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﷽ 
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أأرشف الأنبياء واملرسلني نبينا 

 محمد وأ هل وحصبه أأمجعني. 

 ھۆرمەتلىك ئوقۇرمەن:

ڭ رازىلىقى ۋە بارچە مۇسۇملان تائاالنىهللا قولىڭىزدىكى بۇ كىتاب 

قېرىنداشلىرىمىزنىڭ مەنپەئەتلىنىشىى ئۈچۈن تەرجىمە قىلىندى. ئۇشبۇ 

 نىڭ هللاتەرجىمىنى ئەلۋەتتە كەمچىلىكتىن خالىي دېگىلى بوملايدۇ. ئەمما 

سىگە ىنىڭ سۈننىتىگە ۋە ساھابىلەرنىڭ چۈشەنچملسو هيلع هللا ىلص كىتابىغا، رەسۇلۇلالھ 

 جۇدامىز.  -ن بىز ئادا نەرسىدى قارشىى كەلگەن ھەرقانداق

غان رەھمىتىدىن، خاتا قىل -ڭ پەزلى تائاالنىهللا توغرا قىلغان بولساق 

بولساق ئۆزىمىزدىن. شۇڭا ئوقۇرمەن قېرىنداشلىرىمىزنىڭ خاتا كەتكەن 

يەرلىرىنى تۈزىتىپ بېرىشىنى ۋە سەمىمىي نەسىھەت قىلىشىنى تۆۋەنچىلىك 

 بىلەن سورايمىز!

تارقىتىشقا ياردەملەشكەن، كۈچ چىقارغان ۋە  ئاخىرىدا، بۇ كىتابنى

اردىمى، ڭ يتائاالنىباشقىالرغا تەۋسىيە قىلغان قېرىنداشلىرىمىزغا هللا 

دىن چىقىرىش ر لەيمىز، شۇنداقال بۇ كىتابنى نەشىرىتى ۋە ئېھسانىنى تىپمەغ

تەھرىر ۋە بېسىپ تارقىتىلىشىغا خالىس ياردەم قىلىپ  -جەريانىدا تەرجىمە 

رغان بارلىق قېرىنداشلىرىمىزنى سالىھ دۇئالىرىڭالردا ئۇنتۇپ كۈچ چىقا

 قاملاسلىقىڭالرنى تۆۋەنچىلىك بىلەن سورايمىز!

بۇ كىچىككىنە ئەمىلىمىزنى ئۆزى قوبۇل قىلسۇن ۋە  تائاالهللا 

  مۇسۇملانالر ئۈچۈن مەنپەئەتلىك قىلىپ بەرسۇن، ئامىن!
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 مۇقەددىمە
ۇر. ا خاستغهللا تائاال سانا ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  -بارچە ھەمدۇ 

دۇرۇت ۋە ساالم مۇجاھىدالرنىڭ ئىمامى، ئاق قاشقىلىقالرنىڭ قوماندانى 

ىزىغا ە ۋە ئۇنىڭ ئ، ئۇنىڭ ساھابىلىرىگگە ملسو هيلع هللا ىلص مۇھەممەد ئىبنى ئابدۇلالھ

ىھاد جگىچە ھەق ئۈستىدە يولىدا مېڭىپ، قىيامەت كۈنى ئۇنىڭ ئەگىشىپ،

 لسۇن!قىلغان مۇئمىنلەرگە بو 

ىغان ئاللىقىغا قارنىڭ بۇ بۈيۈك ئۈممىتىنىڭ رې ملسو هيلع هللا ىلص بۈگۈن مۇھەممەد

دە ر كى ئەڭ يامان، ئەڭ زەئىپ بىر دەۋ بۇ ئۈممەتنىڭ تارىختى كىشىى

ياشاۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىدۇ. ئۈممەت شۇ دەرىجىدە خار بولدىكى، 

ىماقتا، لىيناق بىلەن ئازابتنى ئەڭ ئېغىر قئۈممەتنىڭ دۈشمەنلىرى ئۈممە

ىرىنى ، بايلىقلپەرزەنتلىرىنى ئۆلتۈرۈپ، ۋەتەنلىرىنى ئىشغال قىلىپ

 تاالڭ قىلماقتا. -خالىغانچە بۇالڭ 

 ئاللىق ئۆتكەن ئەسىردىكى غەربن رېبۈگۈن ئۈممەت ياشاۋاتقا

كىتىنىڭ ئاچچىق يەكۈنى. ئۇالر بۇ ئۈممەتنىڭ ىتاجاۋۇزچىلىق ھەر

نى ئىشغال قىنى، ئىسالم زېمىنلىرىىبىلەن بولىدىغانلبىسىنىڭ ئىسالم ىغەل

قىلىش ئۈچۈن مۇسۇملانالرنى دىندىن يىراقالشتۇرۇش كېرەكلىكىنى، بۇ 

ىڭ شىى ئۈممەتنياتىدا قانۇن ۋە ھاكىم بولۇپ تۇرۇ دىننىڭ ئىنسانالر ھا

 ەمدەھ شەرىپىگە قايتىشىغا ئەڭ چوڭ سەۋەب -ئويغىنىشىغا، ئۆز شان 

ىت گە ۋە ئىسالم زېمىنلىرىغا بولغان كونتروللىقىغا تەھدمەنپەئىتىئۇالرنىڭ 

ئۇالر  ڭاشۇ  ەر ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتكەنىدى.بولۇۋاتقان ئەڭ چوڭ خەت

دىننى ھاكىمىيەتتىن ئېلىپ تاشالش ۋە ئۇنى مەسجىدلەردىال قالدۇرۇش 
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دېگەن سەپسەتىنى مەيدانغا ئېلىپ چىقتى ۋە پاك « دېموكراتىيە»ئۈچۈن، 

اۋۋال دىننى ئ الريەرلىك قانۇنالرغا ئاملاشتۇردى. بۇ يەرلىك قانۇنشەرىئەتنى 

دۆلەتتىن يىراقالشتۇرۇشقا كاپالەتلىك قىلىپ، ئۇالرنىڭ مۇسۇملانالرنى 

 الئەگىشىشىگە، شۇنداق كونترول قىلىشىغا ۋە مۇسۇملانالرنىڭ ئۇالرغا

شىغىمۇ ياخشىى  ىلىشخارابئۈممەتنىڭ ئېتىقاد ۋە مەنھەج جەھەتتە 

ئۇالر كىشىلەرنىڭ ئاخىرى ئۆز پادىشاھلىرىنىڭ  ئىت يارىتىپ بەردى.شارا

ىنى كۆرۈپ، بۇرۇن لېيىتىلغانلىقرگەنلىكىنى،  پاك بۇالقنىڭ ئاللىدىنىغا كى

مايدىغان، ىن قورقدتائاال هللا كېيىنكى قەدەمدە ئۇالرنىڭ يامانلىرىنى يەنى 

رغا باش ھاكىمالرنى ئۇال ، نادان مايدىغان ناچارشەرىئىتىنى قانۇن قىل ئۇنىڭ

 ئىتائەت قىلىپ، نەپسىلىرى  قىلدى. بۇ كىشىلەر ئۆز خوجايىنلىرىغا

شتا قانۇنلىرىنى ئىجرا قىلى قاندۇرۇلۇپ، مەنسەپلىرى ساالمەت بولسىال،

ق قىلمايدىغان خالىس چاكار، ئىشەنچىلىك ۋەكىل سۈپىتىنى سۇسلۇ 

 ساقالپ كەلدى. 

ىسنى ئۆچۈرۈپ تاشالشقا ئۇالر بۇ دىندىن يوقىتىشقا ۋە بەلگ

ىدى، يولىدىكى جىھاد ئ تائاالهللا وختىماي تىرىشقان ئەڭ چوڭ مەسىلە ت

ۈكۈت ىغا سپىالنلىر -قەست ىيۇ نكى ئىسالمدىكى جىھاد ئۇالرنىڭ سچۈ 

زات بەلكى ئىسالم زېمىنلىرىنى ئۇالرنىڭ قولىدىن ئا قىلىپ قاراپ تۇرمايتتى

ھاد يۇرتلىرىغا بېرىپ جى رنىڭئۇال  يەنە ،ۇيرۇپال قاملاستىنقىلىشقا ب

ە ىتى ئاستىغا كىرىشكئۇالرنى مۇسۇملانالرنىڭ ھاكىمىي قىلىشقا ۋە

ئۇالرنى ئىسالم دىنىغا كىرىشكە ياكى ئىسالم  بۇيرۇيتتى، شۇنداقال

پ خار ھالەتتە جىزىيە تۆلە رىگە، ئىسالم دۆلىتىگە بويسۇنۇپىھۆكۈمل

 ياشاشقا چاقىراتتى.
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دەپ سۈپەتلىدى ۋە ئۇنىڭغا تۆھمەت « ورلۇق ر تېر »ئۇالر جىھادنى 

ئەسلىدىنال ىتىشكە ئۇرۇندى، قىلىپ كۆرس «قەبىھ ئىش» ىپقىل

شقا بولۇ  يبۇ مەنھەجنى جىھادنىڭ توغرا چۈشەنچىسىدىن خالى بۇلغانغان

ەر ئۆز دى. ۋەكىللش ئۈچۈن يەنىمۇ ئۆزگەرتىشكە بۇيرۇ كاپالەتلىك قىلى

ن بارچە ئاۋازنى ئۆچۈرۈپ، بارچە خىزمىتىنى بېجىرىپ، جىھادقا چاقىرغا

ە جىھادنى كۆڭلىدھەتتا بۇ ۋەكىللەر  سۇندۇرۇپ تاشلىدى. قەلەملەرنى

ىپ، قىستاققا ئېل -تۈرمىلەردە قاتتىق قىيىن  مۇئويلىغان كىشىلەرنى

يدانغا چىققان كىشىنى جىھادقا چىقىش ئۈچۈن جۈرئەتلەنگەن ۋە مە

 ر بۇ كىشىگە نىسبەتەنكىدىن كەچۈرۈم سوراتقۇزدى. ئۇال بولسا ئۆزلۈ 

ەتتا ھ بۇل قىلمىدىداق شاپائەت قىلغۇچىالرنىڭ شاپائىتىنى قو ھەرقان

 ملىدى. ۈرۈم سورىسا كەچۈرۈمىنى ھەم ئېتىبارغا ئاكەچ

باتىلنى زىننەتلەش ئۈچۈن، ئۆزىنى ئىلىم ۋە دەۋەتكە نىسبەت بەرگەن 

 تەنۋە»ل لەر مۇنبەرگە چىقىۋېلىپ، جىھاد چۈشەنچىسىنى نوقۇ ىكىش

ئۆز پەتىۋالىرى ئارقىلىق جىھادنى باتىل  ؛دەپ بۇرمىالشتى« قوغداش

ۋە « يولىدىن توسۇش تائاالهللا » ؛ئۇنى يوق قىلدى ،تىپىكۆرس

رۈشتى. كۆتۈ  بايراقلىرىنى« مۇجاھىدالرنىڭ ئوبرازىنى خۇنۈكلەشتۈرۈش»

ئۇالر بۇنىڭ بىلەنال كۇپايىلەنمەي، ئۆزىنىڭ ئازاتلىق دەۋالىرى ئارقىلىق 

ەرىئەتنى نى مۇبارەكلەشتى، شىمۇسۇملانالر زېمىنىنىڭ ئىشغال قىلىنغانلىق

 ە مۇسۇملانالرنى ئۇنىڭتاجاۋۇزچىالر تۈزگەن نىزامالرغا بويسۇندۇردى ۋ 

 رىشكە چاقىردى. ئاستىغا كى

ۈن، مۇجاھىدالرنىڭ مۇستەھكەم تۇرۇشىى بولسا شۇنىڭ ئۈچ

ۆزرە ئالدانغانالرغا ئ ەۇرۇپ قالغۇچىالرنى ئاگاھالندۇرۇش ۋ جىھادتىن ئولت
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 -يولىدىكى جىھادنىڭ بۇ ئۈممەتنىڭ شان  تائاالهللا شۇنداقال بولۇش، 

اپىلالرغا غبىر يولى ئىكەنلىكىنى نىڭ بىردىنىگە ۋە ئۆزىگە قايتىششەرىپى

ئەسلىتىش ئۈچۈن، جىھادنىڭ پەزىلەتلىرى ۋە ھەقىقەتلىرىنى بايان 

 قىلىشنى مەقسەت قىلدىم.

الش، نى ساقئابرۇي - نومۇسنى ھىمايە قىلىش، يۈز  - ئار –جىھاد يولى 

ىڭ ئۇن ىلىقى ۋە جەننىتىگە ئېرىشىش، شۇنداقالنىڭ رازتائاالهللا 

 بىر يولىدۇر.خ ئازابىدىن قۇتۇلۇشنىڭ بىردىنغەزىپىدىن ۋە دوزا

 ەھۇ ۋەسۇبھان هللابولۇپ، « جىھاد بەلگىسىى»نىڭ ئىسمى بۇ كىتاب

ياردەم بەرگۈچىلەر قاتارىدىن قىلىشىنى، ئۆز ئاالدىن بىزنى ئۆز دىنىغا ات

قىلىش شەرىپىگە مۇيەسسەر قىلىشىنى،  يكەلىمىسىنى ئالى

ى ئۈچۈن خالىس قىلىپ بېرىشىن للىرىمىزنى سالىھ ۋە ئۆز رازىلىقىئەمە

 ھەمدە بىزنى مۇجاھىد ۋە شەھىدلەرنىڭ قاتارىدىن قىلىشىنى سورايمەن. 

لۋان سۇاليمان ئىبنى ناسىر ئەلئۇ  ئالىم، شەيخبۇ كىتابنى  تائاالهللا 

نى ىتابمغا مۇيەسسەر قىلدى. ئۇ كىشىى بۇ كقا سۇنۇشۇ ھەفىزەھۇلالھ

ېقىشقا ئوقۇپ ب قىلىپ، تارقىتىشقا ئىشارە تەقدىم قىلىشقا ۋە بېسىپ

 ۋە مۇسۇملانالردىنىن ئۇ كىشىگە مەن دتائاالهللا  تەشەببۇس قىلدى.

نى، شىمەنپەئەتلەندۈرۈ  مىدىنىى، ئۆز ئىلياخشىى مۇكاپات بېرىشىن

شىنى شىنى ۋە بارچە يامانلىقتىن ساقلىتېخىمۇ يۇقىرى كۆتۈرۈ نى ىدەرىجىس

 سورايمەن، ئامىن!
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 جىھادنىڭ پەزىلىتى

 ەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلىـئەمەلل –. جىھاد 0

اھىدالر مۇج ،ەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلىـەمەللئ –اد يولىدىكى جىھ تائاالهللا 

كىتاب ۋە سۈننەتتە بۇ ھەقتە  ئىنسانالرنىڭ ئەڭ ئەۋزەل كىشىلىرى. –

 :كەلگەن دەلىللەر مۇنداق

وِلي مۇنداق دەيدۇ: ﴿ تائاالهللا 
ُ
ْيُر أ

َ
ِمِنيَن غ

ْ
ؤ
ُ ْ
اِعُدوَن ِمَن امل

َ
ق
ْ
 َيْسَتِوي ال

َ
ال

 
َ
ُفِسِهْم ف

ْ
ن
َ
ْمَواِلِهْم َوأ

َ
ِ ِبأ

َّ
َجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اَّلل

ُ ْ
َرِر َوامل َجاِه الضَّ

ُ ْ
ُ امل

َّ
َل اَّلل ِديَن ضَّ

 ُ
َّ
َل اَّلل ضَّ

َ
ُحْسَنى َوف

ْ
ُ ال

َّ
 َوَعَد اَّلل

ا
ال
ُ
 َوك

ً
اِعِديَن َدَرَجة

َ
ق
ْ
ى ال

َ
ُفِسِهْم َعل

ْ
ن
َ
ْمَواِلِهْم َوأ

َ
ِبأ

ْجًرا َعِظيًما
َ
اِعِديَن أ

َ
ق
ْ
ى ال

َ
َجاِهِديَن َعل

ُ ْ
اَن ۞  امل

َ
 َوك

ً
 َوَرْحَمة

ً
ِفَرة

ْ
َدَرَجاٍت ِمْنُه َوَمغ

 
َ
ُ غ

َّ
ئمىنلەردىن ئۆزرىسىز )ئەما، توكۇر، كېسەلگە مۇ » ﴾ُفوًرا َرِحيًما ۞اَّلل

ئوخشاش ئۆزرىسىى بارالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا( جىھادقا چىقمىغانالر هللا 

يولىدا ماللىرىنى، جانلىرىنى تىكىپ جىھاد قىلغۇچىالر بىلەن باراۋەر 

ىھادقا ج بوملايدۇ. هللا ماللىرىنى، جانلىرىنى تىكىپ جىھاد قىلغۇچىالرنى

چىقمىغانالردىن بىر دەرىجە ئۈستۈن قىلدى. بۇ ئىككى خىل كىشىلەر )يەنى 

ئۆزرىسىى بولۇپ جىھادقا چىقاملىغانالر ۋە جىھادقا چىققۇچىالر( نىڭ 

ھەممىسىگە هللا جەننەتنى ۋەدە قىلدى. هللا جىھاد قىلغۇچىالرغا بۈيۈك 

ىن ىقمىغانالردئەجىر ئاتا قىلىپ، ئۇالرنى )ئۆزرىسىز تۇرۇپ جىھادقا چ

. هللا )ئۇالرغا( بەلەن مەرتىۋىلەر، مەغپىرەت ۋە [95] قىلدىئارتۇق( 

 رەھمەت ئاتا قىلدى، هللا مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر 

[96]».①  
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رەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر ئەبۇ ھۇ 

ۆز ئۇنى ئ هللاھەقىقەتەن جەننەتتە يۈز دەرىجە بار، : »ېگەنمۇنداق دملسو هيلع هللا ىلص 

يولىدىكى مۇجاھىدالر ئۈچۈن تەييارالپ قويغان. ھەر ئىككى دەرىجىنىڭ 

 ①.«لىقىدىكى پەرق ئاسمان بىلەن زېمىندەك كېلىدۇىئار

، نىدۇكىئەبۇ سەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلى

نىڭ رەب  هللائى ئەبۇ سەئىد! كىمكى : »ېگەنمۇنداق دملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 

ئىكەنلىكىگە، ئىسالمنىڭ دىن ئىكەنلىكىگە، مۇھەممەدنىڭ پەيغەمبەر 

ەئىد ئەبۇ س«. بولىدۇ ۋاجىبئۇنىڭغا جەننەت  ،ئىكەنلىكىگە رازى بولسا

دېگەندە، « نىڭ رەسۇلى، ئۇنى قايتا دېگىنهللا ئى » ھەيران بولۇپ:

ەنە بىر يىن يئۇنىڭدىن كې»بەردى. ئاندىن:  رالپقايتا تەكراملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 

ئەمەل بار، ئۇ ئارقىلىق بەندە يۈز دەرىجە كۆتۈرۈلىدۇ، ھەر ئىككى 

ئى هللا  »دېدى. ئەبۇ سەئىد: « زېمىندەك كېلىدۇ -دەرىجىنىڭ پەرقى ئاسمان 

 هللاملسو هيلع هللا ىلص: »دەپ سورىدى، پەيغەمبەر « ؟ئۇ قايسىى ئەمەل ،نىڭ رەسۇلى

  ②.دېدى« يولىدىكى جىھاد هللا يولىدىكى جىھاد، 

ەرنى ۋە مۇجاھىدالر بىلەن باشقا ـجىھاد بىلەن باشقا ياخشىى ئەمەلل

داق ئىنكار قىلىپ مۇن تائاالهللا كىشىلەرنى ئوخشاش دەپ قارىغانالرنى 

ِ َوادەيدۇ: ﴿
َّ
َمْن آَمَن ِباَّلل

َ
َحَراِم ك

ْ
ْسِجِد ال

َ ْ
 امل
َ
ِ َوِعَماَرة

َحاج 
ْ
 ال
َ
اَية

َ
ُتْم ِسق

ْ
َجَعل

َ
يَ أ

ْ
ْوِم ل

يَن  امِلِ
َّ
ْوَم الظ

َ
ق
ْ
 َيْهِدي ال

َ
ُ ال

َّ
ِ َواَّلل

َّ
 َيْسَتُووَن ِعْنَد اَّلل

َ
ِ ال

َّ
ِخِر َوَجاَهَد ِفي َسِبيِل اَّلل

ْ
 اْل

ُم ۞ 
َ
ْعظ

َ
ُفِسِهْم أ

ْ
ن
َ
ْمَواِلِهْم َوأ

َ
ِ ِبأ

َّ
ِذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل اَّلل

َّ
ال
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ُ
ِ َوأ

َّ
 ِعْنَد اَّلل

ً
اِئُزوَن َدَرَجة

َ
ف
ْ
ِئَك ُهُم ال

َ
ُهْم ِبَرْحَمٍة ِمْنُه َوِرْضَواٍن  ۞ ول ُرُهْم َربُّ ِ

 
ُيَبش

ِعيٌم ُمِقيٌم ۞
َ
ُهْم ِفيَها ن

َ
اٍت ل ْجٌر َعِظيٌم ۞ َوَجنَّ

َ
َ ِعْنَدُه أ

َّ
َبًدا ِإنَّ اَّلل

َ
اِلِديَن ِفيَها أ

َ
 ﴾خ

سىلەر ھاجىالرنى سۇ بىلەن تەمىنلەشنى، مەسجىدى ھەرەمنى ئاۋات »

لىشنى هللا قا، ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان ئېيتقان ۋە هللا نىڭ يولىدا جىھاد قى

رىدە ئۇالر نىڭ نەزىقىلغانالرنىڭ )ئىمانىغا( ئوخشاش ھېسابالمسىلەر؟ هللا 

. ئىمان [09] ئوخشاش ئەمەس. هللا زالىم قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ

ىلەن هللا ى بئېيتقانالرنىڭ، ھىجرەت قىلغانالرنىڭ ۋە ماللىرى ھەم جانلىر 

نىڭ يولىدا جىھاد قىلغانالرنىڭ دەرىجىسىى هللا نىڭ دەرگاھىدا ئەڭ 

كاتتىدۇر؛ ئەنە شۇالر )ساۋاب تېپىش بىلەن( مەقسىتىگە 

. پەرۋەردىگارى ئۇالرغا ئۆزىنىڭ رەھمىتى، رازىلىقى [21] ئېرىشكۈچىلەردۇر 

ۋە جەننەتلىرى بىلەن خۇش خەۋەر بېرىدۇ، ئۇالر جەننەتلەردە مەڭگۈلۈك 

. ئۇالر جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ. شۈبھىسىزكى، [20] كە ئېرىشىدۇنېئمەت

 ①.«[22] هللا نىڭ دەرگاھىدا )ئۇالرغا( كاتتا ساۋاب بار

سەھىھ »بولۇش سەۋەبى توغرىسىدا بۇ ئايەتلەرنىڭ نازىل 

 دا مۇنداق دەپ كەلگەن:«مۇسلىم

نۇئمان ئىبنى بەشىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن  

 نىڭ مۇنبىرىنىڭ يېنىدا ئىدىم. بىر كىشىى: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

ئىسالم دىنىغا كىرگەندىن كېيىن، ھاجىالرنى سۇ بىلەن  –

دى. يەنە بىر دې  – ۋېرىدۇ،تەمىنلەشتىن باشقا ئىش قىلمىساممۇ بولۇ 

 كىشىى:
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ئىسالم دىنىغا كىرگەندىن كېيىن، بەيتۇلھەرەمنى ئاۋات قىلىشتىن  –

 ى كىشىى:دېدى. ئۈچىنچ – باشقا ئىش قىلمىساممۇ بولۇۋېرىدۇ،

 – گەن ئىشالرنىڭ ھەممىسىدىن جىھاد قىلىش ئەۋزەل،سىلەر دې –

 دېدى. ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇالرغا كايىپ:

نىڭ مۇنبىرىنىڭ ئەتراپىدا يۇقىرى ملسو هيلع هللا ىلص ئاۋازىڭالرنى رەسۇلۇلالھ  –

مەن  كۈنى، جۈمە نامىزىنى ئوقۇپ بولۇپكۆتۈرمەڭالر، بۈگۈن جۈمە 

دىن سىلەر ئىختىالپ قىلىشقان مەسىلە ھەققىدە سوراپ  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

تُ ﴿بۇ ئايەتلەرنى نازىل قىلدى:  تائاالهللا دېدى. شۇ ۋاقىتتا  – بېرەي،
ْ
َجَعل

َ
ْم أ

ِخِر َوَجاَهَد ِفي 
ْ
َيْوِم اْل

ْ
ِ َوال

َّ
َمْن آَمَن ِباَّلل

َ
َحَراِم ك

ْ
ْسِجِد ال

َ ْ
 امل

َ
ِ َوِعَماَرة

َحاج 
ْ
 ال

َ
اَية

َ
ِسق

يَن  امِلِ
َّ
ْوَم الظ

َ
ق
ْ
 َيْهِدي ال

َ
ُ ال

َّ
ِ َواَّلل

َّ
 َيْسَتُووَن ِعْنَد اَّلل

َ
ِ ال

َّ
ِذ ۞  َسِبيِل اَّلل

َّ
يَن آَمُنوا ال

ِ َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِ 
َّ
 ِعْنَد اَّلل

ً
ُم َدَرَجة

َ
ْعظ

َ
ُفِسِهْم أ

ْ
ن
َ
ْمَواِلِهْم َوأ

َ
ِ ِبأ

َّ
ي َسِبيِل اَّلل

اِئُزوَن 
َ
ف
ْ
ِئَك ُهُم ال

َ
ول
ُ
ُهْم ِفيَها  ۞ َوأ

َ
اٍت ل ُهْم ِبَرْحَمٍة ِمْنُه َوِرْضَواٍن َوَجنَّ ُرُهْم َربُّ ِ

 
ُيَبش

ِعيٌم ُمِقيٌم ۞
َ
َ ِعنْ  ن

َّ
َبًدا ِإنَّ اَّلل

َ
اِلِديَن ِفيَها أ

َ
ْجٌر َعِظيٌم ۞خ

َ
سىلەر »﴾ َدُه أ

ھاجىالرنى سۇ بىلەن تەمىنلەشنى، مەسجىدى ھەرەمنى ئاۋات قىلىشنى هللا 

قا، ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان ئېيتقان ۋە هللا نىڭ يولىدا جىھاد قىلغانالرنىڭ 

)ئىمانىغا( ئوخشاش ھېسابالمسىلەر؟ هللا نىڭ نەزىرىدە ئۇالر ئوخشاش 

. ئىمان ئېيتقانالرنىڭ، [09] ھىدايەت قىلمايدۇئەمەس. هللا زالىم قەۋمنى 

ھىجرەت قىلغانالرنىڭ ۋە ماللىرى ھەم جانلىرى بىلەن هللا نىڭ يولىدا جىھاد 

قىلغانالرنىڭ دەرىجىسىى هللا نىڭ دەرگاھىدا ئەڭ كاتتىدۇر؛ ئەنە شۇالر 

. پەرۋەردىگارى [21] )ساۋاب تېپىش بىلەن( مەقسىتىگە ئېرىشكۈچىلەردۇر 

ئۇالرغا ئۆزىنىڭ رەھمىتى، رازىلىقى ۋە جەننەتلىرى بىلەن خۇش خەۋەر 

. ئۇالر [20] كە ئېرىشىدۇنېئمەتبېرىدۇ، ئۇالر جەننەتلەردە مەڭگۈلۈك 
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جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ. شۈبھىسىزكى، هللا نىڭ دەرگاھىدا )ئۇالرغا( 

 ①.«[22] كاتتا ساۋاب بار

ر كىشىى ، بىھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكىرەيرە رەزىيەلال ئەبۇ ھۇ 

غان بىر دىمېنى جىھادقا باراۋەر كېلى»نىڭ يېنىغا كېلىپ:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

مەن ئۇنداق ئەمەلنى ملسو هيلع هللا ىلص: » دېدى، رەسۇلۇلالھ« ئەمەلگە باشالپ قويغىن

بىلمەيمەن. ئەگەر بىر مۇجاھىد جەڭگە چىقىپ كەتسە، سەن 

ا ز دا تۇرۇشقا، ئۈزۈلدۈرمەي رو قىيام مەسجىدكە كىرىپ چارچىماستىن

ر كىممۇ قادى: »، ئۇ كىشىىەپ سورىۋېدىد« تۇتۇشقا قادىر بوالالمسەن؟

 ②دېدى.« ؟!بواللىسۇن 

: گە ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ :مۇنداق دەيدۇرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رەيرە ۇ ھ ۇئەب

 ېيىلىۋېدى،د «؟قا قايسىى ئەمەل باراۋەر بوالاليدۇجىھاد ىكىدىيول تائاال هللا»

ەردى. ب بدەپ جاۋا «تاقىتىڭالر يەتمەيدۇ قىلىشقا ئۇنى»ملسو هيلع هللا ىلص:  رەسۇلۇلالھ

سورىغۇچى يۇقىرىقى سوئالنى ئىككى ياكى ئۈچ قېتىم تەكرارلىۋېدى، 

دېدى،  «تاقىتىڭالر يەتمەيدۇ قىلىشقا ئۇنى»ھەر قېتىمدا:  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

روزا  رمەيۈ زى ئۈزۈلدۈ نىڭ مىسالى كۈندمۇجاھىد ىدىكىيول هللا» :ئاندىن

تلىرىنى نىڭ ئايە هللاماي قىيامدا تۇرغان، ھەمىشە ىچىسىى ئۇخلېتۇتقان، ك

دا جىھادقا چىقىپ كەتكەن شۇ مۇجاھىد قايتىپ ىيول هللا، ئوقۇغان

كەلگەنگە قەدەر روزا تۇتۇشتىن ۋە ناماز ئوقۇشتىن قىلچە سۇسلىشىپ 
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 ①دى.ېد «گە ئوخشايدۇىقاملىغان كىش

 ملسو هيلع هللا ىلصمۇئاز رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ 

ئىشنىڭ بېشىى ئىسالمدۇر، تۈۋرۈكى نامازدۇر ۋە چوققىسىى »مۇنداق دېگەن: 

 ②.«جىھادتۇر 

ۇنىڭ ئ»مۇنداق دەيدۇ:  رەھىمەھۇلالھ يئىبنى رەجەپ ھەنبەلى ئەلالمە

ھمەد ئىمام ئە .ڭ ئالىي ۋە ئەڭ يۈكسەك دەرىجىسىدۇر ئە چوققىسىى بولسا

ر ەـز ئەمەللپەر  نىڭجىھادبۇ ھەدىس ۋە باشقا ئالىمالر ئېيتقاندەك، 

 ③.«ئىچىدىكى ئەڭ ئەۋزەل ئەمەل ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ

ۋە  سىدىكى ئايەتىجىھاد ۋە مۇجاھىدالرنىڭ پەزىلىتى توغر مانا بۇ،

 ممەتنىڭ ئەۋزەللىرى، چۈنكى جىھادئۈ  –ھەدىسلەر بولۇپ، مۇجاھىدالر 

. دۇر ، ئەجىر ۋە مۇكاپاتتا ئەڭ ئالىيسىەرنىڭ ئەۋزىلى ۋە كاتتىسىدۇر ـەمەللئ

ئابرۇي  - ئۈممەتنىڭ ئىززىتى ۋە شەرىپى ئۇالرغا باغلىق؛ ئۇالر ئارقىلىق يۈز 

ھاياتلىق يولى ساالمەت بولۇپ،  ساقلىنىدۇ، قانالر ئەمىن بولىدۇ؛

 .ۇتۇلىدۇگە ئاشىدۇ؛ ئۈممەت تاجاۋۇزچى دۈشمەندىن قمۇقىملىق ئەمەل

ەۋەت يولى گە بولغان دتەرىپى تائاالهللا ئۇالرنىڭ جىھادى ئارقىلىق ئىلىم ۋە 

ا ئۈستىدىكى ھۆججىتى ئىجر نىڭ بەندىلەر تائاالهللا  كېڭىيىدۇ ھەمدە

باشقىالر ماللىرىنى تەقدىم قىلسا، بۇالر ئىسسىق جانلىرىنى  بولىدۇ.

