الحمد هلل وحده والصالة والسالم على رسول هللا اما بعد

ئابدۇلھەق دامولالمنىڭ تەقرىزى
مەن مۆھتەرەم ئۇكىمىز ئابدۇساالمنىڭ جىھاد ئەھكاملىرى ناملىق كىتابىنى باشتىن ئاخىرى
كۆرۈپ چىقتىم .بۇ كىتابتا جىھادنىڭ كۆپ قىسىم ئەھكاملىرى بايان قىلىنىپتۇ .بولۇپمۇ
مۇرتەد كاپىرالرنىڭ ئەھكاملىرى مەسىلىسىدە خېلى كەڭرى توختۇلۇپتۇ .مەن ئۇيغۇرچە تەرجىمە
قىلىنغان ۋە ياكى يېزىلغان كىتابالرنىڭ ئىچىدە جىھادنىڭ ئەھكاملىرى توغرىسىدا مۇنچىلىك
كەڭرى توختالغان كىتابنى تېخى ئۇچراتمىدىم .جىھاد ئىبادىتىنى ئادا قىلىشقا بەل باغلىغان
قېرىنداشالرنى جىھاد ئىبادىتىنى قۇرئان ۋە ھەدىستە كۆرسىتىلگەندەك ئادا قىلىشى ئۈچۈن مۇشۇ
كىتابقا مۇراجىئەت قىلىشىنى تەۋسىيە قىلىمەن .ھەمدە اللە دىن قېرىندىشىمىزنىڭ بۇ
ئەمىلىنى قۇبۇل قىلىشىنى ۋە مۇسۇلمانالرغا پايدىلىق قىلىپ بېرىشىنى سورايمەن.
-ئابدۇلھەق دامولالم
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ئۇستاز مۇپتىي ئەبۇ زەر ئەززامنىڭ تەقرىزى
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
األمۃ في أزمات متتالیة وقد تداعت علیھا األمم ….فھل إلی خروج من سبیل ؟
واَّالسبلَّفَ ت َفر َقَّبِ ُكمَّعن ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّوصا ُك ْمََّّبِ ِهَّ
َّوََلَّتَتبِ ُع ُّ ُ َ َ
ْ َْ َ
قال ہللا تعالىَ  :وأَنََّّ َه َذاَّص َراط ُ
َّسبيلهَّ َذل ُك ْم َ
يماَّفَاتبعُوهُ َ
يَّم ْستَق ً

لَ َعل ُك ْمَّتَ ت ُقو ََّنَّ

قد اتفق أھل العلم والعقل قاطبۃ أن الجھاد ھو السبیل .
وكان شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمه ہللا یقول :من فارق الدلیل ض ّل السبیل.
فأین الدلیل ؟
ھذا السؤال یتطلّب جوابا یشفي العلیل ویُروي الغلیل۔۔۔
جزی ہللا أخانا العزیز المجاھد عبد السالم سلمہ ہللا حیث قام بھذا الواجب تجاہ شعبہ الجسور
الغیور مسلمي ترکستان األیغور!
ھذہ الرسالۃ کتبت في ک ّر و ف ّر ،في میادین الجھاد والنضال ضد الصلیبیین والمرتدین ،لعلّھا
ال تجد قیمۃ عند الجالسین علی األرائک المُریحۃ الناعمۃ تحت المکیفات ۔۔۔إال أن النداءات
التي یضمھا ھذا الكتاب تتطرّق إلی القلب المؤمن بإذن ہللا ۔
ھذا الكتاب فیه جواب لکثیر من المسائل التي تطرأ للمجاھد في سبیل ہللا تعالی ۔ ولعلھا أول
كتاب في احكام الجھاد بلغۃ الترکستانیین ،یجمع بین ط ّیاته مسائل ھامۃ معاصرۃ ۔فقہ الجھاد
ومعرفۃ مسائلہ فرض عین علی کل مجاھد في سبیل ہللا لیکون علی بصیرۃ في جھادہ
وثمراته  ،في سلوكه وغزواتہ ۔ نسأل ہللا التوفیق .
ُ
ُ
وسررت ج ّدا؛ ألنہ أخي ولم تلدہ
ففرحت
قرأ المؤلف عليّ ھذہ الرسالۃ من أولھا إلی ٓاخرھا
أمي وما أحسن ھذہ األخوّ ۃ التي تبنی علی اإلیمان! فأقول لہ ناصحا :
‘‘من ص ّنف فقد اس ُتھدف’’ فینبغي لک ّل من یضع قدمہ في ھذا المجال أن ال یخاف لومۃ الئم
وال یغت ّر بمدح الم ّداحین ،بل یسعی جاھدا خالصا لوجہہ الکریم ۔ اللہم
إال اإلصالح فال یُعرض عنہ أبدا ،فاإلصالح کلہ زین ۔ أخي الحبیب عبد السالم مجاھد یحبّ
العلم وأھلہ ،وقلیل ما ھم! فأوصیہ بتقوی ہللا في الس ّر والعلن وأن ال ینساني في دعائہ۔
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ُ
کتبت ھذہ األسطر طلبا لمرضاۃ ہللا سبحانہ وتعالی وتشجیعا ألخي الحبیب ،الغازي في سبیل
ہللا :عبد السالم بارك ہللا في علمہ وعملہ ونفع بہ األمۃ وخاصۃ الشعب األیغور  :الشعب
الترکستاني المنسي المظلوم ۔
ورحم ہللا عبدا قال ٓامینا ۔۔۔
وصلی ہللا علی حبیبنا محمد وعلی ٓالہ وصحبہ أجمعین
أبو ذ ّر ع ّزام عفا ہللا عنه
خراسان الع ّز
 1341-1-1من الهجرة
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تەرجىمىسى:
ناھايتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
گۈزەل ماختاش ﷲ قا بولسۇن ،رەھمەت ۋە ساالم ﷲ نىڭ ئەلچىسى مۇھەممەد ئەلەيھىساالمغا
بولسۇن!
ئۈممەت مۇسىبەتلەر ئىچىدە .ھالبۇكى كاپىر ئۈممەتلەر مۇسۇلمانالرغا قارشى بىر-بىرىگە
چاقىرىۋاتىدۇ .بۇنىڭغا چىقىش يولى بارمۇ؟ ﷲ مۇنداق دەيدۇ:

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

ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن ،ﷲ سىلەرگە بۇ ئىشالرنى تەۋسىيە قىلىدۇ [َّ .]351
بارلىق ئەھلى ئىلملەر بۇنىڭ بىردىن بىر چىقىش يولىنىڭ جىھاد ئىكەنلىكىگە بىرلىككە
كەلدى.
شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:دەلىلدىن ئايرىلىپ قالغان
كىشىلەر يولدىن ئېزىپ قالىدۇ].
دەلىل قەيەردە؟ بۇ سۇئال كېسەلگە شىپا بېرىدىغان ۋە چاڭقىغان ئادەمگە قانائەت بېرىدىغان
جاۋابنى تەلەپ قىلىدۇ.
ﷲ ھۆرمەتلىك مۇجاھىد قېرىندىشىمىز ئابدۇسالمغا ئۆزىنىڭ جاسارەتلىك ،غەيرەتمەن ئۇيغۇر
مۇسۇلمانلىرى ئالدىدىكى ۋاجىباتىنى ئادا قىلىشقا تۇرغانلىقى ئۈچۈن ياخشى مۇكاپاتالرنى
بەرسۇن! ۋە ساالمەت قىلسۇن! بۇ رىسالە مۇرتەدلەر ۋە سەلىبىلەرگە قارشى بولغان جىھاد
مەيدانلىرىدا ،ئارامسىزلىق ئىچىدە يېزىلدى.
بۇ رىسالە راھەت-پاراغەتلىك ئۆيلەر ۋە يۇمشاق ئورۇندۇقالردا ئولتۇرغان كىشىلەرگە بەك
قىممەتلىك بولمىسا كېرەك .لېكىن بۇ رىسالە ئۆز ئىچىگە ئالغان نىداالر ﷲ نىڭ ئىزنى بىلەن
مۆمىن كىشىلەر ئىچىدە يولىنى تاپىدۇ.
بۇ كىتاب ،جىھاد ئەھكاملىرى ھەققىدە ھازىرقى زاماندىكى مۇھىم مەسىلىلەرنى ئۆز ئىچىگە
ئالغان بولۇپ ،تۈركىستانلىقالرنىڭ تىلىدا يېزىلغان تۇنجى كىتاب بولىشى مۇمكىن.
ﷲ يولىدا جىھاد قىلىۋاتقان مۇجاھىدالرنىڭ ئۆز جىھادلىرىدا ۋە جىھادىنىڭ نەتىجىلىرىدە
بەسىرەت بىلەن مېڭىشى ئۈچۈن جىھاد فىقھىسى ۋە جىھاد مەسىلىلەرنى بىلىش پەرىز ئەيىندۇر.
ﷲ تىن تەۋفىق سورايمىز.
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مۇئەللىف بۇ كىتابنى ماڭا باشتىن-ئاخىرغىچە ئوقۇپ بەردى .مەن بەك خۇرسەن بولدۇم.
چۈنكى ئۇ مېنىڭ ﷲ يولىدىكى قېرىندىشىم بولىدۇ .ئىمان ئاساسى ئۈستىگە قۇرۇلغان
قېرىنداشلىق نېمىدىگەن گۈزەل-ھە! مەن قېرىندىشىمغا ئېيتىدىغىنىم شۇكى -كىم كىتاب
يازسا ئۇ نىشانغا ئېلىنىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن كىم شۇ مەيدانغا قەدەم قويسا ماالمەت قىلغۇچىالرنىڭ
ماالمىتىدىن ۋە ماختىغۇچىالرنىڭ ماختاشلىرىدىن مەغرۇرالنماسلىقنى ،بەلكى خالىس ﷲ
رىزاسى ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىپ تۇرۇشىنى تەۋسىيە قىلىمەن.
لېكىن ئىسالھ بولسا بۇنىڭدىن ھەرگىز يۈز ئۆرىمىسۇن .ئىسالھنىڭ ھەممىسى گۈزەلدۇر.
سۆيۈملۈك مۇجاھىد قېرىندىشىم ئابدۇساالم ئىلىمنى ۋە ئىلىم ئەھلىنى ياخشى كۆرىدۇ.
بۇنداق كىشىلەر بەك ئاز ئۇچرايدۇ .مەن قېرىندىشىمغا ئاشكارە ۋە مەخپى ھالەتتە ﷲ تىن كۆپ
تەقۋالىق قىلىشنى ۋە مېنى دۇئاسىدا ئۇنتۇپ قالماسلىقنى تەۋسىيە قىلىمەن.
بۇ بىر نەچچە قۇر خەتلەرنى ﷲ نىڭ رىزاسى ئۈچۈن ۋە ﷲ يولىدىكى غازى قېرىندىشىمنى
ھىممەتلەندۈرۈش مەقسىتىدە يازدىم .ﷲ قېرىندىشىمىزنىڭ ئىلمىگە ۋە ئەمەللەرگە بەرىكەت
بەرسۇن ۋە قېرىندىشىمىز بىلەن ئۈممەتنى شۇ جۈملىدىن ئۇنتۇلۇپ كەتكەن ،زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقان
ئۇيغۇر قەۋمىنى مەنپەئەتلەندۈرسۇن! ﷲ ئامىن دېگەن بەندىگە رەھىم قىلسۇن!
ئەبۇ زەر ئەززام ﷲ ئۇ كىشىنى ئەفۇ قىلسۇن!
ئىززەتلىك خۇراسان
3311-3-3
2136-31-2
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كىرىش سۆز
الحمد هلل وحده والصالة والسالم على رسول هللا اما بعد
آمنُوَّاْ ات ُقوَّاْ الل َّّهَ َحقَّ تُ َقاتَِِّه َو ََّلَ تَ ُموتُنَّ إَِلَّ َوأَنتُم ُّم ْسلِ ُمو ََّن 
قال هللا تعالى  يَاَّأَيُّ َها ال ِذ ََّ
ين َ

آل عمران

سوِ
ِ
اح َد َّة َو َخلَ َقَّ ِم ْن َها َزْو َج َها َوبَ َّ
 يَا َّأَيُّ َها الن َُّ
ث ِم ْن ُه َما ِر َجا ََّلً َكثِيرَّاً
اس ات ُقواَّْ َرب ُك َُّم الذي َخلَ َق ُكم ِّمن ن ْف َّ َ
ِ
ِ
ام إِنَّ الل َّّهَ َكا ََّن َعلَْي ُك َّْم َرِقيبَّاً 
ساءلُو ََّن بَِِّه َواأل َْر َح ََّ
ساء َوات ُقوَّاْ الل َّّهَ الذي تَ َ
َون َ

النساء

ِ
ح لَ ُك َّْم أَ ْع َمالَ ُك َّْم َويَغْ ِف َّْر لَ ُك َّْم ذُنُوبَ ُك َّْم َوَمن
ص ِل َّْ
 يَا َّأَيُّ َها ال ِذ ََّ
آمنُوا ات ُقوا الل َّهَ َوقُولُوا قَ ْو ََّلً َسديدَّاً   يُ ْ
ين َ
از فَ ْوزَّاً َع ِظيمَّاً 
يُ ِط َّْع الل َّهَ َوَر ُسولََّهُ فَ َق َّْد فَ ََّ

األحزاب

اب اللَّه َو َخْي ُر ا ْْلَُدى ُه َدى ُُمَ َّمد َو َشر ْاْل ُُمور
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم فَإ َّن َخْي َر ْ
قال َر ُس ُ
ول اللَّه َ
اْلَديث كتَ ُ
ض ََللَة.
ُُْم َدثَاتُ َها َوُكل ب ْد َعة َ

السالمَّعليكمَّورحمةَّاهللَّوبركاته
مۇسۇلمان قېرىنداشالر! ﷲ ئىنسان ۋە جىنالرنى ئۆزىگە ھېچ قانداق شېرىك كەلتۈرمەستىن
ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن ياراتتى .ﷲ بۇھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

تَّال ِ
ْجنََّّ َو ِْ
ون
سَّإَِلََّّلِيَ ْعبُ ُد َِّ
اْلنْ ََّ
َ وَماَّ َخلَ ْق َُّ

 جىنالرنى ،ئىنسانالرنى پەقەت ماڭا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىم [.]65
ﷲبۇ ئىالھى ھەقىقەتنى ئىنسانالرغا بىلدۈرۈش ئۈچۈن نۇرغۇنلىغان پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتى
ۋە كىتابالرنى نازىل قىلدى.

ول إَِلَّ نُ ِ
ون(  ئى مۇھەممەد!)
وحي إِلَْي َِّه أَن َّهُ ََلَّ إِلَهََّ إَِلَّ أَنَا فَا ْعبُ ُد َِّ
كَّ ِمن ر ُس َّ
َ وَما أ َْر َسلْنَا ِمن قَ ْبلِ َ
سەندىن ئىلگىرى ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسىگە« :مەندىن باشقا ھېچ

مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر» دەپ ۋەھيى قىلدۇق [.]56
ﷲپەيغەمبەرلەرنىڭ ۋەزىپىلىرىنى بايان قىلىپ يەنە مۇنداق دەيدۇ:

ات َّوأَنْ زلْنَا َّمعه َّم َّال ِ
ِ
ِ
يه َّبَأْسَّ َّ َش ِديدََّّ
ْح ِدي ََّد َّفِ َِّ
اس َّبِال ِْق ْس َِّ
وم َّالن َُّ
اب َّ َوال ِْم َيزا ََّن َّلِيَ ُق ََّ
ْكتَ ََّ
ط َّ َوأَنْ َزلْنَا َّال َ
َّ لََق َّْد َّأ َْر َسلْنَا َّ ُر ُسلَنَا َّبالْبَ يِّ نَ َّ َ َ َ َ ُ ُ
ومنافِ َّعَّلِلن َِّ ِ
بَّإِنََّّالل َّهََّقَ ِويََّّ َع ِزيزََّّ()52
ص ُرَّهَُّ َوُر ُسلَ َّهَُّبِالْغَْي َِّ
اسَّ َوليَ ْعلَ ََّمَّالل َّهَُّ َم َّْنَّيَ ْن ُ
َ ََ ُ
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بىز ھەقىقەتەن پەيغەمبەرلىرىمىزنى روشەن مۆجىزىلەر بىلەن ئەۋەتتۇق ۋە ئۇالر
بىلەن بىللە ،ئىنسانالر ئادالەتنى بەرپا قىلسۇن دەپ ،كىتابنى ،قانۇننى
چۈشۈردۇق .تۆمۈرنى ياراتتۇق( ،تۆمۈردىن ئۇرۇش قوراللىرى ياسىلىدىغانلىقى
ئۈچۈن) تۆمۈر كۈچ ـ قۇۋۋەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ،تۆمۈردە ئىنسانالر ئۈچۈن نۇرغۇن
مەنپەئەتلەر

بار،

ﷲنى

كۆرمەي

تۇرۇپ

(قورالالرنى

ئىشلىتىپ)

ﷲقا

ۋە

پەيغەمبەرلىرىگە ياردەم بەرگەنلەرنى بىلىش (مەلۇم قىلىش) ئۈچۈن (تۆمۈرنى

ياراتتى) ،ﷲھەقىقەتەن كۈچلۈكتۇر ،غالىبتۇر [َّ .]25
ﷲئىنسانالردىن ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشنى ۋە ﷲنىڭ شەرىئىتىنى ھەقىقىي رەۋىشتە
يۈرگۈزۈشتىن ئىبارەت ئەڭ بۈيۈك ئەمەلنى تەلەپ قىلدى .ﷲنىڭ پەيغەمبەرلىرى ھەر قانداق
ئەزىيەتلەرگە قارىماستىن ﷲنىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئىجرا قىلىپ ئىنسانالرنى ﷲ نىڭ رەببانى
بۇيرىقىغا چاقىردى.
ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! ﷲ نىڭ ئىنسانالردىن تەلەپ قىلغان بۈيۈك تەلەپلەرنىڭ ئىجرا
بولىشى ئۈچۈن ﷲنىڭ كىتابىغا مۇستەھكەم ئېسىلىش ۋە ئۇنى ھىمايە قىلىدىغان قىلىچ
بولۇش كېرەك.
شۇنداق ،ئىسالم دىنى ﷲنىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئىجرا قىلىش ئۈچۈن ئۆزلىرىنىڭ جانلىرى ۋە
ماللىرىنى ﷲ يولىدا ئاتىغان پەيغەبەرلەر ۋە ئۇالرنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى تەرىپىدىن كۆكلەپ
كەلدى .بۇندىن  7341يىل ئىلگىرى رەسۇلۇلالھ  دەۋرىدە مەدىنىدە كىچىككىنە بىر ئىسالمىي
دىيار بارلىققا كەلدى ۋە تەدرىجە ئىسالم نۇرى پۈتۈن دۇنيا مىقياسىغا تارقالدى.
ئەمما ،بۇ ئەسىردە بولسا ئىسالم ئەۋۋەلقى باشالنغىنىدەك ئەڭ غېرىبچىلىككە قايتتى.
ﷲنىڭ بەندىلىرىنى ئىمتىھان قىلىشى ۋە ئىنسانالرنىڭ ﷲبۇيرىغان جىھاد ئىبادىتىنى تەرك
قىلغانلىق سەۋەبلىك ئىلگىرى رەسۇلۇلالھ  ،ساھابىلەر ۋە كېيىنكى ئۇستازلىرىمىز قانلىرى
بەدىلىگە پەتھى قىلغان ئىسالمىي دىيارالر مۇسۇلمانالرنىڭ قولىدىن كېتىپ قالدى .شۇنداقال
مۇسۇلمانالرغا ئەڭ ئېچىنىشلىق كۈنلەر يېتىپ كەلدى .مانا بۇ خارلىقتىن قۇتۇلىشنىڭ يولى -
جىھاد ئىكەنلىكىنى مېھرىبان رەببىمىز ﷲئىالھى ۋەھيلەر ئارقىلىق بىزلەرگە ئۇقتۇرۇپ بەرگەن
ئىدى.
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ﷲبۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ِ ِ
َّعلَْي ِهم َّوي ْش ِ
ور َّقَ ْومَّ
قَاتِلُ ُ
َّويَ ْن ُ
ف ُ
ص ْرُك ْم َ ْ َ َ
َّص ُد َ
َّويُ ْخ ِزه ْم َ
وه ْم َّيُ َع ِّذبْ ُه ُم َّاللهُ َّبأَيْدي ُك ْم َ

