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ئالىمالرغا نەسىھەت

﷽
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء
واملرسلني نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني .وبعد:

ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ۋە رەھمەتۇلالھى ۋە بەراكاتۇھۇ.
رەببىمىز اهلل تائاالغا چەكسىز ھەمدىلەر بولسۇنكى ،ئۇ زات بىزنى
ئىمان ۋە ئىسالم نېئمىتى بىلەن نېئمەتلەندۈرۈپال قالماستىن ،دىن
ئەھكاملىرىدىن تولۇق تەلىم بېرىش ئۈچۈن پەيغەمبىرىمىز ﷺ نى
بىزگە ئەلچى قىلىپ ئەۋەتتى .پەيغەمبىرىمىز ﷺ بىزگە ئىسالم
تەلىماتلىرى ،بۇيرۇق-چەكلىمىلەر ،قايسى ئەمەلنىڭ دۇرۇس ۋە
قايسى ئەمەلنىڭ ئەۋزەل ئىكەنلىكىدىن تەلىم بەردى ۋە ئەمەلىي
ھەرىكىتى بىلەن كۆرسىتىپ ئۆتتى .اهلل تائاالنىڭ بۇ بۈيۈك
نېئ مەتلىرىگە چەكسىز تەشەككۈرلەرنى ئېيتىمىز ۋە اهلل تائاالدىن
پەيغەمبىرىمىز ﷺ گە كۆپلەپ رەھمەت-ساالمالرنى يولاليمىز.

ٍ
ت لِلن ِ
َّاس تَأْ ُم ُرو َ َ
ُخ ِر َج ْ
اهلل تائاال مۇنداق دەيدۇُ ﴿ :كْنتُ ْم َخْي َر أ َُّمة أ ْ
بِالْمعر ِ
اّللِ﴾ «(ئى مۇھەممەد
وف َوتَ ْن َه ْو َ َ َع ِن الْ ُمْن َك ِر َوتُ ْؤِمنُو َ َ بِ َّ
َ ُْ

ئۈممىتى!) سىلەر ئىنسانالر مەنپەئىتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا
چىقىرىلغان ،ياخشىلىققا بۇيرۇپ ،يامانلىقتىن توسىدىغان ،اهللقا
ئىمان ئېيتىدىغان ئەڭ ياخشى ئۈممەتسىلەر»  ①.دېمەك ،بىزنىڭ
ياخشى ئۈممەت بولغانلىقىمىز ياخشىلىققا بۇيرۇپ ،يامانلىقتىن
توسقانلىقىمىزدىدۇر.
① سۈرە ئال ئىمران  -111ئايەتنىڭ بىر قىسىمى.
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ئەزىز ئالىم-ئۇستازالر ،ئىلىم ئۆگەنگۈچى ۋە دەۋەتچى
قېرىنداشالر! سىلەرنىڭ يەلكەڭلەردىكى مەسئۇلىيەت ئىنتايىن
ئېغىر ۋە مۇھىم .بۈگۈن ئىسالم ئۈممىتى زۇلمەت ئىچىدە تېڭىرقاپ
يۈرمەكتە ،ھەرخىل خېيىمخەتەرلەرگە دۇچ كەلمەكتە ۋە يول
كۆرسەتكۈچىلەرگە ئىنتايىن موھتاج بولماقتا...
اهلل تائاال روشەن دەلىل ۋە توغرا يولنى پەقەت ئىنسانالرنىڭ
مەنپەئىتى ۋە ئۇالرنىڭ توغرا يولدا مېڭىشى ئۈچۈن نازىل قىلغان.
ئىلىمنى يوشۇرۇش ۋە ئۇنى ئىنسانالرغا يەتكۈزمەسلىك — اهلل
تائاالنىڭ ئىنسانالر ئۈچۈن ئەلچىلەر ۋە پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتىپ،
ئاندىن ئالىمالرغا تاپشۇرغان دەۋەت قىلىش ۋەزىپىسىنى ئىنكار
قىلغانلىق ۋە ئامانەتكە خىيانەت قىلغانلىق ھېسابلىنىدۇ .اهلل تائاال
بۇ ئامانەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:

﴿لَتُبَ يِنُنَّهُ لِلن ِ
َّاس َوالَ تَكْتُ ُمونَهُ﴾

«كىتابنى (يەنى كىتابتىكى اهللنىڭ ئەھكاملىرىنى) كىشىلەرگە
چوقۇم بايان قىلىپ بېرىشكە ۋە يوشۇرماسلىققا ئەھدە ئالدى» ①.
كىشىلەر موھتاج بولىدىغان دىنىي ئىلىملەرنى يوشۇرغان
كىشىلەرنى اهلل تائاال قاتتىق ئاگاھالندۇرغان شۇنداقال اهلل تائاالنىڭ
ئايەتلىرىنى ياكى شەرىئەت ئەھكاملىرىنى يوشۇرغان ھەرقانداق
كىشىنى اهلل تائاال قاتتىق ئازاب بىلەن قورقۇتقان چۈنكى ئۇنى
يوشۇرۇش ناھايىتى چوڭ گۇناھ بولۇپ ،بۇ گۇناھنى قىلغۇچى لەنەتكە
ئۇچراشقا ۋە اهلل تائاالنىڭ رەھمىتىدىن يىراق قىلىنىشقا تېگىشلىك
بولۇپ قالىدۇ.
يۇقىرىقى ئايەت ناھايىتى ئېنىق كۆرسىتىپ تۇرۇپتۇكى،
ئىسالم دىنى ھەق دەۋىتىنى ئىنسانالرغا يەتكۈزۈش ،ئۈممەتنى
① سۈرە ئال ئىمران  -181ئايەتنىڭ بىر قىسىمى.
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نادانلىق ۋە گۇمراھلىقنىڭ پاتقىقىدىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئىلىم ۋە
مەدەنىيەتنى تارقىتىشقا ناھايىتى ئەھمىيەت بېرىدۇ .ئىلىمنى
تارقىتىش ئىبادەتتۇر ،ئۇنى يوشۇرۇش جىنايەتتۇر .پەيغەمبەر ﷺ
مۇنداق دېگەن« :مەندىن بىر ئايەت بولسىمۇ يەتكۈزۈڭالر» ①.
پەيغەمبەر ﷺ يەنە مۇنداق دېگەن« :بىرەر ئىلىمدىن سورالغاندا ئۇنى
يوشۇرغان كىشىگە قىيامەت كۈنى ئوتتىن يۈگەن سېلىنىدۇ» ②.بۇالر
اهلل تائاال بۇيرۇغان ھەقىقەتنى يوشۇرغان كىشىلەرگە قىلىنغان
ئاگاھالندۇرۇشتۇر.

اهلل تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :إِ َّ َ الَّ ِذين يكْتُمو َ َ ما أَنْزلْنَا ِمن الْب يِنَ ِ
ات
ََ ُ َ َ َ َ
َّاس ِِف الْ ِكتَ ِ
َوا ْْلَُدى ِم ْن بَ ْع ِد َما بَيَّنَّاهُ لِلن ِ
ك يَ ْل َعنُ ُه ُم ا َّّللُ َويَ ْل َعنُ ُه ُم
اب أُولَئِ َ
َّ
 َ﴾ «بۇ كىتابتا (يەنى تەۋراتتا) كىشىلەرگە توغرا يولنى
الال ِعنُو َ

ئېنىق بايان قىلغىنىمىزدىن كېيىن ،بىز نازىل قىلغان (مۇھەممەد
ئەلەيھ ىسساالمنىڭ راست پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان)
روشەن دەلىللەرنى ۋە توغرا يولنى يوشۇرىدىغانالرغا اهلل لەنەت قىلىدۇ
(يەنى رەھمىتىدىن يىراق قىلىدۇ) ،لەنەت قىلغۇچىالر (يەنى
پەرىشتىلەر ۋە مۇئمىنلەر)مۇ ئۇالرغا لەنەت قىلىدۇ»③.
بۇ ئايەت كۆرسىتىدىغان ئەھمىيەتلىك ئىنچىكە نۇقتىالر:
 .1يەھۇدىي-ناساراالر كىشىلەرنىڭ مۇھەممەد ﷺ گە ئىمان
ئېيتىپ قېلىشىدىن توسۇش ئۈچۈن مۇھەممەد ﷺ سۈپەتلىرىنى
يوشۇرغان.

① بۇخارى رىۋايىتى.
② ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى.
③ سۈرە بەقەرە  -151ئايەت.
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 .2دىنىي ئىلىمنى يوشۇرۇش — اهلل تائاال ئالىمالرنىڭ
يەلكىلىرىگە يۈكلىگەن ئامانەتكە خىيانەت قىلىش ھېسابلىنىدۇ.
 .3پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ ئومۇميۈزلۈك ھىدايەت تېپىشى ئۈچۈن
دىنىي ئىلىمنى تارقىتىش ،نەشىر قىلىش ۋە يەتكۈزۈش ۋاجىبتۇر.
 .4شەرىئەت ئەھكاملىرىدىن بىرەر ئىلىمنى يوشۇرغۇچى
مەڭگۈلۈك لەنەتكە ئۇچرايدۇ.
 .5گۇناھقا پەقەت تەۋبە قىلىپ قويۇشال يېتەرلىك ئەمەس بەلكى
ئەخالقىنى تۈزەش ۋە ئەمەلنى ئىخالس بىلەن قىلىش الزىم.
ئۇنداقتا ،بۇ ئايەتنىڭ ھۆكۈمى پەقەت يەھۇدىي ۋە
خرىستىئانالرنىڭ موللىلىرىغىال خاسمۇ ؟
ئايەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبىدە كۆرسىتىلگەندەك ،گەرچە بۇ
ئايەت پەيغەمبەر ﷺ نىڭ سۈپەتلىرىنى يوشۇرغان يەھۇدىي ۋە
خرىستىئانالرنىڭ موللىلىرىدىن ئىبارەت ئەھلى كىتابالر ھەققىدە
نازىل بولغان بولسىمۇ لېكىن بۇ ئايەتنىڭ ھۆكۈمى اهلل تائاالنىڭ
روشەن دەلىل-پاكىتلىرىنى يوشۇرغان ۋە شەرىئەت ئەھكاملىرىنى
مەخپىي تۇتقان ھەممە كىشىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ چۈنكى ئەسلىي
قائىدە ئاساسلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئالىمالر ئېيتقاندەك« :ھۆكۈم
— سەۋەبنىڭ خاس بولۇشى بىلەن ئەمەس بەلكى لەۋزىنىڭ ئاممىباب
بولۇشى بىلەن ئېتىبارغا ئېلىنىدۇ» .بۇ ئايەت «يوشۇرىدىغانالر» دەپ
ئاممىباب لەۋزى بىلەن بايان قىلىنغان شۇڭا بۇ ئايەتنىڭ ھۆكۈمى
مۇشۇ تۈردىكى كىشىلەرنىڭ ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ»①.
ئالىمالر پەيغەمبەرلەرنىڭ ۋارىسلىرىدۇر .ئۇالر پەيغەمبەرلەر

