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 پهيالسوپالر ئارمان قىلغان پهزىلهتلىك جهمئىيهت

   
 
  

پهزىلهتلىك جهمئىيهت قهدىمدە كۆپلىگهن پهيالسوپالر ياشاپ كهلگهن شىرىن 

خىيال بولۇپ، نۇرغۇنلىغان مۇتهپهككۇرالرنىڭ ۋە ئۆلىماالرنىڭ نهزەرىدە ئۇلۇغۋار نىشان 

جهمئىيهتنى ئارزۇ قىلىدىغان ۋە ئۇنىڭدا ھهركىم پهزىلهتلىك بۇ . سانىلىپ كهلدى

كۆڭۈل راھهتلىنىدىغان مۇنداق بىر جهمئىيهتنى . ياشاشنى تىلهيدىغان بولغان ئىدى

لېكىن رېئاللىق شۇكى، پهيالسوپالر ئارمان قىلغان ! كىممۇ ئارمان قىلمىسۇن؟

ئۇ خۇددى شېرىن چۈشكه . پهزىلهتلىك جهمئىيهت خىيالدىن ئىبارەت بىر نهرسىدۇ

 .شۇنداق بولسىمۇ پهيالسوپالر بۇ جهمئىيهتنى ئۈمىد قىلغان. وخشايدۇئ

ئهمما ئىنسان پهزىلهتلىك بىر جهمئىيهت ھهققىدە تهپهككۇر قىلىپ، ئۇنىڭ نهدە 

ئىكهنلىكى ۋە ئۇنىڭ پۇقرالىرى نهدىن كېلىدىغانلىقى ھهققىدە ئۇبدان ئويالپ 

ۇمكىن ئىكهنلىكىنى كۆرىدىغان بولسا، پهزىلهتلىك جهمئىيهتنى تېپىشنىڭ م

. ئىنسانالر پهزىلهتلىك جهمئىيهتنى قۇرۇپ چىقااليدۇ ۋە ئۇنىڭدا ياشىيااليدۇ. بىلىدۇ

ئهمما ئۇ پهيالسوپالر سۈپهتلىگهندەك ئهمهس، بهلكى ئىسالمىي ئهخالق بىلهن 

بۇ جهمئىيهتتىكى پۇقراالرنىڭ ھهممىسى ئىسالمىي . ئهخالقالنغان بىر جهمئىيهتتۇر

ئارىلىرىدا ئىسالم پرىنسىپلىرى بويىچه مۇئامىله . سىدە ئىش كۆرىدۇئهخالق دائىرى

چۈنكى ئۇنىڭدىكى كىشىلهر ھاياتقا . ئۇ راستىنال پهزىلهتلىك جهمئىيهتتۇر. قىلىشىدۇ

ئۆزلىرىنىڭ ئهخالقىي مهجبۇرىيىتىنى بىر مىنۇتمۇ . توغرا مۇئامىله قىلىدۇ

 -وغرىلىقى ئۇالرنىڭ پۈتۈن ئىش ئۇالرنىڭ دۇرۇسلىقى ۋە ت. ئهسلىرىدىن چىقارمايدۇ

 تۇرۇشلىرىدا، ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتلىرىدە - ھهرىكهتلىرىدە، مۇئامىالتلىرىدا، يۈرۈش 

باشقىالرنى سۆيۈش، ئۇالرغا كۆيۈنۈش، كىشىلهرگه توغرا مۇئامىله . نامايان بولۇپ تۇرىدۇ

ڭالر قىلىش، موھتاجالرغا ياردەم قىلىش، كىچىكلهر چوڭالرنى ھۆرمهتلهش، چو

  كىچىكلهرنى ئاسراش، خاتاالشقانالرغا سىلىق نهسىههت قىلىپ يولغا كىرگۈزۈش، 
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ئۆزى ئۈچۈن ياقتۇرغاننى باشقىالرغىمۇ تىلهش، ئالدامچىلىقتىن، يالغانچىلىقتىن 

