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 ئالدامچىلىق ۋە ئۇنىڭ ماھىيىتى

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-25ئاينىڭ - 06يىلى -2010

سانا، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا دۇرۇتالر -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ

ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان 

  : سۇلمانالرغايۈزمىڭالرچه مۇ

كۆز بويامچىلىق، ئالدامچىلىق ئىسالم ئۈممىتى ئۈچۈن ئهڭ "

  :دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى" خهتهرلىك ئاپهتتۇر

 مهخپى ھالالردا -ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالر

- ئاخىرەتته بهخت- تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا! تهقۋادارلىق قىلىڭالر

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسقان . سائادەتكه ئېرىشتۈرىدۇ

  .ئىشالردىن يىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇر

مۇبارەك شهرىئىتىمىزنىڭ ئاساسىي غايىسى مىللهتلهرنى ئىسالھ 

شهرىئهت ئىنسانالرنىڭ روھىي . قىلىش ۋە بىرلهشتۈرۈشتىن ئىبارەتتۇر

بۇ .  مهنىۋىيىتىنى كۆتۈرۈشنى مهقسهت قىلىدۇدۇنياسىنى تازىالش،

ئاساستا ئىسالم شهرىئىتى مهسچىتلهردىن ئىبارەت ئىبادەت ئورۇنلىرىنى 

ھهرقانداق بىر مىللهت شهرىئهتنىڭ كۆرسهتمىلىرىگه ئهمهل . تۇرغۇزدى

ئاخىرەتته ئالالھنىڭ ياردىمىگه ئېرىشىدۇ ۋە تهرەققىي -قىلىدىكهن، دۇنيا

هلگۈسىگه بولغان ئىنتىلىشى يۈكسىلىشكه ك. قىلىپ گۈللىنىدۇ

ئهۋالدالرنى ئىخالس بىلهن تهربىيىلهپ، ساغالم ئاڭ ۋە ئۇقۇم بىلهن . باشاليدۇ

مىللهتنىڭ ئېهتىياجى بولىۋاتقان پهنلهردە بىلىم ئىلىشقا يېتهكلهش 

. ئارقىلىق، جهمئىيهت تهرەققىياتىنى ئىلگىرى سۇرۇش مۇمكىن بولىدۇ
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 ۋە ئىنسانىيهتنىڭ يۈكسىلىشىگه ئۆرنهك بولغاندىن باشقىالرغا تهرەققىيات

  .تاشقىرى ئالالھنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىدۇ

مىللهتنىڭ مهدەنىيهت ۋە ئهخالقى مهۋجۇتلۇقىنى ۋەيران قىلىدىغان 

ئامىلالر بولۇپ، ئهڭ خهتهرلىكى كۆز بويامچىلىق ۋە ئالدامچىلىق  بهزى 

نىڭغا ئوخشىغان رەزىل ئالالھ بارلىق مۇسۇلمانالرنى بۇ. جىنايىتىدۇر

  .قىلمىشالردىن يىراق قىلسۇن ئامىن

ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە كۆز بويامچىلىق جىنايىتىنىڭ يامان  

كۆز بويامچىلىق، يىمىرىلمهس .ئىللهت ئىكهنلىكىنى تهنقىدلىگهن

كۆز . مۇستهھكهم جهمئىيهتنى يىلتىزىدىن يۇلۇپ تاشاليدىغان ئاپهتتۇر

بۇ ھهقته ئالالھ . ئاخىرەتته ئالالھنىڭ جازاسىغا ئۇچرايدۇ- بويامچىالر دۇنيا

ئۆلچهمدە ۋە تارازىدا كهم بهرگۈچىلهرگه «: تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ

ئۇالر كىشىلهردىن ئۆلچهپ ئالغان چاغدا، تولۇق ئالىدۇ كىشىلهرگه ! ۋاي

كۈندە ئۆلچهپ ياكى تارتىپ بهرگهن چاغدا، كهم بېرىدۇ ئۇالر بۈيۈك بىر 

  ]. ئايهتلهر5- 1سۈرە مۇتهففىفىن[» تىرىلىدىغانلىقىغا ئىشهنمهمدۇ

دا )كىلو(مهزكۇر ئايىتى كهرىمهدىن مهلۇمكى، ئىنسانالر مهيلى جىڭ

ئالداش بولسۇن، مهيلى كۆكتات، مېۋە بازارلىرىدا بىز كۈندە 

ئۇچرىتىۋاتقاندەك مېۋىنىڭ ياخشىلىرىنى ئۈستىگه ناچارلىرىنى ئاستىغا 

ك كۆز بويامچىلىق ۋە ئالدامچىلىقالر بولسۇن كهسكىن ھارام تىزىشته

مۇئامىلىدە ئالدامچىلىق بولسا، خېرىدارنى . ئىكهنلىكىنى كۆرسهتتى

ئالداپ مالنىڭ ئهيىبىنى كۆرسهتمهستىن سېتىۋېلىش بولۇپ، بۇمۇ ئېغىر 

بىز باشتا دەپ ئۆتكهندەك، بۇنداق ئهھۋالالر بازارالردا كهڭ . جىنايهتتۇر

ھهتتاكى، كۆز بويامچىالر بۇ قىلمىشلىرى ئارقىلىق . دە ئۇچرايدۇدائىرى
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خىرىدارنىمۇ ئۆزلىرىنىمۇ ئالداپ كۆندۈرۈپ قويغان، ھېچكىشى بازارالردىكى 

. كۆز بويامچىلىققا قارىتا پهرۋا قىلمايدىغان دەرىجىگه كېلىپ قالغان

ئوچۇقراق قىلىپ ئېيتقاندا ئالالھتىن قورقمايدىغان تىجارەتچىلهر 

الالرنىڭ ئىچىگه يامانلىرىنى ئارىالشتۇرۇپ، ئهيىبىنى يۇشۇرۇپ م

يهنه كېلىپ بهزى تىجارەت ئورۇنلىرى . ساتىدىغان ئهھۋالالر تولىمۇ ئېغىر

باھاسىنى چۈشۈردۇق دېگهن ئىالنالرنى % 80ۋە % 50خهلقنى ئالداپ 

ھهقىقهتته بۇنداق قىلغانلىق . تارقىتىپ خېرىدارالرنى قىزىقتۇرىدۇ

ئهسلىدە ھېلىقى مالالر ئۆز باھاسىدا . ىقتۇرالرنى ئالدىغانلخېرىدار

سېتىلغاندا خېرىدارنىڭ ساددىلىقىدىن پايدىلىنىپ ھهسسىلهپ پايدا 

باھاسىنى چۈشۈردۇق دەپ قويۇپ % 80ئالغان، كېيىن بازار سۇغۇپ قالغاندا 

بۇنداق قىلمىشالر ھهقىقىي . پايدىغا مالنى ساتىدۇ% 20- 10ئهقهللىسى 

ى ئىنسانالر ماللىرىنى سېتىۋېلىش ئۈچۈن بهز. كۆز بويامچىلىقتۇر

مۇنچه پۇلغا ئالغان دەپ -يالغاندىن قهسهم قىلىپ، ئانچه پۇلغا ئالغان

ئهمما مهزكۇر تىجارەتچى ئالالھنىڭ غهزىپىدىن . خېرىدارنى ئىشهندۈرىدۇ

دە ئۇنىڭدىن بهرىكهتنى -غاپىل ھالدا يالغانچىلىقىنى داۋامالشتۇرىدۇ

. گهندە كۈتۈلمىگهن ئاپهتلهرگه يولۇقۇپ تۈگىشىدۇكۆتۈرۈۋېتىدۇ، ۋاقتى كهل

مالنى قهسهم ئىچىپ «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ

سېتىش مالنىڭ سېتىلىشىغا سهۋەپ بولغان بىلهن بهرىكهتنى 

  .»كهتكۈزىدۇ

ئالدامچىلىق بىلهن مال ساتىدىغان تىجارەتچىنىڭ جامائهت ئارىسىدا 

  .ۋە ھاياتى راھهتسىزلىك ئىچىدە ئۆتىدۇئىناۋىتى بولمايدۇ 
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تىجارەتچى خېرىدارغا «: يهنه بىر ھهدىسته رەسۇلۇلالھ ئهلهيهىسساالم