يادىكى بۇالر دۇنيا ۋە دۇنتەقدىم قىلىدۇ؛ باشقىالر ۋاقتىنى قۇربان قىلسا، 

                                                           

 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ① 

 دېگەن.« سەھىھ»رمىزى رىۋايىتى. ئەلبانى ىت ② 

 بەت. -247توم  -0كىتابى  «جامع العلوم والحكم»ئىبنى رەجەب ھەنبەلىنىڭ  ③ 
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ۋە  ەئۇالر بۇ يولدا ئەڭ ئېغىر پىتن ى قۇربان قىلىدۇ.بارچە نەرسىلىرىن

ەر لىكىش: »مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھئىمتىھانالرغا دۇچ كېلىدۇ. 

لىدىغىنى پەيغەمبەرلەر، ئۇنىڭدىن قالسا شۇالرغا ىئەڭ كۆپ سىن ئىچىدە

ن، پارە بولغا - زۈلگەن، ئەزاالر پارەئەنە قاراڭ! باشالر ئۈ  ①.«دۇر ئوخشاشالر 

 قولالر كېسىلگەن...  - پۇت

چۈنكى جىھاد ئۈچۈن »بنى قۇدامە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: ىئ

كىچىك،  -مال ۋە جان سەرپ قىلىنىدۇ، ئەمما ئۇنىڭ پايدىسىى چوڭ 

اشقا جىھادتىن ب .ايال بارچە مۇسۇملانالرغا بولىدۇئ -ئاجىز، ئەر  -كۈچلۈك 

مەيلى پايدا ۋە خەتەردە بولسۇن ياكى پەزىلەت ۋە ئەجىردە  ەرـلئەمەل

 . ②«بولسۇن ئۇنىڭغا باراۋەر كېلەملەيدۇ

مۇنداق دەيدۇ: رەھىمەھۇلالھ ئىسالم ئىبنى تەيمىيە شەيخۇل

جىھادقا بۇيرۇش ۋە ئۇنىڭ پەزىلىتىنى سۆزلەش كىتاب ۋە سۈننەتتە كۆپ »

 تائاالغاهللا  ئىنساننى –ئۇچرايدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن جىھاد 

تىپاقى نىڭ ئىتئالىمالر  ، شۇنداقالشتۇرىدىغان ئەڭ ئەۋزەل ئەمەلقىنال يې

دىن، ھەرقانداق نەپلە ناماز ۋە نەپلە روزىدىنمۇ بىلەن ھەج ۋە ئۆمرى

 ملسو هيلع هللا ىلص ، بۇنىڭغا كىتاب ۋە سۈننەت دااللەت قىلىدۇ. رەسۇلۇلالھدۇر ئەۋزەل

ىسىى نامازدۇر ۋە چوققكى ئىشنىڭ بېشىى ئىسالمدۇر، تۈۋرۈ >: مۇنداق دېگەن

جىھادنىڭ پەزىلىتى ھەققىدە كەلگەن ئايەت ۋە ھەدىس   ③.جىھادتۇر<

                                                           
 بۇخارى ۋە ئەھمەد رىۋايىتى. ①

 بەت. -362توم  -01كىتابى « املغني»ئىبنى قۇدامىنىڭ  ②

 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى رىۋايىتى. ئەلبانى  ③
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سىدا كەلگەن ئايەت ۋە ھەدىسلەرگە ىەرنىڭ پەزىلىتى توغرـباشقا ئەمەلل

، بۇ ھەممە كىشىلەرگە نىسبەتەن قارىغاندا ناھايىتى كۆپ ئۇچرايدۇ

 چۇق مەسىلە. ئو 

دۇنيالىقتا مۇجاھىدقىمۇ، باشقىالرغىمۇ دىن ۋە  مەنپەئىتىجىھادنىڭ 

شۇرۇن بارچە ئىبادەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، ھەم بولىدۇ، ئۇ ئاشكارا ۋە يو 

نى ياخشىى كۆرۈش، ئىخالس قىلىش، ئۇنىڭغا تەۋەككۈل تائاالهللا يەنى 

 اقالىش، شۇندقىلىش، ئۇنىڭ ئۈچۈن جانلىرى ۋە ماللىرىنى تەقدىم قىل

ئۆز  ەرـنى ئەسلەش قاتارلىق باشقا ئەمەللتائاالهللا ، زاھىدلىق، سەۋر 

رۇندىغان ئۇنى ئو ىدۇ. ەرنى ھەم ئۆز ئىچىگە ئالـئىچىگە ئاالملايدىغان ئەمەلل

ئىككى  ەر جامائەت بولسۇن دائىمكىشىى شەخس بولسۇن ياكى بىر 

. شاھادەت - نۇسرەت ياكى جەننەت - غەلىبە ۇ،ىدياخشىلىق ئىچىدە بول

 -ماماتلىقىنى سەرپ قىلىش دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە بەخت جىھادقا ھايات ۋە 

سائادەتكە ئېرىشتۈرىدۇ؛ ئۇنى تاشالپ قويۇش ئىككى سائادەتنىڭ قولدىن 

 بولىدۇ. شىگە ياكى كېمىيىپ كېتىشىگە سەۋەبكېتى

ىمۇ تى ئاز بولسىبەزىسىى دىن ۋە دۇنيالىقتا مەنپەئلەرنىڭ ىكىش 

ن قانداق ئەمەلدىلسا ھەر ەرگە قىزىقىدۇ. جىھاد بو ـجاپالىق ئەمەلل

ۈپ ي قىلدۇرۇۋېتىپ توساتتىن ئۆلنى تەرەققىمەنپەئەتلىك. بەزىلەر ئۆزى

ئاسان ۋە بارچە ئۆلۈمدىن  ، شەھىدلىك ئۆلۈمى بارچە ئۆلۈمدىنكېتىدۇ

 ①.«ئەۋزەلدۇر 

مېنىڭ بىلىشىمچە، ئالىمالر ئىبادەتلەر »ئۇ يەنە مۇنداق دەيدۇ: 

                                                           

 بەت. -059 كىتابى« السياسة الشرعية»ئىبنى تەيمىيەنىڭ  ① 
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ئۇ  .قىغا ئىتتىپاققا كەلگەنۇ نىڭ يوقلئىچىدە جىھادتىنمۇ ئەۋزەل ئەمەل

ا رىباتتا يولىد تائاالهللا . دۇر ھەجدىنمۇ، نەپلە روزا، نەپلە نامازدىنمۇ ئەۋزەل

مەدىنە ۋە قۇددۇسقا قوشنا بولۇپ ئورۇنالشقاندىنمۇ  -مەككە  –تۇرۇش 

 ①.«دۇر ئەۋزەل

 

 س ۋە ئۈممەتنىڭ ھاياتىشەخ –. جىھاد 2

ُسوِل ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تائاالهللا  ِ َوِللرَّ
َّ
ِذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا َّلِل

َّ
َها ال يُّ

َ
َيا أ

ْيِه 
َ
ُه ِإل نَّ

َ
ِبِه َوأ

ْ
ل
َ
ْرِء َوق

َ ْ
َ َيُحوُل َبْيَن امل

َّ
نَّ اَّلل

َ
ُموا أ

َ
ْم َواْعل

ُ
ا ُيْحِييك

َ
ْم مِل

ُ
ا َدَعاك

َ
ِإذ

ُروَن 
َ
ْحش

ُ
لەر! هللا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى سىلەرنى مۇئمىنئى » ﴾ت

ت شتۈرىدىغان( ئىمانغا دەۋە)يەنى ئەبەدىي ھاياتقا ئېرى تىرىلدۈرىدىغان

ئۇنى قوبۇل قىلىڭالر. بىلىڭالركى، هللا كىشىى بىلەن ئۇنىڭ قەلبى  قىلسا

خاھىشىى  ى ئىگىسىنىڭئارىسىدا توسالغۇ بوالاليدۇ )يەنى كىشىنىڭ دىلىن

بەلكى ئۆز خاھىشىى بويىچە تەسەررۇپ قىلىدۇ(. )قىيامەت  بويىچە ئەمەس

 ②.«ىلەر هللا نىڭ دەرگاھىغا يىغىلىسىلەركۈنى( س

 ئەلالمە ئىبنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:

لەرنى ڭ: >سىتائاالنىكۆپىنچە ئالىمالر هللا : »ۋاھىدى مۇنداق دەيدۇ –

تىرىلدۈرىدىغان< دېگەن سۆزىنى جىھاد دەپ تەپسىر قىلغان. مانا بۇ ئىبنى 

 .«مۇپەسسىرلەرنىڭ تاللىشىىۆپلىگەن ئىسھاقنىڭ ۋە ك

 تائاالهللا بۇ >ئەگەر »مۇنداق دەيدۇ:  رەھىمەھۇلالھئىمام فەررا  –

                                                           

 بەت. -014توم  -21 كىتابى« مجموع الفتاوى »ئىبنى تەيمىيەنىڭ  ① 

 ئايەت. -24سۈرە ئەنفال  ② 



      جىھاد بەلگىسى  

19 

سىلەرنى دۈشمەنگە قارشىى جىھادنى تىرىلدۈرۈشكە چاقىرسا، يەنى جەڭ 

ر لىدۇ. ئەگەر كىشىلەكۈچەيتىشكە چاقىرسا< دېگەنلىك بو  ۋە جىھادنى

 .«جۈرئەتلىنىدۇ اليدۇ، دۈشمەنلىرى جىھادنى تاشلىسا كۈچى ئاجىز 

 نداق دەپ قارايمەن: جىھاد ئۇالرنىڭ)ئىمام ئىبنى قەييىم( مۇ  مەن –

ەڭ بولىدىغان ئامىلالرنىڭ ئ ۋە ئاخىرەتتىكى ھاياتىغا سەۋەب قەبرەدۇنيا، 

 بولغان كۈچ ۋە غەزەپ ئاشكارادۈشمەنلەرگە  دۇنيادا جىھاد ئارقىلىق چوڭى.

ْحَس : ﴿ەيدۇمۇنداق د تائاالقەبرە ھاياتى توغرىسىدا هللا  .بولىدۇ
َ
 ت

َ
ََبنَّ َوال

وَن 
ُ
ِهْم ُيْرَزق ِ

ْحَياٌء ِعْنَد َرب 
َ
ْمَواًتا َبْل أ

َ
ِ أ
َّ
وا ِفي َسِبيِل اَّلل

ُ
ِتل
ُ
ِذيَن ق

َّ
نىڭ يولىدا  هللا»﴾ ال

ولۇپ، بەلكى ئۇالر تىرىك ب نالرنى ئۆلۈك دەپ گۇمان قىلمىغىنشەھىد بولغا

ەتنىڭ ەننىڭ دەرگاھىدىكى رىزىقتىن بەھرىمەن قىلىنىدۇ )يەنى جهللا ن

ئاخشامدا مەڭگۈلۈك رىزىقالندۇرۇپ  -لىرىدىن ئەتىگەن نېئمەت

سىۋىسىى بولسا مۇجاھىد ۋە شەھىدلەرنىڭ نې ئاخىرەتتە  ①.«تۇرۇلىدۇ(

 باشقىالرنىڭكىدىن زور بولىدۇ. 

دېگىنى  <تىرىلدۈرىدىغانسىلەرنى »>ئىبنى قۇتەيبە مۇنداق دەيدۇ:  –

 ②. «شەھىدلىكتۇر 

ى ەرنڭ: >سىلتائاالنىهللا »قۇرتۇبى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: 

چۈنكى ئۇ  نى كۆرسىتىدۇجىھاد تىرىلدۈرىدىغان< دېگەن سۆزى

 ۇنىئ دۈشمەننى ئۆلتۈرمىسە دۈشمەن .ئاللىقتىكى ھاياتلىقنىڭ سەۋەبىرې

ەبەدى بىر ئ جىھادتىكى ئۆلۈم بولسا ،ئۇنى ئۆلتۈرۈشتە ئۆلۈم بار .رىدۇئۆلتۈ 

                                                           

 ئايەت. -069سۈرە ئال ئىمران  ① 

 بەت. -11كىتابى « الفوائد»ئىبنى قەييىمنىڭ  ② 
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 ﴿ :ەيدۇمۇنداق د تائاالھاياتقا ئۇالشتۇرىدۇ. هللا 
ُ
ِتل
ُ
ِذيَن ق

َّ
ْحَسََبنَّ ال

َ
 ت
َ
وا ِفي َوال

وَن 
ُ
ِهْم ُيْرَزق ِ

ْحَياٌء ِعْنَد َرب 
َ
ْمَواًتا َبْل أ

َ
ِ أ

َّ
هللا نىڭ يولىدا شەھىد >﴾  َسِبيِل اَّلل

 نىڭ بەلكى ئۇالر تىرىك بولۇپ، هللا نالرنى ئۆلۈك دەپ گۇمان قىلمىغىنبولغا

دەرگاھىدىكى رىزىقتىن بەھرىمەن قىلىنىدۇ )يەنى جەننەتنىڭ 

ەڭگۈلۈك رىزىقالندۇرۇپ ئاخشامدا م -لىرىدىن ئەتىگەن نېئمەت

 ②.<«①تۇرۇلىدۇ(

 

 يولى، ئۇنى تاشالش  ئىززەت ۋە ئۇلۇغلۇق  –. جىھاد 3

 ق خارلىق ۋە زەبۇنلۇ 

ۇلۇلالھ رەسدۇكى، نىرىۋايەت قىلى دىنئەنھۇ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ 

ئەگەر سىلەر جازانە تىجارەتلىرىگە بېرىلىپ، كالىنىڭ : »مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص 

ھادنى جى ، تېرىقچىلىق بىلەن مەشغۇل بولۇپقۇيرۇقلىرىغا ئېسىلىپ

ىلەر يىدۇ. تاكى سسىلەرگە خارلىقنى يۈكلەپ قو هللا  ،تاشالپ قويساڭالر

ئۇ خارلىقنى سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردىن  هللا تمىغۇچەدىنىڭالرغا قاي

 ③«.ەيدۇكۆتۈرۈۋەتم

بۇ خارلىقنىڭ »ئەلالمە شەۋكانى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: 

 يولىدىكى جىھادنىهللا ( ئۇالر !ياخشىى بىلگۈچىدۇر ئەڭ  هللاسەۋەبى )

الر سالمنىڭ ئىززىتى ۋە باشقا دىنىئ –تاشالپ قويغانلىقى بولۇپ، جىھاد 

                                                           

 ئايەت. -069سۈرە ئال ئىمران  ① 

 بەت. -340توم  -7كىتابى « الجامع ألحكام القرآن»قۇرتۇبىنىڭ  ② 

 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ئەلبانى  ③ 
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ىن تئۇالرنى خارلىق تائاالهللا بىسىى ئىدى )ىبولغان غەلئۈستىدىن 

بولىدىغان ئات مىنىشنىڭ  ۇن!(. ئەمما ئۇالر ئىززەتكە سەۋەبقۇتقۇزس

ڭ نى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر . كاال پادىلىرى بىلەن مەشغۇل بولۇشتى نىغائور 

ار اھالندۇرۇش بدېگەن سۆزىدە يېتەرلىك ئاگ چە<مىغۇ >دىنىڭالرغا قايت

 ①.«جىھادنى تەرك ئېتىش دىندىن يىراقالشقانلىق بوالتتى بولۇپ، ۋاھالەنكى

ئاللىقى ئەڭ ياخشىى شاھىد. بۈگۈن مەن ئېيتىمەنكى، ئۈممەتنىڭ رې

ىن ىرى تەرىپىددۈشمەنل لىكجىھادنى تەرك ئەتكەنلىك سەۋەبئۈممەت 

 ،بىر ئۈممەتكە ئايلىنىپ قالدىئەرزان نەقەدەر  قاتتىق خورلىنىدىغان

قىيامەت  تائاالهللا پۈتكۈل دۇنيادىكى تاالپەت ۋە پاجىئەلەر بىزگە كەلدى، 

چاق قورقۇن پۈتۈۋەتكەن ئەڭ خار ۋەشانىسىگە خارلىقنى كۈنىگىچە پې

يەھۇدىيالرمۇ مۇقەددىساتلىرىمىزنى ئىشغال قىلىپ، پەلەستىندە 

ىڭ بۇنىزغا خالىغانچە تاجاۋۇز قىلىشتى. ئابرۇيىم - قېنىمىزغا ۋە يۈز 

 شەرىئەتتىن يىراقالشقانلىقىمىز ھەمدە ئىززىتىمىز ۋەەۋەبى ئەلۋەتتە س

شقا با زدىنىبىمىزنىڭ يولى بولغان جىھادنى تاشالپ قويغانلىقىمىغەل

 نەرسە ئەمەس. 

 

 زىيانسىز تىجارەت –. جىھاد 4

ِذيَن ﴿ مۇنداق دەيدۇ: تائاالهللا 
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 بەت. -261توم  -5 كىتابى« نيل األوطار»شەۋكانىنىڭ  ① 
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ِلَك 
َ
اِت َعْدٍن ذ  ِفي َجنَّ

ً
َبة ِ
ي 
َ
ْنَهاُر َوَمَساِكَن ط

َ ْ
ْحِتَها األ

َ
ْجِري ِمن ت

َ
اٍت ت ْم َجنَّ
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ْ
َوُيْدِخل

َعِظيُم 
ْ
ْوُز ال

َ
ف
ْ
َن ا۞  ال ِ

ْصٌر م 
َ
وَنَها ن ِحبُّ

ُ
َرى ت

ْ
خ
ُ
ِمِنيَن َوأ

ْ
ؤ
ُ ْ
ِر امل ِ

 
ِريٌب َوَبش

َ
ْتٌح ق

َ
ِ َوف

َّ
﴾ ۞ َّلل

! سىلەرگە سىلەرنى قاتتىق ئازابتىن قۇتۇلدۇرىدىغان بىر لەرمۇئمىنئى »

هللا قا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە )چىن(  [.01] تىجارەتنى كۆرسىتىپ قويايمۇ؟

د ائىمان ئېيتقايسىلەر، هللا نىڭ يولىدا مېلىڭالر بىلەن، جېنىڭالر بىلەن جىھ

. [00] سىلەر ئۈچۈن بۇ ياخشىدۇر  قىلغايسىلەر، ئەگەر بىلسەڭالر

)شۇنداق قىلساڭالر( هللا سىلەرنىڭ گۇناھلىرىڭالرنى مەغپىرەت قىلىدۇ، 

ەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە سىلەرنى ئاستىدىن ئۆست

كىرگۈزىدۇ، دائىمىي تۇرالغۇ بولغان جەننەتلەردىكى گۈزەل سارايالردا 

ەت . سىلەرگە )مەرھەم[02] )تۇرغۇزىدۇ(، بۇ چوڭ مۇۋەپپەقىيەتتۇر 

 تىن هللا نېئمەتدىغان ئىككىنچى بىر قىلىنىدىغان( سىلەر ياخشىى كۆرى

لىنىشىى( قى فەتىھىڭ )يەنى مەككىنكېلىدىغان نۇسرەت ۋە يېقىن غەلىبە 

رھەمەت بىلەن( لەرگە )بۇ روشەن مەمۇئمىندۇر، )ئى مۇھەممەد!( 

 ①.«[03] خەۋەر بەرگىنخۇش

ەمبەر دۇكى، پەيغنىرىۋايەت قىلى دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  ھۇرەيرەئەبۇ 

ئۆز يولىدا جىھاد قىلىپ ۋە سۆزىنى  تائاالهللا »مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص 

ئۆيىگە نى ئۇ ياكى  نى جەننەتكە كىرگۈزۈشكە ۋەكىشىتەستىقالپ چىققان 

 ②.«مەت بىلەن قايتۇرۇشقا كاپالەتلىك قىلدىيئەجىر ياكى غەنى

 مۇنداق دەيدۇ: رەھىمەھۇلالھ ئىبنى قەييىم  ئەلالمە

                                                           

 ئايەتكىچە. -03ئايەتتىن  -01سۈرە سەف  ① 

 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ② 
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الر ئۇ  ىلەش ھەمدەھىيئەھلىنى مەد جىھاد جىھادقا قىزىقتۇرۇش، –

ئۈچۈن رەببىنىڭ دەرگاھىدا ھەرخىل ئىززەت ۋە كاتتا مۇكاپاتالر بارلىقى 

كۆپلىگەن ھەم  كەلگەن بولۇپ، بۇ ھەقتەە روشەن ئايەتلەر ھەققىد

ۆزى ڭ تۆۋەندىكى ستائاالنىهللا مۇتىۋاتىر ھەدىسلەر كەلگەن. بۇ ھەقتە 

 تەرلىك: ﴿يې
َّ
َها ال يُّ

َ
ِليٍم َياأ

َ
اٍب أ

َ
ْن َعذ ِ

م م 
ُ
نِجيك

ُ
ى ِتَجاَرٍة ت

َ
ْم َعل

ُ
ك
ُّ
ُدل
َ
َمُنوا َهْل أ

َ
 ﴾ِذيَن آ

 لەر! سىلەرگە سىلەرنى قاتتىق ئازابتىن قۇتۇلدۇرىدىغان بىرمۇئمىنئى »

 ھەممىنى بىلگۈچى، ھېكمەت بىلەن ئىش«. تىجارەتنى كۆرسىتىپ قويايمۇ؟

ئالەملەرنىڭ رەببى ئىشارەت قىلغان بۇ پايدىلىق تىجارەتكە  قىلغۇچى

ِ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ تائاالدۇ. هللا بلەر ئىشتىياق باغاليقەل
َّ
ِمُنوَن ِباَّلل

ْ
ؤ
ُ
 ت

ْم 
ُ
نُفِسك

َ
ْم َوأ

ُ
ْمَواِلك

َ
ِ ِبأ

َّ
َجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اَّلل

ُ
ڭ ىهللا قا ۋە ئۇن»﴾ َوَرُسوِلِه َوت

پەيغەمبىرىگە )چىن( ئىمان ئېيتقايسىلەر، هللا نىڭ يولىدا مېلىڭالر بىلەن، 

 «. ېنىڭالر بىلەن جىھاد قىلغايسىلەرج

قەلبلەر ئۆزىنىڭ دۇنيا ھاياتلىقىغا كۆڭلى تارتىپ ۋە دۇنيا  ئەگەر

 مۇنداق دەيدۇ: ﴿ تائاالهللا ، ىدىن ئايرىلىشقا كۆزى قىيمىساھايات
َ
ْيٌر ذ

َ
ْم خ

ُ
ِلك

ُموَن 
َ
ْعل
َ
نُتْم ت

ُ
ْم ِإن ك

ُ
ك
َّ
 .«سىلەر ئۈچۈن بۇ ياخشىدۇر  ەڭالرئەگەر بىلس» ﴾ل

 جىھاد سىلەرنىڭ دۇنيا ھاياتى ۋە خاتىرجەم تۇرمۇشنى دەپ» يەنى

 .«دۇر جىھادتىن ئولتۇرۇپ قالغىنىڭالردىن ياخشى

 دەپ« ؟بار بىزگە نېمە پايدىسىى جىھاد قىلساق: »ئەگەر قەلبلەر

ْم مۇندا تائاالهللا ئويلىسا، 
ُ
وَبك

ُ
ن
ُ
ْم ذ

ُ
ك
َ
ِفْر ل

ْ
شۇنداق »)﴾ ق دەيدۇ: ﴿َيغ

ىرەت . مەغپ«قىلساڭالر( هللا سىلەرنىڭ گۇناھلىرىڭالرنى مەغپىرەت قىلىدۇ

ْنَهاُر َوَمَس بىلەن بىرگە ﴿
َ ْ
ْحِتَها األ

َ
ْجِري ِمن ت

َ
اٍت ت ْم َجنَّ

ُ
ك
ْ
 فِ َوُيْدِخل

ً
َبة ِ
ي 
َ
ي اِكَن ط

َعِظيُم 
ْ
ْوُز ال

َ
ف
ْ
ِلَك ال

َ
اِت َعْدٍن ذ سىلەرنى ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ » ﴾َجنَّ
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تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ، دائىمىي تۇرالغۇ بولغان 

غۇزىدۇ(، بۇ چوڭ جەننەتلەردىكى گۈزەل سارايالردا )تۇر 

  .«مۇۋەپپەقىيەتتۇر 

 سىىىىكەن، دۇنيادا بىزگە نېمە پايدئ بۇ ئاخىرەتلىك»ئەگەر قەلبلەر: 

ِ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ تائاال دەپ ئويلىسا، هللا« بار؟
َّ
َن اَّلل ِ

ْصٌر م 
َ
وَنَها ن ِحبُّ

ُ
َرى ت

ْ
خ
ُ
 َوأ

ِمِنيَن 
ْ
ؤ
ُ ْ
ِر امل ِ

 
ِريٌب َوَبش

َ
ْتٌح ق

َ
سىلەرگە )مەرھەمەت قىلىنىدىغان( سىلەر »﴾ َوف

ۋە  هللا تىن كېلىدىغان نۇسرەت نېئمەتنچى بىر ياخشىى كۆرۈدىغان ئىككى

قىلىنىشىى( دۇر، )ئى مۇھەممەد!(  فەتىھيېقىن غەلىبە )يەنى مەككىنىڭ 

، قاراڭ«. لەرگە )بۇ روشەن مەرھەمەت بىلەن( خۇش خەۋەر بەرگىنمۇئمىن

بى ھە؟! ئۆز رەب -قەدەر يېقىملىق لەر نەقەدەر گۈزەل، قەلبلەرگە نەبۇ سۆز 

، يغۇسىىرىن تۇ كى شېىبتمەپتۇن بولۇش، مۇھەببىتىنىڭ قەل تەرىپىگە

تە ھېس قىلغاندىكى قەلبنىڭ خاتىرجەملىكى ۋە ىمەنىلىرىنى بىۋاس

ى، پەزلىدىن سورايمىزك نىڭتائاال هللا ھە؟!  - گۈزەلخۇرسەنلىكى نەقەدەر 

 ①كەرەملىك زاتتۇر. ۋە يسېخى ئۇ

 

  ئۇ ئارقىلىق گۇناھالرنى كەچۈرىدىغان تائاالهللا  –. جىھاد 5

 ئەڭ ئەۋزەل ئەمەل

اِت مۇنداق دەيدۇ: ﴿ تائاالهللا 
َ
ئ ِ
ي  ِهَْبَن السَّ

ْ
َحَسَناِت ُيذ

ْ
﴾ ِإنَّ ال

 ②.«شۈبھىسىزكى، ياخشىى ئىشالر ئارقىلىق يامان ئىشالر يۇيۇلىدۇ»

                                                           
 بەت. -526توم  -0كىتابى « طريق الهجرتين»ئىبنى قەييىمنىڭ  ①

 ئايەت. -004سۈرە ھۇد  ②
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بىرەر يامان ئىش قىلىپ سالساڭ، : »مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 

ئۇنىڭغا ياخشىلىقنى ئەگەشتۈرگىن، ئۇ ياخشىلىق يامانلىقنى 

 ①.«ئۆچۈرىدۇ

ئۈچۈن  شۇنىڭ ،تۇر ئەڭ چوڭ ياخشىلىق –يولىدىكى جىھاد  تائاالهللا 

نىڭ گۇناھالرنى مەغپىرەت قىلىشىغا سەۋەب بولىدىغان تائاال هللا  –جىھاد 

ىيە مشەيخۇلئىسالم ئىبنى تەي ھېسابلىنىدۇ. ەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلىـئەمەلل

كىمنىڭ گۇناھى كۆپ ۋە چوڭ بولسا ئۇنىڭ »رەھىمەھۇلال مۇنداق دەيدۇ: 

 ئۆز كىتابىدا: ﴿ تائاالتۇر، هللا دورىسىى جىھاد
ْ
ْم َيغ

ُ
وَبك

ُ
ن
ُ
ْم ذ

ُ
ك
َ
)شۇنداق > ﴾ِفْر ل

ەپ خەۋەر د ىرەت قىلىدۇ<گۇناھلىرىڭالرنى مەغپقىلساڭالر( هللا سىلەرنىڭ 

 دۇ.ئۇنىڭ گۇناھلىرىنى كەچۈرى جىھاد سەۋەبلىك تائاالهللا  بەرگىنىدەك،

 الي دېسەتەۋبە قى دىن )يەنى ھارام مالدىن( قۇتۇلۇپھارام كىكىم

گە قايتۇرۇش مۇمكىن بوملىسا، ئۇ مالنى مال ىئەمما ئۇنى ئۆز ئىگىس

 ،ا بۇقىلىۋەتسۇن! مان ھادقا چىقىميولىدىكى جى هللائىگىلىرى ھەققىدە 

 رىنى ئېلىش بىلەن بىرگە، شۇ مالنىڭ ھەققىدىنھادنىڭ ئەججى

لىيەت نىڭ جاھىكىمكى ئۆزى ،شۇنىڭدەك يەنە .قۇتۇلۇشنىڭ ياخشىى يولى

نىڭ ائاال تلىك قىلىپ قويغان گۇناھلىرىنى هللا داۋالىرى ۋە تەرەپبازلىق سەۋەب

 ②«نى خالىسا ئۇ كىشىى جىھاد قىلسۇن!كەچۈرۈشى

 

 قايغۇالرنى كەتكۈزىدۇ -غەم  يولىدىكى جىھاد  تائاالهللا . 6

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايىتى. ئەلبانى  ①

 بەت. -420توم  -21 كىتابى« مجموع الفتاوى »ئىبنى تەيمىيەنىڭ  ②
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كى، ۇ نىدىدىن رىۋايەت قىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇبادە ئىبنى سامىت 

