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﷽ 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
 واملرسلني نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني. وبعد:
 راكاتۇھۇ.ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ۋە رەھمەتۇلالھى ۋە بە

چەكسىز ھەمدىلەر بولسۇنكى، ئۇ زات بىزنى  تائاالغارەببىمىز اهلل 

مەتلەندۈرۈپال قالماستىن، دىن ئمىتى بىلەن نېئئىمان ۋە ئىسالم نې

نى   ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبىرىمىز  لىرىدىن تولۇق تەلىم بېرىش ئۈچۈنئەھكام

بىزگە ئىسالم  ملسو هيلع هللا ىلصبىزگە ئەلچى قىلىپ ئەۋەتتى. پەيغەمبىرىمىز 

، قايسى ئەمەلنىڭ دۇرۇس ۋە ەرچەكلىمىل-ىرى، بۇيرۇقتەلىماتل

 يلىەتەلىم بەردى ۋە ئەم دىننلىكىقايسى ئەمەلنىڭ ئەۋزەل ئىكە

ڭ بۇ بۈيۈك تائاالنىھەرىكىتى بىلەن كۆرسىتىپ ئۆتتى. اهلل 

 تائاالدىنمەتلىرىگە چەكسىز تەشەككۈرلەرنى ئېيتىمىز ۋە اهلل ئنې

 االمالرنى يولاليمىز.س-گە كۆپلەپ رەھمەت ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبىرىمىز 

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأمُ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: تائاالاهلل   ُرو ََ ُكْنُتْم َخي ْ
َهْو ََ َعِن اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنو ََ بِاّللَِّ  )ئى مۇھەممەد » ﴾بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ

ۈچۈن ئوتتۇرىغا ئۈممىتى!( سىلەر ئىنسانالر مەنپەئىتى ئ

قا اهلل ،يامانلىقتىن توسىدىغان ،ياخشىلىققا بۇيرۇپ ،چىقىرىلغان

بىزنىڭ دېمەك،   ①.«لەرىسمان ئېيتىدىغان ئەڭ ياخشى ئۈممەتئى

يامانلىقتىن  ،ياخشىلىققا بۇيرۇپ بولغانلىقىمىز ئۈممەتياخشى 

  ىدۇر.توسقانلىقىمىزد

                                      
  ① سۈرە ئال ئىمران 111- ئايەتنىڭ بىر قىسىمى.
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ۋەتچى دە ۋە ئۆگەنگۈچىئىلىم  ،ئۇستازالر-ئالىمئەزىز 

ئۇلىيەت ئىنتايىن مەس يەلكەڭلەردىكىسىلەرنىڭ  !قېرىنداشالر

 تېڭىرقاپئىچىدە زۇلمەت ئىسالم ئۈممىتى  بۈگۈن .ۋە مۇھىم ئېغىر

 يول ەلمەكتە ۋەخەتەرلەرگە دۇچ كيىمخىل خېھەر ،يۈرمەكتە

 ...ماقتابول ھتاجوئىنتايىن مگە كۆرسەتكۈچىلەر

نسانالرنىڭ ىى پەقەت ئۋە توغرا يولن لشەن دەلىور تائاالاهلل 

نازىل قىلغان.  ئۈچۈنڭىشى ېيولدا متى ۋە ئۇالرنىڭ توغرا ىمەنپەئ

اهلل  — زمەسلىكۈنسانالرغا يەتكىلىمنى يوشۇرۇش ۋە ئۇنى ئىئ

 ،نى ئەۋەتىپئەلچىلەر ۋە پەيغەمبەرلەر ئىنسانالر ئۈچۈن ڭتائاالنى

ر ئىنكاتاپشۇرغان دەۋەت قىلىش ۋەزىپىسىنى  ئاندىن ئالىمالرغا

 ائاالتاهلل . لىنىدۇبخىيانەت قىلغانلىق ھېسا ئامانەتكە ۋە قىلغانلىق

 ﴾ونَهُ لَتُبَ يِ نُ نَُّه لِلنَّاِس َواَل َتْكُتمُ ﴿  بۇ ئامانەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:
نىڭ ئەھكاملىرىنى( كىشىلەرگە اهللكىتابتىكى كىتابنى )يەنى »

 ①.«بېرىشكە ۋە يوشۇرماسلىققا ئەھدە ئالدىچوقۇم بايان قىلىپ 

يوشۇرغان  ئىلىملەرنى دىنىي نھتاج بولىدىغاوكىشىلەر م

ڭ نىتائاالاهلل  شۇنداقال قاتتىق ئاگاھالندۇرغان تائاالاهلل  كىشىلەرنى

ئايەتلىرىنى ياكى شەرىئەت ئەھكاملىرىنى يوشۇرغان ھەرقانداق 

ئۇنى  چۈنكى رقۇتقانبىلەن قو بقاتتىق ئازا تائاالاهلل  كىشىنى

 لەنەتكە قىلغۇچىۇناھنى گ ۇش ناھايىتى چوڭ گۇناھ بولۇپ، بۇيوشۇر

لىك گىشېرەھمىتىدىن يىراق قىلىنىشقا تڭ تائاالنىاهلل ۋە  اشقائۇچر

 بولۇپ قالىدۇ.

كى، ۇنىق كۆرسىتىپ تۇرۇپتېناھايىتى ئ ئايەت ىرىقىيۇق

نى ممەتئۈش، ۈزۈنسانالرغا يەتكىدەۋىتىنى ئ ھەق دىنىسالم ىئ

                                      
  ① سۈرە ئال ئىمران 181- ئايەتنىڭ بىر قىسىمى.  
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ئىلىم ۋە  ئۈچۈنقۇتقۇزۇش  ىقىدىننادانلىق ۋە گۇمراھلىقنىڭ پاتق

ئىلىمنى  .رىدۇېتارقىتىشقا ناھايىتى ئەھمىيەت ب نىيەتنىەمەد

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ئۇنى يوشۇرۇش جىنايەتتۇر. تارقىتىش ئىبادەتتۇر،

 ①.«ڭالرۈزۈمەندىن بىر ئايەت بولسىمۇ يەتك» گەن:ېمۇنداق د

بىرەر ئىلىمدىن سورالغاندا ئۇنى » ەن:ېگنداق ديەنە مۇ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 الربۇ ②.«لىنىدۇېگەن سۈنى ئوتتىن يۈيوشۇرغان كىشىگە قىيامەت ك

 قىلىنغان نى يوشۇرغان كىشىلەرگەىقەتھەق غانۇبۇير تائاالاهلل 

 .تۇرۇشئاگاھالندۇر

ْلبَ يِ َناِت ا ِإ ََّ الَِّذيَن َيْكُتُمو ََ َما أَنْ زَْلَنا ِمنَ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تائاالاهلل 
ّللَُّ َويَ ْلَعنُ ُهُم َواْْلَُدى ِمْن بَ ْعِد َما بَ ي َّنَّاُه لِلنَّاِس ِف اْلِكَتاِب أُولَِئَك يَ ْلَعنُ ُهُم ا

ِعُنو ََ  بۇ كىتابتا )يەنى تەۋراتتا( كىشىلەرگە توغرا يولنى » ﴾الالَّ

ئېنىق بايان قىلغىنىمىزدىن كېيىن، بىز نازىل قىلغان )مۇھەممەد 

ىسساالمنىڭ راست پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان( ئەلەيھ

روشەن دەلىللەرنى ۋە توغرا يولنى يوشۇرىدىغانالرغا اهلل لەنەت قىلىدۇ 

ر )يەنى لەنەت قىلغۇچىال ،)يەنى رەھمىتىدىن يىراق قىلىدۇ(

  ③.«مۇ ئۇالرغا لەنەت قىلىدۇ(مۇئمىنلەرپەرىشتىلەر ۋە 

 تىالر:ۇقنچىكە نىەتلىك ئئەھمىي نئايەت كۆرسىتىدىغا بۇ

ئىمان  گە ملسو هيلع هللا ىلص مۇھەممەد ڭكىشىلەرنى ناساراالر-ييەھۇدى. 1

پەتلىرىنى ۈس ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد  ئۈچۈنتوسۇش  قېلىشىدىنئېيتىپ 

 .يوشۇرغان

                                      
 ① بۇخارى رىۋايىتى.

 ② ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى.

 ③ سۈرە بەقەرە 151- ئايەت. 
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 ئالىمالرنىڭ تائاالاهلل  — ئىلىمنى يوشۇرۇش دىنىي .2

 .سابلىنىدۇېيۈكلىگەن ئامانەتكە خىيانەت قىلىش ھ يەلكىلىرىگە

ن ۈپىشى ئۈچېك ھىدايەت تۈزلۈيۇمنسانالرنىڭ ئومىئپۈتۈن  .3

 .تۇربش ۋاجىۈزۈئىلىمنى تارقىتىش، نەشىر قىلىش ۋە يەتك دىنىي

 يوشۇرغۇچى ئىلىمنى ھكاملىرىدىن بىرەرشەرىئەت ئە .4

 .ك لەنەتكە ئۇچرايدۇۈلۈمەڭگ

ى بەلك تەرلىك ئەمەسېپەقەت تەۋبە قىلىپ قويۇشال ي گۇناھقا .5

 .خالس بىلەن قىلىش الزىمىئەمەلنى ئ زەش ۋەۈنى تىئەخالق

ۋە  يەھۇدىيپەقەت  ھۆكۈمىئايەتنىڭ  بۇئۇنداقتا،  

 خاسمۇ ؟ رىستىئانالرنىڭ موللىلىرىغىالخ

بۇ گەرچە  دەك،ەننازىل بولۇش سەۋەبىدە كۆرسىتىلگ نىڭئايەت

ۋە  يپەتلىرىنى يوشۇرغان يەھۇدىۈنىڭ س ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر  ئايەت

كىتابالر ھەققىدە  بارەت ئەھلىىىن ئخرىستىئانالرنىڭ موللىلىرىد

 ڭتائاالنىاهلل  ھۆكۈمىئايەتنىڭ  كىن بۇېل بولسىمۇ نازىل بولغان

ئەھكاملىرىنى  كىتلىرىنى يوشۇرغان ۋە شەرىئەتپا-شەن دەلىلور

 يئەسلى چۈنكى ە ئالىدۇئىچىگ تۇتقان ھەممە كىشىنى ئۆز يخپىمە

 ھۆكۈم» :يتقاندەكېالر ئالىمئ انقويغ ئوتتۇرىغا قائىدە ئاساسلىرىنى

زىنىڭ ئاممىباب ۋلەبەلكى  شى بىلەن ئەمەسۇسەۋەبنىڭ خاس بول —

ەپ د «يوشۇرىدىغانالر»  ئايەت بۇ .«لىنىدۇېتىبارغا ئېئبىلەن شى ۇبول

 ھۆكۈمىئايەتنىڭ  شۇڭا بۇ زى بىلەن بايان قىلىنغانۋئاممىباب لە

  ①.«ئىچىگە ئالىدۇ نى ئۆزسىردىكى كىشىلەرنىڭ ھەممىۈمۇشۇ ت

 ئۇالر پەيغەمبەرلەر .دۇرلىرىەرلەرنىڭ ۋارىسپەيغەمب ئالىمالر

                                      
كىتابى « قۇرئان كەرىم ئەھكام ئايەتلىرىدىن تەپسىرلەر»مۇھەممەد ئەلى سابۇنىنىڭ  ①

 بەت. -141 توم -1
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ئەڭ ھەقلىق بولغان  ۋارىسلىق قىلىشقا الرغاىراسم قالدۇرغان

