تەڭرىلىك دەرىجىسـىگە 
يېتىـپ بېرىشـىدا سـۆيگۈ - مۇھەببـەت مۇھىـم رول ئوينايـدۇ. بىـر 
شـەيئى ياكـى جىسـىمغا بولغـان ھەددىدىن زىيـادە مۇھەببەت ئۇنى 
مۇقـەددەس قىلىـدۇ. مۇقەددەسـلىك بولسـا، ئۇنـى گەۋدىلەندۈرۈپ 
بىرىنچـى ئورۇنغـا قويۇلۇشـىنى، شـۇنداقال ئىـالھ سـۈپىتىدە قوبـۇل 

قىلىنىشـىنى كەلتـۈرۈپ چىقىرىـدۇ.

ئازغـۇن ئەقىدىلەرنىـڭ ئارقا كۆرۈنۈشـىدە ئاڭسـىز مۇھەببەتنىڭ 
مۇھىـم رول ئوينىغانلىقىـدەك ھەقىقـەت مەۋجۇت. ئاڭسـىز مۇھەببەت  
ھەقىقىـي يۈزلىنىشـكە تېگىشـلىك ئوبيېكتىدىـن خۇددى نىشـاندىن 

ئاداشـقان ئوققا ئوخشـاش ئېغىـپ كېتىدۇ. 
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خۇالسىلىسـەك، بىـز ھېسسـىيات تەربىيىسـى بىلـەن مۇھەببـەت 
يۈزلىنىدىغـان ئوبيېكتـالر ۋە مۇھەببەتنىـڭ بـۇ ئوبيېكتالرغـا بولغان 
 - تەلىـم  بـۇ  ھەمـدە  چۈشەندۈرۈشـىمىز،  ياخشـى  نىسـبىتىنى 
تەربىيەنـى يولغـا قويۇشـىمىز كېـرەك. ئومۇمـەن قىلىـپ ئېيتقانـدا، 
مۇھەببەت ھېسسـىيات تەربىيىسـىنىڭ يادروسـىنى تەشـكىل قىلىشى 
كېرەك. ئىنسـانغا، قېرىنداشـالرغا، دۆلەتكە، پەرزەنتلەرگە، مال - 
مۈلۈككـە بولغـان مۇھەببـەت ئالالھقـا بولغـان مۇھەببەتتىـن ئېشـىپ 

كەتمەسـلىكى الزىـم.

بىر نۇقتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، مۇھەببەت ئىماندىن ئىبارەتتۇر. 
سـۆزىنىڭ  ھـۇب  چىققـان  كېلىـپ  ئۇقۇمـى  مۇھەببـەت  چۈنكـى، 
ماھىيىتىـدە ئىمانمـۇ مەۋجـۇت. بـۇ مەنىنىـڭ نەدىـن كەلگەنلىكىنـى 

بىلىـش ئۈچـۈن، بىـز قۇرئانغـا مۇراجىئـەت قىلىشـىمىز شـەرت: 

فَلَاَّ َجنَّ َعلَيِْه الَّيُْل َراٰ كَوْكَباً قَاَل ٰهَذا َرّبٖ فَلَآَّ اَفََل قَاَل َلٓ اُِحبُّ اْلِٰفلَٖن

يۇلتۇزنـى  بىـر  ئىبراھىـم  باسـقاندا،  قاراڭغۇلۇقـى  »كېچىنىـڭ 
كـۆرۈپ: >بـۇ مېنىـڭ رەببىـم< دېـدى. يۇلتـۇز پېتىـپ كېتىۋىـدى، 
ئـۇ: >مـەن پېتىـپ كەتكۈچىلەرنـى ياقتۇرمايمـەن< دېـدى« )ئەنئـام 

سۈرىسـى 76 - ئايـەت(.  

»مـەن  يەنـى   ،») اُِحـبُّ )َلٓ  ئۇھىببـۇ  »ال  ئىبراھىـم  ھەزرىتـى 
ئىشـەنمەيمەن«  »مـەن  ئەمەلىيەتتـە،  دېگەنـدە،  ياقتۇرمايمـەن« 
ئىپادىسـى  ياقتۇرمايمـەن«  ئـۇ »مـەن  يەنـى  بولغـان.  دېمەكچـى 
ئېيتمايمـەن« دېگـەن  ئىمـان  ئىشـەنمەيمەن –  ئارقىلىـق »مـەن 
بولـۇپ، ئـۇ بـۇ ئارقىلىـق مۇھەببـەت بىلـەن ئىمان ئوتتۇرىسـىدىكى 
ئىمـان  دېمـەك،  ئاغدۇرغـان.  دىققىتىنـى  كىشـىنىڭ  مۇناسـىۋەتكە 
ئېيتىلغـان شـەيئى ياقتۇرۇلغـان بولىـدۇ. بىـر شـەيئى ياقتۇرۇلغـان 
بولسـا، ئۇنىڭغـا ئىشـەنچ - ئىمـان بـار دېگەنلىـك بولىـدۇ. بۇنـى 
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كۆرىمىـز: قۇرۇلمىنـى  تۆۋەندىكىـدەك  قىلسـاق،  تەھلىـل 

مۇھەببـەت بىلـەن ئىماننىـڭ قەلبتىكـى ئورنـى بىـر - بىرىگـە 
ئىنتايىن يېقىن بولغاچقا، مۇھەببەتسـىز ئىماننىڭ بولۇشـى مۇمكىن 
ئەمـەس. ئىمان مەشـۇقتۇر، شـۇڭا ئۇ سۆيۈلۈشـكە موھتـاج. ئىماننى 
كىشـىلەرگە ياخشـى كۆرگۈزۈش ئىالھىي تەربىيە خىزمىتى بولغاچقا، 

ئىنسـان بۇنـى قىاللمايدۇ. 

َنُه ٖف قُلُوِبُكْم... ... َولِٰكنَّ اللَّٰه َحبََّب اِلَيُْكُم اْلٖيَاَن َوَزيَـّ

»... ئەمما ئالالھ سـىلەرگە ئىماننى قىزغىن سـۆيگۈزدى ۋە ئۇنى 
دىللىرىڭالردا كۆركەم قىلدى...« )ھۇجۇرات سۈرىسى 7 - ئايەت(.

ئالالھنىـڭ بەندىلەرگـە ئاتـا قىلغـان ئەڭ چوڭ نېمىتى شـۇكى، 
ئـۇ كىشـىلەرگە ئىماننـى سـۆيگۈزدى. ئەگـەر مۇھەببـەت بولمىغـان 
بولسـا، ئادەمنىڭ قەلبىدە ئىماننىڭ شەكىللىنىشـى مۇمكىن ئەمەس 

ئىدى. 

ئىماننىڭ قەلبنى زىننەتلىشـى ئۈچۈن، ئۇنى سـۆيگۈزۈش تولىمۇ 
زۆرۈر. ئىماننىڭ قەلبنى زىننەتلىشـى سـۆيۈلگەندىن كېيىن ئەمەلگە 
ئاشـىدۇ. مۇھەببەت ئىماننى قەلبكە خۇددى تاشـقا ئويۇلغان خەتكە 
ئوخشـاش نەقىشـلەيدۇ. فەھرۇددىـن رازى »ئىماننـى سـۆيگۈزۈش« 
ئىپادىسـىنى »ئىماننى سـىلەرگە يېقىنالشـتۇردى« دەپ ئىزاھاليدۇ. 
ئاالھىدىلىكـى  يېقىنالشـتۇرۇش  مۇھەببەتنىـڭ  بولغانـدا،  بۇنـداق 
ئوتتۇرىغـا چىقىـدۇ. خـۇددى مۇھەببـەت كىشـىلەرنى بىـر - بىرىگـە 

يېقىنالشـتۇرغاندەك، ئىمانمۇ كىشـىلەرنى ئۆزئارا يېقىنالشـتۇرىدۇ.

مۇناسـىۋەت دەرەخ  ئوتتۇرىسـىدىكى  ئىمـان  بىلـەن  مۇھەببـەت 
ئوتتۇرىسـىدىكى  قۇرۇلمىسـى  بىلـەن  رەڭگـى  يوپۇرمىقىنىـڭ 
كەتكەنـدەك،  سـىڭىپ  يوپۇرماققـا  رەڭ  ئوخشـايدۇ.  مۇناسـىۋەتكە 

سـىڭدۈرىدۇ. ئىماننـى  قەلبكـە  مۇھەببەتمـۇ 
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يېقىنالشـتۇرۇش، سـىڭىپ كىرىش ۋە زىننەتلەش ئاالھىدىلىكى 
بارىـدۇ.  ئېلىـپ  پائالىيىتـى  تەربىيـە  بىـر  مۇھەببـەت  ئارقىلىـق، 
تەلىـم - تەربىيەنىـڭ مۇھەببەتكـە يـول ئېچىشـى ناھايىتـى مۇھىم. 
چۈنكـى، ئەنـە شـۇ ۋاقىتتىـال، مۇھەببەتنىڭ كىشـىلەرنى ئالالھقا ۋە 
باشـقا كىشىلەرگە يېقىنالشـتۇرىدىغانلىقى ھەم ئۇالر ئوتتۇرىسىدىكى 
مەنىـۋى مۇسـاپىنى قىسـقارتىدىغانلىقى ئايـان بولىدۇ. بـۇ نۇقتىدىن 
ئالغانـدا، مۇھەببـەت ھېـس - تۇيغـۇ بولۇشـتىن بەكـرەك، تەلىـم 
بولـۇپ  سـەنئەتكارى  نەسـىھەت   – ئۆگـۈت  ماكانـى،  تەربىيـە   -
ھېسـابلىنىدۇ. ئىنسـان مۇھەببەت ئارقىلىق ئىماننى قوبۇل قىلىدۇ، 
قۇچاقاليـدۇ ۋە باغرىغـا باسـىدۇ. يەنـە بىـر تەرەپتىـن، مۇھەببـەت 

سـەنئەتكارغا ئوخشـاش قەلبكـە ئىماننـى نەقىشـلەيدۇ.

ھـەم  تەربىيـە   - تەلىـم  بېرىلغـان  ئېلىـپ  بىلـەن  مۇھەببـەت 
مەقسـىتىگە  ئىچىـدە  ۋاقىـت  قىسـقا  ھـەم  ئاشـۇرىدۇ،  سـۈپەتنى 
مائارىپنىـڭ  پايدىالنمىغـان  تەربىيىسـىدىن  مۇھەببـەت  يېتىـدۇ. 
مۇۋەپپەقىيـەت قازىنىـش پۇرسـىتى بولمايدۇ. شـۇڭا، ئېتىقادلىق بىر 
دۇنيا يارىتىشـنى خااليدىغان كىشـىلەر مۇھەببەت دەپ ئاتىلىدىغان 
كۆكەرتىشـنىڭ  بىلـەن  ئىمـان  قەلبىـدە  ئىنسـانالرنىڭ  دەرەخنـى 
يوللىرىنى ئىزدىشـى كېرەك. مېھىر - مۇھەببەتسـىز ئىمان يۈزەكى، 
خىـرە ۋە مەنپەئەتسـىز بولىـدۇ. ئىماننىـڭ قۇۋۋىتـى مۇھەببەتنىـڭ 
تارقىلىشـى  ئۇنىـڭ  بولغاچقـا،  تاناسـىپ  ئـوڭ  كۈچىگـە  تەسـىر 
ئېنىقكـى،  بـاراۋەر بولىـدۇ.  تارقىلىـش دائىرىسـىگە  مۇھەببەتنىـڭ 

ئىماننىـڭ مۇھەببەتسـىز قەلبتىـن كۆچۈشـى مۇقـەررەر.

ئىسـتىھاب.  مۇھەببەت ئادەمنىڭ تاللىشـىنى تەڭشەيدىغان ھېس 
ياقتۇرۇلغانلىقىدىـن  ئۇنىـڭ  شـەيئى  سـۆيۈلگەن  بولـۇپ،  تۇيغـۇ   -
دېـرەك بېرىـدۇ. ئەلۋەتتـە، بۇنىـڭ تەتۈرىسـىنى دېيىشـكىمۇ بولىـدۇ. 
يەنى كىشـىنىڭ ئۆزى ياقتۇرغان شـەيئىگە مۇھەببەت باغلىغانلىقىدىن 
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دېرەك بېرىدۇ. ھەر خىل تالالشـالرغا دۇچ كەلگەن ئادەمنىڭ تالالش 
قارارىنـى بەلگىلەيدىغـان ئامىـل دەل مۇھەببـەت تۇيغۇسـى بولـۇپ، 
ياكـى خاتاغـا  توغرىغـا  كىشـىلەرنى  مۇھەببـەت  ئەسناسـىدا  تالـالش 
يېتەكلەيدۇ. بۇ پەيتتە، مۇھەببەتنىڭ كىشىلەرنى قايمۇقتۇرۇشىدىكى 

ئـەڭ مۇھىـم سـەۋەب ئىمانسـىزلىقتىن ئىبارەت.

ـٰمَواِت َوَمـا ِف اْلَرِْضؕ َوَويْـٌل لِلَْكاِفٖريـَن ِمـْن َعـَذاٍب َشـٖديٍد  اَلَّٖذيـَن  ٖذي لَـُه َمـا ِف السَّ ِه الَـّ اَللٰـّ

ِه َويَبُْغونََها ِعَوجاًؕ اُولِٰٓئـَك ٖف َضَاٍل بَٖعيٍد وَن َعْن َسـٖبيِل اللٰـّ نْيَـا َعَى اْلِٰخرَِة َويَُصدُّ يَْسـتَِحبُّوَن الَْحيٰـوَة الدُّ

ئالالھنىـڭ  نەرسـە  ھەممـە  زېمىندىكـى  ۋە  »ئاسـمانالردىكى 
مۈلكىـدۇر. ئۇچرايدىغـان قاتتىـق ئـازاب سـەۋەبىدىن كاپىرالرغـا ۋاي! 
ئۇالر پانىي دۇنيا ھاياتىنى ئاخىرەتتىن ئۈسـتۈن كۆرىدۇ، ئالالھنىڭ 
يولىغـا توسـقۇنلۇق قىلىـدۇ ۋە ئالالھنىڭ يولىنىڭ ئەگرى بولۇشـىنى 
ئۈمىـد قىلىـدۇ. شـۇڭا، بـۇالر چوڭقـۇر گۇمراھلىقتىـدۇر« )ئىبراھىـم 

سۈرىسـى 3 - 2 - ئايەتلـەر(. 

قاتتىـق  قىلغۇچىالرنىـڭ  ئىنـكار  ئالالھنـى  ياراتقۇچـى  ئالەمنـى 
جازاغـا ئۇچرايدىغانلىقـى بايان قىلىنغـان بىرىنچى ئايەتتىن كېيىن، 
ئىككىنچـى ئايەتتـە بـۇ كاپىرالرنىـڭ ئاالھىدىلىكى بايـان قىلىنغان. 
كاپىرالرنىڭ، يەنى ئىمانسـىزالرنىڭ بىرىنچى ئاالھىدىلىكى شـۇكى، 
ئـۇالر »پانىـي دۇنيانـى ئاخىرەتتىـن ئۈسـتۈن كۆرىـدۇ«. ھەممىگـە 
قادىـر ئالـالھ ئايەتتىكـى تالـالش ئۇقۇمىنى »مۇھەببەت« كەلىمىسـى 

ئىپادىلىگەن. بىلـەن 

مۇھەببەت سۆزى ئالتە ھەرپتىن تەركىب تاپقان پېئىل سۈپىتىدە 
ئىپادىلەيـدۇ.  مەنىسـىنى  تالـالش   – مايىللىـق  ئىشـلىتىلگەندە، 
بولۇپمـۇ،  قايمۇقتۇرىـدۇ.  مۇھەببەتنـى  پىسخىكىسـى  ئىمانسـىزلىق 
تېيىلغـاق  ئاتىلىدىغـان  دەپ  مۇھەببـەت  مايىللىقـى  كىشـىلەرنىڭ 
سـاھەدە ئىمانسـىزلىق پىسخىكىسـىغا يولۇققاندا، كىشـىلەرنىڭ پۇتى 
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تېيىلىـدۇ، شـۇنىڭ بىلـەن ئـۇالر ئۆمـرى كوتـا شـەيئىلەرنى تالاليدۇ. 
ئىمانسـىزلىق پىسخىكىسـى مۇھەببەتنىڭ كۆزىنى كور قىلىپ، ئۇنىڭ 
يىراقنـى كۆرۈشـىنى توسـىدۇ ۋە كـۆز ئالدىدىكـى مەنپەئەتلـەر بىلەن 
ئىنسـانالرنى جەلـپ قىلىـدۇ. ئىمانسـىزلىق پىسخىكىسـى مۇھەببەتنى 
پەقـەت تالـالش پەيتىـدە خاتاالشـتۇرۇپال قالماسـتىن، بەلكـى ئـۆزى 
تاللىغانالردىـن باشـقا بارچىدىـن  ۋاز كېچىشـكىمۇ سـەۋەب بولىـدۇ. 

ئالـالھ بـۇ ئەھۋالنـى مۇنـداق تەسـۋىرلەيدۇ: 

كَاَّ بَْل تُِحبُّوَن الَْعاِجلََة َوتََذُروَن اْلِٰخرََةؕ

»يـاق، ھەرگىـز ئۇنـداق ئەمـەس. ئەمەلىيەتتـە، سـىلەر دۇنيانى 
)كـۆز ئالدىڭالردىكـى مەنپەئەتنـى( ياخشـى كۆرىسـىلەر، ئاخىرەتكـە 
كۆڭـۈل بۆلمەيسـىلەر« )قىيامـەت سۈرىسـى 21 - 20 - ئايەتلـەر(.

ئايەتتىكـى »تۇھىببۇنە )تُِحبُّوَن(«، يەنى »ياخشـى كۆرىسـىلەر« 
دۇنيانـى  بىلدۈرىـدۇ.  مەنىنـى  دېگـەن  »تالاليسـىلەر«  ئىبارىسـى 
تالـالش بىلەنـال چەكلىنىـپ قالمىغـان بـۇ مۇھەببـەت ئاخىرەتنـى 

تـەرك ئېتىـش دەرىجىسـىگە يېتىـپ بارىـدۇ. 

قىسـقا  سـۆزلىرى  )َعاِجـَل(«  »ئاجىلـە  ۋە  دۇنيـا  ئايەتتىكـى 
مۇددەتلىك، ۋاقىتلىق، ئۆتكۈنچى ۋە يوقاپ كېتىدىغان مەنپەئەت، 
شـەيئىلەرنى  سـەراپتەك  ئىپادىلەيـدۇ.  پىكىرنـى  ھـەم  ئىدىيـە 
ياخشـى كۆرىدىغـان ۋە ئۆتكۈنچـى قىممـەت قاراشـالرغا تايىنىدىغـان 
كىشـىلەرنىڭ ئـۆز تاللىشـىدا قانچىلىك خاتاالشـقانلىقى ھەققىدىكى 
تونۇشـىنى ئۆسـتۈرىدىغان بۇ ئايەت، قەلبلەردە ھەر ۋاقىت بولۇشـقا 

تېگىشـلىك پرىنسـىپنى كۆرسـىتىپ بېرىـدۇ.

ئـۇزۇن  كىشـىلەرنىڭ  كۆزلەيدىغـان  ئاخىرەتنـى  ئايەتتـە،  بـۇ   
مۇددەتلىك، مەڭگۈلۈك ۋە كونىراپ قالمايدىغان پىكىر ھەم قىممەت 
قاراشـنى قوغلىشىشـى كېرەكلىكى ئەسكەرتىلگەن. بۇ خىل كىشىلەر 
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پىالنالشـتا ئـۇزۇن مۇددەتنـى كۆزلەيدۇ، ئىسـتراتېگىيىلىك تۈرلەرنى 
بارلىققـا كەلتۈرىـدۇ. ئۇالرنىـڭ مېڭىسـى ۋە دىلـى يىـراق ئۇپۇقالرنى 
يارقىـن كۆرىـدۇ. ئـۇالر ئـۇزۇن مۇددەتلىـك سىياسـەت، تېخنىـكا، 
ئىشلەپچىقىرىشـقا  ۋە  قـۇرۇش  ئورگانالرنـى  پىالنـالش،  شـەھەر 
كىرىشـىدۇ. ئىنـكار قىلىـش پىسخىكىسـىدىن قۇتۇلغـان مۇھەببـەت 
كىشـىلەرنى يارقىـن ۋە ئۈمىدلىـك ئۇپۇققـا ئىگـە قىلىـدۇ، شـۇنداقال 
يىـراق، ئەممـا گـۈزەل كەلگۈسـىنى ئۇالرنىـڭ ئالدىغـا قويىـدۇ. مانـا 
مۇشـۇنداق بۈيـۈك تالالشـتا خاتالىق سـادىر قىلمايدىغـان مۇھەببەت 
ئەقىـل بىلـەن قەلبنـى بىرلەشـتۈرۈپ، كىشـىلەرنى كەلگۈسـى دۇنيا 

ئۈچـۈن تەيياراليـدۇ.

بىز ئىسـتىھاب شـەكلىدە ئىشـلىتىلگەندە، مۇھەببەتنىڭ تالالش 
نىشـاننى  ئىـدۇق.  ئۆتكـەن  ئېيتىـپ  بولىدىغانلىقىنـى  دېگەنلىـك 
خاتـا تاللىغـان مۇھەببـەت دۇنيانى ئاخىرەتتىن ئۈسـتۈن كۆرۈشـتەك 
خاتالىقنـى  كەلتـۈرۈپ چىقىرىـش بىلـەن بىرگـە،  يەنە كىشـىلەرنى 

ھىدايەتتىـن كورلۇقنـى ئـەال بىلىشـتەك چـوڭ خاتالىققا باشـاليدۇ.

ئەگـەر كورلۇقنـى – كۇپۇرنـى ھىدايەتتىن ئـەال بىلىش خاتالىقى 
تەلىـم - تەربىيـە باسـقۇچىدىن كېيىـن كۆرۈلسـە، ئـۇ مىللەتلـەر ۋە 
خەلقلەرنىـڭ ھاالك بولۇشـىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىـدۇ. بىر مىللەتنىڭ 
يورۇقلۇقنـى – مەرىپەتنـى تاللىشـى ئۈچـۈن، ئۇالرغـا قاراڭغۇلـۇق – 
جاھالـەت بىلـەن نـۇر – ھىدايەتنىڭ نېمـە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈش 
تەربىيەنـى  بـۇ  بىلـەن  ئايـەت  تۆۋەندىكـى  ئالـالھ  ئۇلـۇغ  كېـرەك. 

كۆرسـىتىپ ئۆتكەن:

ا َثُوُد فََهَديَْناُهْم فَاْستََحبُّوا الَْعٰمى َعَى الُْهٰدى  َواَمَّ

»سەمۇد ئەھلىگە كەلسەك، بىز ئۇالرغا توغرا يولنى كۆرسەتتۇق، 
ئەممـا ئـۇالر ھىدايەتتىـن كورلـۇق )گۇمراھلىـق( نـى ئارتـۇق بىلـدى 
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...« )فۇسسـىلەت سۈرىسـى 71 - ئايەت(.

ئالـالھ تارىخىـي ۋەقەنـى بايـان قىلىـش ئارقىلىـق، جەمئىيـەت 
تالـالش  ئاتىلىدىغـان  دەپ  مۇھەببـەت  ھاياتىـدا  خەلقلەرنىـڭ  ۋە 
ئۇقۇمىنىـڭ قانچىلىـك مۇھىـم ئورۇنـدا تۇرىدىغانلىقىنى كۆرسـىتىپ 
بېرىـدۇ. ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ توغـرا يولنـى كۆرسـەتمەي تـۇرۇپ، 
خەلقنـى  بىـر  ھېچقانـداق  بەرمەسـتىن  تەربىيـە   - تەلىـم  يەنـى 
جازالىمىـدى. ئىالھىـي تەربىيەنىـڭ بىرىنچـى قەدىمـى كىشـىلەرگە 
ئالـالھ  ئايەتتـە،  يۇقىرىدىكـى  بولـۇپ،  كۆرسـىتىش  يولنـى  توغـرا 

ئۆزىنىـڭ بۇنـى قىلغانلىقىنـى بايـان قىلىـپ ئۆتكـەن.

پائالىيەتلىرىدىـن  تەربىيـە   - تەلىـم  بـۇ  تۇرۇقلـۇق،  شـۇنداق 
كېيىـن، سـەمۇد خەلقـى »كورلـۇق« نـى »ھەقىقـەت« تىـن، يەنى 
»يورۇقلـۇق« تىـن ئارتـۇق كۆرگـەن. ئالـالھ ئۇالرنىـڭ تاللىشـىنى 
بايان قىلغاندا »مۇھەببەت« سـۆزىنى ئىشـلەتكەن. ئالالھ نېمىنىڭ 
توغـرا، نېمىنىـڭ خاتـا؛ نېمىنىڭ ھەق، نېمىنىـڭ باتىل؛ نېمىنىڭ 
زىيـان  نېمىنىـڭ  پايـدا،  نېمىنىـڭ  يامـان؛  نېمىنىـڭ  ياخشـى، 
ئىكەنلىكىنـى بىلدۈرگەندىـن كېيىنمـۇ ئىنسـانالر يەنىـال كورلۇقنـى 
بولىـدۇ. شـۇڭا،  اليىـق  بولۇشـقا  ھـاالك  ئـۇالر  ئۇنداقتـا  تاللىسـا، 

ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ تۆۋەندىكـى تەدبىرنـى قولالنغـان: 

فَاََخَذتُْهْم َصاِعَقُة الَْعَذاِب الُْهوِن ِبَا كَانُوا يَْكِسبُوَن

»... بۇ سەۋەبتىن )يەنى ئۇالرنىڭ خاتا تاللىشى تۈپەيلىدىن(، 
خـار قىلغۇچـى چاقمـاق ئازابـى ئۇالرنى ھاالك قىلدى« )فۇسسـىلەت 

سۈرىسى 17 - ئايەت(. 

ئىرادىسـى  ئىنسـانالرنىڭ  مۇھەببەتنـى  ئالـالھ  ئۇلـۇغ  دېمـەك، 
ئۇلىغـا قويغـان بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ ئىرادىسـىنىڭ تاللىشـىغا بېسـىم 
قىلمىغان. ئالالھ ھېسسـىيات دەپ ئاتىلىدىغان مۇھەببەتكە زورالش 
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بىلـەن ئەمـەس، بەلكـى ئاقارتىـش - تەربىيەلـەش يولـى بىلـەن 
مۇئامىلـە قىلىـدۇ. ئەگـەر مۇھەببـەت ھېـس - تۇيغۇسـىنى تالـالش 
نۇقتىسـىدا ئاقارتىش بىر مىللەتنى توغرا - ياخشـىغا يېتەكلىمىسـە، 
مۇناسـىپ.  بولۇشـقا  ھـاالك  مىللـەت جەزمـەن  ياكـى  ئـۇ شـەخس 
بىلىمنىـڭ  ۋە  ئىمـان  مۇھەببـەت،   - سـۆيگۈ  گەرچـە  ئىنسـانالر 
يېتەكچىلىكىدە ھەقىقەتنى، يورۇقلۇقنى ۋە توغرىلىقنى تاللىسـىمۇ، 
ئەممـا بەزىـدە ئـارزۇ - ھەۋەسـلەرنىڭ كۈشكۈرتىشـى بىلـەن كور - 
قارىغۇلۇقنـى، يەنـى قاراڭغۇلۇقنـى تالاليـدۇ. ئىنسـان ئەگەر سـۆيگۈ 
بىلـەن  ئىنسـاپ  باشلىشـىغا  يـول   - ئاقارتىـش  مۇھەببەتنىـڭ   -
قارىمـاي، يەنىـال ئـارزۇ ۋە ھـەۋەس تەرەپكـە بۇرالسـا، ئـۇ ھالـدا بـۇ 

تالـالش شـۇ ئىنسـان ئۈچـۈن ھاالكەتتىـن دېـرەك بېرىـدۇ.

سـەمۇد خەلقىنىـڭ »كورلۇق«قـا بولغـان مايىللىقىنـى ئەتراپلىق 
بـۇ  كېلىمىـز:  يەكۈنگـە  مۇنـداق  بىـز  قىلىنغىنىمىـزدا،  تەھلىـل 
يەردىكـى كورلـۇق قەلبنىـڭ كورلۇقى بولماسـتىن، بەلكى ئەقىلنىڭ 
ئوتتۇرىغـا  تۈپەيلىدىـن  ئااللماسـلىقى  ئۈلۈشـىنى  ئـۆز  ئاقارتىشـتىن 
ئەقىـل  ئۈچـۈن  شـەخس  ئىبـارەت.  كورلۇقىدىـن  ئەقىـل  چىققـان 
بولـۇپ  جاھالـەت  ئۈچـۈن  مىللـەت  ئامىـل،  بـۇ  بولغـان  كورلۇقـى 
بولۇشـى،  كـور  ئەقىلنىـڭ  ئىجتىمائىـي  ۋە  يەككـە  ھېسـابلىنىدۇ. 
كۆرسـىتىدۇ. تۇتۇلۇشـىنى  قۇياشـنىڭ  ئاتىلىدىغـان  دەپ  ئەقىـل 

كۇپۇرلۇقنى ئىماندىن ئارتۇق كۆرۈشـمۇ يۇقىرىدىكىگە ئوخشـاش 
 -  23 سۈرىسـىنىڭ  تەۋبـە  بولـۇپ،  قىلىنغـان  بايـان  شـەكىلدە 
ئـارزۇ - ھەۋەسـنىڭ  ئېنىـق كۆرسـىتىدۇ.  مايىللىقنـى  بـۇ  ئايىتـى 
سـەۋەبلىك  شـۇ  ۋە  كورلۇقـى  مۇھەببەتنىـڭ  يېتەكچىلىكىدىكـى 
جاھالـەت ۋە زۇلمەتنـى تالالشـنىڭ بەدىلـى ئېغىـر بولىـدۇ. ئەقىـل 
 - جەمئىيـەت  تاللىغـان  كورلۇقنـى  ۋە  قالغـان  مەھـرۇم  نۇرىدىـن 
ئۈچـۈن،  قالغانلىقـى  ئاسـتىدا  قاراڭغۇلۇقـى  جاھالـەت  خەلقلـەر 
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كېلەچىكىنـى كۆرەلمەيـدۇ، ھەتتـا ئەتراپىدىكى شـەيئىلەرنىڭ نېمە 
ئـۇالر دۈشـمىنىم دەپ  ئىكەنلىكىنىمـۇ ھېـس قىاللمايـدۇ. شـۇڭا، 
دوسـتىنى ئۆلتۈرىـدۇ، شـىپالىق دەپ زەھەرنـى ئىچىـدۇ، توغـرا يول 
دەپ تىـك ياردىـن غـۇالپ چۈشـۈپ كېتىـدۇ. ئەجەبـا، جاھالـەت 
قاراڭغۇلۇقىنى تاللىغۇدەك دەرىجىدە خاتاالشـقانالر قانداقمۇ ياشـاش 

ئېرىشەلىسـۇن؟ ھوقۇقىغـا 

ۋۇد. بىز تۇغما سـۆيگۈ - مۇھەببەت تۇيغۇسـىنى »ھۇب« دەپ 
ئاتىغانىدۇق. شۇڭالشـقا، ئالالھ كىشـىگە ۋە كىشـىلىك مۇناسىۋەتكە 
كېيىنكـى كۈنلـەردە ئاتا قىلغـان مۇھەببـەت »ۋۇد« دەپ ئاتىلىدۇ. 
»دوسـتلۇق ۋە سـۆيگۈ - مۇھەببـەت« مەنىسـىنى بىلدۈرىدىغـان 
بـۇ ئۇقـۇم، ياخشـى كۆرىدىغـان ۋە مۇھەببىتـى كۈچلـۈك بولغانالرغا 

سـۈپەت قىلىپمۇ ئىشـلىتىلىدۇ. 

بارلىقىنـى  مەنىسـىنىڭ  »ئـارزۇ«  ماھىيىتىـدە  مۇھەببەتنىـڭ 
ئىپادىلەيدىغـان بـۇ ئۇقـۇم، ئىسـتىمەك ۋە ئـارزۇ قىلمـاق دېگـەن 
مەنىلەرگـە ئىگـە بولـۇپ، ئـۇ يەنـە يامانلىـق ۋە ياخشـىلىققا بولغـان 
ئارىسـىدىكى  مەزھەپلـەر   - پىرقـە  ئىپادىلەيـدۇ.  ئىنتىلىشـنىمۇ 
پىسـخىكا پوزىتسىيىسـىنى ئىپادىلەش ئۈچۈن ۋۇد دەپ ئاتىلىدىغان 

ئىشـلىتىلگەن:  مۇنـداق  قۇرئانـدا  مۇھەببـەت، 

ً ارا َودَّ كَٖثٌر ِمْن اَْهِل الِْكتَاِب لَْو يَرُدُّونَُكْم ِمْن بَْعِد اٖيَانُِكْم كُفَّ

»سـىلەر ئىمـان ئېيتقاندىـن كېيىـن، ئەھلـى كىتابتىـن نۇرغۇن 
كىشـىلەر سـىلەرنى كاپىر قىلىشـنى ئارزۇ قىلىدۇ« )بەقەرە سۈرىسـى 

109 - ئايـەت(.

َودُّوا لَْو تَْكُفُروَن كََا كََفُروا فَتَُكونُوَن َسَوٓاًء فََا تَتَِّخُذوا ِمْنُهْم اَْولِيَٓاَء

»ئـۇالر سـىلەرنىڭ ئۆزلىرىـدەك كاپىـر بولۇشـۇڭالرنى، شـۇنىڭ 
بىلـەن ئۆزلىرىگـە ئوخشـاش بولۇشـۇڭالرنى خااليـدۇ ...« )نىسـا 
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سۈرىسـى 89 - ئايـەت(. 

ھەر ئىككى ئايەتتە، ۋۇد )ود( ئۇقۇمى »ئارزۇ قىلماق، خالىماق، 
ئىسـتىمەك« مەنىسـىدە پېئىـل سـۈپىتىدە قوللىنىلغـان بولـۇپ، ئۇ، 
كىشـىلەرنىڭ  ئىگـە  پىسخىكىسـىغا  قىلىـش  ئىنـكار   – كۇپۇرلـۇق 
رەزىـل ئىسـتىكىنىڭ ، يەنـى ئىمـان ئېيتقـان كىشـىلەرنىڭ كۇپۇرغا 
قايتىشـىنى ئـارزۇ قىلىشـتىكى ئىسـتىكىنىڭ كۈچلـۈك ئىكەنلىكىنـى 
ئىپادىلىگەن. بۇ ئارزۇ پەرقلىق ئەقىدىگە تەۋە بىر گۇرۇھنىڭ باشقا 
بىـر گۇرۇھنىـڭ ئەقىـدە جەھەتتىـن ئۆزگىرىشـىنى، يەنـى مەۋجـۇت 
ئەقىدىسـىدىن يېنىشـىنى ئـەڭ يۇقىـرى دەرىجىـدە ئـارزۇ قىلىشـى 
بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ. ئېنىـق قىلىـپ ئېيتقانـدا، باشـقىالرنىڭ توغرا 
يول ۋە ئەقىدىدە بولۇشـىنى خالىمايدىغان، شـۇنداقال توغرا ئەقىدە 
ۋە ھىدايـەت يولىـدا ماڭغانالرغـا ھەسـەت قىلىدىغـان كىشـىلەرنىڭ 

ئارزۇسـىنى ئىپادىلەيدۇ.

شۇڭا، سۆيگۈ -  مۇھەببەت تۇيغۇسىنىڭ ھەسەتخورلۇق بىلەن 
زىـچ مۇناسـىۋىتى بـار. مەزكـۇر ئۇقـۇم يەنـە، بىـر ئـادەم ھەقىقەتنـى 
كـۆرۈپ يەتكەنـدە ھېـس قىلىدىغان پۇشـايمان سـەۋەبىدىن كېلىپ 
چىققـان »ئارمان«نىمـۇ كۆرسـىتىدۇ. بـۇ مەنـە تۆۋەندىكـى ئايەتتـە 

تىلغـا ئېلىنغان: 

ُرَبَا يََودُّ الَّٖذيَن كََفُروا لَْو كَانُوا ُمْسلِٖمَن

»كاپىـرالر ئازابنـى كۆرگەنـدە، ئـۇالر دائىـم >كاشـكى مۇسـۇلمان 
بولغان بولسـاقچۇ؟< دەپ ئارمان قىلىشـىدۇ« )ھىجر سۈرىسـى 2 - 

ئايەت(.

ۋۇد دەپ ئاتىلىدىغـان مۇھەببەتنىـڭ ماھىيىتىـدە پۇشـايماندىن 
مەزكـۇر  ئەممـا،  مەۋجـۇت.  مەنىسـى  »ئارمـان«  چىققـان  كېلىـپ 
ئارماننىـڭ ئەمەلگـە ئېشىشـى مۇمكىـن ئەمـەس بولـۇپ، ئـۇ پەقـەت 
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قايتىش ۋە ئېرىشىش مۇمكىن بولمايدىغان قىزغىنلىقنى ئىپادىلەيدۇ. 
باشـقىچە ئېيتقانـدا، ئـۇ نەتىجىسـىز بىھـۇدە مۇھەببـەت، خـاالس. 

بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشـقا بولىدۇكى، ۋۇد سـۆزى پېئىل سـۈپىتىدە 
ئىشـلىتىلگەندە، پىرقە - گۇرۇھالر ئوتتۇرىسـىدىكى پوزىتسـىيەنىڭ 
بولـۇپ،  ئىپادىلەيدىغـان  ھېسسـىياتىنى  ئارقىسـىدىكى  پـەردە 
مەنـدەك  سـېنى  بولسـام،  بولمىغـان  ئوخشـاش  سـاڭا  »كاشـكى 
قىلىمەن« دېگەن سـەۋدانىڭ ئىسـمى بولىدۇ. يەنى بۇ، نامراتلىقتا 
باراۋەرلىكنى قولغا كەلتۈرۈشـكە ئۇرۇنغان كوممۇنىزم پەلسەپىسـىنىڭ 
قولغـا  باراۋەرلىكنـى  ئېتىقادسـىزلىقتا  ئوخشـاش،  ئارزۇسـىغا 
كەلتۈرۈشـكە ئۇرۇنغـان كىشـىلەرنىڭ قـۇرۇق قىزغىنلىقىدىن ئىبارەت 
ئۇرۇنغانالرنىـڭ  تارقىتىشـقا  پىسخىكىسـىنى  ئىمانسـىزلىق  بولـۇپ، 

»ھەددىدىـن زىيـادە ئارزۇسـى« نـى كۆرسـىتىدۇ.

چىققـان  كېلىـپ  پۇشـايماندىن  ۋۇد  تەرەپتىـن،  بىـر  يەنـە 
»ئارمان«نـى ئىپادىلەيـدۇ. ھەممىگـە قادىر ئالالھ يەنە كىشـىلەرگە 
پۇشـايمان قىلىدىغـان ئىشـالرنى قىلماسـلىقنى بۇيـرۇدى. مەلۇمكى، 
كېيىن پۇشـايمان قىلىدىغان ئىشـنى قىلماسلىق ئىنسان بولۇشتىكى 
ئـەڭ مۇھىـم پەزىلەتلەرنىـڭ بىـرى. بـۇ پەزىلەت تۇغما بولماسـتىن، 
بەلكـى مائارىـپ ئارقىلىـق قولغـا كېلىـدۇ. شـۇڭا، تەربىيىلىگىلـى 

بولىدىغـان مۇھەببـەت تـۈرى »ۋۇد« دەپمـۇ ئاتىلىـدۇ.

نەتىجىسـى يـوق، ئەسـلىگە كەلتۈرگىلـى بولمايدىغـان سـەۋداغا 
چۈشۈشـتىن بـۇرۇن ئاڭلىـق ھەرىكەت قىلىـش تەربىيىلەنگەنلىكنىڭ 
ئىپادىسـى. دۇنيـادا كېلەچىكىنـى ئىـدراك قىلغـان ھالـدا ھەرىكـەت 
قىلىشتەك ئالىيجاناب نەرسە يەنە بارمۇ؟ نامەلۇم شەيئىگە نادانالرچە، 
قـارا قورسـاقلىق بىلـەن، ئاڭسـىزالرچە ئىنتىلىشـنىڭ بەدىلى بىھۇدە 
سـەۋدادىن ئىبـارەت بولىـدۇ. »ۋۇد« دەپ ئاتىلىدىغـان مۇھەببـەت 

مانـا مۇشـۇالرنى ئىپادىلەيدۇ. 
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مەۋەددە. ۋۇد دەپ ئاتىلىدىغان مۇھەببەتنىڭ يەنە بىر خىل تۈرى 
مـەۋەددە بولـۇپ، »تونـۇش« ۋە »سـۆيگۈ - مۇھەببەت« مەنىسـىنى 
مۇھەببـەت«  بولغـان  پەيـدا  »تونۇشۇشـتىن  شـۇڭا،  بىلدۈرىـدۇ. 
مەۋەددە دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇ، تونۇشـۇش بولمىسـا مۇھەببەتنىڭ پەيدا 

بولمايدىغانلىقىنـى كۆرسـىتىپ بېرىدۇ.

ِه لَيَُقولَـنَّ كَاَْن لَـْم تَُكـْن بَيَْنُكـْم َوبَيَْنـُه َمـَودٌَّة يَـا لَيْتَٖنـي كُْنـُت  َولَـِئْ اََصابَُكـْم فَْضـٌل ِمـَن اللٰـّ

َمَعُهـْم فَاَفُـوَز فَـْوزاً َعٖظياً

»ئەگـەر سـىلەرگە ئالالھنىـڭ ئىلتىپاتـى يېتىـپ كەلسـە،  گويـا 
سـىلەر بىلەن ئۆزى ئوتتۇرىسـىدا ھېچقانداق مۇھەببەت - دوسـتلۇق 
رىشتىسـى يوقتىكىـدەك، >كاشـكى، مـەن ئـۇالر بىلەن بىللـە بولغان 
بولسـام، چـوڭ بىـر مۇۋەپپىقىيەتكـە ئېرىشـكەن بوالتتىـم!< دەيـدۇ« 

)نىسـا سۈرىسـى 73 - ئايـەت(.

»تونۇشـلۇق«،  ئالىمـالر  بـەزى  سـۆزىنى  مـەۋەددە  ئايەتتىكـى 
بەزىلەر بولسا »مۇھەببەت« دەپ شەرھلىگەن. تونۇش ۋە مۇھەببەت 
ئوتتۇرىسـىدىكى زىـچ مۇناسـىۋەت ھـەر ئىككى مەنىنىـڭ توغرىلىقىنى 
ئىسـپاتاليدۇ. تونۇشۇشـتىن باشـلىنىپ مۇھەببەتكـە تۇتۇشـىدىغان 
يولنىـڭ مەۋجۇتلۇقىنـى بىـز مانا بـۇ مەنىلەردىـن چىقىرىمىز. تونۇش 
ساھەسـىمۇ  مۇھەببـەت  ئەگىشـىپ،  كېڭىيىشـىگە  دائىرىسـىنىڭ 
كېڭىيىدۇ. تونۇشـنىڭ تۇغۇشـچانلىقى مۇھەببەتتىمۇ ئەكس ئېتىپ، 
ئۇنىڭغا تۈگىمەس خاراكتېر بېغىشـاليدۇ. يۇنۇس ئەمرەنىڭ تونۇشـى 
ئوخشـاش  چۈشەنچىسـىمۇ  تۇتاشـقان  مۇھەببەتكـە  ئۇنىڭدىـن  ۋە 

جەرياننـى باشـتىن ئۆتكۈزىـدۇ.

»مۇھەببـەت« دەپ ئاتالغـان مـەۋەددە »مۇاليىملىـق« دېگـەن 
تەبىئىـي  قۇرۇلمىسـىدا  تۇيغۇسـىنىڭ  مۇھەببـەت  ئىگـە.  مەنىگىمـۇ 
يۇمشـاقلىق بـار، ئەممـا بـۇ يۇمشـاقلىق جايىـدا قالماسـتىن، بەلكـى 
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كىشـىنىڭ قەلبـى ۋە ھەرىكىتىـدە بىۋاسـىتە ئىپادىلىنىـدۇ. ھەممىگـە 
قادىـر ئالـالھ بـۇ مەسـىلىنى مۇنـداق بايـان قىلغـان: 

لَتَِجـَدنَّ اََشـدَّ النَّـاِس َعـَداَوًة لِلَّٖذيـَن اَٰمُنـوا الْيَُهـوَد َوالَّٖذيـَن اَْشَكُـوا َولَتَِجـَدنَّ اَقَْربَُهـْم َمـَودًَّة 

يٖسـَن َورُْهبَانـاً َواَنَُّهـْم َل يَْسـتَْكِبُوَن ا نََصـاٰرؕى ذٰلِـَك ِبـاَنَّ ِمْنُهـْم ِقّسٖ لِلَّٖذيـَن اَٰمُنـوا الَّٖذيـَن قَالُٓـوا اِنَـّ

»يەھۇدىيـالر ۋە مۇشـرىكالرنىڭ مۇئمىنلەرگـە ھەممىدىن قاتتىق 
دۈشـمەن ئىكەنلىكنـى چوقـۇم بايقايسـەن.  >بىـز ناسـارا< دېگـەن 
كىشـلەرنىڭ دوسـتلۇق جەھەتتـە مۇئمىنلەرگـە ھەممىدىـن يېقىـن 
ئىچىـدە  ناسـاراالرنىڭ  بـۇ،  بايقايسـەن.  چوقـۇم  ئىكەنلىكىنىمـۇ 
ئۆلىمـاالر - راھىبالرنىـڭ بولغانلىقـى ۋە ھەقنـى قوبـۇل قىلىشـتا 
تەكەببۇرلۇق قىلمايدىغانلىقلىرى سـەۋەبىدىندۇر« )مائىدە سۈرىسـى 

82 - ئايـەت(.

يەنـە  »مۇاليىملىـق«،  بەزىلـەر  سـۆزىنى  مـەۋەددە  ئايەتتىكـى 
بەزىلەر بولسـا »مۇھەببەت - دوسـتلۇق« دەپ شـەرھلىگەن. تىلغا 
ئېلىشـقا ئەرزىيدىغىنـى شـۇكى، ھـەر ئىككى مەنـە دۇرۇس - توغرا. 
سۆيگۈ - مۇھەببەت دەرەخنىڭ گەۋدىسى بولسا، مۇھەببەت بىلەن 

مۇاليىملىقنىـڭ مۇناسـىۋىتى مۇھەببـەت دەرىخىنىـڭ دەل ئۆزى. 

ئالـالھ مەزكـۇر ئايەتتـە خىرىسـتىيانالرنىڭ مۆمىنلەرگـە دوسـتانە 
ئۈسـتىدە  سـەۋەبى  قىلىشـىنىڭ  مۇئامىلـە  بىلـەن  مۇاليىملىـق  ۋە 
توختىلپ، ئۇالرنىڭ ھەقىقەتكە تەكەببۇرلۇق قىلماسـلىقىنى بۇنىڭ 
سەۋەبى سۈپىتىدە كۆرسەتكەن. بىلىملىك كىشى ۋە دىندار ئىنسان 
كىشـىلەرنى بىـر - بىرىنـى سۆيۈشـكە ۋە بىـر - بىرىگـە مۇاليىـم 
بولۇشـقا ئۈندەيـدۇ. چۈنكـى، بىلىـم كىشـىلەرنى مۇاليىـم قىلىـدۇ، 
ئۆگىتىـش  مۇاليىملىقنـى  ۋە  مۇھەببـەت  كىشـىلەرگە  بولسـا  دىـن 
ئۈچـۈن كەلگـەن. بىلىـم ۋە ئىمـان خـۇددى ئوتتا ئېرىگـەن تۆمۈرگە 
ئوخشـاش دۈشـمەنلىكنى يوقىتىـپ، مۇھەببـەت ئاتلىـق تۇيغۇنىـڭ 



170

ھاسـىل بولۇشـىغا كاپالەتلىـك قىلىـدۇ. 

بىزنىڭچـە، ياشـاۋاتقان ئەسـىرىمىزدىكى ئـەڭ چوڭ زۇلـۇم دىنىي 
ساھەنىڭ دۈشمەنلىك ساھەسىگە ئايالندۇرۇپ قويۇلۇشىدىن كېلىپ 
چىقماقتـا. دىـن نامىـدا دۈشـمەنلىك قىلغۇچىالر مېھىـر - مۇھەببەت 
تۇيغۇسـىدىن  زوراۋانلىـق  ئـۇالر  قىلـدى،  قەتـل  مۇاليىملىقنـى  ۋە 
تۇغۇلغـان دۈشـمەنلىككە مۇھەببەتنـى قۇربـان قىلىۋەتتـى. شـۇنىڭ 
بىلـەن، يۇمشـاق قەلبلەرنىـڭ قېتىـپ تاشـقا ئايلىنىـپ كېتىشـىگە 

سـەۋەبچى بولـدى.

مـەۋەددە دەپ ئاتىلىدىغـان مۇھەببـەت ئـۆز ئوبيېكتىنـى تاپقـان 
مۇھەببەتنىـڭ  مەنىدىكـى  ئابىسـتىراكىت  ئـۇ  بولـۇپ،  مۇھەببـەت 
كونكرېتلىشىشى ۋە ئىجتىمائىيلىشىشى، قەلبتىكى سۆيگۈ ئۇرۇقىنىڭ 

بىـخ سـۈرۈپ، ئىنسـانىيەتكە تارقىلىشـى بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ.

ئالالھنىـڭ ئىنسـانالرنى ئوخشـىمىغان ئىككـى جىنـس قىلىـپ 
ياراتقانلىقـى ۋە ئائىلـە قۇرۇش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ئارىسـىدا مۇھەببەت 
پەيدا قىلغانلىقى مەۋەددە دېگەن مۇھەببەتنىڭ رولىنى كۆرسـىتىپ 
ئىكەنلىكـى  نېمىلـەر  ئاساسـىنىڭ  تۇرمۇشـىنىڭ  ئائىلـە  بېرىـدۇ. 

مۇناسـىۋەتلىك ئايەتتـە تۆۋەندىكىـدەك بايـان قىلىنغـان: 

َوِمـْن اٰيَاتِـٖهٓ اَْن َخلَـَق لَُكْم ِمْن اَنُْفِسـُكْم اَزَْواجاً لِتَْسُكــُنٓوا اِلَيَْهـا َوَجَعَل بَيَْنُكْم َمـَودًَّة َورَْحَمًةؕ 

اِنَّ ٖف ذٰلِـَك َلٰيَاٍت لَِقـْوٍم يَتََفكَُّروَن

»ئايالـالر بىلەن ئۈلپەتلىشىشـىڭالر ئۈچـۈن )ئالالھنىڭ( ئۇالرنى 
سـىلەرنىڭ ئـۆز تىپىڭالردىـن ياراتقانلىقـى، ئـاراڭالردا )يەنـى ئـەر 
- خوتـۇن ئارىسـىدا( مېھىـر - مۇھەببـەت ئورناتقانلىقـى ئالالھنىـڭ 
پىكىـر  ئاالمەتلىرىدىنـدۇر.  كۆرسـىتىدىغان(  قۇدرىتىنـى  )كامالـى 
يۈرگۈزىدىغـان خەلـق ئۈچـۈن، شـەك - شۈبھىسـىزكى، بۇنىڭـدا 

نۇرغـۇن ئىبرەتلـەر بـار« )رۇم سۈرىسـى 21 - ئايـەت(.
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قۇرۇلغانلىقىغـا،  ئۈسـتىگە  تـۈۋرۈك  ئـۈچ  ئائىلىنىـڭ  ئايـەت  بـۇ 
كىشـىنىڭ  پەرزەنتكـە  ۋە  مۇھەببـەت   ، ئېھتىيـاج  جىنسـىي  يەنـى 
دىققىتىنـى ئاغدۇرىـدۇ. بـۇ ئـۈچ تۈۋرۈكنىـڭ ئوتتۇرىسـىدىكى تۈۋرۈك 
مـەۋەددە دەپ ئاتىلىدىغـان مۇھەببـەت بولۇپ، ئابسـتراكت مەنىدىن 
ئېيتقانـدا، ئىككـى جىنسـنىڭ بىـر - بىرىگـە بولغـان مۇھەببىتـى 
ئوخشـىمىغان  بىرلىشـىدۇ.  بولـۇپ  جـەم  بىلـەن  رىشتىسـى  نىـكاھ 
بولغـان  بىرىگـە   - بىـر  ئىلگىـرى  قىلىشـتىن  تـوي  جىنىسـالرنىڭ 
مۇھەببىتـى ھـۇب دەپ ئاتىلىدىغـان مۇھەببـەت بولـۇپ، ھـۇب دەپ 
ئاتىلىدىغـان مۇھەببەتلـەر بىـر يەرگـە كەلگەندە، ئۇالردىـن مەۋەددە 
ھاسـىل بولىـدۇ. چۈنكـى، ھـەر ئىككـى مۇھەببـەت ئـۆز مەقسـىتىگە 
يەتتـى، ئوبيېكتىنـى تاپتـى ۋە ئابسـتراكتتىن كونكرېتغـا ئۆزگەردى. 
ئەنـە شـۇ ۋاقىتتـا، »يـادرو - جەۋھـەر« مەنىسـىنى بىلدۈرىدىغـان 
ھۇب سۆيگۈسى مەۋەددە دەپ ئاتىلىدىغان مۇھەببەتنىڭ يادروسىنى 
تەشـكىل قىلىـدۇ. ئائىلـە تۇرمۇشـىدا، مـەۋەددە دەپ ئاتىلىدىغـان 
مۇھەببەتنىـڭ ئاتوم يادروسـى غىدىقالنغاندا، ئائىلـە ۋەيران بولىدۇ. 
مانـا بـۇ، ئائىلىلەرنىـڭ پارچىلىنىشـى ياكـى گۇمـران بولۇشـىدىكى 

مۇھىـم سـەۋەبلەرنىڭ بىـرى. 

رىشتىسـى  مۇھەببـەت  ئارىسـىدا  ئـەر - خوتۇنـالر  ئائىلىدىكـى 
شـەكىللەنگەن ۋاقىتتـا، ھـۇب دەپ ئاتىلىدىغـان مۇھەببـەت بىلەن 
مـەۋەددە دەپ ئاتىلىدىغـان مۇھەببـەت بىـر - بىرىنـى زەرەتلىشـى 
كېـرەك. مۇھەببەتنـى ئاينىتىـش كۆڭۈلنىـڭ سـىرتىدا بولماسـلىقى 
الزىـم. جىنسـىي ھـەۋەس قوينىـدا ئوغۇتالنغـان مۇھەببـەت خۇددى 
مەلۇمكـى،  ئوخشـايدۇ.  بولۇشـقا  ھامىلىـدار  سـىرتىدا  بالىياتقـۇ 
ئەگىشـىپ  ئۆتۈشـىگە  ۋاقىتنىـڭ  ئـۇرۇق  تۆرەلمىگـەن  بالىياتقـۇدا 
ئانىنـى زەھەرلەيـدۇ. شـۇڭا، پەقـەت كۆڭـۈل قەسـىرىدىال ئاندىـن 
ئـەر - خوتۇنـالر ئوتتۇرىسـىدىكى مۇھەببەت ئاينىـپ چوڭقۇر يىلتىز 

تارتىـدۇ. 
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مەشـۇق   - ئاشـىق  سـۆيىدىغان  قارىغۇالرچـە  بىرىنـى   - بىـر 
تەرىپىدىـن قۇرۇلغـان ئائىلىنىـڭ يىمىرىلىشـىنىڭ ئاسـتىدا، ئـەر - 
ئايـال ئوتتۇرىسـىدىكى مۇھەببەتنىـڭ كۆڭـۈل بوسـتانىنىڭ سـىرتىدا 
تارتىشـى  يىلتىـز  مۇھەببەتنىـڭ  قەلبتىكـى  ياتىـدۇ.  ئاينىغانلىقـى 
بـەدەن  كۆپەيتىـدۇ.  قۇچاقالشـتۇرىدۇ،  بىرلەشـتۈرىدۇ،  قەلبلەرنـى 
جەلپكارلىقـى ياكـى جىنسـىي تۇيغۇنىـڭ كېڭىيىشـى بىلـەن بارلىققـا 
كەلگـەن مۇھەببـەت ۋاقىتلىـق بولـۇپ، ئـۇ قاندۇرۇلغاندىـن كېيىـن 
كىشـىنى بىـزار قىلىدۇ. قەلبتـە بىخالندۇرۇلغان مۇھەببـەت ھۆرمەت، 
كەلتۈرسـە، جىنسـىي  بارلىققـا  بېغىشالشـنى  ئۆزىنـى  ۋە  ۋاپادارلىـق 
تۇيغۇدىن كېلىپ چىققان ۋە قەلب بوسـتانىنىڭ سـىرتىغا ئېچىلغان 
 - ئـەر  سولىشـىپ،  ئەگىشـىپ  ئۆتۈشـىگە  ۋاقىتنىـڭ  مۇھەببـەت 
خوتۇنالرنىـڭ بىـر - بىرىنـى تـاۋار سـۈپىتىدە كۆرۈشـىنى كەلتـۈرۈپ 
چىقىرىدۇ. ھېسسـىيات تەربىيىسـىنىڭ ئەڭ مۇھىم مەقسـىتى بولسـا، 
قېلىشـتىن  سـاقالپ  رىشـتىنى  مۇھەببـەت  تۇرمۇشـىدىكى  ئائىلـە 

ئىبـارەت.

مەۋەددە دەپ ئاتىلىدىغان مۇھەببەت، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
تۇغقانلىرىدىـن ئۆزىنىـڭ پەيغەمبەرلىكى ئۈچـۈن كۈتىدىغان بىردىنبىر 
نەرسـە ئىـدى. بـۇ ھەقتە تۆۋەندىكى ئايەتتـە مۇنداق بايان قىلىنغان:

الَِحاِتؕ قُْل َلٓ اَْسـَٔـلُُكْم َعلَيْـِه اَْجراً اِلَّ  ُ اللُّٰه ِعبَـاَدُه الَّٖذيـَن اَٰمُنوا َوَعِملُـوا الصَّ ٖذي يُبَـشِّ ذٰلِـَك الَـّ

الَْمـَودََّة ِف الُْقـْرٰبؕ َوَمـْن يَْقـَتِْف َحَسـَنًة نَزِْد لَـُه ٖفيَها ُحْسـناًؕ اِنَّ اللَّٰه َغُفوٌر َشـُكوٌر

»ئىمـان ئېيتقـان ۋە ياخشـى ئەمەللەرنـى قىلغـان بەندىلىرىگـە 
ئالـالھ ئەنـە شـۇ ئىنئـام بىلـەن خـۇش خـەۋەر بېرىـدۇ. ئېيتقىنكـى: 
قىلمايمـەن،  تەلـەپ  ھـەق  سـىلەردىن  قىلغانلىقىمغـا  >تەبلىـغ 
پەقـەت تۇغقانچىلىـق ھەققـى ئۈچـۈن مېنـى دوسـت تۇتۇشـۇڭالرنى 
ئۇنىـڭ  بىـز  قىلسـا،  ئىـش  ياخشـى  بىـرەر  كىمكـى  سـورايمەن<. 
ئارتۇقچىلىقىنـى زىيـادە قىلىپ بېرىمىـز. ئالالھ ھەقىقەتەن ناھايىتى 
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مەغپىـرەت قىلغۇچىـدۇر، ئاز ياخشـىلىققا كۆپ سـاۋاب بەرگۈچىدۇر«  
)شـۇرا سۈرىسـى 23 - ئايـەت(.

مەلـۇم بولغىنىدەك، پەيغەمبەرلەر تەبلىغ ۋەزىپىسـىنىڭ بەدىلىگە 
ئالمايـدۇ.  ۋە  قىلمايـدۇ  ئۈمىـد  مەنپەئەتنـى  ماددىـي  ھېچقانـداق 
ئۇالرنىـڭ بىردىنبىـر ئۈمىـد قىلىدىغىنـى مـەۋەددە دەپ ئاتىلىدىغـان 
كونكرېـت مۇھەببەتتـۇر. ئۇالر بۇنى ئۆزلىرىنىڭ تۇغقانلىرىدىن ئۈمىد 
قىلغىنىـدەك، بۇنـى يەنـە تۇغقانلىرى ئارىسـىدا يېيىشـنىمۇ مەقسـەت 
قىلغـان. شـۇڭا، بـۇ كەلىمـە تۇغقانلىـرى ئىچىدىكـى پەيغەمبەرگـە 

مۇھەببـەت كۆرسـىتىپ، ئۇنـى تەستىقالشـنى كۆرسـىتىدۇ.

يەنـە بىـر تەرەپتىـن، بـۇ ئايـەت دىنىـي زاتـالر – خادىمالرنىـڭ 
خىزمىتـى ئۈچـۈن كىشـىلەردىن ھۆرمـەت - مۇھەببـەت ئۈمىـد قىلسـا 
بولىدىغانلىقىنى كۆرسـىتىپ بېرىدۇ. چۈنكى، ئايەتتىكى »تۇغقان« 
ئۇقۇمىنـى جامائـەت دەپ ئىزاھالشـقا بولىـدۇ. مېھىـر - مۇھەببەتنـى 
مەقسـەت قىلغان دىنىي ئىبادەت - پائالىيەت كىشـىلەرنىڭ قەلبىنى 
ئۇتىدىغانلىقـى ئۈچـۈن، ئۇنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇشـى مۇقەررەر. 
يۇقىرىقـى ئايەتنىـڭ ئاخىرقى جۈملىسـى مۇنداق: »... كىمكى بىرەر 
ياخشـى ئىـش قىلسـا، بىـز ئۇنىـڭ ئارتۇقچىلىقىنـى زىيـادە قىلىـپ 
بېرىمىـز«. مەلۇمكـى، يېقىـن - يورۇقـالر ئـارا مېھىـر - مۇھەببەتنـى 
ئومۇمالشـتۇرۇش، ئەمەلىيەتتـە، تۇغقانالرنىـڭ بىر - بىرىنى ياخشـى 
كۆرۈشـى ۋە ياخشـى ئىشـنىڭ روياپقـا چىقىرىلىشـى بولىـدۇ. شـۇڭا، 
چىقارغۇچىالرنىـڭ  ۋۇجۇدقـا  ئىشـالرنى  ياخشـى  مۇشـۇنداق  ئالـالھ 
ئارتۇقچىلىقىنـى ئاشـۇرىدۇ. شـۇنداق دېيىشـكە بولىدۇكـى، مېھىـر - 
مۇھەببەتنىـڭ ئومۇملىشىشـى ئىنتايىـن مۇھىـم بولـۇپ، ئـۇ ئالالھقـا 
ئۆرلەيـدۇ ۋە زېمىنغـا تېخىمـۇ ياخشـى ھالەتتـە قايتىـدۇ. شـۇڭا، بىـز 

خۇالسـىلىيااليمىز: مۇنداق 

ياخشـىلىقنى ئاشـۇرىدىغان ئىبـادەت - ھەرىكەتلەرنىـڭ بىـرى، 
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كىشـىلەرنىڭ بىـر - بىرىنـى ياخشـى كۆرۈشـى بولـۇپ، ھـۇب دەپ 
ئاتىلىدىغـان مۇھەببـەت گۈلنىـڭ ئۇرۇقـى بولسـا، مـەۋەددە دېگـەن 

سـۆيگۈ ئۇنىـڭ غۇنچىسـىدۇر.

ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ مـەۋەددە دېگـەن مۇھەببەتنـى كىشـىلەر 
ئارىسـىدا كېيىن پەيدا قىلىدۇ. بۇ مۇھەببەتنى كىشـىلەرگە ئىلتىپات 
سـۈپىتىدە ئاتـا قىلىـش ئۈچـۈن، ئالـالھ بـەزى شـەرتلەرنى تەلـەپ 
قىلىدۇ. بۇ شەرتلەر ئەمەلگە ئاشقاندا، ئاندىن مېھىر - مۇھەببەتنى 

بەخـش ئېتىـدۇ. بـۇ ھەقتىكـى ئايـەت مۇنداق: 

الَِحاِت َسيَْجَعُل لَُهُم الرَّْحٰمُن ُوداًّ  اِنَّ الَّٖذيَن اَٰمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

»ئىمـان ئېيتقـان ۋە ياخشـى ئەمـەل قىلغانـالر ئۈچـۈن، ئالـالھ 
مۇھەببـەت پەيـدا قىلىـدۇ« )مەريـەم سۈرىسـى 96 - ئايـەت(. 

ئىمـان بىلـەن ياخشـى - پايدىلىـق ئىـش ئالالھنىـڭ يارىتىـش 
سـەۋەب  يارىتىشـىغا  مۇھەببـەت  ئۇنىـڭ  قوزغىتىـپ،  سـۈپىتىنى 
ئىشـالرنى  ياخشـى  ئېيتىـپ،  ئىمـان  كىشـىلەر  ئەگـەر  بولىـدۇ. 
ۋۇجۇدقـا چىقارغـان بولسـا ئىـدى، بۇ دۈشـمەنلىكلەر يـۈز بەرمىگەن 
ۋە بـۇ قانـالر تۆكۈلمىگـەن بوالتتـى. بىـز پايدىلىق ئىشـالرنى روياپقا 
چىقارمىغاچقـا، ئالـالھ بىـز ئۈچـۈن مۇھەببەت ياراتمىـدى. ئېنىقكى، 
ئىمان بىلەن ياخشـى ئىش كىشـىگە بىر نىشـان بەلگىلەپ بېرىدۇ. 
نىشـانى يوق كىشـىلەر دوسـتلىرىنى دۈشـمەن دەپ قارايدۇ. شـۇڭا، 
ئىشـالرنى  پايدىلىـق  ئېيتىـپ،  ئىمـان  ئىنسـانالر، كېلىـڭالر،  ئـى 
بارلىققـا كەلتۈرەيلـى، شـۇنىڭ بىلـەن ئالـالھ بىز ئۈچـۈن مۇھەببەت 
ئايالندۇرايلـى.  باغچىسـىغا  مۇھەببـەت  دۇنيانـى  بىـز  ياراتسـۇن، 
شەكسـىزكى، بـۇ ئۆزگىرىـش بىزنىـڭ ئاخىرەتلىكىمىزنـى جەننەتكـە 
ئايالندۇرىـدۇ. دۇنيانـى قـان دەرياسـىغا ئايالندۇرغـان كىشـىلەرنىڭ 
قانـالر  تۆكۈلگـەن  بولسـۇن؟  جەننـەت  قانداقمـۇ  ئاخىرەتلىكـى 
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مۇھەببەتنـى بوغـۇپ، ئۇنىـڭ پورەكلـەپ ئېچىلىشـىنى توسـماقتا، 
مادامىكـى ئېچىلمىغـان غۇنچـە غولىـدا چىرىـپ كېتىـدۇ.

ۋۇد ئۇقۇمىدىن كەلگەن ۋەدۇد بولسـا ئالالھنىڭ ئىسـىملىرىنىڭ 
بىرى. »بەك ياخشـى كۆرىدىغان« مەنىسـىنى بىلدۈرىدىغان ۋەدۇد 

دېگـەن ئىسـىم بەزى ئايەتلـەردە تىلغا ئېلىنغان: 

َواْستَْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُٓوا اِلَيِْهؕ اِنَّ َرّبٖ رَٖحيٌم َوُدوٌد 

»رەببىڭالردىـن مەغپىـرەت تەلەپ قىلىڭالر. ئاندىن ئۇنىڭغا توۋا 
قىلىـڭالر. مېنىـڭ رەببىـم ھەقىقەتەن مەرھەمەتلىك ۋە سـۆيۈملۈك« 

)ھۇد سۈرىسـى 90 - ئايەت(.

ئەگـەر بىـز ئۇلـۇغ ئالالھنىـڭ »سـۆيگۈ - مۇھەببـەت« ئىسـمى 
تىلغا ئېلىنغان بۇ ئايەتنى تەھلىل قىلسـاق، مۇھىم پىرىنسـىپالرنى 
يەكۈنلـەپ چىقىرااليمىـز. ئايەتتـە، بەندىنىڭ مەغپىـرەت تىلەش ۋە 
توۋا قىلىشـتەك ئېسـىل ھەرىكەتلىرىنىڭ پەقەت رەھىم - شـەپقەت 
ۋە مۇھەببەت دۇنياسـىدا ئاندىن مۇمكىن بولىدىغانلىقى كۆرسـىتىپ 
بېرىلگـەن. شـۇئەيىب پەيغەمبـەر كىشـىلەرگە رەھىم - شـەپقەت ۋە 
سـۆيگۈ بىلـەن مۇئامىلـە قىلغـان بولۇپ، ئۇالرنىـڭ خاتالىقىدىن يۈز 

ئـۆرۈش ئۈچـۈن بۇ ئىسـىمالردا پاناھلىنىشـنى تەلـەپ قىلغان. 

ئەلۋەتتـە، رەھىـم - شـەپقەت ۋە مۇھەببـەت ئىسـىملىرىنىڭ بىـر 
ئالدىغـا  يەرگـە جـەم بولۇشـى، شـۇنداقال رەھىـم - شـەپقەتنىڭ 
تىزىلىشى كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدۇ. چۈنكى، رەھىم - شەپقەت 
كۆرسـىتىپ  ئىكەنلىكىنـى  باغلىـق  مۇھەببەتكـە  كۆرسىتىشـنىڭ 
بېرىدىغـان بـۇ ئايەت، رەھىم - شـەپقەت كۆرسـەتمىگەنلەرنىڭ ئۆز 
تەكىتلەيـدۇ. سـۆيىدىغان  ئىسـپاتلىيالمايدىغانلىقىنى  سۆيگۈسـىنى 
ماھىيىتىـدە  مۇھەببەتنىـڭ  شـۇڭا،  بولىـدۇ.  رەھىمدىـل  ئـادەم 
رەھىمدىللىـك تۇيغۇسـى مەۋجـۇت. بـۇ سـەۋەبتىن، كىشـى ئـۆزى 
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ياخشـى كۆرىدىغـان ئادىمىدىـن ئايرىلغانـدا كۆڭلـى يېرىـم بولىدۇ. 
رەھىم - شـەپقەت تۇيغۇسـىدىن مەھرۇم بولغۇچى كىشـىلەرنى ئەپۇ 
بولىـدۇ.  كىشـىلەرمۇ شـۇنداق  كۆرمەيدىغـان  ياخشـى  قىاللمايـدۇ، 
رەھىم - شـەپقەت ۋە مۇھەببەت گۇناھكار كىشـىلەر پاناھلىنىدىغان 
بىنـا. بـۇرۇچ سۈرىسـىنىڭ 14 - ئايىتىـدە ئالالھنىـڭ سـۆيىدىغان 
دېگـەن مەنىنـى بىلدۈرىدىغـان ۋەدۇد ئىسـمى كەچۈرگۈچـى دېگەن 

ئىسـمى بىلـەن بىرگـە ئىشـلىتىلگەن. ئايـەت تۆۋەندىكىچـە:

َوُهَو الَْغُفوُر الَْوُدوُد

»ئۇ )ئالالھ( ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچى ۋە سۆيگۈچىدۇر«.

خااليدىغانـالر  ئەخالقلىنىشـنى  بىلـەن  ئەخالقـى  ئالالھنىـڭ 
ئۇنىـڭ ۋەدۇد ئىسـمىدىن ئىـش - ھەرىكەتلىرىگـە ئىلھـام ئېلىشـى 
ئەپـۇ  خاتالىقىنـى  ۋە  كۆرىدىغـان  ياخشـى  كىشـىلەرنى  كېـرەك. 
ئەخالقـى  ئالالھنىـڭ  ئېيتقانـدا،  مەنىدىـن  مەلـۇم  قىلىدىغانـالر، 
بىلـەن ئەخالقالنغـان بولىـدۇ. ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ بەندىلىرىگە 
ئىلىم، كۆرۈش ۋە ئىرادە سـۈپەتلىرىنىڭ بىر قىسـمىنى بەرگەندەك، 
ئـۆز سۆيگۈسـىدىنمۇ بەرگـەن. ئەمەلىيەتتـە، بىـز بۇ تۇيغـۇ ھەققىدە 
تەلىـم - تەربىيـە بېرىپ، ئۇنى كىشـىلەر ئارىسـىدا ئومۇمالشـتۇرۇش 

ئارقىلىـق، كىشـىلەرنى ئالالھقـا يېقىنالشـتۇرااليمىز. 

 –  31 سۈرىسـىنىڭ  ئالىئىمـران  ئالـالھ  قادىـر  ھەممىگـە 
ئايىتىـدە، كىشـىلەرنىڭ بىـر - بىرىنـى سۆيۈشـىنى پەيغەمبىرىگـە 
ئەگىشىشـنىڭ شـەرتى قىلىـدۇ. پەيغەمبـەر ياخشـىلىق، گۈزەللىـك، 
دۇرۇسـت - توغرىلىـق ۋە ھەقىقەتكـە ۋەكىللىـك قىلىـدۇ. بۇالرنـى 
بولىـدۇ.  ئەگەشـكەن  پەيغەمبەرگـە  كىشـى  ئەمەلىيلەشـتۈرگەن 
نەتىجىدە، بۇ ئەمەل ئالالھنىڭ ئۇالرنى ياخشـى كۆرۈشـىگە سـەۋەب 
مۇجەسسـەم  ئىدىيەسـىنى  شەخسـلەرنىڭ  پەيغەمبەرلـەر  بولىـدۇ. 
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بىلـەن  يارىتىـدۇ. شـۇنىڭ  ئىدىيـە  ئىجتىمائىـي  ئورتـاق  قىلىـپ، 
بىرلەشـتۈرۈپ  مۇھەببەتنـى  ھالىتىدىكـى  ئـۇرۇق  ئـۇ  ۋاقىتتـا،  بىـر 
قىلىـش  بەرپـا  مۇھەببـەت«  »ئورتـاق  ئاتىلىدىغـان  دەپ  ۋۇد 
ئارقىلىـق، ئىجتىمائىـي بىرلىكنى بەرپا قىلىشـقا تىرىشـىدۇ. بۇ خىل 
تىرىشـچانلىقنى كۆرسـەتكەن پەيغەمبەرگە ئەگىشىش بولسا، ئۇنىڭ 
بىلەن ئوخشـاش مەقسـەتتە تىرىشـىۋاتقانلىقىنىڭ ئىپادىسى بولىدۇ. 
سـۆيگۈ - مۇھەببـەت تۇيغۇسـى ئالالھنىـڭ كىشـىلەرگە ئاتا قىلغان 
ئامانىتى بولۇپ، بۇ ئامانەتنى اليىقىدا ئىشـلىتىش، ئومۇمالشـتۇرۇش 
ۋە داۋامالشـتۇرۇش ئارقىلىـق مۇھەببـەت مەدەنىيىتىنى يارىتىش، بۇ 

ئامانەتنـى ئەمەلگـە ئاشـۇرغانلىق بولىـدۇ. 

خىللـە. قۇرئانـدا يەنـە سـەمىمىي ۋە چىـن قەلب بولغـان خىللە 
دەپ ئاتىلىدىغـان مۇھەببـەت ئۇقۇمـى بـار. بـۇ، تـەڭ بەھرىمـەن 
بولغىلـى بولمايدىغـان ۋە شـېرىكچىلىكى يـوق مۇھەببەتنىـڭ بىـر 
تۈرى. ئۇ ئىتتىپاقلىقنى، يەنى ۋەھدەت - بىرلىكنى ئىپادىلەيدىغان 
ئەممـا  مەۋجـۇت،  دۇنيادىـال  بـۇ  پەقـەت  ئـۇ  بولـۇپ،  مۇھەببـەت 

ئاخىرەتتـە مەۋجـۇت بولمىغـان قۇرۇلمىغـا ئىگـە. 

