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ئىسالم دىنىنىڭ ئەخالقى نىزامى
ئىنساننىڭ ئەخالقى ٍَِتۇيغۇسى تەبىئى تۇيغۇلىرىنىڭ بىرى بولۇپ ،بەزى سۈ پەتلەرنى ياقتۇرسا يەنە
بەزىلىرىنى ياقتۇرمايدۇ .بۇ خىل تۇيغۇ بەزى كىشلەردە ئاز ۋە بەزى كىشلەردە كۆپ بولسىمۇ ئومۇمەن
ئىنسانالرنىڭ تۇيغۇلىرى ھەمىشە بەزى ئەخالقى سۈ پەتلەرنى گۈزەل ۋە بەزىسىنى ناچار دەپ ھۆكۈم
قىلىپ كەلگەن.
ئەزەلدىن ئىنسانالر راستچىللىق ،ئادىللىق ،ئامانەتكە خىيانەت قىلماسلىق ۋە ئەھدىگە ۋاپا قىلىشنى
داۋاملىق مەدھيىگە اليىق گۈزەل ئەخالقالر جۈملىسدىن دەپ قاراپ كەلگەن  .ئىنسانىيەت تارىخىدا
ئەسىرلەردىن بۇيان يالغانچىلىق ،زالىملىق ،ئەھدىگە ۋاپا قىلماسلىق ،ۋە خىيانەتكارلىق مەدھىيلەنگەن
ھېچ قانداق دەۋرنى ئۇچراتقىلى بولمايدۇ .كۈ يۈ مچانلىق ،رەھىمدىللىك ،سېخىلىق ،ۋە كەڭ قورساقلىق
ئەخالقى قىممەتلەر ئەزەلدىن قەدىرلىنىپ كەلگەن .ئەمما نەپسانىيەتچىلىك ،باغرى تاشلىق ،بىخېللىق ،ۋە
ئىچى تارلىق دېگەندەك ئىللەتلەر ھېچ قاچان قەدىرلەنگەن ئەمەس .ئىنسانالر سەۋرىچانلىق ،چىدامچانلىق،
ساباتلىق ،تەمكىنلىك ،پىداكارلىق ،شىجائەت ۋە ئالى ھىممەتلىك سۈپەتلەرگە ھەمىشە ئاالھىدە ھۆرمەت
نەزىرى بىلەن قاراپ كەلگەن .سەۋرىسىزلىك ،ئالدىراقسانلىق ،ساباتسىزلىق ،رەڭۋازلىق ،ھىممەتسىزلىك ۋە
قورقۇنچاقلىق سۈ پەتلىرىگە ھېچ قاچان تەھسىن  -ئاپىرىن گۈللىرى چېچىلغان ئەمەس .ئۆزىنى تۇتىۋىلىش،
نەپسىنى يېغىش ،غەيرەتلىك ،مەدەنىيەتلىك ،ئۈ لپەتلىك ۋە چىقىشقاق بولۇش ئەزەلدىن چىرايلىق خۇلقالر
قاتارىدىن ئورۇن ئېلىپ كەلگەن بولۇپ ،ھېچ ۋاقىتتا ئۆز نەپسىنىڭ قۇلى بولوش ،پەسلىك ،ئەدەپسىزلىك،
ۋە ئوسال خۇلقالر گۈزەل ئەخالق بابىدىن ئورۇن ئالغان ئەمەس .مەجبۇرىيەتنى ئادا قىلىش  ،ۋەدىگە ۋاپا
قىلىش  ،ئاكتىپچانلىق ،ۋە ئۆز مەسۇئلىيەتنى ھىس قىلىشتەك سۈ پەتلەر ھەمىشە ئىززەتلەنگەن .مەجبۇرىيتىنى
ئادا قىلمايدىغان  ،مەسۇئلىيەتسىز ۋە ۋاپاسىز كىشلەر ھېچ قاچان ئىززەتلەنمىگەن .شۇنىڭدەك ئىجتىمائى
ھاياتتىكى ئېسىل ۋە رەزىل سۈ پەتلەرگە ئىنسانىيەت بىردەك ئوخشاش كۆز بىلەن قاراپ ،بىر مىزان بىلەن
ئۆلچەپ كەلگەن.
بىرلىك ،تەرتىپ -ئىنتىزامچانلىق ،ئۆز-ئارا ياردەملىشىش ،خەيىرخاھلىق قىلىش ،دوستانىلىق،
ئىجتىمائى ئادالەت ۋە باراۋەرلىك ئۈ ستىگە قۇرۇلغان جەمئىيەت ھەمىشە قەدىرلەشكە اليىق بولۇپ
كەلگەن .ئىتتپاقسىزلىق ،چىچىالڭغۇ ،پاتپاراقچىلىق ،ئىنتىزامسىزلىق ۋە تەرتىپسىزلىك ،ئۆز -ئارا دۈ
شمەنلىشىش ،ھەسەتخورلۇق ،زالىملىق ۋە ئىنساپسىزلىقالرنى ئىجتىمائى ھاياتنىڭ گۈزەللىكلىرىدىن دەپ
قارالغان ئەمەس .شۇنىڭغا ئوخشاش ياخشى ۋە يامان ئىشالرغا بولغان كۆز قاراش مەسلەن :ئوغۇرلۇق،
زىناخۇرلۇق ،قاتىللىق ،قاراقچىلىق  ،بۇالڭچىلىق  ،ئالدامچىلىق ۋە پارىخورلۇق ئىشلىرى ھېچ قاچان
ياخشى ئىشالر دەپ تونۇلغان ئەمەس.
www.merifet.net



شۇنداقال ئاغزى يامانلىق ،دىل ئازارى ،غەيۋەت ،گەپ توشۇش ،چىقىمچىلىق ،بۆھتان چاپالش ۋە
چىقىمچىلىق ،زىمىندا پىتنە -پاسات تىرىش قاتارلق تىل ئاپەتلىرى ھېچ قاچان ئىززەت -ھۆرمەت تۆرىدىن
ئورۇن ئالمىغاندەك؛ مەككار ،ھىيلىگەر ،تەكەببۇر  ،رىياخۇر ،مۇناپىق ،ئاچكۆز كىشلەر ھېچ ۋاقىت
ئالىيجاناپ كىشىلەر قاتارىدا سانالغان ئەمەس .ئۇنىڭ ئەكسىچە ئاتا-ئانىغا خىزمەت ،ئۇرۇق -تۇققانالرغا
ياردەم ،ھەقەمسايىلەرگە ياخشى مۇئامىلە ،دوستالرغا ھەمدەم ،يىتىم -يىسىرالرغا باش -پاناھ ،كىسەل
ئاجىز كىشلەرگە يار -يۆلەك ۋە دەرتمەنلەرنىڭ دەردىگە دەرمان بولۇش ھەمىشە ياخشى ئىشالر قاتارىدا
سانىلىپ كەلگەن .پاك ،ئىپپەتلىك ،ئاقكۆڭۈل ،ئوچۇق سۆزلۈك  ،چىقىشقاق  ،خۇش-چىراي كىشلەر ھەمىشە
ئىززەت -ھۆرمەتكە سازاۋەر بولۇپ كەلگەن .قىسقىسى ئىنسانىيەت پەقەت سۆزلىرىدە راستچىل ،ھەر بىر
ئىشتا ئىشەنچىلىك ،ئىچى بىلەن تېشى ئوخشاش ،ئۆز ئىشىغا پۇختا  ،ئۆزىنىڭ ھەققى ۋە نېسىۋىلىرىگە
قانائەت قىلىدىغان ،باشقىالرنىڭ ئۆز ئۈستىدىكى ھوقۇق ۋە مەجبۇرىيەتلىرىنى ئادا قىلىشقا ئالدىرايدىغان،
ئۆزى تىنىچ-ئامان ياشايدىغان ۋە باشقىالرنىمۇ تىنىچ-ئامان ياشىغىلى قويىدىغان  ،باشقىالر ئۇنىڭدىن
ياخشىلىقنىال كۈ تىدىغان ،زىيان -زەخمىتى يىتىشتىن ئەنسىرىمەيدىغان ئادەملەرنى ئەزەلدىن ئىززەت-
ھۆرمەت قىلىشقا اليىق ئالىيجاناپ ،ياخشى كىشلەر قاتارىدا ساناپ كەلگەن .بۇنىڭدىن مەلۈم بولدىكى
ئىنسانى ئەخالق بولسا ئەسلىدە ھەممە ئىنسان بىلىدىغان ئۇنۋىرسال ھەقىقەتلەر بولۈپ ئۇالرنى تونۇشلوق
ئىشالر جۈملىسىدىن دەپ قاراپ كەلگەن .ياخشىلىق ۋە يامانلىق بولسا ئىزدەش ۋە تەكشۇرۇپ ئىسپاتالش
تەلەپ قىلىدىغان ئاالھىدە مەسلە بولماستىن بەلكى ئۇ ھەممە ئادەم بىلىدىغان ۋە تونۇيدىغان خۇلق
بولۇپ قەلىپ ۋە ھىسياتالرغا سىڭىپ كەتكەن .مانا قۇرئان كەرىم ئۆزىنىڭ تىلىدا ياخشىلىقنى ( مەئرۇف
) ،يامانلىقنى ( مونكەر ) دەپ ئاتىشىنىڭ سەۋەبى .ياخشىلىق بۇلسا ھەممە ئادەم ئۈبدان بىلىدىغان،
قىزىقىدىغان ،ۋە ياقتۇرىدىغان خىسلەتتۇر .يامانلىق بۇلسا ھېچ ئادەم ياخشى ئىشالر جۈملىسىدىن دەپ
تونومايدىغان ،يىرگىندىغان ۋە ياقتۇرمايدىغان ئىللەتتۇر .مۇشۇ ھەقىقەتنى قۇرئان كەرىم شۇنداق بايان
قىلىدۇ« :فۆلھمھا فجورھا وتقواھا» تەرجىمىسى« :ئۇنىڭغا ياخشىلىق ۋە يامانلىقنى بىلدورگەن زات بىلەن
قەسەمكى»( .سۈرە شەمس  - 8ئايەت) .بۇنىڭدىن مۇنداق سوئال پەيدا بولىدۇ:

دۇنيادىكى ھەرخىل ئەخالقى تۈزۈملەر نېمە ئۈچۈن؟
ئەگەر گۈزەل ۋە ناچار ئەخالقالر دۇنيادا ھەممىگە تونۈشلوق مەلوم ئىشالردىن بولسا ،ۋە پۇتۇن
ئىنسانىيەت بەزى سۈپەتلەرنىڭ ئېسىل ۋە بەزى سۈپەتلەرنىڭ رەزىل ئىكەنلىكىگە ئوخشاش پىكىر،
ئوخشاش كۆز قاراش بىلەن قاراپ كەلگەن تۇرسا بۇ دۇنيادىكى ھەرخىل ئەخالقى تۈزۈملەر نېمە ئۈچۈن؟
نېمىگە ئاساسەن ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا زور پەرقلەر بولىدۇ؟ نىمە سەۋەپتىن بەزىسى بەزىسىدىن ئايرىم
بولىدۇ؟ نېمىگە ئاساسلىنىپ ئىسالمدا ئۆزىگە خاس ئەخالقى نىزام بار دەيمىز؟ ئەخالق جەھەتتىكى
ئىسالمنىڭ بۇ نىزامنى باشقا نىزامالردىن ئايرىپ تۇرىدىغان ئاالھىدە خۇسۇسىيەتلىرى قايسى؟
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 .1بۇ مەسىلىنى چۇشۇنۈش ئۈچۈن بىز دۇنيادىكى ھەرخىل ئەخالقى نىزامالرغا نەزەر سالىدىغان بولساق
بىرىنجى قېتىملىق نەزەردە بىزنىڭ كۆز ئالدىمىزغا ھەر خىل ئەخالقى سۈپەتلەرنى ھاياتنىڭ مەجمۇئى
نىزامىدا ئۇنىڭ چەك-چىگرىسى ،دەرىجىسى ،ۋە ئىشلىتىش ئورۇنلىرىنى بەلگىلەشتە ۋە ئۇالرنىڭ ئوتتورىسىنى
موۋاپىقالشتۇرۇشتا بىرسى يەنە بىرسىدىن پەرقلىق بۇلىدىغانلىقى كىلىدۇ.
 .2چوڭقۇر دىققەت بىلەن نەزەر سالىدىغان بولساق بىزگە بۇ پەرقنىڭ سەۋەبى ئەسلىدە ئەخالقى گۈزەللىك
ۋە رەزىللىك ئۆلچىمىنى تەيىنلەش ۋە ياخشىلىقنى يامانلىقتىن ئايرىپ بىلىشتىكى ۋاستىنى بەلگىلەشتە بىرى
يانا بىرىدىن پەرقلىندىغانلىقى ئايان بولىدۇ.
 .3ئىنساننى ئەخالقى نىزامالرغا بويسۇنۇشقا ھەيدەكچىلىك قىلىدىغان بىر خىل ئىتتىرگۈچ كۈچ بار
بولۇپ بۇ ئەخالقى نىزامالر شۇ ئىتتىرگۈچ كۈچنى قارار قىلىشتا بىر  -بىرىگە ئوخشاشمايدۇ.
 .4ئەگەر بىز بۇ ئىختىالپ ۋە ئوخشىماسلىقنىڭ سەۋەبىنى ئىزدەپ چوڭقۇر پىكىر يۈرگۈزىدىغان بولساق
بىزگە ئەسلى بۇ ئەخالقى نىزامالرنىڭ بىرىنى يەنە بىرىدىن ئايرىپ ۋە يىراقالشتۇرۇپ تۇرىدىغان نەرسە ئۇالر
ئوتتۇرىسىدىكى كائىناتقا بولغان تەسەۋۋۇر ،كائىناتتىكى ئىنساننىڭ ئورنى ،دەرىجىسى ۋە ئۇنىڭدىكى
ئىنسانى ھاياتنىڭ غايىسىدىكى ئوخشىماسلىقالر ئىكەنلىكى ئايدىڭ بولىدۇ.
مۇشۇ ئوخشىماسلىق ۋە ئىختىالپ يىلتىزىدىن تارتىپ شاخلىرىغىچە ئۇالرنىڭ روھ ،مىجەز ۋە شەكىللىرىنى
بىر -بىرىدىن ئايرىم قىلىۋەتكەن .ئىنسان ھاياتىنىڭ ئاساسى ئۇستىگە قۇرۇلغان ۋە بۇدۇنيادىكى ئىنساننىڭ
ھاياتلىق يولىنى بەلگىلەپ بىرىدىغان بىر قانچە سۇئالالر بولۇپ ئۇالر :بۇ كائىناتنىڭ ئىالھى بارمۇ -يۇق؟
بولسا بىرمۇ يا بىرنەچچىمۇ؟ بىز ئىالھ دەپ ئېتقاد قىلىدىغان زاتنىڭ قانداق سۈپەتلىرى بار؟ بىز نىڭ
ئۇنىڭ بىلەن قانداق ئاالقىمىز بار؟ ئۇ بىزگە بۇ دۇنيادا ياشاش ئۈچۈن ھايات يولىنى كۆرسىتىپ بەردىمۇ-
يوق؟ بىز ئۇنىڭ ئالدىدا سوراققا تارتىلىمىزمۇ -يوق؟ سوراققا تارتىلىدىغان بولساق نېمە توغرۇلۇق سوراققا
تارتىلىمىز؟ بىزنىڭ بۇ دۇنيادىكى يەتمەكچى بولغان نىشانىمىز قايسى؟ ۋە كورەش قىلىپ يېتىدىغان غايىمىز
نېمە؟ بۇ سۇئالالرنىڭ جاۋابى قايسى تۇردە بولىدىكەن ھاياتنىڭ نىزامى شۇنىڭغا موتابىق تۇزۇلىدۇ ۋە
ئەخالق نىزامىمۇ شۇنىڭغا موناسىپ بولىدۇ.
بۇ قىسقىنا ماقالىدا مەن دۇنيادىكى ھەرخىل ھاياتلىق نىزاملىرىدىن مىسالالر كەلتۇروش ئارقىلىق
ئۇالرنىڭ ئىچىدە قايسىسىنىڭ بۇ سۇئالالرغا قانداق جاۋاپ بەرگەنلىكى ۋە ئۇ جاۋاپنىڭ ئۇالرنىڭ شەكل
ۋە ھايات يولىنى بەلگىلەشكە قانداق تەسىر كۆرسەتكەنلىكىنى بايان قىلىپ بواللمايمەن .شۇڭا مەن
پەقەت ئىسالم توغرولۇق توختۇلۇپ ،ئىسالم بۇ سۇئالالرغا قانداق جاۋاپ بىرىدۇ ۋە شۇنىڭغا ئاساسەن
قايسى مەخسۇس قىسىمنىڭ ئەخالقى نىزامى ۋۇجۇتقا كىلىدۇ شۇنى ھوزۇرۇڭالرغا سۇنىمەن.
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ئىسالمنىڭ ھاياتلىق ۋە ئەخالق نەزەرىيسى
ئىسالمنىڭ جاۋابى :بۇكائىناتنىڭ ئىالھى بار .ئۇ پەقەت بىرال ئىالھ بولۇپ بۇ كائىناتنى ياراتقان .ئۇ
شىرىكى يوق پادىشاھ ،ھاكىم ۋە پەرۋەردىگار .ئۇ بۇ كائىناتنى داۋاملىق باشقۇرۇپ تۇرغۇچىدۇر .ۋە بۇ
كائىناتنىڭ پۇتۇن نىزامى ئۇنىڭ ئىتائىتى ئاستىدا مېڭىۋاتىدۇ .ئۇ ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر،
سۇببۇھ ۋە قۇددۇس(كەمچىلىك ،ئاجىزلىق ۋە بارلىق نۇقسانالردىن پاك ۋە ئەڭ ئۇلۇغ بۈيۈك مۇقەددەس
زات) دۇر .ئۇ ئاسمانالرنىڭ ۋە زىمىننىڭ پەرۋەردىگارىدۇر .ئۇنىڭ كائىناتنى باشقۇرىشىدا ھېچقانداق
كەمچىلىك ۋە نۇقسان يوقتۇر .ئىنسان ئالالھنىڭ ياراتقان قۇلىدۇر .ئۇ قۇلنىڭ ۋەزىپىسى ياراتقۇچىسىغا
قۇلچىلىق قىلىش ۋە بويسۇنۇشتۇر .مۇكەممەل ۋە خالىس ئالالھ نىڭ قۇللۇقى ئۈچۈن بولمىغان ھايات
مەنىسىزدۇر .ئالالھتائاالغا قۇلچىلىق ۋە ئىبادەت قىلىش يولىنى تالالش ئىنساننىڭ ئىشى ئەمەس بەلكى
ئۇنىڭ ياراتقۇچىسى بولغان ئالالھنىڭ ئىشىدۇر .ئالالھ ئىنسانالرنىڭ ھىدايەت تېپىشى ئۈچۈن پەيغەمبەر
ئەۋەتتى ۋە كىتاپالرنى چۈشۈردى .شۇڭا ئىنسان ئۆزىنىڭ ھاياتلىق نىزامىنى ئاشۇ ھىدايەت مەنبەسىدىن
ئېلىشى كېرەك .ئىنسان ھاياتىدا قىلغان بارلىق ئىشلىرى ئۈچۈن ئالالھنىڭ ئالدىدا جاۋابكار .جاۋابكارلىق
بۇ دۇنيادا ئەمەس بەلكى ئاخىرەتتە بولىدۇ .بۇ دۇنيادىكى ھاياتلىق بولسا ئەسلىدە ئىمتىھان ئۈچۈن
بېرىلگەن مۆھلەتتىنال ئىبارەت .ئىنسان بارلىق پائالىيەتلىرىنى ئاخىرەتتىكى جاۋابكارلىقنى مەقسەت
مەركەز قىلغان ئاساستا ئېلىپ بېرىشى الزىم .بۇ ئىمتىھانغا ئىنساننىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدى قاتنىشىدىغان
ئىمتىھان بولۇپ ئۇنىڭغا بېرىلگەن كۈچ -قۇۋۋەت ۋە ھاياتنىڭ ھەر بىر باسقۇچلىرىدىن ئىمتىھان ئېلىنىدۇ.
ئىمتىھان ئالغۇچى ئىلگىرى بولغان ،بۇندىن كىيىن بولىدىغان ئىشالرنى خاتىرلەپ قويغان بولۇپ ئۇنىڭ
بېلىش دائىرىسى پۈتۈن كائىناتتىكى ئىشالرنى ،تەبىەئتتىكى سۇ ،ھاۋا ،شامالالرنىڭ ھەرىكەتلىرىنى ۋە
ئىنسانالرنىڭ دىلىدىكى ،كاللىسىدىكى پىكىر  -خىيال ،نىيەتلىرىنى ۋە بارلىق ھىس -تۇيغۇلىرىنى بېلىپ
تۇرغۇچىدۇر .مانا بۇ ئىسالمنىڭ ھاياتنىڭ ئاساسلىق مەسىللىرىگە قارىتا بەرگەن جاۋابى .مانا بۇ ئىسالمنىڭ
كائىنات ۋە ئۇنىڭدىكى ئىنساننىڭ ئورنى توغرىسىدىكى تەسەۋۋۇرى.