شاءَّوالله ِ
ِ
بَّغَْي َ ِ
َّح ِكيمَّ(َّ )42
ُم ْؤِمنِ ََّ
ىَّم ْنَّيَ َ ُ َ ُ َ
وبَّاللهُ َ
َّويَتُ ُ
َّعليم َ
َّعلَ َ
)َّويُ ْذه ْ
ظَّقُلُوب ِه ْم َ
ينَّ(َ 41
ئۇالرغا ئۇرۇش ئېچىڭالر ،ﷲ ئۇالرنى سىلەرنىڭ قولۇڭالر بىلەن جازااليدۇ .ﷲ
ئۇالرنى خار قىلىدۇ ،ﷲ سىلەرنى ئۇالر ئۈستىدىن غالىب قىلىدۇ( .ئىسالم دىنىنى
ئۈستۈن قىلىپ ،كاپىرالرنى جازاالپ) مۆمىن قەۋمنىڭ كۆڭلىگە شىپالىق (يەنى
تەسەللى) بېرىدۇ [ .]33ھەم ئۇالرنى دىللىرىدىكى ئاچچىقتىن خاالس قىلىدۇ .ﷲ
خالىغان ئادەمنى تەۋبىگە مۇۋەپپەق قىلىدۇ .ﷲ ھەممىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر،

ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر [ .]35
مانا بۇ جىھاد بولسا مۆئمىنلەرنى خارلىقتىن قۇتۇلدۇرىدىغان ۋە ئۇالرنىڭ قەلىبلىرىگە
شىپالىق بېغىشاليدىغان بۈيۈك بىر ئىبادەتتۇر .شۇنداقال رەسۇلۇلالھ  خەۋەر بەرگىنىدەك
ئىسالمنىڭ ئەڭ ئالىي چوققىسىدۇر.
مۇسۇلمان قېرىنداشالر! جىھاد ئىبادىتى بولسا ﷲئىنسانالرغا ھەقنى ئېنىق بىلدۈرۈپ
بولغاندىن كېيىنمۇ ئۆزىنىڭ رەببىنى تونىمىغان گەردەنكەش كاپىرالرغا قارشى قىلىدىغان بۈيۈك
بىر ئىبادەتتۇر.
ﷲتەئاال مۇنداق دەيدۇ:

ِّين َّ ُكلَُّّهُ َّلِل َِّه َّفَِإ َِّن َّانْ تَ َه ْوا َّفَِإنَّ َّهلل َّ َّبِ َماَّ
وه َّْم َّ َحتى َّ َََّل َّتَ ُكو ََّن َّفِْت نَةَّ َّ َويَ ُكو ََّن َّالد َُّ
َ وقَاتِلُ ُ

ي ْعملُ َّو ََّنَّب ِ
صيرََّّ( )93
َ َ َ
 پىتنە تۈگىگەن ،دىن پۈتۈنلەي ﷲئۈچۈن بولغانغا قەدەر ئۇالر بىلەن
ئۇرۇشۇڭالر؛ ئەگەر ئۇالر (كۇفرىدىن) يانسا ،ﷲئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى كۆرىدۇ

[.]43
جىھاد ﷲقا ئىمان ئېيتقان رەھمان تەبارەك ۋەتەئاالنىڭ قوشۇنلىرى بىلەن ﷲ

قا ئىمان

كەلتۈرمىگەن كاپىرالر قوشۇنلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ئەقىدە ئۇرىشىدۇر.
شۇڭالشقا جىھاد پەقەت ئادەم ئۆلتۈرىدىغانال ئۇرۇش بولماستىن بەلكى ،ﷲنىڭ شەرئىتىنىڭ
ئىجرا بولىشىغا توسالغۇ بولغان كۈچلەرنى يوق قىلىش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلىدىغان ئۇرۇشتۇر.
ﷲبۇ ئىبادەتكە ئەھكامالرنى بەلگىلەپ بەرگەن .بىز بۇ ئىبادەتنى ﷲكۆرسەتكەن رەۋىشتە
قىلىشىمىز ئۈچۈن بۇنىڭ شەرئىي دەلىللىرىنى بىلىشىمىز ئىنتايىن زۆرۈردۇر.
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ھەممىگە ئېرىشەلمىسەكمۇ ئازدىن ھەم مەھرۇم قالمايلى دېگەن مەقسەتتە جىھاد ئىبادىتى
توغرىسىدا كەلگەن شەرئىي دەلىللەر ۋە ئۇنىڭ ئەھكاملىرى ھەققىدە مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمغا
ئەسلىتىشنى ئىرادە قىلىپ بۇ كىتابنى تۈزۈپ چىقتىم.
مەن ۋەتىنىمىز شەرقى تۈركىستاندا جىھاد ئىبادىتىنى قىلىش ئۈچۈن بەل باغلىغاندا ،بۇ
ئىبادەتنىڭ شەرئى بىلىملىرى توغرىسىدىكى دەرسلەرنىڭ ئىنتايىن مۇھىملىقىنى تونۇپ
يەتتىم .ﷲنىڭ رەھمىتى بىلەن ھىجرەت قىلىپ چىققاندىن كىيىن ،جىھاد ساھاسىدىكى
مەشھۇر ئالىمالر بىلەن كۆرۈشۈپ دەرىس ئالدىم ۋە ئۆزۈم كۆپ ئىزدىنىش ئارقىلىق تۈركىستان
مۇسۇلمانلىرىنىڭ جىھاد ئىبادىتىنى توغرا ئېلىپ بېرىشى ئۈچۈن ئازراق بولسىمۇ پايدىسى
يېتىپ قارالر دېگەن ئۈمىدتە بۇ كىتابنى مىالدىيە  -5074يىلىنىڭ ئوتتۇرلىرىدا تۈزۈپ چىقىشقا
كىرىشتىم .جىھاد ئىبادەتلىرىمىز بىلەن ئالدىراش بولغانلىقىمىز ئۈچۈن مەلۇم مەزگىل
ئىمكانىيىتىم چىقىپ بواللماي توختاپ قالدىم .لېكىن كۈچۈمنىڭ يېتىشىچە بۇ توغرىسىدىكى
بىلىملەرنى ئىزدىنىشكە ئەھمىيەت بەردىم .ئاخىرى شۇنداق قىلىپ  -5075يىلى كىتابنى
ئاخىرالشتۇردۇم .ۋە بۇ كىتابنى شەرئى جەھەتتىن تەكشۈرۈش ئۈچۈن ،تەجرىبە ۋە ئىلىم
ئىگىىلىرىدىن بولغان ئەمىرىمىز ئابدۇلھەق دامولالمغا ۋە ئۇستاز ئەبۇزەر مۇفتىيغا سۇندۇم.
ئۇالردىن ﷲرازى بولسۇن!
مەن بۇ كىتابتا جىھاد ۋە ئۇنىڭ تۇنۇشتۇرۇلىشى ،جىھاد قىلغۇچىالرنىڭ پەزىلىتى ،جىھادتىن
ئولتۇرۇپ قالغۇچىالرنىڭ جىنايىتى ،غەنىمەت توغرىسىدا ،شەھىدلەر ئەھكاملىرى ،قالقان
مەسىلىسى توغرىسىدا ،ئەسلى كاپىرالرغا قارشى جىھاد قىلىش ،مۇرتەد كاپىرالرغا قارشى جىھاد
قىلىش ،دىن ،جان ۋە مالغا تاجاۋۇز قىلغۇچىالرغا قارشى جىھاد قىلىش ،قاراقچىالرغا قارشى
ئۇرۇش قىلىش ،باغىيالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىش ۋە مۇناپىقالر ھۆكۈملىرى قاتارلىق

جىھاد

فىقھىلىرىگە ئاالقىدار بولغان مۇھىم مەسىلىلەرنى بايان قىلىشقا تىرىشترىم ۋە بۇ كىتابنىڭ
ئىچىدىكى مەزمۇنالرنى بابالرغا ئايرىپ  75بابقا جەملەپ چىقتىم.
بۇ كىتابتىكى دەرىسلەر توغرا بولغان بولسا ﷲنىڭ پەزلىدىن ،ئەمما قايسى بىر تەرەپ كىتاب
سۈننەتكە ئۇيغۇن بولمىغان بولسا بۇ مىنڭ كەمچىللىكىمدىن ،كەمچىلىكسىز ئىنسان
بولمىغىنىدەك خاتاالشمايدىغان قەلەممۇ يوق .خاتالىقلىرىمىز ئۈچۈن ئالالھتىن تەۋبە
ئىستىغفار سورايمىز .شۇنداقال جىھاد ئىشقىدا كۆيۈۋاتقان ئۇستاز قېرىنداشالرنىڭ تۈزۈتۈش
بېرىشىنى تۆۋەنچىلىك بىلەن سورايمەن.
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بۇ كىتابنى تارقىتىشقا ياردەملەشكەن ،كۈچ چىقارغان ۋە باشقىالرغا تەۋسىيە قىلغان
قېرىنداشالرغا ﷲنىڭ رەھمىتى ،مەغفىرىتى ۋە ئىھسانىنى تىلەيمەن .شۇنداقال بۇ كىتابنىڭ
نەشىردىن چىقىشى ۋە تارقىلىتىشىغا خالىس كۈچ چىقىرىپ ياردەم قىلغان بارلىق
قېرىنداشلىرىمىزنى سالىھ دۇئالىرىڭىزدا ئۇنتۇپ قالماسلىقىڭالرنى تۆۋەنچىلىك بىلەن تەۋسىيە
قىلىمەن!
ئاخىرىدا ،مېھرىبان رەببىمىز ﷲدىن ئىسالم دىننى ئۆزى بۇيرىغاندەك چۈشىنىش نىئمىتىنى
ئاتا قىلىپ بىرىشىنى ۋە ئىسالم دىنىغا كۈچىمىزنىڭ يېتىشىچە ئەمەل قىلىشقا ياردەم
بېرىشىنى سورايمەن.
شۇنىڭ بىلەن بىلەن بىرگە ،پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرىغا ،مۇجاھىدالرغا ،مۇجاھىدالرنىڭ ئاتا-
ئانىلىرىغا ،شەھىدلەرنىڭ ئائىلە-تاۋابىئاتلىرىغا ،بولۇپمۇ ،زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقان ئاجىز ،بىچارە
مۇسۇلمانالرغا ۋە كاپىرالرنىڭ قاراڭغۇ زىندانلىرىدا يېتىۋاتقان مۇسۇلمان قېرىنداشالرغا ﷲئۆزى
ئىگە بولۇپ رەھىم قىلىشىنى ،ئۇالرغا سەبىر ئاتا قىلىشىنى ،ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى مەغفىرەت
قىلىشىنى ۋە نېئمەتلىك جەننەتلەرگە مۇيەسسەر قىلىشىنى سورايمەن .ئامىين!
5075-70-6

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

 -1باب ﷲيولىدا جىھاد قىلغۇچىالرنىڭ پەزىلىتى ۋە
جىھادتىن ئولتۇرۇپ قالغۇچىالرنىڭ جازاسى توغرىسىدا
.1ﷲ يولىدا جىھاد قىلغۇچىالرنىڭ پەزىلىتى
مەن بۇ كىتابتا ئالدى بىلەن ،ﷲنىڭ جامالىنى كۆرۈشكە ھەقىقى ئاشىق بولغان ۋە ﷲنىڭ
ئازابىدىن قورقىدىغان مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمغا ،مۇجاھىدقا ئاخىرەتتە تەييارالنغان ساۋابالر،
شېھىدلەرگە بېرىلىدىغان مۇكاپاتالر ،جىھاد ئىبادىتىنى تەرك قىلغۇچىالرنىڭ جىنايەتلىرى ۋە
ئاقىۋەتلىرى ھەققىدە بايان قىلىنغان ئايەت ۋە ھەدىسلەردنى ئازراق بايان قىلەپ ئۆتۈشنى توغرا
كۆردۈم.
ﷲئۆز بەندىلىرىنى بىردىن -بىر قۇبۇل قىلىنىدىغان دىن ،ئىسالم دىنىغا مۇكەممەل ئەمەل
قىلىشنى تەلەپ قىلدى .شۇنداقال بەندىلەرنىڭ تەبىئەتلىرىنى بىلگەچكە ،ئىبادەتكە ئاتلىنىش
جەريانىدا چارچاپ قالماسلىقى ۋە تېخىمۇ مۇستەھكەم تۇرۇشى ئۈچۈن ،ئۆزىنىڭ بۇيرۇقلىرىغا
ئەمەل قىلغۇچى بەندىلىرگە ،دۇنيادا ۋە مەڭگۈلۈك ياشاش ھاياتى بولغان ئاخىرەتتە ،نۇرغۇنلىغان
مۇكاپاتالرنى بېرىدىغانلىقىنى بايان قىلدى.
ئى

ئەزىز

مۇسۇلمان

قېرىنداشلىرىم

ئىمانى

ۋە

بۇرادەرلىرىم!

ﷲ

سۇبھانەھۇۋەتەئەال

مۇسۇلمانالرنىڭ مۇقەددەس زېمىنلىرى ،ئىسالمىي شەھەرلىرىنى قوغداشتا جىھادنىڭ پەرزلىكى
ۋە مۇھىملىقى ،مۇجاھىدقا ئاخىرەتتە بېرىلىدىغان ساۋابالر ۋە پەزىلەتلەرنى؛ جىھاد ئىبادىتىنى
تەرك قىلغۇچىالرنىڭ جىنايەتلىرىنى ۋە ئاقىۋەتلىرىنى ئىككى يۈزدىن ئارتۇق ئايەتتە بايان
قىلدى .شۇنىڭدەك پەيغەمبەر  مۇ ھەدىس شەرىپلەردە جىھاد ئىبادىتىنى قىلغۇچىالرنىڭ
پەزىلىتى توغرىسىدا ۋە جىھاد ئىبادىتىنى تەرك قىلغۇچىالرنىڭ جىنايىتىنى نۇرغۇن ھەدىسلەردە
بايان قىلغان.
ﷲقۇرئاندا ھەقىقى مۆئىمىن بەندىلىرىنىڭ سۈپىتىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:

إِن َما

ِ
ِِ
ِ
ك ُهم َّالص ِ
ِ
اه ُدوا بِأ َْم َوالِ ِه ْمَّ َوأَن ُف ِس ِه ْمَّ فِي َسبِ ِ
ادقُو ََّن
واَّو َج َ
ينَّ َ
آمنُوا َّباهلل َّ َوَر ُسول َّه ثُمَّ لَ ْمَّ يَ ْرتَابُ َ
ال ُْم ْؤمنُو َنَّ الذ َ
يلَّ هللَّ أ ُْولَئ ََّ ُ
شۈبھىسىزكى( ،ھەقىقي) مۇئمىنلەر ﷲ
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قا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىمان

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

يولىدا

ﷲنىڭ

جىھاد

قىلغانالردۇر،

ئەنە

شۇالر

(ئىمان

دەۋاسىدا)

راستچىلالردۇر» [.]76
دېمەك ،جىھاد ئىبادەت ئىماندا سادىقلىقنىڭ بەلگىسى ئىكەن.
جىھاد ئىبادىتىنى قىلغۇچىالرغا ﷲ

دۇنيادىكى غەلبە نۇسرەتلەرنى ۋە ئاخىرەتتكى بۈيۈك

ئەجرى مۇكاپاتالرنى ۋەدە قىلدى.

مَّمن َّع َذاب َّأَلِيم{َّ}41تُ ْؤِمنو َن َّباهلل ََّّورسولِ ِه َّوتُج ِ
ِ
َّعلَىَّتِجارة َّتُ ِ
واَّهل َّأ ُ ُّ
اه ُدو َن َّفِيَّ
ُ
نجي ُك ِّ ْ َ
ََ ُ َ َ
َدل ُك ْم َ َ َ
يَاَّأَيُّ َهاَّالذ َ
ين َّآ ََمنُ َ ْ
َّخي رَّل ُكمَّإِنَّ ُكنتمَّتَ علَمو َن{َّ}44ي ْغ ِفرَّلَ ُكمَّذُنُوب ُكمَّوي ْد ِخ ْل ُكمَّجناتَّتَج ِر ِ
ِ
يلَّهللََّّبِأَموالِ ُكم ِ
َسبِ ِ
يَّمنَّ
ْ
َّوأَن ُفس ُك ْمَّ َذل ُك ْم َ ْ
ْ َ
َ ْ ْ َ ْ َُ
ْ
ُْ ْ ُ
َْ ْ َ
ِ
اَّاألَنْ َهار َّومساكِن َّطَيِّبةً َّفِيَّجن ِ
ِ
َّم َن َّهللََّّ َوفََّ ْتح َّقَ ِريبَّ
صر ِّ
َّع ْدن َّذَلِ َ
ات َ
}َّوأُ ْخ َرىَّتُ ِحبُّونَ َهاَّنَ ْ
تَ ْحت َه ْ ُ َ َ َ َ َ
َ
يم{َ 45
ك َّالْ َف ْوُز َّال َْعظ ُ
ِِ
َوبَ ِّ
ين{}49
ش ِرَّال ُْم ْؤمن َ
ئى مۇئمىنلەر! سىلەرگە سىلەرنى قاتتىق ئازابتىن قۇتۇلدۇرىدىغان بىر
تىجارەتنى كۆرسىتىپ قويايمۇ؟ [ .]70ﷲقا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە (چىن)
ئىمان ئېيتقايسىلەر ،ﷲنىڭ يولىدا مېلىڭالر بىلەن ،جېنىڭالر بىلەن جىھاد
قىلغايسىلەر ،ئەگەر بىلسەڭالر ،سىلەر ئۈچۈن بۇ ياخشىدۇر [( .]77شۇنداق
قىلساڭالر)

ﷲسىلەرنىڭ

گۇناھلىرىڭالرنى

مەغپىرەت

قىلىدۇ،

سىلەرنى

ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ ،دائىمىي تۇرالغۇ
بولغان جەننەتلەردىكى گۈزەل سارايالردا (تۇرغۇزىدۇ) ،بۇ چوڭ مۇۋەپپەقىيەتتۇر
[ .]75سىلەرگە (مەرھەمەت قىلىنىدىغان) سىلەر ياخشى كۆرۈدىغان ئىككىنچى
بىر نېمەت ﷲتىن كېلىدىغان نۇسرەت ۋە يېقىن غەلىبە (يەنى مەككىنىڭ
پەتھى قىلىنىشى) دۇر( ،ئى مۇھەممەد!) مۇئمىنلەرگە (بۇ روشەن مەرھەمەت

بىلەن) خۇش خەۋەر بەرگىن [.]74

(سۈرە سەف)

ﷲيۇقارقى ئايەتتە ۋە ئۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇنلىغان ئايەتلەردە جىھاد ئىبادەتنى قىلغۇچىالرغا
بۈيۈك ساۋابالرنىڭ بارلىقىنى بايان قىلدى .ئەگەر بىز بۇ ھەقتىكى ئايەتلەرنى بايان قىلساق بۇ
ۋاراقچىالر ئازلىق قىلىدۇ .ۋە لېكىن ﷲقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمانى بار قېرىنداشالر ئەلۋەتتە
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بۇ پەزىلەتلەرگە ئىنتىلىدۇ.

ِ
كَّ َّفَلْيَتَ نَافَ ِ
سو َنَّ َّ(َّ )52قىزىققۇچىالر شۇنىڭغا
ﷲمۇنداق دەيدۇَ َّ :وفِي َّذَلِ َ
سَّ َّال ُْمتَ نَاف ُ
قىزىقسۇن!(سۈرە مۇتەففىفىن)

رەسۇلۇلالھ  ھەم ئىالھىي ۋەھىيلەر ئارقلىق نۇرغۇنلىغان ھەدىسى مۇبارەكلىرىدە بۇ
ئىبادەتكە بېرىلىدىغان ئالىي مۇكاپاتالرنى بايان قىلدى .بۇ ھەقتە كەلگەن ھەدىسلەرنىڭ
ھەممىنى بۇ جايدا كەلتۈرسەك كىتاب ئۇزىراپ كېتىدۇ .ئەمما مەن تۆۋەندە بۇ ھەقتە كەلگەن
پەزىلەتلىك ھەدىسلەردىن بىر قانچىنى بايان قىلىپ ئۆتىمەن .مانا بۇ ھەدىسلەر بولسا ئىنشا ﷲ
 ،ﷲقا ھەقىقىي ئىمانى بار مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنى ﷲيولىدىكى جىھاد ئىبادىتىگە
ئاتالندۇرىدۇ.

َ - 1906ع ْن أَب ُهَريْ َرةَ أ َّ
َّد
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
ال َل ََْيتَم َعان ف النَّار ُم ْسلم قَتَ َل َكافًرا ُثَّ َسد َ
ول اﷲ َ
اْلَ َس ُد.
َّم َوَل ََْيتَم َعان ف قَ ْلب َعْبد ْاْلميَا ُن َو ْ
َوقَ َار َ
ب َوَل ََْيتَم َعان ف َج ْوف ُم ْؤمن غُبَار ف َسبيل اﷲ َوفَ ْي ُح َج َهن َ
 1906ـ ئەبۇ ھۇرەيرە  دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر  مۇنداق دېگەن«:ﷲ يولىدا
(يەنى جىھادتا) كاپىرنى ئۆلتۈرگەن ،ئاندىن توغرا يولدا ماڭغان ۋە ئوتتۇراھال يول تۇتقان
مۇسۇلمان (دوزاختا) كاپىر بىلەن جەم بولمايدۇ .مۇئمىننىڭ قورسىقىدا ﷲ

يولىدا كىرىپ

كەتكەن چاڭ ـ توزاڭ بىلەن جەھەننەمنىڭ تۈتۈنى جەم بولمايدۇ .ﷲ قا ئىمان كەلتۈرگەن بىر
مۇئمىننىڭ قەلبىدە ئىمان بىلەن ھەسەت جەم بولمايدۇ».

