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  كىرىش سۆز

. ۋجۇدىيهتتۇرىيهتته ياشايدىغان مهئجهم ـ  ئىنسان
ـ زۇر  وپ ياشـايدىغان ئىنسـانالر ئارىسـىدا ھـ    ىشـ ىتوپل

شـــى ئۈچـــۈن، شـــۇ ۇبولـــۇپ تۇر مهۋجـــۇتھاالۋەتنىـــڭ 
ــهخس  ئجهم ــۇچى ھهر ش ــكىل قىلغ ــى تهش ــۆز  ىيهتن ئ

ــۇقى     ــ ھهق ـ ھوقـ ــى ۋە ئۋە مهسـ ۇلىيىتىنى بىلىشـ
ۇلىيهتچانلىق تۇيغۇسـى ئىچىـدە بـۇرچىنى ئـادا     ئمهس

ــرەك ــى كېـ ــ. قىلىشـ ــى ۇلىيهتچانلىق ئمهسـ تۇيغۇسـ
ــان     ــۆزىگه بولغـــ ــنىڭ ئـــ ــلهن شهخســـ ــدى بىـــ ئالـــ

ــ ــۆز . ۇلىيىتى بىـــــــلهن باشـــــــلىنىدۇئمهســـــ ئـــــ
ئائىلىسـى ۋە   كىشـى  ىتىنى تونۇپ يهتكهنۇلىيئمهس
ۇلىيىتىنىمۇ ئــــادا ئمهســــئالدىــــدىكى  ىــــيهتئجهم

   .قىالاليدۇ
يهنـى  (ئىنسـان ئـۆزىنى بىكـار قويـۇپ بېرىلىـدۇ      �

شــهرىئهت ئىشــلىرىغا تهكلىــپ قىلىنمــاي، مهيلىــگه 
 ①�دەپ ئويالمــدۇ؟) قويــۇۋېتىلگهن ھايۋانغــا ئوخشــاش

ــايهت   ــگهن ئـ ــ دېـ ــاننىڭ مهسـ ــگه ئئىنسـ ۇلىيهتكه ئىـ
ئـــۇ كـــۈن � ســـا،مهخلـــۇق ئىكهنلىكىنـــى بايـــان قىل

ــرىلگهن   ( ــىلهرگه بېـ ــادا سـ ــۈنى ، دۇنيـ ــامهت كـ ) قىيـ

                                                 
  .ـ ئايهت 36سۈرە قىيامهت،  ①
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 ①�رســـوراق قىلىنىســـىله -ئال ونېـــئمهتلهردىن ســـ
ــايهت ــگهن ئ  -ئهقىلــدىن تارتىــپ بېــرىلگهن ســان   دې

قسىز نېئمهتلهر ئۈچۈن ئىنساننىڭمۇ كۈچىنىڭ سانا
يېتىشــىچه ئــادا قىلىشــقا تېگىشــلىك بهلگىلىــك     

  .ۇلىيىتىنىڭ بارلىقىنى بايان قىلماقتائمهس
ــا ــئجهم نىيهتئىنس ــىل  ىيىتى ــۇش ھاس دە داۋالغ

ــانقىل ــان  ىۋاتقـــ ــائىي   -ســـ ــىز ئىجتىمـــ ساناقســـ
مهســىلىلهر ئوتتۇرىغــا چىقىۋاتقــان بۈگــۈنكى دۇنيــادا، 

 قشــــهرىپىگه اليىــــق پــــارال -شــــان  ىيهتئىنســــان
زنىـــڭ بهرپـــا قىلىـــش ئۈچـــۈن ھهممىمى ككـــېلهچه

ۇلىيهتلهر ئئادا قىلىشقا تېگىشلىك مهس زېممىسىگه
ياشــاۋاتقان دۇنيــادا ئىنســان بولــۇش  بىــز. چۈشــمهكته

تىمىز بىـلهن نۇرغۇنلىغـان مهسـىلىلهرگه دۇچ    ىسـۈپ 
  .كهلمهكتىمىز

ــانلىق     ــىدا ئىنس ــا مىقياس ــدە دۇني ــۈنكى كۈن بۈگ
الىمىنى تهھدىـــــد قىلىۋاتقـــــان ئاچـــــارچىلىق، ئـــــ

نىشـــى، ىيوقســـۇللۇق، ئىشســـىزلىق، مۇھىـــت بولغ
تهڭسـىز  ي ئاپهتلهر، ئىجتىمـائىي تهڭسـىزلىك،   ئتهبى

، ئهخالقىـــي گۇمرانلىـــق، مهنىۋىيهتنىـــڭ    رىقـــابهت
گىنىـپ  ۆماددىالرغا ئ ىكىرلىنىشى، كهيىپ قىلغۇچ

تىقادســــىزلىق، زۇلــــۇم، پــــارىخورلۇق، ېقــــېلىش، ئ

                                                 
 .ـ ئايهت 8سۈرە تهكاسۇر،  ①
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شارائىتىنىڭ ياخشى بولماسـلىقى، مائارىـپ    سهھىيه
 ،ھهســـىدە دۇچ كېلىۋاتقـــان مهســـىلىلهرۋە قـــانۇن سا

ۋە مهدەنىي بايلىقالرنىڭ يوق قىلىنىشـى ۋە   خىيتارى
ــرگه،     ــلهن بىـ ــىلىلهر بىـ ــىغان مهسـ ــا ئوخشـ بۇنىڭغـ

بىرىنــى ـ ئىنســانالر ئارىســىدىكى دىئــالوگ،  بىــر        
ئـــۆزىگه يـــات ھـــۆرمهت قىلىشـــتىكى كهمچىللىـــك، 

نى قوبــــۇل قىاللماســــلىق ۋە ئوخشــــاش  رســــىلهرنه
ــانالرنىڭ   ــيهت ۋە ئىنسـ ــان مهدەنىـ ــاش بولمىغـ ئوخشـ

ــدا ــوزۇر ۋە ت ماكانــ ــاش  ىھــ ــدە ياشــ ــق ئىچىــ نچلىــ
ۋە  ۋەھشـــىيلىكمهسىلىســـدە ئوتتۇرىغـــا چىققـــان   

ىلىلهر ئىچىــــــدە ســــــغــــــا ئوخشــــــاش مهىزمتېرور
   .ماقتىمىزىياش

بۇ مهسىلىلهر پهقهت مهلۇم بىر جاي، رايـون يـاكى   
تىپ قالمـاي، بهلكـى پۈتـۈن    ىقىال تهسـىر كۆرسـ  خهلق

ــا ــداق   ئجهم نىيهتئىنس ــاكى ئۇن ــداق ي ــتىگه بۇن ىيى
شهكىلدە تهسـىر كۆرسـهتمهكته ۋە بـۇ مهسـىلىلهرگه     

بۇ مهسىلىلهرنى تېگىدىن ھهل . كۆڭۈل بۆلدۈرمهكته
ــق  ــۈن خهلـ ــش ئۈچـ ــدە قىلىـ ــاكى خهلق ئىچىـ ــيـ ارا ئـ

  .تهدبىرلهر ئىزدەنمهكتهـ ىيهتته چارە ئجهم
دە بۇ ئىجتىمائىي مهسـىلىلهرنىڭ تېگىـدە   ئهسلى

ئـــۆزىمىزدە مهۋجـــۇت بولغـــان بايلىقلىرىمىزنىــــڭ    
قىممىتىنـــــى بىلهلمهســـــلىكىمىز ۋە ئۇنىڭـــــدىن 

بــــۇ . ئۈنۈملــــۈك پايدىلىنالماســــلىقىمىز ياتماقتــــا
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ىقلىرىمىزنىـــڭ قىممىتىنـــى  ســـهۋەپتىن بـــۇ بايل 
 نغىلى بولىـدىغان ۋە ئـۇنى ئۈنۈملـۈك پايـدىال    بىلىشى
. ناھـــــايىتىمۇ مـــــۇھىم يالنـــــدۇرۇش قـــــا ئابايلىق
ســىزكى، بىــز ئىــگه بولغــان ئهڭ قىممهتلىــك  ىشۈبه

ئهسـىردىن   14تىقاد ۋە تهلىملىرى بىـلهن  ېبايلىق ئ
بۇيـــان ئىنســـانىيهتنى يورۇقلۇققـــا ئېرىشـــتۈرگهن    

  .نۇرنىڭ مهنبهسى بولغان ئۇلۇغ دىنىمىز ئىسالمدۇر
بۈگۈن، ئىنسان ئارتۇقچىلىقىنى جارى قىلدۇرۇش 

ــمهقســــــــىدى  ــان بىــــــ ــا چىققــــــ لهن ئوتتۇرىغــــــ
ــۇللىرىدىن، ىپســـــــــىخولوگىي لىك داۋاالش ئۇســـــــ

ۋە زەھهرلىــــــك  كولوگىيلىــــــك مهســــــىلىلهرگهېئ
ــ ــا  ېچـ ــۈن دۇنيـ ــكىچه پۈتـ ــى كۆرەشـ كىملىككه قارشـ

 ننىــــــڭمىللهتلىــــــرى يــــــاكى دۆلهتلىــــــرى دى  
، ياردىمىگه، تېخىمـۇ ئېنىـق قىلىـپ    مۇداخىلىسىگه

   .ھتاج بولماقتاوىگه م»مۇقهددەس كۈچ«ئېيتقاندا 
سالم دىنى زامانىۋىيلىققا يـاردەم بېرەلهيـدىغان،   ئى

زامانىۋىي دۇنيا ئۈچۈن يېڭى دىنىـي چـارىلهر تېپىـپ    
ــدىغان  ــاتىبېرەلهيـ ــدۇر  ھايـ ــگه دىنـ ــۈچكه ئىـ ــۇ  .كـ بـ

ن ۋە  تهۋسـىيه  سهۋەپتىن مۇقهددەس دىنىمىز بۇيرىغا
ــرىم  ــان تهڭ بهھ ــۇش ۋە ياردەملىشىشــ هقىلغ  كهن بول

ــۇالق   ــىپالرغا قـ ــاش پرىنسـ ــر  ئوخشـ ــېلىپ، بىـ  -سـ
بىرىمىــز ئۈچــۈن ئــادا قىلىشــقا تېگىشــلىك بــۇرچ ۋە  

ــ ــۈرىنى  ئمهســ ــىمىز، مــ  -ۇلىيهتلىرىمىزنى بىلىشــ
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 –مــــۈرىگه تىرىشــــىمىز، تۇرمۇشــــنىڭ ئىسســــىق  
، نى بېشــىمىزدىن بىلــله ئۆتكۈزۈشــىمىزســوغۇقلىرى

ــى ــدىغانياشــ ــا كهلتۈر غىلى بولىــ ــىمىز، ۈھالغــ شــ
ــائىي ياردەملىشـــــىش ۋە تهڭ بهھـــــرىمتىجئى ن همـــ
ىـــيهت بهرپـــا ئولۇشـــنى ئاســـاس قىلغـــان بىـــر جهمب

ــادەتكه ئايالندۇر  ــىمىز، ئــ ــا ۇقىلىشــ ــىمىز، شــ  - دشــ
تولغــان ئهتىــلهرگه ـ ھــاالۋەتكه خوراملىــق ۋە ھــوزۇر    

   .شىمىز الزىميېتىبىرلىكته 
 ـدىنىـــي تهلهپ     نهشـــرىياتىمىز خهلقىمىزنىـــڭ

ىيهتنىــــڭ ئجهم ۋە هتىيــــاجلىرىنى قانــــدۇرۇش ېئ
ــوزۇر ــى ھ ــڭ   بهرى ۋە بىرلىكىن ــنى ئۆزىنى ــا قىلىش پ

ىيهتنىـڭ  ئجهم .ىيىتى دەپ قاراپ كهلمهكتهۇلئمهس
مهنىۋىيىتىگه ئهكـس تهسـىر كۆرسـىتىدىغان ئـائىله     

ىيهتنىـڭ ھهر قاتلىمىـدا   ئ، جهمىرىئىچى مهسـىلىل 
، قااليمىقـانچىلىق شـهكىلدە كۆرۈلۈۋاتقـان   خىل ھهر 

جىنـايهتلىرى، ئىنسـان ھهقلىرىنىـڭ     ۆرپ ـ ئـادەت   ئـ 
ز سىمۇھىتقا پهرۋائىجتىمائىي ى، دەپسهندە قىلىنىش

ــادەتلهرگه ئو ـ   ۇيخــقــاراش، ناچــار ۋە يامــان   شــاش خئ
 لئــــاممىۋىي شــــهكىلدە ئهھمىــــيهت بېــــرىش ۋە ھه

لىلهردە ىقىلىــش كېــرەك بولغــان ئىجتىمــائىي مهســ
دىنىــــي جهھهتــــتىن كهڭ جامــــائهتچىلىككه يــــول 

ــۇ ســاھ  ــا  هكۆرسىتىشــنى ۋە ب دە مهۋجــۇت بولغــان خات
بـــــــۇ  ى تۈگىتىشـــــــنى،شـــــــهنچىلهرنۈدىنىـــــــي چ
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ئۈچــۈن پائــالىيهت  ىلىلهرنىڭ ھهل قىلىنىشــىمهســ
ــان  ــكىالتالر بىــلهن    ئېلىــپ بېرىۋاتق ئورگــان ۋە تهش

ــدىن ھهمكارلىشىشــ ېي ــۇرچى دەپ  نى قىن ــڭ ب ئۆزىنى
چلىـق ئىچىـدە ياشـايدىغان،    نىناق ۋە تئى. بىلمهكته

ــر     ــۈپ ـ بى ــان س ــزگه ئىنس ــۆرمهت ۋە ىبىرىمى تىدە ھ
دۇنيــا بهرپــا قىلىشــتا شــهپقهت كۆرســىتىدىغان بىــر 

ــۇقهددەس دىنىمىزنىـــڭ تهلىمـــ  لىرىنى ئهبهدىـــي اتمـ
  .قىلىشنى مهقسهت قىلماقتىمىز مهشئهل ئۆچمهس

 تهرجىـــــــمه قىلىنغـــــــان بـــــــۇ مهقســـــــهتته  
نـاملىق   »ۇلىيهتلىرىمىزئلىلىرىمىز ۋە مهسىمهس«

ــ لهر تىزىســـىبـــۇ ئهســـهر ــانىۋىي مهسـ لىلهرنىڭ ىزامـ
دە تۇتقـان  ۋەيرانچىلىقىنى، كۈنىمىز دۇنياسـىنى كـۆز  

ــىدىن    ــلى مهنبهس ــڭ ئهس ــدا دىننى ــگه چ ھال هكلىمى
ــان، ئ  ــاد ۋە ئهېئۇچرىمــاي ئوتتۇرىغــا چىقارغ الق خــتىق

بىلهن يۇغۇرۇلغان تـوغرا چۇشـهنچه بىـلهن بىـر تهرەپ     
ــي     ــان دىنىــ ــوغرا بولغــ ــدىغانلىقىمىزنى، تــ قىالاليــ

ــدىلىك تۇرمۇشــقا رەھبهرلىــك   ۈچ شــهنچىنىڭ ۋە كۈن
 كيهتكه قانچىلىــىــئمهنىۋىيهتنىــڭ جهم قىلىــدىغان

تهلهيـدىغانلىقىنى  ېئ بهخـش اتىرجهملىك خھوزۇر ۋە 
  .كۆرسىتىپ بهرمهكته



ŀ

 

11 
    

  مۇقهددىمه

  

ــاتىرجهم    ــاالمهت ۋە خ ــارامبهخش، س ــته ئ جهمئىيهت
ئىجتىمــائىي ئامــانلىق ۋە  . ياشــاش بهكمــۇ مــۇھىم  

خاتىرجهملىكنى بهرپا قىلىش ئۈچۈن ئىنسانالر بىر ـ 
ىشــــى، بىرىنىــــڭ ھهق ۋە ھوقــــۇقلىرىنى ھۆرمهتل 

ــدە    ــڭ قائىــ ــاۋاتقان جهمئىيهتنىــ ــۆزلىرى ياشــ  –ئــ
ئۇنـــداق . يوســـۇنلىرىغا رىئـــايه قىلىشـــى كېـــرەك   

ــانچىلىق،    ــته قااليمىقــــ ــدا، جهمئىيهتــــ بولمىغانــــ
باشباشــتاقلىق، خاتىرجهمســىزلىك، ســاختىپهزلىك 

  .ۋە ئادالهتسىزلىك يامراپ كېتىدۇ
ــان بهزى ۋەقه    ــۈز بېرىۋاتقـ ــزدە يـ  –جهمئىيىتىمىـ

بىـــرىگه بولغـــان  –نالرنىڭ بىـــر ھادىســـىلهر ئىنســـا
ــىگه    ــىپ كېتىش ــڭ ئاجىزلىش ــهنچ تۇيغۇلىرىنى ئىش

بولۇپمۇ، كۈندىلىك ھاياتتا ئوتتۇرىغا . سهۋەب بولماقتا
لهر ئىنسانالرنى چوڭقۇر »ساختىپهزلىك«چىقىۋاتقان 

. قايغۇالنــدۇرماقتا ۋە گۇمــانخور قىلىــپ قويۇۋاتماقتــا 
جهمئىيهتنىــــڭ ئىشــــهنچ ئــــۇللىرىنى تهۋرىتىــــپ،  

ىنســانالرنى قــايغۇ ۋە ئۈمىدســىزلىككه ســېلىۋاتقان ئ
ــاختىپهزلىك« ــىله   »سـ ــۇھىم مهسـ ــۇ مـ ــڭ بهكمـ نىـ

  .ئىكهنلىكىدە ھېچقانداق شۈبهه يوق



ŀ

12 
    

چېگرىســى  - دەۋرىمىــزدە ســاختىپهزلىكنىڭ چهك
يېقىنـدا سـاختا مـالالرنى    . بهكمۇ كېڭىيىـپ كهتتـى  

ئىســتېمال قىلىــش نهتىجىســىدە كېلىــپ چىققــان  
اختىپهزلىكنىڭ دائىرىسـى ۋە  ئۆلۈم ۋەقهلىرىـدىن سـ  

ــۋالغىلى بولىــدۇ     ــۇق بىلى ــۇ ئوچ ــى تېخىم . زىيىنىن
ــدچىلىك ۋە ئىســتېمالچىالرنى   ــانچىلىق، تهقلى يالغ
ئالــداش نىــيهت قىلىنغــان ســاختىپهزلىككه قارشــى  
تۇرۇش ئۈچۈن مهتبۇئاتالردا ئـېالن قىلىنىۋاتقـان ھهر   
بىر خهۋەر ۋە ماقاله بىز سهل قـاراپ كېلىۋاتقـان بهزى   

ــى   كهل ــتېمال قىممىتىنــ ــڭ ئىســ ــمه ۋە ئۇالرنىــ ىــ
ــالماقتا  ــا ســ ــالق «. يادىمىزغــ ــائىي ئهخــ » ئىجتىمــ

كاتىگورىيىســـىگه كىرىـــدىغان بـــۇ بىپهرۋالىقالرنـــى  
دەپ قاراشـقا  » ھهقىقهتتىن يىراقلىشـىپ كېـتىش  «