① مۇھەممەد ئەلى سابۇنىنىڭ «قۇرئان كەرىم ئەھكام ئايەتلىرىدىن تەپسىرلەر» كىتابى
 -1توم  -141بەت.
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قالدۇرغان مىراسالرغا ۋارىسلىق قىلىشقا ئەڭ ھەقلىق بولغان
كىشىلەردۇر شۇڭا پەيغەمبەرلەر كۆتۈرگەن رىسالەت يۈكىنى
ئالىمالرنىڭ كۆتۈرۈشى ۋاجىبتۇر؛ شۇنىڭ بىلەن بىرگە ،ئالىمالر
دىنغا ياردەم بېرىش ،دىننى يەتكۈزۈش يولىدا دۈشمەنلەرگە قارشى
جىھاد قىلىدۇ ۋە ئۈممەتكە يېتەكچىلىك قىلىش يولىدا يەتكەن
ئەزىيەتلەرگە سەۋر قىلىدۇ.
اهلل تائاال ئالدىدىكى مەسئۇلىيەتكە ۋاپا قىلىش يۈزىسىدىن
ئالىم-ئۇستازالرغا ،ئىلىم ئۆگەنگۈچى ۋە دەۋەتچى قېرىنداشالرغا
سەمىمىي نەسىھىتىم شۇكى ،اهلل تائاال بىلدۈرگەن ئىلىملەرنى ۋە
ھەقىقەتلەرنى يوشۇرماڭالر ،ھەقنى يوشۇرغۇچىالرغا اهلل تائاال لەنەت
قىلغان ۋە قاتتىق ئازابنى ۋەدە قىلغان .بۇ ھەقتە پەيغەمبىرىمىز
مۇھەممەد ﷺ مۇنداق دېگەن« :بىرەر ئىلىمدىن سورالغاندا ئۇنى
يوشۇرغان كىشىگە قىيامەت كۈنى ئوتتىن يۈگەن سېلىنىدۇ» ①.
ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ« :ھەرقانداق مەلۇمات ۋە چۈشەندۈرۈشلەر
ئېھتىياجلىق ۋاقتىدىن كېچىكتۈرۈلسە دۇرۇس بولمايدۇ .پەتىۋا ۋە
ھۆكۈملەرنى ۋاقتىدا بايان قىلماسلىق ئىلىمگە قىلىنغان خىيانەت
بولۇپ ،ئىلىمنى يوشۇرۇش ۋە ئىلىمنى ئازغىنە دۇنيا ماتالىرىغا
سېتىش يەھۇدىيالرنىڭ سۈپىتىدۇر».
ئەزىز ئۇستازالر! سىلەرنىڭ دىن ئۈچۈن چەككەن ۋە چېكىۋاتقان
جاپا-مۇشەققەتلىرىڭالرغا ھەرگىز كۆز يۇممايمىز .سىلەر بىزگە
ئسالمنىڭ ھەقىقىتىنى بىلدۈردىڭالر ،ئىلىم بېرىپ قەلبىمىزنى
يورۇتتىڭالر ،مۇسۇلمانالر ئارىسىدا ئىسالم دىنىنىڭ ۋە ئىلىم-
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
باشقا زېمىنالردا بولسۇن چوڭ-كىچىك ،ئەر-ئايال ،قېرى-ياش
دېمەستىن ئۆلتۈرۈلۈۋاتىدۇ ،تۈرمىلەرگە قامىلىۋاتىدۇ ،ئىپپەتلىرى
تاجاۋۇزغا ئۇچراۋاتىدۇ .تۈرمىلەردە ئىنسان ئاڭالپ چىدىغىلى
بولمايدىغان ،ئەقلى كۆتۈرەلمەيدىغان دەرىجىدە قىيىن-قىستاقالرغا
ئۇچراۋاتىدۇ .مال-مۈلۈكلىرى بۇالڭ-تاالڭ قىلىنىۋاتىدۇ  ،ئۆلۈم ياكى
مۇرتەدلىك قىرغىقىغا قىستىلىۋاتىدۇ.
ئەمما ساتقۇن ،مۇناپىق ۋە خائىن موللىالر اهلل تائاالدىن قورقماي،
تاغۇت رەھبەرلىرىگە ئىتائەت قىلىپ ،ھەقنى بۇرمىالپ ۋە يوشۇرۇپ،
ھەقكە يالغاننى چاپالپ ،ئېغىزىغا كەلگەننى بىلجىرالپ ،ئىسالمغا ۋە
مۇسۇلمانالرغا ھاقارەت قىلىۋاتسا ،شەرىئەتكە خىالپ پەتىۋا بېرىپ
ئىسالمنى مۇسۇلمانالرغا يامان كۆرسىتىۋاتسا ،نىفاقىنى ئاشكارا
قىلىپ مەسجىد-مۇنبەرلەردە ،جامائەت سورۇنلىرىدا ،رادىئو-
تېلېۋىزورالردا ،كىتاب-ژۇرنال ۋە ئىنتېرنېت تورلىرىدا
مۇسۇلمانالرغا ۋە مۇجاھىدالرغا ھاقارەت قىلىۋاتسا ،كاپىرالرغا
مۇھەببىتىنى ۋە ئىسالمغا ئاداۋىتىنى ئوچۇق ئوتتۇرىغا قويىۋاتسا...
بىز يەنە سۈكۈت قىالمدۇق!؟ ئۇ مۇناپىقالر اهلل تائاالدىن قورقماي تاغۇت
رەئىسلىرىنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن دىنغا خىيانەت قىلىۋاتىدۇ ،ئەجىبا
تاغۇتالردىن ،ئۇالرنىڭ زىندانلىرىدىن ،بىزنى ئۆلتۈرۈشى ياكى
سۈرگۈن قىلىشىدىن قورقامدۇق؛ يەنى مەخلۇقتىن قورقۇپ ھەقنى
ئېالن قىلىشتىن باش تارتامدۇق!؟ ئىسالمغا چاپالنغان بۆھتانالرنى
ئاقالشتىن ئاجىز كېلەمدۇق!؟ ئۇالر ئىسالم دىنىنى كۈچىنىڭ بارىچە
سەت كۆرسىتىۋاتقان ئەھۋالدا ،بىز مەيدانىمىزنى روشەن
قىاللمامدۇق؟!
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بۈگۈنكى كۈندە ئۈممەتنىڭ كۆزىدىن ياش ئەمەس بەلكى قان
ئېقىۋاتىدۇ .ئۇالرنىڭ قەلبى قايغۇ-ھەسرەت ۋە يىغا-زارغا تولماقتا؛
كېچە-كۈندۈز توختىماي ئازابالنماقتا؛ كاپىرالرنىڭ تۈرمىلىرىدە« :ئى
پەرۋەردىگارىمىز! بۇ ئاھالىسى زالىم شەھەردىن بىزنى چىقارغىن ،ئۆز
دەرگاھىڭدىن بىزگە بىر ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىنى مۇيەسسەر
قىل ،ئۆز دەرگاھىڭدىن بىزگە بىر مەدەتكارنى مۇيەسسەر قىل!» دەپ
زار-زار ياش تۆكمەكتە؛ تاھارەت ئېلىش ،ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇش،
بىر سەھىپە قۇرئان ئوقۇش ئىمكانىيىتى ئۇياقتا تۇرسۇن ،ھەتتا بىر
سەجدىگە زار بولۇپ يىغلىماقتا؛ ساق كىرىپ زەخمى بولۇپ ،ھايات
كىرىپ شەھىد بولۇپ چىقماقتا .ئۇنىڭ ئۈستىگە ،بۇ ئىپالس كاپىرالر
رەببىمىزنى مەسخىرە قىلىۋاتىدۇ ،پەيغەمبىرىمىز ﷺ نى ھەجۋى
قىلىۋاتىدۇ ،قۇرئانىمىزنى كۆيدۈرۈۋاتىدۇ« ،دېموكراتىك باشقۇرۇش»
قاتارلىق ھەرخىل ئۇسۇلالر بىلەن دىنىمىزنى خارالۋاتىدۇ.
ئۇستازىمىز شەھىد ئابدۇلئەزىز رەھىمەھۇلالھ مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ
ئېچىنىشلىق ئەھۋالىغا ئۆكۈنۈپ تۆۋەندىكىدەك مىسراالرنى
قالدۇرغان ئىدى:
ئارام تاپقاي يۈرەك قانداق مۇسۇلمانالر زىندانالردا،
مۇسلىمەلەر ئاھ-زار بىلەن پەرياد قىالر پىنھانالردا.
نالىسى شۇ ئۆلۈپ كەتسەم ياشىغاندىن خارلىق ئىچرە،
ئەركەك يوقمۇ ئۈممىتىمدە يا كېسەل بار ئىمانالردا.
ھەمشىرىلەر پاك-ئەفىف ،دەپسەندىدۇر ھۆرمىتى،
گۇناھ بولۇپ ئار-نومۇس پايخان بولدى ئىززىتى.