شۇنى بىلىش كېرەككى، خىللە دېگەن مۇھەببەت »دوستلۇق« 
مەنىسـىنى بىلدۈرىدۇ. دوسـت ئۇقۇمى ياردەم بېرىش، چارە تېپىش 
ۋە قۇتقۇزۇشـنى ئىپادىلەيدىغـان مۇھەببەتنى كۆرسـىتىدۇ. ھەممىگە 
قادىـر ئالـالھ بـۇ خىـل مۇھەببەتنىـڭ قەيـەردە بولمايدىغانلىقىنـى 

چۈشـەندۈرۈپ مۇنداق دېگەن:

يَٓـا اَيَُّهـا الَّٖذيـَن اَٰمُنٓـوا اَنِْفُقـوا ِمـاَّ َرزَقَْناكُْم ِمْن قَبْـِل اَْن يَأِْتَ يَْوٌم َل بَيْـٌع ٖفيِه َوَل ُخلٌَّة َوَل َشـَفاَعٌةؕ 

َوالَْكاِفـُروَن ُهُم الظَّالُِموَن 

شـاپائەت  ۋە  دوسـتلۇق  سـېتىق،   - سـودا  مۆمىنلـەر!  »ئـى 
بولمايدىغـان كـۈن يېتىـپ كېلىشـتىن بۇرۇن، بىز سـىلەرگە بەرگەن 
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سـەرپ  يوللىرىغـا(  )ياخشـىلىق  مۈلۈكلەردىـن   - مـال   – رىزىـق 
)ئۆزلىرىگـە(  قىلغۇچىـالر  نېئمـەت  كاپىـرالر - كۇپۇرنـى  قىلىـڭالر. 

ئايـەت(.   -  254 سۈرىسـى  )بەقـەرە  قىلغۇچىـالردۇر«  زۇلـۇم 

ئايەتتـە كىشـىلەرنىڭ سـودا - سـېتىق، دوسـتلۇق ۋە شـاپائەت 
قىلىش قاتارلىق ئۈچ مۇھىم پائالىيەتنى پەقەت بىر - بىرىگە ياردەم 
قىلىـش، قولـالش ۋە جازادىـن قۇتۇلـۇش ئۈچـۈن قىلىدىغانلىقـى 
كەلگـەن  بارلىققـا  ئارقىلىـق  مۇھەببـەت  قويۇلغـان.  ئوتتۇرىغـا 
دوسـتلۇقنىڭ بـۇ دۇنيـادا كۈچكـە ئىگـە ئىكەنلىكىنـى، ئەممـا ئـۇ 
دۇنيـادا ئۇنىـڭ ئورنـى يوقلىقىنـى بايـان قىلغـان بۇ ئايـەت، ھەربىر 
كىشـىنىڭ ھەقىقىـي دوسـتىنىڭ ئەمەلىيەتتە ئۇنىـڭ ئۆزىنىڭ ئىمانى 
ۋە ياخشـى ئىـش - پائالىيەتلىـرى ئىكەنلىكىنى كۆرسـىتىپ بېرىدۇ. 
بۇنىـڭ دەلىلـى بولسـا، ئايەتنىـڭ بېشـىدا تىلغـا ئېلىنغـان »ئىنفاق 
– ياخشـى يولالرغـا پـۇل - مـال سـەرپ قىلىـش« ھەرىكىتىـدۇر. 
ئاتىلىدىغـان  دەپ  مۇھەببـەت  ئاخىرەتتـە  يۆلـەش  كەمبەغەللەرنـى 
دوسـتلۇققا ئايلىنىدۇ. كەمبەغەللەرگە يار - يۆلەكتە بولۇش كىشـىنى 
كۆزلـەپ  رازىلىقىنـى  ئالـالھ  ئېرىشـتۈرىدۇ.  دوسـتلۇقىغا  ئالالھنىـڭ 
نامراتالرغـا يـاردەم قىلغـان كىشـى ئالالھنىـڭ رازىلىقىغـا ئېرىشـىدۇ، 

يەنـى ئۇنىـڭ دوسـتلۇقىنى قولغـا كەلتۈرىـدۇ.

ئىنسـان ئالالھنى دوسـت تۇتقانغا ئوخشـاش، ئالالھمۇ ئىنسـاننى 
دوسـت تۇتىدۇ: 

ِه َوُهَو ُمْحِسـٌن َواتَّبَـَع ِملََّة اِبْرٰٖهيـَم َحٖنيفـاًؕ َواتََّخَذ  ـْن اَْسـلََم َوْجَهـُه لِلٰـّ َوَمـْن اَْحَسـُن ٖدينـاً ِممَّ

ُه اِبْرٰٖهيـَم َخلٖياً  اللٰـّ

»ياخشـى ئىشـالرنى قىلغـان ھالـدا ئۆزىنـى ئالالھقـا تاپشـۇرغان 
دىنىغـا  ھەنىـف  ئىبراھىمنىـڭ  ئـۆرۈپ  يـۈز  دىنالردىـن  باتىـل  ۋە 
ئەگەشـكەن ئادەمدىـن ياخشـى يەنـە كىـم بـار؟ ئالـالھ ئىبراھىمنـى 
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دوسـت )خەلىـل( تۇتتـى« )نىسـا سۈرىسـى 125 - ئايـەت(. 

ئالالھقـا  ئۆزىنـى  قىلىدىغـان،  مۇكەممـەل  ئىشـىنى  قىلغـان 
دوسـت  ئادەمنـى  ئەگەشـكەن  دىنىغـا  ئالالھنىـڭ  ۋە  تاپشـۇرغان 
تۇتىدىغانلىقىنى، ئۇلۇغ ئالالھ ھەزرىتى ئىبراھىمنى مىسال كەلتۈرۈپ 
بايـان قىلغـان. بـۇ ئايـەت بىزگە مۇنـداق دەيدۇ: ئالالھنىڭ ياخشـى 
كۆرۈشـىگە ئېرىشـىش ۋە ئۇنىڭ دوسـتىغا ئايلىنىش ئۈچۈن، ئالالھقا 
قىلىـش كېـرەك. ھەممـە  ئەمـەل  ئىـش -  ئەرزىيدىغـان شـەكىلدە 
ئىشـنى خـۇددى ئالالھقـا كۆرسـىتىدىغاندەك تۇيغـۇ بىلـەن قىلىـش، 
دىنـدا شـېرىك كەلتۈرمەسـلىك ۋە ئۆزىنـى ئالالھقـا يۈزلەندۈرۈشـتەك 
ئېسـىل ھەرىكەتلەر ئىالھىي مۇھەببەت ۋە دوسـتلۇق ئېلىپ كېلىدۇ. 

دوسـتلۇقنى  مەڭگۈلـۈك  ۋە  ئاتىلىدىغـان  دەپ  خىللـە  ئىنسـان 
ئىپادىلەيدىغان سـۆيگۈ - مۇھەببەتكە تۇغما ئىگە بولمايدۇ، بەلكى 
ئۇنـى كېيىـن قولغـا كەلتۈرىـدۇ. چۈنكـى، بـۇ مۇھەببـەت ياخشـى 
ئىشـالردىن تەركىـب تاپقـان تەبىئەتكـە ئىگـە بولـۇپ، ئەمەللەرنىـڭ 
دوسـتلۇقى بـۇ دۇنيـادا ۋە ئـۇ دۇنيـادا ئىنسـانغا ئەسـقاتىدۇ. كىشـى 
ۋۇجۇدقـا چىقارغـان ئىنسـانىيەتكە پايدىلىـق ئىشـالر ئالـالھ بىلـەن 
بەنـدە ۋە بەنـدە بىلـەن بەنـدە ئوتتۇرىسـىدا مۇھەببـەت رىشتىسـى 
پەيـدا قىلىـدۇ. قۇرئـان بۇنـى خۇللـە ياكـى خىللـە دەپ ئاتايـدۇ. 
خىللـە دەپ ئاتىلىدىغـان دوسـتلۇق يەنـە »ئەقىـدە ۋە ئىدىيەدىـن 
تـەڭ بەھىرلىنىـش« مەنىسـىنى بىلدۈرىدىغان بولـۇپ، بەھىرلىنىش 
ناچـار ياكـى ياخشـى تەبىئەتلىـك بولۇشـى مۇمكىـن. بـۇ مەنىدىـن 
ئېيتقاندا، ئالالھ تائاال ئەقىدە ۋە ئىدىيەنى ئورتاقلىشىشـتىن كېلىپ 

چىقىدىغـان مەزكـۇر دوسـتلۇقنى مۇنـداق ئىشـارەت قىلىـدۇ: 

ي اَْوَحيَْنٓا اِلَيَْك لِتَْفَتَِي َعلَيَْنا َغْرَُه َواِذاً َلتََّخُذوَك َخلٖياً ٓذٖ َواِْن كَاُدوا لَيَْفِتُنونََك َعِن الَـّ

»مۇشـرىكالر سـېنى بىز سـاڭا ۋەھىي قىلغان قۇرئانغا خىالپلىق 
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قىلـدۇرۇپ، باشـقا نەرسـىنى بىزنىـڭ نامىمىزدىـن سـاڭا ئويـدۇرۇپ 
ئىدىـڭ،  بولسـاڭ  قىلغـان  قالـدى. شـۇنداق  تـاس  چىقارغۇزۇشـقا 
ئەلۋەتتـە، ئـۇالر سـېنى چىن دوسـت )خەلىل( قىلىۋاالتتى« )ئىسـرا 

سۈرىسـى 73 - ئايـەت(.

قىلىـش  ئىنـكار  ۋە  كېلىـش  بىرلىككـە  قىلىشـتا  ئىنـكار 
پىسخىكىسـىنى ئورتاقلىشـىش ئارقىلىق ۋۇجۇدقـا كېلىدىغان يالغان 
دوسـتلۇق ھەققىـدە توختالغـان بـۇ ئايـەت، ئەقىـدە پىرقىلىرىنىـڭ 
يالغان مۇھەببەت نامىدا بىر - بىرىگە قانداق تەسـىر كۆرسىتىشـكە 

بېرىـدۇ. چۈشـەندۈرۈپ  ئۇرۇنغانلىقىنـى 

ئاالقـە. قۇرئانـدا سـۆيگۈ - مۇھەببەتنـى ئىپادىلەيدىغـان يەنـە 
بىر سـۆز »ئاالقە« بولۇپ، ئۇ »بىر ئادەمگە ياكى شـەيئىگە كۆڭۈل 
بۆلـۈش، كۆڭلىنـى ئۇتتـۇرۇپ قويۇش ۋە چىن قەلبىدىن سـۆيۈش« 
شـاخلىنىش  قەلبتىكـى  سـۆيگۈنىڭ  ئـۇ  بىلدۈرىـدۇ.  مەنىسـىنى 

ھالىتىنـى ئىپادىلەيـدۇ.

قىلىشـنىڭ  ئىبـادەت  ئالالھقـا  يەنـە،  ئـۇ  باشـقا،  ئۇنىڭدىـن 
دەپ  ئالىقـا  سـۆزنى  بـۇ  ئاتىلىـدۇ.  دەپمـۇ  باسـقۇچى  بىرىنچـى 
ئىشـىنى  ۋە  قېلىشـى  بولـۇپ  ھامىلىـدار  »ئايالنىـڭ  ئوقۇغانـدا، 
بىلىشـى« دېگـەن مەنىنـى بىلدۈرىـدۇ. شـۇنداقال، بـۇ سـۆز يەنـە 
ئىسـپېرما بىلـەن تۇخۇمنىڭ ئۇچرىشىشـىنى، ئۇالرنىڭ بىرىكىشـىنى 
ۋە بىـر – بىرىدىـن يېگانـە ۋۇجـۇد ئىكەنلىكىنـى ئىپادىلەيـدۇ. بـۇ 
نۇقتىدىن ئالغاندا، ئۇ ئايرىم - ئايرىم ئىككى تەندە ياشـايدىغان، 
ئەممـا يەككە روھقا ئايلىنىشـنى كاپالەتكـە ئىگە قىلىدىغان كۈچلۈك 
مۇھەببەتنـى كۆرسـىتىدۇ. ئوخشـىمىغان ئىككـى ئادەمنىـڭ روھىنـى 
بىـر گەۋدىگـە ئايالندۇرىدىغـان بـۇ مۇھەببـەت ئىنسـاندىن بارلىققـا 
كەلگەن ئىسـپېرما ۋە تۇخۇمنىڭ رولى بىلەن باشـلىنىدىغان بولۇپ، 

ئـۇ بـۇ ئىسـمىنى شـۇ ئىقتىداردىـن ئالىـدۇ: 
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َخلََق اْلِنَْساَن ِمْن َعلٍَق

»ئالـالھ ئىنسـاننى ئەلەقتىـن ياراتتـى« )ئەلـەق سۈرىسـى 2 - 
ئايـەت(. 

ئانـا قورسـىقىدىكى بـۇ تۆرەلمىنىـڭ ماددىـي قۇرۇلمـا جەھەتتـە 
ئـەڭ كىچىـك ھالەتتىـن ئـەڭ چـوڭ ھالەتكـە، ئـەڭ رەزىـل ھالەتتىـن 
بىلـەن  ئۇقۇمـى  ئەلـەق  كۆتۈرۈلۈشـى  دەرىجىگـە  شـەرەپلىك  ئـەڭ 
ئىپادىلىنىـدۇ. مۇھەببەتنىـڭ يۇمـران - كىچىك ھالەتتىن باشـلىنىپ 
ئـەڭ يۇقىـرى پەللىگـە يېتىدىغان قۇرۇلمىسـى بولغاچقا، ئۇ بۇ ئىسـىم 
بىلـەن ئاتالغـان. باشـقىچە ئېيتقانـدا، ئەلـەق ئۇقۇمـى ئۆزگىرىـش، 
تەرەققىيـات ۋە سـۈپەتنى ئـۆز ئىچىگـە ئالىـدۇ. ئەگـەر بىـز ئىسـپېرما 
چـوڭ   - قـاۋۇل  تاكـى  تارتىـپ  ئۇچرىشىشـتىن  بىلـەن  تۇخـۇم 
بەدەنگـە ئايالنغۇچـە باشـتىن ئۆتكۈزگـەن ئۆزگىرىش ۋە سـۈپەتلەرنى 
بىرلىكتـە ئويالشـقىنىمىزدا، ئۇنىـڭ روھىـي جەھەتتە شەكىللىنىشـىمۇ 
ۋە  ئۆزگىرىـش  ئوخشـاش  دۇنياسـىدىكىگە  ئىچكـى  ئىنسـانالرنىڭ 
سـۈپەتنى باشـتىن ئۆتكۈزىـدۇ. ماددىـي ۋە مەنىـۋى ئۆزگىرىـش ھـەم 
تەرەققىياتنـى ئىپادىلەيدىغـان بـۇ ئۇقـۇم، مۇھەببـەت تۇيغۇسـىنىڭ 
ھـەم تەربىيىلىنىشـكە مـاس كېلىدىغانلىقىنـى، ھـەم تەربىيىلىگۈچـى 

قۇرۇلمىسـىنىڭ بارلىقىنـى كۆرسـىتىپ بېرىـدۇ.

ئەگـەر بىـز ئاالقىنـى »مۇئەللـەق« دەپ ئوقۇسـاق، »ئېسـىلىپ 
سۈرىسـىنىڭ  نىسـا  كەلىمـە  بـۇ  بىلدۈرىـدۇ.  مەنىسـىنى  قېلىـش« 
129 - ئايىتىـدە، ئىككـى ئايالنىـڭ بىرىگە »كۆڭۈل بۆلمەسـلىك« 
بۆلمەسـلىكنى  كۆڭـۈل  پەرۋاسـىزلىقنى،  بىلدۈرىـدۇ.  مەنىسـىنى 
ۋە  رىشتىسـىنى  كۆڭـۈل  ئەكسـىچە،  ئۇقـۇم،  بـۇ  ئىپادىلەيدىغـان 
سـۆيگۈ – مۇھەببەت بىلەن باغلىنىشـنى كۆرسىتىدۇ. »ئۇ كىشىنىڭ 
كۆڭلى مەسـچىتكە باغالنغان« )بۇخارى، ئەزان، 36(. رەسـۇلۇلالھ 
بـۇ ئۇقۇمنى مەسـچىتتە ناماز ئوقۇشـنى ياخشـى كۆرىدىغـان ئادەمنى 
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باغالنغـان  روھـى دىنىغـا  قولالنغـان. »مۆمىننىـڭ  تەسـۋىرلىگەندە 
بولىـدۇ« )تىرمىـزى، جەنائىـز، 76(. ھەدىسـتە »باغالنغان« سـۆزى 
ئاالقىدىـن كەلگـەن. بـۇ يەردىكـى مۇھەببـەت ھېرىسـنى بىلدۈرىدۇ، 
كىشـىلەرگە ياخشـىلىق، گۈزەللىـك ۋە ھەقىقـەت ئېلىـپ كېلىدىغان 
كۆرسـىتىدۇ.  رىشتىسـىنى  مۇھەببـەت  بولغـان  قاراشـالرغا  قىممـەت 
بەزىـدە  رىشتىسـى،  مۇھەببـەت  ئاتىلىدىغـان  دەپ  مۇئەللـەق 
كىشىلەرنىڭ ھەقىقەتنى كۆرۈشىگە توسالغۇ بولىدىغان رىشتە بولۇپ 
قالىـدۇ. بـۇ، ئېھتىمـال، خاتـا ئىدېئولوگىيـە ئۈچـۈن جېنىنـى پىـدا 
قىلغـۇدەك دەرىجىـدە كىشـىلەرنى ئۆزىگـە ئەسـىر قىلىدىغـان ناتوغرا 
مۇھەببـەت رىشتىسـى بولۇشـى مۇمكىـن. مۇئەللـەق ئۇقۇمـى زەنجىـر 
بىلـەن بىـر يەرگـە كەلگەنـدە، »زەنجىرلەنگەن«لىكنـى ئىپادىلەيدۇ 

)بۇخـارى، تەبىـر، 35(.

توغـرا  ھاياتنـى  كىشـىلەرگە  مۇھەببـەت  بـۇ  بەزىـدە، 
كۆرسـەتمەيدىغان، ئۇالرنىـڭ ئـوي - پىكىرلىرىنـى ئۆزىگـە ئەسـىر 
قىلىدىغـان، ئەقلىنـى ئىشـلەتكۈزمەيدىغان ۋە غىدىقالشـقا قارشـى 
تۇرىدىغـان مۇھەببەتكـە ئايلىنىشـى مۇمكىـن. خاتا نەرسـىگە بولغان 
سـاداقەتمەنلىكىنى ئىپادىلەيدىغـان مۇئەللـەق ئاتلىـق بـۇ مۇھەببەت 
كىشىلەرنى مەھبۇس قىلىدۇ. ھېس - تۇيغۇ تەربىيىسىدە »ئاالقە« 
تولىمـۇ  تەربىيىلـەش  رىشـتىنى  مۇھەببـەت  بـۇ  ئاتىلىدىغـان  دەپ 
مۇھىـم. مۇھەببـەت تۇيغۇسـىنىڭ ئىنسـاننى ئەسـىر قىلىـپ تەرەققىي 
قىلىشـىنى، تەپەككـۇر قىلىشـىنى ۋە يېڭىلىققـا ئوچـۇق بولۇشـىنى 
توسۇشـىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، ئۇنى ئۇلۇغۋار غايە، يۈكسـەك 
قىممـەت قاراشـقا ۋە ئىنسـانىيەتكە تۇتاشـقان مۇھەببـەت رىشتىسـىگە 
ئىنسـانىيەتنىڭ  مۇھەببەتنـى  خىـل  بـۇ  كېـرەك.  ئايالنـدۇرۇش 
سـۈپىتىدە  ھېسسـىيات  بولىدىغـان  تۈرتكـە  كۆتۈرۈلۈشـىگە  يۇقىـرى 
ئىشلىتىشـنىڭ يوللىرىنـى تېپىـپ چىقىـش، مائارىپنىـڭ ئـەڭ مۇھىـم 
ۋەزىپىسـى بولۇشـى كېـرەك. ياشـالرغا قايسـى پىكىـر، پەلسـەپە ۋە 
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ئىدېئولوگىيىگـە مايىـل بولۇشـى كېرەكلىكىنـى ئۆگىتىشـىمىز الزىـم. 
نۆۋەتتـە، ياشـلىرىمىز كارغـا كەلمەيدىغـان ۋە ئىنسـانىيەتكە قىممەت 
قوشـمايدىغان پەلسـەپە ئۈچـۈن ئىسـراپ بولۇۋاتىـدۇ. بىـز ئادەتتىكى 
ئىشـالر ئۈچـۈن كـۈرەش قىلىۋاتقـان ياشـلىرىمىزنى ئۇلۇغـۋار غايـە - 
ئۇنىۋېرسـال  مەنبەلىـك  ئىالھىـي  ئارقىلىـق،  يېتەكلـەش  ئېتىقادقـا 
يـاردەم  بولۇشـىغا  سـادىق  بىلـەن  مۇھەببـەت  قاراشـقا  قىممـەت 

بېرىشـىمىز كېـرەك.
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2( مۇھەببەتنىڭ تۈرلىرى

i. روھانىي مۇھەببەت

مۇھەببـەت ساھەسـىگە كىرگەنـدە، ئىبنى ئەرەبىنـى تىلغا ئالماي 
ئۆتـۈش مۇمكىـن ئەمـەس. ئىبنـى ئەرەبى ئىالھىي مۇھەببـەت ناملىق 
كىتابىـدا »روھانىـي مۇھەببـەت« ھەققىـدە توختالغـان بولـۇپ، ئـۇ 
بـۇ خىـل مۇھەببەتنـى »مەشـۇقىنى ھـەم ئۇنىـڭ ئۈچـۈن، ھـەم ئـۆز 
نەپسـى ئۈچـۈن سـۆيۈش ھالىتىنـى ئاشـىق ۋۇجۇدىـدا بىـر گەۋدىگـە 
ئايالندۇرىدىغـان مۇھەببـەت« ئىپادىسـى بىلـەن ئىزاھلىغـان )ئىبنى 

ئەرەبـى، روھانىـي مۇھەببـەت، 67 - بـەت(.

روھانىـي ئاشـىق مۇھەببىتىنـى ئىككىگـە ئايرىـپ، بىـر ئۈلۈشـنى 
ئاشـىقىغا، يەنـە بىـر ئۈلۈشـىنى ئۆزىگـە تەقسـىم قىلىـدۇ. باشـقىچە 
ئېيتقاندا، مەشـۇقى ئۈچۈن سـۆيەلەيدىغان بولۇشـتىن باشلىنىدىغان 
ئىشـىقنى  بولغـان  يىـراق  مەنپەئەتتىـن  شەخسـىي  مۇھەببـەت 
ئىپادىلەيدۇ. بىز ئىككى تەندە ياشـايدىغان روھنىڭ يەك ۋۇجۇد - 
روھقـا ئايلىنىشـىنى »ئاالقە« مۇھەببىتـى دېگەنىدۇق. ئىبنى ئەرەبى 
بولسـا، سـۆيىدىغان روھنىـڭ ئايرىـم ئىككـى تەنگـە ئايرىلىشـىدىن 
ئىبارەت كۆزقاراشنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئىبنى ئەرەبىنىڭ بۇ سۆيگۈسى 
شەخسىيەتسـىز مۇھەببـەت بولـۇپ، ئۇ سـۆيگىنىگە ئاشـىق بولۇشـنى 
ئېسـىل پەزىلـەت دەپ قارايـدۇ. ئىبنـى ئەرەبـى بـۇ مۇھەببەتنىـڭ 
ناھايىتـى  تەسـۋىرلىگەندە،  كېلىدىغانلىقىنـى  بارلىققـا  قانـداق 
قىزىقارلىـق بىرلىشىشـنى بارلىققـا كەلتۈرگـەن. روھانىـي مۇھەببەتنـى 
پەقـەت »ئەقىـل« بىلـەن »بىلىـم« نـى بىرلەشـتۈرۈش ئارقىلىقـال 
ئۇنىـڭ  قويغـان.  ئوتتۇرىغـا  بولىدىغانلىقىنـى  كەلتۈرگىلـى  قولغـا 
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سـۆزىگە قارىغاندا، ئەقىل ۋە بىلىم كىشـىلەرنى پىشـىپ يېتىلدۈرىدۇ 
ۋە پاراسەتلىك كىشىگە ئايالندۇرىدۇ. سۆيگۈ - مۇھەببەت تۇيغۇسى 
بـۇ ئىككىسـىنى ئـۆز باغرىـدا ئېرىتىـدۇ. يەنـى پاراسـەتلىك كىشـى 
ئەقىـل بىلـەن بىلىمنـى سـۆيگۈ ئوچىقىـدا بىرلەشـتۈرۈپ ئېرىتىـدۇ. 
ئېرىتىـپ  ئۇقۇمىنـى  مۇھەببـەت  ۋە  بىلىـم  ئەقىـل،  ئەرەبـى  ئىبنـى 
ئىشـىققا ئايالندۇرۇپ، بۇ بىرىكىشـتىن يېڭى شـەكىل ھاسىل قىلىش 
ئارقىلىق، مۇھەببەتنى مەۋجۇتلۇقنىڭ سـەۋەبى دېگەن چۈشـەنچىگە 
ئىگـە بولغـان. ئـۇ بۇنـى بىر بېيىتىدا چۈشـەندۈرۈپ مۇنـداق دەيدۇ: 
»مەۋجۇتلـۇق زامانـى ۋىسـال پەيتىـدۇر، ياخشـى كـۆرۈش پەيتىدۇر، 
يـەڭالر، ئىچىـڭالر« )ئىبنـى ئەرەبـى، روھانىـي مۇھەببـەت، 68 - 
بـەت(. ئەقىلنىـڭ بىلىـم بىلـەن، ئۇ ئىككىسـىنىڭ مۇھەببەت بىلەن 
ئۇچرىشىشـى مەۋجۇتلۇققـا بـاراۋەر. روھنىڭ تەن بىلەن ئۇچرىشىشـى 
مەۋجۇتلۇقنىڭ بىرىنچى شەرتى بولغاندەك، مۇھەببەتنىڭ ئەقىل ۋە 
بىلىمگـە ئىگـە بولۇشـى مەۋجۇتلۇقنىـڭ يەنە بىر شـەرتىنى تەشـكىل 
قىلىـدۇ. ئىنسـان ئەقلىنـى ئىشـلەتكەندە بىلىمگـە ئىگـە بولىـدۇ، بۇ 
روھنىـڭ بەدەنگـە ئىگـە بولۇشـىغا ئوخشـايدۇ. ئەممـا، ئەقىـل ھـەم 
بىلىمگـە، ھـەم مۇھەببەتكـە ئىگـە بولغاندا، ئاندىـن تېخىمۇ يۇقىرى 

سـەۋىيىدە مەۋجۇتلـۇق ئېڭـى بارلىققـا كېلىـدۇ. 

مەلـۇم بولغىنىـدەك، دېكارت: »تەپەككـۇر قىلىۋاتىمەن، دېمەك، 
مـەن مەۋجـۇت« دېـدى. ئىبنـى ئەرەبـى بولسـا مەۋجۇتلۇقنـى باشـقا 
بىـر ئەقىدىدە ئىپادىلىدى: »سـۆيىمەن، دېمـەك، مەن مەۋجۇت!«. 

ئىبنـى ئەرەبى باشـقا مىسـراالردا مۇنـداق دەيدۇ:

»مېنى باشتىن - ئاخىر كۆيدۈرۈپ كۈل قىلغۇچىنىڭ نۇرى،

تەجەللىي قىلغاندا، بىردىنال قاراڭغۇلۇق غايىب بولدى.

ئۇلۇغ مۇھەببەت بىلەن ئۇنىڭغا بېغىشلىدىم ئۆزۈمنى،
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ئەمما بۇ مۇھەببەت، كىشىنى قاتتىق تەۋرىتىدۇ.

مۇھەببەتنىڭ تەسىرى بىلەن ئارزۇنىڭ قىزىقتۇرۇشى ئوتتۇرىسىدا 

قېنـى كىـم بىـردەم ئـارام تاپااليـدۇ ؟« )ئىبنـى ئەرەبـى، روھانىي 
مۇھەببـەت، 68 - بـەت(.

ئىنسـاننىڭ  مۇھەببەتنـى  بىلـەن،  مىسـراالر  بـۇ  ئەرەبـى  ئىبنـى 
ئىچكـى دۇنياسـىنى ۋە كەلگۈسـىنى يورۇتـۇپ بېرىدىغـان نـۇر دەپ 
ئىزاھلىغان. سـۆيگۈ - مۇھەببەت ئۆزىنى بېغىشـالش بولۇپ، ئۆزىنى 
ئېغىـز  مۇھەببەتتىـن  روھانىـي  بولمىسـا،  مەرىپـەت  ۋە  بېغىشـالش 
ئاچقىلـى بولمايـدۇ. مۇھەببـەت ئىنسـاننى ئۆزىدىـن ئايرىـپ، ئۇنـى 
ئالالھقـا بېغىشـاليدۇ. ئەمەلىيەتتـە، بـۇ بېغىشـالش »مەۋجۇتلۇقنـى 
تېپىـش« بولـۇپ، بـۇ مەۋجۇتلـۇق ھەقىقىـي مەۋجۇتلـۇق بولىـدۇ. 
خـام مەۋجۇتلۇقنـى تاشـالپ، مۇھەببـەت ئېلىـپ كەلگـەن تاكامـۇل 
مەۋجۇتلۇقنىڭ ۋىسالىغا يەتكىلى بولىدۇ. مانا بۇ يېڭى مەۋجۇتلۇق، 

مەشـۇقى بىلـەن بىللـە بولۇشـنى ئـۆز ئىچىگـە ئالىـدۇ.

روھانىـي مۇھەببەت ئىنسـاننىڭ »شەخسـىيىتى« نـى ئورىۋالىدۇ. 
ئۆزىنـى توختىمـاس ھەرىكـەت  ئىنسـان  ئاسـتىدا،  بۇنـداق تەسـىر 
قاينىمىـدا تاپىـدۇ. بـۇ مۇھەببـەت بىر يـۈرۈش ھەرىكەت ۋە ئىشـنىڭ 
نامىغـا ئايلىنىـدۇ. بـۇ خىـل مۇھەببـەت ئىالھىـي ئىلتىپـات بولـۇپ 

ھېسـابلىنىدۇ.

ii. مال - دۇنيا سۆيگۈسى

قۇرئاندا مال - دۇنياغا بولغان مۇھەببەتمۇ تىلغا ئېلىنغان: 

َوتُِحبُّوَن الَْاَل ُحباًّ َجاًّ

»مـال - دۇنيانـى بـەك ياخشـى كۆرىسـىلەر« )فەجـر سۈرىسـى 
20 - ئايـەت(. 
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ئـۆزى ئىگـە بولغـان نەرسـىنى سـۆيۈش ئىنسـاننىڭ تەبىئىتىـدە 
بار.

سـۆيگۈ - مۇھەببـەت تۇيغۇسـى تەربىيـە كۆرمىگـەن كىشـىلەردە 
مـال - دۇنياغـا بولغـان ھېرىس مۇقـەددەس مۇھەببەتكە ئايلىنىدۇ. 
تەبىئىيلىـك  سۆيۈشـنىڭ  دۇنيانـى   - مـال  ئايەتتـە  تۆۋەندىكـى 

ئىكەنلىكـى مۇنـداق بايـان قىلىنغـان: 

ِة  َهـِب َوالِْفضَّ ـاِء َوالْبَٖنـَن َوالَْقَناٖطرِ الُْمَقْنطَـرَِة ِمَن الذَّ ـَهَواِت ِمَن النَِّسٓ َن لِلنَّـاِس ُحـبُّ الشَّ ُزيِـّ

نْيَـا َواللُّٰه ِعْنَدُه ُحْسـُن الَْاِٰب َمِة َواْلَنَْعـاِم َوالَْحـرِْثؕ ذٰلِـَك َمتَـاُع الَْحيٰوِة الدُّ َوالَْخيْـِل الُْمَسـوَّ

»ئايالالر،  ئوغۇلالر،  ئالتۇن - كۈمۈشتىن توپالنغان كۆپ مالالر، 
ئارغىماقـالر، چارۋىـالر ۋە ئېكىنلەردىـن ئىبـارەت كۆڭـۈل تارتىدىغـان 
كۆرسـىتىلدى.  چىرايلىـق  ئىنسـانالرغا  مۇھەببىتـى  نەرسـىلەرنىڭ 
يـوق(  )باقاسـى  مەنپەئەتلىنىدىغـان  تېرىكچىلىكىـدە  دۇنيـا  ئـۇالر 
شـەيئىلەردۇر. ئالالھنىـڭ دەرگاھىدا بولسـا قايتىدىغـان گۈزەل جاي 

)يەنـى جەننـەت( بـار« )ئالىئىمـران سۈرىسـى 14 - ئايـەت(. 

بىز بۇ ئايەتتىن چىقىرىدىغان پىرىنسىپالر تۆۋەندىكىچە:

1( ئالـالھ ئىنسـاننى ياراتقـان ۋاقىتتـا، ئۇنىڭ ئىچكى دۇنياسـىغا 
بولغـان  قارىشـىغا  قىممـەت  ماددىـي  تۈرلـۈك  ھاياتىنىـڭ  دۇنيـا 

سـىڭدۈرگەن. مۇھەببەتنـى 

2( بۇ خىل مۇھەببەت ئىنساننىڭ ئىچكى دۇنياسىنىڭ زىننىتى.

3( ئالالھ بۇ ماددىي شەيئىلەرنىڭ ۋاقىتلىق ئىكەنلىكىنى، شۇڭا 
ئۇالرنـى مۇقـەددەس قىلىۋالماسـلىق الزىملىقـى ھەققىـدە نەسـىھەت 
قىلغـان. دۇنيالىـق شـەيئىلەرنىڭ مۇھەببىتـى بـۇ دۇنيـادا قالىـدۇ. 
ئالـالھ ئىنسـانالرغا ھەقىقىي مەڭگۈلـۈك گۈزەللەرنىڭ ئۇنىڭ ھۇزۇرىدا 
ئىكەنلىكىنـى ئەسـكەرتىپ، شـۇالرنى كۆزلەشـنى تەۋسـىيە قىلغـان. 
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ئالالھنىـڭ بـۇ تەلىمىدىـن ئايـان بولىدۇكـى، فەجر سۈرىسـىنىڭ 20 
- ئايىتىـدە كۆرسـىتىلگەندەك، كىشـىلەرنىڭ مـال - مۈلۈكلىرىنـى 
قىلىۋېلىـش  ئىـالھ  ئۇالرنـى  كـۆرۈپ،  ياخشـى  زىيـادە  ھەددىدىـن 
خەۋپـى ھەردائىـم مەۋجـۇت. فەجـر سۈرىسـىنىڭ 20 - ئايىتىدىكـى 
»مۈلۈك« ئۇقۇمى ماددىي قىممەتنى ئىپادىلەيدۇ. مالنى سۆيۈشـنىڭ 
مۇقـەددەس بولـۇپ قالغان ياكى قالمىغانلىقـى قانداق مەلۇم بولىدۇ؟ 

ئالـالھ بۇنىڭغـا مۇنـداق جـاۋاب بەرگەن:

ِه َوَمْن يَْفَعْل ذٰلِـَك فَاُولِٰٓئَك  يَٓـا اَيَُّهـا الَّٖذيـَن اَٰمُنـوا َل تُلِْهُكـْم اَْمَوالُُكـْم َوَلٓ اَْوَلُدكُْم َعْن ِذكِْر اللٰـّ

ُهـُم الَْخاِسُوَن 

»ئى مۆمىنلەر! ماللىرىڭالر ۋە بالىلىرىڭالر سىلەرنى ئالالھنى ياد 
ئېتىشـتىن غەپلەتتـە قالدۇرمىسـۇن. كىمكـى شـۇنداق قىلىدىكـەن، 

ئـۇالر زىيـان تارتقۇچىـالردۇر« )مۇنافىقۇن سۈرىسـى 9 - ئايەت(. 

ئەگـەر مـال - دۇنياغـا بولغـان مۇھەببـەت ھېرىسـقا ئايالنسـا، 
ئـۇ ئىنسـاننىڭ ياراتقۇچىغـا بولغـان مەجبۇرىيىتىنـى ئـادا قىلىشـىغا 
توسـالغۇ بولۇپ، ئىبادەتلىرىنى ئادا قىلىشـىنى توسـىدۇ. بۇ، مال - 
دۇنياغـا بولغـان مۇھەببەتنىـڭ ئۇنى قۇل قىلغانلىقىنىڭ ئاالمىتى. بۇ 
ئايەتتـە، ئۇلـۇغ ئالالھ بايلىقنى ھەددىدىن زىيادە سـۆيۈش ھېرىسـقا 
يەتكۈزىدىغانلىقىنـى  زىيانالرنـى  قانـداق  كىشـىلەرگە  ئايالنغانـدا، 
ئاڭلىـق  قارىتـا  سۆيۈشـكە  بايلىقنـى  كىشـىلەرگە  قىلىـپ،  بايـان 
پوزىتسـىيە تۇتۇشـنى ئۆگىتىـدۇ. بىـز يۇقىرىـدا سـورىغان سـوئالنىڭ 

يەنـە بىـر جاۋابـى تۆۋەندىكـى ئايەتلـەردە بېرىلگـەن: 

وَن َعٰى طََعاِم الِْمْسٖكِن اضُّ كَاَّ بَْل َل تُْكرُِموَن الْيَٖتيَم َوَل تََحٓ

»يـاق، ھەرگىـز ئۇنـداق ئەمـەس. سـىلەر يېتىمغـا )پـۇل - مـال( 
بەرمەيسـىلەر، بىر - بىرىڭالرنى مىسـكىنلەرگە ئاش - نان بېرىشـكە 

تەرغىـب قىلمايسـىلەر« )فەجـر سۈرىسـى 18 - 17 - ئايەتلـەر(. 
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ئىالھالشتۇرۇشـنىڭ  مۇھەببەتنـى  بولغـان  دۇنياغـا   - مـال 
ئالدىنـى ئالىدىغـان يەنـە بىـر ھەرىكـەت سـېخىيلىق بولـۇپ، يېتىـم 
ۋە كەمبەغەللەرنـى يۆلـەش، ئۇالرنـى بېقىـش ئۈچـۈن پـۇل - مـال 
سـەرپ قىلىـش دۇنيادىكى ئەڭ ئالىيجانـاب ئىش - ھەرىكەت بولۇپال 
ئەمـەل  مۇھىـم  ئـەڭ  نەزىرىدىكـى  ئالالھنىـڭ  بەلكـى  قالماسـتىن، 
بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ. كىشـىنىڭ ئۆزىنىـڭ مـال - مۈلكىدىـن پـۇل 
خەجلـەپ پىداكارلىـق قىلىشـى، ئۇنىـڭ بـۇ مـال - مۈلۈكنـى ئىـالھ 
قىلىۋالمىغانلىقىنىـڭ ئـەڭ مۇھىـم دەلىلى. شۇڭالشـقا، سـېخىيلىقنىڭ 
ئەھمىيىتـى كىشـىلەرگە سـىڭدۈرۈلۈپ، كەمبەغەللەرگـە يار - يۆلەكتە 
ئالدىدىكـى قىممىتـى چۈشەندۈرۈلۈشـى كېـرەك.  ئالـالھ  بولۇشـنىڭ 
مالنـى ياخشـى كۆرۈشـتىن كېلىـپ چىققـان بېخىللىـق نەتىجىسـىدە 
يىغىلغـان مالالرنىـڭ كىشـى ئۆلگەندىـن كېيىـن بالىلىـرى تەرىپىدىن 
بولىـدۇ.  ئـۆزى  دەل  تارتىشـنىڭ  زىيـان  تۈگىتىلىشـى،  سـورۇلۇپ 
ئەجەبـا، دادىسـى تەرىپىدىـن ئىـالھ قىلىنغـان ماددىـي قىممەتنىـڭ 
پەرزەنتلـەر تەرىپىدىن خاماندەك سورۇۋېتىلىشـى ئەڭ چوڭ ئالدىنىش 
ئەمەسـمۇ؟ ئىالھنىـڭ ئىسـتېمال قىلىنىـپ يـوق قىلىنىشـى، ھەزرىتـى 
ئۆمەرنىـڭ مۇنـداق سـۆزىنى ئەسـلىتىدۇ: »بىـز ئىلگىـرى ھالۋىدىـن 
ئىـالھ ياسـايتتۇق، ئاندىـن قورسـىقىمىز ئاچقانـدا ئۇنـى يەيتـۇق«. 
جاھىلىيـەت دەۋرىـدە بولغان بۇ ئادەت بۈگۈنمۇ يەنىال داۋامالشـماقتا. 

پىخسـىق ئاتىالرنىـڭ ئىالھلىرىنـى بالىلىـرى يەيـدۇ.

iii. ئانا مۇھەببىتى

مۇھەببەتنىـڭ ئالدىنقـى قاتاردىكـى تۈرلىرىنىـڭ بىـرى ئانىنىـڭ 
بالىسـىغا بولغـان مۇھەببىتـى بولـۇپ، مەشـھۇر ئىسـالم پەيالسـوپى 
فارابى مۇھەببەتنى تەبىئىي ۋە ئىختىيارى دەپ ئىككىگە ئايرىغاندا، 
كاتېگورىيىسـىگە  مۇھەببـەت  تەبىئىـي  مۇھەببىتىنـى  ئانىنىـڭ 

كىرگۈزگـەن.
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مۇھەببەت ھەمىشە ئالغا ئىلگىرىلەش خاراكتېرىگە ئىگە بولۇپ، 
ئاتـا - ئانىدىـن بالىـالر ۋە نەۋرىلەرگە قاراپ تارقىلىدۇ، مەنپەئەتنى 
ئاسـاس قىلمايـدۇ. لېكىـن، مۇھەببەتنىـڭ پەرزەنتلەردىـن ئاتـا - 
ئانىالرغا قاراپ تارقىلىشـى تولىمۇ مۈشـكۈل، ھەتتا مۇمكىن ئەمەس. 
پەقـەت ھۆرمـەت ۋە ئېھسـانال بـۇ يۆنىلىشـكە قـاراپ تارقىلىـدۇ. ئاتـا 
بولغاچقـا،  تەبىئىـي  كۆرۈشـى  ياخشـى  بالىلىرىنـى  ئانىالرنىـڭ   -
قۇرئانـدا بۇنىڭغـا بۇيرۇلمىغـان، يەنـى بۇ ئىبادەت ئەمـەس. ئەمما، 
پەرزەنتلەرنىڭ ئاتا - ئانىسـىنى ياخشـى كۆرۈشـى ۋە ھۆرمەتلىشـى، 
قۇرئاننىـڭ  بۆلۈشـى  كۆڭـۈل  مۇشـكۇالتلىرىغا  ئۇالرنىـڭ  شـۇنداقال 

بۇيرۇقـى بولغانلىقـى ئۈچـۈن، ئـۇ ئىبادەت ھېسـابلىنىدۇ. 

ئېرىـچ فـروم ئانـا مۇھەببىتىنـى ئەسـلىدىنال بـاراۋەر بولمىغـان 
بـۇ  قارايـدۇ.  دەپ  مۇھەببـەت  ئوتتۇرىسـىدىكى  ئـادەم  ئىككـى 
ئىككـى كىشـىنىڭ بىـرى ياردەمگـە موھتـاج بولـۇپ، يەنـە بىـرى 
ئاالھىدىلىـك  شەخسىيەتسـىز  بـۇ  قاندۇرىـدۇ.  ئېھتىياجنـى  بـۇ 
سـەۋەبىدىن، ئانـا مۇھەببىتـى مۇھەببەتنىـڭ ئـەڭ يۇقىـرى تۈرى ۋە 

قارىلىـدۇ. دەپ  ئۇلۇغـى  ئـەڭ  رىشـتىلەرنىڭ  ھېسسـىي 

ئېرىچ فروم »ياردەم قىلىش« ھەرىكىتىنى ئانىلىق مۇھەببەتنىڭ 
مۇھەببىتىنىـڭ  ئانىالرنىـڭ  قۇرئـان  قارايـدۇ.  دەپ  ئاالمىتـى 
ھەممىگـە  كۆرىـدۇ.  »تەربىيـە«دە  ۋە  »كۆيۈنـۈش«  ئېلېمېنتىنـى 
قادىـر ئالالھنىـڭ بەندىلىرىگـە بولغـان مېھىـر - شـەپقىتىنى ئانىـالر 
بالىلىرىغـا كۆرسـىتىدۇ. شـۇڭا، ئانـا ئالالھنىـڭ بـۇ خۇسۇسـىيىتىنى 
بولـۇپ  مەۋجۇدىيـەت  ئالىـي  ئـەڭ  ياشـنىتىدىغان  يۈزىـدە  يـەر 
ھېسـابلىنىدۇ. كۆيۈمچانلىـق ئۇقۇمىنىـڭ ئۆزىـدە مۇھەببـەت بولىدۇ. 
مۇھەببەت بولمىسـا، مېھىر - شـەپقەتتىن ئېغىز ئاچقىلى بولمايدۇ. 
ئىسـرا سۈرىسـىنىڭ 24 - ئايىتـى »تەربىيـە« بىلـەن »مېھىـر - 
ئانىنىـڭ  بىرلەشـتۈرگەن.  يەنـى »مۇھەببەت«نـى  شـەپقەت«نى، 
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بالىسـىغا بولغان كۆيۈنۈشـى ئانا مۇھەببىتىنىڭ ئەمەلىي ھەرىكەتكە 
ئايالنغـان شـەكلىدىن باشـقا نەرسـە ئەمـەس.

ئانىنىـڭ پىداكارلىقـى، ئۇ تارتقان ئازاب، سـۈت بېرىش، قويۇق 
قاتارلىقـالر  قىلىشـى  چـوڭ  بېقىـپ  بىلـەن  مۇناسـىۋەت  ھېسسـىي 

ئانىنىـڭ مۇھەببىتىنىـڭ مەزمۇنىنـى تەشـكىل قىلىـدۇ.

ئېرىـچ فـروم ئانىنىـڭ مۇھەببىتىنـى تەھلىـل قىلىـش جەريانىدا 
ناھايىتـى ئەھمىيەتلىـك ۋە مۇھىـم بىـر نۇقتىنـى ئوتتۇرىغـا قويغـان 
بولـۇپ، ئۇنىـڭ بـۇ جەھەتتىكـى قارىشـى قۇرئانغـا يېقىنلىشـىدۇ. 
مۇۋەپپەقىيىتـى  مۇھەببىتىنىـڭ  ئانـا  قارىغانـدا،  سـۆزىگە  ئۇنىـڭ 
تەربىيەنىـڭ ئۈنۈمـى بىلـەن ئوتتۇرىغـا چىقىـدۇ. كىچىـك بوۋاققـا 
كۆرسـىتىلگەن مۇھەببەت مۇھەببەتنىڭ مۇۋەپپەقىيىتىنى ئىسـپاتالپ 
بېرەلمەيـدۇ، ئۆسـۈپ يېتىلىۋاتقـان بالىغـا كۆرسـىتىلگەن مۇھەببەت 
بۇنـى ئىسـپاتاليدۇ. ھايۋانمـۇ ئۆزىنىـڭ كۈچۈكىنى ياخشـى كۆرىدۇ، 
ئەممـا بـۇ مۇھەببـەت تۇغمـا مەنبەدىـن كېلىـدۇ. ئانىنىـڭ بالىسـىغا 
بولغـان مۇھەببىتىمـۇ تۇغمـا مەنبەدىـن كېلىـدۇ، شـۇنداقال مەلـۇم 
بالىسـىغا  مۇھەببـەت،  كېـرەك.  ئوزۇقلىنىشـى  مەنبەسـىدىنمۇ  ئـاڭ 
بېرىدىغان تەربىيەنىڭ سۈپىتى بىلەن مۇۋەپپەقىيەتكە ئېرىشىدۇ ۋە 
ئىجتىمائىـي ئۆلچەمگە ئېرىشـىش ئارقىلىق ئىنسـانىيەتكە تارقىلىدۇ.

تۇغۇلـۇپ كوچىغـا تاشـلىۋېتىلگەن بالىنـى ئانىسـى ئاڭلىق ھالدا 
ياخشـى كۆرىدۇ دېيىش مۇمكىن ئەمەس. ئېرىچ فروم بۇ قاراشـلىرى 

بىلەن قۇرئانغا يېقىنلىشـىدۇ.

بىرلەشـتۈرۈش  تەربىيەنـى  بىلـەن  شـەپقەت   - مېھىـر  قۇرئـان 
ئارقىلىق مۇھەببەتنىڭ ئىنسـانىيەتكە تارقىلىشـىغا دىققەت تارتىدۇ. 
ئانىنىـڭ قەلبىدىـن چىققـان مۇھەببـەت دەرىخـى تەربىيـە ئارقىلىـق 

دۇنيانىـڭ ھەرقايسـى جايلىرىغـا يېيىلىـدۇ.
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vi. دۇنيا سۆيگۈسى

مۇھەببـەت تۇيغۇسـى يۈزلەنگەن ئوبيېكتالرنىـڭ بىرى »دۇنيا«. 
بىـز بۇنـى »دۇنيـا سۆيگۈسـى« دەپ ئاتايمىـز. دۇنيانـى ھەددىدىن 
زىيـادە ياخشـى كـۆرۈش ئادەمنـى دۇنياغـا چوقۇنۇشـقا يېتەكلەيـدۇ. 
دۇنياغا ھەددىدىن زىيادە باغلىنىش دۇنيا سۆيگۈسـىنىڭ مەھسـۇلى.

دېگـەن  ئانىسـى«  خاتالىقنىـڭ  پۈتكـۈل  سۆيگۈسـى  »دۇنيـا 
پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم، ھېرىسـقا ئايالنغـان دۇنيـا سۆيگۈسـىنىڭ 
كىشـىلەرگە نېمىلەرنـى قىلدۇرااليدىغانلىقىنـى ئىمـا قىلىـپ ئۆتكەن. 
بارلىـق ماددىـي قىممەتلەردىـن تەركىـب تاپقـان دۇنيـا ئىككىلەمچـى 
قاراشـالرنىڭ   - قىممـەت  ئىككىلەمچـى  بـۇ  ئىگـە.  قىممەتكـە 
مۇھىملىقىغـا سـەل قاراشـقا بولمايـدۇ. چۈنكـى، ھەسـەل ھەرىلىـرى 
ئاساسـلىق نىشـان ئەمەس، ھەم ئۇنداق بولماسـلىقى كېرەك. ئەگەر 
ئەممـا،  ئۆتكۈزمەيـدۇ.  خاتالىـق  ئـۇ  باشقۇرسـا،  دۇنيانـى  ئىنسـان 
ئۇنىڭ ئەكسـىچە، دۇنيا ئىنسـانغا ھۆكۈمران بولسـا، ئۇنىڭ خاتالىق 
سـادىر قىلىشـى مۇقەررەر. »مۇھەببەت« بىلەن »دۇنيا« بىر يەرگە 
كەلگەنـدە، ئۇلـۇغ ئالـالھ دۇنيانـى »ئاجىلـە )َعاِجـَل(« دەپ ئاتايدۇ. 
ئاجىلـە – جىددىـي، دەرھـال، يەنـى كـۆز ئالدىدىكـى خۇشـاللىقنى 
ئىپادىلەيدۇ. ئالالھ ۋاقىتلىق لەززەتلەرنىڭ بىرىكمىسـىنى »ئاجىلە« 

دەپ ئاتايـدۇ. بـۇ ھەقتىكـى ئايـەت تۆۋەندىكىچـە: 

كَاَّ بَْل تُِحبُّوَن الَْعاِجلََة َوتََذُروَن اْلِٰخرََةؕ

»يـاق، ھەرگىـز ئۇنـداق ئەمـەس. سـىلەر ھەقىقەتـەن بـۇ دۇنيـا 
لەززەتلىرىنـى ياخشـى كۆرىسـىلەر، ئاخىرەتكـە كۆڭۈل بۆلمەيسـىلەر« 

)قىيامـەت سۈرىسـى 21 - 20 - ئايەتلـەر(. 
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ھەددىدىـن  دەرىجىـدە   ئىالھالشـتۇرغىدەك  ھاياتىنـى  دۇنيـا 
زىيـادە ئۇلۇغـالپ سۆيۈشـنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچـۈن، ئالالھ دۇنيا 
ھاياتىنىڭ نېمىلىكىنى تونۇشتۇرۇپ، ئۇنىڭ خۇسۇسىيىتى ھەققىدە 
كىشـىلەرگە سـاۋاق بەرگـەن. مۇناسـىۋەتلىك ئايـەت تۆۋەندىكىچە: 

نْيَـا لَِعـٌب َولَْهـٌو َوٖزيَنـٌة َوتََفاُخـٌر بَيَْنُكـْم َوتََكاثُـٌر ِف اْلَْمـَواِل َواْلَْوَلِدؕ  َـا الَْحيٰـوُة الدُّ ـوا اَنَّ اِْعلَُمٓ

ـاَر نَبَاتُـُه ثُـمَّ يَٖهيُج فََتٰيـُه ُمْصَفراًّ ثُـمَّ يَُكوُن ُحطَامـاًؕ َوِف اْلِٰخـرَِة َعَذاٌب  كََمثَـِل َغيْـٍث اَْعَجـَب الُْكفَّ

نْيَٓـا اِلَّ َمتَـاُع الُْغُروِر ِه َورِْضـَواٌنؕ َوَمـا الَْحيٰـوُة الدُّ َشـٖديٌد َوَمْغِفـرٌَة ِمـَن اللٰـّ

كۆڭـۈل  ۋە  ئويـۇن  تىرىكچىلىكـى  دۇنيـا  »بىلىڭالركـى، 
ئېچىشـتىن،  زىبۇزىننەتتىن، ئۆزئارا پەخىرلىنىشـتىن، پۇل - مال، 
پەرزەنـت كۆپەيتىـپ پەخىرلىنىشـتىن ئىبارەتتـۇر. بـۇ دۇنيا ھاياتى، 
ئوخشـايدۇ.  يامغۇرغـا  قىلغـان  خۇرسـەن  دېھقانالرنـى  ئۆسـۈملۈكى 
ئاندىن ئۇ ئۆسۈملۈك قۇرۇپ قالىدۇ، ئۇنىڭ سارغىيىپ قالغانلىقىنى 
كۆرىسـەن.  كېيىـن ئـۇ يەنچىلگـەن چۆپكـە ئايلىنىـدۇ. ئاخىرەتتـە 
)كۇففـارالر ئۈچـۈن( قاتتىـق ئـازاب بار، )ياخشـى بەندىلـەر ئۈچۈن( 
ئالالھنىـڭ مەغپىرىتـى ۋە رازىلىقـى بـار. دۇنيـا تىرىكچىلىكى پەقەت 
)ھەدىـد  بولۇشـتۇر«  بەھرىمـەن  ئالدىنىدىغـان  ئـادەم(  )غاپىـل 

سۈرىسـى 20 - ئايـەت(.

ئاالھىدىلىكلىرىنـى  تۆۋەندىكـى  ھاياتىنىـڭ  دۇنيـا  ئايـەت  بـۇ 
قىلىـدۇ:  مەقسـەت  سىڭدۈرۈشـنى  ئېڭىغـا  ئىنسـانالرنىڭ 

1( دۇنيـا ھاياتـى بىـر ئويـۇن. بـۇ ئاالھىدىلىكنـى ئـۈچ خىـل 
ئۇسـۇلدا ئىزاھالشـقا بولىـدۇ: بىرىنچىسـى، ھەممـە ئـادەم ئۆزىنىـڭ 
ئويۇندىكـى رولىنـى، يەنـى ئايـال ئاياللىـق، پەرزەنـت پەرزەنتلىـك 
رولىنـى ئوينىشـى، ھەممـە ئـادەم ئۆزىنىـڭ ئىجتىمائىـي تۇرمۇشـتىكى 
ئورنىغـا قـاراپ ئـۆز رولىنى جارى قىلدۇرۇشـى كېرەك. خـۇددى رولالر 
ياخشـى ئوينالمىغـان تىياتىرنىـڭ سـەنئەت قىممىتـى بولمىغانـدەك، 
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كىشـىلەر  قىلدۇرالمىغـان  جـارى  ياخشـى  رولىنـى  ھاياتىـدا  دۇنيـا 
دۇنيـا ھاياتىنىـڭ بەدىئىـي زوقىنـى بۇزىـدۇ. ئىككىنچىسـى، دۇنيـا 
ھاياتـى بىـر ئويـۇن بولغاچقـا، ئۇلـۇغ ئالـالھ ئۇنىـڭ ھارغىنلىقىنـى 
ئىمـا قىلىۋاتىـدۇ. ئۈچىنچىسـى، دۇنيـا ھاياتىنىـڭ خـۇددى ئويۇنغـا 
ئوخشاش چەكلىك، ئۆتكۈنچى ۋە ئەرزىمەسلىكىگە دىققەت تارتىدۇ.

ۋاقىتنـى  ئىبـارەت.  ئېچىشـتىن  كۆڭـۈل  ھاياتـى  دۇنيـا   )2
قىلدۇرۇشـتەك  پۇشـايمان  ئاندىـن  قىلـدۇرۇپ،  ئىسـراپ  بىھـۇدە 

بـار.  خۇسۇسـىيىتى 

زىننـەت  خـۇددى  ھاياتـى  دۇنيـا  زىننـەت.  ھاياتـى  دۇنيـا   )3
بۇيۇمىغـا ئوخشـاش سـۈنئىي بولـۇپ، ھامـان غايىـب بولىـدۇ. ئـۇ 

خـاالس. قوشـىدۇ،  رەڭ  ھاياتىغـا  ئادەمنىـڭ  پەقـەت 

4( دۇنيا ھاياتى ماختىنىش – پەخىرلىنىشتىن ئىبارەت. كىشىلەر 
ئىگـە بولغـان ماددىـي قىممەتلـەر بىلـەن باشـقىالرغا تەكەببۇرلۇق ۋە 

مەنمەنچىلىك قىلىدۇ. 

5( يەنـە بىـر تەرەپتىن، دۇنيا ھاياتى كۆپىيىش ۋە ئالدىنىشـتىن 
ئىبارەت.

بىـر مۇسـۇلمان دۇنيـا بىلـەن ئاخىـرەت ئوتتۇرىسـىدا تەڭپۇڭلـۇق 
ئورنىتااليدىغـان بولۇشـى كېـرەك. ئـۇ ئاخىرەتنىـڭ، يەنـى ئەبەدىـي 
ھاياتنىـڭ بـۇ دۇنيـا ئارقىلىـق قولغـا كېلىدىغانلىقىنـى بىلىـدۇ ۋە 
ئۆزىنىـڭ ھەرىكىتىنـى شـۇنىڭغا ئاساسـەن ئورۇنالشـتۇرىدۇ. دۇنيانى 
چۈنكـى،  ئەمـەس.  توغـرا  ئىدىيىسـى  قىلىـش  تـەرك  پۈتۈنلـەي 
دۇنياسـىنى ئەھيا قىاللمىغانالرنىڭ ئاخىرەتتە سـائادەتكە ئېرىشىشـى 
مۇمكىـن ئەمـەس. ئۆزىمىزنىـڭ بۇ دۇنيادا قىلغان ئىشـلىرىمىز بىلەن 
ئـاڭ  ئىبـارەت  كەلتۈرىدىغانلىقىمىزدىـن  قولغـا  ئاخىرەتنـى  ئاندىـن 
كاللىمىزغـا سىڭىشـى كېـرەك. بىـزدە ئومۇمالشـقان بىـر بـۇردا نـان، 
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بىـر كـۇالھ - جەنـدە ئېڭـى پۈتۈنلـەي خاتا. ئىنسـاننى يارىتىشـنىڭ 
يەنـە بىـر سـەۋەبى، دۇنيانـى گۈللەنـدۈرۈش ۋە ئۇنـى ئىنسـانىيەتكە 
خىزمـەت قىلدۇرۇشـتىن ئىبـارەت. پەقـەت دۇنيانى ياكـى ئاخىرەتنىال 
اليىقىـدا  ئـۆز  ئىككىسـىگە  ھـەر  ئەكسـىچە،  كۆرۈشـنىڭ  ياخشـى 

ئەھمىيـەت بېرىـش ھەقىقىـي ماھـارەت بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ. 

v. قېرىنداش سۆيگۈسى

مۇھەببەتنىـڭ يەنـە بىـر تـۈرى قېرىنداشـلىق سۆيگۈسـى بولۇپ، 
ئۇنىـڭ بىئولوگىيىلىـك قېرىنداشـلىق ۋە ئېتىقادىي قېرىنداشـلىقتىن 
ئىبارەت ئىككى تۈرى مەۋجۇت. بىئولوگىيىلىك قېرىنداشلىقنىڭ ئۇل 
- ئاساسـى تۇنجى ئىنسـان ھەزرىتى ئادەمگە تۇتۇشـىدۇ. بىز كۈلتۈر 
ئېتىقـاد - دىـن قېرىنداشـلىقى،  ئاتايدىغـان  قېرىنداشـلىقى دەپ 
قېرىنداشـلىقىنى  كىشـىلەرنىڭ  ئېتىقادتىكـى   - ئەقىـدە  ئوخشـاش 

كۆرسـىتىدۇ. يەنى:

َا الُْمؤِْمُنوَن اِْخَوٌة ... اِنَّ

»مۆمىنلـەر پەقـەت قېرىنداشـتۇر...« )ھۇجـۇرات سۈرىسـى 10 
- ئايـەت(.

ُل اْلٰيَاِت لَِقْوٍم يَْعلَُموَن يِنؕ َونَُفصِّ كٰوَة فَاِْخَوانُُكْم ِف الّدٖ لٰوَة َواٰتَُوا الزَّ فَاِْن تَابُوا َواَقَاُموا الصَّ

»ئەگـەر ئـۇالر )كۇپۇردىـن( تـوۋا قىلسـا، نامـاز ئۆتىسـە، زاكات 
بولىـدۇ.  قېرىندىشـىڭالر  سـىلەرنىڭ  جەھەتتـە  دىنىـي  بەرسـە، 
ئۇقىدىغـان خەلـق ئۈچـۈن ئايەتلەرنـى تەپسـىلىي بايـان قىلىمىـز« 

ئايـەت(.  )تەۋبـە سۈرىسـى 11 - 

»دىنىي قېرىنداشلىق« ياكى »ئىمان قېرىنداشلىقى« ئوخشاش 
مەنىنـى بىلدۈرىـدۇ. دىن ھەرگىزمۇ دۈشـمەنلىك ساھەسـى ئەمەس. 
پۈتـۈن  قىلغۇچىـالر  دەۋا  بولغانلىقىنـى  دىنـدار  ئېيتىـپ،  ئىمـان 
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ئىنسـانالرنى قېرىنداش دەپ قارىشـى كېرەك. ئاداۋەت، ئۆچمەنلىك 
ۋە نەپرەتكـە تولغـان كىشـىلەر قېرىنداشـلىق مۇھەببىتىنـى دۇنياغـا 

تارىتىـپ، ئىنسـانالرنىڭ قەلبىگـە سـىڭدۈرەلمەيدۇ.

پۈتكـۈل  قەلبىنـى  كىشـىلەرنىڭ  سۆيگۈسـى  قېرىنداشـلىق 
ئىنسـانىيەتكە ئاچىدىغـان مۇھەببـەت بولـۇپ، كىشـىلەرنىڭ مەنىۋى 
قەلبلىرىنىڭ مۇھەببەت تومۇرلىرى ئېتىلىپ قالغان بۈگۈنكى كۈندە، 
سۆيگۈسـىنى،  قېرىنداشـلىق  ئۈچـۈن  ئېچىلىشـى  تومۇرالرنىـڭ  بـۇ 
قەلبلەرگـە  ئېڭىنـى  ئىكەنلىـك  قېرىنـداش  كىشـىلەرنىڭ  يەنـى 
سـىڭدۈرۈش كېـرەك. دىننىـڭ دەل مۇشـۇ مۇھەببەتنـى سـىڭدۈرۈش 
ئېچىـش  تومۇرىنـى  مۇھەببـەت  قالغـان  توسـۇلۇپ  قەلبلەرنىـڭ  ۋە 
ئۈچـۈن كەلگەنلىكىنـى ئىنسـانىيەتكە ئۆگىتىش كېـرەك. ئېرىچ فروم 
قېرىنداشـلىق مۇھەببىتىنـى بارلىـق مۇھەببەتنىـڭ ئۈسـتىگە قويىدۇ. 
ئـۇ ئۆزىنىـڭ بـۇ مۇھەببـەت ئارقىلىـق نېمـە دېمەكچـى بولغانلىقىنـى 
مۇنـداق ئىزاھلىغـان: »مەن بىراۋغا بولغان مەسـئۇلىيەت، قىزىقىش، 
ھۆرمەتنـى ئـۇ كىشـىنى تونـۇش، شـۇنداقال ئۇنىـڭ بىلـەن بىرگـە 
بـۇ،  مانـا  ئارزۇسـى دەپ چۈشـىنىمەن.  داۋامالشـتۇرۇش  ياشاشـنى 
ئىنجىلدا >قوشـنىڭىزنى ئۆزىڭىزنى سـۆيگەندەك سـۆيۈڭ< ئىبارىسـى 
بىلـەن ئىپادىلەنگـەن مۇھەببـەت تـۈرى. قېرىنداشـلىق سۆيگۈسـى 
بارلىق كىشـىلەرنى سۆيۈشـتىن ئىبارەت بولۇپ، ئەگەر مەن سـۆيۈش 
ئىقتىدارىمنـى يېتىلدۈرگـەن بولسـام، قېرىنداشـلىرىمنى سۆيۈشـتىن 

ئۆزۈمنـى تارتالمايمـەن«. 

قۇرئان ئېلىپ كەلگەن ئىالھىي تەربىيەنىڭ ئاساسـلىق مەقسـىتى 
ئىنسانىيەتنىڭ بىئولوگىيىلىك قېرىنداشلىقىنى مەنىۋى قېرىنداشلىققا 
ئايالندۇرۇشـتىن ئىبـارەت. بىزنىـڭ بىئولوگىيىلىك قېرىنداشـلىقىمىز 
دەپ  قېرىنداشـلىق  مەنىـۋى  لېكىـن  ئەمـەس،  ئىختىيارىمىـزدا  ئـۆز 
ئاتىلىدىغان كۈلتۈر قېرىنداشـلىقىنىڭ شەكىللىنىشـى بولسـا بىزنىڭ 
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كەلتۈرگـەن  بارلىققـا  قېرىنداشـلىق  بىئولوگىيىلىـك  ئىلىكىمىـزدە. 
ھايۋانىـي  كەلتۈرگـەن  بارلىققـا  تۇيغـۇالر  ئىچكـى  ئىتتىپاقلىقنىـڭ 
بىرلىكنىـڭ  بـۇ  ئالـالھ  ھەقىقـەت.  ئوخشـايدىغانلىقى  بىرلىككـە 

ئوخشاشـلىقىنى مۇنـداق ئىپادىلەيـدۇ: 

َوَما ِمْن َدٓابٍَّة ِف اْلَرِْض َوَل طَٓائٍِر يَٖطُر ِبَجَناَحيِْه اِلَّٓ اَُمٌم اَْمثَالُُكْمؕ

»مەيلـى يـەر يۈزىـدە ماڭىدىغـان ھايـۋان بولسـۇن ياكـى ئىككـى 
قانىتى بىلەن ئۇچىدىغان ئۇچار قۇش بولسـۇن، ھەممىسـى سىلەرگە 

ئوخشـاش ئۈممەتلەردۇر ...« )ئەنئام سۈرىسـى 38 - ئايەت(. 

ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ بىئولوگىيىلىـك ئىتتىپاقلىـق - بىرلىـك 
تۇيغـۇالر  ئىچكـى  بىلـەن  جامائەتلـەر  كەلگـەن  بارلىققـا  ئارقىلىـق 
ئوتتۇرىسـىدىكى  توپـى  ھايۋانـالر  شـەكىللەنگەن  تەرىپىدىـن 
ئوخشاشـلىقنى كۆرسىتىپ، ئىنسـانالرنىڭ ھايۋانالردىن پەرقلەنگەن 
ھالـدا مەنىـۋى، يەنـى كۈلتـۈر خاراكتېرلىـك بىرلىـك - ئىتتىپاقلىق 
ئىتتىپاقلىـق  مەنىـۋى  قويـدى.  ئوتتۇرىغـا  قىلىدىغانلىقىنـى  بەرپـا 
ئەقىـل، سـۆيگۈ، بىلىـم ۋە ئىالھىـي ئىـرادە بىلەنمـۇ ئورنىتىلىـدۇ. 
سـۆيگۈ - مۇھەببـەت بولمىغـان يـەردە، كۈلتـۈر بىرلىكـى، يەنـى 
ئىنسـانىيەتنىڭ قېرىنـداش ئىكەنلىكـى ئېڭىنـى بارلىققا كەلتۈرگىلى 
بولمايـدۇ. مۇھەببـەت بولمىغـان يـەردە، »ئىنسـانىي ھەمكارلىـق« 
ئۇنـى  ۋە  شـەكىللەندۈرگىلى  ئىتتىپاقلىق«نـى  »ئىنسـانىي  ۋە 
مىللەتلەرنىـڭ  ياكـى  جەمئىيـەت  بولمايـدۇ.  قالغىلـى  سـاقالپ 
شەكىللىنىشـىدىكى مەقسـەت »تونۇشـۇش« ياكـى »ئارىلىشـىش« 
»تەئارافـۇ  بۇنـى  ئايىتـى   -  13 سۈرىسـىنىڭ  ھۇجـۇرات  بولـۇپ، 
مۇھەببـەت   - سـۆيگۈ  ئىپادىلەيـدۇ.  بىلـەن  سـۆزى  )تََعارَفُـوا(« 
ۋۇجۇدقـا  بىرلىكىنىـڭ  كۈلتـۈر  ۋە  بىرىكىـش  يـەردە،  بولمىغـان 
چىقىشـى مۇمكىـن ئەمـەس. گەرچـە بىئولوگىيىلىـك كۆرۈنـۈش ۋە 
خاسـلىقالر ئوخشىماسلىقنى كۆرسەتسىمۇ، لېكىن سىرتتىن ئىچىگە، 
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يەنـى قەلبكـە قـاراپ ئىچكىرىلىگەنسـېرى ئوخشاشـلىقىمىز ئوتتۇرىغا 
چىقىـدۇ. شـۇڭا، بىئولوگىيىلىـك قۇرۇلمـا ئوخشىماسـلىقنى، قەلـب 
بولسـا ئوخشاشـلىقنى بەلگىلەيـدۇ. ئەقىـل، مۇھەببـەت ۋە ئىمـان 
كىشىلەرنى بىر - بىرىگە باغاليدىغان ھەم ئۇالرنىڭ بىر مەنبەنىڭ 
ئوخشـاش ئوبـرازى ئىكەنلىكىنـى ئىپادىلەيدىغـان ئامىل، شـۇنداقال 

قىممـەت قـاراش بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ. 
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3( ئالالھ كىمنى ياخشى كۆرىدۇ؟

i. ئالالھ »ئادىل بولغۇچىالر« نى ياخشى كۆرىدۇ

مۇھەببەتنىـڭ تۈرلىرىنـى كۆرۈپ ئۆتكەندىـن كېيىن، ئالالھنىڭ 
كىملەرنى ياخشى كۆرىدىغانلىقى – دوست تۇتىدىغانلىقى ھەققىدە 

توختىلىپ ئۆتۈشىمىز زۆرۈر. 

ھۇجـۇرات سۈرىسـىنىڭ 9 - ئايىتىـدە ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ 
كەلىمىسـىنى  )قِْسـُط(«  »قىسـت  بىلـەن  سـۆزى  )َعـْدِل(«  »ئـادل 
بىرلىكتـە تىلغـا ئالغـان. ئۆزئـارا توقۇنۇشـۇۋاتقان ئىككـى گۇرۇھنـى 
ئىجتىمائىـي  شـۇنداقال  ئورنىتىشـتا،  تىنچلىـق  ۋە  ياراشتۇرۇشـتا 
تەرتىپنـى ساقالشـتا ئادالـەت دەپ ئاتىلىدىغـان قىممـەت قاراشـنىڭ 

يەنـى: تەكىتلىنىـدۇ.  مۇھىملىقـى 

َواِْن طَٓائَِفتَـاِن ِمـَن الُْمؤِْمٖنـَن اقْتَتَلُـوا فَاَْصلُِحـوا بَيَْنُهـَا فَـاِْن بََغـْت اِْحٰديُهـَا َعـَى اْلُْخـرٰى 

ـيَء اِٰلٓ اَْمـِر اللِّٰه فَـاِْن فَٓـاَءْت فَاَْصلُِحوا بَيَْنُهـَا ِبالَْعْدِل َواَقِْسـطُواؕ اِنَّ  ى تَٓفٖ فََقاتِلُـوا الَّٖتـي تَبْٖغـي َحتٰـّ

َه يُِحبُّ الُْمْقِسـٖطَن اللٰـّ

»ئەگـەر مۆمىنلەردىـن ئىككى گۇرۇھ  ئۇرۇشـۇپ قالسـا، ئۇالرنىڭ 
ئارىسـىنى تـۈزەپ قويـۇڭالر.  ئەگـەر ئۇالرنىـڭ بىرى ئىككىنچىسـىگە 
ھۆكمىگـە  ئالالھنىـڭ  تاكـى  قىلغۇچـى  تاجـاۋۇز  قىلسـا،  تاجـاۋۇز 
قايتقانغـا قـەدەر ئۇنىڭغـا قارشـى كـۈرەش قىلىـڭالر. ئەگـەر ئـۇالر 
تـۈزەپ  بىلـەن  ئادىللىـق  ئارىسـىنى  ئۇالرنىـڭ  تارتسـا،  قولىنـى 
قويـۇڭالر. ئادىـل بولـۇڭالر، ئالـالھ ھەقىقەتـەن ئادىلالرنـى دوسـت 

تۇتىـدۇ« )ھۇجـۇرات سۈرىسـى 9 - ئايـەت(. 

خەلقئارادىكـى مەسـىلىلەرنى ھـەل قىلىـش ياكـى جەمئىيەتتىكـى 



200

بىلـەن  ئادالـەت  ماجىراالرنـى  ئارىسـىدىكى  گۇرۇھـالر   - پىرقـە 
ئالالھنىـڭ  مۇكاپاتـى،  مەنىـۋى  چـوڭ  ئـەڭ  ياراشتۇرۇشـنىڭ 
مۇھەببىتىگـە ئېرىشىشـتۇر. ئالـالھ كىشـىلەرنىڭ ئارىسـىنى تۈزەشـكە 
تىرىشـقان، ھەمـدە بۇنـى ئادىللىـق بىلـەن ئەمەلگـە ئاشـۇرغانالرغا 
ئادالـەت ئىالھىـي  ئايەتتـە جاكارلىغـان.  بـۇ  بولغـان مۇھەببىتىنـى 

چىقىرىـدۇ.  ۋۇجۇدقـا  چۈشۈشـىنى  يۈزىگـە  يـەر  مۇھەببەتنىـڭ 

»ئادىللىـق بىلـەن گۇۋاھلىـق بېرىش، باشـقىالرغا ئۆچ بولۇشـىغا 
بايرىقىنـى  ئادالـەت  قىلىـش  مۇئامىلـە  بىلـەن  ئادىللىـق  قارىمـاي 
ئايـەت(.   -  8 سۈرىسـى  )مائىـدە  بولىـدۇ«  دېگەنلىـك  قوغـداش 
»ئـۆزى، ئاتـا - ئانىسـى، ئـۇرۇق - تۇغقانلىـرى، بـاي - زەردار 
ھەممـە  قەتئىينـەزەر،  بولۇشـىدىن  كەمبەغـەل   - يوقسـۇل  ياكـى 
تىكلىگەنلىـك  بايرىقىنـى  ئادالـەت  سـۆزلەش  ھەقىقەتنـى  ئادەمگـە 
دۈشـمەنلىك  ئايـەت(. گەرچـە  )نىسـا سۈرىسـى 135 -  بولىـدۇ« 
ۋە ئۆچمەنلىـك مەۋقەسـىدە بولسـىمۇ، لېكىـن دۈشـمەنگە پايدىلىـق 
قارار چىقىرىشـتا ئادىل بواللىغان كىشـىلەرال ئالالھنىڭ مۇھەببىتىنى 
قولغا كەلتۈرۈشـكە قادىر ياخشـى كىشـىلەر ھېسـابلىنىدۇ. پەيغەمبەر 
زاكات  خەيبەرگـە  راۋاھنـى  ئىبنـى  ۋەسـەللەم  ئەلەيھـى  سـەللەلالھۇ 
يىغىشـقا ئەۋەتكـەن. بـۇ سـاھابە خەيبـەر خەلقىگـە مۇنـداق دېـدى: 
»مـەن يارىتىلغانـالر ئىچىـدە ئـەڭ سـۆيۈملۈك بولغـان رەسـۇلۇلالھ 
ۋە  مۇھەببىتىـم  بولغـان  ئۇنىڭغـا  مېنىـڭ  ئەۋەتىلدىـم.  تەرىپىدىـن 
سـىلەرگە بولغـان نەپرىتىـم مېنـى سـىلەرگە ئادالەتسـىزلىك قىلىشـقا 
.)507 - 508 ،I ،يېتەكلىمەيدۇ«. )جاسسـاس، ئەھكامۇل قۇرئان

يۇقىرىدىكـى خەۋەرگـە ئاساسـالنغاندا، بىرىگـە بولغـان سـۆيگۈ 
بەرپـا  ئادالەتنىـڭ  ۋە  چىقارماسـلىقى  كەلتـۈرۈپ  ئادالەتسـىزلىكنى 
قىلىنىشىغا توسالغۇ بولماسلىقى كېرەك. مۇشۇنداق بولغاندا، ئاندىن 
مۇھەببەت بىلەن ئادالەت ئوتتۇرىسـىدىكى مۇناسـىۋەت بەلگىلەنگەن 
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بولىـدۇ. ئادالەتسـىزلىك قىلىـپ، ئۆزىڭىـز ياخشـى كۆرىدىغـان ئادەم 
تەرەپتـە تۇرماسـلىق؛ ياقتۇرمايدىغـان ئادەمگـە ئـۇۋال قىلماسـلىق ۋە 
زىيانكەشـلىك قىلماسـلىق، بەلكىم دۇنيانى سـاقالپ قالىدىغان ئەڭ 
ئالىيجانـاب ھەرىكـەت بولۇشـى مۇمكىـن. بۇنـداق قىلىـش ئىالھىـي 

بۇيـرۇق بولـۇپ، بەنـدە ئۈچۈن ئىبـادەت ھېسـابلىنىدۇ.

پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم »سۆزلىگەندە ھەقىقەتنى 
شـۇنداقال  بولىدىغـان،  ئادىـل  چىقارغانـدا  ھۆكـۈم  سـۆزلەيدىغان، 
رەھىمدىـل بولۇشـقا تېگىشـلىك بولغانـدا رەھىـم قىلىدىغـان ئۈممەت 
ھـاالك بولمايـدۇ« دېيىـش ئارقىلىـق، ئۈممەتنىـڭ مەۋجۇتلۇقىنىـڭ 
ئادالەت بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بەرگەن. 
مانـا مۇشـۇنداق ئادىللىـق بىلـەن ئىـش قىلىدىغانالرغـا ئالالھنىـڭ 
مۇھەببىتى دۆلەت ۋە مىللەتنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشـى شـەكلىدە 
تەجەللـى قىلىـدۇ. ئالـالھ ياخشـى كۆرىدىغـان كىشـىلەردىن بارلىققـا 

كەلگـەن جامائـەت ۋە خەلـق ھـاالك بولمايدۇ. 

ۋە  مائارىـپ  مېخانىزمـى،  ئادالـەت  سىياسـەت،  كەرىـم  قۇرئـان 
سـودا ھاياتىدىكـى ئادالەتنـى بەرپـا قىلغـان جەمئىيەتلەرنىـڭ ئالالھ 
تەرىپىدىن ھەمىشـە دوسـت تۇتۇلىدىغانلىقىغا، شـۇنداقال ئالالھنىڭ 
ئىنايىتىگە اليىق بولىدىغانلىقىغا كاپالەت بەرگەن. بۇ خىل ئۇسۇلدا 
مۇھەببەتنـى تەرتىپكـە سـالىدىغان، مۇھەببـەت دەپ ئاتىلىدىغـان 
ھېسسـىياتنى ئەقىـل دەپ ئاتىلىدىغـان لوگىكىلىـق ھەرىكەت بىلەن 
بىرلەشـتۈرۈپ ئوبيېكتىپ ھەرىكەت قىلىشـنى بىلىدىغان كىشـىلەرنى 
تەربىيىلـەپ چىقىـش، مائارىپنىـڭ ئـەڭ مۇھىـم نىشـانلىرىنىڭ بىرى 

بولۇشـى كېرەك. 

ii. ئالالھ »سەۋر قىلغۇچىالر« نى ياخشى كۆرىدۇ

سـەۋرنى  كىتابىـدا  ناملىـق  ئـەرەب«  »لىسـانۇل  مەنـزۇر  ئىبنـى 
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توسـۇش،  مەلـۇم ھەرىكەتتىـن  مۇنـداق شـەرھلىگەن: »ئىنسـاننى 
ۋە  ئوقۇبـەت   - ئـازاب  نەپسـىنى  بەرگەنـدە  يـۈز  يامانلىـق  يەنـى 
قورقۇشـتىن يىـراق تۇتـۇش«. بـۇ مەنىسـى بىلـەن، سـەۋر تىلىمىزدا 
ۋە كۈندىلىـك تۇرمۇشـىمىزدا ئەڭ كـۆپ قوللىنىلىدىغان ئۇقۇمالرنىڭ 

بىـرى ھېسـابلىنىدۇ.

سـەۋر دېگەن سـۆز يەنە »ئاپەت ۋە باالالرغا بەرداشـلىق بېرىش، 
ئاچچىـق بولـۇپ كېتىـش، تـاغ چوققىسـىدا ئولتـۇرۇش، جەسـەتنىڭ 
ئىسـتاكاننى  مۇميـاالش،  ئۈچـۈن  كەتمەسـلىكى  پـۇراپ  چىرىـپ 
گىرۋەككىچـە تولـدۇرۇش، بىـر يەرگە جەم بولۇش، بىللە يىغىلىش، 
بوتۇلكىنىـڭ ئاغزىنـى يۆگـەپ باغـالش، كاكتـۇس دەپ ئاتىلىدىغان 
ئۆسـۈملۈك، شـېغىل تـاش بار يـەر، ئاچچىق دەرەخنىڭ سـۈيى، تاغ 

ۋە مـۇز« دېگـەن مەنىلەرنىمـۇ بىلدۈرىـدۇ.

ئالالھ سەۋرنىڭ ئىجتىمائىي فۇنكسىيەسىنى مۇنداق تەسۋىرلەيدۇ: 

اِبٖريَن َواَٖطيُعوا اللَّٰه َورَُسولَُه َوَل تََنازَُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب ٖريُحُكْم َواْصِبُواؕ اِنَّ اللَّٰه َمَع الصَّ

ئۆزئـارا  قىلىـڭالر،  ئىتائـەت  ئەلچىسـىگە  ئۇنىـڭ  ۋە  »ئالالھقـا 
 - كـۈچ  قالىسـىلەر،   قورقـۇپ  بولمىسـا  قىلىشـماڭالر.  ئىختىـالپ 
قۇۋۋىتىـڭالر كېتىـپ قالىـدۇ. سـەۋر قىلىـڭالر، چۈنكـى ئالـالھ سـەۋر 

ئايـەت(.  بىللـە« )ئەنفـال سۈرىسـى 46 -  بىلـەن  قىلغۇچىـالر 

ئالالھقـا ۋە ئۇنىـڭ ئەلچىسـىگە ئىتائـەت قىلىـش بىلـەن سـەۋر 
تارتىـش   - تـاالش  ۋە  جېدەللىشىشـى  كىشـىلەرنىڭ  ئىككىسـى 
قىلىشـىنىڭ ئالدىنـى ئالىـدۇ. بـۇ ئايـەت »سـەۋر« نـى يادرولـۇق 
ئورۇنغـا قويىـدۇ. چۈنكـى، سـەۋرچان  قىممـەت سـۈپىتىدە مۇھىـم 
كىشـى ئالالھقـا ۋە ئۇنىـڭ ئەلچىسـىگە ئىتائـەت قىلىـدۇ. ئىتائەتچان 
تارتىـش  ۋە سـەۋرچان كىشـىلەر جېـدەل - ماجىـرا ۋە تـاالش - 
قىالاليـدۇ.  ھـەل  ئاسـانال  مەسـىلىلەرنى  چىقىرىدىغـان  كەلتـۈرۈپ 
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ئەمەلىيەتتىمـۇ، سـەۋر بـاال - مۇسـىبەت ئاسـتىدا ئېزىلىـش ئەمەس، 
بەلكـى مەسـىلىلەرنى ھـەل قىلىشـقا بەرداشـلىق بېرىـش دېگەنلىـك 
بولىـدۇ. تـاالش - تارتىـش ۋە جېـدەل - ماجىرانىـڭ ئىجتىمائىـي 
كۈچنـى يوقىتىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئالالھ، ئىجتىمائىي تۇرمۇشـتىكى 
سـەۋەب - نەتىجـە مۇناسـىۋىتىگە دىققىتىمىزنـى تارتىدۇ. سـەۋرچان 
نەتىجىگـە  ھېچقانـداق  بەرسـىمۇ،  يـار  شـارائىت  گەرچـە  ئـادەم 
ئېرىشەلمەيدىغان زىددىيەتلەرگە كىرمەيدۇ. ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتلەر 
چىرىشـتىن بـۇرۇن ئۇنـى مۇميـاالش ئۈچـۈن سـەۋرچانلىق كېـرەك. 
بوتۇلكىنىـڭ ئېغىزىنـى ئېتىش دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدىغان سـەۋر، 
تۇيغۇسـىنىڭ  زوراۋانلىـق  تاقـاپ،  ئېغىزىنـى  نەپسـىنىڭ  ئىنسـان 
يۇقىرىدىكـى  كۆرسـىتىدۇ.  ئېلىشـنى  ئالدىنـى  ئېقىشـىنىڭ  سـىرتقا 
ئايەتتـە، ئالـالھ ئۆزىنىـڭ تاالش - تارتىش ۋە جېدەل - ماجىرادىن 
سـاقلىنىدىغان سـەۋرچان كىشـىلەر بىلەن بىللە ئىكەنلىكىنى بايان 
قىلغـان. مەزكـۇر بىللە بولـۇش يولۇققان قىيىنچىلىقالرغا بەرداشـلىق 
قىلىشـقا  ھـەل  يوسـۇندا  ئىجابىـي  ئۇالرنـى  ۋە  بېرەلەيدىغـان 
تىرىشـقانالرغا يـاردەم قىلىش ئارقىلىـق تەجەللىي قىلىدىغان بولۇپ، 

بـۇ كىشـىگە نىسـبەتەن زور بەخـت ھېسـابلىنىدۇ. 

ئالـالھ  ئاساسـەن،  ئايىتىگـە   -  146 سۈرىسـىنىڭ  ئالىئىمـران 
قىيىنچىلىققا يولۇققاندا بوشاڭلىق قىلمىغان ۋە ئاجىز كەلمىگەنلەرگە 
مۇھەببـەت ئاتـا قىلىدۇ. ئىالھىي مۇھەببەت سـەۋرچانالرنىڭ قەلبىگە 
نازىل بولىدۇ. سـەۋر ئىنسـاننى يۇقىرى ئۆرلىتىدۇ، ئىالھىي ئالەمدىن 
ئالالھنىـڭ مۇھەببىتىنـى ئېلىـپ كېلىـدۇ. نېمىـال دېگـەن بىلـەن، 
سـەۋر ئېگىـز تاغنىـڭ ئۈسـتىدە ئولتۇرۇشـنى بىلدۈرىـدۇ. بـۇ مەنىگـە 
يېقىـن كېلىدىغـان باشـقا مەنىلەر مۇنداق: سـەۋر قىلىپ، ئالالھنىڭ 
مۇھەببىتـى ۋە بىرلىكتـە بولۇشـىغا ئېرىشـكەن ئـادەم خـۇددى ئېگىـز 
تاغقـا ئوخشـاش بولىـدۇ. ئـۇ خـۇددى تاغقـا ئوخشـاش مۇسـتەھكەم، 
تاغـدەك ئېگىـز، تاغـدەك قـەددى تىـك بولىدۇ. يەنە بىـر تەرەپتىن، 
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نـەزەر  ئۇپۇققـا  تەرەپكـە  ھەممـە  ئـادەم  چىققـان  چوققىسـىغا  تـاغ 
سـالغاندەك قارايـدۇ ۋە ھەممـە تەرەپنـى كۆرىـدۇ. سـەۋرچان ئـادەم 
ۋەقـە - ھادىسـىلەرگە ئەتراپلىـق قاراشـنى بىلىـدۇ، ۋەقەلەرنـى ھـەر 
تەرەپتىن كۆرۈپ تەھلىل قىلىدۇ. ۋەقە - ھادىسىلەرگە غەرق بولۇپ 
كەتمەيـدۇ ۋە تەرەپسـىز تۇرۇشـنى بىلىـدۇ. ۋەقـە - ھادىسـىلەرگە 
مۇھەببىتىگـە  ئالالھنىـڭ  كىشـى  بىلىدىغـان  قاراشـنى  ئەتراپلىـق 
ئىنسـانىيەت  كۈنىمىـزدە،  ئېرىشسـۇن؟  كىممـۇ  يەنـە  ئېرىشـمەي، 
يۈكسـەك  ئېتىـپ  ئېغىزىنـى  بوتۇلكىسـىنىڭ  نەپـس  قىلىـپ  سـەۋر 
جەمئىيەتنىـڭ  تارتىشـنى   - تـاالش  ئولتۇرغـان،  چوققىسـىدا  تـاغ 
مۇشـەققەتلەرگە   - جاپـا  شـۇنداقال  قارايدىغـان،  دەپ  چىرىشـى 
بەرداشـلىق بېرەلەيدىغـان بـۇ پەزىلەتلىـك كىشـىلەرنى ئىزدەۋاتىدۇ. 
ئالالھنىـڭ مۇھەببىتىنـى يـەر يۈزىگـە ئېلىـپ كېلىدىغـان بـۇ يىگىت 
- ئەزىمەتلەرنـى يېتىشـتۈرۈپ چىقىـش بارلىق جەمئىيەتلەرنىڭ باش 

تارتىـپ بولمايدىغـان مەجبۇرىيىتـى. 

iii. ئالالھ »توۋا قىلغۇچىالر ۋە پاكالنغۇچىالر«نى ياخشى كۆرىدۇ

تـوۋا قىلىـش »قايتىـش، ۋاز كېچىش، بۇرۇلـۇش ۋە ئايرىلىش« 
مەنىسـىنى ئـۆز ئىچىگـە ئالغان ئۇقۇم بولۇپ، بـۇ مەنىدىن ئېيتقاندا، 
ئالـالھ گۇناھلىرىغـا تـوۋا قىلغانالرنـى ياخشـى كۆرىـدۇ. كۇپۇرلۇقتىن 
گۇناھنـى  ياخشـىلىققا،  تاشـالپ  يامانلىقنـى  ئىمانغـا،  كېچىـپ  ۋاز 
تـەرك قىلىـپ ئالالھقـا ئىتائـەت قىلىشـقا يۈزلەنگـەن، گۇناھلىـرى 
ئۈچـۈن پۇشـايمان قىلىـپ توغـرا يولغـا قايتقـان كىشـى تـوۋا قىلغان 
ئىـدراك  يولىنىـڭ خاتـا ئىكەنلىكىنـى  ماڭغـان  بولىـدۇ. كىشـىنىڭ 
قىلىـپ گۇناھىنـى تونۇشـى ۋە ئالالھتىـن مەغپىـرەت تىلىشـى تـوۋا 

قىلغانلىقىنـى كۆرسـىتىدۇ.

تۆۋەندىكـى ئايەتتـە، خاتالىقىغا پۇشـايمان قىلغـان ۋە گۇناھىنى 
ئېتىـراپ قىلغـان كىشـىگە ئالالھنىـڭ تۇتقـان پوزىتسىيىسـى ئېنىـق 
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بايـان قىلىنغان: 

اٖبَن َويُِحبُّ الُْمتَطَهِّٖريَن اِنَّ اللَّٰه يُِحبُّ التَّوَّ

»... ئالـالھ ئەلۋەتتـە تـوۋا قىلغۇچىالرنـى ۋە پاكالنغۇچىالرنـى 
 -  222 سۈرىسـى  )بەقـەرە  تۇتىـدۇ«  دوسـت   – كۆرىـدۇ  ياخشـى 

ئايـەت(.

بـەزى مۇپەسسـىرلەر بـۇ ئايەتتىكـى »تەۋۋابىـن )تَّوَّاٖبن(« سـۆزىنى 
قىلغۇچىـالر«  »پۇشـايمان  بولسـا  بەزىلـەر  يەنـە  »قايتقۇچىـالر«، 
مەنـە،  لۇغـەت  قايتىشـنىڭ  ئالىمـالر  بىرقىسـىم  دەپ شـەرھلىگەن. 
قويغـان.  ئوتتۇرىغـا  ئىكەنلىكىنـى  مەنـە  دىنىـي  پۇشـايماننىڭ 

بىزنىڭچـە، تەۋۋابىـن سـۆزىدە ھـەر ئىككـى مەنـە مەۋجـۇت. 

ئىمـام غازالـى تـوۋا سـۆزىنىڭ مەنىسـىدە »بىلىـم«، »ۋەزىيـەت« 
ۋە »ھەرىكەت«نىـڭ جـەم بولغانلىقىنى ئېيتقـان. بىلىم ۋەزىيەتنى، 
ئـادەم  بىلىدىغـان  كەلتۈرىـدۇ.  بارلىققـا  ھەرىكەتنـى  ۋەزىيـەت 
ۋەزىيەتتىـن خـەۋەردار بولـۇپ، زۆرۈر ھەرىكەتلەرنـى ئېلىـپ بېرىـش 
ئىنسـاننىڭ  بىلىـم  يەردىكـى  بـۇ  قىلىـدۇ.  ھېـس  مەجبۇرىيىتىنـى 
ئۆزىگـە يۈزلىنىشـى، قەلـب ئېكرانىـدا گۇنـاھ كىرلىرىنـى كۆرۈشـى، 
پېتىـپ قالغـان خاتالىـق پاتقىقىنـى ھېس قىلىشـىنى كۆرسـىتىدۇ. بۇ 
بىلىـم باسـقۇچى تـوۋا قىلىـش ئۈچـۈن ئىنتايىـن مۇھىـم. كىشـىنىڭ 
ئۆزىنىـڭ ئەھۋالىدىـن خـەۋەردار بولۇشـى ۋە ئۆزىنـى تەنقىد قىلىشـى 

پەزىلەتلىـك بولۇشـنىڭ ئـەڭ مۇھىـم قەدەملىرىنىـڭ بىـرى.

ئالـالھ  تاشـالپ،  ئادەتلىرىنـى  ناچـار  ئۈچـۈن  ئىنسـان  ئەجەبـا 
ۋە  قىلىـش  پۇشـايمان  دۇنياسـىدا  ئىچكـى  يۈزلىنىـش،  بۇيرۇغانغـا 
ئەھۋالىنى ئالالھقا ئىقرار قىلىشـتىنمۇ ئالىيجاناب نەرسـە بارمۇ؟ ئىبنى 
ماجـە رىۋايـەت قىلغـان بىـر ھەدىسـكە ئاساسـالنغاندا، پەيغەمبـەر 
»گۇناھتىـن  دېگـەن:  مۇنـداق  ۋەسسـەللەم  ئەلەيھـى  سـەللەلالھۇ 
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تـوۋا قىلغـان كىشـى گۇناھسـىز ئادەمگـە ئوخشـايدۇ« )ئىبنـى ماجە، 
زۇھـد، 3(.

قايتىش ۋە پۇشـايمان قىلىشـنى بىلدۈرىدىغان توۋا، ئەمەلىيەتتە، 
ئىنسـانالرنىڭ پىسخولوگىيىسـى ۋە ھەرىكىتىدىكـى تـۈپ ئۆزگىرىشـنى 
ئىپادىلەيـدۇ. ھاياتىـدا ياخشىلىنىشـقا قـاراپ يۈزلەنگـەن كىشـىلەرگە 
»پاكلىنىـش  ئايەتتىكـى  جاكاراليـدۇ.  مۇھەببىتىنـى  ئالـالھ  ئۇلـۇغ 
گۇناھلىرىنـى  ئادەمنىـڭ  قىلىشـنىڭ  تـوۋا  ئۇقۇمـى  )ُمتَطَهِّٖريـن(« 
پاكاليدىغانلىقىنـى كۆرسـىتىدۇ. ئايەتتـە ئالـدى بىلـەن تـوۋا قىلىش، 
پاكلىنىشـنىڭ  مەنىـۋى  بـۇ  ئالغـان.  ئـورۇن  پاكلىنىـش  ئاندىـن 
پۇشـايماندىن كېيىـن ئەمەلگـە ئاشـىدىغانلىقىنى كۆرسـىتىپ بېرىـدۇ.

ئـەڭ مۇھىـم تـوۋا قىلىـش تۈرى »ناسـۇ توۋىسـى« بولۇپ، ناسـۇ 
ئۇقۇمـى »ھەرگىزمـۇ قايتـا تەكرارالنمايدىغـان توۋا«نىڭ ئىسـمى. ئۇ 
خۇددى ئانا كۆكسىدىن چىققان سۈت قايتىپ كىرىپ كېتەلمىگەنگە 
ئوخشـاش، كىشـىنىڭ تەكـرار گۇناھقـا قايتمايدىغانلىقىدىـن دېـرەك 
بەندىنىـڭ  ئالالھنىـڭ  شـەكلى  قىلىـش  تـوۋا  بـۇ  مانـا  بېرىـدۇ. 
گۇناھلىرىنـى يېپىشـى ۋە جەننەتكـە كىرىشـىگە سـەۋەبچى بولىـدۇ. 
تەھرىـم سۈرىسـىنىڭ 8 - ئايىتـى بـۇ خىـل تـوۋا قىلىـش شـەكلىنى 
كۆرسـىتىپ بېرىـدۇ. تـوۋا ئۇقۇمـى يەنـە كىشـىلەرگە بىـر - بىرىگـە 
قىلغان خاتا قىلمىشلىرى ئۈچۈن كەچۈرۈم سوراشنى ئۆگىتىدۇ. ئەپۇ 
سـوراش ياكى كەچۈرۈم سـوراش مەدەنىي ۋە پەزىلەتلىك بولۇشـنىڭ 
ئـەڭ مۇھىـم سـۈپەتلىرىنىڭ بىـرى. كەچـۈرۈم سـورىغان كىشـىلەرنى 
ئەپۇ قىلىش قۇرئان ئەخالقى بىلەن ئەخالقلىنىشـنىڭ ناماياندىسـى. 
ئەپـۇ قىلىـش تەقۋانىڭ شـەرتلىرىنىڭ بىرى ھېسـابلىنىدۇ. كەچۈرۈم 
سـوراش پەزىلىتىنـى نامايـان قىلغۇچىالرغـا ئەپـۇ قىلىـش پەزىلىتـى 
بىلـەن جـاۋاب بېرىـش، كىشـىلەر ئارىسـىدا ئىالھىـي ئەخالقنى يولغا 

قويۇشـنى كۆرسىتىدۇ.
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vi. ئالالھ »تەقۋادارالر« نى دوست تۇتىدۇ

ھـەزەر ئەيلـەش، سـاقالش، سـاقلىنىش، قورقـۇش ۋە قوغـداش 
سـۈپەت  ئۆزىگـە  سـۆزىنى  تەقـۋا  بىلدۈرىدىغـان  مەنىنـى  دېگـەن 
قىلغانالرنـى ئالـالھ ياخشـى كۆرىـدۇ، يەنـى دوسـت تۇتىـدۇ. ئالـالھ 
ئىنسـان سۈرىسـىنىڭ 11 - ئايىتىدە تەقۋا كەلىمىسـىنى »قوغداش، 

سـاقالش« دېگـەن مەنىـدە ئىشـلەتكەن:

اُهْم نَْضًَة َوُسُوًرا فََوقَاُهُم اللَُّه َشَّ ذَلَِك الْيَْوِم َولَقَّ

سـاقاليدۇ.  يامانلىقىدىـن  كۈنىنىـڭ  قىيامـەت  ئۇالرنـى  »ئالـالھ 
ئۇالرنىـڭ )يۈزلىرىگـە( نـۇر، )دىللىرىغـا( خۇشـاللىق ئاتـا قىلىـدۇ«. 

بۇخـارى رىۋايـەت قىلغـان بىـر ھەدىسـتە تىلغـا ئېلىنغـان تەقـۋا 
سـۆزىمۇ يۇقىرىدىكىگە ئوخشـاش مەنىنى ئىپادىلەيدۇ: »يەر يۈزىنى 

ئوتتىـن سـاقالڭالر« )بۇخـارى، زاكات، 10(.

ئىلگىـرى،  كېلىشـتىن  قۇرئـان  يەنـى  دەۋرىـدە،  جاھىلىيـەت 
ئـەرەب تىلىدىكـى تەقـۋا »ھەربىـر جانلىقنىڭ يوق قىلغۇچى تاشـقى 
كۈچكـە قارشـى ئۆزىنـى قوغدىشـى« مەنىسـىنى بىلدۈرەتتـى. قۇرئان 
بـۇ سـۆزگە پەرقلىـق مەنىلەرنـى بېرىپ، ئۇنـى ئالالھنىـڭ ئازابىدىن 
قورقـۇش، سـاپ مۇسـۇلمانلىق ۋە مەنىـۋى ئىممۇنىتېـت سىستېمىسـى 

دېگـەن مەنىلەرگـە ئىگـە قىلغـان. 

مۇداپىئـە  جانلىقـالر  مەنىسـى،  ماددىـي  كەلىمىسـىنىڭ  تەقـۋا 
ئۆزىنـى  ھۇجۇمالردىـن  قارىتىلغـان  ئۆزىگـە  ئارقىلىـق  مىخانىزىمـى 
قوغدىشـىنى ئىپادىلەيدۇ. تەقۋانىڭ مەنىۋى مەنىسـى بولسـا، ئەقىل 
ۋە قەلبنىـڭ شـەيتان ۋە نەپـس - ھەۋەسـنىڭ يامـان غەرەزلىرىگـە 
قارشـى ئۆزىنـى قوغدىشـىنى بىلدۈرىدىغـان بولـۇپ، قۇرئـان تەقـۋا 
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كەلىمىسـىگە ئىككىنچـى مەنىنـى بەرگـەن.

مېخانىزمـى  مۇداپىئـە  قارشـى  مىكروبالرغـا  بەدەننىـڭ  خـۇددى 
ئۆزىنـى  روھنىـڭ  ئاتالغانـدەك،  دەپ  سىستېمىسـى  ئىممۇنىتېـت 
شـەيتان ۋە نەپسـنىڭ يامانلىقىغا قارشـى قوغدىشى تەقۋا ئىممۇنىتېت 
ئىنسـانالرنىڭ  سىستېمىسـى  تەقـۋا  ئاتىلىـدۇ.  دەپ  سىستېمىسـى 
ئالـالھ  ئەممـا،  شـەكىللىنىدۇ.  بىلـەن  ئىدىيىسـى  ۋە  ھەرىكىتـى 
ئىنسـاننى ياراتقاندا، ئۇنىڭ تەبىئىتىگە ئۆزىنى قوغداش ئىقتىدارىنى 

ئورناتقـان.

دېمەك، تەقۋا دەپ ئاتىلىدىغان مەنىۋى ئىممۇنىتېت سىستېمىسى 
بىـرى تۇغمـا، يەنـە بىرى تەلىم - تەربىيـە ئارقىلىق ئىگە بولىدىغان 
ئايىتىـدە،   -  8 سۈرىسـىنىڭ  شـەمس  ئىگـە.  قاتالمغـا  ئىككـى 
تەقۋانىـڭ تۇغمـا - تەبىئىـي قاتلىمـى تىلغا ئېلىنغان. ئەمما، باشـقا 
ئايەتلـەردە بولسـا تەقۋانىـڭ تەلىـم – تەربىيـە ئارقىلىـق ئېرىشـكەن 
ئىدىيـە ۋە ھەرىكەت قاتلىمى كۆرسـىتىلگەن. بىـز تۆۋەندە تەقۋانىڭ 
كېيىـن شـەكىللەنگەن قاتلىمىنىـڭ قانداق بارلىققـا كېلىدىغانلىقىنى 

مۇھاكىمـە قىلىـپ ئۆتىمىز. 

كىشـىلەرنى تەقۋادارغـا قىلىدىغـان بـەزى ئەمـەل ۋە ھەرىكەتلـەر 
مۇناسـىۋەتلىك ئايەتلـەردە تۆۋەندىكـى ماۋزۇالرنـى چۆرىدىگەن ھالدا 

تىلغـا ئېلىنغان. 

نازىـل قىلىنغـان ۋەھىيگـە  بارلىـق پەيغەمبەرلەرگـە  »غەيبكـە، 
ۋە ئاخىرەتكـە ئىشـىنىش، نامـاز ئوقـۇش ۋە ياخشـى ئىشـالرغا پـۇل 
سـەرپ قىلىش« )بەقەرە سۈرىسـى 3 - 2 - ئايەتلەر(، »ئالالھتىن 
»ئاخىرەتنـى  ئايـەت(،   -  102 سۈرىسـى  )ئالىئىمـران  قورقـۇش« 
كۆزلـەش« )ئەنئـام سۈرىسـى 32 - ئايـەت(، »ئالالھقـا ۋە ئۇنىـڭ 
ئەلچىسـىگە ئىتائـەت قىلىـش ۋە ئالـالھ يولىـدا مېڭىـش« )ئەنئـام 
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)ئەئـراف  بولـۇش«  كـۆرەر  ئايـەت(،  »يىراقنـى  سۈرىسـى 152 - 
سۈرىسـى 201 - ئايـەت(، »ئەھدىگـە رىئايـە قىلىـش ۋە ۋاپـادار 
 - ۋەز  »قۇرئاندىـن  ئايـەت(،   -  7 سۈرىسـى  )تەۋبـە  بولـۇش« 
نەسـىھەت ئېلىش« )نۇر سۈرىسـى 34 - ئايەت(، »ھەقىقىي دوست 

بولـۇش« )زۇخـرۇف سۈرىسـى 67 - ئايـەت(.

ئىممۇنىتېـت  ئاتىلىدىغـان  دەپ  تەقـۋا  بىزگـە  ئايەتلـەر  بـۇ 
نېمىدىـن  ئۆلچىمىنىـڭ  ھەرىكـەت  ۋە  ئەقىدىـۋى  سىستېمىسـىنىڭ 
تەركىـب تاپقانلىقىنـى بىلدۈرىدۇ. ئالالھ بـۇ ئەقىدىگە ئىگە بولغان، 
شۇنداقال بۇ ئەمەللەرنى قىلغان تەقۋادار كىشىلەرنى ياخشى كۆرىدۇ، 
ئۇالرنـى دوسـت تۇتىـدۇ. بارلىـق كىشـىلەر ئۈچـۈن ئەڭ مۇھىـم پايدا 
ئالالھنىـڭ مۇھەببىتـى دەپ ئاتىلىدىغـان دائىرىگـە كىرىـش بولۇپ، 
بـۇ توغرۇلـۇق بىـز يۇقىرىـدا تىلغـا ئېلىنغـان ئايەتلەردىـن مىسـال 

كەلتۈرەلەيمىـز. مەسـىلەن:

بَٰى َمْن اَْوٰف ِبَعْهِدٖه َواتَّٰقى فَاِنَّ اللَّٰه يُِحبُّ الُْمتَّٖقَن

»يـاق، ھەرگىـز ئۇنداق ئەمەس. كىمكى ئەھدىسـىگە ۋاپا قىلسـا 
تەقۋادارالرنـى  ئالـالھ  بىلسـۇنكى،  ئەيلىسـە،  ھـەزەر  گۇناھتىـن  ۋە 
ياخشـى كۆرىـدۇ – دوسـت تۇتىـدۇ« )ئالىئىمـران سۈرىسـى 76 - 

ئايەت(. 

ۋەدىسـىگە ئەمـەل قىلمايدىغـان ۋە ئالالھنـى غەزەپلەندۈرۈشـتىن 
قورقمايدىغـان كىشـىلەر تەقـۋادار بواللمايـدۇ، نەتىجىـدە، ئالالھنىڭ 

مۇھەببىتىگە ئېرىشـەلمەيدۇ.

بەرگـەن  بىرىگـە   - بىـر  كىشـىلەرنىڭ  مۇھەببىتـى  ئالالھنىـڭ 
مۇھەببىتـى  ئالالھنىـڭ  بولـۇپ،  ئاشۇرۇشـتا  ئەمەلگـە  ۋەدىسـىنى 
ۋەدىسـىنى ئەمەلگـە ئاشـۇرىدىغان ئادەمنىـڭ روھىنـى قۇچاقاليـدۇ. 
تەقـۋا  بولغانـدا،  بويىچـە  ئايىتـى   -  3 سۈرىسـىنىڭ  ھۇجـۇرات 
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»بـەزى سـىناقالردىن كېيىـن ئېرىشـكەن مەنىـۋى باسـقۇچ« بولـۇپ 
ھېسـابلىنىدۇ. 

v. ئالالھ »مۇھسىن« الرنى دوست تۇتىدۇ

گـۇرۇھ  بىـر  يەنـە  كەلتۈرگـەن  قولغـا  مۇھەببىتىنـى  ئالالھنىـڭ 
بولسـا مۇھسـىن سـۈپىتىگە ئىگـە كىشـىلەر بولـۇپ، ھۇسـن ئۇقۇمـى 
»رەزىـل ۋە يامانلىقنىـڭ زىتـى بولغـان گـۈزەل ۋە ياخشـى« دېگـەن 
مەنىنـى ئىپادىلەيـدۇ. ھۇسـن سـۆزىدىن تۈرلىنىـپ چىققـان ئېھسـان 
»چىرايلىـق مۇئامىلـە قىلىـش، بىـر ئىشـنى ئەسـتايىدىللىق بىلـەن 
تەلەپكـە اليىـق قىلىـش« مەنىسـىنى بىلدۈرىـدۇ. ئومۇمـەن قىلىـپ 
ئـادەم«  قىلغـان  ئۇسـۇلدا  مۇكەممـەل  ئـەڭ  »ئىشـنى  ئېيتقانـدا، 
ئاساسـالنغاندا،  رىۋايىتىگـە  مۇسـلىمنىڭ  ئاتىلىـدۇ.  مۇھسـىن دەپ 
»ئالـالھ تائاالنـى كۆرگەنـدەك ئىبـادەت قىلىـش ئېھسـان بولىـدۇ« 

)مۇسـلىم، ئىمـان، 7(.

نـازارەت  بىراۋنىـڭ  ۋاقىتتـا،  قىلغـان  ئىشـنى  بىـر  جەمئىيەتتـە 
قىلىشـىغا موھتـاج بولماسـتىن، ئـۆز ئىمانىنىـڭ تەقەززاسـى بىلـەن 
»رەببىـم مېنـى كـۆرۈپ تۇرىـدۇ« دېگەن تۇيغۇ ئىچىدە ئىشـىنى ئەڭ 
مۇكەممـەل شـەكىلدە قىلىدىغـان كىشـى مۇھسـىن دەپ ئاتىلىـدۇ. 
پەقەت ئىبادىتىدىال ئەمەس، بەلكى بارلىق ئىش - ھەرىكەتلىرىدە، 
ھەتتـا ئىجتىمائىي نـازارەت بولمىغان مۇھىتتىمۇ ئالالھنىڭ نازارىتىدە 
ئىكەنلىكىنـى تونـۇپ يەتكـەن ھالدا ئىشـىنى ئەڭ ياخشـى شـەكىلدە 
كىشـى  بولىـدۇ.  ئېھسـان  مۇئامىلىسـى  بـۇ  كىشـىنىڭ  قىلىدىغـان 
پۇرسـەت بولسـىال بەدقىلىق ئىشـالرنى قىالاليدۇ ياكى زىنا قىالاليدۇ. 
چۈنكـى، بۇنـداق ئەھـۋال ئاسـتىدا ئىجتىمائىـي نـازارەت مەۋجـۇت 
بولمايـدۇ. مۇشـۇنداق ئەھۋالـدا، ئالالھنىـڭ ئۆزىنـى نـازارەت قىلىـپ 
تۇرۇۋاتقانلىقىنـى ھېـس قىلىـپ، ئـۇ قىلمىشـتىن ۋاز كەچكـەن ئادەم 
ئالالھنىـڭ مۇھەببىتىگـە مۇيەسسـەر بولىـدۇ. بـۇ ئەھـۋال ئېھسـاننىڭ 
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ئىمانـى ئۆلچىمىنـى تەشـكىل قىلىـدۇ.

ئەلۋەتتـە.  بـار،  ئۆلچىمـى  ئىجتىمائىـي  بولۇشـنىڭمۇ  مۇھسـىن 
چۈنكـى، ئېھسـان بـەزى ئەمەللـەر تـورى ئارقىلىـق شـەكىللىنىدۇ. 
بـەزى ئۆلىمـاالر ئېھسـان ئۇقۇمىغـا ئۈسـتىدە ئالالھنىـڭ ۋە بەندىنىڭ 
ھەققـى بولماسـلىقى كېـرەك دېگەن مەنىنى ئىالۋە قىلغان. مۇھسـىن 
»تەقـۋا«،  ئىچىـدە  ئاالھىدىلىكلىـرى  كىشـىنىڭ  ئىگـە  سـۈپىتىگە 
سـەرپ  مـال   - پـۇل  ئىشـالرغا  ياخشـى  »ئىنفـاق-  »سـەۋر«، 
قىلىـش«، »ئىشـنى ۋاقتىدا قىلىش«، »ئـاز ئۇخالش«، »ئاداۋەت 
تۇتماسـلىق« ۋە »ئەپـۇ قىلىـش« قاتارلىـق ئەمەللەر بـار. ئالىئىمران 
ئىچىگـە  ئـۆز  بەزىلىرىنـى  بۇالرنىـڭ  ئايىتـى   -  134 سۈرىسـىنىڭ 

ئالىـدۇ. بـۇ ئايـەت مۇنـداق: 

ُه يُِحـبُّ  َّٓاِء َوالَْكاِظٖمـَن الَْغيْـَظ َوالَْعاٖفـَن َعـِن النَّـاِسؕ َواللٰـّ َّٓاِء َوالـضَّ اَلَّٖذيـَن يُْنِفُقـوَن ِف الـسَّ

الُْمْحِسـٖنَن 

»تەقۋادارالر باياشـاتچىلىقتىمۇ، قىيىنچىلىقتىمۇ ياخشـى ئىشـالرغا 
پۇل - مال سـەرپ قىلىدۇ، ئۇالر ئاداۋەتنى تاشـاليدۇ ۋە كىشـىلەرنى 

كەچۈرىدۇ. ئالالھ مۇھسـىنالرنى دوسـت تۇتىدۇ«. 

دېمـەك، تەقـۋا بولماي تۇرۇپ مۇھسـىن بولـۇش مۇمكىن ئەمەس. 
مۇھسـىن تەقۋالىقنىـڭ تېخىمـۇ يۇقىرى بالدىقى. گەرچە ئىقتىسـادىي 
جەھەتتـە قىيىنچىلىـق ئىچىـدە بولسـىمۇ، لېكىـن ئۆزىدىنمـۇ ئېغىـر 
مۇھسـىن  ئـادەم  قىلىدىغـان  يـاردەم  كىشـىلەرگە  بولغـان  كۈنـدە 
ئـادەم  بۇنـداق  بولىـدۇ.  بولغـان  باسـقۇچىدا  بىرىنچـى  بولۇشـنىڭ 
قولـى ئـۇزۇن ۋاقىتتـا، بىركىـم دېمىسـىمۇ يـاردەم قىلىـدۇ. مۇھسـىن 
كىشـى بولۇشـنىڭ ئىككىنچى باسـقۇچى ئاداۋەتنى تاشـالش بولۇپ، 
ئالالھنىـڭ قەلبـى نەپرەتكـە تولغـان ئادەمنـى سۆيۈشـى – دوسـت 
تۇتۇشـى مۇمكىـن ئەمـەس. ئاداۋەتخـور كىشـى ئالالھنىـڭ دوسـتلۇق 
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چەمبىرىكىگـە كىرەلمەيـدۇ. ئۆچمەنلىـك بىلـەن مۇھەببەتنىـڭ بىـر 
يەرگـە كېلىشـى ئەسـال مۇمكىـن ئەمـەس. ئۆچمەنلىك بولغـان يەردە 
مۇھەببـەت بولمايـدۇ، چۈنكـى مۇھەببـەت بولغان يـەردە ئۆچمەنلىك 
بولمايدۇ. »مەن بىر مۇسـۇلمان« دەپ تۇرۇپ، باشـقا دىندىكىلەرگە 
ئـاداۋەت تۇتىدىغـان كىشـى ئۆزىنىـڭ قەلبىگە يەنە بىر قېتىم سـوئال 
قويۇشـى كېـرەك. ئۇنـداق بولمىغانـدا، ئـۇ ئىالھىـي مۇھەببەتتىـن 
مەھـرۇم قالىـدۇ. ئۇنداقتـا، كىشـى ئاداۋەتنـى تـەرك قىلغانلىقىنـى 

قانـداق ئىسـپاتاليدۇ؟

بۇنـى ئىسپاتالشـنىڭ ئۇسـۇلى كىشـىلەرنى ئەپـۇ قىلىـش بولۇپ، 
ئەگـەر سـىزگە زۇلـۇم قىلغـان ئادەمنى كەچۈرەلىسـىڭىز، بۇ سـىزنىڭ 
ئاداۋەتنـى تـەرك قىلغانلىقىڭىزنى بىلدۈرىدۇ. ئىش قىلسـا مۇكەممەل 
قىلىش، باشـقىالرغا ئازار بەرمەسـلىك، پىداكار بولۇش، كىشـىلەرنى 
ئەپۇ قىلىش، كەمتەر بولۇش، جەمئىيەتنىڭ مەسىلىلىرىگە ئۆزىنىڭ 
ئۈمىدىنـى  كەتسـىمۇ  كۆپىيىـپ  يامانلىـق  قـاراش،  مەسىلىسـىدەك 
ئۈزمەسـلىك، كەمبەغەللەرگـە يـار - يۆلەك بولـۇش قاتارلىق ئادەمنى 
ئـادەم قىلىدىغـان پەزىلەتلىـك ئىـش - ھەرىكەتلـەر ئالـالھ ياخشـى 

كۆرىدىغـان ئەمەللـەر قاتارىدىن ھېسـابلىنىدۇ. 

iv. ئالالھ »تەۋەككۇل قىلغۇچى« الرنى دوست تۇتىدۇ

تەۋەككـۇل  ئىچىـدە  بەندىلـەر  كۆرىدىغـان  ياخشـى  ئالـالھ 
قىلغۇچىالرمـۇ بـار. تەۋەككـۇل بىـر - بىرىگـە بىـر ئىشـنى تاپشـۇرۇپ 
ھاۋالـە قىلىـش، بىراۋنـى ئۆزىنىـڭ پىكرىگـە قويـۇپ قويـۇش، بىـر 
- بىرىنـى بېقىـش، بىـر - بىرىگـە ئىشـىنىش دېگەنلىـك بولـۇپ، 
بارلىـق تىرىشـچانلىقىنى كۆرسـەتكەندىن كېيىـن  قۇرئانـدا بولسـا، 

ئالالھقـا تاپشـۇرۇش دېگـەن مەنىنـى بىلدۈرىـدۇ. ئىشـلىرىنى 

ئالالھقـا  كىشـىلەردە  سـۈپىتىدە  ئېتىقـاد  ۋە  ھەرىكـەت  مەنىـۋى 
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بولغـان مۇھەببـەت ئېڭىنـى بەرپـا قىلىدىغـان تەۋەككـۇل ئۇقۇمـى 
ئىرادە، ئىقتىسادىي ھايات ۋە ئالالھقا يۈزلىنىش قاتارلىق ساھەلەردە 
مۇھىـم رول ئوينايـدۇ. تۆۋەندىكـى ئايـەت بۇنـى ئېنىـق كۆرسـىتىپ 

بېرىدۇ: 

»ئالالھنىـڭ رەھمىتـى بىلـەن سـەن ئۇالرغـا مۇاليىـم بولـدۇڭ. 
ئەگـەر قوپـال، باغـرى قاتتىـق بولغـان بولسـاڭ  ئـۇالر چۆرەڭدىـن 
مەغپىـرەت  ئۈچـۈن  ئـۇالر  قىـل،  ئەپـۇ  ئۇالرنـى  كېتەتتـى.  تارقـاپ 
تىلىگىن، ئىشـتا ئۇالر بىلەن كېڭەشـكىن.  )كېڭەشكەندىن كېيىن( 
ئالـالھ  قىلغىـن.  تەۋەككـۇل  ئالالھقـا  باغلىسـاڭ،  بـەل  ئىشـقا  بىـر 
ھەقىقەتـەن تەۋەككـۇل قىلغۇچىالرنـى دوسـت تۇتىـدۇ« )ئالىئىمران 

سۈرىسـى 159 - ئايـەت(.

بـۇ ئايـەت بىزگـە ناھايىتـى مۇھىـم ئۇچۇرالرنـى بېرىـدۇ. ئۇالرنـى 
تۆۋەندىكىـدەك تىزىـپ چىقااليمىـز: 

1( كىشـىلەرگە مۇاليىـم بولـۇش ئۇالرنىڭ بىر يەرگە جەم بولۇپ، 
رەھبىرىنىـڭ ئەتراپىغـا يىغىلىشـىغا تۈرتكـە بولىـدۇ. مۇاليىملىـق ھەر 

دائىـم جـەم قىلىش رولىنـى ئوينايدۇ.

شـۇنداقال  مەقبـۇل،  نەزىرىـدە  ئالالھنىـڭ  بولـۇش  مۇاليىـم   )2
مۇاليىملىـق  كىشـىلەرگە  بولـۇپ،  ئەخالقـى  پەيغەمبـەر  بۇيرۇلغـان 
بىلـەن مۇئامىلـە قىلمايدىغانـالر ھـەم قۇرئـان، ھـەم پەيغەمبەرنىـڭ 
ئەخالقىـي قىممـەت قارىشـىنىڭ سـىرتىغا چىقىـپ كەتكـەن بولىـدۇ.

3( مۇاليىـم بولماسـلىق كىشـىلەرنى ئەتراپىدىـن تارقىتىۋېتىـدۇ. 
رولىنـى  توزىتىۋېتىـش  بواللماسـلىق  مۇاليىـم  ئېيتقانـدا،  باشـقىچە 
ۋە  بىرلىـك  يەنـى  تەۋھىدنـى،  ئـۇ  سـەۋەبتىن،  بـۇ  ئوينايـدۇ. 
ئىتتىپاقلىقنـى بۇزىـدۇ. باغـرى تـاش كىشـىلەر قورقۇنچلـۇق بولـۇپ، 
كىشـىلەر خۇددى يىرتقۇچ ھايۋاندىن قاچقاندەك ئۇنىڭدىن قاچىدۇ.
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ۋە  ئېلىـش  پىكرىنـى  ئۇالرنىـڭ  باشـقۇرغاندا  كىشـىلەرنى   )4
ئـەڭ  بولۇشـنىڭ  باشـقۇرغۇچى  مەسلىھەتلىشـىش،  بىلـەن  ئـۇالر 
سـوۋغا  دېموكراتىيەگـە  قۇرئاننىـڭ  بىـرى.  شـەرتلىرىدىن  مۇھىـم 
قىلغـان ئـەڭ مۇھىـم قىممـەت قارىشـى كېڭـەش قىلىـش بولـۇپ، 
ئـۇ، ھەتتـا پەيغەمبەرلەرنىڭمـۇ خەلقنـى نەزەرگـە ئالماسـتىن ئۇالرنـى 
ئوتتۇرىغـا  سـۈپىتىدە  پىرىنسـىپ  مۇھىـم  باشـقۇرالمايدىغانلىقىنى 
قويغـان. قۇرئـان »دۇنيا ئىشـلىرىدا خەلق بىلەن كېڭەش قىلغىن« 

سـالغان. ئۇلىنـى  دېموكراتىيەنىـڭ  ئارقىلىـق  بۇيرۇقـى 

5( بىـر ئـادەم بىـر ئىـش ھەققىـدە قـارار چىقارغـان بولسـا، بـۇ 
قاراردىـن كېيىـن ئىشـنى ئالالھقـا ھاۋالـە قىلىشـى كېـرەك. يەنـى ئـۇ 
ئالالھنىـڭ ياردىمىنى تىلىشـى كېـرەك. ئالالھنى نەزەرگە ئالماسـتىن 
دۇنيـادا ھېچقانـداق ئىشـنى قىلغىلـى بولمايدۇ. باشـقىچە ئېيتقاندا، 
تـۇرۇپ،  تۆكمـەي  تـەر  ۋە  كۆرسـەتمەي  تىرىشـچانلىق  ھېچقانـداق 
ئىشـنى ئالالھقـا ھاۋالـە قىلىـش توغرا ئەمـەس. كۈچىنىڭ يېتىشـىچە 
تىرىشـچانلىق كۆرسـەتكەندىن كېيىـن، ئاندىـن ئالالھقـا تايىنىـش 
كۈچنـى  قىلىنغـان  سـەرپ  تايىنىـش  ئالالھقـا  چۈنكـى،  كېـرەك. 

مۇقـەددەس قىلىـدۇ.

ئۇنىڭغـا  ئىشـىنىپ،  ئالالھقـا  يەنـى  تەۋەككۇلنىـڭ،  بـۇ   )6
دوسـتلۇقىغا   – مۇھەببىتىگـە  ئالالھنىـڭ  مۇكاپاتـى  تايىنىشـنىڭ 
ئېرىشـىش بولىـدۇ. شۇڭالشـقا، ئالـالھ ئايەتنىـڭ ئاخىرىـدا: »ئالالھ 
ئۆزىگـە ئىشـىنىدىغانالرنى – تەۋەككـۇل قىلغانالر ياخشـى كۆرىدۇ – 
دوسـت تۇتىـدۇ« دەيـدۇ. مەلۇمكـى، ئالـالھ قۇرئاندا تىلغـا ئېلىنغان 
قىلىـپ  قەيـت  مۇھەببىتىنـى  ئـۆز  ھەرىكەتلەرگىـال  ئـاز  ناھايىتـى 

ئۆتكـەن.

ئىبراھىـم ئەلەيھىسسـاالمنىڭ ئۈممىتىمـۇ تەۋەككۇلنـى ئۆزلىرىنىـڭ 
خاراكتېرىگـە ئايالندۇرغـان: 
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بََّنا َعلَيَْك تَوَكَّلَْنا َوإِلَيَْك أَنَبَْنا َوإِلَيَْك الَْمِصُر رَّ

سـاڭىال  ۋە  تايانـدۇق  سـاڭىال  پەقـەت  بىـز  رەببىمىـز،  »ئـى 
يۈزلەنـدۇق. قايتىـش پەقـەت سـاڭىال بولىـدۇ« )مۇمتەھىنە سۈرىسـى 

ئايـەت(.   – 4

 ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ ئۆزىگـە ئىشـەنچ قىلغۇچىالرنـى ھەرگىـز 
خـار قىلمايـدۇ، شـۇنداقال ئۇالرنىـڭ مۇۋەپپەقىيىتىگـە كاپالەتلىـك 

قىلىدۇ. 

iiv. ئالالھ »پاكالنغۇچى« الرنى دوست تۇتىدۇ

ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ ئۆزىنىـڭ مۇھەببىتىنـى مەنىـۋى پاكلىقنى 
ياخشـى كۆرىدىغان ۋە ئۇنى ئەمەلگە ئاشـۇرىدىغانالرغا يۈزلەندۈرىدۇ. 
قۇرئـان ياخشـىلىق ۋە گۈزەللىـك نـۇرى ئارقىلىـق مەنىۋىيىتىدىكـى 
قاراڭغۇلۇقنى يوقىتىشقا تىرىشقان، شۇنداقال دۇرۇسلۇق ۋە ھەقىقەت 
سـۈيى بىلـەن قەلـب كىرلىرىنـى تازىالشـقا ئىنتىلگەنلەرنىـڭ ئالـالھ 

تەرىپىدىـن دوسـت تۇتىلىدىغانلىقىنـى ئېـالن قىلغان.

ئىنسـان مەنىۋىيىتىنـى بۇلغايدىغـان قىلمىشـالر نۇرغـۇن بولـۇپ، 
كىشـىلەرگە زىيـان يەتكۈزۈش، ھەقىقەتنى ئىنـكار قىلىش، مۆمىنلەر 
ئارىسـىدا ئىختىـالپ پەيـدا قىلىـش، ئالـالھ ۋە ئۇنىـڭ ئەلچىسـىگە 
قارشـى ئـۇرۇش قىلغـان ئادەمنـى كۈتـۈش ئۈچـۈن مەسـچىت قۇرۇش 
ۋە يالغاندىن قەسەم قىلىش ئارقىلىق ياخشىلىقنى خااليدىغانلىقىنى 
ئېيتىش )تەۋبە سۈرىسى 107 – ئايەت( قاتارلىقالر بۇ قىلمىشالرنىڭ 
بىـر قىسـمى بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ. بـۇ قىلمىشـالر كىشـىنىڭ قەلبىنى 
ھەربىـر  قاراڭغۇالشـتۇرىدۇ.  يولىنـى  روھىنىـڭ  پـارالق  بۇلغـاپ، 
مۇسـۇلمان تەپرىقىچىلىق ئۈچۈن تەسـىس قىلىنغان مەسـچىتتە ناماز 

ئوقۇماسـلىقى كېرەك.
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پاكلىنىشـنى  مەسـچىتلەردە  قۇرۇلمىغـان  ئۈچـۈن  تەپرىقىچىلىـق 
كىشـىلەر  خااليدىغـان  پاكلىنىشـنى  ھەمـدە  كۆرىدىغـان،  ياخشـى 
 - تەلىـم  پاكاليدىغـان  روھىنـى  كىشـىلەرنىڭ  مەسـچىت  بولىـدۇ. 
تەربىيـە ئورنـى بولـۇپ، بىـر تەرەپتىـن تەلىـم - تەربىيـە خىزمىتـى 
ئېلىـپ بېرىلىدىغـان؛ يەنـە بىـر تەرەپتىـن ئىبـادەت قىلىنىدىغـان 
بولـۇپ  جايـالر  تازىلىنىدىغـان  كىرلىـرى  قەلـب  مەسـچىتلەر 
ھېسـابلىنىدۇ. بـۇ مەسـچىتلەر كىشـىلەر ئارىسـىدا بۆلۈنـۈش پەيـدا 
قىلىـش ئۈچـۈن قۇرۇلغـان بولماسـتىن، بەلكى تەقۋادارلىق ئۈسـتىگە 

بولىـدۇ. قۇرۇلغـان 

سىياسـەت  ئايرىيدىغـان  پىرقىلەرگـە  كىشـىلەرنى  شۇڭالشـقا، 
مەسـچىتلەرگە كىرمەسـلىكى كېرەك. مەسـچىتلەر گۇناھنىڭ كىرلىرى 
جايـالر  بېرىلىدىغـان  ئېلىـپ  ئاقارتىـش  مەنىـۋى  تازىلىنىدىغـان، 
بولـۇپ، ئـۇ  ئالالھقـا ئۆزىنى بېغىشـاليدىغان، ئۇنىڭغا يۈزلەنگەن ۋە 

ئۇنىـڭ مۇھەببىتىنـى ئىزدەيدىغـان كىشـىلەرنىڭ ماكانـى.

سىياسـىي  تاشـقىرى  دەرىجىدىـن  ئۆزلىرىنىـڭ  زاتـالر  دىنىـي 
ئورنـى، چوڭقـۇر ۋە ئەتراپلىـق بىلىمـى بىلـەن كۆپچىلىكنـى چىـن 
تەربىيىلىشـى،  كىشـىلەرنى  مەسـچىتلەردە  قۇچاقلىشـى،  دىلىدىـن 
ئۇالرغا خۇشـاللىق ئاتا قىلىشـى، ئۈمىد بەخش ئېتىشـى ۋە ئۇالرنىڭ 
بـۇ خىـل  كېـرەك.  بېرىشـى  يـاردەم  بولۇشـىغا  ئىنسـان  مۇكەممـەل 
جامائەتلىـرى  زاتالرنىـڭ  دىنىـي  قىلىدىغـان  ھەرىكـەت  ئۇسـۇلدا 
مەسـچىتلەردە مەنىـۋى پاكلىققـا، گۈزەللىككـە ۋە مەرىپەتكـە ئىگـە 
بولىدۇ، شـۇنداقال ئۇالر ئالالھنىڭ مۇھەببىتىگە ئېرىشـكەن كىشـىلەر 
قاتارىدىـن ئـورۇن ئالىـدۇ. ھەممىگـە قادىر ئالالھ تەۋبە سۈرىسـىنىڭ 
108 - ئايىتىـدە بـۇ كىشـىلەرنىڭ مەۋجۇتلۇقىنـى قەيـت قىلغـان. 
مائارىـپ ئادەمنىـڭ مېڭىسـىنى توغـرا ئىدىيـە بىلـەن قورالالندۇرىدۇ. 
بـۇ سـەۋەبتىن، مەزكـۇر بىلىملەرنىـڭ مەنىـۋى تەرىپىگـە ئەھمىيـەت 
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قەلبىنـى  كىشـىلەرنىڭ  ئارقىلىـق  بىلىملـەر  بـۇ  ھەمـدە  بېرىـش، 
پـاكالش كېـرەك. بۈگۈنكـى كۈنـدە، مائارىـپ ياشـالرنىڭ زېھنىنـى 
قۇۋۋەتلەندۈرسـىمۇ، ئەممـا ئۇالرنىـڭ قەلبىنـى چۆل ھالەتتە تاشـالپ 
قويۇۋاتىدۇ. شۇڭالشـقا، چۆلگە ئايالنغان قەلب بوسـتانىنى شـۇمبۇيا 
سـانجىلىپ،  ئـارا  كىشـىلەر  تىكەنلـەر  قاپالۋاتىـدۇ.  تىكەنلـەر  ۋە 
شـۇمبۇياالر كىشـىلەرنى زەھەرلەۋاتىـدۇ. چۆلگـە ئايالنغـان قەلبلەرنى 
تىرىشـىدىغان  ئۈچـۈن  قىلىـش  بوسـتان  تازىـالپ  ئوتالردىـن  يـاۋا 
كىشـىلەر، ئالـالھ تەۋبـە سۈرىسـىدە ئۆزىگـە دوسـت تۇتىدىغانلىقىنى 

جاكارلىغـان كىشـىلەرنىڭ دەل ئـۆزى بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ. 

مۇھەببـەت پـاك بولغاچقـا، ئـۇ پـاك قەلبنـى ئىزدەيـدۇ. شـۇڭا، 
كىرلەردىن تازىالنغان قەلبلەر ئۇنىڭ سـارىيى ھېسـابلىنىدۇ. خۇددى 
ئوچـۇق ئىشـىكتىن كىرگەن نۇرغا ئوخشـاش بىـر تەرەپتىن قەلبتىكى 
جاھالـەت ۋە گۇنـاھ كىرلىرى تازىالنسـا، يەنە بىر تەرەپتىن، ئالالھقا 
بولغـان مۇھەببـەت ئـۇ يەرنـى قاپاليـدۇ. بـۇ سـەۋەبتىن، رامىـزان 
ئېيـى مۆمىنلەرنىـڭ تـوۋا قىلىـش ئارقىلىـق روھىنى پاكلىشـىنى ۋە ئۇ 
يەرنىـڭ ئىالھىـي مۇھەببـەت بىلـەن قاپلىنىشـى ئۈچۈن تېپىلغۇسـىز 

پۇرسەت ھېسـابلىنىدۇ.
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4( ئالال كىمنى ياخشى كۆرمەيدۇ ياكى دوست تۇتمايدۇ؟

 i. ئالالھ »پاسات تېرىغۇچىالر« نى دوست تۇتمايدۇ

ئالـالھ  قىسـمىنى  بىـر  مەزمۇنالرنىـڭ  توختالغـان  يۇقىرىـدا  بىـز 
ياخشى كۆرىدىغان ئەمەللەر ۋە كىشىلەرگە ئايرىغان ئىدۇق. ئەمدى، 
بىـز ئالـالھ ياقتۇرمايدىغـان بىـر قانچـە تۈرلـۈك قىلمىـش ھەققىـدە 
توختىلىـپ ئۆتىمىـز. ھەممىگـە قادىر ئالالھ بەقەرە سۈرىسـىنىڭ 205 
- ئايىتىدە پاسـات تېرىغۇچىالرنى، يەنى بۇزۇقچىلىق قىلغۇچىالرنى 
نەقىـل  ئايەتنـى  پۈتـۈن  تۆۋەنـدە  ئېيتتـى.  ياقتۇرمايدىغانلىقىنـى 
قىلىـش ئارقىلىـق پاسـاتنىڭ نېمىلىكىنـى كۆرسـىتىپ ئۆتەيلـى. بـۇ 

ئايـەت تۆۋەندىكىچـە: 

َوإَِذا تََولَّ َسَعى ِف األَرِْض لِيُْفِسَد ِفِيَها َويُْهلَِك الَْحرَْث َوالنَّْسَل َواللُّه لَ يُِحبُّ الَفَساَد

»ئـۇ قايتقاندىـن كېيىـن، ئەگـەر بىـرەر ھوقۇققـا ئىگـە بولسـا، 
زېمىنـدا قااليمىقانچىلىـق پەيـدا قىلىـش، مەدەنىيەتنـى يوقىتىـش 
 - پاسـاتنى  ئالـالھ  تىرىشـىدۇ.  ئۈچـۈن  بـۇزۇش  ئەۋالدالرنـى  ۋە 

ياقتۇرمايـدۇ«. بۇزۇقچىلىقنـى 

»بۇزۇلـۇش، ھـاالك بولـۇش، بىـر - بىرىگـە زىيـان يەتكـۈزۈش، 
تۇغقانلىرىنى يوقالشنى تەرك قىلىش، ئاچارچىلىق، قااليمىقانچىلىق، 
ھورۇنلـۇق، چىرىكلىـك، ئەخـالق بۇزۇقچىلىقـى، خۇراپاتلىـق، زىيان 
-زەخمەتكە باشـاليدىغان« دېگەن مەنىلەرنى بىلدۈرىدىغان پاسـات 
سـۆزى، كىشـىلەر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت تەرتىپىنى بۇزغۇنچىلىققا 

ئىپادىلەيدۇ. ئۇچرىتىشنى 

كىرگۈزۈۋالغانالرنىـڭ  چاڭگىلىغـا  ھوقۇقنـى  سىياسـىي  ئالـالھ 
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جەمئىيەتنىڭ تەرتىپىنى بۇزۇپ قااليمىقان قىلىۋېتىشىنى، مىللەتنىڭ 
مەنىۋى مەدەنىيىتىنى، شـۇنداقال بۇ ئارقىلىق ياشـالرنىڭ ئەخالقىنىڭ 
بۇزۇلۇشـىنى كەلتـۈرۈپ چىقىرىشـنى پاسـات دېيىـش ئارقىلىـق، بـۇ 
سـۆزگە ئىجتىمائىـي ۋە سىياسـىي جەھەتتىن مەنـە بەرگەن. ھەممىگە 
قادىـر ئالـالھ ئۆزىنىڭ مۇھەببىتىنى بۇنداق قىلغۇچىالردىن توسـۇپ، 
ئۆزىنىـڭ  تاشـالپ،  چىقىرىـپ  چەمبىرىكىدىـن  مۇھەببـەت  ئۇالرنـى 

ئۇالرنـى ياخشـى كۆرمەيدىغانلىقىنـى جاكارلىغـان. 

قۇرئاندا »مۇناپىقلىق قىلىش« )بەقەرە سۈرىسى 21 - ئايەت(، 
»بەك ھەددىدىن ئېشـىپ كېتىش« )ئىسـرا سۈرىسـى 4 - ئايەت(، 
»ھەقىقەتنىڭ نەپس - خاھىشقا بويسۇنۇشى« )مۇئمىنۇن سۈرىسى 
71 - ئايـەت(، »زالىـم ھۆكۈمدارالرنىـڭ ئىشـغال قىلغـان دىيارالرنى 
ۋەيـران قىلىشـى« )نەمىلـە سۈرىسـى 34 - ئايـەت(، »بايالرنىـڭ 
نامراتالرنىـڭ ھالىدىـن خـەۋەر ئالماسـلىقى« )قەسـەس سۈرىسـى 77 
- ئايـەت(، »يـەر ۋە سـۇنىڭ بۇلغىنىشـى« )رۇم سۈرىسـى 41 - 
ئايـەت( دېگـەن مەنىلەرنـى بىلدۈرىدىغـان پاسـات ئۇقۇمـى، ئالـالھ 

ئەيىبلەيدىغـان قىلمىشـالرنىڭ كارتىنىسـىنى تەشـكىل قىلىدۇ.

بـۇ ناچـار قىلمىشـالرنىڭ ئـەڭ ئېغىـرى مەدەنىيەتنـى يىمىرىـپ 
قىلمىشـالر  بـۇ  بولـۇپ،  قىلىـش  ھـاالك  ياشـالرنى  تاشـالپ، 
قويىـدۇ.  ئوتتۇرىغـا  مەسىلىسـىنى  توقۇنـۇش  ئـارا  مەدەنىيەتلـەر 
مەدەنىيەتنـى يوقىتىـش ئارقىلىقال ياشـالرنى ھـاالك قىلغىلى بولىدۇ. 
بـۇ ئىجتىمائىـي قانۇنىيەتنـى قۇرئاننىـڭ بۇنىڭدىـن 1400 نەچچـە 
ئالغانلىقـى ناھايىتـى مۇھىمـدۇر. بـۇ ئايـەت  يىـل ئىلگىـرى تىلغـا 
يەنـە سىياسـىي ھوقۇقنـى قولىغـا ئالغانالرنىـڭ نېمىلەرنى قوغدىشـى 
كېرەكلىكىنى يورۇتۇپ بېرىدىغان بولۇپ، ئۇالر ئالدى بىلەن مىللىي 
مەدەنىيـەت  كېـرەك.  قوغدىشـى  ياشـالرنى  ئاندىـن  مەدەنىيەتنـى، 
زەھەرلەنگـەن جەمئىيەتتـە ياشـالرنى سـاقالپ قېلىشـنىڭ نەقـەدەر 
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مۈشـكۈل ئىكەنلىكـى چۈشـەندۈرۈش تولىمـۇ تـەس بىـر ھەقىقـەت. 
چۈنكـى، مەدەنىيەتنىڭ بۇزۇلۇشـى ئەۋالدالرنىـڭ مەنىۋى جەھەتتىن 
ھـاالك بولۇشـىنى كەلتـۈرۈپ چىقىرىـپ، مىللەتنـى »جىسـمى بـار، 
شـۇڭا،  ئايالندۇرىـدۇ.  غـا  توپـى«  كىشـىلەر  يـوق  جېنـى  ئەممـا 
ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ بـۇ ئەھۋالنـى پاسـات دەپ ئاتىـدى. مائارىـپ 
سىستېمىسـىنىڭ مەدەنىيەتنـى تەرەققىـي قىلـدۇرۇش، بېيىتىـش ۋە 
چەتئـەل مەدەنىيىتىنىـڭ شـۇمبۇيا - تىكەنلىرىنـى تازىـالپ تۇرۇشـى 
بولغاندىـال، ياشـالر ئاندىـن ھايـات قالىـدۇ ۋە مىللەتنىـڭ ئۆمـرى 

ئـۇزۇن بولىـدۇ.

ئالـالھ ئـەڭ ياقتۇرمايدىغـان ئىـش - ھەرىكەتلەرنىـڭ بىـرى، 
ئەۋالدالرنـى  ۋە  مەدەنىيـەت  بـۇزۇش،  مۇناسـىۋەتنى  كىشـىلىك 
يوقىتىـش بولـۇپ، بـۇ مىللەتنـى ھاالكـەت گىرداۋىغا ئېلىـپ بارىدۇ. 
مەدەنىيەتنىڭ بىر - بىرىگە ئوخشىماسلىقى تەبىئەتتىكى رەڭلەرنىڭ 
تـۈس پەرقىگـە ئوخشـايدۇ. شـۇڭا، مەدەنىيـەت ئىنسـانىيەت ئۈچـۈن 
خۇشـاللىق مەنبەسـى بولسـىال، ئۇنـى قوغـداش كېـرەك، شـۇنداقال 

ئۇنىـڭ بۇزۇلـۇپ يىمىرىلىشـىگە يـول قويماسـلىق الزىـم. 

ii. ئالالھ »ئىسراپخورلۇق« نى ياخشى كۆرمەيدۇ

قۇرئاندىكى بەزى ئايەتلەر مۇنداق ئاخىرلىشىدۇ: 

إِنَُّه لَ يُِحبُّ الُْمْسِِفَن

»ئالـالھ ئىسـراپخورلۇقنى ياخشـى كۆرمەيـدۇ« )ئەنئـام سۈرىسـى 
141 - ئايـەت(. 

»يوپۇرمـاق  مۇنـداق:  مەنىسـى  لۇغـەت  سـۆزنىڭ  ئىسـراپ 
قۇرتىنىـڭ دەرەخنىـڭ يوپۇرمىقىنـى يېيىشـى، يېمەكلىكنـى يـەپ 
تۈگىتىـش، ئالـداش، چەكتىـن ئېشـىپ كېتىـش، خاتالىشـىش، 
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غاپىـل ۋە نـادان بولـۇش، ھەۋەس، خۇمار، سـاراڭ ئـادەم، يىپەك 
قـۇرت، يوپۇرمـاق قـۇرت«.

ۋە  ئىقتىسـاد  سـۆزنىڭ  دېگـەن  ئىسـراپچىلىق  مەنىلەردىـن  بـۇ 
ئەخـالق جەھەتتىـن مەنىسـى بارلىقىنـى كۆرۈۋالغىلـى بولىـدۇ. ئالالھ 

ئىسـراپچىلىقنى ئىقتىسـاد جەھەتتـە مۇنـداق تەسـۋىرلەيدۇ: 

بُوا َوَل تُْسِفُوا اِنَُّه َل يُِحبُّ الُْمْسِٖفَن يَا بَٓنٖي اَٰدَم ُخُذوا ٖزيَنتَُكْم ِعْنَد كُلِّ َمْسِجٍد وَكُلُوا َواْشَ

»ئـى ئـادەم ئوغۇللىـرى! ھەر قېتىم مەسـچىتكە بارغاندا چىرايلىق 
ئىسـراپ  ئەممـا  ئىچىـڭالر،  يـەڭالر،  كىيىـڭالر.  كىيىملىرىڭالرنـى 
قىلماڭالر. چۈنكى ئالالھ ئىسـراپچىلىقنى ياخشـى كۆرمەيدۇ« )ئەئراف 

سۈرىسـى 13 - ئايـەت(.

بۇ ئايەتتە، ھەددىدىن زىيادە يەپ - ئىچىشـنىڭ ئىنسـانالرنىڭ 
سـاالمەتلىكىگە زىيانلىـق ئىكەنلىكـى، شـۇنداقال ھەددىدىـن زىيـادە 
كـۆپ ئىسـتېمال قىلىنغـان يېمەكلىكنىـڭ ئىقتىسـادىي زىيىنـى تىلغـا 

ئېلىنىـپ، چەكلىنىـش سـەۋەبى ئوتتۇرىغـا قويۇلغان.

يْتُوَن  ي اَنَْشـاَ َجنَّـاٍت َمْعُروَشـاٍت َوَغـْرَ َمْعُروَشـاٍت َوالنَّْخَل َوالـزَّْرَع ُمْختَلِفـاً اُكُلُـُه َوالزَّ ـٓذٖ َوُهـَو الَـّ

ُه َل  ـُه يَـْوَم َحَصـاِدٖه َوَل تُْسِفُـواؕ اِنَـّ ـاَن ُمتََشـاِبهاً َوَغـْرَ ُمتََشـاِبٍهؕ كُلُـوا ِمـْن َثَـرِٖهٓ اِذَٓا اَْثَـَر َواٰتُـوا َحقَّ َوالرُّمَّ

الُْمْسِٖفَن  يُِحـبُّ 

قىلـدى،  بەرپـا  باغالرنـى  بىدىشسـىز  ۋە  بىدىشـلىك  »ئالـالھ 
دەرەخلىرىنـى،  ئوخشـىمايدىغان خۇرمـا  بىرىگـە  بىـر -  مېۋىلىـرى 
ئوخشـىمايدىغان  ۋە  ئوخشـايدىغان  بىرىگـە  بىـر -  زىرائەتلەرنـى، 
زەيتـۇن ۋە ئانارنـى ياراتتـى.  مېۋىسـى پىشـقاندا، ئۇالردىـن يـەڭالر، 
مېـۋە )ھوسـۇلى( نـى يىغقـان كۈندە )يەنـە يىغقان ۋاقىتتـا(، ئۇنىڭ 
ئۆشرىسـىنى ئـادا قىلىـڭالر. ئىسـراپ قىلمـاڭالر، ئالـالھ ھەقىقەتـەن 
 -  141 سۈرىسـى  )ئەنئـام  ياقتۇرمايـدۇ«  قىلغۇچىالرنـى  ئىسـراپ 

ئايـەت(.
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ئـادەم ئۆزىدىكـى ئارتۇقچـە بايلىـق ئۈچـۈن زاكات ۋە سـەدىقە 
بېرىشـى كېرەك. ئۇنىڭ ھەۋىسـىگە بېرىلىپ كېتىپ، زاكات بېرىش 
ۋە ياخشـى ئىشـالرغا پـۇل - مـال سـەرپ قىلىشـتىن قېچىشـى بىـر 
خىل ئىسـراپچىلىقتىن ئىبارەت. ئېنىقكى، ئىسـراپچىلىق پىسخىكىسى 

زاكات ۋە خەيـر - سـاخاۋەتنى توسـىدىغان ئامىلالرنىـڭ بىـرى. 

خەيـر - سـاخاۋەت قىلماسـلىقنىڭ سـەۋەبى، يەنـى يوقسـۇلالرغا 
يار - يۆلەك بواللماسـلىقىنىڭ مەنبەسـى كىشـىلەرنىڭ ئىسـراپچىلىق 
دەپ ئاتىلىدىغـان ھەۋەسـكە، نەپسـى - خاھىشـقا ئەسـىر بولـۇپ 
قېلىشـىدۇر. شـۇڭا، بۇنـداق كىشـىلەر شـەيتاننىڭ قېرىنداشـلىرى 

دەپ قارىلىـدۇ. بـۇ ھەقتىكـى ئايـەت مۇنـداق: 

ٖريـَن كَانُٓـوا اِْخـَواَن  ْر تَبْٖذيـراً اِنَّ الُْمبَذِّ ـٖبيِل َوَل تُبَـذِّ ـُه َوالِْمْسـٖكَن َوابْـَن السَّ َواِٰت َذا الُْقـْرٰب َحقَّ

ٖه كَُفـوراً ـيْطَاُن لَِربِـّ ـيَاٖطِنؕ وَكَاَن الشَّ الشَّ

ئۈسـتىدىكىلەرگە  سـەپەر  ۋە  كەمبەغەللەرگـە  »تۇغقانالرغـا، 
تېگىشـلىك ھەققىنـى بەرگىـن، ئىسـراپخورلۇق قىلمىغىـن. ئىسـراپ 
قىلغۇچىـالر ھەقىقەتـەن شـەيتانالرنىڭ قېرىنداشـلىرىدۇر. شـەيتان 
رەببىگە تولىمۇ تۇزكوردۇر«. )ئىسرا سۈرىسى 27 - 26 - ئايەتلەر(. 

