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 ۆكۈمىھجاسۇسالرنىڭ 

 )فىقھى مهسىلىلهر(

: تۈزگۈچى

 ئابدۇساالم :مۇجاھىد قېرىندىشىڭالر

 ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى 
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 كىرىش سۆز

 

  ة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحم 

نىڭ يـاردىمى بىـلهن هللا ،ه مهلۇمكىممىمىزگهھ! ئهزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر   

ئۇنىڭ ساھابىلىرى ۋه ئۇالرغا ئهگهشـكهنلهر ئۆزلىرىنىـڭ بـارلىقىنى  ، رهسۇلۇلالھ

نىــڭ هللا ،ئىســالم دىنىغــا بېغىشــالپ، ئىسســىق قــانلىرىنى ئــاققۇزۇش ئــارقىلىق

ه قىلغـان لىبهغممىتىنىڭ دۈشمهنلىرى ئۈستىدىن ۇدۈشمىنى ۋه پۈتكۈل ئىسالم ئ

ئهممـا يېقىنقـى ئىككـى ئهسـىر . اتتا ياشىغان ئىدىئىززهتلىك ھاي ھالدا ھهقىقى

 نىـڭ بۈيـۈك كـاالمى ۋه رهسـۇلۇلالھ هللابۈگۈنكى دهۋرىمىزده  ،مابهينىده، بولۇپمۇ

  . قات ھاقارهتلهر ياغدۇرۇلدى-نىڭ سۈننهتلىرىگه قاتمۇ

 رپهسـيولىـدا هللاىز بارلىق ئىمكانىيهتلىرىمىزنى ب! ئهزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر

ۋه ئۇنىــڭ ســاھابىلىرىگه  بىــزگه ئــۈلگه بولغــان رهســۇلۇلالھ  قىلىــپ، بــۇ يولــدا

  .ئىززهت بىلهن ياشايمىز ھهقىقى ،ئهگهشسهك

بۈگـۈنكى : قسـىتىمهممېنىڭ بۇ كىتـابنى يېزىشـتىكى ! قېرىنداشالر دىنىئهزىز 

ئويغىنىشـقا باشـلىدى ۋه  ئـۇممىتىنىڭ رهھمىتـى بىـلهن ئىسـالم هللادهۋرىمىزده 

ـــدۇ ـــا قايتىۋاتى ـــقهت يولىغ ـــتازلىرىمىز، . ھهقى ـــان ئۇس ـــدا نۇرغۇنلىغ ـــۇ جهريان ب

دىنى يول باشچىلىرىمىز ئۆزىنىڭ ئىسسىق قانلىرىنى ئاققۇزۇش  ۋه ئۆلىمالىرىمىز

. ماڭغان پارالق يولغا باشـالپ تۇرۇپتـۇ نى رهسۇلۇلالھ ئۇممىتىئارقىلىق ئىسالم 

ى بولغـان مهلئـۇن كـاپىرالر ھهم بىرلىشـىپ مۇسـۇلمانالرغا شهيتاننىڭ قوشـۇنلىر

  .قارشى ئۇرۇش قىلماقتا

بولسۇنكى، بۇ كاپىرالر سـان، ئهسـكىرى تهييـارلىق، تېخنىكـا ۋه  رهلىمدهھقا هللا

ئىلغـار تۇرۇقلـۇق،  تولىمـۇئىقتىسادى سـاھهلهرنىڭ ھهممىسـىده مۇسـۇلمانالردىن 
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مۇســۇلمانالر . ولۇشــقا يۈزلهنــدىمهغلــۇپ بۋه ئاللىقاچــان  دىېــيكــۆپ زهربىلهرنــى 

يۈز ئۇرۇش قىلىشتىن ئـاجىز كهلـگهن بـۇ كـاپىرالر، مۇسـۇلمانالرنىڭ -بىلهن يۈزمۇ

ئۈچـۈن دۇنيانىـڭ قـۇلى بولـۇپ كهتـكهن بىـر تۈركـۈم  شهئىگىل تلىكىنىهخپىيهم

بـۇ . ساددا كىشىلهرنى مۇسۇلمان قىياپىتىده مۇجاھىدالرنىڭ سهپلىرىگه كىرگۈزدى

، شــهيخ ئهبــۇ يهھيــا، شــهيخ مهنســۇر، شــهيخ خالىــد هتىيهتــۇلالھشــهيخ ئئـارقىلىق 

، ئهمىرىمىــز ئابدۇشـۈكۈر دامــولالم، ســابىق قومانــدانىمىز ، شــهيخ ئهلــىھۇسـهينان

ســــهيفۇلالھ دامــــولالم، ئۇســــتاز ئابــــدۇلئهزىز، ئۇســــتاز ئابــــدۇلكهرىم، ئۇســــتاز 

مـۇھهممهد تـاھىر فـارۇق، ئهبـۇ ، ئابدۇلمۇھسىن، ئۇسـتاز مـۇھهممهد فاتىـھ يهھيـا

ــاۋى،  ــئهب زهرق ــئۇدبمۇس ــۇلال مهس ــان ...هيت ــقا س ــدىن باش ــىز -ۋه ئۇنىڭ ساناقس

ـــالىم . ۋه دىنـــى قېرىنداشـــلىرىمىزنى شـــهھىد قىلـــدى ســـۆيۈملۈك ئۇســـتاز، ئ

  .نۇرغۇنلىغان دىنى قېرىنداشلىرىمىزنى ئهسىر قىلدى

كۈنـده، مۇسـۇلمان  بۇ جاسۇسالرنىڭ زىيىنى كۈنسېرى ئېغىرلىشىۋاتقان بۈگـۈنكى

ئىســـالم  ،قىيـــاپىتىگه كىرىـــپ تـــۇرۇپ جاسۇســـلۇق قىلىۋاتقانالرغـــا نىســـبهتهن

، سـهلهف ئۆلىمالىرىمىزنىـڭ قانـداق كۆرسـهتكهنلىكىنىدىنىمىزنىڭ قانداق يول 

بهرگهنلىكىنى ئهسلىتىش ئۈچۈن بـۇ كىتـابنى  اۋتىهپيول تۇتقانلىقىنى ۋه قانداق 

  .تۈزۈپ چىقتىم

هۋجـۇد بولـۇپ تۇرالىشـى مقانداق بىر دۆلهتنىڭ ھهر! ىنداشالرمۇسۇلمان قېرئهزىز 

بىـلهن زىـچ مۇناسـىۋهتلىك ) بىخهتهرلىك ئىدارىسىيهنى (ئىستىخبارات ئورگانلىرى 

بولۇپ، دۆلهتنىڭ ئىچكى ۋه تاشقى ئىشلىرى، رهھبهرلىك ئىشـلىرى ۋه دۆلهتنىـڭ 

ى ھېچقانـداق ئاساسلىق ئومۇمىي مهخپىي ئىشلىرىنى شۇ ئىستىخبارات ئورگانلىر

شـۇنىڭ ئۈچـۈن مۇسـۇلمانالر بـۇ . ه تاللىماستىن قوغـداش رولىنـى ئۆتهيـدۇاسىتۋ

 ئىسـتىخباراتنىجىس كاپىرالرغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن ھهرىـكهت قىلىشـى ۋه بـۇ 

  .ئىدارىلىرىنى ئۆزىنىڭ ئاساسلىق ھۇجۇم نىشانى قىلىشى كېرهك

جۈملىـدىن تۈركىسـتان دىـن پۈتـۈن دۇنيـا مۇسـۇلمانلىرىنى، هللائۇلۇغ رهببىمىز 

ـــلىرىمىزنى كاپىرالرنىـــڭ ھىـــيله ـــد قېرىنداش ـــدىكى بـــارلىق مۇجاھى -ئىچى

ــۇنداقال ــدىن، ش ــۇرۇق ،مىكىرلىرى ــى ۋه ئ ــدىغان -مىللىتىن ــانلىرىنى تونۇماي تۇغق
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 .ۋىجدانسىز ئىپالس جاسۇسالرنىڭ زىيانلىرىدىن ساقلىشىنى سېغىنىپ سـورايمىز

ــرگه، ــلهن بى ــۇنىڭ بى ــان ش ــۇلمانالرغا زىي ــپالس  مۇس ــىز ئى ــېلىۋاتقان ۋىجدانس س

مـــۇرتهدلهرنى ئۆلتـــۈرۈپ، مۇســـۇلمان قېرىنداشـــلىرىنىڭ قىساســـىنى ، جاســـۇس

  . سورايمىز ھهم ئاالاليدىغان مۇجاھىدالرنى چىقىرىپ بېرىشىنى

-دىن بۇ ئىپالس جاسۇسـلۇق خىـزمىتىگه بىلىـپهللائۇلۇغ رهببىمىز  ،شۇنداقال

  .پاناھ تىلهيمىزبىلمهي كىرىپ قېلىشىمىزدىن 

تاۋابىئاتلىرىغا، سـاھابىالرغا، تابىئىنالرغـا ۋه -ئائىلهگه،  ئاخىرىدا رهسۇلۇلالھ 

نىـڭ رهھـمهت هللامـۇئمىنلهرگه -ئهگهشكهن بارلىق مۇسۇلمان ياخشىلىقچه ئۇالرغا

ــۆرۈش نېئم ــالىنى ك ــته جام ــىنى، جهننهت ــىنى قىلىش ــهر قىلىش ــتىگه مۇيهسس ى

  !ئامىين. سورايمىز

ــرگه،  ــلهن بى ــلهن بى ــۇنىڭ بى ــش ــۇلمانلىرىغا، مۇپۈت ــا مۇس ــدالرغا، ۈن دۇني جاھى

 ،تاۋابىئاتلىرىغـا، بولۇپمـۇ-ئانىلىرىغا، شـهھىدلهرنىڭ ئـائىله-مۇجاھىدالرنىڭ ئاتا

زۇلۇمغـــا ئۇچراۋاتقـــان ئـــاجىز، بىچـــاره مۇســـۇلمانالرغا ۋه كاپىرالرنىـــڭ قـــاراڭغۇ 

ئــۆزى ئىــگه بولــۇپ رهھىــم هللاۋاتقــان مۇســۇلمان قېرىنداشــالرغا زىندانلىرىــدا يېتى

 مهغفىــرهتقىلىشــىنى، ئۇالرغــا ســهبىر ئاتــا قىلىشــىنى، ئۇالرنىــڭ گۇنــاھلىرىنى 

  !ئامىين. لهرگه مۇيهسسهر قىلىشىنى سورايمىزقىلىشىنى ۋه نېئمهتلىك جهننهت
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  يمحالر  نمحالر  اهللا بسم

ــىزكىىشۈبھ ــى  ،س ــاناجىم ــتۇرهللا ھهمدۇس ــا خاس ــز. ق ــى مهدھىيلهيمى ــۇ زاتن  ،ئ

سـىمىزنىڭ يامـان خاھىشـلىرىدىن، پنه. مهغفىـرهت تىلهيمىـزىن يـاردهم ۋه نىڭدئۇ

ھىـدايهت قىلغـان هللا. قـا سـېغىنىمىزهللاخاتا قىلمىشلىرىمىزنىڭ يامانلىقىدىن 

ــدۇ ــېچكىم ئازدۇرالماي ــىنى ھ ــدايهت هللا ،كىش ــېچكىم ھى ــىنى ھ ــان كىش ئازدۇرغ

 ھهقىقىدىن باشقا ھېچبىر هللاگۇۋاھلىق بېرىمهنكى، تهڭداشسىز بىر . قىاللمايدۇ

يهنه گۇۋاھلىــق . گــانه ھېچقانــداق شــېرىكى يوقتــۇرېي-يهكــكههللا. يوقتــۇرئىــالھ 

 .نىڭ بهندىسى ۋه ئهلچىسىدۇرهللا  بېرىمهنكى، مۇھهممهد

زىـدىغان بىز بۇ كىتابتا مۇسۇلمانالرنىڭ مهخپىيهتچىلىكلىرىنـى كاپىرالرغـا يهتكۈ 

 ۆكـۈمىنىھجاسۇسـلۇقنىڭ مـۇتلهق  ،ش بىـلهن بىـرگهجاسۇسالر ھهققىده توختىلى

  .بايان قىلىمىز

ـــــى  ـــــۇلمانالرغا قارش ـــــۇلمانالرنىڭ  مۇس ـــــدىغان ۋه مۇس ـــــلۇق قىلى جاسۇس

 ۋه رهسـۇلۇلالھ  مقۇرئان كهرى ،هشكهن كىشىلهر ئۈچۈنمهخپىيهتچىلىكلىرىگه ئهگ

  .گهنۋه كۈچلۈك چهكلىمىلهر كهل هھدىتتنىڭ ھهدىسلىرىده قاتتىق 

 واَال َتَجسَُّسـوَ ظـَّنِّ ِإثْـٌم الظـَّنِّ ِإنَّ بـَْعـَض الا ِمـَن يـرً َكثِ   واَتِنبُـاجْ  واَآَمنُـ ينَ ذِ الَّ يَا َأيـَُّها ﴿ :تائاال مۇنداق دهيدۇ هللا

 ﴾يمٌ رَِحـ ابٌ وَّ َه تـَـاللَّـَه ِإنَّ اللَّـ واقُ ئـاتـَّ وَ ُه و َال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعًضا أَُيِحبُّ َأَحـدُُكْم َأْن يَْأُكـَل َلْحـَم َأِخيـِه َمْيتًـا َفَكرِْهُتُمـوَ 

  )12: جراتحال(

ۋه  ئائىلىـدىكىلىرىڭالرغايهنى (نۇرغۇن گۇمانالردىن ساقلىنىڭالر ! مۇئمىنلهرئى ﴿

ـــاھتۇر، )كىشـــىلهرگه گۇمـــانخورلۇق قىلمـــاڭالر ، بهزى گۇمـــانالر ھهقىـــقهتهن گۇن
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بىرىڭالرنىـڭ غهيـۋىتىنى قىلمـاڭالر، -رئىزدىمهڭالر، بىـ) ىڭ ئهيىبىنىنمۇئمىنلهر(

امسـىلهر؟ ياقتۇر قېرىندىشىڭالرنىڭ گۆشـىنى يېيىشـنىسىلهرنىڭ بىرىڭالر ئۆلگهن 

ــىلهر ــۇنى ياقتۇرمايس ــۇڭالرهللا ،ئ ــن قورق ــان تهۋبه(هللا، تى ــڭ قىلغ  )قىلغۇچىالرنى

  ﴾.]12[ناھايىتى مېھرىباندۇر ) ئۇالرغا( بۇل قىلغۇچىدۇر،وتهۋبىسىنى بهكمۇ ق

إيـاكم والظـن، فـإن الظـن أكـذب «: قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم: عن أبـي هريـرة رضـي اهللا عنـه قـال

الحديث، وال تحسسوا، وال تجسسوا، وال تناجشوا، وال تحاسـدوا، وال تباغضـوا، وال تـدابروا، وكونـوا عبـاد اهللا 

  )متفق عليه( ».إخوانا

گۇمان «: مۇنداق دېگهن ت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ دىن رىۋايه ھۇرهيره  ئهبۇ

سـۆزلهرنىڭ ئىچىـدىكى ئهڭ  -گۇمـان قىلىـشقىلىشتىن ھهزهر ئهيلهڭالر، چۈنكى 

بىرىڭالرنىـڭ ئهيىبىنـى ئىـزدىمهڭالر، جاسۇسـلۇق قىلىشـماڭالر، –يالغىنىدۇر، بىر

ر ۇشهخســىيهتچىلىك قىلىشــماڭالر، ھهســهد قىلىشــماڭالر، ئۆچمهنلهشــمهڭالر، تهتــ

  )گهن ھهدىسبىرلىككه كهل( ».نىڭ قېرىنداش بهندىلىرىدىن بولۇڭالرهللاقاراشماڭالر، 

يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل « :أبي برزة رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالوعن 

ال تغتابوا المسلمين وال تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من اتبع عورة أخيه المسلم يتبع اهللا عورته، ومن : اإليمان قلبه

  )وأبو يعلى لبيهقيأخرجه أحمد وأبو داود وا( ».يتبع اهللا عورته يفضحه ولو فى جوف بيته

ئـى تىلـى « :دهيدۇمۇنداق  دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر   ى بهرزهئهب

ــازار ! بىــلهن مۇســۇلمان بولغــان ۋه دىلىغــا ئىمــان ســىڭمىگهنلهر مۇســۇلمانالرغا ئ

چــۈنكى . بهرمهڭــالر، ئــۇالرنى ھاقــارهتلىمهڭالر، ئۇالرنىــڭ ئهيىبىنــى كوچىلىمــاڭالر

ئۇنىـڭ ئهيىبىنـى هللارىندىشـىنىڭ ئهيىبىنـى كوچىلىسـا، ېقانداق بىـر كىشـى ق

ــدۇ ــۇنى ئۆيىنىــڭ هللا. كوچىالي ــداق بىــر كىشــىنىڭ ئهيىبىنــى كوچىلىســا، ئ قان

  )ۋه ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان ، بهيھهقىئهبۇ داۋۇدئهھمهد، ( ».ئىچىده بولسىمۇ رهسۋا قىلىۋېتىدۇ
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من أكل برجل مسلم أكلة فإن «: فعن المستورد بن شداد رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

اهللا يطعمه مثلها من جهنم، ومن اكتسى برجل مسلم ثوباً فإن اهللا يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل 

  )والحاكم وغيرهم أحمد وأبو داودرواه ( ».مسلم مقام سمعة ورياء فإن اهللا يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة

قانـداق « :مۇنـداق دېـگهن دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر  مۇستهۋرىد 

يېسـه، بىر كىشى بىر مۇسۇلماننىڭ غهيۋىتىنى قىلىش بهدىلىگه بىر لوقمـا تائـام 

. شـۇنىڭغا ئوخشـاش تامـاق يېگۈزىـدۇ) ئـوت ۋه ئـازابتىن(ئۇنىڭغا جهھهننهمده هللا

بهدىلىگه بىر قـۇر كىـيىم  بىر كىشى بىر مۇسۇلماننىڭ غهيۋىتىنى قىلىشقانداق 

شــۇنىڭغا ئوخشــاش كىــيىم ) ئــوت ۋه ئــازابتىن(ئۇنىڭغــا جهھهننهمــده هللاكىيســه، 

قىلىـپ بىـر  رىياكـارلىقۋېلىپ ۋه قانداق بىر كىشى ياخشىچاق بولۇ. كىيگۈزىدۇ

قاتارىـدا تۇرغـۇزۇپ  رالررىياكاتائاال قىيامهت كۈنى ئۇنى هللامۇسۇلمانغا زىيان سالسا، 

  )ۋه ئۇالردىن باشقىالر رىۋايهت قىلغان، ھاكىم ئهبۇ داۋۇدئهھمهد، ( ».قويىدۇ

 ».ال يدخل الجنة قتات«: عن حذيفة رضي اهللا تعالى عنه قال سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولو 

   )وغيرهما رواه البخاري ومسلم(

  

ســۇخهنچى جهنــنهتكه «: نىــڭ مهن پهيغهمــبهر  :مۇنــداق دېــدى ھــۇزهيفه 

  )بۇخارى، مۇسلىم ۋه ئۇالردىن باشقىالر رىۋايهت قىلغان( .نى ئاڭلىغانىدىمهنلىكىدېگ» كىرمهيدۇ

يـۆتكىگهن مۇسـۇلمانالرنىڭ سـۆزىنى مۇسـۇلمانالرغا ! ئى مۇسـۇلمان قېرىندىشـىم

الرنىڭ ئهھۋالى توغرىسىدا شۇ دهرىجىده ئاگاھالنـدۇرۇش )يهنى چېقىمچى(سۇخهنچى 

نىــڭ ۋه  هللا ھهدىســلهر كهلــگهن بولســا، مۇســۇلمانالرنىڭ خهۋهرلىرىنــى هھــدىتتۋه 

ــان  ــمهنلىرى بولغ ــۇلمانالرنىڭ دۈش ــامۇس ــۇخهنچى  كاپىرالرغ ــۆتكىگهن س ــى (ي يهن

الرنىــڭ ئهھــۋالى نــېمه بولــۇپ كېــتهر؟ شــۇڭا مهن بــارلىق مۇســۇلمان )چېقىمچــى

ـــتىن ئىبـــارهت  ۋه پهســـكهش  كيىرگىنىشـــلىقېرىنداشـــلىرىمنىڭ چېقىمچىلىق

ئېھتىيـــات قىلىشـــىنى  ھهر دائىـــم ,ئىشـــالرغا چۈشـــۈپ قالماســـلىقى ئۈچـــۈن

  .لىك بىلهن تهۋسىيه قىلىمهنيسهمىمى
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ئـازغىنه مهنـپهئهتكه ئېرىشـىش  مۇكاپاتىغا تـاغۇتالردىننىڭ ىريهتكۈزگهن خهۋهرلى

