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 بسم الله الرحمن الرحيم
ۋە ساالمالر  دۇرۇت ،ساناالر بولسۇن-قا چەكسىز ھەمدۇهللا

 تاۋابىئاتلىرىغا-ئۇ زاتنىڭ ئائىلە ،گە ملسو هيلع هللا ىلص مۇھەممەدباشچىمىز يول
 !بولسۇنساھابىلىرىگە بارچە ۋە 

كەتلىرى ىبەر ۋە رەھمەت ،نىڭ ساالمىهللا !رنداشالىرېئەزىز ق
 بولسۇن. گەسىلەر
ۋۇجۇدقا چىقارماقچى بولغان ئىشنىڭ سەۋەبلىرىنى  هللا»

ئىبنى  لېكسىيە مەزكۇر تېمىسىدىكى «ئۆزى ھازىرالپ بېرىدۇ
 ىنرىدسۆزلى ىدىكىكىتابناملىق  «التاريخالكامل في » نىڭئەسىر

ۋۇجۇدقا چىقارماقچى بولغان ئىشنىڭ  هللا» :ئۇ كىشى ئېلىنغان.
دە ىقائ مانا مۇشۇبىز  .گەنېد «سەۋەبلىرىنى ئۆزى ھازىرالپ بېرىدۇ

گەن ېد «ېرىدۇياردەم ب ىتىگەئۈمم تائاال ئىسالم هللا» ئاساسىدا
 بۈگۈنكىتوختالماقچىمىز. چۈنكى  قىسقىچەمىدا ېت

نىشىمىز ئۈچۈن ئۇنىڭ ىغەلىبە قاز نىڭهللا رېئاللىقىمىزدا
 .غا شاھىد بولماقتىمىزانلىقىۋاتقىرېنى ھازىرالپ بىەبلىرۋسە

نى شىرېبۇ ئۈممەتكە ياردەم بتائاال  هللا ،تۇنجى سۆزىمىز شۇكى
مۇنداق  تائاال بۇ ھەقتە هللا .شۇنداقئەلۋەتتە ۋەدە قىلغانمۇ؟ 

َنا ِفي الزَّبُوِر ِمْن  :دەيدۇ ُُوَن بَ ْعِد الذ ِْكِر َأنَّ اْْلَْرَض يَرِثُ َها عِ ﴿َوَلَقْد َكتَ ب ْ ََ الََّّاِل ِِ  ِإنَّ َبا
ىن بىز لەۋھۇلمەھپۇزدا )ئەزەلدە( يازغاند» ﴾َهَذا لََبََلًغا ِلَقْوٍم َعاِبِديَن  ِفي

كېيىن، )داۋۇدقا نازىل قىلىنغان( زەبۇردا زېمىنغا )يەنى جەننەت 
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 بەندىلىرىم ۋارىسلىق قىلىدۇزېمىنغا( ھەقىقەتەن مېنىڭ ياخشى 
قا ئىبادەت قىلغۇچى قەۋم هللائان( دا [. بۇ )قۇر501دەپ يازدۇق ]

 نەسىھەتلەردىن( ئەلۋەتتە يېتەرلىك بار-ئۈچۈن )خەۋەرلەر، ۋەز
سەييىدىمىز داۋۇد ئەلەيھىسساالمغا نىڭ هللامانا بۇ  . ①«[501]

 زەبۇردا نازىل قىلىنغان ۋەدىسىدۇر.
نَا  دەيدۇ:مۇنداق يەنە تائاال  هللا ِِ ﴿َوَلَقْد َسبَ َقْت َكِلَمتُ َنا ِلِعَبا
بىزنىڭ » ﴾َوِإنَّ ُجْنَدنَا َلُهُم اْلغَالُِبوَن اْلَمْنَُّوُروَن  َلُهمِإن َُّهْم اْلُمْرَسِليَن 

پەيغەمبەر بەندىلىرىمىز ھەققىدىكى سۆزلىرىمىز ئالدىنئاال 
 .[571][. ئۇالر چوقۇم نۇسرەت تاپقۇچىالردۇر 575ئېيتىلغان ]

مۇ بۇ .②«[571بىزنىڭ قوشۇنىمىز چوقۇم غەلىبە قىلغۇچىالردۇر ]
نىڭ هللا، ىدىغانلىقىرېپەيغەمبەرلەرگە ياردەم بنىڭ هللاھەم 

ئۈممەتنىڭ غەلىبە ۋە  نىڭ زەپەر قۇچىدىغانلىقىىوشۇنلىرق
 .رىسىدۇۋەدنىڭ هللا ى ھەققىدىكىنىدىغانلىقىقاز

َواِهِهْم َواللَُّه لُِيْطِفُئوا نُوَر اللَِّه بَِأف ْ ﴿يُرِيُدوَن  مۇنداق دەيدۇ:يەنە تائاال  هللا
نىڭ هللانىڭ نۇرىنى )يەنى هللائۇالر » ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن﴾

دىنىنى ۋە نۇرلۇق شەرىئىتىنى( ئېغىزلىرى بىلەن 
 هللارالر يامان كۆرگەن تەقدىردىمۇ، ئۆچۈرۈۋەتمەكچى بولىدۇ، كاپى
ىنىڭ دىنىنى قىلغۇچىدۇر )يەنى ئۆزئۆزىنىڭ نۇرىنى مۇكەممەل 

نىڭ هللا ،تەقدىردىمۇ ئۆچ كۆرگەنكاپىرالر  .③«(رئاشكارىلىغۇچىدۇ

                                                           
 ئايەت. -501 ۋە -501 سۈرە ئەنبىيا ①
 .ئايەتكىچە -571ئايەتتىن  -575ساففات سۈرە  ②
 .ئايەت -8سەف سۈرە  ③
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 تائاال هللا دۇر.ۋەدىسىنىڭ هللابۇ بولسا  ،ى يەر يۈزىگە تارايدۇدىن
مۇسا ئۆز » ﴿قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اْسَتِعيُنوا بِاللَِّه َواْصِبُروا﴾ مۇنداق دەيدۇ:

بۇ  .①«دېدى <مەدەت تىلەڭالر، سەۋر قىلىڭالر تىنهللا>قەۋمىگە: 
ياردەم  تىنهللاسرائىلنى ىبەنى ئئەلەيھىسساالم مۇسا ئايەتتە 

ال ه و واستعن بالل  » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر غان. ۇسوراشقا بۇير
 ②.«ىغىنن ياردەم تىلىگىن، ئاجىزلىق قىلمتىهللا» «تعجز

ئۇتۇق چۈنكى  ،قىلىش الزىم رۋئۇتۇق قازىنىش ئۈچۈن سە
وا ﴿اْسَتِعينُ  تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا ر تەلەپ قىلىدۇ.ۋسە قازىنىش

ِِهِ َواْلَعاِقَبةُ لِْلُمتَّ  تىن هللا» ِقيَن﴾بِاللَِّه َواْصِبُروا ِإنَّ اْْلَْرَض لِلَّهِ يُورِثُ َها َمْن َيَشاءُ ِمْن ِعَبا
نىڭ هللامەدەت تىلەڭالر، سەۋر قىلىڭالر، يەر يۈزى ھەقىقەتەن 

ئۇنىڭغا بەندىلىرىدىن ئۆزى خالىغان كىشىلەرنى )هللا(  مۈلكىدۇر،
مىنغا ېز. ③«ۋارىس قىلىدۇ؛ ياخشى ئاقىۋەت تەقۋادارالرغا مەنسۇپ

مىنالردىكى بارچە ېز-ئاسمان ،ئىگىدارچىلىق قىلىدۇ هللا
ن ئۈستۈنلۈك ۈبۈگگەرچە . نىڭ تەسەررۇپاتىدۇرهللانەرسىلەر 

. رتەقۋادارالرغا مەنسۇپتۇىبە غەلئاخىرقى  ،كاپىرالر تەرەپتە بولسىمۇ
ياخشى ئاقىۋەت »﴾ لِْلُمتَِّقينَ  َواْلعاِقَبةُ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا

قارايدىغان بولساق  ىغاكىتابلىر خىتار . ④«تەقۋادارالرغا مەنسۇپ
 . بولغان تەرەپتەر ەتەقۋادار مۇئمىنل غەلىبە ئاخىرقى

                                                           
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -518ئەئراف سۈرە  ①
 .دېگەن« سەھىھ»ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى  ②
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -518ئەئراف سۈرە  ③
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -518ئەئراف سۈرە  ④
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 واَوَعِملُ  ِمْنُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  اللَّهُ  َوَعدَ ﴿ تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا
َُاتِ  َننَّ  قَ ْبِلِهمْ  نْ مِ  الَِّذينَ  اْسَتْخَلفَ  َكَما اْْلَْرضِ  ِفي لََيْسَتْخِلَفن َُّهمْ  الََّّاِل  َلُهمْ  َولَُيَمكِ 

ينَ ُهمُ  لَن َُّهمْ  َلُهمْ  اْرَتَضى الَِّذَ ِِ  ْيئاً شَ  ِبي ُيْشرُِكونَ  َل  يَ ْعُبُدونَِني ناً َأمْ  َخْوِفِهمْ  بَ ْعدِ  ِمنْ  َولَيُ َبدِ 
ى ئىمان ئىچىڭالردىك هللا» ﴾اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  فَُأْولَِئكَ  َذِلكَ  بَ ْعدَ  َكَفرَ  َوَمن

ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان كىشىلەرگە، ئۇالردىن بۇرۇن 
ئۇالرنىمۇ چوقۇم  ئۆتكەنلەرنى زېمىندا ھۆكۈمران قىلغاندەك،

نى، ئۇالر ئۈچۈن تاللىغان دىنىنى چوقۇم ھۆكۈمران قىلىش
مۇستەھكەم قىلىپ بېرىشنى ۋە ئۇالرنىڭ قورقۇنچىسىنى 
ئامانلىققا ئايالندۇرۇپ بېرىشنى ۋەدە قىلدى، ئۇالر ماڭا ئىبادەت 

ۋەدىدىن قىلىدۇ، ماڭا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەيدۇ، شۇ 
 نىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچىالردۇرهللاكېيىن كاپىر بولغانالر 

[11]»①.                                                                                                         
يتقان ۋە ياخشى ئەمەل قىلغان ېتائاال ئىمان ئ هللا

ئورۇنباسار قىلىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلغان مىندا ېزكىشىلەرنى 
 بولۇشىئىمان ۋە ياخشى ئەمەللەر  بولۇش ئۈچۈن بولۇپ، ئورۇنباسار

انچە ق ىنى بىررىدىغانلىقبېبۇ ئۈممەتكە ياردەم  تائاال هللا رەك.كې
نىڭ بۇ ئۈممەتكە ياردەم هللائەنە شۇ ئايەتلەر  .ئايەتتە ۋەدە قىلغان

 بېرىدىغانلىقىغا دەلىل بولۇشقا يېتەرلىكتۇر.
ىڭ بۇ ئۈممەتننىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر مىزنى ىنەزىرئۇنداقتا دىققەت 

گە بىر قىسىم ھەدىسلىرىغانلىقىنى ۋەدە قىلغان دىغەلىبە قازىنى
                                                           

 .ئايەت -11نۇر سۈرە  ①
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 تايلى.ىقار
بىر  رىدىغانبېشارەت بېقىسقىچە  كەلگۈسىدىن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 مث تكون، أن هالل   شاء ما وةالنب فيكم ستكون» ېگەن:مۇنداق دتە ھەدىس
 أن هلل  ا شاء ما فيكم فتكون راشدة خالفة تكون ثم ينزعها، أن شاء إذا هالل   ينزعها
 ما كمفي فتكون عضوضا املك تكون ثم ينزعها، أن شاء إذا هالل   ينزعها ثم تكون
 اريجب احكم أو املك تكون ثم ينزعها، أن شاء إذا هالل   ينزعها ثم تكون أن هالل   شاء

 نتكو  ثم نزعها،ي أن شاء إذا هالل   ينزعها ثم تكون أن هالل   شاء ما فيكم فتكون
خالىغان  هللاسىلەرنىڭ ئاراڭالردا » «وةالنب منهاج على خالفة

ئۇنى  هللائاندىن  ،داۋام قىلىدۇ مۇددەتكىچە پەيغەمبەرلىك
پەيغەمبەرنىڭ كېيىن خالىغان مۇددەتتە تارتىۋالىدۇ. ئاندىن 

خالىغان  هللالىدۇ ۋە ېىدا ماڭغان خەلىپىلىك مەيدانغا كيول
ۋاقىتتا  ئۇنى خالىغان هللائاندىن  ،ىچە داۋام قىلىدۇكمۇددەت

ە مى بولىدۇ ۋۈزالىم پادىشاھلىق تۈز تارتىۋالىدۇ. ئاندىن كېيىن
ئۇنى خالىغان  هللائاندىن  ،قىلىدۇخالىغان ۋاقىتقىچە داۋام  هللا

 ى ياكىمۈپادىشاھلىق تۈز ئاندىن كېيىن ۋالىدۇ.ۋاقىتتا تارتى
خالىغان ۋاقىتقىچە داۋام  هللاۋە  لىدۇېزوراۋان ھاكىم بارلىققا ك

ئۇنى خالىغان ۋاقىتتا تارتىۋالىدۇ. ئاندىن  هللائاندىن  ،قىلىدۇ
 پەيغەمبەرنىڭ يولى ئۈستىدە ماڭىدىغان خەلىپىلىك كېيىن

 ①.«لىدۇېمى بارلىققا كۈتۈز
 .پ ئۆتىمىزقىسقىچە بايان قىلى مانا بۇ تارىخنىتۆۋەندە 

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى  ①
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 نچى باسقۇچبىرى
نىڭ پەيغەمبەرلىك باسقۇچى. ئاندىن  ملسو هيلع هللا ىلص ەر مۇھەممەدپەيغەمب

 ىباشلىنىپ ئەل دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ىقدبەكرى سىدئەبۇ  كېيىن
توغرا يولدا ماڭغۇچى خەلىپىلىك ئاخىرالشقان  دارەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

مۇئاۋىيە ئىبنى ئەبۇ سۇفيان رەزىيەلالھۇ باسقۇچى. ئاندىن 
 بۇ .پادىشاھلىق باسقۇچى يباشالنغان ئىسالمى مادىنئەنھۇ

 ،داۋام قىلىپ يېقىنر دۆلىتى بىر ئەسىرگە ەئۇمەۋىيل باسقۇچتا
لىق ىشاھالر دۆلىتى قۇرۇلغان ۋە ئوخشاشال پاديئارقىدىنال ئابباسى

 ەيئابباسى تەشۈنۈكۆر كېيىناندىن ئ باسقۇچىدا داۋام قىلغان.
ۆكۈم ئىجرا قىلىدىغان شى ئاستىدا ھۇباشقۇر لىكىنىڭخەلىپى
 ەن.بارلىققا كەلگ الرپادىشاھلىقكىچىك نچە بىر قا

وتتۇرىغا بىلەن ئ ىنام «سۇلتان»دەسلىپىدە  الريئوسمانى
 .ك نامىنى قولالنغانخەلىپىلى كېيىن دىنمەزگىلبىر  ،چىقىپ

زالىم كىشىلەرگە قاتتىق قوللۇق قىلىدىغان  باسقۇچبۇ 
 يئومۇمىئۇالر كىن ېل ،بولغان بولسىمۇ باسقۇچىپادىشاھلىق 

ئۈممەتكە  ىپم قىلۈنىڭ كىتابى بىلەن ھۆكهللاھالەتتە 
يولىدا جىھاد  هللا ،چىقىراتتى ۋۇجۇدقامەنپەئەتلىك ئىشالرنى 

ئۈممەتنىڭ  ،تىتنى قوغدايىرىرالگېئىسالم چ ىپقىل
 تىگە كۆڭۈلئىنىڭ مەنپەالرمۇسۇلمان قوغداپنى ىساتلىرىمۇقەدد

لىرىنى ئىجرا قىالتتى. ىلىمىنىڭ جازا بەلگهللا ۋە بۆلەتتى
 يۈز بېرىپ كناھەقچىلىكىن قىسمەن ۋاقىتالردا زۇلۇم ۋە ېل

لىق بىلەن ئاتالغان زوراۋان پادىشاھ ندىن كېيىنائقاالتتى. 
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كەلدى. يەنى كىشلەرگە زوراۋانلىق  بارلىققا ھۆكۈمرانالر
 راوكتاتىد ۈۋاتقانكۆر للىقىمىزدائاېر كىبىز بۈگۈن ،قىلىدىغان

 بارلىققا كەلدى. تۈزۈمى پادىشاھلىق
بىر قانچە  ئىسالم ئۈممىتى ،لىپىقىئىسالم خىالپىتى ي

ۆز ئ دۆلەتھەربىر تى. نەتىجىدە، پ كەتۈنۈبۆل لەرگەدۆلەتچىك كى
 ىئۈممەتن ،ۇپبولمەشغۇل بىلەنال ر ئىشال تەۋەلىكىدىكى

باشقا  رۈشكە ھەرىكەت قىلمىدى ۋە تىرىشمىدى؛ەشتۈبىرل
 ىلەرخەلىپ ئىلگىرىكى ىرمىدى؛دىندىكىلەرنى ئىسالمغا چاق

 قوشۇنالرنى ،ئەۋەتىپ تۇرغاندەكىك قوشۇنالرنى لپەسىل زامانىدا
 ئەۋەتمىدى.