ئاال تا هللا ،ڭالرىيولىدا جىھاد قىل هللا»دېگەن:  مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال 

 ئىشىك بىر لغانن بو ىكلىرىدىجەننەت ئىشھەقىقەتەن جىھاد يولىدىكى 

 ①.«نى كەتكۈزىدۇالر قايغۇ  -غەم تائاال ئۇ ئارقىلىق  هللابولۇپ، 

 - جىھادنىڭ غەم»ئەلالمە ئىبنى قەييىم رەھىمەھۇلال مۇنداق دەيدۇ:  

بىر ۋىجدانلىق ئادەمگە مەلۇم، چۈنكى ئىنسان ھەر  نى كەتكۈزىشىىالر ايغۇ ق

سا، قايتۇرمى جاۋابمى ۋە تاجاۋۇزىغا ۇ قاچانىكى باتىل تاجاۋۇزچىنىڭ زۇل

مۇشەققىتى ۋە ئەندىشىسىى كۈچىيىشكە  -قايغۇسىى، جاپا  -غەم  ئۇنىڭ

 -ئۇ غەم  تائاالا قارشىى جىھاد قىلسا، هللا باشاليدۇ؛ ئەگەر ئۇنىڭغ

رۇپ قۇۋۋەتنى ئاملاشتۇ  - ۋە كۈچ رنىڭ ئورنىغا خۇشاللىق، جاسارەتقايغۇال 

ْبُهُم دەيدۇ: ﴿ مۇنداق تائاالهللا . بېرىدۇ ِ
 
وُهْم ُيَعذ

ُ
اِتل
َ
زِ ق

ْ
ْم َوُيخ

ُ
ْيِديك

َ
ُ ِبأ

َّ
ِهْم اَّلل

ِمِنيَن 
ْ
ْوٍم ُمؤ

َ
ِف ُصُدوَر ق

ْ
ْيِهْم َوَيش

َ
ْم َعل

ُ
وِبِهْم َوَيُتوُب  ۞ َوَيْنُصْرك

ُ
ل
ُ
 ق
َ
ْيظ

َ
ِهْب غ

ْ
َوُيذ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم 
َّ
اُء َواَّلل

َ
ى َمْن َيش

َ
ُ َعل

َّ
ئۇالرغا ئۇرۇش ئېچىڭالر، هللا > ۞﴾ اَّلل

 جازااليدۇ. هللا ئۇالرنى خار قىلىدۇ، هللا ئۇالرنى سىلەرنىڭ قولۇڭالر بىلەن

ىپ، لسىلەرنى ئۇالر ئۈستىدىن غالىب قىلىدۇ. )ئىسالم دىنىنى ئۈستۈن قى

ەللى( پالىق )يەنى تەسمىن قەۋمنىڭ كۆڭلىگە شىكاپىرالرنى جازاالپ( مۇئ

ھەم ئۇالرنى دىللىرىدىكى ئاچچىقتىن خاالس قىلىدۇ. هللا [. 04] بېرىدۇ

تەۋبىگە مۇۋەپپەق قىلىدۇ. هللا ھەممىنى بىلىپ خالىغان ئادەمنى 

 ②.<[05] ۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر تۇرغۇچىد

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد ۋە تەبرانى رىۋايىتى. ئەلبانى  ①

 ئايەتلەر. -05، -04سۈرە تەۋبە  ② 
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نى كەتكۈزۈشتە جىھادتنىمۇ ياخشىى قايغۇ  - قەلب ئاجىزلىقى ۋە غەم

 ①«ياردەم بەرسۇن! ئۆزى تائاالئەمەل يوق، هللا 

 

 ھاالكەت ۋە پىتنە –. جىھادنى تاشالش 7

ىمۇنداق دەيدۇ: ﴿ تائاالهللا 
َ
ْم ِإل

ُ
ْيِديك

َ
ُقوا ِبأ

ْ
ل
ُ
 ت
َ
ِ َوال

َّ
ِفُقوا ِفي َسِبيِل اَّلل

ْ
ن
َ
 َوأ

ْحِسِنيَن 
ُ ْ
َ ُيِحبُّ امل

َّ
ْحِسُنوا ِإنَّ اَّلل

َ
ِة َوأ

َ
ك
ُ
ْهل مال(  -نىڭ يولىدا )پۇل  هللا»﴾ التَّ

ڭالر، ئېھسان قىلى سەرپ قىلىڭالر، ئۆزۈڭالرنى ھاالكەتكە تاشلىماڭالر،

 ②.«ئېھسان قىلغۇچىالرنى هللا ھەقىقەتەن دوست تۇتىدۇ

مۇنداق دەيدۇ: بىز  ئىمران رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ ئەسلەم

نى مەقسەت قىلىپ چىققان ئىدۇق، جامائىتىمىزنىڭ ئەمىرى ىقۇستانتىنىي

 رقىسىنىائابدۇراھمان ئىبنى خالىد ئىبنى ۋەلىد ئىدى، رۇملۇقالر ئۆزىنىڭ ئ

مەن ۇز دۈشۋالدى، توساتتىن بىر كىشىى يالغشەھەر تېمىغا قىلىپ تۇرۇ 

وي... ال ھ ھوي،»ىپ بۆسۈپ كىرىپ كەتتى، كىشىلەر: سىېپىگە ھۇجۇم قىل

ۇ دېيىشتى، بۇ ۋاقىتتا ئەب «ىنى ھاالكەتكە تاشلىدىإله إال هلل... ئۇ ئۆز 

ازىل ن بۇ ئايەت بىز ئەنسارىالر ھەققىدە»ئەييۇب ئەنسارى مۇنداق دېدى: 

ئىسالمنى غالىب  ىگە نۇسرەت بېرىپپەيغەمبىر تائاالهللا بولغان. 

 -ھال  كىمىزنى پەرۋىش قىلىپ،مۈل - مالئەمدى >دى، بىز: قىلىۋې

ۇ ئايەتنى ۇ چاغدا بش تائاالدېيىشتۇق، هللا  <ئەھۋالىمىزنى ياخشىلىۋااليلى

 ﴿ :نازىل قىلدى
َ
ِ َوال

َّ
ِفُقوا ِفي َسِبيِل اَّلل

ْ
ن
َ
 َوأ

َ
ِة َوأ

َ
ك
ُ
ْهل ى التَّ

َ
ْم ِإل

ُ
ْيِديك

َ
ُقوا ِبأ

ْ
ل
ُ
ْحِسُنوا ت
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ْحِسِنيَن 
ُ ْ
َ ُيِحبُّ امل

َّ
مال( سەرپ قىلىڭالر،  -نىڭ يولىدا )پۇل  هللا>﴾ ِإنَّ اَّلل

ئۆزۈڭالرنى ھاالكەتكە تاشلىماڭالر، ئېھسان قىلىڭالر، ئېھسان 

ى >ئۆزىن دېمەك،  ①.<ست تۇتىدۇقىلغۇچىالرنى هللا ھەقىقەتەن دو 

ىھادنى ج دۇنيانى كۆپەيتىشكە بېرىلىپ -ھاالكەتكە تاشالش< بىزنىڭ مال 

 .«ك ئەتكەنلىكىمىز ئىدىتەر 

ئەبۇ ئەييۇب ئەنسارى ھاياتىنىڭ »ئەبۇ ئىمران مۇنداق دەيدۇ: 

ھەتتا قۇستانتىنىيەگە دەپنە  خىرقى مىنۇتلىرىغىچە جىھاد قىلىپئا

 ②.«قىلىندى

كىمكى »مۇنداق دەيدۇ:  رەھىمەھۇلالھ شەيخۇلئىسالم ئىبنى تەيمىيە

نى غان جىھادۇ ئۈچۈن بۇير  نىڭ يەر يۈزىدىكى پىتنىنىڭ يوقىلىشىىتائاال هللا 

جىھادقا نىسبەتەن شەك ۋە ئاجىزلىق  تەرك قىلىدىكەن، ئۇنىڭ قەلبى

اتارلىق قغان جىھادنى تاشالپ قويۇش ۇ بۇير  تائاالهللا پەيدا بولۇش ھەمدە 

يامان ئىللەتلەر بىلەن پىتنىگە گىرىپتار بولۇپ قالىدۇ. ئويالپ بېقىڭ! بۇ 

ى مەسىلىدە ئىكك تولىمۇ خەتەرلىك بىر مەسىلە بولۇپ، كىشىلەر بۇ

 قىسىمغا بۆلۈنۈپ كېتىدۇ: 

ۋا ەۆزى دئ مى، ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇپ،ىبىر قىس

ۇالرنىڭ بۇ ئ قىلىدۇ. ت قىلىپ ئۇرۇشنى مەقسەنى يوقىتىش«ەپىتن» قىلغان

رغا خاۋارىجال  لىيەتتە چوڭ بىر پىتنە. ئۇالر خۇددىئىشىنىڭ ئۆزى ئەمە

ش دە ئۇرۇ ئىچى ئۈممەت ئوتتۇرىسىدا يۈز بەرگەن پىتنىلەر ئوخشاش
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 .ۇچىالردۇر قىلغ

قا ياخشىلىق> دەپ مى، >پىتنىگە چۈشۈپ قالىمىز<ىسيەنە بىر قى

دەر ئۈچۈن بولغانغا قە دىن پۈتۈنلەي هللابۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇپ، 

نى <ىھادج نى ئالىي قىلىدىغاننىڭ كەلىمىسىتائاال هللا ۋە  داۋاملىشىدىغان

چۈشۈپ  بۇرۇن پىتنىگەېكىن ئۇالر بۇ قاراشلىرىدا ئاللىل تەرك ئېتىشىدۇ

  ①.«بولغان بولىدۇ
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 جىھادنىڭ ھەقىقەتلىرى   

 يولىدىكى جىھادنىڭ بۈيۈك نىشانى   تائاالهللا . 0

 غايىسىى يۋە ئالى

ئىسالمدىكى جىھادنىڭ نىشانلىرى ئىنتايىن ئېنىق بولۇپ، 

لەر دۈشمەن ردەىمچىلىك كۆپىيىپ كەتكەن بىر دەۋ بۈگۈنكىدەك تەسل

جىھادنى نوقۇل بىر نىشانغىال قىسقارتىپ قويۇشتى، ئۇ بولىسمۇ 

ك ندەۋە بەزى تەسلىمچىلەر دەۋا قىلغا« تاجاۋۇزچىالرغا قارشىى تۇرۇش»

داق قانشۇ سەۋەبلىك ئۇ تەسلىمچىلەر ھەر  «.دەۋەتكە مەيدان ھازىرالش»

ىل قىلىپ لگىشتى، مەنسۇخ ئايەتلەرنى دەقىينچىلىققا ۋە خارلىققا بويۇن ئې

كۆرسىتىپ، روشەن دەلىللەرنى كاپىرالرنىڭ غەرب پىكىرلىرىگە 

دنىڭ يولىدىكى جىھا  تائاالهللا ماسالشتۇرۇشقا ھەرىكەت قىلىپ كەلدى. 

ئەڭ بۈيۈك نىشانى ۋە ئاساسىى قۇرئان ۋە سۈننەتتە ئوچۇق بايان قىلىنغان 

وُهْم مۇنداق دەيدۇ: ﴿ تائاالهللا بولۇپ، بۇ ھەقتە 
ُ
اِتل
َ
وَن ِفتْ  َوق

ُ
ك
َ
 ت

َ
ى ال  َحتَّ

ٌ
َنة

وَن َبِصيٌر 
ُ
َ ِبَما َيْعَمل

َّ
ِإنَّ اَّلل

َ
َتَهْوا ف

ْ
ِإِن ان

َ
ِ ف

َّ
ُه َّلِل

ُّ
ل
ُ
يُن ك ِ

وَن الد 
ُ
تنە تۈگىگەن، پى»﴾ َوَيك

ئەگەر  .غا قەدەر ئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇڭالردىن پۈتۈنلەي هللا ئۈچۈن بولغان

 ①.«ىرىنى كۆرىدۇئۇالر )كۇفرىدىن( يانسا، هللا ئۇالرنىڭ قىلمىشل

َيْوِم ﴿يەنە مۇنداق دەيدۇ:  تائاالهللا 
ْ
 ِبال

َ
ِ َوال

َّ
ِمُنوَن ِباَّلل

ْ
 ُيؤ

َ
ِذيَن ال

َّ
وا ال

ُ
اِتل
َ
 ق

وا 
ُ
وت
ُ
ِذيَن أ

َّ
ِ ِمَن ال

َحق 
ْ
 َيِديُنوَن ِديَن ال

َ
ُه َوال

ُ
ُ َوَرُسول

َّ
َم اَّلل ُِموَن َما َحرَّ

 ُيَحر 
َ
ِخِر َوال

ْ
اْل

وا 
ُ
ى ُيْعط ِكَتاَب َحتَّ

ْ
 َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن ال

َ
ِجْزَية

ْ
 سىلەر ئەھلى كىتابتىن»﴾ ال

هللا قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشەنمەيدىغانالر )يەھۇدىيالر ئۇزەيرىنى هللا 
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نىڭ ئوغلى، ناساراالر ئىسانى هللا نىڭ ئوغلى دەپ ئېتىقاد قىلغانلىقلىرى 

ىلەنمۇ دېگەن ب ئۈچۈن، ئۇالر هللا قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئېتىقاد قىلىمىز

ئېتىقاد قىلمىغاننىڭ ئورنىدىدۇر( بىلەن، هللا )ئۆزىنىڭ كىتابىدا( ۋە ئۇنىڭ 

پەيغەمبىرى )سۈننىتىدە( ھارام قىلغان نەرسىلەرنى ھارام بىلمەيدىغانالر ۋە 

اكى ئۇالر ت غا ئېتىقاد قىلمايدىغانالر بىلەنھەق دىن )يەنى ئىسالم دىنى( 

ئۇرۇش  ىزىيە تۆلىگەنگە قەدەرار ھالدا جسىلەرگە بويسۇنۇپ خ

 ①.«قىلىڭالر

غەمبەر ، پەيدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكىئبىنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 

ق، تىن باشقا ئىالھ يو  هللامەن تاكى ئىنسانالر >بىر »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص

نىڭ ئەلچىسىى< دەپ گۇۋاھلىق بەرگەنگە،  هللامۇھەممەد ئەلەيھىسساالم 

 .ە قەدەر ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇلدۇماكات بەرگەنگناماز ئوقۇغانغا ۋە ز 

اقالپ سمەندىن مۈلكىنى  - قانلىرىنى ۋە مال ئەگەر ئۇالر شۇنداق قىلسا،

ئۇالرنىڭ  ،② پەقەت ئىسالمنىڭ ھەققى بۇنىڭدىن مۇستەسنائەمما  قالىدۇ

 ③.«هللا ئالىدۇ نىھېسابى (ئىچكى سىرلىرىنىڭ)

ئەبۇ مۇسا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، بىر كىشىى 

اچچىقى ئنىڭ رەسۇلى، بەزىلەر  هللائى »نىڭ قېشىغا كېلىپ: ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 

ۇ، قىلىپ ئۇرۇش قىلىد گۇرۇھۋازلىقئۇرۇش قىلىدۇ، يەنە بەزىلەر  ئۈچۈن 

: ملسو هيلع هللا ىلصر ەمبەدېدى. پەيغ« لىنىدۇ؟يولىدىكى ئۇرۇش ھېساب تائاالهللا قايسىسىى 
                                                           

 ئايەت. -29سۈرە تەۋبە  ① 

بىلەن  ھۆرمىتى -يەنى قان تۆكۈشكە ئوخشاش گۇناھ سادىر قىلغان بولسا، ئىسالمنىڭ ھەققى  ② 

 بېرىلىدىغان جازا ئىجرا قىلىنىۋېرىدۇ. ئۇنىڭغا

 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ③ 



      جىھاد بەلگىسى  

32 

 ،نىڭ كەلىمىسىنى ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلساتائاال هللا كىمكى »

 ①دېدى. «يولىدا ئۇرۇش قىلغان بولىدۇ تائاالهللا ئەنە شۇ 

هللا » دېگەنلىك،« ي بولدىمىندا ئالىنىڭ كەلىمىسىى زېتائاال هللا »

 «نىڭ شەرىئىتى ھەممىگە ھاكىم ۋە ھەممىنى كونترول قىلدىتائاال 

بولىدۇ. بۇ پەقەت ئىنسانالرنىڭ ئىسالمغا كىرىشىى ياكى ئىسالم دېگەنلىك 

ھۆكۈمرانلىقىغا كىرىپ )يەنى جىزىيە تۆلەپ( ھەمدە كۇفۇر ھۆكۈمرانلىقى 

ىدىكى يول تائاالهللا  قىتىش ئارقىلىق بولىدۇ. مانا بۇ،ۋە دۆلىتىنى يو 

جىھادنىڭ تۇنجى نىشانى بولۇپ، مۇشۇ نىشانغا يېتىش ئۈچۈن ئىسالم 

 نلىرى جەڭ قىلىپ كەلدى. قوشۇ 

بىرەر ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ بۇرەيدە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: 

 هللاقوشۇنغا ياكى بىرەر جامائەتكە ئەمىر بېكىتسە، شۇ كىشىى ھەققىدە 

رغا ياخشىى انال قوماندانلىقى ئاستىدىكى مۇسۇمل، ا تەقۋادار بولۇشقاغتائاال 

يولىدا هللا  هللا: »تەۋسىيە قىالتتى. ئاندىن مۇنداق دەيتتى مۇئامىلە قىلىشقا

قا كاپىر بولغانالرغا قارشىى ئۇرۇش  هللانىڭ نامى بىلەن غازات قىلىڭالر! 

قىلىڭالر، خىيانەت قىلماڭالر، دۈشمەن جەسەتلىرىنىڭ ئەزالىرىنى 

 كەسمەڭالر، كىچىك بالىالرنى ئۆلتۈرمەڭالر. 

ئۈچ  ئۇالرنى دۈشمىنىڭگە ئۇچراشساڭدىن بولغان ئەگەر مۇشرىكالر 

ۇل بقايسىى بىرىگە كۆنسە، ئۇالردىن قو  شەرتكە چاقىرغىن. ئەگەر ئۇالر

 قىلغىن ۋە ئۇرۇشتىن قولۇڭنى يىغقىن.

ئالدى بىلەن ئۇالرنى ئىسالمغا چاقىرغىن، ئەگەر ئۇالر كۆنسە ئۇالردىن 
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نىڭ ر قوبۇل قىلغىن. ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇالرنى يۇرتلىرىدىن مۇھاجىرال 

يۇرتلىرىغا ھىجرەت قىلىشقا چاقىرغىن ۋە ئۇالرغا شۇنى خەۋەر قىلىپ 

وقۇق ھ -مۇھاجىرالرغا بېرىلگەن ھەق  قويغىنكى، ئەگەر ئۇالر ئورۇندىسا

ئۇالرغىمۇ بېرىلىدۇ ۋە مۇھاجىرالرغا يۈكلەنگەن مەسئۇلىيەت ئۇالرغىمۇ 

كى، هللا نىشۇنى جاكارلىغ ئەگەر ھىجرەت قىلىشنى رەت قىلسا يۈكلىنىدۇ؛

را ۋاتقان ھۆكۈمى ئۇالرغىمۇ ئوخشاش ئىجلەرگە ئىجرا بولۇ مۇئمىننىڭ تائاال 

مەت يجەڭ قىلمىسا، غەنىبىللە قىلىنىدۇ. ئۇالر ئەگەر مۇسۇملانالر بىلەن 

 ۋە ئولجىدىن نېسىۋىسىى بوملايدۇ. 

ئۇالرنى جىزىيە تۆلەشكە  سائەگەر ئۇالر بۇ شەرتلەرنى رەت قىل

غىن! ماقۇل كۆرسە ئۇالردىن قوبۇل قىلىپ، ئۇرۇشتىن قولۇڭنى بۇيرۇ 

، ىن ياردەم تىلەپدتائاال هللا يىغقىن؛ ئەگەر ئۇالر بۇنىمۇ رەت قىلسا، 

 ①.«ئۇالرغا قارشىى جەڭ قىلغىن

 دۇكى،نىرىۋايەت قىلىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن سەھىل ئىبنى سەئىد 

خەيبەر توغرىسىدا مۇنداق  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ئەلىملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 

سەن ئۇالرنىڭ يۇرتىغا بېرىپ ئۇالرنى ئىسالمغا چاقىرغىن ۋە » :دېگەن

بىلەن  هللانىڭ ھەققىنى جاكارال!  هللابولىدىغان  ۋاجىبئىسالمدىكى ئۇالرغا 

 ىلەن بىر ئادەمنى ھىدايەت قىلىشىىنىڭ سېنىڭ قولۇڭ ب هللاقەسەمكى، 

 ②.«خشىدۇر ساڭا نىسبەتەن قىزىل تۆگىدىنمۇ يا

ېنىغا ەمنىڭ يرەبىئە ئىبنى ئامىرنى سەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رۇست

                                                           

 مۇسلىم رىۋايىتى. ① 

 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ② 
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هللا »دېدى. رەبىئە: « ىڭالر؟نېمىشقا كەلد: »ئۇنىڭغا رۇستەم ئەۋەتكەندە،

بىزنى كىشىلەرنى مەخلۇقالرنى مەخلۇققا ئىبادەت قىلىشتىن خالىققا  تائاال

ىنالرنىڭ كەڭچىلىكىگە، باتىل دئىبادەت قىلىشقا، دۇنيانىڭ تارچىلىقىدىن 

زۇملىدىن ئىسالمنىڭ ئادالىتىگە چىقىرىشقا ۋە ئۆز دىنى ئارقىلىق خەلقنى 

ۈن ئەۋەتتى، كىمكى بىزدىن شۇنى قوبۇل دىنغا دەۋەت قىلىشىمىز ئۈچ

 بۇل قىلىمىز ۋە ئۇنى ئۆز ھالىغا قويىمىز. ئۇ ئۆز قىلسا، بىزمۇ ئۇنىڭدىن قو 

نىڭ ائاال تهللا قىلىدىكەن،  كى رەتئەگەر كىمزېمىنىغا ئۆزى ئىگە بولىدۇ، 

، دېدى«ۋەدىسىگە يەتكىنىمىزگە قەدەر ئۇنىڭغا قارشىى ئۇرۇش قىلىمىز!

ارتقان باش ت»دەپ سورىۋېدى، ئۇ: « ۋەدىسىى نېمە؟نىڭ تائاال هللا »رۇستەم: 

كىشىگە قارشىى ئۇرۇشتا ئۆلۈپ كەتكەن كىشىى ئۈچۈن جەننەت، ھايات 

 ①.بەردى بدەپ جاۋا« بە!ىغەل قېلىپ قالغان كىشىى ئۈچۈن 

 

 . ئىلىم ۋە جىھاد2

َنا َمَعُهُم ﴿ مۇنداق دەيدۇ: تائاالهللا     
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ْ
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َ
ِقْسِط َوأ

ْ
اُس ِبال يَزاَن ِلَيُقوَم النَّ ِ

ْ
ِكَتاَب َوامل

ْ
َمَناِفُع وَ ال

ِويٌّ َعِزيٌز 
َ
َ ق

َّ
ْيِب ِإنَّ اَّلل

َ
غ
ْ
ُه ِبال

َ
ُ َمْن َيْنُصُرُه َوُرُسل

َّ
َم اَّلل

َ
اِس َوِلَيْعل ىز ب»﴾ ِللنَّ

ۋە  ن ئەۋەتتۇق ھەقىقەتەن پەيغەمبەرلىرىمىزنى روشەن مۆجىزىلەر بىلە

تابنى، قانۇننى كى دەپ <نى بەرپا قىلسۇن ئىنسانالر ئادالەت> ئۇالر بىلەن بىللە

چۈشۈردۇق. تۆمۈرنى ياراتتۇق، )تۆمۈردىن ئۇرۇش قوراللىرى 

قۇۋۋەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان،  -ىلىدىغانلىقى ئۈچۈن( تۆمۈر كۈچ ياس

                                                           
 بەت. -39توم  -7كىتابى « البداية والنهاية»ئىبنى كەسىرنىڭ  ①
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مەي هللا نى كۆر  ،هللا .ر ئۈچۈن نۇرغۇن مەنپەئەتلەر بارتۆمۈردە ئىنسانال 

گە ياردەم تۇرۇپ )قورالالرنى ئىشلىتىپ( هللا قا ۋە پەيغەمبەرلىرى

 هللا .قىلىش( ئۈچۈن )تۆمۈرنى ياراتتى( بەرگەنلەرنى بىلىش )مەلۇم

بۇ ئايەتتە ئىلىم بىلەن  تائاالهللا   ①.«ھەقىقەتەن كۈچلۈكتۇر، غالىبتۇر 

ىم ۋە نىڭ ئىلبۇ دىننىڭ داۋاملىشىشى ۋىتىنى ھەمدەجىھادنىڭ مۇناسى

 بىرىنى -جىھادقا باغلىق ئىكەنلىكىنى، ئۇ ئىككىسىنىڭ بىر 

غانلىقىنى ىبولىد غانلىقىنى، شۇنداقال بۇ دىننىڭ چوقۇم غالىبتولۇقاليدى

ىنى تىن ئايرىالملايدىغانلىقھەمدە پۇت دەسسەپ تۇرۇشىدا ئىلىم ۋە جىھاد

 ئوپئوچۇق بايان قىلدى. 

ھەق »مۇنداق دەيدۇ:  رەھىمەھۇلالھ شەيخۇلئىسالم ئىبنى تەيمىيە

توغرا يولغا باشاليدىغان كىتاب ۋە  ىننىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىى ئۈچۈن د

ۋە يەنە مۇنداق   ②.«شىى الزىمبولۇ  قىلىچرەتكە سەۋەب بولىدىغان نۇس

 .ۆمۈر بىلەن پۇت دەسسەپ تۇرااليدۇكىتاب، مىزان ۋە ت –دىن »دەيدۇ: 

 ③«.كىتاب توغرا يولغا باشلىسا، تۆمۈر نۇسرەتكە سەۋەب بولىدۇ

 ئىسالم دىنى»اق دەيدۇ: مۇندرەھىمەھۇلالھ ئەلالمە ئىبنى قەييىم 

ئۇنى  غان كىتاب بىلەن مەۋجۇت بولغان ھەمدەتوغرا يولغا باشاليدى

 .الر ئىجرا قىلىپ كەلگەنقىلىچتارىختىن بۇيان 

 ئۆتكۈر تۆمۈر، ئۇ پەقەت ۋەھىيدۇر يا

                                                           
 ئايەت. -25سۈرە ھەدىد  ①

  بەت.  -530توم  -0 كىتابى« السنة النبوية منهاج»ئىبنى تەيمىيەنىڭ  ②

 بەت -36توم  -35كىتابى « مجموع الفتاوى »ئىبنى تەيمىيەنىڭ  ③
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 گۇمران قىپ بېسىدا بارچە تاغۇتنى.

 ھەرقانداق ئاقىلغا شىپالىق مەلھەم،

 ①.«ئىللەتنىجاھىلدىن ھەم پاكالپ يامان 

توقايلىق  - ى ر بەرسە، جىھاد ئۇنى كېڭەيتىپ، ئەگئىلىم يولنى يورۇتۇپ 

ىن بنى نۇرالندۇرسا، جىھاد ئۇنىڭدۋە توسالغۇالرنى يوق قىلىدۇ؛ ئىلىم قەل

دى خۇدۈۋېتىدۇ. ھەۋەس ۋە سەركەشلىكنىڭ پەردىسىنى كۆتۈر  -ھاۋايى 

لمىغان اساس قى، ئىلىمنى ئمدە ياخشىلىق بوملىغىنىدەكئەمەلسىز ئىلى

 جىھادتىمۇ بەرىكەت بوملايدۇ. ئىلىمسىز ۋە مەسىلىلەرگە ئەتراپلىق

قاراڭغۇ كېچىدە تىكەنلەرگە توشقان  تەپەككۇر قىلمايدىغان مۇجاھىد

يولدا ماڭغان كىشىگە ئوخشايدۇ، جىھادنىڭ بۈيۈكلىكىنى بىلمىگەن ۋە 

 انغكۆڭۈل بۆملىگەن ئالىم كىتاب يۈدۈۋالئۈممەتنىڭ مەسىلىسىگە 

 ئېشەككە ئوخشايدۇ. 

مۇ ەرنىـخۇددى رىزىقالرنى تەقسىم قىلغاندەك، ئەمەلل تائاالهللا 

بەرنىڭ پەيغەم –ئىلىم بەرگەن كىشىى  تائاالهللا تەقسىم قىلىپ قويغان. 

ھەقكە ئەمەل  جىھادنى ئورۇنداپ ۋاجىببىر كىشىى . ئەگەر دۇر ۋارىسى

رەر بى تائاالشىى گۇماندا بولىمىز. هللا قىلغان بولسا، ئۇ ھەققىدە ياخ

كىشىنى جىھادقا مۇيەسسەر قىلىپ ئىسالمنىڭ چوققىسدىن ئورۇن 

مغا ئىلى ۋاجىببەرگەن بولسا ۋە روشەن دەلىل ئۈستىدە جىھاد قىلىپ، 

نۇر  ،ئىلىم بىلەن جىھادنى ئۆزىدە جەملىگەن بولساھەم سەل قارىمىغان، 

هللا ، ڭ پەزلى بولۇپتائاالنىهللا بۇ  ئۈستىگە نۇر قوشۇلغان بولىدۇ، مانا

                                                           
 بەت. -01توم  -0كىتابى  «هداية الحيارى »ئىبنى قەييىمنىڭ  ①
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 رىدۇ. خالىغان كىشىگە بېئۇنى  تائاال

خۇددى مۇجاھىدتىن تېكىست ۋە دەلىللەرنى يادالش تەلەپ 

قىلىنمىغاندەك، ئالىمدىنمۇ ئالدىنقى سەپلەردىن ئايرىلماي جىھاد قىلىش 

ى ا، بەز بولس ۋاجىبجىھاد ۋە ئىلىمنىڭ بەزى تۈرلىرى ۇ. تەلەپ قىلىنمايد

ئەمەس. ئۈممەت مۇجاھىدالرغا ئېھتىياجلىق بولغىنىدەك،  ۋاجىبتۈرلىرى 

اَن ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تائاالهللا  ئالىمالرغىمۇ ناھايىتى ئېھتىياجلىق.
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ْيِهْم ل

َ
ا َرَجُعوا ِإل

َ
ْوَمُهْم ِإذ

َ
لەرنىڭ مۇئمىن»﴾ َوِلُيْنِذُروا ق

ھەممىسىنىڭ جىھادقا چىقىشىى اليىق ئەمەس )ئۇالرنىڭ بىر تۈركۈمى 

مى بىر جامائەدىن يەنە بىر تۈركۈ ا چىقتى(، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ھەر جىھادق

ەۋمىنىڭ ق مىنىڭ قېشىغا قايتقاندىن كېيىنەۋ دىنىي ئالىم بولۇپ، ئۇالر ق

ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇش مەقسىتىدە نېمىشقا  هللا تىن قورقۇشىى ئۈچۈن 

 ①.«)ئىلىم تەلەپ قىلىشقا( چىقمىدى؟

ى شىياخشىى گۇماندا بولۇ  مۇجاھىدالرنىڭنىسبەتەن  خۇددى ئالىمالرغا

نىڭمۇ بولغىنىدەك، ئالىمالر  ۋاجىبۋە ئۇالرنىڭ سۆزلىرىگە قۇالق سېلىشىى 

 اجىبۋ مۇجاھىدالرغا ياردەم بېرىشىى ۋە گۈزەل ئۇسلۇبتا نەسىھەت قىلىشىى 

يولدىن  –لىقىدا باغلىنىشنىڭ بوملاسلىقى ىبۇ ئىككىسىنىڭ ئار بولىدۇ.

