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 دامچىلىق ۋە ئۇنىڭ ئاقىۋىتىئال

   

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-19ئاينىڭ - 02يىلى -2010

مهدىنه مۇنهۋۋەرە پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى 

ئالالھنى مهدھىيىلهپ رەسۇلۇلالھقا دۇرۇت ساالم يوللىغاندىن كېيىن جۈمه 

كۆز -ئالدامچىلىق"امائهتكه نامىزى ئۈچۈن توپالشقان يۈز مىڭلىغان ج

دېگهن " بويامچىلىقنىڭ تۈرلىرى ۋە ئۇنىڭ جهمئىيهتكه بولغان خهتىرى

   : تېمىدا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

مهسىيهتلهر تۆۋەندىكىدەك بىر قانچه سۈپهتلهرگه مهركهزلهشكهن -گۇناھ

مىكىر، ئالدامچىلىق، -بولۇپ، ئۇ ھهسهتخۇرلۇق، ئادالهتسىزلىك، ھىله

ۇناپىقلىق، بۇزۇقچىلىق قاتارلىق ناچار قىلمىشالرنىڭ ئىنسان ھاياتىدا م

بۇ قىلمىشالردىن ئىسالم قانۇنى . شهكىللىنىدۇ داۋاملىشىشىغا قاراپ 

ھاياتلىقنىڭ ھهممه تهرەپلىرى ۋە بارلىق ئورۇنلىرىدا كهسكىن قارشى 

اال ئالالھ تائ . تۇرغىنى ئالدامچىلىق ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرىدىن ئىبارەتتۇر

ئهبى ھۈرەيرە . »!ئۆلچهمدە ۋە تارازىدا كهم بهرگۈچىلهرگه ۋاي«: مۇنداق دەيدۇ

رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

سېتىش ئۈچۈن قويۇلغان بىر دۆۋە ئاشلىقنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ قىلىپ، 

پهيغهمبهر . دىقولىنى ئۇنىڭ ئارىسىغا تىققان ئىدى، قولىغا ھۆللۈك ئۇرۇل

: ئۇ كىشى. ، بۇ نېمه ئىش؟ دېدى!ھهي ئاشلىق ئىگىسى«: ئهلهيهىسساالم

دېدى، پهيغهمبهر -ئۇنىڭغا يامغۇر چۈشۈپ كهتكهن ئىدى يا رەسۇلۇلالھ 

ئهمىسه نېمىشقا ئۇنى كىشىلهر كۆرگۈدەك قىلىپ : ئهلهيهىسساالم

س، ئۈستىگه چىقىرىپ قويمىدىڭ؟، كىمىكى ھىله قىلسا بىزدىن ئهمه
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ئالدامچىلىق ئالالھنىڭ غهزىپىگه دۇچار قىلىدىغان، دوزاخقا سۆرەپ . دېدى

ھهرىكهتلىرىنىڭ بهرىكهتسىز بولىشىغا سهۋەپ -ئىلىپ بارىدىغان ۋە ئىش

  . بولىدىغان ئامىلدۇر

ئىسالم ئۆلىمالىرى ئالدامچىلىق ۋە ئۇنىڭ بارلىق تۈرلىرىنى 

ۋە بۇ قىلمىش بىلهن ئىسالمدىكى چوڭ گۇناھالرنىڭ قاتارىدىن سانىدى 

  .شۇغۇللىنىشنى كهسكىن چهكلىدى

كىشىلىك جهمئىيهتتىكى بهزىبىر ئهھۋالالرنى مۇالھىزە قىلىدىغان 

مىكىر، ئالدامچىلىق، ساختىپهزلىككه ئوخشاش ئالالھ رازى -بولساق ھىله 

  .بولمايدىغان تۈرلۈك ئىشالرنىڭ ئهۋج ئېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاالاليمىز

ئالدامچىلىق ئىجتىمائىي جهمئىيهتنىڭ ھهممه ساھهلىرىگه سىڭىپ 

نهسىههت قىلىشتا، ھاكىمىيهت -كىرگهن بولۇپ، بۇنىڭ قاتارىدىن ۋەز

تۇرمۇش -باشقۇرغۇچىالرنىڭ خهلقىگه تۇتقان پوزىتسىيىسىدە ۋە نىكاھ

بۇ ناچار قىلمىشنىڭ مۇسۇلمانالر . ئىشلىرىدىمۇ كۆرۈلمهكته

مۇئامىله -تارقالغان ۋە ئاشكارا بولغىنى سوداجهمئىيىتىدە ئهڭ كۆپ 

بۇ قىلمىش بىلهن . ئىشلىرىدا شهكىللهنگهن ئالدامچىلىقتۇر

شۇغۇلالنغۇچىالر ئالالھنىڭ بهلگىلىمىسىدىن يىراقالشقان بولۇپ، 

بېرىم ئىشلىرىغا چوڭقۇر نهزەر سالغان كىشى ئۇالرنىڭ -ئۇالرنىڭ ئېلىم

. ۇن ئالدامچىلىقنى بايقايدۇئىشلىرىدىكى ئىنسانىيلىققا زىت نۇرغ

شۇنىڭدەك سودىدا يالغان سۆزلهش، ساختىپهزلىك قىلىش ۋە ھهقىقهتنى 

بايان قىلماسلىق، مالنىڭ ئهيىبىنى يوشۇرۇشتهك ئهھۋالالرمۇ كهڭ 

: تارقالغان بولۇپ، بۇ توغرىدا پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ايرىلىپ كهتمىگۈچه ئالغۇچى بىلهن ساتقۇچى سودىالشقان جايدىن ئ«
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بىرىگه راست گهپ قىلسا قولىدىكى -ئىختىيارغا ئىگه، ئهگهر ئۇالر بىر

. نهرسىنىڭ سۈپهتلىرىنى ئوچۇق بايان قىلسا، سودىسى بهركهتلىك بولىدۇ

ئهگهر ئۇالر قوللىرىدىكى مالنىڭ ئهيىبىنى يوشۇرسا ۋە يالغان ئېيتسا، 

  .دېگهن» سودىلىرى بهرىكهتسىز بولىدۇ

ناچار ماللىرىنى يالغاندىن ماختاپ كىشىلهرنىڭ كۆزىنى بوياپ بهزىلهر 

ئالالھ «: بۇ ھهقته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن. ئالداپ ساتىدۇ

قىيامهت كۈنى سۆزلىمهيدىغان، يۈزىگه قارىمايدىغان ۋە دەرتلىك ئازاب بىلهن 

لىپ جازااليدىغان ئۈچ تۈرلۈك كىشىلهرنىڭ بىر تۈرى يالغان قهسهم قى

بىرلىككه كهلگهن [» مېلىنى يۇقىرى باھادا ساتقان كىشىدۇر

 كويغا 150ھازىرال بىر كىشىگه : يهنى سېتىۋالغۇچىغا].(ھهدىس

).  كويغا بېرەي دەپ يالغان سۆزلهيدۇ120بهرمىگهنىدىم، سىلىگه 

ئالدامچىلىقنىڭ يهنه بىر شهكلى مالنىڭ باھاسىنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن 

ۇپ، باشقىالرنى سېتىۋېلىشقا قىزىقتۇرۇش ئۇسۇلىنى يالغاندىن خېرىدار بول

: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بۇنىڭدىن چهكلهپ مۇنداق دېگهن. قوللىنىشتۇر

. »مالنىڭ باھاسىنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن يالغاندىن خېرىدار ياللىماڭالر«

مالنىڭ باھاسىنى «: ئىبنى ئهبى ئهۋپا رەزىيهلالھۇئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ

 يالغاندىن خېرىدار بولغۇچى جازانه يېگۈچى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن

  ].بۇخارى رىۋايىتى.[»خائىندۇر

بۇنىڭدىن باشقا قۇرۇلۇش ئىشلىرىدىمۇ، ئىشنى ھۆددە ئالغۇچىالر 

ئارىسىدا يۈزبېرىدىغان ئالدامچىلىق، ئىشنى دېيىشكهن ۋاقىتتا 

پۈتتۈرمهسلىك، توختامغا ئهمهل قىلماسلىق ۋە قۇرۇلۇش ئىگىسىگه 

ىن ھىله ئىشلىتىپ ئاقىۋىتىنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بىلدۈرمهست
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بولمايدىغان ئېچىنىشلىق ئاقىۋەتلهرنىڭ كېلىپ چىقىشىغا سهۋەب 

ئالدامچىلىق ئهڭ رەزىل قىلمىشالردىن بولۇپ، . بولۇشى قاتارلىقالردۇر

ئادەت، ئىنسانى ئهخالق -ئىنسانىيلىقتىن ھالقىغان دىن، مىللى ئۆرپ

  .القتۇرئىنكار قىلىدىغان ناچار ئهخ

ھاياتىمىزدا . ئالالھ ھهممهيلهننى بۇنداق ناچار سۈپهتلهردىن ساقلىسۇن

    . ئالالھنىڭ شهرىئىتىگه ئهمهل قىلغىلى مۇۋەپپهق قىلسۇن

 

  


