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 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على رسول هللا اما بعد

 ىتەقرىزئابدۇلھەق دامولالمنىڭ 
ھتەرەم ئۇكىمىز ئابدۇساالمنىڭ جىھاد ئەھكاملىرى ناملىق كىتابىنى باشتىن ئاخىرى مەن مۆ   

بولۇپمۇ  قىلىنىپتۇ.قىسىم ئەھكاملىرى بايان  كۆرۈپ چىقتىم. بۇ كىتابتا جىھادنىڭ كۆپ
مۇرتەد كاپىرالرنىڭ ئەھكاملىرى مەسىلىسىدە خېلى كەڭرى توختۇلۇپتۇ. مەن ئۇيغۇرچە تەرجىمە 
قىلىنغان ۋە ياكى يېزىلغان كىتابالرنىڭ ئىچىدە جىھادنىڭ ئەھكاملىرى توغرىسىدا مۇنچىلىك 

ھاد ئىبادىتىنى ئادا قىلىشقا بەل باغلىغان كەڭرى توختالغان كىتابنى تېخى ئۇچراتمىدىم. جى
قېرىنداشالرنى جىھاد ئىبادىتىنى قۇرئان ۋە ھەدىستە كۆرسىتىلگەندەك ئادا قىلىشى ئۈچۈن مۇشۇ 

بۇ  قېرىندىشىمىزنىڭكىتابقا مۇراجىئەت قىلىشىنى تەۋسىيە قىلىمەن. ھەمدە اللە دىن 
 رىشىنى سورايمەن.قىلىپ بېمۇسۇلمانالرغا پايدىلىق  ئەمىلىنى قۇبۇل قىلىشىنى ۋە

 ئابدۇلھەق دامولالم-
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 ىتەقرىزئۇستاز مۇپتىي ئەبۇ زەر ئەززامنىڭ 

 سم ہللا الرحمن الرحیمب

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 فھل إلی خروج من سبیل ؟ .…في أزمات متتالیة وقد تداعت علیھا األمم األمۃ 

ِهََّهَذاَِّصَراِطيَُّمْسَتِقيًماَّفَات ِبُعوُهََّوََلَّتَ ت ِبُعواَّالسُُّبَلَّفَ تَ َفر َقَِّبُكْمََّعْنََّسِبيِلِهََّذِلُكْمََّوص اُكْمَّبَََِّّوَأن َّ قال ہللا تعالى:
 ََّلَعل ُكْمَّتَ ت  ُقونََّ

 قد اتفق أھل العلم والعقل قاطبۃ أن الجھاد ھو السبیل . 

 . فارق الدلیل ضّل السبیل یقول: من ابن تیمیة رحمه ہللا وكان شیخ اإلسالم

 فأین الدلیل ؟

 ھذا السؤال یتطلّب جوابا یشفي العلیل وُیروي الغلیل۔۔۔

المجاھد عبد السالم سلمہ ہللا حیث قام بھذا الواجب تجاہ شعبہ الجسور  جزی ہللا أخانا العزیز

 ترکستان األیغور! يالغیور مسلم

ھا اد والنضال ضد الصلیبیین والمرتدین، لعلّ في میادین الجھ، ھذہ الرسالۃ کتبت في کّر و فرّ 

ال تجد قیمۃ عند الجالسین علی األرائک الُمریحۃ الناعمۃ تحت المکیفات ۔۔۔إال أن النداءات 

 تتطّرق إلی القلب المؤمن بإذن ہللا ۔ كتابال اضمھا ھذیالتي 

الی ۔ ولعلھا أول جواب لکثیر من المسائل التي تطرأ للمجاھد في سبیل ہللا تعكتاب فیه ال اھذ

فقہ الجھاد مسائل ھامۃ معاصرۃ ۔ هاتجمع بین طیّ ی ،بلغۃ الترکستانیین كتاب في احكام الجھاد

ومعرفۃ مسائلہ فرض عین علی کل مجاھد في سبیل ہللا لیکون علی بصیرۃ في جھادہ 

  .وثمراته ، في سلوكه وغزواتہ ۔ نسأل ہللا التوفیق

جّدا؛ ألنہ أخي ولم تلدہ أولھا إلی ٓاخرھا ففرحُت وسررُت  قرأ المؤلف علّي ھذہ الرسالۃ من 

 أمي وما أحسن ھذہ األخّوۃ التي تبنی علی اإلیمان! فأقول لہ ناصحا :

فینبغي لکّل من یضع قدمہ في ھذا المجال أن ال یخاف لومۃ الئم ’’ من صّنف فقد اسُتھدف‘‘

 الکریم ۔ اللہم وال یغتّر بمدح المّداحین، بل یسعی جاھدا خالصا لوجہہ 

إال اإلصالح فال ُیعرض عنہ أبدا، فاإلصالح کلہ زین ۔ أخي الحبیب عبد السالم مجاھد یحّب 

 العلم وأھلہ، وقلیل ما ھم! فأوصیہ بتقوی ہللا في السّر والعلن وأن ال ینساني في دعائہ۔
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ازي في سبیل الغ ،کتبُت ھذہ األسطر طلبا لمرضاۃ ہللا سبحانہ وتعالی وتشجیعا ألخي الحبیب

 األیغور : الشعب   الشعب  خاصۃ وہللا في علمہ وعملہ ونفع بہ األمۃ  كعبد السالم بار :ہللا

 المظلوم ۔ المنسي   الترکستاني  

 ۔۔۔ورحم ہللا عبدا قال ٓامینا 

 وصلی ہللا علی حبیبنا محمد وعلی ٓالہ وصحبہ أجمعین

 عفا ہللا عنه أبو ذّر عّزام 

 خراسان العزّ 

 من الهجرة 1-1-1341
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 تەرجىمىسى:

 نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن هللاناھايتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان 

نىڭ ئەلچىسى مۇھەممەد ئەلەيھىساالمغا  هللاقا بولسۇن، رەھمەت ۋە ساالم  هللاگۈزەل ماختاش    
 !بولسۇن

بىرىگە -بىر ئۈممەت مۇسىبەتلەر ئىچىدە. ھالبۇكى كاپىر ئۈممەتلەر مۇسۇلمانالرغا قارشى   
 مۇنداق دەيدۇ:هللا چاقىرىۋاتىدۇ. بۇنىڭغا چىقىش يولى بارمۇ؟ 

 بۇ مېنىڭ توغرا يولۇمدۇر، شۇ يولدا مېڭىڭالر، ناتوغرا يولالردا ماڭماڭالر، ئۇالر
نىڭ ئەمرىنى تۇتۇپ دوزاختىن( )هللا نىڭ يولىدىن ئايرىۋېتىدۇ، هللا سىلەرنى 

َّ[.351تەۋسىيە قىلىدۇ ]سىلەرگە بۇ ئىشالرنى  هللاساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن، 

دىن بىر چىقىش يولىنىڭ جىھاد ئىكەنلىكىگە بىرلىككە ربارلىق ئەھلى ئىلملەر بۇنىڭ بى  
 .كەلدى

شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:] دەلىلدىن ئايرىلىپ قالغان    
 كىشىلەر يولدىن ئېزىپ قالىدۇ.[

رىدىغان ن ۋە چاڭقىغان ئادەمگە قانائەت بېرىدىغاە شىپا بېدەلىل قەيەردە؟ بۇ سۇئال كېسەلگ
 جاۋابنى تەلەپ قىلىدۇ.

ھۆرمەتلىك مۇجاھىد قېرىندىشىمىز ئابدۇسالمغا ئۆزىنىڭ جاسارەتلىك، غەيرەتمەن ئۇيغۇر هللا    
مۇسۇلمانلىرى ئالدىدىكى ۋاجىباتىنى ئادا قىلىشقا تۇرغانلىقى ئۈچۈن ياخشى مۇكاپاتالرنى 

ساالمەت قىلسۇن! بۇ رىسالە مۇرتەدلەر ۋە سەلىبىلەرگە قارشى بولغان جىھاد بەرسۇن! ۋە 
 مەيدانلىرىدا، ئارامسىزلىق ئىچىدە يېزىلدى.

پاراغەتلىك ئۆيلەر ۋە يۇمشاق ئورۇندۇقالردا ئولتۇرغان كىشىلەرگە بەك -بۇ رىسالە راھەت   
نىڭ ئىزنى بىلەن هللا نىداالر قىممەتلىك بولمىسا كېرەك. لېكىن بۇ رىسالە ئۆز ئىچىگە ئالغان 

 مۆمىن كىشىلەر ئىچىدە يولىنى تاپىدۇ.

بۇ كىتاب، جىھاد ئەھكاملىرى ھەققىدە ھازىرقى زاماندىكى مۇھىم مەسىلىلەرنى ئۆز ئىچىگە    
 مكىن.ستانلىقالرنىڭ تىلىدا يېزىلغان تۇنجى كىتاب بولىشى مۇئالغان بولۇپ، تۈركى

ھىدالرنىڭ ئۆز جىھادلىرىدا ۋە جىھادىنىڭ نەتىجىلىرىدە يولىدا جىھاد قىلىۋاتقان مۇجاهللا    
 بەسىرەت بىلەن مېڭىشى ئۈچۈن جىھاد فىقھىسى ۋە جىھاد مەسىلىلەرنى بىلىش پەرىز ئەيىندۇر.

 تىن تەۋفىق سورايمىز.هللا 
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ن بەك خۇرسەن بولدۇم. ئاخىرغىچە ئوقۇپ بەردى. مە-مۇئەللىف بۇ كىتابنى ماڭا باشتىن   
يولىدىكى قېرىندىشىم بولىدۇ. ئىمان ئاساسى ئۈستىگە قۇرۇلغان  هللانىڭ چۈنكى ئۇ مې

كىم كىتاب  -ھە! مەن قېرىندىشىمغا ئېيتىدىغىنىم شۇكى-قېرىنداشلىق نېمىدىگەن گۈزەل
يازسا ئۇ نىشانغا ئېلىنىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن كىم شۇ مەيدانغا قەدەم قويسا ماالمەت قىلغۇچىالرنىڭ 

هللا ماختاشلىرىدىن مەغرۇرالنماسلىقنى، بەلكى خالىس  ماالمىتىدىن ۋە ماختىغۇچىالرنىڭ
 رىزاسى ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىپ تۇرۇشىنى تەۋسىيە قىلىمەن.

 لېكىن ئىسالھ بولسا بۇنىڭدىن ھەرگىز يۈز ئۆرىمىسۇن. ئىسالھنىڭ ھەممىسى گۈزەلدۇر.   

ۆرىدۇ. يۈملۈك مۇجاھىد قېرىندىشىم ئابدۇساالم ئىلىمنى ۋە ئىلىم ئەھلىنى ياخشى كسۆ   
تىن كۆپ هللا بۇنداق كىشىلەر بەك ئاز ئۇچرايدۇ. مەن قېرىندىشىمغا ئاشكارە ۋە مەخپى ھالەتتە 

 نى دۇئاسىدا ئۇنتۇپ قالماسلىقنى تەۋسىيە قىلىمەن.تەقۋالىق قىلىشنى ۋە مې

يولىدىكى غازى قېرىندىشىمنى هللا نىڭ رىزاسى ئۈچۈن ۋە هللا بۇ بىر نەچچە قۇر خەتلەرنى    
قېرىندىشىمىزنىڭ ئىلمىگە ۋە ئەمەللەرگە بەرىكەت هللا مەقسىتىدە يازدىم.  ھىممەتلەندۈرۈش

بەرسۇن ۋە قېرىندىشىمىز بىلەن ئۈممەتنى شۇ جۈملىدىن ئۇنتۇلۇپ كەتكەن، زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقان 
 ئامىن دېگەن بەندىگە رەھىم قىلسۇن!هللا ئۇيغۇر قەۋمىنى مەنپەئەتلەندۈرسۇن! 

 قىلسۇن! ئۇ كىشىنى ئەفۇهللا ئەبۇ زەر ئەززام 

 ئىززەتلىك خۇراسان

3-3-3311 

2-31-2136 
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 كىرىش سۆز
 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على رسول هللا اما بعد 

 نعمرا آل  مُّْسِلُمونَّ َوَأنُتم ِإَل َّ َتُموُتن َّ َوَلََّ تُ َقاتِهَِّ َحق َّ الّلهََّ ات  ُقواَّْ آَمُنواَّْ ال ِذينَّ َأي َُّهاَّيَا  قال هللا تعالى 

 َها َوَخَلقَّ َواِحَدة َّ ن  ْفس َّ مِّن َخَلَقُكم ال ِذي رَب ُكمَُّ ات  ُقواَّْ الن اسَّ َأي َُّهاَّيَا ُهَما َوَبث َّ َزْوَجَها ِمن ْ  َكِثيراًَّ رَِجاَلًَّ ِمن ْ

 النساء  َرِقيباًَّ َعَلْيُكمَّْ َكانَّ الّلهََّ ِإن َّ َواأَلْرَحامََّ بِهَِّ َتَساءُلونَّ ال ِذي الّلهََّ َوات  ُقواَّْ َوِنَساء

  َسِديداًَّ قَ ْوَلًَّ َوُقولُوا الل هََّ ات  ُقوا آَمُنوا ال ِذينَّ أَي َُّهاَّيَا   ََّْوَمن ُذنُوَبُكمَّْ َلُكمَّْ َويَ ْغِفرَّ َأْعَماَلُكمَّْ َلُكمَّْ ُيْصِلح 

 األحزاب  َعِظيماًَّ فَ ْوزاًَّ فَازَّ فَ َقدَّ َوَرُسوَلهَُّ الل هََّ يُِطعَّْ

رَ  فَإ نَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هُ اللَّ  َصلَّى اللَّه   َرُسولُ  قال  رُ  اللَّه   ك َتابُ  اْلَْد يث   َخي ْ  اْْلُُمور   َوَشر   ُُمَمَّد   ُهَدى اْْلَُدى َوَخي ْ

 .َضََلَلة   ب ْدَعة   وَُكل   ُُمَْدثَاتُ َها

 ةَّاهللَّوبركاتهالسالمَّعليكمَّورحم

ېرىك كەلتۈرمەستىن ئىنسان ۋە جىنالرنى ئۆزىگە ھېچ قانداق ش هللا مۇسۇلمان قېرىنداشالر! 

  لِيَ ْعُبُدونََِّّإَل َََّّواْْلِْنسََّّاْلِجن َََّّخَلْقتَََّّوَمابۇھەقتە مۇنداق دەيدۇ:  هللا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن ياراتتى. 

 ،[.65] ياراتتىم ئۈچۈنال قىلىش ئىبادەت ماڭا پەقەت ئىنسانالرنى جىنالرنى  

رغۇنلىغان پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتى بۇ ئىالھى ھەقىقەتنى ئىنسانالرغا بىلدۈرۈش ئۈچۈن نۇهللا

 ۋە كىتابالرنى نازىل قىلدى.

  فَاْعُبُدونَّ أَنَا ِإَل َّ ِإَلهََّ ََلَّ أَن هَُّ ِإلَْيهَِّ نُوِحي ِإَل َّ ر ُسول َّ ِمن قَ ْبِلكَّ ِمن َأْرَسْلَنا َوَما  (مۇھەممەد ئى )!

 ھېچ شقابا مەندىن»: ھەممىسىگە پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەۋەتىلگەن ئىلگىرى سەندىن

 [.56] قىلدۇق ۋەھيى دەپ «قىلىڭالر ئىبادەت ماڭىال يوقتۇر،( بەرھەق) مەبۇد

 پەيغەمبەرلەرنىڭ ۋەزىپىلىرىنى بايان قىلىپ يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا

ََََّّّشِديد ََّّبَْأس ََِّّفيهََِّّاْلَحِديدَََّّوأَنْ َزْلَناَّبِاْلِقْسطََّّالن اسََّّلِيَ ُقومََََّّواْلِميَزانََّّاْلِكَتابَََّّمَعُهمَََُّّوأَنْ َزْلَناَّبِاْلبَ ي َِّناتََُّّرُسَلَناََّأْرَسْلَناََّلَقد

 (52)ََّعزِيز َََّّقِوي ََّّالل هَََِّّإن ََّّبِاْلَغْيبَََّّوُرُسَلهََُّّيَ ْنُصُرهَََُّّمنََّّالل هَََُّّولِيَ ْعَلمَََِّّللن اسَََّّوَمَناِفعَُّ
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 بىز ھەقىقەتەن پەيغەمبەرلىرىمىزنى روشەن مۆجىزىلەر بىلەن ئەۋەتتۇق ۋە ئۇالر

بىللە، ئىنسانالر ئادالەتنى بەرپا قىلسۇن دەپ، كىتابنى، قانۇننى  بىلەن

چۈشۈردۇق. تۆمۈرنى ياراتتۇق، )تۆمۈردىن ئۇرۇش قوراللىرى ياسىلىدىغانلىقى 

ئۈچۈن( تۆمۈر كۈچ ـ قۇۋۋەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان، تۆمۈردە ئىنسانالر ئۈچۈن نۇرغۇن 

قا ۋە هللائىشلىتىپ(  نى كۆرمەي تۇرۇپ )قورالالرنىهللامەنپەئەتلەر بار، 

پەيغەمبەرلىرىگە ياردەم بەرگەنلەرنى بىلىش )مەلۇم قىلىش( ئۈچۈن )تۆمۈرنى 

َّ[.25ھەقىقەتەن كۈچلۈكتۇر، غالىبتۇر ]هللاياراتتى(، 

نىڭ شەرىئىتىنى ھەقىقىي رەۋىشتە هللاۋە  نىئۆزىگىال ئىبادەت قىلىش ئىنسانالردىنهللا

نىڭ پەيغەمبەرلىرى ھەر قانداق هللاىلدى. يۈرگۈزۈشتىن ئىبارەت ئەڭ بۈيۈك ئەمەلنى تەلەپ ق

نىڭ رەببانى هللا نىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئىجرا قىلىپ ئىنسانالرنى هللائەزىيەتلەرگە قارىماستىن 

 بۇيرىقىغا چاقىردى.

نىڭ ئىنسانالردىن تەلەپ قىلغان بۈيۈك تەلەپلەرنىڭ ئىجرا هللا ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! 

ئېسىلىش ۋە ئۇنى ھىمايە قىلىدىغان قىلىچ نىڭ كىتابىغا مۇستەھكەم هللابولىشى ئۈچۈن 

 بولۇش كېرەك.

نىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئىجرا قىلىش ئۈچۈن ئۆزلىرىنىڭ جانلىرى ۋە هللائىسالم دىنى  ،شۇنداق

يولىدا ئاتىغان پەيغەبەرلەر ۋە ئۇالرنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى تەرىپىدىن كۆكلەپ هللاماللىرىنى 

ەۋرىدە مەدىنىدە كىچىككىنە بىر ئىسالمىي د يىل ئىلگىرى رەسۇلۇلالھ  7341كەلدى. بۇندىن 

 ئىسالم نۇرى پۈتۈن دۇنيا مىقياسىغا تارقالدى. ەدىيار بارلىققا كەلدى ۋە تەدرىج

بۇ ئەسىردە بولسا ئىسالم ئەۋۋەلقى باشالنغىنىدەك ئەڭ غېرىبچىلىككە قايتتى.  ،ئەمما

اد ئىبادىتىنى تەرك بۇيرىغان جىھهللانىڭ بەندىلىرىنى ئىمتىھان قىلىشى ۋە ئىنسانالرنىڭ هللا

ساھابىلەر ۋە كېيىنكى ئۇستازلىرىمىز قانلىرى ،  رەسۇلۇلالھقىلغانلىق سەۋەبلىك ئىلگىرى 

شۇنداقال  .بەدىلىگە پەتھى قىلغان ئىسالمىي دىيارالر مۇسۇلمانالرنىڭ قولىدىن كېتىپ قالدى

 - ۇتۇلىشنىڭ يولىبۇ خارلىقتىن ق مۇسۇلمانالرغا ئەڭ ئېچىنىشلىق كۈنلەر يېتىپ كەلدى. مانا

ئىالھى ۋەھيلەر ئارقىلىق بىزلەرگە ئۇقتۇرۇپ بەرگەن هللاجىھاد ئىكەنلىكىنى مېھرىبان رەببىمىز 

 ئىدى.
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َّ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:هللا َّقَ ْوم  ََّوَيْشِفَُّصُدوَر ََّعَلْيِهْم ََّويَ ْنُصرُْكْم ََّوُيْخزِِهْم َّبِأَْيِديُكْم َّالل ُه بْ ُهُم َّيُ َعذِّ قَاتُِلوُهْم

َّ(42(ََّويُْذِهْبََّغْيَظَّقُ ُلوِبِهْمََّويَ ُتوُبَّالل ُهََّعَلىََّمْنََّيَشاُءََّوالل ُهََّعِليم ََّحِكيم َّ)41)َُّمْؤِمِنينَّ

 ،هللائۇالرنى سىلەرنىڭ قولۇڭالر بىلەن جازااليدۇ.  هللائۇالرغا ئۇرۇش ئېچىڭالر 

سىلەرنى ئۇالر ئۈستىدىن غالىب قىلىدۇ. )ئىسالم دىنىنى  هللار قىلىدۇ، ائۇالرنى خ

تۈن قىلىپ، كاپىرالرنى جازاالپ( مۆمىن قەۋمنىڭ كۆڭلىگە شىپالىق )يەنى ئۈس

 هللا[. ھەم ئۇالرنى دىللىرىدىكى ئاچچىقتىن خاالس قىلىدۇ. 33تەسەللى( بېرىدۇ ]

ھەممىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر،  هللاخالىغان ئادەمنى تەۋبىگە مۇۋەپپەق قىلىدۇ. 

  [.35ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر ]

ۋە ئۇالرنىڭ قەلىبلىرىگە  بولسا مۆئمىنلەرنى خارلىقتىن قۇتۇلدۇرىدىغان دمانا بۇ جىھا

خەۋەر بەرگىنىدەك  . شۇنداقال رەسۇلۇلالھ تۇرئىبادەتشىپالىق بېغىشاليدىغان بۈيۈك بىر 

  دۇر.ئىسالمنىڭ ئەڭ ئالىي چوققىسى

دۈرۈپ ئىنسانالرغا ھەقنى ئېنىق بىلهللامۇسۇلمان قېرىنداشالر! جىھاد ئىبادىتى بولسا 

ئۆزىنىڭ رەببىنى تونىمىغان گەردەنكەش كاپىرالرغا قارشى قىلىدىغان بۈيۈك  مۇبولغاندىن كېيىن

  بىر ئىبادەتتۇر.

َنة َََّّتُكونََََّّلَََّّحت ىََّوقَاتُِلوُهمَّْ  تەئاال مۇنداق دەيدۇ:هللا ََّّفَِإن ََّّانْ تَ َهْواَّفَِإنََِّّلل هََُِّّكلُّهََُّّالدِّينَََّّوَيُكونََِّّفت ْ َِّبَماَّهلل

  (93)ََّبِصير ََّّنَّيَ ْعَمُلوَّ

 بىلەن ئۇالر قەدەر بولغانغا ئۈچۈنهللا پۈتۈنلەي دىن تۈگىگەن، پىتنە 

 كۆرىدۇ قىلمىشلىرىنى ئۇالرنىڭهللا يانسا،( كۇفرىدىن) ئۇالر ئەگەر ئۇرۇشۇڭالر؛

[43.]  

قا ئىمان  هللا قا ئىمان ئېيتقان رەھمان تەبارەك ۋەتەئاالنىڭ قوشۇنلىرى بىلەن هللاجىھاد 

 ئوتتۇرىسىدىكى ئەقىدە ئۇرىشىدۇر.  قوشۇنلىرى ىرالركەلتۈرمىگەن كاپ

نىڭ شەرئىتىنىڭ هللا ،ئۇرۇش بولماستىن بەلكى الئادەم ئۆلتۈرىدىغان پەقەتجىھاد  شۇڭالشقا

 وسالغۇ بولغان كۈچلەرنى يوق قىلىش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلىدىغان ئۇرۇشتۇر.ئىجرا بولىشىغا ت

كۆرسەتكەن رەۋىشتە هللابىز بۇ ئىبادەتنى  .بۇ ئىبادەتكە ئەھكامالرنى بەلگىلەپ بەرگەنهللا

 دۇر.لىرىنى بىلىشىمىز ئىنتايىن زۆرۈرقىلىشىمىز ئۈچۈن بۇنىڭ شەرئىي دەلىل
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 ئىبادىتى جىھادمەھرۇم قالمايلى دېگەن مەقسەتتە  ىن ھەممۇ ئازدھەممىگە ئېرىشەلمىسەك 

 قېرىنداشلىرىمغا مۇسۇلمان ھەققىدە ئەھكاملىرى ئۇنىڭ ۋە دەلىللەر شەرئىي كەلگەن توغرىسىدا

 .چىقتىم تۈزۈپ كىتابنى بۇ قىلىپ ئىرادە ئەسلىتىشنى

قىلىش ئۈچۈن بەل باغلىغاندا، بۇ ۋەتىنىمىز شەرقى تۈركىستاندا جىھاد ئىبادىتىنى مەن 

نۇپ شەرئى بىلىملىرى توغرىسىدىكى دەرسلەرنىڭ ئىنتايىن مۇھىملىقىنى توئىبادەتنىڭ 

اھاسىدىكى جىھاد س ،قىلىپ چىققاندىن كىيىن نىڭ رەھمىتى بىلەن ھىجرەتهللايەتتىم. 

مەشھۇر ئالىمالر بىلەن كۆرۈشۈپ دەرىس ئالدىم ۋە ئۆزۈم كۆپ ئىزدىنىش ئارقىلىق تۈركىستان 

ئۈچۈن ئازراق بولسىمۇ پايدىسى  مۇسۇلمانلىرىنىڭ جىھاد ئىبادىتىنى توغرا ئېلىپ بېرىشى

يىلىنىڭ ئوتتۇرلىرىدا تۈزۈپ چىقىشقا  -5074تىپ قارالر دېگەن ئۈمىدتە بۇ كىتابنى مىالدىيە يې

كىرىشتىم. جىھاد ئىبادەتلىرىمىز بىلەن ئالدىراش بولغانلىقىمىز ئۈچۈن مەلۇم مەزگىل 

تىشىچە بۇ توغرىسىدىكى دىم. لېكىن كۈچۈمنىڭ يېئىمكانىيىتىم چىقىپ بواللماي توختاپ قال

يىلى كىتابنى  -5075 پشۇنداق قىلى بىلىملەرنى ئىزدىنىشكە ئەھمىيەت بەردىم. ئاخىرى

بە ۋە ئىلىم ىرئى جەھەتتىن تەكشۈرۈش ئۈچۈن، تەجكىتابنى شەرئاخىرالشتۇردۇم. ۋە بۇ 

سۇندۇم.  غاۋە ئۇستاز ئەبۇزەر مۇفتىي ن ئەمىرىمىز ئابدۇلھەق دامولالمغائىگىىلىرىدىن بولغا

 رازى بولسۇن!هللائۇالردىن 

اد قىلغۇچىالرنىڭ پەزىلىتى، جىھادتىن جىھاد ۋە ئۇنىڭ تۇنۇشتۇرۇلىشى، جىھتا بۇ كىتابمەن 

ئولتۇرۇپ قالغۇچىالرنىڭ جىنايىتى، غەنىمەت توغرىسىدا، شەھىدلەر ئەھكاملىرى، قالقان 

مەسىلىسى توغرىسىدا، ئەسلى كاپىرالرغا قارشى جىھاد قىلىش، مۇرتەد كاپىرالرغا قارشى جىھاد 

قاراقچىالرغا قارشى ھاد قىلىش، قىلىش، دىن، جان ۋە مالغا تاجاۋۇز قىلغۇچىالرغا قارشى جى

جىھاد باغىيالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىش ۋە مۇناپىقالر ھۆكۈملىرى قاتارلىق  ئۇرۇش قىلىش، 

بۇ كىتابنىڭ  ەفىقھىلىرىگە ئاالقىدار بولغان مۇھىم مەسىلىلەرنى بايان قىلىشقا تىرىشترىم ۋ

 م. لەپ چىقتىقا جەمباب 75ئىچىدىكى مەزمۇنالرنى بابالرغا ئايرىپ 

نىڭ پەزلىدىن، ئەمما قايسى بىر تەرەپ كىتاب هللابۇ كىتابتىكى دەرىسلەر توغرا بولغان بولسا 

كەمچىلىكسىز ئىنسان  ن بولسا بۇ مىنڭ كەمچىللىكىمدىن،سۈننەتكە ئۇيغۇن بولمىغا

رىمىز ئۈچۈن ئالالھتىن تەۋبە لىبولمىغىنىدەك خاتاالشمايدىغان قەلەممۇ يوق. خاتالىق

ئۇستاز قېرىنداشالرنىڭ تۈزۈتۈش تقان يۈۋاۆز. شۇنداقال جىھاد ئىشقىدا كمىئىستىغفار سوراي

  .ەنۋەنچىلىك بىلەن سورايمۆرىشىنى تبې
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بۇ كىتابنى تارقىتىشقا ياردەملەشكەن، كۈچ چىقارغان ۋە باشقىالرغا تەۋسىيە قىلغان 

كىتابنىڭ  . شۇنداقال بۇەنۋە ئىھسانىنى تىلەيم ىرىتىفمەغنىڭ رەھمىتى، هللاقېرىنداشالرغا 

نەشىردىن چىقىشى ۋە تارقىلىتىشىغا خالىس كۈچ چىقىرىپ ياردەم قىلغان بارلىق 

قېرىنداشلىرىمىزنى سالىھ  دۇئالىرىڭىزدا ئۇنتۇپ قالماسلىقىڭالرنى تۆۋەنچىلىك بىلەن تەۋسىيە 

 !ەنقىلىم

ىنى دىن ئىسالم دىننى ئۆزى بۇيرىغاندەك چۈشىنىش نىئمىتهللامېھرىبان رەببىمىز  دا،ىخىرئا

ى ۋە ئىسالم دىنىغا كۈچىمىزنىڭ يېتىشىچە ئەمەل قىلىشقا ياردەم ئاتا قىلىپ بىرىشىن

 .ەنرىشىنى سورايمبې

-شۇنىڭ بىلەن بىلەن بىرگە، پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرىغا، مۇجاھىدالرغا، مۇجاھىدالرنىڭ ئاتا

اۋاتقان ئاجىز، بىچارە تاۋابىئاتلىرىغا، بولۇپمۇ، زۇلۇمغا ئۇچر-ئانىلىرىغا، شەھىدلەرنىڭ ئائىلە

ئۆزى هللامۇسۇلمانالرغا ۋە كاپىرالرنىڭ قاراڭغۇ زىندانلىرىدا يېتىۋاتقان مۇسۇلمان قېرىنداشالرغا 

 مەغفىرەتئىگە بولۇپ رەھىم قىلىشىنى، ئۇالرغا سەبىر ئاتا قىلىشىنى، ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى 

 . ئامىين!ەنقىلىشىنى ۋە نېئمەتلىك جەننەتلەرگە مۇيەسسەر قىلىشىنى سورايم

4-7-7341          6-70-5075 
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 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على رسول هللا اما بعد

ۋە  يولىدا جىھاد قىلغۇچىالرنىڭ پەزىلىتىهللا باب -1
 جىھادتىن ئولتۇرۇپ قالغۇچىالرنىڭ جازاسى توغرىسىدا

 يولىدا جىھاد قىلغۇچىالرنىڭ پەزىلىتى هللا.1
نىڭ هللاڭ جامالىنى كۆرۈشكە ھەقىقى ئاشىق بولغان ۋە نىهللاەن بۇ كىتابتا ئالدى بىلەن، م

ئازابىدىن قورقىدىغان مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمغا، مۇجاھىدقا ئاخىرەتتە تەييارالنغان ساۋابالر، 

ۋە دىغان مۇكاپاتالر، جىھاد ئىبادىتىنى تەرك قىلغۇچىالرنىڭ جىنايەتلىرى لىشېھىدلەرگە بېرى

توغرا  ەپ ئۆتۈشنىھەدىسلەردنى ئازراق بايان قىلن ئايەت ۋە ئاقىۋەتلىرى ھەققىدە بايان قىلىنغا

 كۆردۈم. 

بىر قۇبۇل قىلىنىدىغان دىن، ئىسالم دىنىغا مۇكەممەل ئەمەل  -ئۆز بەندىلىرىنى بىردىنهللا

قىلىشنى تەلەپ قىلدى. شۇنداقال بەندىلەرنىڭ تەبىئەتلىرىنى بىلگەچكە، ئىبادەتكە ئاتلىنىش 

قى ۋە تېخىمۇ مۇستەھكەم تۇرۇشى ئۈچۈن، ئۆزىنىڭ بۇيرۇقلىرىغا جەريانىدا چارچاپ قالماسلى

لۈك ياشاش ھاياتى بولغان ئاخىرەتتە، نۇرغۇنلىغان ئەمەل قىلغۇچى بەندىلىرگە، دۇنيادا ۋە مەڭگۈ

  دى.لرىدىغانلىقىنى بايان قىمۇكاپاتالرنى بې

ۇۋەتەئەال سۇبھانەھ هللاىرىم! ەرلىم ۋە ئىمانى بۇرادلىرشارىندئى ئەزىز مۇسۇلمان قې

مۇسۇلمانالرنىڭ مۇقەددەس زېمىنلىرى، ئىسالمىي شەھەرلىرىنى قوغداشتا جىھادنىڭ پەرزلىكى 

ۋە مۇھىملىقى، مۇجاھىدقا ئاخىرەتتە بېرىلىدىغان ساۋابالر ۋە پەزىلەتلەرنى؛ جىھاد ئىبادىتىنى 

تتە بايان تەرك قىلغۇچىالرنىڭ جىنايەتلىرىنى ۋە ئاقىۋەتلىرىنى ئىككى يۈزدىن ئارتۇق ئايە

ھەدىس شەرىپلەردە جىھاد ئىبادىتىنى قىلغۇچىالرنىڭ  مۇ شۇنىڭدەك پەيغەمبەر قىلدى.

پەزىلىتى توغرىسىدا ۋە جىھاد ئىبادىتىنى تەرك قىلغۇچىالرنىڭ جىنايىتىنى نۇرغۇن ھەدىسلەردە 

 بايان قىلغان. 

 ِإن َما دەيدۇ: قۇرئاندا ھەقىقى مۆئىمىن بەندىلىرىنىڭ سۈپىتىنى بايان قىلىپ مۇنداقهللا

ََّوَجاَهُدوا َلمَّْ ثُم َّ َوَرُسوِلهَِّ َّباهللَّآَمُنوا ال ِذينَّ اْلُمْؤِمُنونَّ َّالص اِدُقونَّ ُأْولَِئكَّ هللَّ َسِبيلَّ ِفي َوأَنُفِسِهمَّْ بَِأْمَواِلِهمَّْ يَ ْرتَابُوا  ُهُم

 قا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىمان هللا  شۈبھىسىزكى، )ھەقىقي( مۇئمىنلەر
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، ئاندىن )ئىمانىدا( شەك كەلتۈرمىگەن، ماللىرى بىلەن، جانلىرى كەلتۈرگەن

نىڭ يولىدا جىھاد قىلغانالردۇر، ئەنە شۇالر )ئىمان دەۋاسىدا( هللابىلەن 

   [.76« ]راستچىلالردۇر

 سادىقلىقنىڭ بەلگىسى ئىكەن.ئىماندا ئىبادەت  جىھاد ،دېمەك

ۇسرەتلەرنى ۋە ئاخىرەتتكى بۈيۈك دۇنيادىكى غەلبە نهللا  جىھاد ئىبادىتىنى قىلغۇچىالرغا 

 ئەجرى مۇكاپاتالرنى ۋەدە قىلدى. 

{ َّأَلِيم  َّأَي َُّهاَّال ِذيَنََّآَمُنواََّهْلََّأُدلُُّكْمََّعَلىَِّتَجارَة َّتُنِجيُكمَّمِّْنََّعَذاب  َوَرُسوِلِهََّوُتَجاِهُدوَنَِّفيَََّّّباهلل{َّتُ ْؤِمُنوَن41َّيَا

َّل ُكْمَِّإنَُّكنُتْمَّتَ ْعَلُموَن}بَِأْمَواِلُكْمََّوأَنُفِسُكْمَّهللَََّّسِبيِلَّ ر  ََّتْجِريَِّمن44ََّذِلُكْمََّخي ْ {َّيَ ْغِفْرََّلُكْمَُّذنُوَبُكْمََّويُْدِخْلُكْمََّجن ات 

َّاْلَعِظيُم} َّاْلَفْوُز ََّذِلَك َِّفيََّجن اِتََّعْدن  َّطَيَِّبًة ََّوَمَساِكَن َّاأْلَنْ َهاُر 45ََّتْحِتَها َّمَِّن ََّنْصر  َّ{ََّوُأْخَرىَُّتِحبُّونَ َها ََّوف ََّهللَّ ََّقرِيب  ْتح 

 {49َوَبشِِّرَّاْلُمْؤِمِنيَن}

 ئى مۇئمىنلەر! سىلەرگە سىلەرنى قاتتىق ئازابتىن قۇتۇلدۇرىدىغان بىر

قا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە )چىن( [. هللا70تىجارەتنى كۆرسىتىپ قويايمۇ؟ ]

نىڭ يولىدا مېلىڭالر بىلەن، جېنىڭالر بىلەن جىھاد هللائىمان ئېيتقايسىلەر، 

[. )شۇنداق 77، ئەگەر بىلسەڭالر، سىلەر ئۈچۈن بۇ ياخشىدۇر ]قىلغايسىلەر

سىلەرنىڭ گۇناھلىرىڭالرنى مەغپىرەت قىلىدۇ، سىلەرنى هللاقىلساڭالر( 

ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ، دائىمىي تۇرالغۇ 

پەقىيەتتۇر بولغان جەننەتلەردىكى گۈزەل سارايالردا )تۇرغۇزىدۇ(، بۇ چوڭ مۇۋەپ

[. سىلەرگە )مەرھەمەت قىلىنىدىغان( سىلەر ياخشى كۆرۈدىغان ئىككىنچى 75]

تىن كېلىدىغان نۇسرەت ۋە يېقىن غەلىبە )يەنى مەككىنىڭ هللابىر نېمەت 

پەتھى قىلىنىشى( دۇر، )ئى مۇھەممەد!( مۇئمىنلەرگە )بۇ روشەن مەرھەمەت 

 (سەف سۈرە)  [.74بىلەن( خۇش خەۋەر بەرگىن ]

ارقى ئايەتتە ۋە ئۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇنلىغان ئايەتلەردە جىھاد ئىبادەتنى قىلغۇچىالرغا يۇقهللا

ئەگەر بىز بۇ ھەقتىكى ئايەتلەرنى بايان قىلساق بۇ  بۈيۈك ساۋابالرنىڭ بارلىقىنى بايان قىلدى.

ەتتە قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمانى بار قېرىنداشالر ئەلۋهللاۋاراقچىالر ئازلىق قىلىدۇ. ۋە لېكىن 
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 بۇ پەزىلەتلەرگە ئىنتىلىدۇ.

قىزىققۇچىالر شۇنىڭغا َّ(52)َّاْلُمتَ َناِفُسونََّّفَ ْلَيتَ َناَفسَََّّذِلكَََّّوِفيَّمۇنداق دەيدۇ:هللا

 (سۈرە مۇتەففىفىن)قىزىقسۇن!

مۇبارەكلىرىدە بۇ  ىھەدىسنۇرغۇنلىغان ھەم ئىالھىي ۋەھىيلەر ئارقلىق   لالھرەسۇلۇ

ىي مۇكاپاتالرنى بايان قىلدى. بۇ ھەقتە كەلگەن ھەدىسلەرنىڭ ئىبادەتكە بېرىلىدىغان ئال

ھەممىنى بۇ جايدا كەلتۈرسەك كىتاب ئۇزىراپ كېتىدۇ. ئەمما مەن تۆۋەندە بۇ ھەقتە كەلگەن 

هللا پەزىلەتلىك ھەدىسلەردىن بىر قانچىنى بايان قىلىپ ئۆتىمەن. مانا بۇ ھەدىسلەر بولسا ئىنشا 

يولىدىكى جىھاد ئىبادىتىگە هللالمان قېرىنداشلىرىمىزنى قا ھەقىقىي ئىمانى بار مۇسۇهللا ،

 ئاتالندۇرىدۇ.   

َعان   َل  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللا ا َصلَّى هللا ا َرُسولَ  َأنَّ  ُهَريْ رَةَ  َأب   َعنْ  - 1906  َسدَّدَ  ُثَّ  َكاف رًا قَ َتلَ  ُمْسل م   النَّار   ف   ََيَْتم 

َعان   َوَل  َوقَاَربَ  َعان   َوَل  َجَهنَّمَ  َوفَ ْيحُ  هللا ا َسب يل   ف   ُغَبار   ُمْؤم ن   ْوف  جَ  ف   ََيَْتم  ميَانُ  َعْبد   قَ ْلب   ف   ََيَْتم   . َواْلََْسدُ  اْْل 

 يولىدا هللا »:دېگەن مۇنداق پەيغەمبەر قىلىنىدۇكى، رىۋايەت دىن ھۇرەيرە  ئەبۇ ـ 1906

 تۇتقان يول ئوتتۇراھال ۋە ماڭغان يولدا توغرا ئاندىن ئۆلتۈرگەن، كاپىرنى( جىھادتا يەنى)

 كىرىپ يولىدا هللا  قورسىقىدا مۇئمىننىڭ. بولمايدۇ جەم بىلەن كاپىر (دوزاختا) مۇسۇلمان

 بىر كەلتۈرگەن ئىمان قاهللا . بولمايدۇ جەم تۈتۈنى جەھەننەمنىڭ بىلەن توزاڭ ـ چاڭ كەتكەن

 (4703: نەسائى). «بولمايدۇ جەم ھەسەت بىلەن ئىمان قەلبىدە مۇئمىننىڭ

أَْفَضُل هللا  اَمَقاُم الرَُّجل  ف  الصَّفِّ ف  َسب يل  “ َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل:هللا  اَصلَّى هللا  اَعْن ع ْمرَاَن بن ُحَصْْي  َأنَّ َرُسوَل 

تَِّْي َسَنة    . ”م ْن ع َباَدة  س 

 مۇنداق دېگەن:دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  ئىمران ئىبنى ھۇسەين 

يىل ئىبادەت قىلغىنىدىن  50يولىدىكى مۇجاھىدالر سېپىدە تۇرغىنى هللا  ۋنىڭ بىرا»

 «( ئەلئەۋسەت»ۋە « ئەلكەبىر)»«. ئەۋزەلدۇر

َي  َصاَم َوب َرُسول ه  َوأَقَاَم الصَََّلَة وَ   باهللاَعَلْيه  َوَسلََّم َمْن آَمَن هللا  اَصلَّى هللا اقَاَل َرُسوُل  َعْنُه قَالَ هللا  َعْن َأب  ُهَريْ رََة َرض 

َلُه اْْلَنََّة َجاَهَد ف  َسب يل  هللا  اَرَمَضاَن َكاَن َحقًّا َعَلى  ه  الَِّت  ُول َد ف يَها فَ َقاُلوا يَا َرُسوَل  هللاَأْن يُْدخ  هللا  اأَْو َجَلَس ف  أَْرض 

َها  ائََة َدَرَجة  َأَعدَّ َرَجتَ ْْي  َكَما بَ ْْيَ السََّماء  هللا  ااه د يَن ف  َسب يل  ل ْلُمجَ هللا  اأََفََل نُ َبشُِّر النَّاَس قَاَل إ نَّ ف  اْْلَنَّة  م  َما بَ ْْيَ الدَّ
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ْنُه ت َ هللا  اَواْْلَْرض  فَإ َذا َسأَْلُتُم  ُر أَنْ َهاُر فَاْسأَُلوُه اْلف ْرَدْوَس فَإ نَُّه أَْوَسُط اْْلَنَّة  َوأَْعَلى اْْلَنَّة  أُرَاُه فَ ْوَقُه َعْرُش الرَّْْحَن  َوم  َفجَّ

 البخاري. رواه ْْلَنَّة .ا

قا، هللاكىمكى »مۇنداق دېگەن:  رىۋايەت قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ  دىن ئەبۇ ھۈرەيرە 

هللا نىڭ ئەلچىسىگە ئىمان كەلتۈرسە، ناماز ئوقۇپ زاكات بەرسە، رامىزان ئېيىدا روزا تۇتسا، ئۇ هللا

ۇنى جەننەتكە كىرگۈزۈش قىلسۇن ياكى ئۆزى تۇغۇلغان زېمىندا مۇقىم ئولتۇرسۇن، ئجىھاد يولىدا 

-بۇنىڭ بىلەن خۇش»ئۇالر: « ئۆز ئۈستىگە ئالىدۇ. هللانىڭ ئۈستىگە ھەق بولىدۇ، يەنى هللا

دەرىجە بار  700ھەقىقەتەن جەننەتتە »دېگەن: دېگەندە، رەسۇلۇلالھ « خەۋەر بەرمەيلىمۇ؟

ويغاندۇر، يولىدا جىھاد قىلغان مۇجاھىدالر ئۈچۈن تەييارالپ قهللا ئۇ دەرىجىلەرنى هللا بولۇپ، 

زېمىننىڭ ئوتتۇرىسىدىكى پەرقتەك چوڭدۇر، -ئىككى دەرىجىنىڭ ئارىلىقىدىكى پەرق، ئاسمان

دىن سوراپ قالساڭالر فىردەۋس دېگەن جەننەتنى سوراڭالر، ھەقىقەتەن بۇ جەننەت هللا

جەننەتلەرنىڭ قاپ ئوتتۇرىسىدا شۇنداقال ئەڭ ئۈستىدە، باشقا جەننەتلەرنىڭ ئۆستەڭلىرى مۇشۇ 

 )بۇخارى رىۋايەت قىلغان( «تتىن ئېقىپ چىقىدۇ.جەننە

يَ  َمنْ  َسع يد   أَبَا يَا قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللا ا َصلَّى هللا ا َرُسولَ  َأنَّ  اْْلُْدر يِّ  َسع يد   َأب   َعنْ  ْسََلم   َربًّا  باهللا َرض   د يًنا َوب اْْل 

َُحمَّد   بَ  اْْلَنَّةُ  َلهُ  َوَجَبتْ  نَب يًّا َوِب  َا يُ ْرَفعُ  َوُأْخَرى قَالَ  ُثَّ  فَ َفَعلَ  هللا  َرُسولَ  يَا َعَليَّ  َأع ْدَها فَ َقالَ  َسع يد   أَبُو اْلََ  فَ َعج   اْلَعْبدُ  ِب 

اَئةَ   هللا ا َسب يل   ف   َهادُ اْلْ   قَالَ  هللا  َرُسولَ  يَا ه يَ  َوَما قَالَ  َواْْلَْرض   السََّماء   بَ ْْيَ  َكَما َدَرَجتَ ْْي   ُكلِّ  بَ ْْيَ  َما اْْلَنَّة   ف   َدَرَجة   م 

 . هللا ا َسب يل   ف   اْلْ َهادُ 

ئى ئەبۇ سەئىد! كىمكى  :پەيغەمبەر : قىلىنىدۇ رىۋايەت مۇنداق دىن  خۇدرى سەئىد ئەبۇ

بولغانلىقىدىن مەمنۇن ، دىنىنىڭ ئىسالم، پەيغەمبىرىنىڭ مۇھەممەد هللا پەرۋەردىگارىنىڭ

نىڭ هللا بۇ سۆزدىن ھەيران قېلىپ: ئى  مەن. دىبولسا، ئۇنىڭغا جەننەت ۋاجىب بولىدۇ، ـ دې

قايتا ئېيتىپ بەردى.  ـ دېدىم. پەيغەمبەر  پەيغەمبىرى! ئۇ سۆزنى ماڭا قايتا ئېيتىپ بەرسەڭ،

يەنە بىر ئەمەل باركى، بەندىنىڭ جەننەتتىكى دەرىجىسى ئۇ ئەمەل بىلەن يۈز دەرىجە  ئاندىن:

 :ان ـ زېمىننىڭ ئارىلىقىدەك كېلىدۇ،ـ دېدى. مەنكۆتۈرۈلىدۇ. ھەربىر دەرىجىنىڭ ئارىلىقى ئاسم

يولىدا جىھاد هللا   : ـ دەپ سورىدىم. پەيغەمبەر نىڭ پەيغەمبىرى! ئۇ قايسى ئەمەل؟هللا ئى 

 (7113)مۇسلىم: يولىدا جىھاد قىلىشتۇر، ـ دەپ جاۋاب بەردى. هللاقىلىشتۇر، 
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َّ صلى  هللاَوَعْن أََنس  رضي  ُكْم،  عليه وسلمهللا  اعنه َأنَّ اَلنَِّب  قَاَل: " َجاه ُدوا اَْلُمْشر ك َْي ب َأْمَوال ُكْم، َوأَنْ ُفس 

َنت ُكْم"  َحُه َاْلَْاك مُ  َوأَْلس  ، َوَصحَّ   َرَواُه َأْْحَُد، َوالنََّسائ ي 

مۇشرىكالرغا قارشى »مۇنداق دېگەن:  رىۋايەت قىلنىدۇكى، پەيغەمبەر  دىن ئەنەس 

)ئەھمەد ۋە نەسائى رىۋايەت  .«ىرىڭالر بىلەن جىھاد قىلىڭالرماللىرىڭالر، جانلىرىڭالر ۋە تىلل

 قىلغان(

 

ئى مۇسۇلمان قېرىنداشالر! ئەگەر بىز مۇجاھىدالرنىڭ پەزىلىتى ۋە ئۇالرغا بىرىلىدىغان 

قا هللامۇكاپاتالر ھەققدە توختىلىدىغان بولساق ئىنتايىن كۆپ، لېكىن يۇقارقى دەلىللەر 

  يىتەرلىكتۇر.ئەمەل قىلىشقا ئىنتىلىشى ئۈچۈن  ھەقىقى ئىمان ئېيتقان كىشىلەرگە

 

يولىدىكى جىھاد ئىبادىتىدىن ئولتۇرۇپ قالغۇچىالرنىڭ هللا.2
 جىنايىتىنىڭ ئېغىر ئىكەنلىكى توغرىسىدا

جىھاد ئىبادىتىنى قىلغۇچىالرنىڭ مۇكاپاتىنى يۇقىرى هللا ۇسۇلمان قېرىنداشالر!م

قالغۇچىالرنىڭ جىنايىتىنى ھەم بەك  ، جىھاد ئىبادىتىدىن ئۆزرىسىز ئولتۇرۇپكقىلغىنىدە

َّئېغىر قىلدى.

 َتْخَشْونَّ َوِتَجارَة َّ اقْ تَ َرفْ ُتُموَها َوَعِشيَرُتُكْمََّوَأْمَوال َّ َوَأْزَواُجُكمَّْ َوِإْخَواُنُكمَّْ َوأَبْ َنآؤُُكمَّْ آبَاؤُُكمَّْ ِإنََّكانَّ ُقلََّّْفقالَّتعالىَّ

َِّفي َوَرُسوِلهَِّهللََّّا مِّنَّ مِإلَْيكَّ َأَحب َّ َوَمَساِكُنَّتَ ْرَضْونَ َها َكَساَدَها  َلََّهللََّّاوََّ بَِأْمرِهَِّهللََّّا يَْأِتيَّ َحت ى فَ تَ َرب ُصواَّْ َسِبيِلهَِّ َوِجَهاد 

  اْلَفاِسِقيَنَّ يَ ْهِديَّاْلَقْومََّ

 ،ئەگەر سىلەرنىڭ ئاتاڭالر، ئوغۇللىرىڭالر، قېرىندىشىڭالر، »ئېيتقىنكى

ردىن باشقىالر(، تاپقان پۇل ـ خوتۇنلىرىڭالر ، ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىڭالر )ھەمدە ئۇال

ماللىرىڭالر، ئاقماي قېلىشىدىن قورققان تىجارىتىڭالر، ياخشى كۆرىدىغان 

نىڭ يولىدا جىھاد هللانىڭ پەيغەمبىرىدىن ۋە هللاتىن، هللائۆيلىرىڭالر سىلەر ئۈچۈن 

نىڭ هللاقىلىشتىنمۇ سۆيۈملۈك بولسا )يەنى شۇالر بىلەن بولۇپ كېتىپ، 

نىڭ ئەمر )يەنى هللاەڭالر(، ئۇ ھالدا سىلەر تاكى پەيغەمبىرىگە ياردەم بەرمىس

هللا  پاسىق قەۋمنى )يەنى هللامەككىنى پەتھى قىلىش ئىزنى( كەلگۈچە كۈتۈڭالر، 



21 
 

« نىڭ دىنىنىڭ چەك ـ چېگرىسىدىن چىقىپ كەتكۈچىلەرنى( ھىدايەت قىلمايدۇ

[53.]  تەۋبە سۈرە  

َِّإَلىَّاث اقَ ْلُتمََّّْهللَََّّسِبيلََِّّفيَّانِفُرواَََّّْلُكمََُِّّقيلَََِّّإَذاََّلُكمَََّّْماَّواَّْآَمنََُّّال ِذينََّّأَي َُّهاَّيَا  :دەيدۇ تائاال يەنە مۇنداقہللا 

نْ َياَّبِاْلَحَياةَََِّّأَرِضيُتمَّاأَلْرضَّ نْ َياَّاْلَحَياةَََِّّمَتاعَََُّّفَماَّاآلِخَرةََِِّّمنََّّالدُّ ْبُكمََّّْتَنِفُرواََِّّْإَل َّ[93َّ]قَِليل ََِّّإَل ََّّاآلِخَرةََِِّّفيَّالدُّ ََّعَذابًاَّيُ َعذِّ

رَُكمََّّْقَ ْوًماََّوَيْسَتْبِدلََّّاأَلِيمَّ   [93]َقِدير َََّّشْيء ََُّّكلَََِّّّعَلىَّهللَّوَََّّشْيًئاََّتُضرُّوهَََُّّوَلََََّّغي ْ

دېيىلسە، چىقىڭالر قىلىشقا يولىداجىھاد نىڭهللا سىلەرگە ر!مۇئمىنلە ئى 

ت ( بەخى )ئاخىرەتتىك ھاياتىنى دۇنيا كەلمەيدۇ؟ ئايرىلغىڭالر يۇرتۇڭالردىن نېمىشقا

 بولۇش بەھرىمەن ھاياتىدىن دۇنيا بولدۇڭالرمۇ؟ رازى شكەتېگىشى بىلەن

 ئەگەر[ .41]  نەرسىدۇر ئەرزىمەس سېلىشتۇرغاندا، بىلەن نېئمەتلىرى ئاخىرەتنىڭ

 ھاالك سىلەرنى.  قىلىدۇ ئازاب قاتتىق سىلەرگەهللا چىقمىساڭالر جىھادقا سىلەر

 زىيان قىلچە غا هللا سىلەر كەلتۈرىدۇ، قەۋمنى باشقا سىلەردىن ئورنۇڭالرغا قىلىپ

 بە(ەۋ)سۈرەت [.43]قادىردۇر  ھەرنەرسىگەهللا  يەتكۈزەلمەيسىلەر،

 ئەتكەن، تەرك جىھادنى كەرىمە ئايىتى بۇ ]:دەيدۇ ئايەتنى شەرھىلەپ مۇنداق بۇ قۇرتۇبى ئىمام

 بېرىلگەن تەرىپىدىن ہللا  كىشىلەرگە ئالدىرىمىغان چىقىشقا جىھادقا قالغان، ئولتۇرۇپ جىھادتىن

َّاأَلْرضَّ .سۆكۈشتۈر ۋە لەشئەيىب َِّإَلى كەلمەيدۇ؟ يۇرتۇڭالردىن ئايرىلغىڭالر اث اقَ ْلُتْم

دېگەن -«زېمىننىڭ نېئمەتلىرىگە، بۇ يەردە يەرلىشىپ قىلىشقا رازى بولدۇڭالرمۇ»دېگەن سۆزى:

 بولىدۇ.

لسا، بىرەر قەۋمگە مۇئەييەنلەشتۈرۈپ، جىھادقا ئەمىر قى( يەنى مۇئمىنلەر ئەمىرىام )ئىم

ئۇالرنىڭ جىھادقا ئېغىرلىق قىلىشى جائىز بولمايدۇ. چۈنكى، ئىمامنىڭ جىھادقا بۇيرىشى 

  [بىلەن جىھاد ئۇالرنىڭ ئۈستىگە پەرز ئەين بولىدۇ.

اِلِهْمَّوََكرُِهواََّأْنَُّيَجاِهُدواَّبَِأْموََّهللَََّّفِرَحَّاْلُمَخل ُفوَنَِّبَمْقَعِدِهْمَِّخاَلَفََّرُسوِلَّ: دەيدۇ تائاال يەنە مۇنداقهللا

ََّحرًّاََّلْوََّكانُواَّيَ ْفَقُهوَنَّ)هللََّّاَوأَنْ ُفِسِهْمَِّفيََّسِبيِلَّ َُّقْلَّنَاُرََّجَهن َمََّأَشدُّ (َّفَ ْلَيْضَحُكواَّقَِلياًل34ََّوقَاُلواَََّلَّتَ ْنِفُرواَِّفيَّاْلَحرِّ

ََّيْكِسُبوَنَّ) ََّكانُوا َِّبَما ََّجَزاًء ََّكِثيًرا ََّتْخُرُجواَِّإَلىَّطََّهللََّّا(َّفَِإْنَّرََجَعَك35ََّوْلَيْبُكوا ََّلْن ُهْمَّفَاْسَتْأَذنُوَكَِّلْلُخُروِجَّفَ ُقْل َِّمن ْ ائَِفة 
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ُهْم39َّيَنَّ)َمِعَيَّأََبًداََّوَلْنَّتُ َقاتُِلواََّمِعَيََّعُدوًّاَِّإن ُكْمََّرِضيُتْمَّبِاْلُقُعوِدََّأو َلََّمر ة َّفَاقْ ُعُدواََّمَعَّاْلَخاِلفَِّ َِّمن ْ (ََّوََلَُّتَصلََِّّعَلىََّأَحد 

  (31َوَرُسولِِهََّوَماُتواََّوُهْمَّفَاِسُقوَنَّ)ََّّباهللََلَّتَ ُقْمََّعَلىَّقَ ْبرِِهَِّإن  ُهْمََّكَفُرواََّماَتَّأََبًداَّوََّ

 رەسۇلۇلالھقا خىالپلىق قىلىپ )تەبۈك غازىتىغا چىقماي( قېلىپ قالغانالر

)يەنى مۇناپىقالر( ئۆيلىرىدە بەخىرامان ئولتۇرغانلىقلىرى بىلەن خۇشال بولۇشتى، 

ولىدا ماللىرى بىلەن، جانلىرى بىلەن جىھاد قىلىشنى نىڭ يهللائۇالر 

دېيىشتى. )ئى « ئىسسىقتا چىقماڭالر»بىرىگە(: -ياقتۇرمىدى، ئۇالر )بىر

جەھەننەمنىڭ ئوتى تېخىمۇ قىزىقتۇر. ئەگەر ئۇالر »مۇھەممەد! ئۇالرغا( ئېيتقىنكى، 

« اتتى(چۈشىنىدىغان بولسا، )ئەلۋەتتە ئىسسىقتا رەسۇلۇلالھ بىلەن بىرگە چىق

. ئۇالر قىلمىش )گۇناھ(لىرىنىڭ جازاسى ئۈچۈن، ئاز كۈلسۇن، كۆپ يىغلىسۇن (17)

سېنى )تەبۈك غازىتىدىن( قايتۇرۇپ )ئۆزرىسىز قېلىپ قالغان هللا. ئەگەر (15)

مۇناپىقالردىن( بىر تۈركۈمنىڭ يېنىغا ئېلىپ بارسا، ئۇالر )ئىككىنچى بىر غازاتقا( 

سىلەر مەن بىلەن بىللە »ئۇالرغا( ئېيتقىنكى، چىقىشقا سەندىن ئىزنى سورىسا، )

 .مەڭگۈ )غازاتقا( چىقماڭالر، ھەرگىز مەن بىلەن بىللە چىقىپ ئۇرۇش قىلماڭالر

شۈبھىسىزكى، سىلەر دەسلەپكى قېتىمدا )چىقماي، ئۆيۈڭالردا بەخىرامان( 

ئولتۇرۇشقا رازى بولدۇڭالر، ئەمدى )غازاتقا چىقماي( قېلىپ قالغۇچىالر )يەنى 

. )ئى مۇھەممەد!( سەن ئۇالرنىڭ (14)« ايالالر، كىچىك بالىالر( بىلەن ئولتۇرۇڭالرئ

ئارىسىدىن ئۆلگەن ھېچبىر ئادەمنىڭ نامىزىنى چۈشۈرمىگىن، )دەپنە قىلىش، 

چۈنكى، ئۇالر  !زىيارەت ياكى دۇئا ئۈچۈن( ئۇنىڭ قەبرىسى ئۈستىدىمۇ تۇرمىغىن

ئۇالر پاسىق ھالىتى بىلەن ئۆلدى نىڭ پەيغەمبىرىنى ئىنكار قىلدى. هللانى ۋە هللا

48. (بەەۋسۈرەت) 

بۇ ئايەت كەرىمىدىكى جىھادتىن ئارقىدا قالغان، ئۇنىڭغا    ن!قىلسۇ رەھمەت سىزگەہللا 

مال سەرپ قىلىشنى يامان كۆرگەن كىشىلەرگە -چىقماي ئولتۇرۇۋالغان، جىھاد ئۈچۈن پۇل

  ڭ!ئۇالرنىڭ ئېچىنىشلىق ھالىغا قارابېرىلگەن قورقۇنچلۇق، دەھشەتلىك ۋەدە، چوڭ خارلىق ۋە 
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عليه وسلم )من مات ومل يغز، ومل حيدث به نفسه، هللا  اصلى هللا  اعنه قال: قال رسول هللا  اعن أب هريرة رضي 

 . رواه مسلممات على شعبة من نفاق(. 

كىمكى غازاتقا »مۇنداق دېگەن: رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  دىن ئەبۇ ھۇرەيرە 

ازات قىلىشنى كۆڭلىگىمۇ كەلتۈرمەي ئۆلسە، نىپاق ئاالمەتلىرىدىن بىرىنىڭ چىقماي ۋە غ

   )مۇسلىم رىۋايەت قىلغان( «.ئۈستىدە ئۆلگەن بولىدۇ

بۇ ھەدىس بىزلەرگە جىھاد ئىبادىتىنى تاشالش بولسا ]ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ: 

  بەت( 345-51)مەجمۇئۇل فەتىۋا . دەيدۇ [مۇناپىقلىقنىڭ سۈپىتى ئىكەنلىكىنى روشەنلەشتۈرۈپ بىرىدۇ

إ َذا تَ َبايَ ْعُتْم ب اْلع يَنة  » مۇنداق دېگەن مۇنداق رىۋايەت قىلنىدۇ، پەيغەمبەر  دىن ئىبنى ئۆمەر 

يُتْم ب الزَّرْع  َوتَ رَْكُتُم اْلْ َهاَد َسلََّط  ُعوا إ ََل د ين ُكمْ َعَلْيُكْم ُذلًّ َل يَ ْنز عُ هللا  اَوَأَخْذُُتْ أَْذنَاَب اْلبَ َقر  َوَرض  جازانە »  «ُه َحَّتَّ تَ ْرج 

مالالرنى  - پەرزئەين بولغان( جىھادنى تەرك ئېتىپ چارۋا)  ئارىالش سودا بىلەن شۇغۇلالنساڭالر،

تائاال هللابېقىش ۋە كۆپەيتىش بىلەن مەشغۇل بولساڭالر ۋە تېرىقچلىق بىلەن قانائەتلەنسەڭالر، 

يەنى ە )قۇيۇدىكى، تاكى سىلەر دىنىڭالرغا قايتمىغۇچ شۇنداق بىر خارلىققا مۇپتىال قىلىپ

ئۇ خارلىقنى ئۈستۈڭالردىن ە( دىنىڭالر كۆرسىتىپ بەرگەن جىھاد ئىبادىتىنى ئادا قىلمىغۇچ

 شى سەنەد بىلەن رىۋايەت قىلغان، ئەلبانى سەھىغا نىسبەت بەرگەن(  ۇ ھەدىسنى ئەبۇ داۋۇد ياخ)ئ .«كۆتۈرۋەتمەيدۇ

شۇنى كۆرىۋاالاليسىزكى، جىھادنى تەرك ئېتىش  ! سىزاشلىرىمئى مۇسۇلمان قېرىند

مۇسۇلمانالرنىڭ خارلىققا قېلىشنىڭ سەۋەبلىرىدىندۇر. بۇنى ئۆزگەرتىش جىھادقا قايتىش بىلەن 

 .بولىدۇ. بولۇپمۇ تاغۇتالرغا جىھاد قىلىشتەك پەرز ئەين بولغان جىھادقا قايتىش بىلەن بولىدۇ

تىن ئۆزرىسىز ئولتۇرۇپ قالغۇچىالرنىڭ جازاسى دۇنيا ۋە مۇسۇلمان قېرىنداشالر! جىھاد

مەن  .ھەققىدە كەلگەن ئايەت ۋە ھەدىسلەر ئىنتايىن كۆپ ئىكەنئىكەنلىكى  ئاخىرەتتە ئېغىر

ۋە لېكىن قېرىنداشلىرىمغا بولغان  يۇقارقى دەلىللەرنى كەلتۈرۈش بىلەن كۇپايىلەندىم.

ھەممىمىزگە رەھمەت هللائولتۇرۇپ قالمايلى! ئۆزرىسىز  جىھاد ئىبادىتىدىن -تەۋسىيەلىرىم

 قىلسۇن! ۋە ئەمەل قىلىشقا نەسىپ قىلسۇن!

ىم! پۇشايمان پايدا بەرمەيدىغان كۈن يىتىپ كىلىشتىن ئىلگىرى لىرشائى مۇسۇلمان قېرىند

 بادىتىگە ئاتلىنايلى!ىھاد ئىيولىدا جهللاۋە ھاياتىمىزدىن ئايرىلىشتىن ئىلگىرى، 
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 ھۆكمى توغرىسىداۋە ئۇنىڭ جىھاد  باب -2

 جىھاد ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە

 ىھاد سۆزىنىڭ لۇغەت ۋە شەرىئەتتىكى مەنىسىج

 قۇۋۋىتىنى چىقىرىش.–ھەرىكەتتە تاقىتىنىڭ يېتىشىچە كۈچ–لۇغەت مەنىسى: سۆز

قا بۇيرىغان شئۇرۇش قىلىهللاشەرىئەتتىكى مەنىسى: مۇسۇلمانالر كاپىر، باغىي، مۇرتەد ۋە 

  .لىكتۇردېگەن قۇۋۋىتىنى چىقىرىش –رۇشتا بارلىق كۈچ قارشى ئۇكىشىلەرگە 

 

 يولىدا قىلىنىدىغان جىھادنىڭ باسقۇچلىرىهللا
 .بولىدۇ بىلەن باسقۇچ تۆت جىھاد  

 . ئۆز نەپسىگە قارشى جىھاد قىلىش.7

 . شەيتانغا قارشى جىھاد قىلىش.5

 قارشى جىھاد قىلىش. مۇرتەدلەرگە. كاپىرالر ۋە 4

 ۋە مۇنكەر ئىشالرنى قىلغۇچىالرغا قارشى جىھاد قىلىش. لەرى. زالىمالر، بىدئەتچ3

شەيتانغا قارشى جىھاد قىلىش ئىككى باسقۇچ بىلەن نەپسىگە ۋە 
 بولىدۇ

شۈبھە، بۇزۇق، باتىل ئەقىدىلەردىن –. دىنغا تەسىر كۆرسىتىدىغان ھەرقانداق شەك7

 مۇداپىئەلىنىش.

 ردىن مۇداپىئەلىنىش. خىيالال –. نەپسانىي شەھۋەتلەر ۋە بۇزۇق پىكىر 5

 جاپاالردىن كىيىنبىرىنچىسى، ھەقىقىيي ئىشەنچىدىن كېيىن؛ ئىككىنچىسى، ھەقىقىيي 

 مۇقىملىشىدۇ.  

بولسا ئەڭ مۇھىم  ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! ئۆز نەپسىگە قارشى جىھاد قىلىش

لەرگە كۆپ ئىنساننى نەپسى گۇناھ مەئسىيەت ،ئىبادەتلەرنىڭ قاتارىدىن سانىلىدۇ. چۈنكى

 بۇيرۇيدۇ.

ََّغُفور ََّّرَبِّيَِّإن ََّّرَبِّيَّرَِحمََََّّماَِّإَل ََّّبِالسُّوءََّّأَلَم ارَة ََّّالن  ْفسََِّّإن ََّّنَ ْفِسيَّأُبَ رِّئَََّّوَمامۇنداق دەيدۇ:  ھەقتەبۇ هللا  

َّ(29)َّرَِحيم َّ
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«منى ئاقلىمايمەن: نەپسى دېگەن نەرسە ھەقىقەتەن يامان ئىشالرغا ۈمەن ئۆز

)ساقلىغان( ئادەم بۇنىڭدىن  پەرۋەردىگارىم رەھمەت قىلىپ كۆپ بۇيرۇيدۇ،

مۇستەسنا. مېنىڭ پەرۋەردىگارىم ھەقىقەتەن مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر؛ ناھايىتى 

 [.51« ]مېھرىباندۇر

َبتْ  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َرُسولَ  ُهَريْ رََة َأنَّ  َأب   َعنْ  َبتْ  َوات  ب الشَّهَ  النَّارُ  ُحج   ب اْلَمَكار ه   اْْلَنَّةُ  َوُحج 

 مۇنداق دەيدۇ: رەسۇلۇلالھ  دىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە ھەقىقەتەن ئەبى ھۇرەيرە 

جەھەننەم نەپسى خااليدىغان نەرسىلەر بىلەن ئۇرالغان. جەننەت بولسا نەپسىگە ئېغىر »

 «كىلىدىغان نەرسىلەر بىلەن ئۇرالغان.
مىزنىڭ كەينىدىن ماڭىدىغا بولساق، ئۇ بىزنى يامان ئىشالرغا چاقىرىدۇ. بىز نەپسى ،دېمەك 

 شۇنىڭ ئۈچۈن بىز نەپسىمىزگە قارشى جىھاد قىلىشىمىز الزىم.

بولسا ئىنسانالرغا ئەڭ ئېغىر كىلىدىغان ئىبادەتتۇر. ئەمما  نەپسىمىز بىلەن بولغان جىھاد

بولۇپ. بىز شۇ يولالر ئارقىلىق بۇ  ھەم بار قىلىشىمىزغا سەۋەپ بولىدىغان ئامىلالربۇنى 

 ئىبادەتنى قىلىشقا مۇيەسسەر بوالاليمىز.

نىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئىجرا قىلىشتا تاقىتىمىزنىڭ ئەڭ يۇقىرى چېكىنى چىقىرىشقا هللا -7

 .تىرىشىشىمىز الزىم

نىڭ بىزنىڭ ئۈستىمىزدىكى ھەقلىرىنى بىلىشىمز ۋە ئۇنىڭغا ئەھمىيەت بېرىشىمىز هللا -5

 الزىم.

 قا تەقۋالىق قىلىشىمىز ۋە تەقۋالىقنىڭ مەنالىرىنى بىلىشىمىز الزىم.هللا -4

كۆپ تىالۋەت قىلىشىمىز ۋە ئۇنىڭ مەنالىرىنى بىلىشكە تىرىشىشىمىز  كەرىمنى قۇرئان -3

 الزىم.

 نىڭ يول يۇرۇقلىرىغا ۋە ئىش ئىزلىرىغا ئەگىشىشىمىز الزىم.  يولباشچىمىز مۇھەممەد -6

بەندىللىرىگە تەييارلىغان ئالى مۇكاپاتلىرىنى ھەر دائىم ئەسلەپ نىڭ ئەمەل قىلغۇچى هللا -5

 تۇرۇشمىز الزىم.

 نىڭ جازالىرىنى كۆپ ئەسلەپ تۇرىشىمىز الزىم.هللائاخىرەتنى ۋە  -1

لىرىنى بىلىشكە ئەھمىيەت بىرىشىمىز دىايىقى ۋە ئۇنىڭ پئىمانلىشىشنىڭ مۇھىمل -1

 الزىم.

 شىمىز الزىم.ئىسالمى ئەخالقالر بىلەن ئەخالقلىنى -3
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 . ئەڭ مۇھىم ئىبادەتلەرنىڭ قاتارىدىن سانىلىدۇ ھەم شەيتانغا قارشى جىھاد قىلىش 

ََّعُدو َََّّلُكمََِّّْإن هََُّّالش ْيطَانََُّّخُطَواتََّّتَ ت ِبُعواََّوََلَََّّكاف ةًََّّالسِّْلمََِّّفيَّاْدُخُلواََّآَمُنواَّال ِذينََّّأَي َُّهاَّيَاَّمۇنداق دەيدۇ: هللا

َّ(513)َُّمِبين َّ

 ئىسالم دىنىغا پۈتۈنلەي كىرىڭالر )يەنى ئسالم دىنىنىڭ پۈتۈن مۇئمىنلەرئى !

ئەھكاملىرىغا بويسۇنۇڭالر، بەزى ئەھكاملىرىغا ئەمەل قىلىپ، بەزى ئەھكاملىرىنى 

تەرك ئەتمەڭالر(، شەيتاننىڭ يوللىرىغا )ۋە ئىغۋاسىغا( ئەگەشمەڭالر، شەيتان 

سۈرە بەقەر [.211سىلەرگە ھەقىقەتەن ئاشكارا دۈشمەندۇر ]

 الزىم. زنىڭ دۈشمىنىمىزدۇر. بىز ئۇنىڭغا قارشى ھەر دائىم تەييار تۇرۇشىمىزشەيتان بى 

شەيتانغا  -غا مېڭىشىمىز بولسا لبۇيرىغان يوهللاچاقىرغان يولالرغا ماڭماستىن  شەيتانالر 

 قارشى جىھاد قىلغانلىق ھېساپلىنىدۇ.

ىزغا ھەم يۇقاردا نەپسىمىز بىلەن بولغان شەيتانالرغا قارشى بولغان جىھادنى قىلىشىم

 جىھادتا الزىم تۇتۇشقا تىگىشلىك سەۋەبلەرنى الزىم تۇتىشىمىز ئىنتايىن زۆرۈر. 
 

 يولىدىكى جىھادنىڭ ھۆكمىهللا
پەرز كۇپايە بولۇپ، مۇسۇلمانالردىن يېتەرلىك كىشىلەر  نىڭ ئەسلى ھۆكمىىھاد ئىبادىتىج

 چىقسا باشقىالردىن ساقىت بولىدۇ.

ُهمَّْ ِفْرَقة َّ ُكلَِّّ ِمن نَ َفرَّ فَ َلْوَلََّ َكآف ةًَّ لَِينِفُرواَّْ اْلُمْؤِمُنونَّ َكانَّ َوَما  ئاال مۇنداق دەيدۇ:تاهللا  ِفي لَِّيتَ َفق ُهواَّْ طَآئَِفة َّ مِّن ْ

      َيْحَذُرونَّ َلَعل ُهمَّْ ِإلَْيِهمَّْ رََجُعواَّْ ِإَذا قَ ْوَمُهمَّْ َولُِينِذُرواَّْ الدِّينَّ

ممىسىنىڭ جىھادقا چىقىشى اليىق ئەمەس )ئۇالرنىڭ بىر نىڭ ھەمۇئمىنلەر

ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ھەر بىر جامائەدىن يەنە بىر (، تۈركۈمى جىھادقا چىقتى

تۈركۈمى دىنىي ئالىم بولۇپ، ئۇالر قەۋمىنىڭ قېشىغا قايتقاندىن كېيىن، 

تىن قورقۇشى ئۈچۈن، ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇش مەقسىتىدە نېمىشقا هللاقەۋمىنىڭ 

 تەۋبە سۈرە  [611 .] ئىلىم تەلەپ قىلىشقا( چىقمىدى؟)

 .بولىدۇ تۈرلۈك ئىككى جىھاد  
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 بىرىنچىسى، جىھادى تەلەپ. بۇ پەرز كۇپايە بولىدۇ.  

  ئىككىنچىسى، جىھادى دەپئىي بۇ پەرز ئەين بولىدۇ.

ش جىھاد بەزىدە دۈشمەننى ئۆزىنىڭ دىيارىدا يوقىتىش بىلەن بولسا )بۇنى ھەقنى كېڭەيتى

يوق توسۇش ۋە جىھادى دەيمىز(، بەزىدە دۈشمەننىڭ مۇسۇلمانالرغا قىلغان تاجاۋۇزچىلىقىنى 

جىھاد بەزىدە پەرز ئەين، بەزىدە پەرز كۇپايە  .بىلەن بولىدۇ )بۇنى مۇداپىئە جىھادى دەيمىز( قىلىش

 بولىدۇ.

 تەلەپ جىھادى

دۈشمەننى  ،ىش ئۈچۈنكاپىرالرنى ئىسالمغا چاقىرەقنى كېڭەيتىش جىھادى دېگەن ـــ ھ

 قىلىشتۇر.  ئۇرۇشئۆز دىيارىدا ئۇالرنىڭ قوغالپ بېرىپ، دۈشمەن بىلەن 

مۇداپىئە جىھادى دېگەن ـــ مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش باشلىغان دۈشمەنگە ئۇرۇش 

 قىلىشتۇر.

تُ ُلوا  :تائاالنىڭ مۇنۇ سۆزىدۇرهللاھەقنى كېڭەيتىش جىھادىنىڭ دەلىلى  ََّحْيثََّّاْلُمْشرِِكينََّّفَاق ْ

َّهللَّاَِّإن َََّّسِبيَلُهمَََّّْفَخلُّواَّالز َكاةََََّّوآتَ ْواَّالص اَلةََََّّوَأقَاُمواَّتَابُواَّفَِإنَََّّْمْرَصد ََُّّكل َََّّلُهمَََّّْواقْ ُعُدواََّواْحُصُروُهمَََّّْوُخُذوُهمَََّّْوَجْدُتُموُهمَّْ

 گەئەسىر ئۆلتۈرۈڭالر، يەردە شۇ ئۇچراتساڭالر، قەيەردە مۇشرىكالرنى   رَِحيم َََّّغُفور َّ

 ئۇالر ئەگەر تۇرۇڭالر، كۆزىتىپ يوللىرىنى ئۆتىدىغان ئۇالرنىڭ قورشاڭالر، ئېلىڭالر،

 شۈبھىسىزكى، بېرىڭالر، قويۇپ ئۇالرنى بەرسە، زاكات ئوقۇسا، ناماز قىلسا، تەۋبە

  تەۋبە سۈرە  .قىلغۇچىدۇر رەھىم قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت( قىلغۇچىالرغا تەۋبە)هللا

َّهللَّاََّحر مََََّّماَُّيَحرُِّمونَََّّوَلَّاآلِخرََِّّبِاْليَ ْومَََّّوَلََّّباهللَّيُ ْؤِمُنونَََّّلَّال ِذينََّّقَاتُِلوا  گەن:تائاال مۇنداق دېهللايەنە 

سىلەر   َصاِغُرونَََّّوُهمَََّّْيد َََّّعنََّّاْلِجْزيَةَََّّيُ ْعُطواََّحت ىَّاْلِكَتابََُّّأوُتواَّال ِذينََِّّمنََّّاْلَحقََِِّّّدينَََّّيِديُنونَََّّوَلََّوَرُسولُهَُّ

قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشەنمەيدىغانالر )يەھۇدىيالر ئۇزەيرىنى هللاكىتابتىن ئەھلى 

نىڭ ئوغلى دەپ ئېتىقاد قىلغانلىقلىرى هللانىڭ ئوغلى، ناساراالر ئىسانى هللا

قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئېتىقاد قىلىمىز دېگەن بىلەنمۇ ئېتىقاد هللائۈچۈن، ئۇالر 

دا( ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى ئۆزىنىڭ كىتابىهللا)قىلمىغاننىڭ ئورنىدىدۇر( بىلەن، 

)سۈننىتىدە( ھارام قىلغان نەرسىلەرنى ھارام بىلمەيدىغانالر ۋە ھەق دىن )يەنى 
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ئىسالم دىنى( غا ئېتىقاد قىلمايدىغانالر بىلەن، تاكى ئۇالر سىلەرگە بويسۇنۇپ خار 

 (سۈرە تەۋبە).ھالدا جىزيە تۆلىگەنگە قەدەر، ئۇرۇش قىلىڭالر

 ئېلىشقا مۇھاسىرگە ئۇالرنى ۋە كۆزىتىش ئۇالرنى قىلىش، ئۇرۇش قارشى ئۇالرغا تائاالهللا 

 بولغان نازىل ئاخىرىدا ئەڭ بولۇپ، ئايەتلەر ئوچۇق مەنىسى يەنى مەھكەم ئايەتلەر بۇ. بۇيرۇدى

 بىلەن زات ئۇۋە   پەيغەمبەر. يوق ئايەت قالدۇرۋەتكۈچى ئەمەلدىن ئايەتلەرنى ئۇ. ئايەتلەردىندۇر

 ۋە شەرق زېمىننىڭ ئۇالرغا تائاالهللا تاكى كېيىنكىلەر ئۇالردىن ھەمدە ساھابىلەر بولغان للەبى

 .ئىدى ماڭغان قىلىپ ئەمەل ئايەتلەرگە ئۇ قەدەر بەرگىنىگە قىلىپ فەتىھ غەربلىرىنى

وأن ُممدا رسول  هللا اأمرت أن أقاتل الناس حَّت يشهدوا أن ل إله إ ل » مۇنداق دېگەن:پەيغەمبەر

 هللا اويقيموا الصَلة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دمائهم وأمواْلم إل حبق اْلسَلم وحساِبم على هللا ا

نىڭ هللا دىن باشقا ئىالھ يوق، پەيغەمبەر هللامەن كىشىلەرگە قارشى تاكى ئۇالر بىر » «تعاَل

ەدەر ئۇرۇش قىلىشقا ، زاكاتنى بەرگەنگە قبەرپا قىلغانئەلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بەرگەن، نامازنى 

. ئىسالمنىڭ ىدۇاللىرى ۋە جانلىرىنى ساقالپ قالبۇيرۇلدۇم. ئەگەر ئۇالر ئاشۇنى قىلسا مەندىن م

ساقالپ قااللمايدۇ. ئۇنىڭ  (كىلىدىغان شەرئى ھەقلەرنى جازاىكى )يەنى ئىسالمدھەققى بىلەن

 ()بۇخارى رىۋايىتى«. نىڭ ئۈستىگەهللاھېسابى 

عليه وسلم  كان إذا أمر أمريا على جيشه أو سرية  هللا اصلى  هللا اأن رسول » :نىڭ ھەدىسىدە بۇرەيدە 

، اغزوا ول َّباهللاقاتلوا من كفر  هللا اومن معه من املسلمْي خريا، ث قال اغزوا باسم  هللا اأوصاه ف خاصته بتقوى 

  «إَل ثَلث خصال... تَ ُغل وا ول تغد روا ول متثلوا ول تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من املشركْي فادعهم

دىن هللائەسكەرلەرگە ياكى بىر قوشۇنغا ئەمىر تەيىنلىسە، يالغۇز ئۇ ئەمىرنى  پەيغەمبەر 

تەقۋالىق قىلىشقا تەۋسىيە قىالتتى. ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولغان مۇسۇلمانالرنى ياخشىلىققا 

غا هللالىڭالر، نىڭ نامى بىلەن غازات قىهللا»تەۋسىيە قىالتتى.  ئاندىن كېيىن مۇنداق دەيتتى: 

كاپىر بولغان ئادەمگە قارشى ئۇرۇش قىلىڭالر، غازات قىلىڭالر، خىيانەت قىلماڭالر، ئەھدىنى 

بۇزماڭالر، جەسەتنى پارچىلماڭالر، كىچىك بالىنى ئۆلتۈرمەڭالر. ئەگەر سەن مۇشرىكالردىن بولغان 

 (ۇسلىم رىۋايەت قىلغانئىمام م) «دۈشمىنىڭگە ئۇچراپ قالساڭ، ئۇالرنى ئۈچ خىسلەتكە چاقىرغىن...
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قارشى ئۇرۇشقا چىقىش ۋە ئۇنى ئۇالرغا   لەرنى ئىسالمغا چاقىرىش ئۈچۈندۈشمەن مانا بۇ

ھەقنى كېڭەيتىش  ئۆزىنىڭ دىيارىدا يوقىتىش ھەققىدىكى ئوچۇق ۋە ئېنىق دەلىللەر بولۇپ،

 جىھادى دېگەن مانا مۇشۇدۇر.

ىسالم دىنى پەقەت ئۆزىنى مۇداپىئە قىلىش ئ بايان قىلىنغان ئايەت ۋە ھەدىسلەردىنيۇقىرىدا 

دەپ، ھەقنى كېڭەيتىش جىھادىنىڭ  -ۋە تاجاۋۇزچىلىقنى قايتۇرۇش ئۈچۈنال ئۇرۇش قىلىدۇ،

ئىسالم دىنىدىن ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلغان ئادەمنىڭ يۇقىرىقى ئايەتلەر ۋە ھەدىسلەرنى 

 ىز. ميالغانغا چىقارغۇچى ئىكەنلىكىنى بىلىۋاالالي

سالىھلىرىمىز ئېلىپ بارغان ھەقنى كېڭەيتىش جىھادىنى تەپسىر -ىزنىڭ سەلەفكىمكى ب

دەپ، بۇ  «جىھاد تاجاۋۇزچىلىقنى قايتۇرۇش ئۈچۈن بولغان ئىدى»قىلىشتا ئويالشمايال 

 ىقەتتىنسا، ھەقيۈز ئۆرۈپ تەپسىر قىل ھەقتىندەلىللەرنى بىلمەي ياكى تولۇق بىلىپ تۇرۇپ 

 .ولىدۇيىراق ھالدا ئېزىپ كەتكەن ب

 مۇداپىئە جىھادى
 يولىدىكى جىھادنىڭ ئەسلىي ھۆكمى پەرز كۇپايە بولۇپ، تۆۋەندىكىدەك ئۈچ خىل ھالەتتە  هللا

 .پەرز ئەينگە ئايلىنىدۇ

باالغەتكە يەتكەن مۇسۇلمان كىشى، مۇسۇلمانالر بىلەن كاپىرالر قارىمۇقارشى ئېلىشىش  -7

 پەرز ئەين بولىدۇ.مەيدانىغا دۇچ كېلىپ قالسا، بۇ كىشىگە شۇ جىھاد 

  تُ ْفَلُحونَّ ل َعل ُكمَّْ َكِثيراًَّ هللَّ َواذُْكُرواَّْ فَاثْ ُبُتواَّْ ِفَئةًَّ َلِقيُتمَّْ ِإَذا آَمُنواَّْ ال ِذينَّ أَي َُّها يَا  تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا

( قوشۇنىغا دۈشمەن يەنى) جامائەگە بىرەر( مۇشرىكالردىن! )مۇئمىنلەر ئى

 ئۈچۈن قازىنىشىڭالر مۇۋەپپەقىيەت كۆرسىتىڭالر، لىقسابات چېغىڭالردا ئۇچراشقان

 (ئايەت -36 ئەنفال سۈرە) .[36]ئېتىڭالر ياد كۆپ نىهللا

 اأَلْدبَارَََّّتُ َولُّوُهمَََّّْفالَّزَْحًفاََّكَفُرواَّال ِذينَََّّلِقيُتمََِّّْإَذاَّآَمُنواَّال ِذينََّّيَاأَي َُّها    كاپىرالرنىڭ! مۇئمىنلەر ئى 

 (قاچماڭالر يەنى) قىلماڭالر ئارقاڭالرنى ئۇالرغا چېغىڭالردا، كەلگەن دۇچ ھۇجۇمىغا

 (ئايەت -76 ئەنفال سۈرە) 
ئۇرۇش مەيدانىدىن قېچىشنىڭ ئىنساننى ھاالكەتكە تاشاليدىغان يەتتە چوڭ پەيغەمبەر 

 گۇناھنىڭ بىرى ئىكەنلىكىنى بايان قىلغان. 
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َوَما ُهنَّ قَاَل  هللا اَعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل اْجَتن ُبوا السَّْبَع اْلُموب َقات  ق يَل يَا َرُسوَل  هللا اَصلَّى  هللا اَعْن َأب  ُهَريْ رََة أَنَّ َرُسوَل 

ْحف  َوَقْذُف إ لَّ ب اْلَْقِّ َوَأْكُل َمال  اْلَيت يم  َوَأْكُل الرِّبَا َوالت ََّوِّلِّ يَ ْوَم الزَّ  هللا اَوالسِّْحُر َوقَ ْتُل الن َّْفس  الَِّت  َحرََّم َّباهللالشِّْرُك 

َنات   َنات  اْلَغاف ََلت  اْلُمْؤم   .اْلُمْحص 

يەتتە خىل ھاالكەتلىك  : دىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ: پەيغەمبەر  ئەبۇ ھۇرەيرە 

ـ دەپ  سۇلۇلالھ! ئۇالر قايسى گۇناھالر؟ئى رە گۇناھتىن ساقلىنىڭالر! ـ دېدى. بەزىلەر:

ا شېرىك كەلتۈرۈش، سېھىر قىلىش، ناھەق ئادەم قهللا  ئۇالرغا: سورىغانىدى، پەيغەمبەر 

ئۆلتۈرۈش، يېتىمنىڭ مېلىنى يەۋېلىش، ئۆسۈم يېيىش، جەڭ مەيدانىدىن قېچىش، ئىپپەتلىك، 

  ()مۇسلىم  پاك مۇسۇلمان ئايالالرغا بوھتان چاپالش قاتارلىقالر، ـ دېدى.

يادا مۇسۇلمانالر بىلەن رىئاللىقىغا قارايدىغان بولساق پۈتۈن دۇنمۇسۇلمانالرنىڭ بۈگۈنكى 

شۇنداقال كاپىرالر ئىشغال قىلىۋالغان دىيارالردا  .بولىۋاتىدۇكاپىرالر ئوتتۇرىسىدا كەسكىن جەڭلەر 

مى ۋە مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنى شەھىد مانالر كۈن بويى كاپىرالرنىڭ ھۇجۇتۇرىۋاتقان مۇسۇل

 پەرزمانا بۇ ھالەتلەر بولسا  .ەكەلمەكت قىلىشى......قاتارلىق ئېچىنىشلىق جەڭلەرگە دۇچ

شۇنىڭ ئۈچۈن ۇر.ىندئەيىنلىككە ئېلىپ بارىدىغان ئامىلالرد پەرزكۇپايە بولغان جىھادنى 

 ئەيىندۇر. پەرزىھاد قىلىش كاپىرالرغا قارشى جدىكى مۇسۇلمانالرغا دەۋرىمىز

 (92َّ)َّاْلُمت ِقينَََّّمعَََّّالل هََََّّأن َََّّواْعَلُمواََّكاف ةًََّّمَّْيُ َقاتُِلوَنكَََّّكَماََّكاف ةًََّّاْلُمْشرِِكينَََّّوقَاتُِلوامۇنداق دەيدۇ: هللا 

 مۇشرىكالر سىلەرگە بىرلىكتە ھۇجۇم قىلغاندەك، سىلەرمۇ ئۇالرغا قارشى

 هللاتەقۋادارالر بىلەن بىللىدۇر )يەنى  هللابىرلىكتە ئۇرۇش قىلىڭالر. بىلىڭالركى، 

 هللاچەكلىنىش بىلەن نىڭ ئەمرىنى بەجا كەلتۈرۈش، مەنئى قىلغان ئىشلىرىدىن 

)سۈرە  16لۇڭالر( ]ونىڭ ياردەم بېرىدىغانلىقىغا ئىشەنچىدە ب هللاتىن قورققۇچىالرغا 

َّ(تەۋبە
 

، شۇ رايون ئەھلىگە بېسىپ كەلسەمۇسۇلمانالر رايونلىرىدىن بىرىگە كاپىرالر باستۇرۇپ  -5

ىڭ شۇ شەھەر كەلگەن كاپىرالرنى قوغالپ چىقىرىش پەرز ئەين بولىدۇ. بارلىق مۇسۇلمانالرن

ئەھلىگە ياردەم بېرىشى الزىم بولىدۇ. ئەگەر ئۇ رايون ئەھلىنىڭ تاجاۋۇزچى كاپىرالرنى چىقىرىشقا 

قۇۋۋىتى يەتمىسە، شۇ بېسىۋېلىنغان رايوننىڭ قوشنا رايونىغا ھەم پەرز ئەين بولىدۇ.  –كۈچ 
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ھەتتاكى ولۇپ شۇنداق تۇرۇقلۇق ھەم كۈچى يەتمىسە ئۇنىڭ قوشنا رايونلىرىغا پەرز ئەين ب

 .بولۇپ كىتىدۇ پەرزبارلىق مۇسۇلمانالرغا 

 َواْعَلُمواَّْ ِغْلَظةًَّ ِفيُكمَّْ َوْلَيِجُدواَّْ اْلُكف ارَِّ مِّنَّ يَ ُلوَنُكم ال ِذينَّ قَاتُِلواَّْ آَمُنواَّْ ال ِذينَّ أَي َُّها يَا  تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا 

  اْلُمت ِقينَّ َمعَّ هللَّا َأن َّ

 ئۇرۇش بىلەن كاپىرالر جايدىكى يېقىن ئۆزۈڭالرغا سىلەر! مۇئمىنلەر ئى 

 ئەتراپىڭالردىكى بىلەن ئالدى ئۈچۈن، بولماسلىق خەتەر سىلەرگە يەنى) قىلىڭالر

 ئۇرۇش يەنى) قىلسۇن ھېسقاتتىق  ئۇالر سىلەرنى ،(ئۇجۇقتۇرۇڭالر كۇففارالرنى

 ،(ۇنئاغرىمىس ئىچىڭالر ئۇالرغا ، بۇلۇڭالر قول قاتتىق ئۇالرغا ئۈستىدە

( مەدەتكاردۇر تەقۋادارالرغاهللا يەنى) بىللىدۇر بىلەن تەقۋادارالرهللا بىلىڭالركى،

[754.]  (ئايەت -754 تەۋبە سۈرە) 

دىن ۋە دۇنياغا تاجاۋۇز قىلغان ]مۇنداق دەيدۇ: رەھىمەھۇلالھ  شەيخۇل ئىسالم ئبنى تەيمىيە

ەڭ مۇھىم ۋاجىباتالرنىڭ دۈشمەنلەرگە قارشى جىھاد قىلىش بولسا ئىمان ئېيتىشتىن قالسا ئ

 بەت( -501توم  -3)فەتەۋال كۇبرا  .[قاتارىدىندۇر

سەلەف، خەلەف ئالىمالر ۋە تۆت مەزھەب مۇنداق دەيدۇ:]  لالھرەھىمەھۇئابدۇلالھ ئەززام 

، شۇ رايون كەلسەمۇسۇلمانالر رايونلىرىدىن بىرىگە كاپىرالر باستۇرۇپ ئەگەر  ،ئالىملىرى ھەممىسى

دېگەنلىككە بىرلىككە  كەلگەن كاپىرالرنى قوغالپ چىقىرىش پەرز ئەين بولىدۇئەھلىگە بېسىپ 

ئانىسىنىڭ ئىجازىتىسىز -كەلدى. بۇ خىل ھالەتتە ئايال كىشى ئېرىنىڭ رۇخسىتىسىز، باال ئاتا

ئەگەر ئۇ ۋە قەرىزدار قەرىز ئىگىلىرىنىڭ ئىجازىتىسىز جىھادقا چىقىشى پەرىز ئەيىن بولىدۇ. 

 قۇۋۋىتى يەتمىسە، –كۈچ  ياكى سەل قارىسا تاجاۋۇزچى كاپىرالرنى چىقىرىشقارايون ئەھلىنىڭ 

شۇ بېسىۋېلىنغان رايوننىڭ قوشنا رايونىغا ھەم پەرز ئەين بولىدۇ. شۇنداق تۇرۇقلۇق ھەم كۈچى 

ھەتتاكى بارلىق مۇسۇلمانالرغا پەرز بولۇپ يەتمىسە ئۇنىڭ قوشنا رايونلىرىغا پەرز ئەين بولۇپ 

 شامىلە نۇسخىسى (بەت -1 ئەددىفائ ئەن ئەرازىل مۇسلمىينابدۇلالھ ئەززامنىڭ ئ) [.كىتىدۇ

بىرىگە كاپىرالر  زېمىنلىرىدىنمۇسۇلمانالر ] ئەگەر مۇنداق دەيدۇ: ى مەزھىبىدىكى ئالىمالرفھەنە
دۈشمەن بېسىپ كىرگەن شەھەرلەرگە يېقىن بولغان بارلىق مۇسۇلمانالرغا، ، كەلسەباستۇرۇپ 

يىراقتىكى مۇسۇلمانالرغا جىھاد . كاپىرالرنى قوغالپ چىقىرىش پەرز ئەين بولىدۇ بېسىپ كەلگەن
 ياكى سەل قارىسا ئەگەر ئۇ رايون ئەھلىنىڭ تاجاۋۇزچى كاپىرالرنى چىقىرىشقاپەرىز كۇپايە بولىدۇ. 

شۇ بېسىۋېلىنغان رايوننىڭ قوشنا رايونىغا ھەم پەرز ئەين بولىدۇ.  قۇۋۋىتى يەتمىسە، –كۈچ 
ھەتتاكى اق تۇرۇقلۇق ھەم كۈچى يەتمىسە ئۇنىڭ قوشنا رايونلىرىغا پەرز ئەين بولۇپ شۇند
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بۇ خىل ھالەتتە ئايال كىشى ئېرىنىڭ رۇخسىتىسىز،  .بارلىق مۇسۇلمانالرغا پەرز بولۇپ كىتىدۇ
ادقا چىقىشى ئانىسىنىڭ ئىجازىتىسىز ۋە قەرىزدار قەرىز ئىگىلىرىنىڭ ئىجازىتىسىز جىھ-باال ئاتا

 -1 ، بەدائىئۇس سەنائىئبەت -541توم  -4 ئابىدىننىڭ ھاشىيە ناملىق كىتاب ئىبنۇ). [ز ئەيىن بولىدۇپەرى

  .بەت( -737توم  -6 ھەممامنىڭ فەتھۇل قەدىر ئىبنۇبەت،  -15توم 
ىسالم شەھەرلىرىگە باستۇرۇپ :] ئەگەر دۈشمەن ئمۇنداق دەيدۇ مەزھىبىدىكى ئالىمالر مالىكى

 نىڭ ھاشىيە ناملىق كىتابدۇسۇقى) ھلىگە جىھاد پەرىز ئەيىنلىككە ئايلىنىدۇ[.، شۇ شەھەر ئەكەلسە

 (بەت -713توم  -5
بىرىگە  زېمىنلىرىدىنمۇسۇلمانالر ئەگەر  :]مۇنداق دەيدۇ ھەنبەلى مەزھىبىدىكى ئالىمالر

دۈشمەن بېسىپ كىرگەن شەھەرلەرگە يېقىن بولغان بارلىق ، كەلسەكاپىرالر باستۇرۇپ 

توم  -1)ئەلمۇغنى  [. بېسىپ كەلگەن كاپىرالرنى قوغالپ چىقىرىش پەرز ئەين بولىدۇرغا، مۇسۇلمانال

 (بەت -436

بىرىگە  زېمىنلىرىدىنمۇسۇلمانالر ئەگەر  :]مۇنداق دەيدۇ شافىئى مەزھىبىدىكى ئالىمالر

دۈشمەن بېسىپ كىرگەن شەھەرلەرگە يېقىن بولغان بارلىق ، كەلسەكاپىرالر باستۇرۇپ 

 نىھايەتۇل مۇھتاج)[. بېسىپ كەلگەن كاپىرالرنى قوغالپ چىقىرىش پەرز ئەين بولىدۇنالرغا، مۇسۇلما

 (بەت -61توم  -1

ئۇندىن كىيىنكى  ۋەئۇنىڭ ئەسھابلىرى  ،دە بولسا، كاپىرالر رەسۇلۇلالھ زبۈگۈنكى دەۋرىمى

ئامرىكا  سالمى دىيارالرغا باستۇرۇپ كەلدى.فەتھى قىلغان ئى مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىز

باشچىلىقىدا سەلىپ قوشۇنلىرى ئافغانىستانغا باستۇرۇپ كىردى. روس كاپىرلىرى بولسا 

 نىقازىقىستان. ئۆزبىكىستان، قىرغىزىستان ۋە چىچىنىستان قاتارلىق ئىسالم دىيارلىرى

مانا بۇالر ۋە  باستۇرۇپ كىردى. ىلىراي تاجاۋۇزچىكىستانغا بولسا خىتشەرقى تۈر .بېسىۋلغان

 پەرزبۇيرىغان هللانىڭ ئوخشاشلىرى بولغان كاپىرالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىش بولسا بۇالر

  ئەيىندۇر. پەرزخۇددى ناماز ئوقۇغاندەك  ،ئىبادەتتۇر. يۇقارقى ھالەتلەردە جىھاد قىلىش بولسا

شۇنىڭ ئۈچۈن بىز پەقەت پەلەستىندە ۋە ئافغانىساتاندىال جىھاد قىلىش پەرىز ئەيىن بولىدۇ 

ەلكى پۈتۈن ئىسالم دىيارلىرىدا جىھاد قىلىش پەرىز ئەيىنلىككە ئايالندى دەيمىز. دىمەيمىز. ب

چۈنكى پەلەستىن ئىسالم دىيارى بولسا، تۈركىستان ھەم ئىسالم دىيارى. كاپىرالر پەلەستىننى 

ئىشغال قىلىۋالغان بولسا، ئۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇنلىغان ئىسالم دىيارلىرىنى ئىشغال 

 قىلىۋاتىدۇ.

بۇيرىغان جىھاد ئىبادىتىنى قىلىش ئارقىلىق ئىسالم هللاسۇلمان قېرىنداشلىرىم! بىز ئى مۇ

مانا بۇ خىل ھالەتتە ھەم جىھاد  دىيارلىرىدىن كاپىرالرنىڭ تاجاۋۇزچىلىقلىرىنى قايتۇرايلى.

 ئىبادىتىگە سەل قاراش بولسا چوڭ گۇناھالردىن سانىلىدۇ.
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لۈك جىھادقا چىقىشنى تەلەپ قىلسا، جىھادقا مۇسۇلمانالرنىڭ ئىمامى )ئەمىرى( ئومۇميۈز -4

  چىقىش پەرز ئەين بولىدۇ.

ر َّ َذِلُكمَّْ هللَّ َسِبيلَّ ِفي َوأَنُفِسُكمَّْ بَِأْمَواِلُكمَّْ َوَجاِهُدواَّْ َوثَِقاَلًَّ ِخَفافاًَّ اْنِفُرواَّْ تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا  ِإن ل ُكمَّْ َخي ْ

    تَ ْعَلُمون ُكنُتمَّْ

  سىلەر يىنىك بولغان ياكى ئېغىر بولغان ھالەتتە  جامائەسى!( مۇئمىنلەر)ئى

لۇڭالر ، ئوڭۇشلۇق ۋە قىيىن و)يەنى مەيلى ياش ـ قېرى، پىيادە، ئۇالغلىق ب

لۇڭالر ، ھەممە ئەھۋالدا( ولۇڭالر ، ئىختىيارىي ۋە ئىختىيارسىز بوشارائىتتا ب

د نىڭ يولىدا مېلىڭالر بىلەن، جېنىڭالر بىلەن جىھا هللاجىھادقا چىقىڭالر، 

 تەۋبە سۈرە3قىلىڭالر، ئەگەر بىلسەڭالر مۇنداق قىلىش سىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇر ]

 ئايەت -37

عن أب العباس عبداهللا اْبن  َعبَّاس  رضي اهللا عنه، وأم املؤمنْي، أم عبداهللا عائشة رضي اهللا عنها قال: أن َرُسوُل 

َهاد  َون يَّة  َوإ َذا اْستُ ْنف ْرُُتْ فَاْنف ُروا(.  اللَّه  َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم قال يوم الفتح: رواه البخاري )َل ه ْجرََة بَ ْعَد اْلَفْتح  َوَلك ْن ج 

 .ومسلم

 رىۋايەت ئەنھادىن رەزىيەلالھۇ ئائىشە ئانىسى مۇئمىنلەرنىڭ ۋە ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ ئابباس ئىبنى 

 فەتىھ مەككە» :دېگەن مۇنداق كۈنى بولغان پەتھى مەككە رەسۇلۇلالھ قىلىنىدۇكى،

 دىيارغا ئىسالمى مەككە چۈنكى.)ئاياغالشتى قىلىش ھىجرەت( مەككىدىن) كېيىن بولغاندىن

 جىھاد.)داۋاملىشىدۇ چىقىش جىھادقا ۋە قىلىش نىيەت چىقىشنى جىھادقا لېكىن( ئايالندى

 قىلىنسا، تەلەپ قىشچى ئۇرۇشقا ئومۇميۈزلۈك ئەگەر  كۈنىگىچە قىيامەت يەنى( قالمايدۇ توختاپ

 (قىلغان رىۋايەت مۇسلىم ۋە بۇخارى). «!چىقىڭالر ئومۇميۈزلۈك

 اأَلْرضَّ ِإَلى اث اقَ ْلُتمَّْ هللَّا َسِبيلَّ ِفي انِفُرواَّْ َلُكمَُّ ِقيلََّ ِإَذا َلُكمَّْ َما آَمُنواَّْ ال ِذينَّ أَي َُّها يَا  تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا

نْ َيا بِاْلَحَياةَِّ َأَرِضيُتم نْ َيا اْلَحَياةَِّ َمَتاعَُّ َفَما اآلِخَرةَِّ ِمنَّ الدُّ   َقِليل ِإَل َّ اآلِخَرةَِّ ِفي الدُّ

 دېيىلسە، چىقىڭالر قىلىشقا جىھاد يولىدا نىڭ هللا سىلەرگە! مۇئمىنلەر ئى 

( بەخت) ئاخىرەتتىكى ھاياتىنى دۇنيا كەلمەيدۇ؟ ئايرىلغىڭالر يۇرتۇڭالردىن نېمىشقا

 بولۇش بەھرىمەن ھاياتىدىن دۇنيا ۇ؟بولدۇڭالرم رازى تېگىشىشكە بىلەن
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 سۈرە  . [41] نەرسىدۇر ئەرزىمەس سېلىشتۇرغاندا، بىلەن نېمەتلىرى ئاخىرەتنىڭ

 ئايەت -41 تەۋبە

مۇسۇلمان قېرىنداشالر! بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە جىھاد ئىبادىتى پەرز ئەيىن بولۇپ كەتكەن. 

ىيارلىرىنى كاپىرالر ئىشغال چۈنكى ئىسالم ئۈممىتىنىڭ مۇقەددىساتلىرى ۋە ئىسالمى د

قىلىۋالغان. كاپىرالر قوشۇنى بىلەن مۇسۇلمانالر قوشۇنى جەڭ قىلىۋاتقان ۋە ئىسالمى جامائەت 

 ئەمىرلىرى جىھادقا ئومۇميۈزلۈك چاقىرىۋاتقان بىر كۈندە ياشىۋاتىمىز.

ۇسۇلمان شۇنىڭ ئۈچۈن بىز يۇقارقى دەلىللەرگە تايىنىپ تۇرۇپ، ئۆزرىلىك بولمىغان بارلىق م

دەيمىز. بۇ ئىبادەتتىن باش  -قېرىنداشلىرىمىزغا جىھاد ئىبادىتى پەرز ئەيىن بولىدۇ 

 نىڭ بۇيرۇقلىرىدىن باش تارتقان بولىدۇ. هللاتارتقۇچىالر 

قەلب بىلەن، تىل بىلەن، ئىقتىساد بىلەن ياكى قول بىلەن قىلىنىدۇ. ھەرقانداق  -جىھاد 

گەن بۇ جىھادى تۈرلەردىن قايسى تۈرنى بولمىسۇن زۆرۈر يولىدا يۇقىرىدا سۆزلەنهللامۇسۇلماننىڭ، 

ك ئەال ە)ئەلمۇستەدرۋاجىبتۇر.  ىقۇۋۋىتىگە قاراپ ئىجرا قىلىش –بولغاندا ھاجىتىگە ۋە كۈچ 

بەت. مۇھەممەد ئىبى ئابدۇررەھىم  -574جىلد  -4مەجمۇئۇل فەتىۋا شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ 

 ن(ئىبنى قاسىم توپلىغا

مۇداپىئە قىلىش ئۇرۇشى ]مۇنداق دېگەن:  رەھىمەھۇلالھشەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە 

 بولسا ھۆرمەت ۋە دىنغا تاجاۋۇز قىلغۇچىنى قايتۇرۇش تۈرلىرىنىڭ ئەڭ كۈچلۈكى بولۇپ، ئۇ

قا ئىمان هللانى بىر دەپ ئېتقاد قىلىش ۋە هللا. بارلىق ئۆلىماالرنىڭ ئىتتىپاقى بىلەن پەرز

سىال، دىن ۋە دۇنيانى بۇزىدىغان تاجاۋۇزچى دۈشمەننى ئارقىغا قايتۇرۇشتىنمۇ ئېيتىشتىن قال

پەرزراق ھېچبىر نەرسە يوق. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭغا )يەنى تاجاۋۇزچى دۈشمەننى ئارقىغا 

قايتۇرۇشقا( ھېچبىر نەرسە شەرت ئېتىلمەيدۇ، بەلكى ئىمكانىيەتنىڭ يېتىشىچە دۈشمەن ئارقىغا 

  بەت(-641توم -6مۇئۇل فەتىۋا ) مەج [قايتۇرۇلىدۇ.

قوغدىنىش جىھادى ھەر ] مۇنداق دېگەن: يەنە رەھىمەھۇلالھشەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە 

بۇ جەڭدىن قېچىش ھارام بولىدۇ. چۈنكى بۇ ۋاقىتتىكى  ،بىر مۇسۇلمانغا پەرز ئەيىن بولۇپ

بەلكى ئوھۇد جىھاد ئىختىيارى )يەنى قىلسىمۇ قىلمىسىمۇ بولىدىغان( جىھاد ئەمەس. 

كۈنىدىكى، ئەھزاب كۈنىدىكى ۋە تاتارالر دەمەشىققە باستۇرۇپ كىرگەندىكى جىھادقا  ئوخشاشال 

 .بەتلەر( 573-571توم -4 نىڭ مەجمۇئۇل فەتىۋا ئىبنى قاسىم ك ئەالە)ئەلمۇستەدر [پەرز ئەيىن بولىدۇ.

اشقا جىھادنى پەرز ئەيىن بارلىق ئىسالمى دۆلەتلەرگە كاپىرالر باستۇرۇپ كىرگەن ۋە ئۇنىڭدىن ب

قىلىدىغان سەۋەپلەر تولۇق بولغانلىقى ئۈچۈن، بۈگۈنكى زامانىمىزدا ئىلگىرى دەپ 
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ئۆتكىنىمىزگە ئوخشاش پۈتۈن دۇنيادا بارلىق مۇسۇلمانالرغا ئىمان ئېيتىشتىن قالسىال جىھاد 

 قىلىش ئەڭ مۇھىم بولغان پەرز ئەيىندۇر.

دەيدۇ: دىن ۋە دۇنياغا تاجاۋۇز قىلغان دۈشمەنلەرگە شەيخۇل ئىسالم ئبنى تەيمىيە مۇنداق 

 قارشى جىھاد قىلىش بولسا ئىمان ئېيتىشتىن قالسا ئەڭ مۇھىم ۋاجىباتالرنىڭ قاتارىدىندۇر.  

ئى ئىسالم ئۈممىتى! رەببىمىزنىڭ چاقىرىقىغا ئاتلىنىڭالر! ھىممەت كەمىرىڭالرنى مەھكەم 

! ئىسالم ئۈممىتى دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا باغالڭالر! جىھاد ئىبادىتىگە ئاتلىنىڭالر

 ئېزىلىۋاتىدۇ. بۇالرنى كاپىرالرنىڭ زۇلۇملىرىدىن قۇتۇلدۇرۇش بىزنىڭ ئۈستىمىزگە پەرزدۇر. 

سالىھلىرىمىز قانلىرى بەدىلىگە -فئى ئىسالم ئۈممىتى! جىھاد ئىبادىتىگە ئاتلىنىڭالر! سەلە

  رنىڭ نىجىس قەدەملىرى ئاستىدا قالدى.تھى قىلىنغان ئىسالمى دىيارالر كاپىرالپە

 مەجبۇرىيەتلىرىڭالرنى ھەرگىز ئېسىڭالردىن چىقىرىپ قويماڭالر.  !ئى ئىسالم ئەركەكلىرى

ئى مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىم! بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە جىھاد ئىبادىتى دۇنيانىڭ ھەر قايسى 

ئۈچۈن مۇسۇلمانالر زامانىمىزدا  . شۇنىڭدۇرھەممىسىگە پەرز ئەيىنجايلىرىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ 

قىيىنچىلىقالردا جىھاد قىلىۋاتقان قېرىنداشالرغا قېتىلىپ جىھاد قىلماي ھۇرۇنلۇق قىلىپ 

بۇرۇن ئىسالم تۇپرىقى بىلەن شەرەپلەنگەن ئىسالمىي دىيارالرنى كاپىرالرنىڭ ئىشغال 

 دۇ.قىلىۋېلىشىغا قاراپ ئولتۇرسا ئېغىر جىنايەتلەرنى سادىر قىلغان بولى

دەيمىز. بۇ ھەرگىز -بىز تۈركىستاندا جىھاد قىلىش بىزنىڭ ئەڭ مۇھىم مەسىلىمىز،

بەلكى،  بۇ بىزنىڭ ئىمان مەجبۇرىيىتىمىز ۋە ئاساسلىق  .مىللەتچىلىكتىن ئەمەس

ئىسالم زېمىنىدا ئەسلى  دىن ئبارەت مەسىلىمىزدۇر. چۈنكى ئىشغالىيەتچى كاپىرالر تۈركىستان

اممىسىنى ئەمىللەشتۈرمەكتە. مانا بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىپ كېڭەيمىچىلىك پىروگىر

 ئۇمۇمى ۇنياسىپۈتۈن ئىسالم د - قوغالپ چىقىرىش ىدىنىيارد تۈركىستانتاجاۋۇزچىالرنى 

نىڭ ھەل بولىشى دېمەكتۇر. شۇنداقال تۈركىستان ئىسالم دىيارىنى قوغداش بولسا سىمەسىلى

ئالىمىنىڭ ئايرىلماس بىر  كى بۇ زېمىن ئىسالمچۈن .پۈتۈن ئىسالم دىيارنى قوغداش دېمەكتۇر

 دۇر.پارچىسى

شۇنىڭ ئۈچۈن تۈركىستاندا جىھاد قىلىش ئىمكانىيىتى بار بارلىق كىشىلەرگە ئۇ يەردە 

جىھادنى باشلىشى ۋاجىب بولىدۇ. بۇنىڭغا قادىر بواللمىغانالر تەييارلىق ئىبادەتلىرىگە 

ىغانالر تەييارلىق قىالاليدىغا ۋە جىھاد قىلىش ئۇنىڭغا ھەم قادىر بواللم ئاتلىنىشى الزىم.

  شارائىتلىرى بار بولغان دىيارالرغا ھىجرەت قىلىشى كېرەك.
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ئى ئىمانى قېرىنداشلىرىم! تۈركىستاندىن تاجاۋۇزچىالرنى يوقىتىش ۋە تۈركىستاندا ئىسالم 

ىيەتلىرىڭالرنى ڭالر. مەجبۇرۇلۇئاتالنغان مۇجاھىدالر سېپىگە قوششەرىئىتىنى ئورنىتىش ئۈچۈن 

 ئېسىڭالردىن چىقىرىپ قويماڭالر.

دېمەك، بىز يۇقارقىالردىن بۈگۈنكى كۈندە جىھاد ئىبادىتىنىڭ ئۆزرىلىك بولمىغان بارلىق 

مۇسۇلمانالرغا پەرز ئەيىن ئىكەنلىكىنى خۇالسە قىلىمىز. مەن تۆۋەندە مۇھىم بىر مەسىلىنى 

 ئەسكەرتىپ ئۆتىمەن.

ئەيىن بولغاندا، بۇ ئىبادەتنى تاشالپ قويۇپ باشقا ئىبادەتلەر بىلەن ئالىمالر جىھا قىلىش پەرز 

 .  سۈپەتلىدىدەپ  بولىدۇناۋاتقاندەك ئوي ئىبادەتتە مەشغۇل بولۇشنى

ھۆرمەتلەر دەپسەندە قىلىنغان، مۇسۇلمانالر ]ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەك رەھىمەھۇلالھ 

جىھاد كەرىم كۆيدۈرۈلگەن ۋاقىتالردا  ئۆلتۈرۈلگەن، مەسجىدلەر ۋەيران قىلىنغان ۋە قۇرئان

تاماشاالرنىڭ –بىلەن مەشغۇل بولۇشنى ئويۇن لەرئىبادەتئىبادىتىنى تاشالپ قويۇپ نەپلە 

 فۇزەيل ئىبنى ئىياز رەھىمەھۇلالھقا يازغان مۇنۇ خېتىدە بايان قىلغاندەك: [قاتارىدىن سانىدى.

 ك بالعبادة تلعبوالعلمت أن                يا عابد اْلرمْي لو أبصرتنا
 ئەگەر كۆرسەڭ بىزنى ئى ئىككى ھەرەم ئابىدى،

 ئىبادەتتە ئويناۋاتقىنىڭنى بىلگەن بوالتتىڭ.

 باشقىالرنىڭ يۈزلىرى نەمدەلسە ياش بىلەن،

 مۇجاھىدالر يۇيار تەنلەرىنى قان بىلەن،

 بەزىلەرنىڭ ئاتلىرى ھارسا ئويۇن بەيگىدە،

 ۆسۈپ،ئاتلىرىمىز ھالسىرار دۈشمەن سېپىنى ب

 ، مۇجاھىدقا مۇنداق خەۋەر بەردى رەسۇلۇلالھ 

 جەڭ توپىسى قونغاندىن يىراقتۇر دەۋزەخ ئۇچقۇنى،

 شېھىد ئۆلۈك ئەمەس دەپ جاكارلىدى رەببىمىز،

تارامالپ  -يۇقارقى  شېئىرنى ئوقۇغاندا، ئۇنىڭ كۆزلىرىدىن تارام رەھىمەھۇلالھ فۇزەيىل 

 ياشالر ئاقتى.

ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەك راست ئېيتىدۇ، ئۇ ماڭا نەسىھەت ]: ھ رەھىمەھۇلال ۋە فۇزەيىل

 دېگەن.  [قىلىپتۇ
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جىھاد ئىبادىتىنى تاشالپ قويۇپ پەرىز كۇپايە  ئى ئەزىز قېرىندىشىم! يۇقىرىقىدەك ۋاقىتالردا

تاماشا ھېسابالنسا،  -ئىبادەتلەر بىلەن مەشغۇل بولغان كىشىلەرنىڭ ئەھۋالى ئويۇن نەپلە  باشقا

 كىشىلەرنىڭ ئەھۋالى قانداق بولماقچى؟؟!بولغان يا بىلەن مەشغۇل دۇن

 ھەر خىل پىتنىلەر ئارقىلىق ئالالھ يولىدىكى جىھاد ئىبادىتىدىن توسىۋاتقان، ،ئۇنداقتا

 توسۇشقا ئۇرۇنىۋاتقان كىشىلەرنىڭ ۋە جىھاد ئىبادىتىنى يوشۇرىۋاتقانالرنىڭ ئەھۋالىچۇ؟؟؟!

ئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇلالھ ]مۇنداق دەيدۇ:  رەھىمەھۇلالھشەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە 

ھەج قىلمىغان كىشى بىر قەۋملەرنىڭ يېنىغا كەلگەندە ئۇالر ئۇ  ،جىھادنى ئىرادە قىلغان

كىشىنى سەن ھەج قىلماي تۇرۇپ جىھادنى ئىرادە قىلىۋاتامسەن؟ دەپ جىھادتىن توختىتىپ 

 [دەپ جاۋاب بەردى. -،[ماستىن جىھاد قىلىدۇھەج قىل]قويغانلىق ھەققىدە سورالغاندا، ئۇ: 

بەت.  -575جىلد  -4ك ئەال مەجمۇئۇل فەتاۋا شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ ەئەلمۇستەدر)

 مۇھەممەد ئىبى ئابدۇررەھىم ئىبنى قاسىم توپلىغان(

ە بايان ۋە بىزلەرنى ئۆزى قۇرئان كەرىمد پاساتالردىن ساقلىسۇن-بىزلەرنى قۇرۇق پىتنەهللا

 قىلغان توغرا يول تاپقۇچىالرنىڭ قاتارىدىن قىلسۇن. ئامىين!

بىز ئۈچۈن   لمعَّالمحسنينَّهللَّاوالذينَّجاهدواَّفيناَّلنهدينهمَّسبلناَّوإنَّ تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا

ھەقىقەتەن ياخشى ئىش هللاكۈرەش قىلغانالرنى ئەلۋەتتە يولىمىزغا يېتەكلەيمىز، 

  ئايەت( -10)سۈرە ئەنكەبۇت   قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر.

بۇ ئايەت مۇجاھىدالرنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ھىدايەت تاپقۇچى ئىكەنلىكىگە ئىالھىي 

شۇنىڭ ئۈچۈن ئۈممەتنىڭ سەلەفلىرى ئۇالرغا بىرەر ئىش  .كېپىللىك بارلىقىنى بايان قىلىدۇ

دايەت قىلىشقا تائاال ئۇالرنى ھىهللاچۈنكى  .جىھاد ئەھلىگە ئىلتىجا قىالتتىمۈشكۈل كەلسە 

  كاپالەت بەردى.

َّسبلنا تائاالنىڭهللا]مۇنداق دەيدۇ: رەھىمەھۇلالھ ئىبى تەيمىيە  َّلنهدينهم َّفينا َّجاهدوا  والذين

،بىز ئۈچۈن كۈرەش قىلغانالرنى ئەلۋەتتە يولىمىزغا يېتەكلەيمىز  سۆزى دېگەن 

 ھىدايەت تۇرغان شۇلۇپقور بىلەن ئىلىملەر تۈرلۈك جىھاد ئوخشاش قىلغىنىغا دااللەت ئۇنىڭغا

 ئۆزىنىڭ قىلغۇچىالرنى جىھاد يولىدا ئۆز تائاالهللا. بولدى سەۋەب تېپىشقا يول توغرا -يەنى

 ئابدۇلالھ ئىمام ئىككى جەھەتتىن مۇشۇ. بېكىتتى قىلىدىغانلىقىنى ھىدايەت يولىغا ھەممە

 ئىشتا بىرەر ركىشىلە: باشقىالر ئىككىسىدىن ئۇ ۋە ھەنبەل ئىبنى ئەھمەد ۋە مۇبارەك ئىبنى

  :تائاال هللا  چۈنكى بىرگە، بىلەن ئۇالر ھەق قاراڭالر مۇجاھىدالرغا قالسا قىلىشىپ ئىختىالپ
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َّسبلنا َّلنهدينهم َّفينا بىز ئۈچۈن كۈرەش قىلغانالرنى ئەلۋەتتە يولىمىزغا  .والذينَّجاهدوا

 (بەت -334 توم -51 فەتىۋا مەجمۇئۇل( )ئايەت-53 ئەنكەبۇت سۈرە. )دەيتتى -[،دېدى يېتەكلەيمىز

قۇرئاننى چۈشۈرۈش ۋە پەيغەمبەر ئەۋەتىش هللا !ئى مۇسۇلمان قېرىندىشىم ۋە ئىمانى بۇرادىرىم

لىرىگە نىڭ يۇقارقى ئايىتىدىكى ۋەدىهللائارقىلىق ھەقنىڭ نېمىلىكىنى بىلدۈرۈپ قويدى. 

بولسىال قەلبى پېچەتلەنمىگەن  مۇسۇلمان نىڭ بۇ ۋەدىلىرىنى ئاڭلىغان ھەر بىرهللاقارىمامسىز؟ 

نىڭ بەندىلىرىگە ناھايتىمۇ مېھرىبان ئىكەنلىكىنى هللانىڭ ۋەدىسىنىڭ ھەقلىقىنى ۋە هللا

 بىلىۋاالاليدۇ.

قەلبىنى پىچەتلىمىگەن هللاتەرجىمىسىنى ئوقۇغان كىشىمۇ   مەنا قۇرئاننىڭ ئۇيغۇرچە

ىڭ ۋە ئۆزىن ايدۇساتالرغا ئەلۋەتتە قۇالق سالمنى ئوقۇپ پىتنە پاىرىنىڭ بۇ ۋەدىلهللا ،بولسىال

 . بەخىت سائادىتىنى تېپىۋاالاليدۇ

ئەگىشىشىكە بۇيرۇلغانمۇ؟ ياكى خائىن،  بىز قۇرئان كەرىمگە !ئى مۇسۇلمان قېرىندىشىم

غا ئەگىشىشىكە بۇيرۇلغانمۇ؟ «ئالىمالر»دىننى بۇرمىاليدىغان ۋە ئوچۇق ھەقنى يوشۇرىدىغان 

نىڭ يول يۇرۇقلىرىنى ۋە رابىالساھۋە پەيغەمبەر  .قۇرئاننى ياخشى تەپەككۇر بىلەن ئوقۇيلى

ر جىھاد پەرز كۇپايە ۋاقىتتىمۇ شېھىدلىككە ئوقۇيلى. ساھابىالئىزلىرىنى ياخشى -ئىش

ئېرىشىشنى ئارزۇ قىلىپ يۇرتىدىن يىراق جايالرغا بېرىپ جىھاد قىلغان، بىزلەرگە 

 شېھىدلىكتىن ئىبارەت بۇ بۈيۈك ئەجرىلەر كېرەك ئەمەسمۇ؟

قا ئىمان ئېيتقان  هللا پ ئۆتتۈم.ۇلۇئەيىنلىكى ھەققىدە توخت ڭ پەرزردا جىھاد قىلىشنىۇيۇق

ئىمانى بۇرۇچلىرىمىزنى ئىسىمىزدىن -بارلىق مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمغا بولغان تەۋسىيەلىرىم

 چىقىرىپ قويمايلى ۋە رەببىمىزنىڭ بۇيرۇقلىرىغا كۈچىمىزنىڭ يىتىشىچە ئاتلىنايلى!

 

ۇسۇلمانالر ئارىسىدا جامائەتلەر بۆلۈنۈپ كەتكەن ۋە م
 ؟ ئىختىالپالر بار بولغان ھالەتلەردىمۇ جىھاد قىلىش پەرىزمۇ

ۈگۈن كۆپلىگەن مۇسۇلمانالر، ھازىر ئىختىالپ كۆپ ۋە جامائەتلەر كۆپ شۇڭا بىز جىھاد ب

بىزلەرنى هللائىجازەتنى كىم بەردى. بىز ئېيتىمىزكى سىزگە بۇ قىلمىساقمۇ بولىدۇ دىيىشىدۇ. 

بۈگۈنكى  -ۇيرۇىدى. ئىلگىركى دەرىسلىرىمىزدىن شۇ ئايدىڭ بولدىكىجىھاد قىلىشقا ب

شۇڭا بىز ئەگەر  دەۋرىمىزدە پۈتۈن دۇنياداىكى مۇسۇلمانالرغا جىھاد پەرىز ئەيىن ھالەتتە ئىكەن.

 قادىر بۇاللىساقال جىھاد پەرىز ئەيىندۇر.
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سۇلمانالر ئارىسىدا بۆلىنىش بار رەھىمەھۇلالھ ئافغانىستاندا قوماندانالر كۆپ ۋە مۇئابدۇلالھ ئەززام 
شۇ ھالەتتە ھەم ئافغانىستان جىھادى پەرىزمۇ دېگەن سۇئالغا مۇنداق جاۋاپ 

ئافغانىستاندا قوماندانالر كۆپ ۋە مۇسۇلمانالر ئارىسىدا بۆلىنىش بار شۇ ھالەتتە ھەم :]بېرىدۇ
 . [جىھادتۇر دۇر. چۈنكى بۇ تاجاۋۇزچىالرنى چىكىندۈرىدىغانئافغانىستان جىھادى پەرىز

ئىبادىتىنى تەرىك ئەتكىلى بولمايدۇ،  جىھاددىمەك، بۇ ۋە بۇنىڭغا ئوخشىغان باھانىالر بىلەن 
مۇسۇلمانالر جىھاد  ئېغىر جىنايەتتۇر. نى تاشالش ئۆزرىسىز تۇرۇپ ئۇنداق باھانىالر بىلەن جىھاد

ىر بواللمىسا يالغۇز ئىبادىتىنى جامائەت بولۇپ ئادا قىلىشقا بۇيرۇلغان. ئەگەر ئۇنىڭغا قاد
بولسىمۇ جىھاد قىلىش پەرز بولىدۇ. ئەمما بۈگۈنكى دەۋرىمىزدىكىگە ئوخشاش جامائەتلەر ۋە ياكى 

ھالر كۆپىيىپ كەتكەن ۋاقىتتا، مۇسۇلمانالر توغرا مەنھەجدە بولغان، بايراقى روشەن بولغان  ۇرۇگ
  ۇپ جىھاد قىلىشى الزىم. ۋە ئىلگىرى جىھاد يولىغا قەدەم قويغان جامائەتكە قېتىلىپ تۇر
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جان، مال ۋە تىل بىلەن جىھاد قىلىش  باب -3
 توغرىسىدا

 

 جان بىلەن جىھاد قىلىشنىڭ پەرزلىكى توغرىسىدا
پەرز  نىجىھاد قىلىشى ياكى مېلى بىلەن  ۋە جېنى، يا تىلى بىلەن مۇسۇلمانغاھەر بىر هللا

 قىلدى.

ادىتى بولسا بەزىدە پەرز كۇپايە بولسا بەزىدە پەرز ئەيىنلىككە جان بىلەن قىلىدىغان جىھاد ئىب

ئايلىنىدۇ. بۇ ھەقتە بىز ئىلگىرى جىھادنىڭ پەرز ئەيىن بولىدىغان ھالەتلىرى ۋە پەرز كۇپايە 

 بولىدىغان ھالەتلىرى توغرىسىدا توختالغان ئىدۇق.

 بولىدۇ:الزىم  بولۇشىر ھازىرالنغان تلەنى ئادا قىلغۇچىالردا مۇنداق شەرھالەتتە ئۇ ايەپپەرز كۇجىھاد 

( 3) ،ھوشى جايىدا بولۇش–( ئەقلى4) ،شۇ( باالغەتكە يەتكەن بول5) ،( مۇسۇلمان بولۇش7)

( ئۆزىگە 1) ،بولۇش يئاجىزلىقالردىن خالى ي( جىسمانى5) ،شۇكىشى بول ( ئەر6) ،ئازاد بولۇش

بۇ شەرت ساقىت  ،ئاش بېرىلسەتەرىپىدىن ما جامائەتكېتەرلىك چىقىمغا ئىگە بولۇش )ئەگەر 

قەرز ئىگىسىنىڭ  ،بولسا ر( ئەگەر قەرزدا3) ،ئانىنىڭ رۇخسىتىنى ئالغان بولۇش–( ئاتا1) ،بولىدۇ(

 بەتلەر -417، -455جىلد  -70 (ئەلمۇغنى ۋەششەرھۇل كەبىير) رۇخسىتىنى ئالغان بولۇش.

( مۇسۇلمان 7)، يەنى رپەرز ئەين بولغان جىھادنىڭ شەرتى پەقەت ئاۋۋالقى بەشىدۇ ،ئەمما

( ئۆزىگە كېتەرلىك 3) ،ھوشى جايىدا بولۇش–( ئەقلى4) ،( باالغەتكە يەتكەن بولۇش5) ،بولۇش

 بولۇش. يئاجىزلىقالردىن خالى ي( جىسمانى6) ،چىقىمغا ئىگە بولۇش

جېنى بىلەن جىھاد  غاك بولمىغان ھەر بىر مۇسۇلمانجىھاد پەرز ئەيىن بولسا ئۆزرىلى دېمەك

 . ەرز ئەيىن بولىدۇقىلىش پ

جىھادقا چاقىرىق قىلغان ھەر بىر بۇيرۇق بىزلەرگە جىھادنىڭ هللا !مۇسۇلمان قېرىنداشالر

بىز ئىلگىرى  ى ئۈستىدەبۇنىڭ دەلىللىر نەقەدەر مۇھىم ئىبادەت ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ بېرىدۇ.

لەن مال بىدەلىللەرنى  ىكىتوغرىسىدبۇ  توختىلىپ ئۆتكەن ئىدۇق. ۋە ئىنشا ئالالھ

   كەلتۈرىمىز.يەنە ماۋزۇدا  دېگەنقىلىنىدىغان جىھاد 

سۇئال: بىر ئائىلىدە بىر كىشى جىھادقا چىقسا قالغان كىشىلەردىن جىھادنىڭ پەرزلىكى 

 چۈشۈپ كېتەمدۇ؟ 
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بىر ئائىلىدە بىر كىشى جىھادقا چىقسا قالغان كۇپايە بولغاندا  جىھاد ئىبادىتى پەرز جاۋاپ:

بىر ئائىلىدە بىر كىشى ئەيىن بولغاندا،  جىھاد ئىبادىتى پەرزمايدۇ، بىراق كىشىلەر گۇناھكار بول

كىشىلەرنىڭ  جىھادقا چىقىپ قالغان كىشىلەر ئۆزرىسىز جىھادقا چىقمىغان بولسا چىقمىغان

ئەيىن ئىبادەت دېگىنىمىز: ھەر بىر ئىنسان ئۆزى ئادا  پەرزچۈنكى  ھەممىسى گۇناھكار بولىدۇ.

 ئۇقتۇرۇپ بېرىدۇ.قىلىش كېرەكلىكىنى 

 ھۆرمەتلەر دەپسەندە قىلىنغان، رەسۇلۇلالھ كىگە ئوخشاش،ۇ بۈگۈنكى دەۋرىمىزدىبولۇپم

مۇسۇلمانالر ئۆلتۈرۈلگەن، مەسجىدلەر ۋەيران قىلىنغان ۋە  مەسخىرە قىلىنغان، سۈننەتلىرى نىڭ

ز ئەيىن بولۇپ، بۇ قۇرئان كەرىم كۆيدۈرۈلگەن ۋاقىتالردا جىھاد ئىبادىتى ھەر بىر ئىنسانغا پەر

 .ئىبادەتنى تاشالپ قويۇش بىلەن ئېغىر گۇناھكار ھېسابلىنىدۇ

 . مەن بۇ توغرىسىدا بىر مىسالنى كەلتۈرۈپ ئۆتىمەن

 ،بىزلەرگە ناماز ئوقۇشنى پەرز قىلدى. بىر ئائىلىدە ئەقللىقهللامۇسۇلمان قېرىنداشالر! 

