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УКРАИНА СОГУШУ ЖАНА ИНФЛЯЦИЯ КОРКУНУЧУ 

 

Хамд Тобиб – Байт ул-Макдис 
Батыштын капиталисттик каржы түзүмү буга чейин 

экономикалык турмуштун бардык тармактарына терс таасирин 
тийгизүүчү үлкөн коркунучтарды жаратып келген жана 
келечекте дагы ушул бойдон уланары бышык. Акча системасы 
жана валюталар, банктар жана фондулук биржалар сыяктуу 
каржы институттары, Эл аралык Валюта Фонду жана Дүйнөлүк 
Банк сыяктуу эл аралык кредиттик институттар, Swift жана 
Bitcoin сыяктуу соода алмашууда макулдашылган капиталисттик 
системалар, товарлардын жана тейлөө кызматтарынын 
баалары, жумушчулардын айлык акылары жана башка ушул 
сыяктуу көп сандагы түрдүү тармактардын бардыгы каржы 
түзүмүнөн түздөн-түз таасирленет. 

1929-жылы, башкача айтканда, Биринчи дүйнөлүк согуштан 
кийин дүйнөлүк экономикада, өзгөчө Америкада «Улуу 
депрессия» деп аталган кризис жүз берди. Бул кризис каржы 
түзүмүндөгү үлкөн өзгөрүүлөргө себеп болуп, экономиканын 
бардык тармактарына таасирин тийгизди. Биржалар болуп 
көрбөгөндөй силкинүүгө кабылып, бир эле күндө миллиарддаган 
жоготууларга тушукту. Каржы рыногунда Dow Jones индекси 
бир күндө өз наркынын 22%н жоготту. Кризис башталгандан 
тартып саналуу гана күндөрдө Америка 30 миллиардга жакын 
долларынан айрылды. Бул көрсөткүч АКШнын федералдык 
бюджетинин көлөмүнөн 10 эсеге көп. Аталган кризис Америка 
менен эле чектелип калбай, Франция, Германия жана башка 
Европа өлкөлөрүнө дагы таасирин тийгизди. Абал 10 жылга 
чейин созулуп, өзгөрүүсүз кала берди. Андан кийин, Америка 
бул кыйратуучу кризистен чыгуунун башка жолун таппаган соң, 
өзүнүн союздаштары менен биргеликте Экинчи дүйнөлүк 
согушка кирүүгө аргасыз болду жана анын экономикалык абалы 
акырындык менен калыбына келе баштады. Көпчүлүк 
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экономисттердин айтымында, аталган кризис согуштун 
токтошунун натыйжасында базарларда пайда болгон рецессия, 
америкалык өнөр-жай машинасынын өндүрүштү токтотушу жана 
жумуш таштоочулар армиясынан пайда болушу сыяктуу 
себептерден улам келип чыккан. Бул иштер акча рыногуна 
таасир берип, сунуштун көбөйүүсүнө жана суроо-талаптын 
азаюусуна алып келди, ошондой эле, акцияларын баасына 
таасир тийгизип, алардын төмөндөшүнө алып келди. Экинчи 
дүйнөлүк согуштан кийин дал ушул көрүнүш Европада дагы 
кайталанды. Европа бул согуштан канаттары кайрылган 
абалында чыгып, экономикалык кыйроонун босогосунда калган 
эле. Ошол учурда Америка Европаны келерки он жыл 
аралыгында куткарып калуу жана кайра калыбына келтирүү 
үчүн «Маршал планы» деп аталган келишимди түзгөн. 

1990-жылы Ооганстандагы согуштун эбегейсиз зор 
чыгымдары, социалисттик экономикалык түзүмдүн 
кемчиликтери, «Жылдыздар согушу» долбоору алкагында 
Америка менен болгон, үлкөн чыгымдарды талап кылган 
жарыша куралдануу жана башка кымбат балуу аскердик 
долбоорлор себептүү «Чыгыш фронтто» дагы ири кризис жүз 
берди. Аталган кризис – дагы башка себептер менен биргеликте 
– Социализмдин каржы түзүмү, дүйнө караш жана адамдардын 
турмушун тартиптөөчү түзүм катары толугу менен кулашына 
алып келди. 

1997-жылда акча рыногунда жасалма кризис уюштурулду. 
Анын натыйжасында «Азия жолборстору» деп аталган Түштүк 
Корея, Сингапур, Гонконг жана Тайвань мамлекеттери 
экономикалык кыйроого учурап, дүйнөлүк акча рыногунда чоң 
силкинүү болуп өттү. Бул кризистин кесепети абдан оор болуп, 
кээбир мамлекеттер толугу менен кыйроо коркунучуна 
кабылышты. 

Андан кийин, 2008-жылда «ипотекалык кризис» деп аталган 
каржылык кризис болуп өттү. Бул кризисте каржы рыногунун 
баалары ири жоготууларга тушугуп, көптөгөн каржылык уюмдар 
жана банктар кыйроого учурады. Аталган кризистин айынан, 
Амерканын каржы түзүмү толук түрдөө урап түшүүнүн 
босогосунда калган эле. Ошол учурда, Америка бул кризистен 
чыгуу үчүн Батыш эконокалык түзүмүнүн эң чоң эрежелеринин 
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бири болгон «эркин соода» принцибин бузуу менен бир нече 
маанилүү уюмдарды сактап калууга жетишти. 

Булар дүйнө жүзүндө мезгил-мезгили менен болуп келген 
жана бүгүнкү күндө дагы кайталанып жаткан каржылык 
кризистердин кээбир мисалдары. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө 
боло турган жаңы кризистин учкундары байкалууда. Ага 
Украина согушу, Орусияга каратылган жана жакын арада 
Кытайга каршы дагы башталышы мүмкүн болгон экономикалык 
согуштар себеп болот. Бул аскердик жана экономикалык кризис 
эмнелерге таасир берет? Адамзатты мындай традегиялардан 
куткаруунун жолу кайсы? 

Украина согушу экономикалык жактан көптөгөн көйгөйлөрдү 
келитирип чыгарат. Алар: каржылык инфляция, баалардын 
көтөрүлүшү, базарлардагы товарлардын көбөйүүсү себептүү 
акча кубатынын алсырашы, жумушчулардын айлык акылары 
төмөндөшү жана башкалар. 

Инфляция маселеси капитализм түзүмү менен тыгыз 
байланышкан болуп, бул түзүм менен жашаган бардык 
өлкөлөрдө бири-биринен айырмалуу түрдө жүз берип келет. 
Инфляциянын келип чыгуу себептери көп жана алардын эң 
көрүнүктүүсү – өз наркында өзүнө таянбаган жараксыз акча 
түзүмү. Ошондуктан, рыноктогу бар болгон акча анын чыныгын 
баасын билдирбейт жана ушундан улам инфляция келип чыгат. 
Инфляциянын дагы башка себептери тууралуу алдыда, каржы 
түзүмүндөгү бул көйгөйлөрдөн кутулуунун жолу тууралуу 
сөзүбүздө дагы кененирээк баяндайбыз. Рыноктогу акчанын 
көлөмү экономиканын т.а. суроо талаптын көлөмүнө 
салыштырмалуу ашып кеткен учурда инфляция келип чыгат. 
Бул учурда адамдардын колундагы накталай акчанын күчү 
төмөндөп, баалар жогорулайт жана айлык акылардын баасы 
товарлар менен кызматтардын баасына төп келбей калат. 
Адатта, мамлекет мындай көйгөйдү өзү татбик кылып жаткан 
эле түзүмдөгү ийри жолдор аркылуу чечүүгө аракет кылып, 
базарлардагы накталай акчаларды банктарга чогултуу үчүн 
пайыздык чендерди ашырат. Натыйжада, накталай акчанын 
баасы товарларга жана кызматтарга карата жогорулап, эмгек 
акынын наркы жакшыра түшөт. Мындай ийри жолдор 
инфляцияны жоюуга таасирин тийгизгени менен, экономиканын 
башка тармактарына болуп көрбөгөндөй зыян жеткирет. 
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Маселен, банктардагы пайыздык ченемдин жогорулашы 
себептүү коомдо экономикалык долбоорлор азаят. Натыйжада, 
товарлардын баасы кайрадан жогорулап, баштапкы көйгөй 
кайталанат. Ошондой эле, бул жумушсуздуктун күчөшүнө дагы 
алып келет. Коомдо экономикалык долбоорлор азайган учурда, 
жумушсуздук күчөйт. 

Батыштын каржы базарларында, өзгөчө Америкада инфляция 
башталды. Жада калса, америкалык экономисттер кризис, 
товарлардын баасы кымбаттаганы, өндүрүштүн жетишсиздиги 
жана эмгек акынын төмөндөшү күчөгөнүн айтышып, 
Американын ичинде коомдук толкундоолор башталганын 
эскертишүүдө. 

Бул жылы Америкадагы инфляция 8,5%га жетип, 1981-
жылдан берки эң жогорку деңгээлге көтөрүлду. BBC маалымат 
агенттигинин 2022-жылдын 13-апрелинде тараткан маалыматын 
ылайык, Украина согушу башталгандан тартып, бир ай 
аралыгында күйүүчү майдын баасы көтөрүлгөндүгү себептүү 
Америкадагы инфляциянын деңгээли соңку 40 жыл 
аралыгындагы эң жогорку чегине жетти. Ошондой эле, аталган 
агенттик товарлардын баасы 8,5%га кымбаттаганын жана бул 
көрсөткүч 1981-жылдан берки эң жогорку көрсөткүч экендигин 
билдирди. АКШнын Эмгек министри 2022-жылдын 12-январында 
мындай деген: «Учурдагы инфляция деңгээлинин өскөндүгү 
себептүү АКШнын Федералдык резервдик системасына 
(Борбордук банкына) акча-кредит системасын катаалдаштыруу 
үчүн басым күчөтүлөт. Ага ылайык, облигацияларды жана 
баалуу кагаздарды кармоо азайтылып, пайыздык чендер 
жогорулатылат... Азыркы учурдагы инфляция АКШнын 
Борбордук банкы орто мөөнөттү келечекте максат кылган 
2%дан бир топ жогорулап кетти». Германиянын вице-канцлери 
Роберт Хабек 2022-жылкы Давос Экономикалык 
конференциясында сүйлөгөн сөзүндө мындай деди: «Бизде жок 
эле дегенде төрт түрдүү кризис бар... Бизде жогорку 
деңгээлдеги инфляция, энергетикалык кризис, азык-түлүк 
жетишсиздиги жана климаттык кризис бар. Эгер биз бир гана 
көйгөйгө көңүл бура турган болсок, калган көйгөйлөрдү чече 
албай калабыз». Андан кийин, ал өз сөзүнө кошумчалап: «Эгер 
биз бул көйгөйлөрдүн бирин дагы чече албай турган болсок, 
анда дүйнөлүк рецессияга кабылышыбыз мүмкүн деп коркомун. 
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Бул болсо дүйнөлүк туруктуулукка чоң таасирин тийгизет!» - 
деди. 

Арийне, бул инфляция азырынча токтобойт жана согуштун 
уланышына жараша жогорулап бара берет. Украина согушу 
жана Орусияга киргизилген санкциялар дүйнөлүк экономиканын 
көп тармактарына таасирин тийгизет. Маселен, күйүүчү майдын 
кымбаттоосу, туристтердин азаюусу, товарлардын жана 
кызматтардын наркы жогорулашы, экспорт көлөмүнүн 
төмөндөшү, каржы рыногундагы силкинүүлөр ж.б.у.с. 
Инфляциянын дүйнөлүк деңгээлде жогорулап жаткандыгынын 
себеби, экономикалык иштер бири-бири менен тыгыз 
байланышкан, бири-биринен таасирленет жана бири 
экинчисинен ажырабайт. Америка сыяктуу бир эле өлкөнүн 
ичинде болобу же бир нече өлкөлөрдө болобу айырмасыз, 
экономиканын акыйкаты ушундай. Украина согушу көптөгөн 
тармактарга терс таасирин тийгизип, дүйнөлүк экономикага 
коркунуч жаратуучу натыйжаларга алып келди. Орусияга 
киргизилген санкциялар көптөгөн маанилүү товарлардын, 
өзгөчө энергетиканын жана дан эгиндеринин кымбатташына, 
ошондой эле, өнөр жай тармактарынын жана экспорт көлөмүнүн 
азайышына алып келди. Андан тышкары, бул санкциялар 
туризмдин көлөмүнө, импорт жана экспорт тармактарына, 
дүйнөлүк каржы рынокторуна дагы улкөн таасирин тийгизди. 
Эгер экономиканын бир гана тармагына зыян жете турган 
болсо, ал сөзсүз түрдө башка тармактарга дагы таасирин берет. 
Болуп жаткан окуяларга назар сала турган болсок, бул 
көйгөйлөр жакын арада чечилбейт жана биз жогоруда 
айтканыбыздай, бул санкциялар Кытайга жана анын 
союздаштарына карата дагы киргизилиши ыктымал. Андай боло 
турган болсо, учурдагы көйгөйлөргө дагы жаңы балээлер 
кошулары анык. 

Эгер акча өз наркында өзүнө таяна турган туура акча түзүмү 
татбик кылына турган болсо, биз жогоруда атап өткөн 
инфляциянын себептери толук түрдө жоюлат. Тилекке каршы, 
бүгүнкү күндө каталыгы ачык көрүнүп турган акча түзүмү өкүм 
сүрүүдө. Бул дүйнөлүк деңгээлде тан алынган бузук түзүмдө 
акча өз наркында өзүнө негизделбейт, ошондой эле, өзүнөн 
башка товарлар же кызматтар сыяктуу туруктуу нерселердин 
наркына дагы негизделбейт. Ошондуктан, инфляция маселеси 
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капитализмдеги акча түзүмүнүн ажыралгыс бөлүгү бойдон кала 
берет. Андан тышкары, капитализм келтирип чыгарган 
инфляция саясий, аскердик жана экономикалык тармактарга 
дагы терс таасирин тийгизе берет. Эгер мунун ордуна туура 
акча түзүмү татбик кылынганда, тактап айтканда, акча өз 
наркында алтынга жана күмүшкө негизделгенде инфляция 
келип чыкпайт эле, ошондой эле, акча түзүмүнө тиешелүү 
башка экономикалык көйгөйлөрдү дагы көрбөгөн болор элек. 

Инфляция көйгөйү – бүтүн дүйнөгө өкүмдарлык кылып 
жаткан, дүйнө элдеринин канын соргон жана өзүнүн акча 
түзүмү аркылуу аларды талап-тоноо менен жан баккан жапайы 
капитализмдин жамандыктарынын бир гана мисалы. Бул түзүм 
дүйнө жүзүнө ар дайым жаңыланып туруучу, ар түрдүү 
көйгөйлөрдү алып келди. Алардын ичинен эң көрүнүктүүсу 
болгон инфляция маселеси адамдардын кирешелерин жана 
эмгек акыларын тартып алып, аларга турмуштук маанилүү 
товарлардын бааларын кымбаттатты, экономикалык турмуштун 
бардык тармактарында түрдүү коркунучтарды келтирип 
чыгарды жана мындан башка дагы көптөгөн жамандыктарга 
себеп болду. 

Инфляциядан жана анын экономика тармактарына тийгизген 
кесепеттеринен кутулуулун жападан жалгыз жолу – каржы 
жаатында, ошондой эле, турмуштун бардык жааттарында туура 
түзүмдү татбик кылуу. Бул туура акча түзүмү Биринчи дүйнөлүк 
согушка чейин татбик кылынып келген жана ал доордо 
бүгүнкүдөй кооп-коркунучтар жокко эсе болгон. Тактап 
айтканда, ал доордо накталай акча алтындын балансына 
жараша бекитилип турган. Ошол себептен ал кезде бүгүнкүдөй 
дүйнөлүк экономика тармактарына кооп туудуруучу көйгөйлөр 
азыраак болгон, өзгөчө инфляция көйгөйү жокко эсе болгон. 

Бул туура түзүмдүн толук түрдө татбик кылуу зарыл. Анын 
акчага тийиштүү тармагын гана татбик кылуу мүмкүн эмес. 
Анткени, дүйнө элдерин талап-тоноого көнүп калган бүгүнкү 
дүйнө жетекчилери оозундагы ашын алдырууну каалабайт жана 
тездик менен ал түзүмдү жок кылууга урунушат. Ошондуктан 
бул туура акча түзүмү Исламий экономикалык түзүм менен 
биргеликте татбик кылынышы зарыл. Ал үчүн мына ушул 
түзүмгө ыйман келтирген жана аны толук, туура татбик кыла 
ала турган, ошондой эле, аны жалпы адамзатка алып чыга 
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турган Халифалык мамлекетин орнотуу зарыл. Мына ошондо, 
бүгүнкү каракчы түзүмдөрдүн баары кулап, алардын жыныгы 
жүзү ашкере болот. Аллах Таала айткан: 

َنهُ  أَسََّس بُنۡ أََفَمنۡ � ِ َوِرضۡ ٱ ِمَن َوىٰ  تَقۡ  َعَلىٰ ۥَيٰ ٍن َخيۡ ]َّ نۡ َوٰ َنهُ  أَسََّس بُنۡ ٌر أَم مَّ  َشَفا  َعَلىٰ ۥَيٰ
ُ َال َيهۡ ٱ ِفي نَاِر َجَهنََّمۗ وَ ۦَهاَر ِبهِ نۡ ٱ َف ُجُرٍف َهاٖر  ِلِميَن ٱَم َقۡو لۡ ٱِدي ]َّ  �١٠٩لظَّٰ

«Анан бул курулуштарын Алладан коркуу жана Анын 

ыраазылыгынын негизине курган адам жакшыраакпы же 

курулуштарына жемирилип бара жаткан жар жакасын негиз 

кылып алып, ошол себептүү өзү да тозок отуна кулаган адамбы? 

Алла мындай заалим коомду Туура Жолго баштабайт» [9:109] 
Аллах Тааладан бул окуяларды Исламдын жетекчиликке 

кайтып келүүсүнө, тарыхтагы Ислам таңы атканга чейин Рим 
жана Персиянын чыныгы жүзү ашкере болгондой, бүгүнкү 
күндөгү куфр мабдаларынын дагы чыныгы жүзү ашкере 
болушуна, ошондой эле, Халифалык мамлекетинин 
тикеленишине себеп кылуусун сурап калабыз. Аллахумма 
аамийн! � 
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ЭҢ ОПТИМАЛДУУ ЭКОНОМИКАЛЫК ТҮЗҮМ (1) 
(ИСЛАМИЙ ЭКОНОМИКАЛЫК ТҮЗҮМДҮ БИЛҮҮНҮН 

ЗАРЫЛДЫГЫ) 

Махмуд Абдулхадий 

Экономика мамлекеттин эң маанилүү түркүктөрүнүн бири. 
Күчтүү экономика коомдун гүлдөп-өнүгүшүнө, андагы 
жарандардын токчулугуна, турмуштук зарыл каражаттарга ээ 
болуусуна жана жыргалчылыкта жашоосуна зор таасирин 
тийгизет. Ошондой эле, экономикалык күч мамлекеттик чек 
араларды жана түзүмдү коргоого, ички жана тышкы 
коопсуздукту камсыздоого, мамлекетти өнүктүрүүгө керектүү 
болгон каражаттарды камсыз кылуу үчүн абдан зарыл. Эң 
негизгиси, экономикалык күч мамлекеттин эл аралык 
позициясын бекемдөө жана өзү карманган фикирлерди 
жайылтуу үчүн абдан маанилүү. 

Бирок, экономика – мамлекет таяна турган эң негизги күч 
эмес. Мамлекет карманган жана анын элдери турмушунда 
колдонгон фикирлер т.а. жашоо образын калыптандыруучу 
фикирлер экономикадан дагы маанилүүрөөк орунда ээлейт. 
Андан дагы маанилүүрөөк болгон нерсе – турмуш жөнүндөгү 
бардык фикирлер анын үстүнө курула турган акыйда. Мына 
ушул акыйда туруктуу болбой турган болсо, турмуш жөнүндөгү 
фикирлер өзгөрүп, бузулуп кете берет жана мамлекет алсырап, 
таасирин жогото баштайт. Натыйжада, коом аны байлап, 
бириктирип турган факторлордон ажырап, андагы элдер аларды 
башкалардан айырмалап туруучу фикирлеринен айрылат жана 
туруктуу жашоо образы, коомдук биримдик жоголуп, ыдырай 
баштайт. Мына ошол учурда мамлекет өзүнүн экономикалык 
ресурстарынан кол жууп, ал ресурстар мамлекеттин пайдасына 
эмес, зыянына иштетиле баштайт. Жада калса, мамлекет өзү 
негизделген фикирлеринен ажырай турган болсо, сыртынан 
мамлекет сыяктуу көрүнгөнү менен, акыйкатта мамлекет катары 
жок болуп кетүү коркунучуна кептелет. Ошондой эле, коом же 
Уммат өзү ишенген фикирлеринен, жашоо образын белгилеп 
берүүчү түшүнүктөрүнөн ажырап калса, башкалардан 
айырмалап туруучу илим-билиминен, маданиятынан жана 
сакафатынан дагы тез арада ажырайт, жада калса, өз тарыхын 
унутуп, бүтүндөй башка элдердин артынан ээрчип калат. 
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Тарыхый фактылар жана турмуштук акыйкаттар бул сөздөрдү 
шек-күмөнсүз тастыктап турат. Мисалга алсак, мусулмандар 
Ислам фикирлерин идирек кылууда алсырап кетишкенден 
кийин, алар өздөрүнүн барлыгын жана биримдигин 
чагылдыруучу, динин жана коопсуздугун коргоочу, азиздигин 
жана күч-кубатын сактап туруучу мамлекети – Халифалыктан 
ажырап калышты. Мусулмандар Исламий фикирлерди жана 
алардын негизи болгон Исламий акыйданы жоготуп алышкан 
жок, болгону ал фикирлерди идирек кылууда оор алсыздыкка 
кабылышты. Натыйжада, мусулмандар саясий биримдигинен 
ажырап, ыдырап кетишти. Исламий Умматтын кайры 
мусулмандарга болгон ыктоолору күчөп, мусулман коомдорунун 
фикирлери жана жашоо образы Исламдан көрө куфрга жана 
каафирлерге жакыныраак боло баштады. Мусулмандар 
арасынан өздөрүн муфаккирлер, жетекчилер жана аалымдар 
деп атаган адамдар чыгышып, экономикада жана 
мыйзамчылыкта Ислам негиздерине жат болгон фикирлерди 
жайылта башташты. Алар коомдук маселелерде жана 
алакаларда кайры Исламий негизден туруп фатваларды 
беришип, чыныгы Исламды четке кага башташты. Ошондой эле, 
Ислам фикирлерине жана тарыхына каршы чабуул кылышып, ал 
Исламды көтөрүп чыгуучуларды караңгылыкта, канкордукта 
жана терроризмде айыпташты. 

Ошондуктан, мусулмандар Исламий фикирлерди туура 
түшүнүшү жана өздөрүнүн жашоо образын ошол фикирлерге 
ылайык калыптандырышы зарыл. Исламий фикирлер шарият 
ээси Аллах Таала тарабынан вахий аркылуу түшүрүлгөн. Бул 
фикирлер толук жана кемчиликсиз болуп, кандайдыр бир 
кызыкчылыктар, убадалар жана кооп-коркунучтар себептүү 
анын бир бөлүгүнөн баш тартуу же чегинүү мүмкүн эмес. 
Ошондой эле, зарылчылыкты, муктаждыкты, өнүгүүнү же 
заманавийликти (модернизацияны) шылтоолоп Исламий 
фикирлерди өзгөртүү жана бурмалоо дагы жаиз эмес. Мына 
ушул фикирлер Уммат арасында ваъй оомдон (коомдук аң-
сезимден) келип чыккан раъй оомго (коомдук фикирге) 
айланмайынча, мусулмандар ойгонууга, өздөрүнүн мамлекетин 
орнотууга, Ислам даъватын бүткүл адамзатка алып чыгууга 
жана жалпы мусулмандарды «Лаа илааха илла Аллах, Мухаммад 
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Расулуллах» байрыгынын көлөкөсүнө чогултууга татыктуу боло 
алышпайт. 

Умматтын Исламга толук кандуу турмуш түзүмү 
катары кайтуусу 

Мусулмандар баштарынан өткөргөн жана бүгүн дагы кечирип 
жаткан зулумдарга, кордуктарга, кыргындарга карабай, 
Исламды жана мусулмандарды жок кылууга каратылган түрдүү 
тил бириктирүүлөргө карабай, бүгүнкү күндө дүйнөнүн түрдүү 
булуң-бурчундагы мусулмандар өздөрүнүн динин түшүнүүгө, 
аны азуу тиштери менен карманууга ашыгып жатышканына күбө 
болуудабыз. Мусулмандардын аң-сезиминде Ислам дини башка 
диндер сыяктуу акыйдага жана ибаадаттарга гана чектелген 
кечилдик дини эмес, балким акылды канааттардырган акыйдасы 
жана андан келип чыккан, адамдардын турмуштук иштерин 
тартиптей турган түзүмү бар болгон улуу мабда экендиги 
тууралуу идирек пайда болду. Ислам жеке адамдын, коомдун, 
мамлекеттин, жалпы мусулмандардын жана кайры 
мусулмандардын дагы мамилелерин тартиптөөчү улуу мабда 
экендиги тууралуу мусулмандарда раъй оом (коомдук пикир) 
пайда болуп калды. Бул иш куфрду, ири державаларды жана 
алардын малайларын коркууга салып, алар Умматтын улуу 
дөөлөтүнө кайтуусуна бут тосуу үчүн тынбай баш катырышууда 
жана түрдүү тил бириктирүүлөрдү уюштурушууда. 

Бул маселеге терең киришип, турмуштан түрдүү мисалдарды 
алып келүүнү каалабадым, анткени менин макаламдын максаты 
ал эмес. Ошентсе дагы, мусулмандардын Исламды туура 
түшүнүүсүнө каршы ири державалар тарабынан «терроризм» 
лозунгу астында алып барылып жаткан бүткүл дүйнөлүк 
кампанияга далил болуучу кээбир мисалдарды келтирип өтөмүн. 
Арийне, ири державалар Исламга каршы күрөшүү үчүн 
мыйзамдарды жана ааламдашуу (глобализация) саясатын иштеп 
чыгышып, Ислам мамлекетин орнотууга аракет кылгандарды 
«терроризмде» жа «экстремизмде» айыпташты. Алар бул 
максат үчүн түрдүү мыйзамдарды кабыл алышып, аларды эл 
аралык деңгээлде таңуулоого киришишти. Орусия тышкы иштер 
министри БУУда сүйлөгөн сөзүндө, өздөрүнүн жана бүткүл 
дүйнөнүн кечирилгис кылмыштарын актоо үчүн, канкор Башар 
Асадга жанан анын тагуттук түзүмүнө каршы каршы көтөрүлгөн 
Сирия козголоңу тууралуу мындай деди: «Сирияда болуп 
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жаткан иштер диктаторлукка каршы эмес, ошондой эле, 
демократия үчүн дагы эмес. Бул – Ислам мамлекетин орнотуу 
үчүн эл аралык коомчулукка каршы көтөрүлүш». Ооба, алар 
өздөрүнүн жапайылыгын жана канкорлуктарын актоо үчүн 
дүйнөнүн эң бийик трибуналарында туруп өз коркууларын 
ашкере жарыя кылышууда. Аллах Таала бул кафирлер тууралуу 
мындай деген: 

 ََّلُهمۡ لَِّذيَن َكَفُرواْ يُنِفقُوَن أَمۡ ٱإِن ِۚ َفَسيُنِفُقونََها ثُمَّ تَُكوُن ٱ ِلَيُصدُّواْ َعن َسِبيِل َوٰ َّ[

 〉٣٦َشُروَن  َجَهنََّم يُحۡ اْ إَِلىٰ لَِّذيَن َكَفُروٓ ٱَلبُوَنۗ وَ  ثُمَّ يُغۡ َرةٗ سۡ  حَ ِهمۡ َعلَيۡ 

«Албетте, каапыр болгон кимселер байлыктарын адамдарды 

Алланын жолунан тосуу үчүн иштетишет. Анан, аны 

сарпташат го, кийин ошол (байлыктары) өздөрүнө өкүнүч болот, 

кийин жеңилишет. Каапыр кимселер үчүн топтолушат» [8:36] 

Ислам, анын мамлекети жана өкүмдарлыгы тууралуу, 
ошондой эле, бүгүнкү тагут режимдерди кулатуунун зарылдыгы 
тууралуу мусулмандарда раъй оом пайда болду. Бирок, Ислам 
түзүмүндөгү кээбир тармактар, эрежелер жана тафсилаттар 
мусулмандар үчүн дагы деле күңүрт бойдон калууда. Мунун 
себеби мусулмандардын өлкөлөрүндө Ислам татбик кылынбай 
жаткандыгында. Мунун себеби учурдагы режимдердин Исламий 
мамлекетти жана анын жалпы түзүмдөрүн орнотууга болгон 
даъватка каршы күрөшүп жатышканында. Мунун себеби сарай 
уламаларынын мусулмандарды акыйкаттан адаштыруусунда. 
Ошондой эле, мунун себеби бүгүнкү бузук вакыйлыктан 
таасирленип, Ислам ахкамдарына Батыш көз карашы менен баа 
берип жаткан илманийлерде. 

Мусулмандардын аң-сезиминде күңүрт болуп жаткан 
маселелердин эң маанилүүсү бул Исламдагы башкаруу жана 
экономика түзүмдөрү болууда. 

Исламдагы экономикалык түзүмдү билбестик 
Ислам мамлекетин орнотууга даъват кылуучулардын 

Исламдагы башкаруу түзүмүнө, анын эрежелерине жана 
ахкамдарына көбүрөөк басым жасашкандыгы себептүү 
мусулмандар арасында белгилүү деңгээлде бул тууралуу 
түшүнүк калыптанганы менен, Исламдагы экономикалык түзүм 
тууралуу түшүнүк дагы деле аксап турат. Мындай аксоо 
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карапайым мусулмандарда эле эмес, кээбир аалымдарда, 
жетекчилерде, экономика адистеринде, жада калса, Исламий 
кыймылдардын даъватчыларында дагы кездешүүдө. Бул 
кемчилик фикирий күрөштөгү алсыздык катары бааланат жана 
ага кайдыгерлик кылбай, аны жоюга аракет кылуу зарыл. 
Исламдагы экономикалык түзүм тууралуу маалыматтарды 
жайылтып, раъй оомго айлантуу кажет. Исламды турмушка 
алып келүү жолунда аракет кылып жаткандарга, экономика 
адистерине Исламдагы экономикалык түзүмдү шаръий 
далилдердин негизиндеги, адамдардын, коомдордун жана бүтүн 
ааламдын көйгөйлөрүн чечүүчү шаръий ахкамдар катары 
жеткирүү, ошондой эле, бул фикирлерди түшүнүккө айлантуу 
керек. 

Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү «динди турмуштан ажыратуу» 
түшүнүгүнө негизделген капитализмдин чеңгелинде турат. 
Мына ушул түшүнүктөн жалпы эркиндиктер, акы-укуктар, 
милдеттер, демократиялык башкаруу жана экономикадагы 
капиталисттик түзүм тууралуу фикирлер келип чыгууда. 
Батыштын мусулман өлкөлөрүнө карата алып барган фикирий 
күрөшү кайсы бир доорлордо убактылуу ийгиликке жетип, 
Батыш менен Чыгышта куфр жетекчилери белгилүү убакытка 
чейин мусулмандардын желкесине минишкен болсо дагы, 
мусулмандардын уйкусу көпкө узабады. Мусулмандар 
ойгонушуп, Батыш менен Чыгыш жетекчилеринин 
материалисттик дүйнөкарашына каршы чыгышты. Алар 
желкелериндеги куфрду кулатууга жана кафирлерге болгон көз 
карандылыктан кутулууга аттанышып, колонизаторлорго «Бизге 
Батыштын дагы Чыгыштын дагы жетекчилиги керек эмес, бир 
гана Ислам керек. Бизге демократия дагы, капитализм дагы 
керек эмес, бир гана Исламий Халифалык керек», деп жар 
салышты. Мусулмандар канчалаган кыйынчылыктардан жана 
курмандыктардан соң Аллахтын динине кайтышып «Бизге 
Өзүңдөн башкасы керек эмес», деп чыгышкандан кийин, 
Батыштагы жана Чыгыштагы куфр жетекчилеринин абийири 
ачылып, Исламга болгон душмандыгы, акыйкаттан, Исламдан 
жана Халифалыктан коркуусу ашкере болду. Батыштын адам 
баласынын колу барбаган жапайычылыктары ачыкка чыгып, 
алардагы эркиндик, инсанийлик кыйматтары, укуктар жана 
мыйзамдар жасалма ураандар экендиги маалым болду. Алар 
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куфрга, караңгылыкка, жапайылыкка жана адам баласынын 
табиятына каршы келген бузукулуктарга батып калышты. Алар 
өздөрүнүн шахваттарына кулчулук кылышып, материалдык 
пайданы дин тутушуп, рухий, инсаний жана ахлакий 
кыйматтардан кол жуушту. Ошентип, алардын турмушунда 
материалык кыйматтан башка нерсе этибарга алынбай, 
тынсыздануу жана коркуу менен күн кечирип калышты. 
Алардын себебинен бүтүн дүйнө бактысыздыкка батып, куфрдун 
тикен толгон талаасында сүйрөлүп жашай баштады. 

