
 

 

 

 ئىسالم ۋە جاهىلىيهت ئارىسىدا
 شهرىپى-خانىمالر شان-قىز

 ] uyghur - ئۇيغۇرچه - األو�غور�ة [ 
 
 
 
 
 
 

سالىه  ىبنئىئابدۇلاله ئىبنى مۇههممهد  وكتۇرد
 ئهسسۇههيم

 

 

 سهيپىددىن ئهبۇ ئابدۇلئهزىز :تهرجىمه قىلغۇچى

 تهمكىنىنىزامىددىن  :پ بېكىتكۈچىۈرۈتهكش

 
 
 

2013 - 1435 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

 

 

 المرأة ب� ت�ر�م ا�س�م و�هانة ا�اهلية 
 » باللغة األو�غور�ة «

 

 
 
 
 

 �مد بن عبد ا� بن صالح السحيم فضيلة ا�كتور
 

 
 

 يف  الين أبو عبد العز�ز :رمجة
 رمكف� اا  الينن :مماجعة

 
 

 
 

2013 - 1435 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

3 

خانىمالر -قىز ئىسالم ۋە جاهىلىيهت ئارىسىدا
 شهرىپى-شان

 
 نومۇرلۇق سوئال-١٣٢٩٥٩      
 : سوئال     
غهرب دۆلهتلىرى ئىسالمنى ئايالالرغا زۇلۇم قىلىدۇ دەپ      
بلهيدۇ، ئايالالرنىڭ ئىسالمدىكى ئورنى قانداق؟ بۇ ههقته ئهيى

 .چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهنتهپسىلى 
 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 .ئالالهقا خاستۇر
ئىسالمدا ئايالالرنىڭ ئورنى ناهايىتى يۇقىرى بولۇپ، ئۆتكهن      

ە هازىرقى شۇنداقال كهلگۈسى زاماندىكى هېچقانداق بىر زاماندىكى ۋ
شهرەپكه ئىگه -مىللهتته ئايالالر بۇنداق ئالى ئىمتىياز، ئىززەت، شان

چۈنكى ئىسالمنىڭ ئىنسانالرنى هۆرمهت . بولمىغان ۋە بولمايدۇ
ئۇالر . ئايال جىنسىنى ئوخشاشال ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ-قىلىشى ئهر

-كى هۆكۈملىرى، ئاخىرەت دىيارىدىكى جازائالاله تائاالنىڭ دۇنيادى
: بۇ توغرىدا ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. مۇكاپاتلىرى ئالدىدا باراۋەردۇر

ّمْمنَا بَِ� آَد َ ﴿ ََ ْد  ََ ـ شۈبهىسىزكى، بىز ئادەم «: تهرجىمىسى ﴾َولَ شهك 
 . ]ئايهت-٧٠ئىسرا سۈرە [ ».بالىلىرىنى هۆرمهتلىك قىلدۇق

قَْم�ُوَن ﴿ :مۇنداق دەيدۇئالاله تائاال      
َ ْ
اِن َواأل َواِلَ

ْ
ََ ال ّما رََم ِلَلِمََجاِ  نَِيف م ِمَ

قَْمُ�ونَ 
َ ْ
اِن َواأل َواِلَ

ْ
ََ ال ّما رََم ئانىسى  -ئاتا«: تهرجىمىسى ﴾َولِلََِّااِ  نَِيف م ِمَ

)  يهنى مېيىتنىڭ تهرەكىسىدە(ۋە تۇغقانلىرى قالدۇرغان مىراستا 
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ئانىسى ۋە تۇغقانلىرى  -ئاتا شۇنداقال .رئهرلهرنىڭ ههسسىسى با
 مۇنىڭئايالالر)  يهنى مېيىتنىڭ تهرەكىسىدە(قالدۇرغان مىراستا 

 .  ]ئايهت-٧نىساسۈرە [ ».ههسسىسى بار
َمْعُموِف ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ     

ْ
ّن بِال ِِ

ِ  َعلَفْ
ّ
ّن ِمُُْا اّ ُِ َ  ﴾َول

هرنىڭ ههقلىرى ئاياللىرى ئۈستىدە ئهرل«: تهرجىمىسى
يهنى (بولغىنىدەك، ئهرلىرى ئۈستىدە ئايالالرنىڭمۇ ههقلىرى بار 

ئايالالر مۇۋاپىق دەرىجىدە هوقۇقتىن بههرىمهن بولۇشى كېرەك، 
بهقهرە سۈرە [ »).مۇۋاپىق دەرىجىدە مهجبۇرىيهتمۇ ئۆتىشى كېرەك

