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﷽ 
تىن ياردەم ۇئ زات !قا خاستۇر  هللاساناالر  - بارلىق ھەمدۇ ،شۈبھىسىزكى

ۋە مەغپىرەت تىلەيمىز، نەپسىمىزنىڭ شەررىدىن ۋە ەئمەللىرىمىزنىڭ 
قىلغان كىشىنى  ھىدايەت هللا .قا سېغىنىپ پاناھ تىلەيمىز هللايامانلىقىدىن 

ائزدۇرغان كىشىنى ھېچكىم ھىدايەت  هللاھېچكىم ائزدۇرالمايدۇ ۋە 
لمايدۇ وقتۇر، ۇئ  تىن باشقا ھېى ىئالھ يگۇۋاھلىق بېرىمەنكى، بىر هللا .قىال

يېگانىدۇر، ۇئنىڭ ھېى شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق  -يەككە 
 .دۇر ە ەئلچىسىۋ بەندىسىنىڭ  هللا ملسو هيلع هللا ىلص بېرىمەنكى، مۇھەممەد

غان باشقا ائسانلىق يوق، سەن خالى سەن ائسانالشتۇرغاندىن !هللاىئ 
 .قايغۇنى ائسان قىلغۇچىسەن - ۋاقىتتا غەم
رىمغا تۇيغۇلى - مغا، ھېسۇقا ائشىق بولۇش ھاياتىمغا، ۋۇجۇدجىھاد

 هللاۋە قەلبىمگە وئرناپ كەتكەن. ۆئزۈمنىڭ ۋە بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ 
اكى دەۋىر ت ،يولىدا ۇئرۇش قىلىشقا سەل قاراۋاتقانلىقىنى كۆرگىنىمدە

قىيامەتكىچە جىھادنىڭ ىئسالمدا ۈئزۈلۈپ قالماي داۋام قىلىدىغانلىقىنى 
  .دۇىلبىمدە ېئغىر قورقۇنى پەيدا قىليان قىلغان سۈرە تەۋبە قەبا

ائيەتنى مەنسۇخ  604ياكى  614ۆئزىدىن بۇرۇنقى تەخمىنەن 
ىلىشقا يولىدا ۇئرۇش ق هللالىى ائيىتى ىقالدۇرغان( قىلغان ق )ەئمەلدىن

غان ائيەتلەر بىلەن وئيناشماقچى بولغان ياكى ۇئ ائيەتنى بۇرمىالشقا ۇ بۇير 
 تۇر. بجاۋا چۇقوپئدىيە ۋە وئقىلىۋاتقان كىشىلەرگە كەسكىن رەد جۈرەئت

  لىى ائيىتى بولسا:ىبۇ ق

 اَََّّ َعَ  نَّ َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكنَي َكافًَّة َكَما يُ َقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة َواْعَلُموا أَ ﴿

about:blankAr
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لەرمۇ سى ،ھۇجۇم قىلغاندەك ىلەرگە بىرلىك تەمۇشرىكالر س» ﴾اْلُمتَِّقنيَ 
تەقۋادارالر بىلەن  هللاۇئالرغا قارشى بىرلىك تە ۇئرۇش قىلىڭالر. بىلىڭالركى، 

ان مەنىئ قىلغ ،نىڭ ەئمرىنى بەجا كەلتۈرۈش هللابىللىدۇر )يەنى 
نىڭ ياردەم  هللاتىن قورققۇچىالرغا  هللاىئشلىرىدىن چەكلىنىش بىلەن 

 ①.«بولۇڭالر(ىئشەنچىدە بېرىدىغانلىقىغا 

تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدتُُ ﴿ وُمْم فَِإَذا اْنَسَلَخ اْْلَْشُهُر اْْلُُرُم فَاق ْ
 ََة َوَتَ ُوا َوُخُذوُمْم َواْحُصُروُمْم َواق ُْعُدوا ََلُْم ُكلَّ َعْرَصٍد فَِإْن ََتبُوا َوأَقَاُعوا الصََّل 

قىلىنغان  رۇش قىلىش( ھارامۇئ)» ﴾ َفُوو ر َ ِحيمر ِإنَّ اَََّّ  الزََّكا ََة َفَخلُّوا َسِبيَلُهمْ 
ەردە شۇ ي ۇشرىكالرنى قەيەردە ۇئچراتساڭالرم ائيالر ۆئتۈپ كەتكەندە

غان يوللىرىنى ىۆئلتۈرۈڭالر، ەئسىرگە ېئلىڭالر، قورشاڭالر، ۇئالرنىڭ ۆئتىد
بەرسە،  تەئگەر ۇئالر تەۋبە قىلسا، ناماز وئقۇسا، زاكا .كۆزىتىپ تۇرۇڭالر

غا( )تەۋبە قىلغۇچىالر  هللاشۈبھىسىزكى،  .ۇئالرنى قويۇپ بېرىڭالر

 ②.«ت قىلغۇچىدۇر، رەھىم قىلغۇچىدۇر مەغپىرە
 شى ۋە ۆئزۋالغۇچىالرنىڭ ۆئزىنى ائقلىۇ يولىدىكى جىھادتىن وئلتۇر  هللا

قا رازى بولۇشقا شۋېلىۇ يولىدا ۇئرۇش قىلىشتىن وئلتۇر  هللاۆئزىنى ائلداپ،  -
ىلەن نىڭ دىنى ب هللا –بولىدىغان باھانىلەرنى كۆرسىتىشى  بسەۋە

 . بىز قۇرائنۇر تنىڭ دىنىنى مەسخىرە قىلغانلىق هللاوئيناشقانلىق ياكى 
 كەرىمدىكى ائيەتكە ائساسەن بۇنداق كىشىلەردىن يۈز ۆئرۈشكە بۇيرۇلدۇق.