مالنىڭ ئهيىبىنى ئاشكارىالپ، ئالغۇچىمۇ ئهيىبىنى كۆرۈپ سودىالشسا 

راستچىل تىجارەتچىگه . دېگهن» ئۇالرنىڭ سودىسىدا بهرىكهت بولىدۇ

راستچىل تىجارەتچى قىيامهتته «: شۇنداق ئۇلۇغ بىشارەت بېرىلگهنكى

پهيغهمبهرلهر، ياخشى كىشىلهر ۋە شېهىتالر بىلهن بىر سهپته 

ئابدىرەھمان ئىبنى ئهۋف رەزىيهلالھۇ ]. تىرمىزى رىۋايىتى.[»بولىدۇ

كهلگهن پايدىنى قهتئىي : "ئهنهۇدىن قانداق باي بولدۇڭ دەپ سورالغاندا

  .دېگهنىكهن" رمىدىمقايتۇرمىدىم، مالنىڭ ئهيىبىنى قهتئىي يوشۇ

ھازىرقى زاماندا بهزى ئىنسانالر كۆز بويامچىلىق، ئالدامچىلىقنى 

  . ھوشيارلىق، دانالىق دەپ قارايدىكهن، بۇ قانداقمۇ دانالىق بولسۇن

كۆز بويامچىلىق، ئالدامچىلىق بولسا، ئىنسان مهنىۋىيىتى 

امچىنىڭ ئالد. چۈشكۈنلهشكهندە، رەزىللهشكهندە يۈز بېرىدىغان ئهھۋالدۇر

  . شهپقهت بولمايدۇ- قهلبىدە مېهىر

بىلىڭالركى، باشقىالرنىڭ كۆزىنى بوياپ ! ئې كۆز بويامچىلىق قىلغانالر

تاپقان مالنى ئۆزۈڭالرنىڭ مهنپهئهتلىنىشى بالىلىرىڭالرغا يېگۈزۈش 

ئالالھتىن قورقۇڭالر ئهۋالتلىرىڭالرغا ھارام لوقما ! ئې مۇسۇلمانالر. ھارامدۇر

 ئهمىرىلمۆمىنىن ئۆمهر ئىبنى خهتتاب بىر ئايالنىڭ قىزى !يىگۈزمهڭالر

بۇ . بىلهن سۆزلهشكهنلىكىنى ئاڭلىغان قىسسه ھهممىگه مهشهۇر

بىر ئايال قىزىنى ساتىدىغان سۈتكه سۇ ئارىالشتۇرۇشقا : ۋەقهلىكته

بۇيرىغاندا قىزى ئانىسىنىڭ بۇيرۇقىغا قارشى چىقىپ بۇنداق قىلىشنىڭ 

ت ئىكهنلىكىنى ئېيتىپ، مۆمىنلهرنىڭ ئهمىرى ئالدامچىلىقتىن ئىبارە

ئۆمهر بىزنى كۆرەتتىمۇ دېگهندە، : ئۆمهر بۇنداق قىلىشتىن توسقان دېسه، ئانا



 6

ئۆمهر كۆرمىسه ئۆمهرنىڭ : مۇبارەك قىز ئانىسىنىڭ يۈزىگه ۋارقىراپ

ئهنه شۇ شهرەپلىك قىز ياخشى تهربىيهنىڭ . دېگهن! پهرۋەردىگارى كۆرمهمدۇ؟

  . خهلىپه ئۆمهر ئىبنى ئابدۇلئهزىزنى تۇغقان-5نهتىجىسىدە 

 مۇئامىله بىلهنال -دەر ھهقىقهت ئالدامچىلىق، كۆز بويامچىلىق سودا 

دىننىڭ . چهكلىنىپ قالماستىن، ئهقىدە، ئىبادەتلهردىمۇ يۈز بېرىدۇ

ئاساسى بولغان ئهقىدە، ئىبادەتلهرنى ئىخالس بىلهن قىلماسلىق ئۆزىنى 

چىلىقنىڭ ئهڭ يامىنى مۇسۇلمانالرنىڭ ئىشلىرىغا ئالدام. ئالدىغانلىقتۇر