  . بولىدۇ
ئىجتىمــائىي قــۇرۇلمىمىزنى تــۈپ يىلتىزىــدىن    

تىن ئىبارەت بۇ مهنىـۋىي  »ساختىپهزلىك«غاجاۋاتقان 
كېسهللىكنى پهقهت ماددىي قىيىنچىلىق، خىزمهت 
ئورۇنلىرىنىـــــڭ كهمچىللىكـــــى ۋە ئىشســـــىزلىق 
قاتـــــارلىق ئىقتىســـــادىي ســـــهۋەبلهرگىال بـــــاغالپ 

چــــۈنكى . چۈشــــهندۈرۈپ بېــــرىش مــــۇمكىن ئهمهس
يوقىلىشـــــقا يـــــۈزلهنگهن ئېســـــىل ئهنـــــئهنىلهر ۋە 
يېمىرىلىــپ كېتىۋاتقــان مهســئۇلىيهت تۇيغۇســىمۇ  
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ۋج ئېلىـپ كېتىشـىگه تـۈرتكه    ساختىپهزلىكنىڭ ئه
  .بولۇۋاتقان تۈپكى ئامىلالردىن ھېسابلىنىدۇ



ŀ
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ساختىپهزلىك ئهخالقىي 
  مهسىلىدۇر

  

) ئىنسـاننى (بىـز ئـۇالرنى   �: ئالالھ تائاال ئىنساننى
ــتۈن   ــدىن ئۈســــ ــڭ نۇرغۇنىــــ مهخلۇقاتلىرىمىزنىــــ

ئىنســـــاننىڭ . دەپ تهرىپلىمهكـــــته ①�قىلـــــدۇق
مهيـــــدىغان تاشـــــالر كۆتۈرەل –زېممىســـــىگه تـــــاغۇ 

: ئــالالھ تائــاال ئىنســاننى  . ②يــۈكلهنگهن �ئامــانهت�
قىلىپ  ④�بىكارچى�ۋە  ③�قويۇۋېتىلگهن گهمهيلى�

ياراتمىــدى، بهلكــى ئۈســتىگه مهســئۇلىيهت ئارتىــپ،   
ئالالھ تائاال ئۆز . قىلدى ⑤�يهر يۈزىنىڭ خهلىپىسى�

                                                 
 .ـ ئايهت 70سۈرە ئىسرا،  ①
ـ    21؛ ســۈرە ھهشــر، گهـ ئــايهتلهر   73ۋە  – 72ســۈرە ئهھــزاب،  ②

 .كه قاراڭئايهت
 .ئايهتكه قاراڭ – 36سۈرە قىيامهت،  ③
 .كه قاراڭـ ئايهت 115سۈرە مۇئمىنۇن،  ④
؛ سـۈرە  ئـايهتكه  -30؛ سـۈرە بهقهرە،  ئـايهتكه  -165سۈرە ئهنئام،  ⑤

 62ۋە سۈرە نهمل، ئايهتكه  – 69؛ سۈرە ئهئراف، ئايهتكه -26ساد، 
 .كه قاراڭـ ئايهت
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مهلـــۇم بىـــر  ①قـــوللىرى بىـــلهن ياراتقـــان ئىنســـانغا
ــيىن،   ــقۇچتىن كې ــي روھئىال«باس ــۈۋلهش  »ھى ــى پ ن

بهقهرە . ②ئــــارقىلىق، ئــــۇنى شــــهرەپلىك قىلغــــان   
ىگىچه ـ ئــايىت    34ـ ئايىتىــدىن     31سۈرىســىنىڭ 

بولغان ئارىلىقتا بايـان قىلىنغىنىـدەك، ئـالالھ تائـاال     
ئىنسانغا تىل ۋە مهۋجۇداتنىـڭ ئىلمىنـى ئۆگىنىـپ    
بىلىــش قــابىلىيىتى ۋە ئىمكــانىيىتى بېرىــپ، ئــۇنى 

تهبىئهتتىكـــى . ۈســـتۈن قىلـــدىپهرىشـــتىلهردىنمۇ ئ
ھهممه نهرسه ئۇلۇغ ئالالھ تهرىپىدىن مانـا مۇشـۇنداق   
مۇھىم ۋە قىممهتلىك جـانلىق بولغـان ئىنسـاننىڭ    

  .④ۋە خىزمىتىگه بېرىلدى ③ئهمرىگه تاپشۇرۇلدى
ئهپسۇسكى، قۇرئان كهرىم ئىنساننىڭ بۇ مۇسـبهت  

ــىتهرەپلىرى ــڭ    ن ــرگه، ئۇنى ــلهن بى ــش بى ــان قىلى باي
ــاچكۆز، زە ــادان،   ئ ــم، ن ــاجىز، ئالدىراقســان، زالى ئىــپ، ئ

نــــانكور، تويمىغــــۇر قاتــــارلىق ئىللهتــــلهرگه غهرق  

                                                 
 .كه قاراڭـ ئايهت 75سۈرە ساد،  ①
 .كه قاراڭـ ئايهت 29سۈرە ھىجر،  ②
 .قاراڭ كهـ ئايهت 12؛ سۈرە نهھل، كهـ ئايهت 20سۈرە لوقمان،  ③
 سـۈرە  ۋەئايهتكه  – 12؛ سۈرە جاسىيه، ئايهتكه -36سۈرە ھهج،  ④

 .كه قاراڭـ ئايهت 20لوقمان، 
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، ئــۆزىنى پهرۋەردىگارىــدىنمۇ ئۈســتۈن ①ئىكهنلىكىنــى
  .كۆرۈپ، ھهقتىن ئاداشقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويماقتا

گهرچه ئىنســاننىڭ مانــا مۇشــۇنداق ھهم ئىجــابىي 
مۇ، ئۇلۇغ ھهم سهلبىي تهرەپلىرى تهڭ مهۋجۇت بولسى

ــرادە ۋە مهســئۇلىيهت ئىگىســى    ــز ئىســالم ئى دىنىمى
بولغان ئىنسانغا قىلىشى ياكى قىلماسلىقى كېـرەك  

ئهڭ مۇكهممهل شـهكىلدە  . بولغان ئىشالرنى ئۆگهتتى
ــى    ــڭ خۇالسىســـ ــۈن ئالهمنىـــ ــان ۋە پۈتـــ يارىتىلغـــ
ھېســــابلىنىدىغان ئىنســــان ئهنه شــــۇ مــــۇكهممهل 

چۈرۈشــى يارىتىلىشــىغا اليىــق رەۋىشــته ھايــات كه   
ئالالھنىڭ نهزىرىدە ئىنساننىڭ قىممىتى ۋە . كېرەك

ئۈستۈنلۈكى ئۇنىڭ گـۈزەل ئهخالققـا ئىـگه بولۇشـىغا     
  .باغلىق

ئۇلــۇغ ئــالالھ ئىنســانالردىن كىملهرنىــڭ تېخىمــۇ 
ــا      ــى ئوتتۇرىغـ ــگه ئىكهنلىكىنـ ــا ئىـ ــىل خۇلققـ ئېسـ
ــۈمنى ۋە     ــاتىنى، ئۆلـ ــا ھايـ ــۈن دۇنيـ ــرىش ئۈچـ چىقىـ

ــا  ــاتىنى ياراتق ــاخىرەت ھاي ــا . ②نئ ئهڭ ئېســىل خۇلقق
قارشــى كهلمهســلىكنىڭ   قــائىــگه بولــۇش ۋە ئالالھ 

ھهقىقهتهن ئهڭ � :ئىمتىهانىدىن ئۆتكهن ئىنسانالر
نىــڭ دەرگاھىــدا ئهڭ هللاتهقــۋادار بولغــانلىرىڭالر ا

                                                 
 .ـ ئايهتكىچه 21ىن ئايهتتـ  19سۈرە مهئارىج،  ①
 .كه قاراڭـ ئايهت 2سۈرە مۇلك،  ②
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يهنـــــــى (لىنىســـــــىلهر برمهتلىـــــــك ھېساۆھ
كىشــىلهرنىڭ بىــر ـ بىرىــدىن ئــارتۇق بولۇشــى   

ــ    ــق بىـ ــلهن ئهمهس، تهقۋادارلىـ ــهب بىـ لهن نهسـ
دېگهن ئايهتنى ئۆزلىرىگه ماياك قىلىشـى   ①�)بولىدۇ

ــرەك ــاالمدىن . كېــ ــبهر ئهلهيهىسســ ــى «: پهيغهمــ ئــ
دەپ سـورىغاندا،  » كىم ئهڭ قىممهتلىك؟! رەسۇلۇلالھ

» ئهڭ مـۇتتهقى بولغـانالر  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  . ②دەپ جاۋاب بهرگهنىدى

قـا  ئۆزىنى گۇناھ ۋە ھارامالردىن ساقاليدىغان، ئالالھ
ئاسىيلىق قىلىشـتىن ھهزەر ئهيلهيـدىغان مـۇتتهقى    

ــر   ــي ئهمىــ ــانالر دىنىــ ــي  –ئىنســ  –مهرۇپ ۋە نهھىــ
مـــــــۇنكهرلهرگه رىئـــــــايه قىلىـــــــدۇ، ھىـــــــله ۋە    
ــانالرنىڭ   ســـاختىپهزلىكتىن يىـــراق تۇرىـــدۇ، ئىنسـ
خاتىرجهملىكى ۋە جهمئىيهت ئامانلىقى ئۈچۈن يولغا 

ىل تـۈزۈلمىلهرگه بويسـۇنىدۇ، ئېسـ    –قويۇلغان قانۇن 
ــالى،     ــانلىق مىس ــڭ ج ــدۇ، قۇرئاننى ــق بولى ئهخالقلى
ئهخالقـــى ۋە ھايـــاتى قۇرئانـــدىن ئىبـــارەت بولغـــان     
. پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالمنى ئــــۈلگه قىلىــــدۇ   

پهيغهمـــــــبهر ئهلهيهىسســـــــاالمنىڭ دۇرۇســـــــت ۋە 
ــچ      ــلهن زىــ ــان بىــ ــنىڭ ئىمــ ــهنچلىك بولۇشــ ئىشــ

                                                 
 .ـ ئايهت 13سۈرە ھۇجۇرات،  ①
 .رىۋايهت قىلغان بۇخارى ②
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مۇناســـــــىۋەتلىك ئىكهنلىكىنـــــــى كۆرســـــــىتىپ 
قهلبـى دۇرۇسـت بـولمىغىچه،    بهندىنىڭ «: بېرىدىغان

ئىمانى دۇرۇست بولمايدۇ؛ دىلى دۇرۇست بـولمىغىچه،  
دېـگهن ھهدىسـىنى ئـۆزىگه    » قهلبى دۇرۇست بولمايـدۇ 

ــا ۋە  . دەســـتۇر قىلىـــدۇ ــۇغ ئالالھقـ ــۇندىال، ئۇلـ ئهنه شـ
ئىنســانالرغا ئهدەپلىــك مۇئــامىله قىلىــدۇ، ســۆز ـ        
ھهرىــكهت ۋە مۇئامىلىلىرىــدە پۈتــۈنلهي ســهمىمىي    

  .بولىدۇ
گــۈزەل ئهخالقنىــڭ ئــۇلى بولغــان دىــن ئىنســاننى  

ســــــائادەت ۋە  –دۇنيــــــا ۋە ئاخىرەتلىــــــك بهخــــــت 
ئۇلـــۇغ ئالالھنىـــڭ . خـــاتىرجهملىككه ئېرىشـــتۈرىدۇ

 –ھهردائىم ئۆزىنى كۆرۈپ تۇرىدىغانلىقىنى، قىلغـان  
ــدىغان    ــى بىلى ــدىن خهۋەردار ئىكهنلىكىن ئهتكهنلىرى

دۇ، يامان مۇئمىن بهندە باشقىالرغا ئهسكىلىك قىلماي
ھهرىكهتـــــلهرگه مايىـــــل بولمايـــــدۇ،    –قىلىـــــق 

ــدۇ   ــدۇ، ســاختىپهزلىك قىلماي . ئىنســانالرنى ئالدىماي
چـــــۈنكى دىنىـــــي ئېتىقـــــادى ئۇنىڭغـــــا ھهر بىـــــر 
قىلمىشــىنىڭ خاتىرىلىنىــپ تۇرىــدىغانلىقىنى ۋە   
كۈنلهرنىڭ بىرىدە بـۇ قىلمىشـلىرىنىڭ ھېسـابىنى    

  . بېرىدىغانلىقىنى ئۆگهتكهن
ــان ــز ئىنســـــ ــاالل دىنىمىـــــ غا دۇنيانىـــــــڭ ھـــــ

ــدا     ــان ھالـــ ــراپ قىلمىغـــ ــدىن ئىســـ نېئمهتلىرىـــ
ئهمما بۇنىڭ ئۈچۈن غايه . پايدىلىنىشىغا يول قويغان
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ــۇق  ــىته يوللــ ــاالل(ۋە ۋاســ ــرەك) ھــ ــى كېــ . بولۇشــ
ــداق    ئىنســاننىڭ غايىســىگه يېــتىش ئۈچــۈن ھهرقان
. ۋاســـىتىنى يوللـــۇق دەپ بىلىشـــى تـــوغرا ئهمهس   

 –ق، مېهــرى ئهكســىچه بولغانــدا، جهمئىيهتــته ئهخــال
مۇھهببهت، ھۇزۇر ۋە ئىشهنچ توغرىسىدا ھهرگىـز سـۆز   

قولى ئىلكىدە بار كىشـىلهرنىڭمۇ  . ئاچقىلى بولمايدۇ
ــارقىلىق     ــولالر ئ ــاالل ي ــۇق ۋە ھ ــئمهتلهردىن يولل نې

ــۆرۈلگهن   ــۇن ك ــى ئۇيغ ــتىدا  . پايدىلىنىش ــڭ ئاس بۇنى
ــر، مېهــنهت ياتماقتــا   ئۇلــۇغ دىنىمىــز ھــارام   . ئهجى

نى تهشۋىق قىلغۇچى يولالرنىمـۇ  قىلىنغان نهرسىلهر
چهكلىـــگهن ۋە ئىســـالم ئۈممىتىنىـــڭ ھهر تۈرلـــۈك 
مۇبالىغىــدىن يىــراق، ئوتتــۇرا ھــال يــول تۇتىــدىغان،  

قۇرئانـدا  . ①ئاقىل ئامما ئىكهنلىكىنـى بايـان قىلغـان   
ــۈممىتى (�: يهنه ــۇھهممهد ئــ ــى مــ ــىلهر !) ئــ ســ

ئىنســـــانالر مهنپهئىتـــــى ئۈچـــــۈن ئوتتۇرىغـــــا 
ا بـۇيرۇپ يامـانلىقتىن   چىقىرىلغان ياخشىلىقق

قـــا ئىمـــان ئېيتىـــدىغان ئهڭ   هللاتوســـىدىغان ا
دەپ تهسۋىرلهش ئارقىلىق  ②�ياخشى ئۈممهتىسلهر

بىزنىـــــڭ ئۈلگىلىـــــك جهمئىـــــيهت بولۇشـــــىمىز  
  . كېرەكلىكى تهكىتلهنگهن

                                                 
 .اراڭكه قـ ئايهت 143سۈرە بهقهرە،  ①
 .ـ ئايهت 110سۈرە ئال ئىمران،  ②
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ئۇلۇغ دىنىمىز ئىسـالم ياخشـىلىق، سـهمىمىيهت    
ۋە ئـــــــادالهت ئۈســـــــتىگه قۇرۇلغـــــــان بولـــــــۇپ،    

ــكۈچىلىرىگه مهرھه ــادالهتتىن ئهگهشـ مهت، ھهق ۋە ئـ
ھهقسـىزلىقنىڭ  . ئايرىلماسلىقنى تهۋسىيه قىلىـدۇ 

ــانالرغا     ــۇپ، ئىنس ــان بول ــارام قىلغ ــدىقىنى ھ ھهر قان
  . ھهقسىز مۇئامىله قىلماسلىقنى تاپىاليدۇ

ــۇل    ئىســالم دىنــى ئىنســانالرنىڭ ياخشــىلىقىغا ئ
ــۆزىگه ئاســاس   ســېلىپ، يامــانلىقالردىن قوغداشــنى ئ

ــۇ ھ   ــۇپ، بــ ــان بولــ ــي   قىلغــ ــارلىق دىنىــ ــۈم بــ ۆكــ
ئىنسان . ھۆكۈملهرنىڭ تۈپكى غايىسى ھېسابلىنىدۇ

تهبىئىتــى ياخشــىلىق ۋە يامانلىققــا مايىــل قىلىــپ 
ئۇنىڭــدىن ســىرت، ئىنســانغا ياخشــىنى . يارىتىلغــان

ــدىن،    ــدىنى زىيانـ ــادىن، پايـ ــوغرىنى خاتـ ــدىن، تـ يامانـ
ــدىغان   ــاختىپهزلىكتىن ئايرىيااليـ ــتلۇقنى سـ دۇرۇسـ

. پىكىـر ئىلتىپـات قىلىنغـان    –قابىلىيهت، ئهقىـل  
روھ بىـلهن ۋە ئـۇنى چىرايلىـق    �: قۇرئانى كهرىمنىڭ

قىلىـــپ ياراتقـــان، ئۇنىڭغـــا ياخشـــى ـ يامـــانلىقنى     
دېــگهن ئــايىتى  ①�بىلــدۈرگهن زات بىــلهن قهســهمكى

بـۇ يهردىكـى   . مانا بۇ ھهقىقهتنى ئىپادىلهپ بهرمهكـته 
ــۇر” ــان،    “فۇج ــۈك يام ــگه ھهر تۈرل ــڭ ئىچى ئۇقۇمىنى

لىق ۋە گۇنـاھلىق سـۆز، پېئىـل ۋە ھهرىكهتـلهر     زىيان

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 8ـ ۋە  7سۈرە شهمس،  ①



ŀ

22 
    

 –بىلهن بىرگه، يالغانچىلىق، ئالدامچىلىق، ھىـيله  
ــدۇ  ــاختىپهزلىك كىرىـــ ــر ۋە ســـ ــۋا”. مىكىـــ  “تهقـــ

ــا     ــا، ئالالھقــ ــىگه بولســ ــڭ مهنه دائىرىســ ئۇقۇمىنىــ
ــڭ   ــاقلىنىش، ئالالھنىـ ــتىن سـ ــىيلىق قىلىشـ ئاسـ
بۇيرۇق ۋە چهكلىمىلىرىگه بويسۇنۇش، راستچىللىق 

ۇستلۇق قاتارلىق ھهر تۈرلۈك گۈزەل سۆز، ئىش ۋە دۇر
بۇنىڭغــا كــۆرە، بىــر ئىنســان . ھهرىكهتــلهر كىرىــدۇ –

ياخشــى، تــوغرا ۋە پايــدىلىق ئىشــالرنى قىلىشــىمۇ     
مــــۇمكىن، يامــــان، خاتــــا ۋە زىيــــانلىق ئىشــــالرنى  

  .قىلىشىمۇ مۇمكىن
 –شـــۇ ســـهۋەبتىن، جهمئىيهتـــته ســـۆزى ۋە ئىـــش 

نســانالر بولــۇش ھهرىكىتــى دۇرۇســت، ئهخالقلىــق ئى
ھهرىـــكهت  –بىـــلهن بىـــرگه، ئهخالققـــا زىـــت ئىـــش  