يېراق تۇرۇش، ھېچكىمگه ئاداۋەت ۋە ئۆچمهنلىك ساقلىماسلىق،پاكىز ۋە 

الر بىلهن ئېسىل پرىنسىپالرنى مهدەنىيهتلىك بولۇش قاتارلىق گۈزەل ئهخالق

  . ھهممىسى ئىسالم دىنى تهشهببۇس قىلغان جهمئىيهتته بار

سىز مۇشۇنداق ئېسىل يىر جهمئىيهتنى تاپسىڭىز ئۇنى پهزىلهتلىك جهمئىيهت 

بۇ . دېمهمسىز؟ ئىسالم دىنى كىشىلهرنى شۇنداق بىر جهمئىيهتته ياشىتىشنى خااليدۇ

بۇنى . ئهمهس بهلكى ھهقىقهتتۇر.  جهننىتى ئهمهسجهمئىيهت پهيالسوپالرنىڭ خىيالى

تۇنجى بولۇپ ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم قۇرۇپ چىققان، ساھابىلىرى بىلهن 

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئۆزىنىڭ شۇنداق پهزىلهتلىك . بىلله بۇ جهمئىيهتته ياشىغان

ت گۈزەل مهن پهقه« :بىر جهمئىيهتنى قۇرۇش ئۈچۈن كهلگهنلىكىنى ئىزاھالپ

  . دېگهن»ئهخالقالرنى تولۇقالش ئۈچۈن ئهۋەتىلدىم

چۈنكى نهپسنى گۈزەل ئهخالقالرغا كۆندۈرۈش ئارقىلىق پهزىلهتلىك جهمئىيهتنى 

پهزىلهتلىك ئىسالمىي جهمئىيهتتىكى ئىنسانالر ۋەتىنىنى، . قۇرۇپ چىققىلى بولىدۇ

ۈن ياخشى كۆرگهن ئۆزى ئۈچ.  بىرىنى سۆيىدۇ- بىر. دىنىنى ۋە خهلقىنى قوغدايدۇ

. ئۆزىنىڭال ئهمهس، باشقىالرنىڭمۇ غېمىنى يهيدۇ. نهرسىسىنى باشقىالردىن ئايىمايدۇ

ھهممىگه .  سېتىم ئىشلىرىدا ۋە باشقا بارلىق مۇئامىلىالردا راستچىل بولىدۇ- ئېلىم 

  .  شهپقهتلىك بولىدۇ- رەھىم 

  :پهزىلهتلىك جهمئىيهتنى قۇرۇپ چېقىشتا ئىبادەتلهرنىڭ ئۇلى

ىسالم دىنىدا بۇيرۇلغانالرنىڭ ھهممىسى پهزىلهتلىك جهمئىيهتنى قۇرۇپ ئ

ھهقىقىي ناماز  : مهسىلهن. ئىبادەتلهر شۇ مهنىنى ئىپادىلهيدۇ. چىقىشقا چاقىرىدۇ

كىشىلهر ناماز سايىسىدا يامان، رەزىل ئىشالر . كىشىلهرنى يامان ئىشالردىن توسىدۇ

  .ل ئهخالقالرنى قولغا كهلتۈرىدۇيېراق بولۇپ، سۆز ۋە ھهرىكهتلىرىدە ئېسى

زاكات نهپسنى بېخىللىقنىڭ كىرلىرىدىن تازىالپ، ئىنسانالر ئارىسىدا ياخشى 

  ئاالقه باغالشنى، باشقىالرنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن ئۆزىنىڭ لهززەتلىرىدىن ۋاز كېچىشنى،
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باشقىالرغا مهنپهئهت يهتكۈزەي دېگهن .  باشقىالرنىڭ غېمىنى يېيىشنى ئۆگىتىدۇ

ادەم قولىدا بېرىدىغان ھېچ نهرسىسى بولمىسىمۇ تهبهسسۇمدىن ئىبارەت بۇ سهدىقىنى ئ

كىشىلهرنىڭ يۈزلىرىگه ئىزھار قىلىشى ئارقىلىقمۇ ماددىي سهدىقه ۋە ياردەم 

. الشقا باغلىقدېمهك، ئىش نهپسنى بېخىللىقتىن پاك. بهرگهننىڭ ساۋابىنى تاپااليدۇ

  . نهپسى پاك بولغانالر ئۈچۈن ياخشىلىقنىڭ تۈرلىرى ئىنتايىن كۆپ ۋە تولىمۇ ئاساندۇر

روزا مۇسۇلمان ئادەمنى سهبىرچانلىققا ۋە ئېسىل پهزىلهتكه كۆندۈرىدىغان 

 ئىچمهكتىن توسۇلۇش - روزا دېگهن يېمهك «پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . ئىبادەت