مهسئۇل بولغان ھاكىمىيهت بېشىدىكىلهر پۇقراالرنىڭ كۆزىنى بوياپ، 

بۇ ھهقته . ئامانهتلىرىنى بىهۇدە ۋەيران قىلىۋېتىشتا تېپىلىدۇ

ئالالھ قانداق بهندىگه پۇقراالرنىڭ «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

، ئۇ پۇقراالرنى ئالدىغان ھالدا قهبزى روھ قىلىنسا خىزمىتىنى تاپشۇرسا

  ].بىرلىككه كهلگهن ھهدىس. [»ئالالھ ئۇنىڭغا جهننهتنى ھارام قىلىدۇ

سېتىم، باشلىق بىلهن پۇقرا ئوتتۇرىدا - بۇ پرىنسىپ يالغۇز ئىلىم

ئانىالردا، -بولماستىن ۋەقفىلهرگه مهسئۇل بولغان نازىرالردا، ئائىلىدىكى ئاتا

همئىيهتلهردىكى مهسئۇلالردا، باشلىقالردا، خىزمهتچىلهردە  ج- ئىدارە

كىمكى ئۈستىدىكى مهسئۇلىيهتنى ئادا قىلماستىن . تېپىلىدۇ 

ئهينى . باشقىالرنى ئالداشقا تىرىشىدىكهن ئاقىۋىتى ئىنتايىن خهتهرلىك

ۋاقىتتا مىللهتنىڭ ئهپكارىنى قايمۇقتۇرىدىغان، پىتنه پهيدا قىلىدىغان، 

كۆز . پ بولىدىغان پهتىۋاالرنى بېرىش كۆز بويامچىلىقتۇرپىتنىگه سهۋە

بويامچىلىقنىڭ ئىنتايىن كهڭ ئۇقۇملۇق سۆز بولۇپ، ئايالالرنى پهردىنى 

تاشالپ رەستىلهرگه چىقىشقا تهرغىپ قىلىش، ئهرلهر بىلهن ئارىلىشىشقا 

بىز بۇ كۈنلهردە . تهشهببۇس قىلىشتهك ئىشالرمۇ كۆز بويامچىلىقتۇر
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امانىدا تۇرۇۋاتىمىز، ئوقۇغۇچىلىرىمىز ئالالھتىن قورقۇشى، ئىمتىهان ز

نىيهتنى خالىس قىلىش ئارقىلىق پاك كېلهچهككه ئۈمىد بىلهن قارىشى، 

ئىمتىهاندا . ئىمتىهانالردا كۆز بويامچىلىق قىلماسلىقى كېرەك

ئهينى ۋاقىتتا ئۇستازالر، . باشقىالردىن كۆچۈرۈش چوڭ خىيانهتتۇر

. تىهانالرنى تهكشۈرۈشته ئالالھتىن قورقۇشى الزىمئوقۇتقۇچىالرمۇ ئىم

ئوقۇغۇچىالرنىڭ جاۋابلىرىنى ئىنچىكىلىك بىلهن ئوقۇپ توغرا دەرىجه 

  .قويىشى تهلهپ قىلىنىدۇ

يازلىق تهتىل مهزگىلدە ياشالر ۋاقتىنى بىكار ئۆتكۈزمهستىن 

دۇنيالىق ۋە ئاخىرەتلىكى ئۈچۈن پايدىلىق بولغان ئىشالر بىلهن مهشغۇل 

 سهۋىيىسىنى ئاشۇرىدىغان كۇرسالرغا قاتنىشىشى، دىن ۋە -ولۇشى، بىلىمب

  .مىللهت، ۋەتهنگه پايدىلىق، ياراملىق ئىنسان بولۇشقا تىرىشىشى الزىم

  .ئالالھ ھهممىمىزنى راستچىل مۇسۇلمانالردىن قىلسۇن

 
   


