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تىجارەتته ئالالھنىڭ ھۆكمىنى تۇتۇشنىڭ 

  مۇھىملىقى توغرىسىدا

  

   كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-10 ئاينىڭ - 04يىلى - 2009

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى ئالالھنى ماختاپ، 

ساالم ئېيتقاندىن كېيىن، جۈمه -پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت

مۇسۇلمان ئۈچۈن تىجارەت ۋە «نامىزىغا توپالشقان يۈز مىڭلىغان جامائهتكه 

توغرىسىدا » بېرىمدە ئالالھنىڭ ھۆكمىنى بىلىشنىڭ الزىملىقى-ئىلىم

  :تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

ھهرىكهتلىرىدە ئالالھنىڭ بۇ -شھهر بىر مۇسۇلمان ئۆزىنىڭ بارلىق ئى

بولۇپمۇ كىشىلهر ئارىسىدا . ھهقتىكى ھۆكۈمىنى بىلىشى زۆرۈردۇر

سېتىق مهسىلىلىرى، ئهتىياز پهسلىدە مېۋىلهر -ئومۇمالشقان سودا

پېشىشتىن ئىلگىرى باغ سېتىۋېلىش ئىشلىرىدىكى ئالالھنىڭ 

لىش ۋە شهرىئهتنىڭ قانداق قىلىشقا بۇيرۇغانلىقىنى بى ھۆكۈمىنى 

  :ئىنتايىن مۇھىم بولۇپ، بۇ مهسىله ئىككى تۈرگه بۆلىنىدۇ

باغنىڭ مېۋىسىنى پېشىشتىن ئىلگىرى سېتىش : بىرىنچى مهسىله

بولۇپ، شهرىئهتته دەرەختىكى مېۋىلهرنى پېشىشتىن ئىلگىرى سېتىش 

خورمىالرنىڭمۇ رەڭگى قىزغۇچ ياكى سارغۇچ بولمىغىچه . دۇرۇس بولمايدۇ

ئۈزۈم ئالما، ئۇرۇك، ئانار .  سېتىش دۇرۇس بولمايدۇدەرەخته تۇرغۇزۇپال 

شۇنىڭدەك ئېتىزدىكى زىرائهتلهرنىڭمۇ . قاتارلىق مېۋىلهرمۇ شۇنداق بولىدۇ

بۇ . باشاقلىرى قاتماستىن، كۆكىدە تۇرغۇزۇپ سېتىۋېتىش توغرا بولمايدۇ
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ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن نۇرغۇن ھهدىسلهر بايان قىلىنغان، 

پهيغهمبهر «: ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىستهئىبنى 

ئهلهيهىسساالم مېۋىلهرنى ئىستىمال قىلىشقا يارىغۇدەك بولۇشتىن 

ئىلگىرى سېتىشتىن چهكلىگهن، قانداق بولغاندا يارىغۇدەك بولىدۇ دەپ 

ئىمام . »سورالغاندا؟ تهبىئىي ئاپهتلهردىن ساقالنغىدەك بولغاندا دېگهن

سارغىيىشتىن ئىلگىرى، -خورمىنى قىزىرىپ«: ۇسلىمنىڭ رىۋايىتىدەم

بۇغداينى باشاقلىرى قېتىپ ئاپهتتىن ساقالنغىدەك بولۇشتىن بۇرۇن 

بۇ ھۆكۈم ساتقۇچى ۋە سېتىۋالغۇچىالرنىمۇ ئۆز . »سېتىشتىن چهكلىگهن

پىقهىشۇناس ئالىمالر بېكىتكهندەك بىر كىشى ئۆزىنىڭ . ئېچىگه ئالىدۇ

ۋىسى، زىرائهتلىرى ۋە ھهممه نهرسىلىرى بىلهن قېتىپ ساتسا بېغىنى مې

ياكى ئىجارە قىلسا ئۇ ۋاقىتتا باغدىكى چېچهكلىگهن مېۋە ۋە پىشمىغان 

سېتىۋالغۇچى مېۋىلهرنى . زىرائهتلهرمۇ باغنىڭ قاتارىدىن بولۇپ سېتىلىدۇ

  .شهرتلهشمىگهن بولسا بۇ ھالهتته باغنىڭ مېۋىسى ساتقۇچىنىڭ بولىدۇ

ئهرەب دۆلهتلىرىدىكى مۇسۇلمانالر ئارىسىدا خورما تىجارىتى بىلهن 

شۇغۇللىنىدىغان كىشىلهر كۆپ بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ ھهقته توختىلىپ 

دەرەختىكى ئۈزمىگهن خورمىالرنى سېتىشنىڭ ئۈچ خىل بولىدىغانلىقىنى 

  : بايان قىلىپ مۇنداق دېدى

شۇنىال سېتىش باغدىكى بىر تۈپ خورمىنىڭ مېۋىسى پىشقاندا -1

  . بولۇپ بۇنداق قىلىش دۇرۇس بولىدۇ

ئهجۋە ياكى سۇككهرى دېگهنگه (بىر تۈرلۈك خورمىالرنىال سېتىش-2

بولۇپ بۇنى بىر يولدىال باغدىكى مۇشۇ تۈردىكى خورمىالرنىال ) ئوخشاش

  .ساتتىم دەپ ساتسا بولىدۇ
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باغنىڭ خورمىسىنىڭ ھهممىسىنى بىراقال سېتىش بولۇپ، -3

