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  ئاساسىھۆكۈمرانلىق يۈرگۈزۈش

ئىنسانىيهت ئۇنىڭ نىشانى سىياسى تۈزۈلمه بولۇپ، -ىر خىل ئىجتىمائىئىسالم ب

ئۇ مۇسۇلمانالرنىڭ . روھى غايىسىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتۇر ئۆزىنىڭ جهمىيىتىده

ېلىپ ۋه ، ئۇالرنى مۇئهييهن قسىگه چېتىلغانكۈندىلىك تۇرمۇشىنىڭ ھهر بىر ساھه

ئىسالم دۆلهتلىرىنىڭ ئاساسى قانۇنى چوقۇم قۇرئاندىكى . قۇرۇلما بىلهن تهمىنلىگهن

 دۆلهتنى ئىداره )ئىسالم قانۇنى (شهرىئهت. بهلگىلىمىلهرگه ئۇيغۇن بولىشى كىرهك

 لۇپ، ئۇ ھهر بىربوقورالى  ى ئاساسقىلىش ۋه جهمىيهتنى تهشكىللهشنىڭ

 خىزمىتىنى كونترول نىڭھهركىتىنى تىزگىنلهيدۇ، ھۆكۈمهت-مۇسۇلماننىڭ ئىش

 ئىشلىرى  مهيلى قانۇن چىقىرىش، مهمۇرىيهت ياكى سوتدۆلهتنىڭ. قىلىدۇ

ھهر بىر مۇسۇلمان ئالالغا .  بولىدۇبۇالرنىڭ ھهممىسى ئىسالمى تۈس ئالغانبولسۇن، 

ىشى، تچىسىگه مۇتلهق بويسۇن ۋاكالهىڭ يهر يۈزىدىكى پهيغهمبىرى بىلهنۋه ئۇن

باشقا مۇسۇلمانالر بىلهن  ده ھهمتۈزۈملىرىگه ئهمهل قىلىشى،-ئىسالم دىنىنىڭ قائىده

ى كىرهك، بۇ ئىسالمچه ئىالھىي  ئىسالمى جهمىيهت قۇرۇپ چىقىشبىرلىكته

ىكىتكهن ت ببۇ خىل جهمىيهتنى قۇرئان ۋه مۇھهممه. ھاكىمىيهتنىڭ ئاساسىدۇر

   .  تۇرىدۇترول قىلىپنىزامالر كون-قانۇن

  قۇرئاندىكى تهلىملهر

ئالالنىڭ قۇرئاننى نازىل قىلىشى، مۇھهممهتنى ئالالنىڭ قانۇنىغا ئاساسهن  ●

 ، 5:49،50 ، 4:105قۇرئان . (كىشىلهرنىڭ ئىشلىرىغا ھۆكۈم قىلغۇزۇش ئۈچۈندۇر

6:114 (  

  ) 2:30قۇرئان . (ئالال يهر يۈزىده چوقۇم بىر ۋاكالهتچىسىنى تۇرغۇزىدۇ ●

تارتىشالرنى ھهل قىلىش ئۈچۈن مۇھهممهتنى -مۇسۇلمانالر ئۆز ئىچىدىكى تاالش ●

چاقىرىپ ھۆكۈم قىلغۇزۇشى، ھهمده قىلغان ھۆكۈمگه قارىتا كۆڭلىده ھىچقانداق غۇم 

  ) 4:65قۇرئان . (بولماسلىقى كىرهك

غا قارىتا ئالال ۋه مۇھهممهت مهلۇم بىر ئىشقا ھۆكۈم قىلغاندا، مۇسۇلمانالردا ئۇنىڭ ●

كىمكى ئالال ۋه مۇھهممهتكه بويسۇنمايدىكهن، ئۇالر . تالالش ھوقۇقى بولمايدۇ

  ) 33:36قۇرئان . (ئازغۇچىدۇر

بهلگىلىمىلىرىگه ئهمهل قىلىش -قانۇنچىقارغان مۇسۇلمانالر ئالال ۋه مۇھهممهتنىڭ  ●

  ) 4:13،14قۇرئان . (كىرهك، ئهگهر ئهمهل قىلمىسا، دوزاققا كىرىدۇ

  ) 42:38قۇرئان . ( مهسلىھهتلىشىپ قارار قىلىنىدۇلمانالرنىڭ ئىشلىرىمۇسۇ ●

ئالالغا بويسۇنغان بىلهن باراۋهر، مۇھهممهتكه مۇھهممهتكه بويسۇنغانلىق ئىسالمدا  ●
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   .  غا قارشى تۇرغان بىلهن باراۋهر دهپ قارىلىدۇقارشى تۇرغانلىق ئالال