8

ئالىمالرغا نەسىھەت
ئۆلتۈرۈلدى بوۋاقالر كۆز ئاچماستىن ھاياتقا،
نېمە ئىكەن گۇناھى ياكى شۇمۇ قىسمىتى.
ئەھلى ئىسالم خارۇ-زار ،ئىتالر ھەريان قۇترايدۇ،
ئالىم-تالىپ زىنداندا ئەشۇ بولۇپ نېئمىتى.
مۇناپىقالر ئېپ مەيدان بىلجىراليدۇ ھەرياندا،
ھېچ قۇياشتىن يوق ئەسەر باستى كۇفرى زۇلمىتى.
ئەيىب بولسۇن تۇرۇشۇڭ كۈلۈپ ئەسنەپ ئەي يىگىت،
قېنى ئىمان ،قېنى ھەق ،قېنى ئەركەك ھىممىتى؟!
بۈگۈن دىنىمىز ۋە مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىز ئىلگىرى
تارتىپ باقمىغان خارلىق ۋە تاجاۋۇزالرغا ئۇچراۋاتىدۇ .ئەلۋەتتە بۇنى
مەن ئەسلەتمىسەممۇ ئەھلى ئىلىم ،دەۋەتچى قېرىنداشالر ياخشى
بىلىدۇ .بىز اهلل تائاال بىلدۈرگەن ئىلىم ۋە ھەقىقەتنى يوشۇرماستىن،
ۋاقتىنى ئۆتكۈزۈۋەتمەستىن مۇسۇلمانالرغا بىلدۈرۈشىمىز كېرەك.
بىزنىڭ ھەقىقەتنى ئاشكارىلىماي سۈكۈت قىلىشىمىز نۇرغۇنلىغان
زىيانالرنى ئېلىپ كېلىدۇ .خەلق نادان ۋە ئىلىمسىز ،ئۇالر ئالىم-
ئۆلىماالرغا ئەگىشىدۇ .ئەگەر سىلەر ھەقىقەتنى ئاشكارىلىمىساڭالر،
نادان كىشىلەر« :ئەجىبا ئالىم-ئۆلىماالر بىر نەرسە بىلمەمدۇ؟» دەپ
سىلەرگە ئەگىشىپ كېتىۋېرىدۇ-دە ،سىلەرگە ئەگەشكۈچىلەرنىڭ
گۇناھلىرىمۇ سىلەرگە يۈكلىنىپ قالىدۇ.
مۇناپىق ،ساتقۇن موللىالر نومۇس قىلماستىن ھەر تۈرلۈك
ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدا باتىل چۈشەنچىلەرنى تەشۋىق قىلماقتا.
ئەمەلىيەتتە بىزنىڭ ھەق بولغانلىقى ئۈچۈن تەشۋىق قىلىشقا
ئۇالرغا قارىغاندا بىز تېخىمۇ ھەقلىقمىز .كۆرۈنمە چاستوتىلىق ۋە
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ئاۋازلىق دەۋەتلىرىمىزنى ئېنتېرنېتقا يولالش ،كىتاب ۋە
رىسالىلەرنى يېزىش ،ئاشكارا ۋە مەخپىي سورۇنالردا دەۋەت قىلىش
ئارقىلىق مۇسۇلمانالر دۇچ كېلىۋاتقان مەسىلىلەرنى ۋاقتىدا ھەل
قىلىپ ،زۆرۈر بولغان پەتىۋاالرنى ۋاقتى-ۋاقتىدا ئېالن قىلىپ
تۇرۇشىمىز كېرەك .بۇ پەتىۋاالرنى ۋاقتىدىن كېچىكتۈرۈپ قويساق
ئىلىمنى ۋە مۇسۇلمانالرنى زايە قىلىۋەتكەن بولىمىز.
ئەزىز ئۇستازالر ۋە دەۋەتچى قېرىنداشالر! سىلەر ئۈممەتنىڭ
رەھبەرلىرى ۋە يېتەكچىلىرى .سىلەر قايسى يولغا ماڭساڭالر
باشقىالر سىلەرگە ئەگىشىدۇ ،سىلەر بىر قەدەمنى خاتا باسساڭالر
باشقا مۇسۇلمانالرمۇ تەڭ خاتالىشىدۇ-دە ،شۇنىڭ بىلەن سىلەر
ئۆزۈڭالرنىڭ خاتالىقىغىال جاۋابكار بولۇپ قالماستىن بەلكى
سىلەرگە ئەگەشكەن ھەربىر كىشىلەرنىڭ خاتالىقىمۇ سىلەرگە
ئارتىلىپ قالىدۇ .سىلەر ئۈممەتنىڭ ئىش ئۈستىدىكى كىشىلىرى
بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن سىلەردە چوڭ ئۈمىدىمىز بار .بۈگۈن ئىسالم
ئۈممىتى ئېھتىياجلىق بولۇۋاتقان ئىلىملەر بەك كۆپ ،جۈملىدىن
ئىسالم ئۈممىتى جىھادىي ئىلىملەر ۋە جىھادىي ھۆكۈم-پەتىۋاالردىن
خەۋەرسىز قالدى .ئىسالم ئۈممىتىگە بۇ ئىلىملەرنى يەتكۈزۈشتە بەك
كېچىكتۇق ئەمما بىزدە يەنە پۇرسەت بار شۇڭا بىز مۇسۇلمانالرغا بۇ
بىلىملەرنى يەتكۈزۈشىمىز الزىم.
بىز ئومۇمىي مۇسۇلمانالرغا يەتكۈزۈشىمىز زۆرۈر بولغان
ئىلىملەر قاتارىدىن:
※ جىھادنىڭ پەرىز ئەين ئىكەنلىكى ھەمدە ئۇنىڭغا تەييارلىق
قىلىشنىڭ پەرزلىكى.
※

تاجاۋۇزچى

كاپىرالرنىڭ

ھاالللىقىنىڭ ھۆكۈمى.
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※ ئىستىشھادىي ئەمەلىيىتىنىڭ ھۆكۈمى ۋە ئۇنىڭ پەزىلىتى.
※ غەنىيمەت ۋە پەيئى① مالنىڭ چۈشەندۈرۈلۈشى ۋە ھۆكۈمى.
※

ئەسىرلەرنى قۇتقۇزۇشنىڭ ھۆكۈمى ۋە ئۇنىڭغا كۈچ

چىقىرىشنىڭ پەزىلىتى.
※ كاپىرالرنى «پۇقرا»« ،ئەسكەر» دەپ ئايرىشقا شەرىئەتتە دەلىل
يوق ئىكەنلىكى ،تاجاۋۇزچىالرنى ئەقىدىسى ۋە كىملىكى سۈرۈشتە
قىلىنماستىن ئۆلتۈرۈشنىڭ ھۆكۈمى.
※ تاجاۋۇزچىالر بىزگە قانداق تاجاۋۇز قىلغان بولسا ،بىزنىڭمۇ
ئۇالرغا شۇنداق جاۋاب قايتۇرۇشىمىز كېرەكلىكى ھەققىدىكى
ھۆكۈملەر.
※ كاپىرالرنىڭ ھۆكۈمى.
※ تاجاۋۇزچىالرنىڭ ھۆكۈمى.
※ مۇرتەدلەرنىڭ ھۆكۈمى.
※ ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى.
※ دوستلۇق-دۈشمەنلىك ئەقىدىسى.
※ جىھاد پەرز ئەين بولغاندا باال ئاتا-ئانىسىدىن ،ئايال ئېرىدىن،
قۇل خوجايىنىدىن ۋە قەرزدار قەرز ئىگىسىدىن سورىماي جىھادقا
چىقىشنىڭ ھۆكۈمى.
※ جىھادنىڭ اهلل تائاالغا ئىمان ئېيتىشتىن قالسىال بارلىق
ئەمەللـەردىن ھەتتا ئىلىم ئېلىشتىنمۇ ئەۋزەل ئىكەنلىكى.
※ ھىجرەتنىڭ ھۆكۈمى ۋە پەزىلىتى.
※ جىھاد قىلىش ،جىھادقا تەييارلىق قىلىش ،رىباتتا تۇرۇش ۋە
① پەيئى مال — كاپىرالر ئۇرۇش قىلماستىن تاشالپ كەتكەن مال.
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دۈشمەنلەرگە قارشى ئوق ئېتىش قاتارلىق ئەمەللـەرنىڭ ھۆكۈمى ۋە
پەزىلىتى.
※ شەھىدلىكنىڭ پەزىلىتى ۋە شەھىدلىككە ئاالقىدار
ھۆكۈملەر.
※ جىھاد فىقھىسى.
مۇجاھىدالر ھەققىدىكى فىقھى ئىلىملەر ...قاتارلىق
خەلقىمىز مەھرۇم قالغان ئىلىملەرنى ۋاقتىدا مۇسۇلمان
ئالىم-ئۇستازالرنىڭ ،ئەھلى ئىلىم
خەلقىمىزگە يەتكۈزۈش
قېرىنداشالرنىڭ ۋە دەۋەتچىلەرنىڭ باش تارتىپ بولمايدىغان
مەجبۇرىيىتىدۇر.
ئەزىز ئۇستازالر ،بىز مۇسۇلمانالرغا كىمنىڭ دوست ،كىمنىڭ
دۈشمەن ئىكەنلىكىنى؛ دوستقا قانداق مۇئامىلە قىلىش ،دۈشمەنگە
قانداق مۇئامىلە قىلىش كېرەكلىكىنى بىلدۈرۈشىمىز كېرەك.
ئىسالم دىنىنى ۋە مۇسۇلمانالرنى قوغداش ئۈچۈن اهلل تائاال بىزنى
ئىش ئۈستىدىكىلەرگە ئىتائەت قىلىشقا بۇيرۇدى .ۋەتىنىمىزنىڭ
ھەرقايسى ۋىاليەت ۋە ناھىيىلىرىدىكى ئاتالمىش «ئىش ئۈستىدىكى
ئەمىرلەر»گە ۋە «ئۆلىماالر»غا قارىساق ،ئۇالر پۈتۈنلەي كاپىرالردىن
بولغان «ئەمىر-ۋالىيالر» ۋە ئۇالرنىڭ چوماقچى ،ساتقۇن
موللىلىرىدۇر .ئۇالرنىڭ قول ئاستىدىكى كىشىلەرنى ئىدارە قىلىپ
باشقۇرۇش ئەمەس بەلكى بىر توپ پادىغا باش بولۇشقىمۇ ساالھىيىتى
توشمايدۇ .اهلل تائاال قۇرئان كەرىمدە كاپىرالرنى «ھايۋانالردۇر ،بەلكى
ھايۋانالردىن بەتتەردۇر» دەپ خەۋەر بەرگەن .ھايۋاندىن بەتتەر
كىشىلەرنىڭ ھايۋانالرنىمۇ باشقۇرۇش ساالھىيىتى بولمايدۇ،
ئەلۋەتتە.
خەلقىمىز ئۇ ئەخمەقلەرگە ئەگىشىپ كەتمىسۇن .دىنىمىزنى بۇ
12