 . ]ئايهتنىڭ بىر قىسمى-٢٢٨
 ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ     

ْ
ْوِلَاُ  َوال

َ
ْْ أ ُِ ُُ ْع ََ  ُُ ِمنَا ْْ ُم

ْ
ِمنُوَن َوال ْْ ُم

مۆمىن ئهرلهر، مۆمىن ئايالالر بىر ـ بىرى « :تهرجىمىسى ﴾ََْعٍض 
 . ]ئايهت-٧١تهۋبه سۈرە [ ».بىلهن دوستتۇر

يِْن ﴿: ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ      َواِلَ
ْ
 يِيّاُُ َو�ِال

ّ
َْْعبُُدوا يِ   

ّ
 
َ
ّ ََ ُ َر�� ََ َوقَ

  ۚ يِْحَاانًا
َ
ٍفَ َو 

ُ
َما أ ُِ ّ ا ل َُ َْ  ََ َما ََ ُُ َ ِِ ْو 

َ
َما أ ُُ َحُد

َ
ِكَ َ أ
ْ
ََ ال بْلَُغّن ِعنَد َُ يِّما 
ِم�ًما  ََ  

ً
َما قَْو  ُِ ّ َما َوقُا ل ُُ ْم َِ نْ َِة َوقُا رِّبَ  .َْ ْْ ِ َ ِمَن الّم �ّ َما َجنَاَل ا ُِ َ ِلْض ل ْْ َوا
َما َرّ�فَاِ� َص  ََ َما  ُِ ْ َْ پهرۋەردىگارىڭ پهقهت ئۇنىڭ « :تهرجىمىسى ﴾ِغً�ااْر

ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشىڭالرنى ۋە ئاتا ـ ئاناڭالرغا ياخشىلىق 
قىلىشىڭالرنى تهۋسىيه قىلدى، ئۇالرنىڭ بىرى، يا ئىككىلىسى 
سېنىڭ قول ئاستىڭدا بولۇپ ياشىنىپ قالسا، ئۇالرغا ئوهوي 

ۇنچىلىك سۆزنىمۇ يهنى ماالللىقنى بىلدۈرىدىغان ش(دېمىگىن 
، ئۇالرنى دۈشكهلىمىگىن ، ئۇالرغا هۆرمهت بىلهن )قىلمىغىن

ئۇالرغا كامالىي مېهرىبانلىقتىن ناهايىتى  .يۇمشاق سۆز قىلغىن
ئۇالر مېنى  !ئى پهرۋەردىگارىم" :ۋە كهمتهر مۇئامىلىدە بولغىن
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 "كىچىكلىكىمدە تهربىيىلىگىنىدەك ئۇالرغا مهرههمهت قىلغىن
 . ]ئايهت-٢٤-٢٣ئىسرا ە سۈر[ ».دېگىن

ِضفُع َ�َمَا ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ     
ُ
 أ
َ
  َ�ِ
َ
ّ ْْ ُِ ْْ َر�� ُِ َ اَب ل ََ ََاْيََ

نَثُ 
ُ
ْو أ
َ
ٍم أ ََ ََ ن  ْ ِمَ ُُ ن ِمٍا ِمَ ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى « :تهرجىمىسى ﴾ََ

مهن سىلهردىن ئهر بولسۇن، ئايال ": پهرۋەردىگارى ئىجابهت قىلدى
قانداق بىر ياخشى ئىش قىلغۇچىنىڭ قىلغان  بولسۇن، ههر

-١٩٥ئىمران -ئالسۈرە [ »".ئهمهلىنى بىكار قىلىۋەتمهيمهن
 . ]ئايهتنىڭ بىرقىسمى

ِْْمنم ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ      وَ ُم ُُ نَثُ َو
ُ
وْ أ
َ
مٍ أ ََ ََ ن  ًا ِمَ ِِ َمْن َعِمَا َصا

ِفََنُّه َحفَاًة َطِفَبَةً  ْْ َْ  ۖ ََلَنُ َ
َ
ْعَملُونَ َول َُ ْحَاِن َما َكنُوا 

َ
ْ بَِ ُُ ْجَم

َ
ْْ أ ُِ  ﴾ِزَ�ّن

ئايال مۆمىنلهردىن كىمكى ياخشى ئهمهل -ئهر« :تهرجىمىسى
دۇنيانىڭ قانائهتچانلىق، هاالل (قىلىدىكهن، بىز ئۇنى ئهلۋەتته 

