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ئالالھنىڭ نېمهتلىرىنى ساغالم ئىستىمال قىلىش 

  توغرىسىدا

  
  كۈندىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى- 17 ئاينىڭ - 10 يىلى -2008

  
دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ 

ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان 

 : يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا

ئاتا قىلغان نېمهتلهرنى  ئىنسان ئۆزىنىڭ يارىتىلىشى، ئالالھ "

دېگهن " سائادىتىنىڭ دەلىلىدۇر-تهپهككۇر قىلىشى ئىنساننىڭ بهخت  

  :مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

 مهخپى ھالالردا تهقۋا -ئاشكارا!  مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالرئى

سائادەتكه - ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا ! قىلىڭالر

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسقان ئىشالردىن . ئېرىشتۈرىدۇ

  .يىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇر

ر ئىنسان ئۆزىنىڭ قانداق بۇ دۇنياغا كېلىپ دۇنياغا كهلگهن ھهربى

قالغانلىقى، يارىتىلىشنىڭ نېمه غايىسى بارلىقى ئۈستىدە تهپهككۇر 

قىلىدىكهن، ئۆزىنى ھهقىقىي بهخىتلىك ھېس قىلىدۇ، چۈنكى مهقسهتنى 

. چۈشىنىش، نىشاننىڭ ئۇچۇق بولىشى، يۆنىلىشنىڭ توغرىلىقىدۇر

هيدا قىلغانلىقىنى بىلگهن ئۆزىنىڭ نهدىن كهلگهنلىكى، كىمنىڭ پ

ئىنسان خاتالىقالردىن ساقلىنىپ قالىدۇ، ۋاقتىنى ئىسراپ قىلمايدۇ، 

  .تېڭىرقاش ئىچىدە ياشىمايدۇ
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ئالالھنىڭ بهندىگه ئاتا قىلغان ئهڭ چوڭ نېمىتى ۋە ئېهسانى ئۆزىنىڭ 

كىتابى قۇرئان كهرىمدە ئىنسانالرنى يارىتىشتىن نېمه مهقسىتى بارلىقىنى 

ئهگهر ئۇنداق بولمىغان تهقدىردە ئىنسانالر . ايان قىلىشىدۇرئاشكارا ب

. تاالشالرغا سهۋەپ بولغان بوالتتى-پۈتمهس دە-ئارىسىدا بۇ مهسىله تۈگىمهس

ئالالھ قۇرئان كهرىمدە ئىنسان، جىنالرنى ئۆزىگه ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال 

إلنس إال وما خلقت الجن وا«: ياراتقانلىقىنى ئوچۇق بىلدۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ

مهن ئىنسان بىلهن جىنالرنى ماڭا ئىبادەت قىلىشى ئۈچۈن "» ليعبدون

  ".ياراتتىم

ئالالھ ئىنساننى ياراتقاندىن كېيىن تاشالپ قويماستىن يهر يۈزىدە 

لېكىن ئالالھ بۇ ئورۇنباسارلىق تاجىنى ئىنسانغا . ئۆزىگه ئورۇنباسار قىلدى

ئاسماننى -گه رىزىق بېرىپ، يهرئالالھ بهندىلهر. شهرتلىك ھالدا ئاتا قىلدى

نېمهتلهرنى ئاتا قىلىپ ئاندىن -مۇسهخخهر قىلىپ بېرىپ، رەڭگارەڭ نازۇ

ئورۇنباسارلىق مهنسىپىنى بهرگهن بولسىمۇ بۇنى شهرتلىك قىلغان بولۇپ، 

يهر يۈزىدە ئالالھنىڭ ھۆكمىنى ئىجرا قىلىش شهرتى بىلهن ئورۇنباسار 

نى ئۆز خاھىشى بويىچه ئىجرا قىلىش ئىنسانغا ئۆزى خالىغان ئىش. قىلدى

ئالالھ ئىنسانالرغا بهرگهن مال دۇنيا ئالالھنىڭ . ھوقۇقىنى بهرمىگهن

نېمىتى بولۇپ، ئالالھ بهرگهن شۇ مالنى ئۆز جايىغا سهرپ قىلىشقا 

ئالالھنىڭ يهر يۈزىدىكى ئورۇنباسارى بولۇش دېمهك ئالالھقا . بۇيرىغان

اننى بىجا كهلتۈرۈپ ئالالھ توسقاندىن مۇكهممهل بويسۇنۇپ ئالالھ بۇيرىغ

دۇنيا توپلىسۇن، مهيلى -ئۇنداقتا ئىنسان مهيلى مال. يېنىش دېگهنلىكتۇر

ئۇنى سهرپ قىلسۇن ئالالھنىڭ بهلگىلىمىلىرى ئىچىدە ھهركهت قىلىشى 

  :ئالالھ قۇرئان كهرىمدە مۇنداق پهرمان قىلغان. تهلهپ قىلىنىدۇ
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ل ـ پاكىز نهرسىلهردىن يهڭالر، يهر يۈزىدىكى ھاال! ئى ئىنسانالر«

شهيتاننىڭ يوللىرىغا ئهگهشمهڭالر، چۈنكى شهيتان سىلهرگه ئوچۇق 

  »دۈشمهندۇر

ئهمما ئالالھ بهرگهن نېمهتلهرنى قانداق بىتهرەپ قىلىش توغرۇلۇق  

قىيامهتته «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مونو ھهدىسى كۇپايه قىلىدۇ

بهندىنىڭ تاپىنى ئورۇنلىشىشتىن بورۇن ئالالھ بهرگهن ئۆمرىنى نهگه سهرپ 

ھ قىلغانلىقى، ئالالھ بهرگهن ئىلىمنى نېمىگه ئىشلهتكهنلىكى، ئالال

دۇنيانى قايسى يول بىلهن تېپىپ نېمىگه سهرپ قىلغانلىقى، -بهرگهن مال

  ".گۈزەل جىسمىنى نېمىگه ئىشلهتكهنلىكى ھهققىدە سورىلىدۇ

يۇقىرىقى ئهھۋالالردىن شۇ ھهقىقهت مهلۈم بولىدىكى، ئالالھنىڭ بىز 

ئىنسانالرنى بۇ دۇنياغا پهيدا قىلىپ، نېمهت بېرىپ، گۈزەل شهكىلدە 

ساناقسىز نېمهتلهرنى ئاتا قىلغانلىقىنىڭ ئهلۋەتته -انيارىتىپ س

ئالالھنىڭ بىز ئىنسانالرغا بهرگهن سانسىز . مهسئۇلىيىتى بار

نېمهتلىرىنىڭ بهدىلىگه ئهمهلىي جاۋاب بېرىش ئۈچۈن ياخشى ئىشالرنى 

ئهمهللىرىمىز . قىلىپ يامان ئىشالردىن ئۆزىمىزنى تارتىشقا توغرا كېلىدۇ

بارلىق . لىشى، نىيهتلىرىمىز دۇرۇس بولىشى كېرەكئالالھقا خالىس بو

. ئىشلىرىمىزدا ئورتاھاللىقنى ئۆزىمىزگه ھهمرا قىلىشقا توغرا كېلىدۇ

ئۇنىڭ قارشىسىدا بېخىللىقمۇ ئىسالم . ئىسراپنى ئالالھ ياخشى كۆرمهيدۇ

ئالالھ بهندىگه مال نېمىتىنى . دىنى تهنقىدلهيدىغان يامان ئىللهتتۇر

مىسكىنلهرنىڭ ھهققى بولغان زاكات پهرزىنى ئادا بهردىمۇ ئۇنىڭ 

زاكىتىنى جايىدا ئادا . قىلىشتىن ئىبارەت مهسئۇلىيىتى پهيدا بولىدۇ

مال دۇنيا ئىنسانالر ئارىسىدا . كېمىيىپ كهتمهيدۇ. قىلغان مال كۆپىيىدۇ



 4

جهمئىيهت رىشتىسىنى ئۈزۈشكه سهۋەپ بولماسلىقى، ئۈممهتنىڭ 

مال دۇنيا ساھهسىدە . اپهت بولماسلىقى كېرەكپۈتۈنلۈكنى خورىتىدىغان ئ

ئهڭ يامان ئىللهت ئالدامچىلىق، مونوپول قىلىش، جازانىخورلۇق بولۇپ، 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم جازانىخورلۇقنى ئىنساننى ھاالكهتكه ئېلىپ 