ئالىمالرغا نەسىھەت
دىندىن بىخەۋەر ،اهلل تائاالدىن قورقماي ئېغىزىغا كەلگەننى
بىلجىراليدىغان كىشىلەرگە تاپشۇرۇپ خارلىمايلى .ئەجىبا
دىنىمىزغا ئۇ مۇناپىقالردىن باشقا ئىگە بولىدىغان كىشى چىقمامدۇ!؟
ئۇ خائىن موللىالر ئاغزىغا كەلگەننى جۆيلۈپ دىننى ئاستىن-
ئۈستۈن قىلىۋەتتى.
دىنىمىزغا سىلەردەك ھەقىقەتچى ئالىمالر ئىگە بولۇشقا
ھەقلىق چۈنكى سىلەر دىننى ياخشى چۈشىنىسىلەر ،اهلل تائاالدىن
قورقىسىلەر ،ھەق بىلەن باتىلنى ئايرىيااليسىلەر .شۇنى
بىلىڭالركى ،سىلەرنىڭ ھەقنى بىلىپ تۇرۇپ يوشۇرۇشىڭالر ھەق
بىلەن باتىلنىڭ ئارىلىشىپ كېتىشىگە سەۋەب بولىدۇ ،بۇ ئىنتايىن
خەتەرلىك ئەھۋالدۇر.
مۇسۇلمانالر بۈگۈنكى كۈندە خەتەرلىك ئەگرى-توقايلىقالردا،
تارىخىمىزدىكى ئەڭ كەسكىن بىر باسقۇچتا كېتىپ بارىدۇ .بۇنداق
جىددىي پەيتتە ئۈممەتنى ئامانەتدار ،باتۇر ،دىن يولىدا بارلىقىنى
قۇربان قىالاليدىغان ،سىياسىي يوليورۇق بېرەلەيدىغان ،ئەسكىرىي
تەجرىبىسى بار ۋە ئىلىم ئەھلىلىرىدىن ھەرۋاقىت كۆرسەتمە سوراپ
تۇرىدىغان ياكى ئۆلىم سۈپەتلىك قوماندانالرال توغرا يولغا سېلىپ
ئىشالرنى ئىسالھ قىالاليدۇ .خۇددى شائىر ئېيتقاندەك:
مەقسەتكە يېتىشچۈن زور بەدەل كېرەك،
جان-مالنى ئاتىغان مەردانالر كېرەك.
قورقۇنچاق ،نامەردلەر كېرەك ئەمەستۇر،
باھادىر يولباشچى ،داناالر كېرەك.
دوزاخنىڭ قەھرىدىن قورقۇپ ھەرقاچان،
ئالالھقا ،جەننەتكە كۆيگەنلەر كېرەك.
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ئۆتكۈنچى دۇنياغا بېرىلمەي ئارتۇق،
شەيتانغا تىغ ئۇرۇپ ئۆتكەنلەر كېرەك.
ھەر يەردە خارالنسا مۇئمىن مۇسۇلمان،
مەدەت بەر ئۇالرغا بولۇپ تاغ-تېرەك.
كىمىكى اهلل دەپ ئاتلىنىپ چىقسا،
ئۇنىڭغا ھەرقاچان اهلل يار-يۆلەك.
بۇ خىل سۈپەتلەر ئامانەتكە خىيانەت قىلىدىغان؛ خەلق ئالدىدا
ئۆزىنى قەھرىمان ،باتۇر كۆرسىتىدىغان ئەمما تاغۇتالر ئالدىدا
قورقۇنچاقلىق قىلىدىغان كاززاپ-خائىنالردىن تېپىلمايدۇ .ئۇنداق
ئىنسانالردا قۇربان بېرىش روھى يوق بولۇپ ،ئۇالر مۈرىلىرىگە
مەدىكارچىلىق ،خىيانەتچىلىك سىياسەتلىرىدىن باشقىنى
ئااللمايدۇ .ئۇالردا دىنىي ئىلىممۇ ،ئەسكىرىي ئىلىممۇ ياكى جەڭ
تاكتىكا-تەجىرىبىلىرىمۇ يوق .ئۇالر پەقەت ھاۋايى-ھەۋەسلىرىگە
قۇل بولۇپ ياشايدىغانالردۇر .ئۇالر ئىش ئۈستىگە چىقىۋېلىپ بىزنى
تاجاۋۇزچى كوممۇنىستالرغا قۇل قىلىپ تاشالپ بېرىپ ،ئىپالس
كاپىرالرنىڭ زېمىنلىرىمىزنى بېسىۋېلىشغا ياردەم بەرگەن
ساتقۇنالردۇر.
ئى ئىسالم ئالىملىرى! سىلەرنىڭ تاجاۋۇزچى دۈشمەنلەر ۋە
ئۇالرنىڭ قولچۇماقچىلىرىغا قارشى تۇرۇپ ئىسالم ئۈممىتىنى
قۇتقۇزۇشتىكى پروگرامماڭالر نېمە؟ ئەجىبا ئۇ ساتقۇنالر ۋە دىننى
بۇرمىالپ چۈشەندۈرىدىغانالر ئىشىمىزغا ئىگە بولىۋېرەمدۇ ياكى بۇ
ھوقۇقنى ئەسلى ئىگىلىرى قايتۇرۇپ ئاالمدۇق!؟ تاجاۋۇزچىالرغا
قارشى جىھاد قىلغانالرنى سۆكۈپ ۋە ھاقارەتلەپ ،جىھادىي
ئەمەلىيەتلەرنى ۋە مۇجاھىدالرنى قولىدىن كېلىشىچە مەسخىرە
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قىلىپ سەت كۆرسەتسە ،بىز يەنە سۈكۈت قىالمدۇق ياكى ھەقنى
جاكارالمدۇق؟!
بىز مۇسۇلمانالرنى اهلل تائاالنىڭ ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشقا،
قۇلچىلىق قىلىشقا ،اهلل تائاالنىڭ دىنىنى بەرپا قىلىشقا ۋە اهلل
تائاالنىڭ شەرىئىتىنى قانۇن قىلىشقا چاقىرىشىمىز كېرەك .اهلل

ت ِْ ِ
نس إَِّال
تائاال بىزنى شۇنىڭ ئۈچۈن ياراتقانَ ﴿ :وَما َخلَ ْق ُ
اْل َّن َو ْاْل َ
لِي عب ُد ِ
و َ﴾ «جىنالرنى ،ئىنسانالرنى پەقەت ماڭىال ئىبادەت قىلىش
َ ُْ
ياراتتىم»①.

ئۈچۈنال
بىز دۇنيا ئۈچۈن ئەمەس بەلكى ئاخىرەت ئۈچۈن يارىتىلغان .بۇ
دۇنيا سىناق ۋە ئىمتىھان دۇنياسى؛ ئۇ دۇنيا ھېساب ،جازا ۋە مۇكاپات
دۇنياسىدۇر .مۇسۇلمانالرنىڭ ئىبادىتىنى اهلل تائاالغىال قىلىشى ۋە
كاپىرالرغا بولغان دۈشمەنلىكىنى ئاشكارا قىلىشى ئۈچۈن بىز
سۆزىمىز ۋە ئەمەلىيىتىمىز ئارقىلىق ئۇالرغا ئۆگىتىشىمىز ۋە ئۈلگە
بولۇشىمىز كېرەك.
رەبىئە ئىبنى ئامىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ« :اهلل تائاال
بىزنى بەندىلەرنى بەندىلەرنىڭ قۇللۇقىدىن رەببىنىڭ قۇللۇقىغا
چىقىرىشقا ،دۇنيانىڭ تارلىقىدىن دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ
كەڭچىلىكىگە چىقىرىشقا ،دىنالرنىڭ زۇلمىدىن ئىسالمنىڭ
ئادالىتىگە دەۋەت قىلىشقا بۇيرۇغان»②.
شۇنداق ،يەھۇدي ،خرىستىئان ،بۇددىزىم ،كوممۇنىزىم،
دېموكراتىيە ،ئىلمانىزىمالرنىڭ ھەممىسى دىن ئەمما باتىل

① سۈرە زارىيات  -55ئايەت.
②

ئىبنى كەسىرنىڭ «البداية

والنهاية» ناملىق كىتابى  -1توم  -41بەت.
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دىنالردۇر .ئۇالر بىزنى ئىسالمنىڭ ئادالىتىدىن ئۆز نەپسىگە زۇلۇم
قىلىدىغان ئادالەتسىز دىنغا چىقىرىشقا ئۇرۇنىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن بىز
ھەقنى بايان قىلماي يوشۇرۇش ۋە ۋاقىتنى چىڭ تۇتماي پەيتىنى
ئۆتكۈزۈۋېتىش ئارقىلىق ئۇالرغا پۇرسەت يارىتىپ بەرسەك بولمايدۇ
ھەمدە خەلقىمىزگە ئۇالرنىڭ ئەپتى-بەشىرىسىنى ئېچىپ
كۆرسىتىپ ،ئىسالمنى ئەسلى روھى بىلەن چۈشەندۈرۈشىمىز كېرەك.
 .1مۇسۇلمانالرغا تاغۇتالرنى ۋە مۇرتەد ھۆكۈمەتلەرنى
چۈشەندۈرۈشىمىز ۋە ئۇالرنىڭ ئەپتى-بەشىرىسىنى ئېچىپ
تاشلىشىمىز كېرەك.
 .2خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى بىلەن ئوتتۇرىمىزدا بولۇۋاتقان
توقۇنۇشنى ،ئۇالرنىڭ مۇقەددەساتلىرىمىزغا قىلغان ھەر تۈرلۈك
تاجاۋۇزچىلىقلىرىنى ۋە ئۇالردىن قانداق كىشىنى قانداق ھالەتتە
ئۆلتۈرسەك بولىدىغانلىقىنى ،جۈملىدىن ،تاجاۋۇزچىالر بىلەن
ئارىمىزدىكى بارلىق ئىشالرنى تولۇق چۈشەندۈرۈشىمىز كېرەك.
 .3ئىسالم ئۈممىتىدە جىھاد روھىنى تىرىلدۈرۈشىمىز ھەمدە
كاپىرالرنىڭ خەتىرىنىڭ پەقەت جىھاد ئىبادىتى بىلەنال

يوقىلىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈشىمىز كېرەك﴿ .ولَوَال دفْع َِّ
َّاس
َْ َ ُ
اّلل الن َ
ِ
ِ
ض ُه ْم بِبَ ْع ٍ
ني﴾
ض َولَ ِك َّن َّ
اّللَ ذُو فَ ْ
بَ ْع َ
ض ٍل َعلَى الْ َعالَم َ
ض لََف َس َدت ْاألَْر ُ

« اهلل ئىنسانالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسى بىلەن مۇداپىئە قىلىپ
تۇرمىسا (يەنى كۈچلۈك تاجاۋۇزچىغا ئۇنىڭدىنمۇ كۈچلۈك بولغان
بىرسىنى ئاپىرىدە قىلمىسا) ئىدى ،يەر يۈزى ئەلۋەتتە پاساتقا
ئايلىناتتى (يەنى خارابلىققا يۈزلىنەتتى) لېكىن اهلل (يامانلىقنى
ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلماسلىق بىلەن) پۈتۈن جاھان ئەھلىگە
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قىلغۇچىدۇر»①.

مەرھەمەت
 .4ئۈستىمىزدىكى خارلىق ۋە زىللەتنىڭ پەقەت دىنىمىزغا
قايتىش ئارقىلىقال ،يەنى جىھادىمىزغا قايتىش ئارقىلىقال بىزدىن
كۆتۈرۈلۈپ كېتىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈشىمىز كېرەك.
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ مۇنداق دەيدۇ :مەن پەيغەمبەر ﷺ نىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم« :ئەگەر سىلەر جازانە تىجارەتلىرىگە
بېرىلىپ ،كالىنىڭ قۇيرۇقلىرىغا ئېسىلىپ ،تېرىقچىلىق بىلەن
مەشغۇل بولۇپ جىھادنى تاشالپ قويساڭالر ،اهلل سىلەرگە خارلىقنى
يۈكلەپ قويىدۇ .تاكى سىلەر دىنىڭالرغا قايتمىغۇچە اهلل تائاال ئۇ
خارلىقنى سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردىن كۆتۈرۈۋەتمەيدۇ»②.
ئۈممەتنى توغرا ،ساغالم بولغان پروگرامما بىلەن يېتەكلەپ
مېڭىشىمىز ،ئۇالرنىڭ دېڭىزغا ئوخشاش دولقۇنالۋاتقان خەتەرلەرلىك
پەيىتلەردىمۇ مۇستەھكەم تۇرۇشىغا سەۋەب بولىدىغان دەۋەتلەرنى
قىلىشىمىز؛ ئۇالرنى ئەڭ مۇھىم بولغان ئىشالرغا يۈزلەندۈرۈپ،
مۇھىم بولمىغان ئىشالردىن ئاگاھالندۇرۇشىمىز ھەمدە ئۇالرنى
كۇفرىغا ۋە گۇناھ-مەئسىيەتكە چۈشۈپ قېلىشتىن بۇرۇن
ئاگاھالندۇرۇشىمىز الزىم.
ئەزىز ئۆلىماالر ،بىز دۈشمەنلىرىمىزنىڭ پروگرامما-
اليىھىلىرىنى بىتچىت قىلىپ تاشالپ ،سۇيىقەستلىرىنى كۆپۈككە
ئايالندۇرۇپ ،مەقسەت قىلغان پىالنلىرىغا يەتكىلى قويماي پاراكەندە
قىلىۋېتىشىمىز شۇنداقال ئۇالر دىنىمىزغا ۋە مۇسۇلمانالرغا ھۇجۇم
قىلغاندەك ،بىزمۇ ئۇالرنىڭ دۆلىتىگە ،قانۇنلىرىغا ۋە پۇقرالىرىغا