ئوبدان ياشىتىمىز، ) رىزىق ۋە ياخشى ئهمهللهرگه مۇۋەپپهق قىلىپ
» .ئهمهلىدىنمۇ ياخشىراق ساۋاب بېرىمىزئۇالرغا، ئهلۋەتته، قىلغان 

 . ]ئايهت-٩٧نههلى سۈرە [
نَثُ ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ     

ُ
ْو أ
َ
ٍم أ ََ ََ ُِ ِمن  َا ِِ ْعَمْا ِمَن الّيا َُ َوَمن 

ً�ا َِ ْالَُموَن نَ ُُ  
َ
َّنَة َو 

ْ
لُوَن اْ ُْ ََ يَْد ولَُئكِ

ُ
ِمنم َََ ْْ َو ُم ُُ -ئهر« :تهرجىمىسى ﴾َو

ردىن مۆمىن بولۇپ تۇرۇپ ياخشى ئىشالرنى قىلغانالر ئايالال
يهنى (جهننهتكه داخىل بولىدۇ، ئۇالرغا قىلچه زۇلۇم قىلىنمايدۇ 

ئۇالرنىڭ قىلغان ئهمهللىرىنىڭ ساۋابى قىلچه 
 .]ئايهت-١٢٤نىسا  سۈرە[ ».)كېمهيتىۋېتىلمهيدۇ

-مانا بۇ ئايالالرنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنى، ئىززىتى، شان     
هېچ قانداق دىن، مىللهت ۋە قانۇندا بۇنىڭ ئوخشىشى  شهرىپى،
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ئايال دېگهن ئهرگه ئهگىشىدىغان بىر : رۇم هازارىتىدە .تېپىلمايدۇ
مهنپهئهتى بولمايدۇ، دەپ -دىدەك ئۇنىڭ هېچقانداق هوقۇق

رىمدىكى چوڭ بىر يىغىلىشتا ئۇالر ئايالالر . بېكىتىلگهن
بېرىپ، ئايال گهرچه  مهسىلىسى توغرىسىدا تهتقىقات ئىلىپ

مهۋجۇت بولسىمۇ مهنىۋىيهتسىز، شۇنداقال ئاخىرەت هاياتىدىن 
يۇنان . هېچقانداق نېسىۋىسى يوق، ئۇ پاكىزە ئهمهس دەپ قارىغان

شهيتاننىڭ  مهدەنىيىتىدە بولسا ئايال دېگهن ئېتىبارسىز،
قىلمىشىدىن بولغان پاسكىنا بىر نهرسه دەپ قارىلىپ، بازارالردا 

هاياتلىقتا يولدىشىنىڭ . سېتىم قىلىناتتى-ئهركىن ئىلىم
ئۆلۈشى بىلهن ئۇنىڭمۇ هاياتى ئاخىرلىشاتتى، يولدىشىنىڭ 
جهسىتى كۆيدۈرۈلگهندە ئۆزىنى ئوتقا تاشلىمىسا كىشىلهر 

 .چرايتتىداۋاملىق لهنهتكه ئۇ تهرىپىدىن
يههۇدىيالرنىڭ ئههدى قهدىم دېگهن كىتابىدا ئايالالر توغرىسىدا      

هېكمهت -مهن قهلبىمنى تهكشۈردۈم،  ئهقىل" :مۇنداق يېزىلغان
بىلهن تهتقىق قىلىپ شۇنى بىلدىمكى، يامانلىق جاهالهتتۇر، 
هاماقهتلىك ساراڭلىقتۇر، ئۆلۈمنىڭ جۈملىسىدىن بولغان بىر 

ئۇ ئۆلۈمنىڭ تورى، . بولسىمۇ ئايال كىشىدۇر ئىشنى تاپتىم، ئۇ
» ئۇنىڭ قهلبى ئۆلۈمنىڭ ئارغامچىسى، قولى بولسا باغالنچىسىدۇر

ههممهيلهنگه مهلۇمكى ). -٢٦-٢٥: ٧سهپهرۇل جامى ئهلئىساله(
ناساراالر ئىشىنىدۇ ۋە ئۇنى -ئههدى قهدىمگه بارلىق يههۇدىي
ەۋرىدىكى مانا بۇ قهدىمقى د. مۇقهددەس كىتاب دەپ بىلىدۇ