ئالالھ  . بارىدىغان يهتته تۈرلۈك ئاپهتنىڭ ئهڭ يامىنى دەپ كۆرسهتكهن

سېتىمدىن ئىبارەت تىجارەت يوللىرىنى ھاالل -ئىلىمئىنسانالر ئارىسىدا 

كىشىلهرنىڭ . لېكىن ئۆسۈمدىن ئىبارەت جازانىنى ھارام قىلدى. قىلدى

بهندىلهر ئوتتۇرىدا . ماللىرىنى ناھهق يهۋالماسلىقنى تهلهپ قىلدى

كىشىلهرنىڭ مال دۇنياسىنى ناھهق يهۋالمىغان ھالدا قىلىنغان سودا 

ىن مۇئهييهن پايدا بېكىتكهن ھالدا كېلىشم تۈزۈش مۇئامىله ھااللدۇر، لېك

. جازانه ھارامدۇر. ئارقىلىق قىلىنغان سودا مۇئامىله كېلىشىمى جازانىدۇر

دۇنيا توپالشنى خالىغانالر نورمالدا كهسىپ -ئۆسۈمگه ئاساسلىنىپ مال

دۇنيا -قىلىشتىن قاچىدۇ، جازانه باشقىالرنىڭ قان تهرى بهدىلىگه مال

 شهپقهت، - رەھىم، مېهىر-جازانىخورالر سىله . ارەتتۇرتوپالشتىن ئىب

كهمبهغهلنى يوقالش، خهيرىيهت ئىشلىرىغا مال چىقىم قىلىشتهك 

جازانىخورنىڭ دىلى قارا، باغرى قاتتىق . ئىشالرنى قهتئىي قىلمايدۇ

جازانىخورلۇق بايالرنىڭ ھهسسىلهپ باي بولىشىنى، . كېلىدۇ

قهرزگه بوغۇلۇپ كېتىش ئهھۋالىنى كهمبهغهللهرنىڭ كۆتۈرەلمهيدىغان 

بۇ تۈزۈم كاپىتالىزم تۈزۈمىدىن ئىبارەت بولۇپ باي . كهلتۈرۈپ چىقىدۇ

شۇ ئاساستا ئالالھ . كهمبهغهل ئوتتۇرىدىكى بوشلۇق چوڭقۇرالپ بارىدۇ

. بهدەلسىز ئۆسۈمنى چهكلهپ جازانه دەپ بېكىتىپ قهتئىي ھارام قىلغان

ڭ تارقاتقان زەھهرلىك ئىقتىسادى كاپىتالىزم ئىدىيىسى غهربلىكلهرنى
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دۇنيا . تۈزۈمى بولۇپ، ئۇ جازانه سىستېمىسى ئۈستىگه قورۇلغان

ئىقتىسادىنى شۇ ئاساستا بهلگىلىگهن، دۇنيانىڭ تهرەققىياتى ئهنه شۇ 

كاپىتالىستىك تۈزۈم بىلهن ماڭمىغان تهقدىردە تهرەققىي قىلمايدۇ دېگهن 

ئىنسانىيهتنىڭ ئېڭى، . ۈرگهنباتىل ئىدىيىنى ئىنسانالر ئېڭىغا سىڭد

مهدەنىيىتى، مهرىپهت مهنبىئىنى شۇ پرىنسىپ بويىچه كاپىتالىزىمدىن 

ئىبارەت جازانىخورلۇق تۈزۈمىگه بېكىتكهن بولۇپ، يېقىندا يۈزبهرگهن دۇنيا 

ئىقتىساد كرىزىسى ئهنه شۇ تۈزۈمنىڭ خاتالىقى، ئىنسانالر ئالالھنىڭ 

گه قايتماستىن دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ شهرىئىتى، ئىسالم ئىقتىساد تۈزۈمى

   . گۈللىنىشى مۇمكىن ئهمهسلىكىنى يهنه بىر قېتىم ئاشكارىلىدى

 

   


