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 يۇقّددىًّ

 

ۋە ئەمەلىو  شەرىئەتنىڭ مەقسەتلىرى توغرر  ۈششوىنىلنە  

ئاخىرەتلىوووووو  -ھاياتتووووووا تەتاىدا ئا ووووووا  ئىنسووووووا اررا     ووووووا

 اىنسووووىخەرىتىيووووغ  ۋە  مە پەئەتلەر وووور ىتردووووىتىاىئا  م  ووووار

شوووەرىئەتنىڭ مەقسوووەتلىرى پرىنسوووىپا  ق لىووو  ۋە  ئىاوووارە  

 ئادادوووت ر  شوووەرىئەتنىڭ مەقسوووەتلىرى ئوووالەد  ە ىرى ەدوووىا ر 

يشرگووووووووش    ۋە شووووووووەرىئەتنىڭ مەقسووووووووەتلىرى ھغقوووووووو قىنر 

ە  شووووەرىئ ىتردەتمىسووووىا ر  ڭمەجاوووو رى ىتىنر ئغر  اشوووونى

  ئوا  ئەھاوامار ۋە ئەھاوامار ر ئوتمەقسەتلەر ر ئوت  ئىىىونە ئال

   رئا  مەقسەتلەر ئىىىنە ئال

شووەرىئەتنىڭ مەقسووەتلىرى ئىسووامنىڭ قووا    ۈىدىوورى  

شووو  ى ئا ۈوووش ار مەقسوووەتلەر ئى وووار ىڭ ر ھووور  ، پەلسەپىسووور

رىئەتنىڭ مەقسووىتىنر ئادووال قىلمىئووا   ىد وور بىنووائە  شووە

ر ھسوووىى  ىد ووور ھ سوووابلىنىا ،  شوووەرىئەتنىڭ مەقسوووىتىنر  

 ەپ قارىلىا    ىننىڭ  ئتلىمار ھسىى  ئتلىما ت ت پ ماڭمىئا  

  ىنوا ر م دو لما مەقسىتىنر ۈششە مەياىئا  ىى ور جا سوىى 

  ەپ تغ  لىا   

ئاخىرەتلىوووو  مە پەئەتوووور -شووووەرىئە  ئىنسووووا ار ىڭ     ووووا

ئشۈووووش  يغلئووووا قغي لئووووا ، شووووەرىئەتنىڭ يووووغ  يووووغر قلىرى ۋە 

ئەھااملىرى ب  مە پەئەتلەر ر ھىموايە قىلىو  ئشۈوش  ىەلونە   

شووووەرىئە  ىتردووووەتمىلىرىنىڭ مەقسووووە  ۋە ھ امەتلىوووورى بووووار 
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ا تبغل پ، مە پەئەتنور قغلئوا ىەلتوشر   ۋە  ى ا واىن داقلىنى و

مەقسووەتلىرى  ىوون، جووا ، ئووالى    شووەرىئەتنىڭ خ الدووىلىنىا 

مشلوووشىنر قغرا شوووتىن ئىاوووارە    ر ر -ئەقىوووئ، ئوووابر ا ۋە موووا 

مەقسوووووەتلەر ر، ئ  تى ووووواى خار ىت رىووووواىار مەقسوووووەتلەر ر ۋە 

گش ەللەشووتشر   خار ىت رىوواىار تغل قلىمووا مەقسووەتلەر ر ئووت  

  ئىىىنە ئالىا  

ەر ماىووووا ، ھەر قا ووووا   ئىسوووواد شووووەرىئىتر ھەر   مووووا ، ھ

ئىنسووا  ۋە ھەر قا ووا   شووار ئىتدا ئ يئوو   ى لىوواىئا  شووەرىئە  

پرىنسووووىپا  قائىوووواىلىرى ئووووارقىلى   ۋە بغلوووو پ مەقسووووەتلىرى

ي  ىوووواىن يووووش  بەرگە  ھەر قا ووووا   مەدووووىلىنر ئت لەشووووتشر پ 

ى تەلەيووووا ، ي  وووور مەدووووىلىلەر ھەر قووووا ىە ىووووتپ ۋە تشرلووووش  

شوووەرىئە  مەقسوووەتلىرى   بغلسوووىم  ئووواجىى ى لىووو  قالمايوووا 

  ئىو  يار يواىئا لىدىنر  ۋە ماىا ئوا ھەر   ما  ئت ىنىڭ ئارقىلى 

   ئىسپاتاپ ت رىا  

مە پەئەتنوور  ،شووەرىئە  قايسوور بىوور ئى وودا ب ير رووا  بغلسووا

ھادىئ قىلى  ياىر دواقاپ قو لى  ئشۈوش  ب ير يوا   قايسور 

بىووور ئى وووتىن تغدووودا  بغلسوووا  ى ا ووواىن دووواقلىنى  ئشۈوووش  

شەرىئەتنىڭ مەقسوەتلىرى ئالاھنىوڭ ئىنسوا اررا ئاتوا  ا  تغدى

ىتردوووەتمىلەر ىڭ  قىلئوووا  رەھمىتووور  ۈوووش ار شوووەرىئەتتىار

ھەممىسوووور مە پەئەتنووووور يوووواىر ئ  ى ئوووووا باشوووواپ بارىووووواىئا  

ۋ دىتىسىنر قغلئا ىەلتشر   ئشۈوش  ۋە  ى ا واىن دواقلىنى  

 ياىر ئ  ىڭ ۋ دىتىسىاىن داقلىنى نر مەقسە  قىلىا   
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دوووو لما ار ىڭ  ىنوووور جەھەتتىاوووور ىرىىىسوووور  ە ەرىوووو ە م 

بىلە  تەتاىداشنر ئايرى  قوار پ شوەرىئەتنىڭ مەقسوەتلىرىاىن 

راپىئ قالئا لىدتىن ى لىو  ۈىددوا   ۈوش ار  ىننور قغروا   

ئەقىوووواە، ئىاووووا ە ، شووووەرىئە ، ئەخووووا  ۋە تووووش  د جەھەتووووتىن 

 قغرا شنر ئت  ئىىىنە ئالىا   

 دووواھەلەر ەتنىوووڭ ھەر قايسووور مەقسوووەتلىرى ھايا شوووەرىئە 

ۈوش ار  ،خەرىتىسىنىڭ ئغر ىوا  بغالاليوا  ئىى ىنى  ئشۈش  يغ 

 ،مەقسووەتلىرى بىوور پشتووش  شووەرىئەتاە ۈ تى وولى  نىڭشووەرىئەت

  ئىسامنىڭ ھايا  تش  مر بغلسا رىئە شە

شەرىئەتنىڭ مەقسەتلىرىنر بىلى  شوەرىئەتنىڭ رەھومە ، 

ۋە مە وووووپەئە  ئىاە لىاىنووووور     اروووووا  ، ئەرىىنلىووووو ئوووووا  لە 

تغ  تىوووا   شووو  ا قا تشرلوووش  مەيوووا  ار   خىوووىمە  قىلى  تدوووا  

قار شوولىرىنر بىرلەشوووتشرىا   شوووەىىلنە -م دوو لما ار ىڭ ىوووت 

ئەمەل مەقسوووووەتاە، تارموووووا  مەدوووووىلىنە ئەمەل پرىنسوووووىپا  

 مەدىلىنە مەرىە لەشتشرىا  

 رىنرلىھەر بىووووور م دووووو لما نىڭ شوووووەرىئەتنىڭ مەقسوووووەت 

بىلى وور   ر ر، شووەرىئەتنىڭ مەقسووىتر ق رئووا  ۋە دووش نەتنىڭ 

ىڭ مەقسوووىتىنىڭ  ە  ئوووت ى، ۈوووش ار شوووەرىئە  مەقسوووەتلىرىن

م دووووو لما  تووووو ر پ ئىسووووواد   مە اەدووووور ق رئوووووا  ۋە دوووووش نە 

 شووەرىئىتىنىڭ مەقسووەتلىرىنر ئى ىوواد بغلسووىم  بىلمەدوولى 

م دووو لما لى   ەۋ دوووىئا پەقە  يار شووومايا ، باشووودىىە قىلىووو  

دواختا  ى وا ەتىىلىات ر  ھ ىدا وا   بىور م دو لما   ئ  تدا ا 
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شەرىئەتنىڭ مەقسىتىاىن بى اجە  بغاللمايوا   بغل پمو  پەتىو   

مە  ۈىدىووووورى ،  ەۋە  قىلىووووو  ۋە ئەمەلىووووو  دووووواھە ە خىوووووى

  قىلى  تدا ار ت  ىم  م ھتاى

-3102مە  بوو  ىىتابنىووڭ ىووتپ قىسووىمر موو ھتەرەد ئغقوو ر

يىلر ي ىىلئا ، ئا  بىر قىسمر ى  ىن تغل قا ئوا   بو  ىىتوا  

  شەرىئەتنىڭ مەقسەتلىرى ھەقدىاىار بغشل قنر تغلا رىواىئا

 تىن ئىاارە  ئغق شل ق

  ەئىرەشوو ،رم قوو ئ ىرىلتەسووقەم ڭىنتەئىرەشوو  اتووىى  بوو

 ،رم قووو ئ  ەئەپ وووەم راىتتەئىرەشووو ،ىرىلرشتووو ڭىنىرىلتەسوووقەم

  ەن شد- ائر ق اق ا  ش ،رسىجىرە   ىللە ۋەئ راى رەلتەسقەم

 راىتتادىدتەت ر دى  ڭىنىرىلتەسقەم  ەئىرەش ەۋ ىرىلتەسقەم

   اىلىتخغت ەاىدقەھ ر رغئ

ئووالەمنە رەھىموواىئ ۋە ئا ىووئ  موو ۋەپپەقى ە  ئالاھاىنووا ر،

-ئەلەي ىسسوواالمئا   ئوواشووەرىئەتنر ئ لىوو  ىەلوونە  موو ھەممە  

  داالمار بغلس   

 

 ئابا ر ھما  جاما  ىاشىئەرى 

 يىلر -3102

 قاھىرە شەھىرى
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 چۈعَّچىضي ُىڭيّقضّتهىرى عّرىئّت

 

شووەرىئە  قايسوور بىوور ئى وونر ب ير رووا  بغلسووا، مە پەئەتنوور 

 بغلىوا   ب ير روا ھادىئ قىلى  ياىر داقاپ ق لى  ئشۈوش  

يوواىر  يووغقىتى قايسوور بىوور ئى ووتىن تغدوودا  بغلسووا  ى ووا نر 

مەقسوووەتلىرى  شوووەرىئە  بغلىوووا   تغدووودا دووواقلىنى  ئشۈوووش  

 ىتردوووەتمىلەر ىڭشوووەرىئەتتىار  ئىنسوووا ار ئشۈوووش  رەھووومە  

ھەممىسوور مە پەئەتنوور يوواىر ۋ دىتىسووىنر قغلئووا ىەلتووشر   

ئشۈووش ،  ى ووا نر يوواىر ئ  ى ئووا باشوواپ بارىوواىئا  ۋ دووىتىلەر ر 

 ۈەىلە  ئشۈش  يغلئا قغي لئا  

ۋە پەقە   يغلئوووا قغي لمىئوووا  بووو  شوووەرىئە  ئەھمى ەتسوووىى

بەلاوووور  ىى وووىلەر ر  ىنئووووا ىىرگوووش    ئشۈووووش ا ىەلمىووونە ،

خىرەتلى  مە پەئەتلىرىنە رېئوايە قىلىو  ئا-ئىنسا ار ىڭ     ا

ئشۈووش  ىەلوونە   ھايوواتلىدتىار قايسوور بىوور ھەرىوواە  بغلسوو   

مەقسەتلى  بغل پ، يا شەرىئەتنىڭ مەقسىتىنە ئ يئ   ى لىا  

 ياىر  ىت ى لىا   

- ەپسوووورىى ووووىلەر ر  ،ىتيش ووووشپشووووەرىئە  ىى ووووىلەرگە 

ئشۈوش  خاھى لىرىاىن شوەرىئەتنىڭ مەقسوەتلىرىنە ۈىدىورى  

 ېوونە   « وواھە  ئووا ەد ئتلتووشرمەڭار»ىەلوونە   ئەگەر شووەرىئە  

بغلسووا، قاتىووئ ۋە ئتلووشمنە ئ ۈرىئوو ۈىنر ھىمووايە قىلى ووىنر 

مەقسووووە  قىلئوووووا  بغلىوووووا   ئوووووغررىلىدتىن تغدووووودا  بغلسوووووا 
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مووشلاىنر قغرووا  ، ئووغررىنر ئىنتىداموواىن -باشوودىار ىڭ مووا 

 جەمئى ەتنىووڭ ئغموو مر تووش  مىنر ھىمووايە قىلىوو  ۋە دوواقا 

يوواىر جەمئى ەتنوور ۋەيوور   بغل شووتىن قغرووا   ئشۈووش  تغدوودا  

بغلىوووا   شوووەرىئەتنىڭ مەقسوووەتلىرى ما وووا م شووو  ا  ، ۈوووش ار 

شووەرىئە  ئىنسووا ار ىڭ مە پەئەتوور ئشدووتىنە ق ر لئووا  بغلوو پ، 

ىتردوووووووەتمىلىرىنىڭ ھەممىسوووووووور رەھوووووووومە ، مە ووووووووپەئە  ۋە 

 ىن ئىاارە   ھ امەتت

ىووا  ۈەىلىمىسووىنە ما ۋە شووەرىئەتنىڭ مەقسووەتلىرى   مووا 

 ئ قوو مارئ ۈرىمايوواىئا  مە موو  ار ر ئووت  ئىىىوونە ئالىووا   بوو  

شووووووەرىئەتنىڭ دووووووىرلىرى، ھ امەتلىوووووورى ۋە رووووووايىلىرى  ەپ 

ئاتىلىا   ما ا ب الر ئىنسا ار ىڭ مە پەئەتلىرىنە رېئايە قىلىو  

ۋە ئوو الر ىن  ى ا نىووڭ ئالوواىنر ئوو لى  ئشۈووش  يغلئووا قغي لئووا  

مە پەئەتنوور قغلئووا ىەلتووشر   يوواىر  ،ارە ىتردووەتمىلەر ىن ئىاوو

    ى ا نىڭ ئالاىنر ئ لى  شەرىئەتنىڭ مەقسەتلىرى  ەپ ئاتىلىا  

-ئىنسوووووووا ار ىڭ     وووووووا شوووووووەرىئەتنىڭ مەقسوووووووەتلىرى 

ئاخىرەتلىووووو  مە پەئەتلىرىنووووور قغلئوووووا ىەلتوووووشر  ،  ى وووووا نر 

يغقىتى  ۋە جەمئى ەتنور  ى وا لى  ئى وار ىن توا ىا  ئشۈوش  

 ئىساد شەرىئىتىنىڭ ئادادلى  مەقسىتىا ر  يغلئا قغي لئا  

 ىووون، جوووا ،   تەرتىووو  بووو يىىە شوووەرىئەتنىڭ مەقسوووەتلىرى

بە  بغلئووا  مشلووشىتىن ئىاووارە    ر ر -ئەقىووئ،  ەدووىئ ۋە مووا 

تشرلوووش  ئى وووار ر تشرلوووش   ەرىجىلىووورى بىووولە  قغرا شوووتىن 

 ، ئەقىوئ جوا ،  ىون، بە ى ئالىمار ىڭ تغ  شت ر شوىا   ئىاارە  
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ئىاارە  ئالتە تشرلش   مشلشىتىن-ۋە ما  ئابر ا-، ئىى ە  ەدىئ

بە   ېنووشۈىلەر  ەدووىئ بىوولە  ئووابر ينر بىوور  ەپ مەقسووەتت ر  

ي  ور لەر ئىااىسر ئوايرى   ەپ قارىئوا   قارىئا ، ئالتە  ېنشۈى

  ما ووواىار بە ى ئوووالىمار شوووەرىئەتنىڭ مەقسوووەتلىرى قاتارىوووا  

ئىنسوا ى  لە ، ئەرىىنلى ، بار ۋەرلىو ، ئا   باشداي قىرىدىاىن 

ھوووترمە ، ئىنسوووا پەرۋەرلى   ېنە ووواە  بىووور قوووا ىە ھوووالىدلى  

تشرلوش   يواىر ئوالتە بە  مەدىلىنر قغشدا    ېمە ، يو قىرىدر

ھىموووايە قىلىووواىئا   ەردوووە مە پەئەتتووو ر ۋە ب  ىوووڭ  مەقسوووەتنر

   بىرەردىنە دەلاى  تەدىر يەتاش ىاىئا   ەردە  ى ا لىدت ر 

 ېوووومە ، مەقسووووەتلەر شووووەرىئەتنىڭ رايىسوووور ۋە ھەر بىوووور 

ھتىوووشمنر يغلئوووا قغي شوووتىار دوووىرلىرى  ۈوووش ار شوووەرىئە  

مەقسووووەتلەر ر ئووووت  ئىىىوووونە ئالىوووواىئا  ھتىووووشملەر ىن ۋە ھەر 

  ما وواىار ھتىووشملەر ر ئووت  ئىىىوونە ئالىوواىئا  مەقسووەتلەر ىن 

ئىاوووووارە   شوووووەرىئەتنىڭ مەقسوووووەتلىرى مە پەئەتنووووور قغلئوووووا 

ۋە  ى ا نىووڭ ئالوواىنر ئوو لى  بغلوو پ، مە ووپەئە  ۋە  ىەلتووشر  

  ى ا نر بەلنىلەياىئا  پرىنسىپا  قائىاىلەر ىن ئىاارە  

 ە ەرىووو ە  ىرىىىسووورم دووو لما ار ىڭ  ىنووور جەھەتتىاووور  

بىلە  تەتاىداشنر ئايرى  قوار پ شوەرىئەتنىڭ مەقسوەتلىرىاىن 

  ۈوش ار  ىننور قغروا   ىن ى لىو  ۈىددوا راپىئ قالئا لىدت

جەھەتووووتىن ۋە تووووش  د ئەخووووا   ،ئەقىوووواە، ئىاووووا ە ، شووووەرىئە 

  قغرا شنر ئت  ئىىىنە ئالىا  
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شوووەرىئەتنىڭ مەقسوووەتلىرى مەجاووو رى ەتلەر ر ئوووغر  ا  ۋە 

ھغقووووو قار ر قغلئوووووا ىەلتشر شوووووتىن باشووووودا  ەردوووووە ئەمەل  

ۋە باشوووودىار ىڭ   ىووووڭئىنسووووا نىڭ ھەقدوووور بغلوووو پ قالسووووا ئ 

، بووار  ەتلىو  بغلوو   ھەقدور ى ائىنسووا نىڭ  قغراى ور ۋ جىو  

، ئو  ر بوار  ىننر قغرا   ۋ جى   ھايا  ياشا  ھەقدورئ  ا قتا 

ئوو  ر قغرووا    بووار، پەر ە ووت ىووتر   ھەقدوور  قغرووا   ۋ جىوو 

، ئەقىلنر قغرا   ۋ جىو   بار ۋ جى   ئەقىئ يشرگش    ھەقدر

-ئىوووى ە ئووو  ر قغروووا   ۋ جىووو    بوووار، ئىنىوووا رۈىلى  ھەقدووور

ئوو  ر قغرووا   ۋ جىوو   بوو   بووار، قدوورھە نر دوواقا ھووترمىتى

يەر ىاوور ۋ جىپلىوو  خووال ۋە ئغموو مى  جەھەتووتىن بغلىووا ، ھە  

ئىنىسووىنىڭ ھەقدىنوور قغراى وور ئ  ىووڭ ھەقدىوواە ۋ جىوو  ۋە 

  باشدىار ھەقدىاىم  ۋ جى  
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(0) 

 يّقضّتهىرىُىڭ پرىُضىپي عّرىئّت

 

شوووەرىئەتنىڭ مەقسوووەتلىرى ئىنسوووا نىڭ مە پەئەتلىرىنووور 

ئالاھنىوووڭ ئىنسوووا نر  ېمىنووواىار  ،ئشۈوووش  ىت لەيووواىئا لىدر

ئىىبادووووووار ۋەىىووووووئ قىلى وووووور  ېوووووونە  ت مىئووووووا ىىوووووورى  ۋە 

مەقسوووەتلەر ىڭ ھەر   موووا ، ھەر ماىا ئوووا موووال ى لىووواىئا لىدر 

  م  ادى  تغختىلى  بىر ئا  تغررىسىا  

ئاخىرەتلىو  مە پەئەتلىورى -شەرىئەتلەر ئىنسا ار ىڭ     ا

قغي لئوووووا ، شوووووەرىئەتلەر ىڭ ھەممىسووووور بووووو  ئشۈوووووش  يغلئوووووا 

مەقسووەتلەر ر ھىمووايە قىلى وودا ئىتتىپووا  ىەلوونە   ۈووش ار بوو  

، ھايوووا  پەقە  بووو  ر ىرۋمەقسوووەتلەر ھاياتنىوووڭ ئادادوووى  ۋە توووش

مەقسووەتلەر ر قغراىئا وواىا تووغرر  بغلىووا   شوو ڭا بوو  مەقسووەتلەر 

بووارلى  شووەرىئەتلەر ە رېئووايە قىلىنئووا   بوو  مەقسووەتلەر ىڭ ئە  

ۋە  شوەرەپ-ياىر ئىى ە  ئشدتش لىرى   ىن، جا ، ئەقىئ،  ەدىئ

مشلشىنر قغرا شت ر  قالئا لىرى ب الر ىن ئ ئىرۈىلىدنور -ما 

 ىتتشر ۋېتى  ۋە ياخ ىا  ئشۈش ا ر 

شووووەرىئە  مەقسووووەتلىرىنىڭ مەرىىووووىى   قتىسوووور ئىمووووا  

ىنە خوواتىرجەد بغاللىئووا  مووشلا-، ئووت ى ۋە مووا ئاقىووئئ  تدووا ، 

ىئە  ب  ى سووووىى مەۋجوووو   بغاللمايووووا ، بىوووورەر   شووووەرئىنسووووا 

مەۋج تلووو قىنر  ، ئووو  مىلووولە ب   لسوووا مەقسوووە  بووو  تەمىللەتووو
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ياتنىووووڭ ئت ىموووو  مە ىسووووىنر دوووواقاپ قااللمايووووا   بەلاوووور ھا

ۈوووووش ار ئىنسوووووا ار ئىاوووووا ە  قىلىووووو  ئشۈوووووش   ،يغقىتىوووووا 

يارىتىلئوووووا ، ئىاوووووا ە   ېووووونە  ئىنسوووووا نىڭ پەرۋەر ىنوووووارىنر 

- وووووور قىلئوووووا  ئىوووووو خاھى وووووىئا قارى-ئ لووووو راپ  ەپسوووووور

ا  ى ا ەتلىوو  ئىاووا ە  تەۋھىووا ىڭ ر ھوور، تەۋھىوو ھەرىاىتىووا ر 

تەىلىووووو   اە  ئەقىوووووئ مەدوووووئ لى ەتبغل شووووونىڭ جەۋھىووووورى

قىلىنى وووووونىڭ شووووووەرتر، ئەقىووووووئ بغلمىسووووووا مەدووووووئ لى ە  

، شوەرتر  يشىلە مەيا   پەر ە ت ىوتر   ئىاا ەتنىوڭ   ۋ ملى وى

بغلمايوا   پەيوا  ا ئىاوا ە  ئىاا ە  قىلىواىئا  ئىنسوا  بغلمىسو

  ڭ ئىاوووا ە  قىلى وووتىار مە ەتاوووارىمشلوووش  ئىنسوووا نى-موووا 

ئىنسووا نر قغرووا   ئشۈووش  ئووابر يىنر قغرووا   ال ىوو ، ئووابر ير 

 باشدا مەخل قار ىن پەرقلىنىا   ئا اىن داقا سا

 ېمە ، شوەرىئەتلەر بو  پرىنسوىپا  مەقسوەتلەر ر يغقىتىو  

 ەردىلەر ر ھوار د دەلار تەدىر يەتاش ىاىئا  تاشاياىئا  ياىر 

لى وووتا ھىموووايە قىئووو  مەقسوووەتلەر ر قىلى وووتا پەرقلە مەيوووا  ۋە 

 باشدىىە قار شتا بغلمايا  

 ېمىنا  ئالاھنىڭ ئىىبادار ۋەىىلر بغل پ، باشودا  ئىنسا 

مەرىووپە ، -ھەر قا ووا   مەخلوو قار ىن ئاالھىوواە بغلئووا  بىلىوو 

ھووو امە ، تەپەىاووو ر قىلىووو  ۋە پىاىووور يشرگوووش    مە اەدووور 

ئەقلوور ئووارقىلى  ئالاھنىووڭ م تووغ ى بوو يىىە ھەرىوواە  بغلئووا  

 ھوواال -قىلى وور ئشۈووش  ئوو  ر ھووترمەتاە ئىوونە قىلوواى ۋە پووا 

    ەردىلەر ر رىىى  قىلى  بەر ى 
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، تەرەقدور قىلوا ر   ېمىننر گشللە ا ر  ، ئاۋ   قىلى  

بو   ادار ۋەىىئ قىلى تىار مەقسوەتت ر ئىنسا نر  ېمىنا  ئىىب

گوووووشللىنى  مە پەئەتلەر ووووور قغلئوووووا ىەلتوووووشر   ۋە  ى وووووا نر 

يغقىتى ووووتىن ئىاووووارە  شووووەرىئەتنىڭ مەقسووووىتىنە ئ يئوووو   

ىەلمەيوا   پەيئەماەرلەرمو  ئىنسوا اررا  ھالەتتە بغلمىسوا قغلئوا

ى ا لى  ئى ار ىن تغدو پ ۋە   ەۋە  قىلئا  پاياىلى  ئى اررا 

 ئوو الر  ې ىلسووە، «ب  ر  ىىلىوو  قىلموواڭار يەر يش ىوواە»ىەلوونە  

ئوايە (  ئو ر   -00،)بەقەر« ەيا  «بىى ئىساھ قىلئ ۈىارمىى»

 ئەدوووارپەيوووا  قىلىووو ،  ج ووواە قغ روووا ، ىى وووىلەر ئارىسوووىا  

-ئى وووار ر تووووارقىتى ، ئوووا  ۋە  ت وووورى ، ىى وووىلەر ىڭ مووووا 

 ۋە لىرىنر پوووووووووارى غرل  ، دووووووووواختلى ، ئغررىلىووووووووو مشلوووووووووشى

قىلىوووو  ئووووارقىلى  يەۋېلىوووو  ب  ر  ىىلىوووو   تاجوووواۋ  ۈىلى 

 دا ىلىا   نقىلئا لى  قاتارىاى

پەيئەماەرلەر ىووووڭ ھەممىسوووور ئىسوووواھا  ۋە مە ووووپەئەتاە 

 ب  رو  ىىلىدتىن ئاگاھا وا ررا  ۈاقىرى  ىەلنە ، ب     ۋە 

نارىمنىووووووڭ ئوووووور قەۋمىوووووو ق دووووووىلەرگە ھەقىوووووودەتە  پەرۋەر ى»

دووىلەرگە  ەدووى ە  قىلوواى ، لوو اىن  ئەلىىلىاىنوور يەتاووش   د،

ئەئوووور   «)دووووىلەر  ەدووووى ە  قىلئوووو ۈىار ر ياقت رمىوووواى ار

ئوووووووايە (   ەدوووووووى ە  قىلىووووووو  باشووووووودىاررا -97 دشرىسووووووور،

ر  ەتىووووجە دووووەمىمر ياخ ووووىلىدنر ئىوووور  ە قىلى ووووت ر  ياخ وووو

ھالووووا   خووووالربغلئا لىدتووووا ۋە ب  ر  ىىلىوووو  ئاالمەتلىرىوووواىن 

مە  »ئى ووار ر ئى وووال بىووولە  قىلئا لىدتووا  امايوووا  بغلىوووا  

پەقە  دىلەر ر قغل ماىن ى لى ىىە تش ەشنىا خوااليمە ، مە  
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پەقە  ئالاھنىووووووووڭ يووووووووار ىمر بغلئا وووووووواىا موووووووو ۋەپپەقى ە  

  ئايە (-88، )ھ   «قا ىنااليمە 

ى ئوا ئالاھ ئىنسا نر  ېمىنا  ئىىبادار ۋەىىوئ قىلىو  ئ  

  ئشچ تشرلش  ئى نر تاپ  ررا 

للىوو  خىىمىتوور بغلوو پ، بىرىنىوور   ېمىنووا  ئىىبادووار ۋەىى

قا ا   يغ  ت تىاىئا لىدر بىولە  دوىنايا    ېمىنوا   ئالاھ ئ  ر

ئىىبادووار ۋەىىووئ بغل شوونىڭ مە ىسوور جەمئىوو ە  ئە  لىرىوواىن 

 -مووو مى ئغ ،   ىوووڭ ىغلل اتىپدوووا رېئوووايە قىلى ووورھەر بىووور ئە

ئى وووولىرىنىڭ ھەممىسوووووىاە  خ د دووووى ، مووووا  ى ۋە مە ىووووو ى

 ىتردوووىتىا   قىلىووو  مەدوووئ لى ىتىنر جەمئى ەتنووور ھىموووايە

ىواىن ھەممى ار ئت    ئىرەڭل ھەممى ار مەدئ  ،»رەد ل لاھ 

)ب خووووووارى رىوووووو  يىتر(   ېنە «مەدووووووئ لى ەتاە تارتىلىسووووووىلەر

   بىووور ىى ووور ئغموو مى  ھتىمىووواىن ھ ىدا وواھە ىسوونىڭ بووو  

شوووو ڭا ئىنسووووا اىن ئىاووووارە  ۋەىىووووئ  ق ىىوووو  ق ت اللمايووووا ،

جەمئىوووووو ە  ئى وووووولىرىنر ۋەىىووووووئ قىلئوووووو ۈر ئالاھنىووووووڭ 

يىىە ئىوووا رە قىلى ووور ال ىووو   غمەقسوووەتلىرى ۋە ئەھاووواملىرى بووو

ئشۈوش   خواتىرجەد جەمئىو ە  شوەىىللە ا ر  ۈش ار ئىنسوا  

ر قار ب يىىە ىشۈىنىوڭ غبەرگە  يغل ۋەىىئ قىلئ ۈر دىىى  

   ۋەىىلري تى ىىە مە پەئەتلەر ر پەيا  قىلى تا ئالاھنىڭ ئىىبادار 

ئىااىنىر  ېمىننوووور گشللە ووووا ر  ، ئوووواۋ   قىلىوووو  ۋە 

تەرەقدر قىلا ر   بغل پ، ئوالاھ ئىنسوا اىن ئىاوارە  ئىىبادوار 

ۋەىىلىوواىن ئىنسووا اررا پايوواىلى  ئى ووار ر قىلى ووىنر ئىوور  ە 
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تەرەقدووور  قىلئوووا    ېمىننووور ئووواۋ   قىلىووو  ئىسووواھ قىلىووو ،

ى ووىلەر ب  ر  ىىلىددووا قارى وور گشللە ووا ر   ۋە ى قىلووا ر  ،

ئوو  » ئارىسووىا  ئووا  لەتنر ت رروو     ئووارقىلى  ھادووىئ بغلىووا  

دووووىلەر ر  ېمىنوووواىن يووووار تتر ۋە دووووىلەر ىڭ  ېمىننوووور ئوووواۋ   

بووو   ئوووايە ( -10ھووو   دشرىسووور،«)قىلى وووى ار ر تەلەپ قىلووواى

شللە ووا ر   ۋە  ېوونە  دووت   ېمىننوور گ" استتمركم  " ئووايەتتىار

ىا ، تەلەپ ئوالاھ ىتردوىت تەرەقدر قىلوا ر    ېونە  مە مو  نر

 ۋە ق رتوووو بر)ما ار تەرەپووووتىن بغلسووووا ۋ جىالدىنوووور ئىپا ىلەيووووا 

 تەپسىرىنە قار  ( 

ىىوو  باشوودىاررا تەۋە بغلمىئووا  قاقووال بىوور »رەدوو ل لاھ  

  ېووونە  «ە وووا رگە  بغلسوووا، ئ  ىوووڭ ھەقدىوووا ر ېمىننووور گشلل

 قئوور بە وواىلىرى » ھە ىووق ق  دووىا  ئووالاھ ،)ب خووارى رىوو  يىتر(

مە  دووىلەرگە   لوو د قىلى ووىنر ئووت  منە ر ۋ  ىترمىوواى ،   لوو د 

قىلى وونر دووىلەر ىڭ ئووار ڭار ىم  ھووار د قىلوواى ، شوو ڭا   لوو د 

    ېنە  )م دلى  رى  يىتر( «قىلى ماڭار

ئالاھدوووا ئىاوووا ە    ئالاھدوووا ئىاوووا ە  قىلىووو ئشۈىنىر 

قىلى  ئىنسا نىڭ ئالاھنىڭ رىى لىدىنر ئىى ەپ قىلئا  ھەر 

مە  جىن ۋە ئىنسوا ار ر »قا ا   بىر ئى لىرىا   امايا  بغلىا  

-61، )  رى ووا  «پەقە  موواڭىا ئىاووا ە  قىلسوو    ەپ يووار تتى 

ئايە (  ئىاا ە  خال ئىاا ە  ۋە ئغم مى  ئىاوا ە   ەپ ئىااور 

ر    ۋە ھەجوواىن     خووال ئىاووا ەتلەر  امووا ،   ىووا ،اتشرلووش  بغلىوو

ئىاووارە  ئاشوواار  موو ئەي ە  ئىاووا ەتلەر ر ىتردووىتىا   ئغموو مر 
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-ئووا  بووارلى  ئىوو ىنئىاووا ە  ئالاھنىووڭ ر  ىلىدوور ئشۈووش  قىل

-بىلىو پايواىلى   ر ر ئوت  ئىىىونە ئالىوا   مەدوىلە ،ھەرىاەتلە

 ر ئوتگىنى  ئو مەرىپە  ياخ ر ئەمەللەر ىڭ قاتارىاىن بغلو پ، 

مەرىپەتنىوڭ پاياىسور باشودىاررا -  بىلىو ۋە ئتگىتى  ئىاوا ە 

ئەۋ ە   اپەر  ئىاا ەتلەر ىن ى  ىونىئا  بغلئاۈدا ھالدى  ئتتىا

  دا ىلىا   ئىاا ە 

 ېمىنووووا  ئالاھنىووووڭ ئىىبادووووار ۋەىىلوووور بغلوووو   بووووارلى  

ئىنسا ار ر ئت  ئىىىنە ئالىا   ۈش ار ھەر بىر ئىنسا  ئىاھر 

 تىنىلىووووو ، ئەمە  قىلىووووو  ۋە يەتاش  شوووووىتردوووووەتمىلەر ر ب

ۋەىىلووووووا ر  ۋەىىووووووئ  ېمىننوووووور ئىووووووا رە قىلى ووووووتا ۋەىىووووووئ 

تەتاىدلى وووووور تەقە     )يووووووغلىنر( قىلئ ۈىنىووووووڭ م تووووووغ ىنر

 ېمىننوووور ئوووواۋ   قىلىوووو  ئىنسووووا اررا پايوووواىلى   قىلىنىووووا  

قىلىوووو  ب وووورى  ۋە  ى ووووا لى   ەردووووىلەر ىن تە   ەردووووىلەر ر 

ھىموووايە قىلىووو  ئوووارقىلى  بغلىوووا   ب  ىوووڭ  ەلىلووور شووو ىر، 

 ېمىنووووواىار ئالاھنىوووووڭ بە ووووواىلىرىنە مە پەئەتنووووور قغلئوووووا 

ىەلتوووووشر پ،  ى وووووا نر يوووووغقىتى  ئشۈوووووش  ئىىبادوووووار ۋەىىوووووئ 

ئىنسووووا ار ت توووو پ بغلىوووواىئا  ئا ەملەر ىووووڭ تاللىنى ووووىنر ۋە 

  پ ب رى ىنر تەقە    قىلىا   ر تش  ماڭىاىئا  م تغ 

 ېمىننىووووڭ ئىىبادووووار ۋەىىللىوووورى بغلئووووا  ئىنسووووا ار ر 

ي وووتەىلەپ مووو  ى  ئشۈوووش  ئوووالاھ ھەر بىووور مىللەتووواە يووواىر 

پەيئەموواەر ئەۋەتىوو      وواۋى بىور ئواخىر   بووارلى  ئىنسوا ى ەتاە 

بەرگە   ئالاھنىووڭ موو ئەي ە  شەخسوولەر ر پەيئەموواەر قىلىوو  
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ئى  ئەمەل، بەلاور  ېمىنوا  م توغ ىنر تاللى ر ئەھمى ەتسىى 

ئى دا ئاشو ر   ئشۈوش  شو  ا   قىلئوا   ھەر بىور پەيئەماەر ور 

ئووووت  مىللىووووتىنە ي تەىىوووور قىلىوووو  ئەۋەتوووواە ، موووو ھەممە  

ئىنسووووا ى ەتاە پەيئەموووواەر  بووووارلى  بغلسووووا ئەلەي ىسسوووواالمنر

ئىنسوا اررا ئوتر ە  بغلىواىئا  ىى وىلەر ىڭ بغلى ور  قىلئا  

شووو  ىڭ ئشۈوووش  ئوووتر ە  بغلىووواىئا  ىى وووىلەر    ر ر مەدوووىلە،

ۋە ئىنسووا اررا ئتلىەملىوو  ئووتر ە   ئتلىەملىوو  بغلى وور ال ىوو  

  ىى ىلەر پەيئەماەرلەربغالالياىئا   ەم  ە 

 ئشۈوش  م توغ ئىنسوا  ۋەىىلور ئالاھ  ېمىناىار ئىىبادار 

ئالاھنىڭ  ىن، جا ،  م تغ  ب   تش  پ بەرگە  يغ (ماڭىاىئا  )

مشلووووووشىتىن ئىاووووووارە  - ئەقىووووووئ،  ەدووووووىئ، ئووووووابر ا ۋە مووووووا

ھىموووايە قىلىووو  ئوووارقىلى  ىتردوووەتمىلىرىنە  مەقسوووەتلىرىنر

ئووور   ۋ  ق بىوووى دووو نر  ېمىنوووا  »ئەگى ى وووتە  امايوووا  بغلىوووا  

ىى ووىلەرگە ھوواىى  قىلووا  ، ىى ووىلەر ئارىسووىا  ئا ىووئ ھتىووشد 

ھى وووووووى ئا ۈىدووووووواررىن، ھتىوووووووشد ۈىدىرى وووووووتا  ەپسووووووور خا

ئەگەشوووومىنىن،  ەپسوووور خاھى وووودا ئەگى ووووى  ھە  يغلوووواىن 

ئووايە (  -31دوا  دشرىسوور، «)ب ر لو پ ى تى وواە دوەۋە  بغلىووا 

ئاخىرەتنىووڭ مە پەئەتلىوورى بووار بغلوو پ، بوو  مە وووپەئەتلەر -    ووا

قغلاىن ىەتسە، ئىاار     ا ىڭ ئى ولىرى ب   لىوا    ى وا لى  

قالسوا، ئوا ەمنر ھواال  ئى ار بوار بغلو پ، رېئاللىددوا ئايلىنىو  

 ، ئەقىووئ، ئووابر ا، اجوو   تاشووايا   ئاقىووئ ىى ووىلەر  ىوون،قىلىوو

ئىتتىپوا   م ھىملىدىئوامشلشىنر قغرا شونىڭ - ەدىئ ۋە ما 

ىەلوونە   بوو    ر ر ئى ووار قغرا لمىسووا ۋە ھىمووايە قىلىنمىسووا 
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 ېمىننر گشللە ا ر   ۋە تەرەقدور قىلوا ر   ئى ودا ئاشومايا   

بەلاوور  ، ج تدووا ۈىدمىسووا     ووا تووش  ماڭمايووا بوو    ر ر ئى ووار ۋ

 قااليمىدا ىىلى  پەيا  بغلىا  

 ئوووارقىلى  ق رئوووا  ىەرىووو  بوووارلى  پەيئەماەرلەر ىوووڭ تىلووور

ئووارقىلى   ر يووغقىتى ئەتنوور قغلئووا ىەلتووشر   ۋە  ى ووا نمە پە

ئىسوواھا  ۋە ياخ ووىلىددا  ەۋە  قىلئووا ، ۈووش ار ئالاھنىوووڭ 

  ا     ېومە ، شوەرىئەتنىڭ  ېمىناىار م تغ ىنىوڭ رايىسور شو

مەقسووەتلىرى  ېمىنووا  ئىىبادووار ۋەىىللىوو  ھادووىئ بغلئووا  ۋە 

ئىنسووا  ي ىىدىىلىدنوور ئتگە نە وواىن تووارتىپا پەيووا  بغلئوووا   

ئىسوووواد  ەۋىتىنىووووڭ مەيووووا  ئا ى لى وووور ئووووارقىلى  ت  ىموووو  

  ۈاقنىئا ر شە لەشاە  ۋە 
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 (3) 

عّرىئّت يّقضّتهىرىُىڭ ئبصبصىٌ ۋِ 

 خۇصۇصىَّتهىرى

 

ئىنسا  بىلە  پەرۋەر ىنارى ئارىسىا ، ئىنسا  بىولە  ئوت ى 

ئارىسووىا ، ئىنسووا  بىوولە  باشوودىار ئارىسووىا  ئووا  لەتنر ئى وودا 

ئاشوو ر لماياىئا  مەقسووە  شووەرىئەتنىڭ مەقسووىتر دووا المايا ، 

شوو ڭا ىى ووىلەر ئارىسووىا  مەقسووەتلەر ر قغرا شوونىڭ ئادادووى  

ئا ىووئ ئىوو  قىلى ووت ر  ئووا  لە  ۋە ھەر قا ووا   بىوور مەدووىلىاە 

ئوووووووا ىللى  شوووووووەرىئەتنىڭ مەقسوووووووەتلىرىنىڭ مەۋج تلووووووو قر، 

قووووو ۋۋىتىنە ى پىوووووئ -  ۋ ملى ى ووووور، مووووو قىملىدر ۋە ىوووووشچ

ھەرىاەتنىوووڭ -ۈش ار ئوووا  لە  ھەر قا وووا   بىووور ئىووو اليوووا  بغال

 ئادادىا ر، ش  ىڭ ئشۈش  شەرىئەتنىڭ ھەممىسر ئا  لەتت ر 

 

 ئبدانّت ىڭ ئبصبصىٌعّرىئّت يّقضّتهىرىُ 0   

  يار تدوووا ئشۈوووش  ئوووالاھ ئىنسوووا ار ر ئىاوووا ە  قىلىووو  

-ئىنسوا  ئوت ى، ئەقلور،  ەدولر، ئوابر ير ۋە موا  شو  ىڭ ئشۈوش 

ئى ودا ئاشومايا   ما وا بو  ئىاا ە  قىلى  مشلاىنر قغراىمىسا 

لى  ئووتلىەد، دووئووالاھ تەرەپووتىن بغلئووا  ئووا  لە   ئووا  لە  ئادا

  قىلى وتىن ئاشو ر ۋېتى  يواىر د دول ۈش ار ئ  ۈ اىواىن 

  ئالاھنىوووڭ ئوووا  لىتر مووو تلە  بغلووو پ، قغرا يووواىئا  ئوووتلىەد
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جەمئى ەتنووور بىووور پشتوووش  دايىسووور ئادوووتىئا ىىرگش ەلەيوووا  ۋە 