Жогоруда айтканыбыздай, бутка туруп келе жаткан Ислам 
менен тизелеп калган капитализм ортосундагы саясий күрөш 
күч алган болсо дагы, бирок экономикалык жаатта Батыш дагы 
деле үстөмдүк кылып турууда. Батыштын капиталисттик 
экономикалык түзүмү күч жана айла-амалдар менен бүтүн 
дүйнөгө жетекчилик кылып турат. Батыш эгер бул жаатта дагы 
жетекчилигин алдыра турган болсо, анын күч-кубаты, мабдасы 
жана сунуштап жаткан жашоо образы дагы биротоло жок болуп 
кетерин абдан жакшы билет. Арийне, колониализм бул 
экономикалык үстөмдүк гана эмес, балким фикирий, саясий, 
экономикалык жана аскердик үстөмдүк. Бирок, Батыш фикрий 
күрөштө жеңилди. Жада калса, кээбир батыштык жетекчилер 
мусулмандар менен болгон фикирий күрөштө ийгиликсиздикке 
учурашканын ачык эле айтып чыгышты. Ошондой эле, Батыш 
саясий күрөштө дагы жеңилүүгө дуушар болуп, анын жалганчы 
жана көз боёмочу экендиги ашкере болду. Ошондуктан, ал 
бүгүнкү күндө өзүнүн пландарын жана саясаттарын ишке 
ашыруу үчүн аскердик күчкө гана таянып калды. Батыш 
Исламий Умматка каршы ашкердик согуштарды алып барып, 
канчалаган мусулмандарды кырып өлтүрдү жана канчалаган 
шаарларды талкалады. Батыш бул согуштарды токтото элек 
жана жеңишке дагы ээ боло албай келүүдө. Бирок, ал саясий 
жактан кылмышкер жүзү ачылып, ахлакий жактан ыдырап 
келүүдө. Исламий Уммат Батыштын бузукулугун түшүнүп жетип, 
динине жана өздүгүнө кайта баштады. Мусулмандар Аллахтын 
нусратына, Халифалыктын кайра тикеленише, болуп 
көрбөгөндөй тездик менен биригишине жана алардын 
өлкөлөрүнө колонизатор кафир сызып берген жасалма чек 
аралардын жоюлушуна бөркүндөй ишенип калышты. 
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Арийне, Исламдагы экономикалык түзүмдүн адамзат 
көйгөйлөрүн чечүүдөгү өзгөчөлүктөрү, массалык өндүрүш үчүн 
үлкөн энергияларды сарптоого кадыр экендиги, кен 
байлыктарды иштетүүгө идеалдуу, алтургай кереметтүү түрдө 
инвестициялоосу, кен байлыктарды мамлекеттин ар бир 
жаранына бөлүштүрүп берүүсү, ар бир жаранды негизги 
муктаждыктары менен камсыздоосу жана башка көптөгөн 
ахкамдары турмушту тартиптөөчү толук жана бүтүн болгон улуу 
Ислам түзүмүнүн ажыралгыс бир бөлүгү болуп саналат. Бул 
түзүм адамдардын турмушун жана экономикасын гана иреттеп 
тим болбостон, алардын динин, абийир-намысын, коопсуздугун, 
адеп-ахлагын жана бейпилдигин дагы камсыздап берет. Бул 
ахкамдарды билбестик даъват жүгүн көтөрүп чыгуучулардын 
фикирий согуштагы эң оор алсыздыгы болуп эсептелет, 
ошондой эле, кафир колонизаторлордун айла-амалдарына, 
Умматты ойгонуудан жана азаттыкка чыгуудан тосуусуна, өз 
максаттарын ишке ашыруусуна өбөлгө түзүп берет. 

Мусулмандардын экономикадагы Ислам ахкамдарын 
билбестигинин белгилери 

Акыйкатта, экономикадагы Ислам ахкамдарын билбестик 
мусулмандардын төмөндүктө калуусуна жана капиталист 
Батыштын үстөмдүгүнүн уланышына шарт түзүп келүүдө. 2008-
жылдагы дүйнөлүк кризистен көп өптөй, мусулман дүйнөсүнө 
таанымал болгон атактуу бир аалымдын «Америка бул 
көйгөйдөн оңой эле чыгып кетет, анткени капитализм өзүн өзү 
жаңыртып турууга кадыр» деген сөздөрү анын жана ага 
ээрчиген мусулмандардын экономикадагы Ислам ахкамдарын 
билбестигин далилдеген. Мусулмандардын аттуу-баштуу 
аалымдары акыйкатты ачык айтып, капитализм дүйнөнү 
бактысыздыкка жана караңгылыкка кептегенин, бул кризис 
капиталисттердин фикирлери бузуку, жүргөн жолу кылмыш 
экендигине далил болгондугун баяндоонун ордуна, ушинтип 
батыштыктар үйрөткөн жалгандарды жайылтуу менен алек 
болушууда. Акыйкатта, капитализм кен байлыктарды талап-
тоноп, байларды кедей кылган, кедейлерди кыргын кылган, 
дүйнө ээлдерине аңчылык кылып, алардын терисин сыйрыган 
жырткыч жана тез күндө өзүн дагы жеп тынат. Капитализм от 
сыяктуу болуп, ага отун болгон нерселердин баарын күйдүрөт 
жана отун күйүп бүткөн соң өзү дагы өчүп, бороондуу түндө 
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шамалга сапырылган күл сымал жок болуп кетет. Мусулман 
аалымдары мына ушул акыйкаттарды ачыктоонун ордуна, 
капитализмдин камчысын чабып, аны адамдар ортосунда 
адилеттүүлүктү орнотуучу гениалдуу экономикалык түзүм деп 
даңазалашууда! 

Экономикадагы Исламий ахкамдарды билбестиктин дагы бир 
мисалы, Исламдын Халифалык мамлекети аркылуу татбик 
кылынуусуна каршы күрөштүн далилдери жана Исламдагы 
экономикалык түзүмдүн ахкамдарына басым жасоонун зарыл 
экендигин кубаттоочу фактор катары «Араб жазы» 
көтөрүлүштөрүн айтууга болот. Бул көтөрүлүштөрдө бир нече 
Араб өлкөлөрү Исламды татбик кылуучу жетекчилерди 
шайлоону талап кылып чыгышкан эле. Бул окуялардан төмөнкү 
эки нерсе айкын болду: 

1-Адамдар массалык түрдө Исламды талап кылып чыгышканы 
менен, алар Исламдагы башкарууга, экономикага жана эле 
аралык мамилелерге тиешелүү ахкамдарды билишпейт эле. 
Алар кайсы иш Исламдан жана кайсы иш Исламдан эмес экенин 
ажырата алышпады. Бул көрүнүш карапайым мусулмандарда 
эле эмес, көрүнүктүү шейхтерде, аалымдарда жана исламий 
кыймылдардын жетекчилеринде дагы бар эле. Мисалга алсак, 
2012-жылы Мисирде «Ихван ул-муслимин» жамаатынын 
жетекчиси Мухаммад Мурсий башчылыгында кабыл алынган 
конституцияны көптөгөн аалымдар жана исламий кыймылдар 
Исламий конституция деп таанышып, кафирлердин чырагына 
май тамызышты. 

2-Исламий экономикалык түзүм эл татбик кылууну каалаган 
түзүм катары сунушталган учурда көптөгөн илманий (светтик) 
активисттер, ММКлар жана түрдүү адамдар бул сунушту чекке 
кагышып, каралашып «Исламий экономикалык түзүм дегени 
эмнеси? Исламда экономикалык түзүм бар беле? Бүгүнкү күндө 
бүтүн дүйнө тааныган, адамзаттын асыл генийлери тарабынан 
түзүлгөн капитализм түзүмүнөн башка дагы экономикалык түзүм 
болмок беле?» деп чыгышты. 

Мына ушул эки нерсе мусулмандардын Исламий фикирде 
алсыз экендигин көрсөттү, ошондой эле, жалпы мусулмандарга, 
аалымдарга, экономикалык адистерге жана даъватчыларга 
Исламдагы экономикалык түзүм тууралуу түшүнүк берүүнүн 
зарылдыгын айгинелеп койду. Демек, бул маселеде туура 
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Исламий раъй оом (коомдук фикир) пайда кылуу жана андан 
башка адаштыруучу фикирлерди тазалап, жок кылуу кажет. 
Өзгөчө, Исламий эмес болгон конституцияларды жана 
экономикалык түзүмдөрдү Исламий деп таануу түшүнүктөрүн 
жоюшубуз зарыл. Биздин бүгүнкү абалыбыз мына ушул 
алсыздыктарга өзгөчө көңүл бурууну жана бул жаатта жигердүү 
мээнет кылууну талап кылып турат. 

Капитализм мабдасы урап барууда. Ошого карабастан, Батыш 
кызыкчылыктарын мусулмандар арасында жайылтуу жана 
таңуулоо уланып жатканы, ошондой эле, Батыш сакафатынын 
Исламдын ордуна альтернатива катары сунушталып жатканы 
курук төш кагуудан бөлөк нерсе эмес. Батыштын мындай 
аракеттери Ислам Умматынын акыйкатын, кыймыл күчүн жана 
багытын жакшы билбестигине, ошондой эле, мусулмандар 
арасындагы Ислам акыйдасынын таасирин, андан балкып 
чыккан фикирлердин, ахкамдардын жана түшүнүктөрүн чыныгы 
кубатын түшүнө албай жатканына далалат кылат. Бүгүнкү күндө 
мусулмандарга каршы алып барылган Батыштын фикирий 
күрөшү соңуна жетип, экономикалык фикирлер жана 
экономикалык саясат жааттарында гана таасирин сактап турат. 
Мына ошондуктан, биз Исламдагы экономикалык түзүмдүн 
ахкамдарына жана фикирлерине өзгөчө басым жасообуз зарыл 
болуп турат. Андан тышкары, Исламдагы экономикалык 
түзүмдүн фикирлерин жеткирүү мусулмандардын 
экономикасына гана эмес, алардын күнүмдүк турмушуна, жада 
калса, мамлекетине дагы чоң таасирин тийгизип, ири 
долбоорлорду жана максаттарды ишке ашырууга өбөлгө түзөт. 
Арийне, жеке адамдардын, коомдун, мамлекеттин көптөгөн 
иштери каржы жана экономика ахкамдарына түздөн түз 
байланыштуу болот. 

Макаламдын соңунда, жогоруда сөз кылган маселемди 
толуктоо үчүн, Исламий экономикалык түзүмдүн улуулугун жана 
идеалдуулугун, ошондой эле, Батыш капитализминин 
караңгылык, жалган жана бактысыздык экендигин баяндап 
өтүүнү зарыл көрдүм. Ошону менен бирге, Исламдагы 
экономикалык түзүмдүн жалпы эрежелерин жана кеңири 
пландарын дагы ачыктап өтмөкчүмүн. Бул жаатта фазилеттүү 
мужаддид аалым Такийюддин ан-Набаханийдин «Исламдагы 
экономикалык түзүм» аттуу китебинен өтөр мыкты булак табуу 
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мүмкүн эмес. Анткени, бул жаатта анын китебиндей терең, 
объективдүү, кылдат жана гениалдуу болгон башка китеп көрө 
албадым. Андан тышкары, шейх Такийюддин ан-Набханийдин 
бул жаатта даярдаган дастурий маддалары (беренелери) жана 
Хизб ут-Тахрирдин тез күндө тикелене турган мамлекет үчүн 
даярдаган дастуру дагы булак катары колдонулду. Бул 
маалыматтарды Хизб ут-Тахрир басып чыгарган «Дастурдун 
кириш сөзү жана аны важиб кылуучу себептер» аттуу китебинен 
толук алууга мүмкүн. Мындан көздөлгөн максат – Исламий 
дастур үлгүсүн көрсөтүү жана бул дастурдун Исламий 
мамлекети үчүн жарактуу конституция экендигин ачыктоо. 
Ошондой эле, бул макаламда Исламдий экономикалык түзүмдү 
четке кагып, аны шылдың кылууну каалагандарга жооп катары, 
Исламий экономикалык түзүмдүн Аллах Субханаху ва Тааланын 
Өз Расулу Αга вахий аркылууу түшүргөн толук жана идеалдуу 
түзүм экендигин, анын ахкамдары жана коидалары шарияттагы 
сабит болгон усулдардан б.а. Курандан, сүннөттөн, шаръий 
кыястан жана сахабалардын гана ижмасынан истинбат 
кылынганын баяндоону көздөдүм. Демек, бул талкуубузду 
аягына чыгаруу үчүн, кийинки санда толук, идеалдуу жана 
заманбап болгон Исламий экономикалык түзүм, ошондой эле, 
анын мурунку өткөндөрдүн истинбат кылуу тарыйкатына 
ылайык түрдө истинбат кылынган ахкамдары тууралуу сөз 
кылабыз, ин шаа Аллах. 

(Уландысы бар). 
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КЫТАЙ МЕНЕН АМЕРИКА ОРТОСУНДАГЫ АЙЫГЫШКАН 
АТААНДАШУУ 

Мухандис Холид ас-Сарарий – Яман  
Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү Кытай жана Америка өлкөлөрүнүн 

ортосундагы күндөн-күнгө күчөп бара жаткан тирешүүгө күбө 
болуп турат. Бул тирешүүдө Америка чабуул позициясында 
болуп, Кытайдын көптөгөн саясий иштерине кийлигишип жаткан 
болсо, Кытай коргонуу позициясында болуп, Кошмо Штаттардан 
тынчтанууну талап кылып, аны от менен ойнобоого чакырып 
келүүдө. Бул макалабызда эки өлкө ортосундагы тирешүүнүн 
акыйкатын, себептерин жана түрткүлөрүн кеңири түрдө баяндап 
бермекчибиз. Алгач Америка менен Кытай ортосундагы 
атаандашуунун түрлөрү тууралуу айтабыз: 

1-Экономика жаатындагы атаандашуу: Америка 
президенти Дональд Трамп 2018-жылдын 22-мартында 
Кытайдан кирген товарларга 50 миллиард доллар көлөмүндөгү 
бажы төлөмүн киргизүү ниетин билдирип, Кытайга каршы соода 
согушун баштап жиберди. Кытай өкмөтү буга жооп катары, 
АКШнын 128 түрдүү товарына бажы төлөмүн киргизди. Кытай 
2001-жылда Бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна (БДСУ) мүчө 
болгондон тартып, ал АКШнын эң маанилүү соода өнөктөшүнө 
айланган. Кошмо Штаттар Кытайдан импорттогон товарлардын 
көлөмү ага эскпорт кылган товарлардан ашып түштү. АКШнын 
Кытай менен болгон эки тараптуу соодадагы ажырымы күчөп, 
өткөн жылдын сентябрь айында ортодогу айырма 2,7 млрд 
долларга жеткен. Американын улам алмашып турган өкмөттөрү 
эки тараптуу сооданын ири тартыштыгына Кытайды айыптап 
келишти. Алардын айтымында, Кытай валюта курсун 
алмаштырууда ийкемсиздик кылып, Американын ички 
продукцияларына карата соода-демпинг саясатын ишке ашырып 
келген. Кытай Америка продукцияларын импорттоодон көрө, 
Америка рыногуна өз продукцияларын экспорттоо көлөмүн 
жогорулатуу максатында, бүткүл дүйнөдө Америка долларына 
болгон талапты көбөйтүү үчүн, Америка облигацияларын жана 
казына векселдерин сатып алуу менен, Кошмо Штаттарды карыз 
кылып келген, ошондой эле, АКШ долларынын юанга карата 
курсун көтөрүп келген. Башка жагынан алып караганда, Кытай 
доллардын баасы арзандап кетпөөсү үчүн АКШдан карыздарын 
өндүрө албайт, ал эми Кытай аманаттарынын баасы болсо 
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төмөндөй берет. Ошого карабастан, эки өлкө ортосундагы соода 
мамилеси өнүгүп бара берди жана Кытай Америкадан кийинки 
орунда турган, дүйнөдөгү экинчи ири экономикалык күчкө 
айланды. Өз кезегинде, Кытай бул ишти Американын саясий-
географиялык жана экономикалык үстөмдүгүнө каршы чакырык 
катары көрүүдө. Андан тышкары, Кытай өз продукцияларын 
дүйнөлүк рынокко алып чыгуу жолдорун жеңилдетүү 
максатында, эң маанилүү стратегиялык портторго ээлик кылууга 
умтулуп, деңиз соодасында дагы үстөмдүккө ээ болууну каалап 
жатат. АКШ Кытайды дүйнөлүк портторду колониялаштыруу 
саясатын жүргүзүүдө деп айыптаса, Кытай бул айыптоолордун 
баарын четке кагып келүүдө. 

2-Саясий жана аскердик жааттагы атаандашуу: 
Америка Кытайдын экономикасын алсыратуу максатында, аны 
куралдануу жаатындагы атаандашууга тартуу үчүн түрдүү 
аракеттерди жасады. АКШ өткөн кылымдын 40 – 50 
жылдарында дагы, дал ушул максатта Советтер Союзун «кансыз 
согушка» тарткан эле. Кытай АКШнын бул тузагын түшүнүп, 
өзүнүн Америка басуусу мүмкүн болгон кызыл сызыктарын 
коргоо менен биргеликте, эч бир мамлекет менен куралдануу 
жаатындагы атаандашууга кирбей келет. Америка Кытайдын 
Түндүк Кытай деңизине жана анын аймагындагы өлкөлөргө 
үстөмдүгүн орното албагандыгын көрүп (Кытай бул нерсеге 
аракет кылып келет), анын бул ишке кадам коюсуна жол бербөө 
үчүн Кытайды ошол аймактагы өлкөлөр менен убара кылып 
коюну көздөп жатат. АКШ Кытайды өз аймагындагы ири, бирок 
чектелген мамлекет катары калтырууну каалайт. Түндүк Кытай 
деңизинин аймагында Индонезия, Малайзия, Филиппин жана 
Въетнам сыяктүү өлкөлөр бар. Америка бул өлкөлөрдү Кытайга 
каршы козгоого умтулууда. Ошондой эле, бул деңизге жакын 
болгон Тынч океанында Австралия жайгашкан. Америка аны 
дагы Кытайга каршы тукурууга аракет кылып келет. Ал эми 
Чыгыш Кытай деңизинде болсо Жапония, Тайвань жана Түштүк 
Корея өлкөлөрү бар. Алар дагы Американын союздаштары. 
Америка Кытайдын аймактык бүтүндүгүн таанып, Тайвандын 
Кытайга ыктыярдуу түрдө кошулуусун колдогон жана президент 
Дональд Трамптын доорунда бул келишимден кайра баш 
тарткан эле. Буга жооп катары, Кытай Тайванга согуш ачуу 
менен коркуткан жана Дональд Трамп өз сөзүнөн кайтып, 1979-
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жылда АКШ менен Кытай ортосундагы «түшүнүү, акырындык, 
саясий жана экономикалык жакындашуу аркылуу биримдикти 
ишке ашыруу» келишимине ылайык, Кытайдын аймактык 
бүтүндүгүн колдорун айткан. Ошентсе дагы, Америка Кытайга 
каршы түрүү тоскоолдуктарды жаратып келүүдө. АКШ Тайванды 
куралдандырып, ага саясий жана экономикалык жактан колдо 
көрсөтүүнү улантууда. АКШнын Индо-Тынч океан аймагындагы 
(Индопам) күчтөрүнүн командачысы, адмирал Филипп Дэвидсон 
2021-жылдын 3-сентябрында «Кытай 6 жылдын ичинде, 
башкача айтканда, 2027-жылга чейин Тайванга бастырып 
кириши мүмкүн» экендигин айткан. Ал Конгрессте сүйлөгөн 
сөзүндө мындай деген: «Мени кооптондурган нерсе, 
кытайлыктар 2050-жылга чейин аталган аймакта эң ири 
аскердик күч катары АКШнын ордун ээлөө долбоорун тездик 
менен ишке ашырууга умтулушууда». (Al-Jazeera 2021/11/3) 

Америка Тайванды Кытайдын бир бөлүгү деп тааныган болсо 
дагы, Кытайдын аны өз курамына кошуп алуусунан кооптонуп 
келет. Ошондуктан, аны болтурбоо үчүн түрдүү 
тоскоолдуктарды жаратууда. Кытай өзүнүн аймактык 
бүтүндүгүнө каршы Америка уюштурган тоскоолдуктардан жана 
оюндардан чарчап, анын бул ишти каалабай жатканын даана 
көрүп турат. Ошентсе дагы, Тайванга карата Кытай тараптан 
чоң коркунуч жаралып турат, анткени Кытай Тайванды күч 
менен болсо дагы өз курамына кошуп алууга даяр. Ошол эле 
учурда, Кытай Америка менен болгон соода алакаларын 
жоготуп алууну каалабайт. Анын үстүнө, эгер Кытай бул 
кадамга бара турган болсо, Америка дүйнө мамлекеттерин 
Кытайга каршы тукурушу турган кеп, ал эми Кытай болсо ал 
мамлекеттер менен болгон соода алакаларынан ажырап 
калуудан коркот. 

3-Технология жаатындагы атаандашуу: Америка Кошмо 
Штаттары кытайлык Huwei компаниясына чабуул жасап, аны 
бир нече мыйзам бузууларда айыптап келгени баарына маалым. 
2018-жылдын декабрь айында Канада өкмөтү АКШнын талабына 
ылайык Кытайдын телекоммуникациялык гиганты болгон Huawei 
компаниясынын каржы директору Мэн Ванчжоуну камакка 
алган. Бул окуя технология жаатында жетекчиликке умтулуп 
жаткан Кытай менен бул жаатта өз ордун сактап калууга 
ашыккан АКШ ортосундагы алдыңкы технологиялык үстөмдүк 
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үчүн болгон күрөштүн бир көрүнүшү болчу. Huawei компаниясы 
смартфондорду иштеп чыгарууда үчүнчү орунда турган 
дүйнөдөгү эң ири байланыш жабдууларынын өндүрүүчүсү. Анын 
дүйнө жүзүндө ири сандагы изилдөө жана өнүктүрүү кеңселери 
бар, ошондой эле, аталган компания миңдеген технологиялык 
ачылыштардын ээси. Huawei дүйнөдөгү байланыш жабдууларын 
өндүрүүчү эң ири кытайлык компания болуп, анын 
продукциялары дүйнөнүн 170тен ашуу өлкөлөрүнө тараган. 
Кытайдын алдыңкы технологиягалар жаатында үстөмдүккө 
умтулуусу Америкага экономикалык жана аскердик жааттарда 
коркунуч жарата баштады. Америка Кытайды экспорттук 
эрежелерди бузууда жана Иранга товар сатууда айыптап жаткан 
учурда, АКШнын Соода министрлиги кытайлык ZTE жана Huawei 
компанияларына байланыш системаларына адистештирилген, 
микросхемаларды өндүрүүчү америкалык Qualcomm 
компаниясынан смартфондорго жана мобилдик аппараттарга 
процессорлорду сатып алууга тыюу салуу чечимин чыгарды. 
Ошондой эле, Трамптын администрациясы АКШнын алдыңкы 
технологияларына, алардын ичинде микрочиптер, 
криптография, жасалма интеллект жана робототехника сыяктуу 
чөйрөлөргө инвестициялоону жана аларды сатып алууну 
каалаган компаниялардын арасынан Кытайдын үлүшү 25%дан 
ашкан компанияларга чектөөлөрдү киргизди. Трамптын 
администрациясы муну менен чектелип калбай, технологияга 
байланыштуу тармактарда окуп жаткан кытайлык студенттерге 
бир жылдан ашык мөөнөткө виза берүүгө дагы тыюу салды. 
Ошону менен бирге, АКШнын Коргоо министри Кытай өндүрүш 
тармагындагы Америкага салыштырмалуу чоң ажырымга 
карабастан, Кытайдын амбициясынан коркуп, жасалма 
интеллект тармагына көбүрөөк каражат бөлүүгө чакырды. 

Андан тышкары, Америка Кытайдын Чыгыш Түркистандагы 
уйгур мусулмандарына карата жасаган оор кылмыштарын жана 
геноциддерин ачыкка чыгарып, адам укуктары жаатында дагы 
саясий оюндарды уюштууда. Мунун алкагында, Америка 2022-
жылда Кытайда болуп өткөн Кышкы Олимпиада оюндарына 
бойкот жарыялады. Арийне, адам укуктары жаатында Америка 
мусулмандарга карата үрөй учурган кылмыштарды жасоодо 
Кытайдан алда канча озуп кеткен. Сириядагы, Ирактагы, 
Сомалидеги жана Ооганстандагы окуялар мунун ачык мисалы 
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боло алат. АКШнын мусулмандарга карата жасаган 
кылмыштарынын баарын санап бүтө албайбыз, алар ансыз деле 
бүткүл дүйнөгө белгилүү. Болгону бул орунда, дүйнөлүк 
үстөмдүк үчүн болгон айыгышкан атаандашуудагы АКШнын 
Кытайга басым өткөрүү үчүн колдонуп жаткан аргументтеринин 
катарында айтып өттүк. 

Америка-Кытай тирешүүсү дүйнө элдеринин байлыгына жана 
тагдырына кожоюндук кылуу үчүн алып барылып жатканы 
бүткүл ааламга белгилүү болуп калды. Эки өлкө дүйнөдөгү 
биринчи мамлекет макамы үчүн атаандашууда. Америка учурда 
ал макамды ээлеп турат жана аны сактап калуу үчүн күрөшүүдө. 
Кытай болсо АКШдан бул макамды тартып алууга умтулууда. 
Эки өлкө ортосундагы бул тирешүү мабдавий (идеологиялык) 
күрөш эмес, анткени экөө тең капиталисттик мамлекеттер. 
Кытай сыртынан социализм мабдасын карманганы менен, анын 
ички жана тышкы мамилелеринин баарында капитализм 
мабдасы өкүмдарлык кылып келгени айдан ачык көрүнүп турат. 

Эки өлкө ортосундагы атаандашуу канчалык күч алса дагы, 
Американын жүрөк үшүн алган чыныгы коркунуч – Ислам. АКШ 
Исламдын ибаадатка гана чектелген дин эмес, толук жана бүтүн 
болгон мабда экендигин, ошондой эле, Ислам мабдасын көтөрүп 
чыгуучу Исламий Халифалык мамлекети бузукулугу жана 
жапайылыгы айкын болуп бүткөн капитализм мабдасын түп 
тамыры менен жок кыларын абдан жакшы билет. Ошондуктан, 
Америка пайгамбарлык минхажындагы Рошид Халифалык 
мамлекетин тикелөөгө болгон ар кандай аракетти жана 
түшүнүктөрдү жок кылуу үчүн үзгүлтүксүз күрөшүп келүүдө. 
Анткени, Халифалык мамлекетинин орнотулушу Америкага 
үлкөн коркунуч жаратат. Ислам мабдасы бүткүл ааламды 
жараткан, адамдардын турмушун туура тартиптөөнү эң жакшы 
билген Аллах Азза ва Жалладан түшүрүлгөн. Анын алдында 
капитализм мабдасынын заматта кулоодон башка аргасы 
калбайт. Мына ушул чыныгы күрөш! Мусулмандар ушул 
күрөшкө, ошондой эле, аларды Америка баш болгон Батыш 
кулчулугунан азат кылуучу жана мусулмандарды азиздикке 
алып чыгуучу Рошид Халифалыкты орнотууга көңүл буруулары 
зарыл! Аллах Таала айтат: 

ٓأَيَُّها � ِ َوِللرَّ سۡ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ٱَيٰ َ ٱاْ أَنَّ َلُموٓ عۡ ٱ وَ ِييُكمۖۡ  ِلَما يُحۡ ُسوِل إِذَا دََعاُكمۡ تَِجيبُواْ ِ]َّ َّ[
 �٢٤َشُرونَ ِه تُحۡ  ِإَليۡ ٓۥ  َوأَنَّهُ ۦِبهِ ِء َوَقلۡ َمۡر لۡ ٱَن يَُحوُل َبيۡ 
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«Эй момундар, Алла жана Анын пайгамбары силерди түбөлүк 

жашоо бере турган нерсеге (динге) чакырган убактысында аны 

кабыл кылгыла жана билип койгула, албетте, Алла ар бир киши 

менен анын дилинин ортосун ээлеп турат жана Анын алдына 

топтолосуңар» [8:24] 
ُ َغاِلٌب َعَلىٰٓ ٱوَ � ِكنَّ أَكۡ ِۦرهِ  أَمۡ ]َّ  �َلُمونَ لنَّاِس َال َيعۡ ٱثََر  َوَلٰ

«Алла Өз ишинде үстөмдүк кылуучу (тактап айтканда, Аны Өзү 

каалаган ишти кылуудан эч ким кайтара албайт) бирок адамдардын 

көпчүлүгү (муну) билишпейт» [12:21] 
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ДИНДИ ЖАҢЫРТУУ (ТАЖДИД) 

Юсуф ас-Сарисий – Байт ул-Макдис 
Аллах Таала адамзаттын турмушун бузукулуктардан сактоо 

үчүн өзгөрүлгүс, туруктуу мыйзамдарды орноткон. Мисалга 
алсак, тынымсыз күрөш мыйзамы, үстөмдүктүн жана 
төмөндүктүн алмашып туруу мыйзамы, залым жетекчилердин 
тездик менен тактыдан кулашы, ойгонуунун фикир аркылуу гана 
болушу жана башкалар... Андан тышкары, Аллах Субханаху ва 
Таала Исламдын кыяматка чейин өзгөрбөй улануусу жана 
корголуусу үчүн, ошондой эле, бардык доорлорго жана 
аймактарга жарактуу болгон, бардык диндер жана мабдалар 
үстүнөн жетекчи болгон дин бойдон калуусу үчүн Ислам 
Умматына тиешелүү өзгөчө мыйзамдарды орнотуп койгон. Аллах 
Таала Ислам Умматына сансыз неъматтарды берди. Мисалга 
алсак, жараткан Аллах мусулмандардын Китебин жана динин 
кыяматка чейин ар кандай бурмалоолордон сактоону Өз 
кепилдигине алды, ошондой эле, ар бир доордо акыйкат 
үстүндө бекем болуучу жамаатты чыгарып турууну убада 
кылды. Акыйкатты издегендер аны мына ошол жамааттан таба 
алышат. Ошондой эле, ар бир доордо акыйкатка чакыруучу 
жана жалпы адамзатка шахид (акыйкаттын күбөлүгү) болуучу 
даъватчылар болушат. Жараткан Аллахтын мусулмандарга 
берген неъматтарынын дагы бири – ар жүз жылдын башында 
Умматка динди жаңыртуучу мужаддиддин чыгуусу. Бул тууралуу 
имам Абу Дауд риваят кылган хадисте Расулуллах Α мындай 
деген: 

$B»ƒÕe B� efè ≈ø “ƒm “÷Bø Ω∑ pCi ”ºß “øfiA  h� S®JÕ �A ∆G# 
«Аллах Таала бул үммөткө ар жүз жылдын башында динди 

жаңылоочуну (мужаддидди) жиберет». 
Ал мужаддид дин иштерин жаңыртып, Ислам жөнүндөгү 

туура түшүнүктөрдү баяндайт, ага сырттан жабышкан 
нерселерди кетирет жана мусулмандардын башына түшкөн эң 
чоң көйгөйлөрдүү чечүүгө аракет кылат. Бул неъмат Аллах 
Тааланын мусулмандарга берген неъматтары арасынан эң 
улуусу. Анткени, анын жардамында Ислам дини бүтүн дүйнө 
үчүн кыяматка чейинки эң акыркы дин бойдон калат жана 
Ислам Умматы жалпы адамзаттын жетекчисине айланат. 

Ушул жерден суроо жаралышы мүмкүн: Эмне себептен дин 
жаңыртууга муктаж болот? Мунун жообу төмөндөгүчө: Ислам 
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адамдар өз турмушунда татбик кыла турган дин. Адамдардын 
турмушунда, жогоруда айтканыбыздай, ар дайым Исламий 
фикирлер менен башка фикирлер ортосунда күрөш жүрүп турат 
жана динди татбик кылууда ката-кечиликтерге жол коюлат, 
ошондой эле, турмуш иштеринде жаңы көйгөйлөр келип чыгып, 
аларды шаръий ахкамдар негизинде чечүү зарылчылыгы 
жаралып турат. Фикирий күрөштөрдүн натыйжасында, Исламга 
жат болгон фикирлердин аралашып калышы, татбик кылуудагы 
ката-кемчиликтер себептүү Исламды түшүнүүнүн алсырашы 
жана ижтихаддын токтотулушу себептүү турмуштагы жаңы 
көйгөйлөрдү шаръий ахкамдар менен байлоо оорлошуп калышы 
мүмкүн. Мына ушул факторлор – эгер көпкө созула турган болсо 
– Ислам менен турмуш ортосундагы ажырымды жана сенектикти 
келитирип чыгарып, жаңыртуунун үзгүлтүксүз болуп туруусун 
талап кылат. 

