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 :ھوقۇقلىرى–ئالالھ تائاالنىڭ ھەق ( 1) حق  اهلل تعاىلاحلق  األوَّل:  

أن تعبدد و دهدد و ي  دد، و كدد ع دتادد ن  بدد    

خاضع  ل  تذك  م   ا كنهيد ع جتنبد   ألمد،وع م  متثل  ا ك ع م   

ق  م   بخربوص      .ا 

 صدداك    ع د مدد   ثلدد ع دم مددان  بدداك    م    قيدد    

   .ثم،  م  

عظددي ع درم،:دداا ة د كت    مهدداا  كم بدد  ق    قيدد    

د كم    ثاب، . إلخلص 

ئالالھ-يەككە شېرىك  يىگانە  نەرسىىن  ھېچ  قا 
بۇيرۇقىغا   قىلىش،  ئىبادەت  كەلتۈرمەستىن 
بولۇپ،  يىراق  چەكلىمىسىدىن  بويسۇنۇپ، 
ئەقىدىلىك،   يۈكسەك  ئىشىنىپ،  خەۋەرلىرىگە 
ئەمەەللرىن  ياخشى  نەتىجىلىك  ئىمانلىق،  ھەقىقى 
بەندە  بويسۇنىدىغان  ھەقىقى  ئالالھقا  قىلىدىغان 

سى: ياخشى بولۇشتىن ئىبارەت، ئەقىدىنىڭ تۇتقۇ
كۆرۈش ۋە ئۇلۇغالش، ئۇنىڭ مېۋىسى: ئىخالس 

 . ۋە سەۋىرچانلىقتۇر

 

 ملسو هيلع هللا ىلص حّق رسول الّله احلق  الثَّاين:  
-قەھ ڭ يھىسساالمنىەلە رئەمبەيغەپ( 2)

 :قلىرىۇھوق

دتعظيم ؛  كت عظي    د هرت م ع  بد ع   ئ    كل    ت قي،وع 

دي تقصي،  من غي، غ    .ل ٍّ 

  فيمددا أخددرب بدد  مددن  ألمدد    كماضددية دتصد  ق  

د متثال  د كم   لةع  أم،    ستقب  ب   د جتناب مدا  ند  ما  ع 

دزج،    كهد ،ع    أكمد   ه  د   بدنن   ع د إل مان  هن  

ده   .  فاع  د ك      ن  ، عت  

پەيغەمبەرئەلەيھىسساااا مىن ئىاااىلەت قىلىاااش، 
ئېھتىرام قىلىاش، چەكاتىن ئاشۇرۇۋەسەساتىن ۋە 
سەل قارىماستىن  يىاق رەۋىشاتە ئۇلۇغالشاتىن 

 ئىبارەتتۇر.  

منىڭ ئااۆتكەن لامااان ۋە  پەيغەمبەرئەلەيھىسسااا 
كىلىااادىغان لاماااانالر توغرىساااىدا بىلااادۈر ەن  
خەۋەرلىاارىىن تەسااتىقالش، بۇيرىغااان ئىشاالىرىغا  
بويسۇنۇش، چەكلىگەن ۋە توسقان ئىشلىرىدىن 
يىراق تۇرۇش، ئۇنىاڭ يولىنىاڭ ئەم ماۇكە ەل 
يااول ئىكەنلىكىااگە ئىشااىنىش، ئۇنىااڭ دىااىن ۋە  

 ەتتۇرپرىنسىپىىن مۇداپىئە قىلىشتىن ئىبار

 

 :ھوقۇقلىرى-ھەق ڭئانىنى-ئاتا (3) الوالدين حّق  احلق  الثَّالث:  

دفعدل  ترب أن   مكيهما ق ي   باإلهسان  دذكو   عهماع 

معصدية  غيد،  أم،همدا    دتمتث   د كب نع  باكمال 

بىلەن  مېلى  يەىن  قىلىش،  ياخشىلىق  ئۇ رغا 
بىلەن   ھەرىكىىت  بىلەن  سۆلى  بىلەن،  جېىن 

تائا غا  ئۇ رغا   ئالالھ  قىلىش،  ياخشىلىق 
لەرەر   ئۆلىگە  ۋە  بوملايدىغان  ئاسىيلىق 
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ض،    في   ما  د  غي،    ليو.  هللع 
بۇيرۇقىغا   ئۇ رنىڭ  ئىشالردا  بوملايدىغان 

 . بويسۇنۇشتىن ئىبارەتتۇر 

 

 :قلىرىۇھوق-قەھ ڭرنىەنتلە رزەپ (4) األوالدحّق  احلق  الرَّابع:  