جەمئىووو ە  ھەرىاىتىنووور ئىووونىىاە قوووا    ئىىىووواە قائىووواىنە 

  دالىا ، شەرىئە  ما ا م ش  ا   ئا  لە  ئشدتىنە ق ر لىا  

ىننور گشللە ووا ر   ۋە تەرەقدور قىلا ر شوونىڭ ئوا  لە   ېم

   شووووەرىئەتنىڭ ئغموووو مى  ئادادووووى ،  ېمىننوووور گشللە ووووا ر

يە قىلىوو  ئادادووىا  ، بوو  مەقسووە  ئىنسووا ار ر ھىمووامەقسووىتر

شوووو  ىڭ ئشۈووووش  پەيئەموووواەرلەر ئەۋەتىلوووونە ،  ئى وووودا ئاشووووىا  

ىى ىلەر ىڭ ئا ىللى  بىلە  م ئامىلە » ىىتابار ۈشششر لنە  

ئشۈش  پەيئەماەرلەر ر پواىىتار بىولە  ئەۋەتتو  ، ئو الر قىلى ر 

 ھە ىووا«)مىى  ىنوور ۈششووشر پ بەر    بىوولە  ىىتووا  ۋە ئووا  لە 

 ئايە (  -36، دشرىسر

لە  شووەرىئە  ئووا  لەتاە بوو ير پ ۋە   ل موواىن تغدوو پ، ئووا  

ئالاھ ئا  لە  ۋە ئا ىللىددوا  »مەدىلىسىنە بە  ىتڭش  بتلنە 

ئوور »دووىا   ئووايە (  ئووالاھ ھە ىووق ق  -71، ) ەھووئ «ب ير يووا 

بە ووواىلىرى ، مە  دوووىلەرگە   لووو د قىلى ووونر ئوووت  منە   لووو د 

قىلاى ،   ل د قىلى نىم  دوىلەر ىڭ ئوار ڭار   ھوار د قىلواى ، 

  ېنە  )م دلى  رى  يىتر( «ش ڭا   ل د قىلى ماڭار

   رروو   ق رئووا  ئووايەتلىرى ۋە ھە ىووق شووەرىپلەر ئووا  لەتنر

ئادادوووووور قىلىووووووو   شووووووەرئر ھتىشملەر ىووووووڭ مەقسووووووەتلەر ۋە

قايسووور بىووور داھەدووور  م داپىسوووىنىڭبەلنىلىووونە   ھايوووا  

بغلس   ئا  لەتتىن خالر ئەمەل  ئىنسوا نىڭ ئوت ى، ئائىلىسور، 

بىولە   باشدا ئىنسا ارۋە    شمە لىرى،   دتلىرىجەمئى ىتر، 
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دوووت  »بغلئوووا  ئاالقىسوووىا  ئا ىوووئ بغلى ووور تەلەپ قىلىنئوووا  

-063ئە ئوواد دشرىسوور، )«ۈوو ئى ار   ئا ىووئ بغلوو ڭارلئووا  قى

ئ ھتىوووشد ىى وووىلەر ئارىسوووىا  ھتىوووشد قىلئا وووا  ئا ىووو»ئوووايە (  

   ئايە ( -68، ) ىسا« قىلى دا ب ير يا 

شوووەرىئەتنىڭ ئادادوووى  ۋە ق ر لمىسووور ئوووا  لە  ئشدوووتىنە 

سووەتلىرىنر تەتاىداشوونىڭ ق ر لئووا ، ئووا  لە  شووەرىئەتنىڭ مەق

بغلمىسوا مە وپەئەتلەر قغلواىن ى تىو  قالىوا  ، ئوا  لە  ئادادر

ئادادوووووور بووووووار ۋەر  ئا  لەتنىووووووڭ ىر تەدووووووىرگە ئ ۈر يووووووا  يووووووا

ۈوووش ار شوووەرىئە  ئىنسوووا ار ىڭ مە پەئەتووور  تەتاىدلىنى وووت ر،

ئشۈووووووش  ىەلوووووونە  مە ووووووپەئەتلەر ىن ئىاووووووارە  بغلوووووو پ، بوووووو  

    مە پەئەتلەر ىڭ ئادادى  ئا  لەتت ر 

 ، د ئ الر ىوووڭ  ىنووورشووودىاررا قىلىنئوووا  ئە  ۈوووغ    لوووبا

 ى وووا  موووشلار يووواىر ئابر يىئوووا -موووا  ، ەدووولر ،ئەقلووور ،ج نووور

ىواە ب    ر ر ئى اررا تاجاۋ   قىلى  باشدىار ھەقد  ت رد لى 

-موا  قوا لىرى ار،» رەد ل لاھ  جىنايە  دا ىر قىلئا لىدت ر 

  ېونە «ۈو دىلى  دوىلەرگە ھوار د مشلشىى ار ۋە ئابر يى ارروا

 رى  يىتر( )ب خارى 
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 ىىئّت يّقضّتهىرىُىڭ خۇصۇصىَّتهىرعّر.2       

ئاز  ُي ضّتهىرى دىٍ ۋِ دۇََابنى عّرىئّتُىڭ يّق( 0)

 ئىچىگّ ئبنغبٌ:

   ووووالى   ەپ ئىااوووور ۋە   مەقسووووەتلىرى  ىوووون شووووەرىئە  

ئىنسووا ار ىڭ   مەقسووەتنىڭ  ىنوور بغلئووا لىدر تشرلووش  بغلىووا 

 ىنىنووور قغروووا پ بەرگە لىاىووواە، ۈوووش ار ئوووالاھ ئىنسوووا ار ر 

 ،ئىاووا ە  قىلىوو  ۋە  ى ا ەتلىوو  بغلوو   ئشۈووش بىرىنىىوواىن 

 ىننىوڭ  لىرىاەھەرىاەت-ئى  ۋەدت   ھەر قا ا   اىنئىااىنىى

 ر ب يىىە م  ى  ئشۈش  يار تدا  يغل غر ق

ئالاھنىڭ  ىننر ئىاا ە  ئارقىلى  قغرا    ىنا رلىدت ر، 

ىوشچ ۈىدىورى   ىنوا رلىدت ر،  ئشۈوش  دت ىنر ئشدتش  قىلىو 

گ  اھسوووووىى ئىنسوووووا نر قغروووووا    ىنوووووا رلىدت ر  ئەقىلنووووور، 

 مشلوووشىنر قغروووا    ىنوووا رلىدت ر - ەدووولىنر، ئوووابر ا ۋە موووا 

شوووووەرىئەتنىڭ  ي تى وووووىىە ۈوووووش ار  ىنوووووا رلى  ىشۈىنىوووووڭ

 ىتردەتمىسووووىنە بغيس   شوووونر تەلەپ قىلىووووا  يغل ووووغر قر ۋە 

مە  دىلەر ر بىر ئى وتىن تغدودا  بغلسواد يىور   »رەد ل لاھ 

 «ت ر ڭار، ب ير را  بغلساد ىشۈشڭار ىوڭ ي تى وىىە قىلى وار

 )ب خارى(   ېنە 

مەقسوەتلەر ىڭ     ووالى  بغلئوا لىدر ھايووا  ئى وولىرىنىڭ 

شوووو  ئادادووووتا شووووەىىللىنىاىئا لىدر ئشۈش ووووا ر، ۈووووش ار بوووو  

 بىرەردووىاە بغلوو پ قالسووا يوواىرمەقسووەتلەر ىڭ بىرەردوور يووغ  
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  قسووا  ت پىلىوو  قالسووا ھاياتنىووڭ خوواتىرجەملىاىنر  ى ا ئووا 

ئ ۈرىتىا  يواىر ھايواتنر تشگەشوتشرىا   شو  ىڭ ئشۈوش  ئەقىوئ 

 وووووىلىددا ي وووووتەىلەپ ئىنىلىووووورى  ىننىوووووڭ مە وووووپەئە  ۋە ياخ

لئا ياخ ىلى  ۋە تغرر  يغ ،شە  قىلمايا    ىن ئاماڭىاىئا لىدى

بوو  »ىووا  ئوواخىرەتتە  ى ووا  تارت-ىنسووا      وواباشوولى المىئا  ئ

)يە ر  ىننىووڭ ىتردەتمىسوور بوو يىىە     ووا    ىلوور ىووغر بغلئووا 

ماڭمىئووا ( ئووا ەد ئوواخىرەتتىم  ىووغر ۋە ت  ىموو   ى ووا  ئىىىوواە 

خاھى ودا   ېومە ،  ەپسور ئوايە ( -93، )بە ر ئىسر ئىئ «بغلىا 

ئەگى ووووى  شووووەرىئەتنىڭ مەقسووووەتلىرىنر   يە قىلى ېتى وووواە 

باشاپ بارىا ،  ىننىوڭ ىتردەتمىسور بو يىىە مو  ى   ىننىوڭ 

  مەقسەتلىرىنر ۋە   ر رى ەتلىرىنر قغرا شنىڭ يغلىا ر 
 

 قضّتهىرى ئىُضبَپّرۋِرنىككّ ئىگّ:يّ عّرىئّت( 3)    

شوووەرىئەتنىڭ مەقسوووەتلىرى ئىنسوووا پەرۋەر بغلئاۈدوووا بىووور 

 پشتووش  ئىنسووا ى ە  ئائىلىسووىنر قغرا شوونر مەقسووە  قىلىووا  

ئايالواىن يوار تت  ، دوىلەر ىڭ -ئر ئىنسا ارق بىى دوىلەر ر ئەر»

ئووار  تغ  شوو پ ھەماارلى ى وو ار ئشۈووش  تشرلووش  مىلوولە  -ئووت 

 ئايە (  -0) ىسا دشرىسر، « قىلا  

شووەرىئە  ئىنسووا ى ە  ئاھالىسووىنر قغرا شوونر مەقسووە  

دوووىلەر ى لىووو  »  قىلىووو  خىتوووابنر ىغلل اتىپدوووا قار تدوووا 

ھ ھووار د قىلئووا   ەردووىلەر ر دووىلەرگە ئغقوو پ ئوواڭاڭار، ئووالا

ب وورەا  دووىلەر ئالاھدووا ھوو ى  ەردووىنر شوو رى  ىەلتووشرمەڭار، 

ئا اڭارروووا ياخ وووىلى  قىلى وووار،  وووامر تلىدتىن قغرقووو پ -ئاتوووا
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باالڭار ر ئتلتشرمەڭار، بىى ئ الررا ۋە دوىلەرگە رىىىو  ب رىمىوى، 

مەڭوووووار، ئاشووووواار  ۋە يغشووووو ر   ياموووووا  ئى ووووواررا يووووو دىن ىەل

 اھە  ئا ەد ئتلتشرمەڭار، قىلى  ئالاھنىڭ ئەمرىنە خىاپلى  

ھەقلىوو  رەۋى ووتە ئتلتووشر   ب  ى وواىن م دتەدوونا  دووىلەر ىڭ 

ۈششىنى ووى ار ئشۈووش  ئووالاھ دووىلەرگە بوو  ئى ووار ر تەۋدووى ە 

قىلىووا   ي تىمنىووڭ م لىنوور توواىر ئوو  بوواال بوواالرەتاە يەتاە وونە 

ئ دووووو لا  بىووووور تەرەپ قىلىووووو  قە ەر ئ  ى ئوووووا ئە  پايووووواىلى  

قغيوو ڭار، ئووتلىەمنر ۋە تووار  ىنر تووغرر  قىلى ووار، ھ ىدا وووا   

ئووا ەمنر ىووشۈر يەتمەيوواىئا  ئى وودا تەىلىوو  قىلمووايمىى  دووت  

قىلئوووا  ۈووو ئى ار   ئا ىوووئ بغلووو ڭار، تووو ردىنى ار بغلئوووا  

تەقاىر ىم ، ئالاھدا ب رىلنە  ئەھواىنە ۋ پوا قىلى وار، ئىاورە  

ر ئشۈوووش  ئوووالاھ دوووىلەرگە بووو  ئى وووار ر تەۋدوووى ە ئ لى وووى ا

قىلىا   ب  م نىڭ تغرر  يغل ما ر، ش  يغلوا  مو  ى ار،  واتغرر  

يوووووغلار   ماڭمووووواڭار، ئووووو الر دوووووىلەر ر ئالاھنىوووووڭ يغلىووووواىن 

ئايرى ېتىووووا ، داقلىنى ووووى ار ئشۈووووش  ئووووالاھ دووووىلەرگە بوووو  

 يە ( ئوا-062-060ئە ئاد دشرىسور، «)ئى ار ر تەۋدى ە قىلىا 

بووو  ھتىوووشملەر شوووەرىئە  مەقسوووەتلىرىنىڭ ئىنسوووا پەرۋەر ما وووا 

  ئىاە لىاىنر ىتردىتى  ب رىا  

 ەقسوووووەتلىرى ئىنسوووووا نىڭ ئىنسوووووا لىدرشوووووەرىئەتنىڭ م

قغرا شنر مەقسە  قىلىوا ، ۈوش ار شوەرىئە   )ئا ىم لىاىنر(

ئىنسووووا نىڭ مە پەئەتوووور ئشۈووووش  يغلئووووا قغي لئووووا   شووووەرىئە  

قغروا   ئشۈوش  يوار تد ۈر ئالاھدوا  ئىنسا نىڭ ئىنسا لىدىنر

ي نووا ە  ەپ ئ تىدووا  قىلىووو  ۋە -ئى ووىنى ، ئووالاھنر يەىووواە
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ئىاوووووووا ە  قىلى ووووووودا ب ير روووووووا   شوووووووەرىئە  ئىنسوووووووا نىڭ 

  ۋ ملى ى ووووىئا ى پىووووئ بغلوووو   ئشۈووووش   ئا ىمى لىاىنىووووڭ

مووشلاىنر -، ئەقلوور،  ەدوولر، ئووابر ير ۋە مووا ئىنسووا نىڭ ج نوور

دوووىلەر » ىلى ېتى وووتىن تغدووودا  قغرا شووودا ب ير روووا  ۋە   يە ق

 ،رسوىرشد ) ىسوا «ئت ەڭار ر)يە ر بىر بىرى ار ر( ئتلتوشرمەڭار

ۋېلى ور يواىر  شەرىئەتتە ئىنسا نىڭ ئت ىنر ئتلتشر ئايە ( -37

 شووووەرئى  ئت  ردووووىى بە ىنىنىووووڭ ئە  لىرىوووواىن بىوووورەر ئە   وووور

 ېووووومە ،   ى رەىسوووووىى قىلىووووو  قغيووووو   ھەقدووووور بغلمايوووووا 

شوووەرىئەتنىڭ مەقسوووەتلىرى مە پەئەتنووور قغلئوووا ىەلتوووشر   ۋە 

 ى ا نىوووووڭ ئالووووواىنر ئووووو لى  ئوووووارقىلى  پەقە  ئىنسوووووا نىڭ 

ئىنسوووووا پەرۋەرلى  پاياىسوووووىنر ىت لەيوووووا ، شووووو  ىڭ ئشۈوووووش  

   خ د دى ىتىنە ئىنە 

شوووەرىئە  مەقسوووەتلىرى ئىنسوووا پەرۋەر بغلئاۈدوووا بىرىنىووور 

يارىتىلئوا لى  رايىسوىنر قىلى  ئىنسوا نىڭ ئىاوا ە  ئشۈوش  

قغرا يوووا ، ئىاوووا ە  قىلىووو   ىننووور قغرا شووونىڭ ئە  مووو ھى  

ۋ دتىسووور  ئىااىنىووور قىلىووو  ئىنسوووا نىڭ ج نووور، ئەقلووور، 

ئوووابر يىنر قغرا شووونر مەقسوووە  قىلىوووا   ئوووشۈىنىر  ۋە  ەدووولر

موشلاىنر -قىلى  ئىنسا نىڭ ھاياتىا  م ھتاى بغلىاىئا  موا 

پووا  ۋە جووا   مەدووىلىاىم  شووەرىئە  م ىاقغرا شوونر ىت لەيووا   

مەقسوووەتلىرىنر ھىموووايە  نسووا پەرۋەر، ۈوووش ار ىىووو  شوووەرىئە ئى

 ېومە ،  قىلسا م ىاپاتلىنىا ، ىى    يە قىلى ەتسە جا  لىنىوا  

شووووو  ۋ قىتنىوووووڭ ئت ىووووواە  ،ئىنسوووووا  شوووووەرىئەتنىڭ رايىسووووور

   ۋ دىتىسىا ر 
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ي ئىضااال  عااّرىئّتُىڭ يّقضااّتهىرى ئىضااتىهُ( 2) 

  قىهىدۇقىهىغىُي يّقضّت 

 «ۋە  ى ا لىنى وودا بغلمايووا   ى ووا  د لى وودا»رەدوو ل لاھ 

)ئىانووور مووواجە رىووو  يىتر(  ئىنسوووا نىڭ ئوووت ىنە يووواىر   ېووونە 

باشوودىاررا  ى ووا  د لى وور، شوو  ا قا باشوودىار بىوولە   ى ووا  

 ى ووووووا  د لى وووووى  ۈەىلىنىوووووا    ى وووووا  دووووو لى  يووووواىر 

ا نىڭ د لى ى وووووونر ھووووووار د قىلى ووووووتىن مەقسووووووە  ئىنسوووووو

قىلەر ر ئىجتىمووووائى  ئوووواال ىنر تەرتىووووپاە دوووو لى ،ئىسووووتىل

  ۈوووش ار ئىنسوووا نىڭ يوووار تد ۈر قائىووواىنە دووو لى  مەقسوووە 

ھەر قا وا   ىەمىىللىو   يوار تد ۈىنر ،ئىسوتىلربغلئا  بىلە  

بووارلى  ىامووالە  دووشپەتلىرى  ۋە نرى وودووشپەتلىرىاىن پووا  قىل

بىووولە  دشپەتلى وووىنر تەقە    قىلىوووا   ئوووت ى بىووولە  بغلئوووا  

ئىسووتىلر بووارلى   ى ووا لى   ەردووىلەر ىن داقلىنى وونر تەقە    

قىسر  ىنر يواىر ج نور قىلىا   ئىنسا نىڭ ئىنسا  بىلە  ئاال

مشلشىىوواە -يوواىر  ەدوولر يوواىر ئووابر ير يوواىر مووا  يوواىر ئەقلوور

 ېوومە ، شووەرىئەتنىڭ  دوولىدنر تەقە    قىلىووا   ى ا ئووا ئ ۈرىما

مەقسووەتلىرى ھىمووايە قىلىنسووا ۋە بووارلى   ەرىجىلىرىوواە رېئووايە 

ئىنتىى مئووووا ۈششووووىا  ۋە  رئىسووووتىلئىنسووووا نىڭ  قىلىنسووووا 

 ىىرىا   ە ئىنتىى مئاەرىئەتنىڭ م ر  ى ب يىىە قائىاش

شوووووەرىئەتنىڭ مەقسوووووەتلىرى ئىنسوووووا نىڭ ئىسوووووتىلىنر 

تش ەشوونر مەقسوووە  قىلئاۈدووا شوووەرىئە  ئووالىملىرى  ى ا نىوووڭ 

ئالووواىنر ئووو لى  ۋە پايووواىنر قغلئوووا ىەلتشر شووواە ئىتتىپوووا  
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ىەلووونە ، بووو  پرىنسوووىپدا  ىوووت ىەلووونە   ەردوووە شوووەرىئەتنىڭ 

   قاتارىاىن ئەمەل 

 شوووەرىئەتنىڭ ئادادوووولى  مەقسوووەتلىرى ىە  ۋە ئغموووو مى 

بغلئاۈدا ھاياتنىوڭ بوارلى  تەرەپلىرىواىار تشرلوش  ھغقو قار ۋە 

 ىنوور،     وواۋى، ئەخووا ،  مەجاوو رى ەتلەر ر ئووت  ئىىىوونە ئالىووا  

ەپلەر ىوڭ ھەممىسوىنر ۋە ئىجتىموائى  تەر ، دى ادە ئىدتىسا 

 ئت لەشتشر پ ى تىا  

 

  هى  ب ئىگُّىڭ يّقضّتهىرى ئويۇيىعّرىئّت( 4)   

ئووووووا  لە   ۋە ئغب  اتىوووووو  مەقسووووووەتلىرىشووووووەرىئەتنىڭ 

 ى  ، ئىنسوا،  ىنر ۋە     والىدر بىولە  ئاالھىواەدشپىتىنە ئىنە

 ھەرىوووواە - ئىوووو ۋە ئىسووووتىلر خووووار ىت رگە ئىوووونە بغلئاۈدووووا

قار يوا    نىوڭ ئوت ىنەھەرىاەت-ئىو  ئەمەل، شەخساە قىلئ ۈر

ئىنسوا نىڭ  ئىنسوا نىڭ   تىئوا ئەمەل، ۈش ار شەرئى  ھتىوشد

 نىڭ رەدووو ل لاھ مەدوووىلە ، ئىووو  ھەرىاىوووتىنە ۈ تىلىوووا  

، ئەلو ەتتە ئەگەر م نىڭ قىىى  پاتىمە ئغررىلى  قىلى  قالسوا»

 ېوونە  دووت ى  ب خووارى رىوو  يىتر(«)ىەدوواە  بووغالتتى  قووغلىنر

ئوووا  لە ، ئىنسوووا پەرۋەرلى  ۋە ئىسوووتىلنر رەتووواە ، ئغب  اتىووو 

شوەرىئەتنىڭ  ىتردوىتىا ،  ېومە د لى وتىن ئوارت   ئ قو منر 

 مەقسەتلىرى ئغم مى لىددا ئىنە 
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شوەرىئەتنىڭ شەرىئەتنىڭ مەقسەتلىرى ئغم مى  بغلئاۈدوا 

ۋە  -ئىنسووا  بغلوو   ئ تىاووارى بىوولە -خىتووابلىرى ئىنسووا ئا 

   قارىتىلئا   ھەرىاەتلىرىنە-ئى 

ئىنسوووووا ،   موووووا ، ماىوووووا   شوووووەرىئەتنىڭ مەقسوووووەتلىرى

ئغمووووو مى  بغلئوووووا لىدر ئشۈوووووش   ىووووون ۋە     وووووا  جەھەتوووووتىن

ار ىڭ ب  ىا  ئەقىواە  ىنر ئى ئى لىرىنر ئت  ئىىىنە ئالىا   

ئىنسووا نىڭ ئووت ى،  ب  ووىا ،     ووا ئى وولىرىنىڭ مەدىلىسووىنر

  مشلىار ۋە پەر ە تلىرىنر قغرا   ال ى -ئەقلر، ئابر ير، ما 

شوووەرىئەتنىڭ مەقسوووەتلىرى ھەمووومە ئىنسوووا اررا ئغمووو مر 

بغلئووا لىدر ئشۈووش  ئووا  لە  ۋە بووار ۋەرلىانر ئى وودا ئاش ر شوونر 

ۈوش ار شوەرىئەتنىڭ خىتوابر ھەمومە ىى وىلەر   ى ا  قىلىوا ،

شووووەرىئە  ئووووا  لە  ئىسوووواما   مەدووووىلە ،   ئشۈووووش  ئغموووو مى

يوووووواىر بغلوووووو پ، ئالماشووووووت ر    مەقسووووووەتلىرىنىڭ ئادادوووووور

ئت گەرتى وووووونر قغبوووووو   قىلمايووووووا   ۈووووووش ار شووووووەرىئەتنىڭ 

تارموووا  ئەھاوووامار  رى ئوووا  لە  ئشدوووتىنە ق ر لىوووا  مەقسوووەتلى

   موا  ۋە شەرىئەتنىڭ ئا  لىتىنر ئى دا ئاش ر   ئشۈوش  بغلسا

 ماىا  شار ئىتلىرى تشپەياىلىاىن بە ىاە ئت گىرىا  

 

  ۆرۈر:عّرىئّتُىڭ يّقضّتهىرىُي تّتبى الط ( 6)

-شوووووووەرىئەتنىڭ مەقسوووووووەتلىرى ئىنسوووووووا ار ىڭ     وووووووا

ئاخىرەتلى  مە پەئەتر ئشۈش  يغلئوا قغي لئوا ، ىتردوەتمىلىرى 
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شەرىئەتنىڭ مەقسەتلىرىنر قغرا شنر ىوت لىنە   ئىنسوا نىڭ 

قا ىىلىوو    ەتىجىسوورقغلئووا ىەلتووشرگە   ، ۋەھەرىاتوور-ئىوو 

مە وپەئە  ى ىىوو   ۈوغ  بغلىووا  شوو  ىە ۈوغ  بغلسووا، م ىاپوا  

ئووووا  بغلىووووا   شوووو  دووووەۋەبتىن شووووەرىئەتنىڭ  بغلسووووا، م ىاپووووا 

  قىلىوونى  ئشۈووش  يغلئووا مەقسووەتلىرى تەتاىدلىوونى  ۋە ئىجوور

شووووەرىئەتنىڭ   ر ر مەقسووووەتلىرىنر تەتوووواىدا  ۋە  قغي لئووووا  

بغلسوا ھتىوشد شو  ىە ئىجر  قىلى  پەر   مە پەئە  قا ىە ۈوغ  

بغلسووا، ئوو  ر يووغقىتى    ى ووا  قووا ىە ۈووغ   ىشۈلووش  بغلىووا 

ش  ىە ۋ جى  بغلىا    ىننىوڭ مە پەئەتور ھەممىواىن ىشۈلوش  

ۋە ۈغ  بغلئاۈدا ئ  ر قغروا   ئشۈوش  باشودا مو ھى   ەردوىلەر 

 ق ربا  قىلىنىا  يغلىا   « ىن»

شووووووەرىئەتنىڭ مەقسووووووەتلىرى تەتاىدلىوووووونى  ۋە ئىجوووووور  

مەجاو رى ە  ئىجور  قىلىو  قىلىنى  ئشۈش  يغلئا قغي لئوا ، 

 مەجاووووو رى ە ۈوووووش ار  ئادادوووووىا  بغلىوووووا   ۋە مەدوووووئ لى ە 

ئىنسووووا ار ىڭ ئىسووووتىلىنر ئىنتىى مئووووا دووووالىا ، ئوووواالقە ۋە 

ئىاھووور خىتوووابنر ئووواڭاپ   م ئوووامىلىرىنر ىوووغ تر   قىلىوووا 

ىدلىسووا ۋە ئىجوور  تەتا ۈششووە نە اىن ى وو ىن تەتوواىدا  ال ىوو  

لمىسووا  ووىا ، تەتاىدلىمىسووا ۋە ئىجوور  قىىئ ر قىلسووا م ىاپاتدووا

 تلىرىاىار مەجاوو رى ە ەشووەرىئەتنىڭ مەقسووجا  رووا ئ ۈر يووا   

 ئىاوووارە  ۋ جىووو ، دوووش نە ، م بووواھ، مەىووور ھ ۋە ھار مووواىن پەر ،

مەجاو رى ە    ر رىو ە   تشرلش  ئەھاامار ر ئت  ئىىىنە ئالىا  

خار ىت رىاىار مەقسەتلەرگە ئاالقىوا ر بغلسوا ىشۈلوش  بغلىوا ، 

خار ىت رىوواىار مەقسووەتلەرگە ئاالقىووا ر  )تەھسووىنا ( تغلوو قا 
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بغلسا يەڭنىئ بغلىا   مە وپەئە  قوا ىە ۈوغ  بغلسوا ئو  ر بەرپوا 

قىلىوو  مەدووئ لى ىتر ىشۈلووش  بغلىووا ، ب  ر  ىىلىوو  قووا ىە 

 ۈغ  بغلسا، ئ  ر يغقىتى  مەجا ى ىتر ش  ىە ۈغ  بغلىا  

 نە ئەمە  قىلىوووووو  ېوووووومە ، شووووووەرىئەتنىڭ مەقسووووووەتلىرى

مەقسوووەتلەر ر ھىمووايە قىلىووواىئا  ، ۈوووش ار ئوو  مەجا رى ەتتوو ر

شووەرىئە  مەقسووەتلەر ر ئووت   امار ر ئووت  ئىىىوونە ئالىووا  ئەھاوو

ئىىىوونە ئالىوواىئا  ئەھاووامار  ر ۋە ئەھاووامار ر ئووت  ئىىىوونە 

 ئالىاىئا  مەقسەتلەر  ر 

 

(3) 

 عّرىئّت يّقضّتهىرىُىڭ صۈپّتهىرى

 

شووووووووووووەرىئەتنىڭ مەقسووووووووووووەتلىرىنر قغرا يوووووووووووواىئا  ۋە 

ىنىڭ ھەممىسوووووور دووووووشپەتلىرى گش ەللەشووووووتشرىاىئا   ەردوووووو

ىرى تەبىئىووو  خوووار ىت رگە مەقسوووەتلەر ىڭ دوووشپەتل دوووا ىلىا  

   پ ختىلى  بىلە  دشپەتلە نە  ، ئادا لى  ۋە ئ يئ   بغل  

  رگّ ئۇٍغۇٌېتّبىئٌ خبراكت 0

ھنر تغ وووو   ئادادووووىا  ئووووالا ىخووووار ىت رئىنسووووا نىڭ  

ئىنسووووا نىڭ ئىنسووووا لىدر ئالاھنىووووڭ  ىنىئووووا  يارىتىلئووووا ،

ئىنسوووا  ئالاھنىوووڭ  ئوووارقىلى  ۋ ج تدوووا ۈىدىوووا  بغيسووو     
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 ىنىاىن قا ىىلىو  ۈەتنىسوە، ئىنسوا لىدىاىن شو  ىىلى  ۋ   

 ش ڭا ئىنسا نىڭ تەبىئر خار ىت رى شوەرىئە  ىەۈاە  بغلىا  

  مەقسەتلىرىنىڭ ئە  ۈغ  دشپىتر دا ىلىا 

تارتىو   ىنوا ر بغلو   خار ىت رىواە ئىنسا  ت ر لى ىاىن 

يامووا  م ھىتنىووڭ تەدووىرىنە  ت ر لىووا ، ھەر قا ووا   بىوور بووغۋ  

خووار ىت ر  يووار تد ۈىنر تغ  شووتىن ئىاووارە  تەبىئوو  ئ ۈرىمىسووا

يە ور  ئەقلور خوار ىت رگە ئىونەئىساد  ىنور   ئشدتىاە ت ر لىا 

  ئىسوواد ئەقىوواە، شووەرىئە  ۋە ئەخووا  بغلوو پ ئەقىلوونە ئ يئوو  

 ېومە ، ئىسواد   ئەقىئ ھو ق قىااليواىئا  ئى وار ىن ئىاوارە 

تى ودا تەي وار، مەرىوپە  ئىنسا نىڭ ئاقىئ، مە ە ى ە  يارى ىنر 

تىنە ئىتوائە  قىلىو  ئىماوا ى ى ئت لەشتشر   ئىدتىوا رىئا ۋە

ئىنە خار ىت ر ە يارىتىلئا لىدر ئشۈش  ئىنسا  تەبىئى ىوتىنە 

دووىا   لىدر پەقە   ىوون ئادائىنسووا نىڭ ئىنسووا ئ يئوو    ىنووا ر 

 پەقە  ئىنسوووووووا لىدر ۋ ج تدوووووووا ۈىدىوووووووا ، ئ  ىوووووووڭ  ىنووووووور

ش  ىڭ ئشۈش  ق رئا   بىلە  ھىمايە قىلىنىا   (ر)ئا ىمى لىا

ھاي   ئوا ئغخ واتدا ،  ىاپىرالر ر ئىنسوا لىدىنر يغقاتدوا ىەرى  

ئالاھنىووووڭ ئووووايەتلىرىنر ئ تىوووور پ قىلئىلوووور ئ  ىمىئووووا  ۋە 

ۈوووش ار ھەر بىووور  ۈىدارروووا ار ر ئىتدوووا ئغخ ووواتدا  يالئا ئوووا 

ئىنسووووا نىڭ تەبىئىوووو  خووووار ىت رى ب لئا مىئووووا  بغلسووووا، بوووو  

بووار  ەپ ھوو ق  سوورتە بىوور قىلئ ۈى سوور ۋەيار تد ۈى ڭئالەمنىوو

، خاتالى  ياىر گ  اھ ئتتاش  پ دالسا خىجىوئ بغلىوا  قىلىا  

 رىوا ر  ش ڭا ئىنسا نر ئار د تاپت رىاىئا   ەردوە تەبىئور خار ىت

ا ، ىوووتڭلىنر رە  ئ  ىوووڭ ئىىىنووور دوووىدى  قغيىووواىئشووو ڭا 
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 ېمىننووور  ئالاھدوووا ئىاوووا ە  قىلىووو  ۋە ،قىلىووو  قغيىووواىئا 

گشللە ا ر شووووتىن ئىاووووارە  مە ە ىوووو ە  دووووەپىرىنە تغدووووالئ  

بغلىوووواىئا  ھەر قا ووووا    ەردووووە ئىنسووووا  خووووار ىت رىنە  ىووووت 

تەبىئىوو  شووەرىئەتنىڭ ىتردووەتمىلىرى ئىنسووا نىڭ   ەردووىا ر 

 ئادوا  ۋە قوغالا م شەقدەتسىى خار ىت رىنىڭ تەقە   در ب يىىە

 يغلئا قغي لئا   ھالا 

  ئبصبٌيّقضّتهىرى شەرىئەتنىڭ   3

ىە   ، ىننىوووڭ ياخ ىسوووور تووووغرر  ئووووائالاھ»رەدووو ل لاھ 

بوو   ىوون »يە ە   )ب خووارى رىوو  يىتر( ېنە  «قغردووا  بغلئىنىووا ر

ئاش رۋېتى  ۈ اىاىن ئى لىرىا   ىن  قايسر بىر ىى ر ئادا ،

يە وور  ىننىووڭ ىتردەتمىسووىاىن )  ىوون رالىوول ى لىووا  قالسووا 

ئەمە  قىلى وونر   ،ئاشوو ر پ قىلىوومە   ىسووە  ىرىاىوو  ق لىوو 

شوووو ڭا  ىننىووووڭ ىتردەتمىسووووىنە تغپتووووغرر  ئىوووو   تاشووووايا ( 

قىلى ار، ي دىناشت ر پ ئى  قىلى وار، باشودىار ر ئشمىواۋ ر 

مە ە   قىلى ووووار، ى ىىلىوووورى ئىاووووا ە  قىلىوووو  ئوووووارقىلى 

ئىنسووووا نىڭ  ېوووومە ،  ب خووووارى رىوووو  يىتر(  ېوووونە  )«ئوووو لى ار

تنىڭ شووووووووەرىئەرىنە ئ يئووووووو   بغلئووووووووا  ئىسووووووواد خوووووووار ىت 

 اللىددا ئايا ا ر اليا  مەقسەتلىرىنر رېئ

 ئا ەتتىن تاشدىرى م شەقدەتلى شەرىئە  ئادا  بغلئاۈدا 

 يوواىئا  ئى وواررا تەىلىوو  قىلمايووا ،ئىنسووا نىڭ ىووشۈر يەتمە

لنوووووش ە  ىتردوووووەتمىلەرگە شووووو  ا قا ئوووووا ەمنە بە  ئ ئىووووور ىە

ئووالاھ دووىلەرگە ئادووا لىدنر خااليووا ، تەدوولىانر »ب ير مايووا  
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رەدوو ل لاھ ئىااوور » ئووايە ( -033دشرىسوور، )بەقەر«خالىمايووا 

ئىووووو  ئارىلىدىوووووا  ئى تى وووووارلى  بىرىلسوووووە، گ  ووووواھ بغلووووو پ 

 ( رى  يىتر ب خارى« )ئادا  ئى نر تالايتتر ،قالمىسىا

  ېووووومە ،  ىووووون ئادوووووا ، ىە  قغردوووووا  ۋە ىتيشمىا وووووا ر 

 شووەرىئەتتە ئادووا ىىلى    ېوونە «بوو   ىوون ئادووا »رەدوو ل لاھ 

  مەدووتىن يوواىر ھغر  لوو   قىلمادووتىنقەدووتە  تەدووىر يەتاش

ب ير لئوووووا  ئى وووووار ر قىلى وووووتا ۋە ۈەىلە ووووونە  ئى وووووار ىن 

ىىوو  ب ير لئووا  ئى وواررا تەدووىر   امايووا  بغلىووا  داقلىنى ووتا 

يەتاش دووە يوواىر ھغر  لوو   قىلسووا يوواىر ۈەىلە وونە  ئى ووار ر 

ئادوا ىىلىدنىڭ  ،ئادا ىىلىددا تايىنى  تو ر پ قىلىو  دالسوا

شووووەرىئەتاە ئەمە  قىلىوووو   مە ىسووووىنر ب رمىلىئووووا  بغلىووووا  

ئىنسوووا نىڭ تووواقىتر يەتمەيووواىئا  ۈوووش ار شوووەرىئەتتە  ئادوووا ، 

ئادوووا ىلى  ئالاھنىوووڭ شوووەرىئىتىنە  ئى وووار مەۋجووو   ئەمەل 

ئى وووال بىووولە  ئەگى وووى  ئوووارقىلى  ھادوووىئ بغلىوووا ، ئەگەر 

خاھى وودا تەۋە ر  ەپسووئى ووال   ئىرىسووىاىن ۈىدىوو  ىەتسووە، 

  ئادا ىلى  بغل پ قالىا   

 

)ئە  يّقضااّتهّرَىڭ ئااۈچىُچي صااۈپىتي ئې ضاابٌ 2

  گش ە  شەىىلاە پ ختا قىلى (

ھەر  ئووالاھ ھەر قا ووا   ئى ووتا ئا ىووئ قىلى وودا ۋە »ئووالاھ

 «قىلى دا ب ير يوا  پ ختا ئە  گش ە  شەىىلاە ئى ار ر قا ا  

ئالاھ ھەر قا ا   ئى ونر »رەد ل لاھ  ەيا    ئايە (-71، ەھئ)
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  ەيووا  «قىلئووا  ۋ جىوو ئە  گووش ە  شووەىىلاە پ ختووا قىلى وونر 

ئى ار ر گش ە  شەىىلاە پ ختوا بىور تەرەپ  ( م دلى  رى  يىتر)

مەقسووووووەتلىرىنر ۋ ج تدووووووا  بووووووارلى  قىلىوووووو  شووووووەرىئەتنىڭ

مەدوىلە ،  ىننور پەر  ۋە  ەپولە ئىاوا ە  بىولە   ۈىداررا لىدت ر 

ئ  سوووا ا ر، ئت ىنىوووڭ ھوووترمىتىنر ياخ ووور ئادووور    قغروووا  

ەىسوىى قىلىو  قغيىواىئا  ىنر ئادور   ۋە ى رئ  سا ا ر، ئەقل

   ەردىلەر ىن داقلىنى  ئ  سا ا ر 

شەرىئەتنىڭ يغل غر قلىرىنر تغرر  ئىجر  قىلى ، ئ  سا  

ئت ىنر ئىساھ قىلى ، باشدىاررا پايا  يەتاش   ، باشدىار ىن 

ئووت ىنە گ  وواھ قىلىوو  ئووارقىلى  نر ئوو لى ،  ى ا نىووڭ ئالوواى

  لووووو د قىلمادووووولى ،  ەپسوووووىنىڭ ىەيووووونىنە ىىرمەدووووولى ، 

ئىسوواد  تىوون ئىاووارە   ى ووىلەرگە ياخ وور م ئووامىلە قىلىوو ى

  قائىاىلىرىنىڭ ھەممىسىنر ئت  ئىىىنە ئالىا 
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 يّقضّتهىرى ىتىُىڭعّرىئئىضالو     

 

 

شووووووەرىئەتنىڭ   شووووووەرىئەتنىڭ ئغموووووو مى  مەقسووووووەتلىرى

ئەھاوواملىرى ئووت  ئىىىوونە ئالئووا  ئ قوو د، رووايە ۋە  ى ووا ار ىڭ 

يىئىناىسوووووور يوووووواىر ئىسوووووواد ئەھااملىرىنىووووووڭ رايىسوووووور ۋە 

 ى وووا لىرىاىن ئىاوووارە   شوووەرىئەتنىڭ ئغمووو مى  مەقسوووەتلىرى 

"بە  تشرلووووش    ر رىوووو ەتلەر" ەپ ئاتىلىووووا   ئوووو الر  ىن، جووووا ، 

ھىمووايە قىلى ووتىن مشلووشىنر -ئووابر ا ۋە مووا -ئەقىووئ،  ەدووىئ

شوووووووەرىئەتنىڭ ئغمووووووو مى  مەقسوووووووەتلىرى خوووووووال  ئىاوووووووارە  

خووووووال  مەقسووووووەتلىرىنىڭ تغپا مىسووووووىاىن شووووووەىىللىنىا ،

 مەقسەتلەر تارما  مەقسەتلەر ىن خ الدىلىنىا  

-شوووووووەرىئە  ئەھااملىرىنىوووووووڭ ئىنسوووووووا ار ىڭ     وووووووا 

 ئاخىرەتلىوو  مە پەئەتىنوور ىووت لەپ يغلئووا قغي لئووا لىدر ئ نىوو 

ياخ وور ۋە پايوواىلى   ەردووىلەر ر  ېوونە  مە ووپەئە    بىوور مەدووىلە

قغلئا ىەلتشر  ،  ى ا لى  ۋە  اۈار ئى ار ىڭ ئالواىنر ئو لى  

 ئارقىلى  بغلىا   

شوووووەرىئەتنىڭ مەقسوووووەتلىرى مە ووووواە جەھەتوووووتىن  ىنئوووووا 

تايىنىا ، مە پەئەتنر ھادوىئ قىلىو  يواىر  ى وا نر يوغقىتى  

ىلىنى  جەھەتوتىن جەھەتتىن     ارا ۈ تى لى  بغلىا ، پايا

شووەرىئەتنىڭ مەقسووەتلىرى بىوور      ووا ۋە ئاخىرەتلىوو  بغلىووا  

ئ  تى وووواى ، مەقسووووەتلەر خىووووئ  ەرىجىوووواە ئەمەل بغلوووو پ،   ر ر

مەقسوووەتلىرى   ەشوووتشر  ۋە گش ەلل خار ىت رىووواىار مەقسوووەتلەر

  ەپ ئشچ  ەرىجىنە بتلش نە   
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شووەرىئە  ئەھااملىرىنىووڭ ىتپىنىىسووىنىڭ ئىللىتوور يووا 