رىسالەت يۈكىنى  كۆتۈرگەن پەيغەمبەرلەر ڭاشۇ كىشىلەردۇر

 ئالىمالر شۇنىڭ بىلەن بىرگە، بتۇر؛ۋاجىى شۈرۈكۆت ئالىمالرنىڭ

 كۈزۈش يولىدا دۈشمەنلەرگە قارشى، دىننى يەترىشېدىنغا ياردەم ب

يەتكەن  تەكچىلىك قىلىش يولىداېكە يئۈممەت ۋەجىھاد قىلىدۇ 

 ر قىلىدۇ.ۋسە ئەزىيەتلەرگە

ئالدىدىكى مەسئۇلىيەتكە ۋاپا قىلىش يۈزىسىدىن  تائاالاهلل 

 غاالرۋەتچى قېرىنداشۋە دە ئۆگەنگۈچىئىلىم  ،ۇستازالرغائ-ئالىم

 نى ۋەلەربىلدۈرگەن ئىلىم تائاال اهلل شۇكى، نەسىھىتىم سەمىمىي

ت لەنە تائاالاهلل ھەقنى يوشۇرغۇچىالرغا ، شۇرماڭالروھەقىقەتلەرنى ي

پەيغەمبىرىمىز  بۇ ھەقتە نى ۋەدە قىلغان.قىلغان ۋە قاتتىق ئازاب

بىرەر ئىلىمدىن سورالغاندا ئۇنى » :مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلص مۇھەممەد

 ①.«ېلىنىدۇن سگەۈنى ئوتتىن يۈيوشۇرغان كىشىگە قىيامەت ك

 چۈشەندۈرۈشلەرۋە  ھەرقانداق مەلۇمات» مۇنداق دەيدۇ: ئالىمالر

 . پەتىۋا ۋەۋاقتىدىن كېچىكتۈرۈلسە دۇرۇس بولمايدۇ جلىقئېھتىيا

قىلىنغان خىيانەت  گەئىلىم بايان قىلماسلىقھۆكۈملەرنى ۋاقتىدا 

ئازغىنە دۇنيا ماتالىرىغا  ئىلىمنى ۋە ئىلىمنى يوشۇرۇش بولۇپ،

 .«دۇرش يەھۇدىيالرنىڭ سۈپىتىېتىس

ۋە چېكىۋاتقان سىلەرنىڭ دىن ئۈچۈن چەككەن  !ئەزىز ئۇستازالر

ھەرگىز كۆز يۇممايمىز. سىلەر بىزگە  ىرىڭالرغامۇشەققەتل-جاپا

ئسالمنىڭ ھەقىقىتىنى بىلدۈردىڭالر، ئىلىم بېرىپ قەلبىمىزنى 

-ميورۇتتىڭالر، مۇسۇلمانالر ئارىسىدا ئىسالم دىنىنىڭ ۋە ئىلى

مەرىپەتنىڭ ساقلىنىپ قېلىشىغا سەۋەب بولدۇڭالر. ھازىرقى 

                                      
  ① ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى.
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شارائىتتا، مۇسۇلمانالرغا ۋە دىنىمىزنىڭ ئەھۋالىغا قارايدىغان 

بولساق ، مۇسۇلمانالر مەيلى ۋەتىنىمىز تۈركىستاندا بولسۇن ياكى 

ياش -ئايال، قېرى-كىچىك، ئەر-چوڭ الردا بولسۇنباشقا زېمىن

، تۈرمىلەرگە قامىلىۋاتىدۇ، ئىپپەتلىرى ۋاتىدۇۈدېمەستىن ئۆلتۈرۈل

تاجاۋۇزغا ئۇچراۋاتىدۇ. تۈرمىلەردە ئىنسان ئاڭالپ چىدىغىلى 

قىستاقالرغا -بولمايدىغان، ئەقلى كۆتۈرەلمەيدىغان دەرىجىدە قىيىن

 تاالڭ قىلىنىۋاتىدۇ ، ئۆلۈم ياكى-مۈلۈكلىرى بۇالڭ-ئۇچراۋاتىدۇ. مال

 قىستىلىۋاتىدۇ. قىرغىقىغامۇرتەدلىك 

 ،يىن قورقمادتائاالاهلل خائىن موللىالر  ، مۇناپىق ۋەساتقۇنئەمما 

 ،يوشۇرۇپ ۋە ھەقنى بۇرمىالپ ،گە ئىتائەت قىلىپتاغۇت رەھبەرلىرى

 ئىسالمغا ۋە بىلجىرالپ،زىغا كەلگەننى ىغېئ ھەقكە يالغاننى چاپالپ،

 كە خىالپ پەتىۋا بېرىپشەرىئەت ھاقارەت قىلىۋاتسا، مۇسۇلمانالرغا

نى ئاشكارا ىاقفنى سىتىۋاتسا،يامان كۆرمنى مۇسۇلمانالرغا ئىسال

-رادىئو ،ىرىداسورۇنل جامائەت مۇنبەرلەردە،-مەسجىدقىلىپ 

رنېت تورلىرىدا ېنتىئ ۋە ژۇرنال-كىتاب ،الردازورىۋېتېل

كاپىرالرغا  سا،ىۋاتمۇجاھىدالرغا ھاقارەت قىلۋە  مۇسۇلمانالرغا

 ...غا قويىۋاتساىئوچۇق ئوتتۇر ئىسالمغا ئاداۋىتىنى ۋە مۇھەببىتىنى

ۇت قورقماي تاغ تائاالدىناهلل مۇناپىقالر  ئۇ ؟!سۈكۈت قىالمدۇقبىز يەنە 

 ئەجىبا ،ىدۇخىيانەت قىلىۋات دىنغا لىقى ئۈچۈنازىلىرىنىڭ ررەئىس

ياكى  ىئۆلتۈرۈش بىزنى ئۇالرنىڭ زىندانلىرىدىن، تاغۇتالردىن،

ھەقنى  قتىن قورقۇپمەخلۇ يەنى ؛امدۇققورق دىنىسۈرگۈن قىلىش

ئىسالمغا چاپالنغان بۆھتانالرنى  !؟امدۇقىشتىن باش تارتئېالن قىل

كۈچىنىڭ بارىچە نى دىنى ىسالمئ ئۇالر !؟لەمدۇقېكئاقالشتىن ئاجىز 

مەيدانىمىزنى روشەن بىز  ،ئەھۋالدا سەت كۆرسىتىۋاتقان

  امدۇق؟!قىاللم
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 قان بەلكى ئەمەس شانىڭ كۆزىدىن يئۈممەت كى كۈندەگۈنۈب

 ؛تولماقتازارغا -يىغا ۋە ھەسرەت-قەلبى قايغۇئۇالرنىڭ  .ئېقىۋاتىدۇ

ئى » :رمىلىرىدەالرنىڭ تۈكاپىر ؛ئازابالنماقتا توختىماي كۈندۈز-كېچە

پەرۋەردىگارىمىز! بۇ ئاھالىسى زالىم شەھەردىن بىزنى چىقارغىن، ئۆز 

دەرگاھىڭدىن بىزگە بىر ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىنى مۇيەسسەر 

دەپ  «زگە بىر مەدەتكارنى مۇيەسسەر قىل!ئۆز دەرگاھىڭدىن بىقىل، 

  ەكئەت ناماز ئوقۇش،ئىككى ر ،تاھارەت ئېلىش ؛تەياش تۆكمەكزار -زار

، ھەتتا بىر ئىمكانىيىتى ئۇياقتا تۇرسۇن ۇرئان ئوقۇشبىر سەھىپە ق

ھايات  ،بولۇپ كىرىپ زەخمى ساق ؛يىغلىماقتا سەجدىگە زار بولۇپ

 بۇ ئىپالس كاپىرالر ئۇنىڭ ئۈستىگە، ۇپ چىقماقتا.كىرىپ شەھىد بول

نى ھەجۋى  ملسو هيلع هللا ىلص مىز، پەيغەمبىرىىدۇىۋاترەببىمىزنى مەسخىرە قىل

 «دېموكراتىك باشقۇرۇش» ،ىدۇتكۆيدۈرۈۋا ىمىزنىقۇرئان ،ۋاتىدۇقىلى

 .خارالۋاتىدۇ قاتارلىق ھەرخىل ئۇسۇلالر بىلەن دىنىمىزنى

 لالھ مۇسۇلمانالرنىڭ بۇىمەھۇرەھ ستازىمىز شەھىد ئابدۇلئەزىزئۇ

ئېچىنىشلىق ئەھۋالىغا ئۆكۈنۈپ تۆۋەندىكىدەك مىسراالرنى 

 قالدۇرغان ئىدى:

 مۇسۇلمانالر زىندانالردا، ئارام تاپقاي يۈرەك قانداق

 پەرياد قىالر پىنھانالردا. زار بىلەن-مۇسلىمەلەر ئاھ

 

 ياشىغاندىن خارلىق ئىچرە، نالىسى شۇ ئۆلۈپ كەتسەم

 مانالردا.دە يا كېسەل بار ئىئۈممىتىمئەركەك يوقمۇ 

 

 ئەفىف، دەپسەندىدۇر ھۆرمىتى،-ھەمشىرىلەر پاك

 پايخان بولدى ئىززىتى. نومۇس-گۇناھ بولۇپ ئار
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 كۆز ئاچماستىن ھاياتقا، ئۆلتۈرۈلدى بوۋاقالر

 ياكى شۇمۇ قىسمىتى. نېمە ئىكەن گۇناھى

 

 زار، ئىتالر ھەريان قۇترايدۇ،-ئەھلى ئىسالم خارۇ

 ئەشۇ بولۇپ نېئمىتى. تالىپ زىنداندا-ىمئال

 

 بىلجىراليدۇ ھەرياندا، مۇناپىقالر ئېپ مەيدان

 .ھېچ قۇياشتىن يوق ئەسەر باستى كۇفرى زۇلمىتى

 