                                                           
 .نىڭ بىر قىسمىائيەت -61سۈرە تەۋبە  ①
 ائيەت. -5سۈرە تەۋبە  ②
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نْ َياْم لَِعًبا َوََلًْوا َوَفرَّتْ ُهُم اْْلََيا َُة اَوَذِ  الَِّذيَن اَّتََُّذوْا ِدينَ هُ ﴿  دىننى وئيۇن» ﴾لدُّ

 ①.«تلىكىگە ائلدانغانالرنى تەرك ەئكۈلكە قىلىۋالغان، دۇنيا تىرىكچى -
بىلەن  ائرمانالر - جىھادقا تەييارلىق قىلماستىن پەقەت قۇرۇق ائرزۇ

 چەىسەئك ،ى پەللىگە ېئلىپ چىقالمايدىغانيۇقىر  – خىيال قىلىش - خام
 ھالەتتۇر. يۇئنىڭدىن توسىدىغان ەئرزىمەس روھى

 قاچانكى تويمىسا نەپىس ەئگەردە،
 .غەرەزدەبەدەنلەر چارچايدۇ ۇئشبۇ 

 هللامەسجىدىلھەرەمگە خىزمەت قىلىش ۋە ۇئنى گۈللەندۈرۈشنى  
بۇ  .ەئلۋەتتە يولىدا جىھاد قىلىشقا تەڭلەشتۈرۈش مۇمكىن ەئمەس

 سەھىھ مۇسلىمدا مۇنداق كەلگەن:  توغرىسىدا
مەن : دەيدۇمۇنداق  نوئمان ىئبنى بەشىر رەزىيەلالھۇ ەئنھۇ

 ىئدىم، بىر كىشى: يېنىدانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
ىئسالم دىنىغا كىرگەندىن كېيىن، ھاجىالرنى سۇ بىلەن  –

 ەنە بىر كىشى:ي ،دىېد – رىدۇ،ېۋ ۇ لەشتىن باشقا ىئش قىلمىساممۇ بولتەمىن
تىن شىئسالم دىنىغا كىرگەندىن كېيىن، بەيتۇلھەرەمنى ائۋات قىلى – 

 ى كىشى:چۈئچىن ،دېدى – رىدۇ،ېۋ ۇ باشقا ىئش قىلمىساممۇ بول
 – سىلەر دېگەن ىئشالرنىڭ ھەممىسىدىن جىھاد قىلىش ەئۋزەل، –

 دېدى.
مۇنۇ  اائالت هللا گە يەتكەندە ملسو هيلع هللا ىلص بۇالرنىڭ ىئختىالپ ى رەسۇلۇلالھ

 قىلدى:ائيەتنى نازىل 

                                                           
 .نىڭ بىر قىسمىائيەت -04ەئنائم سۈرە  ①
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 َواْليَ ْوِم َأَجَعْلُتْم ِسَقايََة اْْلَاجِ  َوِعَماَ  ََة اْلَمْسِجِد اْْلَرَاِم َكَمْن ََعَن ِِبََِّّ ﴿
 ي اْلَقْوَم اْْلِخِر َوَجاَمَد ِف َسِبيِل اََِّّ ََل َيْستَ ُووَن ِعْنَد اََِّّ َواََُّّ ََل يَ ْهدِ 

ْعَواَِلِْم َوأَنْ ُوِسِهْم َوَماَجُروا َوَجاَمُدوا ِف َسِبيِل اََِّّ بَِ الَِّذيَن ََعُنوا  ۞ الظَّاِلِمنيَ 
ِ َوأُولَِئَك ُممُ اْلَوائُِزونَ  ُرُمْم َ ب ُُّهْم ِبَرَْمَةٍ ِعْن ُ َوِ ْوَواٍن يُ َبش ِ  ۞ أَْعَظمُ َدَ َجةً ِعْنَد اََّّ

 ا ِإنَّ اَََّّ ِعْنَدُه َأْجرر َعِظيمر أََبدً َخاِلِديَن ِفيَها  ۞ َوَجنَّاٍت ََلُْم ِفيَها نَِعيمر ُعِقيمر 
سىلەر ھاجىالرنى سۇ بىلەن تەمىنلەشنى، مەسجىدى ھەرەمنى ائۋات » ﴾۞

ىڭ يولىدا جىھاد ن هللاقا، ائخىرەت كۈنىگە ىئمان ېئيتقان ۋە  هللاقىلىشنى 
نەزىرىدە ۇئالر  نىڭ هللاقىلغانالرنىڭ )ىئمانىغا( وئخشاش ھېسابالمسىلەر؟ 

. ىئمان [68]زالىم قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ هللاوئخشاش ەئمەس. 
 هللاېئيتقانالرنىڭ، ھىجرەت قىلغانالرنىڭ ۋە ماللىرى ھەم جانلىرى بىلەن 

ڭ نىڭ دەرگاھىدا ەئ هللانىڭ يولىدا جىھاد قىلغانالرنىڭ دەرىجىسى 
ىتىگە كاتتىدۇر؛ ەئنە شۇالر )ساۋاب تېپىش بىلەن( مەقس

. پەرۋەردىگارى ۇئالرغا ۆئزىنىڭ رەھمىتى، رازىلىقى [14]ېئرىشكۈچىلەردۇر 
ۋە جەننەتلىرى بىلەن خۇش خەۋەر بېرىدۇ، ۇئالر جەننەتلەردە مەڭگۈلۈك 

. ۇئالر جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ. شۈبھىسىزكى، [16]نېمەتكە ېئرىشىدۇ

  ①.«[11]نىڭ دەرگاھىدا )ۇئالرغا( كاتتا ساۋاب بار هللا
يولىدا جىھاد قىلىشنىڭ مەسجىدىلھەرەمنى  هللامانا بۇ ائيەتلەر 

 .ۇر دمەل ىئكەنلىكى ھەققىدە نازىل بولغانگۈللەندۈرۈشتىنمۇ ەئۋزەل ەئ

                                                           
 ائيەتكىچە. -11ائيەتتىن  -68سۈرە تەۋبە  ①
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 ۇبۇ ائيەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى ساھابىلەرنىڭ مۇش ،خۇسۇسەن
سەۋەبىنى  ر. بۇ ائيەتنىڭ نازىل بولۇششىدۇ مەسىلە ھەققىدە ىئختىالپلىشى

 دۇرۇس ەئمەس رىشمەنە بېىچە خالىغانچە خاسالشتۇرۇش ۋە باشق
 چۈنكى ۇئنىڭ مەنىسى ائيەتتە كەسكىن ۋە ېئنىق كەلگەن.