ئەخالقى پىرىنسىپالر نىڭ غايە  -مەقسەتلىرى
مۇشۇ تەسەۋۋۇر ئىنساننىڭ دۇنيادىكى ئەمەللىرى ۋە پائالىيەتلىرىنىڭ غايىسىنى بەلگىلەپ بىرىدۇ .ئۇ
غايە بولسا «ئالالھنىڭ رىزالىقىغا ئېرىشىش» .بۇ بولسا ئىسالم دىنىنىڭ ئەخالقي نىزامىدىكى ئىنساننىڭ
ھەر بىر ئەمەللىرىنى ياخشى -يامان دەپ ئۆلچەيدىغان ئۆلچەمدۇر .بۇ ئۆلچەم ئىنسانى ئەخالققا ئىنسان
ھاياتىنى نىشان قىلىپ چۆگىلەيدىغان بىر نوقتىنى كۆرسۆتۇپ بىرىدۇ .نەتىجىدە ئۇنىڭ ھاياتى دىڭىزدا
شامال ۋە دولقۇنالر بىردەم ئوڭغا ،بىر دەم سولغا ھەيدەپ يۈرىدىغان كېمىگە ئوخشاپ قالمايدۇ .بۇ ئۆلچەم
يەنە ئىنساننىڭ ئالدىغا ھاياتتىكى ھەر بىر ئەخالقى سۈ پەتلەرگە چەك -چىگرا ،نىشان ،ۋە ئەمىلى شەكىل
كۆرسىتىپ بىرەلەيدىغان بىر ھەقىقى غايىنى قويىدۇ .نەتىجىدە ۋەزىيەت ئوزگەرسىمۇ ئۆزگەرمەيدىغان
www.merifet.net



مۇستەھكەم ئەخالقى قىممەتلەر بىلەن زەپەر تاپىدۇ .ھەممىدىن ئۇستۇن تورىدىغان «ئالالھنىڭ رىزالىغىغا
ئېرىشىش» ئىنساننىڭ بۈيۈك غايىسى ۋە ھاياتتىكى پائالىيەتلىرىنىڭ ئاخىرقى نىشانى بولغان چاغدا
ئىنسانى ئەخالق ئەخالقى ئۇستۇنلۈكتە نەپسانىيەتچىلىك ۋە شەخسىيەتچىلىك قۇللۇقىنىڭ كىرلىرى تەسىر
كۆرسىتەلمەيدىغان شۇنداق بىر يۇقىرى دەرىجىگە يەتكەن بولىدۇ .
ئىسالم بىزگە كائىنات ۋە ئىنسانغا قارىتا تەسەۋۋۇرىنى بۇ ئۆلچەم بىلەن تەقدىم قىلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا
گۈزەل يا ناچار ئەخالقنى تونۇيدىغان دائىملىق بىر ۋاستىنى ئىنائم قىلىدۇ .ئىسالم بىزنىڭ ئەخالقنى تونۇش
ۋاستىمىزنى ئەقىل يا خاھىش ،يا تەجرىبە ياكى ئىلىم -پەن دەپ بىكېتىۋەتمىگەن .ئەخالقى قارارلىرىمىزنىڭ
بۇ تورت نەرسىنىڭ ئۆزگىرىشى بىلەن ئۆزگىرىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن ھەرقانداق زاماندا ئۆزگىرىپ
كەتمەيدىغان مۇقىم بىر مەنبە بىلەن تەمىنلەيدۇ .ئۇ مەنبە بولسا ئالالھنىڭ كىتابى ۋە رەسۇلىنىڭ سۈننىتى.
بۇ مەنبەدىن كەلگەن ئەخالقى تەلىماتالر بىزگە ھەر قانداق دەۋر ۋە زاماندا ھايات يوللىرىمىزنى يورۇتۇپ
تۇرىدۇ .بۇ تەلىماتالر ئائىلىدىكى كىچىك-كىچىك ئىشالردىن تارتىپ چوڭ -چوڭ خەلىقائرالىق سىياسى
ئىشالرغىچە بولغان ئىجتىمائى تۇرمۇشتىكى ھەر ساھە ۋە ھەر باسقۇچتىكى بارلىق ئىشالردا يىتەكچىلىك
قىلىدۇ .بۇ تەلىماتالردىن ھاياتلىقنىڭ ھەر قايسى باسقۇچلىرىدا باشقا ئىلىمغا موھتاج بولمىغىدەك  ،كەڭ
دائىرىلىك ۋە مۇكەممەل ئەخالقى پىرىنسىپالرنى بىلىۋااليمىز.

ئەقىدە ئەخالقنىڭ تۈرتكىسى
يەنە ئىسالمنىڭ كائىنات ۋە ئىنسان تۇغرىسىدىكى تەسەۋۋۇرىدا  ،ئەخالق قانۇنىدا مەۋجۇت بولىشى
زۆرۈر بولغان ئىجرا قىلدۇرغۇچ كۈچنى كۆرىمىز .بۇ كۈچ بولسا ئالالھدىن قورقۇش ،ئاخىرەتتىكى سوئال-
سوراق ئەندىشىسى ۋە مەڭگۈلۈك ھاياتتىكى خەتەرلىك ئاقىۋەتتىن ئىبارەت .گەرچە ئىسالم كىشىلەرنى
ئەخالقى پىرىنسىپالرغا بويسۇنۇشنى مەجبۇراليدىغان ئىجتىمائى پىكىر ۋە ئىدىيەلەرنى پەيدا قىلىشنى
 ،ۋە بىر سىياسى تۈزۈم تۈزۈپ ئۇنىڭ كۈچى ئارقىلىق ئەخالقى پىرىنسىپالرنى مەجبۇرى ئىجرا قىلىشنى
خالىسىمۇ ھەقىقەتتە ئۇنىڭ ئەسلى ھەرىكەتلەندۈرگۈچىسى تاشقى كۈچ ئەمەس بەلكى ئالالھ ۋە ئاخىرەت
ئەقىدىسىگە يوشۇرۇنغان ئىچكى كۈچتۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالم ئىنساننىڭ قەلبىدە مۇنداق بىر ئەقىدىنى
ئورۇن ئالدۇرۇشنى خااليدۇ .بۇ ئەقىدە ئۇنىڭغا « :سىنىڭ ئىشىڭ ئاسمان ۋە زىمىندىكى بارلىق شەيئىلەرنى
كۆرۈپ تۇرىدىغان ئالالھ بىلەن ،نەدە بولساڭ ۋە قايسى ھالەتتە بولساڭ سىنى كۆرۆپ تۇرىدۇ .پۈتۈن دۇنيا
خەلقىدىن ئۆزەڭنى يوشۇرااليسەن ئەمما ئالالھدىن يوشۇرالمايسەن .بارلىق ئىنسانالرنى ئالدىيالىغىنىڭ
بىلەن ئالالھنى ئالدىيالمايسەن .خەلقىائلەمدىن قاچااليسەن ئەمما ئاسمانالر ۋە زىمىنالرنى ياراتقان
ئالالھدىن قاچالمايسەن .كىشىلەر پەقەت سىنىڭ تاشقى قىياپىتىڭ ۋە ئەمەللىرىڭنىال كۆرەلەيدۇ ئەمما
ئالالھ سىنىڭ نىيىتىڭ ۋە ئىچكى سىرلىرىڭنى بىلىپ تۇرىدۇ .بۇ تۆت كۈنلۈك ھاياتى دۇنيادا نىمە ئىش
قىلساڭ قىل ,ئاخىر بىر كۈن ئۆلىسەن ۋە تۇققاندارچىلىق ،يالغان گۇۋاھلىق ،پارا ،ئادۇۋكات ۋە ھەر
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قانداق ۋاستە پايدا بەرمەيدىغان سوتقا ھازىر بولىسەن .ئۇ سوتتا سىنىڭ كەلگۈسىڭ ھەققىدە ئادىل
قارار چىقىرىلىدۇ» دەپ خىتاپ قىلىپ تۇرىدۇ  .ئەمىلىيەتتە ئىسالم ئىنساننىڭ قەلبىدە بۇ ئەقىدىنى ئورۇن
ئالدۇرۇش ئارقىلىق ھەقىقەتتە ئۇنىڭ قەلبىدە ئۇنى ئەخالقى پىرىنسىپالرنى ئىجرا قىلىشقا مەجبۇراليدىغان
بىر ساقچىنى قاراۋۇل قىلىپ ئولتۇرغۇزىدۇ .ئۇنىڭغا بۇ ئەخالقى پىرىنسىپالرنى ئىجرا قىلىشقا مەجبۇراليدىغان
سىرتقى كۈچ ئارمىيە ،ساقچى ،سوت ،ۋە تۈرمە بولسۇن يا بولمىسۇن بەرىبىر .مانا بۇ ھەقىقەتتە ئىسالمنىڭ
ئەخالقي پىرىنسىپالرنى ئىجرا قىلدۇرىدىغان ئىچكى ساقچىسىدۇر .خەلق پىكرى ۋە ھۆكۈمەت بۇنى
قوللىسا تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ  .مۇشۇنداق ئىمان مۇسۇلمان كىشلەرنى ۋە مۇسۇلمان قەۋمنى توغرا يولغا
ماڭغۇزااليدۇ شەرت شۇكى ئىمان دىللىرىدا مۇستەھكەم ئورۇنالشقانال بولسا.

رىغبەتلەندۇرۇش
ئىسالمنىڭ بۇ كائىنات ۋە ئىنسان توغرىسىدىكى تەسەۋۋۇرى ئىنساننى ئەخالقى پىرىنسىپالرغا ئەمەل
قىلىشقا رىغبەتلەندۇرىدۇ .ئىنسان ئۈچۈن ئالالھنى ئۆزىنىڭ رەببى ،ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىشنى ھاياتلىقنڭ
يولى ۋە ئۇنىڭ رىزالىقىنى ئۆزىنىڭ بۈيۈك غايىسى قىلغانلىقىغا رازى بولغانلىقىمۇ ئالالھنىڭ ئەمر-
پەرمانلىرىنى بىجا كەلتۇرۇشتە يىتەرلىك ئىتتىرگۈچ كۈچ بوالاليدۇ .چۈنكى ئۇ بۇ ئەھكامالرنىڭ ئالالھنىڭ
ئەھكاملىرى ئىكەنلىكىگە شەكسىز ئىشىنىدۇ .بۇنىڭغا كۈچ بېغىشاليدىغان يەنە بىر ئامىل ئاخىرەتكە ئىمان
كەلتۈرۈش يەنى كىمكى ئالالھنىڭ ئەھكاملىرىغا ئىتائەت قىلسا  ،مەيلى ئۇنى بۇ ۋاقىتلىق ھاياتلىقتا ھەر
قانداق قىيىنچىلىقالر ،زىيان ۋە مۇشكۇالتالر ئورىۋالغان بولسۇن  ،مەڭگۈلۈك ھاياتلىقتا ئىستىقبالى پارالق
بولىدىغانلىقىغا جەزمەن ئىشىنىش .ئەكسىچە كىمكى بۇ دۇنيا دىن ئالالھنىڭ ئەھكاملىرىغا ئىتائەت قىلماي
كەتسە  ،مەيلى ئۇ بۇ تۆت كۈنلۈك دۇنيادا ھەر قانچە راھەت-پاراغەتتە ياشىغان بولسۇن  ،ئۇ مەڭگۈلۈك
جازاغا دۇچار بولىدۇ.

ئۈمىد ۋە قورقۇنچ
بۇ ئۈمىد ۋە قورقۇنچ كىمنىڭ دىلىدا ئورۇن ئالغان بولسا ئۇنىڭ قەلبىدە ياخشلىقنىڭ نەتىجىسى چوڭ
زىيان ئىلىپ كېلىدىغان شارائىتتىمۇ ياخشى ئىشقا ئۈندەيدىغان ھەرىكەتلەندۇرگۈچ كۈچ مەۋجۇت بولغان
بولىدۇ .ئۇ كۈچ يامانلىقنىڭ نەتىجىسى دۇنيادا ھەر قانچە لەززەتلىك ۋە پايدىلىق كۇرۇنىدىغان شارائىتتىمۇ
ئۇنى يامانلىقتىن توسۇپ قالىدۇ.
بۇ تەپسىلى ئۇقۇمدىن بىز ئىسالم دىنىنىڭ ئۆزىگە خاس كائىنات تەسەۋۋۇرى ،ياخشىلىق ۋە يامانلىق
ئۆلچىمى ،ئەخالقنى تۈنۈشنىڭ مەنبەسى ،ئىجرا قىلدۇرغۇچ كۈچى قاتارلىق ئاالھىدىلىكلىرى بىلەن
دۇنيادىكى باشقا ئەخالقى پىرىنسىپلەرنى تەتبىق قىلىدىغان ئۇسۇلالردىن پەرقلىندىغانلىقىنى چۈشەندۇق.
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ئاالھىدە خۇسۇسىيەتلىرى
ئىسالم مۇشۇ ئاالھىدىلىكلىرى بىلەن گۈزەل ئەخالق ماددىلىرىنىڭ ھەممىسىگە ئۆزىگە خاس ئورۇن ۋە
دەرىجە بېرىش ئارقىلىق ھاياتنىڭ ھەر ساھەلىرىدە تەتبىقاليدۇ ۋە جارى قىلدۇرىدۇ .مۇشۇنىڭغا ئاساسەن
ئىسالمنىڭ ئۆزىگە خاس مۇكەممەل مۇستەقىل ئەخالقى تۈزۈمى بار دىسەك توغرا بولىدۇ.
بۇ ئەخالقى تۈزۈمنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى ۋە خۇسۇسىيەتلىرى كۆپ بولۇپ بۇ ئورۇندا ھەممىنى زىكر قىلىپ
بولغىلى بولمايدۇ .شۇڭا بۇ يەردە ئۇنىڭ ئۈچ چوڭ كۆرۈنەرلىك خوسۇسىيەتلىرىنى بايان قىلىش بىلەن
كۇپايە قىلىمەن .بۇ ئىسالمنىڭ ئەخالقى تۈزۈمىدىكى زور ئەھمىيەتكە ئىگە خۇسۇسىيەتلىرىدىندۇر.

بىرىنجى خۇسۇسىيتى
ئالالھنىڭ رىزالىقىغا ئىرىشىشنى ئىنسان ھاياتىدىكى ئەڭ چوڭ غايە-مەقسەت قىلىش ئارقىلق ،ئەخالق
ئۈچۈن بۈيۈك ئۆلچەم ھازىرالپ بىرىدۇ شۇ ۋەجىدىن ئەخالقنىڭ قەدرىنى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىگە كۆتىرىدۇ
ۋە ئۇنىڭغا باراۋەر كىلىدىغان ھېچ قانداق دەرىجە بولمايدۇ.
يەنە ئىلىم -مەرىپەتنى مەنبە قىلىش ئارقىلىق ئەخالققا ئاساسى مۇستەھكەم مۇستەقىللىق ئاتا قىلىدۇ
ئۇنىڭدا تەرەققى قىلىشقا ئىمكانىيەت بولىدۇ .ئەمما كۆز بويامچىلىق ۋە رەڭۋازلىققا ھېچقانداق ئورۇن
قالمايدۇ .ئالالھدىن قورقۇش ئەقىدىسى ئارقىلىق تاشقى بىسىمسىز ئىنساننى ئەخالقى پىرىنسىپلەرنى
ئىجرا قىلدۇرغۇچى كۈچ ئاتا قىلىدۇ .ئالالھغا ۋە ئاخىرەتكە ئىمان كەلتۈرۈش ئەقىدىسى ئارقىلىق بىر
ھەرىكەتلەندۇرگۈچ كۈچ ئاتا قىلىدۇ .ئۇ كۈچ ئىنساندا ئۆزلىكىدىن ئەخالقى پىرىنسىپلەرگە ئەمەل
قىلىدۇرىدىغان رىغبەت ۋە قىزىقىش پەيدا قىلىدۇ.

ئىككىنجى خۇسۇسيتى
ئۇ ئۆزلىكىدىن ئاساسسىزال بەزى نەرسىلەرنى ئەدەپ-ئەخالق جۈملىسىدىن دەپ تەرغىپ قىلمايدۇ.
ئىنسانىيەتكە تونۇشلۇق بولغان ئەخالقى قىممەتلەرنىڭ بەزىسىنى يوقۇتۇشقا بەزىسىنى كۈچلەندۈرۈشكىمۇ
ئۇرۇنمايدۇ .تونۇشلۇق ئەخالقالرنىڭ بىر قىسمىنى قالدۇرۇپ قويماستىن ھەممىنى ئالىدۇ .ئاندىن ئۇالرنىڭ
ھەر بىرىگە ئىنسان ھاياتىدا ئۆزىگە اليىق ئورۇن ،مەرتىۋە ۋە دەرىجە ئاتا قىلىدۇ .ئۇ ئەخالقالرنىڭ
تەتبىقلىنىش دائىرىسىنى كەڭ قىلىدۇ .شەخسى ئىشالر ،ئائىلە ئىشلىرى ،شەھەر ئىشلىرى ،سىياسى  ،ئىقتىسادى
مەسىلىلەر ،سودا-تىجارەت ،بازار ،مەكتەپ ،مەھكىمە ،جامائەت خەۋپسىزلىكى ،ساقچى ئورگانلىرى،
ھەربى ئورۇنالر  ،جەڭ مەيدانى ۋە سۈلھ -كېلىشىم قۇرۇلتايلىرى ۋە ھاياتنىڭ ھەممە ساھەلىرىدە ئۆزىنىڭ
تەسىرىنى كۆرسىتىدۇ .ئىسالم ھەر جاي  ،ھەر ساھەدە ئەدەپ-ئەخالقنى ھۆكۈمران قىلىدۇ .چۈنكى ئىسالم
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ئىنسان ھاياتىدىكى بارلىق مۇئامىلە ئىشلىرىنىڭ تىزگىنى نەپسى خاھىش ،شەخسى غەرەز ۋە مەنپەئەتنىڭ
قولىدا ئەمەس ،بەلكى ئەخالقنىڭ قولىدا بولوشنى خااليدۇ.

ئۈچىنجى خۇسۇسيتى
ئىنسانالردىن ئاساسى ياخشىلىق ئۇستىگە قۇرۇلغان ،يامانلىقتىن پاك ھاياتلىق نىزامى قۇرۇشنى
تەلەپ قىلىدۇ .ئىنسانالر ھەر زامان ۋە ماكاندا ياخشى گۈزەل ئەخالقى سۈپەت دەپ قارىغان ياخشى
ئادەتلەرنى ئۆزلەشتۈرۈشكە ۋە ئومومالشتۇرۇشقا دەۋەت قىلىدۇ .ئىنسانالر ھەمىشە يامان ئىش يا ناچار
ئىللەت دەپ قاراپ كەلگەن يامان ئىشالرنى يوقۇتۇشقا ۋە تۈگۈتۈشكە چاقىرىدۇ  .مۇشۇ چاقىرىققا ئاۋاز
قوشۇپ ئەگەشكەنلەر مەجمۇئەسى قوشۇلۇپ مۇسۇلمان ئۈممىتىنى شەكىللەندۈرگەن بولىدۇ.