 كۈلۈپ ئەسنەپ ئەي يىگىت، ئەيىب بولسۇن تۇرۇشۇڭ

 ؟!، قېنى ھەق، قېنى ئەركەك ھىممىتىقېنى ئىمان

ئىلگىرى  ىزقېرىنداشلىرىم مۇسۇلمان ۋە دىنىمىز گۈنۈب

بۇنى  ئەلۋەتتە غا ئۇچراۋاتىدۇ.الرتاجاۋۇز ۋە تارتىپ باقمىغان خارلىق

ياخشى  دەۋەتچى قېرىنداشالر ،ئىلىم ئەھلىمەن ئەسلەتمىسەممۇ 

 ،ھەقىقەتنى يوشۇرماستىن ۈرگەن ئىلىم ۋەبىلد تائاالاهلل بىز  .بىلىدۇ

 ك.شىمىز كېرەۈبىلدۈر الرغامۇسۇلمان ۋەتمەستىنۈتىنى ئۆتكۈزۋاق

سۈكۈت قىلىشىمىز نۇرغۇنلىغان  لىمايىئاشكاربىزنىڭ ھەقىقەتنى 

-ئۇالر ئالىم ،ۋە ئىلىمسىز نادان خەلقالرنى ئېلىپ كېلىدۇ. زىيان

 ،لىمىساڭالرىئاشكارسىلەر ھەقىقەتنى ئەگەر  .گىشىدۇئۆلىماالرغا ئە

دەپ  «؟بىلمەمدۇ ەبىر نەرس ئۆلىماالر-ئالىمئەجىبا » :نادان كىشىلەر

 سىلەرگە ئەگەشكۈچىلەرنىڭ دە،-دۇىۋېرىئەگىشىپ كېت سىلەرگە

 مۇ سىلەرگە يۈكلىنىپ قالىدۇ.رىگۇناھلى

ھەر تۈرلۈك  ن موللىالر نومۇس قىلماستىنساتقۇ ،مۇناپىق

 تەشۋىق قىلماقتا. چۈشەنچىلەرنىدا باتىل ىتىلىرىات ۋاسرئاخبا

 قىلىشقا تەشۋىق ھەق بولغانلىقى ئۈچۈن زنىڭىب لىيەتتەەئەم

 كۆرۈنمە چاستوتىلىق ۋە مىز.قھەقلىتېخىمۇ  بىز قارىغاندا ائۇالرغ
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ۋە  بكىتا ،ئېنتېرنېتقا يولالشدەۋەتلىرىمىزنى  ازلىقئاۋ

سورۇنالردا دەۋەت قىلىش  يمەخپى ئاشكارا ۋە ،رىسالىلەرنى يېزىش

رنى ۋاقتىدا ھەل ۇلمانالر دۇچ كېلىۋاتقان مەسىلىلەئارقىلىق مۇس

ن قىلىپ الۋاقتىدا ئې-قتىارنى ۋزۆرۈر بولغان پەتىۋاال ،قىلىپ

 قويساق پۋاقتىدىن كېچىكتۈرۈپەتىۋاالرنى  بۇ. شىمىز كېرەكۇتۇر

 قىلىۋەتكەن بولىمىز. ەئىلىمنى ۋە مۇسۇلمانالرنى زاي

نىڭ ئۈممەت  سىلەر !قېرىنداشالردەۋەتچى  ۋە ئەزىز ئۇستازالر

 سىلەر قايسى يولغا ماڭساڭالر يېتەكچىلىرى. ۋە رەھبەرلىرى

 ساڭالرنى خاتا باسمسىلەر بىر قەدە ،دۇئەگىشىىالر سىلەرگە باشق

سىلەر  بىلەنشۇنىڭ  دە،-خاتالىشىدۇتەڭ  مۇسۇلمانالرمۇ باشقا

بەلكى  ئۆزۈڭالرنىڭ خاتالىقىغىال جاۋابكار بولۇپ قالماستىن

سىلەرگە  مۇتالىقىاكىشىلەرنىڭ خ ھەربىرسىلەرگە ئەگەشكەن 

 كى كىشىلىرىىتىدئۈسئىش نىڭ ئۈممەت رسىلە .لىپ قالىدۇىئارت

ئىسالم  بۈگۈن .بار چوڭ ئۈمىدىمىز ەسىلەرد بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن

جۈملىدىن  ،ەك كۆپب ۋاتقان ئىلىملەربولۇ ئېھتىياجلىق ئۈممىتى

 دىنرپەتىۋاال-ھۆكۈم يجىھادى ىلىملەر ۋەئ يجىھادى ئىسالم ئۈممىتى

 بەك زۈشتەئىسالم ئۈممىتىگە بۇ ئىلىملەرنى يەتكۈ .قالدى خەۋەرسىز

مۇسۇلمانالرغا بۇ  شۇڭا بىزۇرسەت بار پ بىزدە يەنەئەمما  كېچىكتۇق

 شىمىز الزىم.ۈلەرنى يەتكۈزبىلىم

الرغا يەتكۈزۈشىمىز زۆرۈر بولغان نمۇسۇلما يبىز ئومۇمى

 ئىلىملەر قاتارىدىن:

ئۇنىڭغا تەييارلىق  ھەمدە ئەين ئىكەنلىكى زىجىھادنىڭ پەر ※

 .قىلىشنىڭ پەرزلىكى

 ماللىرىنىڭ ۋە الرنىڭ قانلىرىكاپىراۋۇزچى تاج ※

 .ھۆكۈمىھاالللىقىنىڭ 
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 .ەزىلىتىپۋە ئۇنىڭ  ھۆكۈمىنىڭ ىتلىيىەئەم يھادىئىستىش ※

 .ھۆكۈمىشى ۋە ۈلمالنىڭ چۈشەندۈرۈ ①پەيئى ۋە يمەتغەنى ※

ۋە ئۇنىڭغا كۈچ  ھۆكۈمىئەسىرلەرنى قۇتقۇزۇشنىڭ  ※

 .چىقىرىشنىڭ پەزىلىتى

يرىشقا شەرىئەتتە دەلىل دەپ ئا «ئەسكەر»، «پۇقرا»الرنى كاپىر ※

شتە ۈرۈكىملىكى س ۋە ئەقىدىسى نىالرتاجاۋۇزچى ،ىكلىئىكەن يوق

 .ھۆكۈمىئۆلتۈرۈشنىڭ قىلىنماستىن 

بىزنىڭمۇ  ،اۋۇزچىالر بىزگە قانداق تاجاۋۇز قىلغان بولساجتا ※

ھەققىدىكى كېرەكلىكى  ىمىزقايتۇرۇش بجاۋاشۇنداق  ئۇالرغا

 .ھۆكۈملەر

 .ھۆكۈمىالرنىڭ كاپىر ※

 .ھۆكۈمىتاجاۋۇزچىالرنىڭ  ※

 .ھۆكۈمىمۇرتەدلەرنىڭ  ※

 .ننە ۋەلجامائە ئەقىدىسىۈئەھلى س ※

 .دۈشمەنلىك ئەقىدىسى-لۇقدوست ※

 ،دىنىرېئايال ئ ،دىنىسئانى-ئاتاباال جىھاد پەرز ئەين بولغاندا  ※

قەرزدار قەرز ئىگىسىدىن سورىماي جىھادقا  ۋە دىنىقۇل خوجايىن

 .ھۆكۈمىقىشنىڭ چى

بارلىق  ئېيتىشتىن قالسىالئىمان  تائاالغااهلل جىھادنىڭ  ※

 .ئەۋزەل ئىكەنلىكى ىنمۇئېلىشت ەردىن ھەتتا ئىلىمـئەمەلل

 .ۋە پەزىلىتى ھۆكۈمىھىجرەتنىڭ  ※

 ەۋ تا تۇرۇشرىبات ،قىلىش تەييارلىق جىھادقا ،قىلىش جىھاد ※

                                      
  ① پەيئى مال — كاپىرالر ئۇرۇش قىلماستىن تاشالپ كەتكەن مال. 
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ۋە  ھۆكۈمىنىڭ ەرـلەرگە قارشى ئوق ئېتىش قاتارلىق ئەمەلدۈشمەنل

 .پەزىلىتى

شەھىدلىككە ئاالقىدار  ۋە شەھىدلىكنىڭ پەزىلىتى ※

 .ھۆكۈملەر

 .ىقھىسىجىھاد ف ※

قاتارلىق  ...ىلىملەرئىقھى ف ھەققىدىكى مۇجاھىدالر 

مۇسۇلمان  ىلىملەرنى ۋاقتىدائخەلقىمىز مەھرۇم قالغان 

ئەھلى ئىلىم  ،ئۇستازالرنىڭ-ئالىم  خەلقىمىزگە يەتكۈزۈش

 يدىغانىپ بولماۋەتچىلەرنىڭ باش تارتدە ۋە ېرىنداشالرنىڭق

 .دۇرمەجبۇرىيىتى

 نىڭىمك ،دوستكىمنىڭ الرغا بىز مۇسۇلمان ،ئەزىز ئۇستازالر

ۈشمەنگە د ،قىلىش دوستقا قانداق مۇئامىلە  ؛ىكىنىدۈشمەن ئىكەنل

 شىمىز كېرەك.ۈبىلدۈر قانداق مۇئامىلە قىلىش كېرەكلىكىنى

ى نبىز تائاالاهلل  مۇسۇلمانالرنى قوغداش ئۈچۈنۋە  دىنىنى ئىسالم

ۋەتىنىمىزنىڭ  .دىۇدىكىلەرگە ئىتائەت قىلىشقا بۇيرئىش ئۈستى

 ئىش ئۈستىدىكى» ئاتالمىشدىكى ىرىناھىيىل ۋە ھەرقايسى ۋىاليەت

كاپىرالردىن  پۈتۈنلەي ئۇالر ،قارىساق غا«ئۆلىماالر» ۋە گە«ئەمىرلەر

 ساتقۇنچوماقچى،  رنىڭۋە ئۇال« ۋالىيالر-ئەمىر»بولغان 

 پكىشىلەرنى ئىدارە قىلى قول ئاستىدىكىئۇالرنىڭ  .دۇرموللىلىرى

تى ىيساالھى قىمۇبىر توپ پادىغا باش بولۇش بەلكى باشقۇرۇش ئەمەس

 بەلكى ،ھايۋانالردۇر»رنى الكاپىر قۇرئان كەرىمدە تائاالاهلل  توشمايدۇ.

يۋاندىن بەتتەر ھا دەپ خەۋەر بەرگەن. «ردىن بەتتەردۇرھايۋانال

 ،تى بولمايدۇيىھايۋانالرنىمۇ باشقۇرۇش ساالھى كىشىلەرنىڭ

 .ئەلۋەتتە

بۇ  مىزنىدىنى ەخمەقلەرگە ئەگىشىپ كەتمىسۇن.خەلقىمىز ئۇ ئ
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زىغا كەلگەننى ىغېئ قورقماي تائاالدىناهلل  ،دىندىن بىخەۋەر

ئەجىبا  .لىمايلىخار كىشىلەرگە تاپشۇرۇپ بىلجىراليدىغان

 ؟!دۇماممۇناپىقالردىن باشقا ئىگە بولىدىغان كىشى چىق ۇئمىزغا دىنى

-دىننى ئاستىن ئاغزىغا كەلگەننى جۆيلۈپ خائىن موللىالر ئۇ

 ئۈستۈن قىلىۋەتتى.

الر ئىگە بولۇشقا الىمسىلەردەك ھەقىقەتچى ئ مىزغادىنى 

 تائاالدىناهلل  نىسىلەر،چۈنكى سىلەر دىننى ياخشى چۈشى ھەقلىق

شۇنى  .ەن باتىلنى ئايرىيااليسىلەرھەق بىل قورقىسىلەر،

 ھەق شىڭالرۇشۇرويسىلەرنىڭ ھەقنى بىلىپ تۇرۇپ  بىلىڭالركى،

ىن بۇ ئىنتاي ئارىلىشىپ كېتىشىگە سەۋەب بولىدۇ،بىلەن باتىلنىڭ 

 .ئەھۋالدۇر خەتەرلىك

 توقايلىقالردا،-كى كۈندە خەتەرلىك ئەگرىنمۇسۇلمانالر بۈگۈ

 بۇنداق سقۇچتا كېتىپ بارىدۇ.كەسكىن بىر با ئەڭ تارىخىمىزدىكى

دىن يولىدا بارلىقىنى  تۇر،اب نى ئامانەتدار،ئۈممەت پەيتتە يجىددى

 يئەسكىرى ،بېرەلەيدىغانيوليورۇق  يسىياسى ،يدىغانقىالال قۇربان

ۋە ئىلىم ئەھلىلىرىدىن ھەرۋاقىت كۆرسەتمە سوراپ  بىسى بارىرجتە

توغرا يولغا سېلىپ ال تۇرىدىغان ياكى ئۆلىم سۈپەتلىك قوماندانالر

 خۇددى شائىر ئېيتقاندەك: ئىشالرنى ئىسالھ قىالاليدۇ.