دىغان تىللىرىنـى چىقىرىـپ ھاسـىراپ يۈرىـ ئۈچۈن ئىـتالر ھاسـىرىغانغا ئوخشـاش

لىــرى، يېمهكلىكلىــرى ۋه جهھهننهمنىــڭ زهرداب-جاسۇســالر جهھهننهمنىــڭ يىرىــڭ

  ! ئالسۇن ېشارهتبتتىن بولغان كىيىملىرى بىلهن خۇش وئ

ِمْن نَاٍر ُيَصبُّ ِمْن فـَـْوِق رُُءوِسـِهُم اْلَحِمـيُم  ابٌ ُقطَِّعْت َلُهْم ثِيَ  واَكَفرُ  ينَ ذِ الَّ ﴿فَ : الله تائاال مۇنداق دهيدۇ

َها ِمْن َغمٍّ ُأِعيُدوا ِفيَها * َوَلُهْم َمَقاِمُع ِمْن َحِديٍد * ُيْصَهُر ِبِه َما ِفي بُُطونِِهْم َواْلُجُلوُد *  ُكلََّما َأرَاُدوا َأْن َيْخُرُجوا ِمنـْ

  )22~19: الحج( َذاَب اْلَحرِيِق﴾عَ َوُذوُقوا 

پهرۋهردىگارى توغرىسىدا ) پىرقه(بۇ ئىككى ) ۋه كۇففارالردىن ئىبارهت مۇئمىنلهر( ﴿

-تىده بهسنىـڭ دىنـى ئۈسـهللابىـلهن كۇففـارالر  مـۇئمىنلهرهنى ي(مۇنازىرىلهشتى 

ردهم بهرمهكچـى بولـدى، كۇففـارالر نىڭ دىنىغا ياهللا مۇئمىنلهرمۇنازىره قىلىشىپ، 

كاپىرالرغـا ئـوتتىن كىـيىملهر پىچىلىـدۇ،  .)نـۇرىنى ئۆچـۈرمهكچى بولـدىنىڭ هللا

ئۇنىـڭ ]. 19[يۇلىـدۇ ۇىن يۇقىرى ھارارهتلىك قايناقسۇ قئۇالرنىڭ باشلىرى ئۈستىد

توقمـاقالر  ئـۇالر تۆمـۈر]. 20[ئېرىتىلىـدۇ  باغرى ۋه تېرىلىرى-بىلهن ئۇالرنىڭ ئىچ

قايغۇنىڭ قاتتىقلىقىـدىن -غهم) يېتىۋاتقان(قاچان ئۇالر ھهر]. 21[بىلهن ئۇرۇلىدۇ 

كۆيــدۈرگۈچى ) ئۇالرغــا(دوزاخــتىن چىقمــاقچى بولســا، ئــۇالر دوزاخقــا قايتۇرۇلىــدۇ، 

  ﴾.]22) [دېيىلىدۇ(بىنى تېتىڭالر ئازا) دوزاخ(

يـََتَجرَُّعـُه َوَال * ِمـْن َمـاٍء َصـِديٍد ِمْن َورَائِِه َجَهـنَُّم َوُيْسـَقى * ﴿َواْستَـْفَتُحوا َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعِنيٍد : وجلوقال عز  

  )17~15: إبراهيم( َيَكاُد ُيِسيُغُه َويَْأتِيِه اْلَمْوُت ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوَما ُهَو ِبَميٍِّت َوِمْن َورَائِِه َعَذاٌب َغِليٌظ﴾

بىـر ئۇچىغـا تىـن مهدهت تىلىـدى، ھهرهللاپهيغهمبهرلهر ﴿ :تائاال مۇنداق دهيدۇهللا

قا ئىتـائهت قىلىشـقا گهدهنكهشـلىك قىلىـپ هللايهنى (شهپقهتسىز ىققان تهرسا، چ

ئۇنىڭ ئالدىدا جهھهنـنهم تۇرىـدۇ، ]. 15[ھاالك بولدى ) ھهقىقهتتىن باش تارتقۇچى

ـــۇغۇرۇلىدۇ  ـــلهن س ـــۇ بى ـــارىالش س ـــڭ ئ ـــۇ يىرى ـــده ئ ـــڭ]. (16[جهھهننهم  ئۇنى

، ئۆلـــۈم ئـــۇنى ۇتىـــدۇيچىـــپ تهســـلىكته ىئـــۇنى يۇتـــۇمالپ ئ) ئاچچىقلىقىـــدىن
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لېكىن ئۇ ھهرگىز ئۆلمهيـدۇ، شـۇنىڭدىن كېـيىن تېخىمـۇ قـاتتىق . شىۋالىدۇقور

  ﴾.]17[ ئازابقا دۇچار بولىدۇ

اتتىق ئـازاب ۋه قىـيىن ، قـىسىدا كېلىدىغان ئۇزۇن بىر كـۈنئارق -بۇ جاسۇسالر

ۇ كۈنـده ئۇالرنىـڭ جاسۇسـلۇق شـ ،سابنىڭ بارلىقىنى بىلىپ قويسۇنكىبولغان ھې

-ۈزيــر قانــدىن، دهپســهنده قىلىنغــان بىــگهن ھهرســهۋهبى بىــلهن تۆكــۈل قىلىــش

الردىن ۋه تىم قالغــان بــالى، ۋهيــران قىلىنغــان ئــۆيلهردىن، يېــۇيلىرىــدىنئابر

بىــرى قېرىنداشــالرنىڭ ھهر ئهســىر چۈشــۈپ قالغــان كاپىرالرنىــڭ تــۈرمىلىرىگه

! جاسۇسالر بۇالرنىـڭ ھهممىسـىگه جـاۋاب تهييـارالپ قويسـۇن. ق سورىلىدۇتوغرۇلۇ

ــۇ نىجىــس خىــزمهتلهردىن قــول ئۈزۈشــنى ئىــراده تهۋبه  قىلمــاقچى بولغــانالر ۋه ب

ــاتى ــۈن ھاي ــانالر ئۈچ ــادا كهڭ يقىلغ ــاردۇني ــك ب ــۇ . چىلى ــۇالر ب ــۈن ب ــۇنىڭ ئۈچ ش

ئهگهر تهۋبه ! قىلمىشىدىن دهرھال يېنىشـى ۋه تهۋبه قىلىشـقا ئالدىرىشـى كېـرهك

جهھهنـنهم ئـۇالر  ،سـاداۋامالشتۇرسا ۋه ھهددىدىن ئاش ناچار قىلمىشىنىقىلماي بۇ 

  .دۇمىليون جاسۇسالرنى سىغدۇراالي-رنىڭ ئوخشاشلىرىدىن مىليونۋه ئۇال

ُخــُذوُه فَــاْعِتُلوُه ِإلَــى َســَواِء * َكَغْلــِي اْلَحِمــيِم * َكاْلُمْهــِل يـَْغِلــي ِفــي اْلُبطُــوِن * َطَعــاُم اْألَثِــيِم *﴿ِإنَّ َشــَجَرَة الزَّقُّــوِم  

ـــْوَق رَْأِســـِه ِمـــْن َعـــَذاِب اْلَحِمـــيِم ثُـــمَّ ُصـــبُّوا * اْلَجِحـــيِم  ِإنَّ َهـــَذا َمـــا ُكْنـــُتْم بِـــِه * ُذْق ِإنَّـــَك أَنْـــَت اْلَعزِيـــُز اْلَكـــرِيُم * فـَ

  )50~43: الدخان( َتْمتَـُروَن﴾

زهققـۇم دهرىخـى ھهقىـقهتهن گۇناھكارالرنىـڭ تامىقىـدۇر ﴿ :تائاال مۇنداق دهيدۇهللا

ــ43[ ــۇ ئېــرىتىلگهن مىســتهك ]. 44ـ دۇر، ئــۇ قورســاقالردا قايناقســۇدهك  )قىزىــق(ئ

ــدۇ  ــ45[قايناي ــتىلهرگه]. (46ـ ــۇئهككهل پهرىش ــا م ــۆرهپ «) :دوزاخق ــۇپ س ــۇنى تۇت ئ

دوزاخنىڭ ئوتتۇرىسىغا ئېلىپ بېـرىڭالر، ئانـدىن ئۇنىـڭ بېشـىغا قايناقسـۇ قۇيـۇپ 

) ئۇنىڭغا خارالش ۋه مهسـخىره قىلىـش يۈزىسـىدىن]. (48ـ47[دېيىلىدۇ » ئازابالڭالر

بـۇ ]. 49[تېتىغىن، سهن ھهقىقهتهن ئىززهتلىـك ئۇلـۇغ زات ئىـدىڭ ) ابنىبۇ ئاز(«

دېيىلىـدۇ » سـىلهر شـهكلهنگهن نهرسـىدۇر) ھايات ۋاقـتىڭالردا(ھهقىقهتهن ) ئازاب(

]50[.﴾  
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رالرنى دوست كاپى -جاسۇسلۇق  نغانقىلى مۇسۇلمانالرغا قارشى

  قا باراۋهرتۇتقانلىق

  

مۇسـۇلمانالرغا قارشـى جاسۇسـلۇق قىلغـان كىشـىلهر  ,كاپىرالرنى دوسـت تۇتـۇپ

نـى لىرىنىـڭ بهزىالرۋهنـده ئۇۆت ،ن دهلىلـلهر ئىنتـايىن كـۆپ بولـۇپھهققىده كهلگه

  :قىلىمىز ىرزىك

بِـاْلَمَودَِّة َوقَـْد َكَفـُروا ِبَمـا ﴿يَا أَيـَُّهـا الـَِّذيَن َآَمنُـوا َال تـَتَِّخـُذوا َعـُدوِّي َوَعـُدوَُّكْم َأْولِيَـاَء تـُْلُقـوَن ِإلَـْيِهْم :  تعالىاهللاقال 

ــ ــُتْم َخــَرْجُتْم ِجَه ــوا بِاللَّــِه رَبُِّكــْم ِإْن ُكْن ــَن اْلَحــقِّ ُيْخرُِجــوَن الرَُّســوَل َوِإيَّــاُكْم َأْن تـُْؤِمُن ــاَء َجــاءَُكْم ِم ــي َســِبيِلي َواْبِتَغ اًدا ِف

ــِبيِل﴾ َمْرَضــاِتي ُتِســرُّوَن ِإلَــْيِهْم بِــاْلَمَودَِّة َوَأنَــا َأْعَلــمُ  َقــْد َضــلَّ َســَواَء السَّ  ِبَمــا َأْخَفْيــُتْم َوَمــا َأْعَلْنــُتْم َوَمــْن يـَْفَعْلــُه ِمــْنُكْم فـَ

  )1: الممتحنة(

مېنىـڭ دۈشـمىنىمنى ۋه سـىلهرنىڭ  !مـۇئمىنلهرئـى ﴿ :تائاال مۇنـداق دهيـدۇهللا

ــاڭالر ــت تۇتم ــمىنىڭالرنى دوس ــى  .دۈش ــگهن ھهقىقهتن ــىلهرگه كهل ــۇالر س ــى (ئ يهن

ئـۇالر  .ىسـىلهرئىنكار قىلغان تۇرسا، ئۇالرغا دوسـتلۇق يهتكۈز) ئىسالمنى، قۇرئاننى

ــارىڭالر  ــىلهرنى هللاپهرۋهردىگ ــى ۋه س ــۈن پهيغهمبهرن ــنىڭالر ئۈچ ــان ئېيتقى ــا ئىم ق

ئهگهر سـىلهر مېنىـڭ يولۇمـدا جىھـاد قىلىـپ ۋه  .يۇرتۇڭالردىن ھهيدهپ چىقـاردى

ــاڭالر را ــان بولس ــلهپ چىقق ــى تى ــمىنىمنى ۋه (زىلىقىمن ــڭ دۈش ــدا مېنى ــۇ چاغ ئ

، سـىلهر ئۇالرغـا يوشـۇرۇن دوسـتلۇق )سىلهرنىڭ دۈشـمىنىڭالرنى دوسـت تۇتمـاڭالر

 .يهتكۈزىسىلهر، مهن سىلهر يوشۇرغان ۋه ئاشكارىلىغان نهرسىلهرنى بىلىپ تۇرىمهن

ئۇالرغـا پهيغهمبهرنىـڭ  يهنـى ئـۇالرنى دوسـت تۇتـۇپ،(كىمكى شۇنداق قىلىدىكهن 

  ﴾.]1[، ئۇ ھهقىقهتهن توغرا يولدىن ئازغان بولىدۇ )خهۋهرلىرىنى يهتكۈزىدىكهن

 ,شۇنداقال ئمىن بهندىلىرىنى مۇسۇلمانالرنىڭ خهۋهرلىرىنى،ۇتائاال مهللا بۇ ئايهتته

زىيهت يېتىدىغان نهرسىلهرنى كاپىرالرنىـڭ پايدىلىنىشـى رالرغا زىيان ۋه ئهمۇسۇلمان
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رىشـتىن چهكلىـدى ۋه ش ئـارقىلىق مۇشـرىكالرغا يـاردهم بېتكۈزۈپ قويـۇئۈچۈن يه

ئـۇالرنى دوسـت تۇتقـان بولىـدىغانلىقى، ئـۇالرنى دوسـت  ,كىمكى شـۇنداق قىلسـا

بۇ توغرا يولـدىن  ە تۇتقان كىشىنىڭ توغرا يولدىن ئېزىپ كهتكهن بولىدىغانلىقى

  . ئاشكارا زىيان ئىكهنلىكىنى روشهن بايان قىلىپ بهردى-ئېزىپ كېتىش ئوچۇق

 فَـَال َتُكـوَننَّ َظِهيـًرا ِلْلَكـاِفرِيَن﴾ َوَمـا ُكنـَت تـَْرُجـو َأن يـُْلَقـى ِإلَْيـَك اْلِكتَـاُب ِإالَّ َرْحَمـًة مِّـن رَّبـِّكَ ﴿: وقال اهللا تعالى

  )86: القصص(

قۇرئاننىـڭ سـاڭا ) پهيغهمبهر بولۇشـتىن ئىلگىـرى( سهن﴿ :تائاال مۇنداق دهيدۇ هللا

 نازىل قىلىنىشىنى ئۈمىد قىلمىغان ئىدىڭ، پهقهت پهرۋهردىگارىڭ رهھمهت قىلىپ

  ﴾.]86[، كاپىرالرغا ياردهمچى بولمىغىن )ساڭا ئۇنى نازىل قىلدى(

ــاَء ِمــْن ُدوِن اْلُمــْؤِمِنيَن أَتُرِيــُدوَن َأْن َتْجَعُلــوا لِلَّــِه َعَلــْيُكْم ُســْلَطانًا الْ  واَال تـَتَِّخــذُ  واَآَمُنــ ينَ ذِ الَّــ﴿يَــا أَيـَُّهــا  َكــاِفرِيَن َأْولَِي

  )144: النساء(ُمِبيًنا﴾ 

قويـۇپ، ) دوسـت تۇتۇشـنى(نى مۇئمىنلهر! مۇئمىنلهرئى ﴿ :تائاال مۇنداق دهيدۇ هللا

يهنــــى مۇنــــاپىق (كــــاپىرالرنى دوســــت تۇتمــــاڭالر، ســــىلهرنىڭ زىيىنىڭالرغــــا 

  ﴾.]144[نىڭ روشهن پاكىتى بولۇشىنى خاالمسىلهر؟ هللا) ئىكهنلىكىڭالرغا

ُهْم الْ  واَال تـَتَِّخذُ  واَآَمنُ  ينَ ذِ الَّ ﴿يَا أَيـَُّها   يَـُهوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَياَء بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعـٍض َوَمـْن يـَتَــَولَُّهْم ِمـْنُكْم فَِإنـَُّه ِمـنـْ

  )51: المائدة(ِإنَّ اللََّه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن﴾ 

. تۇتمـاڭالررنى دوسـت يهھۇدىي ۋه ناساراال! مۇئمىنلهرئى ﴿ :تائاال مۇنداق دهيدۇ هللا

، سـىلهردىن كىمكـى ئـۇالرنى دوسـت تۇتىـدىكهن. بىرىنى دوست تۇتىـدۇ-ئۇالر بىر

ھهقىـقهتهن ھىـدايهت قىلمايـدۇ  ۋمنـىهقزالىـم هللائۇمۇ ئهنه شۇالردىن سـانىلىدۇ، 

]51[.﴾  

نى مـۇئمىنلهر :ئايهتنىڭ تهفسـىرىده مۇنـداق دهيـدۇئهبۇ جهئفهر رهھىمهھۇلالھ بۇ 

، نىڭ قاتارىـدىن بولـۇپشـۇالر -تۇتقـان كىشـىناساراالرنى دوسـت -قويۇپ يهھۇدىي
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شۇالرنىڭ دىنـى ۋه  -ه دوست تۇتقانالرئۇالرغا ياردهم بهرگهنلهر ۋ گه قارشىمۇئمىنلهر

 - گهرچه رازى بولمىسـىمۇ -ھهرقانداق بىر دوسـت تۇتقـۇچى  .بولىدۇ دهمىللىتى

ئۇنىـڭ دىنىغـا رازى  ,ئهگهر رازى بولسـا. دوست تۇتقان كىشـىنىڭ دىنىـدا بولىـدۇ

شمهن تۇتىدۇ ۋه ئۇنىڭ ئۈچـۈن ئۇنىڭغا قارشى چىققان كىشىنى دۈ .بولغان بولىدۇ

 ۆكۈمىـدهھسىنىڭ دوست تۇتقان كىشى ۆكۈمىھئۇنىڭ  ,بۇ ۋاقىتتا .قىلىدۇ غهزهپ

ان كــاپىر دوسـت تۇتۇلغـ ھـاالل سانىلىشـىداڭ نىـئۆلتـۈرۈش، قېنىيهنـى (بولىـدۇ 

  ) بهت -400توم  -10رى تهفسىر تهبه( .)دېگهنلىك بولىدۇشاش ئوخ دهۆكۈمھبىلهن 

يَمـاِن َوَمـْن يـَتَــَولَُّهْم ِمـْنُكمْ وَ ِإخْ وَ َآبَاءَُكْم  واَال تـَتَِّخذُ  واَآَمنُ  ينَ ذِ الَّ يَا أَيـَُّها ﴿  اَنُكْم َأْوِلَياَء ِإِن اْسَتَحبُّوا اْلُكْفـَر َعلَـى اْإلِ

   )23: التوبة( ﴾فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 

ــدۇ هللا ــداق دهي ــاال مۇن ــى ﴿ :تائ ــۇئمىنلهرئ ــاتىلىرىڭالر، قېرىندىشــىڭالر ! م ئهگهر ئ

ــه  ــارتۇق كۆرس ــۇفرىنى ئ ــدىن ك ــا(ئىمان ــكهم تۇرس ــدا مهھ ــۇالرنى دوســت )كۇفرى ، ئ

ئـۇالرنى دوسـت تۇتىـدىكهن، ئـۇالر زالىمـالردۇر  ئىچىڭالردىـن كىملهركـى. تۇتماڭالر

يهنى ئۇالرغـا ئوخشـاش مۇشـرىكتۇر، چـۈنكى مۇشـرىكلىككه رازى بولغـان ئـادهممۇ (

  ﴾.]23) [مۇشرىك ھېسابلىنىدۇ

مۇسۇلمانالرغا قارشى كاپىرالرغا  -جاسۇسلۇقنىڭ بهزى كۆرۈنۈشلىرى

  ھېسابلىنىدۇهنلىك گياردهم بهر

 مۇسۇلمانالرغا قارشـى كاپىرالرغـا يـاردهم ,پايدىلىنىشى ئۈچۈنده نىڭ جهڭكاپىرالر

ئىسـالم  ، بـۇئۇالرغا ھهمكارالشقانلىق ۋه ئۇالرنى كۈچلهندۈرگهنلىك بولـۇپ -بېرىش

  .وڭ كۇفرىدۇرچتاشاليدىغان ىدىن چىقىرىپ دىن

مـاننى ئى[: ب رهھىمهھـۇلالھ مۇنـداق دهيـدۇخ مـۇھهممهد ئىبنـى ئابـدۇلۋاھھاشهي

مۇشــــرىكالرغا ھهمكارلىشــــىش ۋه  -الرنىــــڭ سهككىزىنچىســــىبۇزغــــۇچى ئامىل

   ].ۇرقارشى مۇشرىكالرغا ياردهم بېرىشت مۇسۇلمانالرغا
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مۇنـداق  !)كىشـىنى ئهسـىرلىكتىن قۇتۇلدۇرسـۇنئـۇ  هللا( شهيخ سۇاليمان ئۇلـۋان

نــداق يــاردهم بېرىشــتىن قــاتتىق مۇســۇلمانالرغا قارشــى كاپىرالرغــا ھهرقا[: دهيــدۇ

الزىم، چـۈنكى يـاردهم بېـرىش كـاپىرالرنى دوسـت تۇتقانلىقنىـڭ ھتىيات قىلىش ئې

ــۇ ،قاتارىــدىن بولــۇپ ــاپىقلىق ۋه  -ب كېســهللىك ھهم  هلبتىكــىقكــاپىرلىق، مۇن

  ].پاسىقلىقنىڭ بهلگىسىدۇر

  

  بايانىمۇمى ورنىڭ مۇسۇلمان جاسۇس ھهققىدىكى ئئۆلىماال

 بىرىنچى  

مهزھهپ  شـافىئىيبۇ ھهنهفىي ۋه . ش جائىز ئهمهسمۇسۇلمان جاسۇسنى ئۆلتۈرۈ

  .قارىشى ئۆلىمالىرىنىڭ

 -شـۇنىڭ قاتارىـدىن. ئوتتۇرىغا قويـدى هلىللهرنىدبۇ سۆزنى دېگۈچىلهر بىرقانچه 

نى خهۋهرنى يهتكـۈزگهن تۇرسـىمۇ ئۆلتـۈرمىگهنلىكى،  نىڭ ھاتهب  رهسۇلۇلالھ 

ھـاتهب   ، رهسـۇلۇلالھبولغان بولسا ۋاجىپئهگهر مۇسۇلمان جاسۇسنى ئۆلتۈرۈش 

 نى ئۆلتۈرگهن بوالتتى.  