  ) 4:80قۇرئان . (غان بولىدۇ ئالالغا بويسۇنۇھهممهتكه بويسۇنسا، ئۇكىم م ●

. مۇھهممهتكه قارشى تۇرۇپ، ئىسالمنىڭ يولىدا ماڭمىغان ئادهم دوزاققا چۈشىدۇ ●

  ) 4:115قۇرئان (

نىزام ۋه تهلهپلىرى -ئىسالم دىنى ئۆزىنىڭ قائىده دۇنياسىدا، ىيهتئىسالم ●

بىر ئۇ . ساھهلىرىگىچه تهسىر كۆرسىتىدۇئىنچىكه مۇشنىڭ ھهر بىر رئارقىلىق، تۇ

كىسىل ۋه تىز -يېڭى زىمىننى ئىگهللىگهندىن كىيىن، يهرلىك مهدىنىيهتنى ئۈزۈل

ۈرئهتته يوقىتىۋىتىشكه، ھهمده ئۇ يهردىكى خهلقلهرنىڭ تۇرمۇش شهكلى، س

ئۆزگهرتىۋىتىشكه مهجبۇرى ئادىتى، مهدىنىيىتى، ھهتتا تىلىدىن تارتىپ -ئۆرپ

ت ئهنئهنىسى ۋه ئىجتىمائى ئىسالم دىنى شهخسىي چوقۇنۇش، جهمىيه. ئۇرۇنىدۇ

 ۋه جهمىيهت بىلهن چىرمىشىپۋهتلهرنىڭ يادرۇسىغا ئايلىنىپ، ئائىله، قهبىله مۇناسى

  . كىتىدۇ

 ئادهملهرنىڭ تهبىئىتى ئهسلىده ياخشى بولۇپ، ئىسالم دىنىنىڭ قارىشىچه، ●

غا ئۆگهتسىال، ئۇالر ئۇنىڭ) شهرىئهتنى(پهقهت ئۇالرغا ئالالنىڭ قانۇنى بىلىملىرىنى 

ئهمهل قىلىپال قالماستىن، يهنه قىيامهتتىكى سوراقتا ئۇنى توغرا ئىزاھالپ بېرهلهيدۇ 

لىكىن ئهمىلىيهتته يۈز بېرىۋاتقان ئىسالمنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى . دىيىلىدۇ

جېدهل ۋه قان - ھاكىمىيهت كۆرىشى، مهزھهپلهر ئوتتورسىدىكى ئۇرۇش-سىياسى

يمىقان ئىشلىتىش، ئهرلهرنى ئهزىزلهپ تۆكۈشلهر، مۇستهبىتلىك ۋه ھوقۇقنى قاال

ئايالالرنى خارالش، زوراۋانلىق بىلهن ئاجىز خهلقلهرنى بېسىۋىلىش قاتارلىقالر، 

ئىنسان تهبىئىتىدىكى مهينهتچىلىك، ئاجىزلىق، ئادالهتسىزلىك ۋه رهھىمسىزلىكنى 

  . ئاشكارالپ بېرىدۇ

      مهسىھ ئېتىقاتىدىكى تهلىملهر

زور هبىئهتتىن ھالقىغان ئاالھىده  ئىنسان قهلبىنى تپهقهت ئهيسا مهسىھال ●

  ئادهمنىڭ ئۆزىنىڭ كۈچى ۋهبىر. لهن ئۆزگهرتىش ئىقتىدارىغا ئىگه بىقۇدرهت-كۈچ

قهلبىنى پۈتۈنلهي پاكالپ ئۆزگهرتهلىشى مۇمكىن ئهمهس، ئۇنى ئىقتىدارىغا تايىنىپ 

  ) 4:6زهكارىيا (. دۇ بولىوھىغا تايىنىپال ئۆزگهرتكىلىۇقهددهس رپهقهت خۇدانىڭ م

. جهمىيهت تهرتىپىنى بهرپا قىاللمايدۇبىر   كۆڭۈلدىكىدهكئهڭ ياخشى قانۇنمۇ ●

 كۆرسىتىپ بېرهلهيدۇ هقهت ئادهملهرگه نىمىنىڭ خاتا ئىكهنلىكىنىال پ ئۇچۈنكى

؛ )8:3رىملىقالر ( ئاجىزدۇر ئىنساننىڭ جىسمانى تىنى؛ )3:20رىملىقالر (

ىتى خۇدانىڭ ھهققانىيىتىنىڭ مۇكهممهللىك تهلىپىگه چۈشكۈنلهشكهن ئىسان تهبىئ

تاكى ئهيسا مهسىھ قايتىپ كىلىپ، خۇدانىڭ ئۆزى دۇنيانى . ھهرگىز يىتهلمهيدۇ
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مۇكهممهل  ھهققانى ۋه ئادىل بولغان ره قىلمىغىچه، ئىسانالر ھهرگىزمۇئىدا

  . نى قۇرۇپ چىقالمايدۇجهمىيهت

رى قهيسهرنىڭ دۆلىتىنى  ئىمپىراتو خۇدانىڭ دۆلىتى بىلهن رىم:ئهيسا مهسىھ ●

دىن بىلهن «بۇ ). 12:17 ، ماركوس 22:21،22مهتتا (دىگهن  -ئايرىڭالر 

  . نىڭ ئاساسىدۇر»  ئايرىش تۈزىمىسىياسىينى

فىلىپىلىكلهر . (مهسىھىيلهر يهر يۈزىده ۋاقىتلىق تۇرۋاتقان ئهرشنىڭ پۇقرالىدۇر ●

3:20 (  

ىرى ئۈچۈنال ئهمهس، بهلكى پۈتۈن مهسىھىيلهر پهقهت ئۆزىنىڭ دىنداشل ●

جۈملىدىن  ئامانلىق ۋه بهخت تىلىشى كىرهك،-چدۇنيادىكى خهلقلهر ئۈچۈن تىن

  ) I 2:1،2تىموتى. ( قىلىشى كىرهكوراۋاتقانالر ئۈچۈنمۇ شۇنداقھاكىمىيهتنى س

چۈنكى . هكبويسۇنىشى كىر) ھۆكۈمهتكه(ھهممه ئادهم ھاكىمىيهتنى سوراۋاتقانالرغا  ●

رىملىقالر (. ھهرقانداق بىر ھاكىمىيهت خۇدانىڭ روخسىتىسىز بارلىققا كىلهلمهيدۇ

13:1 (  

  