① سۈرە بەقەرە  -251ئايەتنىڭ بىر قىسىمى.
② ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايىتى ،ئەلبانى «سەھىھ» دېگەن.
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اعتَ ُدوا َعلَْي ِه بِِلْثْ ِل َما
ھۇجۇم قىلىشىمىز الزىم﴿ .فَ َم ِن ْاعتَ َدى َعلَْي ُك ْم فَ ْ
ِ
اّللَ َو ْاعلَ ُموا أ َّ
ني﴾ «بىراۋ سىلەرگە
َ َ َّ
ْاعتَ َدى َعلَْي ُك ْم َواتَّ ُقوا َّ
اّللَ َم َع الْ ُمتَّق َ
قانچىلىك چېقىلغان بولسا سىلەرمۇ ئۇنىڭغا شۇنچىلىك
چېقىلىڭالر ،اهللقا تەقۋادارلىق قىلىڭالر ،بىلىڭالركى ،اهلل تەقۋادارالر
بىلەن بىللىدۇر»①.
ئەلۋەتتە بۇ ھۇجۇم جىھاد بىلەن بولىدۇ .بىز مۇجاھىدالرغا ياردەم
بەرسەك ھەممە ئىشلىرىمىزدا پايدا ئالىمىز ۋە غەلىبە قىلىمىز،
ئەگەر مۇجاھىدالرنى ياردەمسىز تاشالپ قويساق ھەممە ئىشالردا
زىيان تارتىمىز ۋە مەغلۇپ بولىمىز.
بۇ مەسىلىدە بىز تۆۋەندىكى ئىككى مۇھىم نۇقتىغا دىققەت
قىلىشىمىز كېرەك:
بىرىنچى ،تاغۇت ۋە مۇناپىق ھۆكۈمدارالردىن خۇددى ۋابا
كېسىلىدىن قاچقاندەك قېچىش ،ئۇالر بىلەن بىرگە ئولتۇرماسلىق،
كېڭەش-مەسلىھەت قىلماسلىق ،ئۇالردىن ياخشىلىق كۈتمەسلىك،
ئۇالرنى «ئوڭشىلىپ قاالر» دەپ ئۈمىد قىلىپ بىخۇدلىق
قىلماسلىق .ئاگاھ بولۇڭالركى ،ئۇالر دەججالغا ئوخشايدۇ .ئۇالر بىلەن
بىللە بولساڭالر پىتنىگە چۈشۈپ قالىسىلەر ،قاچساڭالر نىجات
تاپىسىلەر .ئۇالر ئىسالم ئۈممىتىگە ياخشىلىقنى خالىمايال
قالماستىن بەلكى ئىسالم دىنىغا سۈيىقەست قىلىدۇ .مۇسۇلمانالر
ئۇالرغا ئەگىشىشكە ئەمەس بەلكى ئۇالرنى تۈپ يىلتىزىدىن قۇرۇتۇشقا
تىرىشىشى كېرەك .خالىققا (ياراتقۇچىغا) ئاسىي بولۇپ ،مەخلۇققا
ئىتائەت قىلىشقا بولمايدۇ .ئۈممەت ئۇالرنى يوقاتمىغۇچە

① سۈرە بەقەرە  -114ئايەتنىڭ بىر قىسىمى.
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ئىلگىرىلىيەلمەيدۇ.
ئىككىنچى ،خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى ئۆلتۈرۈشتە ھېچبىر
كىشىگە مەسلىھەت سېلىنمايدۇ .شەيتانغا ئۇرۇش ئېچىشتا پەتىۋاغا
ئېھتىياج بولمايدۇ .تاجاۋۇزچىالرنى ئۆلتۈرۈشتە ھېچقانداق
مەسلىھەت ياكى ئىستىخارە سېلىش كەتمەيدۇ .ئۇالر شەيتاننىڭ
قوشۇنلىرى بولۇپ ،ھازىر ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش پەرز بولغان ۋاقىت! بىز
بۈگۈن سىلەرگە« :يا بىز تەرەپتە تۇرۇڭالر ياكى ئۇالر تەرەپتە!»
دەيدىغان يەرگە يەتتۇق .بۇ ھەرگىز بىرلەشمەيدىغان ئىككى زىتلىق
بولۇپ ،خۇددى مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن فىرئەۋن ئوتتۇرىسىدىكىگە
ئوخشاش ھەق بىلەن باتىل ئارىسىدىكى كۆرەشتۇر!
ئى ئەزىز ئۇستازالر ،ئەھلى ئىلىم ،دەۋەتچى قېرىنداشالر! ئەجىبا
كىشىلەرگە ھەقنى جاكارالش ،جىھاد چۈشەنچىسىنى ئوچۇق بايان
قىلىش ۋاقتى كەلمىدىمۇ؟! اهلل تائاال ئاتا قىلغان ئىلىمنى
يوشۇرمايلى ،ئىلىمنى سۆزلىمەسلىك ئۇنى يوشۇرغانلىق
ھېسابلىنىدۇ ،ئىلىمنى ۋاقتىدا ئىشلەتمەسلىك ئۈممەتكە بولغان
خىيانەت بولۇپ ،بۇنىڭدىن ھەممىمىز ئاگاھ بولۇشىمىز كېرەك!
ئەزىز ئۇستازالر! راستچىل ئالىمالر كاززاپالردىن پەرقلىنىدۇ ،اهلل
تائاال قۇرئان كەرىمدە ۋە پەيغەمبەرﷺ ھەدىسى مۇبارەكتە ماختىغان
راستچىل ئالىمالردىن بولۇش دۇنيا ۋە ئاخرەتلىكىمىز ئۈچۈن
پايدىلىقتۇر.
راستچىل ئالىمالرنىڭ بىرىنچى سۈپىتى
راستچىل ئالىمالر ئىلىمىگە ئەمەل قىلىدۇ ،سۆزى ئەمەلىيتىگە
ئۇيغۇن كېلىدۇ .پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :قىيامەت كۈنى بىر
بەندە ئۆمرىنى نېمىدە ئۆتكۈزگەنلىكىدىن ،ياشلىقىنى نېمىدە زايە
قەيەرگە
تېپىپ
قەيەردىن
مېلىنى
قىلغانلىقىدىن،
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ئىشلەتكەنلىكىدىن ،ئىلىمىدە نېمىگە ئەمەل قىلغانلىقىدىن
ئىبارەت تۆت ئىشتىن سورالمىغۇچە قەدىمى يۆتكەلمەيدۇ»①.
ھەقىقەتەن سۈرە «فاتىھە»دە تىلغا ئېلىنغان ھىدايەت بولسا
ئىلىم ۋە ئەمەلنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .ئۇ ھىدايەت اهلل قا،
پەيغەمبەرلىرىگە ،سىددىقالرغا ،شەھىدلەرگە ۋە سالىھالرغا ئىنئام
قىلىنغان يولدۇر .ھەرگىزمۇ بىلىپ تۇرۇپ ئەمەل قىلمىغان
يەھۇدىيالر ۋە مۇسۇلمانالردىن بولغان پاسىق ئۆلىماالرغا ئوخشاش
غەزەپ قىلىنغانالرنىڭ ياكى ئىلىمسىز ئەمەل قىلىدىغان ناساراالرغا
ۋە ئىسالم ئۈممىتى ئىچىدىكى بىر تۈركۈم سۈننەتكە ئۇيغۇن
ئىبادەتتىن ئېزىپ كەتكەن كىشىلەرگە ئوخشاش ئازغۇنالرنىڭ يولى
ئەمەس .سۇفيان ئىبنى ئۇيەينە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن:
«ئۆلىمالىرىمىزدىن پاساتالشقان كىشى يەھۇدىيالرغا ئوخشاپ
قالغان ،ئىبادەتگۇي كىشىلىرىمىزدىن پاساتالشقان كىشى ناساراالرغا
ئوخشاپ قالغان بولىدۇ»②.
اهلل تائاال بۇ ئىككى قىسىم كىشىلەرنىڭ ئوتتۇرىسىنى قۇرئان

َّ ِ
ين َآمنُوا إِ َّ َ َكلْثِ ًريا ِم َن
كەرىمدە جەملەپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :يَاأَيُّ َها الذ َ
اّللِ
ِ
الرْهب ِ
ا َ لَيَأْ ُكلُو َ َ أ َْم َو َال الن ِ
صدُّو َ َ َع ْن َسبِ ِيل َّ
ْاأل ْ
َّاس بِالْبَاط ِل َويَ ُ
َحبَا ِر َو ُّ َ
ِ
والَّ ِذ ِ
اّللِ فَب ِِرُهم بِع َذ ٍ
َّ
اب
ب َوالْ ِف َّ
ضةَ َوَال يُْنف ُقونَ َها ِِف َسبِ ِيل َّ َ ْ ْ َ
ين يَكْن ُزو َ َ الذ َه َ
َ َ
أَلِي ٍم﴾ «ئى مۇئمىنلەر! ھىبرىلەر ۋە راھىبلەردىن (يەھۇدىي ۋە ناسارا

ئۆلىمالىرىدىن)

نۇرغۇنلىرى

كىشىلەرنىڭ

پۇل-ماللىرىنى

① تىرمىزى رىۋايىتى.
② مۇھەممەد ئىبنى ئۇسەيمىننىڭ «قىسمۇل ئەقىدە» ناملىق كىتابى  -52توم  -2بەت.

20

ئالىمالرغا نەسىھەت
ھەقىقەتەن ھارام يەيدۇ( ،كىشىلەرنى) اهللنىڭ دىنىغا كىرىشتىن
توسىدۇ .ئالتۇن-كۈمۈش يىغىپ ،ئۇنى اهللنىڭ يولىدا سەرپ
قىلمايدىغانالرغا (دوزاختا بولىدىغان) قاتتىق ئازاب بىلەن بېشارەت
بەرگىن»①.
ھىدايەت — ئىلىمگە ئەمەل قىلىش ۋە ۋەز-نەسىھەتكە ئاۋاز

قوشۇشتۇر .بۇ ھەقتە اهلل تائاال مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :ولَ ْو أَنَّا َكتَْب نَا َعلَْي ِه ْم أ َِ َ
اقْ تُلُوا أَنْ ُفس ُكم أَ ِو اخرجوا ِمن ِديا ِرُكم ما فَعلُوه إَِّال قَلِ ِ
َّه ْم
ُْ ُ ْ َ ْ َ َ ُ
يل مْن ُه ْم َولَ ْو أَن ُ
َ ْ
ٌ
اه ْم ِم ْن لَ ُدنَّا
وعظُو َ َ بِِه لَ َكا َ َ َخْي ًرا َْلُ ْم َوأ َ
فَ َعلُوا َما يُ َ
َش َّد تَلْثْبِيتًا َوإِ ًذا ََلتَ ْي نَ ُ
ِ
ِ
ِ
ول
الر ُس َ
يما َوَم ْن يُ ِط ِع َّ
اّللَ َو َّ
يما َوَْلََديْنَ ُ
أْ
اه ْم صَراطًا ُم ْستَق ً
َجًرا َعظ ً
ِِِ
َّ ِ
ِ
ُّه َد ِاء
ين أَنْ َع َم َّ
فَأُولَئِ َ
ني َوالصديق َ
اّللُ َعلَْي ِه ْم م َن النَّبِيِ َ
ني َوالِ َ
ك َم َع الذ َ
ِ
و َّ ِِ
ك رفِي ًقا ﴾ «ئەگەر بىز ئۇالرغا< :ئۆزۈڭالرنى
الصاحل َ
ني َو َح ُس َن أُولَئ َ َ
َ