يهت قىلىنغــان دىــن رىــۋا مهســئۇد  ئىبنــىئابــدۇلالھ  -يهنه شــۇنىڭ قاتارىــدىن

  : مۇنداق دېگهن  ھهدىسته رهسۇلۇلالھ

والنفس الثيب الزاني، : ال يحل دم امرىء مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا، وأني رسول اهللا إال بإحدى ثالث«

  )والنسائي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي( »بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة

نىـڭ پهيغهمبىـرى هللاھـېچ ئىالھنىـڭ يوقلۇقىغـا، مېنىـڭ  تىن باشـقاهللابىر «

ئىكهنلىكىمگه گۇۋاھلىق بېرىدىغان ھهرقانداق بىر مۇسۇلماننىڭ قېنىنى تۆكۈش 

ھاالل ئهمهس، پهقهت توي قىلغاندىن كېيىن زىنـا قىلغـان كىشـى، نـاھهق ئـادهم 

جامائىتىــدىن ئايرىلغـــان  الرمۇســـۇلمان ئۆلتــۈرگهن كىشــى ۋه دىنىنـــى تاشــالپ

مۇسـلىم،  بۇخـارى،( ».قېنىنى تۆكۈش ھاالل لۈك كىشىنىڭكىشىدىن ئىبارهت ئۈچ تۈر

  )تىرمىزى رىۋايهت قىلغان ۋه ئهبۇ داۋۇد
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 تـوغرا ئهمهسـلىكىگه شـهرىئهتنىڭ رهھىمهھۇلالھ ئۇالرنىڭ جاۋابىنىـڭئهبۇ يهھيا 

 بـۇالڭچىالر، ،ھهدىسته بايان قىلىنغان ئـۈچ تۈرلـۈك كىشـىلهردىن باشـقا ۇقىرىقىي

ئۆلتۈرۈشـنى يوللـۇق  ھهم كىشـىلهرنىئوخشاش  غا)يهنى بهچچىۋازالر( تهتچىلهرلىۋا

  .قىلغانلىقىنى دهلىل قىلدى

تاھاۋىينىڭ مۇسـۇلمان جاسۇسـنىڭ قېنـى [: ھافىز ئىبنى ھهجهر رهھىمهھۇلالھ

تهئزىـر [: شـافىئىي رهھىمهھـۇلالھ. دېگهنلىكىنى نهقىـل قىلـدى ]مۇباھ بولمايدۇ

: ئهبــۇ ھهنىــفه رهھىمهھــۇلالھ ۋه ئهۋزائــى رهھىمهھــۇلالھ ئىمــام .دېــدى ]رىلىــدۇبې

   )بهت -310توم  -12بارى  فهتھۇل(. دېدى ]ئازاب بېرىلىدۇ هردلىكد[

  

 ئىككىنچى   

ئهگهر ئـۇ قولغـا  .بولىـدۇ ۆكۈمىـدهھزىنـدىقنىڭ  ۆكـۈمىھڭ مۇسۇلمان جاسۇسنى

يهنــى ( ىــدۇبــۇل قىلىنتهۋبىســى قو ،ىــرى تهۋبه قىلىــپ كهلســهچۈشۈشــتىن ئىلگ

ــدۇ ــ. )ئۆلتۈرۈلمهي ــا چۈشــكهندىن كې ــۇ قولغ ــانلىقىنى دهۋا يىن تهۋبه قىئهگهر ئ لغ

بـۇ ئىبنـى قاسـىم . )يهنى ئۆلتۈرۈلىدۇ ئۇنىڭ( تهۋبىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ ،قىلسا

باشـقا ، مالىكى مهزھهپ ئۆلىمالىرىـدىن سـۇھنۇن رهھىمهھـۇلالھ ۋه رهھىمهھۇلالھ

  .نىڭ سۆزىدۇرئۆلىماالر رمهشھۇ

زىنـدىق [: رهھىمهھـۇلالھ مۇنـداق تىلغـا ئالـدى ئىبنى تهيمىيه ئىسالمشهيخۇل 

بــۇ  ].ۋاجىــپئۆلتــۈرۈش  ،به قىلغــان بولســاتهۋ ،قولىمىزغــا چۈشــكهندىن كېــيىن

  .قارىشىفىقھى ئۆلىمالىرىنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ 

كــۇفرىنى مهخپىــي قىلغــان  ،ئىســالمنى ئاشــكارا قىلىــپ -زىنــدىق دېگىنىمىــز

  )بهت -555توم  -28 امهجمۇئۇل فهتىۋ(. كىشىدۇر

 -جاسۇســنىڭ زىيىنــى[: مۇنــداق دېــدى ئهلــالمه ئىبنــى رهشــىد رهھىمهھــۇلالھ

بۇزغـــۇنچىلىقى ئۇنىڭـــدىنمۇ  الڭچىـــدىنمۇ بهكـــرهك زىيـــانلىق،مۇســـۇلمانالرغا بۇ

  : الر ھهققىده مۇنداق دهيدۇبۇالڭچى هللا .يامانراق
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 ــَه َوَرُســوَلُه َوَيْســَعْوَن ِفــي اَألْرِض َفَســاًدا َأن يـَُقتـَُّلــوْا َأْو ُيَصــلَُّبوْا َأْو تُـ ِإنََّمــا ــِديِهْم َجــَزاء الَّــِذيَن ُيَحــارِبُوَن الّل َقطَّــَع أَْي

َيا َوَلُهْم ِفي اآلخِ  نـْ   َرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ َوَأْرُجُلُهم مِّْن ِخالٍف َأْو يُنَفْوْا ِمَن اَألْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ

يهر يۈزىده بۇزغۇنچىلىـق  ۋه ۋه ئۇنىڭ رهسۇلى بىلهن ئۇرۇش قىلىدىغانالرنىڭهللا

قىلىدىغانالرنىڭ جازاسى شۇكى، ئۇالر ئۆلتۈرۈلۈشـى يـاكى دارغـا ئېسىلىشـى يـاكى 

بـۇ . ئوڭ قوللىرى ۋه سول پۇتلىرى كېسىلىشى ياكى سۈرگۈن قىلىنىشى كېـرهك

، ئـاخىرهتته )ئېلىـپ كهلگۈچىـدۇر(بۇ دۇنيـادا رهسـۋالىق  ,ئۇالر ئۈچۈن) يهنى جازا(

  .]33[ئۇالر چوڭ ئازابقا دۇچار بولىدۇ 

بـۇ . ۇئۇنىـڭ تهۋبىسـى قوبـۇل بولمايـد بولـۇپ، ۆكۈمىـدهھڭچىنىـڭ جاسۇس بۇال

ئىمام ئـۇنى  مۇناپىقلىقنى يوشۇرغانلىقى ۋه يالغان گۇۋاھلىق بهرگهنلىكى ئۈچۈن،

ۋه  سـىش، سـۈرگۈن قىلىـشجازاالشتا بۇالڭچىنى جازاالشتىكى ئۆلتۈرۈش، دارغـا ئې

مۇقارشـى كېسـىش قاتـارلىق جـازاالردىن پهقهت ئۆلتـۈرۈش ۋه قـوللىرىنى قارى-پۇت

قــوللىرىنى -ۋه پــۇت ســۈرگۈن قىلىــش چــۈنكى. ا ئېســىش بىلهنــال جازااليــدۇدارغــ

بـۇزۇقچىلىقلىرى ۋه مۇسـۇلمانالرغا  قارىمۇقارشى كېسىش جاسۇسـنىڭ زېمىنـدىكى

   )بهت -537توم  -2 »ايان ۋهتتهھسىلئهلب«(. تاجاۋۇز قىلىشىنى كۆتۈرۈۋېتهلمهيدۇ

تهۋبىسـى قوبـۇل  ڭنىالراسۇسـج[: ئهلالمه تهسۋىلى رهھىمهھۇلالھ مۇنـداق دېـدى

  ].،بىلهن بولىدۇئۆلتۈرۈش جازاالش ، ئۇالرنى قىلىنمايدۇ

  

 ئۈچىنچى  

ــنىڭ  ــۇلمان جاسۇس ــۈمىھمۇس ــڭ  -ۆك ــدهھمۇرتهدنى ــۇپبو ۆكۈمى ، تهۋبه تهلهپ ل

 ،ولىـدۇ، ئهگهر تهۋبه قىلمىسـابـۇل بتهۋبىسى قو ،ئهگهر ئۇ تهۋبه قىلسا. قىلىنىدۇ

ــۇئۆلتۈرۈ ــدۇ، ب ــدىن  -لى ــالىكى ئىماملىرى ــڭ م ــى رهھىمهھۇلالھنى ــى ۋهھب ئىبن

  .قارىشى

، تهۋبه تهلهپ مۇرتهد بولـۇپ جاسۇس[: مۇنداق دېدى ئىبنى ۋهھبى رهھىمهھۇلالھ

   )بهت -78توم  -3 »نۋىيرئهتتهھرىر ۋهتته«( ].قىلىنىدۇ
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ــاپىق بولســىمۇ -قا جاسۇســ[: ىبنــى قاســىم رهھىمهھــۇلالھئ ــۇ مۇن كــۇفرى  - ئ

  .دېدى ]بىلهن ھۆكۈم قىلىنىدۇ تۈرلىرىنىڭ ئهڭ قاتتىقى

  

 تۆتىنچى  

ئىمـام ئـۇنى . لىدۇتاپشـۇرۇ ىغـادئىجتىھاڭ ئىشى ئىمامنىڭ مۇسۇلمان جاسۇسنى

بـۇ مـالىكى ئىماملىرىنىـڭ . رىدۇئۆلتۈرىدۇ ياكى ئۇنىڭدىن باشقا مۇناسىپ جازا بې

ــدىن ئىبنــى ئۇقهيىلنىــڭ بو قارىشــى ــى ئىماملىرى ــۇپ، بۇنىڭغــا ھهنبهل  قارىشــىل

  .يېقىندۇر

ئىبنـى ئۇقهيىـل كـاپىرالر ئۈچـۈن [: مۇنـداق دهيـدۇ ئىمام ماۋهردى رهھىمهھۇلالھ

جاسۇسلۇق قىلغان مۇسۇلمان جاسۇسنى ئۆلتۈرۈشـكه رۇخسـهت قىلـدى ۋه ئىبنـى 

-15 »ئهلئىنسـاف«( ».دېگهن سۆزنى زىياده قىلـدى ›قۇلساداۋاملىشىشتىن قور‹جهۋزى 

   )بهت -464توم 

ىنـى رهھىمهھۇلالھنىڭ مهزھىپ كئىمام مالى م رهھىمهھۇلالھئىمام ئىبنى قهييۇ

جاسۇسـنى  ،نـاملىق كىتابتـا »فهتھـى غازىتىـدىن ئېلىنغـان پايـدىالر«. تاللىدى

مهكـكه  ھـاتهب  چۈنكى. جائىزلىقى بار نىڭۇ ئۆلتۈرۈشگهرچه مۇسۇلمان بولسىم

دىن ئۇنى ئۆلتۈرۈشكه  رهسۇلۇلالھ  ئۆمهر  ،ئهھلىگه خهۋهرنى يهتكۈزگهن ۋاقىتتا

بولغانلىقى ئۈچۈن ئۆلتۈرۈش ھـاالل ئۇ مۇسۇلمان « : رهسۇلۇلالھ. ئىزنى سورىدى

  : بهلكى مۇنداق دېدى ،دېمهستىن »بولمايدۇ

  »اعملوا ما شئتم: وما يدريك لعل اهللا قد اطلع على أهل بدر فقال«

ر غازىتىغـا ىـبهدهللابهلكى سهن قانداق بىلىسهن؟ قاتناشقان، ۇ بهدىر ئۇرۇشىغا ئ«

خـالىغىنىڭالرنى قىلىڭـالر، مهن ‹: ئۇالرغـا اشقانالرنىڭ دىللىرىدىكىنى بىلىپقاتن

   ».دېدى ›قىلىۋهتتىم مهغفىرهتسىلهرنىڭ گۇناھلىرىڭالرنى 

نى ئۆلتۈرۈشتىن چهكلىگۈچى ئامىلنى بهدىر غازىتىغـا  ھاتهب «:  رهسۇلۇلالھ

بــۇ جاۋابتــا بهدىــرگه قاتنىشىشــتىن ئىبــارهت . دهپ جــاۋاب بهردى» قاتناشــقانلىق
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ۈشــكه بولمىغــان ھهرقانــداق جاسۇســنى ئۆلتۈرئۆلتۈرۈشــتىن چهكلىگــۈچى ئامىــل 

ـــار ـــارهت ب ـــام. ئىش ـــۇ ئىم ـــا ب ـــمهد مان ـــام ئهھ ـــۇلالھ ۋه ئىم ـــك رهھىمهھ  مالى

جاسۇسـنىڭ ئىشـى  -ۋه توغرا قـاراشنىڭ بىرىدۇر ىرهھىمهھۇلالھنىڭ ئىككى يول

. ئۆلتۈرىـدۇ ،خهلىپه مۇسۇلمانالرغا مهنپهئهتلىك دهپ قارىسا ،خهلىپىگه تاپشۇرۇلۇپ

  )بهت -371 توم -3 ل مهئادزادۇ( .ئۆلتۈرمهيدۇ ،ك مهنپهئهتلىك دهپ قارىسائۆلتۈرمهسلى

  

 بهشىنچى  

بـۇ مـالىكى مهزھهپ . ئۆلتۈرۈلىـدۇ ،مۇسۇلمان جاسۇستىن جاسۇسلۇق تهكرارالنسا

  .قارىشىئىماملىرىدىن ئىبنى ماجىشۇن رهھىمهھۇلالھنىڭ 

ــىدا،شــهيخۇل ئىســالم  ــڭ تاللىش ــيه رهھىمهھۇلالھنى ــى تهيمى ــۇلمان  ئىبن مۇس

  )بهتا-261» تۇل ئهمهلىيهئىختىيارا«(. ئۆلتۈرۈلىدۇ ،جاسۇستىن جاسۇسلۇق تهكرارالنسا

مۇسـۇلمان ‹: مازىرى مۇنداق دېگهن[: ئىمامى قۇرافى رهھىمهھۇلالھ مۇنداق دهيدۇ

ــۇل بولۇشــتا ئىخــتىالپ قىلىنــدى. جاســۇس ئۆلتۈرۈلىــدۇ . ئۇنىــڭ تهۋبىســى قوب

 ،تهكرارالنغـان بولسـا. ئازابلىنىـدۇ ،قىلغـان بولسـاىن بىر قېتىم سـادىر بىلمهست

  )بهت -400توم  -3 »زهخىيره«( ].›ئۆلتۈرۈلىدۇ

  

 تىنچىئال  

ــنى ئۆ ــۇلمان جاسۇس ــڭ مۇس ــبهل رهھىمهھۇلالھنى ــى ھهن ــۈرۈش لئهھــمهد ئىبن ت

 ،ىيهنه بىــر ؛توختــاپ تــۇرۇش ،بىــرى ،لــۇپوســۆزى ب خىــل مهسىلىســىده ئىككــى

دهپ  ›ئۆلتۈرۈشـته مهنـپهئهت بـار‹ئهگهر ئىمـام  .شتاپشـۇرۇ ىغادئىجتىھائىمامنىڭ 

ــۇپ قوق‹لىــدۇ، ئهگهر ئىمــام ۈرۈقارىســا ئۆلت ــاروي ــپهئهت ب  ،دهپ قارىســا ›يۇشــتا مهن

  .يۇپ قويۇلىدۇوئۆلتۈرمهي ق
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شهيخ مۇھهممهد سالىھ ئۇسهيمىن رهھىمهھـۇلالھ  -ھازىرقى زامان ئۆلىمالىرىدىن

ۋه ئىبنـى  ته)بهت -19تـوم  -2نـاملىق كىتـاب » رىيازۇسسالىھىين شهرھىسى«(

 -24تـوم  -3» فىقھۇد دهئۋه فى سهھىيھىل ئىمامىل بۇخارى«(باز رهھىمهھۇلالھ 

   .ئىكهنلىكىنى بايان قىلغان ۋاجىپسنى ئۆلتۈرۈشنىڭ جاسۇ ته)بهت

ئىمـام [ :شـهيخ ئابـدۇلالھ ئهززام رهھىمهھـۇلالھ -ھازىرقى زامـان ئۆلىمالىرىـدىن

  )بهت -288توم  -1 »زهخائىر«(. ېدىد ]پىكرىنى تالاليمىزمالىك رهھىمهھۇلالھنىڭ 

مۇسـۇلمان جاسۇسـنى ئۆلتـۈرۈش ‹: هھىمهھـۇلالھ مۇنـداق دهيـدۇئىمام مالىك ر 

دهپ قارىسـا، ئىمـام  ›ئۆلتۈرۈشته مهنـپهئهت بـار‹ئهگهر ئىمام . ئهمىرگه تاپشۇرۇلىدۇ

م رهھىمهھۇلالھنىـڭ پىكـرىگه ئاساسـلىنىپ ۇمالىك رهھىمهھۇلالھ ۋه ئىبنى قهيي

ئىمــام ئهبــۇ  ،دهپ قارىســا ›مهنپهئهتلىــك ئۆلتۈرمهســلىك‹ئهگهر . تــۇرۇپ ئۆلتۈرىــدۇ

لىـرىگه مهزھهپنىـڭ الرلالھمۇۋه ئىمـام ئهھـمهد رهھىمهھۇ، ئىمام شـافىئىي ھهنىفه

  ].›ئاساسهن ئۆلتۈرمهيدۇ

ــهيخ  ــاش ــۇ يهھي ــدۇ ئهب ــداق دهي ــۇلالھ مۇن ــم[: رهھىمهھ ــلۇق  الردۇجاھى جاسۇس

 مهخپـىكـاپىر ئهسـكهرلهردىن تهركىـب تاپقـان  جهريانىدا،خىزمىتىنى ئىسپاتالش 

ئهمهلىيهتـته بـۇ . جاسۇسالر بىلهن بولغان ئېچىنىشـلىق جهڭـلهرگه دۇچـار بولـدى

ه ، دۆلهت ھۆكـۈمرانلىقىنى ۋىنىڭ دۆلهتنـبىخهتهرلىـك ئىدارىسـىجاسۇسالر دۆلهت 

ئىسالم ئهھلى ۋه مۇجاھىدالرنى يوقىتىش،  ،شۇنداقال دۆلهت قانۇنلىرىنى قوغداش،

ــېلىش ــىرگه ئ ــۇالرنى ئهس ــازابالشئ ــدىغ ، ئ ــتا تايىنى ــك سېلىش ان ۋه بۆلگۈنچىلى

دۆلهتنىـڭ ئاشـكارا ۋه  الردۇجاھىـمشۇنىڭ ئۈچۈن  .بىردىنبىر قورالى بولۇپ قالدى

ۇم نى ئۆزىنىڭ ئاساسلىق ھۇجـبىخهتهرلىك ئىدارىسى -مهخپىي قوشۇنلىرى بولغان

  .كېرهك ىنىشانى قىلىش

 مۇناســىۋهتلىك مۇشــۇ ئورگــانالر بىــلهن -بولۇشــى هۋجــۇدمدۆلهتنىــڭ كــۈچى ۋه 

تاشقى ئىشـلىرى، رهھبهرلىـك ئىشـلىرى ۋه دۆلهتنىـڭ -دۆلهتنىڭ ئىچكى ،بولۇپ

ــلىرىدائ ــي ئىش ــۇمىي مهخپى ــلىق ئوم ــ اساس ــۇ جاسۇس ــانلىرى  لۇقش ــى (ئورگ يهن