ئەڭ ياخشى ئۈممەت
(« (ئى مۇھەممەد ئۈممىتى!) سىلەر ئىنسانالر مەنپەئەتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان ياخشىلىققا
بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسىدىغان ئالالھغا ئىمان ئېيتىدىغان ئەڭ ياخشى ئۈممەتسىلەر» سۈرە ئال ئىمران
 110ئايەت) .ئۇالرنى مۇسۇلمان ئۈممەت قىلىشتىكى مەقسەت ياخشىلىقنى جارى قىلدۇرۇپ ،يامانلىقنى
يىلتىزىدىن يۇقۇتۇشقا ھەممەيلەن بىرلىكتە ئىجتىمائى كۆرەش قىلىشى ئۈچۈندۇر .ھازىر مۇشۇ ئۈممەتنىڭ
ئۆزى ياخشىلىقتىن توسۇپ ،يامانلىققا بۇيرۇيدىغانالرنىڭ يولىغا ماڭسا بۇ دۇنيا ئۈچۈن ۋە ئۈممەت
ئۈچۈن ئېچىنىشلىق تىراگىدىيە ۋە ماتەمدۇر.
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ئىسالم دىنىنىڭ سىياسى نىزامى
ئىسالم دىنىنىڭ سىياسى تۈزۈمى ئۈچ خىل ئۇسۇل ئۈستىگە قۇرۇلغان :ئۇالر تەۋھىد ,رىسالەت ۋە خەلىپىلىك
بولۇپ بۇ ئۈچ خىل ئۇسۇلنى ئىنىق چۈشەنمەستىن ئىسالمنىڭ سىياسىي تۈزۈملىرىنى تەپسىلىي چۈشۈنۈش
قىيىن  .شۇڭا مەن ئالدى بىلەن ئۇالرنى قىسقىچە چۈشەندۈرۈپ ئۆتمەكچىمەن .ئۇالر تۆۋەندىكىچە :
بىرىنجى تەۋھىد:
ئۇنىڭ مەنىسى :ئالالھ تائالال مۇشۇ دۇنيانىڭ ۋە مۇشۇ دۇنيادىكى ھەممە ياشاۋاتقانالرنىڭ
ياراتقۇچىسى ،پەرۋەردىگارى ۋە ئىگىسىدۇر .ھۆكۈمەت ۋە باشقۇرۇش ئۇنىڭغىال مەنسۇپ .ئۇ ئۆزىال بۇيرۇق
چۈشۈۋۈشكە ۋە چەكلەشكە ھەقلىق  .بەندىچىلىك ،تائەت -ئىبادەت ھىچنەرسىنى شىرىك قىلماستىن
پەقەت ئالالھ ئۈچۈندۇر .بىز نىڭ جانلىرىمىز ،ئىشلىتىۋاتقان جىسمانىي كۈچ قابىلىيەتلىرىمىز ،كائىناتتىكى
مەۋجۇداتالردىن خالىغانچە پايدىلنىشتىكى ھوقوقلىرىمىز  ..قاتارلىقالرنى ئۆزىمىزدە مۇشۇ مەۋجۇداتالر
بار بولغاچقا ھوقوقىمىزنى ئىشلىتىمىز .بۇالرنىڭ ھىچقايسىسىنى بىز ياراتقان ئەمەس ،يوقتىن بار قىلغانمۇ
ئەمەس .بەلكى بۇ نەرسىلەرنى ئالالھ تائالال بىزگە ئاتا قىلغان .بۇ ئاتا قىلىشتا ھىچكىمنىڭ شىرىكچىلىكى
يوق .شۇڭالشقا ھاياتىمىزنىڭ مەقسىتىنى ،كۈچ -قابىلىيەتلىرىمىزنى تەسەۋۇر قىلىش ۋە ھوقۇقلىرىمىزنىڭ
چەك -چىگىرسىنى بەلگىلەش بىزنىڭ ھەققىمىز ئەمەس ۋە ھىچكىمنىڭ بۇ ئىشقا ئارلىشىشقا ھەققى يوق .بۇ
پەقەت بىزنى مۇشۇ قابىلىيەت ۋە ھوقۇقالر بىلەن ياراتقان ۋە دۇنيادىكى نەرسىلەرنى بىزنىڭ ئىشلىتىشىمىزگە
بەرگەن ئالالھنىڭ ھەققىدۇر.
تەۋھىد نىڭ بۇ ئۇسۇلى ئىنساننىڭ ھاكىمىيتىنى ئىنكار قىلىدۇ .ئىنسان ھاكىمىيتى دىگەن نەزىرىيىنى
قاتتىق رەت قىلىدۇ .مەيلى بۇ ھاكىمىيەت قايسى بىر شەخىستە بولسۇن ،ئائىلە ،تەبىقە ،گورۇھ ،مىللەت ۋە
پۈتۈن يەر يۈزىدىكى ئىنسانالردا بولسۇن ھىچقايسىغا تەۋە ئەمەس .پەقەت ئالالھقىال مەنسۇپ .ئالالھتىن
باشقا ھاكىم يوق ،ئالالھنىڭ ھۆكىمىال قانۇندۇر.
ئىككىنجى ،رىسالە رىسالە بولسا بىر ۋاستە ،ئۇ ئارقىلىق بىزگە ئالالھنىڭ ۋەھىيسى يىتىپ كىلىدۇ .ئۇ
ۋاستە ئارقىلىق بىز ئىككى نەرسىگە ئىرىشىمىز.
 .1ئالالھ تائالال ئۆزىنىڭ قانۇنلىرىنى بايان قىلغان كىتاپ.
 .2بۇ كىتاپنىڭ شەرھىسى مۇھەممەد ئەلەيھىساالم ئالالھ تائالالتىڭ مۇشۇ دۇنيادىكى ئەلچىسى ۋە
خەلىپىسى سۈپىتىدە ئۆزىنىڭ سۆز ۋە ئىش -ھەرىكەت ئەمىلىيىتى ئارقىلىق تەقدىم قىلغان.
ئالالھنىڭ كىتابىدا ئىنسانالرنىڭ ھاياتلىق تۈزۈملىرى ئۈستىگە قۇرۇلىشى الزىم بولغان بارلىق پىرىنسىپالر
بايان قىلىنغان .مۇھەممەد ئەلەيھىساالم مۇشۇ كىتاپنىڭ پىرىنسىپلىرىغا ئاساسەن ھاياتلىق تۈزۈملىرىنى
قۇرۇپ ،ئەمىلىيەتتە ئىجىرا قىلىپ كۆرسۈتۈپ ئۇنىڭ پىرىنسىپلىرىنى بايان قىلىپ بىزگە ئۈلگە يارىتىپ
بەردى .مانا بۇ ئىككىسىنىڭ بىرلەشمىسى ئىسالم ئاتالغۇسىدا»شەرىەئت» دەپ ئاتىلىدۇ .بۇ بولسا ئىسالم
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دۆلىتى ئۈستىگە قۇرۇلىدىغان ئاساسىي دەستۇر ۋە قانۇندۇر.
ئۇ بولسا ئەرەپ تىلىدا ئورۇن بىسىش ،نائىب دىگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ.
ئۈچىنچى ،خەلىپىلىك
ئىسالم نۇقتىنەزەردە بۇ كائىناتتىكى ئىنساننىڭ ئورنى .ئۇ بولسا ئالالھنىڭ خەلىپىسى يەنى نائىبى
ئالالھنىڭ دۆلىتىدە ئالالھ بەرگەن ھوقۇقنى نائىب سۈپتىدە ئالالھ كۆرسۈتۈپ بەرگەن بويىچە ئىشلىتىدۇ.
ئەگەر سىز ئۆي جايلىرىڭىزنى بىرسىگە ھاۋالە قىلغان بولسىڭىز ئەلۋەتتە تۆت ئىشنى نەزەردە تۇتقان
بولىسىز .بىرىنجى ،بۇ ئۆيلەرنىڭ ئەسلى ئىگىسى ئۇ كىشى ئەمەس سىز ئۆزىڭىز  .ئىككىنجى ،ئۇ كىشى
سىزنىڭ ئۆيدە سىز كۆرسۈتۈپ بەرگەن يوليورۇق بويىچە ئىش قىلىش الزىم  .ئۈچىنچى ،ئۇ كىشى ئۆزىنىڭ
ھوقۇقىنى سىز بەلگىلەپ بەرگەن چەك -چىگىرا ئىچىدە ئىشلىتىش كىرەك .تۆتىنجى ،سىزنىڭ ئۆيىڭىزدە ئۇ
ئۆزى خالىغاننى ئەمەس سىزنىڭ خالىشىڭىز بويىچە ئىش قىلىشى الزىم .قاچان ئورۇن باسار ،نائىب دىگەن
سۆز تىلغا ئىلىنسا ئىنساننىڭ كاللىسىغا مانا بۇ تۆت شەرت كىلىدۇ .ئەگەر بىرەر نائىب بۇ تۆت شەرىتنى
تولۇق ھازىرلىمىغان بولسا سىز ئۇنى نائىبلىق چەك-چىگرىسىدىن چەتنەپ كەتتى ۋە نائبلىق كىلىشمىنى
بۇزدى دەيسىز .ئىسالم ئاتالغۇسىدىكى خەلىپىلىك دىگەن سۆزمۇ دەل مۇشۇ تۆت شەرتنى ئاساس قىلغان
ھالدا ئىنساننى ئالالھنىڭ خەلىپىسى-نائىبى دەپ بەلگىلەيدۇ .ئىسالم دىننىڭ سىياسىي تۈزۈمنىڭ روھىغا
ئاساسەن دۆلەت قۇرۇلسا ئۇ پەقەت ئالالھنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدىكى ئىنسانىي خەلىپىلىك بولىدۇ.
ئالالھنىڭ دۆلىتىدە ئۇنىڭ يوليۇرۇقى بويىچە ئۇنىڭ بەلگىلەپ بەرگەن چەك-چىگىرا دائىرىسى ئىچىدە
ئىشلەپ ئۇنىڭ خاھىشى بويىچە ئىش قىلىشى كىرەك.

ئىسالمدىكى جۇمھۇرىيەت
خەلىپىلىك دىگەن سۆزگە شۇنى قوشۇپ چۈشىنىش كىرەككى ئىسالمنىڭ سىياسىي نەزىرىدە ھىچ
بىر شەخىس ،ئائىلە ياكى تەبىقىنى خەلىپە دەپ قارىمايدۇ .بەلكى تەۋھىد ۋە رىسالەتنىڭ ئاساسى
پىرىنسىپلىرىغا بويسۇنۇپ ،نائىپلىق شەرىتلىرىنى تولۇق ئادا قىلىدىغان پۈتۈن جەمئىيەتكە خەلىپىلىك
مەنسىپىنى تاپشۇرىدۇ .مۇشۇنداق جەمئىيەت ئۆزىنىڭ ئومومىي گەۋدىسى بىلەن خەلىپىلىكنى ئۆز ئۈستىگە
ئالىدۇ .بۇ خەلىپىلىك ئۇ جەمئىيەتنىڭ ھەر بىر ئەزاسىغا تەۋە بولىدۇ .مانا مۇشۇ نۇقتىدىن ئىسالمدىكى
«جۇمھۇرىيەت» نەزىرىيىسى باشلىنىدۇ .ئىسالم جەمئىيتىنىڭ ھەر بىر ئەزاسىدا خەلىپىلىك ھوقۇقى بار .بۇ
ھوقۇقتا ھەممە باراۋەر .ھەر بىر شەخىس ئوخشاش دەرىجىدە بۇ ھوقۇقتىن بەھرىمەن بولىدۇ .بىر كىشىنىڭ
يانا بىر كىشىدىن ئارتۇقچىلىقى بولمايدۇ .ھىچكىمدە باشقا بىرسىنى بۇ ھوقۇقتىن مەھرۇم قىلىدىغان ھوقۇق
بولمايدۇ .ھىچكىمنىڭ باشقىالرنى بۇ ھوقۇقتىن مەھرۇم قىلىش ھوقۇقى يوق .دۆلەتنىڭ قانۇن-نىزاملىرىنى
باشقۇرىدىغان ھۆكۈمەت قۇرۇلسا مۇشۇ كىشلەرنىڭ رايى ۋە رازىلىقى بويىچە قۇرۇلىدۇ .مۇشۇ كىشلەر
ئۆزىنىڭ خەلىپىلىك ھوقۇقلىرىنىڭ بىر ھەسىسىنى شۇ ھۆكۈمەتكە تاپشۇرىدۇ .ئۇنىڭ قۇرۇلىشىدا ئۇالرنىڭ

www.merifet.net

13

رايى بويىچە بولىدۇ ۋە مەسلىھەتى بويىچە باشقۇرۇلىدۇ .كىمكى ئۇالرنىڭ ئىشەنچىسىگە ئىرىشىدىكەن
ئۇ ئۇالر تەرىپىدىن خەلىپىلىك ۋەزىپىنى ئۆتەيدۇ.كىمكى ئۇالرنىڭ ئىشەنچىسىنى يوقىتىپ قويىدىكەن
ئۇنى ھۆكۈمەتتىكى مەنسىپىدىن ئىلىپ تاشالشقا توغرا كىلىدۇ.مۇشۇ جەھەتتىن ئىسالمى جۇمھۇرىيەت بىر
مۇكەممەل جۇمھۇرىيەت بوالاليدۇ .ئىسالم جۇمھۇرىيتىنى ئايرىپ تۇرىدىغان بىر ئاالھىدىلىكى شۇكى غەرىبنىڭ
نەزىرىيىسى «جۇمھۇرىيەتنىڭ ھاكىمىيتىگە» قايىل .ئىسالم بولسا «جۇمھۇرىيەتنىڭ خەلىپىلىكىگە» قايىلدۇر.
غەرىپتە جۇمھۇر ئۆزى پادىشاھ ،ئۇالردا ئۆزىنىڭ قانۇننى ئۆزى تۈزەيدۇ.ئۇالردا ھۆكۈمەتنىڭ ۋەزىپىسى
جۇمھۇرنىڭ تەلىپى بويىچە ئىش قىلىپ ئۇالرنىڭ قوللىشىغا ۋە رازىلىقىغا ئىرىشىش بولىدۇ .ئىسالمدا بۇالرغا
ئالالھ ئۆز ئەلچىسى ئارقىلىق بەرگەن قانۇنغا بويسۇنۇشقا توغرا كىلىدۇ .ھۆكۈمەت ۋە ئۇنى قۇرىدىغان
جۇمھۇرنىڭ ۋەزىپىسى ئالالھنىڭ بۇيرۇقى بويىچە ئىش قىلىپ ئۇنىڭ رازىلىقىغا ئىرىشىش بولىدۇ .ئىسالمدا
پادىشاھلىق ئالالھقا مەنسۇپ ،جۇمھۇر ئۇنىڭ خەلىپىسى.
قىسقىسى غەرىپتىكى جۇمھۇرىيەت بولسا بىر ئىالھلىق مەنسىپىگە ئولتۇرۋالغان باشباشتاق ،ھوقۇقنى
ئۆزىنىڭ ۋە ئەزالىرىنىڭ خاھىشى بويىچە ئەركىن ئىشلىتىدىغان جۇمھۇرىيەتتۇر .ئۇنىڭ ئەكىسچە ئىسالمى
جۇمھۇرىيەت بولسا بويسۇنغۇچى بولۇپ ,ئۆزىنىڭ ھوقوقىنى ئالالھتائاال بەلگىلەپ بەرگەن يوليورۇق
كۆرسەتمە ۋە دائىرە ئىچىدە ئىشىلىتىدۇ.
ھازىر مەن سىلەرگە قىسقىچە مۇشۇ دۆلەتنىڭ تەۋھىد ،رىسالەت ،خەلىپىلىكلەرنىڭ ئاساسىغا قۇرۇلىدىغان
سۈپىتىنى تەقدىم قىلىپ ئۆتمەكچىمەن.

ئىسالمى دۆلەتنىڭ مەقسىتى
بۇ دۆلەتنىڭ مەقسىتى قۇرئان كەرىمدە ئوچۇق بايان قىلىنغان بولۇپ ،ئالالھ تائالالئىنسانالرنىڭ
ھاياتىنى بەخىتلىك ۋە باياشات قىلىش ئۈچۈن كۆرسەتكەن گۈزەل ئەخالق ۋە ياخشىلىقالرنى بەرپا قىلىڭالر،
تارقىتىڭالر ،ئۆزلەشتۈرۈڭالر ۋە ئومومالشتۇرۇڭالر .ئالالھ تائالال ئىنسانالرنىڭ ھاياتىغا خاتىرجەمسىزلىك
ئىلىپ كىلىدىغان يامان ئىشالر ۋە ناچار ئىللەتلەرنى يوقۇتۇڭالر ،توسۇڭالر بارلىق يامانلىقالرنى يىلتىزىدىن
قومۇرۋىتىڭالر دىگەن.
ئىسالمدا ھۆكۈمەت قۇرۇشنىڭ مەقسىتى پەقەت دۆلەت ئىشلىرىنى باشقۇرۇش ۋە ياكى خاس بىر مىللەتنىڭ
ئىجتىمائىيي خاھىشلىرىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈنال ئەمەس ئىسالم بۇنى مەقسەت قىلمايدۇ .ھەقىقەتتە
ئىسالم ئۆزى قۇرماقچى بولغان دۆلەتنىڭ ئالدىغا بۈيۈك بىر غايىنى قويىدۇ .ئۇ غايىگە يىتىش ئۈچۈن بۇ
دۆلەت ئۆزىنىڭ بارلىق ۋاستىلىرىنى ۋە كۈچ -قۇدىرىتىنى ئىشلىتىشى كىرەك.
ئۇ غايە ئالالھ تائالال ئۆز زىمىنىدا بەندىلىرىنىڭ ھاياتىدىكى پاكىزلىق ،ياخشىلىق ،پاراۋانلىق،
تەۋەققىيات ۋە بەخىت -سائادەت نۇرلىرىنى كۆرۈشنى خااليدۇ .بەندىلىرىنىڭ ھاياتىنى خاراپالشتۇرىدىغان،
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زىمىندا پىتنە -پاسات ۋە بۇزۇقچىلىق پەيدا قىلىدىغان يولالرنىڭ توسۇلىشىنى خااليدۇ .مۇشۇ غايە بىلەن
بىللە ئىسالم بىزنىڭ ئالدىمىزغا ياخشىلىق ۋە يامانلىقنىڭ ئوچۇق سۈپىتىنى بايان قىلىپ بىرىدۇ .بۇ سۈپەتنى
كۆز ئالدىمىزغا كەلتۈرۈپ قارايدىغان بولساق ھەر زامان ۋە ھەر مۇھىتتا ئىسالم دۆلىتى ئۆزىنىڭ ئىسالھات
پرۇگىراممىسىنى تۈزەلەيدۇ.
ئىسالمنىڭ ئۆز ئەگەشكۈچىلىرىدىن تەلەپ قىلدىغىنى ھاياتلىقنىڭ ھەر ساھەسىدە ئەخالقى پىرىنسىپالردا
چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنىڭغا رىائيە قىلىش شۇنىڭ ئۈچۈن ئۆزىنىڭ دۆلىتىگە شۇنداق سىياسەتنى ئاساسىي
قانۇن قىلىپ بەلگىلىۋىتىدۇ .ئۇنىڭ سىياسىتى مۇكەممەل ئادالەت ،راستچىللىق ۋە چوڭقۇر ئىمان ئۈستىگە
قۇرۇلسۇن دەپ تەكىتلەيدۇ .بۇ سىياسەتتە دۆلەت ،ھۆكۈمەت ،مىللەتنىڭ مەنپەئەتىنى دەپ يالغانچىلىق،
ئالدامچىلىق ۋە ئادالەتسىزلىككە ھەر قانداق ئەھۋال ئاستىدا يول قويۇلمايدۇ .مەيلى ئۇ ئىش دۆلەت
ئىچىدە خەلق بىلەن رەھبەرلىككە موناسىۋەتلىك بولسۇن ياكى دۆلەت بىلەن باشقا قەۋملەرنىڭ ئارسىدىكى
خەلقىائرا مۇناسىۋەتلەردە بولسۇن ھەر ئىككىلىسىدە راستچىللىق ،دىيانەت ۋە ئادالەتنى بىرىنجى ئورۇنغا
قويوشنى ۋە باشقا شەخسىي مەنپەتنى ئۈستۈن ئورۇنغا قويماسلىقنى كەسكىن قانۇن قىلىپ بەلگىلەيدۇ.
يەككە مۇسۇلمانالرغا ئوخشاش مۇسۇلمان ھۆكۈمەتمۇ ۋەدە قىلساڭالر ۋاپا قىلىڭالر ،ئىلىم -بىرىمدا،
تارازىدا ئادىل بولۇڭالر ،كىشلەرنىڭ ھەققىنى يىۋالماڭالر ،نىمىنى قىلىدىغان بولساڭالر شۇنى قىلىڭالر،
نىمىنى دىسەڭالر شۇنى دەڭالر ،ئۆزەڭالرنىڭ ھوقوقى بىلەن مەجبۇرىيتىڭالرنى ئەستە تۇتۇڭالر ،باشقىالرنىڭ
مەجبۇرىيتنى ئادا قىلىشنى تەكىتلەش بىلەن ھەققىنى ئۇنۇتماڭالر .كۈچ -قۇدرەتنى زۇلۇم ئۈچۈن ئەمەس
ئادىللىق بەرپا قىلىش ئۈچۈن ۋاستە قىلىڭالر ھەر ھالەتتە ھەقنىڭ ھەق ئىكەنلىكىنى بىلىڭالر ۋە ئۇنى
ئادا قىلىڭالر .سەلتەنەتنى ئالالھنىڭ ئامانىتى دەپ بىلىڭالر ۋە ئۇنى بۇ ئامانەتنىڭ ھىسابىنى رەببىڭالرغا
تولۇق بىرىدىغانلقىڭالر غا جەزمەن ئىشەنگەن ھالدا ئىشلىتىڭالر دەپ بۇيرۇق قىلىدۇ.