 ۇۇزەيل ۇئ !ھ ىئبنى مۇبارەككە رەھمەت قىلسۇنائبدۇلال اائالت هللا
 ىئبنى ىئيازغا مۇنداق دەپ خەت يازغان:

 ىئككى ھەرەم، يكۆرگىنىڭدە بىزنى ەئگەر ەئي ائبىدى
 شۇ دەم. يبىلسەڭ ۆئزۈڭ ىئبادەتتە وئيناپ يۈرگەن سەبى

 ،اقلىرى كۆز ياش بىلەن يۇيۇلغاندۇكىملەرنىڭدۇ چان
 يۇيۇلماقتا بوغۇز مەيدە جىھاد ىئچرە قانالردا ھەم.

مۇھەددىس ىئبنى مۇبارەكنىڭ ۇۇزەيلگە قىلغان بۇ سۆزلىرىگە 
ۇئچراۋاتقان، قانالر تاجاۋۇزغا پپەتلەر ىئ ۇئ كىشى قارىمامسىز!؟

ىڭ دىنى ائياغ ن هللا ۋە مۇسالر دەپسەندە قىلىنىۋاتقانون -ۋاتقان، ائر ۈ لۈكۆ ت
يەردە  ۇئ ،ھەرەمگە قوشنا بولۇپمەسجىدىل ،پەيتتەائستى قىلىنىۋاتقان  -

 نىڭ دىنى بىلەن وئيناشقانلىق دەپ قارىدى. هللا بادەت قىلىشنىىئ
ىر ببۈگۈنكىدەك غۇزلىنىۋاتقان ومىندا مۇسۇلمانالر بېشۇنداق، ز 

ِ َوِإَّنَّ إِلَْيِ   َاِجُعونَ »پەقەت تتە پەي شىمىز، ۇيتىپ قويرجا ېئئستىدەپ  «ِإَّنَّ ََّّ
ىمىزنى يىراقتىن قول قۇتقۇزۇشقا ھەرىكەت قىلماستىن ەئپسۇسلىنىپ

ە ۆئزىنى ۋ نىڭ دىنى بىلەن وئيناشقانلىق هللا شىمىز بولساويۇتۈرۈپ قۆك
 شسوغۇق كۆيۈنۈش ائرقىلىق كۈلكىلىك ىئ ھەمدە ائلداپ يالغان

 .قتۇر قىلغانلى
 ،بولسا پايخانمۇسلىمەلەر ىئپپەتلىرى تاجاۋۇزدا 
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 .ائگاھ بول چىن ەئمەس ىئمان قەلب تىترىمىسە كۆرۈپ
 «ندۇر قوغداش ەئڭ مۇھىم پەرز ەئي مىنىنىېمۇسۇلمانالر ز»مەن 

مىزغا ەئگەر دۈشمەن دىنىمىز ۋە دۇنيالىقى»ناملىق كىتابىمدا يازغىنىمدەك، 
ننى دۈشمە ىالچۈن كەلسە، ىئماندىن كېيىن قالستاجاۋۇز قىلىش ۈئ

مىيە مانا . شەيخۇلئىسالم ىئبنى تەي«راق ىئش يوقبكىندۈرۈشتىنمۇ ۋاجىېچ
ەئتكۈچى  تەرك  يولىدىكى جەڭنى هللاشۇنداق قارايدۇ. مەن بۈگۈنكى كۈندە 

چقانداق سىدا ھېىزاكاتنى تەرك ەئتكۈچىنىڭ وئتتۇر  ۋە زا و بىلەن ناماز، ر 
 (!ەئڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر  هللاپەرق يوق دەپ قارايمەن. )

ائندىن  ،نىڭ ائلدىدااائالهللا تەئھلى بۈگۈن پۈتكۈل زېمىن »مەن 
نى تەرك ېئتىش جىھاد داقالتى بار، شۇنىقالسا تارىخ ائلدىدا ېئغىر مەسۇئلىي

دەپ قارايمەن. گەرچە جىھادنى « تى ۇئالردىن كەچۈرۈلمەيدۇىمەسۇئلىي
ۋە  تەربىيە - تەلىم يېزىش، بكىتا مەيلى دەۋەت، سەۋەبىتەرك ېئتىشنىڭ 

ەئپۇ قىلىنمايدۇ. بۈگۈنكى كۈندە زېمىن  ،ياكى باشقا ىئشالر بولسۇن
ي  ى تىشنىڭ ېئغىر جىناجىھادنى تەرك ېئ يۈزىدىكى ھەربىر مۇسۇلمان

 گەدىنىدە كۆتۈرۈپ يۈرمەك تە. ۆئزرىسىز ھالدا قولىدا قورال مەسۇئلىيىتىنى
سىي بولغان ائ اغاائالهللا ت – ا ۇئچراشقان كىشىغاائالهللا تبولماستىن 

 ەن.  يولىدا جەڭ قىلىشنى تەرك ەئتك هللاچۈنكى ۇئ  ھالەتتە ۇئچرىشىدۇ
يولىدا جەڭ قىلىش زېمىن يۈزىدىكى ھەربىر ۆئزرىسىز  هللابۈگۈن 

كىشى  ۈچىك ەئتكبۇ پەرزنى تەر  ، شۇنداقالغا پەرز ەئيندۇر مۇسۇلمانالر 
ۇئنى قىلغۇچى ەئجىرگە  ،ز دېگىنىمىزگۇناھكاردۇر. چۈنكى پەر 