 مەقسەتكە يېتىشچۈن زور بەدەل كېرەك،

 مالنى ئاتىغان مەردانالر كېرەك.-جان

 لەر كېرەك ئەمەستۇر،دقورقۇنچاق، نامەر

 باھادىر يولباشچى، داناالر كېرەك.

 

 خنىڭ قەھرىدىن قورقۇپ ھەرقاچان،دوزا

 ەننەتكە كۆيگەنلەر كېرەك.ئالالھقا، ج
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 ئۆتكۈنچى دۇنياغا بېرىلمەي ئارتۇق،

 شەيتانغا تىغ ئۇرۇپ ئۆتكەنلەر كېرەك.

 

 ئمىن مۇسۇلمان،ۇھەر يەردە خارالنسا م

 تېرەك.-مەدەت بەر ئۇالرغا بولۇپ تاغ

 دەپ ئاتلىنىپ چىقسا، اهللكىمىكى 

 يۆلەك.-يار اهللئۇنىڭغا ھەرقاچان 

خەلق ئالدىدا  ؛كە خىيانەت قىلىدىغانسۈپەتلەر ئامانەت خىل بۇ 

 ئالدىدا تاغۇتالرئەمما  نى قەھرىمان، باتۇر كۆرسىتىدىغانئۆزى

 نداقئۇ تېپىلمايدۇ. الردىنخائىن-كاززاپ لىق قىلىدىغانقورقۇنچاق

مۈرىلىرىگە  بولۇپ، ئۇالر ئىنسانالردا قۇربان بېرىش روھى يوق

اشقىنى خىيانەتچىلىك سىياسەتلىرىدىن ب لىق،چىمەدىكار

مۇ ياكى جەڭ ىلىمئ يئەسكىرى  ،مۇئىلىم دىنىي ئۇالردا  .ۇئااللمايد

ھەۋەسلىرىگە -ھاۋايى پەقەت ئۇالر يوق. بىلىرىمۇىتەجىر-تاكتىكا

ى نبىزچىقىۋېلىپ  ئۈستىگەالر ئىش ئۇ .دۇرقۇل بولۇپ ياشايدىغانالر

تاشالپ بېرىپ، ئىپالس  الرغا قۇل قىلىپتۇنىسمتاجاۋۇزچى كوم

ا ياردەم بەرگەن لىرىمىزنى بېسىۋېلىشغزېمىن ىڭكاپىرالرن

 .الردۇرساتقۇن

تاجاۋۇزچى دۈشمەنلەر ۋە سىلەرنىڭ  !لىرىالىمئى ئىسالم ئ

ئۈممىتىنى پ ئىسالم ۇماقچىلىرىغا قارشى تۇرۇنىڭ قولچرئۇال

دىننى ۋە  الرساتقۇنئۇ ئەجىبا  نېمە؟ اڭالرقۇتقۇزۇشتىكى پروگرامم

ياكى بۇ  بولىۋېرەمدۇ ىمىزغا ئىگەىشبۇرمىالپ چۈشەندۈرىدىغانالر ئ

رغا تاجاۋۇزچىال ؟!ھوقۇقنى ئەسلى ئىگىلىرى قايتۇرۇپ ئاالمدۇق

 يجىھادى ەپ،لھاقارەت ۋە ۈپسۆكقارشى جىھاد قىلغانالرنى 

مەسخىرە ىشىچە لدىن كېىرنى قولمۇجاھىدال ۋە رنىەئەمەلىيەتل
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ياكى ھەقنى  قىالمدۇقبىز يەنە سۈكۈت  ،سەت كۆرسەتسەقىلىپ 

 !؟جاكارالمدۇق

 ،قىلىشقا ئۆزىگىال ئىبادەت ڭتائاالنىاهلل الرنى مۇسۇلمان بىز

هلل ا ۋە نى بەرپا قىلىشقادىنىڭ تائاالنىاهلل  ،شقاچىلىق قىلىقۇل

 اهلل كېرەك. شىمىزرىىقانۇن قىلىشقا چاق شەرىئىتىنىڭ تائاالنى

نَس ِإالَّ ﴿ :ياراتقان بىزنى شۇنىڭ ئۈچۈن تائاال َوَما َخَلْقُت اْلِْنَّ َواْْلِ
ىش ئىبادەت قىل ىالجىنالرنى، ئىنسانالرنى پەقەت ماڭ» ﴾لِيَ ْعُبُدو َِ 

   ①.«ئۈچۈنال ياراتتىم

بۇ  .ئاخىرەت ئۈچۈن يارىتىلغان بەلكى ئەمەس بىز دۇنيا ئۈچۈن 

مۇكاپات  ۋە جازا ،ھېساب ئۇ دۇنيا ؛دۇنياسىئىمتىھان  ۋە دۇنيا سىناق

 ەۋ ىال قىلىشىغتائاالاهلل ئىبادىتىنى  مۇسۇلمانالرنىڭ .دۇردۇنياسى

 بىزالرغا بولغان دۈشمەنلىكىنى ئاشكارا قىلىشى ئۈچۈن كاپىر

ئۆگىتىشىمىز ۋە ئۈلگە  ئارقىلىق ئۇالرغائەمەلىيىتىمىز  ۋە سۆزىمىز

 بولۇشىمىز كېرەك.

 تائاال اهلل» مۇنداق دەيدۇ:رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى ئامىر  ەئىرەب

ىغا قرەببىنىڭ قۇللۇقىدىن ۇقۇلل بەندىلەرنىڭ بىزنى بەندىلەرنى

ئاخىرەتنىڭ  ۋە دۇنيانىڭ تارلىقىدىن دۇنيا ،چىقىرىشقا

ڭ رنىڭ زۇلمىدىن ئىسالمنىدىنال ،كەڭچىلىكىگە چىقىرىشقا

 ②.«غانۇبۇير دەۋەت قىلىشقائادالىتىگە 

 ،ممۇنىزىمكو ،، بۇددىزىمخرىستىئان، ييەھۇد ،قشۇندا

ئەمما باتىل  ھەممىسى دىن الرنىڭزىم، ئىلمانىىيەدېموكرات

                                      
  ① سۈرە زارىيات 55- ئايەت.

  ② ئىبنى كەسىرنىڭ »البداية والنهاية« ناملىق كىتابى 1- توم 41- بەت.
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نى ئىسالمنىڭ ئادالىتىدىن ئۆز نەپسىگە زۇلۇم بىزئۇالر  دىنالردۇر.

ىز بشۇنىڭ ئۈچۈن  .نىدۇۇغا چىقىرىشقا ئۇردىن ئادالەتسىز  قىلىدىغان

 پەيتىنى ۋاقىتنى چىڭ تۇتماي ۋە يوشۇرۇشاي بايان قىلمھەقنى 

پۇرسەت يارىتىپ بەرسەك بولمايدۇ  ۇالرغائلىق ىش ئارقىتۋېۈئۆتكۈز

رىسىنى ئېچىپ ىەشب-ۇالرنىڭ ئەپتىئخەلقىمىزگە  ھەمدە

 شىمىز كېرەك.ۈالمنى ئەسلى روھى بىلەن چۈشەندۈرئىس ،كۆرسىتىپ

مۇرتەد ھۆكۈمەتلەرنى  مۇسۇلمانالرغا تاغۇتالرنى ۋە. 1

بەشىرىسىنى ئېچىپ -ئەپتى ۋە ئۇالرنىڭ شىمىزۈچۈشەندۈر

 .كېرەك شىمىزتاشلى

تقان اۋۇۇزچىلىرى بىلەن ئوتتۇرىمىزدا بولخىتاي تاجاۋ .2

ھەر تۈرلۈك مۇقەددەساتلىرىمىزغا قىلغان ئۇالرنىڭ  ،توقۇنۇشنى

لەتتە ئۇالردىن قانداق كىشىنى قانداق ھا ۋە ىنىلىرتاجاۋۇزچىلىق

تاجاۋۇزچىالر بىلەن  ،، جۈملىدىنئۆلتۈرسەك بولىدىغانلىقىنى

 .كېرەك شىمىزۈچۈشەندۈر تولۇقىق ئىشالرنى ئارىمىزدىكى بارل

 ھەمدە شىمىزۈئۈممىتىدە جىھاد روھىنى تىرىلدۈرسالم ئى. 3

الرنىڭ خەتىرىنىڭ پەقەت جىھاد ئىبادىتى بىلەنال كاپىر

 النَّاَس َوَلْواَل َدْفُع اّللَِّ ﴿ .كېرەك شىمىزۈچۈشەندۈر ىلىدىغانلىقىنىيوق
 ﴾َعَلى اْلَعاَلِمنيَ  ْرُض َوَلِكنَّ اّللََّ ُذو َفْضلٍ بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعٍض َلَفَسَدِت اأْلَ 

اهلل ئىنسانالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسى بىلەن مۇداپىئە قىلىپ »

تۇرمىسا )يەنى كۈچلۈك تاجاۋۇزچىغا ئۇنىڭدىنمۇ كۈچلۈك بولغان 

بىرسىنى ئاپىرىدە قىلمىسا( ئىدى، يەر يۈزى ئەلۋەتتە پاساتقا 

لېكىن اهلل )يامانلىقنى  ۈزلىنەتتى(تى )يەنى خارابلىققا يئايلىنات

ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلماسلىق بىلەن( پۈتۈن جاھان ئەھلىگە 
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 ①.«مەرھەمەت قىلغۇچىدۇر

مىزغا دىنىزىللەتنىڭ پەقەت  ۋەىق ئۈستىمىزدىكى خارل. 4

 ىش ئارقىلىقال بىزدىن، يەنى جىھادىمىزغا قايتىش ئارقىلىقالقايت

  .كېرەك شىمىزۈۈرۈرۈلۈپ كېتىدىغانلىقىنى چۈشەندكۆت

مۇنداق  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص مەن پەيغەمبەر :دەيدۇ رەزىيەلالھۇ  مۇنداق ئۆمەر

ئەگەر سىلەر جازانە تىجارەتلىرىگە » :گەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىمېد

بېرىلىپ، كالىنىڭ قۇيرۇقلىرىغا ئېسىلىپ، تېرىقچىلىق بىلەن 

اهلل سىلەرگە خارلىقنى  ،مەشغۇل بولۇپ جىھادنى تاشالپ قويساڭالر

ئۇ  تائاالتاكى سىلەر دىنىڭالرغا قايتمىغۇچە اهلل  .يۈكلەپ قويىدۇ

 ②.«خارلىقنى سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردىن كۆتۈرۈۋەتمەيدۇ

ساغالم بولغان پروگرامما بىلەن يېتەكلەپ  نى توغرا،ئۈممەت

نالۋاتقان خەتەرلەرلىك غا ئوخشاش دولقۇدېڭىزئۇالرنىڭ مېڭىشىمىز، 

ى ا سەۋەب بولىدىغان دەۋەتلەرنىغشمۇستەھكەم تۇرۇ ىمۇپەيىتلەرد

 ،رغا يۈزلەندۈرۈپلغان ئىشالئۇالرنى ئەڭ مۇھىم بو ؛قىلىشىمىز

ئۇالرنى شىمىز ھەمدە ردىن ئاگاھالندۇرۇئىشال مۇھىم بولمىغان

ۈشۈپ قېلىشتىن بۇرۇن مەئسىيەتكە چ-گۇناھ ۋە غاىكۇفر

 شىمىز الزىم.ئاگاھالندۇرۇ

-ىڭ پروگرامما، بىز دۈشمەنلىرىمىزنئەزىز ئۆلىماالر

 پۈككەكۆلىرىنى قەستىيۇس ،بىتچىت قىلىپ تاشالپ لىرىنىيىھىال

دە پاراكەن يەتكىلى قويماي پىالنلىرىغامەقسەت قىلغان  ،ئايالندۇرۇپ

مىزغا ۋە مۇسۇلمانالرغا ھۇجۇم دىنىئۇالر  شۇنداقالقىلىۋېتىشىمىز 

ا غپۇقرالىرى ۋە قانۇنلىرىغا ،دۆلىتىگە ئۇالرنىڭ بىزمۇ ،ندەكقىلغا

                                      
  ① سۈرە بەقەرە 251- ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. 