Динди жаңыртуунун (таждид) мааниси жана турмуштагы 
орду тууралуу сөз кылуудан мурун, бүгүнкү күндөгү кээбир 
мусулман муфаккирлеринин динди жаңыртуу долбоорун 
демилгелеп жатышкандыгынын себептерине токтолуп өтүшүбүз 
зарыл. Арийне, алардын бул долбоорду демилгелөөсү Исламий 
түрткүдөн улам эмес, түпкүлүгүндө, Батышка болгон ээрчүүдөн 
улам келип чыгууда. Анткени, мусулмандар XIX кылымдын 
баштарынан тартып капиталисттик Европа элдерине азгырыла 
башташкан. Алар бардык иштерде европалыктарды ээрчий 
башташты, анын ичинен, динди жаңыртуу жана реформалоо 
иштеринде дагы. Ошондуктан, алгач христианчылыкты 
карманган Европа элдериндеги – кайра жаралуу дооруна 
чейинки – динди жаңыртуу жана реформалоо идеясынын келип 
чыгуу тарыхына көз чаптырып өтүүбүз зарыл. Мына ошондо, 
алардын өз диндерин кандай бурмалашканы жана алардан 
кандай үлгү алышыбыз керектиги тууралуу көптөгөн акыйкаттар 
ашкере болот. 

Европадагы динди жаңыртуу жана реформалоо 
идеясынын келип чыгуусу 

Европа миладий XVI кылымга чейин католик чиркөөсүнүн 
зулуму астында жашап келген. Католик чиркөөсү зулумдарынын 
чектен ашуусу Европада реформалык кыймылдардын пайда 
болушуна, протестанттыктан илманийликке (секуляризимге) 
өтүүгө жана Франция революциясы сыяктуу, падышаларга 
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каршы көтөрүлүштөргө алып келген. Мунун натыйжасында, 
Европада фикирлердин жана башкаруу режимдеринин 
өзгөрүүсү жүз берген. 

XVI кылымдын башында, немис дин кызматчысы Мартин 
Лютер католик чиркөөсүн реформалоо идеясын көтөрүп чыгып, 
аны динди чечмелөө укугунан ажыратууга, ошондой эле, 
күнөөдөн аруулукту жана кудайдын кечиримине жетүүнү 
Римдеги Ватикан Папасына гана чектөөнү өзгөртүүгө чакыра 
баштаган. Мартин Лютер Жаңы Осуятты (т.а. Инжилди) жана 
Эски Осуятты (т.а. Тооратты) жаңы көз карашка ылайык, 
кайрадан көрүп чыгуунун зарылдыгын айтып чыккан. Бул 
Европадагы динди жаңыртууга болгон эң алгачкы чакырык 
болчу. Кийинчерээк, анын бул чакырыгынын натыйжасында, 
протестантизм агымы келип чыкты. Ошентип, христиан дини 
негизги үч багытка бөлүндү: православие, католицизм жана 
протестантизм. Алардын ичинен, протестантизм багытынан өз 
алдынча акыйдасы, өкүмдөрү жана диний багыты болгон 
көптөгөн христиандык чиркөөлөр пайда боло баштады. 
Натыйжада, батыштык христиан чиркөөлөрү өз ара талаш-
тартыштардан чыга албаган түрдүү агымдарга жана багыттарга 
бөлүнүп кетти. Бул иштердин бардыгы Лютердин динди 
жаңыртуу чакырыгынын натыйжасында жүз берди. 

Европадагы падышалар менен муфаккирлер жана 
философтор ортосунда болуп өткөн күрөштөрдөн кийин 
протестанттык чиркөөлөр жаңы илманийлик фикратына ооп 
кетишти. Аталган күрөштө муфаккирлер жана философтор 
жеңип чыгышып, «илахий укук (же кудайлык укук)» фикратын 
«табигый укук» фикраты менен алмаштырышты, ошондой эле, 
«динди турмуштан ажыратуу» т.а. илманийлик фикратын 
орнотушту. Британияда 1680-жылдагы Кромвель 
революциясынан кийин, «динди турмуштан ажыратуу» 
фикратын биринчи болуп протестанттык чиркөө кабыл алган. 
Ошентип, Британияда жаңы капитализм жана илманийлик 
мабдасы тамыр ата баштаган. 

Европада эволюция фикратынын ойлоп табылуусу 
Европа өлкөлөрү динден арылып, аны турмуштан 

ажыратышкандан кийин адамдардын турмушун башкаруучу 
мыйызамдарды орнотуу үчүн динден бөлөк болгон булак издей 
башташты. Натыйжада, европалыктар чиркөө мыйзамдарынын 
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ордуна гректердин жана римдиктердин «табигый мыйзам» 
деген фикратын кабыл алышты. Түпкүлүгүндө, «табигый 
мыйзам» фикратынан келип чыккан мыйзамдар, алардын 
айтымына ылайык,  туруктуу жана өзгөрүлгүс болушу керек эле. 
Бирок, алар өздөрү иштеп чыккан мыйзамдарды жаңы заманга 
төп келүүсү үчүн ар дайым өзгөртүп, өнүктүрүп турууга мажбур 
болушууда. 

Мына ушул нерсе европалыктарда үлкөн көйгөйлөрдү жарата 
баштады. Анткени, адамдар өздөрү ойлоп табышкан 
демократиялык мыйзамдар адамдардын каалоолоруна, 
кызыкчылыктарына жараша ар дайым өзгөрүп турат жана бул 
болсо «табигый мыйзам» фикратынын принцибине карама-
каршы келет. Мына ошондуктан, алар өздөрү түзүп алышкан 
мабданын кемчиликтерин жаап-жашыруу максатында «табият 
эволюция мыйзамына баш ийет» деген фикирди көтөрүп 
чыгышты. Ошентип, европалыктар «эволюция» деп аталган 
негизсиз теорияны ойлоп табышып, аны табияттын мыйзамы 
катары кабыл алышты. Эволюция теориясынын жактоочулары 
«Адамзаттын мыйзамдары жана түзүмдөрү ар дайым 
эволюцияланып турушу керек, анткени бул табияттын 
өзгөрүлгүс мыйзамы. Табият ар дайым өзгөрүп, өсүп-өнүгүп 
турат. Ошондуктан, адамдар койгон мыйзамдар дагы жаңы 
жагдайларга жана абалдарга жараша өсүп-өнүгүп турушу 
кажет. Эгер түзүмдөр убакыттын өтүшүнө жараша 
эволюцияланып, өнүгүп турбаса, адамзат турмушунда 
көйгөйлөр жыйылып, ал түзүмдүн турмушка төп келбей 
калуусуна, сенектикке жана ийгиликсиздикке кабылуусуна алып 
келет. Ошондуктан, заманбап, татаал жана хазарий 
мыйзамдарды ар дайым өзгөртүп туруу зарыл болот», деп 
айтышты. 

Батыш назарында эксперименталдык илимдер тууралыктын 
жана тактыктын негизи болгондуктан, европалыктар эволюция 
теориясын тастыктоо үчүн биология илимин курал катары 
колдонушуп, эволюция бул тирүү организмдердин 
табиятындагы өзгөрүлгүс мыйзам деп айтышты. Ошентип, 
Францияда Жорж де Бюффон тарабынан «табигый өнүгүү» 
мектеби түптөлдү. Андан кийин, Англияда Чарлз Дарвин 
«табигый абал» жана «табигый өнүгүү» мектептеринин 
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фикирлерин аргындаштыруунун натыйжасында «эволюция» 
теориясына негиз салды. 

Ошондуктан, капиталисттердин жана социалисттердин 
Дарвиндин теориясына таянуу менен «эволюция, өнүгүү жана 
жаңылануу табияттын мыйзамдарынан болуп, түзүмдөрдүн жана 
фикирлердин ар дайым өсүп-өнүгүп туруусун талап кылат, 
ошондой эле, кайсы түзүм өсүп-өнүкпөй турган болсо, ал сөзсүз 
түрдө кыйроого учурайт», деген сөздөрү алардын фикраты 
ийгиликсиз экендигин далилдейт. Алар болгону сөздөрдү 
айландыруу менен бул акыйкатты жашырууга урунушууда. 
Анткени, кайсы бир түзүм же мыйзам турмушта жаңыдан пайда 
болгон көйгөйлөрдү чечүүгө алсыз болуп, жаңыланууга муктаж 
боло турган болсо, ал түзүм же мыйзам туура эмес жана 
ийгиликсиз болуп эсептелет. Ушуга ылайык, капиталисттик 
жана социалисттик түзүм негиздөөчүлөрүнүн эволюция же 
жаңылануу шылтоосу астында өз түзүмдөрүнүн негиздерине, 
ошондой эле, бутактарына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө умтулуусу 
өз түзүмдөрүнүн ийгиликсиз жана бузуку экендигин жаап-
жашыруу аракеттеринен башка нерсе эмес. 

Эгер алар терең ой жүгүртүшсө, түзүмдүн же мыйзамдын 
тууралыгы жана ийгиликтүүлүгү жаңыдан пайда болуучу 
көйгөйлөрдү өздөрү негизделген пайдубал-эрежелер аркылуу 
чечүүгө кадыр экендигине жараша бааланарын түшүнүшмөк. 
Эгер кайсы бир түзүм же мыйзам убакыттын өтүшү жана жаңы 
жагдайлардын пайда болушу себептүү келип чыккан 
маселелерди өзүнүн негиздеринен чыкпаган абалда чече ала 
турган болсо, ал ийгиликтүү болуп саналат. А бирок, ал 
түзүмдүн жетекчилери жаңы пайда болгон маселелерди чечүү 
үчүн түзүмдүн негизине ири өзгөртүүлөрдү киргизишип, 
мыйзамдарды бурмалоого аракет кылыша турган болсо, түзүм 
өзүнүн максаттарынан жана өлчөөлөрүнөн алыстап кетет. Бул 
болсо аталган түзүмдүн жаңыдан пайда болгон көйгөйлөрдү 
чечүүгө жараксыз экендигин айгинелейт. 

Мына ошондуктан, «түзүмдүн жана мыйзамдардын 
жарактуулугу алардын – эволюция шылтоосу астында – 
кубулуп, өзгөрүп тууруга кудуреттүү экендигине карап эмес, 
балким алардын жаңыдан пайда болгон көйгөйлөрдү чечүүгө 
кудуреттүү экендигине карап бааланат» деген өлчөөгө ылайык, 
европалыктар көтөрүп чыккан эволюция жана жаңыртуу 
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фикраттары алардын түзүмдөрүнүн жана мыйзамдарынын 
ийгиликсиздигин жаап-жашыруу аракеттери гана. 

Мусулмандар арасындагы динди реформалоо жана 
«таждид» агымынын келип чыгуусу 

1798-жылы Франция Наполеон Бонапарт башчылыгы астында 
Мисирге, андан кийин Фалестинге бастырып кирип, кайра 1801-
жылда чыгып кеткен. Франция чыгып кеткенден кийин 
Мисирдеги бийлик Мухаммад Али Башанын колуна өттү. Ал 
бийликке келгенден соң бир топ мисирлик жаштарды Европага 
алардын илимдерин үйрөнүп келүү үчүн жөнөткөн. Натыйжада, 
мисирлик мусулман перзенттиринин кээбирлери Европанын 
өндүрүштүк жана хазарий өнүгүүсүнө суктанышып, алардагы 
демократия, эркиндик жана капитализм сыяктуу фикирлерден 
катуу таасирленишти. Алар кайтып келишкенден кийин Мисирде 
бул фикирлерди жайылтуу менен алектене башташты. Бул 
агымдын эң көрүнүктүү активисттери Рифаъа ат-Тахтавий, 
Абдурахман ал-Кавакибий жана Хайруддин ат-Тунисийлер 
болушкан. 

Ошентип, Мисирде Европа хазаратына жана түзүмдөрүнө 
ээрчүүгө чакыруучу агым пайда болгондон кийин, Ислам 
хазараты менен Батыш хазаратын бири-бирине төп келтирүүгө 
чакыруучу дагы башка агым т.а. Жамалуддин ал-Афганий 
башчылык кылган «ал-Мадраса ал-ислахийя (Реформа 
мектеби)» агымы дагы майданга чыкты. Бул агым мусулмандар 
арасында таждид жана реформа идеяларын жайылтуу менен 
алектене баштады. Жамалуддин ал-Афганийдин фикирлеринен 
«ал-Азхардын» кээбир аалымдары дагы таасирленишти. 
Алардын арасынан эң көрүнүктүүсү «Мажаллат ул-манар» 
китебинин автору Рашид Ридонун устазы болгон жана 
кийинчерээк «Шейх ул-Азхар» макамына жетишкен Мухаммад 
Абдух болчу. Андан кийин капитализм хазараты жана мабдасы 
менен Ислам хазаратын жана мабдасын айкалыштырууга 
чакырган бул ортолук реформалык агым мусулман өлкөлөрүндө 
түрдүү кыймылдар, жамааттар жана шахстар аркылуу кеңири 
жайыла баштады. 

«Ал-Мадраса ал-ислахия» агымынын эң көрүнүктүү чакырыгы 
– бул динди реформалоо жана таждид болчу. Эгер мусулмандар 
арасындагы бул реформа жана таждид чакырыгына кылдат 
назар сала турган болсок, анын Европа христиандарынын 
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илманийликке т.а. динди турмуштан ажыратуу фикратына алып 
келген динди реформалоо чакырыгына окшош экендигин 
байкоого болот. Анткени, «ал-Мадраса ал-ислахийя» агымы 
Батыштан башкарууда демократияны жана экономикада 
капитализмди кабыл алууга, ошондой эле, бул иштерге таждид 
жана айкалыштыруу шылтоолору астында шаръий тонду 
кийгизүүгө аракет кылат эле. Бирок, бул реформалык агым 
Европадагы протестантизм сыяктуу илманийлик фикратына 
толук түрдө төп келген жок. Алар Батыштын башкаруудагы 
жана экономикадагы түзүмдөрүн алууга чакыруу менен 
биргеликте, Ислам акыйдасын, ибаадаттарын жана адеп-
ахлагын сактоого дагы чакырышар эле. 

Бул реформачылар динди жаңыртуу үчүн Ислам шариятынан 
Батыш түзүмдөрүн жана фикирлерин алууга уруксат берүүчү 
бөлүмдөрдү издей башташты жана Расулуллах Αдын динди 
жаңыртуу тууралуу айткан кээбир хадистерин табышты. 
Ошентип, алар шарияттагы «таждид» тууралуу айтылган 
кабарларды жамынуу менен диндеги өкүмдөрдү Батыш 
түзүмдөрүнө төп келтирүү үчүн өздөрүнө жол ачышты. Андан 
кийин, мына ошол реформачылар усул ал-фикх илимине баш 
багышып, андан Батыш түзүмдөрүн алууга уруксат берүүчү 
бөлүмдөрү таба алышпады. Бирок, алар өздөрүнүн ийри 
максаттарын ишке ашыруу үчүн бир тар көчө табышты, ал 
«макосид уш-шарийъа» жана «маслоих ул-мурсала» 
түшүнүктөрүн чыныгы мазмунунан бурмалоо болчу. Бул 
түшүнүктөрдү бурмалоо аркылуу алар «пайдалануу» терминин 
Батыштын башкарууга жана экономикага тиешелүү түзүмдүрөн 
кабыл кылууга уруксат берүүчү далил катары колдонушту. Бул 
үчүн алар Батыш хазаратын маданияттын, өнүгүүнүн жана 
даанышмантыктын үлгүсү катары баалашып, мындай изгиликтер 
Ислам ахкамдарына карама-каршы келиши мүмкүн эмес деп 
чыгышты. 

Динди жаңыртуу фикратынын келип чыгуу тарыхы кыскача 
ушундай. Акыйкатта, мусулман реформачыларынын бул 
аракети, кайсы бир деңгээлде, өздөрүн кафирлерге окшотуу 
жана христианчылыкты карманган батыштыктардын 
тажрыйбасын кайталоо болуп саналат. Бул иш Европа 
христиандарынын артынан ээрчип, жыландын ийинине кирүүгө 
барабар. Динди жаңыртуу фикраты европалыктарда 
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илманийликти, кудайсыздыкты, бурмаланган ишенимдерди 
жана бирине-бирине такыр байланышы болбогон жаңы диний 
фиркаларды келитирип чыгарган. Эми биз мусулмандар дагы 
христиан динин бузуп жок кылган бул таржыйбаны Ислам 
динине карата колдонушубуз керекпи? 

Таждид фикирий согуш чордонунда 
Үстүбүздөгү кылымдын башында Америка Батыш 

капиталисттик хазаратынын жетекчиси катары «терроризмге 
каршы» күрөш деген шылтоо астында Исламга каршы үлкөн 
согушту баштады. 2003-жылы АКШнын коргоо министри 
Рамсфелд XXI кылымдын коркунучтарына каршы натыйжалуу 
түрдө күрөшүү үчүн «фикирлер согушуна» адистештирилген 
атайын агенттик түзүүгө чакырган. Анын айтымында, бул 
«фикирлер согушу» байыртан болуп келген жана бүгүнкү күндө 
дагы кайталанууда. Ошондой эле, америкалык жазуучу Томас 
Фридман «фикирлер күрөшү» тууралуу бир топ макалаларды 
жазып чыгарган. Ал өз макалаларында экстремизм, радикализм 
жана терроризм коркунучтарына чекит коюу үчүн фикирий 
согуш Исламий коомдордун ичинде бул милдетти Батыштын 
ордуна аткаруучу муътадил кадрларды жетиштирип чыгаруу 
аркылуу алып барылышы зарыл экендигин жазган. 

Умматтын Исламга карай жүздөнүүсү күчөп бара 
жаткандыктан, мусулмандарды түп-тамыры менен өзгөртүү 
кафирлер үчүн мүмкүн эмес иштей көрүнүп калды. Батыш 
хазарий жактан артта калып, Ислам улам күчтөнүп бара жаткан 
бир убакта, кафир колонизатор аң-сезимдүү жана ихластуу 
мусулмандардын Халифалыкты орнотууга болгон даъватты 
ийгиликтүү түрдө жаңылап жатышканын көрүп, Умматтын бул 
багытка жүздөнүүсүнөн кооптоно баштады. Ошондой эле, 
Батыш бүгүнкү күндөгү мусулман өлкөлөргө орнотулган тагут 
режимдердин мөөнөтү аяктай баштаганын, мусулмандардын ал 
режимдерге болгон ишеничи сонуп бүткөнүн дагы түшүнүп 
жетти. Ошондуктан, Ислам күчтөнүп, бийликке келгенге чейин 
бирер чара көрүү зарыл экендигин түшүнүп, Ислам менен 
иштешүүгө бел байлады. Бул жаатта Батыш динди алсыратып, 
анын нусустарын түпкү маңызынан бурмалоо максатында 
«таждид» долбоору өзүнүн көрсөтмөсүнө ылайык ишке 
ашырылуусун каалай баштады. Анын негизги максаты саясатта, 
экономикада жана башкарууда Батыш хазаратына атандаш 
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болуп жаткан Исламды чыныгы мазмунунан буруп жиберүү 
болчу. 

Соңку мезгилде Батыштын Исламга каршы күрөшү «саясий 
Исламга (исламизмге) каршы күрөш» деген багытка бурулду. 
Натыйжада, Исламды мамлекети, шарияты, саясаты жана 
жихады жок болгон, ибаадатка, адеп-ахлакка жана диний 
ырасымдарга гана чектелген дин катары таанытуу даъваты 
башталды. Бул даъват «таждиддин» шаръий маанисине тескери 
келет. Батыш «Исламда саясат жок» деген ураан астында 
мусулмандарды Халифалыкты орнотуудан жана Аллах түшүргөн 
дин менен башкаруудан алыстатуу үчүн «Исламизм» деген 
жаңы оюнду ойлоп табып, Исламий кыймылдарды исламий 
саясий иш-аракеттерден тыйылууга мажбурлоо үчүн, ошондой 
эле, аларды кайрымдуулук, адеп-ахлак жана ибаадат иштери 
менен гана алек болууга чектөө үчүн эл аралык деңгээлде 
басым өткөрө баштады. 

Кафир колонизатордун Исламга каршы алып барган бул 
саясаты аны ишке ашырууга шарт түзүп берүүчү 
механизмдердин пайда кылууну, Исламга «таждид» шылтоосу 
астында жаңы усулдарды жана коидаларды киргизүүнү көздөдү. 
Бул жаатта алар көздөп жаткан көрүнүштөгү «таждидди» ишке 
ашыруу үчүн мусулмандар арасында төмөнкү фикирлер 
жайылтылууда: Усул ад-динди (дин негиздерин) жаңыртуу, 
жаңы фикхтин зарылчылыгы, фикх ул-вакиъ (валыйлык фикхи), 
фикх аз-зарурат (зарылчылык фикхи), фикх ул-мувазанат (тең 
салмактуулук фикхи), ахоффу ад-дорорайн (эки зыяндын 
жеңилирээги), Исламдын ийкемдүүлүгү, макосид уш-шарийъа 
түшүнүгүн өз мазмунунан бурмаланган, усул ал-фикхге төп 
келбеген абалда колдонуу аркылуу динди жаңыртуу даъваты, 
жана ошондой эле, диний нусустарды заманбап көз карашка 
ылайык кайра көрүп чыгуу ж.б.у.с. 

Бидъат жана таждид 
Бүгүнкү доордо Батыш түшүнүктөрүн мусулмандарга 

таңуулоо алкагында алып барылган иштердин бири Исламдагы 
бидъат жана таждид деген шаръий түшүнүктөрдү аралаштырып 
жиберүү болду. Арийне, бидъат жана таждид түшүнүктөрүн 
Ислам өтө кылдаттык менен ажыратып койгон, аларды бири-
бирине аралаштыруу таптакыр мүмкүн эмес. Таждид (динди 
жаңыртуу) – Ислам белгилеп берген жана ага чакырган нерсе. 
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Ал эми бидъат – Исламда кайтарылган жана адашуу деп 
эсептелген түшүнүк. Бул эки түшүнүктүн далилдерине назар 
сала турган болсок, алардын айырмасын түшүнүү кыйынга 
турбайт. Расулуллах Α айткан: 

$B»ƒÕe B� efè ≈ø “ƒm “÷Bø Ω∑ pCi ”ºß “øfiA  h� S®JÕ �A ∆G# 

«Аллах Таала бул үммөткө ар жүз жылдын башында динди 
жаңылоочуну (мужаддидди) жиберет». 

Бул хадисти таждидге байланыштуу болбогон башка 
нусустардын катарына кошуу мүмкүн эмес. Мисалга алсак, 
Расулуллах Α башка хадистеринде мындай деген: 

$iBƒªA ü “ª›y Ω∑À ,“ª›y “ßfI Ω∑À ,“ßfI “Qfä Ω∑ ∆GÀ# 
«Ар бир жаңылык – бидъат, ар бир бидъат – адашуу жана ар 

бир адашуу тозокто». 

$ü TfYC ≈øei Ã»Ø …ƒø oŒª Bø Ah« B√jøC # 

«Кимде-ким биздин ишибизде (динибизде) болбогон 
жаңылыкты киргизсе, ал кайтарылат». 

Бидъат кылуу эки түрдүү болот: 
1-Кимде-ким шариятта болбогон ишти жаңылык катары 

киргизсе, ал бидъат кылган болот. Бул тууралуу Расулуллах Α 
айткан: 

$ei Ã»Ø …ƒø oŒª Bø Ah« B√jøC ü TfYC ≈ø# 
«Кимде-ким биздин ишибизде (динибизде) болбогон 

жаңылыкты киргизсе, ал кайтарылат». 
2-Кимде-ким шариятта сабит болгон бир ишти инкар кылса, 

ал бидъат кылган болот. Бул тууралуу Аллах Таала мындай 
деген: 

ِب َوتَكۡ لۡ ٱِض ِمنُوَن بَِبعۡ تُؤۡ أََف �  �ٖضۚ ُفُروَن بَِبعۡ ِكتَٰ
«Же Китептин бир бөлүгүнө ишенип, бир бөлүгүн четке 

кагасыңарбы?» [2:85] 
Демек, бидъат кылуу – бул динге жаңылык киргизүү жана 

кошумча кошуу менен динди өзгөртүү. Бидъаттын мааниси – 
шариятта кайфияты көрсөтүлгөн иштерге кошумча кошуу же 
аларды кемитүү аркылуу динди өзгөртүү. Бидъат өзгөчө намаз 
жана ажылык сыяктуу ибаадат иштеринде болот. Мисалга 
алсак, шам намазы үч рекеттен турат, кимде-ким ага төртүнчү 
же бешинчи рекетти кошо турган болсо, анын бул иши бидъат 
жана харам болот. Ошондой эле, короновирустун шылтоосу 
менен жамаат намаздарында аралыкты сактоо дагы харам 
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болгон бидъат. Анткени, бул иш саптарды бириктирүү деген 
шаръий кайфиятты бузуу болуп эсептелет. Руханий өсүү үчүн 
организмди кыйнап, дүйнө жакшылыктарынан тыйылуу дагы 
индус философиясынан алынган бидъат. 

Ошону менен бирге, «зыянды кетирүү жана пайданы 
келтирүү» түшүнүгүн булмалоо аркылуу усул ал-фикх илимине 
пайда жана зыян деген капиталисттик түшүнүктөрдү киргизүү 
бидъат. «Макосид уш-шарийъа» түшүнүгүн түпкү мазмунунан 
буруп, Батыштын куфр түзүмдөрүн Исламга киргизүүгө урунуп 
жаткандар дагы бидъат кылуучулар. Мурунку доорлордо бидъат 
диндеги жок болгон нерселерди киргизүү менен болуп келсе, 
бүгүнкү доордогу бидъат диндеги маалым болгон нерселерди, 
өзгөчө башкарууга жана экономикага тийиштүү болгон 
ахкамдарды кыскартуу, жокко чыгаруу менен ишке 
ашырылууда. 

Ал эми таждид тууралуу айта турган болсок, бул шариятта 
бар болгон, жада калса, талап кылынган маселе болуп, ар бир 
доордо ишке ашып турат. Шаръий таждид Исламды түрдүү 
бузукулуктардан коргоп, ага сырттан таңууланган нерселерди 
тазалап, кемиген жерлерди толуктайт жана ал аркылуу 
мужаддид адам Исламды Расулуллах Αга кандай түшүрүлгөн 
болсо, дал ошол абалына кайтарат. Бирок, таждид дегенде 
Исламда жок болгон жаңы нерселерди киргизүүнү түшүнүп 
албоо зарыл. Арийне, Исламда жок болгон нерселерди киргизүү 
динге жаңылык киргизүү болуп эсептелет жана ал кайтарылат. 
Мына ушул нерселерден көрүнүп тургандай, шаръий таждид – 
бул диндеги жоголуп бара жаткан нерселерди тирилтүү, ураган 
нерселерди кайра куруу жана сырттан кошулган нерселерди 
тазалоо. Башкача айтканда, таждид – бул Исламий фикратты 
туура ойгонууга алып баруучу фикрат катары сактап калуу үчүн 
аны тазалоо, жаркыратуу жана тунукташтыруу. 

Таждиддин түрлөрүнүн дагы бири Ислам тарыхынын түрдүү 
доорлорунда ага кошулуп калган, харам болгон бидъаттарды 
тазалап кетирүү. Анткени, динге сырттан кошулуп калган 
бидъаттар динден болуп эсептелбейт. Бирок, эгер бул 
жаңылыктар Расулуллах Αдын «Кимде-ким биздин ишибизде 
(динибизде) болбогон жаңылыкты киргизсе, ал кайтарылат» 
деген хадисине түшпөй турган болсо, тактап айтканда, ал 
жаңылык Исламдан болуп, анын ахкамдарына, анда көрсөтүлгөн 
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кайфиятка каршы келбей турган болсо, ал четке кагылбайт. 
Анткени, мафхум ул-мухалафа1 түшүнүгүнө төп келген иштер 
Исламдан деп этибар кылынып, четке кагылбайт. Мындай иштер 
харам болгон бидъат болуп эсептелбейт, балким жакшы 
жаңылык катары кабыл алынат жана аларды мажазий (кыйыр) 
мааниде «ал-бидъат ул-хасана (жакшы бидъат)» деп атоого 
болот. Мына ушул сыяктуу Исламдан болуп эсептелген жакшы 
жаңылыктарды кайра тирилтүү дагы таждид иштеринен болуп 
саналат. Бул жакшы көрүлгөн таждид болуп, анын ичине 
Исламдагы «ас-суннат ул-хасана (жакшылык иштер)» маселеси 
кирип кетет. 

Демек, таждидге Исламдагы «ас-суннат ул-хасана» иштери 
дагы кошулат. Расулуллах Α айткан: 

$ πªg w¥ƒÕ ‹  f®I ≈ø B»I Ω¿ß ≈ø jUCÀ B«jUC …ª ∆B∑ “ƒnY “Ïƒm ¬›m‚A ü Ï≈m ≈ø
 ¡«iÃUC ≈ø...# 

«Кимде-ким Исламда жакшы ишти баштаса, ага анын сообу 
жана андан кийин ал ишти кылгандардын сообу дагы 
кемитилбестен жетип турат».2 

Бул хадистин мааниси төмөндөгүчө: Кимде-ким Аллах Таала 
буйруган бирок Расулуллах Αдын доорунда болбогон жакшы 
иштерди баштаса, ага ал иштин сообу жана андан кийин ошол 
ишти кылгандардын дагы сооптору кемитилбестен жетип турат. 
Бул маселеге мисал катары Умар Γнун таравих намазын 
жамаат менен окуу тууралуу айткан «Бул абдан жакшы 
бидъат», деген сөздөрүн келтирүүгө болот. Кайсы бир иштин 
жакшы же жаман экендигин аныктоо шарият тарабынан гана 
белгиленет. Буга шарияттагы далилдер ишарат кылып турат. 
Болбосо, Умар Γнун кылган иши дагы жек көрүлгөн бидъат 
болуп эсептелмек. 

Исламдагы таждид менен «ас-суннат ул-хасана» иштеринин 
ортосундагы айырмага келсек, «ас-суннат ул-хасананы» 
баштаган адам түпкүлүгүндө шарият талап кылган, бирок 
белгилүү кайфияты көрсөтүлбөгөн жакшы иштерге адамдарды 
ээрчитүү үчүн белгилүү бир кайфиятты орноткон болот. Ал эми 

                                                 
1 Диний нусустарда айтылган хукмдун тескерисин сабит кылуучу, 

бирок ачык айтылбаган маанилер 
2 Имам Муслим риваяты 
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таждид болсо мына ушундай жакшы иштерди баштоону, андан 
тышкары, жоголуп барат жаткан сүннөттөрдү тирилтүүнү, 
сырттан кошулган бидъаттарды кетирүүнү жана жаңыдан пайда 
болгон маселелерди Ислам негизинде чечүүнү камтыйт. 

Мусулмандар үчүн ар дайым зарыл болгон таждиддин түрү – 
бул ар бир доордогу Исламий Уммат кабылган орчундуу 
маселелерди Ислам негизинде чечүү. Буга мисал катары Умар 
ал-Фарук Γ көтөргөн «Хираж»1 маселесин айтууга болот. 
Анткени, Умар Γ мамлекеттин кызыкчылыгына, аскерлерге 
жана жакырларды азык-түлүк менен камсыздоого сапталуучу 
каражаттарды толтуруу үчүн кошумча киреше булагынын 
болуусу зарыл экендигин түшүнгөн. Ошондой эле, имам аш-
Шафиъийдин усул ал-фикх илимин негиздөөсүн дагы ушул 
түркүмдөн деп эсептөөгө болот. Анткени, анын доорунда Ислам 
жерлери кеңейип жаңы көйгөйлөр пайда болгон, ошондой эле, 
имам Абу Ханифанын жана имам Маликтин фикхи ортосунда 
ихтилафтар келип чыккан. Ошондуктан, бул көйгөйлөрдү 
Исламий коидалар жана фикхий усулдар аркылуу чечүү 
зарылчылыгы пайда болгон. Андан тышкары, мусулмандар 
жакшы жаңылык катары киргизишкен «вакф» түшүнүгүн дагы 
таждиддин түрлөрүнөн деп эсептөөгө болот. Мусулмандар 
жамааттык иштерди жана фарз ул-кифаяларды ишке ашырууну 
каржылоо үчүн «вакф» түшүнүгүн колдоно башташкан. Ага 
ылайык, мусулмандар арасындагы мүмкүнчүлүгү кең болгон 
байлар белгилүү имараттарды, жерлерди жана байлыктарды 
«садака жария (үзгүлтүксүз садака)» катары жалпы 
мусулмандарды пайдалануусуна берип турушкан.2 

Таждид бидъаттан айырмалуу болуусу үчүн ал сөзсүз түрдө 
шариятка негизделиши зарыл. Мисалга алсак, азирети Умар 
Γнун «Хираж» тууралуу айтканы Курандагы 

 �ِدِهمۡ  َبعۡ ُءو ِمنۢ لَِّذيَن َجآ ٱوَ �
«Алардан кийин (дүйнөгө) келген заттар», деген аятка 

негизделген болчу. Умар Γ бул аятты фатх кылуучулардан 
кийин келген мусулмандар үчүн дагы фатх кылынган хиражий 

                                                 
1 Мусулмандар күч менен фатх кылган аймактардагы жерлерди жалпы 

мусулмандардын мүлкүнө өткөрүү 
2 Караңыз: Ал-Ваъй журналынын 2020-жылдын август айында чыккан 

407-санындагы «Таждид фикхи» темасы 
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жерлерден үлүш берилиши керек деп түшүнгөн жана сахабалар 
ага каршы чыгышкан эмес. «Вакф» маселеси дагы Расулуллах 
Αдын хадисине негизделген. Ал Α айткан: 

$T›Q ≈ø ‹G …º¿ß ©Ò¥√A ¬eE ≈IA PBø AgG : “ÕiBU “≥fu...# 

«Эгер адам баласы көз жума турган болсо, анын үч амалынан 
тышкары бардык амалдары токтойт. Алар: садака жария...» 