ر بولىدىغان گۇناھكا ۋە تەرك ەئتكۈچى ھېساب ېئلىنىدىغان ېئرىشىدىغان،
ەئمما ۆئزرىسى بار كىشىلەرنى  ،ىئشتۇر. مەن جىھادنى تەرك ەئتكەن
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ىز يول بىلمەيدىغان ائج ھەمدە ر، كېسەل، چارىسىز قالغانۇ غۇ، توكىقار 
دا ۇئرۇش يولى هللاەئرلەر، ائجىز ائيالالر ۋە بالىالر دەپ قارايمەن. بۈگۈن 

ر ل ىئنسانالر گۇناھكاپۈتكۈ قىلىشنى تەرك ەئتكەن يەر يۈزىدىكى
لىنىدۇ. مەيلى بۇ ۇئرۇش پەلەستىندە بولسۇن ياكى ائۇغانىستاندا بھېسا

ڭ نىجىس ھەمدە ۇئالرنى لىنىپىتەرىپىدىن ىئگبولسۇن ۋە ياكى كاپىرالر 
 ئىينەزەرۇشىدىن قەتن بۇلغانغان قايسى زېمىندا بولقىلمىشلىرى بىلە

 وئخشاش.
ىشىدىن ۋە جەڭ قىلىشقا ھېچبىر كيولىغا ائتلىنىشقا  هللابۈگۈن »مەن 

ائنىسىنىڭ  - دەپ قارايمەن. يەنى باال ائتا «خسەت سوراش يوقۇ ر 
نىڭ ىتىسىز، قەرزدار قەرز ىئگىسىخسۇ خسىتىسىز، ائيالى ېئرىنىڭ ر ۇ ر 
رنىڭ مەئمۇر ەئمى، خسىتىسىزۇ ، شاگىرت ۇئستازىنىڭ ر خسىتىسىزۇ ر 
ىكى ابەينىدم تارىخى مىئسال ،قا چىقىشى كېرەك. مانا بۇدخسىتىسىز جىھاۇ ر 

قا بۇرمىالش نىلىىكىمكى بۇ مەس .پۈتكۈل ۆئلىماالرنىڭ ىئجماسى
ڭ يولىغا نى هللا ، شۇنداقاللىدۇۇئرۇنىدىكەن تاجاۋۇز ۋە زۇلۇم قىلغان بو

 - باال ائتا»ۋىسىگە ەئگەشكەن بولىدۇ. ھە - ەئمەس بەلكى ھاۋاي  ى
ەرزدار قەرز ق ،خسىتىسىزۇ ، ائيالى ېئرىنىڭ ر خسىتىسىزۇ ائنىسىنىڭ ر 

 – ۇ ھۆكۈمبگەن ېد «قا چىقىشى كېرەكدجىھا خسىتىسىزۇ ىئگىسىنىڭ ر 
دۇر. كۈمۆ چۇق ھوئ ۋە قايمۇقۇپ قېلىشقا وئرۇن يوق تولىمۇ چۈشىنىشلىك

يمىقان ۋە قاال غاكۈم بىلەن وئينىشىشىۆ ھەرقانداق بىر كىشىنىڭ بۇ ھ
 بۇرمىلىشىغا ھەققى يوق.

 سورالمايدۇ: رۇخسەتندىن ۈئچ خىل ھالەتتە يۇئمىنىەئمىرۇلم
 ۋەتسە؛ۇ قاچانىكى ەئمىر جىھادنى ەئمەلدىن قالدۇر  .6
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 خسەت سوراش ۋاقتى ۆئتۈپ كەتسە؛ۇ مەقسەت قىلىنغان ر  .1
ەئمىرنىڭ چەكلىمىسى ۋاقتى ۆئتكەن چەكلىمە ىئكەنلىكى  .6

 بىلىنسە؛
ۋاتقان ۇ ۇنلوائۇغانىستاندا دەپسەندە ببۈگۈن » مۇسۇلمانالرنىمەن 
دەپ  «ۋاتقان ھەربىر تامچە قانغا مەسۇئلۈ لۈي ۋە تۆكۇ ائبر  - ھەربىر يۈز 

ىھۇدە ب ۇئالرنىڭ لىكبۇسۇلمانالر سەل قارىغانلىقى سەۋەم ،قارايمەن
يە الرنى ھىماۇئالر شۇ مەزلۇم ،سەۋەبى .قانلىرىغا شېرىك تۆكۈلگەن

 ۋە قتىسادىئائم سېتىۋالىدىغان ، تاقىلغۇچى قورال، داۋااليدىغان دوختۇر 
 لۇققالر بىلەن تەمىنلەشكە قادىر تۇرۇبخەندەك كواليدىغان ەئسۋا

 .دىتاقىتىنى قىسىپ قال
ەئگەر بىر كىشىنىڭ تاائمى ېئشىپ قالسا ھەمدە بىر ائچ قالغۇچىنى »

ى ھەتتاكى ائچ قالغان كىش ،كۆرۈپ تۇرۇپ تاائم بېرىشنى تەرك ەئتسە
ەيدىغۇ دەپ مۆئلۈپ كەتسە، گەرچە تاائم ىئگىسى ۇئ كىشىنى ۆئلۈپ كەت

گەر ۆئلگۈچىنىڭ يېقىنلىرىغا تۆلەم تۆلەيدۇ. ەئ تەقدىردىمۇگۇمان قىلغان 
تاماقنى قەستەن بەرمىگەن بولسا، بۇ ھەقتە ۆئلىماالرنىڭ قارىشى ىئككى 

ى چتۆلەم تۆلەيدۇ؛ ىئككىن مېلىدىن يىشەخس ،ى قاراشچىل، بىرىنخ

 ①.«ولغانلىقى ۈئچۈن قىساس ېئلىنىدۇقاتىل ب ،قاراش
ھەۋىسى ۋە ھەشەمەتلىك  - شەھۋىتى، ھاۋاي  ى - سپنە ،ۇئنداقتا