ئاساسلىق ئىنسان ھەقلىرى
ئىسالم دۆلىتى زىمىننىڭ بىر خاس رايۇنىغا قۇرۇلسىمۇ ئىنسان ھوقوقى ۋە پۇقرا ھوقوقىنى كىچىككىنە
بىر جۇغراپىيلىك دائىرە ئىچىگە بەنت قىلىپ قويمايدۇ .ئىنسانال بولىدىكەن ئىسالم ئۇنىڭ ئۈچۈن بىر
نەچچە ئاساسىي ھوقوقالرنى بەلگىلىگەن.ھەر ھالەتتە ئۇالرنى ھۆرمەتلەشكە بۇيرۇيدۇ .مەيلى ئۇ ئىنسان
ئىسالم دۆلىتى چىگىرىسى ئىچىدە ياشايدىغان بولسۇن ياكى سىرتىدا ،دوست بولسۇن ياكى دۈشمەن،
سۈلھى قىلغان بولسۇن ياكى جەڭ  .ئىنساننىڭ قىنى ھەر ھالەتتە ھۆرمەتلىكتۇر .ناھەق قان تۆكۈشكە
قەتئىي بولمايدۇ .ئايالالر ،بالىالر ،ياشانغانالر ،كىسەل ۋە يارىدارالرغا ھۇجۇم قىلىش ھىچ بىر ھالەتتە توغرا
ئەمەس .ئايالالرنىڭ ئىززەت -ئابرۇيى ھەر ۋاقىتتا ھۆرمەتلەشكە ۋە قوغداشقا اليىق.ئۇالرغا تاجاۋۇز قىلىشقا
ۋە دەپسەندە قىلىشقا بولمايدۇ .ئاچقا تاماق ,كىيىمسىزگە كىيىم بىرىش ،يارىدار ۋە كىسەلنى داۋاالش
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كىرەك .بۇ ئۇالرنىڭ ئاساسىي ھوقوقى مەيلى ئۇالر دۈشمەن قەۋمىدىن بولسىمۇ مۇشۇنداق بىر نەچچە
ھوقوقنى ئىسالم ئىنسانغا پەقەت ئىنسان بولغانلىقى ئۈچۈنال ئاتا قىلغان .ئىسالم دۆلىتىنىڭ دەستۇرىدا
بۇالرغا ئاساسى ھوقۇق دەرىجىسى بىرىلگەن .ئىسالم پۇقرالىق ھوقۇقىنى پەقەت ئۆز دۆلەت چىگرىسى
ئىچىدە تۇرغانالرغىال بەرمەيدۇ .بەلكى ھەرقانداق مۇسۇلمان دۇنيانىڭ قايسى بىر بۇلۇڭىدا تۇغۇلغان
بولسۇن ئىسالم دۆلىتى چىگرىسى ئىچىگە داخىل بولىدۇ .ئۇمۇ ئىسالم دۆلىتىنىڭ پۇقراسى بولىدۇ  .دۇنيادا
قانچىلىك ئىسالم دۆلىتى بولىدىكەن ئۇالرنىڭ ئارسىدا پۇقرالىق ئورتاق بولىدۇ .مۇسۇلمان ئۈچۈن بىر
ئىسالم دۆلىتىگە كىرىش ئۈچۈن پاسپۇرت زۆرۈر بولمايدۇ .مۇسۇلمان قايسى بىر نەسىل ،قەۋم ياكى تەبىقىگە
تەۋە بولسىمۇ ھەر ئىسالمى دۆلەتتە ئەڭ يۇقىرى دەرىجىلىك مەنسەپكە ئىرىشەلەيدۇ.
ئىسالم دۆلىتى چىگىرىسى ئىچىدە ياشايدىغان مۇسۇلمان ئەمەسلەرگە ئىسالم بىر نەچچە ھوقۇق
بەلگىلىگەن .ئۇ ئىسالم دەستۇرىنىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى.
بۇ شۇ مۇسۇلمان باشقا بىر ئىسالم دۆلىتىنىڭ پۇقراسى بولسا شۇنداق ئەگەر ئۇ باشقا بىر غەيرىي ئىسالمى
ھۆكۈمەتنىڭ قول ئاستىدىكى خەلق بولسا ،ئۇ چاغدا ھىجىرەت قىلىپ كەلسە ئاندىن ئىسالم دۆلىتىنىڭ
پۇقراسى بوالاليدۇ .بۇنداق مۇسۇلمان ئەمەسلەرنى ئىسالمى ئاتالغۇدا «زىممى» دەپ ئاتايدۇ .يەنى
ئۇنى ئىسالم دۆلىتى قوغداشنى ئۆز ئۈستىگە ئالغان« .زىممى»نىڭ جىنى ،مىلى ۋە ئىززەت -ئابرويى
مۇسۇلمانالرنىڭ جان ،مال ۋە ئىززەت -ئابرۇيىغا ئوخشاش ھۆرمەتلىك .مۇسۇلمانالر ۋە زىممىالرغا قارىتا
جىنايى ئىشالر قانۇنىدا ھىچقانداق پەرق يوق ھەر ئىككىلىسىگە ئوخشاش قارىلىدۇ .زىممىالرنىڭ
شەخسىي ئىشلىرىغا ئىسالم دۆلىتى ئارىالشمايدۇ .زىممىالرنىڭ ئەقىدە ،دىن ،ئىتقاد ،ئىبادەت ۋە ئۆرىپ-
ئادەتلىرىدە تولۇق ئەركىنلىكى بار .يەنە ئىسالم دەستۇرىدا كۆپ ھوقۇقالر زىممى پۇقراالرغا بىرىلگەن.
ئۇالر بىزنىڭ زىممىمىزدىن چىقىپ كەتمىگىچە بۇ ھوقۇقالرنى ئۇالردىن ھىچكىم تارتىپ ئىلىۋااللمايدۇ .ھەر
قانداق بىر كاپىر دۆلەت ئۆزىنىڭ مۇسۇلمان پۇقرالىرىغا ھەر قانچە زۇلۇم بولۇپ كەتسىمۇ بىر ئىسالم دۆلىتى
ئۇنىڭغا جاۋابەن ئۆزىنىڭ كاپىر پۇقرالىرىغا شەرىەئتكە خىالپ ھالدا ،ئەھدىنى بۇزۇپ تاجاۋۇز قىلىشمۇ
توغرا ئەمەس ھەتتا بىزنىڭ چىگىرىمىزنىڭ سىرىتىدىكى بارلىق مۇسۇلمانالرنى ئۆلتۈرىۋەتسىمۇ ئۆزىمىزنىڭ
زىممىسىدىكى ھەر قانداق بىر زىممىنىڭ قىنىنى ناھەق تۆكەلمەيمىز.

قانۇن تۈزۈش ۋە ئىجرائيە پرىنسپلىرى
ئىسالم دۆلىتىنىڭ باشقۇرۇش ۋەزىپىسى بىر ئەمىرنىڭ قولىغا تۇتقۇزۇلسا بىز ئۇنى جۇمىۇرىيەتنىڭ رەئىسى
دەپ ئىتىراپ قىلىشىمىز كىرەك .ئەمىرنى سايالشتا دەستۇرنىڭ پىرىنسىپلىرىنى قولاليدىغان بارلىق ئاقىل
بالىغ ،ئەر -ئايالالرنىڭ ئاۋاز بىرىش ھەققى بولىدۇ .سايالشنىڭ ئاساسى ئۆلچىمى شۇكى سايالنغۇچىنىڭ
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ئىسالم روھىدىن تولوق ۋاقىپ بولىشى ،ئىسالمى گۈزەل تەرجىمىھالى ،تەقۋادارلىقى ،ئۇرۇش ۋە تىنچ
ۋاقىتلىرىدا ئۈممەتنىڭ ئىشلىرىنى باشقۇرااليدىغانلىقى ۋە خەلق كۆپ سانلىقىنىڭ ئىشەنچىسى ئاساس
قىلىنىدۇ .يۇقىرىدىكى سۈپەتلەرگە ئىگە كىشى ئەمىرلىككە سايلىنااليدۇ .ئاندىن كىين ئۇنىڭغا بىر كىڭەش
ھەيئىتى قۇرۇلىدۇ ئۇنىمۇ خەلق سايلىغان بولىدۇ .ئەمىر دۆلەت ئىشلىرىنى كىڭەش ھەيەئت ئەزالىرى بىلەن
مەسلىھەتلىشىپ قىلىدۇ .بىر ئەمىر قاچانغىچە خەلقنىڭ ئىشەنچىسىگە ئىرىشىپ تۇرىدىكەن شۇ ۋاقىتقىچە
ئەمىر بولۇپ تۇرااليدۇ .ئىشەنچ يوقىلىدىكەن ئورۇننى بوشىتىشى كىرەك بولىدۇ .قاچانغىچە خەلقنىڭ
ئىشەنچىسى بولىدىكەن ئۇ ھۆكۈمەتنى باشقۇرۇشتا تولۇق ھوقۇققا ئىگە بولۇپ تۇرىدۇ .ئۆزى توغرا دەپ
قارىغان ئىشتا باشقىالرنىڭ رايىنى رەت قىالاليدۇ .ئادەتتىكى پۇقراالرنىڭ ئەمىر ۋە ھۆكۆمەتنىڭ ئۈستىدىن
تەنقىدلەشكە تىگىشلىك ئىشالرنى كۆرگەندە تەنقىدلەشكە تولۇق ھوقۇقى بولىدۇ.
ئىسالم دۆلىتىدە قانۇن تۈزۈش شەرىەئتتە كۆرسىتىلگەن چەك-چىگرا ئىچىدە بولىدۇ .ئالالھ چۈشۈرگەن
ۋە ئالالھنىڭ ئەلچىسى ئىلىپ كەلگەن ئەھكامالرغا تولوق بويسۇنۇش ۋاجىب بولىدۇ .ھەرقانداق قانۇن
تۈزۈش ئورگىنى ئۇ ئەھكامالرغا كىچىككىنىمۇ ئۆزگەرتىش كىرگۈزەلمەيدۇ .شەرىەئت ئەھكاملىرىدىكى
قىيىن مەسىللىلەرنى ھەل قىلىشتا كىڭەش ھەيئىتىنىڭ ئەزالىرى بولغان فىقھى ئالىمالرغا سۇنۇش الزىم.
ئۇنىڭدىن كىين شەرىەئتتە ئوچۇق ئەھكام بىكىتىلمىگەن مەسىللىلەر ھەققىدە كىڭەش ھەيئىتى
شەرىەئتنىڭ پىرىنسىپلىرىغا ئۇيغۇن ھالدا قانۇن تۈزسە بولىدۇ .ئىسالمدا سوت مەھكىمىسى ھۆكۈمەتنىڭ
باشقۇرىشىدا ئەمەس بەلكى ئالالھتائاالنىڭ نائىبى بولغان سوتچى قازى بىۋاستە ئالالھنىڭ ئالدىدا ئۆزى
جاۋاپكار بولىدۇ .ئەلۋەتتە قازىنى بۇ ئورۇنغا بەلگىلەيدىغان ئىش ھۆكۈمەتنىڭ باشقۇرىشىدا بولىدۇ .قازى
پەقەت ئالالھتائاال چۈشۈرگەن قانۇنغا ئاساسەن كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا ئادىللىق بىلەن ھۆكۈم چىقىرىدۇ.
ئۇنىڭ ئادىل ھۆكمىدىن ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىمۇ قىچىپ قۇتۇاللمايدۇ .ھەتتا ھۆكۈمەت رەئىسىمۇ قازىنىڭ
ئالدىغا ئادەتتىكى پۇقراغا ئوخشاش ھالەتتە ھازىر بولىدۇ.
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ئىسالم دىنىنىڭ ئىجتىمائىي نىزامى
ئىسالم دىنىنىڭ ئىجتىمائىي نىزامىنىڭ ئاساسى دۇنيادىكى ھەممە ئىنسانالر بىر نەسىلدىن دېگەن
نەزىرىيىدۇر .ئالالھتائالال ھەممىدىن بۇرۇن بىر جۈپ ياراتقان .ھازىرقى دۇنيادىكى ئاھالىلەر شۇ بىر جۈپ
ئىنساندىن كۆپەيگەن

ئىنسانالرنىڭ باراۋەرلىكى
دەسلەپتە ئۇالرنىڭ بالىلىرى بىر مىللەت ،بىر دىن ۋە بىر تىلدا ئىدى .ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھېچقانداق
ئىختىالپ يوق ئىدى .ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگە ئەگىشىپ ئۇالرنىڭ سانى كۆپەيدى ۋە زېمىننىڭ جاي -جايلىرىغا
تارقالدى .مۇشۇ تارقىلىش سەۋەبىدىن تەبىئىي ھالدا ئۇالر ھەر خىل نەسىل ،قەۋم ۋە قەبىلىلەرگە بۈلۈندى.
ئۇالرنىڭ تىللىرى ئايرىم بولدى .كىيىم -كېچەك ،ئۆرپ -ئادەت جەھەتتە بىر -بىرىگە ئوخشىمايدىغان
ھالەت شەكىللەندى .ئۇالر تۇرغان جايالرنىڭ سۇ ۋە ھاۋالىرى ئۇالرنىڭ چىراي شەكىللىرىگە تەسىر قىلىپ
رەڭگىلىرى بىر -بىرسىدىن پەرقلىق بولۇپ قالدى .بۇ پەرقلەر تەبىئىى پەرقلەر بولۇپ ھەقىقەتتە دۇنيادا
مەۋجۇتتۇر .ئىسالم بۇالرنى ھەقىقەت دەپ ئېتىراپ قىلىدۇ .يوقۇتۇشنى خالىمايدۇ .بەلكى ئىنسانالرنىڭ
ئۆز-ئارا تونۇشۇش ۋە ھەمكارلىشىشنىڭ ۋاستىسى دەپ ئېتىراپ قىلىدۇ .لېكىن مۇشۇ پەرقلەر سەۋەبىدىن
پەيدا بولغان نەسىل ،رەڭ ،تىل ،مىللەتچىلىك ۋە ۋەتەنپەرەسلىك تەئەسسۇپلىقىنى خاتا دەپ بەلگىلەيدۇ.
باي -كەمبەغەل ،شەرەپلىك -شەرەپسىز ۋە نەسلى ئېسىل ۋە پەس دەپ ئايرىيدىغان ئادەم بىلەن ئادەم
ئوتتۇرىسىدىكى پەرقلەرنى جاھىلىيەت ۋە خۇراپات دەپ قارايدۇ .ئىسالم دۇنيادىكى بارلىق ئىنسانالرغا
سىلەر ھەممىڭالر بىر ئانا ۋە بىر دادىنىڭ بالىلىرى ،شۇنىڭ ئۈچۈن بىر -بىرىڭالر بىلەن قېرىنداش بولۇڭالر،
ئىنسان ھوقۇقىدا ھەممىڭالر باراۋەر  ,ھېچكىم  -ھېچكىمدىن ئارتۇق ئەمەس دەيدۇ.
مانا بۇ ئىسالمنىڭ ئىنسانىيەتكە قارىتا تەسەۋۋۇرى .ئىسالم مۇنداق دەيدۇ :ئەگەر ئىنسان بىلەن
ئىنسان ئوتتۇرىسىدا پەرق بولىدىغان بولسا ئۇ پەرق نەسىل ،نەسەپ ،رەڭ ،ۋەتەن ۋە تىل جەھەتتىكى
پەرق بولماستىن بەلكى ئىدىيە ،پىكىر  ،ئەخالق ۋە ھاياتتىكى غايىسى جەھەتتىكى پەرقتۇر .بىر ئانىنىڭ
ئىككى بالىسى نەسەپ جەھەتتىن بىر  ،لېكىن ئۇالرنىڭ پىكىر ۋە ئەخالقى بىر -بىرىنىڭكىگە ئوخشىمىسا
ئۇالرنىڭ ھاياتلىق يولى ئايرىم بولىدۇ .ئۇنىڭ ئەكسىچە شەرقتە ياشايدىغان بىر ئادەم بىلەن غەربتىكى بىر
ئادەمنىڭ ئارىلىقى شۇنچە يىراق پىكىرلىرى بىر خىل ۋە ئەخالقى جەھەتتىن بىر-بىرىگە ئوخشىسا ئۇالرنىڭ
ھاياتلىق يولى بىر بولىدۇ.
مۇشۇ نەزەرىيىگە ئاساسەن ئىسالم  ،دۇنيادىكى بارلىق نەسەپ ،ۋەتەن ۋە مىللەت نەزەرىيسى ئۈستىگە
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قۇرۇلغان جەمئىيەتلەر گە ئوخشىمايدىغان بىر پىكىر  ،ئەخالق ۋە ئورتاق غايىلىك جەمئىيەت قۇرىدۇ.
ئۇنىڭدا ئىنسان بىلەن ئىنسان ئوتتۇرىسىدىكى بىرلىك ئىتتىپاقى نەسەپ ۋە قەبىلە ئاساسىغا ئەمەس بەلكى
بىر ئەقىدە ۋە بىر ئەخالقى پرىنسىپ ئاساسىغا قۇرۇلىدۇ .بىر ئالالھنى ئۆزىنىڭ ئىالھى ۋە پەيغەمبەرلىرى
ئىلىپ كەلگەن يول -يورۇقالرنى ھاياتىنىڭ قانۇنى دەپ ئېتىراپ قىلىپ بويسۇنغان ھەرقانداق شەخس بۇ
جەمئىيەتكە قوشۇالاليدۇ .مەيلى ئۇ ئامېرىكىدا ياكى ئافرىقىدا ياشايدىغان بولسۇن ،ئۇنىڭ نەسلى سام
يا ئارىيا بولسۇن ،قارا ياكى سېرىق تەنلىك بولسۇن ،مەيلى ئۇ ھىندىچە ياكى ئەرەبچە سۆزلەيدىغان
ئىنسان بولسۇن مۇشۇ جەمئىيەتكە قوشۇلىدۇ .ئۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ ھوقۇقى ۋە جەمئىيەتتىكى ئورنى
باراۋەر بولىدۇ .ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھېچقانداق نەسەپ ،قەۋم ۋە تەبىقە جەھەتتىكى ئايرىمچىلىق بولمايدۇ.
بىرسى يۇقىرى ،بىرسى تإۋەن ،بىرسى شەرەپلىك ياكى بىرسى شەرەپسىز بولمايدۇ .ئىرق -ئايرىمچىلىق ۋە
مىللى كەمسىتىشكە ئۇچرىمايدۇ.
بىرسىنىڭ چاپىنىنىڭ پېشى يەنە بىرسىگە تىگىپ كەتسە ناپاك بولۇپ قالمايدۇ .ئۆز -ئارا يېمەك-
ئىچمەك  ،ئولتۇرۇپ-قوپۇش  ،ئارىلىشىش ۋە تويلىشىش ئىشلىرىدا ھېچقانداق توسالغۇ بولمايدۇ .ھېچكىم
ئۆزىنىڭ نەسەبى ۋە خىزمىتى جەھەتتە خار ۋە تإۋەن بولمايدۇ .ئۆزىنىڭ ئائىلە كېلىپ چىقىشى خاس
تەبىقىدىن بولغان سەۋەپلىك جەمئىيەتتە يۇقىرى ھوقۇققا ئېرىشەلمەيدۇ .بىر ئادەمنىڭ ھۆرمەتكە سازاۋەر
بولىشى ئۇنىڭ ئائىلىسى ياكى مال-دۇنياسىنىڭ سەۋەبىدىن ئەمەس بەلكى ئۇنىڭ ئەخالقى جەھەتتە
باشقىالردىن ئۈستۈن بولغانلىقى ئۈچۈندۇر .بۇ خىلدىكى ئىجتىمائىي تۈزۈم نەسەپ ،رەڭ ،تىل ئايرىمىچىلىقى
ۋە جۇغراپىيلىك توسقۇنالرنى بۆسۈپ تاشالپ دۇنيانىڭ ھەممە رايونلىرىغا تارقىالاليدۇ .بۇنىڭغا ئاساسەن
ئىنسانالر خەلقائرا قېرىنداشلىقى بەرپا بولىدۇ .نەسەپ ۋە ۋەتەن ئاساسىغا قۇرۇلغان جەمئىيەتلەردە بولسا
پەقەت شۇ نەسەبدىن بولغان ۋە شۇ زېمىندا تۇغۇلغانالرال قوشۇالاليدۇ .ئۇنىڭ سىرتىدىكى كىشىلەرگە ئىشىك
تاقاق بولىدۇ .ئەمما بۇ ئەقىدە ،پىكىر ۋە ئەخالقى پرىنسىپ ئۈستىگە قۇرۇلغان جەمئىيەتكە ئەقىدە ۋە
ئەخالقى پرىنسىپكە ئىمان ئېيتقان ھەر قانداق شەخىس قوشۇالاليدۇ.
ئەمدى بۇ ئەقىدە ۋە ئەخالقى پرىنسىپالرغا ئىمان ئېيتمايدىغانالرغا كەلسەك بۇ جەمئىيەت ئۇالرنى
ئۆز بالىلىرى سۈپىتىدە قوبۇل قىلمىسىمۇ ئەمما ئىنسانىي بۇرادەرلىك شەپقىتىگە ئىلىپ ئىنسان ھوقۇقىدىن
مەھرۇم قىلمايدۇ .بىر ئانىنىڭ ئىككى بالىسى پىكىر جەھەتتىن ئوخشىماسلىق سەۋەبىدىن ھاياتلىق
يوللىرى ئايرىم بولسىمۇ ئاكا-ئۇكىلىق قېرىنداشلىقى باقى قالىدۇ .دەل شۇنىڭغا ئوخشاش ئىككى گۇرۇھ
ياكى بىر دۆلەتتە ياشايدىغان ئىككى گۇرۇھمۇ ئەقىدە ۋە پرىنسىپ جەھەتتە ئوخشىماسلىقى بولغانلىقى
ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ياشاش جەمئىيىتى ئايرىم بولىدۇ .ئەمما ئىنسانچىلىق ھەر ھالەتتە ئورتاق تۇرىدۇ .مۇشۇ
ئىنسانىي ئورتاقلىققا ئاساسەن قانچىلىك ھوقۇق بولىدىكەن ھەممىنى ئىسالمى جەمئىيەت غەيرى ئىسالمى
جەمئىيەتنىڭ ھوقۇقى دەپ ئېتىراپ قىلىدۇ.
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ئىسالم دىنىنىڭ بۇ ئىجتىمائىي تۈزۈملىرىنىڭ ئاساسلىرىنى چۈشەنگەندىن كىيىن ئىسالم ئىنسانالر نىڭ
ئۆز-ئار ھەمكارلىشىپ ياشىشىنىڭ ھەرخىل شەكىللىرىنى قانداق ئۇسۇلالر بىلەن كۆرسىتىپ بەرگەنلىكىنى
كۆرۈپ باقايلى.