«Вакф» мына ушул садака жария түркүмүнөн болуп 
эсептелет. Ошондой эле, усул ал-фикх илими дагы Куранда, 
сүннөттө, сахабалардын сөздөрүндө жана факихтердин 
назарында бар болуп келген. Имам аш-Шафиъий шаръий 
булактардагы коидаларды жана усулдарды чогултуп, иреттеп, 
жаңы илим катары тааныткан. Ошондуктан, шариятта негизи 
бар болгон жаңылыктардын бардыгы Расулуллах Αдын «Биздин 
динибизде болбогон жаңылыкты киргизсе» деген хадисине 
түшпөй калат жана ал жаңылык шарияттан болуп эсептелет. 
Мындай иштер мусулмандар турмушундагы жаңыдан пайда 
болгон маселелерге жана көйгөйлөргө вахийге барып такалуучу 
шаръий усулдардын негизинде чечим бергендиги үчүн гана 
жаңылык деп аталат. Ал эми жаңыдан пайда болгон 
көйгөйлөрдү шаръий негизи жок болгон, «ал-масолих» жана 
«макосид уш-шарийъа» сыяктуу күмөндүү усулдардын 
негизинде чечүү Исламдан башка булактардан таасирленүү 
болуп эсептелет. Ошондуктан, мындай иштер шаръий таждид 
түркүмүнө кирбей калат жана харам болгон бидъат болуп 
саналат. 

Бүгүнкү биздин доордо мусулмандар ишке ашыруусу зарыл 
болгон таждиддин дагы бир түрү – бул Батыш хазаратынын 
мусулмандарга карата алып барган фикирий согушунун 
натыйжасында пайда болгон Исламий фикирлердеги жана 
ахкамдардагы күңүрттөшүүнү жоюу. Өзгөчө саясат, экономика, 
башкаруу жааттарындагы фикирлерди жана ахкамдарды 
жаңыртуу зарыл. Ошондуктан, бул милдетти аткаруучу 
мужаддид мужтахиддерге муктаждык жаралып турат. 

Динди жаңыртуунун эволюция теориясы менен 
болгон байланышы 

Эволюция терминин дүйнөлүк деңгээлде, анын ичинде 
мусулмандар арасында дагы туура теория катары жайылтылуусу 
кооптуу болгондуктан, бул терминдин каталыгын баяндоо, аны 
туура жана ылайыктуу болгон термин менен алмаштыруу, 
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ошондой эле, бул күмөндүү терминди колдонуудан тыйылуу 
зарыл. 

Эволюция – бул бир абалдан экинчи абалга көчүү. Башкача 
айтканда, эволюция – нерсенин акырындык менен жакшыраак 
жана абзелирээк болгон абалга өзгөрүүсү. Батыш көз 
карашында, эволюция жаңылануу, өркүндөө жана өсүп-өнүгүү 
маанисинде колдонулат. Ачык түрдө айтылбаса дагы, эволюция 
термини мына ушул сөздөгө синоним катары эсептелет. Мына 
ушул көз караштан динди өнүктүрүү фикраты келип чыккан. 
Динди өнүктүрүү сөзүнүн мааниси – алардын назарында – 
динди заманбап хазаратка төп келтирүү жана өзгөрүүдөн 
тосуучу нерселерди андан алып таштоо. 

Ал эми таждид (жаңыртуу) болсо – кандайдыр бир нерсени 
жаңылоо, тактап айтканда, ал нерсени өзүнүн баштапкы 
абалына кайтаруу. Мисалга алсак, кийимди жаңыртуу дегенде 
аны оңдоп-түзөөнү, ага жабышып калган нерселерди кетирүүнү 
жана аны жаңы абалына кайтарууну түшүнөбүз. Ошондой эле, 
кандайдыр бир аспапты жаңыртуу дегенде аны тазалоону, 
оңдоону жана жаңы кезиндегидей колдонууга жарактуу абалга 
алып келүүнү түшүнөбүз. Демек, таждид – бир нерсени 
баштапкы абалына кайтарып, өз милдетин аткарууга жарактуу 
кылып жаңыртуу. 

Динди өнүктүрүү жана таждид (жаңыртуу) түшүнүктөрүнүн 
фикирий жактан айырмачылыктарына токтоло турган болсок, 
динди өнүктүрүү түшүнүгү диндин өзөгүн сактоону жана аны 
асылына кайтарууну түшүндүрбөйт. Ал диндин өзөгүн бузуу 
аркылуу болсо дагы, аны заманбап хазаратка төп келтирүү үчүн 
өзгөртүүнү жана бул өзгөртүүгө тоскоолдук кылуучу 
фикирлерди жокко чыгарууну түшүндүрөт. Ал эми таждид болсо 
динди оңдоп-түзөөнү, ага сырттан жабышкан фикирлерди 
кетирүүнү жана динди өз асылына кайтарууну түшүндүрөт. 

Демек, динди өнүктүрүүнүн мааниси аны заманбап хазаратка 
төп келтирүү үчүн ал негизделген фикирлерди өзгөртүү жана 
бул өзгөртүүгө тоскоолдук кылуучу фикирлерди жокко чыгаруу, 
ошондой эле, динге – анын усулдарына каршы келсе дагы – 
жаңы фикирлерди киргизүү. Ал эми динди жаңыртуунун 
мааниси болсо дин тууралуу түшүнүктөрдү оңдоо, шаръий 
нусутарды туура түшүнүүнүн негизинде динди баштапкы вахий 
аркылуу түшкөн абалына кайтаруу жана динди түшүнүүнү 
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алсыратуучу, сырттан кирген фикирлерди жоюу. Ушуга ылайык, 
таждид – бул фикратты тунукташтыруу, динди түрдүү 
адашуулардан, бурмалоолордон жана жалгандардан тазалоо. 

Кээ бир адамдар эволюция терминин жакшыртуу деген 
мааниде, тагыраак айтканда, нерселерди түшүнүүнү жакшыртуу 
же өндүрүштүн сапатын жакшыртуу деген маанилерде 
колдонушат. Бирок, бул жакшыртуу түшүнүгүн эволюция 
түшүнүгү менен аралаштырып жиберүү болуп саналат. Анткени, 
жакшыртуу эски нерселерде дагы, жаңы нерселерде дагы 
болушу мүмкүн. А бирок эволюция бул эскини жакшыраак жана 
абзелирээк болгон жаңы абалга өзгөртүү. Анткени, 
эволюциянын мааниси бир абалдан экинчи абалга көчүү. 

Батыш көз карашына ылайык, эволюция теориясы ар бир 
жаңы нерсенин эскиден көрө абзелирээк болуусун шарттайт. 
Ошондой эле, бул теория тарыхка кайтпоону, башкача 
айтканда, баштапкы абалга кайтпоону талап кылат. Ал эми 
жакшыртуу болсо эски нерседе дагы, жаңы нерседе дагы 
болушу мүмкүн. Жакшыртуунун эски же жаңы заманга 
байланышы жок. Жакшыртуу бул иштерди түшүнүү жана 
аткаруу кайфиятына байланыштуу болгон түшүнүк. Араб тили, 
усул ал-фикх сыяктуу илимдер байыркы илимдерден болуп, 
бүгүнкү күндө бул илимдерге негиз салган жана аларды мыкты 
түшүнгөн аалымдарга тең келүүчү же аларга жакындоочу 
аалымдар жок. 

Ал эми өндүрүш жактан өсүп-өнүгүүнү эволюция деп 
атоочуларга келсек, акыйкатта, Европадагы өндүрүштүк өнүгүү 
убакыттын өтүшү менен табигый түрдө өнүгүү мыйзамынын 
(эволюциянын) натыйжасында эмес, балким аларда пайда 
болгон жаңы мабданын натыйжасында гана ишке ашты. 
Европада жаңы мабда татбик кылынып, ал илим-билим, 
өндүрүш ж.б. бардык тармактарда коомдун ойгонуусуна алып 
келди. Бул иштин убакыттын өтүшүнө эч кандай байланышы 
жок. Буга далил: мусулмандар дагы илим-билим жактан өнүккөн 
болчу, бирок фикирий жактан алсыроо себептүү мусулмандар 
артта калып кетишти. 

Мына ошондуктан, биз мусулмандар «эволюция» терминин 
колдонуунун ордуна, андан абзелирээк, туурараак жана 
кылдатыраак болгон «жакшыртуу» сөзүн колдонуубуз максатка 
ылайык болот. 
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Жаңыртуу же өнүктүрүү кайсы учурда зарыл болот? 
Коомдо көйгөйлөр күчөп, түзүмдөр жана мыйзамдар биринин 

үстүнө бири жыйылган маселелерди чечүүгө алсыз болуп калган 
учурда, адамдар бул чечилбеген көйгөйлөрдүн себептерин 
издей башташат. Андан кийин, бул түзүмдөрдү жана 
мыйзамдарды жаңыртуу же өнүктүрүү зарыл деп табышат. 
Коомдук фикирлерде жана түшүнүктөрдө дагы дал ушундай 
болот. 

Эгер адамдар түзүмдөрдү, мыйзамдарды, түшүнүктөрдү 
катъий жана туура болгон фикирий коидадан (акыйдадан) 
алышпастан, өздөрү ойлоп таап алышкан болсо, дал ушундай 
көйгөйгө кабылышары бышык. Мындай учурда адамдар коомдук 
көйгөйлөрдү чечүү үчүн жана заманбап хазаратка төп келүүчү 
түшүнүктөрдү иштеп чыгуу үчүн мыйзамдарды жана түзүмдөрдү 
өнүктүрүү деген актанууну ойлоп табышат. А эгерде коомду 
башкаруучу фикирлер менен мыйзамдар катъий жана туура 
болгон фикирий коидадан алынган болсо, тактап айтканда, 
жалпы адамзаттын Жаратуучусу тарабынан түшүрүлгөн 
роббаний динден алынган болсо, ал фикирлерди жана 
мыйзамдарды өнүктүрүү же өзгөртүү зарылчылыгы келип 
чыкпайт. Болгону аларды жаңыртуу, тактап айтканда, баштапкы 
абалына кайтаруу зарыл болот. 

Ислам – Аллах Таала тарабынан түшүрүлгөн дин. Анын 
фикирлеринде жана ахкамдарында бир дагы батыл нерсе жок. 
Бул дин жалпы адамзаттын Жаратуучусу тарабынан түшүрүлгөн 
болуп, ал Жаратуучу адамзатка кандай фикирлер, түзүмдөр 
жана мыйзамдар ылайыктуу болорун эң мыкты билет. 
Ошондуктан, адамдар бул диндин усулдарынан, өзөгүнөн жана 
шаръий ахкамдарынан бирер нерсени кемитип же өзгөртүп 
жиберүүсү мүмкүн эмес. Анткени, алардын баары Аллахтан 
түшкөн вахийдин бир бөлүгү болуп эсептелет. Демек, Хакийм 
(даанышман) жана Хобийр (бардык нерседен кабардар) болгон 
Зат тарабынан түшүрүлгөн Ислам динин өнүктүрүү же өзгөртүү 
мүмкүн эмес. 

Андан тышкары, бүгүнкү күндө Исламды реформалоого жана 
жаңылоого чакыруучулар кооз урандарды колдонуу менен 
Исламга батыштык капиталисттик хазараттын фикирлерин 
киргизүүгө умтулушууда. Акыйкатта, алардын чакырыктары 
убактылуу үстөм болуп турган хазаратка сокурларча ээрчүүдөн 
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башка нерсе эмес. Батыштын капиталисттик хазараты жана 
мабдасы адамдар тарабынан ойлоп табылган болуп, 
кемчиликтерге, карама-каршылыктарга жана талаш-
тартыштарга толуп турат. Бул хазараттын негиздери жана 
фикирий коидалары бузулукка негизделген болуп, иш жүзүндө 
татбик кылууда ийгиликсиздикке кабылганы, ошондой эле, 
дүйнө элдерин бактысыздыкка кептегени ашкере болуп калды. 

Бул орунда төмөнкүдөй суроо жаралышы мүмкүн: эгер Ислам 
Роббаний дин болуп, аны өзгөртүү же өнүктүрүү мүмкүн эмес 
болсо, анда таждиддин эмне кереги бар? Бул суроого мындайча 
жооп берилет: таждиддин Куран жана сүннөттөн болгон шаръий 
нусустарды же араб тилин өзгөртүү жана өнүктүрүүгө эч кандай 
байланышы жок. Биз жогоруда айтканыбыздай, Ислам – бул 
адамдардын турмушунда татбик кылына турган дин. Ал эми 
адамдардын турмушунда Исламий фикирлер менен башка 
фикирлер ортосунда ар дайым күрөш жүрүп турат, татбик 
кылууда ката-кемчиликтерге жол коюлат жана жаңыдан пайда 
болгон жагдайларга шаръий ахкамдарды төп келтирүү 
зарылчылыгы жаралып турат. Исламга жат болгон фикирлердин 
аралашып калуусу, татбик кылуудагы ката-кемчиликтер 
себептүү динди түшүнүүнүн алсыроосу жана шаръий 
ахкамдарды вакыйлыкка төп келтирүүнүн кыйындашуусу узак 
мөөнөткө созула турган болсо, Ислам менен вакыйлык 
ортосунда ажырым пайда болуп, динди жаңыртуунун – 
таждиддин зарылчылыгы келип чыгат. 

Араб тилинин өзгөрүүсүнө токтоло турган болсок, акыйкатта, 
тилдер замандардын алмашуусуна жараша өзгөрүп турат. Аллах 
Тааланын адамдар колдонгон тилдерге орноткон мыйзамы 
ушундай. Аллах Таала айткан: 

� ÎPB‰ÕFÚª ÚπÍª‰g œÍØ Ï∆Ḡ Ê¡Û∏Í√A‰ÃÙªÚC‰À Ê¡Û∏ÍN‰ƒÍnÙªÚC Â≤BÚºÍNÊaA‰À ~̄ÊiÚDÙªA‰À ÍPA‰ÀB‰¿ÏnªA ÂµÙº‰a Í…ÍMB‰ÕE Ê≈Íø‰À 
‰îÍ¿ÍªB‰®ÙºÍª � 

«Анын аян-белгилеринин (дагы бири) – Ал Зат 

асмандарды жана Жерди жаратуусу, ошондой эле, 

силердин тилиңерди жана өңүңөрдү ар түрдүү кылып 

койгону» [30:22] 
Вахий түшкөн доордогу араб тили бүгүнкү күндөгү арабдар 

колдон тилден бир топ айырмаланат. Араб тили түрдүү 
доорлордо өзгөрүп отуруп, бүгүнкү күндө оозеки 
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диалектилердин жыйындысына айланып калган. Араб тилин 
жаңыртуу дегенде биз бүгүнкү күндөгү арабдардын бардыгын 
вахий түшкөн доордогу Курайш уруусунун тилинде сүйлөөгө 
чакырууну назарда туткан жокпуз. Бул абдан оор иш жана 
шариятта талап кылынган эмес. Шарият талап кылган нерсе – 
бул шаръий нусустарды вахий түшкөн доордогу араб тили 
жардамында түшүнүү. Вахийдин түшүүсү токтотулгандан 
кийин араб тилинде жүз берген ар кандай өзгөрүүлөр 
этибарга алынбайт. 

Демек, таждид – шаръий нусутарды түшүнүүдө алардын 
туура лугавий (тилдик) маанилерине кайтуу. Башкача 
айтканда, таждид – шаръий нусустарды түрдүү доорлордо 
өзгөрүүлөргө кабылган бүгүнкү араб тили менен эмес, балким 
вахий түшкөн доордогу араб тили менен түшүнүүгө кайтуу. 
Анткени, этибарга алынуучу шаръий хитаб бул вахий аркылуу 
арабдардын – ошол кездеги – түшүнүгүнө жараша түшкөн 
хитаб. Шаръий хитабды түшүнүү доорлордун алмашуусу 
менен өзгөрүп же өнүгүп кетиши мүмкүн эмес. Тескерисинче, 
вахий токтотулганга чейинки абалында сакталып калуусу 
зарыл. 

Мына ошондуктан, мужаддид, мужтахид, муфассир, факих 
жана башка шаръий аалымдар шаръий нусустардагы 
маанилерди туура түшүнүү үчүн вахий түшкөн доордогу 
Курайштын жана арабдардын тилин мыкты өздөштүрүүсү 
важиб. 

Исламдын алгачкы доолорунда тил аалымдары араб 
тилинде таза сүйлөгөн урууларды иликтешип, анын 
жардамында араб тилин жана араб шеърин (поэзиясын) бир 
калыпка чогултуп чыгышкан. Ошондой эле, тилчилер «балаго 
(риторика)», «нахв (грамматика)», «сарф (морфология)», 
«фикх ул-луго», «имла (орфография)», «расм (чийүү)», 
сөздүк жана башка араб тилин түшүнүү үчүн зарыл болгон 
илимдерди негиздешкен. Ошондуктан, Ислам аалымдары 
жана тилчилер бул жаатта жетиштүү эмгектерди аткарып 
коюшкан. Биз үчүн Исламды Расулуллах Αдын сахабалары 
түшүнгөндөй туура түшүнүү үчүн мына ушул илимдерди 
үйрөнүү жана шаръий нусустарды түшүнүүдө аларга таянуу 
зарыл. 
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Диний таждид бизден вахий токтотулганга чейинки 
шаръий ахкамдар түшкөн вакыйлыктарды кылдат үйрөнүүнү 
дагы талап кылат. Кээде факих же мужтахид адам араб 
тилиндеги жана шарияттагы эрежелердин негизинде шаръий 
нассты туура түшүнүүгө жетиши мүмкүн. Бирок, кээде шаръий 
насстын кандай вакыйлыкка түшкөнүн ажыратуу кыйынчылык 
жаратып, анын натыйжасында, факих же мужтахид адам 
шаръий нусустарды өз ордунан башка вакыйлыктарга 
колдонуп коюусу ыктымал. Мына ошондуктан, Ислам 
аалымдары Куран аяттарынын «сабабу нузулу (түшүү 
себептери)», хадистердин «сабабу вуруду (айтылуу 
себептери)», казаттар жана сийрат тууралуу китептерди 
жазып калтырышкан. Анткени бул илимдер нусустардын 
вакыйлыгын туура түшүнүүгө жардам берет. 

Бул жааттагы диний таждид вахий түшкөн доордогу 
жерлерди, курулуштарды, климаттык жагдайларды жана 
табигый шарттарды кылдат үйрөнүүнү талап кылат. Бул иш 
диний таждид үчүн үлкөн пайда алып келет. Мисалга алсак, 
бул нерселерди үйрөнүү аркылуу биз вахий түшкөн доордогу 
динар, саъ, зираъ, кулла ж.б.у.с шаръий салмактардын жана 
көлөмдөрдүн бирдигин аныктоого, ошондой эле, вахий 
түшкөн доордо колдонулган согуш куралдары, кийим-
кечелер, идиш-аяктар, шаарлардагы жана айылдардагы 
курулуш ыкмалары, суу кудуктары, дыйкан чарба жана 
өндүрүш сыяктуу иштердин вакыйлыгын туура түшүнүүгө 
жетишебиз. Бул нерселерди туура түшүнө билүү аркылуу биз 
шаръий сапар, суу ахкамдары, жолдор, курулуштар жана хак 
уш-шуфъа сыяктуу көптөгөн шаръий ахкамдардын 
вакыйлыгын түшүнө алабыз. Бул илимдердин бардыгы 
мужтахид адам үчүн шаръий хукмдун манатын жана шаръий 
нусустар түшкөн вакыйлыктарды үйрөнүүдө үлкөн пайда 
алып келет. 

Бул орунда айта кетчү нерсе, Харамайн (Саудия) 
өлкөсүндөгү Расулуллах Αдын үйүн, сахабалардын үйлөрүн, 
тарыхый мечиттерди ж.б.у.с. Исламий тарыхый курулуштарды 
негизсиз шылтоолор менен бузуп-талкалоо иштери жалпы 
мусулмандарга жана алардын тарыхына карата жасалган 
үлкөн кылмыш. Бул сыяктуу Исламий эстеликтер, өзгөчө 
вахий түшкөн доордон калган курулуштар шаръий нусустар 
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түшкөн вакыйлыкка түздөн-түз байланыштуу болгондуктан, 
аларды көздүн карегиндей аздектеп сактоо зарыл. Анткени, 
ал курулуштар шаръий ахкамдардын манатын, Расулуллах 
Αдын сийратын жана мусулмандардын тарыхын туура 
түшүнүүгө жардам берет. 

Бүгүнкү күндө мусулмандардан талап кылынган таждид – 
Исламды Расулуллах Αга вахий түшкөн доордогудай түшүнүү. 
Бул таждид белгилүү шаръий жана аклий эрежелерди кармануу 
менен гана ишке ашырылуусу зарыл. Мына ошондо, шарият 
талап кылган таждид шаръий нусустарды жана бул нусустарга 
байланыштуу болгон шаръий ахкамдардын манатын туура 
түшүнүүгө, ошондой эле, ал шаръий ахкамдарды нусустар 
түшүрүлгөн доордогу вакыйлыкка төп келүүчү жаңы 
вакыйлыктарга колдонууга жол ачат. Эгер жаңы жагдайлар 
жана көйгөлөр пайда болуп, мурунку өткөн факихтер тарабынан 
ал көйгөйлөргө чечим берүүчү шаръий ахкамдар айтылбаган 
болсо, ал көйгөйлөрдү чечүү үчүн мужтахиддер жана факихтер 
усул ал-фикх илиминин эрежелерине таянган абалда жаңы 
шаръий ахкамдарды истинбат кылышат. � 
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КЕЧЭЭКИ ЖАНА БҮГҮНКҮ ААЛЫМДАР ОРТОСУНДАГЫ 
УЧУР ТАЛАП КЫЛГАН ИЛИМ ЖАНА АМАЛ 

Мухандис Шафик Хамис - Яман 
Илим – сабатсыздыктын, жахилдиктин тескериси. 

Аллах Таала илимдин фазилети жогору экендигин 
айтып, мындай деген: 

نۡ � نِتٌ  ُهوَ  أَمَّ  َهلۡ  قُلۡ  ۗۦ َرّبِهِ  َمةَ َرحۡ  ُجواْ َوَيۡر  ِخَرةَ ۡألٓ ٱ ذَرُ يَحۡ  اِئمٗ َوَقآ  ااِجدٗ سَ  لِ لَّيۡ ٱ ءَ َءانَآ  َقٰ

بِ لۡ ۡألَ ٱ أُْولُواْ  َيتَذَكَّرُ  إِنََّما َلُمونَۗ َيعۡ  َال  لَِّذينَ ٱوَ  َلُمونَ َيعۡ  لَِّذينَ ٱ تَِوييَسۡ   �٩ َبٰ
«Же кечтерде сажда кылган жана (ар дайым) тикесинен тик 

туруп таат-ибадат кылган, Акыреттен корко турган жана 

Раббисинин ырайым-алкоосунан үмүт кыла турган киши (менен 

күпүр-күнөөгө чөккөн кимсе барабар болобу?!) Айткын: «Биле 

турган заттар менен билбей турган кимселер тең болобу?!» 

Акыйкатта жалаң акыл ээлери гана үгүт насаат алышат» [39:9] 

لُ مۡ ۡألَ ٱ كَ َوتِلۡ � ِلُمونَ لۡ ٱ إِالَّ  ِقلَُهآ َيعۡ  وََما ِللنَّاِسۖ  ِربَُهاَنضۡ  ثَٰ  �٤٣ َعٰ
«Ушул мисалдарды Биз адамдар (үлгү алышы) үчүн айтабыз. 

(Бирок) аларды жалаң илим ээлери гана аңдай алышат» [39:9] 

Илим – билимден көрө жалпыраак. Аллах Таала илимди 
сабатсыздыктан абзел койгон жана адамдарды илим 
үйрөнүүгө үндөгөн. Расулуллах Α айткан: 

$A‰gḠ ‰æ‰gÊj‰NÊmA Û�A AÁfÊJ‰ß ‰jÚ§‰Y Í…ÊŒÍº‰ß ‰¡ÙºÍ®ªA# 
«Эгер Аллах бир пендени жаман көрсө, аны илимден тосуп 

коёт».1 
Ошондой эле, Аллах Таала башка илимдерден көрө 

шаръий илимдерди жогору койгон. Анткени, адамдар шаръий 
илимдерди үйрөнүү менен акыйкат жолду табышат жана 
аларды үйрөнбөсө адашууга батышат. 

Шаръий илимдер адамдарды эксперименталдык илимдерди 
үйрөнүүгө түртөт. Усама ибн Шарик Γдан риваят 
кылынышынча, ал мындай деп айткан: «Аърабийлер (чөлдө 
жашаган арабдар): «Оо Расулуллах, биз даарыланышыбыз 
керекпи?» - деп сурашты. Ошондо, Расулуллах Α: 

$,Ê¡‰®‰√ B‰Õ ‰eB‰JÍß Í…º̇ªA ,AÊÀ‰ÀA‰f‰M Ï∆H̄ÚØ ‰…º̇ªA Ê¡Úª Ê©‰z‰Õ Á’A‰e ‹Ḡ ‰©‰y‰À Â…Úª Ú∞Íq,Á’B ‹Ḡ Á’A‰e ,AÁfÍYA‰À AÃÛªBÚ≥: B‰Õ 

‰æÃÂm‰i ,Í…º̇ªA B‰ø‰À ?‰ÃÂ« ‰æBÚ≥: Â¬‰j‰»ÙªA# 

                                                 
1 Имам ал-Маваридийдин «Дүйнө жана дин адеби» китебинин 51-бети. 
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«Ооба, оо Аллахтын пенделери, Аллах Таала бир оорудан 
башка бардык оорунун шыпаасын берген», - деп айтты. 
Адамдар андан: «Оо Расулуллах, ал кайсы оору?» - деп 
сурашканда, ал: «Карылык», - деп жооп берди».1 Ал эми 
эксперименталдык илимдер болсо адамдарды шаръий 
илимдерди үйрөнүүгө түртпөйт. 

Риваяттарда айтылышынча, бир топ илим талап 
кылуучулар аалымдын босогосуна келишип «Бизге тишибиз 
өтө турган жана нафсыбызга оор келбеген нерселерден 
садака кылыңыз», деп кайрылышыптыр. Ошондо, аларга 
тамак-аш жана азыраак акча алып чыгып беришиптир. Аны 
көрүп, жактырбаган илим талап кылуучулар «Биз сиздин 
тамагыңызга эмес, акылыңызга ашыгып келдик. Биз азык-
оокат эмес, хидаят издеп келип отурабыз», деп айтышыптыр. 
Ошондо, аалым алардын бардык суроолоруна 
канааттандырарлык жооп бергенден кийин, илим талап 
кылуучулар «Күңүрттү жарык кылган илим курсакты 
тойгузган тамактан алда канча жакшыраак», дешип 
көңүлдөрү толо чыгып кетишкен экен. 

Акылды тойдурган илим амал менен коштолушу лазым. 
Амалга пайдасы тийбеген илимден Аллахтын Өзү сактасын. 
Илимине амал кылбас аалымдын кадыры чаңга арзыбайт. 
Аллах Таала айткан: 

بَۚ لۡ ٱ لُونَ تَتۡ  َوأَنتُمۡ  أَنفَُسُكمۡ  نَ َوتَنَسۡو  ِبرِّ لۡ ٱِب  لنَّاسَ ٱ ُمُرونَ أَتَأۡ ۞�  �٤٤ ِقلُونَ تَعۡ  أََفَال  ِكتَٰ
«Силер адамдарды жакшылыкка буйруп, өзүңөрдү 

унутасыңарбы? Өзүңөр китепти окуп жатасыңар го?! Акыл 

жүгүртпөйсүңөрбү?» [2:44] 
Бул аят илимди амалга байлоону буйруп жатат. Амалга 

түрпөс илимден пайда эмне? Бул анык адашуунун өзү эмеспи? 
Аллах Таала дагы башка аяттарда мындай деген: 

تِ لۡ ٱ ِمنَ  َناأَنَزلۡ  َمآ  تُُمونَ َيكۡ  لَِّذينَ ٱ إِنَّ � : هُ  َما دِ َبعۡ  ِمنۢ  ُهدَىٰ لۡ ٱوَ  َبيَِّنٰ  ِكتَٰبِ لۡ ٱ ِفي ِللنَّاِس  َبيَّنَّٰ

ِٓئكَ  ُ ٱ عَنُُهمُ يَلۡ  أُْوَلٰ ِعنُونَ ٱ عَنُُهمُ َوَيلۡ  ]َّ  �١٥٩للَّٰ
«Биз түшүргөн далилдер жана Хидаят - Туура Жолдон турган 

нерселерди адамдарга Китепте ачык-айкын кылып бергенибизден 

кийин аны жашыргандарды, кадиксиз, Алла наалат кылат жана 

наалат кылуучулар (периштелер жана момундар) да наалат 

кылышат» [2:159] 

                                                 
1 Имам Тирмизий риваяты 
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ُ ٱ َخذَ أَ  َوإِذۡ � قَ  ]َّ  ءَ َوَرآ  فَنَبَذُوهُ  ۥتُُمونَهُ تَكۡ  َوَال  ِللنَّاِس  ۥَلتَُبيِّنُنَّهُ  ِكتَٰبَ لۡ ٱ أُوتُواْ  لَِّذينَ ٱ ِميثَٰ
 �١٨٧ تَُرونَ َيشۡ  َما سَ فَبِئۡ  قَِليٗالۖ  اثََمنٗ  ۦِبهِ  اْ تََرۡو شۡ ٱوَ  ُظُهوِرِهمۡ 

«Эстегин, (эй Мухаммад) Алла Китеп берилген кишилерден: 

«Албетте, ал Китепти адамдарга ачык баян кыласыңар жана 

жашырбайсыңар!» деп убада-шерт алган эле. Кийин алар бул 

убада-шерттерин арттарына ташташты жана аны арзан 

баадагы нерселерге алмаштырып жиберишти. Алардын бул алды-

саттылары кандай гана жаман нерсе!» [3:87] 

Арийне, аалымдардын илимге жетүүдөн көздөгөн максаты 
болот, ал – Аллах Тааланын ыраазылыгына ээ болуу. Аллах 
Таала алар үчүн илимге жетүү жолдорун жеңилдетип бергенден 
кийин, алар Аллахтын ыраазылыгына ээ болууну көздөшөбү же 
жокпу? Аллах Таала мына ушул нерсеге т.а. аалымдардын 
амалдарына карап, аларга сыйлык же жаза берет. Анткени, 
Аллах Тааланын буйруктарын үйрөнгөн адам аларды ишке 
ашырууга милдеттүү болот жана андан кийин гана аны 
башкаларга үйрөтүп, аларды дагы Аллахка итаат кылууга 
чакырат. Ошондой эле, Аллах Тааланын кайтырууларынан 
кайтуу дагы биринчи болуп аалымдарга жүктөлөт жана андан 
кийин гана башкаларга өтөт. Аалымдардын алган илимдерин 
амалий түрдө көрсөтүп бериши алардын адамдар арасындагы 
таасири жеңил жана тез жайылышына жол ачат. Риваяттарга 
ылайык, бир топ кулдар чогулушуп, Хасан ал-Басрийдин алдына 
келишет жана андан адамдарга кулдарды азат кылуу тууралуу 
даъват кылуусун өтүнүшөт. Бирок, Хасан ал-Басрий алардын 
өтүнүч бир аз кечиктирип, бар канча убакыт өткөндөн кийин 
гана ишке ашырат. Анын мындай кылуусунун себеби, ал кезде 
Хасан ал-Басрийдин акчасы азыраак болгон эле жана 
кийинчерээк акчалуу болгондон кийин, кул сатып алып, аны 
азат кылат. Мына ошондон кийин гана Хасан ал-Басрий жалпы 
элге чыгып, аларды кулдарын азат кылууга чакырат. Имам ал-
Маваридий өзүнүн «Дүйнө жана дин адеби» китебинин 
«Аалымдын артыкчылыгы билгенине амал кылуусунда» деген 
темасында мындай деген: «Аалымдын артыкчылыгы билгенине 
амал кылуусунда, өзү буйруп жаткан иштерди алгач өзү 
аткаруусунда болушу зарыл. Антпесе, Аллах Тааланын төмөнкү 
аятындагы адамдардын катарында болуп калышат: 

لُواْ  لَِّذينَ ٱ َمثَلُ � اۚ أَسۡ  ِملُ يَحۡ  ِحَمارِ لۡ ٱ َكَمثَلِ  ِملُوَهايَحۡ  َلمۡ  ثُمَّ  ةَ َرىٰ لتَّۡو ٱ ُحّمِ  �َفاَرۢ
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«Тоорот жүктөлгөн-берилген андан соң аны көтөрө албаган 

(тактап айтканда, анын көрсөтмөлөрүнө баш ийбеген) кимселер 

(яхудийлер) дал китептерди көтөрүп кетип бараткан эшекке 

окшойт (тактап айтканда, анын оорлугунан чарчап-чалыгышат, 

бирок ал Китептин ичиндеги нерселерден пайдаланышпайт)» [62:5] 

Аллах Таала айткан: 

َما مٖ ِعلۡ  لَذُو ۥهُ َوإِنَّ � هُ َعلَّمۡ  ّلِ  �َنٰ
«Ал Биз (вахий аркылуу) берген таалимибиз аркылуу терең 

билим ээси эле» [62:5] 

Бул аят тууралуу Катада мындай деген: «Тактап айтканда, өз 
билгенине амал кылган адам эле»1. 