بەتخەجلىـك  ئۆتكىنىمىـزدەك،  كـۆرۈپ  ئايەتتـە  يۇقىرىدىكـى 
يـار  كەمبەغەللەرگـە  سـەۋەبىدىن  بولـۇش  گىرىپتـار  كېسـىلىگە 
- يۆلـەك بولماسـلىق شـەيتانغا قېرىنـداش بولـۇش بىلـەن بىللـە 
تىلغـا ئېلىنغـان. ئادەتتـە ئۆزىنىـڭ ئارزۇسـىنى قانـدۇرۇش ئۈچـۈن 
ساناقسـىز پۇل خەجلىگەن كىشـىلەر نامراتالرنىڭ يۆلەشـتە بېخىللىق 
ئالالھنىـڭ ياخشـى كۆرۈشـى ۋە  بـۇ كىشـىلەرنى  قىلىـدۇ. ئەجەبـا 
دوسـت تۇتۇشـى مۇمكىنمـۇ؟ ئالالھنىـڭ »نامراتالرغـا يـار - يۆلـەك 
بولـۇڭالر« دېگـەن بۇيرۇقىغـا قـۇالق سـالمىغان، لېكىـن ئۆزىنىـڭ 
نەپسـى - خاھىشـى ئۈچـۈن نۇرغـۇن پـۇل خەجلەيدىغـان كىشـىلەر 
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ئـۇالر  ئەمەلىيەتتـە  بولـۇپ،  كۆرىدىغـان  ياخشـى  ئۆزىنىـال  پەقـەت 
ئاللىقاچـان نەپسـى - خاھىشـىنىڭ قۇلىغـا ئايلىنىـپ بولغـان. بـۇ 
ئەھـۋال ھـەم ئالالھنىـڭ بۇيرۇقىغـا ئەمـەل قىلماسـلىقتىن كېلىـپ 
چىققـان ئىسـراپچىلىق، ھـەم بىسـاتنى بىھـۇدە بۇزۇپ - چېچىشـتىن 
بارلىققـا كەلگـەن ئىسـراپچىلىق بولىـدۇ. بۇ بىر زەنجىرسـىمان گۇناھ 
بولغانلىقـى ئۈچـۈن، ئـۇ تەبىئىـي ھالـدا ئىگىسـىنى، يەنـى ئالالھنى 
سـۆيۈش چەمبىرىكىدىن چىقىرىۋېتىدۇ. ئىسـراپ قىلىدىغان كىشىلەر 
ئەمەلىيەتتـە ئۆزىنـى ئالدايـدۇ. ئۇالر ئۆزىنـى ئالدىغانلىقتىن، ئەخالق 
جەھەتتـە باشـقىچە تۇرمـۇش كەچۈرىـدۇ. ئۆزىنـى ئالدىغـان ئـادەم 
ئۆزىگـە زۇلـۇم قىلغـان بولىـدۇ. شـۇڭا، ئىسـراپنى زۇلـۇم دېيىشـكىمۇ 

بولىدۇ. 

iii. ئالالھ »يامانلىقنى سازايى قىلغۇچىالر« نى ياخشى كۆرمەيدۇ

ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ ياقتۇرمايدىغـان ۋە ئـۆچ كۆرىدىغـان يەنە 
ئايـەت  ھەقتىكـى  بـۇ  قىلىـش.  سـازايى  يامانلىقنـى  قىلمىـش  بىـر 

تۆۋەندىكىچـە:

وِء ِمَن الَْقْوِل اِلَّ َمْن ظُلَِمؕ وَكَاَن اللُّٰه َسٖميعاً َعلٖياً  َل يُِحبُّ اللُّٰه الَْجْهَر ِبالسُّٓ

»ئالـالھ يامانلىقنىـڭ ئوچـۇق - ئاشـكارە سـازايى قىلىنىشـىنى 
ئالـالھ  مۇستەسـنا.  ئۇچرىغۇچىـالر  زۇلۇمغـا  ئەممـا  ياقتۇرمايـدۇ، 
)نىسـا  بىلگۈچىـدۇر«  ھەممىنـى  ۋە  تۇرغۇچـى  ئـاڭالپ  ھەممىنـى 

ئايـەت(.  -  148 سۈرىسـى 

يامانلىـق، رەزىللىكنىـڭ تېـز يامـراش خۇسۇسـىيىتى بـار بولۇپ، 
كىشـىلەرنىڭ بىـر - بىرىگـە بۇنـى يەتكۈزۈشـى، مەلـۇم مەنىدىـن 
ئېيتقانـدا، ئوتنىـڭ ئۈسـتىگە يـاغ چاچقانلىـق بولىـدۇ. بىـر رايونـدا 
يۈز بەرگەن رەزىللىكنىڭ باشـقا رايونالرغا كېڭىيىشـى ئۈچۈن ئۇزۇن 
ۋاقىـت كېتىشـى مۇمكىـن، ئەممـا ئۇنىـڭ ھـەر خىـل ئۇسـۇلالر بىلەن 
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بـۇ  ئاشـۇرۇۋېتىدۇ.  سـۈرئىتىنى  تارقىلىـش  بـۇ  قىلىنىشـى  سـازايى 
سـەۋەبتىن، ئالالھ ياخشـىلىقنىڭ سۆزلىنىشـىنى، چۈشەندۈرۈلۈشىنى 
ۋە تارقىلىشىنى تەشەببۇس قىلىدۇ. بۇ ھەقتىكى ئايەت تۆۋەندىكىچە:

وٍء فَاِنَّ اللَّٰه كَاَن َعُفواًّ قَٖديراً   اِْن تُبُْدوا َخْراً اَْو تُْخُفوُه اَْو تَْعُفوا َعْن ُسٓ

ياخشـىلىقىنى  بىـر  يوشـۇرۇن  ياكـى  ئاشـكارا  سـىلەر  »ئەگـەر 
يامانلىقنـى كەچۈرسـەڭالر، شۈبھىسـىزكى،  بىـرەر  قىلسـاڭالر ياكـى 
ئالـالھ ناھايىتـى مەغپىـرەت قىلغۇچـى ۋە ھەممىگە قادىردۇر« )نىسـا 

سۈرىسـى 149 - ئايـەت(.

بىز ئۇلۇغ ئالالھنىڭ يامانلىقنى ئاشكارىالشنى ياقتۇرماسلىقىدىكى 
سەۋەبلەرنى چۈشەندۈرۈشنى پايدىلىق دەپ قارايمىز.

ياخشـى  قىلمىشـنى  خىـل  بـۇ  ئۆزىنىـڭ  ئالـالھ  ئۇلـۇغ   )1
كۆرمەيدىغانلىقىنى جاكارالش ئارقىلىق، غەيۋەت، سـۇخەنچىلىك ۋە 
گەپ توشۇشـنىڭ ئالدىنى ئالغان. »يامان ئىش ئاشكارىالنماسـلىقى 
ئالىدىغـان  ئالدىنـى  گۇناھالرنىـڭ  نۇرغـۇن  پىرىنسـىپى  كېـرەك« 
بولغاچقـا، ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ غەيـۋەت، سـۇخەنچىلىك ۋە گەپ 

توشۇشـنى بىرىنچـى ئېغىزدىـال توختاتقـان. 

2( يامانلىقنىـڭ ھـەر خىـل ئۇسـۇلدا ئاشكارىلىنىشـى كىشـىلەرنى 
بولۇۋاتىـدۇ«،  گۇمـران  »جەمئىيـەت  ئىتتىرىـدۇ.  ئۈمىدسـىزلىككە 
»رەزىللىـك ئـەۋج ئالـدى«، »بىـز ۋەيـران بولىۋاتىمىـز« دېگەندەك 
ئۈمىدسىز پوزىتسىيەلەر جەمئىيەتنىڭ بۆسۈش خاراكتېرلىك كۈچىنى 
قورقۇشـقا  بىرىدىـن   - بىـر  شەخسـلەر  نەتىجىـدە،  ئاجىزلىتىـدۇ. 
باشـالپ، گۇمانخورلۇق ھەممە يەرگە يامرايدۇ. شۇڭالشـقا، ھەممىگە 
قادىـر ئالـالھ بۇ خىـل ۋەزىيەتنىـڭ ئوتتۇرىغا چىقىشـىنى خالىمايدۇ. 
بۇنـداق قىلمىـش بـار جەمئىيەتلەر ئالالھنىڭ سـۆيگۈ چەمبىرىكىنىڭ 

سـىرتىدا قالىدۇ.
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3( ئايەتتـە يېزىقچـە ۋە ئاغزاكـى تاراتقـۇالر چوقۇم ئەمەل قىلىشـى 
كېـرەك بولغـان ئاساسـىي ئەخـالق پىرىنسـىپى ئوتتۇرىغـا قويۇلغـان. 
ئېنىقكى، ئاخبارات ۋاسىتىلىرى غەيۋەت قىلىدىغان جاي بولماسلىقى 
كېـرەك. چۈنكـى، نۆۋەتتە ئاخبـارات ۋاسـىتىلىرى دۇنيانى تارايتىپ، 
دۇنيانىـڭ ئـۇ چېتىدىكى خەۋەرلەرنى دەرھـال ئاممىغا يەتكۈزىدىغان 
بىلـەن  بىـر خەلـق  خـەۋەر  گەرچـە  قىلـدى.  تەرەققىـي  دەرىجىـدە 
بىۋاسـىتە مۇناسـىۋەتلىك بولمىسـىمۇ، ئەممـا يىراقتىـن كەلگەن شـۇم 

خەۋەرلەرنىـڭ ئۇالرنـى قايغۇغـا سېلىشـى مۇھەققەق.

بـاراۋەر  بىلـەن  ياخشـىلىق  يامانلىقنىـڭ  قۇرئـان  شۇڭالشـقا، 
ئەمەسلىكىنى ئېيتىپ، ئۈمىدسىزلىكنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا تىرىشقان: 

َه يَٓا اُوِل اْلَلْبَـاِب لََعلَُّكْم  قُـْل َل يَْسـتَِوي الَْخٖبيـُث َوالطَّيِّـُب َولَـْو اَْعَجبََك كَــْثَُة الَْخٖبيِث فَاتَُّقوا اللٰـّ

تُْفلُِحوَن

»ئېيتقىنكـى، رەزىللىكنىڭ كۆپلۈكى سـېنى ئەجەبلەندۈرسـىمۇ، 
ئەقىـل  ئـى  ئەمـەس.  بـاراۋەر  ياخشـىلىق  بىلـەن  يامانلىـق  لېكىـن 
ئىگىلىـرى، نىجـات تېپىشـىڭالر ئۈچـۈن ئالالھتىـن تـەپ تارتىـڭالر« 

)مائىـدە سۈرىسـى 100 - ئايـەت(.

بـاراۋەر  بىلـەن  ياخشـىلىق  رەزىللىكنىـڭ  ئايەتتـە  يۇقىرىدىكـى 
ئەمەسـلىكىنى بىلدۈرگەن ئالالھ، يەنە كىشـىلەرنىڭ ئۈمىدسىزلىككە 
كۆرسـىتىپ  كېرەكلىكىنـى  ئېلىـش  ئالدىنـى  قېلىشـىنىڭ  پېتىـپ 

ئۆتكـەن.

تەربىيىلـەش  ۋە  مائارىـپ  ئېڭـى  ئاشكارىلىماسـلىق  يامانلىقنـى 
مەسىلىسـى بولۇپ، دىنىي تەربىيىسـى ياخشـى كىشىلەر ئۇنىڭ ھارام 
ئىكەنلىكىنى بىلىشـى ۋە شـۇنىڭغا ئاساسـەن ئىش قىلىشـى كېرەك. 
يامانلىقـالر ھـەم جەمئىيەتنىـڭ، ھـەم شەخسـنىڭ ئۈمىدسـىزلىكىنى 
كۈچەيتىۋېتىدۇ. چۈشـكۈنلۈك ۋە ئۈمىدسـىزلىكنى تەلقىن قىلىدىغان 
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يامرىشـىنى  يامانلىقنىـڭ  ئىـش  ياكـى  سـۆز  خـەۋەر،  قانـداق  ھـەر 
كەلتـۈرۈپ چىقىرىدىغـان مەنىـۋى سـازلىققا تېخىمۇ كـۆپ الي تۆكۈش 

خاالس. بولىـدۇ، 
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1. كىشىلىك ھەق – ھوقۇقالر

1( ھاياتلىق – ياشاش ھوقۇقى

i. قۇرئان ئىنساننى ئالدىنقى ئورۇنغا قويىدۇ

قۇرئاننىڭ ئىنسانىيەت ۋە كىشىلىك ھوقۇققا قانچىلىك ئەھمىيەت 
بېرىدىغانلىقىنى مۇالھىزە قىلغان ۋاقتىمىزدا، بىز يەنە ئىنسـانالرنىڭ 

ئىنسانالرغا سالغان ئازاب - ئوقۇبەتلىرىگە قاراپ چىقىشىمىز زۆرۈر.

مەلۇمكى، قۇرئان ئىنسانىيەتنىڭ بەزى دەۋرلىرىنى »جاھىلىيەت« 
دەپ ئاتايـدۇ. ئۇنداقتـا، قۇرئاننىـڭ تارىخنىـڭ مۇئەييـەن دەۋرىنـى 
»جاھىلىيـەت دەۋرى« دەپ ئاتىشـىنىڭ ئۆلچىمـى ۋە سـەۋەبى نېمـە؟ 
مانـا بـۇ سـوئالغا بېرىلىدىغان جاۋاب، قۇرئاننىڭ ئىنسـانغا ئەھمىيەت 
بېرىشـىنى ۋە ئىنسـان ئۈچـۈن نېمىلەرنـى قىلماقچـى بولغانلىقىنـى 

كۆرسـىتىپ بېرىدۇ. 

قۇرئان ئىنسانىيەت تارىخىنىڭ بىر دەۋرىنى »جاھلىيەت« دەپ 
ئاتىغـان ۋاقىتتـا، »ئىنسـاننىڭ ئىنسـانغا قىلغـان مۇئامىلىسـى«نى 
ئۆلچەم قىلىدۇ. ئىنساننىڭ ئىنساننى خورلىشى، ھەق - ھوقۇقىنى 
خارلىشـى  ۋە  قىلىشـى  ئېكىسپىالتاتسـىيە  قىلىشـى،  دەپسـەندە 
قاتارلىقالر ئۇالرنىڭ »جاھىلىيەت ئادىمى« دېگەن نامنى ئېلىشـىغا 

سـەۋەب بولغان.

بىـز قۇرئاننى ئەخالق، سىياسـەت ۋە قانـۇن جەھەتتىن تەھلىل 
قىلغىنىمىـزدا، ئىنسـانىيەت تارىخىنىڭمـۇ ئـۈچ جاھىلىيـەت دەۋرىنى 
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باشـتىن كەچۈرگەنلىكىنى كۆرىمىز: 

1( ئەخالقىي جاھىلىيەت دەۋرى

قۇرئانـدا »لـۇت قوۋمـى« دەپ ئاتىلىدىغـان خەلقىنىـڭ ھـاالك 
بولـۇش سـەۋەبى قۇرئانـدا ئېنىـق بايـان قىلىنغان. لـۇت خەلقىنىڭ 
ئـەڭ روشـەن ئاالھىدىلىكـى ئەرلەرنىـڭ جىنسـىي پاراكەندىچىلىكـى 
بولـۇپ، ئەرلەرنىـڭ ئايالالرنـى بىـر چەتكـە قايرىـپ قويـۇپ ئۆزئـارا 
بەچچىۋازلىـق قىلىشـىنىڭ جەمئىيەتنـى قاپـالپ كېتىشـى، شـۇنىڭ 
بىلەن جىنسىي ئەخالقنىڭ بۇزۇلۇشى قاتارلىق ئامىلالر بۇ دەۋرنىڭ 
»جاھىلىيەت دەۋرى« دەپ ئاتىلىشـىغا سـەۋەب بولغان. بۇ ئەھۋال 

نەملـە سۈرىسـىنىڭ 55 - ئايىتىـدە مۇنـداق تەسـۋىرلەنگەن: 

اِءؕ بَْل اَنْتُْم قَْوٌم تَْجَهلُوَن اَئِنَُّكْم لَتَأْتُوَن الرَِّجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النَِّسٓ

بىلـەن  ئەرلـەر  شـەھۋىتىڭالرنى  تاشـالپ،  ئايالالرنـى  »سـىلەر 
قىلىدىغـان  پەيـدا  جاھالـەت  سـىلەر  دەرۋەقـە،  قاندۇرامسـىلەر؟ 

خەلقسـىلەر«.

ئايالالرنـى قايرىـپ قويـۇپ، ئەرلـەر بىلەن جىنسـىي مۇناسـىۋەت 
ئۆتكۈزۈش تەبىئەت قانۇنىيىتىگە خىالپ ئازغۇن قىلمىشـتۇر. شۇڭا، 
ئىنساننىڭ ئۆز تەبىئىتىگە زىت كېلىدىغان بۇ قىلمىشى جاھىلىيەت 
قىلمىشـى بولۇپ ھېسـابلىنىدۇ. جاھىلىيەت قىلمىشـىدا »ئەقىل«، 
»پىكىـر« ۋە »ئىنسـانغا ھۆرمـەت« قاتارلىـق قىممـەت قاراشـالرغا 
ئـورۇن يـوق. ئەقىـل، پىكىـر ۋە ئىنسـانغا ھۆرمەت كەمچىـل بولغان 
ئىـش - ھەرىكـەت تەبىئەتنىـڭ قانۇنىيىتـى بىلەنمـۇ توقۇنۇشـىدۇ. 
شـۇڭا، بـۇ توقۇنۇش تەبىئىي ھالـدا »جاھىلىيەت« دەپ ئاتىلىدۇ.

قىلىـپ،  دەپسـەندە  قاراشـنى  قىممـەت  ئەخالقىـي  قىسقىسـى، 
جىنسـىي  بىرىنـى   – بىـر  ئىنسـانالرنىڭ  جىنسـتىكى  ئوخشـاش 
قىلمىشـى  بەچچىۋازلىـق  يەنـى  قىلىشـى،  پاراكەنـدە  جەھەتتىـن 
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ئىنسـانىيەتنىڭ تۇنجى جاھىلىيەت دەۋرىنىڭ گەۋدىلىك خاسـلىقى 
ھېسـابلىنىدۇ. 

2( سىياسىي جاھىلىيەت دەۋرى

مۇسـا پەيغەمبەر تۇغۇلۇشـتىن ئىلگىرى، سېھىرگەرلەر پىرئەۋنگە: 
»بىـر بـاال تۇغۇلـۇپ، سـېنى تەختىڭدىـن ئاغـدۇرۇپ تاشـاليدۇ« 
دېـدى. شـۇنىڭدىن كېيىـن، پىرئـەۋن ھەركۈنـى يېڭـى تۇغۇلغـان 
ئوغۇلالرنى ئۆلتۈرۈشـكە باشـلىدى. ئىنسـاننىڭ سىياسـىي مەنپەئەت 
ئۈچـۈن يەنـە بىر ئىنسـاننى ئۆلتۈرۈشـى، ئىنسـانىيەتنىڭ ئىككىنچى 
جاھىلىيـەت دەۋرىنىـڭ بارلىققا كېلىشـىگە سـەۋەب بولغان. دىققەت 
ئىنسـانغا  ئىنسـاننىڭ  يەردىمـۇ  بـۇ  سـالغىنىمىزدا،  نـەزەر  بىلـەن 
تۇتقـان قەبىـھ مۇئامىلىسـى ئۆلچـەم قىلىنغـان. پىرئەۋننىـڭ ئۆزىگـە 
رەقىـب دەپ قارىغانلىقـى ئۈچۈن ئەرلەرنى ئۆلتۈرۈپ ئايالالرنى سـاق 
قويۇشـى، ئىنسـانىيەت تارىخىدىكى ئەڭ زۇلمەتلىك دەۋرنى بارلىققا 

كەلتۈرگەن.

3( قانۇنىي جاھىلىيەت دەۋرى

باشـتىن  خەلقـى  ئـەرەب  دەۋردە  كەلگـەن  كەرىـم  قۇرئـان 
ئۆتكۈزۈۋاتقـان دەۋر، جاھىلىيـەت دەۋرى دەپ ئاتىلىـدۇ. بـۇ دەۋردە 
قىـز پەرزەنـت ئائىلىنىـڭ ئەيىبـى دەپ قارىلىدىغـان بولـۇپ، مۇشـۇ 
سـەۋەبتىن قىـز پەرزەنتلـەر بىگۇنـاھ ئۆلتۈرۈلگەنىـدى. بـۇ دەۋردە 
ئايالالرنىـڭ ھېچقانـداق ھـەق - ھوقۇقـى يـوق بولۇپـال قالمـاي، 
قانۇنىـي  قارالغـان.  دەپ  نومۇسسـىزلىق  مەۋجۇتلۇقـى  ئۇالرنىـڭ 
جەھەتتـە ھېچقانـداق سـاالھىيىتى بولمىغـان ئايـال تىرىـك دەپنـە 
قىلىناتتى ياكى تاۋار سـۈپىتىدە مۇئامىلە قىلىناتتى. ئەرلەر ئايالالرغا 
قىلغـان بـۇ زۇلـۇم سـەۋەبىدىن، مەزكـۇر دەۋر تارىختـا »جاھىلىيەت 

خاتىرىلەنگـەن. دەپ  دەۋرى« 
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ئەگـەر دىققـەت بىلـەن نـەزەر تاشلىسـاق، ئـۈچ دەۋرنىـڭ ئورتاق 
ئاالھىدىلىكىنىـڭ ئىنسـاننىڭ ئىنسـانغا تۇتقـان ناتوغـرا مۇئامىلىسـى 
ئىكەنلىكىنـى بايقايمىـز. بـۇ يـەردە، قۇرئـان مەزكـۇر دەۋرلەردىكـى 
قەبىـھ قىلمىشـالرنى تەسـۋىرلەش ئارقىلىـق ئىنسـانالرنىڭ قىممىتىنى 
گەۋدىلەنـدۈرۈپ، ئىنسـاننىڭ ئىنسـاننى خورلىشـىنى ئەيىبلەيـدۇ، 
قىلىشـىنى  ھۆرمـەت  ۋە  قەدىرلىشـى  بىرىنـى   - بىـر  كىشـىلەرنىڭ 
مەدھىيىلەيـدۇ، شـۇنداقال بۇنـى ئـەڭ چـوڭ ئىبـادەت دەپ قوبـۇل 
قىلىـدۇ. شـۇڭا، قۇرئـان كىشـىلەرنى جىنسـىي تۇيغۇالرنىـڭ ئازغـۇن 
تەسـىرىدىن قۇتۇلدۇرۇش، ئۇالرغا ئىنسـان بولۇش شـەرىپىنى ھېس 
قىلـدۇرۇش ۋە ئۇالرنـى ھايـات ياشـاتقۇزۇش ئۈچـۈن چۈشـتى؛ ئـۇ 
ئىنسـانىي ھوقۇقنى ھاقارەتلەش ، دەپسـەندە قىلىش ۋە ئۇنىڭدىن 
پايدىلىنىشنىڭ چوڭ گۇناھ ئىكەنلىكىنى جاكارالش ئۈچۈن چۈشتى؛ 
ئـۇ كىشـىلەرگە ئىنسـاننىڭ ئەڭ چوڭ قىممـەت ئىكەنلىكىنى ئېيتىش 
- بىلدۈرۈش ئۈچۈن چۈشـتى؛ ئۇ ئىنسـاننىڭ ئىنسـاننى خارلىشـى، 
ھەق - ھوقۇقىنى دەپسـەندە قىلىشـىنىڭ چوڭ گۇناھ ئىكەنلىكىنى 
جـاكارالش ئۈچـۈن چۈشـتى؛ ئـۇ ئىنسـاننىڭ ئـەڭ ئۇلـۇغ مەخلـۇق 
ئىكەنلىكىنـى ئىنسـاننىڭ ئۆزىگـە بىلـدۈرۈش، ئۇنىـڭ ئىـززەت - 
ھۆرمىتى بىلەن ئوينىشـىش ۋە ئۇنى سـەلبىي ئۇسـۇلدا ئىشلىتىشنىڭ 
پارتلىشـىدەك خەتەرلىـك  ئاتـوم بومبىسـىنىڭ  ئىنسـانىيەت ئۈچـۈن 
ئىكەنلىكىنـى ئەسـلىتىش ئۈچـۈن چۈشـتى؛ ئـۇ ئىنسـان بولۇشـنىڭ 
ئىـززەت - ھۆرمىتىنـى قوغـداش ۋە بـۇ شـەرەپنى ياخشـىالش ئۈچۈن 
ئېلىـپ بېرىلىدىغـان بارلىـق پائالىيەتلەرنىـڭ ئالالھنىـڭ نەزىرىـدە 
قانچىلىـك مۇھىملىقىنـى، شـۇنداقال تولىمـۇ قەدىرلىـك ئىكەنلىكىنى 
ئېـالن قىلىـش ئۈچـۈن چۈشـتى؛ ئـۇ ئـازاب سـەۋەبىدىن ئىڭراۋاتقان 
ئىنسـاننىڭ نالـە - پەريادىنـى توختىتىـش ۋە ئۈمىدسـىزلىك ئىچىدە 
ئازاب - ئوقۇبەت چېكىۋاتقانالرغا شـىپا تېپىشـنىڭ ھەقىقىي ئىبادەت 

ئىكەنلىكىنـى جـاكارالش ئۈچـۈن چۈشـتى!
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شۇڭا، كېلىڭالر، ئىنسانىيەتكە جاھىلىيەتنىڭ تۆتىنچى دەۋرىنى 
شـەھۋەت  قېقىلغـان،  چەتكـە  ئايالـالر  كەچۈرگۈزمەيلـى.  باشـتىن 
ئۈچـۈن خورالنغـان، ئـۇرۇپ – سـوقۇلغان ۋە پـۇل ئۈچـۈن تـاۋار 
سـۈپىتىدە سـېتىلىدىغان دۇنياغـا خاتىمـە بېرەيلـى. ئاياللىرىمىزنـى 
ئـۇالر سـۆيۈملۈك  ئەمەلىيەتتـە،  ئىتتىرمەيلـى.  پاتقىقىغـا  رەزىللىـك 
كىشـىلەر بولۇشـقا تېخىمـۇ اليىـق، چۈنكـى ئـۇالر پەيغەمبەرلەرنـى 
تۇغـۇپ، سـۈت بەرگـەن. ئۇالرنى رەزىل مەقسـىتىمىز ئۈچۈن ۋاسـىتە 
قىلمايلـى. سـەۋەبى، ئايالـالر ئـۇرۇپ - سـوقۇلغان، خورالنغـان ۋە 
ئىـززەت - ھۆرمىتـى ئىككـى پۇللـۇق قىلىۋېتىلگەن دۇنيـا ھەرگىزمۇ 
تۈگىمـەس  قېلىـپ،  كوچىـدا  بالىـالر  بواللمايـدۇ؛  پەزىلەتلىـك 
مەدەنىيەتلىـك  دۇنيـا  تاشـلىۋېتىلگەن  قوينىغـا  خېيىـم - خەتـەر 
ئىنسـانالرنى  ئىنسـانالر  قۇرئـان  شەكسـىزكى،  بواللمايـدۇ.  دۇنيـا 
چىـن  بەلكـى  ئەمـەس  ئۈچـۈن  مەنپەئـەت  ھۆرمەتلەيدىغـان، 
سـەمىمىيەتتە ئۆزئـارا يېقىنلىشـىدىغان، بىـر - بىرىنىـڭ خىزمىتىنى 
قىلىشـنى ئىبـادەت دەپ قارايدىغان گـۈزەل - مېھىرلىك دۇنيا بەرپا 
قىلىـش ئۈچـۈن كەلگەن. ئەپسۇسـكى، بىز كىشـىلەرگە ئازار بېرىپ 
قۇرئاننى يىغلىتىۋاتىمىز، ئۇنى رەنجىتىۋاتىمىز، شۇنداقال بۇ تۈپەيلى 
ئۇنىـڭ قەلبىمىزدىـن چىقىـپ كېتىشـىگە سـەۋەب بولىۋاتىمىـز. مانـا 
بـۇ ئەھـۋال بىزنـى قاراڭغۇلـۇق - جاھالەتكـە ئىتتىرىـدۇ ۋە بىزنىـڭ 
21 - ئەسـىردە جاھىلىيەتنـى باشـتىن ئۆتكۈزۈشـىمىزگە سـەۋەب 
بولىۋاتىـدۇ. ئەگـەر بىـز ئىنسـانالرنى ياخشـى كۆرسـەك، ئۇالرنىـڭ 
ئىـززەت - ھۆرمىتىنـى قوغدىسـاق، ئۇالرنى ھۆرمەتلىسـەك ۋە ئۇالرغا 
خىزمـەت قىلىشـنىڭ ئىبـادەت ئىكەنلىكىنـى قوبـۇل قىلسـاق، ئـۇ 
ھالـدا ئالالھنـى خۇرسـەن قىلىـپ، قاراڭغـۇ بۇلۇتالرنى ئىنسـانىيەت 

ئۈسـتىدىن كۆتۈرۈۋېتەلەيمىـز. 
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ii. قۇرئان ياشاش ھوقۇقىنى تەكىتلەيدۇ

ئىنسـانىيەت تارىخىنىـڭ تۇنجـى قاراڭغـۇ مەزگىلىنـى ھەزرىتـى 
ئادەمنىـڭ ئوغۇللىرىدىـن بىرىنىـڭ يەنـە بىرىنى ئۆلتۈرۈشـى بارلىققا 
كەلتۈرگـەن. قۇرئانـدا ئىنسـاننىڭ ئىنسـاننى ئۆلتۈرۈشـى، قېنىنـى 
تۆكۈشـى ۋە بىراۋنى ياشـاش ھوقۇقىدىن مەھرۇم قىلىشـى شـېرىك 
سـۈپىتىدە  زۇلـۇم  چـوڭ  ئـەڭ  قالسـىال  گۇناھىدىـن  كەلتـۈرۈش 

كۆرسـىتىلگەن.

بىلەنـال  سـەۋەب  يوللـۇق  پەقـەت  ئادەمنـى  بىـر  قۇرئانـدا، 
ئۆلتۈرۈشـكە بولىدىغانلىقـى بىلدۈرۈلگـەن. يەنـى ئۆزىنـى قوغداش، 
شـۇنداقال دىنىنـى، ۋەتىنىنـى ۋە ئىـززەت - ھۆرمىتىنـى قوغـداش 
بولـۇپ  سـەۋەبلەر  يوللـۇق  تـۇرۇش  قارشـى  ھۇجۇمالرغـا  ئۈچـۈن 

ھېسـابلىنىدۇ.

بـۇ سـەۋەبلەردىن باشـقا ھـەر قانـداق سـەۋەبلەر بىلـەن بىـر 
ياشـاش  ئۇنـى  ۋە  ئۆلتـۈرۈش  ئۇنىـڭ  قىلىـش،  ھۇجـۇم  ئادەمگـە 
ھوقۇقىدىـن مەھـرۇم قىلىـش يىرتقـۇچ ھايۋاننىـڭ ئىشـى، خـاالس. 
ئىنسـاننى بـۇ ۋەھشـىيلىكتىن قۇتۇلـدۇرۇش ئۈچـۈن، ئۇلـۇغ ئالـالھ 
سـاماۋى كىتابالرنىڭ ھەممىسـىدە دېگۈدەك باشـقىالرنى ئۆلتۈرۈشنى 
چەكلىگەن ۋە ئىنسـانالرنىڭ ياشـاش ھوقۇقىنى بارچە ھوقۇقالردىن 
بولمىغـان  ھوقۇقـى  ياشـاش  چۈنكـى،  كۆرسـەتكەن.  ئۈسـتۈن 

كىشـىنىڭ باشـقا ھوقۇقلىرىدىـن ئېغىـز ئاچقىلـى بولمايـدۇ.

مائىـدە سۈرىسـىنىڭ 32 - ئايىتىـدە، ئۇلـۇغ ئالـالھ ئىسـرائىل 
ئوغۇللىرىغـا قانـداق شـارائىتتا ئـادەم ئۆلتۈرۈشـكە بولىدىغانلىقىنـى، 
مۇھىمـى، بىـر ئادەمنـى ئۆلتـۈرۈش ياكـى ئۇنىڭغـا ھاياتلىـق ئاتـا 
قىلىشـنىڭ نېمىدىـن دېرەك بېرىدىغانلىقىنى بايـان قىلغان. ئايەت 
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تۆۋەندىكىـدەك:

َا  ِمـْن اَْجـِل ذٰلِـَك كَتَبَْنا َعـٰى بَٖنٓي اِْسَٓائَٖل اَنَُّه َمْن قَتََل نَْفسـاً ِبَغـْرِ نَْفٍس اَْو فََسـاٍد ِف اْلَرِْض فََكاَنَّ

اَءتُْهْم رُُسـلَُنا ِبالْبَيَِّنـاِت ثُمَّ اِنَّ  َٓـا اَْحيَـا النَّاَس َجٖميعـاًؕ َولََقـْد َجٓ قَتَـَل النَّـاَس َجٖميــعاًؕ َوَمـْن اَْحيَاَهـا فََكاَنَّ

كَٖثـراً ِمْنُهْم بَْعـَد ذٰلِـَك ِف اْلَرِْض لَُمْسِفُوَن 

ھۆكـۈم  ئەۋالدىغـا  ئىسـرائىل  )تەۋراتتـا(  سـەۋەبتىن  »شـۇ 
قىلدۇقكـى:  كىمكـى ناھـەق ئـادەم ئۆلتۈرمىگـەن ياكـى يـەر يۈزىدە 
بۇزغۇنچىلىق قىلمىغان بىر ئادەمنى ئۆلتۈرسە، ئۇ پۈتۈن ئىنسانالرنى 
ئۆلتۈرگەنـدەك بولىـدۇ؛ كىمكـى بىـر ئادەمنـى تىرىلدۈرسـە )يەنـى 
قۇتقۇزسـا ياكـى ھايـات قېلىشـىغا سـەۋەبچى بولسـا(، ئـۇ پۈتـۈن 
ئەلچىلىرىمىـز   – رەسـۇل  بولىـدۇ.  تىرىلدۈرگەنـدەك  ئىنسـانالرنى 
ئىسـرائىل ئەۋالدىغا راسـتتىنال روشـەن مۆجىزىلەرنى ئېلىپ كەلدى. 
ئەممـا، شـۇنىڭدىن كېيىـن ئۇالرنىـڭ تولىسـى زېمىنـدا ھەددىدىـن 

بولـدى«. ئاشـقۇچىالردىن 

 ئايەتنـى ئەسـتايىدىللىق بىلـەن تەھلىـل قىلىدىغـان بولسـاق، 
تۆۋەندىكـى ئۇقۇمـالر ئۈسـتىدە توختىلىشـقا توغـرا كېلىدۇ: 

پاسـات )فََسـاد(. پىتنـە - پاسـات تېرىـش بولسـا، جەمئىيەتنىـڭ 
بۇزىدىغـان  سـائادىتىنى  ۋە  مۇقىملىقـى  ئىناقلىقـى،  تەرتىپـى، 
ئارىسـىدا  كىشـىلەر  قوللىنىـش،  ھەرىكەتلىرىنـى  تېررورلـۇق 
ھەممىگـە  بىلدۈرىـدۇ.  چىقىرىشـنى  كەلتـۈرۈپ  قااليمىقانچىلىـق 
قادىـر ئالـالھ بەقـەرە سۈرىسـىنىڭ 191 - ئايىتىـدە جەمئىيەتتـە 
خەتەرلىـك  ئۆلتۈرۈشـتىنمۇ  ئـادەم  چىقىرىشـنىڭ  پاسـات   - پىتنـە 
ئىكەنلىكىنـى كۆرسـىتىپ ئۆتكـەن. چۈنكـى، كىشـىلەرنىڭ تىنچ ۋە 
بىخەتـەر تۇرمـۇش كەچۈرۈشـى ئالالھنـى خۇرسـەن قىلىـدۇ. دىـن 
ۋە پەيغەمبەرلـەر شـۇ سـەۋەبتىن ئەۋەتىلگـەن. شۇڭالشـقا، قۇرئانـدا 
بۇزغۇنچىـالر   - فاسـىد  بۇزىدىغانـالر  بىخەتەرلىكنـى  ۋە  تىنچلىـق 
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دەپ تەرىپلىنىپـال قالمـاي، يەنـە ئۇالرغـا قارشـى كـۈرەش قىلىـش 
قىلىنغـان. تەشـەببۇس 

قارىشـىغا  قىممـەت  جەمئىيەتنىـڭ  ئايەتلـەردە  نۇرغـۇن  ئالـالھ 
ئىنتايىـن  ئۇرۇنۇشـنىڭ  يوقىتىشـقا  ئۇالرنـى  ۋە  قىلىـش  ھۇجـۇم 
خەتەرلىـك قىلمىـش ئىكەنلىكىنـى كۆرسـىتىپال قالماسـتىن، بۇنىڭ 

بەرگـەن.  كۆرسـىتىپ  ئاالھىـدە  ئېلىشـنىمۇ  قانـداق  ئالدىنـى 

... َولَْوَل َدفُْع اللِّٰه النَّاَس بَْعَضُهْم ِببَْعٍض لََفَسَدِت اْلَرُْض... 

»ئەگەر ئالالھ ئىنسـانالرنىڭ بەزىسـىنى بەزىسـى بىلەن توسـۇپ 
قااللمىغان بولسـا ئىدى، يەر يۈزى پاسـاتقا – بۇزغۇنچىلىققا تولغان 

بوالتتى …« )بەقەرە سۈرىسـى 251 - ئايەت(.

َمـْت َصَواِمـــُع َوِبيٌَع َوَصلَـَواٌت َوَمَسـاِجُد يُْذكَُر  ِه النَّـاَس بَْعَضُهـْم ِببَْعـٍض لَُهدِّ ... َولَـْوَل َدفْـُع اللٰـّ

ٖفيَهـا اْسـُم اللِّٰه كَٖثـراًؕ...

»ئەگەر ئالالھ ئىنسـانالرنىڭ بەزىسـىنى بەزىسـى بىلەن توسـۇپ 
ئېلىنغـان  تىلغـا  ئىسـمى  ئالالھنىـڭ  ئىـدى،  بولسـا  قااللمىغـان 
ۋەيـران  مەسـچىتلەر  ۋە  ئىبادەتخانىـالر  چېـركاۋالر،  موناسـتىرالر، 

قىلىنغـان بوالتتـى« )ھـەج سۈرىسـى 40 - ئايـەت(. 

بىز بۇ ئىككى ئايەتتىن تۆۋەندىكىلەرنى يەكۈنلەپ چىقااليمىز: 

ھەممىگە قادىر ئالالھ ياخشى كىشىلەر بىلەن ناچار كىشىلەرنىڭ 
زىيىنىنىـڭ  كېلىدىغـان  ئېلىـپ  ئىنسـانىيەتكە  ياكـى  جەمئىيەتكـە 
ئىـدى،  بولمىسـا  ئېلىـش  ئالدىنـى  بـۇ  ئەگـەر  ئالىـدۇ.  ئالدىنـى 
يـەر يـۈزى جەزمـەن پاسـاتقا تولغـان بوالتتـى. قەبىـھ كىشـىلەرنىڭ 
بۇزغۇنچىلىقـى ھەتتـا ئىبادەتخانىالرغىمـۇ سـوزۇلغان بولـۇپ، ئالـالھ 
ئىبادەتخانىالرنـى ۋەيـران قىلىشـنى مەنئـى قىلـدى. شەكسـىزكى، 
ئايەتتىكـى ئىبـادەت ئورۇنلىرى بىـر جەمئىيەتنىڭ قەدىر - قىممەت 
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سىستېمىسـىنى نامايـەن قىلىـدۇ. ئالـالھ جەمئىيەتنىـڭ ئۇنىۋېرسـال 
ۋە مىللىـي قىممـەت قارىشـىغا دەخلـى - تـەرۇز قىلغانالرنىـڭ بـۇ 
قىلمىشىنى توسۇش مەجبۇرىيىتىنى ياخشى كىشىلەرنىڭ زىممىسىگە 
ئارتقان بولۇپ،  تىنچلىق ۋە خاتىرجەملىكنى ساقالپ قېلىشنىڭ بۇ 
مەسـئۇلىيەتنى ئادا قىلىش بىلەن زىچ مۇناسـىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى 
جەمئىيەتنىـڭ  بىـز  قىسقىسـى،  بەرگـەن.  كۆرسـىتىپ  ئېنىـق 
تىنچلىقى، خاتىرجەملىكى ۋە قىممەت قارىشـىنى بۇزۇش، شـۇنداقال 
جەمئىيەتتە زىددىيەت پەيدا قىلىش قىلمىشـلىرىنى قۇرئاندا پاسـات 
ئۇقۇمـى بىلـەن ئىپادىلەنگـەن، دېيەلەيمىـز. ئېنىقكـى، بۇ قىلمىش 

جازاغـا مەھكۇم.

بىر كىشىنى ناھەق ئۆلتۈرۈشنى پۈتكۈل ئىنسانىيەتنى ئۆلتۈرۈش 
ئارقىلىـق  بـۇ  قۇرئـان،  قىلغـان  قوبـۇل  دەپ  ئوخشـاش  بىلـەن 
ئۆزىنىـڭ كىشـىلىك ھاياتقـا قانچىلىـك ئەھمىيـەت بېرىدىغانلىقىنى 
كۆرسـىتىپ ئۆتكـەن. شـۇڭا، بىـر ئىنسـاننىڭ ياشـاش ھوقۇقىنـى 
پۈتكـۈل ئىنسـانىيەتنىڭ ياشـاش ھوقۇقـى بىلـەن تەڭـداش دەپ 
قارايدىغـان قۇرئـان، ياشـاش ھوقۇقىنـى كىشـىلىك ھوقۇقنىڭ ئۇل 

- ئاساسـى قىلغـان. 

يەنـە بىـر تەرەپتىـن، قۇرئـان بىـر جاننـى قۇتقـۇزۇپ قېلىشـنى 
پۈتـۈن ئىنسـانىيەتنى قۇتقـۇزۇپ قالغانلىـق دەپ قارايـدۇ. ئىچكـى 
ئەزالىرىنـى تەقدىـم قىلغـان كىشـى ۋە ئـەزا كۆچـۈرۈش ئارقىلىق بىر 
ئادەمنىـڭ ھاياتىنـى قۇتقـۇزۇپ قالغـان دوختـۇر مائىدە سۈرىسـىنىڭ 
32 - ئايىتىدە ئاالھىدە ماختالغان، شۇنداقال بۇ ئىش - ئەمەلنىڭ 
ئەزاسـىنى  ئىچكـى  كۆرسـىتىلگەن.  ئىكەنلىكـى  ئىبـادەت  ئۇلـۇغ 
تەقدىـم قىلىـش ئارقىلىـق بىـر جاننـى قۇتقـۇزۇپ قېلىـش بىلـەن 
ئـەزا كۆچـۈرۈش ئوپېراتسىيىسـى قىلىدىغـان دوختۇرالرنىـڭ ئىش - 
ھەرىكەتلىـرى ئوخشـاش قىممەتكـە ئىگە. شـۇڭا، بۇ خىل ئۇسـۇلدا 
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بىـر جاننـى سـاقالپ قالغانـالر ئۆزلىرىنىـڭ پۈتكـۈل ئىنسـانىيەتنى 
قۇتۇلدۇرۇۋاتقانلىقىنـى ئىـدراك قىلىـپ، پەخىرلەنسـە بولىـدۇ.

توغرىسـىدىال  ھوقۇقـى  ياشـاش  كىشـىلەرنىڭ  پەقـەت  قۇرئـان 
توختالمايـدۇ. ئـۇ يەنـە ھەربىـر جانلىقنىـڭ ياشـاش ھوقۇقىنىـڭ 
ھايۋاننـى  نەزىرىـدە،  قۇرئاننىـڭ  تەكىتلەيـدۇ.  مۇھىملىقىنىمـۇ 
كېسـىش  ئۆسـۈملۈكلەرنى  ۋە  دەرەخ   – دەل  ئۆلتـۈرۈش،  ناھـەق 
بـۇ  ئەلۋەتتـە،  ھېسـابلىنىدۇ.  گۇنـاھ  چـوڭ  سۇندۇرۇشـمۇ  ھـەم 
بەلگىلىمـە بىلـەن قۇرئـان مۇھىت ۋە ئېكولوگىيىلىـك تەڭپۇڭلۇقنى 
قوغـداش ئېڭىنـى بەرپـا قىلىشـنى مەقسـەت قىلغان. قۇرئـان يەنە، 
جانلىقالرنىـڭ ھاياتىغـا خـەۋپ يەتكۈزىدىغـان بولغاچقا، سـۇ، ھاۋا 
ۋە قۇرۇقلۇقنىـڭ بۇلغىنىشـىنى پاسـات دەپ تەسـۋىرلىگەن بولـۇپ، 
ئـۇ فىزىكىلىـق مۇھىتنىـڭ نەقـەدەر مۇھىملىقىنـى تەكىتلەش بىلەن 
بارلىـق  تېگىشـلىك  قىلىشـقا  ئۈچـۈن  قوغـداش  ئۇنـى  بىرلىكتـە، 
ئۆتكـەن.  ئەسـكەرتىپ  مەخسـۇس  مۇھىملىقىنىمـۇ  خىزمەتلەرنىـڭ 
سـەمۇد  دەرەخنـى،  ئەلەيھىسسـاالمغا  ئـادەم  ھەزرىتـى  ئالالھنىـڭ 
خەلقىگـە تۆگىنـى، تالـۇت دەۋرىـدە سـۇغا قـول ئۇزىتىشـنى، يەنـى 
بۇالرغا زىيان يەتكۈزۈشـنى چەكلىشـى، ئىنسـانالرغا مۇھىت ئاسراش 
ئېڭىنى سىڭدۈرۈش ۋە ئېكولوگىيىلىك تەڭپۇڭلۇقنىڭ مۇھىملىقىنى 

ئۆگىتىـش ئۈچـۈن ئىـدى. 

ئىنسـانالرغا ۋە مۇھىتقـا قىلىنغـان بارلىق خىزمەتلەر ئىنسـانىيەت 
ياخشـى  ئىنسـاننى  كۆتۈرىـدۇ.  يۇقىـرى  يەنىمـۇ  مەدەنىيىتىنـى 
ئايـان  ئارقىلىـق  بۇلغىماسـلىق  مۇھىتىنـى  ئۇنىـڭ  بولسـا  كـۆرۈش 
بولىـدۇ. مۇھىتنـى بۇلغايدىغانـالر كىشـىلەرنىڭ ھۇزۇرىنـى بۇزۇپـال 
مۇھىتنـى  شـۇڭا،  سـۆرەيدۇ.  ھاالكەتكـە  ئۇالرنـى  يەنـە  قالمـاي، 
بولىـدۇ.  قۇتقـۇزۇش  باشـقا جانلىقالرنـى  ۋە  ئاسـراش كىشـىلەرنى 
يىغىنچاقلىغانـدا، شـۇنى بىلىـش كېرەككى، كىشـىلەرنىڭ ياشـاش 
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ھوقۇقـى ئۈچـۈن قىلىشـقا تېگىشـلىك ھەربىـر ئىـش - پائالىيـەت 
بولىـدۇ. جۈملىسـىدىن  ئىبـادەت 

بىـر  مەۋجۇدىيەتنىـڭ  ھـەر  كەلگـەن  ئالىمىگـە  مەۋجۇتلـۇق 
ۋەزىپىسـى ۋە ۋەزىپىسـىگە يارىشـا ئـۆز ئەھمىيىتـى بولىـدۇ. دېمەك، 
ئىالھىي تەقدىر، يەنى سـاماۋى پىالندىن تۈزۈلۈپ مەۋجۇت بولۇش 
شـەرىپىگە ئېرىشـكەن ھەربىـر مەۋجۇدىيەت ئۆزىنىـڭ مەۋجۇتلۇقىنى 
داۋامالشـتۇرۇش ھوقۇقىغـا ئىگـە. »ياشـاش ھوقۇقـى« بارلىق ھەق 
– ھوقۇقالرنىڭ ئۇل - ئاساسـى بولۇپ، باشـقا ھوقۇقالر ئۇنىڭدىن 

تۈرلىنىـپ چىقىدۇ.

قۇرئان ھەرقانداق جانلىقنىڭ بىھۇدە ئۆلتۈرۈلۈشىنى تەشەببۇس 
قىلمايدىغـان بولـۇپ، بـۇ قىلمىشـنىڭ ئالالھقا شـېرىك كەلتۈرۈش، 
زىنـا قىلىـش ۋە ناھـەق ئـادەم ئۆلتۈرۈشـتىن ئىبـارەت ئـۈچ چـوڭ 

گۇناھنىـڭ بىـرى ئىكەنلىكىنـى بىلدۈرگەن.

... َوَل يَْقتُلُوَن النَّْفَس الَّٖتي َحرََّم اللُّٰه اِلَّ ِبالَْحقِّ ...

»... ئـۇالر ناھـەق ھالـدا جانغا زامىن بولۇشـتىن ئىبارەت ئالالھ 
چەكلىگـەن قىلمىشـنى سـادىر قىلمايـدۇ ...« )فۇرقـان سۈرىسـى 

68 - ئايـەت(. 

تۆۋەنـدە، ئايەتتىكـى بـەزى ئۇقۇمالرنى چۈشـەندۈرۈش ئارقىلىق 
بـۇ تېمىنـى ئىزاھاليلى:

1( »ئالـالھ چەكلىگـەن«. بـۇ يەردىكـى ھـارام ئۇقۇمـى يەنـە 
»ئالـالھ مۇقـەددەس سـۈپىتىدە قوبۇل قىلغـان، ئەھمىيەت بەرگەن 
ۋە قىممەتلىـك دەپ قارىغـان« دېگـەن مەنىنـى بىلدۈرىـدۇ. بـۇ 
خـۇددى »مەسـچىت ھـارام – مەسـچىت  ھـەرەم« ئىپادىسـىدىكى 
بىلدۈرۈشـىگە  مەنىسـىنى  »مۇقـەددەس«  كەلىمىسـىنىڭ  ھـارام 

ئوخشـايدۇ.
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2( »جـان«. بىـز ئايەتتىكـى »نەفـس« ئۇقۇمىنـى »جـان« 
دەپ ئىزاھاليمىـز. جېنـى بـار ھـەر بىـر مەۋجۇدىيـەت بـۇ سـۆزنىڭ 
مەنـە دائىرىسـىگە كىرىـدۇ. ئۆسـۈملۈكلەر، ھايۋانـالر ۋە ئىنسـانالرنى 
يېشـىل  بىـر  ئالالھنىـڭ  ئۇلـۇغ  سـۆزى،  نەفـس  ئىپادىلەيدىغـان 
سولدۇرۇشـقا،  ناھـەق  ئىنسـاننى  ياكـى  ھايۋاننـى  يوپۇرماقنـى، 
ئۆسـۈملۈك  بەلگىلىگەنلىكىنـى،  بولمايدىغانلىقىنـى  ئۆلتۈرۈشـكە 
بارلىقىنـى  ھوقۇقـى  ياشـاش  دۇنياسـىدىكىلەرنىڭمۇ  ھايۋانـات  ۋە 
كۆرسـىتىپ بېرىـدۇ. ھەربىـر جانلىقنـى ئالالھنىـڭ مەخلۇقاتلىـرى 
جانلىقـالر  شـارىدىكى  يـەر  بۆلـۈش،  كۆڭـۈل  قـاراپ  سـۈپىتىدە 
دۇنياسـىدا ئېكولوگىيىلىـك تەڭپۇڭلۇقنى ساقالشـنىڭ مۇھىملىقىنى 
چۈشـىنىش ۋە بـۇ ئالەملەرنىـڭ ئىنسـان ھاياتـى ئۈچـۈن قانچىلىـك 
ھېسـابلىنىدۇ.  پەزىلـەت  ياخشـى  ناھايىتـى  بىلىـش  مۇھىملىقىنـى 

ھەممىگە قادىر ئالالھ ئايەتتە »ئىنسـان« كەلىمىسـىنى ئەمەس، 
»نەفـس، يەنـى جـان« ئۇقۇمىنـى ئىشـلەتكەن بولـۇپ، بـۇ بارلىق 
جانلىقالرنى كۆرسىتىدۇ. شۇڭا، قۇرئان ئىنسانالرغا ياشاش ھوقۇقى 
بېرىـش بىلەنـال كۇپايىلەنمـەي، يەنە بارلىق جانلىقالرغىمۇ ياشـاش 
ھوقۇقـى بەرگـەن. دېمـەك، مۇسـۇلماننىڭ »ياشـاش ھوقۇقى«غـا 
بولغان تونۇشـى بارلىق جانلىقالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ۋە شـۇنداق 

بولۇشـى كېرەك.

بىلـەن  ئىپـادە  بـۇ  ئالـالھ  قادىـر  ھەممىگـە  »ناھـەق«.   )3
ھايۋاناتـالر  ۋە  ئۆسـۈملۈك  ئاساسـەن  ئېھتىياجىغـا  كىشـىلەرنىڭ 
دۇنياسـىدىن مەنپەئەتلىنىشـنىڭ يولىنـى ئېچىـپ بەرگـەن. ئەگـەر 
بىـر ئـادەم يەنـە بىـر ئادەمگـە سەۋەبسـىز ھۇجۇم قىلسـا، ئىككىنچى 
ئادەمنىـڭ ئۆزىنـى قوغـداش ھوقۇقـى بولىـدۇ. مانـا مۇشـۇنىڭدەك، 
قۇرئان ئىنسانغا ئۆزىنىڭ ھاياتىنى قوغداش كۈرىشىنىڭ قانۇنلۇق، 
يوللـۇق قوغدىنىـش ئىكەنلىكـى كۆرسـىتىپ بەرگـەن. ئېھتىياجىغـا 
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ئاساسـەن ئۆسـۈملۈك ۋە ھايۋاناتـالر دۇنياسـىدىن مەنپەئەتلىنىـش 
ھـەم ئۆزىنـى قوغـداش ئۈچـۈن كـۈرەش قىلىـش تەبىئىـي ئەھـۋال، 
ئەلۋەتتـە. ئەممـا، بۇالردىـن باشـقا ھـەر قانـداق سـەۋەب بىلـەن بىر 
جاننـى ئۆلتۈرۈش ئادالەتسـىزلىك بولۇپ، بـۇ قۇرئاندا چەكلەنگەن.

ناھـەق  ئادەمنـى  بىـر  ئايەتتـە،  بىـر  قۇرئاندىكـى  ۋە  تـەۋرات 
ئۆلتـۈرۈش بىلـەن بىرلىكتـە، بىـر جاننـى قۇتقۇزۇشـنىڭ نېمىدىـن 
دېرەك بېرىدىغانلىقى بايان قىلىنغان بولۇپ، ئايەت تۆۋەندىكىچە:

َا  ِمـْن اَْجـِل ذٰلِـَك كَتَبَْنا َعـٰى بَٖنٓي اِْسَٓائَٖل اَنَُّه َمْن قَتََل نَْفسـاً ِبَغـْرِ نَْفٍس اَْو فََسـاٍد ِف اْلَرِْض فََكاَنَّ

َٓا اَْحيَـا النَّاَس َجٖميعاًؕ قَتَـَل النَّاَس َجٖميــعاًؕ َوَمْن اَْحيَاَها فََكاَنَّ

»شـۇ سـەۋەبتىن )تەۋراتتا( ئىسرائىل ئەۋالدىغا ھۆكۈم قىلدۇقكى:  
كىمكـى ناھـەق ئـادەم ئۆلتۈرمىگـەن ياكـى يـەر يۈزىـدە بۇزغۇنچىلىـق 
قىلمىغان بىر ئادەمنى ئۆلتۈرسە، ئۇ پۈتۈن ئىنسانالرنى ئۆلتۈرگەندەك 
بولىدۇ. كىمكى بىر ئادەمنى تىرىلدۈرسە )يەنى قۇتقۇزسا ياكى ھايات 
قىلىشـىغا سـەۋەبچى بولسـا(، ئۇ پۈتۈن ئىنسـانالرنى تىرىلدۈرگەندەك 

بولىدۇ ...« )مائىدە سۈرىسـى 32 - ئايەت(. 

يۇقىرىدىكى ئايەتتە، ھەممىگە قادىر ئالالھ بىر ئىنساننى پۈتكۈل 
ئىنسـانىيەتكە بـاراۋەر ئورۇنغـا قويغـان ۋە ئۇنىڭغـا شـۇ دەرىجىـدە 
ئەھمىيـەت بەرگـەن. شـۇڭا، تـەۋرات ۋە قۇرئانغـا كىرگۈزۈلگـەن بـۇ 
قىممـەت قـاراش، بىگۇنـاھ ئىنسـاننى ئۆلتۈرگەنلەرنىـڭ ناھايىتـى 
بىـر  يەنـە  ئىپادىلەيـدۇ.  قىلىدىغانلىقىنـى  سـادىر  گۇنـاھ  چـوڭ 
تەرەپتىـن بولسـا، ئايـەت يەنـە بىـر جاننـى قۇتقـۇزۇپ قېلىشـنىڭ 
پۈتكـۈل ئىنسـانىيەتكە ھاياتلىـق بەخـش ئەتكەنـدەك مۇھىملىقىنـى 

تەكىتلىگـەن. ئۇنداقتـا، بىـر جاننـى قۇتقـۇزۇش دېگـەن نېمـە؟

مەلۇمكى، كوسـوۋوغا ئوخشـاش دۇنيانىڭ ھەر قايسـى جايلىرىدا 
كىشـىلەرنى  بـۇ  شەكسـىزكى،  ئۆلتۈرۈلمەكتـە.  ناھـەق  ئىنسـانالر 
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پۈتكـۈل  ئەمەلىيەتتـە  كىشـىلەر  تىرىشـىۋاتقان  ئۈچـۈن  قۇتقـۇزۇش 
مائىـدە  قىلىۋاتىـدۇ.  ئىشـنى  مۇھىـم  قۇتقۇزۇشـتەك  ئىنسـانىيەتنى 
سۈرىسـىنىڭ 32 - ئايىتىـدە، ئۇلـۇغ ئالـالھ ئۇالرنىـڭ ھەرىكىتىنـى 
مەدھىيىلىگـەن، شـۇنداقال ئۇالرنىـڭ نەقـەدەر پەزىلەتلىـك ئىـش 

بىلدۈرگـەن. قىلىۋاتقانلىقىنىمـۇ 

بىر ئادەمگە ئىچكى ئەزاسىنى تەقدىم قىلىپ، ئۇنى قۇتقۇزۇشمۇ 
مەزكـۇر ئايـەت دائىرىسـىگە كىرىـدۇ، ئەلۋەتتـە. ئاق قان كېسـىلىگە 
گىرىپتـار بولغـان كىشـىگە يىلىك تەقدىم قىلىـپ، ئۇنىڭ ھاياتىنى 
ئىنسـانىيەت  بىـرى.  ئەمەللەرنىـڭ  چـوڭ  ئـەڭ  قېلىشـمۇ  سـاقالپ 
ئىنسـانالرنى ئۆلتـۈرۈش ئارقىلىـق ئەمـەس، بەلكـى ئىنسـانالرنىڭ 
ھاياتىنـى قۇتقـۇزۇش ئارقىلىـق ئۆزىنىڭ مەدەنىيىتىنـى بەرپا قىلىدۇ 
ۋە تەرەققىـي قىلدۇرىـدۇ. ئىچكـى ئـەزا ئىئانـە قىلىـش ۋە ھـەر خىل 
ئىنسـانىيەتنى  پۈتكـۈل  ئەمەلىيەتتـە  كىشـىلەر  بىلـەن  ياردەملـەر 
بـۇ  ئەمەلىيەتتـە،  ئېتىـدۇ.  بەخـش  ھاياتلىـق  ھـەم  قۇتقۇزىـدۇ 
پىداكارلىقـالر ئادىمىيلىكىمىزنىـڭ ۋە پەزىلىتىمىزنىڭ جېنى بولۇپ، 
ھاياتنـى قۇتقـۇزۇش قانچـە مۇھىـم ۋە پەزىلەتلىـك بولسـا، بىگۇناھ 
يىرگىنىشـلىك  ۋە  گۇنـاھ  چـوڭ  شـۇنچە  ئۆلتۈرۈشـمۇ  ئىنسـاننى 
قىلمىـش بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ. ئىنسـانىيەت 21 - ئەسـىرگە قەدەم 
قويغـان بۈگۈنكـى كۈنـدە، ھاياتلىقنـى قۇتقـۇزۇش تاسـادىپىيلىقالر 
ئىلكىگـە تاشـالپ قويۇلماسـتىن، بەلكـى رەسـمىي تـۈردە مۇنتىزىـم، 
ۋە  ئـەزا  ئىچكـى  ئاپپاراتلىشىشـى،  كېلىشـى،  ھالغـا  سىسـتېمىلىق 

يىلىـك كۆچـۈرۈش بانكىلىـرى قۇرۇلۇشـى كېـرەك.

ئالالھقا شـېرىك كەلتۈرۈشـتىن قالسـىال، ئەڭ چوڭ ۋە ئەڭ ئېغىر 
گۇناھالرنىـڭ بىـرى بىگۇناھ كىشـىلەرنى ئۆلتۈرۈش بولۇپ، ھەممىگە 
قادىر ئالالھ قۇرئاندا كىشـىلەرنى ئۆلتۈرۈشـنىڭ تۈرلۈك ئۇسـۇللىرىنى 

بايان قىلدى ۋە جازاالرنى شـۇ ئۇسـلۇبالرغا ئاساسـەن بېكىتتى. 
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iii. بىر مۆمىننىڭ يەنە بىر مۆمىننى قەستەن ئۆلتۈرۈشى ھارام 

مۆمىن مۆمىننى قەسـتەن ئۆلتۈرمەسـلىكى كېرەك. ھەممىگە قادىر 
ئالـالھ بىـر كىشـىنى قەسـتەن ئۆلتۈرگەنلەرگـە تـۆت خىـل جازانىـڭ 

بىـرى قوللىنىلىدىغانلىقىنـى بايان قىلدى:

1( قىسـاس جازاسـى، يەنى قەسـتەن ئادەم ئۆلتۈرگەن كىشـىگە 
جانغـا جـان ئېلىش جازاسـى بېرىلىدۇ.

2( خۇن ھەققى، يەنى تۆلەم بېرىش جازاسى. 

3( ئەپۇ قىلىش.

ئـادەم  بىگۇنـاھ  ئايەتتـە   -  178 سۈرىسـى  بەقـەرە  ئالـالھ 
ئۆلتۈرگۈچىگـە يۇقىرىدىكـى ئـۈچ خىـل جازادىـن بىرىنـى بېرىشـنى 
بېكىتكەن بولۇپ، مېيىتنىڭ ۋارىسـلىرى بۇالردىن بىرىنى تالاليدۇ، 

سـوتچى – قـازى ھۆكـۈم قىلىـدۇ. 

جازاسـى،  ئۆلتۈرۈشـنىڭ  قەسـتەن  ئىنسـاننى  »بىگۇنـاھ   )4
ئايـەت(.  –  93 سۈرىسـى  )نىسـا  قېلىشـتۇر«  مەڭگـۈ  دوزاختـا 

تۆتىنچـى خىـل جـازادا ھېچكىمنىـڭ تالـالش ھوقۇقـى مەۋجـۇت 
ئەمـەس. قەسـتەن قـان تۆككـەن ئـادەم ئاخىرەتتـە جەھەننەمگـە 
ئوتـۇن بولىدىغـان بولـۇپ، ئۇلـۇغ ئالـالھ ئـۇ تۆككـەن ھـەر تامچـە 
قاننـى ئۇنـى ئازاباليدىغـان ئوتقـا ئايالندۇرىـدۇ. سەۋەبسـىز ياكـى 
تۆككەنلـەر  قېنىنـى  ئىنسـانالرنىڭ  بىلـەن  باھانىلـەر  كىچىـك 
ئـاداۋەت،  دۈشـمەنلىك،  ئايالندۇرماقتـا.  دوزاخقـا  دۇنيانـى  بـۇ 
ئۆچمەنلىك ۋە نەپرەت تۇيغۇسـى كىشـىلەر بۇ دۇنيادا بەرپا قىلغان 
قـان دوزىخىنىـڭ يېقىلغۇسـى بولماقتـا، بـۇ دوزاخ ئوتـى توختىمـاي 
سەۋەبسـىز  پەلـەك   - ئاسـمان  ئۇلغايتىلماقتـا.  ئوتـى  پۈۋلىنىـپ، 
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ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىـڭ ئاھـى بىلـەن تولماقتـا، ئېقىۋاتقـان قـان يـەر 
ئىچكـى  ئىنسـاننىڭ  ئەمەلىيەتتـە،  ئايالنماقتـا.  دەرياغـا  يۈزىـدە 
دۇنياسـىدىكى نەپـس شـەيتاننىڭ قارارگاھىغـا ئايلىنىـپ قالغـان، 
بارلىـق قورالـالر ئـۇ يەردىـن يۈرەككـە قارىتىلغان بولـۇپ، قەلبكە ئۇ 
يەردىـن توختىمـاي ئـوق ئېتىلىۋاتىـدۇ. ئـۇ ئىنسـاننىڭ قەلبىدىكـى 
مۇھەببـەت ئابىدىسـىنى ۋەيـران قىلىـپ، ئۆزئـارا ھۆرمـەت، ئىشـەنچ 
ۋە تىنچلىق ئۇنىۋېرسـىتېتلىرىنى ۋەيران قىلىپ، ئاقىۋەت ئىنسـاننى 
ئىنسان بولۇشتىن چىقىرىپ يىرتقۇچ مەخلۇققا ئايالندۇرۇپ قويدى.

شـەيتان ئىچكى دۇنيايىمىزدا قولىغا پىچاق ئالغان يەتتە باشـلىق 
يالماۋۇزغـا ئوخشـاش ئايلىنىـپ يۈرىۋاتىـدۇ. پەزىلەتكـە ئائىت بارلىق 
نەرسـىلەرنى ئۆلتـۈرۈپ، قېنىنـى ئىچىۋاتىدۇ. بىـز ھازىر مەدەنىيەتنى 
پەرۋىـش قىلىشـنىڭ ئورنىغـا، شـەيتاننى قـان بىلـەن بېقىۋاتىمىـز. 
بىزدىكـى ئۆچمەنلىـك، دۈشـمەنلىك تۇيغۇسـى ۋە ھەسـەتخورلۇقنى 
كۈچەيتىدىغـان شـەيتان بىزدىـن دائىـم قۇربانلىـق تەلـەپ قىلىـدۇ. 
چۈنكى، ئۇ بۇ ھېسسىياتالرنى بىزگە ئىالھ سۈپىتىدە تونۇشتۇرماقتا، 
قۇالقلىرىمىزغـا بـۇ ئىالھالرنىـڭ قۇربانلىـق تەلـەپ قىلىۋاتقانلىقىنـى 
ئـاداۋەت  ۋە  ئۆچمەنلىـك  ئىچىمىزدىكـى  نەتىجىـدە،  پىچىرلىماقتـا. 
ئىالھـى تەلـەپ قىلغـان قۇربانلىق يەنە باشـقا بىر ئىنسـاننىڭ جېنى 
بولماقتـا. ئۆچمەنلىـك ۋە ئـاداۋەت ئىالھى شـەيتاندىن ئالدى بىلەن 
بىلـەن  شـۇنىڭ  قىلىـدۇ.  تەلـەپ  قىلىشـنى  قۇربـان  ئىرادىمىزنـى 
بىرگـە، ئـۇ ئىرادىسـىنى تارتىۋالغـان كىشـىگە ھـەر قانـداق ئىشـنى 

قىلدۇرغىلـى بولىدىغانلىقىنـى ئوبـدان بىلىدۇ. 

vi. ئەگەر بىر مۆمىن يەنە بىر مۆمىننى سەۋەنلىك بىلەن ئۆلتۈرسە 

جازاسى نېمە؟

 1( ئۇ بىر قۇلنى ئازاد قىلىدۇ.
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2( ئـۇ ئۆلگۈچىنىـڭ ئائىلىسـىدىكىلەرگە خـۇن ھەققـى بېرىـدۇ 
)نىسـا سۈرىسـى 92 - ئايـەت(.

سـەۋەنلىك بىلـەن ئـادەم ئۆلتۈرۈشـنىڭ بـۇ دۇنيادا جازاسـى بار، 
ئەمما ئاخىرەتتە جازاسـى يوق. دېمەك، ئاخىرەتتىمۇ جازا بېرىلىشـى 
كېـرەك.  بولۇشـى  نىيىتـى  ئۆلتـۈرۈش  ئـادەم  قەسـتەن  ئۈچـۈن، 
ئالماسـلىق  ھەققىنـى  خـۇن  ئائىلىسـىدىكىلەرنىڭ  ئۆلگۈچىنىـڭ 

ھوقۇقـى بـار )نىسـا سۈرىسـى 92 - ئايـەت(.

v. ئەگەر ئۆلتۈرۈلگەن مۆمىن دۈشمەن خەلقتىن بولسا ھۆكمى قانداق 

نېمە؟

ئەگـەر خاتالىـق بىلـەن ئۆلتۈرۈلگـەن ئـادەم دۈشـمەن خەلقتىن، 
ئەممـا مۆمىن كىشـىلەردىن بولسـا، قاتىل »ئۇنداقتـا مۆمىن بىر قۇل 

ئـازاد قىلىـش كېرەك« )نىسـا سۈرىسـى 29 - ئايەت(.

iv. ئەگەر ئۆلتۈرۈلگەن كىشى ئۆزئارا كېلىشىم تۈزۈلگەن خەلقتىن بولسا 

ھۆكمى نېمە؟ 

بـۇ خىـل ئەھۋالـدا، ئۇنىـڭ ئائىلىسـىدىكىلەرگە چوقـۇم خـۇن 
پۇلـى بېرىلىشـى، جەزمـەن بىـر قـۇل ئازاد قىلىنىشـى كېرەك )نىسـا 

سۈرىسـى 92 - ئايـەت(. 

قۇل ئازاد قىلىش ۋە خۇن ھەققى تۆلەش ئىمكانىيىتى بولمىغان 
كىشـى ئالالھقا توۋا قىلىدۇ ۋە توۋىسـىنىڭ قوبۇل قىلىنىشـى ئۈچۈن 
ئۇدا ئىككى ئاي روزا تۇتىدۇ. شۇنىڭغا دىققەت قىاليلىكى، ئاخىرقى 
ئـۈچ تـۈر سـەۋەنلىك بىلـەن مەيدانغـا كەلگـەن ئۆلـۈم ۋەقەلىرىگـە 
مۇناسـىۋەتلىك جازا بولۇپ، بۇ تېمىنىڭ مۇشـۇنداق ئىنچىكە بايان 
ئۈزگـۈزۈش  قـول  قىلىنىشـىدىكى سـەۋەب، جازانىـڭ جىنايەتتىـن 
كۈچىدىـن پايدىلىنىـش، ياشـاش ھوقۇقنىـڭ نەقـەدەر مۇھىـم ۋە 



246

ئـەڭ ئاساسـلىق ھوقـۇق ئىكەنلىكىنـى تەكىتلەشـتۇر. ئىچىمىزدىكى 
شـەيتان بىزنـى كىشـىلەرنى ئۆلتۈرۈشـكە ئىلھامالنـدۇرۇش ئۈچـۈن 
تـۇرۇش  قارشـى  بۇنىڭغـا  قـۇردى.  بازىسـىنى  ئـۆز  نەپسـلىرىمىزدە 
ئۈچۈن، بىز كىشـىلەرنى تەربىيەلەپ، ئۇالرنىڭ قەلبىدە باشـقىالرغا 
قىلىشـىمىز،  بەرپـا  ئابىدىلىرىنـى  ھۆرمـەت  ۋە  مۇھەببـەت  بولغـان 
ئەقىـل  چوقـۇم  بىـز  كېـرەك.  كەلتۈرۈشـىمىز  ئەسـلىگە  مۇھىمـى، 
بىلەن قەلب ئوتتۇرىسـىدىكى قانالالرنى ئوچۇق تۇتىشـىمىز كېرەك. 
ئىنسـانىيەت ئاسـمىنىنى قاپـالپ تۇرغـان بـۇ جاھىلىيـەت بۇلۇتىنـى 
ۋە  سۇغىرىشـىمىز  دەرىخىنـى  بىلىـم  جەزمـەن  ئۈچـۈن،  يوقىتىـش 
ئوبـدان پەرۋىـش قىلىشـىمىز الزىـم. نادانلىقىمىـز، بىلىمىمىزنىـڭ 
كەملىكـى ۋە ئىرادىمىزنىـڭ قەتئىـي بواللماسـلىقى قاتارلىـق ئامىلـالر 
شـەيتاننىڭ ئىشـىنى ئاسانالشـتۇرىدۇ. شـۇڭا، بىزدىكـى سـۇلغان 
مۇھەببـەت گۈللىـرى ئىمـان ۋە بىلىـم دەپ ئاتىلىدىغـان رەھىـم - 
شەپقەت تامچىلىرىغا تەشنا. ھازىر ئىچىمىزدىكى ئەقىل، مۇھەببەت 
ۋە ھۆرمەتكـە بولغـان چوڭقـۇر سـېغىنىش پەريادىنـى تىنجىتىدىغان 
پەيت يېتىپ كەلدى. ئەگەر بىز مائارىپىمىز بىلەن بۇ پەزىلەتلەرگە 
ھاياتلىـق - كـۈچ بەرمىسـەك، بـۇ بىزنىـڭ ياشـاش ھوقۇقىمىزنـى 
يەنىـال داۋاملىـق دەپسـەندە قىلىدىغانلىقىمىزنـى بىلدۈرىـدۇ. ئەگەر 
ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرى قوللىنىلمىسـا، بىز بىر سـىنىپتا، ھەتتا 
بىر پارتىدا ئوقۇۋاتقان ياشـالرنىڭ بىر - بىرىگە پىچاق تىقىشـىغا، 
بىـر – بىرىنىـڭ بېشـىنى يېرىشـىغا، بىـر - بىرىنـى ئۆلتۈرۈشـىگە 

يەنـە نۇرغـۇن قېتىـم شـاھىت بولىمىز.