. قىلىدىغان، سـاختىپهز ئىنسـانالرمۇ كـۆپ ئۇچرايـدۇ    
ــل      ــى خى ــۇ ئىكك ــدىكى ب ــان تهبىئىتى ـــ ئىنس ــن ـ دى
ــوغرا يۆلىنىشــكه باشــالپ، كىشــىنى    ــابىلىيهتنى ت ق
ئىمــانلىق، ســالىه، دۇرۇســت، ئهخالقلىــق بولۇشــقا     

  .يېتهكلهيدۇ
تـوغرا  «يهنـى   �ۇل مۇستهقىمسىرات�ئىسالم دىنى 

ــول ــت  . ①دۇر»يـــ ــۈنى بهش ۋاقىـــ ــۇئمىن ھهر كـــ مـــ
رەببىمىـز، بىزنـى   �: نامىزىنىڭ ھهر بىر رەكئىتىـدە 

                                                 
 .كه قاراڭـ ئايهت 5سۈرە فاتىهه،   ①
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نى ئوقۇغانـدا،  هتئـاي دېـگهن   �!تـوغرا يولغـا باشـلىغىن   
ھهم رەبـــبىگه يالۋۇرىـــدۇ ھهمـــدە ھاياتىـــدا دۇرۇســـت 
. بولۇش ئىمتىهانىدىن ئۆتۈۋاتقانلىقىنى خاتىرىلهيدۇ

ــۇ  ــا بـ ــوي  مانـ ــلهن ئـ ــرار بىـ ــش  –ئىقـ ــر، ئىـ  –پىكىـ
ئۆزىـدىن   –ھهرىكىتىنى توغرىالشقا تىرىشىدۇ ۋە ئۆز 

چـۈنكى، ئـالالھ تائـاال ئۇنىڭغـا     . ھېساب ئېلىپ تۇرىدۇ
  . راستچىل، دۇرۇست بولۇشقا پهرمان بهرمهكته

ســېنى بۇيرۇغانــدەك تــوغرا هللا ا!) ئــى مــۇھهممهد(�
يولـدا   يولدا بولغىن، ساڭا ئىمـان ئېيتقـانالرمۇ تـوغرا   

) مهنئـــى قىلىنغـــان ئىشـــالرنى قىلىـــپ . (بولســـۇن
نىـــــڭ چهكلىرىـــــدىن چىقىـــــپ كهتمهڭـــــالر،    هللا

ــىزكى، ا ــپ  هللا شۈبهىســــ ــىڭالرنى بىلىــــ قىلمىشــــ
يهنـــى دىنـــدا  (شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن  �؛ ①�تۇرغۇچىـــدۇر

! ئــى مــۇھهممهد) (ئىخــتىالپ قىلىشــقانلىقى ئۈچــۈن
بارلىق ئىنسانالرنى توغرا دىـن ئاساسـىدا ئىتتىپـاق    

ــقا ــا) بولۇش ــوغرا   چ ــويىچه ت ــڭ ب قىرغىن، بۇيرۇلغىنى
نىــڭ ) يهنــى مۇشــرىكالر(يولــدا چىــڭ تــۇرغىن، ئــۇالر 

ــتقىن    ــمىگىن ۋە ئېي ــلىرىغا ئهگهش ــى خاھىش : نهپس
ــا ئىمـــان ) بـــارلىق(نازىـــل قىلغـــان هللا ا« كىتابالرغـ

ــدۇم، ا    ــقا بۇيرۇل ــل بولۇش ــاراڭالردا ئادى ــتىم، ئ هللا ئېيت
ــىلهرنىڭمۇ   ــارىمىزدۇر، ســـــ ــڭ پهرۋەردىگـــــ بىزنىـــــ

                                                 
 .ـ ئايهت 112سۈرە ھۇد،  ①
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گارىڭالردۇر، بىزنىـڭ ئهمهللىرىمىـز ئـۆزىمىز    پهرۋەردى
ئۈچۈنــدۇر، ســىلهرنىڭ ئهمهللىرىڭالرمــۇ ئــۆزلىرىڭالر  
ــارىمىزدا     ــڭ ئــ ــلهن بىزنىــ ــىلهر بىــ ــدۇر، ســ ئۈچۈنــ

ــكه ېج ــورۇن(دەللىشىش ــوق ) ئ ــقهت  (ي ــۈنكى ھهقى چ
ــكارىدۇر ــۈنى (هللا ، ا)ئاش ــامهت ك ــى ) قىي ــۈم (بىزن ھۆك

يىغىـدۇ، ئـاخىر قايتىـدىغان جـاي     ) چىقىرىش ئۈچۈن
  .①�نىڭ دەرگاھىدۇرهللا ا

دىن ـــ دۇرۇسـتلۇققا ئهكـس تهسـىر يهتكۈزىـدىغان      
ــۆز   ــداق س ــنى    –ھهرقان ــراق تۇرۇش ــدىن يى مۇئامىلى
ــدۇ ــۈن  . تهلهپ قىلىـــ ــداش ئۈچـــ ــىلهرنى ئالـــ كىشـــ

ــان ســۆز   ــدا   –قوللىنىلغ ــامىلىلهر تهبىئىــي ھال مۇئ
ئىنسانالر ئارىسىدىكى مۇناسـىۋەتكه سـهلبىي تهسـىر    

ھىـــــــيله ۋە شـــــــۇڭا كىشـــــــىلهر  . يهتكۈزىـــــــدۇ
  .ساختىپهزلىكتىن يىراق تۇرۇشى كېرەك

ــڭ     ــۈزەل ئهخالقنىـ ــاختىپهزلىك گـ ــيله ۋە سـ ھىـ
ئهمهس، بهلكى ناچار ئهخالقنىڭ تهبىئىـي نهتىجىسـى   
ســـۈپىتىدە ئوتتۇرىغـــا چىقىـــدۇ، شـــۇڭا ھـــېچكىم     

دۇرۇستلۇق، . ساختىپهزنى ياقتۇرمايدۇ ۋە قوللىمايدۇ
ــۈزەل   ــارلىقالر گـ راســـتچىللىق، ســـهمىمىيلىك قاتـ

ــى ئهخالق ــڭ نامايهندىســـــ ــاختىپهزلىك، نىـــــ ؛ ســـــ
ــۈزلىمىچىلىككه ئوخشــاش    ــانچىلىق، ئىككــى ي يالغ

                                                 
 .ـ ئايهت 15سۈرە شۇرا،  ①
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قۇرئان ۋە سۈننهتكه ئۇيغۇن بولمىغان سۆز، پېئىـل ۋە  
ــڭ    ــار ئهخالقنىـــــ ــا، ناچـــــ ــامىلىلهر بولســـــ مۇئـــــ

  .جۈملىسىدىندۇر
ــداش ئۈچــۈن ھهرخىــل ھىــيله     –ئىنســانالرنى ئال

ــان   ــدىلىنىپ قوللىنىلغـــــ ــرلهردىن پايـــــ مىكىـــــ
ــاختى ــدۇ  س ــكارىلىنىپ قالى ــنچه ئاش . پهزلىك كېيى

ــۆز   ــدە ئــ ــاختىپهز كىشــــىلهر كۈنلهرنىــــڭ بىرىــ ســ
ئالدامچىلىقىنىڭ ئاشكارىلىنىپ قالىـدىغانلىقىنى  
ئويالشـــمايدۇ، ئـــۇالر ئـــۆزى ياشـــاۋاتقان جهمئىيهتنـــى 
ــۇ     ــىدىن قىلچىمـ ــۆز قىلمىشـ ــدۇ ۋە ئـ ھۆرمهتلىمهيـ

ــدۇ  ــۇس ۋە     . خىجىــل بولماي ــار ـ نوم ــۇالردا ئ چــۈنكى ئ
  .ـ پهزىلهتتىن قىلچىلىكمۇ ئهسهر يوق ئهخالق

ــى ۋەســــهللهم    : پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــ
، ①»ئىماننىــــڭ بىــــر تارمىقىــــدۇر   –ئــــۇيىلىش «
دېـــيىش  ②»!ئۇيالمىســـاڭ، خـــالىغىنىڭنى قىـــل  «

ئـــارقىلىق، نومۇسســـىز ۋە ھاياســـىز كىشـــىلهرنىڭ 
ــدىغانلىقىنى ۋە   ــان ئىشـــالرنى قىلىـ كـــۆڭلى خالىغـ

ر ئىكهنلىكىنــــى ىلهئۇالرنىــــڭ ئهخالقســــىز كىشــــ
  .ئىپادىلهپ بهرگهن

                                                 
 .رىۋايهت قىلغان مۇسلىم ①
 .رىۋايهت قىلغان بۇخارى ②
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مۇئمىنلهرنىـڭ  «: سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز يهنه
ئهخالقـى   –ئىمان جهھهتـتىن ئهڭ كامىـل بـولغىنى    

ــدۇر  ــۈزەل بولغانلىرىــ ــىلهرنىڭ ئهڭ «، ①»ئهڭ گــ ســ
ــى   ــى ئهڭ ياخشــــــــ ــرلىكىڭالر ئهخالقــــــــ خهيــــــــ

قىيـامهت كـۈنى، مۇئمىننىـڭ    «، ②»بولغانلىرىڭالردۇر
ــدا  ــ(مىزانى ــۇ   ) ىداتارازىس ــۈزەل ئهخالقتىنم ــى گ ۋەزن

 ③»ئېغىـــر كېلىـــدىغان ھېچبىـــر نهرســـه يوقتـــۇر    
قاتارلىق ھهدىسلىرى ئارقىلىق، گـۈزەل ئهخالقنىـڭ   
ــۇھىم رول    ــك مــ ــدا قانچىلىــ ــڭ ھاياتىــ مۇئمىننىــ

  .ايدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بهرگهنئوين
ئىسالم دىنىدا ۋاجىـب قىلىنغـان ئىبادەتلهرنىـڭ    

ل ئهخالقلىــق ئهســلى مــاھىيىتى ئىنســاننى گــۈزە   
قۇرئــان كهرىمــدە نامازنىــڭ ئىنســاننى    . قىلىشــتۇر

بــارلىق يامــانلىقالردىن ۋە ھــارام ئىشــالردىن توســۇپ  
، روزىنىڭمــۇ ئىنســاننى يامــانلىق ۋە ④قالىــدىغانلىقى

ــۈن پهرز   ــاقالپ قــــــېلىش ئۈچــــ ــارامالردىن ســــ ھــــ
  .⑤قىلىنغانلىقى بايان قىلىنغان

                                                 
 .رىۋايهت قىلغان ئهبۇ داۋۇد ①
 .غانرىۋايهت قىل بۇخارى ②
 .رىۋايهت قىلغان تىرمىزى ③
 .كه قاراڭـ ئايهت 45سۈرە ئهنكهبۇت،  ④
 .كه قاراڭـ ئايهت 183سۈرە بهقهرە،  ⑤
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: ەيـدۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ھهقته مۇنداق د
ئىشـنى تاشلىمىسـا،    يالغـان  كىمكى يالغان سـۆز ۋە «

ئىچمهكنــى تهرك  –ئــالالھ تائاالنىــڭ ئۇنىــڭ يــېمهك 
ئېهتىيــــاجى ) يهنــــى روزا تۇتۇشــــىغا (ئېتىشــــىگه 

ــۇر ــانالر  «؛ ①»يوقت ــان ئىنس ــدىغان قانچىلىغ روزا تۇتى
ــاچ ۋە   ــدىن نېسىۋىســى پهقهت ئ ــاركى، ئۇالرنىــڭ روزى ب

كېچىلىــرى نامــاز  .ئۇسســۇز قېلىشــتىن ئىبــارەتتۇر 
ئوقۇيــدىغان قانچىلىغــان كىشــىلهر بــار ئىكهنكــى،     
ــى پهقهت ئۇيقۇســـىز     ئۇالرنىـــڭ نامـــازدىن نېسىۋىسـ

  .②»قېلىشتىن ئىبارەتتۇر
ــت ۋە    ــى دۇرۇســـ ــۆزى ۋە مۇئامىلىســـ ــۆزى، ســـ ئـــ
ــانچىلىق،    ــيله، يالغــ ــان، ھىــ ــق بولمىغــ ئهخالقلىــ
ئالــدامچىلىق ۋە ســاختىپهزلىك گىردابىغــا چۈشــۈپ 

ننىـــڭ ھهقىقىتىنـــى ۋە ئىبادەتنىـــڭ قالغـــانالر ئىما
ــانالر    ــان ئىنســــــ ــى ئاڭقىرالمىغــــــ ھېكمىتىنــــــ

  .ھېسابلىنىدۇ
ــق،   ــدۇرمىچىلىق، ھىيلىۋازلى ــدامچىلىق، ئوي ئال
قويمىچىلىـــــــق ۋە يالغـــــــانچىلىق قاتـــــــارلىقالر 

  . ساختىپهزلىكنىڭ تۈرلىرىگه كىرىدۇ

                                                 
 .رىۋايهت قىلغان بۇخارى ①
 .رىۋايهت قىلغان ئىبنى ماجه ②
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ــدا   ــاختىپهزلىك قۇرئانـ ــدئه«سـ ــى  ①»خىـ تېرمىنـ
 ②»غىـش «ھهدىسـلهردە  بىلهن بايان قىلىنغان بولسا، 

  .كهلىمىسى بىلهن ئىپادىلهنگهن
ــۈزەل ئهخــالق ئۈســتىگه    ــى، گ شۇنىســى ھهقىقهتك
ــاختىپهزلىككه    ــڭ ســ ــالم دىنىنىــ ــان ئىســ قۇرۇلغــ
چېتىشلىق بولۇشى ۋە ساختىپهزلىككه كۆز يۇمۇشى 

مهن گۈزەل «: پهيغهمبىرىمىز. ئهسال مۇمكىن ئهمهس
مانـا  . دېگهن ③»ئهخالقنى تامامالش ئۈچۈن ئهۋەتىلدىم

بــۇ ھهدىســته ئىپادىلهنگىنىــدەك، دىننىــڭ ئاساســىي 
مهقسهتلىرىدىن بىـرى ئىنسـانالرنى گـۈزەل ئهخالققـا     
ــهلبىي     ــان ۋە ســـ ــۇالرنى يامـــ ــش، ئـــ ــگه قىلىـــ ئىـــ

  .قالشتۇرۇشتىن ئىبارەتقىلمىشالردىن يىرا
  

                                                 
 .گه قاراڭئايهتلهر -143ـ ۋە  142سۈرە نىسا،  ①
 .رىۋايهت قىلغان ئهبۇ داۋۇد ②
 .رىۋايهت قىلغان مالىك ۋە ئهھمهد ئىبنى ھهنبهل ③
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  ئېتىقادتا ساختىپهزلىك

) يهنه بىر تۈرلـۈك قىلىـپ ئېيتقانـدا   (ئىمان ياكى 
مۇستهھكهم ئىشـهنچ ۋە سـهمىمىي    ئېتىقادنىڭ ئۇلى

چۈنكى ئىماننىـڭ ھهقىقىتـى ۋە   . تهستىققا تايىنىدۇ
ماھىيىتى ـــ قهلبنىـڭ تهسـتىقى بولـۇپ، قهلبنىـڭ      
. تهستىقى ئىماننىڭ ئـۆزگهرمهس ئهسـلى ئۇنسـۇرىدۇر   

ــتىن      ــزدا تهســتىقلىغاندىن باشــقا، چىــن قهلب ئېغى
تهســتىقلىغاندىال، ئىمــان ھهقىقىــي مهنىــگه ئىــگه     

ــد ــدىن   . ۇبوالاليـ ــن قهلبىـ ــلىرىغا چىـ ــان ئاساسـ ئىمـ
ئىشهنمهي تۇرۇپ، ئىشهنگهن قىياپىتىگه كىرىۋېلىش 

  .ــ ئېتىقادتىكى ساختىپهزلىكتۇر
دىنغا چىن كۆڭلىدىن ئىشهنمىسـىمۇ، دىلىـدىكى   
ئىنكـــــارنى يوشـــــۇرۇپ، تىلـــــى بىـــــلهن ئالالھقـــــا، 
پهيغهمــبهرگه ۋە ئــۇ بىلــدۈرگهن ئىمــان ئاساســلىرىغا  

ــىنىدىغانلىقىنى ئ ــۇئمىن  ئىشـ ــۆزىنى مـ ــپ، ئـ ېيتىـ
. ھېسـابلىنىدۇ » مۇناپىق«كۆرسىتىشكه ئۇرۇنغانالر 

ــان    ــا ئېلىنغ ــدە تىلغ ــۇقىرىقى جۈملى مۇناپىقنىــڭ ي
» مۇنــاپىق«. قىلمىشــى بولســا، نىفــاق دەپ ئاتىلىــدۇ

ئهسلى قىياپىتىنى يوشۇرۇپ، باشقىچه كۆرۈنىدىغان، 
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ــاپهتكه     ــهنگهن قىيــــ ــۇرۇپ، ئىشــــ ــهنمهي تــــ ئىشــــ
  . هردۇركىرىۋالىدىغان كىشىل

ــاختىپهزلىك     ــادتىكى سـ ـــ ئېتىقـ ــاپىقلىق ــ مۇنـ
كېسىلىنىڭ ئهڭ ئوچـۇق ئىپادىسـى بولـۇپ، بۇنـداق     
روھىي كېسهلگه گىرىپتار بولغانالرنىـڭ ئهڭ روشـهن   

مۇنـاپىقالر  . ئاالھىدىلىكى ئىككى يۈزلىمىچىلىكتۇر
ــاددىي     ــار مــ ــر قاتــ ــۇرۇپ، بىــ ــهنمهي تــ ــا ئىشــ دىنغــ

ىنىـڭ ئىمـان   مهنپهئهتلىرى ئۈچۈن تىللىرىـدا ئۆزلىر 
ــىدۇ  ــان قىلىش ــانلىقىنى باي ــۇالر  . ئېيتق ــالبۇكى، ئ ھ

بۇنـــــداق ئىنســـــانالرنىڭ ئىمـــــانى    . ①كـــــاززاپتۇر
مۇنـاپىقالر بىـردە   . رىياكارلىقتىن نېرىغا ئۆتهلمهيـدۇ 

ئىمان ئېيتسا، بىردە ئىنكـار قىلىـپ، ئىككـى ئارىـدا     
توختىماي قاترايدۇ ۋە ھهمىشه رىياكارلىق دېڭىزىغـا  

دامچىلىق ۋە ســــاختىپهزلىك ئالــــ. غهرق بولىــــدۇ
. ئۇالرنىــڭ ئهڭ روشــهن ئاالھىــدىلىكى ھېســابلىنىدۇ

ئالداشـقا   ③ۋە مۇئمىنلهرنى ②ئۇالر ئۆزلىرىچه ئالالھنى
ــه    ــيهتكه ھهمىشــ ــلهر ۋە جهمئىــ ــدۇ، شهخســ ئۇرۇنىــ

                                                 
①
 .گه قاراڭـ ئايهتلهر 2ۋە  - 1ىقۇن، فسۈرە مۇنا 
ــايهتلهر   143ـ ۋە    142ســۈرە نىســا،   ② ـ    9؛ ســۈرە بهقهرە، گهـ ئ