 ئادادىا  ياىر ئىى ىنى  ئادادىا  تىلئوا ئ لىنئوا ،ھتججە  

تىلئوووووا ئ لىنمىئوووووا  ئەھاامار ىوووووڭ تەپسوووووىاتر  ئىللىتووووور

ئغموو مى لىدر بىوولە  تىلئووا ئ لىنئووا ، يە وور ئالاھدووا ئىتووائە  

ئاخىرەتلىو  -قىلى نر ئى ودا ئاشو ر   ۋە ىى وىلەر ىڭ     وا

  مە پەئەتلىرىنووور قغلئوووا ىەلتوووشر   ئوووارقىلى  ئىللىتووور بايوووا

 قىلىنئا  بغلىا  

شەرىئەتنىڭ مەقسەتلىرى مە پەئەتنور قغلئوا ىەلتوشر   ۋە 

 ى ا نىووووڭ ئالوووواىنر ئوووو لى   ېوووونە  دووووت  ە خ الدووووىلىنىا   

شووووەرىئە  ئەھااملىرىنىووووڭ ھەر بىردوووور مە پەئەتووووتىن خووووالر 

ئەمەل  بووووو  دوووووت    رر  لىئوووووا   ەلىوووووئ پاىىوووووت ئادادوووووىا  

  پەيئەمووووواەرلەرق ھووووواالئووووور »يەىوووووش لە نە  قائىووووواە  ئوووووالاھ 

 « ەردوووىلەر ر يەڭوووار، پايووواىلى  ياخ ووور ئەمەللەر ووور قىلى وووار

   شو ئەيل ئەلەي ىسسواالد ېنە ئايە ( -60)متمىن   دشرىسر، 

  ېنە   ئايە (-88، )ھ  «ە  پەقە  ياخ ىلىدنىا خااليمە م»

 ى ووا نر يووغقىتى  ۋە ئالوواىنر ئوو لى  تغررىسووىاىم  بىوور 

ئوووووالاھ پەيئەماەرلەر ووووور ») ەلوووونە  قا ىىلىئووووا   ەلىلووووولەر ى

گ  ووواھار  ېمىننووور تش ىنە ووواىن ى ووو ىن،  ېمىنوووا   ئەۋەتىووو (

 ئوايە ( -86ئەئور   دشرىسور،«)ب  ر  ىىلىو  قىلمواڭارقىلى  

بىووووور قا ىىلىئوووووا  ئوووووايەتلەر پەيئەماەرلەر ىوووووڭ ي ق رقىووووواە  

ب  ر  ىىلىوو  ۋە ب  ر  ىىاررووا قارى وور توو ر  ،  ڭۋە ىپىسووىنى

 ئىاە لىاىنووووووورمە پەئەتلىرىنووووووور قغروووووووا   ئىنسوووووووا ار ىڭ 

ئەدوووواەرتاە   يە ە بىوووور قا ىىلىئووووا  ئووووايەتلەر ياخ وووور ئىوووو  

قىلئ ۈىار ر ۋە ياخ ر ئى نر مە ھىو ىلىنە   ب  ر  ىىلىو  

ئواخىرەتتە ئووا    -ۋە ب  رو  ىىار ر ئەيىووالىنە  ۋە ئ الرروا     ووا
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بىووولە  ۋە ە قىلئوووا   ما وووا بووو  تغررىسوووىا  ىەلووونە  ئووووايە  ۋە 

ىسووولەر ئىسووواھ قىلىووو  ۋە ب  رووو  ىىلىدنر يغقىتى ووونىڭ ھە 

   شەرىئەتنىڭ مەقسىتر ئىاە لىاىنر ىتردىتى  ب رىا  

ۋە مە ىوو ى تەرەپنوور ئووت  ئىىىوونە   مە ووپەئە  ۋە  ى ووا  مووا  ى

ئالىووا   مە ووپەئە  ئىنسووا نىڭ ھايوواتر تايىنىوواىئا ، ئەقلوور ۋە 

ىىوونە شووەھ ە  دووشپەتلىرى ئ رى ووەلەياىئا   ەردووىلەر ر ئووت  ئى

ۈووووارىلەر مە ووووپەئە  يوووواىر -ئالىووووا   ئىسوووواد  ە ىرىوووواە ۋ دووووىتە

ب  ر  ىىلى    ئىرىسوىنە ىىرىو  ى تىوا   مە وپەئەتاە باشواپ 

مە وووپەئە   ەپ ھتىوووشد ب رىلىوووا ،  ى ا ئوووا  نەبارىووواىئا  ۋ دوووتى

 ى وووا لى   ەپ ھتىوووشد ب رىلىوووا    نەباشووواپ بارىووواىئا  ۋ دوووتى

   ب رىلىا  مەقسەتلەر ىڭ ھتىمر  نە ېمە ، ۋ دتى

مە ووووپەئە   لە  ە  ۋە ئ  ىووووڭ دووووەۋەبلىرى، خ شوووواللى  ۋە 

 ئ  ىڭ دەۋەبلىرىا ر 

ئەلەد ۋە ئ  ىووووڭ دووووەۋەبلىرى، رەد ۋە ئ  ىووووڭ - ى ووووا   ەر 

   دەۋەبلىرىا ر 

 ېوومە ، مە وووپەئە    ر رىووو ەتلەر، ئ  تى ووواجلى  ئى وووار ۋە 

 تغل قلىما ئى ار  ەپ ئشچ توشرگە بتلش ىوا  گش ەللەشتشرىاىئا  

تتۋە وووواە مە پەئەتنىووووڭ بوووو  ئووووشچ تووووشرى تغررىسووووىا  تەپسووووىلر 

 تغختىلىمىى 
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 عّرىئّت يّقضّتهىرىُىڭ تۈرنىرى
 

  ۆرۈر يّقضّتهّر: بىرىُچي

  ر ر مەقسەتلەر ھايا  تش  مىنىڭ  غرما    ۋ ملى ى ور ۋە 

ىى ووووىلەر ئەھ  لىنىووووڭ تەڭپوووو   بغلى وووور ئشۈووووش  بغلمىسووووا 

مەدوىلە ،  ىننور ھىموايە  بغلمايواىئا  مەقسوەتلەر ىن ئىاوارە  

ئوابر ا ۋە موا   ئەقلىنر قغرا  ، ۋە قىلى ، ىى ىلەر ىڭ جا 

ئغم مى  تش  منر ھىمايە قىلىو ،   لو منر  مشلاىنر قغرا  ،

ئىىووووومە  ۋە -يوووووغقىتى ، دوووووا ائە  بەرپوووووا قىلىووووو ، يووووو مە 

     خت رخا ا د لى دا ئغخ ا  ئى ار 

    ر ر مەقسووووووەتلەر ئادادوووووولى  مەقسووووووەتلەر بغلوووووو پ، بوووووو

مەقسووەتلەر ىڭ ھەممىسوور يوواىر بىرەردوور يووغ  بغلوو پ قالئا ووا  

ھايوووا  توووش  مر ب   لىوووا ، ىى وووىلەر ىڭ مە پەئەتلىووورى يغقووواپ 

ى تىوووا   بووو  مەقسوووەتلەر ىڭ   ر رلىاىووونە بوووارلى  مىللەتووولەر 

ئىتتىپووا  ى لىووا ، ۈووش ار بوو  ئى ووار ىڭ   ر رلىاوور ئەقىلوونە 

ە  تشرلووووش  ئ يئوووو   مەدووووىلە    ر ر مەقسووووەتلەر ئىسوووواما "ب

ياىر"بە  تشرلش  شەرئر پرىنسوىپا  مەدوىلىلەر"    ر رى ەتلەر"

-ئووابر ا، مووا - ەپ ئاتىلىووا   ئوو الر   ىوون، جووا ، ئەقىووئ،  ەدووىئ

مشلووشىتىن ئىاووارە  بغلوو پ، ىى ووىلەر ىڭ مە پەئەتلىوورى م شوو  

،   ر رى ەتلەرگە تايىنىوا ، ئەگەر بىرەردور يغقواپ ى تىو  قالسوا

  ڭسىىلى ى  ى تىا  ئىنسا ى ە  ھاياتر تەڭپ

  ر ر مەقسووووووەتلەر مەقسووووووەتلەر ىڭ ئا ىسوووووور، باشدىسوووووور 

يار ەمىىسوور بغلئاۈدووا، ئەدوولر مەقسووەتلەر ر تەرتىپوور بوو يىىە 

ئى وودا ئاشوو ر   ال ىوو   بوو  مەقسووەتلەر دوواراد ئەقىووئ ۋە تووغرر  
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 الر ەقىلنر ۈششىنى  ئوارقىلىدا ھو ق قىلىنىوا   ۈوش ار ئو 

 ىت ر ىار ئى ووووار بغلوووو پ، بغلمىسووووا بغلمايوووواىئا    ر ر خووووار

 ت پىلموووواا قالسووووا  ى ا ئووووا ئ لىوووو  بارىووووا   بوووو  ئى ووووار ىڭ

  ر رلىاور ئت ىواىن ۈىدىو     ر رلىاىنە ئغيلىنى  ىەتمەيوا ،

تشرلووووش    ر رىوووو ە  پارۈىلىنى وووونر قغبوووو    بە ت رىووووا   بوووو  

قالئىنىئا دوەلاى  تەدوىر  ،قىلمايا ، بىردىاىن ۈاتا  ۈىدسا

 ىتردىتىا   

ىتردووىتى  بىوور پشتووش  شووەرىئەتنىڭ ئووالر مەقسووەتلىرىنر 

ئوور »ىەلوونە  ئايەتلەر ىووڭ قاتارىوواىن ئالاھنىووڭ م  وو  دووت ىا ر 

پەيئەماەرق متمىن ئايالار داڭا ى لى ، ئالاھدا ھو ى  ەردوىنر 

شوووو رى  ىەلتشرمەدوووولىااە، ئغررىلىوووو  قىلمادوووولىددا،  ىنووووا 

اشووودىار ىڭ ب ۋەتمەدوولىااە، قىلمادوولىددا، بووواللىرىنر ئتلتشر

بالىسووىنر يالئا وواىن ئەرلىرىنىووڭ بالىسوور قىلى  لمادوولىددا، 

دووە  ب ير رووا  ياخ وور ئى ووار ىن بووا  تارتمادوولىددا بەيووئە  

 ئايە ( -03، )م متەھىنە «قىلسا، ئ الر ىن بەيئە  ئالئىن  

بووووووو  ئايەتتىار"ئالاھدوووووووا ھووووووو ى  ەردوووووووىنر شووووووو رى  

ننوور ھىمووايە  ى تەۋھىووا ئادادووىا  ېوونە  دووت   ىەلتشرمەدوولى "

مشلووشىنر -ما "ئغررىلىوو  قىلمادوولى " دا ئى ووارەتت ر قىلى وو

 ىنا قىلمادلى " ەدىئ،  ەدە  ۋە » ھىمايە قىلى دا ئى ارە  

ىرىنر "بووووووووالل ئووووووووابر ينر ھىمووووووووايە قىلى وووووووودا ئى ووووووووارە  

 جا نر ھىمايە قىلى دا ئى ارە  ئتلتشرمەدلى "

شەرىئەتنىڭ بو  ئغمو مر مەقسوەتلىرى ئە ئواد دشرىسوىاىم  

دىلەر ى لى  ئاڭاڭار، ئالاھ ھار د قىلئوا  »تىلئا ئ لىنئا  

 ەردوووىلەر ر دوووىلەرگە ئغقووو پ ب ووورەا  دوووىلەر ئالاھدوووا ھووو ى 

ئا اڭارروووا ياخ وووىلى  - ەردوووىنر شووو رى  ىەلتوووشرمەڭار، ئاتوووا
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قىلى ووار،  ووامر تلىدتىن قغرقوو پ بوواالڭار ر ئتلتووشرمەڭار، بىووى 

ئاشوواار  ۋە يغشوو ر   يامووا  ئ الررووا ۋە دووىلەرگە رىىىوو  ب رىمىووى، 

ئى ووواررا يووو دىن ىەلمەڭوووار، ئالاھنىوووڭ ئەمووورىنە خىاپلىووو  

 اھە  ئوا ەد ئتلتوشرمەڭار، ھەقلىو  رەۋى وتە ئتلتوشر   قىلى  

ب  ى اىن م دتەدنا  دىلەر ىڭ ۈششىنى ى ار ئشۈش  ئوالاھ 

دووىلەرگە بوو  ئى ووار ر تەۋدووى ە قىلىووا   ي تىمنىووڭ م لىنوور 

رەتاە يەتاە وونە قە ەر ئ  ى ئووا ئە  پايوواىلى  توواىر ئوو  بوواال بوواال

ئ د لا  بىر تەرەپ قىلى  قغي ڭار، ئتلىەمنر ۋە تار  ىنر توغرر  

قىلى ووووار، ھ ىدا ووووا   ئووووا ەمنر ىووووشۈر يەتمەيوووواىئا  ئى وووودا 

تەىلىو  قىلموايمىى  دوت  قىلئوا  ۈو ئى ار   ئا ىوئ بغلو ڭار، 

ئالاھدووا ب وورىلنە  ئەھوواىنە   توو ردىنى ار بغلئووا  تەقوواىر ىم 

ۋ پوا قىلى ووار، ئىاوورە  ئ لى ووى ار ئشۈووش  ئووالاھ دووىلەرگە بوو  

ئى ار ر تەۋدى ە قىلىا   ب  م نىڭ تغرر  يغل ما ر، شو  يغلوا  

م  ى ار،  اتغرر  يغلار   ماڭمواڭار، ئو الر دوىلەر ر ئالاھنىوڭ 

ەرگە يغلىواىن ئايرى ېتىوا ، داقلىنى وى ار ئشۈوش  ئوالاھ دووىل

 ئايە ( -062-060، )ئە ئاد «ئى ار ر تەۋدى ە قىلىا ب  

ب  ئايە  تەۋھىا ر ھىمايە قىلى ، جا نر ھىمايە قىلى ، 

مشلوووشىنر ھىموووايە -موووا  ۋە ئوووابر ينر ھىموووايە قىلىوو - ەدووىئ

 قىلى ىنر ئت  ئىىىنە ئالئا  

ىىوو   ىنىنوور قغرووا   يغلىووا  ئتلووشپ ىەتسووە »رەدوو ل لاھ 

 نىنوور قغرووا   يغلىووا  ئتلووشپ ىەتسووە شوو  ىت بغلىووا ، ىىوو  ق

 يغلىووا مووشلاىنر ھىمووايە قىلىوو  -شوو  ىت بغلىووا ، ىىوو  مووا 

 يغلىا ئتلشپ ىەتسە ش  ىت بغلىا ، ىى  ئائىلىسىنر قغرا   

   ىتر( رى  ي  ېنە  )تىرمىىى«ىت بغلىا ئتلشپ ىەتسە ش  
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 عّرىئّتُىڭ ئبني دِرىجىهىك ئويۇيىٌ   

 تزۋَِدىكىچّ:تّپضىالتي  يّقضّتهىرىُىڭ

 دىُُي قوغداط:.1 

 ، ىننر قغرا   پرىنسىپا  مەدىلىلەر ىڭ ئە  ىاتتىسور 

 ىننر قغرا شنىڭ مە ىسور ھاياتلىدتوا  ىننىوڭ ئادادولىرى ۋە 

  ئىسووووواد ئادادووووولىرى، ت رئەھاووووواملىرىنر م قىماشت ر شووووو

قار شوووولىرىنر بەرپووووا -شووووغئارلىرى، پرىنسووووىپلىرى ۋە قىموووومە 

تەلىمووواتلىرىنر ھىموووايە قىلى وووت ر  قىلىووو ، ئەھاووواملىرى ۋە 

ئىسووواد ئەقىووواىلىرى، ئىاوووا ەتلىرى، شوووەرىئەتلىرى ۋە ئەخوووا  

 پرىنسىپلىرى  ىننر قغرا يا  

تووغرر   ىوون ئىنسووا ار ئشۈووش    ر ر مە پەئەتتوو ر، ۈووش ار ئوو  

ئىنسووووووا نىڭ پەرۋەر ىنووووووارى، ئووووووت ى، ق رىناى وووووور ئىنسووووووا ، 

جەمئى ىتووور ۋە ىائىنوووا  بىووولە  بغلئوووا  ئاالقىسوووىنر رەتووواە 

دوو لى  ب رىووا   تووغرر   ىوون يووار تد ۈر، ىائىنووا ، ھايوواتلى  ۋە 

ىە ئاتوووا ئىنسوووا  تغررىسوووىا  توووغرر  تەدوووەۋۋ ر ۋە دووواراد ۈششوووە 

قىلىوووا   توووغرر   ىووون ھەقىووودە ، ئوووا  لە  ۋە توووغرر  ياشاشووونىڭ 

 مە اەدىا ر  

 « ىون»ئالاھ ئىسواد  ىنىنور بوارلى  ئىنسوا ى ە  ئشۈوش  

قىلىوو  تووالاپ بەرگە  ۋە ئوو  ر ھەر بىوور ئىنسووا  ئشۈووش  ھايووا  

ىىوو  ئىسوواماىن باشوودا بىوور »يووغلر قىلىوو  بەلنىوولەپ بەرگە  

ھەرگىوى  ئالاھنىوڭ  ە ىرىواە ڭ  ىنور ىننر ئىى ەپ يشردە، ئ  ىو

 ئايە ( -86)ئا  ئىمر   دشرىسر،  «قغب   قىلىنمايا 
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ئىساد  ىنر ئەقىاە، شەرىئە ، ئەخا  ۋە تش  منە ئاالقىوا ر 

ئەھاوواملىرىنر ىووتپ ئووايەتلەر ە بايووا  قىلىوو  بەر ى   ىننىوووڭ 

ئىنسوووووووا   ەپسوووووووىاىار تەدوووووووىرىنر ىوووووووشۈەيتى ، قەلاوووووووتە 

ۋە جەمئى ەتووووتە بەرپووووا قىلىوووو  ۋە م دووووتەھاەملە ، ھايووووا  

 ېمىنووا  تووارقىتى  ئشۈووش  تشرلووش  ئىاووا ەتلەر ر يغلئووا قغيوواى، 

شووووووووووەىىللىرىنر بايووووووووووا  قىلىوووووووووو  بەر ى، ۈىر يلىوووووووووو  ۋە 

 قا ائەتلىنەرلى  ئ د   بىلە   ەۋە  قىلى نر پەر  قىلاى 

 ىننوور قغرووا   ئشۈووش  شوواھا ە  دووت ىنر ئوو ا  قىلىوو ، 

  اما  ئغقو  ،   ىوا  ب ورى ، ر   ۈششە ا ر  ، تغرر  تەۋھىا ر 

، مەدووىىت دوو لى ، ق رئووا  ئووتگىتى ، قىلىوو  ، ھەىت توو  

ئىسوووامنر تەشووو ى  قىلىووو  ۋە تشرلوووش  ئغرگوووا ار ر تەدوووىق 

     ر ر قىلى  

 ىننووور ھىموووايە قىلىووو  ئەقىووواە، ئىاوووا ە ، شوووەرىئە  ۋە 

 ىنووووور شووووو  ا قا ئەخاقنووووور قغروووووا   ئادادوووووىا  بغلىوووووا   

 ىنئووووووووا ىىرى وووووووواە  ۋە بغلوووووووو  ئەرىىوووووووونلىااە ى پىووووووووئ 

 مەجا رلىمادلى  ئادادىا  بغلىا  

 ىننر قغرا   ۋە  ىننىڭ دواالمەتلىاىنە ى پىوئ بغلو   

ئشۈش ، ش  ا قا   شومە لەر ىڭ تاجواۋ   قىلمادولىدر ۋە بوغ ە  

قىلمادووىلىدر ئشۈووش  ئووالاھ يغلىووا  ىووترە  قىلى وونر يغلئووا 

ئا  ھالەتنىڭ  ىنى  ۋە باشدا جەھەتتىن بغ ە  قىلىاى»قغياى 

يووووش  بەرمەدوووولىار ۋە  ىننىووووڭ ئووووالاھ بەلنىوووولەپ بەرگە وووواە  

« رروا قارشور ئو ر   قىلى ووار  ۋ ملى ى ور ئشۈوش  تاجاۋ  ۈىا

 ئايە ( -072دشرىسر،  )بەقەر
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 ىنووا ر بغلووو   يوواىر ئ تىدوووا  ئەرىىنلىاوور ھايووواتلىدتىن 

ى  ىوووونا ئىنسووووا نىڭ ئە  موووو ھى  ھغقوووو قر ھ سووووابلىنىا   

 ر پرىنسوووووووووىپار ىڭ ئە  مووووووووو ھىمر ۋە ۈوووووووووش ار  ىووووووووون   ر

مەقسووەتلەر ىڭ بىرىنىىسوور   ىنووا ر بغلوو   ھغقوو قر ئەقىووئ ۋە 

پىاىوورگە، ئىوور  ە ۋە تووالا  ئەرىىوونلىاىنە، شوو  ا قا شەخسوور 

قا ائەتلىنى اە ئاالقىا ر، ۈش ار ئەقىاە ئىنسا نىڭ قەلاىاىن 

دوووا ىر بغلىوووا ، ئووو  ر ئالاھووواىن باشووودا ھ ىدا وووا   بىردوووور 

 قىالمايا  ىغ تر   

شوو  ىڭ ئشۈووش  ق رئووا  ىەرىوو  بىوور قا ىىلىئووا  ئووايەتلەر ە 

ئ تىدوا  ئەرىىنلىاىنور ئ نىوو  ئغتت رىئوا قغيئوا ، ئووا   ر   ۋە 

 ب  ر  ىىلى  قىلى تىن ئاگاھا ا ررا  

ئىسووواد  ىنووور م دووو لما ار ىڭ ئ ىتدوووا  ئەرىىووونلىاىنە 

شونر ى پىئ بغلئا ، باشدىار ر  ىنئوا ىىرگوش    ئشۈوش    رال

ۈەىلىوونە ، باشوودا  ىنوواىاىالەر بىوولە  ىە  قغردووا  م ئووامىلە 

 قىلى نر قار ر قىلئا  

 

 جبَُي ھىًبٍّ قىهىظ: 3 

 جووا نر ھىمووايە قىلى وونىڭ مە ىسوور ئىنسووا نىڭ ياشووا 

ھوترمىتىنر -ۋە ئىوى ە ھەقدر ، داالمەتلىاىنر ئادر   ھەقدر

تەرەپوتىن قغرا   ھەقدىنە رېئايە قىلى ت ر  ئ  ئىنسوا نر ھەر 

ۋە ئ  ىوووڭ دووواالمەتلىار ئشۈوووش  خىوووىمە   نرھىموووايە قىلى ووو

قىلى وونر ىتردووىتىا   شوو  دووەۋەبتىن تووغا قىلىوو ، پەر ە ووت 

پوو لن   ىووتر  ، تەربىوو ىلە ، ھوواال  يووغلار ىن پوو   ت ووپى  ۋە

   ئا تغرر  يغلاررا دەرپ قىلى  يغلئا قغي ل
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 ۋە يغلسىى ئا ەد ئتلتوشر  شەرىئە  جا نر قغرا   ئشۈش  

ئىنسووووا نر  ،قىلئووووا  ھووووار د نرۋېتى وووو ۈىر يىنوووور دەتلەشتشر

نە ، ئغر  سووىى ىووۈەىل نرىىلووغ ا  ۋە گىوون بىوولە  ئغينى ى وو

  ەپ بەلنىلىنە   پەر  نرقىسال ئ لى  ئا ەد ئتلتشردە

پوووووا   ۋە شوووووەرىئە  جوووووا نر دووووواقا  ئشۈوووووش  پايووووواىلى 

 ەردووىلەر ر ھوواال  قىلئووا ،  ىجىووق ۋە  ى ووا لى   ەردووىلەر ر 

بە ە نىوووووڭ دووووواالمەتلىاىنر ئاشووووو رىاىئا   ھوووووار د قىلئوووووا  

ى سوووە  يووواىر ھووواال   ىوووڭ ەردوووىلەرگە قىىىدت رروووا  ۋە بە ە ن

 بغلى ىئا دەۋە  بغلىاىئا   ەردىلەر ىن ئاگاھا ا ررا  

 ېووووومە ، ياشوووووا  ھەقدووووور ئىنسوووووا نىڭ ئە  ئادادووووولى  

غق قر، ھاياتلى  بغلسوا باشودا ھغقو قار ت پىلىوا ، ھايواتلى  ھ

بغلمىسا باشدا ھغقو قار يغقدوا ۈىدىوا   شو  ىڭ ئشۈوش  ھايوا  

ياشوووا  ھغقووو قر ئىسووواما  مووو قە  ەل ۋە مووو ھتەرەد ھغقووو   

 ئادر   ۋ جى ، تاجاۋ   قىلىو  ھوار د  ۋە بغل پ، ئ  ر قغرا  

-مووا  ىڭ ق نوور،ھەر بىوور م دوو لما نىڭ يە ە بىوور م دوو لما ن»

)م دولى  رىو  يىتر(   «ا رمشلار ۋە ئابر يىئا ۈ دىلى ر ھار مو

مشلشىى ار ۋە ئابر يى ارروا -قا لىرى ار، ما »رەد ل لاھ يە ە 

  ېنە  )ب خارى رى  يىتر( « ۈ دىلى  ھار د

 اەھايا  ياشا  ھەقدر ھەر بىر ئىنسا  ئشۈش  ى پىللىا

ە تەرەپنىوووڭ ھىموووايئ رى ووواە  ھغقووو   مەدىلىسووور، بووو  ر ھەر 

ئىىووووووومە ،   ر  ۋە -شووووووو  ا قا يووووووو مە  ۋ جىووووووو   قىلى ووووووور

شووەرىئە  شوو  ىڭ  خوواتىرجەملىانر تغلوو قاپ ب رى وور ۋ جىوو  

ھار د بىلە  ئشۈش  ئىنسا نر ئتلتشر شنر ىەداىن  ەلىللىرى 

قىلى  ۈەىلىنە   قاتىللى  قىلئا  بغلسا قىسال ئ لى ونر 

 پەر  قىلئا  
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تووووترەلمىنر  قىلىوووو  يغلىووووا شووووەرىئە  جووووا نر ھىمووووايە 

ۈشششر ۋېتى وونر، ئووت ىنر ئتلتشر ۋېلى وونر ئىنسووا ئا تاجووواۋ   

دشپىتر بىلە  ھار د قىلئا   شوەرىئە  ىتردوىتى   لى قىلئا 

يغلسوووووووىى ئوووووووا ەد ئەھووووووو  لار   بەرگە  ھوووووووالەتلەر ىن باشووووووودا 

ئىااوووور م دوووو لما  »قوووواتتى  ئاگاھا ووووا ر پ  تىنئتلتشر شوووو

لتشرگووشۈر ۋە ئتلتشر لنووشۈر ھەر ت ت شوو پ قالسووا، ئت قغر للىوو 

 )ب خارى رى  يىتر(   ېنە  «ئىااىلىسر     خدا ى رىا 

ئىنسا ى  م ئامىلىاىار ئىسوامنىڭ م توغ ى ىى وىلەر ر 

 ىن ۋە ئەقىواە جەھەتوتىن پەرقلە وا ر پ قارىمايوا   ئىنسوا نىڭ 

 ھترمىتىنر قغرا شم  ئىنسا نر قغراىئا لى  قاتارىئا ىىرىا  

ئوا  لەتنر  گەئىساد شوەرىئىتر بوارلى  ىى وىلەرش  ىڭ ئشۈش  

ت رر   شوونر پەر  قىلئووا ،   لوو منر ىىموواىن يووش  ب رى ووىاىن 

مشلووشىنر -قووا ، بە ە ، ئووابر ا ۋە مووا   قەتئى وونە ەر ۈەىلىوونە 

باشوودا  ىنوواىار  ۋە ھىمووايە قىلئووا     شوومە  بىوولە  بغلسووىم 

م ئوووامىلە ئا ىوووئ بغلسوووىم  ئىنسووواپ بىووولە  بىووولە  ىى وووىلەر 

ئر موتمىنلەرق پەقەتوا ئالاھنىوڭ رىى لىدور »ىلى دا ب ير را  ق

ئووا ىللى  بىوولە  گ ۋ ھلىوو   توو ر پئشۈووش  ھەقىدەتنوور ت توو پ 

ب رى ار، بىرەر قەۋمىنە ئتۈمە لىاى ار ئ الررا   ل د قىلى ودا 

دەۋە  بغلمىس  ، ئا ىوئ بغلو ڭار، ئوا ىللى  تەق    رلىددوا ئە  

ئووووالاھ قىلمى ووووى ار ىن  ر،ئالاھوووواىن قغرقوووو ڭا ي دىنووووا ر،

   ئايە ( - 8 )مائىاە دشرىسر، «خەۋەر  ر  ر

 ىپلغموا  تىنىلىو  ) گە  ىى  ى لى وى  توش»رەد ل لاھ 

ئغر اتدووا ( ىى ووىنە   لوو د قىلسووا يوواىر ھەقدىنوور ى مەيتىوو  

قغيسا ياىر ئ  ر ىشۈر يەتمەياىئا  ئى دا دالسوا، يواىر ئ  ىوڭ 

ئ لى  لسوووا، مە  ئووو  ئوووا ەد بىووولە  بىووور  ەردىسوووىنر ئغر  سوووىى 

 )ئەب   ۋ   رى  يىتر(   ېنە  «قى امە  ىش ر م  ا ىرل ىمە 
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 ئّقىهُي ھىًبٍّ قىهىظ: 2

باشوودا ئىنسوا نر ئەقىوئ ئىنسوا اىار ئە  ئىلئووار  ەردوە ۋە 

 ەردوووىلەر ىن پەرقلە وووا ر پ ت رىووواىئا  ئاالھىووواە دوووشپىتىا ر  

ئت ى ۋە ىائىنا   ئەقىئ مەدئ لى ەتاە تارتىلى نىڭ بەلنىسر،

بىوولە  م ئووامىلە قىلى وونىڭ تووشگىنر  شوو ڭا ئىنسووا  ئەقلىنوور 

ھىمووووايە قىلىوووو ، تەرەقدوووور قىلووووا ر  ، ئوووو  ر  ى ووووا لىنى ، 

 ال ىو   ى رئى ار ىن ئادر ب   ل   ۋە ھاالىەتاە ئ ۈرىتىاىئا 

، شووو  ا قا ئەقىلنووور  ا   اشوووت ر   ۋە داۋ تسىىالشت ر شوووتىن

اى ە ۋە مى ە ي ي   ھەرىاەتلىرىاىن  ەھەرلەياىئا  ئىئەقىلنر 

 قغرا   ى رە  

شووەرىئە  ب  ىووڭ ئشۈووش  بىوور تشرلووش  ئەھاووامار ر يغلئووا 

ۋە  ، ھايووووواتلى قغيئوووووا   مەدوووووىلە ، ىائىنوووووا  ىتر  ششووووولىرى

ۋە  ئىنسوووا نىڭ ئەھووو  للىرى تغررىسوووىا  مووو الھىىە يشرگوووش   

 ب ير را   تەپەىا ر قىلى دا

ھووار   ۋە ئ  وواىن باشوودا ئەقىلنوور ھىمووايە قىلىوو  ئشۈووش  

-مەل قىلىوواىئا   ەردووىلەر ر ھووار د قىلئووا  ۋە ئ الررووا     ووا

ئوووووووووواخىرەتتە جووووووووووا   ب اىووووووووووتاە   خوووووووووور يىن ۋە باشوووووووووودا 

ئەقىلنووور  ھوووار د قىلئوووا   م ر ھسوووىىال ا رىاىئا   ەردوووىلەر ى

جىناەشوووولى ، خووووام   قىلىوووواىئا  يوووواىر   تلەشووووتشرىاىئا  

تەپەىاوووو ر قىلى وووودا   خووووا لى  ۋە خ ر پوووواتنر ھووووار د قىلئووووا ، 

تغدوووالئ  بغلىووواىئا  ئى وووار ر ۈەىلىووونە ، ى ىىسووور ئوووار د 

ئالمادوولىدتىن ۋە ۋ قىتنوور   يە قىلى ووتىن تغدوودا   شوو  ا قا 

مەرىپە  ئ لى ودا -داۋ تسىىلىدنر ئەيىالەپ، بىلى  ۋە  ا   لى 

 ۋە قىىىدت ررا   ب ير را 



49 
 

شوووو  ا قا ئىنسووووا نىڭ دوووواراد تەپەىاوووو رىنر تەش ى وووواە 

اىئا  ۋە  ې نوووووور ئىدتىووووووا رىنر ى رەىسووووووىى قىلىوووووو  دووووووالى

قغيىوواىئا  ھەر قا ووا    ەردووىلەر ر ھووار د قىلئووا   ئەقىلنىووڭ 

ئەقىووئ ئشۈووش  قىلىنئووا  ئە   ،ر لىنوور بىاووار قىلىوو  تاشووا 

ۈووغ  جىنووايە  دووا ىلىا ، ۈووش ار ئەقىووئ موو الھىىە قىلىوو ، 

تەپەىاووو ر قىلىووو ، پەرقلە وووا ر  ، ۋەھى نىوووڭ ىتردەتمىسووور 

 ئەۋ ە  ۈووارىلەر ر ت پىوو  ۈىدىوو   ئىلئووار يووغلار ر ۋە دايىسووىا

 يارىتىلئا  مەخل    ئشۈش 

 بغلسوووا ئەقىلنووور ئى ووولىتى  ۋە قغرا شووودا  ەۋە  قىلىووو 

ئەمەلى ەتووتە  ىنوور، ئىجتىمووائى  ۋە مە ە ىوو ە  جەھەتووتىن ئە  

  بو  خىوئ ئىلئوار شوت رئىلئار ۋە ى ەتلەر ر بەرپا قىلى دا ۈاقىر

پىووووا  تش ەلەيوووواىئا ،  بغلسووووا  ا ر  ۋە ى ەتلەر وووور شووووەىىللە

م تووووووووووووغ الر ر ئتلىەملەشووووووووووووتشرەلەياىئا ، بادوووووووووووود ۈار ر 

بەلنىلى ەلەيووووواىئا ، تغدوووووالئ الر ر ئايرىووووو  ب رەلەيووووواىئا ، 

بەر  شلى  ب رەلەياىئا   ۋە ئت لشىسىى ئالئا ئىلنىرىلەيواىئا ، 

تە بىووور قغللىنااليووواىئا  -ۈوووارە، توووغرر  تەپەىاووو ر قىااليووواىئا 

 بىلە  ھادىئ بغلىا  ئەقىئ 

ئەقىلنىڭ ھغق قر تەپەىا ر قىلى دا ۈ تى لى ، ئىساد 

 ىنر تەپەىا ر قىلى نر پەر   ەپ قارىئا   ىائىنا  ۋە ھاياتلى  

تغررىسووىا  تەپەىاوو ر قىلى وودا قىىىدت ررووا ، ئ تىدووا  ۋە  ىنووا ر 

بغلووو   ھەقدىنووور بەرگە   شووو  ا قا ھەقىدەتلەر ووور ئووو ىى ، 

ىنر بىلىووو  ۋە  تشرلوووش  بايلىدلىرىووواىن ىائىناتنىوووڭ دوووىرلىر

 پاياىلىنى دا ۈاقىررا  

ئىساد  ىنر پىاىر ئەرىىنلىاىنر ىەڭورى ئاۈدوا  بغلو پ، 

ئالىماررووا  ىوون ۋە     ووا ئى وولىرىا  ئىووى ىنى  ئ لىوو  ب وورى  
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ھەقدىنر م قەررەرلەشتشرگە   ياخ ر ئى واررا بو ير  ، ياموا  

دى ادوور قووار رالر    ئى ووار ىن تغدوو  ، ھوواىىمار ر ىووت ىتى ،

مەدوولى ە  ب وورى  ئووارقىلى  ئغرتاقلى ى ووم  شوو  ىڭ قاتارىئووا 

  ر  تەۋە

 

  قوغداط ُيبَّصّ ۋِ َّصىمئببروً،   4

 ەدوووولىنر قغرووووا   ئىنسووووا  تووووشرىنر ھىمووووايە قىلىوووو  

ەدووەبنر قغرووا   شووەرئر  ىاوواھ ئادادووىا    ئووارقىلى  بغلىووا  

 پەر ە تلەر ىڭ  ەدەبلىرىنر ھىمايە قىلى  ئارقىلى  بغلىا   

 قغرا  ئابر ينر قغرا   ئىپپەتلى  بغل  ، ھترمىتىنر 

 ۋە باشدىار ىڭ ھترمىتىنە ۈ دىلمادلى  ئادادىا  بغلىا  

 ەدلىنر ھىمايە قىلى  ئائىلىنر ھىمايە قىلى وىنر ئوت  

ىووا ، ئووائىلىنر ھىمووايە قىلىوو  ئايووالار ھغقوو قىنر ئىىىوونە ئال

ىشۈلە ا رىوووا ، جەمئىووو ە  ۋە ئشممەتنىوووڭ ىەلنشدووور بغلئوووا  

 م دتەھاەملەيا   م پەر ە تلەر ىڭ ھغق قلىرىنى

ئىنسووووا نىڭ ھووووترمىتر ۋە ھغقوووو قىنر ھىمووووايە قىلىوووو  

 دا ىلىا   ئابر ينر قغراىئا لىدنىڭ قاتارىاىن

ئوابر ينر قغروا   ئشۈوش  بىور شەرىئە   ەدوىئ،  ەدوە  ۋە 

توغا قىلى ودا ۋە  بوتلە  ھتىوشملەر ر يغلئوا قغيئوا   مەدوىلە ،

  ىااھ ئادادىا  پەر ە ت ىتر شاە قىىىدت ررا  
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ئابر يئووا   ىنووا ر ھووار د قىلئووا  ۋە ئ الررووا جووا   ب اىووتاە  

يا  ئايالار بىلە  تتھمە  قىلئا اررا ئ ئىر جا   بەلنىلىنە   

  ئوغر  ار   بىورگە ت ر شوتىن، ئايالار ىوڭ ي ورى  ئا ەد يغ  يالئ 

ى وووىاىن ۋە شوووەھ ە  ىوووت ى بىووولە  قار شوووتىن نيالى ووواچ يادى

 ئوار -ئوت جىنسور تەلىپىنور  ئغخ ا  جىنسلىدار ىڭ تغددا  

يالى وووواچ دووووشرەتلەر ۋە جىنسوووور  قا ا ر شوووونر ھووووار د قىلئووووا  

  ىلىملەر ر ىتر شنر ھار د قىلئا  

ەمو  ىلەرگە ئ سىلى ودا ب ير روا ، ئ سىئ ئەخا  ۋە ئالر  

   رە ىئ، پاھى ە ۋە ياما  ئى ار ىن تغددا  

بوواال ب دى ېلى وونر ھووار د قىلئووا ، ۈووش ار ئوو  بالىنىووڭ ۋە 

   ىنىڭ  ەدىاىنە تاجواۋ   قىلئوا لى  ۋە ئىنسوا نىڭ ھەقىدور 

 ق نىنر ئغررىئا لىدت ر 

 ەدووووىلنر ھ مووووايە قىلىوووو  ئشۈووووش  ئەرلەر ىووووڭ ئووووت ىنر 

نر ھووار د قىلئا وواە ، ت روو   ۈەىلەشوونىم  ھووار د پىىى ېتى ووى

 قىلئا  

ئابر ا ۋە  ەدىلنر ت  ىم  قغرا   ئشۈش  ئ نىو  پاىىوت 

بغلمووواا، شووو ب ر ۋە گ موووا  بغلووو پ قالسوووا جوووا   بەرمەدووولىااە 

مووووووووو مىاىن قە ەر »تەشوووووووووەبا ل قىلئوووووووووا   رەدووووووووو ل لاھ 

م دوو لما ار ىن جووا  الر ر تغدوو پ قوو لى ار، ئەگەر جا  لىموواا 

 پ ب وووورى  پ ردووووىتر بغلسووووا قغيوووو پ ب وووورى ار، ۈووووش ار قغيوووو

ھاىىمنىووووووووووڭ ىەۈشر ۋېتىوووووووووو  خاتاالشوووووووووودىنر جووووووووووا  الپ 

 رى  يىتر(   ېنە )تىرمىىى«خاتاالشدىنىاىن ياخ ىا ر
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  يۈنۈكُي قوغداط-يبل 6

    ا جا نىڭ بىر ت ردىنر ۋە ئى ار ىڭ ئادادور  ئو  -ما 

مە وووپەئە  ىى وووىلەر ىڭ ت رم شوووىنر خووواتىرجەد قىلىووواىئا ، 

ئالماشووووووووت رىاىئا  ۋە ھاياتنىووووووووڭ تشرلووووووووش  تەرەپلىرىوووووووواىن 

-پاياىلىنى وودا يووار ەد ب رىوواىئا  ئادادوولى  ۋ دووىتىا ر  مووا 

، مشلووووشىنر قغرووووا   ئىدتىسووووا ى گشللىنى وووونىڭ شووووەرتىا ر

 مشلى    ر ر مە پەئەتت ر -ش  ىڭ ئشۈش  ما 

ئىساد  ىنور شەخسور ئىنىلىوا رۈلىدنر يغلئوا قغيئوا  ۋە 

 ،پ   ت پى  ئشۈش  تشرلش  يغلار ر ئ ىىو  بەرگە  ، قغراىئا

ىوووتپلىنە   ئشۈوووش  تاپدا ووواىن ى ووو ىن ئووو  ر ھىموووايە قىلىووو 

ھتىووشملەر ر يغلئووا قغيئوووا   ئىدتىسووا  ئىنىلىاىنوور ھىموووايە 

دغقتر قىلى تىن داقا ، ئو  ر توغرر  يوغلار -قىلى ، قاقتر

ا بىلە  تەرەقدور قىلا ر شودا ھەرىواە  قىلىو  ئوارقىلى  ئى ود

ئاشووىا   شووەرىئە  بوو  مەقسووەتنر ئى وودا ئاشوو ر   ئشۈووش  بىوور 

خىوىمە  قىلىو   بتلە  ھتىشملەر ر يغلئوا قغيئوا   مەدوىلە ،

ب  ىللىو   ۋە ھاال  يغ  ئوارقىلى  پو   ت پى ودا قىىىدت رروا  

  ۋە تىلەمىىلىانر ھار د قىلئا  

ئغررىلىو ، مشلىانر ھىمايە قىلى  ئشۈوش  -شەرىئە  ما 

ىووو ېلى  ۋە قىموووار ر ھوووار د ا   ە، مغ غپووو   قىلپوووارى غرل  ، جووو

مشلاىنر ھەقسوىى -ۈش ار ب  ئى ار باشدىار ىڭ ما  قىلئا  

موووووشلاىنر -يەۋ لئووووا لى  ھ سووووابلىنىا   باشوووودىار ىڭ مووووا 

ىى وووىلەر گ  اھاوووار  يووواىر بووو   ۋەتاە  ھەقسوووىى ئ لى  لئوووا 

تاجووواۋ   قىلئوووا  يووواىر بووو   ۋەتاە  بغلسوووا توووتلەپ  دوووا ىلىا  

 ب رى نر يغلئا قغيئا  
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، م  اەتلەشوووتشر  قاقوووال ئتلوووش   ېمىنار ووور شوووەرىئە  