  )ئىسالم قانۇنى( شهرىئهت

  قۇرئاندىكى بىر قىسىم بهلگىلىمىلهر

تۇققانلىرى، يىتىم بالىالر ۋه -مۈلكى بىلهن ئۇرۇق-مۇسۇلمانالر بىر قىسىم مال ●

  ) 4:8قۇرئان . (كنامراتالرغا ياردهم قىلىشى كىره

  ) 4:11،12قۇرئان (مىراس توغرىسىدىكى بهلگىلىمىلهر  ●

ئايال ئىناق ئۈتهلمهي ئايرىلىپ كهتمهكچى بولسا، ئالدى بىلهن -ئهگهر ئهر ●

  ) 4:35،128قۇرئان . (گۇۋاھچىالرنى چاقىرىپ ئۇالرنى ياراشتۇرۇپ بېقىش كىرهك

تۇققانلىرىغا مۇۋاپىق -ئۇرۇقمۈلكى بولسا، -ئۆلۈپ كىتىشتىن بۇرۇن ئهگهر مال ●

  ) 2:180قۇرئان . (مىراس ئايرىپ ۋهسىيهت قالدۇرۇش كىرهك

   ) 6:152قۇرئان . (تىجارهتتىكى تارازا ئادىل بولۇش كىرهك ●

قۇرئان . ( بولۇش كىرهكسېتىم ۋه سودا توختاملىرىدا سهمىمى-قهرز، ئېلىم ●

2:282 (  

  ) 2:275 قۇرئان. (سېتىق قىلىشقا يول قويىلىدۇ-سودا ●
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  ) 53:39قۇرئان . (ھهر بىر ئادهم ئۆزىنىڭ ئهمگىكىنىڭ ھهققىنى يهيدۇ ●

   )24:2قۇرئان . (زىنا قىلغان ئهي ۋه ئايالنى يۈز قامچىدىن ئۇرۇش كىرهك ●

 ئهگهر تۆت گۇۋاھچىنى تارتىپ ، قىلغانالر زىنا قىلدى دهپ تۆھمهتئايالالرنى ●

  ) 24:4قۇرئان . (رهك قامچا ئۇرۇش كى18  ئۇالرنىچىقىرالمىسا،

 ، 2:219قۇرئان . (ھاراق ۋه قىمار ھارامدۇر، ئۇالردىن يىراق تۇرۇش كىرهك ●

5:90 (  

  ) 5:38قۇرئان . (ئوغۇرلۇق قىلغانالرنىڭ قولىنى كىسىۋىتىش كىرهك ●

ئهمما .  ئېلىش بهلگىلهنگهنقاتىللىق دىلولىرىدا قانغا قان، جانغا جان ●

تۇققانلىرى قوشۇلسا، پۇل بىلهن بهدهل تۆلىسىمۇ زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچىنىڭ 

  ) 2:178قۇرئان .  (بولىدۇ

 تېرىغانالرغا ئۆلۈم جازاسى ئالالغا ۋه مۇھهممهتكه قارشى تۇرۇپ قااليمىقانچىلىق ●

قوللىرى كىسىلىدۇ، -ۇتئۇالر كىرسىتقا مىخلىنىپ ئۆلتۈرىلىدۇ، ياكى پ. بېرىلىدۇ

    ) 5:33قۇرئان ( .ياكى چىگرادىن قوغالپ چىقىرىلىدۇ

ئالال شهھهرلهردىكى دۈشمهنلهردىن تارتىۋىلىپ مۇھهممهتكه بهرگهن  ●

  ئۇنىڭ يېقىن توققانلىرىغا،نىڭ ھهممىسى ئالالغا، مۇھهممهتكه ۋهلهرمۈلۈك-مال

  ) 59:7قۇرئان (.  مۇساپىرالرغا تهئهللۇقتۇر،يىسىر، يوقسۇل-ھهمده يىتىم

» ۋهھى« تهلىم تۆت قېتىم غرىسىدىكىتو) جازانه (قۇرئاندا ئۆسۈملۈك قهرز ●

  . قىلىنغان

ارقىلىق كۆپىيىدۇ باشقىالر ئ سىلهر جازانه يىيىش ئۈچۈن قهرز بهرگهن پۇلنى ○

 بىراق ئالالنى خۇرسهن .ئالالنىڭ ئالدىدا كۆپهيمهيدۇئۇ  دهيسىلهر، لىكىن

قۇرئان (. قىلىش ئۈچۈن بهرگهن زاكات پۇلۇڭالر ھهسسىلهپ قايتۇرىلىدۇ

30:39 (  

ئۆسۈملۈك قهرز بېرىش چهكلهنمىگهن، پهقهت ئۇنىڭ باشقىالرغا  بۇ ئايهتته -  

 ھهسسىلهپ پايدا دىغانلىقى ۋه ئالالنى خۇرسهن قىلىنىڭئورنىغا زاكات بېرىش

  .   كۆرسىتىلگهنئاالاليدىغانلىقى

ئالال يهھۇدىالرنى بۇرۇن يىيىشكه يول قويغان نۇرغۇن ياخشى  ○

هن، چۈنكى ئۇالر جازانه يهپ چهكلهنگهن ئىشنى ۋه يىمهكلىكلهردىن چهكلىۋهتك

  ) 4:160،161قۇرئان . (باشقا يامان ئىشالرنى قىلغان

ان، ئهمما  مهزمۇننى ئۆز ئىچىگه ئالغدىگهن» چهكلهنگهن«بۇ ئايهت  -  

  . هش توغرىسىدا ئىنىق بهلگىلىمه چىقارمىغان چهكلئۆسۈملۈك قهرزنى
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  ) 3:130قۇرئان . (زانىنى يىمهڭالر كهتكهن جامۇسۇلمانالر ھهسسىلىنىپ ○