ئائىلە جەمئىيەتنىڭ مۇھىم ئورگىنى
ئىسالم جەمئىيىتىنىڭ بىرىنچى ئاساسلىق ئورگىنى ئائىلە .بۇ ئائىلە بىر ئەر-ئايالنىڭ توي قىلىشى بىلەن
قۇرۇلىدۇ .بۇ ئائىلىدىن بىر يىڭى نەسىل ۋۇجۇتقا كېلىدۇ .ئۇنىڭدىن ئاكا  -ئۇكا ،ئاچا  -سىڭىل ،تاغا
 ھامما ،كۈيوئغۇل -كېلىن قاتارلىق تۇغقانچىلىق رىشتىسى پەيدا بولىدۇ .شۇنىڭدەك يەنە تۇغقانچىلىقۋە بۇرادەرلىكنىڭ باشقا ئاالقىلىرى ھەم پەيدا بولىدۇ .بۇ ئىشالر تەرەققى قىلىپ بىر چوڭ جەمئىيەتنى
شەكىللەندۈرىدۇ .دېمەك ئائىلە شۇنداق بىر ئورگان بولۇپ ئۇنىڭدا بىر نەسىل يەنە بىر كەلگۈسى ئەۋالدالرنى
ئىنسان مەدەنىيىتىنىڭ بۈيۈك خىزمەتلىرىنى ئۈستىگە ئىلىش ئۈچۈن مېھىر -شەپقەت ،كۆيۈمچانلىق ۋە
جان پىدالىق بىلەن تەيياراليدۇ .بۇ ئورگان ئەۋالدالرنى پەقەت ئىنسان مەدەنىيىتىنىڭ ساقلىنىپ ۋە
تەرەققى قىلىشى ئۈچۈنال ئەمەس بەلكى ئۆز ئورۇن باسارلىرىنىڭ ئۆزىدىنمۇ ياخشى بولۇشىنى ئارزۇ قىلىپ
تەربىيىلەيدۇ .شۇنىڭغا ئاساسەن بۇ ئىنكار قىلغىلى بولمايدىغان بىر ھەقىقەتكى پەقەت ئائىلە ئىنسان
مەدەنىيىتىنىڭ يىلتىزى .مۇشۇ يىلتىز نىڭ ساغالم ۋە كۈچلۈك بولىشى مەدەنىيەتنىڭ كۈچلۈك ۋە ساغالم
بولغانلىقىدۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالم ئىجتىمائىي مەسىلىلەردە ھەممىدىن بۇرۇن ئائىلە ئورگىنىنىڭ
ئاساسىنى مۇستەھكەم قىلىشقا ئەھمىيەت بېرىدۇ .ئىسالمنىڭ نەزىرىدە ئەر بىلەن ئايالنىڭ ئەڭ توغرا
مۇناسىۋىتى ئۇالرنىڭ تۇرمۇش قۇرۇش مەسۇئلىيەتنى ئۈستىگە ئالغان ھالدا ئۆي تۇتۇپ ،ئائىلە قۇرۇش
مەقسەت قىلىنغان مۇناسۋەتتۇر .شۇ سەۋەپتىن يېقىن تۇغقانالرنىڭ ئىچىدىن بەزىسى بىلەن نىكاھلىنىشنى
ھارام دەپ قارار قىلغاندىن كىيىن باشقا ھەممە يىراق  -يېقىن تۇغقانالر بىلەن نىكاھلىنىشنى جايىز قىلىپ
بەردى.
تەبىقە ئايرىمچىلىققا خاتىمە بېرىپ بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز -ئارا توي قىلىشىغا رۇخسەت بەردى.
ھەر ئىككى تەرەپكە ئاسان بولسۇن ئۈچۈن تويلۇق ۋە مەھرىنى يەڭگىل بېكىتىشكە بۇيرىدى .ئىسالمنىڭ
نەزىرىدە توي رەسمىيەتلىرىنى بېجىرىش ئۈچۈن ھاكىم ۋە تىزىملىتىش ئورنىغا بېرىشنىڭ ھاجىتى يوق .قىز-
يىگىتنىڭ رازىلىقى بىلەن ئىككى گۇۋاھچىنىڭ گۇۋاھ بولىشى ئارقىلىق نىكاھ تاماملىنىدۇ .ئەمما بۇ نىكاھ
مەخپىي بولسا بولمايدۇ .يۇرت -مەھەللىگە ئېالن قىلىپ ئوچۇق ئاشكارا قىلىش كېرەك.
ئىسالم ئائىلە ئىشلىرىنى باشقۇرۇش ئۈچۈن ئەر كىشىگە باشقۇرغۇچى ھوقۇقىنى بەردى .ئايالغا ئېرىگە،
بالىالرغا ئاتا -ئانىسىغا بويسۇنۇشقا ۋە خىزمىتىنى قىلىشقا ئەمىر قىلدى .ئىسالم ئائىلىدە ئىنتىزامسىزلىق،
ئەخالقسىزلىق ۋە مەسۇئلىيەتسىز لىكنى ياقتۇرمايدۇ .ھەر ھالەتتە مەسۇئلىيەت بىر باشقۇرغۇچىنىڭ قولىدا
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بولسا بولىدۇ .ئىسالمدا بۇ مەسۇئلىيەت ئائىلىدىكى دادىغىال مەنسۇپ .ئۇنىڭ مەنىسى دادا ئۆينى ئۆزى
خالىغانچە باشقۇرىدىغان ھاكىم قىلىپ تەيىنلەنگەن .ئايال كىشى بولسا ئۇنىڭغا تاپشۇرۇلغان .بۇ ئايالنىڭ
ئۆيدە ھىچ قانداق ھوقۇقى يوق بىر دىدەك دېگەنلىك ئەمەس .ئىسالمدا ئەر -ئاياللىق ھاياتىدا مۇھەببەت,
رەھىم -شەپقەت بولۇپ ئايالنىڭ مەجبۇرىيىتى ئەرگە ئىتائەت قىلىش بولسا ئەرنىڭ مەجبۇرىيىتى ھوقۇقىنى
زۇلۇم ئۈچۈن ئەمەس ئىسالھ قىلىش ئۈچۈن ئىشىلىتىشتۇر.
ئىسالم ئەر -ئاياللىق مۇناسىۋەتنى مېھىر -مۇھەببەتلىك بولۇپ ،چىقىشىپ بىللە ياشاشنىڭ كىچىككىنە
ئىمكانىيەت بولغانغا قەدەر باقى قالدۇرۇشنى خااليدۇ .مۇمكىنچىلىك بولمىغان ئەھۋال ئاستىدا ئەر كىشىگە
تاالق قىلىش ,ئايالغا ئۇزلىشىش ھوقۇقنى بەرگەن .ئىسالمى مەھكىمىگە مېھىر -مۇھەببەتنىڭ ئورنىنى
غەزەپ -نەپرەت ئىگەللىگەن ئەر-ئاياللىق مۇناسىۋەتنى ئايرىۋېتىش ھوقۇقىنى بەرگەن.

تۇغقانالر ۋە قوشنىالر
ئائىلىنىڭ چەكلىك دائىرىسىدىن سىرتقى ئەڭ يېقىن چېگرا ئۇرۇق -تۇغقانالر بولۇپ ئۇنىڭ دائىرىسى
ناھايىتى كەڭ بولىدۇ .كىشىلەر ئاتا-ئانا  ،ئاكا -سىڭىل ۋە قۇدا -باجا تەرەپلەردىن بولغان ھەر قايسى
تۇغقانالر ئۆز -ئار بىر -بىرسىگە غەمگۈزار ،مەدەتكار ۋە كۆيۈمچان بولۇشنى خااليدۇ .قۇرئان كەرىمدە
نەچچە جايدا «ذى القربى» يەنى ئۇرۇق-تۇغقانالرغا سىلە-رەھىم قىلىشقا بۇيرۇيدۇ .ھەدىستە سىلە-رەھىم
قىلىشنى قايتا-قايتا تەكىتلەيدۇ ۋە ئۇنى ئەڭ ئەۋزەل ئەمەل قاتارىدا سانايدۇ .ئىسالم ئۇرۇق-تۇغقانلىرىغا
رەھىم-شەپقەت قىلماي ئازار بەرگەن ۋە ھەققىنى ئادا قىلمىغان كىشىگە قاتتىق نەپرەت قىلىدۇ .ئۇرۇق-
تۇغقانلىرىغا ياردەم قىلىشنىڭ مەنىسى ھەقتە بولسۇن يا زۇلۇم قىلىۋاتقان بولسۇن ھەر ھالدا ئۇالر تەرەپتە
تۇرۇش دېگەنلىك ئەمەس ،ھەقىقەتكە قارشى ئۆز جەمەتى ۋە قەبىلىسىگە يان باسقاننى ئىسالم جاھىلىيەت
دەۋرىنىڭ تەئەسسۇپچىلىقى دەپ قارايدۇ .شۇنىڭدەك قايىسى بىر ھۆكۈمەت ئەمەلدارى ئاممىنىڭ مال-
مۈلكىنى ئۆز تۇغقانلىرىغا ئىشلەتسە ياكى ھۆكۈم قىلىشتا تۇغقانلىرىغا ئاالھىدە يان باسىدىكەن ھەرگىز
ئىسالمى ئادىللىق بولمايدۇ بەلكى شەيتانى ھەرىكەت ھېسابلىنىدۇ .ئىسالم بۇيرۇماقچى بولغان سىلە-
رەھىم ئۆز تۇغقانلىرىغا ھەق ۋە ئادالەتتە لىلال تۇرۇپ ياردەم قىلىشتۇر.
ئۇرۇق-تۇغقانلىق مۇناسىۋىتىدىن كىيىنكى ئەڭ يېقىن مۇناسىۋەت قوشنىدارچىلىق مۇناسىۋىتى .قۇرئان
كەرىمنىڭ روھىغا ئاساسەن قوشنا ئۈچ قىسىم بولىدۇ .بىرى تۇغقان قوشنا  ،ئىككىنچىسى يات قوشنا
 ،ئۈچىنچىسى ۋاقىتلىق قوشنا بولۇپ بىللە ئولتۇرغان يا ماڭغان ،بىللە سەپەر قىلغان يەنى ۋاقىتلىق
ھەمرا بولغان كىشىدۇر .بۇالرنىڭ ھەممىسى ئىسالم ئەھكاملىرىنىڭ روھىغا ئاساسەن ياخشىلىق قىلىش،
غەمخورلۇق ۋە ئىللىق مۇئامىلە قىلىشقا ھەقلىقتۇر .ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا رىۋايەت قىلغان ھەدىستە
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :ماڭا جىبرىئىل قوشنىالرنىڭ ھەققىنى ئادا قىلىشنى شۇنداق
قاتتىق تەكىتلىدىكى مەن ئۇنى مىراسخۇرمۇ قىلىپ قويىدىغان ئوخشايدۇ دەپ قالدىم» .يەنە ئەبى شۇ رەيھ
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى»پەيغەمبەر ئەلەيھىساالم ئالالھ بىلەن قەسەمكى
مومىن بواللمايدۇ دەپ ئۈچ قېتىم تەكرارلىدى .كىم يا رەسۇلۇلالھ دەپ سورالغاندا :قوشنىسى
يامانلىقلىرىدىن خاتىرجەم بواللمايدىغان ئادەم « دەپ جاۋاپ بەردى .يەنە بىر ھەدىستە پەيغەمبەر
ئەلەيھىساالم مۇنداق دېگەن« :قوشنىسى ئاچ ياتسا ئۆزى قورسىقىنى تويغۇزۇپ يۈرگەن ئادەم مومىن
ئەمەس ».بىر قېتىم پەيغەمبەر ئەلەيھىساالم مۇنداق دېدى :بىر ئايال بار ناماز ئوقۇيدۇ ,روزا تۇتىدۇ ۋە
سەدىقە ئېھسان قىلىدۇ ئەمما تىلى بىلەن قوشنىلىرىغا ئازار بېرىدۇ ,رەسۇلۇلالھ ئۇ ئايال جەھەننىمى دېدى.
يەنە دىشى:بىر ئايال بار ناماز ئوقۇيدۇ ,ۋە سەدىقە بېرىدۇ ,ھېچكىمگە ئازار بەرمەيدۇ .رەسۇلۇلالھ ئۇ
ئايال جەننىتىي دېدى .يەنە بىر ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىساالم»ئەي ئابازەر شورپا سالساڭ سۈيىنى
كۆپرەك قىلغىن ۋە قوشنىلىرىڭغىمۇ نېسىۋىسىنى بەرگىن» دېدى .بىر قېتىم مۇنداق دېگەن»ئەگەر قوشناڭ
سىنى ياخشى دىسە سەن ياخشى ,ئەگەر ساڭا قوشناڭنىڭ قارىشى ياخشى بولمىسا سەن ياخشى ئەمەس».
قىسقىسى ئىسالم بىر -بىرسىنىڭ قوشنىسى بولغان ھەممە كىشىلەرنىڭ ئۆز -ئارا بىر -بىرسىگە غەمگۇزار،
خاپىلىق ۋە خوشلىقلىرىغا شېرىك ھالەتتە بولۇشنى خااليدۇ.
ئىسالم ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھەممە بىر -بىرىگە ئىشىنىدىغان ,بىر -بىرىنىڭ جىنى ,مىلى ۋە ئابرويىنى
قوغدايدىغان پۇختا ۋە قويۇق مۇناسىۋەت ئورنىتىشنى خااليدۇ .ئاي -يىل ئۆتۈپ كەتسە بىر-بىرسىدىن
ئەھۋال سوراشمايدىغان  ،بىر مەھەللىدە تۇرۇپ ئۆز -ئارا خەير -خاھلىق ،ياردەم قىلىشمايدىغان ۋە بىر-
بىرسىگە ئىشىنىش بولمىغان بۇنداق قوشنىدارچىلىق ھەرگىزمۇ ئىسالمى قوشنىدارچىلىق ئەمەس.
بۇ يېقىن مۇناسىۋەتلەردىن كىيىن دائىرىسى ئۇنىڭدىنمۇ زۆرۈر بولغان پۈتۈن جەمئىيەتكە تارقالغان
ئىسالمى جامائەتچىلىك مۇناسىۋىتىدۇر .مۇشۇ دائىرىنىڭ ئىچىدە ئىسالم بىزنىڭ ئىجتىمائىي ھاياتىمىزنى
تۆۋەندىكى ئۇسۇل -پرىنسىپالر ئۈستىگە قۇرىدۇ.
( سۈرە
()1ياخشى ئىشقا ۋە تەقۋادارلىققا ياردەملىشىڭالر ,گۇناھقا ۋە زۇلۇمغا ياردەملەشمەڭالر.
مائىدە  -10ئايەت).
( ( )2ئى مۇھەممەد ئۈممىتى!) سىلەر ئىنسانالر مەنپەئەتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان ياخشىلىققا
بۇيرۇيدىغان ،يامانلىقتىن توسىدىغان ئالالھقا ئىمان ئېيتىدىغان ئەڭ ياخشى ئۈممەتسىلەر( .سۈرە ئال
ئىمران  111-ئايەت)
( )3دوستلىشىش ۋە دۈشمەنلىشىش ئالالھ ئۈچۈن ،بىر نەرسە بېرىش ۋە بەرمەسلىك ئالالھ ئۈچۈن بولسا
( ھەدىس )
ئاندىن ئىمان كامىل بولغان بولىدۇ.
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( )4بىر -بىرىڭالردىن يامان گۇمان قىلماڭالر ،بىر -بىرىڭالرغا جاسۇسلۇق قىلماڭالر ،چېقىمچىلىق قىلماڭالر،
ھەسەتخورلۇق ،ئۆچ -ئاداۋەت قىلىشماڭالر .ئالالھنىڭ بەندىلىرى ئۆز -ئارا قېرىنداش بولۇپ ياشاڭالر.
( ھەدىس )
( )5كىمىكى زالىملىقنى بىلىپ تۇرۇپ كۈچەيتىش (ياردەم بېرىش) ئۈچۈن ئۇنىڭ بىلەن ماڭسا ئۇ
ئىسالمدىن چىقىپ كەتكەن بولدۇ ( .ھەدىس )
( )6كىمكى ناھەق ئىشتا ئإز قەۋمىگە ياردەم قىلسا ئۇ خۇددى تۆگىسى ھاڭدىن چۈشۈپ كېتەي دەپ
( ھەدىس )
قالسا چۇلۋۇرىغا ئېسىلىپ بىللە چۈشۈپ كەتكەن ئادەمگە ئوخشايدۇ.
( )7ئۆزەڭالر نېمىنى ياخشى كۆرسەڭالر قېرىندىشىڭالرغىمۇ شۇنى ياخشى كۆرمىگىچە مومىن بواللمايسىلەر.
( ھەدىس )
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ئىسالم دىنىنىڭ ئىقتىسادى نىزامى
ئىسالم ئىنسانالرنىڭ ئىقتىساد ئىشلىرىنىڭ ھەق ،ئادىل ۋە راستچىلىققا بىر نەچچە ئۇسۇل ۋە بەلگىلمىلەرنى
بەلگىلىدى .مال -مۈلۈكنىڭ كىلىپ چىقىشى ،ئىشىلتىلىشى ۋە كۆپەيتىلىشى قاتارلىق سىستىمىالرنى سىزىپ
بىرىلگەن خەرىتە بويىچە يۈرگۈزۈشنى بۇيرىدى .مال -مۈلۈكنىڭ كۆپىيىشى ۋە ئالماشتۇرۇشنىڭ ئۇسۇللىرى
قانداق بولسۇن ئىسالم بۇنىڭغا ئانچە ئەھمىيەت بەرمەيدۇ .بۇ ئۇسۇلالر بولسا زاماننىڭ ئۆتىشىگە ئەگىشىپ
ھەر خىل ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ .ئۇنى ۋاقىت ۋە مۇھىت ئۆزى بەلگىلەيدۇ.
ئىسالم ھەر زامان ۋە ھەر ھالەتتە ئىنسانالرنىڭ ئىقتىساد ئىشلىرى قايسى شەكىلدە بولسۇن بۇ
ئۇسۇلالرنىڭ مۇقىم تۇرىشىنى ۋە بەلگىلىمىلەرگە رىائيە قىلىشنى خااليدۇ.