امازنى ئادا قىلسا قالغانلىرىدىن نامازنىڭ باالغەتكە يەتكەن بەش ئادەم بولسا بۇالردىن بىرى پەرز ن

 پەرزلىكى ساقىت بوالمدۇ؟ 

ئوخشاش كۈنلەردە ئائىلەمدىن بىر گە دەۋرىمىز ن قېرىنداشالر!شۇنىڭ ئۈچۈن ئەزىز مۇسۇلما

ئادەم جىھادقا چىقىپ كەتتى، مەن چىقمىساممۇ بولىدۇ دېگەندەك قۇرۇق ئۆزرىلەرنى 

  ئەمەل قىلىشىمىز كېرەك.كەممەل مۇنىڭ بۇ ئايىتىگە هللاتاشلىشىمىز ۋە 

ََّوثَِقاًَلََّوَجاِهُدواَّبَِأْمَواِلُكْمََّوأَنْ ُفِسُكْمَِّفيََّسِبيِلَّ :بۇھەقتە مۇنداق دەيدۇهللا ر َلُكْمََّّهللَِّاْنِفُرواَِّخَفافًا َذِلُكْمََّخي ْ

َّتَ ْعَلُمونََّ َُّكْنُتْم  ئېغىر ياكى بولغان يېنىك سىلەر!( جامائەسى مۇئمىنلەر ئى)    ِإْن

 ئوڭۇشلۇق بولۇڭالر، ئۇالغلىق پىيادە، قېرى، ـ ياش مەيلى يەنى) ھالەتتە انبولغ

 ھەممە بولۇڭالر، ئىختىيارسىز ۋە ئىختىيارىي بولۇڭالر، شارائىتتا قىيىن ۋە

 بىلەن جېنىڭالر بىلەن، مېلىڭالر يولىدا نىڭهللا چىقىڭالر، جىھادقا( ئەھۋالدا

 سۈرە)  .ياخشىدۇر ئۈچۈن سىلەر شقىلى مۇنداق بىلسەڭالر ئەگەر قىلىڭالر، جىھاد

 (ئايەت -37 تەۋبە

 

بىر ئائىلىدىن بىر كىشى جىھادقا چىققان بولسا بۇ پەزىلەت. ئەمما، باشقىالردىن  ،توغرا

 .جىھادنىڭ پەرزلىكى ساقىت بولمايدۇ. ئەمما ئۆزرىلىك چىقالمىغانالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا

 ئەسكەرتىش:  
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ىر ە بىر قانچە ئادەم بولسا بۇالردىن بىرى جىھادقا چىقىشقا قادبەزى شارائىتالردا بىر ئۆيد -7

بارلىق ئىمكانىيەتلىرىنى سەرىپ لىرى جىھادقا چىقىشقا بواللىشى مومكىن. ئەمما باشقى

سەۋەپلىك قادىر بواللماسلىقى تاپالمىغانلىقى  پۇلى يوقلىقى ۋە ياكى يولقىلغان تەقدىردىمۇ 

ئەمما جىھادنىڭ پەرىزلىكى  ىغان كىشىلەر گۇناھكار بولمايدۇ.مومكىن. بۇ ۋاقىتتا قادىر بواللم

 شۇ ۋاقىتتا قىلىدۇ. چۈشۈپ كەتمەيدۇ. قاچان جىھاد قىلىشقا قادىر بولسا

قادىر جىھادقا چىقىشقا بىرال ۋاقىتتا بىر ئائىلىدىكى كىشىلەرنىڭ ھەممىسى بەزىدە  -5 

بىر ياكى بىر  پ مەسلىھەت بىلەنھەممىسى بىرلىشىبۇ خىل ھالەتتە ، مومكىن بواللماسلىقى

-باشقا شەرتئىقتىسادى ۋە ياكى  چىقىرىپ باشقىلىرى جىھا قىلىشنىڭ  جىھادقا قانچىسىنى

ئەڭ مۇھىمى  ھەم جىھادنىڭ ئەجرىنى ئالىدۇ.بۇالر  ،شارائىتلىرىنى قىلىپ بەرگەن بولسا

 مەسئۇلىيەتلىرىمىزنى ئىسىمىزدىن چىقىرىپ قويماسلىقىمىز الزىم.

َُّوْسَعَهاَِّإَل ََّّنَ ْفًساَّالل هََُُّّيَكلِّفََََّّلََّّاق دەيدۇ:مۇندهللا 

ھېچكىمنى تاقىتى يەتمەيدىغان ئىشقا تەكلىپ قىلمايدۇ.هللا 
بىرىمىز جىھادقا چىقساق يەنە بىرىمىز  ،ۋەتىنىمىز شەرقى تۈركىستادىكى قېرىنداشالر بولسا 

جىھادقا چىقىش دېگەنلىك  تۈرى. تەرەپتىن ياردەم قىاللىساق بۇ ھەم جىھادنىڭ بىرئىقتىسادى 

پەقەت ئافغانىستان جىھادىنى ۋە ياكى شام جىھادىنىال كۆرسەتمەيدۇ. بەلكى ۋەتىنىمىز ئىچىدە 

  جىھاد قىلىشىمىز بەك ياخشى.ىالئەگەر شارائىت يار بىرىپ قالس

ئى قېرىنداشالر! ئەگەر بىرىمىز جىھادنى چۈشەنسەك، يەنە بىر قېرىندىشىمىز چۈشەنمىسە، 

نسەن ۋە ياكى ئۇنداقچى بۇنداقچى ئىكەنسەن دەپ، قېرىنداشلىرىمىزنى ىكەمۇناپىق ئسەن 

دەۋەت ئېلىپ  ئاستا ئاستا ھىكمەتلىك ئۇسۇلالردا. بەلكى ستىنادىندىن يىرگىندۈرۈپ قويم

 بېرىشىمىز بەكمۇ مۇھىم.

  ھرەسۇلۇلالمۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزغا ئىسالمنى  دىن ھەر بىرهللا ئۇلۇغ رەببىمىز 

نى سورايمىز، ھەقىقىي ماھىيىتى بىلەن چۈشۈنۈشكە مۇيەسسەر قىلشىئېلىپ كەلگەندىكىدەك 

نى قۇربان قىلىپ ئۆزىنىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئىجرا قىلىدىغان مىزۋە مېلى مىزجېنى بىزلەرنى 

لىرىمىزنى ئېچىشقا ياردەم بىرىشىنى ۇى سورايمىز، بىزلەرنى غەپلەت ئۇيقمۇسۇلمانالردىن قىلشىن

مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنى جۈملىدىن تۈركىستاندىكى  شۇنداقال پۇتۇن دۇنيادىكى رايمىز،سو

زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقان بارلىق مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنى ئۆز رەھمىتىگە ئېلىشىنى ۋە ئۇالرنى 

 ئامىين ئامىين ئىسالمدىكى ھەقىقەت يولىغا قايتۇرۇپ بىرىشىنى سېغىنىپ سورايمىز.

 ئامىين!!!
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 ئايالالرغا جىھاد پەرز بوالمدۇ؟
 چىقىش، جىھادقا]: دەيدۇ مۇنداق رەھىمەھۇللە كاسانى ئاالئۇددىن ئالىملىرىدىن ھەنەفى   

 بولغاندا، پەرز ئومۇميۈزلۈك سەۋەبىدىن كىرگەنلىك بېسىپ دىيارىغا ئىسالم بىرەر دۈشمەننىڭ

 ئۇنىڭ. پەرز شەخسكە مۇسۇلمان دىغانبوالالي قادىر بىر ھەر. ھېسابلىنىدۇ بولۇپ ئەين پەرز جىھاد

 بولغان يېنىك سىلەر !جامائەسى مۇئمىنلەر ئى َوثَِقاَلًََِّّخَفافًاَِّاْنِفُروا :تائاالنىڭهللا دەلىلى

 بولۇڭالر، ئۇالغلىق پىيادە، قېرى، ـ ياش مەيلى يەنى) ھالەتتە بولغان ئېغىر ياكى

 بولۇڭالر، ئىختىيارسىز ەۋ ئىختىيارىي بولۇڭالر، شارائىتتا قىيىن ۋە ئوڭۇشلۇق

 ى(قىسم بىر ئايەتنىڭ -37 تەۋبە سۈرە) . سۆزىدۇر دېگەن چىقىڭالر جىھادقا( ئەھۋالدا ھەممە

ئانىسىنىڭ  - قۇل خوجايىنىنىڭ ئىزنىسىز، ئايال ئېرىنىڭ ئىزنىسىز، شۇنىڭدەك باال ئاتا

 (بەت -3407جىلد  -3« بەدائىئۇس سەنائىئ») [ۇ.ئىزنىسىز چىقىشى دۇرۇس بولىد

ئەگەر ئۇالر )يەنى كاپىرالر( ]ۇ: مۇنداق دەيد لالھرەھىمەھۇشافىئى ئالىملىرىدىن رەملى 

بىزنىڭ شەھىرىمىزگە بېسىپ كىرسە، بىز بىلەن ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسى )نامازنى( قەسىر ئوقۇش 

ھەتتاكى جىھاد پەرز  .مۇساپىسىدىن تۆۋەن بولسا، ئۇ شەھەرنىڭ ئەھلىگە قوغدىنىش پەرز

 -1 نىھايەتۇلمۇھتاج) [.ۇپەرز بولىدال قاتارلىقالرغىمۇ دىغان نامراتالر، باال، قۇل، قەرزدار، ئايبولماي

 (بەت -61جىلد 

  ئايالالرنىڭ جىھادقا چىقىشى بولسا پەرز ئەمەس. كۈچلۈك قاراش: لېكىن

ناملىق ھەدىس توپلىمىنىڭ جىھادنىڭ « سەھىھۇل بۇخارى»ئىمام بۇخارى ئۆزىنىڭ 

ئەنھادىن هللا دېگەن بابتا ئائىشە رەزىيە« ىنىڭ بابىقىلىش ئايالالرنىڭ جىھاد»كىتابىدىكى 

َّ َصلَّى » مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ: َهادُُكنَّ اْلَْج   هللا اإ ْسَتْأَذْنُت النَِّب  مەن « َعَلْيه  َوَسلََّم ف  اْلْ َهاد  فَ َقاَل ج 

 : ىدىم، پەيغەمبەردىن جىھادقا چىقىش توغرۇلۇق ئىجازەت سورىغان ئپەيغەمبەر 

 دەپ جاۋاب بەردى. « سىلەرنىڭ جىھادىڭالر ھەج قىلىش»

ئىبنى بەتتال ]: مۇنداق دەيدۇرەھىمەھۇلالھ )بۇ ھەدىسنىڭ شەرھىسىدە( ئىبنى ھەجەر 

ئەنھانىڭ مەزكۇر ھەدىسى جىھادنىڭ ئايالالرغا پەرز   لالھۇئائىشە رەزىيە › :مۇنداق دېگەن

« سىلەرنىڭ جىھادىڭالر ھەج قىلىش»نىڭ:   پەيغەمبەرېكىن ئەمەسلىكىنى ئىسپاتاليدۇ. ل

دېگەنلىكى، ئۇالرنىڭ جىھادقا ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن چىقىشىغىمۇ بولمايدۇ دېگەنلىك 

    (بەتلەر -15 ،-16 جىلد -5 بارى فەتھۇل) [س.ئەمە
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 ئائىشە تىدەرىۋايى قىلغان ئەنھادىن لالھۇرەزىيە ئائىشە ھەنبەلنىڭ ئىبنى ئەھمەد ئىمام  

َهاد؟ النَِّساء َعَلى َهلْ  هللا ا َرُسول يَا: قُلتُ » :دەيدۇ مۇنداق ئەنھا لالھۇرەزىيە َهاد:  قَالَ  ج   َأْلَْج   ف يه ، ق َتال َل  ج 

 جەڭسىز»: پەيغەمبەر مۇ؟پەرز جىھاد ئايالالرغا! رەسۇلۇلالھ ئى دېدىم، مۇنداق مەن «َواْلُعْمرَة

 «غەلىيل ئىرۋائۇل)  .بەردى جاۋاب دەپ «قىلىشتۇر ئۆمرە ھەج ۋە ھەج ەرزپ بولسىمۇ ئۇ پەرز، جىھاد

 (ھەدىس -7716 جىلد -6

بۇ ھەدىستىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، جىھادنىڭ پەرز ئەين ياكى پەرز كۇپايە بولۇشىدىن 

بنى قەتئىينەزەر ئايالالر جىھاد قىلىشقا بۇيرۇلمىغان، شۇنىڭدەك بۇ ھەدىسكە شەرھى يازغان ئى

مۇ ئايالالر ھەققىدە ئىككى خىل پەرزنىڭ رەھىمەھۇمۇلالھالر ھەجەر ۋە ئىبنى بەتتال

 ئوتتۇرىسىنى ئايرىمىغان. 

نىڭ دەۋرىدىمۇ جىھاد كۆپىنچە پەرز ئەينلىك ھالەتتە ئېلىپ بېرىلغان ئىدى،  پەيغەمبەر

سىمۇ بىرەر مەلۇمات دىن ئايالالرنىڭ جىھادقا چىقىشى توغرىسىدا زەئىپ بول لېكىن پەيغەمبەر 

ئەنھانىڭ يۇقىرىقى ھەدىسىنى   لالھۇئەگەر بولغان بولسا، ئائىشە رەزىيە .مەۋجۇد ئەمەس

 خاسالشتۇرغۇچى دەپ ئېتىبارغا ئاالر ئىدۇق.

كۈچلۈك كۆز قاراش جىھاد پەرز ئەين بولغان ھالەتلەرنىڭ ھەممىسىدە ئايالالرنىڭ ئۈستىگە 

 پەرز بولىدۇ. ۆۋەندىكى ھالەتلەردەئەمما تجىھادقا چىقىش پەرز ئەمەس، 

 ئايال بارسا، ئېلىپ ھەرىكىتى تازىالش ۋە كىرسە بېسىپ شەھەرگە بىر دۈشمەن ئەگەر -6

 پەرز قىلىشى جەڭ ئۈچۈن قوغداش كىشىلەرنى بولغان بىرگە بىلەن ئۆزى ۋە ئۆزىنى كىشىنىڭ

 .بولىدۇ

 مۈلىكى بار-لى ۋە مالبۈگۈنكىدەك جىھاد پەرز ئەيىن بولغان ۋاقىتتا شەخسىي پۇ -5

 مۈلىكى ئارقىلىق جىھاد قىلىشى پەرز بولىدۇ.-ئايالالرغا مال

 ئابرويىنى يۈز ئۆزىنىڭ ئايالغا شۇ بولسا چېقىلماقچى باشقىالر ئابرويىغا يۈز ئايالالرنىڭ -4

 .بولىدۇ پەرز قىلىشى جىھاد قوغداپ

مەن ئەبۇ ]مۇنداق دەيدۇ: ، ئۇ كىئەھمەد ئىبنى ھەسەن ئەلتىرمىزىيدىن رىۋايەت قىلىنىدۇ

ئابدۇلالھتىن ئالدىمغا چىقىپ مېلىمنى ۋە جېنىمنى ئىرادە قىلىدىغان بۇالڭچىالر ھەققىدە 

 [دېدى. -سورىغان ئىدىم؟ ئۇالرغا ئۇرۇش قىلىپ جان ۋە مېلىڭنى قوغدىغىن،

رەت  ئەھمەد ئىبنى ھەنبەلدىن بىر ئادەم بىر ئايالغا چېقىلىشنى ئىرادە قىلدى ۋە ئايال ئۇنى

قىلدى، ئاندىن كېيىن ئۇ ئايال خالىي بىر جاينى تېپىپ ئۆزىنى قوغداش ئۈچۈن ئۇ ئادەمنى 
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دەپ سورىغان ئىدىم، ئۇ مۇنداق دەپ  -ئۆلتۈرۋەتكەن بولسا ئۇ ئايالنىڭ ئۈستىگە بىرەر جازا بارمۇ؟

ىتىنى ئەگەر ئۇنىڭ نەپسىدىن باشقىنى ئىرادە قىلمايدىغانلىقىنى بىلىپ ئىپپ]جاۋاب بەردى: 

قوغداش ئۈچۈن ئۇنى ئۆلتۈرۋەتكەن بولسا ئۇ ئايالنىڭ ئۈستىگە ھېچ نەرسە كەلمەيدۇ. ئەگەر 

ماتا ئىرادە قىلغانلىقى ۋە ئۇنىڭ نومۇسىغا چېقىلمايدىغانلىقىنى بىلگەن بولسا -پەقەتال مال

لى ماتا ئورنىنى تولۇقلىۋالغى-ماتا بېرىشىنى توغرا دەپ قارايمەن، چۈنكى مال-ئۇنىڭغا مال

 [نومۇستا بولسا ئورنىنى تولۇقلۇغىلى بولمايدۇ.-بولىدىغان نەرسە، ئىپپەت

 [وغداپ ئۇرۇش قىلىنىدۇھۆرمەتنى ق]ئىبراھىيم ئىبنى ھارىس ئەبۇ ئابدۇلالھ نىڭ 

 رىۋايەت قىلىدۇ. دېگەنلىكى

 قاسىم ھەدىسنى ئۇ زۆھرىي ھەدىستە قىلىنغان رىۋايەت ئۆمەردىن: دېدى مۇنداق ئابدۇلالھ

 ،كىقىلىدۇ رىۋايەت ئۇمەيردىن ئىبنى ئۇبەيدە ئۇ قىلىدۇ، رىۋايەت مۇھەممەدتىن نىئىب

 ئايالغا بىر ئادەم ئۇ ئاندىن قىلدى، مېھمان كىشىلەرنى ھۇزەيلىلىك ئادەم بىر ھەقىقەتەن

 قەسەم بىلەن هللا  ئۆمەر. ئۆلتۈرۋەتتى ئادەمنى ئۇ ئېتىپ تاش ئايال ئۇ بولغاندا چېقىلماقچى

رىۋايەت قىلىنغان يەنە بىر ھەدىستە دىن   ئۆمەر. دېدى -قىلمايدۇ، ئادا نىدىيىتى مەڭگۈ

ھەقىقەتەن بىر ئادەم ئايالى بىلەن بىر ئادەمنى بىرگە تېپىۋېلىپ، ئاندىن ئۇ ئادەم ئۇ 

  ئىككىسىنى قېلىچ بىلەن چېپىپ ئايالى ۋە ھېلىقى ئەرنىڭ لوتىسىنى ئۈزۈۋەتتى، ئۆمەر

 بەت( -755 -757توم  -7الل ەل)ئەلسۈننە لىلخەتتى. ئۇنىڭ قېنىنى بىكار قىلىۋ

ئايالالرنىڭ جېنىنى، مېلىنى، يۈز ئابروي ۋە نەسەبىنى قوغداپ ئۇرۇش قىلىشى پەرز  -3

 بولىدۇ.  

 نىڭ   مۇنداق دەيدۇ: مەن رەسۇلۇلالھ  سەئىيد ئىبنى زەيد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبۇ ھەقتە 

ل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل من قت»:  مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم

 «دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد

كىمكى مال ـ مۈلكىنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شېھىدتۇر. كىمكى دىنىنى قوغداش »

كى يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شېھىدتۇر. كىمكى جېنىنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شېھىدتۇر. كىم

  (بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان). «خوتۇن ـ بالىلىرىنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شېھىدتۇر

 

مۇدافىئە  خۇالسە: ئايالالرغا جەڭ مەيدانىغا چىقىپ جىھاد قىلىشى پەرىز ئەمەس بەلكى ئۆزىنى

  ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىهللاقىلىشى پەرىزدۇر. 



46 
 

ئايالالرنىڭ كۈن  الرنىڭ شۇ جۈملىدىن تۈركىستاندىكىبۈگۈنكى بىزنىڭ دەۋرىمىزدىكى ئايال

يۈز ئابرويلىرى تاجاۋۇزغا ئۇچرىۋاتىدۇ، ھىجابلىرى تارتىلىۋاتىدۇ ۋە قوساقلىرىدىن  بويى

 پ ئېلىنىۋاتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئايالالرغا جېنى، مېلىنى،لۈتۇغۇلمىغان پەرزەنتلىرى ئۆلتۈرۈ

ئەگەر ئىمكانىيىتى تېپىلمىسا شارائىت  بولىدۇ. پەرزىشى يۈز ئابروي، ۋە نەسەبىنى قوغد

ھازىرالش ياكى ھىجرەت قىلىش ياكى قوغدىيااليدىغان مۇسۇلمانالرنىڭ ھىمايىسىگە ئۆتۈشكە 

 فهو واجب ه بماال يتم الواجب اال  .كەت قىلىشى الزىمىھەر

يمەن. بەلكى مەن ئايالالرنى ئەرلەر بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ جىھاد قىلىشى پەرز بولىدۇ  دېمە

 يۈز ئابرويلىرىغا تاجاۋۇز قىلماقچى بولغاندا، كاپىرالر ئايالالرنى ھىجابىنى ئاچماقچى بولغاندا،

ئۆلتۈرمەكچى بولغاندا كاپىرالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشى ۋە قارشىلىق  نىتۇغۇلمىغان پەرزەنتلىرى

 شېھىد بولىدۇ. كۆرسىتىشى پەرز بولىدۇ دەيمەن. ئەگەر ئايالالر شۇ يولدا ئۆلتۈرۈلسە

شۇنىڭ ئۈچۈن بارلىق ئايالالرغا ئالالھ بەرگەن ئىززەتلىرىنى قوغداش يولىدا مۇستەھكەم 

 قالرغا ئەمەل قىلىشىنى تەۋسىيە قىلىمەن.ۇبۇيرىغان بۇيرهللاتۇرىشىنى ۋە 

مال  ياكىيۈز ئابرويى ان ھالەتلەردە، ئايالالرنىڭ دىنى، بولمىغ پەرزئەمما ئايالالرغا جىھاد 

 بولىدۇ.  پەرزھىجرەت قىلىشى  نىڭىرى ئەمىن بولمىسا، بۇ ھالەتلەردە ئايالالرمۈلۈكل

سىڭىللىرىمىزغا چىقىش يولى ئاتا قىلسۇن، ئۇالرنى توغرا يولغا -بارلىق مۇسۇلمان ئاچاهللا

 يۈز ئابرويلىرى تاجاۋۇز قىلىنغان، يېتەكلىسۇن، كاپىرالر تەرىپىدىن ھىجابى تارتىۋېلىنغان،

يۈز  سىڭىللىرىمىزغا، ئۆزىنىڭ ھىجابىنى،-ئاچا نتلىرى ئۆلتۈرىلىۋاتقانتۇغۇلمىغان پەرزە

قوغدىيااليدىغان ئىمان ۋە كۈچ قۇۋۋەت ئاتا قىلسۇن، ئۇالرنى  نىئابرويلىرىنى، پەرزەنتلىرى

 قوغداش ئۈچۈن ئۆز جانىنى قۇربان قىلىدىغان ھەقىقىي ئەركەكلەرنى چىقىرىپ بەرسۇن. 

 قىلسا ئەمىلىيىتى( ىدائىيپ يەنى) ئىستىشھادى ئايالالر
   بوالمدۇ؟

. خۇالسە قىلىپ ردا بىز ئايالالرنىڭ جىھاد قىلىشى ھەققىدە توختالدۇقۇيۇق اۋاپ:ج

ئەمەس ئىكەن. لېكىن بەزى ھالەتلەردە  پەرزئېيتقىنىمىزدا ئايالالرنىڭ جىھادقا چىقىشى بولسا 

ەردە، ئايالالر پىدائى ئەمىلىيەتلىرىنى بولغان ھالەتل پەرزبولىدىكەن. ئەگەر ئايالالرغا جىھاد  پەرز

ئالىمالر بۇ ھەقتە بولمىغان ھالەتلەردە بولسا،  پەرزئەمما ئايالالرغا جىھاد  ئېلىپ بارسا بولىدۇ.

 غان.ئىختىالپ قىل
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بۇلۇغۇل مەرەمنىڭ جىھاد رەھىمەھۇلالھ ئابدۇررەھىيم ئىبنى مۇرادى  ئالىملىرىدىن  شاپىئى 

مەن رەسۇلۇلالھ ]رەزىيەلالھۇ ئەنھا: دا مۇنداق دەيدۇ: ئۇممۇ ئەتىييە بابىنى شەرھەلىگەن كىتابى

  دەيدۇ [تناشقانايەتتە قېتىم جەڭگە قبلەن.  

 بىللە جەڭ قىلغانلىقىنى ئېيتىدۇ.  رەسۇلۇلالھ  مەئۇزنىڭ قىزى ھەم

نەسلەر ئايالالرنىڭ جەڭگە چىقىشىنىڭ ۋە شېرىك بولىشىنىڭ دۇرۇس شەرئى دېمەك  

 گە دااللەت قىلىدۇ. ئىكەنلىكى

بەلكى، ئايالالرغا جىھاد پەرز  .شۇنڭ ئۈچۈن بىز ئايالالرنىڭ جەڭگە چىقىشىنى ھارام دېمەيمىز

 ئەمەس دەيمىز.

ئايالالرنى جەڭ ] مۇنداق دەيدۇ:ئابدۇررەھىيم ئىبنى مۇرادى شاپىئى رەھىمەھۇلالھ  -5

ىلەرگە چۈشۈپ قېلىشتىن ساقلىنىش مەيدانلىرىغا يۆتكەش ۋە ياردارالرنى يۆتكەش جەريانىدا پىتن

چەكلەنگەن. ئىستىشھادى  ن بىر سەپتە تۇرۇپ جىھاد قىلىشىئۈچۈن  ئايالالرنىڭ ئەرلەر بىلە

)يەنى پىدائى( ئەمىلىيەتلىرىدە بولسا  پىتنىلەرگە چۈشۈپ قېلىش تېپىلمايدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن 

ل جىھاد فى شەرھى ۇيلىھەس) [ۇس.ئايالالرنىڭ ئىستىشھادى )يەنى پىدائى( ئەمىلىيەتى قىلىشى دۇر

 بەتلەر(   34-35كىتابۇل جىھاد 

 : ئەسكەرتىش  

   .ئەمەس بەلكى بۇ جائىز ئىبادەت ئەۋزەلئايالالرغا ئىستىشھادىي قىلىش  -7

بەزى جايالرغا ئايالالر بېرىپ پىدائى ئەمىلىيەلىرىنى قىلسا باشقىالرنىڭ دىققىتىنى  -5

ئېلىپ بىرىشى جائىز ولسا ئايالالرنىڭ پىدائى ئەمىلىيىتىنى قوزغىمايدۇ. بۇ خىل جايالردا ب

 بولىدۇ.

لالردىن بىرىنىڭ پىدائى ئەمىلىيىتى قىلىشى بىلەن كاپىرالر ئايالالرنىڭ پىدائى ائاي -4

ئەمىلىيىتى قىلىشىدىن قورقۇپ، باشقا مۇسۇلمان ھەمشىرلىرىمىزنىڭ ھىجابلىرىنى ئاچىدىغان 

ىمەلەرنى تۇرمىالرغا سۇاليدىغان ھالەتلەر بولۇپ قالسا، ئەھۋالغا ۋە ياكى نەچچە مىڭلىغان مۇسل

شۇڭا ئايالالر پىدائى ئەمىلىيىتى  قاراش كېرەك. ۋە پايدا زىياننى ياخشى ئۆلچەش كېرەك.

قىلغاندا، ئىسالمى جامائەتلەرنىڭ ئورۇنالشتۇرىشى، ياكى ئۆزنىڭ يولدىشى، ئاتائانىللىرى، ۋە 

 قېرىنداشلىرىنىڭ ئۇرۇنالشتۇرىشى بىلەن قىلىشى الزىم. ياكى ئىشەنچىلىك مۇسۇلمان 

بۇ مەسىلىدە جىھادى ئالىمالرنىڭ كۆپ ئختىالپلىرى بار، شۇنىڭ ئۈچۈن زۆرۈرىيەت  -3

ھەممىدىن هللا ياخشى.ئىيلىق ئەمىلىيىتىنى قىلمىسا تېپىلمىسا ئايالالر ئىمكان قەدەر پىدا

 ياخشى بىلگۈچى
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 ىسىدامال بىلەن جىھاد قىلىش توغر-پۇل
 

جىھاد  مېلى بىلەنۋە ، تىلى بىلەن، بىلەن  جېنى گەمۇسۇلمان ئەر كىشىھەر بىر هللا

 پەرز قىلدى. نىقىلىشى

ەققىدە قىسقىچە مال بىلەن جىھاد قىلىشنىڭ پەرزلىكى ۋە مۇھىملىقى ھئەمدى بىز 

ىدە كەلگەن قمال بىلەن جىھاد قىلىشنىڭ پەرزلىكى ۋە مۇھىملىقى ھەق .توختىلىپ ئۆتىمىز

ەلىللەر بىلەن جان بىلەن جىھاد قىلىشنىڭ پەرزلىكى ۋە مۇھىملىقى ھەققىدە كەلگەن د

 دەلىللەر ئوخشاش كەلگەن.

َنت ُكمْ »: مۇنداق دەيدۇبۇ ھەقتە پەيغەمبەر  ُكْم َوأَْلس  سىلەر » «َجاه ُدوا اْلُمْشر ك َْي ب َأْمَوال ُكْم َوأَنْ ُفس 

ئەبۇ ) « بىلەن ۋە تىلىڭالر بىلەن جىھاد قىلىڭالر الرمۇشرىكالرغا قارشى مېلىڭالر بىلەن، جېنىڭ

  (داۋۇد رىۋايىتى

مېلى بىلەن  ۋە يولىدا ئۆز جېنى بىلەن جىھاد قىلىشهللا !ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر

 ساجان بىلەن قىلىدىغان جىھاد پەرز ئەيىن بولئەگەر يەنى  جىھاد قىلىش ئوخشاشال پەرز بولىدۇ.

جان بىلەن قىلىدىغان جىھاد ئەگەر پەرز ئەيىن بولىدۇ،  ھەم جىھاد بىلەن قىلىدىغان الم-پۇل

  پەرز كۇپايە بولىدۇ.ھەم بىلەن قىلىدىغان جىھاد  الم-پۇل بولساپەرز كۇپايە 

شۇنىڭ ئۈچۈن قۇرئان كەرىمدىكى جىھاد ئايەتلىرىنىڭ ئارىسىدا جىھادنىڭ مال ۋە جان بىلەن 

ۋبىدىكى جىھاد سودىسى ھەققىدىكى ئايەتتىن باشقا ئون بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتاليدىغان سۈرە تە

ئايەتنىڭ ھەممىسىدە، مال بىلەن قىلىنىدىغان جىھادنىڭ جان بىلەن قىلىنىدىغان جىھادتىن 

 ئىلگىرى زىكرى قىلىنىشى نازۇك سىرالرنىڭ جۈملىسىدىندۇر.

 : ئۇ ئون ئايەت سۈرىلەرنىڭ تەرتىپى بويىچە تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت

1- َّرََّّاْلُمْؤِمِنينََِّّمنََّّاْلَقاِعُدونَََّّيْسَتِويَََّل ََّفض لََََّّوأَنُفِسِهمََّّْبَِأْمَواِلِهمََّّْهللَّاََّسِبيلََِّّفيََّواْلُمَجاِهُدونََّّالض َررََُِّّأْوِليََّغي ْ

 ئوخشاش كېسەلگە توكۇر، ئەما،) ئۆزرىسىز دىنمۇئمىنلەر  َوأَنُفِسِهمََّّْبَِأْمَواِلِهمََّّْاْلُمَجاِهِدينَّهللَّا

 ماللىرىنى، يولىداهللا چىقمىغانالر جىھادقا( مۇستەسنا بۇنىڭدىن ارالرب ئۆزرىسى

 ماللىرىنى،هللا. بولمايدۇ باراۋەر بىلەن قىلغۇچىالر جىھاد تىكىپ جانلىرىنى

 ئايەتنىڭ -36 نىسا سۈرە)   .قىلدى ئۈستۈن ... قىلغۇچىالرنى جىھاد تىكىپ جانلىرىنى

 (قىسمى بىر
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2-َّ َوأَنُفِسِهمََّّْبَِأْمَواِلِهمَََّّْوَجاَهُدواََّجُرواَوَهاَّآَمُنواَّال ِذينََِّّإن ۋە نىهللا) ئېيتقانالر، ئىمان 

 پۇل قىلغان، ھىجرەت( تاشالپ يۇرتىنى يۈزىسىدىن سۆيۈش پەيغەمبىرىنى نىڭهللا

  (مۇھاجىرالر يەنى) قىلغانالر جىھاد يولىداهللا بىلەن جانلىرى ۋە ماللىرى ـ

 (قىسمى بىر ئايەتنىڭ -15 ئەنفال سۈرە)
3- ََّّاََّسِبيلََِّّفيََّوَجاَهُدواََّوَهاَجُرواَّآَمُنواَّاَل ِذين ئىمان ئېيتقانالرنىڭ،  َوأَنُفِسِهمََّّْبَِأْمَواِلِهمََّّْهلل

نىڭ يولىدا جىھاد هللاھىجرەت قىلغانالرنىڭ ۋە ماللىرى ھەم جانلىرى بىلەن 

 (ئايەتنىڭ بىر قىسمى -50سۈرە تەۋبە ) قىلغانالر

4-ر َلُكمَََّّْذِلُكمََّّْهللَََّّسِبيلََِّّفيََّوأَنْ ُفِسُكمََّّْبَِأْمَواِلُكمَََّّْوَجاِهُدواََّقاًَلََّوثََِِّّخَفافًاَِّاْنِفُروا  ئى)تَ ْعَلُمونَََُّّكْنُتمََِّّْإنَََّّْخي ْ

 يەنى) ھالەتتە بولغان ئېغىر ياكى بولغان يېنىك سىلەر!( جامائەسى مۇئمىنلەر

 ارائىتتاش قىيىن ۋە ئوڭۇشلۇق بولۇڭالر، ئۇالغلىق پىيادە، قېرى، ـ ياش مەيلى

 جىھادقا( ئەھۋالدا ھەممە بولۇڭالر، ئىختىيارسىز ۋە ئىختىيارىي بولۇڭالر،

 ئەگەر قىلىڭالر، جىھاد بىلەن جېنىڭالر بىلەن، مېلىڭالر يولىدا نىڭهللا چىقىڭالر،

 (ئايەت -37 تەۋبە سۈرە)   .ياخشىدۇر ئۈچۈن سىلەر قىلىش مۇنداق بىلسەڭالر

5- ََّّال ِذين ََّيْسَتْأِذُنَك ََََّّل َّوَََّّباهلليُ ْؤِمُنوَن ََّوأَنْ ُفِسِهْم َّبَِأْمَواِلِهْم َُّيَجاِهُدوا ََّأْن َّاآْلَِخِر َّبِاْلُمت ِقينََّّهللَّاَواْليَ ْوِم   َعِليم 

قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشىنىدىغانالر سەندىن ماللىرى بىلەن هللائى مۇھەممەد!( )

رنى ئوبدان تەقۋادارالهللاۋە جانلىرى بىلەن جىھاد قىلىشقا رۇخسەت سورىمايدۇ. 

 (ئايەت -33سۈرە تەۋبە ) .بىلىدۇ

6- ََّوقَاُلواََّّهللَّاوََكرُِهواََّأْنَُّيَجاِهُدواَّبَِأْمَواِلِهْمََّوأَنْ ُفِسِهْمَِّفيََّسِبيِلََّّهللَّاَفِرَحَّاْلُمَخل ُفوَنَِّبَمْقَعِدِهْمَِّخاَلَفََّرُسوِل

َّلََّ ََّحرًّا ََّأَشدُّ ََّجَهن َم َّنَاُر َُّقْل َّاْلَحرِّ َِّفي َّتَ ْنِفُروا َّيَ ْفَقُهونََل ََّكانُوا قا خىالپلىق قىلىپ رەسۇلۇلالھْو

)تەبۇك غازىتىغا چىقماي( قېلىپ قالغانالر )يەنى مۇناپىقالر( ئۆيلىرىدە بەخىرامان 

نىڭ يولىدا ماللىرى بىلەن، هللائولتۇرغانلىقلىرى بىلەن خۇشال بولۇشتى، ئۇالر 

ئىسسىقتا »ىرىگە(: ب - جانلىرى بىلەن جىھاد قىلىشنى ياقتۇرمىدى، ئۇالر )بىر

جەھەننەمنىڭ ئوتى »دېيىشتى. )ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا( ئېيتقىنكى، « چىقماڭالر
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 رەسۇلۇلالھتېخىمۇ قىزىقتۇر. ئەگەر ئۇالر چۈشىنىدىغان بولسا، )ئەلۋەتتە ئىسسىقتا 

 (ئايەت -17 تەۋبە سۈرە) .بىلەن بىرگە چىقاتتى(

7- ََّراُتََّوُأولَِئَكَُّهُمَّاْلُمْفِلُحونَََّلِكِنَّالر ُسوُلََّوال ِذيَنََّآَمُنو  اََّمَعُهََّجاَهُدواَّبَِأْمَواِلِهْمََّوأَنْ ُفِسِهْمََّوُأولَِئَكََّلُهُمَّاْلَخي ْ

 ،لېكىن، پەيغەمبەر ۋە پەيغەمبەر بىلەن بىللە ئىمان ئېيتقانالر ماللىرى بىلەن

ىرىغا جانلىرى بىلەن جىھاد قىلدى، ئەنە شۇالر )ئىككىال دۇنيانىڭ( ياخشىلىقل

 (ئايەت -11 تەۋبە سۈرە) .نائىل بولىدۇ، ئەنە شۇالر مەقسەتكە يەتكۈچىلەردۇر

4- َُّأْولَِئَكَُّهْمََّّهللَّاَوَرُسوِلِهَّثُم ََّلْمَّيَ ْرتَابُواََّوَجاَهُدواَّبَِأْمَواِلِهْمََّوأَنُفِسِهْمَِّفيََّسِبيِلَََّّّبِالل هَِِّإن َماَّاْلُمْؤِمُنوَنَّال ِذيَنَّآَمُنوا

 ئىمان پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە قاهللا مۇئمىنلەر( ھەقىقى) شۈبھىسىزكى، ونَّالص اِدقَُّ

 جانلىرى بىلەن، ماللىرى كەلتۈرمىگەن، شەك( ئىمانىدا) ئاندىن كەلتۈرگەن،

( دەۋاسىدا ئىمان) شۇالر ئەنە قىلغانالردۇر، جىھاد يولىدا نىڭهللا بىلەن

  (ئايەت -76 ھۇجۇرات سۈرە) «.راستچىلالردۇر

3-  ََّوقَاتَ ُلواَّبَ ْعدََِّّمنََّّأَنْ َفُقواَّال ِذينََِّّمنَََّّدرََجةًَََّّأْعَظمََُُّّأْولَِئكَََّّوقَاَتلَََّّاْلَفْتحََّّقَ ْبلََِّّمنََّّأَنْ َفقَََّّمنََِّّْمْنُكمَََّّْيْسَتِويَََّل 

ـ مال سەرپ قىلغانالر ۋە  سىلەردىن مەككە پەتھى قىلىنىشتىن ئىلگىرى پۇل

ر بىلەن( ئۇرۇشقانالر )مەككە پەتھى بىلەن بىرلىكتە تۇرۇپ دۈشمەنلە رەسۇلۇلالھ)

ـ مال( نەپىقە قىلغانالر ۋە ئۇرۇشقانالر )بىر ـ بىرى   قىلىنغاندىن كېيىن پۇل

بىلەن( باراۋەر ئەمەس، ئەنە شۇالرنىڭ دەرىجىسى )مەككە پەتھى قىلىنغاندىن( 

 -70سۈرە ھەدىد ) .كېيىن نەپىقە قىلغان ۋە ئۇرۇشقانالرنىڭ )دەرىجىسىدىن( چوڭدۇر

 (ئايەتنىڭ بىر قىسمى

11- َََّّاََّسِبيلََِّّفيََّوُتَجاِهُدونَََّّوَرُسوِلهََِّّبِالل هََِّّتُ ْؤِمُنون  ئۇنىڭ ۋە قاهللا َوأَنُفِسُكمََّّْبَِأْمَواِلُكمَّْهلل

 بىلەن، مېلىڭالر يولىدا نىڭهللا ئېيتقايسىلەر، ئىمان( چىن) پەيغەمبىرىگە

 (قىسمى بىر نىڭئايەت -77 سەپ سۈرە .قىلغايسىلەر جىھاد بىلەن جېنىڭالر

جان بىلەن قىلىنىدىغان جىھاد مال بىلەن قىلىنىدىغان جىھادتىن ئىلگىرى قىلىنغان 

تائاال هللابىردىنبىر ئايەت پەقەت سۈرە تەۋبىدىكى جىھاد سودىسى ھەققىدىكى ئايەتتۇر. بۇ توغرىدا 
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َّمۇنداق دەيدۇ: َّاِإن  ََّوَأْمَواَلهَّهلل َّأَنُفَسُهْم َّاْلُمْؤِمِنيَن َِّمْن َّاْلَجن ةََّاْشتَ َرى ََّلُهْم َّبَِأن  شۈبھىسىزكى،  ْم

دىن ئۇالرنىڭ جانلىرىنى، ماللىرىنى ئۇالرغا جەننەتنى بېرىپ مۇئمىنلەرهللا

 (ئايەتنىڭ بىر قىسمى -777سۈرە تەۋبە ) .سېتىۋالدى

كۆپ ساندىكى ئايەتلەردە مالنىڭ جاندىن ئىلگىرى زىكرى قىلىنىشى ھەرگىزمۇ مالنىڭ 

ىقىدا ئەمەس، بەلكى ھەرقانداق ئەھۋال ئاستىدا جان بىلەن جىھاد قىلىش جاندىن ئەال بولغانل

مەرتىۋە جەھەتتە ئەڭ يۇقىرى ئورۇندا تۇرىدۇ. ئەمما جان بىلەن قىلىنىدىغان جىھاد مال 

 چۈنكى غازاتچى قوشۇننى تەييارالش ئىقتىسادقا باغلىق. .بولمىسا ئەمەلگە ئاشمايدۇ

ىلەن قىلىدىغان جىھادتىن كېيىن مۇكەممەللىشىدۇ. جان بىلەن قىلىدىغان جىھاد مال ب 

دىن ئۇالرنىڭ جانلىرىنى، ماللىرىنى ئۇالرغا جەننەتنى بېرىپ مۇئمىنلەرهللاشۈبھىسىزكى، » ئەمما

بىلەن سودىلىشىش ئورنى بولغانلىقى ئۈچۈن هللادېگەن ئايەتكە كەلسەك، بۇ « .سېتىۋالدى

شۇڭالشقا بەندىنىڭمۇ ئۆزىنىڭ  .نەرسىسىنى ئوتتۇرىغا قويدى لىكتائاال ئەڭ قىممەتهللا

نەرسىسى بولغان جېنىنى، ئۇنى سېتىۋېلىش ئۈچۈن  لىكئىگىدارچىلىقىدىكى ئەڭ قىممەت

تائاالنىڭ ساخاۋىتىنى بايان قىلىدىغان بۇ هللاتەقدىم قىلىشى الزىم بولدى. شۇنىڭ ئۈچۈن 

جانلىرىغا ئۆزى  تائاال تامامىي مەخلۇقالرنىڭهللائايەتتە جاننى مالدىن ئىلگىرى قىلدى، چۈنكى 

دىن جەننەتنىڭ باراۋىرىگە سېتىپ ئالدى. شۇنىڭ ئۈچۈن مۇئمىنلەرئىگە بولۇپ تۇرۇپ، ئۇنى 

يەتتىكى ى زىكرى قىلىنىشىدا شۇنىڭ ئەمەلىكۆپىنچە ئايەتلەردە مالنىڭ جاندىن ئىلگىر :مەن

لنى چۈنكى جان بىلەن ئېلىپ بېرىلىدىغان جىھاد ما .ئورنى نەزەردە تۇتۇلغان ،تەرتىپى

بەرمەستىن مۇكەممەللەشمەيدۇ. سۈرە تەۋبىدىكى جان مالدىن ئىلگىرى قىلىنغان ئايەتكە 

بىلەن سودىلىشىش ئورنى بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ ئىككىسىنىڭ قىممىتى نەزەردە هللاكەلسەك، بۇ 

 دەپ قارايمەن.  -تۇتۇلغان،

ۋە ئاجىزالرنى  تائاال كېسەللەرهللاشۇنىڭ ئۈچۈن جىھاد قىلىشقا رۇخسەت بېرىلگەن ۋاقىتتا 

ئۆزرىلىك ھېسابلىدى. ئۇالر بىلەن بىرگە ئۆزلىرىنى تەييارلىيالمايدىغان نامراتالرنىمۇ ئۆزرىلىك 

 چۈنكى. ھېسابلىدى ئۆزرىلىك نىمۇ ھېسابلىدى. يەنە ئۇالر بىلەن بىرگە قوشۇپ پەيغەمبەر 

 . دىئى بولمىغان مال -ل پۇ تەيياراليدىغان ئۇالرنى قېشىدا نىڭ  پەيغەمبەر

ََّماَّ تائاال مۇنداق دېگەن:هللابۇ ھەقتە  ََّلََّيِجُدوَن ََّعَلىَّاْلَمْرَضىََّوَلََّعَلىَّال ِذيَن ََّوََل لَْيَسََّعَلىَّالضَُّعَفاِء

َّوَّ ََّسِبيل  َِّمْن َّاْلُمْحِسِنيَن ََّعَلى ََّما ََّوَرُسوِلِه َِّلل ِه ََّنَصُحوا َِّإَذا ََّحَرج  ََّوََلََّّهللَّيُنِفُقوَن َّرَِحيم  َّأَتَ ْوَكََّّال ِذينَّ َعَلى َغُفور  ََّما ِإَذا
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ََّأَل ََّيجَّ ََّحَزنًا ََّتِفيُضَِّمْنَّالد ْمِع ََّوَأْعيُ نُ ُهْم َّتَ َول وا ََّعَلْيِه ََّأْحِمُلُكْم ََّما َّقُ ْلَتََّلََّأِجُد َّيُنِفُقونََّلَِتْحِمَلُهْم ََّما  ئاجىزالر ُدوا

 تاپالمىغانالر خىراجەت( چىقىشقا جىھادقا) كېسەللەر، ،(بوۋايالر ياشانغان يەنى)

 بولمايدۇ، گۇناھ چىقمىسا جىھادقا بولسىال، سادىق پەيغەمبىرىگە نىڭهللا ۋە قاهللا

 قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەتهللا يوقتۇر، يول ئەيىبلەشكە قىلغۇچىالرنى ئىش ياخشى

 ئۇالر يوقتۇركى، يول ئەيىبلەشكە كىشىلەرنىمۇ مۇنداق يەنە. مېھرىباندۇر ناھايىتى

 مېنىڭ»( سەن ئۇالرغا) ەلگەندە،ك سوراپ ئۇالغ سەندىن( ئۈچۈن چىقىش جىھادقا)

 سەرپ( چىقىشقا جىھادقا) ئۇالر دېدىڭ، «يوق ئۇالغلىرىم تەمىنلەيدىغان سىلەرنى

 تۆككەن ياش كۆزلىرىدىن غەمكىن، ئۈچۈن تاپالمىغانلىقلىرى نەرسە قىلىدىغان

 .قايتىشتى ھالدا

ئاجىزالرغا ئوخشاش مال بىلەن خوتۇن كىشى ۋە  -ل شۇنىڭدەك يەنە بىر تەرەپتىن بەزىدە پۇ

َمْن » :دېگەندەكپەيغەمبەر قورال ئارقىلىق جىھاد قىاللمايدىغان ئادەملەرمۇ جىھاد قىلىدۇ. 

 «  كىمكى بىر غازىنى جابدۇسا ئۇ غازات قىلغان بولدى.» «َجهََّز َغاز يًا فَ َقْد َغزَا

ىزكى، ئۆز جېنى ھەدىسلەر ۋە ئالىماالرنىڭ سۆزلىرىدىن شۇنى خۇالسە قىلىم-يۇقارقى ئايەت

بىلەن جىھاد قىلىشقا قادىر بواللمىغان ۋە ئۆز جېنى بىلەن جىھاد قىلىش ھەققىدە ئۆزرىلىك 

جرەت ھى چۈنكى ئۇ كىشى .پەرز بولىدۇ بولغان كىشىلەرگە مېلى بىلەن جىھاد قىلىش

جىھاد قىلىشقا قادىر ئۆزرىسى سەۋەپلىك  سەۋەبى بىلەن ۋە قىلىشتىن ئاجىز كەلگەنلىكى 

لمىغان بولسىمۇ مېلى بىلەن جىھاد قىلىشتىن ئاجىز كەلمەسلىكى مۇمكىن. كېسەل بوال

سەۋەبىدىن جېنى بىلەن جىھاد قىلىشتىن ئۆزرىلىك بولغىنى بىلەن مېلىنى بىماالل 

. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۆز جېنى بىلەن جىھاد قىلىش ھەققىدە ۋە جىھادقا چىقىرااليدۇ ئەۋەتەلەيدۇ

 هللا لى بىلەن جىھاد قىلىشتىن ئۆزرىلىك ھېساپالنمايدۇ. ئۆزرىلىك بولغان كىشىلەر مې

 ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.

ھەتتاكى   مال بىلەن جىھاد قىلىش پەرزدۇر. مۇجاھىدالر پۇل مالغا ئېھتىياجلىق بولغاندا

بۇ دۇر. پەرزپ قىلىشى يولىدا سەرهللاكۇپايە بولغاندا ھەم بايالرنىڭ مال مۈلۈكلىرىنى  پەرزجىھاد 

ئىقتىسادىنى ھەتتاكى ئايالالر ھەم ەتلەردە قادىر بوالاليدىغان ھەر بىر مۇسۇلمان كىشى خىل ھال

 جىھاد ئۈچۈن ئىشلىتىشى بەكمۇ زۆرۈر.يولىدىكى  هللا 
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مالالر ئاچ قالغانالرنى تويغۇزىشقا يەتمىسە، -دىن ئەگەر پۇلرەھىمەھۇلالھ ئىبنى تەيمىيە

اد ھەرىكىتى زىيانغا ئۇچرايدىغان بولسا  بۇ يولىدىكى جىھادقا خەجلىمىسە جىھهللامالالرنى -پۇل

 .دەپ سورالدى -ئەھۋالدا قانداق قىلىش كېرەك؟

كاپىرالر مۇسۇلمانالرنى قالقان ]مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى: رەھىمەھۇلالھئىبنى تەيمىيە 

قىلىپ قولالنغاندا قانداق قىلساق بۇ ئەھۋالدىمۇ جىھاد ئىبادىتىنى ئالدىن ئورۇندا قويىمىز. 

ئاچ قالغانالر ئۆلۈپ كېتىشكە ئېلىپ بارغان تەقدىردىمۇ پۇل مالالرنى بۇ خىل ھالەت ى يەن

ھازىرقى ئەسرىمىزدە ئۇ دەرىجىدىكى ئاچارچىلىقالر  [يولىدىكى جىھادقا سەرپ قىلىمىز دېگەن.هللا

يولىدىكى جىھادقا سەرپ قىلىشىمىز بەكرەك مۇھىم هللايوق. شۇنىڭ ئۈچۈن پۇل مالالرنى 

 ئىكەن.

ماللىرىنىڭ ھەممىسى  -ئىنسانالرنىڭ پۇل] مۇنداق دەيدۇ: رەھىمەھۇلالھ الىكئىمام م

مۈلۈكلىرىنى سەرپ قىلىش الزىم  -كەتكەن تەقدىردىمۇ ئەسىرلەرنى ئازات قىلىش ئۈچۈن مال 

 [بولىدۇ.

بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە پۈتۈن دۇنيادا جۈملىدىن تۈركىستاندا مۇسۇلمانالر دىنىنى  ،ئۇنداقتا

ۋە  زنى كاپىرالر ئىشغال قىلىۋاتقان ئۇستازلىرىمىقېلىۋاتقان، ئىسالمى دىيارالراي ساقلىيالم

بارلىق  ،تەۋھىدنى قوغدىغۇچىالر كاپىرالرنىڭ زىندانلىرىدا ئەسىر قىلىنىۋاتقان ۋاقىتتا بولسا

يولىدىكى هللاقادىر بولغىنىچە  ماللىرىنى-بەرگەن پۇلهللامۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ 

 رزدۇر.جىھادقا ئاتىشى پە

شۇنىڭ ئۈچۈن ئىقتىساد ئىگىلىرى بولغان قېرىنداشلىرىمىز، ئۆزلىرىنىڭ ماللىرى ھەققىدە 

 نىڭ بەرگەن ھۆكمىگە دىققەت قىلسۇن.هللا

يولىدىكى جىھادقا ئاتايدىغان هللائەگەر تۈركىستاندىكى بايالر پەقەت بىر كۈنلۈك خىراجىتىنى 

تۈركىستاندا غەلبە نۇسرەتلەرنىڭ نىڭ ئىرادىسى بىلەن هللامۈلۈكلىرى -بولسا ئۇالرنىڭ مال

 بولىشىغا چوڭ تەسىر كۆرسەتكەن بوالتتى.

مۈلۈكلەرنى ئاتا قىلىپ بەرگەن قېرىنداشلىرىم! -ئۆز پەزلى بىلەن ئىكرام قىلىپ مالهللا

. شۇنىڭ ئۈچۈن الزىم بولىدۇئىقتىسادقا  ئۈنۈملۈك بولىشى ئۈچۈن ئىبادىتى يولىدىكى جىھادهللا

ۋاتقان، ئۈچۈن قەھرىتان سوغۇقالردا توڭال دىكى جىھادنى قىلىشيولىهللامۈلۈكلىرىڭالرنى -مال

دۇنيانىڭ  راھەت پاراغەتلىرنى تاشالپ ئىسالم ئۈممىتىنى خارلىقتىن ئىسالمى ئادالەتكە ئېلىپ 

 نئۈچۈپ چىقىش يەتچىلەرنىڭ چاڭگاللىرىدىن ئېلىچىقىش ۋە ئىسالمى دىيارالرنى ئىشغالى

 اھىدالرغا ئاتاڭالر! يولىدىكى مۇجهللاھەرىكەت قىلىۋاتقان 
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بەرگەن قولۇڭالردىكى بۇ ئىقتىسادالر بىلەن هللائى تۈركىستاندىكى باي قېرىنداشلىرىم! 

 جەننەتنى سېتىۋالغىلى بولىدۇ.

ھەم ئىقتىسادى  ان ففەككۇر قىلىڭالر! ئوسمان ئىبنى ئەيۇقارقى ئايەتلەرنى ياخشى تەپ

 ئارقىلىق بىر نەچچە قېتىم جەننەتنى سېتىۋالغان.

م  َعْن َكث ري  َمْوََل َعْبد  الرَّْْحَن  ْبن  ََسُرََة َعْن َعْبد  الرَّْْحَن  ْبن  ََسُرََة قَاَل َجاَء ُعْثمَ  هللا اْن َعْبد  عَ  ِّ ْبن  اْلَقاس  اُن إ ََل النَِّب 

َْي َجهََّز َجْيَش َعَلْيه  َوَسلََّم ب أَْلف  د يَنار  قَاَل اْلََْسُن ْبُن َواق ع  وََكاَن ف  َمْوض   هللا اَصلَّى  ع  آَخَر م ْن ك َتاب  ف  ُكمِّه  ح 

َّ َصلَّى  ْجر ه  قَاَل َعْبُد الرَّْْحَن  فَ رَأَْيُت النَِّب  ْجر ه  َويَ ُقوُل َما َضرَّ ُعْثَماَن  هللا ااْلُعْسرَة  فَ يَ ْنثُ رَُها ف  ح  َعَلْيه  َوَسلََّم يُ َقلِّبُ َها ف  ح 

َل بَ ْعَد اْليَ ْوم    . َمرَّتَ ْْي  َما َعم 

نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ: پەيغەمبەر  ئابدۇراھمان ئىبنى سەمۇرە 

مىڭ دىنار ئالتۇن ئېلىپ كېلىپ،  تەبۇك غازىتى ئۈچۈن قوشۇن تەييارلىغانىدى، ئوسمان 

ـ  دىنارالرنى قۇچىقىغا قويۇپ، ئۆرۈپ»نىڭ  نىڭ ئالدىغا قويدى. مەن پەيغەمبەر پەيغەمبەر 

 بۇگۈندىن تارتىپ ھېچبىر ئىش ئوسمانغا زىيان چۆرۈگەن ھالدا )ئىككى قېتىم(:

  ى(تىرمىز) .ـ دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم«يەتكۈزەلمەيدۇ،

كىمكى بۇ قىيىنچىلىق قوشۇنىنى تەييارلىسا ئۇنىڭغا جەننەت ۋاجىب » :  رەسۇلۇلالھ

  تەييارلىغان.  دېگەندە، بۇ قوشۇننى ئوسمان -«بولىدۇ،

 نىڭ بۇ يول يۇرۇقلىرىغا ئەھمىيەت بەرسۇنهللاننەتكە ئاشىق بولغۇچىالر جە

پ يولىدا سەرهللاپ ئۇنى جىھاد پۇل مالغا ئېھتىياجلىق بولغاندا، پۇل مالالرنى توپال

 نىڭ جازاسىغا ئېلىپ بارىدۇ.هللاقىلماسلىق بولسا 

َّ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:هللا ََّكِثيرًا َِّإن  ََّأي َُّهاَّال ِذيَنَّآَمُنوْا مَِّنَّاأَلْحَباِرََّوالرُّْهَباِنَّلََيْأُكُلوَنََّأْمَواَلَّالن اِسَّيَا

ََّّهللَّاَوال ِذيَنََّيْكِنُزوَنَّالذ َهَبََّواْلِفض َةََّوََلَّيُنِفُقونَ َهاَِّفيََّسِبيِلََّّهللَّابِاْلَباِطِلََّوَيُصدُّوَنََّعنََّسِبيِلَّ فَ َبشِّْرُهمَِّبَعَذاب 

[ َهاَِّفيَّن91َََّألِيم  َُّيْحَمىََّعَلي ْ ََّكنَ ْزُتْمَّألَنُفِسُكْمَّ[َّيَ ْوَم ََّما ََّهَذا ََّوُجنوبُ ُهْمََّوظُُهورُُهْم َِّجَباُهُهْم َّفَ ُتْكَوىَِّبَها ََّجَهن َم اِر

 َفُذوُقوْاََّماَُّكنُتْمََّتْكِنُزون

 ئى مۇئمىنلەر! ھىبرىلەر ۋە راھىبلەردىن )يەنى يەھۇدىي ۋە ناسارا

ىقەتەن ھارام يەيدۇ، ماللىرىنى ھەق-ئۆلىمالىرىدىن( نۇرغۇنلىرى كىشىلەرنىڭ پۇل

 كۈمۈش يىغىپ، ئۇنى-نىڭ دىنىغا كىرىشتىن توسىدۇ، ئالتۇنهللا)كىشىلەرنى( 
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نىڭ يولىداسەرپ قىلمايدىغانالرغا )دوزاختا بولىدىغان( قاتتىق ئازاب بىلەن هللا

كۈمۈشلەر -ئۇ كۈندە )يەنى قىيامەت كۈنىدە( ئۇ ئالتۇن .[43بېشارەت بەرگىن]

، ئۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ پىشانىلىرى، يانلىرى ۋە جەھەننەمنىڭ ئوتىدا قىزىتىلىپ

-بۇ سىلەرنىڭ ئۆزۈڭالر ئۈچۈن يىغقان ئالتۇن»دۈمبىلىرى داغلىنىدۇ. ئۇالرغا: 

نىڭ ھەققىنى ئادا قىلمىدىڭالر(. يىغقان هللاكۈمۈشۈڭالر )سىلەر بۇ دۇنيايىڭالردىكى

 ە(ۋبتە سۈرە) .[46دېيىلىدۇ]« كۈمۈشۈڭالرنىڭ ۋابالىنى تېتىڭالر-ئالتۇن
ئى تۈركىستان بايلىرى ئەگەر سىلەر ئەڭ بولمىغاندا پۇللىرىڭالرنىڭ زاكاتلىرىنى بولسىمۇ 

ئەزىز  نىڭنىڭ ئىزنى بىلەن بۇ ئۈممەتهللا يولىدىكى جىھادقا ئاتىغان بولساڭالر ئىنشائالالھ هللا

سىلەر  ،بوالتتى. شۇنىڭ ئۈچۈن بېخىللىققتىن ساقلىنىڭالربولىشىغا ئاالھىدە ياردىمى 

ماللىرىڭالرنى مۇسادىر  -يولىدا خەجلىمىسەڭالر بەرىبىر كاپىرالر سىلەرنىڭ پۇلهللاىرىڭالرنى پۇلل

قىلىدۇ ۋە ياكى ھەر خىل چىرايلىق نامالر بىلەن سىلەردىن ئېلىپ ئىسالمى 

قېرىنداشلىرىڭالرنىڭ زىيىنىغا ئىشلىتىدۇ. ئۇ ۋاقىتتا بۇ سىلەر ئۈچۈن ھەسرەتنىڭ ئۈستىگە 

 .بولۇپ قالىدۇھەسرەت 

 مۇجاھىدالرغا تەۋسىيە
سىلەر ۋە بىزلەرنى جىھاد هللا ،قا ھەمدىلەر بولسۇنكىهللاى مۇجاھىد قېرىنداشلىرىم! ئ -7

قىلىشقا نېسىپ قىلىپتۇ. ئەمدى ئامال بولسا بۇ جىھادنى جانلىرىمىز بىلەن ۋە 

ماللىرىمىز بىلەن قىلىشقا تىرىشايلى! جىھاد مەيدانىدا ماللىرىمىزنى ئاتاشقا 

دورىالرنى ئامال بار شەخسىي ئېلىشقا  -ق ياراق ۋە ئو-نداقال قورالشۇ ،ئالدىرايلى

  تىرىشايلى!

 بىلەن جىھاد قىلىشنىڭ پەرزلىكى توغرىسىدا  تىل
پەرز  نىجىھاد قىلىش ، يا تىلى بىلەن، يا مېلى بىلەن بىلەن بىر ئىنسانغا جېنىھەر  هللا

 قىلدى.

مۇھىملىقى ھەققىدە قىسقىچە بىلەن جىھاد قىلىشنىڭ پەرزلىكى ۋە  تىلبىز تۆۋەندە 

 توختىلىپ ئۆتىمىز.
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َنت ُكمْ »: مۇنداق دەيدۇبۇ ھەقتە پەيغەمبەر  ُكْم َوأَْلس  سىلەر » «َجاه ُدوا اْلُمْشر ك َْي ب َأْمَوال ُكْم َوأَنْ ُفس 

ئەبۇ )« بىلەن ۋە تىلىڭالر بىلەن جىھاد قىلىڭالر مۇشرىكالرغا قارشى مېلىڭالر بىلەن، جېنىڭالر

 ى(رىۋايىتداۋۇد 

 مېلى بىلەن جىھاد قىلىشقا ئوخشاشال پەرز بولىدۇ. بىلەن جىھاد قىلىش ھەم جېنى ۋە تىل

ياخشىلىققا بۇيرۇش ۋە يامانلىقتىن توسۇش بىلەن  تىل بىلەن جىھاد قىلىش دەۋەت قىلىش،

 بولىدۇ.

 :نىڭتائاالهللاياخشىلىققا بۇيرۇش ۋە يامانلىقتىن توسۇش ئىككى پەرز بولۇپ، بۇنىڭ دەلىلى 

َََّّوُأْولَِئك َّاْلُمْنَكِر ََّعْن َهْوَن ََّويَ ن ْ َّبِاْلَمْعُروِف ََّويَْأُمُروَن َّاْلَخْيِر َِّإَلى ََّيْدُعوَن َُّأم ة  َِّمْنُكْم َّاْلُمْفِلُحونََََّّوْلَتُكْن ُهْم

 سىلەرنىڭ ئاراڭالردا خەيرلىك ئىشالرغا دەۋەت قىلىدىغان، ياخشى ئىشالرغا

دىغان بىر جامائە بولسۇن؛ ئەنە شۇالر بۇيرۇپ، يامان ئىشالرنى مەنئى قىلى

 .سۆزىدۇر دېگەن مەقسىتىگە ئېرىشكۈچىلەردۇر

ْنُكْم ُمْنَكًرا فَ ْليُ َغي ِّْرُه ب َيد ه  فَإ ْن ملَْ َيْسَتط ْع فَب ل َسان ه  فَإ ْن ملَْ َيْسَتط ْع » :مۇنداق دېگەنپەيغەمبەر  َمْن َرَأى م 

سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن كىمكى يامان ئىشنى كۆرسە قولى بىلەن » «ميَان  فَب َقْلب ه  َوَذل َك َأْضَعُف اْْل  

ئۆزگەرتسۇن، قادىر بواللمىسا تىلى بىلەن، ئۇنىڭغىمۇ قادىر بواللمىسا قەلبى بىلەن )نارازى 

(، مانا بۇ يەنى قاچان ئىمكان بولسا شۇ مۇنكەرنى ئۆزگەرتىمەن دېگەن ئىرادىنى قىلسۇن بولسۇن

 ()مۇسلىم رىۋايىتى.« ئەڭ ئاجىز ئىماندۇر

ئۇ يامان »نىڭ ئەمما پەيغەمبەر  ]ەدىسنىڭ شەرھىسىدە مۇنداق دەيدۇ:ئىمام نەۋەۋى بۇ ھ

دېگەن سۆزى )يەنى بۇيرۇقى( ئۈممەتنىڭ ئىجماسى بىلەن پەرزلىكنى « ئىشنى ئۆزگەرتسۇن

ىس ۋە ياخشىلىققا بۇيرۇش ۋە يامانلىقتىن توسۇشنىڭ پەرزلىكىگە قۇرئان، ھەد .ئۇقتۇرىدۇ

  [مۇ دااللەت قىلىدۇ.غىئۈممەتنىڭ ئىجماسى قاتارلىقالر

ياخشىلىققا بۇيرۇش، يامانلىقتىن توسۇش يەنە نەسىھەتنىڭ قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇكى، بۇ 

 نەسىھەت بولسا دىندۇر.

ئىمام نەۋەۋى يەنە ياخشىلىققا بۇيرۇش، يامانلىقتىن توسۇشنىڭ ھۆكۈمىنىڭ پەرزلىكى 

ھەقىقەتەن ياخشىلىققا بۇيرۇش، يامانلىقتىن توسۇش پەرز كۇپايىدۇر. ]:ېگەنتوغرىسىدا مۇنداق د

 ئۆزرىسى ۋە ئەگەر ئۇنى بەزى كىشىلەر ئېلىپ بارسا قالغانالردىن گۇناھ ساقىت بولىدۇ. ئەگەر
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قورقۇنچىسى يوق تۇرۇپ ئۇنى ھەممە كىشى تەرك ئەتسە، ئۇنى ئېلىپ بېرىشقا قادىر بولغانلىكى 

 گۇناھكار بولىدۇ. ھەرقانداق ئادەم 

ياخشىلىققا بۇيرۇش، يامانلىقتىن توسۇش بەزىدە پەرز ئەين بولىدۇ. ئەگەر ياخشىلىققا بۇيرۇپ 

يامانلىقتىن توسۇشنى ئۇ ئادەمدىن باشقا ئادەم بىلمەيدىغان ئورۇندا بولسا ياكى ئۇ يامان ئىشنى 

بولسا، ئۇ ئادەمگە پەرز ئەيىن ئۇ ئادەمدىن باشقا ئادەم يوقىتىشقا قادىر بواللمايدىغان ئورۇندا 

بولىدۇ. )مەسىلەن: ئايالى، بالىسى، خىزمەتچىسىنى يامان ئىش ئۈستىدە ياكى ياخشىلىقتا 

يېتەرسىزلىكىنى كۆرگەن ئادەمگە ئوخشاش(. ئۆلىماالر مۇنداق دېگەن: شەرىئەت ئەھكاملىرىغا 

ادەمنىڭ )ياخشىلىققا بۇيرۇلغان كىشىدىن ياخشىلىققا بۇيرۇش ۋە يامانلىقتىن توسۇش، ئۇ ئ

بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇشۇمنىڭ( پايدىسى يوق دېگەن گۇمانى بىلەن ساقىت بولمايدۇ، بەلكى 

گە پايدىلىق. بىز يۇقىرىدا بۇ مۇئمىنلەرنەسىھەت -ئۇ ئادەمگە ئۇنى قىلىش پەرز. چۈنكى ۋەز

لىققا بۇيرۇش، ئادەمنىڭ ئۈستىگە پەرز بولغىنى )كىشىلەرنىڭ قوبۇل قىلىشى ئەمەس( ياخشى

 [.دېگەن ئىدۇق -يامانلىقتىن توسۇشتۇر،

 -ق ئىمام نەۋەۋى ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسىدىغان كىشىگە نىسبەتەن ھوقۇ

ئۆلىماالر مۇنداق دېگەن ـــ ياخشىلىققا ] مەسلىكى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ:مەنسەپنىڭ شەرت ئە

 يخاس بولماستىن بەلكى بۇنى ئاددى بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسۇش ھوقوقدارالرغىال

مۇنداق دېگەن ـــ بۇنىڭغا دەلىل  ۇلھەرەمەينئىماممۇسۇلمانالرنىڭمۇ ئېلىپ بېرىشى دۇرۇس. 

مۇسۇلمانالرنىڭ ئىجماسىدۇر. چۈنكى بىرىنچى ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئەسىردىكى مەنسىپى 

ىقتىن توساتتى. مۇسۇلمانالر بولمىغان كىشىلەر مەنسەپدارالرنى ياخشىلىققا بۇيرۇيتتى، يامانل

ئۇالرنىڭ مەنسەپسىز تۇرۇپ ياخشىلىققا بۇيرۇش، يامانلىقتىن توسۇش ئىشى بىلەن 

  [.شۇغۇلالنغانلىقىغا كايىماستىن بەلكى ئۇالرنى ئېتراپ قىلىشقان ئىدى

ۋاجىبنىڭ ۋاجىبى ھېسابلىنىدۇ.  تېخىمۇئارقىلىق جىھاد قىلىش بولسا ئالىمالرغا  تىل

ۈنكى دەۋرىمىزدىكى ئالىمالرغا ئومۇمىيۈزلۈك تىل بىلەن جىھاد قىلىشقا كۈچىشى بولۇپمۇ بۈگ

 ياخشى بىلگۈچى.هللا بەكرەك ۋاجىب بولىدۇ.

بۇيرىغان بۇ جىھاد ئىبادىتى بولسا ئۇنتۇلۇپ كەتكەن ۋە ياكى سەل قارىلىۋاتقان هللاچۈنكى، 

ەن جىھاد قىىلىش شۇڭا بۇ ئەھكامالرنى بايان قىلىش تىل بىل بىر ئىبادەت بولۇپ قالدى.

 قاتارىدىندۇر.

ئەسكەرتىش: ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسۇشنىڭ ئۆزىال، تىل بىلەن جىھاد قىلىشنى 

ئىسالم شەرىئىتىنىڭ قايسى بىر -كۆرسەتمەيدۇ. بەلكى تىل بىلەن جىھاد قىلىش دېگىنىمىز
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ىل بىلەن جىھاد تھۆكۈمى يوق قىلىشقا ئۇرۇنىلغان بولسا، شۇ ھۆكۈملەرنى دەۋەت قىلىش 

 قىلىشنى كۆرسىتىدۇ.

مەسىلەن: تاھارەت ئېلىش مەسىلىلەرنى بايان قىلىشنىڭ ئۆزىال تىل بىلەن جىھاد 

قىلغانلىق ھېسابالنمايدۇ. ئەگەر شۇ ھۆكۈملەر كاپىرالر تەرىپىدىن پايمال قىلىنغاندا، شۇ 

  ھۆكۈملەرنى بايان قىلىش تىل بىلەن جىھاد قىلغانلىق ھېسابلىنىدۇ. 

 

ئۇالردىن جان ۋە مال بىلەن  ،ئالىمالر تىلى بىلەن جىھاد قىلسا
 ؟جىھاد قىلىشنىڭ پەرزلىكى چۈشۈپ كېتەمدۇ

انلىرى ۋە ماللىرى بىلەن جىھاد ئۇالردىن جئالىمالر تىلى بىلەن جىھاد قىلسا،  اۋپ:ج

چۈنكى بۇ جىھاد ئىبادىتى تىلى بىلەن، جېنى ۋە مېلى بىلەن  قىلىش ساقىت بولمايدۇ.

نىڭ تارىخىدىن ئىككى   مەن تۆۋەندە بۇ ھەقتە رەسۇلۇلالھئىبادەت.  بولغان پەرزلىش قى

  دەلىلنى ئەسلىتىپ ئۆتىمەن.

مەن دەۋەت >  ئالىمالرنىڭ ئالىمى ۋە قوماندانالرنىڭ قوماندانى بولغان  پەيغەمبەر  -7 

ن بەدىر جىھادىغا دېمەستىن ئىسالمدىكى تۇنجى بولغا <قىلىپ تۇراي سىلەر جىھادقا چىقىڭالر

ئۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇن جەڭلەرگە ئۆزى ۋە قاتناشتى ۋە ئوھۇد جىھادىدا ئېغىر جاراھەتلەندى 

 بىۋاستە قاتناشقان.  

  بەلكى رەسۇلۇلالھ .دېمىدى چىقسۇن جىھادقا تۈرۈكلەر قېلىپ ئالىمالر  پەيغەمبەر - 1

 تى.دەۋرىدە، ئالىمالر ۋە باشقا ساھابىالر ھەم ئوخشاش چىق

ئوخشاشال  ئالىمالرغا جانلىرى، ماللىرى ۋە تىللىرى بىلەن جىھاد قىلىشى شۇنىڭ ئۈچۈن

ئەھمىيەت بىرىشى بەكرەك  قا ئالىمالرنىڭ تىلى بىلەن قىلىنىدىغان جىھادبولۇپمۇ . پەرز بولىدۇ

 .زۈرۈردۇر

ۋە مۇسۇلمان خەلقىنى  دىن سۈيەر رەببانى ئالىملىرىمىزدىنبىلەن مەن  شۇ مۇناسىۋەت 

ئۇالرنىڭ بەخىت سائادىتىگە ئاتالنغان مۇجاھىدالرنى ياردەمسىز تاشالپ قويماسلىقىنى ۋە ئۇالرغا 

 قاتتىق تەلەپ قىلىمەن. كۈچىنىڭ يىتىشىچە ياردەم بېرىشىنى

بىز  جىھادىڭالر بولسا،يولىدىكى هللائى ئۇستازلىرىمىز! سىلەرنىڭ تىلىڭالر ئارقىلىق قىلغان 

ەك، دەيدانىدا بىز مىڭلىغان مۇجاھىدالرغا مۇھتاج بولغىنىمىزئۈچۈن بەك مۇھىم. جىھاد م

مۇجاھىدنىڭ  700ئالىمالرغا ھەم مۇھتاج. بولۇپمۇ ھازىرقى دەۋرىدە مۇجاھىدالر ئۈچۈن، 
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كەلگىنىدىنمۇ بىر ئالىمغا بەكرەك مۇھتاج. بۇ دېگەنلىكىمىز بىزنىڭ سانىمىز يىتەرلىك بولدى 

الر سانىنىڭ ھەسسىلەپ كۆپ بولۇشنى ئارزۇ قىلىمىز، ۋە دېگەنلىك ئەمەس، بەلكى بىز مۇجاھىد

 شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئالىمالرغا قانچىلىك مۇھتاج ئىكەنلىكىمىزنى ئۇقتۇرۇپ قويماقچىمىز.

ئۈچۈن سىلەرنىڭ  مۇجاھىدالرئى دىن ئوتىدا كۈيىۋاتقان ئىلىم تەلەپ قىلغۇچى قېرىنداشالر! 

ئانىمىزدىنمۇ بەكرەك مۇھتاجمىز. مۇجاھىدالرنى  بىز سىلەرگە ئاتا تۆھپەڭالر بەكمۇ زۆرۈر.

ياردەمسىز تاشالپ قويماڭالر. بولۇپمۇ تۈركىستان جىھادى ئۈچۈن ئالىمالر ۋە ئىلىم تەلەپ 

 قىلغۇچىالر بەكمۇ زۆرۈر.

ئىلىم تەلەپ قىلغۇچى قېرىنداشالر!  سىلەر كۈچىڭالرنىڭ يىتىشىچە جىھادى  ئى ئالىمالر!

 .نىڭ بۇيرىقىدۇرهللابۇ مانا  ر!دەۋەتلەرنى ئېلىپ بېرىڭال

لىرىنى ئىسالم ئۈممىتىگە يەتكۈزۈڭالر! ۋە تاكتىكىجىھاد بىلىملىرىنى ۋە ئى ئۇستازالر!  

 .تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى بۇنىڭغا بەكمۇ مۇھتاجبۇنىڭدا قىلچىلىك سوسلىق قىلماڭالر! 

تىن بەلكى پەيغەمبەر قۇرۇق شۇئارالرغا ئالدانماس غامۇسۇلمان قېرىنداشالر بارلىق ئاخىردا

 گە ئەگشىشىڭالرنى تەۋسىيە قىلىمىز.

بۇ جىھاد پەقەت قوراللىق ئۇرۇش بىلەنال بولمايدۇ. بۇ بەزىدە تىل بىلەن بولسا بەزىدە  ،ئەمما

ئەگەر ئىمكانى يەتسە شۇ تۈرلەرنىڭ  مال بىلەن بولىدۇ، يەنە بەزىدە جان بىلەن بولىدۇ.

بۇالرنىڭ ھەممىسىنى قىلىش شەرىپىگە نائىل  بولىدۇ. ھەممىسى بىلەن جىھاد قىلىش پەرىز

جىھاد ئىبادىتى تىل بىلەن بولۇشنى تەلەپ قىلغان  نىمىدىگەن بەختلىك كىشى بوالر؟بولغانالر 

 .بولسا، تىل بىلەن بولغان جىھاد ھەم ئەۋزەل جىھادالرنىڭ قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ

َّ  َأنَّ  اْْلُْدر يِّ  َسع يد   َأب   َعنْ   . َجائ ر   ُسْلطَان   ع ْندَ  َعْدل   َكل َمةَ  اْلْ َهاد   أَْعَظم   م نْ  إ نَّ  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللا ا َصلَّى النَِّب 

زالىم » مۇنداق دېگەن: دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  ئەبۇ سەئىد خۇدرى 

 ()تىرمىزى  .«پادىشاھنىڭ ئالدىدا ھەق گەپ قىلىش ــ جىھادنىڭ ئەڭ ئەۋزەللىرىدىندۇر

 ابن عباس رفعه: سيد الشهداء يوم القيامة ْحزة بن عبد املطلب ورجل قام إَل إمام جائر فأمره وهناه فقتله. 

 قىيامەت»مۇنداق دېگەن:دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  ئىبنى ئابباس 

 ئالدىغا دىشاھنىڭپا زالىمۋە  ىبلتەلئابدۇلمۇ ئىبنى ھەمزە -سەردارى  شېھىدالرنىڭ ىىدىككۈن

 ئۆلتۈرۈلگەن سەۋەبتىن شۇ توسقان، ئىشتىن يامان ۋە بۇيرىغان ئىشقا ياخشى ئۇنى چىقىپ،

 (ئەلئەۋسەت)  .«دۇركىشى
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 قىلىشقا جىھاد بىلەن تىللىرىمىز ۋە ماللىرىمىز-پۇل جېنىمىز، دىنهللا رەببىمىز ئۇلۇغ

 رەسۇلۇلالھ ئىسالمنى زغاقېرىنداشلىرىمى مۇسۇلمان بىر ھەر .سورايمىز بېرىشىنى ياردەم

 .سورايمىز قىلشىنى مۇيەسسەر چۈشۈنۈشكە بىلەن ماھىيىتى ھەقىقىيي كەلگەندىكىدەك ئېلىپ

 ئىجرا بۇيرۇقلىرىنى ئۆزىنىڭ قىلىپ قۇربان مېلىنى ۋە جېنىنى ئۆزىمىزنىڭ بىزلەرنى

 ئېچىشقا ىۇلىرىمىزنقئۇي غەپلەت بىزلەرنى. سورايمىز قىلشىنى مۇسۇلمانالردىن قىلىدىغان

 جۈملىدىن قېرىنداشلىرىمىزنى مۇسۇلمان دۇنيادىكى نپۈتۈ شۇنداقال. سورايمىز بېرىشىنى ياردەم

 رەھمىتىگە ئۆز قېرىنداشلىرىمىزنى مۇسۇلمان بارلىق ئۇچراۋاتقان زۇلۇمغا تۈركىستاندىكى

 سېغىنىپ بېرىشىنى قايتۇرۇپ يولىغا ھەقىقەت ئىسالمدىكى ئۇالرنى ۋە ئېلىشىنى

 !!!ئامىين !ئامىين !ئامىين.مىزسوراي

ئى مۇسۇلمان قېرىندىشالر! جىھاد ئىبادىتى جېنىمىز، مېلىمىز ۋە تىلىمىز بىلەن ئادا  

قىلىنىدىغان بۈيۈك بىر ئىبادەتتۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئىبادەتنى پەقەت بۇنداق قىلىش كېرەك 

دا قىلىشنى تەلەپ بىلەن ئا نىڭ بۇيرۇقى جىھادنى جېنىمىزهللادەپ ئۆلچىۋالمايلى! بەلكى 

بىلەن ئادا قىلىشنى  نىڭ بۇيرۇقى جىھادنى مېلىمىزهللائەگەر ، قىلغان بولسا جېنىمىز بىلەن

 ى!مېلىمىز بىلەن ئادا قىاليل تەلەپ قىلغان بولسا

تىلىمىز  بىلەن ئادا قىلىشنى تەلەپ قىلغان بولسا نىڭ بۇيرۇقى جىھادنى تىلىمىزهللائەگەر 

 ى!بىلەن ئادا قىاليل

بىز جىھادنى تىلىمىز بىلەنال  -ئەسكەرتىپ قويىدىغىنىم غاەھلى ئىلىم ئۇستازالرئاخىردا ئ

 ! سلىقىڭالرنى تەۋسىيە قىلىمەنقىلىمىز دەپ باشقا بۇيرۇقالرنى تاشالپ قويما

خالىغانچە ئەھلى ئىلىملەرگە تىل -مۇسۇلمان قېرىنداشالرغا بولغان تەۋسىيەلىرىم

 تەككۈزۈشتىن ئاگاھ بواليلى.

 

 قاتناشقان جەڭلەر  ھرەسۇلۇلال
ئۈلگە بولۇپ  ىنى رەسۇلۇلالھ بىزلەرگە ئەمەلىيۇسۇلمان قېرىنداشالر! بۇ جىھاد ئىبادىتم

نىڭ    رەسۇلۇلالھ  كۆرسىتىپ قويدى. مەن تۆۋەندە ئىنسانالرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى بولغان

ر ھەر بى  ئۆتىمەن. بۇ ئارقىلىق ئىنشا ئالالقاتناشقان جەڭلىرىنى زىكىر قىلىپ 

يولىدىكى جىھاد ئىبادىتىنىڭ ئەڭ مۇھىم ئىبادەت ئىكەنلىكى مەلۇم هللاقېرىندىشىمىزغا 

 بولىدۇ.
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 قوماندانلىق مۇسۇلمانالرغا جەڭدە بولغان بىلەن كاپىرالر ۋە قاتناشقان ئۆزى رەسۇلۇلالھ

 .قويدى ئوتتۇرىغا پىكىرلەرنى كۆپ ئۆلىماالر ھەققىدە سانى غازاتالرنىڭ قىلغان

 مۇسلىم) «.قاتناشقان غازاتقا  16 رەسۇلۇلالھ»: دەيدۇ مۇنداق  ئابدۇلالھ ىئىبن جابىر

 (رىۋايىتى

 «ېتىم غازات قىلغان.ق 19  ھرەسۇلۇلال»: دەيدۇ مۇنداق   ئەرقەم ئىبنى زەيد

 .«قاتناشقان غازاتقا  27 رەسۇلۇلالھ»: قىلىدۇ زىكىر مۇنداق ئىسھاق ئىبنى

 ناشقان ئەڭ مەشھۇر جەڭلەرنى كەلتۈرۈپ ئۆتىمەن.قات مەن بۇ يەردە رەسۇلۇلالھ 

 ئەبۋائ غازىتى بىرىنچى:

    رەسۇلۇلالھ. بولغان ئېيىدا سەفەر يىلى بىرىنچى ئۇ ھىجرەتنىڭ .دېيىلىدۇ غازىتىمۇ ئۇۋۇددان

 .كەلگەن قايتىپ ئۇچراشماي جەڭگە

 غازىتى بۇۋات: ئىككىنچى

 .بولغان دايىېئ ئەۋۋەل ئۇليرەبى يىلى ئىككىنچى ھىجرەتنىڭ

 غازىتى ئۇشىرە: ئۈچىنچى

 .جۇمادىيەل ئۇۋال ئېيىدا بولغان يىلى ئىككىنچى ھىجرەتنىڭ

 غازىتى بەدىر ئەۋۋەلقى: تۆتىنچى

جۇمادىيەل ئۇۋال ئېيىدا  يىلى ئىككىنچى ئۆتۈپ، ھىجرەتنىڭ ۋاقىت ئاز غازىتىدىن ئۇشەيرە بۇ

 .بولغان

 غازىتى بەدىر چوڭ: بەشىنچى 

 ھاالك كاپىرنىڭ كاتتىۋاشلىرىنى سەۋەبلىك شۇ ۋە ئېرىشتۈرگەن زەتكەئىز ئىسالمنىهللا بۇ

 سەھەردە كۈنى-71 رامىزاننىڭ يىلى ئىككىنچى جەڭ ھىجرەتنىڭ بۇ. جەڭدۇر بىر چوڭ قىلغان

 .بولغان

 .ئىدى نەچچە ئون 400 سانى ساھابىالرنىڭ قاتناشقان غازاتقا

 سۇلەيىم غازىتى ۇئالتىنچى: بەن

 كېچە يەتتە يەردە ئۇ كېلىپ، مەدىنىگە بەدىردىن  رەسۇلۇلالھق دەيدۇ: ]ئىبنى ئىسھاق مۇندا

 سۈيى ئۇالرنىڭ ۋە چىقتى بىلەن ساھابىلىرى ئۈچۈن قىلىش غازات بەنۇسۇلەيىمگە ئاندىن .تۇردى

 .[بەرمىدى يۈز ئۇرۇش لېكىن .تۇردى كېچە ئۈچ يەردە ئۇ .كەلدى يېتىپ جايغا بار

 ىغازىت قەينۇقاۇ بەن: يەتتىنچى
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 قەينۇقا بەنۇ. بولغان كۈنى شەنبە يېرىمىدا ۋۋالنىڭەش، ئۆتۈپ ئاي 19  ھىجرەتتىن بۇ

 .قىلدى مۇھاسىرە ئۇالرنى  رەسۇلۇلالھ. ئىدى ئايماق تۇنجى بولغان خىيانەت سادىرىالردىن يەھۇد

 شۇنىڭ .سالدى قورقۇنچ قەلبىگە ئۇالرنىڭهللا ئاندىن. قوغداندى بىلەن قورغانلىرى ئۆز ئۇالر

مۇناپىقالر  ئىچىدىكى ئۇالرنىڭ ھەمدە بىلەن ئەھدىلىشىشكە چۈشتى رەسۇلۇلالھ ئۇالر لەن،بى

 قىلدى سۈرگۈن ئۇالرنى  رەسۇلۇلالھ. قىلدى تەلەپ شاپائەت ئۇبەي ئىبنى ئابدۇلالھ كاتتىۋېشى

 .تەقسىملىدى مۇسۇلمانالرغا كلىرىنىمۈلۇ-مال زېمىن، ئۇالرنىڭ ۋە

 غازىتى (نتالقا)  سەۋىق: سەككىزىنچى

 ئەبۇ مۇشرىكالردىن رەسۇلۇلالھ ،كۈنى بەشىنچى زۇلھەججىنىڭ يىلى ئىككىنچى ھىجرەتنىڭ

 سۇفيان ئەبۇ. چىقتى مەدىنىدىن قىلىپ مەقسەت ھەمراھلىرىنى ئۇنىڭ بىلەن سۇفيان

 سەۋىق ماڭغان ئېلىپ بىللە ئۈچۈن يەڭگىللىتىش يۈكلىرىنى ئۆز تېپىپ، خەۋەر بۇنىڭدىن

 دەپ غازىتى (تالقان يەنى) سەۋىق غازات بۇ شۇڭا. كەتتى قېچىپ تاشالپ نى (تالقان يەنى)

 .ئاتالغان

 غازىتى غەتفان: توققۇزىنچى

 يىلى-4 ھىجرىيەنىڭ ئۇ. ئاتىلىدۇ دەپمۇ غازىتى زىئەمىر ۋە غازىتى ئەنمار غازات بۇ

 بولۇپ، كىشى 360 بىلەن  رەسۇلۇلالھ. بولغان زېمىنىدا نەجدە رەبىيئۇلئەۋۋەل ئېيىدا

 .كەلگەن قايتىپ ئۇرۇشسىز ئۈچۈن ئۇچراتمىغانلىقى دۈشمەننى

 سۇلەيىم غازىتى ۇئىككىنچى بەن :ئونىنچى

 ۋە رەبىيئۇلئاخىر يەردە ئۇ. چىقتى يولغا قاراپ جايغا دېگەن فەرئى ى ھىجازدىك پەيغەمبەر

 .بولمىدى ئۇرۇش يەردە ئۇ يولۇقمىغانلىقتىن دۈشمەنگە تۇردى، ئېيىدا جۇمادىيەلئۇۋال

 غازىتى ئوھۇد:بىرىنچى ئون

 ،4000 سانى مۇشرىكالرنىڭ. بولدى ئېيىدا شەۋۋال يىلى-4 ھىجرەتنىڭ غازىتى ئوھۇد

 .ئۇچراشتى ئوھۇدتا قوشۇن ئىككى .ئىدى 100 سانى مۇسۇلمانالرنىڭ

 ئون ئىككىنچى: ھەمرائۇلئەسەد غازىتى

يەكشەنبە  كۈنى-75 ەۋۋالنىڭش يىلى-4 ھىجرەتنىڭ كېيىن، غازىتىدىن ئوھۇد -بۇ غازات

 . بولدى كۈنى

 نچى: بەنۇ نەزىر غازىتىىئون ئۈچ

  .بولدى ئىيىدا ئەۋۋەل رەبىيئۇل يىلى-3 ھىجرەتنىڭ ئۆتۈپ، ئاي بەش ئوھۇدتىن بۇ غازات

 غازىتىالتا ئورىۋالغۇچىالر(  )ئون تۆتىنچى: زاتۇررىقائ 
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 مۇسۇلمانالرنىڭ غازاتتا بۇ. غانبول ئېيىدا جۇمادىيەلئۇۋال يىلى-4 ھىجرەتنىڭ غازات بۇ

 ئورىۋالغان التا پۇتلىرىغا ئۇالر ئۈچۈن، كەتكەنلىكى قاناپ پۇتلىرى يىرتىلىپ، ئاياقلىرى

 .ئاتالغان دەپ غازىتى (ئورىۋالغۇچىالر التا يەنى) زاتۇررىقائ غازات بۇ ئۈچۈن شۇنىڭ.ئىدى

 غازىتى بەدىر كىچىك: بەشىنچى ئون

 ئەبۇ   رەسۇلۇلالھ. بولۇپ ئۆتتى غازىتى بەدىر كىچىك ئېيىدا شەئبان يىلى-3 ھىجرەتنىڭ

 بىللە بىلەن ئۇنىڭ .چىقتى يولغا قاراپ بەدىرگە ۋاقىتتا ۋەدىلەشكەن بىلەن سۇفيان

  .ئىدى بار كىشى 7600 ساھابىلىرىدىن

 غازىتى مەتۇلجەندەلەۋد: ئالتىنچى ئون

 .ولغانب ئېيىدا رەبىيئۇلئەۋۋەل يىلى-6 ھىجرەتنىڭ بۇ غازات

 ئون يەتتىنچى: خەندەك غازىتى

 شەۋۋال يىلى-6 ھىجرەتنىڭ غازات بۇ. غازىتىمۇ دېيىلىدۇ ئەھزاب غازىتى خەندەك

 . ئېيىدابولغان

 سەككىزىنچى: بەنۇ قۇرەيزە غازىتى ئون

 قايتىپ كېچىدە ئەھزابالر شۇڭا .بولدى تېز چېكىنىشى قوشۇنىنىڭ مۇشرىكالر مەدىنىدىن

 چاغدا،جىبرىئىل پەيغەمبەر بولغان چۈش .قايتىشتى ئۆيلىرىگە ئۆز سەھەردە مۇسۇلمانالر .بولدى

سەن قورالنى قويدۇڭمۇ؟ پەرىشتىلەر تېخى قورالنى قويغىنى » كېلىپ، ئۇنىڭغا: نىڭ يېنىغا

 دېدى.« سېنى بەنۇ قۇرەيزىگە ئاتلىنىشقا بۇيرىدىهللا  .يوق

 بولسا، ئېيتىدىغان ئىمان ۈنىگەك ئاخىرەتۋە  قاهللا كىمكى»:چىسىرجاكا نىڭ  رەسۇلۇلالھ

 .قىلدى نىدا دەپ-«ئوقۇسۇن بەنۇقۇرەيزىدە پەقەت ئەسىرنى ناماز

 لەھيان غازىتى ۇتۇققۇزىنچى: بەن ئون

  رەسۇلۇلالھ بەنۇلەھيان. بولدى غازىتى بەنۇلەھيان ئەۋۋەلدە رەبىيئۇل يىلى-5 ھىجرەتنىڭ

 ئۇالرنى قىلىپ، خىيانەت گەساھابىلىرى ئەدىۋە ئۇنىڭ بىلەن بىرگە بولغان ئىبنى خۇبەيب نىڭ

 ئېلىش قىساسىنى ساھابىالرنىڭ رەسۇلۇلالھ .ئىدى ئۆلتۈرگەن جايدا دېگەن «رەجىيئ مائۇر»

 كېلىۋاتقانلىقىنى تەرەپكە ئۆزلىرى نىڭ رەسۇلۇلالھ ئۇالر يولغا چىقتى. تەرەپكە ئۇالر ئۈچۈن،

 .بولمىدى ئۇرۇش دە،-كەتتى قېچىپ ئاڭالپ

 چى: زۇ قەرەد غازىتىيىگىرمىن

 كېچە ئىككى مەدىنىدىن بولۇپ، سۇلۇق جاي بىر ئارىسىدىكى خەيبەر بىلەن مەدىنە زۇ قەرەد

. كەلدى قايتىپ مەدىنىگە كېيىن، غازىتىدىن لەھيان بەنۇ رەسۇلۇلالھ. ئىدى يىراقلىقتا



64 
 

 فەزارى ېسنىلھ ئۇيەينەتۇ ئىبنى ئاتلىق كەلگەن غەتفان ئايمىقىدىن ئۇ يەردە رەسۇلۇلالھ

 تۇردى. كۈنلەرال قىلغانغا قەدەر، ئاز ھۇجۇم قويلىرىغا ئۇنىڭ

بولغانلىقىنى قەيت  يېرىمىدا يىلىنىڭ -5 ھىجرەتنىڭ غازاتنىڭ بۇ ئىسھاق  ئىبنى

 . قىلدى

 كېيىن، سۈلھىسىدىن مەزكۇر غازاتنىڭ ھۇدەيبىيە باشقىالر ئۇالردىن ۋە مۇسلىم بۇخارى،

 . ئىلگىرى سۈردى بولغانلىقىنى بېشىدا يىلىنىڭ-1 ھىجرەتنىڭ رىئىلگى غازىتىدىن خەيبەر

 يىگىرمە بىرىنچى: بەنى مۇستەلىق غازىتى

: بەزىلىرى. قويدى ئوتتۇرىغا قاراشالرنى تۈرلۈك توغرىسىدا ۋاقتى بولغان غازاتنىڭ بۇ ئۆلىماالر

 خەندەك ا،شەئباند يىلى-6 ھىجرەتنىڭ: ]بەزىلىرى دېسە، -[بولدى يىلىدا-3 ھىجرەتنىڭ]

-[بولغان شەئباندا يىلى-5 ھىجرەتنىڭ: ]بەزىلىرى يەنە .دېدى -[بولغان ئىلگىرى غازىتىدىن

 . ئوتتۇرىغا قويغان ئىسھاق ئىبنى سۆزنى ئاخىرقى .دېدى

 بەنى غازات بۇ ئۈچۈن، ئۇرۇشقانلىقى بىلەن قەبىلىسى مۇستەلىق بەنى   پەيغەمبەر

 . ئاتالغان دەپ غازىتى مۇستەلىق

 ىرمە ئىككىنچى: ھۇدەيبىيە غازىتىيىگ

 . ئېيىدا يۈز بەرگەن زۇلقەئد يىلى-5 ھىجرەتنىڭ غازات بۇ

 نچى: خەيبەر غازىتىىيىگىرمە ئۈچ

 بىر مۇھەررەمنىڭ ۋە زۇلھەججە مەدىنىدە كېيىن، قايتقاندىن ھۇدەيبىيەدىن  رەسۇلۇلالھ

 . ئاتالندى يبەرگەخە رەسۇلۇلالھ مۇھەررەمدە يىلى-1 ھىجرەتنىڭ. تۇردى قىسمىدا

 لقەزائ غازىتىەتۇيىگىرمە تۆتىنچى: ئۆمر

. قىلمىدى زىكىر بىللە بىلەن غازاتلىرى نىڭ رەسۇلۇلالھ بۇنى قىسمى بىر ئۇالرنىڭ

 تۇردى ۋە قوشۇن ئاي ئالتە يەردە ئۇ كېيىن، قايتقاندىن مەدىنىگە خەيبەردىن   رەسۇلۇلالھ

 . تۇردى ئەۋەتىپ

 ئېيىدا، زۇلقەئد يىلى-1 ھىجرەتنىڭ بويىچە، كېلىشىۋالغىنى ىلەنب قۇرەيش  رەسۇلۇلالھ

 .چىقتى يولغا ئۈچۈن ئورۇنالش قازاسىنى ئۆمىرنىڭ سۈلھىسىدە ھۇدەيبىيە

 غازىتى بولۇش فەتھى مەككىنىڭ: بەشىنچى يىگىرمە

 ،ئۈچۈن بۇزغانلىقى سۈلھىسىنى ھۇدەيبىيە تۈزگەن بىلەن  رەسۇلۇلالھ قۇرەيش بۇغازات

 هللا ساھابىسى بىلەن مەككىگە كىردى ۋە  مىڭ  12 رەسۇلۇلالھ بولغاندا، يىلى-1 نىڭھىجرەت

 .بولدى ەتھىفە ئۇالرغا نۇسرەت بېرىپ، مەكك
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 يىگىرمە ئالتىنچى: ھۇنەين غازىتى

 يىلى-1 ھىجرەتنىڭ كېيىن، فەتھىسىدىن مەككە غازات بۇ .دېيىلىدۇ غازىتىمۇ ھاۋازىن بۇ

 .بولدى چاغدا ئاڭلىغان ىسىنىمەككە فەتھ ھاۋازىن شەۋۋالدا

 يىگىرمە يەتتىنچى: تائىف غازىتى

 بولغاندىن مەغلۇپ سەقىف كۈنى ھۇنەين .بولغان شەۋۋالدا يىلى-1 ھىجرەتنىڭ غازات بۇ

 ئاتلىنىپ، تائىفقا   رەسۇلۇلالھ. تاقىۋالدى قەلئە دەرۋازىلىرىنى كىرىپ، ئۇالر تائىفقا كېيىن

 .ئاتتى مەنچاناق بازىسىغا ئەسكىرى نىڭتائىف ئورۇندىن يېقىن قەلئەگە

 يىگىرمە سەككىزىنچى: تەبۈك غازىتى

 رەسۇلۇلالھ رەجەب ئېيىدا بولغان بولۇپ، ئۇ يىلى-3 ھىجرەتنىڭ غازىتى تەبۇك  قىلغان 

 . غازاتتۇر ئاخىرقى ئەڭ

شۋاق ۋە مەشارىئۇل ئە مانا بۇ جەڭلەرنىڭ تەپسىالتلىرىنى تارىخى كىتابالردىن كۆرىۋالغايسىز

 دېگەن كىتابقا مۇراجىئەت قىلىڭ.

ئوقۇلىدىغانال بىر كىتاب پەقەت مانا بۇ ۋە بۇنىڭغا ئوخشىغان ئىىسالم تارىخى بىزلەر ئۈچۈن 

 .بولۇشى كېرەك تەدبىق قىلىدىغان ئەينەك بەلكى ھاياتىمىزغا  استىنبولۇپ قالم

ۆتۈشۈمدىكى قاتناشقان جىھادلىرىنى ئەسلىتىپ ئمەن بۇ كىتابتا رەسۇلۇلالھنىڭ 

قا ئەگىشىنى ئۇنتۇپ يولباشچىمىز ۋە ئۈلگىمىز بولغان رەسۇلۇلالھ -مەقسەتلەرنىڭ بىرى شۇكى 

 قالماسلىق.

 بىزلەرنى ھەقىقىي ئەمەل قىلغۇچىالردىن قىلىپ بەرگىن!هللائى  
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 شېھىدلەرنىڭ ئەھكاملىرى باب-4
قايتا   لەرگە رەسۇلۇلالھ بىزهللايولىدا ئۇرۇش قىلساق هللاى مۇسۇلمان قېرىنداشالر! بىز ئ

 مانا بۇ قايتا ئارزۇ قىلغان شاھادەت نېئمىتىدىن ئىبارەت ئەڭ ئالىي ماقامنى ۋەدە قىلدى. -

 شېھىدلىكنىڭ جەڭ مەيدانىدا ئۇچرايدىغان مۇھىم ئەھكاملىرى بار. 

شاھادەتنىڭ  ،يولىدا جىھاد قىلىۋاتقان مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمغاهللاشۇنىڭ ئۈچۈن مەن 

 پ ئۆتۈشنى توغرا تاپتىم.ۇلۇئەھكاملىرى ھەققىدە قىسقىچە توختلىتى ۋە ئۇنىڭ پەزى

 شېھىدلىكنىڭ تۇنۇشتۇرۇلىشى
 شېھىدلىك توغرىسىدا ئالىمالر بىر قانچە خىل كۆز قاراشالرنى ئوتتۇرغا قويغان.  

يولىدا ئۇرۇشۇپ شېھىد هللا »ى ىز ئىبنى ھەجەر رەھىمەھۇلالھ سەھىيھۇل بۇخارىيدىكفھا 

دېگەن بابنىڭ شەرھىسىدە؛ شېھىد دەپ « نالردىن باشقا يەنە يەتتە تۈرلۈك شېھىد باربولغا

شېھىد دەپ  ]ئاتاشنىڭ سەۋەبى ھەققىدە دېيىلگەن سۆزلەرنى ئىخچامالپ مۇنداق دەيدۇ:

ل مۇنداق دەيدۇ: چۈنكى ئۇ ۇمەيىالپ قىلىنغان بولۇپ، نەزرىبنى شئاتاشنىڭ سەۋەبىدە ئىخت

نىڭ هللاۋە هللا وھلىرى ھازىردۇر. ئىبنى دەپئى مۇنداق دەيدۇ: چۈنكى تىرىكدۇر، ئۇالرنىڭ ر

ماالئىكىلىرى ئۇنىڭغا جەننەت بىلەن گۇۋاھلىق بېرىدۇ، ئۇنىڭ روھى چىقىۋاتقاندا ئۇنىڭغا 

تەييارالنغان كارامەتلەر ھازىر قىلىنىدۇ، ئۇنىڭ دوزاختىن ئەمىن ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق 

ا گۇۋاھلىق بەرگۈچى بار، ئۇنىڭ ئۆلىمىگە پەقەت رەھمەت بېرىلدى. ئۇنىڭ شېھىد بولغانلىقىغ

ماالئىكىلىرىال ھازىر بولىدۇ، چۈنكى ئۇ قىيامەت كۈنى ئەلچىلەرنىڭ يەتكۈزگەنلىكگە گۇۋاھلىق 

بېرىدۇ، ماالئىكىلەر ئۇنىڭغا ئاقىۋىتىنىڭ گۈزەللىكى بىلەن گۇۋاھلىق بېرىدۇ. پەيغەمبەرلەر 

تائاال ئۇنىڭغا نىيىتى ۋە هللا ىلەن گۇۋاھلىق بېرىدۇ. ئۇنىڭ ئۈچۈن ياخشى ئەگەشكەنلىك ب

ئىخالسىنىڭ گۈزەللىكى بىلەن گۇۋاھلىق بېرىدۇ. ئۇ سەكراتىدا ماالئىكىلەرنى كۆرىدۇ، ئۇ 

دوزاختىن ئەمىن ئىكەنلىكى بىلەن گۇۋاھلىق بېرىلگۈچىدۇر ۋە ئۇنىڭدا نىجات تاپقانلىقىغا 

  ئەھكامۇششەھىد ئابدۇلھەكىم ھەسساننىڭ توم ۋە -5)فەتھۇلبارى  دېيىلدى. -شاھىد بولىدىغان ئاالمەتلەر بار،

 ( بەت -7ناملىق كىتابى 

جەننەتتە ھازىر  بىلەن شاھىد )ھازىر بولغۇچى، گۇۋاھ بولغۇچى( مەنىسى شېھىد دېمەك،

 .بولغۇچىدۇر

يولىدا ئۆلتۈرۈلگەن مۇسۇلمان  كىشىلەرنى شېھىد دەيمىز. بۇنىڭدىن باشقا `هللابىز  :خۇالسە

 بۇالرنى ھەم شېھىد دەپ ئاتايمىز. .كىشىلەر بار شېھىد دەپ ئاتىغان سۇلۇلالھ رە
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 يولىدا ئۆلتۈرۈلگەن شېھىدلەر ئەھكاملىرى ھەققىدە توختىلىمەن.هللامەن بۇ بابتا 

 رنىڭ تۈرلىرىشېھىدلە
نىڭ ھەدىسلىرىدە شېھىد ئىككى تۈرلۈك بولىدىغانلىقى ئىسپاتالنغان بولۇپ   ەسۇلۇلالھر

بولۇپ مەيلى  كىشى يولىدا ئۆلتۈرۈلگەنهللاسى؛ دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ شېھىدلىرىدۇر. ئۇ بىرىنچى

ئابرويىنى -ئۇ كاپىرالر بىلەن بولغان ئۇرۇشالردا ئۆلتۈرۈلگەن بولسۇن ياكى دىنى، مېلى ۋە يۈز

قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلگەن بولسۇن ياكى باغىي ۋە مۇھارىبالرغا ئۇرۇش قىلىشتا ئۆلتۈرۈلگەن 

ئىسالم غا الرۇن ھەممسى ئوخشاش دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ شېھىدلىرىدۇر. بۇ شېھىدبولس

گە ئۇمۇمى بولغان ئەھكامالردىن باشقا ئەھلىلىرىدىن ئۆلۈپ كەتكەن ۋە ئۆلتۈرۈلگەن كىشىلەر

بار. شېھىد ئۆلتۈرۈلگەن ۋاقىتتىكى كىيىمىدىن باشقا نەرسىگە كىفەنلەنمەيدۇ،  رخاس ئەھكامال

خالىسا بۇنىڭ تەپسىالتى تۆۋەندە كېلىدۇ. شېھىد هللا نامىزى ئوقۇلمايدۇ، يۇيۇلمايدۇ ۋە 

نىڭ رەڭگى قان ېنىقئۇنىڭ قىيامەت كۈنى ئۆلتۈرۈلگەن ۋاقىتتىكى ھالىتىدە تىرىلدۈرلىدۇ، 

ئۇنىڭ ئۈچۈن بىز يوقۇرىدا سۆزلەپ ئۆتكەن  .پۇرىقى ئىپارنىڭ پۇرىقىدا بولىدۇ-رەڭگىدە، خۇش

 ە ئالىي ماكانالر بار.كارامەتلەر، نېئمەتلەر ۋ

نىڭ ئۈممىتىدىن ئۆلۈپ  ئىككىنچىسى؛ پەقەت ئاخىرەتنىڭال شېھىدلىرى. ئۇالر مۇھەممەد 

تائاال ئۇالرنى ئۆز ئېھسانى ۋە پەزىلىتى بىلەن قىيامەت هللا كەتكەن كىشىلەرنىڭ بىر تۈرى بولۇپ 

ەش، نامىزىنى ئوقۇش ۋە كۈنى ئالىي ئورۇنالردا ھۆرمەتلىگەن كىشىلەردۇر. بىراق يۇيۇش، كېفەنل

 .بۇنىڭدىن باشقا ئەھكامالردىن ئىبارەت باشقا ئۆلۈكلەرنىڭ ئەھكاملىرى ئۇالرغىمۇ جارىي بولىدۇ

ئۇالرنىڭ ھەقىقەتەن ئاخىرەت شېھىدلىرى ئىكەنلىكىدىن خەۋەر   بەزى ئالىمالر رەسۇلۇلالھ

لھەكىم ھەسساننىڭ ئەھكامۇششەھىد  ئابدۇ) .تۈرگە يەتكۈزگەن 50بەرگەن بۇ تۈردىكى شېھىدالرنى جۇغالپ 

 ناملىق كىتابى (

ياكى جەڭ  ەيدانىنىڭ ئۆزىدە شەھىد بولىشىجىھادقا ئاتالنغان كىشى جەڭ م يولىداهللا

ز ۋە ياكى جىھاد مەيدانىدا ئۆ شەھىد بولىشى رەككىيىن مەيدانىدا يارالنغانلىق سەۋەپلىك

نىڭ ھەممىسى كۆپلىگەن ئالىمالرنىڭ ئاخىرلىشىشى مومكىن. ئەمما بۇالر ئەجىلى بىلەن ھاياتى

ئاخىرەتتە شەھىدالرغا بىرىلىدىغان مۇكاپاتالر ئوخشاش قاراشلىرىدا شەھىد دەپ ئاتىلىدۇ.  كۆز

، يۇيۇلماستىن دەپىن زىنى ئوقۇماسلىقنامىجارى بولىدۇ. لېكىن دۇنيا ئەھكاملىرىدا ۋە 

ئۇنىڭدىن  قويۇش ۋەيەرلىكىدە بىلەن  ىكىپەنلىمەستىن ئۆز كىيىم قىلىش،

  .خاس ئەھكامالردا پەرىقلىنىدۇ  ............باشقا
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ئۆلتۈرۈلگەن شېھىدلەر ھەققىدە توختىلىپ ئۆتىمەن. جىھادتا  ىكىيولىدهللامەن بۇ بابتا 

تەرىپىدىن تەرجىمە  خۇبەيىبقېرىندىشىمىز  توغرىسىدا لىرىشېھىد ئاخرەتنىڭچۈنكى 

ناملىق كىتابىغا مۇراجىئەت  ەھكاملىرىقىلىنغان ئابدۇلھەكىم ھەسساننىڭ شېھىدلەرنىڭ ئ

 .ىشىڭالرنى تەۋسىيە قىلىمەنقىل

 شېھىدلىكنىڭ شەرتلىرى
ياكى جىھاد ۋە  شەھىد بولغانيارلىنىش سەۋەپلىك كىيىنرەك جىھاد قىلىپ يولىدا هللا

كىشىلەر شەھىد دەپ ئاتىلىدۇ. بۇالر رالشقان مەيدانىدا ئۆز ئەجىلى بىلەن ھاياتى ئاخى

بولسا دلىرىدۇر. ئەمما دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ شەھىدى بولىدىغان شەھىدلەر ئاخىرەتنىڭ شەھى

دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ شەھىدلىرىنىڭ شەرتلىرى  جەڭ مەيدانىدا ئۆلتۈرۈلگەن كىشىلەردۇر.

  .تۆۋەندىكىچە

 .كېرەك بولۇشى مۇسۇلمان -6

ئۇرۇش قىلىشقا  هللامۇرتەدلەر بىلەن بولغان جەڭدە ۋە ئۇنىڭدىن باشقا  كاپىرالر بىلەن، -1

 .بۇنىڭغا ئالىمالر بىرلىككە كەلگەن بولۇش كېرەك. ئۆلتۈرۈلگەن مەيدانىدا بۇيرىغان جەڭ

 .مۇرتەس بولماسلىقى كېرەك -4 

مۇسىبەت يەتكەندىن كېيىن ئۆلۈپ كېتىشنىڭ ئالدىدا ھايات كىشىلەر ]ن مۇرتەس دېگە

ىكەت قىلغان، بىر كېچە ياكى ھەرىكەتلەرنى مەسىلەن؛ ئورنىدىن تۇرغان، ھەر-قىلىدىغان ئىش

سېتىم ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش ئىشالرنى قىلغان  -ئۇنىڭدىن كۆپرەك قونغان، ئېلىم 

الر جاراھەتلىرى سەۋەبىدىن بىر ئاز تۇرغاندىن كېيىن  كىشىلەردۇر. ھەقىقەتەن بەزى ساھابە 

سەئد  ،تكەن بولۇپكە ۋاپات بولۇپھەرىكەتلىرىنى قىلىپ  -ئۇالر شۇ ۋاقىتتا ھاياتالرنىڭ ئىش 

قاتارلىقالر بۇالرنىڭ  ۋە ئەلىي ئىبنى ئەبىي تالىب  ، ئۆمەر ئىبنى خەتتاب ئىبنى مۇئاز 

كەتكەن  ۋاپات بولۇپخەندەك كۈنى ياردار بولغان جاراھىتى سەۋەبىدىن   جۈملىسىدىندۇر. سەئد

الر   ساھابەنى يۇيدى ۋە نامىزىنى ئوقۇدى. شۇنىڭدەك  سەئد  بولسىمۇ، رەسۇلۇلالھ 

 [يۇقىرىدا بىز زىكرى قىلغان كىشىلەرنى يۇيدى ۋە نامىزىنى ئوقۇدى.

بۇ مەسىلە ئەھمىيەتلىك بولغاچقا، ئۇنىڭ ھەققىدە سادىر بولغان خاتالىقالر ۋە مۇجاھىدالر 

 . تەرىپىدىن قويۇلغان سوئالالرمۇ كۆپ بولغاچقا تۆۋەندە بىز ئۇنى شەرھلەپ ئۆتىمىز

ىڭ ھەدلىرىدىن بىرەر ھەدتە ياكى شەرئىي تەزىرلەردە ئۆلتۈرۈلگەن نهللائۆلتۈرۈلگۈچى  -3

 بولماسلىقى الزىم، چۈنكى بۇ ئۆلتۈرۈلگەن بولسىمۇ شېھىد بولمايدۇ.
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 ھۆكمى مۇرتەس )ئېغىر دەرىجىدە ياردار بولغان كىشى( نىڭ
ۇن ۇجاھىدالرنىڭ كۆپىنچىسى، جەڭ مەيدانىدا مۇسىبەتكە ئۇچرىغان كىشى بەزى ۋاقىتتا ئۇزم

ياكى قىسقىغىنە ياشايدۇ، بەزى ۋاقىتتا باشقا ئورۇنغا يۆتكىلىدۇ، ھايات كىشىلەر سۆزلىگەندەك 

كېتىدۇ. بۇنداق  ۋاپات بولۇپسۆزلەيدۇ ۋە بەزى ۋاقىتالردا يەيدۇ ياكى ئىچىدۇ ئاندىن كېيىن 

بۇ  كىشى يۇيۇالمدۇ؟ كىفەنلىنەمدۇ؟ ۋە باشقا ئۆلۈكلەرگە ئوخشاش نامىزى ئوقۇالمدۇ؟ ياكى

كىشىمۇ يۇيۇلمايدىغان، كىفەنلەنمەيدىغان ۋە نامىزى ئوقۇلمايدىغان دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ 

 شېھىدلىرىنىڭ ھۆكمىدە بوالمدۇ؟ دېگەن سوئالنى سورايدۇ.

كىمكى يۇقارقى كىشىگە ئوخشاش  ؛سەھىھ دەلىللەر توغرا ئىكەنلىكىگە دااللەت قىلىدىغىنى

شېھىدلىكنىڭ مەنزىلى بار. بىراق ئۇنىڭ دۇنيادىكى بولغان بولسا ئۇ كىشىگە ئاخىرەتتىكى 

ئۇرۇش مەيدانىدا ۋاپات تاپقان ياكى گەرچە سۆزلىگەن بولسىمۇ ئۆز ئورنىدا  ،ھۆكمى

سەئدىبنى -ئۆلتۈرۋېتىلگەن شېھىدلەردىن باشقا ئۆلۈكلەرنىڭ ھۆكمىدە بولىدۇ. بۇنىڭ دەلىلى:

ۇنىڭ دەلىللىرىنىڭ قاتارىدىن نىڭ شېھىدلىكىنىڭ قىسسىسىدە كەلگەن نەرسە ب  مۇئاز

خەيبەر كۈنى مۇسىبەتكە ئۇچرىغان بولۇپ لېكىن ئۇ بەنۇ قۇرەيزە   سەئدىبنى مۇئاز -بولۇپ

 )مۇسلىم، تىرمىزىي ۋە ئەھمەد رىۋايىتى(يەھۇدىيلىرىغا ھۆكۈم قىلغانغا قەدەر قېلىپ قالدى. 

گە ئاپىرىلدى ۋە ئىككى كۈن نەيزە سانچىغاندىن كېيىن ئۆيىلەنەتى غا ئەبۇ لۇئلۇئە  ئۆمەر 

ياشاپ ۋاپات تاپقاندىن كېيىن ساھابىالرنىڭ چوڭلىرىنىڭ ھازىر بولىشى بىلەن يۇيۇلدى. 

نەيزە سانچىلغاندىن كېيىن تىرىك ھالەتتە يۆتكەپ كېتىلدى، ئاندىن  شۇنىڭدەك ئەلىي 

 ) ئەھلى سۈنەنلەر رىۋايىتى( كېيىن يۇيۇلدى.

ۋە يۇيۇلمىدى. بىز بۇنىڭدىن تىرىك  قەتلى قىلىندىىدا يېقىلغان ئورن ئەمما ئوسمان  

ھالەتتە چېدىرىغا ياكى ئۆيىگە ھالىدىن خەۋەر ئېلىش ئۈچۈن يۆتكەلمەستىن يېقىلغان ئورنىدا 

 ئۆلتۈرۋېتىلگەن شېھىدنىڭ يۇيۇلمايدىغانلىقىنى تۇنۇپ يېتەلەيمىز.

ئېغىر ياردار بولغان كىشى  ئەگەر »رەھىمەھۇلالھدىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ: فيۈسۈ ئەبى

ھۇشى بار ھالەتتە بىر ۋاخ نامازنىڭ كامىل ۋاقتىچىلىك ھەتتا شۇ ناماز ئۇ كىشىنىڭ  -ئەقلى 

 -زىممىسىدە قەرز بولغانغا قەدەر تۇرۇپ قالغان بولسا مۇرتەس بولىدۇ.  ئەگەر ئورنىدا ئەقلى

 «ھۇشىنى بىلمەي قېلىپ قالغان بولسا مۇرتەس بولمايدۇ.

 ەرچە دۇنيا ھۆكمىدە شېھىد بولمىغان بولسىمۇ ئەجىردە شېھىد بولىدۇ. مۇرتەس گ

 -7ئەلجامىئۇسسەغىير  ۋە بەت -74توم  -5رائىق  ربەت، ئەلبەھرۇ -33توم  -7بىدايە ) ئەلھىدايە شەرھۇل 

 بەت(  -773توم 
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 ئەگەر جەڭ ھالىتىدە ۋاپات تاپقان بولسا] ئىمامى شاپىئىي رەھىمەھۇلالھنىڭ ھەمراھلىرى

 .دېدى [يۇيۇلمايدۇ ھەم نامىزى ئوقۇلمايدۇ، ئەگەر ئۇنداق بولمىسا يۇيۇلىدۇ ۋە نامىزى ئوقۇلىدۇ

ۋاقىتنىڭ ئۇزارغانلىقى ياكى يىگەنلىكى بىلەن يۇقارقىدەك بېكىتىش توغرىدۇر، چۈنكى يىيىش 

ە ئۇنى ھايات كەچۈرگەن كىشىلەردىال بولىدۇ، ۋاقىتنىڭ ئۇزارغانلىقى شۇنىڭغا دااللەت قىلىدۇ ۋ

 ئېتىبارغا ئېلىش كۆپلىگەن ئورۇنالردا ئىسپاتالندى.

ئەمما سۆزلەش، ئىچىش ۋە جەڭ ھالىتى قاتارلىقالردىن بىرەرسى بىلەن بەلگىلىمە چىقىرىش 

 نېمە رەبىيئنىڭ ئىبنى سەئد» كۈنى ئوھۇد  رەسۇلۇلالھ ،توغرا بولمايدۇ. چۈنكى

 قاراپ مەن! رەسۇلۇلالھ ئى كىشى بىر. دېدى «بارمۇ؟ ئادەم باقىدىغان قاراپ قىلىۋاتقانلىقىغا

 كىشى؛ ئۇ. تاپتى ھالەتتە قالغان تىنىقلىرى ئاخىرقى جاراھەتلىنىپ ئۇنى ۋە دېدى باقاي

مېنى سەن شېھىد قىلىنغانالر ئىچىدىمۇ ياكى ھاياتالر ئىچىدىمۇ قاراپ   رەسۇلۇلالھ ئۇنىڭغا

 غانالرنىڭ ئىچىدە، مەندىن رەسۇلۇلالھ دېدى. سەئد: مەن شېھىد قىلىن -بېقىشىمغا بۇيرىدى،

دېدى. ئۇ كىشى: ئاندىن كېيىن مەن ئۇنىڭ بىلەن  -گە ساالم يەتكۈزۈپ قويغىن،

 دېدى. -خوشالشماستىنال ۋاپات تېپىپ كەتتى،

م ئىبنى ئابدۇل ئەشھەل ئوھۇد كۈنى يېقىلغان ھالەتتە تېپىلدى ۋە ئۇنىڭغا سېنى ىئۇسەير

دېدى. ئۇ  -[ئىسالم كەلتۈردۈم ئاندىن كېيىن كەلدىم، ]ى. ئۇ:دېيىلد -نېمە ئېلىپ كەلدى؟

 ئومۇمى نىڭ ئۇالرنى قانلىرى ۋە كىيىملىرى بىلەن كىفەنلەڭالر دېگەن ئىككىسى رەسۇلۇلالھ 

مىدى ۋە ىنىڭ قاتارىدىن بولۇپ ئۇالرنى يۇسۆزىنىڭ ئىچىگە كىرىپ كەتكەن ئوھۇد شېھىدلىر

 لىگەن ۋە جەڭ توختىغاندىن كېيىن ۋاپات تاپقان ئىدى.ئۇ ئىككىسى سۆز .نامىزىنى ئوقۇمىدى

 ئىبنى ئۆمەر»دىن رىۋايەت قىلىنغان يەمامە ئەھلىنىڭ قىسسىسىدە   ئىبنى ئۆمەر

؛ مەن ئۇنىڭغا سۇ ئۆلتۈرۈلگەنلەرنى ئايلىنىىپ ئابا ئۇقەيلىل ئەنەفىينى تاپتى. ئىبنى ئۆمەر 

ۇپ ۋاپات بولۇشقا ئازال قالغان ئىكەن، سۇ ئۇنىڭ يېرى جاراھەتلەنگەن بول 73ئىچكۈزدۈم، ئۇنىڭ 

 «دېدى. -ھەممە جاراھەتلىرىدىن چىقىپ كەتتى ۋە ئۇ يۇيۇلمىدى،

ئەگەر مەن تاغامنىڭ ئوغلىنى ھايات  »شام پەتھىلىرى ھەققىدە بىر ئادەم مۇنداق دەيدۇ:

م، ئۇنى دە، ھارىس ئىبنى ھىشامنى ئۇچراتتى -تاپالىسام سۇغىرىپ قۇياي دەپ سۇ ئالدىم،

سۇغۇرىشنى ئويلىدىم، شۇ چاغدا بىر ئادەم ئۇنىڭغا قارىدى، ھارىس ماڭا ئۇ كىشىنى 

سۇغۇرىشىمغا ئىشارەت قىلدى، مەن ئۇنى سۇغۇرۇش ئۈچۈن بارسام يەنە بىر ئادەم ئۇنىڭغا قارىدى، 

ئۇ ئادەم ئۇ كىشىنى سۇغۇرىشىمغا ئىشارەت قىلدى، مەن ئۇنىڭ يېنىغا بارماستىنال ئۇالرنىڭ 
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ھەممىسى ۋاپات تېپىپ كەتتى. ئۇالرنىڭ ھېچ بىرى يۇيۇلمىدى ھەم نامىزى ئوقۇلمىدى ۋە ئۇالر 

 بەت(– 501-505توم  -5)ئەلمۇغنىي  «جەڭ توختىغاندىن كېيىن ۋاپات تاپقان ئىدى.

كۈچلۈك كۆز قاراش جەڭ مەيدانىدا يارلىنىپ يۆتكەش جەريانىدا ھاياتىدىن ئايرىلغانالر 

ىدلەردىن سانىلىدۇ. ئەمما يارلىنىپ بىر مۇددەتتىن كېيىن داۋالىنىش يۇيۇلمايدىغان شېھ

شېھىد بولىدۇ ۋە شېھىدنىڭ ئەجرىنى ئالىدۇ. ئەمما يۇيىلىدۇ ۋە  ھاياتىدىن ئايرىلغانالر جەريانىدا

  نامىزى ئوقۇلىدۇ.

 

 كىفەنلەش، يۇيۇش ۋە دەپنە قىلىش
كىپەنلىمەسلىك، باشقا  ېھىدالرنى شېھىد بولغان كىيىمىدىن باشقا كىيىملەرگەش

غانغا ئوخشاش يۇيماسلىق ۋە ئۆلتۈرۈلگەن ئورنىغىال دەپنە يۈكلەرنى، ئاخىرەت شېھىدلىرىنى يۇئۆل

 :قىلىش توغرىسىدا دەلىللەر كەلگەن

َيمع بْي الرجلْي من قتلى أحد ف  كان النِب مۇنداق دەيدۇ؛ عنهما هللا رضي جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ 

أنا شهيد على هؤلء »فإذا أشري له إَل أحدمها قدمه ف اللحد وقال:  «هم أكثر أخذا للقرآنأي»ثوب واحد ث يقول 

 وأمر بدفنهم ف دمائهم ومل يغسلوا ومل يصل عليهم. «يوم القيامة

 ئاندىن ساالتتى، كىيمگە بىر كىشىنى ئىككى ھەر شېھىدلىرىدىن ئوھۇد رەسۇلۇلالھ 

گە ئۇالرنىڭ   رەسۇلۇلالھ دەيتتى، «ئالغان يادقا ۆپرەكك قۇرئاننى قايسىسى ئۇالرنىڭ» كېيىن

قىيامەت كۈنى مەن بۇالرغا گۇۋاھ »بىرەرسى كۆرسىتىلسە شۇنى يەرلىككە باشتا قوياتتى، 

دەيتتى ۋە ئۇالرنى قانلىرى بىلەن دەپنە قىلىشقا بۇيرىدى. ئۇالر يۇيۇلمىدى ۋە نامىزى « بولىمەن

 )بۇخارىي رىۋايىتى(ئوقۇلمىدى. 

 ئوھۇد) »: .   رەسۇلۇلالھ يعين يوم أحد ومل يغسلهم «ادفنوهم ف دمائهم»يەنە مۇنداق دەيدۇ؛ ئۇ 

 .يۇيمىدى ئۇالرنى ۋە دېدى «قىلىڭالر دەپنە بىلەن قانلىرى ئۇالرنى (كۈنى

 يدفنوا وأن واْللود اْلديد عنهم ينزع أن أحد بقتلى أمر»  هللا اأن رسول مۇنداق دەيدۇ؛  ئىبنى ئابباس
 . «بدمائهم ثياِبم ف

 قان ئۇالرنى ۋە سالدۇرۋېلىشقا تېرىلەرنى ۋە تۆمۈر شېھىدلىرىدىن ئوھۇد»: رەسۇلۇلالھ  

 (رىۋايىتى ماجە ئىبنى ۋە داۋۇد ئەبۇ). بۇيرىدى «قىلىشقا دەپنە بىلەن كىيىملىرى
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ل »لى أحد: ف قت  قال دىن مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ؛ رەسۇلۇلالھ  جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ
 ومل يصل عليهم «تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة

 ھەرقانداق شۈبھىسىزكى يۇيماڭالر، ئۇالرنى » :توغرىسىدا شېھىدلىرى ئوھۇد رەسۇلۇلالھ 

دېدى ۋە « پۇراق چېچىپ كېلىدۇ -خۇش ئىپاردەك كۈنى قىيامەت قان ھەرقانداق ياكى جاراھەت

 )ئەھمەد رىۋايىتى(ىنى ئوقۇمىدى. ئۇالرنىڭ نامىز

 )والشهيد إذا مات ف موضعه مل يغسل ومل يصل عليه( ئىبنى قۇدامە رەھىمەھۇلالھ خىرەقىينىڭ

دېگەن سۆزىنىڭ  (شېھىد ئۆز ئورنىدا ۋاپات تاپقان بولسا يۇيۇلمايدۇ ۋە نامىزى ئوقۇلمايدۇ)

ىدا ۋاپات تاپقان بولسا يۇيۇلمايدۇ، بۇ يەنى بىر رىۋايەتتە جەڭ مەيدان ]شەرھىسىدە مۇنداق دەيدۇ:

كۆپلىگەن ئالىمالرنىڭ سۆزلىرى بولۇپ بۇ توغرىسىدا ئىختىالپ بارلىقىنى بىلمەيمىز. پەقەتال 

ھەسەن ۋە سەئىيد ئىبنى مۇسەييەبلەر: جۇنۇب ھالەتتە ۋاپات تاپقان شېھىد يۇيۇلىدۇ، 

 دەيدۇ. -[،ئەۋزەلراقتۇرئەگىشىش  گە ۋە ساھابىلىرىگە شېھىدالرنى يۇيماسلىقتا رەسۇلۇلالھ 

جەڭ مەيداندا شېھىد بولغان كىشىلەر يۇيۇلمايدۇ. كېفەنلەنمەيدۇ ۋە ئۆز كىيىمى  :خۇالسە

  بىلەن دەپنە قىلىنىدۇ.

شېھىدلەر ھاياتىدىن ئايرىلغان ئورۇنالرغا دپنە قىلىنىدۇ. بىراق مەنپەئەت بولسا باشقا 

  ئورۇنالرغا يۆتكەلسە بولىدۇ. 

: شېھىد بولغان كىشى دۈشمەن ئورۇنلىرىدا شېھىد بولغان بولسا ئورنىدىن يۆتكەپ مەسىلەن

 .كېلىپ دۈشمەنلەردىن يىراقراق جايغا دەپنە قىلىنسا بولىدۇ

)يەنى يارالنغاندىن كىيىن سۇ ئىچىش، تاماق يىيىش  ئەمما يارلىنىپ بىر مۇددەتتىن كېيىن

ھاياتىدىن  (ىغان ئىشالرنى قىلىغان بولسات ئادەم قىلىدۋە كىيىم كىيىش... قاتارلىق ھايا

 .نامىزى ئوقۇلىدۇ ۋە كېفەنلىنىدۇ ،شېھىدلەر يۇيۇلىدۇ ئايرىلغان

 ىدالرغا ناماز ئوقۇشنىڭ ھۆكمىھشې
نىڭ ئوھۇد كۈنى شېھىدالرنىڭ  نىڭ يۇقارقى ھەدىسىدە رەسۇلۇلالھ   ابىر ئىبنى ئابدۇلالھج

ۇنىڭدىن باشقا جەڭلەردىمۇ شېھىدالرنىڭ نامىزىنى نامىزىنى ئوقۇمىغانلىقى ئىسپاتالندى ۋە ئ
 ئوقۇغانلىقى يېتىپ كەلمىدى. 

دېدى. شۇنىڭغا  -[شېھىدنىڭ باشقا ئۆلۈكلەرگە ئوخشاش نامىزى ئوقۇلىدۇ، ]بەزى ئالىمالر:

ِب  ْم َرُسوَل )دىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىسنى ھۆججەت قىلدى، ئۇ مۇنداق دەيدۇ:   ئىبنى ئابباس
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 ( َوُهَو َكَما ُهَو َمْوُضوع  لَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم يَ ْوَم أُُحد  َفَجَعَل ُيَصلِّي َعَلى َعَشرَة  َعَشرَة  َوَْحْزَُة ُهَو َكَما ُهَو يُ ْرفَ ُعونَ اللَّه  صَ 

ئوندىن نامىزىنى  -ئوندىن  گە ئېلىپ كېلىندى، رەسۇلۇلالھ  )ئۇالر ئوھۇد كۈنى رەسۇلۇلالھ 

شېھىدنىڭ  70)يەنى ھەر  نىڭ جەسىتى بولسا شۇ پېتى تۇراتتى  ىدى، ھەمزەئوقۇشقا باشل

  لېكىن ئەنەس ئىبنى مالىك .نىڭ نامىزىمۇ ئوقۇالتتى(  نامىزىنى چۈشۈرگەندە ھەمزە

) ئەبۇ دىن باشقىالرنىڭ نامىزىنى ئوقۇمىغانلىقىنى زىكرى قىلدى.  نىڭ ھەمزە  رەسۇلۇلالھ 

 داۋۇد رىۋايىتى(

نىڭ خۇسۇسىيىتى بولۇپ ئۇنىڭدا  ىرىنىڭ يەكۈنىگە ئاساسەن بۇ ھەمزە ڭ دەلىلسنىھەدى

باشقىالر ئۇنىڭغا شېرىك بواللماسلىقى مۇمكىن. ئەگەر شېھىدالرغا ئومۇمىي ھۆكۈمدە ناماز 

ئوقۇلىدىغان بولسا بىزلەرگە ئوھۇد شېھىدلىرىنىڭ ھەممىسىگە ۋە باشقا جەڭ مەرىكىلىرىدىكى 

لىگەن شېھىدالرغا ناماز ئوقۇلغانلىقى ئەلۋەتتە نەقىل قىلىنغان بوالتتى. ئۇالردىن باشقا كۆپ

نىڭ بىر كۈنى چىقىپ ئوھۇد شېھىدلىرىنىڭ نامىزىنى   سەھىيھۇل بۇخارىيدا رەسۇلۇلالھ

ئوقۇغانلىقى رىۋايەت قىلىندى ۋە ھەدىستە ئاشۇنىڭ سەۋەبىنى بايان قىلىپ بېرىدىغان نەرسىلەر 

غانغا ئوخشاش ۋەدە قىلىنىدۇ. بۇ نكى ئۆلۈكلەرگە ھاياتالرغا ۋەدە قىلىكەلگەن بولۇپ شۈبھىسىز

ناماز ھەدىسنىڭ بەزى رىۋايەتلىرىدە كەلگىنىدەك سەككىز يىلدىن كېيىن بولغان بولۇپ ئەگەر 

ئۇالرنىڭ نامىزىنى ئوقۇش باشقا ئۆلۈكلەرنىڭ نامىزىنى ئوقۇشقا ئوخشاش ۋاجىب بولغان بولسا 

بۇ ۋاقىتقىچە كېچىكتۈرمىگەن بوالتتى. ئەگەر شېھىدالرغا ناماز ئوقۇش  ھەرگىزمۇ رەسۇلۇلالھ 

كەسكىن سۈننەت بولغان بولسا بىزلەرگە، خۇسۇسەن جەڭلەر ۋە شېھىدالرنىڭ ئەھۋالى تولۇق 

 .رى بىلەن نەقىل قىلىنغان بوالتتىسەۋەبلى

بولسا يۇيۇلمايدۇ ئىبنى قۇدامە رەھىمەھۇلالھ خىرەقىينىڭ )شېھىد ئۆز ئورنىدا ئۆلۈپ كەتكەن 

توغرا قاراشقا ئاساسەن  ]ۋە نامىزى ئوقۇلمايدۇ( دېگەن سۆزىنىڭ شەرھىسىدە مۇنداق دەيدۇ:

  [شېھىدنىڭ نامىزى ئوقۇلمايدۇ، بۇ مالىك، شاپىئىي ۋە ئىسھاق قاتارلىق ئىمامالرنىڭ سۆزىدۇر.