   ت رىلئ  ۋە ىتۈەتلەر بىلە  گشللە ا ر شاە قىىىدت ررا  

ئىدتىسووا  ر تەرەقدوور قىلووا ر  ، خىووىمە  پ ردووەتلىرىنر 

ى ، تغلوووووو قاپ ب وووووورى ، ئى سووووووىىلىدنىڭ ئالوووووواىنر ئوووووو ل

ئى سووووىىلى  دووووەۋەبلىرىاىن ب  ر  ىىلىوووو  ۋە ب ر ل شوووونىڭ 

-ۋ دوووتىلىرىنر تغدووو   ئشۈوووش  دوووا ائە ، ت  نىاوووا، ھوووش ەر

  ىوا ، دوە ىدە، ئىئوا ە ۋە  قىلى ودا قىىىدت رروا  ىەدى  بەرپوا 

 ئ  سا نر يغلئا قغيئا   -خەير

  ر ر مەقسەتلەر ھايا  ئى لىرىنىڭ   ۋ ملى ى ور   ېمە ،

ىرىنىڭ م قى  بغلى ر ئشۈش    ر ر  ش ڭا بو  ۋە ت رم   تش  مل

مەقسەتلەر ر قغرا  ، ئادور   ۋە ھەر تەرەپوتىن رېئوايە قىلىو  

  ۋ جى  

    ووا -ياخ وور موا »مشلىو  تغررىسوىا  -ئىسواد  ىنور مووا 

 ېووونە   «ھە-ياخ ووور ئوووا ەد ئشۈوووش    مىووواىنە  ياخ ووور  ەردوووە

ىلىو  قائىاىنر ب اىتاە   ىى ىلەر ئارىسىا  تغرر  م ئامىلە ق

 ۋە دغ   د تىدنىڭ داراد قائىاىلىر ر ىتردىتى  بەرگە  

ش  ىڭ قاتارىا  ھاال ، م باھ دغ   د تى  ۋە ئالماشت ر   

ئى وووولىرىنر يغلئووووا قغيوووو پ بەرگە ، خاتووووا ۋە  ى ووووا لى  دووووغ   

 د تىدار ر ۈەىلىنە  

ئىسوواما  ئىدتىسووا  ئەھاوواملىرى بىوولە  گووش ە  ئەخاقووار 

 بىرىاىن ئايرىالمايا   -بىر
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  ئې تىَبج يّقضّتهىرى ئىككىُچي:

 

شووەرىئە  يوو قىرىدر بە  تشرلووش    ر ر ئووالر مەقسووەتلەر ر 

ھىموايە قىلىوو  بىوولە  ى پايىلىنىوو  قالمادووتىن، مە پەئەتنوور 

قىلئوووا   ب  ىوووڭ ىىووو  بوووارلى  تشرلىرىووواە ھىموووايە ىى-ۈوووغ 

 قاتارىاىن ئ  تى اى ۋە تغل قلىما خار ىت رىاىار مەقسەتلەر  ر 

ئ  تى وواى مەقسووەتلىرى  ېنە  ھوواجە  تەلەپ قىلى  تدووا  

ھووواجە  مەقسوووەتلىرى   ر رىووو ە   ەرىجىسوووىنە   مەقسوووەتلەر  ر

بارماياىئا ، بىر   ىى ىلەر ئ  تى اى بغلىاىئا  مە پەئەتلەر ر 

ەر ھايوووا  ئشۈوووش  بە    ر ر ئغر  وووا  ىتردوووىتىا   بووو  مەقسوووەتل

ت رمايا ، ب  مەقسەتلەر بغلمىسا ھايا  تغختاپ قالمايوا   بىور   

-ب  مەقسوەتلەرگە ئ  تى واى ت پىلىوا ، يوغ  بغلو پ قالسوا جاپوا

 م شەقدە  ت ر لىا   

مەدوووووووىلە ، ئىاا ەتلەر ىوووووووڭ تەپسوووووووىاتر، مىدوووووووا رى ۋە  

دت ر، ۈوش ار شەىىللىرىنر بەلنىلە   ىننر ھىموايە قىلئوا لى

تەپسىاتر ئ نىو  بغلمىسوا ئ نىدسوىىلى  پەيوا  بغلو پ،  ەپسور 

خوواھى ، ھغر  لوو   قىلىوو  ۋە د دوول   قىلىوو  ئالاىووا  يووغ  

ئ ىىلى  ى تىا   ش ڭا ئىاا ەتنر قغرا   ئشۈوش  تەپسوىاتر، 

 مىدا رلىرى ۋە شەىىللىرىنر بەلنىلە  ال ى  بغلئا   شەرتلىرى، 

دوو تى  ۋە ئىجووارە م ئامىللىرىنىووڭ يغلئووا -دووغ   شوو  ا قا

ى سووە  بغلوو پ قالئووا  ۋە دووەپەر قىلئا ووا   امووا  ر  قغي لى وور،

ر    ت تماا ى  ىن  قىلى  ۋە ج راپ ئغق   ر خسىتر، قەدىر

قا  دوووووىنر قىلىووووو  ر خسوووووىتىنە ئىنسوووووا نىڭ ئ  تى ووووواجر 

 ت پىلىا  



55 
 

 ئ  تى وواى دووەۋەبىاىن ئالوواىن   ىووالە  ب وورى  دغ ىسوور، 

يغ   ەردىنر ياداپ ب رى نر تەلەپ قىلى  دغ ىسور، مو   رىاە 

 )بىردوووور پوووو   يە ە بىردوووور ىووووشچ ۈىدىرىوووو  ش رىالى ووووى (

دغ ىسوووور، ھووووش ەرۋە لەر بوووو   ۋەتاە   ەردووووىلەر ر تووووتلىتى     

 ېنە وواە  ئى ووار ر   ر ل قىلئووا   بوو  ئ  تى وواجار ر تاشوواپ 

، بىوور   قغيوو   ئىنسووا نىڭ ھوواال  بغل شووىئا ئ لىوو  بارمايووا 

  ى ووووووا ، م شووووووەقدە  ۋە دووووووىدىنىىلىددا دووووووەۋە  بغلىووووووا  

قى ىنىىلىووو  ۋە م شوووەقدە  يوووش  بەرگە ووواە ر خسوووەتنر يغلئوووا 

  م شووو  ۋەجىووواىن ئوووالىمار  رقغيووو   ئالاھنىوووڭ ھ امىتىوووا

  بغلئوووا  ئىسووواد شوووەرىئىتىاىار ۈوووغ  قائىووواىلەر ىڭ بىووورى

 ىوا ""م شەقدە  ئادا لىدنر ت را رىا "، "ئىو  تار يسوا ى  ى 

   ېنە  قائىاىلەر ر م قەررەرلەشتشرگە  

شەرىئە   ىننر داقاپ ق لى  ئشۈش  ئ  تى اجنر ىت  ە 

ت ت پ قى ىنىىلى  يش  بەرگە اە يەڭنىللىتى  ئەھااملىرىنر 

يغلئووووا قغيئووووا   مەدووووىلە ، مەجا رال ئا ووووا  ىوووو پرى دووووت ىنر 

دت لىسووە گ  اھاووار بغلمايووا ،  امووا  ر  غرمووا  ئووا   قىلى ووتىن 

غدووالئ را ئ ۈرىئا ووا  موو ماىن بغلئووا  قايسوور شووەىىلاە ئووا   ت

 قىلسا بغلىا  

ئ  تى اى مەقسىتىاە جا نر داقا  ھەقدىاە پا  ياخ ور 

ئىىوووووومە  بىوووووولە  بەھوووووورىمە  بغلوووووو  ، ئووووووتيلەر ر -يوووووو مە 

ئ  تى اجىئووووا قارىتووووا ۈووووغ  دوووو لى  ۋە ئتلشموووواىن تووووتۋە  

  ا تەۋە  ەرىجىلى  قىسادار ىڭ يغلئا قغي لى ر م ش  قاتارر

 ەدووىئ،  ەدووەپ ۋە ئووابر ينر قغرا شوونىڭ قاتارىوواىن ئووائىلە 

ھايووووواتىنر م دوووووتەھاەد ھغقووووو   ۋە مەجاووووو رى ە  ئادادوووووىا  

شوووەىىللە ا ر   ۋە  ىنا ىوووڭ دوووەۋەبلىرىنر ھوووار د قىلى وووت ر، 
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ۈووش ار شووەرىئە  بەلنىلىوونە  ئووائىلە ئەھاوواملىرى تەدووىرگە 

 ا  ئ ۈرىسا  ەدىئ،  ەدەپ ۋە ئابر يئا تەدىر ي تى

مەل قىلىووووواىئا   ەردوووووىلەر ر ھوووووار د قىلىووووو  ۋە جوووووا   

ب اىوووووووووتى ، شووووووووو  ا قا دووووووووو  ىرگەرلى ،   خوووووووووا لى  ۋە 

جىناەشوولىانر ھووار د قىلىوو  ئووارقىلى  ئەقىلنوور   ر رىوو ە  

جەھەتتىن ھىمايە قىلى  ھادىئ بغلسوا، ئەقىلنور  ئ  تى واى 

مەرىوپە  ئو لى ، تەپەىاو ر -جەھەتتىن ھىموايە قىلىو  بىلىو 

 بىلىمسىىلىاتىن ق ت ل   ئارقىلى  بغلىا   قىلى  ۋە

مشلشىنر ھىمايە قىلى  ئىنىا رۈىلى    ئىرىسوىنر -ما 

دووووو تىمنىڭ -ى  ەيوووووتى ، م بووووواھ خار ىت رىووووواىار ئووووو لى 

ىەڭىرلىاىوواە  امايووا  بغلىووا   شوو  ا قا ئىسوور پ قىلى وونىڭ 

ىىووو  ۋە ئەقىلسوووىىلەرگە ۈەىلىووومە قغي شوووتا ىھار ملىدىوووا ، ى

 ىتر  ىا  
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 گۈ ِنهّعتۈرۈط يّقضّتهىرى: ئۈچىُچي:

 

  ر رىوو ە  يوواىر ئ  تى وواى   ئىرىسووىنە تەۋە بغلمىئووا  ھەر 

يووووووواىر تغلووووووو قا   قا وووووووا   مە وووووووپەئە  گش ەللەشوووووووتشر  

مەقسووووەتلىرىنە تەۋە بغلىووووا   بوووو  مەقسووووە  ھايوووواتنر ت  ىموووو  

م ىەممەللەشتشرىا  ۋە گش ەللەشتشرىا   ب  مەقسەتلەر ئارقىلى  

 مر تووووش  مر م ىەممەللى ووووى ، خوووواتىرجەد ئشممەتنىووووڭ ئغموووو

ياشوووايا    ېووومە ، شوووەرىئە  مە پەئەتلەر ووور بوووارلى  دەۋى ىسووور 

 اەگش ەللەشتشر شوووبووو يىىە ھىموووايە قىلىووو  ئشۈوووش  ىەلووونە   

اھ، مەىور ھ ۋە ھووار د ئاالقىوا ر مەقسوەتلەر ۋ جىول، دوش نە ، م بو

  ېنە  تشرگە بتلش ىا  

-ئە ە  ئاالقىوووا رىنە ىلە ،  ەپووولە ئىاوووا ە ، م ئوووامىلمەدووو

، ئ سووووىئ ئووووا ەتلەر، مەىوووور ھ ۋە مە ىسووووىى ئى ووووار ىن ئەخووووا 

ئەتىووور  ،قىلمووواا ۈىر يلىووو  يادوووىنى دووواقلىنى ، ئىسووور پ 

ردوووىلەر ر ئ لىووو   ەئى ووولىتى ، ئەۋرەتنووور يوووتگە ،  ىجىوووق 

  ېنە نە ئغخ ا  ئى ار    د تى تىن تغد   

ۋە   گش ەللەشتشر   ياىر تغل قا  مەقسەتلىرى   ر رىو ە

ھوواجە  مەقسووەتلىرىنە خىووىمە  قىلىووا ، ئوو  ر ىشۈلە ا رىووا ، 

م دوووو لما ار ىڭ مە ە ى ىتىنوووور ىامووووالەتاە ئ رى ووووتشرىا  ۋە 

 م د لما ار ر گش ە  شەىىلاە تغ  شت رىا  

بىوورى بىوولە  ۈ تى وولى  -بوو  ئووشچ تشرلووش  مەقسووەتلەر بىوور

بىوووورىنە خىووووىمە  قىلىووووا   بوووو  ئووووشچ تشرلووووش  -بغلوووو پ، بىوووور

ىڭ تغل قايووووواىئا  مەقسوووووەتلىرى بوووووار بغلووووو پ، مەقسوووووەتلەر 

ئشممەتنىوووڭ ئەقىووواە، ئىاوووا ە ، قوووا   ، ئەخوووا  ۋە مە ە ىووو ە  

  ئى لىرىئا ھەدسە قغش شنر  ى ا  قىلىا   
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 ُىڭ ببع ب تۈرنىرىىرىيّقضّتهعّرىئّت 

 

ئىسوواد شووەرىئىتر ئووالاھ تەرەپووتىن ىەلنە لىاوور ئشۈووش  

ىتردووووەتمىلىرى ئ  ىووووڭ شوووو  ىڭ ئشۈووووش  ، پووووا خاتووووالىدتىن 

بىوووورى بىوووولە  -بىرلىوووو  ۋە بىوووور ھالووووا  ئى تىاپووووتىن خووووالر

ئ يئ  لو   دوشپىتىنە ئىوونە  بو  شووەرىئەتنىڭ مەقسوەتلىرى بىوور 

خىووووووئ  ەرىجىوووووواە ئەمەل  شووووووەرىئە  مەقسووووووەتلىرىنىڭ ئە  

ئ  تى وواى " ، ئا وواىن"  ر ر  ەرىجىوواىار مەقسووەتلەر"ي قىرىسوور 

لىموووووووووا ۋە تغل ق"، ئا ووووووووواىن "خار ىت رىوووووووواىار مەقسوووووووووەتلەر

مەقسووووەتلەر   ىوووون ئىاووووارە  "گش ەللەشووووتشرىاىئا  مەقسووووەتلەر

ي قىرىدىوواە  تووشرگە  بتلە سووىم  ھەممىسوور ئوواخىرى ب رىوو  

   ر ر مەقسەتلەر ر ئى دا ئاش ر شدا يش لىنىا  

شووەرىئەتنىڭ مەقسووەتلىرى ھەقدىوواە ئىووى ە نە  ئوووالىمار 

ا ىە شەرىئەتنىڭ مەقسەتلىرىنر تشرلش  ئ تىاارالر بىلە  بىر قو

تووشرگە بووتلنە ، ئاتووالئ الر ر ئىجووا  قىلئووا ، شوو  ىڭ ئشۈووش  

شەرىئەتنىڭ مەقسوەتلىرى ھەقدىواە ىەلونە  توشرلەر ۋە تارمواقار 

  ئالىمار ىوڭ ئىجتى ا ىواىن ئىاوارە بىور   مەش  ر بغلسوىم ، 

ۋە ھوا ىرقر   موا  ئوالىملىرى بو  ئوالىمار ى  ىن ىەلنە   ش ڭا

  ىدلىووورى ھەقدىووواە ئىجتى وووادووواھە ىڭ تەقە   لىووورى ۋە ي  ىل

يوو قىرىدر ئوووشچ  مەقسوووەتلىرى ئ لىوو  باردووا بغلىوووا   شووەرىئە 

 تتۋە اىاىاە  تشرلەرگە بتلش نە   ن باشداش  تەقسىماتتىتشرل
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يّقضّتهّر ئىضاپبتهىُىظ جّھّتاتىٍ ئاۈ  .1

 تۈرگّ بزنۈَىدۇ:

 

شووووەرىئەتنىڭ بە ى مەقسووووەتلىرى ئ نىوووو   ەلىووووئ بىوووولە  

ئىسپاتلىنىا ، بە ىسر ئى ارە  يغلر ئوارقىلى  ئىسوپاتلىنىا ، 

يە ە بە ىسووووووىنە ئى ووووووارەتم  قىلىنمايووووووا ، بىوووووور   ئى ووووووارە  

قىلىنمىئوووووا  بغلسوووووىم  ىوووووتپلىنە  ئەھاوووووامار   ئىىۈىوووووئ 

قارى وىنىڭ -  ۋ ملى ى  ى لىا   مەقسەتلەر ئالىمار ىوڭ ىوت 

خ ىمادوولىدىئا ئادادووە  ئ ق مىنىووڭ ئاشوواار  يوواىر مەخپوور ئغ

خى والر  ەپ ئوشچ يە ە بغل شىئا قار پ ىەدواىن، ئ  تىموالر ۋە 

 تشرگە بتلش ىا  

 

 كّصكىٍ يّقضّتهّر:( 0)

ئووووو  ىوووووتپلىنە   ەلىللەر ىوووووڭ ئ نىووووو  ىتردەتمىسوووووىنە 

ئادادە  ئا ەمنىڭ ىاللىسىا  ىەداىنلىانر پەيا  قىلىاىئا  

مەدووووووىلە ، شووووووەرىئەتنىڭ ئادووووووا لىدر، بە   مەقسووووووەتلەر  ر 

مەقسووىتىنە ئغخ ووا     ۋېتىوواىئا لى ئ ئىرۈىلىدنىووڭ ىتتشر

بوو  مەقسووە  شووەرىئەتنىڭ ىەدوواىن ۋە ئ نىوو  مەقسووەتلىرىنىڭ 

 ۈش ار ىتپلىنە   ەلىللەر ش  ر ئىپا ىلەپ ىەلنە  قاتارىاىن، 

قىسووووال ئ لى وووونىڭ ھ امىتوووور ھايوووواتلىدنر دوووواقا  

ەقسوووە   اما  ىڭ ئىنسوووا نر  اۈوووار ۋە ئىاە لىاىمووو  ئ نىووو  م

ۈەىلە ووونە  ئى وووار ىن تغدووو پ قاالاليووواىئا لىدىم  ىەدووواىن 

مەقسووە   بە  تشرلووش    ر رىوو ەتلەر يوواىر پرىنسووىپا  ئغموو مر 

  ت رىا   ندر قاتارىا مەقسەتلەر ىەداىن مەقسەتلەر ىڭ ئالاى
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  ۈك ئې تىًبنهى  ب ئىگّ يّقضّتهّركۈچه( 3)

 

ئ  تىمووووواللى  ئادادوووووىا  بىلىنىووووواىئا  ئووووو  ىشۈلوووووش  

نر ىبووووووووووو  مەقسوووووووووووەتلەر ىڭ ىەدووووووووووواىنلىا مەقسوووووووووووەتلەر 

بىووور   بووو   ئىپا ىلەيووواىئا لى  تغررىسوووىا   ەلىوووئ ىەلمىووونە ،

مەقسووەتلەر ىڭ ىتپىنىىسوور شووەرىئەتنىڭ ئەھاووامار ر يغلئووا 

ھەرىاەتلىرىنووووور تەتدىووووو  قىلى وووووتىن -قغي شوووووتىار ئىووووو 

ج تدا ۈىدىرى  ئشۈش  ۈششىنىلنە  بغلىا   بىر مەقسەتنر ۋ 

ىووووووتپلىنە  ھتىشملەر ىووووووڭ ى لى وووووور ئاشوووووو  مەقسووووووەتنىڭ 

  شەرىئەتنىڭ مەقسىتر ئىاە لىاىنر ىتردىتىا  

مەدووووىلە ، شووووەرىئە  ي مەىلىاووووتە مغ غپوووو   قىلى وووونر 

تىجارەتاە دالماا ب سى  ي تى تىن  مشلشىنر-تغددا  ۋە ما 

 ، ۈەىلىوونە   تىجووارەتنر يغلئووا قغيئووا ، ئ  ى ئووا قىىىدت ررووا

 ەردوووە ى ووورە  ئالماشوووت ر   دوووغ ىلىرىنر ئادا اشوووت ررا  ۋە 

 ەپىووودە ب رى ووواە قىىىدت رروووا   يووو قىرىدر بووو  ھتىشملەر ىوووڭ 

مشلووشىنر ىەڭوورى   ئىرىوواە ر ۋ جا ا ر شوونىڭ -ھەممىسوور مووا 

ئىدتىسووا  داھەدووىاىار شووەرىئەتنىڭ مەقسووىتر ئىاە لىاىوونە 

  ىشۈلش  ئ  تىمالى  ئ ق منر ىتردىتى  ب رىا  

-مەدووووىلە ، شووووەرىئە  تووووغا قىلموووواقىر بغلئووووا  ئغروووو  

 توائار  تغ  ش شدا ر خسە  قىلئا    ىااھ-قىى ىڭ بى  دتە ئت 

ئغر لنىڭ ر  ىلىدىنر شەر  قىلئوا ، شو  ا قا قىوى تەرەپ -قىى

ۋەلىسووىنىڭ قغش ل شوور ۋە تووغينر ئاشوواار  قىلى وونىم  شووەر  

ى تىسوىنر ئايواللى  ر-قىلئا   ب  ى ئا قار ياىئا  بغلسا ، ئەر

م دتەھاەملە  ۋە   ۋ ماشت ر شنىڭ  ىااھ ئەھااملىرىواىار 

شوووووەرىئە  مەقسوووووەتلىرىنىڭ بىووووور مەقسوووووىتر ئىاە لىاىووووونە 
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ىشۈلوووش  ئ  تىمووواللى  ھادوووىئ  ىشۈلوووش  ئوووغا پىاىووور يووواىر

  بغلىا  

شوووووەرىئەتتە ىەلووووونە  ىەدووووواىن ئەھاوووووامار، ىشۈلوووووش  

 ىسواەتنر ئ  تىماللىددا ئىنە ئەھااماررا د لى ت ررا ا  ئوا  

ئىنىلەيوووا   ئەھاوووامار ر ۈششوووىنى  ۋە ئىجتى وووا  ئوووارقىلى  

ئىوونە  يە وور بىوور  روايەىش لەشوتە ىشۈلووش  ئ  تىموواللى  ئ تىاار

قووا ىە خىووئ ئ  تىموواللىدنر ىتردووىتىاىئا  ھتىووشد ىووشۈاە 

% تىوووون يوووو قىرى 61ئىوووونە  ىشۈلووووش  ئ  تىموووواللى   ېوووونە  

  ىساەتنر ىتردىتىا  

 

 خىَبني يّقضّتهّر:( 2)

بە ى ھتججەتلەر ىووڭ   ھىرىوو  بىوور قار شووتىا ياخ ووىلى  

بووارلىدىنر ىتردووىتىا   بىوور   بىوور ئووا  موو الھىىە قىلئا ووا ، ئوو  

ئى ووتا مە ووپەئە  يووغقلىدر يوواىر  ى ا نىووڭ پاياىوواىن ىتپلووشىر 

ئاشوواارىلىنىا   بوو  مەقسووە  شووەرىئەتتە ئ تىااررووا ئ لىنمايووا   

ىسوما ر لە  ە  بووار مەدوىلە ، ھار قتوا ئىدتىسووا ى پايوا  يوواىر ج

% 21 ەپ خى ووووا  قىلئا ئووووا ئغخ ووووا   خى ووووالر مە ووووپەئە  

 ىسوواەتنر ىتردووىتىا   خى ووالر مە ووپەئە  ىەدوواىن مەقسووە  

 ياىر ىشۈلش  ئ  تىماللىددا ئىنە مەقسوەتلەرگە  ىوت ى لىوا  

 ش  ىڭ ئشۈش  خى الر مە پەئە  رە  قىلىنىا  
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يّقضااّتهّر يّصااىهىُىڭ تۈگااۈَىگّ قاابرا   3

  گّ بزنۈَىدۇئۈ  تۈر
 

 پرىُضىپبل يّقضّتهّر:( 0)

    رئ  ئشممەتنىوڭ ھەممىسوىنە م  ادوى ەتلى  مەقسوەتلەر

شووووەرىئەتتىار بووووارلى  ئەھاووووامار پرىنسووووىپا  مەقسووووەتلەر ر 

ۋ ج تدوووا ۈىدىرى ووونر مەقسوووە  قىلىوووا   مەدوووىلە ،  ېمىنوووا  

ئىىبادووار ۋەىىووئ بغلوو   مەقسووىتر، ئالاھدووا يووالئ   ئىاووا ە  

قىلىوو  مەقسووىتر، ئشممەتنىووڭ تووش  مىنر قغرووا   مەقسووىتر، 

لىانر ئادا اشووت ر   مەقسووىتر، ئووا  لەتنر تەتوواىدا ، بووار ۋەر

يغلئوووا قغيووو  ، توووغرر  يغلوووا  مووو  ى ، ھەماارلى وووى  ۋە ىە  

ئەخاقنور گوش ە  قوار   ۋە -قغردا  بغل   مەقسىتر، قىمومە 

م قىماشووت ر   مەقسووىتر    ېنە نە ئغخ ووا   شووەرىئەتنىڭ 

بارلى  ئەھااملىرى م ش  ى ئا ئغخ ا  مەقسەتلەر ر ۋ ج تدوا 

  ۈىدىرى نر ىت لەيا  

 

 ىكي يّقضّتهّر:تۈر خبراكتېرىد( 3)

 

ئووووو  ھايوووووا  دووووواھەلىرىاىن بىووووور توووووشرگە خوووووال بغلئوووووا  

    رشووووەرىئەتنىڭ ئەھاوووواملىرىنر ىتردووووىتىاىئا  مەقسووووەتلەر

ئەھاامار تشرلوش  بغلسوىم  شو  توشر ىار مەقسوەتلەر ر ۋ ج تدوا 

، اووواملىرىۈىدىرى وووتا ئغرتوووا  بغلىوووا   مەدوووىلە ، ئوووائىلە ئەھ

لىرى، دوووغتدا ، ئىدتىسوووا ى دوووغ   ئەھاووواماوووامارشەخسووور ئەھ

 ئاالقىا ر ئەھااماررا ئغخ ا  
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 تبريبق يّقضّتهّر:( 2)

ئوو  خووال بە ى ئەھاووامار ر ۋ ج تدووا ۈىدىرى وونر  ى ووا  

قىلىاىئا  مەقسەتلەر  تارما  خال مەقسە  بە ىاە ھتىشمنىوڭ 

 ئىللىتر ياىر ھ امىتر  ېنە  دت  بىلە م  ئىپا ىلىنىا  

پوووواىىىلىدنر ئى وووودا تاھارەتنىووووڭ مەقسووووىتر  مەدووووىلە ،

ئاش ر  ، قىمار ۋە ھار قنر ھار د قىلى ونىڭ مەقسوىتر پىتونە 

ۋە ئا  ۋەتنىوووڭ دوووەۋەبلىرىنر يوووغقىتى ، توووغا قىلىووو  ئشۈوووش  

بىووورەيلە  دوووت  ئ ىىووو  قغيئوووا  ىى وووىنە دوووت  ئ ىى وووتىن 

 …ۈەىلەشنىڭ مەقسىتر ق رىنا شلىدنر   ۋ ماشت ر  

بىووورىنە خىوووىمە  -ر بىوووربووو  ئوووشچ  ەرىجىلىووو  مەقسوووەتلە 

 بىرىنوور تغل قايووا  -پ بىوورتتۋە وواىن ي قىرىئووا قووار  ەقىلىووا  ۋ

ۈووش ار ھەر بىوور تارمووا  مەقسووە  موو ئەي ە  تووشر ىار مەقسووەتنر 

ھەر بىر تشر ىار مەقسە  پرىنسوىپا  ھوالدىلى  ىشۈلە ا رىا ، 

   مەقسەتنر ىشۈلە ا رىا  
 

 يّقضّتهّر: ئّصهي  2
 

تەرەقدوووووووور قىلا رىوووووووواىئا  ھايوووووووواتنر قغرا يوووووووواىئا  ۋە 

مە پەئەتلەر ىڭ بە ىسر ئادادولى  مەدوىلىلەر ىن، يە ە بە ىسور 

 ۋ دىتىلەر ىن ئىاارە  
 

 ئبصبصهىق يّقضّتهّر:( 0)

ئ  شەرئر ھتىشملەر  ى ا  قىلى  ىەلونە  مەقسوەتلەر ىن 

ئىاووارە   مەدووىلە ، جووا نر دوواقا  مەقسووىتر، ئىجتىمووائى  

ھاياتىوواىار خاتىرجەملىوو  ۋە ئايوواللى  -ئووا  لە  مەقسووىتر، ئەر

 ىتيش ش  مەقسىتر   ئەدلر مەقسەتلەر دا ىلىا  
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 ۋاصىتّ خبراكتېرىدىكي يّقضّتهّر:( 3)

ۈوووارىلەر ئادادووولى  مەقسوووە  ئەمەل، ئادادووولى  -ۋ دوووىتە

بىولە  مە وپەئە  دوا ىلىا    ىمەقسەتاە باشاپ ب رى  ئ تىاار

ئەگەر ب  ۋ دىتىلەر ۋ ج تدا ۈىدمىسا ئەدولر مەقسوەتلەر ئى ودا 

ئاشمايا  ياىر ت ر قسىىلى  يش  ب رىا   شو  ىڭ ئشۈوش  ۋ دوىتە 

 ئەدلر مەقسوەتنىڭ ھوتىمىنر ئالىوا   ئەدولر مەقسوە  ۋ جىو 

، ۋ دىتە ۋ جى  بغلىا   ئەدولر مەقسوە  دوش نە  بغلسوا، بغلسا

نە  بغلىوا   ئەدولر مەقسوە  ھوار د بغلسوا، ۋ دوىتە ۋ دىتە دوش 

 ھار د بغلىا  

مەدوووىلە ،  ىاووواھ قىلئا وووا  ىى وووىلەر ر گووو ۋ ھلىتى  

ئايوواللى  -پايوواىلى  ئىوو ، ئ  ىووڭ ئووت ى مەقسووە  ئەمەل، ئوو  ئەر

نىووووووڭ م قىملىوووووو ، خاتىرجەملىوووووو   ۋە   ۋ ملى ووووووى  ىھايات

  ۋە   ۋ لئوووو  يووووار ەد ب رىووووا مەقسووووىتىنر ئى وووودا ئاش ر شوووودا 

  ئامىللىرىاىن داقاپ قالىا  

شوووەرىئەتنىڭ ئەدووولر مەقسوووەتلىرى   ىووون، جوووا ، ئەقىوووئ، 

مشلوشىنر ھىموايە قىلىو   باشودا مەقسوەتلەر شو  -ئابر ا ۋە ما 

ۈغ    ر ر مەقسەتلەر ىڭ ۋ دىتىسر ياىر قغش مىە مەقسەتلەر 

 ھ سابلىنىا   قاتارىاىن  ەپ 
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 ئىضالو عّرىئىتىدىكي يَّپّئّت ئۇقۇيي

 

مە ووپەئە   ېوونە  شووەرىئەتنىڭ مەقسووىتىنە ئ يئوو   ھالووا  

پايوواىنر قغلئووا ىەلتوووشر   يوواىر  ى ا نىوووڭ ئالوواىنر ئ لى ووودا 

م  ادووووووى ەتلىات ر  خەلدلەر ىوووووون ىووووووت لە نە  شووووووەرىئەتنىڭ 

موشلاىنر -ئوابر ا ۋە موا -مەقسىتر  ىن، جوا ، ئەقىوئ،  ەدوىئ

قغرا شووووووت ر  م شوووووو  بە  تشرلووووووش    ر رى ەتنوووووور قغرا شوووووودا 

مە ووووپەئە  ۋە  مە ووووپەئە   ئى وووواردووووى ەتلى  ھەر قا ووووا   م  ا

ياموووا لى ، -ق رئوووا  ىەرىمووواە ياخ ووولى  ب  ر  ىىلىووو  ئ قووو مر

    ى ا   ەپ ئىپا ىلە نە  -پايا 

مە وووووووپەئە   ىووووووون يووووووواىر     الىددوووووووا تەۋە ئى وووووووار ىڭ 

ھەممىسووىنر ئووت  ئىىىوونە ئالىووا   مە ووپەئە  خەلدلەر ىووڭ بوو  

    ا ىار ۋە ئاخىرەتتىار مە پەئەتلىرىنر ئوت  ئىىىونە ئالىوا   

شووەرئر مە ووپەئە  ھ سسوور مووا  ى مە پەئەتنوور ۋە ر ھوور مە ىوو ى 

پەئەتنىوڭ مە پەئەتنر ئوت  ئىىىونە ئالىوا   شوەرئر مە وپەئە  مە 

ئوووت ىنر ۋە ۋ دوووتىلىرىنىم  ئوووت  ئىىىووونە ئالىوووا   ۋ دوووتىاررا 

ھوووتىمر  مەقسوووەتنىڭ ەتىجىووونە يەتاوووش    ئ تىاوووارى بىووولە  

مە وپەئە   م ب رىلىا    ى ا نر يوغقىتى  يواىر ئالواىنر ئ لى و

دا ىلىا   مە پەئەتنر قغلاىن ب رى  قغيو    ى وا  دوا ىلىا ، 

ا اىن داقلىنى  ئشۈش  ش ڭا ۋ دتىنر ۈەىلە  قائىاىسر  ى 

يغلئوووووووا قغي لئوووووووا    ى وووووووا لى  ئى ووووووونىڭ ۋ دىتىسوووووووىنر 

 مە پەئە  ھ سابلىنىا   م ۈەىلىنە لىا
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ھاياتتا خوالىق مە وپەئە  يواىر خوالىق  ى وا لى  ئەمەلى  

 ئوووا  بغلىوووا ، بەلاووور مە وووپەئە  خار ىت رىووواىار ئى وووار ارئى ووو

ر  ى وا لى  بىر ئا   ى ىنر بىلە  بىللە بغلىا   قايسر بى بغلسا،

ئىوو  بغلسووا، بىوور ئووا  پاياىسوور بىلوولە بغلىووا   شوو  ىڭ ئشۈووش  

مە وووپەئە   ىوووتپىنىە پايووواىئا ئ لىووو  باردوووا يووواىر ئووواقى ىتر 

پاياىلى  بغلسا مە پەئە   ەپ ئاتىلىا    ى ا لى  ئى  ىتپىنىە 

ئ تىاارى بىلە  ياىر ئواقى ىتر ئ تىاوارى بىولە   ى وا لى   ەپ 

  ىتپىنىە تەرىپىنور ئادوال قىلىوا ، مە پەئە ،ئاتىلىا    ېمە 

  ى ا م  ىتپىنىە تەرىپىنر ئادال قىلىا  

مە وووووپەئە  ۋە  ى وووووا لى  ئى وووووار تشرلوووووش   ەرىجىووووولەرگە 

بتلش ىووووا   مە پەئەتنىووووڭ   ر رىوووو ە   ەرىجىسوووور، ئ  تى ووووواى 

 ەرىجىسوور  ەيوواىئا   گش ەللەشووتشر    ەرىجىسوور ۋە تغل قلىمووا

م مر ۋە خ د دوى  مە وپەئە ، ش  ا قا ئغ ى بار رتش ئشچ مەش  ر

پرىنسووىپا  مە ووپەئە  ۋە تارمووا  مە ووپەئە   ەيوواىئا  تشرلىرىموو  

  بار 
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 يَّپّئّتُىڭ تۈرنىرى

 

 عّرىئّت ئېتىببرغب ئبنغبٌ يَّپّئّت: 0

شوووەرىئە   ەلىوووئ ىەلتوووشر پ ئ تىاارروووا ئالئوووا  يووواىر  ئووو  

ىتردىتى  قغيئوا  مە پەئەتتو ر  ئ  ىوڭ مىسواللىرى بە  ىوتپ 

بغلووووو پ، شوووووەرئر  ەلىوووووئ يووووواىر ئىجموووووا يووووواىر شوووووەرىئەتنىڭ 

مەقسوووووەتلىرى ۋە پرىنسوووووىپا  قائىووووواىلەرگە تايا ئوووووا  توووووغرر  

ئوووا  ئەھاامار ىوووڭ نئىجتى وووا  بىووولە  مە پەئەتووور بايوووا  قىلى

  ئت  ئىىىنە ئالىا   مەدىلە  ھەممىنر

(   اما  ئغق شنىڭ مە پەئەتر ئالاھنر ئەدلە ، ئوت ىنر 0)

ئىسوووووواھ قىلىوووووو ، ئووووووت ىنر موووووو  اەر ئى ووووووار ىن ۋە ۈووووووغ  

جىنوووووايەتلەر ىن تغدوووووو  ، ئالاھنىووووووڭ ر  ىلىدىنوووووور قغلئووووووا 

 ىەلتشر شتە ىتر  ىا  

مە پەئەتر   ىا  بەرگشۈىنىوڭ  نىڭ(   ىاتنر ئا   قىلى 3)

مووووشلاىنر پاىاشووووتا ىتر  ىووووا   شوووو  ا قا -ر ۋە مووووا  ەپسووووىن

بەرىاەتنووور ئاشووو رىا ، ئەجرىنووور ىاتتوووا قىلىوووا ، جەمئى ەتوووتە 

 ى پىللى ، ق رىنا شلى  ۋە تەڭپ ڭل قنر ئى دا ئاش رىا  

 نور( قاتىللىدنر ۈەىلەشنىڭ مە پەئەتور ئىنسوا  ج نى2)

ر ھوور، بە ىنوور ۋە ئەقلوور  ؛قغرووا  ، ھايوواتىنر ھىمووايە قىلىوو 

 مەتلىاىنر ئادر دتا  امايا  بغلىا  داال
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ئووواۈىىدر قووواتتى  ى لىووو  قالئا وووا  يووواىر  ڭ( قا ىنىووو4)

قغردوووووىدر بە  ئ ىىووووو  ىەتاە ووووواە ھتىوووووشد ۈىدىرى وووووتىن 

تغد شوونىڭ مە پەئەتوور ئووا  لەتنر ۋ ج تدووا ۈىدىوورى  ۋە ھتىووشد 

 ۈىدىرى تا ئالاىر پ ىەتمەدلىاتە ىتر  ىا   

گەرۈە جا  ال سوووووىم  ( ئغررىلىووووو  قىلئوووووا  ئا ەمنىوووووڭ 6)

ئغررىلىئا   ەردىنىڭ قىممىتىنر قايت ر پ ب رى واە ى پىوئ 

 بغلى ىم  مە پەئەتنىڭ جشملىسىاىن 

شووەرئر ھووتججە  يوواىر  ئ تىااررووا ئ لىنىوواىئا  مە ووپەئە 

ئىجما بىولە  ئىسوپاتا ئا اە ، شو  ا قا پرىنسوىپا  قائىواە ۋە 

 مەدووىلە ،شووەرىئەتنىڭ مەقسووەتلىرى بىلە موو  ئىسووپاتلىنىا   

 اشنىڭ ھار ملىدر قائىاە ۋە پرىنسىپار بىلە  غئىنسا نر ىىل

  ىنىنوووورئىسووووپاتا ئا   پرىنسووووىپا  قائىوووواىلەر ئىنسووووا نىڭ 

ۈىر يىنووووور  ،ق تد   ۋېلى وووووتا ؛ ئووووو  ر ئتلشمووووواىنتاقغرا شووووو

دەتلەشتشرۋېتى ووووتىن ۋە ئا  باشووووتىن داقاشووووتا، ئىنسووووا ى  

، شو  ا قا ئ  ىوڭ ھترمىتر ۋە شەخسى ىتىنر ھىمايە قىلى تا

  ر بىلە  ئغيناشمادلىدتا ىتر  ىا داالمەتلىار ۋە مەۋج تل ق

 

   عّرىئّت ئىُبۋِتضىز دِ  بّنگىهىگٌّ ئىغالر 3

شووووەرئر  ەلىووووئ يوووواىر ئىجمووووا يوووواىر شووووەرىئەتنىڭ  ئوووو  

 وووووونە  مەقسووووووەتلىرى ئووووووارقىلى  ئىناۋەتسووووووىىلىار بەلنىلە

جەھەتوتىن بو  بىور بوتلە  ئى وار   شوەىلر  ئى ار ىن ئىاارە  

، ھوو امە  بىوولە  ئىوو  بووار ە  قىلسووىم  ىتر  ششووتە مە ووپەئە 
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قىلئوووووو ۈر شووووووەرىئە  ئىنسووووووا ار ىڭ ئوووووو     م   ەتلىوووووو  

مە پەئەتىنوووووور ىووووووت  ە ت توووووو پ، ئ تىااردووووووىى مەدووووووىلە  ەپ 

بەلنىلىنە   ش ڭا ب  ئى ار   بىر ئا  پايا  بغلسوىم ،  ى وا لى  

شوو  دووەۋەبتىن شووەرىئە     تەرىپوور ىووتپ بغلىووا  ب  ر  ىىلىوو ۋە

مەدووىلىنىڭ ىشۈلووش  تەرىووپىنە قووار پ ھتىووشد ۈىدىرىوو ، بوو  

شووەىلر مە پەئەتنوور ئىناۋەتسووىى  ەپ قارىئووا   شووەرىئە  بىاووار 

 قىلى  تاشلىئا  مەدىلە مە پەئەتنىڭ قاتارىاىن دا المايا  

ئغم منىوووڭ مە پەئەتووور خ د دوووى  »شووو  ى ئا ئادادوووە   

ھەقىدووور مە وووپەئە  خى وووالر » ،«ىوووڭ ئالاىوووا  ت رىوووا مە پەئەتن

ىەدووواىن مە وووپەئە  گ موووا ر » ،«مە پەئەتنىوووڭ ئالاىوووا  ت رىوووا 

 ەيوووواىئا  شووووەرئر قائىوووواىلەر «مە پەئەتنىووووڭ ئالاىووووا  ت رىووووا 

 شەىىللە نە   مەدىلە ،

(  ھوووار   ئىىىووو  ۋە دووو تى  مە وووپەئەتاە ئ رى ووواىلر 0)

   پاياىواىن ئ ئىوربغلسىم ، ب  ى اىن ى لى  ۈىدىاىئا   ى ا

پايا  يغ  ھ سوابتا، شو ڭا شوەرىئە  ب  ،  ى ا نىڭ ئالاىا  بغلىا 

ۋە ب  ئا رىنا پاياىنر ئىناۋەتسىى  ىتپ  ى ا نر يغقىتى  ئشۈش 

   ەپ قارىئا  ب  ر  ىىلى  

( مىوووووور ل مەدىلىسووووووىاە قىى ىووووووڭ ئغروووووو   بىوووووولە  3)

 بوووار ۋەرلىار ئىناۋەتسوووىى، تووواال  قىلىووو  ھغق قىوووا  ئەر بىووولە 

ئايالنىووڭ بووار ۋەرلىار ئىناۋەتسووىى، ىووتپ پوو   ت ووپى  ئشۈووش  

جووا   ە بىوولە  شوو ر للىنى  پايووا  ت ووپى  ئىناۋەتسووىى، بوو     

ئايالار ىوووڭ  ىنوووا قىلىووو  تاپدوووا  پووو لر ئىناۋەتسوووىى، مغ غپووو   
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قىلى  تاپدا  پايا  باشودىاررا ىوتپ  ى وا  ئ رىواىئا  بغلئاۈدوا 

ر ىوووڭ ھەر بىردوووىاە ئىناۋەتسوووىى، ۈوووش ار شوووەرىئە  بووو  تشرلە

 ى ا نىڭ ىتپلشىىنر ىوت  ە ت تو پ قىسمە  مە پەئە  بغلسىم  

ئىناۋەتسىى  ەپ ھتىوشد قىلئوا   شو ڭا بو  توشر ىار مە وپەئەتلەر 

 ھەقىدر مە پەئە  بغلمادتىن خى الى  مە پەئەتتىن ئىاارە  

( ئىنسوووا نىڭ  غرموووا  تووواقىتر يەتمەيووواىئا  دووواۋ بلى  2)