دۇنيا ۋە بايلىق  - تۇرمۇشى ۈئچۈن بىھۇدە سەرپ قىلىنىۋاتقان مال
 الر؟!وەتتىكى ھېساب ۋە ائزابى قانداق بىئگىلىرىنىڭ ائخىر 

                                                           
 (661-1/666) حاشية الدسوقي/الشرح الكبري ①
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 ،تۇر ززىتىڭالر جىھادسىلەرنىڭ ھاياتىڭالر ۋە ىئ !نالرىئ مۇسۇلما  
 .ڭالر جىھادقا باغالنغاندۇر ۇ قۇلتمەۋجۇ

 ،رمىساڭالرۇ نىدىن سۇغىقوراللىرىڭالرنى ق !ىئ دەۋەتچىلەر 
ۋارانلىرىنى ۋەيران  - كاپىرالرنىڭ، تاغۇتالرنىڭ، زالىمالرنىڭ باغ

 سىلەرنىڭ قۇياش نۇرى ائستىدا ياشىغىنىڭالرنىڭ ھېچبىر ،قىلمىساڭالر
 تى يوق.ىەئھمىي
نىڭ دىنى جىھادقا ائتالنماي، جەڭ قىلماي، قان تۆكمەي ۋە  هللا»

ىلەر دەپ وئيالپ قالغان كىش «بولىدۇ يقولالر ۈئزۈلمەي تۇرۇپ ائلى - پۇت
خاتاالشقۇچىالردۇر. ۇئالر بۇ دىننىڭ تەبىئىتىنى بىلمىگەن كىشىلەردۇر. 
دەۋەتچىلەرنىڭ ھەيۋىتى، دەۋەتنىڭ شەۋكىتى ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ ىئززىتى 

 قولغا كەلمەيدۇ. ھەرگىز يولىدا ۇئرۇش قىلماي تۇرۇپ هللا
: ملسو هيلع هللا ىلص لالھرەسۇلۇدۇكى، سەۋبان رەزىيەلالھۇ ەئنھۇدىن رىۋايەت قىلىنى

سىلەرگە بارلىق مىللەتلەر خۇددى ائچ قالغان كىشىلەر بىر لوقما يېقىندا »
ۈنلەردە شۇ ك»ساھابىلەر:  دېدى. «لۇپ كېلىدۇۇپۇر وتاائمغا وئالشقاندەك ي

 سۇلۇلالھدېدى. رە« سانىمىزنىڭ ائزالپ كەتكەنلىكىدىن شۇنداق بوالمدۇ؟
ىكى بىراق سەلد ،سانىڭالر كۆپسىلەرنىڭ شۇ كۈندە  بەلكى ياق،: »ملسو هيلع هللا ىلص

دىن دۈشمىنىڭالرنىڭ قەلبى هللالەر. ىپۈككە وئخشاش بولۇپ قالىسۆك
ننى ەغا ۋەھقەلبىڭالر  هللاتىدۇ. ېۋ ۈ سىلەرگە نىسبەتەن قورقۇنچنى كۆتۈر 

ن دېگەن ەۋەھ !رەسۇلۇلالھ ىئ»دېدى. ساھابىلەر: « تاشالپ قويىدۇ
ياخشى كۆرۈش ۋە ۆئلۈمنى دۇنيانى » :ملسو هيلع هللا ىلص دېۋىدى، رەسۇلۇلالھ« مە؟ېن
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 يولىدا جەڭ قىلىشنى هللا» :يەنە بىر رىۋايەتتە  ①.دېدى« يامان كۆرۈش
 دېدى.« يامان كۆرۈش

ُف ِإَلَّ نَ ْوَسَك فَ َقاِتْل ِف َسِبيِل اََِّّ ََل ُتَكلَّ ﴿ مۇنداق دەيدۇ : تاائالهللا 
َوُروا َواََُّّ َأَشدُّ َبًْسا الَِّذيَن كَ َوَحرِ ِض اْلُمْؤِعِننَي َعَسى اََُّّ َأْن َيُكفَّ َبَْس 

نىڭ يولىدا جىھاد قىلغىن )يەنى  هللا)ىئ مۇھەممەد!(  »  ﴾َوَأَشدُّ تَ ْنِكيًل 
ۆئزۈڭ يالغۇز بولساڭمۇ جىھاد قىلغىن، ساڭا غەلىبە ۋەدە قىلىنغان. 

 .(ەتمەلغانلىقىغا ەئھمىيەت بېرىپ كمۇناپىقالرنىڭ جىھادتىن قېلىپ قا
مىنلەرنى )جىھادقا( ۇئسەن، مپەقەت ۆئزۈڭگىال جاۋابكار سەن 

 هللاۇر، نىڭ كاپىرالر كۈچىنى توسىدىغانلىقىمۇ ھەقىقەتت هللاقىزىقتۇرغىن، 

 ②.«نىڭ جازاسى ەئڭ قاتتىقتۇر  هللانىڭ كۈچى ەئڭ زوردۇر. 
كى كسىز شە كى ۇئرۇش تەرك ېئتىلىدىكەن،يولىدى هللاكى ىقاچان

وُمْم َحََّّ ََل َوقَاتِلُ ﴿ يامراپ كېتىدۇ ۋە ھاكىمىيەت وئرنىغا چىقىدۇ. شېرىك
يُن ُكلُُّ  ََِّّ  َنةر َوَيُكوَن الدِ   هللاىگەن، دىن پۈتۈنلەي پىتنە تۈگ» ﴾َتُكوَن ِفت ْ

 – ائيەتتىكى پىتنە  ③.«ۈئچۈن بولغانغا قەدەر ۇئالر بىلەن ۇئرۇشۇڭالر
 شېرىك تۇر.