ھىدنىڭ نامىزى شې] تىن قىلىنغان بىر رىۋايەتتەئىبنى ھەنبەل رەھىمەھۇلالھ ەھمەدئئىمام 

رنىڭمۇ الرەھىمەھۇلالھ خىاللمۇ بۇنى تاللىغان بولۇپ بۇ سەۋرى ۋە ئەبۇ ھەنىف. ئوقۇلىدۇ

نىڭ بۇ رىۋايەتتىكى سۆزى شېھىدنىڭ نامىزىنى ئوقۇشنىڭ رەھىمەھۇلالھئەھمەدئىمام سۆزىدۇر، 

دېدى.  -وق،ئەگەر نامىزى ئوقۇلسا چاتاق ي ە ئشارەت قىلىدۇ. ئۇ بىر ئورۇنداۋاجىب ئىكەنلىكىگ

ناماز ئوقۇلىدۇ، ھىجازلىقالر شېھىدنىڭ نامىزىنى ئوقۇمايدۇ ۋە ئۇنىڭغا ناماز  نە بىر ئورۇندايە

 [ئوقۇش قېيىنچىلىق بولمىسىال ناماز ئوقۇشتا چاتاق يوق دېدى.
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بۇ ھەقتە ئالىمالر ھەر خىل كۆز قاراشالرنى ئوتتۇرغا قويغان. بەزى ئالىمالر نامىزى ئوقۇلىدۇ 

 .دەيدۇ -ە بەزى ئالىمالر نامىزى ئوقۇلمايدۇ،دېسە، يەن

 سۆزىنىڭ خۇالسىلىرى تۆۋەندىكىچە: لىماالرنىڭبۇ ھەقتىكى ئۆ

 . سۆز شېھىدلەرنىڭ نامىزى ئوقۇلمايدۇ -7

 -5 فئەلئىنسا) بۇ جۇمھۇر ئالىىمالرنىڭ كۆز قارشى  .سۆز شېھىدلەرنىڭ نامىزى ئوقۇلىدۇ -5

 (بەت -600توم 

ناماز ئوقۇغۇچىالرنىڭ تاللىشىغا قارىلىدۇ.  ،امىزىنى ئوقۇش بولساسۆز شېھىدلەرنىڭ ن -4

شېھىدلەرنىڭ نامىزىنى ئوقۇغانلىققا ئاساسەن شېھىدلەرنىڭ نامىزىنى  كىمىكى رەسۇلۇلالھ 

نىڭ شېھىدلەرنىڭ نامىزىنى ئوقۇمىغانلىق   ئوقۇشنى خالىسا ئوقۇيدۇ. كىمىكى رەسۇلۇلالھ

 دېگەن دەلىلنى تۇتسا  ئوقۇمايدۇ.  -مىزىنى ئوقىمايدۇ،يولىغا ئاساسەن شېھىدلەرنىڭ نا

كۈچلۈك كۆز قاراش جەڭ مەيدانىدا شېھىد بولغانالرنىڭ نامىزى ئوقۇلمايدۇ. يارلىنىش 

 سەۋەبى بىلەن كېيىن ھاياتىدىن ئايرىلغانالرنىڭ نامىزى ئوقۇلىدۇ.

 

 توغرىسىدايولىدا ئۆلتۈرۈلگەن شېھىدنىڭ پەزىلىتى هللا
 ئىگىسى نېسىۋە كاتتا ئۇنىڭغا. مەنزىلدۇر يمەرتىۋە ھەمدە ئالى لىك كاتتاشېھىد ىلگىنكى،ب

يېتەلەيدۇ.  كىشىال قىلىنغان ئىلگىرى تەقدىرى بىلەن قۇتۇئ مەڭگۈلۈك ئۇچرىشىدۇ ۋە ئۇنىڭغا

 . بىللە بولىدۇ بىلەن جەننەتتە پەيغەمبەرلەر شېھىدلەر

َعَلْيِهمَّمَِّنََّّهللَّاالر ُسوَلَّفَُأْولَِئَكََّمَعَّال ِذيَنََّأنْ َعَمَّوَََّّهللَّاَوَمنَّيُِطِعَّ:دەيدۇ مۇنداق ھەقتە بۇ تائاالہللا 

يِقيَنََّوالشَُّهَداءََّوالص اِلِحيَنََّوَحُسَنَُّأولَِئَكَّرَِفيًقا قا ۋە پەيغەمبەرگە هللاكىملەركى   الن ِبيِّيَنََّوالصِّدِّ

بەرلەر، نىڭ نېئمىتىگە ئېرىشكەن پەيغەمهللا ئىتائەت قىلىدىكەن، ئۇالر )ئاخىرەتتە(

سىددىقالر )يەنى يۇقىرى دەرىجىلىك پەيغەمبەرلەر ۋە شېھىدلەر(، شېھىدلەر ۋە 

 (53: نىسائ)!ياخشىالر بىلەن بىللە بولىدۇ، ئۇالر نېمىدېگەن ياخشى ھەمراھالر

 .كىشىلەردۇر ساتقۇچى جانلىرىنى قىممەتلىك ئۆزلىرىنىڭ يولىداهللا شېھىدلەر بۇ مانا 

َّ ََّلُهُمَّالَجن َةَّيُ َقاتُِلوَنَِّفيََّسِبيِلََّّاْشتَ َرىَِّمنََّّهللَّاِإن  فَ يَ ْقتُ ُلوَنََّويُ ْقتَ ُلوَنََّّهللَّااْلُمْؤِمِنيَنََّأنُفَسُهْمََّوَأْمَواَلُهمَّبَِأن 

َّ َِّمَن ََّأْوَفىَّبَِعْهِدِه ََّوَمْن ََّواْلُقْرآِن ََّواِْلنِجيِل َِّفيَّالت  ْورَاِة ََّحقًّا ََّعَلْيِه َّبِبَ ْيِعُكمََُّّهللَّاَوْعًدا ال ِذيَّبَايَ ْعُتمَِّبِهََّّفَاْسَتْبِشُروْا
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َّاْلَعِظيمَُّ َّاْلَفْوُز َُّهَو مۇئمىنلەردىن ئۇالرنىڭ جانلىرىنى، هللاشۈبھىسىزكى،   َوَذِلَك

نىڭ يولىدا ئۇرۇش هللاماللىرىنى ئۇالرغا جەننەتنى بېرىپ سېتىۋالدى. ئۇالر 

قىلىپ )دۈشمەنلەرنى( ئۆلتۈرىدۇ ۋە ئۆلتۈرۈلىدۇ )يەنى دۈشمەنلەر بىلەن جىھاد 

شېھىد بولىدۇ(، )جىھاد قىلغۇچىالرغا جەننەتنى ۋەدە قىلىش( تەۋراتتا، قىلىپ 

نىڭ( راست ۋەدىسىدۇر، ۋەدىسىگە هللائىنجىلدا ۋە قۇرئاندا زىكرى قىلىنغان )

دىنمۇ ۋاپادار ئەھەدى يوق( قىلغان هللادىنمۇ بەك ۋاپا قىلغۇچى كىم بار؟ )يەنى هللا

 (تەۋبە)تتۇربۇ سوداڭالردىن خۇشال بولۇڭالر، بۇ زور مۇۋەپپەقىيە

َّيُ ْرزَُقوَنَّ مۇنداق دەيدۇ:يەنە تائاال هللا َّرَبِِّهْم َِّعْنَد ََّأْحَياء  ََّبْل ََّأْمَواتًا َّالل ِه ََّسِبيِل َِّفي َّقُِتُلوا َّال ِذيَن ََّتْحَسَبن  َوََل

َّب423َِّ) َّيَ ْلَحُقوا ََّلْم َّبِال ِذيَن ََّوَيْسَتْبِشُروَن ََّفْضِلِه َِّمْن َّالل ُه ََّآتَاُهُم َِّبَما ََّفرِِحيَن َُّهْمَّ( ََّوََل ََّعَلْيِهْم ََّخْوف  ََّأَل  ََّخْلِفِهْم َِّمْن ِهْم

(َّ َّ)471َيْحَزنُوَن َّاْلُمْؤِمِنيَن ََّأْجَر َُّيِضيُع َََّل َّالل َه ََّوَأن  ََّوَفْضل  َّالل ِه َِّمَن َّبِِنْعَمة  ََّيْسَتْبِشُروَن )474) نىڭ هللا

 يولىدا شېھىت بولغانالرنى ئۆلۈك دەپ گۇمان قىلمىغىن، بەلكى ئۇالر تىرىك

نىڭ دەرگاھىدىكى رىزىقتىن بەھرىمەن قىلىنىدۇ )يەنى جەننەتنىڭ هللا بولۇپ، 

نېمەتلىرىدىن ئەتىگەن ـ ئاخشامدا مەڭگۈلۈك رىزىقالندۇرۇپ تۇرۇلىدۇ(. ئۇالر 

نىڭ ئۆزلىرىگە بەرگەن پەزلىدىن خۇرسەندۇر، ئۆزلىرىنىڭ ئارقىسىدىن تېخى هللا

( قېرىنداشلىرىغا يېتىپ كەلمىگەن )يەنى شېھىت بولماي تىرىك قالغان

)ئاخىرەتتە( نە قورقۇنچ، )دۇنيادىن ئايرىلغانلىقىغا( نە قايغۇ يوق ئىكەنلىكى بىلەن 

تەرىپىدىن بېرىلگەن نېمەت ۋە پەزلنى، هللا خۇش خەۋەر بېرىشنى تىلەيدۇ. ئۇالر 

نىڭ بىكار قىلىۋەتمەيدىغانلىقى بىلەن خۇش خەۋەر هللانىڭ ئەجرىنى مۇئمىنلەر

 (ئايەت 717 - 753 ئىمران ئال ەۈرس)  بېرىشنى تىلەيدۇ

مۇنداق  دىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە ئۇ مۇنداق دەيدۇ؛ رەسۇلۇلالھ  ئىبنى ئابباس 

يَب إ ْخَوانُُكْم ب ُأُحد  َجَعلَ َّ» ؛دېگەن َعزَّ َوَجلَّ   اللَّهُ َعن  اْبن  َعبَّاس  قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَّه  َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم َلمَّا ُأص 
َار َها َوتَْأو ي إ ََل قَ َناد يَل م نْ  ْن ِث  ِ لِّ اْلَعْرش  فَ َلمَّا أَْرَواَحُهْم ف  َأْجَواف  َطرْي  ُخْضر  َتر ُد أَنْ َهاَر اْْلَنَّة  تَْأُكُل م   َذَهب  ف  

ْم قَاُلوا يَا َقَلب ه  ْم َوُحْسَن ُمن ْ َا َصَنَع اللَُّه لََنا ل َئَلَّ يَ ْزَهُدوا ف  اْلْ َهاد   َوَجُدوا ط يَب َمْشَرِب  ْم َوَمْأَكل ه  لَْيَت إ ْخَوانَ َنا يَ ْعَلُموَن ِب 
يَات  َعَلى َرُسول ه  َوَل يَ ْنُكُلوا َعْن اْلَْْرب  فَ َقاَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَنَا أُبَ لُِّغُهْم َعْنُكْم فَأَنْ َزَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ هَ  َوََلََّّ}َُّؤَلء  اْْ

َّ«َتْحَسَبن َّال ِذيَنَّقُِتُلواَِّفيََّسِبيِلَّالل ِهََّأْمَواتًاََّبْلََّأْحَياء َّ{
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 يېشىل جانلىرىنى قېرىنالشلىرىڭالرنىڭ بولغان شېھىد ئۇرۇشىدا ئوھۇد تائاالهللا »

 بېرىپ، بويىغا ئۆستەڭلىرىنىڭ جەننەت قۇشالر بۇ. ئورۇنالشتۇردى پوكانلىرىغا قۇشالرنىڭ

 جاي قونداقالردىن ئالتۇن ئېسىلغان سايىسىگە ئەرشنىڭ كېيىن. يەيدۇ ۋىلىرىدىنمې جەننەتنىڭ

 ئىچىپ، ئىچىملىكلەرنى تاتلىق ئەڭ يەپ، يېمەكلىكلەرنى مېزىلىك ئەڭ شېھىدلەر ئۇ. تۇتىدۇ

بىزنىڭ جەننەتتە تىرىك ئىكەنلىكىمىزنى، “: كېيىن ئالغاندىن دەم جايالردا گۈزەل ئەڭ

اتقانلىقىمىزنى بىزدىن كېيىنكى قېرىنداشلىرىمىزغا كىم يەتكۈزىدۇ؟ رىزىقالندۇرۇلۇپ تۇرىۋ

. ىدۇىشكاشكى، ئۇالر بۇنى بىلسە ئىدى، جىھادتىن قاچماس، ئۇرۇشتىن چېكىنمەس ئىدى دېي

نىڭ يولىدا هللاۋە:  ەيدۇنىڭ نامىڭالردىن مەن يەتكۈزەي دتائاال: بۇنى سىلەرهللا شۇنىڭ بىلەن، 

نىڭ هللاگۇمان قىلمىغىن، بەلكى ئۇالر تىرىك بولۇپ، شېھىد بولغانالرنى ئۆلۈك دەپ 

 -دەرگاھىدىكى رىزىقتىن بەھرىمەن قىلىنىدۇ )يەنى جەننەتنىڭ نېمەتلىرىدىن ئەتىگەن 

 (رىۋايىتى )ئەبۇ داۋۇد«. دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى ئاخشامدا مەڭگۈلۈك رىزىقالندۇرۇپ تۇرۇلىدۇ(

 

شېھىدلەر » مۇنداق دەيدۇ: دىستە،رەسۇلۇلالھ رىۋايەت قىلىنغان ھە دىن  ئابباس ئىبنى

جەننەت دەرۋازىسىنىڭ قېشىدىكى نۇر چېچىپ تۇرغان دەريا ئۈستىدىكى يېشىل گۈمبەز ئىچىدە 

 ئىبنى ۋە ھاكىم ئەھمەد،) .« ئاخشامدا جەننەتتىن رىزىق چىقىپ تۇرىدۇ-تۇرىدۇ، ئۇالرغا ئەتىگەن

 (رىۋايىتى شەيبە

: دەيدۇ دەيدۇ: مۇجاھىد مۇنداق ات ئىكەنلىكى ھەققىدە مۇنداقشېھىدلەرنىڭ ھاي ئۆلىماالر

 ئۇنىڭ خۇشبۇيىنى رىزىقلىنىدۇ، جەننەتتە بولمىسىمۇ، جەننەتنىڭ مېۋىلىرىدىن شېھىدلەر]

 تاپىدۇ.[

 قىلغاندەك، خەۋەر هللا  ئۇالر ھەقىقەتتۇر، ھاياتلىقى شېھىدلەرنىڭ]:كۆپىنچىسى ئۆلىماالرنىڭ

 ئۇالر لېكىن، كەتتى، بولۇپ اپاتۋ دۇنيادىن بۇ شېھىدلەر. دېگەن-[ۇتۇرىد رىزىقلىنىپ جەننەتتە

 .ئىگە ئارتۇقچىلىققا كىشىلەردىن باشقا ھاياتتەك، مەڭگۈ ھەتتا بىلەن رىزىق جەننەتتىكى

فقال: ل  ذكر الشهداء عند النِب  دىن رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ؛  رەسۇلۇلالھ  ھۈرەيرە ئەبى
شهيد حَّت تبتدره زوجتاه كأهنما ِئران أضلتا فصيليهما ف براح من اْلرض وف يد كل واحدة جتف اْلرض من دم ال

ِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم فَ َقاَل َل جتَ ف  اْْلَْرُض »َّمنهما حلة خري من الدنيا وما فيها يُد ع ْنَد النَِّب  ْن َدم  ذُك َر الشَّه   م 
دَ َحَّتَّ تَ ْبَتد رَُه زَ  الشهيد ْن اْْلَْرض  ب َيد  َأْو قَاَل ف  َيد  ُكلِّ َواح  َما ف  بَ رَاح  م  يَلْيه  ئ ْرَان  َأَضلََّتا َفص   ِ ُهَما ْوَجَتاُه َكَأن َُّهَما  ن ْ ة  م 

نْ َيا َوَما ف يَها ْن الد  ر  م  َي َخي ْ  «ُحلَّة  ه 
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مبەر نىڭ قېشىدا شېھىدالرنىڭ گېپى بولدى. شۇنىڭ بىلەن، پەيغە  ر مبەپەيغە

شېھىدنىڭ يەر يۈزىدىكى قېنى تېخى قۇرىماستىن، ئۇنى جەننەتتىكى ئىككى » مۇنداق دېدى:

جۈپتى خۇددى ئېمىتىۋاتقان بالىلىرىنى مەلۇم جايدا يۈتتۈرۈپ قويۇپ، ئاندىن ئۇالرنى تېپىۋالغان 

ۇنىڭدىكى ئىككى ئانىدەك ھاياجان ئىلكىدە قارشى ئالىدۇ. ھەربىر جۈپتىنىڭ قولىدا دۇنيا ۋە ئ

  )ئەھمەد ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى( «.پۈتۈن نەرسىلەردىن قىممەتلىك تون بولىدۇ

ْقَدام  ْبن  َمْعد ي َكر َب قَاَل قَاَل َرُسوُل   َصال  يُ ْغَفُر َلُه  هللا اَعَلْيه  َوَسلََّم ل لشَّه يد  ع ْنَد  هللا اَصلَّى  هللا اَعْن اْلم  ت  خ  س 

ه  تَ ف  أَوَّل  َدفْ َعة  َويَ َرى  ْن اْْلَنَّة  َوَُيَاُر م ْن َعَذاب  اْلَقْْب  َويَْأَمُن م ْن اْلَفزَع  اْْلَْكَْب  َويُوَضُع َعَلى رَْأس  اُج اْلَوقَار  َمْقَعَدُه م 

ْن اْلُْور   نْ َيا َوَما ف يَها َويُ َزوَُّج اثْ َنتَ ْْي  َوَسْبع َْي َزْوَجًة م  ْن الد  َها َخي ْر  م  ن ْ  اْلع ْي  َوُيَشفَُّع ف  َسْبع َْي م ْن أَقَار ب ه .  اْلَياُقوتَُة م 

هللا »مۇنداق دېگەن:دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  مىقدام ئىبنى مەئدىكەرىب 

دەسلەپكى قېنى تۆكىلىشى : بار ئارتۇقچىلىقى خىل ئالتە مۇنداق شېھىدنىڭ دەرگاھىدا نىڭ

 ئازابىدىن قەبرە كۆرىدۇ؛ ئورنىنى جەننەتتىكى ئۇ قىلىنىدۇ؛ مەغپىرەت گۇناھلىرى ئۇنىڭ البىلەن

 تاجى ھۆرمەت بولىدۇ؛ ئەمىن قورقۇنچتىن چوڭ ئەڭ كۈنىدىكى قىيامەت قۇتۇلىدۇ؛

 قىممەتلىكتۇر؛ نەرسىلەردىنمۇ ئۇنىڭدىكى ۋە دۇنيا ياقۇتى تال بىر تاجنىڭ بۇ كىيدۈرۈلىدۇ،

 شاپائەت كىشىگە 10 تۇغقانلىرىدىن بېرىلىدۇ؛ قىلىپ جۈپتى سى 15 ھۆرىلەردىن كۆزلۈك شەھال

 ( 7554)تىرمىزى: . «بېرىلىدۇ ھوقوقى قىلىش

ْرَداَء قَاَل قَاَل َرُسوُل  ْن َأْهل  بَ ْيت ه .  هللا اَصلَّى  هللا اعن اب الدَّ يُد ف  َسْبع َْي م   َعَلْيه  َوَسلََّم ُيَشفَُّع الشَّه 

شېھىدكە »مۇنداق دېگەن: دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  ئەبۇ دەردائ 

  (5655)ئەبۇ داۋۇد:  «.بېرىلىدۇ كىشىگە شاپائەت قىلىش ھەققى 10ئائىلىسىدىكىلەردىن 

نىڭ يولىدىكى شېھىدلىكنى ئىختىيار هللا ئانا ۋە ئۇرۇق تۇققانالرغا كۆيۈنگىچىلەر  -ئاتا

ق يولىدىكى شېھىدلىك ھېچ نەرسە ئەسقاتمايدىغان كۈنلەردە ئۇرۇهللا ،قىلىڭالر! چۈنكى

 كىشىگە شاپائەت قىلىش نىئمىتىگە مۇيەسسەر قىلىدۇ. 10تۇققانالردىن 

ْعُت َرُسوَل  ميَان   هللا اَصلَّى  هللا اعن ُعَمَر ْبَن اْلَْطَّاب  قَاَل َسَ  َعَلْيه  َوَسلََّم يَ ُقوُل الش َهَداُء أَْربَ َعة  َرُجل  ُمْؤم ن  َجيُِّد اْْل 

 قُت َل َفَذل َك الَّذ ي يَ ْرَفُع النَّاُس إ لَْيه  أَْعيُ نَ ُهْم يَ ْوَم اْلق َياَمة  َهَكَذا َوَرَفَع رَْأَسُه َحَّتَّ َوقَ َعتْ َحَّتَّ  هللا اَلق َي اْلَعُدوَّ َفَصَدَق 

ِّ َصلَّى  ميَان  َلق َي َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل  هللا اقَ َلْنُسَوتُُه قَاَل َفَما أَْدر ي أَقَ َلْنُسَوَة ُعَمَر أَرَاَد أَْم قَ َلْنُسَوَة النَِّب  َوَرُجل  ُمْؤم ن  َجيُِّد اْْل 

ْن اْلُْْْب  أَتَاُه َسْهم  َغْرب  فَ َقتَ َلُه فَ ُهَو ف  الدََّرَجة   ْلُدُه ب َشْوك  طَْلح  م  َا ُضر َب ج   الثَّان َية  َوَرُجل  ُمْؤم ن  َخَلَط اْلَعُدوَّ َفَكَأَّنَّ
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ًا َوآَخَر َسيًِّئا َلق َي اْلعَ  ه   هللا اُدوَّ َفَصَدَق َعَمًَل َصاْل  َحَّتَّ قُت َل َفَذل َك ف  الدََّرَجة  الثَّال ثَة  َوَرُجل  ُمْؤم ن  َأْسَرَف َعَلى نَ ْفس 

 َحَّتَّ قُت َل َفَذل َك ف  الدََّرَجة  الرَّاب َعة .  هللا َلق َي اْلَعُدوَّ َفَصَدَق 

 دېگەنلىكىنى اقمۇند نىڭ  پەيغەمبەر مەن: دەيدۇ مۇنداق  خەتتاب ئىبنى ئۆمەر

شېھىد مۇنداق تۆت تۈرلۈك بولىدۇ: ئىمانى كۈچلۈك بىر مۇئمىن بولۇپ، دۈشمەن :»ئاڭلىغانىدىم

نىڭ ۋەدىسىگە ئىشىنىپ، شېھىد بولغۇچە ئۇرۇشىدۇ. ئىنسانالر قىيامەت هللا بىلەن ئۇچرىشىدۇ. 

ۆرسىتىش كۈنى ئەنە شۇ شېھىدكە قاراش ئۈچۈن كۆزلىرىنى يۇقىرىغا تىكىدۇ )ئىنسانالرغا ك

ئۈچۈن: مانا مۇنداق دەپ بېشىنى يۇقىرىغا كۆتۈرىۋېدى، دوپپىسى يەرگە چۈشۈپ كەتتى(. 

نىڭ  )راۋىيالردىن بىرى: بۇ ھەدىستە ئۆمەرنىڭ دوپپىسى كۆزدە تۇتۇلدىمۇ ياكى پەيغەمبەر 

پ، ـ دېگەن(. ئىمانى كۈچلۈك يەنە بىر مۇئمىن بولۇ دوپپىسى كۆزدە تۇتۇلدىمۇ، بۇنى بىلمەيمەن،

دۈشمەن بىلەن ئۇچرىشىدۇ. لېكىن ئۇ خۇددى بەدىنىگە تىكەن كىرىپ كەتكەن كىشىدەك 

قورقۇنچ ئىچىدە ئۇرۇش قىلىدۇ. شۇ ئارىدا ئۇنىڭغا غايىبانە بىر ئوق تېگىپ ئۆلتۈرۈپ قويىدۇ. ئۇ 

ئىككىنچى دەرىجىلىك شېھىدتۇر. ياخشى ئەمەل بىلەن يامان ئەمەلنى ئارىالشتۇرۇپ قىلىدىغان 

نىڭ ۋەدىسىگە ئىشىنىپ، شېھىد بولغۇچە هللا مۇئمىن بولۇپ، دۈشمەن بىلەن ئۇچرىشىدۇ. بىر 

ئۇرۇشىدۇ. ئۇ ئۈچىنچى دەرىجىلىك شېھىدتۇر. گۇناھالرغا پاتقان بىر مۇئمىن بولۇپ، دۈشمەن 

نىڭ ۋەدىسىگە ئىشىنىپ، شېھىد بولغۇچە ئۇرۇشىدۇ. ئۇ تۆتىنچى هللا بىلەن ئۇچرىشىدۇ. 

 (7533)تىرمىزى:   .«دەرىجىلىك شېھىدتۇر

ه   هللا اَصلَّى  هللا اَعْن ُعْتَبَة ْبن  َعْبد  الس َلم يِّ قَاَل قَاَل َرُسوُل  - 6216 َلى َثََلثَة  ُمْؤم ن  َجاَهَد ب نَ ْفس  َعَلْيه  َوَسلََّم اْلَقت ْ

يُد اْلُمْمَتَحُن ف   هللا اَصلَّى  إ َذا َلق َي اْلَعُدوَّ قَاَتَل َحَّتَّ يُ ْقَتَل قَاَل النَِّب    هللا اَوَمال ه  ف  َسب يل   َعَلْيه  َوَسلََّم ف يه  َفَذل َك الشَّه 

ًا َوآَخَر َسيِّئً  هللا اَخْيَمة   ه  َل يَ ْفُضُلُه النَّب ي وَن إ لَّ ب َدَرَجة  الن بُ وَّة  َوُمْؤم ن  َخَلَط َعَمًَل َصاْل  ه  َوَمال ه  ََتَْت َعْرش  ا َجاَهَد ب نَ ْفس 

َعَلْيه  َوَسلََّم ف يه  ُمَُْصم َصة  َُمَْت ُذنُوبَُه َوَخطَايَاُه إ نَّ  هللا اإ َذا َلق َي اْلَعُدوَّ قَاَتَل َحَّتَّ يُ ْقَتَل قَاَل النَِّب   َصلَّى  هللا  ف  َسب يل  

َل اْْلَنََّة م ْن َأيِّ أَبْ َواب  اْْلَنَّة  َشاَء َوُمَناف   ه  َوَمال ه  فَإ َذا َلق َي اْلَعُدوَّ قَاَتَل َحَّتَّ السَّْيَف َُمَّاء  ل ْلَخطَايَا َوأُْدخ  ق  َجاَهَد ب نَ ْفس 

 يُ ْقَتَل َفَذاَك ف  النَّار  إ نَّ السَّْيَف َل مَيُْحو الن َِّفاَق. 

مۇنداق  رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  ـ ئۇتبە ئىبنى ئابدۇسسۇلەمى  5755

 هللا  بىلەن مېلى ۋە جېنى بىرى،: بولىدۇ تۈرلۈك ئۈچ مۇنداق ئۆلتۈرۈلۈش يولىدا هللا »دېگەن:

 ئۇرۇش كەتكىچە ئۆلۈپ تاكى ئۇچراشقاندا بىلەن دۈشمەن بولۇپ، مۇئمىن قىلغان جىھاد يولىدا
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. كىشىدۇر بولىدىغان چېدىردا ئاستىدىكى ئەرشى نىڭهللا  ئۆتكەن، سىناقتىن شۇ ئەنە. قىلىدۇ

 ياخشى بىرى، يەنە. ئۆتەلەيدۇ بىلەن ئۇنۋانى پەيغەمبەرلىك پەقەت ئالدىغا ئۇنىڭ پەيغەمبەرلەرمۇ

 جىھاد بىلەن مېلى ۋە جېنى يولىداهللا قىلىدىغان، ئارىالشتۇرۇپ ئەمەلنى يامان بىلەن ئەمەل

 بۇ ئەسلىدە. قىلىدۇ ئۇرۇش كەتكىچە ئۆلۈپ ئۇچراشقاندا بىلەن دۈشمەن بولۇپ، مۇئمىن قىلغان

 ۋە گۇناھلىرى ئۇنىڭ بولۇپ، قالغان ۈپكۆمۈل ئاستىدا خاتالىقلىرى ۋە گۇناھلىرى مۇئمىن

 ئۇ نەتىجىدە،. ئۆچۈرىدۇ خاتالىقالرنى قىلىچ شۈبھىسىزكى، ـ شەك. ئۆچۈرۈلىدۇ خاتالىقلىرى

 جېنى ئۈچىنچىسى،. كىرىدۇ دەرۋازىدىن شۇ خالىسا، كىرىشنى دەرۋازىسىدىن قايسى جەننەتنىڭ

 كەتكىچە ئۆلۈپ ئۇمۇ ئۇچراشقاندا، نبىلە دۈشمەن بولۇپ، مۇناپىق قىلغان جىھاد بىلەن مېلى ۋە

)دارىمى: . «يۇيالمايدۇ مۇناپىقلىقنى قىلىچ چۈنكى. كىرىدۇ دوزاخقا ئۇ بىراق. قىلىدۇ ئۇرۇش

5377 ) 

يَ  اْلبَ رَاء عن - 1617 َّ  أََتى قَالَ  َعْنهُ  هللا ا َرض   هللا ا َرُسولَ  يَا فَ َقالَ  ب اْلَْد يد   ُمَقنَّع   َرُجل   َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللا ا َصلَّى النَِّب 

رَ  قَل يًَل  َعم لَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللا ا َصلَّى هللا ا َرُسولُ  فَ َقالَ  فَ ُقت لَ  قَاَتلَ  ُثَّ  فََأْسَلمَ  قَات لْ  ُثَّ  َأْسل مْ  قَالَ  أُْسل مُ  أَوْ  أُقَات لُ   َوأُج 

 . َكث ريًا

نىڭ قېشىغا مۇنداق دەيدۇ: تولۇق قورالالنغان بىر ئادەم پەيغەمبەر  ـ بەرا  5751

ـ دېدى.  نىڭ پەيغەمبىرى! ئۇرۇش قىالمدىمەن ياكى ئىسالمغا كىرەمدىمەن؟هللائى  كېلىپ:

ئالدى بىلەن ئىسالمغا كىرگىن، ئاندىن ئۇرۇش قىلغىن! ـ دېدى. شۇنداق  : پەيغەمبەر 

قىلىپ، ئۇ ئالدى بىلەن ئىسالمغا كىردى، ئاندىن ئۇرۇشقا چىقىپ، جەڭدە ئۆلتۈرۈلدى. شۇنىڭ 

بۇ ئادەم ناھايىتى ئاز ئەمەل قىلىپ، ناھايىتى جىق ئەجىر ئالدى، ـ  : ەن، پەيغەمبەر بىل

 ( 5101)بۇخارى: دېدى. 

ِّ َصلَّى  - 6216 د  ْبن  َسْعد  َعْن َرُجل  م ْن َأْصَحاب  النَِّب  َما  هللا اَعَلْيه  َوَسلََّم َأنَّ َرُجًَل قَاَل يَا َرُسوَل  هللا اَعْن رَاش 

َنًة. بَاُل اْلُمؤْ  ه  ف ت ْ يَد قَاَل َكَفى ب َبار َقة  الس ُيوف  َعَلى َرْأس  ْم إ لَّ الشَّه  ن َْي يُ ْفتَ ُنوَن ف  قُ ُبور ه   م 

: ئى دىن پەيغەمبەر ئادەم بىر: دەيدۇ مۇنداق بىرى ساھابىلىرىدىن نىڭ پەيغەمبەر

ى پەرىشتىنىڭ سوئال رەسۇلۇلالھ! شېھىدتىن نېمىشقا باشقا مۇئمىنلەردەك قەبرىدە )ئىكك

ئۇنىڭ بېشىدا  :ـ دەپ سورىغانىدى، پەيغەمبەر  سورىشى ئارقىلىق( ئىمتىھان ئېلىنمايدۇ؟

 (5064)نەسائى: يۇلتلىرى ئۇنىڭغا يېتەرلىك، ـ دېدى.  -ئوينىتىلغان قىلىچالرنىڭ يالت 
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ْن َمسِّ اْلَقْتل  إ لَّ َكَما َيَ ُد َعَلْيه   هللا اَصلَّى  هللا اَعْن َأب  ُهَريْ َرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل  - 6216 يُد م  َوَسلََّم َما َيَ ُد الشَّه 

ْن َمسِّ اْلَقْرَصة .   َأَحدُُكْم م 

شېھىد  »مۇنداق دېگەن:دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  ئەبۇ ھۇرەيرە 

رىق ھېس ئۆلتۈرۈلگەندە، بىرىڭالرنىڭ چىمدالغان يېرىنىڭ ئاغرىقىنى ھېس قىلغىنىچىلىك ئاغ

 (7551)تىرمىزى: «. قىلىدۇ

بَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللا ا َصلَّى هللا  َرُسولُ  قَالَ  قَالَ  َمْسُعود   ْبن   هللا  َعْبد   َعنْ  - 1619  َغزَا َرُجل   م نْ  َوَجلَّ  َعزَّ  َرب  َنا َعج 

 َعْبد ي إ ََل  اْنظُُروا ل َمََلئ َكت ه   تَ َعاََل  هللا ا فَ يَ ُقولُ  َدُمهُ  أَُهر يقَ  َحَّتَّ  فَ َرَجعَ  َعَلْيه   َما فَ َعل مَ  َأْصَحابَهُ  يَ ْعين   فَانْ َهَزمَ  هللا  َسب يل   ف  

 . َدُمهُ  أَُهر يقَ  َحَّتَّ  ع ْند ي ُم َّا َوَشَفَقةً  ع ْند ي ف يَما َرْغَبةً  َرَجعَ 

 مۇنداق  پەيغەمبەر قىلىنىدۇكى، رىۋايەت دىن  مەسئۇد ئىبنى ئابدۇلالھ ـ 5740

 باشقا ئۆلۈمدىن ئۆزىنىڭمۇ بولغان، مەغلۇب سەپداشلىرى چىققان، جىھادقا يولىداهللا »:دېگەن

 ئۇرۇش تۆكۈلگىچە قېنى بېرىپ، قايتىپ مەيدانىغا جەڭ ۋە بىلگەن ئىكەنلىكىنى يوق يولى

ئاۋۇ بەندەمگە “ :پەرىشتىلىرىگە ۋە بولىدۇ مەمنۇن ئاالەتهللا  پەرۋەردىگارىمىز ئادەمدىن بىر قىلغان

اھىمدىكى مۇكاپاتقا ئىنتىلگەن، ئازابتىن قورققان ھالدا جەڭ مەيدانىغا قايتىپ قاراڭالر! ئۇ دەرگ

 (5645)ئەبۇ داۋۇد:  «.دەيدۇ ”بېرىپ، قېنى تۆكۈلگىچە ئۇرۇش قىلدى

بېرىلىدىغان مۇكاپات يولىدا شېھىد بولغان كىشىلەرگە هللا مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىم! ئەگەر 

يولىدا شېھىد  هللا  ،ى ئوقۇۋىتىپ تۇرۇپ دەرھالالبىز كىتابن نسابايان قىلى ەرۋە پەزىلەتل

 شۇنداقال ساھابىالر  ھەم .ئارزۇ قىلغان  قىلىنىشنى ئارزۇ قىلىمىز. شېھىدلىكنى رەسۇلۇلالھ 

يىراق -شېھىد بولۇشنى ئارزۇ قىلىپ ئۆز يۇرتلىرىدىن يىراق ئۇالر ئارزۇ قىلغان ۋە ھەتتاكى

 . كۈتىۋاتىدۇرىمىزدا بۈگۈنكى كۈندە بىزلەرنى يۇرتلى ،جايالرغا يول ئالغان. بۇ شېھىدلىك بولسا

بىزلەرگە سەن رازى بولىدىغان ۋە سەن ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان شاھادەت  هللا ئى 

  نىئمەتلىرىنى نېسىپ قىلغىن! 
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 غەنىمەت توغرىسىدا باب -5
-كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىپ ۋە ئۇالرنى ئۆلتۈرۈپ ئالغان مال -ەنىمەت دېگىنىمىزغ

 .تۇرۈلۈكم

 - شۇنىڭ ئۈچۈن چىن مۈلۈكنى مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ھاالل قىلىپ بەردى.-بۇ مال هللا 

نىڭ دىنىغا ياردەم بېرىش ئۈچۈن ئۆزىنى ئاتىغان مۇجاھىدالر ھەرگىزمۇ هللاكۆڭلىدىن 

ا چۈشۈپ قالماسلىقى، ئىقتىسادنى قولغا كەلتۈرۈشتە پەقەت لىرىغتۇزاقتەشۋىقات  كاپىرالرنىڭ

ھەدىستە   قۇرئاندا ۋە رەسۇلۇلالھهللا)يەنى  مەنبەسىگەئەقىدىۋى تەقىل ئۆزلىرىنىڭ مۇس

مۇجاھىدالرنىڭ ئىقتىسادى مەنبەسىنىڭ ئەڭ مۇھىمى  تايىنىشى الزىم. (يولالرغا كۆرسەتكەن

 ئىسالمى جامائەتكېرەك، شۇنىڭدەك ھەرقانداق  دۈشمەنلەردىن ئالغان غەنىمەت بولۇشى

قامداش ئۈچۈن دۈشمەندىن غەنىمەت ئېلىشقا ھەرىكەت  ئۆزلىرىنىڭ ماددىي ئېھتىياجلىرىنى

 قىلىشى الزىم. 

چوڭ غەنىمەتلەرنى ئېلىش ئۈچۈن -مەن بارلىق جىھادى جامائەتلەرنى كاپىرالردىن چوڭ

ئاالھىدە گۇرۇپپىالرنى تەشكىللەشنى ۋە كاپىرالرنىڭ ئىقتىسادىنى پاچاقالپ تاشالشقا مەخسۇس 

چۈنكى، كاپىرالرنىڭ ئىقتىسادى سۇنسا ئۇالر  .ىمەنكۈچلەرنى ئاجرىتىشنى تەۋسىيە قىل

مۇسۇلمانالر ئۈچۈن بولغان زىيانكەشلىكلىرىنى قىلىشقا قادىر بواللمايدۇ. چۈنكى ئىقتىساد بولسا 

 ئۇرۇشنىڭ ئاساسى مەنبەلىرىدىن سانىلىدۇ.

 ۇ:تەئاال مۇنداق دەيد هللا كاپىرالردىن ئېلىنغان غەنىمەتلەرنىڭ شەرئى دەلىلىرى توغرىسىدا

ََّرََّذاِتَّالش وَْكِةََّتُكوُنََّلُكْمََّويُرِيُدََّّهللََّوِإْذَّيَِعدُُكُم َأْنَُّيِحق َّاْلَحق ََّّهللَِّإْحَدىَّالط ائَِفتَ ْيِنَّأَن  َهاََّلُكْمََّوتَ َودُّوَنََّأن ََّغي ْ

َّ(3ْوََّكرَِهَّاْلُمْجرُِموَنَّ)(َّلُِيِحق َّاْلَحق ََّويُ ْبِطَلَّاْلَباِطَلََّول7ََِّبَكِلَماتِِهََّويَ ْقَطَعََّداِبَرَّاْلَكاِفرِيَنَّ)

  ئىككى گۇرۇھ )بىرى مۇشرىكالر كارۋىنى ، يەنى بىرى  هللائۆز ۋاقتىدا

مۇشرىكالر قوشۇنى( دىن بىرىنىڭ قولۇڭالرغا كەلتۈرۈلۈشىنى ۋەدە قىلدى، سىلەر 

 هللاقورالسىز گۇرۇھنىڭ )يەنى كارۋاننىڭ( قولۇڭالرغا كەلتۈرۈلۈشىنى ياقتۇردۇڭالر. 

ئارقىلىق ھەقنى ھەق قىلىشنى )يەنى ئىسالم دىنىنى ئۈستۈن  ئۆز سۆزلىرى

گۇناھكار  هللا[. 7قىلىشنى(، كاپىرالرنىڭ يىلتىزىنى قۇرۇتۇشنى خااليدۇ ]

ئادەملەرنىڭ ياقتۇرمىغىنىغا قارىماي، ھەقنى ھەق )يەنى ئىسالمنى ئاشكارا( 

 [.1قىلىدۇ، باتىل )يەنى كۇفرى( نى بەربات قىلىدۇ ]
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ە ئۇ زاتنىڭ ساھابىلىرى بەدىر كۈنىسى ئەبۇ سۇفيان باشچىلىقىدىكى قۇرەيىش ۋ پەيغەمبەر 

مال  - ئېلىشنى مەقسەت قىلىپ چىققان ئىدى. كارۋان مىڭ تۆگە، پۇل كارۋىنىنى غەنىمەت

ئاال ەتهللائىدى، ئۇنىڭ بىلەن مۇسۇلمانالر خېلى بېيىپ قاالتتى، لېكىن  دىنارئەللىك مىڭ 

يەنى ماللىرىنى قۇتقۇزۇش ) ە ساھابىلەرنىڭ دۈشمەن قوشۇنىكارۋاننىڭ قېچىپ كېتىشىنى ۋ

قوشۇنى( بىلەن ئۇچرىشىشنى خالىدى، ئاندىن جەڭ بولدى، كېيىن  ئۈچۈن كەلگەن قۇرەيىش

 (بەت -515جىلىد  -1« فەتھۇل بارى»).  غەلىبە نۇسرەت ۋە غەنىمەت قولغا كەلدى

ْرُت َأنَّ َرُسوَل اللَّه  َصلَّى  َعْن َأب  ُهَريْ رَةَ  َع اْلَكل م  َوُنص  تٍّ أُْعط يُت َجَوام  اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل ُفضِّْلُت َعَلى اْْلَنْب َياء  ب س 
ْلُت إ ََل اْْلَْلق  َكافَّةً  ًدا َوأُْرس  َ اْْلَْرُض َطُهورًا َوَمْسج  َ اْلَغَنائ ُم َوُجع َلْت ِّل  لَّْت ِّل  َ الب الر ْعب  َوأُح   )رواه مسلم( نَّب ي ونَ  َوُخت َم ب 

مەن بارلىق » مۇنداق دېگەن  پەيغەمبەر قىلىنىدۇكى، رىۋايەت دىن ئەبۇ ھۇرەيرە 

پەيغەمبەرلەر ئۈستىگە ئالتە نەرسە بىلەن پەزىلەتلىك قىلىندىم، ماڭا كەلىمىلەر توپلىمى 

ى، ماڭا غەنىمەت )قۇرئان( بېرىلدى، ماڭا كاپىرالر قەلبىگە قورقۇنچ سېلىش بىلەن ياردەم بېرىلد

پاكىزە  -ھاالل قىلىندى، مەن ئۈچۈن زېمىن مەسجىد ۋە تەيەممۇم قىلىش ئۈچۈن پاك 

قىلىندى، مەن بارلىق كىشىلەرگە پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلدىم، مەن بىلەن پەيغەمبەرلەر تامام 

  (مۇسلىم ۋە تىرمىزى رىۋايەت قىلغان) « قىلىنىپ ئاخىرالشتى.

َل َشر يَك  هللا بُع ْثُت ب السَّْيف  بَ ْْيَ يََدي  السَّْاَعة  َحَّتَّ يُ ْعَبَد » مۇنداق دېگەن:يەنە  بۇ ھەقتە پەيغەمبەر 

ِ لِّ ُرُمْ ي يېگانە، تەڭداشسىز  –نىڭ يەككە هللامەن قىيامەتنىڭ ئالدىدا »« َلُه، َوُجع َل ر ْزق ي ََتَْت 

مېنىڭ رىزقىم  .ئەۋەتىلدىمھالدا ئىبادەت قىلىنىشى ئۈچۈن قىلىچ بىلەن پەيغەمبەر بولۇپ 

 )ئەھمەد رىۋايەت قىلغان(  .«نەيزەمنىڭ سايىسى ئاستىغا ئورۇنالشتۇرۇلدى

بىز   «َما َشب ْعَنا َحَّتَّ فَ َتْحَنا َخْيبَ رَ »: نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ ئىبنى ئۆمەر 

  ئىدۇق.ۇپ تاماق يىمىگەن خەيبەرنى پەتھى قىلغانغا قەدەر توي

 قىلغۇچىالر جىھاد ئى)  َفُكُلواَِّمم اََّغِنْمُتْمََّحالًَلَّطَيًِّبا ئاال مۇنداق دېگەن:ەتهللاقتە بۇ ھە

 .يەڭالر بىلىپ پاك ۋە ھاالل نەرسەڭالرنى ئالغان غەنىمەت!( جامائەسى

مۈلۈكلىرىنىڭ ھاالل  -يۇقارقى ئايەت ۋە ھەدىسلەر بولسا بىزلەرگە كاپىرالرنىڭ مال 

 ۈرۈپ بېرىدۇ.ئىكەنلىكىنى بىلد

كاپىرالردىن  ۋە ئامانلىق بىرىلمىگەن سۈلھى ،ئەھدە ،خۇالسە قىلىپ بىز شۇنداق دەيمىزكى

 بەرگەن ھاالل رىزىقتۇر. هللا مالالر -ئېلىۋېلىنغان پۇل
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ھەم ھەقتە  نىڭ شەرئىي يوليۇرۇقلىرى بار. بۇلەرمۈلۈك-مالبۇ كاپىرالردىن ئېلىنغان 

 .غرا كېلىدۇقىسقىچە توختىلىپ ئۆتۈپ كېتىشكە تو

مۇسۇلمانالرنىڭ كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىپ قولغا كەلتۈرگەن نەرسىلىرى غەنىمەت، كاپىرالر 

ئۇسۇلالر بىلەن قولغا كەلتۈرگەن  - تاشالپ قاچقان ياكى مۇسۇلمانالر ئۇرۇشتىن باشقا چارە

 .ېتىدۇبۇنىڭ قاتارىغا جىزيە ھەم كىرىپ ك يەنى ئولجا( دەپ ئاتىلىدۇ.) نەرسىلەر پەيئى

 مۈلۈكنىڭ شەرئىي تەقسىماتلىرى - كاپىرالردىن ئېلىنغان مال

َوى  هللا َصلَّى  هللا َأنَّ َرُسوَل  هللا ْن َسامل   َعْن َعْبد  عَ  ه ْم َخاصًَّة س  َنْ ُفس  ْن السََّرايَا ْل  َعُث م  َعَلْيه  َوَسلََّم َقْد َكاَن يُ نَ فُِّل بَ ْعَض َمْن يَ ب ْ

ب  ُكلِّه .َقْسم  َعامَّة  اْلَْْيش  َواْلُْ   ْمُس ف  َذل َك َواج 

ئۆزى  پەيغەمبەر  »ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ: - 5515

ئەۋەتكەن قوشۇنالردىكى بەزى جەڭچىلەرگە بارلىق ئەسكەرلەرگە بېرىلگەن ئومۇمىيۈزلۈك 

تىن بىرىنى ئايرىش تەقسىماتتىن تاشقىرى )بەزى نەرسىلەرنى( قوشۇپ بېرەتتى، بەش

 (7160)مۇسلىم:  «غەنىمەتنىڭ ھەممىسىدە ۋاجىبتۇر.

ْعُت َرُسوَل  . هللا اَصلَّى  هللا اعن َمْعُن ْبُن يَز يَد َقاَل َسَ    َعَلْيه  َوَسلََّم يَ ُقوُل َل نَ ْفَل إ لَّ بَ ْعَد اْْلُُمس 

اق دېگەنلىكىنى نىڭ مۇند مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ: مەن پەيغەمبەر  مەئن ئىبنى يەزىد 

«. غەنىمەتنىڭ بەشتىن بىرىنى ئايرىمىغىچە ھېچكىمگە ئارتۇق بېرىشكە بولمايدۇ»ئاڭلىدىم: 

 (5164)ئەبۇ داۋۇد: 

بەشنىڭ تۆت قىسمى ئۇرۇشقا  مۈلۈك بەشكە بۆلىنىدۇ،-كاپىرالردىن ئېلىنغان مالدېمەك 

 قاتناشقانالر ئارىسىدا تەقسىم قىلىنىدۇ.

 .بېرىلىدۇ ئورۇنغابايان قىلغاندەك بەش هللاشتەن بىرى مۈلۈكنىڭ قالغان بە-مال

ََِّّلل ِهَُّخُمَسُهََّوِللر ُسوِلََّوِلِذيَّاْلُقْرَبىََّواْلَيَتاَمىََّواْلَمس َّفََأن  اِكيِنََّواْبِنَّالس ِبيِلَِّإْنَُّكْنُتْمََّواْعَلُمواَّأَن َماََّغِنْمُتْمَِّمْنََّشْيء 

َّ)َّهللََّلىََّعْبِدنَاَّيَ ْوَمَّاْلُفْرقَاِنَّيَ ْوَمَّاْلتَ َقىَّاْلَجْمَعاِنَّوََّوَماَّأَنْ َزْلَناَّعََََّّّبِالل هََِّآَمْنُتْمَّ   .(14َعَلىَُّكلََِّّشْيء ََّقِدير 

  هللا!( بىلىڭالركى، سىلەر ئالغان غەنىيمەتنىڭ بەشتىن بىرى مۇئمىنلەر)ئى 

قا، پەيغەمبەرگە، پەيغەمبەرنىڭ خىش ـ ئەقرىبالىرىغا، يېتىملەرگە، مىسكىنلەرگە، 

قا، ئىككى گۇرۇھ )يەنى مۇسۇلمانالر  هللاەبىللەرگە خاستۇر. ئەگەر سىلەر ئىبن س

بىلەن كاپىرالر( ئۇچرىشىپ ھەق بىلەن ناھەق ئايرىلغان كۈندە )يەنى بەدرى 
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ئۇرۇشى بولغان كۈندە( بەندىمىزگە )يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا( بىز نازىل 

نىڭ غەنىيمەت هللاە ئىشەنسەڭالر )قىلغان نەرسىلەر )يەنى ئايەتلەر ۋە پەرىشتىلەر( گ

ھەر نەرسىگە هللاتوغرىسىدىكى ھۆكمىنىڭ ئەنە شۇ ئىكەنلىكىنى بىلىڭالر(. 

     (سۈرە ئەنفال) [.33قادىردۇر ]

 .رىلىدۇبې غانالرۇئوردىكى نتۆۋەبۇ بەشتەن بىرىنى بەش جايغا بۆلۈپ 

 قا  رەسۇلۇلالھ -7

 قانلىرىغاغتۇ-نىڭ ئۇرۇق  رەسۇلۇلالھ -5

  ېتىمالرغاي-4

 مىسكىنلەرگە -3

 مۇساپىرالرغا-6

 ئارىمىزدا يوق بۇنى قانداق قىلىشىمىز كېرەك؟  ھازىر رەسۇلۇلالھ ،بىراق 

ئومۇمىي مۇسۇلمانالرنىڭ مەنپەئەتى  قا تېگىشلىكى  شۇنىڭ ئۈچۈن بۇنىڭ رەسۇلۇلالھ

 .ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ

جلىق بولسا بىر ئورۇنغا بەرسە. غەنىمەتنىڭ بەشتەن بىرىنىڭ ھەممىسىنى ئەگەر ئېھتىيا

 ياكى مۇسۇلمانالر بەيتۇلمالىغا قوشۇۋەتسە ھەم بولىدۇ.

بىز جىھاد مەيدانىدا بۇ قىسمىنى ئاساسى بەيتۇلمالغا تاپشۇرۇپ كېلىۋاتىمىز. چۈنكى جىھاد 

مۈلۈك -شۇنداقال بەيتۇلمالغا بۇ مال .مەيدانىدا مۇسۇلمانالرنىڭ بەيتۇلمالى ئىنتايىن زۆرۈر

نى ىەنگەندە قايسى ئورۇنغا بەكرەك ئېھتىياجلىق بولسا ئومۇمىي مۇسۇلمانالرنىڭ مەنپەئەتجەمل

  چىقىش قىلىپ تۇرۇپ سەرپ قىلغىلى بولىدۇ.

غەنىمەتنىڭ بەشتەن بىرىنى ئايرىپ بولۇپ ئاندىن كېيىن قالغان تۆت ئۈلىشنى : ئەسكەرتىش

 مۇجاھىدالرغا ئايرىش كېرەكجەڭگە قاتناشقان 

 مۈلۈكلەرنىڭ ھۆكمى.-ئۇ يەردىن بۇ يەرگە يۆتكىگىلى بولىدىغان ماليۇقارقىالر 

مۈلۈكلەر زېمىنغا ئوخشاش ئۇ يەردىن بۇ يەرگە يۆتكىگىلى -كاپىرالردىن  ئېلىنغان مال ،ئەمما

ئەگەر  بولمايدىغان بولسا ، بۇنى بىر تەرەپ قىلىش ئەمىر ياكى ئەمىرنىڭ نائىبىغا تاپشۇرۇلىدۇ.

دەك يەر   خالىسا ئۆمەر ەم جەڭ قىلغۇچىالر ئارىسىدا تەقسىم قىلىدۇ.ئەمىر خالىسا بۇنى ھ

 )يىڭى ئۇسلۇپتىكى ھەنەفى فىقھىسى(تاپشۇرۇپ باج ئالىدۇ.  ئىگىلىرىگە
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كاپىرالردىن قولغا چۈشكەن ]مۇنداق دەيدۇ:رەددۇلمۇھتار دېگەن كىتابنىڭ مۇسەننىپى 

رەپ قىلىش ئىشى مۇسۇلمانالرنىڭ ئەمىرىگە زېمىننى مۇسۇلمانالرغا ئەڭ پايدىلىق ھالەتتە بىر تە

 [تاپشۇرۇلىدۇ.

بۇالرنى  ،ئەگەر  كاپىرالردىن بومباردىمانچى ئايروپىالن دېگەنگە ئوخشاش نەرسىلەر قولغا چۈشسە

بۇنىڭغا ئوخشىغان  ھەم ئىمامغا تاپشۇرۇلىدۇ. قىلماسلىقتەقسىم تەقسىم قىلىش ياكى 

استىن مۇسۇلمانالرنىڭ بەيتۇلمالىغا ئىشلىتىلسە ھەم غەنىمەتلەرنى مۇجاھىدالرغا تەقسىم قىلم

ھالەتتە بىر تەرەپ قىلىشى  جىھادى جامائەت ئەمىرلىرى مۇسۇلمانالرغا ئەڭ پايدىلىق بولىدۇ.

 .كېرەك

 مۈلۈكنىڭ ھۆكمى-ئۇرۇش قىلماستىن قولغا كەلگەن مال
 قورقۇپ مانالردىنمۇسۇل كاپىرالر ئۇ. نەرسىدۇر ئېلىنىدىغان ئۇرۇشسىز كاپىرالردىن -ەيئىف

 تۈزۈپ، سۈلھى بىلەن مۇسۇلمانالر كاپىرالر ياكى نەرسە، كەتكەن تاشالپ ئارقىسىدا ۋە قاچقان

 .نەرسىلەردۇر ئوخشاش جىزىيەگە بېكىتىلگەن كاپىرالرغا ياكى ۋە نەرسە تاپشۇرىدىغان ئۇالرغا

 .مۇنداق دەيدۇ  هللا  ھەققىدەبۇ مالالر 

َُّهمََُّّْسوِلهَِّرََََّّعَلىَّالل هَََُّّأفَاءََََّّوَما ََّوالل هَََُّّيَشاءَََُّّمنَََّّْعَلىَُّرُسَلهََُُّّيَسلِّطََّّالل هََََّّوَلِكن ََّّرَِكاب َََّّوََلَََّّخْيل ََِّّمنَََّّْعَلْيهَََِّّأْوَجْفُتمَََّّْفَماَِّمن ْ

ََّواْلَمَساِكينَََّّواْلَيَتاَمىَّاْلُقْرَبىَّيَوِلذَََّّوِللر ُسولََّّفَِلل هََِّّاْلُقَرىََّأْهلََِّّمنَََّّْرُسوِلهَََِّّعَلىَّالل هَََُّّأفَاءََََّّما(2َّ)ََّقِدير َََّّشْيء ََُّّكلَََِّّّعَلى

َِّإن ََّّالل هََََّّوات  ُقواَّفَانْ تَ ُهواََّعْنهََُّّنَ َهاُكمَََّّْوَماََّفُخُذوهََُّّالر ُسولَََّّآتَاُكمَََُّّوَماَِّمْنُكمََّّْاأْلَْغِنَياءََّّبَ ْينََُّّدوَلةًَََّّيُكونََََّّلَََّّكيََّّالس ِبيلَََّّواْبنَّ

مبىرىگە ئۇالردىن )يەنى بەنى نەزىرنىڭ ماللىرىدىن( پەيغە هللا ز(7)َّاْلِعَقابَََّّشِديدََّّالل هََّ

قايتۇرغان غەنىمەتلەرنى سىلەر ئات ـ تۆگىلەرنى چاپتۇرۇپ )يەنى ئەجىر قىلىپ، 

پەيغەمبەرلىرىنى  هللاجاپا ـ مۇشەققەت تارتىپ( قولغا كەلتۈرگەن ئەمەس، لېكىن 

 هللا[.6ھەر نەرسىگە قادىردۇر ]هللاخالىغان ئادەمگە مۇسەللەت قىلىدۇ، 

يغەمبىرىگە غەنىمەت قىلىپ بەرگەن ئەلى قۇرا )يەنى قۇرەيزە، نەزىر، پەدەك ۋە پە

خەيبەر كۇففارلىرى( نىڭ ماللىرىنى، ئىچىڭالردىكى بايالر ئارىسىدا قولدىن قولغا 

قا، پەيغەمبەرگە، پەيغەمبەرنىڭ خىش ـ هللائۆتۈپ يۈرمەسلىكى ئۈچۈن، 

ەبىللەرگە خاس قىلدى، ئەقرىبالىرىغا، يېتىملەرگە، مىسكىنلەرگە، ئىبن س

پەيغەمبەر سىلەرگە بەرگەننى ئېلىڭالر، پەيغەمبەر چەكلىگەن نەرسىدىن 
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[. )ئۇ 7نىڭ ئازابى قاتتىقتۇر ] هللاتىن قورقۇڭالر، ھەقىقەتەن هللاچەكلىنىڭالر، 

غەنىمەتنىڭ بىر قىسمى( دىيارىدىن ھەيدەپ چىقىرىلغان، مال ـ مۈلكىدىن 

نىڭ پەزلىنى ۋە رازىلىقىنى هللاۇر، ئۇالر ئايرىلغان پېقىر مۇھاجىرالرغا خاست

قا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ياردەم بېرىدۇ، ئەنە شۇالر )ئىماندا( سادىق هللاتىلەيدۇ، 

     (سۈرە ھەشىر) [.1ئادەملەردۇر ]

 

َا قَ ْريَة  أَتَ يْ  هللا اَصلَّى  هللا اعن أب ُهَريْ رََة َعْن َرُسول   - 6166 ُتُموَها َوأََقْمُتْم ف يَها َفَسْهُمُكْم َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل: أمي 

َا قَ ْريَة  َعَصْت   َوَرُسوَلُه فَإ نَّ ُُخَُسَها ل لَّه  َول َرُسول ه  ُثَّ ه َي َلُكْم. هللا اف يَها َوأمي 

سىلەر قايسىبىر  »مۇنداق دېگەن: رىۋايەت قىلىدۇكى، رەسۇلۇلالھ  ئەبۇ ھۇرەيرە  - 5550

ڭ ئاھالىسىنى قوغلىۋېتىپ، شۇ يەردە تۇرغان بولساڭالر، ئۇ يۇرتتىكى يۇرتقا بېرىپ، ئۇ يەرنى

 هللا بىر يۇرت  غەنىمەتلەر سىلەرگە غەنىمەت تەقسىماتى بويىچە تەقسىم قىلىپ بېرىلىدۇ. قايسى

ۋە رەسۇلىغا ئاسىيلىق قىلىپ ئۇرۇشقان بولسا، ئۇنىڭدىن ئالغان غەنىمەتنىڭ بەشتىن بىرى 

 (7165)مۇسلىم: «. سىلەرنىڭ بولىدۇۋە رەسۇلىنىڭ، قالغىنى  هللا 

بەزى ئالىمالر كاپىرالردىن ئۇرۇشسىز ئېلىنغان فەيئى بەيتۇلمالدا قالدۇرۇلىدۇ. مۇجاھىدالرغا  

 .دېگەن ئۇنىڭدىن بىرنەرسە بېرىلمەيدۇ

 غەنىمەتكە ئۇ»:بەزىسى ئۇالرنىڭ. بولدى قاراشالردا ھەرخىل توغرىسىدا فەيئى ئالىمالر

 بەشكە ئۇ قارىشىدا، ئالىمالرنىڭ جۇمھۇر. قارىدى دەپ -«ئېلىنىدۇ بىرى بەشنىڭ ئوخشاش

 پايدىلىق ئەڭ ئۇالرنىڭ ۋە مەنپەئەتلىرى مۇسۇلمانالرنىڭ ئىمام پەقەت ئۇنى. بۆلۈنمەيدۇ

 .قىلىدۇ سەرپ ئورۇنلىرىغا

نى تەقسىم قىلىش ۋە ئىشلىتىش ھوقوقى مۇسۇلمانالر ئىەيفكۈچلۈك كۆز قاراش بۇ 

مۇسۇلمانالرنىڭ  نىئىەيفمۇسۇلمانالر جامائىتىنىڭ ئەمىرى . ىرىگە تاپشۇرۇلىدۇجامائىتىنىڭ ئەم

 .مەنپەئەتلىرى ۋە ئۇالرنىڭ ئەڭ پايدىلىق ئورۇنلىرىغا سەرپ قىلىدۇ

 غەنىمەتكە خىيانەت قىلغۇچىالرنىڭ جازاسى
يولىدىكى بىرەر نەرسىگە خىيانەت قىلىدىكەن، ئۇنىڭغا  هللا  قانداقال بىر كىشى ىلگىنكى،ب

 قۇبىتى ۋاجىب بولىدۇ.وئ-دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ ئازاب
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 كىرگۈزىدۇ، دوزاخقا ئۇنى هللا  قىلىدىكەن، خىيانەت نەرسىگە بىرەر غەنىمەتتىن كىمكى دېمەك،

 نەرسىسىنى قىلغان خىيانەت گۈزىدۇ.يكى ئوتتىن شىنىىئوخش نەرسىنىڭ قىلغان خىيانەت

 چۈشۈرۈشجەھەننەمگە  ئۇنى ئالدىدا گۇۋاھچىالر ەنەرس ئۇ كېلىدۇ، ئارتىپ گەردىنىگە  كۈنى قىيامەت

 ياردەم ۋە شاپائەت دىن تۇرىدۇ. قىيامەت كۈنى رەسۇلۇلالھ  چىقىراپ قارشى ئۇنىڭغا ئۈچۈن،

راستىنال ساڭا يەتكۈزدۈم، ساڭا بىرەر نەرسىنى پايدا يەتكۈزۈش :» رەسۇلۇلالھ كىشىگە سورىغان

 .بولمايدۇ ھالىتىدە شېھىد ئاخىرەتتە قىلغۇچى ىيانەتخ غەنىمەتكە دەيدۇ. -«قولۇمدىن كەلمەيدۇ

 هللا  مانا بۇ بولۇپ، قىسمى  بىر ئوقۇبىتىنىڭ ئاخىرەتتىكى سالغۇچىنىڭ قول غەنىمەتكەالر بۇ

)ئىبنى نەھھاسنىڭ  مەشارىئۇل  تەرلىك.ېي مىزگەبىلىشى نىقىلىدىغانلىقى غەزەپ قاتتىق ئۇالرغا نىڭ

 ئەشۋاق ناملىق كىتابى(

نىڭ رازىلىقىنى ئىزدېگەن كىشى هللا نىڭ :هللا رەھىمەھۇلالھ بنى مۇزاھىمزەھھاك ئى

نىڭ هللانىڭ غەزىپىگە ئۇچراشقا تېگىشلىك بولغان كىشىگە ئوخشامدۇ؟ هللا

غەزىپىگە ئۇچراشقا تېگىشلىك بولغان كىشىنىڭ بارىدىغان جايى جەھەننەمدۇر، 

 مۇنداق ھەققىدە ىتىئاي دېگەن  (755: ئىمران ئال)جەھەننەم نېمدېگەن يامان جاي!

 كىشى، سالمىغان قول غەنىمەتكە ئۇ نىڭ رازىلىقىنى ئىزدېگەن كىشىهللا : دەيدۇ

ئۇ غەنىمەتكە -نىڭ غەزىپىگە ئۇچراشقا تېگىشلىك بولغان كىشىگە ئوخشامدۇ؟هللا[

 . كىشىدۇر قىلغان خىيانەت

 ئاشكارا قىلىش خىيانەت غەنىمەتكە ئىچىدە قەۋم بىرەر»: دەيدۇ مۇنداق   ئابباس ئىبنى

 زىنا ئىچىدە قەۋم بىرەر تاشاليدۇ؛ قورقۇنچىنى پەقەت قەلبىگە ئۇالرنىڭهللا بولسا، بولىدىغانال

 قەۋم بىرەر كۆپىيىدۇ؛ ئۆلۈم پەقەت ئىچىدە ئۇالر بولسا، بولىدىغانال ئاشكارا مۇتلەق قىلىش

 ناھەق قەۋم رەربى ئۈزىۋېتىدۇ؛ رىزقىنى ئۇالرنىڭ هللا  بولسا، كېمەيتىدىغانال تارازىنى ۋە ئۆلچەم

 ئەھدىنى قەۋم بىرەر تارقىلىدۇ؛ تۆكۈش قان ئىچىدە ئۇالرنىڭ بولسا، قىلىدىغانال ھۆكۈم

 رىۋايىتى( مالىك)   «.قىلىدۇ ھۆكۈمران دۈشمەننى ئۇالرغاهللا  بولسا، بۇزىدىغانال

َي  ٌّ م ْن اْْلَنْب َياء  فَ َقاَل ل َقْوم ه  َل يَ ْتبَ ْعين  َعَلْيه  وَ  هللا َصلَّى  هللا اَعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل  هللا اَعْن َأب  ُهَريْ رََة َرض  َسلََّم َغزَا َنِب 

َا َوَل َأَحد  بَ ََن بُ ُيوتًا ومََلْ ي َ  ا يَ ْْب  ِب  َا َوَلمَّ َ ِب  ْرَفْع ُسُقوفَ َها َوَل َأَحد  اْشتَ َرى َغَنًما أَْو َرُجل  َمَلَك ُبْضَع اْمَرأَة  َوُهَو يُر يُد َأْن يَ ْبين 

ْن َذل َك فَ َقاَل ل لخَ  ْن اْلَقْريَة  َصََلَة اْلَعْصر  أَْو َقر يًبا م  شَّْمس  إ نَّك  َمْأُمورَة  َوأَنَا َمْأُمور  ل َفات  َوُهَو يَ ْنَتظ ُر و َلَدَها فَ َغزَا َفَدنَا م 

َنا َفُحب َسْت َحَّتَّ فَ َتَح هللا  َفَجاَءْت يَ ْعين  النَّاَر ل َتْأُكَلَها فَ َلْم َتْطَعْمَها فَ َقاَل إ نَّ  َعَلْيه  َفَجَمَع اْلَغَنائ مَ  هللا مَّ اْحب ْسَها َعَلي ْ
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ُيَباي ْعين  قَب يَلُتَك فَ َلز َقْت يَُد َرُجَلْْي  ف يُكْم ُغُلوًل فَ ْلُيَباي ْعين  م ْن ُكلِّ قَب يَلة  َرُجل  فَ َلز َقْت يَُد َرُجل  ب َيد ه  فَ َقاَل ف يُكْم اْلُغُلوُل فَ لْ 

ْثل  َرْأس  بَ َقَرة  م ْن الذََّهب  فَ َوَضُعوَها َفَجاَءتْ  أَوْ  َها ُثَّ َأَحلَّ  َثََلثَة  ب َيد ه  فَ َقاَل ف يُكْم اْلُغُلوُل َفَجاُءوا ب رَْأس  م   هللا النَّاُر فََأَكَلت ْ

 لََنا اْلَغَنائ َم َرَأى َضْعَفَنا َوَعْجَزنَا فََأَحلََّها لََنا.

پەيغەمبەرلەردىن  »مۇنداق دېگەن: ۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر دىن رى ئەبۇ ھۇرەيرە 

خوتۇن ئالغان، لېكىن ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولۇش ئارزۇسى ”بىرى غازات قىلماقچى بولۇپ: 

بولسىمۇ، تېخى بىللە بواللمىغان؛ ئۆيىنىڭ تۆت تېمىنى قوپۇرۇپ قويۇپ، ئۈستىنى ياپالمىغان؛ 

نىڭ تۇغۇتىنى كۈتۈپ تۇرغان كىشىلەر مەن بىلەن بىللە بوغاز قوي ياكى تۆگە ئېلىپ، ئۇ

دېدى. ئۇ پەيغەمبەر غازات قىلىپ، ئەسر ۋاقتى بىلەن بىر مەھەللىگە  “ جىھادقا چىقمىسۇن!

سەنمۇ بۇيرۇققا بويسۇنغۇچى، مەنمۇ بۇيرۇققا  ”شۇنىڭ بىلەن، ئۇ قۇياشقا:يېقىنالشتى. 

دەپ دۇئا قىلىۋىدى، كۈن تاكى “  ەرگىن!! قۇياشنى بىزگە توختىتىپ بهللا بويسۇنغۇچى. ئى 

ئۇنىڭغا فەتھىنى تامامالپ بەرگەنگە قەدەر توختىتىپ بېرىلدى. ئۇرۇشتىن كېيىن، پەيغەمبەر هللا 

ـ يۇ، لېكىن  كۆيدۈرۈشكە كەلدى غەنىمەتلەرنىئۇ غەنىمەتلەرنى يىغدى. ئادەت بويىچە ئوت 

مەتكە خىيانەت قىلغانالر بار ئىكەن، ھەر ئاراڭالردا غەنى”كۆيدۈرمىدى. بۇنى كۆرگەن پەيغەمبەر: 

دېدى. بەيئەت ئەسناسىدا، بىر “  بىر قەبىلىدىن بىر ئادەم كېلىپ ماڭا بەيئەت قىلسۇن!

خىيانەتكار سىلەرنىڭ “ئادەمنىڭ قولى پەيغەمبەرنىڭ قولىغا چاپلىشىپ قالدى. پەيغەمبەر: 

دېدى. ئۇالردىن ئىككى  ”ت قىلسۇن!ئىچىڭالردا ئىكەن، قەبىلەڭدىكى بارلىق كىشىلەر ماڭا بەيئە

سىلەر خىيانەتكار  ”يا ئۈچ ئادەمنىڭ قولى پەيغەمبەرنىڭ قولىغا چاپلىشىپ قالدى. پەيغەمبەر: 

دېدى. ئۇالر كالىنىڭ بېشىدەك بىر پارچە ئالتۇننى ئېلىپ كېلىپ، غەنىمەت “ ئىكەنسىلەر

بىزنىڭ )يەنى هللاەتتى. ئاندىن ئۈستىگە قويدى. نەتىجىدە، ئوت كېلىپ بارلىق غەنىمەتنى يۇتۇۋ

«. بۇ ئۈممەتنىڭ( ئاجىز، زەئىپ ئىكەنلىكىمىزنى كۆرۈپ، بىزگە غەنىمەتنى ھاالل قىلىپ بەردى

 )بۇخارى رىۋايىتى(

ِّ َصلَّى  َنا فَ َلمْ  هللا َعَلْيه  َوَسلََّم إ ََل َخْيبَ َر فَ َفَتَح  هللا اَعْن َأب  ُهَريْ رََة قَاَل َخَرْجَنا َمَع النَِّب  نَ ْغَنْم َذَهًبا َوَل َور قًا َغن ْمَنا  َعَلي ْ

َعَلْيه  َوَسلََّم َعْبد  َلُه َوَهَبُه َلُه َرُجل  م ْن ُجَذاَم  هللا اَصلَّى  هللا ااْلَمَتاَع َوالطََّعاَم َوالث َِّياَب ُثَّ اْنطََلْقَنا إ ََل اْلَواد ي َوَمَع َرُسول  

ْن َبين  الض   َعَلْيه  َوَسلََّم حَيُل  َرْحَلُه فَ ُرم َي هللا اَصلَّى  هللا ابَ ْيب  فَ َلمَّا نَ زَْلَنا اْلَواد ي قَاَم َعْبُد َرُسول  يُْدَعى ر فَاَعَة ْبَن َزْيد  م 

ُفُه فَ ُقْلَنا َهن يًئا َلُه الشََّهاَدُة يَا َرُسوَل  الَّذ ي نَ ْفُس َعَلْيه  َوَسلََّم َكَلَّ وَ  هللاَصلَّى  هللا اقَاَل َرُسوُل  هللا ب َسْهم  َفَكاَن ف يه  َحت ْ

َها  ب ْ ْن اْلَغَنائ م  يَ ْوَم َخْيبَ َر ملَْ ُتص  ُم قَاَل فَ َفز َع النَّاُس َفَجاَء َرُجل  ُُمَمَّد  ب َيد ه  إ نَّ الشَّْمَلَة لَتَ ْلَته ُب َعَلْيه  نَاًرا َأَخَذَها م  اْلَمَقاس 
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رَاَكْْي  فَ َقاَل يَا َرُسوَل  رَاك  أَْو ش  ْن نَار  أَْو هللا اَصلَّى هللا اَم َخْيبَ َر فَ َقاَل َرُسوُل َأَصْبُت يَ وْ  هللا اب ش  رَاك  م  َعَلْيه  َوَسلََّم ش 

رَاَكان  م ْن نَار .  ش 

بىلەن بىللە چىقىپ،   رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: بىز رەسۇلۇلالھ  ئەبۇ ھۇرەيرە 

مال ـ ماتا، كىيىم كۈمۈشنى غەنىمەت ئالمىدۇق. ئەكسىچە،  -خەيبەرنى ئازاد قىلغاندا، ئالتۇن 

بىلەن ۋادى قۇرا  ئىچمەكلەرنى )غەنىمەت( ئالدۇق. ئاندىن بىز پەيغەمبەر  -كېچەك، يېمەك  -

دېگەن جايغا كەلدۇق. جۇزام قەبىلىسىنىڭ بەنى زۇبەيب جەمەتىدىن رىفائە ئىبنى زەيد ھەدىيە 

تاقلىرىنى  - نىڭ يۈك بىلەن بىللە ئىدى. ئۇ پەيغەمبەر  قىلغان بىر قۇل پەيغەمبەر 

چۈشۈرۈۋاتقان چاغدا، غايىب ئوقتىن بىرى كېلىپ، ئۇنىڭغا تەگدى ۋە ئۆلتۈرۈپ قويدى. 

ياق،  »:  ئۇنىڭغا شېھىدلىك مۇبارەك بولغاي! ـ دېيىشكەن ئىدى. رەسۇلۇلالھ كىشىلەر:

نىڭ جېنى ئىلكىدە بولغان زات بىلەن قەسەمكى، ئۇ خەيبەر غازىتىنىڭ   مۇھەممەد

تەقسىم قىلىنىشتىن بۇرۇن بىر توننى تىقىۋالغانىدى، شۇ تون ئۇنى الۋۇلداپ  غەنىمەتلىرى

ـ دېدى. كىشىلەر قورقۇپ كېتىشتى. بىر ئادەم بۇ سۆزنى ئاڭالپ، بىر )ياكى  «كۆيدۈرىۋاتىدۇ،

ئىككى( تال ئاياق بوغقۇچىنى ئېلىپ كېلىپ: مەن بۇنى خەيبەر غازىتىدا ئېلىۋالغان ئىدىم، ـ 

 )مۇسلىم رىۋايىتى(ـ دېدى.  «بۇ ئاياغ بوغقۇچى ئوتتۇر،» : الھ دېۋىدى، رەسۇلۇل

ِّ َصلَّى  هللا َعْن َعْبد    َعَلْيه  َوَسلََّم َرُجل  يُ َقاُل َلُه ك رْك رَُة َفَماَت فَ َقاَل َرُسوُل  هللا اْبن  َعْمر و قَاَل َكاَن َعَلى ثَ َقل  النَِّب 

 .نَّار  َفَذَهُبوا يَ ْنظُُروَن إ لَْيه  فَ َوَجُدوا َعَباَءًة َقْد َغلََّهاَعَلْيه  َوَسلََّم ُهَو ف  ال هللا اَصلَّى  هللا ا

تاقىغا  -نىڭ يۈك  رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دېگەن: رەسۇلۇلالھ  ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر  

ئۇ : » قارايدىغان كىركىرە ئىسىملىك بىر كىشى بولۇپ، ئۇ كىشى قازا قىلغاندا، پەيغەمبەر 

ى. باشقىالر بېرىپ قاراپ باققۇدەك بولسا، ئۇ ئادەم غەنىمەتتىن بىر تونغا دېد« دوزىخىدۇر

 (4013)بۇخارى: خىيانەت قىلغان ئىكەن. 

ُث ع   هللا اَصلَّى  هللا اَعْن َأب  َراف ع  َقاَل َكاَن َرُسوُل  ْنَدُهْم َحَّتَّ َعَلْيه  َوَسلََّم إ َذا َصلَّى اْلَعْصَر َذَهَب إ ََل َبين  َعْبد  اْْلَْشَهل  فَ َيَتَحدَّ

َنَما النَِّب   َصلَّى  َعَلْيه  َوَسلََّم ُيْسر ُع إ ََل اْلَمْغر ب  َمَرْرنَا ب اْلَبق يع  فَ َقاَل ُأفٍّ َلَك ُأفٍّ َلَك َقاَل َفَكبُ َر  هللا ايَ ْنَحد َر ل ْلَمْغر ب  َقاَل أَبُو َراف ع  فَ بَ ي ْ

نَُّه يُر يُدِن  فَ َقاَل َما َلَك اْمش  فَ ُقْلُت َأْحَدْثَت َحَدثًا َقاَل َما َذاَك قُ ْلُت أَف َّْفَت ب  َقاَل َل َوَلك ْن َذل َك ف  َذْرع ي َفاْسَتْأَخْرُت َوَِنَ ْنُت أَ 

ْن نَار   ثْ ُلَها م  َن م   .َهَذا ُفََلن  بَ َعْثُتُه َساع ًيا َعَلى َبين  ُفََلن  فَ َغلَّ َّنَ َرًة َفُدرَِّع اْْ
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ئەسىر نامىزىنى ئوقۇپ  :»   اق رىۋايەت قىلىنىدۇ: رەسۇلۇلالھدىن مۇند ئەبۇ رافىئ 

بولۇپ، ئابدۇل ئەشھەل جەمەتىگە بېرىپ، ئۇالرغا سۆز قىلىپ بېرىپ، شام نامىزىغىچە قايتىپ 

كېلەتتى. بىر كۈنى، شام نامىزىغا ئۈلگۈرۈش ئۈچۈن، باقىي مازارلىقىدىن ئالدىراش ئۆتۈپ 

نىڭ بۇ سۆزى   سىت ساڭا، ئىسىت ساڭا! ـ دېدى، رەسۇلۇلالھئى : كېتىۋاتاتتۇق. رەسۇلۇلالھ 

دەپ ئويالپ توختاپ  بۇ سۆزنى ماڭا دەۋاتىدۇ مېنى بەكال چۆچۈتىۋەتتى، مەن: رەسۇلۇلالھ 

: ساڭا نېمە بولدى، ماڭمامسەن؟ ـ دېدى. مەن: بىر نەرسە دېگەن ئىدىڭ، ـ  قالسام، رەسۇلۇلالھ

: م؟ ـ دېدى، مەن:ئىسىت ساڭا دېدىڭ، ـ دېسەم، پەيغەمبەر نېمە دېدى :دېسەم، رەسۇلۇلالھ 

ياقەي، مەن ئۇ گەپنى پاالنىغا قارىتىپ قىلغان ئىدىم. مەن ئۇنى پاالنى جەمەتكە زاكات يىغىشقا 

ئەۋەتسەم، ئۇ يىغقان خورمىالردىن ئېلىۋالغان ئىكەن. ھازىر ئۇنىڭغا شۇ چاغدا ئېلىۋالغانچىلىك 

 )نەسائى رىۋايىتى( «، ـ دېدى.ئوتتىن ساۋۇت كىيدۈرۈلدى

ِّ  ابن هللا دعن َعبْ   ْن َصَحابَة  النَِّب  طَّاب  َقاَل َلمَّا َكاَن يَ ْوُم َخْيبَ َر أَقْ َبَل نَ َفر  م  َثين  ُعَمُر ْبُن اْلَْ َعَلْيه  َوَسلََّم  هللا َصلَّى َعبَّاس  َقاَل َحدَّ

يد  َحَّتَّ َمر   يد  ُفََلن  َشه  يد  فَ َقاَل َرُسوُل فَ َقاُلوا ُفََلن  َشه  َعَلْيه  َوَسلََّم َكَلَّ إ ِنِّ َرأَيْ ُتُه ف  النَّار   هللاَصلَّى هللا اوا َعَلى َرُجل  فَ َقاُلوا ُفََلن  َشه 

طَّاب  اْذَهْب فَ َناد  ف  هللا اَصلَّى هللا اف  بُ ْرَدة  َغلََّها أَْو َعَباَءة  ُثَّ َقاَل َرُسوُل   النَّاس  أَنَُّه َل َيْدُخُل اْلَْنََّة إ لَّ َعَلْيه  َوَسلََّم يَا اْبَن اْلَْ

ُنوَن. ُنوَن َقاَل َفَخَرْجُت فَ َناَدْيُت َأَل إ نَُّه َل َيْدُخُل اْلَْنََّة إ لَّ اْلُمْؤم   اْلُمْؤم 

: ئۆمەر ئىبنى خەتتاب ماڭا كىمۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇدىن  ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس 

نىڭ بىرقانچە ساھابىسى  خەيبەر غازىتى بولغان كۈنى، رەسۇلۇلالھ  مۇنداق سۆزلەپ بەردى:

دېيىشىپ، بىر كىشىنىڭ جەسىتىنىڭ قېشىدىن  پاالنى شېھىد، پۇستانىمۇ شېھىد،كېلىپ:

ياق، مەن ئۇنىڭ غەنىمەتتىن  » : دېيىشكەنىدى، پەيغەمبەر  بۇمۇ شېھىد، ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ:

ۋەبىدىن دوزاختا تۇرغانلىقىنى كۆردۈم، ـ دېدى. ئاندىن: ئى ئوغرىلىغان بىر تون ياكى يەكتەك سە

دەپ  ”جەننەتكە مۇئمىنلەردىن باشقىسى كىرمەيدۇ“خەتتابنىڭ ئوغلى! بېرىپ قوشۇنغا: 

مەن چىقىپ: جەننەتكە مۇئمىنلەردىن باشقىسى كىرمەيدۇ، ـ دەپ  «جاكارلىغىن! ـ دېدى.

 (773)مۇسلىم: جاكارلىدىم. 

 ؟سوۋغاتالرنى قۇبۇل قىلىش جائىزمۇكاپىرالردىن كەلگەن 
غات تەقدىم قىلىدۇ، ئەگەر شۇنداق ۋسو الركاپىر ۇلمانالرنىڭ بىرەرسى ئۈچۈناھىدا مۇسگ

يەنى مىسىر  مۇقەۋقىس  جائىز. چۈنكى، پەيغەمبەر قىلسا، بۇ ھەدىيەنى ئېلىش مۇسۇلمانالرغا

 .ئىدى غىتىنى قوبۇل قىلغانۋنىڭ سوپادىشاھى
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-الر! زامانىمىزدا كاپىرالردىن بەزىدە ياردەم دېگەن چىرايلىق نامالردا مالمۇسۇلمان قېرىندىش

 نىغا شەرتلەر قويۇلمىغان بولساىيىمۇسۇلمانالرنىڭ زمۈلۈكلەرنى -مال ېلىدۇ. بۇمۈلۈكلەر ك

ئېلىپ خەجلەش جائىز. چۈنكى بىز كاپىرالر بەرمىگەن پۇلالرنى ئۇرۇش قىلىپ ئېلىپ 

بۇنىڭ شەرئى دەلىللىرىنى بىلمەكچى بولسىڭىز، بىز يۇقاردا ئەگەر  خەجلەشكە بۇيرۇلغان.

دۇق. ئىنشا ئالالھ االل ئىكەنلىكىنى بايان قىلغان ئىكاپىرالردىن ئېلىنغان مال مۈلۈكلەرنىڭ ھ

ئەسلى كاپىرالر ۋە ئۇالرنىڭ مال مۈلۈكلىرىنى بايان قىلغان ۋاقتىمىزدا ھەم توختىلىپ 

بۇ  ،ئەمما راجىئەت قىلىشىڭىزنى تەۋسىيە قىلىمىز.ئۆتىمىز. شۇ ئورۇنالرغا تەپسىلى مۇ

  غەنىمەتكە ئوخشاش بەش ئۈلۈشكە تەقسىم قىلىنمايدۇ.

 :ئەسكەرتىش

مۈلۈكلەرنى ئالغاندا ئەقىدە ۋە تەۋھىدنى بۇزىدىغان -كاپىرالر تەرىپىدىن كەلگەن مال -7

 ئامىلالرغا چۈشۈپ قالماسلىق شەرتى بىلەن جائىز بولىدۇ.

نىغا شەرتلەر ىيىمۇسۇلمانالرنىڭ ز ،مۈلۈكلەرنى ئېلىشتا-رىپىدىن كەلگەن مالكاپىرالر تە -5

 .بولىشى الزىمقويۇلمىغان 

كاپىرالرنى ياخشى دەپ ئويالپ  ،مۈلۈكلەرنى ئالغاندا-كاپىرالر تەرىپىدىن كەلگەن مال -4

 -مالبۇ ۋاقىتتا شۇ  ،قېلىش ئىھتىماللىقى بولۇپ قالساياكى شۇنىڭغا خۇرسەن بولۇپ  قېلىش

  .مۈلۈكلەرنى ئېلىش قەتئى جائىز ئەمەس

مەقسەتلىرىگە ھەمكارالشماسلىق شەرئى بولمىغان تىكى شكاپىرالر مال مۈلۈكلەرنى بىرى -3

لىرىدا بۇالرنى سىز ئاخبارات ۋاستى ،بىز سىزگە شۇنداق ياردەملەرنى قىلدۇق مەسىلەن :الزىم. 

 .......دەكدېگەن ى قىلدى دەپ بېرىشىڭز كېرەكشسۆزلەپ بىزلەرنى ياخ

كاپىرالردىن كەلگەن شۇ نەرسىلەر بىزگە بىرىلگەن ھەديە ئەمەس، بەلكى بىزنىڭ  -6

 .ئۆزىمىزنىڭ ھاالل نەرسىلىرىدۇر
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 ئەسلى كاپىرالر توغرىسىدا باب-6
ردا بىزجىھاد ئىبادىتىنىڭ پەرز ئىبادەت ئىكەنلىكى، ئۇنىڭ ۇۇسۇلمان قېرىنداشالر يۇقم

شلىرى ۋە ئۇنى تەرك قىلغۇچىالرنىڭ جىنايىتىنىڭ ئېغىر ئىكەنلىكى تۈرلىرى، چۈشەندۈرۈ

ئەمدى بۇ جىھاد ئىبادىتى كىملەرگە قارشى ئېلىپ  ھەققىدە توختىلىپ ئۆتتۇق.

 .بېرىلىدىغانلىقى ھەققىدە قىسقىچە توختىلىپ ئۆتىمىز

 جىھاد قىلىش قارشىئەسلى كاپىرالرغا  -7

  شجىھاد قىلى قارشى كاپىرالرغا مۇرتەد -5

 جىھاد قىلىش قارشىقاراقچىالرغا  -4

 جىھاد قىلىش قارشى باغىيالرغا -3

 ئابروينى قوغداپ ئۇرۇش قىلىشيۈز  -6

 قارشى جىھاد قىلىش مۇناپىقالرغا -5

 ۋارىجالرغا قارشى جىھاد قىلىشخا -1

ۋە ئۇالرنىڭ ماللىرى غا قارشى جىھاد قىلىش كاپىرالر
 توغرىسىدا

 الرنىڭ ماللىرى توغرىسىدىكى دەلىللەر اپىرالرنى ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇك

قىلغانلىقىنى  پەرزجىھاد ئىبادىتىنى نىڭ هللادا بىز  ىريۇقى ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر!

 كاپىرالغا قارشى جىھاد قىلىش توغرىسىدا توختىلىمىز.ئەمدى  بايان قىلغان ئىدۇق.

 كاپىرالر ئىككى قىسىمغا بۆلىنىدۇ:

 ئەسلى كاپىرالر-7

 اپىرالرمۇرتەد ك -5

بىز بۇ بابتا ئەسلى كاپىرالر بىلەن بولغان ئۇرۇش ۋە بۇنىڭ ئەھكاملىرى ھەققىدە توختىلىپ 

مۇرتەد كاپىرالر ۋە ئۇالرنىڭ ئەھكاملىرى ھەققىدە توختىلىپ هللائۆتىمىز. كېيىنكى بابتا ئىنشا 

 .ئۆتىمىز

ى كۆرسىتىدۇ. ئىسالمغا كىرگەنلىكى سابىت بولمىغان كىشىلەرن -ئەسلى كاپىرالر دېگىنىمىز

ۋە روس قاتارلىق دۆلەتلەردىكى كاپىرالرغا  ، بىرما بۇددىستلىرى، ئەنگىلىيە، ئامرىكاخىتاي

 ئوخشاش.
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 ئەسلى كاپىرالر ھەم ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ.

ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش قىلمىغان كاپىرالر. يەنى مۇسۇلمانالر بىلەن ئەھدە بولغان ياكى  -7

 ئامانلىق بىرىلگەن كاپىرالردۇر.كىپىللىك بىرىلگەن ۋە ياكى 

بۇالرنىڭ ھەم مۇنداق  ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش ئاچقان كاپىرالر يەنى تاجاۋۇزچى كاپىرالر. -5

 ئىككى خىل كۆرۈنىشى بار. 

قا ئىمان كەلتۈرمىگەن، مۇسۇلمانالر بىلەن ئەھدە بولمىغان ياكى هللا كۆرۈنىشى: بىرىنچى

ئۇالر ئۆز دىيارلىرىدا رىلمىگەن كاپىرالردۇر.كىپىللىك بىرىلمىگەن ۋە ياكى ئامانلىق بى

 ۋە مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلمايدۇ. ياشايدۇ.

قا ئىمان كەلتۈرمىگەن، مۇسۇلمانالر بىلەن ئەھدە بولمىغان ياكى  هللائىككىنچى كۆرۈنىشى: 

گەن كاپىرالر. ئۇنىڭدىن سىرت ئۇالر كىپىللىك بىرىلمىگەن ۋە ياكى ئامانلىق بىرىلمى

دىيارلىرىغا تاجاۋۇز قىلغان ۋە ياكى مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىپ تۇرىدىغان  ئىسالم

 كاپىرالر. 

يېتەرلىك دەلىل  ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشقاكاپىرالرنىڭ كاپىر بولۇشىنىڭ ئۆزىال 

 قىلغىلى شتۇرۇپ كىرسە ئۇندىن كىيىن ئۇالرغا ئۇرۇياكى ئۇالر ئىسالمى دىيارغا باس بوالالمدۇ؟

 بۇنىڭ شەرئى دەلىللىرى قايسىالر؟ والمدۇ؟ب

اشقا بىزلەرنى ئۆزىگە ئىمان ئېيتمىغان كاپىرالرنى مەيلى يەھۇدىي بولسۇن، ياكى بهللا  جاۋاب:

 هللا ئۆلتۈرۈشكە ۋە ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىشقا بۇيرىدى.شۇنىڭ ئۈچۈن  مىللەتلەردىن بولسۇن

 بىزلەرگە جىھاد ئىبادىتىنى پەرز قىلدى. 

 .ر يۇقاردا بايان قىنغىنىدەك ئىككى خىل بولىدۇكاپىرال 

قا ئىمان كەلتۈرمىگەن، مۇسۇلمانالر بىلەن ئەھدە بولمىغان ياكى كىپىللىك هللا -7

بىرىلمىگەن ۋە ياكى ئامانلىق بىرىلمىگەن كاپىرالر. ئۇالر ئۆز دىيارلىرىدا ياشايدۇ. ۋە 

ېلى ھااللدۇر. ئەمما ئۇالرنى بۇالرنىڭ قېنى ۋە م مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلمايدۇ.

 ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش پەرىز كۇپايىدۇر.

قا ئىمان كەلتۈرمىگەن، مۇسۇلمانالر بىلەن ئەھدە بولمىغان ياكى كىپىللىك هللا 

بىرىلمىگەن ۋە ياكى ئامانلىق بىرىلمىگەن كاپىرالر. ئۇنىڭدىن سىرت ئۇالر ئىسالم 

ۋە ياكى مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىپ تۇرىدىغان كاپىرالر.  دىيارلىرىغا تاجاۋۇز قىلغان

ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش ۋە  بۇ تۈردىكىلەرنىڭ قېنى ۋە مېلى مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ھااللدۇر. شۇنداقال

 ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش پەرىز ئەيىندۇر. 
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 دا كەلگەن دەلىللەر:كاپىرالرنى ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش توغرىسىدا قۇرئان

 َوَعَسى ل ُكمَّْ ُكْره َّ َوُهوَّ اْلِقَتالَّ َعَلْيُكمَُّ ُكِتبَّ ئۇالرغا ئۇرۇش قىلىشنى پەرز قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:هللا

ر َّ َوُهوَّ َتْكَرُهوْاََّشْيًئا َأن    ْعَلُمونَّت ََّ َلََّ َوأَنُتمَّْ يَ ْعَلمَُّ هللَّال ُكْمَّوََّ َشر َّ َوُهوَّ َشْيًئا ُتِحبُّواَّْ َأن َوَعَسى ل ُكمَّْ َخي ْ

 سىلەرگە جىھاد پەرز قىلىندى، ھالبۇكى، سىلەر ئۇنى ياقتۇرمايسىلەر، سىلەر

بىرەر نەرسىنى ياقتۇرماسلىقىڭالر مۇمكىن، ئەمما ئۇ سىلەر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر؛ 

سىلەر بىرەر نەرسىنى ياقتۇرۇشۇڭالر مۇمكىن، ئەمما ئۇ سىلەر ئۈچۈن زىيانلىقتۇر. 

بىلىدۇ، سىلەر بىلمەيسىلەر، هللا( پايدىلىق ئىكەنلىكىنى)سىلەرگە نېمىنىڭ 

 ََََََّّّّّّ)سۈرە بەقەر( [575بۇيرۇغانغا ئالدىراڭالر ] هللا )شۇنىڭ ئۈچۈن( 

َََّّواقْ ُعد ََّواْحُصُروُهْم ََّوُخُذوُهْم ََّحْيُثََّوَجْدتُُموُهْم َّاْلُمْشرِِكيَن َّفَاقْ تُ ُلوا َّاْلُحُرُم َّاأْلَْشُهُر َّاْنَسَلَخ َّكَّفَِإَذا ََّلُهْم ََّمْرَصد َّوا ل 

  َغُفور َّرَِحيم ََّّهللَّافَِإْنَّتَابُواََّوَأقَاُمواَّالص اَلَةََّوَآتَ ُواَّالز َكاَةََّفَخلُّواََّسِبيَلُهْمَِّإن َّ

 ئۇرۇش قىلىش( ھارام قىلىنغان ئايالر ئۆتۈپ كەتكەندە، مۇشرىكالرنى قەيەردە(

ر، ئۇالرنىڭ ئۇچراتساڭالر، شۇ يەردە ئۆلتۈرۈڭالر، ئەسىرگە ئېلىڭالر، قورشاڭال

ئۆتىدىغان يوللىرىنى كۆزىتىپ تۇرۇڭالر، ئەگەر ئۇالر تەۋبە قىلسا، ناماز ئوقۇسا، 

)تەۋبە قىلغۇچىالرغا(  هللازاكات بەرسە، ئۇالرنى قويۇپ بېرىڭالر، شۈبھىسىزكى، 

 ََََََّّّّّّ(تەۋبە)سۈرە  [.6مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، رەھىم قىلغۇچىدۇر ]

 َّ(92ُمْشرِِكيَنََّكاف ًةََّكَماَّيُ َقاتُِلوَنُكْمََّكاف ًةََّواْعَلُمواََّأن َّالل َهََّمَعَّاْلُمت ِقيَنَّ)َوقَاتُِلواَّالََّّْوقولهَّتعالى:َّ
 مۇشرىكالر سىلەرگە بىرلىكتە ھۇجۇم قىلغاندەك، سىلەرمۇ ئۇالرغا قارشى

 ََََََّّّّّّ(تەۋبە)سۈرە   بىرلىكتە ئۇرۇش قىلىڭالر.

يَنَََّلَّيُ ْؤِمُنوَنَّبِالل ِهََّوََلَّبِاْليَ ْوِمَّاآْلِخِرََّوََلَُّيَحرُِّموَنََّماََّحر َمَّالل ُهََّوَرُسولُُهَّقَاتُِلواَّال ذََّّ يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا

 ََّوََلََّيِديُنوَنَِّديَنَّاْلَحقَِِّّمْنَّال ِذيَنَُّأوُتواَّاْلِكَتاَبََّحت ىَّيُ ْعُطواَّاْلِجْزيََةََّعْنََّيد ََّوُهْمََّصاِغُرونَّ

 قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشەنمەيدىغانالر )يەھۇدىيالر هللاسىلەر ئەھلى كىتابتىن

نىڭ ئوغلى دەپ ئېتىقاد هللانىڭ ئوغلى، ناساراالر ئىسانى هللائۇزەيرىنى 

قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئېتىقاد قىلىمىز دېگەن هللاقىلغانلىقلىرى ئۈچۈن، ئۇالر 
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)ئۆزىنىڭ كىتابىدا( ۋە  هللابىلەنمۇ ئېتىقاد قىلمىغاننىڭ ئورنىدىدۇر( بىلەن، 

نىڭ پەيغەمبىرى )سۈننىتىدە( ھارام قىلغان نەرسىلەرنى ھارام بىلمەيدىغانالر ۋە ئۇ

ھەق دىن )يەنى ئىسالم دىنى( غا ئېتىقاد قىلمايدىغانالر بىلەن، تاكى ئۇالر 

 [.53سىلەرگە بويسۇنۇپ خار ھالدا جىزىيە تۆلىگەنگە قەدەر، ئۇرۇش قىلىڭالر ]

 ََََََّّّّّّ(تەۋبە)سۈرە 

َّيُنَُّكلُُّهَِّلل ِهَّفَِإِنَّانْ تَ َهْواَّفَِإن ََّوقَاتُِلوُهْم َنة ََّوَيُكوَنَّالدِّ َّ)َّهللَّاَحت ىَََّلََّتُكوَنَِّفت ْ   (93ِبَماَّيَ ْعَمُلوَنََّبِصير 

 ئۈچۈن بولغانغا قەدەر ئۇالر بىلەن هللاپىتنە تۈگىگەن، دىن پۈتۈنلەي

رىدۇ كۆ ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنىهللائۇرۇشۇڭالر؛ ئەگەر ئۇالر )كۇفرىدىن( يانسا، 

[43.]  (ئەنفال)سۈرە 

 ِغْلَظةًَّ ِفيُكمَّْ َوْلَيِجُدواَّْ اْلُكف ارَِّ مِّنَّ يَ ُلوَنُكم ال ِذينَّ قَاتُِلواَّْ آَمُنواَّْ ال ِذينَّ َأي َُّها يَا بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:هللا

  123َّالتوبة  اْلُمت ِقينَّ َمعَّ هللَّا َأن َّ َواْعَلُمواَّْ

 ئۇرۇش بىلەن كاپىرالر جايدىكى قىنيې ئۆزۈڭالرغا سىلەر! مۇئمىنلەر ئى 

 ئەتراپىڭالردىكى بىلەن ئالدى ئۈچۈن، بولماسلىق خەتەر سىلەرگە يەنى) قىلىڭالر

 ئۈستىدە ئۇرۇش يەنى) قىلسۇن ھېس ئۇالر سىلەرنى ،(ئۇجۇقتۇرۇڭالر كۇففارالرنى

 هللا بىلىڭالركى، ،(ئاغرىمىسۇن ئىچىڭالر ئۇالرغا ، بۇلۇڭالر قول قاتتىق ئۇالرغا

 َََََّّّّّ(تەۋبە)سۈرە [.754( ]مەدەتكاردۇر تەقۋادارالرغا هللا يەنى) بىللىدۇر بىلەن قۋادارالرتە

بىزلەرنى كاپىرالرنى ئۆلتۈرۈشكە ۋە ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىشقا هللايۇقارقى ئايەتلەردە 

ئەمەلىي رەۋىشتە بىزلەرگە كۆرسىتىپ قويدى ۋە  نىڭ بۇ بۇيرۇقلىرىنى رەسۇلۇلالھ هللابۇيرىدى. 

 .زلەرگە جىھاد قىلىشنى ۋاجىب قىلدىبى

 كاپىرالرنى ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش توغرىسىدا ھەدىستە كەلگەن دەلىللەر:

 هللا ا رسول ُممداً  وأن هللا ا إل إله ل أن يشهدوا حَّت الناس أقاتل أن أمرت: " َعَلْيه  َوَسلَّمَ  هللا َصلَّى هللا اَرُسوُل وقال 

 " هللا ا على وحساِبم اْلسَلم حبق إل وأمواْلم دماءهم مين عصموا ذلك فعلوا فإذا الزكاة ويؤتوا الصَلة ويقيموا

 مۇنداق ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ 

نىڭ هللا دىن باشقا ئىالھ يوق، پەيغەمبەر هللامەن كىشىلەرگە قارشى تاكى ئۇالر بىر »: دېگەن
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، زاكاتنى بەرگەنگە قەدەر ئۇرۇش قىلىشقا بەرپا قىلغانى دەپ گۇۋاھلىق بەرگەن، نامازنى ئەلچىس

. ئىسالمنىڭ ىدۇبۇيرۇلدۇم. ئەگەر ئۇالر ئاشۇنى قىلسا مەندىن ماللىرى ۋە جانلىرىنى ساقالپ قال

ساقالپ قااللمايدۇ. ئۇنىڭ  )يەنى ئىسالمدىكى جازا كىلىدىغان شەرئى ھەقلەرنى(ھەققى بىلەن

 )بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى(«. نىڭ ئۈستىگەهللاېسابى ھ

ئۇالرنىڭ مېلىنى غا قارشى ئۇرۇش قىلىش ۋە نى ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇالرمانا بۇ ھەدىس كاپىرالر

 ئېلىش ئوخشاشال بىزلەرنىڭ مەجبۇرىيەتلىرىمىزدىن ئىكەنلىكىنى ئۇقتۇرۇپ بىرىدۇ.

كاپىرالرنى  ،بولسا پىر بولۇشقا كاهللانىڭ بۇ ھەدىسى ۋە يۇقارقى ئايەت   رەسۇلۇلالھ

 ئۆلتۈرۈشنىڭ سەۋەبى ئىكەنلىكىگە دەلىلدۇر.

عليه  هللا اصلى  هللا اأن رسول »َعَلْيه  َوَسلََّم إ َذا أَمََّر َرُجًَل  هللا اَصلَّى  هللا َكاَن َرُسوُل  َعْن اْبن  بُ َرْيَدَة َعْن أَب يه  قَالَ 

ومن معه من املسلمْي خريا، ث قال اغزوا  هللا ااصته بتقوى وسلم  كان إذا أمر أمريا على جيشه أو سرية أوصاه ف خ

، اغزوا ول تَ ُغل وا ول تغد روا ول متثلوا ول تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من املشركْي هللا اباقاتلوا من كفر  هللا اباسم 

  «فادعهم إَل ثَلث خصال...

دىن هللايالغۇز ئۇ ئەمىرنى ئەسكەرلەرگە ياكى بىر قوشۇنغا ئەمىر تەيىنلىسە،  پەيغەمبەر 

تەقۋالىق قىلىشقا تەۋسىيە قىالتتى. ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولغان مۇسۇلمانالرنى ياخشىلىققا 

غا هللانىڭ نامى بىلەن غازات قىلىڭالر، هللا»تەۋسىيە قىالتتى.  ئاندىن كېيىن مۇنداق دەيتتى: 

قىلماڭالر، ئەھدىنى  كاپىر بولغان ئادەمگە قارشى ئۇرۇش قىلىڭالر، غازات قىلىڭالر، خىيانەت

بۇزماڭالر، جەسەتنى پارچىلماڭالر، كىچىك بالىنى ئۆلتۈرمەڭالر. ئەگەر سەن مۇشرىكالردىن بولغان 

ئىمام مۇسلىم رىۋايەت )   «دۈشمىنىڭگە ئۇچراپ قالساڭ، ئۇالرنى ئۈچ خىسلەتكە چاقىرغىن...

 (قىلغان

دېگەن « ارشى ئۇرۇش قىلىڭالرغا كاپىر بولغان ئادەمگە قهللا» نىڭرەسۇلۇلالھ  ئۆلىماالر

ۋە ئامانلىق بېرىلمىگەن، باالغەتكە يەتكەن   بۇ ئەھدە، سۈلھى بولمىغان] :سۆزىنى شەرھىلەپ

ھەم   نىڭ رەسۇلىهللا دەيدۇ. دېمەك  -[ئىچىگە ئالىدۇ، كاپىر ئەرلەرنىڭ ھەممىسىنى ئۆز

شقا بۇيرۇلغانلىقىنى قا ئىمان ئېيتمىغان كىشىلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىهللايۇقارقى ھەدىسلەردە 

 شۇنداقال بىزلەرنى كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرىدى. ،بايان قىلدى

شۇ هللا بۇ سەۋەپلىك  ،بۇ بۇيرۇقلىرى ساھابىالر ئارىسىدا ئىجرا قىلىندىنىڭ   رەسۇلۇلالھ

اشاشتىن ئىسالم شەرىئەتلىرىنى تەدبىق قىلىش ۋە ئىسالم سايىسىدا ي رگەدەۋردىكى كىشىلە

 . قىلدىنائىل  نىرەت بۈيۈك نىئمەتلەرئىبا
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ئىسالم دەۋىتىگە توسقۇنلۇق   ،ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىنىڭهللائەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! بىز 

قىلىۋاتقان كاپىرالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشقا بولغان بۇيرۇقلىرى ھەققىدە توختالساق ئىنتايىن 

بىلەن كۇپايىلىنىمىز. ئەمما  لىللەريۇقاردا بايان قىلىنغان دەكۆپ دەلىللەر بار. لېكىن بىز 

نىڭ ۋە رەسۇلىنىڭ بۇيرۇقلىرىغا سەل قارىماسلىقىنى تەۋسىيە هللائىسالم ئۈممىتىگە 

قىلىمز.شۇنداقال مەن تۆۋەندە ئەھلى ئىلىملىرىمىزنىڭ بۇ ھەقتىكى پەتىۋالىرىنى كەلتۈرۈپ 

 ئۆتىمەن. 

 ىدا  ئۆلىماالرنىڭ سۆزلىرىكاپىرالرنى ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش توغرىس

ئىبنى كەسىر رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: ئىبنى جەرىير رەھىمەھۇلالھ ئۆلىماالرنىڭ 

كاپىرالر ئامانلىق بېرىلمىگەن ۋە ئەھدى  ] ئىجماسىنى ھىكايە قىلىپ مۇنداق دېدى:

 ) [ۈلىدۇ.قەددەستە بولسۇن ئۆلتۈرلمۇەرەم زېمىنىدا بولسۇن ياكى بەيتۇتۈزۈلمىگەن بولسىال ھ

 بەت(-5توم -5تەپسىر ئىبنى كەسىر 

ىدا تۇرمىسىمۇ ياكى كاپىرالر ئىسالم دىيار:] ئىلگىرى كېيىنكى ئۆلىماالرنىڭ ھەممىسى

 [ئىسالم دىيارىغا ئۇرۇش قىلمىسىمۇ كاپىرالرغا ئۇرۇش قىلىشنىڭ پەرز ئىكەنلىكىگە باردى.

 بەت( -74ناملىق كىتاپ « ىسالمئىماتەتۇللىسام ئەن بەئزىل ئەھكام زۇرۋەتۇ سەنامىل ئ)»

كاپىرالرغا ئۇالر ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش قىلسۇن ] ئىمامى ماۋەردى رەھىمەھۇلال مۇنداق دەيدۇ: 

ياكى ئۇرۇش قىلمىسۇن، ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىش دۇرۇس بولىدۇ. چۈنكى كاپىرالرنى كاپىر 

 [ر.ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشنى دۇرۇس قىلغۇچىدۇ بولغانلىقىنىڭ ئۆزىال

كاپىرالر ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش قىلسۇن ياكى ئۇرۇش ] شەۋكانىي رەھىمەھۇلال مۇنداق دەيدۇ: 

 بەت( -453تم -3)ئەسسەيلۇل جەرائىر  .[)ئۆلتۈرۈلىدۇ( دۇرقىلمىسۇن، ئۇالرنىڭ قېنى ھاالل

 ئاالنىڭەتهللامام رەھىمەھۇلالھ شەرھۇل ئىنايە ئەلەلھىدايە ناملىق كىتابتا ۇكامال ئىبنى ھ

 المش ركينَّفاقتلوا ،ۋە مۇشرىكالرنى قەيەردە ئۇچراتساڭالر، شۇ يەردە ئۆلتۈرۈڭالر 

فتنةَّتكونََّلَّحتىَّوقاتلوهم   ئۈچۈن بولغانغا قەدەر هللاپىتنە تۈگىگەن، دىن پۈتۈنلەي

 ھەققىدە قىلىش ئۇرۇش كاپىرالرغا ئوخشاش سۆزلىرىگە دېگەن ئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇڭالر؛

 ئايەتلەردىكى بۇ ئەگەر: دەيدۇ مۇنداق كېيىن ئالغاندىن تىلغا ەلىللەرنىد ئومۇمىي كەلگەن

ئەگەر ئۇالر سىلەرگە قارشى ئۇرۇش   فاقتلوهمَّقاتلوكمَّفإن ئاالنىڭەتهللا ئومۇمىيلىق

قارشى – قارمۇ بىلەن سۆزى دېگەن قىلسا سىلەرمۇ ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىڭالر

ەقەتال ئۇالر ئۇرۇش باشلىغاندىال ئۇرۇش قىلىشنىڭ پەرز كېلىپ قالىدۇ، بۇ ئايەت كاپىرالرغا پ
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بولىدىغانلىقىغا دااللەت قىلىدۇ دېيىلسە. مەن جاۋاب بېرىمەنكى: ئۇ ئايەت مەنسۇخ قىلىنغاندۇر. 

دەسلەپتە ئەپۇ قىلىشقا ۋە مۇشرىكالردىن يۈز ئۆرۈشكە   ئۇنىڭ تەپسىالتى رەسۇلۇلالھ

ىكالر ئۇرۇش باشلىسا ئۇرۇش قىلىشقا ئىزنى بېرىلگەن، ئاندىن كېيىن ئەگەر مۇشر بۇيرۇلغان،

َّالمشركين... ئاالنىڭ بۇەتهللاكېيىن بەزى ۋاقىتالردا  َّفاقتلوا َّالحرم َّاألشهر َّانسلخ ََّّفإذا

 ئۇرۇش قىلىش( ھارام قىلىنغان ئايالر ئۆتۈپ كەتكەندە، مۇشرىكالرنى قەيەردە(

 باشالشقا ئۇرۇش كاپىرالرغا بىلەن سۆزى دېگەن  ئۇچراتساڭالر، شۇ يەردە ئۆلتۈرۈڭالر،

 بۇيرۇلغان باشالشقا ئۇرۇش مۇتلەق كاپىرالرغا ماكاندا ھەممە ۋە زامان ھەممە كېيىن بۇيرۇلغان،

پىتنە تۈگىگەن، دىن َّوقاتلوهمَّحتىََّلَّتكونَّفتنة...: دەيدۇ مۇنداق ئاالەت هللا بولۇپ

َّ:دەيدۇ مۇنداق ئاالەتهللا  ر؛ئۈچۈن بولغانغا قەدەر ئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇڭالهللا پۈتۈنلەي 

ََِّّاآْلِخر َّبِاْليَ ْوِم ََّوََل َّبِالل ِه َّيُ ْؤِمُنوَن َََّل َّال ِذيَن َّقَاتُِلوا ... قا ۋە  هللاسىلەر ئەھلى كىتابتىن

نىڭ ئوغلى، ناساراالر هللائاخىرەت كۈنىگە ئىشەنمەيدىغانالر )يەھۇدىيالر ئۇزەيرىنى 

قا ۋە  هللا ىرى ئۈچۈن، ئۇالر نىڭ ئوغلى دەپ ئېتىقاد قىلغانلىقلهللائىسانى 

ئاخىرەت كۈنىگە ئېتىقاد قىلىمىز دېگەن بىلەنمۇ ئېتىقاد قىلمىغاننىڭ 

)ئۆزىنىڭ كىتابىدا( ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى )سۈننىتىدە(  هللا ئورنىدىدۇر( بىلەن، 

ھارام قىلغان نەرسىلەرنى ھارام بىلمەيدىغانالر ۋە ھەق دىن )يەنى ئىسالم دىنى( غا 

دىغانالر بىلەن، تاكى ئۇالر سىلەرگە بويسۇنۇپ خار ھالدا جىزىيە ئېتىقاد قىلماي

 فەتھىل شەرھۇ بىلەن ئەلەلھىدايە ئىنايە شەرھۇل) [.53تۆلىگەنگە قەدەر، ئۇرۇش قىلىڭالر ]

(بەت -334 توم -5 بىلبەنايەتى مۇسەمما ئەلەلھىدايەتىل ئېينى شەرھۇل( )بەت -337 توم -6 قەدىير

ئىسالمدا يەر شارىدىكى كىشىلەر ئۈچ قىسىم  ]ھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:ئىبنى قەييىم رەھىمە

 بولىدۇ.

 .ئىسالم ئەھلى )يەنى مۇسۇلمانالر(-7

  .ئىسالم بىلەن سۈلھى قىلغان، ئەھدى تۈزۈشكەن، ۋە ئامانلىق بىرىلگەن كاپىرالر-5

ۋە  )يەنى ئۆلتۈرىشكە بۇ ئىككى قىسىمدىكى كىشىلەر نىڭ قېنى ۋە مېلى ساقالنغىچىدۇر

مېلىنى ئېلىۋېلىشقا بولمايدۇ(.بىراق شەرىئەت قېنىنى ۋە مېلىنى دۇرۇسالپ بەرگەنلەر 
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)يەنى مۇسۇلمان كىشى باشقا بىرىنى ئۆلتۈرۈپ قويسا قىساس ئۈچۈن  بۇنىڭدىن مۇستەسنا

 ئۆلتۈرۈلىدۇ ۋە ئەھدى تۈزگەن كاپىرالر ئەھدىسىنى بۇزسا ئۆلتۈرۈلىدۇ(. 

 كاپىرالر، بېرىلمىگەن ئامانلىق ۋە تۈزۈشمىگەن، ئەھدى ان،قىلمىغ سۈلھى بىلەن ئىسالم-4

ەرىئەت ش ،بولۇپ( ئاچقۇچى ئۇرۇش قارشى ئىسالمغا يەنى) كاپىر ھەربىي ھەممىسى بۇالرنىڭ

)مەسائىل مىن فىقھۇل جىھاد ناملىق   [.ئۆلتۈرۈلىدۇ بىلەن ۋاستىالر ۋە يولالر كۆرسىتىپ بەرگەن

 (بەت -40كىتاب 

ََّوَجْدُتُموُهْمَّمۇنداق دەيدۇ: بۈيۈك كىتابىدا هللا ََّحْيُث َّاْلُمْشرِِكيَن َّفَاقْ تُ ُلوا َّاْلُحُرُم َّاأْلَْشُهُر َّاْنَسَلَخ فَِإَذا

ََّفَخلَُّّ َّالز َكاَة ََّوَآتَ ُوا َّالص اَلَة ََّوَأقَاُموا َّتَابُوا َّفَِإْن ََّمْرَصد  َُّكل  ََّلُهْم ََّواقْ ُعُدوا ََّواْحُصُروُهْم ََّوُخُذوُهْم َِّإن  ََّسِبيَلُهْم َغُفور ََّّهللَّاوا

  رَِحيم َّ

 ئۇرۇش قىلىش( ھارام قىلىنغان ئايالر ئۆتۈپ كەتكەندە، مۇشرىكالرنى قەيەردە(

ئۇچراتساڭالر، شۇ يەردە ئۆلتۈرۈڭالر، ئەسىرگە ئېلىڭالر، قورشاڭالر، ئۇالرنىڭ 

ئۆتىدىغان يوللىرىنى كۆزىتىپ تۇرۇڭالر، ئەگەر ئۇالر تەۋبە قىلسا، ناماز ئوقۇسا، 

)تەۋبە قىلغۇچىالرغا(  هللائۇالرنى قويۇپ بېرىڭالر، شۈبھىسىزكى، زاكات بەرسە، 

 ََََََّّّّّّ(تەۋبە)سۈرە  [.6مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، رەھىم قىلغۇچىدۇر ]

)ئەھكامۇل قا كاپىر بولغان كاپىرالرنىڭ ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. هللا نىڭ بۇ سۆزى هللا

 بەت (  -365توم  -5قۇرئان 

ئەگەر بىر جامائەت مۇسۇلمانالر ئەمىرىنىڭ ] مۇنداق دەيدۇ: ئىبنى قۇدامە رەھىمەھۇلالھ

 ئىتائىتىدىن چىقىپ كاپىرالر دىيارىغا قوشۇلىۋالسا ئۇالرنىڭ جېنى ۋە مېلى ھاالل بولىدۇ،

 چۈنكى ئەسلى كاپىرالرنىڭ  قېنى ۋە مېلى ھاالل بولۇپ، بۇ مۇرتەدلەر ئۇالرنىڭ دىيارىغا

 -50توم -3)ئەلمۇغنى  [ھاالل بولۇشقا بەكرەك اليىق بولىدۇ.قوشۇلىۋالسا ئۇالرنىڭ جېنى ۋە مېلى 

  بەت(

ئىسالم دىننىڭ ھۆكمىدە كاپىرالرنىڭ مۇسۇلمان ] رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: خەتتابى

 بەت( -713توم -75)فەتھۇلبارى   [بولۇشىدىن ئىلگىرى قېنى ۋە مېلى ھااللدۇر.

شنى دۇرۇس ۈرۈئۇالرنى ئۆلت ىنىڭ ئۆزىاليۇقارقى دەلىللەر كاپىرالرنى كاپىر بولغانلىق

ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش قىلغانلىقى ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشنىڭ  ئۇالرنىڭ قىلىدىغانلىقى،

« ئىماتەتۇللىسام ئەن بەئزىل ئەھكام زۇرۋەتۇ سەنامىل ئىسالم)»تېخىمۇ پەرز ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. 
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بەتتە مۇشۇ مەزمۇننىڭ ئوخشىشى بايان  -411جىلد  -4ىق كىتاپنىڭ ۋە يەنە زەخيرە نامل بەت(-71ناملىق كىتاپ 

 .قىلىنغان

قا ئىمان ئېيتمىغان كاپىرالرنىڭ هللاقۇرئان، سۈننەتتە ۋە ئالىمالرنىڭ پەتىۋالىرىدا 

ھەممىسىنىڭ قېنى ۋە مېلى ھاالل بولىدىغانلىقىغا كەلگەن دەلىللەر ئىنتايىن كۆپ بولۇپ، 

قا ئىمان ئېيتقان ھەربىر مۇسۇلمان  هللا كۇپايە قىلدۇق.ر بىلەن ەى دەلىللبىز يۇقارق

نىڭ يۇقارقى بۇيرۇقلىرى قەتئى يادىمىزدىن هللاقېرىنداشلىرىمىزغا بولغان تەۋسىيەلىرىم، 

 چىقىپ قالمىسۇن.

 بىز يۇقارقى دەلىللەردىن تۆۋەندىكىلەرنى خۇالسە قىلىمىز.  

دۇر. ئامىل تۈرۈشنى دۇرۇس قىلغۇچىئۇالرنى ئۆل كاپىر بولغانلىقىنىڭ ئۆزىال ڭكاپىرالرنى -7

بولمىغان، مۇسۇلمانالر ئامانلىق ۋە  ۋە مۇسۇلمانالر بىلەن ئەھدىسى قا ئىمان ئېيتمىغانهللا

كاپىرالرنى ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش  كېپىللىك بەرمىگەن ھەر قانداق

ئىسالم  كەلسۇن ۋە ياكى تۇرۇپمەيلى ئۇ كاپىرالر ئىسالم دىيارلىرىغا باسمۇسۇلمانالرغا پەرزدۇر. 

سۇن ۋە ياكى ئۇرۇش ۋە مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىل كەلمىسۇن دىيارىغا باستۇرۇپ

ئەگەر كاپىرالر ئىسالم  دۇر.پەرز، ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىش ۋە ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش قىلمىسۇن

الردىن ر تاجاۋۇزچى كاپىرۇ ۋاقىتتا ئۇالدىيارلىرىدىن بىرىگە بىر غېرىچ باستۇرۇپ كىرىدىكەن، ئ

 .لىككە ئايلىنىدۇز ئەيىنپەرئۇالرغا قارشى بولغان ئۇرۇش  دۇ ۋەھېساپلىنى

ئىسالمغا ئەڭ ئەشەددى دۈشمەنلىك قىلىۋاتقان جىنايەت مەسىلەن: زامانىمىزدىكى 

 قاتارلىق يەھۇد ، نەسارا ياكى  روس ياكى ۋە خىتايئامرىكا، ئىسرائىلىيە، كاتتىۋاشلىرى بولغان 

ئىمان  .بولىدۇ ھاالل قېنى ھەممىسىنىڭ كومىنىستالرنىڭ قايسى بولىشىدىن قەتئى نەزەر

 .دىن مۇستەسناڭئېيتقانالر بۇنو

كاپىرالرغا ئۇالرنى ئىسالمغا كىرگۈزۈش ۋە ئىسالمغا بويسۇندۇرۇش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىش  -5

 پەرز بولىدۇ. بۇ جىھاد تەلەپتۇر.

پىرالر بىلەن ئىسالم دىيارلىرىنى قوغداش ئۈچۈن ئۇرۇش ئسالم دىيارىغا بېسىپ كىرگەن كا-4

 قىلىنىدۇ، بۇ جىھاد دەپئى بولۇپ پەرز ئەيندۇر.

 ئەمما بىرىنجى بولۇپ تاجاۋۇزچى كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىنىدۇ.  

 مېلى ھەممىسىنىڭ كاپىرالرنىڭ ئىچىدىكى تۈركىستان جۈملىدىن ،دۇنيادىكى پۈتۈن-3

. يوللۇقتۇر شەرئەن ئېلىۋېلىش يوشۇرۇن-ئاشكارە ماللىرىنى-ۇلپ بۇالرنىڭ بولۇپ ھاالل

 ئىشلەتسەك، ئۈچۈن جىھاد يولىدىكىهللا شۇنداقال ئۈچۈن ئىسالم مالالرنى -پۇل ئېلىۋېلىنغان
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 -پۇل ئېلىۋېلىنغان بولىدۇ، ئشلەتسەكمۇ ئۈچۈن چىقىملىرى تۇرمۇش ئۆزىمىزنىڭ ھەتتا

 .بولىدۇ ئوخشاش ىغاپۇللىر شەخسىي ئۆزىمىزنىڭ ھۆكمى مالالرنىڭ

ماللىرنى ئېلىۋېلىش يولىدا ئۆلتۈرۈلۈپ كەتكەن كىشى، نىيىتى خالىسال -كاپىرالرنىڭ پۇل

ۋە ساھابىىلەر بەدىر كۈنى  پەيغەمبەر . شېھىدلىك ماقامىغا يېتىدۇهللا بولسا ئىنشا 

 ماللىرىنى( بوالش ئۈچۈن چىققانلىقى بۇنىڭ دەلىلىدۇر. –كاپىرالرنىڭ كارۋىننى )پۇل 

َّ تەئاال مۇنداق دەيدۇ:هللابۇ ھەقتە  َّيَِعدُُكُم ََّذاِتََّّهللاَوِإْذ َر ََّغي ْ ََّأن  ََّوتَ َودُّوَن ََّلُكْم َّأَن  َها َّالط ائَِفتَ ْيِن ِإْحَدى

ََّويَ ْقَطَعََّداِبَرَّاْلَكاِفرِيَنَّ)َّهللَّالش وَْكِةََّتُكوُنََّلُكْمََّويُرِيُدَّ َِّبَكِلَماتِِه َّاْلَحق  َّاْلَحق 7ََّأْنَُّيِحق  َويُ ْبِطَلَّاْلَباِطَلََّوَلْوََّكرَِهََّّ(َّلُِيِحق 

 (3اْلُمْجرُِموَنَّ)

 ئىككى گۇرۇھ )بىرى مۇشرىكالر كارۋىنى ، يەنى بىرى  هللائۆز ۋاقتىدا

مۇشرىكالر قوشۇنى( دىن بىرىنىڭ قولۇڭالرغا كەلتۈرۈلۈشىنى ۋەدە قىلدى، سىلەر 

 هللاقتۇردۇڭالر. قورالسىز گۇرۇھنىڭ )يەنى كارۋاننىڭ( قولۇڭالرغا كەلتۈرۈلۈشىنى يا

ئۆز سۆزلىرى ئارقىلىق ھەقنى ھەق قىلىشنى )يەنى ئىسالم دىنىنى ئۈستۈن 

گۇناھكار  هللا[. 1قىلىشنى(، كاپىرالرنىڭ يىلتىزىنى قۇرۇتۇشنى خااليدۇ ]

ئادەملەرنىڭ ياقتۇرمىغىنىغا قارىماي، ھەقنى ھەق )يەنى ئىسالمنى ئاشكارا( 

 [.1ىدۇ ]قىلىدۇ، باتىل )يەنى كۇفرى( نى بەربات قىل

قۇرەيىش ۋە ئۇ زاتنىڭ ساھابىلىرى بەدىر كۈنىسى ئەبۇ سۇفيان باشچىلىقىدىكى  پەيغەمبەر 

مال  - ئېلىشنى مەقسەت قىلىپ چىققان ئىدى. كارۋان مىڭ تۆگە، پۇل كارۋىنىنى غەنىمەت

ئاال ەتهللائىدى، ئۇنىڭ بىلەن مۇسۇلمانالر خېلى بېيىپ قاالتتى، لېكىن  ئەللىك مىڭ تىلال

يەنى ماللىرىنى قۇتقۇزۇش ) ۋاننىڭ قېچىپ كېتىشىنى ۋە ساھابىلەرنىڭ دۈشمەن قوشۇنىكار

قوشۇنى( بىلەن ئۇچرىشىشنى خالىدى، ئاندىن جەڭ بولدى، كېيىن  ئۈچۈن كەلگەن قۇرەيىش

  (بەت -515جىلىد  -1« فەتھۇل بارى»).  غەلىبە نۇسرەت ۋە غەنىمەت قولغا كەلدى

 نالر ئۈچۈن ئەڭ ھاالل رىزىقتۇر.كاپىرالرنىڭ ماللىرى مۇسۇلما

  .ئەسلىتىپ ئۆتىمەنھەم نىڭ يول يۇرۇقلىرىنى    مەن بۇ ھەقتە رەسۇلۇلالھ

َي  َنا َكاَنْت  هللاَصلَّى هللا اَعْنُه قَاَل َخَرْجَنا َمَع َرُسول  هللا اَعْن َأب  قَ َتاَدَة َرض  َعَلْيه  َوَسلََّم َعاَم ُحنَ ْْي  فَ َلمَّا اْلتَ َقي ْ

ْن اْلُمْسل م َْي فَاْسَتَدْرُت َحَّتَّ أَتَ ْيُتُه م ْن وَ ل ْلُمْسل م   رَائ ه  َحَّتَّ َضَربْ ُتُه َْي َجْوَلة  فَ رَأَْيُت َرُجًَل م ْن اْلُمْشر ك َْي َعََل َرُجًَل م 



102 
 

َها ر يَح اْلَمْوت   ن ْ ًة َوَجْدُت م  ْقُت ُعَمَر  ب السَّْيف  َعَلى َحْبل  َعات ق ه  فَأَقْ َبَل َعَليَّ َفَضمَّين  َضمَّ ُثَّ أَْدرََكُه اْلَمْوُت فََأْرَسَلين  فَ َلح 

َعَلْيه  َوَسلََّم فَ َقاَل َمْن قَ َتَل  هللا اُثَّ إ نَّ النَّاَس َرَجُعوا َوَجَلَس النَِّب   َصلَّى  هللا اْبَن اْلَْطَّاب  فَ ُقْلُت َما بَاُل النَّاس  قَاَل أَْمُر 

َلُه َسَلُبُه فَ َلُه َسَلُبُه فَ ُقْمُت فَ ُقْلُت َمْن َيْشَهُد ِّل  ُثَّ َجَلْسُت ُثَّ قَاَل َمْن قَ َتَل قَت يًَل َلُه َعَلْيه  بَ ي َِّنة  ف َ قَت يًَل َلُه َعَلْيه  بَ ي َِّنة  

ثْ َلُه فَ ُقْمُت فَ َقاَل َرُسوُل  َعَلْيه  َوَسلََّم َما َلَك يَا  هللا الَّى صَ  هللا افَ ُقْمُت فَ ُقْلُت َمْن َيْشَهُد ِّل  ُثَّ َجَلْسُت ُثَّ قَاَل الثَّال ثََة م 

يُق  هللا أَبَا قَ َتاَدَة فَاقْ َتَصْصُت َعَلْيه  اْلق صََّة فَ َقاَل َرُجل  َصَدَق يَا َرُسوَل  ه  َعينِّ فَ َقاَل أَبُو َبْكر  الصِّدِّ َوَسَلُبُه ع ْند ي فََأْرض 

َي  ُد إ ََل َأَسد   هللاَعْنُه َلَها  هللا َرض  ْن ُأْسد   إ ًذا َل يَ ْعم  َعَلْيه  َوَسلََّم يُ ْعط يَك َسَلَبُه  هللا َوَرُسول ه  َصلَّى  هللا يُ َقات ُل َعْن  هللا م 

ث َّْلُتُه ف  ال  تَأَ َعَلْيه  َوَسلََّم َصَدَق فََأْعطَاُه فَب ْعُت الدِّرَْع فَابْ تَ ْعُت ب ه  ََمَْرفًا ف  َبين  َسل َمَة فَإ نَُّه َْلَوَُّل مَ هللا افَ َقاَل النَِّب   َصلَّى 

ْسََلم    .اْْل 

بىلەن ھۇنەين غازىتىغا  پەيغەمبەر  :دىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ بۇ ھەقتە ئەبۇ قەتادە 

چىقتۇق. دۈشمەن بىلەن ئۇچراشقان ۋاقتىمىزدا، مۇسۇلمانالر سېپىدا داۋالغۇش پەيدا بولدى. 

ۇنىڭ كەينىدىن بېرىپ قىلىچ مەن بىر مۇشرىكنىڭ بىر مۇسۇلماننى بېسىۋالغانلىقىنى كۆرۈپ، ئ

بىلەن پاتىڭىغا چاپتىم. ئۇ كەينىگە ئۆرۈلۈپ، مېنى چىڭ قۇچاقلىۋالدى. مەن ئۇنىڭ جان 

تالىشىۋاتقانلىقىنى سەزدىم. بىردەمدىال جېنى چىقىپ، مېنى قويۇۋەتتى. دەرھال ئۆمەر ئىبنى 

نىڭ هللا : دېدىم، ئۇكىشىلەرنىڭ ھالى نېمە بولۇپ كېتىۋاتىدۇ؟ ـ : خەتتابنىڭ يېنىغا بېرىپ

 )ئۇرۇش ئاياغلىشىپ( مۇسۇلمانالر قايتىپ كەلدى. پەيغەمبەر  ئەمرى غالىب، ـ دېدى. ئاندىن

كىمكى بىر دۈشمەننى ئۆلتۈرۈپ، ئۇنى )ئۆلتۈرگەنلىكىنى( ئىسپاتلىيالىسا، ئۇ  ئولتۇرۇپ:

م ماڭا كى: كېرەكلىرى شۇنىڭ بولىدۇ، ـ دېدى. مەن ئورنۇمدىن تۇرۇپ ـ دۈشمەننىڭ نەرسە

سۆزىنى تەكرارلىدى، مەن يەنە  گۇۋاھچى بولىدۇ؟ ـ دەپ سورىدىم، ئاندىن ئولتۇردۇم. پەيغەمبەر 

كىم ماڭا گۇۋاھچى بولىدۇ؟ ـ دەپ سورىدىم، ئاندىن يەنە ئولتۇردۇم. پەيغەمبەر  ئورنۇمدىن تۇرۇپ:

 مبەر سۆزىنى ئۈچىنچى قېتىم تەكرارلىدى. مەن يەنە ئورنۇمدىن تۇرۇۋىدىم، پەيغە  ئى ئەبۇ :

ئى  قەتادە! نېمە بولدۇڭ؟ ـ دەپ سورىدى. مەن بولغان ۋەقەنى سۆزلەپ بەردىم. بىر كىشى:

رازى قىلىپ  سەن بۇنى. كېرەكلىرى مەندە ـ رەسۇلۇلالھ! ئۇ راست ئېيتتى. ئۇ كىشىنىڭ نەرسە

هللا ياق!  نى ئاڭالپ:قويساڭ، مالالر مەندە قالغان بولسا، ـ دېدى. ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بۇ

 هللا كېرەكلىرىنى ساڭا بېرىپ قويسا،  ـ ئۇنىڭ نەرسە نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، رەسۇلۇلالھ 

نىڭ شىر يۈرەك ئىنسانلىرىدىن بىرىنىڭ هللا نىڭ رەسۇلى ئۈچۈن جىھاد قىلىدىغان هللا  ۋە 
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، ئۇنىڭ راست ئېيتتى، ـ دەپ : ئىززىتىنى قىلمىغان بولۇپ قالمامدۇ؟ ـ دېۋىدى، پەيغەمبەر 

كېرەكلىرىنى ماڭا بەردى. مەن بۇ مالغا بەنى سەلەمە مەھەللىسىدىن بىر خورمىلىق باغ  ـ نەرسە

 سېتىۋالدىم. بۇ مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن ئېرىشكەن تۇنجى مېلىم ئىدى. 