 بولىدۇ. ىش ۋە خاتالىشىشقا سەۋەبئېز

 

 تىنى چىقىش قىلىشى. جىھادنىڭ ئۈنۈملۈك مەنپەئ3

                                                           

 ئايەت. -022سۈرە تەۋبە  ① 
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 نەرسە يوقىتاملايدۇ ۋەداۋام ئېتىدۇ، ئۇنى ھېچ امەتكىچەقىي جىھاد

ش نى روياپقا چىقىرىمەنپەئىتىبۇزۇۋېتەملەيدۇ. جىھادنىڭ كۆزلەنگەن 

مۇشۇ  .شارائىتقا قاراپ ئورۇنداش كېرەك ئۈچۈن مۇئەييەن ۋاقىت ۋە

 يتەرەپتىن ئېيتقاندا، ئۇ ئالدىن كۆرەرلىككە ئېھتىياجلىق ئىجتىھادى

 مەسىلە.

ۋېتىدۇ ىچىقىرتىنى يوققا ىارائىت جىھادنىڭ مەنپەئش -شەرت  بەزىدە

ۈرۈپ چىكتۈرۈپ، كەينىگە سبەزىدە جىھادنى كې .ياكى زىيان ئېلىپ كېلىدۇ

خشاش و مۇسۇملانالرنىڭ زەئىپلىكىگە ئ شۇڭا ت تۇغۇلىدۇ.ئەتۇرۇشتا مەنپە

مىنى يولغا لىشىتىنچلىق كې تائاالهللا لىك ئېھتىياج ۋە مەنپەئەت سەۋەب

 قويغان. 

 تىشېمەقسەتكە ي بولسا ي ئەمەلىيەتمانا شۇنىڭدەك، جىھادى

ىدىغان پايدا لاشتىن ئىلگىرى قاتتىق ئويلىنىشقا ۋە كېيىن كېئۈچۈن ئورۇند

ڭ بىر ئادەمنىكە ئېھتىياجلىق. بۇ ئەلۋەتتە ھەر زىياننى مۆلچەرلەش -

پەقەت يىراقنى كۆرەر، ئىشنىڭ ئاقىۋىتىنى  ،ۋەزىپىسىى بوملاستىن

تى بار، تەجرىبىلىك كىشىلەرنىڭ بۇرچى. بىر رايۇنغا ىابىلىيمۆلچەرلەش ق

اس بىر ۋاقىتقا م ،ت يەنە بىر رايۇنغا ماس كەملەيدۇماس كەلگەن سىياسە

 كەلگىنى يەنە بىر ۋاقىتقا ماس كەملەيدۇ.

قى تېمىغا تۆۋەندىكى ھەدىس ھەم دااللەت بىز سۆزلىگەن يۇقىرى

پ مۇنداق قىلى زىنى رىۋايەتسۆ  ئۆز دادىسىنىڭ يەمىمىقىلىدۇ. ئىَبراھىم ت

 نىڭ يېنىدا ئىدۇق، بىر كىشىى:ىدەيدۇ: بىز ھۇزەيف

خەتەر  -نى تاپسام، ھەرقانداق خېيىم  ملسو هيلع هللا ىلصئەگەر مەن پەيغەمبەر  –

 – ىم،ئۇرۇش قىلغان بوالتتبىللە شىدىن قەتئىينەزەر ئۇنىڭ بىلەن بولۇ 
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 زەيفە ئۇنىڭغا:دېدى. ھۇ 

بىلەن ملسو هيلع هللا ىلص بىز رەسۇلۇلالھ ەن؟ سەن راستىنال شۇنداق قىالمس –

ىق ۋە لكېچىسىى بىللە ئىدۇق، ئۇ كېچىسىى جاندىن ئۆتكۈدەك بوران ئەھزاب

 :ملسو هيلع هللا ىلصسوغۇق ئىدى. رەسۇلۇلالھ 

ئۇ  تائاال هللاكاپىرالرنىڭ ئەھۋالىنى بىلىپ كېلىدىغان ئادەم يوقمۇ؟  –

كىشىى  دېدى. بىزدىن بىرمۇ – نى قىيامەتتە مەن بىلەن بىرگە قىلىدۇ!ىكىش

 ايتۇرمىدى، ئۇنىڭدىن كېيىن يەنە:ق جاۋاب

ئۇ  تائاال هللاكاپىرالرنىڭ ئەھۋالىنى بىلىپ كېلىدىغان ئادەم يوقمۇ؟  –

كىشىى  دېدى. بىزدىن بىرمۇ – نى قىيامەتتە مەن بىلەن بىرگە قىلىدۇ!ىكىش

 يەنە: ملسو هيلع هللا ىلص قايتۇرمىدى. رەسۇلۇلالھ جاۋاب

ئۇ  تائاال هللاكاپىرالرنىڭ ئەھۋالىنى بىلىپ كېلىدىغان ئادەم يوقمۇ؟  –

ۇ كىشىى بىزدىن بىرم دېدى. – نى قىيامەتتە مەن بىلەن بىرگە قىلىدۇ!ىكىش

 مېنى چاقىرىپ:ملسو هيلع هللا ىلص قايتۇرمىدى. ئاندىن رەسۇلۇلالھ  جاۋاب

 كاپىرالرنىڭ ئەھۋالىنى بىلىپ كەلڭدىن تۇر! ئى ھۇزەيفە، ئورنۇ  –

دېدى. مېنى ئىسمىم بىلەن چاقىرغانلىقى  – رغا بىلدۈرمىگىن!ئەمما ئۇال 

 ملسو هيلع هللا ىلص:ئۈچۈن، قوپۇشتىن باشقا چارە تاپاملىدىم. رەسۇلۇلالھ 

ۈتۈپ ئەمما ئۇالرنى چۆچ نى بىلىپ كەلىبارغىن، كاپىرالرنىڭ ئەھۋال –

اتقاندەك ئىللىقلىق ئىچىدە دېدى. مەن خۇددى مۇنچىدا كېتىۋ  – قويما!

غا كەلدىم. مەن ئەبۇ سۇفياننىڭ ئوت بىلەن ىدۈشمەننىڭ قېش مېڭىپ

چى نى كۆرۈپ، بىر تال ئوقنى ياچاققا قويۇپ، ئۇنى ئاتماقىىنىۋاتقانلىقسئىس

ېگەن د« ۈتۈپ قويمائۇالرنى چۆچ»نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص مدا، رەسۇلۇلالھ ىبولۇپ تۇرغىن

ئوق ئېتىشتىن ۋاز كەچتىم. ئەگەر ئاتقان بولسام نەق  سۆزىنى ئەسلەپ
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كۈزگەن بوالتتىم. لېكىن مەن قايتىپ كېتىپ دۈشمەننىڭ ئەھۋالىنى تەگ

  ①يەتكۈزدۈم. غاملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ

ئەبۇ سۇفيان گەرچە  ھەدىستىن شۇ چىقىپ تۇرۇپتىكى،

ى مۇشرىكالرنىڭ رەئىسىى ۋە قوماندانى بولسىمۇ، ئۇ ۋاقىتتا ئۇن

ى. تتەچۈنكى ئۇنى ئۆلتۈرسە زىيان كېل ئۆلتۈرگەننىڭ پايدىسىى يوق ئىدى

ى، بوملىغان جەڭنىڭ باشلىنىپ كېتىشىى ئىد يەنى باشلىنىشىدا مەنپەئەت

 ئۇالرنىملسو هيلع هللا ىلص »رەسۇلۇلالھ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا شۇنىڭ ئۈچۈن ھۇزەيفە

 دېگەن ئىدى.« چۆچۈتۈپ قويما

 زغا كەلگەنگە قەدەر ھېچ ئىشىبىزنىڭ يېنىم»يەنە بىر رىۋايەتتە: 

  ②دېگەن ئىدى.« قىلما

اپ قۇشقاچ بولسىمۇ قاسس»رىشىمىز ۋە ىبار بېبىز بۇ ھەدىسكە ئېت

بارەت ئۆز ردىن ئىالزىم، يەنى ئىشالرنى ئەھلى ئىلىم ۋە مۇجاھىدال « شىىسويۇ 

الىق بىلەن ز ۋە نەتىجىسىى پەقەت خاتىشىمئەھلىگە قايتۇرۇ 

 ز كېرەك!ىباشتاقلىقالرنى تاشلىشىمئاخىرلىشىدىغان باش

 بىز كۆپلىگەن «.بەختلىك كىشىى باشقىالردىن ئىَبرەت ئالىدۇ»

زدىن ئايرىلىپ قالدۇق. نۇرغۇن كىشىلەر دۈشمەنگە ىكىشىلىرىم

 استىنملھېچقانداق زەربە بېرەملەستىن ۋە تىلغا ئالغۇچىلىك بىرەر ئىش قىال

پايدىسىزال تا بۈگۈنگىچە تۈرمىلەردە ياتماقتا. بۇنىڭغا قوشۇلۇپ كۆپلىگەن 

غۇن بىز بىلەملەيدىغان نۇر ئۆزى بىلىدىغان،  تائاالهللا زىيانالر كەلدى ۋە 

                                                           

 مۇسلىم رىۋايىتى. ① 

 ئەھمەد رىۋايىتى. ② 
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شەرىئەتكە ئۇيغۇن بوملىغان ياكى ئورۇن ۋە ۈلۈپ قالدى. ياخشىلىقالر ئۈز 

 گەن پائالىيەتلەر ۋە ھەرىكەتلەرشارائىتقا ماس كەملى -شەرت 

كۆپلىگەن  گە ھەمدەمۇجاھىدالرنىڭ ئوبرازىنى سەتلەشتۈرۈشى

لىكىگە ەتلىمەسقۇۋۋ  -قولالپ  ەرنىڭ ئۇالرغا ياردەم بەرمەسلىكى ۋەكىشىل

لەرنىڭ ىيىنى قوغداش ۋە كىشمۇجاھىدالرنىڭ ئابرۇ  بولدى. سەۋەب

 سەل قاراشقا بوملايدىغان مۇھىم بىر ئىش ئەتراپىغا جۇغلىنىشىىئۇالرنىڭ 

مۇ كىشىلەرنىڭ ئۈركۈپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن،  ملسو هيلع هللا ىلصبولۇپ، پەيغەمبەر 

ھەممەد مۇ »ەن ۋە مۇنداق دېگەن: گگە اليىق ئىنسانالرنىمۇ ئۆلتۈرمىئۆلۈم

 ①.«ئۆزىنىڭ ئەتراپىدىكى كىشىلەرنى ئۆلتۈرىدىكەن دەپ يۈرمىسۇن 

مۇجاھىدالر بىگۇناھ ئادەم »بىزمۇ كىشىلەرنىڭ:  ،شۇنىڭ ئۈچۈن 

ېگەندەك د« تااليدۇ -بايلىقالرنى بۇالپ »، «ان تۆكىدۇناھەق ق»، «ئۆلتۈرىدۇ

ۋە  زە قېلىشىمىزدىن ئېھتىيات قىلىشىمىز كېرەك، شۈبھىسىتۆھمەتلىرىگ

 تەرلىك، ئەلھەمدۇلىلالھ!ىز ھەرىكەتلەر بىزگە يېپاساتس -پىتنە 

 

ْم ﴿. 4
ُ
ك
َّ
ْرٌه ل

ُ
ِقَتاُل َوُهَو ك

ْ
ُم ال

ُ
ْيك
َ
ِتَب َعل

ُ
 ﴾ك

سىلەر ئۇنى  رگە جىھاد پەرز قىلىندى، ھالبۇكىسىلە»

 ②.«ياقتۇرمايسىلەر

ئىنساننىڭ نەپسىگە ياقمايدۇ.  جىھاد»قۇرتۇبى مۇنداق دەيدۇ: 

ز پەر غان ۇ بۇير  تائاالقانداقتۇر هللا جىھادنى ياقتۇرماسلىقنىڭ سەۋەبى 
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ۈچۈن بەلكى جىھاد ئ ياقتۇرمىغانلىق سەۋەبىدىن ئەمەس ئەين ئىبادەتنى

مال سەرپ قىلىنىدۇ، ۋەتەنلەردىن ئايرىلىشقا توغرا كېلىدۇ،  -پۇل 

 ①.«جانالر كېتىدۇ قولالر ئۈزۈلىدۇ ۋە -بولىدۇ، پۇت  يارىدارجەسەتلەر 

ئاللىقتا تەمتىرەپ قاملاسلىقى ئۈچۈن بىلىشكە مۇجاھىد كىشىى رې

ى، يەنە ەرنىڭ ئەۋزىلـئەمەلل –ئۇ  جىھادنىڭ ھەقىقىتى بولسا، تېگىشلىك

كاتتا  مۇجاھىدالرغا تائاالشۇنىڭ ئۈچۈن هللا مۇشەققەتكە تولغان.  كېلىپ

 مىقدارى  نىڭمۇشەققەت بولسامۇكاپات تەييارلىغان، چۈنكى ئەجىر 

ت ئەەمەنپ -تاماشا، دۇنيالىق پايدا  - يۇن بولسا ئو  جىھاد بويىچە بولىدۇ.

 ائاالتن بەلكى هللا ەرگە پۈركەنگەن يول بوملاستىـياكى قىزىل گۈلل

 مۇسۇملان كىشىى پەقەت جىھادنىڭ«. ئىنسانغا ياقمايدۇ» سۈپەتلىگەندەك

پەزىلەت بولغانلىقى ئۈچۈن ئۆزىنى  -ئاقىۋىتى زور ياخشىلىق ۋە ئەجىر 

ْيٌر مۇنداق دەيدۇ: ﴿ تائاالهللا  تەقدىم قىلىدۇ.
َ
ْيًئا َوُهَو خ

َ
 ش

ْ
َرُهوا

ْ
ك
َ
ن ت

َ
ى أ َوَعسىَ

ْم 
ُ
ك
َّ
سىلەر  ئەمما ئۇ ەرسىنى ياقتۇرماسلىقىڭالر مۇمكىنسىلەر بىرەر ن» ﴾ل

 ②.«ئۈچۈن پايدىلىقتۇر 

ە. نى بېشىدىن ئۆتكۈزمەكتبۈگۈن جىھاد ئەڭ مۇشەققەتلىك بىر دەۋر 

ساھابىلەر بىلەن بىرگە ئىدى ۋە بىرگە ملسو هيلع هللا ىلص دەۋردە رەسۇلۇلالھ  ئىلگىرىكى

جەڭ قىالتتى. پۈتكۈل ئۈممەت بىرگە جەڭ قىلغانلىقى ئۈچۈن، ئەگەر بىر 

ئادەم جىھادقا چىقسا ئۇنىڭ بىلەن ھەمراھلىرى، يېقىنلىرى ۋە قوشنىلىرى 

 ى.باشقا ھېچكىمدىن قورقمايتت تائاالدىنىرگە تۇراتتى. ئۇالر هللا ھەم ب
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كىشىلەرنىڭ تۆھمەت قىلىشىى ۋە  ەزىدە تېخى جىھادقا چىقماي قالساب

ھايىتى ھاد نادىن ئەنسىرەيتتى، شۇنداق تۇرۇپمۇ جىىيامان گۇمان قىلىش

الر جىھادنىڭ ئەمما بۈگۈنكى كۈندە مۇجاھىدمۇشەققەتلىك ئىدى. 

مۇجاھىدالر سېپىگە قوشۇلۇشتا قىيىنچىلىقالرغا  مۇشەققىتىدىن بەكرەك

الدا ھ يېگانە غېرىب -يەككە  ۇ. ئۇ ئائىلىسىدىن ۋە ئۆز دىيارىدىنچرايدئۇ 

يدۇ، قۇۋۋەتلەيدىغان ئادەمنىمۇ تاپاملا -چىقىدۇ، ئۆزىنى قولالپ 

شىمۇ بىر مەسىلە. جىھاد مەيدانىدىن مۇجاھىدالرنىڭ سېپىگە قوشۇلۇ 

شىى تېخىمۇ قىيىن بولۇپ، ئەگەر پاش بولۇپ قالسا بىر ئۆمۈر ىقايتىپ كېل

 مۇمكىن. شىىلەرگە دۇچار بولۇ ە يېتىشىى ياكى دۇنيادا ئېغىر كۈلپەتتۈرمىد

 

 لىقىۋاجىب. تەييارلىق قىلىشنىڭ 5

الرغا ىق قىلىشقا بۇيرۇپ، ئۇ مۇئمىن بەندىلىرىنى تەييارل تائاالهللا 

قىلدى. بۇ ئارقىلىق ئۈممەت ئۆز ھەيۋىسىنى  ۋاجىبلەرنى تۇتۇشنى سەۋەب

دۇ. شمەنلەرنىڭ ئۈمىدلىرى ئۈزۈلىتېپىپ، دۈشمەنلىرىنى قورقىتىدۇ ۋە دۈ 

ٍة َوِمْن ِرَباِط ﴿ مۇنداق دەيدۇ:  تائاالهللا  وَّ
ُ
ْعُتْم ِمْن ق

َ
ُهْم َما اْسَتط

َ
وا ل ِعدُّ

َ
َوأ

ْم 
ُ
ك ِ َوَعُدوَّ
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ْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اَّلل

ُ
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َ
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ْ
ُ  ال

َّ
ُموَنُهُم اَّلل
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ْعل
َ
 ت
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ِريَن ِمْن ُدوِنِهْم ال

َ
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ْ
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َّ
ِ ُيَوف

َّ
ْيٍء ِفي َسِبيِل اَّلل

َ
ْنِفُقوا ِمْن شى

ُ
ُمُهْم َوَما ت

َ
 ﴾َيْعل

چە قولۇڭالردىن كېلىشى ىڭالر )بىلەن ئۇرۇش قىلىش( ئۈچۈن دۈشمەنلىر»

ىنى، هللا نىڭ دۈشمىن ڭالر، بۇنىڭ بىلەنئېتى تەييارال قورال كۈچى، جەڭ

باشقا دۈشمەنلەرنى ئۆزۈڭالرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى ۋە ئۇالردىن 

ەرنىڭ هللا سىل .ىلەر تونۇمايسىلەر، هللا تونۇيدۇئۇالرنى س .قورقۇتىسىلەر
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يولىدا سەرپ قىلغىنىڭالر مەيلى نېمە بولسا بولسۇن، سىلەرگە ئۇنىڭ 

ساۋابى تولۇق بېرىلىدۇ، سىلەرگە زۇلۇم قىلىنمايدۇ )يەنى بۇ ساۋابتىن ھېچ 

 ①.«نەرسە كېمەيتىلمەيدۇ(

ن ئۇالر بىلە تائاالهللا »ئىبنى كەسىر رەھىمەھۇلال مۇنداق دەيدۇ: 

 ۋە ئىمكانىيەتنىڭ يېتىشىچە يېتەرلىك جەڭبولغان ئۇرۇشتا تاقەت 

 ②.«دىئەسلىھەلىرىنى تەييارالشقا بۇيرۇ 

 ملسو هيلع هللا ىلصدۇ: پەيغەمبەر ئۇقبە ئىبنى ئامىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەي

ۇ ئ تىشنى ئۆگىنىپ تاشلىۋەتكەن بولسائوق ئې كىكىم»مۇنداق دېگەن: 

 ③.«بىزدىن ئەمەس

ى، ت قىلىنىدۇكرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايە ھۇرەيرەئەبۇ 

نىڭدىن ئۇ  ،كىمكى ئوق ئېتىشنى ئۆگىنىپ»مۇنداق دەيدۇ: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 

 رەھىمەھۇلالھشەۋكانى  ④.«كە تانغان بولىدۇنېئمەت ،كېيىن ئۇنتۇپ قالسا

كى يولىدى تائاالكىشىى هللا  مانا بۇ ھەدىستە ئەگەر بىر»مۇنداق دەيدۇ: 

ىن ئاندجىھادقا مەنپەئەتلىك جەڭ تۈرلىرىدىن بىرەر تۈرنى بىلىپ، 

كارا ق گۇناھكار بولىدىغانلىقى ئاشئۇنىڭغا سەل قاراپ تاشلىۋەتسە قاتتى

غا كۆڭۈل قىنىڭغا كۆڭۈل بۆملەسلىك جىھاد بۇيرۇ ۇ ئۇقتۇرۇلغان، چۈنكى ئ

ەسلىكتىن بۆمل ىنغا كۆڭۈل بۆملەسلىك بولىدۇ، جىھادقا كۆڭۈل بۆملەسلىك د
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ۇت دىن ئۇنىڭ بىلەن پ قىسىى ھەمدەقرىدۇ، چۈنكى ئۇ دىننىڭ چو دېرەك بې

 ①.«دەسسەپ تۇرااليدۇ

ةٍ ڭ: تائاالنىخۇددى هللا  وَّ
ُ
ن ق ِ

ْعُتم م 
َ
ا اْسَتط قولۇڭالردىن »﴾ ﴿مَّ

ا دېگىنىدەك، تەييارلىق قىلىشتا چەكتىن ئېشىشق« كېلىشىچە قورال كۈچى

شىچە تىنىڭ يېتىىبىر مۇسۇملان ئىمكانىيھەر وملايدۇ. ۋە سەل قاراشقا ب

شىى، ۋە ھەر ۋاقىت جىھادقا تەييار تۇرۇ كۆرۈشىى  قا تەييارلىقئۇرۇش

خۇسۇسەن ھازىرقىدەك ئەتراپىمىزنى دۈشمەنلەر قورشىغان، 

مۇسۇملانالرنىڭ دىيارلىرى ۋە مۇقەددىساتلىرى تاجاۋۇزچى دۈشمەنلەرنىڭ 

 رۈر.تولىمۇ زۆ  بۇ قولىدىكى ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە

 اجىبۋ قىيامەتكىچە  ،بوملىسا ۋاجىب ئەگەر تەييارلىق مۇشۇ ۋاقىتتا

غانغا بول قيارا - رالقۇۋۋەت ۋە قو  - گە ئوخشاش كۈچدۈشمىنىمىز  بوملايدۇ!

جىھاد ۋە غازات قىلماسلىقىمىزنىڭ ئۆزى جىھادنى  قەدەر كۈتۈپ ئولتۇرۇپ

يوق قىلىۋەتكەنلىك. مۇسۇملانالر تارىختىن بۇيان قاچان ساندا ۋە 

ەتلىك ئىسالمدىكى شىدد تەييارلىقتا دۈشمەنلەر بىلەن تەڭ بواللىغان؟!...

ەنى تە )يتەلەپ يجەڭلەر، خۇسۇسەن ئاۋۋالقى ئەسىرلەردە ھەتتا جىھادى

ھەم مۇسۇملانالر سان ۋە تەييارلىقتا دۈشمەندىن ئاز  ىدا(پەرز كۇپايە جىھاد

نەرسە توسۇپ ، ئۇالرنى غازات ۋە جىھادتىن ھېچبولغان بولسىمۇ

نى ىقاالملىغان. تاجاۋۇزچىالرنى قوغالپ چىقىرىپ، مۇسۇملانالرنىڭ يۇرتلىر

ئازات قىلىش بولسا ئەلۋەتتە ھېچقانداق شەرت كەتمەيدىغان قوغدىنىش 

ىلەن تىلەر بىپەرز ئەين جىھادى( بولۇپ، بارچە يوللۇق ۋاسجىھادى )يەنى 
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 ئەڭ ياخشىى بىلگۈچىدۇر!( تائاالهللا بولىدۇ. ) ۋاجىبئورۇندىلىشىى 

 . قوغدىنىش جىھادىغا ھېچقانداق شەرت كەتمەيدۇ6

جىھادتىن سۇسالشتۇرۇپ، « يېتەكچىلەر»يېڭى مەيدانغا كەلگەن 

ىگە جىھادنىڭ شەرئىيلىك ،پئۇنى ئورۇندىغان كىشىلەرنى مەسخىرە قىلى

ا: ىلماقتق ىتى شۇنداق خىتابلىيتاشالشقا باشلىدى، ئۇالرنىڭ ئەمە ىشۈبھ

 ،دۈشمىنىڭالرغا تەسلىم بولۇڭالر ،جىم يېتىڭالر !مۇسۇملانالر ىئ»

 ەگەرئ .ىقىشتىن بەكمۇ ئېھتىيات قىلىڭالرتاجاۋۇزچىالرغا قارشىى چ

 سىلەرگە دۈشمەن باستۇرۇپ كەلسە ۋە يۇرتۇڭالرنى بېسىۋاملاقچى بولسا،

غا تاپشۇرۇڭالر! ھەتتا سىلەرگە سەلىيبىي ياكى نى ئۇالر نەرسىلىرىڭالر 

دىمۇ ر الرنىڭ ئېشەك ھايۋانلىرى بۇيرۇق قىلغان تەقدىيمەجۇسى يرافىزى

 «قىغا ئىتائەت قىلىڭالر!ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ، بۇيرۇ 

قېرىنداشلىرىمىزنىڭ چىچىنىستان، ئافغانىستان ۋە مانا بۇالر 

 «ئۇالر نىشانسىز ئۇرۇش قىلىۋاتىدۇ»ئىراقتىكى قىلغان جىھادلىرىنى 

دېگەن قۇرۇق سەپسەتىلەر بىلەن باتىلغا چىقىرىپ، بۈگۈنكى جىھادنىڭ 

قوغدىنىش جىھادى ئىكەنلىكىنى ھەمدە ئۇنىڭغا شەرت 

 ۇنتۇلدۇردى.نى ئۇنتۇپ كەتتى ياكى ئكەتمەيدىغانلىقى

مۇنداق دەيدۇ: رەھىمەھۇلالھ شەيخۇلئىسالم ئىبنى تەيمىيە 

تاجاۋۇزچى دۈشمەننى  نى چېكىندۈرۈش ھەر تۈرلۈك بولىدۇ،دۈشمەن»

دىن  ،اجىبۋ ئىززەت ۋە دىندىن چېكىندۈرۈش ئالىمالرنىڭ ئىتتىپاقى بىلەن 

لىق قىلىدىغان تاجاۋۇزچىنى چېكىندۈرۈش ىۋە دۇنيالىقىمىزغا بۇزغۇنچ

ەرت بولۇپ، ئۇنىڭغا ھېچبىر ش ۋاجىبئىمان ئېيتىشتىن قالسا ئەڭ مۇھىم 
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يۇملاستىن ئىمكانىيەتنىڭ يېتىشىچە چېكىندۈرۈلىدۇ. بۇنىڭغا قارىتا و ق

ئالىمالرنىڭ پاكىتلىرى بار. زالىم تاجاۋۇزچىنى چېكىندۈرۈش بىلەن ئۇنى ئۆز 

 ①.«رىشنىڭ پەرقىنى ئايرىش تولىمۇ زۆرۈردىيارىغا ئىزدەپ بې

قوغدىنىش »مۇنداق دەيدۇ:  رەھىمەھۇلالھئىبنى قەييىم  ئەلالمە

قارىغاندا  كەىھاد(تەلەپ )پەرز كۇپايە بولغان ج يجىھادى جىھادىنىڭ

ىر بيراق بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ھەر لىقى ئومۇمىۋاجىب، يوللىرى كەڭرەك

نىڭ ز ئەين بولىدۇ. قۇل خوجايىنىپەر قىلىشىى كىشىنىڭ چىقىشىى ۋە جىھاد 

ئانىسىنىڭ رۇخسىتىسىز، قەرزدار قەرز  -اتا رۇخسىتىسىز، باال ئ

دەك ھۇد ۋە خەنىسىز جىھادقا چىقىدۇ. بۇ خۇددى ئو گىسىنىڭ رۇخسىتئى

ردىن ۇملانال كۈنلىرىدىكى جىھادقا ئوخشايدۇ. بۇنىڭدا دۈشمەننىڭ مۇس

ى مۇشرىكالر ئوھۇد ۋە چۈنك شىى شەرت ئەمەسئىككى ھەسسە كۆپ بولۇ 

خەندەك كۈنى مۇسۇملانالردىن نەچچە ھەسسە كۆپ ئىدى، شۇ ھالەتتە 

بولغان، چۈنكى ئۇ ۋاقىتتا جىھاد ئىختىيارى  ۋاجىبھەم جىھاد ئۇالرغا 

 ②.«ئەمەس بەلكى ناھايىتى زۆرۈر ۋە دەپئى )قوغدىنىش جىھادى( بولغان

 

 ۋە ئىماننىڭ ئالدىدا  كۈچنىڭ ئەقىدە ي. ماددى7

 شىىمەغلۇپ بولۇ 

 ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تائاالهللا 
َ
مَّ ال

ُ
ْدَباَر ث

َ ْ
ُوا األ
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ً

ْبِديال
َ
ەلۋەتتە ئ لەر بىلەن )ھۇدەيبىيىدە( ئۇرۇشسائەگەر كاپىرالر سى»۞﴾  ت

ئارقىسىغا قاراپ قاچاتتى، ئاندىن )ئۆزلىرىگە( ھېچ ئىگە ۋە ياردەمچى 

ىبە لەرنى غەلمۇئمىن. بۇ )يەنى كاپىرالرنى مەغلۇپ قىلىش، [22]  تاپاملايتتى

نىڭ ئىلگىرىدىن تارتىپ تۇتۇپ كېلىۋاتقان يولىدۇر، هللا قىلدۇرۇش( هللا 

نىڭ يولىدا ھېچقانداق ئۆزگىرىش تاپاملايسەن )يەنى هللا نىڭ تۇتقان يولى 

 بۇ ڭتائاالنىهللا  رەھىمەھۇلالھئىبنى كەسىر   ①.«[23] ئۆزگەرمەيدۇ(

 ئايىتىنى تەپسىرلەپ مۇنداق دەيدۇ: 