مهن ” سېنى بىرى تىللىسا. ۋە يامان ئىشتىن توسۇلۇشتۇرئهمهس، بهلكى يامان سۆز 

مانابۇ روزىنىڭ ئىنساننىڭ ئهخالقىدا كۆرسهتكهن تهسىرى ۋە . »دېگىن“روزىدارمهن

ھهج ۋاقتى مهلۇم «. بۇ مهنىنى ھهجدىمۇ ئۇچرىتىمىز. ئۇنى تهربىيىلىگهنلىكىدۇر

).  ئېيىنىڭ ئون كۈنىدۇريهنى شهۋۋال، زۇلقهئدە ئايلىرى ۋە زۇلههججه(بىرقانچه ئايدۇر 

ئادەمنىڭ جىنسي ) يهنى ئېهرام باغلىغان(بۇ ئايالردا ھهج قىلىشنى نىيهت قىلغان 

ئاالقه قىلىشى، گۇناھ قىلىشى ۋە جاڭجال قىلىشى مهنئى قىلىنىدۇ، سىلهر 

ئاخىرەتلىكىڭالر (قانداقلىكى ياخشى ئهمهلنى قىلساڭالر، ئالالھ ئۇنى بىلىپ تۇرىدۇ 

ئى ئهقىل .  راھىله تهقۋادارلىقتۇر- راھىله ئېلىۋېلىڭالر، ئهڭ ياخشى زاد  - زاد ) ئۈچۈن

  ). ئايهت- ١٩٧بهقهرە سۈرىسى (»ماڭا تهقۋادارلىق قىلىڭالر! ئىگىلىرى

  :ئهخالق نهپلى ئىبادەتلهردىن مۇھىمدۇر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم گۈزەل ئهخالقنى ئهخالقسىزلىق بىلهن تۇرۇپ قىلغان 

ىن ئالالھ تائاالنىڭ نهزەرىدە ئهڭ يۇقىرى دەرىجىدە تۇرىدىغان ئىبادەت كۆپ ئىبادەتلهرد

ھهدىس كىتابلىرىدا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كۆپ . ئىكهنلىكىنى سۆزلىگهن

 ئېهسان قىلىدىغان، ئهمما - روزا تۇتىدىغان، كۆپ ناماز ئوقۇيدىغان ۋە كۆپ سهدىقه 

ئۇ دوزاخقا «ل توغرۇلۇق سورالغىنىدا، كىشىلهرگىمۇ كۆپ ئازار بېرىدىغان بىر ئايا

ئىسالم دىنى ئىنساننىڭ ئالالھ تائاال بىلهن . دېگهنلىكى قهيت قىلىنغان»كىرىدۇ

  بولغان مۇناسىۋەتته گۈزەل ئهخالقلىق بولۇپ، ئىنسانالر بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلهردە 
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 بىلهن گۈزەل ئالالھ تائاال. يامان خۇلقلۇق بولۇشنى چوڭ بىر كهمچىلىك دەپ قارايدۇ

ئهخالقتا بولغان كىشى چوقۇم ئالالھ تائاالنىڭ بهندىلىرى بىلهنمۇ گۈزەل ئهخالقلىق 

ئهگهر شۇنداق بولمىسا، ئۇنىڭ قىلغان ئىبادەتلىرى ۋە ياخشىلىقلىرى . بولۇشى الزىم

  .پايدىسىز ھهرىكهتلهردىنال ئىبارەت بولۇپ، ئۇنىڭغا ئهسقاتمايدۇ

قىرىقى ھهدىسنىڭ ئهكسىچه، نهپلى ئىبادەتلهرنى ئاز پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يۇ