(نەسائى)4703 :

ص ْْي أ َّ
ض ُل
الص ِّ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
الر ُجل ف َّ
الَ “ :م َق ُام َّ
ف ف َسبيل اﷲ أَفْ َ
ول اﷲ َ
َع ْن ع ْمَرا َن بن ُح َ
ِّْي َسنَة”.
م ْن عبَ َادة ست َ
ئىمران ئىبنى ھۇسەين  دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر  مۇنداق دېگەن:
«بىراۋنىڭ ﷲ
ئەۋزەلدۇر».

يولىدىكى مۇجاھىدالر سېپىدە تۇرغىنى  50يىل ئىبادەت قىلغىنىدىن

(«ئەلكەبىر» ۋە «ئەلئەۋسەت»)

ص َام
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
َع ْن أَب ُهَريْ َرَة َرض َي ﷲ َعْنهُ قَ َ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم َم ْن َآم َن باﷲ َوبَر ُسوله َوأَقَ َام َّ
الص ََل َة َو َ
ول اﷲ َ
ول اﷲ
ضا َن َكا َن َحقًّا َعلَى اﷲ أَ ْن يُ ْدخلَهُ ْ
س ف أ َْرضه الَِّت ُول َد ف َيها فَ َقالُوا يَا َر ُس َ
َرَم َ
اْلَنَّةَ َج َ
اه َد ف َسبيل اﷲ أ َْو َجلَ َ
الس َماء
ال إ َّن ف ْ
َّاس قَ َ
ْي َّ
َّر َجتَ ْْي َك َما بَ ْ َ
ين ف َسبيل اﷲ َما بَ ْ َ
اْلَنَّة مائَةَ َد َر َجة أ ََعد َ
ْي الد َ
َّها اﷲ ل ْل ُم َجاهد َ
أَفَ ََل نُبَش ُِّر الن َ
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الر ْْحَن َومْنهُ تَ َف َّج ُر أَنْ َه ُار
اْلَنَّة َوأ َْعلَى ْ
ط ْ
س فَإنَّهُ أ َْو َس ُ
ش َّ
َو ْاْل َْرض فَإ َذا َسأَلْتُ ُم اﷲ فَ ْ
اْلَنَّة أ َُراهُ فَ ْوقَهُ َع ْر ُ
اسأَلُوهُ الْف ْرَد ْو َ
ا ْْلَنَّة.

رواه البخاري.

ئەبۇ ھۈرەيرە  دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ  مۇنداق دېگەن« :كىمكى ﷲقا،
ﷲ نىڭ ئەلچىسىگە ئىمان كەلتۈرسە ،ناماز ئوقۇپ زاكات بەرسە ،رامىزان ئېيىدا روزا تۇتسا ،ئۇ ﷲ
يولىدا جىھاد قىلسۇن ياكى ئۆزى تۇغۇلغان زېمىندا مۇقىم ئولتۇرسۇن ،ئۇنى جەننەتكە كىرگۈزۈش
ﷲنىڭ ئۈستىگە ھەق بولىدۇ ،يەنى ﷲ ئۆز ئۈستىگە ئالىدۇ ».ئۇالر« :بۇنىڭ بىلەن خۇش-
خەۋەر بەرمەيلىمۇ؟» دېگەندە ،رەسۇلۇلالھ  دېگەن« :ھەقىقەتەن جەننەتتە  700دەرىجە بار
بولۇپ ،ﷲ ئۇ دەرىجىلەرنى ﷲ يولىدا جىھاد قىلغان مۇجاھىدالر ئۈچۈن تەييارالپ قويغاندۇر،
ئىككى دەرىجىنىڭ ئارىلىقىدىكى پەرق ،ئاسمان-زېمىننىڭ ئوتتۇرىسىدىكى پەرقتەك چوڭدۇر،
ﷲ دىن سوراپ قالساڭالر فىردەۋس دېگەن جەننەتنى سوراڭالر ،ھەقىقەتەن بۇ جەننەت
جەننەتلەرنىڭ قاپ ئوتتۇرىسىدا شۇنداقال ئەڭ ئۈستىدە ،باشقا جەننەتلەرنىڭ ئۆستەڭلىرى مۇشۇ
جەننەتتىن ئېقىپ چىقىدۇ».

(بۇخارى رىۋايەت قىلغان)

ي أ َّ
ال يَا أَبَا َسعيد َم ْن َرض َي باﷲ َربًّا َوب ْاْل ْس ََلم دينًا
َع ْن أَب َسعيد ْ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
اْلُ ْدر ِّ
ول اﷲ َ
ُخَرى يُْرفَ ُع ِبَا الْ َعْب ُد
ت لَهُ ْ
ول ﷲ فَ َف َع َل ُثَّ قَ َ
ال أَع ْد َها َعلَ َّي يَا َر ُس َ
ب َْلَا أَبُو َسعيد فَ َق َ
َوِبُ َح َّمد نَبيًّا َو َجبَ ْ
ال َوأ ْ
اْلَنَّةُ فَ َعج َ
اد ف َسبيل اﷲ
ال ْ
مائَ َة َد َر َجة ف ْ
ول ﷲ قَ َ
ال َوَما ه َي يَا َر ُس َ
الس َماء َو ْاْل َْرض قَ َ
ْي َّ
اْل َه ُ
ْي ُك ِّل َد َر َجتَ ْْي َك َما بَ ْ َ
اْلَنَّة َما بَ ْ َ
اد ف َسبيل اﷲ .
ْ
اْل َه ُ
ئەبۇ سەئىد خۇدرى  دىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ :پەيغەمبەر  : ئى ئەبۇ سەئىد! كىمكى
پەرۋەردىگارىنىڭ ﷲ ،دىنىنىڭ ئىسالم ،پەيغەمبىرىنىڭ مۇھەممەد  بولغانلىقىدىن مەمنۇن
بولسا ،ئۇنىڭغا جەننەت ۋاجىب بولىدۇ ،ـ دېدى .مەن بۇ سۆزدىن ھەيران قېلىپ :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! ئۇ سۆزنى ماڭا قايتا ئېيتىپ بەرسەڭ ،ـ دېدىم .پەيغەمبەر  قايتا ئېيتىپ بەردى.
ئاندىن :يەنە بىر ئەمەل باركى ،بەندىنىڭ جەننەتتىكى دەرىجىسى ئۇ ئەمەل بىلەن يۈز دەرىجە
كۆتۈرۈلىدۇ .ھەربىر دەرىجىنىڭ ئارىلىقى ئاسمان ـ زېمىننىڭ ئارىلىقىدەك كېلىدۇ،ـ دېدى .مەن:
ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئۇ قايسى ئەمەل؟ ـ دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر  : ﷲ يولىدا جىھاد
قىلىشتۇر ،ﷲيولىدا جىھاد قىلىشتۇر ،ـ دەپ جاۋاب بەردى.
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(مۇسلىم)7113 :

َو َع ْن أَنَس رضي اﷲ عنه أ َّ
ْي بأ َْم َوال ُك ْمَ ،وأَنْ ُفس ُك ْم،
َِّب صلى اﷲ عليه وسلم قَ َ
َن اَلن َّ
الَ " :جاه ُدوا اَلْ ُم ْشرك َ
َوأَلْسنَت ُك ْم"

ص َّح َحهُ اَ ْْلَاك ُم
َرَو ُاه أ ْ
َّسائيَ ،و َ
َْحَ ُدَ ،والن َ

ئەنەس  دىن رىۋايەت قىلنىدۇكى ،پەيغەمبەر  مۇنداق دېگەن« :مۇشرىكالرغا قارشى
ماللىرىڭالر ،جانلىرىڭالر ۋە تىللىرىڭالر بىلەن جىھاد قىلىڭالر( ».ئەھمەد ۋە نەسائى رىۋايەت
قىلغان)

ئى مۇسۇلمان قېرىنداشالر! ئەگەر بىز مۇجاھىدالرنىڭ پەزىلىتى ۋە ئۇالرغا بىرىلىدىغان
مۇكاپاتالر ھەققدە توختىلىدىغان بولساق ئىنتايىن كۆپ ،لېكىن يۇقارقى دەلىللەر ﷲقا
ھەقىقى ئىمان ئېيتقان كىشىلەرگە ئەمەل قىلىشقا ئىنتىلىشى ئۈچۈن يىتەرلىكتۇر.

.2ﷲيولىدىكى جىھاد ئىبادىتىدىن ئولتۇرۇپ قالغۇچىالرنىڭ
جىنايىتىنىڭ ئېغىر ئىكەنلىكى توغرىسىدا
مۇسۇلمان

قېرىنداشالر!

ﷲجىھاد

قىلغۇچىالرنىڭ

ئىبادىتىنى

مۇكاپاتىنى

يۇقىرى

قىلغىنىدەك ،جىھاد ئىبادىتىدىن ئۆزرىسىز ئولتۇرۇپ قالغۇچىالرنىڭ جىنايىتىنى ھەم بەك
ئېغىر قىلدى.

َّ

فقالَّتعالىََّّ قُ َّل إِنَّ َكا ََّن آب ُاؤُك َّم وأَبْ نَآ ُؤُك َّم وإِ ْخوانُ ُك َّم وأَ ْزواج ُك َّم و َع ِشيرتُ ُكم َّوأ َْموالَّ اقْتَ رفْ تُم َ ِ
ش ْو َنَّ
ارةَّ تَ ْخ َ
وها َوت َج َ
َ ُ
َ ْ َ
ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ
ْ
ِِ
ِِ ِ ِ
َح َّ
صوَّاْ َحتى يَأْتِ ََّي اهللََّّبِأ َْم ِرَّهِ ََّواهللََّّ ََّلَ
ساكِ ُن َّتَ ْر َ
سَ
ب إِلَْي َُّكم ِّم َنَّ اهللََّّ َوَر ُسول َّه َوج َهاد َّفي َسبِيل َّه فَ تَ َرب ُ
ض ْونَ َها أ َ
اد َها َوَم َ
َك َ
ِِ
ِ
ينَّ
يَ ْهديَّالْ َق ْوََّم الْ َفاسق َ
ئېيتقىنكى،

«ئەگەر

سىلەرنىڭ

ئاتاڭالر،

ئوغۇللىرىڭالر،

قېرىندىشىڭالر،

خوتۇنلىرىڭالر  ،ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىڭالر (ھەمدە ئۇالردىن باشقىالر) ،تاپقان پۇل ـ
ماللىرىڭالر،

ئاقماي

قېلىشىدىن

قورققان

تىجارىتىڭالر،

ياخشى

كۆرىدىغان

ئۆيلىرىڭالر سىلەر ئۈچۈن ﷲتىن ،ﷲنىڭ پەيغەمبىرىدىن ۋە ﷲنىڭ يولىدا جىھاد
قىلىشتىنمۇ سۆيۈملۈك بولسا (يەنى شۇالر بىلەن بولۇپ كېتىپ ،ﷲنىڭ
پەيغەمبىرىگە ياردەم بەرمىسەڭالر) ،ئۇ ھالدا سىلەر تاكى ﷲنىڭ ئەمر (يەنى
مەككىنى پەتھى قىلىش ئىزنى) كەلگۈچە كۈتۈڭالر ،ﷲپاسىق قەۋمنى (يەنى ﷲ
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نىڭ دىنىنىڭ چەك ـ چېگرىسىدىن چىقىپ كەتكۈچىلەرنى) ھىدايەت قىلمايدۇ»

[.]53

سۈرە تەۋبە

يلَّلَ ُك َّمَّ ِ
ِ ِ
يلَّهللََّّاثاقَ لْتُ َّْمَّإِلَىَّ
انف ُروَّاَّْفِيَّ َسبِ َِّ
ہللا تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ  :يَاَّأَيُّ َهاَّال ِذ ََّ
ينَّ َ
آمَّنُوَّاَّْ َماَّلَ ُك َّْمَّإذَاَّق ََّ ُ
اع َّالْحي َّاةِ َّالدُّنْ يا َّفِي َّ ِ
ِ
ِ ِ
ضيتم َّبِال ِ
اآلخ َرَّةِ َّإَِلَّ َّقَلِيلَّ[َّ]93إَِلَّ َّتَ ِنف ُروَّاْ َّيُ َع ِّذبْ ُك َّْم َّ َع َذابًاَّ
األ َْر َِّ
ض َّأ ََر ِ ُ
َ
ْحيَ َّاة َّالدُّنْ يَا َّم ََّن َّاآلخ َرَّة َّفَ َما َّ َمتَ َُّ َ َ
َ
وهَُّ َش ْيئًاَّ ََّوهللََّّ َعلَىَّ ُك َِّّلَّ َش ْيءََّّقَ ِديرَّ[]93
ض ُّر َّ
أَلِ ًَّ
يماَّ َويَ ْستَْب ِد َّْلَّقَ ْوًماَّغَْي َرُك َّْمَّ َو ََّلََّتَ ُ
ئى مۇئمىنلەر! سىلەرگە ﷲنىڭ يولىداجىھاد قىلىشقا چىقىڭالر دېيىلسە،
نېمىشقا يۇرتۇڭالردىن ئايرىلغىڭالر كەلمەيدۇ؟ دۇنيا ھاياتىنى ئاخىرەتتىكى (بەخت )
بىلەن

تېگىشىشكە

رازى

بولدۇڭالرمۇ؟

دۇنيا

ھاياتىدىن

بەھرىمەن

بولۇش

ئاخىرەتنىڭ نېئمەتلىرى بىلەن سېلىشتۇرغاندا ،ئەرزىمەس نەرسىدۇر [. ]41ئەگەر
سىلەر جىھادقا چىقمىساڭالر ﷲسىلەرگە قاتتىق ئازاب قىلىدۇ .سىلەرنى ھاالك
قىلىپ ئورنۇڭالرغا سىلەردىن باشقا قەۋمنى كەلتۈرىدۇ ،سىلەر ﷲ غا قىلچە زىيان
يەتكۈزەلمەيسىلەر ،ﷲ ھەرنەرسىگە قادىردۇر[( .]43سۈرەتەۋبە)
ئىمام قۇرتۇبى بۇ ئايەتنى شەرھىلەپ مۇنداق دەيدۇ [:بۇ ئايىتى كەرىمە جىھادنى تەرك ئەتكەن،
جىھادتىن ئولتۇرۇپ قالغان ،جىھادقا چىقىشقا ئالدىرىمىغان كىشىلەرگە ہللا تەرىپىدىن بېرىلگەن
ئەيىبلەش ۋە سۆكۈشتۈر.

ض يۇرتۇڭالردىن ئايرىلغىڭالر كەلمەيدۇ؟
اثاقَلْتُ ْم َّإِلَى َّاأل َْر َِّ

دېگەن سۆزى«:زېمىننىڭ نېئمەتلىرىگە ،بۇ يەردە يەرلىشىپ قىلىشقا رازى بولدۇڭالرمۇ»-دېگەن
بولىدۇ.
ئىمام (يەنى مۇئمىنلەر ئەمىرى) بىرەر قەۋمگە مۇئەييەنلەشتۈرۈپ ،جىھادقا ئەمىر قىلسا،
ئۇالرنىڭ جىھادقا ئېغىرلىق قىلىشى جائىز بولمايدۇ .چۈنكى ،ئىمامنىڭ جىھادقا بۇيرىشى
بىلەن جىھاد ئۇالرنىڭ ئۈستىگە پەرز ئەين بولىدۇ].

ِ ِِ ِ
ولَّهللََّّوَك ِرهواَّأَ ْنَّيج ِ
فَّر ُس ِ
اه ُدواَّبِأ َْم ََّوالِ ِه ْمَّ
َ ُ
َُ
ِحَّال ُْم َخل ُفو َنَّب َم ْق َعده ْمَّخ َال َ َ
ﷲتائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ :فَر َ
يل َّاهللََّّوقَالُ َ ِ ِ
ِ ِ
يَّسبِ ِ
ض َح ُكواَّقَلِ ًيالَّ
َُّّح ًّراَّلَ ْو َّ َكانُواَّيَ ْف َق ُهو َن َّ(َّ)34فَلْيَ ْ
واََّل َّتَ ْنف ُرواَّفيَّال َ
َّج َهن َم َّأَ َشد َ
ار َ
َوأَنْ ُفس ِه ْم َّف َ
ْح ِّر َّقُ ْل َّنَ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
اَّج َز ِ
وج َّفَ ُق ْل َّلَ ْن َّتَ ْخ ُر ُجواَّ
ْخ ُر ِ
استَأْذَنُ َ
وك َّلِل ُ
َّر َج َع َ
ك َّاهللََّّإِلَىَّ َّطَائَِفة َّم ْن ُه ْم َّفَ ْ
اء َّب َماَّ َكانُواَّيَكْسبُو َن َّ(َّ)35فَِإ ْن َ
َولْيَْب ُكواَّ َكث ًير َ ً
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ودَّأَو َلَّمرةَّفَاقْع ُدواَّمعَّال َ ِِ
ضيتُمَّبِالْ ُقع ِ
ِ
َّع ُد ًّواَّإِن ُكم ِ
ِ
َحد َِّم ْن ُه ْمَّ
ص ِّل َ
واَّم ِع َي َ
)َّوََلَّتُ َ
َّر ْ ُ
َّعلَىَّأ َ
ُ ََ
َ
اَّولَ ْنَّتُ َقاتلُ َ
ينَّ(َ 39
ْ َ
َمع َيَّأَبَ ًد َ
ْخال َّف َ
َّعلَىَّقَب ِرهَِّإِن همَّ َك َفرواَّباهللََّّورسولِ ِهَّوماتُواَّوهمَّفَ ِ
اس ُقو َنَّ()31
اتَّأَبَ ًد ََّ
َم َ
ََ ُ ََ َ ُ ْ
اَّوََلَّتَ ُق ْم َ ْ ُ ْ ُ
رەسۇلۇلالھقا خىالپلىق قىلىپ (تەبۈك غازىتىغا چىقماي) قېلىپ قالغانالر
(يەنى مۇناپىقالر) ئۆيلىرىدە بەخىرامان ئولتۇرغانلىقلىرى بىلەن خۇشال بولۇشتى،
ئۇالر

ﷲنىڭ

ياقتۇرمىدى،

يولىدا
ئۇالر

ماللىرى

(بىر-بىرىگە):

بىلەن،

جانلىرى

«ئىسسىقتا

بىلەن

چىقماڭالر»

جىھاد

قىلىشنى

دېيىشتى.

(ئى

مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،جەھەننەمنىڭ ئوتى تېخىمۇ قىزىقتۇر .ئەگەر ئۇالر
چۈشىنىدىغان بولسا( ،ئەلۋەتتە ئىسسىقتا رەسۇلۇلالھ بىلەن بىرگە چىقاتتى)»
( .)17ئۇالر قىلمىش (گۇناھ)لىرىنىڭ جازاسى ئۈچۈن ،ئاز كۈلسۇن ،كۆپ يىغلىسۇن
( .)15ئەگەر ﷲسېنى (تەبۈك غازىتىدىن) قايتۇرۇپ (ئۆزرىسىز قېلىپ قالغان
مۇناپىقالردىن) بىر تۈركۈمنىڭ يېنىغا ئېلىپ بارسا ،ئۇالر (ئىككىنچى بىر غازاتقا)
چىقىشقا سەندىن ئىزنى سورىسا( ،ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،سىلەر مەن بىلەن بىللە
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
ئايالالر ،كىچىك بالىالر) بىلەن ئولتۇرۇڭالر» (( .)14ئى مۇھەممەد!) سەن ئۇالرنىڭ
ئارىسىدىن ئۆلگەن ھېچبىر ئادەمنىڭ نامىزىنى چۈشۈرمىگىن( ،دەپنە قىلىش،
زىيارەت ياكى دۇئا ئۈچۈن) ئۇنىڭ قەبرىسى ئۈستىدىمۇ تۇرمىغىن! چۈنكى ،ئۇالر
ﷲنى ۋە ﷲنىڭ پەيغەمبىرىنى ئىنكار قىلدى .ئۇالر پاسىق ھالىتى بىلەن ئۆلدى

 .48

(سۈرەتەۋبە)

ہللا سىزگە رەھمەت قىلسۇن!

بۇ ئايەت كەرىمىدىكى جىھادتىن ئارقىدا قالغان ،ئۇنىڭغا

چىقماي ئولتۇرۇۋالغان ،جىھاد ئۈچۈن پۇل-مال سەرپ قىلىشنى يامان كۆرگەن كىشىلەرگە
بېرىلگەن قورقۇنچلۇق ،دەھشەتلىك ۋەدە ،چوڭ خارلىق ۋە ئۇالرنىڭ ئېچىنىشلىق ھالىغا قاراڭ!
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عن أب هريرة رضي اﷲ عنه قال :قال رسول اﷲ صلى اﷲ عليه وسلم (من مات ومل يغز ،ومل حيدث به نفسه،
مات على شعبة من نفاق).

