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 راستچىلىق
 كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇىن-٢٣ئاينىڭ -١٢يىلى -٢٠١١

-پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى ئالاله تائاالغا ههمدۇ
ساالم يوللىغاندىن كېيىن، -سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت

ئى  " جۈمه نامىزى ئۈچۈن توپالشقان يۈز مىڭلىغان مۇسۇلمانالرغا
ئالاله تائاالغا ههقىقى تهقۋادارلىق قېلىش ئىككى دۇنيادا ! مۇسۇلمانالر

دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى  " سائادەت تېپىشنىڭ ئاچقۇچىدۇر-بهخت
 :تهۋسىيهلهرنى قىلدى

ههرىكهتلىرىدە -بارلىق ئىش ئومۇمى ئىنسانالر بولۇپمۇ مۇسۇلمانالر
راستچىل بولىشى زۆرۈر بولۇپ، بۇ ئىسالمنىڭ كهسكىن -سهمىمى

َها  ﴿ :بۇ توغرىدا ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. ساسلىرىنىڭ بىرىدۇرئا ُّ َ
َ � َٓ

ْ قَۡوٗ� َسِديٗدا  َ َوقُولُوا َّ � ْ وا ُُ ّّ � ْ ِيَ  َااَنُووا ِّ ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم  ٧�
َ
يُۡصلِۡح لَُ�ۡم أ

ۡد فَاَز فَوۡ  َُ ۥ َ� َ َورَُسوَ�ُ َّ � ِِ ِِ ََُ�ۡم  َوَن  يُ ئى « :تهرجىمىسى ﴾ ًزا َعِظيًماُُُُو
سىلهرنىڭ هللا تىن قورقۇڭالر، توغرا سۆزنى قىلىڭالر،اهللا ا! مۆمىنلهر

يهنى سىلهرنى ياخشى ئهمهللهرگه مۇۋەپپهق (ئهمهللىرىڭالرنى تۈزەيدۇ 
قا ۋە ئۇنىڭ هللا ، گۇناهلىرىڭالرنى مهغپىرەت قىلىدۇ، كىمكى ا)قىلىدۇ

» .قىيهت قازانغان بولىدۇپهيغهمبىرىگه ئىتائهت قىلسا زور مۇۋەپپه
 ].ئايهتلهر– ٧٠-٦٩سۈرە ئههزاب [

َ َوُ�ونُوا َمَو  ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ َّ ُّّقوا ا يَن آَموُوا ا ن
ّ
َاا اِ ا 

َ
يَا ه

�ن�َ  ئالالهقا تهقۋادارلىق ! ئى مۆمىنلهر« :تهرجىمىسى  ﴾  الّصادن
ن بىرگه راستچىل كىشىلهر بىله-قېلىڭالر، ههقىقى سهمىمى

ئىسالم  راستچىللىق ههقىقهتهن]. ئايهت-١١٩سۈرە تهۋبه [ ». بولۇڭالر
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كېچىك بارلىق تۇزۇملىرىدە ئۆزگىچه شهكىل -پرىنسىپىنىڭ چوڭ
 .بىلهن مهۋجۇتتۇر

سېتىق، ئىجتىمائى ئاالقه، كىشىلىك تۇرمۇش -سودا ۋە مۇئامىله
تلهردە ههرىكه-قاتارلىق ئىنسان هاياتىغا باغلىنىدىغان بارلىق ئىش

ئالدامچىلىق ۋە ساختىپهزلىك قېلىش بولسا، ئىسالم دىنى ئهڭ يامان 
 .كۆرىدىغان ۋە ناچار ئهخالق قاتارىدىن سانىغان ئىشالردىندۇر