Адамдар Аллах Тааланын максатын жеткирүүсү үчүн 
пайгамбарларга муктаж болушкан. Пайгамбарлар Аллах Таала 
жиберген кабарларды адамдарга ийгиликтүү жеткиришип, 
кыямат күнүндө адамдар «бизге эскертүү берилген эмес болчу» 
деп айтпоолору үчүн хужжат-далилдерди тургузуп кетишти. 
Ошондой эле, адамдар турмуштук иштерин Аллах Таала 
айткандай тартиптөөсү үчүн дагы Анын пайгамбарларга 
жиберген кабарларына муктаж болушкан. Ошентип, Аллах 
Таала пайгамбарлык белгиси менен адамдарды жиберип турду. 
Соңунда, Исламды түшүрүү менен жер бетине түшүргөн 
кабарларын толуктап, жыйынтыктады жана Мухаммад Αды 
пайгамбарлардын эң акыркысы кылып жиберди. 
Пайгамбарлардын акыркысы болгон Мухаммад Αдан кийин, жер 
бетинде адамдарга Аллахтын динин үйрөтүү милдети 
аалымдардын мойнунда калды. Алар Аллах Тааладан берилген 
илимдин негизинде, жер жүзүндө Аллахтын өкүмүн орнотуп, 
адамдарды ага амал кылууга чакыруу милдетин алышты. 
Расулуллах Α аалымдар тууралуу мындай деген: 

$∆G ’B¿º®ªA “QiÀ ,’BŒJ√fiA ∆G ’BŒJ√fiA � AÃQiÃÕ AÁiBƒÕe ‹À BÁ¿«ie BòG ÀAÃQi ,¡º®ªA ≈¿Ø  haC 

haC •Å jØAÀ# 

«Аалымдар пайгамбарлардын мураскерлери. Акыйкатта, 
пайгамбарлар өздөрүнөн кийин динар дагы, дирхам дагы 
калтырышпады, алар илимди мурас калтырышты. Кимде-ким ал 
илимге ээ болсо, улуу үлүшкө жетиптир»2. 

                                                 
1 Имам ал-Маваридийдин «Дүйнө жана дин адеби» китебинин 82-бети. 
2 Имам ат-Тирмизий риваяты 
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Расулуллах Α дагы бир хадисинде мындай деген: 

$≈ø ‘Ci BÁ√BÒºm AÁj÷BU Bº̧ZNnø ¬já ,�A BÁR∑B√ f»®ª ,�A Bı∞ªBã “È‰ƒnª æÃmi ,�A Ω¿®Õ ü 
eBJß �A ¡Q‚BI ;∆AÀf®ªAÀ ¡ºØ juŒ¨Õ æÃ¥I ‹À Ω®Ø ∆B∑ B¥̧Y ”ºß �A ∆C …ºafÕ …ºafø# 

«Кимде-ким Аллах харам кылган иштерди халал кылган, 
Аллахка берген убадасын бузган, Расулуллахтын сүннөтүнө 
тескери иш кылган, ошондой эле, адамдар арасында күнөө жана 
душмандык менен өкүм кылган султанды көрүп, аны сөз менен 
же амал менен кайтарбай турган болсо, Аллах Таала аны өз 
ордуна (тозокко) киргизет»1. 

Расулуллах Α айткан: 

$Ï∆ÂjøDNª ≤Àj®ùBI Ï∆ÂÃ»ƒMÀ ≈ß ,j∏ƒùA Ï∆haDNªÀ ”ºß fÕ ,�B§ªA …Ï√j�DNªÀ ”ºß µáA ,AÁj�C 

…Ï√jv¥NªÀ ”ºß µáA ,AÁjv≥ ÀC Ï≈‰IjzŒª Û�A LÃº¥I ¡∏z®I ”ºß |®I ¡∏Ïƒƒ®ºŒªÀ B¿∑ ≈®ª �I 

ΩŒ÷AjmG# 

«Силер сөзсүз түрдө жакшылыкка буйруп, жамандыктан 
кайтарасыңар, заалымдын колун тососуңар жана аны акыйкатка 
кайтарып, ага чектейсиңер. Болбосо, Аллах Таала силердин 
жүрөктөрүңөрдү бири-бирине каршы кылып коёт жана бану 
Исраилди наалаттагандай, силерди дагы наалаттайт»2. 

Бул хадистер жалпы Ислам Умматына айтылган. Бирок, 
алардын арасынан аалымдарга көбүрөөк тийиштүү болот. 
Анткени, мусулмандарды акыйкатка чакыруу биринчи кезекте 
аалымдардын милдети. Эгер бул ишти аалымдар ишке 
ашырышпаса, алардан бөлөк ким ишке ашырмак эле? 

Аалымдар Ислам мамлекети тикеленген күндөн тартып 
пайгамбарлардын мураскерлери болушкан. Расулуллах Α аркы 
дүйнөгөн сапар кылган учурдан баштап анын иштери 
аалымдардын мойнуна жүктөлгөн. Аалымдардын милдети 
халифалар ыраазы болушса дагы, каршы чыгышса дагы, 
акыйкатты ачык айтуу болуп келген. Умар ал-Фарук Γ халифа 
болуп дайындалган кезде адамдарга кайрылып: «Эгер менин 
(туура жолдон) тайганымды көрсөңөр, эмне кыласыңар?» - деп 
сураган. Ошондо, адамдар ага: «Эгер сенин (туура жолдон) 
тайганыңды көрсөк, кылычтарыбыз менен каршы чыгабыз», - 

                                                 
1 Имам ат-Тобарий «ат-Тарих» китебинде жана Ибн ал-Асир «ал-

Камил» китебинде келтирген. 
2 Имам Абу Дауд жана ат-Тирмизий риваяты. 
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деп айтышкан. Момундардын амири Умар ибн ал-Хаттаб Γ 
адамдардын турмушун мүмкүн болушунча жеңилдетүүнү жана 
аларды акыйкат менен башкарууну каалар эле. Күндөрдүн 
биринде, ал Расулуллах Αдын минбарында туруп, муслима 
кыздардын махрын азайтуу тууралуу сөз сүйлөдү. Ошондо, 
адамдардын арасынан бир аял ордунан туруп, Аллахтын 
жолунда жемелөөчүнүн жемелөөсүнөн коркпой, Умарга мындай 
деди: «Оо Умар, Аллах Таала мындай деп айткан: 

َكانَ  جٖ َزۡو  دَالَ ِتبۡ سۡ ٱ أََردتُّمُ  َوإِنۡ �  هُ ِمنۡ  ُخذُواْ تَأۡ  َفَال  اقِنَطاٗر  ُهنَّ دَىٰ إِحۡ  تُمۡ َوَءاتَيۡ  جٖ َزۡو  مَّ
نٗ بُهۡ  ۥُخذُونَهُ أَتَأۡ  اۚ ٔ◌◌ً َشيۡ  ِبينٗ  امٗ َوإِثۡ  اتَٰ  �٢٠ امُّ

«Эгер бир аялды коё берип, башка аялга үйлөнмөкчү болсоңор, 

абалкысына эсепсиз мал-дүйнөнү (махр кылып) берген болсоңор да, 

андан бир да нерсени кайтарып албагыла! Аны жалаа жана ачык 

күнөө менен аласыңарбы?!» [4:20] 

Аллахтын аятын окуп берген аялды угуп, Умар Γ төмөнкү 
атактуу сөздөрүн айткан: «Бул аял акыйкатты айтты жана Умар 
ката кылды». Билал ал-Музнийдин башчылыгы астында 
Ирактын каралары жашаган аймактарды фатх кылган топ Умар 
ибн ал-Хаттаб Γдан ал жерлерди өздөрүнө бөлүп берүүнү 
талап кылышып, анын алдына келишкен. Ошондо, Умар Γ 
өзүнүн даңазалуу сөздөрүн айткан: «Оо, Аллахым, мени 
Билалдан жана анын жолдошторунан сактай көр!». 

Мусулмандардын Ислам менен башкарууга байъат алган 
халифасы бар кезде, аалымдар халифанын иштерине тыкыр 
назар салышып, анын мусулмандардан алган байъатына 
канчалык татыктуу иш алып барып жатканын күзөтүп турушкан. 
Эгер халифа алган байъатына татыктуу иш алып барса, аны 
колдошор эле. Эгер ал туура жолдон тайса же мусулмандардан 
алган байъатына тескери иш алып барса, аалымдар аны 
мухасаба кылышып, туура жолго кайтарышар эле. Ал доордогу 
аалымдар Аллахтын жолунда жемелөөчүнүн жемелөөсүнөн 
коркпой, Аллах Таалага берген убадаларына бекем болушар эле 
жана акыйкатты ачык айтышып, андан жүз үйрүшпөйт эле. 
Ислам тарыхынын барактары ар дайым акыйкаттын алдыңкы 
сабында турган эр жүрөк аалымдардын даңазалуу окуяларына 
толгон. 

Халифа Абу Жаъфар ал-Мансурдун доорунда «Маликий» 
мазхабынын негиздөөчүсү имам Малик ибн Анас Расулуллах 
Αдын «Мажбурланган адамдын талагы түшпөйт» деген хадисин 
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адамдарга айтып берүүдөн кайтарылып, бул жолдо азап-
кыйынчылыктарга кабылган. Анткени, ал кезде халифага каршы 
чыккандар имам Малик риваят кылган хадисти далил катары 
көтөрүп чыгышып, аны «мажбурланган адамдын байъаты 
өтпөйт» деген маселеге кыяс кылышкан эле. Малик ибн Анаска 
көрө албастык кылгандар бул учурдан пайдаланышып, халифа 
ал-Мансурду ага каршы тукурушту жана халифа имам Маликти 
адамдарга бул хадисти айтуудан кайтарды. Бирок, имам Малик 
халифанын бул кайтаруусуна баш ийбей, ал хадисти жалпы 
элдин алдында айтууну уланта берген. Натыйжада, көрө 
албастардын аракеттеринин арты менен имам Малик жетимиш 
жолу дарраланган. 

«Ханафий» мазхабынын негиздөөчүсү имам Нуъман бин 
Сабит Абу Ханифа дагы Багдадда жүргөн кезинде халифа 
тарабынан түрдүү кыйноолорго кабылган. Ал халифа Абу 
Жаъфар ал-Мансур «алавийлер» менен чатакташкан учурда аны 
колдобогон жана ал кездеги казылардын чыгарган кээбир 
өкүмдөрүнө каршылык билдирип турган. Акылынан тайган бир 
аял башка кишини «зынаакордун баласы» деп атагындыгы үчүн 
ошол кездеги казы Ибн Абу Лайла ага хад белгилеп, мечитте, 
тик турган абалында эки жолу дарралаган. Ошондо имам Абу 
Ханифа «Казы алты катага жол койду. Ал мечиттин ичинде хад 
тургузду, ал эми хаддар мечиттин ичинде тургузулбайт. Аны тик 
турган абалында дарралады, ал эми аялдар отурган абалында 
дарраланат. Эки хад эмес, бир эле жолу хад тургузулушу керек 
эле, анткени бирөөсү жеңил болуп калбашы үчүн, эки хад бир 
убакта тургузулбайт. Акылдан тайган аялга хад тургузулбайт, 
хад анын ата-энесине тургузулушу керек эле. Анын ата-энеси 
башка жакта болгон жана казы аларды чакырткан эмес», деп 
айткан. Ошондой эле, имам Абу Ханифа халифа Абу Жаъфар ал-
Мансур берген миң дирхам менен бир жариядан (күңдөн) жана 
казылык мансабынан баш тарткан. Ошол себептен, 110 жолу 
дарраланып, үй камагына алынган жана ага фатва берүүгө, 
окутууга тыюу салынган. Андан көп өтпөй, имам Абу Ханифа 
ошол абалында көз жумган. 

Халифа ал-Махдий ажылык кылган учурда Суфян ас-Саурий 
аны мухасабы кылып, андан: «Бул сапарыңда канча каражат 
сарптадың?» - деп сураган. Халифа: «Мен билбеймин, бул ишке 
жооптуу болгон кызматчыларым жана өкүлдөрүм бар, ошолор 
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билишет», - деп айткан. Ошондо Суфян ас-Саурий: «Эртең, 
Аллахтын алдына барганыңда Ал сенден бул тууралуу сураса 
эмне деп жооп бересиң? Умар ибн ал-Хаттаб Γ ажылык кылган 
учурда өзүнүн кызматчысынан: «Бул сапарыбызда канча 
каражат сарптадык?» - деп сураган. Кызматчысы ага: «Оо 
момундардын амири, 18 динар сарптадык», - деп жооп 
бергенде, Умар: «Куурап калгыр, мусулмандардын байтул 
малын (казынасын) сапырган турбайбызбы», - деп айткан эле. 
Сен Мансур ибн Аммардын айткандарын уккансың го? Жада 
калса, ал чогулушта отуруп, анын айткандарын эң 
биринчилерден болуп жазгансың. Ибрахим ал-Асваддан, ал 
Алкамадан жана ал Ибн Масъуддан риваят кылган хадисте 
Расулуллах Α айткан: 

$ÏLi ~̆uÃbNø ü æBø �A ǣBøÀ æÃmi �A B¿ŒØ P’Bq …n∞√ …ª iBƒªA AÁf´# 

«Аллахтын жана Анын Расулунун мал-мүлкүнөн өзүнүн нафс-
каалоосуна жумшаган адамга эртеңки күндө тозок болот». 
Суфьян ас-Саурийдин сөздөрүн угуп турган сарай кызматчысы 
Абу Убайд ал-Катиб «Момундарды амири ошондой ишти кылмак 
беле?» деп айтты. Ошондо, Суфьян ас-Саурий чыныгы момундун 
күчүн жана мусулмандын эркин чагылдырган улуу сөздөрүн 
айткан: «Акыйкатта, Фиръаунду (анын сарайындагы 
кызматчысы) Хаман кыйраткан»1. 

Изз ибн Абдуссалам дагы Дамасктагы мечитте хутба кылып 
жаткан жеринен түшүрүлүп, камакка алынган эле. Анткени, ал 
ошол кездеги султан Салихтин үлкөн саясий чыккынчылык 
кылып, Мисир өкүмдары Нажмуддин Айюбга каршы христиандар 
менен тил бириктиргенин айыптап чыккан эле. Султан Салих 
христиандарга Сафадды, Бофорт сепилин, Сидонду, Таберияны, 
Жабал ал-Амилди жана башка деңиз жээгиндеги өлкөлөрдү 
өткөрүп берип, аларга курал сатып алуу үчүн Дамаскка кирүүгө 
дагы уруксат берген эле. Изз ибн Абдуссалам бул саясий 
чыккынчылыкка унчукпай карап турбастан, жума намазында, 
минбарда туруп, султан Салихтин иштерин каралаган жана 
хутбасынын соңунда «Оо Аллахым, бул Умматка хидаяттын 
түркүгү болгон өкүмдар бере көр! Аны менен Өзүңдүн 
досторуңду азиз кыл жана душмандарыңды кор кыл! Аны менен 

                                                 
1 Абдулазиз ал-Бадрийдин «Ал-Исламу байна ал-улама ва ал-хуккам» 

китебинин 73-бети. 
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сага итаат кылалы жана сен кайтарган иштерден тыйылалы!» - 
деп дуа кылган. 

Ибн Таймия дагы Дамаскка кирип келгенде, Аллахтын 
жолунда жемелөөчүнүн жемелөөсүнөн коркпой, ошол кездеги 
өкүмдарды келишимдерди бузгандыгы үчүн мухасаба кылган 
жана ошол иши себептүү камакка алынган. Ал камакта отурган 
кезинде ага берилген тамак-аштан дагы баш тартып, Газандын 
жүрөгүнө коркуу салган жана сый-урматка жетишкен. 

Мусулмандарды Аллах түшүргөн дин менен башкаруучу 
халифалар бар кездеги аалымдардын абалы ушундай болгон. Ал 
эми бүгүнкү күндө, мусулмандардан Ислам менен башкарууга 
байъат алган халифа жок болуп, мусулмандар үстүнөн кайры 
диндер өкүмдарлык кылып жатышканда, Умматтын мал-
байлыктары тонолуп жатканда, Исламдын фикирлери жана 
ахкамдары турмуштун бардык тармагынан четтетилип, анын 
ордуна куфр фикирлери жана ахкамдары таңууланып жатканда 
мусулман аалымдарынын абалы кандай болушу керек? 

Аллах Таала Куранды түшүрүп, анда мусулмандарга Ислам 
менен башкаруучу бийликти орнотуунун важибдигин айткан. 
Аллах Тааланын бул буйругуна биринчи болуп Мухаммад Α 
жооп берген жана Мадина Мунавварада алгачкы Ислам 
мамлекетин түптөп, Ислам менен башкаруучу бийликти 
орноткон. Аалымдардын бардыгы бул важибди жакшы билишер 
эле. Хасан ал-Басрий дүйнөдөгү абалдын жакшыруусу үчүн 6 
эрежени айтып өткөн. Төмөндө алардын ичинен экөөсүн 
келтирип өтөбүз: 

1-Дин. Дин нафстарды шахваттарга берилүүдөн тосуп, 
жүрөктөрдү каалоолорго ээрчүүдөн кайтарат. Натыйжада, 
жүрөктөр убадага жана намыска бекем, жалгыздыкта коргоочу, 
кыйынчылык учурда акылман насаатчыга айланат. 

2-Күчтүү бийлик. Бийлик күчтүү болсо, анын айбатынан 
коркуп, көпчүлүктүн каалоолору тизгинделет, бөлүнгөндөр 
биригет, баш көтөрүүчүлөр басаңдайт жана душмандар ордун 
билип калышат. Анткени, адамдар табиятынан көздөгөнүнө күч 
менен жетүүгө жана жек көргөндөрүн күч менен басууга жакын 
болушат. Алардын бул каалоосун туруктуу күч гана кайтара 
алат. Андан тышкары, динди сактоо, аны адамдардын 
каалоолорунан жана бурмалоолорунан коргоо, андан баш 
тарткандардын жамандыгынан жана каршы чыккандардын 
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кутумдарынан сактоо, ошондой эле, бузукулук жайылтууну 
каалагандардын аракеттерин ооздуктоо иштеринде бийлик 
негизги ролду ойнойт. Диндеги бул милдеттер күчтүү бийлик 
жана адилетүү башкаруу менен тыгыз байланышкан. Эгер дин 
өз бийлигинен ажырай турган болсо, анын ахкамдары 
бурмаланып, адамдардын каалоолоруна жана фикирлерине 
ылайык өзгөрүп, бузулуп кетет. Ар бир жетекчинин катасы жана 
ар бир доордун өзүнө жараша алсыздыгы болот... Мына ушул 
себептерден улам, мусулмандарга Умматтын жетекчиси, диндин 
коргоочусу жана диний ахкамдар менен башкаруучу болгон 
имамды шайлоо, күчтүү бийликти орнотуу важиб болот»1. 

Хасан ал-Басрий жана ал сыяктуу башка аалымдар 
мусулмандарды Ислам менен башкаруучу имамды орнотуунун 
важибдигин билишер эле. Бүгүнкү күндө мына ошол улуу 
аалымдар айтып кеткен сөздөрдү айтуучу аалымдар барбы? 
Момундардын энеси Зайнаб бинти Жахш Расулуллах Αдан: 
«Биздин арабызда салихтер болсо дагы, кыйроого 
учурайбызбы?» - деп сураганда, Расулуллах Α: 

$,¡®√ AgG jR∑ SJàA# 

«Ооба, эгер бузукулук күчөп кетсе», - деп айткан. Бүгүнкү 
күндө Аллах түшүргөн динден башка түзүм менен башкарууну 
халал деп айтуудан өтөр бузукулук барбы? 

Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин куфр өлкөлөрү өз ара тил 
бириктиришип, Исламий Умматтын бийлиги – Халифалык 
мамлекетин кулатышты жана мусулман өлкөлөрүн 50дөн ашык 
майда мамлекетчелерге бөлүп салышты. Андан кийин, алардын 
ортосуна жасалма чек араларды орнотушуп, мусулмандардын 
бир халифа астына биригүүсүнө бөгөт коюшту. Ошондой эле, 
мусулман өлкөлөрүнө адамдардын турмуштук иштерин 
башкарууда Аллах түшүргөн динден башка түзүм менен 
башкаруучу жетекчилерди орнотушту. Ошондуктан, бүгүнкү 
күндөгү мусулман аалымдарына кафирлердин бул саясатына 
салым кошуунун ордуна, Исламий Умматтын бийлигин кайтаруу 
үчүн аракет кылуучулардын сабында туруу важиб. Ошону менен 
бирге Ислам менен башкаруунун, мусулмандарды Ислам менен 
башкаруучу халифага байъат берүүнүн, мусулман өлкөлөрүн 

                                                 
1 Имам ал-Маваридийдин «Дүйнө жана дин адеби» китебинин 134 – 

136 беттери. 
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Батыш таңуулаган фикирлерди жана түшүнүктөрдү 
чагылдыруучу байрактардан кайтарып, мурункудай, Расулуллах 
Αдын байрагы астына бириктирүүнүн важибдигин жеткирүү 
милдет. 

Баса белгилеп айтабыз, бүгүнкү күндө мусулман 
аалымдарынын пайгамбарлык минхажындагы Халифалык 
мамлекетин тикелөө үчүн жеңдерин түрө аракыт кылуулары 
важиб. Андан тышкары, капиталист Батыштын аскердик, 
экономикалык жана саясий колониализмин жоюп, алардын 
мусулман өлкөлөрдөгү үстөмдүгүнө жана деңиздеги 
жетекчилигине чекит коюу, бир кылымга жакын убакыттан бери 
казып алынып, бирок мусулмандардын кызыкчылыгына 
сарпталбай келген мунайларды Умматтын колуна кайтарып 
берүү, ошондой эле, тарыхтагы Барбароссанын жана Тургуттун 
эрдиктери сыяктуу, дин үчүн улуу эрдиктерди ишке ашыруу 
важиб. 

Мусулмандар үчүн үч күндөн ашык халифасыз жашоо мүмкүн 
эмес эле, тилекке каршы, бул мөөнөт күндөргө эмес жылдарга 
созулуп кетти. Ошетсе дагы, соңку жылдарда бир топ 
аалымдардын Халифалык мамлекети тууралуу жана анын тез 
күндө кайтып келиши тууралуу сөз кыла башташкандыгы жүрөк 
жылытууда. Бирок, мунун өзү жетиштүү эмес. Анткени, аны 
тикелөөнүн жолу айдан ачык көрүнүп турат. Ал жол Гректердин 
демократиясы эмес, андан башка мамлекетти тикелөөгө алып 
барбай турган жолдор дагы эмес, ал – Расулуллах Αдын 
алгачкы жолу Мадина Мунавварада Ислам мамлекетин 
орнотууда басып өткөн жолу. Халифалыктын кайтып келүүсү 
тууралуу сөз кылып жаткан аалымдар бул жолдо иш-аракет 
кылып жаткан аалымдар менен биригүүсү кажет. Аллаз Таала 
айткан: 

�Ê≈‰ø Ê¡Â»ÊƒÍ¿ÚØ Í…ÊŒÚº‰ß ‰…º̇ªA AÀÂf‰«B‰ß B‰ø AÃÛ≥‰f‰u ËæB‰Uī ‰îÍƒÍøÊ¤Â¿ÙªA Ê≈Íø  B‰ø‰À ÂjÍ§‰NÊƒ‰Õ Ê≈‰ø Ê¡Â»ÊƒÍø‰À Â…‰JÊZ‰√ ”‰zÚ≥ 
BıºÕÍfÊJ‰M AÃÛªÏf‰I � 

«Момундар арасында өздөрү Аллага берген убада-шерттерин 

чындыкка чыгарган кишилер бар. Анан, алардан (айрым) кишилер 

өз убадасын аткарды, алардан (айрым) кишилер болсо (шейит 

болууга) ынтызар. Алар (мунафыктарга окшоп Аллага берген убада- 

шерттерин) өзгөртүшкөн жок» [33:23] 
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Мына ошондо аалымдар дүйнө дөөлөтүнө жана акырет 
ажырына ээ болушуп, Аллах Тааланын «Силердин көз 
алдыңарда Аллах түшүргөн динден башка түзүмдөр менен өкүм 
жүргүзүлүп жатканда эмне кылдыңар?» деген суроосунан 
кутулушат жана чыныгы ийгиликке жетишет! � 
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АРАБ ТИЛИ ИСЛАМСЫЗ КОРКУНУЧ АСТЫНДА, АНЫ КИМ 
КОРГОЙТ? 

Сайид аш-Шикитий 
Араб тили бүгүнкү күндө араб өлкөлөрүндө ар түрдүү түскө 

боёлуп, бир араб өлкөсү башка араб өлкөсүнөн кара өрүк 
импорттоп, кайра анын ордуна кадимки өрүктү экспорттоп 
жаткандай өзгөрүп барууда. Жада калса, кээбир арабдар чет 
тилдерге таандык болгон (alphabet сөзүнөн келип чыккан) 
алфавиттик иретке ылайык араб тилиндеги сөздүк китептерин 
жазып чыгышууда. Бул болсо араб тили сөздүктөрүн жазуунун 
түпкү ыкмасына бүтүндөй карама-каршы келет. Дагы 
башкалары сакафий жактан үстөмдүк кылып турган тилдерден 
т.а. англис жана француз тилдеринен араб тилине жат болгон 
фонетикалык тамгаларды көчүрүп алышып, араб тилине 
киргизүүгө умтулушууда. Мисалга алсак, Бейруттагы (Иезуит 
аталары тарабынан негизделген) «Дар ул-машрик» 
басмаканасынан чыгарылган «ал-Мунжид фий ал-луга» жана 
«ал-Аълам» сыяктуу сөздүк китептеринде келтирилген кээбир 
тамгалар араб тилинде такыр болгон эмес. Мындай 
көрүнүштөрдүн араб тилине кандай таасири бар? 

Араб тили мусулмандар үчүн абдан баалуу. Анткени, ал 
Курани Каримдин, ыйык хадистердин, жахилият доорундагы 
шеърлердин жана башка Исламий илимдердин тили болуп 
саналат. Айта кетчү нерсе, жахилият доорундагы шеърлер 
шаръий нусустардагы лексикалардын маанилерин түшүнүүдө 
үлкөн мааниге ээ. Араб тили негизинен илимий, технологиялык, 
маданий жана хазарий жаңы терминдерди иштеп чыгуу үчүн 
зарыл болгон чексиз туундуларга негизделет. Ошондой эле, бул 
тил колдонулган аймактар абдан кең болуп, Перс булуңунан 
тарта Антлантика океанынын жээктерине чейин жетет. Азыркы 
учурда араб тили көптөгөн араб эмес өлкөлөрдө дагы билим 
берүү жана байланыш тармактарында негизги тил катары 
колдонулуп келүүдө. Андан тышкары, бул тил БУУ сыяктуу көп 
сандаган эл аралык уюмдарда расмий тил болуп, дүйнө 
жүзүндөгү эң тез жайылган тилдердин арасынан үчүнчү орунда 
турат. Эл аралык сурамжылоолорго ылайык, араб тили 
келечекте дүйнөдөгү биринчи тил макамына көтөрүлүшү 
күтүлүүдө. Анткени бул тил түзүлүшү, эрежелери жана 
туруктуулугу жагынан теңдешсиз болуп, бардык тармактардагы 
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байланыш үчүн жарактуу болгон жалгыз тил. Тилекке каршы, 
араб өлкөлөрүндөгү бул тилдин түркүн түс алышы 
кооптонууларды жаратып, араб элдеринин өз ара 
байланышуусун дагы кыйынга тургузууда. 

Бир нече мусташриктер (Чыгыш таануучулар) араб тилинин 
«фусха» деген сифатына өзгөчө көңүл бурушуп, 
лингвистикалык улутчулдук негизинде араб тилин түрдүү 
формаларга бөлүшүүдө. Мисалга алсак, «Тамгалуу араб тили», 
«Классикалык араб тили», «Заманбап араб тили», 
«Жөнөкөйлөштүрүлгөн араб тили» жана «Оозеки араб тили» 
деген сыяктуу түрлөргө бөлүшүүдө. Алардын максаты араб 
тилинде сүйлөгөн элдерди нукура араб тилинен жана шаръий 
нусустарды түшүнүүдөн алыстатуу. Анткени, шаръий 
нусустардын терең маанилерин араб тилисиз түшүнүү мүмкүн 
эмес. Бул тузакка араб тилинде сүйлөгөндөрдүн бардыгы – аны 
жек көргөндөрү дагы, жакшы көргөндөрү дагы – илиништи. 
Натыйжада, араб өлкөлөрүндө фусха (нукура) араб тилинен 
болбогон, жергиликтүү диалектилерге айланган тилдер 
байланышта, билим берүүдө, чогулуштарда, жада калса, 
китептерде дагы колдонулуп, кадимки көрүнүшкө айланып 
калды. 

Камерондук бир таанышым досу менен болгон өкүнүчтүү бир 
окуяны айтып берген эле. Ал айтат: «Биздин өлкөдөн бир жигит 
Мисирдеги «ал-Азхар» университетине тапшырып, «Шарият 
жана мыйзам» факультетинде окуй баштаган эле. Арадан көп 
өтпөй эле, окуусун таштап, кайтып келип калды. Мен андан: 
«Эмнеге мынча тез келип калдың?» - деп сурасам, досум: «Алар 
бизди араб тилинде эмес, фиръаундардын тилине окутушат 
экен. Мен ал тилдин эч нерсесин түшүнө албадым», деп айтты». 
Бул эмне деген шумдук? Атагы ааламга жеткен улуу ал-
Азхардагы тил кантип мындай деңгээлге түшүп кетти? 

Акыйкатта, биз билген араб тили жалгыз эле. Мусташриктер 
менен фитначылар жактырышпаса дагы, бул өзгөрүлгүс 
акыйкат. Аллах Таала араб тилинде Куранды жана сүннөттү 
түшүрүп, аны кыяматка чейин өзгөрүлгүс кылып беткинге 
чейин, ал тилдин жахилият шеърлери жана араб макал-
лакаптарынан бөлөк эч нерсеси жок болчу. Аллах Таала айткан: 

بِينٖ  بِِلَسانٍ �  �١٩٥ َعَرِبّيٖ مُّ
«(Куранды) ачык-айкын арапча тил менен түшүрдү» [26:195] 
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Ошондой эле, Аллах Таала араб тилин кыяматка чейин Өз 
коргоосунан алганын айтып, мындай деген: 

لۡ إِنَّا نَحۡ � كۡ ٱَنا ُن نَزَّ ِفُظوَن ۥَر َوإِنَّا َلهُ لذِّ  �٩ َلَحٰ
«Албетте, бул эскертмени (Куранды) Биз Өзүбүз түшүрдүк 

жана кадиксиз, Өзүбүз аны сактоочубуз» [15:9] 

Көп сандаган, түрдүү Исламий илимдер араб тилинде 
жазылып, араб китепканасы дүйнөдөгү эң бай китепканалардын 
бирине айланган. 

Араб тили сөздүктөрүн чет тилдик алфавиттин иретине 
ылайык жазууга келсек, бул араб тилине жат болгон көрүнүш. 
Анткени, араб тили бардык тармактарда бөтөн тилдин 
эрежелерине муктаж болбогон туундуларга бай. Андан 
тышкары, бул ыкма араб тилиндеги лексикалык бүтүндүктүн 
чачыранды болушуна алып келип, араб тилин үйрөнүүчүлөр 
үчүн орфографиялык сөздүктөрдөгү издөө процессин 
оорлоштурат, ошондой эле, көптөгөн туундуларды жокко 
чыгарып, араб тилинин кубатын алсыратат. Сөздүк жазуудагы 
мындай ыкма араб тилине таптакыр туура келбейт, анткени ал 
англис жана француз тилдери сыяктуу туунду эмес болгон 
тилдер үчүн орнотулган. 