لدا يى بىر» :داق دېگەنئالىمالرنىڭ بىرى مۇنىقھىشۇناس ف
ئەڭ ئاز بولغاندىمۇ بىر ياكى ئىككى قېتىم دۈشمەنگە قارشى 

خەلىپىلەر  .ۋاجىبتۇرئۈستىگە  ىنىڭخەلىپقوشۇن ئەۋەتىش 
جىھاد قىلىش ئۈچۈن قارشى رۇملۇقالرغا  كى ۋاقىتالردا(ى)ئىلگىر

يىسنىڭ ىرېم ئىمپىل دەپ ئاتاۋاتقان رۇبىز ھازىر ئىستانب
ۇالر ئۋەتەتتى. ەياز ۋاقىتالردا قوشۇن ئ قۇستانتىنىيىگە پايتەختى

 .«ايتتىدەپ ئات <قوشۇن >يازلىق  <بالصوائف>بۇنى 
 ؟ ىدۇرېمە ئىش يۈز بېن ىن كېيىنتمۇشۇ باسقۇچ

 «ةتكون خالفة على منهاج النبو ثم »: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
ئۈستىدە ماڭىدىغان پەيغەمبەرنىڭ يولى  ئاندىن كېيىن»

پەيغەمبەرنىڭ يولى   ①.«لىدۇېبارلىققا كمى ۈخەلىپىلىك تۈز

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى  ①
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تارىختا بولىدىغان ئەڭ ئاخىرقى  ئۈستىدە ماڭىدىغان خەلىپىلىك
ا تنىڭ بۇ ئۈممەتكە غەلىبە ئاهللاھەدىستە  بۇ ،خەلىپىلىك بولۇپ

 قىلىدىغانلىقى ۋەدە قىلىنغان.
 لدينا هذا فيبلغ» ېگەن:مۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرە تدىسيەنە بىر ھە

چە ېك» «اإلسالم هالل   أدخله وبر إال وال مدر بيت هالل   يترك والنهار وال الليل بلغ ما
يېتىپ  مۇدەۋىتى نىڭبۇ دىن غاتىپ بارغان جايالرېۋە كۈندۈز ي

قالدۇرماي ئۇنىڭغا  مۇدىربىرەر ئۆي ۋە بىرەر چې تائاال هللا بارىدۇ.
چىنىڭ ېك ،شۇكى مەنىسى ھەدىسنىڭ ①.«ئىسالمنى كىرگۈزىدۇ

غا ئىسالم الرقى يەتكەن جايۇيورۇقلكۈندۈزنىڭ ۋە قى ۇقاراڭغۇل
ۇنيادا بۇ دلىك بولىدۇ. ئويالپ بېقىڭ! ىپ بارىدۇ دېگەنتېدىنى ي

 بارمۇ؟ جايبىرەر  بولمايدىغانكۈندۈز -چەېك
پۈتكۈل زېمىنغا دىنى يېقىن كەلگۈسىدە ئىسالم  ،دېمەك
ھەربىر ئۆيگە  الردىكىقىشالق-زاېشەھەر ۋە ي، . يەنىتارقىلىدۇ

ە ھەربىر ئۆيگ يەر يۈزىدىكى ىتىدەۋ . ئىسالمكىرىدۇئىسالم دىنى 
 پخىمۇ خار قىلىېت ىخىمۇ ئەزىز، خار كىشىنېنى تىئەزىز كىش

ڭ ۋە ئۇنى ئەزىز كىشىئارقىلىق ئىسالم  تائاال هللاتىپ بارىدۇ. ېي
ئەھلىنى خار قىلىدۇ.  ئۇنىڭرىك ۋە ېش ،ئەزىز قىلىدۇ نىئەھلى
ئىسالمنى تاللىغان كىشىلەرنى ئىسالم دىنى  كەلگۈسىدە ،يەنى
، خار كىشىلەرنى رىشتۈرۈپ ئەزىز قىلىشىكە ئېنىڭ ئەزىزلىكهللا

بىلەن  ىئارقىلىق ئىسالمغا بويسۇندۇرۇپ خار قىلىش فەتھى

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد توپلىغان، ھاكىم  ①
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، بۇ ھەدىس ئىسالم دەۋىتىنىڭ مەكدې كىرىدۇ.بىر ئۆيگە ھەر
 .يۈزلۈك تارايدىغانلىقىدىن بېشارەت بېرىدۇۇممئو

 تارقالسىمۇ، دەىلئىسالم دەۋەت شەك»دە كاللىمىزغا ىزبە
ى ئىجرا نىڭ ھۆكمىنهللا مىننىڭ ھەممىسىگەزې لېكىن

 خىيال دېگەن «تىپ بارمايدۇيې قىلىدىغان ھاكىم سۈپىتىدە
. ئەمەلىيەتتە ئۇنداق ئەمەس. مۇنۇ قېلىشى مۇمكىنلىپ كې

ه زوى لي األرض إن الل  »: ھەدىس بۇنى تېخىمۇ ئوچۇقالشتۇرۇپ بېرىدۇ
 «فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها

 قاتالپ كۆرسەتتى، مەنتائاال ماڭا زېمىننى  هللا ،شۈبھىسىزكى»
ھەقىقەتەن  .مۈكۆرد مەغرىبلىرىنىمەشرىق ۋە زېمىننىڭ 

ن يەرلەرگىچە كۆرسىتىلگەلىقى ماڭا ھئۈممىتىمنىڭ پادىشا
 سىنچى ھەدىئىكك ،دەۋەتنى ئەۋۋەلقى ھەدىس ①.«يېتىپ بارىدۇ

پۈتكۈل زېمىنغا يېتىپ دەۋەت  ،. يەنىۆرسىتىدۇپادىشاھلىقنى ك
 .ېتىپ بارىدۇي مۇ پۈتكۈل زېمىنغاپادىشاھلىق بارغاندەك،

خۇشاللىقالردىن بېشارەت بېرىدۇ.  كاتتا لەرھەدىس يۇقىرىقى
ەتنىڭ كەڭرىچىلىك لەر بەزىدە ئۈممبېشارەتئەنە شۇ خۇش 

يەنە بەزىدە قىيىنچىلىق شارائىتلىرىدا يۈز  بەرسە، ۋاقىتلىرىدا يۈز
اپ دىللىرى ياير ال بولۇپشخۇبەزى كىشلەر  تىنبېشارەت. بېرىدۇ
ئاللىققا ئۇدۇل لەر رېبېشارەتبەزى كىشىلەر بۇ ۋەدە ۋە  ،كەتسە

 ەپ ئويالپ پىتنىگە چۈشۈپ قالىدۇ.كەلمىدى د

                                                           
 مۇسلىم توپلىغان. ①
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قورام تاشقا  چوڭ ۋېتىپكوال خەندەكساھابىلەر  ،مەسىلەن
ۇش خ دىنلەرىكاتتا فەتھ ئۇالرغا ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  گەندە،دۇچ كەل
ن تپاغە ،شيەقۇر ۋاقىتتائۇالر شۇ ۋاھالەنكى، . گەنىدىبەر بېشارەت

ى. ئىددە قالغان ىمەدىنە ئىچىدە مۇھاسىر پىدىنىتەر يەھۇدىيالرۋە 
 ىمۇبىرەرىمىز خاتىرجەم ھاجەتك»بىر مۇناپىق  دەل شۇ ۋاقىتتا

 ىدىنەتھىسفارىس ۋە رۇمنىڭ پبىزگە  ساق مۇھەممەدبارالمايۋات
 دەپ پىتىنىگە چۈشكەن ئىدى.  «ۋاتىدۇىرېخەۋەر ب
بىر ئىمتىھاندۇر.  لەر كىشىلەر سىنىلىدىغانبېشارەت بۇ

 هللا بۇ »شال بولىدۇ ۋە خۇ كىشى بۇنداق بېشارەتلەردىنئمىن ۇم
نىڭ ئۇ ۋە هللائىشتۇر، نىڭ  رەسۇلى بىزگە ۋەدە قىلغان ئۇۋە 

ۋەدىسىگە  هللا دۇر،نىڭ ۋەدىسىهللابۇ  ئېيتقان،رەسۇلى راس 
 سۆزماۋۇ » الرئەمما مۇناپىق دەيدۇ. «خىالپلىق قىلمايدۇ

 ۇب ،ئاللىققا ئۇيغۇن ئەمەسېسۆز ر اۋۇئ ،مەنتىقىگە ئۇيغۇن ئەمەس
مۇشۇنداق ئۈممەت  .رۋاتىسىلەۈچۈش كۆرسىلەر  خام خىيال،

قىلىپ كەتكەن  يتەرەققى بولسا رىكاېە ئامۋ  پاوۋريا ھالدا، ئاجىز
 چىققانلىق الەم بوشلۇقىغارىكىنىڭ ئېپا ۋە ئاموياۋر ،تۇرسا
 تائاالنىڭ ھمانرابۇ بولسا ؟ غۇ!الۋاتىسىلەركۆپ ئاڭ ەرلىرىنىخەۋ

 تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا يىشىدۇ.دې« ؟نىڭ ئۈستىدىغۇئەرشى
دا بوزەك بىز )مىسىر( زېمىنى» ﴾اْسُتْضِعُفوا الَِّذينَ  َعَلى نَُّمنَّ  َأن َونُرِيدُ ﴿

تائاال  هللا .①«ەرھەمەت قىلىشنى ئىرادە قىلىمىزقىلىنغانالرغا م

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -1سۈرە قەسەس  ①
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تىلىگەن ېقىلىدۇ. بوزەك ئ ياخشىلىقلگەنلەرگە ىتېبوزەك ئ
بولغان ۋاقىتتا  مەۋجۇدچلۈك دۈشمەن ۈكىشى پەقەت ئۆزىدىن ك

 نىڭئمىتىېنىڭ نهللاتىلگەن بولىدۇ. ېئاندىن بوزەك ئ
 سانىقورالى ۋە مۇئمىنلەر  ،ئۈچۈن دە تەجەللى تېپىشىئمىنلەرۇم

، تاقىتىنىڭ . يەنىئاجىز ھالەتتە قىلىنىدۇ ، تەييارلىقىئاز
تەڭ كۈچ -جەڭ تەڭمۇ ،چۈنكى .تەييارلىق قىلىدۇ يېتىشىچە

ەقەت پبىنى ىبولسا ئىدى، كىشلەر غەل بولغان شتۇرمىسىىلېس
 كۈچلۈك» ۋە باغلىۋالغان بوالتتى ىاللەرگبسەۋە لىقدۇنيا

 لىكرالالر سەۋەبوتەربىيە ياكى زامانىۋى ق-متەلى يئەسكىرى
 دەيتتى.  «غەلىبە قازاندۇق

ارىسىدا چوڭ پەرق دۈشمەن ئكاپىر بىلەن مۇسۇلمان  نكىېل
ش قىلىھسان ېئ مۇسۇلمانالرغا نىڭهللا شۇنداق بولغاندىال مەۋجۇد.

 تائاال هللان بولىدۇ. اناماي غەلىبە ئاتا قىلغانلىقى يۈزىسىدىن
نىڭ هللا» ﴾للَّهِ ا ِبِإْذنِ  َكِثيَرةً  ِفَئةً  َغَلَبتْ  َقِليَلةٍ  ِفَئةٍ  ِمنْ  َكمْ ﴿ مۇنداق دەيدۇ:

 .①«ە ئۈستىدىن غەلىبە قىلىدۇجامائئىرادىسى بىلەن ئاز جامائە كۆپ 
ۋە ئۇنىڭ بىلەن ئەلەيھىسساالم مۇسا  تائاال هللاىن تشۇ سەۋەب

ئۆز بولسا ننى ئەۋفىر ئاجىز،  ن مۇئمىنلەرنىبىرگە بولغا
 ى.دەرگە چوڭچىلىق قىلغۇچىالردىن قىلزامانىسىدىكى كىشىل

 ﴾اَْلْرضِ  ِفي َعَل ِفْرَعْونَ  ِإنَّ ﴿ مۇنداق دەيدۇ:يەنە تائاال  هللا
شۈبھىسىزكى، پىرئەۋن )مىسىر( زېمىنىدا )زومىگەرلىكتە( »

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -142سۈرە بەقەرە  ①
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فَ َقاَل أَنَا رَبُُّكُم ﴿ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا .①«ھەددىدىن ئاشتى
 پىرئەۋن مەن سىلەرنىڭ بۈيۈك پەرۋەردىگارىڭالر بولىمەن» ﴾اْْلَْعَلى
 ينَ الَّذِ  َعَلى نَُمنَّ  َأنْ  َونُرِيدُ ﴿ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا .②«دېدى

 َونُرَِ اْْلَْرضِ  ِفي َلُهمْ  نَُمكِ نَ وَ اْلَوارِثِيَن  َوَنْجَعَلُهمُ  أَئِمَّةً  َوَنْجَعَلُهمْ  اْلْرضِ  ِفي اْسُتْضِعُفوا
ُهم َوُجُنوَُِهَما َوَهاَمانَ  ِفْرَعْونَ  َذُروَن  َكانُوا مَّا ِمن ْ ُْ ىر( زېمىنىدا بىز )مىس» ﴾َي

قىلىنغانالرغا مەرھەمەت قىلىشنى ئىرادە قىلىمىز، ئۇالرنى بوزەك 
يولباشچىالردىن قىلىشنى، ئۇالرنى پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ 

[. ئۇالرنى مىسىر 1)مۈلكىگە( ۋارىس قىلىشنى ئىرادە قىلىمىز ]
قۇۋۋەتكە ئىگە قىلماقچىمىز، بىز پىرئەۋنگە، -كۈچ ازېمىنىد

وشۇنىغا ئۇالر )يەنى بوزەك )ۋەزىرى( ھامانغا ۋە ئۇالرنىڭ ق
قىلىنغانالر( دىن قورقىدىغان نەرسىنى )يەنى بەنى ئىسرائىلنى 

 .③ «[1مىسىرغا ھۆكۈمران قىلىشنى( كۆرسىتىمىز ]
نى دىغانلىقىئاشى ياردەمنىڭ ئەمەلگە ەدىسلەردىنھ يۇقىرىقى

 وقۇمچ بۇ ئۈممەتكەنىڭ هللاكىشى ئمىن ۇم .تەلەيمىزتونۇپ يې
كەلگۈسىدە  يېقىنئۈممەتنىڭ  ىغانلىقىغا، بۇرىدېياردەم ب
غەلىبە  پۈتكۈل دۈشمەنلىرى ئۈستىدىن دۇنيادىكى

ېگەن د« ؟قاچان»كىن ېل رەك.قىلىدىغانلىقىغا جەزم قىلىشى كې
غەلىبە چوقۇم » لەرىبەزى كىش غۇلىدۇ.تۇئال وس

قىلىدىغانلىقىمىزغا ئىشەندۇق، لېكىن غەلىبە ناھايىتى يىراق. 
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دۈشمەن ۋە بۆلۈنمە ھالەتتە، ئىنتايىن ئاجىز  ئۈممەت
ئۇالرنىڭ قولىدا. كۈچ  يئەسكىرى ۋە قھوقۇ ،ئىتتىپاقالشقان

بۇنداق ئاجىز ھالەتتە غەلىبە قىاللىشىمىز مۇمكىن شۇڭا 
ئەڭ ياخشى  هللا) . بىز ئېيتىمىزكى،دېيىشى مۇمكىن «ئەمەس

نىڭ غەلىبىيېقىندۇر، نىڭ ئىزنى بىلەن غەلىبە هللابىلگۈچىدۇر( 
ىلگەن رئىكەنلىكى ھەققىدە بىزگە بې يېقىنبەلكى يىراق ئەمەس 

پ بايان قىلىبىلەن نىڭ ئىزنى هللالەرنى لۋە دەلى بېشارەتخۇش 
 .ئۆتىمىز

 مىسالبىرىنچى 
ى ئۆز بلىرىنىەسەۋ چىقارماقچى بولغان ئىشنىڭقا دۋۇجۇ هللا
 غەلىبە قازىنىشئۈممەتكە تائاال بۇ  هللا ،رىدۇېب ھازىرالپ
انچە قن بىرىتتارىخ ۇنىڭ ئۈچۈنىدۇ. برېب ھازىرالپنى ىسەۋەبلىر

قىمىزغا نەزەر ئاللىېئاندىن بۈگۈنكى ر كەلتۈرۈپ،مىسالالرنى 
 .سالىمىز

ۆز قەۋمىنى ئىسالمغا دەۋەت ئ ىدەمەكك ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ىغا دىغانلىقياردەم بەرمەينىڭ قۇرەيشلەربولغان  ىئۆز قەۋم لىپ،قى

 .ياردەم سورىغان باشقا قەبىلىلەردىنكۆزى يەتكەن ۋاقىتتا 
 ،بولغان بېسىم ۋە زۇلۇم يۇقىرى پەللىگە چىققاندا مۇسۇلمانالرغا

 بىر بۆلۈك ەش ئۈچۈنچىقىش يولى ئىزد گەئۆزى ۋە ساھابىلىرى
 ۇ:تائاال مۇنداق دەيد هللا .غانھەبەشىستانغا يولغا سالەرنى ساھابىل

ِخْلِني َربِ   وُقلْ ﴿ ِْ  ُسْلطَانًا َلُدْنكَ  ِمنْ  يلِ  َواْجَعلْ  ِصْدقٍ  ُمْخَرجَ  َوَأْخرِْجِني ِصْدقٍ  ُمْدَخلَ  َأ
پەرۋەردىگارىم! مېنى )قەبرەمگە( ئوڭۇشلۇق كىرگۈزگىن، »> ﴾َنَِّيًرا
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ە كچىقارغىن، ماڭا دەرگاھىڭدىن ھەق )قەبرەمدىن( ئوڭۇشلۇق
تائاال  هللا . ①«دېگىن <ئاتا قىلغىنياردەم بېرىدىغان قۇۋۋەت 

، چۈنكى دۆلەت قۇرۇش نى ئۆگەتكەندۇئاگە مۇشۇ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
 ە. مەككىدىكى ھالەتتچىقمايدۇ ۋۇجۇدقاقۇۋۋەتسىز -ئىشى كۈچ

شۇ سەۋەبتىن تائاال  هللا ئەمەس ئىدى، دۆلەت قۇرۇش مۇمكىن
ماڭا دەرگاھىڭدىن ھەقكە ياردەم بېرىدىغان » گە ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

 .دەپ دۇئا قىلىشنى ئۆگەتكەن« قۇۋۋەت ئاتا قىلغىن
 رەبىئە، مۇزەر ۋە سەقىف تتاقا بارغان ۋاقىفتائى ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

ىلى ي ھەر. بۇ قەبىلىلەر ەبىلىلىرىنى ئىسالمغا دەۋەت قىلغانق
ھەج ۋە ئۆمرە بويىچە  قائىدىلىرى لىپ جاھىلىيەتېكىگە كمەك

قاتتىق غا چىقىپ ىشېقنىڭ ئۇالر ملسو هيلع هللا ىلصقىالتتى. رەسۇلۇلالھ 
بەرگەن ۋە ياردەم بەرگەن كىشىگە ماڭا جاي » :زىيەتكە ئۇچراپئە

 .دېگەن!« جەننەت بولسۇن
ۈك لبىر بۆ ىدىنسىبىر يىلى خەزرەج قەبىلمەلۇم تائاال  هللا

دى. خەزرەج ۋە نى تەقدىر قىلىلىشېك)ھەجگە(  كىشىلەرنىڭ
 چۈپكۆەزدى قەبىلىسدىن مەدىنىگە س قەبىلىسى يەمەننىڭ ئئەۋ

لىرى ىبال ىڭىنئۇالر بىر دادگەرچە كەلگەن كىشىلەر ئىدى. 
سىدا ىئارئۇالرنىڭ  رىلېكىن ۋاقىت ئۇزارغانسې ،بولسىمۇ