ئۆلتۈرۈڭالر ياكى يۇرتۇڭالردىن چىقىپ كېتىڭالر> دەپ ئەمر قىلغان
بولساق (يەنى ئىلگىرىكىلەرگە يۈكلىگەندەك ئېغىر تەكلىپنى
ئۇالرغا يۈكلىسەك) ئىدۇق ،ئۇالرنىڭ ئازغىنىسىدىن باشقىسى بۇنى
ئىجرا قىلمايتتى .ئەگەر ئۇالر قىلىنغان ۋەز-نەسىھەتكە ئەمەل قىلسا
ئىدى ئەلۋەتتە ئۇالرغا ياخشى بوالتتى ۋە ئىمانى مۇستەھكەم بولغان
بوالتتى (گۇمراھلىق ۋە نىفاقتىن ئەڭ يىراق بولغان بوالتتى) [.]55
ئۇ چاغدا دەرگاھىمىزدىن ئۇالرغا ئەلۋەتتە بۈيۈك ئەجىر (يەنى جەننەت)
ئاتا قىالتتۇق [ .]51ئۇالرنى ئەلۋەتتە توغرا يولغا ھىدايەت قىالتتۇق
[ .]58كىملەركى اهللقا ۋە پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىدىكەن ،ئۇالر

① سۈرە تەۋبە  -34ئايەت.
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(ئاخىرەتتە) اهللنىڭ نېئمىتىگە ئېرىشكەن پەيغەمبەرلەر ،سىددىقالر،
شەھىد لەر ۋە ياخشىالر بىلەن بىللە بولىدۇ ،ئۇالر نېمىدېگەن ياخشى
ھەمراھالر [①.»]51
بىر كىشى ئۆزىنى ئىلىمگە نىسبەت بىرىپ تۇرۇپ« ،ئۈممەتنىڭ
سەلەف سالىھلىرىغا ئەگىشىۋاتىمىز» دەپ گۇمان قىلىۋاتقان
ھالەتتە ،ھەقنى يوشۇرۇپ جىھادتىن ئولتۇرۇپ قالغۇچىالر قاتارىدا
بولسا ۋە دۇنيا ھاياتىنى كۆزلەپ اهلل تائاالنىڭ يولىدىن كىشىلەرنى
توسسا ،ئۇنداق كىشى قىلىۋاتقان دەۋاسىدا يالغانچى بولۇپ ،اهلل تائاال
غەزەب قىلغان يەھۇديي ئۆلىمالىرىغا ئوخشايدىغان كىشىدۇر .اهلل

احل َّق بِالْب ِ
اط ِل َوتَكْتُ ُموا
تائاال ئۇالر ھەققىدە مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :وَال تَ ْلبِ ُسوا َْ َ
ِ
الزَكاةَ وارَكعوا مع َّ ِ ِ
ني
ْ
يموا َّ
الراكع َ
الص َالةَ َوآتُوا َّ َ ْ ُ َ َ
احلَ َّق َوأَنْتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َ َ َوأَق ُ
ِ
أَتَأْمرو َ َ الن ِ ِ
ب أَفَ َال تَ ْع ِقلُو َ َ
َّاس بالْ ِب َوتَ ْن َس ْو َ َ أَنْ ُف َس ُك ْم َوأَنْتُ ْم تَ ْت لُو َ َ الْكتَا َ
َ
ُُ
﴾ «ھەقنى باتىلغا (يەنى اهلل نازىل قىلغان ھەقىقەتنى ئۆزۈڭالر
ئويدۇرۇپ چىققان نەرسىگە) ئارىالشتۇرماڭالر ،ھەقنى بىلىپ تۇرۇپ
يوشۇرماڭالر [ .]42نامازنى ئادا قىلىڭالر ،زاكاتنى بېرىڭالر ،رۇكۇ
قىلغۇچىالر بىلەن بىللە رۇكۇ قىلىڭالر [ .]43كىشىلەرنى ياخشى
ئىشقا بۇيرۇپ ئۆزۈڭالرنى ئۇنتۇمسىلەر؟! ھالبۇكى ،سىلەر كىتاب
(يەنى تەۋرات) نى ئوقۇپ تۇرىسىلەر ،چۈشەنمەمسىلەر [②.»]44
پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دېگەن« :قىيامەت كۈنى بىر كىشى
كەلتۈرۈلۈپ جەھەننەمگە تاشلىنىدۇ .ئۇ كىشى خۇددى ئېشەك

① سۈرە نىسا  -55ئايەتتىن  -51ئايەتكىچە.
② سۈرە بەقەرە  -42ئايەتتىن  -44ئايەتكىچە.
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تۈگمەننى ئايالنغاندەك ئايلىنىدۇ .ئۇ كىشىنىڭ ئەتراپىغا جەھەننەم
ئەھلى توپلىشىپ مۇنداق دەيدۇ< :ئى پاالنى ،ساڭا نېمە بولدى؟ سەن
ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توساتتىڭغۇ؟> ئۇ كىشى مۇنداق
دەيدۇ< :شۇنداق ،مەن ياخشىلىققا بۇيرۇپ ئۆزۈم قىلمايتتىم،
يامانلىقتىن توسۇپ ئۆزۈم يانمايتتىم>»①.
ئىلىم ئالغان لېكىن ئالغان ئىلىمىگە ئەمەل قىلمايدىغان؛ اهلل
تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى ئوقۇيدىغان لېكىن ئۇنىڭدىن ئۆزىنى
تارتىدىغان؛ بارلىق ئىش-پائالىيەتلىرىدە ئازغۇنلىقتا ياشايدىغان؛
ۋەز-نەسىھەت قىلسىمۇ ،قىلمىسىمۇ ئوخشاش دۇنياغا باغلىنىپ،
بارلىقىنى دۇنياغا ئاتاپ ياشايدىغان؛ شەيتانغا ۋە ھاۋايى-ھەۋەسكە
قۇل بولىدىغان كىشىلەرنى اهلل تائاال كىتاب كۆتۈرۈۋالغان ئەمما
پايدىلىنالمايدىغان ئېشەككە ۋە تىلىنى ساڭگىلىتىپال يۈرىدىغان

ئىتقا ئوخشاتقان بولۇپ ،اهلل تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ملْثَل الَّ ِذين ُِ
حلُوا
َ ُ َ
ِ َّ ِ
ِ
احلِما ِر ََْي ِمل أ ْ ِ
ين
الت َّْوَرا َة ُُثَّ ََلْ ََْيملُ َ
وها َك َملْثَ ِل ْ َ
س َملْثَ ُل الْ َق ْوم الذ َ
ُ
َس َف ًارا بْئ َ
ِ
َك َّذبوا بِآي ِ
ِِ
ني﴾ «تەۋراتنى كۆتۈرۈشكە
ات ا َّّللِ َو َّ
اّللُ َال يَ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
ُ َ

(يەنى ئەمەل قىلىشقا) تەكلىپ قىلىنغان ،ئاندىن ئۇنى
كۆتۈرمىگەنلەر (يەنى تەۋرات بېرىلگەن ۋە ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىشقا
تەكلىپ بولسىمۇ ،ئۇنىڭغا ئەمەل قىلمىغان ۋە ھىدايەتتىن
پايدىالنمىغان يەھۇدىيالر) خۇددى كىتاب يۈكلەنگەن ئېشەككە
ئوخشايدۇ (يەنى پايدىلىق چوڭ-چوڭ كىتابالرنى ئۈستىگە
ھېچقانداق
ئۇالردىن
باشقا،
چارچاشتىن
ئارتىۋالغان،
پايدىلىنالمايدىغان ئېشەككە ئوخشايدۇ) .اهللنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار
① بىرلىككە كېلىنگەن ھەدىس.
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قىلغان قەۋمنىڭ مىسالى نېمىدېگەن يامان! اهلل زالىم قەۋمنى
ھىدايەت

قىلمايدۇ»①.

اهلل تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :واتْ ُل َعلَْي ِه ْم نَبَأَ الَّ ِذي آتَ ْي نَاهُ آيَاتِنَا
ِ
ِ
ين َولَْو ِشْئ نَا لََرفَ ْعنَاهُ َِِا
فَانْ َسلَ َخ مْن َها فَأَتْ بَ َعهُ الَِّْيطَا ُ َ فَ َكا َ َ م َن الْغَا ِو َ
ولَ ِكنَّهُ أ ْ ِ
ض واتَّبَ َع َهواهُ فَملْثَلُهُ َكملْثَ ِل الْ َك ْل ِ
ب إِ ْ َ ََْ ِم ْل َعلَْي ِه
َ َ َ
َخلَ َد إ ََل ْاأل َْر ِ َ
َ
ِ َّ ِ
ث أَو تَ ْت رْكه ي ْله ْ ِ
ِ
ص ِ
 ِ
ث ذَل َ
ين َك َّذبُوا بِآيَاتنَا فَاقْ ُ
يَ ْل َه ْ ْ ُ ُ َ َ
ك َملْثَ ُل الْ َق ْوم الذ َ
﴾ «(ئى مۇھەممەد!) ئۇالر (يەنى
 ِ لَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َ َ
الْ َق َ
ص َ

يەھۇدىيالر)غا شۇنداق بىر ئادەمنىڭ قىسسىسىنى ئوقۇپ بەرگىنكى،
ئۇنىڭغا ئايەتلىرىمىزنى بەردۇق (يەنى كىتابۇلالھنىڭ بەزى
ئىلىملىرىنى ئۆگەتتۇق) .ئۇ ئايەتلىرىمىزدىن ئۆزىنى تارتتى،
ئۇنىڭغا شەيتان ئاپىرىدە بولۇشى بىلەنال گۇمراھالردىن بولۇپ كەتتى
[ .]115ئەگەر بىز خالىساق ئۇنى (تەقۋادار ئۆلىماالر دەرىجىسىگە)
كۆتۈرەتتۇق لېكىن ئۇ دۇنياغا بېرىلىپ كەتتى ،نەپسى خاھىشىغا
بويسۇندى .ئۇ گويا بىر ئىتقا ئوخشايدۇكى ،ئۇنى قوغلىۋەتمىسەڭمۇ
تىلىنى چىقىرىپ ھەسىرەيدۇ ،قوغلىۋەتسەڭمۇ تىلىنى چىقىرىپ
ھەسىرەيدۇ .بۇ بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغان ئەنە شۇ
قەۋمنىڭ مىسالىدۇر ،ئويالپ بېقىشلىرى ئۈچۈن بۇ قىسسىنى
(قەۋمىڭگە) سۆزلەپ بەرگىن [②.»]115
قۇرتۇبى بۇ ئايەتلەرنى تەپسىر قىلىپ مۇنداق دەيدۇ« :بۇ
مىسالالر قۇرئان بېرىلىپ ئەمەل قىلمىغان بارلىق كىشىلەرگە

① سۈرە جۇمۇئە  -5ئايەت.
② سۈرە ئەئراف  -115 ،-115ئايەتلەر .
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ئومۇمىيدۇر»①.