نى ئورگـانلىرى جاسۇسـلۇقشـۇڭا  .ئۆتهيدۇقوغداش رولىنى  )رلىك ئىدارىسىبىخهته

ئۆيگه ئىشىكتىن كىرگهنلىـك، قـادىر بولـۇش  -ئاساسلىق ھۇجۇم نىشانى قىلىش
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نىڭ قۇيرۇقىغــا ئېســىلماي، بېشــىغا لىرىنى قىســقارتقانلىق ۋه بىــر ئىشــيــول

  .ئېسىلغانلىق ھېسابلىنىدۇ

ه چــېكهتكىگ ،ھېسابســىز مــاللىرىنى خىــراجهت قىلىــپ-ئهگهر ئۇالرنىــڭ ھهددى

 ئهھلـى سـهلىپ ،خۇسۇسـهن ،ئوخشاش ھهرتهرهپكه ئهۋهتكهن جاسۇسلىرى بولمىسـا

 ،ھهربىـر كىشـى اۋاتقانكۈچلىرى ھۇجۇم قىلىپ كىرگهن جىھاد مهيدانلىرىدا ياشـ

ــهلىپ ــى س ــۇ ئهھل ــان ھۇج ــازىر قىلىۋاتق ــكهرلىرىنىڭ ھ ــاۋۇزچى ئهس ملىرى، تاج

م ىــجهز قىاللمايــدىغانلىقىغاونــدىن بىرىنــى مۇســىبهتلىرىنىڭ ئزۇلــۇملىرى ۋه 

  .قىلىدۇ

ــاكى  ــۈرۈش ي ــى ئىســپاتالش، ئۆلت ــرىگه جاسۇســلۇق خىزمىتىن جاسۇســالردىن بى

ۋه يــوللىرى  هرئىشــرنى ھۆكــۈم قىلىشــتا ئىسپاتالشــنىڭ دىن باشــقا جــازاالىڭــئۇن

  :سهۋهبلىرى تۆۋهندىكىچه

 ئۇالرنىـڭ بىرىنچـى خىزمىتـى مهلۇمـات جاسۇسالر ئىنتايىن مهخپىي بولۇپ، -1

ئـۇ جاسۇسـنىڭ رهڭگـى، گۇۋاھنامىسـى،  ،بۇ ۋاقىتتـا. تۇرتوپالپ كاپىرالرغا توشۇش

) لىقىئايـال–يهنى ئهر(شى، جىنسى ۈبولۇشى، ئىلىملىك بولۇشى، كۆرۈن هتلىكالياق

ــتۈرۈلمهيدۇ ــى . سۈرۈش ــۇلمانالرنىڭ ياخش ــڭ مۇس ــلۇق قىلىۋاتقانالرنى مهن جاسۇس

ئـــۆزىنى ئىلىمـــگه نىســـبهت بهرگهن  لىقىنى ۋهگۇمـــان قىلىشـــىدىن پايـــدىالنغان

  .كىشىلهر ئىكهنلىكىنى مۇجاھىدالرنىڭ بهزىسىدىن ئاڭلىدىم

. ئۇ جاسۇسالرنىڭ كۆپ بولۇشى ۋه جىھاد سـاھهلىرىگه كهڭـرى تارقالغـانلىقى -2

قـاراڭغۇ  الرمۇجاھىـد .ئۇالر سهۋهبلىك شـهھهرلهر، كهنـتلهر، بـازارالر ۋهيـران بولـدى

ـــىال ـــۆتكىلىش قىلس ـــېچىلهرده ي ـــهلىپ، ك ـــى س ـــڭ  ئهھل ـــۈچلىرى ۋه ئۇالرنى ك

، كــۆپ كىشــىلهر شــهھىد قىلىنــدى ۋه تهرىپىــدىن بايقىلىــپئىتتىپاقداشــلىرى 

  .ئهسىرگه چۈشتى

ــڭ  ــكارا كاپىرالرنى ــم ئاش ــكهرلىرىگه چىقى ــادقىلئهس ــان ئىقتىس ــدا، غ ىغا قارىغان

سـان جهھهتـتىن ئۇالرنىـڭ  -ىغـان ئىقتىسـادىگه چىقىـم قىلرمهخپىي ئهسكهرلى

  .مۇھىم بولغانلىقى ئۈچۈن ئىنتايىن كۆپتۇر ئهھمىيىتى كۆپ ۋه
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، مۇجاھىــدالرنىڭ شــهھىد قىلىنىشــى ،مهلۇماتىغــا ئاساســهن نىڭجاسۇســالر -3

بـۇ . تېـز سـۈرئهتته داۋامالشـماقتا ىۋهيران بولۇش نىڭۋه بىناالر ىئهسىرگه چۈشۈش

جهڭ  ركهڭ كۆلهمـده قوللىنىۋاتقـان مـۇھىم بىـھهرسـاھه، ھهرتهرهپـلهرده كاپىرالر 

  .بولۇپ قالدىشهكلى 

ــدىغىنى ــاتالردىن تهلهپ قىلىنى ــان تهتقىق ــپ بېرىلغ ــا ئېلى ــالرغا قارىت  -جاسۇس

نى ئــۇالر سـهۋهبلىك يــۈز بهرگهن شــهھىد قىلىـنىش، ئهســىر قىلىــنىش، جاسۇسـالر

ئاساسـهن  مۇسـىبهتلهرگهبومباردىمان قىلىنىش ۋه ۋهيـران قىلىنىشـتىن ئىبـارهت 

بـۇ جاسۇسـالرنىڭ مهلۇماتلىرىـدىن بىـز  دهسـلهپتىال بولماسـتىن، بهلكـىئازابالش 

ھهركۈنى كۆرۈۋاتقان شهھىد قىلىنىش، ئهسىر قىلىـنىش، بومباردىمـان قىلىـنىش 

ۋه ۋهيــران قىلىنىشــتىن ئىبــارهت بــۇ مۇســىبهتلهرنىڭ ئوخشاشــلىرىنى توســۇش، 

بۇزۇقچىلىقالرنىــڭ بولۇشــىنىڭ ئالــدىنى ئــېلىش يــاكى بۇالرنىــڭ بــۇزۇقچىلىقىنى 

  .بولىشى كېرهك شتوختىتى

نىڭ كهينىـده كىـم بـاردۇ؟ كىـم لهربـۇ ھادىسـى« ۇجاھىدالرغا ھادىسه يۈز بهرسه،م

بـۇالردىن قـوللىرىنى  ،بهرمىگهنـدهدهپ تهتقىقات ئېلىـپ بېرىـپ، يـۈز » شېرىكتۇ؟

ــدۇيى ــائىز بولماي ــى ج ــۈپ تۇرۇش ــى ۋه كۈت ــتىال . غىش ــدالرغا باش ــى مۇجاھى بهلك

 هۋكىتىنىشـــ-ۇشـــاندۈشـــمهنلىرىنىڭ  ،ئـــۆزلىرىنى ۋه مهركهزلىرىنـــى قوغـــداش

ئــۇالرنى تــۈپ يىلتىزىــدىن  ،ىئۇالرنىــڭ يامــانلىقىنى يىغىشــ ،ســۇندۇرۇش ئۈچــۈن

 هللا -قاتـارلىقالر يوقىتىش ئۈچۈن ئىزچىل تۈرده پېيىغا چۈشۈشـنى داۋام قىلىشـى

يُن و لُ ئاتِ قَ وَ ﴿: بولىدۇ ۋاجىپ ئاساسهن،تائاالنىڭ بۇ ئايىتىگه  نَـٌة َوَيُكـوَن الـدِّ ُهْم َحتَّـى َال َتُكـوَن ِفتـْ

تَـَهْوا فَِإنَّ اللََّه ِبَما يـَْعَمُلوَن َبِصيٌر﴾      )39: األنفال(ُكلُُّه لِلَِّه َفِإِن انـْ

ئــۇالر بىــلهن  ،غــا قهدهرئۈچــۈن بولغانهللاپىتــنه تــۈگىگهن، دىــن پۈتــۈنلهي ﴿

كۆرىــدۇ  ئۇالرنىــڭ قىلمىشــلىرىنىهللايانســا، ) كۇفرىــدىن(ئهگهر ئــۇالر  .ۇرۇشــۇڭالرئ

ـــۇالر ]. 39[ ـــدىن(ئهگهر ئ ـــۈز ئۆرۈســـه، ) ئىمان ـــى (ي ـــۇئمىنلهرئ ـــى، !) م بىلىڭالرك

ــارىڭالردۇر، هللا ــىلهرنىڭ مهدهتك ــدېگهن هللاس ــار، نېمى ــى مهدهتك ــدېگهن ياخش نېمى

  ﴾ ]40! [ياخشى ياردهمچى
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مۇجاھىدالرنىڭ كۆپىنچىسـىنىڭ ئهھـۋالى ۋه ئۇالرنىـڭ جىھـاد كۆرۈنۈشـلىرى  -4

قــۇدرىتى  ۋه جـۇم قىلىــش ۋه كـۆپ يــۆتكىلىش بولــۇپ، ئۇالرنىـڭ ئىمكــانىيىتىھۇ

ــدۇر ــاتى دائىم. كهم ــڭ ئېھتىي ــئۇالرنى ــانلىرى ۋه . دۇرى ــمهنلهرنىڭ بومباردىم دۈش

مۇشــۇ . بولماقتــا داۋامــىمهلۇمــاتى بىــلهن  نىڭئۇالرنىــڭ ھۇجــۇملىرى جاسۇســالر

ــتىن ــهۋهبلىك جهھهت ــالر س ــكه  جاسۇس ــدانالر ۋه يهك ــلهردىنشقومان ــهھىد  هخس ش

ــڭ ــانى بولغانالرنى ــۇ - س ــلهن يۈزم ــاپىرالر بى ــهھىد -ك ــالردا ش ــان ئۇرۇش ــۈز بولغ ي

خىزمىتى قىلغـانالرنى ئىككـى گـۇۋاھچى  جاسۇسلۇق. كۆپ سانىدىنبولغانالرنىڭ 

ــۆز ــاكى ئ ــا قهدهر ي ــارى لىرتېپىلغانغ ــدا ۋهى ئىختىي ــىز ھال ــراپ  ئىختىيارس ئېتى

مهركهزلىـرى تهس بولـۇپ، مۇجاھىـدالرنىڭ بهزى  ئىنتايىن قىلغانغا قهدهر ساقالش

جاسۇسالر تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ھالهتته بومباردىمان قىلىنىپ كۆپ كىشىلهر شهھىد 

نىڭ باشـقا الرجاسۇس )سوتخانىلىرى(نىڭ مهھكىمىلىرى مۇجاھىدالر ھهتتا. بولغان

  .قىلىنغانتهرىپىدىن بومباردىمان  شايكىلىرىجاسۇس 

 بولسـۇن، مهيلى ئۇالر ئىككى ياكى ئـۈچ ،ان كىشىلهرنىغبىز جاسۇسلۇق قىل -5

ــۇن ــۇپ كهتس ــۈز بول ــا ي ــۇۋاھچى ‹، ھهتت ــى گ ــاكى ئىكك ــۇچه ي ــرار قىلغ ــۆزى ئىق ئ

ئـۆز يولىغـا قويـۇپ دېگهن گهپنى قوبۇل قىلساق، بۇ ئـۇالرنى  ›تېپىلغۇچه ساقالش

ىنى ئــۆزلىرىنى ۋه مــاللىر ،ر تۈگــۈلهرمىلۈتــ نىڭمۇجاھىــدالر. لىــك بولىــدۇبهرگهن

  ساقاليدىغان يېرى يوق تۇرسا؟

ىـڭ ئىقـرار يهتمهسـلىكى يـاكى ئۇالرن-غا كۈچىمىزنىـڭ يېـتىشبۇ جاسۇسـالر -6

ــى ھهر ــش پوزىتسىيىس ــدۇقىلى ــل بولى ــا . خى ــدبهزى ۋاقىتت ــڭ  الرمۇجاھى ئۇالرنى

ھالـدا ئۇالرنىـڭ جىنـايىتىنى تۇتسا، ئـۇ  كۆزهتكهندىن كېيىن تهپسىلىئهھۋالىنى 

غهلىبه  نچه مۇجاھىدالرنىڭ بىر قهدهر ئىمتىيازى بولغان،بۇ كۆپى. ئىسپاتلىيااليدۇ

بهزىده جاسۇس ئۆز قـۇۋۋىتى، . ۋه بۇ ئاز ئۇچرايدىغان ھالهت قىلغان يهرلهرده بولىدۇ

نلىقى، دۈشــمهن مــۇكهممهل ئىــگه شــهۋكىتى ۋه قهبىلىســى بىــلهن قوغــدىنىۋالغا

بولســىمۇ ئىــش ۋالغــان يهرلهرده ياشــىغانلىقى ئۈچــۈن، ئۇالرغــا تولــۇق پاكىــت بولۇ

 ،ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه .ۇجاھىدالرغا ئـۇالرنى تۇتـۇش قىـيىنم. ئىنتايىن تهس بولىدۇ

   ئۇالر سان جهھهتتىن كۆپ تۇرسا، زادى قانداق قىلىش كېرهك؟
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ـــا ئاساســـهن -7 ـــلهن  ،يۇقىرىقىالرغ ـــۇ جاسۇســـالرنىڭ كۆپىنچىســـى كـــۈچ بى ب

بولـۇپ،  قوغدىنىۋالغان، مۇسۇلمانالر ئىگه بواللمايدىغان كۇفرى دىيارىدا تۇرۇۋالغـان

 لىـپىهكئئـۇنى . ھۆكـۈم قىلىـش مـۇمكىن ئهمهسمهھكىمه بىلهن  هرئىشئۇالرغا 

دا زادى قانـداق الرياكى ھۆكۈم قىلىشـقا قـادىر بواللمايـدىغان جـاي سوراق قىلىشقا

  قىلىش كېرهك؟

قـان، مالالرغـا  يـاكىبۇ جاسۇسالرنىڭ ھهممىسـى قوغـدىنىۋالغان تـائىپه  :جاۋاب

ىالپ قىلىنىدىغان نهرسه ئهمهس ئىخت -بۇ. تاجاۋۇز قىلغۇچى تائىپه ھېسابلىنىدۇ

يـول بىـلهن  هرئىشـپهقهتـال ئـۇالردىن بىـرىگه . ئهمهس ۋه تهتقىقات تېمىسـى ھهم

  .ش مهسىلىسىدۇرۇسلۇق قىلغانلىقىنى ئىسپاتالجاس

هن ۈشــكئــۇالرنى قوغــداش، ھىمــايه قىلىشــقا ئهھــده تۈز ڭئهگهر بىــز جاسۇســالرنى

ئىســتىخبارات ئورگــانلىرى بىــلهن ئاشــكارا ھهمكارالشــقانلىقىنى بېكىتســهك، بــۇ 

ــى  ــا قارش ــته ۋه ئۇالرغ ــى سۈپهتلهش ــائىپه ئىكهنلىكىن ــدانغان ت ــالرنىڭ قوغ جاسۇس

نىـڭ  هللانىـڭ ئهمـرىگه قايتقانغـا قهدهر ۋه  هللا، ئۇالرنىڭ يامانلىقى توختىغانغا قهدهر

ــــۇرۇش قىلىــــش پهرز ئىكهنلىكىــــده ،كهلىمىســــى ئۈســــتۈن بولغانغــــا قهدهر  ئ

  . مۇ كىشىنى تاپالمايسىزئىككىلىنىدىغان بىر

 -بــۇ جاسۇســالرنىڭ زىيىنــى ،يۇقىرىــدا بىرقــانچه قېــتىم تىلغــا ئــالغىنىمىزدهك

بۇالرنىڭ دىـن . نهچچه ھهسسه ئارتۇقتۇر ئاشكارا بېسىپ كىرگهن كاپىرالرنىڭكىدىن

كـاپىرالر  پهقهت. پهرق يـوقھېچقانـداق ۋه دۇنياغا پاساتچىلىق تېرىيدىغانلىقىـدا 

  .دۇرمهخپىيبولسا ئاشكارا، جاسۇسالر 

كاپىرالرنىڭ سهپلىرىگه ئاشكارا كىرىپ ياردهم بهرگهن كىشـى ھهققىـده شهرىئهتته 

سهلهف ۋه دېگهن سۆزنى  »ۋاجىپر قىلىشى ئىككى گۇۋاھچى ياكى ئۆزىنىڭ ئىقرا«

 كـۈنى ىبهدر  بهلكى ئىـش رهسـۇلۇلالھ. باقمىدۇق ئاڭالپ خهلهف ئۆلىمالىرىدىن

  : دهك بولىدۇىنغا دېگى  تاغىسى ئابباس ئۆز

  » أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى اهللا عز وجل«
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ــڭ« ــېكىن ســېنىڭ  -ئهممــا، ســېنىڭ زاھىرى ــدى، ل ــا بول بىزنىــڭ زىيىنىمىزغ

 » .قا تاپشۇرۇلىدۇ هللا -ڭقهلبى

ــلهن ئهي ــلۇق بى ــىلهرنىجاسۇس ــبلهنگهن كىش ــ ى ــولى هرئىش ــۇش ي جهزمهن ‹ تون

  ].دېيىش ›بىزنىڭ زىيىنىمىزغا بولدى -سىلهرنىڭ زاھىرىڭالر

ــهيخ  ــۇلالھش ــا رهھىمهھ ــۇ يهھي ــدۇ ئهب ــداق دهي ــۇ[: يهنه مۇن ــلۇق  مهن ب جاسۇس

جىھاد مهيدانىـدىكى ۋه باشـقا زېمىنالردىكـى  .ىلىسى ھهققىده ئۇزۇن ئويالندىممهس

ــدىغان چــوڭ ئۆلىمــاالر بىــلهن مهسلىھهتلهشــتىم ــادىر بوالالي . مهن كۆرۈشۈشــكه ق

مهجبۇرى ھالـدا ئىقـرار ۋه  ياكى ئىختىيارى بولۇش ئىككى گۇۋاھچى[ئۆلىماالرنىڭ 

مۇھىت ئوتتۇرىسىدا چوڭ بىـر ان دېگهن سۆزى بىلهن بىز ياشاۋاتق ]قىلغان بولۇش

جاسۇسـلۇق بۇ شهرتنى ئوتتۇرىغـا قويسـاق، ئـۇ ھالـدا بىز . الت پهيدا بولدىمۈشكۈ

 زلىرىده، ئهسـكىرىخىزمىتى ئېلىپ بېرىۋاتقانالر مۇجاھىدالرنىڭ سهپلىرىده، مهركه

   .الگېرلىرىدا خاتىرجهم ياشايدىغان شارائىت چىقىدۇ

 -بولغـان ىيىنى كۆپ، بۇزۇقچىلىقى ئومۇمىيز ىڭنبۇ ئېيتقاندهك،مهن ئىلگىرى 

ئىككــى [ مۇجاھىــدالرنى ،ايىتىنى ئىسپاتالشــتابــۇ جاسۇســالرغا جاسۇســلۇق جىنــ

پ چهكـله دېـگهن شـهرت بىـلهن ]ۇۋاھچى يـاكى جىنايهتچىنىـڭ ئىقـرارى بولـۇشگ

  .قويۇش اليىق بولمايدۇ

جاسۇســــنىڭ جاســــۇس ئىكهنلىكىنــــى  ،ئىســــالمىي دۆلهت بولــــۇپ چــــۈنكى

ئىســپاتاليدىغان قازىخانــا ۋه ئىســالمنىڭ ســوت مهھكىمىلىــرى بولغــان بولســا، ئــۇ 

 ئوچـۇقراقبهلكـى  ،بهزى ھـالهتلهردهلېكىن . ئىش ئاسان بولغان بوالتتى ،ۋاقىتتا

 ىگهرمالرنى تۈئۇ ،هكېلىپئئۇ جاسۇسالرنى چاقىرىپ  الرمۇجاھىد ،قىلىپ ئېيتقاندا

قــۇۋۋىتى –يــوق يــاكى خهلىپىنىــڭ كــۈچ شــارائىتســوالپ، ئىقــرار قىلدۇرىــدىغان 

 ،دهپ تېنىۋالغــان ھــالهتته ›مهن قىلمىــدىم‹بولمىغــانلىقى ئۈچــۈن، جاســۇس 

  بۇ ۋاقىتتا قانداقمۇ قىالرمىز؟ . قادىر بولغىلى بولمايدۇ جاسۇسلۇقنى ئىسپاتالشقا

ڭ اللماســـلىقنىبو شـــهرىئهت قـــادىر بولـــۇش بىـــلهن قـــادىر ،ســـهۋهبتىنمۇشـــۇ 

