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  ئىسالمدا ئىقتىساد چۈشهنچىسى

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-7ئاینىڭ -11یىلى -2008

ــدۇ    ــا ھهم ــاتىپى ئالالھغ ــچىتىنىڭ خ ــاالم مهس ــانا، -پهیغهمبهرئهلهیھىسس س

ســــاالم یوللىغانــــدىن كېـــــیىن   -پهیغهمــــبهر ئهلهیھىسســــاالمغا دۇرۇت   

ــۇلما   ــۈزمىڭالرچه مۇســــ ــچىتتىكى یــــ ــۇلمانالرنىڭ «: نالرغامهســــ مۇســــ

ئىقتىســادىنىڭ گۈللىنىشــى ئۇالرنىــڭ دىنغــا بولغــان یېقىنلىقــى بىــلهن   

  .دېگهن ماۋزۇدا تۆۋەندىكى تهۋسىیهلهرنى قىلدى» بولىدۇ

تارىخ سهھىپىسىدە تهسىر كۆرسهتكۈچى  ھهقىقهتهن ئىقتىساد ئىنسانىیهت 

غـان شـۇئهیب   ئامىلالردىن بولـدى، ئالالھنىـڭ پهیغهمبهرلىرىـدىن بىـرى بول    

ئىقتىسـادى   ئهلهیھىسساالم ئۆز قهۋمىگه قىلغان دىنـى تهشـۋىقاتىدا ئـۇالرنى    

ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە شـۇئهیب  . تۈزۈلمىنى ئىسالھ قىلىشقا چاقىردى

ــىپىدىن خهۋەر     ــادى پرىنس ــۋالى ۋە ئىقتىس ــڭ ئهھ ــاالم قوۋمىنى ئهلهیھىسس

قېرىندىشـى شـۇئهیبنى   مهدیهن ئهھلىـگه ئۇالرنىـڭ   «:بېرىپ مۇنـداق دەیـدۇ  

ئالالھغـا ئىبـادەت   ! ئـى قهۋمىـم  « :پهیغهمبهر قىلىپ ئهۋەتتۇق، ئـۇ ئېیتتـى  

یوقتـۇر، ئۆلچهمـدە   ) بهرھهق(قىلىڭالر، سىلهرگه ئالالھدىن باشقا ھېچ مهبـۇد 

مهن  ھهقىقهتهن باي ھېسـابالیمهن،   ۋە تارازىدا كهم بهرمهڭالر، مهن سىلهرنى 

نىـڭ  ) یهنـى قىیـامهت كـۈنى   (ۇچى كـۈن ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ قورشاپ تۇرغـ 

  .ئایهت -84ھۇد سۈرىسى » ئازابىغا دۇچار بولۇشۇڭالردىن قورقىمهن

ئىلگىرىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئىقتىسادى تۈزۈلمىسى تـوغرا بولغاچقـا ئـالالھ    

ــىنى ئۈســتۈن       ــن كهلىمىس ــڭ دى ــاردەم بهرگهن، ئۆزىنى ــا ی ــڭ دىنىغ ئۇالرنى

تكۈزۈپ بهرگهن، زېمىنـدىن ئۇالرنىـڭ   قىلغان، ئۇالرغا ھهرتهرەپتىن رىزىق یه
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. تۇرمۇشىدىن ئېشـىپ بىھـاجهت بولغىـدەك نهرسـىلهرنى چىقىرىـپ بهرگهن     

بېــرىم ئىشــلىرىدا تــوغرا مۇئامىلىــدە بولغــانلىقى ئۈچــۈن      -ئــۇالر ئىلىــم 

  .ئىقتىسادى كۆتۈرلۈپ، كۆزلىگهن پایدىالرغا ئېرىشكهن

ــڭ    ــۇلمانالرنىڭ ئىقتىســادى ئۇالرنى ــدىمۇ مۇس ــۈنكى كۈن ــان  بۈگ ــا بولغ دىنغ