Бул орунда араб тилдүү Хафиз Ибрахимдин төмөнкү ыр 
саптары мени өзгөчө суктандарат: 

Батыш эли өркүндөп өсүп турат, 
Менин тилим канча элди өркүндөткөн. 
Мен деңизмин, байлыктарым толуп турат, 
Суучулдар ал дөөлөттү көрүшпөгөн... 
Ал эми фонетикалык жактан алып карасак, араб тили оозеки 

жана жазуу түрүндө 28 гана тамгадан турат. Ошондой эле, араб 
тилинин чет тилдик тамгаларды жазууда өзүнө жараша 
ыкмалары бар. Арабдар чет тилдеги тамгалар өз тилинде 
табылбаса, аларды араб тилиндеги ага үндөш болгон тамгалар 
менен жазып келишкен. Ошондой эле, «Араб тилине сырттан 
кирген сөздөр араб сөзү болуп калат» деген эрежеге ылайык, 
чет тилдеги сөздөрдү араб тилинин вазндарына салып, аларды 
араб сөздөрү катары колдонуп келишкен. Мисалга алсак, англис 
тилиндеги «P» жана «V» тамгаларын араб тилиндеги «ب» 
тамгасы менен (أوروبا/Europe)(بَلَنَْسة /Valencia), «g» тамгасын «غ » тамгасы 

менен (الربتغال/Portugal) жана кээбир учурларда «V» тамгасын «و» 

тамгасы менен жазып келишкен (مناورة/manoeuvre). Жада калса, 
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француз тилинен кирген «مناورة/manoeuvre» сөзүн араб тили 

вазндарына салып «ناور، يناور، مناِور» деген формалар менен колдонуп 

келишкен. 
Тилчилердин айтымына ылайык, кандай тил болбосун анда 

өзүнүн лексикалык байлыгын ашыруу мүмкүнчүлүгү бар, ал – 
чет тилдердеги сөздөрдү өзүнүн эрежелерине моюн сундуруу 
менен кошуп алуусу. Бирок, эгер кайсы бир тил фонетикалык, 
морфологиялык жана синтаксистик жааттарда башка тилден 
таасирлене турган болсо, ал бузулуп кетүү коркунучуна 
кабылат. 

Тилекке каршы, мусташриктердин окуучулары жана аларга 
ээрчүүчүлөр чет тилдеги тамгаларды өзгөртпөстөн, өзүндөй 
колдонушуп, араб тилине жаңы тамгаларды киргизишүүдө. 
Мындай көрүнүш мусташриктер жана аларга ээрчүүчүлөр 
тарабынан максаттуу түрдө ишке ашырылууда. Алардын 
максаты – мусулмандарды Аллахтын Китебинин, Расулуллах 
Αдын сүннөтүнүн жана түрдүү Исламий илимдер жазылган 
китептердин тили болгон нукура араб тилинен алыстатуу. Бирок 
аларга ээрчип жаткан көпчүлүк мусулмандар, алардын ичинде 
арабдар дагы бул иштин кооптуулугун түшүнбөй жатышат. 

Араб тилинин мына ушундай түркүн түстөргө боёлушу араб 
тилинин түпкү негизине карама-каршы келет жана араб тилин 
мындай бузукулуктардан коргоп, сактап калуу зарыл. 

Араб тилинде башка тилдерде болбогон өзгөчөлүктөр бар. 
Мисалга алсак, араб тили таасир берүү, кеңейүү жана жайылуу 
кубатына ээ. Бул тил кооз, тилге жеңил жана анын туундулары 
чексиз. Ошондуктан, араб тили илимий, технологиялык, 
маданий жана хазарий жаңы терминдердин бардыгына төп 
келген лексикаларды иштеп чыга алат. Бүгүнкү күндө араб 
тилине чабуул жасалып, андагы сөздөрдү жана тамгаларды 
бурмалоо, сөздүктөрдү анын эрежелерине тескери түрдө жазуу 
күчөп тургандыктан, анын абалы дагы Исламий Умматтын 
абалына окшоп калды. Араб тили – Исламдын казаны. Ал дагы 
Исламий Уммат сыяктуу ага кам көрүүчү, аны бириктирүүчү 
жана азиздикке алып чыгуучу жетекчиге муктаж болуп турат. 
Бул болсо Ислам бийлигин кайтаруу менен гана ишке ашат. 
Ансыз бул тилдеги катылып турган кубатты түзүм жана 
акыйдадан турган Ислам кубаты менен айкалыштыруу мүмкүн 
эмес! � 
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ЖЕҢИЛҮҮ САКАФАТЫ ЖАНА ФИКИРИЙ БАҢГИЗАТТАР 
СООДАСЫ 

Анын дининен өзгө акыйкат дин болбогон Аллахка мактоолор 
болсун, аруу жана таза шариятты алып келген Расулуллах Αга, 
анын үй-бүлөсүнө жана сахабаларына салават-саламдар болсун. 

Адам баласына тийген оорулардын эң эле коркунучтуусу 
дененин иммундук системасына сокку урган оору. Эгер адамдын 
иммундук системасы алсырай турган болсо, организмдин 
эшиктери ачылат жана зыяндуу микробдор эч тоскоолдоксуз 
организмге кирип барышып, эсепсиз зыяндарды жеткиришет. 
Жалпы Умматтын абалы дагы кайсы бир деңгээлде ушуга окшоп 
кетет. Биз бул макалада Халифалык мамлекетиндеги 
мусулмандар турмушунун эң маанилүү эки өзгөчөлүгү тууралуу 
сөз кылмакчыбыз: 

1-Мусулмандардагы фикирий иммунитет. 
Мусулмандардагы фикирий иммунитет темир чатыр сымал 
болуп, Халифалык мамлекети ал аркылуу коомдуу түрдүү 
күмөндөрдөн жана чаң-кирлерден коргогон, ошондой эле, 
Исламий түшүнүктөрдү аруу жана таза бойдон сактап турган. 
Ислам тарыхы түрдүү фитналарга чекит койгон жана аларды 
козутуучулардын оозун баскан нечендеген даанышман 
факихтерге, уламышка айланган талкууларга күбө болду. 

2-Мусулмандардагы азиздик, сыймык жана 
туруктуулук сезимдери. Мусулман перзенти Халифалыктын 
көчөлөрүн кезип баратканда бекем таянычы бар экенин акылы 
менен түшүнүп, жүрөгү менен сезер эле. Ал Альфонсонун 
аскерлерин жер тиштетип, Толедону фатх кылган амир Юсуф 
ибн Ташфиндин жеңишин угуу менен, ошондой эле, Манзикерт 
салгылашуусунда жеңишке жетип, Анадолуну фатх кылган улуу 
аскербашчы Алп Арландын кайтып келгенине кубануу менен 
жүрөктөрү жеңиштин сүйүнчүлөрүнө, сыймыктын ураандарына 
толор эле. 

Мына ушул эки улуу өзгөчөлүк – фикирий иммунитет жана 
азиздик-сыймык сезимдери мусулмандардын зээндерин түрдүү 
күмөндөрдөн тазалап, күн сайын жаңы жеңиштерди багынтууга 
жол ачар эле. Бул өзгөчөлүктөр Исламдын бардык доорлорунда 
көлөкөдөй жанаша жүрүп, мусулмандардын эркин бекемдеген, 
жигердүүлүгүн ашырган, алсыздыгын жоготкон жана алардын 
аң-сезимдерин адашуулардан алыстатып турган. 
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Колонизатор кафирлер Халифалык мамлекетин кулаткандан 
кийин, дал ушул өзгөчөлүктөргө көңүл бурушуп, алардын 
мусулман перзенттеринин тездик менен кайрадан бутка 
туруусуна шарт түзөрүн түшүнүштү жана аларга какшаткыч 
сокку урууну өздөрүнө үлкөн максат кылып алышты. Алар 
мусулмандардагы бул фикирий кубатты сындыруу үчүн 
өздөрүнүн жалпыга маалымдоо каражаттарын, куулук менен 
жалганга толгон сакафатын, акыйкаттан ашкере жүз үйрүгөн 
мусулман аалымдарын, бийлик десе бар бүтүн сая түшүп 
сатуучу саясатчыларын жана бузукулукту туу туткан 
фитначыларын ишке салышты. 

Мындай кутурган кутумдардын артында кандай максат бар 
эле? Алардын максаты – өзүнө болгон ишеничин жоготкон, 
үммөтүнөн үмүтү үзүлгөн жана дининдеги билимдерден 
экиленген алсыз мусулмандарды жетиштирүү болчу. Анткени, өз 
ордун жоготкон, тарыхын унуткан жана түшкүндүктүн торунан 
чыга албай калган мусулманды адаштыруу дагы, алдоо дагы 
оңойго турат. Мындай мусулмандар тездик менен Батыш 
хазаратына азгырылып, өз Умматынын ар-намысы 
тебелинишине дагы кайдыгер болуп калышат. 

Мусулмандарга жеңилүү сакафатын сиңирүүдө Аллахтын 
ырайымынан кур калган хатибдер жана аалымдар өзгөчө ролду 
ойношту. Саламы бузук, сараң саясатчылардын сарайларында 
сый көргөн арсыз «аалымдар» жеңилүү сакафатын сиңирүү 
менен мусулмандарды ичтен кулатуу милдетин мыкты 
аткарышты. 

Дааратын алып, жума намазга аттанган мусулман жигит 
жолдо баратып, дүйнө жүзүндөгү мусулмандардын абалын 
эстеп, Бирмада кырылган мусулмандарды, Кытайда кордолуп 
жаткан уйгур мусулмандарын ойлоп, кабыргасы кайышып, 
жүрөгү кайгыга толгон абалда мечитке жетет. Байкуш жигит 
мечиттен көңүлүн жана рухун көтөрө турган азык алууну үмүт 
кылуу менен кирип барса, минбарда турган хатиб кайрадан аны 
камчылап кирет. Ал хатиб «биз жакшылыгы жок Уммат болдук, 
силер нусратка татыктуу муун эмессиңер, силерден башка 
бардык элдер өнүгүп кетишти» деген маанидеги сөздөрү менен 
желкеси ийилип, үлпүлдөгөн үмүтү менен келген жаматты 
аёосуз чапкылай баштайт. Шагы сынган мусулмандар шейх-
хатибдердин запкысынан ого бетер чөгүп, башын көтөрө 
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албаган бойдон мечиттен чыгышат. Ал хатибдерден артып 
калган, кенедей үмүттү болсо массалык маалымат каражаттары 
биротоло таптап, жок кылышат. 

Массалык маалымат каражжатары, акыйкаттан алыстаган 
аалымдар, социалдык тармактар жана Батыштын бузуку 
сакафатына ууланган батышпапастар тартиптүү таалим 
программаларын уюштурушуп, мусулмандарга ичтен туруп 
жеңилүү сакафатын сиңирүүгө, ошондой эле, аларды динден 
адаштыруучу шек-күмөндөрдү жайылтууга кызмат кылып 
келишүүдө. 

Дүйнөнүн бардык континенттеринде, Аллахтын фазли менен, 
Халифалык мамлекетин орнотууга болгон даъват ийгиликтүү 
жүрүп жаткандыгын маалымдоочу ММКлар кайда? BioGlobal 
Center жана Princeton Center сыяктуу стратегиялык изилдөө 
борборлору тарабынан алып барылган сурамжылоолорго 
ылайык, мусулман элдердин шарият астында жашоону каалап 
жаткандыгы тууралуу изилдөөлөр эмне үчүн жайылтылбайт? 
Биз мусулман өлкөлөрүндөгү ММКлардан мындай кабарларды 
укпайбыз. Алар канча даъватчынын камалганы, дагы 
канчасынын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлганы тууралуу 
маалыматтарды гана жайылтышат. Эмне үчүн? Анткени, мындай 
кабарлар мусулмандардын рухун түшүрүп, аларды жеңилүүнү 
тан алууга үндөйт. 

Он миңдеген христиандардын жана жөөттөрдүн 
караңгылыкта, адашууда жашоодон баш тартып, «Лаа илааха 
иллАллах, Мухаммад Расулуллах» келимесин айтуу үчүн 
чогулгандарын айтуучу ММКлар барбы? Британиялык Gharian 
гезитинин маалыматына ылайык, Ислам – бул дүйнөдөгү эң тез 
жайылып жаткан дин болуп чыкты. Алардын айтымында, 
келерки 40 жыл аралыгында Ислам дини ааламдык лидерликти 
колго алып, бүткүл дүйнөдөгү эң чоң жана биринчи дин болуп 
калат. Мындай кабарларды жайылтуучу исламий массалык 
маалымат каражаттары кайда? Мындай көрүнүштөрдүн бирден-
бир себеби мусулмандардын Халифалык мамлекети, таянар 
жөлөгү жана жетекчилиги жоктугунда. Жада калса, бүгүнкү 
күндө Исламды каралоого жана мусулмандарды «террорист» 
кылып көрсөтүүгө багытталган дүйнөлүк согушту башыбыздан 
өткөрүүдөбүз. 
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Мусулмандарды ичтен кемирүүдө атаандашкан, акыйкаттан 
көздөрүн алып качкан ММКларга жана аалымдарга айтарыбыз, 
бүгүнкү күндө мусулман хафиздердин, факихтердин, 
мужахиддердин жана теңдешсиз баатырлардын кабарларын 
жеткирүү фасиктердин, артка чегингендердин жана Батышка 
малайлык кылгандардын кабарларын жеткирүүдөн көрө 
абзелирээк эмеспи? Телеэкрандарга жана минбарларга чыгып 
алып, Умматтын рухун сындырып, аза күткөн бечаранын кейпин 
кийүүнүн ордуна мусулмандардын күч кубаты жана 
жакшылыктары тууралуу сөз кылсаңар жакшыраак болбойбу? 

Арийне, мусулмандарга жеңилүү сакафатын таңуулоо 
алардын фикирлерин алсыратуучу жана диний түшүнүктөрүн 
күңүрттөштүрүүчү шек-күмөндөрдү жайылтуу менен жанаша 
алып барылууда. Уйкуга жатарда түрдүү күмөндөр менен 
жастыкка баш койсок, уйкудан турганда дагы башка күмөндөр 
менен ойгонуп жатабыз. Бул күмөндөр Исламды 
илманийлештирүү, чыныгы күч-кубатынан ажыратуу, үйүбүздүн 
дубалдарынан ары чыкпаган кечилдик динине айландыруу жана 
улуу жол башчыбыз Расулуллах Αдын манхажынан буруп 
жиберүү максатында жайылтылууда. Бул күмөндөр фикирий 
баңгизат сымал мусулман перзенттеринин эркин жана такатын 
алсыратып, аларды кыймылга келүүдөн тосууда. «Өзгөртүү үчүн 
даъват кылууну токтотуп, имам Махдийдин чыгышын күт», 
«Саясий иш-аракетти ташта», «Бир туугандарың менен хизбий 
уюшуудан баш тарт», «Аракетиңди токтот, Исламда башкаруу 
үчүн атайын саясий түзүм жок», «Колдоруңду түшүр, бул тагут 
өкүмдарлар валий ул-амрлар, аларга каршы чыгуу мүмкүн 
эмес», «Оозуңду бас, акыйкат сен тарапта эмес, өкүмдарлар 
тарапта», «Бул муун нусратка жетүүчү муун эмес, тизеңди 
бүгүп, Исламдын байламталары бир-бирден үзүлүп жатканын 
көрүп отур!» деген сыяктуу чакырыктар Исламий Умматтын 
кайратын кайрып, эркин сындырып, жигердүүлүгүн жер менен 
жексен кылууда. Натыйжада, мусулман жигиттер үмүтсүздүктүн 
үңкүрүнө камалып, өзүнүн бир туугандары арасында дагы 
башын көтөрүп жүрө албай, ким жөө ким атчан экендигин 
ажырата албай, канаты кайрылган шумкар сымал өксүк менен 
жашоого аргасыз болушууда. Мусулмандардын кордугунан 
бакыт издеген түркөйлөр өздөрүнүн арамдан тапкан 
акачаларын сарптоо менен түрдүү каналдарды ачышып, 
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«Исламий муфаккирлер», «Акылман аалымдар», «Сыясы курч 
калемгерлер» деген жасалма атамалар менен өз кадрларын 
ишке салышып, түйшөлгөн мусулман перзенттерин 
телеэкрандарда, кол телефондорунда, китеп беттеринде, 
университет аудиторияларында жана мечит минбарларында 
акыйкаттан ашкере адаштыруу менен баткакка батырып 
келишүүдө. 

Оо мусулман жаштары! Улуу Умматтын сапка жарар уул-
кыздары! Динибизге карата жасалган бул кемсинтүүлөргө 
силерден башка ким каршы тура алат? Исламга каршы 
чабуулдарга силерден бөлөк жооп берүүчү ким бар? 

Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Α айткан: 

h« ÂΩÍ¿ê ‰ΩÕÀDMÀ ‰îºÒJùA ‰æBZN√AÀ ‰îªB¨ªA ‰±ÕjÑ Â…ƒß ‰∆ÃÛ∞ƒÕ …ÛªÀfß Î±Úºa uΩ∑ ≈ø ‰¡º®ªA A
‰îº«BÜA 

«Бул илимди (динди) кийинки муундар арасынан адилеттүү 
такыбалары гана кабыл алышат. Алар бул динди бузукулардын 
бурмалоосунан,  наадандардын жоромолдорунан жана 
жалганчылардын жамандыгынан коргошот» 

Бул муундун адилеттүү таквалары силер болууну 
каалабайсыңарбы? Диниңерди чыныгы аалымдардан үйрөнгүлө. 
Чыныгы аалымдарды телеэкрандардан жана саясатчылардын 
босогосунан таба албайсыңар. Силер тарыхтагы факих-
аалымдар болгон күчү менен коргоп, халифа-амирлер каны 
менен сактап келген улуу динди бурмалоочулардын, 
үмүтсүздүккө жана кол кабыштырып отурууга чакыргандардын 
даъватынан сактангыла! 

Пайгамбар Α айткан: 

pBƒªA eBzßDI AÃÌN∞M ‹ 

«Элдердин оозуна карап калбагыла» 

‰I~̄ÊiÚDÙªA œÍØ î̄Í∏Ê¿ÏNªA‰À j̄ÊvÏƒªA‰À ≈̄ÕufªA‰À ,Í“‰®ÙØujªA‰À Í’B‰ƒÏnªBÍI Ú“ÏøÛDÙªA Í Íh‰« Êjur 

«Бул Умматка бийиктикти, улуулукту, динди, нусратты 
жана бер бетиндеги бекемдикти сүйүнчүлө» 

Башкалар эмес, Аллахтын изни менен, мына биз жана биздин 
муун өзгөрүүгө күбө болот. Аллахка ишенгиле, ошондой эле, 
Батыш жана анын малайлары коркуп, күнү-түнү тынчсызданып 
жаткан улуу Исламий Умматтын күчүнө ишенгиле! Акыйкатта, 
бул Уммат сансыз баатырларга жана каармандарга бай! 
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Силер деңиздин бетиндеги көбүк эмессиңер! Болбосо дүйнө 
жетекчилери силерге каршы согушуп, силерди басынтуу үчүн 
күн менен түндү билбей аракет кылышмак беле? Силер 
Американы жер тиштетип, анын безерген бетин Ооганстан 
топурактарына ышкаган Умматсыңар! Силер өздөрүн кулашыбыз 
мүмкүн эмес деп эсептеген сандаган мамлекеттердин 
режимдерин кулаткансыңар! Силер Мубарак Фалестин 
жергесинде көптөгөн курмандыктарды берип жатасыңар! 
Силердин атактуу алты азаматыңар жөөт дубалдарын кадимки 
аш кашык менен казып чыккан... Силер улуу Умматсыңар, 
силердин улуу акыйдаңар бар! Бардык акыйкаттардын өзөгү, 
акылдарды канааттандыруучу бул улуу акыйдадан дүйнөнүн 
менмин деген улуу державалары коркуп, калтырашат жана ага 
каршы болгон күчү менен күрөшүп жатышат! Бул Умматтын 
жигердүү жаштары кандай гана суктанарлык! Карылардын гана 
карамагында калган байкуш Батыш биздин жаштарыбызга 
суктанып, биздикиндей эрктүү жана кайраттуу жигиттери 
болушун арзуу кылып келүүдө. Бул Умматтын стратегиялык 
жайгашкан орду кандай гана күчтүү! Аллах Таала бешенеси 
шор, бактысыз кафирлерген бербеген жер астындагы жана 
деңиздеги кен байлыктарды Исламий Умматка белек кылган! 
Жараткан бизге тартуу кылган шариятыбыз кандай гана улуу! 
Бул шарият нечен кылымдар бою адамзатты башкарып келген, 
ошондой эле, бүгүнкү күндө дагы Американы, Европаны жана 
Орусияны капитализм торунан куткарууга кадыр болгон жалгыз 
түзүм! 

Оо мусулмандар, Аллахка касам, силерге Роббисинен 
корккон, адилеттүү жана чынчыл жетекчи гана жетишпей турат! 
Силерге караңгылыкка жана зулумга баткан жер бетин нурга 
алып чыгуучу, Аллахтын Китеби, Расулунун сүннөтү негизиндеги 
байъат менен келүүчү Халифа жетишпей турат! Оо Аллахым, 
бул караңгылык доорунун тезирээк аякташын жана улуу 
нусраттын тез күндө келишин насип кыла көр! Сөз соңунда 
ааламдардын Роббиси Аллахка мактоолорду айтабыз, ал хамду 
Лиллахи Робб ил-ъааламийн! � 
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Америка кабары: «израиль» Cисини кулатуу аракеттерин 
басып келген 

АКШнын Коргоо министрлигинин мурдагы башкы талдоочусу, 
мурунку президент Жорж Буштун администрациясынан тартып, 
Барак Обаманын биринчи администрациясына чейин 
Пентагондо иштеген доктор Мухаммад Камал ас-Савий 
«Arabi21» кабар агенттигине берген эксклюзивдүү маегинде 
«израилдин» соңку жылдар аралыгында Мисир режиминин 
президенти Абдулфаттах Сисини кулатууга болгон бир нече 
аракеттерди токтотуп келгендигин ачыктады. Ал өз сөзүндө 
буларды айтты: «Израилдиктер Сисини ага каршы даярдалган 
түрдүү кутумдардан коргоп, ага маалыматтык жана 
стратегиялык көрсөтмөлөрдүн жардамында кеп-кеңештерин 
берип турушкан. Анткени, алар бийликтен кулатылган мурунку 
президент Хусни Мубарактан көрө, учурдагы президент Сисинин 
бийликте калуусун стратегиялык жактан маанилүүрөк деп 
эсептешет... «Израилдин» Тышкы чалгындоо кызматы (Моссад) 
президент Сисиге аны кулатуу аракеттери жана кутумдары 
тууралуу маалыматтарды берип турган. Айрыкча, Моссад 
Мисирдин улуттук коопсуздугуна көп ирет кийлигишкен жана 
Мисир армиясына өзүнүн кээбир офицерлеринин орноштурган. 
Ошондой эле, Моссад тыңшоочу, күзөтүүчү, көзөмөлдөөчү, 
мониторинг кылуучу жана байкоо жүргүзүүчу заманбап 
жабдууларга ээ... Тель-Авив өзүнө дос жана лоялдуу деп 
эсептеген учурдагы режимдердин туруктуулугуна ал 
режимдердин өздөрүнөн көрө көбүрөөк баш катырат». 

Ал-Ваъй: Бул сыяктуу кабарлар мусулман өлкөлөрүндөгү 
тагут режимдердин «израилди» сактап калуу үчүн болгон 
аракеттерин, ошондой эле, «израилдин» бул тагут режимдердин 
сактап калууга болгон аракеттерин дагы бир ирет далилдейт. 
Анткени алардын жалпы душманы Ислам жана мусулмандар. Ар 
бир иштин башталышынан көрө аягы маанилүү. Хусни Мубарак 
бүгүнкү күндө бийликтен кулатылган президент катары 
таанылып калды. Абдулфаттах Сисинин бийлиги кандай абалда 
аяктайт жана анын акыреттеги абалы кандай болот? 
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«израилдин» Саудия менен мамилелерди 
нормалдаштырууга жакын калгандыгы жөнүндөгү 

билдирүүлөрү көбөйө баштады 

Соңку күндөрдө «израилдин» Саудия менен мамилелерди 
нормалдаштыруу келишимине жетүүгө жакын калгандыгы 
тууралуу билдирүүлөрү көбөйө баштады. Мисалга алсак, 
«израилдин» Транспорт министри Мерав Михаэли «Reshet Pet» 
радиостанциясына берген маалыматында Саудия менен 
мамилелерди нормалдаштыруу жаатында алгылыктуу иштер 
болуп жаткандыгын, атап айтканда, Сауд Аравиясынын 
«израиль» учактары үчүн аба мейкиндигин ачып берүүсү 
боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын айтты. Ал өз сөзүндө 
бул иштерди «жагымдуу жаңылык» деп атады жана эки тарап 
ортосундагы мамилелерди нормалдаштыруу келишиминин 
убактысы боюнча бир аз экиленүүлөр болуп жаткандыгын 
кошумчалады. Андан тышкары, «Haaretz» гезити «израиль» 
премьер-министри Нафтали Беннеттинин «АКШнын көмөгү 
астында, мамилелерди нормалдаштыруу келишими боюнча 
«үлкөн сыйлыкка» жетүүгө аз гана убакыт калды», деп 
айтканын маалымдады. «Haaretz» гезитинин маалыматына 
караганда, Американын эки тарап ортосундагы келишимди 
тездетүүгө болгон куштарлыгы көпчүлүк израилдиктерде 
суроолорду жаратат. Анткени, бул иш Тель-Авивди ири 
концессияларга барууга мажбурлайт жана келечекте бул үчүн 
үлкөн символикалык бааны төлөөгө туура келет. Ошондой эле, 
Жо Байдендин администрациясы саудиялык журналист Жамал 
Хашоггинин өлтүрүлүшү себептүү чыңалып калган АКШ – 
Саудия мамилелерин кайра калыбына келтирүүгө умтулууда. 
Сауд Аравиясы «израилдин» Чыгыш Азияга болгон аба 
каттамдары үчүн өзүнүн аба мейкиндигин ачууга уруксат 
берүүгө макул болду. Муну менен аба каттамдары бир нече 
саатка кыскарды жана билет баалары бир топ арзандады. 
Учурда мына ушундай жеңилдиктерди «израилдик» El Al Airlines 
компаниясына берүү маселеси каралууда. 

Ал-Ваъй: Сауд үй-бүлөсүнүн кутумдары, Исламга болгон 
чыккынчылыктары Салман жана анын уулунун доорунда соңуна 
чыгат өңдөнөт. Бүгүнкү күндө динди жамынган бул үй-бүлөнүн 
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чыныгы жүзү ачылып барууда. Ал эми Исламий Уммат болсо 
өзгөрүүгө т.а. пайгамбарлык минхажындагы Халифалык 
мамлекетин орнотууга карай жүздөнүүдө. Аллах Таала айткан: 

ا لَُّكمۖ َال تَحۡ �  � لَّكُمۚۡ ٞر  ُهَو َخيۡ  َبلۡ َسبُوهُ َشّرٗ
«Аны силер өзүңөр үчүн жамандык деп ойлобогула, кайра ал 

силер үчүн жакшылык». (24:11) 

Магрибдеги жанаша жашоо жана диндер аралык диалог 
боюнча «танжер диалогу» 

2022-жылдын 10-июнунда Магрибде (Мароккодо) диндер 
аралык «Танжер диалогу» болуп өттү. Аталган диалог эки күн 
бою уланып, диндер аралык «Танжер декларациясын» 
жарыялоо менен аяктады. Жыйынга Африканын, Европанын, 
Араб булуңунун жана Жакынкы Чыгыштын, алардын ичинде 
«израилдин» дагы жогорку даражалуу өкүлдөрү катышты. 
Аталган жыйында жанаша жашоого жана диндер аралык 
диалогго байланыштуу болгон саясий, экономикалык, сакафий, 
ошондой эле, технологиялык актуалдуу маселелер талкууланды. 
Магрибдин премьер-министри Насир Боурита жыйындын 
ачылышында сүйлөгөн сөзүндө «Магриб сакафаттар аралык 
жанаша жашоого жана диалогго ар дайым ачык» экендигин 
айтып, бул диалогду салтка айлантууга жана үзгүлтүксүз 
уюштуруп турууга чакырды. Ошону менен бирге, премьер-
министр өз өлкөсүнүн зордук-зомбулукка жана 
терроризмге каршы экендигин баса белгиледи. АКШнын 
мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен дагы жыйындын 
ачылышында сүйлөгөн сөзүндө «Бул диалог жек көрүүчүлүккө 
каршы күрөшүү үчүн үлкөн мүмкүнчүлүк», деп айтты. Аталган 
диалогго катышкан Магриб королу Мухаммад VIнын кеңешчиси, 
андан мурун король Хасан IIнин кеңешчиси болуп иштеген, 
Магрибдеги жөөт коомчулугунун эң көрүнүктүү жүзү катары 
эсептелген магрибдик жөөт саясатчысы Андре Азулай: «Магриб 
жалпы дин жана ишеним эркиндигине ишенгендер үчүн ачык 
өлкө. Учурдагы Магриб сакафаты 3000 жылдык маданияттын 
конденциясы болуп саналат... Ислам хазараты магрибдик 
жөөттөрдүн сакафий компоненттеринин бир бөлүгү болуп 
калган... Магриб өлкөсү түрдүү диндерди тутунуучулардын 
диний жөрөлгөлөрүн коргоп келет... Он миңдеген жөөттөр мына 
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ушул эркиндиктин негизинде Магрибте ынтымак жана биримдик 
менен жашап келишүүдө», деген сөздөрдү айтып, Магрибдин 
дин тутуу экриндигин урматтоосун баса белгиледи. Бул жөөт 
кеңешчисинин сөздөрү королдун эмес, көбүрөөк «израилдин» 
позициясын билдирди. 

Ал-Ваъй: Бул сыяктуу конференциялар Батыштын дүйнө 
жүзүндөгү фикирий үстөмдүгү жана ал таңуулап жаткан 
илманийлик түшүнүктөрү негизинде, «диндер аралык диалог» 
деген жасалма ураан астында, Исламдын келечекте Батыш 
хазаратына альтернатива болуучу жана анын өкүмдарлыгына 
коркунуч туудуруучу үлкөн мабда экендигине каршы  фикирий 
күрөш болуп саналат. 

Тунистеги жаңы конституция долбоорунда Ислам 
мамлекеттик дин катары көрсөтүлбөйт 

Тунистеги "Жаңы Республиканын" Конституциясын даярдоо 
боюнча Улуттук консультациялык органдын башчысы, 
бригадалык генерал Садик Белаид президент Кайс Саидге «ан-
Нахда» кыймылы сыяктуу Исламий негиздерге таянуучу 
партияларга каршы туруу үчүн, Ислам мамлекеттик дин катары 
көрсөтүлбөгөн конституциянын долбоорун сунуштай турганын 
айтты. Белаид франциялык «Agence France-Presse» маалымат 
агенттигине берген маегинде «Тунистиктердин 80%ы 
экстремизмге жана динди саясий максаттарда колдонууга 
каршы, биз дал ушундай кылабыз. Ал үчүн биринчи бөлүмүндүн 
учурдагы версиясына өзгөртүүлөрдү киргизебиз», деп айтты. Ал 
журналисттин «Бул жаңы конституцияда Ислам тууралуу сөз 
болбойт дегениби?» деген суроосуна «Жок, болбойт» деп жооп 
берди. Эскерте кетсек, президент Кайс Саид өзү дагы 2014-
жылда кабыл алынган конституциянын билинчи бөлүмүн сынга 
алып келген. Анда «Тунис эркин, көз карандысыз жана 
эгемендүү мамлекет. Анын дини Ислам, тили араб тили жана 
түзүмү республикалык» деп жазылган эле. Президент 
конституцияда «Ислам – Тунис мамлекетинин дини» деп 
жазылганын күбөлүк кылгандарга каршы байма-бай сокку уруп 
келген. Мисалга алсак, өткөн Рамазан айындагы диний жөө 
жүрүш учурунда Кайс Саиддин президенттик баракчасына 
жүктөлгөн видеодо ал мындай деген: «Ислам – мамлекеттин 
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эмес, Умматтын дини. Биз намаз окууну жана орозо тутууну 
конституциянын биринчи бөлүмүнө ылайык эмес, Аллахтын 
буйругуна ылайык аткарабыз... Мамлекет бул катардагы ишкана 
сыяктуу эле моралдык уюм, ага диндин эмне кереги бар? Аллах 
менен болгон мамиле өздөрүн Аллахка ибаадат кылууга 
ыйгарым укуктуу органбыз деп атагандар аркылуу эмес, түзмө-
түз ишке ашырылышы зарыл». 