 بۇ ئايهتته نهچچه ھهسسه قاتلىنىپ كهتكهن يوقىرى ئۆسۈمنى يىمهڭالر -  

  . دىيىلگهن، ئهمما ھهرقانداق ئۆسۈمنى يىسه بولمايدۇ دىيىلمىگهن

ئالال جازانه يىيىشنى . جازانه يىگهن ئادهم جىن چاپالشقان ئادهمگه ئوخشايدۇ ○

بولمىسا ئالال ۋه .  جازانه يىيىشتىن ۋاز كىچىشى كىرهكمۇسۇلمانالر. چهكلهيدۇ

ئهگهر ئۇالر گۇناھىغا تۆۋه قىلسا، . مۇھهممهت ئۇالرغا قارشى جهڭ قىلىدۇ

  ) 279-2:275قۇرئان . (پۇللىرىنى قايتۇرۋالسۇن

  .  بۇ ئايهتته ئۆسۈم يىيىش مۇتلهق چهكلهنگهن-  

شنىڭ سهۋهبى، مۇھهممهت ئۆسۈمگه ئائىت تۈزۈمنىڭ بارغانسىرى چېڭىپ كىتى ○

دهسلهپ مهككىده دىن تارقاتقاندا، مۇسۇلمانالرنى باشقۇرىدىغان ئهمىلى كۈچى 

ئهمما كىيىن مهدىنىگه بېرىپ ھوقوققا ئىگه . بولمىغاچقا، قانۇن چىقىرالمايتى

  .  پۈتۈن جهمىيهتنى كونتىرول قىلغانبولغاندىن كىيىن

  . ن بانكا تۈزىمى بىلهن ماسالشمايدۇقهرز بېرىپ ئۆسۈم ئالماسلىق ھازىرقى زاما ○

يىن كىشهرىئهت قانۇنى قۇرئان قانۇن جهھهتته مۇكهممهل بولمىغاچقا،  ●

 بىر ئادهمنىڭ ئالالغا، باشقىالرغا ۋه ئۆزىگه قىلىشقا شهرىئهتته. تولۇقلىنىپ مېڭىلغان

  . لىك بولغان بارلىق ئىشلىرى بهلگىلهنگهنتىگىش

لالغا ۋه مۇھهممهتكه ئىشهنمهي، ئۇالرغا قارشى نغاندا، ئا ئاساسالشهرىئهتكه ●

  . سۆزلهرنى قىلغانالرغا ئۆلۈم جازاسى بېرىلىدۇ-گهپ

  

  مۇسۇلمان ئهمهسلهرگه بولغان مۇئامىله

 دهرىجىلىك نچىئىككى) كاپىرالر(  ئىسالم ھاكىمىيىتى ئاستىدا، مۇسۇلمان ئهمهسلهر 

ئىسالمدا ئۇالر .  تۇرىدۇپۇقرا بولۇپ، ئىجتىمائى ئورنى مۇسۇلمانالردىن تۆۋهن

     .ق تۆۋهندىكىدهك بهلگىلىمىلهر بارتوغرىلى

  نىزاملىرى-ئۆمهر قانۇنخهلىپه 

قۇرئان  (جىزيه تاپشۇرىشى كىرهك-ۇلمان ئهمهسلهر ناھايىتى ئېغىر باج مۇس ●

  . يهر بېجىمۇ تاپشۇرىدۇيهنه  ،)9:29

  . ئهسكهرلىككه قۇبۇل قىلىنمايدۇ ●

ى سېلىشقا بولمايدۇ، پهقهت كونىلىرىنى ئوڭشاپ ئىشلهتسه يېڭى ئىبادهتخانىالرن ●
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  . بولىدۇ، ئهمما چوڭايتىشقا بولمايدۇ