َوَلْوََل َدْفُ  ﴿مىننى ىئسالھ قىلىشنىڭ بىردىنبىر كاپالىتى. ېز – جىھاد

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ەئلبانى  ،رىۋايىتىەئبۇ داۋۇد  ①
 ائيەت. -90سۈرە نىسا  ②
 مى.نىڭ بىر قىسائيەت -68 سۈرە ەئنفال ③
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هللا ىئنسانالرنىڭ » ﴾بِبَ ْعٍض َلَوَسَدِت اْْلَْ ضُ  اََِّّ النَّاَس بَ ْعَضُهمْ 
بەزىسىنى بەزىسى بىلەن مۇداپىەئ قىلىپ تۇرمىسا )يەنى كۈچلۈك 

ىلمىسا( قتاجاۋۇزچىغا ۇئنىڭدىنمۇ كۈچلۈك بولغان بىرسىنى ائپىرىدە 
ىئدى، يەر يۈزى ەئلۋەتتە پاساتقا ائيلىناتتى )يەنى خارابلىققا 

 ①.«يۈزلىنەتتى(
ىئبادەت قىلىدىغان جايالرنى ۋە دىننىڭ بەلگىلىرىنى  –جىھاد 

 النَّاَس بَ ْعَضُهْم َوَلْوََل َدْفُ  اََِّّ ﴿ مۇھاپىزەت قىلىشنىڭ بىردىنبىر كاپالىتى.
َعْت َصَواِعُ  َوبَِي ر َوَصَلَواتر َوَعَساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها ا ْسُم اََِّّ  بِبَ ْعٍض ََلُدِ 

ەتكۈزمىگەن بىرىگە قارشىلىق كۆرس -ەئگەر هللا ىئنسانالرنى بىر » ﴾َكِثريًا
بولسا، راھىبالرنىڭ ىئبادەتخانىلىرى، چېركاۋالر، يەھۇدىيالرنىڭ 

ۋەتتە مى كۆپ يادلىنىدىغان مەسجىدلەر ەئلىئبادەتخانىلىرى ۋە هللا نىڭ نا

 ②.«ۋەيران قىلىناتتى
دەۋەتچىلىرى! ۆئلۈمگە ھېرىسمەن بولۇڭالر، سىلەرگە ىئسالم ىئ 

نىڭ  هللاائرمانالر ۋە  - ھاياتلىق ائتا قىلىنىدۇ. سىلەرنى قۇرۇق ائرزۇ
ن وئقۇۋاتقا ياكىىئكەنلىكى  گۇناھالرنى مەغپىرەت قىلغۇچى زات

ىلەرنى ائلداپ س ە ەئمەللىرىڭالرلۇۋە شۇغۇللىنىۋاتقان نە رىرىڭالكىتابل
قويمىسۇن، راھەت ىئشالر بىلەن مەشغۇل بولۇش سىلەرنى كاتتا 

                                                           
 مى.نىڭ بىر قىسائيەت -156سۈرە بەقەرە  ①
 مى.نىڭ بىر قىسائيەت -04سۈرە ھەج  ②
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َر َذاِت الشَّوَْكِة تَ  ىئشالردىن مەھرۇم قويمىسۇن. ُكوُن ﴿َوتَ َودُّوَن َأنَّ َفي ْ
سىلەر قورالسىز گۇرۇھنىڭ )يەنى كارۋاننىڭ( قولۇڭالرغا » ﴾َلُكمْ 

 ①.«كەلتۈرۈلۈشىنى ياقتۇردۇڭالر
ت نىڭ ىئتاىئتىدىن چىقىش بەدىلىگە ھېچكىمگە ىئتاەئ هللاجىھادتا 

نغا ىئتاەئت الۇپ تۇرۇپ قوماندوقا ائسىي ب هللاقىلماڭالر. جىھادقا چىقىشتا 
دەۋىتىڭالرنىڭ ائساسى، دىنىڭالرنىڭ قورغانى ۋە  – جىھادقىلىش يوق. 

 شەرىئىتىڭالرنىڭ قالقىنىدۇر.
شۋالىرىدىن ېنىڭ پرەببىگە قايتقان بۇ ۈئممەت! ىئ ىئسالم ۆئلىمالىرى 

ۇتالرنىڭ لىنىۋالماڭالر ۋە تاغۆەشەمەتكە بېرىلمەڭالر، دۇنياغا يھ ،بولۇڭالر
 ھەمدە دۇۇئ قەلبلەرنى چىرىتىپ ۆئلتۈرى .نلىرىدىن يىراق بولۇڭالرداستىخا

ىئسالم ۈئممىتى ۋە ۋىجدانىڭالر بىلەن ائراڭالردا توساق پەيدا قىلىپ 
 قويىدۇ.

 ر بەك ۇئزۇنغا سوزۇلۇپ كەتتى،قۇللۇق ھاياتىڭال! ىئ مۇسۇلمانالر
ى. تمىنىڭالردا خار بولغان كىشىلەر بولسا ەئمدىلىك تە كۈچلىنىپ كەتېز

 !گەن گۈزەلېرى نېمىدشاىئرنىڭ مۇنۇ سۆزلى
 تەر خارلىقىڭ،ېبەس مۇسۇلمان ەئمدى ي

 ؟!ھىممەت ھەيۋىتىڭ ينىڭ ائلىېقېنى س
 نىجىس كاپىر خالىغانچە خورلىسا،

 ھېى ۈئندىمەي ھايۋاندىن پەس ياشىدىڭ.