ئۆزىنىڭ مۇئامىله ئىشلىرىدىكى ساختىپهزلىك ۋە ئالدامچىلىق 

ههۋىسىگه -قىلمىشلىرىنى شهيتان چىرايلىق كۆرسىتىپ، هاۋايى

هخسى مهنپهئهتىنى دەپ باشقىالرغا زىيان ئهگىشىپ، ئۆزىنىڭ ش

سالغۇچى ئىنسانالرنىڭ، ههممه ئىشلىرىنى ئالاله تائاال كۇزۇتىپ 

 .تۇرىدۇ ۋە مهزكۇر ئىنسان ئۆز نهپسىنى دەرتلىك ئازابقا دۇچار قىلىدۇ

مۈلكىنى ئالدامچىلىق، ساختىپهزلىك قېلىپ -كىشىلهرنىڭ مال
ئۆز نهپسىنى  ۇشتىن ئىلگىرى،ئېلىۋالغۇچى كىشىلهر، ئازابقا دۇچار بول

بۇنداق ناچار قىلمىش ۋە يامانلىقالردىن چهكلىمىگهن كىشىلهرنىڭ 
 !.هالىغا ۋاي

ياكى  ئۆزىنىڭ تىجارەت ئىشلىرىدا : بهزى ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ
ئۇنىڭدىن باشقا مۇئامىالتلىرىدا ههرقانداق يول بىلهن بولسۇن 

ائاالنىڭ ئالدامچىالرغا قاتتىق ساختىپهزلىك قىلغۇچىالر، ئۇالر ئالاله ت
چۈنكى  . ئازاب بېرىش بىلهن قىلغان ۋەدىسىگه مۇۋاپىق كهلگۈچىلهردۇر

ئۇالر ساختىپهزلىك قېلىش ئارقىلىق زېمىندا بۇزۇقچىلىق پهيدا 
بېخىللىق قىلدى  . كىشىلهرنىڭ ههققىگه خىيانهت قىلدى . قىلدى

 . ۋە باشقىالرنىڭ ههققىگه تاجاۋۇز قىلدى
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ساختىپهزلىك ۋە ئالدامچىلىق قېلىش چوڭ گۇناهالرنىڭ 

جۈملىسىدىن بولۇپ، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئۈممىتىنى بۇنىڭ 

بارلىق تۈرلىرى ۋە شهكىللىرىدىن ئاگاهالندۇرغان، بۇنداق ئىپالسلىققا 

چېتىلىپ قېلىش ياكى چۈشۈپ قېلىشتىن ئاغزاكى ئاالهىدە 

ىڭ ئاقىۋىتىنىڭ خهتهرلىك ئۇن. تهكىتلىگهن ۋە ئاگاهالندۇرغان

ئاخىرەتتىكى ئازابىنىڭ بهك دەرتلىك ئىكهنلىكى -ئىكهنلىكى، دۇنيا

 .توغرىسىدا خهۋەر بهرگهن

سېتىق، ئىجارە ۋە باشقا شهكىلدىكى تىجارەت ئورۇنلىرىدا -سودا

ساختىپهزلىك، ئالدامچىلىق قىلىشنىڭ هۆكمى توغرىسىدا 

-دىنى ساختىپهزلىك ههقىقهتهن ئىسالم: توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ

ئالدامچىلىقنى كهسكىن چهكلىدى، ئىسالم قانۇنى ساختىپهزلىكنى 

ساختىپهزلىككه -چهكلهشته شۇ دەرىجىگه يهتتىكى، ئالدامچىلىق

ئىلىپ بارىدىغان ياكى سهۋەپ بولىدىغان بارلىق يولالرنى چهكلىدى ۋە 

مىغان ساتقۇچىالردىن سادىر بول-گهرچه بۇ ئىشالر ئالغۇچى. هارام قىلدى

بۇ ههقته رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق . تهقدىردىمۇ

كىمكى كۆز بويامچىلىق قىلىدىكهن، ئۇ بىزدىن « :دەيدۇ

 ].مۇسلىم رىۋايىتى[ ».ئهمهس
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ئالدامچىلىقنىڭ ئهڭ ناچار ۋە ئاقىۋىتى بهك يامان -ساختىپهزلىك