  .  ياكى ئۆيىنىڭ ئۈستىگه كىرسىت ئورناتسا بولمايدۇنىڭمهسىھىيلهر چىركاۋ ●

  .  بولمايدۇغىلىپ دىنى پائالىيهت قىلىشقائاشكارا يى ●

  .  بولمايدۇ ئىگىز بولسامۇسۇلمانالرنىڭكىدىن ئىمارهتلىرى-سالغان ئۆي ●

كېيگهن كىيىملىرى مۇسۇلمانالر بىلهن ئوخشاش بولسا بولمايدۇ، ئادهتته  ●

  . پهرقلهندۈرىدىغان بهلگىلهرنى تاقىۋىلىشى كىرهك

  . ئات مىنىشكه بولمايدۇ، پهقهت ئىشهك ۋه خىچىر مىنىشكىال بولىدۇ ●

ل بېرىشى، ئورۇن بېرىشى ھهرۋاقىت مۇسۇلمانالرغا ھۆرمهت بىلدۈرىشى، ئۇالرغا يو ●

  . كىرهك

  : قانۇنشۇناسلىرىنىڭ بهلگىلىمىلىرىئىسالم 

  . ئۆزلىرىنىڭ دىنى ئېتىقاتىنى تهشۋىق قىلىشقا بولمايدۇمۇسۇلمان ئهمهسلهر  ●

يوقىرى ئاۋازدا دۇئا قىلىشقا ۋه قىرائهت قىلىشقا بولمايدۇ، چۈنكى مۇسۇلمانالر  ●

  . ئاڭالپ قالسا بولمايدۇ

اپلىرىنى ئاشكارا سېتىشقا بولمايدۇ، پهقهت ئۆزلىرىنىڭ ئىچىدىال تارقاتسا دىنى كىت ●

  . بولىدۇ

رادىئو، تىلىۋىزىيه، گېزىت، ژورنال ياكى باشقا تارقىتىش ۋاستىلىرىدىن  ●

  .   خهۋهر قىلسا بولمايدۇ ئۆزلىرىنىڭ دىنى مۇراسىملىرىنىپايدىلىنىپ،

  . بىلهن باراۋهر ئهمهسسوتتا بهرگهن گۇۋاھلىقى مۇسۇلمانالرنىڭكى  ●

  .  ئېلىپ يۈرۈشكه بولمايدۇلىرىنىقورالئۆزلىرىنىڭ  ●

دۇ، سىياسى ۋه ئىقتىسادى  چهتكه قېقىلىاز سانلىق مىللهت رايونىغا قامىلىپ ئئۇالر ●

  . دۇلىجهمىيهتنىڭ تۆۋهن قاتلىمىغا چۈشۈرۋىتىچهكلىنىپ، جهھهتلهرده 

  : يهنه مۇنداق بهلگىلىمىلهر بار

  ) 9:28قۇرئان . (مۇشرىكالر مهسچىت ھهرهمگه يېقىنالشسا بولمايدۇ ●

ئۇنىڭغا ئۆلۈم جازاسى شهرىئهتته  ئۆلتۈرۋهتسه،  مۇسۇلمان بىر كاپىرنىئهگهر بىر ●

  ) 9:83:50 ، 4:52:283بۇخارى ھهدىسلىرى . (بېرىشكه بولمايدۇ

شهرىئهتته ۋهتسه، بىراق، ئهگهر بىر مۇسۇلمان ئهمهس ئادهم بىر مۇسۇلماننى ئۆلتۈر ●

  . ئۇنىڭغا ئۆلۈم جازاسى بېرىلىدۇ



 8

 يول ئالال ھهرگىز ئىمانسىزالرنى مۇسۇلمانالردىن ئۈستۈن بولۇشقا«ىكى قۇرئاند ●

، بىر شىركهتنىڭ مۇسۇلمان )4:141قۇرئان (دىگهن ئايهتكه ئاساسهن » قويمايدۇ

الرغا باشلىق مۇسۇلمان ئهمهس بىر ئادهمنى شىركهتتىكى باشقا مۇسۇلمانخۇجايىنى 

مۇسۇلمانالرنىڭ ئالدىدا مۇسۇلمان ئهمهسلهرنىڭ چۈنكى، . قىلسا بولمايدۇ

  ). 63:8قۇرئان (ئابرويى بولمايدۇ -ئىززهت

  ) 5:51قۇرئان . (يهھۇدىالر ۋه مهسىھىيلهر بىلهن ئىتتىپاقلىشىشقا بولمايدۇ ●

  ) 58:22قۇرئان . (مۇسۇلمان ئهمهسلهر بىلهن مۇھهببهتلىشىشكه بولمايدۇ ●

مۇھهممهت مۇسۇلمان بولمىغانالرنىڭ ھهممىسىنى ئهرهبىستاندىن قوغالپ  ●

  ) 4:53:393بۇخارى ھهدىسلىرى . (چىقىرۋهتمهكچى بولغان

مۇسۇلمانالر ئىگهللىگهن رايونالردا ھۆكۈمهت سىياسى، ئىقتىسادى، مهدىنىيهت  ●

ىش، جهھهتلهرده بېسىم سېلىش، ئهل ئىچىدىكى ئهسهبى كۈچلهر تهھدىت سېل

ھۇجۇم قىلىش قاتارلىق زوراۋان ۋاستىلهر ئارقىلىق، باشقا دىنى ئېتىقاتتىكىلهرنى 

ئۇالر يا بېسىمغا چىدىماي ئىسالمغا كىرىدۇ، ياكى (ئاساسى جهھهتتىن يوقىتىۋىتىدۇ 

مهسىلهن . تارىختا شۇنداق بولغان، ھازىرمۇ شۇنداق بولىۋاتىدۇ). كۆچۈپ كىتىدۇ

رىقىدىكى مۇسۇلمانالر كۆپ سانلىقنى ئىگهللهيدىغان ئوتتورا شهرق ۋه شىمالى ئاف

دۆلهتلهرده، تىرورلۇق ھوجۇم ۋه زوراۋانلىقالر سهۋهبىدىن نۇرغۇن مهسىھىيلهر 

  .بۇ رايونالردىن كۆچۈپ كىتىۋاتماقتا) ئادهملهرۇنداقال مۇسۇلمان بولمىغان ش(

        

   كهتكهنلهرگه بولغان مۇئامىلهچىقىپئىسالمدىن 

كىيىن ئىسالم ) ئانىسى مۇسۇلمان بولۇپ-هتتا ئاتاھ(ان بولۇپ ئهسلى مۇسۇلم

 دىنىغا كىرىپ كىيىن باشقا دىنالردىن ئىسالمياكى  چىقىپ كهتكهنلهر، دىنىدىن

  . اپىق دهپ ھاقارهتلىنىدۇ، ئىسالم دىنىدا خائىن، مۇنيېنىۋالغانالر

ئىسالمدىن  دىنى ئهركىنلىك بولمايدۇ، م شهرىئىتى يۈرگۈزۈلگهن جايالردائىسال 

مۇسۇلمانالرنىڭ نهزىرىده .  كهتكهنلهر تۈرمىگه سولىنىدۇ، ھهتتا ئۆلتۈرىلىدۇچىقىپ

گهۋده بولۇپ، ھىچكىمنىڭ ئۇنىڭدىن چىقىپ ئورگانىك دىنى سىستىما بىر پۈتۈن 

دىنى ئېتىقاتىنى ئۆزگهرتكهنلىك ئاشۇ گهۋده بىلهن . كىتىشىگه يول قويۇلمايدۇ

بولغان سادىقلىقنى يوقاتقانلىق بىلهن ئۇنىڭغا ۋه  كئۆزگهنلىبولغان مۇناسىۋهتنى 

  . باراۋهر دهپ قارىلىدۇ
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   قۇرئاندىكى تهلىملهر