ىڭ كۈچلۈك قارىشى بويۇنچه ھهر تۈردىكى خورمىالرنىڭ ئالىمالرن

بىرەرسىدىن بولسىمۇ خورمىنىڭ پىشقانلىقىنى بىلدۈرىدىغان ئاالمهتلهر  

پهيدا بولۇش الزىم، ئهگهر ئۇنداق بولمىغاندا يهنى بىر تۈرلۈك خورمىنىڭ 

پىشقانلىقى بىلىنىپ، باشقا تۈردىكى خورمىالرنىڭ پىشقانلىقى 

 پىشقىنى بىلىنگهننى سېتىش دۇرۇس، باشقىسىنى بىلىنمىگهن بولسا

بهزى ئالىمالر باغدىن بىر تۈپ خورمىنىڭ . سېتىش دۇرۇس ئهمهس

پىشقانلىقى بىلىنسه بۇ ھهممىگه ۋەكىللىك قىلىدۇ بۇ ۋاقىتتا 

- شۇنىڭغا ئوخشاش باشقا مېۋە. قالغانلىرىنىمۇ ساتسا دۇرۇس بولىدۇ دەيدۇ

  .كۈمگه قىياس قىلىنىدۇچىۋە ۋە زىرائهتلهر يۇقىرىدىكى ھۆ

ئىقتىسادنى تهرەققى قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئىككى : ئىككىنچى مهسىله

تهرەپنىڭ شېرىكلىشىپ تىجارەت قىلىشى، يهنى بىرى مال چىقىرىپ، يهنه 

بىرى كۈچ چىقىرىپ ئورتاق بولۇپ چىققان پايدىنى مهلۇم نىسبهتته تهڭ 

ر ۋە ئۇالردىن بۆلۈشۈشتىن ئىبارەت، بۇنداق تىجارەت قىلىش ساھابىال

كېيىنكىلهرنىڭ دەۋرىدىن باشالپ دۇرۇس دەپ قارالغان، ئهمما 

شېرىكچىلىكنىڭ دۇرۇس بولمايدىغان تهرىپى ئىككى تهرەپنىڭ بىرى مال 

چىقىرىپ يهنه بىرى ئىشلهيدۇ، لېكىن پايدا ئوتتۇرىدا تهڭ نىسبهتته 

ىككى ئايرىلمايدۇ، ياكى پۇل چىقارغان كىشى ھهر ئايدا مىڭ كوي ياكى ئ

بۇ شهكىلدىكى شېرىكچىلىك دۇرۇس  مىڭ كوي ئىلىشنى شهرت قىلىدۇ، 

دۇرۇس بولىدىغىنى پهقهت پايدا ئىككى تهرەپ ئارىسىدا مهلۇم . بولمايدۇ

يهنى تهڭ ئېلىش ياكى بىرى ئۈچتىن بىرىنى يهنه (نىسبهتته بۆلۈنۈشى 

بىرىنىڭ مېلىغا شېرىك ). بىرى ئۈچتىن ئىككىسىنى ئالغانغا ئوخشاش
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ولغان كىشى ئىشهنچلىك، ئالالھدىن قورقۇدىغان مهسئۇلىيهتچان بولۇشى ب

قهرز «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن بايان قىلىنغان ھهدىسته. كېرەك

ئالغۇچى ئېهتىياجى تۈگىگهندە ياكى بهلگىلهنگهن مۇددەت ئىچىدە قهرزنى 

ەم قايتۇرۇش نىيىتى بىلهن قهرز ئالغان بولسا، ئۇ كىشىگه ئالالھ يارد

بېرىدۇ، يهۋېلىش ياكى بۇزىۋېتىشنى مهقسهت قىلىپ قهرز ئالغان بولسا، ئۇ 

  .»كىشىنى ئالالھ ھاالك قىلىدۇ دېيىلگهن

ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ شېرىك تىجارەت قىلىش ئۈچۈن باشقىالرغا 

مال بهرگهندە بۇ مالدا جانلىق نهرسىلهرنىڭ تىجارىتىنى قىلماسلىقنى، 

سلىقنى، سهپهردە جىلغىالرغا چۈشمهسلىكنى شهرت دېڭىز سهپىرىگه چىقما

قىلىپ بېرەتتى، بۇنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا سۆزلهپ بهرگهندە، بۇنداق 

  .شهرت قىلىشنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ بولىدۇ دېگهن

، مال )مۇدارىبه(بىرى پۇل، بىرى كۈچ چىقىرىپ قىلىنىدىغان تىجارەتته

ه ئىتتىرىپ قويۇشى توغرا بولمايدۇ، ئهگهر ئىگىسىنىڭ زىياننى شېرىكىگ

شېرىكى قهستهن زىيان سالغان ياكى سهل قاراپ بازار ئۇچۇرىنى ياخشى 

ئىگهللىمهستىن زىيانغا ئۇچراتقان بولسا بۇ ئايرىم ئىش بولۇپ، بۇنىڭغا 

  . ئوخشاش ھالالردا شۇ ۋاقىت ۋە ئهھۋالغا قاراپ ھۆكۈم قىلىنىدۇ

ئهھكاملىرى بىلهن ھايات ئالالھ ھهممىمىزنى شهرىئهت 

  .كهچۇرىشىمىزگه مۇۋەپپهق قىلسۇن

  