رواه مسلم.

ئەبۇ ھۇرەيرە  دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر  مۇنداق دېگەن«:كىمكى غازاتقا
چىقماي ۋە غازات قىلىشنى كۆڭلىگىمۇ كەلتۈرمەي ئۆلسە ،نىپاق ئاالمەتلىرىدىن بىرىنىڭ
ئۈستىدە ئۆلگەن بولىدۇ».

(مۇسلىم رىۋايەت قىلغان)

ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ[ :بۇ ھەدىس بىزلەرگە جىھاد ئىبادىتىنى تاشالش بولسا
مۇناپىقلىقنىڭ سۈپىتى ئىكەنلىكىنى روشەنلەشتۈرۈپ بىرىدۇ] دەيدۇ.

(مەجمۇئۇل فەتىۋا  345-51بەت)

ئىبنى ئۆمەر  دىن مۇنداق رىۋايەت قىلنىدۇ ،پەيغەمبەر  مۇنداق

دېگەن «إذَا تَبَايَ ْعتُ ْم بالْعينَة

اْل َه َاد َسلَّ َط اﷲ َعلَْي ُك ْم ذُلًّ لَ يَْنزعُهُ َح ََّّت تَ ْرجعُوا إ ََل دين ُك ْم»
الزْرع َوتَ َرْكتُ ُم ْ
اب الْبَ َقر َوَرضيتُ ْم ب َّ
َوأ َ
َخ ْذ ُُْت أَ ْذنَ َ

«جازانە

ئارىالش سودا بىلەن شۇغۇلالنساڭالر ( ،پەرزئەين بولغان) جىھادنى تەرك ئېتىپ چارۋا  -مالالرنى
بېقىش ۋە كۆپەيتىش بىلەن مەشغۇل بولساڭالر ۋە تېرىقچلىق بىلەن قانائەتلەنسەڭالر ،ﷲتائاال
شۇنداق بىر خارلىققا مۇپتىال قىلىپ قۇيۇدىكى ،تاكى سىلەر دىنىڭالرغا قايتمىغۇچە (يەنى
دىنىڭالر كۆرسىتىپ بەرگەن جىھاد ئىبادىتىنى ئادا قىلمىغۇچە) ئۇ خارلىقنى ئۈستۈڭالردىن
كۆتۈرۋەتمەيدۇ».

(ئۇ ھەدىسنى ئەبۇ داۋۇد ياخشى سەنەد بىلەن رىۋايەت قىلغان ،ئەلبانى سەھىغا نىسبەت بەرگەن)

ئى مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىم! سىز شۇنى كۆرىۋاالاليسىزكى ،جىھادنى تەرك ئېتىش
مۇسۇلمانالرنىڭ خارلىققا قېلىشنىڭ سەۋەبلىرىدىندۇر .بۇنى ئۆزگەرتىش جىھادقا قايتىش بىلەن
بولىدۇ .بولۇپمۇ تاغۇتالرغا جىھاد قىلىشتەك پەرز ئەين بولغان جىھادقا قايتىش بىلەن بولىدۇ.
مۇسۇلمان قېرىنداشالر! جىھادتىن ئۆزرىسىز ئولتۇرۇپ قالغۇچىالرنىڭ جازاسى دۇنيا ۋە
ئاخىرەتتە ئېغىر ئىكەنلىكى ھەققىدە كەلگەن ئايەت ۋە ھەدىسلەر ئىنتايىن كۆپ ئىكەن .مەن
يۇقارقى دەلىللەرنى كەلتۈرۈش بىلەن كۇپايىلەندىم .ۋە لېكىن قېرىنداشلىرىمغا بولغان
تەۋسىيەلىرىم -جىھاد ئىبادىتىدىن ئۆزرىسىز ئولتۇرۇپ قالمايلى! ﷲھەممىمىزگە رەھمەت
قىلسۇن! ۋە ئەمەل قىلىشقا نەسىپ قىلسۇن!
ئى مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىم! پۇشايمان پايدا بەرمەيدىغان كۈن يىتىپ كىلىشتىن ئىلگىرى
ۋە ھاياتىمىزدىن ئايرىلىشتىن ئىلگىرى ،ﷲيولىدا جىھاد ئىبادىتىگە ئاتلىنايلى!
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 -2باب جىھاد ۋە ئۇنىڭ ھۆكمى توغرىسىدا
جىھاد ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە
جىھاد سۆزىنىڭ لۇغەت ۋە شەرىئەتتىكى مەنىسى
لۇغەت مەنىسى :سۆز–ھەرىكەتتە تاقىتىنىڭ يېتىشىچە كۈچ–قۇۋۋىتىنى چىقىرىش.
شەرىئەتتىكى مەنىسى :مۇسۇلمانالر كاپىر ،باغىي ،مۇرتەد ۋە ﷲئۇرۇش قىلىشقا بۇيرىغان
كىشىلەرگە قارشى ئۇرۇشتا بارلىق كۈچ –قۇۋۋىتىنى چىقىرىش دېگەنلىكتۇر.

ﷲيولىدا قىلىنىدىغان جىھادنىڭ باسقۇچلىرى
جىھاد تۆت باسقۇچ بىلەن بولىدۇ.
 .7ئۆز نەپسىگە قارشى جىھاد قىلىش.
 .5شەيتانغا قارشى جىھاد قىلىش.
 .4كاپىرالر ۋە مۇرتەدلەرگە قارشى جىھاد قىلىش.
 .3زالىمالر ،بىدئەتچىلەر ۋە مۇنكەر ئىشالرنى قىلغۇچىالرغا قارشى جىھاد قىلىش.

نەپسىگە ۋە شەيتانغا قارشى جىھاد قىلىش ئىككى باسقۇچ بىلەن
بولىدۇ
 .7دىنغا تەسىر كۆرسىتىدىغان ھەرقانداق شەك–شۈبھە ،بۇزۇق ،باتىل ئەقىدىلەردىن
مۇداپىئەلىنىش.
 .5نەپسانىي شەھۋەتلەر ۋە بۇزۇق پىكىر –خىيالالردىن مۇداپىئەلىنىش.
بىرىنچىسى ،ھەقىقىيي ئىشەنچىدىن كېيىن؛ ئىككىنچىسى ،ھەقىقىيي جاپاالردىن كىيىن
مۇقىملىشىدۇ.
ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! ئۆز نەپسىگە قارشى جىھاد قىلىش بولسا ئەڭ مۇھىم
ئىبادەتلەرنىڭ قاتارىدىن سانىلىدۇ .چۈنكى ،ئىنساننى نەپسى گۇناھ مەئسىيەتلەرگە كۆپ
بۇيرۇيدۇ.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

َرِحيمََّّ()29

َّ

وء َّإَِلَّ َّ َما َّ َرِح ََّم َّ َربِّي َّإِنَّ َّ َربِّي َّغَ ُفورََّّ
الس َِّ
ئ َّنَ ْف ِسي َّإِنَّ َّالن ْف ََّ
َ وَما َّأُبَ ِّر َُّ
ارةَّ َّبِ ُّ
س َّ َألَم َ
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«مەن ئۆزۈمنى ئاقلىمايمەن :نەپسى دېگەن نەرسە ھەقىقەتەن يامان ئىشالرغا
كۆپ

بۇيرۇيدۇ،

پەرۋەردىگارىم

قىلىپ

رەھمەت

(ساقلىغان)

ئادەم

بۇنىڭدىن

مۇستەسنا .مېنىڭ پەرۋەردىگارىم ھەقىقەتەن مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر؛ ناھايىتى

مېھرىباندۇر» [.]51

َع ْن أَب ُهَريْ َرَة أ َّ
اْلَنَّةُ بالْ َم َكاره
ت ْ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
َّه َوات َو ُحجبَ ْ
ال ُحجبَ ْ
َّار بالش َ
ول اللَّه َ
ت الن ُ
ئەبى ھۇرەيرە  دىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە ھەقىقەتەن رەسۇلۇلالھ  مۇنداق دەيدۇ:
«جەھەننەم نەپسى خااليدىغان نەرسىلەر بىلەن ئۇرالغان .جەننەت بولسا نەپسىگە ئېغىر
كىلىدىغان نەرسىلەر بىلەن ئۇرالغان».
دېمەك ،بىز نەپسىمىزنىڭ كەينىدىن ماڭىدىغا بولساق ،ئۇ بىزنى يامان ئىشالرغا چاقىرىدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن بىز نەپسىمىزگە قارشى جىھاد قىلىشىمىز الزىم.
نەپسىمىز بىلەن بولغان جىھاد بولسا ئىنسانالرغا ئەڭ ئېغىر كىلىدىغان ئىبادەتتۇر .ئەمما
بۇنى قىلىشىمىزغا سەۋەپ بولىدىغان ئامىلالر ھەم بار بولۇپ .بىز شۇ يولالر ئارقىلىق بۇ
ئىبادەتنى قىلىشقا مۇيەسسەر بوالاليمىز.
 -7ﷲنىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئىجرا قىلىشتا تاقىتىمىزنىڭ ئەڭ يۇقىرى چېكىنى چىقىرىشقا
تىرىشىشىمىز الزىم.
 -5ﷲنىڭ بىزنىڭ ئۈستىمىزدىكى ھەقلىرىنى بىلىشىمز ۋە ئۇنىڭغا ئەھمىيەت بېرىشىمىز
الزىم.
 -4ﷲقا تەقۋالىق قىلىشىمىز ۋە تەقۋالىقنىڭ مەنالىرىنى بىلىشىمىز الزىم.
 -3قۇرئان كەرىمنى كۆپ تىالۋەت قىلىشىمىز ۋە ئۇنىڭ مەنالىرىنى بىلىشكە تىرىشىشىمىز
الزىم.
 -6يولباشچىمىز مۇھەممەد  نىڭ يول يۇرۇقلىرىغا ۋە ئىش ئىزلىرىغا ئەگىشىشىمىز الزىم.
 -5ﷲنىڭ ئەمەل قىلغۇچى بەندىللىرىگە تەييارلىغان ئالى مۇكاپاتلىرىنى ھەر دائىم ئەسلەپ
تۇرۇشمىز الزىم.
 -1ئاخىرەتنى ۋە ﷲنىڭ جازالىرىنى كۆپ ئەسلەپ تۇرىشىمىز الزىم.
 -1ئىمانلىشىشنىڭ مۇھىملىقى ۋە ئۇنىڭ پايدىلىرىنى بىلىشكە ئەھمىيەت بىرىشىمىز
الزىم.
 -3ئىسالمى ئەخالقالر بىلەن ئەخالقلىنىشىمىز الزىم.
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شەيتانغا قارشى جىھاد قىلىش ھەم ئەڭ مۇھىم ئىبادەتلەرنىڭ قاتارىدىن سانىلىدۇ.
ﷲمۇنداق دەيدۇ:

ان َّإِن َّهُ َّلَ ُك َّْم َّ َع ُدوََّّ
ات َّالش ْيطَ َِّ
ْم َّ َكاف َّةً َّ َوَََّل َّتَتبِ ُعوا َّ ُخطَُو َِّ
السل َِّ
َّ يَا َّأَيُّ َها َّال ِذ ََّ
ين َّآ ََمنُوا َّا ْد ُخلُوا َّفِي َّ ِّ


ُمبِينََّّ(َّ)513
ئى مۇئمىنلەر! ئىسالم دىنىغا پۈتۈنلەي كىرىڭالر (يەنى ئسالم دىنىنىڭ پۈتۈن
ئەھكاملىرىغا بويسۇنۇڭالر ،بەزى ئەھكاملىرىغا ئەمەل قىلىپ ،بەزى ئەھكاملىرىنى
تەرك ئەتمەڭالر) ،شەيتاننىڭ يوللىرىغا (ۋە ئىغۋاسىغا) ئەگەشمەڭالر ،شەيتان

سىلەرگە ھەقىقەتەن ئاشكارا دۈشمەندۇر [.]211سۈرە بەقەر 
شەيتان بىزنىڭ دۈشمىنىمىزدۇر .بىز ئۇنىڭغا قارشى ھەر دائىم تەييار تۇرۇشىمىز الزىم.
شەيتانالر چاقىرغان يولالرغا ماڭماستىن ﷲبۇيرىغان يولغا مېڭىشىمىز بولسا  -شەيتانغا
قارشى جىھاد قىلغانلىق ھېساپلىنىدۇ.
شەيتانالرغا قارشى بولغان جىھادنى قىلىشىمىزغا ھەم يۇقاردا نەپسىمىز بىلەن بولغان
جىھادتا الزىم تۇتۇشقا تىگىشلىك سەۋەبلەرنى الزىم تۇتىشىمىز ئىنتايىن زۆرۈر.

ﷲيولىدىكى جىھادنىڭ ھۆكمى
جىھاد ئىبادىتىنىڭ ئەسلى ھۆكمى پەرز كۇپايە بولۇپ ،مۇسۇلمانالردىن يېتەرلىك كىشىلەر
چىقسا باشقىالردىن ساقىت بولىدۇ.
ﷲتائاال مۇنداق

دەيدۇَ  :وَما َكا ََّن ال ُْم ْؤِمنُو ََّن لِيَ ِنف ُروَّاْ َكآف َّةً فَ لَ ْو ََّلَ نَ َف ََّر ِمن ُك َِّّل فِ ْرقَةَّ ِّم ْن ُه َّْم طَآئَِفةَّ لِّيَتَ َفق ُهوَّاْ فِي

الدِّي َِّن ولِي ِ
نذ ُروَّاْ قَ ْوَم ُه َّْم إِذَا َر َج ُعوَّاْ إِلَْي ِه َّْم لَ َعل ُه َّْم يَ ْح َذ ُرو ََّن
َُ
مۇئمىنلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ جىھادقا چىقىشى اليىق ئەمەس (ئۇالرنىڭ بىر
تۈركۈمى جىھادقا چىقتى) ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ھەر بىر جامائەدىن يەنە بىر
تۈركۈمى دىنىي ئالىم بولۇپ ،ئۇالر قەۋمىنىڭ قېشىغا قايتقاندىن كېيىن،
قەۋمىنىڭ ﷲتىن قورقۇشى ئۈچۈن ،ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇش مەقسىتىدە نېمىشقا
(ئىلىم تەلەپ قىلىشقا) چىقمىدى؟ .]611[ 

جىھاد ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ.
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سۈرە تەۋبە

بىرىنچىسى ،جىھادى تەلەپ .بۇ پەرز كۇپايە بولىدۇ.
ئىككىنچىسى ،جىھادى دەپئىي بۇ پەرز ئەين بولىدۇ.
جىھاد بەزىدە دۈشمەننى ئۆزىنىڭ دىيارىدا يوقىتىش بىلەن بولسا (بۇنى ھەقنى كېڭەيتىش
جىھادى دەيمىز) ،بەزىدە دۈشمەننىڭ مۇسۇلمانالرغا قىلغان تاجاۋۇزچىلىقىنى توسۇش ۋە يوق
قىلىش بىلەن بولىدۇ (بۇنى مۇداپىئە جىھادى دەيمىز) .جىھاد بەزىدە پەرز ئەين ،بەزىدە پەرز كۇپايە
بولىدۇ.

تەلەپ جىھادى
ھەقنى كېڭەيتىش جىھادى دېگەن ـــ كاپىرالرنى ئىسالمغا چاقىرىش ئۈچۈن ،دۈشمەننى
قوغالپ بېرىپ ،دۈشمەن بىلەن ئۇالرنىڭ ئۆز دىيارىدا ئۇرۇش قىلىشتۇر.
مۇداپىئە جىھادى دېگەن ـــ مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش باشلىغان دۈشمەنگە ئۇرۇش
قىلىشتۇر.
ھەقنى كېڭەيتىش جىھادىنىڭ دەلىلى ﷲتائاالنىڭ مۇنۇ سۆزىدۇر:

ثَّ
ين َّ َح ْي َُّ
 فَاقْتُ لُوا َّال ُْم ْش ِركِ ََّ

صدََّّفَِإ َّْنَّتَابُواَّ َوأَقَ ُامواَّالص َالةَََّّ َوآتَ ْواَّالزَكاةَََّّفَ َخلُّواَّ َسبِيلَ ُه َّْمَّإِنََّّاهللََّّ
ص ُر ُ
وه َّْمَّ َو ُخ ُذ ُ
َو َج ْدتُ ُم ُ
وه َّْمَّ َو ْ
اح ُ
ْع ُدواَّلَ ُه َّْمَّ ُكلََّّ َم ْر َ
وه َّْمَّ َواق ُ
يم   مۇشرىكالرنى قەيەردە ئۇچراتساڭالر ،شۇ يەردە ئۆلتۈرۈڭالر ،ئەسىرگە
غَ ُفورَّ َّ َرِح َّ
ئېلىڭالر ،قورشاڭالر ،ئۇالرنىڭ ئۆتىدىغان يوللىرىنى كۆزىتىپ تۇرۇڭالر ،ئەگەر ئۇالر
تەۋبە قىلسا ،ناماز ئوقۇسا ،زاكات بەرسە ،ئۇالرنى قويۇپ بېرىڭالر ،شۈبھىسىزكى،

ﷲ(تەۋبە قىلغۇچىالرغا) مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،رەھىم قىلغۇچىدۇر.
يەنە ﷲتائاال مۇنداق

سۈرە تەۋبە

ين ََّل َّي ْؤِمنو ََّن َّباهلل َّ َّوَل َّبِالْي وَِّم َّ ِ
اآلخ َِّر َّ َوَل َّيُ َح ِّرُمو ََّن َّ َما َّ َحرََّم َّاهللََّّ
دېگەن  :قَاتِلُوا َّال ِذ ََّ ُ ُ
َ َْ

ْجزي َّةَ َّع َّن َّيدَّ َّوه َّم َّص ِ
ين َّأُوتُوا َّال ِ
ِ
اغ ُرو َنَّ  سىلەر
ْكتَ ََّ
ْح َِّّق َّ ِم َّْن َّال ِذ ََّ
َوَر ُسولَُّهُ َّ َوَل َّيَ ِدينُو ََّن َّ ِد ََّ
اب َّ َحتى َّيُ ْعطُوا َّال ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ين َّال َ
ئەھلى كىتابتىن ﷲقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشەنمەيدىغانالر (يەھۇدىيالر ئۇزەيرىنى
ﷲنىڭ ئوغلى ،ناساراالر ئىسانى ﷲنىڭ ئوغلى دەپ ئېتىقاد قىلغانلىقلىرى
ئۈچۈن ،ئۇالر ﷲقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئېتىقاد قىلىمىز دېگەن بىلەنمۇ ئېتىقاد
قىلمىغاننىڭ ئورنىدىدۇر) بىلەن ،ﷲ(ئۆزىنىڭ كىتابىدا) ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى
(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
ھالدا جىزيە تۆلىگەنگە قەدەر ،ئۇرۇش قىلىڭالر(.سۈرە تەۋبە)
ﷲتائاال ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىش ،ئۇالرنى كۆزىتىش ۋە ئۇالرنى مۇھاسىرگە ئېلىشقا
بۇيرۇدى .بۇ ئايەتلەر مەھكەم يەنى مەنىسى ئوچۇق ئايەتلەر بولۇپ ،ئەڭ ئاخىرىدا نازىل بولغان
ئايەتلەردىندۇر .ئۇ ئايەتلەرنى ئەمەلدىن قالدۇرۋەتكۈچى ئايەت يوق .پەيغەمبەر  ۋە ئۇ زات بىلەن
بىللە بولغان ساھابىلەر ھەمدە ئۇالردىن كېيىنكىلەر تاكى ﷲتائاال ئۇالرغا زېمىننىڭ شەرق ۋە
غەربلىرىنى فەتىھ قىلىپ بەرگىنىگە قەدەر ئۇ ئايەتلەرگە ئەمەل قىلىپ ماڭغان ئىدى.
پەيغەمبەرمۇنداق

دېگەن« :أمرت أن أقاتل الناس حَّت يشهدوا أن ل إله إ ل اﷲ وأن ُممدا رسول

اﷲ ويقيموا الصَلة ويؤتوا الزكاة ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دمائهم وأمواْلم إل حبق اْلسَلم وحساِبم على اﷲ
تعاَل»

«مەن كىشىلەرگە قارشى تاكى ئۇالر بىر ﷲدىن باشقا ئىالھ يوق ،پەيغەمبەر  ﷲنىڭ

ئەلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بەرگەن ،نامازنى بەرپا قىلغان ،زاكاتنى بەرگەنگە قەدەر ئۇرۇش قىلىشقا
بۇيرۇلدۇم .ئەگەر ئۇالر ئاشۇنى قىلسا مەندىن ماللىرى ۋە جانلىرىنى ساقالپ قالىدۇ .ئىسالمنىڭ
ھەققى بىلەن(يەنى ئىسالمدىكى جازا كىلىدىغان شەرئى ھەقلەرنى) ساقالپ قااللمايدۇ .ئۇنىڭ
ھېسابى ﷲنىڭ ئۈستىگە».
بۇرەيدە  نىڭ