 كهتسه، ئۇالر بىلهن نىدىن چىقىپ ئىسالم دىئىنىڭالر-ئهگهر داداڭالر ياكى ئاكا ●

  ) 9:23قۇرئان (  .مۇناسىۋهتنى ئۈزۈڭالر

ر، ئۇالرنى قهيهرده ئىسالمدىن چىكىنىپ كهتكهنلهر بىلهن دوست بولماڭال ●

  ) 4:89قۇرئان . (يهرده ئۆلتۈرۋىتىڭالركۆرسهڭالر شۇ 

 ۋه ئىسالمغا ھاقارهت الر كىيىن ئۇنىڭغا خىالپلىق قىلغانئهھدىلىشىپ بولۇپ ●

  ) 9:12قۇرئان . (كهلتۈرگهنلهرگه جازا يۈرىشى قىلىڭالر

ڭ قىلىشقا ۋه ئالال مۇھهممهتنى ئىسالمغا كىرىپ كىيىن يېنىۋالغانالر بىلهن جه ●

  ) 9:73،74قۇرئان . (اتتىق بىر تهرهپ قىلىشقا بۇيرۇغانئۇالرنى ق

 ئۇالرنى  پۈتۈن پهرىشتىلهر ۋه ئىنسانالرئۇالر ئالال تهرىپىدىن تاشلىۋىتىلىدۇ، ●

  ) 3:86،87قۇرئان (. قارغايدۇ

  ) 5:54قۇرئان . (ئالال ئۇالرنىڭ ئورنىغا باشقا قهۋمنى تالاليدۇ ●

  ) 16:106قۇرئان . (جازاغا ئۇچرايدۇئۇالر ئېغىر  ●

  ) 3:90قۇرئان . (ئۇالرنىڭ قىلغان تۆۋىلىرى قۇبۇل قىلىنمايدۇ ●

. ئۇالرنىڭ قىلغان ساۋاپلىق ئىشلىرى بۇ دۇنيا ۋه ئۇدۇنيادا پۈتۈنلهي ئىناۋهتسىزدۇر ●

  ) 2:217قۇرئان . (ئۇالر مهڭگۈ دوزاقتا قالىدۇ

  مۇھهممهتنىڭ تهلىملىرى

، ئېتىقاتىنى ئۆزگهرتسه، ئۇنى ۇلمان ئىسالمدىن چىكىنىپئهگهر بىر مۇس ●

 ، 9:83:17،37 ، 4:52:260بۇخارى ھهدىسلىرى . (ئۆلتۈرۋىتىڭالر

9:84:57،58،64 ، 9:89:271 (  

 ئۆلتۈرۋىتىڭالر، رده كۆرسهڭلهر، شۇ يهردهئىسالمدىن يېنىپ كهتكهنلهرنى قهيه ●

بۇخارى . (مۇكاپاتلىنىدۇ قىيامهت كۈنى جهننهت بىلهن) قاتىل(چى ئۆلتۈرگۈ

  ) 9:84:64ھهدىسلىرى 

  شهرىئهتتىكى باشقا بهلگىلىمىلهر

ه ئاسىيلىق قىلىش دهپ خهلىپه ئابابهكرى ئىسالمدىن چىقىپ كىتىشنى دۆلهتك ●

  . ھىساپلىغان

كىرهك، ئىسالم دىنىدىن چىقىپ كهتكهن ئهرلهرگه ئالدى بىلهن خىزمهت ئىشلهش  ●

ئامال بار ، ئارقىلىققاتارلىق ئۇسۇلالر  دىت سېلىشيهنى تهربىيه قىلىش ياكى تهھ
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يتمىسا، ئۆلۈم  ئىسالمغا قايتۇرۇپ ئهكىلىش كىرهك، ئهگهر ئۈچ كۈنگىچه قائۇالرنى

  . جازاسى بېرىلىدۇ

ئىسالمدىن يېنىپ كهتكهن ئايالالرنى تۈرمىگه سوالش كىرهك، تاكى ئۇالر ئىسالمغا  ●

  . قايتمىغىچه بىر ئۆمۈر تۈرمىده ياتىدۇ

  . كهتكهنلهرنىڭ نىكاھى بىكار بولىدۇئىسالمدىن چىقىپ  ●

ۋاتقان ئىسالم ۇھازىرقى مهدىنىيهتلىك دهۋرىمىزدىمۇ شهرىئهتنى يولغا قوي

، ئهتنى يولغا قويمىغان ئىسالم ئهللىرىدىمۇشهرىئهللىرى ھېلىھهم مهۋجۇد، ھهتتا 

هتلهيدۇ، چهتكه كۆپىنچه مۇسۇلمانالر ئىسالمدىن چىقىپ كهتكهنلهرنى يهنىال ھاقار

، قاماپ ىت سالىدۇ، قارغايدۇقاقىدۇ، بېسىم ئىشلىتىدۇ، ئۆچمهنلىك قىلىدۇ، تهھد

دىن چىقىپ ئىسالم.  زىيانكهشلىك قىلىپ ئۆلتۈرۋىتىدۇقويىدۇ، ئۇرىدۇ، ھهتتا

ئانىسى، جۆرىسى ۋه -جهمهتىنىڭ مىراسىغا ۋارىسلىق قىاللمايدۇ، ئاتائۆز كهتكهنلهر 

اپمىقى تهس لىپ قالىدۇ، ئىشتىن ھهيدىلىدۇ، خىزمهت تپهرزهنتلىرىدىن ئايرى

 قانۇن ئىجرا قىلغۇچىالر مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇالرغا زىيانكهشلىك قىلىشىغا يول بولىدۇ،

 ئادهم ئۆلتۈرگهن قاتىلنى قانۇن بۇيىچه بىر تهرهپ مۇھۆكۈمهتھهتتا قويىدۇ، 

   .  قىلمايدۇ

ئىسالم جهمىيىتىده ن، ئىسالمنىڭ مانا مۇشۇنداق زوراۋانلىقى سهۋهبىدى

 ئىشهنمىسىمۇ، ئىسالم دىنىغا چىن قهلبىدىنگهرچه هملهر نۇرغۇن ئادياشاۋاتقان 

ھهتتا ئۆزىنىڭ دىنى ئېتىقاتىنى  ،دىن بولسىمۇ مۇسۇلمان بولىۋالىدۇئهمما يالغان

  . ئۆزگهرتكهنلهرمۇ كۆپىنچه ئۆزىنى ئاشكارلىمايدۇ

ىلىك ھوقۇق خىتاپنامىسىنىڭ بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى دۇنيا كىش ●