  .ئايرىپ بهردى ئوتتۇرىسىنى
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ــدىغان  ــادىر بوالالي ــى يۈرگۈزۈشــكه ق ــا ھهدلهرن ــڭ بۇالڭچىالرغ شــهرىئهت خهلىپىنى

ھالهتلىرى بىلهن ھهدلهرنى يۈرگۈزۈشكه قادىر بواللمايـدىغان ھـالهتلىرىنى ئايرىـپ 

  )بهت -507توم  -1سارىمۇل مهسلۇل (. بهردى

ئۇالرغـا ھهدلهرنـى يۈرگۈزۈشـته پاكىـت يـاكى  -گهننىـڭ مهنىسـىقادىر بولـۇش دې

ـــڭ  ـــۇزۇش ۋه ئۇالرنى ـــى تۇرغ ـــلهن ھهدن ـــرارى بى ـــڭ ئىق ـــڭ ئۆزىنى جىنايهتچىنى

   )بهت -507توم -1سارىمۇل مهسلۇل (. بولىدۇگهنلىك دا بولۇشى دېمۇسۇلمانالرنىڭ قولى

ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارِبُوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اْألَْرِض ﴿: تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دهيدۇهللا

َفْوا ِمَن اْألَرْ  ِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي َفَساًدا َأْن يـَُقتـَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو تـَُقطََّع أَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخَالٍف َأْو يـُنـْ

َيا َوَلهُ  نـْ ْبِل َأْن تـَْقِدُروا َعَلْيِهْم فَاْعَلُموا َأنَّ اللََّه َغُفوٌر  تَابُواِإالَّ الَِّذيَن ) 33(ْم ِفي اْآلَِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم الدُّ ِمْن قـَ

  ﴾)34(رَِحيٌم 

يهر يۈزىــــده  ۋه ۋه ئۇنىــــڭ رهســــۇلى بىــــلهن ئــــۇرۇش قىلىــــدىغانالرنىڭهللا﴿   

بۇزغۇنچىلىــق قىلىــدىغانالرنىڭ جازاســى شــۇكى، ئــۇالر ئۆلتۈرۈلۈشــى يــاكى دارغــا 

ئېسىلىشــى يــاكى ئــوڭ قــوللىرى ۋه ســول پــۇتلىرى كېسىلىشــى يــاكى ســۈرگۈن 

ئېلىـپ (ئـۇالر ئۈچـۈن بـۇ دۇنيـادا رهسـۋالىق ) يهنـى جـازا(بـۇ . قىلىنىشى كېرهك

ـــدۇر ـــا د)كهلگۈچى ـــوڭ ئازابق ـــۇالر چ ـــاخىرهتته ئ ـــدۇ ، ئ ـــار بولى ـــىلهر ]. 33[ۇچ س

ــانالر  ــرى تهۋبه قىلغ ــتىن ئىلگى ــى، تۇتۇۋېلىش ــنا، بىلىڭالرك ــدىن مۇستهس بۇنىڭ

  ﴾].34[ مېھرىباندۇر قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مهغفىرهتهللا

ــدۇ ــداق دهي ــۇلالھ مۇن ــۇم رهھىمهھ ــى قهيي ــا [: ئىبن ــۇالڭچىالر قولغ ۈشۈشــتىن چب

ـــتهۋبىســـى  ،ئىلگىـــرى تهۋبه قىلىـــپ كهلســـه ئهگهر قولغـــا . ۇل قىلىنىـــدۇقوب

ۇل قوبــتهۋبىســى  ،دهپ دهۋا قىلغــان بولســا ›تهۋبه قىلــدىم‹چۈشــكهندىن كېــيىن 

 -مۇناپىقالرنىـــڭ ئىســـالمغا تىلـــى بىـــلهن قارشـــى چىققـــانلىقى. قىلىنمايـــدۇ

. ۇ ئېغىـر جىنـايهتتۇرىنمىدچىقىشـبۇالڭچىالرنىڭ قولى بىـلهن ئىسـالمغا قارشـى 

 .ىنـــى مالالرغـــا ۋه جانالرغـــا بولىـــدۇۋه زىي پىتنىســـىچـــۈنكى بۇالڭچىالرنىـــڭ 

شـۇنىڭ ئۈچــۈن  .هلـبلهرگه ۋه ئىمانغـا بولىــدۇق -بولســا پىتنىسـىمۇناپىقالرنىـڭ 
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ــى  ــيىن تهۋبىس ــكهندىن كې ــا چۈش ــالرنىڭ قولغ ــڭ ۋه جاسۇس ــمۇناپىقالرنى ۇل قوب

  )بهت -130توم  -3ئىئالمۇل مۇۋهققىئىن (» .بولماسلىققا بهكرهك اليىقتۇر

جاسۇسالرغا قادىر بوالاليـدىغان ۋه قـادىر بواللمايـدىغان ھـالهتلهر  ،نشۇنىڭ ئۈچۈ   

ــۇ  ــزلهرگه ب ــهرىئهت بى ــۇپ، ش ــار بول ــدىغان پهرق ب ــا ئېلىنى ــىدا ئېتىبارغ ئوتتۇرىس

ــۇپ مېڭىشــنى ئېنىــق كۆرســىتىپ  ــول تۇت ــداق ي ھالهتلهرنىــڭ ھهممىســىده قان

  . بهرگهن

ۋه ئهلـى  ئـۆمهر[: يه رهھىمهھۇلالھ مۇنـداق دېـدىشهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمى   

شىئه ۋه خـاۋارىجالردىن بىـز . ماالر شىئه ۋه خاۋارىجالرنى ئۆلتۈردىرهزىيهلالھۇ ئهنھۇ

ئۆلىمـاالر پ قالسـا، ۇشۇبىرهرسى قولغا چ ىلىشقا قادىر بوالاليدىغانلىرىنىڭھۆكۈم ق

لگىلىـگهن جـازاالر شـهرىئهت به[ :ئـۇالر لـېكىن. ه ئىختىالپالشـتىئۇنى ئۆلتۈرۈشـت

بۇالر كۈچ بىلهن قوغـدىنىۋالغان ۋه بـاش تارتقـان  ئهمما. دېدى ]بىلهن جازالىنىدۇ

تاجاۋۇزچىالرغــا ۋه باســقۇنچى كاپىرالرغــا ئــۇرۇش قىلغانــدهك  بــاغىبولســا، ئۇالرغــا 

  )بهت -476توم  -28مهجمۇئۇل فهتاۋا (» .كهسكىن ئۇرۇش قىلىنىدۇ

  :سهۋهبتىن بولىدۇئىككى  قادىر بواللماسلىق جاسۇسالرغا ھۆكۈم قىلىشقا

ىســـالمى دۆلهت بولمىغـــانلىقى، ئ يۈرگۈزۈلىـــدىغانشـــهرىئهت ئهھكـــاملىرى  -1

نىـڭ قـانۇنلىرىنى ئىجـرا ئۆزى ،لۇپشۇنداقال كاپىرالر ئىسالمىي دىيارالرغا غالىب بو

  .قادىر بولغىلى بولمايدۇ جاسۇسالرغا ھۆكۈم قىلىشقا ئۈچۈن قىلىۋاتقانلىقى

. بولىـدۇ كۆرۈنـۈش جهم بولغـان خىـل ككـىىنىڭ باش تارتىشىدا ئجاسۇسالر -2

ــى، ــانۇ بىرىنچ ــۇالر ش ــدىنىۋالغان-ب ــلهن قوغ ــهۋكهت بى ــۈنش ــالم ىئ ،لىقى ئۈچ س

الالرغــا تاجــاۋۇز قىلغــان تــائىفه بولــۇپ شــهرىئىتىدىن بــاش تارتقــان جانالرغــا ۋه م

ــا قوشــۇلۇئىككى. ېســابلىنىدۇھ ــۇفرى دىيارىغ ــۇالر ك شــۇالرنىڭ  ۋالغان ۋهنچــى، ب

زگه مهلـۇمكى، بىـر يـاكى مىـھهممى .دۇرقانۇنلىرىغا تايىنىپ تۇرۇپ ھىمايىلهنگهن

ش ئىسـالم دىيارىـدا بولسـىمۇ ئـۇرۇ ،باش تارتسا ۆكۈمدىنھبىرقانچه كىشى ئىسالم 

 قانداق قىلىمىـز؟ ،ۇۋالغان بولساقوشۇل ئهگهر كۇفرى دىيارىغا ،ئۇنداقتا .قىلىنىدۇ

مـۇرتهد [: ه رهھىمهھـۇلالھ مۇنـداق دهيـدۇئىسالم ئىبنى تهيمىـيهقته شهيخۇل بۇ ھ
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شـهۋكهت بىـلهن ئىسـالم -ۋالسـا يـاكى شـانۇدىيارىغـا قوشۇلۇكـۇفرى  باش تارتسـا،

تهۋبه تهلهپ قىلىنماسـتىن، ئىككىلهنمهسـتىن  نىڭدىنباش تارتسا، ئۇ ۆكۈمدىنھ

   )بهت -328توم  -1 »هسلۇلسارىمۇل م«(. ئۆلتۈرۈلىدۇ

 ]چهكـلهپ قويسـاق بولمايـدۇ ئىككـى گـۇۋاھچى بىـلهن[ ،يۇقىرىدا دېگهندهك بىز

 ،بولىـدۇ ى شهرىئهتتىكى ئاساسالردىن چىقىـپ كهتسـهشهرىئهتتىن ياك -دېگهنلىك

  !)ساقلىسۇن هللا. (دېگهنلىك ئهمهس

مۇسـۇلمانالر ئــاز، كاپىرالرنىـڭ پۈتـۈن جهڭلىـرى شــۇ ئىلگىرىكـى ئۆلىمـالىرىمىز 

ۋه ئۆزى ياشاۋاتقان دهۋردىكـى ئىسـالمىي  بولمىغان ھالهتلهرنى ئارقىلىقجاسۇسالر 

ــار بولغــان، جاسۇســلۇق ســۈرئىتى كهم بولغــان  هتخىــالف ــا ب ــار بولغــان، قازىخان ب

جاسۇسـلۇق  ،لـېكىن بىـز ياشـاۋاتقان ھـازىرقى شـارائىتتا. ىگهنھالهتلهرنى سۆزل

ــانۇ ــاكى ش ــانلىقى ي ــىلهر تېنىۋالغ ــبلهنگهن كىش ــلهن ئهيى ــهۋكهت ب-بى ــلهنش  ى

ئىلگىرىكـى ئۆلىمـالىرىمىز بايـان  -رېئـاللىق قوغدىنىۋالغانلىقى ئۈچۈن، ئهمهلى

ئىككــى [شـهرىئهت بىـزگه  ،شـۇنىڭ ئۈچـۈن. قىلغـان ھـالهتلهرگه مـاس كهلمهيـدۇ

بولمىغان ھالهتلهرده پاكىتالرغا تايىنىشـنىڭ دۇرۇس  ]گۇۋاھچى ياكى ئۆزى ئىقرارى

  .  ئىكهنلىكىنى بايان قىلدى

  

  توغرىسىدا تايىنىشنىڭ دۇرۇس ئىكهنلىكى اپاكىتالرغ

ھالهتنىـڭ پاكىتلىرىغـا  ،شهرىئهت پاكىت تۇرغـۇزۇش قىـيىن بولغـان ئهھـۋالالردا

   .بهردى ايىنىپ تۇرۇپ ئۆلتۈرۈشنى دۇرۇس قىلىپت

ألجـأهم قاتـل أهـل خيبـر حتـى «: -صـلى اهللا عليـه وسـلم -عن ابـن عمـر رضـي اهللا عنهمـا أن النبـى : الدليل

فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملـت ركـابهم، ولرسـول  فغلب على األرض والزرع والنخلإلى قصرهم 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصفراء والبيضاء، ويخرجون منها، فاشترط عليهم أن ال يكتموا وال يغيبـوا شـيئاً، فـإن 

كـان احتملـه معـه إلـى خيبـر، فعلوا، فـال ذمـة لهـم وال عصـمة، فغيبـوا مسـكاً فيـه مـال وحلـي لحيـي بـن أخطـب،  

ل مسـك حيـي الـذي جـاء بـه مـن مـا فعـ:  صـلى اهللا عليـه وسـلم لعـم حيـيحين أجليت النضير، فقال رسـول اهللا
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، العهــد قريــب والمــال أكثــر مــن ذلــك: حــروب فقــال صــلى اهللا عليــه وســلمأذهبتــه النفقــات وال: فقــال النضــير؟

بن العوام، فمسه بعذاب، وقد كان حيي قبـل ذلـك قـد دخـل فدفعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إلى الزبير 

قد رأيت حييًا يطوف في خربة هاهنا، فذهبوا فطافوا، فوجدوا المسـك فـي خربـة فقتـل رسـول اهللا : خربة، فقال

صـلى اهللا عليـه وسـلم ابنـي أبـي حقيـق وأحـدهما زوج صـفية بنـت حيـي بـن أخطـب، وسـبى رسـول اهللا صـلى اهللا 

وقـال  وأبـو داود والبيهقـي وابـن المنـذر -واللفـظ لـه-ابـن حبـان رواه »ذراريهم، وقسم أموالهم للنكث الـذي نكثـوهعليه وسلم نساءهم و 

  )479/ 7: فتح الباري](رجه البيهقي بإسناد رجاله ثقاتأخ: [اإلمام ابن حجر

الرنىڭ خهيبهر يهھۇدىيلىرى بىلهن ئۇ پهيغهمبهر : مۇنداق دهيدۇ ئىبنى ئۆمهر 

زېمىنلىرى ئۈسـتىده ئۇرۇشـۇپ، ئـۇالرنى قورغـانلىرىغىچه -خورمىزارلىقلىرى ۋه يهر

كۈمـۈش، -لھىلىشىپ، ئـالتۇنۇبىلهن س كېيىن ئۇالر پهيغهمبهر . قوغالپ باردى

ــورال ــاراغلىرىنى -ق ــدۇرۇپ ي ــۈكقال ــان ي ــدىغان، قالغ ــاقلىرى-قويى ــمهھ ۋه ت  هم

ىلىرى كۆتۈرهلىگـــۈچه نى يوشۇرماســـتىن ۋه يوقىتىۋهتمهســـتىن، تـــۆگلىرىنهرســـى

ــۋهتكهن  ــۇرغان ۋه يوقىتى ــىنى يوش ــرهر نهرس ــۇالر بى ــاۋادا ئ ــدىغان، ن ــپ كېتى ئارتى

  . تهقدىرده، ئۇالرغا ئامانلىق ۋه كاپالهت بېرىلمهيدىغانغا كېلىشتى

ـــاندۇقنى  ـــان س ـــاۋاھىرلىرى قاچىالنغ ـــڭ ج ـــى ئهختهبنى ـــۇيهي ئىبن ـــۇالر ھ ئ

ــ. يوقىتىــۋهتتى ــرى ئهســلىده ھــۇيهي ئىبنــى ئهخــتهب خهي بهر ئۇرۇشــىدىن ئىلگى

بهنى نهزىر ئۇرۇشـىدىن كېـيىن، بهنـى نهزىـر ئاھالىسـى سـۈرگۈن . ئۆلتۈرۈلگهنىدى

قىلىنغان بولۇپ، ھۇيهي ئىبنـى ئهخـتهب بـۇ سـاندۇققا ئۇالرنىـڭ جـاۋاھىرلىرىنى 

ھـــۇيهي ئىبنـــى  - :دىنســـهئيه پهيغهمـــبهر . قـــاچىالپ ئېلىـــپ كهتكهنىـــدى

ئـۇرۇش چىقىملىـرى ۋه  -: ئـۇ. دىسـورى دهپ -قېنـى؟ئهختهبنىڭ جاۋاھىرلىرى 

ئهھـده يېقىنـدا  - :بهر پهيغهمـ. دېـدى -ا چىقىمالر بىلهن تـۈگهپ كهتتـى،باشق

 دېـدى ۋه -،)ۈگىمهيـدۇتسقا ۋاقىـت ئىچىـده مـال يهنى بۇ قى(مال كۆپ  تۈزۈلدى،

ــر ســهئي ــا بهردى ىنى زۇبهي ــى ( غ ــ ئازابالشــقايهن ــر  ،)ۇيرۇدىب ــهئي زۇبهي ىنى س

ھـۇيهي  .گه كىرگهنلىكىنـى ئىقـرار قىلـدىخـارابىھۇيهينىـڭ  هسـهئي ،لىۋىدىئازاب

 هخارابىگ مۇسۇلمانالر .گه كىرگهن ئىدىشۇنىڭدىن ئىلگىرى خارابى ئىبنى ئهختهب

ــپ ئايلى ــپ بېرى ــدىنى ــاندۇقنى تېپىۋال ــلهن. س ــۇنىڭ بى ــبهر  ش ــۇ  پهيغهم ئهب

بـالىلىرىنى ئهسـىر ئېلىشـقا -ئـوغلىنى ئۆلتۈرۈشـكه، خوتـۇنئىككـى ھۇقهيقنىڭ 
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ـــان چۈشـــۈردى ـــانلىق .پهرم ـــدىنى بۇزغ ـــاللىرىنى ئهھ ـــڭ م ـــۈن لىرئۇالرنى ى ئۈچ

ئهبـۇ  غـان ۋهزى بىـلهن رىـۋايهت قىلبـئىبنى ھهببـان مۇشـۇ له( .مۇسۇلمانالرغا تهقسىم قىلىپ بهردى

  )رىۋايهت قىلغان ئىبنى مۇنزىر بهيھهقى، ،داۋۇد

ئىسـناد  هنچلىكئىشـلىـرى راۋى ىھهدىسـنبهيھهقى [ :بنى ھهجهر مۇنداق دهيدۇىئ

  )بهت -497توم  -7بارى  فهتھۇل( ]بىلهن چىقارغان

رهھىمهھۇلالھ ھهدىستىن ئېلىنغان بىـر قـانچه پايـدىالرنى  ئىبنى قهييۇم جهۋزى

 »گىتىــۋهتتىمــالنى جهڭ ۋه خىــراجهتلهر تۈ« :كهنانىنىــڭ  رهســۇلۇلالھ ،ســاناپ

ـــا ـــگهن ســـۆزىنىڭ يالغانلىقىغ ـــڭ دې ـــۈ، مالنى ـــدا كۆپل ـــدىنىڭ يېقىن كى ۋه ئهھ

پاكىــت ۋه ئـــاالمهتلهر بىــلهن ھۆكـــۈم  ،تــۈزۈلگهنلىكىنى دهلىــل قىلغىنىـــدهك

  )بهت -306توم  -3زادۇل مۇئاد ( .قىلىشنى ھهم بۇ پايدىالرنىڭ قاتارىدىن سانىدى

ــۇلالھ ــالىكى رهھىمهھ ــل م ــۇل فهرىھۇنى ــالمه ئىبن ــگهن [ :ئهل ــۈننهتلهرده كهل س

ـــدىن نهرســـىلهرنىڭ بهزىســـى ئهھ ـــڭ قاتارى ـــا تايانغانلىقنى كـــامالردا گۇۋاھچىالرغ

الرنىـڭ ئېـرى يـوق   ۋه سـاھابه  ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب ،سانىلىدىغان بولـۇپ

ــڭ  ــدارئايالنى ــا ھامىلى ــكارا بولس ــانلىقى ئاش ــۇپ قالغ ــقا  ،بول ــرا قىلىش ھهد ئىج

بـۇنى ئىمـامى مالىـك ۋه [دېدى ۋه  ]بىرلىككه كهلگهنلىكى بۇنىڭ جۈملىسىدىندۇر

 ]ئهھمهد ئىبنى ھهنبهل رهھىمهھۇلالھ ئاشكارا پاكىتالرغا تايىنىشقا دهلىل قىلدى

  )بهت -169توم  -4تهبسۇرهتۇل ھۇككام (. دېدى

ھهدىسلىرىده ۋه ئۆلىماالرنىڭ سـۆزلىرىده نىڭ  يۇقىرىقىالردىن باشقا رهسۇلۇلالھ 

ئىنتـايىن توغرىسىدا كهلگهن دهلىللهر » پاكىتقا تايىنىشنىڭ دۇرۇس ئىكهنلىكى«

  .كۆپ بولۇپ، بىز شۇ يهرده كۇپايىلىنىمىز

ــارلىق مۇســۇلمان ــ قېرىنداشــلىرىمغا مهن ب  ،ئوخشــاش ھهدىســتىكىگه ۇقىرىقىي

يهنـى بـۇ قىسـقا ۋاقىـت (مـال كـۆپ  ئهھده يېقىندا تۈزۈلـدى،«: نىڭ بهر پهيغهم

ئىقـرار  هئيهسـ پاكىتالرغـا ئاساسـلىنىپ، ،دهكىـنىېگد »)ۈگىمهيـدۇتئىچىده مـال 

، بىلهن ئىقرار قىلدۇرغىنىغا ئوخشاش ئازابالشئۇنى  ،قىلغىلى ئۇنىمىغان ۋاقىتتا

 ،نىـق پاكىـت بولسـالهر ئۈسـتىده بىـرهر ئېجاسۇس ۋه باشـقا تـۈردىكى جىنـايهتچى
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ۇپ، جىنــايهتچىنى ئــۇر ،ىقــرار قىلغىلــى ئۇنىمىغــان ۋاقىتتــائ شــۇنداق تۇرۇقلــۇق