(بۇخارى رىۋايىتى)

ھەدىسىدە« :أن رسول اﷲ صلى اﷲ عليه وسلم كان إذا أمر أمريا على جيشه أو سرية

أوصاه ف خاصته بتقوى اﷲ ومن معه من املسلمْي خريا ،ث قال اغزوا باسم اﷲ قاتلوا من كفر باﷲ َّ ،اغزوا ول
تَغُلوا ول تغدروا ول متثلوا ول تقتلوا وليدا ،وإذا لقيت عدوك من املشركْي فادعهم إَل ثَلث خصال»...
پەيغەمبەر  ئەسكەرلەرگە ياكى بىر قوشۇنغا ئەمىر تەيىنلىسە ،يالغۇز ئۇ ئەمىرنى ﷲدىن
تەقۋالىق قىلىشقا تەۋسىيە قىالتتى .ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولغان مۇسۇلمانالرنى ياخشىلىققا
تەۋسىيە قىالتتى .ئاندىن كېيىن مۇنداق دەيتتى« :ﷲنىڭ نامى بىلەن غازات قىلىڭالر ،ﷲغا
كاپىر بولغان ئادەمگە قارشى ئۇرۇش قىلىڭالر ،غازات قىلىڭالر ،خىيانەت قىلماڭالر ،ئەھدىنى
بۇزماڭالر ،جەسەتنى پارچىلماڭالر ،كىچىك بالىنى ئۆلتۈرمەڭالر .ئەگەر سەن مۇشرىكالردىن بولغان
دۈشمىنىڭگە ئۇچراپ قالساڭ ،ئۇالرنى ئۈچ خىسلەتكە چاقىرغىن»...
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(ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان)

مانا بۇ دۈشمەنلەرنى ئىسالمغا چاقىرىش ئۈچۈن ئۇالرغا

قارشى ئۇرۇشقا چىقىش ۋە ئۇنى

ئۆزىنىڭ دىيارىدا يوقىتىش ھەققىدىكى ئوچۇق ۋە ئېنىق دەلىللەر بولۇپ ،ھەقنى كېڭەيتىش
جىھادى دېگەن مانا مۇشۇدۇر.
يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئايەت ۋە ھەدىسلەردىن ئىسالم دىنى پەقەت ئۆزىنى مۇداپىئە قىلىش
ۋە تاجاۋۇزچىلىقنى قايتۇرۇش ئۈچۈنال ئۇرۇش قىلىدۇ -،دەپ ،ھەقنى كېڭەيتىش جىھادىنىڭ
ئىسالم دىنىدىن ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلغان ئادەمنىڭ يۇقىرىقى ئايەتلەر ۋە ھەدىسلەرنى
يالغانغا چىقارغۇچى ئىكەنلىكىنى بىلىۋاالاليمىز.
كىمكى بىزنىڭ سەلەف-سالىھلىرىمىز ئېلىپ بارغان ھەقنى كېڭەيتىش جىھادىنى تەپسىر
قىلىشتا ئويالشمايال «جىھاد تاجاۋۇزچىلىقنى قايتۇرۇش ئۈچۈن بولغان ئىدى» دەپ ،بۇ
دەلىللەرنى بىلمەي ياكى تولۇق بىلىپ تۇرۇپ ھەقتىن يۈز ئۆرۈپ تەپسىر قىلسا ،ھەقىقەتتىن
يىراق ھالدا ئېزىپ كەتكەن بولىدۇ.

مۇداپىئە جىھادى
ﷲ يولىدىكى جىھادنىڭ ئەسلىي ھۆكمى پەرز كۇپايە بولۇپ ،تۆۋەندىكىدەك ئۈچ خىل ھالەتتە
پەرز ئەينگە ئايلىنىدۇ.
 -7باالغەتكە يەتكەن مۇسۇلمان كىشى ،مۇسۇلمانالر بىلەن كاپىرالر قارىمۇقارشى ئېلىشىش
مەيدانىغا دۇچ كېلىپ قالسا ،بۇ كىشىگە شۇ جىھاد پەرز ئەين بولىدۇ.
ﷲتائاال مۇنداق

ِ
آمنُوَّاْ إِ َذا لَِقيتُ ْمَّ فِئَ َّةً فَاثْ بُتُواَّْ َواذْ ُك ُروَّاْ هللَّ َكثِيرَّاً ل َعل ُك ْمَّ تُ ْفلَ ُحو َنَّ 
ينَّ َ
دەيدۇ  :يَا أَيُّ َها الذ َ

ئى مۇئمىنلەر! (مۇشرىكالردىن) بىرەر جامائەگە (يەنى دۈشمەن قوشۇنىغا)
ئۇچراشقان چېغىڭالردا ساباتلىق كۆرسىتىڭالر ،مۇۋەپپەقىيەت قازىنىشىڭالر ئۈچۈن
ﷲنى كۆپ ياد ئېتىڭالر[( .]36سۈرە ئەنفال  -36ئايەت)

ار   ئى مۇئمىنلەر! كاپىرالرنىڭ
وه َّْمَّاألَ ْدبَ ََّ
آمنُواَّإِذَاَّلَِقيتُ َّْمَّال ِذ ََّ
 يَاأَيُّ َهاَّال ِذ ََّ
ينَّ َك َف ُرواَّ َز ْح ًفاَّفَالَّتُ َولُّ ُ
ينَّ َ
ھۇجۇمىغا دۇچ كەلگەن چېغىڭالردا ،ئۇالرغا ئارقاڭالرنى قىلماڭالر (يەنى قاچماڭالر)



(سۈرە ئەنفال  -76ئايەت)

پەيغەمبەر  ئۇرۇش مەيدانىدىن قېچىشنىڭ ئىنساننى ھاالكەتكە تاشاليدىغان يەتتە چوڭ
گۇناھنىڭ بىرى ئىكەنلىكىنى بايان قىلغان.
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َع ْن أَب ُهَريْ َرَة أ َّ
ال
ول اﷲ َوَما ُه َّن قَ َ
يل يَا َر ُس َ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
اجتَنبُوا َّ
ال ْ
ول اﷲ َ
السْب َع الْ ُموب َقات ق َ
ف
الس ْح ُر َوقَ ْت ُل النَّ ْفس الَِّت َحَّرَم اﷲ إَّل ب ْ
الربَا َوالت ََّوِِّّل يَ ْوَم َّ
الز ْحف َوقَ ْذ ُ
اْلَ ِّق َوأَ ْك ُل َمال الْيَتيم َوأَ ْك ُل ِّ
الش ِّْرُك باﷲ َّ َو ِّ
الْ ُم ْحصنَات الْغَاف ََلت الْ ُم ْؤمنَات.
ئەبۇ ھۇرەيرە  دىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ :پەيغەمبەر  : يەتتە خىل ھاالكەتلىك
گۇناھتىن ساقلىنىڭالر! ـ دېدى .بەزىلەر :ئى رەسۇلۇلالھ! ئۇالر قايسى گۇناھالر؟ ـ دەپ
سورىغانىدى ،پەيغەمبەر  ئۇالرغا :ﷲ قا شېرىك كەلتۈرۈش ،سېھىر قىلىش ،ناھەق ئادەم
ئۆلتۈرۈش ،يېتىمنىڭ مېلىنى يەۋېلىش ،ئۆسۈم يېيىش ،جەڭ مەيدانىدىن قېچىش ،ئىپپەتلىك،
پاك مۇسۇلمان ئايالالرغا بوھتان چاپالش قاتارلىقالر ،ـ دېدى.

(مۇسلىم)

مۇسۇلمانالرنىڭ بۈگۈنكى رىئاللىقىغا قارايدىغان بولساق پۈتۈن دۇنيادا مۇسۇلمانالر بىلەن
كاپىرالر ئوتتۇرىسىدا كەسكىن جەڭلەر بولىۋاتىدۇ .شۇنداقال كاپىرالر ئىشغال قىلىۋالغان دىيارالردا
تۇرىۋاتقان مۇسۇلمانالر كۈن بويى كاپىرالرنىڭ ھۇجۇمى ۋە مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنى شەھىد
قىلىشى......قاتارلىق ئېچىنىشلىق جەڭلەرگە دۇچ كەلمەكتە .مانا بۇ ھالەتلەر بولسا پەرز
كۇپايە بولغان جىھادنى پەرز ئەيىنلىككە ئېلىپ بارىدىغان ئامىلالردىندۇر.شۇنىڭ ئۈچۈن
دەۋرىمىزدىكى مۇسۇلمانالرغا كاپىرالرغا قارشى جىھاد قىلىش پەرز ئەيىندۇر.
ﷲ مۇنداق دەيدۇ:

ينَّ(َّ)92
ينَّ َكاف َّةًَّ َك َماَّيُ َقاتِلُونَ َُّك َّْمَّ َكاف َّةًَّ َوا ْعلَ ُمواَّأَنََّّالل َّهََّ َم ََّعَّال ُْمت ِق ََّ
َ وقَاتِلُواَّال ُْم ْش ِركِ ََّ

مۇشرىكالر سىلەرگە بىرلىكتە ھۇجۇم قىلغاندەك ،سىلەرمۇ ئۇالرغا قارشى
بىرلىكتە ئۇرۇش قىلىڭالر .بىلىڭالركى ،ﷲ تەقۋادارالر بىلەن بىللىدۇر (يەنى ﷲ
نىڭ ئەمرىنى بەجا كەلتۈرۈش ،مەنئى قىلغان ئىشلىرىدىن چەكلىنىش بىلەن ﷲ

تىن قورققۇچىالرغا ﷲ نىڭ ياردەم بېرىدىغانلىقىغا ئىشەنچىدە بولۇڭالر) [16
تەۋبە)

(سۈرە

َّ

 -5مۇسۇلمانالر رايونلىرىدىن بىرىگە كاپىرالر باستۇرۇپ كەلسە ،شۇ رايون ئەھلىگە بېسىپ
كەلگەن كاپىرالرنى قوغالپ چىقىرىش پەرز ئەين بولىدۇ .بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ شۇ شەھەر
ئەھلىگە ياردەم بېرىشى الزىم بولىدۇ .ئەگەر ئۇ رايون ئەھلىنىڭ تاجاۋۇزچى كاپىرالرنى چىقىرىشقا
كۈچ

– قۇۋۋىتى يەتمىسە ،شۇ بېسىۋېلىنغان رايوننىڭ قوشنا رايونىغا ھەم پەرز ئەين بولىدۇ.
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شۇنداق تۇرۇقلۇق ھەم كۈچى يەتمىسە ئۇنىڭ قوشنا رايونلىرىغا پەرز ئەين بولۇپ ھەتتاكى
بارلىق مۇسۇلمانالرغا پەرز بولۇپ كىتىدۇ.
ﷲ تائاال مۇنداق

آمنُوَّاْ قَاتِلُوَّاْ ال ِذ ََّ
دەيدۇ  :يَا أَيُّ َها ال ِذ ََّ
ين يَلُونَ ُكم ِّم ََّن الْ ُكفا َِّر َولْيَ ِج ُدوَّاْ فِي ُك َّْم ِغ ْلظََّةً َوا ْعلَ ُموَّاْ
ين َ

ين 
أَنَّ اهللَّ َم ََّع ال ُْمت ِق ََّ
 ئى مۇئمىنلەر! سىلەر ئۆزۈڭالرغا يېقىن جايدىكى كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش
قىلىڭالر (يەنى سىلەرگە خەتەر بولماسلىق ئۈچۈن ،ئالدى بىلەن ئەتراپىڭالردىكى
كۇففارالرنى ئۇجۇقتۇرۇڭالر) ،سىلەرنى ئۇالر قاتتىق ھېس قىلسۇن (يەنى ئۇرۇش
ئۈستىدە

ئۇالرغا

قاتتىق

قول

بۇلۇڭالر

،

ئۇالرغا

ئىچىڭالر

ئاغرىمىسۇن)،

بىلىڭالركى ،ﷲتەقۋادارالر بىلەن بىللىدۇر (يەنى ﷲتەقۋادارالرغا مەدەتكاردۇر)
[(  .]754سۈرە تەۋبە  -754ئايەت)

شەيخۇل ئىسالم ئبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ[ :دىن ۋە دۇنياغا تاجاۋۇز قىلغان
دۈشمەنلەرگە قارشى جىھاد قىلىش بولسا ئىمان ئېيتىشتىن قالسا ئەڭ مۇھىم ۋاجىباتالرنىڭ
قاتارىدىندۇر].

(فەتەۋال كۇبرا  -3توم  -501بەت)

ئابدۇلالھ ئەززام رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:سەلەف ،خەلەف ئالىمالر ۋە تۆت مەزھەب
ئالىملىرى ھەممىسى ،ئەگەر مۇسۇلمانالر رايونلىرىدىن بىرىگە كاپىرالر باستۇرۇپ كەلسە ،شۇ رايون
ئەھلىگە بېسىپ كەلگەن كاپىرالرنى قوغالپ چىقىرىش پەرز ئەين بولىدۇ دېگەنلىككە بىرلىككە
كەلدى .بۇ خىل ھالەتتە ئايال كىشى ئېرىنىڭ رۇخسىتىسىز ،باال ئاتا-ئانىسىنىڭ ئىجازىتىسىز
ۋە قەرىزدار قەرىز ئىگىلىرىنىڭ ئىجازىتىسىز جىھادقا چىقىشى پەرىز ئەيىن بولىدۇ .ئەگەر ئۇ
رايون ئەھلىنىڭ تاجاۋۇزچى كاپىرالرنى چىقىرىشقا سەل قارىسا ياكى كۈچ –قۇۋۋىتى يەتمىسە،
شۇ بېسىۋېلىنغان رايوننىڭ قوشنا رايونىغا ھەم پەرز ئەين بولىدۇ .شۇنداق تۇرۇقلۇق ھەم كۈچى
يەتمىسە ئۇنىڭ قوشنا رايونلىرىغا پەرز ئەين بولۇپ ھەتتاكى بارلىق مۇسۇلمانالرغا پەرز بولۇپ
كىتىدۇ].

(ئابدۇلالھ ئەززامنىڭ ئەددىفائ ئەن ئەرازىل مۇسلمىين  -1بەت) شامىلە نۇسخىسى

ھەنەفى مەزھىبىدىكى ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ [:ئەگەر مۇسۇلمانالر زېمىنلىرىدىن بىرىگە كاپىرالر
باستۇرۇپ كەلسە ،دۈشمەن بېسىپ كىرگەن شەھەرلەرگە يېقىن بولغان بارلىق مۇسۇلمانالرغا،
بېسىپ كەلگەن كاپىرالرنى قوغالپ چىقىرىش پەرز ئەين بولىدۇ .يىراقتىكى مۇسۇلمانالرغا جىھاد
پەرىز كۇپايە بولىدۇ .ئەگەر ئۇ رايون ئەھلىنىڭ تاجاۋۇزچى كاپىرالرنى چىقىرىشقا سەل قارىسا ياكى
كۈچ

–قۇۋۋىتى يەتمىسە ،شۇ بېسىۋېلىنغان رايوننىڭ قوشنا رايونىغا ھەم پەرز ئەين بولىدۇ.

شۇنداق تۇرۇقلۇق ھەم كۈچى يەتمىسە ئۇنىڭ قوشنا رايونلىرىغا پەرز ئەين بولۇپ ھەتتاكى
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بارلىق مۇسۇلمانالرغا پەرز بولۇپ كىتىدۇ .بۇ خىل ھالەتتە ئايال كىشى ئېرىنىڭ رۇخسىتىسىز،
باال ئاتا-ئانىسىنىڭ ئىجازىتىسىز ۋە قەرىزدار قەرىز ئىگىلىرىنىڭ ئىجازىتىسىز جىھادقا چىقىشى
پەرىز ئەيىن بولىدۇ].

(ئىبنۇ ئابىدىننىڭ ھاشىيە ناملىق كىتاب  -4توم  -541بەت ،بەدائىئۇس سەنائىئ -1

توم  -15بەت ،ئىبنۇ ھەممامنىڭ فەتھۇل قەدىر  -6توم  -737بەت).

مالىكى مەزھىبىدىكى ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ [:ئەگەر دۈشمەن ئىسالم شەھەرلىرىگە باستۇرۇپ
كەلسە ،شۇ شەھەر ئەھلىگە جىھاد پەرىز ئەيىنلىككە ئايلىنىدۇ].

(دۇسۇقىنىڭ ھاشىيە ناملىق كىتاب

 -5توم  -713بەت)

ھەنبەلى مەزھىبىدىكى ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ [:ئەگەر مۇسۇلمانالر زېمىنلىرىدىن بىرىگە
كاپىرالر باستۇرۇپ كەلسە ،دۈشمەن بېسىپ كىرگەن شەھەرلەرگە يېقىن بولغان بارلىق
مۇسۇلمانالرغا ،بېسىپ كەلگەن كاپىرالرنى قوغالپ چىقىرىش پەرز ئەين بولىدۇ].

(ئەلمۇغنى  -1توم

 -436بەت)

شافىئى مەزھىبىدىكى ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ [:ئەگەر مۇسۇلمانالر زېمىنلىرىدىن بىرىگە
كاپىرالر باستۇرۇپ كەلسە ،دۈشمەن بېسىپ كىرگەن شەھەرلەرگە يېقىن بولغان بارلىق
مۇسۇلمانالرغا ،بېسىپ كەلگەن كاپىرالرنى قوغالپ چىقىرىش پەرز ئەين بولىدۇ].

(نىھايەتۇل مۇھتاج

 -1توم  -61بەت)

بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە بولسا ،كاپىرالر رەسۇلۇلالھ  ،ئۇنىڭ ئەسھابلىرى ۋە ئۇندىن كىيىنكى
مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىز فەتھى قىلغان ئىسالمى دىيارالرغا باستۇرۇپ كەلدى .ئامرىكا
باشچىلىقىدا سەلىپ قوشۇنلىرى ئافغانىستانغا باستۇرۇپ كىردى .روس كاپىرلىرى بولسا
قازىقىستان .ئۆزبىكىستان ،قىرغىزىستان ۋە چىچىنىستان قاتارلىق ئىسالم دىيارلىرىنى
بېسىۋلغان .شەرقى تۈركىستانغا بولسا خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى باستۇرۇپ كىردى .مانا بۇالر ۋە
بۇالرنىڭ ئوخشاشلىرى بولغان كاپىرالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىش بولسا ﷲبۇيرىغان پەرز
ئىبادەتتۇر .يۇقارقى ھالەتلەردە جىھاد قىلىش بولسا ،خۇددى ناماز ئوقۇغاندەك پەرز ئەيىندۇر.
شۇنىڭ ئۈچۈن بىز پەقەت پەلەستىندە ۋە ئافغانىساتاندىال جىھاد قىلىش پەرىز ئەيىن بولىدۇ
دىمەيمىز .بەلكى پۈتۈن ئىسالم دىيارلىرىدا جىھاد قىلىش پەرىز ئەيىنلىككە ئايالندى دەيمىز.
چۈنكى پەلەستىن ئىسالم دىيارى بولسا ،تۈركىستان ھەم ئىسالم دىيارى .كاپىرالر پەلەستىننى
ئىشغال قىلىۋالغان بولسا ،ئۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇنلىغان ئىسالم دىيارلىرىنى ئىشغال
قىلىۋاتىدۇ.
ئى مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىم! بىز ﷲبۇيرىغان جىھاد ئىبادىتىنى قىلىش ئارقىلىق ئىسالم
دىيارلىرىدىن كاپىرالرنىڭ تاجاۋۇزچىلىقلىرىنى قايتۇرايلى .مانا بۇ خىل ھالەتتە ھەم جىھاد
ئىبادىتىگە سەل قاراش بولسا چوڭ گۇناھالردىن سانىلىدۇ.
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 -4مۇسۇلمانالرنىڭ ئىمامى (ئەمىرى) ئومۇميۈزلۈك جىھادقا چىقىشنى تەلەپ قىلسا ،جىھادقا
چىقىش پەرز ئەين بولىدۇ.
ﷲتائاال مۇنداق دەيدۇ:

 انْ ِفروَّاْ ِخ َفافَّاً وثَِقا ََّلً وج ِ
يل هللَّ ذَلِ ُك َّْم َخ ْي رَّ ل ُك َّْم إِن
اه ُدوَّاْ بِأ َْم َوالِ ُك َّْم َوأَن ُف ِس ُك َّْم فِي َسبِ َِّ
ََ
َ
ُ