 .ئايالالرنىڭ ئورنىدۇر
ئهمما ئوتتۇرا ئهسىر ۋە هازىرقى ئهسىردىكى ئورنىنى تۆۋەندىكى      

ۋىئهد (دانىيىلىك يازغۇچى : ۋەقهلهر ئوچۇقالشتۇرۇپ بېرىدۇ
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كاتولىك چېركاۋلىرىنىڭ ئايالالر توغرىسىدىكى ) كوردستهن
ۋروپادا ئوتتۇرا ئهسىردە يا" :قارىشىنى ئىپادىلهپ مۇنداق يازىدۇ

ئايالالرغا كۆڭۈل بۆلۈشى چهكلىك بولۇپ، كاتولىك مهزههب 
قارىشىدا ئايالالر ئىككىنچى دەرىجىلىك مهخلۇق دېگهن يۆلىنىش 

يىلى پارانسىيىدە -٥٨٦مىالدى . »بويىچه مۇئامىله قىلىناتتى
ئايالالر توغرىسىدا چوڭ بىر قېتىملىق  يېغىندا، ئايالالر ئىنسانمۇ 

مۇ؟ دېگهن ماۋزۇدا تهتقىقات ئىلىپ بېرىلىپ، ياكى ئىنسان ئهمهس
ئايالالرنى ئىنسان لېكىن ئۇالر ئهرلهرنىڭ  :ئاخىرقى نهتىجىدە ئۇالر

. خىزمىتىنى قىلىش ئۈچۈن يارىتىلغان دەپ قارار چىقىرىدۇ
توي قىلغان ئايال « :ماددىسىدا -٢١٧پارانسىيه قانۇنىنىڭ 

مايدۇ، بىرسىگه مۈلۈككه ئىگه بولۇش هوقۇقى بول-هېچقانداق مال
بىر نهرسه بېرەلمهيدۇ، بىر نهرسىنى گۆرۈگه قويالمايدۇ،  يولدىشى 
ئورتاق بولمىغان ئههۋالدا بىرەر سودا كېلىشىمگه ئاغزاكى ياكى 

 .دەپ بېكىتىلگهن »يازما شهكىلدىمۇ ئىشتىراك قىاللمايدۇ،
ئهنگىلىيىدە سهككىزىنچى هېنرى ئهنگىيىلىك بولمىغان       

يىللىرىغا قهدەر مۇقهددەس -١٨٥٠ ياللىرىنى مىالدىئىنگىلىز ئا
يىلىغىچه -١٨٨٢ههتتا مىالدى . كىتابالرنى ئوقۇشتىن چهكلىگهن

 . هۇقۇقى بولمىغان-ئۇالرنىڭ هېچقانداق خۇسۇسى ههق
هازىرقى ئهسىردە ياۋروپا، ئامېرىكا ۋە باشقا سانائهتلهشكهن      

ە سهرپ قىلىنىدىغان ئهللهردە بهزى ئايالالرنىڭ تىجارەت مهقسىتىد
چۈنكى . ىۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاالاليمىزمالالرنىڭ قاتارىدىن سانىل

ئېالن تاختىلىرى ۋە مېدىيا ۋاستىسىدىكى ئېالنالر ئايالالرنىڭ 
بهلكى ئهركىنلىك شوئارى  .يالىڭاچ سۈرەتلىرىدىن خالى ئهمهس

ئايالالرنىڭ  ئاستىدا بهزى شىركهتلهر قانۇن هىمايىسى ئاستىدا
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ىنىنى ئهركىن سېتىلىدىغان مالالرنىڭ جۈملىسىدىن بهد
 هېسابالپ، ئهرلهرنىڭ خالىغانچه مهنپهئهتلىنىشى ئۈچۈن

مانا بۇ ئايالالر مهزكۇر جهمئىيهتته . شارائىتالرنى بارلىققا كهلتۈردى
جهسىتى، قولى ياكى پىكرى تهرەپتىن مهنپهئهت يهتكۈزەلىسه، 

-ىنىپ قىلىپ پايدائهمما ياش. كۆڭۈل بۆلۈشكه ئېرىشهلهيتتى
شىركهتلهر -مهنپهئهت يهتكۈزۈشتىن ئاجىز كهلگهندە،  جهمئىيهت

ئۇنى چهتكه قاقاتتى، ئۇ ۋاقىتتا بۇ ياشانغان مىسكىن ئايال ئۆيىدە 
 .ياكى ئىجتىمائىي ساقلىق ئورۇنلىرىدا خهۋەر ئېلىناتتى