 .كه قاراڭئايهت
 .كه قاراڭـ ئايهت 62؛ سۈرە ئهنفال، كهـ ئايهت 9سۈرە بهقهرە،  ③
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ــدۇ  ــلىك قىلى ــم  ①زىيانكهش ــادەتلىرىگه ھهر دائى ، ئىب
. ②كۆز قىلىدۇ –رىيا ئارىالشتۇرىدۇ ۋە باشقىالرغا كۆز 

گۇنــــــاھ ئۆتكــــــۈزۈش، دۈشــــــمهنلىك قىلىــــــش ۋە 
ــۈن     ــۈرۈش ئۈچـ ــيان كۆتـ ــى ئىسـ ــبهرگه قارشـ پهيغهمـ

  .③ھهمىشه مهخپىي پائالىيهت ئېلىپ بارىدۇ
قۇرئــــان كهرىمــــدە ئېتىقــــاد ســــاختىپهزلىكىگه  
گىرىپتــــار بولغانالرنىــــڭ ئــــاخىرەتته بارىــــدىغان     

قــاتلىمى  چوڭقــۇرجايلىرىنىــڭ جهھهننهمنىــڭ ئهڭ 
ــان قىلىن  ــى بايــــ ــائىكهنلىكــــ ــدا . ④ماقتــــ تىلىــــ

ئىشــــهنگهنلىكىنى ئېيتســــىمۇ، قهلبىــــدە ئىنكــــار 
ــداپ،    ــانالرنى ئالـ ــارقىلىق ئىنسـ ــۇ ئـ ــانالر ۋە بـ قىلغـ
ئېتىقادتـــــا ســـــاختىپهزلىك قىلغـــــان كىشـــــىلهر 

گــــاس، گاچــــا ۋە ) قۇرئاننىــــڭ ئىپادىســــى بىــــلهن(
  .⑤قارىغۇدۇر

ــلىدە    ــانالر ئهسـ ــاختىپهزلىك قىلغـ ــا سـ ئېتىقادتـ
ــداۋاتقانلىقىنى  ــۆزلىرىنى ئالـ ــدۇ ئـ ــى . بىلمهيـ ئىككـ

يـــۈزلىمىچى ۋە ئىككـــى خىـــل خـــاراكتېرىنى بىـــرال 

                                                 
 .قاراڭ ـ ئايهتكىچه 6ن ئايهتتىـ  3سۈرە مۇنافىقۇن،  ①
 .كه قاراڭـ ئايهت 142سۈرە نىسا،  ②
 .كه قاراڭـ ئايهت 108؛ سۈرە نىسا، كهـ ئايهت 8سۈرە مۇجادەله،  ③
 .كه قاراڭـ ئايهت 145سۈرە نىسا،  ④
 .كه قاراڭـ ئايهت 18سۈرە بهقهرە،  ⑤
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ۋاقىتتــا ئوتتۇرىغــا قويــۇپ، ئىنســانلىق ئېتىبــارىنى  
يوقىتىــــدىغان ئېتىقــــاد ســــاختىپهزلىرى قۇرئــــان  

مـۇئمىنلهر بىـلهن   �: كهرىمدە مۇنداق تهسۋىرلىنىدۇ
  . ①�...ئۇچراشقاندا

ھهرقانــــداق يالغــــانچىلىق ۋە ســــاختىپهزلىككه 
ئېتىقاد سـاختىپهزلىكىنىڭمۇ كۈنلهرنىـڭ   ئوخشاش، 

سـاختا  . بىرىدە ئاشـكارىلىنىپ قېلىشـى مـۇھهققهق   
ئېتىقادچىالرنىـــڭ سهمىمىيهتســـىزلىكى ئهمهلىـــي  

يهنـى ئىككـى   (بـۇ خىـل   . مهشغۇالتتا چېنىپ قالىـدۇ 
روھىي ھالهت كهلتـۈرۈپ چىقىرىـدىغان   ) يۈزلىمىچى

قىيىنچىلىق ۋە سـهلبىي ۋەزىـيهت قۇرئانـدا مۇنـداق     
  :ان قىلىنغانباي

ــىدا    � ــان ئارىسـ ــلهن ئىمـ ــۇفرى بىـ ــاپىقالر كـ مۇنـ
پ ۇدۇ، نه ئۇالرغا، نه بۇالرغـا مهنسـ  ئارىسالدى بولۇپ تۇرى

پ ۇمۆمىنلهرگىمۇ، كاپىرالرغىمۇ مهنسـ يهنى (ئهمهس 
گۇمراھ قىلغان ئىكهن، ئۇنىڭغـا  هللا ، كىمنى ا)ئهمهس

ــهن   ــول تاپالمايسـ ــوغرا يـ ــۇ تـ ــا �؛ ②�ھهرگىزمـ ئۇالرغـ
) ســاالپهتلىكى(اڭ، بهدەن قۇرۇلۇشــى قارايــدىغان بولســ

ــه،   ســـېنى ھهيـــران قالدۇرىـــدۇ، ئهگهر ئـــۇالر سۆزلىسـ
ــاھهتلىكىدىن ( ــۆزىنىڭ پاســ ــۇالق  ) ســ ــۆزىگه قــ ســ

                                                 
 .ـ ئايهت 14سۈرە بهقهرە،  ①
 .ـ ئايهت 143سۈرە نىسا،  ②
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) ئىلىمسىز، ئهقىلسىز، پاراسهتسىزلىكته(سالىسهن، 
) چىرىــپ قالغــان(گويــا ئــۇالر تامغــا يــۆلهپ قويۇلغــان 

نى ھهرقانــداق ئــاۋاز) قورقــۇنچتىن(ياغــاچالردۇر، ئــۇالر 
سـاڭا  (ئۆزلىرىگه قارىتىلغان دەپ گۇمانلىنىدۇ، ئـۇالر  

ــۆمىنلهرگه ــۇالردىن ھهزەر  ) ۋە مــــ ــمهندۇر، ئــــ دۈشــــ
ئـۇالر قانـداقمۇ   ! ئۇالرنى ھاالك قىلسۇنهللا ئهيلىگىن، ا

  ①�!بۇرۇلۇپ كېتىدۇ) ھىدايهتتىن گۇمراھلىققا(
ســـــــــۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىـــــــــز ئېتىقـــــــــاد 
: ســــــــاختىپهزلىرىنى مۇنــــــــداق ســــــــۈپهتلىگهن

اپىقنىڭ ئاالھىدىلىكى ئۈچ بولـۇپ، ئـۇالر يالغـان    مۇن«
ــانهت     ــانهتكه خىي ــدۇ، ئام ــىدە تۇرماي ــۆزلهيدۇ، ۋەدىس س

  .②»قىلىدۇ
: يهنه بىــر رىــۋايهتته بــۇ ئــۈچ خىــل ئاالھىــدىلىككه 

ــدۇ « ــىزلىق قىلىـ ــه ھهقسـ ــگهن » كېلىشهلمىسـ دېـ
  .③سۆزلهر قوشۇمچه قىلىنغان

ھايا ۋە ئـاز گهپ قىلىـش ئىماننىـڭ ئـاالمىتى دەپ     
رالسا، چىركىن سۆز ۋە ھهددىدىن توال گهپ قىلىـش  قا

  .④نىپاقنىڭ ئاالمىتى دەپ قارىلىدۇ

                                                 
 .ـ ئايهت 4سۈرە مۇنافىقۇن،  ①
 .رىۋايهت قىلغان مۇسلىمە ۋ بۇخارى ②
 .رىۋايهت قىلغان بۇخارى ③
 .رىۋايهت قىلغان ىرمىزىۋە ت ئهھمهدئىمام  ④
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ئېتىقاد ساختىپهزلىكى مهلۇم مهزگىلگىـال خـاس   
ــدۇ   . بولماســتىن، بهلكــى ھهمىشــه داۋاملىشــىپ تۇرى

ھهدىسلهردە تىلغا ئېلىنغـان نىپـاق ئاالمهتلىرىـدىن    
يىـــراق تـــۇرۇش بـــارلىق ئىنســـانىيهتكه قىلىنغـــان 

ىق بولۇپ، مۇئمىنلهرمۇ ئـۆز ئىمانىغـا تامـامهن    چاقىر
زىــت كېلىــدىغان نىفــاق ئاالمهتلىرىــدىن ۋە ئېتىقــاد 

ــۆز   ــاس سـ ــاختىپهزلىرىگه خـ ــامىلىلهردىن  –سـ مۇئـ
  . قهتئىي يىراق تۇرۇشى الزىم
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  سۆز ساختىپهزلىكى

 

مهخلۇقــاتالر ئىچىــدە ئهڭ گــۈزەل، ئهڭ مــۇكهممهل 
ــۆزى ھهم    ــاننىڭ ئ ــان ئىنس ــپ يارىتىلغ ــۆزى قىلى س

ئۇلــۇغ ئــالالھ قۇرئــان   . راســتچىل بولۇشــى كېــرەك  
كهرىمـــــدە ئىنســـــانالرنى راســـــتچىل بولـــــۇش ۋە    
ــداق    ــدۇرۇپ مۇن ــانچىلىقتىن قېچىشــقا ئاگاھالن يالغ

  :دەيدۇ
تىـن قورقـۇڭالر، تـوغرا سـۆزنى     هللا! ئى مـۆمىنلهر �

ھۆكۈم چىقارغـان يـاكى   (سۆز قىلغان �؛ ①�قىلىڭالر
لـــۇڭالر ، وب چـــېغىڭالردا ئادىـــل) گۇۋاھلىـــق بهرگهن

ــ ( ــان ي ــۈم چىقىرىلغ ــرىلگهن  ھۆك ــق بې اكى گۇۋاھلى
قــــا هللاقىنىڭالر بولغــــان تهقــــدىردىمۇ، اغتــــۇ) ئــــادەم

ــرەت      بېــــرىلگهن ئهھــــدىگه ۋاپــــا قىلىڭــــالر، ئىبــ
ــۈن، ا  ــىڭالر ئۈچـ ــالرنى  هللا ئېلىشـ ــۇ ئىشـ ــىلهرگه بـ سـ

ــدۇ  ــىيه قىلى ــارەت   �؛ ②�تهۋس ــۇتالردىن ئىب ــىلهر ب س
ــق   ــان گۇۋاھلىــ ــاقلىنىڭالر، يالغــ ــتىن ســ  نىجىســ

                                                 
 .ـ ئايهت 70سۈرە ئهھزاب،  ①
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 152سۈرە ئهنئام،  ②



ŀ

36 
    

نىـڭ  هللا! ئى مۆمىنلهر�؛ ①�بېرىشتىن ساقلىنىڭالر
ئــادا قىلىشــقا تىرىشــىڭالر، ئــادىللىق ) ھهقلىرىنــى(

بىــلهن گۇۋاھلىــق بېــرىڭالر، بىــرەر قهۋمــگه بولغــان   
ئادىــل بولماســلىقىڭالرغا ) ئۇالرغــا(ئــۆچمهنلىكىڭالر 

ئادىـل بولـۇڭالر،   ) دۈشمىنىڭالرغا(سهۋەب بولمىسۇن، 
) تــۇرۇپ ئادىــل بولۇشــۇڭالريهنــى ئۇالرغــا ئــۆچمهن (بــۇ 

ــا ئهڭ يېقىنــدۇر، ا  ــۇڭالر، ا هللاتهقۋادارلىقق هللا تىــن قورق
ــىڭالردىن خهۋەرداردۇر  ــقهتهن قىلمىشـــــ ؛ ②�ھهقىـــــ

ئــاراڭالردا بىــرىڭالر بىرىڭالرغــا ئىشــىنىپ ئامــانهت �
قويسا، ئـۇ چاغـدا ئامـانهتنى ئـالغۇچى ئـادەم ئامـانهتنى       

ــۇن  ــا  (تاپشۇرسـ ــۈچى قهرز ئالغۇچىغـ ــى قهرز بهرگـ يهنـ
شــىنىپ ئۇنىڭــدىن بىــر نهرســىنى گــۆرۈ ئالمىســا، ئى

ــۇن   ــدا قايتۇرسـ ــكهن ۋاقتىـ ــى دېيىشـ ، )قهرزدار قهرزنـ
پهرۋەردىگارىــدىن ) قهرزدار ئامــانهتكه رىئــايه قىلىشــتا(

گــۇۋاھلىقنى يوشــۇرماڭالر، كىمكــى ئــۇنى . قورقســۇن
يوشــۇرىدىكهن، ھهقىــقهتهن ئۇنىــڭ دىلــى گۇناھكــار     

  .③�بىلگۈچىدۇرقىلمىشىڭالرنى تامامهن هللا ا. بولىدۇ
ــۇ     ــهللهممۇ ب ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

ئالالھقــــا ۋە ئــــاخىرەت كــــۈنىگه ئىمــــان «: ھهقــــته

                                                 
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 30سۈرە ھهج،  ①
 .ـ ئايهت 8سۈرە مائىدە،  ②
 .قىسمى ـ ئايهتنىڭ بىر 283سۈرە بهقهرە،  ③
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ئېيتقانالر يا توغرا ۋە پايـدىلىق گهپ قىلسـۇن يـاكى    
  .①دېگهن» !جىم دېمىسۇن –الم 

ســـۆزىدە دۇرۇســـت ۋە راســـتچىل  –ئىنســـان گهپ 
بولــۇش پرىنســىپلىرىدىن چهتــنهپ كېتىــپال قالســا،  

ــا پېتىـــپ  ي ــاختىپهزلىك پاتقىقىغـ ــانچىلىق، سـ الغـ
ســۆزلىرىگه يالغــاننى ئارىالشــتۇرۇش،  –گهپ . قالىــدۇ

ئېغىــۋا،  –ئهمهلىــيهتكه زىــت بايــان قىلىــش، پىتــنه  
ــتىنى    ــارقىتىش، راســــ ــۆزلهرنى تــــ ــدۇرما ســــ ئويــــ
ــزىش،     ــدۇرۇش ۋە يې ــان خهۋەر ئوي ــلىق، يالغ ئېيتماس

زى يالغان گۇۋاھلىق بېـرىش قاتـارلىقالر ئـۆزى ۋە سـۆ    
ــىدىغان    ــانغا يارىشــــ ــلهن ئىنســــ ــارى بىــــ ئېتىبــــ
راستچىللىق پرىنسىپىغا خىالپ قىلمىشالر بولۇپ، 
بــۇ قىلمىشــالر ســاختىپهزلىكنىڭ يهنه بىــر تــۈرى     

ــابلىنىدۇ ــارقىلىق  –گهپ . ھېســــــ ــۆزى ئــــــ ســــــ
ســاختىپهزلىك قىلغــانالر ئالــدامچى، ســاختىپهز دەپ 

ــدۇ ـــ  . ئاتىلىـــ ــاختىپهزلىك ــــ ــىزكى، ســـ شۈبهىســـ
ــته ئىنســ  ــر جهمئىيهت ــرى –انالرنىڭ بى ــان بى گه بولغ

ــپ، تى  ــهنچىنى تهۋرىتىـ ــدىغان،  ئىشـ ــى بۇزىـ نچلىقنـ
ــپ    ــىلىلهرنىڭ كېلىـ ــائىي مهسـ ــل ئىجتىمـ ھهرخىـ
چىقىشـــــــىغا ۋە جهمئىـــــــيهت مۇقىملىقىنىـــــــڭ 
ــا    ــۈزەل ئهخالققـ ــدىغان، گـ ــهۋەب بولىـ ــىغا سـ بۇزۇلۇشـ

                                                 
 .رىۋايهت قىلغان مۇسلىم ①
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تامـــامهن زىـــت كېلىـــدىغان، شـــۇنداقال ھـــېچكىم     
  .ياقتۇرمايدىغان قىلمىشتۇر
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  ىم ۋە ئهھدىدە ساختىپهزلىككېلىش

  

ئىنسانالر ئـۆز ئارىلىرىـدا تۈزۈشـكهن كېلىشـىم ۋە     
بهرگهن . ئهھــدىنامىلهرگه رىئــايهت قىلىشــى كېــرەك

ئهھدىگه ۋە تۈزگهن كېلىشىمگه خىالپلىق قىلىـش،  
ۋەدىــــــگه ۋاپــــــا قىلماســــــلىق، توختامغــــــا ئهمهل 
قىلماسلىق قاتارلىقالر سـاختىپهزلىكنىڭ يهنه بىـر   

بۇ خىل قىلمىشالرمۇ ئىنسانالر . نىدۇتۈرى ھېسابلى
ــا     ــيهت ئامانلىقىغـ ــهنچ ۋە جهمئىـ ــىدىكى ئىشـ ئارىسـ
ــۇ خىــل     ــن ب ســهلبىي تهســىر كۆرســىتىدۇ، شــۇڭا دى

ــدۇ   ــوغرا تاپمايـ ــز تـ ــالرنى ھهرگىـ ــا . قىلمىشـ بۇنىڭغـ
: ئوخشاش ساختىپهز قىلمىشـالر قۇرئـان كهرىمنىـڭ   

ــۆمىنلهر � بىـــلهن هللا يهنـــى ا(ئهھـــدىلهرگه ! ئـــى مـ
ــارا  ــىلهرنىڭ ئـــ ــۆز  ســـ ــىلهرنىڭ ئـــ ڭالردىكى ۋە ســـ

: ۋە ①�ۋاپـــا قىلىڭــــالر ) ئـــاراڭالردىكى ئهھـــدىلهرگه  
ــا قىلىڭــالر،  � ئهھــدە ) قىيــامهت كــۈنى(ئهھــدىگه ۋاپ

يهنى ئهھدىگه ۋاپا قىلغان ـ قىلمىغـانلىق   (ئۈستىدە 
 ②�ئهلۋەتته سوئال ـ سـوراق قىلىنىسـىلهر   ) ئۈستىدە

                                                 
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 1سۈرە مائىدە،  ①
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 34سۈرە ئىسرا،  ②
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قاتــــارلىق ئــــايهتلىرى ئــــارقىلىق چهكلهنــــگهن ۋە  
م، ئهھدە ۋە ۋەدىـلهرگه ئهمهل قىلىـش تهلهپ   كېلىشى

 .قىلىنغان
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  رەسمىيهت ساختىپهزلىكى

  

ــر   ــۆز قهدى ــپ     –ئ ــكه قايرى ــر چهت ــى بى قىممىتىن
قويــۇپ، ئــازغىنه مــاددىي مهنــپهئهتكه ئېرىشــىش ۋە     

ھهرقانـداق يـولنى مۇبـاھ دەپ    غايىگه يېتىش ئۈچـۈن  
ئىنسانغا بهكال سهلبىي تهسىر بېرىدۇ ۋە ئـۇنى   قاراش
ئهپسۇســكى، بهزى . كوچىالرغــا باشــالپ قويىــدۇ تۇيــۇق

كىشــــىلهرنىڭ دۆلهت ھــــۆججىتى، دىپلــــوم، چهك،   
كىملىــــــك، پاســــــپورت ۋە شــــــۇنىڭغا ئوخشــــــاش 
ــانلىقى    ــاختىپهزلىك قىلىۋاتقــ ــمىيهتلهردە ســ رەســ

بۇ قىلمىش رەسمىيهت ساختىپهزلىكى . كۆرۈلمهكته
يـــاكى رەســـمىيهتته ســـاختىپهزلىك قىلىـــش دەپ    