َخرََج ف  َسب يل ه  َل ُُيْر ُجُه إ لَّ إ ميَان  ب   ل َمنْ  هللا اَعَلْيه  َوَسلََّم انْ َتَدَب هللا اَصلَّى هللا اَعْن َأب  ُهَريْ رََة قَاَل قَاَل َرُسوُل 

َلُه اْْلَنََّة َوَلْوَل َأْن َأُشقَّ  ْن َأْجر  َأْو َغن يَمة  َأْو أُْدخ  َا نَاَل م  َعُه ِب   َعَلى أُمَِّت  َما قَ َعْدُت َخْلَف َسر يَّة  َوَتْصد يق  ب ُرُسل ي َأْن أُْرج 

 « ُثَّ أُْحَيا ُثَّ أُقْ َتُل ُثَّ أُْحَيا ُثَّ أُقْ َتلُ  هللا اُل ف  َسب يل  َوَلَود ْدُت َأِنِّ أُقْ تَ 

ئاال ئۆزىنىڭ ەت»هللامۇنداق دېگەن   پەيغەمبەر قىلىنىدۇكى، رىۋايەت دىن ئەبۇ ھۇرەيرە 

يولىدا چىققان كىشىگە مۇنداق نىدا قىلىدۇكى، ماڭا ئىمان كەلتۈرۈش ۋە مېنىڭ 

شال ئېلىپ چىققان كىشىنى مەن ساۋاب ياكى غەنىمەتتىن ئىبارەت پەيغەمبەرلىرىمنى تەستىقال

ئېرىشكەن نەرسە بىلەن قايتۇرىمەن ياكى ئۇنى جەننەتكە كىرگۈزىمەن. ئەگەر مەن ئۈممىتىمگە 

ئېغىرچىلىق سېلىشنى دېمىسەم ئىدىم. بىرەر قوشۇننىڭ ئارقىسىدا ئولتۇرۇپ جىھادتىن 

ىدا ئۆلتۈرۈلۈپ، كېيىن تىرىلدۈرۈلۈپ، يەنە ئۆلتۈرۈلۈپ يولهللا قېلىپ قالمايتتىم. مەن ئەلۋەتتە 

 «يەنە تىرىلدۈرۈلۈپ، يەنە ئۆلتۈرۈلۈشۈمنى ئارزۇ قىلمەن.

َع اْلكَ  َعْن َأب  ُهَريْ رَةَ  تٍّ أُْعط يُت َجَوام  ْرُت ل  َأنَّ َرُسوَل اللَّه  َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل ُفضِّْلُت َعَلى اْْلَنْب َياء  ب س  م  َوُنص 
ْلُت إ ََل اْْلَْلق  َكافَّةً  ًدا َوأُْرس  َ اْْلَْرُض َطُهورًا َوَمْسج  َ اْلَغَنائ ُم َوُجع َلْت ِّل  لَّْت ِّل  َ النَّب ي ونَ ب الر ْعب  َوأُح   )رواه مسلم(  َوُخت َم ب 

ق مەن بارلى»  مۇنداق دېگەن  پەيغەمبەر قىلىنىدۇكى، رىۋايەت دىن ئەبۇ ھۇرەيرە 

پەيغەمبەرلەر ئۈستىگە ئالتە نەرسە بىلەن پەزىلەتلىك قىلىندىم، ماڭا كەلىمىلەر توپلىمى 

)قۇرئان( بېرىلدى، ماڭا كاپىرالر قەلبىگە قورقۇنچ سېلىش بىلەن ياردەم بېرىلدى، ماڭا غەنىمەت 

پاكىزە  -ھاالل قىلىندى، مەن ئۈچۈن زېمىن مەسجىد ۋە تەيەممۇم قىلىش ئۈچۈن پاك 

، مەن بارلىق كىشىلەرگە پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلدىم، مەن بىلەن پەيغەمبەرلەر تامام قىلىندى

  (مۇسلىم ۋە تىرمىزى رىۋايەت قىلغان) « قىلىنىپ ئاخىرالشتى.

 َل َشر يكَ  هللا ابُع ْثُت ب السَّْيف  بَ ْْيَ َيَدي  السَّْاَعة  َحَّتَّ يُ ْعَبَد » مۇنداق دېگەن:يەنە  بۇ ھەقتە پەيغەمبەر 

ِ لِّ ُرُمْ ي يېگانە، تەڭداشسىز  –نىڭ يەككە هللامەن قىيامەتنىڭ ئالدىدا » «َلُه، َوُجع َل ر ْزق ي ََتَْت 

مېنىڭ رىزقىم  .ھالدا ئىبادەت قىلىنىشى ئۈچۈن قىلىچ بىلەن پەيغەمبەر بولۇپ ئەۋەتىلدىم

 )ئەھمەد رىۋايەت قىلغان(  .«نەيزەمنىڭ سايىسى ئاستىغا ئورۇنالشتۇرۇلدى
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بىز   «َما َشب ْعَنا َحَّتَّ فَ َتْحَنا َخْيبَ رَ »: نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ ى ئۆمەر ئىبن

  ئىدۇق.ۇپ تاماق يىمىگەن خەيبەرنى پەتھى قىلغانغا قەدەر توي

 قىلغۇچىالر جىھاد ئى)  َفُكُلواَِّمم اََّغِنْمُتْمََّحالًَلَّطَيًِّبا ئاال مۇنداق دېگەن:ەتهللابۇ ھەقتە 

.يەڭالر بىلىپ پاك ۋە ھاالل نەرسەڭالرنى ئالغان غەنىمەت!( مائەسىجا

مالالر بىز  -ئېلىۋېلىنغان پۇل  يوشۇرۇن -ئەزىز مۇسۇلمان بۇرادەرلەر! كاپىرالردىن ئاشكارە 

ئۈچۈن ھاالللىق توغرىسىدا كەلگەن دەلىللە ئىنتايىن كۆپ بولۇپ مەن شۇ دەلىللەر بىلەن 

 كۇپايىلەندىم.

قا ئىمان ئېيتمىغان  هللا  !ئۈممىتى! جۈملىدىن تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىئى ئىسالم 

ئۇالر بىلەن ئەھدە بولمىسا ياكى ئۇالرغا كىپىللىك  مۈلۈكلىرى-ارلىق كاپىرالرنىڭ مالب

بىزلەر ئۈچۈن ھاالل رىزىقتۇر. بىز ئۇالرنى بىرىلمىگەن بولسا ياكى ئامانلىق بىرىلمىگەن بولسا 

ى ئۇالر ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش قىلغان كاپىرالر بولسۇن ۋە ياكى تۈرگە ئايرىماستىن مەيل

مۈلۈكلىرىنى غەنىمەت -مال ھەممىسىنىڭ ئۇرۇش قىلمىغان كاپىرالر بولسۇن ئىسالمغا قارشى

شۇ  مەن بۇ ھەقتە غەنىمەتلەر دېگەن بابتا ھەم توختالغان ئىدىم. .شەرئەن يوللۇقتۇرقىلىشىمىز 

 !بابالرغا مۇراجىئەت قىلىڭ

 ەسكەرتىش:ئ

 -مۈلۈكلىرىنى ئېلىشىمىز شەرئەن يوللۇق ئىكەن دەپ ئازغىنە مال-كاپىرالرنىڭ مال -7

 مۈلۈك ئېلىپ، ئۇندىن كىيىن كىلىدىغان زىيانالر كۆپ بولۇپ قالماسلىقى الزىم.

مۈلۈك ئېلىش يوللۇق ئىكەن دەپ، ئىسالم نامىغا داغ يەتكۈزۈپ -كاپىرالردىن مال -5

 .بولۇش الزىمقېلىشتىن ھەم ئاگاھ 

رنى قىلىپ ڭنى قايتۇرۇپ بېرىمەن دېگەنگە ئوخشاش ۋەدىلەۇكاپىرالر بىلەن مەن ساڭا پۇل -4

چۈنكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئەھدىسى ئەھدە  مۈلۈكلەرنى ئېلىۋېلىشقا قەتئىي بولمايدۇ.-مال نئالغا

 ئىسالم دىنى بىزلەرنى ئەھدىگە ۋاپا قىلىشقا بۇيرىدى. بولىشى كېرەك.

مالالرنىڭ بەشتەن بىرىنى بەيتۇلمالغا -كاپىرالردىن ئېلىنغان پۇل جامائەت بولسائەگەر  -3

جامائەت بولمىغان  مۈلۈكىمىزگە ئايلىنىدۇ.-قالغان تۆتتەن بىرى بىزنىڭ مال تاپشۇرىمىز.

بىز بۇ ھەقتە غەنىمەتلەر ھالەتتە ئېلىنغان مالالرنى بەشتەن بىرىنى ئايرىمىسىمۇ بولىدۇ. 

 !تا توختالغان. شۇ يەرگە مۇراجىئەت قىلىڭتوغرىسىدىكى باب
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 ( دەپ ئايرىالمدۇ؟خەلقكاپىرالر ئەسكەر ۋە پۇقرا )
 

شەرىئەتتە كىشىلەرنى ئەسكەر، پۇقرا ئۇستاز ئەيمەن زەۋاھىرى ھەفىزەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: ] 

دەپ ئايرىش توغرىسىدا ھېچقانداق بىرنەرسە كەلمىگەن. پەقەت شەرىئەت كىشىلەرنى جەڭ 

 غۇچىالر ۋە جەڭ قىلمىغۇچىالر دەپ ئايرىغان.قىل

شەرىئەت ئۆلچىمىدىكى جەڭ قىلغۇچى كىشى ئۆزى ئۇرۇشقا قاتناشقان، ئىقتىسادى بىلەن 

 ئۇرۇشقا ياردەم بەرگەن ياكى پىكىر قاتناشتۇرغان كىشىنى كۆرسىتىدۇ.

ەنلىكى ئۈچۈن ممە ھۇنەين جېڭىدە ھاۋازىنلىقالرغا پىكىر ئارقىلىق ياردەم بەرگەدۇرەيدۇبنى س

قېرى بولسىمۇ ئۆلتۈرۈلگەن. غەرب خرىستىئان خەلقلىرى شەرىئەت ئۆلچىمىدە مۇھارىب )يەنى 

جەڭ قىلغۇچى( قاتارىدا سانىلىدۇ. ئۇالر مۇسۇلمانالرغا قارشى جەڭ قىلغۇچىدۇر. چۈنكى بۇ 

ئىسالمغا،  خەلق ھۆكۈمىتىنى ۋە پارالمېنتلىرىنى ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن تاللىغان. يەنى ئۇالر

مۇسۇلمانالرغا قارشى تاجاۋۇزچىلىق قارارالرنى ئوتتۇرىغا قويىدىغان ئىجرائىيە ئورگانلىرى ۋە 

ئىجرائىيە  ،قانۇن چىقىرىش ئاپپاراتلىرىنى سايلىغان. بۇ قانۇن چىقىرىش ئورگانلىرى

نى رەت ئاپپاراتلىرىنى نازارەت قىلىپ، سىياسەتلىرىدىن خالىغانلىرىنى يۈرگۈزۈپ خالىغانلىرى

قىلىدۇ. مانا بۇ خەلق يەنە باج تاپشۇرۇش ئارقىلىق دۈشمەنلەرنىڭ مۇسۇلمانالرغا قارشى 

تاجاۋۇزچىلىقىغا ياردەم بېرىدۇ. بۇ خەلق ئىسالم زېمىنلىرىغا ئۇرۇش ئاچقۇچى قوشۇنالرغا 

غا ئەسكەر، ئىقتىساد، پىكىر، تېخنىكا ئارقىلىق ياردەم بېرىدۇ. شۇنداقال بۇ خەلق مۇسۇلمانالر

ھۇجۇم قىلىدىغان خرىستىئانالرنىڭ بىخەتەرلىك ئورگانلىرىنى ئادەم كۈچى ۋە بارلىق 

ئىمكانىيىتى بىلەن قولاليدۇ. ھەتتا بۇ خەلق ئىچىدىكى ھۆكۈمەتنىڭ سىياسىتىگە قارشى 

چىقىدىغان خرىسىتىئان گۇرۇھالرمۇ بۇ ھۆكۈمەتلەرنى قانۇنلىق دەپ ئېتىراپ قىلىدۇ. ھۆكۈمەت 

ە قارشى ئۇرۇشقا شېرىك قىالاليدۇ، چۈنكى ئۇالر ھاكىمىيەتنىڭ گېپىنى ئاڭلىشى ۋە ئۇالرنى بىزگ

 ئىتائەت قىلىشى كېرەك.

غەرب خرىستىئان سىياسىي پارتىيىلىرىنىڭ ھەممىسى ئىسرائىل دۆلىتىنىڭ پەيدا بولۇشىغا 

ئىلىيىنىڭ ۋە ئىسرائىلنىڭ پەلەستىننى بېسىۋېلىشىغا ياردەم بەردى. ھەتتا بۈگۈنگە قەدەر ئىسرا

–يوقالماي مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇشىنى قولالۋاتىدۇ. ئۇالر يەنە ئىسرائىلىيىگە ئىقتىساد، قورال

 [ياراق، تېخنىكا، ئادەم كۈچى ئارقىلىق ياردەم بېرىۋاتىدۇ.
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خىتاي دۆلىتىنىڭ پەيدا بولىشىغا ۋە ئۇالرنىڭ تۈركىستانغا ئۇالر  ،كەلسەك خەلقىگەخىتاي 

اردەم بەردى. ئۇالر يەر يۈزىدە شېرىك بۇزۇقچىلىقالرنى تارقىتىشتىن سىرت تاجاۋۇز قىلىۋېلىشىغا ي

 .بەردىئىقتىسادى ۋە سىياسى تەرەپلەردىن ياردەم كومىنىست خىتاي ھاكىمىيىتىگە تاجاۋۇزچى 

ختاي تاجاۋۇزچىلىرىغا ئەگىشىپ تۈركىستانغا كۆچمەن بولۇپ كىرگەن خىتاي خەلقىگە 

ىدە مۇھارىب )يەنى جەڭ قىلغۇچى( قاتارىدا سانىلىدۇ. ئۇالر شەرىئەت ئۆلچىمكەلسەك، ئۇالر 

چۈنكى ئۇالر خىتاي ھۆكىمىتىنى قولاليدۇ ۋە ئۇالرغا مۇسۇلمانالرغا قارشى جەڭ قىلغۇچىدۇر. 

ئىدارىسى بىخەتەرلىك ئىتائەت قىلىدۇ، شۇنداقال ئۇالر ئارمىيە، ساقچى،  سوت ، تۇرمە، دۆلەت 

ئادەم كۈچى ۋە بارلىق ئىمكانىيىتى بىلەن كۈچ ئاپپاراتلىرىنى  ھاكىمىيەتنىڭ زورلۇق قاتارلىق

تۈركىستانغا يۈرگۈزىۋاتقان دىنى، تنىڭ ىھۆكۈمخىتاي تاجاۋۇزچى . ھەتتا بۇ خەلق تەمىنلەيدۇ

بۇ ھۆكۈمەتنى قانۇنلىق دەپ  نى قولاليدۇ ۋەسىياسىتىئىرقى، مىللى ۋە مەدەنى يوقتىش 

ئۇالر ۋاقتى كەلگەندە  ىزگە قارشى ئۇرۇشقا شېرىك قىالاليدۇ،ئېتىراپ قىلىدۇ. ھۆكۈمەت ئۇالرنى ب

خىتاي ھاكىمىيىتى بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ ئىسالمغا قارشى جەڭ قىلىدىغان مۇنتىزىم 

 ئىيۇل قىرغىنچىلىقى بۇنىڭ تىپىك مىساللىرىدىندۇر.-6يىلى -5003ئارمىيەگە ئايلىنااليدۇ. 

مۇسۇلمانالرنىڭ ئىجازىتىسىز تاجاۋۇز قىلغان، ئۇنىڭدىن سىرت ئۇ خەلق ئىسالم دىيارىغا 

 تۈركىستاندا تاجاۋۇزچىالرنىڭ ئىسالمغا قارش تۇرۇشىغا ۋە زورىيىشىغا ياردەم بەرگەن خەلقتۇر.

بۇالرغا ئۇرۇش قىلىش ھۆكمىگە كەلسەك، بىز ئىلگىركى بابالردا ئېيتقىنىمىزغا ئوخشاش 

لىش بىزنىڭ بىرىنجى ئىمانى ئىمان ئېيتىشتىن قالسىال ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قى

 .مەجبۇرىيىتىمىز دەپ تۇنۇيمىز

قا ۋە پەيغەمبەر هللائامانلىق ۋە كېپىللىك بەرمىگەن  خۇالسە: مۇسۇلمانالر ئەھدى تۈزمىگەن،

  گە ئىمان ئېيتمىغان كاپىرالرنىڭ ھەممىسى شەرىئەت ئۆلچىمىدىكى جەڭ قىلغۇچى كىشىلەر

 بەت( -30« زىل ئەھكام زۇرۋەتۇ سەنامىل ئىسالمئىماتەتۇللىسام ئەن بەئ)» ھېسابلىنىدۇ.

مۇسۇلمانالر ئامانلىق، كېپىللىك بەرگەن كاپىرالر،  مۇسۇلمانالر بىلەن ئەھدى تۈزگەن،

ئىسالمغا قارشى جەڭ قىلغۇچى كىشىلەر بولمايدۇ. بۇالر ئەھدىسىنى بۇزمىسا بۇالرغا قارشى 

 بەت( -30« ىل ئەھكام زۇرۋەتۇ سەنامىل ئىسالمئىماتەتۇللىسام ئەن بەئز)» ئۇرۇش قىلىشقا بولمايدۇ.

مۇجاھىدالرنىڭ ھۇجۇم نىشانلىرى ۋە شەرئى تاكتىكىالر 
 توغرىسىدا

 ۇجاھىدالر ھۇجۇم قىلىشقا تېگىشلىك بولغان )ۋاجىب بولغان( نۇقتىالر قايسى؟ م
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 مۇجاھىدالر ھۇجۇم نىشانى قىلىپ] :ىزەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇفئۇستاز ئەيمەن زەۋاھىرى ھە

قا تېگىشلىك بولغان نۇقتىالرغا كەلسەك، ئۇ ئىسالم دىيارىدىكى يەھۇدىي، ناسارا ۋە ستالالش

تاجاۋۇزچى كاپىرالرنىڭ تاجاۋۇزچىلىق ھۇجۇمىنى ئاجىزالشتۇرۇشقا تەسىر كۆرسىتەلەيدىغان 

 [ھەرقانداق نىشان.

پ مۇجاھىدالرنىڭ ھۇجۇم قىلىدىغان نىشانالرنى بىلىشى جىھادنىڭ ئۈنۈملۈك ئېلى

 بىرىلىشىغا ئاالھىدا تەسىر كۆرسىتىدۇ.

 .بۇ يەردە مۇھىم بىر مەسىلىنى ئەسكەرتىپ ئۆتۈپ كېتىمەنمەن 

بۇالرنى بىلىشىمىز  ،بولۇپ جىھاد ئىبادىتىنىڭ شەرئىي سىياسەتلىرى ۋە تاكتىكىلىرى بار

  نىڭ ئالدىنقى شەرتلىرىدىن ھىساپلىنىدۇ. ئېلىپ بېرىشىمىزشەرئى جىھاد ئىبادىتىنى 

 توختىلىپ ئۆتىمەن.قىسقىچە ەن تۆۋەندە بۇ ھەقتە م

 .كۆرسىتىپ بەرگەندەك ئېلىپ بېرىشىمىز الزىم جىھاد ئىبادىتىنى رەسۇلۇلالھ -7

 جىھاد ئىبادىتى بولسا جامائەت بىلەن ئېلىپ بېرىلىدىغان ئىبادەتتۇر. -5

كېرەك. شۇنىڭ ئۈچۈن كۈچىمىزنىڭ يېتىشىچە ئىسالمى جامائەت بولۇشقا تىرىشىشىمىز 

شۇنداقال قانداق قىلغاندا شەرىئەتكە ئۇيغۇن بولغان جامائەت بولغىلى بولىدۇ؟ بۇالرنى 

شۇنداق قىلغاندا  بۇ ئىبادەتنى جامائەت بولۇپ ئېلىپ بېرىش كېرەك. بىلىشىمىز كېرەك.

 ئەمما ئىسالمى جامائەت مۇسۇلمانالر جامائىتىدە كاپىرالرنى قورقۇتۇپ تۇرىدىغان ھەيۋەت بولىدۇ.

ئەمما بۇ ۋاقىتتا جىھادى  بولۇشقا ئىمكان تېپىلمىغاندا يالغۇز ئېلىپ بېرىلسا ھەم بولىدۇ.

جامائەتلەرنىڭ يول يۇرۇقلىرىغا ئۇيغۇن ھالەتتە ئېلىپ بېرىش ۋە ئۇالرنىڭ كۆرسەتمىللىرىگە 

 بەكمۇ رىئايە قىلىش الزىم.

ۆرسىتىپ بەرگەندەك پۇختا ك  بۇيرىغاندەك ۋە رەسۇلۇلالھ هللا تەييارلىق ئىبادەتلىرىنى  -4

  قىلىش الزىم.

َّ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:هللا ََّعْدو  َِّبِه َّتُ ْرِهُبوَن َّاْلَخْيِل َّرِّبَاِط ََّوِمن َّقُ و ة  َّمِّن َّاْسَتَطْعُتم َّم ا ََّلُهم َّهللَّاَوَأِعدُّوْا

َّ َّتَ ْعَلُمونَ ُهُم َََّل َُّدونِِهْم َِّمن ََّوآَخرِيَن َّتُنِفقََُّّهللَّاَوَعُدو ُكْم ََّوَما َّيَ ْعَلُمُهْم ََّسِبيِل َِّفي ََّشْيء  َِّمن َََّلََّّهللَّاوْا ََّوأَنُتْم َِّإلَْيُكْم يُ َوف 

 ََََُّّّّتْظَلُمونَّ

 دۈشمەنلىرىڭالر )بىلەن ئۇرۇش قىلىش( ئۈچۈن، قولۇڭالردىن كېلىشىچە قورال

نىڭ دۈشمىنىنى، ئۆزۈڭالرنىڭ  هللاكۈچى، جەڭ ئېتى تەييارالڭالر، بۇنىڭ بىلەن، 

شمەنلەرنى قورقۇتىسىلەر ، ئۇالرنى سىلەر دۈشمىنىڭالرنى ۋە ئۇالردىن باشقا دۈ
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يولىدا سەرپ قىلغىنىڭالر مەيلى نېمە  هللاتونۇيدۇ، سىلەرنىڭ  هللاتونۇمايسىلەر، 

بولسا بولسۇن، سىلەرگە ئۇنىڭ ساۋابى تولۇق بېرىلىدۇ، سىلەرگە زۇلۇم قىلىنمايدۇ 

   (سۈرە ئەنفال) [.61)يەنى بۇ ساۋابتىن ھېچ نەرسە كېمەيتىلمەيدۇ( ]
 . كاپىرالرنىڭ كاتتىۋاشلىرىغا ئەۋۋەل ھۇجۇم قىلىش كېرەك -3

ََّأئِم َةَّ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:هللا  َّفَ َقاتُِلوْا َِّديِنُكْم َِّفي ََّوَطَعُنوْا ََّعْهِدِهْم َّبَ ْعِد َّمِّن ََّأْيَمانَ ُهم َّن َكثُوْا َوِإن

  اْلُكْفِرَِّإن  ُهْمَََّلََّأْيَماَنََّلُهْمََّلَعل ُهْمَّيَنتَ ُهونَّ

 ئۇالر ئەھدە بەرگەندىن كېيىن، قەسەملىرىنى بۇزسا ۋە دىنىڭالرنى ئەگەر

ئەيىبلىسە، ئۇالرنىڭ )بۇنىڭدىن( چەكلىنىشلىرى ئۈچۈن، كۇفرىنىڭ 

كاتتىباشلىرىغا ئۇرۇش ئېچىڭالر. ئۇالرنىڭ قەسىمىنىڭ ھەقىقەتەن ئېتىبارى يوق 

[32.] (سۈرە تەۋبە)   

ىدە بۇ نوقتىغا ئاالھىدە ئەھمىيەت بىرىش الزىم. بۇ ئەڭ مۇھىم مەسلە بولۇپ، جىھاد ئىبادىت

شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇستازىمىز ئۇسامە بىنالدىن رەھىمەھۇلالھ ھەم بىرىنجى قىلىپ دۈشمەننىڭ 

كاتتىسى بولغان ئامرىكىغا ھۇجۇم قىلدى. بۇنىڭ بىلەن كاپىرالرنىڭ كاتتىۋاشلىرى سۇنۇپ، 

 جىھاد يۈكسەلدى.  جىھاد پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا

ىڭ ئۈچۈن  ئىمكان قەدەر كاپىرالرنىڭ كاتتىۋاشلىرىغا ھۇجۇم قىلىش كېرەك. ئىمكان شۇن

بولسا دۆلەت رەئىسى، مۇداپىئە مىنىستىرلىرى، ئارمىيە باشلىقلىرى يەنى گېنىرالالر، شەھەر 

باشلىقى، ج خ ئىدرە باشلىقلىرى، يېزا باشلىقلىرى دېگەنگە ئوخشاش كاتتىۋاشالرغا ھۇجۇم 

 قىلىش كېرەك. 

ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش قىلىۋاتقان ۋە ئىسالمغا زىيىنى چوڭ بولۇۋاتقان  كاپىرالرغا  -6 

  قارشى بىرىنچى بولۇپ ئۇرۇش قىلىش كېرەك.

ئىسالم  تاجاۋۇزچى كاپىرالرغا بولغان جىھادنى ئەڭ ئالدىن ئورۇندا قويۇش كېرەك. -5

ولغان ئۇرۇشنى، مۇرتەدلەرگە قارشى دىيارلىرىغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرگەن باسمىچى دۈشمەنلەرگە ب

 ئېلىپ بىرىلىدىغان ئۇرۇشتىن ھەم ئالدىن ئورۇندا قويۇش الزىم. 

َِّفيُكْمَّ  بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:هللا  ََّوْلَيِجُدوْا َّاْلُكف اِر َّيَ ُلوَنُكمَّمَِّن َّال ِذيَن َّقَاتُِلوْا َّآَمُنوْا َّال ِذيَن ََّأي َُّها يَا

  َعَّاْلُمت ِقيَنَّمَََّّهللَِّغْلَظًةََّواْعَلُموْاََّأن َّ
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 ئۇرۇش بىلەن كاپىرالر جايدىكى يېقىن ئۆزۈڭالرغا سىلەر! مۇئمىنلەر ئى 

 ئەتراپىڭالردىكى بىلەن ئالدى ئۈچۈن، بولماسلىق خەتەر سىلەرگە يەنى) قىلىڭالر

 ئۈستىدە ئۇرۇش يەنى) قىلسۇن ھېس ئۇالر سىلەرنى ،(ئۇجۇقتۇرۇڭالر كۇففارالرنى

 هللا بىلىڭالركى، ،(ئاغرىمىسۇن ئىچىڭالر ئۇالرغا ، ۇلۇڭالرب قول قاتتىق ئۇالرغا

   (سۈرە تەۋبە) [.754( ]مەدەتكاردۇر تەقۋادارالرغا هللا يەنى) بىللىدۇر بىلەن تەقۋادارالر

 كاپىرالرنىڭ ئاجىزلىق نۇقتىلىرىغا ھۇجۇم قىلىش كېرەك. -1

الزىم. كاپىرالرنىڭ  كاپىرالرنىڭ ئىقتىسادىنى سۇندۇرۇشقا ئاالھىدە ئەھمىيەت بېرىش -1

 .ئىقتىسادى ۋە سانائەت ئورۇنلىرىنى ئاساسى ھۇجۇم نىشانى قىلىپ تالالش الزىم

ئەسكىرى ئورۇنالر، ئىستىخبارات ئورگانلىرى ۋە ج خ ئىدارىلىرىنى مەركەز قىلغان ئاساستا   -3

 ھۇجۇم قىلىش الزىم.

ئەسلى كاپىرالرغا بولغان مۇرتەدلەرگە قارشى ئېلىپ بېرىلىدىغان جىھاد ئىبادىتىنى  -70

جىھادتىن ئەۋۋەل قىلىش كېرەك دېگەن ھۆكۈمنى مۇتلەق تۇتقا قىلىۋالماسلىق كېرەك. 

ىدىن، ئەسلى كاپىرالرغا بولغان جىھاد پەرىز كۇپايە بولغان ھالەتلەرگە نچچۈنكى بۇ ھۆكۈم بىرى

اپىرالر باستۇرۇپ قارىتىلىدۇ. شەرقى تۈركىستاندىكىگە ئوخشاش ئىسالم دىيارىغا تاجاۋۇزچى ك

قا ئىمان ئېيتىشتىن قالسىال ئەڭ مۇھىم ۋاجىباتىمىز، هللاكەلگەن ۋاقىتتا، بىزنىڭ 

ىدىن، بىز بۇ چتاجاۋۇزچى كاپىرالرنى ئىسالم دىيارلىرىدىن قوغالپ چىقىرىشتۇر. ئىككىن

ھۆكۈمنى تۇتقا قىلىپ ئەڭ ئالدىن مۇرتەدلەرگە قارشى ئۇرۇشنى باشلىساق، بەزى مۇسۇلمان 

نداشلىرىمىزنىڭ چۈشەنمەسلىكى سەۋەپلىك، شۇ دىياردىكى مۇسۇلمانالرنىڭ قوللىشدىن قېرى

ئايرىلىپ قېلىشىمىز ۋە دۈشمەننى كۆپەيتىپ قويىشىمىز مومكىن. شۇڭا بىز ئەڭ ئالدىن 

مۇسۇلمانالرنىڭ ئەقىدىسىگە ۋە ئىسالم دىيارلىرىغا تاجاۋۇز قىلىۋاتقان كاپىرالرغا ئۇرۇشنى 

لەر تاجاۋۇزچى كاپىرالرنى ھىمايە قىلىش ئۈچۈن مۇجاھىدالرغا ۋە مۇسۇلمانالرغا باشلىساق، مۇرتەد

قارشى تۇرىدۇ ۋە ئۇالرنىڭ جىھادىنى توسۇشقا ئۇرىنىدۇ، ئاخىرى كۆپلىگەن مۇسۇلمانالرغا 

مۇرتەدلەرنىڭ ھەقىقىتى ئايدىڭ بولىدۇ. بىز بۇ ۋاقىتتا تاجاۋۇزچىالرنى يوقتىشىمىز ئۈچۈن، 

ىرالرنى ھىمايە قىلىۋاتقان شۇ مۇرتەدلەرگە قارشى جىھاد قىلىشقا توغرا ئالدى بىلەن كاپ

 كىلىدۇ. ئىش شۇنداق ئۆز تەرتىۋى بىلەن بولۇش كېرەك.

 ئۇرۇش تاكتىكىلىرىنى ياخشى ئىگەللەش كېرەك. -77
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ئەگەر مۇجاھىد قېرىنداشلىرىمىز جىھادى ئەمىلىيەتلەردە بىر كاپىرنى ئۆلتۈرۈپ  -75

ئۆزى شېھىد بولۇپ كېتىش كۆرۈنۈپ تۇرغان بولسا، ئامال بار پارتلىتىش بولغاندىن كېيىن 

دەرىسلىكلىرى ۋە شۇنىڭغا ئوخشىغان ئەسكىرى بىلىملەرنى ئۆگىنىپ چوڭراق ئەمىلىيەت 

 قىلىش الزىم.

 .ئىگەللەش پۇختا تاكتىكىلىرىنى جەڭنىڭ-61

 دەيدۇ مۇنداق لۇلالھ الردىن نەقىل قىلىنغان ھەدىستە، رەسۇ  ۋە جابىر ئەبۇھۇرەيرە

 (رىۋايىتى مۇسلىم ۋە بۇخارى) «.ھىيلىدۇر جەڭ»:" عةخد اْلرب"

 . ئاخىرلىشىشىدۇر مەلۇم بىر ھىيلە بىلەن ئۇنىڭ -جەڭنىڭ ئالدامچىلىق بولىشىدىكى مەنا

گاھىدا بىر ھىيلە بىر قەبىلىدىنمۇ )يەنى ئۇنىڭ  ]بىر تەمسىلدە مۇنداق كەلگەن:

 [ەتلىكتۇر.ياردىمىدىنمۇ( مەنپەئ

ئەگەر دۈشمىنىڭنى قۇۋۋەت بىلەن تاپساڭ، ]دانىشمەنلەرنىڭ سۆزلىرىدە مۇنداق كەلگەن: 

ئۇنىڭ سەندىنمۇ ئاجىزلىقىنى بىلگەنگە قەدەر، ئۇنىڭغا ھەرگىز ئىلگىرلىمىگىن. ئەگەر ئۇنى 

 [.مىكىر بىلەن تاپساڭ، ئۇ كۈچلۈك بولغان تەقدىردىمۇ، ئۇنىڭ ئىشى نەزىرىڭدە چوڭ بولمىسۇن

 جەڭنىڭ تەرتىباتلىرىنى مەخپىي تۇتۇش الزىم.-73

يېقىندىكىلەر -جەڭدە يۆلۈنىشنى مەخپى قىلىش سۈننەتنىڭ قاتارىدىن بولۇپ، بۇھالدا يىراق

ئۈچۈن،  دۈشمەنگە خەۋەرنىڭ تارىلىپ كەتمەسلىكى مەقسىتىدىن خەۋەردار بواللمايدۇ. ئەمىرنىڭ

 قىلغان.  ۇنى رەسۇلۇلالھئۇنىڭ يۆلۈنىشىنى بىرەر كىشى بىلەلمەيدۇ. ب

 غەيرىگە ئۇنىڭ بولسا، قىلماقچى غازات  رەسۇلۇلالھ»مۇنداق دەيدۇ:  كەئب ئىبنى مالىك

 (رىۋايىتى مۇسلىمۋە  بۇخارى)  «.قىالتتى غازات تۇرۇپ قارىتىپ

ئۇنىڭ يىراق ۋە رۇمغا قارشى بولغانلىقى ھەمدە  -تەبۇك غازىتىدىالپەقەت    رەسۇلۇلالھ

ئۆزىنىڭ يۈزلەنگەنلىكىنى ئوچۇق  - ئۈچۈن نالرنىڭ ئۇنىڭغا خاس تەييارلىنىۋېلىشىمۇسۇلما

 .ئۇقتۇرغان

 .تۇتۇشقا ئەھمىيەت بىرىش كېرەك ە ئىھتىياتى تەدبىرلەرنىقولىدىن كىلىشىچ -76

بىز كاپىرالرنى ئۆلتۈرۈشكە بۇيرۇلغان دەپ ئاددى كاپىرالرنى ئۆلتۈرۈش بىلەن بولۇپ  -75

مەنپەئەتلىرىگە رىئايە قىلمايدىغان ھالەتلەردىن ساقلىنىش الزىم. ئامال بار جىھادنىڭ پايدا 

 .ئىشنى يىلتىزىدىن ھەل قىلىشقا تىرىشش كېرەك

ئىنشا  مۇسۇلمان قېرىنداشالر! بىز بۇ ھەقتە توختىلىپ ئۆتسەك بۇ ئىنتايىن چوڭ  بىر باب.

 ىمەن. خۇالسە قىلىپ ئېيتقاندائالالھ بۇ ھەقتە باشقا كىتابتا توختۇلىمەن ۋە ياكى دەرىس قىل
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بۇ جىھاد ئىبادىتىنى ئۈنۈملۈك ئېلىپ بېرىش ۋە جىھاد مىۋىلىرىنى ھىمايە قىلىش ئۈچۈن ئەڭ 

 مۇھىم بىلىملەردۇر.

 جەڭنىڭ ئەدەپلىرى ھەققىدە
قائىدىلىرىنى جۇغالپ -ئاال ئۆز كاالمىدا جەڭنىڭ ئەدەپەت ہللا: ەزى ئالىمالر مۇنداق دەيدۇب

َََّّّ:مۇنداق دەيدۇ ََّواذُْكُروْا َّفَاثْ ُبُتوْا َِّفَئًة ََّلِقيُتْم َِّإَذا َّآَمُنوْا َّال ِذيَن َّأَي َُّها َّتُ ْفَلُحوَن]ََّّهللَّايَا َّل َعل ُكْم 12ََّكِثيرًا َّهللَّا[َوَأِطيُعوْا

   َّ[12َمَعَّالص اِبرِيَن]َّهللَّاَوَرُسوَلُهََّوََلَّتَ َنازَُعوْاَّفَ تَ ْفَشُلوْاََّوَتْذَهَبَّرِيُحُكْمََّواْصِبُروْاَِّإن َّ

 ( قوشۇنىغا دۈشمەن يەنى) جامائەگە بىرەر( مۇشرىكالردىن! )مۇئمىنلەر ئى

 ئۈچۈن قازىنىشىڭالر مۇۋەپپەقىيەت كۆرسىتىڭالر، ساباتلىق چېغىڭالردا ئۇچراشقان

 ئۇنىڭ ۋە غاهللا( ھەرىكەتلىرىڭالردا-سۆز پۈتۈن) .[36]ئېتىڭالر ياد كۆپ نىهللا

 بىلەن دۈشمەن) بولمىسا، .قىلىشماڭالر ئىختىالپ قىلىڭالر، ئىتائەت پەيغەمبىرىگە

 سەۋر .قالىدۇ كېتىپ قۇۋۋىتىڭالر-كۈچ قالىسىلەر، قورقۇپ( ئۇچرىشىشتىن

 )ئەنفال(. [35]بىللىدۇر بىلەن قىلغۇچىالر سەۋر ھەقىقەتەنهللا قىلىڭالر،

ئۇرۇش قىلغۇچىالرنى بەش ئىشقا هللاچۈنكى،  تتى.ېيبۇ سۆزنى دېگۈچى ھەقىقەتەن راست ئ

ۋە  ئەگەر بۇ بەش ئىش بىرەر جامائەدە جەملىنىپال قالىدىكەن، ئۇالرنىڭ سانى ئازدى. ىبۇير

 رىشىدۇ. ېئۇالر نۇسرەتكە ئ ۆپ بولغان تەقدىردىمۇشمىنىنىڭ سانى كۈد

ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە هللانى كۆپ ياد ئېتىش؛ هللامۇستەھكەم تۇرۇش؛  -بۇ بەش ئىش

ۋەتنىڭ كېتىشىگە سەۋەپ بولىدىغان قۇۋ-بويسۇنۇش؛ مەغلۇبىيەتكە ئېلىپ بارىدىغان كۈچ

 بولۇش. سەبىرچانتارتىشنىڭ بولماسلىقى؛ -تاالش

مەلۇمكى، مۇجاھىدالر بىر باغالم ئوقيادەك بىرلەشسە، كىشىلەرنىڭ ئۇنى سۇندۇرۇشقا كۈچى 

بىردىن سۇندۇرااليدۇ. مۇجاھىدالر جەڭدە ھۇشيار -يەتمەيدۇ. ئەگەر چېچىلىپ كەتسە، بىردىن

 جەڭ ھىيلە قىلىشتۇر. ۈنكىچ بولۇشى الزىم،

 مەن تۆۋەندە جەڭنىڭ مۇھىم ئەخالقلىرىنىڭ بىر قىسمىنى سۆزلەپ ئۆتىمەن

 ،تۇرىشى نەمدىلىپ بىلەن زىكىر دائىم ھەر تىلى مۇجاھىدالر .ئېتىش ياد كۆپ نىهللا -6

 . كېرەك بولىشى يىراق چاقچاقالردىن كۈلكە

  .كېرەك تۇتۇش الزىم ئۆزىگە ەبىرنىس دائىم ھەر. تۇرۇش مۇستەھكەم ئاخرغىچە يولىداهللا -5
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 قىلىۋاتقان. قىلىش ئەمەل يىتىشىچە كۈچىنىڭ بۇيرۇقلىرىغا رەسۇلىنىڭ ئۇنىڭ ۋەهللا -4

 .الزىم بېرىش ئېلىپ ھالەتلەردە ئۇيغۇن شەرىئەتكە ئىبادەتلىرىنى جىھاد

 .كېرەك قىلىشى تەقۋالىق بەكمۇ قا هللا مەيدانىدا جەڭ قېرىنداشالر مۇجاھىد-3

 قىلىش ئىختىالپ چۈنكى. كېرەك تۇرۇش يىراق بۆلگۈنچىلىكلەردىن ۋە پالردىنئىختىال-6

 يوقىتىپ مېۋىلىرىنى جىھاد. قويىدۇ كەتكۈزۈپ قۇۋۋىتىنى كۈچ جامائىتىنىڭ مۇسۇلمانالر ،بولسا

 كۆپىنچىسى مېۋىلىرىنىڭ جىھاد بولساق تاشاليدىغان نەزەر بىر تارىخىغا ئىسالم بىز. تاشاليدۇ

 .كەتكەن بولۇپ يوق بىلەن بۆلىنىشى ڭمۇجاھىدالرنى

قا  هللامۇجاھىدالر ئۆزلىرىنىڭ سانلىرىغا ۋە ياكى قورال ياراقلىرىغا ئەمەس بەلكى  -5

تەرىپىدىن بېرىلىدۇ دەپ ئېتقاد  هللاشۇنداقال ياردەمنى پەقەت   ،ھەقىقىي تەۋەككۇل قىلىشى

 قىلىشى كېرەك.

 باتۇر بولىشى كېرەك. ،ھىممەتلىك -1

 ىبىردىن، رىيادىن ۋە مەغرۇرلۇقتىن ساقلىنىش كېرەك.پەخردىن، ك -1

 ئىسالمنىڭ گۈزەل ئەخالقلىرى بىلەن ئەخالقلىنىشى كېرەك.  -3

 .ىن يىراق تۇرۇشى الزىمتشگە ھېرىس بولۇھوقۇق مەنسەپلەر -70

 .قا يىغالپ تۇرۇپ دۇئاالرنى كۆپ قىلىشى كېرەكهللا-77

ى پەقەت ئادەم ئۇالرنىڭ نىشان، مۇجاھىدالر راستىنال تىرورچىمۇ
 ئۆلتۈرۈشمۇ؟

ھەققىدە  مەسىلەىز بۇ سۇئالغا جاۋاپ بىرىشتىن ئىلگىرى مۇجاھىد دېگەن كىم دېگەن ب

 توختىلىپ ئۆتۈپ كەتسەك.

 هللا  ،نىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئىجرا قىلغانهللا ،قا ئىمان ئېيتقانهللا  -مۇجاھىد دېگىنىمىز

ۋە  قىلىشنى مەقسەت قىلغانئىسالم شەرىئىتىنى تەدبىق  ،لىرىنى ئۈستۈن قىلىپنىڭ كەلىمى

يولىدا پىدا قىلىش ئۈچۈن   هللائىسالمنى ئالىي قىلىش بەدىلىگە ئۆزىنىڭ سۆيۈملۈك جېنىنىنى 

 .ئاتالنغان ئىسالم ئۈممىتىنىڭ ئەركەكلىرىدۇر

قىلغان جىھاد    ئىنسانالرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى رەسۇلۇلالھ -مۇجاھىدالرنىڭ نىشانى 

ان كەلتۈرگەنلىكلىرى ئۈچۈن زۇلۇمغا ئۇچرىغان ۋە قا ئىمهللا، ئىبادىتىنى ئادا قىلىش

ۋە ئۇنىڭ   رەسۇلۇلالھ ،ئۇچرىۋاتقان مۇسۇلمانالرنى ئىسالمى ھۆرلۈككە ئىرىشتۈرۈش

ساھابىللىرى نۇرغۇنلىغان قانالرنى ئاققۇزۇش بەدىلىگە فەتھى قىلغان بارلىق ئىسالمى دىيارالرنى 
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يەر يۈزىدە ھاكىم ئورۇنغا ئېلىپ چىقىش  نىنىڭ دىنى هللاپ، كاپىرالر چاڭگىلىدىن ئازاد قىلى

ئىسالم شەرىتىنى بەرپا قىلىپ،  ئىسالمى خىالپەتنىئۈچۈن پەيغەمبەرلىك مەنھىجى ئاساسىدا 

شۇنداقال بۇنىڭغا توسقۇنلۇق قىلىۋاتقان بارلىق باتىل ئورگان ۋە كۈچلەرنى تەدبىق قىلىش، 

 دىن ئىبارەت. ..................ۋە ئىسالمنى يەر يۈزىدە نەشىر قىلىش يېقىتىپ تاشالش

مۇجاھىدالرنىڭ مەقسىدى كاپىر ۋە مۇناپىقالر ئېيتقاندەك پەقەت ئادەم ئۆلتۈرۈش ئەمەس 

نىڭ بۇيرۇقلىرىنىڭ ئىجرا بولۇشىغا توسقۇنلۇق قىلىۋاتقان بارلىق كۈچلەرنى هللابەلكى، 

مەقسىدى پەقەت ئادەم ئاغدۇرۇپ تاشالپ ئىسالمى دەۋەتنى تارقىتىشتۇر. ئەگەر  مۇجاھىدالرنىڭ 

ئۇالر نېمە ئۈچۈن ئىسالم دەۋىتى يەتمىگەن كاپىرالرغا ئۇرۇشتىن ئاۋۋال دەۋەت  ،ئۆلتۈرۈش بولسا

 ئۆلتۈرمەيدۇ؟ ئامانلىق بىرىلگەن كاپىرالرنى ۋەكىپىللىك قىلىدۇ؟؟؟ نېمە ئۈچۈن 

شۇنىڭ ئۈچۈن بارلىق مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزغا بولغان تەۋسىيەلىرىم جىھاد 

   ئىبادىتىنىڭ مەنالىرىنى ۋە ئۇنىڭ ماھيىتىنى چۈشىنىۋااليلى!

 

 لىرىنىڭ ھۆكمىىبال -كاپىرالرنىڭ ئايال
نى ئۆلتۈرۈشتىن بالىلىرى-ۇرغۇن ھېكمەتلەر سەۋەپلىك شەرىئەت كاپىرالرنىڭ ئايالن

 چەكلىدى.

الەتتە ئۇالرنىڭ ئايرىم ھ ،نىىرىنى ۋە ئۇششاق بالىلىرلىشۇنىڭ ئۈچۈن كاپىرالرنىڭ ئايال

 ئۆلتۈرۈۋېتىش دۇرۇس ئەمەس. قەستەن  مۇ،تۇرغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ

يېشىغا يەتمىگەنلىكى ۋە  باالغەتئۇالر  ،نىڭ بالىالرنى ئۆلتۈرۈشتىن توسۇشى پەيغەمبەر 

ياخشى )هللا ئۇالرنىڭ ئىسالمىنى قۇبۇل قىلىشىنى ئۈمىد قىلغانلىق سەۋەبىدىندۇر.

 بىلگۈچىدۇر(.

، ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشنىڭ مەنىسى يوق. يەنە نىڭ سەۋەبى بولساتىن توسۇشئايالالرنى ئۆلتۈرۈش

 .قۇۋۋەت بولىدۇ-دېدەكلەردۇر. نەتىجىدە ئۇالر ئەھلى ئىسالمغا كۈچ-كېلىپ ئۇالر ۋە بالىالر قۇل

ھەرگىزمۇ ئۇالرنىڭ قېنى  ،نى ئۆلتۈرۈشتىن چەكلەشبالىلىرى–كاپىرالرنىڭ ئايال

 ،قى( ۋە ئۇالرنىڭ ھۆرمىتى بولغانلىقى ئۈچۈن ئەمەس بەلكى)ھاالل بولمىغانلى ساقالنغانلىقى

 ياخشى بىلگۈچىدۇر(.)هللا ئىسالمدىكى ھېكمەت ۋە مەنپەئەتلەر جەھەتتىندۇر.

نى ئۆلتۈرۈشنىڭ بالىلىرى - ئەمما تۆۋەندىكىدەك ھالەتلەردە شەرىئەت كاپىرالرنىڭ ئايال

 دۇرۇس ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ بەردى. 
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 ئۇالر استىن.ئۆلتۈرۈشنى مەقسەت قىلم بالىلىرى-ئايال دا كاپىرالرنىڭجەڭ مەيدانلىرى-7

 ياخشى بىلگۈچىدۇر(.)هللا لۈپ كەتسە گۇناھ يوق.ئۆلتۈرۈ

 بالىلىرى-ئايال كاپىرالرنى مەقسەت قىلىپ ئاتقان ئوقالردا ۋە پارتلىتىشالردا  كاپىرالرنىڭ

 جائىز. لۈپ كەتسەئۆلتۈرۈ

نى بالىلىرى-نى قالقان قىلىۋالغان )يەنى ئايالبالىلىرى–الئاي كاپىرالر مەيدانلىرىدا جەڭ -5

 نى ئۆلتۈرۈۋېتىش جائىز.بالىلىرى–سەپنىڭ ئالدىغا چىقىرىپ قويغان( ھالەتلەردە  ئايال

ۋە ياشتا چوڭلىرى ئۇرۇشقا قىزىقتۇرۇش بىلەن، پىكىر  بالىلىرى-ئايال كاپىرالرنىڭ -4

ڭ قايسى بىرى بىلەن ياردەم بەرگەن بولسا، ئۇالر بىلەن ۋە شۇنىڭغا ئوخشىغان ياردەم تۈرلىرىنى

 بۇ ۋاقىتتا ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش ئاچقان ھېسابلىنىدۇ ۋە ئۆلتۈرۈش ۋاجىب بولىدۇ.

 بەت(  -67« ئىماتەتۇللىسام ئەن بەئزى ئەھكام زۇرۋەتۇ سەنامىل ئىسالم)»

 

لەن تەپسىلى تۆۋەندە بۇالرنىڭ ھەر بىرى توغرىسىدا شەرئى دەلىللەرنى كەلتۈرۈش بى

 توختىلىپ ئۆتىمىز.

 استىنئۆلتۈرۈشنى مەقسەت قىلم، بالىلىرى-ئايال جەڭ مەيدانلىرىدا كاپىرالرنىڭ-7

 لۈپ كەتسە گۇناھ يوق.ئۆلتۈرۈ

نى جەڭ شارائىتى تەلەپ بالىلىرى-كاپىرالرنىڭ ئايال كاپىرالرغا ھۇجۇم قىلغان ۋاقىتتا،

 نى كاپىرالردىن پەرقلەندۈرۈش قىيىن بولسا ئۇالرنى بالىلىرىكاپىرالرنىڭ ئايال  قىلغان بولسا ۋە

 بەت( -33« ئىماتەتۇللىسام ئەن بەئزى ئەھكام زۇرۋەتۇ سەنامىل ئىسالم)»ئۆلتۈرۈش جائىز. 

-ئايال ،كاپىرالرغا كېچىسى ھۇجۇم قىلغاندا ]ئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:

ئىماتەتۇللىسام ئەن بەئزى )» [دېدى. -ىشى يوق،ئۆلتۈرۈلىشىنى يامان كۆرىدىغان ك ىڭنبالىلىرى

 بەت( -33« ئەھكام زۇرۋەتۇ سەنامىل ئىسالم

كاپىرالرغا كېچىسى ھۇجۇم قىلغاندا ئايال  ]ئىمام نەۋەۋىي رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:

ئۆلتۈرۈلۈپ كىتىشى دۇرۇس، بۇ بىزنىڭ، ھەنەپىي،شاپىئىي ۋە جۇمھۇر ئالىمالرنىڭ  ڭنىبالىلىرى

 بەتلەر(  60- 33توم -75)شەرھۇ مۇسلىم  [بى دېدى.مەزھى

ئۆلتۈرۈلۈپ  بالىلىرى -كاپىرالرنىڭ ئايال ]ئىمام ئىبنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:

 [دېدى. -)قەدىمكى زامان توپ قوراللىرى( ئېتىش دۇرۇس، كەتسىمۇ  كاپىرالرغا مەنچاناق

 بەت( -35ەنامىل ئىسالم ئىماتەتۇللىسام ئەن بەئزى ئەھكام زۇرۋەتۇ س)»
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ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش گەرچە ئۇالر ئۇرۇش قىلمىغان ياكى ياردەملەشمىگەن بولسىمۇ دۇرۇس. ئەگەر 

كاپىرنى ئۆلتۈرۈش ئۇنىڭسىز مۇمكىن بولمىسا، ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشنى مەقسەت قىلماسلىق شەرتى 

 بىلەن ئۆلتۈرۈلىدۇ. بۇ مەسىلە توغرىسىدا ئىككى ھەدىس كەلگەن. 

َدْت اْمَرأَة  َمْقُتوَلًة ف  بَ ْعض  َمَغاز ي َرُسول  »  نىڭ ھەدىسىدۇر. ئۇ مۇنداق دەيدۇ: ىبنى ئۆمەر . ئ1 ُوج 

َيان   هللا اَصلَّى  هللا َعَلْيه  َوَسلََّم فَ نَ َهى َرُسوُل  هللا اَصلَّى  هللا ا  پەيغەمبەر   «َعَلْيه  َوَسلََّم َعْن قَ ْتل  النَِّساء  َوالصِّب ْ

ئايالالر ۋە » ىڭ بەزىسىدە بىر ئايال ئۆلتۈرۈلگەن ھالەتتە تېپىلدى. پەيغەمبەر نىرىنىڭ غازاتل

  «ئۇششاق بالىالرنى ئۆلتۈرۈشتىن توستى.

 هللا اصلى  هللا اُسئ َل َرُسوُل »نىڭ ھەدىسىدۇر. ئۇ مۇنداق دەيدۇ:   سسامەەج. سەئىبى ئىبنى 2

ُهمْ عليه وسلم َعن  الذََّرار يِّ م َن اْلُمْشر ك َْي يُ بَ يَّ  ن ْ يُبوَن م ْن ن َسائ ه ْم َوَذرَار يِّه ْم فَ َقاَل: ُهْم م  َّ »وف رواية: « ُتوَن فَ ُيص  َأنَّ النَِّب 

ْن أَبْ َناء  اْلُمْشر ك َْي قَاَل ُهْم م ْن آبَ  هللا اصلى   «.ائ ه مْ عليه وسلم ق يَل َلُه َلْو َأنَّ َخْيًَل َأَغاَرْت م َن اللَّْيل  فََأَصاَبْت م 

دىن مۇشرىكالرغا كېچىدە ھۇجۇم قىلىپ كېلىپ ئۇالرنىڭ ئاياللىرى ۋە ئۇششاق  بەر پەيغەم

ئۇالر )ئايال »مۇنداق دېدى:  نى ئۆلتۈرۈپ قويغانلىق توغرىلىق سورالدى. پەيغەمبەر بالىلىرى

  .«بالىالر( ئۇالرنىڭ جۈملىسىدىندۇر

ر ئاتلىق قوشۇن كېچىدە ھۇجۇم ئەگەر بىگە مۇنداق دېيىلدى:  يەنە بىر رىۋايەتتە پەيغەمبەر 

ئۇالر دادىلىرىنىڭ : » نى ئۆلتۈرۋەتسىچۇ؟ پەيغەمبەر بالىلىرىقىلىپ مۇشرىكالرنىڭ 

 )مۇسلىم رىۋايىتى(دېدى. « جۈملىسىدىندۇر

گەنلىك، دې« ئۇالر دادىلىرىنىڭ جۈملىسىدىندۇر» ]ەۋى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:ئىمام نەۋ

. چۈنكى، ئۇالرنىڭ دېگەنلىكتۇر نۇقسان يوقتۇرۈلۈپ كەتسە تۈرئۆل بۇنىڭ بىلەن يەنى ئۇالر

دادىلىرىنىڭ مىراس، نىكاھ، قىساس ۋە دىيەتلەر قاتارلىق ئىشالردىكى ھۆكۈملىرى ئۇالرنىڭ 

ئۈستىگە جارى بولىدۇ. مەقسەت ئۇالر زۆرۈرىيەتسىز قەسىت قىلىنماسلىقتۇر. ئەمما، ئايالالر ۋە 

توسۇش توغۇرلۇق كەلگەن يۇقىرىقى ھەدىستىن مەقسەت، ئۇالر  ئۇششاق بالىالرنى ئۆلتۈرۈشتىن

ئايرىلىپ تۇرسا )ئۆلتۈرۈلمەيدۇ(. ئۇالرغا كېچىدە ھۇجۇم قىلىش، ئايالالر ۋە ئۇششاق بالىالرنى 

كېچىدىكى ھۇجۇمدا ئۆلتۈرۋېتىشىنىڭ دۇرۇسلىقىدىن ئىبارەت بىز بايان قىلغان بۇ ھەدىس 

ھۇجۇم  بۇ ھەنىفىنىڭ ۋە جۇمھۇرنىڭ مەزھىپىدۇر. كېچىدەبىزنىڭ، ئىمام مالىكنىڭ، ئىمام ئە

ھالەتتە  پەرىقلەندۈرگىلى بولمايدىغانئايالدىن ۋە ئۇششاق بالىدىن  قىلىش دېگەنلىك ـــ ئەرنى

ئۇالر ئۈستىگە كېچىدە ھۇجۇم قلىش دېگەنلىكتۇر. بۇ ھەدىستە كېچىدە ھۇجۇم قىلىشنىڭ 
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لەرگە بۇنى بىلدۈرۈپ قويماستىن ھۇجۇم قىلىشنىڭ دۇرۇسلىقىغا، شۇنداقال دەۋەت يەتكەن كىشى

نىڭ دۇنيادىكى ھۆكۈمى بالىلىرىدۇرۇسلىقىغا دەلىل بار. يەنە ئۇ ھەدىستە كۇففارالرنىڭ 

دادىلىرىنىڭ ھۆكۈمىدۇر. ئەمما ئۇالر باالغەتكە يېتىشتىن بۇرۇن ئۆلۈپ كەتسە ئاخىرەتلىكى 

            [بار. خىل كۆز قاراشئۈچ توغرىسىدا ئۇالر ھەققىدە 

 ئۇالرنى يەنى قىلىش، ھۇجۇم كېچىدە كۇففارالرغا ]:دەيدۇ مۇنداق رەھىمەھۇلالھ قۇدامە ئىبنى

  [.دۇرۇس ئۆلتۈرۈش بېرىپ بېسىپ كېچىدە

كېچىدە ھۇجۇم قىلسا، ئەيىپ ھېسابالنمايدۇ. ] رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن: ئىمام ئەھمەد

  [ىدە ھۇجۇم قىلىش بولغان.رۇملۇقالرغا ئېلىپ بېرىلغان غازاتمۇ كېچ

بىز ھېچبىر كىشىنىڭ دۈشمەنگە كېچىدە  ]رەھىمەھۇلالھ يەنە مۇنداق دەيدۇ: ئىمام ئەھمەد

ھۇجۇم قىلىشىنى يامان كۆرگەنلىكىنى بىلمەيمىز. ئۇنىڭغا سوفيان زۆھرىدىن، ئۇ 

نداق امىدىن رىۋايەت قىلىپ مۇسئابدۇلالھدىن، ئۇ ئىبنى ئابباسدىن، ئۇ سەئبى ئىبنى جاس

دىن مۇشرىكالرنىڭ ئۆيلىرىگە كېچىدە ھۇجۇم قىلىپ ئۇالرنىڭ  دەيدۇ، مەن رەسۇلۇالھ 

نى ئۆلتۈرۈپ قويىمىز دەپ سورالغاندا، مۇنداق دېگەنلىكىنى بالىلىرىئاياللىرى ۋە ئۇششاق 

 [.ڭ )مۇشرىكالرنىڭ( جۈملىسىدىندۇرئۇالر )ئايالالر ۋە ئۇششاق بالىالر(، ئۇالرنى»ئاڭلىغان ئىدىم، 

دېيىلسە، بۇ ئۇالرنى  بالىالرنى ئۆلتۈرۈشتىن توسقانغۇ ئايالالر ۋە ئۇششاق ئەگەر پەيغەمبەر 

 جاۋاب بېرىمىز.  غان دەپقەستەن ئۆلتۈرۋېتىشكە قارىتىل

ئەمما، ئۇالرنى قەستەن ئۆلتۈرۈش توغرا ئەمەس.  ]ئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:

نىڭ ئايالالرنى ئۆلتۈرۈشتىن توسقاندىن كېيىندۇر. چۈنكى،  سەئبىنىڭ ھەدىسى پەيغەمبەر 

ئىبنى ئەبىل ھۇقەيقنى )ئۆلتۈرۋېتىشكە(  ڭ ئايالالرنى ئۆلتۈرۈشتىن توسۇشىنى پەيغەمبەر 

ئادەم ئەۋەتكەن ۋاقتىغا توغرا كېلىدۇ. ئۇ ئىككى ھەدىسنىڭ ئوتتۇرسىنى مۇنداق بىرلەشتۈرۈش 

 ،ىدۇرنى ئۆلتۈرۈشتىن( توسقان ھەدىس، قەستەنگە قارىتىلمۇمكىن. )ئايالالر ۋە ئۇششاق بالىال

 [قەستەن بولمىغان ھالەتكە قارىتىلىدۇ. ئۆلتۈرۈش دۇرۇس دېگەن ھەدىس

ھەرخىل دەۋرىمىزدە كاپىرالر بىلەن بولغان ئۇرۇشالر  بۈگۈنكىئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! 

بىلەن  قىلىش شەكلىئىستىشھادىي ۋ مىنا  دا ماددىالر غۇچىپارتلى بىلەن ياكى توپ قوراللىرى

مەقسەت قىلىنماستىن   بالىلىرى-ئايالبولىۋاتىدۇ. شۇڭا بۇ ئەمىلىيەتلەردە كاپىرالرنىڭ 

 .ئۆلتۈرۈلۈپ كەتسە دۇرۇس

نى بالىلىرى -ى قالقان قىلىۋالغان )يەنى ئايالنبالىلىرى–ئايال جەڭ مەيدانلىرىدا كاپىرالر-5

 نى ئۆلتۈرىۋېتىش جائىز.بالىلىرى–لەتلەردە  ئايالسەپنىڭ ئالدىغا چىقىرىپ قويغان( ھا
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نى قالقان بالىلىرى-ئايال كاپىرالر ]ئىمام ئىبنى قۇدامە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:

 بالىلىرى-، كاپىرالرنىڭ ئايال نى ئۆلتۈرىۋېتىش جائىز. پەيغەمبەر بالىلىرى-ئايالقىلىۋالسا 

 بەت(-547توم-3)ئەلمۇغنى  [بار ھالەتتە مەنچاناق ئاتقان.

نى بالىلىرى–ئايال كاپىرالر ]ئىمام ئەبۇ يەئال، سەنئانى ۋە ماۋەردى رەھىمەھۇمۇلالھالر ھەم: 

ئىماتەتۇللىسام ئەن بەئزىل )» [دەيدۇ. -نى  ئۆلتۈرىۋېتىش جائىز،بالىلىرى–قالقان قېلىۋالسا ئايال

 بەت(. -60« ئەھكام زۇرۋەتۇ سەنامىل ئىسالم

ۋە ياشتا چوڭلىرى ئۇرۇشقا قىزىقتۇرۇش بىلەن، پىكىر  الىلىرىب-ئايال كاپىرالرنىڭ -4

بىلەن ۋە شۇنىڭغا ئوخشىغان ياردەم تۈرلىرىنىڭ قايسى بىرى بىلەن ياردەم بەرگەن بولسا، ئۇالر 

 بۇ ۋاقىتتا ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش ئاچقان ھېسابلىنىدۇ ۋە ئۆلتۈرۈش ۋاجىب بولىدۇ.

 بەت(. -67« زۇرۋەتۇ سەنامىل ئىسالم ئىماتەتۇللىسام ئەن بەئزىل ئەھكام)»

، ياشتا بالىلىرى–ئايال كاپىرالرنىڭئەبۇ ئابدۇلالھ مۇھاجىر رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:] 

 چوڭلىرى، كېپىللىك بېرىلگەنلىرى، راھىبلىرى، تىلەمچىلىرى ۋە شۇنىڭغا ئوخشىاش

ۋە ماددىي ياردەم  ەنىۋىئۇرۇشقا قاتناشقان بولسا ياكى م ،ئۆلتۈرۈش دۇرۇس بولمايدىغانلىرى

ياكى ئۇرۇشقا قىزىقتۇرۇش بىلەن، پىكىر بىلەن ۋە شۇنىڭغا ئوخشىغان ياردەم  بەرگەن بولسا

تۈرلىرىنىڭ قايسى بىرى بىلەن ياردەم بەرگەن بولسا، ئالىمالر ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشكە ئىختىالپسىز 

 بەت(  -757)مەسائىل مىن فىقھۇل جىھاد  [بىرلىككە كەلدى.

ئۇرۇشقا  بالىلىرى-ئايال ئالىمالر كاپىرالرنىڭ ]ەۋەۋىي رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:ئىمام ن

ئۇرۇشقا ياردەم بەرسە  ياردەم بەرمىسە ئۆلتۈرۈشنىڭ ھارام ئىكەنلىكىگە باردى، ئەگەر ئۇالر

 بەت( -31توم -75)شەرھۇ مۇسلىم  [ئۆلتۈرۈشنىڭ دۇرس ئىكەنلىكىگە باردى.

كاپىرالرنىڭ ئۇرۇشقا ياردەم بەرگەن   ]ەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:ئىمام ئىبنى ھەببان  رەھىم

 [ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش ئاچقان ھېسابلىنىدۇ ۋە ئۆلتۈرۈش ۋاجىب بولىدۇ. بالىلىرى-ئايال

 بەت(  -770توم -77)سەھىھ ئىبنى ھەببان 

ردەم كاپىرالرنىڭ ئۇرۇشقا يا ]شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:

نى ئۆلتۈرۈش ئالىمالرنىڭ ئىتتىپاقى بىلەن دۇرۇس بالىلىرى-ئايالبەرگەن ۋە ئۇرۇشقا قاتناشقان 

نى ئۇرۇشقا قاتناشمايدۇ دەپ بالىلىرى-ئايالكاپىرالرنىڭ  بولىدۇ. چۈنكى پەيغەمبەر 

ل ئۇرۇشقا قاتناشسا ئۆلتۈرۈشتىن توسىدىغان چەكلىگۈچى ئامى ئەگەر ئۇالر ئۆلتۈرۈشتىن توستى.

 بەت(  503توم -5)سارىمۇل مەسلۇل  [يوقالغان بولىدۇ.
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َّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم أ  :مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ ئىبنى ئابباس  نَّ َأْعَمى َكاَنْت َلُه أُم  َوَلد  َتْشُتُم النَِّب 
َهاَها َفََل تَ ْنَته ي َويَ ْزُجرَُها َفََل تَ ن ْزَ  ِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوتَ َقُع ف يه  فَ يَ ن ْ َلة  َجَعَلْت تَ َقُع ف  النَِّب  ُر قَاَل فَ َلمَّا َكاَنْت َذاَت لَي ْ ج 

َها فَ َقتَ َلَها فَ َوَقَع بَ ْْيَ ر ْجَلي ْ  ْغَوَل فَ َوَضَعُه ف  َبْطن َها َواتََّكَأ َعَلي ْ َك ب الدَّم  َها ط ْفل  فَ َلطََّخْت َما ُهَناَوَسلََّم َوَتْشُتُمُه فََأَخَذ اْلم 
 َرُجًَل فَ َعَل َما فَ َعَل ِّل  َعَلْيه  فَ َلمَّا َأْصَبَح ذُك َر َذل َك ل َرُسول  اللَّه  َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم َفَجَمَع النَّاَس فَ َقاَل أَْنُشُد اللَّهَ 

ِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم فَ َقاَل يَا َرُسوَل  َحقٌّ إ لَّ قَاَم فَ َقاَم اْْلَْعَمى يَ َتَخطَّى النَّاَس َوُهَو يَ تَ زَْلَزلُ  َحَّتَّ قَ َعَد بَ ْْيَ َيَدْي النَِّب 
ُر َوِّل   بُ َها َكاَنْت َتْشُتُمَك َوتَ َقُع ف يَك فَأَنْ َهاَها َفََل تَ ْنَته ي َوأَْزُجرَُها َفََل تَ ن َْزج  ْثُل الل ْؤُلَؤت َ اللَّه  أَنَا َصاح  َها ابْ َنان  م  ن ْ ْْي  م 

ْغَوَل فَ َوَضْعُتُه ف   َها وََكاَنْت ب  َرف يَقًة فَ َلمَّا َكاَن اْلَبار َحَة َجَعَلْت َتْشُتُمَك َوتَ َقُع ف يَك فََأَخْذُت اْلم   َبْطن َها َواتََّكْأُت َعَلي ْ
 َدَمَها َهَدر   َحَّتَّ قَ تَ ْلتُ َها فَ َقاَل النَِّب   َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم َأَل اْشَهُدوا َأنَّ 

نى تىلاليتتى ۋە ناھايىتى  بىر كور ئادەمنىڭ بىر دېدىكى بار بولۇپ، ئۇ دېدەك پەيغەمبەر 

بولمىغۇر سۆزلەرنى قىالتتى. خوجايىنى ئۇنى توسسىمۇ توختىمايتتى، كايىسىمۇ ئۇنىڭ سۆزىنى 

 ۆزلەرنى قىلىپەققىدە بولمىغۇر سھ تىڭشىمايتتى. بىر كېچىسى، ئۇ دېدەك يەنە پەيغەمبەر 

ئارقىسىدىن ، ئۇنىڭ قورسىقىغا تىقتى تىلالشقا باشلىغانىدى خوجايىنى بىر خەنجەرنى ئېلىپ

ىڭ ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتتى. بۇ ئارىلىقتا ئۇ خوتۇنن زىنى ئۇ دېدەكنىڭ ئۈستىگە تاشالپئۆ

ىن قان ئۆينىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنى بۇلغىۋەتتى. بۇ ۋەقەد ،قورسىقىدىكى باال يەرگە چۈشتى

نىڭ نامى بىلەن ئۆتۈنۈپ هللا»جامائەتنى توپالپ:ـ  ئەتىسى سەھەردە خەۋەر تاپقان پەيغەمبەر 

بۇ ئىشنى قىلغان ۋە ماڭا ئىتائەت قىلىش مەجبۇرىيىتى بار بولغان بۇ ئادەم ئورنىدىن ، قاالي

ـ دېدى. شۇنىڭ بىلەن كور ئادەم تىترىگەن پېتى ئورنىدىن تۇردى ۋە كىشىلەرنى  «تۇرسۇن!

نىڭ ئالدىغا كېلىپ ئولتۇرۇپ: ئى رەسۇلۇلالھ! ئۇنى مەن ئۆلتۈردۈم.  رىالپ ئۆتۈپ، پەيغەمبەر ئا

مەن ئۇنى توسساممۇ  ،قىڭدە بولمىغۇر سۆزلەرنى قىالتتىئۇ خوتۇن سېنى تىلاليتتى ۋە  ھەق

لېكىن ئۇ ماڭا بەكمۇ كۆيۈنەتتى، ئۇنىڭدىن  ،، كايىساممۇ سۆزۈمنى تىڭشىمايتتىتوختىمايتتى

ەرنى ئۇ سېنى يەنە تىلالپ، بولمىغۇر سۆزل كى ئوغلۇممۇ بار. تۈنۈگۈن ئاخشامھەردەك ئىكگۆ

تىگە خەنجەرنى ئېلىپ، قورسىقىغا تىقتىم ۋە ئۆزەمنى ئۇنىڭ ئۈس قىلغىلى تۇردى، شۇنىڭ بىلەن

ئى »:ــ  ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتتىم،ـ دېدى. بۇنى ئاڭلىغان پەيغەمبەر  شۇنداق قىلىپ ،ئاتتىم

)ئەھمەد  ـ دېدى. «گۇۋاھ بولۇپ قويۇڭالركى، بۇ خوتۇننىڭ قېنى  بىكار قىلىندى، خااليىق!

 رىۋايىتى(

ئۇ  »شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ بۇھەدىسنى شەرھىلەپ مۇنداق دەيدۇ:

 بەت(-733توم -5)سارىمۇل مەسلۇل  « .ئايال كاپىر بولدى

كاپىر  ت قىلسا ئۆلتۈرىلىدىغانلىقىغا دەلىل بار ۋەبۇ ھەدىستە كاپىر ئايالالر ئىسالمغا ھاقارە

 ئايالالر تىلى بىلەن ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش قىلسىمۇ ئۆلتۈرىلىدىغانلىقىغا دەلىل بار. 
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نى ئۆلتۈرۈشتىن چەكلىگەن ھەدىسلەر بالىلىرى–ئايال كاپىرالرنىڭ دىن بەزىلىرىنىڭئالىمالر

قاتناشمىسۇن  ئۇرۇشقا قاتناشسۇن ياكى ،ىرىبالىل-ئايال شۇنىڭ ئۈچۈن كاپىرالرنىڭ ،مەنسۇخ

رەھىمەھۇلالھ ھازىمى رەھىمەھۇلالھتىن فەتھۇل  بار. ئىبنى ھەجەر ھەم رىىئۆلتۈرىلىدۇ دېگەنل

« ئىماتەتۇللىسام ئەن بەئزىل ئەھكام زۇرۋەتۇ سەنامىل ئىسالم)»بارىدا يۇقارقى پەتىۋانى نەقىل قىلغان. 

 بەت(. -67

ََِّّاْلُمْشرِك ََّوَأقَاُمواَّفَاقْ تُ ُلوا َّتَابُوا َّفَِإْن ََّمْرَصد  َُّكل  ََّلُهْم ََّواقْ ُعُدوا ََّواْحُصُروُهْم ََّوُخُذوُهْم ََّوَجْدتُُموُهْم ََّحْيُث يَن

َّ َِّإن  ََّسِبيَلُهْم ََّفَخلُّوا َّالز َكاَة ََّوآتَ ْوا َّرَِحيم ََّّهللَّاالص اَلَة ََّغُفور  َّ َّ ،مۇشرىكالرنى قەيەردە ئۇچراتساڭالر

ەسىرگە ئېلىڭالر، قورشاڭالر، ئۇالرنىڭ ئۆتىدىغان يوللىرىنى شۇ يەردە ئۆلتۈرۈڭالر، ئ

كۆزىتىپ تۇرۇڭالر، ئەگەر ئۇالر تەۋبە قىلسا، ناماز ئوقۇسا، زاكات بەرسە، ئۇالرنى 

تەۋبە قىلغۇچىالرغا( مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، هللا)قويۇپ بېرىڭالر، شۈبھىسىزكى، 

   رەھىم قىلغۇچىدۇر.

مۇشرىكالرنى نىڭ يۇقارقى ئايىتىدىكى هللا ]سۆزىنىڭ بىرىدە:ئىمام شافىئى رەھىمەھۇلالھ 

 ياكى قاتناشقانلىرى ئۇرۇشقا كاپىرالرنىڭ سۆزى دېگەن قەيەردە ئۇچراتساڭالر، شۇ يەردە ئۆلتۈرۈڭالر

، بالىلىرى-ئايال كاپىرالرنىڭ شۇنداقال .ئالىدۇ ئىچىگە ئۆز ھەممىسىنى قاتناشمىغانلىرىنىڭ

ىرىنىڭ ئۇرۇشقا قاتناشقانلىرى ياكى قاتناشمىغانلىرىنىڭ راھىبل ياشتا چوڭلىرى ۋە

 [دەيدۇ. -كاپىرنىڭ قېنى ساقالنمايدۇ، ،ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. چۈنكى، ئۇالر كاپىر

بالىلىرى ئۇرۇشقا قاتناشمىغان ۋە -ئەمما، بۇ مەسىلىدە كۈچلۈك كۆز قاراش كاپىرالرنىڭ ئايال

 ەستەن ئۆلتۈرۈۋىتىش جائىز ئەمەس.ياردەم بەرمىگەن بولسا، ئۇالرنى ق

ئىبنى مۇنزىر رەھىمەھۇلالھ ھەم شۇنىڭغا ئوخشاش سۆزنى دەيدۇ ۋە ئىبنى قۇدامە 

 رەھىمەھۇلالھمۇ مۇغنى دېگەن كىتابىدا يۇقارقىغا ئوخششاش سۆزنى ئېيتقان.

-ئايال ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! ھەدىستە ۋە ئالىمالرنىڭ پەتىۋالىرىدا كاپىرالرنىڭ

ۋە ياشتا چوڭلىرى ئۇرۇشقا ياردەم بەرگەن بولسا ئۆلتۈرىلىدىغانلىقى ھەققىدە كەلگەن  بالىلىرى

 پەتىۋاالر ئىنتايىن كۆپ بولۇپ مەن يۇقارقى دەلىلەر بىلەن كۇپايىلەندىم.
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 خۇالسە
 بالىلىرى-، ئەسلى ھۆكۈم كاپىرالرنىڭ ئاياليۇقاردا دەپ ئۆتكىنىمىزگە ئوخشاش 

تۈرۈشكە ئىجازەت بەردى ۋە بەزى ئۇالرنى ئۆل ئورۇنالردا شەرىئەت ما بەزىئەم ئۆلتۈرۈلمەيدۇ.

 ھالەتلەردە ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشكە بۇيرۇق قىلدى.

كاپىرالرنىڭ ئايال بالىلىرى كاپىرالر بىلەن ئارلىشىپ ياشىغان بولسا، ئۇالرنى ئايرىش قىيىن 

سەت قىلىنماستىن ئۆلتۈرۈلۈپ بالىلىرى مەق-بولسا، كاپىرالرغا ھۇجۇم قىلغان ۋاقىتتا ئايال

 كەتسە جائىز. 

بالىلىرىنى  -بالىلىرىنى قالقان قىلىۋالغان )يەنى ئايال–ئايال جەڭ مەيدانلىرىدا كاپىرالر

 بالىلىرىنى ئۆلتۈرىۋېتىش جائىز.–سەپنىڭ ئالدىغا چىقىرىپ قويغان( ھالەتلەردە  ئايال

ۋە كاپىرالرنىڭ  ۋاتقانەگانلىرىدا ئىشلورۋاتقان ۋە كاپىرالر ئۇئەسكەرلىكتە تۇر كاپىرالرنىڭ

نىڭ ھۆكمىگە كەلسەك ئالىمالرنىڭ بىرلىكى بالىلىرى-ئايالدۆلىتى ئۈچۈن خىزمەت قىلىۋاتقان 

 -ئەگەر كاپىرالرنىڭ ئايال-شۇكىمەسىلە  لىشقانتۈرىلىدۇ. ئالىمالر ئىختىالپ قىبىلەن ئۆل

 ياكى ئۆلتۈلمەمدۇ دېگەن مەسىلىدۇر.ئۇرۇشقا ياردەم بەرمىگەن بولسا ئۆلتۈرۈلەمدۇ  بالىلىرى

دۆلەت ئىدارىلىرى، سوت، تۈرمە،  ساقچىئارمىيە، كاپىرالرنىڭ ئاياللىرىمۇ  بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە

مۇسۇلمان ئەرلەرنى روھى جەھەتتىن كاپىرالرنىڭ ئاياللىرى  ردا ئىشلىۋاتىدۇ،ئورگانالبىخەتەرلىك 

بىۋاستە ئۇرۇشقا ئىسالمغا قارشى  رنىڭ ئىچىدەھەتتا ئۇال ،قىيىناش ئارقىلىق سوراق قىلىۋاتىدۇ

ئىسرئىلدا   ...........ېرىۋاتقانلىرى ھەم بار.قاتنىشىش ئۈچۈن ئەسكىرى مەشىق ئېلىپ ب

 يەھۇدىيالرنىڭ ئەرلىرى ۋە ئاياللىرى ھەممىسى ئەسكىرى مەشىق ئېلىپ بارىدۇ.

 ىنىڭ بەزىلىرىىرىغانلئۇرۇشقا قاتناشمىغانلىرى ۋە ئەسكىرى مەشىق ئېلىپ بارم ئۇالرنىڭ

تەرەپتىن، قولالش تەرەپتىن ۋە  تەرەپتىن، پىكرى ئىقتىسادى يەنى مەنىۋى ۋە ماددىي جەھەتتىن

ھازىر بۇالرنىڭ  ياردەم بېرىۋاتىدۇ.ىر ھاكىمىيەتلىرىگە فكۇشۇنىڭغا ئوخشىغان تەرەپلەردىن 

لىرىنىڭ ھۆكمىگە بۇ ۋە بۇالرغا ئوخشاششۇنىڭ ئۈچۈن  زىيىنى كۈن بويى ئېشىپ بارماقتا.

 .ئۇالر ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش ئاچقان ھېسابلىنىدۇكەلسەك، 

ئۇرۇش ئاچقان ئايالالر ھەققىدە ئالىمالر ئىختىالپسىز ئۆلتۈرىلىدۇ دەپ  شۇڭا ئىسالمغا قارشى

 ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچى هللا پەتىۋا بەرگەن. 

أو مل يقاتل, وكل من مل يكن من أهل القتال  واْلصل فيه أن كل من كان من أهل القتال حيل قتله, سواء قاتل

 ل حيل قتله إل إذا قاتل حقيقة أو معَن بالرأي والطاعة والتحريض, وأشباه ذلك على ما ذكرنا
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بالىلىرى ئۇرۇشقا ياردەم بەرگەن بولسا ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشتە  -بارلىق ئالىمالر كاپىرالرنىڭ ئايال

توم  -3بەت، بەدائىئۇسسەنائىئ  -6توم -70ئەلمەبسۇت ) غاسىالتىبىرلىككە كەلدى. شۇ مەزمۇنالرنىڭ تەپ

 -735توم -73بەت، ئەلھاۋىل كەبىر  -534توم -70، مۇغنى بەت -413توم -7بەت، بىدايەتۇل مۇجتەھىد،  -33

 !گە مۇراجىئەت  قىلىڭبەتلەر(  -433توم -4بەت ۋە زەخىرە 

ئۇرۇش ئاچمىغان بولسا، ئۇرۇشقا ياردەممۇ  بالىلىرى ئىسالمغا قارشى -كاپىرالرنىڭ ئايال ئەگەر

بەرمىگەن بولسا ۋە ئىسالمغا قارشى گەپ سۆزلەرنى قىلمىغان بولسا بۇالرنى قەستەن ئۆلتۈرۈش 

 ھارام بولىدۇ. شۇڭا مەن بۇ تۈردىكىلەرنى قەستەن ئۆلتۈرمەسلىككە تەۋسىيە قىلىمەن. 

بالىلىرىنى قىساسەن ئۆلتۈرۈشكە -كاپىرالرنىڭ ئايالبۇ يەردە يەنە بىر خىل  ھالەت بار، 

 بولىدۇ.

مۇسۇلمانالرنىڭ ئاياللىرىغا تۈرمىلەردە ۋە تۈرمىلەرنىڭ سىرتلىرىدا باسقۇنچىلىق  كاپىرالر

 ئاياللىرىنى كاپىرالرنىڭئۇالرنىڭ قىساسىنى ئېلىش ئۈچۈن رگەن بولسا، ئۆلتۈ ياكى غانقىل

س ئېلىش ئۈچۈن ۋە ئۇالرنىڭ بۇ ھالەت پەقەت كاپىرالردىن قىسا ئۆلتۈرۈشكە بولىدۇ.

مۇسۇلمانالرغا بولغان زىيانكەشلىكىنى توختىتىش ئۈچۈن قىلىنىدۇ. ئەمما ئۇالرنىڭ 

زىيانكەشلىكى تېخىمۇ زىيادە بولۇپ كىتىدىغان بولسا ۋە ياكى كاپىرالر مۇسۇلمانالرغا 

رۈشكە بالىلىرىنى ئۆلتۈ -زىيانكەشلىك قىلىشتىن توختىسا، بۇ ۋاقىتتا ئۇالرنىڭ ئايال 

 بولمايدۇ.

ئەگەر كاپىرالر مۇسۇلمان ئايالغا زىنا قىلغان بولسا ياكى زىناغا مەجبۇرلىغان بولسا 

مۇسۇلمان ئايالنى زىناغا  كاپىرالرنىڭ ئاياللىرىنى ئۆلتۈرۈشكە بولىدۇ. چۈنكى ئۆمەر 

فىقھۇل نىڭ ئابدۇلالھ مۇھاجىر)مەجبۇرلىغان كاپىرنى كېپىللىك بېرىلگەن بولسىمۇ ئۆلتۈرىۋەتكەن. 

 بەت (-65ناملىق كىتابى جىھاد 

نى بالىلىرى -كاپىرالرنىڭ ئايال شەيىخ ئۇسامە بىنالدىن رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:]

ئۆلتۈرۈشتىن توساقنلىق توغرىسىدىكى ھەدىس رەسۇلۇلالھتىن سابىت بولغان. لېكىن بۇ 

 هللا بۇ ھەقتە. لىللەر بارھۆكۈملەر مۇتلەق ئەمەس. بۇ يەردە بۇنى خاسالشتۇرغۇچى باشقا دە

 َوِإْنََّعاقَ ْبُتْمَّفَ َعاِقُبواَِّبِمْثِلََّماَُّعوِقْبُتمَََّّّْمۇنداق دەيدۇ:

ئۆزۈڭالرغا  زەخمەت( ئۈچۈن ئىنتىقام ئالماقچى بولساڭالر،-)ئۆزۈڭالرغا يەتكەن زىيان ئەگەر

   زەخمەت قانچىلىك بولسا، شۇنچىلىك ئىنتىقام ئېلىڭالر.-يەتكەن زىيان

ەت توغرىسىدا ئىبنى قەييۇم، شەۋكانى، قۇرتۇبى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئەھلى ئىلملەر: بۇ ئاي

بالىلىرىمىزنى ئۆلتۈرۈشنى مەقسەت قىلسا، بۇنى توسۇش ئۈچۈن -ئەگەر كاپىرالر بىزنىڭ ئايال
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ئۈچۈن بىز ئۇالرغا شۇنىڭ ئوخشىشى بويىچە  ياكى بۇنداق ئىشنىڭ قايتا تەكرارالنماسلىق

  بالىلىرىنى ئۆلتۈرسەك جائىز مانا بۇ شەرئى يولدۇر[.-ئۇالرنىڭ ئايال مۇئامىلە قىلىپ،

خىتايالر پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتى ۋە شۇنىڭغا ئوخشىغان باتىل قانۇنلىرى سەۋەپلىك  

خىتايالرنىڭ بالىلىرىنى نىڭ شۇنىڭ ئۈچۈن بىز مۇسۇلمانالرنىڭ پەرزەنتلىرىنى ئۆلتۈرىۋاتىدۇ.

 ىز دۇرۇس بولىدۇ.قىساس جەھەتتن ئۆلتۈرۈشىم

ََّعَلْيُكمََّّْاْعَتَدىََّفَمنََِّّقَصاص َََّّواْلُحُرَماتََّّاْلَحَرامََّّبِالش ْهرََِّّاْلَحَرامََُّّالش ْهرَّ : مۇنداق دەيدۇ:هللا بۇ ھەقتە 

   (431)َّاْلُمت ِقينَََّّمعَََّّهللَََّّأن َََّّواْعَلُمواَّهللَّاََّوات  ُقواََّعَلْيُكمََّّْاْعَتَدىََّماَِّبِمْثلَََّّعَلْيهََِّّفَاْعَتُدوا

  ئۇرۇش( ھارام قىلىنغان ئاي )ئۇرۇش( ھارام قىلىنغان ئايغا تەڭدۇر )يەنى(

ئۇرۇش ھارام قىلىنغان. ئايالردا دۈشمىنىڭالر سىلەرگە چېقىلسا، شۇ ئايالردا 

سىلەرمۇ ئۇالرغا چېقىلساڭالر بولىدۇ(. ھۆرمىتى ساقلىنىشقا تېگىشلىك نەرسىلەر 

ىنىشقا تېگىشلىك نەرسىلەرنى باشقىالر تەڭ ـ باراۋەردۇر) يەنى ھۆرمىتى ساقل

دەپسەندە قىلسا، ئىنتىقام ئېلىش يۈزسىدىن، سىلەرمۇ ئۇالرنى دەپسەندە قىلساڭالر 

ھېچ يامىنى يوق. )بىراۋ سىلەرگە قانچىلىك چېقىلغان بولسا، سىلەرمۇ ئۇنىڭغا 

ر تەقۋادارالهللا   قا تەقۋادارلىق قىلىڭالر، بىلىڭالركى،هللاشۇنچىلىك چېقىلىڭالر؛ 

 )سۈرە بەقەر( [.733بىلەن بىللىدۇر ]

بالىلىرىنى ئۆلتۈرگەندە، كاپىرالرنىڭ -ئەسكەرتىش: كاپىرالردىن قىساس ئېلىش ئۈچۈن ئايال

زىيانكەشلىكى توختايدىغان ۋە ئۇالر قىلغان قىلمىشلىرىغا پۇشايمان قىلىدىغان ئورۇنالردىكى 

  بالىلىرىنى ئۆلتۈرۈشكە بولىدۇ. -ئايال

بالىلىرى  -ئەگەر كاپىرالرنىڭ ئايالمەن يەنە قايتا تەكرار ئېيتىمەنكى، رىنداشالر! ئەزىز قې 

شۇڭا بۇ مەسىلىدە  ئايرىم ياشىغان بولسا ۋە ئۇرۇشقا قاتناشمىغان بولسا ئۇالر ئۆلتۈرۈلمەيدۇ.

جىھادى جامائەتلەردىكى ئۇستازلىرىمىزنىڭ پەتىۋالىرىغا بەكمۇ رىئايە قىلىشى الزىم. لېكىن 

جىھادى  ۇز ھالەتتە جىھادى ئەمىلىيەتلەرنى ئېلىپ بېرىۋاتقان قېرىنداشلىرىمىز،يالغ

 رىئايە قىلىشى الزىم. پەتىۋالىرىغاىرىگە ۋە جامائەتلەرنىڭ كۆرسەتمىل

خالىسا مەن بۇ توغۇرلۇق هللاللىرىنىڭ ھۆكمى باشقا بولۇپ، ئەمما مۇرتەد كاپىرالرنىڭ ئاي

 ى بايان قىلىپ بېرىمەن.مۇرتەدلەرنىڭ ھۆكمى توغرىسىدا تەپسىل
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 كاپىرالرنىڭ ئەسىرلىرى توغرىسىدا
پەرز قىلغان جىھاد ئىبادىتىنى ئادا قىلساق كاپىرالرنى  هللابىز  !ۇجاھىد قېرىنداشالرم

سىرگە چۈشسە بۇالرنى قانداق بىر ەكاپىرالر بىزنىڭ قولىمىزغا ئ ئۆلتۈرىمىز ياكى ئەسىر ئالىمىز.

 تەرەپ قىلىمىز؟ 

 سالم شەرىئىتى بۇ ھەقتە كۆرسەتكەن يول يۇرۇقلىرىنى ئەسلىتىپ ئۆتىمەن.مەن تۆۋەندە ئى 

فَاقْ تُ ُلواَّاْلُمْشرِِكيَنََّحْيُثََّوَجْدُتُموُهْمََّوُخُذوُهْمََّواْحُصُروُهْمََّواقْ ُعُدواََّلُهْمَُّكل َّ:بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇهللا

َّالز كَّ ََّوآتَ ْوا َّالص اَلَة ََّوَأقَاُموا َّتَابُوا َّفَِإْن ََّمْرَصد  َِّإن  ََّسِبيَلُهْم ََّفَخلُّوا َّاَة َّرَِحيم َّهلل مۇشرىكالرنى قەيەردە  َغُفور 

ئۇچراتساڭالر، شۇ يەردە ئۆلتۈرۈڭالر، ئەسىرگە ئېلىڭالر، قورشاڭالر، ئۇالرنىڭ 

ئۆتىدىغان يوللىرىنى كۆزىتىپ تۇرۇڭالر، ئەگەر ئۇالر تەۋبە قىلسا، ناماز ئوقۇسا، 

تەۋبە قىلغۇچىالرغا( هللا)الر، شۈبھىسىزكى، زاكات بەرسە، ئۇالرنى قويۇپ بېرىڭ

 )سۈرە تەۋبە( .مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، رەھىم قىلغۇچىدۇر

كاپىرالرنى تۇتۇپ ئەسىر ئېلىش يول يۇرۇقىنى بەردى. دېمەك كاپىرالرنى هللايۇقارقى ئايەتتە 

 ئەسىر قىلىش شەرئىي يولدۇر.

َلَفاَء ل َبَن  ُعَقْيل  َفَأَسَرْت ثَق يُف َرُجَلْْي  م ْن َأْصَحاب  َرُسول  اللَّه  َصلَّى َعْن ع ْمرَاَن ْبن  ُحَصْْي  قَاَل َكاَنْت ثَق يُف حُ 
َعَلْيه   َأَصابُوا َمَعُه اْلَعْضَباَء فَأََتىاللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم َوَأَسَر َأْصَحاُب َرُسول  اللَّه  َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم َرُجًَل م ْن َبين  ُعَقْيل  وَ 

ُد فَأَتَاُه فَ َقاَل َما َشْأُنَك ف َ  َقاَل ِب َ َأَخْذَتين  َوِب َ َأَخْذَت َرُسوُل اللَّه  َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم َوُهَو ف  اْلَوثَاق  قَاَل يَا ُُمَمَّ
َر يرَة  ُحَلَفائ كَ  ُد يَا ُُمَمَُّد وََكاَن  َساب َقَة اْْلَاجِّ فَ َقاَل إ ْعظَاًما ل َذل َك َأَخْذُتَك ِب  ثَق يَف ُثَّ اْنَصَرَف َعْنُه فَ َناَداُه فَ َقاَل يَا ُُمَمَّ

يًما َرق يًقا فَ َرَجَع إ لَْيه  فَ َقاَل َما َشْأُنَك قَاَل إ ِنِّ ُمْسل   م  قَاَل َلْو قُ ْلتَ َها َوأَْنَت مَتْل ُك َرُسوُل اللَّه  َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم َرح 
َك قَاَل إ ِنِّ َجائ ع  فََأْطع ْمين  ْمَرَك أَفْ َلْحَت ُكلَّ اْلَفََلح  ُثَّ اْنَصَرَف فَ َناَداُه فَ َقاَل يَا ُُمَمَُّد يَا ُُمَمَُّد فَأَتَاُه فَ َقاَل َما َشْأنُ أَ 

َرْت اْمرَ  َِْمآُن فََأْسق ين  قَاَل َهذ ه  َحاَجُتَك فَ ُفد َي ب الرَُّجَلْْي  قَاَل َوُأس  يَبْت اْلَعْضَباُء َفَكاَنْت اْلَمْرأَُة َو أَة  م ْن اْْلَْنَصار  َوُأص 
ْن اْلَوثَاق   َلة  م  ب َل َفَجَعَلْت إ َذا َدَنْت  ف  اْلَوثَاق  وََكاَن اْلَقْوُم يُر حُيوَن نَ َعَمُهْم بَ ْْيَ َيَدْي بُ ُيوِت  ْم فَانْ َفَلَتْت َذاَت لَي ْ فَأََتْت اْْل 

رُُكُه َحَّتَّ تَ ْنَته َي إ ََل اْلَعْضَباء  فَ َلْم تَ رُْغ قَاَل َونَاَقة  ُمنَ وََّقة  فَ َقَعَدْت ف  َعُجز َها ُثَّ م ْن اْلَبع ري    َزَجَرتْ َها فَاْنطََلَقْت َرَغا فَ َتت ْ
َا َفطََلُبوَها فََأْعَجَزتْ ُهْم قَاَل َونََذَرْت ل لَّه  إ ْن ََنَّاَها اللَُّه َعَلي ْ  َها لَتَ ْنَحَرن ََّها فَ َلمَّا َقد َمْت اْلَمد يَنَة َرآَها النَّاُس فَ َقاُلوا َونَذ ُروا ِب 

َها لَتَ ْنَحَرن ََّها فَأَتَ ْوا َرُسوَل اللَّه  َصلَّ اْلَعْضَباُء نَاَقُة َرُسول  اللَّه  َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم فَ َقاَلْت إ ن ََّها َنَذَرْت إ ْن ََنَّاَها اللَُّه َعلَ  ى ي ْ
َها لَتَ ْنَحَرن ََّها َل َوفَاَء ل َنْذر  اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم َفذََكُروا َذل َك َلُه فَ َقاَل ُسْبَحاَن اللَّه  ب ْئَسَما َجَزتْ َها نََذَرْت ل لَّه  إ ْن ََنَّاهَ  ا اللَُّه َعَلي ْ

َية  َوَل ف يَما َل مَيْل ُك اْلَعْبُد.   ف  َمْعص 
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بەنى ئۇقەيل بىلەن مۇنداق دەيدۇ: سەقىف قەبىلىسى  ىبنى ھۇسەين ـ ئىمران ئ 5506

نىڭ ساھابىلىرىدىن ئىككى  قەبىلىسى ئىتتىپاقداش ئىدى. سەقىف قەبىلىسى پەيغەمبەر 

نىڭ ساھابىلىرىمۇ بەنى ئۇقەيل قەبىلىسىدىن بىر  ئادەمنى ئەسىر ئېلىۋالدى. پەيغەمبەر 

ئىسىملىك بىر تۆگىنىمۇ غەنىمەت ” ئەزبائ“ىڭ بىلەن ئادەمنى ئەسىر ئالدى. ئۇالر يەنە ئۇن

ـ  ئى مۇھەممەد! ئۇنىڭ قېشىغا كەلگەندە، ئۇ ئادەم باغالقلىق ئىدى. ئۇ: ئالغانىدى. پەيغەمبەر 

مېنى نېمىشقا  دېدى. ئۇ: ـ ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ:نېمە گېپىڭ بار؟ دەپ چاقىردى. پەيغەمبەر 

دى. ەپ سورىـ د ۋالدىڭ؟ۇتۈپ كەتكەن بۇ تۆگىنى نېمىشقا تۇتۋالدىڭ؟ ھاجىالرنىڭ ئالدىغا ئۆۇتۇت

يۈزىسىدىن شۇنداق قىلدىم. سېنى سېنىڭ  ــ شۇنىڭ ھۆرمىتى: پەيغەمبەر 

پەيغەمبەر ى. ئۇ تئاندىن قايت ،دېدى ، ـۋالدىمۇئىتتىپاقداشلىرىڭنىڭ جىنايىتى تۈپەيلىدىن تۇت

 ـ دېدى. پەيغەمبەر  ئى مۇھەممەد! ئى مۇھەممەد!ــ يەنە چاقىرىپ: نى  ناھايىتى رەھىمدىل

مەن ــ دېدى. ئۇ: ـ نېمە گېپىڭ بار؟ ، يەنەھەــ ۋە كۆيۈمچان ئىدى. ئۇ قايتىپ كېلىپ:

بۇ سۆزۈڭنى سەن ئۆزەڭگە ئىگىدارچىلىق ــ : ـ دېدى. پەيغەمبەر  مۇسۇلمان بولدۇم،

دېدى.  ، ـىشكەن بوالتتىڭقىالاليدىغان چاغدا ئېيتقان بولساڭ ئىدىڭ، تولۇق نىجاتلىققا ئېر

ـ دېدى.  ئى مۇھەممەد! ئى مۇھەممەد!ــ ئاندىن قايتىپ يولىغا ماڭدى. ئۇ يەنە چاقىرىپ:

، ماڭا تاماق ــ قورسىقىم ئاچدېدى. ئۇ:ـ  نېمە گېپىڭ بار؟ ، يەنەھەــ يەنە كېلىپ: پەيغەمبەر 

 ، ـتەلىپىڭ ئورۇندىلىدۇبۇ ــ : ـ دېدى. پەيغەمبەر  سۇ بەرگىن! ئۇسساپ كەتتىم،بەرگىن. 

ئۇ ئادەم ھېلىقى ئىككى مۇسۇلمان بىلەن ئالماشتۇرۇلدى. ئىمران ئىبنى  ،دېدى. كېيىن

دۈشمەنلەر ئەنسارىالردىن بىر ئايالنى كېيىن ۋام قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: اسۆزىنى د ھۇسەين 

قلىق ئايال باغال ئەسىر ئېلىۋالدى. ئەزبائ ئىسىملىك تۆگىمۇ ئۇالرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالدى. ئۇ

ئىدى. دۈشمەنلەر تۆگىلىرىنى ئۆيلىرىنىڭ ئالدىغا قويۇپ بېرىپ، دەم ئالدۇرىۋاتاتتى. بىر 

كېچىسى ئۇ ئايال باغالقتىن بوشىنىپ، بىر تۆگىنىڭ يېنىغا كەلدى. ئۇ قايسى تۆگىنىڭ 

ېنىغا ئۇ ئەزبائنىڭ ي ،قېشىغا بارسا، شۇ تۆگە بوزالپ، ئۇنى يېقىن كەلتۈرمەيتتى. نىھايەت

 دېۋىتتى.ـ دە،  مىندى غائۇ مۇاليىم تۆگە ئىدى. ئايال ئۇنىڭ چۈنكى ئۇ بوزلىمىدى. گەنىدى،كەل

 غا چۈشتى. بىراق ئۇسىزىپ قېلىپ، ئۇنىڭ ئارقىېس دۈشمەنلەر بۇنىتۆگە يولغا راۋان بولدى. 

نى داۋام سۆزى نى ئارقىدا قالدۇرۇپ، يىراقالپ كەتتى. ئىمران ئىبنى ھۇسەين دۈشمەنلەر ئايال

ئەگەر ــ نىڭ رازىلىقى ئۈچۈن ئاتاپ نەزىر قىلىپ:هللانداق دەيدۇ: ئۇ ئايال ئۇ تۆگىنى قىلىپ مۇ

ـ  نىڭ رازىلىقى ئۈچۈن بوغۇزاليمەن،هللاۆگە بىلەن قۇتۇلدۇرسا، مەن ئۇنى مېنى مۇشۇ تهللا 

نىڭ  پەيغەمبەر  ،بۇــ دېگەنىكەن. ئايال مەدىنىگە يېتىپ كەلگەندە، ئادەملەر تۆگىنى كۆرۈپ: 
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نى مۇشۇ تۆگە بىلەن مېهللا ئەگەر ا“ :دېيىشتى. ئايال ئۇالرغاـ تۆگىسى ئەزبائ ئىكەنغۇ؟ 

ئۇالر دەپ نىيەت قىلغانلىقىنى ئېيتتى.  ”مەننىڭ رازىلىقى ئۈچۈن بوغۇزاليهللاۇنى ابقۇتۇلدۇرسا، 

نەلالھ! سۇبھاــ ھەيرانلىق ئىلكىدە: يەتكۈزدى. پەيغەمبەر  گە بۇ ئەھۋالنى دەرھال پەيغەمبەر 

نىڭ رازىلىقى ئۈچۈن نەزىر هللا ئۇنى شۇ تۆگە بىلەن قۇتۇلدۇرسا، ئۇنىهللا  ۋاپاغا جاپا دېگەندەك،

گۇناھ بولىدىغان ئىش ئۈچۈن ئاتاپ قىلىنغان  بوغۇزاليمەن دېگىنىنى كۆرمەمدىغان؟! قىلىپ

ى. دېدش ئىناۋەتسىز، ـ ئاتانەزىرگە ئىگىدارچىلىقىدا بولمىغان نەرسىنى  ئۆزنەزىر بىلەن 

 ( 7537)مۇسلىم: 

 ،كاپىرالردىن ئەسىرلەرنى ئېلىش بەزىدە جەڭ مەيدانىدا تەبىئى يولۇقسا ،مۇجاھىد قېرىنداشالر

بولۇپمۇ بۈگۈنكىگە ئوخشاش كاپىرالرنىڭ  بەزىدە شۇنىڭ ئۈچۈن جىھاد قىلىشىمىز ۋاجىب بولىدۇ.

ردا، مۇسۇلمانالرنىڭ زىندانلىرى، مۇسۇلمانالردىن بولغان ئەسىرلەرگە تولۇپ كەتكەن ۋاقىتال

  ئۈستىگە ئەسىرلەرنى قۇتۇلدۇرۇش ۋاجىب بولىدۇ.

شۇڭا مەن بۇ  ،سلىرىمىز ئىنتايىن ئۇزىراپ كېتىدۇئەگەر بىز بۇ ھەقتە دەرس قىلساق دەر 

 ھەقتە قىسقىچە توختىلىپ ئۆتىمەن.

كاپىرالردىن ئەسىرگە چۈشكەن ئەرلەرگە  رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:] ئىبنى جەزىي

بەش خىل  ۆلتۈرۈش، قۇل قىلىش، قويۇپ بىرىش، فىديە ئېلىش ۋە جىزيە ئېلىش قاتارلىقئ

 بەت( -33)ئەلقەۋانىنۇل فىقھىيە  ھۆكۈمنىڭ بىرى بىرىلىدۇ.

نى بىر تەرەپ قىلىش رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:] ئەسىرگە ئېلىنغان كاپىرالرھافىز ئىبنى 

توم  -5، فەتھۇلبارى بەت-541م ماۋەردىنىڭ ئەھكامۇسسۇلتانىيە )ئىما ئىمامنىڭ ئىختىيارىغا تاپشۇرۇلىدۇ[.

 بەتلەر( -467توم  -4ۋە مەۋاھىبۇل جەلىل  بەت -765

نى تۆۋەندىكىدەك نىڭ ھۆكمىرەكاپىر ئەسىرلبىز  ،ئۆلىماالرنىڭ بايان قىلغان پەتىۋالىرىدىن 

  خۇالسىاليمىز.

 ئۆلتۈرۈلىدۇ. -7

ەر ئۆلتۈرۈلىدۇ. بىراق ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشتىنمۇ باشقا كاپىرالردىن ئەسىرگە ئېلىنغان كىشىل

 يولالر مەنپەئەتلىك بولسا شۇ ھۆكۈملەر تۇتۇلىدۇ.

 قۇل قىلىنىدۇ. -5

كاپىرالردىن ئەسىرگە چۈشكەنلەر ئەر كىشى بولسۇن ۋە ياكى ئايال كىشى بولسۇن قۇل 

 دۆلىتىالرنىڭ ئىسالمى بۈگۈنكى دەۋرىمىزدىكىدەك ھالەتلەردە مۇسۇلمان ،قىلىنسا بولىدۇ. ئەمما
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 ن كىشىلەرنى قۇل قىلىشكاپىرالردىن ئەسىرگە ئالغاۇپ تەمكىنلىككە ئىرىشىپ بولغىچە، بول

 .   ئۈممەتنىڭ ئۇمۇمى مەنپەئەتىگە توغرا كەلمەيدۇ

 مۈلۈككە ئالماشتۇرۇلىدۇ. ياكى مۇسۇلمان ئەسىرلەرگە ئالماشتۇرۇلىدۇ. -مال  -4

ھتاج بولسا، كاپىرالردىن ئەسىرگە چۈشكەنلەرنى ئىقتىسادقا ئەگەر مۇجاھىدالر ئىقتىسادقا مۇ

ئەگەر كاپىرالرنىڭ تۈرمىلىرىدە مۇسۇلمان ئەسىرلەر بولسا كاپىرالردىن  ئالماشتۇرۇش كېرەك.

 .ئەسىرگە چۈشكەنلەرنى مۇسۇلمان ئەسىرلەرگە ئالماشتۇرۇش كېرەك

 قويۇپ بېرىلىدۇ. -3

باشقا جايدىكى كاپىرالرنىڭ تەسلىم  ،ى قويۇپ بەرسەئەگەر كاپىرالردىن ئەسىرگە ئېلىنغانالرن

 بولۇشى ۋە شۇنىڭغا ئوخشىغان مەنپەئەتلەر بولسا قويۇپ بېرىلىدۇ.

مانا بۇ تۆت خىل ھۆكۈمنىڭ قايسىسى ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرغا پايدىلىق بولسا ئىسالمى 

ى بىر تەرەپ جامائەت ئەمىرى ياكى ئۇنىڭ نائىبى شۇ خىل ھۆكۈم بىلەن كاپىر ئەسىرلەرن

 قىلىدۇ.

كاپىرالردىن ئەسىرگە ئېلىنغانالرنى بىر تەرەپ قىلغاندا ئۇالرنى خالىغانچە بىر  -7 ئەسكەرتىش:

بەلكى ئومۇمىي مۇسۇلمانالرنىڭ مەنپەتىنى چىقىش قىلىپ تۇرۇپ  ،تەرەپ قىلماسلىق كېرەك

 بىر تەرەپ قىلىش كېرەك.

خىل ئۆلتۈرۈش ئۇسۇللىرىنى مەيدانغا ئەسىرلەرنى ئۆلتۈرگەندە شەرىئەتتە يوق ھەر  -5

 ۋە ھەددىن ئاشماسلىق كېرەك. .كەلتۈرمەسلىك كېرەك

ئۇرۇش  ۋەيە بېرىپ قۇتۇلدۇرۇش ىىدفرنى ەمۇسۇلمان ئەسىرل
 ھەققىدە ئەسىرلىكتىن خاالس قىلىش ئۇالرنى قىلىپ

 

َّوََّ   :ۇيدەد نداقۇمبۇ ھەقتە هللا َّاهلل ََّسِبيِل َِّفي َّتُ َقاتُِلوَن َََّل ََّلُكْم َّالرَِّجاِلََّوَما َِّمَن اْلُمْسَتْضَعِفيَن

َناَِّمنَّل ُدنَكََّولِيًّاََّواْجَعلَّل َناََّوالنَِّساءََّواْلِوْلَداِنَّال ِذيَنَّيَ ُقوُلوَنَّرَب  َناََّأْخرِْجَناَِّمْنََّهِذِهَّاْلَقْريَِةَّالظ اِلِمََّأْهُلَهاََّواْجَعلَّل َّ

ََّنِصيًرا نىڭ يولىدا جىھاد  ہللا مە بولدىكى،ئى مۇئمىنلەر!( سىلەرگە نې) َّ ِمنَّل ُدنَك

ئى پەرۋەردىگارىمىز! بۇ ئاھالىسى زالىم شەھەردىن »قىلمايسىلەر ۋە )دۇئا قىلىپ(: 

بىزنى چىقارغىن، ئۆز دەرگاھىڭدىن بىزگە بىر ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىنى 

 -«مۇيەسسەر قىل، ئۆز دەرگاھىڭدىن بىزگە بىر مەدەتكارنى مۇيەسسەر قىل!
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ز ئەرلەر، ئاجىز ئايالالر ۋە بالىالرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن جىھاد دەيدىغان ئاجى

 (16 :نىسائ) .قىلمايسىلەر

 داڭنىۇب ەرچەگھادنى جى ہللا] :ۇيدەد نداقۇم رەھىمەھۇلالھ قۇرتۇبىئىمام  ەفسىرىدەت ڭتنىەئايۇب

 دىنندىلىرىەب ۋە قىلىش نۈستۈئ دىنىنى ،قىلىش يئالى لىمىسىنىەك زۆئۇ بولسىم ھاالك جانالر

 قىلىش، شۇرۇئ ەجامائىتىگ الرلمانۇسۇم.قىلدى ۋاجىب نۈچۈئ شۇرۇلدۇتۇق رنىەمۇئمىنل ئاجىز

 )مەشارىئۇل ئەشۋاق( [ .رۇتۋاجىب شۇزۇتقۇق رنىەسىرلەئ ئارقىلىق رىشېب مال ياكى

 ،ۇبولسىم رىپېب ھەممىسىنى ڭماللىرىنى زۆئ ەرگەكىشىل ]:ۇيدەد نداقۇم مالىك ئىمام

 .يوق دائىختىالپڭنىۇ،بەسىنى تۆلەش ۋاجىبنىڭ فىدىيرەسىرلەئ

ا باشق دىن فىدىيە قۇمخورلەغ ،ۋاجىب لمانالرغاۇسۇم-قىلىش قۇمخورلەغ ەگلەرسىرەئ

 [.نەرسىلەرگە قارىتىلغان

مۇنداق  پەيغەمبەر  ،رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە دىن  رىەشئەئ لەسۇم ۇبەئ-566

 خارىۇب) «نى ئوزۇقالندۇرۇڭالر، كېسەلنى يوقالڭالر!ئەسىرلەرنى قۇتقۇزۇڭالر، ئاچ قالغانالر»دەيدۇ:

 (ايىتىۋرى
 .مۇستەھەب-رىشېب ەيىفىد ەسىرگەئ ،شىداىقار ڭشافىئىنىئىمام 

 ۋاجىب. -رىشېب ەيىفىد ەسىرگەئئىمام مالىك ۋە ئەھمەد ئىبنى ھەنبەلنىڭ قارىشىدا، 

بەرگۈچى  ەفىدىيگىرى شتىن ئىلرۇتاپش ەنگەشمۈد سىنىەفىدىي ڭسىرنىەئ ]:ئۆلىماالر كۆپىنچە

 ەفىدىي ۇشئۇ ئەگەر  ،بېرىپ ئۇنى قۇتۇلدۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ قويغان بولسا ەفىدىيئەسىرگە 

-ىشۇرۇقايت نىىغىبلەم بەرگۇچىنىڭ ەفىدىيئەسىرنىڭ  سا،غان بوللۇتۇق سىرلىكتىنەئ نەبىل

 غاڭنىۇئ] :ئۆلىماالر قىسىم بىر ،بولسا ولمىغانب ەنبىل خسىتىۇر ڭنىۇئ رەگەئ. دەيدۇ [ۋاجىب

 پەد[ ۇبولمايد ۋاجىب] :ئۆلىماالر قىسىم بىر ەنەي ە،دىس [ۇبولىد ۋاجىب شۇرۇتاپش غنىەبلەم

 )مەشارىئۇل ئەشۋاق( .ۇقارايد

 فىدىيەە زىگۆئ سىرەئ لمانۇسۇم] :ۇيدەد نداقۇمرەھىمەھۇلالھ  زىزەلئۇئابد ئىبنى رەمۆئ

 رغاشرىكالۇم نىۇئ ،ۇبولىدۋاجىب  رىشېب يەسىنىفىدىڭ نىۇئ لمانالرغاۇسۇم، چىققاندا رىلىپېب

 .[ئەمەس جائىز لمانالرغاۇسۇم شۇرۇقايت

ََّأنُتْمََّهُؤَلءَّتَ ْقتُ ُلوَنََّأنُفَسُكْمََّوُتْخرُِجوَنََّفرِيقًاَّمِّنُكمَّمِّنَِّديَارِِهْمَّ :ۇيدەد نداقۇم ئاالەت ہللابۇ ھەقتە  ثُم 

ََّواْلُعْدوََّ ََّعَلْيِهمَّبِاِْلْثِم َّبِبَ ْعِضََّتظَاَهُروَن ََّأفَ تُ ْؤِمُنوَن َِّإْخَراُجُهْم ََّعَلْيُكْم َُّمَحر م  ََّوُهَو َُّأَساَرىَّتُ َفاُدوُهْم ََّوِإنَّيَأتُوُكْم اِن

َّا ََّويَ ْوَم نْ َيا َّالدُّ َِّفيَّاْلَحَياِة ََّفَماََّجَزاءََّمنَّيَ ْفَعُلََّذِلَكَِّمنُكْمَِّإَل َِّخْزي  َّيُ َردُّونَّاْلِكَتاِبََّوَتْكُفُروَنَّبِبَ ْعض  ِإَلىََّّْلِقَياَمِة
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َّتَ ْعَمُلونَّ ا ََّعم  َِّبَغاِفل  َّاهلل ََّوَما َّاْلَعَذاِب -كېيىن سىلەر )ئەھدىنى بۇزۇپ( بىر َأَشدِّ

بىرىڭالرنى ئۆلتۈردۈڭالر، ئىچىڭالردىن بىر تۈركۈم كىشىلەرنى يۇرتىدىن ھەيدەپ 

گۇناھ ۋە دۈشمەنلىك قىلىش بىلەن، ئۇالرنىڭ قارشى تەرىپىدىكىلەرگە  .چىقاردىڭالر

سىلەر، ىفىدىيە بېرىپ قۇتقۇزۇۋال ،ەم بەردىڭالر، ئۇالر ئەسىر چۈشۈپ كەلسەيارد

ھالبۇكى، ئۇالرنى يۇرتلىرىدىن ھەيدەپ چىقىرىش سىلەرگە ھارام قىلىنغان ئىدى 

بىرىڭالرنى ئۆلتۈرۈش ۋە يۇرتىدىن ھەيدەپ چىقىرىشنى راۋا كۆرىسىلەرۇ، -)يەنى بىر

ىڭ قولىدا بولۇپ قېلىشىنى راۋا ئۇالرنىڭ ئەسىرگە چۈشۈپ دۈشمەنلىرىڭالرن

كۆرمەيسىلەر(. سىلەر كىتابنىڭ )يەنى تەۋراتنىڭ( بىر قىسىم ئەھكاملىرىغا 

ئىشىنىپ، بىر قىسىم ئەھكاملىرىنى ئىنكار قىالمسىلەر؟ سىلەردىن شۇنداق 

پەقەت ھاياتىي دۇنيادا خارلىققا قىلىش، قىيامەت كۈنى  -قىلغانالرنىڭ جازاسى

 (16 ە:رەقەب).قىلمىشىڭالردىن غاپىل ئەمەستۇر ہللاار بولۇشتۇر. قاتتىق ئازابقا دۇچ

 ،بولغان نياۇد-مال قوللىرىدا ]:ۇيدەد نداقۇم ئۆلىماالر مىۇموئ ەۋرەھىمەھۇلالھ  مالىكئىمام 

 رىنداشلىرىنىېق زۆئغان تۇرۇقلۇق، بول قۇتول ىتىۋۇۋق-چۈكۋە  ىسان تاقىتى،، الىەھۋئ-ھال

ڭ نىہللاە تتۋەلەئ بىز ›:ەتكەسىبۇم نەتكەي خااليىققا قويغان تاشالپە ىدسىرلىكەئڭ رنىەنلەشمۈد

 )مەشارىئۇل ئەشۋاق( [.دەيمىز -‹قايتىمىزھىغا رگاەدڭ نىہللا مۇچوق گىدارچىلىقىدىمىز،ېئ

ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى بىزلەرنى هللا، ! خۇالسە قىلىپ ئېيتساقئى مۇسۇلمان قېرىنداشالر

مىزگە ئوخشاش، كاپىرالرنىڭ پ ئۆتكىنىتوختۇلۇ ئىلگىرى بىز ئەسىرلەرنى قۇتۇلدۇرۇشقا بۇيرىدى.

لىرى مۇسۇلمانالر بىلەن تولۇپ كەتكەن ۋاقىتتا، بىزلەرنىڭ ئۈستىمىزگە قولىمىزدىن تۇرمى

چە، شەرئى يولالر بىلەن ئەسىرلەرنى قۇتۇلدۇرۇشقا ئاتلىنىشىمىز ۋە شۇ سەۋەپلىك ىكەلگىن

  .ۋاجىب بولىدۇجىھادى ئەمىلىيەتلەرنى ئېلىپ بېرىشىمز 

بىلەن بارلىق ئىسالمى جامائەتلەرگە مەخسۇس كاپىرالردىن  شۇڭا مەن شۇ مۇناسىۋەت

قان ئۇستازالرغا ۋە دىنى قېرىنداشالرغا تۇتۇپ، ئۇالرنى كاپىرالر تۇرمىلىرىدا يېتىۋات ئەسىرلەرنى

قوشۇنالرنى ئاجرىتىشنى تەۋسىيە قىلىمەن. قايسى كىشىلەر  تۈركۈم ئالماشتۇرىدىغان بىر

  كاپىرالردىن ئەسىرلەرنى ئېلىشقا قادىر بواللىسا، ئۇالرغا بۇ ئىبادەت ۋاجىب بولىدۇ.

يېتىۋاتقان قېرىنداشلىرىمىز سەۋەپلىك يۈرەكلىرىمىز دەرتلەرگە  ابۈگۈن كاپىرالنىڭ تۇرمىلىرىد

 تولۇپ كەتتى.
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مدىكى مەقسەت، زامانىمىزدىكى شىاد ئەھكاملىرىغا كىركۈزىجىھ ماۋزۇنىبۇ  مىنىڭ

ىمىزنى ھەرۋاقىت ئەسلەپ ،جىھادىمىزدىكى ئەسىر قېرىنداشلىرىمىزنىڭ بىزنىڭ مەجبۇرىيەتلەر

 ئىسىمىزدىن چىقىرىپ قويماسلىقىمىز ئۈچۈندۇر. ئۈستىمىزدىكى ھەقلىرىنى

 

 كاپىرالرغا ئۇرۇش قىلىشتىن ئىلگىرى ئۇالرنى ئىسالمغا

 ەۋەت قىلىشد 
يَن أَأَْسلَْمُتْم َفإِْن أَْسلَُموا َفَقْد ئاال مۇنداق دېگەن: ەتهللاۇ ھەقتە ب يِّ َوقُلْ لِلَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َواألُمِّ

كىتاب بېرىلگەنلەرگە )يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالرغا( ۋە ئۈممىلەرگە )يەنى  اْهَتَدوا
دېگىن، ئەگەر ئۇالر مۇسۇلمان « ۇڭالرمۇ؟مۇسۇلمان بولد»ئەرەب مۇشرىكلىرىغا(: 

 ئايەت( -50)سۈرە ئال ئىمران  .بولسا، توغرا يول تاپقان بولىدۇ

جىھاد ئىبادىتى بولسا كاپىرالرنىڭ مۇسۇلمانالرغا زىيانكەشلىك قىلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە 

شۇنىڭ . دەتتۇركىشىلەر ئارىسىدا ئىسالم دىنىنى تارقىتىش ئۈچۈن قىلىنىدىغان بۈيۈك بىر ئىبا

ئۈچۈن ئەھلى ئىلىملەر ئىسالم چاقىرىقى يىتىپ بارمىغان كاپىرالرنى ئىسالمغا چاقىرماستىن 

 ئۇرۇش قىلىش دۇرۇس ئەمەس دەيدۇ.

رۇم، پارىس ۋە مىسىرلىقالرغا ئۇرۇش ئاچماستىن ئۇالرنى  بۇنىڭ دەلىلى رەسۇلۇلالھ  

 ئىسالمغا چاقىرىپ خەت ئەۋەتكەنلىكىدۇر.

 .بىر ھەدىس باركەلگەن يەنە دىن   رەسۇلۇلالھبۇ يەردە  

ريًا َعَلى َجْيش  َعْن ُسَلْيَماَن ْبن  بُ َرْيَدَة َعْن أَب يه  قَاَل َكاَن َرُسوُل اللَّه  َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم إ َذا أَمََّر أَم   - 6373
رًا ُثَّ قَاَل اْغُزوا ب اْسم  اللَّه  ف  َسب يل  اللَّه  قَات ُلوا َمْن  أَْو َسر يَّة  أَْوَصاُه ف  َخاصَّت ه  ب تَ ْقَوى اللَّه  َومَ  ْن اْلُمْسل م َْي َخي ْ ْن َمَعُه م 

ْن اْلُمْشر ك ْيَ َكَفَر ب اللَّه  اْغُزوا َوَل تَ ُغل وا َوَل تَ ْغد ُروا َوَل مَتْثُ ُلوا َوَل تَ ْقتُ ُلوا َول يًدا َوإ َذا َلق يَت َعُدوَّكَ  فَاْدُعُهْم إ ََل َثََلث    م 
ْسََلم  فَإ   ُهْم ُثَّ اْدُعُهْم إ ََل اْْل  ُهْم وَُكفَّ َعن ْ ن ْ ََلل  فَأَي َّتُ ُهنَّ َما َأَجابُوَك فَاقْ َبْل م  َصال  َأْو خ  ُهْم وَُكفَّ خ  ن ْ ْن َأَجابُوَك فَاقْ َبْل م 

ْم إ ََل  ْن َدار ه  ُهْم ُثَّ اْدُعُهْم إ ََل التََّحو ل  م  ْم َعن ْ ر يَن َوَعَلْيه  ُْهْم أَن َُّهْم إ ْن فَ َعُلوا َذل َك فَ َلُهْم َما ل ْلُمَهاج  ر يَن َوَأْخْب   َدار  اْلُمَهاج 
ُْهْم أَن َُّهْم َيُكونُوَن َكَأْعرَاب  اْلُمْسل   َها فََأْخْب  ن ْ ر يَن فَإ ْن أَبَ ْوا َأْن يَ َتَحوَُّلوا م  ْم ُحْكُم اللَّه  م َْي ََيْر ي َعلَ َما َعَلى اْلُمَهاج  ْيه 
ن َْي َوَل َيُكوُن َْلُْم ف  اْلَغن يَمة  َواْلَفْيء  َشْيء  إ لَّ َأْن َُيَاه ُدوا َمَع الْ  ُمْسل م َْي فَإ ْن ُهْم أَبَ ْوا َفَسْلُهْم الَّذ ي ََيْر ي َعَلى اْلُمْؤم 

ُهْم وَُكفَّ عَ  ن ْ ْصن  َفَأرَاُدوَك اْلْ ْزيََة فَإ ْن ُهْم َأَجابُوَك فَاقْ َبْل م  ُهْم فَإ ْن ُهْم أَبَ ْوا فَاْسَتع ْن ب اللَّه  َوقَات ْلُهْم َوإ َذا َحاَصْرَت أَْهَل ح  ن ْ
َتَك َوذ مََّة َأْصَحاب َك فَإ نَُّكْم أَْن ْن اْجَعْل َْلُْم ذ مَّ َأْن جَتَْعَل َْلُْم ذ مََّة اللَّه  َوذ مََّة نَب يِّه  َفََل جَتَْعْل َْلُْم ذ مََّة اللَّه  َوَل ذ مََّة نَب يِّه  َوَلك  
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ْن َأْن ُُتْف ُروا ذ مََّة اللَّه  َوذ مََّة َرُسول ه  َوإ َذا َحاَصرْ  ْصن  فََأرَاُدوَك َأْن تُ ْنز َْلُْم ُُتْف ُروا ذ َُمَُكْم َوذ َمَم َأْصَحاب ُكْم أَْهَوُن م  َت َأْهَل ح 
ْم أَْم َل.  َعَلى ُحْكم  اللَّه  َفََل تُ ْنز ْْلُمْ  يُب ُحْكَم اللَّه  ف يه   َعَلى ُحْكم  اللَّه  َوَلك ْن أَْنز ْْلُْم َعَلى ُحْكم َك فَإ نََّك َل َتْدر ي أَُتص 

بىرەر قوشۇنغا ياكى ئەترەتكە ئەمىر تەيىنلىسە،   رمۇنداق دەيدۇ: پەيغەمبە ـ بۇرەيدە  5713

نى ىىدىكى مۇسۇلمانالرغا ياخشى مۇئائىلە قىلىشنى، قوماندانلىقى ئاستىشبولۇتەقۋادار  ۇنىڭئ

يولىدا غازاتقا هللا نىڭ ئىسمى بىلەن، اهللا»تەۋسىيە قىالتتى. ئاندىن مۇنداق دەيتتى: 

نى ئىنكار قىلغانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىڭالر، جەڭ قىلىڭالر. غەنىمەتلەرگە هللايۈرۈڭالر. ا

كىچىك بالىالرنى  ،سمەڭالردۈشمەن جەسەتلىرىنىڭ ئەزالىرىنى كە ،خىيانەت قىلماڭالر

مۇشرىكالردىن ئىبارەت دۈشمىنىڭگە ئۇچراشساڭ، ئۇالرنى ئۈچ شەرتكە چاقىرغىن.  .ئۆلتۈرمەڭالر

ئۇالر بۇ ئۈچ شەرتنىڭ قايسىسىنى قوبۇل قىلسا، سەنمۇ ئۇالر تاللىغان شەرتنى قوبۇل قىلغىن 

. ئەگەر ئۇالر ئىسالمنى قوبۇل ۋە ئۇالرغا چېقىلمىغىن. ئالدى بىلەن ئۇالرنى ئىسالمغا چاقىرغىن

قىلسا، سەنمۇ ئۇالرنىڭ ئىسالمىنى قوبۇل قىلغىن ۋە ئۇالرنى ئۆز يۇرتلىرىدىن مۇھاجىرالرنىڭ 

يۇرتلىرىغا ھىجرەت قىلىشقا چاقىرغىن. ئۇالرغا ئېيتقىنكى، ئەگەر ئۇالر بۇنى ئورۇندىسا، 

. ئەگەر ئۇالر ئۆز يۇرتلىرىدىن ھوقۇق ۋە مەسئۇلىيەتتە ئورتاق بولىدۇ –بىلەن ھەق  مۇھاجىرالر

ھىجرەت قىلغىلى ئۇنىمىسا، ئۇالرغا ئېيتىپ قويغىنكى، ئۇالر مۇسۇلمانالرنىڭ ئەئرابىلىرىغا 

نىڭ مۇئمىنلەر ئۈستىگە يۈكلىگەن ھۆكمى ئۇالرنىڭمۇ ئۈستىگە هللائوخشاش بولىدۇ. ا

غەنىمەت ۋە  يۈكلىنىدۇ. ئۇالر مۇسۇلمانالر بىلەن بىرلىكتە جىھاد قىلمىغىچە، ئۇالرغا

يە ىئولجىالردىن ھېچ نەرسە بېرىلمەيدۇ. ناۋادا ئۇالر بىرىنچى شەرتنى قوبۇل قىلمىسا، ئۇالرغا جىز

يە ىيە تۆلەشنى قوبۇل قىلسا، سەنمۇ ئۇالردىن جىزىتۆلەش شەرتىنى قويغىن. ئەگەر ئۇالر جىز

ياردەم تىلەپ، تىن هللايە تۆلەشنىمۇ رەت قىلسا، اىئۇالرغا چېقىلمىغىن. ئەگەر جىز ،ئالغىن

ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلغىن. بىرەر سېپىل ئىچىگە كىرىۋالغانالرنى قورشاۋغا ئالغان چېغىڭدا، 

 ،نىڭ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ ئامانلىقىنى بېرىشنى تەلەپ قىلساهللائۇالر سەندىن ئۆزلىرىگە ا

ۋە  ڭڭنىەنىڭ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ ئامانلىقىنى بەرمەستىن، ئۆزهللائۇالرغا ا

)ئاراڭالردىن بىرەرسى بىلمەستىن بەرگەن داشلىرىڭنىڭ ئامانلىقىنى بەرگىن. چۈنكى بسە

نىڭ ۋە ئۇنىڭ هللا بۇزۇشۇڭالرئامانلىقنى بەرگەن  ئۆزەڭالرئامانلىقنى بۇزۇپ سالسا( 

. بىرەر سېپىل بۇزۇشقا قارىغاندا يەڭگىلرەكئامانلىقنى نامىدىن بېرىلگەن پەيغەمبىرىنىڭ 

)ئۇالر نىڭ هللا نىئۆزلىرىساڭا غانالرنى قورشاۋغا ئالغان چېغىڭدا، ئەگەر ئۇالر ئىچىگە كىرىۋال

بۇ  نىڭقىلسا، سەن ئۇالرڭنى شەرت قىلىشىئۇيغۇن ھالدا بىتەرەپ  گەھۆكمىھەققىدىكى( 

. چۈنكى غىنقىل ئۇيغۇن بىر تەرەپ گەھۆكمىچىقارغان ئۆزەڭنىڭ ئۇالرنى ، شەرتىگە قوشۇلماي
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قىاللىغان ياكى ئۇيغۇن بىر تەرەپ  گەھۆكمىر ھەققىدىكى ئۇالنىڭ هللا نىسەن ئۇالر

نىڭ ئۇالر ھەققىدىكى ھۆكمى ماۋۇ دەپ ۋەھىي هللا)چۈنكى ساڭا ا قىاللمىغانلىقىڭنى بىلمەيسەن

 (7147)مۇسلىم: «. كەلمەيدۇ(

أِْتي ق ْوًما مِ » غا ئۇنى يەمەنگە ئەۋەتكەن ۋاقىتتا مۇنداق دېگەن:  مۇئاز  پەيغەمبەر ْن إِن ك  ت 

ْدُعوُھْم إِل ْیهِ  ا ت  ل  م  ُكْن أ و  ْلی  اِب ف  ُسوُل ہللا ِ  أ ْھِل اْلِكت  ًدا ر  م  أ ن  ُمح  ُ و  ۃ أ ْن ال  إِل ه  إاِل  ہللا  اد  ھ   «ش 
سېنىڭ ئۇالرغا  ،سەنبارىسەن ئەھلى كىتابتىن بولغان بىر قەۋمنىڭ قېشىغا  ھەقىقەتەن»

دەپ گۇۋاھلىق  ‹ئىالھ يوق يباشقا ھېچبىر ھەقىقى دىنهللابىر ›قىلىدىغان بىرىنچى دەۋىتىڭ 
 )بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى( .«ش بولسۇنگۈزۈرەب

كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشتىن ئىلگىرى  ]:مۇنداق دەيدۇرەھىمەھۇلالھ  ئىبنى ھەجەر

 [.دۇرئالىمالر ئىختىالپالشقان مەسىلىئۇالرنى ئىسالمغا چاقىرىش ياكى چاقىرماسلىق 

كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشتىن ئىلگىرى ئۇالرنى ئىسالمغا ]  نىڭ بىر قىسمىئالىمالر

 [چاقىرىش شەرتتۇر دەيدۇ.

كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشتىن ئىلگىرى ئۇالرنى ئىسالمغا ]  ئەمما كۆپ ساندىكى ئالىمالر

لغان دە ئېلىپ بېرىەرچاقىرىش بولسا ئىسالم دەۋىتى ھەممە جايغا يىتىپ بارمىغان مەزگىلل

 بەت(  -701توم -5)فەتھۇلبارى [ئىشتۇر دەيدۇ

ئىمامغا )يەنى ]ھەقنى كېڭەيتىش جىھادى توغرىسدا مۇنداق دېگەن:  رەھىمەھۇلالھ قۇرتۇبى

ئەمىر ياكى خەلىپگە( پەرز بولغان جىھادنىڭ ئىككىنچى بىر قىسمى، بىر تائىپە كىشىنى 

رنى خار قىلىش، ئۇالرنىڭ ئەزىيىتىدىن دۈشمەن تەرەپكە ئۇالرنى ئىسالمغا دەۋەت قىلىش، ئۇال

نىڭ دىنىنى ئۇالر ئۈستىدىن تاكى ئۇالر ئسالم دىنىغا كىرگەن ياكى هللاساقلىنىپ قىلىش ۋە 

جىزيە بەرگەنگە قەدەر غالىب  قىلىش ئۈچۈن يىلدا بىر قېتىم ئۆزى بىلەن بىللە ئېلىپ چىقىپ 

غازاتقا سېلىشى پەرز. جىھادنىڭ ۋە ياكى ئۆزى ئىشەنچ قىلىدىغان بىر كىشى بىلەن چىقارتىپ 

ئىچىدە نەفلە جىھادمۇ بار. ئۇ بولسىمۇ ئىمامنىڭ )يەنى ئەمىر ياكى خەلىپنىڭ( بىر تائىپىدىن 

كېيىن يەنە بىر تائىپە مۇجاھىدنى چىقارتىشى، دۈشمەن خەۋەرسىز قالغان ۋە پۇرسەت چىققان 

ۇۋۋەتنى ئاشكارا قىلىش ق–ھەمدە كۈچ ۋاقىتالردا قوشۇن ئەۋەتىشى، ئۇالرنى قورقىتىشى

 [ئورۇنلىرىدا رىباتتا تۇرۇش ئارقىلىق ئۇالرنى كۆزىتىشى قاتارلىقالردۇر.

دېگەن سۆزى، دەۋەت « دەۋەت قىلماي تۇرۇپ»نىڭ رەھىمەھۇلالھ مەن دەيمەن، قۇرتۇبى

ََّمْرَصد َّئىلگىرى يەتكەن كىشىلەرگە دېگەنلىكتۇر.  َُّكل  ََّلُهْم غان ئۇالرنىڭ ئۆتىدى َواقْ ُعُدوا
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دېگەن بۇ ئايەتتە دۈشمەننى كۆزىتىش ۋە ئۇنىڭغا جاسۇسلۇق  يوللىرىنى كۆزىتىپ تۇرۇڭالر

 نىڭ يولغا قويۇلىشىغا دەلىل بار.قىلىش

نىڭ كەئب ئىبنى ئەل ئەشرەپ ۋە ئەبى راپىئ ئىبنى ئەبى ھۆقەيىق  ئەمما، پەيغەمبەر 

 ۇدىيالردىن ئىدى. . ئۇ ئىككىلىسى يەھالرنى ئۆلتۈرۈشكە بۇيرۇغانلىقىقاتارلىق

ئىكرەمەنىڭ مۇرسەل تەرىقىسىدە رىۋايەت قىلغان ]مۇنداق دەيدۇ:  رەھىمەھۇلالھ ئىبنى ھەجەر

نىڭ قېشىغا كېلىپ مۇنداق دېيىشتى،  پەيغەمبەر  ھەدىسىدە: يەھۇدىيالر چۆچىگەن ھالەتتە

ڭ قىلمىشىنى ۋە ئۇنى بىزنىڭ سەييىدىمىز ئالدامچىلىق بىلەن ئۆلتۈرۈلدى. ئۇالرغا پەيغەمبەر 

گە قارشى )كىشىلەرنى( قۇتراتقانلىقى ۋە مۇسۇلمانالرغا ئازار بەرگەنلىكىنى  ئۇنىڭ پەيغەمبەر 

  [ئەسلەتتى. )ئۇالر قورقۇپ ھېچقانداق سۆز قىلمىدى(.

بۇ ھەدىستە ئەگەر ئومۇمىي ]سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ:  رەھىمەھۇلالھئىبنى ھەجەر 

ەتكەن بولسا، دەۋەت قىلمايال ئۇنى ئۆلتۈرۋېتىشنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكى، دەۋەت مۇشرىكقا ي

شۇنداقال جەڭدە ئېھتىياجلىق بولغان سۆزنى ئۇنىڭ دېگۈچىسى ئۇنىڭ ھەقىيقىتىنى مەقسەت 

  [قىلماستىن دېيىشنىڭ دۇرۇسلىقى بار.

 قەسىتلەپ كاپىرالرنى چىققۇچى قارشى رەسۇلىغا نىڭهللا ۋەهللا كىمكى دەيمەن، مەن

 ئازغۇندۇر، ئۇ سۈپەتلەيدىكەن، دەپ. قىلىدۇ ھارام بۇنى دىنى ئىسالم ياكى خىيانەت رۈشنىئۆلتۈ

 قازى]: دەيدۇ مۇنداق رەھىمەھۇلالھ نەۋەۋى ئىمام. چىقارغۇچىدۇر يالغانغا ھەدىسنى ۋە قۇرئان

( ئەشرەفنى ئىبنى كەئىب يەنى) ئۇنى كىشىنىڭ ھېچبىر دېگەن، مۇنداق رەھىمەھۇلالھ ئىياز

  نىڭ  تالىب ئەبۇ ئىبنى ئەلى ئىنسان بىر بۇنى. ئەمەس ھاالل دېيىشى خىيانەت رۈشئۆلتۈ

 .ئۇرۇلدى گەدىنىگە ئۇنىڭ بۇيرۇدى، ئۆلتۈرۈشكە كىشىنى ئۇ زات ئۇ ۋاقىتتا، دېگەن مەجلىسىدە

َّاْلُكْفرَِّ :تەئاالنىڭهللا رەھىمەھۇلالھ قۇرتۇبى ئىمام قىسسىگە ئاخىرقى بۇ َّأَئِم َة  فَ َقاتُِلوا

كۇفرىنىڭ كاتتىباشلىرىغا ئۇرۇش ئېچىڭالر قىلغان ئىشارە تەپسىرىدە سۆزىنىڭ دېگەن. 

 ناملىق «ررەسۇلىئەالشاتىم مەسلۇل مۇلىئەسسار» ئۆزىنىڭرەھىمەھۇلالھ  تەيمىيە ئىبنى ئۇنى

 قىسسىسىنى نىڭ  مەسلەمە ئىبنى مۇھەممەد بىلەن  مۇئاۋىيە ھەمدە كەلتۈرگەن كىتابىدا

 (دىن ئېلىندىناملىق كىتابى نىڭ جىھاد ھەققىدە شەرئى ئاساسابدۇئەزىز)ئابدۇلقادىر ئىبنى ئ .قىلدى بايان

بۇ ھەدىستە دەۋەت يەتكەن بولسىمۇ، )كۇفرىدا( ]مۇنداق دەيدۇ:  رەھىمەھۇلالھئىبنى ھەجەر 

 گە قارشى چىڭ تۇرغان مۇشرىكنى قەسىتلەپ ئۆلتۈرۈشنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكى ۋە پەيغەمبەر 

اكى ئىقتىسادى ياكى تىلى بىلەن ھەمكارالشقان ئادەمنى ئۆلتۈرۈۋېتىشنىڭ دۇرۇسلىقى، قولى ي
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ئۇرۇش ئەھلى بولغان كاپىرالرغا جاسۇسلىق قىلىپ، ئۇالرنىڭ غاپىل ھالەتتە ئارقىسىغا 

چۈشۈشنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكى، مۇشرىكالرغا قارشى تۇرۇشتا قاتتىق قول بولۇش، مەنپەئەت 

ەل قىلىشنىڭ دۇرۇسلىقى ۋە ئاز مۇسۇلمانالرنىڭ كۆپ مۇشرىكالرغا يۈزىسىدىن سۆزنى مۈجم

  [ھۇجۇم قىلىشىنىڭ دۇرۇسلۇقى قاتارلىق نۇرغۇنلىغان پايدىالر بار.

كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشتىن ئىلگىرى ئۇالرنى ئىسالمغا چاقىرىشنى بەزى ئەھلى 

 دەيدۇ. -ھەپتۇر،ئىلىملەر ۋاجىب دەپ قارايدۇ. بەزى ئەھلى ئىلىملەر: بۇ مۇستە

ئۇرۇشقا كىرىشتىن ئىلگىرى دەۋەت يەتمىگەن، ئىسالمنى بىلمەيدىغان كاپىرالرنى ئىسالمغا 

 .دەۋەت قىلىشقا يۈزلىنىش ۋاجىب

ئەمما ئىلگىرى ئۇالرغا دەۋەت يەتكەن بولسا، ئۇرۇشتىن ئىلگىرى ئۇالرغا ئىككىنچى قېتىم 

)بۇنداق قىلغاندا( ئۇالرنىڭ ئىسالم  دەۋەت قىلىش ۋاجىب بولمايدۇ. دەۋەت قىلسا ياخشى،

 .كەلتۈرۈپ، ئۆزلىرىنى ئۇرۇش ۋە دوزاختىن قۇتۇلدۇرۇشى ئۈمىدلىك

دۈشمەنلەر ھۇجۇم ۋە ئۇرۇشنى باشلىغاندا، ئۇالرغا دەۋەت قىلىش ئەمەلدىن قالىدۇ. چۈنكى، 

 ئۇالرنىڭ ھۇجۇم قىلىشى بىلەن تەلەپ قىلىنغان مۇددىئا رەت قىلىندى. 

مۇجاھىدالردىن تەشكىللەنگەن، مۇئەييەن نىشان ئۈچۈن ئاتالنغان -ىرىسىسۈننەتنىڭ زاھ

ھۇقەيق  ئىبنۇ ئەبىل-كىچىك ئەترەتلەرگە نىسبەتەن، دەۋەتنى يەتكۈزۈشى ئەمەلدىن قالىدۇ. ئۇ

 .ۋە كەئب ئىبنى ئەشرەپ قاتارلىقالرنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن يۈزلەنگەن ئەترەتلەردە سادىر بولغاندەك

بىلەن ئۇرۇش قىلىشتىن ئىلگىرى ئۇالرغا ئىسالم دەۋىتىنى يەتكۈزۈش كاپىرالر  خۇالسە:

 ،ئەمما ئىبادەتتۇر. چۈنكى، جىھاد  كاپىرالرنى ئىسالمغا كىرگۈزۈش ئۈچۈن قىلىنىدىغان  كېرەك،

بەلكى كاپىرالرنىڭ  ،كىچىك ھەممىسىگە يىتىش شەرت ئەمەس-بۇ دەۋەت كاپىرالرنىڭ چوڭ

 .چوڭلىرىغا يەتكەن بولسا كۇپايە

 ،ق ۋە غەرب تەرەپلىرىگىچە يەتكەنولسا ئىسالم دەۋىتى زېمىننىڭ شەردەۋرىمىزدە ب بۈگۈنكى  

 ئوخشاش يەتكۈزۈشنىڭ ھەرخىل يوللىرى پەيدا بولغان. غا  رادىئو..... ۋە شۇنداقال ئىنتىرنىت

كەتكەن بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشتىن تولۇپ ىرىغا ئاخبارات ۋاستىل

 .ئىلگىرى ئۇالرنى ئىسالمغا چاقىرىش الزىم ئەمەس. بەلكى ئۇالر بىلەن ئۇرۇش قىلىۋىرىش كېرەك

ئەسكەرتىش: پەقەت ئۇرۇش ئاچمىغان دۆلەتكە، ئۇرۇش ئېچىشتىن ئىلگىرى ئىسالمغا دەۋەت 

قىلىپ بولغاندىن كىيىن ئۇرۇش باشالش كېرەك. ئۇندىن كىيىن ئۇرۇش نەچچە يىلالر 

 ن، دەۋەت قىلمىسىمۇ بولىدۇ.كەتسۇ داۋاملىشىپ
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 ئۇرۇشتا كاپىرالردىن ياردەم سوراش توغرىسىدا
 

 كاپىرالردىن ئۇرۇشتا ياردەم سوراش ئالىمالر ئوتتۇرىسىدا ئىختىالپ بولغان مەسىلىدۇر.

 :مۇنداق دەيدۇ ھەققىدە كالردىن ياردەم تەلەپ قىلىشئۆلىماالر ئۇرۇشتا مۇشرى

ىدىن ئەمىن بولۇش شەرتى بىلەن ئۇالردىن ياردەم تەلەپ ئۇالرنىڭ خىيانەت قىلىش]بەزىلىرى:

  بەت(– 373توم -1بەت ۋە ئەلمۇغنى  -541توم -1)نەيلۇل ئەۋتار  دەيدۇ. -[قىلىش جائىز

 دەيدۇ. -[ئۇالردىن پەقەت خىزمەت ۋە تۆۋەن ئىشالردىال ياردەم تەلەپ قىلىنىدۇ: ]يەنە بەزىلىرى

-1)نەيلۇل ئەۋتار  دەيدۇ. -ئەمەس[ مۇتلەق جائىز -قىلىش ئۇالردىن ياردەم تەلەپ: ]يەنە بەزىلەر

 بەت(– 373توم -1بەت ۋە ئەلمۇغنى  -541توم 

 ئەگەر جىھاد قىلش ئۈچۈن كاپىرالردىن ياردەم سوراشقا ئېھتىياج توغۇلسا ياردەم سوراش جائىز.

 ،نخەيبەر ئۇرۇشىدا قەينۇقا جەمەتىدىن بولغان بىر يەھۇدىيدى رەسۇلۇلالھ   ،چۈنكى

سەپۋان ئۇ ۋاقىتتا تېخى  ھۇنەيىن ئۇرۇشىدا سەپۋان ئىبنى ئۇمەييەدىن ياردەم تەلەپ قىلغان.

 ئىسالمنى قۇبۇل قىلمىغان ئىدى.

نىڭ كاپىرالردىن مەن يادەم سورىمايمەن دېگەن بىر ھەدىسى   بۇ يەردە رەسۇلۇلالھ ،بىراق

 .ھەم بار

ِّ َصلَّى  َرَّة   هللا اَصلَّى  هللا اَلْيه  َوَسلََّم قَاَلْت َخرََج َرُسوُل عَ  هللا اَعْن َعائ َشَة َزْوج  النَِّب  َعَلْيه  َوَسلََّم ق َبَل بَْدر  فَ َلمَّا َكاَن حب 

ْنُه ُجْرأَة  َوََنَْدة  فَ َفر َح َأْصَحاُب َرُسول   َْي  هللا اَصلَّى هللا ااْلَوبَ رَة  أَْدرََكُه َرُجل  َقْد َكاَن يُْذَكُر م  رَأَْوُه فَ َلمَّا أَْدرََكُه َعَلْيه  َوَسلََّم ح 

يَب َمَعَك قَاَل َلُه َرُسوُل  هللا َصلَّى  هللا قَاَل ل َرُسول   َتَّب َعَك َوُأص  ْئُت ْل  َعَلْيه  َوَسلََّم تُ ْؤم ُن  هللا اَصلَّى  هللا َعَلْيه  َوَسلََّم ج 

ُْشر ك  قَالَ   باهللا ْع فَ َلْن َأْسَتع َْي ِب  ْت ُثَّ َمَضى َحَّتَّ إ َذا ُكنَّا ب الشََّجرَة  أَْدرََكُه الرَُّجُل فَ َقاَل َلُه َكَما َوَرُسول ه  قَاَل َل قَاَل فَاْرج 

ُْشر ك  قَاَل ُثَّ َرَجعَ  هللا اقَاَل أَوََّل َمرَّة  فَ َقاَل َلُه النَِّب   َصلَّى  ْع فَ َلْن َأْسَتع َْي ِب   َعَلْيه  َوَسلََّم َكَما قَاَل أَوََّل َمرَّة  قَاَل فَاْرج 

َعَلْيه  َوَسلََّم هللا اَصلَّى هللا اَوَرُسول ه  قَاَل نَ َعْم فَ َقاَل َلُه َرُسوُل   باهللافََأْدرََكُه ب اْلبَ ْيَداء  فَ َقاَل َلُه َكَما قَاَل أَوََّل َمرَّة  تُ ْؤم ُن 

 .فَاْنطَل قْ 

ە قاراپ بەدىر تەرەپك  ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ: پەيغەمبەر 

بەرە سايلىقىغا بارغاندا، ئارقىسىدىن قەيسەرلىكى ۋە جىددىي پەيتلەرگە ياراملىقى بىلەن . ئاتالندى

 .نىڭ ساھابىلىرى ئۇنى كۆرۈپ خۇشال بولۇشتى تونۇلغان بىرى يېتىشىپ كەلدى. پەيغەمبەر 
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كەلدىم،ـ  مەن ساڭا ئەگىشىپ ئولجىغا ئېرىشكىلى يېقىنالپ كېلىپ: گە ئۇ كىشى پەيغەمبەر 

 ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىغا ئىشىنەمسەن؟ ـ دەپ سورىدى، ئۇ: هللا  »ئۇنىڭدىن: دېۋىدى، پەيغەمبەر 

ئۇنداقتا، قايتىپ كەتكىن، چۈنكى مەن مۇشرىكتىن ياردەم »  : پەيغەمبەر . ـ دېدى«ياق،

كېيىن، يول ئۈستىدىكى بىر تۈپ دەرەخنىڭ  .ئۇ ئادەم قايتىپ كەتتى. ـ دېدى «ئالمايمەن،

بايىقى سۆزلىرىنى تەكرارلىدى.  ستىغا بارغاندا، ھېلىقى ئادەم ئارقىدىن يېتىشىپ بېرىپ،ئا

ئۇنداقتا، قايتىپ كەتكىن، چۈنكى  »مۇ ئۇنىڭدىن بايىقى سۆزلەرنى سورىدى، ئاندىن: پەيغەمبەر 

ئۇ قايتىپ كېتىپ، بەيدائ دېگەن جايدا يەنە  .ـ دېدى «مەن مۇشرىكتىن ياردەم ئالمايمەن،

ۋە ئۇنىڭ  هللا  »:مۇ ئۇنىڭدىن شىپ كەلدى ۋە ئۇ سۆزىنى يەنە تەكرارلىدى. پەيغەمبەر يېتى

ئۇنداقتا، )بىز  »: دېگەنىدى، پەيغەمبەر ھەئە،  ـ دەپ سورىدى، ئۇ: «رەسۇلىغا ئىشىنەمسەن؟

 (7171)مۇسلىم:  ـ دېدى. «بىلەن( ئاتالنغىن!

سورىمايمەن دېگەن سۆزى ئېھتىياج  نىڭ مەن كاپىرالردىن ياردەم  بۇ ھەدىستە رەسۇلۇلالھ

 يوق ھالەتلەرگە قارىتىلىدۇ.

ھەنەفى مەزھىبىدىكى ئالىمالردىن ئىمام جەسساس رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:]ئەگەر 

 ئىسالم ھۆكۈمى غالىب بولسا، كاپىرالردىن كاپىرالرغا قارشى ئۇرۇشتا ياردەم سوراش جائىزدۇر[.

رەھىمەھۇمۇلالھالر مۇنداق ۋە ئىمام قۇرتەۇبى ىمام قاسىم مالىكى مەزھىبىدىكى ئالىمالردىن ئ

 -700توم -1)تەفسىر قۇرتۇبى  دەيدۇ:] كاپىرالردىن كاپىرالرغا قارشى ئۇرۇشتا ياردەم سوراش جائىزدۇر[.

 بەت(

ئېھتىياج بولغاندا  :]مۇنداق دەيدۇ رەھىمەھۇلالھ شافىئى مەزھىبىدىكى ئالىمالردىن رەملى

 (بەت -61توم  -1 نىھايەتۇل مۇھتاج) [.ىزدۇرياردەم سوراش جائ رغا قارشى ئۇرۇشتاكاپىرال كاپىرالردىن

كاپىرالردىن  :]رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇھەنبەلى مەزھىبىدىكى ئالىمالردىن ئىبنى قۇدامە 

 (بەت -373توم  -1)ئەلمۇغنى  كاپىرالرغا قارشى ئۇرۇشتا ياردەم سوراش جائىزدۇر[.

ياردەم سوراش  ئېھتىياج بولغاندا كاپىرالردىن ەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:]ئابدۇلالھ ئەززام ر

 (بەت -46 ئەددىفائ ئەن ئەرازىل مۇسلمىينئابدۇلالھ ئەززامنىڭ ) ىزدۇر[.ئاستىدا جائ لەرشەرت

يۇقاردا بايان قىنغاندەك ھەر خىل نەسلەر بولغاچقا ئەھلى  ،ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر

 .ىدە كۆپ ئىختىالپ قىلغانئىلىملەر بۇ مەسىل

ق ھەر خىل ھەممىمىزگە مەلۇمكى ئىلغار تېخنىكىلى ،بۈگۈنكى زامانىمىزدا بولسا خۇالسە:

رى دۆلەتلەردە ياسىلىۋاتىدۇ. بۇنى ئىسالمى دۆلەتلەردە ئۆزىمىز فكۇ ەنئۇرۇش قوراللىرى ئاساس

-ىڭ ئۈچۈن قورالبۇن ،ياساش ئۈچۈن جىھاد قىلىپ ئىسالمى دۆلەت بەرپا قىلىشىمىز كېرەك
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نىڭ يول يۇرۇقلىرىغا   رەسۇلۇلالھ ،شۇنداقال. سېتىۋىلىشىمىز دۇرۇس ياردەم سوراش ۋە ياراقالر

 ئاستىدا جائىز دەيمىز.   لەرياردەم سوراشنى شەرت ز ئېھتىياج بولغاندا كاپىرالردىنبى ،ئاساسەن

 پاالنچى بىزگە سىلەر ئۈچۈن ڭبۇنى بېرىمىز، ياردەم قوراللىرىدا ئۇرۇش سىلەرگە بىز كاپىرالر -7

 .كېرەك بولماسلىقى شەرتلەر ئوخشاش دېگەنگە بېرىسىلەر ياردەم يوقىتىشقا مۇسۇلمانالرنى

دېگەنگە  ھەمكارلىق ئۆتكۈزىسىلەرمۇسۇلمانالرغا قارشى سىلەر بەزى ئىشالردا بىزلەر بىلەن -5

 .ئوخشاش شەرتلەر بولماسلىقى كېرەك

دەم بىرىمىز، سىلەر غەلبە قىلغاندىن كېيىن بىزگە قارشى كاپىرالر بىز سىلەرگە يار -4

 .دېگەنگە ئوخشاش شەرتلەر بولماسلىقى كېرەك ئۇرۇش قىلمايسىلەر

دېگەنگە ئوخشاش شەرتلەر بولماسلىقى  فەتھى بولغان دىيارالردا شەرىئەت ئورناتمايسىلەر -3

 .كېرەك

بولۇشى ۋە شۇ ياردەم سوراش مۇسۇلمانالر شۇ ياردەمگە ئېھتىياجلىق بولۇپ قالغان   -6

 .ئومۇمىي مۇسۇلمانالرنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن بولغان بولسا كاپىرالردىن ياردەم سورىشى جائىز

ەرنىڭ ھەقلىرىگە رىئايە قىلىش باشقا جىھادى جامائەتلكاپىرالردىن ئالغان ياردەملەردە  -5

ا جامائەتلەرنىڭ زىيىنىغا باشقكېرەك، يەنى بۇ ياردەم پەقەت ئۆزى ئۈچۈنال پايدىلىق بۇلۇپ، 

 بولماسلىقى كېرەك.

 : ئەسكەرتىش

 ،مۇسۇلمانالر بىر دۆلەتتىن ياردەم سوراپ باشقا دۆلەتلەر بىلەن ئۇرۇش قىلماقچى بولغاندا-7

 كاپىرالرنىڭ خىيانەت قىلىپ قويىشىدىن قاتتىق ئېھتىيات قىلىش كېرەك،

ۆلەتلەر بىلەن ئۇرۇش قىلماقچى مۇسۇلمانالر مەلۇم دۆلەتتىن ياردەم سوراپ باشقا د -5

ايانچىمىز بار دېگەنگە ئوخشاش بىز ئەمدى چوقۇم غەلبە قىلىمىز بىزنىڭ چوڭ ت ،بولغاندا

دەپ هللابەلكى، بۇ بىر سەۋەپ بىزنىڭ ياردەمچىمىز  .بەكمۇ ساقلىنىشى كېرەك پىكىرلەردىن

 .تۇرۇپ ئېتقادىنى رۇسالپ ئۇرۇش قىلىش كېرەك

ياردەم  دىندۆلەتلەر رىفكۇ ۋە كاپىرالردىن ئۇرۇشتا ىرىئەمىرل جامائەت ئىسالمى -4

 دەلىللىرى شەرئىي بۇنىڭ ۋە تۇتىشى الزىم بەكمۇ بىرلىكىنى جامائەتنىڭ بولغاندا، سورىماقچى

. الزىم بېرىشى چۈشەنچىلەرنى تەپسىلى مۇسۇلمانالرغا ئومۇمىي ئەزالىرىغا جامائەت توغرىسىدا

 بىلىشى دەلىلنىال بىر قېرىنداشلىرىمىز مۇسۇلمان بەزى ،بولغاچ ئىختىالپ توغرىدا بۇ چۈنكى

 جامائەت بىزنىڭ ،دېگەن سورىمايمەن ياردم كاپىرالردىن  رەسۇلۇلالھ بىلەن شۇنىڭ. مۇمكىن

 .مۇمكىن قېلىشى كېتىپ ئايرىلىپ سەپلەر ئويالپ دەپ كېتىۋاتىدۇ خاتا
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ايدىڭ بولدىكى كاپىرالردىن ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! يۇقارقىالردىن بىزگە شۇ ئ -3

)يەنى ئىجتىھادى( مەسىلىدۇر.  كاپىرالرغا قارشى ياردەم ئېلىش ۋە ياردەم سوراش بولسا ئىختىالپى

بار. شۇنىڭ ھەم جائىز ئەمەس دەيدىغان دەلىللەر  ۋە ياردەم سوراش جائىز دەيدىغان دەلىللەر

باشقىالر خاتا قىلىۋاتىدۇ دىيىش  ،ئۈچۈن بۇ مەسىلىدە جائىز ئەمەس دېگەن دەلىللەررنى تۇتۇپال

ھەتتاكى ئۇالرنى مۇرتەدكە چىقىرىش قەتئى توغرا ئەمەس. ئىجتىھادى مەسىلىلەردە مۇخالىفكە ۋە 

 قەتئى ھۆكۈم قىلىنمايدۇ. 

 

 كاپىرالر بىلەن سۈلھى قىلىش توغرىسىدا

 

ىتىش كاپىرالر بىلەن ۋاقىتلىق ئۇرۇش توخت -كاپىرالر بىلەن سۈلھى قىلىش دېگىنىمىز

 ئۈچۈن كېلىشىم ئىمزاالشنى كۆرسىتىدۇ.

شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالمى  بار. ھەم  سۈلھى قىلىشنىڭ پايدىلىرى ۋە زىيانلىرىبىلەن كاپىرالر 

 جامائەتلەر كاپىر ۋە مۇرتەدلەر بىلەن سۈلھى قىلىشتا ئىنتايىن ھۇشيار بولىشى الزىم.

قىلىپ تۇرۇپ تەييارلىق  ئەگەر مۇسۇلمانالرنىڭ كۈچى ئاجىز بولسا ۋاقىتلىق سۈلھى

باشقا بىر  ،قىلىۋىلىشى زۆرۈردۇر. ياكى مۇسۇلمانالر بىر دۆلەت بىلەن ئۇرۇش قىلماقچى بولسا

 دۆلەت بىلەن مۇسۇلمانالر مەنپەتى ئۈچۈن سۈلھى قىلىشى جائىز بولىدۇ. 

 قۇۋۋەت بولۇپ ئۇالر دۈشمىنىدىن ئۈستۈنال بولىدىكەن، سۈلھى تۈزۈشكە–مۇسۇلمانالردا كۈچ

ئۈچۈن بولغانغا قەدەر ئۇرۇش قىلىش هللاچۈنكى بۇ ۋاقىتتا پىتنە تۈگەپ دىن پۈتۈنلەي  ،بولمايدۇ

: ئاالنىڭەتهللاپەرز. بۇنداق بولۇشى جىھاد ھەققىدە نازىل بولغان ئايەتنىڭ ئەڭ ئاخىرقىسى 

َََّّواقْ ُعد ََّواْحُصُروُهْم ََّوُخُذوُهْم َّاْلُمْشرِِكيَنََّحْيُثََّوَجْدُتُموُهْم ََّوَآتَ ُواَّفَاقْ تُ ُلوا َّالص اَلَة ََّوَأقَاُموا َّتَابُوا َّفَِإْن ََّمْرَصد  ََّلُهْمَُّكل  وا

َّ َِّإن  ََّسِبيَلُهْم ََّفَخلُّوا َّاالز َكاَة َّرَِحيم ََّّهلل مۇشرىكالرنى قەيەردە ئۇچراتساڭالر، شۇ يەردە  َغُفور 

ئۆلتۈرۈڭالر، ئەسىرگە ئېلىڭالر، قورشاڭالر، ئۇالرنىڭ ئۆتىدىغان يوللىرىنى كۆزىتىپ 

تۇرۇڭالر، ئەگەر ئۇالر تەۋبە قىلسا، ناماز ئوقۇسا، زاكات بەرسە، ئۇالرنى قويۇپ 

تەۋبە قىلغۇچىالرغا( مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، رەھىم هللا)بېرىڭالر، شۈبھىسىزكى، 

 جىزيە ئۆزىدىكى سۈرىنىڭ مۇشۇ ۋە ئايەت بۇ. ئۈچۈندۇر بولغانلىقى سۆزى دېگەن قىلغۇچىدۇر

 ئەڭ ئىچىدىكى كەرىمنىڭ قۇرئان ئايەت ئۇ. بۇيرۇدى قىلىشقا ئۇرۇش ئومۇميۈزلۈك ئايىتى
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. يوق ئايەت قالدۇرۋەتكۈچى ئەمەلدىن ھېچبىر بۇنى بولۇپ، ئايەتلەردىن بولغان نازىل ئاخىرىدا

ۋە ئۇ زاتتىن كېيىنكى خەلىپىلەر، مۇشرىكالر ۋە ئەھلى كىتابالرغا قارشى ئۇرۇشتا   پەيغەمبەر

 شۇنداق قىلغان ئىدى. 

رۇشتىن پەقەتال ئاجىزلىق توسۇپ قالىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن كاپىرالرنىڭ مۇسۇلمانالرنى بۇ ئۇ

تائاال هللانەقەدەر تىرىشىۋاتقانلىقىنى كۆرىسىز. بۇھەقتە ۇشتا قورالغا ئېرىشىپ قىلىشىدىن توس

َّتَ ْغُفُلوَنََّعْنََّأْسِلَحِتُكْمََّوَأْمِتَعِتُكْمَّ: مۇنداق دېگەن ََّلْو َّال ِذيَنََّكَفُروا ََّواِحَدةًََّود  َلًة كاپىرالر  فَ َيِميُلوَنََّعَلْيُكْمََّمي ْ

سىلەرنىڭ قوراللىرىڭالردىن، ئەشيالىرىڭالردىن غەپلەتتە قېلىشىڭالرنى، شۇنىڭ 

  بىلەن سىلەرگە بىردىنال )تۇيۇقسىزدىن( ھۇجۇم قىلىشنى ئارزۇ قىلىدۇ.

 قالسا توسۇپ لىقئاجىز قىلىشتىن جىھاد ئەگەر قىلدىمكى، بايان شۇنى كىتابتا بۇ مەن

دۈشمەنلىرىڭالر )بىلەن ئۇرۇش قىلىش( ئۈچۈن، قولۇڭالردىن : ئاالنىڭەتهللا

ئىمام تەييارلىق كۆرۈش پەرز.  گە ئاساسەندېگەن سۆزى كېلىشىچە قورال كۈچى تەييارالڭالر

 مۇ مۇشۇنداق دېگەن ئىدى. رەھىمەھۇلالھئىبنى تەيمىيە 

ن كاپىرالر ئوتتۇرسىدىكى ئاالقىدىكى ئاساسنىڭ يۇقىرىقى سۆزلەردىن سىز مۇسۇلمانالر بىلە

ئۇرۇش ئىكەنلىكىنى، ئۇنىڭدىن مۇستەسنا بولغان تىنچلىق ھالىتىنىڭ كېلىشىم ئىمزالىغان 

ياكى سۈلھى تۈزگەن سۈرەتتە بولىدىغانلىقىنى، تىنچلىقتىن ئىبارەت بۇ مۇستەسنا ھالەتكە 

سىدىنال بېرىشقا بولىدىغانلىقىنى رىيەت يۈزىۈاجىزلىق ۋە ئۇنىڭغا ئوخشىغان زۆرپەقەت ئ

َّاأْلَْعَلْونَّ :ئاالنىڭەتهللابىلىۋاالاليسىز. بۇنىڭ دەلىلى  ََّوأَنْ ُتُم َِّإَلىَّالس ْلِم ََّوَتْدُعوا ََّتِهُنوا )كاپىرالر  َفاَل

بىلەن جەڭ قىلغان چېغىڭالردا( بوشاپ قالماڭالر، )كاپىرالرنى( سۈلھكە 

)جىھاد ھەققىدە شەرئى . سۆزىدۇر دېگەن سىلەرچاقىرماڭالر، ھالبۇكى، سىلەر غالىبتۇر 

 ئاساس(

دېگەننىڭ مەنىسى « كېلىشم ئىمزاالش]»مۇنداق دېگەن: رەھىمەھۇلالھ ئىبنى قۇدامە 

كاپىرالر بىلەن بىر مۇددەت بەدەل بىلەن ۋە بەدەلسىز ئۇرۇش قىلماسلىققا كېلىشىم تۈزۈشتۇر. بۇ 

شمەك دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ دۇرۇسدۇر، بۇ نىڭ كېلىشىم تۈزمەك، ئۇرۇش توختاتماق ۋە ئەھدىلە

َََّّّ:ئاالنىڭەتهللادەلىلى  َِّمَن َّابَ َراَءة  َّاْلُمْشرِِكينَّهلل َِّمَن ََّعاَهْدُتْم َّال ِذيَن َِّإَلى ۋە ئۇنىڭ هللا)بۇ(  َوَرُسوِلِه

جۇدا -پەيغەمبىرىنىڭ سىلەر بىلەن مۇئاھىدە تۈزۈشكەن مۇشرىكالرغا قاراتقان ئادا

 مۇنداق ئاالەتهللا. سۆزىدۇر دېگەن ار قىلىش( ئېالنىدۇربولۇش )يەنى مۇئاھىدىنى بىك
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ََّلَها... دېدى َّفَاْجَنْح َِّللس ْلِم ََّجَنُحوا ئەگەر ئۇالر تىنچلىققا مايىل بولسا، سەنمۇ  َوِإْن

  تىنچلىققا مايىل بولغىن.

مۇنداق رىۋايەت  ئالىمالر قاتارلىقرەھىمەھۇمۇلالھ سىۋەر ئىبنى مەخرىمە مىمەرۋان ۋە 

ىل ئىبنى ئەمرى بىلەن ئون يىل ئۇرۇش توختىتىشقا ھۇدەيبىيىدە سۈھەي ان: پەيغەمبەر قىلغ

كېلىشىم تۈزگەن. بەزىدە مۇسۇلمانالردا ئاجىزلىق بولسا كۈچەيگەنگە قەدەر ئۇالر )يەنى دۈشمەنلەر( 

بىلەن كېلىشم تۈزىدۇ، بۇ پەقەت مۇسۇلمانالرنىڭ پايدىسىنى كۆزلەپال دۇرۇس بولىدۇ. ياكى 

سۇلمانالر كاپىرالرغا قارشى ئۇرۇشۇشتىن ئاجىز كېلىدۇ ياكى ئۇالر بىلەن كېلىشىم تۈزۈش مۇ

ئارقىلىق ئۇالرنىڭ مۇسۇلمان بولۇش، بولمىغاندا جىزيە تاپشۇرۇپ دىننىڭ ئەھكاملىرىنى الزىم 

اتالنغان بولسا، مۇددەت پبۇ ئىش ئىستۇتۇشى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا مەنپەئەتلەر كۆزلىنىدۇ. ئەگەر 

بەلگىلىمەستىن مۇتلەق كېلىشىم تۈزۈش دۇرۇس ئەمەس چۈنكى ئۇ جىھادنى پۈتۈنلەي تەرك 

 ئېتىشكە ئېلىپ بارىدۇ.[

نىڭ ]سۈلھى تۈزۈشۈش پەقەت مۇسۇلمانالرنىڭ مەنپەئەتى رەھىمەھۇلالھ يۇقىرىدا ئىبنى قۇدام

دەيدۇ: ]بىرەر  ھەم مۇنداق ئاپتورىناملىق كىتابنىڭ « ئەلمەجمۇئ»ئۈچۈنال دۇرۇس[ دېگىنىدەك، 

ئىقلىم ياكى بىرەر رايوننىڭ ئۆز ئالدىغا كېلىشىم تۈزۈشى دۇرۇس ئەمەس. پەقەت ئىمامنىڭ 

)يەنى ئەمىر ياكى خەلىپىنىڭ( ياكى ئىمام ئۇنىڭغا بۇ ھوقۇقنى تاپشۇرغان كىشىنىڭال كېلىشىم 

سە، بىر چۈنكى، بۇنداق كېلىشم تۈزۈش ھوقۇقى ئەگەر ھەربىر كىشىگە بېرىل .تۈزۈشى دۇرۇس

ئادەمنىڭ بىرەر رايون خەلقى بىلەن كېلىشىم تۈزۈپ قويىشىدىن ساقالنغىلى بولمايدۇ. ھالبۇكى 

مەنپەئەت ئۇالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشتۇر. ئاقىۋەتتە زىيان چوڭ بولۇپ كېتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن 

ھالەتتە كېلىشىم تۈزۈش پەقەت ئىمامغا ياكى ئۇنىڭ ئورۇن باسارىغىال خاس. ئەگەر ئىمام غالىب 

دەلىلى  بولسا قارايدۇ، ئەگەر كېلىشىمدە پايدا بولمىسا ئۇنى تۈزۈش دۇرۇس ئەمەس. بۇنىڭ

َّوََّئاالنىڭ: ەتهللا َّاأْلَْعَلْوَن ََّوأَنْ ُتُم َّالس ْلِم َِّإَلى ََّوَتْدُعوا ََّتِهُنوا َّاَفاَل )كاپىرالر بىلەن جەڭ  َمَعُكمََّّْهلل

سۈلھكە چاقىرماڭالر، ھالبۇكى، قىلغان چېغىڭالردا( بوشاپ قالماڭالر، )كاپىرالرنى( 

  .[سۆزىدۇ دېگەن سىلەر بىلەن بىرگىدۇرهللاسىلەر غالىپتۇرسىلەر، 

َّاأْلَْعَلْوَنَّوََّئاالنىڭ: ەتهللارەھىمەھۇلالھ ئىبنى كەسىر  ََّوأَنْ ُتُم َِّإَلىَّالس ْلِم ََّوَتْدُعوا  َمَعُكمََّّْهللَّاَفاَلََّتِهُنوا

 قالماڭالر، )كاپىرالرنى( سۈلھكە )كاپىرالر بىلەن جەڭ قىلغان چېغىڭالردا( بوشاپ

 دېگەن سىلەر بىلەن بىرگىدۇرهللاچاقىرماڭالر، ھالبۇكى، سىلەر غالىپتۇرسىلەر، 
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 سۈلھىگە سىلەر ھالبۇكى) قالماڭالر ئاجىزالپ دۈشمەنلەردىن: دېگەن مۇنداق تەپسىرىدە سۆزىنىڭ

 بىلەن سىلەر تۇرۇپ لەتتەھا كۆپ تەييارلىقىڭالر ۋە سانىڭالر كۈچلۈك، سىلەر يەنى(. چاقىرىسىلەر

 ئۈچۈن شۇنىڭ. چاقىرىسىلەر توختىتىشقا ئۇرۇش ۋە سۈلھىلىشىش ئوتتۇرسىدا كاپىرالرنىڭ

َّاأَلْعَلْونَّ :ئاالەتهللا ََّوأَنْ ُتْم َّالس ْلِم َِّإَلى ََّوَتْدُعوا ََّتِهُنوا )كاپىرالر بىلەن جەڭ قىلغان  َفال

چاقىرماڭالر، ھالبۇكى، سىلەر چېغىڭالردا( بوشاپ قالماڭالر، )كاپىرالرنى( سۈلھكە 

 تۇرۇپ ھالەتتە ئۈستۈن دۈشمىنىڭالردىن سىلەر يەردە بۇ يەنى. دېگەن غالىپتۇرسىلەر

 . دېمەكچى

ئەمما كۇففارالر جىمى مۇسۇلمانالرغا سېلىشتۇرغاندا كۈچلۈك ۋە كۆپ بولسا، ئىمام )يەنى 

بار دەپ قارىسا، خۇددى  ئەمىر ياكى خەلىپە( ئۇرۇش توختىتىش ۋە كېلىشىم تۈزۈشتە پايدا

 ۋە سۈلھىگە زاتنى ئۇ توسۇپ، كىرىشتىن مەككىگە كۇففارلىرى قۇرەيىش نى پەيغەمبەر 

 ۋاقىتتا، چاقىرغان توختىتىشقا ئۇرۇش يىل ئون ئوتتۇرسىدا ئۆزلىرىنىڭ بىلەن مۇسۇلمانالر

. بار ھوقۇقى قىلىش شۇنداق ئۇنىڭ قوشۇلغىنىدەك، تەلىپىگە ئاشۇ ئۇالرنىڭ نىڭ  پەيغەمبەر

-غەلىبە ئۈستىدىن دۈشمەنلەر سۆزىدە دېگەن سىلەر بىلەن بىللىدۇرهللا :ئاالنىڭەتهللا

 .بار بېرىش بىشارەت بىر كاتتا بىلەن بېرىش نۇسرەت

شۇ كۆز قارشقا بارىدۇكى، مۇسۇلمانالر  بولۇپمۇ يېڭىدىن مەيدانغا كەلگەنلەر ،بەزى كىشىلەر

ىدىكى ئاساس بولسا تىنىچلىقتۇر. بۇنىڭدىن مۇستەسنا بىلەن كاپىرالرنىڭ ئوتتۇرسىدىكى ئاالق

ََّجَنُحواَّئاالنىڭ: ەتهللاھالەت بولسا، زۆرۈرىيەت تېپىلغاندا ئۇرۇش قىلىشتۇر. ئۇالر بۇ سۆزگە  َوِإْن

ََّعَلىَّ ََّوتَ وَك ْل ََّلَها َّفَاْجَنْح ئەگەر ئۇالر تىنچلىققا مايىل بولسا، سەنمۇ تىنچلىققا  هللَِّللس ْلِم

 پىكىر بۇ مانا. كەلتۈرىدۇ دەلىل سۆزىنى دېگەن قا تەۋەككۈل قىلغىنهللا، مايىل بولغىن

 پۈتۈنلەي جىھادىنى كېڭەيتىش ھەقنى ئىبارەت يوقىتىشتىن دىيارىدا ئۆزىنىڭ دۈشمەننى

 .قويىدۇ چەكلەپ جىھادېدىال مۇداپىئە پەقەت جىھادنى ۋە بارىدۇ ئېلىپ قىلىشقا بىكارچى

 چۈنكى، ئۇ .ەلتۈرگەن ئايەتتە )ئۇالرنىڭ سۆزىگە( دەلىل يوقئەمما )يۇقىرىدا ئۇالر( دەلىل ك

ئايەت مۇسۇلمانالرنىڭ كېلىشم تۈزۈشىگە ئېھتىياجىنىڭ چۈشۈش شەرتى  بىلەن كېلىشىم 

َفالََّتِهُنواَّ :ئايەت بايان قىلىپ بېرىدۇ دۇرۇسلىقىغا قارىتىلغان. بۇ شەرتنى بىرىنچى تۈزۈشنىڭ

ََّوأََّ َّالس ْلِم َِّإَلى َّاأَلْعَلْونََّوَتْدُعوا )كاپىرالر بىلەن جەڭ قىلغان چېغىڭالردا( بوشاپ  نْ ُتْم

 قالماڭالر، )كاپىرالرنى( سۈلھكە چاقىرماڭالر، ھالبۇكى، سىلەر غالىبتۇر سىلەر.
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سۈرە ئەنفالنىڭ ئايىتى مۇسۇلمانالرنىڭ سۈلھى تۈزۈشكە ئېھتىياجى چۈشكەن ۋە 

ئەمما، سۈرە  .ئىبارەت بىرال ھالەتكە خاس مۇسۇلمانالرنىڭ پايدىسىغا بولغان بولۇشىدىن

مۇھەممەدنىڭ ئايىتى بولسا سۈلھى تۈزۈشنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ پايدىسىغا بولمىغان، 

مۇسۇلمانالرنىڭ دۈشمىنىگە بېسىم قىلغۇدەك كۈچى بولغان يەنە بىر ھالەتكە خاس. بۇ چاغدا 

ۈلھى تۈزگەنلىك ئىسالم مۇشۇ ئايەتكە ئاساسەن سۈلھى تۈزۈش دۇرۇس ئەمەس. بۇ ھالەتتە س

دىنىنى باشقا دىنالر ئۈستىدىن غالىب  قىلىشتىن ئىبارەت ئاساسى مەقسەتتىن 

َنة َّ ئاالنىڭ تۆۋەندىكى سۆزىدۇر:ەتهللاچەتنىگەنلىكدۇر. بۇنىڭ دەلىلى  َِّفت ْ ََّتُكوَن ََّل ََّحت ى َوقَاتُِلوُهْم

َِّلل هَِّ يُنَُّكلُُّه ئۈچۈن بولغانغا قەدەر ئۇالر هللاەي پىتنە تۈگىگەن، دىن پۈتۈنلَوَيُكوَنَّالدِّ

ََّكرَِه، َّبىلەن ئۇرۇشۇڭالر ََّوَلْو َُّكلِِّه يِن َّالدِّ ََّعَلى َّلُِيْظِهَرُه َّاْلَحقِّ ََّوِديِن َّبِاْلُهَدى ََّرُسوَلُه ََّأْرَسَل َّال ِذي ُهَو

ھەق دىن )ئىسالم( نى بارلىق دىنالردىن ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن، هللا اْلُمْشرُِكونَّ

)يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى تولۇق( ھىدايەت ۋە ھەق  ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرىنى

دىن بىلەن ئەۋەتتى، مۇشرىكالر ئۇنىڭ )ئۈستۈن بولۇشىنى( يامان كۆرگەن 

 .مەقسەتتۇر ئاساسىي بۇ مانا تەقدىردىمۇ

َّيەنە مۇنداق دېگەن:  َُّيَحادُّوَن َّال ِذيَن َّاِإن  َّاأَلَذلِّينََّّهلل َِّفي َُّأْولَِئَك ھىسىزكى، شۈبَوَرُسوَلُه

بىلەن ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىلەن قارشىالشقۇچىالر ئەڭ خار ئىنسانالر هللا

 قاتارىدىدۇر.

ََّلَهاسۈرە ئەنفالدىكى رەھىمەھۇلالھ ئىبنى كەسىر  َّفَاْجَنْح َّلِلس ْلِم ََّجَنُحوا ئەگەر ئۇالر َوِإْن

 تەپسىرىدە ئايەتنىڭ دېگەن تىنچلىققا مايىل بولسا، سەنمۇ تىنچلىققا مايىل بولغىن

 ئىكرەمە، خۇراسانى، ئەتائۇل ئەسلەم، ئىبنى زەيىد مۇجاھىد، ئابباس، ئىبنى: ]دېگەن مۇنداق

 تەۋبىدىكى سۈرە ئايەت بۇ شۈبھىسىزكى] ـــ دېگەن مۇنداق ئۆلىماالر قاتارلىق قەتادە ۋە ھەسەن

َّ َّيُ ْؤِمُنوَن َََّل َّال ِذيَن َّاآْلَِخرَََِّّّباهللقَاتُِلوا َّبِاْليَ ْوِم قا ۋە ئاخىرەت هللاسىلەر ئەھلى كىتابتىن  َوََل

 ئەمەلدىن بىلەن ئايىتى قىلىچ دېگەن كۈنىگە ئىشەنمەيدىغانالر بىلەن ئۇرۇش قىلىڭالر

 ئۇرۇش ئەگەر ئايىتىدە تەۋبىنىڭ سۈرە چۈنكى .كېرەك ئويلىنىش سۆزنىمۇ ئۇ [.قالغۇچىدۇ

 ئۇالر بولسا، كۆپ دۈشمەن ەگەرئ. بار بۇيرۇق قىلىشقا ئۇرۇش بىلەن ئۇالر بولسا مۇمكىن قىلىش
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نىڭ   پەيغەمبەر ھەمدە كەرىمە ئايىتى يۇقىرىقى ئۇنىڭغا. دۇرۇس تۈزۈش كېلىشىم بىلەن

دااللەت قىلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن )ئۇ ئىككى ئايەتنىڭ  گەنلىكىكېلىشىم تۈز ھۇدەيبىيە كۈنىدە

بىرىنى(  –ۋە نە )بىربىرىنى( ئەمەلدىن قالدۇرۋەتمەيدۇ –ئوتتۇرسىدا( زىتلىق يوق، نە )بىر

 ياخشى بىلگۈچىدۇر[. هللاخاسالشتۇرمايدۇ. 

َّفَاْجَنْحََّلَها: رەھىمەھۇلالھ ئىبنى ھەجەر َِّللس ْلِم ََّجَنُحوا ئەگەر ئۇالر تىنچلىققا مايىل  َوِإْن

 ئايەت بۇ: ]دەيدۇ مۇنداق توغرىسدا ئايەت دېگەن بولسا، سەنمۇ تىنچلىققا مايىل بولغىن

 قويىلىشىغا يولغا تۈزۈشنىڭ كېلىشىم بىلەن ئۇالر بولسا كۆپ سانى ۋە كۈچلۈك مۇشرىكالر

 تۈزۈشنىڭ سۈلھى بۇيرۇش تۈزۈشكە سۈلھى شۇكى، مەنىسى شەرتنىڭ ئايەتتىكى. قىلىدۇ دااللەت

 غالىب ئۈستىدىن كۇفرى ئىسالم ئەگەر. قىلىنغان قەيت بىلەن بولۇشى پايدىلىق ئىسالمغا

 دەلىل.[ بولمايدۇ تۈزۈشكە كېلىشىم بولمىسا، ېنىقئ پايدا تۈزۈشتە كېلىشىم بولۇپ

 قىلىدۇكى، دااللەت قويىلىشىغا يولغا تۈزۈشنىڭ كېلىشىم چۈشكەندە ھاجەت ئايەت كەلتۈرۈلگەن

 .قىلمايدۇ دااللەت ۋاجىبلىقىغا تۈزۈشنىڭ كېلىشىم

بەلكى،  .يۇقىرىقى سۆزلەردىن ئىسالم دىنى تىنىچلىققا چاقىرمايدۇ دەپ چۈشۈنۈشكە بولمايدۇ

ا تايىنىپ تۇرۇپ مەپكۇرىسىغلېكىن، ئۆزىنىڭ خاس  .ئىسالم دىنى تىنىچلىققا چاقىرىدۇ

ئاال مۇنداق دېگەن: ەتهللاچاقىرىدۇ. ھەمدە بۇ تىنچلىقنى بارلىق مەخلۇقالرغا خااليدۇ. بۇ ھەقتە  

ََِّّلْلَعاَلِمين َِّإَلَّرَْحَمًة ََّأْرَسْلَناَك ئەھلى جاھان ئۈچۈن )ئى مۇھەممەد!( سېنى بىز پۈتۈن  َوَما

َّالنُّورََِّّاهلل ،پەقەت رەھمەت قىلىپال ئەۋەتتۇق َِّإَلى َّالظُُّلَماِت َِّمْن َُّيْخرُِجُهْم َّآَمُنوا َّال ِذيَن  َوِليُّ

نىڭ ئىگىسىدۇ، ئۇالرنى )كۇفرىنىڭ( زۇلمىتىدىن )ئىماننىڭ( مۇئمىنلەرهللا

َّبَ ْعد ،َّيورۇقلۇقىغا چىقىرىدۇ َّاأْلَْرِض َِّفي َّتُ ْفِسُدوا پەيغەمبەرلەرنى هللا) ِإْصاَلِحَهاََّوََل

َّهللَّاِإن  ،َّئەۋەتىپ( يەر يۈزىنى تۈزىگەندىن كېيىن، يەر يۈزىدە بۇزۇقچىلىق قىلماڭالر

ََّواْلبَ ْغيَّ ََّواْلُمنَكِر َّاْلَفْحَشاِء ََّعْن َهى ََّويَ ن ْ َّاْلُقْرَبى َِّذي ََّوِإيَتاِء ََّواِْلْحَساِن َّبِاْلَعْدِل ھەقىقەتەن هللا يَْأُمُر

-سىدا( ئادىل بولۇشقا، )جىمى خەلققە( ياخشىلىق قىلىشقا، خىش)كىشىلەر ئارى

ھەرىكەتلەر( دىن، يامان -رەھىم قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، قەبىھ )سۆز-ئەقرىباالرغا سىلە

  ئىشالردىن ۋە زۇلۇم قىلىشتىن توسىدۇ.
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شەپقەت قىلىشنىڭ –رەھىم مەخلۇقالرغا. تىنچلىقدۇر چۈشەنچىسىدىكى ئىسالم بۇ مانا

رنى قاراڭغۇلۇقالردىن يورۇقلۇققا چىقىرىش، گۈزەل ئەخالقالرغا قىزىقتۇرۇش، ئۇالرنى مەنىسى ئۇال

َِّمْنَُّدوِنَّ ئىنسانالرغا قۇلچىلىق قىلىشتىن ئازاد قىلىش، ئى  هللَّاَوََلَّيَ ت ِخَذَّبَ ْعُضَناَّبَ ْعًضاََّأْربَابًا

خۇدا  بىرىمىزنى-نى قويۇپ بىرهللائەھلى كىتاب! )يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر( 

 .قىلىۋالمايلى

 ئۇالرنى زېمىندا بۇزۇقچىلىق قىلىشتىن توسۇش قاتارلىق بۇ ئىشالر ۋۇجۇتقا چىقمايدىكەن،

ََِّّلِل ه َُّكلُُّه يُن َّالدِّ ََّوَيُكوَن َنة  َِّفت ْ ََّتُكوَن َََّل ئۈچۈن هللاپىتنە تۈگىگەن، دىن پۈتۈنلەي  َحت ى

 .پەرز قىلىش جىھاد قارشى ۇالرغائ بولغانغا قەدەر ئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇڭالر

ئەگەر مۇسۇلمانالر كاپىرالر بىلەن سۈلھى قىلىشقا ئېھتىياجلىق بولۇپ قالسا شەرتلەر  :خۇالسە

 ئاستىدا سۈلھى قىلىش جائىز بولىدۇ.

 بۇ  ،بولسا قالغان بولۇپ ئېھتىياجلىق قىلىشقا سۈلھى بىلەن كاپىرالر مۇسۇلمانالر -6

 .جائىز قىلش سۈلھى بىلەن ئۇالر ۋاقىتتا

 .كېرەك مەجبۇرلىماسلىقى تاشالشقا ياراقالرنى-قورال مۇسۇلمانالرنى سۈلھىدە -5

 .كېرەك مەجبۇرلىماسلىقى ئىشالرغا ھارام مۇسۇلمانالرنى كاپىرالر سۈلھىدە -4 

 .كېرەك بولماسلىقى سەۋەپ قىلىشقا پەيدا بۆلىنىش ئىچىدە جامائەت سۈلھى -3

 بولماسلىقى شەرتلەر ئوخشاش دېگەنگە بېرىش اپشۇرۇپت كاپىرالرغا مۇسۇلمانالرنى سۈلھىدە -6

 .كېرەك

 .كېرەك بولۇش ئۈچۈن مەنپەتى مۇسۇلمانالرنىڭ ئومۇمىي سۈلھى -5

ئىسالم دىيارلىرىدىن بىر غېرىچ مىقداردىكى جاينى كاپىرالرغا بىرىپ تۇرۇپ سۈلھى  -1

 قىلىشقا بولمايدۇ.

 .كېرەك بولۇش ۋاقىتلىق سۈلھى -1

 :ئەسكەرتىش

مۇجاھىدالر ئەمىرلىرى بۇ سۈلھىدە مۇسۇلمانالرغا خىيانەت قىلىپ قېلىشتىن قاتتىق  -7 

 ،ساقلىنىشى كېرەك. ئەگەر جامائەت ئەمىرى ئۈممەتكە خىيانەت قىلىدىغان سۈلھى قىلغان بولسا

 .جۇدا بولۇش كېرەك-بۇنداق كىشىلەردىن ئادا
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ىغا بولۇپ قېلىشتىن ساقلىنىش بۇ سۈلھى كاپىرالرنىڭ پايدىسىغا مۇسۇلمانالرنىڭ زىيىن-5

كېرەك. چۈنكى كۆپلىگەن سۈلھىلەر ئۇزاق تارىختا ۋە يېقىن تارىختا ھەم ئۈممەتنىڭ جىھادىنىڭ 

 مېۋىلىرىنى يوقىتىپ تاشلىدى.

 ،بولغاندا دۆلەتلەر بىلەن سۈلھى قىلماقچى رىفكۇ ئۇرۇشتا ئەمىرلىرى جامائەت ئىسالمى -4

 جامائەت توغرىسىدا دەلىللىرى شەرئىي بۇنىڭ ۋە تۇتىشى مالزى بەكمۇ بىرلىكىنى جامائەتنىڭ

 توغرىدا بۇ چۈنكى. الزىم بېرىشى چۈشەنچىلەرنى تەپسىلى مۇسۇلمانالرغا ئومۇمىي ،ئەزالىرىغا

 شۇنىڭ. مۇمكىن بىلىشى دەلىلنىال بىر قېرىنداشلىرىمىز مۇسۇلمان بەزى ،بولغاچ ئىختىالپ

 .مۇمكىن قېلىشى كېتىپ ئايرىلىپ سەپلەر ئويالپ دەپ ۇكېتىۋاتىد خاتا جامائەت بىزنىڭ بىلەن

 ،ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! ئىسالم ئۈممىتى كاپىر دۆلەتلەر بىلەن ئۇرۇش قىلغاندا -3

بەزى ۋاقىتتا يەنە بىر دۆلەت بىلەن سۈلھى قىلىشقا ئېھتىياجلىق بولۇپ قالىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن 

قويغان شەرتلەرگە رىئايە قىلغان ھالدا قىلىشقا  بۇ سۈلھىنى جىھاد ئۇستازلىرى ئوتتۇرىغا

 . ېرىش الزىمئەھمىيەت ب

سۈلھى قىلىپ قويۇش قەتئى  ئۇرۇش قىلىشقا كۈچى يىتىدىغان تۇرۇپ بىلەن دۈشمەلەر -6

 جائىز ئەمەس. بەلكى ھارام ۋە ئىسالم ئۈممىتىگە بولغان چوڭ خىيانەتلەردىن ھېسابلىنىدۇ.

شقا بولغا تاقەتلىرىنى ئۆزىنىڭ ئۆلچىمى بىلەن ھەممە ئادەم ئۆزىنىڭ ئۇرۇ -5

 ئىسالم شەرىئىتىنىڭ ئۆلچەملىرى بىلەن ئۆلچەش كېرەك. ،ئۆلچىۋالماسلىقى بەلكى

ۈن چدەۋرىدىكىگە ئوخشىمايدۇ. شۇنىڭ ئۈ  بىزنىڭ دەۋرىمىزدىكى ئۇرۇش رەسۇلۇلالھ  -1

ك باھانىالرنى تاشلىشىمىز بۇ ئۇرۇشتىن توختاپ تۇرساق بولىدۇ دېگەندە ،بىزنىڭ سانىمىز ئاز

الزىم. بەلكى ھەر خىل تاكتىكىالر بىلەن بىر نەچچە مۇجاھىد بىر دۆلەتتىكى كاپىرالرنى 

قتە ماالمەتچىلەردىن بۇ ھە .چۆچىتىشى ۋە ئۇالرغا ئەجەللىك زەربىلەرنى بېرىشى الزىم

 ەم بەرسۇن.ئىسالم ئۈممىتىگە يارد هللا قا بەكمۇ تەقۋالىق قىلىشى كېرەك.  هللا  قورقماسلىقى

بەلكى خەلىفە ۋە ياكى ئىسالمى  ،بۇ سۈلھىنى خالىغان ئادەم قىلىۋالماسلىقى -1

قىلىشى  نىڭ مەسلىھەتى بىلەنشۇرا ئەزالىرى قىلىشى الزىم. شۇنداقال جامائەتلەرنىڭ ئەمىرلىرى

الزىم. ئەمما خالىغانچە بىر نەچچە ئادەم چىقىپ بىز بۇ دۆلەت بىلەن سۈلھى قىلدۇق دېسە بۇ 

ئېتبارغا ئېلىنمايدۇ. چۈنكى بۇ بولسا ئىختىالپنى كۆپەيتىدۇ ۋە خائىنالرغا يول ئېچىپ بېرىدۇ. 

 هللا شۇنىڭ ئۈچۈن شەرىئەت دىنغا چاقچاق قىلىدىغان يولالرنى ھەممىنى ئېتىپ قويغان. 

 ئىسالم ئۈممىتىنى خائىنالرنىڭ شەررىدىن ساقلىسۇن.  
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مۇسۇلمانالر كاپىر دۆلەتلەر بىلەن  -:سىيەلىرىمئىسالمى جامائەت ئەمىرلىرىگە بولغان تەۋ-3

جامائەتنىڭ بىرلىكىنى بەكمۇ الزىم  ،سۈلھى قىلىشقا ئېھتىياجلىق بولۇپ قالغان ۋاقىتتا

تۇتىشى ۋە بۇنىڭ شەرئىي دەلىللىرى توغرىسىدا جامائەت ئەزالىرىغا، ئومۇمىي مۇسۇلمانالرغا 

 .تەپسىلى چۈشەنچىلەرنى بېرىشى الزىم

ئىزدىنىپ ھاسىل قىلغان  پسكەرتمىلەر، مەن جىھاد مەيدانىدا تۇرۇپ كۆيۇقارقى ئە

 ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچى هللا  چۈشەنچىللىرىمدۇر.

 

نى قەستلەپ الرئۇرۇش قىلماسلىققا سۈلھى تۈزۈلمىگەن كاپىر
 ئۆلتۈرۈشنىڭ دۇرۇسلۇقى

زۈلمىگەن )ئۇنىڭ بىلەن ئۇرۇش قىلماسلىق توغرىسىدا( كېلىشىم تۈ -ۇھارىب كاپىر دېگەنم

نىڭ پەيغەمبىرىگە قاتتىق هللاۋە هللا يەنى بۇالرنى بىز تاجاۋۇزچى كاپىر دەپ ئاتايمىز. كاپىردۇر.

زىيەت بەرگەن كاپىرالرنى )قەسىتلەپ ئۆلتۈرۈش( بىلەن ھەدىستىن دەلىل كەلگەن. يەنى ئە

ََّوُخُذوهَّ   :ئاالنىڭەتهللابۇنىڭغا  ََّوَجْدتُُموُهْم ََّحْيُث َّاْلُمْشرِِكيَن َُّكل َّفَاقْ تُ ُلوا ََّلُهْم ََّواقْ ُعُدوا ََّواْحُصُروُهْم ْم

مۇشرىكالرنى قەيەردە ئۇچراتساڭالر، شۇ يەردە ئۆلتۈرۈڭالر، ئەسىرگە ئېلىڭالر،  َمْرَصد َّ

 ئىشارەت سۆزىدە دېگەن قورشاڭالر، ئۇالرنىڭ ئۆتىدىغان يوللىرىنى كۆزىتىپ تۇرۇڭالر

رنىڭ ئۆتىدىغان يوللىرىنى كۆزىتىپ ئۇال ]:دەيدۇ مۇنداق رەھىمەھۇلالھ قۇرتۇبى. كەلگەن

 دەۋەت بۇ مانا. ئولتۇرۇڭالر ئورنىدا غەپلەت ئۈچۈن، كۆزىتىش ئۇالرنى يەنى دېگەن، تۇرۇڭالر

 [.دەلىلىدۇر ئىكەنلىكىنىڭ دۇرۇس ئۆلتۈرۈشنىڭ قەسىتلەپ ئۇالرنى تۇرۇپ قىلماي

ۋە ئۇنىڭ  هللادە، مەن بۇ مەسىلىدە ئايرىم توختىلىشىمدىكى مەقسەت: بۈگۈنكى دەۋرىمىز

رەسۇلىغا،شۇنداقال مۇسۇلمانالرغا زىيانكەشلىكى كۆپ بولۇپ كەتكەن كاپىرالر ئىنتايىن كۆپ. 

شۇنىڭ ئۈچۈن بىز بىرىنجى بولۇپ، شۇنداق كاپىرالرنى قەستلەپ ئۆلتۈرۈش خىزمىتىنى بەكمۇ 

 ھاد قىلىشجى ئەڭ ئەۋۋەل مغا زىيىنى كۆپ بولغان كاپىرالرغائىسال الزىم تۇتىشىمىز كېرەك.

 كېرەك. مەن بۇ ھەقتە ئىلگىركى بابالردا ھەم توختالغان. شۇ ئورۇنالرغا مۇراجىئەت قىلىڭ.
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 ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالر توغرىسىدا
شۇنداقال بۇ  .جىھاد ئىبادىتىنى بىزلەرگە پەرز قىلىپ بىكىتتى هللا ۇجاھىد قېرىنداشالر! م

بۇ  ،ئەگەر بىز جىھادنى شۇ يۇسۇندا ئادا قىلساق ئىبادەتكە نۇرغۇنلىغان ئەھكامالرنى بىكىتتى.

 ئىبادەت ئادا بولىدۇ ۋە ئەجىرلەرگە ئېرىشەلەيمىز.

شۇنىڭ ئۈچۈن مەن جىھاد ئىبادىتىنىڭ ئەھكاملىرىدىن ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالر 

 توغرىسىدا قىسقىچە توختىلىپ ئۆتىمەن.

 قىلغان.  قۇرئان كەرىمدە بەزى ئايالردا جىھاد قىلىشنى ھارامهللا 

َّبۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللا    ََّوَصد  َِّفيِهََّكِبير  َِّفيِهَُّقْلَِّقَتال  َعْنََّسِبيِلَّ َيْسأَُلوَنَكََّعِنَّالش ْهِرَّاْلَحَراِمَِّقَتال 

ََّّهللَّا َِّعْنَد ََّأْكبَ ُر َِّمْنُه ََّأْهِلِه ََّوِإْخَراُج َّاْلَحَراِم ََّواْلَمْسِجِد َِّبِه َّمََّّهللَّوَُكْفر  ََّأْكبَ ُر َنُة ََّحت ىََّواْلِفت ْ َّيُ َقاتُِلوَنُكْم َّيَ َزاُلوَن ََّوََل َّاْلَقْتِل َن

ََّحبَِّ َّفَُأولَِئَك ََّكاِفر  ََّوُهَو َّفَ َيُمْت َِّديِنِه ََّعْن َِّمْنُكْم َّيَ ْرَتِدْد ََّوَمْن َّاْسَتطَاُعوا َِّإِن َِّديِنُكْم ََّعْن نْ َياَّيَ ُردُّوُكْم َِّفيَّالدُّ ََّأْعَماُلُهْم َطْت

َّبەقەر(سۈرە ) (547ِرَُّهْمَِّفيَهاََّخاِلُدوَنَّ)َواآْلَِخَرِةََّوُأولَِئَكََّأْصَحاُبَّالن ا

  :ھارام قىلىنغان ئايدا ئۇرۇش قىلىشقا »)ئى مۇھەممەد!( ئۇالر سەندىن

 هللابۇ ئايدا ئۇرۇش قىلىش چوڭ گۇناھتۇر؛ »دەپ سورايدۇ، ئېيتقىنكى، « بوالمدۇ؟

قا كۇفرىلىق قىلىش، مەسجىدى ھەرەمدا )ئىبادەت  هللانىڭ يولىدىن توسۇش، 

نىڭ  هللاشتىن( توسۇش ۋە مەسجىدى ھەرەمدىن ئاھالىنى ھەيدەپ چىقىرىش قىلى

گە زىيانداشلىق قىلىش( مۇئمىنلەردەرگاھىدا تېخىمۇ چوڭ گۇناھتۇر، پىتنە )يەنى 

ئۇالر )يەنى كۇففارالر( قولىدىن كەلسىال «. ئادەم ئۆلتۈرۈشتىنمۇ قاتتىق گۇناھتۇر

ىلەر بىلەن داۋاملىق ئۇرۇشىدۇ. سىلەرنى دىنىڭالردىن قايتۇرۇۋەتكەنگە قەدەر س

سىلەردىن كىمكى ئۆز دىنىدىن قايتىپ كاپىر پېتى ئۆلسە، ئۇنىڭ ئەمەللىرى دۇنيا 

ۋە ئاخىرەتتە بىكار بولۇپ كېتىدۇ. بۇنداق ئادەملەر ئەھلى دوزاختۇر، ئۇالر دوزاختا 

 (سۈرە بەقەر [.237مەڭگۈ قالغۇچىالردۇر ]

 ََِّّعد َةَّالشُُّهوِرَِّعْند َهاََّأْربَ َعة َُّحُرم ََّذِلَكََّّهللَّااثْ َناََّعَشَرََّشْهًراَِّفيَِّكَتاِبََّّهللَّاَِّإن  يَ ْوَمََّخَلَقَّالس َماَواِتََّواأْلَْرَضَِّمن ْ

َّأَنْ ُفَسُكْمََّوقَاتُِلواَّاْلُمْشرِِكيَنََّكاف ًةََّكَماَّيُ َقاتُِلوَنُكْمََّكاف ةًَّ يُنَّاْلَقيُِّمََّفاَلََّتْظِلُمواَِّفيِهن  (92ََّمَعَّاْلُمت ِقيَنَّ)َّهللَّاَأن َََّّواْعَلُمواَّالدِّ

َََّّّ
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 شۈبھىسىزكى، ئاسمان ۋە زېمىن يارىتىلغاندىن تارتىپ )قەمەرى( ئايالرنىڭ

دۇر، ئۇالردىن تۆتى )يەنى  32نىڭ دەرگاھىدا )يەنى لەۋھۇلمەھپۇزدا(  هللاسانى 

بۇ زۇلقەئدە، زۇلھەججە، مۇھەررەم، رەجەپ( ئۇرۇش قىلىش ھارام قىلىنغان ئايالردۇر، 

نىڭ توغرا  هللاتوغرا دىندۇر )يەنى مەزكۇر تۆت ئايدا ئۇرۇشنىڭ ھارام قىلىنىشى 

چەكلىگەن  هللابۇ ئايالردا )ئۇالرنىڭ ھۆرمىتىنى ساقلىماسلىق بىلەن، دىنىدۇر(، 

گۇناھ ئىشالرنى قىلىش بىلەن( ئۆزۈڭالرغا زىيان سالماڭالر، مۇشرىكالر سىلەرگە 

رغا قارشى بىرلىكتە ئۇرۇش قىلىڭالر. بىرلىكتە ھۇجۇم قىلغاندەك، سىلەرمۇ ئۇال

نىڭ ئەمرىنى بەجا كەلتۈرۈش، هللاتەقۋادارالر بىلەن بىللىدۇر )يەنى هللابىلىڭالركى، 

نىڭ هللاتىن قورققۇچىالرغا هللامەنئى قىلغان ئىشلىرىدىن چەكلىنىش بىلەن 

 (سۈرە تەۋبە)  [16لۇڭالر( ]وياردەم بېرىدىغانلىقىغا ئىشەنچىدە ب

 ئايالر قايسىالر؟ئۇرۇش ھارام قىلىنغان 

ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالر بولسا مۇھەررەم، رەجەب، زۇلقەئدە، زۇلھەججە ئايلىرىنى 

  كۆرسىتىدۇ.

نىڭ ھۆكمى ھازىرمۇ ئەمەل هللا ،ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالردا ئۇرۇش قىلماسلىق دېگەن

 قىلىنامدۇ؟

لىمالرنىڭ كۆز قاراشلىرى ھەر ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالردا ئۇرۇش قىلماسلىق توغرىسىدا ئا

 خىل بولغان. 

 ئۆلىماالرنىڭ بۇ ھەقتىكى ئومۇمىي كۆز قاراشلىرى تۆۋەندىكىچە:

جۇمھۇر ئالىمالر ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالردا ئۇرۇش قىلماسلىق توغرىسىدىكى ھۆكۈم  -7

 (بەت -34توم  -4تەفسىر قۇرتۇبى ۋە  )مەسائىل مىن فىقھۇل جىھادمەنسۇخ دەيدۇ. 

 ئەمەل ھۆكۈم توغرىسىدىكى قىلماسلىق ئۇرۇش ئايالردا قىلىنغان ھارام ئۇرۇش -1 

 .قىلىنىدۇ

 پەرز جىھاد ھۆكۈم توغرىسىدىكى قىلماسلىق ئۇرۇش ئايالردا قىلىنغان ھارام ئۇرۇش -4

 ئايالردا ھەممە ھالەتتە بولغان ئەيىن پەرز جىھاد ئەمما. قارىتىلىدۇ ھالەتكە بولغان كۇپەيە

 (بەت -41 توم -4  نائىق كەششافۇل). قىلىنىدۇ ئۇرۇش قارشى گەدۈشمەن
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 ،ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالردا ئۇرۇش قىلماسلىق توغرىسىدىكى ھۆكۈملەر بولسا -3

ئىلگىرىدىن باشالپ بۇ ئايالردا ئۇرۇش ھارام قىلىنغان دەپ بىلىدىغان ۋە بۇ ئايالرنىڭ 

ۇش قىلغاندا ئەمەل قىلىنىدۇ. ئەمما بۈگۈنكى ھۆرمىتىنى ساقاليدىغان كاپىرالر بىلەن ئۇر

دەۋرىمىزدىكىگە ئوخشاش ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالرنىڭ ھۆرمىتىنى ساقلىمايدىغان كاپىرالر، 

مەسائىل مىن ) نەسارالر ۋە مۇرتەدلەر بىلەن ھەر زامان ھەر ۋاقىتتا ئۇرۇش قىلىنىدۇ. -يەھۇدىي

 (فىقھۇل جىھاد

 ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچى.  هللا  تۇر.قاراش -3كۈچلۈك كۆز قاراش 
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 ىرالرنىڭ مۇسۇلمانالرنى قالقان قىلىۋېلىشپكا باب-7
 مەسىلىسى توغرىسىدا

 

كاپىرالر مۇسۇلمانالردىن بولغان ئەسىرلەرنى ياكى مۇسۇلمانالرنىڭ     -دېگىنىمىز قىلىش قالقان

سەپنىڭ   دانلىرىداقۇرئانلىرىنى جەڭ  مەي-قارى ئىلىم-پەرزەنتلىرىنى ياكى ئەھلى -ئەھلى

 ئالدىغا ئېلىپ چىقىپ شۇالر بىلەن ئۆزىنى قوغداشنى مەقسەت قىلشنى كۆرسىتىدۇ.

بىزنىڭ جىھادىي بۈگۈنكى كۈندە  ھەممىمىزگە مەلۇمكى ،ئەزىز مۇھاجىر ۋە مۇجاھىد بۇرادەرلەر

 ئاتىدىغان توپ قوراللىرى بىلەن ۋە ، يىراقتىنبىلەن الشنىكوفالرىئەمىلىيەتلىرىمىز ك

مىنا ئەمىلىيەتلىرى بىلەن بولىۋاتىدۇ.  ۋە ئىستىشھادىي ئەمىلىيەتلەر  ئۇنىڭدىن باشقا

بەرسە  كۆپلەپ تېخىمۇ  مۇجاھىدالرغا نۇسرىتىنى ۋەتەئەال ئىنشائالالھ، ئالالھ سۇبھانەھۇ 

ر بومباردىمانچى ئايروپىالنال ر،لىدىغان بومبىالۇبومبىالر قولىمىزغا چۈشسە باشقۇرلىدىغان ۇباشقۇر

مۇجاھىدالر مانا  مۇشۇنداق ھالەتتە جىھاد  بىلەن ھەم بۇ جىھادىي ئەمىلىيەتلەر داۋاملىشىدۇ.

ئوقالر مۇسۇلمانالرغا تىگىپ  بۇ قىلىۋاتقان ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە، كاپىرالرغا يىراقتا تۇرۇپ ئوق ئاتسا

 زىيان زەخمەت  يېتىپ قېلىشى، ياكى  شۇ قېلىشى، مۇسۇلمانالرنىڭ قېنى تۆكىلىشى،

 جايدىكى مۇسۇلمانالر ئۆلتۈرۈلۈپ  كېتىلىشى مۇمكىن. شۇڭا  بۇ  قالقان مەسىلىسى شەرئىي

ئەگەر بۇنى ياخشى  ھۆكمىنى ھەممەيلەن ياخشى بىلىۋېلىش كېرەك بولغان مۇھىم مەسىلە،

جىھادنى تەرك قىلىپ قويىشىغا سەۋەبچى بولۇپ  بىلىۋالمىساق، بۇ ھەتتا مۇجاھىدالرنىڭ

ۇنىڭ ئۈچۈن مۇجاھىد قېرىنداشلىرىمىزنىڭ بۇ ھەقتىكى شەرئىي قېلىشى مۇمكىن. ش

 بىلىملەرنى بىلىشى بەكمۇ مۇھىم.

 ھەققىدە مەسىلە مۇھىم ئىككى ئىلگىرى توختىلىشتىن توغرىسىدا مەسىلىسى قالقان مەن 

 .تاپتىم توغرا ئۆتۈشنى توختىلىپ

 مۇسۇلمانالرنىڭ قانلىرىنىڭ ھۆرمىتى ئىنتايىن چوڭ. -1

مۇسۇلمانالرنىڭ قانلىرىنىڭ  ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى مۇھەممەد  هللاقېرىنداشالر! مۇسۇلمان 

ساقلىنىپ قالىدىغانلىقىنى ۋە بۇنىڭغا چېقىلىشنىڭ چوڭ گۇناھالردىن ئىكەنلىكىنى بايان 

قىلدى. شۇنداقال كىمدە كىم مۇسۇلمانالرنىڭ قېنىنى ناھەق تۆكسە شۇ كىشىگە نۇرغۇنلىغان 

 .  يان قىلدىتەھدىدلەرنىڭ بارلىقىنى با
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َِّفيَهاََّوَغِضَبَّ:  بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇهللا ََّجَهن ُمََّخاِلًدا ََّفَجَزاُؤُه ََّوَلَعَنُهََّّهللَّاَوَمْنَّيَ ْقُتْلَُّمْؤِمًناَُّمتَ َعمًِّدا َعَلْيِه

ََّلُهََّعَذابًاََّعِظيًماَّ)   (39َوَأَعد 

  كىمكى بىر مۆمىننى قەستەن ئۆلتۈرىدىكەن، ئۇنىڭ جازاسى جەھەننەم

نىڭ غەزىپىگە ۋە لەنىتىگە دۇچار هللادۇ، ئۇ جەھەننەمدە مەڭگۈ قالىدۇ، بولى

   [.31ئۇنىڭغا )ئاخىرەتتە( قاتتىق ئازاب تەيياراليدۇ ] هللابولىدۇ. 

ْعُت َرُسوَل  ْرَداء  قال َسَ  لَّ َمْن َماَت َأْن يَ ْغف رَُه إ   هللا َعَلْيه  َوَسلََّم يَ ُقوُل ُكل  َذْنب  َعَسى  هللا اَصلَّى  هللا اعن أب الدَّ

ًنا ُمتَ َعمًِّدا   .ُمْشر ًكا َأْو ُمْؤم ن  قَ َتَل ُمْؤم 

ھەرقانداق گۇناھنى مەغپىرەت  هللا »نىڭ:  مۇنداق دەيدۇ: مەن پەيغەمبەر  ئەبۇ دەردا 

ئۆلتۈرۈۋەتكەن  قەستەن مۇئمىننى بىر ياكى كىشىنى قىلىدۇ، پەقەت مۇشرىك ھالەتتە ئۆلگەن

           (3510)ئەبۇ داۋۇد:  .دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم« ىرەت قىلمايدۇمۇئمىننىڭ گۇناھىنى مەغپ

 

َعُه حُيَدُِّث َعْن َرُسول   ًنا فَاْعَتَبَط  هللا اَصلَّى  هللا اَعْن ُعَباَدَة ْبن  الصَّام ت  أَنَُّه َسَ  َعَلْيه  َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل َمْن قَ َتَل ُمْؤم 

نْ  هللا ب َقْتل ه  مَلْ يَ ْقَبْل   . ُه َصْرفًا َوَل َعْدًل م 

كىمكى بىر »مۇنداق دېگەن:  دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  ئۇبادە ئىبنى سامىت 

ئۇنىڭ نە پەرز ئەمەلىينى، نە نەپلە ئەمەلىينى قوبۇل هللا مۇئمىننى ناھەق ئۆلتۈرىۋەتسە، 

 (3510)ئەبۇ داۋۇد: .«قىلمايدۇ

 

ْن َزَوال   هللا اَعَلْيه  َوَسلََّم قَ ْتُل اْلُمْؤم ن  َأْعَظُم ع ْنَد  هللا اَصلَّى  هللا اأَب يه  قَاَل قَاَل َرُسوُل  ْبن  بُ َرْيَدَة َعنْ  هللا اَعْن َعْبد   م 

نْ َيا  الد 

 رىۋايەت دېگەنلىكىنى مۇنداق نىڭ  پەيغەمبەر دادىسىدىن  بۇرەيدە ئىبنى ئابدۇلالھ

دۇنيانى يوق قىلىۋەتكەندىنمۇ چوڭ  نىڭ دەرگاھىدا پۈتۈنهللا بىر مۇئمىننى ئۆلتۈرۈش »:قىلىدۇ

  (4330)نەسائى:  .«گۇناھتۇر

َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل َلْو َأنَّ َأْهَل السََّماء  َوَأْهَل  هللا اَصلَّى  هللا اوأب ُهَريْ رََة يَْذُكرَان  َعْن َرُسول   عن أب َسع يد  اْْلُْدر ي  

 . ف  النَّار   هللا اْم اْْلَْرض  اْشتَ رَُكوا ف  َدم  ُمْؤم ن  َْلََكب َّهُ 
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مۇنداق  دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  بىلەن ئەبۇ ھۇرەيرە  ئەبۇ سەئىد خۇدرى 

بىر مۇئمىننىڭ قېنىنى تۆكۈشكە پۈتۈن ئاسمان ئەھلى بىلەن زېمىن ئەھلى شېرىك » دېگەن:

 «ى.ن بوالتتىنى دوزاخقا دۈم چۈشۈرگەئۇالرنىڭ ھەممىس هللا  بولغان تەقدىردىمۇ، ئەلۋەتتە،

 (7431)تىرمىزى: 

 ئەقىدىنى ساقالپ قېلىش بولسا جاننى ساقالپ قېلىشنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ.  -2

بىزلەرگە قوغداش ئەڭ مۇھىم بولغان بەش تۈرلۈك نەرسىنى بايان قىلدى. بۇالرنىڭ رەت هللا 

 تەرتىۋى تۆۋەندىكىچە:

 دىن يەنى ئەقىدە -7

 جان  -5

 ئەقىل  -4

 يۈز ئابروي  -3

 لما -6

بىزلەرگە ۋاجىب قىلدى. شۇنداقال دىننى هللا مانا بۇ بەش تۈرلۈك نەرسىلەرنى قوغداشنى 

 قوغداپ قېلىشىنى بولسا ھەممىنىڭ ئالدىدا قىلدى.

مۇسۇلمانالرنىڭ قېنىنىڭ ھۆرمىتىنى ئىنتايىن يۇقىرى  هللائەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! 

لىشنى ھەم بىزلەرگە بايان قىلىپ دىننى قوغداش ئۈچۈن قۇربان قى ،قىلدى. ئەمما شۇ جاننى

 بەردى.

 ،ىمىزرىىزدىن ئىلگىرى ئۆتكەن پەيغەمبەرلمانا شۇ ئەقىدىنىڭ مۇھىم بولغانلىقى ئۈچۈن ب

قۇربان  ئەقىدە ئۈچۈن سەلەف سالىھلىرىمىز ۋە مۇجاھىدلىرىمىز ئۆزلىرىنىڭ جانلىرىنى

 قىلىدى.

جىھاد ئىبادىتىنى پەرز هللا ،قامانا شۇ ئەقىدىنى ساقالپ قېلىش ھەممىدىن مۇھىم بولغاچ

 قىلدى.

َنة َََّّتُكونَََََّّلَََّّحت ىََّوقَاتُِلوُهمَّْ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:هللا  َِّبَماَّهللَّاَّفَِإن ََّّانْ تَ َهْواَّفَِإنََِّّلل هََُِّّكلُّهََُّّالدِّينَََّّوَيُكونََِّّفت ْ

    (93)ََّبِصير ََّّيَ ْعَمُلونَّ

 ئۇالر بىلەن  ئۈچۈن بولغانغا قەدەرهللاپىتنە تۈگىگەن، دىن پۈتۈنلەي

كۆرىدۇ  ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنىهللائۇرۇشۇڭالر؛ ئەگەر ئۇالر )كۇفرىدىن( يانسا، 

[43.]  )سۈرە ئەنفال( 
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  .ئەمدى مەن قالقان مەسىلىسى توغرىسىدا توختىلىپ ئۆتىمەن

مىكىرلەرنى ئويالپ -ھەر دائىم ھىيلە ،چىدىماس كاپىرالر ۋە ئىىلگىرىدىن باشالپ قورقۇنچاق

نىڭ جىھادىنى توختىتىشقا ئۇرۇنۇپ كەلمەكتە. لېكىن ئۇالر ھەرگىز جىھادنى مۇجاھىدالر

 توختىتالمايدۇ.

َّاْلَكاِفُرونَّ َكرِهََّ َوَلوَّ ُنورَهَُّ يُِتم َّ َأن ِإَل َّ هللَّا َويَْأَبى بَِأفْ َواِهِهمَّْ هللَّا نُورََّ ُيْطِفُؤواَّْ َأن يُرِيُدون 

)نىڭ نۇرىنى )يەنى ئىسالم  هللا ئۇالر )يەنى مۇشرىكالر، يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر

دىنىنى( ئېغىزلىرى )يەنى يالغان ـ ياۋىداق بوھتانلىرى( بىلەن ئۆچۈرمەكچى 

ئۆز نۇرىنى ئۈستۈن قىلماي قالمايدۇ، كاپىرالر )بۇنى( يامان كۆرگەن  هللابولىدۇ، 

 (تەۋبە)سۈرە  [.12تەقدىردىمۇ ]

َّ صَ  هللا اعن َجاب َر ْبَن َعْبد   ْعُت النَِّب  ْن أُمَِّت  يُ َقات ُلوَن َعَلى اْلَْقِّ هللا الَّى قال َسَ  َعَلْيه  َوَسلََّم يَ ُقوُل َل تَ زَاُل طَائ َفة  م 

 َِاه ر يَن إ ََل يَ ْوم  اْلق َياَمة  

نىڭ  جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، ئۇ پەيغەمبەر 

ىتىمدىن بىر تائىپە ھەق ئۈستىدە تۇرۇپ، تاكى ئۈمم»مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان: 

 )مۇسلىم( «.قىيامەتكىچە داۋاملىق جىھاد قىلىدۇ

  كاپىرالرنىڭ ھىيلە مىكىرلىرىدىن بىرى قالقان مەسىلىسىدۇر.

 قالقان مەسىلىسى مۇنداق ئىككى خىل ھالەتتە ئۇچرايدۇ.

رىنى جەڭ مەيدانىدا سەپنىڭ كاپىرالر مۇسۇلمانالرنىڭ ئەسىرلىرىنى ۋە ياكى ئەھلى ئاياللى -7

ئالدىغا ئېلىپ چىقىپ ئۆزلىرىنى قوغدىۋالىدۇ. بىزنىڭ بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە بولسا كاپىرالر 

ئانىلىرىنى ئۆلتۈرىۋىتىشنى تەھدىد قىلىىپ مۇجاھىدالرنى جىھادنى -مۇجاھىدالرنىڭ ئاتا

 .توختىتىشقا مەجبۇراليدۇ

 قىلىدىغان ھۇجۇم مۇجاھىدالر ۋە رىلىرىنىئىدا ج،خ ئورگانلىرىنى، ئەسكىرى كاپىرالر -5

 ئارقىلىق بۇ كاپىرالر. ئورۇنالشتۇرىۋالىدۇ بازارالرغا توپلىشىۋاتقان مۇسۇلمانالر ،ئورۇنلىرىنى

 داۋامالشتۇرۇپ كۇپرىنى بىز ،قىلمايدۇ ھۇجۇم ئورۇنلىرىغا توپلىشىۋاتقان مۇسۇلمانالر  مۇجاھىدالر

 .قىلىدۇ مەقسەت شۇنى ۋە ئوياليدۇ دەپ وسىيااليمىزت ئۈنۈملۈك ئىسالمدىن مۇسۇلمانالرنى

مەن تۆۋەندە قالقان مەسىلىسىنىڭ بۇ ئىككى خىل كۆرۈنىشى ھەققىدە ئۇستازلىرىمىزنىڭ 

 پەتىۋالىرىنى بايان قىلىپ ئۆتىمەن.
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كاپىرالر مۇسۇلمانالرنىڭ ئەسىرلىرىنى ۋە ياكى ئەھلى ئاياللىرىنى جەڭ مەيدانىدا سەپنىڭ  -7

لىپ چىقىپ ئۆزلىرىنى قوغدىۋالىدۇ. كاپىرالر بۇ ئارقىلىق مۇجاھىدالرنىڭ جىھادىنى ئالدىغا ئې

توختىتىشنى مەقسەت قىلىدۇ ياكى ئوق بىزگە تەگمەي  مۇسۇلمانالرغا تەگسۇن بىز ساق قااليلى 

 دېگەن مەقسەتلەرنى قىلىدۇ.

 لالھمۇھىمەھۇرە ئىمام ئەبۇ ھەنىفە، ئەبۇ يۈسۈف ۋە زۆھرى ،رەھىمەھۇلالھئىمام جەسساس 

كاپىرالر مۇسۇلمانالرنىڭ  ]قاتارلىق ئالىمالرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى نەقىل قىلىدۇ:

ئەسىرلىرىنى ۋە ياكى ئەھلى ئاياللىرىنى جەڭ مەيدانىدا سەپنىڭ ئالدىغا ئېلىپ چىقىپ قالقان 

ئاتسا  قىلىۋالغان بولسا، بۇ ھالەتتە مۇجاھىدالر كاپىرالرنى ئۆلتۈرۈشنى مەقسەت قىلىپ ئوق

 بەت( -514توم  -6)ئەھكامۇل قۇرئان  [جائىز.

ئەگەر كاپىرالر جەڭ مەيدانىدا مۇسۇلمانالرنىڭ ئەسىرلىرىنى ۋە ياكى ئەھلى  ]بەزى ئالىمالر  

ئاياللىرىنى قالقان قىلىۋالغان بولسا ۋە ئۇالرغا قارىتىپ ئوق ئېتىپ كاپىرالرنى ئۆلتۈرمىسە 

مۇسۇلمانالرنى مەقسەت قىلماستىن كاپىرالرنى  ،ەت بولسامۇسۇلمانالرغا زىيان يېتىدىغان ھال

 [.بۇنىڭغا ئالىمالر بىرلىككە كەلگەن دەپ بايان قىلىدۇ ،مەقسەت قىلىپ ئوق ئاتسا بولىدۇ

ئەگەر كاپىرالر جەڭ مەيدانىدا مۇسۇلمانالرنىڭ ] ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: 

ى قالقان قىلىۋالغان بولسا ۋە ئۇالرغا قارىتىپ ئوق ئېتىپ ئەسىرلىرىنى، ياكى ئەھلى ئاياللىرىن

مۇسۇلمانالرنى مەقسەت  ،كاپىرالرنى ئۆلتۈرمىسە مۇسۇلمانالرغا زىيان يىتىدىغان ھالەت بولسا

بۇنىڭغا ئالىمالر بىرلىككە كەلگەن  .قىلماستىن كاپىرالرنى مەقسەت قىلىپ ئوق ئاتسا بولىدۇ

 بەت( -641توم  -51ەتىۋا )مەجمۇئۇل ف [دەپ بايان قىلىدۇ.

 -كاپىرالر ئايال ائەمم ،نى ئۆلتۈرۈشتىن توسقانبالىلىرى-، كاپىرالرنىڭ ئايال پەيغەمبەر 

)ئەلمۇغنى بار ھالەتتە مەنچاناق ئاتقان.  بالىلىرى -ئايال بىلەن ئارلىشىپ تۇرىۋاتقاندا بالىلىرى

 بەت(-547توم-3

)يەنى بۈگۈنكى  كاپىرالر قورغانلىرىغا مەنچاناق  پەيغەمبەر ]ئىمام ئەبۇ يۈسۈف مۇنداق دەيدۇ:

دەۋرىمىزدىكى توپ قوراللىرىغا ئوخشاش قورالالر( ئاتقان. ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئۆلتۈرۈشتىن 

 بار مۇچەكلەنگەن كىشىلەر ۋە تىجارەتچىلەر ۋە مۇسۇلمانلىقىنى مەخپى تۇتىۋاتقان مۇسۇلمانالر

  [ئىدى.

مۇسۇلمانالرنىڭ ئەسىرلىرىنى، ياكى ئەھلى ئاياللىرىنى قالقان ئەگەر كاپىرالر جەڭ مەيدانىدا 

قىلىۋالغان بولسا ۋە ئۇالرغا قارىتىپ ئوق ئېتىپ كاپىرالرنى ئۆلتۈرمىسە مۇسۇلمانالرغا زىيان 
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مۇسۇلمانالرنى مەقسەت قىلماستىن كاپىرالرنى مەقسەت قىلىپ ئوق  ،يىتىدىغان ھالەت بولسا

 بەت( -711توم -3بەت ۋە ئەلھاۋى -563توم  -3بەت، ئەئۇم  -707توم -1ائىئ )بەدائىئۇسسە ن .ئاتسا بولىدۇ

كەلگەن دەلىللەرنى كەلتۈرسەك ئايرىم بىر كىتابالر تۈزىلىپ چىققۇدەك كۆپ  بىز بۇ ھەقتە

   :دەلىللەر ۋە مەسىلىلەر بار. ئەمما مەن يۇقارقى دەلىللەردىن شۇنى خۇالسە قىلىمەنكى

مۇسۇلمانالرنىڭ ئەسىرلىرىنى ياكى ئەھلى ئاياللىرىنى قالقان كاپىرالر جەڭ مەيدانىدا 

قىلىۋالغان بولسا ۋە ئۇالرغا قارىتىپ ئوق ئېتىپ كاپىرالرنى ئۆلتۈرمىسە مۇسۇلمانالرغا زىيان 

مۇسۇلمانالرنى مەقسەت قىلماستىن كاپىرالرنى مەقسەت قىلىپ ئوق  ،يېتىدىغان ھالەت بولسا

 ئاتسا بولىدۇ.

 ،مۇسۇلمانالرنى قالقان قىلىۋاپتۇ دەپ ئۇالرغا قارىتا ئوق ئاتماسلىق بولساچۈنكى كاپىرالر 

شۇنداقال كاپىرالرنىڭ مۇسۇلمانالر ئۈستىدىن  ،جىھاد ئىبادىتىنى توختىتىشقا ئېلىپ بارىدۇ

 تېخىمۇ كۆپ زۇلۇمالرنى قىلىشىغا ئېلىپ بارىدۇ.

ن مۇسۇلمانالر بار دەپ كاپىرالرغا قېرىنداشالر! ئەگەر بىز كاپىرالرنىڭ يېنىدا قالقان قىلىنغا

قارشى جىھاد قىلمىساق ۋە ئۇالرغا ئوق ئاتمىساق كاپىرالر ئىسالمى دىيارالرغا تاجاۋۇز قىلىپ 

نىڭ شەرىئىتىگە هللالىرگە قارشى ئۇرۇش قىلىدۇ ۋە نىڭ مۆمىن بەندىهللاقا ۋە هللا كىرىدۇ. 

 لىرى ئۆلتۈرىۋېتىدۇ.زىر ئۆجەڭ قىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن قالقان قىلىنغان مۇسۇلمانالرنى بەرىب

كاپىرالر مۇسۇلمانالرنى قالقان قىلىۋالغان بولسا مۇسۇلمانالرنى مەقسەت  ،شۇنىڭ ئۈچۈن بىز

قىلماستىن، كاپىرالرنى مەقسەت قىلىپ ئۇالرغا ئوق ئېتىشىمىز ۋە جىھادنى توختاتماسلىقىمىز 

 كېرەك.

بار. ئۇ  ەن چوڭ بىر فىقھى قائىدەقېرىنداشالر! ئىسالم شەرىئىتىدە ئالىمالر بىرلىككە كەلگ

بولسىمۇ ئىككى زىيان كېلىپ قالسا، بۇنىڭ زىيىنى كىچىكرەكىگە دەسسەپ تۇرۇپ زىيىنى ئەڭ 

 چوڭراقى يوق قىلىنىدۇ.

كاپىرالر جەڭ مەيدانىدا مۇسۇلمانالرنىڭ ئەسىرلىرىنى ۋە ياكى ئەھلى ئاياللىرىنى قالقان 

 مۇنداق ئىككى زىيانغا دۇچ كېلىدۇ.قىلىۋېلىش مەسىلىسىدە ھەم مۇسۇلمانالر 

 مۇسۇلمانالرغا ئوقالرنىڭ ئاتقان ئۈچۈن، قىلىۋالغانلىقى قالقان مۇسۇلمانالرنى كاپىرالر-7

 بولسا مەسىلە بۇ مانا. ئاتماسلىق ئوق قارىتىپ كاپىرالرغا ئەنسىرەپ، كېتىشىدىن تېگىپ

 .بارىدۇ ئېلىپ ىشقاتوختىت ئىبادىتىنى جىھاد ئۆتكىنىمىزدەك قىلىپ بايان ئىلگىرى
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 قىلماستىن، مەقسەت مۇسۇلمانالرنى بولسا قىلىۋالغان قالقان مۇسۇلمانالرنى كاپىرالر -5

 قىلىنغان قالقان بولسا ھالەتتە خىل بۇ مانا. ئېتىش ئوق ئۇالرغا قېلىپ مەقسەت كاپىرالرنى

 .كېتىدۇ ئۆلتۈرۈلۈپ ھەم مۇسۇلمانالر

 بۇ ۋاقىتتا قانداق قىلىش كېرەك؟

ئىككى  ،لىرىگە رىئايە قىلىپ تۇرۇپئىسالم دىنىمىزدىكى فىقھى قائىدىىل ھالەتتە بىز بۇ خ

 زىياننىڭ كىچىكرەكىگە دەسسەپ تۇرۇپ چوڭ زىياننى دەپئى قىلىشىمىز الزىم.

شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مەجمۇئۇل پەتىۋا  فىقھى قائىدىنىيۇقارقى 

. ۋە قالقان قىلىنغان مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆلتۈرۈلۈپ كىتىشى لغانبەتلەردە بايان قى -65توم -50

  يەڭگىل زىيان دەپ كەلتۈرگەن.

 قىلىدىغان ھۇجۇم مۇجاھىدالر ۋە ئىدارىلىرىنى خ ج، ئورگانلىرىنى، ئەسكىرى كاپىرالر -5

 ىقئارقىل بۇ كاپىرالر. ئورۇنالشتۇرىۋالىدۇ بازارالرغا توپلىشىۋاتقان مۇسۇلمانالر ئورۇنلىرىنى

 داۋامالشتۇرۇپ كۇپرىنى بىز قىلمايدۇ ھۇجۇم ئورۇنلىرىغا توپلىشىۋاتقان مۇسۇلمانالر  مۇجاھىدالر

 .قىلىدۇ مەقسەت شۇنى ۋە ئوياليدۇ دەپ توسىيااليمىز ئۈنۈملۈك ئىسالمدىن مۇسۇلمانالرنى

 انتوپلىشىۋاتق ئىنسانالر ئورۇنلىرىنى ئەسكىرى ئۆزلىرىنىڭ دەۋرىمىزدە بۈگۈنكى كاپىرالر

 ھالەتتە مەجبۇرى كاپىرالر مۇسۇلمانالرنى قالغان تۇرۇپ ئورۇنالردا شۇ. ئورۇنالشتۇرىۋاتىدۇ ئورۇنالرغا

 تۇرۇپ بىلەن ئىختىيارلىقى ئۆز مۇسۇلمانالر جايدىكى شۇ ياكى ۋە بولسۇن تۇرغۇزغان جايدا شۇ

 .كىرىدۇ مەسىلىسىگە قالقان ھالەت خىل ئىككى ھەر بولسۇن قالغان

ل ھالەتلەر بولسا ھەم ئىلگىرى بايان قىلىپ ئۆتكەن مەسىلىگە ئوخشاشال جائىز. مانا بۇ خى

 چۈنكى ھەم بۇ مەسىلە زامانىمىزدىكى قالقان كۆرۈنىشلىرىنىڭ بىرى.

مەن ئابدۇلالھ ئىبنى  ]رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:لىبىي مۇجاھىدالر ئۇستازى ئەبۇ يەھيا 

اپ خەت يازدىم. ئەگەر كاپىرالر ئەسكىرى ئورۇنلىرىنى قەئۇد رەھىمەھۇلالھقا مۇنداق سۇئال سور

رغا شۇ ئورۇنال ۋېلىپ بۇ ئارقىلىق مۇجاھىدالرنىڭئىنسانالر توپلىشىۋاتقان ئورۇنالرغا قۇرى

ئەمىلىيەت قىلىش جەريانىدا مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆلۈپ كىتىش  ئەمىلىيەتلەرنى ئېلىپ بارسا

رىكى ئالىملىرىمىز بايان قىلغان قالقان خەۋىپى بولۇپ قالىدۇ. مانا بۇ مەسىلە ئىلگى

 مەسىلىسىگە كىرەمدۇ؟

بۇ خىل ھالەت ھەم  ]ئۇستاز ئابدۇلالھ ئىبنى قەئۇد رەھىمەھۇلالھ مۇنۇ جاۋابنى بەردى:

  [ئالىمالر ئىجازەت بەرگەن قالقان مەسىلىسىگە كىرىدۇ.



156 
 

مىزدىكى كەڭرى مۇجاھىدالر قېرىنداشالر! قالقان مەسىلىسىنىڭ  بۇ كۆرۈنۈشى ھەم زامانى

 . تارقالغان كۆرۈنىشلىرىدىن ھېسابلىنىدۇ

كاپىرالر ئىسالمى  ،غا مەلۇمكىزھازىرقى رېئاللىقالرنى ياخشى تونۇپ يەتكەن قېرىنداشلىرىمى

مەجبۇرى ھالەتتە كاپىرالرنىڭ ئەسكىرى -دىيارالرغا باستۇرۇپ كىرگەن ۋە مۇسۇلمانالر ئىختىيارى

 كىتىپ ىپقرنىڭ ھەممىسى ھىجرەت قىلىپ چىمۇسۇلمانال ئورۇنلىرىغا يېقىن تۇرۇپ قالدۇ.

 بواللمايدۇ. 

مۇسۇلمانالر تۇرىۋاتقان  تۈركىستاندا ھەم ئەسكىرى ئورۇنالر، تۈرمىلەر ۋە ج خ ئىدارىلىرى

جايالشقان. بىز كاپىرالرغا ئىستىشھادىي ئەمىلىيەتلەرنى ۋە ياكى  غابەزىلىرى بازارالر غا،جايالر

مۇسۇلمانالرغا ھەم زىيان زەخمەت  ،قوراللىرى بىلەن ئەمىلىيەت قىلغاندا ئۇزاق مۇساپىلىك توپ

 .يېتىپ قېلىشى مۇمكىن. بەزى مۇسۇلمانالر ئۆلۈپ كېتىشى مۇمكىن

بۇ خىل ھالەتلەر قالقان مەسىلىسىگە كىرىدۇ. چۈنكى ئىلگىرى  :خۇالسە قىلىپ ئېيتساق

ىدالر قالقان قىلىنغان مۇسۇلمانالرنى مۇجاھ ،بولسا تەشۈبايان قىلغان بىرىنچى خىل كۆرۈن بىز

ئۆز كۆزى بىلەن كۆرۈپ تۇرۇپ ئاتىدۇ. شۇ ھالەتتە ھەم ئالىمالر بۇنىڭ جائىزلىق توغرىسىدا 

مۇجاھىدالر  ،پەتىۋا بەرگەن. ئەمما قالقان مەسىلىسىنىڭ ئىككىنچى خىل كۆرۈنىشىدە بولسا

)شەيىخ ئەبۇ ەتلەرنى ئېلىپ بارىدۇ. مۇسۇلمانالرنى كۆرمەستىن ئۇرۇش قىلىدۇ ۋە پىدائى ئەمىلىي

  يەھيا لىبىي رەھىمەھۇلالھنىڭ قالقان مەسىلىسى دېگەن رىسالىدىن ئېلىندى.(

غان ۋە ئۆلىماالرنىڭ قا تەقۋالىق قىل هللاشۇنىڭ ئۈچۈن شۇ خىل ھالەتلەردە مۇجاھىدالر 

  .پەتىۋالىرىغا رىئايە قىلغان ھالدا جىھادى ئەمىلىيەتلەرنى قىلىشى كېرەك

 شەرتلەر قان مەسىلىسىدە ئالىمالر ئوتتۇرغا قويغانقال
 . سا بولىدۇقالقان پەتىۋاسىغا ئەمەل قىل ،ق بولغانداۆلىماالر بايان قىلغان شەرتلەر تولۇئ

 .كېرەك بولىشى كەتكەندە كىرىشىپ جەڭگە ئېتىش ئوق قارىتىپ قىلىنغانالرغا قالقان -7

تۇرۇپ كاپىرالرغا ئوق ئاتقىلى بولمايدىغان  قالقان قىلىنغان مۇسۇلمانالرغا ئوق ئاتماي -5

  .ۇش الزىمبولھالەت 

قالقان قىلىنغان مۇسۇلمانالرغا ئوق تېگىپ قېلىشدىن  ،مۇجاھىدالر ئىمكان بار -4

 .ئېھتىيات قىلىشى الزىم. بۇنىڭ ئۈچۈن تولۇق ئىمكانىيەتلىرىنى سەرپ قىلىشى كېرەك

ئۆلتۈرۈشنى مەقسەت قىلماستىن كاپىرالرنى مۇسۇلمانالرنى  ،مۇجاھىدالر ئوق ئاتقاندا -3

 مەقسەت قىلىپ ئوق ئېتىشى الزىم.
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ئاشكارا -مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئېنىق ،مۇسۇلمانالرغا ئوق ئاتقاندا قالقان قىلىنغان -6

 مەنپەئەتلەر تەلەپ قىلىنغان بولۇشى كېرەك.

ئۇالرنى  يۈزىسىدىنش مۇسۇلمانالرنى قوغدا ،كاپىرالرغا ئوق ئېتىشقا زۆرۈرىيەت تۇغۇلمىسا -5

 ،تىمىز. ئەگەر كاپىرالرغا ئوق ئېتىشقا ھاجەت تۇغۇلغان جەڭ قاينىمى ھالىتىدەېتەرك ئ

ئۇالر بىزنى  نى تەرك ئەتسەكياكى ئۇالرغا ئوق ئېتىش ،مۇسۇلمانالرنى قالقان قىلىۋالسا

ىڭ قەلئەسىنى ياكى ئۇالرن ۋەىيىدىغان ياكى ئۇالرنىڭ شىددىتى ۋە ئەزىيىتى كۆپ ،ڭىۋالىدىغانېي

 ا ئوق ئېتىش جائىز.الردئېلىش ئۆزرىسى بولغانغا ئوخشاش شارائىت

غا ئوق ئاتقاندا، مۇسۇلمانالر تارقاقالشتۇرۇلىشى، ئىمكان يار بەرگەن دائىرىدە كاپىرالر -1

 مۇسۇلمان ئەسىرلەر قوغلدىلىنىشى ۋە يىراقالشتۇرۇلىشى الزىم.

 

بارغاندا دىققەت  مۇجاھىدالر جىھادى ئەمىلىيەتلەرنى ئېلىپ
 قىلىشقا تېگىشلىك بولغان نۇقتىالر

 بولغان قىلماقچى ئەمىلىيەت ،بارغاندا ئېلىپ ئەمىلىيەتلەرنى جىھادى مۇجاھىدالر -6

ۋە  سىياسى ئىقتىسادى، بۇنىڭ ،قىلىنسا ئەمىلىيەت ئورۇنغا بۇ. كېرەك تالالش ياخشى نىشاننى

 ئاالھىدە ئىشالرغا ئوخشاش دېگەنگە نچىلىكقا زىيىنى ،قانچىلىك پايدىسى جەھەتتىن مەنىۋى

 .الزىم بېرىشى ئەھمىيەت

 .كېرەك تالالش ياخشى ۋاقىتنى بارغاندا ئېلىپ ئەمىلىيەتلەرنى جىھادى مۇجاھىدالر -5

 ئامال بار ئەمىلىيەتلەرنى ئىنسانالر تاراپ كېتىدىغان ۋاقىتقا توغۇرالش كېرەك.

ى ئېلىپ بارىدىغان ئورۇن كەچلىك بازارالردا مەسىلەن مۇجاھىدالر جىھادى ئەمىلىيەتلەرن

 .بولسا، مۇجاھىدالر جىھادى ئەمىلىيەتلەرنى كۈندۈزى قىلىشى كېرەك

 .كېرەك تالالش ئورۇن مۇناسىپ بارغاندا، ئېلىپ ئەمىلىيەتلەرنى جىھادى  مۇجاھىدالر -4

 .الزىم قىلىشى ئورۇنالر قىلىدىغان ھۇجۇم بىرىنچى ئورۇنلىرىنى ئاساسى كاپىرالرنىڭ

 مۇسۇلمانالرنىڭ جايدا شۇ بارغاندا ئېلىپ ئەمىلىيەتلەرنى جىھادى  مۇجاھىدالر -3

 قىلىپ مەقسەت ئۆلتۈرۈشنى كاپىرالرنى ھالدا سىقىلغان قاتتىق كېتىشگە ئۆلتۈرۈلۈپ

 .الزىم بېرىشى ئېلىپ ئەمىلىيەتلەرنى
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مۇجاھىدالر جىھادى ئەمىلىيەتلەرنى ئېلىپ بارغاندا قالقان 
ان مۇسۇلمانالر ئۆلتۈرۈلۈپ كېتىپ قالسا قىلىنغ

 ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ ھۆكمى قانداق بولىدۇ؟
ەبى بىلەن  قالقان قىلىنغانلىق سەۋ ،ئەمىلىيەتلەرنى ئېلىپ بارغاندا جىھادى ۇجاھىدالرم

 نىيىتىگە يارىشا تىرىلدۈرىلىدۇ. ئۆلتۈرۈلۈپ كەتكەنلەر

 قويغانبۇ ھەقتە ئالىمالر ئىككى خىل قاراشنى ئوتتۇرغا 

 (توم -51مەجمۇئۇل فەتىۋا . )بولىدۇ ھۆكمىدە شېھىدلەرنىڭ -7

 نىيىتىگە يارىشا تىرىلدۈرۈلىدۇ. -5

 .كۈچلۈك كۆز قاراش ئەگەر مۇسۇلمانالر مەجبۇرى قالقان قىلىنغان بولسا شېھىدنىڭ ھۆكمىدە

يارىشا  ئەمما، ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن كاپىرالر ئارىسىدا تۇرۇپ قالغان بولسا نىيىتىگە

 ياخشى بىلگۈچى هللاتىرىلدۈرىلىدۇ. 

 نىڭ تۆۋەندىكى ھەدىسى  بۇنىڭ دەلىلى رەسۇلۇلالھ

 هللا اَعَلْيه  َوَسلََّم ف  َمَنام ه  فَ ُقْلَنا يَا َرُسوَل  هللا اَصلَّى  هللا اْبن  الز بَ رْي  َأنَّ َعائ َشَة قَاَلْت َعَبَث َرُسوُل  هللا َعْن َعْبد  

ْن قُ َرْيش  َقْد َصنَ ْعَت َشْيًئا ف  َمنَ  ْلََأَ ب اْلبَ ْيت  ام َك ملَْ َتُكْن تَ ْفَعُلُه فَ َقاَل اْلَعَجُب إ نَّ نَاًسا م ْن أُمَِّت  يَ ُؤم وَن ب اْلبَ ْيت  ب َرُجل  م 

َف ِب  ْم فَ ُقْلَنا يَا َرُسوَل  ُر َواْلَمْجُبوُر إ نَّ الطَّر يَق َقْد ََيَْمُع النَّ  هللا اَحَّتَّ إ َذا َكانُوا ب اْلبَ ْيَداء  ُخس  اَس قَاَل نَ َعْم ف يه ْم اْلُمْسَتْبص 

َعثُ ُهْم  ًدا َوَيْصُدُروَن َمَصاد َر َشَّتَّ يَ ب ْ  .َعَلى ن يَّاِت  مْ  هللا اَواْبُن السَّب يل  يَ ْهل ُكوَن َمْهَلًكا َواح 

لىدۇ: ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قى ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير 

نىڭ ئەلچىسى! هللا ئى  :ئويغانغاندىن كېيىن. ئۇخالۋېتىپ قىمىلداپ كەتتى پەيغەمبەر 

 »ئۇيقۇڭدا بەكمۇ قىمىلداپ كەتتىڭ، ئىلگىرى بۇنداق بولۇپ باقمىغانىدىڭ، ـ دېسەك:

ھەقىقەتەن غەلىتە )چۈش كۆرۈپتىمەن(. ئۇممىتىمدىن بىر تۈركۈم كىشى بەيتۇلالھقا 

شلىك بىرىنىڭ سەۋەبى بىلەن بەيتۇلالھنى چېقىۋېتىشنى كۆزلەپ يولغا پاناھلىنىۋالغان قۇرەي

ئى  ـ دېدى. بىز: «چىققۇدەك. بەيزا دېگەن جايغا كەلگەندە، ھەممىسىنى يەر يۇتۇپ كېتىپتۇ،

شۇنداق، ئۇالرنىڭ  »: رەسۇلۇلالھ! يولدا باشقا ئىنسانالرمۇ بار ئەمەسمۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدۇق. 

پ قەستەن چىققانالر، مەجبۇرىي چىققانالر ۋە )ئۇالر بىلەن مۇناسىۋىتى ئارىسىدا بىلىپ تۇرۇ

ئاال ھەممىسىنى بىرال كۈندە بىر ـ بىرىدىن پەرقلىق ەت هللا بولمىغان( يولۇچىالرمۇ بولۇپ، 

 (5113)مۇسلىم: ـ دېدى.  «تىرىلدۈرىدۇ،
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چېقىش  مەجبۇرالنغانالرنى ياكى نىيىتى بەيتۇلالھنى  يۇقارقى ھەدىستە رەسۇلۇلالھ

 نىيىتىگە يارىشا تىرىلدۈرىلىدىغانلىقنى بايان قىلىپ بەردى. ىغانالربولم

ھەر دائىم نىيەتلىرىنى ساپالپ تۇرۇشنى  ،شۇنىڭ ئۈچۈن مەن مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمغا

تەۋسىيە قىلىمەن. بولۇپمۇ ھىجرەتكە چىقىشقا قادىر بواللمايۋاتقان قېرىنداشالر نىيەتلىرىمىز 

مانا شۇ ھالەتتە بىز ئۆلتۈرۈلۈپ  ،رەت ۋە جىھاد ئىبادەتلىرىگە ئاتلىنىش بولسۇنھەر دائىم ھىج

 كېتىپ قالساق ئىنشائالال شېھىدلەرنىڭ ئەجرىگە ئېرىشەلەيمىز.

مۇجاھىدالر ئوقلىرى سەۋەپلىك  ،قالقان قىلىنغان مۇسۇلمانالر
ئۇالرنىڭ دىيىتىنى ۋە ياكى  ،ئۆلتۈرۈلۈپ كېتىپ قالسا
 شكە توغرا كېلەمدۇ؟كاففارىتىنى بېرى

 :ۇ ھەقتە ئالىمالرنىڭ كۆز قاراشلىرىب

قالقان ]: مۇنداق دەيدۇرەھىمەھۇلالھ ۋە ئىمام ئەھمەد  رەھىمەھۇلالھ ئىمام شافىئى-7

دىيىتىنى  ،مۇجاھىدالر ئوقلىرى سەۋەپلىك ئۆلتۈرۈلۈپ كېتىپ قالسا ،قىلىنغان مۇسۇلمانالر

 [تۆلەش كېلىدۇ.

مۇجاھىدالر  ،قالقان قىلىنغان مۇسۇلمانالر ]مۇنداق دەيدۇ :لالھ رەھىمەھۇئىبنى قۇدامە  -5

توم  -3)ئەلمۇغنى    [دىيەت ۋە كەففارەت كەلمەيدۇ. ،ئوقلىرى سەۋەپلىك ئۆلتۈرۈلۈپ كېتىپ قالسا

 توم ( -5بەت  ۋە ھىدايە  -547

اھىدالر قالقان قىلىنغان مۇسۇلمانالر مۇج ]رەھىمەھۇلالھ ھەم مۇنداق دەيدۇ : ەيمجۇئىبنى ن

 -6) ئەلبەھرۇررائىق   [ئوقلىرى سەۋەپلىك ئۆلتۈرۈلۈپ كېتىپ قالسا دىيەت ۋە كەففارەت كەلمەيدۇ.

 بەت( -15توم 

دىيەت ۋە ]مۇجاھىد قېرىنداشالر! ئەھكامۇل مۇجاھىد، ۋە دەئۋەتۇل مۇقاۋەمە...كىتابالردا ھەم 

 .دەپ بايان قىلىنغان [كەففارەت كەلمەيدۇ

جاھىدالر جىھادى ئەمىلىيەتلەرنى ئېلىپ بارغاندا، قالقان قىلىنغان مۇ-كۈچلۈك كۆز قاراش

دىيەت ۋە كەففارەت  ،مۇسۇلمانالر مۇجاھىدالر ئوقلىرى سەۋەپلىك ئۆلتۈرۈلۈپ كېتىپ قالسا

 كەلمەيدۇ.

. شۇ دەرسكە مۇراجىئەت قىلغان ئىدىممۇسۇلمان قېرىنداشالر! بۇ ھەقتە سۈرەتلىك دەرس 

 قىلىڭالر!  
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  ۇرتەدلەر ئەھكاملىرىم  باب -8

 

بىز ئىلگىرىكى بابتا كاپىرالرنىڭ ئەسلى كاپىر ۋە مۇرتەد كاپىر دەپ  !مۇسۇلمان قېرىنداشالر

ئىككى تۈرگە بۆلىنىدىغانلىقىنى بايان قىلغان ئىدۇق. شۇنداقال ئەسلى كاپىرالر ھەققىدىكى 

ۇرتەد كاپىرالر توغرىسىدا مخالىسا ئەھكامالر توغرىسىدا توختىلىپ ئۆتكەن ئىدۇق. ئەمدى ئالالھ 

 توختىلىپ ئۆتىمىز.

 مۇرتەدلەرنىڭ تۇنۇشتۇرۇلىشى
كۇفرى سۆزنى سۆزلەش ياكى كۇفرىنى  ،ئىسالم كەلتۈرۈپ بولغاندىن كېيىن :ۇرتەد دېگىنىمىزم

ھەرىكەتلەرنى قىلىش ئارقىلىق ئىسالم دىنىدىن چىقىپ -ئېتىقاد قىلىش ياكى كۇفرى ئىش

  .نى كۆرسىتىدۇكەتكەن كىشى

 مۇرتەد بولغۇچىنى تۇنۇشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ: مۇرتەدلىك ۋە رەھىمەھۇلالھئىبنى ھەزمى  

 ،ئىسالم دىنىدىن يېنىپ ئىسالم دىنىدىن باشقا دىنغا چىقىپ كەتكەنلىكى ئېنىق بولغان]

ئاندىن كېيىن ئىسالم دىنىدىن چىقىپ كىتابىي دىنغا ياكى كىتابىي دىننىڭ باشقىسىغا ياكى 

ىن باشقا نەرسىلەرگە چىقىپ كەتكەنلىكى سابىت بولغان ھەرقانداق ئادەم مۇرتەد ئىسالم دىند

 [ بولىدۇ.

ئىسالم كەلتۈرۈپ بولغاندىن  ]ئەھلى ئىلىملەر مۇرتەدلەرنى تۇنۇشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ؛ خۇالسە؛

كېيىن ئىسالم دىنىدىن چىقىپ كەتكەن ياكى ئۆزىنى ئىسالمغا نىسبەت بېرىدىغان ياكى 

رنىڭ پەرزەنتى بولۇپ باالغەتكە يەتكەندىن كېيىن ئىسالمنى قۇبۇل قىلىشتىن باش مۇسۇلمانال

  [تارتقان كىشىلەردۇر.

تەۋھىد كەلىمىسىنى دەيدىغان كىشىلەر  «هللا اال  إلەال»مۇرتەدلەر 
   ئۇالرنى نېمە ئۈچۈن ئۆلتۈرىمىز ۋە ھالبۇكى رەسۇلالھ ،تۇرسا

 ەدېگەن شۈبھىگە رەددىي مۇنداق دېگەن تۇرسا

 الصَلة ويقيموا هللا ا رسول ُممداً  وأن هللا ا إل إله ل أن يشهدوا حَّت الناس أقاتل أن أمرت: "  رسول هللا وقال

 " هللا ا على وحساِبم اْلسَلم حبق إل وأمواْلم دماءهم مين عصموا ذلك فعلوا فإذا الزكاة ويؤتوا

مۇنداق ى، رەسۇلۇلالھ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن رىۋايەت قىلىنىدۇك

نىڭ هللا دىن باشقا ئىالھ يوق، پەيغەمبەر هللامەن كىشىلەرگە قارشى تاكى ئۇالر بىر »دېگەن: 
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، زاكاتنى بەرگەنگە قەدەر ئۇرۇش قىلىشقا بەرپا قىلغانئەلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بەرگەن، نامازنى 

. ئىسالمنىڭ ىدۇساقالپ قال بۇيرۇلدۇم. ئەگەر ئۇالر ئاشۇنى قىلسا مەندىن ماللىرى ۋە جانلىرىنى

ساقالپ قااللمايدۇ. ئۇنىڭ  )يەنى ئىسالمدىكى جازا كىلىدىغان شەرئى ھەقلەرنى(ھەققى بىلەن

 )بۇخارى رىۋايىتى(«. نىڭ ئۈستىگەهللاھېسابى 

 .بۇ شۈبھىگە جاۋاب بېرىپ ئۆتىمەن ھمەن تۆۋەندە ئىنشا ئالال

ەسلى كاپىرالردىن كىم تەۋھىد دېيىلگەن. يەنى ئقارىتا ئەسلى كاپىرالرغا  بۇ ھەدىس

 كەلىمىسىنى ئېيتىدىكەن، ئۇ ئۆلتۈرۈلمەيدۇ ۋە ئىسالم چۈشەندۈرۈلىدۇ. 

ئۇ بىزنىڭ  .كېيىن ئىسالمغا ھەقىقىي ئەمەل قىلدىكەن ئەگەر ئىسالمنى چۈشەندۈرگەندىن

ئىسالمنى چۈشەندۈرگەندىن كېيىن ئىسالمغا  ،مۇسۇلمان قېرىندىشىمىزغا ئايلىنىدۇ. ئەمما

 قىقىي ئەمەل قىلمايدىكەن مۇرتەد دەپ ئۆلتۈرۈلىدۇ.ھە

بۇ مەسىلىنى تېخىمۇ چۈشەندۈرۈپ بېرىش ئۈچۈن مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزغا تەۋھىد 

كەلىمىسىنىڭ پەقەت لەبزى ئېيتىلىدىغان ۋە ھەرپى ئوقۇلۇپال قويۇلىدىغان كەلىمە بولماستىن 

ئۇنىڭ ھەممىسىگە ، لىمە ئىكەنلىكىنىتلىرى بولغان كەئۇنىڭ مەنالىرى، رۇكنىلىرى ۋە شەر

 ئەمەل قىلىش بىلەن تەۋھىد مۇكەممەل بولىدىغانلىقىنى ئەسلىتىپ ئۆتىمىز.

 . تەۋھىدنىڭ ئىككى رۇكنىسى بار

 . يوققا چىقىرىش ،يەنى بارلىق ئىالھالرنى يوققا چىقىرىش-7

 .  ئىسپاتالش يەنى ئىبادەت قىلىشقا اليىق بولغان ئالالھنى تەستىقالش-5

َسِميع ََّّهللَّافَ َقِدَّاْسَتْمَسَكَّبِاْلُعْرَوِةَّاْلُوثْ َقىَََّلَّاْنِفَصاَمََّلَهاَّوََََّّّباهللَفَمْنََّيْكُفْرَّبِالط اُغوِتََّويُ ْؤِمْنَّ ؛بۇنىڭ دەلىلى

  (522َعِليم َّ)

 قا  هللاتىن باشقا بارچە مەبۇد( نى ئىنكار قىلىپ، هللاكىمكى تاغۇت )يەنى

 هللا ەم تۇتقىنى تۇتقان بولىدۇ،ئىمان ئېيتىدىكەن، ئۇ سۇنماس، مەھك

)بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى( ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، )ئىشلىرىنى( بىلىپ تۇرغۇچىدۇر 

[565.]  )سۈرە بەقەر( 

ئۇالر تەۋھىد كەلىمىسىنى  مۇرتەدلەر تەۋھىدنىڭ بۇ ئىككى رۇكنىغا ئەمەل قىلمىغان،

 .ماستىن بەلكى ئۇالرغا ياردەم بېرىدۇتاغۇتالرنى، كۇفرى دۆلەتلەرنى ئىنكار قىل لېكىن،. ئېيتىدۇ

 ئۇالر ئىماننىڭ بۇ رۇكنىلىرىغا ئەمەل قىلمىغان تۇرسا، قانداقمۇ ئىمان ئېيتقان بولسۇن؟؟؟؟؟؟   

 :تەۋھىدنىڭ شەرتلىرى يەتتە
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 بىلىش، يەنى تەۋھىدنىڭ مەنالىرىنى ھەقىقىي بىلىش.-7

َََّلَّبۇ ھەقتە ئالالھ مۇنداق دەيدۇ؛   َّأَن ُه ََّّفَاْعَلْم َِّإَل  ََّواْلُمْؤِمَناِتَّوَََّّهللَّاِإَلَه ََّوِلْلُمْؤِمِنيَن َِّلَذنِْبَك َّهللَّاَواْستَ ْغِفْر

   يَ ْعَلُمَُّمتَ َقل َبُكْمََّوَمثْ َواُكمَّْ

 ،تىن باشقا ھېچ مەبۇد )بەرھەق( يوقتۇر، گۇناھىڭ ئۈچۈن، ئەر  هللا بىلگىنكى

ۇ دۇنيادىكى( سىلەرنىڭ )ب هللا ئۈچۈن مەغپىرەت تىلىگىن،  مۇئمىنلەرـ ئايال 

ھەرىكىتىڭالرنى ۋە )ئاخىرەتتىكى( جايىڭالرنى بىلىدۇ )شۇڭا ئاخىرەتلىك ئۈچۈن 

 (ئايەت -73 مۇھەممەد سۈرە)  [.73تەييارلىنىڭالر( ]

جەزمىيەت، ئالالھقا ھەقىقىي ئىمان ئېيتىش، ئىماندا شەك قىلماسلىق. بۇ ھەقتە ئالالھ -5

ََّلْمَّيَ ْرتَابُواََّوَجاَهُدواَّبَِأْمَواِلِهْمََّوأَنُفِسِهْمَِّفيََّسِبيِلَََّّّباهللال ِذيَنَّآَمُنواََِّّإن َماَّاْلُمْؤِمُنونَّ مۇنداق دەيدۇ؛ َّثُم  َّهللَّاَوَرُسولِِه

 ُأْولَِئَكَُّهُمَّالص اِدُقونَّ

 )قا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىمان هللا مۇئمىنلەرشۈبھىسىزكى، )ھەقىقي

گەن، ماللىرى بىلەن، جانلىرى كەلتۈرگەن، ئاندىن )ئىمانىدا( شەك كەلتۈرمى

نىڭ يولىدا جىھاد قىلغانالردۇر، ئەنە شۇالر )ئىمان دەۋاسىدا( هللابىلەن 

 ئايەت -76 ھۇجرات سۈرە [.76« ]راستچىلالردۇر

 قۇبۇل قىلىش، يەنى تەۋھىدنىڭ تەلىپى بولغان بارلىق بۇيرۇقالرنى ئىجرا قىلىش.-4

نَ ُهمََّّْلَِيْحُكمََََّّوَرُسوِلهََِّّهللَّاَِّإَلىَُّدُعواَِّإَذاَّاْلُمْؤِمِنينََّّقَ ْولَََّّكانََِّّإن َما بۇ ھەقتە ئالالھ مۇنداق دەيدۇ؛  ََّأنََّّْبَ ي ْ

  (24)َّاْلُمْفِلُحونََُّّهمَََُّّوُأولَِئكَََّّوَأَطْعَناََّسِمْعَناَّيَ ُقوُلوا

  )قا ۋە هللانىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن، ئۇالر مۇئمىنلەر)پەيغەمبەر

ئاڭلىدۇق ۋە ئىتائەت قىلدۇق »لغان چاغدا ئۇالر: ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە چاقىرى

  [.67دېيىشلىرى كېرەك، مانا شۇنداق كىشىلەر مەقسەتكە ئېرىشكۈچىلەردۇر ]

 (نۇر سۈرە)

 بويسۇنۇش،يەنى ئالالھنىڭ بارلىق ھۆكۈملىرىگە بويسۇنۇش.-3

َّاْلُوثْ َقىَّبِاْلُعْرَوةََِّّاْسَتْمَسكََّّفَ َقدََُّّمْحِسن َََّّوُهوََّّهللَّاَِّإَلىََّوْجَههََُُّّيْسِلمَََّّْوَمنَّ دەيدۇ؛ مۇنداق ئالالھ ھەقتە بۇ 

  (55)َّاأْلُُمورَََِّّعاِقَبةََُّّهللَّاََّوِإَلى



163 
 

 قا بويسۇنغان ئادەم هللاياخشى ئىش قىلغۇچى بولغان ھالدا ئىخالس بىلەن

[.55قا مەنسۇپتۇر ]هللامەھكەم تۇتقىغا ئېسىلغان بولىدۇ، ئىشالرنىڭ ئاقىۋىتى 

  (سۈرە لوقمان)

 ىق،يەنى تەۋھىدكە ئەمەل قىلىش يولىدا سادىق تۇرۇش.راستچىلل-6

رَُكواََّأنََّّْالن اسَََّّأَحِسبَّ(4َّ)َّالم دەيدۇ؛ مۇنداق ئالالھ ھەقتە بۇ  (5َّ)َّيُ ْفتَ ُنونََََّّلَََّّوُهمَََّّْآَمن اَّيَ ُقوُلواََّأنََّّْيُ ت ْ

  اْلَكاِذبِينَََّّولَيَ ْعَلَمن َََّّصَدُقواَّال ِذينََّّهللَّاَّفَ َليَ ْعَلَمن ََّّقَ ْبِلِهمََِّّْمنََّّال ِذينََّّفَ تَ ن اََّوَلَقدَّ

دەپ قويۇش بىلەنال « ئىمان ئېيتتۇق»[. ئىنسانالر 7] ئەلىف، الم، مىم

[. ئۇالردىن بۇرۇن ئۆتكەنلەرنى بىز 5سىنالماي تەرك ئېتىلىمىز، دەپ ئويالمدۇ؟ ]

ئىمانىدا( راستچىلالرنى چوقۇم بىلىدۇ، )ئىمانىدا( )هللا ھەقىقەتەن سىنىدۇق، 

 (ئەنكەبۇت سۈرە) [.1] ىمۇ چوقۇم بىلىدۇيالغانچىالرن

يېگانە بولغان -يەنى ئالالھقا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەستىن يەككە ئىخالس،-5

 ئالالھقا ئىمان ئېيتىش. 