بۇنى ۋە باشقىسىنى قۇرئان كهرىمدە بايان قىلىنغان ئايهتلهرگه      
ِمنُوَن ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دېگهن: ىشتۇرۇپ باقايلىسېل ْْ ُم

ْ
َوال

ََْعٍض  ْوِلَاُ  
َ
ْْ أ ُِ ُُ ْع ََ  ُُ ِمنَا ْْ ُم

ْ
مۆمىن ئهرلهر، مۆمىن « :تهرجىمىسى ﴾َوال

 . ]ئايهت-٧١تهۋبه سۈرە [ ».ئايالالر بىر ـ بىرى بىلهن دوستتۇر
ِ ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ     

ّ
ّن ِمُُْا اّ ُِ َ َمْعُموِف َول

ْ
ّن بِال ِِ

 ﴾  َعلَفْ
ئاياللىرى ئۈستىدە ئهرلهرنىڭ ههقلىرى «: تهرجىمىسى

يهنى (بولغىنىدەك، ئهرلىرى ئۈستىدە ئايالالرنىڭمۇ ههقلىرى بار 
ئايالالر مۇۋاپىق دەرىجىدە هوقۇقتىن بههرىمهن بولۇشى كېرەك، 

رە بهقهسۈرە [ »).مۇۋاپىق دەرىجىدە مهجبۇرىيهتمۇ ئۆتىشى كېرەك
 . ]ئايهتنىڭ بىر قىسمى-٢٢٨
يِْن ﴿: ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ      َواِلَ

ْ
 يِيّاُُ َو�ِال

ّ
َْْعبُُدوا يِ   

ّ
 
َ
ّ ََ ُ َر�� ََ َوقَ

  ۚ يِْحَاانًا
َ
ٍفَ َو 

ُ
َما أ ُِ ّ ا ل َُ َْ  ََ َما ََ ُُ َ ِِ ْو 

َ
َما أ ُُ َحُد

َ
ِكَ َ أ
ْ
ََ ال بْلَُغّن ِعنَد َُ يِّما 

مَ  ُُ ْم َِ نْ ِم�ًما َْ ََ  
ً
َما قَْو  ُِ ّ َِة َوقُا رِّبَ  .ا َوقُا ل ْْ ِ َ ِمَن الّم �ّ َما َجنَاَل ا ُِ َ ِلْض ل ْْ َوا
َما َرّ�فَاِ� َصِغً�ا ََ َما  ُِ ْ َْ پهرۋەردىگارىڭ پهقهت ئۇنىڭ « :تهرجىمىسى ﴾اْر

ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشىڭالرنى ۋە ئاتا ـ ئاناڭالرغا ياخشىلىق 
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سىيه قىلدى، ئۇالرنىڭ بىرى، يا ئىككىلىسى قىلىشىڭالرنى تهۋ
سېنىڭ قول ئاستىڭدا بولۇپ ياشىنىپ قالسا، ئۇالرغا ئوهوي 

يهنى ماالللىقنى بىلدۈرىدىغان شۇنچىلىك سۆزنىمۇ (دېمىگىن 
، ئۇالرنى دۈشكهلىمىگىن ، ئۇالرغا هۆرمهت بىلهن )قىلمىغىن

هايىتى ئۇالرغا كامالىي مېهرىبانلىقتىن نا .يۇمشاق سۆز قىلغىن
ئۇالر مېنى  !ئى پهرۋەردىگارىم" :ۋە كهمتهر مۇئامىلىدە بولغىن

 "كىچىكلىكىمدە تهربىيىلىگىنىدەك ئۇالرغا مهرههمهت قىلغىن
 . ]ئايهت-٢٤-٢٣ئىسرا سۈرە [ ».دېگىن

ئالاله تائاال ئايالالرنى مۇشۇنداق ئىززەتلىدى ۋە ئىنسانالرغا بايان      
اپادار جۈپتى بولۇش، قىزى ياكى قىلدى، ئايالالرنى ئهرلهرنىڭ ۋ

شۇ مۇناسىۋەت بىلهن ئايالالرغا . ههمشىرىسى بولۇش ئۈچۈن ياراتتى
مۇههممهد  وكتۇرد[. تۈزۈملهرنى بېكىتتى-خاس بولغان قائىدە

ۋە  ئاساسى ئىسالم"نىڭ سالىه ئهسسۇههيم ىبنئىئابدۇلاله ئىبنى 
 .]ىدناملىق ئهسىرىدىن ئىلىن "لىرىپىرىنسىپ

 .ه ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇرئالال     
 

      

 