ــدۇ ــۇل . ئاتىلى ــاختا پ ــاب   س ــال،  –بېســىش، كىت ژۇرن
ــپ     ــوراق كۆپهيتى ــىلهرنى بىس ــه، سىنتهخس ئۈنتهخس
تارقىتىش، باشقىالرنىڭ نـامىنى قـوللىنىش، سـاختا    
ماركا، ساختا مۆھۈر، ساختا تامغا، ساختا ۋىـزا، يالغـان   
ئادرېس، ساختا يېشىل كارتى، يالغـان ئىسـىم، سـاختا    
چهك، ساختا ساالمهتلىك كىنىشكىسى، ساختا ئىمزا، 

اختا تـالون، سـاختا دوكـالت، سـاختا بىـلهت، سـاختا       س
ئهسهر، ساختا نومۇر تاختىسى، يالغان رېتسىپ، ساختا 
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ئوغــۇت، يالغــان ئىشــخانا، يالغــان فونــدى جهمئىــيهت، 
ھــــاجهتمهنلهرگه يــــاردەم تــــوپالش نامىــــدا يالغــــان  
ــدىت     ــقىالرنىڭ كرې ــرىش، باش ــپ بې ــالىيهت ئېلى پائ

ى كــــــارتىنى كۆچــــــۈرۈۋېلىش ۋە ئــــــۇنى خــــــۇدد   
ــڭ   ــلىتىش قاتارلىقالرنىــــ ــدەك ئىشــــ ئۆزىنىڭكىــــ

مانــــا بــــۇ . ھهممىســــى ســــاختىپهزلىككه كىرىــــدۇ
قىلمىشــالرنىڭ ھهر بىــرى ئــۆز ئالــدىغا ئۆتكــۈزۈلگهن 
ــايى   ــقا جىنــ ــايهت بولــــۇپال قالماســــتىن، باشــ جىنــ
ــهۋەبچى     ــىغىمۇ  س ــپ چىقىش ــالرنىڭ كېلى قىلمىش

بۇ قىلمىشـالر كىشـىنى ھهم ئالـدامچىلىققا    . بولىدۇ
ــاھهھهم  ــالپ    قن ــاۋەتكه باش ــارام تاپ ــىۋالغان ھ ئېرىش

دىننىـــڭ بـــۇالرنى تهستىقلىشـــى مـــۇمكىن . بارىـــدۇ
ــۋەتته –ئهمهس  ــدا،  . ئهل ــتىن ئېيتقان يهنه بىــر جهھهت

ــاختىپهزلىك  ــڭ ھهق   –ســ ــهخس ۋە دۆلهتنىــ  –شــ
شـۇڭا بـۇ   . ھۆرمىتىگه تاجاۋۇز قىلىش ھېسـابلىنىدۇ 

ــى   ــيهت تهرتىپىنـــــــــــ ــالر جهمئىـــــــــــ ئىشـــــــــــ
، ئادالهتســـــىز، چىـــــركىن قااليمىقانالشـــــتۇرىدىغان

قىلمىشــالر بولــۇپ، جهمئىــيهت تهرىپىــدىن قــاتتىق 
  .چهكلىنىدۇ

  



ŀ

 

43 
    

  

ئىشلهپچىقىرىش، تىجارەت، 
 سودا ـ سېتىقمهھسۇالت ۋە 

  ساختىپهزلىكى

 

بىرەر  ئىـش بىـلهن مهشـغۇل بولۇۋاتقـان، تىجـارەت      
ــلهپچىقىرىۋاتقان    ــۇالت ئىش ــاكى مهھس ــان ي قىلىۋاتق

) ئۇسـتا (قـۇم ئهھـل   ھهرقانداق كىشى ئۆز ئىشـىدا چو 
ــۇپ ئىجــرا قىلىشــى    بولۇشــى ۋە ئىشــنى كۆڭــۈل قوي

دېگهن » قۇشقاچ بولسىمۇ، قاسساپ سويسۇن«. كېرەك
پرىنســىپقا ئاساســهن، بىــر جهمئىيهتنىــڭ ھهرخىــل  
ســـاھهلىرىدە مهشـــغۇل بولۇۋاتقـــان كىشـــى يـــاكى     
مۇئهسسهســــهلهر چوقــــۇم ســــاغالم، ســــۈپهتلىك ۋە    

ــدىلىق مـــالالرنى ئىشلهپچىقىرىشـــى    . كېـــرەكپايـ
ھهر «: مۇسۇلمان تـۈرك خهلقىنىـڭ تـارىختىن بۇيـان    

ئىشنىڭ ھهققىنى ئادا قىلىش ۋە ساغالم، سۈپهتلىك 
پهلىسهپهســــى بىــــلهن  » مــــال ئىشــــلهپچىقىرىش 
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ــاھىلىق  ــكهن ئــ ــۇپ كهتــ ــڭ ھازارى ①يۇغۇرۇلــ تىنىــ
ئهمما بۇ مهدىنىيهتنىڭ . ئهھمىيىتى ھهممىگه ئايان

ىزدە زەئىپلىشـىپ كېتىشـى، مهنىـۋىيهتتىكى    دەۋرىم
ــگه     ــۇل ھهققى ــامىلى ۋە ق ــان ئ ــىش، ئىنس قاشاڭلىش

ئېتىبارنىڭ سۇسلىشىپ بېرىشى،  –بولغان ھۆرمهت 
ئارقىـــدىن مهيـــدانغا كېلىۋاتقـــان  –شـــۇنداقال ئارقـــا 

ئىقتىســــادىي بــــوھرانالر ســــهۋەبىدىن بهزى مــــال ۋە 
مهھســــــۇالتالردا ســــــاختىپهزلىكنىڭ كۆپىيىــــــپ 

  .قانلىقى ئوچۇق كۆرۈلمهكتهكېتىۋات
ــته ســاختىپهزلىكنىڭ نورمــال ئهھــۋال   جهمئىيهت
ــپ   ــاختىپهزلىككه ئادەتلىنىــ ــى ۋە ســ دەپ قارىلىشــ
قېلىشــــــتهك خهتهرلىــــــك ۋەزىــــــيهت ئوتتۇرىغــــــا 

ــن بېــرى  . چىقىۋاتماقتــا ــى يىلالردى بولۇپمــۇ، يېقىنق
بۇالرغا بىردىنال بېيىـپ كېـتىش، ھهددىـدىن ئـارتۇق     

ــى ق ــدۈرۈش ھېرىسـ ــدىلىك نهپ ئۈنـ ــۇلغاچقا، كۈنـ وشـ
ئىچمهكلهرگىچه  –ئىستېمال بۇيۇمى بولغان يېمهك 

ھهممه نهرسـىنىڭ ساختىسـى ئىشـلهپچىقىرىلماقتا    
  .ۋە بازارالرغا سېلىنماقتا

                                                 
كونــا تــۈرك ئادەتلىرىــدىن كهلــگهن، بىــر نهچــچه  : ئــاھىلىق ①

ــان،    ــۇ كهڭ يېيىلغــ ــاتولىيهدە بهكمــ ــرى ئانــ ــىر ئىلگىــ ئهســ
 –نهر تىجــارەتچى، ھــۈنهرۋەن، دېهقــان قاتــارلىق بــارلىق ھــۈ     

 .كهسىپنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بىر تهشكىالت
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مېهنىتىگه  –ساختىپهزلىك باشقىالرنىڭ ئهجىر 
پهزىلهتــــكه بىهۈرمهتلىــــك قىلىــــپال  –ۋە ئهخــــالق 

ــاالمهتلىكىگىمۇ ئې  ــانالرنىڭ سـ ــاي، ئىنسـ ــر قالمـ غىـ
ئىنســــــان . زىيــــــان ۋە تهھــــــدىتلهرنى ســــــالماقتا

ساالمهتلىكىدە ئهڭ مۇھىم رول ئوينايـدىغان يـېمهك   
ــۇل  – ــمهك ۋە ئوكــــــــ ــى  –ئىچــــــــ دورىالردىكــــــــ

كــــۈنگه  –ســــاختىپهزلىكنىڭ كــــۆلىمى كۈنــــدىن 
 –ئىنســانالر ســاختا يــېمهك    . كېڭىيىــپ بارماقتــا  
دورىــالر تۈپهيلىــدىن ھهرخىــل  –ئىچــمهك ۋە ئوكــۇل 

رىپتار بولماقتا، ھهتتـا زەھهرلىنىـپ   ىكېسهللهرگه گ
ــا ــيله ۋە  . قېلىۋاتماقتـ ــل ھىـ ــاختىپهزلهر ھهر خىـ سـ

ــان دورا    ــدىلىنىپ، يالغ ــىتىلهردىن پاي ــۇل  –ۋاس ئوك
ئىشــلهپچىقارماقتا ۋە بــۇالرنى راســت مــال ســۈپىتىدە 

 –ئىچــمهك ۋە ئوكــۇل   –يــېمهك . بازارغــا ســالماقتا 
شـارائىتلىرى   –دورىالرنىڭ ئىشلهپچىقىرىش شـهرت  

ــلهن     ــرىش بى ــيهت بې ــىغا ئهھمى ــۇق ھازىرلىنىش تول
بىرگه، قاچىالش، ساقالش، بازارغـا سـېلىش قاتـارلىق    
ئىشالرنى ئىنسان سـاالمهتلىكىگه ئۇيغـۇن شـهكىلدە    

مانا بۇ ئىشالرنىڭ ھهممىسى . ئېلىپ بېرىش كېرەك
. ئاياغ قاتتىق تهكشۈرۈلۈشـى الزىـم   –چوقۇم باشتىن 

شــالر بىــلهن ئۇنىڭــدىنمۇ مــۇھىمى شــۇكى، مۇشــۇ ئى 
شۇغۇلالنغۇچى شهخس ۋە ئورگانالرنىـڭ ئالـدى بىـلهن    
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ئۆز ۋىجدانىنى ئاپتوماتىك ھالـدا تهكشـۈرۈپ تۇرۇشـى    
  . ۋە دەڭسهپ كۆرۈشى كېرەك

زامـــانىمىز ئىنســـانلىرى تېخىمـــۇ كـــۆپ مـــاددىي 
ئىمكانالرغــا ئىــگه بولــۇش، تېخىمــۇ كــۆپ ئىســتېمال 

 –سـاپالىق، راھهت   –قىلىش، تېخىمۇ كۆپ كهيىـپ  
ــ ــر   پ ــۈن بى ــرى  –اراغهت تۇرمۇشــقا ئېرىشــىش ئۈچ بى

بۇ بهسلىشىش ۋە ھهددىدىن . بىلهن بهسلىشىۋاتماقتا
زىيـــــادە نهپـــــكه ئېرىشـــــىش ھېرىســـــى ۋاقتىـــــدا  
ــاۋەت    ــا ۋە ھهقســىز تاپ تورمۇزالنمىســا، ئىنســاننى خات

ــدۇ   ــالپ قويى ــا باش ــدىن   . يوللىرىغ ــۇ نۇقتى ــا مۇش مان
ــدىمۇ، دۇرۇســتلۇق ۋە راســتچىللى  ق ئېلىــپ ئېيتقان

بـارا سـاختىپهزلىك ۋە    –پرىنسىپىنىڭ ئورنىنى بارا 
ــا   ــاپالپ كېتىۋاتماقتــ ــدامچىلىق قــ ــىل . ئالــ ئېســ

ــكه قايرىلىــپ   –ئهخالقىــي  پهزىلهتلهرنىــڭ بىــر چهت
ــان    ــا چىقىۋاتقــ ــىدە ئوتتۇرىغــ ــى نهتىجىســ قويۇلۇشــ
ســـاختىپهزلىكلهر دۇرۇســـتلۇق، ســـهمىمىيلىك ۋە   

غـا  راستچىللىق ئۈستىگه قۇرۇلغان ئىسـالم ئېتىقادى 
 .تامامهن زىت قىلمىشالردۇر

قۇرئـــان كهرىـــم ئىنســـانالرنى ئـــۆز ئارىلىرىـــدىكى 
يورۇق ۋە راستچىل بولۇشـقا   –مۇناسىۋەتلهردە ئوچۇق 

بىرى  –شۇنىڭدەك، ئىنسانالر ھهردائىم بىر . ئۈندەيدۇ
 –بىـــلهن يـــۈز تـــۇرانه ئۇچرىشـــىپ تۇرىـــدىغان ســـودا 
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ــڭ    ــى تهرەپنىـــ ــلىرىدا ھهر ئىككـــ ــېتىق ئىشـــ ســـ
  .①ى ئالدىنقى شهرت قىلىدۇرازىلىقىن

ــولالردىن تېــپىش ۋە    ــوغرا ي ــاۋىتىنى ھــاالل ۋە ت تاپ
تهمىـــن ئېـــتىش ھهر ئىنســـاننىڭ بـــاش تارتىـــپ     

بۇنىـڭ ئاساسـى   . بواللمايدىغان دىنىـي مهجبـۇرىيىتى  
ــدىن    ــڭ رازىمهنلىكىــــــ ــى تهرەپنىــــــ ھهر ئىككــــــ

ئىنسـانالرنىڭ ئـۆز ئىرادىسـى بىـلهن     . شهكىللىنىدۇ
 –ىم بولســا، ســودا  ئىمــان ئېيتىشــى قانــداق مــۇھ   

سېتىق ۋە باشقا مۇئامىلىلهردە ئۆز ئىرادىسى بـويىچه  
باشــقىالرنىڭ ھــۆر . ئىــش كۆرۈشــمۇ شــۇنداق مــۇھىم

ــۇش،   ــقا ئۇرۇنـــ ــقۇنلۇق قىلىشـــ ــىگه توســـ ئىرادىســـ
ــق   ــدامچىلىق، قويمىچىلىـــ ــك، ئالـــ ھىيلىگهرلىـــ
قىلىش، قىسقىسـى، سـاختىپهزلىكنىڭ ھهرقانـدىقى    

ــدۇ  ــي رەت قىلىنىـ ــۇ ق . قهتئىـ ــۈنكى بـ ــالر چـ ىلمىشـ
كىشــىنىڭ رازىلىقــى ۋە ھــۆر ئىرادىســىگه كــۆلهڭگه   

  . چۈشۈرۈپ، غورۇرىنى دەپسهندە قىلىدۇ
سـېتىق ۋە تىجـارەت ئىنسـان ھاياتىنىـڭ      –سودا 

ــان ئهڭ   داۋاملىشىشــــى ئۈچــــۈن كېرەكلىــــك بولغــ
ئىنســــانالر . ئهقهللىــــي ئېهتىيــــاجالردىن بىــــرى  

ــامىلىلهر ھهقســىز ۋە    ئارىســىدىكى ئىقتىســادىي مۇئ
شــهكىلدە ئهمهس، بهلكــى يوللــۇق ۋە دۇرۇســت  باتىــل

                                                 
 .كه قاراڭـ ئايهت 29سۈرە نىسا،  ①
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ــاۋەت    ــدامچىلىقتىن يىــراق، ھــاالل تاپ شــهكىلدە؛ ئال
  . دائىرىسى ئىچىدە ئېلىپ بېرىلىشى كېرەك

سېتىقنى ھاالل قىلدى، ئهممـا   –ئالالھ تائاال سودا 
ــىلهر   ــۇپ كىشـــ ــا مهنســـ ــالم دىنىغـــ ــى (ئىســـ يهنـــ

نىــڭ قانۇنســىز يــولالردىن پايــدىلىنىپ )مۇسـۇلمانالر 
ۋەت ۋە مهنــپهئهتكه ئېرىشىشــىنى، ئالــدامچىلىق، تاپــا

ــالرغا    ــاش قىلمىشـــ ــۇنىڭغا ئوخشـــ ــيله ۋە شـــ ھىـــ
ــر   ــىنى، بىــ ــاللىرىنى   –ئارىلىشىشــ ــڭ مــ بىرىنىــ

ــدى  ــنى چهكلىـ ــىز يېۋىلىشـ ــىزلىق، . ئورۇنسـ ھهقسـ
ــا    ــلهن قولغــ ــولالر بىــ ــارام يــ ــاختىپهزلىك ۋە ھــ ســ
كهلتۈرۈلگهن تاپاۋەت ۋە مهنپهئهت باشـقىالرنىڭ ھهق  

تهرۇز قىلىـــــش بولـــــۇپ،  –ەخلـــــى ھوقۇقىغـــــا د –
ــى   ــداق دەخل ــڭ  –ھهرقان ــى  تهرۇزنى ــۇم ئىكهنلىك زۇل
ــان  ــگه ئايـ ــى   . ھهممىـ ــۇمنى ياخشـ ــاال زۇلـ ــالالھ تائـ ئـ

ــدۇ   ــى كۆرمهيـ ــۇ ياخشـ ــدۇ، زالىمنىمـ ــۇڭا . كۆرمهيـ شـ
ــلىققا     ــۇپ قالماسـ ــن بولـ ــۇلمانالرنى زالىمالردىـ مۇسـ

ھهقســــىز ۋە قانۇنســــىز يــــولالر بىــــلهن . بۇيرۇيــــدۇ
ت ھهر تۈرلــۈك ســاختىپهزلىكنى ئېرىشــىلگهن تاپــاۋە

كهلتــۈرۈپ چىقىــرىش بىــلهن بىــرلىكته، شــهخس ۋە   
ــى  ــڭ دەخلــــ ــيهت مهنپهئهتىنىــــ تهرۇزگه  -جهمئىــــ

ــدۇ  ــهۋەبچى بولىـــ ــىغىمۇ ســـ ــكه، . ئۇچرىشـــ شهخســـ
جهمئىيهتكه زىيان سېلىشقا ۋە ئۇلۇغ ياراتقۇچىسـىغا  
ھۆرمهتســـــىزلىك قىلىشـــــقا ئېلىـــــپ بارىـــــدىغان 
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ــلهن    ــدى بىـــ ــامىله ئالـــ ــداق مۇئـــ ــر ( ھهرقانـــ بىـــ
ھوزۇر ۋە ئىشـهنچنىڭ يوقىلىشـىغا   ) جهمئىيهتتىكى
  . ①سهۋەب بولىدۇ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســودا ـ   
ــهنچلىك    ــت ۋە ئىشـ ــى دۇرۇسـ ــېتىقتا مۇئامىلىسـ سـ
ــر     ــله ھهش ــلهن بىل ــېهىدالر بى ــڭ ش تىجارەتچىلهرنى

، ســــاختىپهزلهرنىڭ بولســــا، ②قىلىنىــــدىغانلىقىنى
ــلىنىدىغانلى  ــا تاشـ ــۇپ،   ③قىنىدوزاخقـ ــان بولـ ئېيتقـ

سودىدا ئالدانغانلىقىدىن شـىكايهت قىلىـپ كهلـگهن    
ــاھابىگه  ــر س ــاڭ  «: بى ــودا قىلس ــدى س ــودىدا ”: ئهم س

» !دېگىـــــن “ئالـــــدامچىلىق قىلىشـــــقا بولمايـــــدۇ
ــدى ــۆز  . ④دېگهنىـ ــاالم يهنه كـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ

ــامچىلىق قىلىــپ باشــقىالرغا ئهيىبنــاك مــالنى   بوي
ــدى   ــاالل بولمايـ ــنىڭ ھـ ــداق سېتىشـ غانلىقىنى، بۇنـ