ھهر بىر ئادهمنىڭ ئىدىيه، ۋىجدان ۋه دىنى «: ماددىسىدا مۇنداق دىيىلگهن-18

بۇ ھوقۇق ئادهملهرنىڭ ئۆز دىنى ئېتىقاتىنى ئۆزگهرتىش . ئهركىنلىك ھوقوقى بولىدۇ

ئۆزىنىڭ ، ، ئاشكارا ياكى يۇشۇرۇنيالغۇز ياكى توپلىشىپئۇالرنىڭ ، نىئهركىنلىكى

ئېتىقاتىنى ئۆز  ادىتى ۋه قائىدىلىرى ئارقىلىق ىدىسى، ئهمىلىيىتى، ئىبدىنى ئهق

 ، بۇنىڭ بىلهنناھايىتى ئېنىقكى. »ئهركىنلىكىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇنامايهن قىلىش 

  .  ماس كهلمهيدۇ ھهرگىزئىسالم شهرىئىتى

  مهسىھ ئېتىقاتىدىكى مۇناسىۋهتلىك تهلىملهر

كنى ئهركىن ھالدا هگىشىش ياكى ئهگهشمهسلىئهيسا مهسىھ كىشىلهرنىڭ ئۆزىگه ئ ●

ۇ ئۆزىگه ئهگهشمهكچى ئ؛ )68-6:60يۇھاننا  (قارار قىلىشىغا يول قويىدۇ

دىلى بىلهن ئهگىشهلهمدۇ -ۋه جان بۇنىڭ ئۈچۈن تۆلهيدىغان بهدهلنى بولغانالردىن

 سورايدۇ، ئهگهر ئۇنداق بولمىسا،  ياخشى ئويلىنىپ بېقىشىنىدىگهننىيوق 
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  ).62-9:57لۇقا (  دهپ قارايدۇى ياخشىئهگهشمىگىن

ئهگهر بىر ئادهم خۇدادىن . خۇدا ئادهملهرنى ئۆزىگه ئېتىقات قىلىشقا مهجبۇرلىمايدۇ ●

ئهمما خۇدا يهنىال . ئايرىلىپ كهتمهكچى بولسا، ئۇ ئۆزى ئهركىن قارار قىلسا بولىدۇ

 كىلىشىنى ئۇ ئادهمنىڭ قايتىپ كىلىشىنى ئۈمۈد قىلىدۇ، ھهرۋاقىت ئۇنىڭ يېنىپ

  ) 32-15:11لۇقا . (قارشى ئالىدۇ

  

   پهرقلهرېتىقاتىنىڭ دۇنيا قارىشىدىكىئىسالم دىنى بىلهن مهسىھ ئ

No ئىسالم دىنى  مهسىھ ئېتىقاتى  

1  

» دۆلىتى مهسىھ«مهسىھ ئېتىقاتىدا 

 نىڭمهسىھىيلهر. دهيدىغان ئۇقۇم يوق

 نىشانى پۈتۈن دۇنيانى

   . ئهمهس مۇ»مهسىھىيلهشتۈرۈش«

» ئىسالم دۆلىتى«م دىنىدا ئىسال

مۇسۇلمانالرنىڭ . ئۇقۇم باردهيدىغان 

 پۈتۈن دۇنيانى نىشانى

  .»ئىسالمالشتۇرۇرۇش«

2  

مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ مۇھىم نوقتىسى 

بولۇپ، ئهيسا مهسىھ » كىرسىت«

قۇربان بولۇپ تىرىلگهندىن كىيىن 

ئۇ بۇ ئارقىلىق . ئاسمانغا كۆتىرىلگهن

 ئهرشتىكى يهر يۈزىدىكى ئىنسانالرنى

) جهننهتكه(ڭ دۆلىتىگه خۇدانى

پ بارااليدىغانلىقىنى نامايهن ئېلى

  . قىلغان

ئىسالم دىنىنىڭ مۇھىم نوقتىسى 

مهدىنىگه كۆچۈپ بولۇپ، » ھىجرهت«

سىياسى ھوقۇققا بارغان مۇھهممهت 

يۈزىده بىر يهر دىن كىيىن، ئېرىشكهن

 اكىمىيهت قۇرۇپ چىقماقچىئىالھى ھ

  . بولغان

3  

ىيلهرنىڭ خۇش خهۋهر مهسىھ ●

قۇرۇش » ئىمپىرىيه«تارقىتىشى دىنى 

خۇدانىڭ دۆلىتى . ئۈچۈن ئهمهس

مهسىھىيلهرنىڭ قهلبىده ۋه ئۆزئارا 

مۇھهببهت كۆرسىتىۋاتقان -مىھىر

  . مهسىھ جامائىتىده نامايهن بولىدۇ

. مهسىھىيلهر ئهرشنىڭ پۇقرالىرىدۇر ●

  ) 3:20فىلىپىلىكلهر (

لىتى ئهيسا مهسىھ خۇدانىڭ دۆ ●

ئىسالم دىنى بىر خىل  ●

سىياسى تۈزۈلمه بولۇپ، -ئىجتىمائى

ئىنسانىيهت جهمىيىتىده مهلۇم بىر 

. روھى نىشاننى ئهمهلگه ئاشۇرماقچى

دۆلهتنى ) شهرىئهت(ئىسالم قانۇنى 

ىپ، جهمىيهتنى ئىداره قىل

ئۇ . تهشكىللهيدىغان ئاساستۇر

مۇسۇلمانالرنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىنى 

 تهرتىپكه سالىدۇ، ھۆكۈمهتنىڭ ئىش

ھهر بىر . بىجىرىش ئۇسۇلىنى بىكىتىدۇ
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) ئادهمنىڭ(بىلهن قهيسهرنىڭ 