ْو ﴿
َ
ِصيًرا َول

َ
 ن

َ
ا َوال  َيِجُدوَن َوِليا

َ
مَّ ال

ُ
ْدَباَر ث

َ ْ
ُوا األ

َّ
َول
َ
ُروا ل

َ
ف
َ
ِذيَن ك

َّ
ُم ال

ُ
ك
َ
ل
َ
ات
َ
 ﴾ق

ارقىسىغا ئ ەن )ھۇدەيبىيىدە( ئۇرۇشسا ئەلۋەتتەئەگەر كاپىرالر سىلەر بىل»

 هللا ②.«قاراپ قاچاتتى، ئاندىن )ئۆزلىرىگە( ھېچ ئىگە ۋە ياردەمچى تاپاملايتتى

ق بېرىپ مۇندا بەندىلىرىگە بىشارەت مۇئمىنە ئۆزىنىڭ ـئەززە ۋەجەلل

ەتتە ئەلۋ  تائاالهللا  ئەگەر مۇشرىكالر ئۇالرغا باستۇرۇپ كەلسە»دەيدۇ: 

 اپىرالر، كرىپبەندىلىرىگە ئۇالرغا قارشىى ياردەم بې مۇئمىنئۆز رەسۇلىغا ۋە 

ىگە ۋە ھېچ ئ ئاندىن )ئۆزلىرىگە(قوشۇنىنى تەلتۆكۈس مەغلۇپ قىلىدۇ. >

ەمبىرىگە ۋە ا، ئۇنىڭ پەيغغتائاالهللا  كاپىرالر، چۈنكى <ياردەمچى تاپاملايتتى

ِتي تائاالهللا لەرگە جەڭ ئېالن قىلدى، مۇئمىن
َّ
ِ ال

َّ
 اَّلل

َ
ة  مۇنداق دەيدۇ: ﴿ُسنَّ

ْبِديًل﴾
َ
ِ ت
َّ
ِة اَّلل ِجَد ِلُسنَّ

َ
ن ت

َ
ْبُل َول

َ
ْت ِمن ق

َ
ل
َ
ْد خ

َ
پ بۇ )يەنى كاپىرالرنى مەغلۇ » ق

لەرنى غەلىبە قىلدۇرۇش( هللا نىڭ ئىلگىرىدىن تارتىپ مۇئمىنقىلىش، 

تۇتۇپ كېلىۋاتقان يولىدۇر، هللا نىڭ يولىدا ھېچقانداق ئۆزگىرىش 
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 ①.«تاپاملايسەن )يەنى هللا نىڭ تۇتقان يولى ئۆزگەرمەيدۇ(

 .ىتىنى ۋە ئادىرى ئارىسىدىكى قانۇ نىڭ مەخلۇقلتائاال هللا  ،مانا بۇ

ا، هللا كېلىپ قالسئۇدۇل  -ىلەن ئىمان بىر ئورۇندا ئۇدۇملۇ ئەگەر كۇفرى ب

ىدۇ، ر ئىماننى كۇفۇر ئۈستىدىن غالىب قىلىدۇ، ھەقنى يۇقىرى كۆتۈ  تائاال

 گەرچە سانى مۇئمىنالرنىڭ باتىلىنى يەر بىلەن يەكسان قىلىدۇ. چۈنكى

 هللا سانى كۆپ بولسىمۇ،ۇشرىكالرنىڭ ۋە م رىكالرنىڭ سانىدىن ئازمۇش

 بمۇشرىكالر ئۈستىدىن غالىبەندىلىرىگە ياردەم قىلىپ،  مۇئمىن تائاال

 ②.«قىلىدۇ

ُم مۇنداق دەيدۇ: ﴿ تائاالهللا 
ُ
وك

ُّ
ْم ُيَول

ُ
وك

ُ
اِتل

َ
ى َوِإن ُيق

ً
ذ
َ
 أ
َّ
ْم ِإال

ُ
وك ن َيُضرُّ

َ
ل

 ُينَصُروَن 
َ
مَّ ال

ُ
ُدَباَر ث

َ
 بېرىشتىن باشقا ھېچقانداق زىيانلەرگە ئازار سى»﴾ األ

سىلەرگە  ئەگەر سىلەر بىلەن ئۇرۇشسا .زەخمەت يەتكۈزەملەيدۇ -

ئىمام   ③.«ئارقىسىنى قىلىپ قاچىدۇ، ئاندىن ئۇالرغا ياردەم بېرىلمەيدۇ

ۋە  يئەگەر سىلەرگە يەھۇدى»مۇنداق دەيدۇ:  رەھىمەھۇلالھتەبەرى 

ولىدۇ مەغلۇپ ب ، ئۇالرالر ئۇرۇش ئاچساكىتابناساراالردىن ئىبارەت ئەھلى 

 ُينَصُروَن﴾ ۋە سىلەرگە كەينىنى قىلىپ قاچىدۇ.
َ
لەر! ۇئمىنم ئىيەنى > ﴿ثم ال

، ىلمايدۇ<ق ڭالردىن غالىبۈ ئۈستسىلەرنىڭ گىزمۇ ئۇالرنى ھەر  تائاالهللا 

ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىغا كاپىر بولغان، سىلەر بولساڭالر  تائاالهللا چۈنكى ئۇالر 

 ئەززە ۋەهللا  .نەرسىلەرگە ئىمان ئېيتقان ئېلىپ كەلگەنپەيغەمبىرىڭالر 
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ە ئۇالرنىڭ قەلبىگە قورقۇنچ تاشالپ، سىلەرنى قولالپ ـجەلل

ە ۋە نىڭ ئۆز پەيغەمبىرىگتائاالهللا  ،لەر! مانا بۇمۇئمىنكۈچلەندۈرىدۇ. ئى 

ئۇالرنى ئەھلى  تائاالهللا ئەھلى ئىمانالرغا قىلغان ۋەدىسىى بولۇپ، 

 ①.«قىلدى كىتابالردىن ئىبارەت كاپىرالردىن غالىب

ز. كۈچلۈك ۋاتىمىي كۆز ئالدىمىزدا كۆرۈ قانۇنىيەتنى ئەمەلى يبۇ ئىالھى

بوملىغان  قا ياردەمچىسىىباش تائاالدىنهللا كاتتا دۆلەتلەرمۇ  -ۋە زوراۋان كاتتا 

مۇجاھىدالردىن ئىبارەت كىچىككىنە بىر جامائەتنىڭ ئالدىدا ئاجىزلىقىنى 

قۇۋۋەت  -رالى، نە كۈچ ر قو تەن ئاملاقتا! مۇجاھىدالرنىڭ نە ئىلغا

سېلىشتۇرمىسىى، نە ئۇالرنى قولاليدىغان دۆلەتلىرى بولسۇن؟! مانا شۇنداق 

پىالنلىرىنى بۇزۇپ تاشالپ، تۇرۇپ ھەم كاتتا دۆلەتلەرنىڭ ئىنچىكە 

 .ەەكتئۇالرنىڭ تاجاۋۇزچىلىق ھەرىكەتلىرىنى مەغلۇپ قىلىپ كەمل

ى، بىلەن قەسەمك  تائاالهللا  ڭ ۋەدىسىى!تائاالنى هللا –شۇنداق،  ئۇ 

ڭ نۇسرىتى بىلەن خۇشال بولسا، تائاالنىهللا پات ئارىدا مۇئمىنلەر 

 هللا االك بولىدۇ ھەمدەيان تارتقان ھالدا ھئۈممەتنىڭ دۈشمەنلىرى زى

ىڭ نڭ ئۆزگەرمەس قانۇنىيىتى ئىجرا بولۇپ، بۇ ئۈممەت دۇنياتائاالنى

 «ھامان تاڭ ئاتىدۇ!» كونتروللىقىنى قولىغا ئالىدۇ،

 

 . كۆپلۈك ئەسقاتمايدۇ1
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َ
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تالۇت » ﴾اَّلل

ىلەرنى هللا سملۇقەددەستىن( ئايرىلغان چاغدا: >ئەسكەرلىرى بىلەن )بەيتۇ 

ەۋە ئۇ ماڭا ت نايدۇ، كىمكى ئۇنىڭدىن ئىچىدىكەندەريا بىلەن سى بىر

 .كىمكى دەريا سۈيىنى تېتىمايدىكەن ئۇ ھەقىقەتەن ماڭا تەۋەدۇر ئەمەس، 

ئۇنىڭدىن )ئۇسسۇزلۇقىنى بىرئاز بېسىش ئۈچۈن( ئىچكەن ئادەم 

 ەندېدى. ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئازغى رۇققا خىالپلىق قىلغان بوملايدۇ(<)بۇي

ىن باشقا ھەممىسىى ئۇنىڭدىن ئىچتى. تالۇت ۋە ئۇنىڭغا ئىمان كىشىد

ئېيتقان كىشىلەر دەريادىن ئۆتكەن چاغدا )دۈشمەننىڭ كۆپلۈكىنى كۆرۈپ 

ىڭ بۈگۈن بىز جالۇت ۋە ئۇنچۈشۈپ، ئۇالرنىڭ بىر پىرقىسىى(: > قورقۇنچقا

تنىڭ دېدى. )تالۇ  ئۇرۇشۇشقا تاقەت كەلتۈرەملەيمىز< ئەسكەرلىرى بىلەن

 نىڭ هللابولۇشقا ئېتىقاد قىلىدىغانالر: > لىرىدىن( هللا قا مۇالقاتتەۋە

ېدى. د ئۈستىدىن غەلىبە قىلىدۇ< ئىرادىسىى بىلەن ئاز جامائە كۆپ جامائە

 ①.«هللا چىداملىق كۆرسەتكۈچىلەر بىلەن بىللىدۇر 

َتْيِن ﴿ يەنە مۇنداق دەيدۇ: تائاالهللا 
َ
 ِفي ِفئ

ٌ
ْم آَية

ُ
ك
َ
اَن ل

َ
ْد ك

َ
 ق

َ
َتق
ْ
 ال

ٌ
ة
َ
َتا ِفئ

ُد ِبَنْصِرِه  ِ
ي 
َ
ُ ُيؤ

َّ
َعْيِن َواَّلل

ْ
َي ال

ْ
ْيِهْم َرأ

َ
ل
ْ
 َيَرْوَنُهْم ِمث

ٌ
اِفَرة

َ
َرى ك

ْ
خ
ُ
ِ َوأ

َّ
اِتُل ِفي َسِبيِل اَّلل

َ
ق
ُ
ت

ْبَصارِ 
َ ْ
وِلي األ

ُ
 أِل

ً
ِعَْبَرة

َ
ِلَك ل

َ
اُء ِإنَّ ِفي ذ

َ
ئى يەھۇدىيالر جامائەسىى! ») ﴾َمْن َيش

قان ئىككى گۇرۇھتا سىلەر ئۈچۈن ئىَبرەت دە جەڭ ئۈچۈن( ئۇچراشبەدر 

انالرنى مۇسۇمل ،ى يەنى بىر  ؛ يولىدا ئۇرۇشۇۋاتقان گۇرۇھتۇر هللا ،بار، بىرى 
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)سانىنى( ئۆزلىرىدەك ئىككى باراۋەر ئوپئوچۇق كۆرگەن كاپىرالر گۇرۇھىدۇر 

)يەنى هللا كاپىرالرغا قورقۇنچ سېلىش بىلەن ئۇالرنى ئۇرۇشتىن قول 

كاپىرالرغا مۇسۇملانالرنىڭ سانىنى جىق كۆرسەتتى(. هللا يىغدۇرۇش ئۈچۈن، 

خالىغان كىشىگە ياردەم بېرىپ قولاليدۇ. بۇنىڭدا ھەقىقەتەن ئەقىل 

 ①.«ئىگىلىرى ئۈچۈن ئىَبرەت بار

 ئىمام قۇرتۇبى مۇنداق دەيدۇ: 

ئۇنىڭ بىلەن دەريادىن : ىبنى ئابباس ۋە سۇدى مۇنداق دېگەنئ –

چىدە سۇ ئىچكەن كىشىلەرمۇ ئۇالرنىڭ ئىكىشىى ئۆتكەن بولۇپ،  4111

مىڭ كىشىلىك  011ئۇالر جالۇتنىڭ پۈتۈن قورالالنغان  .بولغان

بۇ  .نەچچە كىشىى كېتىپ قالدى 3611نى كۆرۈپ، ئۇالردىن ىئەسكەرلىر

ايتىشىغا ڭ دەرگاھىغا قتائاالنىهللا ۋاقىتتا ئۆزىنىڭ قايتا تىرىلىشىگە ۋە 

ىغا ئەھلىنىڭ سان بەدرلەر )ئۇالرنىڭ سانى مۇئمىن يئىشەنگەن ھەقىقى

ُ َمَع ﴿ :(ئىدى باراۋەر
َّ
ِ َواَّلل

َّ
ِن اَّلل

ْ
 ِبِإذ

ً
ِثيَرة

َ
 ك

ً
ة
َ
َبْت ِفئ

َ
ل
َ
ٍة غ

َ
ِليل

َ
ٍة ق

َ
ْم ِمْن ِفئ

َ
ك

اِبِريَن  ىدىن پ جامائە ئۈستهللا نىڭ ئىرادىسىى بىلەن ئاز جامائە كۆ »>﴾ الصَّ

 «.ر چىلەر بىلەن بىللىدۇ دېدى. هللا چىداملىق كۆرسەتكۈ غەلىبە قىلىدۇ< 

ئۇنىڭ بىلەن »ى تەپسىرشۇناسالر مۇنداق دەيدۇ: كۆپ ساندىك

اق دئومۇمەن سۇ ئىچمىگەنلەر دەريادىن ئۆتەلىدى، ئۇالرنىڭ بەزىسىى مۇن

كۆپ دۈشمەنگە تەڭ كېلەلەيمىز<، ئەمما  دېدى: >بىز قانداقمۇ بۇنچىلىك

ىلەن ئاز رادىسىى بلەر: >هللا نىڭ ئىىئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئىرادىلىك كىش

 . «بە قىلىدۇ< دېدىىجامائە كۆپ جامائە ئۈستىدىن غەل

                                                           
 ئايەت. -03سۈرە ئال ئىمران  ①



      جىھاد بەلگىسى  

53 

ە گبەدر بىز »ھۇ مۇنداق دەيدۇ: ئىبنى ئازىپ رەزىيەلالھۇ ئەن بەرائ

نەچچە  ن يۈز ئو ەن ئۈچقاتناشقان كىشىلەرنى تالۇت بىلەن دەريادىن ئۆتك

( كىشىنىڭ سانى بىلەن ئوخشاش دەپ قارايتتۇق. 303)يەنە بىر رىۋايەتتە 

 ①.«لەرال ئۆتەلىگەن ئىدى< مۇئمىنئۇنىڭ بىلەن پەقەت 

تارىخ تەبەرىدە مۇنداق كەلگەن: بىر ئادەم خالىد رەزىيەلالھۇ 

دە، دېگەن« رۇملىقالر بەك كۆپ ئىكەن، مۇسۇملانالر بەكال ئاز»ئەنھۇغا: 

رۇملۇقالر نەقەدەر ئاز، »خالىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېدى: 

ىلەن ڭ نۇسرىتى بتائاالنىهللا ھە!؟ ئەسكەرلەر  - مۇسۇملانالر نەقەدەر كۆپ

دەملەرنىڭ لىنىدۇ. ئابىلەن ئاز ھېسابلىنىدۇ، ياردەمسىز قېلىش كۆپ ھېساب

ن مە بىلەن قەسەمكى، تائاالهللا سانى ھېچ نەرسىگە ئەسقاتمايدۇ. 

پسىز ۋە سانى ئاز بولۇشىنى ھەقىقەتەن قىزىل تەنلىكلەرنىڭ تەرتى

  ②.«خااليمەن

 

 . جىھادتا دۈشمەنلەر قانداق تاالپەتكە ئۇچرايدۇ؟9

وَن مۇنداق دەيدۇ: ﴿ تائاالهللا 
ُ َ
مل
ْ
أ
َ
وا ت

ُ
ون
ُ
ك
َ
ْوِم ِإْن ت

َ
ق
ْ
اِء ال

َ
 َتِهُنوا ِفي اْبِتغ

َ
َوال

 
َ
ِ َما ال

َّ
ْرُجوَن ِمَن اَّلل

َ
وَن َوت

ُ َ
مل
ْ
أ
َ
َما ت

َ
وَن ك

ُ َ
مل
ْ
ُهْم َيأ ِإنَّ

َ
ُ َعِليًما َحِكي ف

َّ
اَن اَّلل

َ
﴾ ًماَيْرُجوَن َوك

لەر ئەگەر سى .دۈشمەننىڭ ئارقىسىدىن قوغالشقا سۇسلۇق قىلماڭالر»

قىينالساڭالر، ئۇالرمۇ خۇددى سىلەرگە ئوخشاش قىينىلىدۇ، سىلەر ئۇالر 

ئۈمىد قىلمايدىغان نەرسىنى )يەنى شەھىد بولۇشىنى، ساۋابنى ۋە غەلىبىنى( 
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 ھەممىنى بىلگۈچىدۇر، ھېكمەت بىلەن ئىشهللا لىسىلەر. تىن ئۈمىد قىهللا 

ىنى ئايىت بۇڭ تائاالنىهللا  رەھىمەھۇلالھئىبنى كەسىر   ①.«ر قىلغۇچىدۇ 

 قىلغان:مۇنداق تەپسىر 

 تَ ﴿
َ
اِء َوال

َ
 ِفي اْبِتغ

ْ
ْوِم  ِهُنوا

َ
ق
ْ
دۈشمەننىڭ ئارقىسىدىن قوغالشقا »﴾ ال

يەنى دۈشمەنلەرنى قوغالپ زەربە بېرىشتە سۇسلۇق  ،«سۇسلۇق قىلماڭالر

قىلماڭالر بەلكى جىددى مۇئامىلە قىلىڭالر، ئۇالرنىڭ ئۆتىدىغان يوللىرىنى 

 ىپ ئولتۇرۇڭالر. كۆزىت

هُ ﴿ ِإنَّ
َ
وَن ف

ُ َ
مل
ْ
أ
َ
 ت

ْ
وا
ُ
ون
ُ
ك
َ
وَن ِإن ت

َ
مل
ْ
أ
َ
َما ت

َ
وَن ك

ُ َ
مل
ْ
ئەگەر سىلەر »﴾ ْم َيأ

ى يەن ،«ئوخشاش قىينىلىدۇ قىينالساڭالر، ئۇالرمۇ خۇددى سىلەرگە

مۇ خۇددى سىلەرگە جاراھەت ۋە شەھىدلىك يەتكەندەك، ئۇالرغى

 ِإنئېيتقاندەك: ﴿ تائاالهللا خۇددى جاراھەت ۋە ئۆلتۈرۈلۈش يەتتى، 

هُ 
ُ
ل
ْ
ث ِ
ْرٌح م 

َ
ْوَم ق

َ
ق
ْ
ْد َمسَّ ال

َ
ق
َ
ْرٌح ف

َ
ْم ق

ُ
لىك ىئەگەر سىلەرگە شىكەست»﴾ َيْمَسْسك

يەتكەن بولسا )يەنى بۇ جەڭدە سىلەر يارىالنغان ۋە شەھىد بولغان 

جېڭىدە( ئوخشاشال شىكەستلىك  بەدربولساڭالر(، دۈشمەنلەرگىمۇ )

  ②.«دى(ۈلالندى ۋە ئۆلتۈر ىيەتتى )يەنى ئۇالر يار

 َيْرُجوَن ﴿ئۇنىڭدىن كېيىن يەنە مۇنداق دېدى: 
َ
ِ َما ال

َّ
ْرُجوَن ِمَن اَّلل

َ
 ﴾َوت

ئۇالر ئۈمىد قىلمايدىغان نەرسىنى )يەنى شەھىد بولۇشىنى، ساۋابنى  سىلەر»

ەر جاراھەت ليەنى ئۇالر بىلەن سى ،«تىن ئۈمىد قىلىسىلەرهللا ۋە غەلىبىنى( 

نۇسرەت  -بە ىۋە غەل ساۋاب تائاالدىنهللا لېكىن سىلەر  ۋە ئاغرىقتا باراۋەر
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 قىلىقرەسۇلىنىڭ تىلى ئار ئۆز كىتابىدا ۋە  تائاالهللا خۇددى  .ەرتىلەيسىل

ىرالر ، ئۇ ھەق ۋەدە ۋە خۇش بىشارەتتۇر، ئەمما كاپەدە قىلغىنىدەكۋ 

 نىڭهللا  لمايدۇ. سىلەر جىھادقا قىزىقىشقا ۋەقى ھېچنەرسە ئۈمىد

 شقا ئەڭ اليىق. ىكەلىمىسىنى تىكلەپ، ئۇنى ئالىي قىل

ُ َعِليًما َحِكيًما﴿
َّ
اَن اَّلل

َ
لەن ھېكمەت بى ھەممىنى بىلگۈچىدۇر،»هللا ﴾ َوك

كىتكەن، ئىجرا ، يەنى ئۇ ئۆزى تەقدىر قىلغان، بې«ئىش قىلغۇچىدۇر 

قاچان ئەڭ ئالىم، ئەڭ مۇكەممەل ۋە ھەر  قىلغان شەرئىي ھۆكۈملەردە

 ①.«تۇر لەشكە اليىق زاتىمەدھىي

نەتىجىلەرگە بىر كۆزىمىز بىلەن قارىماسلىقىمىز كېرەك.  چوقۇم بىز

قانچىسىى »، «ەھىد قىلىندى؟بىزدىن قانچە ئادەم ش»پەقەتال 

 «نېمىلەرنى يوقاتتۇق؟»، «نېمە زىيانالرنى تارتتۇق؟»، «جاراھەتلەندى؟

تى ىبەلكى ئىككى كۆزىمىز بىلەن ياخشىى نەزەر سېلىشىمىز ناھاي ،ئەمەس

ئۇالردىن »، «دۈشمەنلەر قانداق زىيان تارتتى؟» ،مۇھىم. مەسىلەن

، «ىسىى قانچىلىك؟قورقۇنچئۇالرنىڭ »، «ىش بولدى؟قانچىلىك يوقىت

تسىيە بىزنىڭ بۇ خىل پوزى«... كەلگۈسىدىكى نەتىجىسىى قانداق؟»

 يىنكىگە ياخشىى تەييارلىق قىلىشىمىزغا پايدىلىق.قىممەتنى ئۆلچەپ، كې

 بەزىلەر ئۆلچەپ يۈرگىنىدەك ، تەڭپۇڭلۇق مانا شۇنىڭدەك

يدۇ ەئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ ۋە جاراھەتلەنگەنلەرنىڭ سانى بىلەن ئۆلچەنم

قاتارلىق  يۋە ئەسكىرى ي، ئىقتىسادىيبەلكى ئۇ ئۆزىنىڭ شەرئىي، سىياسى

بىلەن ئۆلچىنىدۇ. بەزىدە دۈشمەن سان جەھەتتە  مەنپەئىتىكەلگۈسىى 
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جەھەتتە  يۋە ئىقتىسادى يلېكىن ئۇ سىياسى كۆپ زىيان تارتمىغان بىلەن

مەت زور مئېغىر زىيان تارتىپ، پىالنلىرى مەغلۇپ بولىدۇ، بۇ ئارقىلىق ئۈ 

يامانلىقتىن ساقلىنىپ قېلىپ، كىشىلەرنىڭ قەلبىدىكى دۈشمەننىڭ 

 ھەيۋىسىى سۇنىدۇ.

ئىستىشھادى ئەمەلىيەتلەرنىڭ » ،مەن بىر مىسال كەلتۈرەي

ئۆلتۈرۈلگەن ئەمما ئۇالر ھەم  ينەتىجىسىدە ئونغا يېقىن يەھۇدى

 ن رىمىزدىن كۆپلىگەنلىرىنى ئۆلتۈرۈپ، نۇرغۇ ىپەلەستىنلىك قېرىنداشل

 شتۇرۇش توغرا ئەمەس.ىلېكىن بۇنداق سېل«. ئۆيلەرنى ۋەيران قىلدى

ىك الرنىڭ كېڭەيمىچىليئىستىشھادى ئەمەلىيەت ئارقىلىق يەھۇدى

ئارزۇلىرى كۆپۈككە ئايلىنىپ، ئۇالرنىڭ بۈيۈك ئىسرائىلىيەنى قۇرۇش 

رىپ، ئۇالر پەلەستىنلىكلەرگە بىر دۆلەتنى بې .ھەرىكىتى بىتچىت قىلىندى

توسۇق تام قۇرۇشقا ھادى ھۇجۇمالردىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئىستىش

مانا بۇ ئەمەلىيەت ئارقىلىق ئۈممەت كۆپ يامانلىقالردىن  مەجبۇر بولدى.

هللا گەر تى. ئەىشساقلىنىپ قالدى ۋە پەلەستىنلىكلەر كۆپ ئۇتۇققا ئېر

غان قىسىى بولڭ رەھمىتى ھەمدە بۇ مۇبارەك ئۇتۇق ۋە ئۇنىڭ چوقتائاالنى

الر ھەرگىزمۇ يبوملىسا ئىدى، يەھۇدى ئىستىشھادى ئەمەلىيىتى

ئەڭ  تائاال هللاپەلەستىنلىكلەرنىڭ دۆلىتىنى ئېتىراپ قىلمىغان بوالتتى. )

 ياخشىى بىلگۈچىدۇر!(

 

 . نۇسرەتنىڭ سەۋەبلىرى 01

 بە ئاتا قىلىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلغان ۋەىلەرگە غەلمۇئمىن تائاالهللا 
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 ۇش بىشارەت بەرگەن.نۇرغۇن ئايەتلەردە خ

ْرَسِليَن مۇنداق دەيدۇ: ﴿ تائاالهللا 
ُ ْ
ا امل

َ
ِلَمُتَنا ِلِعَباِدن

َ
ْت ك

َ
ْد َسَبق

َ
ق
َ
ُهْم  ۞ َول ِإنَّ

ْنُصوُروَن ۞
َ ْ
ُهُم امل

َ
اِلُبوَن  ل

َ
غ
ْ
ُهُم ال

َ
ا ل

َ
بىزنىڭ پەيغەمبەر »﴾ ۞ َوِإنَّ ُجْنَدن

[. ئۇالر 070]بەندىلىرىمىز ھەققىدىكى سۆزلىرىمىز ئالدىنئاال ئېيتىلغان 

[. بىزنىڭ قوشۇنىمىز چوقۇم غەلىبە 072چوقۇم نۇسرەت تاپقۇچىالردۇر ]

 ①.«[073قىلغۇچىالردۇر ]

َحَياِة يەنە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ تائاالهللا 
ْ
ِذيَن آَمُنوا ِفي ال

َّ
َنا َوال

َ
َنْنُصُر ُرُسل

َ
ا ل ِإنَّ

َهادُ 
ْ
ش
َ ْ
َيا َوَيْوَم َيُقوُم األ

ْ
ن گە، بىز پەيغەمبىرىمىز ھىسىزكى، شۈب -شەك »﴾ الدُّ

ردىن مىنلەادا ۋە )پەرىشتە، پەيغەمبەر ۋە مۇئمىنلەرگە ھاياتىي دۇنيمۇئ

بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىگە گۇۋاھ بولىدىغان( گۇۋاھچىالر ھازىر بولىدىغان 

 ②.«كۈندە ئەلۋەتتە ياردەم بېرىمىز

ْتٌح يەنە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ تائاالهللا 
َ
ِ َوف

َّ
َن اَّلل ِ

ْصٌر م 
َ
وَنَها ن ِحبُّ

ُ
َرى ت

ْ
خ
ُ
َوأ

ِمِنيَن 
ْ
ؤ
ُ ْ
ِر امل ِ

 
ِريٌب َوَبش

َ
سىلەرگە )مەرھەمەت قىلىنىدىغان( سىلەر ياخشىى »﴾ ق

ە يېقىن ۋ هللا تىن كېلىدىغان نۇسرەت  نېئمەتكۆرۈدىغان ئىككىنچى بىر 

قىلىنىشىى( دۇر، )ئى مۇھەممەد!(  ىھەتغەلىبە )يەنى مەككىنىڭ ف

 ③.«خەۋەر بەرگىنە )بۇ روشەن مەرھەمەت بىلەن( خۇشلەرگۇئمىنم

ە ۋە تەرىپىدىن بولغان ۋەد تائاالهللا بە قىلىشىى ىلەرنىڭ غەلمۇئمىن

بىشارەتتۇر لېكىن ئۇ شەرتسىز ۋەدە بوملاستىن بەلكى مەلۇم سەۋەبلەر ۋە 
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ڭ ىتائاالنشەرتلەرگە باغلىق بولۇپ، شەرتنى ئورۇندىغان كىشىى هللا 

ۋەدىسىگە ئېرىشىدۇ ۋە بىشارەتكە اليىق بولىدۇ. كىمكى ئۇنىڭغا نۇقسان 

 ئۇنى ئۆزىگە ائاالتهللا ھەتتا  بىگە نائىل بوالملايال قاملاستىنىيەتكۈزسە، غەل

 تاشالپ قويىدۇ. 