َّالص اَلةََََّّويُِقيُمواَُّحنَ َفاءَََّّالدِّينَََّّلهََُُّّمْخِلِصينََّّهللَّاَّلِيَ ْعُبُدواَِّإَل ََُّّأِمُرواََّوَما بۇ ھەقتە ئالالھ مۇنداق دەيدۇ؛

 (2)َّاْلَقيَِّمةََِِّّدينَََّّوَذِلكََّّالز َكاةََََّّويُ ْؤُتوا

 قا خالىس قىلغان، ھەق دىنغا ئېتىقاد قىلغان ھالدا هللائۇالر پەقەت ئىبادەتنى

غىال ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇلدى. نامازنى ئادا قىلىشقا، زاكاتنى هللا)يالغۇز( 

ئىخالس ناماز، زاكاتالر( توغرا  بېرىشكە )بۇيرۇلدى(، ئەنە شۇالر )يەنى ئىبادەت،

 بەييىنە(سۈرە ) [.5]دىندۇر 

  ياخشى كۆرۈش، يەنى ئالالھنى ھەممە نەرسىدىن  بەك ياخشى كۆرۈش.-1

ََّّهللَّاَوِمَنَّالن اِسََّمْنَّيَ ت ِخُذَِّمْنَُّدوِنَّ بۇ ھەقتە ئالالھ مۇنداق دەيدۇ؛ َُّيِحبُّونَ ُهْمََّكُحبِّ َوال ِذيَنََّّهللَّاأَْنَداًدا

َةَِّلل ِهََّجِميًعاََّوَأن ََّآَمنَُّ  (422َشِديُدَّاْلَعَذاِبَّ)َّهللَّاواََّأَشدَُُّّحبًّاَِّلل ِهََّوَلْوَّيَ َرىَّال ِذيَنََّظَلُمواَِّإْذَّيَ َرْوَنَّاْلَعَذاَبََّأن َّاْلُقو 

 قا شېرىك قىلىۋالىدۇ،  هللا تىن غەيرىيلەرنى )يەنى بۇتالرنى( هللابەزى ئادەملەر

ست تۇتقىنىدەك دوست تۇتىدۇ، )يەنى ئۇلۇغاليدۇ نى دوهللانىڭ( مۇئمىنلەرئۇالرنى )

نى ھەممىدىن بەك دوست تۇتقۇچىالردۇر، هللا مۇئمىنلەرۋە ئۇالرغا بويسۇنىدۇ(. 
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زالىمالر )قىيامەت كۈنى ئۆزلىرىگە تەييارالنغان( ئازابنى كۆرگەن چاغدا پۈتۈن كۈچ ـ 

نىڭ ئازابىنىڭ قاتتىق هللاقا مەنسۈپ ئىكەنلىكىنى ۋە هللاقۇۋۋەتنىڭ 

قا شېرىك كەلتۈرگەنلىكلىرىگە هللانلىكىنى كاشكى بىلسە ئىدى )دۇنيادا ئىكە

  (سۈرە لوقمان)[.756ھەددېدىن زىيادە پۇشايمان قىالتتى( ]

ئىمان ئېيتقان بولىدۇ.  ،يۇقارقى شەرتلەرنىڭ ھەممىسى بىر كىشىدە مۇكەممەل تېپىلغاندا

لىرىنى تولۇق بىلمەيدۇ، تەلەپ مۇرتەدلەر تەۋھىد كەلىمىسىنى ئېيتقان بولسىمۇ بۇنىڭ مەنا

جۇدا بولمايدۇ. تەۋھىدكە ئەمەل قىلماستىن -تەقەززالىرىغا ئەمەل قىلمايدۇ ۋە شېرىكتىن ئادا

 ئىمان ئېيتقان بولمايدۇ.بىر كىشى تىلدا سۆزلەپ قويۇش، قەلبتە تەستىقالپ قويۇش بىلەنال 

 .يۇقاردا دېيىلگەن شۈبھىگە ئەمدى جاۋاب بېرىپ ئۆتىمىز

 د كەلىمىسىنى ئېيتقان ئادەم ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ.تەۋھى

 تەۋھىدنى ئېيتقۇچى تەۋھىدكە ھەقىقىي ئەمەل قىلغان مۇسۇلمان كىشى.-7

. تەۋھىدنى ئېيتقۇچى ئەسلى كاپىر، بۇ ھالەتتە بۇنىڭ قېنى مېلى ساقلىنىپ قالىدۇ-5

 ،نىلىرىنىتەۋھىدنىڭ رۇك ،لېكىن، بىز ئۇنىڭغا تەۋھىد كەلىمىسىنى ئېيتقاندىن كېيىن

مەنالىرىنى ۋە تەلەپ تەقەززالىرىنى چۈشەندۈرىمىز. ئەگەر  ئۇ تەۋھىدنىڭ تەلەپ  ،شەرتلىرىنى

ئەگەر تەۋھىد كەلىمىسىنى  .تەقەززارىلىغا ھەقىقىي ئەمەل قىلسا ئىسالمغا ھۆكۈم بېرىمىز

 ىز.ئېيتىپ قويۇپ تەلەپ تەقەززالىرىغا ئەمەل قىلمىسا مۇرتەدلىك ھۆكىمى بىلەن ئۆلتۈرىم

. بۇ تەۋھىدنى بىر كېچە كۈندۈزدە نەچچە قېتىم دەيدۇ ،تەۋھىدنى ئېيتقۇچى مۇرتەد بولۇپ-4

چۈنكى ئۇ تەۋھىد  بەلكى، ئۇنىڭغا لەنەت ئوقۇيدۇ، .لېكىن، تەۋھىد ئۇنىڭغا مەنپەئەت بەرمەيدۇ

مەل  كەلىمىسىنى ئېيتقان بولسىمۇ تەۋھىدنىڭ رۇكنىلىرى، شەرتلىرى ۋە تەلەپ تەقەززالىرىغا ئە

 قىلمىغان.

چۈنكى ئۇالر  مۇرتەدلەر تەۋھىد كەلىمىسىنى ئېيتسىمۇ ئۇالرغا ھەرگىز مەنپەئەت بەرمەيدۇ،

كاپىرالرنى دوست تۇتۇش، ئۇالرغا ياردەم بېرىش ۋە ئالالھنىڭ قانۇنلىرىنى ئىنسانىي  تاجاۋۇزچى

ىغۇچى ئامىلالر قانۇنالرغا ئالماشتۇرۇش، ئۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇنلىغان ئىسالمنى بۇزۇپ تاشل

 شەيىخ مۇھەممەد ئىبنى ئىبراھىم نىڭ فەتىۋا ۋە رەسائىل) بىلەن ئىسالمىنى بۇزۇپ تاشلىغان كىشىلەر.

 (بەت شامىلە نۇسخىسى -756توم -5 ناملىق كىتاب

تۇرۇپ كۇفرى ئەمەللەرنى دەپ  « هللا إلە اال ال» كىمكى :يۇقارقىالردىن بىز شۇنى خۇالسىاليمىزكى

سۇلمان ھېسابالنمايدۇ. بەلكى، مۇرتەد ھېسابلىنىدۇ. ئۇ مەن مۇسۇلمان دەپ بۇ مۇ ،قىلىدىكەن
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ھەج قىلسۇن، مەسچىتلەرنى ئاۋات قىلسۇن ئۇ كاپىردۇر. چۈنكى،  ناماز ئوقۇسۇن، ،دەۋا قىلسۇن

بىزلەرگە ئىسالم دىندىن ئايرىلغان كىشىنىڭ قېنى ھاالل بولىدىغانلىقىنى بايان  رەسۇلۇلالھ 

 قىلغان.

َوَأِنِّ  هللا اَعَلْيه  َوَسلََّم َل حيَ ل  َدُم اْمر ئ  ُمْسل م  َيْشَهُد َأْن َل إ َلَه إ لَّ  هللا اَصلَّى  هللا قَاَل قَاَل َرُسوُل  هللا ْبد  َعْن عَ 

             .ل ْلَجَماَعة   إ لَّ ب إ ْحَدى َثََلث  الث َّيُِّب الزَّاِن  َوالن َّْفُس ب الن َّْفس  َوالتَّار ُك ل د ين ه  اْلُمَفار قُ  هللا اَرُسوُل 

هللا بىر » مۇنداق دېگەن: دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد 

نىڭ پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىمگە گۇۋاھلىق هللا تىن باشقا ھېچ ئىالھنىڭ يوقلۇقىغا، مېنىڭ 

ەت توي قىلغاندىن قانداق بىر مۇسۇلماننىڭ قېنىنى تۆكۈش ھاالل ئەمەس، پەق بېرىدىغان ھەر

كېيىن زىنا قىلغان كىشى، ناھەق ئادەم ئۆلتۈرگەن كىشى ۋە دىنىنى تاشالپ، مۇسۇلمان 

«. جامائىتىدىن ئايرىلغان كىشىدىن ئىبارەت ئۈچ تۈرلۈك كىشىنىڭ قېنىنى تۆكۈش ھاالل

 )مۇسلىم( 

دەپ  هللا إلە اال الر ساھابىالر ھاياتىغا قارايدىغان بولساق ئۇالر زاكاتنى بەرمىگەن كىشىلەرگە ئۇال

 گۇۋاھلىق بەرسىمۇ، ناماز ئوقۇسىمۇ مۇرتەد دەپ ئۇرۇش قىلغان. 

 ۋە هللائەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش 

. بۇ ئەھكامالرغا مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىز ئەمەل قىلىمىز دۇرنىڭ بۇيرۇقىلىرەسۇ ئۇنىڭ

بۈگۈنكى دەۋرىدە ئىسالم ئۈممىتى مۇرتەدلەرنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى ۋە ئىماننى  دەيدۇ. ئەمما

شۇنىڭ  .بۇزۇپ تاشلىغۇچى ئامىلالرنى ھەقىقىي رەۋىشتە بىلىشتىن مەھرۇم قېلىپ قالدى

ئىماننى ھەقىقىي ماھىيىتى بىلەن بىلىشكە ۋە -ئۈچۈن مۇسۇلمانالرغا بولغان تەۋسىيەلىرىم

 ساقلىنايلى. شۇنداقال ئىسالمنى بۇزۇپ تاشلىغۇچى ئامىلالردىن ئەمەل قىلىشقا تىرىشايلى،

كە بەت -51 ناملىق كىتاپ تەۋھىد رىسالىسى ،بۇ ھەقتە تەۋھىد كىتابالرغا شۇ جۇملىدىن 

   .مۇراجىئەت قىلىڭ

 توغرىسىدا مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈشنىڭ شەرئىي ھۆكمى 
 توختىلىپ ئىلگىرى ھەقتە بۇ بىز. بېكىتتى قىلىپ پەرز ئىبادىتىنى جىھاد بىزلەرگە هللا  

 رەسۇلۇلالھ بولىدىغانلىقىنى بىلەن مۇرتەدلەر ۋە كاپىرالر ئەسلى بولسا ئىبادىتى جىھاد. ئۆتتۇق

 بەردى كۆرسىتىپ ئەمەلىي. 

بەزىدە پەرز كۇپايە بولسا بەزىدە  ،ئەسلى كاپىرالر بىلەن بولغان جىھادنىڭ ھۆكمىگە كەلسەك

 .پەرز ئەيىنلىككە ئايلىنىدۇ
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مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش بولسا مۇرتەدلەر تەۋبە قىلىپ  ،ئەمما

ئىسالم دىنغا كىرمەيدىكەن ۋە ياكى مۇرتەدلەر تۈگىمەيدىكەن ھەر ۋاقىت پەرز ئەيىن ھالەتتە 

  بولىدۇ.

ى، سۈننەت شۇنى بېكىتتىك]شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇللە مۇنداق دېگەن: 

 نەچچە سەۋەبتىن ئېغىر.  مۇرتەدىنىڭ جازاسى ئەسلى كاپىرنىڭ جازاسىدىن بىر

( ئەسلى كاپىرالرنىڭ ئەكسىچە مۇرتەد ھەر ھالەتتە ئۆلتۈرۈلىدۇ، ئۇنىڭغا جىزيە قويۇلمايدۇ 7)

 ۋە ئۇنىڭغا زىممىيلىقمۇ بېرىلمەيدۇ. 

ئۇرۇش قىاللمايدىغان ( ئۇرۇش قىاللمايدىغان ئەسلى كاپىرنىڭ ئەكسىچە مۇرتەد گەرچە 5)

ئىمام ئەبۇ ھەنىفە، ئىمام  ،ىز بولسىمۇ ئۆلتۈرۈلىدۇ. ئۇرۇش قىاللمايدىغان ئەسلى كاپىرئاج

ئوخشاش كۆپىنچە ئۆلىماالرنىڭ نەزىرىدە  رەھىمەھۇمۇلالھالرغا مالىك ۋە ئىمام ئەھمەد

مۇلالھ رەھىمەھۇئۆلتۈرۈلمەيدۇ. خۇددى ئىمام مالىك، ئىمام  شافىئى ۋە ئىمام ئەھمەد 

 مۇرتەد ئۆلتۈرۈلىدۇ.  -ۇمھۇر ئۆلىماالرنىڭ مەزھىبى شۇكىقاتارلىقالرنىڭ مەزھىبىدىكىدەك، ج

( مۇرتەد مىراس ئالمايدۇ، مۇرتەد بىلەن تويلىشىلمايدۇ ۋە ئۇنىڭ بوغۇزلىغان نەرسىسى 4)

 يېيىلمەيدۇ.

 ئەسلى كاپىرنىڭ ئەكسىچە بۇنىڭدىن باشقا ھۆكملەرمۇ )شۇنداق ئېغىر(.

 [االرنىڭ بىرلىكى بىلەن مۇرتەدلەرنىڭ جىنايىتى ئەسلى كۇفىرىدىن ئېغىر.ئۆلىم

 ئەبۇ بەكرى سىددىيق]ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ يەنە بىر ئورۇندا مۇنداق دېگەن: ئىمام 

ۋە باشقا ساھابىلەر ئەھلى كىتابتىن بولغان كۇففارالرغا جىھاد قىلشتىن بۇرۇن، مۇرتەدلەرگە 

چۈنكى بۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش، فەتھى قىلىنغان ئىسالم  ،لىدىقارشى جىھادنى باش

دىيارلىرىنى ساقالپ قېلىشتۇر. شۇنداقال ئىسالم دىيارلىرىدىن چىقىپ كەتمەكچى بولغان 

كىشىلەرنى ئۇنىڭدا قالدۇرۇشتۇر. مۇشرىكالر ۋە ئەھلى كىتابتىن ئىبارەت بىز بىلەن ئۇرۇش 

قىلىش دىننى كۆپرەك غەلبىگە ئېرىشتۈرۈشنىڭ قىلمىغان كاپىرالرغا قارشى جىھاد 

 .[جۈملىسىدىن ھېسابلىنىدۇ. دەسمايىنى ساقالپ قېلىش پايدىنىڭ ئالدىدا قويۇلىدۇ

 ئىنتايىن ئېغىر قىلدى. هللا مۇرتەدلەرنىڭ جىنايىتىنى 

َّاْلُهَدىَّا ََّلُهُم َّتَ بَ ي َن ََّما َّبَ ْعِد َِّمْن ََّعَلىََّأْدبَارِِهْم َّاْرَتدُّوا َّال ِذيَن َّ)ِإن  ََّوَأْمَلىََّلُهْم ََّلُهْم ََّسو َل ََّذِلَكَّبِأَن  ُهْم52َّلش ْيطَاُن )

    (52يَ ْعَلُمَِّإْسَرارَُهْمَّ)َّهللَّاَسُنِطيُعُكْمَِّفيَّبَ ْعِضَّاأْلَْمِرَّوَََّّهللَّاقَاُلواَِّلل ِذيَنََّكرُِهواََّماَّنَ ز َلَّ
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ندىن توغرا يول ئېنىق بولغاندىن كېيىن ئارقىسىغا قايتىۋالغانالر )يەنى ئىما

كۇفرىغا قايتقانالر(غا )ئۇالرنىڭ بۇ ئىشىنى( شەيتان چىرايلىق كۆرسەتتى، )شەيتان 

[. بۇ )يەنى 56ئارزۇ ۋە ئەجەلنىڭ ئۇزۇنلۇقى بىلەن( ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى تىندۇردى ]

نازىل قىلغان  هللا شەيتاننىڭ ئۇالرنى ئازدۇرۇشى( شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى، ئۇالر 

« بىز بەزى ئىشالردا سىلەرگە ئىتائەت قىلىمىز»غا: نەرسىنى يامان كۆرگەن كاپىرالر

 (مۇھەممەد سۈرە) [.55ئۇالرنىڭ سىرلىرىنى بىلىدۇ ]هللادېدى، 

َِّفَُأولَِئَكَََّّّفَ َيُمْتََّوُهَوََّكاِفر ََّوََلَّيَ َزاُلوَنَّيُ َقاتُِلوَنُكْمََّحت ىَّيَ ُردُّوُكْمََّعْنَِّديِنُكْمَِّإِنَّاْسَتطَاُعواََّوَمْنَّيَ ْرَتِدْدَِّمْنُكْمََّعْنَِّديِنه

نْ َياََّواآْلَِخَرِةََّوُأولَِئَكََّأْصَحاُبَّالن اِرَُّهْمَِّفيَهاََّخاِلُدوَنَّ)    (547َحِبَطْتََّأْعَماُلُهْمَِّفيَّالدُّ

 ئۇالر )يەنى كۇففارالر( قولىدىن كەلسىال سىلەرنى دىنىڭالردىن قايتۇرۇۋەتكەنگە

ئۆز دىنىدىن قايتىپ قەدەر سىلەر بىلەن داۋاملىق ئۇرۇشىدۇ. سىلەردىن كىمكى 

كاپىر پېتى ئۆلسە، ئۇنىڭ ئەمەللىرى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە بىكار بولۇپ كېتىدۇ. 

 [.237بۇنداق ئادەملەر ئەھلى دوزاختۇر، ئۇالر دوزاختا مەڭگۈ قالغۇچىالردۇر ]

 )بەقەرە(

مەيلى جامائەت بولمىغان ۋە كۈچ قۇۋۋىتىمۇ بولمىغان  ،نىڭ ھۆكمىدىن چىققان كىشىلەرهللا

 ،ە ئىگە كوللىكتىپ كىشىلەر بولسۇنقۇۋۋەتك -ادەتتىكى كىشىلەر بولسۇن ياكى كۈچئ

 ۋاجىب بولىدۇ. ىمۇسۇلمانالرغا نەس ۋە ئىجماالر بىلەن ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش

َوَأِنِّ  هللا اْن َل إ َلَه إ لَّ َعَلْيه  َوَسلََّم َل حيَ ل  َدُم اْمر ئ  ُمْسل م  َيْشَهُد أَ هللا اَصلَّى  هللا اقَاَل قَاَل َرُسوُل  هللا اَعْن َعْبد  

 . إ لَّ ب إ ْحَدى َثََلث  الث َّيُِّب الزَّاِن  َوالن َّْفُس ب الن َّْفس  َوالتَّار ُك ل د ين ه  اْلُمَفار ُق ل ْلَجَماَعة   هللا اَرُسوُل 

هللا بىر »مۇنداق دېگەن: دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد 

نىڭ پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىمگە گۇۋاھلىق هللا قا ھېچ ئىالھنىڭ يوقلۇقىغا، مېنىڭ تىن باش

بېرىدىغان ھەرقانداق بىر مۇسۇلماننىڭ قېنىنى تۆكۈش ھاالل ئەمەس، پەقەت توي قىلغاندىن 

كېيىن زىنا قىلغان كىشى، ناھەق ئادەم ئۆلتۈرگەن كىشى ۋە دىنىنى تاشالپ، مۇسۇلمان 

 «.شىدىن ئىبارەت ئۈچ تۈرلۈك كىشىنىڭ قېنىنى تۆكۈش ھااللجامائىتىدىن ئايرىلغان كى

             (7515)مۇسلىم: 
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أميا رجل ارتد عن »ملا أرسله إَل اليمن قال له:  أن النِب  :نىڭ رىۋايىتىدە مۇنداق كەلدى ۋە مۇئاز 

« عادت وإل فاضرب عنقهااْلسَلم فادعه فان عاد وإل فاضرب عنقه وأميا امرأة ارتدت عن اْلسَلم فادعها فان 

قانداق بىر ئەر ئىسالمدىن مۇرتەد »يەمەنگە ئەۋەتكەن ۋاقىتتا ئۇنىڭغا:  مۇئازنى لالھ رەسۇلۇ

ۋە ئەگەر قايتمىسا ئۇنىڭ  )ئۇنى تەرك ئەت( ئەگەرقايتسا ،چاقىرغىن بولسا ئۇنى )ئىسالمغا(

ئەگەر  )ئىسالمغا چاقىرغىن( ۇنىگەدىنىگە چاپقىن ۋە قانداق بىر ئايال ئىسالمدىن مۇرتەد بولسا ئ

 .دېدى -«ئەگەر قايتمىسا ئۇنىڭ گەدىنىگە چاپقىن )ئۇنى تەرك ئەت( قايتسا

كىمكى دىنىنى ئۆزگەرتسە ئۇنى » «.ََّمْن َبدََّل د يَنُه فَاقْ تُ ُلوهُ  »مۇنداق دەيدۇ: يەنە   رەسۇلۇلالھ

 )بۇخارى(  .«ئۆلتۈرۋېتىڭالر

مۇرتەد كاپىرالر  كەسكىن ] رقى ھەدىسنىڭ روھىغا ئاساسەن يۇقارەھىمەھۇلالھ ئىبنى تەيمىيە 

 بەت( - 311توم - 51)مەجمۇئۇل فەتىۋا دەيدۇ.  -[ئۆلتۈرۈلىدۇ،

 بەت( -75توم  -3)ئەلمۇغنى  [مۇرتەد كاپىرالرنى ئۆلتۈرۈشكە ئەھلى ئىلىملەر بىرلىككە كەلدى.]

ەرنى قۇل قىلىشقا بولمايدۇ، مۇرتەدل ]ھەنەفى مۇنداق دەيدۇ: ۇجەيىم رەھىمەھۇلالھئىبنى ن

ئۇالر  پەقەت ئىسالمنى قۇبۇل قىلىشى كېرەك، ئىسالمنى قۇبۇل قىلمىسا ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش 

 بەت( 17توم  -6)ئەلبەھرۇررائىق  [كېرەك.

 [مۇرتەدلەر تەۋبە قىلمىسا ئۆلتۈرۈلىدۇ. ]مالىكى مۇنداق دەيدۇ:رەھىمەھۇلالھ ئىمام قۇرتۇبى 

 بەت( - 60وم ت - 5)تەپسىر قۇرتۇبى 

مۇرتەدلەرگە  ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇپ ] مۇنداق دەيدۇ: رەھىمەھۇلالھقازى ئەبۇ يەئال   ئىمام

 -ئەرتەۋبە قىلمىسا بولغاندىن كېيىن پەقەت ئۈچ كۈن مۆھلەت بېرىلىدۇ، ئۇنىڭدىن كېيىن 

 بەت ( - 65ھكامۇس سۇلتانىيە لئە)ئە [ئايال ھەممە مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈش ۋاجىب بولىدۇ.

ئەگەر بىز مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش ھەققىدە دەلىللەرنى 

 هللا لېكىن، بىز شۇ دەلىللەر بىلەن كۇپايىلىنىمىز. چۈنكى، بىزگە  .كەلتۈرسەك ئىنتايىن كۆپ

 ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىنىڭ بىر بۇيرۇقى يېتەرلىك.

 مۇرتەدلەرنىڭ تۈرلىرى
 ىككى قىسىم بولىدۇ.ئ ۇتەدلەرنىڭ تۈرى مۇنداقم
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ئۇالرنى شەرئىي بىر تەرەپ قىلىش  ،بىز مۇرتەدلەرنىڭ تۈرلىرىنى ئېنىق بىلىۋالساق

يوللىرىنى ئاسان ھەل قىلىۋاالاليمىز. چۈنكى زامانىمىزدىكى مۇرتەدلەر ئىلگىرىكى دەۋرىدىكى 

  مۇرتەدلەردىن پەرقلىق ھالەتلەردە مەيدانغا كەلدى.

رنى قىلىش بىلەن مۇرتەد بولغان، لېكىن ئىسالمغا قارشى ئىسالمنى بۇزغۇچى ئامىلال -7

ئۇرۇش ئاچمىغان. بۇ تۈردىكى مۇرتەدلەر قولغا چۈشىشتىن ئىلگىرى تەۋبە قىلغان بولسا 

 تەۋبىسى قۇبۇل قىلىنىدۇ.

ئىسالمنى بۇزغۇچى ئامىلالرنى قىلىش بىلەن ئىسالم دىندىن چىقىپ كەتكەن ۋە  -5

بۇ تۈردىكى مۇرتەدلەر تەۋبىنى دەۋا قىلسىمۇ تەۋبىسى  .لەرمۇرتەد ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش ئاچقان

 قۇبۇل قىلىنمايدۇ.

ئىسالم دىيارىدىن كۇپرى دىيارىغا قوشۇلىۋالغان مۇرتەد كاپىرالرنى ھەم تەۋبە تەلەپ 

 قىلماستىن ئۆلتۈرۈلىدۇ.

ۇبۇل مۇرتەدلەردىن تەۋبىسى قۇبۇل قىلىنماستىن ئۆلتۈرۈلىدىغانلىرى بار ۋە تەۋبىسى ق

بۇ ھەقتە مۇرتەدلەرنىڭ تەۋبە تەلەپ قىلىشنىڭ  ئىنشا ئالالھقىلىنىدىغانلىرى ھەم بار. بىز 

 بايان قىلىپ ئۆتىمىز.  ھۆكمى توغرىسىدا تەپسىلىي

تىش ئېتىبارى بىلەن ئىككى ىقۇۋەت ي-كاپىرالر ئۇالرغا كۈچ مۇرتەد

 قىسىمغا بۆلىنىدۇ:

 .ربىرىنچى قىسىم: قول ئاستىمىزدىكى مۇرتەدلە

ئىگىلىرى ئۇالرنى شەرئىي قازىالرنىڭ ئالدىغا ھازىر قىلىپ ئۇنىڭ جىنايەتلىرىگە ھۆكۈم -ئىش

قىلىشقا قادىر بوالاليدىغان مۇرتەدلەر قول ئاستىمىزدىكى مۇرتەدلەر ھېسابلىنىدۇ، ئۆلىماالر بۇ 

تەۋبە قىسىمدىكى مۇرتەدلەردىن تەۋبە تەلەپ قىلىنىدۇ، ئەگەر تەۋبە قىلسا ئۆلتۈرۈلمەيدۇ، 

 . دەيدۇ -قىلمىسا ئۆلتۈرۈلىدۇ،

ئىككىنچى قىسىم: ئۇرۇش قىلماستىن يەتكىلى بولمايدىغان كۈچ ياكى قوراللىق 

قىلىش -گۇرۇھالرنىڭ قوغدىشىغا ئېرىشكەن مۇرتەدلەر بولۇپ، بىز بۇ مەسىلىدە مۇشۇ ھەل

 قىيىن بولىدىغان كۈچلەر ھەققىدە سۆزلەيمىز. 

تەۋبە تەلەپ قىلىش پەقەتال شەرئىي  .پ قىلماستىن ئۆلتۈرىلىدۇۋبە تەلەبۇ رەت قىلغۇچىالر تە

 مەھكىمىگە ھازىر قىلغىلى بولىدىغان كىشىلەرگە بولىدۇ.
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بەزى شەخسلەر ۋە گۇرۇھالرنىڭ قانلىرىنى بىكار قىلدى ۋە ئۇالر باشقۇرۇش   رەسۇلۇلالھ 

كەن كىشىلەر دائىرىسىدىىن چىقىپ كەتكەن ياكى ئۇالرغا ئىلگىرى ئىسالم دەۋىتى يەت

    ئۇالردىن تەۋبە تەلەپ قىلىشقا بۇيرىمىدى. بولغانلىقى ئۈچۈن
 : دەيدۇ مۇنداق  ئابباس ئىبنى بولۇپ قاتارىدىن كىشىلەرنىڭ بۇ سەرھى ئەبىي ئىبنى ئابدۇلالھ

َق ب اْلُكفَّار  فََأَمَر ب ه  َكاَن َعْبُد اللَّه  ْبُن َسْعد  ْبن  َأب  َسرْح  َيْكُتُب ل َرُسول  اللَّه  َصلَّى اللَُّه َعلَ  ْيه  َوَسلََّم فََأَزلَُّه الشَّْيطَاُن فَ َلح 
َأَجارَُه َرُسوُل اللَّه  َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َرُسوُل اللَّه  َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم َأْن يُ ْقَتَل يَ ْوَم اْلَفْتح  فَاْسَتَجاَر َلُه ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن فَ 

 لَّمَ َوسَ 
 

گە كاتىپلىق قىالتتى، ئۇنى شەيتان   رەسۇلۇلالھئابدۇلالھ ئىبنى سەئدىبنى ئەبىي سەرھى 

 ئۇنى»  رەسۇلۇلالھئازدۇرۇپ كاپىرالرغا قوشۇلۇپ كەتتى، مەككە پەتھى بولغان كۈنى 

  رەسۇلۇلالھئۇنىڭ ئۈچۈن پاناھلىق سورىغان ئىدى،   ئوسمان «بۇيرىدى، ئۆلتۈرۋېتىشكە
 ا پاناھلىق بەردى. ئۇنىڭغ

 بولۇپ، بۇيرىغان ئۆلتۈرۈشكە قىلماستىن تەلەپ تەۋبە خەتەلنى ئىبنى ئابدۇلالھ  رەسۇلۇلالھ 

نىڭ پەردىسىگە ئېسىلۋالغانلىقى زىكىر ىبە بىلەن پاناھلىنىپ كەئبگە ئۇنىڭ كەئ  رەسۇلۇلالھ

 قىلىنغان بولسىمۇ ئۇنى ئۆلتۈرۈشكە بۇيرىدى.

مەككە پەتھى يىلى   رەسۇلۇلالھىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ: د  ئەنەس ئىبنى مالىك 

ئۇنى ئېلىۋەتكەن ۋاقىتتا بىر ئادەم كىلىپ  ،مەككىگە كىردى ۋە ئۇنىڭ بېشىدا دۇبۇلغا بار بولۇپ

  رەسۇلۇلالھدېگەن ئىدى،  -! ئىبنى خەتەل كەبىنىڭ پەردىسىگە ئېسىلىۋالدى،رەسۇلۇلالھيا 

 بولۇپ مۇرتەد كېيىن بولغاندىن مۇسۇلمان خەتەل ئىبنى. دېدى «رئۆلتۈرۈڭال ئۇنى» «اقتلوه»

)ئەنۋائۇل  .ئۇنىڭ قېنىنى ھاالل قىلىپ بەردى  رەسۇلۇلالھ ،كىشى قۇشۇلىۋالغان مۇشرىكالرغا

 جىھاد(

نىڭ ئەلچىسىگە ئاسىيلىق قىلغان هللا ۋە  هللا ]ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:

االش ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ، ئۇنىڭ بىرى، قادىر بوالاليدىغان بىر ۋە كىشىلەرنى شەرىئەتتىكى جاز

   [ياكى  بىر قانچە شەخسلەرنى جازاالش.

ئىككىنچىسى، پەقەت ئۇرۇش قىلىش بىلەنال قادىر بوالاليدىغان ئىسالم ھۆكۈمىنى رەت 

 بەت(  -433توم  -51)مەجمۇئۇل فەتىۋا قىلغۇچى گۇرۇھالرنى جازاالش. 

ئەگەر مۇرتەد كۇپرى دىيارىغا ياكى  ]يەنە مۇنداق دەيدۇ:رەھىمەھۇلالھ  ەيمىيەئىمام ئىبنى ت

قۇۋىتى بىلەن ئىسالم ھۆكۈمىنى رەت قىلغان مۇرتەدلەرگە قوشۇلۇپ ئىسالم ھۆكۈمىنى رەت -كۈچ
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)سارىمۇل  [ئۇ ئىككىلەنمەستىن تەۋبە تەلەپ قىلىشتىن ئىلگىرى ئۆلتۈرىلىدۇ. ،قىلغان بولسا

 بەت( -456ۋە  -455مەسلۇل 

قول ئاستىمىزدىكى  ماۋەردى رەھىمەھۇلالھ مۇرتەدلەرگە ئۇرۇش قىلىش توغرىسىدىكى سۆزىدە

مۇرتەدلەر ۋە قول ئاستىمىزدا بولمىغان ئىسالم ھۆكۈمىنى رەت قىلغۇچى مۇرتەدلەرنىڭ 

ھەق دىندىن باشقا دىنالرغا چىقىپ  ]ئوتتۇرىسىدىكى پەرقنى زىكرى قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:

ئىشنىڭ بولغانلىقى سەۋەبى بىلەن ئۆلتۈرۈش پەرز بولغان كىشىلەرنىڭ ئەھۋالى ئىككى مۇرتەد 

  :بىرىدىن خالىي بواللمايدۇ

بىرىنچى: ئۇالر مۇسۇلمانالردىن پەرقلىنىپ تۇرىدىغان بىرەر دىيارغا ئىگە بواللمىغان دارۇل 

بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرغا ئىسالم ئىچىدىكى ئاز ۋە يەككە شەخسلەر بولىدۇ. ئۇالر قول ئاستىمىزدا 

ئۇرۇش قىلىشنىڭ ھاجىتى يوق. ئۇالرنىڭ مۇرتەدلىك سەۋەبلىرى پاش بولۇپ مۇرتەدلىك 

 ئۈستىدە تۇرغانالر ۋە تەۋبە قىلمىغانالرنى ئەر ياكى ئايال بولسۇن ئۆلتۈرۈش پەرز بولىدۇ.

 ،ئېرىشىپ ئىككىنچى: ئۇ مۇرتەدلەر مۇسۇلمانالردىن مۇستەقىل تۇرىدىغان بىرەر دىيارغا

ھەتتاكى شۇ دىياردا ئىسالم ھۆكۈمىنى رەت قىلغۇچىالردىن بولىدۇ. ئۇالر بىلەن 

مۇنازىرلەشكەندىن كېيىن ئۇالرغا ئۇرۇش قىلىش پەرز بولىدۇ. ئۇالرنى ئاگاھالندۇرغاندىن كېيىن 

ئۇالرنىڭ ئۈستىگە ئەھلى ھەربكە ئۇرۇش قىلغاندىكى تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىش ۋە كېچىدە 

 (بەت -10 -53)ئەھكامۇل سۇلتانىيە  [پ كىرىش قاتارلىق ھۆكۈملەر جارىي بولىدۇ.باستۇرۇ

 

 مۇرتەد ئايالالرنىڭ شەرئىي ھۆكمى توغرىسىدا
 بولىدۇ. كىشى ياكى ئايالكىشى ئەر  -ۇرتەدم

مۇرتەد ئەرلەرنىڭ ھۆكمى ئىلگىرى بايان قىلىپ ئۆتكىنىمىزدەك قۇرئان، ھەدىستىكى 

 .ىجماسى بىلەن ئۆلتۈرۈش ۋاجىبدەلىللەر ۋە ئۈممەتنىڭ ئ

 بولمىغان. ئوخشاش قارىشى كۆز ھەقتە بۇ ئۆلىماالرنىڭ كەلسەك ھۆكمىگە ئايالالرنىڭ مۇرتەد 

بەلكى  مۇرتەد ئايال ئۆلتۈرۈلمەيدۇ،رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ ]ئىمام ئەبۇ ھەنىيفە  -7

توم  -74)فەتھۇل قەدىر  [نىدۇ.ئىسالمغا مەجبۇرلىنىدۇ. ئەگەر ئىسالمغا كىرمىسە تۈرمىگە تاشلى

 (بەت شامىلە نۇسخىسى -350توم  -76ۋە بەدائى ئۇسسەنائىئ  بەت -556

ئەسلى كاپىرالرنىڭ ئاياللىرىنى ئۆلتۈرۈشتىن چەكلىگەن   رەسۇلۇلالھ ]بۇالرنىڭ دەلىلى 

 - چۈنكى كاپىرالر بىر قۇتۇبتىكى كىشىلەردۇر[ ،مۇرتەدلەرنىڭ ئاياللىرىمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش

 دەيدۇ.
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َدْت اْمَرأَة  َمْقُتوَلًة ف  بَ ْعض  َمَغاز ي َرُسول  » نىڭ ھەدىسىدۇر. ئۇ مۇنداق دەيدۇ:  ئىبنى ئۆمەر   ُوج 

َيان   هللا اَصلَّى  هللا اَعَلْيه  َوَسلََّم فَ نَ َهى َرُسوُل  هللا اَصلَّى  هللا ا  پەيغەمبەر » «َعَلْيه  َوَسلََّم َعْن قَ ْتل  النَِّساء  َوالصِّب ْ

ئايالالر ۋە  نىڭ بەزىسىدە بىر ئايال ئۆلتۈرۈلگەن ھالەتتە تېپىلدى. پەيغەمبەر ىرىڭ غازاتلنى

 «اق بالىالرنى ئۆلتۈرۈشتىن توستى.ئۇشش

ۋە ئۇالردىن باشقا بىر تۈركۈم ساھابىالر ۋە ئىمامى ھەسەن زۆھرى   ، ئەلى  ئەبۇ بەكرى-5

مۇرتەد ئايال تەۋبە قىلمىسا ]سى ھەنبەلى ئۆلىمالىرىنىڭ كۆپىنچى ۋە شافىئى ،مالىكى

بەت،  -710توم  -5 بەت، ئەلئۇم -30توم  -75)زەخىرە  دەيدۇ. -،[مۇرتەدلىككە ئاساسەن ئۆلتۈرۈلىدۇ

 شامىلە نۇسخىسى بەت(  -553توم  -75ئەلمۇغنى  بەت ۋە -445توم  -74ئەلھاۋىل كەبىر 

كىمكى دىنىنى » «.ََّل د يَنُه فَاقْ تُ ُلوهُ َمْن بَدَّ َّ»مۇنداق دەيدۇ:   رەسۇلۇلالھ بۇالرنىڭ دەلىلى؛

 )بۇخارى( .«ئۆزگەرتسە ئۇنى ئۆلتۈرۋېتىڭالر

أميا رجل ارتد عن »ملا أرسله إَل اليمن قال له:  أن النِب : نىڭ رىۋايىتىدە مۇنداق كەلدى مۇئاز 

 . «دت وإل فاضرب عنقهااْلسَلم فادعه فان عاد وإل فاضرب عنقه وأميا امرأة ارتدت عن اْلسَلم فادعها فان عا

قانداق بىر ئەر ئىسالمدىن مۇرتەد بولسا » ئۇنى يەمەنگە ئەۋەتكەن ۋاقىتتا ئۇنىڭغا:  رەسۇلۇلالھ

ۋە ئەگەر قايتمىسا ئۇنىڭ گەدىنىگە  )ئۇنى تەرك ئەت( قايتسا ئەگەر ئۇنى )ئىسالمغا(چاقىرغىن

 ئەگەر قايتسا ئىسالمغا چاقىرغىن() چاپقىن ۋە قانداق بىر ئايال ئىسالمدىن مۇرتەد بولسا ئۇنى

 دېدى. «ئەگەر قايتمىسا ئۇنىڭ گەدىنىگە چاپقىن )ئۇنى تەرك ئەت(

شۇنىڭ  .ش تارتىش ئۇرۇنلىرىدىكى دەلىلدۇرھەدىسنىڭ سەنىدى ھەسەن بولۇپ ئۇ تاال بۇ

ئايالالرنىڭ زىنا، ئوغورلۇق، ھاراق ئىچىش، -بۇنى ئەر .ئۈچۈن ئۇنىڭغا قايتىش ۋاجىب بولىدۇ

ھمەت قىلىش ۋە توي قىلغان زىناخورنى ئۆلگەنگە قەدەر تاش بوران قىلىش قاتارلىق ھەدلەردە تۆ

 ئورتاق بولىشى كۈچلەندۈرىدۇ. 

ئايالالرنى ئۆلتۈرۈشنى چەكلەشتىن يۇقارقى ھەدلەرگە اليىق بولۇپ قالغان ئايالالر ئىستىسنا 

ۈشمۇ ئىستىسنا قىلىپ مۇرتەد ئايالالرنى ئۆلتۈر ،غانغا ئوخشاشمىقىلىپ چىقىرىۋېلىن

 بەت( -65 -67توم  -4بەت ۋە تەفسىر قۇرتۇبىي  -513توم  -5)فەتھۇل بارىي . مايدۇچىقىرىۋېلىن

كىمكى دىنىنى ئۆزگەرتسە ئۇنى «:» َمْن َبدََّل د يَنُه فَاقْ تُ ُلوهُ  » ھاپىز ئىبنى ھەجەر رەھىمەھۇلالھ

لسۇن ۋە وب ئەر -بۇ ھەدىس مۇرتەد ]دۇ:دېگەن ھەدىسنىڭ شەرھىسىدە مۇنداق دەي« ئۆلتۈرۋېتىڭالر

 [.ئۆلتۈرۈشكە دەلىل بولىدۇبولسۇن ئايال  ياكى
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  [.دەپ بايان قىلدى .مۇرتەد ئايال ئۆلتۈرلىدۇ]  ئىبنى ئابباس

مۇرتەد بولغان ئايالنى ئۆلتۈرۋەتكەندە ساھابىلەرنىڭ ھەمىسى  ،خىالپەتلىكىدە  ئەبۇ بەكرى

بۇنىڭ ھەممىسىنى ئىبنى  .ئىتراز بىلدۈرمىگەن كىشى بىرھېچ  غا  ئەبۇ بەكرى ،بولۇپ بار

 دىن چىقاردى.نى ھەسەن يولرەئەسدىن كەلگەن   ۋە دارى قۇتنىي ئەبۇ بەكرى مۇنزىر چىقاردى

ناملىق كىتابىدا مۇنداق دەيدۇ: ئىمامى شافىي  «مۇختەسەر» رەھىمەھۇلالھمۇزەنىي  

مۇرتەد  كېيىن ئىسالمدىن م كەلتۈرگىندىن)بىرەر قەۋم ئىسال ] دەيدۇ: مۇنداق رەھىمەھۇلالھ

بولۇپ ئىسالم دىيارىدىكى ياكى دارۇل ھەربتىكى كاپىرالر تەرەپكە كەتكەن بولسا، ئۇالر 

بويسۇندۇرۇلغۇچى بولسۇن ياكى مۇرتەد بولغان ئۇرۇنلىرىدا بويسۇنغۇچى بولىشىدىن قەتئىينەزەر 

ربكە جىھاد باشالشتىن ئىلگىرى ئۇالرغا مۇسۇلمانالرغا پەقەتال ئىسالم كەلتۈرمىگەن ئەھلى ھە

جىھاد باشلىشى الزىم بولىدۇ، ئۇالرغا غەلبە قىلغان ۋاقىتتا مۇسۇلمانالر ئۇالردىن تەۋبە تەلەپ 

ئايال ئوخشاش –قىلىدۇ، تەۋبە قىلغانلىرى ئۆلتۈرۈلمەيدۇ، تەۋبە قىلمىغانلىرى ئەر 

 ئۆلتۈرلىدۇ(.[

ابىلەردىن ۋە ئۈممەتنىڭ سەلەف ئالىملىرىدىن بولغان خۇالسە: مۇرتەد ئايالالر سۈننەتتىن، ساھ

 . دەلىللەر بىلەن ئۆلتۈرۈلىدۇ

بۇ مەسىلىدە ئالىمالر ئوتتۇرىدا ئىختىالپ بولغان ۋە لېكىن كۈچلۈك كۆز قاراش مۇرتەد ئايالالر 

 تەۋبە قىلمىسا ئۆلتۈرۈلىدۇ.

 مۇرتەدلەرنىڭ ئاياللىرىنى قۇل قىلىشقا بوالمدۇ؟
ئەگەر مۇرتەدنىڭ  ] مۇنداق دەيدۇ: ئىمامىي شاپئىي مۇنداق دەيدۇ: لالھرەھىمەھۇاۋەردى م

ئەۋالدلىرى كۇپرى دىيارىغا قوشۇلغان بولسىمۇ ئەسىر ئېلىنمايدۇ، چۈنكى ئۇالرغا ئىسالمنىڭ 

دادىلىرىنىڭ دىنىنى ئۆزگەرتكەنلىكىدە ئۇالرنىڭ گۇناھى يوق.  ،ھۆرمىتى سابىت بولغان بولۇپ

ل ئىسالمدا بولۇپ كۇپرى دىيارىغا قوشۇلمىغان بولسا ئۇالرنىڭ ئىلگىرىكى ئەمما مۇرتەدلەر دارۇ

ئىسالمىنىڭ ھۆرمىتى ئۈچۈن ئۇالرنى ئەسىر ئېلىش ۋە قۇل قىلىشنىڭ دۇرۇس بولمايدىغانلىقىدا 

ئىختىالپ يوق. ئۇالرنىڭ قۇربانلىقلىرى يېيىلمەيدۇ، ئۇالر شېرىك ھۆكمىدە بولغانلىقى ئۈچۈن 

 [ىلىنمايدۇ. ئۇالردىن جىزيە قۇبۇل قىلىنمايدۇ ۋە كېلىشىم تۈزۈلمەيدۇ.ئۇالر بىلەن توي ق

ئەمما مۇرتەدلەر كۇپرى دىيارىغا قۇشۇلغان بولسا ياكى ئەھلى ھەربكە ئوخشاش ئۆز دىيارلىرىدا 

ساھابىلەر ئۇالرنىڭ ئەۋالدلىرىنى ئەسىر ئېلىش ۋە قۇل قىلىشنىڭ  ،مۇستەقىل تۇرغان بولسا

 ىختىالپ قىلىشتى.دۇرۇسلىقى ھەققىدە ئ
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مۇرتەد ئايال كۇفرى دىيارلىرىغا قوشىلىۋالسا قۇل ] رەھىمەھۇلالھ ئىمام ئەبۇ ھەنىيفە

 .دەيدۇ -[قىلىنىدۇ، ئۆلتۈرۈلمەيدۇ،

كاپىرلىق ھۆكمىنى ئىتبارغا ئېلىپ ئۇالرنى ئەھلى ھەربكە ]  ئەلىي ئىبنى ئەبىي تالىب

فىقھىشۇناسالرنىڭ ئاز بىر  [ا باردى.ئوخشاش ئەسىر ئېلىش ۋە قۇل قىلىشنىڭ دۇرۇسلىقىغ

ئۇالرنىڭ ئىلگىرىكى ئىسالمىنى ھۆرمەتلەپ دارۇل ]  قىسمىمۇ شۇنداق دېدى. ئەبۇ بەكرى

ئۇالرنى ئەسىر  ،ئىسالمدا ئۇالرنى ئەسىر ئېلىش ۋە قۇل قىلىشنىڭ ھارام بولىغىنىغا ئوخشاش

ۋە  رەھىمەھۇلالھ ئىمامىي شاپىئىي [ئېلىش ۋە قۇل قىلىشنىڭ ھاراملىقىغا باردى.

 فىقھىشۇناسالرنىڭ كۆپۈنچىسى بۇ قاراشنى تۇتتى.

)بۇ جۇمھۇر ئۆلىماالرنىڭ كۆز  خۇالسە: مۇرتەد ئايالالرنى قۇل قىلىش قەتئى جائىز ئەمەس

مۇرتەد ئايال مۇرتەد ئەرگە ئوخشاش ئۆلتۈرىلىدۇ. بۇالرنى قۇل قىلىش  ،چۈنكى . شى(قار

بۇ .« كىمكى دىنىنى ئۆزگەرتسە ئۇنى ئۆلتۈرۋېتىڭالر«.»َّد يَنُه فَاقْ تُ ُلوهُ َمْن بَدََّل  » نىڭ  رەسۇلۇلالھ

 ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچى.هللا ھەدىسىگە ئەمەل قىلىشنى تەرك ئەتكەنلىك بولىدۇ. 

 بەت( -713توم  -70)ئەلمەبسۇت 

 

 مۇرتەدلەرنىڭ بالىلىرىنىڭ ئەھكاملىرى
وغۇلغان سى مۇرتەد بولۇشتىن ئىلگىرى تئانى-ئاتا نىڭمۇرتەدلەرنىڭ ئوغۇللىرى]ۆلىماالر ئ

مۇسۇلمان بولىدىغانلىقىنى، مۇرتەدلىكتىن كېيىن ھامىلدار  رى بولساياكى ھامىلدار بولغانلى

ئانىسىنىڭ مۇرتەدلىكىگە ئەگەشتۈرۈپ كاپىرلىق بىلەن ھۆكۈم -بولغان ياكى توغۇلغانلىرىنى ئاتا

زاھىرى ھۆكۈملەردە ۋە ئۇرۇش قىلىش  كىدىدۇنيابۇ ھۆكۈم  [قىلىنىدىغانلىقىنى زىكىر قىلدى.

ئەھكاملىرىدا بولىدۇ. ئاشۇنداق قىلىش ئىبنى ئابباس ۋە سەئبە ئىبنى جەسسامە رەزىيەلالھۇ 

 )ئەنۋائۇل جىھاد( ئەنھۇماالرنىڭ ھەدىسىگە ئەمەل قىلغانلىقتۇر.  

دىن مۇنداق دېگەنلىكىنى  دىن ئۇ سەئبە ئىبنى جەسامە بۇخارى ئىبنى ئابباس

ار  يُ بَ يَّتُ  ىۋايەت قىلىدۇ:ر َ النَِّب   َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم ب اْْلَبْ َواء  أَْو ب َودَّاَن َوُسئ َل َعْن َأْهل  الدَّ ْن اْلُمْشر ك َْي َمرَّ ب  وَن م 

ُهْم  ن ْ ْم قَاَل ُهْم م  ْن ن َسائ ه ْم َوَذرَار يِّه  ۋەدان دېگەن جايدا مېنىڭ  ئەبۋا ياكى  رەسۇلۇلالھ»، «فَ ُيَصاُب م 

دىن مۇشرىكالرغا كېچىدە ھۇجۇم قىلىپ، ئۇالرنىڭ  پەيغەمبەر  قېشىمدىن ئۆتكەن ئىدى،
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 : ئاياللىرى ۋە ئۇششاق بالىلىرىنى ئۆلتۈرۈپ قويغانلىق توغرىلىق سورالدى، پەيغەمبەر 

 .دېدى -«جۈملىسىدىن شۇالرنىڭ بالىلىرىمۇ-ئايال مۇشرىكالرنىڭ»

 -گاھالندۇرۇش الزىم بولىدىغان نەرسىلەردىن: ئىلگىرىكى دەلىللەردىكى ۋە ئەھلىبۇ يەردە ئا

ئىلىملەرنىڭ سۆزلىرىدىكى مۇشرىك ۋە مۇرتەدلەرنىڭ ئوغۇللىرىدىن دادىلىرىنىڭ مۇرتەدلىك 

ھالىتىدە بولغان ياكى ئۇالرغا زاھىرىدا ئەگەشكەنلىرى مەقسەت قىلىنىدۇ، ئەمما مۇرتەدلەرنىڭ 

 -دادىسىنىڭ دىنىدا بولمىغانلىرى مۇسۇلمان بولۇپ ئۇالر دادىسىنىڭ ئىشئوغۇللىرىدىن 

ھەرىكەتلىرى ۋە سۆزلىرىگە قوشۇلمايدۇ. مەيلى ئۇالر دادىسىنىڭ قىلغان ئىشىنى 

بىلمەيدىغانلىرى بولسۇن ياكى دادىسىنىڭ قىلغان ئىشىنى پەقەت قەلبى بىلەن بولسىمۇ ئىنكار 

ۇالر كاپىر بولماستىن بەلكى ھىمايە قىلىنىدىغان قىلغانلىقى بىلىنگەنلىرى بولسۇن ئ

ئىنكار قىلماسلىقى كۇپرىغا چىقارمايدۇ. مۇنكەرنى  نى زاھىرەندادىلىرى ڭمۇسۇلمانالردۇر، ئۇالرنى

قۇدرەت ئېتىبارى بويىچە بولىدۇ ۋە ئۇ ھەممە ئادەمگە ئاسان  ،توسۇش قول ۋە تىل بىلەن بولۇپ

بولغانلىرىنىڭ ھۆكمى دادىسىنىڭ ھۆكمىدە بولۇپ بولمايدۇ، ئەمما دادىسىنىڭ دىنىدا 

 ھەممىدىن ئوبدان بىلگۈچىدۇر. هللا ئوتتۇرىسىدا ھېچقانداق پەرق يوق. 

ئانىسى مۇرتەد بولغان -مۇرتەدنىڭ بالىسى ئاتا ]مۇنداق دەيدۇ: رەھىمەھۇلالھم ەيجۇئىبنى ن

-ەۋجۇد بولغان بولسا ئاتاۋاقتىدا مەۋجۇد بولغان بولىدۇ ياكى مەۋجۇد بولمىغان بولىدۇ، ئەگەر م

ئانىسىنىڭ مۇرتەد بولۇشى بىلەن مۇرتەد بولمايدۇ، چۈنكى ئۇنىڭغا ئىسالمنىڭ ھۆكمى ئەگىشىش 

ئانىسىنىڭ مۇرتەدلىكى بىلەن ئىسالم ھۆكمى يوقاپ -بىلەن سابىت بولغان بولۇپ ئاتا

 ،ىغا قوشقان بولسائانىسى ياكى ئۇ ئىككىسىنىىڭ بىرى ئۇنى كۇپرى دىيار-كەتمەيدۇ. پەقەتال ئاتا

ئانىسىغا ئەگىشىش ياكى كۇپرى دىيارىغا قۇشۇلۇش بىلەن -ھەقىقەتەن ئۇ ئىسالم ھۆكمىدىن ئاتا

چىقىپ كېتىدۇ ۋە ئىسالم ھۆكمىنىڭ يوقىلىشى بىلەن ئۇ باال ئولجا بولىدۇ، باالغەتكە يەتكەندە 

ىغا سى يالغۇز كۇپرى دىيارئانىسى ئىسالمغا مەجبۇرالنغاندەك ئىسالمغا مەجبۇرلىنىدۇ. ئەگەر دادى

ئىسالمدا بولسا ئۇ ئولجا بولمايدۇ، چۈنكى ئۇ ئانىسىغا ئەگىشىپ كېتىپ مۇسۇلمان ئانىسى دارۇل

 [مۇسۇلمان ھالىتىدە قالغان بولىدۇ.

مۇرتەدلەرنىڭ پەرزەنتلىرى ھەققىدە ئۆلىماالر كۆپ سۆزلەرنى بايان قىلغان، مەن بۇالرنىڭ ئەڭ 

 .قىسقىچە بايان قىلىپ ئۆتىمەنكۈچلۈك كۆز قاراشلىرىنى 

 مۇرتەدلەرنىڭ پەرزەنتلىرىنىڭ ھۆكمى تۆۋەندىكىدەك ئۈچ خىل ھالەتتە بولىدۇ. 

 ئانىسى مۇرتەد بولۇشتىن ئىلگىرى تۇغۇلغان پەرزەنت.-ئاتا -7
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مى بېرىلىدۇ،چۈنكى ئۇ پەرزەنت تۇغۇلغان ۋاقىتتا ھالەتتە بالىغا مۇسۇلمانلىق ھۆك بۇ خىل

 سالمدا ئىدى.ئانىسسى ئى-ئاتا

ئانىسى مۇرتەد بولۇشتىن -مۇرتەدلەرنىڭ پەرزەننتلىرى ئاتا ]ئىبنى قۇدامە مۇنداق دەيدۇ:

ئانىسى ئىسالمدا بولغانلىقى ئۈچۈن -ئىلگىرى تۇغۇلغان بولسا، ئۇالر تۇغۇلغان ۋاقىتتا ئاتا

ەد ئانىسىنىڭ مۇرتەد بولىشى بىلەن مۇرت-پەرزەنت مۇسۇلمان دەپ ھۆكۈم بېرىلىدۇ. ئاتا

 :مۇنداق دېگەن  ھېسابالنمايدۇ. چۈنكى رەسۇلۇلالھ

ْسََلمُ »  « يُ ْعَلى َوَل  يَ ْعُلو اْْل 

 -515توم  -75)ئەلمۇغنى  [«ئىسالم ئۈستۈن بولىدۇ. ئىسالمغا ھېچنەرسە ئۈستۈن قىلىنمايدۇ.»

 بەت(

غۇلغان ئانىسى مۇرتەد بولۇشتىن ئىلگىرى تۇ-خۇالسە: ئەگەر مۇرتەدلەرنىڭ پەرزەنتلىرى ئاتا

بولسا، ئۇالر باالغەتكە يېتىپ بولغۇچە مۇسۇلمان دەپ ھۆكۈم قىلىنىدۇ. ئۇالر باالغەتكە يەتكەندىن 

ئەمەل قىلسا  ر ئۇالر ئىسالم ھۆكمىگەگەئۇالرغا چۈشەندۈرۈلىدۇ، ئە كېيىن ئىسالم ھۆكمى

-ياكى ئىشئەگەر باالغەتكە يەتكەندىن كېيىن كۇفرى سۆزلەرنى  مۇسۇلمانلىق ھالىتىدە قالىدۇ،

 .ھەرىكەتلەرنى قىلسا ئۇالرغا مۇرتەدلەرنىڭ ھۆكمى بېرىلىدۇ

 ئانىسىنىڭ بىرى مۇرتەد بولۇشتىن ئىلگىرى ياكى كېيىن تۇغۇلغان پەرزەنت.-ئاتا-5

ئانىسىنىڭ قايسىسى مۇسۇلمان بولسا شۇنىڭغا نىسبەت -بۇ خىل ھالەتتە پەرزەنت ئاتا

ر پەرزەنتنىڭ دادىسى مۇسۇلمان ئانىسى مۇرتەد ئەگە. بېرىلىپ مۇسۇلمانلىق ھۆكمى بېرىلىدۇ

مۇسۇلمان  بولسا، دادىسىغا نىسبەت بېرىلىپ مۇسۇلمان ھېسابلىنىدۇ، ئەگەر پەرزەنتنىڭ ئانىسى

 دادىسى مۇرتەد بولسا، ئانىسىغا نىسبەت بېرىلىپ مۇسۇلمان ھېسابلىنىدۇ

 غان پەرزەنت. ئانىسىنىڭ ئىككىلىسى مۇرتەد بولۇپ كەتكەندىن كېيىن تۇغۇل-ئاتا-4

 بەت( -515توم  -75)ئەلمۇغنى  .بۇ خىل ھالەتتە پەرزەنتكە ئەسلى كاپىر ھۆكۈمى بېرىلىدۇ

بۇ ئەھكامالرنى چۈشىنىشىمىزگە نېسىپ قىلسۇن! ۋە مۇرتەد بولۇپ كەتكەنلەرگە ھىدايەت هللا

 .قىلسۇن

 

 مۇرتەدلەرنىڭ پەرزەنتلىرىنى قۇل قىلىشقا بوالمدۇ؟
-ئاتا ئانىسى مۇرتەد بولۇشتىن ئىلگىرى تۇغۇلغان ياكى-ەنتلىرى ئاتاەگەر مۇرتەدلەرنىڭ پەرزئ

قەتئىي قۇل قىلىشقا  ئانىسىنىڭ بىرى مۇرتەد بولۇشتىن ئىلگىرى ياكى كېيىن تۇغۇلغان بولسا



177 
 

 بولمايدۇ،

ئانىسىنىڭ ئىككىلىسى مۇرتەد بولۇپ كەتكەندىن كېيىن تۇغۇلغان پەرزەنت بولسا قۇل -ئاتا

الىمالر ئوتتۇرىدا كۆپ قاراشالر بار بولۇپ ئىمام ئىبنى قۇدامە مەسىلىسىدە ئ قىلىش

)ئەلمۇغنى  .دەيدۇ قا بولىدۇرەھىمەھۇلالھ ۋە ئىمام ماۋەردى رەھىمەھۇلالھ بىر سۆزىدە قۇل قىلىش

 بەت( -515توم  -75

 تىدىغان شەرتلەرمنى مۇرتەد دېيىش ئۈچۈن كېبىر ئادە
 توغرىسىدا

مۇرتەدكە چىقىرىش شەرئى مەسىلىدۇر. شۇنڭ ئۈچۈن خالىغانچە  ىر ئادەمنى مۇرتەد دىيىش ياكىب
بىر كىشىنى مۇرتەد دىيىشتىن ساقلىنىش الزىم. بەلكى ئىسالم شەرىئىتى كۆرسەتمىسىگە رىئايە 

 قىلىش كېرەك.

بۇ ئەڭ مۇھىم دەرىس ھىسابلىنىدۇ. چۈنكى بۇ بەزى كىشىلەر تەكفىرچى بولۇپ كەتكەن ۋە يەنە  
 بولۇپ كەتكەن مەسىلىدۇر.بەزىلىرى مۇرجىئە 

بىر كىشىنى خالىغانچە مۇرتەدكە چىقىارغىلى بولمايدۇ، بەلكى مۇرتەدكە چىقرىش ئۈچۈن شەرتلەر 
كىتىدۇ، قاچان شەرىئەت كۆرسىتىپ بەرگەن  شەرتلەر تۇلۇق تېپىلسا ئۇندىن كىيىن بىر 

بىر ئادەمنى مۇرتەد  ئادەمنى مۇرتەدكە چىقارغىلى بولىدۇ. ئەگەر شۇ شەرتلەر تولۇق تېپىلمىسا
 دېگىلى بولمايدۇ.

بىر ئادەمنى مۇرتەد دىيىش ئۈچۈن كىتىدىغان شەرتلەر ئىككى تۈرلۈك 
 بولىدۇ.

 .قىلغان ئىشالردا تېپىلىش كېرەك بولغان شەرتلەر.7

 .مۇرتەدلىك سادىر بولغان كىشىلەردە تۇلۇق تېپىلىشى كېرەك بولغان شەرتلەر.5

 بولغان شەرتلەر. قىلغان ئىشالردا تېپىلىش كېرەك

بۇ ئىقتادالر، سۆزلەر ۋە ياكى ئىش ھەرىكەتلەرنى قىلغۇچىالر ئىسالم دىنىدىن چىقىپ كىتىدۇ  -7
دېگەنلىككە شەرئى دەلىل بولۇش كېرەك. چۈنكى بىر كىشىنى كاپىرغا چىقىرىش شەرئى مەسىلە 

 بولۇپ، بۇ شەرئى دەلىلگە مۇھتاج بولىدۇ.

ھەرىكەتلەر سادىر بولغان بولىشى -بولغان  سۆز ۋە ياكى ئىش ئىھتىماللىقى ۋە تەئۋىلى يوق -5
ھەرىكەتلەر ئىھتىماللىقى بولۇپ -كېرەك. يەنى مۇرتەدلىككە ئېلىپ بارىدىغان سۆزلەر ۋە ئىش

 قالسا، ئۇ كىشىنى مۇرتەد دېگىلى بولمايدۇ.
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ەۋەپلىك، مەسىلەن: قۇرئاننى ھاجەتخانىالرغا ئېلىپ كىرىش. بىر ئادەم ئۇنتۇپ قالغانلىقى س
قۇرئان بىلەن ھاجەتخانىغا كىرگەن بولسا مۇرتەد دېگىلى بولمايدۇ. ئەمما قەستەن قۇرئاننى 
ئېلىپ كىرگەن بولسا كاپىر بولىدۇ. شۇڭا سەھۋەنلىكتىن بولغانلىقىغا ئىھتىماللىقى بار ئىشالر 

 بىلەن كىشىلەرنى مۇرتەد دېگىلى بولمايدۇ.

 لۇق تېپىلىشى كېرەك بولغان شەرتلەر.مۇرتەدلىك سادىر بولغان كىشىلەردە تۇ

 باالغەتكە يەتكەن بولۇش. -7
 ئەقىللىق بولۇش. -5
 ئىختىيارى بولۇش )مەجبۇرالنماسلىق(. -4
 بىلىش يەنى بۇ ئىشالرنى قىلسا مۇرتەد بولۇپ كىتىدۇ دېگەننى بىلىش. -3
 مۇرتەد بولغانلىقىنى ئىسپاتالش. -6

 باالغەتكە يەتكەن بولۇش.

ە يەتكەن كىشىلەرگە تەكلىپ قىلىنىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن شەرىئەت تەكلىپلىرى بالەغەتك
باالغەتكە يەتمىگەن كىشىلەردىن مۇرتەدلىك سادىر بولسا، ئۇالرنى مۇرتەد دېگىلى 

 بولمايدۇ.
 باالغەتكە يىتىش ئاالمەتلىرى تۆۋەندىكىچە:

 ئون بەش ياشقا كىرگەن بولۇش. -7
 ئېھتىالم بولۇش. -5 
 ش.ئەۋرەتلىرىگە تۈك چىققان بولۇ -4
 قىز باال ھېيىز كۆرگەن بولسا بالىغ ھېسابلىنىدۇ. -3

ئىمام ئەبۇ يۈسۈف رەھىمەھۇلالھ، شافىئى رەھىمەھۇلالھ ۋە ئەھمەد رەھىمەھۇلالھ بىر 
رىۋايىتىدە مۇنداق دەيدۇ:] بىر كىشىنىڭ مۇرتەد دىيىلىشى ئۈچۈن باالغەتكە يەتكەن 

رتەدلىك سادىر بولسا ئۇنى مۇرتەد بولىشى الزىم. يەنى باالغەتكە يەتمىگەن كىشىدىن مۇ
بەت، ئەلمۇغنى  -554بەت  -73بەت، ئەلمەجمۇئ  -313توم -74)ئەلبەھرۇررائىق  دىگىلى بولمايدۇ[.

 بەت،( -531توم  -70بەت ۋە ئەلئىنساف  -517توم  -75

قَاَل رُف َع اْلَقَلُم َعْن َثََلثَة  َعْن النَّائ م  َحَّتَّ َعْن َعل يٍّ َأنَّ َرُسوَل اللَّه  َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم  : بۇالرنىڭ دەلىلى
بَّ َوَعْن اْلَمْعُتوه  َحَّتَّ يَ ْعق َل. ِّ َحَّتَّ َيش   َيْستَ ْيق َظ َوَعْن الصَِّب 

ئۇخالۋاتقان »مۇنداق دېگەن: ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر 
ساقايغىچە بولغان  نىڭ باالغەتكە يەتكۈچە، ساراڭنىڭلىكىشىنىڭ ئويغانغىچە، كىچىك با

 )تىرمىزى(«. ئەتكەنلىرى يېزىلمايدۇ -ئارىلىقتا قىلغان 

ۋە لېكىن بىر نەرسىنى پەرىق قىلىش  باالغەتكە يەتمىگەن مۇنداق دەيدۇ:] بەزى ئالىمالر
ۇ. ئەمما ئۇنى ھەم مۇرتەد بولدىغان ئەمەللەرنى قىلسا مۇرتەد بولىد بالىالر يېشىغا يەتكەن

ئۆلتۈرۈش باالغەتكە يەتكەنگە قەدەر ساقالپ تۇرۇلىدۇ. باالغەتكە يەتكەندىن كىيىن تەۋبە تەلەپ 
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قىلىنىدۇ، تەۋبە قىلسا ئۆلتۈرۈلمەيدۇ. ئەگەر تەۋبە قىلمىسا باالغەتكە يەتكەندىن كىيىن 
بەت  -517توم  -75لمۇغنى بەت، ئە -313توم -74)ئەلبەھرۇررائىق  [مۇرتەدلىكككە ئاساسەن ئۆلتۈرۈلىدۇ.

 بەت،( -531توم  -70ۋە ئەلئىنساف 

 .ئەقىللىق بولۇش

تەكلىپ قىلىنىدۇ. ئەمما  ھۇشى جايىدا بولغان كىشىلەرگە-شەرىئەت ئەھكاملىرى ئەقىلى
 ھۇشى بولمىسا ئۇ كىشىدىن شەرىئەت تەكلىپلرى ساقىت بولىدۇ.-بىر كىشىنىڭ ئەقلى

ق دەيدۇ:] بىر ئادەمنى مۇرتەد دىيىش ئۈچۈن ئەقلى ئىمام ماۋەردى رەھىمەھۇلالھ مۇندا
ھەركەت -ھۇشى جايىدا بولۇش كېرەك. )بىر كىشى ئەقلى يوق ھالەتتە مۇرتەد بولىدىغان ئىش

ۋە ياكى سۆزلەرنى قىلغان بولسا، ئۇ كىشىنى مۇرتەد دېگىلى بولمايدۇ.( يېشىنىڭ كىچىكلى، 
سەۋەبلىك ئەقلى يوق بولغان كىشىلەردىن  ساراڭلىق، كىسەللىك، ھۇشىسزالنغانلىق، ۋە ئۇيقا

 (بەت -555توم  -75ئەلمۇغنى )مۇرتەدلىك سادىر بولسا، ئۇالرنى مۇرتەد دېگىلى بولمايدۇ.  

ِّ َّتَّ َيسْ َعْن َعل يٍّ َأنَّ َرُسوَل اللَّه  َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل رُف َع اْلَقَلُم َعْن َثََلثَة  َعْن النَّائ م  حَ  تَ ْيق َظ َوَعْن الصَِّب 
بَّ َوَعْن اْلَمْعُتوه  َحَّتَّ يَ ْعق َل.  َحَّتَّ َيش 

ئۇخالۋاتقان »مۇنداق دېگەن: ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر 
ساقايغىچە بولغان  نىڭ باالغەتكە يەتكۈچە، ساراڭنىڭكىشىنىڭ ئويغانغىچە، كىچىك بالى

 )تىرمىزى(«. ئەتكەنلىرى يېزىلمايدۇ -ان ئارىلىقتا قىلغ

 ئىختىيارى بولۇش )مەجبۇرالنماسلىق(. 

-ئىشسۆزلەر ۋە ياكى مۇرتەدلىك سادىر بولغان كىشى، مۇرتەدلىككە ئېلىپ بارىدىغان 
مەجبۇرالنماستىن ئىختىيارى قىلغان بولىشى كېرەك. ئەگەر ئۇ كىشى  ھەرىكەتلەرنى

 ئىتتىپاقى بىلەن مۇرتەد بولمايدۇ ۋە مۇرتەد دېگىلى بولمايدۇ.مەجبۇرالنغان بولسا ئالىمالرنىڭ 

 (بەت -535توم  -75ئەلمۇغنى )

يَماِنََّوَلِكْنَّ بۇ ھەقتە اللە مۇنداق دەيدۇ: ََّمْنَُّأْكرَِهََّوقَ ْلُبُهَُّمْطَمِئن َّبِاْْلِ َمْنََّكَفَرَّبِالل ِهَِّمْنَّبَ ْعِدَِّإيَمانِِهَِّإَل 
ََّعِظيم َّ)َمْنََّشَرَحَّبِاْلُكْفِرََّصدَّْ َِّمَنَّالل ِهََّوَلُهْمََّعَذاب   (412رًاَّفَ َعَلْيِهْمََّغَضب 

 قا ئىمان ئېيتقاندىن كېيىن ئىمانىدىن يېنىۋالسا، ـ قەلبى هللا كىمكى
ئىمان بىلەن مۇستەھكەم تۇرسىمۇ مەجبۇرالش ئاستىدا )ئاغزىدىال( ئىماندىن 

بىلەن كۆڭلى ئازادە بولسا يانغانلىقىنى بىلدۈرگەنلەر بۇنىڭدىن مۇستەسنا ـ كۇفرى 
نىڭ غەزىپىگە دۇچار هللا )يەنى ئىختىيارىي يوسۇندا مۇرتەد بولغان بولسا(، ئۇ ا

َّ [.316بولىدۇ ۋە چوڭ ئازابقا قالىدۇ ]
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وا َعَلْيه  إ نَّ اللََّه جَتَاَوَز َل  َعْن أُمََّّت  اْلَْطََأ َوالنِّْسَياَن َوَما اْسُتْكر هُ :» مۇنداق دەيدۇ بۇ ھەقتە رەسۇلۇلالھ 
.» 

ھەقىقەتەن اللە مىنىڭ ئۈممىتىمدىن ساھۋەنلىك، ئۇنتۇپ قىلىش ۋە مەجبۇرلىنىش »
 «.قاتارلىق نەرسىلەرنى ئۆتىۋەتتى

 مەجبۇرلىنىش ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ.

ھەرىكەتلەرنى قىلىشقا -ئىشسۆزلەر ۋە ياكى مۇرتەدلىككە ئېلىپ بارىدىغان  -7
 ەزىيەت بېرىشكە مەجبۇرالنمىسا جائىز.غا ئمۇسۇلمانالرمەجبۇرلىنىش. بۇ 

 مەسىلەن: اللە نى تىلالش ياكى قۇرئاننى ھاقارەت قىلىش...... دېگەنگە ئوخشاش. 

مۇسۇلمانالرنىڭ  ىشقا، ئەرزىيەت بىرىشكە،باشقا مۇسۇلمانالرنىڭ ھەققىگە تاجاۋۇز قىل -5
مەجبۇرلىنىش. بۇ قەتئى سىرلىرىنى ئاشكارە قىلىشقا ۋە مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشقا 

 مۇقاۋەمە( )دەئۋەتۇلجائىز بولمايدۇ. 

 بىلىپ تۇرۇپ قىلىش. 

سۆزلەر ۋە مۇرتەدلىككە ئېلىپ بارىدىغان كىىشى بىلمەستىن  مۇرتەدلىك سادىر بولغان 
ھەرىكەتلەرنى قىلغان بولسا، ئۇ كىشىنى ھەم مۇرتەد دېگىلى بولمايدۇ. جاھىللىق -ئىشياكى 

م ئىككى خىل بولىدۇ. بىرى ھەقىقى بىلمەسلىك بۇ ئۆزرىگە سەۋەپ يەنى بىلمەسلىك ھە
  بوالاليدۇ.  يەنى بىرى بىلمەسلىك بۇ ئۆزرىگە سەۋەپ بواللمايدۇ. 

شۇنىڭ ئۈچۈن مەن بارلىق مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمنى ئىسالمنى ھەقىقى چۈشىنىشكە 
تەۋسىيە قىلىمەن ۋە  كۈچىنىڭ يىتىشىچە تىرىشىشىنى ۋە تەۋھىدكە ھەقىقى ئەمەل قىلىشنى

مۇرتەدكە ئېلىپ بارىدىغان ئامىلالرنى بىلىشىنى ۋە ئۇنىڭدىن يىراق بولىشىنى تەۋسىيە 
قىلىمەن. تەپسىالتىغا ئەبۇ مۇسئەب سۈرىنىڭ دەئۋەتۇل مۇقاۋەمە دېگەن كىتابىغا مۇراجىئەت 

 قىلىڭ.

ە مەن بىلمەپتىمەن ئەسكەرتىش: بۈگۈنكىدەك ئاخبارات ۋە ئۇچۇر ئەڭ تىز تارايدىغان دەۋرىد
 دىگەنلەر، شۇ ئۆزرىسى ئۇالرنى اللە نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇراالمدۇ؟ بۇنىڭغا دىققەت قىلسۇن!

 مۇرتەد بولغانلىقىنى ئىسپاتالش.

نىڭ ئىقرارى ياكى مۇرتەدلىك سادىر بولغان كىشى بىر كىشىنى مۇرتەد دىيىش ئۈچۈن،
 ئىككى مۇسۇلماننىڭ گۇۋاھلىقى بىرىشى الزىم.

َّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل َلْو يُ ْعَطى النَّاُس ب َدْعَواُهْم َلدََّعى نَاس  د   َعنْ  َماَء ر َجال  َوأَْمَواَْلُْم اْبن  َعبَّاس  َأنَّ النَِّب 
 . َوَلك نَّ اْلَيم َْي َعَلى اْلُمدََّعى َعَلْيه  
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 ر ادىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇم 3353
ناۋادا ئىنسانالرغا دەۋالىرى بويىچە ھۆكۈم قىلىپ بېرىلسە، ئادەملەرنىڭ قېنىنى »مۇنداق دېگەن:

ۇچى قەسەم ۋە مال ـ مۈلكىنى دەۋا قىلىشتىن تەپ تارتمايدۇ، لېكىن ئۈستىدىن دەۋا قىلىنغ
 ()مۇسلىم. «قىلىشى كېرەك

نىڭ ئىقرارى ياكى ئىككى مۇسۇلماننىڭ گۇۋاھلىقى بىرىشى ىشىمۇرتەدلىك سادىر بولغان ك
كېرەك دېگەن بۇ ھۆكۈم، يەككە شەخىسلەرگە ۋە ياكى ئىسالم ھۆكۈمەت بولغان ھالەتلەرگە 

 قارىتىلغان. 

جۇدا بولۇش، ۋە -ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! كاپىرالرنى كاپىر دىيىش ۋە ئۇالردىن ئادا
دكە چىقارماسلىق ھەممىسى شەرىئەت ئەھكاملىرىدىندۇر. شۇنىڭ خالىغانچە كىشىلەرنى مۇرتە

-ئۈچۈن بىز بۇ ھۆكۈملەردە شەرىئىەتكە مۇراجىئەت قىاليلى ۋە بۇ مەسىلىلەرنى ئەھلى
 بۇ ھۆكۈملەردە بىز ئالدىراقسانلىق قىلمايلى.  ئىلىملەرگە تاپشۇرايلى.

 كاپىرالر مۇنداق ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ.

 مىسە كاپىر بولىدۇ. ر. بۇ تۈردىكىلەرنى كىم كاپىر دېغان كاپىرالق بولىنئېھۆكۈمى  -7

 مەسىلەن: شىجىنفىڭ، ۋاڭلوچۇەن ۋە نۇر بەكرى.......دېگەنلەرگە ئوخشاش. 

-بىز بۇ مەسىلىلەرنى ئەھلى ھۆكۈملىرىدە ئىختىالپ بولغان كىشىلەر ۋە ياكى مۇرتەدلەر. -5
نىق ۋە تەئۋىلى يوق بولغان ئوخشاش ھۆكۈمى ئېىم. نۇر بەكرىگە شىمىز الزرۇئىلىملەرگە تاپشۇ

مۇرتەدلەر بار. بۇالرنى مۇرتەد دەپ ئاتايمىز ۋە ئۆلتۈرىمىز. ئەمما شۈبھى بولسا ياكى بىز ئۇنىڭ 
 ھۆكۈمىنى ئىنىق بىلەلمىسەك توختاپ تۇرىمىز.

ېسەك، مەسىلەن: ئۆزىنى ئىسالمغا نىسبەت بېرىپ تۇرۇپ يېزىلىق ھۆكۈمەتلەردە ئىشلىۋاتقانالر د
ئۇمۇمى ھۆكۈمدە بۇالر قىلىۋاتقان خىزمەت ئىسالم دىندىن چىقىرىپ تاشاليدىغان ئەمەللەردۇ. 
ئەمما ئۇالرنىڭ ئىچىدىن مۇئەييەن بىر كىشىنى مۇرتەد دىيىشتىن تاكى ئىنىق بولمىغىچە 

 توختاپ تۇرىمىز. 

ە بىلەن بولدى، بۇ ۋە كاپىرالرغا ياردەملىشىۋاتقان كىشى دىسەك، بۇالرنىڭ ياردەملىشىشى نىم
ياردەم ئىسالم دىندىن چىقىرىۋىتىدىغان ياردەممۇ ياكى مەجبۇرلۇقمۇ ياكى...... دېگەنگە 

 ئوخشاش نۇرغۇن ھۆكۈملەر بار.

خۇالسە: كاپىرالر ئورگانلىرىدا خىزمەت قىلىۋاتقان مۇرتەدلەرنى بىز دۇنيا ئەھكاملىرىدا ئۇمۇمى 
لىۋاتقان خىزمەت ئىسالم دىندىن چىقىرىپ تاشاليدۇ. قىلىپ مۇرتەدلەر دەيمىز. چۈنكى ئۇالر قى

ئەمما مۇئەييەن بىر شەخىسنى مۇرتەدلىك ھۆكۈمى ئىنىق بولمىغىچە ئىسمىنى تۇتۇپ تۇرۇپ 
 مۇرتەد دىمەيمىز.

ئىلىمسىز مۇرتەدكە  -شۇنىڭ ئۈچۈن بارلىق مۇسۇلمانالرغا بولغان تەۋسىيەلىرىم شۇكى
ىشتىن ساقلىنايلى. شەرىئەتتىن چەتنىمىگەن ئاساستا چىقىرىشتىن ۋە مۇرتەد دەپ ئۇرۇش قىل

جىھادىمىزنى ئېلىپ بىرىشقا ئەھمىيەت بىرەيلى. ۋە ئىسالم دىندىن چىقىرىۋىتىدىغان 
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ئەمەللەرگە چۈشۈپ قېلىشتىن قاتتىق ساقلىنايلى. بۇنىڭ ئۈچۈن تەۋھىد بىلىملىرىگە 
 ئەھمىيەت بىرەيلى! 

بەرگەن يۇسۇندا ئېلىپ بېرىشىمىزغا ياردەم بەرسۇن! ۋە  اللە ئەمەللىرىمىزنى شەرىئەت كۆرسىتىپ
 ئوڭچىل ياكى سولچىل بولۇپ قېلىشتىن ساقلىسۇن! 

 

 مۇرتەدلەردىن تەۋبە تەلەپ قىلىشنىڭ ئەھكاملىرى
 

بىز بۇ بابتا مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈشتىن ئىلگىرى ئىسالمغا قايتىشقا چاقىرىق قىلىشنىڭ 

 ھۆكمى توغرىسىدا توختىلىمىز.

. ەدلەردىن تەۋبە تەلەپ قىلىشنىڭ يولغا قويۇلغانلىقىغا ئۆلىماالر بىرلىككە كەلدىمۇرت

لېكىن، مۇرتەدلەردىن تەۋبە تەلەپ قىلىش ۋاجىبمۇ ياكى مۇستەھەبمۇ دېگەندە ئۆلىماالر 

نۇرغۇنلىغان كۆز قاراشالرنى ئوتتۇرىغا قويدى. بەزى ئۆلىماالر ھەدىسنىڭ ئومۇمى مەنالىرىغا قاراپ 

 دەپ ئوتتۇرىغا قويدى. -ەلەپ قىلىش ۋاجىب ئەمەس،تەۋبە ت

 تۆۋەندە بىز بۇ ھەقتە  ئۆلىماالرنىڭ مەشھۇر ئىككى قارىشىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتىمىز.

 كۆز قاراش-1

بىر رەھىمەھۇمۇلالھالر  ئىمام ئەبۇ ھەنىيفە، ئىمام شافىئى بىر سۆزدە ۋە ئىمام ئەھمەد 

رنى ئۆلتۈرۈشتىن ئىلگىرى تەۋبە تەلەپ قىلىش ۋاجىب مۇرتەدلە] رىۋايىتىدە مۇنداق دەيدۇ؛

كىمكى «.»َمْن بَدََّل د يَنُه فَاقْ تُ ُلوهُ » نىڭ  رەسۇلۇلالھبەلكى مۇستەھەپ. بۇالرنىڭ دەلىلى؛  ئەمەس،

دېگەن ھەدىستە تەۋبە تەلەپ قىلىش ئىشىنى ئوتتۇرىغا .«  دىنىنى ئۆزگەرتسە ئۇنى ئۆلتۈرۋېتىڭالر

 توم-74 بەت()فەتھۇلقەدىير-751توم-70)ئەلمەبسۇت  ۋاجىب ئەمەسلىكىگە دەلىل.قويمىغانلىقى ئۇنىڭ 

 بەت(-571

بۇ ھەدىس مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈشنىڭ  ]ئىبنى قۇدامە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:

 غا قويۇلمىغان،ىە تەۋبە تەلەپ قىلىش ئىشى ئوتتۇرۋاجىبلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. بۇ ھەدىست

 رەسۇلۇلالھ وى ئۆلتۈرۈشتىن ئىلگىرى تەۋبە تەلەپ قىلىش ۋاجىب بولغان بولسائەگەر  مۇرتەدلەرن

 .75)ئەلمۇغنى [ يۇقارقى ھەدىستە تەۋبە تەلەپ  قىلىپ بولۇپ ئاندىن ئۆلتۈرۈشكە بۇيرۇيتتى-

 بەت(-551توم

 كۆز قاراش -2

ۆزىدە ھەنبەلى مەزھىبىنىڭ بىر س ۋە ئىمام شافىئى ئىككى سۆزىنىڭ بىرىدە ،ئىمام مالىك
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-555توم-75)ئەلمۇغنى  دەيدۇ. -مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈشتىن ئىلگىرى تەۋبە تەلەپ قىلىش ۋاجىب،

 (بەت -761توم  -74بەت، ئەلھاۋىل كەبىر -561توم  -7، ئەلئۇم بەت

 بۇالرنىڭ دەلىلى

 قُت َلتْ  َوإ لَّ  تَاَبتْ  فَإ نْ  ُتْسَتَتابَ  َأنْ  -وسلم عليه هللا ا صلى- النَّب    فََأَمرَ  ُأُحد   يَ ْومَ  اْمرَأَة   اْرَتدَّت   قَاَلت   َعائ َشةَ  َعنْ  

ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى؛ ئوھۇد كۈنى بىر ئايال مۇرتەد بولۇپ »

ئەگەر تەۋبە قىلسا  ئۇ ئايالدىن تەۋبە تەلەپ قىلىشقا بۇيرىدى.  رەسۇلۇلالھ كەتتى،

 (سۇنەن ئەددار قۇتنىي)« تۈرۈلىدۇ)ئۆلتۈرۈلمەيدۇ( تەۋبە قىلمىسا ئۆل

ْسََلم  َفَأَمَر النَّب    َها  -عليه وسلم هللا اصلى -َعْن َجاب ر  : َأنَّ اْمَرأًَة يُ َقاُل َْلَا أُم  َمْرَواَن اْرَتدَّْت َعن  اْل  َأْن يُ ْعَرَض َعَلي ْ

ْسََلُم فَإ ْن َرَجَعْت َوإ لَّ قُت َلْت.  اْل 

ىنىدۇكى؛ جەزمەن ئۇممۇ مەرۋان ئىسىملىك بىر ئايال مۇرتەد  دىن رىۋايەت قىل جابىر »

ئەگەر تەۋبە قىلسا . ئۇ ئايالنى ئىسالمغا چاقىرىشقا بۇيرىدى» بولۇپ كەتتى، رەسۇلۇلالھ 

 (سۇنەنۇل بەيھەقۇل كۇبرا)« )ئۆلتۈرۈلمەيدۇ( ئەگەر تەۋبە قىلمىسا ئۆلتۈرۈلىدۇ

ۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈشتىن ئىلگىرى تەۋبە تەلەپ م]ئۆلىماالر يۇقارقى ئىككى ھەدىسكە ئاساسەن 

 -[بۇيرۇق قىلمىغان بوالتتى،  دەيدۇ.ئەگەر ۋاجىب بولمىسا رەسۇلۇلالھ -قىلىش ۋاجىب،

 دەيدۇ.

 كۈچلۈك كۆز قاراش مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈشتىن ئىلگىرى تەۋبە تەلەپ قىلىش مۇستەھەب.

ماالرنىڭ دەلىلى كۈچلۈك.ئىككىنچى كۆز ىچۈنكى، بىرىنجى كۆز قاراشنى ئوتتۇرىغا قويغۇچى ئۆل

ا قويغان ئىككىال ھەدىس ىغقاراشنى ئوتتۇرىغا قويغۇچى ئۆلىماالرنىڭ دەلىلى ئاجىز، ئۇالر ئوتتۇر

گەن قاراشنى تۇتساق ھەر ئىككىلى دېلىش مۇستەھەپ ۇرتەدلەردىن تەۋبە تەلەپ قىم زەئىپ.

بە تەلەپ قىلىشقا بۇيرىغانلىقىنى نىڭ تەۋ رەسۇلۇلالھ  ھەدىسكە ئەمەل قىلغىلى بولىدۇ.

  مۇستەھەپ دەيمىز.

 جائىزمۇ ؟ مۇرتەدلەرنى تەۋبە تەلەپ قىلماستىن ئۆلتۈرۈۋېتىش
مۇرتەدلەرنى تەۋبە تەلەپ قىلىپ بولۇپ ئۆلتۈرۈش  ،ىلگىرى ئۆتكەن دەلىللەرگە ئاساسالنغاندائ

 سە ھەم بولىدۇ.مۇستەھەب، ئەگەر مەنپەئەت بولسا تەۋبە تەلەپ قىلماستىن ئۆلتۈرۈۋەت

ئەسكەرتىش: بىز ئىلگىرى بايان قىلغان مۇرتەدلەردىن تەۋبە تەلەپ قىلىش ۋە ئۇالرغا مۆھلەت 

بەلكى، ئىسالم دىنىدىن چىقىپ كەتكەن  .بېرىش ھۆكمى بارلىق مۇرتەدلەرگە ئومۇمىي ئەمەس
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مۇرتەدلەر ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش ئاچمىغان مۇرتەدلەر ھەققىدە كەلگەن ئەھكامالردۇر. ئەمما 

 بۈگۈنكى .ە تەلەپ قىلىنماستىن ئۆلتۈرۈلىدۇئىسالمغا قارشى ئۇرۇش ئاچسا ئۇالر تەۋب

دەۋرىمىزدىكى مۇرتەد دۆلەتلەر ۋە مۇرتەد ھاكىمىيەتلەرگە ئۇرۇش قىلغاندا ئۇالردىن تەۋبە تەلەپ 

ئۇالر ئۆزىنى ئىسالم مەھكىمىلىرىگە  ،چۈنكى .ئۆلتۈرۈلىدۇ نمەيئىككىلە ،ستىنقىلما

اپشۇرمايدۇ ۋە ئۇالرنى ئىسالم قازىخانىلىرىغا ئەكىلىش ھەم  مۇمكىن ئەمەس، ئۇالر تەۋبە قىلدىم ت

شۇ ئالدامچىلىقى ئارقىلىق مەن تەۋبە قىلدىم دەپ  ،بەلكى .ەپ قويۇپ مۇسۇلمانالرنى ئالدايدۇد

ە قويۇپ مۇسۇلمانالرنى ئەسىر قىلىدۇ ياكى شېھىت قىلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالم ئۈممىتىگ

 ئالدانماسلىقنى ۋە باشقىالرنى ئالدىماسلىقىنى تەۋسىيە قىلىمەن. 

ئىستىخبارات ئورگانلىرىدا خىزمەت  ،ۋەتىنىمىز شەرقى تۈركستاندىكى ج خ ئىدارىلىرى

ئۇالر كۇفرى دىيارىغا قوشۇلۇۋالغانلىقى ياكى كاپىرالرنىڭ  ،قىلىۋاتقان مۇرتەدلەرگە كەلسەك

چۈن ئۇالردىن تەۋبە تەلەپ قىلىش مۇمكىن ئەمەس، شۇنىڭ ھىىمايىسىگە ئۆتىۋالغانلىقى ئۈ

 .شكە بولىدۇئۈچۈن ئۇالرنى تەۋبە تەلەپ قىلماستىن ئۆلتۈرۈ

 بىز ئىلگىرى مۇرتەدلەرنى قول ئاستىمىزدىكى مۇرتەدلەر ۋە قول ئاستىمىزدا بولمىغان

ر بار ۋاقىتتا مۇرتەدلەر دەپ ئىككى تۈرگە ئايرىغان ئىدۇق. ئەگەر مۇرتەدلەر ئىسالمى دىيارال

ئۇالرنىڭ ھۆكمى يۇقاردا بايان قىلغاندەك  ،بىزنىڭ كۈچ قۇۋۋىتىمىز يېتىدىغان ھالەتتە بولسا

 بولىدۇ.

 قىلغان ئاسىيلىق ئەلچىسىگە نىڭهللا ۋە هللا ]:دەيدۇ مۇنداق رەھىمەھۇلالھ تەيمىيە ئىبنى 

 ۋە بىر بوالاليدىغان قادىر بىرى، ئۇنىڭ بولىدۇ، تۈرلۈك ئىككى جازاالش شەرىئەتتىكى كىشىلەرنى

 . جازاالش شەخسلەرنى قانچە بىر  ياكى

ئىككىنچىسى، پەقەت ئۇرۇش قىلىش بىلەنال قادىر بوالاليدىغان ئىسالم ھۆكۈمىنى رەت 

 بەت(  -433توم  -51)مەجمۇئۇل فەتىۋا  [قىلغۇچى گۇرۇھالرنى جازاالش.

 ئىسالم بىلەن قۇۋىتى-ۈچك ياكى دىيارىغا كۇپرى مۇرتەد ئەگەر ]:دەيدۇ مۇنداق يەنە   

 ئۇ بولسا قىلغان رەت ھۆكۈمىنى ئىسالم قوشۇلۇپ مۇرتەدلەرگە قىلغان رەت ھۆكۈمىنى

 -456 ۋە -455 مەسلۇل سارىمۇل) [.ئۆلتۈرىلىدۇ ئىلگىرى قىلىشتىن تەلەپ تەۋبە ئىككىلەنمەستىن

 (بەت

 

 مۇرتەدلەرنىڭ تەۋبە قىلىش كەيپىيىتى ھەققىدە
ىسى ھەققىدە توختىلىشتىن ئىلگىرى تەۋبىنىڭ مەنىلىرى ھەققىدە مۇرتەدلەرنىڭ تەۋب ەنم
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 .شنى توغرا كۆردىمقىسقىچە توختىلى

 .ئەرەپچە سۆز بولۇپ بۇنىڭ لۇغەت مەنىسى قايتىش دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ :تەۋبە دېگەن

 . ئىستىالھى مەنىسى: گۇناھ مەئسىيەتلەردىن سەمىمىي قايتىشنى ئۇقتۇرۇپ بېرىدۇ

قەلىبنىڭ سەمىمىي پۇشايمان  -تەۋبە قىلىش دېگىنىمىز ]مۇنداق دەيدۇ: اس ئىبنى ئابب

ردىن قەتئىي مەئسىيەتلە -قىلىشى، تىلنىڭ ئىستىغپار ئېيتىشى، تاشقى ئەزاالرنىڭ گۇناھ

 .[چىقىشى بىلەن بولىدۇ

 ََّّتَ ْوبًَةََّنُصوًحاَّهللَّايَاَّأَي َُّهاَّال ِذيَنََّآَمُنواَُّتوبُواَِّإَلىََّّ:مۇنداق دەيدۇ هللا 

 قا سەمىمىي تەۋبە قىلىڭالر، هللا  !مۇئمىنلەرئى   (ئايەت -1)سۈرە تەھرىم 

ئەگەر شۇ رۇكنىلىرى ئېلىپ  .دېمەك، تەۋبىنىڭ رۇكنىلىرى بار !مۇسۇلمان قېرىنداشالر

 .كېلىنمىسە بىر ئادەمنىڭ تەۋبىسى قۇبۇل قىلىنمايدۇ

ىسالم دىنىدىن چىقىپ شۇنىڭ ئۈچۈن، ئىسالمنى بۇزغۇچى ئامىلالرغا چۈشۈش بىلەن ئ

ئۇالرنىڭ تەۋبىسىنىڭ قۇبۇل بولۇشى ئۈچۈن  ،كەتكەن كىشىلەر ئىسالمغا كىرمەكچى بولسا

 .تەۋبىنىڭ رۇكنىلىرىنى جايىدا قىلىشى كېرەك

 مۇرتەد بولغان كىشى تەۋبە قىلماقچى بولسا:

ئىسالمدىن قايسى ئىشىكتىن چىقىپ كەتكەن بولسا شۇ ئىشىكتىن ئىسالم دىنىغا  -1

جۇدا بولۇشى ۋە كىمدە كىم شۇ ئامىلالرنى -ىرىشى، ئىسالمنى بۇزغۇچى ئامىلالردىن ئاداك

 قىلسا ئىسالم دىنىدىن چىقىپ كېتىدۇ دەپ ئېتقاد قىلىش كېرەك.

 يېڭىدىن شاھادەت كەلىمىسىنى ئېيتىش كېرەك. -2

قى ل بولغانلىخى-قېرىنداشالر! ئىسالم دىنىدىن چىقىرىپ تاشلىغۇچى ئامىلالر خىلمۇ 

 ىيىتى ھەم ھەر خىل بولىدۇ. فئۈچۈن تەۋبىنىڭ كەي

بۇ كىشى ، ىق ئىسالمدىن چىقىپ كەتكەن بولسائەگەر بىر ئادەم كۇفرى سۆزنى سۆزلەش ئارقىل

 سۆزلەش ئارقىلىق تەۋبە قىلىشى كېرەك.  

بۇ ، ئىسالمدىن چىقىپ كەتكەن بولسائەگەر بىر ئادەم كۇفرىنى ئېتقاد قىلىش ئارقىلىق 

 قاد قىلىش ئارقىلىق تەۋبە قىلىشى كېرەك.  كىشى ئېت

بۇ  ،ئەگەر بىر ئادەم كۇفرى ئەمەللەرنى قىلىش ئارقىلىق ئىسالمدىن چىقىپ كەتكەن بولسا

لى چىقىشى بىلەن تەۋبە قىلىشى كېرەك. مەن بۇ ھەقتە تۆۋەندە ەكىشى كۇفرى ئەمەللەردىن ئەم

 . بىر قانچە مىسالنى بايان قىلىپ ئۆتىمەن
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ر ئادەم تاغۇت ئورگانلىرىدا خىزمەت قىلىش ئارقىلىق ئىسالم دىنىدىن چىىقىپ مىسال بى-7

 :كەتكەن بولسا، بۇ كىشى تۆۋەندىكىدەك تەۋبە قىلىشى كېرەك

 .بۇ ئادەم كۇفرى ئەمەلنى )يەنى خىزمەتنى( قەتئىي تاشالپ چىقىشى كېرەك  -7

ىالر كاپىر بولىدۇ دەپ جۇدا بولۇشى، شۇ كۇپرى ئەمەلنى قىلغۇچ-كۇپرى ئەمەلدىن ئادا -5

 .جۇدا بولۇشى كېرەك-ئېتقاد قىلىشى ۋە شۇ كۇپرى ئەمەلنى قىلغۇچىالردىن ئادا

 .يېڭىدىن شاھادەت كەلىمىسى ئېيتىپ ئىسالمغا كىرىشى كېرەك -4

ئىسالمدىن چىقىپ ، تتا تۇرۇشنى ھاالل دەپ ئېتقاد قىلپنمىسال بىر ئادەم پارالمى -5

 :ندىكىدەك تەۋبە قىلىشى كېرەكبۇ كىشى تۆۋە ،كەتكەن بولسا

تالردا تۇرۇشنى ھارام دەپ ئېتقاد نتبۇ ئادەم شۇ كۇفرى ئېتقادىدىن يېنىشى ۋە پارالمى -7

 قىلىشى كېرەك.

دەپ ئېتقاد قىلىشى، كۇپرى  تتا تۇرۇشنى ھاالل سانىغان كىشى كاپىر بولىدۇنپارالمى -5

 ىالر كاپىر بولىدۇ دەپ ئېتقاد قىلىشى.جۇدا بولۇشى، شۇ كۇپرى ئەمەلنى قىلغۇچ-ئەمەلدىن ئادا

 .ييڭىدىن شاھادەت كەلىمىسى ئېيتىپ ئىسالمغا كىرىشى كېرەك -4

بۇ  مىسال بىر ئادەم ئىسالم دىنىغا ھاقارەت قىلىپ ئىسالمدىن چىقىپ كەتكەن بولسا، -4

 :كىشى تۆۋەندىكىدەك تەۋبە قىلىشى كېرەك

 .كېرەك ىشىچىق قەتئىي قىلىشتىن ھاقارەت دىنغا ئىسالم -7

ئىسالم دىنىنى ھاقارەت قىلىپ تىللىغان كىشى كاپىر بولىدۇ دەپ ئېتقاد قىلىشى ۋە  -5

 .جۇدا بولۇشى كېرەك-شۇ كۇپرى ئەمەلنى قىلغان كىشىلەردىن ئادا

 .ييڭىدىن شاھادەت كەلىمىسى ئېيتىپ ئىسالمغا كىرىشى كېرەك -4

بىلەن ئىسالمدىن چىقىپ كەتكەن  ساھابىالر مۇرتەدلەر ]ئەھلى ئىلىملەر مۇنداق دەيدۇ:

 [ئىشىكتىن ئىسالم دەرۋازىسىغا كىرگەنگە قەدەر ئۇرۇش قىلغان.

قايسى كىشىلەر ئىسالم شەرىئىتىدىن چىقىدىكەن، گەرچە  ]ئىبنى تەيمىيە مۇنداق دەيدۇ:

ئۇالر ئىككى شاھادەت كەلىمىسىنى ئېيتقان تەقدىردىمۇ،  ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش ۋە 

ئۆلتۈرۈش ۋاجىب بولىدۇ. ئەگەر ئۇالر ئىككى شاھادەت كەلىمىسىنى ئېيتىپ تۇرۇپ ناماز ئۇالرنى 

ئوقۇمىغان بولسا، تاكى ناماز ئىبادىتىنى ئادا قىلىپ ئىسالمغا كىرگەنگە قەدەر ئۇالرغا قارشى 

بۇيرىغان بىرەر  هللا جىھاد قىلىنىدۇ. ئەگەر ئۇالر ئىككى شاھادەت كەلىمىسىنى ئېيتىپ تۇرۇپ 

نىڭ ھۆكمى دەپ ئىتراپ قىلغانغا قەدەر ئۇالرغا هللا ققا تانغان بولسا تاكى شۇ بۇيرۇقنى بۇيرۇ

 هللا قارشى جىھاد قىلىنىدۇ. ئەگەر ئۇالر ئىككى شاھادەت كەلىمىسىنى ئېيتىپ تۇرۇپ، 
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چەكلىگەن ھارام نەرسىلەرنى ھاالل سانىغان بولسا، مۇرتەد بولۇپ كەتكەن ئاشۇ ئىشىكتىن 

 670توم - 51)مەجمۇئۇل فەتىۋا  [كىرگەنگە قەدەر ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىنىدۇ.ئىسالم دەرۋازىسىغا 

 بەت( -

لەر ئىككى شاھادەت كەلىمىسىنى دمۇرتە ]مۇنداق دەيدۇ:رەھىمەھۇلالھ ئىمام سەرخەسى 

قايسى ئىشىكىدىن چىقىپ كەتكەن  ئېيتسىمۇ، تەۋبىسى قۇبۇل قىلىنمايدۇ. ئۇالر ئىسالمنىڭ

 بەت( - 775توم  - 70)ئەلمەبسۇت   [ىن ئىسالمغا كىرىشى كېرەك.بولسا شۇ ئىشىكىد

مۇرتەدلەردىن تەۋبە قىلىشنى ئىرادە قىلغانالرغا سەمىمىي تەۋبە ئاتا قىلغىن ۋە هللائى 

مۇرتەدلەر ئورگانلىرىدا بىلمەي خىزمەت قىلىۋاتقانالرغا تەۋبە يوللىرىنى مۇۋەپپەق قىلىپ 

 !رەسۋا قىلغىن تەۋبە قىلمىغانلىرىنى بولسابەرگىن! 

 

 مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈش كىملەرگە دۇرۇس بولىدۇ؟

 ،انا بۇ ماۋزۇ دەرسلىرىمىزدىكى ئەڭ مۇھىم مەسىلىلەرنىڭ قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ. چۈنكىم

نىڭ ھەدلىرىدىن بىر ھەد بولۇپ ئۇنى ئۆلتۈرۈش ئەسلىدە خەلىپىگە هللا مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈش 

خەلىپىسى تېپىلمىغاندا مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرمەي تاشالپ  تاپشۇرىلىدۇ. ئەمما مۇسۇلمانالر

بولسا  ۈنكى بۇ مەسىلىنى ياخشى بىلىشبۇ ھەقتە ئىنتايىن كۆپ ئىزدەندىم. چقويامدۇق؟ مەن 

مۇرتەدلەر بىلەن ئېلىپ بىرىلىدىغان جىھادىمىزدىكى مۇھىم مەسىلىلەرنىڭ قاتارىدىن 

 ختىلىپ ئۆتىمەن.تۆۋەندە بۇ ھەقتە تەپسىلى توھېساپلىنىدۇ. مەن 

خۇسۇسەن ئۆلۈم جازاسى بېرىلىدىغان ھەدلەر  -مۇرتەدلىكنىڭ ھەدلىرى ۋە باشقا ھەدلەر

ئەسلى خەلىپىگە ياكى خەلىپىنىڭ نائىبىغا تاپشۇرىلىدۇ ۋە بۇ ئۆلىماالر ئوتتۇرىسىدا بىرلىككە 

 كېلىنگەن مەسىلە.

كىشىگە مۇرتەدنىڭ قېنى  ئۆلىماالر ئادەتتىكى شەخسلەردىن مۇرتەدنى ئۆلتۈرگەن ،بىراق 

بىكار قىلىنغان ۋە ئىككىلەنمەستىن ئۆلتۈرۈشكە اليىق بولغان شەخس بولغانلىقى ئۈچۈن 

دىيەت، قىساس ۋە كاپارەت كەلمەيدىغانلىقىنى، لېكىن خەلىپە ياكى نائىبىنىڭ رۇخسىتىسىز 

شىگە تەزىر مۇسۇلمان ئادىل خەلىپىنىڭ ھەققىگە تاجاۋۇز قىلىپ ئۆلتۈرگەنلىكى ئۈچۈن ئۇ كى

بېرىلىدىغانلىقىنى زىكىر قىلدى. بۇالرنىڭ ھەممىسىدە خەلىپە ياكى ھاكىم ھەدكە اليىق 

 بولغان كىشىلەرگە ھەدلەرنى ئىجرا قىالاليدىغان مۇسۇلمان بولسا يۇقارقىدەك بولىدۇ.
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ياكى ھەدلەرنى بىكار قىلۋەتكەن بولسا ياكى  لۇپ كەتكەن بولساكاپىر بوخەلىپە  ،لېكىن 

ئۈستىگە ھەد ئىجرا قىلىش پەرز بولىدىغان جىنايەتنى سادىر قىلغان بولسا ئەھۋال قانداق ئۆزى 

 بوالر ؟

بۇزۇقچىلىق تېرىماستىن ياكى ئۇ ھەدلەرنى ئىجرا قىلىشنى تەرك ئەتكەندىنمۇ چوڭراق بىر 

ە زىياننى كەلتۈرۈپ چىقارماستىن شەرئىي تەلەپلىرى بويىچە ئىجرا قىلىشقا قادىر بولغان كىشىگ

بۇ ھەدلەرنى ئىجرا قىلىش شەكسىز دۇرۇس بولىدۇ، چۈنكى، ئەسلىدە ھەدلەرنى ئىجرا قىلىشقا 

ئۇممەتنىڭ ھەممىسى خىتاب قىلىنغان بولۇپ خەلىپە پەقەتال ئۇ ھەدلەرنى ئىجرا قىلىشتا 

 ئۈممەتنىڭ باشلىغۇچىسى بولىدۇ. 

تاب قىلىپ مۇنداق تەئاال بۇ ھەدلەرنى ئىجرا قىلىشقا مۆئمىنلەرنىڭ ھەممىسىنى خىهللا 

 َوالس اِرُقََّوالس ارِقَُةَّفَاْقَطُعواَّأَْيِديَ ُهَماََّجَزاًءَِّبَماََّكَسَباََّنَكاًَلَِّمَنَّالل ِهََّّدەيدۇ: 

 
 ئوغرىلىق قىلغۇچى ئەرنىڭ ۋە ئوغرىلىق قىلغۇچى ئايالنىڭ قىلمىشىنى

ە يەنە ۋ تەرىپىدىن ئىبرەت قىلىش يۈزىسىدىن قوللىرىنى كېسىڭالرهللا جازاالپ، 

 الزانيةَّوالزانيَّفاجلدواَّكلَّواحدَّمنهماَّمائةَّجلدة تەئاال مۇنداق دەيدۇ:هللا 

 زىنا قىلغۇچى ئايال ۋە زىنا قىلغۇچى ئەرنىڭ ھەر بىرىنى يۈز دەررىدىن

َّيَاَّأَي َُّهاَّال ِذيَنََّآَمُنواَُّكِتَبََّعَلْيُكُمَّاْلِقَصاُصَّفََِّّ :دەيدۇ مۇنداق يەنە  تەئاال هللا ۋە  ،ئۇرۇڭالر َلىَّاْلُحرُّ يَّاْلَقت ْ

َِّمْنََّأِخيِهََّشْيء َّفَات َِّباع َّبِاْلَمْعُروفَّ ََّواْلَعْبُدَّبِاْلَعْبِدََّواأْلُنْ َثىَّبِاأْلُنْ َثىََّفَمْنَُّعِفَيَّلَُه َّبِاْلُحرِّ ََّذِلَكََّتْخِفيف  َّبِِإْحَسان  ََّوَأَداء َِّإلَْيِه

ََّذِلَكَّفَ لََّ َّاْعَتَدىَّبَ ْعَد ََّورَْحَمة ََّفَمِن َّرَبُِّكْم َّ)ِمْن َّأَلِيم  ََّعَذاب  َُّأوِليَّاأْلَْلَباِبََّلَعل ُكْم473َُّه َّيَا َِّفيَّاْلِقَصاِصََّحَياة  ََّوَلُكْم )

 َّتَ ت  ُقونَّ

 ئۆلتۈرۈلگەنلەر ئۈچۈن قىساس ئېلىش سىلەرگە پەرز قىلىندى، مۇئمىنلەرئى !

ھۆر ئادەم ئۈچۈن ھۆر ئادەمدىن، قۇل ئۈچۈن قۇلدىن، ئايال ئۈچۈن ئايالدىن 

نىدۇ. قاتىل ئۈچۈن )دىنىي( قېرىندىشى تەرىپىدىن بىرنەرسە كەچۈرۈم قىساس ئېلى

قىلىنسا )يەنى ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ئىگىسى قاتىلدىن دىيەت ئېلىشقا رازى بولۇپ 

قىساس ئېلىشتىن ۋاز كەچسە، ئۇ، جىنايەتچىدىن دىيەتنى( چىرايلىقچە تەلەپ 

كېچىكتۈرمەستىن، قىلىشى الزىم، )جىنايەتچىمۇ دىيەتنى( ياخشىلىقچە )يەنى 
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كېمەيتىۋەتمەستىن تولۇق( بېرىشى الزىم. بۇ )ھۆكۈم( پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن 

)سىلەرگە بېرىلگەن( يېنىكلىتىشتۇر ۋە رەھمەتتۇر. شۇنىڭدىن كېيىن )يەنى 

دىيەتنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن(، چېكىدىن ئېشىپ كەتكەن )يەنى قاتىلنى 

قا دۇچار بولىدۇ. ئى ئەقىل ئىگىلىرى! سىلەرگە ئۆلتۈرگەن( ئادەم قاتتىق ئازاب

قىساستا ھاياتلىق بار، )يەنى كىشى بىراۋنى ئۆلتۈرگەن تەقدىردە ئۆزىنىڭمۇ 

ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىنى بىلسە، ئۇ، ئادەم ئۆلتۈرۈشتىن يانىدۇ، شۇنىڭ بىلەن، ئۇنىڭ 

)ناھەق ئۆزىمۇ، ئۇ ئۆلتۈرمەكچى بولغان ئادەممۇ ئۆلۈشتىن ساقلىنىپ قالىدۇ(. 

 قان تۆكۈشتىن( ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن )قىساس يولغا قويۇلدى(

َّثََمانِيَنََّّ مۇنداق دەيدۇ:يەنە تەئاال هللا َّفَاْجِلُدوُهْم َُّشَهَداَء َّبَِأْربَ َعِة َّيَْأُتوا ََّلْم َّثُم  َّاْلُمْحَصَناِت َّيَ ْرُموَن َوال ِذيَن

ََّوُأوَّ َّأََبًدا ََّشَهاَدًة ََّلُهْم َّتَ ْقبَ ُلوا ََّوََل ََّغُفور ََّجْلَدًة َّالل َه َّفَِإن  ََّوَأْصَلُحوا ََّذِلَك َّبَ ْعِد َِّمْن َّتَابُوا َّال ِذيَن َِّإَل  َّاْلَفاِسُقوَن َُّهْم لَِئَك

 رَِحيم َّ

 ئىپپەتلىك ئايالالرنى زىنا بىلەن قارىلىغان، )بۇنىڭ راستلىقىغا ئادىل( تۆت

زىنا بىلەن  دەررە ئۇرۇڭالر )يەنى بىراۋغا 10گۇۋاھچىنى كەلتۈرەلمىگەن كىشىلەرنى 

 10تۆھمەت چاپلىغان ھەربىر ئادەمنى قامچا ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش نەرسىلەر بىلەن 

نى ئۇرۇڭالر، چۈنكى ئۇالر ئەفىفە ئايالالرغا يالغاندىن تۆھمەت چاپلىغان ۋە 

كىشىلەرنىڭ ئابرۇيىنى تۆككەن ئادەملەردۇر(، ئۇالرنىڭ گۇۋاھلىقىنى )ئۇالر 

مەيدانىدا چىڭ تۇرىدىغانال بولسا( ھەرگىز قوبۇل يالغانچىلىق ۋە تۆھمەت چاپالش 

قىلماڭالر، ئۇالر پاسىقالردۇر )يەنى ئۇالر بوھتان چاپالشتىن ئىبارەت چوڭ گۇناھنى 

[. كېيىن 3نىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچىالردۇر( ]هللا ئىشلىگەنلىكلىرى ئۈچۈن، 

قايتا تۆھمەت  تەۋبە قىلغان ۋە )ئەمەللىرىنى( تۈزەتكەنلەر )يەنى ئەفىفە ئايالالرغا

چاپلىمىغانالر( بۇنىڭدىن مۇستەسنا )ئۇالرنى كەچۈرۈڭالر، گۇۋاھلىقىنى قوبۇل 

مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر )يەنى بەندە تەۋبە قىلىپ ئۆزىنى هللا قىلىڭالر(، چۈنكى 

 [.5] مەغپىرەت قىلىدۇ(، تولىمۇ مېھرىباندۇرهللا تۈزەتسە، ئۇنى 
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ەتلىك، ساالھىيەتلىك، بىلىملىك ئۆلىماالرغا ئەگەر زامان خەلىپىسىز قالسا ئىشالر جۈرئ

قايسى قاتالملىرى بويىچە ھوقۇققا دائىر ئىشالرنىڭ ھەممىسىدە  تاپشۇرۇلىدۇ. مۇسۇلمانالر ھەر

ئۆلىماالرغا مۇراجىئەت قىلىشى، بارلىق ھوقۇق مەسىلىلىرىدە ئۇالرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە 

ولغا ھىدايەت قىلىنغان بولىدۇ، يۇرت ئالىملىرى ئىش كۆرۈشى الزىم. ئۇالر شۇنداق قىلسا توغرا ي

 كىشىلەرنىڭ ۋالىيلىرىغا ئايلىنىدۇ.

مۇسۇلمانالر ئىش ئىگىلىرىگە ئىتائەت قىلىشقا بۇيرىلغىنىدەك ئالىمالرغا ئىتائەت  ،چۈنكى

 قىلىشقا بۇيرۇلغان.

 َشْيء َّ ِفي تَ َنازَْعُتمَّْ فَِإن ِمنُكمَّْ اأَلْمرَِّ َوُأْوِلي الر ُسولَّ َوَأِطيُعواَّْ هللَّا َأِطيُعواَّْ آَمُنواَّْ ال ِذينَّ أَي َُّها يَا  :مۇنداق دەيدۇهللا

ر َّ َذِلكَّ اآلِخرَِّ َواْليَ ْومَّ باهللَّتُ ْؤِمُنونَّ ُكنُتمَّْ ِإن َوالر ُسولَّ هللَّا ِإَلى فَ ُردُّوهَُّ   تَْأِويالًَّ َوَأْحَسنَّ َخي ْ

 دىكىلەرگە قا، پەيغەمبەرگە ۋە ئۆزۈڭالردىن بولغان ئىش ئۈستىهللا! مۇئمىنلەرئى

ئىتائەت قىلىڭالر، ئەگەر سىلەر بىر شەيئىدە ئىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر، بۇ 

نىڭ كىتابىغا ۋە  هللا قا ۋە پەيغەمبەرگە مۇراجىئەت قىلىڭالر، بۇ )يەنى هللاتوغرىدا 

پەيغەمبىرىنىڭ سۈننىتىگە مۇراجىئەت قىلىش( سىلەر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر، نەتىجە 

 [.63ئېتىبارى بىلەن گۈزەلدۇر ]

قىلىڭالر دېگەن سۆزنى ئىتائەت  مانا بۇ ئايەتتىكى ئۆزۈڭالردىن بولغان ئىش ئۈستىدىكىلەرگە 

 .ئالىمالر ئەمىرلەر ۋە ئالىمالر تەپسىر قىلىدۇ

 ئىتائەت ئالمالرغا وبولسا بولغان ۋاجىب قىلىش ئىتائەت ئىگىلىرىگە ئىش نىڭمۇسۇلمانالر 

 .بولىدۇ ۋاجىبھەم  قىلىشى

ئادەتتىكى كىشىلەرگىمۇ  ،ڭ ھەممىسى بىز يۇقۇردا بايان قىلغان نەرسىلەر ھەققىدەئۆلىماالرنى

مۇرتەدنىڭ قېنى ئۇنىڭ مۇرتەدلىكى بىلەن بىكار قىلىنغانلىقى ئۈچۈن ئۆلتۈرۈشىنىڭ دۇرۇس 

نىڭ ھەدلىرىنى ۋە شەرىئەتلىرىنى ئىجرا قىلىدىغان ئادىل هللابولىدىغانلىقىنى، ئەگەر 

انىدا بولغان بولسا ئۇنىڭ ھەققىگە تاجاۋۇز قىلغانلىقى ئۈچۈن خەلىپە مۇسۇلمان خەلىپىنىڭ زام

ئۇنىڭغا تەزىر بېرىشنى توغرا كۆرسە تەزىر بېرىلىدىغانلىقىنى ۋە ئۇنىڭغا دىيەت، قىساس ۋە 

ھاالل قان ئىكەنلىكىنى  كاپارەت كەلمەيدىغانلىقىنى ۋە مۇرتەدنىڭ قېنى بىكار قىلىنغان،

اشقا بھەدلەرنى ئىمامدىن  سالم دىيارى بولغاندا شۇنداق بولىدۇ. ئەممابۇ ئىروشەن بايان قىلدى. 

-ۆزكىشىلەر يەنى ئالىمالر ئىجرا قىلسا بوالمدۇ دېگەن مەسىلىدە ھەم ئالىمالرنىڭ كۆپ ك
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نىڭ ئەنۋائۇل جىھاد ناملىق رەھىمەھۇلالھ ئابدۇلھەكىم ھەسساننىڭ تەپسىالتىغا يۇقارقى سۆزلەر)قاراشلىرى بار. 

  (مۇراجىئەت قىلىڭ!بەتلەرگە  -56بەتتىن  -1 كىتاب

ئەمما دەۋرىمىزدىكىگە ئوخشاش مۇسۇلمانالر خەلىپىسى بولمىغاندا ھەر بىر مۇسۇلمانغا قادىر 

 مۈلۈكلىرىنى غەنىمەت ئېلىشى دۇرۇس بولىدۇ. -بواللىغىنىچە مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈشى ۋە مال

 ولىدۇ.مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈش تۆۋەندىكىدەك ئىككى خىل ب

ئىسالم دىيارىدا ئىسالم ھۆكمى ئاستىدا ياشاپ تۇرۇپ مۇرتەد بولۇپ كەتكەن كىشى. بۇ -7

 تۈردىكى مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈش ئەمىر ياكى نائىپ ئەمىرلەرنىڭ بۇيرىقى بىلەن بولىدۇ.

قۇۋۋەت بىلەن قوغدىنىۋالغان مۇرتەدلەر -ۋە كۈچمۇرتەدلەر.  لىۋالغانۇكۇفرى دىيارىغا قوش -5

 .بولىدۇ ئۆلتۈرۈشى ۋاجىب نىڭمۇسۇلمان كىشىقادىر بولغان تۈردىكى مۇرتەدلەرنى بۇ 

بۈگۈنكى دەۋرىمىزدىكى مۇرتەد ھاكىمىيەت، مۇرتەد دۆلەتلەرگە ۋە ۋەتىنىمىز شەرقى تۈركستاندا 

كاپىرالرنىڭ ھىمايىسىگە ئۆتىۋالغان مۇرتەدلەرگە ئۇرۇش قىلىش بولسا ھەربىر مۇسۇلمان 

 .نىڭ ئۈستىگە پەرز ئىبادەتتۇرقېرىنداشلىرىمىز

ئەگەر مۇرتەد پادىشاھى بار كۇپرى دىيارغا  ]مۇنداق دەيدۇ؛رەھىمەھۇلالھ ئىبنى قۇدامە 

قۇشۇلۇپ كەتكەن بولسا ھەر بىر كىشىگە تەۋبە تەلەپ قىلماستىن ئۇنى ئۆلتۈرۈشى ۋە قادىر 

ھەربىي كاپىرغا  بواللىغان كىشىگە ئۇنىڭ مېلىنى ئېلىۋېلىشى دۇرۇس بولىدۇ. چۈنكى، ئۇ

ئۇنىڭ ھۆكمى ھەربىي كاپىرنىڭ ھۆكمىدە بولىدۇ. شۇنىڭدەك بىر گۇرۇھ  ،ئايالنغان بولۇپ

كىشىلەر مۇرتەد بولۇپ ئۆز دىيارلىرىدا مۇسۇلمان خەلىپىگە ئىتائەت قىلىشتىن باش تارتقان 

غىنىدەك ئەسلى كاپىرالرنىڭ ئۆز دىيارلىرىدا مال ۋە جانلىرىنى ساقالپ قېلىشى بولمى بولسا

 [ئۇالرنىڭ جان ۋە ماللىرىنىڭ قوغدىلىشى يوقاپ كېتىدۇ، بۇالر بۇنىڭغا تېخىمۇ اليىقراقتۇر.

ھەر ئەگەر قايسى بىر كىشى ئىسالمدىن چىقىپ مۇرتەد بولۇپ كۇپرى دىيارىغا قوشۇلىۋالسا، 

جىب ئۇنىڭغا قارشى ئۇرۇش قىلىشى ۋا بىر كىشىگە تەۋبە تەلەپ قىلماستىن ئۇنى ئۆلتۈرۈشى ۋە

ئەلمۇغنى )قادىر بواللىغان كىشىگە ئۇنىڭ مېلىنى ئېلىۋېلىشى دۇرۇس بولىدۇ.  بولىدۇ. شۇنداقال

 (بەت -514توم  -75

ئىسالمغا قارشى تۇرىدىغان خۇالسە: مۇرتەدلەر كۇپرى دىيارغا قوشۇلۇۋېلىش بىلەن ۋە ياكى 

المنىڭ ھۆكۈم ئىس ئارقىلىقىنىۋېلىش بىلەن قوغد ىرىشەۋكەتل-شانۇھاكىمىيەتلەرنىڭ 

قىلىش دائىرىسىدىن چىقىپ كەتكەن بولسا ئۇالرنى ھەر بىر مۇسۇلماننىڭ ئۆلتۈرىشى ۋاجىب 

ھالەتلەردە مۇسۇلمانالر جامائىتى ئەمىرى ياكى نائىبىنىڭ  نئەمما ئىسالمى دىيارالر بولغا بولىدۇ.

 ئىجازىتى بىلەن ئۆلتۈرىلىدۇ.
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 ىدامۈلۈكلىرىنىڭ ھۆكمى توغرىس-مۇرتەدلەرنىڭ مال
 

بىز ئىلگىرى مۇرتەدنى ئۆلتۈرۈشنىڭ ھۆكمى، خۇسۇسەن شەرئىي ھەدلەر ئىجرا قىلىنمايدىغان 

بىرىگە دۇرۇس بولىدىغانلىقىنى، دارۇل -شەھەرلەردە مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈش مۇسۇلمانالرنىڭ ھەر

ڭ قېنى ۋە مېلى ئەھلى ئىسالمنىڭ سىرتىدا مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرگەن كىشىگە مۇرتەدلەرنى

قېنى ۋە مېلىغا ئوخشاش ھاالل بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ماللىرىنى ئېلىۋېلىشى  بلەرنىڭھەر

 دۇرۇس ئىكەنلىكىنى سۆزلەپ ئۆتتۇق.

 سىرتىدا ئۇنىڭ ياكى ئىچىدە ئىسالمنىڭ دارۇل ۋە بولۇشتىن ئۆلۈك ياكى تىرىك مۇرتەد   

 ئۆتكىنىمىزگە سۆزلەپ بولسا تھايا ئىسالمدا دارۇل مۇرتەد ئەگەر .بواللمايدۇ خالىي بولۇشتىن

 ئۆلتۈرۈلمەيدۇ، قىلسا تەۋبە ئەگەر بولىدۇ، مۇستەھەب قىلىش تەلەپ تەۋبە ئۇنىڭدىن ئوخشاش

 ئاساسەن قاراشالرغا كۈچلۈك مېلى ئۇنىڭ .ئۆلتۈرۈلىدۇ ئاساسەن مۇرتەدلىكىگە قىلمىسا تەۋبە

 بولسا كەتكەن بولۇپ ھەربلەردىن ئەھلى قوشۇلۇپ غارىفكۇ دارۇل ئەمما بولىدۇ. ئولجا بەيتۇلمالغا

 ئارىسىدا ۋارىسلىرى ئۇنىڭ ۋە بولىدۇ ئولجا بەيتۇلمالغا مۈلۈكلىرى-مال ئىسالمدىكى دارۇل

 ۋە ئېلىنمايدۇ مىراس ئۇنىڭدىن ئۈچۈن بولغانلىقى تىرىك ئۇ چۈنكى قىلىنمايدۇ، تەقسىم

 چەكلەنگەنلىكى بىلەن دەلىللەر ئېلىۋېلىشى نەرسە بىرەر ماللىرىدىن ئۇنىڭ ۋارىسلىرىنىڭ

  .بولمايدۇ دۇرۇس ئۈچۈن

چۈنكى، بەزى  .مۈلۈكلىرى ھەققىدە ئالىمالر ھەرخىل كۆز قاراشالردا بولغان-مۇرتەدلەرنىڭ مال

 ئۆلىماالر بۇ ھەقتە كەلگەن نەسلەرنىڭ زاھىرىسىنى تۇتۇپ بىر قاراشنى ئوتتۇرىغا قويغان. بەزى

 ەرگە قاراپ بىر قاراشنى ئوتتۇرىغا قويغان.ئۆلىماالر بۇ ھەقتە كەلگەن ئومۇمىي نەسل

 ئۆلىماالر بۇ ھەقتە كەلگەن خاس كەلگەن نەسلەرگە قاراپ بىر قاراشنى ئوتتۇرىغا قويغان. بەزى

مەن ئۆلىماالرنىڭ بۇ ھەقتىكى  .شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ھەقتە كۆپ قاراشالر ئوتتۇرىغا قويۇلغان

ن كۈچلۈك كۆزقاراشنى بايان قىلىپ قاراشلىرىنى قىسقىچە بايان قىلىپ بولغاندىن كېيى

 ئۆتىمەن.

بىر  رەھىمەھۇلالھ ۋە ئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇلالھ ، ئىمام شافىئىرەھىمەھۇلالھ ئىمام مالىك

مۇرتەلەر ئۆلگەندىن كېيىن ياكى مۇرتەدلەر ئۆلتۈرۈلگەندىن كېيىن مۇرتەد بولۇشتىن ]سۆزىدە 
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-ۇرتەد بولۇشتىن كېيىن تاپقان مالمۈلۈكلىرى بولسۇن ۋە ياكى م-ئىلگىرى تاپقان مال

 ,بەت -755توم  -3)ئەلمۇغنى  دەيدۇ.-[مۈلۈكلىرى بولسۇن مۇسۇلمانالر بەيتۇلمالىغا تاپشۇرۇلىدۇ،

بەت ۋە مەنھۇل جەلىل  -561توم  -7، ئەلئۇم بەت -736توم  -1بەت، ھاۋىل كەبىر  -405توم  -3شەرھۇلكەبىر 

 سخىسىشامىلە نۇمەكتەبەتۇش  (بەت -414توم -70

 

ەلەر ئۆلگەندىن كېيىن ياكى مۇرتەدلەر ئۆلتۈرۈلگەندىن مۇرت]رەھىمەھۇلالھ ئىمام ئەبۇ ھەنىفە 

مۈلۈكلىرى بىلەن مۇرتەد بولۇشتىن كېيىن -كېيىن مۇرتەد بولۇشتىن ئىلگىرى تاپقان مال

ى مۈلۈكلىر-مۇرتەد بولۇشتىن ئىلگىرى تاپقان مال دەيدۇ. -مۈلۈكلىرى ئايرىلىدۇ،-تاپقان مال

مۈلۈكلىرى -مۇرتەد بولۇشتىن كېيىن تاپقان مال .مۇسۇلمان مىراسخورلىرىغا بېرىلىدۇ

توم  -3شەرھۇلكەبىر  ،بەت -755توم  -3)ئەلمۇغنى  .دەيدۇ -[مۇسۇلمانالر بەيتۇلمالىغا تاپشۇرۇلىدۇ،

 بەت( -736توم  -1ھاۋىل كەبىر  ۋە بەت -405

ەر مۇرتەدلەرنىڭ مۇرتەد بولۇشىدىن بۇ ھەقتە ئەھلى ئىلىمل ،مۇسۇلمان قېرىنداشالر

مۈلۈكلىرىنى -مۈلۈكلىرى بىلەن مۇرتەد بولغاندىن كېيىن تاپقان مال-مال ئىلگىرىكى

 بۇ ئىسالم دىيارى بولغان ۋاقىتقا قارىتىلغان. .ئايرىيدۇ

مۈلۈكلىرى بىلەن -مەن تۆۋەندە خۇالسە قىلىپ ئىسالم دىيارىدا بولغان مۇرتەدلەرنىڭ مال

 .  مۈلۈكلىرى ھەققىدە توختىلىپ ئۆتىمەن-مال دا بولغان مۇرتەدلەرنىڭكۇپرى دىيارى

كۇپرى دىيارىدا  ،بولىدۇ ئەگەر مۇرتەد بولغان كىشى ئىسالم دىيارىدا بولسا بۇنىڭ ھۆكمى ئايرىم

 .بولسا بۇنىڭ ھۆكمى ئايرىم بولىدۇ

نىڭ ھۆكمى مۈلۈكلىرى-ئەگەر مۇرتەد بولغان كىشى ئىسالم دىيارىدا بولسا، بۇنىڭ  مال 

 :تۆۋەندىكىچە

 .مۈلۈكلىرى توختىتىلىپ تۇرىلىدۇ-بۇنىڭ مال -7

 مۇرتەد بولغان كىشىدىن تەۋبە تەلەپ قىلىنىدۇ، ئەگەر تەۋبە قىلسا ئۆزى قويۇپ بېرىلىدۇ -5

 مۈلۈكلىرى ئۆزىگە قايتۇرۇلۇپ بېرىلىدۇ.-مالۋە 

مۈلۈكلىرى -مال. ئەگەر مۇرتەد بولغان كىشى تەۋبىدىن باش تارتسا ئۆلتۈرۈلىدۇ -4

 مۇسۇلمانالر بەيتۇلمالىغا تاپشۇرۇلىدۇ.

مۈلۈكلىرىنىڭ ھۆكمى -ئەگەر مۇرتەد بولغان كىشى كۇپرى دىيارىدا بولسا بۇنىڭ  مال

 :تۆۋەندىكىچە

كېيىن كۇپرى دىيارىغا قېچىپ كەتكەن  مۇرتەد بولغان كىشى ئىسالم دىيارىدا بولۇپ، -7

 مۈلۈكلىرى مۇسۇلمانالر بەيتۇلمالىغا تاپشۇرۇلىدۇ.-ن مالبولسا، ئىسالم دىيارىدا قېلىپ قالغا
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 كەتكەن قېچىپ دىيارىغا كۇپرى كېيىن بولۇپ، دىيارىدا ئىسالم كىشى بولغان مۇرتەد -5

 بولسا قادىر قايسىسى مۇسۇلمانالرنىڭ مۈلۈكلىرىنى-مال دىيارىدىكى كۇپرى بۇنىڭ بولسا،

 .بولىدۇ ئېلىۋالسا

ئەگەر مۇرتەد ئىسالم دىيارىدىن كۇپرى  ]مۇنداق دەيدۇ:ھىمەھۇلالھ رەبۇ ھەقتە ئىمام ئەھمەد 

قادىر بولسا  بىرى لۈكلىرىنى مۇسۇلمانالرنىڭ قايسىمۈ-بۇنىڭ مال دىيارىغا قېچىپ كەتسە،

 [ئېلىۋالسا بولىدۇ.

بۈگۈنكى بىزنىڭ دەۋرىمىزدىكى مۇرتەد ھاكىمىيەتلەرنىڭ ۋە  ،مۇسۇلمان قېرىنداشالر 

بۇالرنىڭ  ،مۈلۈكلىرىگە كەلسەك-تىۋالغان مۇرتەدلەرنىڭ مالۈيىسى ئاستىغا ئكاپىرالرنىڭ ھىما

 ھالەتتە ئېلىۋالسا بولىدۇ.  مۈلۈكلىرىنى كىم قادىر بولسا ئاشكارە ۋە يوشۇرۇن-مال

غا بەيتۇلمال مۈلۈكلەرنىڭ بەشتەن بىرى-ان ماللەردىن ئېلىنغھاكىمىيەت مۇرتەد :ئەسكەرتىش

ئەگەر بىر كىشى  جەڭگە قاتناشقانالر ئارىسىدا تەقسىم قىلىنىدۇ. رىتاپشۇرۇلىدۇ قالغان قىسملى

 مۇرتەدلەرنىڭ مېلى ئۆلتۈرگەن كىشىنىڭ بولىدۇ. مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرگەن بولسا بۇ

 :مۈلۈكلەرنىڭ ھۆكمى تۆۋەندىكىچە-شەرىئەتتە مال

 . مۈلۈكلىرى-مۇسۇلمانالرنىڭ مال -7

 مۈلۈكلىرى-ئامانلىق بىرىلگەن كاپىرالرنىڭ مال ئەھدە بار ياكى سۈلھى تۈزۈلگەن ۋە ياكى-5

مۈلۈكلىرى ساقلىنىپ قالىدۇ. ئەمما بۇنىڭدىن باشقا -مانا بۇ يۇقارقى كىشىلەرنىڭ مال

 مۈلۈكلىرى مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ھاالل قىلىنغان. -مال كىشىلەرنىڭ

ئى  ئىسالم ئۈممىتىگە ھەقنى تونۇش ۋە ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىشنى نېسىپ قىلغىن!هللائى  

-ندۈز بۇالڭكۈ-كاپىرالر كېچە هللا مۇسۇلمانالرغا رىزىق مەنبەلىرىنى كۆپەيتىپ بەرگىن! ئى هللا

مۈلۈكلىرىمىزنى ۋە بايلىقلىرىمىزنى بىزلەرگە قايتۇرۇپ بەرگىن! -تاالڭ قىلىۋاتقان مال

 مۇجاھىدالرغا غەنىمەت يوللىرىنى كۆپەيتىپ بەرگىن! ۋە بۇ غەنىمەتلەر ئارقىلىق جىھاد ئىبادىتى

 !پۈتۈن دۇنيادا يۈكسىلىشىگە ياردەم بەرگىن

 

 مۇرتەدلەرنىڭ مىراسى توغرىسىدا

لىملەرنىڭ كۆز ىئەھلى ئ ، ھەمۇرتەدلەرنىڭ ماللىرىنىڭ مىراس مەسىلىسى توغرىسىدام

 . قاراشلىرى ھەر خىل بولغان
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پ دە -مۇسۇلمانالر مۇرتەد ئۇرۇق تۇققانلىرىدىن مىراس ئاالاليدۇ،]بەزى ئەھلى ئىلىملەر 

 [قارايدۇ.

مۈلۈكلىرى -مۇرتەد بولۇشتىن ئىلگىرى تاپقان مال]  :رەھىمەھۇلالھئىمام ئەبۇ ھەنىفە 

مۈلۈكلىرى -مۇسۇلمان مىراسخورلىرىغا بېرىلىدۇ مۇرتەد بولۇشتىن كېيىن تاپقان مال

 بەت( -437توم  70فىقھۇل ئىسالمي ۋە ئەدىللەتۇھۇ ئەل)دەيدۇ  -[مۇسۇلمانالر بەيتۇلمالىغا تاپشۇرۇلىدۇ،

شافىئى، ئىمام مالىك ۋە ئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇمۇلالھالر مۇنداق دەيدۇ:] ئىمام 

مۈلۈكلىرى مۇسۇلمانالر بەيتۇلمالىغا تاپشۇرۇلىدۇ، ئۇنىڭدىن -مۇرتەدلەردىن ئېلىنغان مال

ت، بە -405توم  -3شەرھۇلكەبىر  ,بەت -755توم  -3)ئەلمۇغنى  . تۇققانلىرى مىراس ئااللمايدۇ.-ئۇرۇق

مەكتەبەتۇش  (بەت -414توم -70بەت ۋە مەنھۇل جەلىل  -561توم  -7، ئەلئۇم بەت -736توم  -1ھاۋىل كەبىر 

 شامىلە نۇسخىسى

 ئائىلىسى مىراس ئااللمايدۇ. ۋە تۇققانلىرى-مۇرتەدلەردىن مۇرتەدلەرىنىڭ  ئۇرۇق خۇالسە:

ىرالرنىڭ مېلىنى چۈنكى، مۇرتەدلەرمۇ كاپىرالرنىڭ جۈملىسىدىن بولۇپ ئومۇمىي كاپ

 رىۋايەت دىن  رەسۇلۇلالھ نىڭ  مۇسۇلمانالرنىڭ مىراس ئااللمايدىغانلىقىنى ئۇسامە ئىبنى زەيد

« ل يرث الكافر املسلم ول املسلم الكافر»مۇنداق دەيدۇ:  رەسۇلۇلالھ. كۈچلەندۈرىدۇ ھەدىسى قىلغان

 )بۇخارى ۋە مۇسلىم( «.ۇكاپىر مۇسۇلماندىن ۋە مۇسۇلمان كاپىردىن مىراس ئااللمايد»

 مۇرتەدلەرنىڭ نىكاھ مەسىلىسى توغرىسىدا
ھەر بىر مۇسۇلمانالر  ،توي قىلىش مەسىلىسى بولسا  شەرئىي ىسالم بۇيرىغان ھالەتتەئ

رىنىڭ شەرئىي لىلىمۇسۇلمانالر نىكاھ مەسى ،بىلىشكە تېگىشلىك ئەڭ مۇھىم مەسىلە. بىراق

قارىغانلىق نەتىجىسىدە زامانىمىزدا كۆپلىگەن تويالر  يۇرۇقلىرىنى بىلمىگەن ۋە ياكى سەل-يول

لىرى ئەۋج لىمۇرتەدلەر بىلەن نىكاھلىنىش مەسى شەرىئەتتىن چەتنەپ كەتمەكتە. شۇ جۈملىدىن

 ئالماقتا. 