ئۇالرنىڭ پ تۇراتتى. قوزغىلىقەبىلىۋازلىق جەڭلىرى 
ەت قۇرەيزەدىن ئىبار ۋە بەنىنەزىر  ، بەنىقەينۇقا ىدىكى بەنىمەدىن

                                                           
 ئايەت. -80سۈرە ئىسرا  ①
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 ىچىلىق مۇناسۋىتىدارلىرى بىلەن قوشنىقەبىل يئۈچ دانە يەھۇدى
 رنىەلمىئىلۋە پەيغەمبەرلىككە دائىر  كىتاب يەھۇدىيالر ئىدى. بار

 بىلەتتى. 
خەلق لىمسىز تە ئىئۇالر جاھىلىيەت ،ئەرەبلەرگە كەلسەك

 سىداتوغرى دىغانلىقىىلېيغەمبەرلەر ۋە پەيغەمبەرنىڭ كپە ،بولۇپ
 .تتىبىلمەي ەچنەرسېھ

ەزى ب ئوقۇۋاتقان يەھۇدىيالر ىدىكى ئەرەبلەرنىمەدىنتائاال  هللا
شۇ  ئىگە قىلغان بولۇپ،ئەۋزەللىككە  ئاڭاليدىغانسۆزلەرنى 

 پەيغەمبەر نىڭ ئېڭىدالەرىكىش يمىۇىن ئومتسەۋەب
 چۈشەنچىلەربەزى  گە ئاالقىدارۋە پەيغەمبەرلەر كېلىدىغانلىقى

 لەنگەن ئىدى.لىشەك
 :لىپېس تلەرگە تەھدىبئەرە ريەھۇدىيالدىكى ىمەدىن

 پئەگىشىشۇ پەيغەمبەرگە ئا قالدى. بىز ئاز چىقىشقا پەيغەمبەر»
 «ەندەك قىرىپ تاشاليمىزسىلەرنى ئاد ۋە ئىرەم قەۋمىنى ئۆلتۈرگ

 ،بەرگەندە ئىختىالپ يۈزسىدا ىئار ئەرەبلەرى. ساالتت تدەپ تەھدى
 يېقىن بىز سىلەرگە ھاالكەتچىلىك بولسۇن!: »يەھۇدىيالر

ئاد  ،پسىلەرگە قارشى چىقى بىرگەپەيغەمبەر بىلەن كەلگۈسىدە 
 «ئۆلتۈرۈپ تاشاليمىزسىلەرنى  ،دەكگەنۈلئۆلتۈرقەۋمى ۋە ئىرەم 

 ىلەرلۈك كىشبۆ ىدىن بىرخەزرەج قەبىلىس سەۋەبتىن دەيتتى. شۇ
 ردە بىر پەيغەمبەر چىققانلىقشۇ يە ،لىپكېتىپ ېمەككىگە ي

 بۇ كىشى» :قەسەم ئىچىپ تۇرۇپ غاندىن كېيىنخەۋىرىنى ئاڭلى
ئۇالر  ،ئىكەنشۇ  پەيغەمبەررگەن سۆزلەپ بە يەھۇدىيالربىزگە 
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پەيغەمبەرگە  يەھۇدىيالر .تىۋالمىسۇنېيئىمان ئ رۇنۇىن بدبىز
 ،ساالتتى تدىغانلىقى بىلەن تەھدىىشىپ بىزنى ئۆلتۈرىئەگ

 «ۋىلىپ ئۇالرنى بىز ئۆلتۈرەيلىىيتېدىن بۇرۇن ئىمان ئيەھۇدىيالر
 ئىرادەلەرگە ياخشىلىقنى ىكىش تائاال بۇ هللا. يىشتىدې
 اخشىلىقنىڭ سەۋەبلىرىنى ھازىرالپئۇالرغا ي ،نلىقى ئۈچۈنلغاىق

 بەرگەن ئىدى. مانا بۇ ئۇالرنى ئىسالمغا چاقىرغان تۇنجى سەۋەب
 ئىدى.

 :مۇنداق دەيدۇ تائاال هللا .ئىدى بار ىمۇيەنە بىر سەۋەببۇنىڭ 
ُُونَ  ْبلُ ق َ  ِمن وََكانُواْ  َمَعُهمْ  ل َما ُمََّد ق   الل هِ  ِعندِ  م نْ  ِكَتاب   َجآَءُهمْ  َوَلم ا﴿  َعَلى َيْستَ ْفِت

ەرىپىدىن ت هللائۇالرغا » ﴾ِبهِ  َكَفُرواْ  َعَرُفواْ  م ا َجآَءُهمْ  َكَفُروْا فَ َلم ا ال ِذينَ 
ئۇالردىكى كىتاب )تەۋرات( نى تەستىقاليدىغان كىتاب )قۇرئان( 
نازىل بولغان چاغدا )ئۇنىڭغا ئىشەنمىدى(. ئىلگىرى ئۇالر 

نى ۋاسىتە قىلىپ( كاپىرالرغا قارشى )مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم
ئۆزلىرىگە ياردەم كېلىشىنى تىلەيتتى، ئۇالر بىلىدىغان )يەنى 

كەلگەن چاغدا ئۇنى تەۋراتتا سۈپىتى بايان قىلىنغان( پەيغەمبەر 
پەيغەمبەر بىلەن بىرگە  سىلەرگە» :يەھۇدىيالر .①«ئىنكار قىلدى

دىن غەلىبە ڭالرۈئۈست نىڭدا سىلەريېقىنئۇرۇش ئاچىمىز ۋە 
ىڭ ئۇنئۇالر  ،ەن ۋاقىتتاپەيغەمبەر كەلگئەمما . تتىدەي «قازىنىمىز
 ئۇنى ئىنكار قىلدى.بىلىپ تۇرۇپ  لىكىنىپەيغەمبەر

 مىسال ئىككىنچى

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -82سۈرە بەقەرە  ①
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 لەرىبۇ جەڭدە كىش ،بولۇپ يۈز بېرىشىنىڭ ىڭېبۇئاس ج
 ئاقساقالالرقىرىلىپ كەتكەن ئىدى.  راللئاقساقائەگىشىدىغان 

ىگە قارشى كېلىشىدىن تئىئۆز مەنپە ڭدەۋەتنى كۆپىنچە ھالەتتە
 ۋە ئۆزلىرىنى بەزى ئىمتىيازلىرىدىن مەھرۇم قويۇشىدىن

 .قارشى چىقاتتىئەنسىرىگەنلىكى ئۈچۈن، دەۋەتكە 
 قبولسا دىغانىقىل ىكى )ئايەتلەرنى( تەپەككۇرقۇرئاندئەگەر 

 دېگەن سۆزلەرنىڭ كۆپ «قەۋمنىڭ چوڭلىرى ئېيتتى» ﴾قَاَل اْلَمَلُ ﴿
 ئۇالر مەيلى سىياسى ياكى. ئۇچرىتىمىز ئورۇندا تەكرارالنغانلىقىنى

منىڭ بولسۇن، قەۋ ىنئىقتىسادى ياكى ئەسكىرى تەرەپت
كى شۇالرغا ئوخشاش ياكى قەبىلە ئاقساقاللىرى يا رەھبەرلىرى

ئاستىدا  لۇقىلوكونتر شۇالرنىڭ يەتىجەمئ ،كىشىلەر بولۇپ
ىدىن شىزىيانغا ئۇچر تەسىر كۈچىنىڭئۆز ا ئۇالر شۇڭالشق .بوالتتى
 .اتتىاقىتالردا دەۋەتكە قارشى چىقۋ ىنچەكۆپ ،قورقۇپ

دۇنيا ۋە  ۆزلىرىگەئنىڭ هللا ،پەيغەمبەرگە ئەگەشسەئۇالر 
 ،تونۇپ يېتەلمەينى ىئاتا قىلىدىغانلىق ياخشىلىق تەئاخىرەت

ئەمەس بەلكى ئىنتايىن يۈزەكى  رى بىلەنۇنىڭ نهللادۇنياغا 
دا پەقەت كۆز ئالدى نەزىرى بىلەنال قارايتتى، يىراقنى كۆرمەيتتى،
ئەتە ۋە كەلگۈسى  ئۆزلىرى كۆرۈۋاتقان ئىشالرنىال ئوياليتتى،

مۇشۇ جەڭ  شۇ بولدىكى، ھىمىۇ. متتىدا ئويالنمايىتوغرىس
جەمئىيەتنىڭ كاتتىۋاشلىرى  ،رىپبې يۈز)بۇئاس جېڭى( 

 قىلىپ نەقىل رەزىيەلالھۇ ئەنھا ئائىشە .كەنىدىكەت لىپىقىر
 ملسو هيلع هللا ىلص هالل   رسول فقدم، لرسوله هالل   قدمه ايوم اثبع يوم كان» :ېگەنمۇنداق د
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 تائاال هللا» «لرسوله هالل   فقدمه، واوجرح سرواتهم وقتلت ملؤهم افترق وقد
ئىدى. تەقدىم قىلغان  گەنىڭ پەيغەمبىرىىئۆز نىىكۈن سبۇئا

مەدىنىگە كەلگەن ۋاقىتتا ئۇالرنىڭ رەھبەرلىرى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
لىرى ئۆلتۈرۈلگەن ۋە ىئۇلۇغ سانايدىغان كىش ،بۆلۈنۈپ كەتكەن
نىڭ ىكۈنىنى ئۆز تائاال بۇئاس هللا ،مەكئىدى. دېجاراھەتلەنگەن 

ـــ  بۇمانا  ①.«مەيدانغا چىقىرىپ بەرگەن ئىدى رى ئۈچۈنىپەيغەمب
ائاال ت هللاتەييارالش ئۈچۈن قوبۇل قىلىشقا  مئىيەتنى ئىسالمنىجە

ەت ئىيشۇ ۋاقىتتا جەمئۆز پەيغەمبىرىگە تەقدىم قىلغان ئىشتۇر. 
ۋە قەبىلىۋازلىق  ئارا ئۆچ ئېلىش، ئۇالر ئۆزقالغان بولۇپ شسىزبا

 زېرىكىپ، بۇ قااليمىقانچىلىقالردىن ئۆزلىرىنىىدىن جەڭلىر
ىڭ چىقىشىنى كۈتمەكتە نىبىر كىش تۇلدۇرۇپ چىقااليدىغانقۇ

 سەۋەبلىك ملسو هيلع هللا ىلص تائاال مۇھەممەد هللا» تىنشۇ سەۋەبئۇالر  .ئىدى
 ى.دېگەن ئىد «لەشتۈردىمىزنى بىرىبلىربىزنىڭ ئارىمىزنى ۋە قەل

 غان ئىدى.بول بسەۋە ىغائۇالرنىڭ مۇسۇلمان بولۇش ىشمۇشۇ ئدەل 
چىقارماقچى بولسا سەۋەبلىرىنى  ۋۇجۇدقانى بىرەر ئىش هللابۇ  
ە ۋس ئەۋتائاال  هللا ىدۇر.مىسال ىغانلىقىنىڭرىدېبھازىرالپ  ئۆزى

 ىڭ بولۇشىنى خالىۋېدى،ئۈچۈن ياخشىلىقنخەزرەج قەبىلىسى 
گەرچە ھازىرالپ بەردى. بۇئاس ۋەقەلىكىدە  نىشارائىت ئۇالرغا
 ىدەزبە ، لېكىنبولسىمۇ تۆكۈلگەن قان ۋە لەر ئۆلتۈرۈلگەنىكىش

 .ئاچىدۇ ياخشىلىق قۇچاق ، ئاندىنيوقالغاندىاليامان كىشلەر 
 مىسالئۈچىنچى 

                                                           
 بۇخارى توپلىغان. ①
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تابىئىنالردىن ئەنھۇ ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ خەلىپە 
شىلىك قوشۇننى ئەبۇ ئۇبەيدە كىمىڭ  51 تەشكىللەنگەن

ققا يولغا سالدى. بۇ ئىش ئىراق قوماندانلىقىدا ئىراىنىڭ سەقەف
 نتا يۈز بەرگەيوق ۋاقىتا قوشۇن باشق قوشۇندىنمىنىدا مۇشۇ ېز

 نىڭەتھىسىفبولسا ئىراق  بئەگەر بۇ قوشۇن مەغلۇ ،بولۇپ
مۇسۇلمانالرنىڭ لىش خەتىرى بار ئىدى. ئاشۇ ۋاقىتتا ېتوختاپ ق
ۋاقىتتا ئىراق ۋە شامغا  بىراللېكىن  ،ولسىمۇلىك بسانى چەك
 يىسى بىلەنىرېارىس ئىمپپرۇم ۋە ئۇالر  ەۋەتكەن ئىدى.قوشۇن ئ

 ئەبۇ ئۇبەيدە سەقەفىپى تۈزگەن ئىدى. ېئۇرۇش س بىرال ۋاقىتتا
ەنە ي دەريانىڭدۇچ كەلدى،  دەرياغا نى باشالپ كېتىۋاتقانداقوشۇن

 .تۇراتتىن جازەۋەيھ ابەھمپارىسالرنىڭ قوماندانى  ىدەپىبىر تەر
ە سەن بىز تەرەپك كىيا» ئەبۇ ئۇبەيدە سەقەفىگە:پارىس قوماندانى 

 ئۇبەيدەبۇ ئە ،دېگەندە «ياكى بىز سەن تەرەپكە ئۆتەيلى ،كىنئۆت
 رەنلەس ،ئەمەس مۇ بەك ئاشىقسەنلەر ئۆلۈمگە بىزدىن» :ىسەقەف

ك نى كۆۋرۈىئۆز قوشۇنلىر ئارقىدىنال دى.ېد «ئۆتىمىزبىز تەرەپكە 
رۈكتىن ۋكۆ مۇسۇلمانالر پۈتۈپكۆۋرۈك ۇدى. لىشقا بۇيرېس

ن پىل بىلە ئۇالرغاقىلىپ  ھىيلىگەرلىكارىسالر پ ۈۋاتقاندا،ئۆت
پىلنى كۆرۈپ ئىلگىرى نىڭ ئاتلىرى مۇسۇلمانالرھۇجۇم قىلدى. 

ىپ ىنكېچىشقا باشلىدى. ئاتلىق قوشۇن چېقئۈركۈپ  قاباقمىغاچ
 ارىس قوشۇنىپ سۇسلىشىپ قالدى. قوشۇنالر پىيادىلىك

پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ مۇسۇلمانالر قوشۇنى ئىچىدە زور 
 دى.رلىپ باېقىرغىنچىلىق ئ
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تاكى  ،قىلىپ كىنىشنى رەتئەبۇ ئۇبەيدە سەقەفى چې
 جەڭ قىلدى. ستىنەتەۋرەنم يقەتئىئۆلتۈرۈلگەنگە قەدەر 

شەھىد  ئۇنىڭ بىلەن بىرگە مۇئەمىرلىرىباشقا  ىڭنقوشۇن
شۇنىڭدىن كېيىن مۇسەننا ئىبنى ھارىس  قىلىنغان ئىدى.

ە بىر قېتىم كۆۋرۈك سېلىشقا بۇيرۇق چۈشۈردى، شەيبانى يەن
 ئىدى. كۆۋرۈك پۈتكەندىنۋەتكەن چۈنكى پارىسالر كۆۋرۈكنى بۇزۇ

 ۆتتكىنىشكە بۇيرۇدى. چې ، قوشۇننىڭ قالغان قىسمىنىكېيىن
 كىشى مىڭ كىندى، ئىككىكىشى چېمىڭغىچە  ئالتە مىڭدىن

كىشى شەھىد  مىڭ تۆت، سەھراالرغا قېچىپ كەتكەن بولۇپ
كىشىنىڭ شەھىد  مىڭ تۆتبىر كۈندە قىلىنغان ئىدى. 