  . دۆلىتىنى ئايرىۋىتىڭالر دىگهن

 ، ماركوس 22:21،22مهتتا (

12:17(  

مۇسۇلمان ئالالغا، مۇھهممهتكه ۋه 

ئالالنىڭ يهر يۈزىدىكى 

ۋاكالهتچىلىرىگه مۇتلهق بويسۇنىشى، 

ۈملىرىگه تۈز-ئىسالمنىڭ دىنى قائىده

  . قاتتىق رىئايه قىلىشى كىرهك

، ى بېسىۋالغان رايونالردائىسالم دىن ●

ئادهت، -يهرلىك مهدىنىيهت، ئۆرپ

شهكلى، ھهتتا مىللى تۇرمۇش 

هجبۇرى پ، ملى يوقىتىيېزىق-تىل

  . ئىسالمالشتۇرىلىدۇ

4  

تهۋرات قانۇنى پهقهتال ئادهمگه  ●

گۇناھنى تونىتىدۇ، ئهمما ئىنسان 

گهرتىپ گۇناھنى قهلبىنى ئۆ

  )3:20رىملىقالر . (يۇيالمايدۇ

ئىنساننىڭ جىسمانى تىنى ئاجىزدۇر  ●

، ئادهم ئۆزىنىڭ )8:3رىملىقالر (

كۈچىگه تايىنىپ  خۇدانىڭ 

نىيلىقىنىڭ مۇكهممهللىك ھهققا

  .  ھهرگىز يىتهلمهيدۇتهلىپىگه

ئادهم پهقهت ئهيسا مهسىھنى قۇبۇل  ●

قىلغاندىال، خۇدانىڭ مۇقهددهس 

ى ئۇنىڭ قهلبىدىن ئورۇن ئېلىپ، روھ

ئىنسانى تهبىئىتىده ناھايىتى زور 

، ھهمده ئۆزگىرىش پهيدا قىالاليدۇ

  . گۇناھنىڭ ئاسارىتىدىن قۇتقۇزىدۇ

دۇنيا مىقياسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا،  ●

قورال كۈچى ۋه ئىنسانالر 

ڭ تۈزۈم ئارقىلىق خۇدانى-قانۇن

  بىر غايىۋىھاكىمىيىتىنى ياكى

  . ۇپ چىقالمايدۇدۆلهتنى قۇر

پهقهت ئهيسا مهسىھ قايتىپ كىلىپ  ●

دۇنيانى ئىداره قىلغاندىال، ئاندىن 

ئىسالم دىنىدا ئادهملهرنىڭ تهبىئىتى 

ئهسلىده ياخشى بولۇپ، پهقهت ئۇالرغا 

ئالالنىڭ قانۇنى بىلىملىرىنى 

ئۆگهتسىال، ئۇالر ئۇنىڭغا ) شهرىئهتنى(

ئهمهل قىلىپال قالماستىن، يهنه 

قىيامهتتىكى سوراقتا ئۇنى توغرا 

. ئىزاھالپ بېرهلهيدۇ دهپ پهرهز قىلىدۇ

لىكىن ئهمىلىيهتته يۈز بېرىۋاتقان 

ئىسالمنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى 

ھاكىمىيهت كۆرىشى، -سىياسى

جېدهل ۋه قان -مهزھهپلهر ئارا ئۇرۇش

تهبىتلىك ۋه ھوقۇقنى تۆكۈشلهر، مۇس

قااليمىقان ئىشلىتىش، ئهرلهرنى 

ئهزىزلهپ ئايالالرنى خارالش، 

زوراۋانلىق بىلهن ئاجىز خهلقلهرنى 

بېسىۋىلىش قاتارلىقالر، ئىنسان 

تهبىئىتىدىكى مهينهتچىلىك، 

ئاجىزلىق، ئادالهتسىزلىك ۋه 

  .رهھىمسىزلىكنى ئاشكارالپ بېرىدۇ
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ن غايىۋى مۇكهممهل ۋه گۈزهل بولغا

  .  بولىدۇجهمىيهتنى بهرپا قىلغىلى

5  

 خۇدا مۇۋهپپهققىيهت قازانغان

ىلهن مهسىھىيلهرگه ۋهده ھىكايىلهر ب

 مهسىھىيلهر چوقۇم قىلمىغان بولۇپ،

ئهمما . ئوقۇبهت تارتىشى كىرهك-ئازاپ

ۋاقىتلىق ئوڭۇشسىزلىقالر پهقهت بۇ 

ھاياتنىڭ بىر تهركىبى قىسمى بولۇپ، 

ئاخىرقى مهغلۇبىيهت ۋه ھاالكهت 

  . تۇرئهمهس

مۇۋهپپهقىيهت «ئىسالم دىنىدا 

غا ئوخشاپ » ىئىالھىيهتشۇناسلىق

يهنى ئالالغا . ر بارقالىدىغان تهلىمله

 چوقۇم مۇۋهپپهقىيهت بويسۇنسىال

  .  دىگهندهكقازانغىلى بولىدۇ

6  

ئىنجىلدا، زامان ئاخىرىدا ئهيسا 

مهسىھنىڭ رهقىبى مهيدانغا چىقىدۇ، 

ئاپهتلهر يۈز بېرىدۇ، شۇ -چوڭ بااليى

ئىشالردىن كىيىن ئاندىن ئهيسا مهسىھ 

  . دۇ دىيىلگهنقايتىپ كىلى

بهزى مۇسۇلمانالر، قىيامهت كىلىشتىن 

بۇرۇن مۇسۇلمانالر پۈتۈن دۇنيانى 

بويسۇندۇرۇپ، شهرىئهت قانۇنىنى 

  .  يولغا قويىدۇ دهپ ئىشىنىدۇ

  

 