ه شنىڭ شـهرىئهتته قاماپ تۇرۇپ ئىقرار قىلدۇرۇتۈرمىگ ،جازاالپ ياكى قادىر بواللىسا

ر بولغـان جىنـايهتچىلهرنى جاسۇسقا ئوخشاش زىيىنى ئېغىـ يوللۇق ئىكهنلىكىنى،

  .  لىك بىلهن تهۋسىيه قىلىمهنيۋهتمهسلىكلىرىنى سهمىمىبوش قويۇ

پهتىــۋا ۋه  الرمۇجاھىــدمهن [: مۇنــداق دهيــدۇ شــهيخ ئهبــۇ يهھيــا رهھىمهھــۇلالھ 

پهزىلهتلىـك ئىلىـم ئافغانىستان ئىسـالم ئىمارىتىنىـڭ ھۆكۈملىرىگه تايىنىدىغان 

گـۇۋاھچى يـوق، ئـۆز ئۇالرغـا مۇسۇلمان جاسۇسالرنى ئۆلتـۈرۈش ۋه ‹دىن ئهھلىلىرى

جاسۇسـلۇق جىنـايىتىنى  ،ئىختىيارلىقى بىلهن ئىقرارمـۇ قىلمىغـان شـارائىتالردا

ــپاتالش ــده  ›ئىس ــورىدىھهققى ــاۋاب بهردى م،س ــداق دهپ ج ــۇالر مۇن ــقا [ :ئ جاسۇس

ــڭ ئهڭ  ــگۇماننى ــلۇق  ۇقىرىي ــىگه جاسۇس ــان كىش ــلۇق قىلغ ــى ۋه جاسۇس چېك

، چــۈنكى گۇماننىــڭ ئهڭ ىــزبىــلهن ھۆكــۈم قىلىم ۇشــىبولئاالمىتىنىــڭ ئاشــكارا 

ئۇنىڭدىن باشـقا دهلىـل بولمىغـان ۋاقىتتـا  ،چېكى ۋه كهسكىن ئاالمهتلهر ۇقىرىي

م تۇتىــدۇ، خۇسۇســهن بىزنىــڭ قــولىمىزدىكى بــاش تارتقــان ئهمهل قىلىشــنى الزىــ

اجهت چىالرغـا ھـھختىيـارى ئىقـرار قىلـدۇرۇش ۋه گۇۋاىجاسۇسالر ھهققىـده بـۇنى ئ

قادىر بواللمايمىز، ئـۇنى  بىز ئۇنى پاكالشقا الرنىڭ بولمىغانلىقىدىن،خانىقازى يوق،

بىزنىـڭ بـارلىق  .دۇرمىندا بۇزغۇنچىلىق تېرىغانلىقى ئۈچۈنـزې ئۇنىڭ -ئۆلتۈرۈش

مىندا بۇزغۇنچىلىق تېرىغـان كىشـىلهرنى ئۆلتۈرۈشـكه ئىتتىپـاق بلىرىمىز زېكىتا

بۇ جاسۇسالرنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ مهخپىيهتچىلىكلىرىنى كاپىرالرغا پـاش  .كهلگهن

   ].ۇزغۇنچىلىق يوققىلىپ قويۇشىدىنمۇ چوڭراق ب

  

  جاسۇسلۇق قىلغانالر مۇسۇلمان جاسۇس دېيىلهمدۇ؟

ئاشـكارا بولغـان –ئهگهر ئۇنىـڭ كۇفرىغـا يـاردهم بهرگهنلىكـى ئوچـۇق -1: جاۋاب

مۇناپىقالرغـا ئوخشـاش ئـۆزىنى مۇسـۇلمان . بولسا، مۇسۇلمان جاسۇس دېيىلمهيـدۇ

ــۇ لــېكىن  ،مۇســۇلمان دهپ ئاتىلىشــى مــۇمكىن ،دهپ دهۋا قىلغــانلىقى ئۈچــۈن ئ

  .مۇرتهد ھېسابلىنىدۇ ماھىيهتته
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شكارا ياردهم بهرگهنلىكى ئېنىق بولمىغـان يـاكى ئا–ئۇنىڭ كاپىرالرغا ئوچۇق -2

ئۇ مۇئهييهن بىر ھادىسىده ئېتىبارغا ئېلىنىـدىغان تهئۋىـل قىلغـان يـاكى ئۇنىـڭ 

ئىشى كاپىرغا چىقىرىش قىيىن بولىدىغان دهرىجىده ئېلىشىپ كهتكهن بولسا، بـۇ 

  .تۈرنى مۇسۇلمان جاسۇس دېيىش مۇمكىن

   

  بۇل قىلىنامدۇ؟جاسۇسلۇق قىلغانالرنىڭ تهۋبىسى قو

 ،خالىس تهۋبه قىلغان بولسـا ھهقىقى، ،چۈشۈشتىن ئىلگىرى غاقولىمىز: جاۋاب

تهۋبىنــى دهۋا قىلغــان  ،ئهگهر قولغــا چۈشــۈپ بولغانــدىن كېــيىن. ئۆلتۈرۈلمهيــدۇ

. نىڭ دهرگاھىدا بـۇنى كۆرىـدۇ هللائهگهر تهۋبىسى راست بولسا، . ئۆلتۈرۈلىدۇ ،بولسا

  .نىڭ دهرگاھىدا ئۇنىڭ جازاسىنى كۆرىدۇ هللا سا،بول ئهمما تهۋبىسى يالغان

قـادىر ‹ ۋه ›لهتقـادىر بولغـان ھـا‹شـهرىئهت بـۇالڭچىنى  ،بۇ مهسىلىگه ئوخشـاش

  :تائاال مۇنداق دېگهنهللابۇ ھهقته  .ئايرىدى دهپ ئىككىگه ›بولمىغان ھالهت

   )34: المائدة(َه َغُفوٌر رَِحيٌم﴾ اللَّ َأنَّ  واَعَلْيِهْم َفاْعَلمُ  واِمْن قـَْبِل َأْن تـَْقِدرُ  واابُ تَ  ينَ ذِ الَّ ﴿ِإالَّ 

ـــنا، ﴿ ـــدىن مۇستهس ـــانالر بۇنىڭ ـــرى تهۋبه قىلغ ـــتىن ئىلگى ـــىلهر تۇتۇۋېلىش س

  ﴾].34[قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر  مهغفىرهتهللابىلىڭالركى 

ۈشۈشـتىن چبـۇالڭچىالر قولغـا [: ئىبنى قهييـۇم رهھىمهھـۇلالھ مۇنـداق دهيـدۇ   

ـــتهۋبىســـى  ،ئىلگىـــرى تهۋبه قىلىـــپ كهلســـه ئهگهر قولغـــا . ۇل قىلىنىـــدۇقوب

ۇل قوبــتهۋبىســى  ،دهپ دهۋا قىلغــان بولســا ›تهۋبه قىلــدىم‹چۈشــكهندىن كېــيىن 

 -مۇناپىقالرنىـــڭ ئىســـالمغا تىلـــى بىـــلهن قارشـــى چىققـــانلىقى. قىلىنمايـــدۇ

. ېغىـر جىنـايهتتۇرۇ ئىنمىدچىقىشـبۇالڭچىالرنىڭ قولى بىـلهن ئىسـالمغا قارشـى 

مالالرغــا ۋه جانالرغــا بولىــدۇ،  -ۋه زىيىنــى پىتنىســىچــۈنكى بۇالڭچىالرنىــڭ 

شـۇنىڭ ئۈچــۈن . هلـبلهرگه ۋه ئىمانغـا بولىــدۇق -بولســا پىتنىسـىمۇناپىقالرنىـڭ 

ۇل بولماسـلىققا قوبۋه جاسۇسالرنىڭ قولغا چۈشكهندىن كېيىن تهۋبىسى  مۇناپىقالر

  )بهت -130توم  -3مۇۋهققىئىن  ئىئالمۇل(» .بهكرهك اليىقتۇر
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  هرخۇالسه ۋه يهكۈنل دىكىجاسۇسلۇق تهتقىقاتى

 ، ئىنتـايىن مهخپـىئۇالرنىڭ كـۆپ بولۇشـى -غان جهڭجاسۇسالر بىلهن بول -1

ــۈپهتلىرىنىڭ ۇشــىبول ــى، س ــۈرگهن مۇســىبهتلىرىنىڭ ئېغىرلىق ــڭ كهلت ، ئۇالرنى

شـــى ۋه باشــــقىالردىن ىقـــى، ئهھـــۋاللىرىنى ئۆزگهرتىـــپ تۇرۇخىلل-خىلمـــۇ

ـــدىغانلىقى ســـهۋهبلىك، ـــد پهرقلهنمهي ـــا الرمۇجاھى ن جهڭلهرنىـــڭ ئهڭ قىلىۋاتق

 . هتهرلىكىدۇرخۋه ئهڭ ئېچىنىشلىقراقى 

ــۇ تهتقىقــاتىمىزدا مهقســهت قىلغــان جاســۇس -2  ۆرۈنۈشــىكســىرتقى  -بىــز ب

رىنــــى دۈشــــمهنلهرگه لىمۇســــۇلمانالرنىڭ مهخپىيهتچىلىك ،ئىســــالم بولغــــان

 .ئۇنى ئالىمالر مۇسۇلمان جاسۇس دهپ ئاتايدۇ ،يهتكۈزىدىغان جاسۇس بولۇپ

ــزىش،  -3 ــۈزۈش، يې ــات يهتك ــرى مهلۇم ــلۇق خىزمهتلى ــانىمىزدىكى جاسۇس زام

قىلىـش، سـۈرهتكه تـارتىش بىلهنـال چهكلىنىـپ  ېلېفـونتمهلۇماتالرنى يـولالش، 

 ارقىلىقئـنىلهرنى ئىشـلىتىش ۈبهلكى ھهرخىل تېخنىكىلىق ئۈسك ،قالماستىن

يۇقىرىقىالرنىڭ ھهممىسىدىن ھالقىـپ  -بۇ. قىلىدۇئىشتىراك  ۋاسىتهبىجهڭگه 

ىتىدىغان ئورۇن بومبىالرنى نىشانغا قار ۇرۇلىدىغانباشق :مهسىلهن .ئۆتۈپ كېتىدۇ

ــۇش،  ــۋابىنى قوي ــلهش ئهس ــانمبوبهلگى ــلىرىغا  باردىم ــالش ئىش ــكهر تاش ۋه ئهس

 . قاتارلىقالركارلىشىش ھهم

نىق دوسـت ېئۇالرنى ئ -مۇسۇلمانالرغا قارشى كاپىرالرغا جاسۇسلۇق قىلىش -4

نىڭ قىسسىسى بىلهن سۈره مۇمتهھىنهنىـڭ  ھاتهب . ھېسابلىنىدۇتۇتقانلىق 

ئهۋۋىلى شۇنىڭغا دااللهت قىلىدۇ، بۇ مهسىلىده ئالىمالرنىڭ ئارىسـىدا ئىخـتىالپ 

 .يوق

رىش تۈرىنىڭ قايسـى تـۈرى بىـلهن ېياردهم ب مۇسۇلمانالرغا قارشى كاپىرالرغا -5

بىلهن  ېلىشىكئالىمالرنىڭ بىرلىككه  -بولسۇن ياردهم بېرىش ۋه ھهمكارلىشىش

 .چوڭ كۈفرىدۇرئىسالم دىنىدىن چىقىرىپ تاشلىغۇچى 

ــى  -6 ــده پايدىلىنىش ــى جهڭلىرى ــۇلمانالرغا قارش ــالم ۋه مۇس ــڭ ئىس كاپىرالرنى

كاپىرالرغــــا  -مۇســــۇلمانالرنىڭ خهۋهرلىرىنــــى يهتكــــۈزۈپ قويــــۇش ،ئۈچــــۈن
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ــقانلىق  ــاھهمكارالش ــپ ك قاتارىغ ــلىرىدىنېكىرى ــلۇق كۆرۈنۈش ــدىغان جاسۇس  تى

  .سانىلىدۇ

نىــڭ ئۇالرغــا ئــۇرۇش   كاپىرلىرىغــا رهســۇلۇلالھ ۇرهيىشقــنىــڭ   ھــاتهب -7

ئىسالم دىنىدىن چىقىرىپ تاشـلىغۇچى  -قىلىشى خهۋهر نىقىلماقچى بولغانلىقى

نىـڭ   ھـاتهب .ېسابلىنىدۇھدهرىجىسىگه يهتمهيدىغان چوڭ گۇناھ  چوڭ كۈفرى

، لـۇپوقىلغـانلىق ب انىـڭ سـىرىنى ئاشـكار  رهسـۇلۇلالھ پهقهت -قىلغان ئىشى

  .ھهمكارالشقانلىق بولمايدۇ مۇسۇلمانالرغا قارشى كاپىرالرغا

ــ -8 ــالمغا نىس ــالىمالر ئىس ــهت ببئ ــتىالپ ې ــته ئىخ ــنى ئۆلتۈرۈش رىلگهن جاسۇس

ــدهك ــ ،قىلغىنى ــالمغا نىس ــهت ببئىس ــنرىې ــىڭ لگهن جاسۇس ــى  ۇفرىك ئىكهنلىك

ــ ــان بھهققى ــتىالپ قىلغ ــۇپوده ھهم ئىخ ــىنىڭ ھېچ ،ل ــالىمالر ئىككىس ــده ئ بىرى

  .بىرلىككه كهلمىگهن

ده ئىكهنلىكى ھهققى ۇفرىكرىلگهن جاسۇسنىڭ ېهت ببئالىمالر ئىسالمغا نىس -9

ــــبولغــــان ئىختىال ئۇالرنىــــڭ مۇســــۇلمانالرغا قارشــــى كــــاپىرالر بىــــلهن  -ىپ

 چـوڭ كـۈفرىلۇشى ئىسالم دىنىدىن چىقىرىـپ تاشـلىغۇچى وھهمكارلىشىشنىڭ ب

ـــدۇ ـــى بۇزۇۋهتمهي ـــان بىرلىكىن ـــگه بولغ ـــۆزلىرىنى ئالىمالرن. ئىكهنلىكى ـــڭ س ى

يـۇش وبىرىنـى ئـۆز ئورنىغـا قشتۇرماسـتىن ھهرۇبىرىنـى سوق-بىرلهشتۈرۈش ۋه بىر

 .دۇرتوغرا بولغان يول

 :كى قىسىم بولىدۇئىسالم بولغان جاسۇسالر ئىك ۆرۈنۈشىكسىرتقى  -10

رىش ېياردهم ب ئۇنىڭ جاسۇسلۇق تۈرىده مۇسۇلمانالرغا قارشى كاپىرالرغا ،بىرىنچى

 ا ھـالهتتهئاشـكار-چـۇقويـاردهم بېرىشـى ئ ،تۈرىنىڭ قايسى تۈرى بىـلهن بولسـۇن

 مــۇرتهد ېســابلىنىپھ لــۇپوكــاپىرالر بىــلهن ھهمكارالشــقانلىق ب ،بولغــان بولســا

 ۆكۈمىــدهھڭ ىزىنــدىقن ۆكــۈمىھبۇنىــڭ ئۆلتــۈرۈش يــاكى ئۆلتۈرمهسـلىك . بولىـدۇ

ــگهن بولســا. بولىــدۇ ــا چۈشۈشــتىن ئىلگىــرى تهۋبه قىلىــپ كهل ــۇ قولغ  ،ئهگهر ئ

ــى ق ــدۇوتهۋبىس ــۇل قىلىنى ــكهندىن ك .ب ــا چۈش ــئهگهر قولغ ــى داۋا يىن ې تهۋبىن

 ،ئاشـكارا-وچـۇقكته ئىئهمما ئـۇنى ئۆلتۈرمهسـل .دۇلسىمۇ ئۆلتۈرۈش بېكىتىلىقى
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مهنپهئهتنــى قولغــا كهلتــۈرۈش ئۈچــۈن ئۆلتۈرمىســىمۇ  ،كۈچلــۈك مهنــپهئهت بولســا

  .بولىدۇ

يـاردهم  ئۇنىـڭ جاسۇسـلۇق تۈرىـده مۇسـۇلمانالرغا قارشـى كاپىرالرغـا ،ئىككىنچى

 بئۇنىـڭ جىنـايىتىگه مۇناسـىپ ئـازا ،ئاشـكارا بولمىغـان بولسـا-چۇقورىشى ئېب

زىـر جهھهتـتىن ئرىش تهېـقىلىنىـدۇ، بهزىـده بۇنىڭغـا جـازا ب دئىجتىھارىلىشته ېب

  . ئۆلتۈرۈشكه ئېلىپ بارىدۇ

 قى ئىككى قىسىمنىڭ ھهممىسى ئـۇنى تۇتۇشـقا قـادىر بوالاليـدىغان،ىرىيۇق -11

بولغـان جاسۇسـالر ئۇنىڭ ھالىنى ئىسـپاتلىيااليدىغان ۋه مۇجاھىـدالرنىڭ قولىـدا 

ئۇنىـڭ  غـدىنىۋالغان ۋه ئۆلتـۈرۈش بىلهنـالئهمما كۈچ بىلهن قو. ھهققىده كهلگهن

ئىككـى قىسـىمنىڭ  ،الرغا كهلسـهكسـيامانلىقىدىن ساقالنغىلى بولىـدىغان جاسۇ

 . قايسىسىدا بولسۇن ئۆلتۈرۈلىدۇ

يـاكى ئـۆزى  ۇۋاھچىغـاگجاسۇسالرنىڭ جاسۇسلۇقىنى ئىسپاتالشـتا ئىككـى  -12

ئىقرار قىلىشـىغا تـايىنىش جىھـاد مهيدانلىرىـدا ۋه جهڭ ھالهتلىرىـده  تىيارىئىخ

بۇنــداق چهكــلهپ  ،ۇپبولــقىــيىن بولىــدىغان ئىشــالر  ۇشــىبولكــۆپىنچه ھاســىل 

ــۇش جاسۇســالرنىڭ زىيىنىنىــڭ داۋاملىشىشــىغا ۋه وق ئېلىــپ  ېغىرلىشىشــىغائي

 .بارىدۇ

ـــۈملهرنى ئىسپات -13 ـــورۇنالردا ھۆك ـــۆپلىگهن ئ ـــهرىئهت ك ـــكىن ش الشـــتا، كهس

  .بهلگىلهرگه ۋه ئۇچۇق پاكىتالرغا تايىنىشنى دۇرۇس قىلىپ بهردى

 

مۇجاھىدالرنىڭ قولىدىكى جاسۇسالر بولسۇن يـاكى مۇجاھىـدالرنىڭ قولىـدا  -14

بــۇ جاسۇســالر بىــلهن   الرمۇجاھىــد ،بولمىغــان قوغــدىنىۋالغان جاسۇســالر بولســۇن

ختىيـارى ئىقـرار قىلىـش ىياكى ئۆزى ئ ھچى بولۇشبولغان جهڭلهرده، ئىككى گۇۋا

، جهزمىيهت ھاسىل بولىدىغان دهرىجىـدىكى پاكىـت اردقىيىن بولىدىغان شارائىتال

 .ئاالمهتلهرگه تايانسا بولىدۇ ۋه

ـــار  ،بىـــرگهقـــا تهقۋالىـــق قىلىـــش بىـــلهن ئالالھ الرمۇجاھىـــد -15 ـــده ب ئۆزى

ئۆزلىرىنىڭ ئهتراپىدىكى  ،قىلىشى ېھتىياتئئىمكانىيىتىنى چىقىرىشى، قاتتىق 

بىلىك كىشـىلهر ۋه پىكىرلىـك كىشـىلهر بىـلهن مهسـلىھهت ىئىلىم ئهھلى، تهجر
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 ،ىسـهلتهشكىل) گۇرۇپپـايهنى بىـر (مهك ۆئ ،مكىن بولساۇئهگهر م .قىلىشى كېرهك

  .بۇ تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ

 