ۇن قوش تىكىئىراق ،بولۇپ ىلىنىشى ناھايىتى چوڭ مۇسىبەتق
 التاس ېلىشقاسى توختاپ قىھفەت قنىڭئىرا كېتىپ، پيوقۇلۇ

 قالغان ئىدى.
 ىدۇ؟ئەۋەتيەنە بىر قوشۇننى قەيەردىن خەلىپە بۇنداق ۋاقىتتا 

، بولۇپ يار بەرمەيدىغانۋاقىت ياردەمچى قوشۇن ئەۋەتىشكە 
قېلىپ  داىمىنېئىراق ز ياردەمچى قوشۇن كېلىپ بولغۇچە،

 ئىشى توختاپقىلىش  ىھقوشۇن بىلەن ئىراقنى فەتبۇ قالغان 
 فەتھىنى داۋامالشتۇرۇشنىبۇ  هللاكىن ېل ،بوالتتى قالغان

 .خالىدى
ئورۇندا قانداق ھەر هللا» :مەھمۇد شاكىر مۇنداق دەيدۇ

چىل تدا راسىئىمان ىدۇر.ئايالالر بىلەن بىرگ-ن ئەرئمىۇم
 غاۇالرئ هللا ،لىپ قالساېدۇچ كيىن شارائىتقا ىق ەرمۇسۇلمانالر بىر
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 ۇپالرنى مۇسۇلمانالردىن توسسىارپ . هللابېرىدۇ چىقىش يولى
دەل مۇشۇ ۋاقىتتا  غان بولۇپ،ر قىلقالىدىغان بىر ۋەقەنى سادى

بىر قىسمى رۇستەم كەتتى. مغا بۆلۈنۈپ ىقىس ئىككىارىسالر پ
ارىس پ بىرگە بولدى.ەيرۇز بىلەن فيەنە بىر قىسمى  ،بىلەن

 ىلىشېتىپ كېي قايتىش بۇيرۇقى قايھەن جازەۋابەھمقوماندانى 
 .«شقا ئالدىرىدىىا قايتغئىنارىس قوشۇنى مەداپ البىلەن

 ،بولۇپبولغان ئىگە ئۇرۇشىغا ئۆزى  ڭرنىەئمىنلۇمتائاال  هللا
ىن قۇتۇلدۇرۇپ قالدى. ئۇالر خىالپەت تقىيىنچىلىق ئۇالرنى بۇ

 ئۇچرىشالىغۇدەكقوشۇن بىلەن ياردەمچى لىۋاتقان ېك ىپىدىنتەر
ر ھەتتا مۇسۇلمانال ۇپال قالماستىن،تەرلىك پۇرسەتكە ئىگە بولېي

تائاال شۇ  هللاندى. ەبولۇپ تەشكىلل قوشۇنكۈچىيىپ چوڭ بىر 
 ا يۈزدمەدائىن پارىسالرمۇسۇلمانالرنى قۇتقۇزۇپ قالدى. ئارقىلىق 

 كىندۈرۈشكە مەجبۇرېچ لىرىنىئەسكەرسەۋەبلىك پىتنە  بەرگەن
لىپ ېك چى قوشۇنمۇسۇلمانالرغا ياردەم تالىقى. شۇ ئاربولدى
ئمىنلەرگە ئىراق ۇم هللا بىلەن قايتا ئۇچراشتى. الرپارىس

ەرقتە ش ڭىيىپكې ھىفەتھەتتا  ،نى فەتھى قىلىپ بەردىىمىنېز
جۇمھۇرىيەت دەپ  كېيىن .يېتىپ باردى زېمىنلىرىغىچە ئىران

بۇ قېتىمقى ۋە  باردىڭىيپ كې جايالرغىچەباشقا  ىلىدىغانئات
 دى.داۋام قىل ۋاقىتقىچەھ ئۇزۇن ىفەت

 مىسال تۆتىنچى
مىنىغا ېناساراالر شام ز ھساالھىددىن ئەييۇبى رەھىمەھۇلال

 ۇقەددەسمبەيتۇل ،ۋالغانىسېبىنى زېمىنشام  ىپسىڭىپ كىر



 ۋۇجۇدقا چىقارماقچى بولغان ئىشنىڭ سەۋەبلىرىنى ئۆزى ھازىرالپ بېرىدۇهللا 

22 

ھازىرقى خۇددى بىزنىڭ  ،ئۆتۈپ كېتىپقولىغا  نىڭناساراالر
بولۇپ  دىننىڭ مۇقەددىساتلىرى زايە الىرىمىزگە ئوخشاشكۈنل

ئىدى. ساالھىددىن ئەييۇبى  كەتكەن بىر زاماندا تۇغۇلغان
 ،ھىممەتلىك كىشى بولۇپ سالىھ ۋە يۈكسەك ھرەھىمەھۇلال
نى ىزېمىنشام  ىالنلەنگەن ۋاقىتتىۋەزىپىسىگە تەيئەمىرلىك 

ساالھىددىن ئەييۇبى  ئىدى. كۆڭلىگە پۈككەنفەتىھ قىلىشنى 
تەرىپىدىن ئەمىرلىككە ىن زەنگى ددرىۇنھ ھۇلالرەھىمە

ىن ددرىۇ. نئۇنىڭ پىالنى بويىچە ماڭاتتى ،نلەنگەن بولۇپتەيى
بولماي تۇرۇپ ۋاپات تاپقان ھ ىفەتتولۇق  ددەسەۇقمتۇلزەنگى بەي

 ئۇنى ،نبەر ياساتقان بولۇپۇبىر دانە مزەنگى  ئىدى. نۇرىددىن
. ساالھىددىن ئەييۇبى پ ئاتايتتىدە «نبىرىۇم بەيتۇلمۇقەددەس»

 ئالغان ئۇدۇم ھىممىتىنى نىڭ بۇىن زەنگىدىدرۇنرەھىمەھۇلالھ 
 .ئىدى

 رۇم بىلەن تەرەپتە-تەرەپ رەھىمەھۇلالھ ىبساالھىددىن ئەييۇ
لىك كتوقۇنۇشالر چە كەن بولۇپ،تەباشلىۋ الرنىبولغان توقۇنۇش

 ھىتفە ڭىيىپۈنگە كېك-كۈندىن ستىنشىغا قارىماۇبولدائىرىدە 
 اغىقول لەر مۇسۇلمانالر قوشۇنىنىڭقەلئەۋە  قورغان ،بولۇشقا

تىپ ېي پاغاوياۋر لەرخەۋەرتوغرىسىدىكى بۇ  .ئۆتۈشكە باشلىغانىدى
ل ۇوبئەسكەر ق پىسىاناساراالرنىڭ كاتتىۋېشى بولغان رۇم پ ،رغاندابا

لىق ر قېتىمنىڭ يېڭى بىيەھۇدىيالر ،النى چىقىرىپېقىلىش ئ
ئۇرۇشقا چىقىشقا چاقىرىق  ئومۇميۈزلۈكھۇجۇم قىلىشى ئۈچۈن 

ڭ ەڭ چوئ دىكىتارىخى يەھۇدىيالر ـــقېتىمقى ھۇجۇم  بۇ قىلدى.
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پانىڭ ھەممە وياۋر رۇم پاپىسى ھۇجۇم بولغان ئىدى.
شقا ىميۈزلۈك جەڭگە چىقۇئوم ناساراالرنىمۇدىكى ىتەرەپلىر

 ەممەھپانىڭ وئۆزىنىڭ ئەلچى ۋە پوپلىرىنى ياۋر ،چاقىرىق قىلىپ
رغۇن ۇشىغا نېق، پاپىنىڭ نەتىجىدە ئەۋەتتى. ەپلىرىگەتەر

 ئارمىيە بولۇپ تەشكىللەندى.بىر چوڭ  پىئەسكەرلەر توپلىن
ماندانلىق وكىم ق نداق چوڭ ئارمىيىگەبۇ ئويالپ بېقىڭ،

چىك كىبىر  ئادەتتىكى ئارمىيىسىدىكىپا و؟ ياۋرلىشى مۇمكىنقى
 تابىىلىق شقوماندان  يئەسكىرى رال قوماندانلىق قىالرمۇ؟ېنېگ

ى دىكگە ئاشۇ زامانىبۇ ئارمىيياق! بەلكى  قوماندانلىق قىالرمۇ؟
 اشكاتتىۋ ئۈچ نىڭ مۆتىۋەر پادىشاھلىرى ھېسابلىنىدىغانپاوياۋر

 ،قىزىل ساقاللىق ئىدى. ئۇالرنىڭ بىرى،قوماندانلىق قىلغان 
رمانىيە پادىشاھى فىرىيدىريىك ھالقىغان گې دىن 80~70يېشى 

ە بىرى يەن ئىككىنچىسى، فىرانسىيە پادىشاھى لويىس؛ بەروسا؛بەر
 رىيىت شارىتئەنگلىيە پادىشاھى  دەپ ئاتالغان« يۈرەك شىر»

 شىر»ۇ ئىنتايىن شىجائەتلىك بولغانلىقى ئۈچۈن ئ ئىدى.
ر ۋە ئىبنى ىەسئھەتتا ئىبنى  پ ئاتالغان ئىدى.دە «يۈرەك

ئۇنىڭ  ۇى ئالىمالرمسىرگە ئوخشاش مۇسۇلمان تارىخچكە
توغرىسىدىكى  ىقۇباتۇرل ۋە ئۇنىڭبولغان  شاھىد شىجائىتىگە

دىكى ياۋروپا ئىدى. ئۇ ئاشۇ دەۋر خاتىرىلىگەنىلەرنى سقىس
 ، ياۋروپابولۇپ پادىشاھلىرى ئىچىدە ئەڭ شىجائەتلىك كىشى

 الرپادىشاھ دەپ ئاتالغان« يۈرەك شىر»وخشاش ئتارىخىدا ئۇنىڭغا 
 . بەكمۇ ئاز ئۇچرايتتى
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ب قوشۇنلىرىنى نەپەر پادىشاھ ئەھلى سەلئۈچ  دىكىىريۇقى
ەۋىردىكى شۇ د دېڭىز فلوتىتالىيە ىئباشالپ چىققان ئىدى. 

 يەۋە ئەنگلىفىرانسىيە  ،بولۇپ دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ دېڭىز فلوتى
 شكەيۆتكە دېڭىزدىن قوشۇنلىرىنىئارقىلىق  دېڭىز فلوتىشۇ ئا

گېرمانىيە،  ئەسكەرلەرلىشكەن ئىدى. ئىتالىيە بىلەن كې
دۆلەتلەردىن ئوخشىمىغان ئىبارەت دىن فىرانسىيە ۋە ئەنگلىيى

، بۇالر ئىتالىيە فلوتى ئارقىلىق دېڭىزدىن توپالنغان بولۇپ
ب قوشۇنلىرى ، ئەھلى سەلمەكئىدى. دې ئۆتمەكچى بولغان

 مۇسۇلمانالرغا قارشى ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن توپالنغان ئىدى.
 ﴿َوالَِّذيَن َكَفُروا بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعٍض﴾ دەيدۇ:تائاال مۇنداق  هللا

 تائاال هللا .①«بىرىگە ئىگىدۇر-تا( بىركاپىرالر )ياردەمدە ۋە مىراس»
 َأْولَِياءَ  النَََّّاَر وَ  اْليَ ُهوَِ  تَ تَِّخُذوا ل آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا﴿ مۇنداق دەيدۇ: يەنە

ُهمْ  فَِإنَّهُ  ِمْنُكمْ  يَ تَ َولَُّهمْ  َوَمنْ  بَ ْعضٍ  َأْولَِياءُ  بَ ْعُضُهمْ   ﴾الظَّاِلِمينَ  اْلَقْومَ  يَ ْهِدَ ل اللَّهَ  ِإنَّ  ِمن ْ
رنى دوست تۇتماڭالر. ئۇالر مىنلەر! يەھۇدىي ۋە ناساراالۇئئى م»

بىرىنى دوست تۇتىدۇ. سىلەردىن كىمكى ئۇالرنى دوست -بىر
زالىم قەۋمنى  هللاتۇتىدىكەن، ئۇمۇ ئەنە شۇالردىن سانىلىدۇ، 

يە ىلئەنگ ۋە فىرانسىيە .②«[15ھەقىقەتەن ھىدايەت قىلمايدۇ ]
كىن ، لېۇبولسىم قانسىغ دېڭىز فلوتىغائىتالىيە  قوشۇنلىرى

ەك بنىڭ قوشۇنلىرى فىرىيدىريىك بەربەروساگېرمانىيە پادىشاھى 

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -71سۈرە ئەنفال  ①
 ئايەت. -15سۈرە مائىدە  ②
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 ئىتالىيە دېڭىز فلوتىغا سىغماي، كۆپ بولغانلىقى ئۈچۈن
 قۇرۇقلۇقتا مېڭىشقا مەجبۇر بولغان ئىدى.

ئۇالر شۇ » دېگەن: مۇنداقرەھىمەھۇلالھ  ئەسىرئىبنى 
 .«چىققان جەڭگەچوڭ بىر  دىنولىز يدېڭىرۇقلۇق ۋە ۇق ۋاقىتتا

 ڭقوشۇننىبىلەن چىققان  فىرىيدىريىك بەربەروسائۇنداقتا 
بۇ ھەقتە رەھىمەھۇلالھ ؟ ئىبنى كەسىر لىكقانچىزادى سانى 

ىيە رمانېگ>سىدا ىپالىقالر ئارومۇسۇلمانالر ۋە ياۋر»مۇنداق دېگەن: 
 <جەڭگە ئاتلىنىپتۇبىلەن  كىشىلىك قوشۇنمىڭ  100پادىشاھى 

كىشىلىك مىڭ  100. شۇ دەۋردە دېگەن خەۋەر كەڭ تارقالغان
كۆپ سان  ۋە دەرىجىدىن تاشقىرى قوشۇن تەسەۋۋۇردىن ھالقىغان

 «.تىبارغا ئېلىناتتىدەپ ئې
ۈك يۈزلمۇئومئەتراپىدىكى كىشىلەرنى  ىمۇساالھىددىن ئەييۇب

ىڭ قوشۇن ئۇن دى. گەرچە مۇنتىزىمچاقىرىق قىلچىقىشقا جەڭگە 
ئۇ يەنىال  ەن بىرگە جەڭگە چىقىدىغان بولسىمۇ، لېكىنبىل

ىدى. غان ئكىشىلەرنى بۇ جەڭگە چىقىشقا چاقىرىق قىل بارلىق
رەبلىرى ۋە سەھرادىكى كمەن ئەبارلىق ئەرەب قەبىلىلىرى، تۈر

ەن بىل بىر جامائەت ئۇنىڭتەشكىللەنگەن ئالىمالردىن  ۋە ئەرەبلەر
 بىرگە جەڭگە چىققان ئىدى.

ئالىمالر ۋە » ېگەن:مۇنداق درەھىمەھۇلالھ ئىبنى كەسىر 
 جىھاد قىلىشقا الەر شامدىبىر توپ كىش اباشقئۇالردىن 

ۇالرغا ئكىن ېل غان بولسىمۇ،تەييار بول ئىنتىلگەنلىكتىن
 لەرەرخەۋ ۈكى توغرىسىدىكىكۆپلسانىنىڭ پالىقالرنىڭ وياۋر
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 كەنتىپ كەتقاي لەركىشى ئۇالردىن نۇرغۇن ،ەتىپ كەلگەندېي
مەھۇلالھنىڭ سۆزىدۇر. بۇ ئىبنى كەسىر رەھىمانا . «ئىدى

شى ئەڭ ياخ هللامە سەۋەبتىن قايتىپ كەتكەنلىكىنى ئۇالرنىڭ نې
 نىڭغامۇشۇ رەھىمەھۇلالھ بىلگۈچىدۇر. لېكىن ئىبنى ئەسىر

ھەققىدە مۇنداق دېگەن:  ئوخشاپ كېتىدىغان ھالەت
مۇنۇ  تائاالنىڭ هللائەھۋالى شۇ ۋاقىتتىكى مۇسۇلمانالرنىڭ »

ُكْم ﴿ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن فَ ْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمنْ ئايىتىدە ئېيتىلغىنىدەك ئىدى: 
َناِجَر َوَتظُنُّوَن بِاللَِّه َوِإْذ زَاَغِت اْْلَْبََّاُر َوبَ َلَغِت اْلُقلُ  َُ  ابْ ُتِليَ  ُهَناِلكَ لظُُّنونَا اوُب اْل

ئەينى ۋاقىتتا ئۇالر يۇقىرى > ﴾َشِديًدا  زِْلَزاًل  َوزُْلزُِلوا اْلُمْؤِمُنونَ 
تەرىپىڭالردىنمۇ، تۆۋەن تەرىپىڭالردىنمۇ )ھۇجۇم قىلىپ( كەلگەن 
ئىدى. بۇ چاغدا كۆزۈڭالر چەكچىيىپ قالغان، يۈرىكىڭالر 

ھەققىدە تۈرلۈك گۇمانالردا  هللائاغزىڭالرغا قاپلىشىپ قالغان، 
 مىنلەر سىنالغان ۋە )بېشىغاۇئ[. بۇ يەردە م50ولغان ئىدىڭالر ]ب

كەلگەن كۈننىڭ قاتتىقلىقىدىن گويا ئۇالرنى يەر سىلكىگەندەك( 
 .«① <[55قاتتىق تەۋرىنىشكە ئۇچرىغان ئىدى ]

ئاشۇ ۋاقىتتا »مۇنداق دېگەن:  رەھىمەھۇلالھ ئىبنى كەسىر
 مۇ قورقۇپ، ناھايىتى ۋەھىمىگە چۈشكەنپادىشاھ ۋە مۇسۇلمانالر

ھالقىغان ئۇنچە  تەسەۋۋۇردىنەتتا ساالھىددىن ئەييۇبىمۇ ھئىدى. 
 . «ئىدى گەنىئەنسىر دىنسانكۆپ 

مۇسۇلمانالرنىڭ( نېمە ئۈچۈن ئالىمالر ۋە )ڭ بىز ئۇالرنى
ىق نئىشالرنىڭ ئې شۇ ۋە ھەقىقىتىنى قايتىپ كەتكەنلىكىنىڭ

                                                           
 ئايەتلەر. -55 ۋە -50سۈرە ئەھزاب  ①



 ۋۇجۇدقا چىقارماقچى بولغان ئىشنىڭ سەۋەبلىرىنى ئۆزى ھازىرالپ بېرىدۇهللا 

27 

 ئىبنى كەسىر رەھىمەھۇلالھئەمما تەپسىالتىنى بىلمەيمىز. 
 ئۇالرغا رلەرياۋروپالىقالرنىڭ سانىنىڭ كۆپلۈكى توغرىسىدىكى خەۋە

يەتكەندىن كېيىن ئۇالرنىڭ قايتىپ كەتكەنلىكىنى تىلغا ئالغان. 
لېكىن ئۇنىڭ ئېنىق بىر سەۋەبى بولۇشى كېرەك. نېگىزلىك 
سەۋەب زادى نېمە؟ ئۇالر )يەنى قايتىپ كەتكەنلەر( ساالھىددىن 

ڭغا تەرلىك تەييارلىق يوق تۇرۇپ ئۈممەتنى ھائەييۇبى يې
ىق تەرلىك تەييارلدېيىشكەنمۇ؟ ياكى يې ئىتتىرمەكچى بولۇۋاتىدۇ

بىراقال دوغا تىكىش  يوق تۇرۇپ كۈچلۈك بىر جەڭگە كىشىلەرنى
 ەنمۇ؟ ياكى ساالھىددىن ئەييۇبىيىشكئاقىالنىلىك ئەمەس دې

يىشكەنمۇ؟ ياكى ىلەن ئىش قىلىشى كېرەك دېسالماقلىق ب
ئاندىن  ،لەپئەييۇبى ئاۋۋال كىشىلەرنى تەربىيىساالھىددىن 

يولىدىكى جىھادقا ئېلىپ چىقىشى كېرەك  هللان ئۇالرنى كېيى
 ،ىپىدىن ئېيتىلغانكىشىلەر تەرسۆزلەر  بۇ ئىدى دېيىشكەنمۇ؟

نىق بىلگىلى بولمايدىغان ئەمما كىملەرنىڭ ئېيتقانلىقىنى ئې
شۇكى، ئۇالر  سۆزلەر بولۇشى مۇمكىن. لېكىن مۇھىم بولغىنى

 ئىدى. قايتىپ كېتىشكەن
 ،تونۇيالمايسىز قاراپ ھەقنى گەكىشىلەر ندىشىم!رىېئى ق

 .ھەق ئەھلىنى تونۇيااليسىز ونۇغىنىڭىزدىالت نىھەق بەلكى
تائاال ئاتا قىلغان  هللابەزى ئىشالردا  مۇكىشى ئازى ملىئ داگاھى

پەزىلەتلىك  ت ۋە نۇر ئارقىلىق، ئىلىمدە يېتىلگەنھىدايە
داق بۇن ەلەيدۇ، شۇنداقال،تېي مەرتىۋىگەتەلمىگەن ېي لەركىشى
سۇن ئالىم بول. پ تۇرۇشى ئىنتايىن تەبئىيدۇررىالرنىڭ يۈز بېئىش
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 ىھېچبىر كىشدىن باشقا  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ،ق بولسۇنياكى ئاۋام خەل
 زىدە ئۈممەت ئىچىدىكىبە تۇر.پاك ئەمەس ىيەتتىنمەئىس-گۇناھ