 ن د ألخددليف   ،بيددة؛ دهددم تنميددة  كدد    كت   (1)

جاند   هتد    عنف سه  مدن   كبيد،       ا ند    لد  

 .ذكو

مسد، ف    ع   ليه  باكمع،دفنف  أن      (2)  من غيد، 

 .دي تقصي،  

أه   فض      أي    (3)    كعطا دا  مدنه   لد  أهد      

 .د كهبات

ئۇ رنىڭ -1 بولسىمۇ  ئۇ  تەربىيلەش،  ياخشى 
ئەخالق  ۋە  ۈلەل  چۈشەنچە  دىىن  دىلىدا 
قارىشىىن يۇقىرى كۆتۈرۈش ھەتتا بۇىن ئاساسى  

 غايە قىلىشتىن ئىبارەتتۇر. 

2- 

3- 

 

 األقاربحّق  احلق  اخلامس:  
-قەھ ڭغقانالرنىۇت-غۇرۇئ (5)

 :قلىرىۇھوق

فد   كجداوع د كن أن  ص  ق، ب  باكمع،دف؛ ببدذل 

د كن  كب ين   ع 
 

  بد  قد   ب سد  مدا تتطل    فد   كمداكم

  كق، بة د ك اجة.

سىلە بىلەن  ياخشىلىق  تەرەپتىن  ھەر  -ئۇ رغا 
ئۇرۇغ ۋە  ھاجەت  قىلىش،  -رەھىم 

تەقەللاسى   مالتۇغقانلىقنىڭ  مۈلۈك،  -بويىچە 
ئارقىلىق -يۈل ھەرىكىىت  ئەمەلىي  ۋە  ئابرۇي 

 . مەنپەئەت يەتكۈلۈشتىن ئىبارەتتۇر

 

:قلىرىۇھوق-قەھ ڭئايالالرنى-رەئ (6) الزَّوجي حّق  احلق  السَّادس:    

ك    ن  عا ،  باكمع،دف  أ  دأن  بذل   عمنهما  آلخ، 

با      ك     من غيد،  عدسه كة   سماهة    ك  ج  ك  

دي م    و  تا،    .ماطلة  كبذك  

دجددة  لدد  زدجهدداا أن  قدد   مددن هقدد يف  ك   

من  كط   نفقتها  د ك د  ب  ج   د كاسد   عدا   ، ب 

ن بددديعددد ل أن  د كمسدددان دت  بددد  ذكدددوع د

ماۇش  بىرى بىلەن كۆڭۈللاۈك، ياخشاى تۇر-بىر
ئۆتكااااۈلۈش، ھەر بىاااارى ئااااۆل ئۈسااااتىدىكى  
ئۆتەشاااااكە تىگىشااااالىك بولغاااااان ھەقااااالەرىن 
رالىمەنلىك، كەم قورساقلىق بىلەن ئىختىياارى  

 ھالەتتە ئادا قىلىش. 
ئەرنىااڭ ئايااال ئۈچاۈن ئااادا قىلىشااقا تىگىشاالىك  

-كاېچەك، ياېمەك-بولغان ھەقلىرىدىن: كىايىم 
جاااي ۋە ئايالغااا ئا قىاادار -ئىچاامەك، تۇرالغااۇ

ان كېرەكلىاااك نەرساااىلەرىن تولاااۇقالپ  بولغااا
بېاارىش، بىاار قااانچە ئاياااللىرى بولسااا ئۇ رنىااڭ 
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 دجات. ك   

هق يف  ك    غيد، من  تطيع     أن  زدجت ا  دج  ل  

 و دماكدد ع دأي  معصددية  هللع دأن ت فظدد    سدد،  

كمال  يستمتاع.  ضي  تعم   مل       لي  

 ئارىسىدا ئادىل بولۇشتىن ئىبارەتتۇر.  

ئايالنىااڭ ئەر ئۈچااۈن ئااادا قىلىشااقا تىگىشاالىك  
بولغااان ھەقلىرىاادىن: ئااالالھ تائا غااا ئاسااىيلىق 
بوملايااادىغان ئىشاااالردا ئېااارىگە بويساااۇنۇش،  

ماۈلكىىن مۇھااپىىەت -ئېرىنىڭ سىرلىرى ۋە مال
قىلىااش، ئېرىنىااڭ مااۇكە ەل مەنپەئەتلىنىاادىغان  

 ئىشلىرىىن لايە قىلىۋەسەسلىكتۇر

 

 الوالة والرَّعيَّة حّق  احلق  السَّابع:  
-قەھ ڭلقنىەخ  ۋە  ڭرنىەرلەھبە ر (7)

 :قلىرىۇھوق
أن  ق مد   باألماندة  ية  لد   كد   هق يف  ك،   ي ا 

هم   ك   م   تم  ادا  عاهاله   هلل  مدن   ؛دأك مه   كقيدا  

كل،   كن  ادا  لد   كدن د كس    عة ي  ص   هج  كقد    ي، 

بمصاك   ك    بات   كافي   دذكدو  د آلخد، ع  بداع نيا 

 سبي   كمؤمنين.