  ھهققىده »جاسۇسمۇسۇلمان «

ئالالھ بىۋاسىته  ،بولغانلىقى ئۈچۈنئېغىر جىنايهت  بۇ جاسۇسلۇق قىلمىشى -1

جاسۇسـنى تۇتۇشـقا ئـاتلىق قوشـۇن  ئاسماندىن ۋهھىي چۈشۈردى ۋه رهسۇلۇلالھ 

  .ئهۋهتتى

نىڭ مۇشرىكالرغا  پهقهتال رهسۇلۇلالھ  -نىڭ قىلغان جاسۇسلۇقى  ھاتهب -2

بـۇ ئۇالرغـا يـاردهم . بولـدى ۇش بىـلهنجهڭ قىلىش ئىرادىسى بارلىقىنى دهپ قويـ

 قىلغـانلىق اشـكارنىـڭ سـىرىنى ئا رهسـۇلۇلالھ  يدۇ، بهلكـىهنلىككه كىرمهبهرگ

  .بولىدۇ

بىـر ئادهمنىـڭ جېنىغـا زامىـن  -نىـڭ شـۇ قىلغـان جاسۇسـلۇقى ھاتهب  -3

 ،تۇرۇقلـۇقدىغان مايـه سـهۋهب بولىگدىغان ۋه باشقىالرنىڭ ئهسىرگه چۈشۈشـمايبول

 ،دېگهنـده »بـۇنى ئۆلتـۈرهي. بولدىبۇ كاپىر ياكى مۇناپىق ياكى مۇرتهد «: ئۆمهر 

ئۇرۇشــىغا قاتناشــقانلىقتىن ئىبــارهت ئۆلتۈرۈشــتىن  ىهدرببــۇنى « :رهســۇلۇلالھ 

 نىـڭ رهسـۇلۇلالھ  ھاتهب  .دهپ ئۆلتۈرۈشتىن توستى »چهكلىگۈچى ئامىل بار

قىلغانلىقتىن ئىبـارهت بـۇ قىلىقـى ئۆلـۈمگه اليىـق بولسـا،  انىڭ سىرىنى ئاشكار

باشـقىالرنىڭ جېنىغـا زامىـن بولىـدىغان  ،ئىسالمغا نىسبهت بېرىپ تـۇرۇپئۆزىنى 

ئۇرۇشــىغا  ىهدرب ،يــاكى مۇســۇلمانالرنىڭ ئهســىرگه چۈشۈشــىگه ســهۋهب بولىــدىغان

ــامىل ــۈچى ئ ــتىن چهكلىگ ــارهت ئۆلتۈرۈش ــقانلىقتىن ئىب ــان  ىقاتناش ھهم بولمىغ

  نېمه بوالر؟ ۆكۈمىھجاسۇسالرنىڭ 

. ئىلگىرىكى ئۆلىماالر مۇسۇلمان جاسۇسنى ئۆلتۈرۈش ھهققىده ئىختىالپ قىلـدى

نىـڭ زىيىنى جاسۇسالرنىڭ ،بۈگۈنكى كۈندىكىدهكئهگهر ئىلگىرىكى ئۆلىمالىرىمىز 

ئهلـۋهتته ئـۇالرنى ئۆلتۈرۈشـكه . كـۆرگهن بولسـا ئىـدى بولۇۋاتقانلىقىنىئهڭ ئېغىر 

هرنىـــڭ ۋه بۇنـــداق مۇســـۇلمان جاسۇســـنى ئۆلتۈرمىگهنل ،شـــۇنداقال .بـــۇيرۇيتتى
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توسۇشـقا ھهرىـكهت قىلمىغانالرنىـڭ جىنـايهتلىرى ھهققىـده ھهم  پاساتچىلىقالرنى

  .ھهممىدىن ياخشى بىلگۈچى زاتتۇر هللا .توختىلىشى مۇمكىن ئىدى

مۇسۇلمان تۇرۇپ جاسۇسلۇق قىلغانالرنى قىساس جهھهتتىن ئۆلتـۈرۈش ھهم  -4

   :بار لهرىكىگه قۇرئان كهرىمده مۇنۇ دهلىليوللۇق ئىكهنل

َمـا اْعتَـَدى َعلَـْيُكْم ﴿الشَّْهُر اْلَحَراُم بِالشَّْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِمْثِل 

  ﴾)194(للََّه َمَع اْلُمتَِّقيَن َواتـَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ ا

يهنـى (ڭـدۇر ھـارام قىلىنغـان ئايغـا ته) ئـۇرۇش(ھارام قىلىنغان ئـاي ) ئۇرۇش(﴿

ئــايالردا دۈشــمىنىڭالر ســىلهرگه چېقىلســا، شــۇ ئــايالردا  ئــۇرۇش ھــارام قىلىنغــان

رمىتى ساقلىنىشقا تېگىشلىك نهرسـىلهر ۆھ). سىلهرمۇ ئۇالرغا چېقىلساڭالر بولىدۇ

ــاراۋهردۇر-تهڭ نىشــقا تېگىشــلىك نهرســىلهرنى باشــقىالر رمىتى ساقلىۆيهنــى ھــ( ب

ــېلىش  ــام ئ ــا، ئىنتىق ــهنده قىلس ــىدىنيدهپس ــهنده ۈزىس ــۇالرنى دهپس ــىلهرمۇ ئ ، س

ــامىنى يــوق بىــراۋ ســىلهرگه قانچىلىــك چېقىلغــان بولســا، . )قىلســاڭالر ھــېچ ي

ۋادارلىـــق قىلىڭـــالر، قـــا تهقهللاۇ ئۇنىڭغـــا شـــۇنچىلىك چـــېقىلىڭالر؛ ســـىلهرم

  ﴾].194[بىلهن بىللىدۇر تهقۋادارالر هللابىلىڭالركى، 

َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َواْألَْنَف بِـاْألَْنِف َواْألُُذَن بِـاْألُذُ وَ ﴿ ِن َوالسِّـنَّ بِالسِّـنِّ َواْلُجـُروَح َكَتبـْ

  ﴾)45(ْحُكْم ِبَما أَنـَْزَل اللَُّه فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن ِقَصاٌص َفَمْن َتَصدََّق ِبِه فـَُهَو َكفَّارٌَة َلُه َوَمْن َلْم يَ 

غا تهۋراتتا شـۇنداق بهلگىلىـدۇقكى، جانغـا جـان )يهنى ئىسرائىل ئهۋالدى(ۇالر ئ﴿

يهنـى كىشـىنىڭ كـۆزىنى (، كۆزگه كـۆز )يهنى ناھهق ئادهم ئۆلتۈرگهن ئۆلتۈرۈلىدۇ(

ــۆزىنى  ــڭ ك ــۇۋهتكهن ئادهمنى ــاھهق قۇي ــدۇن ــۇرۇن )قۇيۇۋېتىلى ــا ب ــى (، بۇرۇنغ يهن

يهنـى (، قۇالققـا قـۇالق )كىشىنىڭ بۇرنىنى ناھهق كهسكهننىڭ بـۇرنى كېسـىلىدۇ

يهنـى (، چىشقا چىش )كىشىنىڭ قۇلىقىنى ناھهق كهسكهننىڭ قۇلىقى كېسىلىدۇ

قانـداق ) كىشـىنى(ۋه ) كىشىنىڭ چىشىنى ناھهق تۆككهننىڭ چىشـى تۆكۈلىـدۇ

شۇنداق يارىدار قىلىنىش بىلهن قىساس ئېلىنىدۇ، كىمكى  ويارىدار قىلغان بولسا
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) گۇنـاھى(ڭ ، بۇ ئۇنى)يهنى ئۇنىڭدىن قىساس ئالمىسا(ئهپۇ قىلسا ) جىنايهتچىنى(

نازىــل قىلغــان بــويىچه ھۆكــۈم قىلمايــدىغان كىشــىلهر هللا .غــا كهففــارهت بولىــدۇ

  ﴾].45[زالىمالردۇر 

َلى الْ ِقَصاُص ِفي الْ ُكِتَب َعَلْيُكُم   واَآَمنُ  ينَ ذِ الَّ يَا أَيـَُّها ﴿ نـَْثى َفَمـْن ُعِفـَي اْألُ نـْثَـى بِـاْألُ وَ َعْبـِد الْ َعْبـُد بِ الْ وَ ُحرِّ الْ ُحرُّ بِـالْ َقتـْ

َفَمـِن اْعتَـَدى بـَْعـَد َذلِـَك َمْعُروِف َوَأَداٌء ِإَلْيِه بِِإْحَساٍن َذِلَك َتْخِفيـٌف ِمـْن رَبُِّكـْم َورَْحَمـٌة الْ َباٌع بِ ئاتـِّ َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء فَ 

  ﴾ )179( َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة يَا ُأوِلي اْألَْلَباِب َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ ) 178(فـََلُه َعَذاٌب أَلِيٌم 

ئۆلتۈرۈلگهنلهر ئۈچۈن قىساس ئـېلىش سـىلهرگه پهرز قىلىنـدى، ! مۇئمىنلهرئى ﴿

قۇلـدىن، ئايـال ئۈچـۈن ئايالـدىن ر ئادهمـدىن، قـۇل ئۈچـۈن ۆر ئـادهم ئۈچـۈن ھـۆھ

قېرىندىشى تهرىپىدىن بىرنهرسه كهچـۈرۈم ) دىنى(ل ئۈچۈن قاتى. قىساس ئېلىنىدۇ

 ،يهنى ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ئىگىسى قاتىلدىن دىيهت ئېلىشـقا رازى بولـۇپ(قىلىنسا 

چىـرايلىقچه تهلهپ ) قىساس ئېلىشتىن ۋاز كهچسه، ئـۇ، جىنايهتچىـدىن دىيهتنـى

يهنـى كېچىكتۈرمهسـتىن، (ياخشـىلىقچه ) جىنـايهتچىمۇ دىيهتنـى(قىلىشى الزىم، 

پهرۋهردىگـارىڭالر تهرىپىـدىن ) ھۆكۈم(بۇ . بېرىشى الزىم) كېمهيتىۋهتمهستىن تولۇق

يهنــى (شــۇنىڭدىن كېــيىن . يېنىكلىتىشــتۇر ۋه رهھمهتتــۇر) ســىلهرگه بېــرىلگهن(

ى قـاتىلنى يهنـ(، چېكىـدىن ئېشـىپ كهتـكهن )دىيهتنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن

! ئــى ئهقىــل ئىگىلىــرى]. 178[ئــادهم قــاتتىق ئازابقــا دۇچــار بولىــدۇ ) ئۆلتــۈرگهن

ــار،  ــاتلىق ب ــى ئۆلتــۈرگهن تهقــدىرده (ســىلهرگه قىساســتا ھاي ــى كىشــى بىراۋن يهن

ئادهم ئۆلتۈرۈشـتىن يانىـدۇ، شـۇنىڭ  -ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىنى بىلسه، ئۇ ئۆزىنىڭمۇ

چى بولغـان ئـادهممۇ ئۆلۈشـتىن سـاقلىنىپ بىلهن، ئۇنىـڭ ئۆزىمـۇ، ئـۇ ئۆلتـۈرمهك

) قىساس يولغا قويۇلـدى(ئۈچۈن  ساقلىنىشىڭالر) ناھهق قان تۆكۈشتىن). (قالىدۇ

]179.[﴾   

ــدا ياشــاۋاتقان ھهربىــر مۇســۇلمان  ــده جىھــاد مهيدانلىرى مۇجاھىــد بۈگــۈنكى كۈن

كـــــاپىرالر مۇجاھىـــــدالرغا بىۋاســـــىته تهڭ  ،قېرىنداشـــــلىرىمىزغا مهلـــــۇمكى

ئــۆزىنى  ،ســهپلىرىمىزگه بىۋاســىته كىرهلمىگهنلىكــى ئۈچــۈن ۋه كېلهلمىگهنلىكــى
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ان يـــــاكى مۇســـــۇلمانالرنىڭ ئىشهنچىســـــىگه ىۋاتقـــــمۇســـــۇلمان دهپ دهۋا قىل

بىـر  مالغـا ھېـرىس بولغـان-پۇل ،دۇنيانىڭ قۇلى بولۇپ كهتكهن ،ئېرىشهلهيدىغان

ــــۈم  ــــىلهرنى تۈرك ــــدمۇكىش ــــۈزۈپ الرجاھى ــــېپىگه كىرگ ــــدالرنىڭ  ،س مۇجاھى

ـــى ئ ـــلگىمهخپىيهتچىلىكىن ـــۇرۇپ، هپى ـــىز  ت ـــتىدىن ئۇچقۇچىس ـــۇس ئۈس جاس

 مۇجاھىــدكــۆپلىگهن ئــارقىلىق  ىرىئايروپىالنالرنىــڭ باشــقۇرۇلىدىغان بــومبىل

ئۇچقۇچىســىز جاســۇس ئــايروپىالنلىرى  .نى شــهھىد قىلىۋاتىــدۇقېرىنداشــلىرىمىز

 ،ئـارقىلىقالرنىڭ يـاردىمى جاسۇسـ جاسۇسلۇق خىزمىتى بىلهن شۇغۇللىنىۋاتقان

ــن ــلىرىمىز ئهرهب ۋه ئهجهملهردى ــۇن قېرىنداش ــهن ،نۇرغ ــڭ ،خۇسۇس ئهڭ  ئۈممهتنى

، شـهيخ هتـۇلالھيئۇالرنىڭ قاتارىـدىن شـهيخ ئهتى .دىئۇلۇغ پېشۋالىرى شهھىد قىل

، ، شـهيخ ئهلـىيخ مهھمۇد، شهيخ مهنسـۇر، شـهيخ خالىـد ھۇسـهينانئهبۇ يهھيا، شه

ر دامولالم، سابىق قومانـدانىمىز سـهيفۇلالھ دامـولالم، ۈكۈئهمىرىمىز ئابدۇشسابىق 

ئۇسـتاز مـۇھهممهد ئابدۇلمۇھسـىن، ئۇستاز ئۇستاز ئابدۇلئهزىز، ئۇستاز ئابدۇلكهرىم، 

 ...مهسـئۇد هيتـۇلالب زهرقـاۋى،، ئهبۇ مۇسئهب فارۇقمۇھهممهد تاھىر فاتىھ يهھيا، 

يۈملۈك ۆئهڭ سـدىن ئوتىدا كۆيۈۋاتقان دىن باشقا ساناپ بولغۇسىز ئۇستازالر ۋه بۇالر

شــهرقىي  جۇملىــدىن، ،پۈتــۈن دۇنيــادا .دىقېرىنداشــلىرىمىز شــهھىد قىلىنــ

، تۈركىستاندا ھهم شۇ جاسۇسالرنىڭ زىيىنـى سـهۋهبلىك نۇرغـۇن دىنىـي ئۇسـتازالر

ساناپ بولغۇسىز مۇسۇلمان ئهرلهر ۋه مۇسۇلمان ئايالالر ئهسىرگه  ،تالىبۇل ئىلمىالر

نىڭ بۇزۇقچىلىقىنى كۆرۈپ ياالڭتۆشلهرشۇڭا بۇنداق . چۈشتى ۋه شهھىد قىلىندى

ئىشالر بىلهن مهشغۇل بولغان جاسۇسالرنى ئۆلتۈرۈشته ئىخـتىالپ  بۇزۇقبۇ  ،تۇرۇپ

ىدىغان دىـن ئىكهنلىكىنـى ۋه قىلغانالر ئىسالم دىنىنىڭ بۇزۇقچىلىققا تاقابىل تۇر

 قائىـــدىلىرىنى-ئۇســـۇلدىغان ىـــبۇزۇقچىلىققـــا تاقابىـــل تۇرئىســـالم دىنىنىـــڭ 

  .ياخشى بىلگۈچىدۇر بهك ھهممىدىن هللا .دۇرچۈشهنمىگهنلهر

 گه)ۈجــن ۈهئهنچــ(تۈركىســتاندىكى كاپىرالرنىــڭ بىخهتهرلىــك ئورگــانلىرى  -5

ــكهن ــال ياردهملهش ــىلهرنىڭ دهرھ ــىنى ۋه تهۋبه  كىش ــلىرىدىن يېنىش ــۇ قىلمىش ب

ـــز ـــىيه قىلىمى ـــىنى تهۋس ـــۇكهممهل كىرىش ـــا م ـــالم دىنىغ ـــپ ئىس ـــۇ . قىلى ب

ــانالر  ــلىرىدىن يانمىغ ــىمۇ -قىلمىش ــۇلمانلىقىنى داۋا قىلس ــۇالر  - گهرچه مۇس ئ

  . لىمىلىرىگه ئاساسهن ئۆلتۈرۈلىدۇىدىنىمىزنىڭ بهلگ ئىسالم
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مۇسۇلمانالر جاسۇسـقا ئوخشـاش مۇنـاپىقالرنى ئۆلتـۈرۈش ۋه ئۇالرغـا مۇئـامىله  -6

ســاددىلىق  ،دېگهنــدهك شــۈبھىلهرگه چۈشــۈپ ›ئــۇالر نامــاز ئوقۇيــدۇ‹قىلىشــتا 

  . قىلماسلىقى، قاتتىق قول بولۇشى الزىم

َوَمْأَواُهْم  َواْلُمَناِفِقيَن َواْغُلْظ َعَلْيِهمْ يَا َأيـَُّها النَِّبيُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر ﴿ :مۇنداق دهيدۇ تائاال هللابۇ ھهقته 

  ﴾)9(َهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصيُر جَ 

سهن كۇففارالر بىلهن ۋه مۇناپىقالر بىلهن كۈرهش قىلغىن، ئۇالرغا ! ئى پهيغهمبهر﴿

قاتتىق مۇئامىله قىلغىن، ئۇالرنىڭ جايى جهھهننهمدۇر، جهھهننهم نېمىدېگهن 

  ﴾]9! [يامان جاي

مۇناپىقالر ۋه جاسۇسالر سهۋهبلىك دىنىي مائارىپ ئىشلىرىدا نۇرغۇن ئالىمالر،  -7

ـــدى ـــتازالر تۇتۇل ـــاپىق . ئۇس ـــىز مۇن ـــاۋۇز، ۋىجدانس ـــدىكى ي ـــۇالر دهل مهھهللى ئ

ھهمكارالشـقانلىقى سـهۋهبلىك  ۋاسـىتهبىجاسۇسالرنىڭ پاش قىلىشى ۋه كاپىرالرغا 

  . تۈرمىلهرگه قامالدى

 -ھهممىسـى دا توختالغانالرنىـڭىـرىبىـز بـۇ كىتـابىمىزدا يۇق! ئهزىز قېرىنداشالر

بىــراق كاپىرالرغــا مۇســۇلمانالرنىڭ  ،يهنــى نامــاز ئوقۇيــدىغان(لمان جاســۇس مۇســۇ

ــدىكى چۈشــهنچىلهردۇر) شــۇيدىغان جاسۇســالرومهخپىيهتچىلىكلىرىنــى ت  .ھهققى

 ،ئۇنـداقتا .مهھهللىلهرده ئىنتـايىن كـۆپ ۋه سۇسالرنىڭ بۇ تۈرى ھهرقايسى يېزاجا

دا ئاشكارا ھالدا )يهنى بىخهتهرلىك ئورگانلىرى(گانلىرى كاپىرالرنىڭ جاسۇسلۇق ئور

ئىشلهۋاتقان ۋه كـاپىرالر دۆلىتىنىـڭ بىخهتهرلىكـى ئۈچـۈن ھهرىـكهت قىلىۋاتقـان 

  . جاسۇسالرغا كهلسهك، ئۇالر ئىختىالپسىز ئۆلتۈرۈلىدۇ

 ،مۇشـۇ ئورگـانالر بىـلهن بولـۇپ -بولۇشـى هۋجـۇدمچۈنكى، دۆلهتنىـڭ كـۈچى ۋه 

ــڭ  ــلىرى ۋه دۆلهتنى ــك ئىش ــلىرى، رهھبهرلى ــقى ئىش ــى ۋه تاش ــڭ ئىچك دۆلهتنى

ئىسـتىخبارات ئورگـانلىرى  ـــ ئاساسلىق ئومۇمىي مهخپىي ئىشلىرىنى شۇ جاسۇس

ــى ( ــك ئىدارىســىبىخهتهيهن ــدۇ) رلى ــانلىرى شــۇڭا. بهلگىلهي نى ئىســتىخبارات ئورگ