Ал-Ваъй: Биринчиден, бүгүнкү күндөгү конституцияларда 
мамлекеттин дини Ислам деп айтылганы менен, ал кагаз бетине 
түшүрүлгөн сыядан бөлөк нерсе эмес жана анын турмушта эч 
кандай орду жок. Ошого карабастан, «Араб жазы» 
көтөрүлүштөрүнөн кийин, Батыш Сирияда, Ливияда, Тунисте, 
Яманда жана Жакынкы Чыгыштагы мамлекеттердин бардыгында 
Исламдын саясий иденттүүлүгүн – курук сөз түрүндө болсо дагы 
– мамлекеттен жана конституциялардан алып таштоого өзгөчө 
көңүл бура баштады. Биздин Кайс Саидге, Белаидге жана 
ошолорго окшогондорго айтарыбыз: Исламдын мамлекеттүүлүк 
мүнөзү ташка тамган баскандай ачык акыйкат. Исламий 
мамлекеттин тарыхы жүздөгөн жылдарга созулган. Батыш бул 
акыйкатты жакшы билгендиктен, ага каршы күрөшүп жатат 
силер дагы алар менен чогуу күрөшүп жатасыңар! � 
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Аллах Таала айтат: 

ٓأَيَُّها � ُسُل ُكلُواْ ِمَن ٱَيٰ ِت وَ ٱلرُّ ّيَِبٰ ِلًحاۖ عۡ ٱلطَّ ِذهِ ٥١ َملُوَن َعِليمٞ  إِنِّي ِبَماتَعۡ َملُواْ َصٰ  ٓۦ  َوإِنَّ َهٰ
تُُكمۡ  ةٗ أُمَّ ِحدَةٗ  أُمَّ  ِهمۡ ِبۢ ِبَما َلدَيۡ  ُكلُّ ِحۡز اۖ  ُزُبٗر َنُهمۡ َرُهم َبيۡ اْ أَمۡ  فَتََقطَّعُوٓ ٥٢تَّقُوِن ٱَف   َربُُّكمۡ  َوأَنَا۠  َوٰ

الٖ ۦِبهِ  َسبُوَن أَنََّما نُِمدُُّهم أَيَحۡ ٥٤ ِحيٍن  َحتَّىٰ َرِتِهمۡ ي َغمۡ  ِف ُهمۡ  فَذَۡر ٥٣َفِرُحوَن   َوبَنِيَن  ِمن مَّ
ِتۚ َبل الَّ يَشۡ َخيۡ لۡ ٱ ِفي  نَُساِرُع َلُهمۡ ٥٥  �٥٦عُُرونَ َرٰ

«(Жиберген бардык пайгамбарларыбызга ушундай дедик): «Эй 

пайгамбарлар, адал-таза даамдардан жегиле жана жакшы 

иштерди кылгыла! Албетте, Мен кылып жаткан ишиңерди 

жакшы билемин. Шек-күмөнсүз (баарыңардын) диниңер - бир дин 

(атап айтканда Ислам). Мен болсо силердин Раббиңермин, демек, 

Менден гана корккула!». Андан соң, (адамдар) иштерин (тактап 

айтканда диндерин) бөлүктөргө бөлүп жиберишти. Ар бир топ өз 

алдыларындагы нерсе (дин) менен курсант. Демек, (эй Мухаммад), 

сен (белгилүү) убакытка чейин аларды (Мекке мушриктерин) өз 

караңгылыктарында калтыргын! (Мекке мушриктери) Биз аларга 

берип жаткан байлык-дөөлөт жана балдарды өздөрүнүн (алар 

кылган иштерине жараша) жакшылыктарды нак кылып жатат 

деп ойлошобу?! Жок, алар (бул бейкапардыкта дагы да узагыраак 

жүрө турсун үчүн кылынып жаткандыгын) сезишпейт» [23:51-56] 

Ибн Касир өзүнүн «Тафсир» китебинде бул аяттар тууралуу 
мындай деген: «Бул аяттарда Аллах Таала өзүнүн 
пайгамбарларына (аларга Аллахтын саламы болсун) халал 
нерселерди гана жешти жана салих амалдарды кылышты 
буйруп жатат. Ошондой эле, бул аяттар халал нерселерди жеш 
салих амалдарды кылууга жардам берерине далалат кылат. 
Пайгамбарлар (аларга Аллахтын саламы болсун) бул милдетти 
мыкты деңгээлде аткарышып, сөздөрүндө, амалдарында, 
далалаттарында жана насихаттарында жалаң гана жакшы 
нерселерди жасашты. Ошондуктан, Аллах Таала аларды Өз 
пенделеринин арасынан эң жакшылары кылып сыйлады. Хасан 
ал-Басрий Аллах Тааланын «Эй пайгамбарлар, адал-таза 

даамдардан жегиле» деген аяты тууралуу мындай деген: 
«Аллахка касам, Ал силерди сарыга да, карага да, таттууга да, 
кычкылга да буйруган эмес. Ал халал нерселерге чектелүүнү 
буйруган». Саъийд ибн Жубайр жана ад-Даххак Аллах Тааланын 
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«адал-таза даамдардан жегиле» деген сөздөрү тууралуу «Тактап 
айтканда, халал нерселерден», деп айтышкан. Иса ибн Мариям 
∴ өзүнүн энесинин жейрендеринен (эчки сымал сүт эмүүчү 
жаныбар) гана жейт эле. «Сахих ал-Бухарийде» келген хадисте 
Расулуллах Α: 

"¡ƒ¨ªA ”ßi ‹G �√ ≈ø BøÀ"  

«Бардык пайгамбарлар кой кайтарышкан», - деп  айткан. 
Адамдар андан: «Сиз дагыбы, оо Расулуллах?» - деп 
сурашканда, ал: 

"“∏ø Ω«fi °ÕiAj≥ ”ºß B«BßiC Oƒ∑ B√CÀ ,¡®√"  
«Ооба, мен дагы меккеликтердин койлорун акчага кайтарат 

элем», - деп жооп берген. «Сахих ал-Бухарийде» риваят 
кылынышынча, Дауд ∴ дагы өз колу менен тапкан 
нерселерден гана жейт эле. Абу Хурайра Γдан риваят 
кылынган хадисте Расулуллах Α мындай деген: 

:  إن ّهللا طيِّب ال يقبل إال طيًبا، وإن ّهللا أمر املؤمن� �ا أمر به املرسل�، فقاليا أيها الناس،"
ٓأَيَُّها � ُسُل ُكلُواْ ِمَن ٱَيٰ ِت وَ ٱلرُّ ّيَِبٰ ِلًحاۖ عۡ ٱلطَّ ٓأَيَُّها �:  ، وقال�َمُلوَن َعِليمٞ  إِنِّي ِبَماتَعۡ َملُواْ َصٰ َيٰ
تِ ٱ ُكمۡ  َما َرَزقۡ لَِّذيَن َءاَمنُواْ ُكلُواْ ِمن َطيَِّبٰ ، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب، (د يديه �َنٰ

ي بالحرام؛ فأ<َّ يستجاب : إىل الس8ء يا رّب، يا رّب، ومطعمه حرام، ومرشبه حرام، وملبسه حرام، وُغذِّ
 !"لذلك؟

«Оо адамдар, Аллах Таала таза жана Ал таза нерселерди гана 
кабыл кылат. Ошондой эле, Аллах Таала пайгамбарларга 
буйруган нерсени момундарга дагы буйруган. Аллах Таала «Эй 

пайгамбарлар, адал-таза даамдардан жегиле», «Эй, ыйман 

келтиргендер! Биз силерге ырыскы кылып берген таза, пакиза 

нерселерден жегиле», деп айткан. Алыс сапарга чыгып, дене бою 
жүдөп, чаң баскан адам колдорун өйдө көтөрүп «Оо Роббим! Оо 
Роббим!» деп дуа кылса, бирок, анын жегени дагы, ичкени дагы, 
кийгени дагы харамдан болуп, ал харам менен азыктанган болсо, 
анын дуасы кабыл болмок беле?»1. 

ِذهِ � تُُكمۡ ٓۦ َوإِنَّ َهٰ ةٗ  أُ  أُمَّ ِحدَةٗ مَّ  � َوٰ
«Шек-күмөнсүз (баарыңардын) диниңер - бир дин (атап 

айтканда Ислам)» т.а. оо пайгамбар, силердин диниңер дагы, 
тегиңер дагы бир. Ал – жалгыз Аллахка ибаадат кылууга 
чакыруу. 

 �تَّقُونِ ٱَف   َربُُّكمۡ َوأَنَا۠ �

                                                 
1 Имам Муслим, ат-Тирмизий жана Ахмаддар риваят кылышкан 
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«Мен болсо силердин Раббиңермин, демек, Менден гана 

корккула!» 

 �اۖ  ُزبُٗر َنُهمۡ َرُهم َبيۡ اْ أَمۡ فَتََقطَّعُوٓ �
«Андан соң, (адамдар) иштерин (тактап айтканда диндерин) 

бөлүктөргө бөлүп жиберишти» т.а. пайгамбарлар жиберилген 
коомдор. 

 �َفِرُحون ِهمۡ ِبۢ ِبَما َلدَيۡ ُكلُّ ِحۡز �
«Ар бир топ өз алдыларындагы нерсе (дин) менен курсант» т.а. 

алардын ар бири өздөрүнүн адашуулары менен өздөрүн 
бактылуу сезишүүдө, анткени алар өздөрүн туура жолдобуз деп 
ойлошот. Ошондуктан, Аллах Таала аларды коркутуучу 
убадасын берди: 

 � ِحينٍ َحتَّىٰ  َرِتِهم ِفي َغمۡ ُهمۡ فَذَۡر �
«Демек, (эй Мухаммад), сен (белгилүү) убакытка чейин аларды 

(Мекке мушриктерин) өз караңгылыктарында калтыргын!» 

Аллах Таала дагы башка аяттарда мындай деген: 
ِل � ِفِريَن أَمۡ لۡ ٱَفَمّهِ ا  ُرَويۡ ُهمۡ ِهلۡ َكٰ  �١٧دَۢ

«Ошондуктан, (эй Мухаммад), сен аларга бир аз убакыт мөөнөт 

бергин (тактап айтканда сен бир аз шашпай тургун, мейли алар 

бүгүн дин - ыйманга каршы колдорунан келгенин кылышсын, эртеге 

Кыямат кайым болгонунда албетте кылмыштарына жараша 

жазаларын алышат)!» [86:17] 
 �٣َلُمونَ َف َيعۡ َمُلۖ فََسۡو ۡألَ ٱِهِهُم َويَتََمتَّعُواْ َويُلۡ ُكلُواْ  َيأۡ ُهمۡ ذَۡر �

«(Эй Мухаммад) аларды жөн койгун, жеп-ичип, пайдаланып 

калышсын, арзуу тилектери менен алектене беришсин. Анан 

жакында (бул кылмыштарынын жыйынтык-акыбети эмне болорун) 

билип алышат» [15:3] 
Андан кийин Аллах Таала айтты: 

الٖ ۦِبهِ  َسبُوَن أَنََّما نُِمدُُّهمأََيحۡ �  � َوبَنِينَ  ِمن مَّ

«(Мекке мушриктери) Биз аларга берип жаткан байлык-дөөлөт 

жана балдарды өздөрүнүн (алар кылган иштерине жараша) 

жакшылыктарды нак кылып жатат деп ойлошобу?!» т.а. мына 
ошол менменсинүүчүлөр Биздин аларга берген мал-
байлыктарды жана балдарды алардын сый-урматы жана 
азиздиги үчүн берип жатат деп ойлошобу? Жок, алар ойлоп 
жаткандай эмес. 

Аллах Таала дагы башка аяттарда ушул маанидеги сөздөрдү 
айткан: 

ٗال مۡ ثَُر أَ ُن أَكۡ نَحۡ � دٗ  َوأَۡو َوٰ  �ُن ِبُمعَذَِّبينَ ا وََما َنحۡ َلٰ
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«Дагы алар: «Биздин мал - дүйнө жана балдарыбыз - (ыйман 

келтиргендердикинен) көрө көбүрөөк, (андыктан биз Алланын 

алдында алардан абройлуубуз жана) биз азапталуучу эмеспиз», - 

дешти» [34:25] 
т.а. кафирлер ушундай ойлору менен ката кылышты жана алардын 
тилектерин таш капты. Арийне, биз аларга бул нерселерди сыноо 
жана эскертүү үчүн беребиз. Ошондуктан, Аллах Таала кийинки 
аятта мындай деди: 

 �عُُرونَ َبل الَّ يَشۡ �
«Жок, алар (бул бейкапардыкта дагы да узагыраак жүрө турсун 

үчүн кылынып жаткандыгын) сезишпейт». 

Аллах Таала дагы башка аяттарда мындай деген: 

لُُهمۡ َك أَمۡ ِجبۡ َفَال تُعۡ � دُُهمۚۡ  أَۡو  َوَالٓ َوٰ َبُهمٱ إِنََّما يُِريدُ َلٰ ُ ِليُعَذِّ  �َيالدُّنۡ ٱةِ َحَيٰو لۡ ٱِبَها ِفي  ]َّ
«Демек, сени алардын мал-дүйнөлөрү жана бала-чакалары 

кызыктырбасын! Анткенн Алла ошол нерселер себептүү дүйнө 

турмушунда аларды азап-кыйноого салууну каалайт» [9:55] 

 � اۖ مٗ اْ إِثۡ دَادُوٓ  ِلَيۡز ِلي َلُهمۡ إِنََّما نُمۡ �

«Тескерисинче биз аларга жалаң күнөөлөрүн ашыруулары үчүн 

гана мөөнөт беребиз» [3:178] 

�ÀB‰ø‰ Ê¡Û∏ÛªA‰ÃÊøÚC BÚª‰À Ê¡Û∑ÂeBÚªÊÀÚC œÍNª̇BÍI Ê¡Û∏ÂI9jÚ¥ÂM B‰√‰fÊƒÍß ”Ú∞ÙªÂk Bª̇Ḡ Ê≈‰ø ‰≈‰øE ‰ΩÍ¿‰ß‰À BÁZÍªB‰u ÚπÍ◊ÚªÊÀÛDÚØ Ê¡Â»Úª 
Â’A‰l‰U Í±Ê®9zªA B‰¿ÍI AÃÛºÍ¿‰ß Ê¡Â«‰À œÍØ ÍPBÚØÂjÂ̈ ÙªA ‰∆ÃÂƒÍøE� 

«Мал-дүнүйөлөрүңөр да жана балдарыңар да силерди Биздин 

жаныбызга жакын кылуучу эмес. Бар болгону ыйман келтирген 

жана жакшы иштер кылган заттар – дал ошолор үчүн гана 

кылган иштери себептүү бир нече эсе сыйлык болот жана алар 

(бейиштеги) жогору орундарда тынч-аман болушат» [3:178] 

Куранда бул мааниде айтылган дагы башка аяттар абдан көп. 
Катада айткан: «Аллах Таала ал коомдорду мал-байлык жана 
бала-чака менен сынаган. Ошондуктан, оо адам баласы, 
адамдардын мал-байлыгына жана бала-чакасына көңүл 
бурбастан, алардын ыйманына жана салих амалдарына көңүл 
бургун». 

Абдуллах ибн Масъуд Γдан риваят кылынган хадисте 
Расулуллах Α айткан: 

" ≈øÀ Kê ≈ø BŒ√fªA œÒ®Õ …º̃ªA ∆GÀ ,¡∏≥AkiC ¡∏ƒŒI ¡n≥ B¿∑ ¡∏≥›aC ¡∏ƒŒI ¡n≥ …º̃ªA ∆G
∞√ –hªAÀ ,…JYC f¥Ø ≈ÕfªA …º̃ªA  BÒßC ≈¿Ø ,KYC ≈ù ‹G ≈ÕfªA œÒ®Õ ‹À ,Kê ‹  fŒI f¿ä o

…¥÷AÃI  iBU ≈øDÕ ”NY ≈ø¤Õ ‹À ,…√BnªÀ …Jº≥ ¡ºnÕ ”NY fJß ¡ºnÕ ‹",AÃªB≥  : BÕ …¥÷AÃI BøÀ
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æB≥ ?…º̃ªA æÃmi :"…¿º£À …r´ . ‹À ,…ŒØ …ª ∫iBJŒØ …ƒø µ∞ƒŒØ BÁøAjY BıªBø fJß Kn∏Õ ‹À
‹ …º̃ªA ∆G ,iBƒªA ïG  eAk ∆B∑ ‹G  j»£ ±ºa …∑�Õ ‹À ,…ƒø ΩJ¥ŒØ …I ∂fvNÕ ÿŒnªA ÃZô 

SŒJàA ÃZô ‹ SŒJàA ∆GÀ ,≈náBI ’œnªA ÃZô ≈∏ªÀ ,ÿŒnªBI" 

«Аллах Таала силердин кулк-мүнөзүңөрдү (ар түрдүү кылып) 
бөлүштүргөндөй эле, ырыскыңарды дагы (ар түрдүү кылып) 
бөлүштүргөн. Аллах Таала мал-дүйнөнү Өзү жакшы көргөнүнө 
дагы, жакшы көрбөгөнүнө дагы берет, бирок динди Өзү жакшы 
көргөнүнө гана берет. Аллах кимге динди берген болсо, демек аны 
жакшы көрүптүр. Мухаммаддын жаны Анын колунда болгон 
Затка касам, пенде жүрөгү жана тили менен Исламды кабыл 
алмайынча, Исламга кире албайт. Ошондой эле, пенденин 
кошунасы анын жамандыктарынан амандыкта болмоюнча, ал 
толук момун боло албайт». Ошондо адамдар андан: «Оо 
Расулуллах, кандай жамандыктарынан?» деп сурашканда, ал Α 
айтты: «Көз боёмочулук жана зулум. Эгер пенде харам кесиптен 
байлык табып, аны сарптай турган болсо, анын байлыгында 
береке болбойт. Ал байлыктан садака кылынбайт жана анын 
садакасы кабыл алынбайт. Ошондой эле, ал байлык артка 
(өзүнөн кийинкилерге) калтырылбайт, болбосо ал тозокко алып 
барат. Аллах Таала жамандыкты жамандык менен кетирбейт, 
балким жамандыкты жакшылык менен кетирет. Арийне, 
жамандык жамандыкты кетире албайт»1. 

Жогорудагы аяттар тууралуу «Тафсир аз-Зилал» китебинде 
мындай деп айтылган: «Бул сүрөдөгү үчүнчү сабак 
пайгамбарлардын доорлорунан кийинки адамдардын абалын 
сүрөттөп жатат. Эң акыркы пайгамбар келген учурда адамдар 
мына ушундай абалда болушкан. Алар бардык пайгамбарлар 
алып келген жалгыз акыйкат үстүндө түрдүү талаш-тартыштарга 
батып калышкан эле. Ошондой эле, бул сүрө адамдардын соңку 
пайгамбар Мухаммад Α алып келген акыйкаттан капилетте 
калышканын жана өздөрү карманган адашууларынын акыбетине 
кайдыгер болушканын, ошол эле учурда, момундар жалгыз 
Аллахка гана ибаадат кылышса жана салих амалдарды 
аткарышса дагы, алар өз амалдарынын акыбетинен коркушарын 
жана Роббисине кайтып баруучу күндү эстеп, жүрөктөрү 

                                                 
1 Бул хадисти имам Ахмад өз «Муснадында» Ибн Масъуддан 

«марфуъ» абалында риваят кылган. 
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титирешин сүрөттөгөн. Бул сүрөдө момундардын сергектиги 
жана этияттагы, кафирлердин болсо кайдыгерлиги жана 
адашуусу баяндалган. Андан кийин, бул аяттар кафирлердин 
адашууда экендигин бир нече бөлүк менен баяндаган. Алгач, 
алардын абалын эскерип, туура эместигин баяндаган. Кийин, 
алардын күмөндөрүн ачыктап, алардын жүрөктөрүндөгү 
ыймандын туура эмес экендигин айтуу менен алардын 
сезимдерине тийген. Андан кийин, кафирлер карманган 
аргументтерди өздөрүнө каршы далил кылып келтирген. 
Соңунда, акыйкатты кабыл алгысы келбегендерди өз абалына 
калтырууга буйруган. Аллах Таала аталган сүрөдө Расулуллах 
Αды өз жолун улантууга, кафирлердин көктүгүнө көңул 
бурбоого, жамандыкты жакшылык менен кетирүүгө жана 
Аллахтан кафирлерди адашууга үндөп жаткан шайтандын 
жамандыгынан коргонуу суроого буйруп жатат. 

 َرِتِهمۡ  ِفي َغمۡ ُهمۡ  فَذَۡر ٥٣َفِرُحوَن  ِهمۡ ِبۢ ِبَما َلدَيۡ  ُكلُّ ِحۡز اۖ  ُزبُٗر َنُهمۡ َبيۡ  َرُهماْ أَمۡ فَتََقطَّعُوٓ �
الٖ  ِمن ۦِبهِ  َسبُوَن أَنََّما نُِمدُُّهم أَيَحۡ ٥٤ ِحيٍن َحتَّىٰ  ِتۚ َبل َخيۡ لۡ ٱ ِفي  نَُساِرُع َلُهمۡ ٥٥ َوبَنِيَن مَّ َرٰ

 �٥٦عُُرونَ الَّ يَشۡ 
«Андан соң, (адамдар) иштерин (тактап айтканда диндерин) 

бөлүктөргө бөлүп жиберишти. Ар бир топ өз алдыларындагы 

нерсе (дин) менен курсант. Демек, (эй Мухаммад), сен (белгилүү) 

убакытка чейин аларды (Мекке мушриктерин) өз 

караңгылыктарында калтыргын! (Мекке мушриктери) Биз аларга 

берип жаткан байлык-дөөлөт жана балдарды өздөрүнүн (алар 

кылган иштерине жараша) жакшылыктарды нак кылып жатат 

деп ойлошобу?! Жок, алар (бул бейкапардыкта дагы да узагыраак 

жүрө турсун үчүн кылынып жаткандыгын) сезишпейт». 
Бардык пайгамбарлар (аларга Аллахтын саламы болсун) бир 

сөзгө, бир ибаадатка жана бир багытка чакырган бир бүтүн 
Уммат болушкан. Бирок, алар өтүшкөндөн кийин адамдар 
түрдүү топторго бөлүнүшүп, пайгамбарлар калтырып кетишкен 
динди түрдүү бөлүктөргө бөлүп салышкан жана ар бир топ өзү 
бөлүп алган динди кармануу менен жашап калышкан. Алардын 
ар бири динден өздөрү карманган бөлүккө кубанышып, андан 
башка нерселер тууралуу фикир кылбай, башка нерселерге 
көңүл бурбай жашай беришкен. Адамдар өздөрүнүн адашуулары 
менен сыймыктанышып, аларга кандайдыр бир акыйкат же нур 
кириши мүмкүн болгон эшиктердин баарын бекитишип, 
кайдыгер жана бейкапар бойдон караңгылыкта кала беришкен. 
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Аллах Таала кафирлердин мына ушул абалын сүрөттөгөндөн 
кийин, Расулуллах Αга кайрылып, «Демек, (эй Мухаммад), сен 

(белгилүү) убакытка чейин аларды (Мекке мушриктерин) өз 

караңгылыктарында калтыргын!» деген буйрукту берди. Тактап 
айтканда, Аллах Таала Мухаммад Αга «Сен кафирлерди өз 
караңгылыктарында, адашууларында калтыргын. Алар убада 
кылынган акыйкат күндө өз жолдорунун акыйкатын көрүшкөнгө 
чейин, өздөрү түзүп алган диндери менен алек болушуп, 
кайдыгерликте жүрө беришсин. Ал күн келгенде алар өз 
кайдыгерликтери үчүн жан чыдагыс жазага тартылышат. «Биз 

аларга берип жаткан байлык-дөөлөт жана балдарды өздөрүнүн (алар 

кылган иштерине жараша) жакшылыктарды нак кылып жатат деп 

ойлошобу?!» т.а. алар өздөрүнө берилген чектүү мөөнөттү, мал-
дүйнөнү, бала-чаканы сыйлык, неъмат жана белек деп 
эсептешүүдө. Акыйкатта, бул нерселердин бардыгы фитна жана 
сыноо. «Алар (бул бейкапардыкта дагы да узагыраак жүрө турсун үчүн 

кылынып жаткандыгын) сезишпейт» т.а. алар бул мал-байлыктын 
жана бала-чаканын акыбети алар үчүн аянычтуу азап жана 
түбөлүктүү кордук экенин сезишпейт», деп айтты». � 
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 ЗУЛ-ХИЖЖА АЙЫНЫН АЛГАЧКЫ ОН КҮНҮ... БАШКА 
КҮНДӨРДӨН КӨРӨ БУЛ КҮНДӨРДӨ КЫЛЫНГАН 

АМАЛДАР АЛЛАХ ҮЧҮН СҮЙҮКТҮҮРӨӨК 

Аллах Тааланын бизге берген эң улуу неъматы – бул 
биздин жаратып, хидаят жолго баштаганы. Аллах Таала бизге 
хидаят берип, туура жолду көрсөттү жана ошол жолдо 
үзгүлтүксүз болууну буйруду. Ошондой эле, бизге белгилүү 
учурларды жана күндөрдү белгилеп берип, ошол күндөрдө 
салих амалдарды көбөйтүүнү, жараткан Аллахка 
жакындатуучу амалдарда жарышууну буйруду. Мына ушундай 
өзгөчө учурлардын бири –зул-хижжа айынын алгачкы он 
күнү. Алгач бул ай тууралуу айта турган болсок, бул айда 
мусулмандар ажылык амалын аткарышканы үчүн зул-хижжа 
(ажылык айы) деп аталып калган. Зул-хижжанын дагы бир 
өзгөчөлүгү бул ай «харам» (согушууга тыюу салынган) 
айлардан болуп саналат жана анда берекелүү он күн бар. 
Имам ас-Суютий «ад-Дур ал-мансур» китебинде мындай 
деген: «Ибн Мунзир, ибн Абу Хатим жана Абу Шейхтер бир 
нече жолдор аркылуу Ибн Аббас Γдан риваят кылып 
айтышат: «Аллах Таала айтты: 

�۞‰À‰À ◌ٰf‰ß ◌ۡ”‰mÃÂø B‰√ ◌ٰ‰Ω‰Q  ◌ٰœÚª ‰îÍQ ◌ۡ“Úª ◌ٗPÚC‰À  ◌ۡ¡‰ø ◌ۡ‰∆ ◌ٰs‰®ÍI B‰« ◌ۡi ◌ٖ� 
«Анан Раббисинин (ал үчүн белгилеген) убактысы толук кырк 

түн болду». [7:142] 

Бул кырк түн зул-каъда айы жана зул-хижжанын он күнү». 
Имам Ахмад жана Хакимдер Жабир Αдан риваят кылышкан 
хадисте Расулуллах Α мындай деген: «Аллах Таала айтты: 

 �٣ِر َوتۡ لۡ ٱعِ وَ لشَّفۡ ٱ وَ ٢ ٖر  َولََياٍل َعشۡ ١ِر فَجۡ لۡ ٱوَ �

«Таңга ант. (Зул-Хижжа айындагы алгачкы) он түнгө ант. 

Жупка жана такка ант». 

Бул аяттагы он түн зул-хижжа айынын алгачкы он түнү, 
жуп дегени арафат күнү жана так дегени союш союу (Курман 
айт) күнү». Аллах Таала дагы бир аятта минтип айткан: 

ِ ِفيٓ ٱَم سۡ ٱُكُرواْ َويَذۡ � عۡ  أَيَّامٖ ]َّ تٍ  مَّ  �ُلوَمٰ
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«Алар белгилүү күндөрдө Алланын наамын зикир кылып – 

эстөө үчүн (келишет)». [22:28] 

Ибн Аббас менен Ибн Касир «Аятта айтылган белгилүү 
күндөр зул-хижжа айынын алгачкы он күнү», деп айтышкан. 
Ошондой эле, имам ас-Суютий «ад-Дур ал-мансур» китебинде 
мындай деген: «Мухаммад ибн Наср «ас-Солат» китебинде 
Усман ан-Нахдийден риваят кылып айткан: «Мусулмандар үч 
он күндүктү т.а. мухаррам айынын алгачкы он күнүн, зул-
хижжа айынын алгачкы он күнүн жана рамазан айынын 
акыркы он күнүн өзгөчө урматташар эле». 

Сүннөттө дагы зул-хижжанын алгачкы он күнүнүн башка 
күндөрдөн артык жана өзгөчө экендигине далалат кылуучу 
кабарлар келген. Ошондой эле, көптөгөн хадистер бул 
күндөрдө сооптору эселеп берилүүчү амалдар тууралуу дагы 
баяндаган. Имам ал-Бухарий, Абу Дауд, ат-Тирмизий жана 
башка аалымдар ибн Аббас Γдан риваят кылышкан хадисте 
Расулуллах Α минтип айткан: 

$‰øj̄Êr‰®ÙªA ¬̄BÏÕÚDÙªA Í Íh‰« Ê≈Íø Í…º̇ªA ”ÚªḠ ÌK‰YÚC Ï≈»̄ŒÍØ Â\ÍªBÏvªA ÂΩ‰¿‰®ÙªA ¬̆BÏÕÚC Ê≈Íø B# 

«Башка күндөрдө кылынган амалдар Аллах үчүн мына 
ушул он күндөгү кылынган амалдардай сүйүктүү болбойт». 
Адамдар андан «Оо Расулуллах, Аллахтын жолундагы жихад 
дагыбы?» деп сурашканда, ал Α: 

$Î’Êœ‰rÍI ÚπÍª‰g Ê≈Íø Ê©ÍUÊj‰Õ Ê¡ÚºÚØ Í…ÍªB‰ø‰À Í…ÍnÙ∞‰ƒÍI ‰X‰j‰a ËΩÂU‰i Bª̇Ḡ ,Í…º̇ªA Ω̄ŒÍJ‰m œÍØ ÂeB‰»ÍVÙªA BÚª‰À# 

«Аллахтын жолундагы жихад дагы. Бир гана жаны жана 
мал-байлыгы менен (жихадка) чыгып, эч нерсеси кайтып 
келбеген адамдын амалы андай эмес (т.а. ал кишинин амалы 
Аллах үчүн сүйүктүү болот)», - деп айтты». Ушул эле хадистин 
имам ат-Табараний риваят кылган версиясында Расулуллах 
Α минтип айткан: 

$ÚC Ω̆‰¿‰®ÍI B‰»ŒÍØ Í…º̇ªA ”ÚªḠ ÂLÏjÚ¥‰NÂÕ ¬̆BÏÕÚC Ê≈Íø B‰øj̄Êr‰®ÙªA ¬̄BÏÕÚfiA Í Íh‰« Ê≈Íø ‰Ω‰zÙØ#  

«Аллах Таалага жакындатуучу амалдарды кылуу үчүн 
мына ушул он күндөн абзел болгон башка күндөр жок». 

Имам ад-Даримийдин риваятында Мухаммад Α мындай 
деген: 
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$Ú‹‰À ÏΩ‰U‰À Ïl‰ß Í…º̇ªA ‰fÊƒÍß ”Ú∑ÊkÚC Ω̆‰¿‰ß Ê≈Íø B‰ø j̄Êr‰ß œÍØ Â…Ûº‰¿Ê®‰M j̆ÊŒ‰a Ê≈Íø AÁjÊUÚC ‰¡Ú§ÊßÚC 
”‰ZÊyÚfiA# 

«Аллах Азза ва Жалланын алдында Курман айттан мурунку 
он күн аралыгында жасалган жакшы амалдардан өткөн улуу 
жана сүйүктүү амал жок». 

Бул хадистерде Расулуллах Α Аллахтын жолундагы жихад 
зул-хижжанын алгачкы он күнүндө кылынган амалардан бир 
гана учурда абзел болорун баяндаган. Эгер мужахид өзүнүн 
жанын жана мал-байлыгын тобокелге коюп, шахиддикке 
жетүү максатында казатка аттанса жана алардын эч бири 
кайтып келбесе (т.а. шахид болсо), анын бул амалы Аллах 
үчүн эң сүйүктүү амал болуп эсептелет. Имам аш-Шауканий 
мындай деген: «Бул хадисте зул-хижжанын алгачкы он күнү 
башка сүннөт күндөрдөн абзел экендигин айтылган». Ибн 
Ражаб өзүнүн «ал-Фатх ул-барий» китебинде мындай деген: 
«Бул хадисте фазилеттүү амалдар фазилеттүү учурларда 
аткарылса, алардын фазилети дагы да жогору болору 
тууралуу, жада калса, башка фазилеттүү амалдардан дагы 
абзелирээк болору тууралуу айтылган. Демек, зул-хижжанын 
алгачкы он күнүндө кылынган амалдар жихаддын эң абзел 
болгон түрүнөн башка бардык фазилеттүү амалдардан 
абзелирээк болот. Жихаддын эң абзел түрү – бул өз жаны 
жана малы менен жихадга аттанган мусулман пенденин эч 
нерсеси кайтып келбеши (т.а. шахид болушу)». Ал эми зул-
хижжа айынын алгачкы он күнүнө мындай өзгөчөлүк 
берилишинин хикматына келе турган болсок, бул тууралуу 
Ибн Хажар ал-Аскаланий «ал-Фатх ул-барий» китебинде 
мындай деген: «Менин назарымда, зул-хижжанын алгачкы он 
күнүнө өзгөчөлүк берилишинин себеби, бул күндөрдө эң улуу 
ибаадааттар т.а. намаз, орозо, садака жана ажылык 
амалдары чогулат. Ал эми башка күндөрдө бул амалдар 
чогулбайт». Хасан ал-Басрий рамазан айында калып кеткен 
каза орозолору болсо, зул-хижжанын алгачкы он күнүнөн 
башка күндөрдө нафил орозо кармабайт эле жана «Бул он 
күн ичинде кармалган ар бир күндүк орозо эки айлык орозого 
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барабар», деп айтар эле. Ибн Аббас Γнун шакирти, 
мухаддис жана факих Жабир ибн Зайд ар дайым зул-хижжа 
айынын алгачкы он күнүндө умра кылат эле. 

Зул-хижжанын алгачкы он күнүнүн 
өзгөчөлүктөрүнөн, курмандык чалууну каалаган адам үчүн 
курмандык чалганга чейин чачын жана тырмагын кыскартпоо 
мустахаб болот. Имам Муслим өз «Сахихинде» Умму 
Саламадан риваят кылган хадисте Расулуллах Α айткан: 

$BÁ◊Œq  jrIÀ  j®q ≈ø Ïoô ›Ø ,œZzÕ ∆C ¡∑fYC eAiCÀ ,jr®ªA Oºae AgG# 

«Эгер (зул-хижжанын) алгачкы он күнү башталса жана 
силердин араңардан кимдир бирөө курмандык чалууну ниет 
кылса, чачынын жана денесинин бирер жерин кыскартпасын». 