                                                           
 مى.قىسائيەتنىڭ بىر  -0سۈرە ەئنفال  ①
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 قوللىرىڭ كىشەنلەردە باغالندى، - پۇت
 مۈر ەئمەس خارلىق كىشەن بىل ەئمدى.ۆت

 بوپ، چاقماي يەنە دەپسەندىگە رازى 
 ؟!كۈتمەكچى قاچانغىچە !ۋايھالىڭغا 

 راھەت ۈنكىچ راھەتپەرەسلىك تىن ساقلىنىڭالر! ىئ ائيالالر جاماىئتى
يدۇ. دۇنيا اشالبزۇلمەتكە جىھادنىڭ دۈشمىنىدۇر، ۇئ ىئنسان قەلبىنى  –

ىلەر ېئھتىياجىڭالرنى قامدايدىغان نەرس ،ساقلىنىڭالر شەتلىرىدىنمەىئ
، بىلەن كۇپايىلىنىڭالر. بالىلىرىڭالرنى كاپىرالرغا قاتتىق قول، جۈرەئتلىك

 «ۋىسىشىرالرنىڭ ۇئ»لەڭالر. ائىئلەڭالر ىباتۇر ۋە جىھاد روھىدا تەربىي
دىغان يرىىشى ۈئچۈن سەمغۇزل ونىڭ بتاغۇتالر »ھەرگىزمۇ  ،بولسۇنكى

بولۇپ قالمىسۇن. بالىلىرىڭالرنىڭ ۋۇجۇدىغا  «يانالرنىڭ كاتىكىىكېم
كىچىكىدىن باشالپ جىھادنى، جەڭ مەيدانلىرىنى ۋە يىتىشكەن مۇجاھىد 

 رۈڭالر. ھەرنى سىڭدۈ ىىيلىنىشنى ياخشى كۆرىدىغان ىئدىربىيبولۇپ تە
ۋاقىت مۇسۇلمانالرنىڭ بېشىغا چۈشكەن ېئغىر كۈننىڭ غېمىدە بولۇڭالر. 

تىدە بىر كۈن پېقىر مۇھاجىر ۋە مۇجاھىدالرنىڭ ەئڭ ائز بولغاندىمۇ ھەپ
ھاياتىدا ياشاشقا تىرىشىڭالر. قېتىپ كەتكەن نان، تاماقنى وئخشاتقىدەكال 

 م چاي...ۇتۇكۆك تات، بىر ي - سەي
ڭ ائۋازى نىپىالنالر ۋە تانكىالر و زەمبىرەكلەر، ائير بومبىالر، ! ىئ بالىالر

 ناۋا - غاپىلالرنىڭ نەغمەتىلىڭالر. ېسۈپ يىئچىدىكى مۇھىتتا ۆئ
شىلىرى ۋە يۇمشاق تاما - يۇنمۇزىكىلىرى، راھەتپەرەسلەرنىڭ وئ

 زۈڭالرنى تارتىڭالر.كۆرپىلىرىدىن ۆئ
لىم  ،ىرىم بارل سۆز لبىمدە سىزگە دەيدىغان نۇرغۇن قە! ىئ جۈپتى ھاال
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ەن اخشى مۇكاپات بىلسىزنى مەن ۋە مۇسۇلمانالر ھەققىدە ي اائالهللا ت
ر زۇن سەۋ ۇئمەن بىلەن لنىڭ قىيىنچىلىقلىرىغا سىز يو !مۇكاپاتلىسۇن

ىدىڭىز، تچۈچۈكلىرىنى بىرگە تې - قىلدىڭىز، ھايات قەدەھلىرىنىڭ ائچچىق
توقايلىقلىرىدا ياخشى ھەمراھ، جىھاد  - ى ر بۇ مۇبارەك سەپەرنىڭ ەئگ

 مەيدانلىرىدىكى خىزمەتلىرىمدە سادىق ياردەمچى بولدىڭىز. ائىئلىنىڭ
لىرىنى ىىيۋە بىر كىچىك بالىمىزنىڭ تەرب مۇشەققەتلىرى، ىئككى بوۋىقىمىز

شالپ ىڭىزگە تازىممسىزنىڭ  نۇرغۇن يىل مابەينىدە كۆپىنچە ھالالردا
ىغان اليدىن رىمۇ بولمېھەتتا مەنپەەئتلەنگۈچىلىك ي ،قويدۇم. ائشخانىسى

كۆپەيگەن  زياسالغان بىر ېئغىزلىق ۆئيدە يۈك ېئغىرالشقان ۋە بالىلىرىمى
لمىدىم.  اىزدقىيىن كۈنلەردە يېنىڭ  - غىرۈئچۈن ۋە مەن ۈئچۈن ېئ هللابوال

ەل گۈز  سىزنى مەن ھەققىمدە اائالهللا تر قىلدىڭىز. سەۋ  جاپاالرغانىك ېي
ن ىن ۇئزۇ بىلەن قەسەمكى، مەن ائىئلىد هللا !ىئنائمالر بىلەن مۇكاپاتلىسۇن

لمىغان بولسىڭىز، بۇ ېئغىر يۈ ر مەزگىل ائيرىلغان كۈنلەردە سەۋ  كنى قىال
ۆئزۈم يالغۇز كۆتۈرەلمىگەن بوالتتىم. مەن ھەقىقەتەن سىزنىڭ دۇنيا 

راھەت ۈئچۈن  اھاياتىغا بەك قىزىقىپ كەتمەيدىغانلىقىڭىزنى، ۋۇجۇدىڭىزد
ۈنلەردە كىمىزدە يوق ېئغىر كىقىنى بىلدىم. قول ىئلۇھېچبىر وئرۇن يوقل

ىنە دۇنيادىن ائزغ ،ۋە شىكايەت قىلمىدىڭىزاقمىدىڭىز راھەت ياشاپ ب
ە زىڭىزنى يوقىتىپ قويمىدىڭىز. دۇنيا قەلبىڭىزدۆئ بېرىلگەن كۈنلەردە

 بولدى.  اكۆپىنچە ۋاقىتالردا ائلقىنىڭىزد ەئمەس بەلكى
ەۋر قىيىنچىلىقالرغا س ،ڭ لەززەتلىك ھاياتتۇر ەئ – جىھاد ھاياتى