ەنە ي ،ئىگە بولغان كىشى خاتالىشىپ قالسا يۇقىرى مەرتىۋىگە
 نتىشۇ سەۋەب تىدۇ.كې كىشىمۇ خاتالىشىپبەزىدە ئىلىملىك 

جەڭدىن  دا ماڭغان؛توغرا يول ،چىلتساالھىددىن ئەييۇبىنى راس
 دەپ قارايمىز. شقانخاتاال قايتىپ كەتكەن ئالىمالرنى بولسا

 ۇئ ئەمما سىمۇ،مول بولمى ىلىمىئ نىڭساالھىددىن ئەييۇبى
 درو. ئۇ ئەسلى كئىدى تىلگەنېمۇھىتتا ئۆسۈپ ي يئەسكىرى

تىلىنى  بمۇ ئەرەىبولمىس بگەرچە ئەرە ،مىللىتىدىن بولۇپ
غىدىن ېساالھىددىن ئەييۇبى كىچىك چ .ەيتتىياخشى سۆزل

ىم ئىل يئەسكىرىۋە تەربىيە –بەزى ئالىمالردىن تەلىم  الباشالپ
 .ئىدى غانئۆسۈپ چوڭ بول ش مۇھىتىدالىېئ

لەنگەن ىدە تەربىيىتەربىي-تەلىم يئەسكىرى ازاماند ئاشۇ
 مۇقھى ۋە ئەقىدە توغرىسىدىكى بەزى كىتابالرنىكىشى فى

قى ىمىنىڭ موللۇئىلگەرچە ساالھىددىن ئەييۇبى ى. ئوقۇيتت
نىڭ دىن زەنگىىدرۇنلېكىن  ،بىلەن تونۇلمىغان بولسىمۇ

 رىغالىسورۇن نىڭئالىمالرۋاقتىدىكى كىشىلەر تەرىپلىگەندەك، 
 ياخشى نىىىقھف ،ىسىمۇقىلم سۆز الىمالرچەئ قاتنىشاتتى،

 بىلەتتى.
نىسبەتەن ئىش باشقىچە بولغان ساالھىددىن ئەييۇبىغا 

 هللا.  ئۇنى توغرا يولغا ھىدايەت قىلغان ئىدىتائاال هللا بولۇپ،
َم ََ ﴿َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَ ْهِديَ ن َُّهْم ُسبُ َلَنا َوِإنَّ اللََّه لَ  تائاال مۇنداق دەيدۇ:
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ِسِنيَن﴾ ُْ بىز ئۈچۈن كۈرەش قىلغانالرنى ئەلۋەتتە يولىمىزغا » اْلُم
ھەقىقەتەن ياخشى ئىش قىلغۇچىالر بىلەن  هللايېتەكلەيمىز، 

شۇ ، دىجىھاد قىلى ييولىدا ھەقىقى هللا ئۇ .① «[12بىللىدۇر ]
 ىدى.تەكلېتوغرا يولغا يئۇنى  هللاسەۋەبلىك 
 فىرىيدىريىك بەربەروساگېرمانىيە پادىشاھى  جەريانداشۇ 

ئەۋەتتى ۋە خېتىدە مۇنداق تى ېتەھدىت خ پادىشاھىغا مۇسۇلمانالر
ئىزنى بىلەن بىزلەرگە ئاتا رەبنىڭ  سەن ياراتقۇچى» دېدى:

 نىڭ مۇشۇېسبىز  ،بۇلغىدىڭنى زېمىنمۇقەددەس  قىلىنغان
جىنايىتىڭگە قارشى تۇرۇش ئۈچۈن سەن تەرەپكە يۈرۈش 

ىشىڭ رۇرۇپ بېنى قايتزېمىنبېسىۋالغان  . لېكىنقىلماقچىمىز
مۆھلەت بېرىمىز. مۆھلەت توشقاندىن كېيىن ئاي  51ساڭا  ئۈچۈن

ئۇرۇشنىڭ تەمىنى تېتىپ، يېڭىلمەس الچىنلىرىمىزنىڭ 
نچىلىك ڭ قانىرمانىيىدا گېيېقىنسەن ۋە بىلىپ قالى ھەيۋىتىنى

ىدە كەلگۈس يېقىنكۆرۈپ قالىسەن. بىز  غەزەپكە توشقانلىقىنى
، رلىرىباھادى ، بابارىياياشلىرىدانۇپنىڭ قېچىشنى بىلمەيدىغان 

ئالىپ  رجەندىيا باتۇرلىرى،، بەدانىشمەنلىرىساۋابىيانىڭ 
سەن تەرەپكە كىشىلىرىنى  تاغلىرىنىڭ زېرەك ۋە پاراسەتلىك

 ىيىپ قالغاچقا ئوڭ قولىچوڭيېشى  مېنى سەنئەۋەتىمىز. 
پ قالما. مەن مانا شۇ ئوڭ قولۇم شىپ قالدى دەپ ئويالئاجىزلى

 ھنىڭ كەلىمىسىنىڭ غەلىبە قىلىشىىمىز مەسىئىالھئارقىلىق 
لىچ بىلەن ئۇرۇش خۇراملىق كۈندە، قى-غان شادىنتەقدىر قىل
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 .«ساڭا كۆرسىتىپ قويىمەنقىلىشنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى 
ناھايىتى  فىرىيدىريىك بەربەروساگېرمانىيە پادىشاھى 

 غايەت زور ساندىكى زالىم كىشى ئىدى. ئۇ تەكەببۇر ۋە
 يشەرقى ئېشىپ، ردىنتاغالۋە لەڭلىك زسىنى باشالپ تۈىيئارمى
نىڭ ىتۈركىيجايالشقان  ىغاپانىڭ جەنۇبوياۋر ،لىرىغازېمىن پاوياۋر
 نىڭ جەنۇبىتۈركىي ۋە شام . ھەتتاچۈشكەن لىرىغانزېمى دولۇئانا
 ان،ۇلىرى چۈشىدىغقار س رىگەنئېقىلىرىدىن قچو تاغىپىدىكى تەر

 .بىر ئۆستەڭدىن ئۆتكەن ىدىغانسوغۇق بولسۈيى بەزى ۋاقىتتا 
ھاۋا  ،ئۇالر بۇ ئۆستەڭدىن ئۆتكەن ۋاقىت ياز ۋاقتى بولۇپ

 .ۋاقىتقا توغرا كەلگەنىق سئىسئىنتايىن 
 ئۇرۇش ۋە مۇداپىئەسىزز ىقورغانس دۇبۇلغىسىز،-ساۋۇتئۇالر 

 غىغىچەئايىشدىن تارتىپ ېب بەربەروسافىرىيدىريىك . ايتتىقىاللم
 ا يېرىكۆز قارچۇقىدىن باشق ،يگەن بولۇپىتۆمۈر كىيىم ك

 ،ولۇپرالالنغان بوتولۇق قبىلەن مۈر كىيىم ۆنمەيتتى. ئۇ تۈكۆر
نىڭ هللا)سۇبھانەلالھ(  مېڭىۋاتاتتى. مۇشۇ ئۆستەڭدەئېتى بىلەن 

بىز بىلمەيدىغان نىڭ هللاكائىناتتا  !قۇدرىتى ئاجايىبتۇر
لَّ ﴿َوَما يَ ْعَلُم ُجُنوَِ رَبِ َك إِ  تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا. دۇرقوشۇنلىرى بار

ىنىڭ نپەرۋەردىگارىڭنىڭ قوشۇنىنى )يەنى پەرىشتىلەرنىڭ سا» ُهَو﴾
قۇۋۋىتىنى ۋە ئۇالرنىڭ -كۆپلۈكىنى، ئۇالرنىڭ كۈچ

بىز ئاتقا . ①«چوڭلۇقىنى( پەقەت ئۇ ئۆزى بىلىدۇيارىتىلىشتىكى 
ئۈركۈپ  ۇشتۇمتۇتئ، ئەمما ئات بىلمەيمىز بولغانلىقىنىنېمە 
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ادىشاھى فىرىيدىريىك پ رمانىيەئۈستىدىكى گېكېتىپ، 
ئەڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر.  هللاقىتتى. ئۆستەڭگە يى بەربەروسانى

مۇزدەك سۇغا  مىىمۈر كىيۆتزىپ تۇرغان قىقاتتىق ئىسسىقتا 
 شۇۇ ئ قانداق،قالغانمۇ يۈرىكى توختاپ  لىكسەۋەب يېقىلغانلىق

 غەرق بولدى.سۇغا ئۆلدى ۋە  ھامان
 رمانىيە پادىشاھىېگ» قاراڭ:بايانىغا  نىڭ مۇنۇئەسىرئىبنى 

 قسۇغا غەرپال مەيدىغان سۇدا بىر تولغىنىكەل بېلىگە ئادەمنىڭ
قىتىپ ېئ ز ئويلىغاندەكرمانىيە پادىشاھى بىې. گ«بولدى

دا غەرق چوڭقۇر سۇ ئۆركەشلەپ ئاقىدىغان ياكى ،تىدىغانېك
ەرق غەلمەيدىغان سۇدا ك بېلىگىمۇئادەمنىڭ بەلكى  ،بولماستىن
 ئىلگىرىكىپادىشاھنىڭ  زالىمۋە . مانا بۇ تەكەببۇر بولغانىدى

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر .ئوقۇغان ئىدىڭىزكىنى ىدېگەنل ىلەرنىنېم خېتىدە
من > تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا» دېگەن:مۇنداق  داىسۇس قۇددھەدى

نىڭ دوستۇمغا دۈشمەنلىك كىمكى مې> <آذنته بالحربعادى لي وليا فقد 
 ①«.ئېالن قىلىمەنقىلىدىكەن، مەن ئۇنىڭغا قارشى جەڭ 

 ىيەرمانېگبولغان  ماقچىكۈس يوق قىلۆنى تەلتلىرىزېمىنم الئىس
سۇغا غەرق تائاال  هللانى بەربەروسا فىرىيدىريىكپادىشاھى 
 قىلىۋەتتى.

فىرىيدىريىك بەربەروسانىڭ  ؟كېيىن نېمە ئىش يۈز بەردى
. ئادەتتىكى كىشى باشقۇرالمايتتى چوڭ قوشۇنىنىئۇنچە 
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 ۈنبولغانلىقى ئۈچپادىشاھ ئىقتىدارلىق  بەروسافىرىيدىريىك بەر
 گەندىنئۇ ئۆل. كىشىلەر ئۇنىڭغا بويسۇناتتى قول ئاستىدىكى
 ئوغلى ئىشالرغا ۋارىسلىق قىلغان بولسىمۇ، كېيىن ئۇنىڭ

لەر سەپ گەچكەتۇتۇپ تۇرۇشقا ئىقتىدارى يەتمى لېكىن قوشۇننى
الر ئىختىالپئارىدىكى  بۆلۈندى، كېلىشەلمىگەنلىكتىن

ئۇالرنىڭ سەھرالىقالر  شۇ جەرياندا. كۈچىيىشكە باشلىدى
ئۈچۈن  تاالڭ قىلىش-، ئۇالرنى بۇالڭئەھۋاللىرىنى ئاڭالپ

، نەتىجىدە يامراپ كەتتى. ىلىسېك ئىچىدە ۋابا نىڭئۇالر كەلدى،
ۋە  ھۇجۇملىرىسەھرالىقالرنىڭ  ،ۆز ئارىسىدىكى ئىچكى ئۇرۇشئ

 ئىبنى ئەسىر. دىرغۇن كىشى ئۆلۇن ىلى سەۋەبىدىنسېۋابا ك
ۋە  نىڭ ئەلىمىئۇالرغا ۋابا»: رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن

نتاكىيەگە يىتىپ ائئۇالر  ،دىن كېيىنيەتكەن نىڭ ئازابىئۆلۈم
جەسەتلەردەك بولۇپ  ئېچىلغان دىنىقەبرىلىرخۇددى  غاندابار

 .«ئىدى كەتكەن
زادى قوشۇندىن  تەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ، شۇنچە زور

؟ ئىبنى كەسىر قايتىپ كېتەلىگەندۇ قانچىلىك كىشى
 نەپەر 5000 ئۇالردىن پەقەت»: رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن

ا شىغېق نىڭلىرىھئەككا دېگەن جايدىكى ھەمرا ئاتلىق كىشى
مىڭ كىشىدىن  100ئۇالر  (سۇبھانەلالھ). «الىغانيىتىپ بار

باشلىرىنى  ەلىدى دېگىنىچەلكىشى قايتىپ كې 5000پەقەتال 
قايتىپ كەلگەن كىشىلەرنىڭ نە ئۆز  .تۆۋەن قىلىپ تۇرۇشتى

ى قىممىت-ر ئارىسىدا ھېچبىر قەدىرنە باشقىال ،قەۋمى ئارىسىدا
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ن ىنەزىرىدپالىقالرنىڭ وۋە ياۋرئۇالر مۇسۇلمانالرنىڭ . بولمىدى
 .چۈشۈپ كەتتى

چوڭ قوشۇنى ھەممە كىشىنىڭ بۇ نىڭ ىرمانىيېگ ،مەكدې
. نېمە ئۈچۈن؟ زىمەس بىر نەرسىگە ئايلىنىپ كەتتىئەر قارىشىدا

 ،قاتتىق سوغۇقا يولالرد قوشۇنلىرىنىئۇنىڭ  هللامېھرىبان 
 ەت ھاڭلىرى بىلەن يوق قىلىۋەتتى.ھاالك ۋە ارچىلىقئاچ

رمانىيە ېگ»رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن:  ەسىرئئىبنى 
 ىنچىلىق ۋە مۇشەققەتلەرگە بەرداشلىق بېرىپ،قىيزور سى ىئارمىي

نىڭ هللائەگەر  چىققان ئىدى.ئۇرۇشقا  دېڭىزدىنقۇرۇقلۇق ۋە 
مىغان ھرىبانلىقى بولمېىكى رمانىيە پادىشاھىنى ھاالك قىلىشتگې

يۇرتلىرىغا رنىڭ ناساراالتۇپراقلىرى ، مىسىر ۋە شام بولسىدى
مىسىر ۋە شامدا ئىسالم ئاخىرالشقان بوالتتى.  ئايلىنىپ كېتىپ،

لىقى بىلەن )كاپىرالرنىڭ ھرىبانېئۆز م هللا ،لېكىن
 :مۇنداق دەيدۇ تائاال هللائۆزى كۇپايە قىلدى.  (سۇيىقەستلىرىگە

تَ ﴿َوَمْن يَ تَِّق اللََّه َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجا  ُْ ْل َعَلى اللَِّه سِ َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث َل َي ُب َوَمْن يَ ت َوَكَّ
 ئۇنىڭغا چىقىش هللاتىن قورقىدىكەن، هللاكىمكى » فَ ُهَو َحْسُبُه﴾

ئۇنىڭغا ئويلىمىغان يەردىن رىزىق بېرىدۇ،  هللا[. 1يولى بېرىدۇ ]
 .①«ئۇنىڭغا كۇپايە قىلىدۇهللا قا تەۋەككۈل قىلسا، هللاكىمكى 
 دىن«ۋەكىل دېگەن ياخشىنېمى هللاگە كۇپايە، بىزهللا»

 ئۇنىڭ بىلەنۋە ئەييۇبى ددىن ىساالھ ئىبارەت ئىماننىڭ تەلىپى

                                                           
 ئايەتنىڭ بىرقىسمى. -1ئايەت ۋە  -1سۈرە تەالق  ①
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رۇنالشقان بىدە مۇستەھكەم ئوبىرگە بولغان مۇئمىنلەرنىڭ قەل
مۇنداق تائاال  هللاشۇ سەۋەبلىك ياردەم بەردى. ئۇالرغا  هللا ئىدى،
َشى َأْن ُتَِّيبَ َنا خْ ﴿فَ تَ َر  الَِّذيَن ِفي قُ ُلوبِِهْم َمَرض  ُيَسارُِعوَن ِفيِهْم يَ ُقوُلوَن نَ  :دەيدۇ

ُُوا َعَلى َما َأَسرُّوا ِفي أَنْ ُفِسِهْم فَ ُيَّْ  َِائَِرة  فَ َعَسى اللَّهُ َأْن يَْأِتَي بِاْلَفْتِح َأْو َأْمٍر ِمْن ِعْنِدهِ  ِب
ِمينَ  ِِ دىللىرىدا كېسەللىك )يەنى مۇناپىقلىق( بارالرنىڭ )زامان » ﴾نَا

ئۆزگىرىپ كاپىرالر زەپەر تاپسا( ئۆزىمىزگە بىر پاالكەتچىلىك 
كېلىشىدىن قورقىمىز دەپ، ئۇالر بىلەن دوست بولۇشقا 

 مانالرغا()رەسۇلۇلالھقا، مۇسۇلهللائالدىرىغانلىقىنى كۆرىسەن، 
ەتھى قىلىشنى( ئاتا قىلىدۇ، ياكى بىر فغەلىبە )يەنى مەككىنى 

غا ش قىلىشنى( مەيدانپا ئىشنى )يەنى ئۇالرنىڭ مۇناپىقلىقىنى
مىنلەرنىڭ ۇئدە، كۆڭلىدە يوشۇرغىنى )يەنى م-كەلتۈرىدۇ

 .①«دۈشمەنلىرىنى دوست تۇتقانلىقى( ئۈچۈن ئۇالر نادامەت چېكىدۇ
قا ئىمان ئېيتىپ، تەقۋالىق قىلسىڭىز ۋە غەلىبە هللاسىز ئەگەر 

 ېقىنيسىزگە  هللا ،لىشنىڭ شەرتلىرىنى تولۇق ھازىرلىسىڭىزقى
 ەتھىلەرنى ئاتا قىلىدۇ. كەلگۈسىدە ف

. ىقارىتايلزغا ئاللىقىمىېھازىرقى ر نىىمىسېئۇنداقتا سۆز ت
چىقارماقچى بولغان ئىشنىڭ سەۋەبلىرىنى  ۋۇجۇدقانىڭ هللابىز 

قانچە مىسالنى توغرىسىدا بىر ئۆزى ھازىرالپ بېرىدىغانلىقى
ئۆمەر ئىبنى  ،ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  نىڭتائاال هللاسۆزلەپ ئۆتتۇق. 