قىلىدىغان، سهدىقىنىمۇ ئىنتايىن ئاز قىلىدىغان، ئهمما خوشنىلىرى بىلهن ياخشى 

  .دەپ جاۋاب بهرگهن»ئۇ جهننهتكه كىرىدۇ«ئۆتىدىغان بىر ئايال توغرۇلۇق سورالغىنىدا، 

ىغان كىشىنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كىشىلهرگه يامان مۇئامىله قىلىد

. قىيامهت كۈنىدە ئهڭ مۇھتاجلىقتا قالىدىغان كىشى ئىكهنلىكىنى ئېيتىدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر كۈنى ساھابىلىرىغا يېڭى بىر مهنىنى چۈشهندۈرمهكچى 

بىزدە « :ساھابىالر. دەپ سورايدۇ»مۇھتاج دېگهن كىم؟ ئۇنى بىلهمسىلهر؟« بولۇپ، 

دەپ جاۋاب »دېيىلىدۇ“مۇھتاج” بولمىغان پېقىر ئادەم پۇلى ياكى نهرسه كېرەكلىرى

بۇ ۋاقىتتا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرنىڭ چۈشهنچىسىگه تۈزىتىش . بېرىشىدۇ

بېرىپ، قىيامهت كۈنىدىكى مۇھتاجلىقنىڭ قولى قىسقىلىق ياكى پېقىرلىق 

قىي ھهقى« : ئهمهس، بهلكى ئهخالقىي تهرەپتىن پېقىرلىق ئىكهنلىكىنى ئىزاھالپ

مۇھتاج قىيامهت كۈنىدە ناماز، روزا، زاكات، ھهج ۋە باشقا پهرزلهرنى ئادا قىلغان ھالدا 

كهلگهن، ئهمما ئۇنى تىللىغان، بۇنىڭغا تۆھمهت قىلغان، ئۇنىڭ مېلىنى يىگهن، بۇنىڭ 

قېنىنى تۆككهن، يهنه بىرىنى ئۇرغانلىقى سهۋەبلىك ئالالھ تائاال ئۇنىڭ ياخشى 

ىن ئېلىپ ئۇنىڭ زۇلۇمىغا ئۇچرىغانالرغا بېرىۋەتكهنلىكتىن، ئهمهللىرىنى ئۇنىڭد

ئۇنىڭدا ياخشىلىقتىن، ساۋابلىقتىن ھېچ نهرسه قالمىغان، ئاندىن ئالالھ تائاال ئۇنىڭ 

زىممىسىغا ئۇ زۇلۇم قىلغان كىشىلهرنىڭ گۇناھلىرىنى ئارتىپ شۇنىڭ بىلهن دوزاخقا 

  .دەيدۇ»تاشلىغان ئادەمدۇر

ىلهتلىك جهمئىيهتته ئىسالم پهرزلىرى ئىبادەتلهردىكى ئىسالم دىنىدىكى پهز

   ھهرىكهتلهر بىلهن ئهمهس، بهلكى ئىستىقامهت بىلهن، گۈزەل ئهخالق بىلهن، ئۆز ئارا 
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دەپ » مۇئامىلىدۇر-دىن « شۇڭا . ياخشى مۇئامىله ۋە توغرا ئىشالر بىلهن ئۆرە تۇرىدۇ

  .توغرا ئېيتىلغان

بولغان مۇناسىۋەتلىرىدە    ئالالھ تائاال بىلهن ئىنسانالرنىڭ ئۆز ئارىسىدىكى ۋە

 ئىبادەتلهر بىلهن بىرلىشىدىغان بولسا، - گۈزەل ئهخالق ئومۇملىشىپ، ياخشى ئهمهل 

بۇ جهمئىيهتنىڭ پۇقرالىرى نىجاتلىققا . پهزىلهتلىك جهمئىيهتته ياشىغانلىق شۇدۇر

ۋە كاتتا ئىنئاملىرى ئۇالرنى ئالالھ تائاالنىڭ ئېسىل جهننهتلىرى . ئېرىشكۈچىلهردۇر

  .كۈتىدۇ

ئىنسانالر خىيال قىلغان پهزىلهتلىك جهننهت ئهنه شۇنداق ئهخالق 

  .جهمئىيىتىدۇر

 