Ушул эле хадистин имам ан-Нававий «Шарх сахих Муслим» 
китебинде риваят кылган версиясында Расулуллах Α мындай 
деген: 

$AÁj∞£ ≈¿º¥Õ ‹À AÁj®q ∆haDÕ ›Ø#  

«Чачын кыскартпасын жана тырмагын албасын». 
Бул хадистерде пенденин денеси толук бойдон тозок 

отунан кутулуусу үчүн чачты жана тырмакты алуудан 
кайтарылган. 

Зул-хижжанын алгачкы он күнүнүн 
өзгөчөлүктөрүнөн, бул күндөрдө орозо тутуу сүннөт. 
Хунайда ибн Халид өз аялынан, ал болсо Расулуллах Αдын 
кээбир аялдарынан риваят кылып айтат: 

$ �ƒªA ∆B∑Βj»q Ω∑ ≈ø ¬BÈÕC “Q›QÀ ,’AiÃqBß ¬ÃÕÀ ,“VáA –g ©nM ¬ÃvÕ # 

«Набий Α зул-хижжанын 9 күнүндө, ашура күнүндө жана ар 
бир айдын 3 күнүндө орозо тутат эле»1. 

Имам ан-Нававий бул он күн аралыгында орозо тутууну 
мустахаб деген. Ибн Хиббандын «Сахихинде» азирети Хафса 
энебиздин мындай дегени риваят кылынган: 

$¡ºmÀ …ªEÀ …Œºß �A ”ºu �A æÃmi ≈»ßfÕ ≈∏Õ � ©IiC : ,’AiÃqBß ¬ÃÕ ¬BŒu
“Q›QÀ ,jr®ªAÀ—Af¨ªA ΩJ≥ îN®∑jªAÀ ,j»q Ω∑ ≈ø ¬BÕC # 

                                                 
1 Имам Ахмад, Абу Дауд, ан-Насаий жана башкалар риваят кылышкан. 
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«Расулуллах Α төрт нерсени эч качан калтырган эмес эле. 
Алар: ашура күнүндө, (зул-хижжанын башындагы) он күндө, ар 
бир айдын үч күнүндө орозо кармоо жана таң алдынан эки 
рекет (нафил намаз) окуу». 

Табиъиндердин бири болгон Саид ибн Жубайр Γ зул-
хижжанын алгачкы он күнү башталган учурдан тартып салих 
амалдарды көбөйтүүгө болуп көрбөгөндөй тырыша баштайт 
эле. Ал башкалардын өзүнө жетип алуусунан жана ашып 
кетүүсүнөн коркуп, колунан келген аракеттин баарын жасайт 
эле. Риваяттарга ылайык, ал «Кызматчыларды ойготкула, 
арафа күнүндөгү орозо үчүн саарлык кылышсын. Бул он 
күндүктө, түнкүсүн чырактарыңар өчүрүлбөсүн», деп айтып, 
бул берекелүү түндөрдү таң атканга чейин ибаадат менен 
өткөрүүгө чакырат эле. 

Зул-хижжанын алгачкы он күнүнүн 
өзгөчөлүктөрүнөн, бул күндөрдө Аллахты уулулап-
мактоону жаны такбир айтууну көбөйтүү мустахаб болот. Ибн 
Умар Γ риваят кылган хадисте Расулуллах Α мындай деген: 

$ ,jr®ªA ¬BÕfiA  h« ≈ø ≈»ŒØ Ω¿®ªA …ŒªG KYC ‹À …√BZJm �A fƒß ¡§ßC ¬BÈÕC ≈ø Bø
AÀjR∑DØfŒ¿ZNªAÀ �J∏NªAÀ ΩŒº»NªA ≈ø ≈»ŒØ #  

«Аллах Субханаху үчүн мына ушул он күндө кылынган 
амалдардай башка күндөрдө кылынган амалдар улуу жана 
сүйүктүү болбойт. Бул күндөрдө (Аллахты) улуулоону, такбирди 
жана мактоону көбөйткүлө»1. Имам ал-Бухарий айткан: «Ибн 
Умар Γ менен Абу Хурайра Γ зул-хижжанын алгачкы он 
күнүндө базарларга чыгышып, такбирлерди айтышат эле 
жана аларды уккан адамдар дагы такбир айтышат эле. Умар 
Γ дагы Минадагы намазканасында туруп такбир айтар эле. 
Аны уккан мечиттеги жана базардагы адамдар дагы 
такбирлерди айтышып, Минанын ичи такбирлердин 
жаңырыгына толор эле». Ибн Умар зул-хижжанын алгачкы он 
күнүндө өз намазканасында, намаздын соңунда, жаткан 
төшөгүндө, бакчасында, отурган жеринде жана басып бара 

                                                 
1 Имам ат-Табараний өзүнүн «ал-Муъжам ал-кабир» китебинде риваят 

кылган. 
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жатканда дагы такбир айтат эле. Умардын, анын уулунун 
жана Абу Хурайранын (Аллах алардан ыраазы болсун) 
такбирди үн чыгарып айтуусунан улам, бул амалдын мустахаб 
экендиги маалым болгон. Сахабалар жана табиъиндер айткан 
такбирдин сөздөрү төмөндөгүчө: «Аллаху акбар, Аллаху 
акбар, Аллаху акбару кабийро. Аллаху акбар, Аллаху акбар, 
лаа илааха илла Аллах, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ва 
Лиллахил хамд. Аллаху акбар, Аллаху акбар, лаа илааха илла 
Аллах, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ва Лиллахил хамд». 

Зул-хижжанын алгачкы он күнүнүн 
өзгөчөлүктөрүнөн, ажылыкка барбагандар үчүн арафа 
күнүндө орозо кармоо. Расулуллах Αдан сабит болгон 
хадисте ал айткан: 

$ f®I �ªA “ƒnªAÀ …ºJ≥ �ªA “ƒnªA j∞̨∏Õ ∆C �A ”ºß KnNYC ,“Øjß ¬ÃÕ ¬BŒu# 

«Арафа күнүндө тутулган орозо үчүн Аллах мурунку жана 
келерки жылдагы күнөөлөрдү кечирет»1. 

Зул-хижжанын алгачкы он күнүндө мусулман адам 
көптөгөн салих амалдарды кылса болот жана анын ажр-
сыйлыктары эселеп берилет. Мисалга алсак, орозо тутуу, 
түнкү намаздарды окуу, Куран окуу, дуа кылуу, садака берүү, 
Аллахты көп зикир кылуу, кулк-мүнөзүн оңдоо, туугандар 
менен катташуу, курмандык чалуу, истигфар айтуу, тавба 
кылуу, насихат кылуу, адамдардын кызыкчылыктарын ишке 
ашыруу, муктаждарга жардам берүү, жакшылыкка буйруп, 
жамандыктан кайтаруу жана Аллах түшүргөн дин менен 
бакшкарууну орнотууга даъват кылуу. Булардын ичинен 
Аллах түшүргөн дин менен башкарууну орнотууга даъват 
кылуу эң улуу ибаадаттардан болуп эсептелет, анткени ал 
динди толугу менен орнотууга болгон даъват. Бул күндөрдө 
жакшылык иштерде жарышуучулар үчүн бардык эшиктер 
ачылган. Арийне, пенденин өзү үчүн кылган жакшы 
иштеринен көрө, жакшылыгы башкаларга дагы жете турган 
иштер Аллах үчүн сүйүктүүрөөк болот эмеспи. Демек, 
жакшылыгы бүтүн Умматка, жада калса, жалпы адамзатка 

                                                 
1 Имам Муслим риваяты. 
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жете турган ишти аткаруу т.а. Исламий Халифалык 
мамлекетин орнотууга даъват кылуу бардык жакшы иштерден 
дагы абзел болот. � 
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КУРАЙШ УРУУСУНА ЭКОНОМИКАЛЫК КЫСЫМ 
УЮШТУРГАН СУМАМА ИБН УСАЛ Γ 

Хижраттын 6-жылында Расулуллах Α Аллахка болгон 
даъваттын көлөмүн кеңейтүү максатында, бир нече араб жана 
ажам (араб эмес) падышаларына кат жазып, аларды Исламга 
даъват кылды. Расулуллах Α кат жөнөткөн падышалардын 
арасында Сумама ибн Усал ал-Ханафий дагы бар болчу. 
Анткени, Сумама Исламга чейин Бану Ханифанын ардактуу 
жетекчилеринин бири жана алардын буйруктарына баш ийген 
Ямама уруусунун падышаларынын бири болгон. 

Сумама Расулуллах Αдын катын алгандан кийин, текеберлик 
кылып, анын даъватын четке какты жана акыйкатка болгон 
даъваттан кулактарын бекитип алды. Андан соң, Сумаманын 
шайтаны күчөп, Расулуллах Αды өлтүрүүнү жана анын 
даъватына чекит коюну көздөй баштады. Ал Расулуллах Αды 
өлтүрүү үчүн ыңгайлуу учурду күтүп, өзүнүн жийиркеничтүү 
максатын ишке ашыруусуна аз гана убакыт калган эле. Соңку 
көз ирмемдерде Сумаманын тайкеси аны бул кылмыштан 
кайтарып калды жана анын кара ниети ишке ашпай, Аллах 
Таала Өз пайгамбарын анын жамандыгынан коргоп калды. 
Сумама Расулуллах Αды өлтүрүүдөн баш тартса дагы, анын 
сахабаларын өлтүрүү ниетинен кайтпаган эле. Ал ыңгайлуу 
учурду аңдып жүрүп, бир топ сахабаларды колго түшүрүп алды 
жана аларды болуп көрбөгөндөй мыкаачылык менен өлтүрдү. 
Аларды ким өлтүргөндүгү белгисиз бойдон калгандыктан, 
Расулуллах Α алардын канын «хадар» деп атап, алардын өлүмү 
үчүн эч ким жазага тартылбасын жарыя кылган. 

Арадан көп өтпөй, Сумама ибн Усал умрага барууну ниет 
кылып, Каъбаны таваф кылуу жана буттарга атап союш союу 
үчүн Ямама жергесинен Меккени көздөй бет алды. Ал сапарда 
бара жатып, Мадинага жакын жерде күтүлбөгөн окуяга туш 
болду. Мадинага жат адамдардын кирип кетпөөсү жана 
кандайдыр бир коркунуч жаратпоосу үчүн Расулуллах Α 
жиберген атчан мусулман жоокерлери шаардын чет жакаларын 
кыдырып, чалгындап жүрүшкөн эле. Алар Сумаманы көрүшүп, 
дароо аны туткунга алышты жана Мадинага алып келишип, 
Расулуллах Αдан буйрук болгонго чейин, аны мечиттин 
устундарынын бирине байлап коюшту. 
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Расулуллах Α мечитке чыгып, анын кире беришиндеги 
устунга байланып турган Сумамага көзү түштү. Кийин 
сахабаларга кайрылып: 

$?�haC ≈ø ∆ÀifMC# 

«Кимди кармап келгениңерди билесиңерби?» - деп сурады. 
Сахабалар: «Жок, оо Расулуллах», - деп жооп беришти. 
Ошондо, Расулуллах Α: 

$ iBmC AÃƒnYDØ ,œ∞ƒáA æBQC ≈I “øB� Ah«#  

«Бул Ханафий уруусунан болгон Сумама ибн Усал. Ага жакшы 
карагыла», - деп айтты да, үй-бүлөсүнө кайтып барып: 

$fmC ≈I “øB� ïG …I AÃR®IAÀ ¬B®� ≈ø ¡∑fƒßBø AÃ®öA#  

«Өзүңөрдө болгон тамак-аштын бардыгын чогултуп, Сумама 
ибн Асадга жибергиле», - деп айтты. Ошондой эле, Расулуллах Α 
өзүнүн төөсүн эрте таңда жана кеч киргенде саап, анын сүтүн 
дагы Сумамага берип турууну буйруду. Расулуллах Α бул 
иштердин бардыгын Сумама менен кезигип, сүйлөшкөнгө чейин 
аткарды. 

Андан кийин, Расулуллах Α Сумаманын алдына барып, аны 
Исламга чакыруу максатында ага: 

$?“øB� BÕ ∫fƒß Bø# 

«Эмнең бар, эй Сумама?» - деди. Сумама болсо: «Менде 
жакшылык бар, оо Мухаммад. Эгер мени өлтүрсөң, (ардактуу) 
канды өлтүргөн болосуң. Эгер берешендик кылсаң (коё берсең), 
берешендигиң үчүн ыраазылык билдиремин. Эгер мал-байлык 
каалап жатсаң, сураганыңдын баары беремин», - деп айтты. 
Андан кийин, Расулуллах Α аны ошол абалында калтырып 
кетти жана ага тамак-аш менен төөнүн сүтүн берип турууну 
улантты. Эки күндөн кийин, Расулуллах Α кайра келип: 

$?“øB� BÕ ∫fƒß Bø#  

«Эмнең бар, эй Сумама?» - деди. Сумама болсо: «Менде сага 
айткан нерсемден бөлөк нерсе жок. Эгер берешендик кылсаң, 
ыраазычылык билдиремин. Эгер өлтүрсөң, (ардактуу) канды 
өлтүргөн болосуң. Эгер мал-байлык каалап жаткан болсоң, 
каалаганыңды сура, баарын беремин», - деп айтты. Андан 
кийин, Расулуллах Α аны ошол абалында дагы бир күнгө 
калтырып, эртеси күнү келди да: 
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$?“øB� BÕ ∫fƒß Bø# 

«Эмнең бар, эй Сумама?» - деди. Сумама: «Менде сага айткан 
эле нерсем бар. Эгер берешендик кылсаң, ыраазычылык 
билдиремин. Эгер өлтүрсөң, (ардактуу) канды өлтүргөн 
болосуң. Эгер мал-байлык каалап жаткан болсоң, каалаганыңды 
баарын беремин», - деп айтты. Ошондо, Расулуллах Α 
сахабаларына карап: 

$ AÃ¥º�C“øB�# 

«Сумаманы коё бергиле», - деп буйруду. Сахабалар анын 
жиптерин бошотушуп, коё беришти. 

Сумама Расулуллах Αдын мечитинен алыстап, Мадинанын 
сыртындагы бир бакка барып токтоду да, ал жерден улоосун 
суугарып, өзү дагы жуунуп тазаланды. Андан кийин, мечитке 
кайтып келип, ал жерде чогулуп турган мусулмандардын 
көзүнчө «Мен Аллахтан башка кудай жок экендигине, Мухаммад 
Анын кулу жана элчиси экендигине күбөлүк беремин», - деп 
жар салды. Андан соң, Расулуллах Αдын алдына барып: «Оо 
Мухаммад, Аллахка касам, жер бетинде сенин жүзүңдөн дагы 
жек көргөн жүз жок эле... Азыр болсо мен үчүн сенин жүзүңдөн 
өткөн сүйүкүмдүү жүз жок. Аллахка касам, сенин диниңчелик эч 
бир динди жек көрбөйт элем, азыр болсо сенин диниң бардык 
диндерден көрө сүйкүмдүүрөөк болуп калды. Аллахка касам, 
мен үчүн сенин жериңден дагы жек көргөн жер жок эле, азыр 
болсо сенин жериң мен үчүн эң сүйүктүү жерге айланды», - деп 
айтты. Андан кийин, өкүнүчкө толгон үнү менен «Мен сенин 
сахабаларыңды өлтүргөн элем. Мага эмне кылууну буйруйсуң?» 
деп айтты. Ошондо, Расулуллах Α ага: 

$…ºJ≥Bø ÌKè ¬›m‚A ∆HØ ,“øB� BÕ πŒºß KÕjRM ‹# 
«Кам санаба, эй Сумама. Ислам ага чейин кылынган 

кылмыштарды кечирет», - деп айтты жана Исламга киргендиги 
себептүү Аллах Таала жаза турган жакшылыктардан кабар 
берди. Бул сөздөрдү уккан Сумаманын жүрөгү жай алып, 
«Аллахка касам, сенин сахабаларыңдын канчасын өлтүргөн 
болсом, мушриктердин андан бир нече эсе көбүн өлтүрөмүн. 
Жанымды, кылычымды, артымдагы адамдарды сенин жана 
сенин диниңдин нусраты үчүн жумшаймын», деди. Андан кийин, 
«Оо Расулуллах, сенин аскелериң мени колго түшүрүшкөн кезде 
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мен умрага бара жаткан элем. Эмне эмне кылышымды 
буйруйсуң?» деп сурады. Ошондо, Расулуллах Α ага: 

$…ªÃmiÀ �A “ßjq ”ºß ≈∏ªÀ ;πMj¿ß ’Aefi |̄øA# 

«Барып умраңды аягына чыгар бирок Аллахтын жана Анын 
Расулунун шарияты негизинде», - деп айтты жана ага 
шарияттагы умра амалдарын үйрөттү. 

Сумама көздөгөн жерине жетип баргандан кийин, Меккенин 
так ортосунда туруп, бийик үнү менен «Лаббайка Аллахумма 
лаббайка, лаббайка лаа шарийка Лака лаббайка, иннал хамда 
ван ниъмата Лака ва мулк, лаа шарийка Лака», деп кыйкырды. 
Ошентип, ал жер бетиндеги Маккага талбия айтып кирген эң 
алгачкы мусулман болду. 

Мекке көчөлөрүндө жаңырып жаткан талбиянын үнүн угуп, 
Курайш төбөлдөрү катуу ачууланышты жана кылычтарын 
кындарынан сууруган бойдон үн чыккан тарапка жөнөштү. Алар 
жетип келишкенде кыйкырып талбия айтып жаткан Сумаманы 
көрүштү. Ал болсо курайштыктарды айбаттуу назары менен 
караган бойдон талбиясын уланта берди. Ошондо Курайш 
уруусунан болгон бир жигит жаасын алып, Сумамага кезей 
баштаганда, жанында тургандар анын колун тосушуп «Куурап 
калгыр, мунун ким экенин билесиңби? Бул Ямама падышасы 
Сумама инб Усал. Аллахка касам, эгер ага кандайдыр бир зыян 
жеткире турган болсоңор, анын коому бизге азык-түлүк 
жеткирүүнү токтотушуп, бизди ачкадан өлтүрүшөт», деп 
айтышты. Андан кийин, Курайш төбөлдөрү кылычтарын кайра 
кындарына салышты да, анын жанына барышып: «Сага эмне 
болду, эй Сумама? Акылдан тайып, өзүңдүн жана ата-
бабаларыңдын динин таштадыңбы?» - деп сурашты. Сумама 
болсо: «Акылдан тайганым жок, мен эң жакшы динди – 
Мухаммаддын динин ээрчидим. Мына бул үйдүн Роббисине 
касам, мен Ямамага кайтып барганымдан кийин, силердин 
бириңер калбай Мухаммаддын динине ээрчимейинче силерге 
бир ууч буудай дагы, башка азыр-түлүктөр дагы келбейт», - деп 
айтты. 

Андан кийин, Сумама курайштыктардын көз алдында 
Расулуллах Α үйрөткөндөй умра кылып, ар түрдүү буттарга 
эмес, жалгыз Аллахка жакындык иретинде союш сойду. Умрасын 
бүтүрүп, өз мекенине кайтып баргандан кийин, элине 
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кайрылып, Курайш уруусуна азыр-түлүк жеткирүүнү токтотууну 
буйруду. Ямама эли анын буйругуна моюн сунушуп, 
меккеликтерге азык-түлүк жеткирүүнү токтошту. 

Сумаманын Курайш уруусуна карата киргизген экономикалык 
кысымы акырындык менен күчөп бара берди. Натыйжада, 
базардагы баалар көтөрүлүп, адамдар арасында ачарчылык 
башталды. Курайш төбөлдөрү өздөрүнүн жана балдарынын 
ачкадан кырылышынан коомптоно башташкандыктан, 
Расулуллах Αга кат жазууга аргасыз болушту. Ал катта мындай 
деп жазылган эле: «Биз сени менен тууганчылык мамилелерди 
үзбөөгө келишим түзгөн элек. А сен болсо аталарды кылыч 
менен, алардын балдарын ачарчылык менен өлтүрүп жатасың. 
Сумама ибн Усал бизге келүүчү азык-түлүктү токтотуп, бизге 
үлкөн зыян жеткирүүдө. Эгер туура көрсөң, ага кат жазып, 
бизге зарыл болгон нерселерди жиберип туруусун буйру». 
Андан кийин, Расулуллах Α Сумамага кат жазып, аларга азык-
түлүк жеткирип турууну айтты жана Сумама аны аткарды. 

Сумама ибн Усал өмүрү өткөнгө чейин өз динине жана 
Расулуллах Αга берген убадасына бекем болду. Расулуллах Α 
акыйкат дүйнөгө сапар кылгандан кийин, арабдар топ-топ болуп 
Аллахтын дининен кайта башташты. Ошол кезде Мусайлама ал-
каззаб бану Ханифага барып, аларды өзүнө ыйман келтирүүгө 
чакыра баштады. Ошондо, Сумама ага каршы чыгып, өз элине: 
«Эй бану Ханифа, мына бул нурсуз караңгылыктан сактангыла. 
Аллахка касам, кимде-ким бул жалганчыга ээрчий турган болсо, 
Аллах Азза ва Жалла аны бактысыз кылып коёт. Ким ага 
ээрчибей турган болсо, Аллах аны сыноолорго тушуктурат. Эй 
бану Ханифа, эч качан бир убакта эки пайгамбар чогулушу 
мүмкүн эмес. Акыйкатта, Мухаммад Аллахтын элчиси жана 
андан кийин пайгамбар келбейт», - деп айтты. Андан кийин 
аларга төмөнкү аятты окуп берди: 

هَ إِالَّ ُهَوۖ إِلَيۡ ِلۖ َالٓ لطَّۡو ٱِعَقاِب ِذي لۡ ٱِب َشِديِد لتَّۡو ٱِب َوَقاِبِل لذَّنۢ ٱَغاِفِر �  �٢َمِصيُر لۡ ٱِه  إَِلٰ

«(Аллах) Күнөөнү кечирүүчү, тообо-зарды кабыл кылуучу, азабы 

катуу жана инаам - тартуу ээси. Эч кандай кудай жок, бирок 

Анын Өзү гана бар. Жалгыз гана Анын Өзүнө кайтыш бар» 

 [40:3] 
Аятты окуп бүткөндөн кийин «Мына ушул Аллахтын сөзү. Ал 

эми Мусайламанын 
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«Эй бака, сен тазалаган нерсе таза болот. Сени ичимдик 
кыйнабайт жана суу чөктүрбөйт», деген сөздөрүнүн кайсы бири 
Аллахтан?» деп айтты. Андан кийин, Сумама ибн Усал Γ өз 
элинен Исламда калган адамдарды чогултуп, муртаддарга 
каршы Аллахтын сөзүн жер бетинде улуу кылуу үчүн Анын 
жолунда жихад кылды. 

Аллах Таала Сумама ибн Усал Γну Исламга жана 
мусулмандарга кылган жакшылыктары үчүн татыктуу сыйлаган 
болсун, ошондой эле, ага таквадарлар үчүн убада кылган бейиш 
бактарынан орун берсин! � 



 

 

МАДАВИ АЛ-РАШИД: «ИЗРAИЛЬ» МЕНЕН МАМИЛЕЛЕРДИ 
НОРМАЛДАШТЫРУУ БАЙДЕНДИН ИБН САЛМАН МЕНЕН ЖОЛУГУШУУСУНУН 

БААСЫ БОЛОТ 
 

 

Саудиялык оппозициячыл, академик Мадави ал-Рашид британиялык «Middle East Eye» 
сайтында жарыялаган жана «Arabi 21» агенттиги которгон макаласында «израиль» менен 
мамилелерди нормалдаштыруу АКШ президенти Жо Байдендин Сауд Аравиясынын 
мураскор ханзаадасы Мухаммад ибн Салман менен боло турган жолугушуусунун баасы 
болорун айтты. Анын айтымында, соңку учурлардагы «израиль» расмийлери менен болгон 
жашыруун сүйлөшүүлөрдүн олуттуу түрдө жүрүп жаткандыгы тууралуу кабарлар Сауд 
Аравиясынын жакын арада бул сүйлөшүүлөр ийгиликтүү аяктаганын жарыя кыларына 
ишарат кылып турат. Божомолдорго ылайык, бул сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы жакын 
арада, АКШ президенти Жо Байденидин Эр-Риядга болгон сапары учурунда жарыя 
кылынышы мүмкүн. Мадави ал-Рашид өз макаласында төмөнкүлөргө токтолуп өттү: «Ибн 
Салман жергиликтүү жана эл аралык коомчулукка «израиль» менен мамилелерди 
нормалдаштырууга каршы эмес экендигин билдирүү мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбайт. 
Буга чейин, мураскор ханзааданын бир тууганы Халид Вашингтонго болгон сапарында 
кээбир жеке жолугушууларды уюштуруп, анда күмөндүү сурамжылоолордун 
жыйынтыгына таянуу менен отуз жашка чейинки көпчүлүк саудиялыктардын «израиль» 
менен мамилелерди нормалдаштыруу долбоорун колдой тургандыгын, ошондой эле, бул 
көрүнүш аталган долбоордун мыйзамдуу экендигин кубатточу далил болорун айткан. 
Саудия бийлиги «израиль» менен мамилелерди нормалдаштыруу долбоорун Вашинтондун 
алдындагы аброюн калыбына келтирүү үчүн соода куралы катары колдонмокчу. Шек 
күмөнсүз, «израиль» Ибн Салмандын мураскорлукка татыктуулугун бекемдөөгө жана 
имиджин жакшыртууга өз салымын кошуп келүүдө. Вашингтондогу «израилге» таандык 
болгон аналитикалык борборлор жана басым өткөрүүчү топтор Ибн Салмандын имиджин 
жакшыртууга тынымсыз аракет кылышууда. Таң калыштуусу, бүгүнкү күндө «израиль» 
Вашингтондо Сауд Аравиясынын кызыкчылыктарын алдыга сүрүүдө эң негизги каарманга 
айланды. Ошондой эле, Ибн Салман атасы өлгөндөн кийин тактыга отуруусу тууралуу Жо 
Байдендин кепилдигин алууга умтулууда. Анткени, АКШ бийлиги Ибн Салмандын өлкө 
жетекчилигине келүүсүн расмий түрдө колдобой турган болсо, анын келечеги күмөн 
бойдон кала берет. Андан тышкары, саудиялык мураскор ханзаада АКШ президентине 
басым өткөрүү, өзүнүн имиджин жакшыртуу жана ага каршы болгон Вашингтон саясатын  
өзгөртүү үчүн экономикалык рычагды дагы колдонууда. Менимче, Саудия мунайы Эр-Рияд 
менен Вашингтон ортосундагы солгундап калган мамилелерди кайра калыбына келтирүү 
үчүн эң ыңгайлуу курал болуп калды окшойт. Байден Орусияга каршы согушта жеңишке 
жетиши үчүн Саудия эң маанилүү ролду ойношун абдан жакшы билет. Ибн Салмандын 
мунай казып алууну көбөйткөндүгү үчүн, сыйлык катары, АКШ президенти Саудияга сапар 
кылат. Бирок, Байден өз рейтингин биротоло жоготууну каалабайт жана заалим тиран 
жетекчиге кайсы бир деңгээлде уттуруп коё турган болсо дагы, кеминде, өз өлкөсүнө 
тарыхый жаңылык менен кайтып барууну көздөйт. Тактап айтканда, Байден Эр-Риядга 
болгон сапарында Саудия менен «израиль» ортосундагы мамилелерди нормалдаштыруу 
декларациясына жетиши зарыл. Ошондуктан, АКШ президенти бул сапарында Саудия 
бийлигине Вашингтон менен болгон тынчтык келишимди тартуу кылат жана Ибн Салман 
болсо «израиль» менен мамилелерди толук нормалдаштыруу чечимин белек кылат. 

Ал-Ваъй: Азыркы учурда Ибн Салман үчүн «израиль» менен мамилелерди 
нормалдаштыруудан көрө атасы өлгөндөн кийин тактыга ээ болуу маанилүүрөөк болуп 
турат. Мамилелерди нормалдаштыруу бүгүн ишке ашса же бир аз кечиктирилсе дагы, 
баарибир бул иш Сауд үй-бүлөсү үчүн толук кандуу мыйзамдуу иш болуп эсептелет. 
Саудия жетекчилери чыккынчылыкта, алдамчылыкта, эки жүздүүлүктө жана Батышка 
малайлык кылууда Жакынкы Чыгыштагы башка режимдерден эч айырмаланышпайт. 
Бүгүнкү күндө болсо, «израиль» менен мамилелерди нормалдаштыруу долбоору себептүү 
алардын жамандыгы дагы да күчө бара жатат. � 
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2022-жылдын 24-майында Катардын борбор калаасында дүйнөнүн 70 

мамлекетинен келген 300дөн ашуун аалымдар, диний жетекчилер, изилдөөчүлөр, 
академиктер жана журналисттер катышкан диндер аралык диалог боюнча 14-Доха 
конференциясы старт алды. Аталган конференция «диндердин жана практика менен 
нусустрадын ортосундагы жек көрүүчүлүк» деген аталыш астында өткөрүлүп, эки күн 
бою уланды. Анда негизги үч маселе талкууланды, алар: «Жек көрүүчүлүктүн 
мааниси, себептери жана факторлору», «Жек көрүүчүлүктүн формалары жана 
калыптары», ошондой эле, «Жек көрүүчүлүккө каршы туруунун жолдору». 
Конференциянын ачылышында Катардын тышкы иштер боюнча министри Султан ибн 
Саъд ал-Мурайхи сөз сүйлөп, «Катар жарандар, коомдор, мамлекеттер ортосунда 
жанаша жашоо жана кызматташуу башкалардын маданиятын, ишенимдерин жана 
ыйык нерселерин таанууга, урматтоого каратылган диалогдор аркылуу гана ишке 
ашарына ишенет», деп айтты. Диндер аралык диалог боюнча эл аралык Доха 
борбору жетекчилигинин төрагасы Ибрахим ибн Салих ар-Нуайми журналисттерге 
берген интервьюсунда бул конференция дүйнөнүн түрдүү бурчунан келген диний 
аалымдар, академиктер жана диндер аралык диалог борборлору жетекчилери 
арасынан тандалган топ ортосундагы фикирий консультативдик форум экендигин 
билдирди. Ошондой эле, ал өз сөзүндө «Аталган конференция ар бир диндин 
ишенимдерин талкуулоодон алыс болгон абалда, жалпы адамзаттын жыргалчылыгы 
жана жанаша жашоосу үчүн илахий (моноатеисттик) диндер ортосундагы «ортоктош 
фикирге» чакырууну көздөйт», деп кошумчалады. Конференциянын алгачкы 
отурумунда Мусулман Аалымдарынын Эл аралык союзунун баш катчысы Али ал-Кара 
Дагий «Элдердин ортосундагы мамиле таанышууга жана жакындашууга негизделген 
тең салмактуулук фикхине ылайык алып барылышы зарыл», деп айтты. 

Ал-Ваъй: Акыйкатта, бул конференция – диний беткапты жамынган саясий иш-
чара. Бул конференцияны уюштуруудан бир нече саясий максаттар көздөлгөн. Алар: 

1-Исламды турмуштун бардык тармактарын тартиптөөчү саясий дин катары эмес, 
балким адеп-ахклакка гана чектелген кечилдик дини катары таанытуу. 

2-Мына ушул негизден тышкары болгон ар кандай чакырыктарды «жек 
көрүүчүлүккө чакыруу» деп эсептөө жана ага каршы күрөшүү. 

3-Жаңы дүйнөлүк динге чакыруу. Буга диндер аралык диалог боюнча эл аралык 
Доха борбору жетекчилигинин төрагасы Ибрахим ибн Салих ар-Нуайминин төмөнкү 
сөздөрү ишарат кылып турат: «Аталган конференция ар бир диндин ишенимдерин 
талкуулоодон алыс болгон абалда, жалпы адамзаттын жыргалчылыгы жана жанаша 
жашоосу үчүн илахий (моноатеисттик) диндер ортосундагы «ортоктош фикирге» 
чакырууну көздөйт». 

4-Аталган конференцияда кабыл алынган чечимдерди шаръий чечимдер катары 
таанытуу. Өздөрү айтышкандай «бул конференция дүйнөнүн түрдүү бурчунан келген 
диний аалымдар, академиктер жана диндер аралык диалог борборлору жетекчилери 
арасынан тандалган топ ортосундагы фикирий консультативдик форум». 

Шек күмөнсүз, бул конференция сарай аалымдарынын чыныгы жүзүн, 
жетекчилерге болгон малайлыгын жана акыретте алардын күнөөлөрүнө шерик 
болушарын көрсөттү. Буга Мусулман Аалымдарынын Эл аралык союзунун баш 
катчысы Али ал-Кара Дагий «Элдердин ортосундагы мамиле таанышууга жана 
жакындашууга негизделген тең салмактуулук фикхине ылайык алып барылышы 
зарыл», деп айткандыгы далил болуп турат. � 