كۆپلىگەن مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزدا شەرىئەتنىڭ بۇ ھەقتىكى ئەھكاملىرىغا سەل قاراش 

نكى زامانىمىزدا ھەممىزگە مەلۇم بولغاندەك مۇرتەدلەر بۈگۈ ،پەيدا بولۇپ قالدى. چۈنكى

شۇنىڭ  .ھەتتاكى ئۇرۇق تۇققانالر ئارىسىدا تېپىلىدىغان دەرىجىگە يىتىپ باردى ،كۆپىيىپ

رنىڭ ياكى كاپىرال،تۇققانلىرىمىزدىن ئىكەن دەپ  -بىلەن، مۇسۇلمانالر بۇ بىزنىڭ ئۇرۇق

ستلۇق ۋە دۈشمەنلىك )يەنى ئەلۋەال ۋەلبارا ( دىكى ھوقۇقالرنى ئىزدەپ، ئىسالمدىكى دوىئالد

ئۆزىنىڭ پەرزەنتلىرىنى مۇرتەدلەرگە نىكاھالپ قويىدىغان ئىشالر  ،ئەقىدىسىنى تاشالپ قويۇپ



196 
 

بولۇپ قېلىۋاتىدۇ. نەتىجىدە مۇسۇلمانالرنىڭ مۇرتەد ئايالالرغا نىكاھلىنىش مەسىلىسى ۋە مۇرتەد 

مەسىلىسى ئەۋج ئېلىپ كېتىۋاتىدۇ. مانا بۇ ئىش  كاپىرالرنىڭ مۇسلىمەلەر بىلەن توي قىلىش

 بىزلەرنى توسقان ھارام ئىشالردىندۇر.هللارەببىمىز 
ۇيدىغانلىقىنى تەۋسىيە قىلىپ نىڭ  بىزلەرنى نېمىگە بۇيرهللاشۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ھەقتە   

 بۇ مەسىلە بولسا مىنى كۆپ غەمگە سالىدۇ. ،چۈنكى. مۈشنى توغرا كۆردۇئۆت

بىزلەرنى ئىسالم دىنىغا مۇكەممەل كىرىشكە بۇيرۇق قىلىپ  هللاداشالر! ئەزىز مۇسۇلمان قېرىن

 :مۇنداق دەيدۇ

َّْلِمََّكاف ًةََّوََلَّتَ ت ِبُعواَُّخُطَواِتَّالش ْيطَاِنَِّإن ُهََّلُكْمََّعد َُّمِبين َّ)يَاَّأَي َُّهاَّال ِذيَنََّآَمُنواَّاْدُخُلواَِّفيَّالسِّ   (513و 

 ۈنلەي كىرىڭالر )يەنى ئسالم دىنىنىڭ پۈتۈن ! ئىسالم دىنىغا پۈتمۇئمىنلەرئى

ئەھكاملىرىغا بويسۇنۇڭالر، بەزى ئەھكاملىرىغا ئەمەل قىلىپ، بەزى ئەھكاملىرىنى 

تەرك ئەتمەڭالر(، شەيتاننىڭ يوللىرىغا )ۋە ئىغۋاسىغا( ئەگەشمەڭالر، شەيتان 

 [.501سىلەرگە ھەقىقەتەن ئاشكارا دۈشمەندۇر ]

 ئوقۇش ناماز پەقەت دىن بۇ !كىرەيلى مۇكەممەل دىنىغا ئىسالم بىز !ئۈممىتى ئىسالم ئى 

 بۇيرۇقالرنىڭ قىلغان بىزلەرگە كەرىمدە قۇرئانهللا بەلكى، .قالمايدۇ چەكلىنىپ بىلەنال

 كىرگەن مۇكەممەل ئىسالمغا بىلەن قىلىش ئەمەل يېتىشىچە كۈچىمىزنىڭ ھەممىسىگە

 .بولىمىز

مۇسلىمە ھەمشىرلىرىمىزگە ئىگە بولىۋاتقان  ،مەن بۇ مەسىلىنى بايان قىلىشتىن ئىلگىرى

خۇسۇسەن  ،نىشەرئى بىلىملەر لىرىدىكىئىسالم شەرىئىتىنىڭ نىكاھ مەسىلىۋەلىيلەرگە 

 ۋەلىيلەرگە ۋاجىب بولىدىغان بىلىملەرنى ياخشى ئۈگىنىشىنى تەۋسىيە قىلىمەن.

ا مۇسلىمەلەرنىڭ ىزغمۇسلىمە ئايالالرغا ئىگە بولىۋاتقان بارلىق قېرىنداشلىرىم ،شۇنداقال

 تىن قورقۇشىنى تەۋسىيە قىلىمەن.هللاھەققىدە  نىكاھ مەسىلىسى

 بۇ ھەقتە تۆۋەندىكىدەك بىر قانچە خىل مەسىلىنى بايان قىلىپ ئۆتىمەن. 

 مۇسلىمە ئايالالرنى مۇرتەد كاپىرالرغا نىكاھالپ بېرىش دۇرۇسمۇ؟-1

اكى مۇسۇلمان ئايالالرنى مۇرتەدلەرگە ج: مۇرتەدلەرنىڭ مۇسۇلمان ئايالالر بىلەن توي قىلىشى ي

 . .چەكلىگەن ھارام ئىشالردىندۇرهللانىكاھالپ بېرىش قەتئىي دۇرۇس ئەمەس. بەلكى بۇ 

ۋە  بەت -536توم  -3ھاۋىل كەبىر ئەلبەت،  -405توم  -3شەرھۇلكەبىر  ,بەت -43توم  -70)ئەلمۇغنى 

 شامىلە نۇسخىسى (بەت -330توم -7ئەلبەھرۇررائىق 
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  (554َوََلَّتُ ْنِكُحواَّاْلُمْشرِِكيَنََّحت ىَّيُ ْؤِمُنواَّ) قتە مۇنداق دەيدۇ:بۇ ھەهللا 

مۇشرىك ئەرلەر ئىمان ئېيتمىغىچە مۆمىن ئايالالرنى ئۇالرغا ياتلىق قىلماڭالر. 

 بەقەر( )سۈرە

َََّلَُّهن َِّحل ََّلُهْمََّوََلَُّهْمََّيِحلُّوَنََّلُهن َّ مۇنداق دەيدۇ: يەنە بۇ ھەقتەهللا

كاپىرالرغا ھاالل ئەمەس، كاپىرالرمۇ ئۇالرغا ھاالل ئەمەس ئۇالر (سۈرە ھەشىر) 

مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ مۇرتەد كاپىرالر بىلەن توي قىلىشى ئۆلىماالرنىڭ ئىتتىپاقى بىلەن 

 بەت(  -43توم  -70بەت. ئەلمۇغنى  -536توم  -3)ئەلھاۋىل كەبىر  ھارامدۇر.

مۇسۇلمان  ،ق شارائىت بولۇپ كېتىشتىن قەتئىينەزەرقاندا ،يۇقارقى دەلىللەرگە ئاساسەن

ئايالالرنىڭ مۇرتەد كاپىرالر بىلەن توي قىلىشى قەتئىي دۇرۇس ئەمەس. ئەگەر شۇنداق نىكاھ 

 بولغان بولسا بۇ نىكاھ باتىل.

 مۇسۇلمانالرنىڭ مۇرتەد ئايالالر بىلەن توي قىلىشى جائىزمۇ؟-2

 هللا بۇ  بەلكى، .توي قىلىشى ھەم قەتئىي دۇرۇس ئەمەسمۇسۇلمانالرنىڭ مۇرتەد ئايالالر بىلەن 

ََّوأَلََمة َّ: بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇهللا .چەكلىگەن ھارام ئىشالردىندۇر ََّحت ىَّيُ ْؤِمن  َّاْلُمْشرَِكاِت َّتَ ْنِكُحوا َوََل

َِّمْنَُّمْشرَِكة ََّوَلْوََّأْعَجَبْتُكمَّْ ر    ُمْؤِمَنة ََّخي ْ

ىمان ئېيتمىغىچە ئۇالرنى نىكاھىڭالرغا )ئى مۇسۇلمانالر!( مۇشرىك ئايالالر ئ

)ھۆر( مۇشرىك ئايال )ھۆسن ـ جامالى ۋە مېلى بىلەن( سىلەرنى مەپتۇن  ئالماڭالر.

 بەقەر سۈرە  قىلغان تەقدىردىمۇ، مۆمىن دېدەك، ئەلۋەتتە، ئۇنىڭدىن ئارتۇقتۇر.

َّلُّوَنََّلُهن َََّلَُّهن َِّحل ََّلُهْمََّوََلَُّهْمََّيحَّ مۇنداق دەيدۇ: يەنە بۇ ھەقتە هللا 

ئۇالر كاپىرالرغا ھاالل ئەمەس، كاپىرالرمۇ ئۇالرغا ھاالل ئەمەس (سۈرە ھەشىر) 

ئەگەر توي قىلىپ بولغاندىن كېيىن ئەر ئايالنىڭ بىرىدىن -3

 مۇرتەدلىك سادىر بولغان بولسا بۇ چاغدا قانداق قىلىمىز؟

توي ۇمۇلالھالر مۇنداق دەيدۇ:] ئەبۇ ھەنىفە، ئىمام مالىك ۋە ئىمام ئەھمەد رەھىمەھئىمام 

-نىكاھ ئەر ،ئايالنىڭ بىرىدىن مۇرتەدلىك سادىر بولغان بولسا-ئەر ،قىلىپ بولغاندىن كېيىن

ئايال كىشى ئىددەت . ئەگەر ئۇالر ئايالنىڭ بىرىنىڭ مۇرتەد بولۇشى بىلەن ئۈزۈلۈپ كېتىدۇ
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 يىڭىدىنتويلۇق قايتىدىن ال ئوخشاشئىسالم كەلتۈرسە تۇتىۋاتقاندا ۋە ياكى ئىددەتتىن كىيىن 

 -7بەت ۋە ئەسسەمرۇددانى -11توم -6بەت، ئەلمەبسۇت  -757توم -6)ئەلئىنايا شەرھۇلھىدايە [.قىلىدۇ  نىكاھ

 بەت( -361توم 

 

ئىسالم ئىبنى تەيمىيە، ئىبنى قەييۇم ۋە ئىبنى كەسىر رەھىمەھۇمۇلالھالر مۇنداق  شەيخۇل

 ،ئايالنىڭ بىرىدىن مۇرتەدلىك سادىر بولغان بولسا-ئەر ،توي قىلىپ بولغاندىن كېيىندەيدۇ:] 

 تاالق دېيىش ھاجەتسىز..ئايالنىڭ بىرىنىڭ مۇرتەد بولۇشى بىلەن ئۈزۈلۈپ كېتىدۇ-نىكاھ ئەر

ئىددەت جەريانىدا ئېرى تەۋبە قىلىپ ئىسالم دىنغا كىرسە  .ئايال كىشى ئىددەت تۇتىدۇ ،ئەمما

. ئەمما ئايال كىشىنىڭ ئىددىتى تۈگەپ بولغاندىن نىكاھ ئۆز ھالىتىدە ساقلىنىپ قالىدۇ

بۇ ۋاقىتتا ئايال كىشى شۇ ئەر بىلەن توي قىلىشنى خالىسا  ،كېيىن ئېرى ئىسالم دىنغا كىرسە

ئەگەر ئايال كىشى خالىسا باشقا ئەر بىلەن  يېڭىدىن تويلۇق بىلەن قايتىدىن نىكاھ قىلىدۇ.

توم  -4سۇبۇلۇس سەالم بەت ۋە  -753توم -6 زادۇل مۇئادبەت،  -441توم -45مەجمۇئۇل فەتىۋا ) [توي قىلىدۇ.

 بەت( -743

مەسىلەن: ئەگەر ئەر كىشى مۇرتەد بولۇپ كەتكەن بولسا ئايالى دەرھال ئېرىنى ئاگاھالندۇرۇشى 

ۋە تەۋبىگە چاقىرىق قىلىشى زۆرۈر. ئايال كىشى ئېرىنى ئاگاھالندۇرۇپ بولغاندىن كېيىنمۇ ئېرى 

گەرچە ئېرى ناماز ئوقۇسىمۇ ئايال كىشى ئېرىدىن  ،تىدىن ئىسالمغا كىرمىسەتەۋبە قىلىپ قاي

 .ئايرىلىپ كېتىشى كېرەك، بۇ نىكاھ ئېرىنىڭ مۇرتەد بولۇشى بىلەنال ئۈزۈلۈپ كېتىدۇ

ئىسالم ئۈممىتىگە ئۆزۈڭنىڭ بۇيرۇقىغا ئەمەل قىلىشنى نېسىپ قىلغىن! هللائى  

ىزلىرىنى مۇرتەدلەرگە نىكاھالپ قويۇشتىن ئىبارەت مۇسۇلمانالرنى ئۆزلىرىنىڭ پاك ئىپپەتلىك ق

 جىنايەتتىن ساقلىغىن.

شەۋكەت بىلەن -ئىسالم دىندىن چىقىپ كەتكەن ۋە شانۇ
 قوغدىنىۋالغان مۇرتەدلەر ھەققىدە

 .مۇرتەدلەر ئەھكاملىرى ھەققىدىكى ئەڭ مۇھىم تەتقىقات ھېسابلىنىدۇ ،بۇ دەرس بولسا 

بىراق بىزنىڭ دەۋرىمىزدىكىگە ئوخشاش  ،ەدلەر مەيدانغا كەلگەنئىلگىرىكى دەۋرىدە مۇرت ،چۈنكى

مۇرتەدلەر ئەھكاملىرى توغرىسىدا  ،الشقاشۇڭكۈچلۈك ھاكىمىيەت شەكىلدە مەۋجۇد بولمىغان. 

نۇرغۇن رىئاللىقىمىزدا ئىلگىركى ئالىملىرىمىز بايان قىلغان مەسىلىلەرنىڭ بەزىسى ھازىرقى 

ئىلگىركى ئالىملىرىمىزنىڭ  ،ھازىرقى زامان ئالىملىرىمىز قتەبۇ ھەسۇئالالرنى پەيدا قىلىدۇ. 
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لىرىگە رىئايە استا ۋە شەرىئەتنىڭ ئۇسۇل قائىدىئوتتۇرغا قويغان پەتىۋالىرىغا ھۆرمەت قىلغان ئاس

اخشى بۇ مەسىلىلەرنى ي ۈممەتكە ئېچىپ بەردى.ئقىلغان ھالەتتە مۇھىم مەسىلىلەرنى 

ئەڭ  اكىمىيەتلەر بىلەن ئېلىپ بېرىلىدىغان جىھادىمىزنىمۇرتەدلەر ۋە مۇرتەد ھ -بىلىشىمىز

. ىپ بېرىشىمىزدا زور ئەھمىيەتكە ئىگەئېلئۈنۈملۈك، توغرا ۋە شەرىئەتكە مۇۋاپىق ھالەتتە 

ۋە ئىسالمى دىيارالرنى مۇرتەدلەرنىڭ چاڭگاللىرىدىن ئازات  ئۈممەتنى بۇ خارلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش

بۇ دەرىسلەرگە ئاالھىدە ئەھمىيەت  مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزقا ھەقىقى ئاتالنغان ھەر بىر قىلش

 بېرىشىنى تەۋسىيە قىلمەن.

بۈگۈنكى دەۋرىدىكى مۇرتەد ھاكىمىيەتلەر ۋە مۇرتەد دۆلەتلەردە ئىككى خىل كۆرۈنۈش پەيدا 

 .بولغان

 .ئىسالم شەرىئىتىگە بويسۇنۇشتىن باش تارتقان -7

 جۇدا بولماسلىققا ئوخشاش....-كاپىرالردىن ئادابولۇشقا بۇيرىغان  جۇدا-ئاداهللا :مەسىلەن

 .ئىسالم دىندىن چىقىپ كەتكەن شۇنداقال ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش قىلغان-5

كۈندۈز ئىسالمغا قارشى  -بۇ تۈردىكى مۇرتەدلەر بولسا مۇنتىزىم ئارمىيەلىرى بىلەن كىچە 

 ئەسلى كاپىرالر ۋە يەھۇدىيالرغا ئوخشاش ئۇرۇش قىلىدۇ.

بىلەن مۇرتەد دۆلەتلەرنىڭ ئىسالم دىندىن چىقىپ كەتكەن تەرەپلىرى ھەققىدە  مەن ئالدى

  قىسقىچە توختىلىشنى توغرا تاپتىم.

 

مۇرتەد ھاكىمىيەتلەرنىڭ ئىسالم دىنىدىن چىقىپ كەتكەن 
 تەرەپلىرى

ئىسالم دىنىدىن كۆپلىگەن ئىشىكلەردىن چىقىپ كەتكەن.  ،امانىمىزدىكى مۇرتەدلەر بولساز

ۋە  ز ئۇالرنىڭ مۇرتەد بولۇپ كەتكەن تەرەپلىرى ھەققىدە توختالساق ئىنتايىن كۆپ.ئەگەر بى

 نەرسىلەرنىئالتە تۈرلۈك لېكىن ئەبۇ مۇھەممەد مەقدىسى ھەفىزەھۇلالھ بايان قىلغان 

  كەلتۈرىمەن.

ۋە  ھاكىمىيەتلەر ئۆز ئالدىغا قانۇن ياساش بىلەن ئىسالم دىنىدىن  لەرمۇرتەد دۆلەتبۇ  -1
  كەتكەن. چىقىپ

 : بۇ مۇرتەد دۆلەتلەر ئۆزئالدىغا قانۇن ياسايدۇ

ر ََُّّمتَ َفرُِّقونََّّأََأْربَاب َّ : مۇنداق دەيدۇ هللا    (93)َّاْلَقه ارََُّّاْلَواِحدََّّهللَََّّأمَََّّخي ْ



200 
 

 هللا تۈرمىداش ئاغىنىلەر! تارقاق كۆپ مەبۇدالر ياخشىمۇ؟ ياكى قۇدرەتلىك بىر 

 (سۈرە يۈسۈف)    [. 43ياخشىمۇ؟ ]

بەلكى، ئۆزلىرى ياسىۋالغا  .نىڭ قانۇنلىرى بىلەن ھۆكۈم قىلمايدۇهللارتەد دۆلەتلەر مۇ 

ئەدلىيە باشقارمىلىرى تۈزۈپ بەرگەن ۋە ياكى يەھۇدىيالر قۇرۇلتايلىرى تۈزۈپ بەرگەن ئىنسانىي 

نىڭ قانۇنى بىلەن ھۆكۈم هللاقانۇنالر بىلەن ھۆكۈم قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بۇالر مۇسۇلمانالرنى 

نىڭ قانۇنلىرى بىلەن ھۆكۈم هللان مەھرۇم قىلىپ قويىدۇ. قايسى بىر مۇسۇلمان قىلىشتى

 شۇ مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىدۇ. ،قىلسا

ۋە  ھاكىمىيەتلەر بولسا كاپىرالرنىڭ يەرلىك قانۇنلىرىغا ئىتائەت  لەرمۇرتەد دۆلەتبۇ  -2

 قىلىش بىلەن ئىسالم دىنىدىن چىقىپ كەتكەن.

يەرلىك قانۇنلىرىغا ئىتائەت قىلىدۇ. كاپىرالرنىڭ كۇپرى قانۇنلىرىغا ئۇالر كاپىرالرنىڭ 

جۇدا بولۇشقا -بىزلەرنى ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشقا ۋە كاپىرالردىن ئاداهللائەگىشىدۇ. ھالبۇكى 

 بۇيرىغان ئىدى.

َّ(522َسِميع ََّعِليم َّ)َّهللَّاَََّقىَََّلَّاْنِفَصاَمََّلَهاَّوَّفَ َقِدَّاْسَتْمَسَكَّبِاْلُعْرَوِةَّاْلُوث َََّّّْهللاباَفَمْنََّيْكُفْرَّبِالط اُغوِتََّويُ ْؤِمْن  

 قا هللاتىن باشقا بارچە مەبۇد( نى ئىنكار قىلىپ، هللاكىمكى تاغۇت )يەنى

 هللا ئىمان ئېيتىدىكەن، ئۇ سۇنماس، مەھكەم تۇتقىنى تۇتقان بولىدۇ،

)بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى( ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، )ئىشلىرىنى( بىلىپ تۇرغۇچىدۇر 

[565.])سۈرە بەقەر( 

يِنََّماََّلْمَّيَْأَذْنَِّبِهَّ بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا    هللَّاَأْمََّلُهْمَُّشرََكاُءََّشَرُعواََّلُهْمَِّمَنَّالدِّ

 رۇخسەت قىلمىغان نەرسىلەرنى دىن قىلىپ بېكەتكەن مەبۇدلىرى هللائۇالرنىڭ

ىر قىلىش نىڭ ئۇالرغا بېرىلىدىغان ئازابنى قىيامەتكىچە تەخهللابارمۇ؟ )

توغرىسىدىكى( ھۆكمى بولمىسا ئىدى، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئەلۋەتتە )دۇنيادىال( ھۆكۈم 

چىقىرىلغان بوالتتى، )ئۆزلىرىگە( زۇلۇم قىلغۇچىالر )يەنى كاپىرالر( قاتتىق ئازابقا 

 (سۈرە شۇرا) [.16دۇچار بولىدۇ ]

َّ بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا َّاْرَتدُّوا َّال ِذيَن َّاْلُهَدىَّالش ْيطَاُنَِّإن  ََّلُهُم َّتَ بَ ي َن ََّما َّبَ ْعِد َِّمْن َعَلىََّأْدبَارِِهْم

يَ ْعَلُمَِّإْسَرارَُهْمََّّهللَّاَسُنِطيُعُكْمَِّفيَّبَ ْعِضَّاأْلَْمِرَّوَََّّهللَّا(ََّذِلَكَّبِأَن  ُهْمَّقَاُلواَّلِل ِذيَنََّكرُِهواََّماَّنَ ز َل52ََّسو َلََّلُهْمََّوَأْمَلىََّلُهْمَّ)
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َِّإذ52ََّ) ََّفَكْيَف )(َّ ََّوَأْدبَارَُهْم َُّوُجوَهُهْم ََّيْضرِبُوَن َّاْلَماَلِئَكُة ُهُم َّتَ َوف  ت ْ 57َّا ََّأْسَخَط ََّما َّات  بَ ُعوا َّبِأَن  ُهُم ََّذِلَك َّا( وََكرُِهواََّّهلل

     (53ِرْضَوانَُهَّفََأْحَبَطََّأْعَماَلُهْمَّ)

 توغرا يول ئېنىق بولغاندىن كېيىن ئارقىسىغا قايتىۋالغانالر )يەنى ئىماندىن

ۇفرىغا قايتقانالر(غا )ئۇالرنىڭ بۇ ئىشىنى( شەيتان چىرايلىق كۆرسەتتى، )شەيتان ك

[. بۇ )يەنى 56ئارزۇ ۋە ئەجەلنىڭ ئۇزۇنلۇقى بىلەن( ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى تىندۇردى ]

نازىل قىلغان هللاشەيتاننىڭ ئۇالرنى ئازدۇرۇشى( شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى، ئۇالر 

« بەزى ئىشالردا سىلەرگە ئىتائەت قىلىمىز بىز»نەرسىنى يامان كۆرگەن كاپىرالرغا: 

[. )ئازاب( پەرىشتىلىرى ئۇالرنىڭ 55ئۇالرنىڭ سىرلىرىنى بىلىدۇ ]هللا دېدى، 

يۈزلىرىگە ۋە ئارقىلىرىغا ئۇرغان ھالدا ئۇالرنىڭ جانلىرىنى ئېلىۋاتقاندا )ئۇالرنىڭ 

دەرغەزەپ نى هللا [. بۇ )ئازاب( شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى، ئۇالر 51ھالى( قانداق بولىدۇ؟ ]

نى رازى قىلىدىغان هللانىڭ رازىلىقىنى )يەنى هللاقىلىدىغان نەرسىلەرگە ئەگەشتى، 

ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى بىكار قىلدى هللائىشالرنى( ياقتۇرمىدى، شۇنىڭ بىلەن 

[51.])سۈرە مۇھەممەد( 

نىڭ هللا ب د ت نىڭ قارارلىرىنى  ۋە ئارالىق بىرلەشمە قارارلىرىنىخەلقبۇ دۆلەتلەر 

نىڭ كۆپلىگەن ئىسالمى دىيارالرئىسالمغا ۋە ۇالر بۇ ئارقىلىق ئ ىنىڭ ئالدىدا قويىدۇ.قانۇنلىر

 غا خىيانەت قىلدى.قولدىن كىتىپ قېلىشى

كاپىرالرغا ئىتائەت  ەنھەممە ئىشالردا ئاساس ،تلەر بولسابۈگۈنكى دەۋرىمىزدىكى مۇرتەد دۆلە

 قىلىدۇ. 

لىرىدا خىزمەت قىلىۋاتقان مۇرتەدلەرگە شەرقى تۈركىستاندىكى كاپىرالر ئورگان :مەسىلەن

تاجاۋۇزچىلىرى نېمىنى بۇيرۇق قىلسا شۇنىڭغا ئىتائەت قىلىدۇ. شۇ  خىتايئۇالر  ،كەلسەك

تاجاۋۇزچى كاپىرالرنىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئىجرا قىلىش ئۈچۈن ئون مىڭلىغان قېرىنداشالرنى شېھىد 

 ىلەن قىينىۋاتىدۇ.قىلىۋاتىدۇ ۋە تۇرمىالرغا تاشالپ ئەڭ قىيىن زۇلۇمالر ب

دېمەك، بۇالر كۇپرى قانۇنلىرىغا ئىتائەت قىلىش بىلەن ئىسالم دىندىن چىقىپ كەتكەن 

 مۇرتەدلەردۇر.
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 مۇرتەدلەردىن ۋە مۇشرىك نەسارا، يەھۇدىي، ،ۋە ھاكىمىيەتلەر بولسا مۇرتەد دۆلەتبۇ  -4

 ۋە ياراق -القور ئۇالرغا قىلىش، ھىمايە ئۇالرنى تۇتۇش، دوست كاپىرالرنى ئىبارەت

 .كەتكەن چىقىپ دىندىن ئىسالم بىلەن بېرىش ياردەم تەرەپلەردىن ئىقتىسادىي

َّبَ ْعض َََّّأْولَِياءََُّّبَ ْعُضُهمَََّّْأْولَِياءََََّّوالن َصاَرىَّاْليَ ُهودَََّّتَ ت ِخُذواَََّلَََّّآَمُنواَّال ِذينََّّأَي َُّهاَّيَا بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:هللا 

ُهمََِّّْإن هَُّفَََِّّمْنُكمََّّْيَ تَ َول ُهمَََّّْوَمنَّ   (24)َّالظ اِلِمينََّّاْلَقْومَََّّيَ ْهِديَََّلََّّهللَّاَِّإن ََِّّمن ْ

 يەھۇدىي ۋە ناساراالرنى دوست تۇتماڭالر. ئۇالر بىر ـ بىرىنى مۇئمىنلەرئى !

دوست تۇتىدۇ. سىلەردىن كىمكى ئۇالرنى دوست تۇتىدىكەن، ئۇمۇ ئەنە شۇالردىن 

 )سۈرە مائىدە(  [.67قىلمايدۇ ] زالىم قەۋمنى ھەقىقەتەن ھىدايەتهللا سانىلىدۇ، 

َِّإلَْيِهمََّّْتُ ْلُقونَََّّأْولَِياءََََّّوَعُدو ُكمَََّّْعُدوِّيَّتَ ت ِخُذواَََّلَََّّآَمُنواَّال ِذينََّّأَي َُّهاَّيَا  :بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇهللا

َِّفيَِّجَهاًداََّخَرْجُتمََُّّْكْنُتمََِّّْإنََّّْرَبُِّكمَََّّّْللهىباَّتُ ْؤِمُنواََّأنََّّْاُكمََّْوِإي ََّّالر ُسولََُّّيْخرُِجونَََّّاْلَحقََِِّّّمنَََّّجاءَُكمََِّّْبَماََّكَفُرواََّوَقدََّّبِاْلَمَود ةَِّ

ََّسَواءََََّّضل ََّّفَ َقدََِّّْمْنُكمََّّْيَ ْفَعْلهَََُّّوَمنَََّّْأْعَلْنُتمَََّّْوَماََّأْخَفْيُتمََِّّْبَماََّأْعَلمَََُّّوأَنَاَّبِاْلَمَود ةََِِّّإلَْيِهمََُّّْتِسرُّونَََّّمْرَضاِتيََّواْبِتَغاءََََّّسِبيِلي

 دۈشمىنىڭالرنى سىلەرنىڭ ۋە دۈشمىنىمنى مېنىڭ ،مۇئمىنلەر ئى   (4)َِّبيلَّالس َّ

( قۇرئاننى ئىسالمنى، يەنى) ھەقىقەتنى كەلگەن سىلەرگە ئۇالر تۇتماڭالر، دوست

 قا هللا  پەرۋەردىگارىڭالر ئۇالر يەتكۈزىسىلەر، دوستلۇق ئۇالرغا تۇرسا، قىلغان ئىنكار

 ھەيدەپ يۇرتۇڭالردىن سىلەرنى ۋە مبەرنىپەيغە ئۈچۈن ئېيتقىنىڭالر ئىمان

 تىلەپ رازىلىقىمنى ۋە قىلىپ جىھاد يولۇمدا مېنىڭ سىلەر ئەگەر چىقاردى،

 دۈشمىنىڭالرنى سىلەرنىڭ ۋە دۈشمىنىمنى مېنىڭ چاغدا ئۇ) بولساڭالر چىققان

 سىلەر مەن يەتكۈزىسىلەر، دوستلۇق يوشۇرۇن ئۇالرغا سىلەر ،(تۇتماڭالر دوست

 شۇنداق كىمكى تۇرىمەن، بىلىپ نەرسىلەرنى ئاشكارىلىغان ۋە يوشۇرغان

 خەۋەرلىرىنى پەيغەمبەرنىڭ ئۇالرغا تۇتۇپ، دوست ئۇالرنى يەنى) قىلىدىكەن

 )سۈرە مۇمتەھىنە(   [.7] بولىدۇ ئازغان يولدىن توغرا ھەقىقەتەن ئۇ ،(يەتكۈزىدىكەن

َّاْلُمْؤمَّ بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا َّيَ ت ِخِذ ََّذِلَكَََّل َّيَ ْفَعْل ََّوَمْن َّاْلُمْؤِمِنيَن َِّمْنَُّدوِن ََّأْولَِياَء َّاْلَكاِفرِيَن ُنوَن

ُهْمَّتُ َقاًةََّوُيَحذِّرُُكُمََّّهللَّافَ َلْيَسَِّمَنَّ ََّأْنَّتَ ت  ُقواَِّمن ْ  (53اْلَمِصيُرَّ)َّهللَّانَ ْفَسُهََّوِإَلىََّّهللَّاِفيََّشْيء َِّإَل 
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مىسۇن، كىمكى شۇنداق نى قويۇپ كاپىرالرنى دوست تۇتمۇئمىنلەر مۇئمىنلەر

نىڭ دوستلۇقىغا ئېرىشەلمەيدۇ، ئۇالردىن قورقۇپ دوستلۇق هللاقىلىدىكەن، ئۇ 

سىلەرنى ئۆزىنىڭ ئازابىدىن هللائىزھار قىلىشىڭالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا. 

  (ئىمران ئال سۈرە) نىڭ دەرگاھىدۇر هللاقورقۇتىدۇ، ئاخىر قايتىدىغان جاي 

 كاپىرالر قارشىسىغا مۇجاھىدالرنىڭ جۈملىدىن ،انالرنىڭمۇسۇلم بولسا ھاكىمىيەتلەر مۇرتەد   

 قەسەملەرنى ۋە ئەھدىلەرنى بىرىگە-بىرئىسالمغا قارشى تۇرۇشتا  تۈزىدۇ. ئىتتىپاق بىلەن

 بېسىۋېلىشىغا دىيارالرنى ئىسالمى يەھۇدىيالرنىڭ ۋە بىرلەشمىلىرىنىڭ ناتو دۆلەتلەر بۇ .بېرىدۇ

 باستۇرۇپ كۈچلىرىنىڭ سەلىپ باشچىلىقىدا ئامرىكا انغائافغانىست. ئوينايدۇ رول ئاالھىدە

 ياردەملەرنى ئاساسىي ھاكىمىيەتلەر مۇرتەد يەرلىك پاكىستاندىكى ۋە ئافغانىستان كىرىشىگە

 بۇ ئافغانىستانغا ھەرگىز كۈچلىرى سەلىپ ،بەرمىسە ئورۇن دېڭىزدىن پاكىستان ئەگەر. بەرگەن

 رېئاللىقىغا تۈركىستان كەلگەن كۆرۈپ ئۆزىمىز بىز. ىكىرەلمەيتت بىلەن كۈچلەر زور دەرىجىدە

 ئۇالرنى تاجاۋۇزچىلىرىغا خىتاي مۇرتەدلەر خائىن ئىچىدىكى تۈركىستان ،ھەم بولساق قارايدىغان

 زۇلۇملىرىنىڭ بېرىۋاتقان ئېلىپ تۈركىستاندا تاجاۋۇزچىالر ،بولسا بەرمىگەن ياردەم تۇتۇپ دوست

قىلىپ ھازىرغىچى تۇتۇپ  ئىشغال زېمىنىنى تۈركىستان ۋە قىاللمايتتى بىرىنى ئوندەن

 .مايتتىتۇرال

ئۇالرنى ھىمايە قىلىش، ئۇالرغا  ،ۇشيەتلەر كاپىرالرنى دوست تۇتدېمەك، بۇ مۇرتەد ھاكىمى

 ياراق ۋە ئىقتىسادىي تەرەپلەردىن ياردەم بېرىش بىلەن ئىسالم دىندىن چىقىپ كەتكەن. -قورال

 ئىسالم بىلەن كاپىرالر بىلەن، قىلىش جەڭ قارشى دوستلىرىغا نىڭهللا بولسا دۆلەتلەر بۇ -4

  .كەتكەن چىقىپ دىندىن ئىسالم ئارقىلىق ھەمكارلىشىش زىيىنىغا مۇسۇلمانالرنىڭ ۋە

ْخَوانِِهُمَّال ِذيَنََّكَفُرواَِّمْنََّأْهِلَّالَّْ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:هللا ِكَتاِبَّلَِئْنَّأََلْمَّتَ َرَِّإَلىَّال ِذيَنَّنَافَ ُقواَّيَ ُقوُلوَنَِّْلِ

  (44َيْشَهُدَِّإن  ُهْمََّلَكاِذبُوَنَّ)َّهللَّاُأْخرِْجُتْمَّلََنْخُرَجن ََّمَعُكْمََّوََلَّنُِطيُعَِّفيُكْمََّأَحًداَّأََبًداََّوِإْنَُّقوتِْلُتْمَّلَنَ ْنُصَرن ُكْمَّوََّ

 )مۇناپىقالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ )مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى

يۇرتۇڭالردىن چىقىرىۋېتىلسەڭالر، بىز »ئەھلى كىتاب بۇرادەرلىرىگە: ئىنكار قىلغان 

چوقۇم سىلەر بىلەن بىرگە چىقىپ كېتىمىز، ھەرگىز سىلەرنىڭ زىيىنىڭالر 

ھېسابىغا باشقا ئادەمگە ئىتائەت قىلمايمىز، سىلەرگە ئۇرۇش ئېچىلسا چوقۇم 



204 
 

ھلىق بېرىدۇكى، گۇۋاهللادېيىشكەنلىكىنى كۆرمىدىڭمۇ؟ « سىلەرگە ياردەم بېرىمىز

 َّ(ھەشىر سۈرە)  [.77مۇناپىقالر چوقۇم يالغانچىالردۇر ]

كاپىرالرغا يالغان ۋەدىلەرنى بەرگەنلەرنىمۇ كاپىر ئىكەنلىكىنى بايان هللا ،يۇقارقى ئايەتتە

ئەمما، بۈگۈنكى زامانىمىدىكى مۇرتەدلەر ۋە مۇرتەد ھاكىمىيەتلەر بولسا كاپىرالرغا يالغان  .قىلدى

ەمەس، بەلكى  راست ۋەدىلەرنى بېرىدۇ. شۇنداقال كاپىرالرغا ئەمەلىي ياردەملەرنى ۋەدىلەرنى ئ

 بېرىدۇ.

نىڭ دوستلىرىغا قارشى جەڭ قىلىش بىلەن، كاپىرالر بىلەن هللادېمەك، مۇرتەدلەر بولسا 

 ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ زىيىنىغا ھەمكارلىشىش بىلەن ئىسالم دىندىن چىقىپ كەتكەن.

 بولغان ئەھلىگە ئىسالم ھاكىمىيەتلەرنىڭ مۇرتەد بۇ بىز ئەگەر !قېرىنداشالر مۇسۇلمان ئەزىز 

 ئىسالم ئۇالرنىڭ پەقەت يەردە بۇ. قالىدۇ سىغمايال كىتابالرغا بۇ ئۆتسەك سۆزلەپ زىيانلىرىنى

 . ئۆتمەكچىمەن سۆزلەپ تەرەپلىرىنى كەتكەن چىقىپ دىندىن

 نازىلهللا بىلەن تارتىش باش ۇشتىنبويسۇن شەرىئىتىگە نىڭهللا بولسا دۆلەتلەر بۇ -5

 چىقىپ دىندىن ئىسالم بىلەن سەۋەبى تارتقانلىقى باش قىلىشتىن ئەمەل  نەرسىلەرگە قىلغان

  .كەتكەن

َّونَهََُّوُيَحرِّمَََُّّعاًماَُّيِحلُّونَهَََُّّكَفُرواَّال ِذينََِّّبهََُِّّيَضلََُّّّاْلُكْفرََِِّّفيَّزِيَاَدة ََّّالن ِسيءََُِّّإن َما بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللا 

  (97)َّاْلَكاِفرِينََّّاْلَقْومَََّّيَ ْهِديَََّلََّّهللَّاوََََّّأْعَماِلِهمََُّّْسوءَََُّّلُهمََّّْزُيِّنََّّهللَّاََّحر مََََّّماَّفَ ُيِحلُّواَّهللَّاََّحر مََََّّماَِّعد ةَََّّلِيُ َواِطُئواََّعاًما

 ئاينى ئارقىغا سۈرۈش )يەنى ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئاينى باشقا بىر ئايغا

ئايغا كۆپەيتىش( كۇفرىنى زىيادە قىلىشتۇر،  74يىنى ئې 75ئۆزگەرتىپ، يىلنىڭ 

ھارام قىلغان ئايالرنىڭ سانىغا هللابۇنىڭ بىلەن كاپىرالر ئازدۇرۇلىدۇ؛ ئۇالر 

مۇۋاپىقلىشىش ئۈچۈن، ئۇنى بىر يىل ھاالل قىلسا، ئىككىنچى يىل ھارام 

ھارام قىلغان ئاينى ھاالل قىلىدۇ، ئۇالرغا هللاقىلىدۇ، شۇنىڭ بىلەن ئۇالر 

كاپىر قەۋمنى ھىدايەت هللالىرىنىڭ يامان ئەمەللىرى چىرايلىق كۆرسىتىلدى. ئۆز

 )سۈرە تەۋبە([.41قىلمايدۇ ]

 مەسخىرە دىننى ئىسالم ۋە بىلەن قىلىش ىرەمەسخ دىنىنى نىڭ هللا  ،بولسا دۆلەتلەر بۇ -6

 . كەتكەن چىقىپ دىندىن ئىسالم بىلەن قىلىش ھىمايە قىلغۇچىالرنى
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ََّنُخوُضََّونَ ْلَعُبَُّقلَّْ يدۇ:بۇ ھەقتە مۇنداق دەهللا َُّكن ا َِّإن َما َّلَيَ ُقوُلن  ََّسأَْلتَ ُهْم َُّكْنُتْمَََّّّأباهللََّولَِئْن ََّوَرُسولِِه َوَآيَاتِِه

(َّ َّبِأ22َََّتْستَ ْهزُِئوَن َّطَائَِفًة َّنُ َعذِّْب َِّمْنُكْم َّطَائَِفة  ََّعْن َّنَ ْعُف َِّإْن َِّإيَماِنُكْم َّبَ ْعَد ََّكَفْرُتْم ََّقْد َّتَ ْعَتِذُروا َََّل َُّمْجرِِميَنَّ( ََّكانُوا ن  ُهْم

(22) 

:ئى مۇھەممەد!( ئەگەر سەن ئۇالرنىڭ )مەسخىرە قىلغانلىقىنى( سورىساڭ، ئۇالر( 

دەيدۇ. « بىز )راست ئەمەس(، پەقەت ئىچ پۇشۇقى قىلىپ ئوينىشىپ دەپ قويدۇق»

نىڭ ئايەتلىرىنى )يەنى كىتابىنى( ۋە هللانىڭ دىنىنى، هللاسىلەر »)بۇ مۇناپىقالرغا( 

[. سىلەر )يالغان 56دېگىن ]« ڭ پەيغەمبىرىنى مەسخىرە قىلدىڭالرمۇ؟نىهللا 

قەسەم ئىچىپ( ئۆزرە ئېيتماڭالر، سىلەر ئىمان ئېيتقىنىڭالردىن كېيىن، 

)پەيغەمبەرنى مەسخىرە قىلىش بىلەن( كاپىر بولدۇڭالر، سىلەردىن بىر گۇرۇھنى 

گۇرۇھنى گۇناھكار )راست تەۋبە قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن( ئەپۇ قىلساق، يەنە بىر 

بولغانلىقلىرى )يەنى مۇناپىقلىق بىلەن گۇناھنى داۋامالشتۇرغانلىقلىرى( ئۈچۈن 

 [.55جازااليمىز ]

ئىچ پۇشۇقى قىلىپ ئوينىشىپ مەسخىرە قىلىپ نى   مۇھەممەدهللا ،يۇقارقى ئايەتتە

بولغاندىن يالغان ئۆزرىلەرنى ئېيتماڭالر! سىلەر ئىمان ئېيتىپ  ،قويۇپتۇق دېگەن كىشىلەرنى

دەپ  -نى مەسخىرە  قىلغانلىق سەۋەبىڭالر بىلەن كاپىر بولۇپ كەتتىڭالر،  كېيىن رەسۇلۇلالھ

نى، هللا بۈگۈنكى زامانىمىدىكى مۇرتەدلەر ۋە مۇرتەد ھاكىمىيەتلەر بولسا  ،ئەمما بايان قىلدى.

 ،نداقالشۇ .نى، قۇرئاننى ۋە ئىسالم دىنىنى كۈن بويى مەسخىرە قىلىۋاتىدۇ  رەسۇلۇلالھ

 ئىسالمنى مەسخىرە قىلغۇچىالرغا شارائىتالرنى ھازىرالپ بېرىدۇ ۋە ئۇالرنى قوغدايدۇ.

 مەسخىرە كىتابىنى بۈيۈك نىڭهللا  ۋە نىهللا  بولسا ھاكىمىيەتلەر مۇرتەد ۋە مۇرتەدلەر  

 بىز ئۈچۈن، شۇنىڭ. قىلىۋاتىدۇ مەسخىرە ئەھكاملىرىنى بىر ھەر ئىسالمنىڭ ،شۇنداقال. قىلىدۇ

   .دەيمىز -مۇرتەدلەر، كەتكەن چىقىپ دىندىن ئىسالم رنىئۇال

دېمەك، خۇالسە قىلىپ كەلسەك بۈگۈنكى دەۋرىمىزدىكى مۇرتەد ھاكىمىيەتلەر ۋە ئۇالرنى  

ئىسالم دىندىن چىقىپ كەتكەن مۇرتەد تائىفىلەردۇر. بۇالرغا  ،قولالپ قۇۋۋەتلىگۈچى ياردەمچىلەر

 .ۇالرغا ئىتائەت قىلماسلىق ۋاجىبئىتائەت قىلىش ۋاجىب ئەمەس، بەلكى ب
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مۇسۇلمان قېرىنداشالر يۇقارقى دەلىللەردىن بىزلەرگە ئىسالمىي دىيارالرغا ئىگە بولىۋالغان بۇ  

 ھاكىمىيەتلەرنىڭ مۇرتەدلىكى ئايدىڭ بولدى. ئەمدى بۇالرنىڭ ئەسكەرلىرىچۇ؟

ر قانچە يولالردىن ئىسالم لىرى ھەم بىئەسكەرلىرى ۋە ئۇالرنىڭ ياردەمچىبۇ مۇرتەد دۆلەتلەرنىڭ 

 دىندىن چىقىپ كەتكەن مۇرتەد قوشۇنالردۇر.

چۈنكى، بۇالر قىلىۋاتقان خىزمەتلەر ئىسالم دىندىن چىقىرىپ تاشاليدىغان خىزمەتلەردۇر. 

 .مەن بۇالرنىڭ ئىسالم دىندىن چىقىرىپ تاشاليدىغان خىزمەتلىرىنى سۆزلەپ ئۆتىمەن

ن ئىبارەت رتەدلەردىا يەھۇدىي، نەسارا، مۇشرىك ۋە مۇسبۇالر قىلىۋاتقان خىزمەتلەر بول -7

، ئۇالرنى ھىمايە قىلىش، ئۇالرغا قورال ياراق ۋە ئىقتىسادىي تەرەپلەردىن كاپىرالرنى دوست تۇتۇش

 ياردەم بېرىشنى تەلەپ قىلىدۇ.

ََّأْولَِياءََُّّبَ ْعُضُهمَََّّْأْولَِياءََََّّوالن َصاَرىَّاْليَ ُهودَََّّتَ ت ِخُذواَََّلَََّّآَمُنواَّال ِذينََّّأَي َُّهاَّيَامۇنداق دەيدۇ: هللابۇ ھەقتە  

ُهمََّّْفَِإن هََُِّّمْنُكمََّّْيَ تَ َول ُهمَََّّْوَمنََّّبَ ْعض َّ   (24)َّالظ اِلِمينََّّاْلَقْومَََّّيَ ْهِديَََّلََّّهللَّاَِّإن ََِّّمن ْ

 يەھۇدىي ۋە ناساراالرنى دوست تۇتماڭالر. ئۇالر بىر ـ بىرىنى مۇئمىنلەرئى !

ىمكى ئۇالرنى دوست تۇتىدىكەن، ئۇمۇ ئەنە شۇالردىن دوست تۇتىدۇ. سىلەردىن ك

 )سۈرە مائىدە(   [.67زالىم قەۋمنى ھەقىقەتەن ھىدايەت قىلمايدۇ ] هللا سانىلىدۇ، 

َّمَِّْإلَْيهََّّتُ ْلُقونَََّّأْولَِياءََََّّوَعُدو ُكمَََّّْعُدوِّيَّتَ ت ِخُذواَََّلَََّّآَمُنواَّال ِذينََّّأَي َُّهاَّيَا :بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ هللا 

َِّفيَِّجَهاًداََّخَرْجُتمََُّّْكْنُتمََِّّْإنََّّْرَبُِّكمَََّّّْباهللَّتُ ْؤِمُنواََّأنَََّّْوِإي اُكمََّّْالر ُسولََُّّيْخرُِجونََّّاْلَحقََِِّّّمنَََّّجاءَُكمََِّّْبَماََّكَفُرواََّوَقدََّّبِاْلَمَود ةَِّ

ََّسَواءََََّّضل ََّّفَ َقدََِّّْمْنُكمََّّْيَ ْفَعْلهَََُّّوَمنَََّّْأْعَلْنُتمَََّّْوَماََّأْخَفْيُتمََِّّْبَماَّمََُّأْعلََََّّوأَنَاَّبِاْلَمَود ةََِِّّإلَْيِهمََُّّْتِسرُّونَََّّمْرَضاِتيََّواْبِتَغاءََََّّسِبيِلي

، مېنىڭ دۈشمىنىمنى ۋە سىلەرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى مۇئمىنلەرئى    (4)َّالس ِبيلَّ

دوست تۇتماڭالر، ئۇالر سىلەرگە كەلگەن ھەقىقەتنى )يەنى ئىسالمنى، قۇرئاننى( 

قا هللا، ئۇالرغا دوستلۇق يەتكۈزىسىلەر، ئۇالر پەرۋەردىگارىڭالر ئىنكار قىلغان تۇرس

ئىمان ئېيتقىنىڭالر ئۈچۈن پەيغەمبەرنى ۋە سىلەرنى يۇرتۇڭالردىن ھەيدەپ 

چىقاردى، ئەگەر سىلەر مېنىڭ يولۇمدا جىھاد قىلىپ ۋە رازىلىقىمنى تىلەپ 

ىنىڭالرنى چىققان بولساڭالر )ئۇ چاغدا مېنىڭ دۈشمىنىمنى ۋە سىلەرنىڭ دۈشم

دوست تۇتماڭالر(، سىلەر ئۇالرغا يوشۇرۇن دوستلۇق يەتكۈزىسىلەر، مەن سىلەر 

يوشۇرغان ۋە ئاشكارىلىغان نەرسىلەرنى بىلىپ تۇرىمەن، كىمكى شۇنداق 
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قىلىدىكەن )يەنى ئۇالرنى دوست تۇتۇپ، ئۇالرغا پەيغەمبەرنىڭ خەۋەرلىرىنى 

 )سۈرە مۇمتەھىنە( [.7ازغان بولىدۇ ]يەتكۈزىدىكەن(، ئۇ ھەقىقەتەن توغرا يولدىن ئ

ََّذِلَكَّ بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا َّيَ ْفَعْل ََّوَمْن َّاْلُمْؤِمِنيَن َِّمْنَُّدوِن ََّأْولَِياَء َّاْلَكاِفرِيَن َّاْلُمْؤِمُنوَن َّيَ ت ِخِذ ََل

ُهْمَّتُ َقاًةََّوُيَحذِّرُُكُمََّّهللَّافَ َلْيَسَِّمَنَّ ََّأْنَّتَ ت  ُقواَِّمن ْ  (53اْلَمِصيُرَّ)َّهللَّانَ ْفَسُهََّوِإَلىَََّّّهللاِفيََّشْيء َِّإَل 

نى قويۇپ كاپىرالرنى دوست تۇتمىسۇن، كىمكى شۇنداق مۇئمىنلەر مۇئمىنلەر

نىڭ دوستلۇقىغا ئېرىشەلمەيدۇ، ئۇالردىن قورقۇپ دوستلۇق هللاقىلىدىكەن، ئۇ 

سىلەرنى ئۆزىنىڭ ئازابىدىن هللائىزھار قىلىشىڭالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا. 

  نىڭ دەرگاھىدۇرهللاقايتىدىغان جاي  قورقۇتىدۇ، ئاخىر

نىڭ هللا ،مۇرتەد دۆلەتلەرنىڭ ئەسكەرلىرى ۋە ياردەمچىلىرى قىلىۋاتقان خىزمەت بولسا -5

يوق قىلىشقا  نىڭ قانۇنلىرىنىهللاقانۇنلىرىغا قارشى بولغان قانۇنالرنى يۈرگۈزىدىغان، 

 ئۇرۇنىدىغان ۋە ئۇنى مەسخىرە قىلىدىغان خىزمەتلەردۇر.

نىڭ مۇئمىن هللانىڭ شەرىئىتىگە  ۋە هللاقا، هللاىۋاتقان خىزمەت بولسا بۇالر قىل -4

ىرىگە جەڭ ئېالن قىلدىغان خىزمەتلەردۇر. بۇالر بۇ خىزمەتلەر ئارقىلىق نۇرغۇنلىغان بەندىل

 ھاالل سانىدى. رەببانىي ئالىمالرنىڭ  ۋە مۇجاھىدالرنىڭ قانلىرىنى

 ئۇالرنىڭ ۋە قىلىدىغان ھىمايە ىنىدۆلىت كاپىرالرنىڭ بولسا خىزمەت قىلىۋاتقان بۇالر -3

 دۆلىتىنى ۋە ئۇالرنى باشلىقالرنىڭ مۇرتەد شۇ ئەگەر. خىزمەتلەردۇر كۆپەيتىدىغان سانلىرىنى

 ئىسالمى. چىقالمايتتى قارشى ئىسالمغا ھەرگىزمۇ ئۇالر بولمىسا لىرىياردەمچى قوغدايدىغان

 .بواللمايتتى ھۆكۈمران دىيارالرغا

لمان قېرىندىشىم! بۇ مۇرتەد ھاكىمىيەتلەرنىڭ ئەسكەرلىرى بولمىسا ئويالپ بېقىڭ ئى مۇسۇ

ئۇالر نېمىنى قىالاليدۇ؟ ئۇالر ئىسالمغا ۋە ئىسالم ئەھلىگە قارشى چىقىشقا ھەرگىز قادىر 

بۇ ئارمىيەلەرنى  .بواللمايدۇ. بىلىڭالركى ھەر قانداق بىر دۆلەت ئارمىيە بىلەن دۆلەت بوالاليدۇ

بولسا شۇ مۇرتەد ھاكىمىيەتلەرنىڭ ئەسكەرلىرىدۇر. مانا بۇ نوقتىنى بىلگەن شەكىللەندۈرگۈچىلەر 

ھەر بىر مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىز مۇرتەد ھاكىمىيەتلەرنىڭ ئەسكەرلىرىنىڭ مۇرتەد 

 ئىكەنلىكىدە قىلچە شەك قىلمايدۇ. 

بىر تەرەپ  دەستۇرالرنى مۇرتەد ھاكىمىيەتلەرنىڭ قانۇنلىرى بويىچە-بۇالر ھەر قانداق دەۋا -5

 قىلىدۇ. ئەرىز شىكايەتلىرىنى شۇالرغا سۇنىدۇ.



208 
 

َّقَ ْبِلَكَّ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:هللا  َِّمْن َّأُْنِزَل َِّإلَْيَكََّوَما َّأُْنِزَل َِّبَما ََّآَمُنوا َّأَن  ُهْم َّيَ ْزُعُموَن َِّإَلىَّال ِذيَن َّتَ َر أََلْم

  (21َأْنََّيْكُفُرواَِّبِهََّويُرِيُدَّالش ْيطَاُنََّأْنَُّيِضل ُهْمََّضاَلًَلَّبَِعيًداَّ)َّيُرِيُدوَنََّأْنَّيَ َتَحاَكُمواَِّإَلىَّالط اُغوِتََّوَقْدَُّأِمُروا

 ساڭا نازىل قىلىنغان كىتابقا )يەنى قۇرئانغا( ۋە سەندىن بۇرۇن نازىل قىلىنغان

كىتابالرغا )يەنى تەۋراتقا ۋە ئىنجىلغا( ئىمان كەلتۈردۇق دەۋالغان كىشىلەر )يەنى 

كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇالر ئەرزىنى شەيتاننىڭ ئالدىغا ئېلىپ بارماقچى مۇناپىقالر( نى 

بولۇۋاتىدۇ؛ ھالبۇكى، ئۇالر شەيتاننى ئىنكار قىلىشقا بۇيرۇلغان، شەيتان ئۇالرنى 

 (نىسائ سۈرە)   [.50چوڭقۇر ئازدۇرۇشنى خااليدۇ ]

قىلىۋاتقانالر خۇالسە قىلىپ كەلسەك مۇرتەد ھاكىمىيەتلەر ۋە ئۇالرنىڭ خىزمەتلىرىنى  دېمەك،

 .ئىسالم دىندىن چىقىپ كەتكەن مۇرتەدلەردۇر

ئىسالم دىننى ھەقىقىي ماھىيىتى بىلەن چۈشىنىش نىئمەتلىرىنى نېسىپ  بىزلەرگەهللائى  

 قىلغىن! 

 

مۇرتەدلەرنىڭ باشلىقلىرى بىلەن ئەگەشكۈچىلىرى ھەممىسى 
 ئۆلتۈرۈش  ھۆكمىدە ئوخشاش

ئايرىمايدۇ، بەلكى ئۆلتۈرۈش ھۆكمىدە  ىڭ ئوتتۇرىنىەرىئەت باشلىقالر بىلەن ئەگەشكۈچىلىرنش

نىڭ كىتابىغا قارايدىغان بولساق كاپىرالرنىڭ  هللائۇالرغا بىر خىل ھۆكۈم بېرىدۇ. بىز 

باشلىقلىرى بىلەن ئەگەشكۈچىلىرىنىڭ ھۆكمىنى ئوخشاش بايان قىلدى. ئۇالرغا بىر خىل 

. ئەگەر كاپىرالرنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى مۇئامىلە قىلدى. مانا بۇ بولسا ھەقتۇر ۋە ئادىللىقتۇر

نىڭ هللابولمىغان بولسا ئۇالر ھەرگىز ئۆزلىرىنىڭ كۇپرىنى ئاشكارە قىاللمايتتى، شۇنداقال 

 زىيەتلەرنى يەتكۈزەلمەيتتى.سىيالمايتتى ۋە مۇسۇلمانالرغا ئەدىنىدىن ھەرگىز تو

كۈچىلىرىگە بىر فىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ ئەگەشهللا ،نىڭ تۆۋەندىكى ئايىتگە قارايدىغان بولساقهللا

 خىل مۇئامىلە قىلغانلىقىنى بىلىۋاالاليمىز. 

(َّ3َِّإن َِّفْرَعْوَنََّوَهاَماَنََّوُجُنوَدُهَماََّكانُواََّخاِطِئيَن) 

[ 1پىرئەۋن، ھامان ۋە ئۇالرنىڭ قوشۇنلىرى خاتاالشقان ئىدى.] 
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ى ھەممىسىنى فىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىن هللا  ،مانا بۇ ئايەتكە قارايدىغان بولساق

خاتاالشتى دەپ كەلتۈردى. ئۇالرنىڭ باشلىقلىرى بىلەن ئەگەشكۈچىلىرىنىڭ ئوتتۇرىنى 

 ئۇالرنى قەستەن خاتا قىلغۇچىالر ۋە ئۆزرىسى بارالر دەپ ئايرىمىدى. چۈنكى، .ئايرىمىدى

فىرئەۋن ھەرگىزمۇ مەن  ،فىرئەۋننىڭ ئۇنى قولالپ قوغدايدىغان ئەگەشكۈچىلىرى بولمىسا

ىڭ ئىالھىڭالر دېيىشكە جۈرئەت قىاللمايتتى. شۇنداقال مۇسا ئەلەيھىساالمغا جەڭ ئېالن سىلەرن

 قىاللمايتتى. بەنى ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ ئوغۇل پەرزەنتلىرىنى قىرىپ تاشلىيالمايتتى.

مانا بۇالرنىڭ ھەممىسى كاپىرالرنىڭ ئەسكەر ۋە قوشۇنلىرى بولسا كاپىرالرنىڭ شۇالر بىلەن 

 پ تۇرىدىغان ئاساسىي تايانچىسى ئىكەنلىكى بىلدۈرۈپ بېرىدۇ.مەۋجۇد بولۇ

 شۇنىڭ ئۈچۈن شەرىئەت باشلىقالر ۋە ئەگەشكۈچىلەرنى ئورتاق جازىلىدى.

  (11فََأَخْذنَاُهََّوُجُنوَدُهَّفَ َنَبْذنَاُهْمَِّفيَّاْلَيمَِّّفَاْنُظْرََّكْيَفََّكاَنََّعاِقَبُةَّالظ اِلِميَنَّ) بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللا

 بىز پىرئەۋننى ۋە ئۇنىڭ قوشۇنلىرىنى جازالىدۇق، ئۇالرنى دېڭىزغا

يەنى ئۇالرنى دېڭىزدا غەرق قىلىۋەتتۇق، ئۇالردىن بىر ئادەممۇ ساق ) تاشلىۋەتتۇق

 ئى مۇھەممەد!( زالىمالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىغا) قالغىنى يوق(،

 (ەسەسق سۈرە)  [.30ئىبرەت كۆزى بىلەن( قارىغىن ])

فىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىنى ھەممىسىنى قەستەن خاتالىق  هللامانا بۇ ئايەتتە 

دەپ ئايرىماستىن ئورتاق  قىلغۇچىالر ياكى ئۆزرىلىك كىشىلەر، باشلىقلىرى ۋە ئەگەشكۈچىلىرى

بۇالرنىڭ ئوتتۇرىنى ئايرىشقا ئەلۋەتتە  هللاجازالىغانلىقىنى بايان قىلدى. ھالبۇكى رەببىمىز 

ر ئىدى. مانا بۇالرغا ئاساسەن بىز بىر تائىفە ۋە ئۇالرنىڭ ياردەمچىلىرى ھەممىسى كاپىرلىق قادى

 ۋە جازالىنىش ھۆكۈمىدە بىر خىل بولىدىغانلىقىنى بىلىۋاالاليمىز.

َّاْسَتْكبَ رَُّ بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا َِّلل ِذيَن َّالضَُّعَفاُء َّفَ يَ ُقوُل َِّفيَّالن اِر َّيَ َتَحاجُّوَن ََّلُكْمََّوِإْذ َُّكن ا َِّإن ا وا

 (13َقْدََّحَكَمَّبَ ْيَنَّاْلِعَباِدَّ)َّهللَّ(َّقَاَلَّال ِذيَنَّاْسَتْكبَ ُرواَِّإن اَُّكل َِّفيَهاَِّإن 17َّتَ بَ ًعاَّفَ َهْلَّأَنْ ُتْمَُّمْغُنوَنََّعن اََّنِصيًباَِّمَنَّالن اِرَّ)

 
 ەر( ھاكاۋۇر ئۇ چاغدا ئۇالر دوزاختا ئۆزئارا مۇنازىرىلىشىدۇ، ئاجىز )ئەگەشكۈچىل

شۈبھىسىزكى، بىز سىلەرگە ئەگەشكەن ئىدۇق، بىزدىن »)ئەگەشتۈرگۈچىلىرىگە(: 

[. ھاكاۋۇر 31دەيدۇ ]« دوزاخ ئازابىدىن بىر قىسىمىنى ئېلىپ تاشلىياالمسىلەر؟
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 هللا شۈبھىسىزكى، بىز ھەممىمىز دوزاختادۇرمىز، »)ئەگەشتۈرگۈچىلىرى(: 

 [.31دەيدۇ ]« چىقاردىھەقىقەتەن بەندىلەرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم 

كاپىر تائىفىلەرنىڭ باشلىقلىرى بىلەن ئەگەشكۈچىلىرى جازىلىنىشتا  هللامانا بۇ ئايەتتە ھەم 

بۇ قوشۇنالر باشلىقلىرىنى قولالپ قۇۋەتلەپ  ،ئوخشاش ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ قويدى. چۈنكى

  ئۇالرغا ياردەم بېرىش بىلەن ئۇالرنى كۈچلەندۈرىدۇ.

 :ھەدىسى بارمۇنداق نىڭ   ھبۇ ھەقتە رەسۇلۇلال

 هللا  َرُسولَ  يَا فَ ُقْلَنا َمَنام ه   ف   َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللا ا َصلَّى هللا ا َرُسولُ  َعَبثَ  قَاَلتْ  َعائ َشةَ  َأنَّ  الز بَ رْي   ْبن   هللا ا َعْبد   َعنْ  

 ب اْلبَ ْيت   ْلََأَ  َقدْ  قُ َرْيش   م نْ  ب َرُجل   ب اْلبَ ْيت   يَ ُؤم ونَ  أُمَِّت   م نْ  انَاسً  إ نَّ  اْلَعَجبُ  فَ َقالَ  تَ ْفَعُلهُ  َتُكنْ  ملَْ  َمَنام كَ  ف   َشْيًئا َصنَ ْعتَ 

فَ  ب اْلبَ ْيَداء   َكانُوا إ َذا َحَّتَّ  رُ  ف يه مْ  نَ َعمْ  قَالَ  النَّاسَ  ََيَْمعُ  َقدْ  الطَّر يقَ  إ نَّ  هللا ا َرُسولَ  يَا فَ ُقْلَنا ِب  مْ  ُخس   َواْلَمْجُبورُ  اْلُمْسَتْبص 

ًدا َمْهَلًكا يَ ْهل ُكونَ  السَّب يل   اْبنُ وَ  َعثُ ُهمْ  َشَّتَّ  َمَصاد رَ  َوَيْصُدُرونَ  َواح   .ن يَّاِت  مْ  َعَلى هللا ا يَ ب ْ

ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:  ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير 

نىڭ ئەلچىسى! هللا ئى  :كېيىن ئويغانغاندىن. ئۇخالۋېتىپ قىمىلداپ كەتتى پەيغەمبەر 

 »ئۇيقۇڭدا بەكمۇ قىمىلداپ كەتتىڭ، ئىلگىرى بۇنداق بولۇپ باقمىغانىدىڭ، ـ دېسەك:

ھەقىقەتەن غەلىتە )چۈش كۆرۈپتىمەن(. ئۈممىتىمدىن بىر تۈركۈم كىشى بەيتۇلالھقا 

يولغا پاناھلىنىۋالغان قۇرەيشلىك بىرىنىڭ سەۋەبى بىلەن بەيتۇلالھنى چېقىۋېتىشنى كۆزلەپ 

ـ دېدى. بىز: ئى  «چىققۇدەك. بەيزا دېگەن جايغا كەلگەندە، ھەممىسىنى يەر يۇتۇپ كېتىپتۇ،

شۇنداق، »:  رەسۇلۇلالھ! يولدا باشقا ئىنسانالرمۇ بار ئەمەسمۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدۇق. پەيغەمبەر 

ر بىلەن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بىلىپ تۇرۇپ قەستەن چىققانالر، مەجبۇرىي چىققانالر ۋە )ئۇال

بىرىدىن  ـتائاال ھەممىسىنى بىرال كۈندە بىر هللا مۇناسىۋىتى بولمىغان( يولۇچىالرمۇ بولۇپ، 

 (5113)مۇسلىم:  ـ دېدى.  «پەرقلىق تىرىلدۈرىدۇ،

يَ  َعائ َشةُ  عن َها هللا ا َرض   ب بَ ْيَداءَ  َكانُوا إ َذافَ  اْلَكْعَبةَ  َجْيش   يَ ْغُزو َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللا ا َصلَّى هللا ا َرُسولُ  قَالَ  قَاَلتْ  َعن ْ

ر ه مْ  ب َأوَّْل  مْ  ُُيَْسفُ  اْْلَْرض   م نْ  ر ه مْ  ب َأوَّْل  مْ  ُُيَْسفُ  َكْيفَ  هللا ا َرُسولَ  يَا قُ ْلتُ  قَاَلتْ  َوآخ   َوَمنْ  َأْسَواقُ ُهمْ  َوف يه مْ  َوآخ 

ُهمْ  لَْيسَ  ن ْ ر ه مْ  ُُيَْسفُ  قَالَ  م  َعثُونَ  ُثَّ  ب َأوَّْل  ْم َوآخ   .ن يَّاِت  مْ  َلىعَ  يُ ب ْ

بىر قوشۇن » : پەيغەمبەر  :ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ

ئۇالرنىڭ  كەئبىنى ئۆرۈۋېتىش نىيىتىدە يولغا چىقىپ، بەيزا دېگەن جايغا يېتىپ كەلگەندە،
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ىشقا ئۇالرنىڭ يەر نېم !نىڭ رەسۇلىهللا  ئى:  ـ دېدى. مەن«ھەممىسىنى يەر يۇتۇپ كېتىدۇ،

ھەممىسىنى يۇتۇۋېتىدۇ؟ ھالبۇكى، ئۇالرنىڭ ئىچىدە تىجارەتچىلەر ۋە ئۇالرغا مۇناسىۋەتسىز 

ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى يەر يۇتۇپ كېتىدۇ.  »ئادەملەرمۇ بولۇپ قالىدىغان تۇرسا؟ ـ دەپ سورىسام:

 )بۇخارى( ـ دېدى. «كېيىن ئۇالر نىيەتلىرىگە يارىشا تىرىلدۈرۈلىدۇ،

ھەدىستە ھەم شەرىئەت دۇنيا ئەھكاملىرىدا ئۆزرىلىك كىشىلەر بىلەن ئۆزرىسى يوق  يۇقارقى

نىڭ هللابولغان كىشىلەرنى ئايرىپ بەرمىدى. بەلكى ئۇالرغا بىر خىل مۇئامىلە قىلدى. بۇ 

بىزلەرنى ئۆزرىلىك كىشىلەر بىلەن ئۆزرىسى يوق  هللابانلىقىدۇر. ئەگەر رىبىزلەرگە بولغان مېھى

 تاقەت يەتمەيدىغان ئىش بوالتتى. ،ئايرىيسىز دەپ بۇيرىغان بولسا بولغان كىشىلەرنى

قىلماقچى بولغان  ئۇرۇش كەئبىگە هللا ]مۇنداق دەيدۇ:رەھىمەھۇلالھ ئىبنى تەيمىيە 

ئۇالرنى هللا ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئۆزرىلىك كىشىلەر ھەم بار ئىدى،  .قوشۇننى ھاالك قىلىۋەتتى

. مۇجاھىدالر بولسا كاپىرالر بىلەن بولغان جەڭلەردە ئايرىشقا قادىر تۇرۇپ بۇالرنى ئايرىمىدى

ئۇالرنىڭ ئۆزرىسى بارالر بىلەن ئۆزرىسى بولمىغانالرنى قانداقمۇ ئايرىيااليدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئۇالر مەن 

بەدىر  بۇ ۋاقىتتا ئىش ئابباس  ،ئۆزرىلىك دەپ تۇرۇۋالسا بۇ دەۋا مەنپەئەت بەرمەيدۇ. بەلكى

نىڭ پەيغەمبىرى مەن مەجبۇرالندىم هللاقا ئى   لىپ رەسۇلۇلالھكۈنىسى ئەسىرگە چۈشۈپ قې

سېنىڭ ئىچكى سىرلىرىڭ  ،زاھىرىڭ بولسا بىزنىڭ قارشىمىزغا   رەسۇلۇلالھ ،دېگەن ۋاقىتتا

بەت( شامىلە  461توم  -51)مەجمۇئۇل فەتىۋا قا تاپشۇرۇلىدۇ، دېگەندەك بولىدۇ دەيدۇ. هللابولسا 

 ىدىن ئېلىندىنۇسخىس

بەدىر كۈنى ئەسىر چۈشكەنلەرگە بىر خىل  رەسۇلۇلالھ  !لمان قېرىنداشالرئەزىز مۇسۇ 

ئۇالردىن مەجبۇرالندىم دېگەنلەرنىڭ  .مۇئامىلە قىلدى ۋە ئۇالرغا بىر خىل ھۆكۈمنى بەردى

 ئۆزرىسىنى قۇبۇل قىلمىدى.

قايسى بىر كىشى ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرغا ئۇرۇشقا چىقىپ 

يوشۇرۇندا )يەنى دۇنيادا ۋە ۋە  ئۇ كىشى ئاشكارا ،رالرنىڭ سانىنى كۆپەيتىپ بەرگەن بولساكاپى

قايسى بىر كىشى  ،كاپىرالرنىڭ ھۆكمى بىلەن ئوخشاش بولىدۇ. ئەمما ،ئاخىرەتتە( ھۆكۈمدە

مەجبۇرلىنىپ ئۇرۇشقا چىققان بولسا ئۇ كىشى دۇنيادا كاپىرالرنىڭ ھۆكمى بىلەن ئوخشاش بىر 

قا هللابىز مەخپى ئىشالرنى بىلەلمەيمىز. ئاخىرەتلىك ئىشى بولسا  ،ىلىنىدۇ. چۈنكىتەرەپ ق

 ئۇ كىشىنى نىيىتىگە يارىشا مۇكاپاتاليدۇ.هللائەگەر ئۆزرىسىدە سادىق بولسا  .تاپشۇرۇلىدۇ

ئى مۇسۇلمان قېرىنداشالر، مەجبۇرلىنىش بولسا بىر كىشىنىڭ ھەققىگە تاجاۋۇز  :ئەسكەرتىش

 ە دۇرۇس. قىلمايدىغان ھالەتت
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 دۇرۇس.  نى تىلالش.... هللا قاتتىق مەجبۇرالنغاندا  :مەسىلەن

مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشقا ۋە ياكى بىر مۇسۇلمان بۇرادىرىنى كاپىرالرغا  ،ئەمما

 تاپشۇرۇپ بېرىشكە مەجبۇرالنغان بولسا بۇ قەتئىي جائىز ئەمەس. 

ىرى بىلەن ياردەمچىلىرىنى ئوخشاش ئەگەر كاپىرالرنىڭ باشلىقل !مۇجاھىد قېرىنداشالر

ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش ھەققىدە توختىلىپ ئۆتسەك بۇ ھەقتە ئىنتايىن كۆپ 

 مەن يۇقارقى دەلىللەر بىلەن كۇپايىلىنىمەن. .دەلىللەر بار

ئەسكەرتىش: مۇجاھىد بۇرادەرلەر مۇرتەلەرنىڭ باشلىقلىرى بىلەن ئەگەشكۈچىلىرىنى 

قارشى جىھاد قىلىش بولسا ئوخشاشال ۋاجىب ئىبادەتتۇر. ئەمما بۇ جىھاد  ۋە ئۇالرغائۆلتۈرۈش 

يۇرۇقلىرى بار. بۇالرغا رىئايە -ئىبادىتىنىڭ شەرئىي سىياسەتلىرى، تاكتىكىلىرى ۋە شەرئىي يول

قىلىشقا ھەم بىز بۇيرۇلغانمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن ئامال بولسا مۇرتەدلەردىن زىيىنى ئەڭ ئېغىر 

جەڭلەرنى  ،ىرىغا ۋە باشلىقلىرىغا ئەۋۋەل ئۇرۇش قىلىشىمىز كېرەك. شۇنداقالبولغانل

 مۇرتەدلەرنى ئەڭ قورقۇنۇچقا سالىدىغان يولالر بىلەن قىلىىشىمىز كېرەك. 

ئىسالمغا زىيانكەشلىك قىلىۋاتقانلىرىنى بىزنىڭ  ،كاپىرالرنىڭ كاتتىۋاشلىرىنى هللائى  

المغا ئۇرۇش قىلىۋاتقان مۇرتەدلەرنىڭ قوللىرىمىز ئارقىلىق رەسۋا قىلغىن! ئىس

 ياردەمچىللىرىنى ھەم مەغلۇپ قىلىپ بەرگىن!

 

مۇرتەد ھاكىمىيەتلەر بىلەن ئۇرۇش قىلىشنىڭ ھۆكمى 
 توغرىسىدا

ىز ئىلگىرى مۇرتەدلەر بىلەن ئۇرۇش قىلىش ۋە ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشنىڭ ۋاجىبلىقى  توغرىسىدا ب

 وختىلىپ ئۆتكەن ئىدۇق.ۋە بۇ ھەقتە كەلگەن دەلىللەر ھەققىدە ت

ەك قوغدىنىۋالغان ۋە كاپىرالرنىڭ ھىمايىسىگە ئۆتىۋالغان شۇنداقال ىكىدبۈگۈنكى زامانىمىزد

بۇالرغا  ،كۈندۈز ئۇرۇش قىلىۋاتقان بۇ مۇرتەد ھاكىمىيەتلەرگە كەلسەك -مۇسۇلمانالرغا كىچە 

 قارشى بولغان جىھاد بەكرەك ۋاجىب بولىدۇ.

قوغدانغۇچى مۇرتەدلەرگە ئۇرۇش ئېچىش ئەسلى مۇنداق دەيدۇ:]  الھئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇل

  كۇففارالرغا ئۇرۇش ئېچىشنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ.

 خەتىرىچوڭ ۋە ئىسالمغا بولغان  جىنايىتىمۇرتەد ھاكىمىيەتلەرنىڭ ئىسالم دىندا چۈنكى، 

 .ئېغىرتېخىمۇ 
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ۋە  قئەبۇ بەكرى سىددى ]:ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ يەنە بىر ئورۇندا مۇنداق دېگەن

باشقا ساھابىلەر ئەھلى كىتابتىن بولغان كۇففارالرغا جىھاد قىلشتىن بۇرۇن، مۇرتەدلەرگە قارشى 

بۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش، فەتھى قىلىنغان ئىسالم دىيارلىرىنى  ،چۈنكى .جىھادنى باشلىدى

ەكچى بولغان كىشىلەرنى ئۇنىڭدا ساقالپ قېلىشتۇر. شۇنداقال ئىسالم دىيارلىرىدىن چىقىپ كەتم

قالدۇرۇشتۇر. مۇشرىكالر ۋە ئەھلى كىتابتىن ئىبارەت بىز بىلەن ئۇرۇش قىلمىغان كاپىرالرغا 

قارشى جىھاد قىلىش دىننى كۆپرەك غەلبىگە ئېرىشتۈرۈشنىڭ جۈملىسىدىن ھېسابلىنىدۇ. 

 ۇ.[دەسمايىنى ساقالپ قېلىش پايدىنىڭ ئالدىدا قويۇلىد

 قارشى چىققۇچىۋە ئۇنىڭ ئەھكاملىرىغا  نى رەت قىلغۇچىمالرنى ئىجرا قىلىششەرئىي ئەھكا 

جىھاد قىلىش ھەققىدە تەپسىلىي سۆزلىگەن كىشىلەرنىڭ ئەۋزىلى شەيخۇل ئىسالم  گەمۇرتەدلەر

غەلبە دە ېمىنلىرىنىڭ چوڭ بىر بۆلىكىمۇسۇلمانالر ز -دۇر. ئۇرەھىمەھۇلالھئىبنى تەيمىيە 

لمانالر شەھەرلىرىدە بۇزغۇنچىلىق تېرىغان مۇڭغۇلالرنىڭ پىتنە زامانىدا مۇسۇ، قىلغاندىن كېيىن

ەن يەتتە ئىسالمغا كىرگەن ۋە بەزىسى ئىسالم بىلمۇڭغۇلالرنىڭ بەزىسى ئەمەلى ياشىغان بولۇپ،

نىڭ شەرىئىتىنىڭ غەيرىگە هللائارىسىدىكى ئىشالردا  ،ئۇالر ھالبۇكىنىقابلىنىۋالغان ئىدى. 

  .يتتىىمامەجبۇرل شەرىئەتتە بولمىغان ئىشالرغا ئىنسانالرنى لېكىن ھۆكۈم سۇناتتى

ئۇالرنىڭ ئەسكەرلىرى ناسارا ۋە مۇشرىكالردىن بولغان كاپىرالرنى ۋە ئىسالمغا نىسبەت  

كۆپۈنچە ئەسكەرلىرىدىن شاھادەت تەلەپ  ،ئىچىگە ئالغان بولۇپ-بېرىلىدىغان كىشىلەرنىمۇ ئۆز

 ئىچىدە ئۇالرنىڭ مەدھىيلەيتتى، نى  رەسۇلۇلالھ. ئۇالر قىلىنسا ئىككى شاھادەتنى سۆزلەيتتى

. ئىدى كۆپراق ئوقۇيدىغانالردىن ناماز تۇتىدىغانالر روزا ،بولۇپ ئاز بەك ئوقۇيدىغانالر ناماز

 قەدىر مۇسۇلمانالرنىڭ سالىھ بولۇپ، ھۆرمەتلىك كىشىلەردىن باشقا نەزىرىدە ئۇالرنىڭ مۇسۇلمانالر

 بىلەن شۇنىڭ ئۇالر بولۇپ بار كۆرۈنۈشلىرى بەزى ئىسالمنىڭ ردائۇال. ئىدى بار قىممىتى

 كۆپ شەرىئىتىنىڭ ئىسالم ،ئۇرۇش قىلىۋاتقان ئومۇمىيسى ئۇالرنىڭ لېكىن پەرقلىنەتتى،

ئۆزىگە  ئىسالمنى بولۇپ بىرىنچى ئۇالرگەرچە . ئاالتتى ئۆزئىچىگە ئەتكەنلىكىنى تەرك قىسمىنى

 كىشىلەرگە قىلغان تەرك ئىسالمنى ،ئەمما ،دىغان بولسىمۇالزىم تۇتىدىغانلىقىنى داۋا قىلى

. ھۆرمەتلەيتتى كىشىنى قىلغان ئۇرۇش ئۈچۈن دۆلىتى مۇڭغۇل بەلكى قىلماستىن ئۇرۇش

مۇڭغۇل دۆلىتىدىن چىقىپ كەتكەن ياكى مۇڭغۇل دۆلىتىگە قارشى چىققان كىشىلەر سالىھ 

كاپىرالرغا  .ىلىشنى ھاالل سانايتتىگە ئۇرۇش قمۇسۇلمانالردىن بولسىمۇ ئۇالرنىڭ ھەممىسى

-ئەسكەرلىرىدىن ھېچ ،رغا جىزيە ۋە خارلىقنى تاڭمايتتىئەھلى كىتابال .جىھاد قىلمايتتى

كىشىنى قۇياش، ئاي ياكى ئۇنىڭدىن باشقا خالىغان نەرسىلەرگە ئىبادەت قىلىشتىن 
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ادىل، سالىھ ئادەمنىڭ ئۇالرنىڭ نەزىرىدە ئ -مۇسۇلمان ،توسمايتتى. بەلكى، ئۇالرنىڭ تارىخىدىن

ناۋاپىلالرنى تەرك -كاپىرالر بولسا مۇسۇلمانالر ئىچىدىكى پاسىق، نەپلە ،ئورنىدا تۇرىدىغانلىقى

ئەتكۈچى ئادەمنىڭ ئورنىدا تۇرىدىغانلىقى ئايان بولىدۇ. ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكى مۇسۇلمانالرنىڭ 

سۇلتانلىرى توسقانلىقى ئۈچۈنال پەقەتال ئۇالرنى  .قانلىرى ۋە ماللىرىنى ھارام دەپ بىلمەيتتى

يەنى ئۇالرنى مۇسۇلمانالرنى ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئىشالردىن توسسا  .ئۇنىڭدىن توختايتتى

دىنى جەھەتتىن ئەمەس، بەلكى ئۇنىڭ سۇلتان بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىپ ئۇنى 

ە ئۇنىڭدىن باشقا پەرزلەرنى ئادا تەرك ئېتەتتى. ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكى ناماز، ھەج، زاكات ۋ

نىڭ ھۆكمى بىلەن ھۆكۈم قىلشمايتتى. بەلكى بىر قېتىم هللاقىلمايتتى ۋە ئوتتۇرىسىدا 

كېلىدىغان ئۇالرغا يولغا قۇيۇلغان  تىغان يەنە بىر قېتىم ئىسالمغا زىئىسالمغا مۇۋاپىق كېلىد

تىن رەھىمەھۇلالھيمىيە نەرسىلەر بىلەن ھۆكۈم قىلىشاتتى، شۇنىڭ ئۈچۈن كىشىلەر ئىبنى تە

 .رىدىئۇالر ھەققىدە پەتىۋا سو

يىلى مۇسۇلمانالر ئۈستىگە باستۇرۇپ – 533ھىجىرىيە  دىنرەھىمەھۇلالھ ئىبنى تەيمىيە

سورالدى. ئۇالر  توغرىسىدا ئۆلىمالىرنىڭ نېمە دەيدىغانلىقىكەلگەن مۇڭغۇلالر ھەققىدە  فىقھى 

ئەۋالدلىرىنى ئەسىر ئېلىش ۋە مۇسۇلمانالردىن  مۇسۇلمانالرنى ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇالرنىڭ بەزى

 .تاالڭ قىلىش قاتارلىق مەشھۇر بولغان ئەسكىلىكلەرنى قىلدى-ئۇچرىغانلىكى ئادەمنى بۇالڭ

مۇسۇلمانالرنى خارالش، مەسجىدلەرنى ۋەيران قىلىش بولۇپمۇ بەيتۇل مۇقەددەسنى يېقىۋېتىش 

دا بۇزۇقچىلىق قىلدى. مۇسۇلمانالرنىڭ بىلەن دىننىڭ ھۆرمىتىنى يىرتىپ تاشلىدى ۋە ئۇنىڭ

ماللىرى ۋە بەيتۇلمالالرغا قاتتىق تاجاۋۇز قىلىپ ئېلىۋالدى. مۇسۇلمانالردىن نۇرغۇنلىغان 

ئەرلەرنى ئەسىر ئالدى ۋە ئۇالرنى ۋەتەنلىرىدىن چىقىرىۋەتتى. مۇشۇنداق تۇرۇپ ئىككى 

مۇسۇلمانالرنى تۈپتىن شاھادەتنى تۇتقانلىقى، ئىسالمنىڭ ئەسلىگە ئەگەشكەنلىكى ۋە 

يوقۇتىۋېتىشتىن ئەپۇ قىلغانلقىلىرىنى داۋراڭ سېلىپ ئەسكەرلىرىنى ئۆلتۈررۈشنىڭ 

ھاراملىقىنى داۋا قىلىشتى. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالرغا ئۇرۇش قىلىش دۇرۇس بوالمدۇ؟ ياكى پەرز 

ەرز بوالمدۇ؟ دۇرۇس بولسا قايسى جەھەتتىن دۇرۇس بولىدۇ؟ پەرز بولسا قايسى جەھەتتىن پ

 بولىدۇ؟ بىزگە پەتىۋا بەرگىن دىيىلدى.

بۇالر ۋە  ،تەئاالغا ھەمدىلەر بولسۇنكى هللا ]مۇنداق جاۋاب بەردى: رەھىمەھۇلالھئىبنى تەيمىيە 

ئاشكارا ئىسالم ئەھكاملىرىدىن بىر ئەھكامنى الزىم تۇتۇشنى رەت قىلغان -بۇالردىن باشقا ئوچۇق

ھادەتنى سۆزلىسىمۇ ۋە شەرئىي ئەھكامالرنىڭ گەرچە ئۇالر ئىككى شا ،ھەرقانداق تائىپىگە
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ئىسالم ئەھكاملىرىنى تۇلۇق تۇتقانغا قەدەر ئۇرۇش  ،بەزىسىنى تۇتقان بولسىمۇ ھەتتاكى ئۇالر

 قىلىش پەرز بولىدۇ.

نىڭ زاكاتنى بەرمىگەنلەرگە ئۇرۇش قىلغىنىغا ئوخشاش، ئۇالردىن سىددىق ئەبۇ بەكرى 

 ھەقلىرى ئۈستىدە ئۇرۇش قىلىشقا بىرلىككە كەلدى. ئىسالمنىڭ كېيىنكى فىقھىشۇناسالر

بىلەن مۇنازىرلەشكەندىن كېيىن كىتاب ۋە سۈننەتكە  ئەبۇ بەكرى ، ئۆمەرۋە ساھابىلەر 

  رەسۇلۇلالھ .دە ئۇرۇش قىلىشقا بىرلىككە كەلدىئەمەل قىلغان ھالدا ئىسالم ھەقلىرى ئۈستى

َتقرون صَلتكم مع صَلِتم » دىس رىۋايەت قىلىندى، ۋەخاۋارىجالر ھەققىدە ئونالرچە يولدىن ھە دىن

سانايسىلەر ۋە  سىلەر ئۇالرنىڭ نامىزى ئالدىدا ئۆزەڭالرنىڭ نامىزىنى ئاز» «وصيامكم مع صيامهم

دېگەن سۆزى بىلەن « ئۇالرنىڭ تۇتقان روزىسى ئالدىدا ئۆزەڭالرنىڭ روزىسىنى ئاز ساناپ قالىسىلەر.

 نى ئىكەنلىكىنى خەۋەر بەردى.ئۇالر ئىنسانالرنىڭ ئەڭ يامى

ئۇرۇشنى  -پەقەت ئىسالمغىال ئېسىلىش ،بۇنىڭدىن ئىسالم شەرىئەتلىرىنى تۇتماستىن 

ئۈچۈن بولغان ۋە پىتنە  هللاساقىت قىلىۋەتكۈچى ئەمەسلىكى، ئۇرۇش قىلىش، دىن پۈتۈنلەي 

ڭ غەيرى نى هللاكى دىن شۇنىڭ ئۈچۈن، قاچانتۈگىگەنگە قەدەر پەرز بولىدىغانلىقى بىلىندى. 

ئۈچۈن بولىدىكەن ئۇرۇش قىلىش پەرز بولىدۇ. قايسى بىر تائىپە پەرز نامازالرنىڭ بەزىسنى ياكى 

روزا، ھەجنى رەت قىلسا ياكى قانالر، مالالر، ھاراقالرنىڭ، زىنا ۋە قىمارالرنىڭ ھاراملىقىنى ياكى 

ياكى ئەھلى  مەھرەملەرگە نىكاھلىنىشنىڭ ھاراملىقىنى ياكى كاپىرالرغا جىھاد قىلىشنى

ھېچبىر ، كىتابالرغا جىزيە بىكىتىشنى ۋە بۇالردىن باشقا رەت قىلغۇچىنى كاپىر قىلىدىغان

كىشىگە تېنىشقا ۋە تەرك قىلىشقا ئۆزرە بولمىغان دىنى پەرزلەرنى ۋە دىن ھارام قىلغان 

ارشى گەرچە شاھادەتنى ئىقرار قىلغان بولسىمۇ ئۇالرغا ق ،ئىشالرنى الزىم تۇتمىغان كىشىلەر

ئۇرۇش قىلىنىدۇ. مەن بۇ مەسىلە ھەققىدە ئالىمالرنىڭ ئارىسىدا ئىختىالپ بارلىقىنى 

   [بىلمەيمەن.

بۇنىڭدا ئىسالم  .بۇ تۈردىكىلەرگە جىھاد قىلىش مۇسۇلمانالرنىڭ ئىجماسى بىلەن پەرز بولىدۇ 

 نداقن بۇدىنىنى ۋە ئۇالرنىڭ ئىشىنىڭ ھەقىقىيتىنى بىلگەن كىشى شەك قىلمايدۇ. ھەقىقەتە

 .تىنچلىق بىلەن ئىسالم مەڭگۈ جۇغالشمايدۇ

مۇڭغۇل ھۆكۈمرانالر ۋە ئۇالرنىڭ ئەسكەرلىرىنىڭ ئەھۋالىنى ئىنچىكىلىك بىلەن تەتقىق 

بىزنىڭ شەھەرلىرىمىزدىكى ھۆكۈمرانالر ۋە ئۇالرنىڭ قوشۇنلىرىنىڭ ئەھۋالىغا  ،قىلىپ

كى تائىپىنىڭ ئوتتۇرىسىدا تامامەن ھەقىقەتەن بۇ يەردە ئىك ،ئىنچىكىلىك بىلەن قارىغاندا
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مۇڭغۇل ھۆكۈمرانالر پادىشاھى چىڭگىزخان تۈزۈپ بەرگەن  ئوخشاشلىق بارلىقى ئايان بولىدۇ.

ئۇالر ئۇنى ياساق دەپ  .ئىسالمغا زىد كېلىدىغان قانۇنالر بىلەن ئوتتۇرىسىدا ھۆكۈم قىلىشاتتى

تۈزۈپ بەرگەن قانۇنالر  لىرىياالقچىرنىڭ ئاتايتتى. بىزنىڭ ھۆكۈمرانلىرىمىز يەھۇدىي ۋە ناساراال

 غەرب دۆلەتلىرىدىن ڭ ھەممىسىندۆلەتلەرنىڭ قانۇنلىرى بۇىدۇ. بىلەن ھۆكۈم قىلىش

بۇ  ،بىراق .لىدۇكىرئېلىپ فىرانسىيەدىن  سىبەزى ،ئىتالىيەدىن سىبەزىيەنى  كىرگۈزىلىدۇ،

كى كۈندىكى ھۆكۈمرانلىرىمىز يەردە مۇڭغۇل ھۆكۈمرانالر قىلغان نەرسىلەر بىلەن بىزنىڭ بۈگۈن

ھەقىقەتەن مۇڭغۇلالر  ،قىلىۋاتقان نەرسىلەرنىڭ ئوتتۇرىسىدا چوڭ بىر پەرق بار بولۇپ

دەۋرىمىزدىكى بىزنىڭ  .ئىنسانالرنى توقۇلما قانۇنلىرىغا ۋە ياساقلىرىغا مەجبۇرلىمايتتى

ۆپلىگەن ۋاقىتالردا قانۇنلىرىغا قارشى چىققانالرنى ك ،ئۇالرنىڭ ئەكسىچە بولۇپر ھۆكۈمرانال

مۇددەتسىز  ،. ئەگەر ئازاب يەڭگىللىتىلسەزۇلۇم قىلىدۇبىلەن  ئۆلۈمگە ئولىشىدىغان ئازابالر

مۇڭغۇلالرنىڭ ئەسكەرلىرى مۇسۇلمانالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ۋە  قاماق جازاسى بىلەن ئازاباليدۇ.

ۇدىيالرنىمۇ ھەم ئۆز ئىچىگە ئۇالر قۇشۇننىڭ كۆپراقىدۇر. مۇسۇلمانالردىن باشقا ناسارا ۋە يەھ

ئالىدۇ. بىزنىڭ شەھەرلىرىمىزدىكى ئەسكەرلەرنىڭ ئەھۋالىمۇ مۇشۇنداق بولۇپ 

شەھەرلىرىمىزدىكى ئەسكەرلەرگە قوشۇلۇشتا پەقەت ۋەتەنداشلىقال شەرت قىلىنىدۇ، 

شەھەرلىكلەردىن ۋەتەنداشلىقى بارالر دىنىنىڭ نېمە بولىشىدىن قەتئىينەزەر بۇ ئەسكەرلەرگە 

بۇ دۆلەتلەرنىڭ كۆپىنچىسىدە مۇسۇلمانالر خۇسۇسەن مۇجاھىدالرنىڭ ياخشى  ،بەلكى .قوشۇالاليدۇ

ئەسكىرىي تەدرىبلەرگە ياكى ئەسلىھەلەرگە ئېرىشىپ قېلىشىدىن قورقۇپ ئىسالمنى مۇستەھكەم 

رلىرى ئىچىدە ناماز ەمۇڭغۇلالرنىڭ ئەسك. بۇ ئەسكەرلەرگە قۇشۇلۇشتىن چەكلىندۇ ،تۇتقۇچىالر

 ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى ناماز ئوقۇمايتتى ئەلۋەتتە. ،وقۇيدىغانالر ئاز بولۇپئ

 .مۇڭغۇلالر قۇشۇنلىرىدىكى سالىھالرنى ھۆرمەتلەيتتى ،بۇالر مۇڭغۇلالرنىڭ ئەكسىچە بولۇپ

ئۇنى ئادىل مۇسۇلماننىڭ ئورنىدا ئېتبارغا ئېلىپ ئۇنىڭ قەدىر قىممىتىنى قىالتتى ۋە ئۇنى 

قوياتتى. بىزنىڭ شەھەرلىرىمىزدىكى ئەسكەرلەرنىڭ ئومۇمىيسى ئىسالمغا  باشقىالرنىڭ ئالدىغا

ىرىي ئۇالرنىڭ ئەسك ،بەلكى .دۇ. ئىسالم بىلەن ھۆكۈم قىلمايدۇئۇرۇش قىلماي گوروھالرغاقارشى 

 لىرىدە ئۇالر ئۈچۈن خاس قانۇنالر بولۇپ شۇنىڭغا ئەرز سۇنىدۇ.سوت دەپ ئاتايدىغان مەھكىمى

 ن ئېلىندى()ئەنۋائۇل جىھاد تى

نىڭ يول   نىڭ بۇيرۇقى، رەسۇلۇلالھ هللابۇ مۇرتەد دۆلەتلەر بىلەن ئۇرۇش قىلىش بولسا 

 يۇرۇقلىرى، ساھابىالر ۋە ئالىمالرنىڭ ئىجماسى بىلەن ۋاجىب بولىدۇ.
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بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە بۇ جىھاد ئىبادىتى كۆپىنچە مۇرتەد دۆلەتلەر بىلەن بولىۋاتىدۇ. مەيلى 

پاكىستان،  ،لىۋىيە، ئافغانىستان، سۇمالىيە، سەئۇدى ئەرەبىستان، مىسىر، يەمەن، شامئىران، 

لىپ ىق دۆلەتلەرگە قارشى ئېقاتارل ئۆزبىكىستان، قازاقىستان ۋە  تاجىكىستان........

بىلەن بولغان ئۇرۇشتىن خالى ھاكىمىيەتلەر مۇرتەدلەر  ەنبېرىلىدىغان جىھادىمىز ئاساس

 بواللمايدۇ.

ئۈچۈن بولغانغا قەدەر ۋە ئۇالر ھەقىقىي هللاەد دۆلەتلەر بىلەن دىن پۈتۈنلەي شۇنىڭ ئۈچۈن مۇرت

 تەۋبە قىلىپ ئىسالم دىنغا مۇكەممەل كىرگەنگە قەدەر ئۇرۇش قىلىش ۋاجىب بولىدۇ.

رىنى ئىسىمىزدىن چىقىرىپ نىڭ بىزلەرگە قىلغان بۇيرۇقلى هللا ئاخىردا ئىسالم ئۈممىتىگە، 

بولىدىغان جىھادنىڭ شەرئى ھۆمىنى بىلىشكە ئەھمىيەت  قويماسلىقنى ۋە مۇرتەدلەر بىلەن

  بېرىشىنى تەۋسىيە قىلىمەن.

نىڭ چاقىرىقى بىزلەرنى هللا !ھىممەت كەمىرىڭالرنى مەھكەم باغالڭالر !ئى ئىسالم ئەركەكلىرى

ىمىزدا قەتئىي بوشاڭلىق كۈتمەكتە. شۇنىڭ ئۈچۈن مۇرتەد دۆلەتلەر بىلەن بولغان جىھاد

هللا تىن ھەقىقىي رەۋىشتە قورقايلى. هللا ان ئېيتقان بارلىق مۇسۇلمانالر قا ئىمهللا ،قىلمايلى

نىڭ جەننىتى ھەم شاھادەتكە ئاشىق بولغان ئىسالم دىنغا خىزمەت قىلغۇچى پىدائىي 

ئۈممەتلەرنى كۈتمەكتە. ھەرگىز ئىككىلەنمەستىن جىھاد ئىبادىتىگە ئاتلىنايلى! بىز بۇ يولدا 

نىڭ رەھمىتى بىلەن شاھادەت  هللا ىپ ياشايمىز ۋە ياكى جىھاد قىلىپ ئىسالمىنى ئالىي قىل

 نېئمىتىگە نائىل بولۇپ جەننەتكە يېتىۋالىمىز!

بىزنىڭ قىلىۋاتقان بۇ جىھادلىرىمىزنى قۇبۇل قىلغىن! بىزلەگە ئاخىرەتتە ئەڭ ئالىي هللائى 

م دىننى مۇكاپاتالرنى بەرگەن! مۇرتەد دۆلەتلەرنى ۋە ئۇالرنىڭ قوشۇنلىرىنى مەغلۇپ قىلىپ ئىسال

 ئالىي قىلىپ بەرگىن! 

تەۋبە تەلەپ قىلىش مەسىلىسى  نھاكىمىيەتلەردىمۇرتەد 
 توغرىسىدا

 .ۇ يەردە بىر نەرسىنى ئەسكەرتىپ ئۆتۈپ كېتىمەنب

ئەگەر تەۋبە قىلسا قويۇپ  ،بىز ئىلگىرى مۇرتەد بولغان كىشىلەردىن تەۋبە تەلەپ قىلىمىز

بۇ . دەپ بايان قىلغان ئىدۇق -سەن ئۆلتۈرۈلىدۇ،بېرىمىز، تەۋبە قىلمىسا مۇرتەدلىككە ئاسا

. ىكى ھۆكۈملەردۇرالمى دىيارالر بار بولغان ھالەتتھۆكۈملەر بولسا بىز قادىر بوالاليدىغان ياكى ئىس
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رائىتالر يار بىز تۇتۇپ ئەكىلىپ سوراق قىلىشقا شا ،ئەمما، بىزنىڭ قول ئاستىمىزدا بولمىغان

 تەۋبە تەلەپ قىلماستىن ئۆلتۈرۈلىدۇ. بۇالر ،گە كەلسەكىكى مۇرتەدلەربەرمەيدىغان ھالەتت

ئاستىمىزدا بىزنىڭ قول  ]بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:ھەفىزەھۇلالھ ئەبۇ مۇھەممەد مەقدىسى 

چۈنكى، ئۇالرنى ئىسالمى  .تەۋبە تەلەپ قىلىنماستىن ئۆلتۈرۈلىدۇ بولمىغان مۇرتەدلەر

ماالر بىزنىڭ قول ئاستىمىزدا بولمىغان قازىخانىالرغا ئېلىپ كىلىش مۇمكىن ئەمەس. ئۆلى

بۈگۈنكى بىزنىڭ  ،دەيدۇ. ئۇنداقتا -مۇرتەدلەردىن تەۋبە تەلەپ قىلىش ۋاجىب ئەمەس،

ۈمرانلىق قىلىۋاتقان دەۋرىمىزدىكى ئىسالمى دىيارالرغا باستۇرۇپ كەلگەن ۋە ياكى ھۆك

 تەۋبە تەلەپ قىلماستىن ئۇالرنى تەۋبە تەلەپ قىلماستىن ئۇرۇش قىلىش ۋەگە قارشى مۇرتەدلەر

  [ئۆلتۈرۈش بەكرەك جائىزدۇر.

 .بۇ ھەقتە مەن ئىلگىرىكى بابالردا تەپسىلىي توختالغان ئىدىم 

 مۇرتەد دۆلەتلەر بىلەن سۈلھى قىلىش توغرىسىدا
ىز ئىلگىرىكى دەرىسلەردە مۇرتەدلەر بىلەن سۈلھى قىلىنمايدۇ. مۇرتەدلەر ئۆلتۈرۈلىدۇ ۋە ب

 قىلىش شەرىئەت بېكىتكەن ۋاجىب ئىبادەت دەپ بايان قىلغان ئىدۇق. ئۇالرغا قارشى جىھاد

 بولمايدۇ.قا لھى قىلىشسۈسەۋەپتىن ئىككى ئىش مۇرتەدلەر بىلەن 

بۇ سۈلھى ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشتىن چەكلەپ قالىدۇ.   ،مۇرتەدلەر بىلەن سۈلھى قىلىنسا -7

ئەگەر  بولىدىغانلىقىنى، ىش كېرەكشەرىئەت  قايسى بىر كىشى مۇرتەد بولغان بولسا ئۇ تەۋبە قىل

 تەۋبە قىلمىسا ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقنى بايان قىلدى.

ئۈممەتنىڭ ئىجماسىنى يوق قىلغانلىق بولۇپ  ،مۇرتەدلەر بىلەن سۈلھى قىلىش بولسا -5

 قالىدۇ.

مۇرتەد دۆلەتلەر بىلەن ۋاقىتلىق سۈلھى قىلىشى  ،ئەمما بۇ يەردە بەزى ھالەتلەردە مۇسۇلمانالر

 بەت( -500توم  -70)ئەلمەبسۇت  ىز بولىدىغان ھالەتلەر بار.جائ

 بۇنىڭ دەلىلى:

تارىق ئىبنى شىھابدىن رىۋايەت قىلىنغان بۇزاخە ئەلچىلىرىنىڭ قىسسىسىدە ئۇ مۇنداق 

جل ية أو السلم  جاء وفد بُزاخة من أسد وغطفان إَل أب بكر  دەيدۇ:
ُ
يسألونه الصلح، فخريهم بْي اْلرب امل

خز  
ُ
: ت ُنزع منكم اْللقة والكراع، ونغنم : هذه اجمللية قد عرفناها فما املخزية؟ قال هللا اية، فقالوا: يا خليفة رسول امل

ما أصبنا منكم، وتردون علينا ما أصبتم منا، وَتُدون قتَلنا ول َند ي قتَلكم، وتكون قتَلكم ف النار، وت رتكون أقواما 
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ما قاله على  يفة رسوله واملهاجرين أمرا يعذرونكم به، فعرض أبو بكر خل هللا تتبعون أذناب اْلبل حَّت يُري 

فقال: قد رأيَت رأيا وسنشري عليك: أما ما ذكرت من اْلرب اجمللية والسلم املخزية فن عَم ما  القوم، فقام عمر 

 هللا اأجورها على  هللا ا ذكرَت، وأما ما ذكرت تدون قتَلنا وتكون قتَلكم ف الن ار فإن قتَلنا قاتلت فقتلت على أمر

 .ليس ْلا ديات، قال: فتتابع القوم على ما قال عمر، واْلديث أصله ف البخاري

 -بولۇپ تائىپىلەردىن بولغان مۇرتەد ئىسالمدىن كېيىن ۋاپاتىدىن نىڭ    رەسۇلۇلالھئۇالر 

 ئەبۇۋە  كەلدى سوراپ سۈلھى بەكرىدىن ئەبۇ ئەلچىلىرى بۇزاخە قەبىلىلىرىدىن غىتپان ۋە ئەسەد

 تالالش بىرىنى تىنىچلىقنىڭ قىلغۇچى خار بىلەن ئۇرۇش قىلغۇچى سۈرگۈن ئۇالرغا بەكرى

بۇ سۈرگۈن قىلغۇچى دېگەننىغۇ  !نىڭ خەلىپىسىرەسۇلۇلالھ ئى ئۇالر. بەردى ئىختىيارلىقى

ياراقالر ۋە -: سىلەردىن قورال خار قىلغۇچى دېگەن نېمە؟ دېدى. ئەبۇ بەكرى ،چۈشەندۇق

ۇالغالر مۇسادىرە قىلىنىدۇ. بىز سىلەردىن ئېرىشكەن نەرسىلەرنى غەنىمەت قىلىمىز، ئ-ئات

سىلەر بىزدىن ئېرىشكەن نەرسىلەرنى قايتۇرۇپ بېرىسىلەر، بىزدىن شېھىد بولغانالرغا دىيەت 

تۆلەيسىلەر، بىز سىلەرنىڭ ئۆلۈكلىرىڭالرغا دىيەت تۆلىمەيمىز، سىلەرنىڭ ئۆلۈكلىرىڭالر دەۋزاختا 

نىڭ خەلىپىسىگە ۋە مۇھاجىرالرغا سىلەرنى ئۆزۈرلۈك  رەسۇلۇلالھتەئاال هللا دۇ ۋە بولى

ھىساباليدىغان بىر ئىشنى كۆرسەتكەنگە قەدەر سىلەر تۆگىلەرنىڭ قۇيرۇقلىرىغا ئەگىشىدىغان 

ئۇالرغا دېگەن   ئەبۇ بەكرى .)يەنى قۇل قىلىنىسىلەر( دېدى قەۋم قىلپ تەرك قىلىنىسلەر

ئورنىدىن تۇرۇپ: ھەقىقەتەن توغرا ئويالپسەن،   لەرگە ئوتتۇرغا قويدى، ئۆمەرسۆزلىرىنى كىشى

بىز ساڭا مەسلەھەت بېرىپ ئېيتىمىزكى سۈرگۈن قىلغۇچى ئۇرۇش ۋە خار قىلغۇچى 

دېگەن ياخشى! ئەمما بىزنىڭ شېھىدلىرىمىزغا دىيەت  تىنىچلىقىنى زىكىر قىلغانلىقىڭ نېمە

ھەقىقەتەن  ،رىڭالر دەۋزاختا بولىدۇ دېگەن سۆزۈڭگە كەلسەكتۆلەيسىلەر ۋە سىلەرنىڭ ئۆلۈكلى

نىڭ ئۈستىگە  هللايولىدا ئۇرۇش قىلپ ئۆلتۈرۈلدى، ئۇالرنىڭ ئەجرى هللابىزنىڭ شېھىدلىرىمىز 

نىڭ سۆزىگە ئەگەشتى.  ئاندىن كىشىلەر ئۆمەر دېدى، -بولىدۇ، ئۇالرغا دىيەت يوق،

  ھەدىسنىڭ ئەسلىسى بۇخارىيدا بار.

 سىدە مۇرتەدلەر بىلەن سۈلھى قىلىشنىڭ جائىزلىقى بار.مانا بۇ قىس

سۈلھى قىلىشى جائىز بولىدىغان شەرتلەرنى  مۇرتەد دۆلەتلەر بىلەن مەن تۆۋەندە مۇجاھىدالر 

 بايان قىلىپ ئۆتىمەن.

 بۇ ،بولسا قالغان بولۇپ ئېھتىياجلىق قىلىشقا سۈلھى بىلەن دۆلەتلەر مۇرتەد مۇسۇلمانالر -7

 .جائىز قىلش سۈلھى ۋاقىتلىق بىلەن ئۇالر ۋاقىتتا
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 كېرەك.نمىغان بولىشى ياراقالرنى تاشالشقا مەجبۇرال-رالقو ربۇ سۈلھىدە مۇسۇلمانال -5

 .كېرەك مەجبۇرلىماسلىقى ئىشالرغا ھارام مۇسۇلمانالرنى مۇرتەدلەر سۈلھىدە بۇ-4 

 بولماسلىقى ەپسەۋ قىلىشقا پەيدا بۆلىنىش ئىچىدە ىتمۇسۇلمانالر جامائى سۈلھى بۇ -3

 .كېرەك

 شەرتلەر ئوخشاش دېگەنگە بېرىش تاپشۇرۇپ كاپىرالرغا مۇسۇلمانالرنى سۈلھىدە بۇ -6

 .كېرەك بولماسلىقى

 .كېرەك بولۇش ئۈچۈن مەنپەئەتى مۇسۇلمانالرنىڭ ئومۇمىي سۈلھى بۇ-5

 .كېرەك بولۇش ۋاقىتلىق سۈلھى بۇ -1

 :ئەسكەرتىش

دە مۇسۇلمانالرغا خىيانەت قىلىپ قېلىشتىن قاتتىق مۇجاھىدالر ئەمىرلىرى بۇ سۈلھى -7

ساقلىنىشى كېرەك. ئەگەر جامائەت ئەمىرى ئۈممەتكە خىيانەت قىلىدىغان سۈلھى قىلغا بولسا 

 .جۇدا بولۇش كېرەك-بۇنداق كىشىلەردىن ئادا

مۇسۇلمانالرنىڭ زىيىنىغا بولۇپ قېلىشتىن ساقلىنىش ، بۇ سۈلھى كاپىرالرنىڭ پايدىسىغا -5

تارىختا ھەم ئۈممەتنىڭ جىھاد  ئۇزاق تارىختا ۋە يېقىن ،رەك. چۈنكى كۆپلىگەن سۈلھىلەركې

 .ىغانمېۋىلىرىنى يوقىتىپ تاشل

 بىلەن دۆلەتلەر مۇرتەد دەۋرىمىزدىكى ئۈممىتى ئىسالم! قېرىنداشالر مۇسۇلمان ئەزىز -4

 بولۇپ ېھتىياجلىقئ قىلىشقا سۈلھى بىلەن دۆلەت بىر يەنە ۋاقىتتا بەزى ،قىلغاندا ئۇرۇش

 قىلغان رىئايە شەرتلەرگە قويغان ئوتتۇرىغا ئۇستازلرى جىھاد سۈلھىنى بۇ ئۈچۈن شۇنىڭ. قالىدۇ

 . ېرىش كېرەكب ئەھمىيەت قىلىشقا ھالدا

ھەممە ئادەم ئۆزىنىڭ ئۇرۇشقا بولغان تاقەتلىرىنى ئۆزىنىڭ ئۆلچىمى بىلەن  -3

 ۆلچىمى بىلەن ئۆلچەش كېرەك.ئۆلچىۋالماسلىقى بەلكى ئىسالم شەرىئىتىنىڭ ئ

رەسۇلۇلالھ دەۋرىدىكىگە ئوخشىمايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ، بىزنىڭ دەۋرىمىزدىكى ئۇرۇش  -6

بۇ ئۇرۇشتىن توختاپ تۇرساق بولىدۇ دېگەندەك باھانىالرنى تاشلىشىمىز  ،بىزنىڭ سانىمىز ئاز

ىكى مۇرتەدلەرنى الزىم. بەلكى ھەر خىل تاكتىكىالر بىلەن بىر نەچچە مۇجاھىد بىر دۆلەتت

بۇ ھەقتە ماالمەتچىلەردىن  .چۆچىتىشى ۋە ئۇالرغا ئەجەللىك زەربىلەرنى بېرىشى الزىم

 ئىسالم ئۈممىتىگە ياردەم بەرسۇن. هللا قا بەكمۇ تەقۋالىق قىلىشى كېرەك.  هللا  ،قورقماسلىقى

بۇ سۈلھىنى خالىغان ئادەم قىلىۋالماسلىقى بەلكى خەلىفە ۋە ياكى ئىسالمى  -5

ۋە جامائەتنىڭ پىكرى بىلەن قىلىشى الزىم. ئەمما  شۇرا ئەزالىرى  رىتلەرنىڭ ئەمىرلىجامائە
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خالىغانچە بىر نەچچە ئادەم چىقىپ بىز بۇ دۆلەت بىلەن سۈلھى قىلدۇق دىسە بۇ ئىتبارغا 

ئېلىنمايدۇ. چۈنكى، بۇنداق قىلىش بولسا ئىختىالپنى كۆپەيتىدۇ ۋە خائىنالرغا يول ئېچىپ 

ئۈچۈن شەرىئەت دىنغا چاقچاق قىلىدىغان يولالرنى ھەممىنى ئېتىپ قويغان.  بېرىدۇ. شۇنىڭ

 ئىسالم ئۈممىتىنى خائىنالرنىڭ شەررىدىن ساقلىسۇن.   هللا 

 بىلەن دۆلەتلەر مۇرتەد مۇسۇلمانالر ؛تەۋسىيەلىرىم بولغان ئەمىرلىرىگە جامائەت ئىسالمى -1

 الزىم بەكمۇ بىرلىكىنى امائەتنىڭج ۋاقىتتا قالغان بولۇپ ئېھتىياجلىق قىلىشقا سۈلھى

 مۇسۇلمانالرغا ئومۇمىي ئەزالىرىغا، جامائەت توغرىسىدا دەلىللىرى شەرئىي بۇنىڭ ۋە تۇتىشى

 .الزىم بېرىشى چۈشەنچىلەرنى تەپسىلى

 

 مۇرتەد ھاكىمىيەتلەرنىڭ ئەسىرلىرى توغرىسىدا

د بولۇپ كەتسە ئۇنىڭ ىز بۇ مەسىلىنى بايان قىلىشتىن ئىلگىرى، قايسى بىر كىشى مۇرتەب

ئالدىدا تەۋبە قىلىپ ئىسالم دىنغا قايتىدىن كىرىش ياكى ئۆلتۈرۈلۈشتىن ئېبارەت ئىككى خىل 

يول بار ئىكەنلىكىنى بايان قىلىشىمىز  الزىم بولىدۇ. شۇنىڭغا ئاساسالنساق  مۇرتەدلەر ئەسىر 

 .قىلىنسا ۋە تەۋبە قىلمىسا ئۆلتۈرۈلىدۇ

قۇل قىلىنمايدۇ، پۇلغا ھەم ئالماشتۇرۇلمايدۇ ۋە قويۇپ  نغانلىرىتەدلەردىن ئەسىرگە ئېلىمۇر

 ھەم بېرىلمەيدۇ.

 مانا بۇ ئىلگىرىكى ئالىملىرىمىزنىڭ مۇرتەدلەر ئەسىرلىرى ھەققىدىكى ھۆكۈملىرى.

ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر مۇجاھىدالر بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە مۇرتەدلەر ھەققىدە يۇقارقى 

 غاندا، بەزى قىيىنچىلىقالرغا دۇچار بولىۋاتىدۇ.پەتىۋاالرنى تۇتۇپ ماڭ

مۇجاھىدالر بەزىدە مۇرتەد قوشۇنلىرىنىڭ مۇھاسىرلىرىدە قېلىپ قېلىشى مۇمكىن.  :مەسىلەن

مۇرتەدلەرنىڭ شەررىدىن ساقلىسۇن( بۇ ۋاقىتتا مۇجاھىدالرنىڭ قولىدا مۇرتەد ئەسىرلەر بار  هللا )

 .ىڭ ئالدىدا مۇنداق ئىككى خىل يول بولىدۇدەپ پەرەز قىلساق، بۇ ۋاقىتتا مۇجاھىدالرن

 .مۇرتەد ئەسىرلەرنى قويۇپ بېرىشنى شەرت قىلىپ تۇرۇپ مۇھاسىرىدىن قۇتۇلۇش -7

 مۇجاھىدالر مۇرتەدلەر قوشۇنى بىلەن ھەممىسى شېھىد بولغۇچە ئۇرۇش قىلىش. -5

قويۇپ بېرەي  مانا بۇ خىل ھالەتلەر ۋە شۇنىڭ ئوخشاشلىرىدا مۇجاھىدالر مۇرتەد ئەسىرلەرنى

 دېسە شەرىئەت ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشنى بېكىتكەن دەپ كۆپ قىيىنچىلىقالرغا دۇچار بولىدۇ.
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شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ھەقتە سادىق جىھاد ئۇستازلىرىمىز شەرىئەت ئۇسۇل قائىدىلىرىگە رىئايە 

 قىلغان ئاساستا پەتىۋاالرنى ئوتتۇرىغا قويغان.

ېپىلغاندا باشقا ۋاقىتتا ھاالل قېلىپ بەرمىگەن ھەممىمىزگە مەلۇمكى شەرىئەت زۆرۈرىيەت ت

 نەرسىلەرنى زۆرۈرىيەت مىقدارى رۇخسەت قىلىپ بەردى.

مۇسۇلمان  مۇرتەدلەرنىڭ قولىدا ،يەنە بىر مىسال: بىزنىڭ قولىمىزدا مۇرتەد ئەسىرلەر

 ئەسىرلەر  بولسا، بۇ ۋاقىتتا ھەم مۇجاھىدالر ئالدىدا مۇنداق ئىككى خىل يول بولىدۇ.

مۇرتەد ئەسىرلەرنى قويۇپ بېرىش بەدىلىگە مۇرتەدلەر زىندانلىرىدىكى مۇسۇلمان  -7

 قېرىنداشلىرىمىزنى قۇتۇلدۇرۇپ چىقىش.

مۇرتەد ئەسىرلەرنى ئۆلتۈرىۋېتىش. نەتىجىدە مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنى مۇرتەدلەرنىڭ  -5

قولىدا شېھىد  لەرمۇرتەد نىڭتۈرمىلىرىدىن قۇتۇلدۇرالماسلىق ۋە ياكى قېرىنداشلىرىمىز

 قىلىنىش.

بۇ خىل ھالەتلەردە ئىسالرم شەرىئىتىنىڭ ئۇسۇل قائىدىلىرىگە  رمۇجاھىدال ،شۇنىڭ ئۈچۈن

 رىئايە قىلغان ھالدا بەزى ئىجتىھادالرنى قىلىشقا ئېھتىياجلىق بولۇپ قالىدۇ.

 مەن بۇ ھەقتىكى ئالىمالرنىڭ كۆز قاراشلىرىنىڭ خۇالسىسىنى بايان قىلىپ ئۆتىمەن. 

 مۇرتەدلەرنىڭ ئەسىرلىرىنىڭ ھۆكمى تۆۋەندىكىچە

 مۇرتەد ئەسىرلەرنى قۇل قىلىش ئالىمالرنىڭ ئىتتىپاقى بىلەن جائىز ئەمەس. -7

ئايال مۇرتەد ئەسىرلەرنى قۇل قىلىش ھەم كۈچلۈك كۆز قاراشالرغا ئاساسەن جائىز  -5

 ئەمەس.

بولۇپ قالغاندا پۇلغا مۇرتەد ئەسىرلەرنى مۇجاھىدالر ئىقتىسادقا ئېھتىياجلىق  -4

 بىلەن جائىز. شەرتلەرئالماشتۇرۇش 

 ىش ئەسلى جائىز ئەمەس.مۇجاھىد قېرىنداشالر! مۇرتەدلەرنىڭ ئەسىرلىرىنى پۇلغا سېت

ھەممىمىزگە مەلۇم بولغاندەك كۆپ ئىقتىسادقا مۇھتاج بولىمىز.  تالېكىن جىھاد قىلىش

يوللىرىنى بەكمۇ توسىۋاتىدۇ. بۇ ھالەتلەردە بىزنىڭ دەۋرىمىزدە كاپىرالر مۇجاھىدالر ئىقتىساد 

يولىدىكى جىھادىنى داۋامالشتۇرۇش ئۈچۈن ئىقتىسادالرغا ئېتىياجلىق هللا مۇجاھىدالر  بولسا

 بولىدۇ.

شۇنىڭ ئۈچۈن مۇجاھىد قېرىنداشلىرىمىز ئىقتىسادقا مۇھتاج بولغاندا مۇرتەد ئەسىرلەرنى 

ھەممىدىن ياخشى  هللا  .ھەم ئۆتىدۇ لىككەۇ ئەۋزەلبپۇلغا ساتسا بولىدۇ. بەلكى بەزى ھالەتلەردە 

 بىلگۈچى
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 بىلەن جائىز. شەرتلەرمۇرتەد ئەسىرلەرنى مۇسۇلمان ئەسىرلەرگە ئالماشتۇرۇش، بۇ ھەم  -3

ئەسىر قېرىنداشلىرىمىزنى بارلىق ئىمكانىيەتلەرنى ئىشقا سېلىپ تۇرۇپ قۇتۇلدۇرغىلى 

ېلىنغانلىرىنى مۇرتەدلەر زىندانلىرىدا يېتىۋاتقان  بولمىغان ھالەتلەردە،  مۇرتەدلەردىن ئەسىرگە ئ

ئەسىرلەرنى پۇل خەجلەپ ۋە ياكى  ،مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزغا  ئالماشتۇرساق بولىدۇ. ئەمما

بۇ ۋاقىتتا مۇرتەد ئەسىرلەرنى   ،جىھاد يوللىرى بىلەن تۈرمىدىن ئېلىپ چىققىلى بولسا

 لتۈرۈش كېرەك. ئالماشتۇرۇش جائىز ئەمەس، بەلكى ئۇالرنى ئۆ

مۇجاھىد قېرىنداشالر! بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە نۇرغۇنلىغان مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىز ۋە 

تۇرۇۋاتىدۇ.  ھەتتاكى يولباشچى ئالىملىرىمىز مۇرتەدلەرنىڭ قاماقخانىلىرىدا ئەسىر ھالەتتە

 بۇالرنى قۇتۇلدۇرۇش بىزنىڭ ئۈستىمىزدىكى مەجبۇرىيەتلىرىمىز ئىدى. مىڭ ئەپسۇسالر

 بىز ئۇالرنى بارلىق ئىمكانىيەتلىرىمىزنى سەرپ قىلىپمۇ قۇتۇلدۇرۇپ بواللمىدۇق. ،بولسۇنكى

 ،مۇبولسى بۇ خىل ھالەتلەردە بىز مۇرتەدلەر بىلەن جىھاد قىلىپ ئۇالرنى ئەسىرگە ئېلىپ 

مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزغا ئالماشتۇرساق جائىز. بەلكى  رتەدلەر زىندانلىرىدا يېتىۋاتقانمۇ

ۈگۈنكى دەۋرىمىزدە مەخسۇس كاپىر ۋە مۇرتەدلەرنى ئەسىر ئېلىپ مۇسۇلمانالردىن ئەسىر بولۇپ ب

ئىسالم ئۈممىتىگە ئەڭ مۇھىم جىھادالرنىڭ -قالغانالرغا ئالماشتۇرۇش ئۈچۈن تىرىشىش 

 .ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچى هللا  .بۇلۇپ قالدىقاتارىدىن 

بىر نەزەر تاشاليدىغان بولساق بىر مۇسلىمە ئىسالم تارىخىغا  ،ئەزىز مۇجاھىد قېرىنداشالر

قېرىنداشلىرىمىز قوشۇن تارتىپ بېرىپ ئەسىرلەرنى  ،ئايال ئەسىرگە چۈشۈپ قالغاندا

، يۇقۇرى ئۆز ئىسالمى تارىخلىرىمىزدىن ئىلھام ئېلىپقۇتۇلدۇرغان. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ھەم 

 قاشلىرىمىزنى قۇتۇلدۇرۇشجىھاد ئىبادىتى ئارقىلىق تۈرمىلەردىكى قېرىندا ھىممەت بىلەن

 ئاتلىنايلى.

  !ئىسالم ئۈممىتىنى ئەزىز قىلىپ كاپىر مۇرتەدلەرنى رەسۋا قىلىپ بەرسۇن هللا 

  

 پىالنلىق تۇغۇت ئورگانلىرىدا خىزمەت قىلىۋاتقانالر ھەققىدە
ەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! مەن ئىلگىرىكى دەرىسلەردە مۇرتەدلەر توغرىسىدا تەپسىلى ئ

ئىدىم. پىالنلىق تۇغۇت ئورگانلىرىدا خىزمەت قىلىۋاتقانالر ھەم شۇ مۇرتەدلەرنىڭ  توختالغان

ئېغىر بولغاچقا يەنە ئايرىم تۈرلىرىدىن سانىلىدۇ. ئەمما مەن بۇ يەردە بۇ مۇرتەدلەرنىڭ زېيىنى 

 . متىپ ئۆتىشنى توغرا تاپۇلۇتوخت
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 ەمدۇ؟پىالنلىق تۇغۇت ئورگانلىرىدا خىزمەت قىلىۋاتقانالر ئۆلتۈرىل

بىز پىالنلىق تۇغۇت ئورگانلىرىدا خىزمەت قىلىۋاتقانالر ئۆلتۈرىلەمدۇ دېگەن سۇئالغا جاۋاپ 

ئۇالرنى ئۆلتۈرمەسلىكنىڭ جىنايىتى ۋە بۇنداق پاسادچىلىقالرغا تاقابىل  ،بېرىشتىن ئىلگىرى

 تۇرماسلىقنىڭ جىنايىتى ھەققىدە توختىلىشىمىز كېرەك.

پىرئەۋن  ،ھەتتا ،ر زالىم كاپىرالر دەۋرىدە يولغا قويۇلمىغانبۇ ئىپالس قانۇن ھېچقانداق بى 

ئۇالر شۇ  ،قىزلىرىنى قالدۇرۇپ قويغان ،دەۋرىدە ھەم تۇغۇلغان بالىالرنىڭ ئۇغۇللىرىنى ئۆلتۈرۈپ

ئەمما بىزنىڭ بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە  ئوغۇلالرنى دۇنياغا تۇغۇلۇپ بولغاندىن كىيىن ئۆلتۈرەتتى.

ئانىنىڭ قورسىقىدا مۇسۇلمانالرنىڭ دۇنياغا كۆز ئاچمىغان پەرزەنتلىرىنى  نىجىس كاپىرالر ،بولسا

   قىز دەپ ئايرىماستىن ئۆلتۈرىۋاتىدۇ. ۋە ئوغۇل

ئانىسىنى قارىتىپ -دەۋرىمىزدە كۆپلىگەن دۆلەتلەردە ھەم ئۆزىنىڭ ئاتا بۈگۈنكىبىزنىڭ  

 ،لىپىدىن چىققان. لېكىن ئىنسان قېلىق يوقئۆلتۈرۈشتىن ئىبارەت  ۋەھشىيانى قويۇپ

رنىڭ دۇنياغا مۇسۇلمانال لىرى بىلەنھايۋاندىن بەتتەر بىر قىسىم كاپىرالر مۇشۇ باتىل سىياسەت

قارىتىپ قويۇپ ئۆلتۈرىۋاتىدۇ  نىئانىسى-زەنتلىرىنى ئۆزىنىڭ ئاتاپەر قىز-كۆز ئاچمىغان ئوغۇل

 ئېچىۋاتىدۇ.  ۋە ئېرىنى قارىتىپ قويۇپ ئاياللىرىنىڭ قورساقلىرىنى ۋە ئەۋرەتلىرىنى

كاپىرالر بۇ ئارقىلىق بىرىنچىدىن، ئايالالرنىڭ ئەۋرەتلىرىگە قاراش ۋە ئايالالرنىڭ يۈز ئابرويىغا 

پەرزەنتلىرىنى  قىز-چېقىلىۋاتىدۇ. ئىككىنجىدىن، مۇسۇلمانالرنىڭ دۇنياغا كۆز ئاچمىغان ئوغۇل

ىقالرغا ئىسالم دىننىڭ ئۆلتۈرىۋاتىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن بۇنداق زىيىنى ئېغىر بولغان بۇزۇقچىل

كىمكى بۇ ۋە بۇنىڭغا ئوخشاش ئىسالم  كۆرسەتمىلىرى بىلەن تاقابىل تۇرۇش ئىنتايىن زۆرۈر.

پ تاقەتلىرىنى سەردىنىغا قارشى تۇرىۋاتقان كىشىلەرنى ۋە باتىل ئورگانالرنى يوق قىلىشقا 

  قىلمايدىكەن. ئىسالم دىننىڭ ئەسلى تەلىۋىنى چۈشىنەلمىگەن بولىدۇ،

 پاسادچىلىقالرنى ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆرگەچ بۇ توغرىلىق ئاالھىدە ئىزدەندىم.بۇ 

پىالنلىق تۇغۇت خىزمىتى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقانالر مەيلى ناماز ئوقۇسۇن، مەسجىدلەرنى 

ئاۋات قىلسۇن، قۇرئان ۋە دىننى كىتابالرنى ئوقۇش ئۈچۈن ياردەم بەرسۇن  ۋە ياكى قۇرئاننى 

ئىسالمدىن چىققان مۇرتەدلەر قانداق بولىشىدىن قەتئىنەزەر  مەيلى، بېشىغا ئېلىۋالسۇن

ئايال دەپ ئايرىلمايدۇ، پىالنلىق تۇغۇت خىزمىتى بىلەن -ئۆلتۈرىلىدۇ. ئۇالر ئەرھىساپلىنىپ 

 شۇغۇللىنىۋاتقانالر مەيلى ئەر بولسۇن ۋە ياكى ئايال بولسۇن ئۆلتۈرىلىدۇ. 
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ئىسالم دىندىن چىقىپ  ،مەت قىلىۋاتقانالر بولساپىالنلىق تۇغۇت ئورگانلىرىدا خىز دىمەك،

كەتكەن مۇرتەدلەر ھېسابلىنىدۇ. ئەمما بۇالرنىڭ زىيىننى يوقتىش بولسا ئەڭ ئالدىن ئورۇندا 

 تۇرىدۇ.

ا ئۇرۇندى. ئىككىنچىدىن، بۇ نىڭ بۇيرۇقلىرىنى يوق قىلىشقهللابۇالر بىرىنچىدىن،  ،چۈنكى

 ىنسانالنى ھارام ئىشالرنى قىلىشقا مەجبۇرلىدى.قالرغا قارشى چىقتى. ئۈچىنچىدىن، ئۇبۇير

َََّلُهمَّْ إن َّ َوِإي اُكم نَ ْرزُقُ ُهمَّْ ن ْحنَّ ِإْمالق َّ َخْشَيةََّ َأْوَلدَُكمَّْ تَ ْقتُ ُلواَّْ َوَل   َكِبيراًَّ ِخْطءاًَّ َكانَّ قَ ت ْ

 كەمبەغەللىكتىن قورقۇپ بالىلىرىڭالرنى ئۆلتۈرمەڭالر. ئۇالرنىڭ ۋە سىلەرنىڭ

[.47ز بېرىمىز، ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش ھەقىقەتەن چوڭ گۇناھتۇر ]رىزقىڭالرنى بى

 )سۈرە ئىسرا(

 خۇالسە قىلىپ كەلسەك ئۇالر ئىسالمنى ۋە ئىسالم ئەھلىنى يوق قىلىشقا ئۇرۇندى.

ئىسالمنىڭ كەلگۈسى ئىستىقبالىنى يوق  ،ئۇالر مۇسۇلمانالرنىڭ پەرزەنتلىرىنى ،شۇنداقال

قويغان كاپىرالر ۋە ئۇالرغا  غال قىلمىشالرنى يولقىلىمىز دەپ جار سالدى. بۇ رەزى

 قات ۋاجىب بولىدۇ.-ياردەملىشىۋاتقان مۇرتەدلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىش بىزلەرگە قاتمۇ

پىالنلىق تۇغۇت ئورگانلىرىدا خىزمەت قىلىۋاتقانالر ۋە ئۇالرغا ياردەملىشىۋاتقانالر بىرىنچىدىن، 

لسا؛ ئىككىنچىدىن، ئىسالم ئۈممىتىنىڭ مۇرتەدلىككە ئاساسەن ئۆلتۈرۈش ۋاجىب بو

 قىساسلىرىنى ئېلىش ئۈچۈن ۋاجىب بولىدۇ. 

