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 ئاخىرەتنى دۇنيالىققا ساتقان كىشىلهر توغرىسىدا

   كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-02 ئاينىڭ -04يىلى - 2010

مهدىنه مۇنهۋۋەرە پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى 

اندىن كىيىن ساالم يوللىغ-ئالالھنى مهدھىيىلهپ رەسۇلۇلالھقا دۇرۇت

مۇئامىله "جۈمه نامىزى ئۈچۈن توپالشقان يۈزمىڭلىغان جامائهتكه 

توغرىسىدا " ئىشلىرىدا شهرىئهت پرىنسىپىنى الزىم تۇتۇشنىڭ ئهھمىيىتى

  :تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

سېتىق -ئىسالم دىنىدا مۇئامىله قائىدىلىرى، ۋاكالهت ئاساسلىرى، سودا

استچىل ۋە ئامانهتدار بولۇش قاتارلىق ئىشالرنىڭ ۋە ئالماشتۇرۇش، سودىدا ر

بىر ـ بىرىڭالرنىڭ ماللىرىنى ! ئى مۆمىنلهر«:ھهممىسى، ئالالھ تائاالنىڭ 

ئوغرىلىق، خىيانهت قىلىش، بۇالش، جازانىخورلۇق، قىمار ئويناش (

ناھهق يول بىلهن يهۋالماڭالر، ئىككى تهرەپ رازى بولۇشۇپ ) قاتارلىق

ېتىق ئارقىلىق ئېرىشىلگهن نهرسه بۇنىڭدىن قىلىشقان سودا ـ س

  . دېگهن بۇ سۆزىگه تايىنىدۇ» .مۇستهسنا

مۇسۇلمان كىشىنىڭ ئۆز قېرىنداشلىرىنىڭ مېلىنى شهرىئهت 

چهكلىگهن ياكى ناھهق يولالر بىلهن يهۋېلىش توغرا بولمايدۇ، چۈنكى دىنى 

   .شهپقهتنى تهقهززا قىلىدۇ-دېگهن ئىنسانىي مېهرى  قېرىنداشلىق 

ھۈرەيرە رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ۇ ئهب

ھهر بىر مۇسۇلمانغا ئۆزىنىڭ «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

مۇسۇلمان قېرىندىشىنىڭ قېنى ۋە يۈز ئابرۇيىنى تۆكۈش، مېلىنى 

ئىنسانىي قېلىپتىن چىققان تاماخورالر دائىم  .»يهۋېلىش ھارام بولىدۇ

بىچارىلهرنىڭ - لداش يولىدا ھهركهت قىلىدۇ، ئاجىزباشقىالرنى ئا
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مۈلكىگه ئىگىدارچىلىق - پايدىلىنىپ ئۇالرنىڭ مال مۇھتاجلىقىدىن 

ئابرۇيىغا -مهنپهئهتىنى ئىگهللىۋىلىش، مهنسهپ- قېلىۋېلىش، ھوقۇق

شهپقهت -تايىنىپ باشقىالرنى قاقتى سوقتى قېلىش، ساختا مېهرى

ئۇالرنىڭ كۆز . تىشكه ئۇرىنىدۇكۆرسىتىپ باشقىالرنى تۇزاققا دەسسى

بهشىرىسى ئاشكارا بولغاندىمۇ ھايا -بويامچىلىقى مهلۇم بولۇپ، ئهپتى

قىلماستىن ياكى خىجىل بولماستىن تىجارەت ساھهسىدە كېلىشىملهرنى 

مىكىر يوللىرى بىلهن تىجارەتلىرىنى - تۈزۈپ، ۋەدىلهرنى بېرىپ، ھىلى

  . راۋاجالندۇرۇشنى مهقسهت قىلىدۇ

 قوشۇش ۋە ھهمكارلىشىش ىدەك كىشىلهر مهبلهغ سېلىش، پاييۇقىرىق

. مۈلكىنى بۇاليدۇ- نامىدىكى ساختا يولالر بىلهن كىشىلهرنىڭ مال

ئىنسانالرغا بىر زامان كېلىدۇ، بۇ «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ۋاقىتتا كىشى مالنى ھااللدىن تاپتىمۇ ياكى ھارامدىنمۇ بۇنىڭغا پهرۋا 

  .»قىلمايدۇ

، ۋەتىنى ۋە مىللىتىنى ئازغىنه دۇنياغا ئۆز دىنىنى، پاك ئهقىدىسىنى

- مۈلكىنى ھىلى- تېگىشكهنلهر ۋە تىگىشىۋاتقانالر، ئىنسانالرنىڭ مال

قىيامهت كۈنىنىڭ ! مىكىر بىلهن ئالداپ يېگهنلهر ۋە يهۋاتقانالر

دەھشىتىنى، ھهممىدىن ئۇلۇغ بولغان ئالالھنىڭ ئالدىدا ھېساب بېرىشنى، 

جىنايهتچىلهرنىڭ . غانلىقىنى ئهسلهڭالردۇنيانىڭ مهنپهئهت قىلمايدى-مال

كىشهنلهر بىلهن باغلىنىپ، ھهر بىر خىيانهتچى ئۈچۈن بىردىن - زەنجىر

بايراق تىكلىنىپ، بۇ پاالنى خىيانهتچى دەپ ئېالن قىلىنىدىغان كۈننى 

جهھهننهمنى ئازغىنه پۇلغا !. بۇ نېمىدېگهن سهتچىلىك ھه. ئهسلهڭالر
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ىغا يوقالغۇچى، ئهرزىمهس نهرسىلهر بىلهن سېتىۋالغان، ئالالھنىڭ دەرگاھ