 دېگەن.« سەھىھ»مەد رىۋايىتى، ئەلبانى ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھ ②
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لْْثِل َما َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِِ ﴿. جۇم قىلىشىمىز الزىمۇھ
سىلەرگە بىراۋ » ﴾اْعَتَدى َعَلْيُكْم َوات َُّقوا اّللََّ َواْعَلُموا َأ ََّ اّللََّ َمَع اْلُمتَِّقنيَ 

ا شۇنچىلىك رمۇ ئۇنىڭغسىلە قانچىلىك چېقىلغان بولسا

ەقۋادارالر ت اهللقا تەقۋادارلىق قىلىڭالر، بىلىڭالركى، اهلل ،چېقىلىڭالر

 ①.«بىلەن بىللىدۇر

بىز مۇجاھىدالرغا ياردەم  جىھاد بىلەن بولىدۇ. ھۇجۇمەتتە بۇ ۋئەل

 ،بە قىلىمىزىغەل ەممە ئىشلىرىمىزدا پايدا ئالىمىز ۋەبەرسەك ھ

دا رھەممە ئىشال نى ياردەمسىز تاشالپ قويساقرئەگەر مۇجاھىدال

 .مەغلۇپ بولىمىز ۋە زىيان تارتىمىز

قتىغا دىققەت ۇنمۇھىم ئىككى  ە بىز تۆۋەندىكىبۇ مەسىلىد

 :قىلىشىمىز كېرەك

خۇددى ۋابا  ۆكۈمدارالردىنھتاغۇت ۋە مۇناپىق  ،ىچبىرىن

 ،بىرگە ئولتۇرماسلىق ەنلبى ئۇالر ،كېسىلىدىن قاچقاندەك قېچىش

 ئۇالردىن ياخشىلىق كۈتمەسلىك، ،ماسلىقمەسلىھەت قىل-كېڭەش

لىق مىد قىلىپ بىخۇدئۈپ دە «رئوڭشىلىپ قاال» ئۇالرنى

ئۇالر بىلەن  يدۇ.اا ئوخشئۇالر دەججالغئاگاھ بولۇڭالركى، . قىلماسلىق

قاچساڭالر نىجات  ،پىتنىگە چۈشۈپ قالىسىلەر بىللە بولساڭالر

مايال ىياخشىلىقنى خال مىتىگەئۇالر ئىسالم ئۈم تاپىسىلەر.

 رمۇسۇلمانال .قەست قىلىدۇىيۈس بەلكى ئىسالم دىنىغا قالماستىن

 قاقۇرۇتۇش پ يىلتىزىدىنۈت ئۇالرنى بەلكى ئەمەس كەۇالرغا ئەگىشىشئ

ەخلۇققا م ،ۇپلوبىي خالىققا )ياراتقۇچىغا( ئاس .كېرەك تىرىشىشى

 چەۇمىغئۇالرنى يوقات ئۈممەت .قا بولمايدۇئىتائەت قىلىش

                                      
 ① سۈرە بەقەرە 114- ئايەتنىڭ بىر قىسىمى.
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 لىيەلمەيدۇ.ىئىلگىر

بىر چخىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى ئۆلتۈرۈشتە ھې ،ىچئىككىن

ا تىۋاغشەيتانغا ئۇرۇش ئېچىشتا پە .كىشىگە مەسلىھەت سېلىنمايدۇ

 ھېچقانداق تەىالرنى ئۆلتۈرۈشتاجاۋۇزچ بولمايدۇ. ئېھتىياج

شەيتاننىڭ  ئۇالر .ئىستىخارە سېلىش كەتمەيدۇ ياكى مەسلىھەت

 بىز رنى ئۆلتۈرۈش پەرز بولغان ۋاقىت!ئۇال بولۇپ، ھازىر قوشۇنلىرى

« !ياكى ئۇالر تەرەپتە الريا بىز تەرەپتە تۇرۇڭ» :سىلەرگە بۈگۈن

 ئىككى زىتلىق بىرلەشمەيدىغان ھەرگىزبۇ  ەتتۇق.يەرگە ي ەيدىغاند

ئوتتۇرىسىدىكىگە  فىرئەۋن بىلەنمۇسا ئەلەيھىسساالم  خۇددى بولۇپ، 

 تۇر!رەشۆك ئارىسىدىكىباتىل ھەق بىلەن  ئوخشاش

 ئەجىبا !ۋەتچى قېرىنداشالردە ،ئەھلى ئىلىم ئەزىز ئۇستازالر،ئى 

ئوچۇق بايان  جىھاد چۈشەنچىسىنى ،كىشىلەرگە ھەقنى جاكارالش

ىلىمنى ئاتا قىلغان ئ تائاالاهلل  !ۋاقتى كەلمىدىمۇ؟ قىلىش

 يوشۇرغانلىق ئىلىمنى سۆزلىمەسلىك ئۇنى ،يوشۇرمايلى

كە بولغان ئۈممەتىلىمنى ۋاقتىدا ئىشلەتمەسلىك ئ ،نىدۇھېسابلى

 !ۇشىمىز كېرەكبۇنىڭدىن ھەممىمىز ئاگاھ بول بولۇپ، خىيانەت

هلل ا قلىنىدۇ،دىن پەرالركاززاپ راستچىل ئالىمالر !ئەزىز ئۇستازالر

ھەدىسى مۇبارەكتە ماختىغان  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ۋە قۇرئان كەرىمدە تائاال

ئاخرەتلىكىمىز ئۈچۈن   ۇش دۇنيا ۋەبولچىل ئالىمالردىن تراس

 پايدىلىقتۇر.

 پىتىۈچىل ئالىمالرنىڭ بىرىنچى ستراس

 لىيتىگەە، سۆزى ئەمئەمەل قىلىدۇ گەمىىئىل چىل ئالىمالرتراس

قىيامەت كۈنى بىر » :ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر .لىدۇېكئۇيغۇن 

 ەمىدە زايېنلىكىدىن، ياشلىقىنى ننېمىدە ئۆتكۈزگەئۆمرىنى  بەندە

گە پىپ قەيەرېدىن تلىنى قەيەرېقىلغانلىقىدىن، م
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ئەمەل قىلغانلىقىدىن  ېمىگەدە نىمىشلەتكەنلىكىدىن، ئىلىئ

 ①.«قەدىمى يۆتكەلمەيدۇ رالمىغۇچەوشتىن سىت ئۆبارەت تىئ

بولسا  دە تىلغا ئېلىنغان ھىدايەت«اتىھەف»ۈرە ھەقىقەتەن س

 ،قااهلل ھىدايەت  ئىچىگە ئالىدۇ. ئۇ ئۆزنى ئەمەل ئىلىم ۋە

نئام ىسالىھالرغا ئ ۋە شەھىدلەرگە ،سىددىقالرغا ،ىگەپەيغەمبەرلىر

 نئەمەل قىلمىغا تۇرۇپ بىلىپ  ن يولدۇر. ھەرگىزمۇغاىنقىل

 ئوخشاش پاسىق ئۆلىماالرغا مۇسۇلمانالردىن بولغان ۋە رالييەھۇدى

غا ساراالرائىلىمسىز ئەمەل قىلىدىغان ن غەزەپ قىلىنغانالرنىڭ ياكى

سۈننەتكە ئۇيغۇن  ممىتى ئىچىدىكى بىر تۈركۈمۈم ئسالىۋە ئ

ئوخشاش ئازغۇنالرنىڭ يولى  ەرگەزىپ كەتكەن كىشىلېىن ئتتبادەىئ

 گەن:ېۇنداق دىبنى ئۇيەينە رەھىمەھۇلالھ مئ يانسۇف ئەمەس.

الرغا ئوخشاپ ييەھۇدى ئۆلىمالىرىمىزدىن پاساتالشقان كىشى»

راالرغا سااشقان كىشى نپاساتال نبادەتگۇي كىشىلىرىمىزدىىئ ،قالغان

 ②.«ۇدىئوخشاپ قالغان بول

ن ىنى قۇرئاسىككى قىسىم كىشىلەرنىڭ ئوتتۇرىئ بۇ تائاالاهلل 

يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإ ََّ َكلِْثريًا ِمَن ﴿ :مۇنداق دەيدۇكەرىمدە جەملەپ 
َيُصدُّو ََ َعْن َسِبيِل اّللَِّ وَ  اأْلَْحَباِر َوالرُّْهَبا َِ لََيْأُكُلو ََ أَْمَواَل النَّاِس بِاْلَباِطلِ 

ْرُهْم ِبَعَذاٍب َوالَِّذيَن َيْكِنُزو ََ الذََّهَب َواْلِفضَّةَ َواَل يُ ْنِفُقونَ َها ِف َسِبيِل اّللَِّ   ِِ  فَ َب
! ھىبرىلەر ۋە راھىبلەردىن )يەھۇدىي ۋە ناسارا مۇئمىنلەرئى » ﴾أَلِيمٍ 

ماللىرىنى -دىن( نۇرغۇنلىرى كىشىلەرنىڭ پۇلئۆلىمالىرى

                                      
  ① تىرمىزى رىۋايىتى.  