، قـادىر بولـۇش ›ئۆيگه ئىشىكتىن كىرگهنلىـك‹ىش ئاساسلىق ھۇجۇم نىشانى قىل



41 
 

نىڭ قۇيرۇقىغــا ئېســىلماي، بېشــىغا لىرىنى قىســقارتقانلىق ۋه بىــر ئىشــيــول

  .ئېسىلغانلىق ھېسابلىنىدۇ

شۇڭا مۇسۇلمانالر كاپىرالر شهھهرلىرىده تۇرۇۋالغان جاسۇسالرنى مهيلى مۇسـۇلمان 

) بىخهتهرلىك ئورگانلىرى(رى جاسۇسالر بولسۇن ۋه كاپىرالرنىڭ جاسۇسلۇق ئورگانلى

، ھهرىـكهت قىلىـش ئهۋزهل بولماسـتىن جىـددى يوقىتىش ئۈچۈن ، ئۇالرنىبولسۇن

 هللا ،بــۇنى تاشــالپ قويــۇش بىــلهن ئېغىــر جىنــايهتكه دۇچــار بولىــدۇ .بهلكــى پهرز

  .ھهممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر

كـاپىرالر  دا ئىشـلهۋاتقان ۋهئورگانلىرىـئهگهر بىر كىشى كاپىرالرنىـڭ جاسۇسـلۇق 

بىخهتهرلىــك (دۆلىتىنىــڭ بىخهتهرلىكــى ئۈچــۈن ھهرىــكهت قىلىۋاتقــان جاسۇســالر 

ئــۇالر ‹ :بىــز ئــۇ كىشــىگهنــى ئۆلتــۈرۈش ھهققىــده سورىســا، )خىزمهتچىلىــرى

بهلكـــى ئـــۇالرنى ئۆلتۈرمىگهنلهرنىـــڭ ۋه ئۆلتۈرۈشـــكه  ،ئهمهس دهپ ›ئۆلتۈرۈلىـــدۇ

 -چــۈنكى ئــۇالر. رىمىــزېب ۋابجــاكهت قىلمىغانالرنىــڭ جىنــايىتى ھهققىــده ىــھهر

ۋاتقـــانالر، شـــۇنداقال ئىســـالمنى لۇوبىـــلهن مهشـــغۇل ب ۇزۇقچىلىـــقب ،كـــاپىرالر

    .  كه توسالغۇ بولغانالردۇركېڭهيتىش

پىرالرنىــڭ بىخهتهرلىــك تۈركىســتاندىكى كا تــۈن دۇنيــادىكى ۋهۈپ ۈنــدهبۈگــۈنكى ك

ــاتتىق زهربه ىمىز ۋه ئۇالرغــا نى ئاساســلىق ھۇجــۇم نىشــانى قىلىشــئورگــانلىرى ق

بولغاچقـا  يـوق ئىختىالپـىبـۇالرنى ئۆلتۈرۈشـته ئالىمالرنىـڭ  .كېرهك رىشىمىز ېب

  .كۆپ توختالمىدۇق

  

  مۇسۇلمان قېرىنداشالرغا تهۋسىيه

تۈركىســتان ئىچىــدىكى ۋه جۈملىــدىن  ،پۈتــۈن دۇنيــا مۇســۇلمانلىرىغا ،داىــرىئاخ

 رىىلتيهئـاتۆۋهنـدىكى  ئالالھنىڭ ،غامۇسۇلمان قېرىنداشالرجىھاد مهيدانلىرىدىكى 

ــبهر ۋه  ــلىرىده  پهيغهم ــڭ ھهدىس ــڭ ۋه ن ــهتكىنىدهك، كاپىرالرنى ــڭ ئۇ كۆرس الرنى

لىشـىنى تهۋسـىيه ىھتىيـات قېئ لىرىـدىنمىكىر-ھىـيله ڭچوماقچىلىرىنىـ-قول

  .قىلىمهن
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  ﴾)71(ِحْذرَُكْم َفاْنِفُروا ثـَُباٍت َأِو اْنِفُروا َجِميًعا  واُخذُ  واَآَمنُ  ينَ ذِ الَّ يَا أَيـَُّها ﴿

ــى ﴿ ــۇئمىنلهرئ ــۈن! (م ــاقلىنىش ئۈچ ــهررىدىن س ــمهنلهرنىڭ ش ــارلىق ) دۈش تهيي

تۈركـۈم بولـۇپ يـاكى ھهممىڭـالر بىـر بولـۇپ -تىده تۇرۇڭالر، ئۇرۇشـقا تۈركـۈمھالى

  ﴾]71[چىقىڭالر 

ُهْم َمَعـَك َوْلَيْأُخـُذوا َأْسـِلَحتَـُهْم فَـِإَذا َسـَجُدوا فـَْلَيُكونُـوا لاِإَذا ُكْنَت ِفـيِهْم َفَأَقْمـَت َلُهـُم وَ ﴿ صَّـَالَة فـَْلـتَـُقْم طَائَِفـٌة ِمـنـْ

ــِلَحتَـُهْم  ــْذرَُهْم َوَأْس ــَك َوْلَيْأُخــُذوا ِح ــٌة ُأْخــَرى لَــْم ُيَصــلُّوا فَـْلُيَصــلُّوا َمَع ــْأِت طَائَِف ــْم َوْلَت ــْن َورَاِئُك ــُرو ِم ــْو َودَّ الَّــِذيَن َكَف ا َل

لَـًة َواِحـَدًة َوَال ُجنَـاَح َعلَـْيُكْم ِإْن َكـا َن ِبُكـْم َأًذى ِمـْن َمطَـٍر َأْو  تـَْغُفُلوَن َعْن َأْسِلَحِتُكْم َوَأْمِتَعِتُكْم فَـَيِميُلوَن َعلَـْيُكْم َميـْ

  ﴾)102(ِفرِيَن َعَذابًا ُمِهيًنا َكاُكْنُتْم َمْرَضى َأْن َتَضُعوا َأْسِلَحَتُكْم َوُخُذوا ِحْذرَُكْم ِإنَّ اللََّه َأَعدَّ ِللْ 

بىلـله بولـۇپ ئـۇالر بىـلهن ) جىھادقـا(بىلهن  مۇئمىنلهرسهن !) ئى مۇھهممهد(﴿  

ناماز ئوقۇماقچى بولغىنىڭدا، ئۇالرنىڭ بىر پىرقىسى سهن بىلهن بىـرلىكته نامازغـا 

سـهجدىگه بېرىـپ  .يېنىـدا تۇتسـۇن) ئېھتىيات يۈزىسـىدىن(تۇرسۇن، قوراللىرىنى 

يهنى ناماز ئوقۇپ بولغـان پىـرقه (ئۇالر ئارقاڭالرغا ئۆتۈپ تۇرسۇن  ،بولغاندىن كېيىن

ــا ــڭ ئورنىغ ــۇن، ئۇالرنى ــپ تۇرس ــك قىلى ــاڭالردا كۆزهتچىلى ــان ) ئارق ــاز ئوقۇمىغ نام

ــى ئارقاڭــدا(ئىككىنچــى بىــر پىــرقه كېلىــپ ســهن بىــلهن بىــرلىكته  ــاز ) يهن نام

 ،لىق بىــــلهن ھوشــــيار تۇرســــۇنتچــــانئېھتىيا) دۈشــــمهنلىرىدىن( .ئوقۇســــۇن

قـوراللىرىنى يېنىـدا ) دۈشمهنلىرى بىـلهن ئۇرۇشۇشـقا تهييـار تـۇرۇش يۈزىسـىدىن(

كـــاپىرالر ســىلهرنىڭ قـــوراللىرىڭالردىن، ئهشــيالىرىڭالردىن غهپلهتـــته  .تۇتســۇن

ھۇجۇم قىلىشنى ) تۇيۇقسىزدىن(سىلهرگه بىردىنال  ،قېلىشىڭالرنى، شۇنىڭ بىلهن

يهنــى دۈشــمهنلهرنىڭ ســىلهرگه ھۇجــۇم قىلىــش پۇرســىتىگه ئىــگه (ىلىــدۇ ئــارزۇ ق

بىرال ۋاقىتتا يىغىلىپ ناماز ئوقۇمـاي، يـۇقىرىقى  هممىڭالرھبواللماسلىقى ئۈچۈن، 

ئهگهر سىلهرگه يامغۇر سهۋهبلىك ھهرهج بولىدىغان بولسـا ). ئۇسۇل بويىچه ئوقۇڭالر

سـىلهرگه  ،رنى قويـۇپ قويسـاڭالرقـوراللىرىڭال) بـۇ چاغـدا(ياكى كېسهل بولساڭالر، 

ھهقىـقهتهن كـاپىرالر هللاېھتىياتچـان ۋه ھوشـيار بولـۇڭالر، گۇناھ بولمايـدۇ، ئ ھېچ

  ﴾.]102[ئۈچۈن خور قىلغۇچى ئازاب تهييارلىدى 
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 ڭچوماقچىلىرىنىــ-الرنىــڭ قــولئۇ ۋه قى ئايهتلىرىــده كــاپىرالرىرىىزنــى يــۇقبهللا

  .ۇيرۇدىبلىشىمىزغا ىھتىيات قېئ لىرىدىنمىكىر-ھىيله

ۋه ھوشيار  بىزلهرنى ئېھتىيات قىلىشقا ھهم كۆپلىگهن ھهدىسلهرده  رهسۇلۇلالھ

شۇنداقال ئېھتىيات ۋه بىخهتهرلىك تهدبىرلىرىنـى ئـۆزى ئهمىلـى . شقا بۇيرىدىبولۇ

  .رهۋىشته بىزلهرگه كۆرسىتىپ بهردى

اْسَتِعيُنوا َعَلى ِإْنَجاِح َحَواِئِجُكْم بِاْلِكْتَماِن ، : اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى : َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل ، َقاَل « 

  »فَِإنَّ ُكلَّ ِذي نِْعَمٍة َمْحُسودٌ 
 :مۇنــداق دهيــدۇ پهيغهمــبهر  قىلىنىــدۇكى، ىــۋايهتر  مۇئــاز ئىبنــى جهبهل

چــۈنكى  ،ســاقالش ئــارقىلق يــاردهم ســوراڭالر ســر ھــاجهتلىرىڭالرنى راۋا قلىشــقا«

  »  .ھهرقانداق بىر نئمهت ئگىسى ھهسهت قىلىنغۇچىدۇر

الله يولدىكى جىھادقا ۋه جهڭگه ئاالقىدار ئىشـالردا تېخىمـۇ  - رنى يۇشۇرۇشسىرال

دېــگهن ئۇمــۇمى » ھىلىــدۇرجهڭ «نىــڭ  بــۇ پهيغهمــبهر  ،چــۈنكى. تهكىتلىنىــدۇ

داقمۇ قانــسـىز ســىرىڭىزنى يۇشـۇرماي تـۇرۇپ . سـۆزىنڭ ئاسـتىغا كىرىــپ كىتـدۇ 

بولسـا بىخهتهرلىـك  رنى يۇشـۇرۇشسـىرال ! گه ھىـله ئىشلىتهلهيسـىزدۈشمىنىڭىز

  .تهدبىرلىرىنى تۇتىشنىڭ ئهڭ مۇھىم ھالقىسى ھېسابلىنىدۇ

ــدىكىلهر ــبهر  تۆۋهن ــڭ پهيغهم ــى  نى ــى ئهمىل ــك تهدبىرلىرىن ــزلهرگه بىخهتهرلى بى

  :كۆرسىتىپ قويغان ئاز بىر قىسىم مىساللىرى

قىلمــاقچى بولســا ئــۇ غــازاتنى باشــقا نهرســه بىــلهن   نىبىــرهر غــازات پهيغهمــبهر  

  .يۇشۇراتتى

ــبهر  ــۇزهيفه  پهيغهم ــى ھ ــاق ،ن ــىرلىرىنى س ــي س ــڭ مهخپى ــۈن ئۆزىنى الش ئۈچ

  .تاللىدى

 مهدىنىگه ھىجرهت قىلغاندا نۇرغۇنلىغـان بىخهتهرلىـك تهدبىرلىرىنـى پهيغهمبهر  

  .نغانقولال
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نۇرغۇنلىغــان دارۇل ئهرقهمــگه ئهســھابلىرىنى توپلىغــان ۋاقىتتــا ھهم  پهيغهمــبهر 

  .نغانقولال بىخهتهرلىك تهدبىرلىرىنى

ـــبهر  ـــدا، ،ئهقهبهده پهيغهم ـــئهت ئالغان ـــارالردىن بهي ـــتىم ئهنس ـــى قې  ئىككىنچ

ئۇچرىشىدىغان ئورۇننى مۇشرىكالردىن مهخپىي تـۇتتى ۋه ئۇچرىشـىدىغان ۋاقىتنـى 

ئىسـالم  ، پهيغهمـبهر  بۇ ئارقىلىق. قىلىپ بىكىتتى رقى ۋاقتىىكېچىنىڭ ئاخ

ــى ئۈگىتىــپ  ــۈممىتىگه ســىرنى يۇشــۇرۇش ۋه بىخهتهرلىــك دهرىســلىرىنى ئهمىل ئ

  .قويدى

  .ئۆتمهس كىيىملهرنى كىيىپ چىققان ئۇرۇشىغا ئوق ئۇھۇد پهيغهمبهر 

بىىزلهرنـى  ،خۇالسـه شـۇكى، الـله ۋه ئۇنىـڭ ئهلچىسـى! ئهزىز مۇجاھىد بىـرادهرلهر

تىياتچان ۋه  ھۇشيار بولۇشـقا ھبىخهتهرلىك تهدبىرلهرنى قوللىنىشقا، ھهر دائىم ئې

  . بۇيرىدى

بـــارلىق مۇســـۇلمان  دىكىۋه ســـىرتى تۈركىســـتان ئىچـــى ،شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن 

الله قا تهۋهككۇل قىلىش بىـلهن بىـرگه، قولىـدىن كىلىشـىچه   ،قېرىنداشلىرىمغا

  . ىنى تۇتىشىنى تهۋسىيه قىلىمهنئېھتىيات قىلىشىنى ۋه بىخهتهرلىك تهدبىرلىر

ــى ئۆزىن ســىپ قىلســۇن ۋه ىــڭ بۇيرۇقلىرىغــا ئهمهل قىلىشــقا نىالــله ھهممىمىزن

  !ھهممىمىزنى توغرا يولدا مۇستهھكهم قىلسۇن

يـاردىمى  نىڭقېرىنداشالر ئىپالس جاسۇسـالرمۇجاھىد جىھاد مهيدانلىرىدىكى  -1

 ،پىالنالر ئۇچۇۋاتقانــــداوىز ئــــايرســــىبىــــلهن بومباردىمــــان قىلىــــدىغان ئۇچقۇچ

جاسۇســالرنىڭ  بهدبهخــت ،شــۇنداقال. شــى الزىــمۇھتىيــاتلىرىنى ياخشــى تۇتئې

  .الزىم شىۇسهگهك تۇر ھهرۋاقىت زىيانلىرىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن

ــېۋه تېل ئىنتېرنېــت -2 ــداوف ــۆزىگه ۋه باشــقا مۇســۇلمان  ،ن ئاالقىســى قىلغان ئ

شـى ۇھتىيـاتلىرىنى ياخشـى تۇتئې ،قېرىنداشلىرىغا زىيان يهتكۈزمهسلىكى ئۈچـۈن

ئىشـلهتكهنده  )سىمسـىز ئاالقىلىشـىش ئاپپـاراتىيهنى (ات شۇنداقال مۇخابىر .الزىم

  .الزىم ىئېيتماسلىق قهتئى ئهمىرلهر، ئالىمالر ۋه قوماندانالرنىڭ بار ئورۇنلىرىنى
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 ېنـــاتكوئورد ئۇچقۇچىســـىز جاســۇس ئايروپىالنىغـــائىــپالس جاسۇســـالرنىڭ  -3

يۇشىدىن ئېھتىيـات قىلىـش ئۈچـۈن، بازارالرغـا بارغانـدا، كۆرسهتكۈچ ئهسۋابىنى قو

ــڭ شهخســىشــۇنداقال ــدا ، جامائهتنى ــات ،ماشــىنىلىرىدا ماڭغان ــادهملهرگه ون نۇش ئ

  .دىققهت قىلىشى كېرهك

نىـڭ   پهيغهمبهر ۋه  ئايىتى نىڭ هللام ھه نىڭتۈركىستان ئىچىدىكى قېرىنداشالر

ــهتمىلىرىگه ــڭ  كۆرس ــا كۈچىنى ــڭ ئېھتىياتلىرىغ ــۈن، ئۆزىنى ــى ئۈچ ئهمهل قىلىش

  .رىشىنى تهۋسىيه قىلىمهنېتىشىچه ئاالھىده ئېتىبار بېي

 مهخپىتىيـات قىلىشـى،ېھن ئاالقىسى قىلغانـدا بهكمـۇ ئوفېۋه تېل تېرنېئىنت-1

 .نالردا قىلماسلىقى كېرهكوفېت ۋه تېلېرنېگهپلهرنى ئىنت

ئۈنۈملـۈك  جۈملىدىن جىھـادى ئهمىلىيهتلىرىمىزنىـڭھهرقانداق ئىشالرنىڭ،  -2

  .كېرهك ئارا سىر ساقالشقا ئاالھىده ئهھمىيهت بېرىشى-ئۆزبولۇشى ئۈچۈن، 

ئامـال بـار كىملىـك ئىشـلىتىدىغان قاتناشـالر بىـلهن سـهپهر  ،سهپهر قىلغاندا -3

ـــات ـــاقالردا ياتماســـلىقى ۋه ن ـــك ئىشـــلىتىدىغان يات نۇش وقىلماســـلىقى، كىملى

ــدىغانلىقى، ــ ن كېلىــدىغانلىقىنىاقاچــ كىشــىلهرگه ئۆزىنىــڭ قهيهرگه بارى مه ېۋه ن

  .كهلگهنلىكىنى ئېيتماسلىقى كېرهك مهقسهتته

بولسـىمۇ ئېلىـپ يۈرۈشـى ۋه  چاغلىق بىرهر نهرسىنى دائىم يېنىدا پىچاقھهر -4

كهلـگهن كىشـى  تـۇتقىلى ،كاپىرالرنىڭ قولىغا ھايات چۈشۈپ قالماسـلىقى ئۈچـۈن

 هللا .تىشى الزىمېئۆلتۈرۈۋ ، ئىككىلهنمهيسىمۇلودلهر بگهرچه ناماز ئوقۇيدىغان مۇرته

  .ىلىمىزسىلى توختپنى ئۆلتۈرۈش ھهققىده ئايرىم تهلهردهىز مۇرتخالىسا، ب

بارمـاق  ،كهت قىلغـان ۋاقىـتالرداىـمـۇرتهدلهرنى ئۆلتـۈرۈش ئۈچـۈن ھهر، كاپىر-5

ۋه  پهلىيـى ېراتسـىيهئوپقولىغـا  ،ئۈچـۈن قالماسـلىقزى ئـارقىلىق بايقىلىـپ ئىـ

كهلگهنلىرىـده -لىشـى، شـۇ ئورۇنغـا بارغـانېىۋىيك شۇنىڭغا ئوخشىغان پهلهيلهرنـى

  .   كهت قىلىشى كېرهكىچى قالدۇرماسلىققا ھهرۇيىپ ئ
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كىسـتان رجۈملىـدىن تۈ ،پۈتـۈن دۇنيـا مۇسـۇلمانلىرىنى دىـن هللارهببىمىـز ئۇلۇغ 

ــلىرىمىزنى  ــۇلمان قېرىنداش ــارلىق مۇس ــدىكى ب ــاد مهيدانلىرى ــدىكى ۋه جىھ ئىچى

 ،شۇنداقال ،لىرىدىنمىكىر-ھىيله ڭچوماقچىلىرىنى-قول ۋه ئۇالرنىڭكاپىرالرنىڭ 

ئىــــپالس  ونۇمايــــدىغان ۋىجدانســــىزرىنى تىقــــانلغتۇ-مىللىتىنــــى ۋه ئــــۇرۇق

الرغا زىيــان ســېلىۋاتقان مۇســۇلمان ساقلىشــىنى ھهم جاسۇســالرنىڭ زىيانلىرىــدىن

مۇسـۇلمان قېرىنداشـلىرىنىڭ  ،مۇرتهدلهرنى ئۆلتۈرۈپ-جاسۇس ناكهس ،ۋىجدانسىز

   .رىشىنى سورايمىزېقىساسىنى ئاالاليدىغان مۇسۇلمانالرنى چىقىرىپ ب

جاسۇسلۇق خىـزمىتىگه  بۇ نىجىسدىن  هللارهببىمىز ئۇلۇغ  شۇنىڭ بىلهن بىرگه،

  .قېلىشىمىزدىن ساقلىشىنى سېغىنىپ سورايمىزبىلمهي كىرىپ -پىبىل

  .دىن ياخشى كېپىل بولغۇچى زاتتۇرىھهمم هللا

   

      

  

  

  

  

  

  

  

 