ىدىكى زامانساالھىددىن ئەييۇبى ۋە  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بخەتتا

                                                           
 ئايەت. -11سۈرە مائىدە  ①
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سەۋەبلەرنى  غائۇالر ،بېرىشنى خالىغانداياردەم  غامۇسۇلمانالر
 .نى سۆزلەپ ئۆتتۇقبەرگەنلىكى ھازىرالپ

  بسەۋەبىرىنچى 

 ئۇرۇش قىلىشقا ئورۇن دا تىلغا ئېلىنغان ۋەقەلىكلەردەىريۇقى
 ،ىمۇبولس قلىقپەر ېشىمىزي گەرچە !نداشالرىرې. ئى قھازىرالنغان

ۋەزىيەتكە نەزەر  ىكىئەتراپىمىزديىل بۇرۇنقى  10~11 يەنىال
ى بەزى ئىشالرن تىكىمەن سىلەرگە ئاشۇ ۋاقىت لىپ باقايلى.ېس

م ئىسال ىرىڭالرئاشۇ ۋاقىتتا ياشىغانل پ بەرسەم، بەلكىمسۆزلە
 شۇ ئىشالرنى سىلەرمۇ ،ۋەزىيەتنى ئەسلەپ دۇنياسىدىكى

 مۇمكىن. ەسلىيەلىشىڭالرئ
 دالىرىمۋاتقان ئۆسمۈرلۈك ۋاقىتۇباشالنغۇچ مەكتەپتە ئوق

ىر بچىالتتى. ېكىتاب يەرمەنكىسى ئ ىرىدە ھەر يىلىسەنئا شەھ
 هايةن» ۋە «البداية والنهاية» رەھىمەھۇلالھنىڭ كەسىرئىبنى قېتىم 
 ىدىن پايدىلىنىپ يېزىلغان بىركىتاب ناملىق «والفتن المالحم

 يۈز ادزامانئاخىرقى  تابۋالغان ئىدىم. بۇ كىتاىتېس كىتابنى پارچە
مەن بۇ  ىنىدىغان بولۇپ،سۆزل ە ۋە ھادىسىلەررىدىغان پىتنېب

ر ڭىلىقالېي لىرىدازېمىنخۇراسان ۋە ئىراق  ،يەمەن ،ا شامبتكىتا
ى كىتىبۇ يەرلەردە ئىسالم ئويغۇنۇش ھەر ،نىىرىدىغانلىقېب يۈز

نىڭ قوشۇنالرۋە  بېرىدىغانلىقىنىيۈز جەڭلەر  بولۇپ
ئاشۇ بۇ ئىشالر ئەمما  غان ئىدىم.ۇئوق توپلىنىدىغانلىقىنى

 ناھايىتى يىراق سانىالتتى. گە نىسبەتەنكىشلەر ىكىزاماند



 ۋۇجۇدقا چىقارماقچى بولغان ئىشنىڭ سەۋەبلىرىنى ئۆزى ھازىرالپ بېرىدۇهللا 

36 

بار ھەدىسلەر  كەلگەن اخۇراسان توغرىسىديەنە ئۇ كىتابتا 
وشنا قئۇنىڭغا خۇراسان ۋە  لېكىن مېنىڭ بىلىشىمچە، ،بولسىمۇ
ى تۈزۈمدىكيالىستىك سىسوتئاللىقاچان  ئاشۇ ۋاقىتتا دۆلەتلەر

رەر بى ئۇ يەرلەردە ،بولۇپئايلىنىپ بولغان  دۆلىتىگە تسىنمۇكوم
 دەلەرئىدى. ھەدىس ئېھتىمالدىن يىراقرىشى ېيۈز ب نىڭئىش

شامدا بىر قوشۇن، ئىراقتا بىر  ۋە ئىراقتىكى گۇرۇھالر، ئىراق
بولىدىغانلىقى توغرىسىدا قوشۇن ۋە يەمەندە بىر قوشۇن 

 قوشۇن ىمۇنەدا تئىراقلېكىن ئۇ ۋاقىتتا  بولسىمۇ، سۆزلەنگەن
دۆلىتى ئىدى. نىست كوممۇئىراق ئاشۇ ۋاقىتتا  !بولسۇن؟

ئاخىرقى ۋاقىتتىكى ئىسالم ئويغىنىش ھەرىكەتلىرى مەيدانغا 
 مەسىلىلەردە ينىستلىرى دىنى، ئىراق كوممۇرۇنكېلىشتىن بۇ

ەتتە بولۇپ، دىن بىلەن ھاكىمىيەت تولۇق لبەكمۇ قاتمال ھا
بەزى  دۆلەت ئىدى. مەن ئىراقلىق يىئىلمان ئايرىۋېتىلگەن
ۋە نى ىنى تىلاليدىغانلىقىرىپەيغەمب نىڭهللاۋە  هللاكىشىلەرنىڭ 
 .بىلەتتىم نسىز بولۇپ كەتكەنلكىنىىدبەزىلىرىنىڭ 

كەلگەن دا ىشام توغرىس ،لىسىگە كەلسەكىئەمما شام مەس
پەقەت  ىدازېمىنشام ئاشۇ زاماندا  ،بولۇپھەدىسلەر كۆپ 

ئاساسىدا  ئەرەب مىللەتچىلىكىقارشى  غايەھۇدىيالر
ۇ ئىدى. مەن ش مەۋجۇد الكىتىىش ھەرىتەشكىللەنگەن قارشىلىش

پەلەستىن بىر قىسىم لەنگەن يۈز يلىققاۋاقىتتا ئىلمانى
دىنىمىز ۋە رەببىمىز تىلالنسا پەرۋامۇ قىلىپ  خەلقىنىڭ
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نىڭ تاللىغان هللابۇ  سۇبھانەلالھ،» :نى كۆرۈپىقويمىغانلىق
ستە ھەدى چۈنكىدەيتتىم.  «ىزېمىننىڭ تاللىغان هللابۇ  ،ىزېمىن

سيصير األمر إلى أن تكونوا أجنادا مجندة: جند بالشام, » :مۇنداق دېيىلگەن
ه إن أدركت ذلك, فقال: خر لي يارسول الل   وجند باليمن, وجند بالعراق , فقلت:

ه من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده, فأما إن أبيتم عليك بالشام فإنها خيرة الل  
 «ه توكل لي بالشام وأهلهفعليكم بيمنكم, واسقوا من غدركم, فإن الل  

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا(  ئابدۇلالھ ئىبنى ھاۋالە ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر)»
سىلەر ئۈچ چوڭ قوشۇنغا بۆلۈنىسىلەر. بىر قوشۇن شامدا، بىر >

ئى > :ئۇ ،دېگەندەبولىدۇ<  بىر قوشۇن ئىراقتاقوشۇن يەمەندە، 
لسام، قايسى قوشۇنغا رەسۇلۇلالھ! مەن شۇ زامانغىچە ياشاپ قا

بىلەن  شامدىكى قوشۇن>: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .دېگەن قوشۇلىمەن<
ئۇ يەرگە هللا يەر بولۇپ،  تاللىغانهللا  بىرگە بولغىن، چۈنكى ئۇ

بەندىلىرىنىڭ ئەڭ ياخشىلىرىنى تالاليدۇ. ئەگەر ئۇ يەرگە 
بارالمىساڭالر، يەمەندىن ئايرىلماڭالر ۋە كۆللىرىڭالردىن سۇ 

داش ئۈچۈن( ئەھلىنى )پىتنىدىن قوغ شام شام ۋەهللا ئىچىڭالر. 
 ىغانتالل هللا سۇبھانەلالھ!  ①.«دېگەن ماڭا ۋەدە بەردى<

 ئۇالر ئىسالمنىڭ ۋاتاتتى،لەر دىننى تىلالىكىش بۇ دىكىزېمىن
دىن بەكمۇ ىرىنسىپلىرپ ئاشكارا -ئوچۇقغا ئوخشاش ىروز ۋە ناماز

 مبىلەتتىمايدىغان كىشلەرنى ۇئۇالردىن نامازمۇ ئوق ،بولۇپ يىراق

                                                           
 ئەبۇ داۋۇد توپلىغان. ①
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نىڭ ياردىمى هللاغىمۇ بۇ جاي ،سۇبھانەلالھ» ئۆزۈمگە:-ھەمدە ئۆز
يەنە بىر ھەدىستە مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دەيتتىم.« !؟لەرمۇكې

من  خير مه ورسوله، هنصرون الل  ا، ييخرج من عدن أبين اثنا عشر ألف»دېگەن: 
 ەۋ هللا رىدىنيېدېگەن  >ئەدنى ئەبيەن< نىڭيەمەن» «مبيني وبينه

ئۇالر  .دۇچىقى ىمىڭ كىش 51رىدىغان ېنىڭ رەسۇلىغا ياردەم بئۇ
 ①.«ياخشىسىدۇرىكى كىشىلەرنىڭ ئەڭ مەن بىلەن ئۇالر ئارىسىد

 ئويالپ دەپ «يۈز بېرەرمۇ؟ الرئىششۇنداق  يەمەندىمۇ» :مەن
يالىستىك سىسوت نالروراي گەنسۆزلەن لەردەھەدىسقاالتتىم. 
ئىڭراۋاتقان ھاكىمىيىتى ئاستىدا نىست مۇكومتۈزۈمدىكى 

لىشىنى ناھايىتى يىراق ئىش دەپ ياردەمنىڭ كې بولغاچقا،
شۇ ۋاقىتنى ئەنە . مەن ھازىر سىلەرگە ئوياليتتىم

 ئەسلىتىۋاتىمەن.
 .كىنشى مۇمۇئەسلەۋاتقانالر بولى ئاشۇ زامانن ائاراڭالرد

سېلىشتۇرۇپ كەلتۈرۈڭالر ۋە كۆز ئالدىڭالرغا ڭالرنى ۈئۆتمۈش
مانا ى. تتىاليىراق سان مۇبەكبۇ ئىشالر ۋاقىتتا  ئەينى .بېقىڭالر

 ە.كېڭەيمەكتانالرنىڭ( غەلىبىسى ۋە ھەرىكەتلىرى ھازىر )مۇسۇلم
ستاندىكى ىغانفئا ،غانىستان ۋەزىيىتىگەفئا بۈگۈنكى

 !شۇنالرغا قاراڭالروكىتى ۋە قىش ھەرىنىئويغ يسالمىىئ
 نىكىتىىھەر ىنىشئويغ يئىراقتىكى زور ئىسالمى قىھازىر

                                                           
 تەبەرانى توپلىغان. ①



 ۋۇجۇدقا چىقارماقچى بولغان ئىشنىڭ سەۋەبلىرىنى ئۆزى ھازىرالپ بېرىدۇهللا 

39 

 مۈشكە سېلىشتۇرۇپ قاراپ بېقىڭالر!ئۆت
بىر تۈركۈم كىشىلەر  !قاراڭالرا ىغجىھاد ۋە پەلەستىن شام

 ۋاتىدۇ.ىرۇپ ئۇرۇش قىلۇئۈستىدە تھەق 
ۇ ب ڭالر!كىتىگە قاراىش ھەرىنىئويغ ييەمەندىكى ئىسالمى

قانداق بلەردە دىننى قەل هللا ..قىڭالر.ېغا قاراپ بزېمىن
 ھە!-تىرىلدۈرگەن

. ىديۈز بەر ىالرنىڭ ھەممىسى قىسقا ۋاقىت ئىچىدۇ ئىشالب
 زاماندا يۈز بىر يېقىنقانچە ئەسىرلەردىن ئەمەس بەلكى بىز بىر
 نئىش ئىنسا ربىچېسۆزلەۋاتىمىز. ھ قتوغرىلى ئىشالر  بەرگەن 

نىڭ پۇرسەت هللا مانا بۇ ئىشالر قىياس قىلغاندەك بولمايدۇ.
كەلگەن  لەردەھەدىس !؟ۇئەمەسم بەرگەنلىكىتىپ ىيار
؟ رقاراپ باقمامسىلە ئاشكارا بولغانلىقىغائېنىق  شارەتلەرنىڭبې

ئۇرۇش سەۋرى قىلىپ تۇرۇپ  مۇستەھكەم دانىڭ دىنىهللا ھازىر
ش ىنىئىسالم ئويغۋە بىر تۈركۈم كىشىلەرنى قىلىۋاتقان 

نىڭ بۇ ئۈممەتكە ياردەم هللا الرمانا بۇ كۆرۈۋاتىسىلەر. كىتىنىىھەر
يېقىن ئىكەنلىكىگە دەلىل غەلىبىنىڭ ۋە رىدىغانلىقىغا بې

 .سەۋەبنچى ىبۇ بولسا بىرمانا  ئەمەسمۇ؟

  سەۋەبئىككىنچى 

 كله يبعث لهذه األمة على رأس أن الل  »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
شىدا ېھەر يۈز يىلنىڭ بتائاال  هللا»« ر دينهاأممئة سنة من يجدد لها 
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ى چىقىرىپ اليدىغان كىشىنىڭېدىن ئىشلىرىنى يئۈممەتنىڭ 
 داھەر يۈز يىلتائاال  هللا ،ھەدىس بولۇپ ھبۇ سەھى  ①.«رىدۇبې

مۇئەييەن  .يېڭىاليدۇ تەرەپلىرىنى گىشلىكېالشقا تىڭېي دىننىڭ
بلىك دىننىڭ بەزى تەرەپلىرى ئۆچۈپ سەۋەبىدئەتلەرنىڭ تارقىلىشى 

 دىننىڭ ئەنە شۇ ئۆچۈپ كەتكەن ياكى بۇرمىالنغان كەتكەندە،
تىگە ھالى ئەسلى كىدىىسەلەف سالىھالرنىڭ زامانىس تەرەپلىرىنى

 لىدۇ.مەيدانغا كې لۈك كىشىلەرتۇرۇش ئۈچۈن بىر بۆقاي
تىدىغانلىقى ئىسالمدىكى بەزى ئىشالرنىڭ ئۆچۈپ كې

 رىع تنقض»: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصھەدىستە ئىسپاتالنغان. پەيغەمبەر 
 ئىسالمنىڭ تۇتقۇلىرى» «الصالة وآخرها الحكم أولها عروة عروة االسالم

تىدۇ، ئاجرايدىغان تۇتقۇنىڭ تۇنجىسى بىردىن ئاجراپ كې-دىنبىر
 ②.«، ئاخىرى بولسا نامازدۇرقىلىششەرىئەت بىلەن ھۆكۈم 

 ڭنىمىكىيھتاج بولىدۇ. خۇددى والشقا مىڭېبۇزۇلغان ئىشالر ي
قا ڭىالشبولۇپ كەتسە يېۋە نەقىشلىرى يوق  گۈل رەڭگى ئۆڭۈپ،

 ـــ الشىڭېيڭىلىنىدۇ. دىننى دىنمۇ ھەم يې ،ھتاج بولغاندەكمو
ڭى بىر نەرسىنى يېڭىدىن بىر نەرسە ئىجاد قىلىش ياكى ېي

ى كىئىلگىربەلكى  ،مەيدانغا كەلتۈرۈش دېگەنلىك بولماستىن
 .ېگەنلىكتۇرساغالم ھالىتىگە قايتۇرۇش د

ئىسالم بولسا قۇرئان بىلەن ھۆكۈم قىلىش چۈشۈرگەن  هللا

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇداۋۇد توپلىغان، ئەلبانى  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد توپلىغان، ھاكىم  ②



 ۋۇجۇدقا چىقارماقچى بولغان ئىشنىڭ سەۋەبلىرىنى ئۆزى ھازىرالپ بېرىدۇهللا 

41 

 ۇبتائاال  هللامۇھىم ئىشالرنىڭ جۈملىسىدىندۇر.  شەرىئىتىدىكى
ش يارىتىش ۋە ئەمر قىلى» ﴾َواَْلْمرُ  اْلَخْلقُ  َلهُ  َأل﴿ :مۇنداق دەيدۇھەقتە 

نىڭ هللاراستىنال  )يەنى كائىناتنى تەسەررۇپ قىلىش(
ُُْكمُ  ِإنِ ﴿ :مۇنداق دەيدۇيەنە  تائاال هللا .①«ئىلكىدىدۇر  َمرَ أَ  لِلَّهِ  ِإلَّ  اْل

ەر رىسىدىكى بارچە ھۆكۈملئىبادەت ۋە دىن با» ﴾ِإيَّاهُ  ِإلَّ  تَ ْعُبُدوا َألَّ 
پەقەت ئۆزىگىال ئىبادەت ىال مەنسۇپ، ئۇ سىلەرنى قهللاپەقەت 

 اْحُكمْ  َوَأنِ ﴿ :مۇنداق دەيدۇيەنە  تائاال هللا .②«قىلىشقا بۇيرۇغان
نَ ُهمْ   اللَّهُ  أَنَزلَ  َما بَ ْعضِ  َعنْ  ِتُنوكَ يَ فْ  َأنْ  َواْحَذْرُهمْ  َأْهَواَءُهمْ  تَ تَِّب َْ  َول اللَّهُ  أَنَزلَ  ِبَما بَ ي ْ
اڭا س هللا)ئۇالر يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر( نىڭ ئارىسىدا » ﴾ِإلَْيكَ 

چە ھۆكۈم قىلغىن، نازىل قىلغان قۇرئاننىڭ )ئەھكامى( بويى
اڭا س هللاخاھىشلىرىغا ئەگەشمىگىن، ئۇالرنىڭ -ئۇالرنىڭ نەپسى

نازىل قىلغان قۇرئاننىڭ بىر قىسمىدىن سېنى ۋاز كەچۈرۈشىدىن 
ُكمْ  َلمْ  َوَمنْ ﴿ :دەيدۇ مۇنداقيەنە  تائاال هللا .③«نساقالنغى ُْ  نَزلَ أَ  ِبَما َي

لەر نازىل قىلغان ئايەت هللاكىملەركى » ﴾اْلَكاِفُرونَ  ُهمُ  فَُأْولَِئكَ  اللَّهُ 
يەنە  تائاال هللا .④«بويىچە ھۆكۈم قىلمايدىكەن، ئۇالر كاپىرالردۇر

ُكمْ  َلمْ  َوَمنْ ﴿ :مۇنداق دەيدۇ ُْ هللا » ﴾اِلُمونَ الظَّ  ُهمُ  فَُأولَِئكَ  اللَّهُ  أَنْ َزلَ  ِبَما َي
بويىچە ھۆكۈم قىلمايدىغان كىشىلەر ئايەتلەر قىلغان  نازىل

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -14سۈرە ئەئراف  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -40سۈرە يۇسۇف  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -42سۈرە مائىدە  ③
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -44سۈرە مائىدە  ④
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ُكمْ  َلمْ  َوَمنْ ﴿ :مۇنداق دەيدۇيەنە  تائاال هللا .①«زالىمالردۇر ُْ  نْ َزلَ أَ  ِبَما َي
ۆكۈم نازىل قىلغان ئايەتلەر بويىچە ھ هللا» ﴾اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  فَُأولَِئكَ  اللَّهُ 

ُُْكمَ ﴿ :مۇنداق دەيدۇيەنە  تائاال هللا .②«قىلمىغانالر پاسىقالردۇر  َأَف
ُغونَ  اْلَجاِهِليَّةِ  ئۇالر جاھىلىيەت » ﴾يُوِقُنونَ  ِلَقْومٍ  ُحْكًما اللَّهِ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  يَ ب ْ

قا( چىن ئىشىنىدىغان هللادەۋرىنىڭ ھۆكمىنى تەلەپ قىالمدۇ؟ )
ھۆكۈم  .③«تىنمۇ ئادىل كىم بارهللاقەۋمنىڭ نەزىرىدە ھۆكۈمدە 

گەن ئارقا كەل-تلەر ئارقىمۇئايە ھەققىدە لىسىىمەسقىلىش 
 .النغانلەر تەكرارىلىمۇھىم مەس ، چوڭ ۋەبولۇپ

اچان قخەلىپىلىك  يئىسالمى ىدىغانھۆكمىنى يۈرگۈز ئىسالم
 -5214خىالپەت )ئوسمانىيە خىالپىتى(  يئىسالمى ؟ئاخىرالشتى

 ەگەر بىزئ ئاخىرالشتى.تولۇق  ئېيىدا مارت، يەنى مۇشۇ ئاي يىلى
نىڭ بۇ تائاالهللا  ،تىن يەكۈن چىقىرىدىغان بولساقبۇ ھەدىس

 نىڭ ھۆكمى بىلەن ھۆكۈمهللاۋە ز ىخىالپەتس يئۈممەتنى ئىسالمى
يىلىدىن ئارتۇق تاشالپ  500قىلىنمايدىغان ھالەتتە 

 ،نمۇشۇنىڭغا ئاساسە ئالىمىز. بېشارەت ىدىنقويمايدىغانلىق
. ىزلىمۇپ كېخىالپەتنى قايتۇركى ىئىلگىر كەلگۈسىدە يېقىن
يىل بولغان  500لى ىقىلغىيىلى خىالپەت ي -1014 ،چۈنكى
 انام ياشاۋاتىمىز. يېقىنناھايىتى بىز ئاشۇ كەلگۈسىگە  بولىدۇ.