ملسو هيلع هللا ىلص لۇلالھ ئۆز كىتابىدا، رەسۇ  تائاالهللا بە قىلىشنىڭ ئامىللىرىنى ىغەل

قىلغان. بۇ سەۋەبلەرنىڭ مۇتلەق كۆپ دە ئوچۇق بايان ھەدىسلىرىئۆز 

 تائاالهللا ، قىلىش بولۇپ يڭ تەۋھىد كەلىمىسىنى ئالىتائاالنىهللا مى ىقىس

اِلَحاِت بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ وا الصَّ
ُ
ْم َوَعِمل

ُ
ِذيَن آَمُنوا ِمْنك

َّ
ُ ال

َّ
َوَعَد اَّلل

ِذ 
َّ
 ال

َ
ف

َ
ل
ْ
َما اْسَتخ

َ
ْرِض ك

َ ْ
ُهْم ِفي األ نَّ

َ
ِلف
ْ
َيْسَتخ

َ
ُهْم ِديَنهُ ل

َ
نَّ ل

َ
ن ِ
 
ُيَمك

َ
ْبِلِهْم َول

َ
ُم يَن ِمْن ق

ْيًئا 
َ
وَن ِبي ش

ُ
ِرك

ْ
 ُيش

َ
ِني ال

َ
ْمًنا َيْعُبُدون

َ
ْوِفِهْم أ

َ
ُهْم ِمْن َبْعِد خ نَّ

َ
ل ِ
ُيَبد 

َ
ُهْم َول

َ
ى ل ضىَ

َ
ِذي اْرت

َّ
ال

اِسُقوَن 
َ
ف
ْ
ِئَك ُهُم ال

َ
ول
ُ
أ
َ
ِلَك ف

َ
َر َبْعَد ذ

َ
ف
َ
 نهللا ئىچىڭالردىكى ئىما»﴾ َوَمْن ك

ەرنى قىلغان كىشىلەرگە، ئۇالردىن بۇرۇن ـئېيتقان ۋە ياخشىى ئەمەلل

ئۇالرنىمۇ چوقۇم ھۆكۈمران  ئۆتكەنلەرنى زېمىندا ھۆكۈمران قىلغاندەك

قىلىشىنى، ئۇالر ئۈچۈن تاللىغان دىنىنى چوقۇم مۇستەھكەم قىلىپ 

 بېرىشنى ۋە ئۇالرنىڭ قورقۇنچىسىنى ئامانلىققا ئايالندۇرۇپ بېرىشنى ۋەدە

 .قىلدى، ئۇالر ماڭا ئىبادەت قىلىدۇ، ماڭا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەيدۇ

 ①.«شۇ ۋەدىدىن كېيىن كاپىر بولغانالر هللا نىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچىالردۇر 

ك شېرى تائاالغا هللا ىنۇسرەتكە ئېرىشىشى -بە ىغەلئۇالرنىڭ يەنى 

بولىدۇ.  قباغلىنىشلىنى بىر دەپ بىلىشىگە تائاالكەلتۈرمىگەن ھالدا هللا 

شۇ ى خۇددجىدە قارشىى چىقىش بولۇپ، ئېغىر دەرى تائاالغاهللا  –شېرىك 
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 ئۇالرغا ائاالتسانىلىپ، هللا ئەڭ بەختسىز ئىنسانالر  مۇشرىكالرتىن سەۋەب

 ڭتائاالنىتەۋھىد بولسا هللا  ؛زەبۇنلۇقنى پۈتۈۋەتكىنىدەك -خار 

د ۇ سەۋەبتىن تەۋھى، شڭ ئەڭ چوڭ سەۋەبىمۇھەببىتىگە ئېرىشىشنى

ر بىلەن ئەڭ بەختلىك كىشىلە نۇسرىتى -بە ىڭ غەلتائاالنىئەھلى هللا 

َ مۇنداق دەيدۇ: ﴿ تائاالهللا لىنىدۇ. بۇ ھەقتە ھېساب
َّ
وَن اَّلل ِذيَن ُيَحادُّ

َّ
 ِإنَّ ال

يَن  ِ
 
ل
َ
ذ
َ
ِئَك ِفي األ

َ
ْول
ُ
ُه أ

َ
ى بىلەن ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىر شۈبھىسىزكى، هللا »﴾ َوَرُسول

 ①.«دۇر نقارشىالشقۇچىالر ئەڭ خار ئىنسانالر قاتارىدى

ىش ئۈچۈن تبە ۋەدىسىگە يېىئۆز كىتابىدا بايان قىلغان غەل تائاالهللا 

قا نۇسرەتنىڭ يەنە باش - بەىگىشلىك غەلھىد ئەھلى تولۇقالشقا تېتەۋ 

 بار. ﴿ مۇئامىللىرى
ْ
ُتُهْم ِعْنَد ال

َ
اَن َصال

َ
وا َوَما ك

ُ
وق

ُ
ذ
َ
 ف
ً
ْصِدَية

َ
اًء َوت

َ
 ُمك

َّ
َبْيِت ِإال

ُفُروَن 
ْ
ك
َ
ْنُتْم ت

ُ
اَب ِبَما ك

َ
َعذ

ْ
وا َعْن  ۞ ال ُهْم ِلَيُصدُّ

َ
ْمَوال

َ
ُروا ُيْنِفُقوَن أ

َ
ف
َ
ِذيَن ك

َّ
ِإنَّ ال

 
َ
ف
َ
ِذيَن ك

َّ
ُبوَن َوال

َ
ل
ْ
مَّ ُيغ

ُ
 ث
ً
ْيِهْم َحْسَرة

َ
وُن َعل

ُ
ك
َ
مَّ ت

ُ
َسُيْنِفُقوَنَها ث

َ
ِ ف

َّ
ى رُ َسِبيِل اَّلل

َ
وا ِإل

ُروَن ۞
َ
َم ُيْحش ئۇالرنىڭ مەسجىدى ھەرەمنىڭ يېنىدىكى ئىبادىتى »﴾ َجَهنَّ

پەقەت ئىسقىرتماق، چاۋاك چاملاقتىنال ئىبارەت بولدى. )ئى كاپىرالر!( كاپىر 

. [35] ڭالرېتىتبولغانلىقىڭالر تۈپەيلىدىن )دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ( ئازابىنى 

ولىدىن ي مۈلۈكلىرىنى )باشقىالرنى( هللا نىڭ -شۈبھىسىزكى، كاپىرالر مال 

 -توسۇش ئۈچۈن سەرپ قىلىدۇ، سەرپ قىلىنغاندىن كېيىن ئۇالرنىڭ مال 

مۈلۈكلىرى ئۇالرغا ھەسرەت ئېلىپ كېلىدۇ، ئاخىر ئۇالر يېڭىلىدۇ. كاپىرالر 

 ②.«[36] كىرگۈزۈلىدۇجەھەننەمگىال ھەيدەپ 
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ڭ مۇجاھىدالرنى»دەيدۇ:  مۇنداق رەھىمەھۇلالھئەلالمە ئىبنى قەييىم 

قىلىشىنىڭ ئامىلى بەش بولۇپ، ئەگەر بۇ بەش ئامىل بىرەر  غەلىبە

جامائەتتە تېپىلىپ قالسا، سانى ئاز بولۇپ، دۈشمەنلىرى كۆپ بولغان 

 قىلىدۇ. غەلىبەئۇ جامائەت تەقدىردىمۇ 

 ى، ساباتلىق بولۇش؛بىرىنچ

 كۆپ ئەسلەش؛ تائاالنىهللا  ى،ئىككىنچ

 قىلىش؛ۋە رەسۇلىغا ئىتائەت  تائاالهللا  ى،ئۈچىنچ

ەب مەغلۇبىيەت ۋە ئاجىزلىققا سەۋ ئىتتىپاقلىشىش ھەمدە  تۆتىنچى،

 لىدىغان ئىختىالپتىن يىراق بولۇش.بو 

ئىختىالپ قىلغۇچىالر شۇ ئارقىلىق ئۆز دۈشمەنلىرىنى كۈچەيتىپ 

ىر ق باقويىدۇ. ئەگەر ئۇالر بىر تۇتام چوكىدەك بواللىسا، ئۇنى ھەرقاند

ئەمما ئۇالر بۆلۈنۈپ، ھەممە ئۆز ئالدىغا  ؛كىشىى سۇندۇرالىشىى ناتايىن

 گانە بولسا، بىر تال چوكىنى سۇندۇرۇش تولىمۇ ئاسان بىر ئىش. ېي

ۋە  يىلتىزى  ،يادروسىى يۇقىرىقىالرنىڭ ھەممىسىنىڭ ى،بەشىنچ

 .دۇر سەۋر  –ئاساسىى 

، ۇپبولئۈستىگە قۇرۇلغان  لنىڭبەش ئامىنۇسرەت مۇشۇ  -غەلىبە 

 - ىر؛ مۇبادا ببىمۇ شۇالرغا بېقىپ يوقىلىدۇىا، غەلئەگەر ئۇالر يوقالس

 شۇالرغا بېقىپ چوڭىيىدۇ. ساھابىلەردە بۇ بىمۇىبىرىنى تولۇقلىسا، غەل

ئامىلالر تولۇقالنغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرنى ھېچكىم توسۇپ قاالملىغان، ئۇالر 

ئىدى.  ئۇالرغا بويۇن ئەگكەنەر دۇنيانى فەتىھ قىلىپ، ئىنسانالر ۋە شەھەرل

قىۋەتنىڭ ايىنكلەر بولسا بۇ ئامىلالردىن ئايرىلدى، ئاجىزلىدى، يامان ئكې

هللا كىدە، ڭ ئىلىتائاالنىهللا قۇۋۋەت بۈيۈك  -كۈچ  ھەممىسىى بېشىغا ياغدى.



      جىھاد بەلگىسى  

61 

بىزگە  تائاالهللا ل قىلىمىز، دەم بەرگۈچى زات، ئۇنىڭغا تەۋەككۇ يار  تائاال

 ①«دېگەن ياخشىى ۋەكىل!كۇپايىدۇر، ئۇ نېمى

َها ﴿ نى خۇالسىلەپ قويغان:ىقىلىشنىڭ ئامىللىر غەلىبە تائاالهللا  يُّ
َ
َيا أ

ْم 
ُ
َداَمك

ْ
ق
َ
ْت أ ِ

ب 
َ
ْم َوُيث

ُ
َ َينُصْرك

َّ
نُصُروا اَّلل

َ
ِذيَن آَمُنوا ِإن ت

َّ
ەر! لمۇئمىنئى » ﴾ال

ياردەم بەرسەڭالر، هللا سىلەرگە سىلەر هللا قا )يەنى هللا نىڭ دىنىغا( 

)دۈشمىنىڭالرغا قارشىى ياردەم بېرىدۇ، قەدىمىڭالرنى )ئۇرۇش 

 ②.«مەيدانلىرىدا( بەرقارار قىلىدۇ

قىلىشىمىز ۋە سابىت  غەلىبەبۇ ئايەتتە بىزنىڭ  تائاالهللا 

ئۆزىنىڭ دىنىغا ياردەم بېرىشىمىزنى شەرت قىلدى، ئۇنداقتا غا تۇرۇشىمىز 

دەيدۇ:  ئالىمالر مۇنداق دېگەن نېمە؟ رەببىگە ياردەم بېرىشىىندىنىڭ ئۆز بە

ابىغا ېگەنلىك، ئۇنىڭ دىنىغا، كىتياردەم بېرىشىى د تائاالغابەندىنىڭ هللا »

 ەرپائەگەر بىز دىنىمىزنى ب «.دېگەنلىك بولىدۇ ۋە رەسۇلىغا ياردەم بېرىش

، ساقرەسۇلىمىزنىڭ سۈننىتىنى ھاكىم قىل ، رەببىمىزنىڭ كىتابى ۋەقىلىپ

ۇكاپات م چىقىرىدۇ.رىپ، ئۆز ۋەدىسىنى روياپقا رەببىمىز بىزگە ياردەم بې

م بەندىنىڭ ئۆزىگە ياردە تائاالهللا ئەمەلگە بېقىپ بولىدۇ، ئەلۋەتتە 

ِرُجو ﴿نى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ىبېرىشىنىڭ نېمىلىك
ْ
خ
ُ
ِذيَن أ

َّ
ا ِمْن ال

اَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض  ِدَياِرِهْم  ِ النَّ
َّ
ُع اَّلل

ْ
 َدف

َ
ْوال

َ
ُ َول

َّ
َنا اَّلل وا َربُّ

ُ
ْن َيُقول

َ
 أ
َّ
ٍ ِإال

ْيِر َحق 
َ
ِبغ

 
َيْنُصَرنَّ

َ
ِثيًرا َول

َ
ِ ك

َّ
ُر ِفيَها اْسُم اَّلل

َ
ك
ْ
َواٌت َوَمَساِجُد ُيذ

َ
َمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصل ِ

ُهد 
َ
ل

 َ
َّ
ُ َمْن َيْنُصُرُه ِإنَّ اَّلل

َّ
ِويٌّ َعِزيٌز ۞ اَّلل

َ
ق
َ
اُموا  ل

َ
ق
َ
ْرِض أ

َ ْ
اُهْم ِفي األ نَّ

َّ
ِذيَن ِإْن َمك

َّ
ال
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ُموِر ۞
ُ ْ
 األ

ُ
ِ َعاِقَبة

َّ
ِر َوَّلِل

َ
ْنك
ُ ْ
ْعُروِف َوَنَهْوا َعِن امل

َ ْ
َمُروا ِبامل

َ
 َوأ

َ
اة
َ
ك ُوا الزَّ

َ
 َوآت

َ
ة
َ

ال  ﴾الصَّ

ئۇالر( پەقەت پەرۋەردىگارىمىز هللا دېگەنلىكلىرى ئۈچۈنال ئۆز »)

 - ئەگەر هللا ئىنسانالرنى بىر .تلىرىدىن ناھەق ھەيدەپ چىقىرىلدىر يۇ 

بىرىگە قارشىلىق كۆرسەتكۈزمىگەن بولسا، راھىبالرنىڭ ئىبادەتخانىلىرى، 

چېركاۋالر، يەھۇدىيالرنىڭ ئىبادەتخانىلىرى ۋە هللا نىڭ نامى كۆپ 

دىنىغا  نىڭ كىمكى هللا .تتە ۋەيران قىلىناتتىيادلىنىدىغان مەسجىدلەر ئەلۋە

ياردەم بېرىدىكەن، ئەلۋەتتە هللا ئۇنىڭغا ياردەم بېرىدۇ، هللا ئەلۋەتتە 

. )هللا نىڭ ياردىمىگە ئېرىشىشكە ھەقلىق [41] غالىبتۇر كۈچلۈكتۇر، 

بولغانالر( شۇنداق كىشىلەردۇركى، ئەگەر ئۇالرنى يەر يۈزىدە ئۈستۈنلۈككە 

ياخشىى ئىشالرغا  ئىگە قىلساق، نامازنى ئادا قىلىدۇ، زاكات بېرىدۇ،

بۇيرۇيدۇ، يامان ئىشالردىن توسىدۇ، ئىشالرنىڭ ئاقىۋىتى هللا قا 

هللا   ①.«[40شالر ئاخىرەتتە هللا قا قايتىدۇ( ]مەنسۇپتۇر )يەنى ھەممە ئى

ن ۋە ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتى ئۆز دىنىنى بەرپا قىلىدىغان تائاال

يەر يۈزىدە ھۆكۈمران ى ئۇالرنلەرگە ياردەم بېرىپ، مۇئمىنتوسىدىغان 

 قىلىدۇ.

ىپ تسۈرە ئال ئىمراندا ئوھۇد غازىتىنى بايان قىلىۋې تائاالهللا 

ىيەتنى روھ ىلىقالرغا ئالدىراشقا بۇيرۇيدۇ ھەمدەجازانىدىن توسۇپ، ياخش

ۈنكى بۇ چ ئۆتىدۇ ى سۆزلەپار ئېيتىشنىڭ زۆرۈرلىكىنپاكالپ، ئىستىغپ

قىلىشنىڭ چوڭ ئامىللىرىدىن بولۇپ، ئۇنىڭغا سەل قاراش  غەلىبەئىشالر 

ئەگەر نۇسرەتنىڭ بۇ  مەغلۇپ بولۇشقا سەۋەب بولىدۇ. تەلتۆكۈس
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 .ۋەدە روياپقا چىقىدۇ ىپ،مەيدانغا كېل غەلىبەئامىللىرى تولۇقالنسا 

 كەلگەن بولسا، بۇ غەلىبەشەرتلەرگە سەل قارىلىپ تۇرۇپ  يۇقىرىقى

بەلكى  بوملاستىن غەلىبەتەرىپىدىن ۋەدە قىلىنغان  تائاالهللا غەلبىلەر 

 قىلىشىى خاالس. غەلىبەجاھىلىيەتنىڭ جاھىلىيەت ئۈستىدىن 

ىن باشقىغا ئىبادەت قىلىۋاتقان، ئۇنىڭ قانۇنىدىن باشقا دتائاال هللا 

قانۇنالر بىلەن ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈۋاتقان، جازانە ۋە گۇناھالرنى قىلىش 

 هللانىڭ شەرىئىتىگە جەڭ ئېالن قىلىۋاتقان ياكى تائاالهللا ئارقىلىق 

پاق چا -نىڭ يولىدىن توسۇپ، ئۇنىڭ دۈشمەنلىرى بىلەن ئاپاق تائاال

نىڭ ائاالتهللا لەر بىلەن دۈشمەنلىشىۋاتقان ئىنسانالرغا مۇئمىنبولۇپ، 

ىن دتائاالهللا بۇنداق ھالەتتە تۇرۇپ ھەم  نۇسرىتى قانداقمۇ كەلسۇن؟!

 .ۇر دنۇسرەت كۈتۈۋاتقان كىشىى نادان ۋە ئەخمەقنىڭ دەل ئۆزى - غەلىبە

ئىش  ئەگەر»مۇنداق دەيدۇ:  رەھىمەھۇلالھ ئىسالم ئىبنى تەيمىيەشەيخۇل

سىلەر نازىل قىلمىغان نەر  تائاالهللا ئىگىلىرى بۇ ئامىلالردىن ئايرىلسا، 

ھ ۇلۇلال چۈنكى رەس ۋە بىزگە زۇلۇم قىلىش باشلىنىدۇ بىلەن ھۆكۈم قىلىدۇ

نازىل قىلغان قۇرئان بىلەن  هللامۇنداق دەيدۇ: >قانداق بىر قەۋم ملسو هيلع هللا ىلص 

مانا بۇ   ①.ئارىسىدا زۇلۇم باشلىنىدۇ< ، ئۇالرنىڭھۆكۈم قىلمايدىكەن

كۆپلىگەن دۆلەتلەرنىڭ ئۆزگىرىپ كېتىشىنىڭ سەۋەبلىرى بولۇپ، بىزنىڭ 

لۇپ بو ئارقىدىن  -ردە بولسۇن ئارقا ەۋرىمىزدە بولسۇن ياكى باشقا دەۋ د

 ئۆتتى.

 - ەلىبەغ تائاال، هللا بەختلىك كىشىى باشقىالردىن ئىَبرەت ئېلىپ
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ىمىدىن نىڭ ياردتائاال هللا نۇسرەت بەرگەن كىشىلەرنىڭ يولىدا ماڭىدۇ ۋە 

مەھرۇم قېلىپ خار بولغان كىشلەرنىڭ يولىغا ھەرگىزمۇ يېقىن يولىمايدۇ، 

وا مۇنداق دەيدۇ: ﴿ تائاالهللا 
ُ
ْن َيُقول

َ
 أ
َّ
ٍ ِإال

ْيِر َحق 
َ
ِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم ِبغ

ْ
خ
ُ
ِذيَن أ

َّ
ال

َواٌت 
َ
َمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصل ِ

ُهد 
َ
اَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض ل ِ النَّ

َّ
ُع اَّلل

ْ
 َدف

َ
ْوال

َ
ُ َول

َّ
َنا اَّلل َربُّ

 
َيْنُصَرنَّ

َ
ِثيًرا َول

َ
ِ ك

َّ
ُر ِفيَها اْسُم اَّلل

َ
ك
ْ
وِ َوَمَساِجُد ُيذ

َ
ق
َ
َ ل

َّ
ُ َمْن َيْنُصُرُه ِإنَّ اَّلل

َّ
يٌّ اَّلل

َمُروا  َعِزيٌز ۞
َ
 َوأ

َ
اة
َ
ك ُوا الزَّ

َ
 َوآت

َ
ة
َ

ال اُموا الصَّ
َ
ق
َ
ْرِض أ

َ ْ
اُهْم ِفي األ نَّ

َّ
ِذيَن ِإْن َمك

َّ
ال

ُموِر ۞
ُ ْ
 األ

ُ
ِ َعاِقَبة

َّ
ِر َوَّلِل

َ
ْنك
ُ ْ
ْعُروِف َوَنَهْوا َعِن امل

َ ْ
)ئۇالر( پەقەت > ﴾ِبامل

ەق تلىرىدىن ناھمىز هللا دېگەنلىكلىرى ئۈچۈنال ئۆز يۇر پەرۋەردىگارى

 بىرىگە قارشىلىق -ئەگەر هللا ئىنسانالرنى بىر  .ھەيدەپ چىقىرىلدى

كۆرسەتكۈزمىگەن بولسا، راھىبالرنىڭ ئىبادەتخانىلىرى، چېركاۋالر، 

يەھۇدىيالرنىڭ ئىبادەتخانىلىرى ۋە هللا نىڭ نامى كۆپ يادلىنىدىغان 

كىمكى هللا نىڭ دىنىغا ياردەم  .تتە ۋەيران قىلىناتتىمەسجىدلەر ئەلۋە

بېرىدىكەن، ئەلۋەتتە هللا ئۇنىڭغا ياردەم بېرىدۇ، هللا ئەلۋەتتە كۈچلۈكتۇر، 

[. )هللا نىڭ ياردىمىگە ئېرىشىشكە ھەقلىق بولغانالر( شۇنداق 41غالىبتۇر ]

 ،كىشىلەردۇركى، ئەگەر ئۇالرنى يەر يۈزىدە ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلساق

نامازنى ئادا قىلىدۇ، زاكات بېرىدۇ، ياخشىى ئىشالرغا بۇيرۇيدۇ، يامان 

ئىشالردىن توسىدۇ، ئىشالرنىڭ ئاقىۋىتى هللا قا مەنسۇپتۇر )يەنى ھەممە 

 ①.[40ئىشالر ئاخىرەتتە هللا قا قايتىدۇ( ]

ئۆز كىتابىغا، دىنىغا ۋە پەيغەمبىرىگە ياردەم  چوقۇم تائاالهللا 

نازىل قىلغان قۇرئان بىلەن ھۆكۈم قىلمايدىغانالرغا  تائاالهللا بېرىدۇ؛ 
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 ①.«ياردەم قىلغانالرنى بولسا ياردەمسىز تاشالپ قويىدۇ

 نىڭ بۇ سۆزگە قۇالق سېلىڭ! ئۇ خۇددىرەھىمەھۇلالھقۇرتۇبى 

چىپ سۆز ئې دەۋرىدىنئۆز  ،ھېكايە قىلىۋاتقاندەك بىزنىڭ دەۋرىمىزدىن

نۇسرەتنىڭ بۇ ئامىللىرى ۋە شەرتلىرى ھازىر  - غەلىبە»مۇنداق دەيدۇ: 

بىزدە ھەرگىزمۇ تېپىلمايدۇ، بىز ئەلۋەتتە بىزگە كەلگەن ۋە چۈشكەن بۇ 

ْيِه َراِجُعوَن( ئېيتىشىمىز كېرەك.
َ
ا ِإل ِ َوِإنَّ

َّ
ا َّلِل  ئېغىرچىلىقالرغا ئىستىرجا )ِإنَّ

 ؛ىدىندىن پەقەت ئۇنىڭ شەكلى قالد ئىسالمدىن پەقەت ئۇنىڭ نامى،

بولۇپ، تۇغيان كۆپىيىپ، ھەقىقەت ئازالپ، دۈشمەن  ابۇزۇقچىلىق ئاشكار 

پىتنە ھەممە يەرگە  ؛لىدىشەرق ۋە غەرب، قۇرۇقلۇق ۋە دېڭىزنى ئىگەل

نىڭ رەھمىتىگە تائاال هللا مۇشەققەتلەر كۆپىيىپ،  ؛ئومۇمالشتى

 ②.«ئېرىشكەنلەر تىنچ قالدى

 

ە ى ۋ ئۇنىڭ يۈز بېرىشتىكى ھېكمىت ،ىللىرى . مەغلۇبىيەتنىڭ ئام00

 سىىىزىتسىيمۇسۇملاننىڭ ئۇنىڭغا بولغان پو 

مەغلۇبىيەتنىڭ ئامىللىرىنى تونۇپ يەتتۇق، ئۇ بولسىمۇ نۇسرەتنىڭ 

ىلىشقا ت قۋە ئۇنىڭ رەسۇلىغا ئىتائە تائاالهللا ئامىللىرىغا، خۇسۇسەن 

مەئسىيەت بولسا مەغلۇبىيەت ۋە  - گۇناھ سەل قاراشتىن ئىبارەت.

ى، بەلكى امىلشىنىڭ ئەڭ مۇھىم ئبولۇ دۈشمەنلەرنىڭ ئۈستىمىزگە ھاكىم 

 قانداق مۇسىبەت ئۇنىڭ گۇناھى تۈپەيلىدىن بولىدۇ.بەندىگە يەتكەن ھەر 
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ْم مۇنداق دەيدۇ: ﴿ تائاالهللا 
ُ
ْيِديك

َ
َسَبْت أ

َ
ِبَما ك

َ
ْم ِمْن ُمِصيَبٍة ف

ُ
َصاَبك

َ
َوَما أ

ِثيرٍ  َوَيْعُفو
َ
سىلەرگە )يەنى جېنىڭالر ياكى مېلىڭالرغا( ھەرقانداق بىر » ﴾َعْن ك

مۇسىبەت يەتسە، ئۇ سىلەرنىڭ قىلغان گۇناھىڭالر تۈپەيلىدىن كەلگەن 

بولىدۇ، هللا نۇرغۇن گۇناھىڭالرنى ئەپۇ قىلىدۇ )ئەپۇ قىلمايدىغان بولسا، 

 ①.«سىبەتتىن ھېچ قۇتۇملاس ئىدىڭالر(باال ۋە مۇ 

ۇ ب»ساھابىلەر:  كۈنى مۇسۇملانالرغا مۇسىبەت يەتكەندە،ھۇد ئو 

دەپ تەئەججۈپلەندى. بۇ مەغلۇبىيەت « مەغلۇبىيەت قەيەردىن كەلدى؟

 بۇ ،ى مۇشرىك تۇرساقانداق يۈز بەردى؟ ئۇالر مۇسۇملان، دۈشمەنلىر 

ە مئۇالر بىلەن بىرگە تۇرسا؟! بۇ نې ھەمملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ  قانداق ئىش؟!

 ائاالتهللا  نۇسرەتنى ۋەدە قىلغان تۇرسا؟!...ئۇالرغا  تائاالهللا ئۈچۈن؟ 

مەغلۇبىيەتكە ە ۋ  ئىكەنلىكىنى دىنمەغلۇبىيەتنىڭ ئۇالرنىڭ گۇناھى تۈپەيلى

چى ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ سەۋەب

ْيَها ﴿
َ
ل
ْ
َصْبُتْم ِمث

َ
ْد أ

َ
 ق
ٌ
ْم ُمِصيَبة

ُ
َصاَبْتك

َ
ا أ
َّ َ
َومل
َ
ْل ُهَو ِمْن ِعْنِد أ

ُ
ا ق

َ
ى َهذ

َّ
ن
َ
ُتْم أ

ْ
ل
ُ
ق

ِديٌر 
َ
ْيٍء ق

َ
ِ شى

ل 
ُ
ى ك

َ
َ َعل

َّ
ْم ِإنَّ اَّلل

ُ
ُفِسك

ْ
ن
َ
سىلەرگە يەتكەن مۇسىبەت سىلەر »﴾ أ

دۈشمەنگە يەتكۈزگەن مۇسىبەتنىڭ يېرىمىغا تەڭ كېلىدىغان تۇرسا )يەنى 

ا ىدغازىت بەدركىشىى شەھىد بولغان تۇرسا،  71غازىتىدا سىلەردىن  ئوھۇد

ئالغان كىشىنى ئەسىر  71كىشىنى ئۆلتۈرگەن،  71بولسا مۇشرىكالردىن 

تۇرساڭالر(، سىلەر يەنە: >بۇ مۇسىبەت قەيەردىن كەلدى؟< دېدىڭالر. 

ئۇ سىلەرنىڭ ئۆزلىرىڭالردىن )يەنى پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە > :ئېيتقىنكى

ن( ھېرىس بولغانلىقىڭالردى مەتكەيىخىالپلىق قىلغانلىقىڭالر ۋە غەن
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 ①.«. هللا ھەقىقەتەن ھەر نەرسىگە قادىردۇر بولدى<

ئۆزىنىڭ ئۇالرغا ياردەم بەرگەنلىكىنى ۋە ئۆز دىنىنى غالىب  تائاالهللا 

ۇ ش نىڭ نۇسرەت ئامىللىرىغا سەل قارىغانلىقى ۋەقىلغانلىقىنى ئەمما ئۇالر 

سەۋەبلىك نۇسرەتنىڭ مەغلۇبىيەتكە ئاملىشىپ قالغانلىقىنى بايان قىلىپ 

ُتْم مۇنداق دەيدۇ: ﴿
ْ
ِشل

َ
ا ف

َ
ى ِإذ ِنِه َحتَّ

ْ
وَنُهْم ِبِإذ ُحسُّ

َ
 ت
ْ
ُ َوْعَدُه ِإذ

َّ
ُم اَّلل

ُ
ك
َ
ْد َصَدق

َ
ق
َ
َول

ِحبُّ 
ُ
ْم َما ت

ُ
َراك

َ
ْمِر َوَعَصْيُتْم ِمْن َبْعِد َما أ

َ ْ
َناَزْعُتْم ِفي األ

َ
 َوت

ْ
ن ْم َمْن ُيِريُد الدُّ

ُ
َيا وَن ِمْنك

و 
ُ
ُ ذ

َّ
ْم َواَّلل

ُ
ا َعْنك

َ
ْد َعف

َ
ق
َ
ْم َول

ُ
ْم َعْنُهْم ِلَيْبَتِلَيك

ُ
ك
َ
مَّ َصَرف

ُ
 ث
َ
ِخَرة

ْ
ْم َمْن ُيِريُد اْل

ُ
َوِمْنك

ِمِنيَن 
ْ
ؤ
ُ ْ
ى امل

َ
ْضٍل َعل

َ
هللا سىلەرگە قىلغان )دۈشمىنىڭالرغا قارشىى » ﴾ف

بىلەن  هللا نىڭ ئىزنى .ەدىسىدە تۇردىنۇسرەت ئاتا قىلىشتىن ئىبارەت( ۋ 

ئۇالرنى قىرىۋاتاتتىڭالر، هللا سىلەر ياقتۇرىدىغان غەلىبىنى كۆرسەتكەندىن 

كېيىن زەئىپلىشىپ قالدىڭالر، پەيغەمبەرنىڭ ئەمرى توغرىسىدا 

جاڭجالالشتىڭالر، )پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە( بويسۇنمىدىڭالر، 

ڭالر، زىلىرىڭالر ئاخىرەتنى كۆزلىدىبەزىلىرىڭالر دۇنيانى كۆزلىدىڭالر، بە

ئاندىن هللا سىناش ئۈچۈن سىلەردىن دۈشمەننى قايتۇردى )يەنى سىلەرنى 

غەلىبىدىن مەغلۇبىيەتكە يۈزلەندۈردى( ۋە سىلەرنى ھەقىقەتەن ئەپۇ 

 تائاالهللا »يەنى   ②.«لەرگە مەرھەمەت قىلغۇچىدۇر مۇئمىنقىلدى. هللا 

 ى چاغدا سىلەرئەين روياپقا چىقاردى.قىلغان نۇسرەتنى سىلەرگە ۋەدە 

ىڭالر، ڭ ئىزنى بىلەن ئۆلتۈرۈۋاتاتتتائاالنىهللا ىرالرنى ھۇد غازىتىدا كاپئو 

 ،<ئۇرۇشتىن قورقۇپ، سۇسلۇق قىلدىڭالر، >ئورنۇڭالردا تۇرۇڭالر! ھەتتا
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 ۇلۇلالھرەستارتىش قىلدىڭالر ۋە  -مەت يىغىڭالر!< دەپ تاالش يياق، غەنى>

< !نەزەر ئورنۇڭالردىن ئايرىلماڭالريقەتئى بولۇشىدىن ق>قاندا نىڭ: ملسو هيلع هللا ىلص

خشىى شۇنىڭ بىلەن سىلەر يا دىڭالرۋېۇ بۇيرۇقىغا ئاسىي بول غانۇ دەپ بۇير 

 «.كۆرگەن نۇسرەتتىن كېيىن مەغلۇبىيەت يۈزلەندى

ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قالدۇرغان بىر ئەسەردە، ئۇ 

سەئىد ئىبنى ئەبۇ ۋاققاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋە ئۇنىڭ ئەسكەرلىرىگە 

ئەسكەرلىرىڭنى ھەر ۋاقىت هللا مەن سېنى ۋە »مۇنداق دەپ خەت يازىدۇ: 

قورقۇش  تائاالدىنهللا بۇيرۇيمەن، چۈنكى  تەقۋا بولۇشقا تائاالغا

شمەنگە قىلىنغان تەييارلىقنىڭ ئەڭ ياخشىسىى ۋە جەڭ دۈ 

مەن سېنى ۋە ئەسكەرلىرىڭنى  تاكتىكىلىرىنىڭ ئەڭ ئۈنۈملىكى.