راستچىل ئالىمالرنىڭ ئىككىنچى سۈپىتى
ئىلىمىنى كىشىلەرگە بايان قىلىش ۋە ھەق سۆزنى يەتكۈزۈش.

اّلل ِميلْث َ َّ ِ
ِ
اب لَتُبَ يِنُنَّهُ لِلنَّ ِ
اس َوَال
َخ َذ َُّ َ
﴿ َوإِ ْذ أ َ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
اق الذ َ
تَكْتُمونَهُ﴾ «ئۆز ۋاقتىدا ،اهلل كىتاب بېرىلگەنلەر (يەنى يەھۇدىيالر)دىن
ُ
كىتابنى (يەنى كىتابتىكى اهللنىڭ ئەھكاملىرىنى) كىشىلەرگە
چوقۇم بايان قىلىپ بېرىشكە ۋە يوشۇرماسلىققا ئەھدە ئالدى»②.
ئىلىم ئەھلىدىن ئىلىمىنى يوشۇرغان كىشى — ئاسمان-
زېمىندىكى بارلىق مەخلۇقاتالر ،ھەتتاكى سۇدىكى بېلىقالرمۇ
مەغپىرەت تەلەپ قىلىدىغان ،شەرئىي دەلىللەر ئۇالرنى ماختاپ
ساۋابىنى زىكىر قىلغان ئالىمالر قاتارىدىن ھېسابالنمايدۇ بەلكى اهلل
تائاال ئۇالرغا لەنەت قىلغان ،لەنەت قىلغۇچىالرمۇ لەنەت قىلغان
كىشىلەر قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ .ئەگەر ئالىمالر زالىم
پادىشاھالردىن قورقۇپ ،ئۇالرنى رازى قىلىش ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ
ھوقۇق-ئىمتىيازلىرىنى ساقالپ قىلىش ئۈچۈن ئىلىمىنى
يوشۇرغان بولسا ،ئۇالر اهلل تائاالنىڭ مۇنۇ ئايىتىگە اليىق بولۇپ قالىدۇ:

﴿إِ َّ َ الَّ ِذين يكْتُمو َ َ ما أَنْزلْنَا ِمن الْب يِنَ ِ
ات َوا ْْلَُدى ِم ْن بَ ْع ِد َما بَيَّنَّاهُ لِلن ِ
َّاس
ََ ُ َ َ َ َ
ِِف الْ ِكتَ ِ
اّللُ َويَ ْل َعنُ ُهم َّ
 َ﴾ «بۇ كىتابتا (يەنى
ك يَ ْل َعنُ ُه ُم َّ
الال ِعنُو َ
اب أُولَئِ َ
ُ

تەۋراتتا) كىشىلەرگە توغرا يولنى ئېنىق بايان قىلغىنىمىزدىن
كېيىن ،بىز نازىل قىلغان (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ راست

① تەپسىرى قۇرتۇبى  -1توم  -323بەت.
② سۈرە ئال ئىمران  -181ئايەتنىڭ بىر قىسىمى.
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پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان) روشەن دەلىللەرنى ۋە توغرا
يولنى يوشۇرىدىغانالرغا اهلل لەنەت قىلىدۇ (يەنى رەھمىتىدىن يىراق
قىلىدۇ) ،لەنەت قىلغۇچىالر (يەنى پەرىشتىلەر ۋە مۇئمىنلەر)مۇ
ئۇالرغا لەنەت قىلىدۇ»①.

اّلل ِميلْث َ َّ ِ
ِ
اب لَتُبَ يِنُنَّهُ لِلنَّ ِ
َخ َذ َُّ َ
﴿ َوإِ ْذ أ َ
اس َوَال تَكْتُ ُمونَهُ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
اق الذ َ
ِِ
ِِ
ِ ِ
 َ﴾ «ئۆز
س َما يَ ِْتَ ُرو َ
فَنَبَ ُذوهُ َوَراءَ ظُ ُهوره ْم َوا ْشتَ َرْوا به ََثَنًا قَل ًيال فَبْئ َ

ۋاقتىدا ،اهلل كىتاب بېرىلگەنلەر (يەنى يەھۇدىيالر)دىن كىتابنى (يەنى
كىتابتىكى اهللنىڭ ئەھكاملىرىنى) كىشىلەرگە چوقۇم بايان قىلىپ
بېرىشكە ۋە يوشۇرماسلىققا ئەھدە ئالدى لېكىن بۇنى (يەنى ئەھدىنى)
ئۇالر ئارقىسىغا چۆرۈۋەتتى ۋە ئۇنى ئازغىنا بەدەلگە (يەنى دۇنيانىڭ
ئەرزىمەس نەرسىسىگە) تېگىشتى .ئۇالرنىڭ تېگىشىپ ئالغىنى
نېمىدېگەن يامان!»②.

ِِ
ِ
ض َه َذا
ف ِم ْن بَ ْعده ْم َخ ْل ٌ
﴿فَ َخلَ َ
اب يَأْ ُخ ُذو َ َ َعَر َ
ف َوِرثُوا الْكتَ َ
ِِ
ض ِملْثْ لُهُ يَأْ ُخ ُذوهُ أَ ََلْ يُ ْؤ َخ ْذ َعلَْي ِه ْم
ْاأل َْد ََن َويَ ُقولُو َ َ َسيُ ْغ َف ُر لَنَا َوإِ ْ َ يَأِْت ْم َعَر ٌ
ِِ
اق الْ ِكتَ ِ
اّللِ إَِّال ْ
اب أَ ْ َ َال يَ ُقولُوا َعلَى َّ
َّار ْاَل ِخَرةُ
ِميلْثَ ُ
احلَ َّق َوَد َر ُسوا َما فيه َوالد ُ
ِِ
 َ﴾ «ئۇالردىن كېيىن (يامان) ئەۋالدالر
ين يَتَّ ُقو َ َ أَفَ َال تَ ْع ِقلُو َ
َخْي ٌر للَّذ َ

تەۋراتقا ۋارىسلىق قىلدى ،ئۇالر بۇ دۇنيانىڭ ئەرزىمەس پۇل-مېلىنى
(ھاالل بىلەن ھارامنى ئايرىماي ،قارىقويۇق) ئالىدۇ ۋە< :بىزنى اهلل
ئەپۇ قىلىدۇ> دەيدۇ .شۇنداق پۇل-مال ئۇالرنىڭ قولىغا كەلسە ئۇالر

① سۈرە بەقەرە  -151ئايەت.
② سۈرە ئال ئىمران  -181ئايەت.
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يەنە ئالىدۇ .كىتابتا (يەنى تەۋراتتا) اهلل قا (يالغان چاپلىماي) پەقەت
ھەقنىال ئېيتىشلىرى توغرۇلۇق ئۇالردىن چىڭ ۋەدە ئېلىنمىدىمۇ؟!
ھالبۇكى ،ئۇالر تەۋراتتىكى نەرسىلەرنى ئوقۇغان ئىدى .ھارامنى
تەرك ئېتىپ ،اهلل تىن قورقىدىغانالرغا ئاخىرەت ياخشىدۇر ،بۇنى
چۈشەنمەمسىلەر؟!»①.
ئىلىم ئوقۇش ،قۇرئان-ھەدىسلەرنى يادالش ،ھەرخىل دىنىي ۋە
پەننىي بىلىملەرنى ئۆگىنىشتىكى مەقسەت نام-ئاتاققا ئېرىشىش
ياكى كۆز-كۆز قىلىش بولۇپ قالماسلىق كېرەك بەلكى ھەقىقىي
ئالىم دېگەن بۇ ئىلىملەردىن ئۆزىنى ۋە باشقا مۇسۇلمانالرنى
مەنپەئەتلەندۈرىدىغان كىشىدۇر .ئىلىم ئۆگىنىپ ئۇنى يوشۇرۇش ،اهلل
تائاالغا يالغاننى توقۇش ،كىشىلەرنى اهلل تائاالنىڭ يولىدىن توسۇش،
گەپ-سۆزلىرى ۋە پەتىۋالىرى زالىم ھۆكۈمەتنىڭ مەنپەئىتىنى
چىقىش قىلىش ،شەرىئەتنى يېپىش شۇنداقال زالىمالرنىڭ ئىسالم ۋە
مۇسۇلمانالرغا قىلغان زۇلمىغا پەرۋاسىز قاراش مۇناپىقالرنىڭ
سۈپىتىدۇر .اهلل تائاال بىزنى بۇنداق سۈپەتلەردىن ساقلىسۇن!
راستچىل ئالىمالرنىڭ ئۈچىنچى سۈپىتى
اهللقا تەقۋادارلىق قىلىش ۋە اهللتىن قورقۇش .اهلل تائاال مۇنداق

دەيدۇ﴿ :الَّ ِذين يست ِمعو َ َ الْ َقوَل فَيتَّبِعو َ َ أَحسنه أُولَئِ َّ ِ
ين َه َد ُاه ُم َّ
ْ َ ُ ْ ََُ ْ َ
َ َ َْ ُ
اّللُ
ك الذ َ
ك ُه ْم أ ُْولُوا ْاألَلْبَاب﴾ «سۆزگە قۇالق سېلىپ ئۇنىڭ ئەڭ
َوأ ُْولَئِ َ
ياخشىسىغا ئەگىشىدىغانالرغا (يەنى تەقۋادار بەندىلىرىمگە)
خۇشخەۋەر بەرگىن ،ئەنە شۇالر اهلل ھىدايەت قىلغان كىشىلەردۇر ،ئەنە

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

ئىگىلىرىدۇر»①.

اّللَ ِم ْن ِعبَ ِادهِ الْعُلَ َماء إِ َّ َ
اهلل تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :إََِّّنَا ََيْ َِى َّ

اّللَ َع ِز ٌيز
َّ

َغ ُفور﴾ «اهللنىڭ بەندىلىرى ئىچىدە اهللتىن پەقەت ئالىمالرال

قورقىدۇ ،اهلل ھەقىقەتەن غالىبتۇر( ،بەندىلىرى ئىچىدە تەۋبە
قىلغانالرنى) مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر»②.
ئالىمنىڭ اهللتىن قورققانلىقىنىڭ ئىپادىسى — ھەقنى
يەتكۈزۈش؛ كىشىلەرگە ئىلىمنى بايان قىلىش؛ ئۈممەتكە نەسىھەت
قىلىش؛ يەھۇدىيالر ،ناساراالر ،تاجاۋۇزچىالر ،كوممۇنىستالر ،مۇرتەدلەر
ۋە مۇناپىقالردىن بولغان ماالمەتچىلەرنىڭ ماالمىتىدىن قورقماسلىق.