فهما  كن  ي  هق يف  ك ي   ل   ك،   ص  كه  فيمدا ة 

 إلنسددان مددن أمدد  ه ع دتددذكي،ه  مذ   و تدد ي  

د ك    مذ  ماك    ن  ك    غفل  ع  ع د متثدال  اء كه  

دم    سا  : .أم،ه    غي، معصية  هللع 

لقنىڭ رەھبەرلەردىكاى ھەققاى: رەھابەرلەر  خە
ئالالھ تائا  ئۇ رغا يۈكلىگەن ئاماانەتىن تولاۇق 
ئادا قىلىش، خەلقكە نەسىھەت قىلىش، ئاۇ رىن  

ئاخىرەتلىاااك مەناااپەئەتىگە كېپىللىاااك  -دۇنياااا
قىلىاادىغان تااوغرا يولغااا يېتەكلەشااتىن ئىبااارەت  
بولۇپ، بۇ مۆمىنلەرنىڭ يولىغا ئە ىشىش بىالەن 

 چىقىدۇ.  روياپقا

كىشىلەر   ھەققى:  خەلىقتىكى  رەھبەرلەرنىڭ 
ئۆللىرىنىڭ ئىشىغا ئىگە قىلغان ئىنسانغا سەمىمى 
بولۇش، غاپىل قالسا ئەسلىتىش، ھەقتىن مايىل  
ئالالھ  چاقىرىش،  ھەقىقەتكە  كەتسە،  بولۇپ 
ئۇ رغا   ئىشالردا  بوملايدىغان  ئاسىيلىق  تائا غا 

ياردەمدە   ئۇ رغا  ۋە  قىلىش  بولۇشتىن ئىتائەت 
 ئىبارەتتۇر 

 

 اجلريانحّق  احلق  الثَّامن:  
-قەھ ڭخوشنىالرنى -مۇخول (8)

 :قلىرىۇھوق
منو    كمن لع     ه   كق،    مكيد   سد   كجا ا  ن 

د كن  د كجاو  من  كمال  د اف  بما  ستطاع   ن    ف ع 

 
 

    ألذى  كق كم
 

 .د كفعلم

ده  مسل   ا منو    كن كان ق، ب    من  (1) فلد  ؛  س  

هق يف   ه   رلرة  ده     ا  دهد      كج   ع    كق، بدةع 

  إلسل .

بىااارىگە ئاااۆن ياااېقىن -خوشااانا دناااگەن بىااار
تىشاچە خوشانىلىرىغا بولغانالردۇر، كۈچىنىڭ يې

ئااابرۇي بىاالەن مەنااپەئەت  -مۈلااۈك، يااۈل-مااال
يەتكااۈلۇش، ئاااغىاكى ۋە ئەمەلىااي ھەرىكىااىت 
ئاااارقىلىق ئۇ رغاااا ئەلىااايەت يەتكۈلۈشاااتىن  

 ساقلىنىش.  
تۇغقانچىلىقى بار  مۇسۇملان خوشانا بولساا، -1

ئااۇ كىشااى ئۈچااۈن ئااۈ  تۈرلااۈك ھەق بولىاادۇ،  
تۇغقاااااااااااانچىلىق ۋە خوشااااااااااانىدارچىلىق، 
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مسلم    (2) كان  بق،    من  دكيس  فلد    ؛س    كن   ا 

ه   هق   ده     انا   . إلسل   كج   ع 

ق، بد    (3) كدان  من  مسدلم  دكذكو  دكديس  فلد    ؛اا 

ه   هق   ده     انا   . كق، بة  كج   ع 

بعي     (4) كان  مسل   من  غي،  ه        هد   د ه     فل    ا 

 . كج   

 مۇسۇملانچىلىق.  
تۇغقااانچىلىقى بوملىغااان مۇسااۇملان خوشاانا -2

بولسا، ئۇ كىشاى ئۈچاۈن ئىككاى تۈرلاۈك ھەق 
 بولىدۇ، خوشنىدارچىلىق ۋە مۇسۇملانچىلىق.  