. یېقىنلىقى ۋە شهرىئهت پرىنسـىپىنى ئىجـرا قىلىشـى بىـلهن گۈللىنىـدۇ     

ئـارا مهنـپهئهت ئالماشـتۇرۇش ھاسـىل بولىـدۇ،       -ئىقتىسادى یول بىـلهن ئـۆز  

ــدانغا    بــایلىق ئاشــىدۇ، جهمئىــیهتكه پایدىســى تېگىــدىغان شــىركهتلهر مهی

ــدۇ ــالر قۇرۇ  . كېلى ــدىغان زاۋۇت ــاجلىق بولى ــانالر ئېھتىی ــزا ئىنس ــدۇ، یې -لى

ئىگىلىكــى تهرەققــى قىلىــپ زېمىــن گۈللىنىــدۇ، بۇنىــڭ بىــلهن ئومــۇمى    

  .مهنپهئهت ھاسىل بولىدۇ

ئىسالم ئىقتىسادى پرىنسىپى ئاالھىدە بىر پرىنسىپ بولۇپ بۇنىڭغا بـاراۋەر  

كىلىـــدىغان ھـــېچ بىـــر پرىنســـىپ یـــوق، چـــۈنكى ئىســـالم ئىقتىســـادى   

ــدە  ــى، قائىـ ــى قۇرۇلمىسـ ــىپىنىڭ ئاساسـ ــهرئى پر -پرىنسـ ــىپلىرى شـ ىنسـ

ھېچ نهرسىگه زۇلۇم قىلمایـدىغان،   پرىنسىپتىن ئىلىنغان، بۇ پرىنسىپنى 

مــۇالیىم، كۆیۈمچــان، مــاھىر ۋە ھهممىنــى بىلگــۈچى ئــالالھ یولغــا قویغــان،  

بۇنىڭ ئهكسىچه ھازىر دۇنیادا ئىجرا قىلىنىۋاتقان ئىقتىسـادى پرىنسـىپالر   

ه بىـر تهبىقىـدىكى كىشـىلهر    بىر تهبىقىدىكى كىشىلهر مهنپهئهت ئالسـا یهن 

زىیانغا ئۇچرایـدىغان جـازانه پرىنسـىپىدىن ئىبـارەت بولـۇپ بـۇنى كىشـىلهر        

  .ئۆزىنىڭ چهكلىك ئهقلىگه تایىنىپ تۈزۈپ چىققان

زاماننىڭ ئۆتىشى بىلهن مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسالم ئىقتىسـادى تـۈزۈمىگه   

نامـایهن  قانائهتلىنىشى ئېشىپ كېتىۋاتىدۇ، ئىسالم دىنىنىـڭ كـاتتىلىقى   
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بوالۋاتىدۇ، چۈنكى ئىسالم پرىنسىپى جهمئىیهتنىڭ ھهممه تهرەپلىرىنى ئۆز 

: ئــالالھ تائــاال مۇنــداق دەیــدۇ. ئىچىــگه ئالىــدىغان ئونىۋېرســال پرىنســىپتۇر

بىناسىنى ئالالھنىڭ تهقۋادارلىقى ۋە رازىلىقى ئاساسىغا قۇرغان ) دىننىڭ(«

یىقىالي دەپ قالغـان یارنىـڭ گىـرۋىكىگه قـۇرۇپ،      ئادەم یاخشىمۇ یاكى ئۇنى

! ئۆزىمۇ ئۇنىڭ بىلهن بىلله دوزاخ ئوتىغا ئۆرۈلۈپ چۈشكهن ئـادەم یاخشـىمۇ؟  

  .ئایهت -109تهۋبه سۈرىسى » ئالالھ زالىم قهۋىمنى ھىدایهت قىلمایدۇ

ــاكىزە، ســاپ    ــدۈرۈپ كىشــىلهرنىڭ پ ئىســالم ئىقتىســادى زېمىننــى گۈللهن

ىرىنى قانــدۇرۇپ، ھایــاتلىقتىكى ئهڭ یــۇقىرى غــایه ھایــاتلىقتىكى ھــاجهتل

ئهمهلىیلهشـتۈرۈش ئۈچــۈن خىــزمهت   بولغـان ئالالھغــا ئىبـادەت قىلىشــنى   

جىنالرنى، ئىنسانالرنى پهقهت «: قىلىدۇ، ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن

  .ئایهت -56زارىیات سۈرىسى » ماڭا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال یاراتتىم

ىقتىســـادى پرىنســـىپ مۇســـتهھكهم ئهقىـــدە، ھـــاالل پـــاك ئىســـالمدىكى ئ

" نهرســىلهر نــى تهلهپ قىلىــدىغان تــوغرا ئهخــالق ۋە بــۇ ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان

مـۇھهببهت   -ئارا یاردەم بېرىش، مېھـرى -ئامانهت، راستچىللىق، پاكلىق، ئۆز

ئـالالھ تائـاال   . تىن ئىبارەت ئالى جانابلىق بىـلهن ماڭىـدۇ  "ۋە قېرىنداشلىق

ئـــالالھ ســـىلهرگه رىـــزق قىلىـــپ بهرگهن ھـــاالل پـــاك « :ېـــگهنمۇنـــداق د

  .»نهرسىلهردىن یهڭالر

ــالالھنى رازى   ئىســالمدىكى ئىقتىســادى پرنســىپنىڭ  ــاخىرقى غایىســى ئ ئ

قىلىش بولۇپ بۇ ئالالھنىڭ بهلگىلىمىسى بىلهن داۋاملىشىدۇ، بۇ جهریانـدا  

. لمایــدۇقوللىنىـدىغان ۋاسـتىالرمۇ ئالالھنىـڭ شـهرىئىتىنىڭ سـىرتىدا بو     

چىقىــرىش -مۇســۇلمان زىــرائهت تېرىغــان، كــۆچهت تىكــكهن یــاكى ئىشــلهپ
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بىلهن شۇغۇلالنغان یاكى تىجارەت قىلغان ۋاقىتلىرىدا ئۆزىنىڭ قىلىۋاتقان 

ئهمهلنى ئىخالس بىـلهن   -ئىش . ئىشلىرى بىلهن ئالالھغا ئىبادەت قىلىدۇ

  . قىلغانسېرى ئالالھغا بولغان تهقۋادارلىقى ئاشىدۇ

ــ ــڭ     زېمىن ــىتى خهلقنى ــلىق مهقس ــڭ ئاساس ــادى تۈزۈلمىنى دىكى ئىقتىس

ئهھۋالىنى ئېتىبارغا ئالماستىن ئىقتىسـاد تـوپالش یـاكى ئـۆز مهقسـىتىگه      

ــك   ــانچىلىق، ئالـــــدامچىلىق ۋە خىیانهتچىلىـــ یېـــــتىش ئۈچـــــۈن یالغـــ

دۇنیا توپالشتىن ئىبارەت بولماستىن بهلكـى  -ۋاستىلىرىنى قوللىنىپ مال

ــاددى ئىســالھات ئاالقىســ   ــى، ئىلىــش م بېــرىش ســاغالم   -ىنىڭ ئایلىنىش

ــش   ئىنســـانىي ئهخالقنـــى ئاســـاس قىلغـــان ھالـــدا بولىـــدىغانلىقنى بىلىـ