اهلل تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :الَّ ِذين ي ب لِغُو َ َ ِرس َاال ِ
اّللِ َوََيْ َِ ْونَهُ َوَال ََيْ َِ ْو َ َ
ت َّ
َ َُ
َ
اّللِ ح ِ
ِ
سيبًا﴾ «ئۇالر (يەنى پەيغەمبەرلەر) اهللنىڭ
َح ًدا إَِّال َّ
اّللَ َوَك َفى ب َّ َ
أَ

ئەمر-پەرمانلىرىنى يەتكۈزىدۇ ،اهللتىن قورقىدۇ ،اهللتىن باشقا ھېچ
كىشىدىن قورقمايدۇ( .ئى مۇھەممەد! سەنمۇ اهللتىن غەيرىيدىن
قورقماسلىقتا شۇ پەيغەمبەرلەرگە ئەگەشكىن ).اهلل (ھەممە
ئىشالردىن) ھېساب ئېلىشقا يېتەرلىكتۇر»③.
ئالىمنىڭ اهللتىن قورققانلىقىنىڭ يەنە بىر ئىپادىسى — اهلل

تائاال يولىدا جىھاد قىلىشتۇر .بۇ ھەقتە اهلل تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :أََال
تُ َقاتِلُو َ َ قَوما نَ َكلْثُوا أَْْيَانَهم وََهُّوا بِِإ ْخر ِاج َّ ِ
ول وُه ْم بَ َدءوُك ْم أ ََّوَل َمَّرةٍ
ًْ
الر ُس َ
ُْ َ
ُ
َ
① سۈرە زۇمەر  -18ئايەت.
② سۈرە فاتىر  -28ئايەت.
③ سۈرە ئەھزاب  -31ئايەت.
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ِ
ِِ
وه ْم يُ َع ِذبْ ُه ُم َّ
أ َََتْ َِ ْونَ ُه ْم فَ َّ
َح ُّق أَ ْ َ ََتْ َِ ْوهُ إِ ْ َ ُكْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
ني قَاتلُ ُ
اّللُ
اّللُ أ َ
ِ
ِ
ٍ ِِ
ِ
ني ﴾ «(ئى
ص ُد َور قَ ْوم ُم ْؤمن َ
ص ْرُك ْم َعلَْي ِه ْم َويَ ِْف ُ
بِأَيْدي ُك ْم َوَُيْ ِزه ْم َويَْن ُ

مۇئمىنلەر جامائەسى! ئەھدە بەرگەندە) ئىچكەن قەسىمىنى بۇزغان،
پەيغەمبەرنى (مەككە) دىن ھەيدەپ چىقىرىشنى قەستلىگەن ۋە
سىلەرگە ئالدى بىلەن ھۇجۇم قىلغان قەۋمگە ئۇرۇش ئاچمايسىلەر؟!
ئۇالردىن قورقامسىلەر؟ ئەگەر مۇئمىن بولساڭالر قورقۇشۇڭالرغا اهلل
ئەڭ اليىقتۇر [ .]13ئۇالرغا ئۇرۇش ئېچىڭالر ،اهلل ئۇالرنى سىلەرنىڭ
قولۇڭالر بىلەن جازااليدۇ ،اهلل ئۇالرنى خار قىلىدۇ ،اهلل سىلەرنى ئۇالر
ئۈستىدىن غالىب قىلىدۇ( .ئىسالم دىنىنى ئۈستۈن قىلىپ،
كاپىرالرنى جازاالپ) مۇئمىن قەۋمنىڭ كۆڭلىگە شىپالىق (يەنى
تەسەللى) بېرىدۇ [①.»]14
ئەگەر ئالىمالر ھەقنى يوشۇرسا ھەمدە تاجاۋۇزچى دۈشمەنلەر
ئىسالم زېمىنىنى ۋەيران قىلىۋاتقان ۋاقىتتا جېنى ،مېلى ۋە تىلى
بىلەن جىھاد قىلىشتىن ئولتۇرۇپ قالسا ،شۈبھىسىزكى ھەرگىزمۇ
اهلل تائاال ئۆز كىتابىدا ماختىغان ۋە «اهللتىن ھەقىقىي قورقىدىغان
كىشىلەر» دەپ سۈپەتلىگەن ئالىمالر قاتارىدىن ھېسابالنمايدۇ.
خۇالسە شۇكى ،پەتىۋاالر تاجاۋۇزچىالرنىڭ قانلىرى ۋە ماللىرىنى
ئەمەس بەلكى مۇسۇلمانالرنىڭ قانلىرى ۋە ماللىرىنى ھىمايە
قىلىدۇ ،كۇفرىنى ئەمەس بەلكى ئىسالمنى قوغدايدۇ،
تاجاۋۇزچىالرنىڭ دۆلىتىنى ۋە ھاكىمىيىتىنى ئەمەس بەلكى ئىسالم
دۆلىتىنى ۋە ئىسالم شەرىئىتىنى مۇستەھكەملەيدۇ.
بىز مۇسۇلمانالرنى ماالمەتچىنىڭ ماالمىتىدىن قورقمايدىغان

① سۈرە تەۋبە  -14 ،-13ئايەتلەر.
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ئالىمالرغا ئەگىشىشكە بۇيرۇيمىز ھەمدە ھەر ئىشتا «تاجاۋۇزچى
ھاكىمالر توغرا قىلدى ،مۇجاھىدالر خاتا قىلدى» دەيدىغان ھۆكۈمەت
موللىلىرىدىن بولغان «سەللىلىك گېنېرالالر»غا ئەگىشىپ
كېتىشىدىن ئاگاھالندۇرىمىز.
ئەزىز ئۇستازالر! بىز جىھاد ئىبادىتىگە قايتىشىمىز كېرەك،
ئۈستىمىزدىكى بۇ خارلىقالر پەقەت جىھاد قىلىش بىلەنال يوقىلىدۇ.
جىھاد ۋە مۇجاھىدالر سىلەرگە ئوخشاش ھەقپەرۋەر ئالىمالرغا موھتاج.
فەتىھ بولغان زېمىنالردا شەرىئەت يۈرگۈزۈشتە مۇجاھىدالردا شەرئىي
ئىلىم يېتەرسىز بولۇپ قالسا ھۆكۈم ئىشلىرىدا قىينىلىپ قالىدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،بۇ جەھەتتە سىلەرنىڭ ئىلىمىڭالرغا موھتاج بولىدۇ.
ئۇنىڭدىن باشقا ،جىھادتا غەنىيمەتلەر ۋە ئەسىرلەر مەسىلىسى...
قاتارلىق تۈرلۈك مەسىلىلەرگە دۇچ كېلىدۇ .مۇجاھىدالر ۋە ئۇالرنىڭ
جىھادىي قورال-ياراق ۋە ئىقتىسادتىنمۇ بەكرەك ئالىم-ئۇستازالرغا
موھتاجدۇر.
سېپىمىزگە
جىھاد
سىلەرنىڭ
ئۇستازالر!
ئەزىز
قېتىلىشىڭالرنى بەكمۇ ئارزۇ قىلىمىز ۋە اهلل تائاالدىن يېلىنىپ
سورايمىز .مۇجاھىد قېرىنداشلىرىڭالرنى ياردەمسىز تاشالپ
قويماڭالر ،بىز سىلەرنىڭ جىھاد سېپىمىزگە كېلىشىڭالرنى
تەخىرسىزلىك بىلەن كۈتىۋاتىمىز.
ئاخىرقى نەسىھىتىم
زالىمالر ئالدىدا ھەقنى ئوچۇق بايان قىلغان ئالىمالرغا خۇش
بېشارەت بولسۇنكى ،شەھىدلەرنىڭ سەييىدى ئىككى تۈرلۈك كىشى
بولۇپ ،بىرى ،ھەمزە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ؛ يەنە بىرى ،زالىم پادىشاھ
ئالدىدا ھەقنى سۆزلەپ شەھىد قىلىنغان كىشىدۇر.
اهلل تائاالغا تەۋەككۈل قىلىڭالر ،اهلل تائاال سىلەرگە ياردەم بېرىدۇ،
30
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اهلل تائاال ھەر ئىشقا كېپىل زاتتۇر .بىزنىڭ ھەقنى بايان قىلىشىمىز
قايتىشى ياكى بىز
بىلەن كىشىلەر ئويغىنىپ ئىسالمغا
شەھىدلەرنىڭ سەييىدى بولۇپ اهلل تائاالنىڭ دەرگاھىغا قايتىشىمىز
مۇمكىن ،ھەر ئىككىلىسى كاتتا پەزىلەتتۇر .اهلل تائاال بۇ
پەزىلەتلەردىن بىزنى مەھرۇم قىلمىسۇن .پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد
ﷺ ئارزۇ قىلغان شاھادەت ئالدىمىزدا تۇرۇپتۇ ،بۇنىڭغا ئاتلىنايلى!
مەن بىر ئاددىي ئوقۇغۇچىڭالر بولغاچقا ،گەرچە سىلەرگە
نەسىھەت قىلغۇدەك ئىلىمىم بولمىسىمۇ لېكىن نەسىھەت قىلىش
ھەربىر مۇسۇلماننىڭ مەجبۇرىيىتى بولغانلىقى ئۈچۈن
مەجبۇرىيىتىمنى ئادا قىلىشقا تىرىشتىم .ئىنسان خاتالىقتىن
خالىي ئەمەس .توغرا سۆزلىگەن بولسام قوبۇل قىلىڭالر ،خاتاالشقان
بولسام سەمىمىيلىك بىلەن نەسىھەت قىلىشڭالرنى تۆۋەنچىلىك
بىلەن سورايمەن .نەسىھەت ئاچچىق ئەمما ئۇنىڭدىن ئالىدىغان
مەنپەئەت كۆپتۇر ،اهلل تائاال ھەممىمىزنى ھەق ئۈستىدە مۇستەھكەم
قىلسۇن .
ئى اهلل! بىزگە ھەقنى ھەق كۆرسىتىپ ،ھەقكە ئەگىشىشنى؛
باتىلنى باتىل كۆرسىتىپ ،باتىلدىن يىراق تۇرۇشنى نېسىپ
قىلغىن.
ئى اهلل! زالىمالر ئارىسىدا ھەقنى بايان قىلغان ئالىمالرغا
رەھمەت قىلغىن ،ئۇالرنى ئۆزۈڭ ئاسرىغىن ۋە ھىمايە قىلغىن.
ئى اهلل! ھەقىقەتچى ،خۇداگۇي ئالىملىرىمىزنى كۆپلەپ
چىقىرىپ بەرگىن؛ شەھىد بولغانالرنىڭ ئورنىغا ئۇالردىن ياخشى
ئالىمالرنى ئىزباسار قىلىپ بەرگىن.
ئى اهلل! ئالىم-ئۇستازلىرىمىزنى ئىسالھ قىلغىن ۋە ئۇالر
ئارقىلىق مۇسۇلمانالرنى ئىسالھ قىلغىن.
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ئى اهلل! زىندانالردا ئەسىر بولۇپ قالغان ئالىم-ئۇستازلىرىمىزغا،
زىيالىيلىرىمىزغا ،دەۋەتچى قېرىنداشلىرىمىزغا ۋە مۇجاھىدالرغا
ياردەم بەرگىن؛ ئۇالرنى ئەسىرلىكتىن قۇتقۇزغىن !
ئاخىرىدا ،اهلل تائاالدىن پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ﷺ گە ،ئائىلە-
تاۋابىئاتلىرىغا ،ساھابىلىرىگە ۋە قىيامەتكىچە ئۇالرنىڭ يولىغا
ئەگەشكەن بارلىق ياخشى كىشىلەرگە كۆپلەپ رەھمەت ۋە مەغپىرەت
تىلەيمىز  ،ئامىن !
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