 بەت. -2 توم -52ناملىق كىتابى « قىسمۇل ئەقىدە»مۇھەممەد ئىبنى ئۇسەيمىننىڭ  ②
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غا كىرىشتىن دىنىنىڭ اهللن ھارام يەيدۇ، )كىشىلەرنى( ھەقىقەتە

نىڭ يولىدا سەرپ اهللكۈمۈش يىغىپ، ئۇنى -ئالتۇن .توسىدۇ

قىلمايدىغانالرغا )دوزاختا بولىدىغان( قاتتىق ئازاب بىلەن بېشارەت 

  ①.«بەرگىن

 نەسىھەتكە ئاۋاز-ۋەز ۋە ئەمەل قىلىش گەئىلىم — ھىدايەت

َنا َعلَ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: تائاالاهلل ھەقتە  ۇر. بۇقوشۇشت ْيِهْم أ ََِ َوَلْو أَنَّا َكَتب ْ
ُهْم وَ  تُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم َأِو اْخُرُجوا ِمْن ِديَارُِكْم َما فَ َعُلوُه ِإالَّ قَِليٌل ِمن ْ َلْو أَن َُّهْم اق ْ

رًا َْلُْم َوَأَشدَّ تَ لْثْ  َناُهْم ِمْن َلُدنَّا  يًتا  بِ فَ َعُلوا َما يُوَعظُو ََ ِبِه َلَكا ََ َخي ْ َوِإًذا ََلتَ ي ْ
ِطِع اّللََّ َوالرَُّسوَل َوَمْن يُ  َوَْلََديْ َناُهْم ِصرَاطًا ُمْسَتِقيًما   َأْجرًا َعِظيًما  

يِقنيَ  َهَداِء َفُأولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْ َعَم اّللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِ نَي َوالصِ دِ  ُِّ  َوال
ئۆزۈڭالرنى >ئەگەر بىز ئۇالرغا: » ﴾حِلِنَي َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيًقا  َوالصَّا

دەپ ئەمر قىلغان  <ئۆلتۈرۈڭالر ياكى يۇرتۇڭالردىن چىقىپ كېتىڭالر

بولساق )يەنى ئىلگىرىكىلەرگە يۈكلىگەندەك ئېغىر تەكلىپنى 

ىن باشقىسى بۇنى ئۇالرغا يۈكلىسەك( ئىدۇق، ئۇالرنىڭ ئازغىنىسىد

نەسىھەتكە ئەمەل قىلسا -ئەگەر ئۇالر قىلىنغان ۋەز .لمايتتىئىجرا قى

ئەلۋەتتە ئۇالرغا ياخشى بوالتتى ۋە ئىمانى مۇستەھكەم بولغان  ئىدى

. [55] بوالتتى )گۇمراھلىق ۋە نىفاقتىن ئەڭ يىراق بولغان بوالتتى(

ئۇ چاغدا دەرگاھىمىزدىن ئۇالرغا ئەلۋەتتە بۈيۈك ئەجىر )يەنى جەننەت( 

 ھىدايەت قىالتتۇق. ئۇالرنى ئەلۋەتتە توغرا يولغا [51] تتۇقئاتا قىال

قا ۋە پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىدىكەن، ئۇالر اهلل. كىملەركى [58]

                                      
  ① سۈرە تەۋبە 34- ئايەت. 
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 ،مىتىگە ئېرىشكەن پەيغەمبەرلەر، سىددىقالرئنىڭ نېاهلل)ئاخىرەتتە( 

لەر ۋە ياخشىالر بىلەن بىللە بولىدۇ، ئۇالر نېمىدېگەن ياخشى ەھىدش

  ①.«[15] ھەمراھالر

 نىڭئۈممەت» ،ىرىپ تۇرۇپلىمگە نىسبەت بىئۆزىنى ئبىر كىشى 

ۋاتقان ىدەپ گۇمان قىل «سالىھلىرىغا ئەگىشىۋاتىمىز فسەلە

 اقاتارىد الرتىن ئولتۇرۇپ قالغۇچىجىھاد ۇپھەقنى يوشۇر ،ھالەتتە

ى كىشىلەرنيولىدىن ڭ تائاالنىاهلل  ھاياتىنى كۆزلەپدۇنيا  بولسا ۋە

 ائاالتاهلل  ەۋاسىدا يالغانچى بولۇپ،ق كىشى قىلىۋاتقان دئۇندا ،ساتوس

اهلل  دۇر.ن كىشىئۆلىمالىرىغا ئوخشايدىغا يييەھۇدقىلغان  بغەزە

ْكُتُموا َواَل تَ ْلِبُسوا احلَْقَّ بِاْلَباِطِل َوتَ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھەققىدەئۇالر  تائاال
 ارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعنَي  َة َوآُتوا الزََّكاَة وَ َوأَِقيُموا الصَّاَل  احلَْقَّ َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمو ََ  

ُلو ََ اْلِكَتا  َب أََفاَل تَ ْعِقُلو ََ أَتَْأُمُرو ََ النَّاَس بِاْلِبِ  َوتَ ْنَسْو ََ أَنْ ُفَسُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ت ْ
ھەقنى باتىلغا )يەنى اهلل نازىل قىلغان ھەقىقەتنى ئۆزۈڭالر » ﴾ 

، ھەقنى بىلىپ تۇرۇپ رىالشتۇرماڭالرىققان نەرسىگە( ئائويدۇرۇپ چ

. نامازنى ئادا قىلىڭالر، زاكاتنى بېرىڭالر، رۇكۇ [42] يوشۇرماڭالر

. كىشىلەرنى ياخشى [43] قىلغۇچىالر بىلەن بىللە رۇكۇ قىلىڭالر

ھالبۇكى، سىلەر كىتاب  !ئىشقا بۇيرۇپ ئۆزۈڭالرنى ئۇنتۇمسىلەر؟

 ②.«[44] ەمسىلەر، چۈشەنميەنى تەۋرات( نى ئوقۇپ تۇرىسىلەر)

كىشى  نى بىرۈقىيامەت ك» گەن:ېمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

شەك ېكىشى خۇددى ئ ئۇ .پ جەھەننەمگە تاشلىنىدۇۈلۈرۈكەلت

                                      
 ① سۈرە نىسا 55- ئايەتتىن 51- ئايەتكىچە. 

  ② سۈرە بەقەرە 42- ئايەتتىن 44- ئايەتكىچە.  
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ئەتراپىغا جەھەننەم  نىڭىكىش  ئۇ .گمەننى ئايالنغاندەك ئايلىنىدۇۈت

بولدى؟ سەن  مەېساڭا ن ،ئى پاالنى>پ مۇنداق دەيدۇ: ىشئەھلى توپلى

كىشى مۇنداق  ئۇ <؟ۇيرۇپ يامانلىقتىن توساتتىڭغۇب ياخشىلىققا

 ،م قىلمايتتىمۈمەن ياخشىلىققا بۇيرۇپ ئۆز ،شۇنداق>دەيدۇ: 

 ①.«<م يانمايتتىمۈسۇپ ئۆزويامانلىقتىن ت

اهلل ؛ ايدىغانلېكىن ئالغان ئىلىمىگە ئەمەل قىلم غانلئىلىم ئا 

زىنى لېكىن ئۇنىڭدىن ئۆ يدىغانىرىنى ئوقۇڭ ئايەتلتائاالنى

پائالىيەتلىرىدە ئازغۇنلىقتا ياشايدىغان؛  -بارلىق ئىش ؛تىدىغانتار

 ،لمىسىمۇ ئوخشاش دۇنياغا باغلىنىپنەسىھەت قىلسىمۇ، قى-ۋەز

ھەۋەسكە -ھاۋايى ۋە بارلىقىنى دۇنياغا ئاتاپ ياشايدىغان؛ شەيتانغا

ئەمما  كۆتۈرۈۋالغان كىتاب تائاالاهلل كىشىلەرنى  قۇل بولىدىغان

تىلىنى ساڭگىلىتىپال يۈرىدىغان  ۋە يدىغان ئېشەككەپايدىلىنالما

ُلوا َملَْثُل الَِّذيَن ُح ِ ﴿ :مۇنداق دەيدۇ تائاالاهلل  بولۇپ، ئىتقا ئوخشاتقان
ْلَقْوِم الَِّذيَن  الت َّْورَاَة ُُثَّ َلَْ ََيِْمُلوَها َكَملَْثِل احلَِْماِر ََيِْمُل َأْسَفارًا بِْئَس َملَْثُل ا

بُوا بِآيَاِت ا ُ اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ َكذَّ تەۋراتنى كۆتۈرۈشكە » ﴾ّللَِّ َواّللَّ

)يەنى ئەمەل قىلىشقا( تەكلىپ قىلىنغان، ئاندىن ئۇنى 

كۆتۈرمىگەنلەر )يەنى تەۋرات بېرىلگەن ۋە ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىشقا 

تەكلىپ بولسىمۇ، ئۇنىڭغا ئەمەل قىلمىغان ۋە ھىدايەتتىن 

ە دىيالر( خۇددى كىتاب يۈكلەنگەن ئېشەككپايدىالنمىغان يەھۇ

چوڭ كىتابالرنى ئۈستىگە -ئوخشايدۇ )يەنى پايدىلىق چوڭ

ئارتىۋالغان، چارچاشتىن باشقا، ئۇالردىن ھېچقانداق 

نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار اهلل .ايدىغان ئېشەككە ئوخشايدۇ(پايدىلىنالم

                                      
  ① بىرلىككە كېلىنگەن ھەدىس.
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منى قىلغان قەۋمنىڭ مىسالى نېمىدېگەن يامان! اهلل زالىم قەۋ

 ①.«ھىدايەت قىلمايدۇ

َناهُ ﴿يەنە مۇنداق دەيدۇ:  تائاالاهلل   آيَاتِنَا َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبَأ الَِّذي آتَ ي ْ
ْيطَا َُ َفَكا ََ ِمَن اْلَغاِويَن   َِّ َها َفأَتْ بَ َعُه ال َا وَ  فَاْنَسَلَخ ِمن ْ َنا َلَرفَ ْعَناُه ِِ َلْو ِشئ ْ

ََِْمْل َعَلْيِه َوات ََّبَع َهَواُه َفَملْثَ ُلُه َكَملَْثِل الْ َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإََل اأْلَْرِض  َكْلِب ِإ َْ 
بُوا بِآيَاتِنَ  ا فَاْقُص ِِ يَ ْلَهْث َأْو تَ ت ْرُْكُه يَ ْلَهْث َذِلَك َملَْثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ

ەممەد!( ئۇالر )يەنى ئى مۇھ») ﴾اْلَقَص َِ َلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرو ََ  

نداق بىر ئادەمنىڭ قىسسىسىنى ئوقۇپ بەرگىنكى، غا شۇيەھۇدىيالر(

ئۇنىڭغا ئايەتلىرىمىزنى بەردۇق )يەنى كىتابۇلالھنىڭ بەزى 

ئىلىملىرىنى ئۆگەتتۇق(. ئۇ ئايەتلىرىمىزدىن ئۆزىنى تارتتى، 

 ىبولۇپ كەتت ئۇنىڭغا شەيتان ئاپىرىدە بولۇشى بىلەنال گۇمراھالردىن

ۆلىماالر دەرىجىسىگە( دار ئئۇنى )تەقۋا . ئەگەر بىز خالىساق[115]

كەتتى، نەپسى خاھىشىغا  لېكىن ئۇ دۇنياغا بېرىلىپ كۆتۈرەتتۇق

سەڭمۇ مىئۇ گويا بىر ئىتقا ئوخشايدۇكى، ئۇنى قوغلىۋەت .بويسۇندى

تسەڭمۇ تىلىنى چىقىرىپ تىلىنى چىقىرىپ ھەسىرەيدۇ، قوغلىۋە

ۇ بۇ بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغان ئەنە ش .ھەسىرەيدۇ

بۇ قىسسىنى  سالىدۇر، ئويالپ بېقىشلىرى ئۈچۈنقەۋمنىڭ مى

 ②.«[511] )قەۋمىڭگە( سۆزلەپ بەرگىن

 بۇ»مۇنداق دەيدۇ:  نى تەپسىر قىلىپئايەتلەر قۇرتۇبى بۇ

رىلىپ ئەمەل قىلمىغان بارلىق كىشىلەرگە ېمىسالالر قۇرئان ب

                                      
  ① سۈرە جۇمۇئە 5- ئايەت. 