ئىناۋەتسووىى  ەپ قارىلىووا   توواقىتر ئى وواررا تەىلىوو  قىلىوو  

يەتمەياىئا  ئىتائە  ئى ار توغرر  ئغتت ر ھوا  ئىاوا ە  قىلىو  

رىاتشر شووواە بە ىووواە بىووور پشتوووش  ېپرىنسوووىپىئا  ىوووت بغلووو پ،  

-شوووەرىئەتتىن ۈ اىنى ووواە ئ لىووو  بارىوووا ، شووو  ا قا بىلىووو 

مەرىوووپە  ئووو لى ، رىىىووو  ت وووپى  ۋە توووغرر  ئىاوووا ە  قىلىووو  

  يە قىلى ېتىوووووووا   شووووووو ڭا شوووووووەرىئە  پەر   مە پەئەتلىرىنووووووور

ئىاا ەتلەر ىووووووڭ مىدووووووا رى ۋە شووووووەىىللىرىنر ىى ووووووىلەر ىڭ 

يوغ  مىجە ىنە تاشاپ قغيمادتىن ياىر بىوائە  پەيوا  قىلى ودا 

 ئ ىى  بەرمەدتىن ئ نى   ەلىئ بىلە  بەلنىلەپ بەرگە  

(  ئىمتى ا وووا  ىتۈوووشر   يووواىر ئالوووا مىىلى  قىلىووو  4)

ئو لى  - ، ۈش ار ئو  ئغق رو ۈىار   بىلىو ئىناۋەتسىى مە پەئە

ۋە يوووو قىرى دووووەۋى ەلەرگە تووووغرر  ئ دوووو لار بىوووولە  ئ رى ووووى  

جەھەتووتىن ھووغر   قىلىوو  قغيىووا ، شوو  ا قا قابىلى ەتلىووو  

ئغق ر ۈىار ىڭ تغ  لمادلىدىا    ل مئا دەۋە  بغل پ قالىا   

 ىىووووو  ئالوووووا مىىلى  قىلسوووووا، م دووووو لما نىڭ»رەدووووو ل لاھ 

  ئەھمە  رى  يىتر()  ېنە  «لئا  بغلمايا قىلىدىنر قى
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 يۇتهّق يَّپّئّت:  2

عّرىئّت ئېتىببرغب ئبنغبَهىق ٍبكي ئىُبۋِتضاىز ٍَّي 

 :قىهغبَهى ىغب دِنىم كّنًىگٌّ يَّپّئّت

شووووووووەرىئەتنىڭ قائىوووووووواىلىرى، پرىنسووووووووىپلىرى ۋە ئوووووووو  

مەقسوووەتلىرىنىڭ ر ھووور ئادادوووىا  توووغرر  ئىجتى وووا  قىلىووو  

ئوووارقىلى  ھادوووىئ بغلئوووا  شوووەرئر مە پەئەتتووو ر  بووو  توووشر ىار 

 ەلىووووئ موووو ئەي ە  ۋە دووووش نەتتىن   ىوووورەى مە ووووپەئە  ق رئووووا 

ئادادووووىا  ئىسپاتا مىسووووىم ، بىوووور   شووووەرىئەتنىڭ ئغموووو مى  

ى ۋە مەقسووەتلىرىنە ئ يئوو   ى لىووا   قائىوواىلىرى، پرىنسووىپلىر

خار ىت رلىوو  ئىوو  بغلىوواىاە  شووەرىئە  تەرىپىوواىن مە ووپەئە  

 ھىمايە قىلىنىا  

 ،پە ىوووولە  ۋە )جووووا  ، مىوووور ل-ئەقىوووواە، ئىاووووا ە ، ئەخووووا 

 ېنە ووواە ( ئوووتلىەد ب اىوووتىلنە  ت تووو   ئىوووا ە   ىاپپوووارە ،

 دوواھەلەر ە مە ووپەئە  ئادادووىا  ئىوو  قىلىوو  تووغرر  بغلمايووا  

م ئوووووامىلە، ئىجتىموووووائى  ۋە دى ادوووووى  ئىدتىسوووووا ى بىووووور   

 نىڭ ر ھىئوووامەيوووا  ار   شوووەرىئەتنىڭ قائىووواە ۋە مەقسوووەتلىرى

ئ يئ   ھالەتتە ئىو  قىلسوا توغرر  بغلىوا   شو  ا قا ئەقىواە ۋە 

ئىاوا ەتاە خىووىمە  قىلىوواىئا  ۋ دووتىار  ، بە ى بىوور م ئووامىلە، 

قار شووووونىڭ شوووووەىىللىرىاە مە وووووپەئە  -پە ىووووولە  ۋە قىمووووومە 

ئالىمار ىوڭ  ىتپىىلى ئادادىا  ئى  ئ لى  باردا بغلىا   ب  

لىوورى ۋە لتلىرى،  ەلى، شووەرىئەتنىڭ مەقسووەبغلوو پ قارى وور-ىووت 

 ىتردەتمىلىرىنە م  ادى   
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 يۇتهّق يَّپّئّتكّ ئّيّل قىهىغُىڭ عّرتهىرى:

(  ئالاھدوووووا ئىاوووووا ە  قىلىووووو  پرىنسوووووىپىئا تەدوووووىر 0)

 يەتاش مەدلى ،

(      ووا بىوولە  ئوواخىرەتنر بووارا  پرىنسووىپىئا تەدووىر 3)

 يەتاش مەدلى ،

روووا  ەلىوووئ يووواىر توووغرر  ئىجمائ نىووو  (  شوووەرىئەتنىڭ 2)

 قارى ر ىەلمەدلى ،

( شوووەرىئەتنىڭ مەقسوووەتلىرىنە ئ يئووو   ىووو لى ، يە ووور 4)

يووواىر ئ نىووو   ەلىللىووورىنە  ىوووت  ربىووورەر ئادادوووشوووەرىئەتنىڭ 

 ىەلمەدلى  

تنىووڭ قغلوواىن ى تى ووىنە ئە( ئ  ى وواىن موو ھى  مە پە6)

يووواىر ئ  ى ووواىنم  ئ ئىووور  ى ا نىوووڭ پەيوووا  بغلى وووىئا دوووەۋە  

 ال ى   ربغلمادلىد

 ووپەئە  شووەرىئەتتە ھووتججە  دووا ىلىا   ۈووش ار موو تلە  مە

ىىىىو  ياخ وىلىددا ب ير روا ، -ق رئا  ىەرى  ھەر قا ا   ۈوغ 

ياخ ووىلى   ىىىىوو  يامووا لىدتىن تغدوودا  -ھەر قا ووا   ۈووغ 

مە پەئەتنووووور قغلئوووووا ىەلتوووووشر   ۋە  ى وووووا نر يوووووغقىتى   ەپ 

ئىپا ىلىنىووا   يامووا لى   ى ووا نر پەيووا  قىلىوو  ۋە مە پەئەتنوور 

ىىووووو  قىلىىلىووووو  » پ قغيووووو    ەپ ئىپا ىلىنىوووووا  ۈەىووووولە

ئ  ىوووووڭ  ەتىجىسوووووىنر ىترىوووووا   ىىووووو   ،ياخ وووووىلى  قىلسوووووا
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 «ئ  ىوووڭ  ەتىجىسوووىنر ىترىوووا  ،قىلىىلىووو  ياموووا لى  قىلسوووا

ئايە (  ما ا ب  ئايە  ھەر قا ا   ھەجىماىار بىر -8-9، ە) ەلىەل

مە پەئەتنىووڭ شووەرىئە  تەرىپىوواىن ب ير لىوواىئا لىدر ۋە تەلەپ 

قىلىنىوووواىئا لىدىنر ئىپا ىلەيووووا ، بوووو  مە پەئەتنوووور قغرووووا   

ھەر قا وا   ش  ا قا شەرىئە  ب يىىە ئەمە  قىلئا لى  بغلىا   

ىدىنر ىتردوىتىا ، بىر ھەجىماىار  ى ا نىوڭ ۈەىلىنىواىئا ل

ئ   ى ا نر يغقىتى  ۋە ىى وىلەر ر ئ  ى واىن ھىموايە قىلىو  

 شەرىئە  ب يىىە ئەمە  قىلئا لىدت ر 

ئووالاھ ئووا  لەتاە، ئى ووار ر پ ختووا گووش ە  »ق رئووا  ىەرىوو  

شوووەىىلاە قىلى ووودا، ت ردوووا ار ۋە ي وووتىملەرگە خەيووور ئ  سوووا  

اموا  ئى وار ىن قىلى دا ب ير يا   قەبىھ دت  ھەرىاەتلەر ىون، ي

 ئايە ( -71 ەيا  ) ەھئ دشرىسر، «ۋە   ل د قىلى تىن تغدىا 

ياخ وور ئىوو  قىلى ووار، شوو  ا   قىلسوواڭار رەلىوواە »يە ە 

ئووايە (  ما ووا بوو  ئووايەتلەر -99 ەيووا  )ھەى دشرىسوور، «قىلىسووىلەر

ھەر قا ا   ياخى لىدنر تەلەپ قىلىا  ۋە ب ير يوا   ھەر قا وا   

 تغدىا  ئ  ى اىن ا  ۋە ياما لىدنر ئەيىالەي

خىىىر ىووڭ دووا   ۋەقەلىاىوواەخىىىوور ئەلەي ىسسوواالمنىڭ 

ى مىنر تتشوش  قىلىو  ى مىنىڭ بىر تا  شالنر ئ لى ېتى  

، دووىرتدر ىتر  ششووتە ب  ر  ىىلىوو  ۋە تاجوواۋ  ۈىلى  قغي شوور

بغلسووىم ، موواھى ەتتە مە ووپەئە  ئشۈووش  قىلىنئووا لىدر ئ نىوو  

 مەدىلە 
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لەپ قىلئووووا  ۋە مە سووووەپپەرەل مە سووووەپ تە»رەدوووو ل لاھ 

 ېنە )م دووولى  رىووو  يىتر(  بووو  «ئوووا ەمنر مەدوووئ   قىلموووايمىى

ھە ىووووق مە سەپپەرەدوووولى  دووووەۋەبىاىن ى لىوووو  ۈىدىوووواىئا  

 ى ا نىوووڭ ئالووواىنر ئووو لى  قائىاىسوووىنر ب اىتىووو  بەرگە   

بىر   رەد ل لاھ  ى ا  ئىانور ھوارىق دو   ئر  ېونە  ئوا ەد ئوت  

اشلى  بغلى ىرى ونر تەلەپ قىلئا وا  قەبىلىسىنە ب ر  دىاە  ب

قغشوو لئا    ېوومە ، رەدوو ل لاھنىڭ بوو  ھەرىاىووتىنە ئادادووە  

ئوو  ر مە سووەپاە ھغقوو قنر تەلەپ قىلئووا  ئووا ەد يووار ملى  بغلسووا، 

 تەيىن قىلسا بغلىاىئا لىدىنر ىتردىتى  ب رىا  

شەرىئەتنىڭ مەقسوەتلىرى بىولە  ماداشودا  يواىر   ېمە ،

خىووووىمە  قىلىوووواىئا  موووو تلە  ىرىنە شووووەرىئەتنىڭ مەقسووووەتل

مە ووووپەئە  ئ تىااررووووا ئ لىنىوووواىئا  مە پەئەتتوووو ر   مە ووووپەئە  

بغلىووواىاە  شوووەرىئەتنىڭ قائىووواىلىرى ۋە مەقسوووەتلىرى بىووولە  

مە ووووپەئە  بىوووولە  ھەقىدوووور ئ يئ  لى ووووىا   شووووەرئر  ەلىووووئ 

    ىتاشمايا  

مە ووپەئە  ئەھاوواد  ەلىللىرىنىووڭ ۈووغ  قاتارىوواىن   ېوومە ،

ئوووو  م  ادووووى ەتلى  مەدووووىلىلەر ىڭ ىتپلىاىوووواە  ،دووووا ىلىا 

قى ادوووتىن ق لى ووومايا ، بەلاووور قى ادوووتىن ىەڭووورە  ئوووغر   

ئىللەتلىورى ۋە ئغمو مر  بغلو پ، ئالىا   مە وپەئە  شوەرئر  ەلىوئ

مەقسوووووەتلىرىنە تايىنىوووووا ، شووووو ڭا ئووووو  ر ئغمووووو مر قى وووووال 

قى وال تارموا  قى وال بىولە  ئغمو مى   ې ى اىم  بغلىا   ب  

  ىا  تاىام للى
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 يۇتهّق يَّپّئّتُىڭ يىضبنهىرى:

(  ھە رىتوور ئەبوو  بەىوورى ۋە ئغدووما نىڭ  ەۋرىوواە ق رئووا  0)

 پووارۈە يا مووا مات رى ووالار ىن ىەرىمنىووڭ بىوور ىىتووا  شووەىىلاە

ق رئووا نر بىووى »تغپلىنى وور مە ووپەئە  ئادادووىا  بغلئووا ، بوو  ر 

-7ھىجىووور دشرىسووور، «)ۈششوووشر   ، ئووو  ر ئوووت ىمىى قغروووا يمىى

  ېنە  ئغم مر قائىاە قغلايا   ئايە (

ۋەتسوە  ( بىر ئا ەمنر بىر قوا ىە ئوا ەد بىرلى وى  ئتلتشر3)

جىنوايەتاە قاتناشودا   ياىر ئ  ىڭ بىرەر ئە  دىنر ى سى ەتسە،

ۈش ار جا   جىنايەتنىوڭ  ،ھەممىسىاىن تە  قىسال ئ لىنىا 

ئەگەر جىنوووايەتاە   ئالووواىنر ئووو لى  ئشۈوووش  يغلئوووا قغي لئوووا 

بە ى  ئەھ  لووووا  قاتناشوووودا  بىوووور تووووغپ ئووووا ەد جا  ال مىسووووا، ئوووو 

جىنووايەتىىلەر جووا   ۋە قىسادووتىن ق ىىوو  ق ت لوو   ئشۈووش  

ىغلل اتى  خار ىت رلى  جىنوايە  دوا ىر قىلى ودا باشوايا   

بىر ئا ەمنىڭ بە ىلىنە قىسال ئ لى  ئشۈش  بىر تغپ ئا ەمنر 

ىووئ ئادادوىا  ئىسووپاتا مىئا  ئتلتوشر   مەدىلىسوور خوال  ەل

ھتىووووووشد  بوووووو  ھتىووووووشد ئىنسووووووا ار ىڭ ج نوووووور، ھايوووووواتر ۋە 

دوواالمەتلىاىنر قغرووا   ئشۈووش  قىسووال ئوو لى  ال ىوو   ېوونە  

  ئغم مى  قائىاىنە ئ يئ   ى لىا  

( قاتنا  ھەرىاىتىنر تەرتىپاە د لى ، قىىىئ ۈىور   2)

قووووغ  يووووغ  يادوووواپ  ب اىوووتى ، يووووغ  بەلنىلىرىنوووور قغيووو  ،

، قاتنا  قائىاىسىنە خىاپلى  قىلئ ۈىار ر جا  ال   ۈىدى

ئامووا لىدنر ئى وودا  مشلووشىنر قغرووا  ،-مووا  ئەتنىڭ جووا ،شووەرى
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ئاشووو ر  ، ئە ىووو ە ، ھووواالىە  ۋە قغرقووو  ىىنر يغقىتى وووتىن 

 را ووىئ مەقسووەتلىرىنە ئ يئوو   ى لىوواىئا    ەئىرەشووئىاووارە  

  مە پەئە  قاتارىاىن دا ىلىا  

ھوووتججەتلىرىنر ( توووغا خ تووور، دوووغ   دووو تى ، ئىجوووارە 4)

ھتىووشمە  ئغرگا لىرىووا  تەدووتىدلىتى  ھەر ئىااوور تەرەپنىووڭ 

 مە پەئەتىنر قغرا يا  

(  ئىدتىوووووووا رلى  بغلسوووووووا، ۋ قتووووووور ى لىووووووو  قالسوووووووا 6)

-ۈ اىنەلەيووواىئا  بغلسوووا، ئىسووواھ قىلىووو   ى ىتىووواە ر  ىئوووغ

دووواھەلىرىاە خىوووىمە  قىلى وووم  ژ ر وووا  -ۋە گ ىىوووت  ر  تىلووو 

  مە پەئە  دا ىلىا  
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 يَّپّئّتهّرَي چۈعىُىظ ٍونهىرى

 

مە پەئەتلەر ۋە  ى وا لى  ئى وار شوەرىئە  مەقسوەتلىرىنىڭ 

مە م  ىا ر  شەرىئە  مە پەئە  بغلسا قغلئوا ىەلتشر شونر يواىر 

دووواقاپ ق لى ووونر،  ى وووا  بغلسوووا يغقىتى ووونر يووواىر ئالووواىنر 

دوووووش  پ - ى ا ووووواىن خوووووالر دووووواپ  ئ لى ووووونر تەلەپ قىلئوووووا 

 لىا  مە پەئەتلەر ئا  بغ

ش ڭا شەرىئە  بە اىلەرگە ىتيش شپ، ئ الر ر ئت  خوار ىت رى 

بىوولە  مە ووپەئە  ۋە  ى ووا نر ئايرى االيوواىئا  قىلىوو  يار تدووا   

ئەگەر ئ الر ىووووڭ خووووار ىت رى تشرلووووش  ئامىلار ىووووڭ تەدووووىرىنە 

بغلسووا، ئەقىووئ تووش ە  ۋە يووغ  ىتردووىتى    پ ب لئا ئووا ئوو ۈر

 اە شەرىئە  ئەقىلنور توغرر    ئەقىئ ئاجىى ىەلنەر لىنر ئالىا 

 ئشۈش  خىىمە  قىلىا  ھالىتىنە قايت ر   

 تّبىئىٌ خبراكتېر:  0

ڭ كۈچهَّدۈرۈعاااُى ۋِ يَّپّئّتُاااي بىهىاااظٍَّاااي  

 .بىرىُچي ٍوني تّبىئىٌ خبراكتېر

ھەر قا وووا    ەردوووىاە ئوووالاھ يار تدوووا  تەبىئىووو  خوووار ىت ر 

تووش  مر بغلىووا ، تەبىئىوو  خووار ىت ر ئووت ىنە مە پەئەتنوور قغلئووا 

ىەلتووشر   ۋە  ى ووا نر يووغقىتى  ئشۈووش  تەي ارال ئووا  بغلىووا   
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 ىنووووا ر بغل شووووم  ئىنسووووا نىڭ تەبىئىووووتىنە ئ يئوووو   ئىوووو   

 يارىتىلئا   ئىنسا نىڭ ئەقلر ۋە خار ىت رىم  گش ە  شەىىلاە 

تەبىئىووو  خوووار ىت ر  ېووونە  ئىنسوووا  ئىنسوووا  بغلئا ووواىن 

تارتىوو  يە وور ئىنسووا  مەدووئ لى ەتنر ئووت  ئشدووتىنە ئالئووا  ۋە 

ئەرىىنلىانوووور ھوووو ق قىلئا وووواىن تارتىوووو  ئووووالاھ ئىنسووووا ا  

ئغر  اشووووووت ررا  ئا ىمىنەرۈىلىوووووو  دووووووشپە   ئىنسووووووا نىڭ 

اووووور خوووووار ىت رى ئىنسوووووا ى  ۋە ئا ىمى لىووووو  دوووووشپتىا ر، بەل

ئىنسووووا لىدىنىڭ ئادادووووىا ر  شوووو  ىڭ ئشۈووووش  ئىنسووووا  ئووووت  

، ىنر، ھايووووواتىنر  ەدوووووىلنرتەبىئى ىتووووور بىووووولە  ئەقىاىسوووووى

-مشلوووشىتىن ئىاوووارە  قىمووومە  -ۋە موووا  ىنووور، ئەقلىنرئوووابر ي

ھىمووووووايە قىلى ووووووتا تەبىئىوووووو  قغرا شووووووتا ۋە قار شوووووولىرىنر 

 خار ىت رگە ئىنە 

 

 ئّقىم: 3

ئادادووى ، ئىنسووا   مەرىپەتنىووڭ بوو لىدر ۋە-ئەقىووئ بىلىوو 

ئەقىوووئ ئوووارقىلى  ياخ ووور بىووولە  ياموووا نر، مە وووپەئە  بىووولە  

 ى وووووا نر ئايرى االيوووووا ، ئىااووووور مە پەئەتنىوووووڭ ىشۈلوووووشىىنر 

ىشۈلە ا رەلەيووا ، ئىااوور  ى ووا لى  ئى وونىڭ بە   ى ووا لىدىنر 

تغدووااليا    ېوومە ، ئەقىووئ ھەقنوور ئىووى ەپ قالسووا ئىنىسووىنر 

ئى ووار ىن تغدووااليا ، ما ووا بوو   تووغرر  يغلئووا باشوولى االيا ،  اۈووار

مە پەئەتنر قغلئوا ىەلتوشر   ۋە  ى ا نىوڭ ئالواىنر ئ لى ونىڭ 

    ە  ئت ى، ش  دەۋەبتىن مەدئ لى ە  ئەقىلنە يشىلە نە  
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ئاخىرەتنىووڭ -    ووا»شوەرىئە  ئتلىمووالىرى م  ووا    ېوونە  

مە پەئەتلىوورى ۋە  ى ا لىرىنىووڭ ىتپىنىىسوور ئەقىووئ ئووارقىلى  

ھ ئوا ەد ئەقلىنور ھەقىدەتنور قغبو   قىلىواىئا  تغ  لىا ، ئوالا

قىلى  يار تدا   ئىنسوا ار ىڭ مە پەئەتلىورىنە رېئوايە قىلىو ، 

ئ الر ىن  ى ا نىڭ ئالاىنر ئ لى ، پايا  بىلە   ى وا نر ئوايرى  

 رىوا  ھەقتىن باشودا  ەردوە ئەمەل، ئەقىوئ شو  ر ىتردوىتى  ت

الد  ئەھاوووواد )ئىى ىوووواىن ئابا دووووا«ۋە شوووو  ا   ھتىووووشد ۈىدىرىووووا 

 (قائىاىلىرىئا قار  

 

 عّرىئّت: 2

شوووووەرىئە  خىتوووووابلىرى ۋە مە م  لىرىنىوووووڭ ھەممىسووووور 

مەقسوووووەتلەر ر ھىموووووايە قىلى ووووودا يوووووش لە نە ، مەقسوووووەتلەر ر 

قغرووا   مە پەئەتلەر وور قغلئووا ىەلتووشر   ۋە  ى ا نىووڭ ئالوواىنر 

 ئ لى  ئارقىلى  بغلىا   

ئادوا ىىلىدنر ىتتشر ۋېتى  ۋە  مەدىلە ، ئ ئىرۈىلىدنر

ئىر  ە قىلى  ئىنسا ار ىن  ى ا نر يغقىتى  ۋە مە پەئەتلەر ور 

قغلئا ىەلتشر شنر ئىپا ىلەيوا   شوەرىئە  ب ير روا  ئى وار ىڭ 

ھەممىسر مە پەئەتلەر ر ئت  ئىىىونە ئالىوا ، شوەرىئە  تغدودا  

شوەرىئەتنىڭ  ئى ار ىڭ ھەممىسر  ى ا نر ئت  ئىىىنە ئالىوا  

راد ئەقىئ ۋە ئىنسوا  خوار ىت رىنە ئ يئو    ىتردەتمىلىرى دا

شووەرىئەتنىڭ ئادادوور ۋە ق ر لمىسوور » شووەرىئە  ئتلىمووالىرى 

ئاخىرەتلىو  مە وپەئە  ئشدوتىنە ق ر لئوا ، -بە اىلەر ىڭ     وا

شوووەرىئەتنىڭ ھەممىسووور ئوووا  لەتت ر، ھەممىسووور رەھمەتتتووو ر، 
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ھەممىسر مە پەئەتتو ر ۋە ھەممىسور ھ امەتتو ر  شو ڭا قايسور 

مەدوووووووىلە ئوووووووا  لەتتىن   ل مئوووووووا، رەھمىووووووواىللىاتىن  بىووووووور

رەھىمسوووووووىىلىااە، مە پەئەتوووووووتىن  ى ا ئوووووووا، ھ امەتوووووووتىن 

ئەھمى ەتسىى ئى اررا ۈىدى  ىەتسوە، شوەرىئەتنىڭ قاتارىواىن 

  ىن( ئ ېنە  )ئىانر قەي  د  ئىئاد م ۋەقدى «ئەمەل

مە پەئەتنور   ئوارقىلى ئىنسا  تەبىئى  خوار ىت رى  ېمە ،

ىەلتشرەلەيا ،  ى وا نر بىلىو  مو   پىئە قىااليوا ،  تغ  پ قغلئا

بىر   م دتەقىئ قىالمايا   ش ڭا ئەقىوئ تەبئىو  خوار ىت ر ر 

تووغرر  يغلئووا د لى ووتا ھەماارلى ووىا ، ئەگەر ئەقىووئ ھ رىوو  

قالسوووا يووواىر ئووواجىى ى لىووو  قالسوووا، ھىوووا يەتنر شوووەرىئەتتىن 

يئوو   ئىى ەيووا   ۈووش ار شووەرىئە  ئىنسووا نىڭ خووار ىت رىنە ئ 

بغلوووو پ، ھەر قا ووووا     مووووا  ۋە ھەر قا ووووا   ماىا ووووا  ھەر بىوووور 

ئىنسوووا نىڭ ئىدتىوووا رىئا يارى وووا ئىنسوووا نىڭ مە پەئەتلىرىنووور 

 ىت لەياىئا  ئىاھى  يغ  باشىىا ر  

شووەرىئە  قووا ىە ئەقلوور بغلئووا ىە ئىنسووا نىڭ خووار ىت رى 

بىوولە  ئ ۈرى ووىا ، ۈووش ار ئىسوواما  ئەقىلوواىن يوو قىرى  ىنوور 

يوووغ ، شووو  ا قا  ىنووواىن يووو قىرى ئەقىوووئ يوووغ   بەلاووور ئادوووال 

ئەقىلووونە ئ يئووو    ىووون ۋە  ىنئوووا يوووار ەمىر ئەقىوووئ بوووار  ئوووالاھ 

ئاتا  ئەقىلنر پايا  بىلە   ى ا نر ئايرىس    ەپ ئىنسا ئا   مە 

ۋە تەبىئ    ر رى ە  بغلئا   ىن ئارقىلى  ھىا يە  ئاتوا  قىلئا 

ەقىووووئ ۋە شووووەرىئە   ېوووومە ، تەبىئىوووو  خووووار ىت ر، ئ   قىلئووووا 

   ئىنسا نر بەختلى  قىلى  ئشۈش  بىرلەشاە  
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عّرىئّت يّقضّتهىرىدىكي ئّۋ ِنهىك 

 دِرىجىهىرىُي بّنگىهّط

 

شووەرىئە  مەقسووەتلىرىنىڭ  ەرىجىلىوورى بەلنىلە نە لىاوور 

ئشۈووش  ئتلىموواالر مەقسووەتلەر ىڭ بىرىنوور يە ە بىر ىووڭ ئالوواىئا 

قائىاىلەرگە توايىنى  دشر شتىار د لى ت ر شتا ئتلىەملى  

شوووووووووەرىئەتنىڭ مەقسوووووووووەتلىرىاىار ئەۋ ەللىانووووووووور  ال ىووووووووو  

 بەلنىلەشتىار م ھى  قائىاىلەر تتۋە اىاىلەر ىن ئىاارە  

 

قااۇۋۋىتىگّ -ئىضااپبتهىُىظ جّھّتتىكااي كااۈ .1

 قبرىتب صېهىغتۇرۇط:

مە پەئەتنووووور قغلئوووووا ىەلتوووووشر   ۋە  ى ا نىوووووڭ ئالووووواىنر 

شووەرىئەتنىڭ مەقسووىتر شووەرئر ئ لى وونر ئووت  ئىىىوونە ئالئووا  

 ۋە  ى ووا  ھەر بىوور ھتىشموواە ئ نىوو -ھتىشمنىووڭ رايىسوور  پايووا 

ىەداىن بغلماا قالىا ، بە ىسىاە ئ نى  بغلسوا، يە ە بە ىسوىاە 

ىشۈلووش  ئ  تىماللىددووا ئىوونە بغلىووا ، يە ە بە ىسووىاە خى ووالر 

 مە پەئە  بغل پ قالىا  

ددووا شوو  ىڭ ئشۈووش  ىەدوواىن يوواىر ىشۈلووش  ئ  تىماللى

 ېنە ووووواە  مەقسوووووەتلىرى  مە وووووپەئە  ئىووووونە يووووواىر خى وووووالر

ئغخ ووىماياىئا  ھتىووشملەر ئتلىماالر ىووڭ ئالوواىئا قغي لئا ووا ، 
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ئتلىموووواالر بوووو  مەدووووىلىاە مە پەئەتنوووور قغلئووووا ىەلتووووشر   ۋە 

 ى ا نىڭ ئالاىنر ئ لى  ئشۈوش  ئىونىىاە تەى وشر   ئ لىو  

بىوورى -ىوورب وورى  ال ىوو    وواۋ    ھتىووشملەر   ھىرىوو  جەھەتووتىن ب

بىلە   ىتلى ى  قالئ  ە  بغلسا، ىەدواىن ۋە ئ نىو  بغلئوا  

مەقسەتنر ىشۈلە ا ر پ، ىشۈلش  ئ  تىماللىددا ئىونە بغلئوا  

مەقسوووەتنر ئارقىئوووا دشر شووور، خى وووالر بوووغلئىنىنر پشتوووش لەا 

 ە ەر ىن داقىت قىلى ر   ر ر  ىەداىن بغلئا  شەرئر ھتىوشد 

 لىددووا ئىوونەئ  تىمال ئاش ر شووتا ىشۈلووش مە پەئەتنوور ئى وودا 

بغلئىنىاىن ي دىن بغلىا   شەرئر مەقسوەتنىڭ ىەدواىن يواىر 

ئ  تىموووووالر ئىاە لىاىووووواىار ئىسوووووپاتلىنى   ەرىجىسوووووىنر 

 ئىاار تەرەپتىن د لى ت ر پ ىتر   م ھى  

َّ ِرىااااَّ جّھّتااااتىٍ تّكغااااۈرۈط ئاااابرقىهىق (  0)

  صېهىغتۇرۇط

، ئتلىموووا شوووەرئر ھتىشمنىوووڭ مەقسوووىتىنە قوووار پ ۈىدىوووا 

 ەلىوئ ئىاە لىاىونە   ەلىلنىڭ  ەقىئ ياىر ئەقلور ئىجتى واتر

 ۋە تەى ووشر   ئووارقىلى  مەقسووەتنىڭ ىەدوواىن  قووار پ ۈىدىووا 

ئى ە ىىلى  ياىر ىشۈلش  ئ  تىماللىددا ئىنە يواىر خى والر 

ئىاە لىاىنر بىلىا   ئتلىماالر م ش  ا   بەلنىلە  ئادادوىا  

ھتىووشد ئالئووا  ۈارووا  ئە  ئى ووە ىىلى  ىەدوواىن مەقسووەتنر 

ئ  تىمووووالر بغلئووووا  مەقسووووەتتىن ىشۈلە ا رىووووا ، ىشۈلووووش  

ئ  تىموووووووالر بغلئوووووووا  مەقسوووووووەتنر خى وووووووالر مەقسوووووووەتتىن 

 لە ا رىا  ىشۈ
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مەدووووىلە ، ئووووا  دووووا لى  م دوووو لما ار ياشوووواياىئا  بە ى 

مووشلاىنر ھوواال  -ئەلوولەر ە بە ى م دوو لما ار  ىاپىرالر ىووڭ مووا 

 ېووونە  باھوووا ە بىووولە  ئغررىايووواىئا  ئەھووو  لار يوووش  ب رىوووا   

بووو  مەدوووىلىنە قوووار پ ۈىدسوووا ئوووشچ خىوووئ ھتىوووشمنر  الرئتلىموووا

ۈوووش ار  لە  ال ىووو ،بايدايوووا   بىرىنىىسووور ب  مەدوووىلىنر ۈەىووو

موووووووو  اەرگە قارشوووووووور توووووووو ر   ۋە ئىسوووووووواماىن تووووووووتھمەتنر 

يىر قاشوووووت ر   شوووووەرىئەتنىڭ مەقسوووووىتر  ئىااىنىىسووووور  

جووووا نر ھىمووووايە قىلىوووو  ۋە   ىووووڭ  ى ا اەشوووولىاىاىنئغررىار

ئت ىنر ئغررىئا تاقابىئ ت ر   تشپەيلىاىن ى لىو  ۈىدىواىئا  

 ىىسووور  ى وووا  ئوووارقىلى  ھووواالىەتاە ئىتتىرمەدووولى   ئشۈىن

ئغررىارروا يووار ەد قووغلىنر دوغ  پ، ت  ىموو  ئغررىلىوو  قىلى وودا 

مشلوش  بىولە  -قىىىدت ر  ، ب  ىڭ مەقسىتر ئغررىا ئوا  موا 

 م دوو لما ار ر ىشۈلە ووا ر   ۋە   شوومە لەر ر ئاجىىالشووت ر  

  ېنە اە  

ئتلىمووواالر م  ادوووى  ھتىوووشد  ۈىدىووورى  ئشۈوووش  بووو  ئوووشچ 

ى وت ر پ ىترگە واە، بىرىنىور تشرلش  مەقسەتلەر ئارىسىنر د ل

مەقسەتنىڭ  ەقلور ۋە ئەقلور  ەلىلنىوڭ ىتپلشىىواىن ىەدواىن 

ئىااىنىوووووور مەقسووووووەتنىڭ  ئىسووووووپاتا ئا لىدىنر بايدايووووووا  

ئ  تىمووالر ئىاە لىاىنوور بايدايووا ، ۈووش ار م  ووا   موو  اەرگە 

قارشوور ۈىدسووا، موو  اەر ر ئىناووار قىلى وونىڭ يووغللىرى ىووتپ 

ئ ۈرىتىوواىئا  بى  دووتە الىەتاە بغلئووا لىدر ئشۈووش  ئووت ىنر ھووا

ھوووووالە  شوووووەىىللە مەيا   ئوووووشۈىنىر مەقسوووووەتنىڭ خى وووووالر 

مە وووپەئە  ئىاە لىاىنووور، ئ  ى وووا  ئىسووواد ۋە م دووو لما اررا 
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مە ووووووپەئە  يووووووغقلىدىنر، بەلاوووووور ئ ئىوووووور  ى ووووووا  ئ لىوووووو  

ىەدوووواىن ئىسووووپاتا ئا   شوووو ڭاى لىوووواىئا لىدىنر بايدايووووا   

 د ۈىدىرىا  بىرىنىر ھتىشمنر ىشۈلە ا ر پ ھتىش

 ئّيّنىٌ تّكغۈرۈط ئبرقىهىق صېهىغتۇرۇط:(  3)

شوووەرىئەتنىڭ مەقسوووەتلىرىنە ئىسوووپاتلىنى  جەھەتوووتىن 

 ە ەر تاشووولىئا  ىى ووووىنە بە ىوووواە بوووو  ئ نىوووو  مەقسووووە ، ئوووواۋ  

قووار   پەيووا  بغلىووا    ە ەرىوو ە -ئ  تىمووالر مەقسووە   ېوونە  ىووت 

ى پووووايە  ، بىوووور  جەھەتووووتىن قووووار پ ۈىدىوووو    ر ر بغلسووووىم 

قىلمايوووا ، ۈوووش ار شوووەرىئەتنىڭ مەقسوووەتلىرى رېئوووا  ھاياتتوووا 

 ئەمەلى  تەدىرى بغل   ئشۈش  يغلئا قغي لئا  

شووووەرىئەتنىڭ مەقسووووەتلىرى ئىسووووپاتلىنى  جەھەتووووتىن 

ئ  تىمووالر بغلسوو  ، تشرلووش  ىشۈلووش  مەيلوور ىەدوواىن يوواىر 

شووووار ئىت دووووەۋەبىاىن بە ى ىەدوووواىن ئىسووووپاتا ئا  شووووەرئر 

رېئاللىدتووا يوووش  ب وورى  جەھەتوووتىن ىشۈلوووش  مەقسووە  بە ىووواە 

ئ  تىموووووالر بغلووووو پ قالىوووووا   شووووو ڭا ئتلىمووووواالر شووووووەرىئە  

نە وواە ىمەقسووەتلىرىنىڭ ئىسووپاتلىنى   ەرىجىلىرىنوور بەلنىل

 ە ەرىووو ە جەھەتووووتە ئىووووى ىنى  بىووولە  تغختوووواپ قالمادووووتىن، 

ئەمەلىوووو  ھايوووواتتىار تەدووووىرى ھەقدىوووواىم  ئىووووى ىنى    ر ر، 

سووووووووە   ەرىجىسووووووووىنە قووووووووار پم  ۈووووووووش ار ئەھاووووووووامار مەق

 ىشۈلە ا ر لىا  
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مەدووولە ، ھە رىتووور ئوووتمەر ئاۈوووارۈىلى  يوووش  بەرگە  يىلووور 

ئغررىار ىوووووڭ قوووووغلىنر ى سوووووىاىئا  ھتىوووووشمنر ۋ قتىووووونىە 

ئغررىنىوووڭ مشلوووشىنر قغروووا   ئشۈوووش  -تەتاىدلىمئوووا   موووا 

قغلىنر ى سى   ە ەرى ە جەھەتتىن ىەداىن ئىسپاتا ئا ، ب  

ەتووتىن ىەدوواىن بغلسووىم ، ئاۈووارۈىلى  مەقسووە   ە ەرىوو ە جەھ

دوووەۋەبىاىن رېئاللىدتوووا تەتاىدا مىئوووا ، ۈوووش ار ئاۈوووارۈىلى  

ئغررىلىوووو  قىلى وووودا قىسوووووتايا   ئغررىئووووا جووووا   ت رر  مووووواا 

ئوووووشممەتتىار قى ىنىىلىدنووووور ىتتشر ۋېتى وووووتىن ئىاوووووارە  

ئىااىنىر ھتىشد  ە ەرى ە جەھەتتىن ىشۈلش  ئ  تىماللىددوا 

  ئەمەلىوووو  يووووش  ب وووورى  جەھەتووووتىن ئىوووونە بغلسووووىم ، بىوووور 

ۈووووووش ار جووووووا   يشرگش مەدوووووولى   ىەدوووووواىنلىااە يوووووو دىن،

قى ىنىىلىدنووور ىتتوووشر پ تاشوووايا ، ئاۈوووارۈىلى  دوووەۋەبىاىن 

ئغررىلىووو  قىلئا لىددوووا جوووا   بەرمەدووولى    ل منىوووڭ ئالووواىنر 

ئ  تىموالر ھتىوشمنر  ىشۈلوش  ئالىا   ش ڭا ھە رىتر ئتمەر بو 

 ۈلە ا رگە  مەقسە  ئ تىاارى بىلە  ىش

 

 .تّصىرىُىڭ كۈچىگّ قبرىتب صېهىغتۇرۇط:2

 

ھتىوووووشملەر ىار شوووووەرئر مەقسوووووە  مە پەئەتنووووور قغلئوووووا 

ىەلتشرگووش ە  ۋە  ى ا نىووڭ ئالوواىنر ئووالئ  ە  تەدووىر ىووشۈاە 

ئىوونە بغل شوونر ىت لەيووا   مە ووپەئە  بىوولە   ى ووا  بىوور خىووئ 

  ەرىجىووووواە بغلمايوووووا   ھاياتتوووووا بە ى مە وووووپەئەتلەر بەختلىووووو 

د لى   ەرىجىسىنە يەتاش گش ە  ۋە بە ى  ى ا ار ۋەير  ىىلى  
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 تەدووىر پەيووا  قىلى ېتىووا ،  ەرىجىسووىنە يەتاش گووش ە  ىشۈلووش  

 بە ىسر ئا ر   تەدىر پەيا  قىلىا  يە ە 

ش  ى ئا ئادادە  ئتلىماالر ھتىشد ئالئا ا  ىتپ مە وپەئە  

بەىووووورە  تغدووووواالياىئا  ھتىوووووشمنر   لىووووواىئا  ۋە  ى وووووا نرى

ەىش لەيوووا ، ۈوووش ار بوووارلى  شوووەرئر ھتىشملەر ىوووڭ مەقسوووىتر ي

ا ئاشوووووو ر   ۋە  ى ا نىووووووڭ ئالوووووواىنر دوووووومە پەئەتنوووووور رېئاللىد

 ئ لى تىن ئىاارە  

دووواپ مە وووپەئە  ۋە دووواپ  ى وووا  ئوووا  بغلىوووا ، مە وووپەئە  ۋە 

 ى ا نىڭ ىتپىنىىسر مە پەئە  ۋە  ى ا نر ئارىا  ئت  ئىىىونە 

ا  بغلئووا  ئى ووار   مە ووپەئە  ئالىووا   مە ووپەئە  ۋە  ى ووا  ئووارى

ىشۈلووش  بغلسووا ئوو  ر ىشۈلە ووا رىمىى،  ى ىنوور ىشۈلووش  بغلسووا 

ئووووو  ر ىشۈلە وووووا رىمىى  شووووو  ى ئا ئادادوووووە  شوووووەرىئەتنىڭ 

مەقسەتلىرىنر ىتپرە  مە پەئەتنر قغلئا ىەلتوشر   ۋە ىوتپرە  

 ى ا وووواىن دوووواقلىنى  ئ تىاووووارى ئادادووووىا  ئووووشچ تەرەپووووتىن 

 د ل ت رىمىى 

ئّتُىڭ  ىَبَدىٍ كۈچهۈك بونۇط ئېتىبابرى يَّپّ( 0)

 بىهٌّ كۈچهَّدۈرۈط:

ئتلىماالر ئىجتى اتر قار شولىرىا  ئىااور ھتىوشد ئارىسوىا  

-ئارىسووالاى بغل ۋ تدووا  ئىااوور ھتىووشمنە قووار پ ۈىدىوو  پايووا 

 ى وووا نر د لى وووت ر پ ىترگە ووواىن ى ووو ىن بىووور ھتىشمنىوووڭ 
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ەتووور ىوووتپ ھاياتتوووا  ى ىنىووواىن مە پەئەتووور ىوووتپ بغلسوووا، مە پەئ