ئىگىدارچىلىق ھوقوقى
ئىسالمى نوقتىئىنەزەر دىن ئىلىپ ئېتقاندا ئالالھتائاال زىمىن ۋە ئۇنىڭدىكى بارلىق نەرىسلەرنى ئىنسانالر
ئۈچۈن ياراتقان .مۇشۇ زىمىندىن ئۆز رىزقىنى ھاسىل قىلىشقا تىرىشىش ھەر ئىنساننىڭ ھەققىدۇر .بۇھوقۇقتا
ھەممە ئىنسانالر باراۋەر ھەقدار ۋە شىرىك بولۇپ ھېچكىمنى بۇ ھوقۇقتىن مەھرۇم قىلىغىلى بولمايدۇ .بۇ
ھوقۇقتا بىرسىدىن يەنە بىرسىنى ئارتۇق كۆرۈشكىمۇ بولمايدۇ .بىرەر شەخس ،نەسەپ يا تەبىقىگە تۇرمۇش
ۋاستىلىرىنىڭ بەزىسىنى ئىشلىتىش ھوقۇقى يوق دەپ ياكى بەزى ھۈنەر-كەسىپلەرنى قىلىشقا بولمايدۇ
دەپ چەكلىمە قويۇشقا بولمايدۇ .بەزى تۇرمۇش ۋاستىلىرىنى ۋە كەسىپلەرنى بىر ئائىلە ،نەسەپ ياكى
تەبىقىكىگە ئاالھىدە خاس قىلىپ باشقىالرنى بۇنىڭدىن مەھرۇم قىلىش قانۇندىمۇ توغرا بولمايدۇ .ئالالھ
ياراتقان زىمىندىكى تۇرمۇش ۋاستىلىرىدىن پايدىلىنىپ رىزقنى تېپىپ يېيىشكە تىرىشىش ھەممە ئىنساننىڭ
ئوخشاش ھەققىدۇر .بۇ تىرىكچىلىكنىڭ يولى ھەممىگە ئوچۇق بولىشى كىرەك .تەييارالش ۋە ياساشقا ھېچبىر
ئىنساننىڭ قابىليتى ياكى ئەمگىكىسىز پەيدا بولغان تەبىئى نېمەتلەردىن ھەر بىر كىشى ئۆز ئىھتىياجىغا
قاراپ پايدىالنسا بولىدۇ .مەسىلەن :دەريا ۋە بۇالقنىڭ سۇلىرى ،جاڭگالدىكى ئوتۇن-ياغاچالر ،زىمىندا
ئىگىسىز ئۆسۈپ قالغان دەرەخلەرنىڭ مېۋىلىرى ،ئۆت-چۆپلەر ،سۇ ،ھاۋا ،تاغ باياۋانالردىكى ھايۋانالر،
ۋە زىمىن ئۈستىدىكى كان قاتارلىقالرغا بىر كىمنىڭ باشقۇرىۋىلىش ۋە ئىگىدارچىلىق ھوقۇقى بولمايدۇ.
ھەقىسىز پايدىلىنىشقا چەكلىمە قويۇلمايدۇ .ئەمما تىجارەت مەقىسىتىدە بۇ نەرسىلەردىن كۆپ مىقداردا
ئىلىم-سېتىم قىلغانالرغا ھۆكۈمەت تەرەپتىن باج قويۇلىدۇ.
ئالالھتائاال ئىنسانالر مەنپەئەتى ئۈچۈن ياراتقان نەرسىلەرنى ئىشلەتمەي بىسېپ يىتىۋىلش توغرا
ئەمەس .يا ئۆزى پايدىلىنىش كېرەك ياكى باشقىالرنىڭ ئىشلىتىشىگە بىرىش كېرەك .شۇنىڭغا ئاساسەن
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ئىسالم قانۇنى شۇنداق ھۆكۈم چىقىرىدۇكى ھېچكىمنىڭ زىمىنى ئۈچ يىلدىن ئارتۇق بىكار ئاق تاشلىۋىتىشكە
بولمايدۇ .ئەگەر ئۇ زىمىنغا قۇرۇلۇش قىلماي ،ئۆسۈملۈك تىرىماي ياكى ھېچقانداق بىر ئىشقا ئىشلەتمىسە
ئۈچ يىل توشقاندىن كىين ئۇ زىمىن تاشالندۇق زىمىن قاتارىغا ئۆتۈپ كىتىدۇ .كىم كىلىپ ئىشلەتسە بولىدۇ.
ئىگىسىنىڭ دەۋا قىلىش ھوقۇقى بولمايدۇ .ئىسالمى ھۆكۈمەتنىڭمۇ ئۇنى ئەسلى ئىگىسىدىن باشقا كىمگە
ھۆكۆم قىلىپ بىرىش ئۆز ئىختىيارىدا بولىدۇ.
كىمكى تەبىەئت خەزىنىسىدىكى ھەر قانداق بىر نەرسىنى قابىليتى ۋە ئەمگىكى ئارقىلىق ئەجىر قىلىپ
بىر نەرسە ياسىسا ياكى ئىشلەتكىلى بولىدىغان قىلسا ئۇنەرسە ئۇنىڭ مۈلكى ۋە ئىگىسى بولىدۇ .مەسلەن:
بىر ئادەم بىكار يەرنى ئىچىپ پايدىلىق ئىشالرغا ئىشلەتسە ئۇ يەر ئۇنىڭ ئىگىدارچىلىقىدا بولىدۇ.
ئۇنىڭ بۇ مۈلىكىگە ھىچكىم دەخلى تەرۇز قىاللمايدۇ .ئىسالمى نەزەرگە ئاساسەن دۇنيادىكى بارلىق
ئىگىدارچىلىق ھوقۇقنىڭ باشلىنىشى شۇنداق بولغان .بۇرۇن ئىنسانالر زىمىندا ئولتۇراقلىشىشقا باشلىغاندا
ھەممە نەرسە ھەر كىم ئۈچۈن ھەقسىز ئىدى .كىم بۇ ھەقسىز نەرسىلەرنى ئۆز ئىگىدارچىلىقىغا ئىلىپ
پايدىلنىشقا يارايدىغان قىلغاندىن كىيىن ئۇنىڭ ئىگىسى بولۇپ قالغان .يەنى ئۇ نەرسە شۇ كىشى ئۈچۈن
خاس بولۇپ باشقىالر ئىشلەتمەكچى يولسا ئۇنىڭدىن ھەق تەلەپ قىلىدىغان ھالەت شەكىللەنگەن .مانا بۇ
ئىنسانالرنىڭ ئىقتىساد پائالىيەتلىرىنىڭ تەبىئىي ئاساسى بۇ ئاساس ئۆز ئورنىدا تۇرۇشى كىرەك.
كىمكى دۇنيادا توغرا قانۇنلۇق يولالر بىلەن ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىغا ئىرىشكەن بولسا ئۇنىڭ ھوقۇقى ھەر
ھالەتتە ھۆرمەتلىنىشى ۋە قوغدىلىشى كىرەك .ئەگەر مۇنازىرلىشىدىغان ئىش بولسا پەقەت بۇ ئىگىدارچىلىق
قانۇنى جەھەتتىن توغرىمۇ ياكى خاتامۇ دىگەن ماۋزۇدا مۇنازىرە قىلىشقا بولىدۇ .قانۇنسىز يولالر بىلەن
ئىگەللىۋالغان زىمىن بولسا ئۇنى تارتىۋىلىش كىرەك .ئەمما قانۇنلۇق توغرا يول بىلەن ھاسىل قىلىنغان
ئىگىدارچىلىق بولسا ھەر قانداق ھۆكۈمەت ۋە قانۇن تۈزۈش ئورگانلىرىنىڭ ئۇنى تارتىۋىلىش ياكى
ئىگىلىرىنىڭ قانۇنى ھوقۇقلىرىنى ھەر قانداق ئۇسۇل بىلەن كىمەيتىۋىتىش ھەققى يوق .ئاممىنىڭ مەنپەئەتى
ئۈچۈن دىگەن نام بىلەن ئىسالم شەرىئىتى بەرگەن شەخسى ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىنى دەپسەندە قىلىدىغان
ھەر قانداق تۈزۈم پىالنالشقا بولمايدۇ.
كۆپچىلىكنىڭ مەنپەئىتىنى دەپ شەخىسنىڭ ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىغا دەخلى تەئەررۇز قىلماسلىقنى
شەرىەئت ئۆزى بەلگىلىگەن .ئۇنىڭدىن كىمەيتىۋىتىش قانچىلىك زۇلۇم بولغان بولسا ئۇنىڭغا قوشۇپ
قويۇشمۇ زۇلۇمدۇر .ئىسالمى ھۆكۇمەتنىڭ مەجبۇرىيەتلىرىدىن بىرى كىشلەرنىڭ شەخسى ئىگىدارچىلىق
ھوقۇقىنى قوغداش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇالردىن ئاممىنىڭ مەنپەئىتى ئۈچۈن شەرىەئتنىڭ كۆرسىتىپ بەرگىنىنى
ئىلىشتۇر .مانا بۇ ئىسالمنىڭ شەخسى ۋە كوللىكتىپ ئىگىدارچىلىقنى قانداق تەڭشىگەنلىكى.

باراۋەرلىك مەسىلىسى
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ئالالھتائاال نېمەتلەرنى تەقسىم قىلىشتا باراۋەرلىكنى ئاساس قىلمىغان .بەلكى ئۆز ھىكىمىتى بىلەن
بەزى ئىنسانالرغا بەزىسىدىن ئارتۇق بەردى .مەسىلەن :گۈزەللىك ،يىقىملىق ئاۋاز ،تەن ساقلىق ،جىسمانىي
كۈچ ،زىھىنى قابىلىيەت ۋە تۇغۇلۇش قاتارلىقالردا ھەممەيلەن باراۋەر ئەمەس .شۇنىڭدەك رىزىقمۇ بەزىسىگە
كۆپ بەزىسىگە ئاز بىرىلگەن.
ئالالھ ياراتقان تەبىەئتنىڭ ئۆزى ھەم ئنسانالرنىڭ باشقا قابىلىيەتلەرگە ئوخشاش رىزىق جەھەتتىمۇ
پەرقلىق بولۇشنى ئۈمىد قىلىدۇ .شۇڭا ئىسالمى نۇقتىنەزەر بويىچە ئىنسانالرنىڭ ئارىسىدا بىر ياسالما
ئىقتىسادىي باراۋەرلىك قۇرۇش ئۈچۈن تۈزۈلگەن تەدبىرلەر غايە ۋە ئۇسۇل جەھەتتە خاتا دەپ قارىلىدۇ.
ئىسالم رىزىق جەھەتتىكى باراۋەرلىككە ئەمەس بەلكى رىزىقنىڭ يوللىرى ۋە رىزىقنى ھاسىل قىلىشتىكى
تىرىشچانلىقنىڭ پۇرسەتلىرى جەھەتتىكى باراۋەرلىككە قايىل .ئىسالم جەمئىيەتتە ھەر كىم ئۆز قابىلىيەت
ۋە ئىقتىدارىغا يارىشا تىرىكچىلىك ۋە كەسىپ قىلىشنى چەكلەيدىغان قانۇن بولماسلىقنى خااليدۇ .يەنە
بەزى نەسەپ ،تەبىقە ،ئائىلەرنىڭ باشقىالردىن ئاالھىدە پەرقلىق بولۇشىنى ۋە ئۇالرنىڭ ۋارىسلىق بەخىت-
تەلىيىنى قانۇن جەھەتتىن قوغدىشىنى ئىسالم خالىمايدۇ .مانا بۇ ئىككى ئۇسۇل تەبىئىي باراۋەرسىزلىكنىڭ
ئورنىغا مەجبۇرى بىر ياسالما باراۋەرسىزلىكنى پەيدا قىلىپ قويىدۇ .ئىسالم ئۇنداق ياسالما باراۋەرسىزلىكنى
يوقۇتۇپ ئورنىغا مەجبۇرى بىر ياسالما باراۋەرسىزلىكنى پەيدا قىلىپ قويىدۇ .ئىسالم ئۇنداق ياسالما
باراۋەرسىزلىكنى يوقۇتۇپ ئورنىغا جەمئىيەتتە ھەر شەخىسكە تىرىكچىلىك پۇرسەتلىرى كەڭرى ئىچىلغان
تەبىئى ھالەتكە ئىلىپ كىلىشنى خااليدۇ .ئەگەر بەزى كىشىلەر تىرىشىش ۋاستىلىرى ۋە نەتىجىسى جەھەتتە
ھەممە ئادەم مەجبۇرى باراۋەر قىلنىشنى خااليدۇ ،ئەمما ئىسالم بۇنىڭغا قوشۇلمايدۇ .چۈنكى ئۇالر (
ئۇسۇلالر) تەبىئى باراۋەرسىزلىكنى ياسالما باراۋەرلىككە ئۆزگەرتىشنى خااليدۇ.
تەبىئىلىككە ئەڭ يىقىن نىزام شۇكى ھەركىم تىرىكچىلىك مەيدانىدا ئۇنى ئالالھتائاال قايسى قابىلىيەت
ۋە ھالەتتە ياراتقان بۇلسا ئۆزىنىڭ ئىقتىدارىغا يارىشا ئىش قىلىشتۇر .مەسىلەن :كىمگە ماشىنا بىرىلگەن
بولسا ئۇ ماشىنىسى بىلەن ماڭسۇن ،ئىككى پۇتىدىن باشقا نەرسىسى بولمىسا پىيادە ماڭسۇن .كىمكى ھاسا-
تاياق بىلەن ماڭىدىغان توكۇر بولسا ھاسا-تاياق بىلەن ماڭسۇن .ماشىنىسى بار كىشىنىڭ داۋاملىق ماشىنىدا
يۈرۈشنى قولالپ ،توكۇرنىڭ ماشىنىغا ئىرشىشىگە توسقۇنلۇق قىلماسلىقى كىرەك .ھەممىگە ئمكانىيەت تولۇق
بولىشى كىرەك .توكۇر ھاسىسى بىلەن مىڭىپ ئۆز تىرىشچانلىقى ۋە قابىلىيتى بىلەن ماشىنىغا ئىرىشەلەيدۇ.
ماشىنىسى بار كىشى ئۆزىنىڭ نائەھلىلىكىدىن ھاسا-تاياققا چۈشۈپمۇ قالىدۇ.