  !. يۈزلهنگهن كىشىلهرنىڭ ھالىغا ۋاي

ئىسالم شهرىئىتى قىمار ئويناش، رامباللىق قىلىش، سېهرىگهرلىك 

قىلىش، تۇمار پۈتۈش، تاماكا، نهشه، ھاراق، زەھهرلىك چېكىملىك، 

مۇسۇلمانالرنىڭ ئهخالقىغا تهسىر يهتكۈزىدىغان دىندا چهكلهنگهن 

ئوغۇرلۇق قىلىش، پهسكهشلىك، بۇالڭچىلىق،   سىلهرنى سېتىش، نهر

كىشىلهرنىڭ ھهققىگه تېنىۋېلىش، مالنىڭ ئهيىبىنى يوشۇرۇش، 

- خالىغانچه مال باھاسىنى ئاشۇرۇش، ھىلى ئىشلىتىش، بۇالش، جىڭ

تورۇزىالردا كام بېرىش، جازانىخورلۇق بىلهن مۇئامىله قېلىش، يېتىمنىڭ 

تاراج قىلىش، - ئورۇنلىرىنىڭ ئىقتىسادىنى تاالنمېلىنى يهۋېلىش، ۋەخپه

ۋەسىيهت قىلىنغان مالالرنى جايىغا ئىشلهتمهسلىك قاتارلىق ھارام يولالر 

بىلهن ھاياتلىقتا ئۆزىگه چىقىش يولى تاللىغانالرنى ئۇالر دۇچ كېلىدىغان 

كهئهب ئىبنى ئۇجرە . خهتهرلىك ئاقىۋەتتىن ئاگاھالندۇردى

ىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن ر

  .»ھارامدىن ئۆسكهن گۆشكه دوزاخ ئوتى بهك اليىق«: دېگهن

مهن سىلهرنىڭ كهمبهغهل «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

بولۇپ قېلىشىڭالردىن قورقمايمهن لېكىن ئىلگىرىكىلهرگه دۇنيا 

پ، ئۇالر ھاالك بولغاندەك يۈزلهنگهندەك سىلهرگىمۇ دۇنيا يۈزلىنى

  .»سىلهرنىڭمۇ ھاالك بولۇپ كېتىشىڭالردىن قورقىمهن

ھارام يېگهن كىشى ئالالھنىڭ رەھمىتىدىن يىراق قېلىنىدۇ، ئۇنىڭ 

ئهبى ھۈرەيرە رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت . دۇئاسى ئىجابهت قىلىنمايدۇ

بېشى -ئۈستى«: قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
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! ئى پهرۋەردىگارىم: توزانغا مىلهنگهن مۇساپىر، قولىنى ئاسمانغا سوزۇپ- چاڭ

-ئىچمهك، كېيىم-دەپ دۇئا قىلىدۇ، ئۇنىڭ يېمهك! ئى پهرۋەردىگارىم

كېچهكلىرى ھارامدىن، ئۆزىمۇ ھارامدىن غىزاالنغان تۇرسا، ئۇنىڭ دۇئاسى 

  . »!قانداقمۇ ئىجابهت قىلىنسۇن؟

ھهقىقهتهن ! ئازابقا ئىشهنگهن مۇسۇلمانالر- ئى ئاخىرەتتىكى ھېساب

سوراق قىلىنىپ قىساس ئېلىنىپ، -سىلهر ئىنچىكه تهكشۈرۈلۈپ، سۇئال

بولغاندىن كېيىن جازاالش ياكى مۇكاپاتالش توغرىسىدا ھۆكۈم 

  . قىلىنىسىلهر

ئهبى ھۈرەيرە رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، 

سىلهر مۇپلىسنىڭ نېمه «: ېگهنپهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق د

مۇپلىس دېگهن : ئىكهنلىكىنى بىلهمسىلهر؟، دەپ سورىغاندا ساھابىالر

.  دېدى- يوق كىشىلهر بىزنىڭ ئىچىمىزدىكى پۇللىرى يوق ۋە ماللىرى 

ھهقىقهتته مۇپلىس دېگهن مېنىڭ : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

كاتدىن ئىبارەت ياخشى ۋە زا قىيامهت كۈنى ناماز ۋە روزا  ئۈممهتلىرىمدىن 

ئهمهللهر بىلهن كهلگهن، كىشىلهرگه ئازار قىلغان، بىرىگه بۆھتان چاپلىغان 

ۋە بىرىنىڭ مېلىنى يهۋالغان، بىرىنىڭ قېنىنى تۆككهن كىشىلهر بولۇپ، 

قىساسى ئۈچۈن ياخشىلىقلىرىدىن ئۇنىڭغا ئازراق، بۇنىڭغا ئازراق ئېلىپ 

هتكهندە باشقىالرنىڭ گۇناھلىرىنى بېرىلىپ ھهتتا ياخشىلىقلىرى تۈگهپ ك

  . »ئۆزىگه ئارتىۋالغان كىيىن دوزاخقا تاشالنغان كىشىدۇر

ئالالھ تائاال ھهممىمىزگه ھاالل زىرقالرنى ئاتا قىلىپ، ھارامدىن يىراق 

  .قىلسۇن

  