ُكنتُ َّْم تَ ْعلَ ُمون 
( ئى مۇئمىنلەر جامائەسى!) سىلەر يىنىك بولغان ياكى ئېغىر بولغان ھالەتتە
(يەنى مەيلى ياش ـ قېرى ،پىيادە ،ئۇالغلىق بولۇڭالر  ،ئوڭۇشلۇق ۋە قىيىن
شارائىتتا بولۇڭالر  ،ئىختىيارىي ۋە ئىختىيارسىز بولۇڭالر  ،ھەممە ئەھۋالدا)
جىھادقا چىقىڭالر ،ﷲ نىڭ يولىدا مېلىڭالر بىلەن ،جېنىڭالر بىلەن جىھاد
قىلىڭالر ،ئەگەر بىلسەڭالر مۇنداق قىلىش سىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇر

[3سۈرە تەۋبە

 -37ئايەت

ول
عن أب العباس عبداﷲ ابْن َعبَّاس رضي اﷲ عنه ،وأم املؤمنْي ،أم عبداﷲ عائشة رضي اﷲ عنها قال :أن َر ُس ُ
استُ ْنف ْرُُْت فَانْف ُروا).
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم قال يوم الفتح(َ :ل ه ْجَرَة بَ ْع َد الْ َفْتح َولَك ْن ج َهاد َونيَّة َوإ َذا ْ
اللَّه َ

رواه البخاري

ومسلم.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋە مۇئمىنلەرنىڭ ئانىسى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن رىۋايەت
قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ  مەككە پەتھى بولغان كۈنى مۇنداق دېگەن« :مەككە فەتىھ
بولغاندىن كېيىن (مەككىدىن) ھىجرەت قىلىش ئاياغالشتى(.چۈنكى مەككە ئىسالمى دىيارغا
ئايالندى) لېكىن جىھادقا چىقىشنى نىيەت قىلىش ۋە جىھادقا چىقىش داۋاملىشىدۇ(.جىھاد
توختاپ قالمايدۇ) يەنى قىيامەت كۈنىگىچە ئەگەر ئومۇميۈزلۈك ئۇرۇشقا چىقىش تەلەپ قىلىنسا،
ئومۇميۈزلۈك چىقىڭالر!».
ﷲتائاال مۇنداق

(بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان)

يل لَ ُك َّم ِ
ِ ِ
يل اهللَّ اثاقَ لْتُ َّْم إِلَى األ َْر ِ
ضَّ
انف ُروَّاْ فِي َسبِ َِّ
دەيدۇ  :يَا أَيُّ َها ال ِذ ََّ
ين َ
آمنُوَّاْ َما لَ ُك َّْم إ َذا ق ََّ ُ

اع الْحي َّاةِ الدُّنْ يا فِي ِ
ِ
ِ ِ
ضيتم بِال ِ
ِ
اآلخ َرَّةِ إَِلَّ قَلِيل 
َ
ْحيَ َّاة الدُّنْ يَا م ََّن اآلخ َرَّة فَ َما َمتَ َُّ َ َ
أ ََر ُ َ
 ئى مۇئمىنلەر! سىلەرگە ﷲ نىڭ يولىدا جىھاد قىلىشقا چىقىڭالر دېيىلسە،
نېمىشقا يۇرتۇڭالردىن ئايرىلغىڭالر كەلمەيدۇ؟ دۇنيا ھاياتىنى ئاخىرەتتىكى (بەخت)
بىلەن

تېگىشىشكە

رازى

بولدۇڭالرمۇ؟
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دۇنيا

ھاياتىدىن

بەھرىمەن

بولۇش

ئاخىرەتنىڭ نېمەتلىرى بىلەن سېلىشتۇرغاندا ،ئەرزىمەس نەرسىدۇر [ .]41

سۈرە

تەۋبە  -41ئايەت

مۇسۇلمان قېرىنداشالر! بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە جىھاد ئىبادىتى پەرز ئەيىن بولۇپ كەتكەن.
چۈنكى ئىسالم ئۈممىتىنىڭ مۇقەددىساتلىرى ۋە ئىسالمى دىيارلىرىنى كاپىرالر ئىشغال
قىلىۋالغان .كاپىرالر قوشۇنى بىلەن مۇسۇلمانالر قوشۇنى جەڭ قىلىۋاتقان ۋە ئىسالمى جامائەت
ئەمىرلىرى جىھادقا ئومۇميۈزلۈك چاقىرىۋاتقان بىر كۈندە ياشىۋاتىمىز.
شۇنىڭ ئۈچۈن بىز يۇقارقى دەلىللەرگە تايىنىپ تۇرۇپ ،ئۆزرىلىك بولمىغان بارلىق مۇسۇلمان
قېرىنداشلىرىمىزغا جىھاد ئىبادىتى پەرز ئەيىن بولىدۇ  -دەيمىز .بۇ ئىبادەتتىن باش
تارتقۇچىالر ﷲ نىڭ بۇيرۇقلىرىدىن باش تارتقان بولىدۇ.
جىھاد  -قەلب بىلەن ،تىل بىلەن ،ئىقتىساد بىلەن ياكى قول بىلەن قىلىنىدۇ .ھەرقانداق
مۇسۇلماننىڭ ،ﷲيولىدا يۇقىرىدا سۆزلەنگەن بۇ جىھادى تۈرلەردىن قايسى تۈرنى بولمىسۇن زۆرۈر
بولغاندا ھاجىتىگە ۋە كۈچ

–قۇۋۋىتىگە قاراپ ئىجرا قىلىشى ۋاجىبتۇر.

(ئەلمۇستەدرەك ئەال

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

شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن[ :مۇداپىئە قىلىش ئۇرۇشى
بولسا ھۆرمەت ۋە دىنغا تاجاۋۇز قىلغۇچىنى قايتۇرۇش تۈرلىرىنىڭ ئەڭ كۈچلۈكى بولۇپ ،ئۇ
بارلىق ئۆلىماالرنىڭ ئىتتىپاقى بىلەن پەرز .ﷲنى بىر دەپ ئېتقاد قىلىش ۋە ﷲقا ئىمان
ئېيتىشتىن قالسىال ،دىن ۋە دۇنيانى بۇزىدىغان تاجاۋۇزچى دۈشمەننى ئارقىغا قايتۇرۇشتىنمۇ
پەرزراق ھېچبىر نەرسە يوق .شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭغا (يەنى تاجاۋۇزچى دۈشمەننى ئارقىغا
قايتۇرۇشقا) ھېچبىر نەرسە شەرت ئېتىلمەيدۇ ،بەلكى ئىمكانىيەتنىڭ يېتىشىچە دۈشمەن ئارقىغا
قايتۇرۇلىدۇ].

( مەجمۇئۇل فەتىۋا -6توم -641بەت)

شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ يەنە مۇنداق دېگەن[ :قوغدىنىش جىھادى ھەر
بىر مۇسۇلمانغا پەرز ئەيىن بولۇپ ،بۇ جەڭدىن قېچىش ھارام بولىدۇ .چۈنكى بۇ ۋاقىتتىكى
جىھاد ئىختىيارى (يەنى قىلسىمۇ قىلمىسىمۇ بولىدىغان) جىھاد ئەمەس .بەلكى ئوھۇد
كۈنىدىكى ،ئەھزاب كۈنىدىكى ۋە تاتارالر دەمەشىققە باستۇرۇپ كىرگەندىكى جىھادقا

ئوخشاشال

پەرز ئەيىن بولىدۇ( ].ئەلمۇستەدرەك ئەال مەجمۇئۇل فەتىۋا ئىبنى قاسىمنىڭ -4توم  573-571بەتلەر).
بارلىق ئىسالمى دۆلەتلەرگە كاپىرالر باستۇرۇپ كىرگەن ۋە ئۇنىڭدىن باشقا جىھادنى پەرز ئەيىن
قىلىدىغان

سەۋەپلەر

تولۇق

بولغانلىقى

ئۈچۈن،
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بۈگۈنكى

زامانىمىزدا

ئىلگىرى

دەپ

ئۆتكىنىمىزگە ئوخشاش پۈتۈن دۇنيادا بارلىق مۇسۇلمانالرغا ئىمان ئېيتىشتىن قالسىال جىھاد
قىلىش ئەڭ مۇھىم بولغان پەرز ئەيىندۇر.
شەيخۇل ئىسالم ئبنى تەيمىيە مۇنداق دەيدۇ :دىن ۋە دۇنياغا تاجاۋۇز قىلغان دۈشمەنلەرگە
قارشى جىھاد قىلىش بولسا ئىمان ئېيتىشتىن قالسا ئەڭ مۇھىم ۋاجىباتالرنىڭ قاتارىدىندۇر.
ئى ئىسالم ئۈممىتى! رەببىمىزنىڭ چاقىرىقىغا ئاتلىنىڭالر! ھىممەت كەمىرىڭالرنى مەھكەم
باغالڭالر! جىھاد ئىبادىتىگە ئاتلىنىڭالر! ئىسالم ئۈممىتى دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا
ئېزىلىۋاتىدۇ .بۇالرنى كاپىرالرنىڭ زۇلۇملىرىدىن قۇتۇلدۇرۇش بىزنىڭ ئۈستىمىزگە پەرزدۇر.
ئى ئىسالم ئۈممىتى! جىھاد ئىبادىتىگە ئاتلىنىڭالر! سەلەف-سالىھلىرىمىز قانلىرى بەدىلىگە
پەتھى قىلىنغان ئىسالمى دىيارالر كاپىرالرنىڭ نىجىس قەدەملىرى ئاستىدا قالدى.
ئى ئىسالم ئەركەكلىرى! مەجبۇرىيەتلىرىڭالرنى ھەرگىز ئېسىڭالردىن چىقىرىپ قويماڭالر.
ئى مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىم! بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە جىھاد ئىبادىتى دۇنيانىڭ ھەر قايسى
جايلىرىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ھەممىسىگە پەرز ئەيىندۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن مۇسۇلمانالر زامانىمىزدا
قىيىنچىلىقالردا جىھاد قىلىۋاتقان قېرىنداشالرغا قېتىلىپ جىھاد قىلماي ھۇرۇنلۇق قىلىپ
بۇرۇن

ئىسالم

تۇپرىقى

بىلەن

شەرەپلەنگەن

ئىسالمىي

دىيارالرنى

كاپىرالرنىڭ

ئىشغال

قىلىۋېلىشىغا قاراپ ئولتۇرسا ئېغىر جىنايەتلەرنى سادىر قىلغان بولىدۇ.
بىز تۈركىستاندا جىھاد قىلىش بىزنىڭ ئەڭ مۇھىم مەسىلىمىز-،دەيمىز .بۇ ھەرگىز
مىللەتچىلىكتىن ئەمەس .بەلكى،

بۇ بىزنىڭ ئىمان مەجبۇرىيىتىمىز ۋە ئاساسلىق

مەسىلىمىزدۇر .چۈنكى ئىشغالىيەتچى كاپىرالر تۈركىستاندىن ئبارەت

ئەسلى ئىسالم زېمىنىدا

كېڭەيمىچىلىك پىروگىراممىسىنى ئەمىللەشتۈرمەكتە .مانا بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىپ
تاجاۋۇزچىالرنى تۈركىستان دىيارىدىن قوغالپ چىقىرىش  -پۈتۈن ئىسالم دۇنياسى ئۇمۇمى
مەسىلىسىنىڭ ھەل بولىشى دېمەكتۇر .شۇنداقال تۈركىستان ئىسالم دىيارىنى قوغداش بولسا
پۈتۈن ئىسالم دىيارنى قوغداش دېمەكتۇر .چۈنكى بۇ زېمىن ئىسالم ئالىمىنىڭ ئايرىلماس بىر
پارچىسىدۇر.
شۇنىڭ ئۈچۈن تۈركىستاندا جىھاد قىلىش ئىمكانىيىتى بار بارلىق كىشىلەرگە ئۇ يەردە
جىھادنى باشلىشى ۋاجىب بولىدۇ .بۇنىڭغا قادىر بواللمىغانالر تەييارلىق ئىبادەتلىرىگە
ئاتلىنىشى الزىم .ئۇنىڭغا ھەم قادىر بواللمىغانالر تەييارلىق قىالاليدىغا ۋە جىھاد قىلىش
شارائىتلىرى بار بولغان دىيارالرغا ھىجرەت قىلىشى كېرەك.

35

ئى ئىمانى قېرىنداشلىرىم! تۈركىستاندىن تاجاۋۇزچىالرنى يوقىتىش ۋە تۈركىستاندا ئىسالم
شەرىئىتىنى ئورنىتىش ئۈچۈن ئاتالنغان مۇجاھىدالر سېپىگە قوشۇلۇڭالر .مەجبۇرىيەتلىرىڭالرنى
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.
ئالىمالر جىھا قىلىش پەرز ئەيىن بولغاندا ،بۇ ئىبادەتنى تاشالپ قويۇپ باشقا ئىبادەتلەر بىلەن
مەشغۇل بولۇشنى ئىبادەتتە ئويناۋاتقاندەك بولىدۇ دەپ سۈپەتلىدى.
ئابدۇلالھ ئىبنى

مۇبارەك رەھىمەھۇلالھ

[ھۆرمەتلەر دەپسەندە قىلىنغان،

مۇسۇلمانالر

ئۆلتۈرۈلگەن ،مەسجىدلەر ۋەيران قىلىنغان ۋە قۇرئان كەرىم كۆيدۈرۈلگەن ۋاقىتالردا جىھاد
ئىبادىتىنى تاشالپ قويۇپ نەپلە ئىبادەتلەر بىلەن مەشغۇل بولۇشنى ئويۇن–تاماشاالرنىڭ
قاتارىدىن سانىدى ].فۇزەيل ئىبنى ئىياز رەھىمەھۇلالھقا يازغان مۇنۇ خېتىدە بايان قىلغاندەك:

لعلمت أنك بالعبادة تلعبوا

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،
ئاتلىرىمىز ھالسىرار دۈشمەن سېپىنى بۆسۈپ،
مۇجاھىدقا مۇنداق خەۋەر بەردى رەسۇلۇلالھ ، 
جەڭ توپىسى قونغاندىن يىراقتۇر دەۋزەخ ئۇچقۇنى،
شېھىد ئۆلۈك ئەمەس دەپ جاكارلىدى رەببىمىز،
فۇزەيىل رەھىمەھۇلالھ يۇقارقى

شېئىرنى ئوقۇغاندا ،ئۇنىڭ كۆزلىرىدىن تارام  -تارامالپ

ياشالر ئاقتى.
ۋە فۇزەيىل رەھىمەھۇلالھ [ :ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەك راست ئېيتىدۇ ،ئۇ ماڭا نەسىھەت
قىلىپتۇ] دېگەن.
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ئى ئەزىز قېرىندىشىم! يۇقىرىقىدەك ۋاقىتالردا پەرىز كۇپايە جىھاد ئىبادىتىنى تاشالپ قويۇپ
باشقا نەپلە ئىبادەتلەر بىلەن مەشغۇل بولغان كىشىلەرنىڭ ئەھۋالى ئويۇن  -تاماشا ھېسابالنسا،
دۇنيا بىلەن مەشغۇل بولغان كىشىلەرنىڭ ئەھۋالى قانداق بولماقچى؟؟!
ئۇنداقتا ،ھەر خىل پىتنىلەر ئارقىلىق ئالالھ يولىدىكى جىھاد ئىبادىتىدىن توسىۋاتقان،
توسۇشقا ئۇرۇنىۋاتقان كىشىلەرنىڭ ۋە جىھاد ئىبادىتىنى يوشۇرىۋاتقانالرنىڭ ئەھۋالىچۇ؟؟؟!
شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ[ :ئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇلالھ
جىھادنى ئىرادە قىلغان ،ھەج قىلمىغان كىشى بىر قەۋملەرنىڭ يېنىغا كەلگەندە ئۇالر ئۇ
كىشىنى سەن ھەج قىلماي تۇرۇپ جىھادنى ئىرادە قىلىۋاتامسەن؟ دەپ جىھادتىن توختىتىپ
قويغانلىق ھەققىدە سورالغاندا ،ئۇ[ :ھەج قىلماستىن جىھاد قىلىدۇ] -،دەپ جاۋاب بەردى].
(ئەلمۇستەدرە ك ئەال مەجمۇئۇل فەتاۋا شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ  -4جىلد  -575بەت.
مۇھەممەد ئىبى ئابدۇررەھىم ئىبنى قاسىم توپلىغان)

ﷲبىزلەرنى قۇرۇق پىتنە-پاساتالردىن ساقلىسۇن ۋە بىزلەرنى ئۆزى قۇرئان كەرىمدە بايان
قىلغان توغرا يول تاپقۇچىالرنىڭ قاتارىدىن قىلسۇن .ئامىين!

ﷲتائاال مۇنداق دەيدۇ :والذينَّجاهدواَّفيناَّلنهدينهمَّسبلناَّوإنَّاهللَّ َّلمعَّالمحسنين  بىز ئۈچۈن
كۈرەش قىلغانالرنى ئەلۋەتتە يولىمىزغا يېتەكلەيمىز ،ﷲھەقىقەتەن ياخشى ئىش

قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر.

(سۈرە ئەنكەبۇت  -10ئايەت)

بۇ ئايەت مۇجاھىدالرنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ھىدايەت تاپقۇچى ئىكەنلىكىگە ئىالھىي
كېپىللىك بارلىقىنى بايان قىلىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ئۈممەتنىڭ سەلەفلىرى ئۇالرغا بىرەر ئىش
مۈشكۈل كەلسە جىھاد ئەھلىگە ئىلتىجا قىالتتى .چۈنكى ﷲتائاال ئۇالرنى ھىدايەت قىلىشقا
كاپالەت بەردى.
ئىبى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ[ :ﷲتائاالنىڭ

والذين َّجاهدوا َّفينا َّلنهدينهم َّسبلنا

بىز ئۈچۈن كۈرەش قىلغانالرنى ئەلۋەتتە يولىمىزغا يېتەكلەيمىز،

دېگەن سۆزى

ئۇنىڭغا دااللەت قىلغىنىغا ئوخشاش جىھاد تۈرلۈك ئىلىملەر بىلەن قورشۇلۇپ تۇرغان ھىدايەت
يەنى -توغرا يول تېپىشقا سەۋەب بولدى .ﷲتائاال ئۆز يولىدا جىھاد قىلغۇچىالرنى ئۆزىنىڭ
ھەممە يولىغا ھىدايەت قىلىدىغانلىقىنى بېكىتتى .مۇشۇ جەھەتتىن ئىككى ئىمام ئابدۇلالھ
ئىبنى مۇبارەك ۋە ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل ۋە ئۇ ئىككىسىدىن باشقىالر :كىشىلەر بىرەر ئىشتا
ئىختىالپ قىلىشىپ قالسا مۇجاھىدالرغا قاراڭالر ھەق ئۇالر بىلەن بىرگە ،چۈنكى ﷲ
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تائاال:

والذين َّجاهدوا َّفينا َّلنهدينهم َّسبلنا .بىز ئۈچۈن كۈرەش قىلغانالرنى ئەلۋەتتە يولىمىزغا
يېتەكلەيمىز دېدى-]،

دەيتتى( .سۈرە ئەنكەبۇت -53ئايەت) (مەجمۇئۇل فەتىۋا  -51توم  -334بەت)

ئى مۇسۇلمان قېرىندىشىم ۋە ئىمانى بۇرادىرىم! ﷲقۇرئاننى چۈشۈرۈش ۋە پەيغەمبەر ئەۋەتىش
ئارقىلىق ھەقنىڭ نېمىلىكىنى بىلدۈرۈپ قويدى .ﷲنىڭ يۇقارقى ئايىتىدىكى ۋەدىلىرىگە
قارىمامسىز؟ ﷲنىڭ بۇ ۋەدىلىرىنى ئاڭلىغان ھەر بىر مۇسۇلمان قەلبى پېچەتلەنمىگەن بولسىال
ﷲنىڭ ۋەدىسىنىڭ ھەقلىقىنى ۋە ﷲنىڭ بەندىلىرىگە ناھايتىمۇ مېھرىبان ئىكەنلىكىنى
بىلىۋاالاليدۇ.
قۇرئاننىڭ ئۇيغۇرچە مەنا تەرجىمىسىنى ئوقۇغان كىشىمۇ

ﷲقەلبىنى پىچەتلىمىگەن

بولسىال ،ﷲنىڭ بۇ ۋەدىلىرىنى ئوقۇپ پىتنە پاساتالرغا ئەلۋەتتە قۇالق سالمايدۇ ۋە ئۆزىنىڭ
بەخىت سائادىتىنى تېپىۋاالاليدۇ.
ئى مۇسۇلمان قېرىندىشىم! بىز قۇرئان كەرىمگە ئەگىشىشىكە بۇيرۇلغانمۇ؟ ياكى خائىن،
دىننى بۇرمىاليدىغان ۋە ئوچۇق ھەقنى يوشۇرىدىغان «ئالىمالر»غا ئەگىشىشىكە بۇيرۇلغانمۇ؟
قۇرئاننى ياخشى تەپەككۇر بىلەن ئوقۇيلى .پەيغەمبەر  ۋە ساھابىالرنىڭ يول يۇرۇقلىرىنى ۋە
ئىش-ئىزلىرىنى ياخشى ئوقۇيلى .ساھابىالر جىھاد پەرز كۇپايە ۋاقىتتىمۇ شېھىدلىككە
ئېرىشىشنى

ئارزۇ

قىلىپ

يۇرتىدىن

يىراق

جايالرغا

بېرىپ

جىھاد

قىلغان،

بىزلەرگە

شېھىدلىكتىن ئىبارەت بۇ بۈيۈك ئەجرىلەر كېرەك ئەمەسمۇ؟
يۇقۇردا جىھاد قىلىشنىڭ پەرز ئەيىنلىكى ھەققىدە توختۇلۇپ ئۆتتۈم .ﷲ قا ئىمان ئېيتقان
بارلىق مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمغا بولغان تەۋسىيەلىرىم-ئىمانى بۇرۇچلىرىمىزنى ئىسىمىزدىن
چىقىرىپ قويمايلى ۋە رەببىمىزنىڭ بۇيرۇقلىرىغا كۈچىمىزنىڭ يىتىشىچە ئاتلىنايلى!