ئىجتىمائىي ئادىللىق
ئىسالم پەقەت ئىجتىمائىي تۇرمۇشتىكى تىرىكچىلىك مۇسابىقىسى ۋە ئىقتىسادى رىقابەتكە قاتنىشىش
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يوللىرى ھەممىگە ئايدىڭ بولسۇن دەپ بولدى قىلماستىن بۇ مۇسابىقىگە قاتناشقۇچىالر بىر -بىرىگە رەھىمدىل
ۋە ياردەمچى بولسۇن ،رەھىمسىز ،قاتتىق قول بولمىسۇن دەيدۇ .بىر تەرەپتىن كىشلەرنىڭ ئىڭىگە ئىگە-
چاقىسىز ،يىتىم -يىسىرالرغا ياردەم قوللىرىنى سۇنۇش توغرىسىدا ئەخالقى تەلىماتالرنى سىڭدۈرسە يەنە
بىر تەرەپتىن جەمئىيەتتە بىر مۇقىم داۋاملىق يىتىم-يىسىر ،مىيىپ ،ئىگە -چاقىسىز ئاجىزالرنىڭ تۇرمۇشىغا
كاپالەتلىك قىلىدىغان پاراۋانلىق ئىدارىلىرىنىڭ بولۇشىنى ئارزۇ قىلىدۇ .بۇ تىرىكچىلىك كۆرىشىگە
قاتنىشالمىغان بىچارىلەر شۇنداق ئىدارىلەردە پاناھالنسۇن .تەلىيى ئوڭدىن كەلمەي يىقىلىپ چۈشكەنلەر
بولسا بۇ ئىدارە يۆلەپ قويسۇن .بۇ مەيدانغا چۈشۈشكە ياردەمگە مۇھتاج بولغانالر بولسا ياردەم قىلسۇن
دەيدۇ .مۇشۇ مەقسەتتە ئىسالم قانۇنىنىڭ روھىغا ئاساسەن شۇنداق بەلگىلىدىكى ھەر يىلى دۆلەتنىڭ
ئومۇمى بايلىقىدىن  %2.5شۇنىڭدەك تىجارەت مېلىدىن  %2.5زاكات ئىلىش ،بارلىق ئۆشرىلىك
يەرلەردىن چىققان دانالر ۋە مىۋېلەردىن  %10پىرسەنت يا بەش پىرسەنت ۋە بەزى كان بايلىقلىرىدىن
 ، %20يەنە چارۋا مالالردىن سانىغا قاراپ يىللىق زاكات ئىلىپ بارلىق توپالنغان پۇل-مالالرنى پىقىر-
مىسكىنلەر ،يتىم-يىسىرالر ،مىيىپ ۋە باشقا ھاجەتمەنلەرگە ياردەم قىلىش ئۈچۈن ئىشلىتىشكە بۇيرىدى .بۇ
شۇنداق ئىجتىمائىي ئىستىراخۇۋانىيە كاپالىتى بولۇپ ئۇنىڭ مەۋجۇتلىقى نەتىجىسىدە ئىسالم جەمئيتىدىكى
ھەر قانداق كىشى ھاياتنىڭ مۇھىم زۆرۈرىيەتلىرىدىن ھەرگىز مەھرۇم بولۇپ قالمايدۇ .ھەرقانداق بىر
خىزمەتچى يوقسۇزلىقتىن خىزمەتتىكى زاۋۇت باشلىقى يا زىمىن ئىگىسىنىڭ قويغان يولسىز شەرتلىرىنى
قوبۇل قىلىشقا مەجبۇر بولۇپ قالمايدۇ .يەنە ھەر قانداق كىشىنىڭ كۈچى ئىقتىسادى كۆرەشكە قاتنىشىشقا
زۆرۈر بولغان ئەڭ تۆۋەن ئۆلچەمدىن تۆۋەنلەپ كېتىش مۇمكىن بولمايدۇ .ئىسالم شەخس بىلەن ئومومنىڭ
ئوتتۇرىسىدا ھەركىمنىڭ شەخسى ھوقۇقى ۋە ئەركىنلىكى بەرقارار تۇرىدىغان ،ئومومنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن
ئەركىنىلكى زىيانغا ئۇچرىمايدىغان بەلكى پايدىلىق بولغان بىر ئۆلچەم تۇرغۇزۇشنى خااليدۇ .ئىسالم
ئومومنىڭ مەنپەئەتىنى دەپ شەخسنىڭ ھوقۇقىنى ھەزىم قىلىۋىتىغان ،ۋە شەخسنىڭ تۇغما قابىلىيەتلىرىنىڭ
تەرەققى قىلىشى ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ئەركىنلىكىنى يوق قىلىۋىتىدىغان ھەر قانداق سىياسى ۋە ئىقتىسادى
نىزامنى ياخشى كۆرمەيدۇ .قايسى بىر دۆلەتنىڭ بارلىق ئىشلەپچىقىرىش ۋاستىلىرىنى خەلقنىڭ مۈلكى قىلىپ
قويۇشنىڭ نەتىجىسى دۆلەتتىكى بارلىق كىشىلەرنى ئومومنىڭ ئىسكەنجىسىگە باغالپ قويغانلىق بولۇپ بۇ
ھالەتتە شەخسنىڭ تەرەققى قىلىشى ۋە ئالغا ئىگىرلىشىگە توسالغۇ بولىدۇ بەلكى مۇمكىن بولمايدۇ .شەخس
ئۈچۈن سىياسى ۋە ئىجتىمائىي ئەركىنلىك قانچىلىك زۆرۈر بولغان بولسا ئىقتىسادى ئەركىنلىكمۇ شۇنچلىك
مۇھىم ئورۇندا تۇرىدۇ .بىز ئادىمىگەرچىلىكنى پۇتۇنلەي يوقىتىۋىتىشنى خالىمايمىز پەقەت جەمئىيەتتە
ھەر بىر ئالالھنىڭ بەندىسى ئۈچۈن ئۆز رىزقىنى تېپىپ يېيىشكە پۇرسەت بولىشنى ،ئەقلى ۋە ئەخالقى
قابىلىيەتلىرىنى خالىغانچە جارى قىلدۇرۇشقا شەرت -شارائىت بولىشنى خااليمىز .ھەقىقەت شۇكى ئاچقۇسى
باشقىالرنىڭ قولىدا بولغان چەكلىك مائاش بىلەن ئادەمنىڭ كۆڭلى تىنمايدۇ .ئەگەر ئۇ مائاشنىڭ مىقدارى
كۆپ بولۇپ قوساقنى تويغۇزۇپ بەدەننى سەمرىتسىمۇ ئالغا ئىلگىرىلىيەلمەسلىك ۋە باشقىالرغا بىقىنىپ
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قىلىشتىن كېلىپ چىققان زىياننىڭ ئورنىنى تولدۇرالىشى مۇمكىن ئەمەس.
شۇنىڭدەك يەنە ئىسالم كىشىلەرنى يۈگەنسىز ئەركىن ئازات تاشلىۋىتىدىغان ،خالىغىننى قىلىپ خەلىققە
زىيان يەتكۇزسە ئەركىنلىك دەپ قارايدىغان ئىجتىمائىي ۋە ئىقتىسادى تۈزۈملەرنى ياخشى كۆرمەيدۇ.
ئىسالم مۇشۇ ئىككى چەكلىە ۋە ئەركىنلىك ئوتتۇرىسىدا بىر يول تۇتقان بولۇپ باشتا شەخسكە ئاممىغا
قارىتا بىر نەچچە چەكلىمە ۋە مەجبۇرىيەتلەرنى ئارتىپ ئاندىن ئۇنى ئۆزىنىڭ ئىشىدا ئەكىن قويوپ
بىرىدۇ .بۇ چەكلمە ۋە مەجبۇرىيەتلەرنىڭ ھەممىنى بۇ يەردە تەپسىلى بايان قىلىشقا ئورۇن يوق شۇڭا مەن
ئۇالرنىڭ قىسقىچە مەزمۇنىنى بايان قىلىمەن.

مەجبۇرىيەت ۋە چەكلىمىلەر
باشتا تۇرمۇش ۋە مەئيشەت يوللىرىنى ئااليلى .ئىسالم پۇل تېپىشنىڭ ۋاستلىرىنى ئوچۇق بايان قىلىپ
ھاالل ۋە ھارامنىڭ ئوتتۇرىسىنى شۇنداق ئىنىق ئايرىپ بەردىكى دۇنيادىكى ھېچقانداق قانۇن ئۇنداق
ئىنىق ئايرىغان ئەمەس .ئىسالم بىر ئادەم باشقىالرغا ۋە يا پۈتۈن جەمئىيەتكە ماددى يا مەنىۋى ،ئەخالقى
يا ئىقتىسادى جەھەتتىن زىيان يەتكۈزۈپ پۇل تاپىدىغان بارلىق ۋاستىلەرنى ھارام دەپ بەلگىلەيدۇ.
ئىسالم شەرىئىتى ھاراق ،زەھەرلىك چېكىملىكلەرنى ئېستىمال قىلش ،ئېلىپ-سېتىش ،پاھىشە ،ناخشا-
ئۇسۇل بىلەن جان بېقىش ،قىمار ،رەمباللىق ،جازانىخورلۇق ،ئالدامچلىق ،قويمىچىلىق ،ئىككى تەرەپنىڭ
بىرسىگە پايدا جەزمەن بولىدىغان كۆز بويامچىلىق تىجارەتلىرى ۋە كۈندىلىك تۇرمۇش الزىمەتلىكلىرىنىڭ
باھاسىنى ئۆستۈرىۋىلىش ،قاتارلىق جەمئىيەتكە قايسى بىر جەھەتتىن زىيان يەتكۈزىدىغان ئىشالرنى قەتئى
ھارام قىلدى .مۇشۇ نۇقتىئىنەزەردىن سىز ئىسالم دىنىنىڭ ئىقتىسادى تۈزۈمىگە دىققەت بىلەن ئانالىز
قىلىدىغان بولسىڭىز بىر ئۇزۇن تىزىملىك كۆزىڭىزگە كۆرۈنىدۇ .ئۇ تىزىملىكتە نۇرغۇنلىغان ھارام يولالر
بولۇپ ھازىرقى كاپىتالىستىك تۈزۈمنىڭ ئاستىدا كىشىلەر شۇ يولالر بىلەن مىليونىر بولماقتا .ئىسالم بۇ
ھارام يولالرنى قانۇنى جەھەتتىن ھارام دەپ چەكلەيدۇ .ئىسالم كىشىلەرگە پەقەت باشقىالرنى ھەقىقى
رازى قىلىپ ،ئىشىنى قىلىپ بىرىپ ئادىللىق بىلەن ھەققىنى ئالىدىغان توغرا يولالر ئارقىلىق پۇل تېپىش
ئەركىنلىكىنى بىرىدۇ.
ئىسالم ھاالل يولالربىلەن تاپقان پۇل-مالالرغا قارىتا شەخسى ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىنى ئىتىراپ قىلىدۇ.
لىكىن بۇ ھوقۇقمۇ چەكسىز بولمايدۇ .ھااللدىن تاپقان مال-مۈلۈكنى توغرا ۋاستىلەر ئارقىلىق توغرا يولالرغا
ئىشلىتىشگە بەلگىلمە قويىدۇ .شۇنداق بەلگىلمە ۋە چەكلىملەرگە بويسۇنۇش ئارقىلىق ئىنسان پاك ۋە
كۆڭۈللۈك تۇرمۇش كەچۈرەلەيدۇ .بۇ چەكلىمىلەر ئۇنى پۇل-مالنى ھەددىدىن زىيادە سەرپ قىلىش،
ئەيش-ئىشرەتكە ئىشلىتىش ۋە ئۆزىنىڭ بايلىقى ۋە شان-شەۋكىتىنى كۆز-كۆز قىلىپ ئۆزىنى ھەممىدىن
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ئۈستۈن كۆرۈپ باشقىالرنى تۆۋەن كۆرۈشتىن توسىدۇ .پۇل-مالنى ئىسراپ قىلىشنىڭ بەزى شەكىللىرىنى
ئىسالم قانۇنىدا ئوچۇق ھارام دەپ بەلگىلىگەن بولۇپ بەزى شەكىللىرىنى ئوچۇق ھارام دىمىسىمۇ ئىسالمى
ھۆكۈمەتكە دۆلەت ئېچىدە ناتوغرا ئىسراپچىلىقالرنى توسۇشقا ھوقوق بىرىلگەن.
توغرا يولالر بىلەن تاپقان مال-مۈلۈكنى دۇرۇس ئىشالرغا خەجلىگەندىن كىين ئاشقىننى توپالپ ساقلىسىمۇ،
كۆپەيتىش ئۈچۈن باشقا كەسىپ تىجارەتلەرگە دەسمى قىلسىمۇ بولىدۇ .لىكىن بۇ ئىككى ھوقۇقتىمۇ چەكلىمە
بار؛ جەمئىي قىلىپ توپلىغان مالغا ھەر يىلى ئۆلچەمدىن ئاشقان زاكاتنى بىرىش كىرەك .تىجارەتكە دەسمايە
سالماقچى بولسا پەقەت توغرا تىجارەتكە ئىشىلتىشكە بولىدۇ .توغرا تىجارەت ئۆزى قىلىدىغان بولسۇن
ياكى باشقا بىرسىگە ئۆزىنىڭ دەسمىسى بىلەن پۇل ،يەر ۋە ماشىنا سايمانالرنى بىرىپ پايدا زىيىنىغا شىرىك
بولىدىغان بولسۇن ھەر ئىككىلىسى توغرىدۇر .كىمكى مۇشۇ چەك -چىگىرا ئىچىدە تۇرۇپ مىلىيونىر بولۇپ
كەتسىمۇ ئىسالمنىڭ نەزىرىدە ھىچقانداق خاتالىق ھىساپالنمايدۇ .بەلكى ئۇنى ئالالھتائاالنىڭ بەندىسىگە
قىلغان ئىنائمى ۋە نىئمىتى دەپ ھىساپاليدۇ .لىكىن ئاممىنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن ئىككى شەرتنى قويىدۇ.
بىرىنجىسى ،تىجارەت مىلىغا زاكات ،زىرائەتتىن ئالغان مەھسۇالتالرغا ئۆشرە ئادا قىلىش .ئىككىنجىسى،
تىجارىتىگە ياكى زىرائىتىگە شىرىك بولغان ياكى مائاشقا ئىشلەيدىغانالرغا قارىتا مۇئامىلدە ئادىل بولۇش
ئۇالرنىڭ ھەققىنى ئىنساپ بىلەن ئادا قىلىش ئەگەر ئۇ ئۇالرغا ئادىل بولمىسا ئىسالمى ھۆكۈمەت ئۇنى
ئادىل بولۇشقا مەجبۇراليدۇ.
يەنە توغرا يولالر ۋە چەكلىمە ئىچىدە تاپقان مال -مۈلۈكنى ئۇزۇن مۇددەت باسۇرۋىلىشقا ،توڭلىتىۋىلىشقا
يول قويمايدۇ .بەلكى مىراس قانۇنى ئارقىلىق بىر ئەۋالتتىن يەنە بىر ئەۋالتقا تارقىتىپ تەقسىم قىلىپ بىرىدۇ.
بۇ مەسلە توغۇرلۇق ئىسالم قانۇننىڭ تۇتقان يولى دۇنيادىكى باشقا ھەر قانداق قانۇنالردىن ئاالھىدە
پەرقلىنىپ تۇرىدۇ.ئىسالم قانۇنى بىر ئادەمنىڭ ھاياتىدا تاپقان مال -مۈلكىنى ئۇ ئادەم ئۆلگەندىن
كىيىنال دەرھال ئۇنىڭ يىقىن ئۇرۇق تۇققانلىرىغا تەقسىم قىلىپ بىرىشكە بۇيرۇيدۇ .ئەگەر يىقىن ئۇرۇق
تۇققانلىرى بولمىسا نەسەپ ياكى نەسلى تەرەپتىن تۇتۇشىدىغان يىراق تۇققانلىرىغا ئەگەر ئۇالرمۇ بولمىسا
ئۇنىڭ مىراسى پۈتۈن مۇسۇلمانالر جەمئىيتىگە مەنسۇپ بولىدۇ .بۇ مىراس قانۇنى ھەر قانداق كاپتالىست
ياكى پومشىچىكنىڭ قانۇنلىرىنى جارى قىلدۇرۇشقا يول قويمايدۇ .ھەقىقەت شۇكى يۇقىرىدىكى شەرت ۋە
بەلگىلىمىلەر مال -مۈلۈكنى باسۇرۇپ قويۇشتىن كىلىپ چىقىدىغان ھەر يامانلىقنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.
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ئىسالم دىنىنىڭ روھانى نىزامى
ئىسالم دىنىنىڭ روھانى نىزامى دىگەن نېمە؟ ئۇنىڭ ھاياتلىقنىڭ پۈتۈن نىزامى بىلەن قانداق
ئاالقىسى بار؟ بۇ سوئالغا جاۋاپ بىرىشتىن ئىلگىرى روھانىيەتنىڭ ئىسالمى تەسەۋۋۇرى بىلەن باشقا دىن
ۋە پەلسەپە تۈزۈملىرىدە مەۋجۇت بولغان تەسەۋۋۇرلىرىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى پەرقنى ئېنىق چۈشىنىۋىلىشىمىز
الزىم .بۇ پەرقنى ئېنىق ئايرىماستىن بۇ ماۋزۇغا كىرىپ كەتسەك كۆپىنچە ئىسالمنىڭ روھانىيەت نىزامى
توغرىسىدا سۆزلەۋىتىپ ئادەمنىڭ زىھنىگە ئىختىيارسىزال روھانىيەتنىڭ ھازىرقى جەمئىيەتتە ئېقىپ يۈرگەن
تەسەۋۋۇرلىرى كېلىۋالىدۇ دە بىز سۆزلىمەكچى بولغان ئىسالمدىكى روھانى تۈزۈزمنىڭ زادى قايسى تۈردىكى
روھانى تۈزۈم ئىكەنلىكىنى چۈشىنىش قىيىن بولۇپ قالىدۇ .ۋە روھنىڭ تونۇش دائىرىسىدىن ھالقىپ ماددا
ۋە جىسىم دائىرىسىگە كىرىپ ئۇنىڭغا ھۆكۆمرانلىق قىلىدىغان تۈزۈم ئىكەنلىكى ئايان بولماي قالىدۇ.
روھ ۋە جىسم كىرزىسى
دىن ۋە پەلسەپە ساھەسىدە روھ بىلەن جىسم بىر-بىرسىگە زىت ،ھەرگىز بىرلىشەلمەيدۇ ،بۇ بىر دۇنيا ،ئۇ
باشقا بىر دۇنيا ،ۋە بىرسىنىڭ تەلىپى باشقا؛ يەنە بىرسىنىڭ تەقەززاسى بۆلەك دىگەن كۆز قاراش ئوموملىشىپ
كەلگەن .يەنە مۇشۇ كۆز قاراشقا ئاساسەن بۇ ئىككىسىنىڭ بىرلىكتە تەرەققى قىلىشى مۇمكىن ئەمەس .روھ
ئۈچۈن جىسىم ۋە ماددا بىر زىندانغا ئوخشاش .دۇنيا ھاياتىدىكى مۇناسىۋەتلەر ،ھۇزۇر-ھاالۋەتلەر ۋە
لەززەتلىرىدە روھنىڭ تەرەققى قىلىشى مۇمكىن بولمايدۇ .دۇنيا ئىشلىرى كەسپ ،تىجارەت ۋە تۇرمۇش
روھىنىڭ تەرەققى قىلىشىغا توسالغۇ بولىدىغان ئامىلالر دەپ قاراپ كەلگەن .بۇ قاراشنىڭ نەتىجىسىدە ماددا
ۋە روھ بىر-بىرسىدىن پۈتۈنلەي ئايرىم بولدى .بۇ ئىككىسىنىڭ يول ۋە پىرىنسىپلىرىمۇ ھەر خىل بولدى.
ماددىزىم يولىنى تۇتقانالر دەسلەپكى قەدەمدىال روھانىيەتنىڭ بۇ يول بىلەن بىرلىشەلمەيدىغانلىقىدىن
مەيۈسلەندى .شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ماددا پەرەسلىككە چۈمۈپ كەتتى .ئۇنىڭ نەتىجىسىدە جەمئىيەتتىكى
ھەر ساھە مەدەنىيەت ،سىياسەت ،ئىقتىساد ۋە باشقا ئىجتىمائىي تۇرمۇش قاتارلىقالر روھانىيەت نۇرىدىن
خالى قالدى .ئاخىرى زىمىن زۇلۇمغا توشۇپ كەتتى.
ئەمما روھانىيەت يولىنى تاللىغانالر ئۆز روھلىرىنى تەرەققى قىلدۇرۇش ئۈچۈن دۇنيانىڭ سىرتىنىڭ
سىرتىغا چىقىپ كەتتى .دۇنيا ئىشلىرىدىن ئۆزلىرىنى قاچۇردى .چۈنكى ئۇالرنىڭ نەزىرىدە روھنىڭ تەرەقىي
قىلىشى ئۈچۈن دۇنيا ھاياتى ئىشلىرى ئىچىدە يول يوق ئۇالر روھنى يۇقىرى پەللىگە چىقىرىش ئۈچۈن
جىسىمنى قۇربان قىلىش كىرەك دەپ قاراپ  ،جىسىمنىڭ تەلەپ -خاھىشلىرىغا ئەھمىيەت بەرمىگەن .شۇ
ۋەجىدىن ئۇالر نەپىسنى ئۆلتۈرىدىغان ،جىسمىنى ھىسياتسىز بىر نەرسە قىلىپ قويىدىغان جاپالىق جىسمانى
ھەركەتلەرنى ئىجاد قىلغان .روھنى تەربىيلەش ئۈچۈن شەھەر تۇرمۇشدىن يىراق ،دۇنيا ئىشلىرىدىن،

www.merifet.net

30

تۇرمۇش غەۋغالىرىدىن ئاالقىسىنى ئۈزۈپ ،تاغالر ،غار-ئۆڭكۈرلەر ۋە جاڭگالالرغا كىرىپ كەتكەن .ئۇالرغا
روھنى تەرەققى قىلدۇرۇشقا بۇنىڭدىن باشقا يول كۆرۆنمىگەن .شۇنىڭ بىلەن ئۇالرنى ماددى دۇنيا بىلەن
باغالپ تۇرىدىغان ھەرقانداق تۇققانلىق مۇناسىۋەت ،ئاالقە ۋە دۇنيا ئىشلىرىدىن ۋاز كىچىپ تەركى دۇنيا
بولۇپ كەتكەن.
ئاندىن جىسىم ۋە روھ ئوتتورىسىدا بۇ زىددىيەت ئىنسانالردا بىر-بىرسىگە ئوخشىمىغان ئىككى خىل
چۈشەنچە ۋە غايىنى ۋايىغا يەتكۈزۈپ سىڭدۈردى.
نەتىجىدە بىر تەرەپ ماددا پەرەسلىكنىڭ ۋايىغا يىتىشىنىڭ چۈشەنچىسى شۇ بولدىكى ئىنسان پەقەت
ماددى نېمەتلەردىنال ھوزۇرلىندىغان بولۇپ ئۇنىڭ غايىسى ئىنسان بىر گۈزەل قۇش ،بىر چىرايلىق بىلىق،
بىر ياخشى ئات ۋە بىر ياۋايى يىرتقۇچ بۆرە بولۇشتىن ئىبارەت .يەنە بىر تەرەپتە روھانى ھاياتنىڭ
كامالەتكە يېتىشىنىڭ چۈشەنچىسى شۇ بولدىكى ئىنسان ئۆزىنىڭ تەبىئىي قۇدرەت دائىرىسىدىن ھالقىغان
بىر كۈچكە ئىگە بولۇشى بولۇپ ئۇنىڭ غايىسى ئىنسان يىراقتىكى ئاۋازالرنى ئاڭلىيااليدىغان سىمسىز
رادىوئ ئاپپاراتى ،يىراقنى كۆرىدىغان تىلىسكوپ ،يا ئۇنىڭ بىر نەزىرى ۋە لەۋزى (سۆزى) كېسەللەرنى
ساقايتىۋىتىدىغان شىپاخانىنىڭ رولىنى ئوينايدىغان بولۇشى بولۇپ قالغان.