                                                           
 ەتنىڭ بىر قىسمى.ئاي -41سۈرە مائىدە  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -47سۈرە مائىدە  ②
 ئايەت. -10سۈرە مائىدە  ③
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خۇش تىن يەكۈنلەپ چىقىشىمىز مۇمكىن بولغان ھەدىس ـــ بۇ
 هللايەنى ، دۇرشقا موھتاجىلىنىڭېدىنىمىز ي تۇر.بېشارەت
. بۇ ئىش دۇرھتاجقۇرئان بىلەن ھۆكۈم قىلىشقا موەن چۈشۈرگ

 كۈنلەردە روياپقا چىقىدۇ. يېقىننىڭ ئىزنى بىلەن هللا

 ئۈچىنچى سەۋەب 

 ذنابأ  وتبعتم بالعينة، تبايعتم إذا» ېگەن:مۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر
 ينزعه ال ذال عليكم هالل   سلط ه،الل   سبيل في الجهاد وتركتم بالزرع، ورضيتم البقر،
ئەگەر سىلەر جازانە تىجارەتلىرىگە » «دينكم راجعوات حتى عنكم

رىلىپ، كالىنىڭ قۇيرۇقلىرىغا ئېسىلىپ، تېرىقچىلىق بىلەن ېب
داق شۇن سىلەرگە هللالۇپ جىھادنى تاشالپ قويساڭالر، مەشغۇل بو

 دىنىڭالرغا سىلەر تاكى قويىدۇكى، يۈكلەپ بىر خارلىقنى
 ئۈستۈڭالردىن سىلەرنىڭ خارلىقنى ئۇ تائاال هللا قايتمىغۇچە

 ①.«كۆتۈرۈۋەتمەيدۇ
ئەگەر بىز ھەدىستە تىلغا ئېلىنغان ئىشالر بىلەن مەشغۇل 

زغا بىز دىنىمى ،مۇپتىال قىلىدۇكى قاخارلىق نىبىز هللا ،بولساق
ولىدا ي هللا ،تىپۇنيا بىلەنال مەشغۇل بولۇشنى تەرك ئېد ،ىپقايت

 هللا .كۆتۈرۈۋەتمەيدۇبۇ خارلىقنى تائاال  هللا جىھاد قىلمىغۇچە
ئىززەتنى قايتۇرۇپ  ،گىتىپقنى تۈيولىدا جىھاد قىلىش خارلى

 تىسىدۇر.ىلىشنىڭ ۋاسكې

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد توپلىغان، ئەلبانى  ①
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 نىڭ كېسەل ۋە ئۇنىڭ داۋاسىنى ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ـــبۇ مانا 
 ل بولۇپىغا مايزېمىنبىزنىڭ  كېسەل بولسا سۈپەتلىشىدۇر.

دېھقانچىلىق، چارۋىچىلىق ۋە تىجارەتكە بېرىلىپ، شۇ ئىشالر 
اال تائ هللا. بىلەن بولۇپ كېتىپ جىھادنى تاشالپ قويۇشىمىزدۇر

 اَْلْرضِ  ِإَلى اقَ ْلُتمْ اثَّ  الل هِ  َسِبيلِ  ِفي انِفُرواْ  َلُكمُ  ِقيلَ  ِإَذا َلُكمْ  َما﴿ مۇنداق دەيدۇ:
َياةِ  َأَرِضيُتم َُ نْ َيا بِاْل اد قىلىشقا يولىدا جىھ هللاسىلەرگە » ﴾اآلِخَرةِ  ِمنَ  الدُّ

لمەيدۇ؟ ڭالر كەۇە، نېمىشقا يۇرتۇڭالردىن ئايرىلغچىقىڭالر دېيىلس
دۇنيا ھاياتىنى ئاخىرەتتىكى )بەخت( بىلەن تېگىشىشكە رازى 

 بىز دۇنيائەگەر  .تۇرسەللىكېك ىمانا بۇنىڭ ئۆز .①«؟رمۇبولدۇڭال
دۇنيا بىلەنال مەشغۇل بولۇشنى  تىرىكچىلىكىدە بەسلىشىش ۋە

ئەنە شۇ ھەل قىلىش  ،يولىدا جىھاد قىلساق هللا ،تاشالپ
 چارىسىدۇر.

 ھەلمالى ۋە پەلەستىندە بۇ وستان، سىافغانئ ،بۈگۈن ئىراق
 گەنلىكىنىكۈچەي تاللىغان كىشىلەرنىڭ سىنىچارىقىلىش 

 سۈپەتلىگەن سۈپەتكە ملسو هيلع هللا ىلص ئۇالر پەيغەمبەر ۋاتىمىز.كۆرۈ
 مانا بۇ غەلىبە كىشىلەردۇر. مۇۋاپىقلىشىۋاتقان

 ىنىڭئۆز تائاال هللا ۈنكىچشارىتىدۇر. لىشىۋاتقانلىقىنىڭ بېيېقىن
ائاال ت هللا ز تاشالپ قويمايدۇ.ىالرنى ياردەمسيولىدا جىھاد قىلغان

بىز » ﴾بُ َلَناسُ  لَنَ ْهِديَ ن َُّهمْ  ِفيَنا َجاَهُدوا َوالَِّذينَ ﴿ :مۇنداق دەيدۇبۇ ھەقتە 
 .②«يولىمىزغا يېتەكلەيمىزئۈچۈن كۈرەش قىلغانالرنى ئەلۋەتتە 

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -18سۈرە تەۋبە  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -12سۈرە ئەنكەبۇت  ②
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بوشاشماستىن ۋە ئارقىغا رى ېب ئۇزۇندىنئۇالر 
ئۇالرغا ياردەم چوقۇم  هللا ۋاتىدۇ،ۇمۇستەھكەم تۇرچېكىنمەستىن 

 نىمۇشۇ يول اپياردەم سورتىن هللا ،رى قىلىپۋرىدۇ. ئۇالر سەېب
 ئۇالرغا گۈزەل نەتىجىنى ئاتا هللا كەلگۈسىدە يېقىنداۋام قىلدى. 

ۋە بىز ئۈچۈن خۇش  نىق مەسىلىدۇرئېز ىبۇ شەكس قىلىدۇ.
ھەرىكەتنىڭ كۈنسايىن  يجىھادى. چۈنكى بىز تۇربېشارەت

 مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ۋاتىمىز.ۆرۈكۈچىيىۋاتقانلىقىنى ك
 نىڭېم»« رين إلى يوم القيامةاهالحق ظ  تزال اائفة من أمتي يقاتلون علىال»

 ،ئۇرۇش قىلىپھەق ئۈستىدە  گۇرۇھ بىر ئىچىدىن ئۈممىتىم
 ①.«كۈنىگە قەدەر داۋام قىلىدۇ قىيامەتغالىب ھالدا 

 تۆتىنچى سەۋەب 

 پ،ۈدۈشمەنلەر كىملەرنى ئۆلتۈر يرىكىلىق يەھۇدىېئام
ى ناھايىتتىدۇ؟ ۋاىرېكىملەرگە ئازار ب پ،اشالت ىگەكىملەرنى تۈرم

 ،اتىدۇۋىرېب زىيەتئەئۇالر مۇسۇلمانالرغا  ئېنىقكى، مۇسۇلمانالرنى.
ئىلگىرى ئۇالر  ۋاتىدۇ.جەھەتتىن ئېمبارگو يۈرگۈزۈ يئىقتسادى

ۋاتىدۇ. ئۇالر ۈيۈرگۈز ھېلىھەم ئىدى، مبارگو يۈرگۈزگەنقا ئېئىراق
غەززە ئەھلىنى ئىسكەنجىگە ئېلىۋاتىدۇ. مانا بۇالرنىڭ ھەممىسى 

 سادىق نىڭ دوستلىرى،هللائۇالرنىڭ ئىچىدە  ،الر بولۇپمۇسۇلمان
تائاال  هللا :مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصسالىھ كىشىلەر بار. پەيغەمبەر ۋە 

                                                           
 مۇسلىم توپلىغان. ①
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كىمكى مېنىڭ »« بالحرب آذنته فقد وليا لي عادى من» :مۇنداق دەيدۇ
ئۇنىڭغا قارشى جەڭ مەن  ،دوستۇمغا دۈشمەنلىك قىلىدىكەن

ڭ جەزمەن ىغەلىبىن ـــ مانا بۇ  ①.«ئېالن قىلىمەن
 انلىقىغا دەلىلدۇر.لىدىغكې

ن ئېشىۋاتىدۇ. دۈشمەن زىيەتلىرى كۈنسايىدۈشمەننىڭ ئە
زىيەت رمىگە قاماپ، ئۆلتۈرۈپ، ئەرى بۇ ئۈممەتنى تۈئۇزۇندىن بې

. ھاالك قىلىدۇچوقۇم دا يېقىنئۇالرنى پات  تائاال هللارىۋاتىدۇ. بې
. دۈشمەن بۇ ئۈممەتكە ئەزىيەت تۇربېشارەتمانا بۇ بىز ئۈچۈن 

 رگىز مۇئمىنلەرگەھە تائاال هللا بەرمەكچى بولسىمۇ، شۈبھىسىزكى،
 مۇئمىنلەرنى چوقۇم قوغدايدۇ. هللايول بەرمەيدۇ، كاپىرالغا قارشى 

 بەشىنچى سەۋەب 

نىڭ ياردەم هللا)يەنى  رىلىشبېبىز ياردەم  !رىنداشالرېق
رىدىغانلىقى( توغرىسىدىكى سۆزىمىزنى ئاخىرالشتۇرماقچىمىز. بې

 شارەتبېخۇش رىلگەن نىڭ ئىزنى بىلەن بىزلەرگە بېهللابۇ سۆزلەر 
 لەر ئىلگىرىكىبېشارەتبۇ  ،تقىنىدەكئېي نىڭتائاال هللا بولۇپ،

 مْ قَاتُِلوهُ ﴿ :مۇنداق دەيدۇتائاال  هللاقتىالرغا باغالنغان بولىدۇ. نۇ
بْ ُهمُ   َويُْذِهبْ ُمْؤِمِنيَن  قَ ْومٍ  ُصُدورَ  فِ َوَيشْ  َعَلْيِهمْ  َويَ ْنَُّرُْكمْ  َوُيْخزِِهمْ  بِأَْيِديُكمْ  اللَّهُ  يُ َعذِ 
ئۇالرنى سىلەرنىڭ  هللائۇالرغا ئۇرۇش ئېچىڭالر، » ﴾قُ ُلوِبِهمْ  َغْيظَ 

 سىلەرنى هللائۇالرنى خار قىلىدۇ،  هللاقولۇڭالر بىلەن جازااليدۇ. 

                                                           
 بۇخارى توپلىغان. ①
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پ، ۈن قىلىئۇالر ئۈستىدىن غالىب قىلىدۇ. )ئىسالم دىنىنى ئۈست
مىن قەۋمنىڭ كۆڭلىگە شىپالىق )يەنى ۇئكاپىرالرنى جازاالپ( م
ىرىدىكى ئاچچىقتىن ئۇالرنى دىلل[. ھەم 54تەسەللى( بېرىدۇ ]

 .①«خاالس قىلىدۇ
نىڭ تائاالهللا] :مۇنداق دېگەنرەھىمەھۇلالھ كانى ەۋش

دەك تۆۋەندىكىگە دېگەن سۆزى «ئۇالرغا ئۇرۇش ئېچىڭالر» ﴾قَاتُِلوُهمْ ﴿
 :ەلگەنپايدىالر ئەگىشىپ كتۈرلۈك بىر قانچە 

ھەددىدىن ئاشقان  زېمىندا تىىسشەرىئەتنىڭ مەق .5
رنىڭ كاپىرالرغا لەئمىنۇم تائاال هللا ،بولۇپالش بكاپىرالرنى ئازا

گە ئېلىشى ئەسىر شى ۋەئۇالرنى ئۆلتۈرۈ شى،چىېئۇرۇش ئقارشى 
لىش ېئ گەئۆلتۈرۈش ۋە ئەسىر .دۇيالبئازا ئارقىلىق كاپىرالرنى

 ئەڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇلدۇر.تىكى الشئازاب ئۇالرنى
چۈنكى  خارالش.ئۇالرنى  ئارقىلىقلىش ېئ گەئەسىر .1

كاپىرالرنى  سەۋەبىدۇر. بولۇش خارلىق بئەسىرلىك ياكى مەغلۇ
 .بولىدۇ ئارقىلىق ئۇرۇش رەسۋا قىلىشۋە ئۇالرنى  جازاالش
 ىسىدىن كېيىنھقىبرىس فەت دەردا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ
هللا » :ئۇنىڭغا قاراپ ل، زۇبەير ئىبنى نۇفەيرغاندالتۇئويىغالپ 

قىبرىسنى فەتىھ قىلىپ بەرگەن  ئاتا قىلىپتائاال بىزگە غەلىبە 
 ،دېگەنىدى« پ ئولتۇرامسەن؟كۈندىمۇ يىغال ۇنداقمۇشسەن  تۇرسا،

ق خەلكۈچلۈك  تەشۈبۇالر ئۆتم» :ئەبۇ دەردا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
                                                           

 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -51ئايەت ۋە  -54سۈرە تەۋبە  ①
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بۇ ھازىر ئەسىر بولۇپ قالدى. ئەسىر بولۇپ قالغان  ،ئىدى
دەردا ئەبۇ . دېگەن« ھاجىتى يوق نىڭ ھېچبىرهللاكىشىلەرگە 

ى نقەۋم بۇتائاال  هللا ـــنىڭ سۆزىنىڭ مەنىسى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
ر ئۇال. چۆرە قىلىندىۋە  قۇل قىلدى، ئۇالر ئەسىرگە ئېلىندى، خار
بۇ ئۇالرنىڭ  ھە!-نەزىرىدە نېمىدېگەن خار كىشىلەرنىڭ هللا

 .دۇر دېگەنلىكتۇردۇنيادىكى ئازاب ۋە رەسۋالىقى
سىلەرگە ياردەم ئاتا رشى ئۇالرغا قا»نىڭ تائاال هللا .1

 ياردەم جىھاد ئىبادىتىدىن ،بولۇپشارىتى ېدېگەن ب« قىلىمىز
لىرى نىڭ دۈشمەنهللابەلكى  ئەمەس، ئارقىلىق لىشېۋۇئولتۇر

 مۇئمىنلەرنى ئۇالر هللا .لىدۇېبىلەن جەڭ قىلغان ۋاقىتتا ك
 قىلىدۇ. غالىبئۈستىدىن 

گە بلىرىملەرنىڭ قەلئمىن قەۋۇم هللا» نىڭتائاال هللا .4
اپىرالر ك مانا بۇ ـــ ،بولۇپتى رىشاېدېگەن ب« شىپالىق ئاتا قىلىدۇ

 ئىشتىراك قىاللمىغان جەڭگەبىلەن ئۇرۇش قىلىشنىڭ 
نى ىغانلىقىشىپالىق ئاتا قىلىد ىمۇبلىرىگئمىنلەرنىڭ قەلۇم

 كۆرسىتىدۇ.
ئۇالرنىڭ ئۇرۇش قىلغانالرنى تائاال  هللا»نىڭ تائاال هللا .1

 شارىتىېدېگەن ب« قىلىدۇ دىللىرىدىكى ئاچچىقتىن خاالس
لغان كاپىرالرغا بو دىكىبلىرىقەل ىشىپئۇرۇشقا قاتن ـــبۇ  بولۇپ،
چۈنكى   مۇئمىنلەر ئۈچۈندۇر.تەسەللى تاپقان  ىتىنەپر-غەزەپ

ت كۈلپە-كاپىرالر تەرەپتىن يەتكەن ئازار رنىڭ دىللىرىەئمىنلۇم
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 ڭئۇالرنى هللا غەزەپكە تولغانلىقى ئۈچۈن،سەۋەبىدىن 
 .نى كەتكۈزىدۇ[رەتنەپ-پبلىرىدىكى غەزەقەل