گۇناھىڭالردىن قورقۇشقا بۇيرۇيمەن، چۈنكى  دۈشمىنىڭالردىن بەكرەك

بىر قوشۇننىڭ گۇناھى ئۇنىڭغا نىسبەتەن ئۇنىڭ دۈشمەنلىرىدىنمۇ 

بولغان  تائاالغاهللا ۆز دۈشمەنلىرىنىڭ قورقۇنچلۇق. مۇسۇملانالر پەقەت ئ

ا قىلىدۇ. ئەگەر ئۇنداق بوملىس غەلىبەمەئسىيەتلىرى سەۋەبلىك  -گۇناھ 

قىالملايمىز چۈنكى بىز سان ۋە تەييارلىق جەھەتتە ئۇالردىن ئاز،  غەلىبەبىز 

ئۇالرغا ئوخشاش بولۇپ قالساق، ئۇالر  مەئسىيەتتىمۇ - ئەگەر بىز گۇناھ

رنى دە، ئۇ ۋاقىتتا بىز ئۇال  -ۇۋۋەتتە ئۈستۈن بولۇپ قالىدۇ ق -بىزدىن كۈچ 

لغان ئۈستۈڭالردا قى ۈچىمىز بىلەن مەغلۇپ قىالملايمىز. بىلىڭالركى،ك

ىرى بار، ڭ پەرىشتىلتائاالنىهللا قىلمىشلىرىڭالرنى بىلىپ تۇرىدىغان 

ي ىا ئاسغتائاالهللا يولىدا تۇرۇپ  تائاالهللا ئۇالردىن ھايا قىلىڭالر. 
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  ①«!بوملاڭالر

ىكىدە ھۇد غازىتىنىڭ ۋەقەلئو  تائاالهللا  مەغلۇبىيەتنىڭ ھېكمىتىنى

ْرٌح تولۇق بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿
َ
ْوَم ق

َ
ق
ْ
ْد َمسَّ ال

َ
ق
َ
ْرٌح ف

َ
ْم ق

ُ
ِإْن َيْمَسْسك

ْم 
ُ
 ِمْنك

َ
ِخذ ِذيَن آَمُنوا َوَيتَّ

َّ
ُ ال

َّ
َم اَّلل

َ
اِس َوِلَيْعل َها َبْيَن النَّ

ُ
َداِول

ُ
اُم ن يَّ

َ ْ
َك األ

ْ
ُه َوِتل

ُ
ل
ْ
ِمث

يَن ۞ امِلِ
َّ
 ُيِحبُّ الظ

َ
ُ ال

َّ
َهَداَء َواَّلل

ُ
ِذيَن آَم  ش

َّ
ُ ال

َّ
َص اَّلل ِ

افِ َوِلُيَمح 
َ
ك
ْ
  ِريَن ُنوا َوَيْمَحَق ال

ئەگەر سىلەرگە شىكەستىلىك يەتكەن بولسا )يەنى بۇ جەڭدە سىلەر »﴾ ۞

ڭىدە( جې بەدريارىالنغان ۋە شەھىد بولغان بولساڭالر(، دۈشمەنلەرگىمۇ )

دى(. بۇ لۈ ئوخشاشال شىكەستلىك يەتتى )يەنى ئۇالر يارىالندى ۋە ئۆلتۈر 

ىنى ھەمىشە بىئايالندۇرۇپ تۇرىمىز )يەنى غەلكۈنلەرنى ئىنسانالر ئارىسىدا 

)بۇ(  .مىز(كۈن ئۇ پىرقىدە قىلى بىر پىرقىدە قىلماي، بىر كۈن بۇ پىرقىدە، بىر

لەرنى )مۇناپىقالردىن( ئايرىشىى ئۈچۈندۇر، مۇئمىنهللا نىڭ )ھەقىقىي( 

سىلەرنى شەھىدلەردىن قىلىشىى )يەنى سىلەردىن بەزىلەرنى شەھىدلىك 

هللا زالىمالرنى دوست   مۇشەررەپ قىلىشىى( ئۈچۈندۇرـدەرىجىسىگە 

لەرنى )ئۇالرغا يەتكەن مۇسىبەت ئارقىلىق( پاكلىشىى مۇئمىنتۇتمايدۇ. 

 ②.«ئۈچۈندۇر، كاپىرالرنى يوق قىلىشىى ئۈچۈندۇر 

 دى:كۆپلىگەن ھېكمەتلىرىنى بايان قىلمەغلۇبىيەتلەرنىڭ  تائاالهللا 

ُ ﴿ ڭتائاالنى. هللا 0
َّ
َم اَّلل

َ
ِذيَن آَمُنواَوِلَيْعل

َّ
ىي( بۇ( هللا نىڭ )ھەقىق»)﴾  ال

دېگەن سۆزىدىكى « ئۈچۈندۇر لەرنى )مۇناپىقالردىن( ئايرىشىى مۇئمىن

لەرنى مىنمۇئنىڭ مۇناپىقتىن پەرق ئېتىلىشىى ۋە مۇئمىنسادىق  ھېكمەت،

                                                           

 .بەت -225توم  -0« جمهرة خطب العرب» ① 

 .ئايەتلەر -040، -041سۈرە ئال ئىمران  ② 



      جىھاد بەلگىسى  

70 

ىڭ بولۇشىى ۋە سادىقالرن تۇر. سادىق ئىماننىڭ ئاشكارائىمتىھان قىلىش

نىڭ مۇناپىقالردىن ئايرىلىپ چىقىشىى بۇنىڭغا مۇئمىنيالغانچىالردىن، 

ەر لمۇئمىنئەمەلگە ئاشمايدۇ.  ئوخشىغان ئىمتىھانالرسىز ھەرگىزمۇ

رق ھالەتلەردە سەپلەرنى پە ۋاتقانئۈستىدە تۇرۇ  كۈچ ۋە غەلبىلەرھەمىشە 

 ئېتىش تولىمۇ قىيىن بولىدۇ.

ئۇنىڭ » مۇنداق دەيدۇ:رەھىمەھۇلالھ شەيخۇلئىسالم ئىبنى تەيمىيە 

ۇبادا م تىلىشىدۇر.نىڭ باشقىالردىن پەرق ئېمۇئمىن ،ھېكمىتى شۇكى

لەر ھەر زامان غالىب بولۇپ تۇرسا، دوست بىلەن ئىچكى دۈشمەن مۇئمىن

ئايرىلماي، ھەممە دوستلۇقنى ئىزھار قىلىدۇ. ئەگەر مەغلۇبىيەت كەلسە، 

 خۇددى هللا  ①.«ئىچكى دۈشمەنلەر)يەنى مۇناپىقالر( ئۆزىنى ئاشكاراليدۇ

ِ َجَعَل ئېيتقاندەك: ﴿ تائاال
َّ
وِذَي ِفي اَّلل

ُ
ا أ
َ
ِإذ
َ
ِ ف

َّ
ا ِباَّلل اِس َمْن َيُقوُل آَمنَّ َوِمَن النَّ

ْيَس 
َ
َول
َ
ْم أ

ُ
ا َمَعك نَّ

ُ
ا ك نَّ ِإنَّ

ُ
َيُقول

َ
َك ل ِ

ْصٌر ِمْن َرب 
َ
ِئْن َجاَء ن

َ
ِ َول

َّ
اِب اَّلل

َ
َعذ

َ
اِس ك  النَّ

َ
ِفْتَنة

َم ِبَما 
َ
ْعل
َ
ُ ِبأ

َّ
يَن ۞اَّلل ِ

َ
َعامل

ْ
َمنَّ  ِفي ُصُدوِر ال

َ
َيْعل

َ
ِذيَن آَمُنوا َول

َّ
ُ ال

َّ
َمنَّ اَّلل

َ
َيْعل

َ
َول

َناِفِقيَن ۞
ُ ْ
 نىڭ دەيدۇ، هللا بەزى كىشىلەر: >هللا قا ئىمان ئېيتتۇق<»﴾ امل

يولىدا بىرەر ئەزىيەت تارتسا، كىشىلەر تەرىپىدىن يەتكەن كۈلپەتنى هللا 

پەرۋەردىگارىڭدىن مەدەت  دۇ، ئەگەرنىڭ ئازابى بىلەن ئوخشاش بىلى

 دەيدۇ. هللا جاھان قىقەتەن سىلەر بىلەن بىللە ئىدۇق<بىز ھەكەلسە: >

هللا  [.01] ؟ئەھلىنىڭ دىللىرىدىكىنى ھەممىدىن ئوبدان بىلمەمدۇ

 ②.«[00] لەرنى چوقۇم بىلىدۇ، مۇناپىقالرنىمۇ چوقۇم بىلىدۇمۇئمىن
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ڭ نىتائاال هللا »مۇنداق دەيدۇ:  رەھىمەھۇلالھئەلالمە ئىبنى قەييىم 

روھىيەتنىڭ ئىمتىھان قىلىنىپ، شۇ ئىمتىھان ئارقىلىق  شۇكى، ھېكمىتى

ىق ئېكرامغا الي -ڭ دوستلىرى ۋە ئىززەت تائاالنىهللا  ؛ياخشىى ياماندىن

 شۇنداقال ؛ىلەردىن ئايرىلىپ چىقىشىدۇر لەر، اليىق بوملىغان كىشىكىش

 روھىيەتلەر پاكلىنىپ، چىرىندىلىرىدىن ئايرىلغانكرامغا اليىق ئې - ئىززەت

ئىمتىھان ئوچاقلىرىدا تاۋلىنىدۇ. چۈنكى روھ ئەسلىدە جاھىل  ،ئالتۇن كەبى

پات تاۋالپ ۋە ساپالشتۇرۇپ تۇرۇش ئىنتايىن  -ۋە زالىم بولۇپ، ئۇنى پات 

جەھەننەمنىڭ ئوچىقىدا  ئۇنداق قىلىنمىسازۆرۈر. ئەگەر بۇ دۇنيادا 

غاندا جەننەتكە كىرىشكە ەندە ئۆزىنى تۈزلەپ ۋە پاكلىتاۋلىنىپ، ب

 ①.«رىلىدۇرۇخسەت بې

َهَداء﴾ تائاالنى. هللا 2
ُ
ْم ش

ُ
 ِمنك

َ
ِخذ سىلەرنى شەھىدلەردىن »ڭ ﴿َوَيتَّ

قىلىشىى )يەنى سىلەردىن بەزىلەرنى شەھىدلىك دەرىجىسىگە مۇشەررەپ 

 تائاالهللا  دېگەن سۆزىدىكى ھېكمەت شۇكى،« ئۈچۈندۇر قىلىشىى( 

سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن شەھىدلەرنى ئۆزى تالالپ، ئۇالرنى شاھادەت بىلەن 

ئۈچۈن  ىلىقىڭ رازتائاالنىهللا ھۆرمەتلەيدۇ. بۇ ئارقىلىق ئۇالر ئۆز جانلىرىنى 

ۇ ي ماقامالرغا نائىل بولىدۇ ھەتتا ئۇالر بىقۇربان قىلىپ، جەننەتتىكى ئال

 ىدۇ.ھىد بولغانغا قەدەر مۇستەھكەم تۇر يولدا شە

ئۇنىڭ »مۇنداق دەيدۇ:  رەھىمەھۇلالھشەيخۇلئىسالم ئىبنى تەيمىيە 

الاليدۇ، دىن شەھىدلەرنى تسىلەرنىڭ ئىچىڭالر  تائاالھېكمىتى شۇكى، هللا 

نىڭ دەرىجىسىى جەننەتتە ناھايىتى يۇقىرى بولۇپ، بۇنىڭ شەھىدلىك
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يولىدا جان بېرىش كېرەك! بىر كىشىنىڭ  تائاالهللا ئۈچۈن چوقۇم 

ۋە  ئەجىر ەشتۈرۈپ،ـىدلىك  بىلەن ئۆلۈشىى ئۇنى مۇكەممەللشەھ

ەۋەب س ى چوڭايتىپ، گۇناھلىرىنىڭ مەغپىرەت قىلىنىشىغامۇكاپاتىن

 ①.«زالىمالرنى ياخشىى كۆرمەيدۇ تائاالهللا بولىدۇ، 

ِذيَن آَمُنوا﴿ ڭتائاالنى. هللا 3
َّ
ُ ال

َّ
َص اَّلل ِ

الرغا لەرنى )ئۇ مۇئمىن»﴾ َوِلُيَمح 

كى دىىدېگەن سۆز « ت ئارقىلىق( پاكلىشىى ئۈچۈندۇر مۇسىبەيەتكەن 

 ەچۈرۈپ، دەرىجىلىرىنى يۇقىرى ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى ك ھېكمەت بولسا

 رىدۇ. كۆتۈ 

ۇ ب»مۇنداق دەيدۇ:  رەھىمەھۇلالھشەيخۇلئىسالم ئىبنى تەيمىيە 

ۇ. لەرنىڭ قەلبىنى ساپالپ، گۇناھىدىن پاكاليدمۇئمىن تائاالهللا ئارقىلىق 

قىلىۋەرسە روھى ھەددىدىن ئېشىپ، ئىمانى  غەلىبەئەگەر ئۇالر دائىم 

ئىبنى تەيمىيە  «.ئوقۇبەتكە اليىق بولۇپ قالىدۇ -ئاجىزالپ، ئازاب 

 هللابولسا  ئەگەر مۇجاھىدالر مەغلۇپ»يەنە مۇنداق دەيدۇ: رەھىمەھۇلالھ 

ەم ىن يارددتائاالهللا ۋە  گۇناھلىرىغا تەۋبە قىلغانلىقىغا، ىن قورقۇپدتائاال

 - قالغان ئىنسانالر ۋە بارچە كۈچ د قىلىپسوراپ، ئۆزىنىڭ ئەتراپىدا ئۈمى

ىال غتائاال هللا جۇدا بولۇپ، پەقەت  -دىنى ئۈزۈپ ئادا ن ئۈمىىتقۇۋۋەت

 ②.«ل قىلغانلىقىغا شاھىد بولدۇق تەۋەككۇ 

اِفِريَن ڭ تائاالنى. هللا 4
َ
ك
ْ
كاپىرالرنى يوق قىلىشىى »﴾ ﴿َوَيْمَحَق ال

ۇم ئۇالرنى چوق تائاالهللا  دېگەن سۆزىدىكى ھېكمەت شۇكى،« ئۈچۈندۇر 
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قىلسا ئازغۇنلىقىدا ۋە زوراۋانلىقىدا  غەلىبەھاالك قىلىدۇ چۈنكى ئۇالر 

سەۋەب  شىغايدۇ، مانا بۇ ئۇالرنىڭ ھاالك بولۇشىغا ۋە ۋەيران بولۇ ئەزۋەيلە

 دۇ.بولى

هللا »مۇنداق دەيدۇ:  رەھىمەھۇلالھشەيخۇلئىسالم ئىبنى تەيمىيە  

ى ئىش ىر ياخشىىرىگە قاراپ جازااليدۇ. ئەگەر كاپئىنسانالرنى ئەمەلل تائاال

ىغاندا، ياخشىلىقى قامل قىلغان بولسا دۇنيادا مۇكاپاتلىنىدۇ، ئۇنىڭ بىرمۇ

قىلسا  ەغەلىبىر ىقى سەۋەبلىك ئۇنى جازااليدۇ. كاپىر بولغانلئۇنىڭ كاپ

غانغا ىر بولۇپ، ئۇنى يالكاپ تائاالغاهللا ھەددىدىن ئاشىدۇ، زۇلۇم قىلىدۇ، 

چىقىرىدۇ. بۇ سەۋەبتىن ئۇالر يوقىلىش گىردابىغا بارىدۇ، ئۇالرنىڭ 

  ①.«ئۇالرنى ھاالك قىلىدۇ تائاالبىسىدە هللا ىغەل

ھۇد ئو  ائاالتىسىنى هللا مۇسۇملاننىڭ مەغلۇبىيەتكە تۇتقان پوزىتسىي

 غازىتى ھەققىدە نازىل بولغان ئايەتتە بايان قىلىدۇ:

ۋە ئۆزىگە يەتكەن  ئۆزىنىڭ خاتالىقى نىڭ. روھ ۋە پىكىر 0

 ى بولۇپ،شىيەتكەنلىكىگە كۆڭۈل بۆلۈ  سەۋەبىدىنمۇسىبەتنىڭ گۇناھلىرى 

ۈزىتىدۇ. مانا اتالىقىنى تار ئېيتىپ، ئۆز خئۇ گۇناھىغا تەۋبە قىلىپ، ئىستىغپ

ەت يىغا مۇسىبېنىغا، مېلىغا، دىنىغا ياكى ئابرۇ قانداق كىشىى جبۇ ھەر 

نداق دەيدۇ: مۇ  تائاالهللا . ىدۇر بىر پوزىتسىي ييەتكەندە تۇتىدىغان ئومۇمى

ِثيرٍ ﴿
َ
ْم َوَيْعُفو َعْن ك

ُ
ْيِديك

َ
َسَبْت أ

َ
ِبَما ك

َ
ْم ِمْن ُمِصيَبٍة ف

ُ
َصاَبك

َ
لەرگە سى»﴾ َوَما أ

ھەرقانداق بىر مۇسىبەت يەتسە، ئۇ  )يەنى جېنىڭالر ياكى مېلىڭالرغا(

سىلەرنىڭ قىلغان گۇناھىڭالر تۈپەيلىدىن كەلگەن بولىدۇ، هللا نۇرغۇن 
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ىبەتتىن سگۇناھىڭالرنى ئەپۇ قىلىدۇ )ئەپۇ قىلمايدىغان بولسا، باال ۋە مۇ 

 ①.«ھېچ قۇتۇملاس ئىدىڭالر(

صَ ﴿ھۇد غازىتى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: ئو  تائاالهللا 
َ
ا أ
َّ َ
َومل
َ
ْم أ

ُ
 اَبْتك

ى 
َ
َ َعل

َّ
ْم ِإنَّ اَّلل

ُ
ُفِسك

ْ
ن
َ
ْل ُهَو ِمْن ِعْنِد أ

ُ
ا ق

َ
ى َهذ

َّ
ن
َ
ُتْم أ

ْ
ل
ُ
ْيَها ق

َ
ل
ْ
َصْبُتْم ِمث

َ
ْد أ

َ
 ق
ٌ
ُمِصيَبة

ِديٌر 
َ
ْيٍء ق

َ
ِ شى

ل 
ُ
سىلەرگە يەتكەن مۇسىبەت سىلەر دۈشمەنگە »﴾ ك

يەتكۈزگەن مۇسىبەتنىڭ يېرىمىغا تەڭ كېلىدىغان تۇرسا )يەنى ئوھۇد 

غازىتىدا بولسا  بەدركىشىى شەھىد بولغان تۇرسا،  71سىلەردىن  غازىتىدا

كىشىنى ئەسىر ئالغان  71كىشىنى ئۆلتۈرگەن،  71مۇشرىكالردىن 

تۇرساڭالر(، سىلەر يەنە: >بۇ مۇسىبەت قەيەردىن كەلدى؟< دېدىڭالر. 

ئۇ سىلەرنىڭ ئۆزلىرىڭالردىن )يەنى پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە > :ئېيتقىنكى

خىالپلىق قىلغانلىقىڭالر ۋە غەنىيمەتكە ھېرىس بولغانلىقىڭالردىن( 

 ②«.بولدى<. هللا ھەقىقەتەن ھەر نەرسىگە قادىردۇر 

ەن لۇق ئىشەنچ بىلەغلۇبىيەتكە مۇكەممەل ئىمان ۋە تو . مۇسۇملان م2

ۇبىيەت تەۋرىتەملەيدۇ ۋە ئارقىغا پوزىتسىيە تۇتىدۇ، ئۇنى بۇ مەغل

ايدۇ ۋە چېكىندۈرەملەيدۇ. ئۇ سۇسلۇق قىلىپ، دۈشمەنلەرگە تەسلىم بومل

 ئېيتقاندەك: ﴿ تائاالهللا خۇددى جىھادنى تەرك ئەتمەيدۇ. 
َ
ْن ِمْن ن ِ

ي 
َ
أ
َ
ٍ َوك

ِبي 

َصاَبُهْم ِفي َسِبيِل 
َ
ا أ
َ
َما َوَهُنوا مِل

َ
ِثيٌر ف

َ
وَن ك يُّ ِ

َل َمَعُه ِرب 
َ
ات
َ
ِ َوَما َضُعُفو ق

َّ
ا َوَما اَّلل

اِبِريَن ۞ ُ ُيِحبُّ الصَّ
َّ
وا َواَّلل

ُ
ان
َ
َنا  اْسَتك

َ
ِفْر ل

ْ
َنا اغ وا َربَّ

ُ
ال
َ
ْن ق

َ
 أ

َّ
ُهْم ِإال

َ
ْول
َ
اَن ق

َ
َوَما ك

اِفِريَن ۞
َ
ك
ْ
ْوِم ال

َ
ق
ْ
ى ال

َ
ا َعل

َ
ُصْرن

ْ
َداَمَنا َوان

ْ
ق
َ
ْت أ ِ

ب 
َ
ا َوث

َ
ْمِرن

َ
َنا ِفي أ

َ
وَبَنا َوِإْسَراف

ُ
ن
ُ
 ﴾ذ
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 ي ئۆلىماالر بىرلىكتەكۆپلىگەن خۇداگۇ  ۇن پەيغەمبەرلەر بىلەننۇرغ»

جەڭ قىلدى. ئۇالر هللا يولىدا يەتكەن كۈلپەتلەردىن روھسىزالنمىدى، 

بوشاشمىدى، باش ئەگمىدى، هللا ئۆزىنىڭ يولىدا دۇچ كەلگەن 

. ئۇالرنىڭ [046] تۇتىدۇت قىيىنچىلىقالرغا چىداشلىق بەرگۈچىلەرنى دوس

پەرۋەردىگارىمىز! گۇناھلىرىمىزنى، ئىشىمىزدا چەكتىن >سۆزى پەقەت: 

ئاشقانلىقىمىزنى مەغپىرەت قىلغىن، قەدەملىرىمىزنى )جەڭ مەيدانىدا( 

 ەۋمگە قارشىى بىزگە ياردەم بەرگىن<مۇستەھكەم قىلغىن ۋە كاپىر ق

 ①.«[047] دېگەندىن باشقا بوملىدى

رى يۇقىئۆزىنىڭ ئىمانى بىلەن  مۇئمىن ئۈستۈنلۈك. ي. ئىمانى3

 ،مۇئمىنكۆتۈرۈلۈپ، مۇسىبەتلەردىن ئۆتۈپ كېتىدۇ. ئۇ ئۆزىنىڭ 

ىر ئىكەنلىكىنى؛ ئۆزىنىڭ ھەق ئۈستىدە، دۈشمىنىنىڭ دۈشمىنىنىڭ كاپ

باتىل ئۈستىدە ئىكەنلىكىنى ۋە ئۆزىنىڭ جەننەتكە، دۈشمىنىنىڭ بولسا 

قۇۋۋەت  -جەھەننەمگە تېگىشلىك ئىكەنلىكىنى ئەسلەپ، ئىمانىدىن كۈچ 

 -لىدۇ ۋە غەم ىبەت ئۇنىڭغا ئاسان تۇيۇ پىدۇ. شۇنىڭ بىلەن مۇستا

قايغۇدىن قۇتۇلىدۇ. مەيلى نەتىجە بۇ دۇنيادا بولسۇن ياكى ئاخىرەتتە 

بولسۇن، ئۇ بارچە نەرسىسىدىن ئايرىلىپ قالسىمۇ ئەمما ئىمانىنىال 

دىن غازىتى ئوھۇد تائاالهللا  قازانغان بولىدۇ. غەلىبەساقالپ قااللىسا 

ْح لى بېرىپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿لەرگە تەسەلمۇئمىنكېيىن 
َ
 ت

َ
 َتِهُنوا َوال

َ
وا َوال

ُ
َزن

ِمِنيَن 
ْ
ْنُتْم ُمؤ

ُ
ْوَن ِإْن ك

َ
ْعل
َ ْ
ُتُم األ

ْ
ن
َ
جىھادتىن( بوشىشىپ قاملاڭالر، شەھىد »)﴾ َوأ

بولساڭالر، ئۈستۈنلۈك  مۇئمىنبولغانالر ئۈچۈن قايغۇرماڭالر، ئەگەر 
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 ①.«قازىنىسىلەر

ل»بۇ سۇفيان: كۈنى ئە ئوھۇد « بۈيۈك! ھۇبەل بۈيۈك!  ②ھۇبە

ئۇنىڭغا »كى بىلەن: ۈ ئۈستۈنل يئۆزىنىڭ ئىمانىملسو هيلع هللا ىلص دېگەندە، رەسۇلۇلالھ 

دېگەندە، « نېمە دەيمىز؟»دېدى. ساھابىلەر: « قايتۇرمامسىلەر؟ جاۋاب

 .دىدې «دەڭالر ئەڭ بۈيۈك، ئەڭ ئۇلۇغدۇر!< تائاالهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »>رەسۇلۇلالھ 

 .دېدى« ەمەسبىزنىڭ، سىلەرنىڭ ئ ③ئۇززا»ىڭدىن كېيىن ئەبۇ سۇفيان: ئۇن

نېمە »دېگەندە، ئۇالر: « قايتۇرمامسىلەر؟ جاۋابملسو هيلع هللا ىلص: »رەسۇلۇلالھ 

بىزنىڭ ئىگىمىز،  تائاالهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »>شتى، رەسۇلۇلالھ ىدېي« دەيمىز؟

ن: ئۇنىڭدىن كېيىن ئەبۇ سۇفيا .دېدى« سىلەرنىڭ ئىگەڭالر يوق!< دەڭالر

ر دېدى. ئۆمە« ئاملىشىپ تۇرىدۇ غەلىبەكۈنىنىڭ قىساسىى،  بەدربۇ »

تتە، ەننەئۇنداق ئەمەس، بىزدىن ئۆلتۈرۈلگەنلەر ج»رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: 

 قايتۇردى. دەپ جاۋاب« لىرىڭ دوزاختاسەنلەرنىڭ تاپ

 لىق كىتابىدا مۇنداق كەلتۈرۈلگەن،نام« مۇسنەد»ئىمام ئەھمەدنىڭ 

مۇنداق دېدى: ملسو هيلع هللا ىلص كۈنى مۇشرىكالر چېكىنگەندە، رەسۇلۇلالھ  ئوھۇد

ىلەر . ساھاب«سانا ئوقۇۋاالي -سەپتە تۈز تۇرۇڭالر! مەن رەببىمگە ھەمدۇ »

 ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ كەينىدە سەپ بولۇشتى. رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص دەرھال رەسۇلۇلالھ 

سانا ساڭا خاستۇر، سەن  -! بارچە ھەمدۇ هللائى »مۇنداق دۇئا قىلدى: 

ى سەن تار قىلغان نەرسىن ،نەرسىنى ھېچكىم تار قىالملايدۇ نكەڭ قىلغا
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ېچكىم سەن ھىدايەت قىلغان كىشىنى ھ ؛ھېچكىم كەڭ قىالملايدۇ

سەن  ؛سەن ئازدۇرغان كىشىنى ھېچكىم ھىدايەت قىالملايدۇ ،ئازدۇراملايدۇ

دۇ. سەن بەرگەننى ھېچكىم توسۇپ قاالملاي ،بەرمىگەننى ھېچكىم بىرەملەيدۇ

سەن  ،شتۇرغاننى ھېچكىم يېقىنالشتۇراملايدۇسەن يىراقال 

 يېقىنالشتۇرغاننى ھېچكىم يىراقالشتۇراملايدۇ.

ۋە رىزقىڭنى  پەزلىڭنىبىزگە بەرىكەتلىرىڭنى، رەھمەتلىرىڭنى،  !هللائى 

 .كەڭ قىلغىن

ولدىن كەتمەس ۋە ئۆزگەرمەس مۇقىم مەن سېنىڭدىن ق !هللائى 

 .سورايمەن نېئمەت

لۇق چ، قورقۇننېئمەتنىڭدىن غۇربەتچىلىك كۈنلەردە سې !هللائى 

 .كۈنلەردە ئەمىنلىك سورايمەن

ساڭا سېغىنىپ سەن بەرگەن نەرسىنىڭ يامانلىقىدىن ۋە  !هللائى 

 .نىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلەيمەنبەرمىگەن نەرسى

زىننەتلىك  گەئىماننى دوست كۆرسەتكىن ۋە ئۇنى قەلبلىرىمىز  !هللائى 

دە ، پاسىقلىق ۋە ئىسياننى يامان كۆرسەتكىن ھەمبىزگە كۇفرىلىق ،قىلغىن

 .ماڭغۇچىالرنىڭ قاتارىدىن قىلغىن بىزنى توغرا يولدا

بىزنى مۇسۇملان ھالىتىمىزدە قەبزى روھ قىلغىن ۋە مۇسۇملان ! هللائى 

ىال تبىزنى زىيان تارتمىغان ۋە پىتنىگە مۇپ ،ھالىتىمىزدە تىرىلدۈرگىن

 .رغا قوشقىنبوملىغان سالىھال 

پەيغەمبەرلىرىڭنى يالغانغا چىقارغان ۋە يولۇڭدىن  !هللائى 

 .لىغىنئۇالرنى قاتتىق ئازاب ،ئۆلتۈرگىن توسۇۋاتقان كاپىرالرنى
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 ①.«كىتاب بېرىلگەن كاپىرالرنى ئۆلتۈرگىن! هللائى ھەق 

ق ئۈستۈنلىكىنى قاندا يئۆزىنىڭ ئىمانىملسو هيلع هللا ىلص مانا قاراڭ! رەسۇلۇلالھ 

ۇچى زات ەن قىلغنامايەندە قىلدى!؟ بەلكى رەببى بارچە ئىشنى ھېكمەت بىل

 ھەقىقەتەن ھەر تائاالهللا ساناالر ئوقۇدى.  -ھەمدۇ  بولغانلىقى ئۈچۈن 

 !تۇر ساناغا اليىق زات - ۋاقىت ھەمدۇ

ئۈستۈنلۈكنىڭ ھەقىقىتىنى ياخشىى بىلىشىڭىز، مۇستەھكەم  يئىمانى

ن ۈ ە ئۇنىڭدىكى تەسەللىنىڭ مەنىسىنى چۈشىنىۋېلىشىڭىز ئۈچئىمان ۋ 

ھەدىسنى ئەستايىدىل ئويلىنىپ بېقىڭ! ئۇنىڭدىن كېيىن  يۇقىرىقى

قىلىشىى قاتارلىق مۇسىبەتلەر سىزگە ئېغىر  غەلىبەدۈشمەنلەرنىڭ 

مال، ئابرۇي، مەرتىۋە ئىزدەش يۈزىسىدىن(  -كاپىرالرنىڭ )پۇل »كەملەيدۇ. 