روھاني تەرەققىياتنىڭ ئۆلچىمي

بۇ ھەقتە ئىسالمنىڭ نۇقتىئىنەزىرى باشقا دۇنيادىكى بارلىق دىنى ۋە پەلسەپە تۈزۈملىرىنىڭكىدىن
ئاالھىدە پەرقلىندۇ .ئىسالمنىڭ نۇقتىئىنەزەر بويىچە ئالالھتائاال ئىنسانى روھنى زىمىندا ئۆزىنىڭ
خەلىپىسى قىلىپ بەلگىلەپ ئۇنىڭغا بەزى ھوقوق ،مەجبۇرىيەت ۋە مەسۇئلىيەتلەرنى زىممىسىگە يۈكلىدى.
ئۇ مەسۇئلىيەتلەرنى ئادا قىلىش ئۈچۈن ئالالھتائاال ئۇنىڭغا قەددى-قامەت ئەڭ مۇناسىپ جىسىم ئاتا
قىلىدى .بۇ جىسىمغا روھنى ئاتا قىلىشتىكى مەقسەتمۇ بىرىلگەن ھوقۇقنى مەسۇئلىيەت ۋە مەجبۇرىيەتلەرنى
ئادا قىلىشقا ئىشلىتىشتۇر .شۇڭا جىسىم روھنىڭ تۈرمىسى ئەمەس بەلكى ئۇنىڭ كارخانا يا زاۋۇتىدىن
ئىبارەت .ئەگەر روھنىڭ تەرەققى قىلىشى مۇمكىن دىيىلسە پەقەت ئۆزىنىڭ ساالھيتى بىلەن شۇ زاۋۇتتىكى
ئۈسكۈنلەرنى ئىشلىتىش ئارقىلىقال مۇمكىن بولىدۇ .خۇالسە بۇ دۇنيا روھنى ئازاپاليدىغان ۋە جازااليدىغان
الگىر ئەمەس بەلكى بۇ بولسا ئەمەل مەيدانى .تىرىشىش ۋە كۆرەش قىلىش ئورنى بولۇپ ئالالھتائاال
ئۇنى مۇشۇ ساھەدە مەجبۇرىيەتلىرىنى ئادا قىلىشقا ئەۋەتكەن .بۇ يەردە نۇرغۇن نەرسىلەرنى ئۇنىڭ
تەسەررۇپ قىلىشىغا بەردى .بۇ خەلىپىلىك مەسۇئلىيەتنى ئادا قىلىش ئۈچۈن نۇرغۇن ئىنسانالرنى ياراتتى.
تەبىەئتنىڭ تەلىۋى ۋە تەقەززاسى بىلەن مەدەنىيەت ،ئىجتىمائىييەت ،ئىقتىساد ۋە سىياسەت قاتارلىق باشقا
ھاياتنىڭ مۇھىم شۆبىلىرى ۋۇجۇتقا كەلدى .بۇ يەردە روھانىيەتنىڭ تەرەققى قىلىشى مومكىن بولىدىغان
بولسا كشى بۇ كارخانىدىن يۈز ئۆرۈپ بىر بۇلۇڭدا ئولتۇرىۋىلىشتا ئەمەس بەلكى بۇ كارخانىنىڭ ئىچىدە
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تۇرۇپ ئۆز ساالھيەتلىرىنى جارى قىلدۇرۇشتا مۇمكىن بولىدۇ .خۇددى بۇ دۇنيا بولسا ئىنسان ئۈچۈن بىر
ئىمتىھان مەيدانى .ھاياتتىكى ھەر بىر باسقۇچ ۋە ساھە بولسا ئىمتىھان سۇئاللىرىدىن بىر سۇئال :ئۆي،
مەھەللە ،بازار ،ئىدارە ،كارخانا ،زاۋۇت ،مەكتەپ ،سوت مەھكىمە ،جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىلىرى،
ئارمىيە ،پارلېمىنت ،قۇرۇلتاي ۋە جەڭ مەيدانى ھەممىسى ئىنسانغا جاۋاپ بىرىش ئۈچۈن بىرىلگەن ھەر
خىل پەنلەرنىڭ سۇئاللىرىدىن ئىبارەت .بۇ سۇئالالردىن بىرسىنى يا كۆپىنچىسىنى ئاق قالدۇرغان ،جاۋاپ
بەرمىگەن ئادەمنىڭ نەتىجىسى نۆل بولماي نېمە بولماقچى؟ مۇۋاپپەقىيەت ۋە تەرەققى قىلىش پەقەت
پۈتۈن ۋاقتى ۋە دىققىتىنى ئىمتىھان بىرىشكە مەركەزلەشتۈرگەندە ۋە كۈچىنىڭ يىتىشىچە ھەممىسىگە جاۋاپ
بىرىشكە تولۇق تىرىشقاندا ئاندىن مۇمكىن بولىدۇ.
ھەمدە ئىسالم ھاياتلىقنىڭ راھىبانە تەسەۋۋۇرىنى رەت قىلىدۇ .ۋە ئىنسان ئۈچۈن روھنىڭ تەرەققى
قىلىشىنىڭ يولىنى دۇنيانىڭ سىرتىدىن ئەمەس بەلكى ئىچىدىن چىقىرىدۇ .ئۇنىڭ نەزەرىدە روھنىڭ ئۆسۈپ
يىتىلىشى ،تەرەققى قىلىشى ۋە بەخت-سائادىتىنىڭ ئەسلى ئورنى ئەمىلى ھاياتنىڭ ساھەسى ،سىرتى
ئەمەس.
ئەمدى بىز ئىسالم كۆز ئالدىمىزغا روھنىڭ تەرەققىيات چوققىسىغا قانداق ئۆرلىشى ۋە تۆۋەنلىشىنىڭ
قانداق ئۆلچەملىرىنى تەقدىم قىلىدىغانلىقىغا قارىشىمىز الزىم .بۇ سۇئالنىڭ جاۋابى خىالپەت خەلىپىلىكنىڭ
مەنىسىدە مەۋجۇت بولۇپ ئۇنى مەن بايا تىلغا ئىلىپ ئۆتتۈم .خەلىپە ( ئورونباسار) بولغانلىقى ئۈچۈن
ئىنسان ئۆزىنىڭ ھاياتتىكى بارلىق ئەمەللىرى ئۈچۈن ئالالھنىڭ ئالدىدا جاۋاپكار .زىمىندا ئۇنىڭ
ۋەزىپىسى ئۇنىڭغا بىرىلگەن ھوقۇق ۋە ۋاستىلەرنى ئالالھنىڭ رازىلىقىغا مۇۋاپىق ئىشلىتىشتۇر .يەنە ئۇنىڭغا
بىرىلگەن قابىلىيەت ۋە ساالھىيەتلەرنى ئالالھنىڭ رىزالىقىغا ئىرىشىشكە كۆپتىن-كۆپ سەرپ قىلىشتۇر.
باشقا كىشىلەر بىلەن بولغان ئاالقە ۋە ھەرخىل مۇناسىۋەتلەردە ئالالھ ياخشى كۆرىدىغان مۇئامىلە ۋە
پوزىتسىيىدە بولۇشتۇر .ئومومەن ئۆزىنىڭ بارلىق كۆرەش ۋە تىرىشچانلىقلىرىنى زىمىندا ئىسالھ قىلىش ۋە
زىمىن ئەھلىنىڭ ھاياتلىق نىزاملىرى ئالالھ رازى بولغىدەك ئىسالھ قىلىشقا مەركەزلەشتۇرۇش كىرەك .بۇ
خىزمەتنى ئىنسان نەقەدەر ئىنتىزامچانلىق ،مەسۇئلىيەتجانلىق ،ئىتائەت-پەرمانبەردارلىق ۋە ئىگىسىنىڭ
رىزالىقىنى كۆزلەپ بىجا كەلتۈرسە شۇ قەدەر ئالالھقا يىقىن بولىدۇ .ئالالھقا يىقىن بولۇش ئىسالمنىڭ
نەزىرىدە روھانى تەرەققىيات دەپ ئاتىلىدۇ .يۇقىرىدىكىنىڭ ئەكسىچە ئۇ قانچىلىك ھورۇنلۇق ،بىپەرۋالىق،
مەسۇئلىيەتسىزلىك ،ئىتائەتسىزلىك ۋە ناپەرمانلىق قىلسا شۇنچىلىك ئالالھدىن يىراقلىشىدۇ .ئالالھدىن
يىراقلىشىش ئىسالمنىڭ نەزىرىدە روھانى چۈشكۈنلىشىش ۋە چىكىنىش دەپ ئاتىلىدۇ .بۇ شەرھدىن ئىسالمى
نۇقتىئىنەزەر بويىچە دىندار ۋە دۇنيادار ھەرئىككىلسىنىڭ ئەمەل قىلىش دائىرىسى بىر ال بولغانلىقى ئىنىق
ئايان بولىدۇ .ھەرئىككىلسىنىڭ ئەمەل قىلىش مەيدانى بىردۇر .بەلكى دىندار ئادەم دۇنيادار ئادەمدىنمۇ
ئارتۇق مەشغۇل بولۇپ كىتىپ قالىدۇ .دىندار ئادەم دۇنيادار ئادەمدىنمۇ مەسۇئلىيەتچان بولىدۇ .ئائىلە
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ئىشلىرىدىن باشالپ بازار ۋە خەلىقائرا قۇرۇلتايغىچە دۇنيادار ئادەمدىن دىندار ئادەم ئاكتىپ رول ئوينايدۇ.
ئىككىسىنىڭ ئوتتورىسىنى ئايرىپ تۇرىدىغان پەرق ئۇالرنىڭ رەببى بىلەن بولغان ئاالقىسى .دىندار ئادەم
پەرۋەردىگارى ئالدىدا جاۋاپكار بولىدىغانلىقىنى ئويالپ ئىش قىلىدۇ .ھەر بىر ئەمىلىدىن پەقەتال ئالالھنىڭ
رىزالىقىنى كۆزلەيدۇ .ئالالھتائاال بەلگىلەپ بەرگەن قانۇن بويىچە ئىش قىلىدۇ .دۇنيادار ئادەم ھەرقانداق
ئىش قىلسا مەسۇئلىيەتسىزلىك بىلەن قىلىدۇ .ئالالھدىن بىھاجەت بولۇپ قالىدۇ .ئۆزىنىڭ نەپسى-خاھىشى
بوىىچە ئىش قىلىدۇ .مانا مۇشۇ پەرىق دىندارنىڭ پۈتۈن ماددىي ھاياتىنى مۇكەممەل روھانى ھاياتلىققا
ئۆزگەرتىدۇ .دۇنيادارنىڭ پۈتۈن ھاياتىنى روھانىيەت نۇرىدىن مەھرۇم قىلىدۇ .مەن سىلەرگە دۇنياۋىي
ھاياتلىقنىڭ ئىنساننىڭ روھانى تەرەققىياتىنىڭ يولىنى قانداق كۆرسىتىپ بىرىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ
ئۆتمەكچىمەن .بۇ تۆت باسقۇچنى ئۆز ئىچىگە ئالغان .ئۇالر تۆۋەندىكىچە:

روھانيەت يولى
ئىنساننىڭ قەلبى ۋە مىڭىسىدە “بىر ئالالھدىن باشقا ئىالھ يوق،
بىرىنچى ,باسقۇچى ئىماندۇر.
ئۇنىڭدىن باشقا ھاكىم يوق ،ئالالھ ئىبادەت قىلىشقا اليىق زات ”.دىگەن ئوي -پىكىر ئورۇن ئىلىش الزىم.
ئۇنىڭ بارلىق تىرىشچانلىقلىرىنىڭ مەقسىدى ،ئالالھنىڭ قانۇنىال ھاياتنىڭ قانۇنى .بۇ پىكىر قەلىبىدىن
مۇستەھكەم ئورۇن ئالىدىكەن ئوي -پىكىرلىرى ئىسالمىيلىشىدۇ ۋە روھانى تەرەققىيات تەرەپكە قاراپ
ئىلگىرلەيدۇ.
يەنى ئىنسان ئەركىنلىكىدىن ۋاز كىچىپ ئۆز ئىختىيارى بىلەن
ئىككىنچى ،باسقۇچى بويسۇنۇشتۇر
ئالالھقا ئىتائەت قىلىشنى تالاليدۇ ۋە ئالالھنى رەببىم دەپ ئىتقاد قىلىدۇ .بۇنى “قۇرئان كەرىم” ئاتالغۇسىدا
ئىسالم دەپ ئاتايدۇ.
ئۈچىنچى ،باسقۇچى تەقۋادارلىق .ئىنسان ھاياتىدىكى ھەر بىر باسقۇچتا ئۆزىنىڭ ئوي -پىكىر ،سۆز
ۋە ئىش -ھەركەتلىرىدە ئالالھقا ھىساپ بىرىدىغانلىقىنى ئويالپ ئىش قىلىش ،ئالالھ توسقان ھەر قانداق
ئىشتىن يىنىش ،ئالالھ بۇيرىغان ھەر بىر ئىشنى جان -دىل بىلەن قىلىش ،ھۇشيارلىق بىلەن ھاالل -ھارام،
توغرا -خاتا ۋە ياخشىلىق -يامانلىقنىڭ ئارىسىنى ئايرىپ مىڭىش الزىم.
تۆتىنچى ،يۇقىرى باسقۇچى ئىھسان .ئىھساننىڭ مەنىسى بەندىنىڭ ئىختىيارى ،ئالالھنىڭ ئىختىيارى
بىلەن بىرلىشىشى بولۇپ ،ئالالھ نىمىنى ياخشى كۆرسە بەندىمۇ شۇنى چىن -قەلبىدىن ياخشى كۆرىدۇ.
ئالالھ نىمىنى يامان كۆرسە بەندىمۇ قەتئىي يامان كۆرىدۇ .ئالالھِ زىمىندا كۆرۈشنى ياقتۇرمايدىغان
يامانلىقلىرىدىن يەندە پەقەت ئۆزىنى ساقالپال قالماستىن بەلكى ئّۇنى دۇنيادىن يوقىتىش ئۈچۈن بارلىق
كۈچ -قۇۋۋەت ۋە ۋاستىلىرىنى ئىشىلتىدۇ .ئالالھِ زىمىندا ئومۇملىشىشنى خااليدىغان ياخشى خىسلەتلەر
بىلەن بەندە پەقەت زىننەتلەش بىلەن كۇپايە قىلماستىن بەلكى ۋۇجۇدى بىلەن پۈتۈن دۇنياغا تارقىتىشقا،
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كىڭەيتىشكە تىرىشىدۇ .مۇشۇ دەرىجىگە يەتكەندە بەندە پەرۋەردىگارىغا تىخىمۇ يىقىن بولىدۇ .شۇنىڭ
ئۈچۈن بۇ ئىنساننىڭ روھانى تەرەقىياتىنىڭ ئەڭ يۇقىرى باسقۇچىدۇر.
روھانى تەرەقىياتىنىڭ بۇ يولى پەقەت بىر نەچچە كىشلەر ئۈچۈن ئەمەس بەلكى گورۇھالر ۋە قەۋملەر
ئۈچۈندۇر .بىر شەخىسكە ئوخشاش بىر قەۋممۇ ئىمان ،ئىتائەت ۋە تەقۋادارلىقنىڭ باسقۇچلىرىدىن ئۆتۈپ
ئىھساننىڭ ئاخىرىقى مەنزىللىرىگە يىتەلەيدۇ .بىر دۆلەتمۇ ئۆزىنىڭ پۈتۈن قانۇن -نىزاملىرى بىلەن مۆمىن
مۇسۇلمان ،تەقۋادار ۋە مۆھسىن بوالاليدۇ .ھەقىقەت شۇكى ،پۈتۈن مىللەت مۇشۇ يول بويىچە مىڭىپ
دۇنيادا تەقۋالىق ۋە ئىھسان بىلەن سۈپەتلەنگەن دۆلەت قۇرۇلغاندىال ئىسالمنىڭ بۈيۈك غايىسى ئەمەلگە
ئاشقان بولىدۇ.
ئەمدى روھانى تەربىيەتنىڭ بۇ تۈزۈمىگە بىر نەزەر سىلىپ ئىسالمنىڭ كىشلەر ۋە جەمئىيەتكە شۇنداق
ئۇسۇلدا تەييارالش ئۈچۈن تۈزگەن الھىيەسىنى ئانالىز قىلىپ باقايلى .بۇ تۈزۈمنىڭ تۆت ئاساسى بار .
ئۇالر:

بىرىنچى ناماز

ھەر كۈنى بەش قېتىم ئادەمنىڭ كاللىسىدا ئالالھنىڭ ئىسمى يادىغا كىلىپ تۇرىدۇ .ئالالھنىڭ
قورقۇنچىسنى ئەسلەپ تۇرىدۇ .ئالالھقا بولغان مۇھەببىتى تىخىمۇ ئاشىدۇ .ئالالھنىڭ ئەھكاملىرىنى كۆز
ئالدىغا كەلتۈرىدۇ .ئالالھغىال تائەت -ئىبادەت قىلىدۇ .ئومومى جەھەتتىن پۈتۈن جەمئىيەتنىڭ روھانى
تەرەققىيات يولىغا ئاتلىنىش ئۈچۈن نامازنى يالغۇز ئوقۇماستىن بەلكى جامائەت بىلەن ئوقۇش پەرىز
قىلىندى.

ئىككىنچى روزا

ھەر يىلى مۇسۇلمان كىشلەرنىڭ بىر ئاي يېمەك -ئىچمەكتىن ۋە باشقا ئىشالردىن توسۇلۇپ پەقەتال پۈتۈن
مىھرى بىلەن ئالالھتائاالغا ئىبادەت بىلەن مەشغۇل بولۇشتۇر.

ئۈچىنچى زاكات

مۇسۇلمان كىشلەردە ئۆز -ئارا كۆيۈمچانلىق ،ياردەملىشىش ۋە مال جەھەتتىن ئۆشرە ئايرىشنى كۆرسىتىدۇ.
بۈگۈنكى كۈندە كۆپ ساندىكى كىشلەرنىڭ ئىڭىدا زاكاتنى “باج” دەپ قارايدۇ .ھەقىقەتتە زاكات بولسا
باج دىگەن ئۇقۇمدىن يىراق بولۇپ  ،زاكاتنىڭ ئەسلى مەنىسى كۆپىيىش ۋە ئايرىشتۇر .ئىسالم زاكات
كەلىمىسىنى ئىشلىتىش ئارقىلىق ئادەمنىڭ كاللىسىغا ئالالھنىڭ رىزالىقىنى كۆزلەپ “ قىرىنداشلىرىڭغا ۋە
باشقىالرغا ئىقتىساد جەھەتتىن ياردەم قىلساڭ روھى جەھەتتىن ۋە ئەخالقى جەھەتتىن پاك بولىسەن”
دىگەن ئۇقۇمنى بىلدۈرۈشتىن ئىبارەت.
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تۆتىنچى ھەج

ھەج دۇنيانىڭ جاي -جايلىرىدىن كەلگەن مۆئمىنالردىن توپالنغان بىر خەلقىائرالىق بۇرادەرلىك
قۇرۇلتىيىنى شەكىللەندۈرىدۇ .بۇ قۇرۇلتاي ئۇالرنىڭ قىرىنداشلىق مۇناسىۋىتىنى كۈچەيتىدۇ .ۋە بۈيۈك
خەلقىائرالىق ھەرىكەت قوزغايدۇ.
ئەسىرلەردىن بىرى ئالالھقا ئىتائەت قىلىپ ،ھەقنىڭ دەۋىتىگە لەببەيك دەپ كىلىۋاتىدۇ .ئالالھ خالىسا
بۇنىڭدىن كىيىنمۇ لەببەيك ساداسى مەڭگۈ ياڭراپ تۇرغۇسى!
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