تىجارەتچىنىـــڭ ھهمىشـــه ئالالھنىـــڭ غهزىپـــى ۋە    
، بــۇ ⑤پهرىشــتىلهرنىڭ لهنىــتىگه ئۇچرايــدىغانلىقىنى

قىلمىشـــــــــنىڭ تاپاۋەتنىـــــــــڭ بهرىكىتىنـــــــــى 

                                                 
 .كه قاراڭـ ئايهت 188سۈرە بهقهرە،  ①
 .رىۋايهت قىلغان ئىبنى ماجهۋە  تىرمىزى ،دارىمى ②
 .رىۋايهت قىلغان بۇخارى ③
 .رىۋايهت قىلغان مۇسلىمۋە  بۇخارى ④
 .رىۋايهت قىلغان ئىبنى ماجه ⑤
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مانــــا بــــۇ . ①ئۇچۇرىۋېتىــــدىغانلىقىنى ئېيتقانىــــدى
ھهدىسلهر باشقىالرنى ئالداشنىڭ ھارام، يامان ۋە خاتـا  

بىـلهن بىـرگه، ھهم   قىلمىش ئىكهنلىكىنى، شـۇنىڭ  
دۇنيـــــــــا ھهم ئاخىرەتلىـــــــــك مهســـــــــئۇلىيهت   

  .تۇغدۇرىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويماقتا
ــرى     ــىپلىرىدىن بى ــى پرىنس ــڭ ئهڭ ئهقهلل دىننى
ھوقـــۇقىي ۋە تىجـــارىي مۇناســـىۋەتلهردە ھهر ئىككـــى 
تهرەپنىڭ رازىلىقىنى ئـېلىش بولـۇپ، بۇنىـڭ ئۈچـۈن     

. الزىم ئوچۇق ـ يورۇق، دۇرۇست ۋە ئىشهنچلىك بولۇش
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ســېتىلىدىغان تــۆگه 
ياكى باشقا چارۋا مالنىڭ يېلىنىغـا سـۈت يىغىشـنى    
چهكلهپ كهلگهن ھهدىسىگه كـۆرە، مۇشـۇنداق مـالنى    
ئالغـــان كىشـــىنىڭ ســـودىغا رازى بولـــۇش يـــاكى ۋاز 
كېچىش ئىختىيارلىقى بـار بولـۇپ، ئهگهر ئـۇ مالـدىن     

ــۈ    ــاغقان س ــا، س ــاغقان بولس ــۈت س ــۈن س ــال (تى ئۈچ م
پهيغهمــــــبهر . ②خورمــــــا بېرىــــــدۇ ) ئىگىســــــىگه

ئهلهيهىسساالمنىڭ مالنىڭ يېلىنىغا سـۈت يىغىـپ   
ــىدا     سېتىشـــنى ھىـــيله دەپ قارىغـــانلىقى توغرىسـ

ــار  ــۇ ب ــۈت   . ③رىۋايهتلهرم ــا س ــڭ يېلىنىغ ــۇڭا مالنى ش

                                                 
 .رىۋايهت قىلغان مۇسلىم ۋە خارىبۇ ①
 .رىۋايهت قىلغان ئهبۇ داۋۇد ۋە مۇسلىم، بۇخارى ②
 .رىۋايهت قىلغان ئىبنى ماجهۋە  ئهھمهد ③
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يىغىــپ ســېتىش مهسىلىســى فىقهــى ئهســهرلهردە     
ــڭ    ــش يوللىرىنى ــۇنى ھهل قىلى ــاختىپهزلىك ۋە ئ س

ــۇنىڭغا  م ــۋىرلهنمهكته ۋە شـ ــۈپىتىدە تهسـ ــالى سـ ىسـ
ئوخشىغان، مهسىلهن، كىيىمنـى يېڭـى كۆرسـىتىش    
ئۈچــــۈن بويــــاش، تۈگمهننىــــڭ ســــۈيىنى ئۇلــــۇغ     
كۆرســىتىش ئۈچــۈن، ســۇنى بېشــىدىن بىــر مهزگىــل 
ــۇپ بېرىشــتهك     ــراقال قوي ــيىن بى ــۇپ، كې ــۇپ قوي بوغ
ــا    ــۇندا ھهل قىلىنماقتـ ــۇ يوسـ ــىلىلهرمۇ مۇشـ . مهسـ

ــبهر ئهلهي ــۈت  پهيغهمـ ــېغىلغان سـ ــاالمنىڭ سـ هىسسـ
ئۈچۈن خورما تۆلهپ بېرىشكه بۇيرۇشىنىڭ سهۋەبى، ئۇ 
ــان    ــۋەك ئىكهنلىكــى ۋە ئاس ــڭ ئهل ــاغالردا خورمىنى چ
تېپىلىدىغانلىقى، مال سېتىۋالغۇچى ئېرىشكهن نهپ 

مــــۇ مهلــــۇم قىممهتــــكه ئىــــگه دەپ )يهنــــى ســــۈت(
  . قارالغانلىقىدىن ئىدى

ىنى ئېلىش، ھهقسىز يهرگه زىيان تارتىشنىڭ ئالد
ــۇق  ــات    –ئوچ ــورۇق ۋە دۇرۇســت بولۇشــنى كهڭ قان ي

ئىســـالمدا مالغـــا ھىـــيله . يايدۇرۇشـــمۇ بهك مـــۇھىم
ــاكى    ــاددىلىقى يــ ــدارنىڭ ســ ــتۇرۇش، خېرىــ ئارىالشــ
ــى ئهرزان    ــدىلىنىپ، مېلىنــــ ــهنچىدىن پايــــ ئىشــــ
ــارلىق    ــېتىش قاتـ ــمهت سـ ــاكى قىمـ ــۋېلىش يـ ئېلىـ
ــڭ     ــۇ ئاڭنىـ ــا بـ ــى مانـ ــالرنىڭ چهكلىنىشـ قىلمىشـ

  . ھېسابلىنىدۇ نهتىجىسى
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ــۈن   ــتۇرۇش ئۈچــ ــاتىنى داۋامالشــ ــانالر ھايــ ئىنســ
ــېمهك   ــۈك ي ئىچــمهك ۋە  –ســېتىۋالىدىغان ھهر تۈرل

 –كېســـهللهر داۋالىـــنىش ئۈچـــۈن ئالىـــدىغان دورا     
ــكهن،      ــپ كهت ــلىتىش، چىرى ــيله ئىش ــا ھى ئوكۇلالرغ
ۋاقتى ئـۆتكهنلىرىگه يېڭىـدىن ماركـا چـاپالپ بازارغـا      

سان ھاياتى بىـلهن  سېلىش قاتارلىق قىلمىشالر ئىن
چـۈنكى چىـرىگهن، ۋاقتـى    . ئوينىشىش ھېسابلىنىدۇ

ئىچمهك ۋە  –ئۆتكهن، ھىيله ئارىالشتۇرۇلغان يېمهك 
دورىــالر ئىنســانالرنىڭ ۋاقىتلىــق يــاكى     –ئوكــۇل 

رىپتــــار بولۇشــــىنى  ىئۆمۈرلــــۈك كېســــهللهرگه گ 
كهلتـــــۈرۈپ چىقىرىـــــدۇ، بهزىلىـــــرى بىۋاســـــىته    

ــۇ  . لىــدۇئىنســانالرنىڭ ئۆلۈشــىگه ســهۋەب بو  شــۇڭا ب
ساھهلهردىكى ساختىپهزلىككه قارشى تۇرۇش ئۈچـۈن،  
ــۇش    ــا ئىــگه بول ــته كهڭ دائىرىلىــك مهلۇماتق ــۇ ھهق ب

  . بهكمۇ مۇھىم
ئىنســــــانالرنىڭ ياخشــــــى نىيىتــــــى يــــــاكى    
ســـاددىلىقىدىن پايـــدىلىنىپ، ئـــۇالرنى ئالـــداش ۋە    
سـاختىپهزلىك قىلىــش، ئىســالم ئهخالقىغــا تامــامهن  

ئۆلچهمـدە ئادىـل   �: كهرىمدە قۇرئان. زىت قىلمىشتۇر
ســــىلهر  �؛ ①�بۇلــــۇڭالر، تارازىــــدا كهم بهرمهڭــــالر  

ئۆلچهپ بهرگهنـدە،  ) باشقىالرغا ئاشلىق قاتارلىقالرنى(

                                                 
 .ـ ئايهت 9سۈرە رەھمان،  ①
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تولۇق ئۆلچهڭالر ۋە تارازىدا تارتىـپ بېـرىڭالر، بۇنـداق    
ياخشـــــــىدۇر، ) ســـــــىلهرگه دۇنيـــــــادا(قىلىـــــــش 

ئـى  �؛ ①�ئاخىرەتلىكىڭالر ئۈچـۈن تېخىمـۇ ئوبدانـدۇر   
ئوغرىلىق، (بىر ـ بىرىڭالرنىڭ ماللىرىنى ! نلهرمۆمى

ــار   ــازانىخورلۇق، قىمـ خىيـــانهت قىلىـــش، بـــۇالش، جـ
نــاھهق يــول بىــلهن يهۋالمــاڭالر،  ) ئوينــاش قاتــارلىق

ــودا ـ       ــقان سـ ــۇپ قىلىشـ ــى تهرەپ رازى بولۇشـ ئىككـ
ســېتىق ئــارقىلىق ئېرىشــىلگهن نهرســه بۇنىڭــدىن  

يهنــــى بىــــر ـ     (ســــىلهر ئــــۆزۈڭالرنى . مۇستهســــنا
ھهقىــقهتهن ســىلهرگه هللا ئۆلتــۈرمهڭالر، ا) رىڭالرنــىبى

پــۇل ـ   (نىــڭ يولىــدا هللا�؛ ②�ناھــايىتى مېهرىبانــدۇر
ســــهرپ قىلىڭــــالر، ئــــۆزۈڭالرنى ھــــاالكهتكه ) مــــال

تاشــــــلىماڭالر، ئېهســــــان قىلىڭــــــالر، ئېهســــــان  
هللا ا�؛ ③�ھهقىقهتهن دوست تۇتىـدۇ هللا قىلغۇچىالرنى ا

 ئادىـــل بولۇشـــقا،) كىشـــىلهر ئارىســـىدا(ھهقىـــقهتهن 
ياخشـــىلىق قىلىشـــقا، خىـــش ـ    ) جىمـــى خهلقـــقه(

رۇيـدۇ، قهبىـه   ئهقرىباالرغا سىله ـ رەھىم قىلىشـقا بۇي  
دىـن، يامـان ئىشـالردىن ۋە زۇلـۇم     )سـۆز ـ ھهرىكهتـلهر   (

نهسىههتنى قوبۇل قىلسۇن دەپ، . قىلىشتىن توسىدۇ

                                                 
 .ـ ئايهت 35سۈرە ئىسرا،  ①
 .ـ ئايهت 29سۈرە نىسا،  ②
 .ـ ئايهت 195سۈرە بهقهرە،  ③
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قاتـارلىق   ①�سـىلهرگه پهنـد ـ نهسـىههت قىلىـدۇ     هللا ا
ــودا   ــارقىلىق سـ ــايهتلهر ئـ ــېتىق –ئـ ــيله ۋە سـ تا ھىـ

  .ساختىپهزلىكتىن ساقلىنىشقا بۇيرۇماقتا
مالالرنىــــــڭ ئىشلهپچىقىرىلىشــــــى ۋە بازارغــــــا 
سېلىنىشىدا ساختىپهزلىك قىلىش قانۇنغـا خىـالپ   
ــي      ــاي، دىنى ــابلىنىپال قالم ــش ھېس ــايى قىلمى جىن
ئهمرلهرگىمــــۇ قارشــــى چىقىــــش ۋە چــــوڭ گۇنــــاھ  

  . ئۆتكۈزۈش دېگهنلىك بولىدۇ
ىيـــــــانلىق مـــــــال سۈپهتســـــــىز، بـــــــۇزۇق ۋە ز

ئىشــلهپچىقىرىش ۋە بـــۇ مـــالالرنى ســـېتىش؛ ئىـــش،  
ۋەزىــپه ۋە كهســپته ھىــيله ئىشــلىتىش؛ ســۈتكه ســۇ  
ئارىالشــتۇرۇپ ســېتىش؛ ســاختا ھهســهل ســېتىش؛     
چىرىپ، قۇرتالپ كهتكهن، ھهتتا ئـۆزى ئۆلـۈپ قالغـان    
ھايۋاننىڭ گۆشىنى بازارغـا سـېلىش؛ سـاختا قىـزا ۋە     

ئهســـــلى كولباســـــا ئىشـــــلهپچىقىرىش؛ مـــــالنى   
تهننهرخىدىن ھهسسـىلهپ قىمـمهت باھـادا سـېتىش؛     
مالنى كهم يـاكى خاتـا تارتىـپ بېـرىش؛ سـاختا تـالون       
ــال    ــش؛ مــ ــرىم قىلىــ ــىز كىــ ــىتىپ، ھهقســ كۆرســ
ــوللىنىش؛   ــالنى كهم قـ ــتا ماتېرىيـ ئىشلهپچىقىرىشـ

ئېكىســپورت قىلىــش قاتــارلىق  –يالغــان ئىمپــورت 
قىلمىشـــــالر ئىشـــــلهپچىقىرىش ۋە تىجـــــارەتتىكى 

                                                 
 .ـ ئايهت 90سۈرە نهھل،  ①
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مۇشـۇالرغا  . پهز قىلمىشالرغا مىسـال بوالاليـدۇ  ساختى
ئوخشاش ساختا مال ۋە ساختا قىلمىشـالر ئـارقىلىق   
كىشىلهرنى ئالداش ۋە باشقىالرنىڭ ھهققىگه دەخلـى  

  . تهرۇز قىلىشتىن ھهزەر ئهيلهش الزىم –
سېتىق بىـلهن شـۇغۇللىنىدىغان شـهخس     –سودا 

 ۋە ئورگانالر دۇرۇست ۋە راستچىللىق پرىنسـىپىدىن 
ــلىقى ۋە     ــان سالماس ــقىالرغا زىي ــلىقى، باش ئايرىلماس
ــۈرۈپ قويماســــلىقى الزىــــم  ــا چۈشــ ــاجىز ئورۇنغــ . ئــ

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مۇنــۇ ھهدىســى ئــارقىلىق 
ســېتىقتىكى ســاختىپهزلىككه  –ئىنســانالرنى ســودا 

  :قارشى ئاگاھالندۇرغان
بىـــر كـــۈنى، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم مهدىـــنه  

يــــۈرەتتى، ئالــــدىغا بۇغــــداي بــــازىرىنى ئايلىنىــــپ 
ــدى  ــودىگىرى ئۇچرىـ ــاالم  . سـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ

ــېتىۋاتقانلىقىنى     ــداق سـ ــداينى قانـ ــدىن بۇغـ ئۇنىڭـ
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   . سورىدى، ئـۇ جـاۋاب بهردى  

قــولىنى بۇغــداي دۆۋىســىنىڭ ئىچىــگه تىقىۋىــدى،     
ئاســتىنىڭ نهم ئىكهنلىكىنــى بىلــدى ۋە ســهۋەبىنى  

ــورىدى ــودىگهر . س ــهۋەبىدىن   س ــامغۇر س ــداينىڭ ي بۇغ
پهيغهمـــبهر . نهملىشـــىپ قالغـــانلىقىنى ئېيتتـــى  

ــاالم ــداينى  «: ئهلهيهىسســ ــا، نهم بۇغــ ــداق بولســ ئۇنــ
ــداق    نېمىشــقا ئۈســتىگه چىقىرىــپ قويمايســهن؟ بۇن
ــداق   ــدار بۇغــداينىڭ نهملىكىنــى قان قىلســاڭ، خېرى
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بىزنـى ئالـدىغانالر بىـزدىن    «: دېدى، ئاندىن» بىلىدۇ؟
  .①اگاھالندۇردىدەپ ئ» ئهمهس

 –ئىسالم مهدەنىيىتىدە تىجـارەت ۋە سـودا    –تۈرك 
سېتىققا ھاكىم بولغان ئاھى ھازارىتىغا مهنسۇپ بىر 
ئــاھى ئاتىنىــڭ ئۇســتىلىققا كۆتــۈرۈلگهن بىــر ياشــقا 
قىلغــان نهســىهىتى ھـــارام ۋە يولســىزلىق بىـــلهن    
باشقىالرنى ئالداپ ئېرىشكهن پايدىدىن يىراق تۇرۇش 

مهنىلىــك خۇسۇســىيهتلهرنى ئــۆز    ھهققىــدە بهكمــۇ  
: ئۇنىــڭ نهســىهىتى مۇنــداق ئىــدى . ىــدۇئىچىــگه ئال

ــمه؛     « ــارامنى ئىچ ــېمه، ھ ــارامنى ي ــا، ھ ــا قارىم ھارامغ
راستچىل، سهۋرچان، چىدامچان بـول؛ يالغـان ئېيتمـا،    
چوڭالردىن بـۇرۇن سـۆز قىلمـا؛ ھېچكىمنـى ئالـدىما،      
 قانائهتچــان بــول؛ دۇنيــا مېلىغــا تهمهخــور بولمــا، خاتــا 
ئۆلچىمه، كهم تارتما؛ كۈچلۈك ۋە ئۈستۈن بولغىنىڭدا 
ئهپۇ قىلىشـنى، دەرغهزەپ بولغىنىڭـدىمۇ چىرايلىـق    
مۇئــامىله قىلىشــنى بىــل، ئــۆزەڭ موھتــاج تــۇرۇپ      

  » !باشقىالرنى يۆلهيدىغان دەرىجىدە مهرت بولغىن
ــۇالتالرنى    ــۈپهتلىك مهھس ــزدە، س ــازىرقى دەۋرىمى ھ

ــودا   ــلهپچىقىرىش، ســــــــ ــېتىقتا  –ئىشــــــــ ســــــــ
ــ ــارەتته  ســ ــلىق ۋە تىجــ همىمىيلىكتىن ئايرىلماســ

                                                 
 ئىبنـى مـاجه   ئىبنـى ھهنـبهل ۋە   ئهھمهد ،ئهبۇ داۋۇد ،مۇسلىم ①

 .رىۋايهت قىلغان
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راســتچىل بولۇشــنى قانــات يايــدۇرۇش ئۈچــۈن، ئــاھى  
  .نهسىههت بار –ھازارىتىدىن ئۆگىنىدىغان كۆپ پهند 

 مۇئامىله ساختىپهزلىكى

ئىســـالم دىنىـــدا ھهر ئىنســـاننىڭ مۇئامىلىـــدە    
ــى تهلهپ    ــتچىل بولۇشـ ــهمىمىي ۋە راسـ ــت، سـ دۇرۇسـ

ك كۆرۈنۈپ، ئارقىسـىدىن  ئالدىدا دوستىدە. قىلىنىدۇ
بـۇ  دۈشمهنلىك قىلىش دىنغا تامامهن خىالپ بولـۇپ،  

ھهر . مۇئامىلىــدىكى ســاختىپهزلىك ھېســابلىنىدۇ  
بىر مۇسۇلمان باشقا بىر مۇسۇلمانغا قولى ياكى تىلى 
ــىلهردىن    ــدىغان كىشـ ــان يهتكۈزمهيـ ــارقىلىق زىيـ ئـ