مۇھەببـەت  سـەۋەبىدىن  ھىـدى  قـان  ئىنسـانىيەت  زامانىمىـزدا 
گۈللىرىنىـڭ خـۇش پۇرىقىنـى ھېـس قىاللمايدىغـان، ئۆچمەنلىـك 
بىرىنـى ياخشـى كۆرمەيدىغـان،  بىـر -  ئـاداۋەت سـەۋەبىدىن  ۋە 
شەخسـىيەتچىلىك تۈپەيلىدىـن بىـر - بىرىنـى كەچۈرەلمەيدىغـان 
بولـۇپ قالـدى. ئـۇالر ئەقىلنىـڭ نوپۇزىنـى يوقىتىـپ قويغانلىقتىن، 
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شـۇڭا،  قالـدى.  بولـۇپ  ئۆتەلمەيدىغـان  ئـەپ  يارىشـىپ،  ئۆزئـارا 
ئەقىـل قۇياشـى، بىلىـم نـۇرى ئىنسـانىيەتنىڭ بۇ قاراڭغـۇ بۇلۇتىنى 
تارقىتىۋېتىشـى، بىھۇدە قان تۆكۈلۈشـنى توختىتىشـى ۋە كىشـىلىك 

ھاياتنىـڭ مۇھىملىقىنـى تونـۇپ يېتىشـى كېـرەك. 

iiv. تۇغۇلۇشتىن بۇرۇنقى كىشىلىك ھوقۇق

 ئىنسـاننىڭ ياشـاش ھوقۇقىنـى ئانـا قورسـىقىدا تۆرىلىشـكىچە 
ئىلگىرى سۈرۈش مۇمكىن. ئۆسۈملۈك ۋە ھايۋانات يېمەكلىكلىرىدىن 
ئاتىلىدىغـان  دەپ  تۇخـۇم  ۋە  ئىسـپېرما  تاپقـان،  تەركىـب 
تۆرەلمـە ئېلېمېنتلىرىـدا ئۆزىنـى نامايـان قىلغـان ھاياتلىقنىـڭ بـۇ 
سەرگۈزەشتىسـى، ياشـاش ھوقۇقىنى بۇ تۆرىلىشنىڭ مۇھىملىقىدىن 
ئاددىـي  ئۇچرىشىشـى  تۇخۇمنىـڭ  بىلـەن  ئىسـپېرما  ئالىـدۇ. 
بىئولوگىيىلىك ھادىسە ئەمەس، ئەكسىچە، ئۇ ئىالھىي تەقدىرنىڭ 
ھادىسىسـىنىڭ  يارىتىـش  كېلىشـىدىكى  بارلىققـا  مۆجىزىسـىنىڭ 

ئىبـارەت. نامايەندىسـىدىن 

مەلـۇم مەنىدىـن ئېيتقاندا، سـانىنى مۆلچەرلىگىلىمۇ بولمايدىغان 
ئىالھىـي  ئـۈزۈپ  ئەكسـىچە  ئېقىشـىنىڭ  دەريانىـڭ  ئىسـپېرمىنىڭ 
تەقدىـر نىشـان قىلىـپ كۆرسـەتكەن تۇخۇمغـا يېتىـش پائالىيىتـى، 
ئەمەلىيەتتـە ياشـاش ھوقۇقىغـا ئېرىشـىش ئۈچـۈن ئېلىـپ بېرىلغان 
مۆجىـزە خاراكتېرلىـك مۇسـابىقە ھېسـابلىنىدۇ. بـۇ ئۇچرىشىشـتىن 
قـارا  ئەۋالدلىرىغـا  ئىنسـان  بولىدىغـان  پەيـدا  ئۇالردىـن  كېيىـن، 
بولىـدۇ.  چىققانلىـق  قارشـى  تەقدىرگـە  ئىالھىـي  ئۇزىتىـش  قـول 
گۇنـاھ  قـوش  بولـۇش  زامىـن  جېنىغـا  بالىنىـڭ  مەزگىلـدە  ئـۇ 
شـەكىللەندۈرىدۇ. بىرىنچىسـى، ئىالھىي تەقدىرنىڭ تاماملىنىشـىغا 
توسـقۇنلۇق قىلىش؛ ئىككىنچىسـى، ئىنسـاننىڭ ياشـاش ھوقۇقىغا 

تاجـاۋۇز قىلىـش.
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ئىلىـم - پـەن بىزگـە ئۇ سـىرلىق ھاياتنىڭ تۇخۇمنىڭ ئىسـپېرما 
ئارقىلىـق ئۇرۇقلىنىشـىدىن باشـلىنىدىغانلىقىنى ئېيتىـدۇ. ھەممىگـە 
قادىـر ئالـالھ بىزگـە ئۆزىنىـڭ كـۈچ - قۇدرىتىنـى بايـان قىلغانـدا، 
ئانىنىـڭ قورسـىقىدىكى يارىتىشـنى، يەنـى بـۇ سـىرلىق ھاياتنىـڭ 

قانـداق شـەكىللەنگەنلىكىنى مۇنـداق ئەسـلىتىدۇ:

اُءؕ  ُهَو الَّٖذي يَُصوُِّركُْم ِف اْلَرَْحاِم كَيَْف يََشٓ

ئاناڭالرنىـڭ  )يەنـى  بالىياتقـۇالردا  سـىلەرنى  )ئالـالھ(  »ئـۇ 
قورسـىقىدىكى چېغىـڭالردا( ئـۆزى خالىغـان شـەكىلگە كىرگۈزىـدۇ. 

ئايـەت(.   -  6 سۈرىسـى  )ئالىئىمـران   »...

ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ ئانىنىـڭ قورسـىقىدا ئەمەلگـە ئاشـۇرغان 
بـۇ يارىتىلىـش ھادىسىسـى ئىنتايىـن مۇھىـم بولـۇپ، بـۇ جەريـان 
ئالالھنى تونۇشتۇرۇشـتا ئىشـلىتىلىدۇ. بۇ ئايەتتە »تەسۋىر«، يەنى 
»شـەكىل كىرگـۈزۈش« ئۇقۇمـى مەۋجـۇت. بـۇ شـەكىللەندۈرۈش 
ئىنسـاننىڭ پىسـخىكا ۋە بىئولوگىيىلىك قۇرۇلمىسىنىڭ تەڭپۇڭلۇقى 
ھـەم بەدىئىـي تەرىپىنى ئىپادىلەيـدۇ. خۇددى ئىنتايىن قىممەتلىك 
زىيـان  مەدەنىيىتىگـە  ئىنسـانىيەت  يوقىتىـش  ئەسـىرىنى  سـەنئەت 
ئەسـىرىنىڭ  سـەنئەت  ئىالھىـي  بـۇ  بولغانـدەك،  يەتكۈزگەنلىـك 
ئاخىرالشتۇرۇشـمۇ  ۋاقتىدىـال  قورسـىقىدىكى  ئانىسـىنىڭ  ھاياتىنـى 
ئىالھىـي مەدەنىيـەت ۋە تەقدىرگـە شـۇنداق زىيـان يەتكۈزۈشـتىن 
دېـرەك بېرىـدۇ. ئۇنىـڭ ئۈسـتىگە، ئىنسـان ئىجاد قىلغان سـەنئەت 
ئەسـىرى جانلىق ئەمەس، ئەمما ئىالھىي سـەنئەت ئەسـىرى، يەنى 

ئىنسـان بولسـا جانغـا ئىگـە.

»رەھىـم« ئۇقۇمـى رەھىمدىللىكتىـن كەلگـەن بولـۇپ، »ئانـا 
رەھىمـى - بالىياتقـۇ« ئۇقۇمـى بولسـا بالىياتقۇنىـڭ ھەم ئىسسـىق، 
بىلـەن  ئىسـىم  بـۇ  قىلغانلىقدىـن  سـاھىبخانلىق  ھاياتقـا  ھـەم 



249

ئۇقۇمـى  شـەپقەت   - رەھىـم  ئاساسـالنغاندا،  قۇرئانغـا  ئاتالغـان. 
مېھرىبانلىـق، كۆيۈمچانلىـق ۋە شـەپقەتنى كۆرسـىتىدۇ. ئېنىقكـى، 
ئانىنىـڭ قورسـىقىدىكى بالىنىـڭ جېنىغـا زامىـن بولـۇش، ئـۇ ئەزا، 
يەنـى بالىياتقۇغـا بېرىلگـەن »رەھىـم« نامىغـا مـاس كەلمەيـدۇ. ئـۇ 
ئـەزا بالىنىـڭ جېنىغـا زامىن بولماسـلىق، ئۇنىڭ ياشـاش ھوقۇقىنى 

كۆرسـىتىدۇ. تارتىۋالماسـلىقنى 

ئەجەبـا، ئۆزىنـى قوغدىيالمايدىغان ۋە پەقەت ئانىسـىنىڭ رەھىم 
– شـەپقەت مەنىسـىنى بىلدۈرىدىغـان بالىياتقۇسـىنىڭ ھامىيلىقىغـا 
قاتىللىـق  ئاخىرالشـتۇرۇش  ھاياتىنـى  ھامىلىنىـڭ  ئېرىشـكەن 
مۇشـۇ  دەل  زۇلمـى  بولغـان  ئىنسـانالرغا  ئىنسـانالرنىڭ  ئەمەسـمۇ؟ 
يەردىن باشـلىنىدۇ. شەكسـىزكى، ھەممىگە قادىر ئالالھ بالىالرنىڭ 
تۇغۇلۇشـتىن بـۇرۇن ئۆلتۈرۈلۈشـىنى خالىمايـدۇ، بـۇ سـەۋەبتىن ئـۇ 
مەزكۇر قىلمىشـنى ئىپادىلىگەندە »ئۆلتۈرۈش«، يەنى »قاتىللىق« 

ئۇقۇمىنـى قولالنغـان:

ً َوَل تَْقتُلُٓوا اَْوَلَدكُْم َخْشيََة اِْمَاٍقؕ نَْحُن نَْرزُقُُهْم َواِيَّاكُْمؕ اِنَّ قَتْلَُهْم كَاَن ِخطْـٔاً كَٖبرا

»كەمبەغەللىكتىـن قورقۇپ بالىلىرىڭالرنـى ئۆلتۈرمەڭالر. ئۇالرنىڭ 
ۋە سىلەرنىڭ رىزقىڭالرنى بىز بېرىمىز. ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش ھەقىقەتەن 

چوڭ جىنايەت ۋە گۇناھتۇر« )ئىسـرا سۈرىسـى 31 - ئايەت(.

بـۇ ئايەتتە تۇغۇلۇشـتىن ئىلگىرىكـى مەزگىلدىكى، يەنى تۆرەلمە 
ھالەتتىكـى بـاال نـەزەردە تۇتۇلغان. يەنە بىر ئايـەت تۆۋەندىكىچە:

قُـْل تََعالَـْوا اَتْـُل َما َحرََّم َربُُّكْم َعلَيُْكْم اَلَّ تُْشِكُوا ِبٖه َشيْـٔـاًؕ َوِبالَْوالَِديِْن اِْحَسـاناً َوَل تَْقتُلُٓوا اَْوَلَدكُْم 

ِمـْن اِْمـَاٍقؕ نَْحـُن نَْرزُقُُكـْم َواِيَّاُهـْم َوَل تَْقَربُـوا الَْفَواِحـَش َمـا ظََهـَر ِمْنَها َوَما بَطَـَن َوَل تَْقتُلُـوا النَّْفَس 

يُكْم ِبٖه لََعلَُّكـْم تَْعِقلُوَن ِ ذٰلُِكـْم َوصّٰ ُه اِلَّ ِبالَْحّقؕ الَّٖتـي َحـرََّم اللٰـّ

نەرسـىلەرنى  قىلغـان  ھـارام  ئالـالھ  >كېلىـڭالر،  »ئېيتقىنكـى: 
سـىلەرگە ئوقـۇپ بېـرەي: سـىلەر ئالالھغـا ھېچنەرسـىنى شـېرىك 
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كەلتۈرمـەڭالر، ئاتـا - ئاناڭالرغـا ياخشـىلىق قىلىـڭالر، نامراتلىقتىن 
قورقۇپ بالىلىرىڭالرنى ئۆلتۈرمەڭالر، بىز ئۇالرغا ۋە سـىلەرگە رىزىق 
بېرىمىـز، ئاشـكارا ۋە يوشـۇرۇن يامـان ئىشـالرغا يېقىـن كەلمـەڭالر،  
ئالالھنىـڭ ئەمرىگـە خىالپلىـق قىلىپ )ناھەق( ئـادەم ئۆلتۈرمەڭالر، 
ھەقلىـق رەۋىشـتە ئۆلتـۈرۈش بۇنىڭدىـن مۇستەسـنا<. سـىلەرنىڭ 
تەۋسـىيە  ئىشـالرنى  بـۇ  سـىلەرگە  ئالـالھ  ئۈچـۈن،  چۈشنىشـىڭالر 

قىلىـدۇ« )ئەنئـام سۈرىسـى 151 - ئايـەت(. 

ئالـالھ بـۇ ئايەتتـە ھـەق - ھوقۇقالرنـى تىزىـپ چىققـان بولۇپ، 
بـۇ ھـەق - ھوقۇقـالر ئالالھنىڭ ھەققى، ئاتا - ئانىالرنىڭ ھەققى، 
بالىالرنىـڭ ھەققـى، ياشـاش ھوقۇقـى ۋە جەمئىيەتنىـڭ ھوقۇقىدىن 

ئىبارەت.

بـۇ ئايەتتىكـى دىققـەت چېكىدىغـان نۇقتا، بۇ ئايـەت »بالىنىڭ 
ياشـاش ھوقۇقى«نـى چوڭالرنىـڭ ياشـاش ھوقۇقىدىـن ئايرىـپ، 

ئۇنـى ئايرىـم ھوقـۇق سـۈپىتىدە تىلغـا ئالغان.

iiiv. تۇغۇتتىن ئىلگىرىكى ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرىنى قولالنسا 

بوالمدۇ؟

بالىنـى تۇغـۇپ دۇنياغـا كەلتـۈرۈش مۇھىـم ئەمـەس. مۇھىمـى 
يېتىشـتۈرۈش.  قىلىـپ  ئـادەم  شـەرەپلىك   - ئالىيجانـاب  ئۇنـى 
شـۇڭا، بىـر ئادەمنىـڭ ئـۆزى تەربىيەلەلىگـۈدەك سـاندا پەرزەنتلىـك 
بولۇشـى مۇھىـم پىرىنسـىپ بولۇشـى كېـرەك. ھامىلىـدار بولۇشـتىن 
ئىلگىـرى قوللىنىلىدىغـان تەدبىرلـەر دىنـدا ھـارام ئەمـەس. ئەممـا، 
بـۇ تەدبىرلـەر ئايالالرنىـڭ ھاياتىغـا زىيان يەتكۈزمەسـلىكى شـەرت.

بـۇ سـەۋەبتىن، بالىنىـڭ ئۆسـۈپ يېتىلىـش ھوقۇقـى ياشـاش 
بالىـالر  بىزنىـڭ  ھېسـابلىنىدۇ.  مۇھىـم  ئوخشاشـال  ھوقۇقىغـا 
تۇغۇلغاندىـن كېيىـن »بـۇ ھايـات ئۆلۈمدىنمـۇ بەتتـەر« دەيدىغـان 
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يـوق. ھەققىمىـز  ياشـىتىش  ئۇالرغـا  ھاياتنـى 

xi. تۇغۇلغاندىن كېيىنكى كىشىلىك ھەق - ھوقۇق

ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ قۇرئانـدا، بـاال تۇغۇلغاندىـن كېيىـن، 
ھـەر خىـل سـەۋەبلەر تۈپەيلىدىـن ئۆسـمۈر بالىالرنـى ئۆلتۈرىدىغـان 
كىشـىلەرنىڭ بارلىقىنى، بۇنىڭ زۇلۇمنى شـەكىللەندۈرىدىغانلىقىنى 
ۋە بـۇ قىلمىشـنىڭ يىرگىنىشـلىك ئىكەنلىكىنـى بايـان قىلىـپ، بـۇ 
قىلمىشـالرنى سـادىر قىلغانالرنىـڭ دەۋرىنـى »جاھىلىيـەت دەۋر« 

دەپ تەسـۋىرلىگەن. 

1( پىرئـەۋن بەنـى ئىسـرائىل خەلقىنىڭ ئوغۇللىرىنـى ئۆلتۈرۈپ، 
قىزلىرىنى سـاق قالدۇراتتى. ئۇ سـېھىرگەرلەرنىڭ مۇسـانىڭ كېلىپ 
ئاغدۇرۇۋېتىدىغانلىقـى توغرىسـىدىكى خەۋەرگـە  ئۆزىنـى تەختتىـن 
زىيانكەشـلىكنى قىلىۋاتاتتـى. بـۇ سـەۋەبتىن،  بـۇ  ئىشـەنگەچكە، 

ئالـالھ ئۇنـى »زالىـم« دەپ جاكارلىـدى.

2( پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالمنىڭ دەۋرىـدە ئەرەبلەرمـۇ قىزلىرىنى 
دەپ  ئەيىـب  ئۈچـۈن  ئۆزلىـرى  قىزلىرىنـى  ئـۇالر  ئۆلتۈرەتتـى. 
قارىغانلىقتىـن ئۆلتۈرۈۋاتاتتـى. قۇرئاننىـڭ بىـر قانچـە ئايەتلىرىـدە 
سـوراق  ئاخىرەتتـە  قىلمىشـنىڭ  رەھىمسـىز  بـۇ  ئېلىنغـان  تىلغـا 

تەكىتلەنگـەن: ئېنىـق  قىلىنىدىغانلىقـى 

 َواَِذا الَْمْوُء َدُة ُسِئلَْت ِباَيِّ َذنٍْب قُِتلَْت

»تىرىـك كۆمۈۋېتىلگـەن قىزدىن: >سـەن قايسـى گۇنـاھ بىلەن 
ئۆلتۈرۈلـدۈڭ؟< - دەپ سـورالغاندا« )تەكۋىـر سۈرىسـى 9 - 8 - 

ئايەتلەر(.  

بۈگۈنكـى كۈنـدە بالىـالر كوچىالرغـا تـەرك قىلىنغـان ئەھۋالـالر 
خېلىـال مەۋجـۇت. ئـۇالر ئىگـە - چاقىسـىز قالغانلىقتىـن ھاياتـى 

بولماقتـا.  ۋەيـران 
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2( مائارىپتىن بەھرىلىنىش ھوقۇقى 

»ياشـاش ھوقۇقى«دىـن كېيىنـال تۇرىدىغان ئەڭ مۇھىم ھوقۇق 
»مائارىپتىـن بەھرىلىنىـش ھوقۇقى« بولۇپ، ئۇ تۇنجى ئىنسـاندىن 
تارتىـپ ئىنسـان بەھرىمـەن بولۇشـقا تېگىشـلىك ھوقۇقالرنىڭ ئەڭ 
ئىنسـان  تۇنجـى  كەلگـەن.  ئېلىـپ  ئـورۇن  قاتارىدىـن  ئالدىنقـى 
يارىتىلغاندىـن كېيىـن، ئۇلـۇغ ئالـالھ دەرھـال ئوقـۇ – ئوقۇتـۇش 
پائالىيىتىنـى باشـلىغان. بەقـەرە سۈرىسـىنىڭ 31 - ئايىتى نەزەرگە 
ئېلىنغانـدا، مەۋجۇتلـۇق نېمىتىدىـن كېيىنـال مائارىـپ، يەنى بىلىم 
ئالـالھ ھەزرىتـى ئادەمنـى  نېمىتىنىـڭ كېلىدىغانلىقىنـى كۆرىمىـز. 
تەھسـىل  ئىلىـم  ئۇنىڭغـا  بىلـەن  ئالـدى  كېيىـن،  ياراتقاندىـن 
قىلدۇرغـان. ھەتتا، »بىلىم« مەۋجۇتلۇقنىڭ سـەۋەبىگە ئايالنغان. 

يەنى: 

َوَما َخلَْقُت الِْجنَّ َواْلِنَْس اِلَّ لِيَْعبُُدوِن

دەپ  تونۇسـۇن  مېنـى  پەقـەت  ئىنسـانالرنى  ۋە  جىـن  »مـەن 
ئايـەت(.   -  56 سۈرىسـى  )زارىيـات  ياراتتىـم« 

ئايەتتـە  بـۇ  بولىـدۇ:  قىلىشـقا  تەھلىـل  مۇنـداق  ئايەتنـى  بـۇ 
»لـى يابـۇدۇن )لِيَْعبُـُدوِن(« ئۇقۇمـى تىلغـا ئېلىنغـان. بـۇ ئۇقۇمنىـڭ 
مەنىسـى »مـاڭا ئىبـادەت قىلىشـى ئۈچـۈن« بولـۇپ، مۇپەسسـىرلەر 
»لـى يابـۇدۇن« ئىپادىسـىنى »لـى يارىفـۇن« دەپ شـەرھلىگەن. 
»لـى يارىفـۇن« ئىپادىسـىنىڭ مەنىسـى »مېنـى تونۇشـى ئۈچـۈن« 
دېگەنلىك بولىدۇ. بۇنىڭدىن ئىنساننىڭ يارىتىلىشىدىكى سەۋەبنىڭ 

بولىـدۇ. »ئالالھنـى تونـۇش« ئىكەنلىكىنـى يەكۈنلەشـكە 
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شۇڭالشـقا،  يارىتىلغـان.  ئۈچـۈن  بىلىـش  ئىنسـان  دېمـەك، 
ئىشلەپچىقىرىشـقا  ئىشـلىتىپ  ئەقلىنـى  ئادەمنىـڭ  يەنـى  بىلىـم، 
ئۆتـۈش پائالىيىتـى مەۋجۇتلۇقتىن يۇقىرى قىممەتكە ئىگە. چۈنكى، 
ئىنسـان بىلىمـى ياردىمىـدە ئۆزىنـى تونۇيدۇ، ئۆزىنـى ھېس قىلىدۇ 
ۋە ئۆزىنى چۈشىنىدۇ. ئۇ قانچە كۆپ بىلسە، مەۋجۇتلۇقتىن شۇنچە 
بېيىتىـدۇ.  مەۋجۇتلۇقنـى  ۋە  قانىـدۇ  مەۋجۇتلۇققـا  ھۇزۇرلىنىـدۇ، 
ئۇچـۇر ئاتوملىـرى مەۋجۇتلـۇق بىناسـىنى بارلىققـا كەلتۈرىدىغـان، 
كىشـىلەرگە ئادىمىيلىكىنـى ياشـىتىدىغان نېگىزلىـك ئامىـل بولـۇپ 

ھېسـابلىنىدۇ. 

ئىالھىي بىلىم، مەۋجۇتلۇقنىڭ د ن ئا )DNA( سـىنى ھاسـىل 
قىلغـان كـۈچ ئەمەسـمۇ؟ جانلىقالرنىڭ قۇرۇلمىسـىدىكى ھۈجەيرىلەر 
ۋە ئاتومالرنىـڭ ھەرىكىتـى، ئۆزئارا باغلىنىشـى، شـۇنداقال ئۇالرنىڭ 
بىـر گـەۋدە سـۈپىتىدە خىزمـەت قىلىشـى ئىالھىـي بىلىـم تورىنىـڭ 
مەھسـۇلى ئەمەسـمۇ؟ ئەجەبـا، كىشـىلەرنىڭ بـۇ بىلىم قۇرۇلمىسـىنى 
يېشـىش ئۈچـۈن قىلىدىغـان ئۆگىنىـش تىرىشـچانلىقىدىنمۇ يۇقىرى 
قىممـەت بوالمـدۇ؟ ئىالھىـي بىلىملـەر تـورى بىلـەن ئورالغـان بـۇ 
تەبىئـەت كىتابىنـى تەتقىـق قىلىـش، ئۇنىـڭ سـىرىنى يېشـىش ۋە 
ئۇنىـڭ سـىرلىرىنى ئىنسـانغا خىزمەت قىلـدۇرۇش پائالىيىتى بولغان 
ئوقـۇ – ئوقۇتـۇش كىشـى بەھرىمـەن بولىدىغـان ھوقۇقـالر ئىچىدە 
بىرىنچـى ئورۇنـدا تۇرۇشـى كېـرەك. بـۇ مائارىـپ ھوقۇقـى تۇنجـى 
ئىنسـاندىن تارتىـپ ھازىرغىچـە داۋاملىشـىپ كەلگـەن بولـۇپ، ئـۇ 

قۇرئـان ۋە كىشـىلىك ھوقـۇق خىتابنامىسـىدە ئـورۇن ئالغـان.

ئىنسـاننى بىلىمدىـن مەھـرۇم قىلىش ئەڭ چـوڭ زۇلۇم. بىز بۇنى 
تۆۋەندىكىـدەك ئىپادىلـەپ بېرەلەيمىـز: ئالالھقا شـېرىك كەلتۈرۈش 
گۇناھىدىـن قالسـىال، كىشـىنىڭ مائارىپتىن بەھرىلىنىـش ھوقۇقىغا 
توسـقۇنلۇق قىلىـش ياكى كىشـىلەرنى بىلىمدىن مەھـرۇم قالدۇرۇش 
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ئـەڭ چـوڭ زۇلـۇم بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ. بىلىـم ئىنسـاننىڭ ئەقلـى 
قالـدۇرۇپ،  ئـاچ  كـۈن  نەچچـە  ئادەمنـى  ئوزۇقـى.  قەلبىنىـڭ  ۋە 
ئۇنـى ئۆلۈمگـە تـەرك قىلىشـتىنمۇ چـوڭ بولغان زۇلۇم – ئىنسـاننىڭ 

مېڭىسـىنى ۋە قەلبىنـى بىلىمسـىز تاشـالپ قويۇشـتىن ئىبـارەت. 

ھوقۇقـى«  بەھرىلىنىـش  »مائارىپتىـن  تەرەپتىـن،  بىـر  يەنـە 
چـوڭ  ئـەڭ  ئەقىـل  بولـۇپ،  ھوقۇقـى«  »ئەقىلنىـڭ  ئەمەلىيەتتـە 
قىممـەت بولغاچقـا، ئۇنىـڭ ھوقۇقىمـۇ ئەڭ چوڭ بولىـدۇ. ئۇنداقتا، 
ئىپادىلەيـدۇ؟  مەنىنـى  نېمـە  دېگەنلىـك  ھوقۇقـى«  »ئەقىلنىـڭ 
ئەقىلگە قىلىنغان ئەڭ چوڭ ئادالەتسـىزلىك ئۇنى ئىشلەتمەسـلىك، 
ئۇنىـڭ تەپەككـۇر قىلىشـىنى توسـۇش ۋە بىلىم ئىشلەپچىقىرىشـىنى 
تەبىئىـي  ئۇنىـڭ  ئەقىلنـى چېنىقتـۇرۇش  ئىبـارەت.  توختىتىشـتىن 
ھوقۇقى ھېسابلىنىدۇ. شۇڭا، ئوقۇ - ئوقۇتۇش پائالىيىتى ئارقىلىق 
ئەقىلنـى چېنىقتـۇرۇش كېـرەك. ئەقىلنىـڭ چېنىقىشـىغا كاپالەتلىك 
قىلىدىغـان ئوقۇتـۇش پائالىيىتـى ئەڭ مۇھىم ھـەق - ھوقۇقالرنىڭ 
بىـرى بولۇشـى زۆرۈر. ئەقىلنىـڭ تەپەككۇر قىلىشـىنى توسـىدىغان، 
ئۇنـى كىشـەنلەپ، تاقـاق سـالىدىغان ئوقـۇ - ئوقۇتـۇش پائالىيىتى 
توغـرا ئەمـەس بولـۇپ، بـۇ خىـل مائارىـپ ئىنسـان ئۈچـۈن زۇلۇمغـا 

ئايلىنىدۇ.

ئەقىـل، تەپەككـۇر ۋە بىلىـم قىممـەت قارىشـى قەلبىمىزدىكـى 
جەننەتكـە  دۇنيانـى  ئـۇالر  بىرلەشـكەندە،  بىلـەن  مۇھەببـەت 
ئايالندۇرىـدۇ. يەنـى كىشـىلەر ئۆزىنىـڭ مېڭىسـى ۋە قەلبـى بىلـەن 
تەپەككـۇر  ئىشـلەتمەيدىغان،  ئەقلىنـى  يارىتىـدۇ.  جەننەتنـى 
قىلمايدىغـان، بىلىـم يارىتالمايدىغـان ۋە سـۆيەلمەيدىغان كىشـىلەر 
ھـەم جەمئىيەتنىـڭ تۇرمۇشـى ئاللىبۇرۇن دوزاخقـا ئايالنغان بولىدۇ. 
ئەجەبـا، ئـۇالر قايسـى ئەمەللىرى بىلەن جەننەتكە كىرىدۇ؟ شـۇڭا، 
پائالىيىتىدىـن  ئوقۇتـۇش   - ئوقـۇ  مـۇرادى  كىرىـش  جەننەتكـە 
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تۇتىشـىدىغان  جەننەتكـە  بولىـدۇ.  دېيىشـكە  ئايرىاللمايـدۇ، 
يولنـى كۆرسـىتىپ بەرگۈچـى قۇرئـان »ئوقـۇ!« بۇيرۇقـى بىلـەن 
باشـالنمىغانمۇ؟ شـۇڭا، ئوقۇمىغان، ئىلىم تەھسىل قىلمىغان كىشى 
ئالالھنىـڭ بۇيرۇقىغـا قارشـى چىققـان بولىـدۇ. شـەيتانغا بېرىلگەن 
ئىنسـانغا  بولسـا،  بولغـان  قىـل!«  »سـەجدە  بۇيـرۇق  بىرىنچـى 
بېرىلگـەن تۇنجـى بۇيـرۇق »ئوقـۇ!« ئىـدى. نەتىجىـدە، شـەيتان 
ئىنسـانمۇ  ئەگـەر  قىلـدى.  ئاسـىيلىق  ئالالھقـا  قىلمـاي،  سـەجدە 
بۇيرۇققـا خىالپلىـق قىلسـا، يەنـى ئوقۇمىسـا، ئالالھقـا ئاسـىيلىق 
قىلغان بولىدۇ. شـۇڭا، بىلىم ئۆگەنمەيدىغان، توغرىسـى، ئەقلىنى 
ئىشـلەتمەيدىغان كىشـىلەر ئاسـىيالر قاتارىـدا بولىـدۇ. ئـۇالر ئۈچۈن 
ھـەم بـۇ دۇنيـا، ھەم ئاخىـرەت دوزاخقا ئايالنغـان، ئايلىنىۋاتىدۇ ۋە 

جەزمـەن ئايلىنىـدۇ.

ئوقـۇ - ئوقۇتـۇش پائالىيىتـى ياشـالرغا ئەقىلنـى ئىشلىتىشـنى، 
ۋە  ئىشـتىياق  بولغـان  بىلىمگـە  سـەنئىتىنى،  تەپەككـۇر  توغـرا 
مۇھەببەتنىـڭ پەزىلىتىنـى ئۆگىتىشـى كېـرەك. باشـقىالرنى دوراش 
سـەۋەبىدىن ئەقلىنـى ئىشلىتىشـنى ئۆگىنەلمىگـەن؛ باشـقىالرنىڭ 
تەپەككـۇر  ئـۆزى  ئىشـلىتىپ،  ئىدىيىنـى  پىشـۇرۇلغان  قازىنىـدا 
سـەنئىتىگە ئېرىشـەلمىگەن، بىلىم ئىگىلەشكە ھورۇنلۇق قىلىدىغان 
ۋە ئۆزئـارا بىـر - بىرىنـى سـۆيۈش پەزىلىتىنـى يوقىتىـپ قويغـان 

ياشـالردىن يەنـە نېمىنـى كۈتـۈش مۇمكىـن؟ 
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3( ئۇۋالچىلىققا قالغۇچىالرنىڭ ھەققىنى دەۋا قىلىش ھوقۇقى

خەۋەرنىـڭ  توغرىسـىدىكى  رەزىللىـك  بولغـان  سـادىر  قۇرئـان 
يىراقالرغا، يەنى ئۇ رەزىللىك بىلەن مۇناسىۋىتى يوقالرغا تارقىلىشىنى 
خالىمايـدۇ. سـادىر قىلىنغـان گۇنـاھ ياكـى جىنايەتلەرنىـڭ سـادىر 
قىلىنغـان مۇھىتتـا قېلىشـىنى ئۈمىـد قىلغـان ئالـالھ، بـۇ ئارقىلىـق 
كىشـىلەرنىڭ ئۈمىدسـىزلىككە پېتىـپ قېلىشـىنىڭ ئالدىنـى ئالغـان. 
ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ بـۇ قائىدىنـى تۆۋەندىكىـدەك بەلگىلىگـەن:

وِء ِمَن الَْقْوِل اِلَّ َمْن ظُلَِمؕ وَكَاَن اللُّٰه َسٖميعاً َعلٖياً  َل يُِحبُّ اللُّٰه الَْجْهَر ِبالسُّٓ

»ئالـالھ يامانلىقنىـڭ ئوچـۇق - ئاشـكارا سـازايى قىلىنىشـىنى 
ياقتۇرمايدۇ، ئەمما زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىالر مۇستەسـنا. ئالالھ ھەممىنى 
ئـاڭالپ تۇرغۇچـى ۋە ھەممىنـى بىلگۈچىـدۇر« )نىسـا سۈرىسـى 148 

- ئايـەت(.

بـۇ ئايەتتىـن تۆۋەندىكىدەك مۇھىم پىرىنسـىپالرنى يەكۈنلەشـكە 
بولىدۇ: 

i. يامانلىقالرنى ئاشكارىلىماسلىق كېرەك

كىشـىلەر سـادىر قىلغان خاتالىقالر شـۇ يەرنىڭ ئۆزىدە قېلىشى، 
جەمئىيەتكە تارقىلىپ كەتمەسلىكى كېرەك. بۇ قائىدە تاراتقۇالرنىڭ 
جەمئىيەتتىكـى  كېـرەك.  بولۇشـى  پىرىنسـىپى   - تۇتقـۇ  مۇھىـم 
ئېلىشـى،  ئـورۇن  كۈنتەرتىپتىـن  دائىـم  ھـەر  رەزىللىكلەرنىـڭ 
مۇناسىۋەتسـىز كىشىلەرگە بىلدۈرۈلۈشى جەمئىيەتنى ئۈمىدسىزلىككە 
ئىتتىرىـدۇ. شۇڭالشـقا، ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ يۇقىرىدىكى ئايەتتە 
يامانلىقنىـڭ ئاشكارلىنىشـىنى ياقتۇرمايدىغانلىقىنـى بايـان قىلغـان. 
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كۈنىمىـزدە تاراتقـۇالردا يامـان قىلمىشـالر ۋە سـەلبىي خەۋەرلـەر 
كۆپلـەپ بېرىلىـدۇ. نەتىجىـدە، بۇ ئەھۋال كىشـىلەرنى ساراسـىمىگە 
سـالىدىغان ئۈمىدسـىز كەيپىياتنى پەيدا قىلىدۇ. جەمئىيەتنىڭ بىر 
قىسـمىدىكى يىرگىنىشـلىك ۋەقەلەرنىـڭ تاراتقـۇالر ئارقىلىـق باشـقا 
بۆلـەك – قىسـىمالرغا خـەۋەر قىلىنىشـى، جەمئىيەتنى پىسـخىكىلىق 
ساراسـىمە قاپـالپ جىددىيلىـك كېلىـپ چىقىشـىغا سـەۋەب بولىدۇ. 
ئۇششـاق گۇرۇھـالر ياكـى قىسـمەن قاتالمغا مۇناسـىۋەتلىك سـەلبىي 
پىسـخىكىلىق  تارقىلىشـى  جەمئىيەتكـە  پۈتكـۈل  خەۋەرلەرنىـڭ 
ئىشـالرنىڭ  كىچىـك  تۈگمىـدەك  قىلىـپ،  پەيـدا  جاراھەتلەرنـى 
ئاممىنـى  بولىـدۇ.  تۆگىـدەك چوڭىيىـپ كېتىشـىگە سـەۋەب  تېـزال 
ئۈزلۈكسـىز ساراسـىمىگە سـېلىش ئۈمىد دەپ ئاتىلىدىغان ئەڭ چوڭ 
قىممەتكـە زىيـان يەتكۈزىـدۇ. ئۈمىدۋارلىـق ۋە ئۈمىـد ئۈمىدسـىزلىك 
بـاش  رەزىللىكلـەر  جەمئىيەتتـە  قىلىنغـان  قەتـل  تەرىپىدىـن 
كۆتۈرىـدۇ، جاسـارەتنىڭ ئورنىنـى قورقۇنچاقلىـق ئالىـدۇ. مانـا بـۇ 
سـەۋەبتىن، تاراتقـۇالر سـەلبىي خەۋەرلەرنىـڭ تارقىلىشـىغا يـاردەم 
قىلماسـلىقى، ھەمـدە بـۇ ئاخبارات ئەخالقىنىڭ مۇھىم پىرىنسـىپىنى 
تەشـكىل قىلىشـى كېرەك. ئەگـەر تاراتقۇالر ئىجابىيلىق، ياخشـىلىق 
ۋە مۇۋەپپەقىيەتنـى جەمئىيەتكە ئۈزلۈكسـىز تارقاتسـا، جەمئىيەتنىڭ 

كۈچىگـە كـۈچ قوشـقان بولىـدۇ. 

ii. زۇلۇمغا ئۇچرىغان كىشى ئۆزىنىڭ ھەق - ھوقۇقىنى تەلەپ قىلىشى 

كېرەك

تەشـەببۇس  يوشۇرۇلۇشـىنى  يامانلىقالرنىـڭ  ئالـالھ  گەرچـە 
قىلسـىمۇ، ئەممـا بىـر مەسـىلە بۇنىـڭ سـىرتىدا قالدۇرۇلغـان. يەنـى 
»زۇلـۇم« پـاش قىلىنىشـى كېـرەك. زۇلۇمغا ئۇچرىغانـالر ئۆزلىرىنىڭ 
ھـەق - ھوقۇقىنـى ئېلىـش ئۈچـۈن، زۇلۇمنـى پـاش قىلسـا بولىدۇ. 
بىـز بۇنـى »مەزلۇمنىـڭ ئـۆز ھـەق - ھوقۇقىنـى تەلـەپ قىلىـش 
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ھوقۇقـى« دەپ ئاتايمىـز. 

ئەگـەر ئېزىلگەنلەرگـە ئـۆز ھوقۇقىنـى تەلـەپ قىلىـش ھوقۇقـى 
ھوقۇقـالر  بارلىـق  ئەگىشـىپ،  ئۆتۈشـىگە  ۋاقىتنىـڭ  بېرىلمىسـە، 
دەخلـى - تەرۇزغـا ئۇچـراپ، ئادالـەت بايرىقـى يـەر بىلەن يەكسـان 
جـەۋالن  بايرىقىنـى  ئادالـەت  شـۇڭا،  جەزمـەن.  كېتىشـى  بولـۇپ 
قىلدۇرماقچـى بولغـان خەلقلـەر زۇلۇمغا ئۇچرىغانالرغا ئـۆز ھوقۇقىنى 
پۇرسـەتتىن  بـۇ  ئۇالرنـى  ۋە  بېرىشـى  ھوقۇقىنـى  قىلىـش  تەلـەپ 

مەھـرۇم قىلماسـلىقى كېـرەك.

زۇلۇمغـا ئۇچرىغـان ئـادەم، يەنـى ھـەق - ھوقۇقـى دەخلـى - 
تەرۇزغـا ئۇچرىغـان ئـادەم بۇ ئەھۋالنى جەمئىيەتكە - ئىنسـانىيەتكە 
شـىكايەت قىلسـا، پـاش قىلسـا بولىـدۇ. چۈنكـى، بۇندىـن ئـون 
تـۆت ئەسـىر ئىلگىـرى، ئالـالھ بـۇ ئىجازەتنـى ئۇنىڭغـا بەرگـەن. 
ھـەم  زۇلـۇم  بولمايدىغـان  توسـۇۋالغىلى  ۋە  قىلىنمىغـان  پـاش 
ئادالەتسـىزلىك ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشـىگە ئەگىشىپ ئاخىرىدا جەمئىيەتنى 
خـۇددى قۇرۇتقـا ئوخشـاش ئىچىدىـن يـەپ تۈگىتىـدۇ، گەرچـە ئـۇ 
جەمئىيـەت كۆرۈنۈشـتە سـاغالم تۈۋرۈككـە ئوخشـاش بولسـىمۇ. زۇلۇم 
خـۇددى قـۇرۇت چۈشـكەن مېۋىلەرگـە ئوخشـاش، چىرىكلەشـكەن 

جەمئىيەتلەرنـى بارلىققـا كەلتۈرىـدۇ.

بىـر جەمئىيەتنىـڭ ئالىيجانـاب، پەزىلەتلىـك ۋە مەدەنىيەتلىـك 
دەپ قارىلىش ئۈچۈن، زۇلۇمغا ۋە ئادالەتسـىزلىككە ئۇچرىغانالرنىڭ 
ئەرز - شىكايەتلىرىنى ئېالن قىلىش ۋە مۇناسىۋەتلىك ئورۇنالردىن 
ھـەل قىلىـش چارىسـى تېپىـش پۇرسـىتىگە ئىگە بولۇشـى ئـۇ ئەمەل 

قىلىشـقا تېگىشـلىك ئەڭ مۇھىم ئۆلچەم ھېسـابلىنىدۇ.

اُِذَن لِلَّٖذيَن يَُقاتَلُوَن ِباَنَُّهْم ظُلُِمواؕ َواِنَّ اللَّٰه َعٰى نَْرِِهْم لََقٖديٌر 

ئۈچـۈن،  ئۇچرىغانلىقـى  زۇلۇمغـا  ئۇچرىغۇچىالرغـا   »ھۇجۇمغـا 
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ئـۇرۇش قىلىشـقا رۇخسـەت قىلىنـدى. شۈبھىسـىزكى، ئالـالھ ئۇالرغـا 
يـاردەم بېرىشـكە ئەلۋەتتـە قادىـر« )ھـەج سۈرىسـى 39 - ئايـەت(.

زۇلۇمغـا  ئالـالھ  ئۇلـۇغ  بولىدۇكـى،  كۆرۈۋېلىشـقا  بۇنىڭدىـن   
ئۇچرىغـان خەلقلەرگـە ھەتتـا ئـۇرۇش قىلىش ھوقۇقىنىمـۇ بەرگەن.

نـۇر سۈرىسـىنىڭ 4 - ئايىتىـدە، تۆھمـەت قىلىنغـان ئىپپەتلىك 
ئايالنىـڭ ھوقۇقـى دەخلى - تەرۇزغا ئۇچرىغانلىقتىن، تۆھمەتخورغا 
80 دەررە ئـۇرۇش جازاسـى بېرىلگـەن. چۈنكـى، ئىپپەتلىـك ئايالغا 
تۆھمـەت قىلىـش زۇلـۇم قىلغانلىـق بولىـدۇ، قانـۇن بـۇ زۇلۇمغا جازا 
بېرىشـى كېـرەك. مۇشـۇنداق بولغانـدا، ئاندىن زۇلۇمغـا ئۇچرىغانالر 
ئۆزلىرىنىـڭ ھوقۇقىنىـڭ قوغدىلىدىغانلىقـى ۋە ئەنتىنىـڭ ئېلىـپ 

بېرىلىدىغانلىقىغـا ئىشـەنچ قىالاليدۇ. 
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4( مۈلۈك ھوقۇقى

مۈلـۈك ھوقۇقـى مۇقـەددەس بولـۇپ، بارلىـق ئىالھىـي دىنـالردا 
ئـورۇن ئالغـان مـال - مۈلـۈك ھوقۇقـى بۈگۈنـدە خەلقئارا كىشـىلىك 
ھوقۇقىنـى  مۈلـۈك  بىـز  كىرگۈزۈلگـەن.  خىتابنامىسـىگىمۇ  ھوقـۇق 
شـەخس ۋە جەمئىيەتنىـڭ مۈلـۈك ھوقۇقـى دەپ ئىككىگـە ئايرىـپ 

مۇالھىـزە قىلىمىـز:

i. شەخسىي مۈلۈك ھوقۇقى

ئاتايمىـز.  دەپ  ھەققـى«  »بەندىنىـڭ  بۇنـى  ئادەتتـە  بىـز 
شەخسـنىڭ مـال - مۈلكـى دەخلـى - تەرۇزغـا ئۇچرىغانـدا، قانـۇن 
بۇ مەسـىلىگە ئارىلىشـىپ، بۇ ھوقۇققا تاجاۋۇز قىلغۇچىالرغا قارشـى 
شەمشـەر چىقىرىـدۇ. چۈنكـى، قانۇننىڭ ئەڭ مۇھىـم ۋەزىپىلىرىنىڭ 
بىـر  دېمـەك،  قوغداشـتۇر.  ھوقۇقىنـى  مۈلـۈك  شەخسـنىڭ  بىـرى 
تەرەپتىـن قانـۇن؛ يەنـە بىـر تەرەپتىـن، ئۇلـۇغ ئالـالھ شەخسـنىڭ 
بېرىـدۇ.  ئەھمىيـەت  مۇھىملىقىغـا  ھوقۇقىنىـڭ  مۈلـۈك   - مـال 
تۆۋەندىكىـدەك  ئالـالھ »بەندىنىـڭ ھەققى«نـى  قادىـر  ھەممىگـە 

گەۋدىلەندۈرگـەن:

يَٓـا اَيَُّهـا الَّٖذيـَن اَٰمُنـوا َل تَأْكُلُٓوا اَْمَوالَُكـْم بَيَْنُكْم ِبالْبَاِطـِل اِلَّٓ اَْن تَُكوَن تَِجارًَة َعْن تَـرَاٍض ِمْنُكْم َوَل 

َه كَاَن ِبُكْم رَٖحياً تَْقتُلُٓوا اَنُْفَسـُكْمؕ اِنَّ اللٰـّ

»ئـى مۆمىنلـەر! بىـر - بىرىڭالرنىـڭ ماللىرىنـى ناھـەق يـول 
 - سـودا  قىلىشـقان  بولۇشـۇپ  رازى  ئۆزئـارا  يەۋالمـاڭالر.  بىلـەن 
سـېتىق ئارقىلىق ئېرىشـىلگەن نەرسـە بۇنىڭدىن مۇستەسـنا. سىلەر 
ئۆزۈڭالرنـى ئۆلتۈرمـەڭالر. شۈبھىسـىزكى، ئالـالھ سـىلەرگە ناھايىتى 
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مېھرىبانـدۇر« )نىسـا سۈرىسـى 29 - ئايـەت(.

شەخسـنىڭ رۇخسىتىسـىز ئۇنىڭ مال - مۈلۈكلىرىگە چېقىلىشقا، 
مـال - مۈلكىنـى ناھـەق تەرىقىـدە ئىشلىتىشـكە بولمايدۇ. شـۇنىڭغا 
دىققـەت قىلىـش كېرەككـى، ئايەتتـە رازىلىقىنـى ئېلىـش ئارقىلىـق 
باشـقىچە  ئېلىنمىغـان.  نەزەرگـە  كىشـىلەر  بولىدىغـان  ئالداشـقا 
ئېيتقانـدا، بىـر ئـادەم رازىلىقـى ئېلىنغاندىـن كېيىـن ئۇۋالچىلىققـا 
ئۇچرىتىلىشـى مۇمكىن. ئەمما، بۇ ئەھۋال مەزكۇر ئايەت دائىرىسـىگە 

كىرمەيدۇ.

بـۇ ئايـەت شەخسـنىڭ »رازىلىقـى« بىلـەن »ھـەق« ئۇقۇمىنـى 
بىرلەشـتۈرگەن. »رازىلىـق« مـال – مۈلۈكنىـڭ قولدىـن چىقىشـىدا 

مۇھىـم ئورۇنـدا تۇرىـدۇ.

بېرىلغـان سـودىنىڭ  ئېلىـپ  رۇخسىتىسـىز  ئالـالھ شەخسـنىڭ 
»يوللـۇق« تىجـارەت ئەمەسـلىكىنى بىلـدۈرۈش ئارقىلىق، سـودا - 
سـېتىقنىڭ ئاساسـىي قائىدىسـىنى شەخسـنىڭ رازىلىقىغا باغلىغان. 
ئەگەر شەخسـنىڭ رۇخسىتىسـىز، يەنى ئىناۋەتسـىز ئېلىم - سـېتىم 

ئارقىلىـق سـودا قىلىنسـا قانـداق بولىدۇ؟

مۇنـداق  بـۇ سـوئالغا  ئايەتتـە  مەزكـۇر  ئالـالھ  قادىـر  ھەممىگـە 
جاۋاب بېرىدۇ: »سـەن ئۆزۈڭنى ئۆلتۈرگەن بولىسـەن«. بۇ ئايەتتە 
رازىلىـق بولمىغـان ئىناۋەتسـىز سـودا قىلماسـلىققا بۇيـرۇش بىلـەن 
ئىشـلەتكەن.  ئىبارىسـىنىمۇ  ئۆلتۈرمـەڭالر«  »ئۆزۈڭالرنـى  بىرگـە، 
يەنـى مـال - مۈلـۈك ھوقۇقـى دەخلـى - تەرۇزغا ئۇچرىغـان يەردە، 
»ئۆلـۈم« خەۋپـى مەۋجـۇت. بىز »ئۆلتـۈرۈش« ئۇقۇمىغا تۆۋەندىكى 

مەنىلەرنـى بېرەلەيمىـز: 

باشـقىالرنىڭ مـال - مۈلكىگـە دەخلـى - تـەرۇز قىلغـان   )1
كىشـى ئۆزىنىـڭ مەنىۋىيىتىنـى ئۆلتۈرگـەن بولىـدۇ. بىـز بەدەننـى 
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بولسـاق،  ئاتايدىغـان  دەپ  قـورال  نەرسـىنى  ئۆلتۈرىدىغـان 
ھەققىنـى  »بەندىنىـڭ  نەرسـىنى  ئۆلتۈرىدىغـان  مەنىۋىيەتنـى 
ئاتايمىـز. ھـارام لوقمـا مەنىـۋى خاراكتېرگـە ئـوق  يېيىـش« دەپ 
ۋە  چىرىتىدىغـان  مىجەزىنـى  ئىنسـانالرنىڭ  قادىلىـدۇ.  بولـۇپ 
ئۆلتۈرىدىغـان »قـۇرت« دەل ھـارام لوقمـا بولـۇپ، بىراۋنىڭ مال - 
مۈلـۈك ھوقۇقىنـى تارتىۋېلىـش، تارتىۋالغۇچىنىـڭ مەنىـۋى ئۆلۈمىنى 
كەلتـۈرۈپ چىقىرىـدۇ. يەنى بۇ ئۆلۈم گـۈزەل ئەخالق، ئالىيجانابلىق 
ۋە پاكلىـق - پەزىلەتنىـڭ ئۆلۈمىگـە ئايلىنىـدۇ. گـۈزەل ئەخـالق، 
ئالىيجانابلىـق ۋە پاكلىـق ئۆلگەن روھ، ئېنىقكـى بۇلغانغان بولىدۇ. 

مـال - مۈلـۈك ھوقۇقـى دەخلى - تەرۇزغـا ئۇچرىغۇچىنىڭ   )2
ئاداۋىتـى  ۋە  دۈشـمەنلىكى  ئۆچمەنلىكـى،  بولغـان  تاجاۋۇزچىغـا 
زوراۋانلىـق  مەزلۇمنىـڭ  يولسـىزلىقى  تاجاۋۇزچىنىـڭ  كۈچىيىـدۇ. 
تۇيغۇسـىنى ئويغىتىـپ ۋە ئۇلغايتىـپ، ئاخىرىدا قـورال ئېلىپ، مال 
- مۈلكىنـى تارتىۋالغۇچىنـى ئۆلتۈرۈشـىنى كەلتـۈرۈپ چىقىرىـدۇ. بـۇ 
ھادىسـە جەمئىيەتتىكى قانلىق جېدەللىرىنىڭ ئاساسـىنى تەشـكىل 
تەرەپتىـن  بىـر  ئەھـۋال  بـۇ  شـۇكى،  ئەپسۇسـلىنارلىقى  قىلىـدۇ. 
تاجاۋۇزچىنىـڭ ئۆلۈمىنـى كەلتـۈرۈپ چىقارسـا، يەنـە بىـر تەرەپتىـن 

مەزلۇمنىـڭ قاتىلغـا ئايلىنىشـىغا سـەۋەب بولىـدۇ.

ئالـالھ يەنـە سـوتچى - قازىالرغـا پـارا بېرىـش ئارقىلىـق مـال - 
مۈلـۈك ھوقۇقىنىـڭ دەخلـى - تەرۇزغا ئۇچرىماسـلىقى كېرەكلىكىگە 

ئاالھىـدە ئەھمىيـەت بەرگـەن. بـۇ ھەقتىكـى ئايـەت مۇنداق: 

َوَل تَأْكُلُٓـوا اَْمَوالَُكـْم بَيَْنُكـْم ِبالْبَاِطـِل َوتُْدلُـوا ِبَهٓـا اَِل الُْحـكَّاِم لِتَأْكُلُـوا فَٖريقـاً ِمـْن اَْمـَواِل النَّـاِس 

ِباْلِثْـِم َواَنْتُـْم تَْعلَُموَن

»بىـر - بىرىڭالرنىـڭ ماللىرىنـى ناھـەق يەۋالمـاڭالر. بىلىـپ 
تـۇرۇپ، كىشـىلەرنىڭ بىـر قىسـىم ماللىرىنى زۇلۇم بىلـەن يەۋېلىش 
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ئۈچـۈن سـوتچى - قازىالرغـا پـارا بەرمـەڭالر« )بەقـەرە سۈرىسـى 
188 - ئايـەت(.

بـۇ  بولسـا،  ئېلىنغـان  تىلغـا  »رازىلىـق«  ئايەتتـە  ئالدىنقـى 
ئايەتتـە »پـارا« تىلغـا ئېلىنغـان. سـوتچىالرغا پارا بېرىـش ئارقىلىق 
تارتىۋېلىـش  ئارقىلىـق  سـوت  مۈلكىنـى   - مـال  باشـقىالرنىڭ 
ئەلۋەتتـە،  بولىـدۇ.  »بەندىنىـڭ ھەققى«نـى دەپسـەندە قىلىـش 
پارىخورلـۇق ئارقىلىـق ئېرىشـكەن مۈلۈكمـۇ مـال - مۈلـۈك ھوقۇقىغـا 

قىلىنغـان دەخلـى - تـەرۇز بولىـدۇ. 

ii. جەمئىيەتنىڭ مۈلۈك ھوقۇقى

»ۋەتـەن« خەلقنىـڭ، يەنـى مىللەتنىـڭ مۈلكـى. ئۇنىـڭ بىـر 
قىسـمىنى ئېلىـپ باشـقىالرغا ئۈسـتەك بېرىـش، مەزكـۇر ۋەتەنـدە 
ياشـايدىغان كىشـىلەرگە قىلىنغان ئادالەتسـىزلىك بولىـدۇ. بىزنىڭ 
ۋەتىنىمىزنـى قوغـداش ئۈچـۈن ئۆتىگـەن ھەربىـي مەجبۇرىيىتىمىـز 
ۋەتەننىـڭ ھەققىنـى ئـادا قىلىـش ئۈچۈندۇر. مىللەتنىـڭ بىرلىكىنى 
زېمىنىنـى  دۆلەتنىـڭ  قىلىـپ،  پەيـدا  تەپرىقـە  ئۈچـۈن  بـۇزۇش 
پارچىالشـتىنمۇ چـوڭ جىنايـەت ۋە گۇناھ بولمايـدۇ. بارلىق دۆلەتلەر 
بىـر - بىرىنىـڭ ۋەتـەن دەپ ئاتىلىدىغان مۈلـۈك ھوقۇقىغا ھۆرمەت 

قىلىشـى كېـرەك.

دۆلەتنىـڭ پۈتـۈن مىللەتكە تـەۋە ھەرقانداق مال - مۈلۈكلىرىگە 
ناھـەق ئىگىدارچىلىـق قىلىشـقا ئۇرۇنۇشـمۇ مـال - مۈلۈككـە تاجاۋۇز 
بارلىـق  ۋە  بالىـالر  يېتىـم  چۈنكـى،  ھېسـابلىنىدۇ.  قىلغانلىـق 
بەندىنىـڭ  ئۇنىڭـدا ھـەم  بـار.  مۈلۈكتـە ھەققـى  بـۇ  پۇقراالرنىـڭ 
ھەققـى، ھـەم مىللەتنىـڭ ھەققـى مەۋجـۇت. مىللـەت ۋە دۆلەتنىـڭ 
مىللەتكـە  پۈتكـۈل  بېرىـش  بىكارغـا  باشـقىالرغا  مۈلكىنـى   - مـال 
قىلىنغان ئادالەتسـىزلىك ھېسـابلىنىدۇ. شۇڭا، جەمئىيەتنىڭ مۈلۈك 
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ھوقۇقىنـى قوغداشـنىڭ مۇھىملىقىنـى ياشـلىرىمىزغا چۈشـەندۈرۈپ، 
بـۇ ئاڭنـى جەمئىيەتنىـڭ تۈرلـۈك قاتالملىـرى، ھەرقايسـى بۇلـۇڭ - 

پۇچقاقلىرىغىچـە كېڭەيتىـش كېـرەك.

ئەمەلىيـەت شـۇنى ئىسـپاتلىدىكى، شـەخس ۋە جەمئىيەتنىـڭ 
ئارقىلىـق  مائارىـپ  خەلققـە  مۇقەددەسـلىكى  ھوقۇقىنىـڭ  مۈلـۈك 
ناچارلىشىشـىنىڭ  تەڭپۇڭلۇقنىـڭ  ئىجتىمائىـي  سىڭدۈرۈلسـە، 
قىسـمەن بولسـىمۇ ئالدىنـى ئالغىلـى بولىـدۇ. قانۇنسـىز ئەسـلىھە - 
قۇرۇلمىـالر جەمئىيەتنىـڭ مۈلـۈك ھوقۇقىغـا زىيـان يەتكۈزمەسـلىكى 
ھۆرمەتنـى  بولغـان  ھوقۇقىغـا  مۈلـۈك   - مـال  مائارىـپ  كېـرەك. 
جەمئىيەتنىـڭ ھەرقايسـى قاتالملىرىغىچـە كېڭەيتمىسـە، ئـۇ ھالـدا 
بـۇ جەمئىيـەت ئۆزىنىـڭ مـال - مۈلـۈك ھوقۇقىنـى قوغدىيالمايـدۇ. 
مۈلكىگـە قـەدەر  مۈلكىدىـن جەمئىيەتنىـڭ  مـال -  شەخسـلەرنىڭ 
سـوزۇلغان پۈتكـۈل لىنىيىنـى قوغـداش، ئۇلۇغـالش ۋە ھۆرمەتلـەش 
تولىمـۇ مۇھىـم ۋەزىپـە. »نېمە ئىش قىلسـا قىلسـۇن، نەدىن تاپسـا 
تاپسـۇن، قانـداق تاپـاۋەت قىلسـا قىلسـۇن، كارىـڭالر بولمىسـۇن« 
دېگـەن بايانـالر قارىماققـا ياخشـىدەك تۇيۇلىـدۇ، ئەممـا بـۇ ئەھـۋال 
ۋاقىتنىـڭ ئۆتۈشـىگە ئەگىشـىپ جەمئىيـەت ۋە شەخسـلەرنىڭ مۈلۈك 
ھوقۇقىنىـڭ بىـكار قىلىنىشـىنى كەلتـۈرۈپ چىقىرىدىغـان ۋەزىيەتنى 
شەكىللەندۈرۈشـى مۇمكىـن. مەلـۇم مەنىدىـن ئېيتقانـدا، ئـۇ خىـل 
بىتەرەپلىمە تەشـەببۇس جەمئىيەتنىڭ ئۆزىنى ئۆزى يىمىرىشـىنى ۋە 

ئۆزىنـى ھـاالك قىلىشـىنى كەلتـۈرۈپ چىقىرىشـى مۇمكىـن. 

شـەخس ۋە جەمئىيەتنىـڭ مۈلـۈك ھوقۇقىغـا كۆڭـۈل بۆلىدىغـان 
قۇرئـان بـۇ ھوقۇقنـى قوغداشـنىڭ يوللىرىنـى ئېنىـق كۆرسـىتىپ 
بەرگـەن بولـۇپ، ئـۇ بـۇ مەسـىلىنى 1400 نەچچـە يىـل ئىلگىرىـال 

قانۇنىـي ئاساسـقا ئىگـە قىلغـان.

»مۈلـۈك ھوقۇقـى« ئۇقۇمـى ئىنسـانىيەت بىلـەن تـەڭ مەۋجـۇت 
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بولغـان بولـۇپ، بـەزى دەۋرلـەردە ئـۇ ئـۆرپ - ئادەتلـەر بىلـەن 
قوغدالغـان بولسـا، بەزىـدە زالىمالرنىـڭ ئىنسـابىغا قالغـان. قۇرئـان 
بـۇ مەسـىلىگە ئاالھىـدە ئەھمىيـەت بەرگەنلىكتىـن، ئۇنـى قانـۇن 

دائىرىسـىگە ئېلىـپ كىرىـپ، قانۇنىـي ئاساسـقا ئىگـە قىلغـان.

»مۈلۈك ئۇقۇمى« ئالدى بىلەن ئالالھ بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىكتۇر. 
يەنى: 

ٰمَواِت َواْلَرِْض َواَِل اللِّٰه الَْمٖصُر َولِلِّٰه ُملُْك السَّ

»ئاسـمانالرنىڭ ۋە زېمىننىـڭ مۈلكـى ئالالھقـا مەنسـۇپ، ئاخىـر 
قايتىدىغـان جـاي ئالالھنىـڭ دەرگاھىـدۇر« )نـۇر سۈرىسـى 42 - 

ئايەت(.

 دېمـەك، ئاسـمان ۋە زېمىننىـڭ ئىگىدارلىـق ھوقۇقـى ئالالھقـا 
مەنسـۇپ. قۇرئاننىـڭ نۇرغـۇن ئايەتلىرىـدە ئـورۇن ئالغـان مـال - 
مۈلـۈك ھوقۇقـى ئۇقۇمـى كىشـىلەرگە ئالـالھ تەرىپىدىـن بېرىلگـەن 
بولسـا،  مۇتلـەق  ھوقۇقـى  مۈلـۈك   - مـال  ئالالھنىـڭ  بولـۇپ، 
ئىنسـانالرنىڭ مـال - مۈلـۈك ھوقۇقـى نىسـپىي بولىـدۇ. كىشـىلەر 
ئارىسـىدىكى مۈلـۈك ھوقۇقـى زامانغا بېقىپ قولدىـن - قولغا ئۆتۈپ 
تۇرىـدۇ، ئەممـا ئالالھنىـڭ مـال - مۈلـۈك ھوقۇقـى بولسـا مەڭگـۈ 

قولدىـن - قولغـا ئۆتمەيـدۇ.

قۇرئـان ئالالھنىـڭ مـال - مۈلـۈك ھوقۇقىنـى چىقىـش قىلىـپ 
ھوقۇقنىـڭ  مۈلـۈك   - مـال  جەمئىيەتنىـڭ  ۋە  شـەخس  تـۇرۇپ، 
مۇھىملىقىنـى كۈنتەرتىپىگـە ئېلىـپ كەلگـەن. ئـۇ ئېلىـپ كەلگـەن 
قانۇن پىرىنسـىپى ئارقىلىق ئىنسـانىيەتكە شـەخس ۋە جەمئىيەتنىڭ 
مۈلـۈك ھوقۇقىنىـڭ دەخلـى - تەرۇزسـىز ئىكەنلىكىنـى جاكارلىدى. 
ھوقۇقىنـى  مۈلـۈك   - مـال  شەخسـنىڭ  ئـۇ  باشـقا،  ئۇنىڭدىـن 
جەمئىيەتكـە، جەمئىيەتنىـڭ مـال - مۈلـۈك ھوقۇقىنـى شەخسـكە 

پىـدا قىلىۋەتمـەي، مۆتىدىـل يولنـى تۇتـۇپ ماڭـدى. 
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5( ئەمگەك ھوقۇقى

ئىنسـانالرنىڭ تارىخىنـى تەشـكىل قىلغـان، يازغـان ۋە بېيىتقان 
قىممـەت »ئەمگـەك« بولـۇپ، زۇلـۇم بولسـا »ئەمگەكنىـڭ ھەققىنى 
ئۇقۇمىنـى  ھـاالل  ۋە  ھـارام  ھېسـابلىنىدۇ.  بولـۇپ  بەرمەسـلىك« 
ئەمگەكتـۇر.  بىـرى  قىممەتلەردىـن  ئايرىيدىغـان  بىرىدىـن  بىـر - 
بولمايـدۇ.  ھـاالل  كىرىـم  سـىڭدۈرۈلمىگەن  ئەجىـر   - ئەمگـەك 
پايدىنـى ھـاالل قىلىدىغـان ئامىـل ئەمگەكتـۇر. ھەققـى بېرىلمىگەن 
ئەمگـەك ئەمگەكچـى ئۈچـۈن ئازابقـا ئايلىنىـدۇ. بۇ سـەۋەبتىن، ئەڭ 
ئالدىنقـى ئورۇنـدا تۇرىدىغـان ھـەق - ھوقۇقنىـڭ بىـرى بولسـا، 
ئەمگـەك ھەققىنـى قولىغـا ئېلىش ھوقۇقىدىن ئىبـارەت. ئەمگەكنىڭ 
ئىنسـانىيەت جەمئىيىدىكـى ئەھمىيىتـى قاننىـڭ بەدەندىكـى رولىغـا 

ئوخشـايدۇ.

i. قۇرئاندىكى ئەمگەك ئۇقۇمى

چـوڭ  ئـەڭ  بولغـان  ئىگـە  ئىنسـانالر  ئالـالھ  قادىـر  ھەممىگـە 
قىممەتلەردىـن بىرىنىڭ ئەمگەك ئىكەنلىكىنى كۆرسـىتىپ بەرگەن، 
شـۇنداقال بۇنـى ئۇنىۋېرسـال پىرىنسـىپ سـۈپىتىدە بېكىتكـەن. بـۇ 

ھەقتىكـى ئايـەت مۇنـداق: 

َواَْن لَيَْس لِْاِنَْساِن اِلَّ َما َسٰعى

»ئىنسـان ئۈچـۈن ئۆزىنىـڭ ئەمگىكىدىـن باشـقا نەرسـە يـوق« 
)نەجـم سۈرىسـى 39 - ئايـەت(.

تىرىشـچانلىق  ئۇقۇمـى »ئىشـلەش،  )َسـٰعى(  ئايەتتىكـى سـەئى 
بىلدۈرىـدۇ. مەنىسـىنى  كۆرسـىتىش« 



267

ئىنسـانىيەت جەمئىيىتـى ئىشـلەش ئارقىلىـق ئاققۇزۇلغـان تەر ۋە 
سـەرپ قىلىنغـان ئەمگـەك بىلەن ھاياتىنى داۋامالشـتۇرىدۇ. شـۇڭا، 
ئىشـلىمەيدىغان ۋە ئەجىـر سـىڭدۈرمەيدىغان كىشـىلەر جەمئىيەتكـە 

يـۈك بولىدۇ. 

ii. ئەمگەك تۈرلىرى

1( ئەقلىي ئەمگەك

ئـەڭ قىيىـن ۋە ئەھمىيەتلىـك ئەمگـەك ئەقلىي ئەمگـەك بولۇپ، 
ئـۇ چـوڭ مېڭىنىـڭ ئىشلىتىلىشـى ئارقىلىـق بارلىققـا كېلىـدۇ. بىلىم 
يارىتىـش ئورگىنـى بولغـان مېڭىنىـڭ ئەمگىكى مۇقـەددەس بولۇپ، 
ئەقىلنـى ئىشـلىتىش، تەپەككـۇر قىلىـش ۋە ئەقلىـي ئىجادىيەتكـە 
خىزمىتـى  مېڭىنىـڭ  قىممەتلـەر  يۇقىـرى  ئـەڭ  قاتارلىـق  ئۆتـۈش 
ئارقىلىـق ئەمەلگـە ئاشـىدۇ. بۇ سـەۋەبتىن، چـوڭ مېڭىنىڭ ئەمگەك 
ھەققىنـى ئـادا قىلىـش، ئۇنـى توغـرا ئۇچـۇرالر بىلـەن تەمىنلـەش 

ئارقىلىـق ئەمەلگـە ئاشـىدۇ.

بىلـەن  تەتقىقـات  ئىگىلىمەيدىغـان،  بىلىـم  ئوقۇمايدىغـان، 
مېڭىنىـڭ  قىلمايدىغـان كىشـىلەر  تەپەككـۇر  ۋە  شـۇغۇلالنمايدىغان 
ئەمگـەك ھەققىنـى ئـادا قىلمىغـان كىشـىلەردۇر. مېڭىنىـڭ ھەققىنـى 
ئادا قىلمىغانالر ئۈسـتۈنلۈك ۋە ئالىيجانابلىققا ئېرىشـىش پۇرسـىتىنى 
قولدىن بېرىپ قويىدۇ. ئىنسـانىيەت يېتىپ بارغان بىلىم پەللىسـىدە 
مېڭىنىـڭ ئەجىـر - ئەمگىكـى بـار. تەپەككـۇر قىلمايدىغـان ئەقىللەر 
ھېچقانـداق ئەمگـەك سـەرپ قىلماسـلىق ئارقىلىـق ئەقىلنىڭ ھەق - 
ھوقۇقىنـى دەپسـەندە قىلىـدۇ. ئېنىقكـى، ھەربىـر شـەخس ۋە خەلق 
ئىگـە بولغـان قىممـەت، ئۇنىـڭ مېڭىسـىنىڭ پائالىيىتـى ۋە سـەرپ 
قىلغـان ئەمگەكنىـڭ مۇكاپاتىدىـن ئىبـارەت. مېڭىنىـڭ ئەمگىكىنىـڭ 
ھەققىنـى ئـادا قىلمايدىغانـالر ئۆز مېڭىسـىنى ئۆلتۈرۈۋاتىـدۇ، ئۇنىڭغا 
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مەھـرۇم  ھوقۇقىدىـن   - ھـەق  ئۇنـى  ھەمـدە  قىلىۋاتىـدۇ،  زۇلـۇم 
قىلىۋاتىـدۇ. شەكسـىزكى، مېڭىسـىنى ئىشـلىتىدىغانالر، مېڭىسـىنى 
خىزمەت قىلىدۇرىدىغانالر ۋە مېڭىسىنىڭ مەھسۇالتلىرىنى ھەممىدىن 
دېمـەك،  ئۇلۇغلىنىـدۇ.  تەرىپىدىـن  ئالـالھ  كۆرىدىغانـالر  ئۈسـتۈن 

گـۈزەل ئەخـالق مېڭىنىـڭ ئەمگىكـى ئارقىلىـق ۋۇجۇتقـا كېلىـدۇ.

2( جىسمانىي ئەمگەك

 - ئـۇل  ھوقۇقالرنىـڭ   - ھـەق  نۇرغـۇن  ئەمگـەك  جىسـمانىي 
ئاساسـىنى تەشـكىل قىلىـدۇ. ئاتـا - ئانىالرنىـڭ ھەققىنىـڭ ئۇلىدا 
ئۇالرنىـڭ بالىلىرىغـا سـەرپ قىلغـان ئەمگـەك بـار. ئەمگـەك بولغـان 
يەردە ھەق - ھوقۇق بولىدۇ. ئەمگەك قىلماستىن ھەق - ھوقۇققا 

ئېرىشـىش ھارام. 

ئىشـچىالرنىڭ ھـەق - ھوقۇقى ئۇالرنىـڭ ئەمگىكىدىن كېلىدۇ. 
تـەر تۆككـەن كىشـى تۆككـەن تەرنىـڭ ھەققىنـى ئېلىشـى شـەرت. 
 - ھـەق  ئايالنغانـدا،  تەرگـە  ئاققۇزۇلغـان  پىشـانىدىن  ئەمگـەك 
»جىسـمانىي  ئىشـچىنىڭ  ئىسـپاتاليدۇ.  بارلىقىنـى  ھوقۇقىنىـڭ 
ئەمگىكى«گە سەل قاراش ۋە ئۇنىڭ ھەققىنى يېتەرلىك بەرمەسلىك 
ئايالندۇرىدىغـان  ساھەسـىگە  زۇلـۇم  ھاياتىنـى  خىزمـەت   - ئىـش 
بولـۇپ، نەتىجىـدە، بـۇ شەخسـلەرنىڭ ئالىيجانابلىقىنـى بۇزىـدۇ. 
چۈنكـى، ئەمگەككـە تېگىشـلىك ھـەق بەرمەسـتىن ئېرىشـىدىغان 
پايـدا ھايانكەشـنى دوزاخقـا ئىتتىرىـدۇ. دېمـەك، جەننـەت، سـەرپ 
قىلىنغان ئەمگەكنىڭ ھەققىنى ئادا قىلغۇچىالرنىڭ ماكانى. شۇڭا، 
ئەمگـەك – ئەجىـر قىلماسـتىن جەننەتكـە كىرگىلـى بولمىغانـدەك، 
پىشـانىدىن ئاققۇزۇلغـان تەرنىـڭ ھەققىنـى بەرمەسـتىنمۇ جەننەتكە 

كىرگىلـى بولمايـدۇ.

ئىبـادەت  قىلىشـنى  ئەمگـەك  ئىشـلەپ  ئالـالھ  قادىـر  ھەممىگـە 
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قىلىـدۇ:  قوبـۇل  سـۈپىتىدە 

ُكوُر اِْعَملُٓوا اَٰل َداُوَد ُشْكراًؕ َوقَلٖيٌل ِمْن ِعبَاِدَي الشَّ

»ئـى داۋۇت ئائىلىسـىدىكىلەر! مـاڭا مىننەتدارلىـق بىلـدۈرۈش 
ئۈچـۈن ئىشـلەڭالر، ھەقىقەتـەن بەندىلىرىمنىـڭ ئىچىـدە شـۈكۈر 

قىلغۇچىـالر بـەك ئـاز« )سـەبەئ سۈرىسـى 13 - ئايـەت(.

ئالـالھ ئىشلەشـنى مىننەتدارلىـق بىلـدۈرۈش بىلـەن ئوخشـاش 
شـۈكۈر  ئارقىلىـق  ئىشـلەش  ئايەتتـە  بـۇ  بولـۇپ،  كۆرىدىغـان 
قىلىدىغانالرنىـڭ بـەك ئـاز ئىكەنلىكىنـى بىلدۈرگـەن. بـۇ ئايـەت 
ئـورۇن  كىتابىـدا  مۇقـەددەس  ناملىـق  زەبـۇر  داۋۇتنىـڭ  ھەزرىتـى 
ئېلىپـال قالمـاي، يەنـە قۇرئاندىنمـۇ ئـورۇن ئالغـان. ئىشـلەپ ئەجىر 
قىلغۇچىـالر ئەمەلىيەتتـە ئالالھقا شـۈكۈر ئېيتىدۇ. ئىشـلىمەيدىغانالر 
مىننەتدارلىـق بىلدۈرمەيدىغانالر بولـۇپ، ئۇنداقالر جەننەتكە ئۇنچە 

ئاسـان كىرەلمەيـدۇ.

شـۈكۈر  ئالـالھ  ئۇلـۇغ  سـالغىنىمىزدا،  نـەزەر  بىلـەن  دىققـەت 
دېمـەك،  بىلدۈرگـەن.  ئىكەنلىكىنـى  ئـاز  بـەك  قىلغۇچىالرنىـڭ 
ئالـالھ  چۈنكـى،  بولىـدۇ.  ئـاز  ئىشـلەيدىغانالر  مەنىـدە  ھەقىقىـي 
ئىشـلەش بىلـەن شـۈكۈر قىلىشـنى تـەڭ ئورۇنغا قويغـان. ئايەتنىڭ 
يەنە بىر مەنىسـى شـۇكى، كۆپىنچە كىشـىلەر ئەمگەك سەرپ قىلماي 

قامدايـدۇ. تۇرمۇشـىنى 

ئۇنىڭدىن باشقا، ئەمگىكىنى يامان يولالرغا سەرپ قىلىدىغانالرمۇ 
ئاندىـن  ئـۇ  بولسـا،  ھـاالل  مەھسـۇلى  ئەمگـەك  ئەلۋەتتـە،  بـار. 
مۇقـەددەس بولىـدۇ. چۈنكـى، كىشـىنى جەننەتكـە كىرگۈزىدىغـان 
ئەمگـەك بولغىنىـدەك، كىشـىنى دوزاخقا تاشـاليدىغان ئەمگەكمۇ بار. 
شـۇڭا، ئەمگـەك قىلمـاي جەننەتكـە كىرىمـەن دەپ ئوياليدىغانـالر 

ئۆزىنـى ئالدايـدۇ، خـاالس. 
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2. ئىجتىمائىي ھەق – ھوقۇقالر

1( ئاتا - ئانا ھەققى

قۇرئـان ئىنسـانالرنىڭ مۇناسـىۋىتىگە ھـەر قايسـى تەرەپلەردىـن 
كۆڭۈلدىكىـدەك  مۇناسـىۋەتلەرنىڭ  بـۇ  بولـۇپ،  تاشـلىغان  نـەزەر 
سـەۋىيىگە يېتىشـى ئۈچـۈن نېمـە قىلىـش كېرەكلىكىنى كۆرسـىتىپ 
ھالىتىـدە  بـوۋاق  مۆجىـزە  ئاتىلىدىغـان  دەپ  ئىنسـان  بېرىـدۇ. 
مەزگىـل  ئۆتكۈزگـەن  قورسـىقىدا  ئانىسـىنىڭ  بـۇرۇن  تۇغۇلۇشـتىن 
ئۇنىـڭ تۇنجـى مۇھىتىنـى تەشـكىل قىلىـدۇ. دۇنياغـا كەلگەندىـن 
كېيىـن بولسـا، ئائىلـە ئۇنىـڭ تۇنجـى ئىجتىمائىـي چەمبىرىكىنـى 
شەكىللەندۈرىدۇ. جەمئىيەتتىكى ئەڭ كىچىك ھۈجەيرە ۋە بالىنىڭ 
ئىچىدىكـى  ئائىلـە  بولغـان  ئىجتىمائىـي چەمبىرىكـى  يېقىـن  ئـەڭ 
مۇناسـىۋەتلەر، مۇقەددەس ئائىلە رىشـتىنىڭ جانلىق ۋە مۇستەھكەم 
بولۇشـى نەتىجىسـىدە، ئۆزىنىـڭ ئوربىتىسـىدا نورمـال ئايلىنىـدۇ.