 بغلئا  ھتىشمنر ىشۈلە ا رىا  

مەدىلە ، رەر  بغل پ ى تەا  ەپ قالئا  بىر ئا ەمنر شو  

ۋ جى   ېونە   مەيا  ا  بار بغلئا  بىر ئا ەمنىڭ ق تد   ۋىلى ر

ھتىوووشد بىووولە  ۋ جىووو  ئەمەل بەلاووور دوووش نە   ەپ قارىئوووا  

ھتىوووشد ئارىسوووىنر ئايرى المووواا قالئوووا  بغلسوووا، ئووو  ۈاروووا  ھەر 

ھتىشمنىووڭ مەقسووىتىنە قووار پ ۈىدىوو  ال ىوو   ۋ جىوو   ئىااوور

 ېوونە  ھتىشمنىووڭ مەقسووىتر ئىنسووا نر ھوواالىەتتىن قغرووا پ 

قوو لى  ئىاە لىاىنوور، دووش نە   ېوونە  ھتىشمنىووڭ مەقسووىتر 

پايوووووا     ، ۋ قىتنووووور   يە قىلئوووووا لى  ۋە  ەجاپوووووا تارتمادووووولى

ىەلمەيوواىئا  ئى وونر  ەپ ئت ىنىووڭ ئى وولىرىنر قىالمادوولى  

 ېووووووونە  ھتىوووووووشمنر د لى وووووووت ر پ ىتردوووووووە، ئىنسوووووووا نر 

ق تدوووووو   ۋېلى  مەقسووووووىتىنىڭ ۈووووووغ  مە ووووووپەئە  ئ لىوووووو  

ى لىاىئا لىدر ئاشواار  بغلىوا   بو  مە پەئەتنىوڭ ئالاىوا  باشودا 

پ قوار   ئارت قىە ئى   ەب  ر مە پەئەتلەر تتۋە  ئغر  ا  ت رىا ، 

ئ ئىوور  ى ا ووا ر   ېوومە ، د لى ووت ررا اىن ى وو ىن مە ووپەئەتاە 

   قار پ ت ر پ ۋ جى   ېنە  ھتىشمنر ىشۈلە ا رىا  

 ىَبَُىااڭ ئبناادىُي ئااېهىظ يَّپّئّتُااي قونغااب ( 3)

 كّنتۈرۈعُىڭ ئبندىدا تۇرىدۇ:

ئ  تىمووالر  يوو قىرىدر د لى ووت ر   دوواپ يوواىر ىشۈلووش 

ئ  تىموالر  وا  يواىر ىشۈلوش  مە پەئە  بىولە  دواپ  ى بغلئا 

 ى ا  ئارىسىنر د لى ت ر شدا ئاالقىا ر ھتىوشد  بىور   بغلئا  
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بغلى ەرمەيوووا ،   ھاياتتوووا   ئىووو  دووواپ مە وووپەئە  ۋە دووواپ  ى وووا

ىتپىنىە مە پەئەتر بىولە   ى ىنور تە  بغلو پ قالىواىئا  يواىر 

بىردوووور يە ە بىردووووىاىن ىشۈلووووش  بغلىوووواىئا  ئەھوووو  لار يووووش  

خىئ ئەھ  لا  ئتلىماالر  ى ا نىڭ ئالواىنر ئ لى ونر ب رىا   ب  

مە پەئەتنر قغلئوا ىەلتشر شونىڭ ئالاىوا  قغيىواىئا  ھتىوشمنر 

 ى وووووا نر »ىشۈلە وووووا ر     ر ر  شووووو  ىڭ ئشۈوووووش  ئتلىمووووواالر 

« يوووغقىتى  مە پەئەتنووور قغلئوووا ىەلتشر شووونىڭ ئالاىوووا  ت رىوووا 

  ېنە  قائىاىنر تش  پ ۈىددا  

قىموووار ر مىسوووالئا ئالسوووا ، بووو  مەدوووىلە ، ھوووار   بىووولە  

مشلووشىاە ئ ئىوور -ئىااوور  ەردووىنىڭ ئەقىووئ، جىسووى  ۋە مووا 

بوووو   ەردووووىلەر ە بىوووور ئووووا  مە ووووپەئە  بغلسووووىم ،    ى ىنوووور بووووار

 ى ىنىنىوووڭ ئالاىوووا  مە پەئەتووور يغقنىوووڭ ھتىمىووواە  شووو  ىڭ 

ئشۈوووش  ۈوووغ   ى وووا نر يوووغقىتى  ىىىىووو  مە پەئەتنووور قغلئوووا 

 ەپ ھتىشد ۈىدىرىلئا  ىەلتشر شنىڭ ئالاىا  ت رىا ،  

 :كۈچهۈكىُي كۈچهَّدۈرۈطئىككي يَّپّئّتُىڭ ( 2)    

ئىجتى ووا  مەيا  ىوواىار ھتىشملەر ىووڭ بە ىلىوورىنە قارىسووا     

مە وووپەئە  يوووا دووواپ بغلىوووا  يوووا ىشۈلوووش  بغلىوووا   ئەگەر بىووور 

غرموووووا  مە وووووپەئە  مەدوووووىلىاە ىشۈلوووووش  مە وووووپەئە  بىووووولە   

 ئالاىندر ئغر  ئا قغي لىا  مە پەئە   ي قىرىتغق   ش پ قالسا،

مەرىپە  ئ لى  شەرىئەتنىڭ مەقسوىتر، -مەدىلە ، بىلى 

پوووو   ت ووووپى  ۋە بووووالىار ر ھووووش ەرگە ب رى ووووم  شووووەرىئەتنىڭ 
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-بىلىوو  مەقسووىتر  ئەگەر شووەرئر ھتىووشد    ىنىووڭ بالىلىرىئووا

پوووو   ت پى ووووتا مەرىووووپە  ئتگىتى وووونىڭ ۋ جىپلىدوووور بىوووولە  

-رىسووالاى بغلسووا، بىلىوو ئارىسووىا  ئا يار ەملى ى وواە دوو لى 

مەرىوووووووپە  ئ لى ووووووونىڭ ۋ جىپلىدووووووور  ېووووووونە  ھتىوووووووشمنر 

مەرىپەتووتىن ى لىوواىئا  -ىشۈلە ووا ر   ال ىوو   ۈووش ار بىلىوو 

مە پەئە  پ   ت پى دا دوالئا  مە پەئەتوتىن ىشۈلوش  بغلىوا   

-مەرىپە  ئەقىلنور قغرا يوا ، پو   ت وپى  موا -دەۋەبر، بىلى 

-ەۋە بغلسوىم ، بىور   موا     ا ر ھىمايە قىلى    ئىرىسىنە ت

    ا ر قغرا شنىڭ  ەرىجىسر ئەقىلنر قغرا    ەرىجىسىاىن 

تووتۋە  ت رىووا   شوو  ى ئا ئادادووە    ر ر مەقسووەتلەر ئ  تى وواى 

خار ىت رلىووووو  ۋە تغل قلىموووووا خار ىت رلىووووو  مەقسوووووەتلەر ىڭ 

   ئالاىا  ت رىا  

ئىككي  ىَبَُىڭ كۈچهۈكىُي ٍوقىتىظ ئبندىُ ي ( 4)

 ىدۇ:ئورۇَدا تۇر

ي  ىوواىن يووش  بەرگە  بىوورەر مەدووىلىاە مە پەئەتنوور قغلئووا 

ىەلتووشر    ى ووا نر يووغقىتى  يوواىر  ى ا نىووڭ ئالوواىنر ئوو لى  

ئوووارقىلى  ھادوووىئ بغلىوووا ،  ى وووا نر يغقاتدوووا لى  مە وووپەئە  

ئىااور تشرلوش  دا ىلىا   بىورەر مە پەئەتنور ھادوىئ قىلى وتا 

  يغقىتى  ال ى  ۈغ   ى ا نر  ەدلەپتە  ى ا  بغل پ قالسا،

ئىااوور  ى ا نىووڭ بىر وور تووالا  »ئتلىموواالر بوو  مەدووىلىاە 

 ىنر ېوونە  قائىووا«توغرر  ىەلسووە، يەڭنىووئ  ى ووا نر تووالا  ال ىوو 

 تش  پ ۈىددا  
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ھاىىمار ىووووووووڭ ئوووووووووشممەتاە  ۋە مەدووووووووىلە ، دووووووووو لتا 

م دتەبىتلى  قىلى ر،   ل د قىلى  ھواىىمى ە  يشرگش  شور 

  ى وووووا  ۋە ب  ر  ىىلىووووو  ۋە ئا  لەتسووووىىلى  قىلى ووووور ۈووووغ 

ۈووووش ار ئوووو  ئىنسووووا ى  ھووووترمەتنر  ەپسووووە اە  ھ سووووابلىنىا  

قىلئووووا لى ، ئەرىىنلىانوووور بغردووووا لى  ۋە ئووووا  لەتاە ئ ئىوووور 

 ەرىجىاە تەدىر يەتاش گە لىات ر  ئەگەر ب  ى ئا قارشور تو ر   

ىوتپىنىە ئەھ  لوا  دوەۋەبلىرى تغلو   بغلمىئوا لى  دوەۋەبىاىن 

لمىسووە، ۈووغ  ۋەير  ىىلىددووا ئ لىوو  م دووتەبىتلىانر تشگىتە

ب رى ر م ماىن  م دتەبىتلىام  ئ نى  ھالوا  ئ ئىور  ى ا ئوا 

پىتنە دوەۋە  بغلىواىئا  ئ ئىر باشاپ بارىا   ب  خىئ ئەھ  لا  

 ى ا ووواىن دووواقلىنى  بىووولە    لووو د ۋە م دوووتەبىتلى  پەيوووا  

ھتىوشمنر ئىااور قىلىاىئا   ى ا اىن داقلىنى تىن ئىاارە  

ر پ، ئىااوور  ى ا نىووڭ قايسوور ئ ئىوور بغلسووا، شوو  ر د لى ووت 

  تغد   ى رە  

 

 ڭ ئويۇيهى ىغب قبرىتب صېهىغتۇرۇط.تّصىرىُى3

 

شوووووووەرىئە  مەقسوووووووەتلىرىنىڭ ىى وووووووىلەر ھاياتىووووووواىار 

تەدووووىرىنىڭ ھەجموووور   مووووا  ۋە ىووووتلەد جەھەتووووتىن بىوووور ە  

-بغلمايووا   تەدووىرىنىڭ ىەڭلىاىوواىار پەر  مەقسووەتلەر ر بىوور

بىرىووووواىن -د لى ت ر شوووووتا ۋە ھتىوووووشملەر ر بىوووووربىرىووووواىن 

 ىشۈلە ا ر شتە ئتلىەد قىلىنى دا ت نى لى  
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قايسوور بىوور شووەرىئە  مەقسووىتىنىڭ ھايوواتتىار تەدووىرى 

ىە  بغلسا، مەيلر مە پەئەتنر قغلئا ىەلتشر شتە بغلسو   يواىر 

 ى ا نىوووڭ ئالووواىنر ئ لى وووتا بغلسووو   تەدوووىرى توووار بغلئوووا  

توووارلىدىنر -ىوووا   تەدوووىرىنىڭ ىە مەقسوووەتنىڭ ئالووواىئا قغي ل

ئغم مى  ۋە خال ياىر پرىنسوىپا  تەدوىر ۋە تارموا  تەدوىر  ەپ 

 ئىپا ىلە  م ماىن 

 ئويۇيىٌ يى دارىغب قبرىتب صېهىغتۇرۇط:( 0)

شووووووەرىئەتنىڭ مەقسووووووىتر بە ىوووووواە تەدووووووىر جەھەتووووووتىن 

ئشممەتنىووڭ ھەممىسووىنر ئووت  ئىىىوونە ئووالئ  ە  ىە  بغلىووا   

  قىلى  ئارقىلى  قغروا   يواىر  ىنور مەدىلە ،  ىننر ىترە

مائوووارىپنر ھىموووايە قىلىووو  يووواىر ئشممەتنىوووڭ بىرلىاىنووور ۋە 

ئىموووا ر ق رىنا شووولىدىنر قغرا شووودا ئغخ وووا   بە ىووواە تەدوووىر 

جەھەتوووتىن ىوووتپ دوووا اىار ئوووشممەتنر ئوووت  ئىىىووونە ئالىوووا   

دوو تىددا -مەدووىلە ،  ەدوولىنر قغرووا   مەقسووىتر يوواىر دووغ  

ر ر گو ۋ ھلىدتىن ئتتاووش    مەقسووىتىنە ئاالقىوا ر م ئووامىلىلە

ئغخ ووا  مەقسووەتلەر ىووتپ ىى ووىلەرگە ئاالقىووا ر بغلىووا   يە ە 

بە ىواە تەدووىر جەھەتوتىن ئووا   ىسواەتتىار بىوور توغپ ئووا ەملەر ر 

ئت  ئىىىنە ئالىوا    واۋ    ئتلىماالرروا تەدوىرى ىوتپ ئوا ەملەرگە 

ۈ تى ووولى  بغلئوووا  مەقسوووە  بىووولە  تەدوووىرى ئوووا  دوووا اىار 

ىلەرگە ۈ تى ووولى  بغلئوووا  مەقسوووە  ئايرىلمووواا قالئوووا  ىى ووو

بغلسووا، ھتىوووشمنر ىشۈلە ووا ر   ئوووتلىىمر تەدووىرى ىەڭووورە  
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بغلئا  مەقسەتنر تەدىرى تار بغلئا  مەقسەتتىن ىشۈلە ا ر پ 

 ھتىشد ۈىدىرى  ى رە  

مەدىلە ، ئاشلىدنر مغ غپ   قىلى ېلى نر ۈەىلەيواىئا  

ھتىوشد تغررىسوىا  ئتلىموا ھتىشد بىولە    ر ل  ەپ قار يواىئا  

ئارىسالاى بغل پ قالسا، ھەر بىر ھتىشمنىڭ مەقسىتىنە قوار پ 

ۈىدى ووور ال ىووو   مغ غپووو   قىلى ووونر ۈەىلەشوووتىن مەقسوووە  

ئ  تى ووواجلى  بغلئوووا  ىوووتپ دوووا اىار ئوووا ەملەر ىن مششووواش  

شار ئىت ۋە قى ىنىىلىدنور يوغقىتى  مەقسوە     ر ل  ېونە  

 ىووڭ مە پەئەتىنوور ىووت لە  ھتىشموواىن مەقسووە  تىجارەتىىلەر

مەقسووە   ئىااوور مەقسووەتنر تەدووىر جەھەتووتىن د لى ووت ر پ 

 ىتر   ئارقىلى  مغ غپ   قىلى نر ۈەىلەشنر ىشۈلە ا رىا  

 ېمە ، جەمئىو ەتاە ۋە بوارلى  ئوشممەتاە ئاالقىوا ر بغلئوا  

شەرئر مەقسە  بە ى ىى وىلەرگە يواىر بىور تشرىوشد ىى وىلەرگە 

قسووەتنىڭ ئالاىووا  ت رىووا   مەقسووىتر م  ادووى ەتلى  بغلئووا  مە

مەقسووىتر خووال بغلئووا  ھتىشمنىووڭ  ،ئغموو مى  بغلئووا  ھتىووشد

ئالووووواىئا قغي لىوووووا   شووووو  ىڭ ئشۈوووووش  شوووووەرىئەتتە تەدوووووىرى 

ئشممەتنىووڭ ھەممىسووىنە ۈ تىلىوواىئا  جىنووايەتلەرگە ئ ئىوور 

نە ، گەرۈە بوو  جىنايەتلەر ىووڭ   ھىرىوو  يەىوواە ە ووجووا   بەلنىل

ا ردوووىم  بىووور پشتوووش  ئىجتىموووائى  جىنوووايە   ەپ خى وووا  قىل

مەۋج تل قدا تەھاىت دالىاىئا  تەدىرى بغلئاۈدوا ئ ئىور جوا   

ب اىووووووتىلنە   ق رئووووووا  ىەرىوووووو  ئىجتىمووووووائى  تەدووووووىرىنر 

ىىووووو  قووووواتىللى  قىلمىئوووووا  يووووواىر  ېمىنوووووا  »ئەدووووواەرتى  
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ب  ر  ىىلىووو  قىلمىئوووا  بىووور ئوووا ەمنر ئتلتشر ۋەتسوووە بوووارلى  

غخ ووووا ، ىىوووو  بىوووور جووووا نر ىى ووووىلەر ر ئتلتووووشر ۋەتاە نە ئ

ق تدووو   پ قالسوووا خووو   ى بوووارلى  ىى وووىلەر ر ھايوووا  دووواقاپ 

تەدىرى  ئايە ( -23)مائىاە دشرىسر،  ېنە  «قالئا ئا ئغخ ا 

ۈەىلىووو  بغلئوووا  جىنايەتلەر ىوووڭ جا  دووور يەڭنىوووئ بغلووو پ، 

يەڭنىووئ  بغلئووا  ىووتپىنىە ئەھوو  لار   ئ ئىوور جووا   ىن تووتۋە 

  ئە ەپلەپ قغي   جا  دىئا قالا ر لئا  

مووشلار ۈەىلىمىوونە -م شوو  مە م  ووا  ئەقىلسووىى ىڭ مووا 

ى ىڭ م لوور بغلسووىم ، ىمشلووش  ئەقىلسوو-ئ لىنئووا ، گەرۈە مووا 

- ى ا  تەدىرى جەمئىو ەتاە ھالدى واىئا  بغلئاۈدوا موا -پايا 

مشلوووشىنر دووواقا  مەقسوووىتىنە ئادادوووە ، ئ  ىوووڭ م لىنووور 

 خەجلە  ھغق قر ئەقلىنر تاپد ۈە ۈەىلە نە  خالىئا ىە 

 

 قبرىتب صېهىغتۇرۇط: تّصىرىُىڭ ئۇ ۇَهۇقىغب( 3)

شوووەرىئەتتە ىەلووونە  بە ى ھتىوووشملەر ىار مەقسوووەتلەر ىڭ 

تەدوووىرى ئووو     مووو   ەتاە دوووغ  لىا   بە ى مەقسوووەتنىڭ ھە  

 ى ا  تەرەپوتىن ئو       ۋ ملى وى  -قىلى تىار تەدىرى پايا 

 ى مەقسوووەتلەر ىڭ تەدوووىرى قىسووودا مووو   ە  مووو ماىن، يە ە بە

  ۋ ملى وووى  مووو ماىن  بووو  خىوووئ ئەھ  لوووا  ئتلىموووا ئىااووور 

مەقسووەتنر تەدووىر جەھەتووتىن د لى ووت ر پ ىووتر پ، تەدووىرى 

ئ     م   ەتاە دغ  لئا  مەقسەتنر تەدىرى قىسدا م   ەتلى  

 مەقسەتتىن ىشۈلە ا رىا  
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 ر    ۋ ماشوووتمەدوووىلە ، توووغينر ئتمرىنىوووڭ ئووواخىررىىە  

نىڭ ۋ جىپلىدر بىلە  قىسدا م   ەتلى   ى ىتر بىلە  قىلى 

قىلسوووىم    ر ل  ېووونە  ھتىوووشد تغق   شووو پ قالسوووا، ئتلىموووا 

بىرىنىووور ھتىوووشمنر ئىااىنىووور ھتىشمووواىن ىشۈلە ا ر شووور 

ئايووا  ئارىسووىا  -ى وورە ، ۈووش ار تووغا قىلى ووتىن مەقسووە  ئەر

مەقسووووە    رخاتىرجەملىانىووووڭ ئوووو     موووو   ە    ۋ ملى ى وووو

ئىااىنىر ھتىشمنىڭ مەقسىتر مو ئەي ە  شوار ئىتتا جىنسور 

تەلىپىنوووور قا ووووا ر   مەقسووووە   تووووغينر ئوووو     م   ەتلىوووو  

قىلى نىڭ تەدىرى مە پەئەتنر قغلئا ىەلتشر شوتە ئىااىنىور 

مەقسوووەتتىن ىشۈلوووش ، شووو  ى ئا ئادادوووە    موووا  ئوووتلىىمر 

 ئادادىا  ھتىشمنر ىشۈلە ا ر     ر ر 

ىاىنووور د لى وووت ر   ئادادوووىا  مەقسوووەتلەر ىڭ ئەۋ ەلل

بەلنىلەشووواە م  ادوووى ەتلى  بووو  قائىووواىلەر مە پەئەتنووور قغلئوووا 

ىەلتوووشر   ۋە  ى ا نىوووڭ ئالووواىنر ئووو لى  تەقە   دوووىئا قارىتوووا 

قايسووور مەقسوووەتنر ئالووواىئا ۈىدىووورى  ۋە قايسووور مەقسوووەتنر 

ئارقىئووا تارتى ووتا ئتلىماالررووا يووار ەد ب رىووا   ئتلىموواالر  ىد وور 

  شوەرىئەتنىڭ مەقسوەتلىرىنر ىوت  ئالاىوا  قغيوو پ تەتدىداتلىرىوا

 ت ر پ مە پەئەتلەر ر ۋ ج تدا ۈىدىرى تا پاياىلىنىا  
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عّرىئّتُىڭ يّقضّتهىرىگّ ئبالقىدار بىر بزنّك 

 قبئىدىهّرَىڭ خۇالصىضي

 

 ي ٍوقىتىغ ب ئبالقىدار قبئىدىهّر ىَبَُبىرىُچي:

 

 « ى ا لىنى دا ۋە  ى ا  د لى دا بغلمايا »

 « ى ا  يغقىتىلىا »

 «  ى ا لى   ەردىلەر ىڭ ھەممىسر ھار د»

 «  ى ا نر يغقىتى  ۋ جى »

 «   ر رى ەتلەر ۈەىلە نە  ئى ار ر   ر ل قىلىا »

 

 ئىككىُچي: كۈچهَّدۈرگۈچي قبئىدىهّر:

 

 ىَبٌ بىهٌّ يَّپّئّتُىاڭ ئبرىضاىُي كۈچهَّدۈرۈعاكّ  0

 ئبالقىدار قبئىدىهّر:

ى  ىەلسووە، يەڭنىووئ  ى ووا نر قىلى وودا ئىااور  ى ووا  بىرلى وو»

 « بغلىا 

ئىككااي  ىَاابٌ ئبرىضااىُي كۈچهَّدۈرۈعااكّ ئبالقىاادار  3

 قبئىدىهّر:
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 ى ووا نر يووغقىتى  يوواىر ئالوواىنر ئوو لى  مە پەئەتنوور قغلئووا »

 « ىەلتشر شنىڭ ئالاىا  ت رىا 

ۋ دىتىنر ۈەىلە  مە پەئەتنور قغلئوا ىەلتشر شونىڭ ئالاىوا  »

 « ت رىا 

 « ۋ دىتىسر ھار د بغلىا ھار منىڭ »

 « ىشۈلش  مە پەئە   ا ىر  ى ا  ئشۈش  تاشلىنى  قالمايا »

 

يَّپّئّتُاااااااي يَّپّئّتاااااااي ٍاااااااوق ئىغاااااااالردىٍ  2

 كۈچهَّدۈرىدىغبٌ قبئىدىهّر:

  «ەتاە اىن قغلئا ىەلتشر   ئەۋ ە مە پەئەتنر يغ  قىلى »

 «  ى ىنر يغ   ەردىنر پەيا  قىلسا ۈەىلە مەيا »

 

يَّااااپّئّت بىااااهٌّ خىَاااابني يَّپّئّتُااااي ھّقى ااااي  4

 كۈچهَّدۈرىدىغبٌ قبئىدىهّر:

شوووووەرىئەتنىڭ مەقسوووووىتر ئىنسوووووا نر  ەپسووووور خاھى وووووىاىن »

 « ق تد    

يىىە م ئوووووامىلە قىلىووووو  غبووووو     مەقسوووووەتنىڭ ئەىسووووور بووووو»

 « شەرىئەتنىڭ مەقسىتر

شووووەرىئەتنىڭ ھتىووووشملىرىنە  ىووووت ى لىوووواىئا  مە ووووپەئەتلەر »

 « ئ تىااررا ئ لىنمايا 
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 تهىرىّقضّي ڭرئبَُىۇق

  

شووەرىئەتنىڭ مەقسووەتلىرى ئىسووامنىڭ قووا    ۈىدىوورى  

شوو  ى ئا پەلسەپىسوور   ۈووش ار مەقسووەتلەر ئى ووار ىڭ ر ھوور  

بىنووائە  شووەرىئەتنىڭ مەقسووىتىنر ئادووال قىلمىئووا   ىد وور 

ر ھسوووىى  ىد ووور ھ سوووابلىنىا ،  شوووەرىئەتنىڭ مەقسوووىتىنر  

 ەقىھ  ەپ قارىلىوا    ىننىوڭ ت ت پ ماڭمىئا   ەقىھ ر ھسىى  

مەقسووووىتىنر ۈششووووە مەياىئا   ى ا ەتلىوووو  ىى وووور جا سووووىى 

  ى ا ەتلى  ئىنسا   ەپ تغ  لىا  

شووەرىئەتنىڭ مەقسووىتىنر ۈششووە مەياىئا  تەشوو ىداتىىار 

ج نوور بووار  ەردووە بىوولە  ج نوور يووغ   ر ھسووىى تەشوو ىداتىىار  ر 

ېمە  ھەر بىر  ەردىنىڭ ئارىسىاىار پەر  ھەممەيلە نە ئايا    

 ەردووىنر ر ھوور ۋە مەقسووىتر بىوولە  ئوو لى    ر ر، شووەرىئەتنر 

مەقسوووووىتر ۋە ر ھووووور بىووووولە  ۈششوووووىنى  ۋە ئەمە  قىلىووووو  

رىو  مەقسوىتىنىڭ ەق رئوا  ىق رئا نىڭ مەقسىتر  و مە  ال ى   

شوووەرىئەتنىڭ مەقسوووىتر ئىاە لىاىووواە شوووە  يوووغ ، ق رئا نىوووڭ 

ە دوووووش نەتنىڭ مەقسوووووىتر ئىىىووووواە ۋە ق رئا ئوووووا تەۋە ھوووووالەتت

ى مەقسوووىتر ى لىوووا   ئەمەلى ەتوووتە شوووەرىئەتنىڭ مەقسوووەتلىر

ق رئوووووا  ۋە مەقسوووووەتلىرىنىڭ  ە  ئوووووت ى  ق رئوووووا  ۋە ھە ىوووووق 

ىڭ دش نەتنىڭ مەقسوىتىاىن دوىرتدر بغلئوا   ەردوە شوەرىئەتن

ئغموو مر مەقسووىتر ق رئا نىووڭ مەقسووەتلىرى قاتارىوواىن ئەمەل  

 قىرى مەقسەتلەر    يئەھااملىرىاىن ھادىئ بغلىاىئاق رئا نىڭ 
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رىااى ئز ىُىااڭ يّقضااّتهىرى ھّق ىاادِ ّقۇرئاابٌ ك   

 صز نىًّكتّ:

  ئالاھنر يەىواە يىنوا ە  ەپ تغ و   ۋە ئالاھئوا خوالىق 0

دىلەر پەقە  ئالاھئوا »)ئ  تدىنار( ئىاا ە  قىلى  مەقستر 

ئىاوووووا ە  قىلى وووووار، ششب ىسوووووىىىر، مە  دوووووىلەرگە ئوووووالاھ 

تەرىپىاىن ئەۋەتىلنە ، )ىاپىر بغلساڭار دوىلەر ىڭ ئالاھنىوڭ 

  تساڭار ئالاھنىوڭ ئا  بىاىن( ئاگاھا ا رر ۈىمە ، )ئىما  ئ

ھووو   ) « دووواۋ بر بىووولە  دوووىلەرگە( خووو   خەۋەر بەرگوووشۈىمە 

 ئايەتاە قار  (  -0،3 دشرىسر

ب  ق رئوا  ھەقىودەتە  ئە  »  ھىا يە  قىلى  مەقسىتر 3

تغرر  يغلئا باشايا ، ياخ ور ئى وار ر قىلىواىئا  موتمىنلەرگە 

  خەۋەر ئ الر ىوڭ ۈوغ  م ىاپاتدوا ئ رى وىاىئا لىدر بىولە  خوو 

    (ئايە -7بە ر ئىسر ئىئ ، )«ب رىا  

   قەلاىنر ئىسواھ قىلىو  ۋە  ئوت ىنر توش ە  مەقسوىتر 2

شووو  ى اە  )يە ووور دوووىلەرگە بەرگە    مىتىمنووور ىاموووالەتاە »

يەتاش گىنىمووووواە ( ئوووووت  ئىىى ار ىووووون دوووووىلەرگە بىى ىوووووڭ 

ئووووووايەتلىرىمىى ر تىوووووواۋە  قىلىوووووو  ب رىوووووواىئا ، دووووووىلەر ر 

  اھاىن( پا  قىلىاىئا ، دىلەرگە ىىتوابنر )م شرىالى  ۋە گ

)يە ووور ق رئووووا نر( ۋە ھ امەتنووور )يە وووور  ىنىووو  ئەھاووووامار ر( 

ئتگىتىاىئا ، دىلەرگە بىلمىنە لىرى ار ر بىلا رىواىئا  بىور 

    (ئايە -060دشرىسر،  بەقەر) «پەيئەماەر ئەۋەتت  
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   ىتيش ووش  ۋە بەخووت دووائا ەتاە ئ رى ووتشر   مەقسووىتر 4

ىنلەرگە )يە ور ئ الر ىوڭ  ىللىرىئوا( شوىپا ۋە رەھومە  بىى موتم»

بغلىوووواىئا  ق رئووووا  ئووووايەتلىرىنر  ا ىووووئ قىلىمىووووى، ق رئووووا  

ىاپىرالرروووا  ى ا ووواىن باشووودىنر  ى وووا ە قىلمايوووا  )يە ووور ئووو الر 

ق رئا نر تەدوتى  قىلمىئوا لىدتىن، ئ الر ىوڭ ىو  رى ت  ىمو  

  (ئايە  -83بە ر ئىسر ئىئ دشرىسر، )« ئاشىا (

)ئر م ھەممە ق( دو نر بىوى پشتوش  ئەھلور جاھوا  ئشۈوش  "

 ئايە (-019)ئە ىاى ا، پەقە  رەھمە  قىلىپا ئەۋەتت  "

  ھەقىووووووووودە  ۋە ئوووووووووا  لەتنر ۋ ج تدوووووووووا ۈىدىووووووووورى  6

بىوى ھەقىودەتە  » ېمىننور گشللە وا ر   مەقسوىتر مەقسىتر، 

پەيئەماەرلىرىمىى ر ر شە  متجىىىلەر بىولە  ئەۋەتتو   ۋە ئو الر 

بىلە  بىللە، ئىنسا ار ئوا  لەتنر بەرپوا قىلسو    ەپ، ىىتوابنر، 

    (ئايە -36ھە ىا دشرىسر،  )«قا   نر ۈشششر   

 

  

  



100 
 

 يّقضّتهىرى ُىڭرىدىكي قۇرئبَىئبنىًالر َّ 

 

ئىًااااابو ئىز ىااااادىٍ ئببدۇصاااااباليُىڭ بىرىُچي:

 :َّ ىرىدِ قۇرئبَُىڭ يّقضّتهىرى

 ئىمووواد ئابا دووواالد ق رئا نىوووڭ مووو تلە  ىوووتپ مەقسوووىتر 

 ،مە پەئەتنوور ۋە مە پەئەتنىووڭ دووەۋەبلىرىنر قغلئووا ىەلتووشر  »

  ېنە  «  ى ا نر ۋە   ى ا نىڭ دەۋەبلىرىنىڭ ئالاىنر ئ لى 

ئەگەر بىووووى ق رئووووا  ۋە ھە ىسوووونىڭ مەقسووووەتلىرىنە  ە ەر  

ىلىددا ىىىى  ياخ -تاشلىئىنىمىى  ، ئالاھنىڭ بارلى  ۈغ 

ب ير رووووووووا لىدىنر، شوووووووو  ا قا ھەر قا ووووووووا   يامووووووووا لىدتىن 

تغدوودا لىدىنر بىلەلەيمىووى  "ياخ ووىلى " ر مە پەئەتنوور قغلئووا 

ىەلتوووووشر   ۋە  ى ا نىوووووڭ ئالووووواىنر ئووووو لى   ەپ ئاتوووووايمىى، 

ئەتاە قارشووور "ياموووا لى " ر  ى وووا نر دوووترەپ ىووو لى  ۋە مە وووپە

 (تىنە قار  ئايى-9ىنىڭ  ەلىەلە دشرىس)ت ر    ەپ ئاتايمىى 

ھەر قا ووووا   مە ووووپەئەتاە قىىىدت رىوووواىئا  ۋە ھەر قا ووووا   

-87 ى ا لى  ئى تىن ۈەىلەياىئا  ئايە   ەھوئ دشرىسوىاىار 

ئالاھ تائاال بارلى  ئا  لەتاە، ھەممە ياخ وىلىددا، يو دىن  ئايە  

ت ردا ار ىوووڭ ھالىووواىن خەۋەر ئ لى ووودا ب ير يوووا   ھەر قا وووا   

ياما  ئى ار ىن ۋە ۈ اىاىن ئ  ى وتىن دە  قىلمى ار ىن، 

 ېونە  دوت  ھەر   ېنە  ئايە  ىىرىمىواىار "ئ  سوا " «تغدىا 
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قا ا   ياخ ىلىدنر ئت  ئىىىنە ئالىا   "ئ  سا " ىن مەقسە  

مە پەئەتنر قغلئا ىەلتشر   ياىر  ى ا نىڭ ئالاىنر ئ لى وت ر  

 شوووو  ا قا ئووووايەتتىار "موووو  اەر"  ېوووونە  دووووت م  ھەر قا ووووا  

  ياما لىدنر ىتردىتىا  

 

 ىرىادِ يۇپّصضىر رِعاىد رىزاَىاڭ َّئىككىُچي:

 تۈرنۈك: قۇرئبَُىڭ يّقضّتهىرى ئوٌ

رەشوووووىا رىوووووى  ق رئا نىوووووڭ ئىنسوووووا نر تەرەقدووووور ئەلوووووامە 

 قىلا ر شتىار مەقسەتلىرىنر تتۋە اىاىاە  بايا  قىلئا  

ئالاھئا ئىما  ىەلتشر  ، قى وامە  ىوش ىنە ئى وىنى   0

 ىننىووڭ ئووشچ ئادادوور ياخ وور ئى ووار ر قىلى ووتىن ئىاووارە  ۋە 

 بغيىىە  ىنى  ئىساھا  ئ لى  ب رى  

ئىنسووووا اررا پەيئەماەرلىوووو ،  ىوووون ۋە پەيئەماەرلەر ىووووڭ  3

 ۋە ىپىلىرىنر بايا  قىلى  

ئىسوووواد  ىننىوووووڭ ئىنسووووا نىڭ تەبىئىوووووتىنە ئ يئووووو    2

 ىنلىدور؛ قار شونر ھترمەتلەيواىئا  - ىنلىدر،  ئەقىلنور ۋە ىوت 

بىلىووووو  مەرىوووووپە ، پاىىوووووت، ۋىجوووووا   ۋە ئەرىىنلىووووو   ىنووووور 

 ئىاە لىاىنر بايا  قىلى  

ئىجتىمائى  ۋە دى ادى  ئىسواھا  ئ لىو  ب ورى   بو   4

تشرلش  بىرلى  ئادادىا  ئەمەلنە ئاشىا   ئشممە   8ئىساھا  
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بىرلىاوور، ئىنسووا  تشرىنىووڭ بىرلىاوور،  ىوون بىرلىاوور، ئووا  لە  

ق رىنا شولى  بىرلىاور، دوغ  بىرلىاور، تىوئ بىرلىار، ر ھور 

 بىرلىار ۋە دى ادر بىرلىاتىن ئىاارە  

ئىاووووووووا ە  ۋە ۈەىلە وووووووونە  ئى ووووووووار ىن  شەخسوووووووور  6

مەدوووووئ لى ەتلەر ە ئىسوووووامنىڭ ئووووواممى ى ئاالھىووووواىلىاىنر 

 م قەررەرلەشتشر   

 دئار لى  دى ادىتىنر بايا  قىلى ئىسامنىڭ خەل 1

 ى  ب رى    ئىدتىسا ى ئىساھا  ئ ل9

  ھەربووور قوووا   نر ئىسووواھ قىلىووو  ۋە ھەربووور قا   نىوووڭ 8

  ى ا لى  تەرەپلىرىنر ياخ ىلىددا ئت گەرتى  

  ئايالار ىووووووووووڭ ئىنسووووووووووا ى ،  ىنىوووووووووو  ۋە مە ە ىوووووووووو  7

 ھغق قلىرىنىڭ ھەممىسىنر ب رى  

  قغللووووووو قنر توووووووشگىتى ، ئوووووووا  تلىدنر تەشوووووووەبا ل 01

 قىلى تىن ئىاارە  
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ّ تااااابھىر بىاااااٍ ئبعاااااۇرَىڭ ئّناليئاااااۈچىُچي:

 رىدىكي قۇرئبَُىڭ يّقضّتهىرى:ىَّ 

تاھىر بىن ئاشو ر ق رئا نىوڭ مەقسوەتلىرىنر بايوا  قىلىو  

ئووووووالاھ ىى ووووولەرگە ىتيش وووووشپ ق رئووووووا نر »م  وووووا    ەيوووووا   

ىى وووىلەر ىڭ بوووارلى  ئى ووولىرىنر ئىسووواھ قىلىووو  ئشۈووووش  

ۈششوووووووشر ى  ق رئوووووووا  ىىرىمووووووواىن ئە  بشيوووووووش  مەقسوووووووە  

ىغلل اتىپنىوڭ ئەھو  للىرىنر ئىسواھ قىلىو  شەخسلەر ىڭ، 

  بووووو  ئى ووووونىڭ ئادادووووور ت رۋە تەرەقدى ووووواتنر گشللە ا ر شووووو

 ،ئەخوا -اد بغلى ىا ر، ۈوش ار ئ تىدوا  ئە ە رئ تىدا  ىڭ دا

ۋە قەلاىنوور ئىسوواھ قىلى وونىڭ مە اەدوور   قىلىوو تەپەىاووشر 

جەمئى ەتنىڭ ئىساھ بغلى ر شەخسلەر ىڭ ئىساھ بغلى ىئا 

 ۈش ار شەخسلەر جەمئى ەتنىڭ بىر قىسمر    بارلى ،

ئەمموووووا تەرەقدى وووووا  ئىسووووواھاتر ئىسووووواد     ادوووووىنىڭ 

 ىى مىنوووور دوووواقا ، ھەممەيلە نىووووڭ مە پەئەتىنوووور ھىمووووايە 

قىلىاىئا  ۋە ئغم مر مە پەئەتلەرگە رېئايە قىلىواىئا  يغدو  ا  

ھەرىاەتلىرىنووور  ىى مئوووا -جەمئى ەتنىوووڭ ۋە ر ي  ار ىوووڭ ئىووو 

 « ب  جەمئى ەت   ادلى  ئىلمى   ەپ ئاتىلىا  ت ر،د لى 

تاھىر بىن ئاش ر ق رئا نىڭ مەقسوەتلىرىنر تتۋە اىاىواە  

 بايا  قىلئا  

ۋە دوواراد ئەقىوواىنر تەلىوو   ئ تىدووا  ر ئىسوواھ قىلىوو  0

 ،ب رى 
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   ئەخاقنر ئىساھ قىلى ،3

   خ د دى  ۋە ئغم مر قا   ار ر يغلئا قغي  ،2

 ، يە وور ئووشممەتنر ئىسوواھ قىلىوو  ۋە   شووەرئر دى ادووە4

 ، ىى مىنر قغرا  

  ئىلنىرىاووور ئشممەتلەر ىوووڭ ئەھووو  لىنر بايوووا  قىلىووو ، 6

ئ الر ىڭ ياخ ر تەرەپلىرىواىن ئتگىنى واە تەشوەبا ل قىلىو  

 ۋە ياما  تەرەپلىرىاىن ئاگاھا ا ر   

  ھەر  ەۋر ىاووور ىى وووىلەر ىڭ ئەھ  لىئوووا يارى وووا تەلىووو  1

  ب رى 

  ەدى ە ، ئاگاھا ا ر   ۋە بى ارە  ب رى  -  ۋە 9

  ر ۋ قىت متجىىلىاىنر بايا  قىلى ق رئا نىڭ ھە 8

 ى ۋە   ۋ ملى  شوەرىئەتت ر، شو ڭا ە  ئىساد شەرىئىتر ئەب7

 ب  شەرىئە  ھەر  ەۋر ىڭ قى ىنىىلىدلىرىنر ھە  قىااليا  

  ھەر  ەۋر ىار ئالىمار ىوڭ شوەرىئەتنر ۋە شوەرىئەتنىڭ 01

قووا    ۈىدىوورى  مەقسووىتىنر ۈششووش شپ شووەرئر ئەھاووامار ر 

يەىووووش لە  ئىدتىووووا رىئا قووووا ىر بغل شوووور ئشۈووووش  ئووووالىمار ۋە 

 ەۋەتىىلەر وووووور ئىووووووى ىنى ، تەتدىوووووو  قىلىوووووو  ۋە قىوووووو ىن 

 ەلىللەر ىووووووون شوووووووەرىئەتنىڭ مەقسوووووووەتلىرىنر ۈىدىرى ووووووودا 

 ئا ەتلە ا ر شتىن ئىاارە  
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 ُىاااڭٍۈصاااۈ  قّر اۋى دوكتاااۇر ئىًااابو:تااازتىُچي

  ٍّتتَّّ ىرىدِ قۇرئبَُىڭ يّقضىتي 

 ، ئەقىاە ۋە تەدەۋۋ رالر ر ئىساھ قىلى 0

 ، ئىنسا نىڭ ھترمىتر ۋە ھغق قىنر ب اىتى 3

 ،  ئالاھدا ئىاا ە  قىلى  ۋە ئالاھاىن قغرق  2

 ،  ئىنسا   ەپسىنر پا  قىلى 4

ئوووائىلە شوووەىىللە ا ر   ۋە ئايالارروووا ئىنسووواپ بىووولە   6

 ،قىلى م ئامىلە 

 ئىنسوووووا ى ەتاە گ ۋ ھلىووووو  ب رەلىنوووووش ە  ئوووووشممەتنر 1

 ،ي تى تشر  

 ھەماارلى ووووووىاىئا  ئىنسووووووا ى ە      ادووووووىئا  ەۋە  9

 تىن ئىاارە  قىلى 

 

بىر ئۇنۋاَىُىااااڭ دوكتۇر تبھااااب جااااببّعااااىُچي:

  :تۈرنۈك ىڭ يّقضّتهىرى ئۈ َّ ىرىدِ قۇرئبَُ

 تەۋھىا 0

 ئت ىنر پاىا (تە ىى ە ) 3

 ) ېمىننر گشللە ا ر  ( ئىمر    2
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قوووووار   -ق رئا نىوووووڭ بشيوووووش  مەقسوووووەتلىرى ۋە قىمووووومە 