ســـاھابىلهردىن ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى . ①بولۇشـــى الزىـــم
  :سهقهفى
ماڭـا ئىسـالم ھهققىـدە شـۇنداق     ! ى رەسـۇلۇلالھ ــ ئ

بىـــر ســـۆز قىلغىنكـــى، ســـهندىن كېـــيىن ئـــۇنى      
ــدى،        ــورىماي، ـ دېگهنىـ ــايتىالپ سـ ــدىن قـ ھېچكىمـ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

                                                 
 .رىۋايهت قىلغان ئهھمهد ئىبنى ھهنبهل ①
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قا ئىشهنگهنلىكىڭنى ئېيت، ئاندىن دۇرۇسـت  هللاــ 
مۇئامىلىــدە اهللا ئۇلــۇغ . ①ـــ دەپ جــاۋاب بهردى ! بــول

  :ۇنداق دەيدۇراستچىل بولۇش ھهققىدە م
ــىزكى، � ــارىمىز ا«شۈبهىســـ ــهللاپهرۋەردىگـــ » ۇرتـــ

دېگهنلهر، ئاندىن تـوغرا يولـدا بولغانالرغـا پهرىشـتىلهر     
قورقمـاڭالر، غهم قىلمـاڭالر، سـىلهرگه ۋەدە    «: چۈشۈپ

ــز      ــۇڭالر، بى ــال بول ــۈن خۇش ــنهت ئۈچ ــان جهن قىلىنغ
دۇنيـــادا، ئـــاخىرەتته ســـىلهرنىڭ دوســـتلىرىڭالرمىز، 

ــۈ  ــىلهر ئۈچــ ــته ســ ــان  جهننهتــ ــۈڭالر تارتقــ ن كۆڭلــ
نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى ۋە تىلىـگهن نهرسـهڭالرنىڭ   

ناھايىتى مهغپىرەت قىلغـۇچى،  ) ئۇالر(ھهممىسى بار، 
ــان   ــايىتى مېهرىبـ ــرىلگهن  ) هللا(ناھـ ــدىن بېـ تهرىپىـ

  . ②�دەيدۇ» زىياپهتتۇر
ئىنسانالر مهيلى قهيهردە بولۇشىدىن قهتئىيـنهزەر،  

خپىــي قىلغــان ھهر مه –تائــاال ئۇالرنىــڭ ئاشــكارا اهللا 
؛ ③ئىشــىنى بىلىــدۇ، كۆرىــدۇ ۋە خــاتىرىلهپ تۇرىــدۇ    

                                                 
 .رىۋايهت قىلغان مۇسلىم ①
 .ـ ئايهتكىچه 32ىن ئايهتتـ  30سۈرە فۇسسىلهت،  ②
؛ سـۈرە  كهـ ئـايهت   12؛ سۈرە ياسىن، كهـ ئايهت  29سۈرە جاسىيه،  ③

كه ـ ئـايهت   80؛ سـۈرە زۇخـرۇف،   گهتلهرـ ئـايه   18 ۋە ـ  17كهھـف،  
 .قاراڭ
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؛ ئىنسان ئهمهل ①ھېچنېمه ئۇنىڭغا مهخپىي بولمايدۇ
كىچىـك بـارلىق    –دەپتىرىدە ياخشـى ـ يامـان، چـوڭ     

سۆز ـ ھهرىكهت ۋە گۇنـاھ ـ سـاۋابلىرىنىڭ يېزىقلىـق      
؛ دۇنيادا قىلغان تېرىقچىلىك ②ئىكهنلىكىنى كۆرىدۇ

؛ بــــــارلىق ③لــــــدىغا كهلتۈرۈلىــــــدۇئهمىلىمــــــۇ ئا
ئهمهللىرىــدىن ھېســاب بېرىــدۇ، ياخشــى ئهمهللىــرى  
ــاكى      ــان يـ ــۆۋبه قىلمىغـ ــدۇ، تـ ــۈن مۇكاپاتلىنىـ ئۈچـ
ئىالھىـــــــي مهرھهمهتـــــــكه نائىـــــــل بولمىغـــــــان 

  . ④مهئسىيهتلىرىنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ
بىـــرى بىـــلهن ســـهمىمىي  –ئىنســانالرنىڭ بىـــر  

شـى، بىـر ـ    ئـۈلپهت بولۇ  –مۇناسىۋەت قۇرۇشى، ئۇنسى 
ئىززەت بىلهن مۇئـامىله قىلىشـى    –بىرىگه ھۆرمهت 

اهللا بىرىنــى  –مــۇئمىنلهر بىــر . تهشــۋىق قىلىنىــدۇ
رازىلىقى ئۈچـۈن ياخشـى كۆرۈشـى، مۇناسـىۋەتلىرىنى     
ــرەك    ــلىقى كې ــتىگه قۇرماس ــپهئهت ئۈس ــاددىي مهن . م

بىرىنىــڭ ھالىغــا  –مۇشــۇ مهنىــدىن ئېيتقانــدا، بىــر 
ارىسـىدا ئهڭ سـهمىمىي   يېتىدىغان مۇئمىنلهرنىـڭ ئ 

  . دوستلۇق مۇناسىۋەتلىرى قۇرۇلىدۇ

                                                 
 .كه قاراڭـ ئايهت 6سۈرە ئال ئىمران،  ①
 .كه قاراڭـ ئايهت 49سۈرە كهھف،  ②
 .كه قاراڭـ ئايهت 16سۈرە لوقمان،  ③
 .گه قاراڭـ ئايهتلهر 31 ۋە ـ 30سۈرە جاسىيه،  ④
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مۇناســــــــىۋەتته ئىككــــــــى يۈزلىمىچىلىــــــــك، 
ســــاختىپهزلىك ۋە خوشــــامهت قىلىشــــقا ھهرگىــــز 

مۇسۇلمانالر ھهمىشه بىر ـ بىـرىگه تېخىمـۇ    . بولمايدۇ
ــقا، ھهمكارلىشــىش، ياردەملىشــىش ۋە    ــېقىن تۇرۇش ي
ــقا    ــىۋىتىنى چىڭىتىشــــ ــلىق مۇناســــ قېرىنداشــــ

ئهپسۇسكى، بۇ ئهقهللىـي پرىنسـىپالرنىڭ   . دۇتىرىشى
كۈنســـېرى زەئىپلىشـــىۋاتقانلىقىنى، راســـتچىللىق 
ئازىيىــپ، ئىنســانالرنىڭ بىــر ـ بىرىنــى كــۆرەلمهس     
ھالغــــــا چۈشــــــۈپ قېلىۋاتقــــــانلىقىنى، مــــــاددىي  
مهنپهئهتنىڭ ھهممىدىن ئۈسـتۈن تۇرۇۋاتقـانلىقىنى،   
ــپ    ــتلۇقالرنىڭ كۆپىيىــ ــاختا دوســ ــۈنئىي ۋە ســ ســ

  .نلىقىنى كۆرۈۋاتماقتىمىزكېتىۋاتقا
دۇنيــا ھاياتىــدا ســاختىپهزلىكنىڭ ئوخشــىمىغان  

 –ئايالنىڭ بىر  –بۇنىڭغا ئهر . تۈر ۋە شهكىللىرى بار
بىرىنـــى ئالدىشـــى، بهزى مـــاددىي مهنـــپهئهت ئۈچـــۈن 

ئانىنىـڭ   –يالغاندىن ئـۆيلىنىش، ۋاپـات بولغـان ئاتـا     
ــاۋۋال     ــۈن، ئــ ــېلىش ئۈچــ ــىنى ئــ ــىيه مائاشــ پېنســ

ېــيىن رەســمىي نىكــاھ بولمــاي تــۇرۇپ ئاجرىشــىپ، ك
بىلله ياشاش قاتارلىق قىلمىشالرنى مىسال قىلىپ 

ــدۇ  ــكه بولىـــ ــتىن،  . كۆرسىتىشـــ ــر تهرەپـــ يهنه بىـــ
ــۇ  ــته ئوقـــ ــى  –جهمئىيهتـــ ــۇش ۋە ھهرقايســـ ئوقۇتـــ

ــاختىپهزلىك كهڭ  ــىپلهردىمۇ ســ ــدە  –كهســ كۆلهمــ
ئوقۇماي، ئۆگهنمهي تۇرۇپ يالغان دىپلوم . يېيىلماقتا
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ــى  ــلهن بهزى كهســــ ــلهن   –پ بىــــ ــزمهت بىــــ خىــــ
شــۇغۇللىنىش، ئــۆزىنى دۆلهت مهمــۇرى، مــۇدىر يــاكى  
ــۇش ۋە    ــپ تونۇت ــك باشــلىق قىلى ــۇقىرى دەرىجىلى ي
ــش     ــامىلىلهرنى قىلىــ ــىغان مۇئــ ــۇنىڭغا ئوخشــ شــ
ــان      ــۆپ كۆرۈلىۋاتق ــاھهدە ئهڭ ك ــۇ س ــارلىقالر مۇش قات

  . ساختىپهزلىكلهرگه مىسال بوالاليدۇ
ىنچىسـى  بۇ خاتا مۇئـامىله ۋە جىنايهتلهرنىـڭ كۆپ  

ــۆز     ــۇش ۋە ئ ــدە قورق ــي مهنى ــاالدىن ھهقىقى ــالالھ تائ ئ
قىلمىشـــىدىن ھېســـاب بېـــرىش چۈشهنچىســـىنىڭ 

ئهخالقنــى  –ئهدەپ . يوقلۇقىــدىن كېلىــپ چىقماقتــا
ۋە ھېچقانـــداق  بىـــر چهتـــكه قايرىـــپ قويىـــدىغان   

ــۆلچهم  ــي ئ ــى   ئهخالقى ــدىغان كىش ــار بهرمهي گه ئېتىب
كــى بىــر پهقهت ئــۆز ئهتراپىــدىكىلهرنىڭال ئهمهس، بهل

ــڭ ھــ  ــۈن جهمئىيهتنى ــاتىرجهملىكىنى وپۈت زۇر ۋە خ
بۇزىــدىغان ئهڭ ئاساســـلىق ئامىـــل بولـــۇپ، بۇنـــداق  

ــاغ ئاســتى قىلىــدۇ،   –كىشــىلهر ئهخــالق  ــانى ئاي ھاي
باشقىالرنى ئالداش ۋە ئۇنىڭـدىن باشـقا يامـانلىقالرنى    

  .قىلغاندا قىلچه ئىككىلهنمهيدۇ
ــدىلىق    ــك ۋە پايـ ــىلىق، خهيرلىـ ــه ياخشـ ھهمىشـ

ــ ــىدە ئهدەپ ـ      ئىشــ ــدىغان، مۇئامىلىســ الرنى قىلىــ
ئهخالقنى ئۆزىنىڭ پرىنسىپى قىلغان مۇسۇلماننىڭ 
ھاياتىــــدا، مهيلــــى قايســــى شــــهكىلدە بولمىســــۇن، 
ســاختىپهزلىك، ئالــدامچىلىق، ھىيلىگهرلىــك، كــۆز 
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ــورۇن يــوق  بىــرى  –ئىنســانالر بىــر . بويامچىلىققــا ئ
بىـــلهن ۋە جهمئىيهتنىـــڭ ھهر قايســـى قـــاتالملىرى 

هن بولغـــــــان مۇناســـــــىۋىتىدە، تىجـــــــارەت، بىـــــــل
ئوقۇتۇش، نىكاھ، قىسقىسى  –ئىشلهپچىقىرىش، ئوقۇ 

 –ھاياتنىـــــڭ ھهمـــــمه ساھهســـــىدە دۇرۇســـــتلۇق 
ــهمىمىيلىكنى ئـــــۆلچهم قىلىشـــــى، ســـــاختا     ســـ

  .مۇئامىلىلهردىن يىراق تۇرۇشى الزىم
ســاختىپهزلىكنىڭ ئــاۋۇپ كېتىشــى جهمئىيهتــته 

ە ئىنساننىڭ ھۆرمهتنىڭ قالماسلىقىنى ۋ –ئىززەت 
ئهســلى ماھىيىتىنىــڭ خۈنۈكلىشــىپ كېتىشــىنى  

  .كهلتۈرۈپ چىقارماقتا
كــــۆپىنچه كىشــــىلهرنىڭ مــــاددىي مهنپهئهتنــــى 
ــى      ــا ئىنتىلىش ــدىغان ھاياتق ــا قويى ــدىنقى ئورۇنغ ئال

 –سهۋەبىدىن، مهنىۋىي بـايلىقالر ۋە ئهخالقىـي ھـېس    
ــپ     ــكه قايرىلىــ ــر چهتــ ــېرى بىــ ــۇالر بارغانســ تۇيغــ

ھــۆرمهت ۋە ســهمىمىيهت   –زەت ئىــز. قېلىۋاتماقتــا
قالمىغـــان جهمئىـــيهت ئىنســـانلىرى ھهر قىســـما    
قىلىقالرنى كهلتۈرۈپ چىقارماقتا ياكى بـۇ ئىنسـانالر   
. مهجبۇرىيهت يۈزىسىدىن بىر يهرگه جهم بولۇۋاتماقتـا 

يېڭى نهسىللهرنىڭ ئهقىللىق، تادان بولۇشـى ۋە ئهڭ  
ــىپلهرنى    ــدىغان كهســ ــاپقىلى بولىــ ــۇل تــ ــۆپ پــ كــ

ــى ــلهن    ئىگهللىشـــ ــۈچى بىـــ ــۈن كـــ ــۈن پۈتـــ ئۈچـــ
تىرىشچانلىق كۆرسىتىۋاتقانالر، پهرزەنتىنىـڭ ئهدەپ  
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ئهخالقلىق، دۇرۇست، سـهمىمىي، ياخشـى ئىنسـان     –
  .بولۇشىنى خىيالىغىمۇ كهلتۈرمهيۋاتىدۇ

شــۇنىڭ ئۈچــۈن، ســاختىپهزلىكنىڭ ھهمــمه تــۈرى 
. بالىالرنىڭ دۇنياسىدىمۇ ئۆز ئهكسىنى تېپىۋاتماقتـا 

قانــــداق ســــاختىپهزلىكنى،  ھــــالبۇكى، دىــــن ھهر 
يالغــــــــــانچىلىقنى، ســــــــــاختا قىيــــــــــاپهتنى ۋە 

مىي ۋە دۇرۇست شهخسىيهتچىلىكنى چهكلهپ، سهمى
  .بولۇشنى ئۆگىتىدۇ

  

  ئىلمىي ساھهدىكى ساختىپهزلىك

  

ئاكـــــادېمىيه ساھهســـــىدە ئېلىـــــپ بېرىلغـــــان 
خىــزمهتلهر يــاكى ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان نهتىجىلهرنــى  

ئۆزىنىـڭ ئهمـگهك    مهنبه ئهسكهرتمهي تـۇرۇپ، خـۇددى  
ــا بــــۇ ســــاھهدىكى   مېۋىســــىدەك كۆرســــىتىش، مانــ

ــالى  ــك مىس ــاختىپهزلىكنىڭ ئهڭ تىپى ــي . س ئىلمى
مېتودالرغــا رىئــايه قىلىــش ــــ ئىلمىــي خىزمهتنىــڭ 

  . ئهڭ مۇھىم پرىنسىپلىرىدىن بىرى
ئىلمىـــــي مهلۇمـــــاتالرنى مهقســـــهتلىك ھالـــــدا  
ئۆزگهرتىــــۋېتىش، ستاتىســــتېكىلىق ھېســــابالرنى 
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ــان  ــي  قااليمىقــ ــداق ئىلمىــ ــۋېتىش، ھېچقانــ قىلىــ
تهتقىقات بىلهن شۇغۇلالنماي تۇرۇپ، تهتقىقات ئېلىپ 
بارغانــدەك ئويدۇرمىكهشــلىك قىلىــش، باشــقىالرنىڭ 
ئىلمىي ئهمگىكىنى خـۇددى ئۆزىنىـڭ ئهمگىكىـدەك    
مهنبه كۆرسهتمهي تـۇرۇپ ئـېالن قىلىـش قاتـارلىقالر     
ــانچه    ئىلمىــي ســاھهدىكى ســاختىپهزلىكنىڭ بىــر ق

  . تهشكىل قىلىدۇ تۈرىنى
باشــقىالرغا ئائىــت پىكىــر، ئىجــادىيهت، تهتقىقــات  
نهتىجىسى ياكى كىتابنىڭ ھهممىسىنى ياكى مهلۇم 
قىســـمىنى كۆچـــۈرۈپ ئـــېلىش، تهرجىـــمه قىلىـــپ  
ــۆز     ــۇرۇپ، ئ ــهتمهي ت ــبه كۆرس ــۇنۇش ۋە مهن نهشــرگه س
ئهمگىكـــى ســـۈپىتىدە ئـــېالن قىلىـــش ـــــ ئىلمىـــي 

ــل ئوغ . ئوغرىلىــق ھېســابلىنىدۇ  ــۇ خى رىلىقنىــڭ ب
ئالــــدىنى ئــــېلىش ئۈچــــۈن، باشــــقىالردىن نهقىــــل 
قىلىنغان جۈمله يـاكى پـاراگرافنى تىرنـاق ئىچىـگه     
ئېلىپ، ئارقىدىن ئهسـلى مهنبهسـى ئهسكهرتىلىشـى    

  . كېرەك
بــــــــۇ ســــــــاھهدە ئهڭ كــــــــۆپ ئۇچرايــــــــدىغان 
ــۇچىالر   ــرى ئوقۇغـــــ ــىزلىكتىن يهنه بىـــــ ئهدەپســـــ
ئارىســىدىكى كۆچۈرمىكهشــلىك بولــۇپ، تاپشــۇرۇق،    

تىهــــــان، پىــــــالن ۋە دوكــــــالت قاتــــــارلىقالردا ئىم
باشـــــقىالرنىڭ ئهمگىكىنـــــى ئۆزىنىـــــڭ قىلىـــــپ 

ئوقۇتۇشتىكى نـاھهق ئۇتۇقالرغـا    –كۆرسىتىش، ئوقۇ 
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ــا ــدا . يــــول ئاچماقتــ ئوقۇغۇچىالرنىــــڭ دەرس ۋاقتىــ
ــدا    ــهتمهي، ئىمتىهانــــــ ــچانلىق كۆرســــــ تىرىشــــــ
ــاھهق    ــارقىلىق نــ ــش ئــ ــلىك قىلىــ كۆچۈرمىكهشــ

ى ئۇالرنىـڭ كهلگۈسـى   نهتىجىلهرنى قولغـا كهلتۈرۈشـ  
. ھاياتىغـــا بهكمـــۇ ســـهلبىي تهســـىر كۆرســـىتىدۇ    

ــجه    ــىز نهتىــــ ــلىكنىڭ مېهنهتســــ كۆچۈرمىكهشــــ
ئىكهنلىكى ۋە بۇنىـڭ جهمئىـيهتكه بولغـان سـهلبىي     

ــۇ      ــدا، ئوق ــان ھال ــۆزدە تۇتق ــىرىنى ك ــۇش  –تهس ئوقۇت
ــول    ــي يــ ــلىككه قهتئىــ ــلىرىدا كۆچۈرمىكهشــ ئىشــ
ــتىن   ــى ئهســـــــ ــلىق كېرەكلىكىنـــــــ قويماســـــــ