  ② سۈرە ئەئراف 115-، 115- ئايەتلەر  .
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 ①.«دۇريمىۇئوم

  پىتىۈككىنچى سىچىل ئالىمالرنىڭ ئتراس

  .شۈزۈھەق سۆزنى يەتك ى كىشىلەرگە بايان قىلىش ۋەمىنىلىئ

اِس َواَل َوِإْذ َأَخَذ اّللَُّ ِميلْثَاَق الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب لَتُبَ يِ نُ نَُّه لِلنَّ ﴿
ىن دب بېرىلگەنلەر )يەنى يەھۇدىيالر(ئۆز ۋاقتىدا، اهلل كىتا» ﴾َتْكُتُمونَهُ 

ىنى( كىشىلەرگە نىڭ ئەھكاملىراهللكىتابنى )يەنى كىتابتىكى 

  ②.«چوقۇم بايان قىلىپ بېرىشكە ۋە يوشۇرماسلىققا ئەھدە ئالدى

-ئاسمان — مىنى يوشۇرغان كىشىىئىل ئىلىم ئەھلىدىن

لىقالرمۇ ېھەتتاكى سۇدىكى ب ،مەخلۇقاتالردىكى بارلىق زېمىن

ەر ئۇالرنى ماختاپ دەلىلل شەرئىي ،مەغپىرەت تەلەپ قىلىدىغان

اهلل  بەلكى النمايدۇبقاتارىدىن ھېسا ئالىمالر غانقىل ىرساۋابىنى زىك

لەنەت قىلغان  مۇلەنەت قىلغۇچىالر ،ئۇالرغا لەنەت قىلغان تائاال

ئالىمالر زالىم  ئەگەر .لىنىدۇبھېسا كىشىلەر قاتارىدىن

ئۆزلىرىنىڭ ش ئارقىلىق قىلىئۇالرنى رازى  ،پادىشاھالردىن قورقۇپ

نى ىلىمىئ نئۈچۈساقالپ قىلىش  ئىمتىيازلىرىنى-ھوقۇق

: دۇاليىق بولۇپ قالى مۇنۇ ئايىتىگەڭ تائاالنىاهلل ئۇالر  ،غان بولسايوشۇر

ي َّنَّاهُ لِلنَّاِس ﴿ِإ ََّ الَِّذيَن َيْكُتُمو ََ َما أَنْ زَْلَنا ِمَن اْلبَ يِ َناِت َواْْلَُدى ِمْن بَ ْعِد َما ب َ 
عِ ِف اْلِكَتاِب أُولَِئَك يَ ْلَعنُ ُهُم اّللَُّ َويَ ْلَعنُ ُهُم  بۇ كىتابتا )يەنى » ُنو ََ﴾الالَّ

تەۋراتتا( كىشىلەرگە توغرا يولنى ئېنىق بايان قىلغىنىمىزدىن 

كېيىن، بىز نازىل قىلغان )مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ راست 

                                      
  ① تەپسىرى قۇرتۇبى 1- توم 323- بەت.

  ② سۈرە ئال ئىمران 181- ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. 
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پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان( روشەن دەلىللەرنى ۋە توغرا 

ى رەھمىتىدىن يىراق يولنى يوشۇرىدىغانالرغا اهلل لەنەت قىلىدۇ )يەن

لەنەت قىلغۇچىالر )يەنى پەرىشتىلەر ۋە مۇئمىنلەر(مۇ  ،قىلىدۇ(

  ①«.ئۇالرغا لەنەت قىلىدۇ

ُ ِميلْثَاَق الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب لَتُبَ يِ نُ نَّهُ لِلنَّ ﴿ اِس َواَل َتْكُتُمونَهُ َوِإْذ َأَخَذ اّللَّ
تَ ُرو ََ بِِه ََثًَنا قَِلياًل فَِبئْ فَ َنَبُذوُه َورَاَء ظُُهورِِهْم َواْشتَ َرْوا  ِْ ئۆز »  ﴾َس َما َي

ەنى ىن كىتابنى )يدب بېرىلگەنلەر )يەنى يەھۇدىيالر(ۋاقتىدا، اهلل كىتا

نىڭ ئەھكاملىرىنى( كىشىلەرگە چوقۇم بايان قىلىپ اهللكىتابتىكى 

( ىدىنلېكىن بۇنى )يەنى ئەھ يوشۇرماسلىققا ئەھدە ئالدىبېرىشكە ۋە 

ىغا چۆرۈۋەتتى ۋە ئۇنى ئازغىنا بەدەلگە )يەنى دۇنيانىڭ ئۇالر ئارقىس

ئەرزىمەس نەرسىسىگە( تېگىشتى. ئۇالرنىڭ تېگىشىپ ئالغىنى 

  ②.«نېمىدېگەن يامان!

َفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َورِثُوا اْلِكَتاَب يَْأُخُذو ََ َعَرَض َهَذا ﴿
هُ يَْأُخُذوهُ َأََلْ يُ ْؤَخْذ َعَلْيِهْم ْأِِتِْم َعَرٌض ِملْثْ لُ اأْلَْدََن َويَ ُقوُلو ََ َسيُ ْغَفُر لََنا َوِإ َْ يَ 

اُر اَْلِخرَُة ِميلْثَاُق اْلِكَتاِب َأ َْ اَل يَ ُقوُلوا َعَلى اّللَِّ ِإالَّ احلَْقَّ َوَدَرُسوا َما ِفيِه وَ  الدَّ
ٌر لِلَِّذيَن يَ ت َُّقو ََ أََفاَل تَ ْعِقُلو ََ  الر يامان( ئەۋالد) ئۇالردىن كېيىن» ﴾َخي ْ

 مېلىنى-ئۇالر بۇ دۇنيانىڭ ئەرزىمەس پۇلتەۋراتقا ۋارىسلىق قىلدى، 

 اهللبىزنى : >منى ئايرىماي، قارىقويۇق( ئالىدۇ ۋە)ھاالل بىلەن ھارا

ئۇالر  مال ئۇالرنىڭ قولىغا كەلسە-دەيدۇ. شۇنداق پۇل <ئەپۇ قىلىدۇ

                                      
 ① سۈرە بەقەرە 151- ئايەت. 

  ② سۈرە ئال ئىمران 181- ئايەت. 



 ئالىمالرغا نەسىھەت        

27 

ت ( پەقەيەنە ئالىدۇ. كىتابتا )يەنى تەۋراتتا( اهلل قا )يالغان چاپلىماي

 !ھەقنىال ئېيتىشلىرى توغرۇلۇق ئۇالردىن چىڭ ۋەدە ئېلىنمىدىمۇ؟

ھالبۇكى، ئۇالر تەۋراتتىكى نەرسىلەرنى ئوقۇغان ئىدى. ھارامنى 

تەرك ئېتىپ، اهلل تىن قورقىدىغانالرغا ئاخىرەت ياخشىدۇر، بۇنى 

 ①.«!چۈشەنمەمسىلەر؟

ۋە  يدىنىھەرخىل  ،الشياد ھەدىسلەرنى-قۇرئان ،ئىلىم ئوقۇش

 قا ئېرىشىشئاتاق-سەت نامقمە كىشتىىنىگۆئبىلىملەرنى  ىينپەن

 يھەقىقى بەلكى كۆز قىلىش بولۇپ قالماسلىق كېرەك-ياكى كۆز

انالرنى ۋە باشقا مۇسۇلم نىدىن ئۆزىلەرئىلىم بۇ دېگەن ئالىم

 اهلل ،ۇشىنىپ ئۇنى يوشۇرگۆئىلىم ئ كىشىدۇر.مەنپەئەتلەندۈرىدىغان 

 ،يولىدىن توسۇشڭ تائاالنىاهلل  كىشىلەرنى ،وقۇشيالغاننى ت تائاالغا

 مەتنىڭ مەنپەئىتىنىۈپەتىۋالىرى زالىم ھۆك سۆزلىرى ۋە-گەپ

م ۋە ئىسال زالىمالرنىڭ شۇنداقالچىقىش قىلىش، شەرىئەتنى يېپىش 

ش مۇناپىقالرنىڭ زۇلمىغا پەرۋاسىز قارا مۇسۇلمانالرغا قىلغان

  !ۈپەتلەردىن ساقلىسۇنسنى بۇنداق بىز تائاالاهلل  .سۈپىتىدۇر

  پىتىۈچى سنىئۈچچىل ئالىمالرنىڭ تراس

داق مۇن تائاالاهلل . شقورقۇ ناهللتى ۋە لىق قىلىشتەقۋادار اهللقا

 يَن َهَداُهُم اّللَُّ الَِّذيَن َيْسَتِمُعو ََ اْلَقْوَل فَ َيتَِّبُعو ََ َأْحَسَنُه أُْولَِئَك الَّذِ ﴿ دەيدۇ:
سۆزگە قۇالق سېلىپ ئۇنىڭ ئەڭ » ﴾َوأُْولَِئَك ُهْم أُْوُلوا اأْلَْلَباب

يەنى تەقۋادار بەندىلىرىمگە( ياخشىسىغا ئەگىشىدىغانالرغا )

خەۋەر بەرگىن، ئەنە شۇالر اهلل ھىدايەت قىلغان كىشىلەردۇر، ئەنە خۇش

                                      
  ① سۈرە ئەئراف 151- ئايەت. 
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 ①.«شۇالر )ساغالم( ئەقىل ئىگىلىرىدۇر

َِى اّللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلعُ ﴿ ۇ:اهلل تائاال يەنە مۇنداق دەيد َا ََيْ َلَماء ِإ ََّ ِإَّنَّ
ت ئالىمالرال تىن پەقەاهللنىڭ بەندىلىرى ئىچىدە اهلل» اّللََّ َعزِيٌز َغُفور﴾

قورقىدۇ، اهلل ھەقىقەتەن غالىبتۇر، )بەندىلىرى ئىچىدە تەۋبە 

 ②.«لغانالرنى( مەغپىرەت قىلغۇچىدۇرقى

ھەقنى  — ئىپادىسىنىڭ ققانلىقىقور ىناهللت ئالىمنىڭ

كە نەسىھەت ئۈممەت ؛شكىشىلەرگە ئىلىمنى بايان قىلى ؛شۈزۈيەتك

 ەرمۇرتەدل ،الركوممۇنىست ،الرتاجاۋۇزچى ،الرساراان ،يەھۇدىيالر ؛قىلىش

 تىدىن قورقماسلىق.نىڭ ماالمىلەران ماالمەتچىمۇناپىقالردىن بولغ ۋە

ْونَ ﴿ اهلل تائاال مۇنداق دەيدۇ: َِ ِ َوََيْ ْو ََ الَِّذيَن يُ بَ لِ ُغو ََ رَِسااَلِت اّللَّ َِ هُ َواَل ََيْ
نىڭ اهللەرلەر( ئۇالر )يەنى پەيغەمب» ﴾َأَحًدا ِإالَّ اّللََّ وََكَفى بِاّللَِّ َحِسيًبا

چ باشقا ھېتىن اهللتىن قورقىدۇ، اهللكۈزىدۇ، پەرمانلىرىنى يەت-ئەمر

غەيرىيدىن تىن اهلل)ئى مۇھەممەد! سەنمۇ  .كىشىدىن قورقمايدۇ

)ھەممە  اهلل (.قتا شۇ پەيغەمبەرلەرگە ئەگەشكىنقورقماسلى

  ③.«ئىشالردىن( ھېساب ئېلىشقا يېتەرلىكتۇر

اهلل  — ئىپادىسى يەنە بىر نىڭقانلىقىقورقاهللتىن ئالىمنىڭ 

اَل أَ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: تائاالبۇ ھەقتە اهلل  .تۇريولىدا جىھاد قىلىش التائا
ْم َأوََّل َمرٍَّة تُ َقاتُِلو ََ قَ ْوًما َنَكلُْثوا أَْْيَانَ ُهْم َوََهُّوا بِِإْخرَاِج الرَُّسوِل َوُهْم َبَدُءوكُ 

                                      
  ① سۈرە زۇمەر 18- ئايەت. 