ۋە  ھۆرمـەت  مۇھەببـەت،  ئۆزئـارا  جېنـى  رىشـتىنىڭ  ئائىلـە 
قەدىرلـەش بولـۇپ، قۇرئاننىـڭ ھېـچ يېرىدە ئالالھ ئاتـا - ئانىالرغا 
سۆيگۈسـى  پەرزەنـت  چۈنكـى،  دېمەيـدۇ.  سـۆيۈڭ«  »بالىڭىزنـى 
ئىنسـان تەبىئىتىـدە ئەزەلدىـن مەۋجـۇت بولغـان بىـر ئاالھىدىلىـك 
ۋە ھېـس - تۇيغـۇ. مۇھەببەتنىـڭ ماھىيىتىـدە ئالغـا قـاراپ ئېقىـش 
بـار، يەنـى ئـۇ ئاتـا - ئانىدىـن ئەۋالدالرغـا ئاقىـدۇ، ھەرگىز بۇنىڭ 
تەتۈرىسـىگە قـاراپ ئاقمايـدۇ. شۇڭالشـقا، ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ 
بۇيرۇغـان.  كـە  ھۆرمەتلـەش«  ئانىسـىنى   - »ئاتـا  پەرزەنتلەرنـى 
مۇھەببـەت ۋە ھۆرمەتنـى كەينىگـە قـاراپ ئېقىتىـش ئىبـادەت بولۇپ 
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ھېسـابلىنىدۇ. ئارقىغـا قـاراپ ئېقىتىلغـان بـۇ ھۆرمـەت ۋە مۇھەببەت 
دەرياسـىنىڭ ئىسـمى ئىسـرا سۈرىسـىنىڭ 23 - ئايىتىـدە ئېھسـان 
دەپ ئاتىلىـدۇ. ئائىلە رىشـتىنى كۈچەيتىدىغـان ۋە ئۇالرغا ھاياتلىق 
ئاتـا قىلىدىغـان بـۇ ئۇقۇمنىـڭ قايسـى ئىـش - ھەرىكەتلەردىـن 

تەركىـب تاپىدىغانلىقىنـى تۆۋەندىكىـدەك ئىزاھالشـقا بولىـدۇ:

i. ئاتا - ئانىغا »ئوھوي« مۇ دېمەسلىك 

ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ ئاتـا - ئانـا بىلـەن قىزىرىشـىپ قېلىـش 
ئۇياقتـا تۇرسـۇن، ئۇالرغـا يۇقىـرى ئـاۋازدا گـەپ قىلىـش ۋە ئـازار 
بېرىـش، ھەتتـا ئۇالرغـا »ئوھـوي« دېيىشـنىمۇ چەكلەيـدۇ. ئاتـا - 
ئانىالرنىڭ ھەققى شـۇنچىلىك ئۇلۇغ بولۇپ، ئۇ ھەتتا »ئوھوي«، 
»ۋايجـان«، »زېرىكتىـم« دېگەنـدەك سـۆزلەرنىمۇ كۆتۈرەلمەيـدۇ. 

ii. ئاتا - ئانىالرغا ئازار بەرمەسلىك

ياشىنىپ قالغانلىقى سەۋەبىدىن ئاتا - ئانىالرغا ئازار بېرىلگەن 
تەرۇزغـا   - دەخلـى  ھوقۇقىنىـڭ   - ھـەق  ئۇالرنىـڭ  بـۇ  بولسـا، 
ئۇچرىغانلىقىدىـن دېـرەك بېرىـدۇ. ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ ئاتـا - 
قەتئىـي  ھاقارەتلەشـنى  ۋە  خـورالش  قېقىـش،  چەتكـە  ئانىالرنـى 
مەنئـى قىلىـدۇ. تەكىتلـەش زۆرۈركـى، بـۇ مەدەنىيـەت مەسىلىسـى 
بولماسـتىن، بەلكـى ئىالھىـي بۇيرۇقتـۇر. ئاتـا - ئانىـالر چەتكـە 
قېقىلغـان، خورالنغـان ۋە ھاقارەتلەنگـەن جەمئىيەتتـە خۇشـاللىقنى 
بۇنـداق  چۈنكـى،  ئەمـەس.  مۇمكىـن  ئەسـال  كەلتـۈرۈش  قولغـا 
جەمئىيـەت ئالىيجانابلىقىنـى، پەزىلىتىنـى ۋە ئەخـالق قىممىتىنـى 

يوقىتىـپ قويىـدۇ.

iii. ئاتا - ئانىالرغا چىرايلىق سۆز قىلىش

بۇيرۇقىنىـڭ »ئوھويمـۇ دېمـە«  قىلغىـن«  »چىرايلىـق گـەپ 
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ۋە »كايىمـا« دېگـەن بۇيرۇقالردىـن كېيىـن كېلىشـى كىشـىنىڭ 
تەرجىمـە  دەپ  »چىرايلىـق«  ئايەتتـە  بىـز  تارتىـدۇ.  دىققىتىنـى 
قىلغـان »كەرىـم« سـۆزى ئالالھنىـڭ ئىسـىملىرىنىڭ بىـرى بولۇپ، 
»كـەڭ قورسـاق«، »ئەپۇچـان«، »قەدىرلىـك«، »ئالىيجاناب«، 
»مۇاليىـم« ۋە »گـۈزەل« دېگـەن مەنىلەرنـى بىلدۈرىـدۇ. ئاتـا - 
ئانىسـىنىڭ ھـەق - ھوقۇقىغـا ھۆرمـەت قىلىدىغـان ئـادەم ئاتـا - 
ئانىسـىغا ھەمىشـە ياخشـى مۇئامىلـە قىلىـپ، چىرايلىـق سـۆزلەرنى 
قىلىشـى كېـرەك. دىلغـا ئـازار سـۆزلەرنى ئەمـەس، بەلكـى قەلبكـە 
بـۇ  تەكىتلەيدىغـان  مۇھىملىقىنـى  قىلىشـنىڭ  سـۆزلەرنى  ھـۇزۇر 
ئايـەت، ئاتـا - ئانىالرنىـڭ ھـەق - ھوقۇقىنىڭ يىلتىزىنىڭ قەلبتە 

ئىكەنلىكىنـى كۆرسـىتىپ بېرىـدۇ.

vi. ئاتا - ئانىالرنى كۆيۈمچانلىق مەھسۇلى بولغان كەمتەرلىك قانىتى 

ئاستىغا ئېلىش

ئاتا - ئانىمىز بىزنى خۇددى بالىلىرىنى قانىتى ئاسـتىغا ئالغان 
قۇشـالرغا ئوخشـاش قانـات ئاسـتىغا ئېلىـپ، ئاسـراپ بېقىـپ چـوڭ 
قىلـدى. ئۇالرنىـڭ بىزنـى باغرىغا بېسىشـى، قۇچاقلىشـى ۋە كۆڭۈل 
بۆلۈشـى ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشـىگە ئەگىشـىپ ئورۇن ئالماشـتۇرىدۇ، يەنى 
ئۇالرنىـڭ بىزگـە قىلغانلىرىنـى ئۇالرغـا قايتۇرىشـىمىز زۆرۈر ھالغـا 
كېلىـدۇ. بـۇ سـەۋەبتىن، ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ بىزنىـڭ رەھىـم - 
شـەپقەتتىن تەشـكىل تاپقـان كەمتەرلىك قانىتىغـا ئىگە بولۇپ، ئاتا 
- ئانىمىزنى بۇ قانات ئاسـتىغا ئېلىشـىمىزنى  ئۈمىد قىلىدۇ. شـۇنى 
بىلىـش كېرەككـى، ئاتـا - ئانىالرغا كېرىلگەن بۇ مېھىر - شـەپقەت 
قاناتلىـرى بىزنـى ئالالھقـا ئېلىـپ بارىـدۇ. شـۇڭا، قانـات قېقىـپ 
ئالالھقـا ئۇچماقچـى بولغانـالر ئاتـا - ئانىسـىنى قانىتـى ئاسـتىغا 

ئېلىشـى شەرت.
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v. ئاتا - ئانىالر ئۈچۈن دۇئا قىلىش

 ئىسرا سۈرىسىنىڭ 24 - ئايىتىدە ئالالھ مۇنداق دەيدۇ:

ًؕ  رَبِّ ارَْحْمُهَا كََا َربَّيَاٖن َصٖغرا

»ئـى رەببىـم، ئـۇالر مېنـى كىچىـك چېغىمدا )مېھىر - شـەپقەت 
مېھىـر - شـەپقەت  ئۇالرغـا  قوشـقىنىدەك سـەنمۇ  قاتارغـا  بىلـەن( 
بىلـەن  مەرھەمـەت  قانـداق  بالىلىقىـدا  دېگىـن«.  قىلغايسـەن، 
بولـۇپ  پەزىلـەت  ئۈچـۈن  ئىنسـان  ئەسـلەش  بولغانلىقىنـى  چـوڭ 
ھېسـابلىنىدۇ. بۇنـى بىلىدىغـان ۋە ئەسـتە تۇتىدىغـان كىشـىنىڭ 
ئوخشـاش مۇئامىلىنـى ئۇلـۇغ ئالـالھ تەرىپىدىـن ئاتـا - ئانىسـىغا 
ئارقىلىـق  بـۇ  بۇيرۇقىـدۇر.  ئالالھنىـڭ  تىلىشـى،  كۆرسىتىلىشـىنى 
ئۇلـۇغ ئالـالھ بىزگـە ئاتـا - ئانىـالر ئۈچـۈن ئۆزىگـە قانـداق دۇئـا 

ئۆگەتكـەن. قىلىشـنى 

iv. پانىي دۇنيادا ئاتا - ئانىالرنىڭ ھالىدىن ياخشى خەۋەر ئېلىش

لوقمان سۈرىسـىنىڭ 15 - ئايىتىدە، ئۇلۇغ ئالالھ بىزنى ئاتا - 
ئانىمىزنىڭ ھالىدىن ياخشـى خەۋەر ئېلىشـقا بۇيرۇغان. كىشـى ئاتا 
- ئانىسـىنىڭ ھالىدىـن خـەۋەر ئالغانـدا، يەنـى ئۇالرنىـڭ ھەققىنى 
ئـادا قىلغانـدا، ئۇالرنىـڭ ئېتىقادىغـا قارىماسـلىقى كېـرەك. بەلكى، 
بۇ دۇنيا ھاياتىدا ئۇالرغا ھەمىشـە ياخشـى مۇئامىلە قىلىپ، ئۇالرنى 

ئەقىدىدىن ئۈسـتۈن ئورۇنغا قويۇشـى الزىم. 

iiv. ئالالھقا ۋە ئاتا - ئانىالرغا شۈكۈر ئېيتىش

لوقمان سۈرىسىنىڭ 14 - ئايىتىدە، ئالالھنىڭ بىزنى ياراتقانلىقى، 
شـۇنداقال ئاتـا - ئانىمىزنىـڭ بىزنى دۇنياغـا كەلتۈرگەنلىكى ئۈچۈن، 
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ئۆزىگە ۋە ئۇالرغا مىننەتدار بولۇشىمىز كېرەكلىكى بايان قىلىنغان. 

قىلىنغـان  بىزگـە  بولـۇش  مىننەتـدار  يەنـى  قىلىـش،  شـۈكۈر 
ياخشـىلىقالرنى  كۆرسـىتىدۇ.  بىلىشـنى  قەدرىنـى  ياخشـىلىقالرنىڭ 
قەدىرلەيدىغـان كىشـىلەر مىننەتـدار بولىـدۇ. بۈگۈنكـى جەمئىيـەت 
شۈكۈرسـىز - تۇزكـور كىشـىلەر بىلـەن تولـۇپ كەتكـەن بولـۇپ، 
بىـز بالىلىرىمىزغـا ئالالھقـا ۋە ئاتـا - ئانىغـا مىننەتـدار بولۇشـنى 

كېـرەك. ئۆگىتىشـىمىز 

بىـز يەتتـە ماۋزۇغـا ئايرىـپ بايـان قىلغـان بۇ گـۈزەل ئەخالق – 
ئېسـىل پەزىلەتلـەر ئاتـا - ئانىـالر بىلـەن بالىـالر ئوتتۇرىسـىدىكى 
ئۆزىگـە  بالىـالر  شـەكىللەندۈرىدۇ.  جەۋھىرىنـى  مۇناسـىۋەتنىڭ 
تەۋسـىيە قىلىنغـان بـۇ ئەخالقىي ھەرىكەتلەرگە ئەسـتايىدىل رىئايە 
قىلىـش ئارقىلىـق ئائىلـە ھاياتىنى جەننەتكە ئايالندۇرۇشـى كېرەك. 
جەننەتنى ئىزدىگۈچىلەر ئەڭ باشـتا نەزەر تاشلىشـى كېرەك بولغان 
قالماسـلىقىمىز  ئۇنتـۇپ  قەلبـى. شـۇنى  ئانىالرنىـڭ  ئاتـا -  جـاي 
كېرەككـى، ئالالھنىـڭ رازىلىقـى ئاتـا - ئانىالرنىـڭ رازىلىقى بىلەن 

زىـچ مۇناسـىۋەتلىك.
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2( بالىنىڭ ھەق - ھوقۇقلىرى

بولغـان  كەلگۈسـى  ئائىلىنىـڭ  بىـر  جۈملىدىـن  مىللـەت،  بىـر 
بالىالرنىڭمـۇ ھـەق - ھوقۇقلىـرى بـار. بـۇ ھـەق - ھوقۇقالر ئاتا - 
ئانىالرنىـڭ ھوقۇقىدىـن پەرقلىنىپـال قالمـاي، يەنـە كـۆپ خىللىققـا 
بەرمەيدىغـان  ئەھمىيـەت  ھوقۇقىغـا   - ھـەق  بالىالرنىـڭ  ئىگـە. 
ئائىلىلـەر ۋە جەمئىيەتلەرنىڭ كەلگۈسـى غـۇۋا بولىدۇ. بۇ نۇقتىدىن 
نۆۋەتتـە  مەسىلىسـىنى  ھوقۇقـى   - ھـەق  بالىـالر  بىـز  ئېيتقانـدا، 
مۇھاكىمـە قىلىۋاتقـان ھوقـۇق دائىرىسـىگە كىرگـۈزدۇق. بالىالرنىـڭ 
ھـەق - ھوقۇقـى پەقـەت بىـرال ھوقۇقتىن تەركىـب تاپقان ئەمەس. 
شۇڭالشـقا، بىـز بـۇ مەسـىلىنى »بالىالرنىـڭ ھـەق - ھوقۇقلىـرى« 
دەپ كېڭەيتەلەيمىـز. ئۇنداقتـا، بالىالرنىـڭ ھـەق - ھوقۇقلىـرى 

قايسىال؟

i. ياشاش ھوقۇقى

ھوقۇقـى  ياشـاش  بالىالرنىـڭ  دەۋرلىرىـدە  بـەزى  تارىخنىـڭ 
تارتىۋېلىنغـان بولـۇپ، بـۇ دەۋرلـەر قۇرئاندا »جاھىلىيـەت دەۋرى« 
دەپ ئاتىلىـدۇ. دەل مۇشـۇ سـەۋەبتىن، ئۇلـۇغ ئالالھ ئىككى ئايەتتە 
بالىالرنـى ئۆلتۈرمەسـلىككە بۇيـرۇپ، ئۇالرنىـڭ ياشـاش ھوقۇقىغـا 

ھۆرمـەت قىلىشـىنى تەلـەپ قىلغـان.

سـاق  قىـزالر  ئۆلتۈرۈلـۈپ،  ئوغۇلـالر  دەۋرىـدە  پىرئـەۋن 
قالدۇرۇلغانىـدى. بۇنىـڭ سـەۋەبى سىياسـىي قـارا نىيـەت بولـۇپ، 
سـېھىرگەرلەر پىرئەۋنگـە كەلگۈسـىدە بىـر بالىنىـڭ تۇغۇلـۇپ، ئۇنى 
تەختتىـن چۈشـۈرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەنىـدى. شـۇڭا، ھاكىمىيەت 
- تەخت ئەندىشىسـى سـەۋەبىدىن، پىرئەۋن ئىسـرائىل خەلقىدىن 
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بولغـان ئوغـۇل بوۋاقالرنى ئىككى يىل ئۆلتۈرسـە، ئىككى يىل سـاق 
قالدۇراتتـى. قۇرئـان بۇنـى مۇنـداق تەسـۋىرلەيدۇ: 

اَءُهْمؕ ... ُح اَبَْنٓاَءُهْم َويَْستَْحـٖي نَِسٓ ... طَٓائَِفًة ِمْنُهْم يَُذبِـّ

تىرىـك  قىزلىرىنـى  ئۆلتـۈرۈپ،  ئوغۇللىرىنـى  ئۇالرنىـڭ   ...«
ئايـەت(.   -  4 سۈرىسـى  )قەسـەس  قالـدۇردى...« 

ھالبۇكـى، كېيىنكـى دەۋرلـەردە ئەرەبلەرمـۇ قىزالرنـى ئۆلتۈرۈپ، 
ئوغۇلالرنـى تىرىك قالدۇرۇشـقا باشـلىدى.

تۇنجى پەرزەنتى قىز بولغان دادىغا بۇ خۇش خەۋەر يەتكۈزۈلگەن 
ۋاقىتتا، ئۇ تۆۋەندىكىدەك پوزىتسىيەدە بوالتتى: 

ـاَء َما  َاِب اََل َسٓ ـُه ِف الـتُّ َ ِبـِه اَُيِْسـُكُه َعـٰى ُهـوٍن اَْم يَُدسُّ ـوِء َمـا بُـشِّ يَتَـَواٰرى ِمـَن الَْقـْوِم ِمـْن ُسٓ

َن يَْحُكُمو

يامانلىقـى  خەۋەرنىـڭ  خـۇش  بېرىلگـەن  ئۆزلىرىگـە  »ئـۇالر 
ئاندىـن  يوشـۇرۇنۇۋالىدۇ.  كۆرۈنمـەي  خەلقىگـە  ئـۆز  سـەۋەبىدىن 
ئـۇ نومۇسـقا چىـداپ قىزىنـى سـاقالپ قاالمـدۇ ياكـى ئۇنـى توپىغـا 
)تىرىـك( كۆمەمـدۇ؟ )شـۇ ھەقتـە ئويلىنىـدۇ(. ئۇالرنىـڭ ھۆكمـى 
ئايـەت(. )نەھـل سۈرىسـى 59 -  قەبىـھ - ھـە!«  نېمىدېگـەن 

تۇنجـى  ئەنئەنىـدە،  شـەكىللەندۈرگەن  مەدەنىيىتـى  ئـەرەب 
پەرزەنتىنىڭ قىز بولۇشـى تولىمۇ نومۇس دەپ قارىلىدىغان بولۇپ، 
بۇ سـەۋەبتىن دادا بولغۇچى كىشـىلەردىن ئۆزىنى ئېلىپ قاچقۇدەك 
دەرىجىـدە نومـۇس ھېـس قىالتتـى، ھەتتـا قىـز پەرزەنتىنـى تىرىك 
كۆمۈۋېتىـش نىيىتىگىمـۇ كېلەتتـى. ئەلۋەتتـە، بەزىلـەر مۇشـۇنداق 
مۇئامىلىگـە  شەپقەتسـىز  مۇشـۇنداق  پەرزەنتلـەر  قىـز  قىلغانىـدى. 
قۇرئانـدا »جاھىلىيـەت دەۋرى« دەپ  ئـۇ دەۋر  ئۇچرىغانلىقتىـن، 

ئاتالغان.



277

شـۇنداق دېيىشـكە بولىدۇكى، ئىنسـانىيەت ئۆز بالىسىنى تىرىك 
بـۇ  ۋە  ئۆتكۈزگـەن  باشـتىن  دەۋرلەرنـى  رەھىمسـىز  ئۆلتۈرۈشـتەك 
قىلمىـش ئىنسـانىيەت تارىخىـدا ئۆچمـەس قارا داغالرنـى قالدۇرغان. 
بالىلىرىنىڭ ياشـاش ھوقۇقىغا ھۆرمەت قىلمايدىغان بۇ كىشـىلەرنى 

ئالـالھ مۇنـداق قورقۇتقان:

 َواَِذا الَْمْوُء َدُة ُسِئلَْت ِباَيِّ َذنٍْب قُِتلَْت

»تىرىـك كۆمۈۋېتىلگـەن قىزدىن: >سـەن قايسـى گۇنـاھ بىلەن 
ئۆلتۈرۈلـدۈڭ؟< دەپ سـورالغاندا ...« )تەكۋىـر سۈرىسـى 9- 8 - 

ئايەتلەر(.

دۇنيـا  بولمىغـان،  جىنايىتـى  باشـقا  بولۇشـتىن  قىـز  جىنسـى 
بـۇ  ئۆلتۈرۈلگـەن  بىگۇنـاھ  تونۇماسـتىن   - كۆرمەسـتىن  ھاياتىنـى 
ئېلىـپ  تەرىپىدىـن  ئالـالھ  كۈنـى  قىيامـەت  ھەققـى  بوۋاقالرنىـڭ 
بېرىلىـپ، ئۇالرنىـڭ قاتىللىـرى قاتتىـق جازالىنىدۇ. ئالـالھ ياراتقان 
بالىـالر ئارىسـىدا جىنسـىي ئايرىمىچىلىـق قىلىـپ، ئۇالردىـن بىـر 
گۇنـاھ  ئىككـى  زالىمـالر  بەرمەيدىغـان  ھوقۇقـى  ياشـاش  جىنسـقا 
سـادىر قىلغـان بولىـدۇ. يەنـى بىرىنچىسـى، ئىالھىـي تەقدىرنـى 
ياقتۇرماسـلىق؛ ئىككىنچىسـى، بالىنـى خـارالپ، ئۇنـى ئۆلتـۈرۈش.

دەھشـەتلىك  بـۇ  ئىنسـانىيەتنىڭ  ئالـالھ  قادىـر  ھەممىگـە 
ھەۋىسـىنىڭ ئەمەلىـي ھەرىكەتكـە ئايلىنىـپ كېتىشـىنىڭ ئالدىنـى 

قويـدى: چەكلىمىلەرنـى  تۆۋەندىكـى  ئۈچـۈن،  ئېلىـش 

َوَل تَْقتُلُٓوا اَْوَلَدكُْم َخْشيََة اِْمَاٍقؕ نَْحُن نَْرزُقُُهْم َواِيَّاكُْمؕ اِنَّ قَتْلَُهْم كَاَن ِخطْـٔاً كَٖبراً 

»بالىلىرىڭالرنـى كەمبەغەللىكتىن قورقـۇپ ئۆلتۈرمەڭالر. ئۇالرنىڭ 
ۋە سىلەرنىڭ رىزقىڭالرنى بىز بېرىمىز. ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش ھەقىقەتەن 

چوڭ گۇناھتۇر« )ئىسـرا سۈرىسـى 31 - ئايەت(.
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 بـۇ ئايەتتـە، ئالـالھ بالىالرنىـڭ ئۆلتۈرۈلىشـنىڭ ئـەڭ مۇھىـم 
دىققـەت  قورقۇشـقا  نامراتلىقتىـن  يەنـى  بىرىگـە،  سـەۋەبلىرىدىن 
تارتىـدۇ. ئىقتىسـادىي ئامىـل تۈپەيلـى ئىنسـاننىڭ ئـۆز پەرزەنتىنـى 
قەتـل قىلىشـىنىڭ يەنـە بىـر مۇھىـم سـەۋەبى بـار. ئـۇ بولسـىمۇ، 
رىزىقنىـڭ ئالـالھ تەرىپىدىـن بېرىلىدىغانلىقىغـا بولغـان ئىمانىنىـڭ 
ئاجىـز بولۇشـى. تۇغۇلغـان ياكـى يارىتىلغان ھەرقانـداق جانلىقنىڭ 
ئـۆز رىزقـى بىلـەن يارىتىلغانلىقىغـا ئىشـىنىش ئىنتايىـن مۇھىـم، 
شـۇنداقال ھـەل قىلغـۇچ ئەھمىيەتكـە ئىگـە. ئاتـا - ئانىـالر ياكـى 
جەمئىيـەت بـۇ رىزقنـى ئەمگـەك ئارقىلىـق تاپىـدۇ. شـۇڭا، بۇنىـڭ 
ئۈچـۈن تۆكۈلگـەن تەر ئالـالھ تەرىپىدىن ئىبادەت سـۈپىتىدە قوبۇل 

قىلىنىـدۇ.

نامرات جەمئىيەتلەرگە نىسـبەتەن، نوپۇسـنىڭ كۆپىيىشـى چوڭ 
مەسـىلە ھېسـابلىنىدۇ. ئەمما، شـۇنى ئۇنتۇپ قالماسلىق كېرەككى، 
تۇغۇلغـان ھـەر بىـر بـاال پەقـەت ئىسـتېمالچى بولۇپـال قالماسـتىن، 
بولـۇپ  كۈچـى  ئەمگـەك  جانلىـق  كەلگۈسـىدىكى  يەنـە  بەلكـى 
ھېسابلىنىدۇ. ئەلۋەتتە، شۇنىمۇ قوبۇل قىلىش كېرەككى، كونترول 
قىلىنمىغـان نوپـۇس كۆپىيىشـى جەمئىيەتكـە زور قىيىنچىلىقالرنـى 

كېلىدۇ. ئېلىـپ 

بـۇ قىيىنچىلىقالرنـى يېڭىشـنىڭ تەدبىـرى ھەرگىزمـۇ يارىتىلغان 
يارىتىلىشـتىن  بـاال  بەلكـى،  بولماسـتىن،  ئۆلتـۈرۈش  بالىالرنـى 
ۋە  بىلىـم  مۇناسـىۋەتلىك  تەدبىرلەرگـە  قوللىنىلىدىغـان  ئىلگىـرى 
تونۇشـنى ئاۋامغـا سـىڭدۈرۈش ھـەم جەمئىيەتتە ئومۇمالشتۇرۇشـتۇر. 
جىنايىتـى  ئۆلتـۈرۈش  بالىنـى  يارىتىلغـان  بولمايدىكـەن،  ئۇنـداق 

بۈگۈنكـى ئىنسـانىيەتنى جاھىلىيـەت دەۋرىگـە قايتۇرىـدۇ.

بولغاچقـا،  دەۋرى  تېخنىـكا  ۋە  ئۇچـۇر  دەۋرىمىـز  بىزنىـڭ 
»تەربىيىلـەپ قاتارغـا قوشـالىغۇدەك سـاندا پەرزەنتلىـك بولغىـن« 
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پىرىنسـىپىنى قوبـۇل قىلىدىغـان ئـاڭ ۋە ئادەتنـى ئومۇمالشـتۇرۇش 
جەمئىيەتكـە پايدىلىـق بولىـدۇ. بالىلىـق بولـۇپ كوچىغـا چىقىرىـپ 
قويۇپ، ئۇالرنى ناچار شـارائىتنىڭ چاڭگىلىغا تاشالشـنىڭ ئالدىنى 
ئېلىـش ئۈچـۈن، كىشـىلەرگە ھامىلدارلىقتىن ساقلىنىشـنىڭ تەدبىر 

- ئۇسـۇللىرىنى ئۆگىتىـش كېـرەك.

بېرىـش  خاتىمـە  ھاياتىغـا  بوۋاقنىـڭ  يارىتىلغـان  چۈنكـى، 
ئىالھىـي غەزەپنـى چىلـالش دېگەنلىـك بولىـدۇ. ئەجەبـا، بالىالرغـا 
ياشـاش ھوقۇقـى بەرمىگـەن ئىنسـانىيەت قانـداق قىلىپ كىشـىلىك 
ھوقۇقتىن سـۆز ئاچااليدۇ؟ بىگۇناھ بالىالرنىڭ جەسـىتى ۋە قېنىنى 
ھەققىـدە  ھوقـۇق  كىشـىلىك  ئىنسـانىيەتنىڭ  تۇرغـان  دەسسـەپ 
ۋارقىرىشـىنىڭ يەنـە پايدىسـى بارمـۇ؟ قاتىلـالر بىلەن تولغـان دۇنيا 
كىشىلىك ھوقۇق شوئارى بىلەن ئۆزىنى ئاقلىياالمدۇ، پاكلىياالمدۇ؟ 
ئالـالھ بەرگـەن ئامانـەت، يەنى پەرزەنتكە خىيانـەت قىلىپ، ئۇالرغا 
ياشـاش ھوقۇقى بەرمىگەن كىشـىلەرنىڭ كىشـىلىك ھوقۇق ئۈچۈن 
زېمىنىـدا  مىللـەت  باشـقا  بارمـۇ؟  ھەققـى  قىلىـش  پەريـاد   - داد 
خەلقلەرنىـڭ  كەتمەيدىغـان  قىلىـپ  پـەرۋا  ئۆلتۈرۈشـتە  بالىالرنـى 
كىشـىلىك ھوقـۇق جەھەتتـە ئەيىبى، گۇناھـى ۋە جىنايىتى يوقمۇ؟ 
قىلىدىغـان  قوللىنىـپ ھەرىكـەت  ئۆلچـەم  قـوش  ھاياتىغـا  بالىـالر 
تازىـالش  داغلىرىنـى  قـان  قەلبىدىكـى  قىلىـپ  قانـداق  دۆلەتلـەر 
ئېرىشـىدۇ؟  ئىمكانىيىتىگـە  ئۈچـۈن كـۈچ، پۇرسـەت ۋە ھەرىكـەت 
»مېنىڭ بالىلىرىمال ياشىسـۇن، باشـقىالرنىڭ بالىلىرى بىلەن نېمە 
كارىم« دەيدىغانالردا پەزىلەت بوالمدۇ؟ ئەجەبا، بۇ خىل كىشـىلەر 
ئىنسـانىيەتنىڭ ئالىيجانابلىقىنـى بۇزمامدۇ؟ ئـۇالر بۇ ئالىيجانابلىقنى 

ۋە پەزىلەتنـى ئۆلتۈرمەمـدۇ؟

ii. تەربىيىلىنىش ھوقۇقى

بـاال تۇغـۇش ماھـارەت ئەمـەس، بەلكـى ئۇنـى ياراملىـق قىلىـپ 
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تۇغۇلـۇش  قۇرئـان  ھېسـابلىنىدۇ.  ماھـارەت  ئاندىـن  تەربىيىلـەش 
ھادىسىسـىگە ئىنتايىـن ئەھمىيـەت بېرىپـال قالمـاي، يەنـە بالىنىـڭ 
تەربىيىلىنىشـىگىمۇ ئاالھىـدە كۆڭۈل بۆلىـدۇ. بالىالرنى تەربىيىلەش 
قۇرئانـدا ۋە پەيغەمبىرىمىزنىـڭ سـەھىھ سـۈننىتىدە ناھايىتـى مۇھىم 
ئورۇنـدا تۇرىـدۇ. بالىالرنـى تەربىيىلەشـتىكى ئىسـالمىي - قۇرئانىـي 

يادرولـۇق قىممـەت قـاراش تۆۋەندىكىچـە:

1( قوغداش

تەھرىـم سۈرىسـىنىڭ 6 - ئايىتىـدە، ئالـالھ بالىنى تەربىيىلەش 
جەريانىدا نېمىلەردىن سـاقلىنىش كېرەكلىكىنى كۆرسىتىپ ئۆتكەن. 

يەنى: 

يَٓا اَيَُّها الَّٖذيَن اَٰمُنوا قُٓوا اَنُْفَسُكْم َواَْهلٖيُكْم نَاراً َوقُوُدَها النَّاُس َوالِْحَجارَُة

»ئـى مۆمىنلـەر! ئۆزۈڭالرنـى ۋە بـاال - چاقاڭالرنـى يېقىلغۇسـى 
ئىنسـان ھـەم تـاش بولغـان ئـوت )دوزاخ( تىـن سـاقالڭالر …«.

بـۇ ئايەتتىـن تۆۋەندىكىـدەك تەلىـم – تەربىيـە پىرىنسـىپلىرىنى 
بولىدۇ: چىقىرىشـقا 

ئاتـا - ئانىـالر ئالـدى بىلـەن ئۆزىنـى جەمئىيەتتىكـى ھـەر   .i
تۈرلـۈك يامانلىقتىـن ساقلىشـى كېـرەك. ئۆزىنـى قوغدىيالمايدىغـان 
ئـادەم بالىلىرىنـى ياكى باشـقىالرنى يامانلىقتىن قوغدىيالمايدۇ. دەل 
مۇشـۇ سـەۋەبتىن، ئالـالھ ئالـدى بىلـەن »ئۆزۈڭالرنـى قوغـداڭالر« 
بۇيرۇقىنـى بـەردى. تەربىيە كۆرگەن كىشـىلەر ئەخالق قائىدىسـىنى 
ئالـدى بىلـەن ئـۆزى تەدبىقلىشـى كېـرەك. بـۇ قائىدە يەنـە زامانىۋى 

مائارىپنىـڭ پىرىنسـىپى بولـۇپ كەلـدى.

تەرجىمـە  دەپ  »دوزاخ«  ئۇقۇمـى  »نـار«  ئايەتتىكـى   .ii
ئاخىرەتتىكـى  دوزاخ  بـۇ  ئەممـا  بولسـىمۇ،  كېلىنگـەن  قىلىنىـپ 
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دوزاخنىـال ئەمـەس، يەنـە بـۇ دۇنيانىـڭ دوزىخىنىمـۇ كۆرسـىتىدۇ.

چۈنكى، بەزىدە ئىجتىمائىي ئەخالق ئۆسمۈرلەر ۋە بالىالر ئۈچۈن 
دوزاخقـا ئوخشـايدۇ. يامانلىقنىـڭ ئومۇملىشىشـى، يامـراپ كېتىشـى 
الۋۇلـداپ  يەنـى  دوزاخقـا،  كـۆپ خىللىشىشـى جەمئىيەتلەرنـى  ۋە 
ئەسـتايىدىللىق  ئايـەت  ئەگـەر  ئايالندۇرااليـدۇ.  ئوتقـا  كۆيۈۋاتقـان 
ئۆزىنـى  دوزىخىدىـن  دۇنيانىـڭ  بـۇ  قىلىنسـا،  تەپەككـۇر  بىلـەن 
سـاقالپ قااللمىغانالرنىڭ ئاخىرەتتىمۇ دوزاخقا كىرىدىغانلىقى مەلۇم 

بولىدۇ.

بولغاچقـا،  تاپقـان  تەركىـب  شەخسـلەردىن  جەمئىيـەت   .iii
قىلىدىغـان  تەشـكىل  دوزاخنـى  جەمئىيەتتىكـى  شەخسـلەر 
رەزىللىكلەرنىڭ يېقىلغۇسـى بولۇپ ھېسـابلىنىدۇ. بالىالر ۋە ياشـالر 
ياشاۋاتقان كوللېكتىپ - ئىجتىمائىي ھايات ھەم ئاممىۋىي پىسخىكا 
ئۇالرنىـڭ ئىرادىسـىنى تارتىۋالىدىغان بولۇپ، ئـۇالر خۇددى دەرياغا 
چۈشـۈپ كەتكـەن ئادەمگـە ئوخشـاش، ھايـات ئېقىنـى يۆنىلىشـىدە 
ئاقىـدۇ. بـۇ سـەۋەبتىن، كوللېكتىـپ ياكـى جەمئىيەتنىـڭ قىممـەت 
قارىشـى ۋە تۇرمـۇش ئادىتـى بالىـالر ئۈچـۈن ئـازاب مەنبەسـى - 
دوزاخقـا ئايلىنىشـى مۇمكىـن. مانـا بـۇ نۇقتىدىـن ئېيتقانـدا، ئاتا - 
ئانىالر ۋە ئوقۇتقۇچىالر، بالىالر ھەم ياشـالرنى بۇ ئوتتىن قوغدىشـى 

كېرەك.

ئايەتتىكـى »يېقىلغۇسـى تـاش« ئىبارىسـىدىن مەقسـەت   .iv
پـۇل بولـۇپ، ئايەتتىكى »تاش« ئۇقۇمى پۇلنى، يەنى ئىقتىسـادىي 
قىممەتنـى ئىپادىلەيـدۇ. كىشـىلەر كۆپىنچـە ۋاقىتتـا بىراۋنـى پـۇل 
پـۇل  ھېسابسـىز   - ھـەددى  بولغـان  ئىگـە  ئازدۇرىـدۇ.  بىلـەن 
بەزىـدە ياشـالرنى تەسـەۋۋۇر قىلغۇسـىز رەزىللىـك قاينىمىغـا غـەرق 
ئويلىمىغـان  ياشـالرنى  پۇلسـىزلىقمۇ  ئوخشـاش،  قىلىۋەتكەنگـە 
خاتالىقالرنـى سـادىر قىلىشـقا ئېلىـپ بارىـدۇ. شـۇڭا، كۈندىلىـك 
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تۇرمۇشـتا »پۇلـى بارنىـڭ گېپـى ئـوڭ«، »پـۇل بىلـەن ئاچقىلـى 
سـۆزلەرنىڭ  ئوخشـاش  دېگەنگـە  يـوق«  ئىشـىك  بولمايدىغـان 

ئەمـەس. سەۋەبسـىز  ئىشلىتىلىشـى 

دېمـەك، دوسـتالر، يەنـى كوللېكتىپ ھايات ۋە پۇل ياشـالرنىڭ 
ھاياتىنـى كۆپىنچـە ھالـالردا دوزاخقـا ئايالندۇرىـدۇ. بۇ سـەۋەبتىن، 
تەربىيىلەشـنىڭ  بالىالرنـى  ئايىتىـدە،   -  6 سۈرىسـىنىڭ  تەھرىـم 
بىـر ئۇسـۇلى سـۈپىتىدە، ئالـالھ ھاياتنـى دوزاخقـا ئايالندۇرىدىغـان 
جەمئىيەتتىكى رەزىللىك ئوتىدىن ئۇالرنى »قوغداش«قا بۇيرۇغان.

2( بىلىم تەڭپۇڭلۇقىنى ساقالشقا ئەھمىيەت بېرىش

بالىلىرىمىزنـى ياخشـى تەربىيىلـەش ئۈچـۈن، ئۇالرنـى ئەقىل ۋە 
قەلب تەشـنالىقىغا شـىپا توغرا بىلىمگە ئىگە قىلىش تولىمۇ مۇھىم. 
ئەقىلنـى بېيىتىدىغـان، ئەممـا قەلبنـى قاقاس چـۆل قىلىۋېتىدىغان 
كىشـىلەرنى  بىنورمـال  تەڭپۇڭسـىز،  خىزمىتـى  تەربىيـە   - تەلىـم 

بارلىققـا كەلتۈرىدۇ.

ئىنسانالرنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىدىكى تەڭپۇڭلۇق ئوزۇقلىنىشتىكى 
تەڭپۇڭلۇققـا ئوخشـايدىغان بولـۇپ، بىـر تەرەپلىمـە ئوزۇقلىنىـش 
بەدەندىكـى بـەزى مىنېرال ماددىالرنىڭ كۆپىيىشـىنى، بەزىلىرىنىڭ 
تۆۋەنلىشـىنى كەلتـۈرۈپ چىقىرىـدۇ. تەڭپـۇڭ ئوزۇقلىنىـش بولسـا، 
بـۇ سـەلبىيلىكنى تۈگىتىشـنىڭ ئـەڭ ياخشـى ئۇسـۇلى. ئىنسـاننى 
قىلىدىغـان  خىتـاب  ئەقىلگـە  پەقـەت  ئۇنىڭغـا  تەربىيىلىگەنـدە، 
مەنىـۋى  يەنـى  قەلبنىـڭ،  سـىڭدۈرۈپ،  قاراشـالرنىال  قىممـەت 
قاراشـالرغا  قىممـەت  قوشـىدىغان  يېتىلىشـىگە ھەسسـە  تەرەپنىـڭ 
سـەل قـاراش تەڭپۇڭسـىز خاراكتېرنىـڭ شەكىللىنىشـىنى كەلتـۈرۈپ 
چىقىرىـدۇ. ئەقىلنـى بىلىـم بىلـەن قورالالندۇرغانـدا، قەلبكـە مېھىـر 
- مۇھەببـەت، ئىـرادە، ئىمـان، ھايـا، تـەپ تارتىـش ۋە ۋاپادارلىق 
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ھـەم  سـىڭدۈرۈش  جەزمـەن  قاراشـالرنىمۇ  قىممـەت  دېگەنـدەك 
ئۈزلۈكسـىز كۈچەيتىـش كېـرەك.

مەنىۋى قىممەت قاراشالرنى ئۆگىنىشمۇ تەبىئەتنىڭ قانۇنىيىتىنى 
بىلىشـكە ئوخشاشـال مۇھىم بولۇشى كېرەك. پەرزەنتلەرگە ماددىنىڭ 
فىزىكىلىـق ۋە خىمىيىلىـك خۇسۇسـىيىتىنى ئۆگىتىـش بىلـەن بىـر 
ۋاقىتتـا شـۇ خۇسۇسـىيەتلەرنى ياراتقان كۈچنىمـۇ تونۇتۇش، نورمال 
ئىنسان تەربىيىلەپ چىقىشتا كەم بولسا زادى بولمايدۇ. پەرزەنتلەرگە 
يەنە تەبىئەت قانۇنىيەتلىرىنىڭ ئۆزئارا مۇناسـىۋەتلىرىنى، ئىنسـانغا 
ئەقلـى،  ئىنسـاننىڭ  ئۇالرنىـڭ  شـۇنداقال  قىلغانلىرىنـى،  ئاتـا 
ئۆگىتىـش  مۇناسـىۋەتلىرىنىمۇ  ئوتتۇرىسـىدىكى  نەپسـى  ۋە  قەلبـى 
كېـرەك. ئەگـەر تەبىئـەت قانۇنىيىتىنىـڭ مۇناسـىۋىتىنى ئۆگىتىـپ، 
ئىجتىمائىـي  باغلىنىشـالر ۋە  ئىنسـانالرنىڭ ئىچكـى دۇنياسـىدىكى 
ئۇسـۇللىرىنى  قېلىـش  سـاقالپ  مۇناسـىۋەتلەرنى  تۇرمۇشـتىكى 
ئۆگىتىشـكە سـەل قارالسـا، ئۇ ھالدا بىز مېڭىسـى تەرەققىي قىلغان، 
قالغـان  ئارقىـدا  ئەخـالق جەھەتتـە  ئـەدەب -  مۇئامىلـە،  لېكىـن 
ئادەمنـى تەربىيىلـەپ چىققـان بولىمىـز. سـالماقلىق بىلـەن ئويـالپ 
باقسـاق شـۇنى بايقايمىزكـى، دۇنيـا بۇنـداق بىنورمال كىشـىلەرنىڭ 
دەردىنـى تارتىـدۇ ۋە تارتىۋاتىـدۇ. قەلب دۇنياسـىنى تەربىيىلەشـكە 
سـەل قارالغـان ياشـالردا مېھىـر - مۇھەببەت، ھۆرمـەت، كەمتەرلىك 
قاراشـالر شـەكىللەنمەيدۇ.  ئاتىلىدىغـان قىممـەت  ئىـرادە دەپ  ۋە 
مۇھەببـەت،  بولغـان  ئانىالرغـا  سـۆيۈش،  ئالالھنـى  نەتىجىـدە، 
مېھىـر  ئىنسـانىي  ۋە  ۋەتەنپەرۋەرلىـك  سۆيگۈسـى،  قېرىنداشـلىق 
-مۇھەببەتتىـن مەھـرۇم قالغـان بـۇ ياشـالر دۇنيـا ئۈچـۈن خـەۋپ 

شـەكىللەندۈرىدۇ.

قەلـب دۇنياسـى قاقـاس چۆلگە ئايلىنىپ كەتكەن كىشـىلەرنىڭ 
مەنىۋىيىتىنىـڭ ئـۇل - ئاساسـى مۇسـتەھكەم بولمايـدۇ. ئۇالرنىـڭ 
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قەلـب قەسـىرىنى يانتـاق ۋە يـاۋا ئـوت - چۆپلـەر قاپـالپ كەتكـەن 
بولـۇپ، بـۇ يانتـاق - تىكەنلـەر بىگۇنـاھ ئىنسـانالرغا سـانجىلىپ، 

ئاقىۋەتتـە ھـەم ئۆزىنـى، ھـەم جەمئىيەتنـى زەھەرلەيـدۇ.

ھـەم  ئۇالرنـى  ئۇسـۇلى  يېتىشتۈرۈشـنىڭ  كىشـىلەرنى  نورمـال 
ئەقىـل، ھـەم مەنىـۋى جەھەتتىـن بىلىمگـە ئىگـە قىلىشـتا تەڭپـۇڭ 
بولۇشـقا ئەھمىيـەت بېرىـش بولـۇپ،  تەڭپـۇڭ بىلىـم  مېڭە، قەلب 
ۋە نەپسـنى بېيىتىـدۇ، كۈچلەندۈرىـدۇ، تەرەققىـي قىلدۇرىـدۇ ۋە 

ئـۇالر ئوتتۇرىسـىدا بىـر پۈتۈنلـۈك ھاسـىل قىلىـدۇ.

3( ھاالل سۈت، ھاالل رىزق

ھـاالل سـۈت ۋە ھـاالل رىـزق بالىنى ياراملىق قىلىـپ تەربىيىلەپ 
چىقىشـنىڭ ئاساسـى. 21 - ئەسـىرگە قـەدەم قويغـان بۈگۈنكـى 
ئۆلتۈرگەنلىكىگـە شـاھىت  ئانىسـىنى  ئاتـا -  بالىالرنىـڭ  كۈنـدە، 
بولىۋاتىمىـز. بالىالرنىـڭ ئاتا - ئانىالرنىڭ قاتىلى بولۇشـىنىڭ يەنە 
بىر ئېنىقلىمىسـى ئىنسـانىيەتنىڭ بۇلغىنىشـى بولۇپ، بۇ سەۋەبلىك 
بالىـالر ئاتـا - ئانىسـىغا قارشـى جـەڭ ئېـالن قىلىـش ۋەزىيىتـى 
شـەكىللەندى. بەزى بالىالر »ئاتا - ئانام تېزرەك ئۆلۈپ كەتسـۇن، 
مـەن ئۇالرنىـڭ مىراسـىغا ئىگـە بولـۇپ، بەگـدەك ياشـاي« دېگـەن 
نىيەتتـە بولۇۋاتىـدۇ. ئۇالرنىـڭ بەزىلىـرى بـۇ نىيىتىنـى بالـدۇرراق 
ئەمەلگە ئاشـۇرۇش ئۈچۈن، ھەتتا ئۆز ئاتا - ئانىسـىنى ئۆلتۈرۈشـكە 
ئۇرۇنىۋاتىـدۇ. ئۇنداقتا، دادىسـىنىڭ ئۆلۈشـىنى سـاقالۋاتقان، ئەمما 
كۆپىنچە ۋاقىتتا بۇنىڭغا سەۋر قىاللماي، ئۇالرنى ئۆزى ئۆلتۈرگەنلەر 

زادى نېمىنىـڭ قۇربانىغـا ئايلىنىـپ قالدى؟

ئاتا - ئانىالر بالىلىرىنى بېقىپ چوڭ قىلىش جەريانىدا »ھاالل 
ۋە ھـارام« ئۇقۇمىغـا پـەرۋا قىلمايدۇ. چۈنكى، قىسـقا ۋاقىت ئىچىدە 
بـاي بولـۇش ھېرىسـى »ھـارام« ئۇقۇمىنـى ئۇنتۇلـدۇرۇپ قويماقتـا. 
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ئـۇالر ھـارام رىزقنىـڭ كۈنلەرنىـڭ بىرىـدە ئۆزىگـە ئېتىلغـان ئـوق 
بولـۇپ قايتىـپ كېلىدىغانلىقىنـى نەزەردىن سـاقىت قىلىۋاتىدۇ: 

ً َا يَأْكُلُوَن ٖف بُطُونِِهْم نَاراًؕ َوَسيَْصلَْوَن َسٖعرا اِنَّ الَّٖذيَن يَأْكُلُوَن اَْمَواَل الْيَتَاٰمى ظُلْاً اِنَّ

ناھـەق  مۈلۈكلىرىنـى   - مـال  يېتىمالرنىـڭ  قىلىـپ  »زۇلـۇم 
ئـۇالر  دەرۋەقـە،  يەيـدۇ.  ئـوت  قورسـىقىغا  ئەلۋەتتـە  يەيدىغانـالر، 
الۋۇلـداپ تۇرغـان ئوتقـا كىرىـدۇ« )نىسـا سۈرىسـى 10 - ئايـەت(.

ھـارام رىـزق يېگـەن كىشـى قورسـىقىغا ئـوت يەيـدۇ. باشـقىچە 
ئېيتقانـدا، ئۇنىـڭ ئوزۇقـى ئـوت بولىـدۇ. نەتىجىـدە، ئوزۇقـى ئـوت 
بولغـان كىشـىنىڭ بالىسـىمۇ ئوت بولىـدۇ. ئەگەر تاپـاۋەت ھارامدىن 
كەلگـەن بولسـا، بـۇ، ئىنسـاننىڭ خاراكتېرىنـى بۇزىدىغـان ئوتنىڭ 

يالقۇنجاشـقا باشـلىغانلىقىدىن دېـرەك بېرىـدۇ.

بالىلىرىغـا ھـارام سـۈت ئەمگۈزگـەن ۋە ھـارام رىـزق يېگۈزگـەن 
كىشـىلەر بالىلىرىنىـڭ ياراملىـق تەربىيىلىنىـپ چىقىـش ھوقۇقىغـا 
دەخلـى - تـەرۇز قىلغـان بولىـدۇ. شـۇڭا، جەمئىيـەت ئەزالىرىغـا 
ھـارام رىزقنىـڭ ئەۋالدالرغـا قانداق زىيانالرنـى يەتكۈزىدىغانلىقىنى، 
ئالىيجانابلىق ۋە پەزىلەتنى قانداق يوقىتىدىغانلىقىنى ئۆگىتىشـنىڭ 

مۇھىملىقىغـا سـەل قاراشـقا بولمايـدۇ.

مائارىپنىڭ ئىقتىسـادقا قوشـىدىغان ئەڭ چوڭ تۆھپىسـى بولسا، 
رىزقنىـڭ  شـۇنداقال  ئەھمىيىتىنـى،  رىزىقنىـڭ  ھـاالل  كىشـىلەرگە 
قىلىدىغـان  پەيـدا  خاراپلىشىشـىغا  ۋە  گۈللىنىـش  جەمئىيەتنىـڭ 
بىۋاسـىتە تەسـىرىنى ئېنىـق بىلدۈرۈشـتىن ئىبـارەت. ھـارام رىـزق 
ئىجتىمائىـي  ھەمـدە  ئىقتىسـادنى،  مەنىۋىيىتىنـى،  ئىنسـانالرنىڭ 
تەرتىپنـى بۇزغۇنچىلىققـا ئۇچرىتىپـال قالمـاي، يەنـە بىـر تەرەپتىـن، 
ئۆسـۈپ يېتىلىۋاتقـان ئەۋالدالرنىـڭ پەزىلىتىنى يىمىرىپ تاشـاليدۇ.
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4( دۇئا

بالىلىرىمىزنى ياخشـى تەربىيىلەشـكە بارلىق كۈچىمىزنى سـەرپ 
قىلغاندىـن كېيىـن، يەنـە ئىالھىـي يـاردەم تىلـەپ دۇئـا قىلىشـىمىز 
كېـرەك. قۇرئانـدا بالىلىرىنىـڭ ياخشـى ئادەم بولۇشـى ئۈچۈن، دۇئا 

قىلغـان پەيغەمبەرلەرنىـڭ مىسـاللىرى بېرىلگەن:

اكِٖريَن فَلَآَّ اَثَْقلَْت َدَعَوا اللَّٰه َربَُّهَا لَِئْ اٰتَيْتََنا َصالِحاً لََنُكونَنَّ ِمَن الشَّ

»... ئادەمنىڭ ئايالى ھامىلىدار بولغاندا، ئۇالر رەببى ئالالھقا: 
>ئەگـەر بىزگـە )ئەزالىـرى( بېجىرىـم پەرزەنـت ئاتـا قىلسـاڭ، بىـز 
چوقـۇم سـاڭا شـۈكۈر قىلغۇچىالردىـن بولىمىـز< دەپ دۇئـا قىلدى« 

)ئەئـراف سۈرىسـى 189 - ئايـەت(.

ھەزرىتـى ئـادەم ۋە ئۇنىـڭ ئايالـى ھامىلىدارلىقنىـڭ بېشـىدىن 
باشـالپال ئالالھقـا دۇئـا قىلىـپ، ياخشـى پەرزەنـت تەلـەپ قىلغـان 

ئىدى.

ًّ َواِّنٖ ِخْفُت الَْمَواِلَ ِمْن َورَٓاٖءي وَكَانَِت اْمرَاَٖت َعاِقراً فََهْب ٖل ِمْن لَُدنَْك َولِيا

»راسـتىنى ئېيتقانـدا، ئايالىـم تۇغمـاس بولغاچقـا، مـەن روھـى 
قۇل كىشـىلەرنى قالدۇرۇپ كېتىشـتىن ئەنسـىرەيمەن. ماڭا كۈچلۈك 
ئىرادىلىـك پەرزەنـت ئاتـا قىلغىن« )مەريەم سۈرىسـى 5 - ئايەت(. 

پەرزەنـت  ئىگـە  خاراكتېرگـە  كۈچلـۈك  پەيغەمبەرمـۇ  زەكەرىيـا 
سـورىغان: يـاردەم  ئالالھتىـن  ئۈچـۈن  چىقىـش  تەربىيىلـەپ 

ً يَّاتَِنا قُرََّة اَْعُنٍ َواْجَعلَْنا لِلُْمتَّٖقَن اَِماما َنا َهْب لََنا ِمْن اَزَْواِجَنا َوُذرِّ َوالَّٖذيَن يَُقولُوَن َربَـّ

»مەرھەمەتلىـك ئالالھنىڭ بەندىلىـرى: >رەببىمىز! بىزگە بىزنى 
سـائادەتلىك قىلىدىغـان ئايالـالر ۋە پەرزەنتلەرنـى بەخـش ئەتكىن، 
دۇئـا  دەپ  قىلغىـن<  پېشۋاسـى  تەقۋادارالرنىـڭ  بىزنـى  شـۇنداقال 

قىلىـدۇ« )فۇرقـان سۈرىسـى 74 - ئايـەت(.
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پەرزەنتلىرىمىزنىـڭ  نـۇرى«  »كـۆز  ئايەتلـەردە،  يۇقىرىدىكـى 
ياراملىـق بولـۇپ تەربىيىلىنىشـى ئۈچـۈن دۇئا قىلىش مۇسـۇلماننىڭ 
مۇھىم ئاالھىدىلىكى سۈپىتىدە تونۇشتۇرۇلغان. ھەزرىتى ئىبراھىممۇ 
مۇشـۇنىڭغا ئوخشـاش دۇئـا قىلغانىـدى. ئېنىقكى، دۇئاسـىز تەربىيە 
سۇسىز گۈلگە ئوخشايدۇ. پەرزەنتنىڭ تەلىم - تەربىيە مەسىلىسىدە 
دۇئـا كىشـىنى ھېـچ ئىـش قىلماسـلىققا يېتەكلىمەسـلىكى كېـرەك. 
چۈنكـى، تەقەززاسـى ئـادا قىلىنمىغـان دۇئانىـڭ ئۈنۈمـى بولمايدۇ.

سـەۋەبلەرنى  بارلىـق  يېتىدىغـان  قۇدرىتـى   - كۈچـى  كىشـى 
قىلغاندىـن كېيىـن، ئالالھقـا دۇئـا قىلىپ يـاردەم سورىشـى كېرەك. 

يَٓا اَيَُّهـا الَّٖذيـَن اَٰمُنٓـوا اِنَّ ِمـْن اَزَْواِجُكـْم َواَْوَلِدكُـْم َعـُدواًّ لَُكـْم فَاْحَذُروُهـْم َواِْن تَْعُفـوا َوتَْصَفُحوا 

َوتَْغِفـُروا فَـاِنَّ اللَّٰه َغُفـوٌر رَٖحيٌم

بىـز  ئايلىنىشـتىن ئىلگىـرى،  بالىلىرىمىـز پىتنـە - ئىمتىھانغـا 
ئۇالرنـى ئىالھىـي ئامانـەت سـۈپىتىدە قوبـۇل قىلىشـىمىز ۋە ئۇالرنـى 
ئـەڭ ياخشـى شـەكىلدە تەربىيىلىشـىمىز كېـرەك. بولمىسـا، ئۇلـۇغ 
ئالالھ تەغابۇن سۈرىسىنىڭ 14 - ئايىتىدە ئېيتقاندەك، بالىلىرىمىز 

دۈشـمىنىمىزگە ئايلىنىـپ قالىـدۇ.

»ئـى مۆمىنلـەر! سـىلەرنىڭ ئاياللىرىڭالردىـن، بالىلىرىڭالردىـن 
ئېھتىيـات  ئۇالردىـن  بـار،  بولىدىغانلىرىمـۇ  دۈشـمەن  سـىلەرگە 
قىلىڭالر. ئەگەر )ئۇالرنى( ئەپۇ قىلساڭالر، كەچۈرسەڭالر، مەغپىرەت 
ناھايىتـى مەغپىـرەت قىلغۇچـى ۋە  ئالـالھ ھەقىقەتـەن  قىلسـاڭالر، 

مېھرىبانـدۇر«. ناھايىتـى 

ئېھسـان  ئانىالرغـا   - ئاتـا  قۇرئانـدا  ئالـالھ  قادىـر  ھەممىگـە 
ھەققىـدە ۋەز قىلغـان. رەسـۇلۇلالھ قىزالرغـا قىلىنىدىغـان ئېھسـان 
ھەققىـدە مەخسـۇس توختالغان بولۇپ، قىـز پەرزەنتلەرگە ئاالھىدە 

كۆڭـۈل بۆلگـەن. 
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»كىمكـى ئـۈچ قىـز پەرزەنـت ياكـى ئـۈچ ئاچـا - سـىڭىل ۋە 
ياكـى ئىككـى ئاچـا - سـىڭىل ياكـى ئىككـى قىزنـى بېقىـپ چـوڭ 
قىلسـا، ئۇالرنـى ياخشـى تەربىيىلـەپ، ئىلىـم تەھسـىل قىلدۇرسـا، 
ئۇالرغـا ياخشـى مۇئامىلـە قىلسـا، ھەمـدە تويىنـى قىلىپ قىلسـا، ئۇ 
جەننەتكـە اليىـق بولىـدۇ« )ئەبـۇ داۋۇد، ئـەدەب، 130؛ تىرمىزى، 

بىـرر، 13(.

دېمـەك، ئاتـا - ئانىـالر قىزلىرىغـا بېرىدىغـان تەلىـم - تەربىيـە 
ئارقىلىـق جەننەتكـە ئېرىشـىدۇ. ئەلۋەتتـە، ئـۇ جەننـەت ھـەم بـۇ 
دىققـەت  كۆرسـىتىدۇ.  جەننەتنـى  دۇنيالىـق  ئـۇ  ھـەم  دۇنيالىـق، 
قىلغىنىمىـزدا، مەزكۇر ھەدىسـتە ئاتـا - ئانىالرنىڭ جەننەتكە اليىق 
بولۇشـىدىكى ھەرىكەتلەندۈرگـۈچ ئامىلالرنىڭ تىلغـا ئېلىنغانلىقىنى 
بايقايمىز. يەنى »بېقىش، تەربىيىلەش، ئىلىم تەھسىل قىلدۇرۇش 
ۋە ئـۆي - ئوچاقلىـق قىلىـش«. دېمـەك، مائارىپنىـڭ جەننەتكـە 
كۆرسـىتىپ  ئېنىـق  ھەدىسـتە  مەزكـۇر  ئىكەنلىكـى  يولـى  كىرىـش 
ئۆتۈلگـەن. بالىنىـڭ جىسـمانىي جەھەتتىـن تەربىيلىنىـش ھوقۇقـى 
بولغىنىـدەك، ئىلىـم تەھسـىل قىلىـش ۋە تـوي قىلىـش ھوقۇقىمـۇ 
بولىـدۇ. چۈنكـى، بـۇالر جەمئىيەتنـى ۋە ئىنسـانىيەتنى جەننەتكـە 
ئايالندۇرىـدۇ. ئوخشاشـال، بالىنـى جىسـمانىي جەھەتتىن ئۆلتۈرۈش 
قانداق گۇناھ بولغان بولسـا، ئىلىم تەھسـىل قىلدۇرماسـلىقمۇ ئېغىر 
گۇنـاھ ھېسـابلىنىدۇ، چۈنكـى ئۇالرنـى ياخشـى تەربىيىلىمەسـلىك 
ئۇالرنـى تىرىـك مۇردىغـا ئايالندۇرىـدۇ. ئەلۋەتتـە، مېڭىـپ يۈرگـەن 
ئۆلـۈك بىلـەن مـازاردا ياتقان ئۆلۈكنىڭ ھېچقانـداق پەرقى بولمايدۇ. 
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3( ئۇرۇق - تۇغقانالرنىڭ ھەق – ھوقۇقى

ئاالھىـدە  مۇناسـىۋىتىگە  تۇغقاندارچىلىـق   - ئـۇرۇق  قۇرئـان 
جانلىـق  مۇناسـىۋەتلەرنىڭ  بـۇ  بولـۇپ،  بېرىدىغـان  ئەھمىيـەت 
يەنـە  قالمـاي،  قىلىپـال  تەشـەببۇس  تۇتۇلۇشـىنى  قىزغىـن   -
تۇغقاندارچىلىـق ئۇقۇمىنـى ھـەق - ھوقـۇق ئۇقۇمـى دائىرىسـىگە 
كىرگـۈزۈپ، بـۇ ھـەق - ھوقۇقنىـڭ ئۇنىۋېرسـاللىقىنى كۆرسـىتىپ 
قىلىنغـان  ئاسـاس  ھوقۇقـى  تۇغقاندارچىلىـق  چۈنكـى،  بەرگـەن. 
پىرىنسـىپالر ئايدىڭالشـقاندا، بـۇ ھـەق - ھوقۇقنىـڭ ئىجتىمائىـي 

بولىـدۇ. مەلـۇم  قىلىدىغانلىقـى  تەشـكىل  ئۆزىنـى  ھوقۇقنىـڭ 

بـۇ ھـەق - ھوقۇقالرنـى تۆۋەندىكـى مـاۋزۇالر بىلەن ئىزاھالشـقا 
بولىدۇ.

i. ئىقتىسادىي ئاساس

ئىقتىسـادىي ھەمكارلىقتـا تۇغقانـالر بىرىنچـى ئورۇنـدا تۇرىدىغان 
بولـۇپ، قۇرئـان بۇنـى »تۇغقانالرنىـڭ ھەققـى« دەپ ئاتايدۇ:

ْر تَبْٖذيراً   ٖبيِل َوَل تُبَذِّ ُه َوالِْمْسٖكَن َوابَْن السَّ َواِٰت َذا الُْقْرٰب َحقَّ

»تۇغقانغا، مىسـكىنگە، ئىبن سـەبىل )يولدا قالغان كىشـى( گە 
تېگىشـلىك ھەققىنـى بەرگىـن. بىھـۇدە بۇزۇپ - چېچىپ، ئىسـراپ 

قىلمىغىن« )ئىسـرا سۈرىسـى 26 - ئايەت(.

ئايەتتـە تۇغقانالرنىـڭ ھەققـى، يوقسـۇلالرنىڭ ھەققـى ۋە  بـۇ 
يولـدا قالغانالرنىـڭ ھەققىدىـن ئىبـارەت ئـۈچ خىل ھـەق - ھوقۇق 
تىلغـا ئېلىنغـان. دىققـەت بىلەن نـەزەر تاشـلىغىنىمىزدا، بۇ ئايەتتە 
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تۇغقانالرنىـڭ ھەققىنىـڭ بىرىنچى ئورۇنغـا قويۇلغانلىقىنى كۆرىمىز. 
بۇ يەردە ئېسـىمىزگە »ھەممە ئادەم ئۆز ئىشـىك ئالدىنى سۈپۈرسـە، 
دۇنيـا پاكىـز بولىـدۇ« دېگـەن ھېكمەت ئېسـىمىزگە كېلىـدۇ، يەنى 
بۆلسـە،  كۆڭـۈل  تۇغقانلىرىغـا  كەمبەغـەل  ئـادەم  ھەممـە  »ئەگـەر 
دۇنيادا كەمبەغەل قالمايدۇ«. شـۇڭا، ئىنسـانالر ئۆز يېقىنلىرىنىڭ، 
يەنـى تۇغقانلىرىنىـڭ نالـە - پەريـادى، ئـازاب - ئوقۇبەتلىـرى ۋە 

ئاچلىقىغـا قـۇالق سېلىشـقا سـەل قارىماسـلىقى الزىم. 

ئادەتتـە كىشـىلەر ئـۆز تۇغقانلىرىغـا يـاردەم قىلمايـدۇ. ئەممـا، 
ئۆزىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن باشقىالرغا پۇلنى ئايىماي خەجلەپ، ئاتا 
- ئانىسـى ۋە تۇغقانلىرىنى ئاچلىققا، موھتاجلىققا ۋە چارىسـىزلىككە 

تاشـالپ قويىدۇ.

ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ بۇنـداق بىپەرۋالىقنىـڭ بولىدىغانلىقىنـى 
بىلگەنلىكـى ئۈچـۈن، »تۇغقانالرنىـڭ ھەققى«نـى بىرىنچى ئورۇنغا 
قويغـان. ئەلۋەتتـە، تۇغقانالرنىـڭ ھەققـى دېيىلگەنـدە، كىشـىنىڭ 

ئەقلىگـە كېلىدىغىنـى ئىقتىسـادىي يـاردەم بولۇشـى كېرەك.

 ») ئالـالھ بەقـەرە سۈرىسـىنىڭ 177 - ئايىتىـدە »ياخشـى )ِبـرَّ
قىلغانـدا،  بايـان  قۇرۇلمىسـىنى  قىممەتنىـڭ  ئاتىلىدىغـان  دەپ 
مەزكـۇر قىممـەت قاراشـنىڭ ئاساسـلىرىدىن بىرىنىـڭ »تۇغقانالرغـا 
يـاردەم قىلىـش« ئىكەنلىكىنـى كۆرسـىتىپ ئۆتكـەن. تۇغقانالرنىـڭ 
نالـە - پەريادىنـى ئاڭلىغـان قەلبلـەر ئۇزاتقـان يـاردەم بەرگۈچـى 
قولالر ياخشـىلىق ئۈچۈن ئۇزىتىلغان قول بولۇپ ھېسـابلىنىدۇ. بىز 
ئۆزئـارا ياردەملىشـىش ئارقىلىـق »ياخشـىلىق« دەپ ئاتىلىدىغان بۇ 
ئۇنىۋېرسـال قىممەتنـى مەنىگـە ئىگـە قىالاليمىـز. شـۇڭا، كەمبەغەل 
تۇغقانلىرىغا كۆڭۈل بۆلمەيدىغانالر كىشىلىك ھوقۇقنىڭ بىر شېخىغا 
دەخلى - تەرۇز قىلغان بولىدۇ. يىراقتىكى يوقسـۇلالرنىڭ ھالىدىن 
خەۋەر ئالىدىغان كىشـىلەر جەننەتنى يىراقتىن كۆرىدىغانالر بولۇپ، 
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يېقىـن تۇغقانلىرىغـا يـاردەم قىلىدىغانالر جەننەتنىڭ ئوتتۇرىسـىدىن 
ئـورۇن ئالغۇچىالر ھېسـابلىنىدۇ. 

ii. مېھىر - مۇھەببەت رىشتى

تۇغقاندارچىلىـق ھەققىنىـڭ يەنـە بىـر ئاساسـى بولسـا، مېھىر - 
مۇھەببەت رىشـتىنى سـاقالپ قېلىشـتۇر. 

فََهْل َعَسيْتُْم اِْن تََولَّيْتُْم اَْن تُْفِسُدوا ِف اْلَرِْض َوتَُقطُِّعٓوا اَرَْحاَمُكْم

»ئەگـەر ھوقـۇق - ھاكىمىيـەت قولۇڭالرغـا ئۆتسـە، يـەر يۈزىدە 
بۇزۇقچىلىـق قىلىـپ، تۇغقاندارچىلىق مۇناسـىۋىتىنى ئۈزەمسـىلەر؟« 

)مۇھەممـەد سۈرىسـى 22 - ئايـەت(. 

بـۇ ئايەتتـە، ئالـالھ سىياسـەتنىڭ قانداق يۈرگۈزىلىشـىنى ئۈمىد 
سىياسـىي  كىشـىلەرگە  بـەزى  جەمئىيەتتىكـى  ۋە  قىلىدىغانلىقىنـى 
قىلغانلىقىنـى  ئاسـاس  نېمىلەرنـى  ئەتكەنـدە  بەخـش  ھوقـۇق 
كۆرسـىتىپ بېرىـش بىلـەن بىرگـە، تۇغقاندارچىلىـق مۇناسـىۋىتىنى 
ئۈزۈشكە ئۇرۇنغان سىياسەتنىڭ ساغالم سىياسەت بولمايدىغانلىقىنى 
مۇناسـىۋىتى  تۇغقاندارچىلىـق  چۈنكـى،  ئۆتكـەن.  قىلىـپ  قەيـت 
تۇغمـا - قـان مۇناسـىۋىتى بولـۇپ، بـۇ مۇناسـىۋەتلەرنى ئۈزۈشـكە 
ئۇرۇنـۇش ھەقىقەتكـە، يەنـى تەبىئىـي قانۇنىيەتكـە زىـت ھەرىكەت 
قىلغانلىـق بولىـدۇ. بـۇ سـەۋەبتىن، مەزكـۇر ئايەتتە، توغـرا يولدىن 
ئايرىلىـپ قالغـان سىياسـەتىنىڭ توغـرا سىياسـەت بولمايدىغانلىقـى 

تەكىتلەنگـەن.

تۇغقاندارچىلىـق رىشـتى مېھىـر - مۇھەببـەت بىلـەن ياشـنايدۇ، 
داۋامالشـتۇرىدۇ.  مەۋجۇتلۇقىنـى  ئـۆز  بىلـەن  ئۇنىـڭ  شـۇنداقال 
ئۇنداقتـا، تۇغقاندارچىلىـق مۇناسـىۋىتىنىڭ ئاساسـى بولغـان مېھىـر 
- مۇھەببـەت ئۆزىنـى قانـداق نامايـان قىلىـدۇ؟ بىـز بـۇ سـوئالغا 
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تۆۋەندىكـى ئايـەت بىلـەن جـاۋاب بېرەلەيمىـز:

وَء الِْحَساِبؕ  ا اََمَر اللُّٰه ِبٖهٓ اَْن يُوَصَل َويَْخَشْوَن َربَُّهْم َويََخافُوَن ُسٓ َوالَّٖذيَن يَِصلُوَن َمٓ

»ئـۇالر )يەنـى تەپەككـۇر قىلىدىغان ئەقىلگە ئىگە مۇسـۇلمانالر( 
ئالالھتىـن  كەلتۈرىـدۇ،  بەجـا  ئەمرنـى  بۇيرىغـان  ئۇالشـقا  ئالـالھ 
قورقىـدۇ، ئالالھنىـڭ قاتتىق ھېسـاب ئېلىشـىدىن قورقىدۇ« )رەئىد 

سۈرىسـى 21 - ئايـەت(. 

»سـىيلە  ئىچىـدە  شـەيئىلەرنىڭ  بۇيرىغـان  ئۇالشـقا  ئالـالھ 
- رەھىـم« ئـەڭ ئالدىنقـى ئورۇنـدا تۇرىـدۇ. باشـقىچە ئېيتقانـدا، 
بـۇ يېقىـن تۇغقانالرنـى يوقـالش، ئۇالرنىـڭ ھـال - ئەھۋالىدىـن 
خـەۋەر ئېلىـش ۋە ئۇالرغـا كۆڭـۈل بۆلۈشـنى كۆرسـىتىدۇ. چۈنكـى، 
مېھىـر - مۇھەببەتنـى پەقـەت مۇشـۇ ئۇسـۇل  بولغـان  تۇغقانالرغـا 
بىلەنـال ئىپادىلىگىلـى بولىـدۇ. ئەلۋەتتە، تۇغقانالرغـا كۆڭۈل بۆلۈش 
خـەۋەر  ھالىدىـن  كەمبەغەللەرنىـڭ  ئىچىدىكـى  ئۇالرنىـڭ  پەقـەت 
ئېلىـش بىلەنـال چەكلىنىـپ قالمايدۇ. سـەۋەبى، ئۇالرنىڭ بەزىلىرى 
بەزىـدە بىـر ئېغىـز سـاالمغا، قانـداق ئەھۋالىـڭ؟ دېگـەن »بۇغـداي 

نان«غـا موھتـاج بولـۇپ قالىـدۇ.

سـېلىۋالغان  ئالدىغـا  ھەممەيلەننـى  ھەلەكچىلىكـى  تۇرمـۇش 
دۇنيايىمىـزدا مېھىـر - مۇھەببەت بىلەن ئوزۇقالنغان تۇغقاندارچىلىق 
قېتىـم  بىـرەر  ئىشـىكلىرى  قارىلىـپ،  سـەل  پەۋقۇلئـاددە  رىشـتى 
ھالغـا  موھتـاج  سـاالمغا  ئېغىـز  بىـر  تۇغقانالرنـى  قېقىلمايدىغـان 
كەلتـۈرۈپ قويـدى. شـۇنداق تۇرۇقلـۇق، ئەجـدادالر قەدىرلىگـەن 
ئىنسـانىيەت  بۈگۈنكـى  قارايدىغـان  قاراشـالرغا سـەل  قىممـەت  بـۇ 
قىالاليـدۇ؟  دەۋا  دەپ  مەدەنىيەتلىـك  ئۆزىنـى  ئاساسـەن  نېمىگـە 
سـىز ئۆتمۈشـتىكى قاالقلىقنى تەنقىد قىلسـىڭىز، نۇرغۇن پايدىسـىز 
ئەجدادالرنىـڭ  ئەممـا  بولىـدۇ،  تاشلىۋەتسـىڭىز  ئۇچۇرالرنـى 
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مۇھەببەتكـە   - مېھىـر  سـاقاليدىغان  رىشـتىنى  تۇغقاندارچىلىـق 
قەدىرلەيدىغـان  ئـۇالر  ساالالمسـىز؟  كۆرمەسـكە  قەلبىنـى  تولغـان 
»سـىيلە - رەھىم«نـى دەپنـە قىلىۋېتەلەمسـىز؟ ئەجەبـا، سـىيلە – 
رەھىـم ئەجدادالردىـن بىزگـە مىـراس قالغـان قىممـەت قاراشـالرنىڭ 
ئـەڭ مۇھىمـى ئەمەسـمۇ؟ شـۇڭا، مېھىـر - مۇھەببەتكـە تايىنىدىغان 
ئـۈزۈپ  رىشـتىنى  تۇغقاندارچىلىـق  ئوزۇقلىنىدىغـان  ئۇنىڭدىـن  ۋە 
دەۋا  دەپ  مەدەنىيەتلىـك  ئۆزلىرىنـى  جەمئىيەتلـەر  تاشـاليدىغان 
قىاللمايـدۇ. بىـز مېھىـر - مۇھەببەت رىشـتى بولغان تۇغقاندارچىلىق 
ھەققىنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشـىدىن كەلگۈسـىدىكى ئىنسـانىيەت 

يىغىمىـز.  گۈللىرىنـى 
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4( يوقسۇلالرنىڭ ھەققى

يەنـە  ئىچىـدە  ھوقـۇق  كىشـىلىك  قويغـان  ئوتتۇرىغـا  قۇرئـان 
»يوقسـۇلالرنىڭ ھـەق - ھوقۇقـى« مـۇ بـار. كىشـىلەر ھـەر خىـل 
سـەۋەبلەر تۈپەيلىدىـن نامـرات بولـۇپ قېلىشـى مۇمكىـن. ئەلۋەتتە، 
بۇ سـەۋەبلەر ئۇالرنىڭ تاللىشـى، شـۇنداقال تاللىشىنىڭ سىرتىدىكى 

ئامىلالردىـن تەركىـب تېپىشـى مۇمكىـن.

i. باي بولۇش ياكى نامراتلىق ئىقتىسادىي ھاياتنىڭ تەبىئىيتىدە مەۋجۇت

بۇ ھەقتە ئالالھ مۇنداق دەيدۇ:

نْيَا َورَفَْعَنـا بَْعَضُهْم  َكؕ نَْحُن قََسـْمَنا بَيَْنُهْم َمٖعيَشـتَُهْم ِف الَْحيٰـوِة الدُّ اَُهـْم يَْقِسـُموَن رَْحَمـَت َربِـّ

فَـْوَق بَْعـٍض َدرََجـاٍت لِيَتَِّخـَذ بَْعُضُهـْم بَْعضاً ُسـْخِرياًّؕ َورَْحَمـُت َربَِّك َخْرٌ ِمـاَّ يَْجَمُعوَن

»رەببىڭنىـڭ رەھمىتىنـى ئـۇالر تەقسـىم قىلىـپ بېرەمـدۇ؟ بىـز 
ئۇالرنىـڭ پانىـي دۇنيادىكـى رىزقىنـى ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا تەقسـىم 
دەپ  سالسـۇن  ئىشـقا  بەزىسـىنى  بەزىسـى  ئۇالرنىـڭ  قىلـدۇق. 
بەزىسـىنىڭ دەرىجىسـىنى بەزىسىدىن ئۈسـتۈن قىلدۇق. رەببىڭنىڭ 
رەھمىتـى ئۇالرنىـڭ توپلىغـان نەرسـىلىرى )يەنـى پـۇل - ماللىـرى(

دىـن ياخشـىدۇر« )زۇخـرۇف سۈرىسـى 32 - ئايـەت(. 