پاراغەت ىئچىدە ياشاشتىن  - مەتلەر ۋە راھەتېئن - ش بولسا نازۇ ىقىل
 ؛ىدۇسىزنى ياخشى كۆر  اائالهللا تگۈزەلدۇر. زاھىدلىقنى الزىم تۇتۇڭ، 
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اخشى ڭ، ىئنسانالر سىزنى يىقماكىشىلەرنىڭ قولىدىكى نەرسىگە قىز 
ىدۇر. قىيامدا لپەتدىشۆئمۈرنىڭ لەززىتى ۋە ھاياتلىقنىڭ ۈئ – قۇرائن .كۆرىدۇ

بگە ار ېئيتىش قەلپەردە ىئستىغزا تۇتۇش ۋە سەھەرل و ر لە ۇتۇرۇش، نە
سۈزۈكلۈك ۋە ىئبادەتكە ھاالۋەت بېغىشاليدۇ. پاك نەرسىلەرنى ھەمراھ 
قىلىش، دۇنياغا بېرىلمەسلىك، ياسالمىلىقتىن ساقلىنىش ۋە 

قى. بەدەننىڭ راھىتى، دىلالرنىڭ شادلى – راھەتپەرەسلەردىن يىراق تۇرۇش
ىردەۋس ۇخىرەتتە ھەم قىلغىنىدەك ائدىن بىزنى دۇنيادا جەم اائالهللا ت

 .سورايمەنجەم قىلىپ بېرىشىنى  جەننىتىدە
مەن سىلەرگە پەقەت ائزغىنە ۋاقتىمنى چىقىرالىدىم، ! ىئ بالىلىرىم

 مە ائمال؟! ۋاھالەنكىېنە تەربىيەمگە ېئرىشەلىدىڭالر. نقىسقىغى
ائيالنى ۆئز  مىتىۋاتقانېئمۇسۇلمانالرنىڭ ۈئستىگە چۈشكەن مۇسىبەت باال 

بوۋىقىدىن ائيرىماقتا، ىئسالم ۈئممىتىگە كەلگەن قاباھەتلىك بۇ كۈن ھەتتا 
كىدەك بىلەن قەسەمكى، بۈگۈن هللا !ۋاقالرنىڭ چاچلىرىنى ائقارتماقتابو 

ان يىكېم مەن سىلەر بىلەن خۇددى دە«مۇسۇلمانالرنىڭ ماتەم كۈنى»
ھاياتقا  راھەت چۈجىلىرى بىلەن قەپەس ىئچىدە خاتىرجەم ياشىغىنىدەك

 داائچچىق پىغانبلىرى تۈرەلمەيمەن. مۇسۇلمانالرنىڭ قەلتاقەت كەل
شتۇرۇپ ۇۋ لۈك ھالەتتە بىر چەتتە قول قو قەلبىم ۆئ ،تتەۋاتقان پەيۈ يۆك

قاراپ تۇرالمايمەن. ائزراق ۋىجدانى ۋە ەئخالقى بار كىشى مۇسۇلمانالرنىڭ 
اقىت ۋ مەن قانداقمۇ سىلەر بىلەن ۇئزۇن ،ەئھۋالىغا ېئچىنىدىغان بۇ كۈندە

لىك تاماق، زىەز تۈرۈم، م - سىلەر بىلەن تاتلىق !؟اليوبىللە بولۇشقا رازى ب
كۈل ويمايدۇ. مەن پۈتكاۋاپالر ىئچىدە ياشىشىمغا ۋىجدانىم يول ق - گۆش

دىن ىلىك تاائم، يۇمشاق كۆرپىلەر ەزز كېچەك، م - سىل كىيىمھاياتىمدا ېئ
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 تەرك ەئتكەنمەن. مەن كۈچۈمنىڭ ۇرمۇشالرنى پۈتۈنلەيىئبارەت راھەت ت
تىشىچە سىلەرنى زاھىدلىق ماقامىغا كۆتۈرۈشكە، راھەتپەرەسلەر ېي

 ائزگىلىدىن يىراقالشتۇرۇشقا ۇئرۇندۇم. 
ىالۋەت كەرىمنى ت مەن سىلەرگە سەلەۇلەرنىڭ ەئقىدىسىنى، قۇرائن

زا و تۇرۇش، ر ىلنى ساقالشنى، قىيامدا قىلىپ تۇرۇش ۋە يادالشنى، ت
تۇتۇش، ياخشى كىشىلەر بىلەن ھەمسۆھبەت بولۇش ۋە ىئسالم 

شنى ۋەسىيەت قىلىمەن. شۇ نەرسە كەتلىرى بىلەن مەشغۇل بولۇىھەر 
ىن تكەت ەئمىرىنىڭ سىلەرنى جىھادىسىڭالردا بولسۇنكى، ھەر ېئ

ەئركەكلەر مەيدانىدىن ۋە جەڭ مەيدانلىرىدىن  يتوسقۇدەك ياكى ھەقىقى
ەك دۈلىشنى سىلەرگە زىننەتلەپ كۆرسەتكپ دەۋەت قىيىراقالشتۇرۇ

نى مدىن ىئز ىن قېلىشقا ھېچكىتيولىدىكى جىھاد هللاقى يوق. ۇدەرىجىدە ھوق
 سورىماڭالر.

رىڭالرغا ىسىلەرنى ائناڭالرغا ياخشىلىق قىلىشقا، ائچىل !ىئ وئغۇللىرىم
ۆرمەتلەشكە، ھپىنى ائڭالپ ېلۇشقا، ائكاڭالرنىڭ گومۇاليىم ۋە مېھرىبان ب

الرغا چوڭ ائنىلىرىڭ ۋە اچوڭ داد ،مۇھەببەتلىك بولۇشقا - ۆئزائرا مېھىر
الرغا كۆپ ىرىڭىلھامم ۋە ۇئالرنى كۆپ ھۆرمەتلەشكە ،ياخشىلىق قىلىشقا

 ياخشىلىق قىلىشقا ھەمدە مەنپەەئتلىك ىئلىم ېئلىشقا ۋەسىيەت قىلىمەن. 
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