بىر مۇسۇلمان كىشى يەنە بىر مۇسۇلماننى  ىدە،تىئىسالم شەرىئ !ئى مۇسۇلمان قېرىندىشىم

ئۆلتۈرىۋەتسە قىساس كېلىدىغان تۇرسا، كاپىرالر بىر مۇسۇلمان پەرزەنتىنى ئۆلتۈرىۋەتسە قىساس 

 كەلمەمدۇ؟

ََّواْلَعْبُدَّبِاْلَعْبِدََّواأْلَُّ مۇنداق دەيدۇ:هللا  َّبِاْلُحرِّ َلىَّاْلُحرُّ نْ َثىَّ﴿يَاَّأَي َُّهاَّال ِذيَنََّآَمُنواَُّكِتَبََّعَلْيُكُمَّاْلِقَصاُصَِّفيَّاْلَقت ْ

َِّمْنَّرَبُِّكْمََّورَْحَمة ََّفَمِنَّاْعَتَدىََّّبِاأْلُنْ َثىََّفَمْنَُّعِفَيََّلُهَِّمْنََّأِخيِهََّشْيء َّفَات َِّباع َّبِاْلَمْعُروِفََّوَأَداء َِّإَلْيِهَّبِِإْحَسان َّ َذِلَكََّتْخِفيف 

َّأَلِيم َّ)  (473َّ(ََّوَلُكْمَِّفيَّاْلِقَصاِصََّحَياة َّيَاَُّأوِليَّاأْلَْلَباِبََّلَعل ُكْمَّتَ ت  ُقوَنَّ)473بَ ْعَدََّذِلَكَّفَ َلُهََّعَذاب 

ۋنى ئى ئەقىل ئىگىلىرى! سىلەرگە قىساستا ھاياتلىق بار، )يەنى كىشى بىرا

ئۆلتۈرگەن تەقدىردە ئۆزىنىڭمۇ ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىنى بىلسە، ئۇ، ئادەم 

ئۆلتۈرۈشتىن يانىدۇ، شۇنىڭ بىلەن، ئۇنىڭ ئۆزىمۇ، ئۇ ئۆلتۈرمەكچى بولغان ئادەممۇ 



226 
 

ئۈچۈن  ئۆلۈشتىن ساقلىنىپ قالىدۇ(. )ناھەق قان تۆكۈشتىن( ساقلىنىشىڭالر

  [.713)قىساس يولغا قويۇلدى( ]
رنى قىساس ەن شۇغۇللىنىۋاتقانالپىالنلىق تۇغۇت خىزمىتى بىل ،ان قېرىندىشىمئى مۇسۇلم

 شەرئەن يوللۇق بولىدۇ. ھەم ئۆلتۈرىشىمىز جەھەتتىن 

بىر مۇسۇلمان كىشى يەنە بىر مۇسۇلماننى  ،شەرىئەت ىئىسالم ،ئى مۇسۇلمان قېرىندىشىم

ئەمما قەستەن ئۆلتۈرگەنلەرنى سەھۋەن ئۆلتۈرۈپ قويسا دىيەت كېلىدىغانلىقىنى بايان قىلدى، 

 مەڭگۈ دوزاختا بولىدىغانلىقىنى بايان قىلدى.
َََّّو َُّمْؤِمَنة  َّفَ َتْحرِيُرَّرَقَ َبة  ََّوَمْنَّقَ َتَلَُّمْؤِمًناََّخطًَأ ََّخطًَأ ََّأْنَّيَ ْقُتَلَُّمْؤِمًناَِّإَل  ََّأْنََّوَماََّكاَنَِّلُمْؤِمن  َِّإَل  ِديَة َُّمَسل َمة َِّإَلىََّأْهِلِه

َّوََََّّيص د ُقوا َنُكْم َّبَ ي ْ َّقَ ْوم  َِّمْن ََّكاَن ََّوِإْن َُّمْؤِمَنة  َّرَقَ َبة  َّفَ َتْحرِيُر َُّمْؤِمن  ََّوُهَو ََّلُكْم ََّعُدوٍّ َّقَ ْوم  َِّمْن ََّكاَن ََّفِديَة َّفَِإْن َِّميثَاق  نَ ُهْم بَ ي ْ

(35ََّعِليًماََّحِكيًماَّ)َّهللَّاوََكاَنََّّهللَّاَتَتاِبَعْيِنَّتَ ْوبًَةَِّمَنَُّمَسل َمة َِّإَلىََّأْهِلِهََّوَتْحرِيُرَّرَقَ َبة َُّمْؤِمَنة ََّفَمْنََّلْمََّيِجْدََّفِصَياُمََّشْهَرْيِنَّمَُّ

ََّلُهََّعَذابًاََّعِظيًماَّ)َّهللَّاَوَمْنَّيَ ْقُتْلَُّمْؤِمًناَُّمتَ َعمًِّداََّفَجَزاُؤُهََّجَهن ُمََّخاِلًداَِّفيَهاََّوَغِضَبَّ   (39ََّعَلْيِهََّوَلَعَنُهََّوَأَعد 

 ىك بىلەن ئەمەس، قەستەن مۆمىن ئادەمنىڭ مۆمىن ئادەمنى سەۋەنل

ئۆلتۈرۈشى ھېچ دۇرۇس ئەمەس، كىمكى بىرەر مۆمىننى سەۋەنلىك بىلەن ئۆلتۈرۈپ 

قويىدىكەن، ئۇ بىر مۆمىن قۇلنى ئازاد قىلىشى ۋە ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ۋارىسلىرىغا 

دىيەت تۆلىشى كېرەك، ئۇالر )يەنى ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ۋارىسلىرى( دىيەتنى كەچۈرۈم 

بىلەن قاتىل ئۇنى( تۆلىمىسە ھېچ باك يوق، ئەگەر ئۆلتۈرۈلگۈچى قىلسا )شۇنىڭ 

مۆمىن سىلەرگە دۈشمەن )كۇففار( قەۋمدىن بولسا، بۇ چاغدا ئۆلتۈرۈپ قويغۇچى بىر 

نەپەر مۆمىن قۇلنى ئازاد قىلىشى الزىم )دىيەت كەلمەيدۇ. چۈنكى 

يدۇ(، ئەگەر ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ئىگىسى مۇسۇلمان بولمىغاچقا ئۇنىڭغا ۋارىس بولما

ئۆلتۈرۈلگۈچى ئاراڭالردا مۇئاھىدە بولغان )كۇففار( قەۋمدىن بولسا، ئۇنىڭ 

ۋارىسلىرىغا دىيەت تۆلەش ۋە بىر نەپەر قۇلنى ئازاد قىلىش كېرەك، ئازاد قىلىدىغان 

قۇل تاپالمىغان ئادەم )يەنى قۇل ئازاد قىلىشقا قادىر بواللمىغان ئادەم( 

شى ئۈچۈن( ئۈزۈلدۈرمەي ئىككى ئاي روزا تۇتۇشى نىڭ قوبۇل قىلىهللا )تەۋبىسىنى 

[. 35ھەممىنى بىلىپ تۇرغۇچى، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر ]هللا الزىم. 
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كىمكى بىر مۆمىننى قەستەن ئۆلتۈرىدىكەن، ئۇنىڭ جازاسى جەھەننەم بولىدۇ، ئۇ 

 هللا نىڭ غەزىپىگە ۋە لەنىتىگە دۇچار بولىدۇ. هللا جەھەننەمدە مەڭگۈ قالىدۇ، 

 [.34غا )ئاخىرەتتە( قاتتىق ئازاب تەيياراليدۇ ]ئۇنىڭ

بولسا  كىشى پىالنلىق تۇغۇت خىزمىتى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقانالر ئايال  ،يۇقارقىالر

ئۆلتۈرۈلمەيدۇ، ناماز ئوقۇغانلىرى ئۆلتۈرۈلمەيدۇ دېگەن ساددا كىشىلەرنىڭ بىلىۋىلىشى ئۈچۈن 

 كەلتۈرگەن دەلىللەردۇر.

تى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقانالر، ھەممىسى ئىسالم دىندىن چىقىپ پىالنلىق تۇغۇت خىزمى 

بىز ئىلگىرى سۆزلەپ ئۆتكەن مۇرتەدلەرنىڭ ھۆكمىدە بولىدۇ،  -كەتكەنلەردۇر. بۇالرنىڭ ھۆكمى

 بەلكى ئۇالرنىڭكىدىن نەچچە ھەسسە ئارتۇق ئورۇندا تۇرىدۇ. 

غۇللىنىۋاتقان پىالنلىق تۇغۇت خىزمىتى بىلەن شۇنىڭ شۇنىڭ ئۈچۈن مۇسۇلمانالر

شەرئى ئىبادەتلەرنىڭ قاتارىدىن ئۆلتۈرىشى  ئۇالرنىۋە جىھاد قىلىشى  قارشىمۇرتەدلەرگە 

 ،كېرەك. چۈنكىبۇالرغا قارشى ئېلىپ بېرىلىدىغان جىھادالرغا سەل قارىماسلىق . سانىلىدۇ

م بۇالرنىڭ زىيىنى ئەڭ ئېغىر، ھەر يىلى بۇ مۇرتەدلەر سەۋەبلىك ساناپ بولغۇسىز ئىسال

ئۈممىتىنىڭ كىلەچىكى بولغان مۇسۇلمان پەرزەنتلىرى ئۆلتۈرىلىۋاتىدۇ. مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ 

 . پاسادچىلىقالرغا سۈكۈت قىلىپ تۇرىشى ھارام

ئى مۇسۇلمان قېرىنداشالر! سىلەر پەرزەنتلىرىمىزنى كاپىرالرنىڭ ئۆلتۈرىشىگە ھەرگىز سۈكۇت    
لەرنىڭ ئۆيلىرىڭالرغا كاپىرالر كىرىپ ئايالىڭنى كۈندۈز سى-قىلىپ تۇرماڭالر! شۇنداقال كېچە

ئاياللىرىڭالرنى ئېلىپ چىقىپ كېتىشىگە رازى بولماڭالر! ۋە ئۇالرغا قارشى  ،تەكشۈرىمىز دەپ
قولىڭالرغا چىققانلىكى نەرسىلەر بىلەن قارشى تۇرۇڭالر! ھەرگز ئەنسىرىمەڭالركى سىلەر بۇ يولدا 

ەر! ساھابىلەر بولسا شېھىدلىكنى ئىزدەپ ئۆزىنىڭ ئۆلتۈرۈلۈپ كەتسەڭالر شېھىد بولىسىل
ھەتتا ئۇالرنىڭ جەسەدلىرى   ،يولىدا جىھاد قىغانهللايۇرتىدىن يىراق بولغان جايالرغا بېرىپ 

بولسا يۇرتىدىن يىراق بولغان جايالرغا دەپنە قىلىنغان. لېكىن، بىزلەرنى ئۆز ۋەتىنىمىزدە ھەم 

َمْن قُت َل ُدوَن َمال ه   »: مۇنداق دەيدۇ ۇ ھەقتە پەيغەمبەر يولىدا شېھىد بولۇش كۈتۈپ تۇرۇپتۇ. بهللا 
ه  فَ ُهَو َشه يد  َوَمْن قُت َل ُدوَن َأْهل ه  فَ ُهَو َشه يد   ومن قتل دون دينه فهو شهيدفَ ُهَو َشه يد    «.َوَمْن قُت َل ُدوَن َدم 

دېگەنلىكىنى  نىڭ مۇنداق ر مۇنداق دەيدۇ: مەن رەسۇلۇلالھ   سەئىيد ئىبنى زەيد 

كىمكى مال ـ مۈلكىنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شېھىدتۇر. كىمكى دىنىنى »ئاڭلىدىم: 

قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شېھىدتۇر. كىمكى جېنىنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شېھىدتۇر. 

رىۋايەت ) بۇخارىي ۋە مۇسلىم . «كىمكى خوتۇن ـ بالىلىرىنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شېھىدتۇر

 قىلغان (
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ڭالرنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن كەلگەن كاپىرالرنى ن دۇنياغا كۆز ئاچمىغان پەرزەنتىشۇنىڭ ئۈچۈ   

ئۇالر بىزنىڭ پەرزەنتىمىزنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن كەلمىسىمۇ ئۇالرنىڭ  ،ئۆلتۈرۈڭالر! شۇنداقال

 . تۇرىۋاتقان جايلىرىغا ۋە ئۆيلىرىگە بېرىپ ئۆلتۈرىۋېتىڭالر

 ئەسكەرتىش: 

خالىسا بىر قەدەر تەپسىلى توختالدۇق. ئەمما، مۇرتەد هللامۇرتەدلەر ئەھكاملىرى توغرىسىدا  -7
كېرەك دەپ، جىھاد  بولغانالرنى ھەممىسىنى ئايرىماستىن ئۆلتۈرۈش ۋە بۇالرنى ئەڭ ئالدىن ئۆلتۈرۈش

ھەم بۇ ھەقتە  ئىبادىتىنىڭ شەرئى سىياسەتلىرىگە رىئايە قىلىماي قېلىشتىن ساقلىنىش الزىم.
 بابالرغا مۇراجىئەت قىلىڭ! ىكىمۇجاھىدالرنىڭ ھۇجۇم نىشانلىرى ۋە شەرئى تاكتىكىالر توغرىسىد

غان لئەسلى كاپىرالرغا بو نىمۇرتەدلەرگە قارشى ئېلىپ بېرىلىدىغان جىھاد ئىبادىتى -5

ۇتقا قىلىۋالماسلىق كېرەك. ئەۋۋەل قىلىش كېرەك دېگەن ھۆكۈمنى مۇتلەق تجىھادتىن 

چۈنكى بۇ ھۆكۈم بىرىنجىدىن، ئەسلى كاپىرالرغا بولغان جىھاد پەرىز كۇپايە بولغان ھالەتلەرگە 

قارىتىلىدۇ. شەرقى تۈركىستاندىكىگە ئوخشاش ئىسالم دىيارىغا تاجاۋۇزچى كاپىرالر باستۇرۇپ 

ھىم ۋاجىباتىمىز، قا ئىمان ئېيتىشتىن قالسىال ئەڭ مۇهللاكەلگەن ۋاقىتتا، بىزنىڭ 

تاجاۋۇزچى كاپىرالرنى ئىسالم دىيارلىرىدىن قوغالپ چىقىرىشتۇر. ئىككىنجىدىن، بىز بۇ 

ھۆكۈمنى تۇتقا قىلىپ ئەڭ ئالدىن مۇرتەدلەرگە قارشى ئۇرۇشنى باشلىساق، بەزى مۇسۇلمان 

ن قېرىنداشلىرىمىزنىڭ چۈشەنمەسلىكى سەۋەپلىك، شۇ دىياردىكى مۇسۇلمانالرنىڭ قوللىشدى

بىز ئەڭ ئالدىن ئايرىلىپ قېلىشىمىز ۋە دۈشمەننى كۆپەيتىپ قويىشىمىز مومكىن. شۇڭا 

مۇسۇلمانالرنىڭ ئەقىدىسىگە ۋە ئىسالم دىيارلىرىغا تاجاۋۇز قىلىۋاتقان كاپىرالرغا ئۇرۇشنى 

باشلىساق، مۇرتەدلەر تاجاۋۇزچى كاپىرالرنى ھىمايە قىلىش ئۈچۈن مۇجاھىدالرغا ۋە مۇسۇلمانالرغا 

قارشى تۇرىدۇ ۋە ئۇالرنىڭ جىھادىنى توسۇشقا ئۇرىنىدۇ، ئاخىرى كۆپلىگەن مۇسۇلمانالرغا 

مۇرتەدلەرنىڭ ھەقىقىتى ئايدىڭ بولىدۇ. بىز بۇ ۋاقىتتا تاجاۋۇزچىالرنى يوقتىشىمىز ئۈچۈن، 

ئالدى بىلەن كاپىرالرنى ھىمايە قىلىۋاتقان شۇ مۇرتەدلەرگە قارشى جىھاد قىلىشقا توغرا 

   ئىش شۇنداق ئۆز تەرتىۋى بىلەن بولۇش كېرەك.  كىلىدۇ.

كىشىلەرنى خالىغانچە مۇرتەدكە چىقىرىشتىن ساقلىنىش الزىم. چۈنكى بىر كىشىنى  -4

 مۇرتەدكە چىقىرىش ئەھلى ئىلىملەرنىڭ پەتىۋالىرىغا ئاساسەن بولىدۇ

مما مۇئەييەن بىر دۇنيا ئەھكاملىرىدا مۇرتەدلەر دىيىشكە بولىدۇ. ئە ،مۇرتەد ئارمىيەلەرنى -3

  شەخىسنى مۇرتەد دىيىشتىن توختاپ تۇرىمىز.

جىھاد مۇرتەدلەر بىلەن ئېلىپ بىرىلىدىغان جىھاد ئىبادەتلەردە،  رەببانى ئالىمالر،  -6

 ۋە مۇجاھىدالر ئەمىرلىرىنىڭ يول يۇرۇقلىرىغا ئاالھىدە ئەھمىيەت بىرىش الزىم.ئۇستازلىرى 
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بىر قەدەر مۇكەممەل  ھتوغرىسىدىكى ئەھكامالر ئىنشائالال مۇسۇلمان قېرىنداشالر! مۇرتەدلەر

قىسىملىق پەتىۋا فىلىمى ھەم سۆزلەنگەن شۇ دەرىسلەرگە  53ھالەتتە بايان قىلىندى. بۇ ھەقتە 

 مۇراجىئەت قىلىشىڭالرنى تەسىيە قىلىمەن.

 

 تاغۇت ئەسكەرلىرىگە رىسالە
 .نىڭ  ساالمى بولسۇنهللاىدايەتكە ئەگەشكەنلەرگە ھ

 .ۇ رىسالەمنى تاغۇت ئەسكەرلىرىگە نەسىھەت قىلىش بىلەن باشاليمەنمەن ب

بىزلەرنى ئۆزىگە ئىبادەت قىلىش هللائى كۇفرى ئورگانلىرىدا خىزمەت قىلىۋاتقانالر! رەببىمىز 

 . ئۈچۈن ياراتتى

ْنسََّّاْلِجن َََّّخَلْقتَََّّوَما  بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:هللا  ئىنسانالرنى ى،جىنالرن   لِيَ ْعُبُدونََِّّإَل َََّّواْْلِ

 )سۈرە زارىيات( [.65] ياراتتىم ئۈچۈنال قىلىش ئىبادەت ماڭا پەقەت

 زېمىننى ياراتتى .-ئاسمان هللا شۇنداقال شۇ بۈيۈك مەقسەت ئۈچۈن  

بىزلەرگە دۇنيادا كۆپ ساۋاپالرنى  هللا  ،نىڭ بۇيرۇقلىرىغا ئەمەل قىلىپ ياشىساق هللا ئەگەر 

 جەننەتلەرنى تەييارلىغانلىقىنى بايان قىلدى.نېئمەتلىك -ۋە ئاخىرەتتە بولسا نازۇ

َُّكل َماَّاأْلَنْ َهارَََُّّتْحِتَهاَِّمنَََّّْتْجِريََّجن ات َََّّلُهمَََّّْأن ََّّالص اِلَحاتَََّّوَعِمُلواََّآَمُنواَّال ِذينَََّّوَبشِّرَِّ مۇنداق دەيدۇ: هللا

َهاَُّرزُِقوا ََّخاِلُدونََِّّفيَهاََّوُهمََُّّْمَطه َرة َََّّأْزَواج ََِّّفيَهاََّوَلُهمََُّّْمَتَشاِبًهاَِّبهَََِّّوأُُتواَّقَ ْبلََُِّّمنََّّرُزِقْ َناَّال ِذيََّهَذاَّقَاُلواَّرِْزقًاَّثََمَرة ََِّّمنََِّّْمن ْ

(52)  

 (مۇھەممەد ئى )!ئۇالرنىڭ قىلغانالرغا ئەمەللەرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان 

 خۇش بىلەن كىرىدىغانلىقى جەننەتلەرگە تۇرىدىغان ئېقىپ ئۆستەڭلەر ئاستىدىن

 بۇنىڭ»: چاغدا رىزىقالندۇرۇلغان مېۋىسىدىن بىرەر جەننەتنىڭ ئۇالر. رگىنبە خەۋەر

 كۆرۈنۈشى ئۇالرغا. دەيدۇ «ئىدۇق رىزىقالندۇرۇلغان( دۇنيادىمۇ) بۇرۇن بىلەن

. بېرىلىدۇ مېۋىلەر ئوخشىمايدىغان تەمى ئوخشايدىغان، مېۋىلىرىگە دۇنيانىڭ

 مەڭگۈ جەننەتلەردە ئۇالر بېرىلىدۇ،( ھۆرلەر يەنى) جۈپتىلەر پاك ئۇالرغا جەننەتلەردە

 (بەقەر سۈرە) [.56] قالىدۇ
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َََّّأ َِّفيَها ََّخاِلِديَن َّاأْلَنْ َهاُر ََّتْحِتَها ََّتْجِريَِّمْن ََّجن ات  َّالص اِلَحاِتََّسُنْدِخُلُهْم ََّوَعِمُلوا ََّآَمُنوا ََّأْزَواج ََّوال ِذيَن َِّفيَها ََّلُهْم َبًدا

َّظََّ   (27ِلياًلَّ)ُمَطه َرة ََّونُْدِخُلُهْمَِّظالًّ

 ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرنى ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ

تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىمىز، ئۇالر جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ. ئۇ يەردە 

ئۇالرغا پاك جۈپتىلەر بولىدۇ، ئۇالرنى جەننەتنىڭ مەڭگۈلۈك سايىسىگە داخىل 

 (ىسان سۈرە) [.61قىلىمىز ]

َََِّّتْجِريَِّمْنََّتْحِتَهاَّاأْلَنْ َهاُرََّذِلَكَّاْلَفْوُزَّاْلَكب   (44يُرَّ)إن َّال ِذيَنََّآَمُنواََّوَعِمُلواَّالص اِلَحاِتََّلُهْمََّجن ات 

 ئاستىدىن شۈبھىسىزكى، قىلغانالر، ئەمەللەرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان 

 [.77] بەختتۇر چوڭ بۇ. بولىدۇ سازاۋەر جەننەتلەرگە تۇرىدىغان ئېقىپ ئۆستەڭالر

 (سۈرە بۇرۇج)

بىزلەرنى مانا شۇ بۈيۈك مەقسەت ئۈچۈن ياراتتى. بىزلەرگە ئاسمان ۋە زېمىنالرنى هللا 

نىڭ رەببانى هللا نىڭ بۇ نېئمەتلەرنى تونۇمىسا  ۋە هللابويسۇندۇرۇپ بەردى. ئەگەر كىم 

نىڭ بارلىقى بىلەن بۇيرۇقلىرىغا ئەمەل قىلمىسا بۇنداق كىشىلەرگە قاتتىق ئازابالر

  ئاگاھالندۇردى.

(َّ ََّأْخَذُهَّأَلِيم ََّشِديد  َِّفيََّذِلَكَّآَلَيًَةَِّلَمْنََّخاَفََّعَذاَب415َّوََكَذِلَكََّأْخُذَّرَبَِّكَِّإَذاََّأَخَذَّاْلُقَرىََّوِهَيَّظَاِلَمة َِّإن  (َِّإن 

ََّمْعُدود َّ)419ود َّ)اآْلَِخَرِةََّذِلَكَّيَ ْوم ََّمْجُموع َّلَُهَّالن اُسََّوَذِلَكَّيَ ْوم ََّمْشهَُّ َّأِلََجل  (َّيَ ْوَمَّيَْأِتَََّلََّتَكل ُم411َّ(ََّوَماَّنُ َؤخُِّرُهَِّإَل 

ُهْمََّشِقي ََّوَسِعيد َّ) َّبِِإْذنِِهََّفِمن ْ َِّإَل  ََّوَشِهيق َّ)412نَ ْفس  (ََّخاِلِديَنَِّفيَهاََّما412َّ(َّفََأم اَّال ِذيَنََّشُقواََّفِفيَّالن اِرََّلُهْمَِّفيَهاَّزَِفير 

َِّلَماَّيُرِيُدَّ)ََّداَمتَّ ََّماََّشاَءَّرَبَُّكَِّإن َّرَب َكَّفَ ع ال  (ََّوَأم اَّال ِذيَنَُّسِعُدواََّفِفيَّاْلَجن ِةََّخاِلِديَنَِّفيَها417َّالس َمَواُتََّواأْلَْرُضَِّإَل 

َرََّمْجُذوذ َّ) ََّماََّشاَءَّرَبَُّكََّعطَاًءََّغي ْ   (413َماََّداَمِتَّالس َمَواُتََّواأْلَْرُضَِّإَل 

ئاھالىسى( نى ھاالك قىلسا، ئەنە شۇنداق ھاالك  ۋەردىگارىڭ زالىم يۇرتالرپەر(

[. ئاخىرەت ئازابىدىن 705نىڭ ئازابى ھەقىقەتەن تولىمۇ قاتتىقتۇر ]هللاقىلىدۇ، 

)قىسسە( دىن، ئەلۋەتتە ئىبرەت ئالىدۇ، ئەنە شۇ كۈن پۈتۈن  قورقىدىغان ئادەم بۇ

كۈندۇر، ئەنە شۇ كۈن ھەممە ھازىر خااليىق)ھېساب بېرىش ئۈچۈن( يىغىلىدىغان 

)يەنى قىيامەت كۈنىنى( بىز مۇئەييەن مۇددەتكىچە  [. ئۇنى704بولىدىغان كۈندۇر ]
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تىن ئىجازەت هللا[. قىيامەت كۈنى بولغاندا، ھەرقانداق ئادەم 703تەخىر قىلىمىز ]

بەزىلىرى سائادەتمەن  بولغاندىال سۆزلەيدۇ، ئۇالرنىڭ بەزىلىرى بەتبەخت بولىدۇ،

)ئېشەك  [. بەتبەختلەرگە كەلسەك، ئۇالر دوزاخقا كىرىدۇ، ئۇالر دوزاختا706ولىدۇ ]ب

[. )دوزاخنىڭ( ئاسمان ـ زېمىننى 705ھاڭرىغاندەك( توۋالپ نالە ـ پەرياد چېكىدۇ ]

يوقالمايال تۇرسا، ئۇالر دوزاختا پەرۋەردىگارىڭ خالىغان زامانغىچە داۋاملىق 

[. سائادەتمەنلەرگە 701ەتتە خالىغىنىنى قىلغۇچىدۇر ]تۇرىۋېرىدۇ، پەرۋەردىگارىڭ ئەلۋ

كەلسەك، ئۇالر جەننەتكە كىرىدۇ، )جەننەتنىڭ( ئاسمان ـ زېمىنى يوقالمايال تۇرسا، 

)بۇ ئۇالرغا  ئۇالر جەننەتتە پەرۋەردىگارىڭ خالىغان زامانغىچە داۋاملىق تۇرىۋېرىدۇ

 رە ھۇدسۈ [.701قىلىنغان( ئۈزۈلۈپ قالمايدىغان ئىنئامدۇر ]

ََّّْأِلَنْ ُفِسِهْمَِّإن َماَّنُْمِليََّلُهْمَّلِيَ ْزَداُدواَِّإث ر  َّال ِذيَنََّكَفُرواَّأَن َماَّنُْمِليََّلُهْمََّخي ْ َّ)َوََلََّيْحَسَبن  َُّمِهين    (473ًماََّوَلُهْمََّعَذاب 

 . كاپىرالر ئۆزلىرىگە )جازا بەرمەستىن( مۆھلەت بېرىشىمىزنى )يەنى ئۆمرىنى

زنى( ھەرگىز ئۆزلىرى ئۈچۈن پايدىلىق دەپ گۇمان قىلمىسۇن، ئۇزۇن قىلىشىمى

ئۇالرغا مۆھلەت بېرىشىمىز )ۋە ئەجىلىنى كېچىكتۈرۈشىمىز( پەقەت ئۇالرنىڭ 

گۇناھىنىڭ كۆپىيىشى ئۈچۈندۇر. ئۇالر )ئاخىرەتتە( خار قىلغۇچى ئازابقا دۇچار 

  ئىمران ئال سۈرە [.711بولىدۇ ]

قا هللا بەلكى  ،نىڭ بۇ ئاگاھالندۇرىشىغا قوالق سالمىدىڭالرهللاسىلەر  !ئى تاغۇت ئەسكەرلىرى

 .شۇنداقال رەببىمىزگە ۋە رەببىمىزنىڭ قوشۇنلىرىغا جەڭ ئېالن قىلدىڭالر، ئاسىي بولدۇڭالر

ئەگەر سىلەر بۇ  .مەن سىلەرنى يەنە سەمىمىي تەۋبە قىلىشقا چاقىرىق قىلىمەن

رى قىلىپ سالغان گۇناھىڭالرنى كەچۈرىدۇ. ئىلگىهللا  ،قىلمىشىڭالردىن يېنىپ تەۋبە قىلساڭالر

ئىسالمغا كىرىشتىن ئىلگىرى ئىسالم  ئىسالم تارىخىدا بۇنداق مىسالالر تولۇپ تۇرۇپتۇ. ئۆمەر 

مېھرىبان  -،ۋە مۇسۇلمانالرغا ئەڭ دۈشمەنلىك قىلغان، لېكىن ئۆمەر مۇسۇلمان بولىۋېدى

ئۇنى جەننەت ئەھلىنىڭ   ەسۇلۇلالھھەتتاكى، ر .بارلىق گۇناھلىرىنى كەچۈردىهللا رەببىمىز 

 .سەييىدى دەپ خەۋەر بەردى

 نىڭ رەھمىتىدىن نائۈمىد بولماستىن دەرھال تەۋبىگە ئالدىراڭالر! هللا شۇنىڭ ئۈچۈن، 



232 
 

ََّّهللَّاُقْلَّيَاَِّعَباِدَيَّال ِذيَنََّأْسَرُفواََّعَلىَّأَنْ ُفِسِهْمَََّلَّتَ ْقَنُطواَِّمْنَّرَْحَمِةََّّ:مۇنداق دەيدۇهللا ِفُرَّالذُّنُوَبَّيَ غََّّْهللَّاِإن 

(َّ َّالر ِحيُم َّاْلَغُفوُر َُّهَو َِّإن ُه َّتُ ْنَصُروَنَّ)29َجِميًعا َََّل َّاْلَعَذاُبَّثُم  َّيَْأتَِيُكُم ََّأْن َّقَ ْبِل َِّمْن ََّلُه ََّوَأْسِلُموا َِّإَلىَّرَبُِّكْم ََّوأَنِيُبوا )21َّ)

َّقَ ْبِلََّأنَّْ َِّمْن َِّإلَْيُكْمَِّمْنَّرَبُِّكْم َّأُْنِزَل ََّما ََّأْحَسَن ََّتْشُعُروَنَّ)ََّوات ِبُعوا َََّل ََّوأَنْ ُتْم َّاْلَعَذاُبَّبَ ْغَتًة َّيَا22َّيَْأتَِيُكُم َّنَ ْفس  َّتَ ُقوَل (ََّأْن

َهَداِنيََّلُكْنُتَِّمَنَّاْلُمت ِقيَنََّّهللَّا(ََّأْوَّتَ ُقوَلََّلْوََّأن 22ََّوِإْنَُّكْنُتََّلِمَنَّالس اِخرِيَنَّ)َّهللََّحْسَرتَاََّعَلىََّماَّفَ ر ْطُتَِّفيََّجْنِبَّ

َّتَ ُقول27َّ) ََّأْو )َّ(َّ َّاْلُمْحِسِنيَن َِّمَن َّفََأُكوَن َِّليََّكر ًة ََّأن  َّتَ َرىَّاْلَعَذاَبََّلْو ََّجاَءْتَكََّآيَاِتيََّفَكذ ْبَتَِّبَها23َِّحيَن َّبَ َلىََّقْد )

(َّ َّاْلَكاِفرِيَن َِّمَن َّوَُكْنَت ََّعَلى23ََّواْسَتْكبَ ْرَت ََّكَذبُوا َّتَ َرىَّال ِذيَن َّاْلِقَياَمِة ََّويَ ْوَم َُّمْسَود ََّّهللَّا( َِّفيََّجَهن َمَُّوُجوُهُهْم َّأَلَْيَس ة 

 (24ال ِذيَنَّات  َقْواَِّبَمَفازَتِِهْمَََّلَّيََمسُُّهُمَّالسُّوُءََّوََلَُّهْمََّيْحَزنُوَن)َّهللَّا(ََّويُ َنجِّي21ََّمثْ ًوىَِّلْلُمَتَكبِّرِيَنَّ)

 (تىلىمدىن مېنىڭ! مۇھەممەد ئى )،( قىلىۋېرىپ گۇناھالرنى)» ئېيتقىنكى

. ئۈمىدسىزلەنمەڭالر رەھمىتىدىن نىڭهللا! بەندىلىرىم قىلغان جىنايەت ئۆزلىرىگە

 قىلىدۇ، مەغپىرەت گۇناھلىرىنى جىمى( ئادەمنىڭ خالىغان) ھەقىقەتەنهللا

[. 64] مېھرىباندۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت ناھايىتىهللا  شۈبھىسىزكى،

 پەرۋەردىگارىڭالر بۇرۇن ئېرىشەلمىگىنىڭالردىن ياردەمگە كېلىپ، ئازاب سىلەرگە

 ھالەتتە تۇيمىغان سىلەر[. 63] قىلىڭالر ئىتائەت ئۇنىڭغا ۋە قايتىڭالر تەرەپكە

 ئەڭ قىلىنغان نازىل سىلەرگە ئىلگىرى كېلىشىدىن ئۇشتۇمتۇت ئازابنىڭ سىلەرگە

 كەتكۈزۈپ تائىتىدە نىڭهللا»: ئادەم قانداق ھەر[. 66] «ئەگىشىڭالر قۇرئانغا گۈزەل

 مەسخىرە( دىنىنى ۋە ەرىئىتىنىش نىڭهللا ) مەن! ھەسرەت قويغانلىرىمغا

 ھىدايەت مېنىهللا » ياكى[. 65] ئۈچۈن قالماسلىق دەپ «ئىدىم قىلغۇچىالردىن

 قالماسلىق دەپ «بوالتتىم تەقۋادارالردىن ئەلۋەتتە( تېپىپ ھىدايەت) بولسا قىلغان

 بولسا قايتىشىمغا دۇنياغا كاشكى»: چاغدا كۆرگەن ئازابنى ياكى[. 61] ئۈچۈن

 دەپ «ئىدىم بوالر ياخشىالردىن( قىلىپ ئىتائەت قا هللا  اغداچ ئۇ) ئىدى،

 ساڭا ھەقىقەتەن دۇرۇس،[. 61( ]بويسۇنسۇن پەرۋەردىگارىغا) ئۈچۈن قالماسلىق

. كەلدى( قۇرئان بولىدىغان سەۋەب ھىدايەتكە يەنى) ئايەتلىرىم نۇرغۇن مېنىڭ

[. 63] بولدۇڭ ىنكاپىرالد سەن قىلدىڭ، بويۇنتاۋلىق قىلدىڭ، ئىنكار ئۇالرنى سەن
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 كۆرىسەن، قاپقارا يۈزلىرىنى چاپلىغانالرنىڭ يالغاننى قاهللا كۈنى قىيامەت

( گۇناھتىن ۋە شېرىكتىن) هللا [ 50] يوقمۇ؟ ئورۇن مۇتەكەببىرلەرگە جەھەننەمدە

 قۇتۇلدۇرىدۇ،( ئازابتىن) ئارقىلىق يولالر ئېرىشتۈرىدىغان بەختكە ساقالنغۇچىالرنى

 ( سۈرە زۇمەر)ََّّ [.57] قايغۇرمايدۇ ئۇالر ،يەتمەيدۇ كۈلپەت ئۇالرغا

ئەگەر سىلەر تەۋبە قىلىپ ئىسالم دىنغا كىرسەڭالر، سىلەر بۇ ئارقىلىق بىزنىڭ ئىسالمى 

 قېرىنداشلىرىمىزغا ئايلىنىسىلەر! 

 اآليَاتَّ َونُ َفصِّلَُّ الدِّينَّ ِفي فَِإْخَواُنُكمَّْ الز َكاةََّ َوآتَ ُواَّْ الص اَلةََّ َوَأقَاُمواَّْ تَابُواَّْ فَِإن بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:هللا

  يَ ْعَلُمونَّ ِلَقْوم َّ

 ئەگەر ئۇالر )كۇفرىدىن( تەۋبە قىلسا، ناماز ئۆتىسە، زاكات بەرسە، دىنىي جەھەتتە

سىلەرنىڭ قېرىندىشىڭالر بولىدۇ )يەنى ھوقۇق ۋە مەجبۇرىيەتتە ئۇالر سىلەر بىلەن 

 [.77ى تەپسىلىي بايان قىلىمىز ]ئوخشاشتۇر(. ئۇقىدىغان قەۋم ئۈچۈن، ئايەتلەرن

 11التوبة

بىز سىلەرنى ياخشى كۆرىمىز ۋە دوست تۇتىمىز، بەلكى سىلەرگە كىم قارشى  ،ئۇ ۋاقىتتا

 ھچىقىدىكەن بىز ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىمىز. سىلەرنى قوغداش ئۈچۈن ئىنشا ئالال

 قۇربان قىلىمىز. ڭ جانلىرىنىئۆزىمىزنى

بىز سىلەرگە قارشى  ،لماي ئۆز خىزمىتىڭالردا قېلىپ قالساڭالرسىلەر تەۋبە قى ،لېكىن 

ببىمىزگە قۇلچىلىق ئۇرۇش قىلىمىز. بىز سىلەرگە قارشى قىلىنغان بۇ جىھاد ئارقىلىق رە

 بىزلەرگە ۋاجىب قىلدى.هللا ر بىلەن بولغان بۇ ئۇرۇشالرنى ىلەقىلىمىز. س

ز. چۈنكى سەنلەر تاغۇتالرنىڭ ئى تاغۇت ئەسكەرلىرى! بىز سەنلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىمى

 ئورگانلىرىنى ھىمايە قىلشتىڭ!

ئى تاغۇت ئەسكەرلىرى! بىز سەنلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىمىز. چۈنكى سەنلەر كاپىرالرنىڭ 

قانۇنلىرىنىڭ يۇرگۈزىلىشىگە ياردەم بىرىشتىڭ! ئىسالم شەرىئىتىگە جەڭ قىلىشتىڭ! ئىسالم 

 تۇرۇشتۇڭ!شەرىئىتىنى ئىنسانى قانۇنالرغا ئالماش

ئى تاغۇت ئەسكەرلىرى! بىز سەنلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىمىز. چۈنكى سەنلەر سەلىپ 

كۈچلىرىنىڭ  ئىسالمى دىيارالرنى بېسىۋىلىشىغا ياردەم بېرىشتىڭ! سەنلەر سەۋەبلىك 

دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا مىڭلىغان  ۋە ئافغانىستاندا، تۈركىستاندا، شامدا، ئىراقتا
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ۇلمانالرنىڭ شېھىد قىلىندى، ئەسىر قىلىندى. ئىستىخبارات تۈرمىلىرى مەزلۇم مۇس مۇسۇلمانالر

ئىنشا ئالالھ شۇالرنىڭ  ،لىرى بىلەن تولۇپ كەتتى. بىلىپ قويۇشزار-ياشلىرى ۋە ئاھ

 بىرلەپ ئالىمىز. -قىساسىنى سەنلەردىن بىر 

نلەر مۇسلىمە ئى تاغۇت ئەسكەرلىرى! بىز سەنلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىمىز. چۈنكى سە

 ھەمشىرلىرىمىزنىڭ يۈز ئابرويلىرىنى دەپسەندە قىلىشتىڭ!

ئى تاغۇت ئەسكەرلىرى! بىز سەنلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىمىز. چۈنكى سەنلەر ئىسالم 

 ئۈممىتى ئىچىگە پاسادچىلىقالرنى ئېلىپ كىرىشتىڭ!

بىزنىڭ ئى تاغۇت ئەسكەرلىرى! بىز سەنلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىمىز. چۈنكى سەنلەر 

 ئىسالمى قېرىنداشلىرىمىزنى كاپىر دۆلەتلەرگە ھەر خىل باھانىلەر بىلەن ئۆتكۈزۈپ بېرىشتىڭ!

 ،ئى تاغۇت ئەسكەرلىرى!  سەنلەر تاغۇت ئەسكەرلىكىدىن قايتىپ ئىسالمغا كىرىشمىسەڭ

ا تاكى سەنلەر ئىسالم دىنغ ،ئاداۋەت ئوتتۇرىمىزدىكى !كۈتۈشمە ەپقەتش-بىزلەردىن ھەرگىز مېھرى

 قايتقۇچە داۋاملىشىدۇ. 

نَ ُهمََّّْهللَّمَحم د ََّرُسوُلَّبۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:  هللا    َوال ِذيَنََّمَعُهََّأِشد اُءََّعَلىَّاْلُكف اِرَّرَُحَماُءَّبَ ي ْ

 مۇئمىنلەرنىڭ رەسۇلىدۇر، ئۇنىڭ بىلەن بىرگە بولغان هللامۇھەممەد 

 (فەتھى سۈرە)  كۇففارالرغا قاتتىقتۇر، ئۆزئارا كۆيۈمچاندۇر،

َّهللَّ ُدونَّ ِمن تَ ْعُبُدونَّ َوِمم ا ِمنُكمَّْ بُ َراء ِإن ا ِلَقْوِمِهمَّْ قَاُلوا ِإذَّْ َمَعهَُّ َوال ِذينَّ ِإبْ َراِهيمََّ ِفي َحَسَنة َّ ُأْسَوة َّ َلُكمَّْ َكاَنتَّ َقد 

نَ َنا َوَبَدا ِبُكمَّْ َكَفْرنَا َنُكمَُّ بَ ي ْ   َوْحَدهَُّ َّباهلل ْؤِمُنوات َُّ َحت ى أََبداًَّ َواْلبَ ْغَضاء اْلَعَداَوةَُّ َوبَ ي ْ

  ئوبدان ھەقىقەتەن سىلەرگە( مۇئمىنلەر) بولغان بىللە ئۇنىڭ ۋە ئىبراھىم 

 نىهللا سىلەر ۋە سىلەردىن بىز ھەقىقەتەن»: قەۋمىگە ئۇالر ۋاقتىدا ئۆز نەمۇنىدۇر،

 ئارىمىزدىكى بىزنىڭ جۇدامىز، ـ ئادا بۇتلىرىڭالردىن قىلىۋاتقان ئىبادەت قويۇپ

 قەدەر ئېيتقىنىڭالرغا ئىمان قا هللا بىر يالغۇز سىلەر تاكى ئۆچمەنلىك ۋە ئاداۋەت

 ) سۈرە مۇمتەھىنە( .دېدى «قالىدۇ ساقلىنىپ ئەبەدىي
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ئابروي ۋە مالغا تاجاۋۇز -يۈزجان، دىن،  باب -9
 قىلغۇچىالرغا جىھاد قىلىشنىڭ ھۆكمى  توغرىسىدا

ھىم بولغان بەش تۈرلۈك نەرسىنى بىزلەرگە قوغداش ئەڭ مۇ هللا ۇسۇلمان قېرىنداشالر! م

 بايان قىلدى. 

َة اْلَوَداع  َمَع َرُسول   َوأَثْ ََن َعَلْيه  َوذَكََّر  هللا َعَلْيه  َوَسلََّم َفَحم َد  هللا اَصلَّى  هللا اعن َعْمر و ْبن  اْْلَْحَوص  أَنَُّه َشه َد َحجَّ

قَاَل فَإ نَّ  هللا ُم َأي  يَ ْوم  َأْحَرُم قَاَل فَ َقاَل النَّاُس يَ ْوُم اْلَْجِّ اْْلَْكَْب  يَا َرُسوَل َوَوَعَظ ُثَّ قَاَل َأي  يَ ْوم  َأْحَرُم َأي  يَ ْوم  َأْحرَ 

َجان  إ لَّ  َهَذا َأَل َل ََيْين  د َماءَُكْم َوأَْمَواَلُكْم َوأَْعرَاَضُكْم َعَلْيُكْم َحرَام  َكُحْرَمة  يَ ْوم ُكْم َهَذا ف  بَ َلد ُكْم َهَذا ف  َشْهر ُكمْ 

ه  َوَل ََيْين  َوال د  َعَلى َوَلد ه  َوَل َوَلد  َعَلى َوال د ه  َأَل إ نَّ اْلُمْسل َم َأُخو اْلُمْسل م  ف َ  يه  َعَلى نَ ْفس  ْن َأخ  َلْيَس حيَ ل  ل ُمْسل م  م 

ه   ْن نَ ْفس              َشْيء  إ لَّ َما َأَحلَّ م 

هللا  ەيدۇ: مەن ۋىدالىشىش ھەجىدە بار ئىدىم، پەيغەمبەر مۇنداق د ئەمر ئىبنى ئەھۋەس 

نەسىھەت قىلدى، ئاندىن كېيىن ئۈچ  -سانا ئېيتقاندىن كېيىن، كىشىلەرگە ۋەز  -قا ھەمدۇ 

ـ دەپ سورىدى.  «ھۆرمىتىنى ساقلىماسلىق ئەڭ ھارام قىلىنغان كۈن قايسى؟ »قېتىم:

بىرىڭالرنىڭ  -بىر » : دى. پەيغەمبەر كىشىلەر: چوڭ ھەج كۈنى )يەنى ئاراپات كۈنى(، ـ دې

تېگىش سىلەرگە خۇددى بۇ كۈن، بۇ جاي ۋە بۇ ئاينىڭ  ئابرويىغا -جېنىغا، مېلىغا ۋە يۈز 

ھۆرمىتىنى ساقلىماسلىق ھارام قىلىنغاندەكال ھارامدۇر. ئى خااليىق! ھەر كىشىنىڭ جىنايىتى 

ايدۇ، بالىنىڭ جىنايىتىدىن دادا جاۋابكار ئۆزىگە بولۇپ، دادىنىڭ جىنايىتىدىن باال جاۋابكار بولم

بولمايدۇ. بىلىڭالركى، مۇسۇلمان مۇسۇلماننىڭ قېرىندىشىدۇر، قېرىندىشىنىڭ رازىلىقىسىز ھېچ 

  «نېمىسى ھاالل ئەمەستۇر.

-مۇسۇلمانالرنىڭ يۈز ئابرويلىرى، جانلىرى ۋە مال مانا بۇ ھەدىستە رەسۇلۇلالھ 

ئىكەنلىكىنى بۇالرغا چېقىلىشنىڭ ھارام ئىكەنلىكىنى بايان  مۈلۈكلىرىنىڭ نەقەدەر قىممەتلىك

 قىلدى.

بىزلەرگە بايان قىلغان قوغداش ئەڭ مۇھىم بولغان بەش تۈرلۈك ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى هللا 

 نەرسىلەرنىڭ رەت تەرتىپى تۆۋەندىكىچە:

 دىن يەنى ئەقىدە -7

 جان  -5

 ئەقىل  -4
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 يۈز ئابروي  -3

 مال -6

بىزلەرگە ۋاجىب قىلدى. مانا بۇالرنى قوغداش  هللانى قوغداشنى بۇ بەش تۈرلۈك نەرسىلەر

 ئۈچۈن جىھاد ئىبادىتىنى بىزلەرگە بۇيرۇق قىلدى.

 .بۇالرنىڭ ئىچىدە ئەقىدىنى قوغداشنى بىرىنچى پەرز قىلدى

-بىزدىن ئىلگىرى ئۆتكەن پەيغەمبەرلەر، سەلەف ،ئەقىدە نەقەدەر مۇھىم بولغانلىقى ئۈچۈن

 اھىدلىرىمىز ئۆزلىرىنىڭ جانلىرىنى قۇربان قىلىدى.سالىھلىرىمىز ۋە مۇج

 جىھاد ئىبادىتىنى پەرز قىلدى. هللا  ،ئەقىدىنى ساقالپ قېلىش ھەممىدىن مۇھىم بولغاچقا

يُنَُّكلُُّهَِّلل ِهَّفَِإِنَّانْ تَ َهْواَّفَِإن َّ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللا   َنة ََّوَيُكوَنَّالدِّ ِبَماََّّهللَّاََّوقَاتُِلوُهْمََّحت ىَََّلََّتُكوَنَِّفت ْ

(َّ   (93يَ ْعَمُلوَنََّبِصير 

 ئۈچۈن بولغانغا قەدەر ئۇالر بىلەن هللاپىتنە تۈگىگەن، دىن پۈتۈنلەي

كۆرىدۇ  ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى هللا ئۇرۇشۇڭالر؛ ئەگەر ئۇالر )كۇفرىدىن( يانسا، 

[43.]  

 .دۇرزغۇچىالرغا جىھاد قىلىش پەرئابروي، ۋە مالغا تاجاۋۇز قىل-يۈز ، جان،دىن

ئابرويىنىڭ تۆكۈلىشى ئىرادە قىلىنغان -ھەدىس كىتابلىرىدا دىنى قەست قىلىنغان ياكى يۈز 

ياكى مېلى ناھەق ئېلىۋېلىنغان كىشى ئىمكانىيىتىنىڭ بارىچە جېنىنى قوغدىشى الزىم 

ئابرويغا تاجاۋۇز قىلغۇچى ئۆلتۈرۈلگەن بولسا ئۇنى -بولىدىغانلىقى، ئەگەر دىن، مال ياكى يۈز

ۈچىنىڭ ئۈستىگە ھېچ نەرسە يوقلىقى ۋە ئۇنىڭ قېنى بىكار قىلىنغانلىقى، ئەگەر ئۇ ئۆلتۈرگ

كىشى مېلى، ھۆرمىتى ياكى دىنىنى قوغداپ ئۆلتۈرۈلگەن بولسا شېھىد بولىدىغانلىقى 

توغرىسىدا ھەدىسلەر كەلگەن بولۇپ بۇخارىي، مۇسلىم، ئەھلى سۈنەن ۋە ئەھمەد قاتارلىقالر 

 لەن رىۋايەت قىلدى.خىل لەبزىلەر بى-خىلمۇ

خۇسۇسەن پىتنە ۋە  ئابروي، جان ۋە دىننىڭ ئوتتۇرىسىنى ئايرىدى.-مال، يۈز]بەزى ئالىمالر 

مالنى بېرىپ جاننى قوغداش دۇرۇس  ،مۇسۇلمانالرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇش ۋاقىتلىرىدا

 . دېدى -[ئابروي ۋە دىننى قوغداش پەرز بولىدۇ،-بولىدۇ، ئەمما ھەر قانداق ھالەتتە يۈز

بۇنى بايان  لېكىن .بىز بۇ مەسىلىنى تەپسىلىي تەتقىق قىلىشنى مەقسەت قىلمىدۇق

ھۆرمەتكە، دىنغا تاجاۋۇز قىلغۇچىنى توسۇشنىڭ يوللۇق ئىكەنلىكىنى  -سەۋەپقىشىمىزدىكى 

 ئىسپاتالشتۇر . يولىدىكى شەرئىي جىھاد ئىكەنلىكىنىهللا ۋە بۇ توسۇش 
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نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم:  رەسۇلۇلالھ:مەن سەئىيد ئىبنى زەيد مۇنداق دەيدۇ

من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله »

كىمكى مال ـ مۈلكىنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شېھىدتۇر. كىمكى دىنىنى ». «فهو شهيد

ىدتۇر. كىمكى جېنىنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شېھىدتۇر. قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شېھ

 .«كىمكى خوتۇن ـ بالىلىرىنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شېھىدتۇر

مۇنداق   رەسۇلۇلالھدىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە   ۋە ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرىبنى ئاس

 ىكىنى قوغداپ ناھەق ئۆلتۈرۈلسەمۈل-كىمكى مال» ،«من قتل دون ماله مظلوما فله اْلنة»دەيدۇ: 

 «  ئۇنىڭ ئۈچۈن جەننەت بار

من قتل دون مظلمته » مۇنداق دەيدۇ:  رەسۇلۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:  ۋە سۇۋەيد ئىبنى مۇقرىن

   «كىمكى ناھەق ئۆلتۈرۈلسە شېھىدتۇر» «فهو شهيد

إ ََل َرُسول  اللَّه  َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم فَ َقاَل يَا  َعْن َأب  ُهَريْ رََة قَاَل َجاَء َرُجل  مۇنداق دەيدۇ:   ئەبۇ ھۈرەيرە

 قَاَل فَإ ْن أَبَ ْوا َعَليَّ قَاَل فَاْنُشْد َرُسوَل اللَّه  أَرَأَْيَت إ ْن ُعد َي َعَلى َماِّل  قَاَل فَاْنُشْد اللََّه قَاَل فَإ ْن أَبَ ْوا َعَليَّ قَاَل اْنُشْد اللَّهَ 

 «َّإ ْن أَبَ ْوا َعَليَّ قَاَل فَ َقات ْل فَإ ْن قُت ْلَت َفف ي اْْلَنَّة  َوإ ْن قَ تَ ْلَت َفف ي النَّار  اللََّه قَاَل فَ 

 دەپ قېنى! رەسۇلۇلالھ ئى: دېدى مۇنداق كېلىپ قېشىغا نىڭ رەسۇلۇلالھ ئادەم بىر 

 نىڭ هللا» ؛ رەسۇلۇلالھ. دېدى -قىالي؟ قانداق ئۇچرىسا ھۇجۇمغا مېلىم مىنىڭ باقسىال؛

  رەسۇلۇلالھ. دېدى ئۇنىمىسىچۇ؟ ئەگەر كىشى؛ ھېلىقى. دېدى «سورىغىن ئۆتۈنۈپ بىلەن نامى

 دېدى، ئۇنىمىسىچۇ؟ ئەگەر كىشى؛ ھېلىقى. دېدى «سورىغىن ئۆتۈنۈپ بىلەن نامى نىڭ هللا»

 كىشى؛ئەگەر ھېلىقى. دېدى «سورىغىن ئۆتۈنۈپ بىلەن نامى نىڭهللا» ؛  رەسۇلۇلالھ

 ئۆلتۈرۈلسەڭ سەن ئەگەر قىلغىن، ئۇرۇش ئۇنىڭغا» ؛  رەسۇلۇلالھ ،دېدى ئۇنىمىسىچۇ؟

 . دېدى «بولىدۇ دەۋزاختا بۇالڭچى ئۇ ئۆلتۈرۋەتسەڭ ئۇنى سەن ئەگەر ،بولىسەن جەننەتتە

دىن بىر ئادەم بىر ئايالغا چېقىلىشنى ئىرادە قىلدى ۋە رەھىمەھۇلالھ ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل

كېيىن ئۇ ئايال خالىي بىر جاينى تېپىپ ئۆزىنى قوغداش ئايال ئۇنى رەت قىلدى، ئاندىن 

ئۈچۈن ئۇ ئادەمنى ئۆلتۈرۋەتكەن بولسا ئۇ ئايالنىڭ ئۈستىگە بىرەر جازا بارمۇ؟ دەپ سورىغان 

ئەگەر ئۇنىڭ نەپسىدىن باشقىنى ئىرادە  ]ئىدىم، ئۇ مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى:

ۇنى ئۆلتۈرۋەتكەن بولسا ئۇ ئايالنىڭ قىلمايدىغانلىقىنى بىلىپ ئىپپىتىنى قوغداش ئۈچۈن ئ
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ماتا ئىرادە قىلغانلىقى ۋە ئۇنىڭ نۇمۇسىغا -ئۈستىگە ھېچ نەرسە كەلمەيدۇ. ئەگەر پەقەتال مال

ماتا بېرىشىنى توغرا دەپ قارايمەن، چۈنكى -چېقىلمايدىغانلىقىنى بىلگەن بولسا ئۇنىڭغا مال

نۇمۇستا بولسا ئورنىنى -ئىپپەتماتا ئورنىنى تۇلۇقلىۋالغىلى بولىدىغان نەرسە، -مال

 [تولۇقلىغىلى بولمايدۇ.

 مۇنداق ئابدۇلالھتىن ئەبۇ دادىسى قىلىدۇ، رىۋايەت دادىسىدىن مۇھەممەد بەكرىبنى   

 قانداق بولسا كىرگەن بىرەرسى ئۆيىگە ئادەمنىڭ بىر زامانىدا پىتنە ئەگەر باققىنا دەپ: سوراپتۇ

 قىلغان ئىرادە ئاياللىرىنى ئەگەر دېدى، -قىلمىسۇن، ئۇرۇش زامانىدا پىتنە ]:ئۇ  قىلىدۇ؟

 .دېدى -[قوغدىلىدۇ، قاتتىق ئايالالر ھەقىقەتەن بولسىچۇ؟

 مېلىنى ئىنسانالرنىڭ -سۈننىتى نىڭ  رەسۇلۇلالھ ] رەھىمەھۇلالھئىمامى شاپىئىي 

 ھاالل قىلىشنىڭ ئۇرۇش ،بولسا بىلەن قىلىش ئۇرۇش قوغداش ئۇنى ئەگەر ،قوغدىشى

نىڭ قىلىش ئۇرۇش قوغداپ نەرسىلەرنى تۆۋىنىدىكى ئۇنىڭ ۋە جان. قىلىدۇ دااللەت ەنلىكىگەئىك

 ياخشىهللا بولغانلىقى ئۈچۈندۇر. بولۇپ كىتىش خەتىرى  ھاالكئۇرۇش قىلمىسا  -سەۋەبى

دېگەن « كىمكى مېلىنى قوغداپ ئۆلتۈرۈلسە ئۇ شېھىددۇر»نىڭ:   رەسۇلۇلالھ! بىلگۈچى

ئەگەر بىرەر ئادەم بۇ  .ۇرۇش قىلغان كىشىگىال قارىتىلىدۇقوغداپ ئسۆزىنى پەقەت مېلىنى 

ئۇ چاغدا ھەدىسنىڭ لەۋزى ، قارىتىۋالسا ھەدىسنى  ئۆلتۈرۈلگەن ۋە مېلى ئېلىۋېلىنغان كىشىگە

مېلىنى ئېلۋېلىش ئۈچۈن  كىمكى كىمكى ئۆلتۈرۋېتىلىپ، ئۇنىڭ مېلى ئېلۋېلىنسا ياكى

ئۆلتۈرۈلسە دېيىلمەيدۇ، كىمكى  قوغداپ مېلىنى ۇ، ئۇنىڭغائۆلتۈرۋېتىلسە، دېگەن بولۇپ قالىد

ئۆلتۈرۋېتىلسە ئۇنىڭ شېھىد ئىكەنلىكىگە ھېچكىم شەك  ئۇرۇش قىلماستىن مېلىنى قوغداپ

 [قىلمايدۇ.

تەئاالنىڭ بىزلەرگە نەقەدەر مېھرىبان ئىكەنلىكىنى هللابىز يۇقارقى دەلىللەردىن رەببىمىز 

   .ى قوغداشنى بۇيرىدىنئابروي، مال ۋە جان -ى ئەقىدە، يۈز بىزلەرنهللاچۈنكى  بىلىۋاالاليمىز.

داشنىڭ غمۇسۇلمان قېرىنداشالر! ئەگەر بىز ئەقىدە، جان، يۈز ئابروي، ۋە مال دۇنيانى قو

ۋە كىم ئۇالرغا تاجاۋۇز قىلسا، تاجاۋۇز قىلغان كىشىلەرگە قارشى ئۇرۇش  ىۋاجىبلىق

لساق ئىنتايىن كۆپ دەلىللەر بار. بىراق مەن ۋاجىب ئىكەنلىكى ھەققىدە توختا مۇقىلىشنىڭ

 بۇ يەردە شۇ دەلىللەر بىلەن كۇپايىلىنىمەن.

 ،ئىسالم ئۈممىتى شۇ ئەھكامالرنى بىلىشتىن مەھرۇم قېلىپ قالغان بۈگۈنكى دەۋرىدە

مۈلۈكلىرىگە -شۇنداقال مال ،كاپىرالر ۋە ھەتتاكى بەزى پاسىقالر مۇسۇلمانالرغا ۋە ئۇالرنىڭ دىنىغا

 اۋۇز قىلىدىغان ھالەتلەر كۆپىيىپ كەتتى.تاج
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 غا تاجاۋۇز قىلغان كىشى بىلەن ئۇرۇش قىلىشتا ئىككىلەنمەيمىز. زبىز  دىنىمى

دۇنياغا تاجاۋۇز قىلغان كىشىلەرگە ئۇرۇش قىلىش   -ئەمدى جان، يۈز ئابروي ۋە مال 

 جائىزمۇ ياكى جائىز ئەمەسمۇ؟

جائىز. بەلكى  قىلغان كىشىلەرگە ئۇرۇش قىلىشۇز جان، يۈز ئابروي ۋە مال دۇنياغا تاجاۋ 

 .بىزلەرگە ۋاجىب

مۇسۇلمانالرنىڭ جانلىرى، يۈز ئابرويلىرى، ۋە مال دۇنياسىغا مۇسۇلمان كىشىلەر تاجاۋۇز 

 قىلغان تەقدىردىمۇ ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىنىدۇ.

ۇز قىلغان تاجاۋ ،ئەگەر بىر مۇسۇلمان كىشى بىزنىڭ مېلىمىزغا تاجاۋۇز قىلغان بولسا

كىشىگە گەپ سۆزلەرنى قىلىش بىلەن دەپئىي قىلىمىز. ئەگەر يەنە ئۇنىمىسا ئادەملەنى چاقرىش 

قىلىشقا  قبىلەن ۋە ياكى تاياقالر بىلەن قارشى تۇرىمىز. يەنىال بۇ ئۈنۈم بەرمىسە ۋە ياكى ئۇندا

ىز شۇ يولدا ئۆلتۈرۈلۈپ ئۇنىڭغا قارشى ئۇرۇش قىلىمىز. ئەگەر ب ،شارائىتالر يار بەرمەيدىغان بولسا

 ئىنشا ئالالھ شاھادەت ماقامىغا نائىل بولىمىز.  ،كەتسەك

جانلىرى، يۈز ئابرويلىرى، مال دۇنياسىغا   بىزنىڭ بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە بولسا مۇسۇلمانالرنىڭ

نەسارا، كاپىر ۋە مۇرتەدلەر كۈن بويى تاجاۋۇز قىلىۋاتىدۇ. بىز مۇسۇلمانالر  -يەھۇدى 

ى ، يۈز ئابرويلىرىمىزنى ، ۋە مال دۇنيالىرىمىزنى قوغداپ  ئۇالرغا قارشى جىھاد جانلىرىمىزن

 بۇيرىغان ۋاجىب ئىبادەتتۇر.هللاقىلىشىمىز ناماز ئوقۇشقا ئوخشاشال 

كاپىرالر ئىسالم ئۈممىتىنىڭ يەر ئۈستى ۋە يەر ئاستى بايلىقلىرىنى  !ئى ئىسالم ئەركەكلىرى

. بۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشىمىز ۋاجىب. بۇ بۇيرۇقنى تاالڭ قىلىۋاتىدۇ-كۈندۈز بۇالڭ-كېچە

 ھەرگىز ئۇنتۇپ قالماڭالر!

جۈملىدىن ئىففەتلىك  ،كاپىرالر ئىسالم ئۈممىتىنىڭ يۈز ئابرويلىرىغا !ئى ئىسالم ئەركەكلىرى

مۇسلىمە ھەمشىرلىرىمىزنىڭ يۈز ئابرويلىرىغا دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا تاجاۋۇز 

 رغا قارشى ئۇرۇش قىلىشىمىز ۋاجىب، بۇ بۇيرۇقنى ھەرگىز ئۇنتۇپ قالماڭالر! قىلىۋاتىدۇ. بۇال

بەنى قەينۇ قائ يەھۇدىيلىرى بىر مۇسلىمە ئايالنىڭ ھېجابىنى  ئەينى دەۋرىدە رەسۇلۇلالھ 

ئېچىۋاتقاندا بارلىق بەنى قەينۇ قائ يەھۇدىيلىرنى قوغالپ چىقارغان ئىدى. بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە 

نۇمۇسلىرى -ڭ ھىجابى ئېچىلىۋاتىدۇ ۋە ئىففەتەلكى مىڭالپ مۇسۇلمان ئايالالرنىبىر ئەمەس ب

قا ئەگەشكەن ئىسالم ئەركەكلىرى. مەن   تۆكۈلىۋاتىدۇ. قېنى بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە رەسۇلۇلالھ

جىل ېقاتتىق سىقىلپ كەتتى ۋە بەكمۇ خ شۇ تاپتا شۇ دەرسلەرنى يېزىۋىتىپ قەلىبلىرىم

 بولۇۋاتىمەن.
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بىزلەرنى كەچۈرگىن! بىزلەرنى كەچۈرگىن!!! بىزلەرگە كۈچ قۇۋۋەت ۋە هللاھرىبان ئى مې 

 شەۋكەتلەرنى ئاتا قىلىپ بەرگىن!-شانۇ

-بىزلەرنى كەچۈرۈڭالر! بىز سىلەرنى ۋە سىلەرنىڭ ئار ،ئى مۇسلىمە ھەمشىرلىرىم

دىكى سىلەرنىڭ ئالدىڭالردىن بىزلەرگە هللالېكىن  ۋە نومۇسلىرىڭالرنى ھىمايە قىاللمىدۇق!

 ئىمانى مەجبۇرىيەتلىرىمىزنى ئادا قىلىش شارائىتلىرىنى ھازىرالرپ بېرىشىنى سورايمىز.

مۈلۈكلىرىمىزگە ۋە -غا، مالزئى ئىسالم ئەركەكلىرى! كاپىر ۋە مۇرتەدلەر بىزنىڭ جانلىرىمى

 يۈز ئابرويلىرىمىزغا تاجاۋۋۇز قىلىپ كېلىۋاتىدۇ. بىز غەپلەت ئۇيقۇلىرىمىزنى ئېچىپ ئۇالرغا

، دىنئىككىنچى .بۇيرۇقىنى تاشالپ قويغان بولىمىزنىڭ هللا دىنبىرىنچى ،قارشى تۇرمىساق

 ئىززىتىمىزنى يوقىتىپ قويىمىز.

كاپىرالرنىڭ بۇ قىلمىشلىرىغا قەتئى يول قويماڭالر! ئەگەر بىز بۇ  !ئى ئىسالم ئەركەكلىرى 

رەببىمىزنى بۇيرۇقلىرىغا  يولدا ھاياتىمىزدىن ئايرىلساق شېھىد بولىمىز. ئەگەر ھايات قالساق

 بەخىتلىك ياشىغان بولىمىز. ھەقىقىي ئەمەل قىلغان ھالەتتە

مەن بۇ ھەقتە تەپسىلى توختالمىساممۇ بۇ كىتابنى تەپسىلى ئوقۇپ چىققان ھەر بىر 

قېرىنداشلىرىمىزغا ئىنشا ئالالھ ۋەتىنىمىز شەرقى تۈركىستاندا جىھاد قىلىشنىڭ نەقەدەر 

 ئىكەنلىكى ئايدىڭ بولىدۇ.  مۇھىم ۋاجىباتالردىن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



241 
 

قاراقچىالر ۋە بۇالڭچىالرغا ئۇرۇش قىلىشنىڭ  باب -11
 ھۆكمى توغرىسىدا

پەرزلىكىگە نەس ۋە ئىجماالر ۋە ئۇالرىى ئۆلتۈرۈشكە  اراقچىالر ۋە بۇالڭچىالرغا ئۇرۇش قىلىشق

 هللَّا ُيَحارِبُونَّ ال ِذينَّ َجَزاء ِإن َماەيدۇ: تەئاال قۇرئان كەرىمدە مۇنداق دهللابىرلىككە كەلگەن بولۇپ 

 اأَلْرضَّ ِمنَّ يُنَفْواَّْ َأوَّ ِخالف َّ مِّنَّ َوَأْرُجُلُهم أَْيِديِهمَّْ تُ َقط عََّ َأوَّ ُيَصل ُبواَّْ َأوَّ يُ َقت  ُلواَّْ َأن َفَساداًَّ اأَلْرضَّ ِفي َوَيْسَعْونَّ َوَرُسوَلهَُّ

نْ َيا ِفي ِخْزي َّ َلُهمَّْ َذِلكَّ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى بىلەن هللا  33المائدة{ َعِظيم َّ َعَذاب َّ اآلِخَرةَِّ ِفي مََّْوَلهَّ الدُّ

ئۇرۇش قىلىدىغانالرنىڭ، يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغانالرنىڭ جازاسى شۇكى، 

ئۇالر ئۆلتۈرۈلۈشى ياكى دارغا ئېسىلىشى ياكى ئوڭ قوللىرى ۋە سول پۇتلىرى 

 )سۈرە مائىدە(   كېسىلىشى ياكى سۈرگۈن قىلىنىشى كېرەك.

بۇ ئايەت مۇسۇلمانالرغا قارشى چىققان، يولالرنى ئۈزۈۋېتىدىغان، مالالرنى ئېلىۋالىدىغان، 

مۇسۇلمانالرنىڭ قانلىرنى مۇباھ سانايدىغان ۋە زېمىندا بۇزۇقچىلىق بىلەن ماڭىدىغان كىشىلەر 

 ىفھەنەئىمامە ۋ ئەبۇ سەۋرئىمام شاپىئىي، ئىمام ،  مالىكئىمام ھەققىدە نازىل بولدى. بۇ 

تەئاال ئۇالرنىڭ جىنايىتىگە جازا ھۆكۈم قىلغان بولۇپ بۇ جازا هللارنىڭ سۆزىدۇر، رەھىمەھۇمۇلالھال

  خىل بولىدۇ.-ئۇالرنىڭ قىلغان جىنايىتى ئېتىبارى بىلەن خىلمۇ

 ]مۇنداق دەيدۇ: رەھىمەھۇلالھقاراقچىالر ھەققىدە جۇغالنغان سۆزلەردە ئىبنى تەيمىيە  

شەھەر لۈكچەكلىرى ياكى  ەبلەر، تۈرۈكمەنلەر، كوردالر، دىھقانالر، پاسىق ئەسكەرلەر،سەھرالىق ئەر

ماللىرىنى بۇالش ئۈچۈن توسۇپ  ئۇالردىن باشقا كىشىلەردىن يولالردا ئىنسانالرنىڭ ئالدىنى

  تەئاال مۇنداق دەيدۇ:هللاقوراللىق توسۇۋالىدىغان بۇالڭچى ۋە قاراقچىالرنىڭ جازاسى ھەققىدە 

 مِّنَّْ َوَأْرُجُلُهم أَْيِديِهمَّْ تُ َقط عََّ َأوَّ ُيَصل ُبواَّْ َأوَّ يُ َقت  ُلواَّْ َأن َفَساداًَّ اأَلْرضَّ ِفي َوَيْسَعْونَّ َوَرُسوَلهَُّ هللَّا ُيَحارِبُونَّ ال ِذينَّ َجَزاء اِإن مَّ

نْ َيا ِفي ِخْزي َّ َلُهمَّْ َذِلكَّ اأَلْرضَّ ِمنَّ يُنَفْواَّْ َأوَّ ِخالف َّ    33المائدة{ َعِظيم َّ َعَذاب َّ َرةَِّاآلخَّ ِفي َوَلُهمَّْ الدُّ

 ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى بىلەن ئۇرۇش قىلىدىغانالرنىڭ، يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق هللا

قىلىدىغانالرنىڭ جازاسى شۇكى، ئۇالر ئۆلتۈرۈلۈشى ياكى دارغا ئېسىلىشى ياكى 

ئوڭ قوللىرى ۋە سول پۇتلىرى كېسىلىشى ياكى سۈرگۈن قىلىنىشى كېرەك. بۇ 
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ئۇالر ئۈچۈن بۇ دۇنيادا رەسۋالىق )ئېلىپ كەلگۈچىدۇر(، ئاخىرەتتە ئۇالر  )يەنى جازا(

  [.44چوڭ ئازابقا دۇچار بولىدۇ ]

دىن بۇالڭچىالر ھەققىدە مۇنداق رىۋايەت  ئىبنى ئابباس رەھىمەھۇلالھئىي ىفشا 

 پدارغا ئېسىماللىرىنى ئېلىۋلغان بولسا  ،بۇالڭچىالر كىشىلەرنى ئۆلتۈرۈپ ]قىلىدۇ:

دارغا ئېسىلمايدۇ،  لېكىن ،، ئەگەر ئۆلتۈرۈپ مالنى ئېلىۋالمىغان بولسا ئۆلتۈرىلىدۇۆلتۈرىلىدۇئ

قارشى ھالەتتە  -ئۇالرنىڭ قوللىرى ۋە پۇتلىرى قارمۇ ،مالنى ئېلىۋېلىپ ئۆلتۈرمىگەن بولسا

كېسىلىدۇ. ئەگەر يولالرغا تەھدىت سېلىپ، مالالرنى ئېلىۋالمىغان بولسا يۇرتتىن قوغالپ 

ھلىلىرىنىڭ قاتارلىق كۆپلىگەن ئىلىم ئە رەھىمەھۇمۇلالھ، ئەھمەدىئىفبۇ شا [ىقىرىلىدۇچ

 [نىڭ سۆزىمۇ بۇنىڭغا يېقىن كېلىدۇ.رەھىمەھۇلالھفە سۆزى بولۇپ ئەبۇ ھەنى

لمانالردىن قاراقچىالر ۋە ئىسالم ئەھلىگە ئۇرۇش ئاچقۇچىالرغا قارشى ئۇرۇشتا ئۆلتۈرۈلگەن ۇمۇس

يولىدىكى هللاولىدىغانلىقى ۋە ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلغان كىشىنىڭ كىشىلەرنىڭ شېھىد ب

تىجارەتچىلەرنىڭ ماللىرىنى  رەھىمەھۇلالھمۇجاھىد ئىكەنلىكى ھەققىدە ئىبنى تەيمىيە 

مالالرنى ئۇالرغا قايتۇرۇپ بېرىشى ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغان قۇشۇن ھەققىدە  ،بۇلىۋالغان ئەرەبلەرگە

 رنىڭ ئۈستىگە قىساس، دىيەت ۋەىكى مۇجاھىدالر بولۇپ ئۇاليولىدهللائۇالر  ]مۇنداق دەيدۇ:

 كاپارەت كەلمەيدۇ.

قاراقچىالرغا ئوخشاش ئىنسانالرنىڭ ماللىرى ۋە جانلىرىنى   رەھىمەھۇلالھئىبنى تەيمىيە 

ھاالل ساناپ زېمىندا بۇزۇقچىلىق تېرىيدىغانالر ھەققىدە؛ كىشىلەر ئۇالرغا بىر نەرسە بېرەمدۇ؟ 

ئۇرۇش قىالمدۇ ؟ ۋە ئۇالردىن بىرەرسىنى ئۆلتۈرۋەتكەن ئادەم مۇناپىقلىققا نىسبەت ياكى ئۇالرغا 

بېرىلىدىغان كىشىلەردىن بوالمدۇ؟ ۋە ئۇنى ئۆلتۈرمەكچى بولغان ئادەمنى ئۆلتۈرۋەتكەن كىشىگە 

 دەپ سورالدى.  -گۇناھ بوالمدۇ؟

راقچىالرنى ئۆلتۈرۈشنىڭ مۇسۇلمانالر قا ]مۇنداق جاۋاب بەردى: رەھىمەھۇلالھئىبنى تەيمىيە 

 رەسۇلۇلالھدىن ھەم ئىسپاتالنغان بولۇپ  رەسۇلۇلالھدۇرۇسلىقىغا بىرلىككە كەلدى. 

كىمكى مال ـ مۈلكىنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە »«. من قتل دون ماله فهو شهيد»مۇنداق دەيدۇ:

گۇناھ كىشىنىڭ ئىمامالرنىڭ ئىتتىپاقى بىلەن قاراقچىالر بى ،شۇنىڭ ئۈچۈن .«شېھىدتۇر

 ،بەلكى .لمايدۇئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇالرغا ھېچ نەرسە بېرىشى ۋاجىب بو ،مېلىنى تەلەپ قىلسا

ئەگەر ئۇالر چېكىنمىسە ئۇالرغا  .سىيالىسا ئاسانلىق بىلەن توسايدۇئۇالرنى ئاسانلىق بىلەن تو

بىرەرسىنى مۇشۇ  ئۇرۇش قىلىشى الزىم بولىدۇ. ئەگەر ئۆلتۈرۈلسە شېھىد بولىدۇ، ئەگەر ئۇالردىن
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يول ئۈستىدە ئۆلتۈرۋەتكەن بولسا ئۇنىڭ قېنى بىكاردۇر ۋە شۇنىڭدەك ئەگەر ئۇالر ئۇنى 

پ ئۇرۇش لېكىن مالنى قوغدائۆلتۈرمەكچى بولسا ئۇرۇشۇش بىلەن بولسىمۇ ئۇالرنى توسىدۇ، 

ئەگەر مالنى بىرىپ ئۇرۇشتىن ساقالنغىلى بولسا،  ئەمەس بەلكى جائىزدۇر.ۋاجىب قىلىش 

 ئۇرۇش قىلماستىن مالىنى بىرىشى جائىزدۇر.[ 

نلىرىنى جازاالش خەلىپە قاراقچىالردىن ئادەم ئۆلتۈرگە] ئالىمالرنىڭ بىرلىككە كېلىشى بىلەن

ئۇنى ھەرقانداق ھالەتتە ئەپۇ قىلىشى دۇرۇس بولمايدۇ. مانا بۇالر  ئىبنى  .ئۈچۈن ئۆلتۈرىدۇ

ئۇنى ئۆلتۈرۈش ئۆلگۈچىنىڭ ۋارىسلىرى ئۈچۈن  [زىكىر قىلغانلىرىدۇر.رەھىمەھۇلالھ مۇنزىر 

ماجرا -ئەگەر بىر كىشى يەنە بىر كىشىنى ئارىسىدىكى ئاداۋەت ياكى جىدەل .ۇاليىق بولمايد

ياكى شۇنىڭغا ئوخشىغان خۇسۇسىي سەۋەبلەر تۈپەيلى ئۆلتۈرۋەتكەن بولسا ئۇنى ئۆلتۈرۈش 

ۇ فياخشى كۆرسە ئۆلتۈرىدۇ، ئەگەر ئەئەگەر ئۆلتۈرۈشنى  .لگۈچىنىڭ ۋەلىيلىرى ئۈچۈن بولىدۇئۆ

قىلىشنى ياخشى كۆرسە ئەپۇ قىلىدۇ ۋە ئەگەر دىيەت ئېلىشنى ياخشى كۆرسە دىيەت ئالىدۇ، 

 ئۇنى شەخسىي غەرەز ئۈچۈن ئۆلتۈرگەن. ،چۈنكى

قاراقچىالر ئىنسانالرنىڭ ماللىرىنى ئېلىۋالغانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ زىيىنى ئوغرىنىڭ  ،ئەمما 

نىڭ بەلگىلىگەن جازاسى بولغانلىقى هللاۋە ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش  ر بولغانلىقىزىيىنىدىن ئېغى

 .ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلىدۇ

ئەمما قورال چىقىرىپ ئادەم ئۆلتۈرمىگەن ۋە مالالرنى ئالماستىن قورالنى غىالپقا سالغان 

ىر بولسا ياكى قېچىپ كېتىپ، نەيزىلەرنى تاشلىغان بولسا ئۇالر پالىنىدۇ ۋە ئۇالرنى پاالش ھېچ ب

شەھەرگە ئورۇنلىشالمايدىغان ھالەتتە قوغالش دېگەنلىكتۇر دېيىلدى، پاالش ئۇالرغا يېتەرلىك 

دېيىلدى ۋە پاالش، توختۇتۇش ياكى شۇنىڭ ئوخشاشلىرىدىن خەلىپە نېمىنى ياخشى دەپ قارىسا 

 شۇ بولىدۇ دېيىلدى.

كىشى قاراقچىلىق  ياكى خۇالسە: ئەگەر ئىسالمى دىيارالر بار ھالەتتە بىر ۋە ياكى بىر نەچچە 

ئىمام ياكى ئىمامنىڭ نائىبى بۇالرنى  ،بۇالڭچىلىق قىلىپ يەر يۈزىدە بۇزۇقچىلىقالرنى قىلسا

 . شەرئى ھەد ئىجرا قىلىدۇتەكشۈرۈپ چىققاندىن كېيىن 

بولمىغان ھالەتتە  ھۆكۈمەت ئەمما بۈگۈنكى دەۋرىدىكىگە ئوخشاش مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسالمى

ى ۋە بۇالڭچى گۇرۇھالر مەيدانغا كەلگەن بولسا ئۇالرنىڭ زىيىنىنىڭ ئالدىنى بىر تۈركۈم قاراقچ

 ئېلىش ئۈچۈن مۇسۇلمانالرغا ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشى ۋاجىب بولىدۇ.

   ئەسكەرتىش:
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نەسارا، كاپىر ۋە مۇرتەدلەرنىڭ زىيىنى ئېشىپ كەتكەن بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە -يەھۇدى -7

ۇالڭچىالرغا ئۇرۇش قىلىشتىن ئىلگىرى كاپىرالرغا ئاۋۋال ئۇرۇش مۇسۇلمانالرغا قاراقچى ۋە ب

 ،مۈلۈكلەرگە تاجاۋۇز قىلغان بولسا-قىلىشى ۋاجىب بولىدۇ. قاراقچى گۇرۇھالر بولسا مال

 .ئەقىدىمىزگە ھۇجۇم قىلىۋاتىدۇكاپىرالر 

ى ئىسالم ،قاراقچى بۇالڭچىالرنى ئۆلتۈرگەندە ياكى ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلغاندا -5

ئىلىملەرنىڭ ئىجازىتى بىلەن قىلىش كېرەك.  -ياكى ئەھلىجامائەتلەرنىڭ ئەمىرلىرى ۋە 

يۇرۇقلىرىغا ئاساسەن  -ئىلىملەرنىڭ يول-لەر تېپىلمىغان ھالەتلەردە ئەھلىئىسالمى جامائەت

بۇ   ،ئاداۋەتلىرىنى –ئۇنداق بولمىغاندا، ئىنسانالر شەخسى ئۆچ  ،ئېلىپ بېرىش الزىم. چۈنكى

چى ۋە ياكى بۇالڭچى دېگنگە ئوخشاش يالغان باھانىالر بىلەن ئېلىۋېلىشقا يول چىقىپ قاراق

ئۆلتۈرۈشنى چەكلىگەن كىشىلەرنى ئۆلتۈرۈپ قويىدىغان ھالەتلەر تېپىلىپ هللاقالىدۇ. ئىنسانالر 

 .قالىدۇ 
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 مۇناپىقالر توغرىسىدا  باب -11
 : مۇناپىق دېگەن كىم؟سۇئال  

ئىسالمنى ئاشكارا قىلىپ كۇفرىنى مەخپىي »زىندىق( دېگەن،  ۇناپىق )يەنىمجاۋاب:  

 بەت( -666توم  -51)مەجمۇئۇل فەتىۋانىڭ «. قىلغان كىشىدۇر

دىن دەپ ئەھلى دا ئۇالر ئىسالمرئەھكامال زاھىرىمۇناپىقالرنىڭ ئەسلىسى كۇپرىدۇر. ئەمما 

 نىسبەت بېرىلىدۇ.

ىمدە نۇرغۇن ئورۇنالردا بايان قىلغان بولۇپ تۆۋەندە قۇرئان كەرهللامۇناپىقالرنىڭ سۈپىتىنى 

  قىسقىچە دەلىلەرنى كەلتۈرۈشنى توغرا تاپتىم.

قۇرئان كەرىمنىڭ ئەۋۋىلىدە مۆمىنالرنىڭ سۈپىتىنى بەش ئايەت بىلەن بايان قىلدى، هللا

 مۇناپىقالرنىڭ  سۈپىتىنى بولسا ئون كاپىرالرنىڭ سۈپىتىنى ئىككى ئايەت بىلەن بايان قىلدى،

مۇناپىقالر مەخپىي بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ سۈپىتىنى  ئۈچ ئايەت بىلەن بايان قىلدى.

 ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.هللا ھەممىدىن كۆپ بايان قىلدى.

َّمۇناپىقالرنىڭ سۈپىتىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: هللا ََّآَمن ا َّيَ ُقوُل َّالن اِسََّمْن َوبِاْليَ ْوِمَََّّّباهللَوِمَن

َّأَنْ ُفَسُهْمََّوَماََّيْشُعُروَنَّ)َّهللَّا(َُّيَخاِدُعوَن3ََّوَماَُّهْمَِّبُمْؤِمِنيَنَّ)َّاآْلَِخرَِّ (َِّفيَّقُ ُلوِبِهْمََّمَرض 3ََّوال ِذيَنََّآَمُنواََّوَماََّيْخَدُعوَنَِّإَل 

ََّيْكِذبُوَنَّ)َّهللَّافَ َزاَدُهُمَّ ََّكانُوا َِّبَما َّأَلِيم  ََّعَذاب  ََّوَلُهْم ََّلُهْمَََّل41ََّمَرًضا َِّقيَل ََّنْحُنَّ(ََّوِإَذا َِّإن َما تُ ْفِسُدواَِّفيَّاأْلَْرِضَّقَاُلوا

(ََّوِإَذاَِّقيَلََّلُهْمََّآِمُنواََّكَماََّآَمَنَّالن اُسَّقَاُلواَّأَنُ ْؤِمُنََّكَما45َّ(ََّأََلَِّإن  ُهْمَُّهُمَّاْلُمْفِسُدوَنََّوَلِكْنَََّلََّيْشُعُروَنَّ)44ُمْصِلُحوَنَّ)

(ََّوِإَذاََّلُقواَّال ِذيَنََّآَمُنواَّقَاُلواََّآَمن اََّوِإَذاََّخَلْواَِّإَلىََّشَياِطيِنِهْم49ََّهاُءََّوَلِكْنَََّلَّيَ ْعَلُموَنَّ)َآَمَنَّالسَُّفَهاُءََّأََلَِّإن  ُهْمَُّهُمَّالسُّفََّ

(َّ َُّمْستَ ْهزُِئوَن ََّنْحُن َِّإن َما ََّمَعُكْم َِّإن ا 41َّقَاُلوا َّ)َّهللَّا( َّيَ ْعَمُهوَن َِّفيَّطُْغَيانِِهْم ََّويَُمدُُّهْم َِّبِهْم َّال ِذيَن42ََّيْستَ ْهِزُئ َُّأولَِئَك )

(ََّمثَ ُلُهْمََّكَمَثِلَّال ِذيَّاْستَ ْوَقَدَّنَارًاَّفَ َلم اََّأَضاَءْتََّما42َّاْشتَ َرُواَّالض اَلَلَةَّبِاْلُهَدىََّفَماَّرَِبَحْتَِّتَجارَتُ ُهْمََّوَماََّكانُواَُّمْهَتِديَنَّ)

َََّلَّيُ ْبصََّّهللَّاَحْوَلُهََّذَهَبَّ َّفَ ُهْمَََّلَّيَ ْرِجُعوَنَّ)47ُروَنَّ)بُِنورِِهْمََّوتَ رََكُهْمَِّفيَّظُُلَمات  َِّمَن43َّ(َُّصم َُّبْكم َُّعْمي  (ََّأْوََّكَصيِّب 

َّوََّ َّاْلَمْوِت ََّحَذَر َّالص َواِعِق َِّمَن ََّآَذانِِهْم َِّفي ََّأَصاِبَعُهْم ََّيْجَعُلوَن ََّوبَ ْرق  ََّورَْعد  َّظُُلَمات  َِّفيِه َّبِاْلَكاِفرِيَنََّّهللَّاالس َماِء ُمِحيط 

َلَذَهَبَِّبَسْمِعِهْمََّّهللَّاْخَطُفَّأَْبَصارَُهْمَُّكل َماََّأَضاَءََّلُهْمََّمَشْواَِّفيِهََّوِإَذاََّأْظَلَمََّعَلْيِهْمَّقَاُمواََّوَلْوََّشاَءَّ(ََّيَكاُدَّاْلبَ ْرُقَّي43ََّ)

َّ)َّهللَّاَوأَْبَصارِِهْمَِّإن َّ  (51ََّعَلىَُّكلََِّّشْيء ََّقِدير 
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 ر، قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشەندۇق دېگۈچىلەر باهللاكىشىلەر ئارىسىدا

ھەقىقەتتە ئۇالر ئىشەنمەيدۇ )يەنى ئاغزىدا ئىشەندۇق دېگىنى بىلەن، كۆڭلىدە 

نى ئالدىماقچى بولىدۇ، ھەقىقەتتە ئۇالر مۇئمىنلەرنى ۋە هللا[. ئۇالر 1ئىشەنمەيدۇ( ]

[. ئۇالرنىڭ دىللىرىدا كېسەل )يەنى مۇناپىقلىق 3تۇيماستىن ئۆزلىرىنىال ئالدايدۇ ]

ڭ كېسىلىنى كۈچەيتىۋەتتى؛ يالغان ئۇالرنىهللاۋە شەكلىنىش( بار، 

نىڭ هللاسۆزلىگەنلىكلىرى )يەنى يالغاندىن ئىماننى دەۋا قىلغانلىقلىرى ۋە 

ئايەتلىرىنى مەسخىرە قىلغانلىقلىرى( ئۈچۈن ئۇالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ 

بىز ئىسالھ »دېيىلسە، « يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلماڭالر» :[. ئۇالرغا70]

[. بىلىڭالركى، ئۇالر ھەقىقەتەن بۇزغۇنچىالردۇر، لېكىن 77دەيدۇ ]« ىزقىلغۇچىالرم

ئىمان ئېيتقان »[. ئۇالرغا )يەنى مۇناپىقالرغا(: 75بۇنى ئۆزلىرى تۇيمايدۇ ]

« كىشىلەردەك )يەنى ساھابىلەردەك چىن كۆڭلۈڭالر بىلەن( ئىمان ئېيتىڭالر

دەيدۇ. « ان ئېيتامدۇق؟بىز ئىمان ئېيتقان ئەخمەقلەرگە ئوخشاش ئىم»دېيىلسە، 

[. ئۇالر 74بىلىڭالركى ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىال ئەخمەقلەر، لېكىن )بۇنى( ئۇالر تۇيمايدۇ ]

دېيىشىدۇ، شاياتۇنلىرى « بىز ئىمان ئېيتتۇق»بىلەن ئۇچراشقىنىدا:  مۇئمىنلەر

بىز »)يەنى مۇناپىق كاتتىباشلىرى( بىلەن يالغۇز جايدا تېپىشقاندا بولسا 

لەر بىلەن بىللىمىز، پەقەت )تىلىمىزنىڭ ئۇچىدىال ئىمان ئېيتىپ ھەقىقەتەن سى

[. مەسخىرە قىلغانلىقلىرى 73دەيدۇ ]« نى مەسخىرە قىلىمىزمۇئمىنلەرقويۇپ( 

ئۇالرنى جازااليدۇ، ئۇالرنى گۇمراھلىقلىرىدا قويۇپ بېرىدۇكى، ئۇالر هللائۈچۈن 

ېرىپ گۇمراھلىقنى [. ئەنە شۇالر ھىدايەتنى ب76تېڭىرقىغان ھالدا يۈرۈشىدۇ ]

[. 75ئالدى. شۇڭا سودىسى پايدا كەلتۈرمىدى، ئۇالر ھىدايەت تاپقۇچى بولمىدى ]

ئۇالر گوياكى )كېچىدە ئىسسىنىش ۋە يورۇقلۇق ئېلىش ئۈچۈن( ئوت ياققان 

ئۇالرنىڭ )ئوتىنىڭ( هللاكىشىلەرگە ئوخشايدۇ، ئوت ئۇالرنىڭ ئەتراپىنى يورۇتقاندا، 

رنى )ئەتراپىدىكى ھېچ نەرسىنى( كۆرەلمەيدىغان يورۇقىنى ئۆچۈرۈۋەتتى، ئۇال

[. ئۇالر گاستۇر )يەنى گاس ئاڭلىمىغاندەك، 71قاراڭغۇلۇقتا قالدۇردى ]
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ياخشىلىقنى ئاڭلىمايدۇ(، گاچىدۇر )يەنى گاچا سۆزلىيەلمىگەندەك، ياخشى ئىشنى 

شۇڭا  سۆزلىيەلمەيدۇ(، كوردۇر )يەنى كور بولۇپ قالغاندەك، توغرا يولنى كۆرمەيدۇ(،

[. ياكى ئۇالر زۇلمەتلىك، گۈلدۈرمامىلىق ۋە 71ئۇالر )گۇمراھلىقتىن( قايتمايدۇ ]

چاقماقلىق قاتتىق يامغۇردا قالغان، گويا چاقماق سوقۇۋېتىپ ئۆلۈپ كېتىشتىن 

 هللا قورقۇپ، قۇالقلىرىنى بارماقلىرى بىلەن ئېتىۋالغان كىشىلەرگە ئوخشايدۇ. 

[. چاقماق 73ئەھۋالىنى( بىلىپ تۇرغۇچىدۇر ]كاپىرالرنى )يەنى ئۇالرنىڭ ھەممە 

چاققاندا ئۇالر كۆز نۇرىدىن ئايرىلىپ قالغىلى تاس قالىدۇ. ئۇالر چاقماق يورۇقىدا 

خالىسا ئىدى، ئۇالرنى هللامېڭىۋالىدۇ؛ قاراڭغۇلۇق قاپلىغاندا تۇرۇپ قالىدۇ، 

ھەقىقەتەن ھەر هللائاڭالش ۋە كۆرۈش قۇۋۋىتىدىن ئەلۋەتتە مەھرۇم قىالتتى. 

 .[50نەرسىگە قادىردۇر ]

يەنە قۇرئان كەرىمدە سۈرە مۇناپىقتا مۇناپىقالرنىڭ  سۈپىتىنى بىزلەرگە خەۋەر بېرىپ هللا

 مۇنداق دەيدۇ.

َّ(ََّسَواء ََّعَلْيِهْم2ََّلو ْواَّرُُءوَسُهْمََّورَأَيْ تَ ُهْمََّيُصدُّوَنََّوُهْمَُّمْسَتْكِبُروَنَّ)َّهللَّاَوِإَذاَِّقيَلََّلُهْمَّتَ َعاَلْواََّيْستَ ْغِفْرََّلُكْمََّرُسوُل

 (2َََّلَّيَ ْهِديَّاْلَقْوَمَّاْلَفاِسِقيَنَّ)َّهللَّاَلُهْمَِّإن ََّّهللَّاَأْستَ ْغَفْرَتََّلُهْمََّأْمََّلْمََّتْستَ ْغِفْرََّلُهْمََّلْنَّيَ ْغِفَرَّ

 :گۇۋاھلىق بېرىمىزكى سەن ھەقىقەتەن »مۇناپىقالر  ئالدىڭغا كەلگەن چاغدا

نىڭ پەيغەمبىرى هللاقەتەن دەيدۇ،  ھەقى« نىڭ پەيغەمبىرىدۇرسەنهللا

گۇۋاھلىق بېرىدۇكى، مۇناپىقالر چوقۇم هللا بىلىدۇ، هللائىكەنلىكىڭنى 

[. ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ يالغان قەسەملىرىنى قالقان قىلىۋالدى، 7يالغانچىالردۇر ]

نىڭ دىنىدىن( توستى، ئۇالرنىڭ هللانىڭ يولىدىن )يەنى هللا )كىشىلەرنى(

ئۈچۈندۇركى، ئۇالر )ئېغىزلىرىدا( [. بۇ شۇنىڭ 5قىلمىشى نېمىدېگەن يامان! ]

ئىشىنىپ، ئاندىن )دىللىرىدا( ئىنكار قىلدى، ئۇالرنىڭ دىللىرى پېچەتلەندى )يەنى 

[. ئۇالرغا 4دىللىرىغا ھىدايەت يېتىپ بارالمايدۇ(، ئۇالر )ئىماننى( چۈشەنمەيدۇ ]

ئەگەر قارايدىغان بولساڭ، بەدەن قۇرۇلۇشى )ساالپەتلىكى( سېنى ھەيران قالدۇرىدۇ، 

ئۇالر سۆزلىسە، )سۆزىنىڭ پاساھەتلىكىدىن( سۆزىگە قۇالق سالىسەن، )ئىلىمسىز، 
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ئەقىلسىز، پاراسەتسىزلىكتە( گويا ئۇالر تامغا يۆلەپ قويۇلغان )چىرىپ قالغان( 

ياغاچالردۇر، ئۇالر )قورقۇنچتىن( ھەرقانداق ئاۋازنى ئۆزلىرىگە قارىتىلغان دەپ 

گە( دۈشمەندۇر، ئۇالردىن ھەزەر ئەيلىگىن، مۇئمىنلەرگۇمانلىنىدۇ، ئۇالر )ساڭا ۋە 

ئۇالرنى ھاالك قىلسۇن! ئۇالر قانداقمۇ )ھىدايەتتىن گۇمراھلىققا( بۇرۇلۇپ هللا

كېلىڭالر، رەسۇلۇلالھ سىلەرگە مەغپىرەت »[ ئۇالرغا ئۆزرە ئېيتىپ: 3كېتىدۇ! ]

ئۇالرنىڭ  دېيىلسە، )مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن( باشلىرىنى سىلكىيدۇ،« تىلەيدۇ

تەكەببۇرلۇق قىلغان ھالدا )دەۋەت قىلىنغان نەرسىدىن( يۈز ئۆرۈگەنلىكىنى 

[. ئۇالرغا )مەيلى( مەغپىرەت تەلەپ قىلغىن، )مەيلى( مەغپىرەت تەلەپ 6كۆرۈسەن ]

ئۇالرغا ھەرگىز مەغپىرەت قىلمايدۇ، هللاقىلمىغىن، بەرىبىر ئوخشاش، 

 .[5ۇ ]ھىدايەت قىلمايدهللا شۈبھىسىزكى پاسىق قەۋمنى 

ََّفَ َلْنََّّهللَّاَوَمْنَُّيْضِلِلََّّهللَّاَأرَْكَسُهْمَِّبَماََّكَسُبواَّأَُترِيُدوَنََّأْنَّتَ ْهُدواََّمْنََّأَضل ََّّهللَّاَفَماََّلُكْمَِّفيَّاْلُمَناِفِقيَنَِّفَئتَ ْيِنَّو

ُهْمََّأْولَِياَءََّحت ىَّيُ َهاِجُرواَِّفيََّسِبيِلَّ(ََّودُّواََّلْوََّتْكُفُروَنََّكَماََّكَفُرواَّفَ َتُكونُوَنََّسَواًءََّفاَلَّتَ ت 33ََّتِجَدََّلُهََّسِبياًلَّ) َّهللَّاِخُذواَِّمن ْ

ََّنِصيًراَّ) ََّوََل ََّولِيًّا ُهْم َِّمن ْ َّتَ ت ِخُذوا ََّوََل ََّواقْ تُ ُلوُهْمََّحْيُثََّوَجْدُتُموُهْم ََّفُخُذوُهْم َّتَ َول ْوا  قَ ْوم َّ ِإَلىَّ َيِصُلونَّ ال ِذينَّ ِإَل َّ (33فَِإْن

َنُكمَّْ نَ ُهم بَ ي ْ ََّعَلْيُكمَََّّْلَسل َطُهمََّّْهللَّاََّشاءََّوَلوَّ قَ ْوَمُهمَّْ يُ َقاتُِلواَّْ َأوَّ يُ َقاتُِلوُكمَّْ َأن ُصُدورُُهمَّْ َحِصَرتَّ َجآُؤوُكمَّْ َأوَّ ثَاق َّمِّي َوبَ ي ْ

 َّ(31)ََّسِبيالًََِّّهمََّْعَليَََّّْلُكمََّّْهللَََّّجَعلََََّّفَماَّالس َلمَََِّّإلَْيُكمَََُّّوأَْلَقْواََّّْيُ َقاتُِلوُكمََّّْفَ َلمََّّْاْعتَ َزُلوُكمََّّْفَِإنََّّفَ َلَقاتَ ُلوُكمَّْ

 سىلەر نېمىشقا مۇناپىقالر توغرىسىدا ئىككى گۇرۇھقا بۆلۈنۈپ مۇئمىنلەرئى !

ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن ئۇالرنى كاپىرالر ھۆكمىدە هللا كېتىسىلەر؟ 

ئازدۇرغان كىشىلەرنى سىلەر ھىدايەت قىلماقچى بوالمسىلەر؟  هللاقىلدى، 

ئۇنىڭغا ھەرگىز توغرا يول تېپىپ  گۇمراھ قىلىدىكەن، سەنهللاكىمنىكى 

[. ئۇالر سىلەرنىڭ ئۆزلىرىدەك كاپىر بولۇشۇڭالرنى، شۇنىڭ بىلەن 11بېرەلمەيسەن ]

يولىدا ھىجرەت هللائۆزلىرىگە ئوخشاش بولۇشۇڭالرنى ئۈمىد قىلىدۇ، ئۇالر 

قىلمىغۇچە )يەنى ھىجرەت قىلىش ئارقىلىق ئىمانىنى ئىسپات قىلمىغۇچە( 

يولىدا ھىجرەت قىلىشتىن يۈز ئۆرۈسە، هللاڭالر، ئەگەر ئۇالر ئۇالرنى دوست تۇتما
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ئۇالرنى قەيەردە تاپساڭالر شۇ يەردە تۇتۇپ ئۆلتۈرۈڭالر، ئۇالرنى دوستمۇ تۇتماڭالر، 

[. پەقەت سىلەر بىلەن ئۆزلىرى ئارىسىدا ئەھدە بولغان 13ياردەمچىمۇ قىلماڭالر ]

قىلىشتىن ياكى ئۆز قەۋمگە  بىر قەۋمگە سېغىنغانالر ياكى سىلەرگە قارشى ئۇرۇش

قارشى ئۇرۇش قىلىشتىن يۈرەكلىرى سىقىلىپ )يەنى سىلەر تەرەپمۇ ئەمەس، ئۆز 

قەۋمى تەرەپمۇ ئەمەس بولۇپ( سىلەرگە كەلگەنلەر بۇنىڭدىن مۇستەسنا )يەنى 

خالىسا، ئۇالرنى سىلەرگە هللامۇنداقالرنى ئۆلتۈرمەڭالر ۋە ئەسىر ئالماڭالر(. ئەگەر 

ئۇالرنى  هللا تى، ئۇالر، ئەلۋەتتە، سىلەر بىلەن ئۇرۇشاتتى )يەنى مۇسەللەت قىالت

كۈچلۈك قىلپ سىلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىشقا جۈرئەتلىك قىالتتى(، ئەگەر ئۇالر 

سىلەردىن يىراق تۇرسا )يەنى سىلەرگە چېقىلمىسا(، سىلەر بىلەن ئۇرۇشمىسا ۋە 

شىڭالرنى ھەرگىز سىلەرنىڭ ئۇالرغا ھۇجۇم قىلى هللا سىلەرگە تەسلىم بولسا، 

 ()سۈرە نىسا .[30رۇخسەت قىلمايدۇ ]

قۇرئان كەرىمدە بۇنىڭدىن باشقا كۆپ ئورۇنالردا مۇناپىقالرنىڭ  سۈپىتىنى بىزلەرگە هللايەنە 

خەۋەر بەردى. مەن كىتابنى ئوقۇغۇچىالرغا ئاسان بولۇشى ئۈچۈن مۇشۇ دەلىللەر بىلەن كۇپايە 

 قىلدىم. 

 مۇناپىقالرنىڭ ھۆكمى نېمە؟
دىن دەپ ئەھلى ۇناپىقالرنىڭ ئەسلىسى بولسا كۇپرىدۇر. ئەمما دۇنيا ئەھكاملىرىدا ئۇالر ئىسالمم

 .نىڭ مۇنۇ ئايىتى دااللەت قىلىدۇهللا نىسبەت بېرىلىدۇ. بۇالرنىڭ ئەسلىسى كاپىر ئىكەنلىكگە 

َّهللَّاََّأَضل َََّّمنََّّتَ ْهُدواََّأنََّّْأَُترِيُدونَََّّكَسُبواَّاِبمَََّّأرَْكَسُهمََّّْهللَّاوَََِّّفَئتَ ْينََّّاْلُمَناِفِقينََِّّفيََّلُكمَََّّْفَما مۇنداق دەيدۇ:هللا

ُهمََّّْتَ ت ِخُذواََّفاَلَََّّسَواءًََّّفَ َتُكونُونَََّّكَفُرواََّكَماََّتْكُفُرونَََّّلوَََّّودُّوا(33َّ)ََّسِبياًلَََّّلهَََُّّتِجدََّّفَ َلنََّّْهللَّاَُّيْضِللَََّّوَمنَّ ََّحت ىََّأْولَِياءَََِّّمن ْ

ُهمََّّْتَ ت ِخُذواََّوََلَََّّوَجْدُتُموُهمَََّّْحْيثَََّّواقْ تُ ُلوُهمَََّّْفُخُذوُهمََّّْْواتَ َول ََّّفَِإنََّّْهللَََّّسِبيلََِّّفيَّيُ َهاِجُروا  َنِصيًراََّوََلَََّّولِيًّاَِّمن ْ

 سىلەر نېمىشقا مۇناپىقالر توغرىسىدا ئىككى گۇرۇھقا بۆلۈنۈپ مۇئمىنلەرئى !

ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن ئۇالرنى كاپىرالر ھۆكمىدە هللاكېتىسىلەر؟ 

زدۇرغان كىشىلەرنى سىلەر ھىدايەت قىلماقچى بوالمسىلەر؟ كىمنىكى ئاهللاقىلدى، 

گۇمراھ قىلىدىكەن، سەن ئۇنىڭغا ھەرگىز توغرا يول تېپىپ بېرەلمەيسەن هللا
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[. ئۇالر سىلەرنىڭ ئۆزلىرىدەك كاپىر بولۇشۇڭالرنى، شۇنىڭ بىلەن ئۆزلىرىگە 11]

قىلمىغۇچە )يەنى يولىدا ھىجرەت هللائوخشاش بولۇشۇڭالرنى ئۈمىد قىلىدۇ، ئۇالر 

ھىجرەت قىلىش ئارقىلىق ئىمانىنى ئىسپات قىلمىغۇچە( ئۇالرنى دوست تۇتماڭالر، 

يولىدا ھىجرەت قىلىشتىن يۈز ئۆرۈسە، ئۇالرنى قەيەردە تاپساڭالر شۇ هللائەگەر ئۇالر 

 [.13يەردە تۇتۇپ ئۆلتۈرۈڭالر، ئۇالرنى دوستمۇ تۇتماڭالر، ياردەمچىمۇ قىلماڭالر ]

ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن ئۇالرنى كاپىرالر ھۆكمىدە دەپ خەۋەر هللا يەتتە يۇقارقى ئا 

بەردى. شۇنىڭغا ئاساسەن بىز ئۇالرنىڭ ئىسىملىرىنى مەخپى كاپىرالر دەپ ئاتىساقمۇ بولىدۇ. 

 ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچى هللا 

كارا بولسا مۇناپىقالرنىڭ مۇناپىقلىقى ئاش]شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ 

 بەت(-461توم -7سارىمۇل مەسلۇلنىڭ ئەس)دېدى . [ئۆلتۈرلىدۇ

. قىلىنىدۇ قۇبۇل تەۋبىسى كەلسە قىلىپ تەۋبە ئىلگىرى چۈشۈشتىن قولغا مۇناپىق ئەگەر]

 قۇبۇل تەۋبىسى قىلسا دەۋا قىلغانلىقىنى تەۋبە كېيىن چۈشكەندىن قولغا مۇناپىق ئەگەر

 سۇھنۇن ئۆلىمالىرىدىن مەزھەپ مالىكى ھىمەھۇلالھنىڭ،رە قاسىم ئىبنى ئۇ [.قىلىنمايدۇ

 .سۆزىدۇر مەشھۇرلىرىنىڭ مەزھىپىنىڭ مالىكى ۋە رەھىمەھۇلالھ

زىندىق )يەنى مۇناپىق( قولىمىزغا ]شەيخۇل ئىسالم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق تىلغا ئالدى: 

فىقھى  بۇ [چۈشكەندىن كېيىن گەرچە تەۋبە قىلغان بولسىمۇ ئۆلتۈرۈش ۋاجىب بولىدۇ.

 ئۆلىمالىرىنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ سۆزى.

دېگەن، ئىسالمنى  زىندىق )يەنى مۇناپىق(»رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:  ئىبنى قاسىم

ئاشكارا قىلىپ كۇفرىنى مەخپىي قىلغان كىشى بولۇپ، مۇناپىقلىقى ئاشكارا بولسا تەۋبە تەلەپ 

 بەت(-11-4)ئەتتەھرىر ۋەتتەنۋىرنىڭ «. قىلىنماستىن ئۆلتۈرۈلىدۇ

تائاال بۇالڭچىالرغا قادىر بولۇشتىن ئىلگىرى هللا]ئىبنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: 

تەۋبە قىلىپ كەلسە، قوبۇل قىلىنىدىغانلىقىنى ئۇالرغا قادىر بولۇپ بولغاندىن كېيىن تەۋبىنى 

سالم ئۈچۈن دەۋا قىلسا، تەۋبىسىنىڭ مەنپەئەت بەرمەيدىغانلىقىنى يولغا قويدى. تىلى بىلەن ئى

مۇناپىقلىق قىلغانالرغا جەڭ قىلىش، بۇالڭچىالرغا جەڭ قىلىشتىن مۇھىم. چۈنكى، 

بۇالڭچىالرنىڭ پىتنىسى جانالر ۋە مالالرغا بولىدۇ. مۇناپىقنىڭ پىتنىسى بولسا، قەلب ۋە ئىمانغا 

قا بولىدۇ. بۇنىڭغا قادىر بولغاندىن كېيىن تەۋبىنى دەۋا قىلسا تەۋبىسى قوبۇل بولماسلىق

 بەت( -740توم  -4ناملىق كىتاب « ئىئالمۇل مۇۋەققىئىن)» [بەكرەك اليىق.
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 تىن ساقلىنىپ قالىدۇ. نى ئاشكارا قىلمىسا ئازاپ )يەنى ئۆلتۈرۈش(نىفاقمۇناپىق 

َّ ََّواْلُمْرِجُفوَنَِّفيَّاْلَمِديَنِةَّلَن َّلَِئْنََّلْمَّيَ ْنَتِهَّاْلُمَناِفُقوَنََّوال ِذيَنَِّفيَّقُ ُلوِبِهْمََّمَرض  ْغرِيَ ن َكَِّبِهْمَّثُم َََّلَُّيَجاِوُروَنَكَِّفيَهاَِّإَل 

 تَ ْبِدياًلََّّهللَّاِفيَّال ِذيَنََّخَلْواَِّمْنَّقَ ْبُلََّوَلْنََّتِجَدَِّلُسن ِةََّّهللَّاَقِلياًلَّ*ََّمْلُعونِيَنَّأَيْ َنَماَّثُِقُفواَُّأِخُذواََّوقُ ت ُِّلواَّتَ ْقِتياًلََُّّسن َةَّ

ىرىدا كېسەل بارالر، مەدىنىدە يالغان خەۋەر ئەگەر مۇناپىقالر، )نىفاقتىن( دىلل

تارقاتقۇچىالر )قىلمىشلىرىدىن( يانمىسا، )ئى مۇھەممەد( ئەلۋەتتە بىز سېنى 

ئۇالرغا مۇسەللەت قىلىمىز، ئاندىن ئۇالر مەدىنىدە لەنەتكە ئۇچرىغان ھالدا سەن 

ەيدەپ بىلەن ئازغىنا ۋاقىت تۇرااليدۇ )يەنى ئۇالر مەدىنىدىن سۈرگۈن قىلىنىپ ھ

چىقىرىلىدۇ، چىقىپ كېتىشكە تەييارلىق قىلىۋېلىش ئۈچۈن مەدىنىدە پەقەت 

ئازغىنا ۋاقىت تۇرااليدۇ(. ئۇالر قەيەردە بايقالسا، شۇ يەردە تۇتۇلىدۇ ۋە ئۆلتۈرۈلىدۇ 

نىڭ ئۆتكەنكى هللانىڭ تۇتقان يولى( هللا)يەنى مۇناپىقالرغا  [. بۇ57ـ50]

ان يولىدا ھېچقانداق ئۆزگىرىش نىڭ تۇتقهللائۈممەتلەرگە تۇتقان يولىدۇر، 

 .[55تاپالمايسەن ]

مۇناپىق نىپاقىنى ]ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ بۇ ئايەتنى دەلىل قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: 

ئۇالر قەيەردە بايقالسا، شۇ يەردە  ئاشكارا قىلمىسا ئۆلتۈرۈلمەيدۇ، ئەگەر نىپاقىنى ئاشكارا قىلسا

 بەت( -464ارىمۇل مەسلۇلنىڭ سئەس)  [تۇتۇلىدۇ ۋە ئۆلتۈرۈلىدۇ.

 

 مۇناپىقالر ھەققىدىكى خۇالسە
ۇناپىقالر ھەققىدە قۇرئان كەرىمدىكى دەلىللەر، ئالىمالرنىڭ سۆزى، پەتىۋالىرى بىلەن م

ياكى ئۇالرنىڭ مۇناپىقلىقى بىلىنسە ئۇالر قەيەردە بايقالسا، شۇ  نى ئاشكارە قىلسانىفاق مۇناپىقالر

مۇناپىق نىپاقىنى ئاشكارە قىلمىسا ەستىن ئۆلتۈرۈلىدۇ. ئەگەر ئىككىلەنم يەردە تۇتۇلىدۇ.

 ئۆلتۈرۈلمەيدۇ.

ئەمما، مۇناپىقالرنى ئۆلتۈرۈشتە ئىختىالپ كۆپىيىدىغان ھالەتلەر بولۇپ قالسا، شەرئى 

  سىياسەتكە ئاساسەن، ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش كىچىكتۈرىلىدۇ.

ثَ َنا  ِّ َعْمُرو بُن د ينار  أنَُّه َسَ َع جاب رَ َحدَّ وَقْد ثاَب مَعُه ناس  م َن  ًا رضي اهللا تعاَل عنُه يَ ُقوُل َغَزْونَا َمَع النَِّب 
َب اْلْنَصار ي  غَضَبًا شَ  ر يَن َرُجًل لعَّاب  َفَكَسَع أْنَصار يًَّا فَغض  َهاج 

ُ
َن امل ر يَن حَّتَّ َكثُ ُروا وكاَن م  َهاج 

ُ
د يَدًا حَّتَّ تَداَعْوا امل
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ر يَن فَخرََج النَِّب    وقاَل اْلْنَصار ي   ر ي  يا لَْلُمَهاج  فقال َفما باُل َدْعَوى أْهل  اْلَاه ل يَّة  ُثَّ قال  يا َلألَْنَصار  وقال اْلُمَهاج 
ر يِّ اْلْنَصار يِّ قال فقال النَِّب    َ ب َكْسَعة  اْلُمَهاج  ْبُد اهللا بُن ُأَبٍّ بُن َدُعوَها فإن ََّها َخب يثَة  وقال عَ  ما َشأنُ ُهْم َفُأْخْب 

َنا  ل (َسُلوَل أَقْد تَداَعْوا عَلي ْ ا األذ  زُّ ِمْنھ  ن  األع  ِة ل ُیْخِرج  ِدین  ا إل ى الم  ْعن  ج  فقال ُعَمُر أَل نَ ْقُتُل يا رُسوَل اهللا  )ل ِئْن ر 
 كاَن يَ ْقُتُل أْصَحابَُه.لَ يَ َتَحدَُّث النَّاُس أنَُّه  َهَذا اْلَب يَث ل َعْبد  اهللا فقال النَِّب   

بىللە بىلەن   پەيغەمبەر دىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ:جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ـ 1515

بىر چاقچاقچى  بۇ غازاتقا چىققان مۇھاجىرالرنىڭ سانى بەكمۇ كۆپ ئىدى.غازاتقا چىقتۇق. 

ىشتىن قاتتىق مۇھاجىر بىر ئەنسارىنىڭ قوڭىغا بىرنى تېپىپ قويۇۋىدى، ئەنسارى بۇ ئ

دەپ ۋارقىراپ  ؟ ـقېنى سىلەر !ئەي ئەنسارىالر ئەنسارى: ،ئاخىرى ئىش يوغىناپ .غەزەبلەندى

دەپ ۋارقىراپ قەۋمىنى ياردەمگە  ! ـئەي مۇھاجىرالرــ قەۋمىنى ياردەمگە چاقىردى. مۇھاجىرمۇ:

يەنە قانداق  ــ جاھىلىيەت دەۋرىنىڭ بۇ چاقىرىقى:پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم چىقىپچاقىردى. 

سوراپ،  ئۇالرغا نېمە ئىش بولغانلىقىنى دەپ جېدەلنى باستى. ئاندىن پەيدا بولدى؟! ـ

جاھىلىيەتنىڭ ئادەتلىرىنى چۆرۈپ ــ :ـ دەمۇھاجىرنىڭ ئەنسارىنى تەپكەنلىكىدىن خەۋەر تاپتى 

ر تېخى ئۇالــ ل:ۇدېدى. ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي ئىبنى سەل نىجىستۇر، ـتاشالڭالر. چۈنكى ئۇ 

ئەزىز كىشى خار كىشىنى  مەدىنىگە قايتىپ بارغاندا،ئادەم چاقىرىپ بىزگە قارشى چىقامدۇ؟ 

نى ئىبنى ئۇبەي ئابدۇلالھرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ېدى. ئۆمەر ـ دقوغالپ چىقىرىدۇ، چوقۇم مەدىنىدىن 

  ەيغەمبەر پ ئۆلتۈرىۋەتمەيلىمۇ؟ ـ دېگەنىدى،بۇ نىجىسنى  !رەسۇلۇلالھــ ئى :تۇرۇپ كۆرسىتىپ

دېگەن ” مۇھەممەد ساھابىلىرىنى ئۆلتۈرىدىكەن“ خەقنىڭ ئارىسىدا: نداق قىلساڭ،ئۇ !ياق:ــ »

 ()بۇخارى دېدى. ـ «تارقىلىدۇ،چۆچەك ـ سۆز 

 
 مۇناپىقالرنى ئۆلتۈرۈشتە شەرئى سىياسەتكە بەكمۇ رىئايە قىلىنىدۇ.دېمەك، 
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 داباغىيالر بىلەن ئۇرۇش قىلىش توغرىسى باب-12
 اغىي دېگەن كىم؟ب

 ەر بىلەن قارشى چىققۇچى كىشىلەرئادىل ئەمىرلەرگە تەئۋىلل]يەھيا رەىمەھۇلالھ شەيىخ ئەبۇ 

 دەيدۇ. [باغىي دىيىلىدۇ

ئادىل دېگىنىمىز: تۆھمەتتىن يىراق بولغان ئادەم ۋە شەىئەتتىن چەتنىمىگەن كىشلەرنى 

 كۆرسىتىدۇ. 

 بلىنىدۇ.باغىيالر مۇسۇلمانالرنىڭ جۈملىسىن ھېسا

 باغىيالرنىڭ تۈرلىرى تۆۋەندىكىچە

ئەمىرىنىڭ ئىتائىتىدىن ئەمىردە خاتالىقالر بار  چە كىشىلەر مۇسۇلمانالر جامائىتىبىر نەچ  -7

دېگەنگە ئوخشاش تەئۋىللەر بىلەن چىقىدۇ. ئەمما ئۇالرغا ئىمامنىڭ كۈچ قۇۋۋىتى يىتىدۇ، يەنى 

ىئەت ئەھكاملىرىنى ئېلىپ بىرەلەيدۇ ۋە ئۇالرغا شەرھوقۇقلىرىنى  -ئۇالردىن ئىنسانالرنىڭ ھەق 

 زەلەيدۇ. بۇ خىل ھالەتتە ئىمام ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشى قەتئى جائىز ئەمەس.يۈرگۈ

ۋە باشقا  تى ئەمىرىنىڭ ئىتائىتىدىن چىقىدۇمۇسۇلمانالر جامائى بىر نەچچە كىشىلەر -5

دەۋەت قىلىدۇ. لېكىن ئۇالر ئىمامغا مۇسۇلمانالرغا ھەم ئەمىرنىڭ ئىتائىتىدىن چىقىشقا 

قارشى ئۇرۇش قىلىشى ئۇالرغا  نىڭقۇراللىق قارشى چىقمايدۇ. بۇ خىل ھالەتتە ھەم ئىمام

لېكىن ئۇالرنى جازاالش يۈزىسىدىن ئۇالرغا تەزىر جازالىرىنى بەرسە ۋە ياكى  قەتئى جائىز ئەمەس .

 ئۇالرنى تۇرمىالرغا تاشالپ قويسا بولىدۇ. 

كۈم كىشىلەر مۇسۇلمانالر جامائىتى ئەمىرىنىڭ ئىتائىتىدىن چىقىدۇ ۋە ئۆز ئالدىغا بىر تۈر -4

بۇ خىل ھالەتتە ھەم ئىمامنىڭ  ئەمىرلەرنى تەيىنلەيدۇ. ئەمما ئىمامغا قارشى ئۇرۇش قىلمايدۇ.

 ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشى جائىز ئەمەس .

ھەقنى روشەنلەشتۈرۈپ  ەۋەتىش ئارقىلىقىملەرنى ئيۇقارقى ھالەتلەردە ئىمام ئۇالرغا ئەھلى ئىل

 بىرىشى ۋە داۋا قىلغان شۈبھىلەرنى ئايدىڭالشتۇرۇپ بىرىشى الزىم.

نى ئىزدىنىپ چىقىشى ىرىمامغا قارشى چىقىشىدىكى مەقسەتلىئۇالرنىڭ ئ ،ئەھلى ئىلىملەر ھەم

ارقىلىق الزىم. ئەگەر ئىمام ئۇالرغا زۇلۇم قىلىپ قويغان بولسا ئىمامغا نەسىھەت قىلىش ئ
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ئوتتۇرىنى ئىسالھ قىلىپ قويىشى الزىم. ئەگەر ئۇالر توغرا بولمىغان داۋاالر بىلەن مۇسۇلمانالر 

 جامائىتىنى بۆلەشكە ئۇرۇنغان بولسا ئۇالرغا قاتتىق نەسىھەت قىلىشى كېرەك

مۇسۇلمانالر جامائىتى ئەمىرىنىڭ ئىتائىتىدىن ھەق بولغان  ۋە ئادىلبىر تۈركۈم كىشىلەر  -3

رلەرنى تەيىنلەيدۇ، ۋە ئىمامغا دەيدۇ، ئۆز ئالدىغا ئەمى -،ىدۇ، ئەمىرنى ئالماشتۇرۇش كېرەكچىق

راللىق قارشى چىقىدۇ. ئەگەر ئۇالرنىڭ سانى ئاز بولسا ياكى ئۇالردا كۈچ قۇۋۋەت بولمىسا ئىمام قو

الرنى ئۇالرغا ئۇرۇش قىلىش يولىنى تاللىماستىن بەلكى ئۇالرنىڭ زىيىنىنى توختىتىدىغان يول

)ئۇستاز ئەبۇ يەھيانىڭ سۈرە ھۇجراتنىڭ ئىزدىنىپ دەرھال ئۇالرنىڭ يامانلىقىنى توختىتىش كېرەك. 

 تەپسىرىدىن ئېلىندى(

ئىمام ئۇالرغا ئالدى  ،ئۇرۇش قىلسا ۋەت بولسا ۋە مۇسۇلمانالرغا قارشىئەمما ئۇالردا كۈچ قۇۋ

رنىڭ قانلىرىنىڭ ھۆرمىتىنى البىرلىكىنى بۇزماسلىق ۋە مۇسۇلمانبىلەن مۇسۇلمانالرنىڭ 

ساقالش توغرىسىدا دەۋەت قىلىشى ۋە ئۇالرغا دەۋەت قىلىش ئۈچۈن ئەھلى ئىلىملەرنى ئەۋەتىشى 

 الزىم.

ئۇالرنىڭ يامانلىقىنى ، ئەگەر ئۇالر باغىيلىقىنى توختاتمىسا دەۋەت قىلىپ بولغاندىن كىيىن

 هللا بۇ تۈردىكى كىشىلەرگە  ،نكىتوختىتىش ئۈچۈن، ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشى كېرەك. چۈ

 : بىزلەرنى ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ

َََّّنَ ُهَماَّفَِإْنَّبَ َغْتَِّإْحَداُهَماََّعَلىَّاأْلُْخَرىَّفَ ق اتُِلواَّال ِتيَّتَ ْبِغيََّحت ىََّتِفيَءََّوِإْنَّطَائَِفَتاِنَِّمَنَّاْلُمْؤِمِنيَنَّاقْ َتتَ ُلواَّفََأْصِلُحواَّبَ ي ْ

َّالل َّ ََّأْمِر َّ)ِإَلى َّاْلُمْقِسِطيَن َُّيِحبُّ َّالل َه َِّإن  ََّوَأْقِسُطوا َّبِاْلَعْدِل نَ ُهَما َّبَ ي ْ َّفََأْصِلُحوا َّفَاَءْت َّفَِإْن ئەگەر    (3ِه

دىن ئىككى گۇرۇھ ئۇرۇشۇپ قالسا، ئۇالرنىڭ ئارىسىنى تۈزەپ قويۇڭالر، مۇئمىنلەر

هللا چى تاكى ئەگەر ئۇالرنىڭ بىرى ئىككىنچىسىگە تاجاۋۇز قىلسا، تاجاۋۇز قىلغۇ

نىڭ ھۆكمىگە قايتقانغا قەدەر )يەنى تاجاۋۇزىنى توختاتقانغا قەدەر( ئۇنىڭ بىلەن 

نىڭ ئەمرىگە( قايتسا، ئۇالرنىڭ ئارىسىنى )ھېچبىر )هللائۇرۇشۇڭالر، ئەگەر ئۇالر 

تەرەپكە يان باسماستىن( ئادىللىق بىلەن تۈزەپ قويۇڭالر، )ھەممە ئىشتا( ئادىل 

 ئايەت( -3)سۈرى ھۇجرات   ادىلالرنى دوست تۇتىدۇھەقىقەتەن ئهللا بولۇڭالر، 

ئۇرۇشۇپ قالغان ئىككى تائىپىنىڭ ئارىسىنى ئىسالھ قىلىشقا -قۇرئان كەرىمنىڭ بۇ دەلىلى

ماڭااليدىغان كىشىلەرنىڭ ھەممىسىگە ئىسالھ قىلىشنى پەرز قىلىدۇ. ئەگەر ئۇ ئىككى تائىپە 
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سۈلھى قىلىشقا خىزمەت ئىشلىگەندىن سۈلھىگە قوشۇلسا سۈلھى قىلىش ياخشىدۇر، ئەگەر 

مۇسۇلمانالر  ،كېيىن ئىككىسىنىڭ بىرى خىالپلىق قىلىپ يەنە بىرىگە تاجاۋۇز قىلغان بولسا

جامائىتىگە تاجاۋۇزچى تائىپە ئادالەت ۋە ھەقىقەتكە قايتقانغا قەدەر ئۇرۇش قىلىش پەرز بولىدۇ. 

ارغان بولۇپ ئۇ جۇمھۇر ئالىمالرنىڭ بۇ ھۆكۈمگە ساھابىلەر ۋە تابىئىنالرنىڭ جۇمھۇرلىرى ب

 مەزھىبىدۇر.

ئەبۇ بەكرى جەسساس رەھىمەھۇلالھ بۇ ئايەتنىڭ تەفسىرىدە مۇنداق دەيدۇ: ئايەتنىڭ زاھىرى 

نىڭ ئەمرىگە كەلگەنگە قەدەر ئۇرۇش هللاباغىيالرغا باشقا ئۇرۇشالردىكى ئومۇمىي ھۆكۈم بولغان 

خماقالر بىلەن ئۇرۇش ئارقىلىق ھەقكە كەلسە قىلىشقا بۇيرۇيدۇ. ئەگەر باغىيالر تاياق، تو

ئۇنىڭدىن باشقىسى بىلەن ئۇرۇلمايدۇ، ئەگەر ئۇنىڭ بىلەن ھەقكە كەلمىسە ئايەتنىڭ زاھىرى ئۆز 

ئىچىگە ئالغان نەرسىگە ئاساسەن قېلىچ بىلەن ئۇرۇش قىلىنىدۇ، باغىيالر ۋە ھەقكە 

ھېچ بىر  ،ر بىلەنال ئۇرۇشقا بولدى قىلىشقايتمىغانالرغا قارشى ئۇرۇشتا قورالسىز تاياق، توخماقال

 بۇ ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسۇشنىڭ بىر تۈرىدۇر. مگە دۇرۇس بولمايدۇ، چۈنكىئادە

يع  َعلَ  َعْن َعْرَفَجَة قَالَ َّ» ْعُت َرُسوَل اللَّه  َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم يَ ُقوُل َمْن أَتَاُكْم َوأَْمرُُكْم َجَ  د  يُر يُد َأْن َسَ  ى َرُجل  َواح 
 «َيُشقَّ َعَصاُكْم َأْو يُ َفرَِّق ََجَاَعَتُكْم فَاقْ تُ ُلوهُ 

سىلەرنىڭ ئىشىڭالر بىر ئادەمگە » نىڭ: يەنە مۇنداق دەيدۇ: مەن رەسۇلۇلالھ  ئەرفەجە  
ى جەملىنىپ بولغاندىن كېيىن، كىمكى سىلەرنىڭ بىرلىكىڭالرنى بۇزماقچى ياكى جامائىتىڭالرن

 )مۇسلىم رىۋايىتى( دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم. «بۆلمەكچى بولىدىكەن ئۇنى ئۆلتۈرۈڭالر!
َا َرُجل  َخرََج يُ َفرُِّق بَ ْْيَ أُمَِّت  فَاْضر بُوا ُعنُ َقُه َّ» قَاَل َرُسوُل اللَّه  َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلَّمَ  َعْن أَُساَمَة ْبن  َشر يك  قَالَ   «أمي 

قانداق بىر كىشى »مۇنداق دەيدۇ؛   رەسۇلۇلالھمۇنداق دەيدۇ:  شەرىيك ئۇسامەتەبنى 

قىلىپ  ىپ ئايرىۋېتىش ئۈچۈن بەيئەت تەلەپئۈممىتىمنىڭ ئارىسىنى تەپرىقىچىلىك سېل

 )نەسائىي رىۋايىتى( . «ئۇنىڭ بوينىغا قېلىچ بىلەن ئۇرۇپ كاللىسىنى ئېلىڭالر! ،چىقسا

 

زىمىندا بۇزۇقچىلىق قىلىشى توختىمىغان ئادەم  ]اق دەيدۇ:ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇند

پەقەتال ئۆلتۈرۈش بىلەن توختىسا ئۆلتۈرىلىدۇ. مەسىلەن مۇسۇلمانالر جامائىتىنى بۆلگۈچى ۋە 

  [دىندا بىدئەت پەيدا قىلغۇچى قاتارلىقالر.

قانچە خىل ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! باغىيالر بىلەن بولغان ئۇرۇش  تۆۋەندىكىدەك بىر 

 ھالەتتە كاپىرالر بىلەن بولغان ئۇرۇشقا ئوخشىمايدۇ.
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ئەسلى كاپىرالر بىلەن بولغان ئۇرۇش ئۇالرنى ئىسالمغا كىرگۈزۈش ئۈچۈن قىلىنىدۇ. ئەمما  -7

 باغىيالر بىلەن بولغان ئۇرۇش، ئۇالرنىڭ يامانلىقلىرىنى توختىتىش ئۈچۈن قىلىنىدۇ.

 ،ان ھالەتلىرىدە ۋە قاچقان ھالەتلىرىدە ھەم ئۆلتۈرىمىزكاپىرالرنى بىزلەرگە ھۇجۇم قىلغ -5

ئەمما باغىيالر بىز بىلەن ئۇرۇش قىلىسا ئۇالرنىڭ يامانلىقىنى توختىتىش ئۈچۈن ئۇرۇش 

 قىلىمىز. ئەگەر قېچىپ كەتسە كەينىدىن قوغالپ ئۆلتۈرۈلمەيدۇ.

 ئۆلتۈرۈلمەيدۇ.كاپىرالرنىڭ ئەسىرلىرى ئۆلتۈرۈلىدۇ ئەمما باغىيالرنىڭ ئەسىرلىرى  -4

 ئەمما باغىيالرنىڭ زەخمىلىرى ئۆلتۈرۈلمەيدۇ. ،نلىرى ئۆلتۈرۈلىدۇگەكاپىرالرنىڭ جاراھەتلەن -3

نى قۇل بالىلىرىقۇل قىلىشقا بولىدۇ. ئەمما باغىيالرنىڭ ئايال  بالىلىرىكاپىرالرنىڭ ئايال  -6

مۇ مۇسۇلمانالردۇر. بالىلىرى ئۇالرنىڭ ئايال ،قىلىشقا قەتئى بولمايدۇ. چۈنكى باغىيالر مۇسۇلمان

 مۇسۇلمانالرنى قۇل قىلىش قەتئى جائىز ئەمەس.

كاپىرالرنىڭ مال مۈلۈكلىرى غەنىمەت ئېلىنىدۇ. ئەمما باغىيالرنىڭ مال مۈلۈكلىرى  -5

 غەنىمەت ئېلىنمايدۇ.

 باغىيالر بىلەن بولغان ئۇرۇش ئەھكاملىرى كاپىرالر بىلەن بولغان ئۇرۇش ئەھكاملىرىغا ،دىمەك

 ئوخشىمايدۇ.

بۇ ئۇرۇش پىتنە ئۇرۇشى  ،ئەگەر ئىمام باغىيالرغا دەۋەت ئېلىپ بارماستىن ئۇرۇش قىلغان بولسا

 ھېسابلىنىدۇ ۋە بۇ ئۇرۇشقا قاتنىشىشىقا قەتئى بولمايدۇ.

قىلىشقا  دەۋەت قىلىپ بولغاندىن كىيىن ۋە ئالىمالر ئوتتۇرىنى ئىسالھ ئەگەر ئىمام باغىيالرغا  

ئۇالر مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلسا ئۇالرنىڭ يامانلىقى پەقەت  كىيىن يەنەئۇرۇنغاندىن 

 ئۇرۇش بىلەن توختايدىغان بولسا ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىش ۋاجىب بولىدۇ.  

ھەر بىر جامائەت ئۆز  ،بۈگۈنكى دەۋرىمىزدىكىگە ئوخشاش جامائەتلەر كۆپ بولۇپ كەتكەن ۋاقىتتا

دەپال ئۇالرغا  پاالنى ماڭا باغىي بولدى ۋە ياكى ئاۋۇالر ماڭا قارشى چىقتى ،ئالدىغا پەتىۋا چىقىرىپ

بولمايدۇ. باغىيالر بىلەن بولغان ئۇرۇشالردا ئالىمالرنىڭ پەتىۋالىرىغا  قارشى ئۇرۇش قىلشىقا

 بەكمۇ رىئايە قىلىش كېرەك.
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دەپ  ،ۇباغىي دەپ ئاتىساق بولىد نىئىسالمى جامائەتكە قارشى چىققانالرنىڭ ھەممىسى

 لەردىغان كىشىغا قارشى ئۇرۇش قىلىئۇالر ،باغىي دېگەندە ،قارىماسلىق كېرەك. چۈنكى ئىنساالر

دەپ چۈشىنىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ھۆكۈمدە خاتالىشىش سادىر بولۇپ قېلىشى مومكىن. شۇنىڭ 

خىل  تئادىل ئىمامغا قارشى چىققۇچى كىشىلەرنىڭ تۆ ئۈچۈن مەن يۇقاردا بايان قىلىنغان

ھالىتىنىال  -3ىڭ ھەممىسىنى باغىي دەپ ئاتىساق بولىدۇ دەپ قارىماسلىقنى، بەلكى تۈرىن

 باغي دەپ ئاتاشنى تەۋسىيە قىلىمەن.

ئەمىرلەرگە قارشى چىققانالرنى ھەم باغىي  ئەسكەرتىش: مۇتەغەللىب )كۈچ بىلەن غەلبە قىلغان(

 دىيىلمەيدۇ.

  !مۇسۇلمانالرنىڭ سەپلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ بەرسۇنهللا 
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