ۋە ئاخىرقى « كېزىپ يۈرۈشلىرى سىزنى ئالدىمىسۇن شەھەرلەردە 

ېگىشلىك ىرالرغا تمەنسۇپ ۋە مەغلۇبىيەتنىڭ كاپ بىنىڭ تەقۋادارالرغاىغەل

ىن ۋە سىزنى ئۆزىنىڭ ياردەمچىلىرىد تائاالدىنهللا ئىكەنلىكىنى ئەسلەڭ! 

 نى سوراڭ!ىدوستلىرىنىڭ قاتارىدىن قىلىش

 

 . جىھادتىكى بەيئەت02

نى ئىب نىسىى: كېلىشمەك، ئەھدە تۈزۈشمەك.مە بەيئەتنىڭ لوغەت

گويا بىر كىشىى يەنە بىر ھەمرايىغا »مۇنداق دەيدۇ:  رەھىمەھۇلالھئەسىر 

ىڭغا ەرگەن، ئۇنئۆزىدىكى نەرسىنى ساتقان ۋە ئۇنىڭغا چىن قەلبىدىن ب

بارچە ئىشلىرىنى ئۇنىڭغا تاپشۇرغاندەك  ئىتائەت قىلغان ھەمدە
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 ①.«كېلىشمەك ۋە ئەھدىلەشمەكتىن ئىبارەت

ايدۇ، رىشنىال ئۇقتۇرمبەيئەت پەقەت خەلىپىگە بەيئەت بې

ئەت مىرلىرىگە بەيجىھاد ئە مەنىسىدە كەلگىنىدەك، يھەدىسنىڭ زاھىرى

ۋە بەزىلەر « جەڭدىن قاچماسلىق»ئىمام بۇخارى بېرىشمۇ جائىز. 

 هللا دېگەنگە ئوخشاش بىر باب كەلتۈرگەن.« ە بەيئەت بېرىشئۆلۈمگ»

ْحَت مۇنداق دەيدۇ: ﴿ تائاال
َ
َك ت

َ
 ُيَباِيُعون

ْ
ِمِنيَن ِإذ

ْ
ؤ
ُ ْ
ُ َعِن امل

َّ
َي اَّلل ْد َرضىِ

َ
ق
َ
ل

َجَرةِ 
َّ
لەردىن ھەقىقەتەن رازى بولدى، )ئى مۇھەممەد!( ئۆز مۇئمىنهللا »﴾ الش

يىسىى( ئاستىدا ساڭا بەيئەت ۋاقتىدا ئۇالر )ھۇدەيبىيىدە( دەرەخ )سا

 ②.«قىلدى

ققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇش، قۇرئان يادالش... قاتارلىق ىياخشىل

 خىل ئىبادەتلەرگە بەيئەت قىلىش جائىز.مۇ خىل

بىت تۇرۇشقا بەيئەت بەرسە قىلىشقا، قاچماي سا سەۋر مۇجاھىدالر 

جىھاد ئەمىرىنىڭمۇ ئۆز ئەسكەرلىرىدىن بەيئەت ئېلىش ھەققى  بولىدۇ.

جىھاد ساھەسىدىن چىقىپ كېتەملەيدۇ ۋە ئۇ بۇ بەيئەت بولىدۇ لېكىن 

ش خەلىپىگە بەيئەت قىلى خەلىپىلىك ھۆكۈملىرى بېرىلمەيدۇ.ئەمىرگە 

جىھاد ئەمىرىگە بەيئەت قىلىشقا قارىغاندا شەرت ۋە ھۆكۈم جەھەتتە 

 ەرقلىنىدۇ.كۆپ تەرەپتىن پ

 

 . دۆلەت قۇرۇش03
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قىلىش جىھادنىڭ ئەڭ بۈيۈك غايىسىى  يڭ سۆزىنى ئالىتائاالنىهللا 

شەرىئەت »رىنسىپنىڭ ىغا قويۇلىدۇ. بۇ پئىكەنلىكى تۇنجى بولۇپ ئوتتۇر 

ۆزلەپ دا سدېگەنلىك ئىكەنلىكىنى بىز يۇقىرى« ەممىگە ھاكىم بولىدۇھ

دۆلەت قۇرۇپ چىقىش كېرەك.  يئۆتكەن ئىدۇق. بۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالمى

، ئۇنىڭ جىھادى ھەرقانداق بىر مۇجاھىد شۇنىڭ ئۈچۈن تىرىشمىسا

 بۇ دېگەنلىك، .ئۈنۈمسىز ۋە تارتقان جاپالىرى بىھۇدە بولۇپ قالىدۇ

وق، ئاللىقتا ھەقىقىتى ي مەۋجۇت، رېپەقەت قۇرغۇچىلىرىنىڭ زېھنىدىال»

ۈملىرى شەرىئەت ھۆك ئۇنىڭدىن كېيىن كىشىلەرنى ئىمتىھان قىلىدىغان،

تەتبىقلىنىدىغان، قۇرغۇچىلىرىغا خەلىپە ھۆكۈمى بېرىلىدىغان، ئاندىن بۇ 

لىرى ئىش يمۇجاھىدالرنىڭ دۈشمەنلىرىنى قويۇپ، ئۆزلىرىنىڭ شەخسى

پ جامائەتلەرگە پەتىۋا بېرى يبىلەن مەشغۇل بولىدىغان، باشقا ئىسالمى

ەت لتۈرمەيدىغان بىر دۆلكۈن ئۆتكۈزىدىغان ۋە ئۆز جىھادىنى بارلىققا كە

ِذيَن ِإْن مۇنداق دەيدۇ: ﴿ تائاالهللا  نى ئۇقتۇرمايدۇ.«قۇرۇپ چىقىش
َّ
ال

ِر 
َ
ْنك
ُ ْ
ْعُروِف َوَنَهْوا َعِن امل

َ ْ
َمُروا ِبامل

َ
 َوأ
َ
اة
َ
ك ُوا الزَّ

َ
 َوآت

َ
ة
َ

ال اُموا الصَّ
َ
ق
َ
ْرِض أ

َ ْ
اُهْم ِفي األ نَّ

َّ
َمك

ُمورِ 
ُ ْ
 األ

ُ
ِ َعاِقَبة

َّ
ياردىمىگە ئېرىشىشكە ھەقلىق بولغانالر(  هللا نىڭ»﴾ َوَّلِل

يۈزىدە ئۈستۈنلۈككە ئىگە  شۇنداق كىشىلەردۇركى، ئەگەر ئۇالرنى يەر

نامازنى ئادا قىلىدۇ، زاكات بېرىدۇ، ياخشىى ئىشالرغا بۇيرۇيدۇ،  قىلساق

يامان ئىشالردىن توسىدۇ، ئىشالرنىڭ ئاقىۋىتى هللا قا مەنسۇپتۇر )يەنى 

 ①.«تە هللا قا قايتىدۇ(شالر ئاخىرەتھەممە ئى

دۆلەت قۇرۇش ئۈچۈن زېمىندا تەمكىنلىككە ئېرىشىش شەرت 
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أهل الحل » پە بولساخەلى بولىدۇ. بولۇپ، تەسەررۇپاتالر ئۇنىڭغا قاراشلىق

نىڭ الر ياكى ئۇ  دىندا گېپى ئۆتىدىغان مۇسۇملانالر) «والعقد أو أكثرهم

ۇنداق م رەھىمەھۇلالھئىبنى تەيمىيە  كىشىدۇر. تاللىغان كۆپىنچىسىى(

ھېچ نەرسىگە كۈچى  ئېنىقسىز ۋەيوق، >ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ »دەيدۇ: 

لەرگە ماستىن، كىشىۇ گە ئىتائەت قىلىشقا بۇير <يەتمەيدىغان كىشىلەر

 ەۋجۇتق، مسىياسەت قىلىشقا قادىر بوالاليدىغان، ھوقۇققا ئىگە، ئېنى

 ①.«غانۇ ئىمامالرغا )خەلىپىلەرگە( ئىتائەت قىلىشقا بۇير 

ئويغاق تۇرۇپ چۈش كۆرگەنلىك. مۇسۇملانالر  –ماكانسىز دۆلەت 

 -، ئۇنىڭ كۈچى پەقەت قەھر ئۇ بىر مۇستەبىت للىمىغان خەلىپەتا

 غەزەپتۇر، كىشىلەرنى بۇنىڭدا ئىمتىھان قىلىش بىر خاتالىق. 

ىدىن كېتىش لىرىمنى بۇ جەھەتتە تېيىلىپمەن مۇجاھىد قېرىنداش

 هللا»، «رىشبۇ دىنغا ياردەم بې»ر پەقەت ھىدال ئاگاھالندۇرىمەن. مۇجا

 ،ۈن . شۇنىڭ ئۈچدۇر ئۈچۈن چىققانالر « قىلىش يڭ سۆزىنى ئالىتائاالنى

لىك ئەھلى ئىلىملەرگە مۇراجىئەت قىلىشىى ۋە ئۇالردىن ىئۇالر ئىشەنچ

مكى، مەن بىلەن قەسە تائاالهللا  خاتالىقىنى سورىشىى كېرەك. -وغرا ئۇنىڭ ت

ئۇالرغا نەسىھەت قىلىمەن ۋە  قنى راۋا كۆرىمەن،ئۇالرغا پەقەت ياخشىلى

بىزگە ھەقنى ھەق كۆرسىتىپ ئۇنىڭغا  تائاالدىننىمەن. هللا كۆيۈ 

ى رىزىق ئۇنىڭدىن يىراق تۇرۇشن شىشنى ۋە باتىلنى باتىل كۆرسىتىپئەگى

 قىلىپ بېرىشىنى سورايمەن.
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 ملسو هيلع هللا ىلص مۇجاھىد پەيغەمبەر
لۇلالھ دۇكى، رەسۇ نىرىۋايەت قىلى دىنئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 

ا ئىبادەت قىلىنىشىى ئۈچۈن قگانە هللا ېمەن ي: »مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص 

نىڭ ەيزەمننىڭ رىزقىم ېم .لىچ بىلەن ئەۋەتىلدىمىقىيامەتتىن ئىلگىرى ق

 خارلىق ۋە بىچارىلىك مېنىڭ بۇيرۇقۇمغا .سايىسىى ئاستىدا قىلىندى

 ①.«خىالپلىق قىلغان كىشىگە بولىدۇ

 االتائهللا نىڭ دەۋىتىگە باغالنغان بولۇپ، ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر  جىھاد

ئۇنىڭغا بىر ئايلىق مۇساپىدىن قورقۇتۇش ئارقىلىق ياردەم قىلغان ئىدى. ئۇ 

 مۇجاھىدالرنىڭ ئىمامى، كىشىلەرنىڭ ڭگە كۈلۈپ مۇئامىلە قىالتتى. ئۇجە

باتۇرى بولۇپ، جەڭ قىزىپ كەتكەندە ساھابىلەر ئۇنىڭ بىلەن 

 تى. لەر بىر سەپتە تۇراتى، ئۇنىڭ بىلەن شىجائەتلىك كىشقوغدىناتتى

ىڭدىن قى ئۇننىڭ ۋە ئۈممىتىنىڭ جىھاد قىلىدىغانلى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

الردىمۇ زىكىر قىلىنغان بولۇپ، ئىبنى قەييىم بۇرۇنقى ئىالھىي كىتاب

ۈپىتى ي كىتابالردا ئۇنىڭ سئىلگىرىكى ئىالھى»مۇنداق دەيدۇ:  رەھىمەھۇلالھ

ئۇنىڭ ئىززىتى مۈرىسىدە< دەپ كەلگەن بولۇپ، بۇ ئۇنىڭ > ھەققىدە

ۇنىڭ ۋە الردا يەنە ئدىغانلىقىغا ئىشارەتتۇر. ئۇ كىتابئېسىپ يۈرى قىلىچ

، ئاسىدىغانلىقىدىن ئىبارەت سۈپىتى سۆزلەنگەن بولۇپ قىلىچئۈممىتىنىڭ 

ن ۇ سەۋەبتى>شزەبۇرنىڭ بەزى ئورۇنلىرىدا مۇنداق دەپ كەلتۈرۈلگەن: 

ن ئى ئالىيجاناپ ئىنسان! سە .ت بەردىساڭا مەڭگۈلۈك بەرىكە االتائهللا 

 ئاسىسەن، ئۈممەتلەر سېنىڭ ھۆكۈمرانلىقىڭدا بولىدۇ<.  قىلىچئۆتكۈر 
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 قىلىچداۋۇد ئەلەيھىسساالمدىن باشقا بىرەر پەيغەمبەرنىڭ 

تىنڭ نىڭ شەرىئىلەر دىن باشقا پەيغەمبەر  ملسو هيلع هللا ىلصئاسقانلىقى ۋە رەسۇلۇلالھ 

 دەۋران سۈرگەنلىكى سۆزلەنمىگەن.ھەيۋەتلىك 

مەن بىر ئايلىق مۇساپىدىن : >مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ  

.دۈشمەننىڭ قەلبىگە ق  ①ورقۇنچ سېلىش بىلەن نۇسرەتلەندىم<

 تائاال هللائۈممىتىنىڭ زەبۇردىكى سۈپىتى بولسا: >نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 

ىچىدىكى الرنىڭ ئئۇ  ا نۇسرەت بەرگەن ۋەئۇنىڭ ئۈممىتىنى تالالپ، ئۇنىڭغ

سالىھالرنى ئىززەت بىلەن توغرا يولغا ھىدايەت قىلغان. ياتقان ھالەتلىرىدە 

ېلىش ئىبادەت قىلمايدىغانالردىن قىساس ئ تائاالغاهللا تەسبىھ ئېيتىدىغان، 

كۆتۈرگەن ھالەتتە يۇقىرى ئاۋازدا تەكبىر  قىلىچئۈچۈن ئىككى بىسلىق 

ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصمانا بۇ سۈپەتلەر مۇھەممەد  .توۋاليدىغان كىشىى خۇشال بولسۇن!<

 ②.«ئۇنىڭ ئۈممىتىگە ماس كېلىدۇ

خىنىڭ ارىنىڭ قىلغان جىھاد ۋە غازاتلىرى ئۇنىڭ پاك ت ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

مى بولۇپ، مەدىنىدىكى دەۋرىدە پەيغەمبەر ىئەڭ كۆپ ۋە ئەڭ مۇھىم قىس

قېتىم قوشۇن ئەۋەتتى، مانا بۇالر ئۇنىڭ  56قېتىم غازات قىلدى ۋە  27ملسو هيلع هللا ىلص 

م ېتىق كى قېتىم غازات قىلغانلىقىنى ۋە بەشىر يىلدا ئاز دېگەندە ئىكب

 . قوشۇن ئەۋەتكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ

ۋە  ەرلۆپلىگەن ھۆكۈملەر، ئىَبرەتنىڭ غازاتلىرىدا كملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 

مىدە دۇنيا ۋە ىغازات ئىل»سلەر بار بولۇپ، زۇھرى مۇنداق دەيدۇ: دەر 
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ق مۇندا رەھىمەھۇلالھئەلى ئىبنى ھۇسەيىن  ①.«ئاخىرەتنىڭ ياخشىلىقى بار

نىڭ غازاتلىرىنى قۇرئاندىن سۈرە  ملسو هيلع هللا ىلصبىز رەسۇلۇلالھ »دەيدۇ: 

 ②.«دەك ئۆگىنەتتۇق نئۆگەنگە

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى،  ھۇرەيرەئەبۇ 

ئەگەر ئۈممىتىمگە مۇشەققەت بولۇپ : »مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 

 تائاال هللاقاملايتتىم. ئەلۋەتتە مەن  اق جەڭدىنىسا ئىدى، ھېچقاندقامل

منى، يەنە تىرىلدۈرۈلۈپ يەنە ئۆلتۈرۈلۈشۈمنى، يەنە يولىدا ئۆلتۈرۈلۈشۈ 

 ③.«تىرىلدۈرۈلۈپ يەنە ئۆلتۈرۈلۈشۈمنى ئارزۇ قىلىمەن

 نىڭ جىھادىغا ۋە بارچە ئىشلىرىغا ئەگىشىشنىملسو هيلع هللا ىلص بىزنى رەسۇلۇلالھ 

 مۇنداق دەيدۇ: ﴿ تائاالهللا غان ۇ بۇير 
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ى، هللا ن – ،سىلەرگە»﴾ مل

 – ،ەرگەۋە هللا نى كۆپ ياد ئەتكەنلئاخىرەت كۈنىنى ئۈمىد قىلغان 

 رەھىمەھۇلالھئىبنى كەسىر   ④.«رەسۇلۇلالھ ئەلۋەتتە ياخشىى ئۈلگىدۇر 

 -نىڭ سۆزلىرى، ئىش  ملسو هيلع هللا ىلصبۇ ئايەت رەسۇلۇلالھ »مۇنداق دەيدۇ: 

كەتلىرى ۋە بارچە ئەھۋاللىرىدا ئۇنىڭغا ئەگىشىش توغرىسىدا زور ىھەر

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصئىنسانالرنى رەسۇلۇلالھ  تائاالهللا ئەھمىيەتكە ئىگە بولۇپ، 

رى، چىدامچانلىقى، رىباتتا تۇرۇشلىرى، قىلغان ئەھزاب كۈنىدىكى سەۋ 
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دى، ۇ جىھادلىرى ۋە رەببىدىن ياردەم سوراشلىرىدىن ئۈلگە ئېلىشقا بۇير 

 سۇن! نىڭ دۇرۇت ۋە ساالملىرى بولتائاالهللا ئۇنىڭغا تا قىيامەت كۈنىگىچە 

 ئەھزاب كۈنى ئۆز ئىشلىرىدا بىئارام بولغان، تائاالهللا  ،شۇنىڭ ئۈچۈن 

چۆچۈپ كەتكەن، تەۋرەپ قالغان ۋە ئىككىلىنىپ قالغان كىشلەرگە 

ْم ِفي رَ ﴿مۇنداق دەيدۇ: 
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ئۇنىڭغا ئەگىشىپ، بارچە   ①.ۇلۇلالھ ئەلۋەتتە ياخشىى ئۈلگىدۇر<رەس

 ②«ئىشلىرىدىن ئۈلگە ئالساڭالر بوملامدۇ؟!
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 بىشارەت بەرگىن! لەرگە خۇشمۇئمىن
ِريٌب ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تائاالهللا 
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سىلەرگە )مەرھەمەت قىلىنىدىغان( سىلەر ياخشىى »﴾ َوَبش

 هللا تىن كېلىدىغان نۇسرەت ۋە يېقىن نېئمەتكۆرۈدىغان ئىككىنچى بىر 

قىلىنىشىى( دۇر، )ئى مۇھەممەد!(  فەتىھغەلىبە )يەنى مەككىنىڭ 

هللا  ①.«لەرگە )بۇ روشەن مەرھەمەت بىلەن( خۇش خەۋەر بەرگىنمۇئمىن

 لەرنىڭىنمۇئمنى مۇجاھىد  ملسو هيلع هللا ىلصەمبىرى رەسۇلۇلالھ بۇ ئايەتتە ئۆز پەيغ تائاال

قىلىدىغانلىقى ۋە روشەن  غەلىبەئۇالرنىڭ دۈشمەنلىرى ئۈستىدىن 

 ئىدى. ۇ بولىدىغانلىقى بىلەن خۇش بىشارەت بېرىشكە بۇير  فەتىھلەر

 تائاال هللاھەقىقەتەن  ،بىلەن خۇشال بولۇڭالر غەلىبە قىنيې !جاھىدالرمۇ 

 .ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلمايدۇ

خۇشال بولۇڭالر! توقۇنۇشالر كۈچىيىپ، مۇسىبەت ئېغىرالشقاندا 

 نۇسرەت يېقىنلىشىدۇ. - غەلىبە

 كېتەر ھامان، ئۈمىدۋار ياشا دوستۇم، مۇسىبەت

 شكۈلگە ھەمراھ بولغان ئاسانلىق ھەربىر زامان.مۈ 

َس مۇنداق دەيدۇ: ﴿ تائاالهللا 
َ
ْيأ
َ
ا اْست

َ
ى ِإذ ْد  َحتَّ

َ
ُهْم ق نَّ

َ
وا أ نُّ

َ
ُسُل َوظ الرُّ

ْجِرِميَن 
ُ ْ
ْوِم امل

َ
ق
ْ
ُسَنا َعِن ال

ْ
 ُيَردُّ َبأ

َ
اُء َوال

َ
ش
َ
َي َمْن ن ِ

ُنج 
َ
ا ف

َ
ْصُرن

َ
ِذُبوا َجاَءُهْم ن

ُ
 ﴾ك

ھەتتا پەيغەمبەرلەر)قەۋمىنىڭ ئىمان ئېيتىشىدىن( ئۈمىدسىزلەنگەن ۋە »

ا الرغقىلغان چاغدا ئۇ  قەۋمى تەرىپىدىن( يالغانغا چىقىرىلغانلىقىغا جەزم)

بىز خالىغان ئادەملەرنى قۇتقۇزدۇق،  .بىزنىڭ ياردىمىمىز يېتىپ كەلدى
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ئىبنى كەسىر   ①.«بىزنىڭ ئازابىمىز گۇناھكار قەۋمدىن قايتۇرۇملايدۇ

ئۆز نۇسرىتىنىڭ  تائاالهللا »مۇنداق دەيدۇ:  رەھىمەھۇلالھ

سۇن!( ئۇالرغا بول ڭ دۇرۇت ۋە ساالملىرى ىنتائاال هللا ) نىڭپەيغەمبەرلىرى

 هللاياجلىق ۋاقىتلىرىدا، ىئېغىر قىيىنچىلىققا دۇچ كەلگەن، ئەڭ ئېھت

  ②.«ىنىدە چۈشىدىغانلىقىنى بايان قىلماقتاكەڭچىلىك كۈتۈلگ تائاالدىن

جىھادىڭالرنى زايە ھەرگىزمۇ  تائاالهللا خۇشال بولۇڭالر! 

ِذيَن مۇنداق دەيدۇ: ﴿ تائاالهللا قىلىۋەتمەيدۇ. 
َّ
  َوال

َ
ِ ف

َّ
وا ِفي َسِبيِل اَّلل

ُ
ِتل
ُ
ْن ق

َ
ل

ُهْم 
َ
ْعَمال

َ
هللا نىڭ يولىدا ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ )يەنى شەھىدلەرنىڭ( »﴾ ُيِضلَّ أ

ئى »ئىمام تەبەرى مۇنداق دەيدۇ:  ③.«ئەمەللىرىنى هللا بىكار قىلىۋەتمەيدۇ

ىنىغا ۋە نىڭ دۈشمەنلىرىگە، دتائاالهللا لەر! سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن مۇئمىن

ئەۋەتىلگەن ھىدايەتكە ئۇرۇش قىلغانالرغا قارشىى  ئارقىلىق ملسو هيلع هللا ىلص مۇھەممەد

ُهْم﴾ >﴿ جىھاد قىلىڭالر!
َ
ْعَمال

َ
ن ُيِضلَّ أ

َ
ل
َ
للىرىنى هللا بىكار ئەمەف

نى سىلەرنىڭ دۇنيادا قىلغان ئەمەللىرىڭالر  تائااليەنى هللا  ،قىلىۋەتمەيدۇ<

 ④«كاپىرالرنىڭ ئەمەللىرىنى بىكار قىلىۋەتكەندەك بىكار قىلىۋەتمەيدۇ.

ئۆز  تائاالكىمكى >هللا »مۇنداق دەيدۇ:  رەھىمەھۇلالھئىبنى قەييىم 

رەسۇلىغا ياردەم بەرمەيدۇ، ئۇنىڭ ئىشىنى غالىب قىلمايدۇ، ئۇنى ۋە ئۇنىڭ 

 دۈشمەنلىرى ئۈستىدىن غالىب ندۈرمەيدۇ، ئۇالرنىلەكۈچ جامائىتىنى
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شېرىكنى تەۋھىد  ؛بەرمەيدۇقىلمايدۇ، ئۆز دىنىغا ۋە كىتابىغا ياردەم 

ۋھىد قىلىدۇ، شۇنىڭ بىلەن تە ىدىن، باتىلنى ھەق ئۈستىدىن غالىبئۈست

دەپ گۇمان  ۋە ھەق ھاالك بولۇپ، ئەبەدى پۇت دەسسەپ تۇراملايدۇ<

 تائاالنى هللايامان گۇمان قىلغان ۋە  تائاالدىنقىلغان بولسا، ئۇ كىشىى هللا 

ىشالرغا ئئۆزىنىڭ كامالىغا، ئۇلۇغلىقىغا ۋە سۈپىتىگە اليىق كەملەيدىغان 

ئۆز جامائىتىنى ۋە قوشۇنىنى خار  تائاال>هللا نىسبەت بەرگەن بولىدۇ. 

چەتنىگەن مۇشرىك ھەقتىن  نۇسرەت دائىم - غەلىبەقىلىدۇ، 

قى، ڭ ئۇلۇغلىتائاالنىدۈشمەنلەرگە تېگىشلىك بولىدۇ< دېيىش هللا 

اق گۇمان لىدۇ، كىمكى شۇندېكمىتى ۋە ئىالھىيىتىگە  قارشىى كېئىززىتى، ھ

ەللىكىنى پەتلىرىنى ۋە مۇكەممسۈ  - ، ئۇنىڭ ئىسمتائاالنىلسا، هللا قىلغان بو 

 ①.«مىغان كىشىدۇر تونۇ 

ڭ ئۆزگەرمەس قانۇنىيىتى تائاالنىالر! هللا ئى قەھرىمان مۇجاھىد

ئۇ ئۆز دىنىغا چوقۇم ياردەم بېرىدۇ ۋە ئۆز ۋەدىسىنى چوقۇم روياپقا  شۇكى،

لۇڭالر! ا تەقۋادار بو غتائاال هللا سىلەر  ،چىقىرىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن 

 زۇق ۋە دۈشمەنلىرىڭالرغا قارشىىشۈبھىسىزكى، تەقۋالىق ئەڭ ياخشىى ئو 

 تەييارلىقتۇر.قىلغان ئەڭ ياخشىى 

لەر ىئىختىالپ قىلىشماڭالر! بوملىسا دۈشمىنىڭالردىن قورقۇپ قالىس

ىلەن، ب سەۋر قۇۋۋىتىڭالر كېتىپ قالىدۇ. بىلىڭالركى، نۇسرەت  -ۋە كۈچ 

 رگىدۇر. يىنچىلىق بىلەن بىمۇشەققەتلەر بىلەن، ئاسانلىق قى -جاپا  غەلىبە

ا شلىرىڭالرغئى مۇسۇملانالر! كۈچۈڭالرنىڭ يېتىشىچە قېرىندا
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ڭالرنى يۇڭالر ۋە قېنىئابرۇ  ،ڭالر ۋە مېلىڭالر بىلەن ياردەم بېرىڭالرجېنى

بۇ  ،ھىمايە قىلىۋاتقان قېرىنداشلىرىڭالرنى دۇئادا ئەسلەپ تۇرۇڭالر

 ھېچكىشىگە تەس ئەمەس. 

 بۇغداي ئېشىڭ بوملىسا،

 ؟بۇغداي سۆزۈڭ يوقمۇ

سىلەردىن بىھاجەت. ئەگەر بىرەر ياخشىلىق  تائاالهللا بىلىڭالركى، 

هللا »ە نىڭ دەرگاھىدا تاپىسىلەر، ئەلۋەتتتائاالهللا قىلغان بولساڭالر، ئۇنى 

)خالىغان( ئىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا قادىردۇر، لېكىن ئىنسانالرنىڭ 

 «.تولىسىى )بۇنى( ئۇقمايدۇ 

ى كىتابنى نازىل قىلغۇچى، كاپىر قوشۇنلىرىن بۇلۇتالرنى ھەيدىگۈچى،

 تقان دۈشمەنلىرىڭنى ھاالكيولۇڭدىن توسۇۋا !هللامەغلۇپ قىلغۇچى ئى 

 .قىلغىن

نى بەربات ىن، ئۇالرنىڭ مەقسەتلىرىئۇالرنىڭ بايرىقىنى يىقىتق !هللائى 

 .كىلەرگە ئىَبرەت قىلغىنقىلغىن، ئۇالرنى كېيىن

لىرىنى ئۆزلىرىگە قارشىى قىلغىن، مىكىر  -ئۇالرنىڭ ھىيلە  !هللائى 

 .لىرى بىلەن ئۇالرنى ھاالك قىلغىنئۇالرنىڭ پىالن

 .دىكى مۇجاھىدالرغا ياردەم بەرگىننىڭ يولۇڭسې !هللائى 

ئوقلىرىمىزنى نەق تەگكۈزگىن، قەدەملىرىمىزنى مۇستەھكەم  !هللائى 

قىلغىن، كۆڭۈللىرىمىزنى خاتىرجەم قىلغىن، شەھىدلىرىمىزنى قوبۇل 

 ىن، ئەسىرلىرىمىزنى ئازاتقىلغىن، جاراھەتلىرىمىزگە شىپالىق بەرگ

 .قىلغىن

سەپلىرىمىزنى بىرلەشتۈرۈپ، قەلبلىرىمىزنى  !هللائى 
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 .مىمىزنى بىر قىلغىنشتۇرۇپ، كەلىئىتتىپاقال 

 .قىلغىن بىزلەرنى ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن غالىب !هللائى 

ئىشلىرىمىزگە ئىگە بولغىن، سۇنۇقلىرىمىزنى تاڭغىن،  !هللائى 

 .غىنئاجىزلىرىمىزغا رەھىم قىل

 ن!ە ياردەمچى ۋە ئىگە بولغىن، ئامى! بىزگهللائى 
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