ئايەتتىكى رەھمەت )رَْحَمَت( ئۇقۇمى »تىرىكچىلىكنى قامدايدىغان 
نېمـەت« مەنىسـىنى بىلدۈرىـدۇ. رىزقنىڭ مەنبەسـى ئالـالھ بولۇپ، 
بەنـدە تىرىكچىلىـك قىلىـش ئارقىلىـق ئۇنـى رىـزق خەزىنىسـىدىن 
ئوخشـاش  ئـادەم  ھەممـە  ئەگـەر  تىرىشـىدۇ.  ئۈچـۈن  ئېلىـش 
ئىقتىسـادىي قىممەتكـە ئىگـە بولسـا، ئىـش قىلىدىغان ئىشـچىالرنى 
تاپقىلـى بولمايتتـى. بـەزى كىشـىلەرنىڭ بـاي بولماسـلىقى ئۇالرنـى 
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ئەمگـەك قىلىشـقا مەجبـۇر قىلىـدۇ. ئىمكانىيەتنىڭ يار بەرمەسـلىكى 
ئېھتىياجنـى پەيـدا قىلىـدۇ، ئېھتىيـاج بولسـا ئىشلەشـنى تەقـەززا 
بولمايدىغـان  بولسـا  ئالـالھ خىزمـەت ساھەسـىنىڭ كـەم  قىلىـدۇ. 
شـەرتلىرىنى بەلگىلىگەن بولۇپ، ئەگەر ئىقتىسـادىي پەرق بولمىسا، 

ئىشـقا ئورۇنلىشـىش پۇرسـىتى بولمىغـان بوالتتـى.

ii. باراۋەرلىك بەندىنىڭ ئىرادىسىگە باغلىق

ئىقتىسـادىي نېمـەت نۇقتىسـىدىن ئېيتقانـدا، ئالـالھ كىشـىلەر 
 - ئىـش  ئۇالرنىـڭ  بولۇشـىنىڭ  پەرقلەرنىـڭ  ئوتتۇرىسـىدىكى 
خىزمـەت ھاياتىـدا ئىشـقا ئورۇنلىشـىش پۇرسـىتى يارىتىدىغانلىقىنـى 
بىلـدۈرۈش بىلـەن بىرگـە، يەنە بىر ئايەتتە، ئىقتىسـادىي پەرقنىڭ 
ئېكىسپىالتاتسـىيە ۋە زۇلۇمغـا ئايلىنىـپ قالماسـلىقىنىڭ يوللىرىنـى 

كۆرسـىتىپ بەرگـەن:

ي ِرزِْقِهـْم َعٰى َمـا َملََكْت  لُـوا ِبـرَٓاّدٖ ـَل بَْعَضُكـْم َعـٰى بَْعـٍض ِف الـرِّزِْق فَـَا الَّٖذيـَن فُضِّ ُه فَضَّ َواللٰـّ

ِه يَْجَحُدوَن اٌءؕ اَفَِبِنْعَمـِة اللٰـّ اَْيَانُُهـْم فَُهـْم ٖفيـِه َسـَوٓ

»ئالـالھ سـىلەرنىڭ بەزىڭالرنـى بەزىڭالردىـن رىزقتـا ئۈسـتۈن 
قىلـدى. رىزقتـا ئۈسـتۈن قىلىنغانـالر رىزقتـا بـاراۋەر بولـۇش ئۈچۈن 
ئۆزلىرىنىـڭ رىزقىنـى قول ئاسـتىدىكىلەرگە بەرمەيدۇ. ئەجەبا، ئۇالر 
ئالالھنىـڭ نېمىتىنـى ئىنـكار قىلىشـامدۇ؟« )نەھـل سۈرىسـى 71 - 

ئايەت(.

ئىقتىسـادىي ھاياتتىكـى »ئىـش ھەققـى« ئۇقۇمـى بـۇ ئايەتتـە 
ئوتتۇرىغـا قويۇلغـان بولـۇپ، ئادەم ئىشـلەتكۈچى خوجايىنالر  ياكى 
ئورگانـالر ئىشـچى - خىزمەتچىلەرنىـڭ ئىـش - ئەمگـەك ھەققىنـى 
ئاندىـن  بېرىلگەنـدە،  ھەققـى  ئىـش  كېـرەك.  بېرىشـى  اليىقىـدا 
ياللىغۇچـى بىلـەن ئىشـچى ئوتتۇرىسـىدا باراۋەرلىـك شـەكىللىنىدۇ. 
قامدىيااليدىغـان  تۇرمۇشـىنى  ئەمگەكچىنىـڭ  تەننەرخـى  ئەمگـەك 
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ئالالھنىـڭ  بولمايدىكـەن،  ئۇنـداق  كېـرەك.  بولۇشـى  سـەۋىيىدە 
ئۆزئـارا  ئالـالھ  چۈنكـى،  بولمايـدۇ.  قىلغانلىـق  شـۈكۈر  نېمىتىگـە 
ماسلىشـىش، موھتاجلىـق بولسـۇن ئۈچـۈن، »پەرقنـى مـەن پەيـدا 
قىلىشـقا  ئېكسپىالتاتسـىيە  ئەمگەكنـى  پـەرق  بـۇ  ئەممـا  قىلدىـم، 
ئايلىنىـپ قالماسـلىقى كېـرەك« دەيـدۇ. »ھـەق« ئۇقۇمىغا ھۆرمەت 
ياللىغۇچىنىـڭ  ھۆرمەتنـى  بـۇ  ئورنىتىـدۇ.  تەڭپۇڭلۇقنـى  قىلىـش 
قانـۇن  ۋە  دىـن  بولمىغاچقـا،  توغـرا  قويـۇش  تاشـالپ  ۋىجدانىغـا 

بارلىققـا كەلگـەن. 

iii. ئىشلىمەيدىغان يوقسۇلالرنىڭ ھەققى

ئىشـچى - خىزمەتچىلەرنىـڭ »ئىـش - ئەمگـەك ھەققـى« بـار 
بولۇپ، بۇ ھەق - بەدەل چوقۇم بېرىلىشى، ئادا قىلىنىشى كېرەك. 
سـەۋەبىدىن  نامراتلىقـى  كىشـىلەرنىڭ  ئىشـلىيەلمەيدىغان  ئەممـا، 

ئوتتۇرىغـا چىققـان »ھەققـى« مـۇ بـار.

ائِِل َوالَْمْحُروِم َوٓفٖ اَْمَوالِِهْم َحقٌّ لِلسَّٓ

»ئۇالرنىـڭ پـۇل - ماللىرىـدا موھتاجالرنىڭ ۋە كەمبەغەللەرنىڭ  
ھەققـى بـار« )زارىيات سۈرىسـى 19 - ئايەت(. 

ائِِل َوالَْمْحُروِم َوالَّٖذيَن ٓفٖ اَْمَوالِِهْم َحقٌّ َمْعلُوٌم لِلسَّٓ

»ئۇالر ماللىرىدىن تىلەيدىغان پېقىرغا ۋە تىلىمەيدىغان پېقىرغا 
مۇئەييەن ھەق بېرىدۇ« )مەئارىج سۈرىسى 25 - 24 - ئايەتلەر(. 

ھـەر خىـل سـەۋەبلەر تۈپەيلىدىـن نامراتلىققـا پېتىـپ قالغـان 
كىشـىلەر بولۇشـى مۇمكىـن. ئۇالرنىـڭ تۇرمۇشـىنى قامـداش رىزقـى 
ئۇالرنىـڭ  بولـۇپ،  ئارتىلغـان  زىممىسـىگە  قىلىنغانالرنىـڭ  كـەڭ 
تىرىكچىلىكىگـە يـاردەم قىلىـش مۆمىـن ئۈچـۈن تالـالش ئەمـەس، 
بەلكـى مەجبۇرىيەتتـۇر. ئالالھنىـڭ بـۇ مەسـىلىدە توختىلىشـىدىن 
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مەزكـۇر مەجبۇرىيەتنىـڭ مۇھىملىقـى ۋە زۆرۈرلۈكىنـى كۆرۈۋېلىشـقا 
بولىـدۇ.

ھەممىگە قادىر ئالالھ كەمبەغەللەرنىڭ ھەققىنى بېرىشنى ۋاجىپ 
دەپ قوبـۇل قىلغـان ۋە ئۇالرغـا يـار - يۆلـەك بولغـان كىشـىلەرنى 
تونۇشـتۇرغان،  سـۈپىتىدە  كىشـىلەر  ئىگـە  خىسـلەتكە  ئالىيجانـاب 
ئۇالرنى پەزىلەتلىك بولۇشنىڭ ئۈلگىسى سۈپىتىدە بىزگە كۆرسىتىپ 
بەرگـەن. بـۇ ئارقىلىـق قۇرئـان »نامراتالرنىـڭ ھەققى«نـى دىـن ۋە 
تېگىشـلىك  نامراتالرغـا  چۈنكـى،  تەڭشـىگەن.  جەھەتتىـن  قانـۇن 
قانۇنىـي  بەلكـى  قالماسـتىن،  بولۇپـال  ئىبـادەت  بېرىـش  ھەققىنـى 

مەجبۇرىيـەت ھېسـابلىنىدۇ. 

vi. ئىقتىسادىي ئېشىنچا قىممەت بايالرنىڭ قولىدىكى كۈچكە ئايلىنىپ 

قالماسلىقى كېرەك

ھەشـىر سۈرىسـىنىڭ 7 - ئايىتىدە، ئالالھ ئىقتىسـادىي ئېشىنچا 
قىممەتنىـڭ قانـداق تەقسـىملىنىدىغانلىقىنى كۆرسـىتىپ بەرگـەن 
بولۇپ، بۇ ئېشـىنچا ئىقتىسـادىي قىممەتنى ئالالھقا، پەيغەمبەرگە، 
تۇغقانالرغـا، يېتىملەرگـە، موھتاجالرغـا، يولـدا قالغانالرغـا بېرىـش 
كېـرەك. بـۇ تەقسـىماتنىڭ نېمـە ئۈچـۈن بۇنـداق ئۇسـۇلدا ئېلىـپ 

بېرىلغانلىقىنىـڭ جاۋابـى مۇنـداق بېرىلگـەن: 

َكْ َل يَُكوَن ُدولًَة بَْنَ اْلَْغِنيَٓاِء ِمْنُكْمؕ 

»... بـۇ ئېشـىنچا قىممـەت پەقەت ئاراڭالردىكى بايالر ئارىسـىدا 
ئايلىنىـپ تۇرىدىغـان كۈچكە ئايلىنىپ قالماسـلىقى ئۈچۈندۇر ...« 

)ھەشـىر سۈرىسـى 7 - ئايەت(. 

ئەمگـەك قىاللمايدىغـان ۋە نامـرات بولـۇپ قالغانالرنىـڭ ھەققـى 
ئۇقۇمـى قۇرئـان 1400 نەچچە يىل ئىلگىرى ئىنسـانىيەتكە سـۇنغان 
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ئىنتايىـن مۇھىـم ۋە ھـەل قىلغـۇچ ئۇقـۇم ھېسـابلىنىدۇ. نامراتالرغـا 
يـار - يۆلـەك بولـۇپ، ئۇالرغـا يـاردەم قىلىشـنى زۆرۈر دەپ قارىغـان 
شـەخس ۋە جەمئىيەتلەرگە ئىالھىي رەھىم - شـەپقەت، ئېھسـان ۋە 

رەھمـەت ياغىدۇ. 
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5( تەشكىللىنىش ھوقۇقى

»تەشـكىللىنىش ھوقۇقـى« ئىجتىمائىـي ھـەق - ھوقۇقالرنىـڭ 
ئىچىـدە ئـەڭ ئالدىنقـى قاتاردىـن ئـورۇن ئالىـدۇ. قۇرئـان كەرىـم 
ئوخشـاش بىـر كەسـىپ، ئوخشـاش غايـە ۋە ئوخشـاش ئېتىقادقـا 
يەتكۈزمىگـەن  زىيـان  تەرتىپكـە  ئىجتىمائىـي  كىشـىلەرگە  ئىگـە 
ئاساسـتا، ئىنسانىيەتكە پايدىلىق بولۇش مەقسىتىدە تەشكىللىنىش 
ھوقۇقىنى بەرگەن. قۇرئان بىر تەشـكىالتنىڭ زىيانلىق بولماسـلىقى 
ئۈچـۈن قايسـى ئاساسـىي قىممەتلەرنـى ئۆزىگـە پىرىنسـىپ قىلىشـى 
كېرەكلىكىنـى بايـان قىلىـش بىلەن بىرگە، بۇ قىممەت قاراشـالرنى 

زۆرۈر دەپ قارايـدۇ. بـۇ ھەقتىكـى ئايـەت تۆۋەندىكىچـە: 

اَْن تَْعتَُدوا َوتََعاَونُوا َعَى الِْبِّ َوالتَّْقٰوى َوَل تََعاَونُوا َعَى اْلِثِْم َوالُْعْدَواِن

»... تەقۋادارلىـق ۋە ياخشـىلىقتا ھەمكارلىشـىڭالر، گۇنـاھ ۋە 
زۇلۇم - دۈشمەنلىشىشـكە ياردەملەشـمەڭالر …« )مائىدە سۈرىسـى 

2 - ئايـەت(. 

ئايـەت تەشـەببۇس قىلغـان ۋە رەت قىلغـان قىممـەت قاراشـالر 
تۆۋەندىكىچـە:

i. ئىجابىي قىممەتلەر - ياخشى ئىشالر

بـۇ ئايـەت ئالـدى بىلـەن بىـر تەشـكىالتنىڭ قايسـى قىممـەت 
بېرىـدۇ:  يورۇتـۇپ  كېرەكلىكىنـى  قىلىشـى  ئاسـاس  قاراشـنى 

1( تەقۋا

مەنىسـىنى  ئەيلـەش«  ھـەزەر  »سـاقلىنىش،  ئۇقۇمـى  تەقـۋا 
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بىلدۈرىـدۇ. تەقـۋا »مەنىـۋى ۋە ئىجتىمائىـي ھاياتنىـڭ ئىممۇنىتېـت 
قۇرۇلمىمىزنـى  بىئولوگىيىلىـك  بىـز  كۆرسـىتىدۇ.  سىستېمىسـى«نى 
مىكروبالردىن قوغدايدىغان سىسـتېمىنى »ئىممۇنىتېت سىستېمىسى« 
دەپ ئاتايمىـز. كىشـىنىڭ ئىچكـى دۇنياسـىنى سـەلبىي تەسـىرلەردىن 
قوغدايدىغـان سىسـتېما، يەنـى »مەنىۋى ئىممۇنىتېت سىستېمىسـى« 
تەقـۋا دەپمـۇ ئاتىلىـدۇ. ئۇنداقتـا، ئىجتىمائىـي تۇرمۇشـنى سـەلبىي 
تەسـىرلەردىن قوغدايدىغـان ئىجتىمائىـي تەشـكىالتالرمۇ تەقـۋا دەپ 
ئاتىالمدۇ؟ بىز ئىجتىمائىي تەشكىالت دەپ ئاتايدىغان تەشكىللىنىشمۇ 
ئىجتىمائىـي تۇرمۇشـتا ئىممۇنىتېـت سىستېمىسـى بەرپـا قىلىپ، ئۇنى 
زىيانلىق ۋە ئەخالقسـىز تەشـكىالتالردىن مۇھاپىزەت قىلىشـى كېرەك. 
تەشـكىالت ئىجتىمائىـي تۇرمۇشـنى بـۇزۇش ئۈچـۈن ئەمـەس، بەلكـى 
تەشـكىللىنىش  الزىـم.  قىلىشـى  خىزمـەت  ئۈچـۈن  قوغـداش  ئۇنـى 
قىلدۇرمىغـان  جـارى  رولىنـى  ئـۆز  ۋە  قالغـان  ئاقسـاپ  پائالىيىتـى 
ئاكتىـپ ھالغـا كەلتـۈرۈش  بىـر قىسـمىنى  تۇرمۇشـنىڭ  ئىجتىمائىـي 
ئۈچـۈن بولۇشـى كېـرەك. ئىجتىمائىـي ھاياتنـى تەشـكىل قىلغۇچـى 
ھۈجەيرىلەرنىـڭ مەۋجـۇت بولۇپ تۇرۇشـىغا كاپالەتلىك قىلىدىغان بۇ 
تەشـكىللىنىش، جەمئىيەتنىـڭ ئىجابىـي قىممەت قارىشـىنى قوغداش 

ۋە تەرەققىـي قىلـدۇرۇش رولىنـى ئوينىشـى كېـرەك.

2( ياخشىلىق

بـۇ ئايەتتـە ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ »ياخشـىلىق« نـى ئاڭلىـق 
 - تەشـكىللىنىش  ئالغـان.  تىلغـا  سـۈپىتىدە  قىممـەت  ئىجابىـي 
بولۇشـى  ھالـدا  قىلغـان  مەقسـەت  ياخشـىلىقنى  جامائەتلىشـىش 
كېـرەك. ئىجتىمائىـي تۇرمۇشـنىڭ قوغدىغۇچىسـى بولغـان تەقۋانىڭ 
راۋاجالنـدۇرۇش،  ياخشـىلىقنى  بولـۇپ،  ياخشـىلىق  ئوزۇقلۇقـى 
قۇرۇلغـان  ئۈچـۈن  غايىسـى  قېلىـش  سـاقالپ  ۋە  ئومۇمالشـتۇرۇش 
تەشـكىالتنى »ھـەق« ئۇقۇمىغـا كىرگۈزۈشـكە بولىـدۇ. ياخشـىلىق 
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ئۇنىۋېرسـال قىممـەت بولغاچقـا، ئۇنىـڭ قۇرۇلمىسـىدا نىسـپىيلىك 
دەرھـال  ياخشـىلىقنى  ئېيتقانـدا،  قىلىـپ  باشـقىچە  مەۋجـۇت. 
بىـر  ئىكەنلىكىنـى  ياخشـى  نېمىنىـڭ  بېرەلمەيسـىز،  تەسـۋىرلەپ 
قېلىپتـا دېيىشـمۇ مۇمكىـن ئەمـەس. ياخشـىلىق ھۈجەيرىسـىدىكى 
گەۋدىلىـك  تۇرمۇشـنىڭ  ئىجتىمائىـي  ھەرىكەتلـەر  ۋە  ئىدىيـە 
ئېھتىياجىغا ئاساسـەن ئوخشىماسـلىقى مۇمكىن. ئەمما، ھەممىسـىنى 
ئـۆز ئىچىگـە ئالغـان ئومۇمىـي تەدبىرنـى بېرىشـكە بولىدۇ: شـەخس 
ۋە ئىنسـانىيەتكە پايدىلىق بولغان ھەممە نەرسـە ياخشـىلىق ئۇقۇمى 
دائىرىسـىغا كىرىدۇ. شـۇڭا، ياخشـىلىق بىر تەشكىالتقا، شەخسكە، 
جەمئىيەتكـە ۋە ئىنسـانىيەتكە نـەپ يەتكۈزىدىغـان بىـر نەرسـىنى 
مەقسەت قىلغان ۋە ئۇنى ئەمەلىي ھەرىكەتكە ئايالندۇرغان نىسبەتتە 
ھەقكە ئايلىنىدۇ. ھەممىگە قادىر ئالالھنىڭ مۇناسـىۋەتلىك ئايەتتە 
ياخشـىلىقنى بىرىنچـى ئورۇنغـا، تەقۋادارلىقنـى ئىككىنچـى ئورۇنغـا 
قويۇشـى ناھايىتـى مۇھىـم. چۈنكـى، ياخشـىلىق بولمىغـان يـەردە 
تەقۋالىقتىـن ئېغىـز ئېچىش مۇمكىن ئەمەس. جەمئىيەتتە ياخشـىلىق 
ئومۇمالشقانسـېرى، ئىجتىمائىـي ئىممۇنىتېـت سىستېمىسـى بولغـان 

تەقۋامـۇ ئۆزىنـى نامايـان قىلىـدۇ.

ii. سەلبىي ھەرىكەت ۋە تۇيغۇالر

ئالـالھ بىـر تەشـكىالتنىڭ قايسـى ئاساسـقا قۇرۇلىدىغانلىقىنـى 
بىلدۈرۈپال قالماسـتىن، يەنە قايسـى ھېس - تۇيغۇ ۋە ھەرىكەتنى 

ئاسـاس قىلىشـقا بولمايدىغانلىقىنىمـۇ بايـان قىلغـان. 

1( گۇناھ

ئۈچـۈن  قىلىـش  سـادىر  گۇنـاھ  ۋە  جىنايـەت  تەشـكىالت  بىـر 
مەنىـدە  دىنىـي  ئۇقۇمـى  )اِثْـم(«  »ئىسـم  ئايەتتىكـى  قۇرۇلمايـدۇ. 
»گۇنـاھ«، لوغـەت مەنىـدە »جىنايەت«نـى بىلدۈرىـدۇ. ئالالھنىڭ 
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نەزىرىـدە »گۇنـاھ«، قانۇن ئالدىدا »جىنايەت« ھېسـابلىنىدىغان 
بولمىغىنىـدەك،  قۇرغىلـى  تەشـكىالت  قىلىـپ  چىقىـش  ئاساسـنى 
سـاالھىيىتىگىمۇ  بولـۇش  )توغـرا(«  »ھـەق  تەشـكىالت  بۇنـداق 
ئېرىشەلمەيدۇ. شەخس ۋە جەمئىيەتكە زىيان سالىدىغان ۋە خەلقئارا 
تەشـكىالت  قانـداق  ھـەر  يەتكۈزىدىغـان  زىيـان  مۇناسـىۋەتلەرگە 
»ھـەق - يوللـۇق« بواللمايـدۇ. تەشـكىللىنىش - جامائەتلىشـىش 
دەپ ئاتىلىدىغـان ئىجتىمائىـي ھوقۇقنـى سۇيىئىسـتېمال قىلىشـنى 
توغـرا چۈشـىنىش مۇمكىـن ئەمـەس. 1400 نەچچـە يىـل ئىلگىـرى، 
ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ جىنايـەت پەيدا قىلىدىغان ۋە گۇناھ سـادىر 
ئىنسـانىيەتكە  بولمايدىغانلىقىنـى  قۇرۇشـقا  قىلىدىغـان تەشـكىالت 
بىلدۈرگەنىدى. كىشـىلەر گۇناھ ئەتراپىغا يىغىلسا بولمايدۇ، ھەمدە 
ھوقۇقىدىـن  ئۇيۇشـۇش  چۈنكـى،  كېـرەك.  قىلماسـلىقى  بۇنـداق 

قااليمىقـان پايدىلىنىـش زۇلـۇم ھېسـابلىنىدۇ.

2( دۈشمەنلىك

دۈشـمەنلىك بىـر خىـل ھېـس - تۇيغـۇ بولـۇپ، ئىككىلەمچـى 
تۇيغۇسـىدىن  زوراۋانلىـق  بىلـەن،  سـۈپىتى  بولـۇش  ھېسسـىيات 
مەيدانغـا كەلگـەن. جەمئىيەتكـە دۈشـمەنلىك ئۇرۇقىنى چېچىش ۋە 
تەشـكىالتالر ئارىسـىدا دۈشـمەنلىك تۇيغۇسـى پەيدا قىلىش ئۈچۈن 
تەشـكىالت قۇرۇلمايـدۇ. جەمئىيەتنـى تۇتـۇپ تۇرىدىغـان ۋە ئۇنىـڭ 
ئىجتىمائىـي  قىلىدىغـان  كاپالەتلىـك  تۇرۇشـىغا  بولـۇپ  مەۋجـۇت 
ۋە  بۇزغۇنچىلىـق  تەشـكىالتنىڭ  بىـر  قانـداق  ھـەر  ئورگانـالر 
ئاجىزالشـتۇرۇش ھۇجۇمىغا نىشـان بولماسـلىقى كېرەك. ھەر قانداق 
تەشـكىالت بۇنـداق پائالىيەتلـەر ئۈچۈن تەشـكىللىنىش ھوقۇقىدىن 
پايدىالنغانلىقىنى باھانە قىلىپ كۆرسىتەلمەيدۇ. چۈنكى، يۇقىرىدا 
ھەققىـدە  دۈشـمەنلىك  ۋە  گۇنـاھ  ئايـەت  بېرىلگـەن  تەرجىمىسـى 

ھەمكارلىقنىـڭ بولمايدىغانلىقىنـى روشـەن كۆرسـىتىپ بېرىـدۇ. 
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پارتىيـە  ۋە  ئارمىيـە  مائارىـپ،  قانـۇن،  جەمئىيەتتـە  بىـر 
ھەقىقەتنـى  ۋە  گۈزەللىـك  ياخشـىلىق،  ھەمىشـە  ئاپپاراتلىـرى 
تەرغىـب قىلىشـى كېـرەك. ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا ئـاداۋەت ئۇرۇقىنـى 
دېموكراتىـك  ئاپپاراتـالر  ئـۇ  چۈنكـى،  بولمايـدۇ.  توغـرا  تېرىـش 
ھايـات ئۈچـۈن زۆرۈر. جەمئىيەتتـە تەپرىقىچىلىـك، بۇزغۇنچىلىـق 
ۋە ئـاداۋەت تۇيغۇسـىنى تارقىتىـش ئارقىلىـق كـۈرەش قىلىدىغـان 
قاراڭغۇلۇقىـدا  بولمايـدۇ. پەقـەت جاھالـەت  تەشـكىالتنى قۇرۇشـقا 
جـان تالىشـىۋاتقان كىشـىلەرال بـۇ خىـل تەشـكىالتالرنى قۇرااليـدۇ. 
»ياشـاش ئۈچـۈن چوقـۇم ئۆلتـۈرۈش كېـرەك« دېگـەن قـاراش بىـر 
تەشـكىالتنىڭ قۇرۇلـۇش ئاساسـى بواللمايـدۇ. جەمئىيەتكـە گـۈزەل 
ئەخـالق ۋە ئالىيجانابلىـق ئېلىـپ كېلىـش ئۈچـۈن ئېلىـپ بېرىلغان 

ئېرىشـەلەيدۇ. ھوقۇقىغـا  تەشـكىللىنىش  پائالىيەتلـەرال 

ئايەتتىكـى »ياخشـىلىق )ِبـّر(« ئۇقۇمى گۇناھنىڭ، تەقۋا بولسـا 
دۈشـمەنلىكنىڭ زىتـى بولـۇپ، ئىجتىمائىـي بەختكـە ئېرىشىشـنىڭ 
يولـى ياخشـى ۋە تەقـۋا دەپ ئاتىلىدىغان ئىممۇنىتېت سىستېمىسـى 
ئۈسـتىگە قۇرۇلغـان ئىجتىمائىـي ئاپپاراتالرغـا تۇتىشـىدۇ. گۇنـاھ ۋە 
دۈشـمەنلىكنى ئاسـاس قىلغـان تەشـكىالتالر ئىنسـانىيەتكە ئـازاب 

ھـەم مۇسـىبەتتىن باشـقا بىـر نەرسـە ئېلىـپ كەلمەيـدۇ. 
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6( جامائەت ھوقۇقى

كىشـىنىڭ ئـۆزى تۇغۇلغـان جەمئىيەتنىـڭ مەدەنىيىتـى بويىچـە 
جەمئىيـەت  تۇغۇلغـان  ئـۆزى  كىشـى  ھەقىقـەت.  تەربىيىلىنىشـى 
ئارقىلىـق نۇرغـۇن قىممـەت قاراشـالرغا ئىگـە بولىـدۇ. تىـل، دىـن، 
خاراكتېرىنـى  ئۇنىـڭ  ئادەتلـەر   - ئـۆرپ  ۋە  قائىدىسـى  ئەخـالق 
شـەكىللەندۈرىدۇ، شۇنداقال ئۇنىڭ تۇرمۇش ئۇسۇلىنى بەلگىلەيدۇ. 
مائارىپنـى جەمئىيەتشۇناسـلىق نۇقتىسـىدىن ئىزاھلىغانـدا، ئۇنىـڭ 
مائارىپنـى  بىـز  كۆرىمىـز.  قىلغانلىقىنـى  ئاسـاس  شـەكىللەرنى  بـۇ 
ئەجدادالرنىـڭ مەدەنىيىتىنـى ئەۋالدالرغا يەتكۈزۈش پائالىيىتى دەپ 
ئاتايمىـز. بـۇ ئېنىقلىمـا جەمئىيەتشۇناسـلىق نۇقتىسـىدىن بېرىلگەن 

ئۇنىۋېرسـال ئىزاھـات بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ.

شـەكىللەندۈرىدۇ.  ئۇنـى  جەمئىيـەت  تۇغىـدۇ،  ئانـا  دېمـەك، 
جەمئىيەتنىـڭ ئـۆزى ئوقۇتقۇچـى بولغاچقـا، ئۇ ئىنسـان ئەۋالدىنىڭ 
قايسـى  ئۇنىـڭ  جەمئىيـەت  بەلگىلەيـدۇ.  تەقدىرىنـى  مەدەنىيـەت 
تىلـدا سۆزلىشـىدىغانلىقىنى، قايسـى ئېتىقـاد سىستېمىسـىنى قوبۇل 
ۋە  ئەنئەنـە  قايسـى  قائىدىسـىنىڭ  ئەخـالق  قىلىدىغانلىقىنـى، 
قىممەت قاراشـىنى ئاسـاس قىلىدىغانلىقىنى بەلگىلەيدۇ. شۇڭالشـقا 
جەمئىيەتنىـڭ رولـى ئانىغـا ئوخشـاش مۇھىـم بولۇپـال قالمـاي، يەنە 
بەزىـدە ئۇنىڭدىـن ئۈسـتۈن تۇرىـدۇ. بـاال تۇغۇلغانغـا قـەدەر ئانـا، 
مەكتـەپ يېشـىغىچە ئائىلـە، مەكتـەپ يېشـىدىن كېيىنكـى مەكتـەپ 

ۋە جەمئىيەتنىـڭ رولـى ئاساسـى ئورۇنـدا تۇرىـدۇ.

ئاتا - ئانىالرنىڭ ھەق - ھوقۇقى ئۇالرنىڭ بىز ئۈچۈن قىلغان 
جەمئىيەتنىـڭ  ئوخشـاش،  كەلگەنگـە  ئەمگەكلىرىدىـن   - ئەجىـر 
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ھوقۇقىمـۇ ئۇنىـڭ بىزگـە بەرگەنلىرىدىن كېلىـدۇ. دېمەك، ھەق – 
ھوقـۇق، بەخـش ئەتكـەن ئەجىـر - خىزمەتتىـن كېلىـپ چىقىـدۇ. 
ئەمگـەك بولمىغـان يـەردە ھەق - ھوقۇق ئىـزدەش خاتا. كەمبەغەل 
ۋە يېتىـم بالىالرنىـڭ ھـەق - ھوقۇقـى ھەممىگـە قادىـر ئالالھنىـڭ 
كـۆپ  بىزگـە  ئەمـدى،  كەلگـەن.  نېمەتلىرىدىـن  بەرگـەن  بىزگـە 
ئەجىر سـىڭدۈرگەن جەمئىيەتنىڭ ئۈسـتىمىزدىكى ھەق - ھوقۇقى 

ھەققىـدە توختىلىـپ ئۆتەيلى. 

i. دۆلەتنىڭ قوغدىنىش ھەق - ھوقۇقى

تەشـكىللەنگەن  »مىللەتنىـڭ  بىـز  بولغىنىـدەك،  مەلـۇم 
ۋە  تۇپرىقـى  بايرىقـى،  ئاتايمىـز.  دەپ  »دۆلـەت«  ھالىتى«نـى 
مۇسـتەقىل ئىجتىمائىـي ئورگانلىـرى ئارقىلىـق دۆلـەت بىزنـى قـۇل 
تاجاۋۇزىدىـن  دۆلەتلەرنىـڭ  باشـقا  بىزنـى  قوغدايـدۇ.  بولۇشـتىن 
ھـەم  شـەرەپ   - شـان  مەدەنىيـەت،  بىزنىـڭ  ۋە  قوغدايدىغـان 
قۇرۇلمـا  قىلىدىغـان  كاپالەتلىـك  مۇسـتەقىللىقىمىزغا  ئىقتىسـادىي 
– دۆلەتنىـڭ ئۈسـتىمىزدە ھەققـى بـار. كۆپىنچـە كىشـىلەر دۆلـەت 
بىلـەن ھۆكۈمەت ئۇقۇمىنى پەرقلەندۈرەلمىگەچكە، ئۇالر ھۆكۈمەتنى 
تەنقىـد قىلىشـنىڭ ئورنىغـا دۆلەتنى تەنقىدلەيـدۇ. دۆلەت قانۇنلۇق 
ئاپپـارات بولـۇپ، ئـۇ دىنـدار ياكـى دىنسـىز بولمايـدۇ. چۈنكـى، 
قانۇنىي ئاپپاراتالرنىڭ ئېتىقادىدىن ئېغىز ئېچىش مۇمكىن ئەمەس. 
دۆلـەت گويا سـايىۋەنگە ئوخشـايدىغان بولۇپ، ھـەر قانداق ئەقىدە 
ئۇنىـڭ ئالدىـدا بـاراۋەر بولىـدۇ. ئۇنىـڭ ۋەزىپىسـى بىـر ئەقىدىنـى 
باسـتۇرۇش  قېقىـش،  چەتكـە  بىرسـىنى  يەنـە  قىلىـپ،  ھىمايـە 
ئەمەس، بەلكى مەلۇم مەدەنىيەت ۋە ئېتىقاد گۇرۇپپىلىرى ئارىسـىدا 
توقۇنـۇش چىقىشـنىڭ ئالدىنـى ئېلىـش، ھەمدە ھەر بىر كىشـىنىڭ 
مۇۋاپىـق  مەقسـىتىگە  ھالـدا،  چەتنىمىگـەن  ساھەسـىدىن  ئـۆز 
خىزمـەت قىلىشـىنى كاپالەتكـە ئىگـە قىلىشـتىن ئىبـارەت. دۆلەت بۇ 
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خىزمەتلەرنـى ئىجـرا قىلغانلىقتىـن، ئـۇ تەمىنلىگـەن مۇالزىمەتنىـڭ 
بەدىلـى سـۈپىتىدە ئۈسـتىمىزدە ھەققـى شـەكىللىنىدۇ، يەنـى بىـز 
ئۇنىڭغـا قـەرزدار بولىمىـز. بـۇ قەرزلەرنىـڭ ئـەڭ مۇھىمـى ئىتائـەت 

مەجبۇرىيىتىـدۇر. قىلىـش 

ئەلۋەتتـە، ئىتائـەت قىلىشـنىڭمۇ تەرتىپـى بـار. ھەممىگـە قادىـر 
ئالـالھ بـۇ تەرتىپنـى تۆۋەندىكىـدەك بايـان قىلغـان: 

يَٓا اَيَُّها الَّٖذيَن اَٰمُنٓوا اَٖطيُعوا اللَّٰه َواَٖطيُعوا الرَُّسوَل َواُوِل اْلَْمِر ِمْنُكْم

ئىـش  ۋە  ئەلچىسـىگە  ئالالھنىـڭ  ئالالھقـا،  مۆمىنلـەر!  »ئـى 
ئۈسـتىدىكى ئەمىـر - دۆلەتكـە ئىتائـەت قىلىڭالر« )نىسـا سۈرىسـى 

ئايـەت(.   - 59

بـۇ ئايەتتـە ئۈچىنچـى ئورۇنـدا تۇرغـان ۋە بىـز »دۆلـەت« دەپ 
ئىزاھلىغان »ئۇلۇل ئەمر )اُوِل اْلَْمر(« ئىبارىسـى »سـىزلەردىن بولغان 
ھوقۇقـدارالر« دېگـەن مەنىنـى بىلدۈرىـدۇ. ئەگـەر ئۇنىڭغـا قىسـقا 
دۆلىتىـڭالر«  »سـىلەرنىڭ  بەرسـەك،  مەنىنـى  چۈشىنىشـلىك  ۋە 

دېيىشـكە بولىـدۇ.

دېمـەك، دىن ساھەسـىدىكى ئىتائـەت ئۇقۇمى ئالالھ، پەيغەمبەر 
ۋە دۆلەتنـى ئـۆز ئىچىگـە ئالىـدۇ. بـۇ ئارقىلىـق، ئالـالھ دۆلەتكـە 
بولـۇپ،  قىلغـان  قوبـۇل  دەپ  مەجبۇرىيـەت  قىلىشـنى  ئىتائـەت 
باشـقا  بەرگـەن.  ئـورۇن  سـۈپىتىدە  ھۆكـۈم  ئۇنىڭغـا  قۇرئانـدا 
ئايەتلـەردە بولسـا، باشـقا ئورگانالرمـۇ ئىتائـەت ئۇقۇمـى دائىرىسـىگە 
كىرىدۇ. ئەمما، قۇرئاننىڭ دۆلەتكە بويسۇنۇشـنى قانداق شـەكىلدە 
بەلگىلىگەنلىكىنـى ئېنىقـالپ چىقىـش بىـز ئۈچـۈن ئىنتايىن مۇھىم.

بولۇپـال  مەجبۇرىيـەت  ئىجتىمائىـي  بويسـۇنۇش«  »دۆلەتكـە 
قالمـاي، يەنـە دىنىي مەجبۇرىيەت ھېسـابلىنىدۇ. بۇ ئىتائەت ئۇقۇمى 

يەنـە تۆۋەندىكىلەرنـى كۆرسـىتىپ بېرىـدۇ: 
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دۆلەتنىڭ ئۆگزىسىدىن بىر  چىمدىم توپا، تېمىدىن بىر پۇچۇق 
خىش ئېلىشـقا بولمايدۇ، ھەمدە ئۇنىڭ ئۇلىغا ئورا كوالشـقا تېخىمۇ 
بولمايـدۇ. چۈنكـى، دۆلـەت گۇمران بولسـا، مىللەتمۇ ھاالك بولىدۇ. 
مىللەتنىـڭ بارلىـق دىنىـي ۋە مەدەنىيـەت قىممەت قارىشـى دۆلەتكە 

تايىنىپ سـاقلىنىپ قالىدۇ، تەرەققىي قىلىدۇ ھەم گۈللىنىدۇ. 

ii. جەمئىيەتنىڭ ئەخالقىنى قوغداش مەجبۇرىيىتى

جەمئىيەتنىڭ ئۆرپ - ئادىتىنى ۋە قىممەت قارىشـىنى قوغداش 
جەمئىيـەت  بولغاچقـا،  مەجبۇرىيـەت  ئۈسـتىدىكى  شەخسـلەرنىڭ 
ۋە  قىلماسـلىق  دەپسـەندە  قاراشـالرنى  قىممـەت  ھۆرمەتلەيدىغـان 
ئۇالرنىـڭ مەۋجۇتلۇقـى ئۈچـۈن پۈتـۈن كۈچـى بىلـەن تىرىشـىش 
شـۇڭا،  ھېسـابلىنىدۇ.  بولـۇپ  مەجبۇرىيىتـى  شەخسـلەرنىڭ 
شەخسـلەر  تەمىنلەيدىغـان  بىلـەن  مۇالزىمـەت  بـۇ  جەمئىيەتنـى 
بولىـدۇ: قىلغـان  ئـادا  ھەققىنىمـۇ  ئۈسـتىدىكى  ئـۇالر  دۆلەتنىـڭ 

... َوَل تَْقَربُوا الَْفَواِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما بَطََن ...

»... زىناغا، يەنى ئاشـكارا ياكى يوشـۇرۇن يامان ئىشـالرغا يېقىن 
كەلمەڭالر...« )ئەنئام سۈرىسى 151 - ئايەت(.

ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ ئەخـالق قۇرۇلمىسـىنى سـاقالپ قېلىـش 
ئېلىـپ  ھالـدا  ئاشـكارا   - ئوچـۇق  ياكـى  يوشـۇرۇن  ئۈچـۈن، 
بېرىلىدىغـان ھـەر قانـداق جىنسـىي ئەخالقسـىزلىقنى چەكلىگـەن. 
مەخپىـي ۋە ئوچـۇق - ئاشـكارا ھالـدا ئېلىـپ بېرىلىدىغـان ھـەر 
ئۆزىگـە  ئالالھنىـڭ  چەكلىشـىنىڭ  زىنانـى  يامانلىـق،  قانـداق 
ھېچقانـداق پايدىسـى يـوق بولـۇپ، ئۇنىـڭ پايدىسـى شـەخس ۋە 
جەمئىيەتكـە بولىـدۇ. چۈنكـى، شـەخس ۋە جەمئىيەتنىـڭ ئەخالقى 

قىلىـدۇ. كاپالەتلىـك  تۇرۇشـىغا  بولـۇپ  مەۋجـۇت  دۆلەتنىـڭ 
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بىزگـە  ۋە  ئەتكـەن  بەخـش  بەرگـەن،  بىزگـە  جەمئىيـەت 
تەمىنلىگەنلەرنىـڭ بەدىلىگـە ئەخالقنـى قوغـداش مەجبۇرىيىتىنـى 
زىممىمىزگـە يۈكلەيـدۇ. زىنـا جەمئىيەتنىـڭ جـان تومۇرىغـا زەربـە 
بېرىدىغانلىقـى ئۈچـۈن، ئـۇ جەمئىيەتنىـڭ ئۇلىغـا كوالنغـان ئـورا 
قىلىۋەتكـەن  گۇمـران  جەمئىيەتلەرنـى  تارىختىكـى  ھېسـابلىنىدۇ. 
تەھدىـت - خەتەرلـەر ئارىسـىدا زۇلـۇم ۋە ئەخالقسـىزلىقنىڭ ئـەڭ 

مەلـۇم.  بىزگـە  تۇرىدىغانلىقـى  ئورۇنـدا  ئالدىنقـى 

ياخشـىلىقنىڭ جەمئىيەتتـە تەرەققىـي قىلىشـى، ئومۇملىشىشـى 
ۋە يىلتىـز تارتىشـى ئۈچـۈن، يامانلىقتىـن يىـراق تـۇرۇش كېـرەك. 
جەمئىيەتنىـڭ پاراۋانلىقـى ئۈچـۈن خىزمـەت قىلىـش، ئۇنىـڭ روھى 
- جېنـى ھېسـابلىنىدىغان مىللىـي ۋە مەنىـۋى قىممـەت قاراشـالرنى 
سـاقالپ قېلىـش، ئۇنى كېسـەل - مېيىپ قىلىدىغـان بۇزغۇنچىلىق 
ياشـاۋاتقان  ۋە  تۇغۇلغـان  بىـز  سـاقلىنىش،  ھەرىكەتلىرىدىـن 

جەمئىيەتنىـڭ ئۈسـتىمىزدىكى ھەققـى بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ.

جەمئىيەتنىـڭ  ئىپادىسـى  كەلمـەڭالر«  »يېقىـن  ئايەتتىكـى 
ئەخالقىـي قىممـەت قارىشـىغا خىالپلىـق قىلىـش ئۇياقتـا تۇرسـۇن، 
ھەتتـا ئۇالرغـا ناچـار ئۇسـۇل بىلـەن مۇئامىلـە قىلىشـنىڭمۇ توغـرا 
ئەمەسـلىكىنى كۆرسـىتىپ بېرىدۇ. بىز ئىلىم - پەن، ئىقتىسـادىي، 
كىرگۈزگـەن  دائىرىگـە  بـۇ  ئەخالقنـى  جىنسـىي  ۋە  سىياسـىي 
دەرىجىـدە  قانچىلىـك  مەجبۇرىيەتنىـڭ  ئىجتىمائىـي  ۋاقتىمىـزدا، 

چۈشـىنەلەيمىز. ياخشـى  تېخىمـۇ  كېڭىيىدىغانلىقىنـى 

تىنچلىـق ۋە بىخەتەرلىـك جەمئىيەتنىـڭ جېنـى بولسـا، ئادالەت 
جەمئىيەتكـە  ئايالنـدۇرۇپ،  جانغـا  بىخەتەرلىكنـى  ۋە  تىنچلىـق 
ھەققىـدە  قىممەتلـەر  بـۇ  بىـز  تۆۋەنـدە،  قىلىـدۇ.  ئاتـا  ھاياتلىـق 

ئۆتىمىـز. توختىلىـپ  بىلـەن  تەرتىـپ 
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1( تىنچلىق

تىنچلىـق ئىجتىمائىـي ھاياتنىڭ تەبىئىي ھەق - ھوقۇقلىرىدىن 
بىـرى ھېسـابلىنىدۇ. بارلىـق قىممەت قارىشـى ۋە تەربىيىسـى بىلەن 
بىـز ئۈچۈن بۆشـۈككە ئوخشـايدىغان جەمئىيـەت بىزدىن تىنچلىقنى 
تىنچلىـق  كۈتىـدۇ.  بۇزماسـلىقىمىزنى  ئۇنـى  قىلىشـىمىزنى،  بەرپـا 
زىيـان  ئېغىـز  جەمئىيەتكـە  شەخسـلەرنىڭ  بولمىغـان  تەرەپـدارى 
يەتكۈزىدىغانلىقـى كـۆز يۇمغىلى بولمايدىغـان ھەقىقەتتۇر. چۈنكى، 
شـەيتانغا ئەگەشـكەن ۋە ئۇنىڭغا چوقۇنغۇچىالردىن شەيتان تەلەپ 
بولـۇپ،  بـۇزۇش  تىنچلىقنـى  ئىجتىمائىـي  قۇربانلىـق  قىلىدىغـان 
ئالـالھ »تىنچلىـق« ۋە »شـەيتان« ئۇقۇمىنـى قۇرئانـدا ئوخشـاش 

بىـر ئايەتتـە تىلغـا ئالغـان. بـۇ ئايـەت مۇنـداق: 

يْطَاِنؕ اِنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ ُمٖبٌن لِْم كَٓافًَّة َوَل تَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّ يَٓا اَيَُّها الَّٖذيَن اَٰمُنوا اْدُخلُوا ِف السِّ

بىرلىكتـە  تىنچلىققـا   - ئىسـالمغا  ھەممىـڭالر  مۆمىنلـەر!  »ئـى 
كىرىڭالر. شـەيتانغا ئەگەشـمەڭالر، چۈنكى ئۇ سىلەرگە ھەقىقەتەن 

ئاشـكارا دۈشـمەندۇر« )بەقـەرە سۈرىسـى 208 - ئايـەت(.

تىنچلىق تەرەپدارى بولۇش ئالالھنىڭ ئەمرى بولۇپ، ئالالھنىڭ 
ئەمرىنـى ئورۇنداشـمۇ ئىبـادەت ھېسـابلىنىدۇ. ئەلۋەتتـە، ھەرقانداق 
بىـر ئىبادەتنىـڭ ئەجرىگـە سـاۋاب بېرىلىـدۇ. تىنچلىـق تەرەپـدارى 
بولـۇش شـەيتانغا ئەگىشىشـنىڭ ئالدىنـى ئالغاچقـا، ئالـالھ ئالـدى 
بىلەن تىنچلىققا بۇيرۇپ، ئاندىن شـەيتانغا ئەگىشىشـتىن توسـقان. 
ئەگەشـكەن  شـەيتانغا  قىلغۇچىـالر  تـەرك  تىنچلىقنـى  دېمـەك، 
بولىـدۇ. ئىجتىمائىـي تىنچلىققـا توسـقۇنلۇق قىلىدىغـان، تىنچلىـق 
ئابىدىسـىنىڭ تاشلىرىنى قومۇرۇشـقا ئۇرۇنغان، تىنچلىق بۇلىقىدىن 
ئىچىشـنى خالىمايدىغـان كىشـىلەر شـەيتاننىڭ چاكارلىـرى بولـۇپ، 
شـەيتان ئۆزىنى ئىالھ سـۈپىتىدە ئىنسـانغا كۆرسـەتكەندە، تەبىئىي 
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ھالـدا ئىنسـاندىن قۇربانلىـق قىلىشـنى تەلـەپ قىلىـدۇ. شـەيتان 
تومۇرىنـى  تىنچلىقنىـڭ جـان  بولسـا،  قۇربانلىـق  قىلغـان  تەلـەپ 

كېسـىپ تاشالشـتۇر.

قىلغانـدا،  تەلـەپ  سـۈپىتىدە  قۇربانلىـق  تىنچلىقنـى  شـەيتان 
ئەركىـن ھەرىكـەت قىالاليدىغـان كـەڭ  دۈشـمەنلىك ھېسسـىياتى 
قىلىـدۇ.  مەقسـەت  كەلتۈرۈشـنى  قولغـا  بوشـلۇقنى  ئىجتىمائىـي 
ئـەڭ  تۇيغۇسـىنىڭ  زوراۋانلىـق  يەنـى  دۈشـمەنلىكنىڭ،  چۈنكـى، 
ئەشـەددىي دۈشـمىنى تىنچلىقتىـن ئىبـارەت. ئىجتىمائىـي تىنچلىـق 
ئىنسـانالرنىڭ پىسخولوگىيىسـىدە بار بولغان زوراۋانلىق تۇيغۇسـىنى 
بولـۇپ  كـۈچ  تىزگىنلەيدىغـان  ۋە  باسـتۇرىدىغان  ياخشـى  ئـەڭ 
ھېسـابلىنىدۇ. شـەيتان پەقـەت بـۇ كۈچنـى قۇربـان قىلغاندىـال، 
قىلدۇرااليـدۇ،  قوبـۇل  ئىالھلىقىنـى  ئۆزىنىـڭ  ئىنسـانغا  ئاندىـن 
شـۇنداقال ئۇنىـڭ ئىرادىسـىنى كونتـرول قىلىـدۇ. شـەيتان ئالـدى 
بىلـەن ئادەمنىـڭ ئىچكـى دۇنياسـىدىكى ئەقىـل، قەلـب ۋە نەپـس 
ئوتتۇرىسـىدىكى پىسـخولوگىيىلىك تىنچلىقىنى ئۆلتۈرۈشنى مەقسەت 
قىلىـدۇ. خـۇددى ھەزرىتـى ھەمزىنىـڭ ئىچكـى ئەزالىرىنـى يـەپ، 
قېنىنـى شـورىغان ھىندىغـا ئوخشـاش ئەقىـل، قەلـب ۋە نەپسـنىڭ 
مەنىۋى پايتەختىدىكى تىنچلىقنىڭ قېنىنى سۈمۈرۈپ ئۇسسۇزلۇقىنى 
قاندۇرۇشـقا ئۇرۇنغـان شـەيتان، بـۇ قۇربانـالر ئارقىلىـق ئـەڭ چـوڭ 

ئۇتۇقنـى قولغـا كەلتۈرىـدۇ.

دېمـەك، شـەيتانغا چوقۇنـۇش بىلـەن تىنچلىـق ئورنىتىشـنىڭ 
زىـچ مۇناسـىۋىتى مەۋجـۇت. شـەيتانغا خىزمـەت قىلىدىغانالرنىـڭ 
ئىبادەتخانىسـىدا تىنچلىـق مەۋجـۇت ئەمـەس بولـۇپ، دۈشـمەنلىك 
كىشـىلەر  ھېسـابلىنىدۇ.  ئىبادەتخانىسـى  شـەيتاننىڭ  تۇيغۇسـى 
ئارىسـىدا ئـاداۋەت ئۇرۇقىنـى چاچىدىغـان ۋە تەپرىقىچىلىـق پەيـدا 
بولىـدۇ.  قىلغـان  ئىبـادەت  شـەيتانغا  ئەمەلىيەتتـە،  قىلىدىغانـالر 
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تارىختىـن مەلۇمكـى، جەمئىيەتنىـڭ تىنچلىقىنـى بۇزىدىغانالرنىـڭ 
ئىبادەتخانىسـى كىچىـك، ئەممـا ئىنسـانىيەتنىڭ، يەنـى خەلقئـارا 
تىنچلىقنـى بۇزىدىغانالرنىـڭ ئىبادەتخانىسـى غايـەت چـوڭ بولىـدۇ. 
شـەيتاننىڭ ئىبادەتخانىسىنىڭ ئىشـىكىگە مۇنداق جۈملە يېزىلغان: 
كىرەلمەيـدۇ.  ئىشـىكتىن  بـۇ  قىلمىغانـالر  قۇربانلىـق  تىنچلىقنـى 
بولـۇپ،  ئېنىـق  ئىكەنلىكـى  كىـم  چوقۇنغۇچىالرنىـڭ  شـەيتانغا 
ئىنسـانىيەتنىڭ خۇشـاللىقىنىڭ ئاساسـى بولغان تىنچلىقنى قۇربان 

قىلغۇچىـالر شـەيتانغا چوقۇنغۇچىـالر بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ. 

2( ئىشەنچ

تىنچلىـق بولغـان يـەردە ئىشـەنچ بولىـدۇ. باشـقىچە ئېيتقانـدا، 
تىنچلىقنىـڭ ئـۆزى ئىشـەنچ پەيـدا قىلىـدۇ ۋە ئۇنـى كۈچەيتىـدۇ. 
جەمئىيەتنىـڭ  ئوخشاشـال  تىنچلىققـا  خـۇددى  ئىشـەنچمۇ  شـۇڭا، 
ھـەق - ھوقۇقلىرىدىـن بىـرى ھېسـابلىنىدۇ. جەمئىيەتنىـڭ ياكـى 
بۇزغۇنچىلىـق  ئىشـەنچكە  مۇناسـىۋەتلەردىكى  ئـارا  جەمئىيەتلـەر 
قىلىدىغانـالر جەمئىيەتنىـڭ ۋە ئىنسـانىيەتنىڭ ھوقۇقىغا دەخلى - 

تـەرۇز قىلغـان بولىـدۇ.

جەمئىيـەت ۋە ئىنسـانىيەتنىڭ خۇشـاللىقى تىنچلىـق ۋە ئىشـەنچ 
دەپ ئاتىلىدىغـان قـوش ئەمچەكتىـن ئېمىلگـەن سـۈت بىلـەن زىـچ 
مۇناسـىۋەتلىك. ئانـا سـۈتى بالىغـا جىسـمانىي جەھەتتىـن، يەنـى 
سـاغالملىق ۋە ئوزۇقلـۇق جەھەتتىـن نېمىلەرنـى ئاتا قىلغان بولسـا، 
ئوخشـاش  ئىنسـانىيەتكە  ۋە  جەمئىيـەت  ئىشـەنچمۇ  ۋە  تىنچلىـق 
نەرسـىنى بەخـش ئېتىـدۇ. ئالـدى بىلـەن، تىنچلىـق كۆكسـىدىن 
ئىشـەنچ دەپ ئاتىلىدىغـان قىـز سـۈت ئېمىپ چـوڭ بولىدۇ. ئاندىن 
كېيىـن، بـۇ قىـز ھـەر ئىككىلىسـى جەمئىيەتنىـڭ ھەققـى بولغـان 
بەخـت سـۈتىنى ئـۆز كۆكسـىدىن ئىنسـانىيەتنى ئېمىتىـدۇ. دېمەك، 
تىنچلىـق ۋە ئىشـەنچ مەۋجـۇت بولمىغـان جەمئىيەتلـەر ئانىسـىدىن 
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ئايرىلىـپ يېتىـم قالغانـالر قاتارىـدا يېتىـم ھېسـابلىنىدۇ. مەلۇمكـى، 
يېتىمنىـڭ ھەققـى ئىنتايىـن ئېغىـر بولىـدۇ.

تىنچلىق؛ ساپالىق ۋە مەدەنىيەتلىك كىشىلەرنىڭ ئىشى بولۇپ، 
»تىنچلىقنـى قانـداق ئۇسـۇلدا، نېمـە بىلەن بەرپـا قىلىمىز؟« دەپ 
سـورىغۇچىالرغا بىز مۇنداق جاۋابنى بېرەلەيمىز: ئەقىلنى ئىشـلىتىپ 
تەپەككـۇر قىلىـش، بىلىمگـە سـاھىب، ھارارەتلىـك ئىمانغـا ئىگـە 
بولـۇش ۋە كىشـىلەرنى ھۆرمەتلـەش پەزىلىتىگـە يېتىـش ئارقىلىـق 

تىنچلىقنـى بەرپا قىلغىلـى بولىدۇ. 

بىلـەن  ئۇنىـڭ  ئىشـالرنى  نۇرغـۇن  سـۆيۈش.  ئىنسـاننى 
ئورتاقلىشـىش ۋە ئۇنـى يۇقىـرى كۆتۈرۈش ئۈچۈن زور تىرىشـچانلىق 
كۆرسـىتىش، »تىنچلىـق« دەپ ئاتىلىدىغـان قىممەتنىڭ ئاساسـى. 
مۇھەببەتتىـن، ھۆرمەتتىـن ۋە بىلىمدىـن يوقسـۇل تىنچلىق، پەقەت 
ۋىسـالغا  ئۆتكۈنچـى  چىقىرىلغـان  ۋۇجۇدقـا  شـەكىلدە  مەجبۇرىـي 
ئوخشـايدۇ. يەنـى، ئـۇ قـۇرۇق ئېمىزگۈنـى ئېمىشـتىن باشـقا نەرسـە 

ئەمـەس، خـاالس.

ئويغاتقانـدا،  تۇيغۇسـىنى  دۈشـمەنلىك  ئىنسـاننىڭ  شـەيتان 
ئۇالرنـى  ئەمـدۈرۈپ  ئەمچىكىدىـن  تەپرىقىچىلىـك  كىشـىلەرنى 
تىنچلىقنـى  چاكارلىرىنـى  بـۇ  بودالغـان  ئاندىـن  سـەمرىتىدۇ. 
ئۆلتۈرۈشـكە بۇيرۇيـدۇ. شـۇنىڭ بىلـەن، ئـۇ بىـر چالمىـدا ئىككـى 
پاختەكنـى سـوقۇپ، ئىشـەنچنىمۇ قۇربانلىـق قىلىـدۇ. ئەگـەر بىـز 
تەلىـم - تەربىيـە خىزمىتـى ئارقىلىـق تىنچلىق ۋە ئۆزئارا ئىشـەنچنى 
ۋۇجۇدقـا چىقىرىشـقا مۇۋەپپـەق بواللىسـاق، ئـۇ چاغـدا شـەيتاننىڭ 
ۋە  جەمئىيىتىمىـز  نۆۋەتتـە،  بولىمىـز.  قۇرۇتىۋەتكـەن  ئەمچىكىنـى 
ئىنسـانىيەت تىنچلىق ۋە ئىشـەنچكە تەشـنا بولۇپ، ئۇنى تەقەززالىق 

بىلـەن كۈتمەكتـە، ئۇنىـڭ يولىغـا زور ئۈمىـد بىلـەن قارىماقتـا.
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بىز مىللەتنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىپ تۇرىدىغان 
قاراشـالرنى  قىممـەت  ئەخالقىـي  ئاممىـۋى  قوغداشـنى،  دۆلەتنـى 
زىيـان  ئىشـەنچكە  ۋە  تىنچلىـق  شـۇنداقال  قىلىشـنى،  مۇھاپىـزەت 
يەتكۈزمەسـلىكنى جەمئىيەتنىـڭ ھەققـى قاتارىدىـن ھېسـابلىدۇق. 
ئەمدى، بىز جەمئىيەتنىڭ ئۈسـتىمىزدىكى باشـقا ھەقلىرى ئۈسـتىدە 

توختىلىـپ ئۆتەيلـى.

iii. ھەقىقەتنى ئالدىماسلىق

ئاممىسـىغا  خەلـق  مەقسـەت،  ئۇقۇمىدىـن  »ئالدىماسـلىق« 
ھەقىقەتنـى سـۆزلەش. ئۇنداقتـا، ئاممىغـا ھەقىقەتنـى سۆزلەشـنىڭ 
مەنىسـى نېمـە؟ تۆۋەنـدە، بىز بۇنىڭغا بىر قانچـە جەھەتتىن جاۋاب 

بېرىمىـز.

1( ئادالەتنى ئالدىماسلىق

َواَِذا قُلْتُْم فَاْعِدلُوا َولَْو كَاَن َذا قُْرٰب

»... سـۆز قىلغـان ۋاقتىـڭالردا، تۇغقانلىرىـڭالر بولسـىمۇ ئادىل 
بولـۇڭالر ...« )ئەنئـام سۈرىسـى 152 - ئايـەت(.

گەرچـە تۇغقانلىـرى بولغـان تەقدىردىمـۇ، گۇۋاھلىـق بەرگەنـدە 
ئـەڭ چـوڭ  بولـۇش  ئادىـل  بەرگەنـدە  ئېيتىـپ  باشـقىالرغا  ياكـى 
قەبىلـە  ئارقىلىـق،  پەرمـان  بـۇ  ئالـالھ  ھېسـابلىنىدۇ.  پەزىلـەت 
زامانىـۋى  جەمئىيىتىنـى  ئـەرەب  قىلغـان  ئاسـاس  مەدەنىيىتىنـى 
جەمئىيەتكە ئايالندۇرۇشنى مەقسەت قىلغانىدى. گەرچە جىنايەتچى 
تۇغقىنـى بولسـىمۇ، قانۇننـى، يەنـى ئادالەتنى ئالدىماسـلىق ئۈچۈن 
ھەقىقەتنـى ئېيتىـپ ئادالـەت تەرەپـدارى بولغان كىشـى پەزىلەتنىڭ 
يۇقىـرى پەللىسـىگە يەتكـەن بولىدۇ. مانا مۇشـۇنداق شەخسـلەر ئۆز 

جەمئىيەتلىرىنـى ئىپتىدائىيلىقتىـن قۇتۇلـدۇرۇپ قالىـدۇ:
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اَء لِلِّٰه َولَـْو َعٰىٓ اَنُْفِسـُكْم اَِو الَْوالَِديِْن َواْلَقَْرٖبَن  يَٓـا اَيَُّهـا الَّٖذيَن اَٰمُنوا كُونُوا قَوَّاٖمَن ِبالِْقْسـِط ُشـَهَدٓ

ُه اَْوٰل ِبِهـَا فَـَا تَتَِّبُعـوا الَْهـٰوٓى اَْن تَْعِدلُوا َواِْن تَلْــُوٓا اَْو تُْعرُِضـوا فَاِنَّ اللَّٰه  اِْن يَُكـْن َغِنيـاًّ اَْو فَٖقـراً فَاللٰـّ

كَاَن ِبَـا تَْعَملُوَن َخٖبراً 

»ئـى مۆمىنلـەر! ئالالھ ئۈچۈن گۇۋاھلىق بېرىشـتە، ئۆزۈڭالرنىڭ 
ياكـى ئاتـا - ئاناڭالرنىـڭ ۋە ياكـى تۇغقانلىرىڭالرنىـڭ زىيىنىغـا 
بولغـان تەقدىردىمـۇ، ئادالەتنى بەرپا قىلغۇچىالردىن بولۇڭالر. باي 
بولسـۇن ياكى پېقىر بولسـۇن، ھامان ئادىل بولۇڭالر. بىلىڭالركى، 
ئالالھ ئۇالرغا سـىلەردىن يېقىن. نەپسـى - خاھىشىڭالرغا ئەگىشىپ 
تولغىسـاڭالر  تىلىڭالرنـى  ئەگـەر  بۇرۇلـۇپ كەتمـەڭالر.  ئادالەتتىـن 
ياكـى گۇۋاھلىقتىـن بـاش تارتسـاڭالر، مۇنداقتا، ئالـالھ ھەقىقەتەن 
)نىسـا  تۇرىـدۇ«  بولـۇپ  خـەۋەردار  قىلمىشـىڭالردىن  سـىلەرنىڭ 

سۈرىسـى 135 - ئايـەت(.

ياكـى  بـاي  تۇغقانلىرىنىـڭ،  ئانىسـىنىڭ،   - ئاتـا  ئۆزىنىـڭ، 
كەمبەغەلنىـڭ زىيىنىغا بولسـىمۇ ھـەق - ئادالەتنى ئېيتىش، قانۇن 
بايرىقىنـى قوغـداش دېگەنلىـك بولىدۇ. چۈنكى، قانۇننى ئالداشـقا 
ئۇرۇنۇش جەمئىيەتنىڭ ھەق - ھوقۇقىغا دەخلى - تەرۇز قىلىشتىن 
باشـقا نەرسـە ئەمـەس. ھېسسـىياتىغا بېرىلىـپ ئادالەتتىـن چەتنەپ 
ئېيتمىغانـالر  ئۇنـى  تـۇرۇپ  بىلىـپ  ھەقىقەتنـى  ياكـى  كەتكەنلـەر 
بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ.  ھـەق - ھوقۇقنـى دەپسـەندە قىلغۇچىـالر 
ھـەق - ھوقۇقنـى دەپسـەندە قىلىـپ، قانۇننـى قايمۇقتۇرىدىغانالر 
ئەمەلىيەتتـە، جەمئىيەتنىـڭ تېمىدىن خۇشـاللىق، قېرىنداشـلىق ۋە 
پاراۋانلىق كېسـىكىنى قومۇرۇپ تاشـلىغان بولىدۇ. ئېنىقكى، بۇنداق 
قىلغانـالر ئالـالھ ۋە ئىنسـانىيەت ئالدىدا جاۋابـكار بولىدۇ. تېگىدىن 
توسـقۇنلۇق  قىلىشـىغا  جـەۋالن  بايرىقىنىـڭ  ئادالـەت  ئالغانـدا، 
قىلغـان بـۇ كىشـىلەر مىللەتنىـڭ مۇسـتەقىللىقىنى زەخىملەندۈرۈش 
ۋە ئۇنـى ئۆلۈمگـە ئىتتىرىـش جىنايىتىنـى سـادىر قىلغـان بولىـدۇ. 



315

مانـا بـۇالر جەمئىيەتنـى زۇلمەتكـە ئىتتىرىدىغـان، ئىپتىدائىيلىقنـى 
تىرىلدۈرىدىغـان قـارا نىيـەت كىشـىلەر بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ. 

2( ئەقىل ۋە قەلبنى بۇرمىلىماسلىق

يېزىلغـان كىتـاب، ئېـالن قىلىنغـان ماقالـە ۋە ئاممىغـا ھەر خىل 
ئۇسـۇلالر بىلـەن يەتكۈزۈلگـەن ئۇچۇرالر كىشـىلەرنىڭ ئىدىيەسـىنى 
ۋە قەلبىنـى قايمۇقتـۇرۇپ ھەقىقەتتىـن يىراقالشتۇرماسـلىقى ياكـى 
ئۇالرنـى يالغـان ئۇچـۇرالر بىلەن تولدۇرماسـلىقى كېـرەك. ئەڭ چوڭ 
ئۇچـۇرالر  ناتوغـرا  قەلبىنـى  ۋە  ئەقلـى  ئىنسـانالرنىڭ  بۇلغىنىـش؛ 
بىلـەن تولـدۇرۇش بولـۇپ، ئەقىـل ۋە قەلبنىـڭ بۇلغىنىشـى پۈتكۈل 
بىمارغـا  دوختـۇر  بۇلغايـدۇ.  مۇھىتنـى  جىسـمانىي  ۋە  ئىجتىمائىـي 
كېـرەك  بېرىشـى  ھـەم  بېرىـدۇ  دورىالرنـى  بولغـان  ئېھتىياجلىـق 
ۋە  ھەقىقەتكـە  گۈزەللىككـە،  قەلبىمـۇ  كىشـىلەر  بولغىنىـدەك، 
ياخشـىلىققا موھتـاج بولىـدۇ. شۇڭالشـقا، جەمئىيەتنىـڭ ھەقىقىـي، 
گۈزەل ۋە ياخشـىدىن خەۋەردار بولۇش ھوقۇقى بار. ئوقۇتقۇچىالر، 
دىنىـي ئۆلىمـاالر، يازغۇچىـالر ۋە ئالىمالر كىشـىلەرگە توغرا بولغاننى 
ئۆگىتىشـى زۆرۈر. چۈنكى، توغرىنىڭ ئورنىغا خاتانى، ھەقىقەتنىڭ 
ئورنىغـا سەپسـەتىنى ئۆگىتىـش بىـر جەمئىيەتكـە ۋە بىـر خەلققـە 

قىلىنغـان ئـەڭ چـوڭ زۇلـۇم بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ.

ئەنئام سۈرىسـىنىڭ 93 - ئايىتىگە ئاساسـالنغاندا، كىشـىلەرگە 
خاتانـى ئۆگىتىـش ياكـى دىـن نامىدا خاتا پەتىـۋا بېرىش ئەڭ چوڭ 
زۇلـۇم بولىـدۇ. نەھل سۈرىسـىنىڭ 116 - ئايىتىگە ئاساسـالنغاندا، 
بۇنـداق قىلغۇچىـالر نىجاتلىققا ئېرىشـەلمەيدۇ. دىنىـي ئۆلىماالرنىڭ 
بىلـەن  دىـن  شـۇنداقال  ناتوغرىنـى،  خۇراپاتنـى،  كىشـىلەرگە 
ھېچقانداق مۇناسـىۋىتى يوق نەرسـىلەرنى دىن دەپ ئۆگىتىشى ئەڭ 
چـوڭ زۇلـۇم ھېسـابلىنىدۇ. چۈنكـى، ئـۇالر بـۇ قىلمىشـى ئارقىلىـق 
دىننىـڭ ھەقىقىتىنـى ئۆگىنىـش ھوقۇقـى بـار كىشـىلەرنىڭ ئەقلـى 
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ۋە قەلبىنـى قايمۇقتـۇرۇپ، ئۇالرنىـڭ ھوقۇقىغـا دەخلـى - تـەرۇز 
بولىدۇ.  قىلغـان 

ئوقۇتقۇچىالر ياش - ئۆسـمۈرلەرگە ئۆزىنىڭ ئىدېئولوگىيىسـىنى 
سىڭدۈرۈشـنىڭ ئورنىغـا، ئۇالرغـا توغـرا بولغـان ئىلمىـي بىلىملەرنى 
ئۆسـمۈرلەرنىڭ   - يـاش  بىلـەن  ئۇچـۇرالر  ناتوغـرا  ۋە  ئۆگىتىشـى 
يۇمـران زېھنىنـى بۇلغىماسـلىقى كېـرەك. ئۇالرغـا ناتوغـرا ئۇچـۇر - 
مەلۇماتالرنـى يەتكـۈزۈش ئۇالرنىڭ ئەقلـى ۋە قەلبىنى ئۆلتۈرگەنلىك 
بولۇپـال قالمـاي، يەنـە ئۇالرنىـڭ ھەق - ھوقۇقىغـا دەخلى - تەرۇز 
سـۆزلەش  يالغـان  خەلققـە  نامىـدا  سىياسـەت  بولىـدۇ.  قىلغانلىـق 
ئۇالرنىـڭ سىياسـىي مايىللىقىنـى ۋە سىياسـىي جەھەتتىـن مەلۇماتقا 
ئىگە بولۇشـىنى خاتا يۆنىلىشـكە يېتەكلىگەنلىك بولىدىغانلىقتىن، 
بـۇ خىل قىلمىش سىياسـەتنىڭ بۇلغىنىشـىنى كەلتـۈرۈپ چىقىرىدۇ. 
داڭلىـق پەيالسـوپ فارابـى سىياسـەتنى كىشـىلەرنى پەزىلەتكە ئىگە 
قىلىـش سـەنئىتى دەپ تەرىپلەيـدۇ. سىياسـەت ساھەسـىدە ناتوغـرا 
ۋەدە  ئىشـالرنى  ئاشـمايدىغان  ئەمەلگـە  ۋە  بەرگۈچىلـەر  مەلۇمـات 
قىلغۇچىـالر كىشـىلەرنى ھېچقانـداق پەزىلەتكـە ئىگـە قىاللمايـدۇ، 
دەپسـەندە  بـۇ سـاھەدىكى ھوقۇقىنـى  ئـۇالر خەلقنىـڭ  شـۇنداقال 

بولىدۇ. قىلغـان 

كىتـاب ۋە ماقالىلىـرى بىلـەن كىشـىلەرنىڭ زېھنـى ھـەم قەلبىنى 
بولغـان  تـەس  پاكلىنىـش   - يۇيـۇش  يازغۇچىـالر  بۇلغايدىغـان 
پەيـدا  تەپرىقىچىلىـك  جەمئىيەتتـە  قىلماقتـا.  سـادىر  گۇناھالرنـى 
قىلىدىغـان، كىشـىلەر ئـارا ئـاداۋەت تۇيغۇسـىنى كۈچەيتىدىغـان ۋە 
مۇھەببەت تۇيغۇسىنى ئۆلتۈرىدىغان بۇنداق كىشىلەر دەۋرىمىزدىكى 

ئـەڭ چـوڭ زالىمـالر بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ.

شـۇڭا، جەمئىيەتنىڭ ئۆزى ئۈسـتىدىكى ھەققىنى ئادا قىلىشـنى 
خااليدىغانـالر ئادىـل بولىشـى ۋە ئاممىغـا توغـرا ئۇچـۇر يەتكۈزۈشـى 
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ۋە  مەنپەئەتلىككـە  ھەقىقەتكـە،  گۈزەللىككـە،  كىشـىلەر  كېـرەك. 
ھەققـى  ئۇالرنىـڭ  ئېرىشـىش  بۇالرغـا  بولـۇپ،  اليىـق  پەزىلەتكـە 
ھېسـابلىنىدۇ. دىنىـي ئۆلىمـاالر، ئوقۇتقۇچىـالر، سىياسـىئونالر ۋە 
ئويلىسـاق،  بىلـەن تىنـچ جەمئىيـەت بەرپـا قىلىشـنى  يازغۇچىـالر 
ئالدامچىلىق ۋە قايمۇقتۇرۇشـتىن ۋاز كېچىشـىمىز كېرەك. جەننەتكە 
ھەقىقەتنـى  كىشـىلەرگە  ۋە  ئادىـل  كىشـىلەرنىڭ  اليىـق  ئـەڭ 

الزىـم. ئۇنۇتماسـلىقىمىز  ئىكەنلىكىنـى  ئۆگىتىدىغانـالر 

3( ئۆزگىرىش ۋە يېڭىلىنىش ھەققى

كەلگـەن  بارلىققـا  ھەققىـدە  جەمئىيـەت  بولغىنىـدەك،  مەلـۇم 
بولـۇپ،  نەزەرىيىسـى  ئورگانىـك«  »بىيـو  بىـرى  نەزەرىيەلەرنىـڭ 
ئـورۇن  پەلسەپىسـىدىمۇ  قانـۇن  ۋە  پەلسـەپە، جەمئىيەتشۇناسـلىق 
ئوخشـىتىش  بەدىنىگـە  ئـادەم  جەمئىيەتنـى  نەزەرىيـە  بـۇ  ئالغـان 
ئارقىلىق ئۆزىنىڭ نەزەرىيىۋى سىستېمىسـىنى ئورنىتىشـقا تىرىشىدۇ. 
بـۇ  ئوخشـىتىدىغان  بەدىنىگـە  ئـادەم  رولىنـى  جەمئىيەتنىـڭ 
نەزەرىيىنىـڭ يىلتىـزى قەدىمكـى دەۋرلەرگـە تۇتىشـىدىغان بولـۇپ، 
قەدىمكـى يۇنـان پەلسەپىسـىدىن فارابىغىچـە ۋە ئۇنىڭدىـن ئىبنـى 
خالدۇنغىچـە سـوزۇلغان بـۇ نەزەرىيەنىـڭ تارقىلىـش كۆلىمـى غـەرب 

ئالىـدۇ. ئىچىگـە  ئـۆز  جەمئىيەتشۇناسـلىقىنىمۇ 

مۇھاكىمـە  نۇقتىدىـن  مۇشـۇ  نېمىشـقا  مەسـىلىنى  بـۇ  مېنىـڭ 
ئەلۋەتتـە.  بولىـدۇ،  سـورايدىغانالرمۇ  بولغانلىقىمنـى  قىلماقچـى 
جەمئىيەتنىڭ قۇرۇلمىسـى ۋە بۇ قۇرۇلمىنىڭ خىزمەت ئۇسـۇلى ئادەم 
بەدىنىگـە ئوخشـايدىغان بولغاچقا، ئـادەم بەدىنىدىكى يېڭىلىنىش 

ۋە ئۆزگىرىـش ھادىسىسـى جەمئىيەتتىمـۇ يـۈز بېرىشـى كېـرەك.