ۇنلىرى ياكى بولغىنى، بهزى قۇرۇلۇش شىركهتلىرىنىڭ هۆكۈمهت ئور

شهخسلهرنىڭ خهلق ئاممىسى ئۈچۈن تهييار قىلىدىغان قۇرۇلۇشلىرىدا 

ساختىپهزلىك قېلىشى، سۈپىتى ناچار، چىدامچانلىقى تۆۋەن، تىز 

بۇزۇلىدىغان قۇرۇلۇش بۇيۇملىرىنى ئىشلىتىشى ياكى ئاددى ئىشنى 

قاتارلىقالر بولۇپ،  دۇنيا ئۈندۈرۋىلىشى -چوڭ كۆرسىتىپ كۆپلهپ مال

شۇنداقال . ئىسالمدا چهكلهنگهن هارام ئىشنىڭ جۈملىسىدىندۇربۇ 

زېمىندا بۇزغۇنچىلىق قېلىپ، ئىنسانىيهت ۋە مۇسۇلمانالر 

 .جهمئىيىتىگه خىيانهت قېلىشتۇر

ئۆزلىرىنىڭ باشقۇرۇش  ههر قايسى ئورۇنالرنىڭ رەهبهرلىرى،
دائىرسىدىكى ئورۇنالرنى ياخشى ئىدارە قىلىپ، سهمىمىيهت ۋە ئىخالس 
بىلهن خىزمهت قىلىشقا، ئومۇمى خهلق ئىشلىرىغا ياخشى كۆڭۈل 

چۈنكى رەهبهرلهرنىڭ ئۆز دائىرىسىگه ياخشى . بۆلۈشكه دەۋەت قىلدى
قارىماسلىقى ۋە ئومۇمنىڭ ئىشلىرىغا سهل قارىشى ئۇ مۇسۇلمانالرغا ۋە 
ئۇالرغا ئىشىنىپ، ئۇالرنى بۇ ئىشالرغا مهسئۇل قىلغان چوڭ 

 .ن زور خىيانهت ۋە ئالدامچىلىق هېسابلىنىدۇرەهبهرلهرگه قېلىنغا
-ئاخىرەتته بهخت-ئۆز نهپسىنى ئالالهنىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرۇپ، دۇنيا

سائادەتكه ئېرىشىشنى مهقسهت قىلغان كىشىلهر ئۆزىنىڭ بارلىق 
مۇئامىالتلىرىدا سهمىمى بولىشى كېرەك، ئۆزىگه تاپشۇرۇلغان ههر 

ئورۇندىشى، ساختىپهزلىك قانداق خىزمهتنى ئاكتىپلىق بىلهن 
هوقۇلىرىغا شۇنداقال ئۆز -قىلماسلىقى الزىم، كىشىلهرنىڭ ههق
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نهپسىگه هىيله قېلىش، ئالدامچىلىق قېلىشتىن قاتتىق ههزەر 
قىلىپ، پاك، دىيانهتلىك، ساپ، تهقۋادار مۇسۇلمانالردىن بولۇشقا 

زارغا كۈنلهرنىڭ بىرىدە رەسۇلۇلاله ئهلهيهىسساالم با. تىرىشىشى كېرەك
ئۇالر كۆزلىرىنى ! (ئى تىجارەتچىلهر « :كېرىپ مۇنداق دەيدۇ

راستچىللىقنى ۋە ! ئى تىجارەتچىلهر: رەسۇلۇلاله) رەسۇلۇلالهقا تىكتى
باشقىالرنىڭ ههققىدىن قورقۇشنى الزىم تۇتقان تىجارەتچىلهردىن باشقا 
سۆدىگهرلهر، پاجىرالر يهنى گۇناهكارالر بىلهن بىرگه 

 ]. تىرمىزى رىۋايىتى [ ».تىرىلدۇرۇلىدۇ
ئالاله تائاال ههممىمىزنى راستچىللىق بىلهن ئهخالقالنغىلى 

 .مۇيهسسهر قىلسۇن

 
  

 

 

 

  

 

 