تۇغقانچىلىقى بار  مۇسۇملان ئەمەس خوشنا    -3
بولسا، ئۇ كىشاى ئۈچاۈن ئىككاى تۈرلاۈك ھەق 

 انچىلىق. بولىدۇ، خوشنىدارچىلىق، تۇغق

تۇغقانچىلىقى بوملىغان ۋە مۇسۇملان بوملىغان   -4
خوشااااانا بولساااااا، ئاااااۇ كىشاااااى ئۈچاااااۈن 
 خوشنىدارچىلىقتىن ئىبارەت بىر  ھەق بولىدۇ

 

 املسلمي عموًما حّق  احلق  التَّاسع:  
-قەئومومى ھ ڭملانالرنىۇسۇم (9)

 :قلىرىۇھوق

دمنها  كس   مذ ل ع  تجيب   تنصد   د دا،ع    أن  دأن 

مذ  ستنص وع    مذ  ت   ت م  ف م   هللع   دأن   طس 

مذ  تع دو  مذ مد،،ع    دأن  تت بعد   دأن مداتع    دأن 

  ألذى  ن .  تاف  

كثيد،    أن هق يف  كمسل   ل   كمسل   د مادن  ع 

ق ك    ه   كها  ْمْ الْ »  املسو هيلع هللا ىلص ا ن  كمعن   كجام   س 
ْمْ لْ 

ْأْ  ْمْ وْالْ خ    قتضدد  هددذو   متدد  قددا  بم  فإندد   ؛«مْ لْ س   

أن  ت د،     خ   أل   كلد     جتهد   كد   كخيد،  دأن ى   ع 

ك     و.ما  ض،    جتن  

: ساااا م قىلىاااش، چاقىرىققاااا  ردىااانەقلەھ ۇئااا
قىلساااا،   پەلەت تەساااىھ ەقىلىاااش، ن تەئىجااااب

لىلاال   ۇمادەھلەئ  پۈر ۈشك ۈقىلىش، چ  تەسىھ ەن
ئاغرىاپ قالساا   يىش،ند  لالھەك  ۇم ەرھەي  ،ەسند

   ىشىش، ەئ  ەبولسا جىنالىسىگ  اپاتۋيوقالش،  
  شاااتىن ۇ توس رىنەتلەلىااايەئ تىااادىغانېي غااااڭنىۇئ

 .  تەئىبار

ئىنتاااايىن  ققاااىەھ ملاندىكىۇساااۇم ڭملاننىۇساااۇم
   ىساااااااىىنەھ ڭنىاااااااۇب  پ،ۇبولااااااا پۆكااااااا

 ملان ۇساااااااۇ»م ڭيھىسساااااااا منىەل ەرئەمبەيغەپ
 ە لىگۆ سااا  نەگناااد رىندىشاااى ېق ڭملاننىۇساااۇم

  ۇ شاااۇم ،ۇبولىاااد مكىنۇمااا شۇ رۇئىخچامالشااات
  لغانااادا، ۇرغۇت للاساااىىنەقەت ڭقىرىنداشااالىقنى

پاياادىلىق بولغااان ياخشااى   نۈچااۈئ رىندىشااىېق
لىيانلىق بولغاان ئىشاالردىن   ،ۇتالاليد  رىنئىشال

 ۇيىراق بولىد
 

 غري املسلمي حّق احلق  العاشر:  
-قەھ ڭبوملىغانالرنى ملانۇسۇم (10)

 :قلىرىۇھوق

 
 

دكم أن   اد     ج   ل   فديه  أم،  كمسدلمين    

د كع  ب ا   إلسل     كن  د كمال  دأن فس  ،،ع 

قدي   ك د دد  لديه  فيمدا  عتقد دن ت ، مد ع    

 كىشىلەر بوملىغان مۇسۇملانمۇسۇملان رەھبەرلەر 
 جاان ۋە مۈلۈك-مال ئابرۇي،-يۈل ئارىسىدىمۇ
 ھۆكاۈم بىالەن ھاۆكمى ئىسالمنىڭ مەسىلىسىدە
 چەكلەناگەن قىلىاش مۇساۇملانالرغا قىلىاش،
 جااالا ئۇ رغااا قىلسااا  سااادىر ئىشااالرىن
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(7) 
 

دكف   هما ته     ألذى  نه .  د ج   لي  

أن  تميد   بدا،ع  د   دن  كمسدلمين    كل  د ج  

م  ظه،د   يئ      دأي   أد  يئ  ،  نا  ا  مدن      إلسل ع  ا 

د نه  كاكن  عائ،  د كص  ؛   لي .اق ،ع 

 ھىمايە تەرەپلەردىن باشقا ئۇ رىن تۇرغۇلۇش،
 كېارەك ئاۈلۈش قول ئەلىيەتلەردىن ۋە قىلىش
 بولىدۇ 

 

 

 

 

 