ئىسـپېرما ۋە تۇخـۇم ئۇرۇقالنغاندىـن كېيىـن، ئىنسـان بالىسـى 
ئوخشـاش،  ئۆزگىرىشـكە  باسـقۇچالردىكى  كۆچۈرگـەن  باشـتىن 
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جەمئىيەتتىمـۇ ئۆزگىرىـش ۋە يېڭىلىنىـش بولۇشـى كېـرەك. ئەگـەر 
ماسلىشالمىسـا،  دەۋرگـە  ۋە  يېڭىلىمىسـا  ئۆزىنـى  جەمئىيـەت  بىـر 

ئۇنداقتـا ئۇنىـڭ ھـاالك بولۇشـى مۇقـەررەر.

جەمئىيەتنىـڭ ھاياتـى كۈچـى يېڭىلىنىـش ۋە يېڭىـالش ئېلىـپ 
كەلگـەن ئۆزگىرىشـتە بولـۇپ، ئەگەر بېغىڭىزدىكـى مېۋىلىك دەرەخ 
ئۇنـى  سـىز  سۈرمىسـە،  بىـخ  ۋە  چېچەكلىمىسـە  كەلگەنـدە  باھـار 
كېسـىپ ئوچاققـا ئوتـۇن قىلىسـىز. چۈنكـى، ئـۇ مېۋىلىـك دەرەخ 
ئەتىيـازدا ئۆزىنـى يېڭىلىيالمىغـان ۋە باھـار پەسـلىگە ماسلىشـالماي 

قالغانىـدى.

مەۋسـۇمىدا  كۆكلـەم  ئوخشـايدۇ.  پەسـلىگە  باھـار  دەۋرلەرمـۇ 
چېچەكلىمەيدىغان ۋە بىخالنمايدىغان خەلقلەر ياشاش ھوقۇقىدىن 
مەھـرۇم قالىدىغـان بولـۇپ، ئـۇالر قـۇرۇپ تارىـخ ئوچىقىغـا ئوتـۇن 
بولىـدۇ. دەۋر پەسـلى جەمئىيەتلەردىـن چېچـەك ئېچىشـنى، بىـخ 
سۈرۈشـنى ۋە يېڭـى مەھسـۇلنى تەقـەززا قىلىـدۇ. يېڭىلىنىـش ۋە 
ئۆزگىرىـش بۇالرنـى روياپقـا چىقىرىـدۇ. ئۆتمۈشـنىڭ يىرتىلىپ جۇل 
- جـۇل بولـۇپ كەتكەن كىيىملىرىنى سـېلىۋېتىپ، يېڭى دەۋرنىڭ 
كىيىملىرىنـى كىيىشـنى شـەرت قىلىدۇ. خـۇددى يىرتىلىپ كەتكەن 
قاتنىشـالمىغىنىڭىزغا  ئەنجۇمەنىگـە  سـەرخىلالر  بىلـەن  كىيىملـەر 
بىلـەن  چۈشـەنچىڭىز  جەمئىيـەت  ئۆتكـەن  دەۋرى  ئوخشـاش، 
شـۇڭا،  ئااللمايسـىز.  ئـورۇن  قاتارىدىـن  جەمئىيىتـى  مەدەنىيـەت 
يېڭىالنماسـلىق ۋە ئۆزگىرىشـتىن يىـراق تـۇرۇش، ئەيىب سـۈپىتىدە 

جەمئىيەتكـە يېپىشـىپ قالىـدۇ.

جەمئىيەتنـى يېڭىاليدىغـان ۋە ئۆزگەرتىدىغـان كۈچ ئىنسـاننىڭ 
مېڭىسـى ۋە پائالىيىتـى بولـۇپ، ئۇنداقتـا، »ئارقىـدا ۋە ئالدىـدا تام 
- توسـاق بولغـان ...« )ياسـىن سۈرىسـى 9 - ئايـەت( مېڭـە بـۇ 
يېڭىلىـق ۋە ئۆزگىرىشـنى قانـداق ئەمەلگـە ئاشـۇرىدۇ؟ يېڭىلىنىـش 
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دەپ  قەلـب  ۋە  مېڭـە  يەنـى  ئىشلىتىشـنى،  مېڭـە  ئۆزگىرىـش  ۋە 
ئاتىلىدىغـان تاۋاپـگاھ ئىچىـدە تەپەككـۇر ئىبادىتىنـى ئادا قىلىشـنى 
ۋە  يېڭىلىـق  ئەقىـل  قىاللمايدىغـان  تەپەككـۇر  قىلىـدۇ.  تەقـەززا 

ئۆزگىرىـش ئۇپۇقىغـا قانـات قاقالمايـدۇ.

ئۇالرنـى  بولـۇپ،  پايدىلىـق  ئايرىـش  تۈرلەرگـە  تەپەككۇرنـى 
ۋە  تەپەككـۇر  ئىلمىـي  تەپەككـۇر،  سىياسـىي  تەپەككـۇر،  دىنىـي 
ئىنسـانىي تەپەككـۇر - ئىدىيـە دەپ تىزىشـقا بولىـدۇ. جەمئىيەتنـى 
يېڭىاليدىغـان ۋە ئۇنىـڭ ھەققـى بولغـان ئۆزگىرىشـىنى ۋۇجۇدقـا 
پىكىـر  ئىدىيـەۋى  ۋە  دوگمـا  چوقـۇم  كىشـىلەر  چىقىرىدىغـان 
توسـاقالرنىڭ  بـۇ  ئۆزىنـى  تاشـالپ،  پاچاقـالپ  بويۇنتۇرۇقلىرىنـى 

كېـرەك. چىقىرىشـى  ئىچىدىـن 

نامىـدا  دىـن  قەلبىگـە  كىشـىلەرنىڭ  ئۆلىمـاالر  دىنىـي  ئەگـەر 
دۈشـمەنلىكىنى ئەمـەس، بەلكـى مېھىـر - مۇھەببـەت، بىلىـم ۋە 
ئىالھىـي نۇرنـى سىڭدۈرسـە، ئـۇ ھالـدا بـۇ جەمئىيەتتـە يېڭىلىققـا 
كېلىشـىگە  بارلىققـا  ئۆزگىرىشـنىڭ  ئىجابىـي  ۋە  ئىنتىلىدىغـان 
كاپالەتلىـك قىلىدىغـان ۋەزىيـەت بارلىققـا كېلىـدۇ. بـۇ سـەۋەبتىن، 
دىنىـي ئۆلىمـاالر ئىالھىـي تەپەككۇرنىـڭ ئىنسـانالرنىڭ مېڭىسـى ۋە 
بارلىققـا  ئۆزگىرىشـلەرنىڭ  قىلىدىغـان  ھاسـىل  بۆسـۈش  قەلبىـدە 

كېلىشـى ئۈچـۈن شـارائىت يارىتىشـقا تىرىشىشـى الزىـم.

سىياسـىيونالر جەمئىيەتنىڭ يېڭىلىنىشـى ۋە ئۆزگىرىشـى ئۈچۈن 
پىالنالرنـى ئوتتۇرىغـا قويۇشـى كېـرەك. نىـزا قىلىـش سـەۋەبىدىن 
خەلققـە خىزمـەت قىلىـش پۇرسـىتىنى يوقاتقـان ۋە جەمئىيەتنىـڭ 
ياخشىلىنىشـى ئۈچۈن تۆھپە قوشمىغان سىياسىيونالر جەمئىيەتنىڭ 
ھەققىنـى دەپسـەندە قىلغـان بولىـدۇ. يىراقنـى كۆرىدىغـان، نـەزەر 
ۋە  يېڭىلىنىـش  جەمئىيەتنىـڭ  سىياسـىيونالر  كـەڭ  دائىرىسـى 
ئۆزگىرىـش ھەققىنـى ئەمەلگـە ئاشـۇرۇش ئۈچۈن ئـۇزۇن مەزگىللىك 
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پىالنالرنـى تۈزۈپ چىقىدۇ. سىياسـىي ئىدىيـە بارلىققا كەلتۈرىدىغان 
كىشـىلەرنى يېتىشـتۈرۈش تولىمۇ مۈشـكۈل بولۇپ، بۇ تىرىشـچانلىق 
بىـر جەمئىيـەت ئۈچـۈن تولىمـۇ زۆرۈر. چۈنكى، سىياسـىي تەپەككۇر 
ئىلمىي، ئىنسانىي ۋە دىنىي تەپەككۇرنى بىرلەشتۈرۈپ، جەمئىيەتكە 
ھېسـابلىنىدۇ.  بولـۇپ  تەپەككـۇر  قىلىدىغـان  ئاتـا  ھاياتلىـق 
خەلقنـى  تاشـاليدىغان،  نـەزەر  دائىرىدىـن  كـەڭ  مەسـىلىلەرگە 
پارچىـالپ گۇرۇپپىالرغـا ئايرىۋەتمەي ھەممىسـىنى قۇچاقاليدىغان ۋە 
سىياسـەتنى مۇھەببەتكـە ئايالندۇرىدىغـان ئىدىيە جەمئىيەتكە جان 

- ھايـات ئاتـا قىلىـدۇ. 

ئىلمىي ئىدىيە بولسـا تەقلىدنى يوقىتىدىغان، يېڭى مەھسـۇالت 
بارلىققا كەلتۈرىدىغان، كىشـىلىك تۇرمۇشـنى ئاسانالشتۇرىدىغان ۋە 
جەمئىيەتنـى تـۈپ يىلتىزىدىـن يېڭىاليدىغـان ھـەم ئۆزگەرتىدىغـان 
تەپەككۇرغـا  سىياسـىي  بەزىـدە  ئىدىيـە  بـۇ  بولـۇپ،  چۈشـەنچە 
يېتەكچىلىـك قىلىـدۇ، تېخنىكىنـى بارلىققـا كەلتۈرىـدۇ، تەبىئـەت 
ۋە ئىنسـانالرنىڭ سـىرىنى يېشـىپ بېرىـدۇ. شـۇنىڭ بىلـەن بىـر 
ۋاقىتتا، ئۇ بەزىدە ئىنسـانالرنىڭ مېڭىسـى ۋە جەمئىيىتىنى دوزاخقا 
ئايالندۇرسـا، يەنـە بەزىـدە تەقلىدۋازلىقنـى يوقىتىـپ، جەمئىيەتتـە 

بۇرۇلـۇش ھاسـىل قىلىـدۇ ۋە ئۇنـى جەننەتكـە ئايالندۇرىـدۇ.

بىرلەشـتۈرىدىغان  قەلبنـى  بىلـەن  ئەقىـل  ئىدىيـە  ئىنسـانىي 
قـاراش  دۇنيـا  باسـىدىغان  باغرىغـا  ئىنسـانىيەتنى  پۈتكـۈل  ۋە 
ئىكەنلىكىگـە  قېرىنـداش  كىشـىلەرنىڭ  بارلىـق  ئۇنىڭـدا  بولـۇپ، 
مۇناسـىۋەتنى  كىشـىلىك  بۇلغانغـان  قېرىنداشـلىقنىڭ  بـۇ  ۋە 

قىلىنىـدۇ. تەشـەببۇس  ئىشـىنىش  ئۆزگەرتىدىغانلىقىغـا 

بىلـەن  ئىزدىنىـش  تـۈزۈپ،  پىالنالرنـى  يېڭـى  ۋاقىـت  ھـەر 
جەمئىيەتلـەر  تاپقـان  تەشـكىل  شەخسـلەردىن  شـۇغۇللىنىدىغان 
بۇنـداق  ئۆزگىرىـدۇ.  توختىمـاي  ۋە  يېڭىلىنىـدۇ  توختىمـاي 
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جەمئىيەتلـەر ھـەر خىل تەپەككـۇر پائالىيەتلىرىنى ئېلىپ بارىدىغان 
ئەزالىرى بىلەن ئۆز دەۋرىنىڭ يېڭى ئېقىمغا، زاماننىڭ تەقەززاسـىغا 

قىلىـدۇ. تەييارلىـق 

ئۆزگىرىشـنىڭ  ھەممىسـى  چۈشـەنچىلەرنىڭ   - ئىدىيـە  بـۇ 
خـۇش خەۋەرچىسـى بولغـان باھـار شـەبنىمىگە ئوخشـايدۇ. ئـۇالر 
ھەمـدە  يېڭىاليـدۇ،  جەمئىيەتنـى  بېرىـدۇ،  مېـۋە  چېچەكلەيـدۇ، 
جەمئىيەتنى ياخشى تەرەپكە يېتەكلەيدۇ. ئەگەر ئەقىل ۋە تەپەككۇر 
ئالدىدىكـى توسـالغۇالرنى سـۈپۈرۈپ تاشـلىمىغاندا، بـۇ شـەبنەملەر 
ئويغـاق،  ئەقلـى  ئـى  باھارمـۇ كەلمەيـدۇ. شـۇڭا،  ۋە  چۈشـمەيدۇ 
تەپەككـۇرى سـەگەك سـەرخىلالر، ئەقىلگـە سـېلىنغان بويۇنتۇرۇق، 
تەپەككۇرنى باغلىغان زەنجىر - كىشـەنلەرنى پاچاقالپ تاشـالڭالر، 
ئەركىن تەپەككۇرغا توسـالغۇ بولغان جاھىل سـېپىلالرنى پارتلىتىپ 
بېشـىنى  يىالنلىرىنىـڭ  زەھەرلىـك  جاھالەتنىـڭ  قىلىـڭالر،  گـۇم 
ئېزىـڭالر، قاالقلىـق ئۇۋىسـى بولغـان شـەيتاننىڭ ئىبادەتخانىسـىنى 
گۇمـران قىلىـڭالر، ئىلىـم - ئىرپـان نۇرىنـى چاقنىتىـپ، ئىالھىـي 
رەھمـەت تامچىلىرىنـى ئاققـۇزۇڭالر. شـۇنىڭ بىلـەن، يـاۋا شـاخالر 
 - ھـەق  جەمئىيەتنىـڭ  يېڭىالنسـۇن.  ئىنسـانىيەت  قىرقىلىـپ، 
ھوقۇقـى ئىچىـدە يەنـە »دېموكراتىـك ھايات«مـۇ بـار بولـۇپ، بىـز 
بـۇ يـەردە جۇمھۇرىيەتنىـڭ غۇنچىسـى بولغـان دېموكراتىيىنىـڭ ئەڭ 
مۇھىـم قىممـەت قاراشـلىرىدىن بىـرى ئۈسـتىدە توختىلىـپ ئۆتىمىز.

4( خەلقنىڭ ئارزۇسىنى ئورۇنداش

دېموكراتىيە تارىخىنى ئىنسـانىيەت تارىخىغا ئوخشـاش قەدىمىي 
دېسـەك قەتئىـي خاتاالشـمايمىز. دېموكراتىيـە ئۆزىنـى سىسـتېمىلىق  
ھالـدا ھېـس قىلدۇرغـان ھەرىكەتلەرنىـڭ يۆنىلىشـى، ھاكىمىيـەت 
يۈرگۈزگۈچىلەرگـە ئاۋامنىـڭ ئاۋازىنـى يەتكـۈزۈش شـەكلىدە نامايان 
ئېلىـپ  كـۈرەش  كەسـكىن  ئـەڭ  ئۈچـۈن  دېموكراتىيـە  بولغـان. 
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ئېھتىيـاج ۋە مەسـىلىلەرنىڭ  ئـارزۇ - ئىسـتەك،  بېرىلغـان سـاھە 
ئوچـۇق  يوللىرىنىـڭ  يەتكـۈزۈش  يۈرگۈزگۈچىلەرگـە  ھاكىمىيـەت 
يۈرگۈزگۈچىلـەر  ھاكىمىيـەت  بىلـەن  خەلـق  يەنـى  بولۇشـى، 
ئوتتۇرىسـىدىكى ئاالقـە ساھەسـى ئىـدى. ئىـدارە قىلغۇچىالرنىـڭ 
ئاۋامنىـڭ ئـارزۇ - ئىسـتەكلىرىگە قـۇالق سېلىشـى، ئىشىتىشـى ۋە 
ئۇنىـڭ تەقەززاسـى بولغـان ئەمەلىـي ھەرىكـەت - سىياسـەتلەرنى 
يولغـا قويۇشـى، دېموكراتىيـە دەپ ئاتىلىدىغـان ئىلغـار باشـقۇرۇش 
بـۇ  چۈنكـى،  قىلغـان.  كاپالەتلىـك  جانلىنىشـىغا  تۈزۈمىنىـڭ 
خىـل باشـقۇرۇش شـەكلى خەلقنىـڭ داد - پەريـادى، نالىسـى ۋە 
ئامالسـىزلىقى ئۈچـۈن ئۇالرنىـڭ ھـەق - ھوقۇقىنـى ئىـزدەش يولـى 
دەپ قارالغـان، شـۇنداقال بـۇ ھـەق - ھوقۇقنـى ئەمەلگە ئاشـۇرۇش 

ئۈچـۈن ھـەل قىلىـش چارىسـى تېپىشـقا تىرىشـقان.

كىشـىلەرنىڭ نىداسـىغا قۇالق سـېلىپ، چارە ئىزدەش قانۇنىنى 
دەسـلەپتە ھەممىگـە قادىر ئالـالھ يولغا قويغانىدى: 

َواٰتٰيُكْم ِمْن كُلِّ َما َساَلْتُُموُهؕ

»ئالالھ  سـىلەرگە سـورىغان نەرسەڭالرنىڭ ھەممىسىنى بەردى« 
)ئىبراھىم سۈرىسـى 34 - ئايەت(.

 كائىناتنىڭ ھۆكۈمرانى بولغان ئالالھ بەندىلىرىنىڭ ئارزۇسـىنى 
ئەمەلگە ئاشـۇرغان، ئاشـۇرىۋاتىدۇ ھەم ئاشـۇرىدۇ. ئىنسانغا ئۆزىنىڭ 
مەسـىلىلىرىنى ياراتقۇچىسـىغا يەتكۈزۈش ۋە ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالش 
ھوقۇقىنـى بەرگـەن ئالـالھ بەندىلىرىگـە داد - پەريادلىرىنـى، ئەرز 
- شـىكايەتلىرىنى، ئـارزۇ - ئىسـتەك ۋە ئېھتىياجلىرىنـى ئۆزىگـە 
ھـەق  ئۇالرغـا  يەنـە  قالماسـتىن،  بېرىپـال  ھوقۇقىنـى  يەتكـۈزۈش 
- ھوقۇقىنـى تەلـەپ قىلىشـنى، ئېلىشـنى ئۆگەتتـى. ئىنسـاننىڭ 
يەتكـۈزۈش  ئالالھقـا  قىيىنچىلىقلىرىنـى  ۋە  ئېھتىياجـى  ئارزۇسـى، 
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ھوقۇقـى بـار بولـۇپ، بەنـدە بىلـەن ئالـالھ ئوتتۇرىسـىدىكى ئاالقـە 
يولـى ھەمىشـە ئوچـۇق تۇرىـدۇ:

اِع اَِذا َدَعاِن  اُٖجيُب َدْعَوَة الدَّ

»... بەندىلىرىـم مـاڭا دۇئـا قىلسـا، مـەن دۇئـا قىلغۇچىنىـڭ 
)بەقـەرە سۈرىسـى 186 -   »... ئاشـۇرىمەن  ئەمەلگـە  تىلىكىنـى 

ئايـەت(.

ئالـالھ،  ئاشـۇرغان  ئەمەلگـە  ئارزۇسـىنى  بەندىسـىنىڭ  ئۆزىمـۇ 
ئىچىدىكـى  شـەكىللىرى  باشـقۇرۇش  ئارىسـىدىكى  ئىنسـانىيەت 
خەلقنىڭ ئارزۇسـىنى ئەمەلگە ئاشـۇرۇش ئۈچۈن قىلىنغان سـەمىمىي 
تىرىشـچانلىقتىن ئـەڭ رازى بولىـدۇ. ئەكسـىچە، باشـقۇرغۇچىالرنىڭ 
خەلقنىڭ داد - پەرياد، ئەرز - شـىكايەت، ئارزۇ - ئىسـتەكلىرىگە 
چارىسـىنى  قىلىـش  ھـەل  مەسـىلىلەرنىڭ  سالماسـلىق،  قـۇالق 

ئىزدىمەسـلىك قاتارلىـق قىلمىشـلىرىدىن ئالـالھ نەپرەتلىنىـدۇ. 

ئالـالھ ئـەڭ كىچىـك ھاشـارەتتىن تارتىپ ئىنسـانالرغىچە بولغان 
ئېھتىياجىنـى  قېلىـش  سـاقالپ  ھاياتىنـى  جانلىقالرنىـڭ  بارلىـق 
بولغـان،  تـۆۋەن  ئورنـى  ئىجتىمائىـي  جەمئىيەتتـە  قاندۇرىـدۇ. 
شـۇنداقال دۆلەتنىڭ ئەڭ چەت ياقىسـىدا ياشـايدىغان كىشـىلەرنىڭ 
ئېھتىياجىنـى قانـدۇرۇش، ئۇالرنىـڭ دەردىگـە دەرمـان بولـۇش ۋە 
ئارزۇسـىغا قـۇالق سـېلىپ ھـەل قىلىـش ئالالھنىڭ ئەخالقـى بىلەن 
پەللىسـىگە  يۇقىـرى  سىياسـەتنىڭ  پەزىلەتلىـك  ۋە  ئەخالقلىنىـش 
ئاۋازىنـى  خەلـق  دۆلەتتـە  بىـر  ئەگـەر  ھېسـابلىنىدۇ.  يېتىـش 
باشـقۇرغۇچىالرمۇ  يەتكۈزەلىسـە،  يۈرگۈزگۈچىلەرگـە  ھاكىمىيـەت 
بۇنـى ئۇالرنىـڭ ھوقۇقـى دەپ قارىسـا، ئۇنداقتـا بۇ، سىياسـەتنىڭ 
نىجاتلىققـا  جەمئىيەتنىـڭ  ۋە  ئايالنغانلىقـى  شـەپقەتكە   - مېھىـر 

بېرىـدۇ. دېـرەك  ئېرىشـكەنلىكىدىن 
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ھاكىمىيـەت  ئاۋازىنـى  ئاۋامنىـڭ  قىلىـپ،  شـۇنداق 
دېموكراتىيـە  باشـالنغان  شـەكلىدە  يەتكـۈزۈش  يۈرگۈزگۈچىلەرگـە 
پومزىكىـدەك  قـار  ئەگىشـىپ  ئۆتۈشـىگە  ۋاقىتنىـڭ  كۈرىشـى، 
چوڭىيىـپ، ئاخىرىـدا خەلقنى ھۆرمەتلەش ۋە خەلقنىڭ ئىرادىسـىگە 
قارشـى خەلقنـى باشقۇرماسـلىقتەك پەزىلەتنـى سىياسـىي ھاياتنىـڭ 
ۋاز كەچكىلـى بولمايدىغـان پىرىنسـىپىغا ئايالنـدۇردى. دېموكراتىيە 
ئۈچـۈن كـۈرەش قىلىۋاتقـان كىشـىلەر سىياسـەتكە ئۆزئـارا ھۆرمـەت 
ۋە كەڭ قورسـاقلىق خېمىرتۇرۇچىنى قوشـۇپ، كىشـىلىك ھوقۇقنى 
ئەمەلگە ئاشـۇرااليدىغان سىياسـىي مۇھىت ياراتتى. ئىنسـانىيەتنىڭ 
بىلـەن  كـۈرەش  جاپالىـق  ئـۇالر  كۈنلىرىـدە،  زۇلمەتلىـك  ئاشـۇ 
دېموكراتىيـە تۇپرىقىنـى ئوسـا قىلغانـدا، پەزىلەتلىك سىياسـەتنىڭ 
پەزىلەتلىك دۇنياسـىنى كەلگۈسـى ئەۋالدالرغا قالدۇرۇشـنى مەقسەت 
قىلدى. ئۇالرنىڭ سەۋداسـى، ئىشـقى ۋە ھېرىسـمەنلىكى كىشـىلىك 
ھوقـۇق دەپسـەندە قىلىنمايدىغـان، كىشـىلەرگە ئىنسـانىي مۇئامىلە 

قىلىدىغـان بەختلىـك ۋەتـەن مىـراس قالـدۇرۇش ئىـدى.

ئەممـا  مۇمكىـن،  بولۇشـى  كەتكـەن  ئۆلـۈپ  ئـۇالر  بەلكىـم، 
يېنىـپ  سـۈپىتىدە  يادىـكارى  ئۇالرنىـڭ  مەشـئىلى  دېموكراتىيـە 
كېلەچەككـە  نۇرىنـى  قىممـەت   - قەدىـر  ئىنسـانىي  تۇرۇۋاتىـدۇ، 

يەتكۈزۈۋاتىـدۇ. 

جەمئىيىتىمىزدىكـى جۇمھۇرىيـەت ۋە دېموكراتىيـە كۈرىشـى بـۇ 
يەتكۈزۈشـكە  پەللىگـە  ئاخىرقـى  كۆتـۈرۈپ  قولمۇقـول  مەشـئەلنى 
تۆھپـە قوشـۇش سـۈپىتىدە تۇغۇلغـان بولـۇپ، بۈگـۈن ئـۇ چـوڭ 
بىتـاپ  يىگىتنىـڭ  بـۇ  ھەممىمىـز  ئايالنـدى.  يىگىتكـە  بولـۇپ 
بولـۇپ قالماسـلىقى ئۈچـۈن نېمـە زۆرۈر بولسـا شـۇنى قىلىشـىمىز 
كېـرەك. دېموكراتىـك ھاياتنىـڭ ئـەڭ چـوڭ دۈشـمىنى ۋە مىكروبـى 
جاھالـەت، ئـاداۋەت، تەپرىقـە ۋە ئەقىـل ئىشلەتمەسـلىك بولـۇپ، 
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باراۋەرلىـك  ئەركىنلىـك،  بىلىـم،  ئەقىـل،  بىـز دېموكراتىيەمىزگـە 
ۋە قېرىنداشـلىق ۋىتامىنلىرىنـى بېرىـش ئارقىلىـق ئۇنىـڭ تەرەققىي 

قىلىشـى ۋە يېتىلىشـىگە كاپالەتلىـك قىلىشـىمىز الزىـم.

ھاكىمىيـەت يۈرگۈزگۈچىلـەر خەلقنىـڭ ئاۋازىغـا قـۇالق سېلىشـى 
ۋە پاراسـەت بىلـەن ئۇالرغـا جـاۋاب قايتـۇرۇش ئارقىلىـق خىزمـەت 
ھۆكۈمـران  سىياسـەتكە  ئەقىلنـى  ئـۇالر  ئەگـەر  كېـرەك.  قىلىشـى 
قىلسـا، خەلقنىـڭ ئاۋازىغـا قۇالق سـالىدۇ، ئۇالرنىڭ مەسـىلىلىرىنى 
ھـەل قىلىشـقا تىرىشـىدۇ. خەلق بىلـەن ھاكىمىيـەت يۈرگۈزگۈچىلەر 
بولسـا،  قالغانـدا  توسـۇلۇپ  قاناللىـرى  ئاالقـە  ئوتتۇرىسـىدىكى 
دېموكراتىيـە بىتـاپ بولىـدۇ، پەزىلەتلىـك ھاكىمىيـەت رەزىللىككـە 
ئايلىنىـدۇ. شـۇڭا، ئەقىـل، تەپەككـۇر، ھۆرمـەت، ئەركىنلىـك ۋە 
ھـەق - ھوقـۇق تۈزۈمـى بولغـان دېموكراتىيە ئۆزىنـى جەمئىيەتنىڭ 

ھەرقايسـى قاتالملىرىـدا ھېـس قىلدۇرۇشـى كېـرەك.  

5( بىرلىك ۋە ئىتتىپاقلىق

بىلـەن  يارىتىـش  سـۈپىتىدە  شـەخس  ئىنسـاننى  ئالـالھ 
بىرلىكنـى  يەنـى  تەۋھىـد،  دۇنياسـىدا  ئىچكـى  ئۇنىـڭ  بىللـە، 
نەپـس،  ياراتقـان.  قوشـۇپ  قائىدىلىرىنىمـۇ  شەكىللەندۈرۈشـنىڭ 
ئەقىـل ۋە قەلـب ئوتتۇرىسـىدىكى ئىتتىپاقلىـق شەخسـنى بەخـت - 

يەتكۈزىـدۇ. سـائادەتكە 

ئـەڭ  نىسـبەتەن،  جەمئىيەتلەرگـە  شـەكىللەنگەن  تەبىئىـي 
بولـۇپ،  ئىتتىپاقلىـق  ۋە  بىرلىـك  قىممـەت  بولغـان  ئېھتىياجلىـق 
ۋە  بۇزىدىغـان  بىرلىكىنـى  ئۇنىـڭ  پارچىاليدىغـان،  جەمئىيەتنـى 
كىشـىلەر ئارىسـىدا بۆلۈنۈش پەيدا قىلىدىغان ئىدىيە ھەم ھەرىكەت 
ئامىللىـرى ئەمەلىيەتتـە، جەمئىيەتنىڭ بەخت - سـائادىتىگە زىيان 

يەتكۈزىـدۇ.
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ئەگـەر »ئالـالھ بىزگـە قۇرئاننـى نېمـە ئۈچـۈن ئەۋەتتـى؟« دەپ 
سورالسـا، بېرىدىغـان بىرىنچـى جاۋابىمىـز »بۆلۈنۈشـنى يوقىتىش، 
ئۈچـۈن«  يوقىتىـش  تەپرىقىنـى  ئوتتۇرىسـىدىكى  كىشـىلەر  يەنـى 
بولىـدۇ. تەپرىقـە بىـر خىـل ئىجتىمائىـي زۇلـۇم بولـۇپ، ئـۇ يـەر 
شـارىنى تەۋرىتىۋېتىـدۇ، لەۋھـۇل مەھپۇزنى ھەرىكەتكـە كەلتۈرىدۇ. 

ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ بۆلۈنۈشـنى دوزاخ دەپ ئاتايـدۇ. ئـوت 
تەپرىقىمـۇ  ئوخشـاش،  قىلىۋەتكەنگـە  كـۈل  كۆيـدۈرۈپ  ياغاچنـى 
قىلغـان  ئىگـە  كاپالەتكـە  مەۋجۇتلۇقىنـى  ئۇنىـڭ  ۋە  جەمئىيەتنـى 
قىممەت قاراشـالرنى كۆيدۈرۈپ كۈل قىلىدۇ. دەل مۇشـۇ سەۋەبتىن، 

ئايەتتـە تەپرىقـە ئـوت دەپ ئىزاھلىنىـدۇ. 

يېپىشـىڭالر،  مەھكـەم  ئارغامچىسـىغا  ئالالھنىـڭ  »ھەممىـڭالر 
تەپرىقىچىلىـق قىلمـاڭالر. ئالالھنىـڭ سـىلەرگە بەرگـەن نېمىتىنـى 
ئەسلەڭالر. ئۆز ۋاقتىدا سىلەر بىر - بىرىڭالرغا دۈشمەن ئىدىڭالر، 
ئالـالھ دىلىڭالرنـى بىرلەشـتۈردى. ئالالھنىـڭ نېمىتى بىلـەن ئۆزئارا 
ئورەكنىـڭ  ئىبـارەت  دوزاختىـن  سـىلەر  بولـدۇڭالر.  قېرىنـداش 
قۇتقـۇزدى.  ئۇنىڭدىـن  سـىلەرنى  ئالـالھ  ئىدىـڭالر،  گىرۋىكىـدە 
ئايەتلىرىنـى  ئالـالھ  ئۈچـۈن،  تېپىشـىڭالر  ھىدايـەت  سـىلەرنىڭ 
سـىلەرگە مۇشـۇنداق بايـان قىلىـدۇ« )ئالىئىمـران سۈرىسـى 103 - 

ئايـەت(.

زادى  ئۇقـۇم  دېگـەن  ئارغامچىسـى«  »ئالالھنىـڭ  ئايەتتىكـى 
تۈرلـۈك  ئىككـى  ئۇزاتقـان  بىزگـە  ئالـالھ  كۆرسـىتىدۇ؟  نېمىنـى 
ئارغامچـا بـار بولـۇپ، بـۇالر ئەقىـل ۋە قۇرئانـدۇر. بـۇ ئارغامچىالرنـى 
بىزنـى  ئالـالھ  ۋاقتىمىـزدا،  بىرلەشـتۈرگەن  قىلىـپ  ئارغامچـا  بىـر 
»تەپرىقـە« دەپ ئاتىلىدىغـان ئـوت ئورىكىدىـن قۇتۇلدۇرىدىغـان 
بولـۇپ، قۇرئـان قەلبنىـڭ ئارغامچىسـى، ئەقىـل بولسـا مېڭىنىـڭ 
ئارغامچىسـى ھېسـابلىنىدۇ. مېڭە بىلەن قەلب بىرلەشكەندە، ئەقىل 
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قۇرئانغـا، قۇرئـان ئەقىلگـە ئايلىنىـدۇ. ئەقىلنىڭ يەنە بىر مەنىسـى 
»تۈگـۈن« دېگەنلىـك بولىـدۇ. كىشـىلەرنى ئەقىـل تۈگىنـى بىلەن 
باغـالش جەمئىيەتنىـڭ مائارىـپ سىستېمىسـىدىكى ھەققـى بولـۇپ، 
ئـادا قىلمىسـا، ئـۇالر جەمئىيەتنىـڭ ھەققىنـى  مائارىپچىـالر بۇنـى 

دەپسـەندە قىلغـان بولىـدۇ. 

كىرىـپ  ساھەسـىگە  سىياسـەت  كېلەچەكتـە  ئوقۇغۇچىـالر 
ئەقىـل  ئۇالرغـا  ئوقۇتقۇچىـالر  بولغاچقـا،  باشـقۇرىدىغان  دۆلەتنـى 
دەپ ئاتىلىدىغـان قىممەتنىـڭ فۇنكسىيەسـىنى ئۆگىتىشـى كېـرەك. 
جەمئىيەتنـى  سىياسـەت  قىلغـان  ئاسـاس  ئەقىلنـى  چۈنكـى، 
بۆلۈنۈشـتىن سـاقالپ قالىـدۇ. جەمئىيەتتىكـى بۆلۈنـۈش كەلتـۈرۈپ 
چىقارغـان مەسـىلىلەر جەمئىيەتنىـڭ نورماللىقىنـى بۇزۇپـال قالمـاي، 
بـۇ، جەمئىيەتلەرنـى  تۆۋەنلىتىـدۇ.  يەنـە سـاپا - سەۋىيىسـىنىمۇ 
بولـۇپ  جەريـان  بارىدىغـان  ئېلىـپ  ھاالكەتكـە  ئاسـتا   - ئاسـتا 

ھېسـابلىنىدۇ.

قەسـەس سۈرىسـىنىڭ 4 - ئايىتىدە پىرئەۋن جەمئىيىتىنى دەل 
مۇشـۇ بۆلۈنۈشـنىڭ ۋەيران قىلغانلىقى بايان قىلىنغان.

اِنَّ ِفرَْعْوَن َعَا ِف اْلَرِْض َوَجَعَل اَْهلََها ِشيَعاً يَْستَْضِعُف طَٓائَِفًة ِمْنُهْم

ئـۆز  ئاشـتى.  ھەددىدىـن  زېمىنـدا  پىرئـەۋن  »شۈبھىسـىزكى، 
ئاھالىسـىنى تەبىقىلەرگـە بۆلـۈپ، ئۇالردىـن بىـر تەبىقىنـى بـوزەك 

قىلـدى...«.

ئاالھىـدە  مەسىلىسـىگە  بۆلۈنـۈش  تەپرىقـە -  قۇرئانـدا  ئالـالھ 
ئەھمىيـەت بەرگـەن بولـۇپ، ھەتتـا تەپرىقـە پەيـدا قىلىـش ئۈچـۈن 
ئايـەت  بـۇ  چەكلىگـەن.  ئوقۇشـنىمۇ  نامـاز  مەسـچىتتە  سـېلىنغان 

تۆۋەندىكىچـە: 

َوالَّٖذيـَن اتََّخـُذوا َمْسـِجداً ِضَاراً وَكُْفـراً َوتَْفٖريقـاً بَْنَ الُْمؤِْمٖنـَن َواِرَْصاداً لَِمْن َحارََب اللَّٰه َورَُسـولَُه 
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ِمـْن قَبْـُلؕ َولَيَْحلُِفنَّ اِْن اَرَْدنَٓا اِلَّ الُْحْسـٰنؕى َواللُّٰه يَْشـَهُد اِنَُّهـْم لََكاِذبُوَن

كۇپرىنـى  يەتكـۈزۈش،  زىيـان  مۆمىنلەرگـە  كىشـىلەر  »بـەزى 
كۈچەيتىـش، مۆمىنلەرنىـڭ ئارىسـىنى پارچىالش، ئالالھقا ۋە ئۇنىڭ 
رەسـۇلى - ئەلچىسـىگە قارشـى كۈرەش قىلغان كىشىنىڭ كېلىشىنى 
كۈتـۈش مەقسـىتىدە مەسـچىت بىنـا قىلـدى. ئـۇالر چوقـۇم: >بىـز 
پەقەت ياخشىلىقنىال ئىرادە قىلدۇق< دەپ قەسەم قىلىشىدۇ. ئالالھ 
گۇۋاھلىـق بېرىدۇكـى، ئـۇالر شـەك - شۈبھىسـىز يالغانچىـالردۇر« 

)تەۋبـە سۈرىسـى 107 - ئايـەت(. 

قۇرۇلغـان  بىلـەن  نىيەتلـەر  مۇشـۇنداق  مانـا  دەۋرىمىزدىمـۇ 
قىيامەتكىچـە  ھـەم  بـۇ  مەۋجـۇت،  مەسـچىتلەر  قۇرۇلىۋاتغـان  ۋە 
پىرقىلەرگـە  مۇسـۇلمانالرنى  سـەۋەبتىن،  شـۇ  دەل  داۋاملىشـىدۇ. 
ئايرىـپ: »بـۇ مەسـچىت ماۋۇالرنىـڭ، ئـۇ مەسـچىت ئاۋۇالرنىـڭ« 
بارمايدىغـان  مەسـچىتلىرىگە  بىرىنىـڭ   - بىـر  كۆرسـىتىپ،  دەپ 
مەسـچىتلەر  ئايالندۇرۇلغـان  سـىمۋولىغا  زىددىيەتنىـڭ  دەرىجىـدە 
ئۈچـۈن، جانابىـي ئالـالھ: »ئۇنىڭ ئىچىدە ھەرگىـز  ناماز ئوقۇما!« 
)تەۋبـە سۈرىسـى 108 - ئايـەت( دەپ بۇيـرۇق قىلغـان. تەپرىقـە 
ۋە  ئىدىيـە  پوزىتسـىيە،  ۋە  قانـداق سـۆز  قىلىدىغـان ھـەر  پەيـدا 
ھەرىكـەت جەمئىيـەت بىناسـىدىن بىـر پارچىدىـن خىشـنى قومۇرۇپ 
تاشالپ، ئاخىرىدا بۇ گۈزەل قەسىرنى گۇمران قىلىدۇ. جەمئىيەتنى 
تەپرىقىچىلىك پاتقىقىغا، ئوتىغا ۋە زۇلمىتىگە ئىتتىرىدىغانالر بەندە 
- پۇقراالرنىـڭ ھوقۇقىغـا ئـەڭ ئېغىـر دەرىجىـدە زىيـان يەتكۈزىدۇ. 
شـۇڭا، بۇنـداق كىشـىلەرنى ئالالھمـۇ، ئىنسـانىيەتمۇ كەچۈرمەيـدۇ. 
ئىجتىمائىـي زىددىيەتنـى ئۆزىنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن ئىشـلەتمەكچى 
بولغانـالر ئەمەلىيەتتـە، كۆيىۋاتقـان ئوتنىـڭ ئۈسـتىدە ئولتۇرىـدۇ. 
ئـوت ئالـدى بىلـەن ئۈسـتىگە قويۇلغـان نەرسـىلەرنى كۆيدۈرگەنگـە 
پەيـدا  زىددىيـەت  بىلـەن  ئالـدى  دوزىخىمـۇ  تەپرىقـە  ئوخشـاش، 
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كۆيدۈرىـدۇ. قىلغۇچىالرنـى 

ئەمدىال 20 ياشـالرنىڭ قارىسـىنى ئالغان 21 - ئەسـىر بۆلۈنۈش 
ئېلىـپ كەلگـەن ئۇرۇشـالرنىڭ قېنـى بىلـەن سـۇغۇرۇلدى، ئۆسـۈپ 
يېتىلـدى. ئـى ئىنسـانىيەت، ئـى مۇسـۇلمانالر، كېلىـڭالر، 21 - 
بىزنىـڭ  بـۇ  قىاليلـى.  ئەسـىرى  ئىتتىپاقلىـق  بىرلىـك،  ئەسـىرنى 
قولىمىـزدا، بىـز بۇنـى ئالـالھ بىزگـە ئاتـا قىلغـان ئەقىـل بىلەنـال 
قـان  ئېقىۋاتقـان  تۇيغۇسـى  ئـاداۋەت  بىـز  ئاشـۇرااليمىز.  ئەمەلگـە 
دەرياسـىدىن ئۇسسـۇزلۇقىمىزنى قاندۇرۇشـنىڭ ئورنىغـا، بىرلىك ۋە 
ئىتتىپاقلىـق بۇلىقىدىـن، يەنـى قېرىنداشـلىق بۇلىقىدىـن بەخت - 
سـائادەت شـەربىتىنى ئىچەيلـى.  شـەيتانغا زوراۋانلىـق تۇيغۇسـىنى 
تەڭلـەپ، ئىنسـانىيەتكە ئەقىـل نۇرىنـى سـۇنايلى. ئەۋالدلىرىمىـز 
بولسـۇن.  نەسـلى  ئەقىلنىـڭ  ئەمـەس،  پۇشـتى  قاتىلالرنىـڭ 
ئۆلتـۈرۈپ،  مەخلۇقىنـى  نەپـرەت  ۋە  ئۆچمەنلىـك  ئىچىمىزدىكـى 

مۇھەببـەت دەرىخىگـە ئوغـۇت قىاليلـى.

خـام - كەمتـۈك قابىلىيـەت بىلـەن دۇنياغـا كەلگـەن ئىنسـان 
بالىسىنى تۈرلۈك مۇئەسسەسەلىرى بىلەن تەربىيىلەپ يېتىلدۈرگەن، 
ئۇنـى مەدەنىـي جانلىققـا ئايالندۇرغـان، شـۇنداقال ئۇنـى نۇرغـۇن 
قىممەتلەرگـە ئىگـە قىلغـان جەمئىيـەت، ئۆزىنىـڭ ئەزاسـى بولغـان 
مەجبۇرىيەتلەرنـى  بـەزى  ئۈچـۈن  ئـۆزى  شەخسـنىڭ  ھەربىـر 
ئورۇندىشـىنى تەلـەپ قىلىـدۇ. تۆۋەنـدە بىـز بـۇ مەجبۇرىيەتلەردىـن 

بىـرى ھەققىـدە توختىلىـپ ئۆتىمىـز. 

6( كىشىلەرگە چىرايلىق سۆز قىلىش

كىشىلەرگە گۈزەل نەرسىلەرنى سۆزلەش ئالالھنىڭ بۇيرۇقلىرىنىڭ 
بىـرى. قۇرئاندىـن ئىلگىرىكـى سـاماۋى كىتـاب بولغـان تەۋراتتىمـۇ 
ئـورۇن ئالغـان بـۇ بۇيـرۇق بەقـەرە سۈرىسـىنىڭ 83 - ئايىتىنىڭ بىر 
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قىسـمىنى تەشـكىل قىلىدۇ. بۇ ئايەتتە، ھەممىگە قادىر ئالالھ بەنى 
ئىسـرائىل بىلـەن بـەش ماددىلىـق كېلىشـىم تۈزگەنلىكىنـى بايـان 
قىلغان بولۇپ، كېلىشـىمنىڭ ماددىلىرى مۇنداق: »ئالالھقا شـېرىك 
كەلتۈرمەسـلىك، ئاتـا - ئانىغـا، تۇغقانالرغا، يېتىم - يېسـىرالرغا ۋە 
كەمبەغەللەرگـە ياخشـىلىق قىلىـش، كىشـىلەرگە ياخشـى سـۆزلەرنى 

قىلىـش، نامـاز ئوقـۇش ۋە زاكات بېرىش«.

ئوخشاشـال  قۇرئانغـا  ھـەم  تـەۋرات،  ھـەم  كېلىشـىم  بـۇ 
كىرگۈزۈلگەنلىكـى ئۈچـۈن، ئۇنىڭـدا ئىنسـانىيەت ئۈچـۈن ئىنتايىـن 

مەۋجـۇت. قاراشـالر  قىممـەت  ۋە  ئۇچـۇرالر  بولغـان  مۇھىـم 

ئايەتتـە  مەزكـۇر  قىلىـش  سـۆزلەرنى  چىرايلىـق  كىشـىلەرگە 
ئۈچىنچـى قاتـاردا تىلغـا ئېلىنغـان بولـۇپ، ئـۇ نامـاز ۋە زاكاتتىـن 

قىلىنغـان. زىكىـر  بـۇرۇن 

ئىنگلىزچىغا »fari« سۆزى بىلەن تەرجىمە قىلىنغان »گۈزەل« 
ئىپادىلەنگـەن  بىلـەن  كەلىمىسـى  ئايەتتـە »ھۇسـن«  بـۇ  سـۆزى 
بولـۇپ، بـۇ ئۇقـۇم »گـۈزەل، يېقىشـلىق، نەپـس، سـاپ، پاكىـز، 
سـەمىمىي، ھەقىقىـي، ياخشـى، ئادىـل، ئوچـۇق، مۇاليىـم، ئـاق 

كۆڭـۈل« دېگـەن مەنىلەرنـى بىلدۈرىـدۇ.

مەلۇمكـى، ئۆزئـارا سـىلىق سۆزلىشىشـنىڭ مائارىـپ، ئىجتىمائىـي 
ئىناقلىـق ۋە ئىتتىپاقلىـق جەھەتتـە زور پايدىسـى ھەم تەسـىرى بار. 
سـىلىق سـۆزلەر يەنـە كىشـىلەرنى »تەپەككـۇر« ۋە »ھۆرمەت«كـە 
يېتەكلەيدىغان قۇدرەتكىمۇ ئىگە. تاھا سۈرىسىنىڭ 44 – ئايىتىدە، 
كىشـىلەرگە سـىلىق سـۆزلەش نەتىجىسـىدە قولغـا كەلتۈرۈلىدىغـان 

نەتىجـە ھەزرىتـى مۇسـا ۋە ھارۇنغـا مۇنـداق بىلدۈرۈلگەن: 

»پىرئەۋنگە سـىلىق سـۆز قىلغىن. بەلكىم ئۇ ۋەز - نەسـىھەتنى 
قوبۇل قىلىشـى ياكى ھايا قىلىشـى مۇمكىن«. 
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يەنە بىر ئايەتتە، »مۇاليىم بولۇش«نىڭ ئىتتىپاقالشـتۇرۇش ۋە 
بىـر گەۋدىگـە ئايالنـدۇرۇش رولـى بولىدىغانلىقـى بايـان قىلىنغان. 
ئالىئىمـران سۈرىسـىنىڭ 159 - ئايىتىـدە ئالـالھ پەيغەمبىرىمىزگـە، 
ئىتتىپاقالشتۇرۇشـتىكى  خەلقنـى  بولۇشـنىڭ  مۇاليىـم  كىشـىلەرگە 
رولىنىـڭ چـوڭ ئىكەنلىكىنـى بىلدۈرگـەن. سىياسـىئونالر خەلققـە، 
پەرزەنتلىرىگـە،   ئانىـالر   - ئاتـا  ئوقۇغۇچىالرغـا،  ئوقۇتقۇچىـالر 
قوشـنىالر ئۆزئـارا، ئاخبـارات ۋاسـىتىلىرى ئاممىغـا چىرايلىـق سـۆز 

قىلىشـى ۋە ياخشـى ئۇچۇرالرنـى بېرىشـى كېـرەك.

»ھۇسـن« سـۆزىنىڭ »يۇمشـاق« مەنىسـىدىن باشـقا، »توغرا، 
ئايەتكـە  بـۇ  بىـز  ئەگـەر  بـار.  مەنىلىرىمـۇ  دېگـەن  ھەقىقـەت« 
ئـۇ  بەرسـەك،  مەنـە  دەپ  ئېيتىـڭالر«  ھەقىقەتنـى  »كىشـىلەرگە 
سـوتتا  چېتىلىـدۇ.  سـاھەلىرىگە  مۇھىـم  ھاياتنىـڭ  ئىجتىمائىـي 
ھەقىقەتنى سـۆزلەش، توغرا خەۋەرنى بېرىش، بالىالرغا ھەقىقەتنى 
ئاممىغـا  ئۆگىتىـش،  ئۇچۇرالرنـى  توغـرا  ئوقۇغۇچىالرغـا  سـۆزلەش، 
ئوچـۇق - ئاشـكارە بولـۇش ۋە ھەقىقەتنـى سـۆزلەش جەمئىيەتنىـڭ 
ئـەڭ مۇھىـم ھەقلىرىدىـن بىـرى. خەلقنـى توغـرا ئۇچـۇرالر بىلـەن 
ئېتىباردىـن  ۋە  قىلىنغـان  دەپسـەندە  بولغـان،  يـوق  تەمىنلـەش 
ۋە  ياخشـىلىققا  گۈزەللىككـە،  جەمئىيەتلـەر  كەتكـەن  چۈشـۈپ 
ھەقىقەتنـى  »كىشـىلەرگە  ئەگـەر  بواللمايـدۇ.  ئىگـە  پەزىلەتكـە 
سـۆزلەش« پىرىنسـىپى تەتبىقلىنىـش شـارائىتىغا ئىگـە بولسـا، ئـۇ 
سىياسـەت، مائارىـپ ۋە ئاخبـارات ۋاسـىتىلىرىنى گـۈزەل ئەخالقنىڭ 
يۇقىرى پەللىسـىگە ئېلىپ چىقىدۇ، شـۇنداقال جەمئىيەتنى شۇنىڭغا 
مـاس ھالـدا يۇقىـرى كۆتۈرىـدۇ، نەتىجىدە، بۇ خىـل جەمئىيەتنىڭ 
ھەققىمـۇ ئـادا قىلىنغـان بولىـدۇ. خەلققـە ھەقىقەتلـەر بىلدۈرۈلگەن 
سىياسـەت، مائارىـپ ۋە تاراتقـۇالردا پەزىلـەت، ئەقىـل، بىلىـم ۋە 
بىلدۈرۈلگـەن  ئاممىغـا  ھەقىقەتلـەر  بولىـدۇ.  رازىلىقـى  ئالالھنىـڭ 
يـەردە ئىدىيـە، قەلـب، ئەخـالق ۋە ئىجتىمائىـي پاكلىـق بولىـدۇ. 
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ئايەتتىكى »ھۇسـن« سـۆزىنىڭ يەنە بىر مەنىسى »ھېكمەتلىك 
بىھـۇدە  سـۆز«  »ھېكمەتلىـك  بولـۇپ،  نەسـىھەت«  ۋە  سـۆز 
سـۆزلەردىن خالىـي سـۆز دېگەنلىك بولىـدۇ. ئارتۇقچـە ماددىالردىن 
ساپالشـتۇرۇلغان سـۇ »سـاپ سـۇ« دەپ ئاتىلىدۇ. شـۇڭا، سـىز ئۇ 
سـۇغا دورا قوشـۇپ، ئادەمنىڭ تومۇرىدىكى قانغا بەرسـىڭىز بولىدۇ. 
ئـۇ پاكالنغانلىقتىـن، كىشـىلەرنى زەھەرلىمەيـدۇ. ساپالشـتۇرۇلغان 
بولـۇپ،  بـار  ساپالشـتۇرۇلغانلىرى  بىلىمنىڭمـۇ  ئوخشـاش،  سـۇغا 
ئـۇ ھېكمـەت دەپ ئاتىلىـدۇ. يەنـە »يالغـان، سـاختا، باتىـل ۋە 
خاتالىقتىـن پاكالنغـان بىلىممـۇ »ھېكمـەت« دەپ ئاتىلىـدۇ. ئەگەر 
سـىز بۇ بىلىملەرنى ئادەمنىڭ مېڭىسـىگە ۋە قەلبىگە كىرگۈزسـىڭىز، 
نەھـل  سـەۋەبتىن،  بـۇ  يەتكۈزمەيـدۇ.  زىيـان  ئۇنىڭغـا  ئـۇالر 
سۈرىسـىنىڭ 125 - ئايىتىـدە »ھېكمـەت بىلـەن ئالالھنىـڭ يولىغا 
دەۋەت قىلىـش« مېتـود سـۈپىتىدە بېكىتىلگەن. ئەگەر كىشـىلەرگە 
ۋە  مېڭىسـى  ئۇالرنىـڭ  بەرسـىڭىز،  ئۇچۇرالرنـى  بولمىغـان  توغـرا 
قەلبىنـى زەھەرلەيسـىز. ئـۇ ھالدا سـىز شەخسـنىڭ ۋە جەمئىيەتنىڭ 
ھوقۇقىغـا دەخلـى - تـەرۇز قىلىـپ، ئۇالرغا زۇلۇم قىلغان بولىسـىز. 
شـۇڭا، پەقـەت كىشـىنىڭ كۆڭلىنـى ئالىدىغـان، كىشـىلەرنى بىر - 
بىرىگە يېقىنالشتۇرىدىغان ۋە ئاداۋەتنى دوستلۇققا ئايالندۇرىدىغان 
يېقىشـلىق، مۇاليىـم، نەپـس، سـەمىمىي، توغرا ۋە مۇاليىم سـۆزلەرال 
ئىنسـانىيەتكە مۇناسـىپ كېلىـدۇ. فۇسسـىلەت سۈرىسـىنىڭ 34 - 
ئايىتىـدە ياخشـى سـۆز ۋە ياخشـى ئىشـالرنىڭ دۈشـمەننى دوسـت 
قىلىدىغانلىقى بايان قىلىنغان. ياخشى سۆز ئەقىل ۋە مۇھەببەتنىڭ 
سـۆزى بولۇپ، ياخشـى سـۆز جەمئىيەتنى ۋە پۈتكۈل ئىنسـانىيەتنى 
يۇقىـرى كۆتۈرىدىغـان، ئىنسـانىيەتنى ئالالھقا يېقىنالشـتۇرىدىغان، 
ئالىيجانابلىقنـى كىشـىلەرگە يەتكۈزىدىغـان ۋە كىشـىلەرنى ئىنسـان 

قىلىدىغـان سـۆزنى كۆرسـىتىدۇ. 
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7( يېتىم بالىالرنىڭ ھەق - ھوقۇقى

قۇرئـان كىشـىلىك ھوقۇق مەسىلىسـىگە يېتەكچىلىـك قىلغاندا، 
يېتىمالرنىـڭ ھـەق - ھوقۇقىغىمـۇ ئاالھىـدە ئەھمىيـەت بەرگـەن. 
يېتىم دېگەن سـۆز »ئاتا - ئانىسـىدىن بىرسـى ياكى ھەر ئىككىسى 
قـازا قىلغـان بـاال« مەنىسـىنى بىلدۈرىـدۇ. بىـز »يېتىـم ھەققـى« 
مەسىلىسـىگە تۆۋەندىكـى بىـر قانچـە نۇقتىدىن مۇئامىلە قىلىشـىمىز 

كېرەك.

i. ئىقتىسادىي ھەق - ھوقۇق

ئەگـەر يېتىـم بالىغـا ئاتـا - ئانىسـىدىن مىـراس قالغـان بولسـا، 
ئۇنداقتا، تۇغقانلىرى ئۈچۈن بۇ مىراسنى قوغداش ۋە چوڭ بولغاندا 
مەجبۇرىيـەت  مۇھىـم  تاپشـۇرۇش  سـاالمەت   - سـاق  بالىغـا  ئۇنـى 
ھېسـابلىنىدۇ. بۇ مەجبۇرىيەتنى ئادا قىلىش يېتىمنىڭ ئىقتىسـادىي 
ھـەق - ھوقۇقـى بولـۇپ، يېتىمنىـڭ بـۇ مەسـىلىدىكى ھوقۇقـى 

تۆۋەندىكـى ئايەتلـەردە ئېنىـق بەلگىلەنگـەن: 

»يېتىـم بالىالرغـا مال - مۈلكىنى بېرىڭالر، ياخشىسـىنى ناچارغا 
مـال  ئۆزۈڭالرنىـڭ  مۈلكىنـى   - مـال  ئۇالرنىـڭ  تېگىشـىۋالماڭالر، 
- مۈلكىگـە قوشـۇپ يەۋالمـاڭالر. چۈنكـى، بـۇ ھەقىقەتـەن چـوڭ 

گۇنـاھ« )نىسـا سۈرىسـى 2 - ئايـەت(.

»يېتىمنىڭ مېلىنى تاكى ئۇ )قۇرامىغا يېتىپ( ئەقلى يېتىلگەنگە 
قـەدەر ئۇنىڭغـا ئـەڭ پايدىلىـق ئۇسـۇلدا تەسـەررۇپ قىلىـڭالر...« 

)ئەنئـام سۈرىسـى 152 - ئايـەت(.

زىيانكەشـلىككە  جەھەتتىـن  ئىقتىسـادىي  ئادەمنىـڭ  بىـر  بىـز 



334

ئۇچرىشـىدىن كېلىـپ چىققـان ھەققىنى »بەندىنىـڭ ھەققى« دەپ 
ئاتايمىـز. بولۇپمـۇ بـۇ ئۇۋالچىلىققـا ئۇچرىغـان كىشـى يېتىـم بولسـا، 
ئۇنىـڭ ھـەم يېتىـم بولۇشـىدىن، ھـەم ئىنسـان بولۇشـىدىن كېلىـپ 
چىققـان ئايرىـم - ئايرىـم ئىككـى ھەققى مەيدانغا كېلىـدۇ. دېمەك، 
يېتىم بالىنىڭ ئىقتىسـادىي ھوقۇقىنى دەپسـەندە قىلىش سەۋەبىدىن 
ئىككـى خىـل گۇنـاھ سـادىر بولىـدۇ. دەل مۇشـۇ سـەۋەبتىن، ئۇلـۇغ 
ئالـالھ نىسـا سۈرىسـىنىڭ ئىككىنچـى ئايىتىـدە يېتىمنىـڭ ھەققىنـى 
يېيىشـنى چوڭ گۇناھ دەپ ئاتايدۇ. يېتىم بالىنىڭ ئىگە - چاقىسـىز 
بولۇشـىدىن پايدىلىنىـش بىـر گۇناھ بولسـا، ئۇنىڭ مـال - مۈلكىنى 
ناھـەق يەۋېلىـش ئايرىـم گۇنـاھ بولۇپ، بۇنـداق قىلغۇچى قاتمۇقات 

گۇنـاھ سـادىر قىلغـان بولىدۇ.

مـال  بارلىـق  دۆلەتنىـڭ  قىلىنغانـدا،  چىقىـش  چۈشـەنچە  بـۇ 
- مۈلۈكلىرىـدە يېتىـم بالىالرنىـڭ ھەققـى بـار دېگـەن يەكۈننـى 
چىقىرىشـقا بولىـدۇ. شـۇڭا، دۆلەتنىـڭ مـال - مۈلكىنـى قوغـداش 
يېتىـم - يېسـىرالرنىڭ مـال - مۈلكىنى قوغداش بولىدۇ؛ دۆلەتنىڭ 
مال - مۈلۈكلىرىنى ناھەق يېيىش بولسا يېتىم بالىالرنىڭ ھەققىنى 
يېگەنلىـك بولىـدۇ. »يېتىمنىـڭ ھەققـى« ئۇقۇمىنـى ئۇنىۋېرسـال 
دەپ قـاراش تېخىمـۇ پايدىلىـق. چۈنكـى، يېتىـم بالىنىـڭ دىنـدار 
ياكى دىنسـىزى بولمايدۇ. دۇنيانىڭ ھەرقايسـى جايلىرىدىكى يېتىم 
بالىالرنىـڭ ھـەق - ھوقۇقـى ئوخشـاش بولـۇپ، ئۇالرغـا ئوخشـاش 

دەرىجىـدە مۇئامىلـە قىلىنىشـى كېـرەك. 

ii. تەربىيىلىنىش ھەققى

جەمئىيىتىمىزدە دۆلەتنىڭ شەپقەت قولى بېشىنى سىيلىيالمىغان 
نۇرغـۇن يېتىـم بالىـالر بـار بولـۇپ، ئۇالرنـى بېقىـش ۋە تەربىيىلـەپ 
چىقىـش بىزنىـڭ مەسـئۇلىيىتىمىز ھېسـابلىنىدۇ. بىـز يۇقىرىـدا ئاتـا 
توختالغانىـدۇق،  يېتىـم ھەققىـدە  قالغـان  مىـراس  ئانىسـىدىن   -
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ئەممـا مىـراس قالمىغـان يېتىـم بالىالرنىـڭ ھالىدىـن خـەۋەر ئېلىش 
قۇرۇلغـان  ئۆتمۈشـتە  بولىـدۇ؟  قانـداق  تەربىيىلـەش  ئۇالرنـى  ۋە 
بىـر قىسـىم ۋەخپىلـەر يېتىـم بالىالرنـى بېقىـش ۋە تەربىيىلەشـنى 
ئۈسـتىگە ئالغـان بولـۇپ، »دارىلئېتـام« ئۇقۇمـى مانـا بۇنىڭدىـن 
بارلىققـا كەلگەنىـدى. ئەپسۇسـكى، بـۇ ئورگانـالر ئـۇرۇش، قاتنـاش 
سـەلبىي  دېگەنـدەك  كېتىـش  چىقىـپ  چەتئەلگـە  ۋە  ۋەقەسـى 
ئامىلـالر سـەۋەبىدىن يېتىـم قالغـان بالىالرنىـڭ ئېھتىياجىنـى تولۇق 
قاندۇرالمايۋاتىـدۇ. پەيغەمبىرىمىـز مۇھەممـەد ئەلەيھىسسـاالم يېتىـم 
ھالـدا چـوڭ بولغانىـدى. ئۇلـۇغ ئالـالھ ئۇنىڭغـا قانـداق مۇئامىلـە 

قىلىنغانلىقىنـى »زۇھـا« سۈرىسـىدە مۇنـداق بايـان قىلغـان:

»ئالالھ سـېنى يېتىم بىلىپ پاناھ بەرمىدىمۇ؟ قايمۇققان بىلىپ 
ھىدايـەت قىلمىدىمـۇ؟ سـېنى يوقسـۇز بىلىـپ بىھاجـەت قىلمىدىمۇ؟ 
شـۇڭا، يېتىمنى خارلىما، سـائىلغا قوپاللىق قىلما« )زۇھا سۈرىسـى 

10 - 6- ئايەتلـەر(.

يېتىمغـا پاناھلىـق بېرىـش، تۇرمۇشـىنى قامـداش ۋە ئۇنىڭغـا 
زۇلـۇم قىلماسـلىق ئۇلـۇغ ئالالھنىـڭ سـۈننىتىدۇر. بىز بۇ سـۈننەتنى 
يـەر يۈزىـدە تەتبىقلىسـاق، كامىـل ئىنسـان بولۇشـنىڭ ئاساسـىنى 
سـالغان بولىمىـز. ھەممىگـە قادىـر ئالـالھ ئـۆز پەيغەمبىرىگـە قانداق 
شـۇنداق  يېتىمالرغـا  پەيغەمبىرىنىمـۇ  بولسـا،  قىلغـان  مۇئامىلـە 
مۇئامىلە قىلىشـقا بۇيرۇغانىدى ۋە بىزدىنمۇ شـۇنداق قىلىشـنى ئۈمىد 
قىلىـدۇ. ئەگـەر يېتىـم بالىنىـڭ ھالىدىن ياخشـى خەۋەر ئېلىنسـا ۋە 
تەربىيىلەنسـە، ئـۇ ئېھتىمـال ھـەر سـاھەدە ئىنسـانىيەتكە پايدىلىـق 
ئـادەم بولـۇپ چىقىشـى مۇمكىـن. چۈنكـى، پەيغەمبىرىمىزمـۇ يېتىـم 
ئىـدى، ئەممـا يېتىـم بولۇش ئۇنىـڭ پەيغەمبەر بولۇشـىغا ۋە دۇنياغا 

نـۇر تارقىتىشـىغا توسـالغۇ بواللمىـدى.

يېتىم بولغانلىقى ئۈچۈن سەل قارالغان نۇرغۇن بالىالر ئىچىدىن 
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ھەرقايسى ساھەلەردە ياراملىق كىشىلەر يېتىشىپ چىقىشى مۇمكىن. 
ئەگەر بىز يېتىم بالىالرنىڭ مائارىپتىن بەھرىمەن بولۇش ھەققىنىڭ 
بارلىقىنـى ۋە بـۇ ھەقنـى ئـادا قىلىـش مەسـئۇلىيىتىنىڭ زىممىمىـزدە 
ئىكەنلىكىنـى ئۇنتـۇپ قالمىسـاق، شـۇنداقال بـۇ مەسـئۇلىيەتنى ئـادا 

قىلسـاقال، مىللىتىمىزنىڭ كەلگۈسـى جەزمەن پارالق بولىدۇ.

iii. شېھىتلەرنىڭ بالىلىرىنىڭ ھەق - ھوقۇقى

مۇنـداق  ئايىتىـدە  بەقـەرە سۈرىسـىنىڭ 154 -  ئالـالھ  ئۇلـۇغ 
دەيـدۇ: »ئالالھنىـڭ يولىـدا ئۆلتۈرۈلگەنلەرنـى ئۆلـۈك دېمـەڭالر، 
ئەكسـىچە ئۇالر تىرىكتۇر، ئەمما سـىلەر بۇنى ھېس قىاللمايسىلەر«.

تارىختىـن بويـى مۇقـەددەس قىممـەت قارىشـىمىز ۋە ئىـززەت - 
ھۆرمىتىمىزنـى قوغـداش ئۈچـۈن جېنىنى پىدا قىلغان شـېھىتلىرىمىز 
ھەرگىـز ئۆلـۈك ئەمـەس، ئەكسـىچە ئۇالرنىـڭ مەنىـۋى شەخسـىيىتى 
ئارىمىزدا تىرىك ياشاۋاتىدۇ. چۈنكى، ماددىنىڭ مەنىۋىگە ئايلىنىش 
قانۇنىيىتىگە ئاساسەن، ئۇالر مەنىۋى جەھەتتىن ئارىمىزدا ياشايدۇ. 
ئـۇالر قالدۇرۇپ كەتكـەن يېتىم بالىالر ئۆلمەس قەھرىمانلىرىمىزنىڭ 
ھاياتالرغـا سـۇنغان ھەدىيىسـى ۋە ئامانىتـى بولۇپ، ئۇالرغا ياخشـى 
مۇئامىلـە قىلىـپ، ماددىـي ۋە مەنىـۋى ئېھتىياجىنـى قاندۇرسـاق، 
كاپالەتلىـك  ھوقۇقىغـا  بولـۇش  بەھرىمـەن  مائارىپتىـن  ئۇالرنىـڭ 
ئـادا  ھەققىنـى  ئۈسـتىمىزدىكى  شـېھىتلەرنىڭ  ئاندىـن  قىلسـاق، 
قىلغـان بولىمىـز. بولمىسـا، بىـز ھەم شـېھىتلىرىمىزنىڭ، ھەم  ئۇالر 
خـار  سـەۋەبىدىن  ھەققـى  بالىالرنىـڭ  يېتىـم  كەتكـەن  قالـدۇرۇپ 
بولىمىـز. چۈنكـى، ئـۇالر بىز ئۈچۈن جېنىنى پىدا قىلدى ۋە بىزنىڭ 
ئۇالرنىـڭ يېتىـم بالىلىرىنىـڭ ھالىدىـن خـەۋەر ئېلىشـىمىزنى ئۈمىـد 
قىلىـدۇ. ئەگـەر بىـز بـۇ يېتىـم بالىالرنـى تۇغۇلغانلىقىغـا پۇشـايمان 
قىلدۇرسـاق، قىيامەتتـە ئۇالرنىـڭ شـېھىت ئاتىلىرىغـا قانـداق يـۈز 
قىلغۇچىـالر  دەپسـەندە  ھەققىنـى  ئۇالرنىـڭ  ھەتتـا  كېلەلەيمىـز؟ 
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قاتارىـدا تىرىلىمىـز. شـېھىتلىرىنىڭ بالىلىرىنىـڭ ھالىدىـن خـەۋەر 
ئااللمىغان كىشـىلەر سـۈپىتىدە تىرىلدۈرۈلۈشـتىنمۇ ئارتۇق نومۇسـمۇ 

ئەجەبا؟ بوالمـدۇ، 

نالـە قىلمايدىغـان،  بالىـالر كـۆز يېشـى قىلمايدىغـان،  يېتىـم 
تەرۇزغـا   - دەخلـى  ھوقۇقـى   - ھـەق  قېقىلمايدىغـان،  چەتكـە 
قامدىلىدىغـان  ئېھتىياجـى  بارلىـق  ئۇالرنىـڭ  ۋە  ئۇچرىمايدىغـان 
دۇنيـا بەرپـا قىلىـش ئۇلـۇغ - مۇقـەددەس ۋەزىپـە بولـۇپ، يېتىـم 
بالىالرنىـڭ كـۆز ياشـلىرى كەلكۈنگـە ئايلىنىـپ ئىنسـانىيەتنى غەرق 
قىلىشـتىن ئىلگىرى، بىز يېتىم بالىالرنىڭ ئەھۋالىنى چۈشـىنىدىغان 
ۋە ئۇالرنىـڭ دەردىگـە چـارە تاپىدىغـان قەلبـى بـار پەزىلەتكـە ئىگە 

بولىشـىمىز كېـرەك.
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خاتىمە

قۇرئـان ئايالالرنـى قىزلىـق دەۋرى، ئەرنىـڭ ئايالـى دەۋرى ۋە 
قىلغـان  مۇھاكىمـە  باسـقۇچتا  ئـۈچ  ئىبـارەت  دەۋرىدىـن  ئانىلىـق 
بولـۇپ، ئالـالھ ئۇالرغـا ئانـا بولـۇش غايىسـىنى سـىڭدۈرىدۇ ۋە بـۇ 
ئولتۇرغۇزىـدۇ. ماقامىغـا  يۇقىـرى  ئىنسـانىيەتنىڭ  ئۇنـى  ئارقىلىـق 

ئايال ھەممىدىن بەك قىزغانچۇق، ھەممىدىن بەك سـۆيۈلىدىغان، 
ھەممىدىـن بـەك سـادىق بولـۇش بىلـەن بىرگـە، ناھايىتـى ئاسـان 
تۇغۇشـچان  بولـۇپ،  قۇيـاش  بىـر  گويـا  ئايـال  قالىـدۇ.  ئالدىنىـپ 
كېلىـدۇ، ھاياتلىـق ئاتـا قىلىـدۇ، مىللەتنىـڭ كەلگۈسـىنى يورۇتـۇپ 
مەنبەسـى  ھايانىـڭ  سـىمۋولى،  ئالىيجانابلىقنىـڭ  ئـۇ  بېرىـدۇ. 
يەلكىسـىگە  ئۇنىـڭ  نومۇسـى   - ئىپپـەت  مىللەتنىـڭ  بولغاچقـا، 
ئىشـىنىدۇ،  ئۇنىڭغـا  بولىـدۇ،  تەسـلىم  ئالالھقـا  ئـۇ  ئارتىلغـان. 
ئىتائـەت قىلىـدۇ. ئـۇ يەنـە ئائىلىنىڭ تۈۋرۈكى بولۇپ ھېسـابلىنىدۇ.

بولـۇپ،  بارغـان  ئېلىـپ  ئىنقىـالب  ھوقۇقىـدا  ئايالـالر  قۇرئـان 
تارىختـا تۇنجـى قېتىـم ئايالالرغـا ئـوي - پىكىرلىرىنـى ئوتتۇرىغـا 
قويـۇش ۋە ئۇنـى ياقـالش، ھـەق - ھوقۇقىنـى تەلـەپ قىلىـش 
ئـەرز  سـوتقا  ئۈچـۈن  ئايرىلىـش  ئېرىدىـن  بەرگـەن.  ھوقۇقىنـى 
قىلىـش، مىراسـتىن ھەسسـە ئېلىش ۋە گۇۋاھچـى بولۇش جەھەتتە 

قۇرئـان تۇنجـى بولـۇپ ئۇالرغـا بـۇ ھوقۇقالرنـى بەرگـەن. 

قۇرئانغـا ئاساسـالنغاندا، سـۆيگۈ - مۇھەببـەت مۇنـداق تەقسـىم 
قىلىنغان: دىنىي سۆيگۈ، مال - مۈلۈك سۆيگۈسى، ئانا سۆيگۈسى، 
دۇنيـا سۆيگۈسـى، قېرىنـداش سۆيگۈسـى ۋە پەرزەنـت سۆيگۈسـى. 
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سـەۋرچانالرنى،  بولغۇچىالرنـى،  ئادىـل  ئالـالھ  قادىـر  ھەممىگـە 
تەۋەككـۇل  ۋە  مۇھسـىنالرنى  تەقۋادارالرنـى،  پاكالنغۇچىالرنـى، 
قىلغۇچىالرنـى ياخشـى كۆرىـدۇ ھـەم دوسـت تۇتىـدۇ. ئۇلـۇغ ئالـالھ 
ۋە  قىلغۇچىالرنـى  ئىسـراپچىلىق  قىلغۇچىالرنـى،  بۇزغۇنچىلىـق 

ياقتۇرمايـدۇ. ئاشـكارىلىغۇچىالرنى  يامانلىقنـى 

قۇرئـان كەرىم ئىنسـانالرنىڭ ياشـاش، ئۆگىنىـش، مەزلۇمالرنىڭ 
بولـۇش،  ئىگـە  مۈلۈككـە   - مـال  قىلىـش،  تەلـەپ  ھەققىنـى 
ئاتـا  شـۇنداقال  ھوقۇقالرنـى،   - ھـەق  قاتارلىـق  ھەققـى  ئەمگـەك 
ھەققـى،  يوقسـۇلالرنىڭ  تۇغقـان،   - ئـۇرۇق  پەرزەنـت،  ئانـا،   -
تەشـكىللەش ھوقۇقـى، جەمئىيەتنىـڭ ھەققـى، يېتىـم بالىالرنىـڭ 
ھـەق - ھوقۇقـى ۋە ئىسـتېمالچىالرنىڭ ھـەق - ھوقۇقىنـى ئېتىراپ 
قىلىدىغـان بولـۇپ، بـۇ ئارقىلىـق كىشـىلىك ھوقۇق خىتابنامىسـىنى 

ئېـالن قىلغـان.