جامائەتلەر بۆلۈنۈپ كەتكەن ۋە مۇسۇلمانالر ئارىسىدا
ئىختىالپالر بار بولغان ھالەتلەردىمۇ جىھاد قىلىش پەرىزمۇ ؟
ب ۈگۈن كۆپلىگەن مۇسۇلمانالر ،ھازىر ئىختىالپ كۆپ ۋە جامائەتلەر كۆپ شۇڭا بىز جىھاد
قىلمىساقمۇ بولىدۇ دىيىشىدۇ .بىز ئېيتىمىزكى سىزگە بۇ ئىجازەتنى كىم بەردى .ﷲبىزلەرنى
جىھاد قىلىشقا بۇيرۇىدى .ئىلگىركى دەرىسلىرىمىزدىن شۇ ئايدىڭ بولدىكى -بۈگۈنكى
دەۋرىمىزدە پۈتۈن دۇنياداىكى مۇسۇلمانالرغا جىھاد پەرىز ئەيىن ھالەتتە ئىكەن .شۇڭا بىز ئەگەر
قادىر بۇاللىساقال جىھاد پەرىز ئەيىندۇر.
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ئابدۇلالھ ئەززام رەھىمەھۇلالھ ئافغانىستاندا قوماندانالر كۆپ ۋە مۇسۇلمانالر ئارىسىدا بۆلىنىش بار
شۇ

ھالەتتە

ھەم

ئافغانىستان

جىھادى

پەرىزمۇ

دېگەن

سۇئالغا

مۇنداق

جاۋاپ

بېرىدۇ[:ئافغانىستاندا قوماندانالر كۆپ ۋە مۇسۇلمانالر ئارىسىدا بۆلىنىش بار شۇ ھالەتتە ھەم
ئافغانىستان جىھادى پەرىزدۇر .چۈنكى بۇ تاجاۋۇزچىالرنى چىكىندۈرىدىغان جىھادتۇر].
دىمەك ،بۇ ۋە بۇنىڭغا ئوخشىغان باھانىالر بىلەن جىھاد ئىبادىتىنى تەرىك ئەتكىلى بولمايدۇ،
ئۆزرىسىز تۇرۇپ ئۇنداق باھانىالر بىلەن جىھادنى تاشالش ئېغىر جىنايەتتۇر .مۇسۇلمانالر جىھاد
ئىبادىتىنى جامائەت بولۇپ ئادا قىلىشقا بۇيرۇلغان .ئەگەر ئۇنىڭغا قادىر بواللمىسا يالغۇز
بولسىمۇ جىھاد قىلىش پەرز بولىدۇ .ئەمما بۈگۈنكى دەۋرىمىزدىكىگە ئوخشاش جامائەتلەر ۋە ياكى
گۇرۇ ھالر كۆپىيىپ كەتكەن ۋاقىتتا ،مۇسۇلمانالر توغرا مەنھەجدە بولغان ،بايراقى روشەن بولغان
ۋە ئىلگىرى جىھاد يولىغا قەدەم قويغان جامائەتكە قېتىلىپ تۇرۇپ جىھاد قىلىشى الزىم.
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 -3باب جان ،مال ۋە تىل بىلەن جىھاد قىلىش
توغرىسىدا
جان بىلەن جىھاد قىلىشنىڭ پەرزلىكى توغرىسىدا
ﷲھەر بىر مۇسۇلمانغا جېنى ،يا تىلى بىلەن ۋە ياكى مېلى بىلەن جىھاد قىلىشىنى پەرز
قىلدى.
جان بىلەن قىلىدىغان جىھاد ئىبادىتى بولسا بەزىدە پەرز كۇپايە بولسا بەزىدە پەرز ئەيىنلىككە
ئايلىنىدۇ .بۇ ھەقتە بىز ئىلگىرى جىھادنىڭ پەرز ئەيىن بولىدىغان ھالەتلىرى ۋە پەرز كۇپايە
بولىدىغان ھالەتلىرى توغرىسىدا توختالغان ئىدۇق.
جىھاد پەرز كۇپايە ھالەتتە ئۇنى ئادا قىلغۇچىالردا مۇنداق شەرتلەر ھازىرالنغان بولۇشى الزىم بولىدۇ:

( )7مۇسۇلمان بولۇش )5( ،باالغەتكە يەتكەن بولۇش )4( ،ئەقلى–ھوشى جايىدا بولۇش)3( ،
ئازاد بولۇش )6( ،ئەر كىشى بولۇش )5( ،جىسمانىي ئاجىزلىقالردىن خالىي بولۇش )1( ،ئۆزىگە
كېتەرلىك چىقىمغا ئىگە بولۇش (ئەگەر جامائەت تەرىپىدىن مائاش بېرىلسە ،بۇ شەرت ساقىت
بولىدۇ) )1( ،ئاتا–ئانىنىڭ رۇخسىتىنى ئالغان بولۇش )3( ،ئەگەر قەرزدار بولسا ،قەرز ئىگىسىنىڭ
رۇخسىتىنى ئالغان بولۇش.

(ئەلمۇغنى ۋەششەرھۇل كەبىير)  -70جىلد  -417 ،-455بەتلەر

ئەمما ،پەرز ئەين بولغان جىھادنىڭ شەرتى پەقەت ئاۋۋالقى بەشىدۇر ،يەنى ( )7مۇسۇلمان
بولۇش )5( ،باالغەتكە يەتكەن بولۇش )4( ،ئەقلى–ھوشى جايىدا بولۇش )3( ،ئۆزىگە كېتەرلىك
چىقىمغا ئىگە بولۇش )6( ،جىسمانىي ئاجىزلىقالردىن خالىي بولۇش.
دېمەك جىھاد پەرز ئەيىن بولسا ئۆزرىلىك بولمىغان ھەر بىر مۇسۇلمانغا جېنى بىلەن جىھاد
قىلىش پەرز ئەيىن بولىدۇ.
مۇسۇلمان قېرىنداشالر! ﷲجىھادقا چاقىرىق قىلغان ھەر بىر بۇيرۇق بىزلەرگە جىھادنىڭ
نەقەدەر مۇھىم ئىبادەت ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ بېرىدۇ .بۇنىڭ دەلىللىرى ئۈستىدە بىز ئىلگىرى
توختىلىپ ئۆتكەن ئىدۇق .ۋە ئىنشا ئالالھ بۇ توغرىسىدىكى دەلىللەرنى مال بىلەن
قىلىنىدىغان جىھاد دېگەن ماۋزۇدا يەنە كەلتۈرىمىز.
سۇئال :بىر ئائىلىدە بىر كىشى جىھادقا چىقسا قالغان كىشىلەردىن جىھادنىڭ پەرزلىكى
چۈشۈپ كېتەمدۇ؟
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جاۋاپ :جىھاد ئىبادىتى پەرز كۇپايە بولغاندا بىر ئائىلىدە بىر كىشى جىھادقا چىقسا قالغان
كىشىلەر گۇناھكار بولمايدۇ ،بىراق جىھاد ئىبادىتى پەرز ئەيىن بولغاندا ،بىر ئائىلىدە بىر كىشى
جىھادقا چىقىپ قالغان كىشىلەر ئۆزرىسىز جىھادقا چىقمىغان بولسا چىقمىغان كىشىلەرنىڭ
ھەممىسى گۇناھكار بولىدۇ .چۈنكى پەرز ئەيىن ئىبادەت دېگىنىمىز :ھەر بىر ئىنسان ئۆزى ئادا
قىلىش كېرەكلىكىنى ئۇقتۇرۇپ بېرىدۇ.
بولۇپمۇ بۈگۈنكى دەۋرىمىزدىكىگە ئوخشاش ،ھۆرمەتلەر دەپسەندە قىلىنغان ،رەسۇلۇلالھ 
نىڭ سۈننەتلىرى مەسخىرە قىلىنغان ،مۇسۇلمانالر ئۆلتۈرۈلگەن ،مەسجىدلەر ۋەيران قىلىنغان ۋە
قۇرئان كەرىم كۆيدۈرۈلگەن ۋاقىتالردا جىھاد ئىبادىتى ھەر بىر ئىنسانغا پەرز ئەيىن بولۇپ ،بۇ
ئىبادەتنى تاشالپ قويۇش بىلەن ئېغىر گۇناھكار ھېسابلىنىدۇ.
مەن بۇ توغرىسىدا بىر مىسالنى كەلتۈرۈپ ئۆتىمەن.
مۇسۇلمان قېرىنداشالر! ﷲبىزلەرگە ناماز ئوقۇشنى پەرز قىلدى .بىر ئائىلىدە ئەقللىق،
باالغەتكە يەتكەن بەش ئادەم بولسا بۇالردىن بىرى پەرز نامازنى ئادا قىلسا قالغانلىرىدىن نامازنىڭ
پەرزلىكى ساقىت بوالمدۇ؟
شۇنىڭ ئۈچۈن ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! دەۋرىمىزگە ئوخشاش كۈنلەردە ئائىلەمدىن بىر
ئادەم جىھادقا چىقىپ كەتتى ،مەن چىقمىساممۇ بولىدۇ دېگەندەك قۇرۇق ئۆزرىلەرنى
تاشلىشىمىز ۋە ﷲنىڭ بۇ ئايىتىگە مۇكەممەل ئەمەل قىلىشىمىز كېرەك.
ﷲبۇھەقتە مۇنداق

إِ ْن َّ ُك ْنتُ ْم َّتَ ْعلَ ُمو ََّن

دەيدۇ :اِنْ ِفر ِ
واَّخ َفافًاَّوثَِق ًاَل ِ ِ ِ
ِ ِ
يَّسبِ ِ
َّخ ْي رلَ ُك ْمَّ
يل َّهللَّ َّذَلِ ُك ْم َ
َّوأَنْ ُفس ُك ْم َّف َ
َّو َجاه ُدواَّبأ َْم َوال ُك ْم َ
َ
َ
ُ

( ئى مۇئمىنلەر جامائەسى!) سىلەر يېنىك بولغان ياكى ئېغىر

بولغان ھالەتتە (يەنى مەيلى ياش ـ قېرى ،پىيادە ،ئۇالغلىق بولۇڭالر ،ئوڭۇشلۇق
ۋە قىيىن شارائىتتا بولۇڭالر ،ئىختىيارىي ۋە ئىختىيارسىز بولۇڭالر ،ھەممە
ئەھۋالدا) جىھادقا چىقىڭالر ،ﷲنىڭ يولىدا مېلىڭالر بىلەن ،جېنىڭالر بىلەن

جىھاد قىلىڭالر ،ئەگەر بىلسەڭالر مۇنداق قىلىش سىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇر.

(سۈرە

تەۋبە  -37ئايەت)

توغرا ،بىر ئائىلىدىن بىر كىشى جىھادقا چىققان بولسا بۇ پەزىلەت .ئەمما ،باشقىالردىن
جىھادنىڭ پەرزلىكى ساقىت بولمايدۇ .ئەمما ئۆزرىلىك چىقالمىغانالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا.
ئەسكەرتىش:
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 -7بەزى شارائىتالردا بىر ئۆيدە بىر قانچە ئادەم بولسا بۇالردىن بىرى جىھادقا چىقىشقا قادىر
بواللىشى مومكىن .ئەمما باشقىلىرى جىھادقا چىقىشقا بارلىق ئىمكانىيەتلىرىنى سەرىپ
قىلغان تەقدىردىمۇ پۇلى يوقلىقى ۋە ياكى يول تاپالمىغانلىقى سەۋەپلىك قادىر بواللماسلىقى
مومكىن .بۇ ۋاقىتتا قادىر بواللمىغان كىشىلەر گۇناھكار بولمايدۇ .ئەمما جىھادنىڭ پەرىزلىكى
چۈشۈپ كەتمەيدۇ .قاچان جىھاد قىلىشقا قادىر بولسا شۇ ۋاقىتتا قىلىدۇ.
 -5بەزىدە بىر ئائىلىدىكى كىشىلەرنىڭ ھەممىسى بىرال ۋاقىتتا جىھادقا چىقىشقا قادىر
بواللماسلىقى مومكىن ،بۇ خىل ھالەتتە ھەممىسى بىرلىشىپ مەسلىھەت بىلەن بىر ياكى بىر
قانچىسىنى جىھادقا چىقىرىپ باشقىلىرى جىھا قىلىشنىڭ ئىقتىسادى ۋە ياكى باشقا شەرت-
شارائىتلىرىنى قىلىپ بەرگەن بولسا ،بۇالر ھەم جىھادنىڭ ئەجرىنى ئالىدۇ .ئەڭ مۇھىمى
مەسئۇلىيەتلىرىمىزنى ئىسىمىزدىن چىقىرىپ قويماسلىقىمىز الزىم.


فَّالل َّهَُّنَ ْف ًساَّإَِلََّّ ُو ْس َع َهاَّ
ﷲ مۇنداق دەيدۇَََّ َّ:لَّيُ َكلِّ َُّ
ﷲھېچكىمنى تاقىتى يەتمەيدىغان ئىشقا تەكلىپ قىلمايدۇ.
ۋەتىنىمىز شەرقى تۈركىستادىكى قېرىنداشالر بولسا ،بىرىمىز جىھادقا چىقساق يەنە بىرىمىز
ئىقتىسادى تەرەپتىن ياردەم قىاللىساق بۇ ھەم جىھادنىڭ بىر تۈرى .جىھادقا چىقىش دېگەنلىك
پەقەت ئافغانىستان جىھادىنى ۋە ياكى شام جىھادىنىال كۆرسەتمەيدۇ .بەلكى ۋەتىنىمىز ئىچىدە
ئەگەر شارائىت يار بىرىپ قالسىال جىھاد قىلىشىمىز بەك ياخشى.
ئى قېرىنداشالر! ئەگەر بىرىمىز جىھادنى چۈشەنسەك ،يەنە بىر قېرىندىشىمىز چۈشەنمىسە،
سەن مۇناپىق ئىكەنسەن ۋە ياكى ئۇنداقچى بۇنداقچى ئىكەنسەن دەپ ،قېرىنداشلىرىمىزنى
دىندىن يىرگىندۈرۈپ قويماستىن .بەلكى ئاستا ئاستا ھىكمەتلىك ئۇسۇلالردا دەۋەت ئېلىپ
بېرىشىمىز بەكمۇ مۇھىم.
ئۇلۇغ رەببىمىز ﷲ دىن ھەر بىر مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزغا ئىسالمنى رەسۇلۇلالھ 
ئېلىپ كەلگەندىكىدەك ھەقىقىي ماھىيىتى بىلەن چۈشۈنۈشكە مۇيەسسەر قىلشىنى سورايمىز،
بىزلەرنى

جېنىمىز ۋە مېلىمىزنى قۇربان قىلىپ ئۆزىنىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئىجرا قىلىدىغان

مۇسۇلمانالردىن قىلشىنى سورايمىز ،بىزلەرنى غەپلەت ئۇيقۇلىرىمىزنى ئېچىشقا ياردەم بىرىشىنى
سورايمىز ،شۇنداقال پۇتۇن دۇنيادىكى مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنى جۈملىدىن تۈركىستاندىكى
زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقان بارلىق مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنى ئۆز رەھمىتىگە ئېلىشىنى ۋە ئۇالرنى
ئىسالمدىكى ھەقىقەت يولىغا قايتۇرۇپ بىرىشىنى سېغىنىپ سورايمىز .ئامىين ئامىين
ئامىين!!!
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ئايالالرغا جىھاد پەرز بوالمدۇ؟
ھەنەفى ئالىملىرىدىن ئاالئۇددىن كاسانى رەھىمەھۇللە مۇنداق دەيدۇ[ :جىھادقا چىقىش،
دۈشمەننىڭ بىرەر ئىسالم دىيارىغا بېسىپ كىرگەنلىك سەۋەبىدىن ئومۇميۈزلۈك پەرز بولغاندا،
جىھاد پەرز ئەين بولۇپ ھېسابلىنىدۇ .ھەر بىر قادىر بوالاليدىغان مۇسۇلمان شەخسكە پەرز .ئۇنىڭ

َلً ئى مۇئمىنلەر جامائەسى! سىلەر يېنىك بولغان
دەلىلى ﷲتائاالنىڭ :اِنْ ِف ُرواَّ ِخ َفافًاَّ َوثَِقا َّ
ياكى ئېغىر بولغان ھالەتتە (يەنى مەيلى ياش ـ قېرى ،پىيادە ،ئۇالغلىق بولۇڭالر،
ئوڭۇشلۇق ۋە قىيىن شارائىتتا بولۇڭالر ،ئىختىيارىي ۋە ئىختىيارسىز بولۇڭالر،
ھەممە ئەھۋالدا) جىھادقا چىقىڭالر دېگەن

سۆزىدۇر( .سۈرە تەۋبە  -37ئايەتنىڭ بىر قىسمى)

قۇل خوجايىنىنىڭ ئىزنىسىز ،ئايال ئېرىنىڭ ئىزنىسىز ،شۇنىڭدەك باال ئاتا  -ئانىسىنىڭ
ئىزنىسىز چىقىشى دۇرۇس بولىدۇ].

(«بەدائىئۇس سەنائىئ»  -3جىلد  -3407بەت)

شافىئى ئالىملىرىدىن رەملى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ[ :ئەگەر ئۇالر (يەنى كاپىرالر)
بىزنىڭ شەھىرىمىزگە بېسىپ كىرسە ،بىز بىلەن ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسى (نامازنى) قەسىر ئوقۇش
مۇساپىسىدىن تۆۋەن بولسا ،ئۇ شەھەرنىڭ ئەھلىگە قوغدىنىش پەرز .ھەتتاكى جىھاد پەرز
بولمايدىغان نامراتالر ،باال ،قۇل ،قەرزدار ،ئايال قاتارلىقالرغىمۇ پەرز بولىدۇ].

(نىھايەتۇلمۇھتاج -1

جىلد  -61بەت)

لېكىن كۈچلۈك قاراش :ئايالالرنىڭ جىھادقا چىقىشى بولسا پەرز ئەمەس.
ئىمام بۇخارى ئۆزىنىڭ «سەھىھۇل بۇخارى» ناملىق ھەدىس توپلىمىنىڭ جىھادنىڭ
كىتابىدىكى «ئايالالرنىڭ جىھاد قىلىشىنىڭ بابى» دېگەن بابتا ئائىشە رەزىيە ﷲئەنھادىن
مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ:

اْلَج»
ال ج َها ُد ُك َّن ْ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم ف ْ
اْل َهاد فَ َق َ
ت الن َّ
«إ ْستَأْذَنْ ُ
َِّب َ

مەن

پەيغەمبەر  دىن جىھادقا چىقىش توغرۇلۇق ئىجازەت سورىغان ئىدىم ،پەيغەمبەر :
«سىلەرنىڭ جىھادىڭالر ھەج قىلىش» دەپ جاۋاب بەردى.
(بۇ ھەدىسنىڭ شەرھىسىدە) ئىبنى ھەجەر رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ[ :ئىبنى بەتتال
مۇنداق دېگەن‹:

ئائىشە رەزىيەلالھۇ

ئەنھانىڭ مەزكۇر ھەدىسى جىھادنىڭ ئايالالرغا پەرز

ئەمەسلىكىنى ئىسپاتاليدۇ .لېكىن پەيغەمبەر

 نىڭ« :سىلەرنىڭ جىھادىڭالر ھەج قىلىش»

دېگەنلىكى ،ئۇالرنىڭ جىھادقا ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن چىقىشىغىمۇ بولمايدۇ دېگەنلىك
ئەمەس].

(فەتھۇل بارى  -5جىلد  -15 ،-16بەتلەر)
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ئىمام ئەھمەد ئىبنى ھەنبەلنىڭ ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن قىلغان رىۋايىتىدە ئائىشە
رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق

َوالْعُ ْمَرة»

َْلَج
ال  :ج َهاد َل قتَال فيه ،أ ْ
ِّساء ج َهاد؟ قَ َ
دەيدۇ« :قُ ُ
لت :يَا َر ُسول اﷲ َه ْل َعلَى الن َ

مەن مۇنداق دېدىم ،ئى رەسۇلۇلالھ! ئايالالرغا جىھاد پەرزمۇ؟ پەيغەمبەر

جىھاد پەرز ،ئۇ بولسىمۇ پەرز ھەج ۋە ھەج ئۆمرە قىلىشتۇر» دەپ جاۋاب بەردى.