ئايەتتىن ] دېگەن:مۇنداق يەنە  رەھىمەھۇلالھ شەۋكانى
 هللا»تائاالنىڭ  هللا يەنى يدا،اپتۆتىنچى ۋە بەشىنچى ئېلىنغان 

 هللا»ۋە « بلىرىگە شىپالىق ئاتا قىلىدۇملەرنىڭ قەلئمىن قەۋۇم
ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكى ئاچچىقتىن خاالس ئۇرۇش قىلغانالرنى 

 يقا ھەقىقىهللا( مۇئمىنلەر) ، ئۇالرىرىسۆزلدېگەن « قىلىدۇ
-چوقۇم غەلىبە ەئۇالرغا كەلگۈسىدنىڭ هللا ئۈچۈن ئىشەنگەنلىكى

 يئىالھىبىز  .نلىقىدىن بېشارەت بېرىدۇائاتا قىلىدىغنۇسرەت 
چىن قەلبىمىزدىن  ئۇنى ۋە ئالىمىز بېشارەتش ىدىن خۇۋەد

ىز. مئىمان كەلتۈرگەننىڭ ۋەدىسىگە هللاچۈنكى بىز  ،تەستىقاليمىز
دىللىرىغا شىپالىق رنىڭ ەئمىنلۇمھالەتتىكى ئاجىز  مانا بۇ
 دىنلەربېشارەت ئىالھىيدە مۇشۇ ىئۇالر ئاجىز ھالەتلىر .بېرىدۇ

ە كېلىدىغان ۋە ئاجىز تۇرۇپ كەلگۈسىد تەسەللى تاپىدۇ
 ُنواَتهِ  َولَ ﴿ :مۇنداق دەيدۇتائاال  هللا ئالىدۇ. بېشارەت لەردىنەتىھف
َزنُوا َولَ  ُْ ىشىپ )جىھادتىن( بوش» ﴾مُّْؤِمِنينَ  ُكنُتم ِإن اَْلْعَلْونَ  َوأَنُتمُ  َت

مىن ۇئالر ئۈچۈن قايغۇرماڭالر، ئەگەر مبولغان ەھىدقالماڭالر، ش
ھۇد ۇبۇ ئايەت ئ . ①«بولساڭالر، ئۈستۈنلۈك قازىنىسىلەر
تائاال هللا نازىل بولغان.  ئۇرۇشىدىكى مەغلۇبىيەتتىن كېيىن

بلىرىگە رنىڭ قەلەئمىنلۇنۇسرەت كەلگەن ۋاقىتتا م-غەلىبە

                                                           
 ئايەت. -512سۈرە ئال ئىمران  ①
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 .ېرىدۇ[تەسەللى ب
 ىياك ،ىىقڭىز قىرغېد يغەربى ياكى ،ەلەستىنپبىز ھازىر 

قىلىشتىن ئىبارەت چەكلىك  نى ئازاددباغداۋە ياكى كابۇل 
نىڭ هللابەلكى  توغرىسىدا ئەمەس، ەتنۇسر-دائىرىدىكى غەلىبە

كېيىن بىرلەشكەن ھالەتتە ، ئاندىن شەرىئىتىنى تۇرغۇزىدىغان
 دئۈممەتنى ئازاپۈتۈن يۈرۈش قىلىدىغان  بۈيۈك فەتىھلەر ئۈچۈن

بىز پەقەت ئىسالم  .ىدا توختىلىۋاتىمىزتوغرىس قىلىش
 يئىالھىبەلكى  توغرىسىدىال ئەمەس، قىلىش دئازاىرىنى لزېمىن

 نىڭ ئۇلۇغ ھەدىسلىرىگە ئاساسلىنىپ ملسو هيلع هللا ىلصۋە پەيغەمبەر  ۋەدىلەر
بلىرىنى ىرىق ۋە مەغرنىڭ مەشزېمىنۋە  ىمر ،تۇرۇپ ھىندىستان

 شۇ كۈنى بىز ئۈچۈنئەنە . ەۋاتىمىزسۆزلتوغرىسىدا قىلىش  ھىەتف
 ئېغىرئەڭ بىز بۈگۈن گەرچە  دۇر.نۇسرەت كۈنى-ەلىبەغكاتتا 
باشتىن  ئېغىرچىلىقالرنى لىكچىلىق ۋە دەھشەتقىيىن

ردىن شۇ قىيىنچىلىقال كەلگۈسىدە يېقىن كەچۈرۈۋاتقان بولساقمۇ،
 لىدۇ.ىھلەر مەيدانغا كېەتكۆپ فكاتتا ياردەم ۋە  كېيىن
 ۈگۈنببىز  (سۇبھانەلالھ) يەردە قىسقىچە توختىلىمىز. بۇ بىز

 نىڭىزۇلۇمسېلىۋاتقان ىڭ مۇسۇلمانالرغا رىكىنمېئا ۋە يەھۇدىيالر
ىڭ نىتلىرمۇرھىندى  ېشىۋاتقانلىقىنى؛ىن ئتكەچكۈنسايىن 
دىن ىڭياكى ئۇنۋە كەشمىردە بولسۇن  ياكى بولسۇنا ھىندىستاند
ىن كۈنساي تامۇسۇلمانالرغا زۇلۇم قىلىش ،سۇنبول داباشقا جايالر

 زۇلۇم ىيىلىكلەرنىڭئېفىئوپ ؛ېشىۋاتقانلىقىنىىن ئتكەچ
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كى ىبىز تارىخت ،مەكدېۋاتىمىز. ۈكۆر مۇنىىۋاتقانلىقىقىل
 الرنىڭكاپىر منى بېشىمىزدىن كەچۈرۈۋاتىمىز.ز زۇلۇىمىسلىس
-تائامغا ئوالشقان كەبى بىزلەرگە قارشى بىرلوقما بىر خۇددى 

بىزلەرگە قارشى تەرەپتىن –تەرەپ  ىپ،نى چاقىرىىرب
قنىڭ الشقانلىيېقىن( نىڭنىڭ ياردىمىهللاتوپلىنىۋاتقانلىقى )

ىر دىغان كاتتا بپۈتۈن يەر يۈزىنى قاپالي بۈگۈنبىز  شارىتىدۇر.بې
يەر يۈزىدىكى بارچە ئۈممەتكە  هللاۋاتىمىز. ەسۆزل اتوغرىسىد ھىەتف

 .ىدۇھۆججەت تۇرغۇز گۇۋاھچى ۋەچوقۇم 
 ۋە چىرايلىق ىكىدىاالم زامانسبۇ مەسىلە لۇت ئەلەيھىس

دە كەلگەن ئۈچ پەرىشتە سۈرىتى يىگىتلەر كېلىشكەن
ر شۇناس ئالىمالتەپسىر. لغانىدىبونامايەن شەن ور ىمۇۋەقەلىكىد

 نىڭاالمسبراھىم ئەلەيھىسىپەرىشتىلەر ئ ،تىلغا ئالغاندەك
 نىڭاالمسسىلۇت ئەلەيھ ئۇنىڭ قېشىدىن ،لىپغا كېشىېق
ئۇالرنى تۇنجى بولۇپ لۇت  ،تىۋاتقىنىداكېشىغا قاراپ ېق

 ،رىپېشىغا بېقىزى كۆردى  ۋە دادىسى االمنىڭ قسئەلەيھىس
 دى.اتقانلىقىنى خەۋەر قىللىۋېك يات كىشىلەرنىڭنەپەر قانچە بىر

. اردىشىغا بېق نىڭئۇالردەرھال  شۇ ۋاقىتتىالاالم سلۇت ئەلەيھىس
چىرايلىق ۋە االمغا ئۇالرنىڭ سلۇت ئەلەيھىسچۈنكى  مە ئۈچۈن؟نې
ئىدى. ئىكەنلىك خەۋىرى يەتكەن  يىگىتلەرلىشكەن ېك

ھمان ېئۇالرنى مكىشىنىڭ  گۇناھكاربىرەر  قەۋمىدىكى ،شۇڭالشقا
 لىشھمان قىېمئۇالرنى ئۆزى ، رۇنۇب بولۇشقا تەكلىپ قىلىشىدىن
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 راپ باردى.ئالدى ئۈچۈن
باشقا بىر ئۆيگە  يىگىتلەرقامالشقان ۋە  چىرايلىق ئەگەر ئۇ

 ئۇالرغا يامانلىق قىلىشى مۇمكىن ، باشقىالرغان بولساتىپ قالېك
ھمان ېنى مىبىرەر كىش قەۋمى ئۇنى ،ئۈچۈن نىڭئىدى. شۇ

ئۆزى  ئۇالرنى ئەلەيھىسساالمبولسىمۇ، لۇت  تىن چەكلىگەنقىلىش
 تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللائالدىراپ باردى.  ان قىلىش ئۈچۈنممېھ

َهَك َعِن اْلَعاَلِميَن﴾ نى بىز سې>: )لۇت قەۋمى( ئۇالر» ﴿قَاُلوا َأَوَلْم نَ ن ْ
 <ھىمايە قىلىشتىن توسمىغانمىدۇق؟ كەلگەن مۇساپىرالرنى

ئۇچرىشىشى منىڭ بىرەر كىشىگە الئەلەيھىسسالۇت  . ①«دېدى
بۇ ئەمەل قىلىنىدىغان قانۇن سۈپىتىدە يولغا  ،چەكلەنگەن بولۇپ
لىگەن ىاالم ئۇالرنىڭ بەلگسكىن لۇت ئەلەيھىسېلقويۇلغان ئىدى. 

 تتى ۋە ئۇالرنى كۆزگە ئىلمايتتى.قانۇنلىرىغا ئەمەل قىلماي
زالىمالرنىڭ قائىدە تۈزۈملىرىگە  مۇشۇلۇت ئەلەيھىسساالم 
 نى ھىمايە قىلىدىغان كىشىلەرنىڭىئۆزقارشى چىقىش ئۈچۈن 

 ُكمْ بِ  ِلي َأنَّ  َلوْ ﴿ تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا نى ئارزۇ قىالتتى.ىشۇبول
)سىلەرگە  ڭكاشكى مېنى>لۇت ئېيتتى: » ﴾َشِديدٍ  رُْكنٍ  ِإَلى َآِوَ َأوْ  قُ وَّةً 

قۇۋۋىتىم بولسا ئىدى، ياكى ئىلتىجا -قارشى تۇرىدىغان( كۈچ
سىلەرگە زەربە  جەمەتىم بولسا ئىدى )چوقۇمقىلىدىغان كۈچلۈك 

وغدايدىغان قنى ىاالم ئۆزسلۇت ئەلەيھىس .② «<بەرگەن بوالتتىم(
                                                           

 ئايەت. -70سۈرە ھىجر  ①
 ئايەت. -80سۈرە ھۇد  ②
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 ىڭنئۇالريەنىال ، بىلىپ تۇرسىمۇقىنى ۇنىڭ يوقلىكىش مۇبىر
 سىلەرنى ،ھمان بولۇڭالرېشىمدا مېنىڭ قېم» :ئالدىغا چىقىپ

 .دىېد «ھمان قىلىمەنېئۆزۈم م
ت ئاتا قىلغان غا قىز پەرزەناالمسئەلەيھىسلۇت تائاال  هللا

. قەبىلىسى بولسا گۇناھكار ئىدى نىڭ بىرمۇ ئوغلى يوقئۇ ،بولۇپ
م تەرەپتە االسبىرمۇ كىشى لۇت ئەلەيھىس ،بولۇپقەۋم پاسىق 

كەينىگە  يىگىتلەرنى ئۇ نىڭاالمس. لۇت ئەلەيھىستۇرمايتتى
لۇت  نىڭئۇالر لېكىن ئويى بولسىمۇ،تىش ېۋۇقايتۇر

قېلىپ باشقا بىر ئۆيگە خىل دەپ ئويالپ ېاالمنى بسئەلەيھىس
 «بارماڭالرشىغا ېقەۋمىم ق» ئۈچۈن قالماسلىقىتىپ كې
. شۇنداقتىمۇ ئۇالرغا ھەقىقىي ئەھۋالنى مىدىيەلېد

 ۇب ،پ ئېيتىمەنكىنى گۇۋاھ قىلىهللا» ،چۈشەندۈرمەكچى بولۇپ
. ىددې «يوقم ئىشلىگۈچى بىرەر قەۋگۇناھ  ئېغىرلەردىنمۇ ىكىش

سۆز قىلمىدى. لۇت  ،ەنگەن بولسىمۇپەرىشتىلەر چۈش
تىم ېنى ئىككىنچى قىلقى گۇۋاھلىقاۋۋااالم ئسئەلەيھىس

م تىېپەرىشتىلەر يەنە سۆز قىلمىدى. ئۈچىنچى ق ،تەكرارلىدى
پەرىشتىلەر يەنە سۆز قىلمىدى. لۇت  ،نى تەكرارلىدىىگۇۋاھلىق
باشالپ كىرىشكە مەجبۇر كە تاالم ئاخىرى ئۇالرنى كەنسئەلەيھىس
 بولدى.

االم سلۇت ئەلەيھىس ،تقاندەكھۇلالھ ئېيئىبنى كەسىر رەھىمە
 هللالەر ىپەرىشت بىلمىگەن ئىدى. ڭ ئىشىنى پەقەتاللەرنىىپەرىشت
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نىڭ ىقەۋمىنى پەيغەمبىرئەلەيھىسساالمنىڭ تەرەپتىن لۇت 
ىن ئىبارەت تنى ئالماي تۇرۇپ ھاالك قىلماسلىقىگۇۋاھلىق

ئاھالىسى  ت. پەرىشتىلەر كەنئىدى تاپشۇرۇپ ئالغانبۇيرۇقنى 
تىم گۇۋاھلىق ېئۈچ ق نىڭرىىئۇالرنىڭ پەيغەمب ھەققىدە

 پ،رۈتنى دۈم كۆمتۈبۇ كەن ،نى ئاڭلىغاندىن كېيىنىبەرگەنلىك
 .ردىئۈستىگە ساپال تاشالرنى ياغدۇ
راق ئى ۋە ستانىغانفغا، ئايەھۇدىيالربۈگۈن پەلەستىن خەلقى 

 يشەرقى ،ھىندىالرغا خەلقى كەشمىر ،رىكىلىقالرغامېخەلقى ئا
الم ئىسپۈتۈن  يىغىپ ئېيتقاندا، ايالرغا،تخى خەلقى تۈركىستان

گۇۋاھلىق قارشى دىكى ھۆكۈمەتلەرگە ىئۈستئۆز مىللەتلىرى 
نىغا ىينىڭ ئىزنى بىلەن كاپىرالرنىڭ زىهللا مانا بۇالرۋاتىدۇ. ىرېب

گە االم قەۋمىسئەلەيھىس. لۇت بولىدۇھۆججەت ۋە گۇۋاھلىق 
ئۇالرنىڭ  ،لىپۇۋاھلىق بەرگەندىن كېيىن ئازاب كېقارشى گ

بۇالرنىڭ كۈنلىرىمۇ  ،ۈنلىرى ئاخىرالشقانغا ئوخشاشك
ە غەلىبە كەلگۈسىد نىڭئۈممەتمۇ بۇ مانا ئاخىرلىشىدۇ.

چۈنكى بۇ كاپىرالر بۈگۈن  شارىتىدۇر.قىلىدىغانلىقىنىڭ بې
 ۋاتىدۇ.ۇھۆججەت ۋە گۇۋاھچى تۇرغۇزىنى ئۈچۈن ينىڭ زىىئۆزلىر

ش نۇسرەتتىن خۇ-كەلگۈسىدە كېلىدىغان غەلىبە يېقىن بىز
 نۇسرەتنىڭ-تائاالدىن بىزلەرنى غەلىبە هللا ئالىمىز. بېشارەت

 سىپرنى بىزلەرگە نېشۇ دەۋۋە قىلىشىنى  چىلىرىدىنسەۋەب
نۇسرەتنىڭ -غەلىبەچۈنكى قىلىشىنى سورايمىز. 

ر بۇ ئەجى ،بولۇپكاتتا ئەجىر ئىنتايىن سەۋەبچىلىرىدىن بولۇش 
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 بەرپا قىلىدىغان كىشىلەرگىمۇدۆلەتنى  يئىسالمى كىىئاشۇ زاماند
 .ئورتاق بولىدۇ

رىك ۋە ېش ،غىنئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرنى ئەزىز قىل! هللا ئى
دۈشمەنلىرىنى خار  نىڭۋە دىن نىڭېسيەنى  ،الرنىكمۇشرى

كەشمىر ۋە  ،ئىراق ،ستانىغانفئا ،پەلەستىن! هللا. ئى غىنقىل
نىڭ يولۇڭدا جىھاد ېھەر جايالردا س ن ئىبارەتمالىدىوس

ن رىباھې. ئى ھەممىدىن مگىنمۇجاھىدالرغا ياردەم بەر ۋاتقانىقىل
 ەپلىرىنىئۇالرنىڭ س !هللائى  غىن.ئۇالر بىلەن بىرگە بول !هللا

 نىرئۇال گىن،كۈزۈپ بەرگتە قنە لىرىنىئوق ،گىنبىرلەشتۈرۈپ بەر
 .نگىبىرلەشتۈرۈپ بەر دەئۈستىكەلىمە )تەۋھىد كەلىمىسى( ھەق 

ھاالك قىلىشنى نى ىدۈشمەنلىرمۇسۇلمانالرنىڭ ! هللائى 
مۇ ڭ بىرىنىئۇالرنى قورشىغىن، ئۇالرنى !هللائى  ساڭا تاپشۇرىمىز.

ئۇالرنىڭ بىرلىكىنى  !هللائى  قىن.كۈس يوقاتۆتەلت قويماي
سەن  ،كىنچىۋەتېچ سەپلىرىنىئۇالرنىڭ  ،كىنپارچىلىۋەت

كمەت بىلەن ئىش ېھ ب،ھەممىدىن غالى ،ھەممىدىن كۈچلۈك
بىزگە دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە  !هللا. ئى زاتتۇرسەن قىلغۇچى

گۇناھالرنى  ،غالىب دىنئى ھەممى غىن.ياخشىلىق ئاتا قىل
مىزنى قەبرە ئازابى ۋە ىئانىلىر-بىزلەرنى ۋە ئاتا !كەچۈرگۈچى زات

 ىن.ىغزاخ ئازابىدىن ساقلود
-ئائىلەئۇنىڭ  ،گە ملسو هيلع هللا ىلص مۇھەممەديولباشچىمىز  !هللائى 

-تىنچۋە قىلغىن ۋە ساھابىلىرىگە رەھمەت  غااتلىرىىئتاۋاب
 )ئامىن( ئامانلىق ئاتا قىلغىن.