تەۋھىوا(، يە ور ئالاھنر بىور  ەپ ئ تىدوا  قىلى )»ق ر لمىسر

توو ر  «ۋە ىائىنواتنر گشللە وا ر   ر وىئوت ىنر پاىل نىڭئىنسوا 

ئىنسوووا ار ر يارىتى وووتىار  قوووار  -بووو  ئوووشچ تشرلوووش  قىمووومە 

ب رىوواىئا  مەقسووە  خار ىت رلىوو  ھەقىدەتنوور بايووا  قىلىوو  

قار شووار تارماقلىنىوو  ۈىدىوواىئا  -مە اە وور ۋە باشوودا قىموومە 

   ئتلىەد ق ر لمىسىنر شەىىللە ا رىا  

قووووار   ئىمووووا ،  ەپسووووىنر -بوووو  ئووووشچ تشرلووووش  قىموووومە 

 ؛تەربىووووو ىلە ، ئىنسوووووا  شەخسوووووى ىتىنر قووووو ر پ ۈىدىووووو 

 ئىدتىسوووا ى، ئىجتىموووائى  ۋە دى ادووور توووش  ملەر، م دووو لما 

جەمئى ىتىنىوووڭ ئىىاووور ۋە دوووىرتدر ئاالقىلىرىووواىار باشووودا 

-قار شووار ىڭ ئادادووىا ر  بوو  ئووشچ تشرلووش  قىموومە -قىموومە 

قوار   بغلو   بىولە  -ئىساماىار ئە  ي قىرى قىممە  قار  

-بىرگە، ش  ۋ قىتنىڭ ئت ىواە خەلدئوار لى  ئىنسوا ى  قىمومە 

 قار شت ر 
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 يۇھىى تۈ ۈتۈط قۇرئبَُىڭ َيّئىدىَ

 ىتييّقض

 

موووووو ھى   ر تش  تششووووووم  ق رئا نىووووووڭ ە(ئىوووووواى پىاىوووووور )

مەقسوووەتلىرىنىڭ بىووورى  ش  ىسووور  ئ نىداووور ق رئوووا  ىەرىووو  

-ئىنسووووا  تەبىئى ىتوووور، ھوووو امە ، ئەقىووووئ، ئىوووواى ە، بىلىوووو 

  مەرىووپە  ۋە پاىىتنىووڭ قىممىتوور ھەقدىوواە ىووتپ تغختالئووا 

ق رئا نىوووڭ يووو قىرىدىار ر بايوووا  قىلى وووتىار مەقسوووىتر بووو  

ار ىڭ ئووووغر ىنر م دووووتەھاەملە  ۋە ئ  ى ئووووا ىتڭووووش  ئى وووو

شووەرىئە  ئووالىملىرى ئەقىلنوور بتلششوواە رىئاەتلە ووا رمەىىر  

ھىمووايە قىلىوو  ئىسوواد شووەرىئىتىنىڭ مەقسووەتلىرىنىڭ بىوورى 

ق رئا نىووڭ  ەتلەر ىڭئىاە لىاىوواە ئىتتىپووا   شووەرىئە  مەقسوو

مەقسوووووىتر ئىاە لىاىووووواە ۋە ئ  ىوووووڭ ئادادوووووىنىڭ ق رئا وووووا  

دىا  شوە  يوغ   بو  يەر ە ىوت لە نە  ئەقىلنور قغرا شوتىن بارلى

مەقسوووە  ئەقىوووئ يشرگوووش    ۋە تەپەىاوووشر قىلىووو  م توووغ ىنر 

   ت رتش ە  ۋە ئىساھ قىلى 

ئوووالاھ ىوووتپلىنە  ئوووايەتلەر ە پەيئەماەرلىووورىنە ق رئوووا  ۋە 

ھوو امە   ۈششووشرگە لىاىنر بايووا  قىلوواى، ھوو امە   ېوونە  

ئى ار ر تغرر  ۈششوىنى  ۋە شو  ىڭ تەقە   دور بو يىىە ئەمە  

قىلى   ېنە اىن باشدا  ەردە ئەمەل   ېومە ، ھو امە   ېونە  

  بغلىووا   مەرىووپە  ۋە ئەمەلنوور پ ختووا قىلىوو   ېنە لىوو-بىلىوو 
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ھوو امە   ېوونە  دووت ، ھتىووشد ۋە ئى ووار ر م  ادووى  ئغر ىئووا 

ىىمونە ھو امە  »ۈشششر    ېمەىتو ر  شو  ىڭ ئشۈوش  ئوالاھ 

ب رىلسوووووە يە ووووور ىىووووو  ھووووو امەتاە ئ رى سوووووە ۈغقووووو د ىوووووتپ 

 ئايە ( -317 ،)بەقەر  ېنە « ياخ ىلىددا ئ رى اە  بغلىا 

 ېمە ، ھ امە   ېنە  تغرر  م توغ  ۋە دواراد ئىاى ىواىن 

ئىاووارە   پەيئەموواەرلەر ما ووا م شوو  ھ امەتنوور قا ووا  يايووا ر   

ئشۈووش  ىەلوونە   م شوو  مە موو   ىووتپلىنە  ئووايەتلەر ە ئ نىوو  

ئايەتلەر ىار ھ امە  دوت ىاىن مەقسوە   ىون  تىلئا ئ لىنئا  

ر  قىلىو   ېمەىتو ر  ۋە ئەقىلنە تغرر  يغ  ت ت   ۋە دت  ر توغر

قووار  ، تووغرر  مەرىپەتموو  -شوو  ا قا دوواراد ئەقىووئ، تووغرر  ىووت 

 ەردووىلەر ر ئووت  »  بە ىوولەر ھ امەتنوورئت ىووا رھ امەتنىووڭ  ە  

 ەپ تغ  شوت ررا   ھو امە  ئىلمور  «يىىە تغ    ماھى ىتر ب

ۋە ئەمەلىوو    قتىوواىن  ەدوولەپتە تەقە    قىلىوواىئا   ەدوولەپار 

تىشمنىڭ بىلى  مەرىپە  ۋە پاىىوت ئشدوتىاە  ەردە ئىاى ە ۋە ھ

-مەۋجوو   بغلى ووىا ر  شوو  ىڭ ئشۈووش  ق رئووا  ىەرىوو  بىوور ىووت 

قار شدا ىەلنە  ياىر بىر  ەردىنە ئى ە نە  ياىر بىر  ەردىنە 

قارى ىئا ھتججە  ۋە -ھتىشد ۈىداررا  ئا ەمنىڭ ش  خىئ ىت 

قارى ووووى ار   -ئەگەر ىووووت » ەلىووووئ ىەلتشر شووووىنە ۈاقىررووووا 

 ئايە ( -000، )بەقەر« اڭار پاىىت ىەلتشر ڭارىىئ بغلسر دت

مەدوووىلىنر ۈششوووىنى ، بىلىووو  ۋە تەى وووشر   ئشۈوووش  

ئەقىووووئ، قوووو ال  ۋە ىووووت  ر ئىسووووتىما  قىلى وووودا ۈاقىررووووا  

تشرلووش  ئىپا ىلەشوولەر بىوولە  ىەلوونە    بغلوو پ،ئووايەتلەرم  ىووتپ 
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ئەقىووئ، قوو ال  ۋە ىووت  ىن ئىاووارە  بوو  ئووشچ  وو مە  ئىنسووا نىڭ 

ىووو ، ئىوووى ىنى ، ۈششوووىنى  ۋە ئاڭدىرى ووور ئشۈوووش  ئە  بىل

ئوووالاھ  قايسووور بىووور مووو ھى  ۋ دوووىتىلەر ئىاە لىاووور ئ نىووو   

 تووووغرر  ئى وووولەتمەا ئىنسووووا نىڭ ئەقلوووور، قوووو لىدر ۋە ىووووت ىنر

ئش شملش  پاياىا مىئا ار ر ھاي   ئوا  قغي پ ى رەىسىى قىلى 

 پ ئوايە ، ئەئور-98 ، ەھئ دشرىسور)ئغخ ا   ەپ دشپەتلىنە   

  (ئايەتلەرگە قار  -097 ،دشرىسر

ق رئوووا  ىەرىمنىوووڭ ىوووتپ مىسوووا  ىەلتوووشرگە لىار ۋە شووو  

، مە ىسوووووووور ۋە مەقسووووووووەتلىرىنر دامىسووووووووالار ر ئغيلىنى وووووووو

ۈششىنى اە ۈاقىررا لىدر ھەممىنە ئايا   مىسا  ىەلتوشر   

قار شوووتىن ئغموووو مر قار شووودا، تارمووووا  -ىى ووولەرگە خوووال ىووووت 

يتتاىلى ونر ئتگىتىوا   مىسوا  قار شتىن پرىنسىپا  قار شودا 

 ھەرىاەتلەر ىووون-ىتردوووىتى  شوووەخق، دوووشپە ، دوووەۋە ، ئىووو 

ئو    لو اىن  ر ىتردوىتىا ھوالەتلەر قىسمە م ئەي ە  ئىاارە  

ياخ وووووور يوووووواىر يامووووووا  بغلسوووووو   تەىر رلىنىوووووواىئا  يوووووواىر 

ئووتر ە  خووار ىت رگە ئىوونە  تەىر رلىنى وور قغبوو   قىلىوواىئا  

ئالاھنىووووووڭ مەخل قلىرىووووووا  موووووو  تىىى  جووووووارى بغل ۋ تدووووووا  

پرىنسىپا  ئ ق مئا ئىنە قىسمە  مىسالار ىڭ قا   ى ەتلىرى 

ئووتر ە  بغل شوودا ر خسووە  قىلىووا    ېوومە ، موو ئەي ە  مىسووا  

ەلتوووشر   ھتىوووشد ۈىدىووورى ، تەپەىاوووشر قىلىووو  ۋە ئىاووورە  ى

 ئ لى نىڭ ئتلىىمر بغلىا  
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ئىساد ئەقىاىسر ۈ نرىسر ۋە بەلنىلىورى ئ نىو  بغلئوا  

-ئىاھىوو  ۋەھىوو   ئىوواى ە بغلسووا ئىنسووا نىڭ ئىجتى وواتر ىووت 

قارشووووور  ئىنسوووووا اىار ئىووووواى ە بغلسوووووا ئەقىووووواە ئادادووووووىا  

سوووووا پەلسوووووەپىنىڭ شوووووەىىللىنىاىئا   ەتىوووووجە  مەرىوووووپە  بغل

 ەتىجىسر، ب  پەلسەپە ئەقىاە ئادادىا  شەىىللىنىا   ئ  ا قتا 

مەرىوووپە  ئشممەتنىوووڭ مە ە ىووو ە  مەھسووو التر  ق رئوووا  ىەرىووو  

يشرگش ەلەيوووووواىئا  م دوووووو لما ئا تەپەىاووووووشر قىااليوووووواىئا ،  ە ەر 

  ىساەتە  مەرىپە  مە اەدىا ر 

ئاالھىواە   م د لما ار ىڭ ئىواى ە تەرەپلىورىنە ئىساد  ىن

ئەھمىوووووو ە  بەر ى  ئىسوووووواد  ىنىوووووو  ۈاقىررووووووا  ئىوووووواى ە ۋە 

پرىنسوووىپنىڭ ئ نىووو ، ئەمەلى ەتىوووا  ۋە ئىنسوووا  تەبىئىوووتىنە 

رىووو  ەئ يئووو   ى لى وووىنە ىتڭوووش  بتلووواى  شووو  ا قا ق رئوووا  ى

ئەقىاە پرىنسىپلىرىنر بايا  قىلاى ۋە ئو  ر تشرلوش  ئوا ر  ل   

 ەىىتلىاى ىتر  ششلىرىاىن داقاشنىڭ   ر رلشىىنر ت

ئەقىوواىنر قغرووا   ئىوواى ە بى ەتەرلىوو  مەدووىلىلىرىنىڭ 

ئە  م ھىملىرىنىڭ بىردر ۋە ئادادى   ئەقىاە م دو لما نىڭ 

ھە  رە  ىىملىاىنووور ئايرىووو  ب رىووواىئا  توووشۋر    ئىووواى ىنر 

ئىسوواھ قىلىوو  ھەر قا ووا   ئىسوواھاتنىڭ ئوواۈد ۈر  ئووا ر   

لدنووور ئىسووواھ ئەقىووواە ۋە خاتوووا ئىووواى ە بىووولە  ب لئا ئوووا  خە

 قىلى تىن ئشمىا ىشتاىلر بغلمايا   
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قضبٌ ۇئىدىَّ ۋِ تّپّككۈر يېتودىدىكي َ

 رّتّرِپه

 

ق رئووا  ىەرىوو  دوواراد پىاىوور قىلىوو  مەقسووىتىنر ئى وودا 

ئاش ر   ئشۈش  ي قىرىدر پرىنسى  خار ىت رلىو  ئادادوار ر 

بايوووا  قىلئا ووواىن ى ووو ىن، ئىووواى ە ۋە تەپەىاوووشر م توووغ ى   چ 

ىىلىوووواىئا  بىووووور قىسوووووى  ئوووواپە  ۋە ئىللەتلەر ىووووون قووووواتتى  

 ئاگاھا ا ررا   

 

 :يٍّداَضىزنىقدورايچىهىق ۋِ  0

 

ئووالاھ ئىنسووا ئا ئەقىووئ ۋە پىاىوور قىلىوو    مىتىنوور ئاتووا 

قىلىوو ، ئ  ى ئووا شەخسوور ىىملىوو  ۋە ئت لووش  ۋە ىووپە قىلىوو  

بەلنىلىووووواى  شووووو  ىڭ ئشۈوووووش  ھەر بىووووور ئوووووا ەد ھوووووالدىلى  

مەدووىلىلەر ە ئووت ى ئشۈووش  ئووت ى شەخسوور تەپەىاووشر قىلى وور 

ال ى   ھالدىلى  ۋە ئاقى ەتلى  جىا ى مەدىلىلەر ە ئغيلىنى  

ن ب رىوووو  قغي شوووونر قغبوووو   ۋ ىووووالەتىىلىانر يوووواىر قغلوووواى

بىلىمسووووىى ىى ووووىلەر ئى ووووە ىىلى  ئووووالىمار ىن   قىلمايووووا  

پاياىا سوووا، ئىدتىوووا رى يەتمەيووواىئا  ۋە ياخ ووور قىالمايووواىئا  

ئى ار   ئ الر ر   رىسا بغلىوا ، لو اىن بو   ئىو  ئو  ئوا ەملەر ر 

ى ووووووتىن ئىى ىنىشۈىنىووووووڭ ي تى ووووووىىە  ە ەر يشرگووووووش    ۋە 

 ىەۈشر ۋېتەلمەيا  ياىر تغداپ قغيسا بغلمايا  
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ق رئووووووا  ىەرىوووووو  ىووووووتپلىنە  ىى ووووووىلەر ىڭ ئەقلىنوووووور 

ئى لەتمەدوووووووولىار، ئغيا مادووووووووتىن ۋە پەرقلە ا رمەدووووووووتىن 

باشدىار ىڭ ىەينىنە ئەگى ى  ىىرىو   ى تى وىاىن قواتتى  

ئوالاھ »ھەر قاۈا  ئ الررا )يە ر م شرىااررا(  »ئاگاھا ا ررا  

 ىوووئ قىلئوووا   ەردوووىنە )يە ووور ئوووالاھ پەيئەماىووورىنە  ا ىوووئ  ا

يوا ، » ې ىلسە، ئو الر « قىلئا  ۋەھى نە، ق رئا ئا( ئەگى ى ار

 ې ى ووىا   « بووغۋىلىرىمىى ىن قالئووا   ىنئووا ئەگى ووىمىى-ئاتووا

بوووغۋىلىرى ھووو ى  ەردوووىنر ۈششوووە مىنە  ۋە توووغرر  يغلوووا  -ئاتوووا

 ئايە ( -091)بەقەر ، «ت ردا، يە ە ئ الررا ئەگى ەما   بغلمىئا 

 

 پّرِ  ۋِ گۇيبَغب ئّگىغىظ:  3

 

ىتپلىنە   ىى لەر ئت ىاە ئا ەتاە ئايلىنىو  ىەتواە  يواىر 

گ موا  ۋە خى النىوڭ ىەينىواە مىجە ىاىن ى لىو  ۈىدى  تدوا  

ماڭىووووا ، ئى ووووار ر  ەلىلوووور بىوووولە  ۋە ئەدوووولر مە اەدووووىاىن 

يش ىووووواىار ئەگەر دوووووە  يەر »تەى شر شووووواە دوووووەۋر قىلمايوووووا  

ىتپىىلى  ىى ىلەر )يە ر ى پوارالر(گە ئىتوائە  قىلسوا ، ئو الر 

دوو نر ئالاھنىووڭ يغلىوواىن ئا   رىووا ، ئوو الر پەقە  گ مووا ئىا 

)ئە ئوواد دشرىسوور، « الر پەقە  يالئووا نىا دووت لەيا ئەگى ووىا ، ئوو

 ئايە ( -001

بوغۋ ڭار ئاتى  لئوا  قو ر   -ب  بو تار پەقە  دوىلەر ۋە ئاتوا»

 ىنا ئىاوووارە ، ئوووالاھ بووو  ر ئىسوووپاتاياىئا  ھووو ى بىووور  وووامار
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پاىىت ۈشششرگىنر يغ ، ئ الررا پەرۋەر ىنارى تەرىپىواىن - ەلىئ

ششب ىسىى ھىا يە  )يە ور پەيئەمواەر ۋە ق رئوا ( ىەلونە  -شە 

ت ر قلوووووووو  ، ئوووووووو الر پەقە  گ مووووووووا ئىا ۋە  ەپسووووووووىلىرىنىڭ 

سوووا شووو  ئىنسوووا    مىنووور ئوووار   قىل خاھى وووىئىا ئەگى وووىا  

 ئايە (  -32،36، دشرىسر ) ەج  « بغالما 

  ئغخ وووىماياىئا   ەردوووىلەر ر بوووار ۋەر قىلىووو  قغيووو  ،2

 ئغخ اياىئا   ەردىلەر ر ئايرى ېتى  

قار شوونىڭ  ەتىجىسوور  ئالاھنىووڭ -ما ووا ب موو  يووش ەىر ىووت 

قووووا   ى ىتر ۋە ئووووا  لىتر ھەر بىوووور ھەقنوووور ئووووت  ئىنىسووووىنە 

ئغخ ىماياىئا   ەردوىلەر ر پەرقلە ا ر شواە، يەتاش    ئشۈش  

ئغخ وووا   ەردوووىلەر ر جەمووولە  ئشدوووتىنە ق ر لئوووا   ئوووالاھ 

 ېتىاىئا ، بە ىووواە ئغخ وووا  ىپەرقلىووو   ەردوووىلەر ر ئارىاشوووت ر

دووىلەر  »  ەردووىلەر ر ئايرى ېتىوواىئا  ىى ووىلەر ر ئەيىووالىنە 

منوور ئوواۋ   ەھوواجىار ر دوو  بىوولە  تەمىنلەشوونر، مەدووىىتر ھەر

لى وووونر ئالاھئووووا، ئوووواخىرە  ىووووش ىنە ئىمووووا  ئ  تدووووا  ۋە قى

ئغخ وووا   ئالاھنىوووڭ يغلىوووا  جى وووا  قىلئا ار ىڭ)ئىما ىئوووا(

ھ سابامسووىلەر  ئالاھنىوووڭ  ە ىرىووواە ئووو الر ئغخ وووا  ئەمەل  

ئىموا  ئ  تدا ار ىوڭ،  ئالاھ   لى  قەۋمنر ھىوا يە  قىلمايوا  

ى بىووووولە  ھىجوووورە  قىلئا ار ىوووووڭ ۋە موووواللىرى ھەد جوووووا لىر

ئالاھنىووڭ يغلىووا  جى ووا  قىلئا ار ىووڭ  ەرىجىسوور ئالاھنىووڭ 

)دوواۋ   ت ووپى  بىووولە (   ەرگاھىووا  ئە  ىاتتىووا ر، ئە ە شوو الر

 ئايە ( -31، 07، )تەۋبە «مەقسىتىنە ئ رى اشۈىلەر  ر
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يامووا  ئى ووار ر قىلئووا ار )يە وور گ  اھاووار ى پووارالر( »يە ە

ئەمەللەر وور قىلئووا ار ە   ئووت لىرىنر ئىمووا  ئ  تدووا  ۋە ياخ وور

قىلى ووىمىى ر، ھاياتلىدتووا، ماماتلىدتووا ئوو الر بىوولە  ئغخ ووا  

قىلى ووىمىى ر ئغيامووا   )يە وور ئوو الر ر ئغخ ووا  قىلى ووىمىى 

موووو ماىن ئەمەل( ئ الر ىووووڭ ۈىداررووووا  ھووووتىمر   مىوووواېنە  

 ئايە (  -30،  ېنە  )جادى ە «ياما ق

نىڭ ق رئوووووا  ىەرىووووو  ئىلمىووووو  ئەقىلنووووور ي تى تشر شووووو

 قار شلىرىنر تتۋە اىاىاە  بەلنىلىنە  -قىممە 

 ئى ە ى ئغر ىا  گ ما نر رە  قىلى ،

ھەۋەل،  ەپسووووووور خووووووواھى  ۋە ھ سسوووووووى اتدا -ھووووووواۋ ير

 ئەگەشمەدلى ،

تو ر پ، ئاتا بغۋىار ىوڭ ت تو پ ماڭئوا  يوغلىنر تەى وشرمەا 

 ىت  ر ي م پ ئەگى ى نر رە  قىلى ،

 ئىناار قىلى ،ۈغڭاررا ھتججەتسىى ئەگى ى نر 

 قار   قغب   قىلمادلى ،-پاىىتسىى ئىاى ە ۋە ىت 

ئالاھنىڭ ىائىناتتىار قوا   ى ىتىنە رېئوايە قىلى وتىن 

 ئىاارە  
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قۇرئبَُىڭ يّقضّتهىرىُي بىهىغتىٍ كېهىپ 

 چى ىدىغبٌ يۇھىى پبٍدىالر

 

 ق رئوووا  ىەرىمنىوووڭ مەقسوووەتلىرىنر بىلىووو  ق رئا نىوووڭ 0

ىلىرىنر ئاشوووو ر ۋەتمەا ۋە ى مەيتىوووو  تەلىموووواتر ۋە ىتردووووەتم

قغيموووواا تووووغرر  ۈششىنى وووونىڭ  دوووواراد يووووغلر  ق رئا نىووووڭ 

مەقسەتلىرىنر ق رئا  ئت ى بايا  قىلئوا  ۋە ق رئوا  شو  دوەۋە  

 ئشۈش  ۈششاە  ۋە مە م  لىرىاىن يەىش لە نە  مەقسەتلەر  ر 

 ق رئووا نر ئغق را ووا  ق رئا نىووڭ ئغموو مر مەقسووەتلىرىنر 3

، ق رئا نىووڭ تەپسووىلر ىەلتووشر  ئ سووىنە    ۋ ملىوو  بىلىوو  ۋە 

مە مووووو  لىرى ۋە خوووووال مەقسوووووەتلىرىنر توووووغرر  ۈششوووووىنى  

 شار ئىتىئا ئىنە قىلىا  

نىوووڭ مەقسوووەتلىرىنر بىلىووو  ئوووارقىلى  ھە ىوووق  ق رئا 2

 شەرىپىنىڭ مەقسەتلىرىنر تغرر  ۈششە نىلر بغلىا  

ئى ار ر،  ق رئا نىڭ مەقسەتلىرى يەىاە ۋە ىغلل اتى  4

شەخسووووور ۋە ئووووواممى ى ھايووووواتىمىى ر ئتلىەيووووواىئا  ئوووووتلىەد  

يووواىر  اەق رئا نىوووڭ مەقسوووىتىنر ت تووو پ ماڭمايووواىئا  قەلوووا

 اەيواىر مە ە ىو ەت ەتاەيواىر دى ادو قاياىر ئىدتىسوا  دائەخاق

قايسووووور بىووووور ئىووووو  بغلسووووو  ، ئووووو  ق رئا نىوووووڭ  ۈ تى ووووولى 

 ىتردەتمىسىاىن ۈەتنىنە  ئى ت ر 
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 نىوووڭ ئوووا  لەتنر تىاووولە  مەقسوووىتىنر مەدوووىلە ، ق رئا

ئ لىوووو  ئ  تسووووا ، بوووو  شەخسوووور پغ ىتسووووى ە ۋە ئىدتىسووووا ى 

 وووىملەر ر، شووو  ا قا ئا ىوووئ دوووغ  ۋە ئا ىوووئ دى ادوووەتنر ىى ل

 ئتلىەياىئا  ئتلىەد 

 ق رئا نىووووڭ مەقسووووىتر تەپسىرش  ادووووار ىڭ م تغ ىووووا  6

ر بغلمىسا بغلماياىئا  ئتلىەد، ش  ا   بغلئا ا  تەپسىرش  ادوا

خىوئ    ئىرىسىاە ھەرىاە  قىلىوا   بو  ق رئا نىڭ مەقسەتلىرى

ق رئوووا  ىەرىمنووور مەقسوووەتلىرى ئادادوووىا  تەپسوووىر  ئ دووو لنر

 قىلى   ەپ ئاتىسا  بغلىا    

ما وووووا بووووو  ئىلمووووور پايوووووا  تەپسىرش  ادووووونر ق رئا نىوووووڭ 

مەقسووەتلىرىاە ئووغر   بغلمىئووا  ئى ووار ىڭ ىەينىوواە دووتر لشپ 

سىرش  ادوار ىڭ تەپسوىر قىلى وتىار يشر شتىن داقايا   تەپ

م تغ ى داراد بغلسا، ب  ىڭ ياخ ور  ەتىجىسور ئغقو رمە لەرگە 

ياخ ر تەدىرى بغلىوا   ئەگەر م توغ ى دواراد بغلمىسوا ب  ىوڭ 

دوووووووەلاى  تەدوووووووىرى ئغقووووووو رمە لەرگە يتتاىلىوووووووا   شووووووو ڭا 

تەپسىرش  ادووار ىڭ مەقسووىتر ۋە بەىوورە  ىتڭووش  بتلىوواىئا  

 رئوا  ىەرىمنىوڭ مەقسوەتلىرىنىڭ  ە  ئوت ى   ئىرىسر  بغلسوا ق

 بغلى ر ال ى   

ق رئا نىوووڭ بى  دوووتە ئاالقىسووور بغلمىئوووا  پە ووولەر بىووولە  

شوووو ر للىنى  ق رئا نىووووڭ قەلاىنوووور پاىايوووواىئا ، ئەقىلنوووور 

  رال ا رىاىئا  ي قىرى مەقسەتلىرىاىن تغد پ قغيىا   تەپسىر 
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نىووووووڭ ھىووووووا يىتىنر ۋە ىەرىم بىرىنىوووووور قىلىوووووو  ق رئووووووا 

 ەقسىتىنر ئ ىى ر ۋە تغ  شت ر شر ى رە  م

ق رئا نر تەپسوىر » تەپسىرش  ال ئىماد ئىى بىن ئابا داالد

 ەپ «قىلى وووتىن مەقسوووە  ق رئا نىوووڭ مەقسوووەتلىرىنر تغ ووو  

 ىتردەتمە بەرگە  

نووووووور تەپسوووووووىر قىلئا وووووووا  ق رئا نىوووووووڭ مىرەى ق رئوووووووا 

مەقسوووووەتلىرىنر ئادوووووال قىلىووووو  تەپسوووووىر قىلىووووو  ئەدووووولر 

ھە ىسوووووولەر مەقسووووووىتر بووووووغيىىە -ئووووووايە   بوووووو  ت رپرىنسووووووىپ

  ا رۈششىنىلىا ،  ېنە  قائىاىنە ئ يئ  
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 ھّدىش عّرىپُىڭ يّقضّتهىرى

 

، ئو  ئىسواماىار ئىااىنىور قوا    ىو ھە ىق شەرى  ۋەھ

ۈىدىرى  مە اەدر، ق رئا  ىەرىو  ىتردوەتمىلىرىنىڭ ئەمەلىو  

ئوووتر ىنر، ھاياتنىوووڭ تەپسوووىلر م توووغ ىنر دوووىىى  بەرگوووشۈر 

 پرىنسى  ۋە ئىاھى  مەرىپە  مە اەدر 

رىمنىووڭ بايووا ر ۋە شووەرھر ەھە ىووق شووەرىپىنىڭ ق رئووا  ى

ئىاە لىاوور ھەممىوونە ئايووا   شوو  ا قا ھە ىووق شووەرى  ق رئووا  

رىو  پرىنسوىپلىرى ۋە مەقسوەتلىرىنر تەىىتلىنوشۈر   ېوومە ، ەى

ھە ىووووووووق شووووووووەرىپنىڭ ئغموووووووو مر مەقسووووووووەتلىرى ق رئووووووووا  

   را مەقسەتلىرىنىڭ  ە  ئت ى

ش ڭا بىى ب  يەر ە ھە ىق شەرىپىنىڭ تارموا  مەقسوەتلىرى 

 ھەقدىاە تغختىلىمىى 

ھە ىق شوەرىپىنىڭ مەقسوىتىنر بىور بىورىنە ۈ تى ولى  

 ئىاار مەدىلىنە يىئىنىاقا  م ماىن 

دش نە  ۋە ھە ىق شەرىپلەر ر شەرىئەتنىڭ مەقسوىتىنە  0

   يئ   ھالەتتە ئت  ئغر ىئا قغي  ئ

لەر ر شووەرىئەتنىڭ مەقسووىتىنە ئ يئوو   ھە ىووق شووەرىپ 3

 بغلمىئوووا  ئىى ھووواتار ىن يووواىر شوووەرىئەتنىڭ مەقسوووەتلىرىنر



120 
 

دوووىدى  قغيىووواىئا  تەتاىداشوووتىن  ۈەتووواە قاقىووواىئا  يووواىر

 داقلىنى  ال ى  

ھە ىسوونىڭ مەقسووىتر بىلىنمىسووە ۋە رېئووايە قىلىنمىسووا، 

ھە ىسوونىڭ ھ امىتوور يغقوواپ ى تىووا ، مە پەئەتوور ۋە م  ىسوور 

ىن ى تىووو  قالىوووا   ھە ىوووق شوووەرىپنىڭ مەقسوووەتلىرىنر قغلوووا

ق رئووا  مەقسووەتلىرى ئادادووىا  ۈششووە مىنە اە ھە ىووق شووەرى  

 ب  ر  ىىلىددووا ئووت  ئغر ىووا  قغي لموواا قالىووا   بە ىوواە  ى ووا  ۋە

دوووەۋە  بغلىوووا   ئەمەلى ەتوووتە ھە ىوووق شوووەرى  رەھىمووواىللى ، 

 مە پەئە  ۋە ئىساھاتنىڭ دەۋەبر ئشۈش  ىەلنە    

 ،ھە ىووووووق شووووووەرىپلەر ىڭ مە موووووو  لىرىنر ۈششىنى وووووواە

ھووووو امە  ۋە مەقسوووووەتلىرىنر بەلنىلەشووووواە بەىووووورە  تەدوووووىر 

 ب رىاىئا  ئى ار ئىاار تشرلش  

 ھە ىسنىڭ رەد ل لاھاىن  ۈىدى  دشپىتىنر بىلى ، 0   

  ھە ىسنىڭ ى لى  دەۋەبىنر بىلى   3   

ىەتوواە ، بىوورى بىوولە  گىرەلى ووى  -بوو  ئىااوور ئىوو  بىوور

بىردر يە ە بىرىاىن  بغل پ، بىرىنر تغل قاياىئا  مەدىلە -بىر

  ە ب  ئىاار مەدىلىنر ئىى ھايمىىتتۋە اى المايا  ئاير
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صاااۇنۇنالھدىٍ چى ىاااظ ھّدىاااش عاااّرىپُىڭ رِ.1

  ئورَىُي بىهىظ

ھەرىوووواە ، -رەدوووو ل لاھاىن دووووا ىر بغلئووووا  دووووت ، ئىوووو 

ھەممىسوور بىوور خىووئ تەدووتىدا ، ئى ووارە ، ھەرىاەتلەر ىووڭ 

خار ىت رىوواە ئەمەدوولىار ۋە ھەممىسووىنىڭ بىوور خىووئ دووشپەتتە 

ۈىدمىئوووا لىدر ئ نىووو   بووو  ئى وووار رەدووو ل لاھاىن تشرلوووش  

مەقسوووە ، ئغخ وووىمىئا  رەرە لەر ئىىىووواە ھەر خىوووئ دوووشپەتتە 

 ۈىداتتر 

رەدو ل لاھ پەيئەمواەر دووشپتىاە دوت لەيتتر، شو  ئادادووتا  

 ىنر يەتاش ەتتر ۋە ئىجر  قىاتتر  ئى  ئ لى  بار تتر، ۋەھى 

 بە ىاە م پتىلى  دشپتىاە پەتى   ب رەتتر 

رەد ل لاھ بە ىاە ھواىى ، رەئىوق ۋە قغما وا  لى  دوشپىتر 

 بىلە  ئى  ئ لى  بار تتر 

تارتى ووونر بىووور تەلەپ قىلىووو  -رەدووو ل لاھ بە ىووواە تووواال 

 ئى  ئ لى  بار تتر  م قا ىلى  دشپىتر بىلە 

اە مووووو ئەي ە  ئەھووووو  لار   شەخسووووور ئى وووووار   يە ە بە ىووووو

مەدوولى ە  دووغر التتر، شوو  ۈارووا  ئ الررووا م  ادووى  ھووالەتتە 

 مەدلى ە  ب رەتتر 
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يە ە بە ىووواە تەجووورىاە ۋە شەخسووور متلىەرلەشووواە ئاالقىوووا ر 

 پەقەتا     الى  ئى ار   ىت  قارى ىنر بايا  قىاتتر 

سوووور، بىووووى ھە ىووووق شووووەرى  ئغق را ووووا  ھە ىسوووونىڭ مە ى

مەقسووووەتلىرىنر ۈششووووە مەىىر ۋە ئەھاوووواملىرىنر بىلمەىىوووور 

بغلسا ، ي قىرىدر رەدو لاھنىڭ دوشپەتلىرىنر ىوت  ئالواىمىىرا 

 ىەلتشر پ ت ر پ ئىى ىنى ىمىى ى رە  

ھە ىسنىڭ ى لى  دەۋەبىنر بىلى  بە ىاە قغالا بغلىا    

مەدوووىلە ، ئىاوووا ە  ئەھااملىرىئوووا م  ادوووى ەتلى  ھە ىسووولەر 

د ل لاھ تشرلش  شار ئىت ۋە ئەھ  لار      ۋ ماشت ررا  ياىر رە

ئى وواررا م  ادووى ەتلى  ھە ىسوولەر بغلسووا، بوو  خىووئ تووشر ىار 

 ھە ىسلەر   ۋ ملى  قا   ى  ھە ىسلەر  ر 

مە  بىوور ئىنسووا ، ئەگەر مە   »ما ووا بوو  تغررىووا  رەدوو لاھ 

 دىلەرگە  ىون تغررىسوىا  بىور  ەردوە دوت لەپ بەردوەد ئو لى ار،

قارى ىمنر بايوا  -ئەمە  قىلى ار  ئەگەر     الى  ئى ار   ىت 

يە وووور قووووار پ ئىوووو  قىلى ووووار( «)قىلسوووواد، مە  بىوووور ئىنسووووا 

  ېنە  )م دلى  رى  يە  قىلئا ( 

ما ووا بوو  ھە ىسووتە رەدوو ل لاھ ئت ىوواىن دووا ىر بغل ۋ تدووا  

-ئى وووار ر  ىووون، شوووەرىئە  خار ىت رىووواىار ئىووو  بىووولە  ىوووت 

ە ئىنسوووا ى  تەجووورىاە دوووشپىتر بىووولە  ۈىددوووا  قوووار  ، ئوووغا ۋ

ئى ووووار ر ئايرىئووووا    ېوووومە ، رەدوووو لاھاىن دووووا ىر بغلئووووا  
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بىلە  ئاالقىسور يوغ  )شوەرئر ھتىوشد( دت لەر ىڭ قاتارىا  قا   

 بە ى دت لەر ى م  بارلىدر ۈىدى  ت رىا  

 ئىموواد ب خووارى رىوو  يە  قىلئووا  بىوور ھە ىسووتە رەدوو ل لاھ 

ق  ىمئا ج اەللى وى  ى لىسوىلەر، مە  بىور دىلەر م نىڭ »

ئىنسووووا   بەلاىوووو  بە ى ووووار گەپووووا   بغلوووو پ گەپنوووور جووووا لى  

ئىپا ىلى ووى ار موو ماىن  مە  دووىلەر ىڭ ئووار ڭار   ئاڭلىئووا  

 ەردووىنە قارىتووا ھتىووشد ۈىدىوورىمە ، شوو  ۈارووا  ھتىووشد خاتووا 

بغلووو پ ق لىووو  بىرەيلە نىوووڭ ھەقدووور يە ە بىووورەيلە نە ئتتوووشپ 

  ېنە  « غلسا، باشدىار ىڭ ھەقدىنر ئالمىس  ىەتاە  ب

موواۋ  ھە ىووق رەدوو لاھنىڭ قووا ىلى  ۋە ىى وولەر ئارىسووىا  

ھتىووشد ۈىدىوورى   ئادادووىا  ۈىددووا    ېوومە ، رەدوو ل لاھاىن 

قووا ىلى  دووشپتىاە ۈىددووا  ئى ووار ىڭ بە ىسوور شوو  ۋ قىتنىووڭ 

 شار ئىتىئا بغيس  ىا   

ئتلوووشپ ى تىووواىئا   يە ە قار يووواىئا  بغلسوووا ، رەدووو ل لاھ

ئەتر پىووواىار دووواھابىلىرىنە قەرە  قەلەد ىەلتوووشر ڭار، »ۈاروووا  

يىىە ماڭسوواڭار  مە  دوىلەرگە بىوور  ەردوە ي ىىوو  ب ورەا، شوو  بو

 ېنە ووووواە دووووواھابىلىرى ئى وووووتىاپ  «ھەرگىوووووى ئا مايسوووووىلەر

قىلى ووى ، ئىااوور تشرلووش  قار شووتا بغلئووا ،  ەتىجىوواە ي ىىوو  

ەىىر بغلئا   ەردە ئىجر  قىلى دا بەرمىنە   ئەگەر ي ىى  بەرم

شووەرىئە  بغلئووا  بغلسووا، رەدوو ل لاھ  يوواىر ت نى وولى  ۋەھىوو 

ي ىىووووو  ب رى ووووونر تاشووووولىمىئا  بوووووغالتتر   ېووووومە  بووووو  يەر ە 
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رەدوو ل لاھ قووا    ۈىدىرى وونر مەقسووە  قىلمىئووا  ۋە ئىجوور  

 قىلى دىم  ھ رىق بغلمىئا  

ىىو  بىور »يە ە بىر ھە ىسنر مىسا  ئالسوا ، رەدو ل لاھ  

  شووومە نر ئتلتشردووووە ۋە ئتلتووووشرگە لىاىنە ئىسووووپاتر بغلسووووا، 

-  شمە نىڭ ق ر   يوارىدر ۋە ئ  ىوڭ بىولە  بىورگە بغلئوا  موا 

   ( ېنە )ب خارى ۋە م دلى «مشلاىنە ش  ئا ەد ھەقلى 

ھە ىسنىڭ   ھىرى  دىرتدر ۈششە ىىسىنە قارىسوا ، ھەر 

ىمە  ئ لى ودا بىر جەڭىر   شمە نىڭ  ەردە ى رەىلىرىنر رە 

ھەقلىووو   ېووونە  ئ قووو د ۈىدىووو  ت رىوووا   لووو اىن ئوووالىمار بووو  

مەدووىلىاە بىوور  ەۈووىە خىووئ قار شووتا بغلئووا   يە وور بوو  ھتىووشد 

بغيسوو  ماياىئا  ھەر  ىئاھاىىمنىووڭ ر خسووىتىنە ۋە تەقسووىمات

  ەۋر ە جارى بغلىاىئا  ئغمو مر قوا   م   يواىر ھە ىوق شوەرى 

شوووتىار ۋ قىتلىووو  ھەربووور مووو ئەي ە  ھوووالە  ۋە مووو ئەي ە  ئ ر 

 قار رم   

بوو  يەر ىاوور مەدووىلە ھە ىسوونىڭ رەدوو ل لاھاىن ۈىدىوو  

دشپىتىنر بەلنىلەشاە بارلى   يە ور بو  ھە ىوق قوا   ، پەتىو   

ىددووا  دووشپتىاە ۈىددووا  ھە ىسووم  يوواىر ھەربوور قغما ا  وواىن ۈ

ىىوو  بوو  ھە ىسوونر تەبلىووا، پەتىوو   ۋە  ۋ قىتلىوو  ھەربوور قووار رم  

  دوووشپىتىاە ۈىددوووا   ەپ قارىسوووا،   شووومە نىڭ ئغمووو مر قوووا  

ق ر   يار  ،  ەردوە ى رەىلىورى   ۋ ملىو  ھەر بىور ئ ر شوتا، شو  

 جەڭىىنىڭ ھەقدر  ەپ قارىئا  
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قغما ا  وواىن ۈىددووا  ھە ىووق  ۋە ىىوو  بوو  ھە ىسوونر رەئىووق

 ەپ قارىسوووووووا، رە ى مەتنووووووور رەئىوووووووق يووووووواىر قغما وووووووا  نىڭ 

ر خسىتىسووووىى ئ لى وووودا بغلمايووووا ، بوووو  ئىوووو  ھەر ق تىمووووا  

 رەئىسنىڭ قار رىئا بارلى ،  ەپ قارىئا  

رەد ل لاھنىڭ دت ىنىڭ ۋەھى ر، تەبلىا ياىر  م ئەي ە  

يوواىر   ؛ري  وور مەدووىلە ئشۈووش  پەتىوو   دووشپتىاە ۈىددووا لىدىن

دى ادە  ۋە مەدولى ە  يغدو  ىا  ۈىددوا لىدىنر؛ يواىر      وا 

ئى لىرىاىار تەجرىاە يغلر ئارقىلى  ۈىددوا لىدىنر بىلسوە ، 

ھەرىاىتىووووڭ مەقسووووىتىنر -رەدوووو ل لاھنىڭ دووووت ى ۋە ئىوووو 

 بىلەلەيمىى 

ئ  ووا   بغلمىئا ووا  ھە ىسوونىڭ مەقسووىتىنر ۈششىنى ووتە 

شووووەرىئەتنىڭ مەقسووووەتلىرىاە خاتووووالى  يووووش  ب رىوووو  قالىووووا   

-ئىى ە نووشۈىلەر رەدوو ل لاھتىن دووا ىر بغلئووا  دووت  ۋە ئىوو 

 ھەرىاەتلەر ىڭ دشپىتىنر م ئەي ە لەشتشر شاە م ھتاى 

 

 :ھّدىضُىڭ كېهىظ صّۋِبىُي بىهىظ .2

 ە ىسوووووووووونىڭ ى لىوووووووووو  ۈىدى ووووووووووىاىن مەقسووووووووووە  ھ

ھەرىاەتنىڭ  يوش  -رەد ل لاھتىن دا ىر بغلئا  دت  ياىر ئى 

 ب رى ىنە دەۋەپ بغلئا  ھالە  ياىر مەدىلىاىن ئىاارە  
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رىمنىوووڭ ەھە ىوووق شوووەرىپنىڭ ىووو لى  دوووەۋەبر ق رئوووا  ى