  .ئىنتایىن مۇھىم

ھهقىــقهتهن جــازانىخورلۇق ئــۆتكهن زامانــدا ۋە ھــازىرقى زامانــدىمۇ دۇنیــا       

ئىقتىســادىنى ۋەیــران قىلىــدىغان ئاساســلىق ســهۋەپتىن بولــۇپ كهلــدى ۋە 

ورلۇق جهمئىیهتكه خهتهرلىك ئـاپهت ئېلىـپ كېلىـدۇ،    جازانىخ. كېلىۋاتىدۇ

شــهپقهتنى  -مىســكىنلهرگه بولغــان مېھــرى-كىشــىلهر قهلبىــدىكى پېقىــر

. دۇنیاغا چوقۇنۇشـنى كهلتـۈرۈپ چىقىـدۇ   -تۈگىتىدۇ، رەھىمسىزلىك ۋە مال

ئارا كۆڭۈل بۆلۈش ۋە یاردەملىشىش  -جهمئىیهتتىكى كىشىلهر ئارىسىدا ئۆز

ماددى ئاالقه ئىگهللهیدۇ،  ۇنىڭ ئورنىنى جهمئىیهتته روھىنى یوق قىلىدۇ، ب

ــىم      ــر قىس ــۇم بى ــاد مهل ــىدۇ، ئىقتىس ــامراتلىقى ئاش ــڭ ن قهرز ئالغۇچىالرنى

ــدە    ــىرتقى قىیاپىتىــ ــدۇ، ئۇالرنىــــڭ ســ ــدا ئایلىنىــ ــىلهرنىڭ قولىــ كىشــ

ئـاقىۋەتته بۇنـداق توپلىغـان ئىقتىسـادنىڭ     . كۆیۈمچانلىق ئهكىس ئېتىـدۇ 

، یهنـى  »ھ جازانىنىـڭ بهرىكىتىنـى ئۆچۈرىۋىتېـدۇ   ئـالال «.بهرىكىتى بولمایـدۇ 

جازانىخورلۇق بىلهن ئىقتىسـاد توپلىغانالرنىـڭ ئىقتىسـادىنىڭ بهرىكىتـى     
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ــدۇ،      ــۇپ تۈگهی ــدىن یوقۇل ــۈپ یىلتىزى ــۇپ، ت ــران بول بولماســتىن بهلكــى ۋەی

ئـالالھ تائـاال   . ئۇالرنىڭ ئۆزىمۇ ۋە ئهۋالدلىرىمۇ بۇنىڭدىن مهنپهئهتلىنهلمهیدۇ

ئهگهر ئۇنـداق قىلسـاڭالر، بىلىڭالركـى ئـالالھ ۋە     «:ۇنـداق دېـگهن  بۇ ھهقته م

) جـازانه قىلىشـتىن  (ئۇنىڭ رەسۇلى سىلهرگه ئۇرۇش ئـېالن قىلىـدۇ، ئهگهر   

سهرمایهڭالر ئۆزۈڭالرغا قایتىدۇ، باشـقىالرنى  ) قهرز بهرگهن(تهۋبه قىلساڭالر، 

 -279سۈرىسـى  بهقهر» زىیان تارتقۇزمایسىلهر، ئۆزۈڭالرمۇ زىیان تارتمایسىلهر

  .ئایهت

ــىنى   ــهیخ ئۆزىنىــڭ خۇتبىس ــك ش ــۆزىنى  : پهزىلهتلى ــڭ س كىمكــى ئالالھنى

ئویلىنىدىكهن جازانىنىڭ دۇنیا ئىقتىسادىنى ۋەیـران قىلىشـتا ھهقىـقهتهن    

چوڭ رول ئوینىغانلىقىـدا قىلـچه شـهك قىلمایـدۇ، ئالالھنىـڭ سـۆزى ھهق       

مـۆمىن  ) ھهقىقى !(ئى ئىمان ئېیتقان كىشىلهر« :سۆزدۇر، ۋەدىسى راستتۇر

بولساڭالر، ئالالھنىڭ ئهمرىگه مۇخالىپهتچىلىك قىلىشتىن سـاقلىنىڭالر،  

یهنـــــى  (كىشـــــىلهرنىڭ زىممىســـــىدە قېلىـــــپ قالغـــــان جـــــازانىنى    

ــاڭالر)ئۆســــۈمنى ــتۇردى »ئالمــ ــلهن ئاخىرالشــ ــایهت بىــ ــگهن ئــ بهقهر . ، دېــ

 .ئایهت -278سۈرىسى