  ② سۈرە فاتىر 28- ئايەت.  

  ③ سۈرە ئەھزاب 31- ئايەت. 
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ْوُه ِإ َْ ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ  َِ ْونَ ُهْم فَاّللَُّ َأَحقُّ َأ َْ ََتْ َِ ُ    َأََتْ بْ ُهُم اّللَّ قَاتُِلوُهْم يُ َعذِ 
ِف ُصُدوَر قَ ْوٍم ُمْؤِمِننيَ  ِْ )ئى » ﴾  بِأَْيِديُكْم َوَُيْزِِهْم َويَ ْنُصرُْكْم َعَلْيِهْم َوَي

جامائەسى! ئەھدە بەرگەندە( ئىچكەن قەسىمىنى بۇزغان،  مۇئمىنلەر

پەيغەمبەرنى )مەككە( دىن ھەيدەپ چىقىرىشنى قەستلىگەن ۋە 

 !ئالدى بىلەن ھۇجۇم قىلغان قەۋمگە ئۇرۇش ئاچمايسىلەر؟ سىلەرگە

 اهللقورقۇشۇڭالرغا  بولساڭالر مۇئمىنئۇالردىن قورقامسىلەر؟ ئەگەر 

لەرنىڭ ئۇالرنى سى اهلل. ئۇالرغا ئۇرۇش ئېچىڭالر، [13] ئەڭ اليىقتۇر

ر سىلەرنى ئۇال اهللئۇالرنى خار قىلىدۇ،  اهلل ،قولۇڭالر بىلەن جازااليدۇ

نى ئۈستۈن قىلىپ، دىنىىدىن غالىب قىلىدۇ. )ئىسالم ئۈست

قەۋمنىڭ كۆڭلىگە شىپالىق )يەنى  مۇئمىنكاپىرالرنى جازاالپ( 

 ①.«[41] تەسەللى( بېرىدۇ

شمەنلەر ۈتاجاۋۇزچى د ھەمدە ئەگەر ئالىمالر ھەقنى يوشۇرسا

 ىتىل مېلى ۋە ،جېنى ۋاقىتتا ۋەيران قىلىۋاتقانىنى زېمىنسالم ىئ

 ھەرگىزمۇ شۈبھىسىزكى ،قىلىشتىن ئولتۇرۇپ قالسا بىلەن جىھاد

قورقىدىغان  يھەقىقى اهللتىن»كىتابىدا ماختىغان ۋە  ئۆز تائاالاهلل 

 .ھېسابالنمايدۇ قاتارىدىن ۈپەتلىگەن ئالىمالردەپ س «كىشىلەر

 ماللىرىنى ۋە ىۋاالر تاجاۋۇزچىالرنىڭ قانلىرى، پەتشۇكى خۇالسە

ماللىرىنى ھىمايە  ۋە قانلىرىمۇسۇلمانالرنىڭ  بەلكى ئەمەس

 ،قوغدايدۇ ئىسالمنى بەلكى كۇفرىنى ئەمەس ،قىلىدۇ

 ئىسالم بەلكى ئەمەسنى تىھاكىمىيى ۋە تاجاۋۇزچىالرنىڭ دۆلىتىنى

 . مۇستەھكەملەيدۇىنى ئىسالم شەرىئىت ۋە دۆلىتىنى

قمايدىغان ماالمەتچىنىڭ ماالمىتىدىن قور بىز مۇسۇلمانالرنى

                                      
  ① سۈرە تەۋبە 13-، 14- ئايەتلەر.  
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تاجاۋۇزچى »ھەر ئىشتا  كە بۇيرۇيمىز ھەمدەئەگىشىش الرغاالىمئ

دەيدىغان ھۆكۈمەت  «خاتا قىلدى ، مۇجاھىدالرتوغرا قىلدى ھاكىمالر

غا ئەگىشىپ «رالالرېسەللىلىك گېن» بولغان موللىلىرىدىن

   .دىن ئاگاھالندۇرىمىزتىشىېك

 قايتىشىمىز كېرەك،بادىتىگە ىبىز جىھاد ئ !ئەزىز ئۇستازالر

. ىدۇىلبىلەنال يوق ارلىقالر پەقەت جىھاد قىلىشخ مىزدىكى بۇىستۈئ

 .ھتاجوالرغا مالىمئھەقپەرۋەر گە ئوخشاش جىھاد ۋە مۇجاھىدالر سىلەر

مۇجاھىدالردا شەرئىي  ن زېمىنالردا شەرىئەت يۈرگۈزۈشتەفەتىھ بولغا

 .ھۆكۈم ئىشلىرىدا قىينىلىپ قالىدۇتەرسىز بولۇپ قالسا ېي ئىلىم

 .بولىدۇ ھتاجوم مىڭالرغاىسىلەرنىڭ ئىل تەجەھەت بۇ شۇنىڭ ئۈچۈن،

 ...مەسىلىسىئەسىرلەر  ۋە مەتلەريغەنى جىھادتا ،ئۇنىڭدىن باشقا

ۋە ئۇالرنىڭ  مۇجاھىدالر .ك مەسىلىلەرگە دۇچ كېلىدۇۈرلۈتقاتارلىق 

 اۇستازالرغئ-ئالىم ەكتىسادتىنمۇ بەكرىقئ ياراق ۋە-رالوق يجىھادى

 . دۇرھتاجوم

پىمىزگە نىڭ جىھاد سېسىلەر !ئەزىز ئۇستازالر

 لىنىپېي تائاالدىناهلل ئارزۇ قىلىمىز ۋە  تىلىشىڭالرنى بەكمۇېق

رىنداشلىرىڭالرنى ياردەمسىز تاشالپ ېرايمىز. مۇجاھىد قوس

لىشىڭالرنى ېپىمىزگە كاد سېرنىڭ جىھبىز سىلە ،قويماڭالر

 تىۋاتىمىز. ۈكتەخىرسىزلىك بىلەن 

 نەسىھىتىم قىئاخىر

الرغا خۇش الىمچۇق بايان قىلغان  ئوھەقنى ئزالىمالر ئالدىدا 

 ىك كىشۈرلۈككى تىئ شەھىدلەرنىڭ سەييىدى ،كىبولسۇن بېشارەت

 زالىم پادىشاھ ،يەنە بىرى يەلالھۇ ئەنھۇ؛ھەمزە رەزى ،بىرى ،بولۇپ

 .دۇركىشى شەھىد قىلىنغان ئالدىدا ھەقنى سۆزلەپ

 ،ىدۇاردەم بېري سىلەرگە تائاالاهلل  ،رتەۋەككۈل قىلىڭال تائاالغااهلل 
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 بىزنىڭ ھەقنى بايان قىلىشىمىز .تۇرھەر ئىشقا كېپىل زات تائاالاهلل 

ياكى بىز  ئىسالمغا  قايتىشى پىنىەر ئويغكىشىل نبىلە

ز يتىشىمىڭ دەرگاھىغا قاتائاالنىاهلل ى بولۇپ لەرنىڭ سەييىدشەھىد

بۇ  تائاالاهلل . تۇرپەزىلەت كاتتا ئىككىلىسى ھەر مۇمكىن،

 مۇھەممەد پەيغەمبىرىمىز نى مەھرۇم قىلمىسۇن.بىز لەردىنلەتپەزى

  ، بۇنىڭغا ئاتلىنايلى!قىلغان شاھادەت ئالدىمىزدا تۇرۇپتۇ ۇرزئا ملسو هيلع هللا ىلص

سىلەرگە گەرچە  ،بولغاچقا ئوقۇغۇچىڭالر يبىر ئاددىمەن 

 قىلىشت نەسىھەلېكىن  ئىلىمىم بولمىسىمۇنەسىھەت قىلغۇدەك 

 لىقى ئۈچۈنولغانب مەجبۇرىيىتىنىڭ انبىر مۇسۇلمھەر

ئىنسان خاتالىقتىن  .ىشقا تىرىشتىمجبۇرىيىتىمنى ئادا قىلمە

خاتاالشقان ڭالر، وغرا سۆزلىگەن بولسام قوبۇل قىلىئەمەس. ت يخالى

نەسىھەت قىلىشڭالرنى تۆۋەنچىلىك  سەمىمىيلىك بىلەن بولسام

نىڭدىن ئالىدىغان ئەمما ئۇنەسىھەت ئاچچىق  بىلەن سورايمەن.

ى ھەق ئۈستىدە مۇستەھكەم ھەممىمىزن تائاالاهلل  ،مەنپەئەت كۆپتۇر

 . قىلسۇن

بىزگە ھەقنى ھەق كۆرسىتىپ، ھەقكە ئەگىشىشنى؛  !اهللئى 

لدىن يىراق تۇرۇشنى نېسىپ باتىلنى باتىل كۆرسىتىپ، باتى

  .قىلغىن

الرغا الىمرىسىدا ھەقنى بايان قىلغان ئزالىمالر ئا !اهللئى 

 .غىنئۇالرنى ئۆزۈڭ ئاسرىغىن ۋە ھىمايە قىل رەھمەت قىلغىن،

لىرىمىزنى كۆپلەپ ھەقىقەتچى، خۇداگۇي ئالىم !اهللئى 

دىن ياخشى الرشەھىد بولغانالرنىڭ ئورنىغا ئۇ ؛چىقىرىپ بەرگىن

 .ىپ بەرگىنئالىمالرنى ئىزباسار قىل

نى ئىسالھ قىلغىن ۋە ئۇالر مىزۇستازلىرىئ-ئالىم !اهللئى 

  .مۇسۇلمانالرنى ئىسالھ قىلغىنئارقىلىق 
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لىرىمىزغا، ۇستازئ-ئالىم قالغان ردا ئەسىر بولۇپزىندانال !اهللئى 

 الرغامۇجاھىد ۋە لىرىمىزغا، دەۋەتچى قېرىنداشلىرىمىزغايزىيالى

  !ئەسىرلىكتىن قۇتقۇزغىنئۇالرنى  ؛ياردەم بەرگىن

-ئائىلە گە، ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد دىنتائاالاهلل  ئاخىرىدا،

تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىلىرىگە ۋە قىيامەتكىچە ئۇالرنىڭ يولىغا 

مەغپىرەت  ۋە رەھمەت ئەگەشكەن بارلىق ياخشى كىشىلەرگە كۆپلەپ

 !ئامىن ،تىلەيمىز

 