ۈششش  دەۋەبىنە ئغخ اپ ى تىا ، ل اىن ى لى  دوەۋەبىنە 

ۈ تى لى  ھە ىسلەر ىڭ دا ر، م ئەي ە  دوەۋەبتىن ۈششواە  

ئايەتلەر ىوووڭ دوووا ىاىن ىوووتپ  شووو  ا قا ھە ىسووونىڭ ىووو لى  

ر بىلىوووو  ۋە دووووەۋەبىنە رېئووووايە قىلى وووودا بغلئووووا  دووووەۋەبىن

ئ  تى وواى، ئايەتلەر ىووڭ ۈششووش  دووەۋەبىنر بىلى وواە بغلئووا  

ئ  تى اجاىن ىشۈلش  ۋە مە پەئەتلى   ۈش ار ھە ىق شوەرى  

 شار ئىت ۋە ى لى  دەۋەبىنە بە   ىى م  ادى ەتلى  

ئايەتلەر ىوووووڭ ۈششوووووش  دوووووەۋەبىاىن راپىوووووئ قووووو لى ، 

ىاىن ۈىدى  ى تى اە ئ لى  باررا واە ، ئايەتلەر ىڭ مەقسىت

ھەر بىر ھە ىسنىڭ ى لى  دەۋەبر ۋە شار ئىتىنر بىلمەدلى  

 ىنا    ۋ لئ شدا ۋە م د لما اررا ئ ئىرۈىلىو  پەيوا  قىلى ودا 

دووەۋەپ بغلىووا   شوو ڭا ھە ىسوونىڭ ىوو لى  دووەۋەبىنر بىلوومەا 

 ت ر پ قى ال قىلى  خاتالىددا  ئ لى  بارىا  

جوووشمە ىوووش ر ي ي  ووو   بووواالرەتاە » لاھ مەدىلە  رەدووو ل

  ېنە  « يەتاە  ئا ەمنە  ۋ جى 

م ش  ھە ىساە ئادادوە  ئوالىمار تشرلوش  قار شوتا بغلئوا  

مو ، دوش نەتم  يواىر پتارتى  قىلئوا   يە ور ۋ جى-ۋە ىتپ تاال 

 ېنە ووواە     ئەمەلى ەتوووتە بووو    م دوووتەھەبم   ۋ قتووور قاۈوووا 

ىئا  بغلسا ، ب  مەدوىلىاە ھە ىسنىڭ ى لى  دەۋەبىنە قار يا

 تارتى  قىلى  ھاجەتسىى -تاال  
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ب خارى ۋە م دلى  رى  يە  قىلئا  بىر ھە ىسوتە ھە رىتور  

ىى وولەر جووشمە ىووش ر جووشمە  امىىىئووا »ئائى ووە م  ووا    ېوونە  

تغ   ئووووا   چ -يىوووور   جووووايار ىن ى لى ووووەتتر، ىەلنىووووىە ۈووووا 

تەر ىوڭ پو رىدر  ى لەتتر ۋە تەرلەپ ى تەتتر   ەتىجىاە ئو الر ىن

بشگوووووش  »پووووو ر پ تووووو ر تتر  رەدووووو ل لاھ  ب الرروووووا قارىتىووووو  

 «قي ي  ى  لئووووا  بغلسوووواڭار،  وووو مە  ېوووونە  ياخ وووور بووووغالتتر

 ېنە ىوواى   ېمە ،جووشمە  امىىىئووا ي ي  وو پ ىوو لى  باشوودىاررا 

 ش  ا قا ىىر، مەينەتىىلى  ۋە تەر دەۋەبىاىن ئا  ر بەرمەدلى ،

  ت ر   مەقسەتي دىمسىى پ ر قار ر يغق ت

ئەگەر ھە ىسووونىڭ بووو  دوووەۋەبىنر بىلسوووە ، جوووشمە ىوووش ر 

ر د لر قىلى  بە ىنور ۋە ىى ىمور ىىرلى وى  ىەتواە  يواىر 

تەرلەپ ىەتوواە  ئووا ەد ھەقدىوواە ۋ جىوو ،  ېنىلوور بغلىووا   باشوودا 

ىى وولەر ھەقدىوواە ي ي  وو   م دووتەھەپ  ەرىجىلىوو  دووش نە  

   ئىرىسىاە بغلىا  



128 
 

  

  



129 
 

تّت ى بت، پّتىۋا بېرىظ ۋِ فى  ي 

 عّرىئّتُىڭ يّقضّتهىرى

 

شەرىئە  مەقسەتلىرىنىڭ  ىد ر بىولە  بغلئوا  ئاالقىسور 

ر ھ بىلە  بە ە نىڭ ئاالقىسىئا ئغخ ا    ېمە ، شوەرىئەتنىڭ 

مەقسووووەتلىرى  ىد وووور بىلىمىنىووووڭ ر ھىوووو    ىد وووور بىلموووور 

شووووەرىئەتنىڭ مەقسووووەتلىرى ھەرىوووواە  قىلىوووواىئا  جىسووووى    

تا شوووەرىئەتنىڭ مەقسوووەتلىرى تغم رلىرىوووا  ئاقىووواىئا  ئ  وووا ق

شووووو ڭا  ەقىدووووور جوووووا لى   ىد ووووور ھ سوووووابلىنىا   ىد ووووور ھ

شووووەرىئەتنىڭ ر ھوووور بىوووولە  ىووووارى يووووغ  ۋە ئ  ى ئووووا رېئووووايە 

 قىلماياىئا  ىى ر،  ىد ر بىلىمىنر ب   پ قغي شر م ماىن 

ئىماد شاتىار م جتەھىا ىڭ شوەرتىنر ئىااور مەدوىلىاە 

شوووووەرىئەتنىڭ مەقسوووووەتلىرىنر  بىرىنىىسووووور خ الدوووووىلىئا ، 

ئغر ىئووا ھاياتتووا ئووت  بىلىوو ، ئىااىنىىسوور   ىد ىنوور رېئووا  

 ۈشششر   

 ېوووومە ، شووووەرىئە  مەقسووووەتلەر ر ئووووت  ئىىىوووونە ئالئووووا  

ئەھاامووا ر ۋە ئەھاووامار ر ئووت  ئىىىوونە ئالئووا  مەقسووەتلەر  ر  

يە ووووووور مەقسوووووووەتلەر ئەھاوووووووامار ىن ئ لىنىوووووووا ، ئەھاوووووووامار 

 ر ىن ئ لىنىا   مەقسەتلە

ھوووالدىلى  مەدوووىلە   ۋ ملىووو  شوووەرىئەتنىڭ بووو  يەر ىاووور 

 مەقسەتلىرىنر ىت  ئالاىئا ىەلتشر   ال ى  
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ھەر ۋ قىوووووت شوووووەرىئەتتىار ھەر بىووووور )ئوووووالى (  ەقىوووووھ 

ئو  ر ھتىشمنىڭ مەقسىتىنە بارلى  ئىاە لىاىنر بىلى ور ۋە 

مەدىلىنىڭ ما ا ب   ەقىھ ئشۈش  ىت  ئالاىئا ىەلتشر شر ال ى   

 ىنىوووووىى ۋە ئىجتى وووووا  يغلىنىوووووڭ ئووووواۈد ۈر  شوووووەرىئەتنىڭ 

مەقسووووەتلىرىنر بىلى ووووتە قا ىىلىوووو  ىەمىىلىوووو  ىتر لسووووە،  

ئىجتى وووا  ۋە  ىد ووور يەىوووش  ئ لى وووتا شووو  ىىلى  ق دووو ر ۋە 

 خاتالى  پەيا  بغلىا  

   ۈىدىوو ھەر بىوور  ىد وور مەدووىلىنىڭ  ەلىلىنوور ت پىوو

بىور مەدوىلىاىار يواىر ھەر  ال ى  بغلئا واە ، مەقسوەتلەرم  ھەر

 بىر  ەلىئ بىلە   ەلىلا ر 

 

 ببص ۇچي خىمُىڭ ئۈ  يّقضّتهىرى عّرىئّت           

 

شەرىئەتنىڭ مەقسەتلىرى ئوشچ دوەۋى ە بوغيىىە ئايلىنىوا ،  

 ھەممىسىنر ئ تىااررا ئ لى  ال ى   ئ الر 

 شەرىئەتنىڭ پرىنسىپا  ئغم مر مەقسەتلىرىبىرىنىر 

 شەرىئەتنىڭ خال مەقسەتلىرىئىااىنىر 

 شەرىئەتنىڭ تارما  مەقسەتلىرى  ئشۈىنىر 
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 عّرىئّتُىڭ پرىُضىپبل ئويۇيي يّقضّتهىرى:.1

 

شەرىئەتنىڭ پرىنسىپا  مەقسەتلىرى شەخسلەر ىڭ يەىواە 

-ى  ىناوور، ئاشوواار -مە ىوو ى، ھووا ىرقر-ىغلل اتىوو ، مووا  ى-

ئىىىووونە  ئاخىرەتلىووو  مە پەئەتلىرىنووور ئوووت -يغشووو ر  ،     وووا

ئالىا   ش  ىسر ئ نىداور مە پەئەتلەر ور قغلئوا ىەلتوشر  ، بو  

مە ووووپەئەتلەرگە  ى ووووا  ئ لىوووو  ى لىوووواىئا  يوووواىر تغدووووالئ  

بغلىوووواىئا   ى ا ار ىووووڭ ئالوووواىنر ئ لى وووونر تەقە    قىلىووووا   

شووو  ىڭ ئشۈوووش  ھەر بىووور مە وووپەئە  قغلئوووا ىەلنە ووواە ئ  ىوووڭ 

ىور قوا ىە  ى وا   قارشىسىا  يغقىتى ودا ت نى ولى  بىور يواىر ب

 ت پىلىا  

بە  تشرلش    ر رى ە  مەقسەتلىرى شەرىئەتنىڭ ئغمو مى  

ئ الر   ىننور قغروا  ، جوا نر مەقسەتلىرىنر تەمسىلر قىلىا   

-)ئابر ا( ر قغرا   ۋە ما  قغرا  ، ئەقىلنر قغرا  ،  ەدەپ

    ووووا ر قغرا شووووتىن ئىاووووارە  مەقسووووەتلەر  بوووو  بە  تشرلووووش  

  ەپ ئاتىلىا   « پرىنسىپا  مەقسەتلەر»  ر رى ە  

ئغموو مر مەقسووەتلەر ى لىووا   يە ە بوو  مەقسووەتلەر ىن باشوودا 

مەدووووىلە   ئووووا  لەتنر ت رروووو    ، ئەرىىنلىانوووور رېئاللىددووووا 

 ، ئاموووووا لىدنر قغروووووا  ، ئاشووووو ر  ،  ۋەتە نووووور گشللە وووووا ر 

ئىنوووواقلىدنر ر ۋ جا ووووا ر  ، ئەقىلنوووور تەرەقدوووور قىلووووا ر  ، 

 ەپسوووىنر پوووا  ت ت شوووودا ئغخ وووا  مەقسوووەتلەر  شووووەرىئەتنىڭ 

شوووووەرىئەتنىڭ پشتوووووش   مەقسوووووەتلىرىئغمووووو مى  پرىنسوووووىپا  

  ىتر  ىا  ئەھااملىرىا  
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   عّرىئّتُىڭ خبس يّقضّتهىرى: .2

 

مەقسوووە ، مووو ئەي ە   شوووەرىئەتنىڭ خوووال مەقسوووەتلىرىاىن

قا    ۈىدىورى  مەيا  ىوا  رېئوايە قىلىنىواىئا  مەقسوەتلەر  ر  

بووو  مەيا  ووواىار شوووەرئر ئەھاوووامار ئاشووو  مەقسوووەتلەرگە رېئوووايە 

قىلىوووو  ئادادووووىا  يەىش لىنىووووا   مەدووووىلە ، ئىاا ەتلەر ىووووڭ 

مەقسووەتلىرى ئوووالاھنر ئ لوو را ، ئىنسوووا  بىوولە  يوووار تد ۈر 

ى ە  ئغر ىتى ،  ەپسوىنر پوا  ت تو   ئارىسىا    ۋ ملى  م  اد

ۋە قەلاىنوور رىى ال ا ر شوووتىن ئىاوووارە   ئ  وووا قتا ئىاا ەتنىوووڭ 

نر مەقسووە  ئادادوور م شوو  مەقسووەتلەر ر رېئاللىددووا ئاش ر شوو

 قىلىا  

دوووووو تى  -ئووووووائىلە ئەھاوووووواملىرى، ئىدتىسووووووا ى ئوووووو لى  

ئ ئووا ە ۋە يووار ەد قىلىوو  ئەھاوواملىرى، جىنوواير  ئەھاوواملىرى،

دى ادووووە  ئى وووولىرى ۋە ئىجتىمووووائى   اوووواملىرى،ئى ووووار ئەھ

ئەخووا  داھەدووىاىار شووەرىئەتنىڭ مەقسووەتلىرى ھەقدىوواىم  

 م ش  ا    ې ى  م ماىن 

 

 تبريبق يّقضّتهّرَىڭ دائىرىضي: .3

ئوو  ھەر بىوور تارمووا  ئەھااماررووا خووال مەقسووەتلەر  تارمووا  

ئەھاامار ىووووڭ  مەقسووووەتلىرى ئووووارقىلى  ئغموووو مى  ۋە خووووال 

 مەقسەتلەر ر بىلنىلر بغلىا  

تارما  ھەر بىر ھتىشمنىڭ بىور يواىر بىور قوا ىە مەقسوىتر 

دوووو تى  ئى وووولىرىا  ھووووتججە  -مەدووووىلە ، ئوووو لى بغلىووووا   
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تارتى  ۋە  تىنى ىلى ونىڭ ئالواىنر -ئ لى تىن مەقسە  تاال 

 ئالىا  

مەل قىلىاىئا   ەردوىلەر ر ھوار د قىلى ونىڭ مەقسوىتر 

مشلىانر قغرا  ، شو  ا قا ئىاوا ەتلەر - ئەقىلنر، بە ە نر، ما

ۋە مەجا رى ەتلەر ر ئا   قىلى نر ھىمايە قىلى ، ئىجتىمائى  

ئوووواالقە ۋە ق رىنا شوووولىدنىڭ ب   لوووو پ ى تى وووونىڭ ئالوووواىنر 

 ئ لى نر مەقسە  قىلىا   

ئغمو مر مەقسووەتلەر خووال مەقسووەتلەر ىن، خووال مەقسووەتلەر 

 تارما  مەقسەتلەر ىن شەىىللىنىا  
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عّرىئّت يّقضّتهىرىُي فى  ي ئىجتى بدتب 

 ئېتىببرغب ئېهىظ تّرِپهىرى

 

مەقسىتىنىڭ ئى دا ئاشودا لىدىنر  لەر ىڭھە ىس- ئايە 0

 تەى شر  ، يە ر مەقسە  قىلىنئا  مە م  نر ئىى ىنى  

ھە ىسووووتىن مەقسووووە  قىلىنئووووا  مە ووووپەئە  ۋە - ئووووايە 3

 ھ امەتنر بىلى اە ئ ر     

شووووووەرىئەتنىڭ مەقسووووووىتىنە تەۋە،  قايسوووووور ئى وووووونىڭ 2

 قايسىنىڭ تەۋە ئەمەدلىاىنر تەى شر   

 ئت ى ئشۈش  مەقسە  قىلىنئوا   ەردوە بىولە ، باشودىار 4

 ئشۈش  مەقسە  قىلىنئا   ەردىنر ئايرى  

 تارما  مەدىلىلەر ر تەتاىدلىئا ا  شوەرىئەتنىڭ ئغمو مر 6

 مەقسەتلىرىنە رېئايە قىلى  

ۈىدىووورى   ھتىوووشد ۋە بغلىووواىئا  تەتدىدوووا  ت مىسووور تە1

 مەيا  ىا  خال مەقسەتلەرگە رېئايە قىلى  

شووووەرىئە  ىووووت لىنە  موووو تلە  مە ووووپەئەتلەرگە رېئووووايە  9

 قىلى  

  ھتىشمنر مە پەئە  ياىر  ى ا  مىدوا رى بوغيىىە رەتولەپ 8

 ۈىدى  

  قى ال ئى لەتاە اە مەقسەتلەرگە رېئايە قىلى  7

 ىجىسىنر ئ تىااررا ئ لى   ئى نىڭ ئاقى ىتر ۋە  ەت01

 ئااليلر مىسا   گەبىر قا ىە مەدىلىلەر قىرىدر ي



135 
 

  يّقضىتىُي تّكغۈرۈط دِنىهُىڭعّرئي .1 

 

شووووەرىئەتنىڭ مەقسووووىتىنە رېئووووايە قىلىوووو  ئىووووى ىنى ، 

مەدوووىلە ،  تەى وووشر   ۋە مووو الھىىە قىلى وووتىن باشووولىنىا  

ھە ىسوووىنە ئىموواد ئەبوو   ۋ   رىووو  يە  قىلئووا  رەدوو ل لاھنىڭ 

متمىناىن باشدىسىئا ھەمر  بغلما، »قار پ باقايلر، رەد ل لاھ 

« تەقووو   ئا ەمووواىن باشدىسووور دووو نىڭ توووامىدى نر ي مىسووو  

بوو  ھە ىسوونر مەقسووىتىنە قارىموواا دووىرتدر   ھىرىوو   ېوونە   

يىىە ۈششە سوووە ، شوووەرىئەتاە تغلووو   ئ سوووىلى   ئ قووو مر بووو

ەرىئەتاە تغلوو   م  ى  تدووا  م دووتەقى  م دوو لما ار بىوولە ، شوو

ئەمە  قىلمايوواىئا  م دوو لما ار ئارىسووىنر تغلوو   ئايرى وودا ۋە 

ئوووواالقىنر ئش  شوووواە ئ لىوووو  بارىووووا    ەتىجىوووواە  م دووووتەقى  

بغلمىئا  م د لما ار بىلە  ئاالقە قىلى ، ئ الرروا ياخ وىلى  

بغلمايوا     ر ھور ۋە  ەۋىتورقىلى  ۋە ئ الررا تەدىر ىتردىتى  

ر ھىئووووا خىوووواپ، ۈووووش ار شووووەرىئە  بوووو  ئىوووو  شووووەرىئەتنىڭ 

م دوووو لما ار ر باشوووودىاررا ياخ ووووىلى  قىلى وووودا ۈاقىرىووووا ، 

باشدىار بىلە  ئارىلى ى  ئو الر ر توغرر  يغلئوا  ەۋە  قىلى ودا 

 تەشەبا ل قىلىا   

ئ  ووووا قتا ھە ىسوووونىڭ مەقسووووىتر، تەقوووو   بغلمىئووووا ار ر 

ياخ وووىلى  قىلى وووتىن مەھووور د قىلىووو  ئەمەل  ھە ىسووونىڭ 

ىتر ھار مواىن پو   ت پى وتىن ۋە تەقو   ئوا ەد قاۈىواىئا  مەقس

ئى ووووار ر قىلى ووووتىن تغدوووو   مەقسووووە   يە وووور ھە ىسوووونىڭ 

 ېمەىىر بوغلئىنر  شوەرىئەتنر تغلو   ۈىوڭ ت تو پ ماڭىواىئا  

ئا ەموواىن باشدىسووىنر ھەموور  ت تمووا، تەقوو   ئا ەموواىن باشدىسوور 

  بىلە  ئا    بغلما،  ېمەىىر 
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ر د يغلوواىن پوو   تاپمووا، ۈووش ار  ېوومە ، ھە ىووق شووەرى  ھووا

تەقوو  الر ئ  ووا   ئووا ەملەر بىوولە  ھەموور  بغل شووتىن ۋە ئ الر ىووڭ 

ياموا  ئوا ەملەر ر   دوت  ھە ىق  ى اپىتىاىن قاۈىا   ش  ا قا

ئوالى   شو  ىڭ ئشۈوش  تەتدىدواتىرت ت شتىن ئاگاھا وا رماقتا  

مەقسووە  قىلىنئووا  مە موو  ار ر ىووت لە  ۋە ئوو  ر ئادادوولى  

 ە ا رگشۈر قىلى  ال ى    يش ل

ىتردوووەتمە ئىووور  ىنە ئەگى وووىا ، يە ووور دوووت لىنشۈىنىڭ 

 ئىر  ىسوور ۋە مەقسووىتر  دووت  ىار مەقسووەتت ر   ئىموواد ئامىوواى

)دووت لەر ىڭ مە ىوولەرگە قارىتووا ىتردەتمىسوور دووت لىنشۈىنىڭ 

شو  ر ئەدواەرتى   مەقسىتر ۋە ئىر  ىسىنە ئەگى ىا (  ېنە  

مەقسوەتلەر، شوەرىئەتنىڭ ئغمو مر پرىنسوىپا  ى رەىار، تارما  

 مەقسەتلىرىنر بىلى  ئادادىا  قغلئا ى لىا  

ھّدىضُىڭ ئبرقىضىدىكي يَّاپّئّت ۋِ -ئبٍّت .2

 ھېكًّتُي ئىزدِط:

 ىد ووووور ھتىوووووشد ئالئا وووووا  تارموووووا  مەقسوووووەتنر بىلىووووو  

 ىد ىنىووڭ ھەقىدوور مە ىسوور  مەقسووە  قىلىنئووا  مە موو   ۋە 

نە وووواىن ى وووو ىن شوووو  ھتىشموووواىار تارمووووا  مەقسووووەتلەر ر بىل

مەدووىلە ، ئىووى ىنى  ال ىوو    ھەقدىوواە ھوو امە  ۋە مە ووپەئەتلەر

رەد ل لاھ بىر دوغ ىا  ئىااور دوغ   قىلى وتىن، ت  ور قغلئوا 

ئالمىئوووا   ەردوووىنر د تى وووتىن تغدووودا  ۈەىلىمىووولەر  بووو  

ۈەىلىمىلەر ىار  ى ا ار ر بەلنىلە ، ھە ىسولەر ىڭ مە مو  ر 

ىىوو  ىلى ووتە ئايرىلمايوواىئا  بىوور ئى ووت ر  ۋە ھتىووشملىرىنر ب

نر بىلى تە خاتاالشسا، ىتىمەقسمە پەئە   مەقسە  قىلىنئا  

، يوواىر مە ووپەئە  يووغ   ەردووىنر ھتىووشد ئ لى ووتا خاتالى ووىا 
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قغش پ قغيىا  ياىر مە پەئە  بار  ەردىنر ۈىدىرىو  تاشوايا   

 ش  ىڭ ئشۈوش  ئوالى    ئىو  تارموا  شوەرئر  ەلىلنىوڭ ئغمو مى 

ۈغ  مەقسىتىنە  ىددە  قىلى ر   ر ر  ما ا ب  ھەقىدر  ى در 

 )ۈششە ىە( دا ىلىا  

قووغ   ىاوواھ قىلىوواىئا ار، ئايووا  »، رەدوو ل لاھ  ەلىدووەم

بىلە  ئايالنىڭ ھاممىسىنر بىرلەشوتشر پ  ىااھىئوا ئ لى ودا 

بغلمايووووا ، ئەگەر شوووو  ا   قىلىوووو  قالسوووواڭار، ت ردووووا ىىلى  

 ېووونە   «ش  شلى وووىنە دوووەۋە  بغلىسوووىلەرم  ادوووى ىتىنىڭ ئ

 ېوووومە ، بوووو  ھە ىسووووتىن ھتىووووشد يەىش لىنە وووواە م دوووو لما ار 

ئارىسووىنر ب   شوودا ۋە ئوواالقىنر ئش  شوواە ئ لىوو  بارىوواىئا  ھەر 

قا ا   ئى نر ھار د  ەپ، ب  ھە ىسونىڭ ھوتىمىنر باشدىسوىئا 

بغلىا   ش  ى ئا بىنوائە  بىردوىنىڭ مە سوىپر ۋە ئتتاش  شاە 

تىنر تارتى ېلى ودا ئ ر   شوم  ھوار د، ۈوش ار ئو  ئى وم  خىىمى

 م د لما ار ئارىسىنر ب   شدا ئ لى  بارىا  

 

ئّصهي يّقضّت بىاهٌّ قوعاۇيچّ يّقضاّتُي  .3

  پّرقهَّدۈرۈط

بووووووو  يەر ە شوووووووو  ر ئەدووووووواەرتى  ى رەىاوووووووور، شووووووووەرئر 

ىتردوووەتمىلەر ىڭ ئىىىووواە ئوووت ى ئشۈوووش  مەقسوووە  قىلىنئوووا  

 قغش مىە مەقسەتلەر بار ئەدلر مەقسەتلەر ۋە 

ب  ى ئا ئادادە ، ھار د قىلىنئا  ئى ار ئىااور تشرلوش   

بىر تشرى ئت ى ئشۈش  ھار د قىلىنئا  ئى ار، يە ر دواقلىنى  

 ى وا لى  تەرەپولەر ىوتپ   ىڭ ئت ىواەال ى  بغلئا  ئى ، ب  ئى ار

بغلىووا   يە ە بىوور تووشرى باشوودا دووەۋە  ئشۈووش  ھووار د قىلىنئووا  
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يە ر ب  ئى ار ىڭ ئت ىاە ھوار ملى  ۋە  ى وا لى  تەرىپور  ئى ار،

يوووغ ، لووو اىن بووو  ئى وووار ھوووار د ئى ووواررا باشووواپ بارىووواىئا  

 نە  بغلئاۈدا ۈەىلە 

شو  ا قا  مەدىلە ، پاھى ە ئت لىنىاىن ئەدلىاىن ھوار د 

شووووەرئر يووووغ  بىوووولە  بغلمىئووووا  جىنسوووور م  ادووووى ەتلەر ىڭ 

 توو  ، دووىا ، ئەۋرەتلەر وور ھەممىسوور ھووار د  ئەممووا قووار  ، ت

ئ ىى   ئت لىنىاىن ھار د بغلئا  ئى ار ئەمەل، بەلاور باشودا 

دەۋەبلەر ىن ھوار د بغلئوا  ئى وار  ۈوش ار بو  ئى وار ىوتپىنىە 

 ئەھ  لار   ئەدلر ھار د ئى اررا ئ لى  بارىا  

د تى  ۋە باشدا ئى ار   ئالا  ، قغي ۋېتى ،  ى وا  -دغ  

ۈىو ىلەر ر -ھار د بغلئا  ئى ار  ئەمما م  ەد لى  ئەدلىاىن 

پى ى وووتىن ئىلنىووورى دووو تى  ئەدووولر ھوووار د بغلئوووا  ئىووو  

  بغلمادتىن، باشدا دەۋە  ئشۈش  ۈەىلە نە  ئى ت ر 

ۋ جىو  ئى ووار ىڭ ھتىمىمو  شوو  ى ئا ئغخ وا   ۋ جىوو  

ئى ووار ىڭ قاتارىووا  ئووت ى ئشۈووش  ۋ جىوو  بغلئووا  ئى ووار بووار ۋە 

  بار م ۋ جى  بغلئا  ئى ار باشدا دەۋەپتىن

بىرىنىىسر ئەدولر مەقسوە  ئ تىاارىواىن ۋ جىو  بغلئوا  

ئى ووار، ئىااىنىىسوور دووەۋەپ، ۋ دووىتە ئ تىاارىوواىن ۋ جىوو  

 بغلئا  ئى ار 

مەدوووىلە ، توووغا قىلىووو  ئەدووولر مەقسوووە   ىوووتپلىنە   

بە ىووواە ۋ جىووو  بغلىوووا    ،ىى ووولەر ھەقدىووواە بە ىووواە دوووش نە 

ئىپووووا ە ئ نىوووو    ەپ « تەگوووواى -ئالوووواى »شوووو  ا قا  ىااھتووووا

، تغيلو  ، بەلنىولە  بىلا ر شىم  ئەدلر مەقسوە   ئەمموا ۋەلور
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 ىووڭ بغلى وور ۋە تووغينر ئاشوواار  قىلىوو  قغشوو مىە ارگ ۋ ھىى

، ئەدولر مەقسوەتلەر ئەمەل  ۈوش ار بو  ئى وار بغل پ مەقسەتلەر

ھاەملە  ۋە ئش وشد قا   وا ر   ئشۈوش  تغينر پشتاش   ، م دتە

  ىن ئىاارە  يار ەمىر ئى ار

دووووووەۋەبنىڭ  ەرىجىسوووووور ئەدوووووولر  ۋە  ېوووووومە ، ۋ دووووووىتە

شووەرىئەتتە مەقسووەتلەرگە ىتڭووش  مەقسووەتلەر ىن تووتۋە  ت رىووا ، 

بتلووووش  ۋ دووووتىلەرگە ىتڭووووش  بتلششووووتىن يوووو قىرى ت رىووووا ، 

ئا وا  ۋ دتىلەر ىار ر خسوە  مەقسوەتلەر ىار ر خسوەتلەرگە قارى

  ۋ دىتىلەر ىڭ ھتىمر مەقسوەتلەرگە ئەگى وىىەڭرى بغلىا   

  ماڭىا  

ۋ دتىنر ۈەىلە  ئشۈش  ھار د قىلىنئا   ەردە، ىشۈلش  

مە وووپەئە  ئشۈوووش  ر خسوووە  قىلىنىوووا   ئوووت ى ئشۈوووش  ھوووار د 

 قىلىنئا   ەردە   ر رى ە   ەرىجىسر بغلمىسا   ر ل بغلمايا  

ئالمىئوا   ەردوىلەر ر دو تى  مەدىلە ، قغلئا تاپ  ر پ 

ۈەىلىنىوووا ، لووو اىن مووو ئەي ە  ئەھووو  لار   قغلئوووا ئالمىئوووا  

 ەردىنر ئ لى  د تى  ر خسە  قىلىنئوا   قغلئوا تاپ و ر پ 

ماجىر رووا ئ لىوو  -ئالمىئووا   ەردووىنر ئ لىوو  دوو تى  ج وواە 

 بارىاىئا لىدر دەۋەبىاىن ۈەىلە نە  
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 تبرياااااابق يّقضااااااّتهّرَي تّتبى هىغبَاااااادا .4

 عّرىئّتُىڭ ئويۇيي يّقضّتهىرىگّ رېئبٍّ قىهىظ:

 

مەقسووووەتلەر ىڭ بوووو  تووووشرى ئاالھىوووواە ئ تىاووووار ۋە ىتڭووووش  

بتلششوواە ئىوونە، ۈووش ار شووەرىئە  شووەرىئەتنىڭ مەقسووەتلىرىنر 

ئىجتى ا  ىڭ باشدا شەرتلىرى بىلە  دواراد بغلى ور ۋە يەىوش  

ئ لى نىڭ ئتلىەملى  بغلى ر ئشۈش  ر ماا قىلى  بەلنىلەپ 

 بەرگە  

شوو  دووەۋەبتىن قايسوور بىوور مەدووىلە يوواىر پەتىوو   ھەقدىوواە 

ئىى ە نە اە شەرىئەتنىڭ مەقسەتلىرىنر ھىمايە قىلى  ئشۈش  

تەتدىوو  قىلى  تدووا  ت مىئووا قووار پ ۈىدىوو    ر ر  شوو ڭا موو پتر 

پەتىوو   بەرگە وواە شووەرىئەتنىڭ مەقسووەتلىرىنە  ىدوودە  قىلى وور 

ىئا  يواىر پايوا  ئ لىو  ال ى ، شەرىئەتنىڭ مەقسەتلىرىنر قغرا

،    ەردووووووە شووووووەرىئەتنىڭ مەقسووووووىتىاىن دووووووا ىلىا ىەلوووووونە

شووەرىئەتنىڭ مەقسووىتىنە  ى ووا  ئ لىوو  ىەلوونە  قايسوور بىوور 

مەدووووىلە شووووەرىئەتنىڭ مەقسووووتىنە  ى ووووا لىدت ر، ئوووو   ى ووووا نر 

 يغقىتى  مە پەئەتت ر 

 

ھزكۈيُىاااڭ دِرىجىضاااىُي يَّاااپّئّت ٍااابكي .5

  ىَبَغب قبرا  رِتهّط:

ب ير قار مە پەئەتلەرگە ئەگى ىا ، شو  ا قا شەرىئەتتىار 

ۈەىلىمىلەر  ى ا لى  ئى واررا ئەگى وىا   مە وپەئە  توتۋە رە  
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 ەرىجىاە بغلسا، دش نە   ەرىجىسوىاە بغلىوا   ئەگەر يو قىرىر   

  ەرىجىاە بغلسا ۋ جى  بغلىا  

ئا وواىن مە ووپەئە  ئترلىسووە دووش نەتنىڭ  ەرىجىسوور ئووترلەپ 

دوووش نەتاە ئايلىنىوووا ، شووو  ا قا مەىووور ھ  ى ا نىوووڭ  ىشۈلوووش 

بىولە  ھار مئوا يو دىن  ەرىجىونە ىتتشر لىوا    ي قىرى ئترلى ر

 م ،  ى وووووا نى بغلئا وووواە  ېوووومە ، مە پەئەتنىووووڭ  ەرىجىسوووور 

 ىسر بار ىج ەر

 ېوووووومە ، دووووووش نە   ەرىجىلىوووووو  مە پەئەتنوووووور ۋ جىوووووو  

ۈووووش ار  ەرىجىلىوووو  مە ووووپەئەتاە ىتتشر ۋېلى وووودا بغلمايووووا   

مە پەئەتنىوووووڭ يووووو قىرى  ەرىجىسووووور ۋ جىووووو ، شوووووەرىئە  بووووو  

مە پەئەتنر قغرا   ئشۈش  قىىىدت ررا ، دە  قارىئا اررا جوا   

 ب اىتاە  

شووووو  ى ئا ئادادوووووە ، شوووووەرىئەتتە ىەلووووونە  بووووو ير   ۋە 

ۈەىلىمىوولەر بىوور خىووئ  ەرىجىوواە ئەمەل  بوو ير قتىن ى لىوو  

ب ير قدوووووا  ۈىدى  تدوووووا  مە پەئەتنىوووووڭ مىدوووووا رىئا ئادادوووووە 

بغيسوووو      ۋە ۈەىلىمىوووواىن ى لىوووو  ۈىدى  تدووووا   ى ا ىووووڭ 

 مىدا رىئا ئادادە  ئ  ى اىن داقلىنى  ال ى   

شووەرىئە   ىااھلىنى وودا  ،مەدووىلە ،  ىااھنىووڭ ھووتىمر

 قىىىدت ررا    ىااھنىڭ  بە  تشرلش  ھتىمر بار 

تووغا قىلى وودا قوواتتى  ئى تى وواجى  بووار، گ  وواھ قىلىوو  

 ىرەياىئا  ئا ەمنە  ىساەتە  ۋ جى  د لى تىن ئە س
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 ىن  ياىر     الى  مە پەئە  ئشۈش  توغا قىلئوا  ئوا ەمنە 

  ىساەتە  دش نە  

 ھاجىتر يغ  ئا ەمنە  ىساەتە    ر ل 

ئاياللى  مەجا رى ەتلىرىنىڭ بە ىسىنر قىالماياىئا  -ئەر

 ىى لەرگە  ىساەتە  مەىر ھ 

 بغلسا ھار د بغلىا    ل د ۋە گ  اھدا دترەپ بارىاىئا  

تو ر پ   ى ا ئا قار پ -تاالقنىڭ ھتىمىم  ھەر ھالەتتە پايا 

  ي قىرىدىاە  بە  تشرلش  بغلىا  
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 يۇَدِرىجّ

 

 6                                                                    ۇقّددىًّي

 7                   عّرىئّت يّقضّتهىرىُىڭ چۈعَّچىضي

 02                                شەرىئە  مەقسەتلىرىنىڭ پرىنسىپر 

 30                       شەرىئە  مەقسەتلىرىنىڭ ئادادى  ئا  لە  

 34               عّرىئّت يّقضّتهىرىُىڭ خۇصۇصىَّتهىرى 

  34     نر ئت  ئىىىنە شەرىئەتنىڭ مەقسەتلىرى  ىن ۋە     الىد 0    

 36              ئىنە شەرىئەتنىڭ مەقسەتلىرى ئىنسا پەرۋەرلىااە 3    

 38           قىلى  شەرىئەتنىڭ مەقسەتلىرى ئىستىلنر ئىساھ 2    

 37                       شەرىئەتنىڭ مەقسەتلىرى ئغم مىلىددا ئىنە 4    

 21                       شەرىئەتنىڭ مەقسەتلىرىنر تەتاىدا    ر ر 6    

 23                        عّرىئّت يّقضّتهىرىُىڭ صۈپّتهىرى 

 23                                                 تەبىئ  خار ىترگە ئ يئ   0   

 24                                        شەرىئەتنىڭ مەقسەتلىرى ئادا  3   

 26                       ئ  سا )ئە  گش ە  شەىىلاە پ ختا قىلى ( 2   
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 29                        عّرىئىتىُىڭ يّقضّتهىرىئىضالو 

 41                              عّرىئّت يّقضّتهىرىُىڭ تۈرنىرى 

 41                                                       ۆرۈر يّقضّتهّر.1 

 42                                                              ىننر قغرا   (0)   

 46                                                   جا نر ھىمايە قىلى  (3)   

 48                                                 ئەقىلنر ھىمايە قىلى (2)   

 61                                 ۋە ئابر ينر قغرا     ەدىئ،  ەدە (4)   

 63                                                   مشلشىنر قغرا  - ما (6)   

 64                                            ئې تىَبج يّقضّتهىرى.2 

 69                                   گۈ ِنهّعتۈرۈط يّقضّتهىرى.3 

 

 68                عّرىئّت يّقضّتهىرىُىڭ ببع ب تۈرنىرى

 67                     تۈرنۈكئىضپبتهىُىظ جّھّتتىٍ ئۈ   0  

 67                                                     ىەداىن مەقسەتلەر (0)    

 11                         ىشۈلش  ئ  تىماللىددا ئىنە مەقسەتلەر (3)    

 10                                                      خى الر مەقسەتلەر (2)     

 13               كۈنصىهىُىڭ تۈگۈَىگّ قبرا  ئۈ  تۈريّ 3   
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 13                                                پرىنسىپا  مەقسەتلەر (0)       

 13                                     تشر خار ىت رىاىار مەقسەتلەر (3)

 12                                                      تارما  مەقسەتلەر (2)

 12                                             يّقضّتهّر ئّصهي.2

 12                                                 ئادادلى  مەقسەتلەر (0)

 14                               ۋ دىتە خار ىت رىاىار مەقسەتلەر (3)

 

 16                ئىضالو عّرىئىتىدىكي يَّپّئّت ئۇقۇيي

 19                                                يَّپّئّتُىڭ تۈرنىرى   

 19                                   شەرىئە  ئ تىااررا ئالئا  مە پەئە 0    

 18                     شەرىئە  ئىناۋەتسىى  ەپ بەلنىلىنە  ئى ار 3    

 90                                                            م تلە  مە پەئە  2    

 

 99                          يَّپّئّتهّرَي چۈعىُىظ ٍونهىرى

 99                                                           تەبىئى  خار ىت ر 0    

 98                                                                            ئەقىئ3    

  97                                                                         شەرىئە 2    
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 80  دِرىجىهىرىُي بّنگىهّطئّۋ ِنهىك  ڭىَرّيّقضّته

 80   صېهىغتۇرۇط قبرىتبقۇۋۋىتىگّ -ئىضپبتهىُىظ كۈ  0  

 83        ە ەرى ە جەھەتتىن تەى شر   ئارقىلى  د لى ت ر   (0)  

 84                     ئەمەلى  تەى شر   ئارقىلى  د لى ت ر    (3)  

 86                تّصىرىُىڭ كۈچىگّ قبرىتب صېهىغتۇرۇط 3   

 81      ىاارى بىلە مە پەئەتنىڭ  ى ا اىن ىشۈلش  بغل   ئ ت (0)   

 89  ئەتنر قغلئا ىەلتشر شنىڭ ئالاىا مە پەيغقىتى    ى ا نر (3)   

 88                ئىاار مە پەئەتنىڭ ىشۈلشىىنر ىشۈلە ا ر   (2)   

 87   ئالاىندر ئغر  ا لشىىنر يغقىتى  ئىاار  ى ا نىڭ ىشۈ (4)    

 71         د لى ت ر  تّصىرىُىڭ ئويۇيهى ىغب قبرىتب  2    

 70         ئغم مى  مىدا رىئا قارىتا د لى ت ر  تەدىرىنىڭ  (0)    

 72                  قارىتا د لى ت ر   تەدىرىنىڭ ئ    ل قىئا (3)    

 76         بتلە  قائىاىلەراالقىا ر بىر شەرىئەتنىڭ مەقسەتلىرىنە ئ     

*** 
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 79                                                    قۇرئبَُىڭ يّقضّتهىرى

 78                          ق رئا  مەقسەتلىرى ھەقدىاە دت لىمەىتە  

 011                      ئالىمار  ە ىرىاىار ق رئا نىڭ مەقسەتلىرى  

 011                       ە ىرىاە ق رئا نىڭ ئىى ىاىن ئابا داالمنىڭ 0    

 010                  رەشىا رىى  ىڭ  ە ىرىاە ق رئا نىڭ مەقسەتلىرى3    

 012               ق رئا نىڭ مەقسەتلىرى ە تاھىر ئاش ر ىڭ  ە ىرىا2    

 016                ە ىرىاە ق رئا نىڭ مەقسىتر نىڭ يشدشپ قەر  ۋى4    

 016              ە ىرىاە ق رئا ننىڭ مەقسەتلىرى ئ ل   ىنىڭتاھا  6    

 

 019     ئىدىََّي تۈ ۈتۈط قۇرئبَُىڭ يۇھىى يّقضىتي

 000                   قضبٌۇئىدىَّ ۋِ تّپّككۈر يېتودىدىكي َ  

 000              مەيا  سىىلى                                ر مىىلى  ۋە 0    

 003                                             ئەگى ى پەرە  ۋە گ ما ئا  3    

 006          ىار پاياىار        ق رئا نىڭ مەقسەتلىرىنر بىلى ت 2    

 

 007                                ھّدىش عّرىپُىڭ يّقضّتهىرى

 030            رەد ل لاھاىن ۈىدى  ئغر ىنر بىلى  نىڭھە ىس 0  

 036                           ى لى  دەۋەبىنر بىلى ھە ىسنىڭ  3  
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  037           عّرىئّتُىڭ ،فى  ي تّت ى بت،پّتىۋا بېرىظ

  020                         شەرىئەتنىڭ پرىنسىپا  ئغم مر مەقسەتلىرى  

 023                            ئىرىسر     شەرىئەتنىڭ خال مەقسەتلىرى  

 023                                            مەقسەتلەر ىڭ   ئىرىسرتارما    

 

 024             عّرىئّت يّقضّتهىرىُي ئىجتى بدتب ئېتىببرغب

 026                          مەقسىتىنر تەى شر    ەلىلنىڭشەرئر  0   

 021            ھە ىسنىڭ ئارقىسىاىار ھ امەتنر ئىى ە -ئايە  3   

 029          قغش مىە مەقسەتنر پەرقلە ا ر   ۋەئەدلر مەقسە   2   

 041                  تارما  مەقسەتلەر ر تەتاىدلىئا ا  شەرىئەتنىڭ 4   

 041           ھتىشمنىڭ  ەرىجىسىنر مە پەئە  ياىر  ى ا ئا قار پ6   

 