  . ①قىمىز الزىمچىقارماسلى

  ھهق ۋە ھهقىقهت: ساختىنىڭ زىتى

  

 –دىنــدا تهشــۋىق قىلىنغــان ئىنســانالرنىڭ ھهق  
ھوقۇقىغا ئېهتىـرام بىلـدۈرۈش شـهخس، جامـائهت ۋە     
جهمئىيهت ئۈچۈن بهكمـۇ مـۇھىم ئهھمىـيهتكه ئىـگه     
بولۇپ، ساختىپهزلىكنىڭ زىتـى بولغـان دۇرۇسـتلۇق    

                                                 
ــۇن  ① ــلى تول ــالر  «: ئاس ــار قىلمىش ــاتتىكى ناچ ــي ھاي ، »ئىلمى

ـ   174ـ يىـل،    2005ئىدارىسى ئايلىق ژۇرنىلـى،   دىنىي ئىشالر
 .ـ بهتلهر 19 ۋە ـ 18سان؛ 
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ھهم ۋە ھهقىقهت ئۈستىدە چىـڭ تـۇرۇش ھهم شـهخس    
ــي   ــۈن كېرەكلىــــك ئهڭ ئهقهللىــ جهمئىــــيهت ئۈچــ

دۇرۇســتلۇق ۋە . ئاساســالردىن بىــرى ھېســابلىنىدۇ  
ئېتىبـار قىلىشـتا چىـڭ     –ھوقۇققا ھۆرمهت  –ھهق 

تۇرغاندىال، ياخشى جهمئىيهت مۇھىتى بهرپا قىلغىلى 
  . بولىدۇ

ھهق ۋە ھهقىقهتــــــكه ئهڭ ئۈســــــتۈن ئېتىبــــــار 
ىكنىڭ ســۈپىتىدە مۇئــامىله قىلىــش ــــ ســاختىپهزل

. يوقىلىشـــىدىكى ئهڭ مـــۇھىم ئۆتكهلـــدىن بىـــرى   
 –جهمئىيهتته ھهقىقهتنىـڭ ئهڭ يۈكسـهك ئهخالقـى    

پهزىــــــلهت ئىكهنلىكــــــى تونــــــۇپ يېــــــتىلگهن ۋە 
ــدامچىلىق،   ــاختىپهزلىك، ئالــ ــقاندىال، ســ ئومۇمالشــ
يالغــانچىلىق، ھىيلىگهرلىــك ۋە كــۆز بويامچىلىققــا 

ىچـى  شـۇنداق بولغانـدا، ئ  . ھېچقانداق ئورۇن قالمايـدۇ 
بىــــلهن تېشــــى ئوخشــــاش، ئــــۆزى ۋە ســــۆزى پــــاك  

زۇر ۋە لهردىن تهركىــپ تاپقــان جهمئىــيهت ھــوكىشــى
خاتىرجهملىــك ئهكــس ئېتىــپ تۇرىــدىغان ســهۋىيهگه 

  . يېتىدۇ
ــو  ــادا بهھــ ــات پهقهت  دۇنيــ ــاتىرجهم ھايــ زۇر ۋە خــ

ــى      ــدىغان، ئىكك ــا قويى ــدىنقى پىالنغ ــى ئال ھهقىقهتن
ــارلى   ــاختىپهزلىك ۋە رىياك ــك، س قتىن يۈزلىمىچىلى

يىــراق ئىنســانالرغا ئايالنغانــدىال ئوتتۇرىغــا چىقىشــى 
ســــاختىپهزلىكتىن يىــــراق تۇرغــــان ۋە . مــــۇمكىن
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پ قىلغـان كىشـىلهر بـۇ    ھهقىقهتنى ئـۆزىگه پرىنسـى  
زۇر ۋە خاتىرجهم ھايات كهچـۈرۈش بىـلهن   دۇنيادا بهھو

بىــرگه، ئــۇ دۇنيــادا ئهبهدىــي گــۈزەللىكلهر ۋە ئىالھىــي 
  . نېمهتلهرگه نائىل بولىدۇ
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  خاتىمه

  

يهر يۈزىدە تۇنجى ئىنسـان يارىتىلغانـدىن بۈگـۈنگه    
ــڭ   ــىلىق پهزىلىتىنىــ ــتلۇق ۋە ياخشــ قهدەر دۇرۇســ
ــىڭدۈرگهن    ــر سـ ــاي ئهجـ ــۈن تىنمـ ــى ئۈچـ ئومۇملىشـ
كىشــىلهر بىــلهن بىــرلىكته، باشــقىالرنىڭ ھايــات     

تهرۇز قىلىــــــــــدىغان،  –ھهققىــــــــــگه دەخلــــــــــى 
ى ھىيلىگهرلىككه ئىنتىلىـدىغان، ئىنسـان ھايـاتىن   

ئۆزىنىـــڭ ھېرســـى ۋە مهنـــپهئهتىگه بويسۇندۇرۇشـــقا  
تىرىشـىدىغان كىشــىلهرمۇ ھهمىشــه مهۋجــۇت بولــۇپ  

ھاياتقا تـۆھپه قوشـۇش ئېتىقـادى بىـر ياقتـا      . كهلدى
ــاالن   ــاتلىقنى ت ــاراج قىلىــش ئېڭــى   –تۇرســۇن، ھاي ت
تـۈگىمهس ھېـرىس ۋە    –بىلهن ياشايدىغان، پـۈتمهس  

رىنى شهخســىيهتچىلىككه يــېڭىلگهن كىشــى كــۆزلى
ــالر     ــاھهق قىلمىش ــپ، ن ــڭ يۇمۇۋېلى ــكه چى ھهقىقهت
ــۈن     ــى ئۈچـ ــۆز مهنپهئهتـ ــۇغۇلالنماقتا ۋە ئـ ــلهن شـ بىـ

ــا  ــا ئۇچراتماقتـ ــقىالرنى زىيانغـ ــل  . باشـ ــۇ خىـ ــا بـ مانـ
ئىنسانالر دۇنياۋىي ھېرىسلىرىنىڭ يېتهكچىلىكىدە 
ئـــۆز ئارزۇســـىنى ئهمهلـــگه ئاشۇرۇشـــقا يارايـــدىغان     
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شـۇڭا  . هكـته ھهرقانداق ۋاسىتىنى يوللـۇق دەپ بىلم 
ئۇالر ئۈچۈن ئوغرىلىق، يالغـانچىلىق، ناھهقچىلىـك،   
ھىيلىگهرلىك، ساختىپهزلىك قاتارلىق قىلمىشـالر  

مـال،   –نورمال ئهھۋالغا ئايلىنىپ قېلىۋاتماقتا، پۇل 
ئىشــرەت بولســا، ئــۇالر    –شــۆھرەت ۋە ئهيــش   –نــام 

  . ئارزۇاليدىغان يېگانه بايلىققا ئايلىنىپ قېلىۋاتماقتا
ــۈز ــات   يهر ي ــانهت، ھاي ى بىــز ئىنســانالر ئۈچــۈن ئام

ــيهدۇر    ــرىلگهن ھهدى ــانغا بې ــا، ئىنس ــۇ  . بولس ــزگه ب بى
ھايــــاتنى ئاتــــا قىلغۇچىغــــا مىننهتــــدارلىقىمىزنى 
بىلـــدۈرۈش بىـــلهن بىـــرگه، ئـــۆزىمىزدە بـــار بولغـــان 
ئېسىل خىسلهتلهرنى تېخىمۇ جارى قىلدۇرۇشـىمىز  

 ھاياتنىڭ قهدرىگه يېتىش ۋە ئۇنىـڭ ھهققىنـى  . الزىم
ئــادا قىلىــش ئۈچــۈن تولــۇپ ـ تاشــقان مېهــرى ـ             

  . مۇھهببهت بولۇشى كېرەك
زېمىن ۋە ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىكى بـارلىق     –ئاسمان 

شـــــهيئىلهر ئهمـــــرىگه بويســـــۇندۇرۇپ بېـــــرىلگهن، 
ئېتىبـار   –قانچىلىغان ھايات نېئمىتـى ۋە ھـۆرمهت   

ــا    ــۆزىگه ئاتـــ ــان ئـــ ــان ئىنســـ ــهندە قىلىنغـــ بهخشـــ
نـېمه يـاكى   ) دۇنياغـا (قىلىنغانالرنىڭ ھهققى ئۈچۈن 

نېمىلهرنــــــــى بېرەلهيــــــــدىغانلىقىنى، قانــــــــداق 
ــدىغانلىقىنى    ــا چىقىرااليـ ــىلىقالرنى ئوتتۇرىغـ ياخشـ

مۇنداقچه ئېيتقاندا، ھهر . ئويلىشىپ كۆرۈشى كېرەك
ــا قىلىنغــان ئــۇنچه كــۆپ ۋە    بىــر ئىنســان ئــۆزىگه ئات
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گــۈزەل نېــئمهتلهر ئالدىــدا ھاياتقــا، ئىنســانىيهتكه ۋە  
ى ياراتقۇچىغــا قهرزدار بولــۇپ، بــۇ قهرز  نىهــايهت ئــۆزىن

ــاراتقۇچى قىلغــان ئېهســانغا اليىــق جــاۋاب    ــۆزىنى ي ئ
قــايتۇرۇش، دۇرۇســت، ئىشــچان، مېهــنهتكهش بولــۇش، 

شۇغۇللىنىش ۋە تـوغرا يولـدىن    بىلهن ھاالل كهسىپ
ــدۇ    ــادا بولى ــلهن ئ ــلىق بى ــانى  . ئازماس ــۇندىال، دۇني ش

ســــــاختىپهزلىك، ئالــــــدامچىلىق ۋە مهنــــــپهئهت   
ۇنۇشىنىڭ چاڭگىلىـدىن قۇتۇلـدۇرۇپ، خـاتىرجهم    توق

  .ياشاشقا بولىدىغان ھالغا كهلتۈرۈش مۇمكىن
ــالىق ۋە   ــته ئهســــــــكىلىك، خاتــــــ جهمئىيهتــــــ
نــاھهقچىلىككه بىــردەك قارشــى تــۇرۇش، قىسقىســى،  
. كوللېكتىــپ ئاڭغــا ئىــگه بولــۇش بهكمــۇ مــۇھىم     

جهمئىيهتته ئوتتۇرىغا چىققـان بهزى ناھهقچىلىـك ۋە   
مىشــــالرنىڭ ئالــــدى ئېلىنمىســــا، نــــامۇۋاپىق قىل

دەسلهپته ئـانچه كهڭ تارقالمىغـان ۋە مهلـۇم دائىرىـدە     
تارقالغــــــان ئهســــــكىلىكلهر كۈنســــــېرى پۈتــــــۈن 

نــــامۇۋاپىق . جهمئىــــيهتكه يېيىلىــــپ كېتىــــدۇ  
قىلمىشالر پهقهت مهلۇم شهخس بىلهنال چهكلىنىـپ  
. قالماي، بهلكى پۈتكۈل جهمئىيهتكه زىيان يهتكۈزىـدۇ 

ــۇ، ئوغرى ــاختىپهزلىككه  بولۇپمــ ــيله، ســ ــق، ھىــ لىــ
ــاقىۋىتى پۈتكــۈل    ئوخشــاش قهبىــه قىلمىشــالرنىڭ ئ

ــدۇ    ــىر بېرى ــهلبىي تهس ــيهتكه س ــۇ  . جهمئى ــۈنكى ب چ
قىلمىشــــالر جهمئىيهتنىــــڭ ئــــۇلىنى تهۋرىتىــــپ، 
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ئىسـالم دىنـى جهمئىـيهتكه زىيـان     . زۇرىنى بۇزىـدۇ ھو
سالىدىغان بۇنداق قانۇنسىز قىلمىشـالرنى چهكـلهش   

ــارائىت بىـــلهن بىـــرگه، بـــۇ خ ىـــل قىلمىشـــالرغا شـ
ھــازىرالپ بېرىــدىغان مۇھىتنىــڭ شهكىللىنىشــىگه 
توسالغۇ بولىدىغان تهدبىرلهرنى يولغا قويۇپ، پۈتكـۈل  
جهمئىيهتنى ئورتـاق مهسـئۇلىيهت تۇيغۇسـى بىـلهن     

  .ھهرىكهتلىنىشكه چاقىرىدۇ
ناچار قىلمىشالرغا كۆز يۇمۇۋېلىش ــ ياخشـىلىققا  

ان ۋە ياخشـــىلىقتا بـــۇيرۇپ، يامـــانلىقتىن توســـىدىغ
ــال    ــۇئمىنلهرگه پهقهت ــدىغان م ــۈلگه بولى باشــقىالرغا ئ

ــۇئمىنلهر   . ياراشــمايدۇ ــدا، م ــدىن ئېيتقان ــۇ مهنى مۇش
پائالىيىتىنى ئالالھ تائاال ۋە ئۇنىڭ ئهلچىسى  –ئىش 

ــته     ــىپ يۆلىنىش ــتىقامهتكه مۇناس ــهتكهن ئىس كۆرس
ــدۇ ــكىلىك،  . يۈرگۈزىـــــــ ــلىك، ئهســـــــ پهسكهشـــــــ

رىدۇ، ھهرقانـداق ئىشـنى   ساختىپهزلىكتىن يىراق تۇ
ئــۆز ۋاقتىــدا، تولــۇق قىلىشــقا، رەببىنىــڭ ئــۆزىگه      
قىلغــان ئېهســانىغا يارىشــا پايــدىلىق ئىشــالرنى ئهڭ 

ــقا تىرىشــــىدۇ  ــته ئورۇنداشــ اهللا . مــــۇكهممهل رەۋىشــ
تائاالنىڭ ئۆزلىرىنى ھهمىشه كۆرۈپ تۇرىدىغانلىقىنى 

ئېهسان ئېڭـى بىـلهن   اهللا ئۇلۇغ . ئهستىن چىقارمايدۇ
ــا ــى   ياشــ ــدىلىرىنى ياخشــ ــمهن بهنــ يدىغان ئىخالســ

كۆرىــدىغانلىقىنى ۋە ئۇالرغــا تېخىمــۇ كــۆپ نېــئمهت  
  :ئېهسان قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ
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پهرۋەردىگارىڭالرنىڭ مهغپىـرىتىگه ۋە تهقـۋادارالر   �
ـــ زېمىــنچه  ئۈچــۈن تهييارالنغــان، كهڭلىكــى ئاســمان
ــدىراڭالر   ــنهتكه ئالــ ــدىغان جهنــ ــۋا. كېلىــ دارالر تهقــ
پـۇل  (يولىدا هللا كهڭچىلىكتىمۇ، قىسىنچىلىقتىمۇ ا

ــال  ــ م ــدىغانالر،  ) ـ ــادىر  (ســهرپ قىلى ــۆچ ئېلىشــقا ق ئ
ــۇق ــدىغانالر،  ) تۇرۇقلـ ــاچچىقىنى يۇتىـ ــانلىق (ئـ يامـ

ــان    ــوزەك قىلغــ ــاكى بــ ــان يــ ــىلهرنى ) قىلغــ كىشــ
ياخشـــىلىق قىلغـــۇچىالرنى هللا ا. كهچۈرىـــدىغانالردۇر

ۇنـاھ قىلىـپ   تهقـۋادارالر يامـان بىـر گ   . دوست تۇتىـدۇ 
نى ياد ئېتىـدۇ،  هللاقالسا ياكى ئۆزلىرىگه زۇلۇم قىلسا ا

ــدۇ،   ــرەت تهلهپ قىلىــ ــۈن مهغپىــ ــاھلىرى ئۈچــ گۇنــ
تىن باشـقا كىـم بـار؟ ئـۇالر     هللاگۇناھنى كهچۈرىدىغان ا

. قىلمىشــلىرىنى بىلىــپ تــۇرۇپ داۋامالشــتۇرمايدۇ   
ــڭ  ــگه    (ئۇالرنىـ ــلهتلهرگه ئىـ ــۇقىرىقى خىسـ ــى يـ يهنـ

ــىلهرنىڭ ــاتى پهرۋ) كىش ــدىن  مۇكاپ ــارى تهرىپى ەردىگ
بولغــان مهغپىــرەت ۋە ئاســتىدىن ئۆســتهڭالر ئېقىــپ 

بــۇ يهرلهردە ئــۇالر مهڭگــۈ   . تۇرىــدىغان جهنــنهتلهردۇر 
ياخشى ئىـش قىلغۇچىالرنىـڭ ئېرىشـىدىغان    . قالىدۇ

  ①�!ساۋابى نېمىدېگهن ياخشى
ـ يىلىغىــچه    2003ـ يىلىــدىن    1998دە تــۈركىيه

ــد   ــاختىپهزلىك، ئالـ ــا سـ ــان ئارىلىقتـ امچىلىق بولغـ
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قىلمىشــلىرى ئۈســتىدىن مهھكىمىــگه ســۇنۇلغان    
ئهرزنامىلهرنىڭ ستاتىستىكىلىق مهلۇمـاتىنى تېمـا   
قىلغــان بىــر تهتقىقــات نهتىجىســىگه كــۆرە، بــۇ خىــل 
ــى    ــدە ئىككـ ــل ئىچىـ ــالر بهش يىـ ــايى قىلمىشـ جىنـ

  .①ھهسسه ئېشىپ كهتكهن
كىلىق مهلۇمــاتتىن كۆرۈۋېلىشــقا مانــا بــۇ ستاتىســتې
هزلىك جىنــايهتلىرى دۆلىتىمىــز ۋە بولىــدۇكى، ســاختىپ

خهلقىمىـــــزگه نىســـــبهتهن كۈنســـــېرى ئهۋج ئېلىـــــپ  
كېتىۋاتقان ئهڭ مۇھىم ئهخالقىـي مهسـىلىلهردىن بېـرى    
ــارقىلىقال    ــازا تهدبىرلىــرى ئ ــۇپ، مهســىلىنى پهقهت ج بول
ھهل قىلىشـــــنىڭ مـــــۇمكىن ئهمهســـــلىكى نامـــــايهن  

ئائىلىلهر، جهمئىيهتنى تهشـكىل قىلغـۇچى   . بولۇۋاتماقتا
تهربىــــيه  –بــــارلىق شــــهخس ۋە تهشــــكىالتالر، تهلىــــم  

ــپه ۋە    ــۇھىم ۋەزىــ ــۇ مــ ــته بهكمــ ــۇ ھهقــ ــانلىرى بــ ئورگــ
ــانالرغا    ــى، ئىنســ ــتىگه ئېلىشــ ــئۇلىيهتلهرنى ئۈســ مهســ
ئىجتىمائىي تهرتىپنى بۇزىـدىغان قىلمىشـالردىن يىـراق    
ــا        ــۇمىي ئهخالقق ــۈزۈم ۋە ئوم ــانۇن ـ ت ــاتىنى ق ــۇرۇپ، ھاي ت

ۇش ئېڭىنى سىڭدۈرۈشـى  مۇناسىپ شهكىلدە داۋامالشتۇر
  . كېرەك

  

                                                 
ــونگۈر  ① ــۇھهررەم ســـ ــاختىپهزلىك  «: مـــ ــزدە ســـ دۆلىتىمىـــ

ــايهتلىرى ــۈركىيه ، »جىن ــايلىق   ت ــي ئىشــالر ئىدارىســى ئ دىنى
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