«:جەڭسىز

(ئىرۋائۇل غەلىيل»

 -6جىلد  -7716ھەدىس)

بۇ ھەدىستىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى ،جىھادنىڭ پەرز ئەين ياكى پەرز كۇپايە بولۇشىدىن
قەتئىينەزەر ئايالالر جىھاد قىلىشقا بۇيرۇلمىغان ،شۇنىڭدەك بۇ ھەدىسكە شەرھى يازغان ئىبنى
ھەجەر ۋە ئىبنى بەتتال رەھىمەھۇمۇلالھالرمۇ ئايالالر ھەققىدە ئىككى خىل پەرزنىڭ
ئوتتۇرىسىنى ئايرىمىغان.
پەيغەمبەر  نىڭ دەۋرىدىمۇ جىھاد كۆپىنچە پەرز ئەينلىك ھالەتتە ئېلىپ بېرىلغان ئىدى،
لېكىن پەيغەمبەر  دىن ئايالالرنىڭ جىھادقا چىقىشى توغرىسىدا زەئىپ بولسىمۇ بىرەر مەلۇمات
مەۋجۇد ئەمەس .ئەگەر بولغان بولسا ،ئائىشە رەزىيەلالھۇ

ئەنھانىڭ يۇقىرىقى ھەدىسىنى

خاسالشتۇرغۇچى دەپ ئېتىبارغا ئاالر ئىدۇق.
كۈچلۈك كۆز قاراش جىھاد پەرز ئەين بولغان ھالەتلەرنىڭ ھەممىسىدە ئايالالرنىڭ ئۈستىگە
جىھادقا چىقىش پەرز ئەمەس ،ئەمما تۆۋەندىكى ھالەتلەردە پەرز بولىدۇ.
 -6ئەگەر دۈشمەن بىر شەھەرگە بېسىپ كىرسە ۋە تازىالش ھەرىكىتى ئېلىپ بارسا ،ئايال
كىشىنىڭ ئۆزىنى ۋە ئۆزى بىلەن بىرگە بولغان كىشىلەرنى قوغداش ئۈچۈن جەڭ قىلىشى پەرز
بولىدۇ.
 -5بۈگۈنكىدەك جىھاد پەرز ئەيىن بولغان ۋاقىتتا شەخسىي پۇلى ۋە مال-مۈلىكى بار
ئايالالرغا مال-مۈلىكى ئارقىلىق جىھاد قىلىشى پەرز بولىدۇ.
 -4ئايالالرنىڭ يۈز ئابرويىغا باشقىالر چېقىلماقچى بولسا شۇ ئايالغا ئۆزىنىڭ يۈز ئابرويىنى
قوغداپ جىھاد قىلىشى پەرز بولىدۇ.
ئەھمەد ئىبنى ھەسەن ئەلتىرمىزىيدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئۇ مۇنداق دەيدۇ[ :مەن ئەبۇ
ئابدۇلالھتىن ئالدىمغا چىقىپ مېلىمنى ۋە جېنىمنى ئىرادە قىلىدىغان بۇالڭچىالر ھەققىدە
سورىغان ئىدىم؟ ئۇالرغا ئۇرۇش قىلىپ جان ۋە مېلىڭنى قوغدىغىن -،دېدى].
ئەھمەد ئىبنى ھەنبەلدىن بىر ئادەم بىر ئايالغا چېقىلىشنى ئىرادە قىلدى ۋە ئايال ئۇنى رەت
قىلدى ،ئاندىن كېيىن ئۇ ئايال خالىي بىر جاينى تېپىپ ئۆزىنى قوغداش ئۈچۈن ئۇ ئادەمنى
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ئۆلتۈرۋەتكەن بولسا ئۇ ئايالنىڭ ئۈستىگە بىرەر جازا بارمۇ؟ -دەپ سورىغان ئىدىم ،ئۇ مۇنداق دەپ
جاۋاب بەردى[ :ئەگەر ئۇنىڭ نەپسىدىن باشقىنى ئىرادە قىلمايدىغانلىقىنى بىلىپ ئىپپىتىنى
قوغداش ئۈچۈن ئۇنى ئۆلتۈرۋەتكەن بولسا ئۇ ئايالنىڭ ئۈستىگە ھېچ نەرسە كەلمەيدۇ .ئەگەر
پەقەتال مال-ماتا ئىرادە قىلغانلىقى ۋە ئۇنىڭ نومۇسىغا چېقىلمايدىغانلىقىنى بىلگەن بولسا
ئۇنىڭغا مال-ماتا بېرىشىنى توغرا دەپ قارايمەن ،چۈنكى مال-ماتا ئورنىنى تولۇقلىۋالغىلى
بولىدىغان نەرسە ،ئىپپەت-نومۇستا بولسا ئورنىنى تولۇقلۇغىلى بولمايدۇ].
ئىبراھىيم ئىبنى ھارىس ئەبۇ ئابدۇلالھ نىڭ [ھۆرمەتنى قوغداپ ئۇرۇش قىلىنىدۇ]
دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىدۇ.
ئابدۇلالھ مۇنداق دېدى :ئۆمەردىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە زۆھرىي ئۇ ھەدىسنى قاسىم
ئىبنى مۇھەممەدتىن رىۋايەت قىلىدۇ ،ئۇ ئۇبەيدە ئىبنى ئۇمەيردىن رىۋايەت قىلىدۇكى،
ھەقىقەتەن بىر ئادەم ھۇزەيلىلىك كىشىلەرنى مېھمان قىلدى ،ئاندىن ئۇ ئادەم بىر ئايالغا
چېقىلماقچى بولغاندا ئۇ ئايال تاش ئېتىپ ئۇ ئادەمنى ئۆلتۈرۋەتتى .ئۆمەر  ﷲ بىلەن قەسەم
مەڭگۈ دىيىتىنى ئادا قىلمايدۇ -،دېدى .ئۆمەر  دىن رىۋايەت قىلىنغان يەنە بىر ھەدىستە
ھەقىقەتەن بىر ئادەم ئايالى بىلەن بىر ئادەمنى بىرگە تېپىۋېلىپ ،ئاندىن ئۇ ئادەم ئۇ
ئىككىسىنى قېلىچ بىلەن چېپىپ ئايالى ۋە ھېلىقى ئەرنىڭ لوتىسىنى ئۈزۈۋەتتى ،ئۆمەر 
ئۇنىڭ قېنىنى بىكار قىلىۋەتتى.

(ئەلسۈننە لىلخەلالل  -7توم  -755 -757بەت)

 -3ئايالالرنىڭ جېنىنى ،مېلىنى ،يۈز ئابروي ۋە نەسەبىنى قوغداپ ئۇرۇش قىلىشى پەرز
بولىدۇ.
بۇ ھەقتە سەئىيد ئىبنى زەيد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم

مۇنداق دەيدۇ :مەن رەسۇلۇلالھ 

نىڭ

« :من قتل دون ماله فهو شهيد ،ومن قتل دون دينه فهو شهيد ،ومن قتل

دون دمه فهو شهيد ،ومن قتل دون أهله فهو

شهيد»

«كىمكى مال ـ مۈلكىنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شېھىدتۇر .كىمكى دىنىنى قوغداش
يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شېھىدتۇر .كىمكى جېنىنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شېھىدتۇر .كىمكى
خوتۇن ـ بالىلىرىنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شېھىدتۇر».

(بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان)

خۇالسە :ئايالالرغا جەڭ مەيدانىغا چىقىپ جىھاد قىلىشى پەرىز ئەمەس بەلكى ئۆزىنى مۇدافىئە
قىلىشى پەرىزدۇر .ﷲھەممىدىن ياخشى بىلگۈچى
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بۈگۈنكى بىزنىڭ دەۋرىمىزدىكى ئايالالرنىڭ شۇ جۈملىدىن تۈركىستاندىكى ئايالالرنىڭ كۈن
بويى يۈز ئابرويلىرى تاجاۋۇزغا ئۇچرىۋاتىدۇ ،ھىجابلىرى تارتىلىۋاتىدۇ ۋە قوساقلىرىدىن
تۇغۇلمىغان پەرزەنتلىرى ئۆلتۈرۈلۈپ ئېلىنىۋاتىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئايالالرغا جېنى ،مېلىنى،
يۈز ئابروي ،ۋە نەسەبىنى قوغدىشى پەرز بولىدۇ .ئەگەر ئىمكانىيىتى تېپىلمىسا شارائىت
ھازىرالش ياكى ھىجرەت قىلىش ياكى قوغدىيااليدىغان مۇسۇلمانالرنىڭ ھىمايىسىگە ئۆتۈشكە
ھەرىكەت قىلىشى الزىم .ماال يتم الواجب اال به فهو واجب
مەن ئايالالرنى ئەرلەر بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ جىھاد قىلىشى پەرز بولىدۇ دېمەيمەن .بەلكى
كاپىرالر ئايالالرنى ھىجابىنى ئاچماقچى بولغاندا ،يۈز ئابرويلىرىغا تاجاۋۇز قىلماقچى بولغاندا،
تۇغۇلمىغان پەرزەنتلىرىنى ئۆلتۈرمەكچى بولغاندا كاپىرالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشى ۋە قارشىلىق
كۆرسىتىشى پەرز بولىدۇ دەيمەن .ئەگەر ئايالالر شۇ يولدا ئۆلتۈرۈلسە شېھىد بولىدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن بارلىق ئايالالرغا ئالالھ بەرگەن ئىززەتلىرىنى قوغداش يولىدا مۇستەھكەم
تۇرىشىنى ۋە ﷲبۇيرىغان بۇيرۇقالرغا ئەمەل قىلىشىنى تەۋسىيە قىلىمەن.
ئەمما ئايالالرغا جىھاد پەرز بولمىغان ھالەتلەردە ،ئايالالرنىڭ دىنى ،يۈز ئابرويى ياكى مال
مۈلۈكلىرى ئەمىن بولمىسا ،بۇ ھالەتلەردە ئايالالرنىڭ ھىجرەت قىلىشى پەرز بولىدۇ.
ﷲبارلىق مۇسۇلمان ئاچا-سىڭىللىرىمىزغا چىقىش يولى ئاتا قىلسۇن ،ئۇالرنى توغرا يولغا
يېتەكلىسۇن ،كاپىرالر تەرىپىدىن ھىجابى تارتىۋېلىنغان ،يۈز ئابرويلىرى تاجاۋۇز قىلىنغان،
تۇغۇلمىغان پەرزەنتلىرى ئۆلتۈرىلىۋاتقان ئاچا-سىڭىللىرىمىزغا ،ئۆزىنىڭ ھىجابىنى ،يۈز
ئابرويلىرىنى ،پەرزەنتلىرىنى قوغدىيااليدىغان ئىمان ۋە كۈچ قۇۋۋەت ئاتا قىلسۇن ،ئۇالرنى
قوغداش ئۈچۈن ئۆز جانىنى قۇربان قىلىدىغان ھەقىقىي ئەركەكلەرنى چىقىرىپ بەرسۇن.

ئايالالر ئىستىشھادى (يەنى پىدائىي) ئەمىلىيىتى قىلسا
بوالمدۇ؟
جاۋاپ :يۇقۇردا بىز ئايالالرنىڭ جىھاد قىلىشى ھەققىدە توختالدۇق .خۇالسە قىلىپ
ئېيتقىنىمىزدا ئايالالرنىڭ جىھادقا چىقىشى بولسا پەرز ئەمەس ئىكەن .لېكىن بەزى ھالەتلەردە
پەرز بولىدىكەن .ئەگەر ئايالالرغا جىھاد پەرز بولغان ھالەتلەردە ،ئايالالر پىدائى ئەمىلىيەتلىرىنى
ئېلىپ بارسا بولىدۇ .ئەمما ئايالالرغا جىھاد پەرز بولمىغان ھالەتلەردە بولسا ،بۇ ھەقتە ئالىمالر
ئىختىالپ قىلغان.
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شاپىئى ئالىملىرىدىن ئابدۇررەھىيم ئىبنى مۇرادى رەھىمەھۇلالھ بۇلۇغۇل مەرەمنىڭ جىھاد
بابىنى شەرھەلىگەن كىتابىدا مۇنداق دەيدۇ :ئۇممۇ ئەتىييە رەزىيەلالھۇ ئەنھا[ :مەن رەسۇلۇلالھ
 بلەن يەتتە قېتىم جەڭگە قاتناشقان] دەيدۇ.
مەئۇزنىڭ قىزى ھەم رەسۇلۇلالھ  بىللە جەڭ قىلغانلىقىنى ئېيتىدۇ.
دېمەك شەرئى نەسلەر ئايالالرنىڭ جەڭگە چىقىشىنىڭ ۋە شېرىك بولىشىنىڭ دۇرۇس
ئىكەنلىكىگە دااللەت قىلىدۇ.
شۇنڭ ئۈچۈن بىز ئايالالرنىڭ جەڭگە چىقىشىنى ھارام دېمەيمىز .بەلكى ،ئايالالرغا جىھاد پەرز
ئەمەس دەيمىز.
 -5ئابدۇررەھىيم ئىبنى مۇرادى شاپىئى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ[ :ئايالالرنى جەڭ
مەيدانلىرىغا يۆتكەش ۋە ياردارالرنى يۆتكەش جەريانىدا پىتنىلەرگە چۈشۈپ قېلىشتىن ساقلىنىش
ئۈچۈن

ئايالالرنىڭ ئەرلەر بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ جىھاد قىلىشى چەكلەنگەن .ئىستىشھادى

(يەنى پىدائى) ئەمىلىيەتلىرىدە بولسا

پىتنىلەرگە چۈشۈپ قېلىش تېپىلمايدۇ ،شۇنىڭ ئۈچۈن

ئايالالرنىڭ ئىستىشھادى (يەنى پىدائى) ئەمىلىيەتى قىلىشى دۇرۇس].

(سەھىيلۇل جىھاد فى شەرھى

كىتابۇل جىھاد  34-35بەتلەر)

ئەسكەرتىش:
 -7ئايالالرغا ئىستىشھادىي قىلىش ئەۋزەل ئەمەس بەلكى بۇ جائىز ئىبادەت.
 -5بەزى جايالرغا ئايالالر بېرىپ پىدائى ئەمىلىيەلىرىنى قىلسا باشقىالرنىڭ دىققىتىنى
قوزغىمايدۇ .بۇ خىل جايالردا بولسا ئايالالرنىڭ پىدائى ئەمىلىيىتىنى ئېلىپ بىرىشى جائىز
بولىدۇ.
 -4ئايا لالردىن بىرىنىڭ پىدائى ئەمىلىيىتى قىلىشى بىلەن كاپىرالر ئايالالرنىڭ پىدائى
ئەمىلىيىتى قىلىشىدىن قورقۇپ ،باشقا مۇسۇلمان ھەمشىرلىرىمىزنىڭ ھىجابلىرىنى ئاچىدىغان
ۋە ياكى نەچچە مىڭلىغان مۇسلىمەلەرنى تۇرمىالرغا سۇاليدىغان ھالەتلەر بولۇپ قالسا ،ئەھۋالغا
قاراش كېرەك .ۋە پايدا زىياننى ياخشى ئۆلچەش كېرەك .شۇڭا ئايالالر پىدائى ئەمىلىيىتى
قىلغاندا ،ئىسالمى جامائەتلەرنىڭ ئورۇنالشتۇرىشى ،ياكى ئۆزنىڭ يولدىشى ،ئاتائانىللىرى ،ۋە
ياكى ئىشەنچىلىك مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىنىڭ ئۇرۇنالشتۇرىشى بىلەن قىلىشى الزىم.
 -3بۇ مەسىلىدە جىھادى ئالىمالرنىڭ كۆپ ئختىالپلىرى بار ،شۇنىڭ ئۈچۈن زۆرۈرىيەت
تېپىلمىسا ئايالالر ئىمكان قەدەر پىدائىيلىق ئەمىلىيىتىنى قىلمىسا ياخشى .ﷲھەممىدىن
ياخشى بىلگۈچى
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پۇل-مال بىلەن جىھاد قىلىش توغرىسىدا
ﷲھەر بىر مۇسۇلمان ئەر كىشىگە جېنى بىلەن  ،تىلى بىلەن ،ۋە مېلى بىلەن جىھاد
قىلىشىنى پەرز قىلدى.
ئەمدى بىز مال بىلەن جىھاد قىلىشنىڭ پەرزلىكى ۋە مۇھىملىقى ھەققىدە قىسقىچە
توختىلىپ ئۆتىمىز .مال بىلەن جىھاد قىلىشنىڭ پەرزلىكى ۋە مۇھىملىقى ھەققىدە كەلگەن
دەلىللەر بىلەن جان بىلەن جىھاد قىلىشنىڭ پەرزلىكى ۋە مۇھىملىقى ھەققىدە كەلگەن
دەلىللەر ئوخشاش كەلگەن.
بۇ ھەقتە پەيغەمبەر  مۇنداق دەيدۇ:

ْي بأ َْم َوال ُك ْم َوأَنْ ُفس ُك ْم َوأَلْسنَت ُك ْم»
« َجاه ُدوا الْ ُم ْشرك َ

«سىلەر

مۇشرىكالرغا قارشى مېلىڭالر بىلەن ،جېنىڭالر بىلەن ۋە تىلىڭالر بىلەن جىھاد قىلىڭالر»

(ئەبۇ

داۋۇد رىۋايىتى)

ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! ﷲيولىدا ئۆز جېنى بىلەن جىھاد قىلىش ۋە مېلى بىلەن
جىھاد قىلىش ئوخشاشال پەرز بولىدۇ .يەنى ئەگەر جان بىلەن قىلىدىغان جىھاد پەرز ئەيىن بولسا
پۇل-مال بىلەن قىلىدىغان جىھاد ھەم پەرز ئەيىن بولىدۇ ،ئەگەر جان بىلەن قىلىدىغان جىھاد
پەرز كۇپايە بولسا پۇل-مال بىلەن قىلىدىغان جىھاد ھەم پەرز كۇپايە بولىدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن قۇرئان كەرىمدىكى جىھاد ئايەتلىرىنىڭ ئارىسىدا جىھادنىڭ مال ۋە جان بىلەن
بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتاليدىغان سۈرە تەۋبىدىكى جىھاد سودىسى ھەققىدىكى ئايەتتىن باشقا ئون
ئايەتنىڭ ھەممىسىدە ،مال بىلەن قىلىنىدىغان جىھادنىڭ جان بىلەن قىلىنىدىغان جىھادتىن
ئىلگىرى زىكرى قىلىنىشى نازۇك سىرالرنىڭ جۈملىسىدىندۇر.
ئۇ ئون ئايەت سۈرىلەرنىڭ تەرتىپى بويىچە تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت:

ِ
ِ
ين َّغَي َّر َّأُولِي َّالضرَِّر َّوالْمج ِ
ِِ
يل َّاهللَّ َّبِأ َْم َوالِ ِه َّْم َّ َوأَن ُف ِس ِه َّْم َّفَض ََّلَّ
اه ُدو ََّن َّفِي َّ َسبِ َِّ
َََّ  -1ل َّيَ ْستَ ِوي َّالْ َقاع ُدو ََّن َّم َّْن َّال ُْم ْؤمن ََّ ْ ُ ْ
َ َ َُ
اهللَّالْمج ِ
ينَّبِأ َْم َوالِ ِه َّْمَّ َوأَن ُف ِس ِه َّْم مۇئمىنلەردىن ئۆزرىسىز (ئەما ،توكۇر ،كېسەلگە ئوخشاش
اه ِد ََّ
َُ
ئۆزرىسى بارالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا) جىھادقا چىقمىغانالر ﷲيولىدا ماللىرىنى،
جانلىرىنى تىكىپ جىھاد قىلغۇچىالر بىلەن باراۋەر بولمايدۇ .ﷲماللىرىنى،

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

ِ
اه ُدوا َّبِأ َْم َوالِ ِه ْمَّ َّ َوأَن ُف ِس ِه َّْم ئىمان ئېيتقانالر( ،ﷲنى ۋە
آمنُوا َّ َو َها َج ُروا َّ َو َج َ
ينَّ َّ َ
-2إِنَّ َّالذ َ
ﷲنىڭ پەيغەمبىرىنى سۆيۈش يۈزىسىدىن يۇرتىنى تاشالپ) ھىجرەت قىلغان ،پۇل

ـ ماللىرى ۋە جانلىرى بىلەن ﷲيولىدا جىھاد قىلغانالر (يەنى مۇھاجىرالر)
(سۈرە ئەنفال  -15ئايەتنىڭ بىر قىسمى)

يل َّاهلل َّ َّبِأ َْم َوالِ ِه َّْم َّ َوأَن ُف ِس ِه َّْم ئىمان ئېيتقانالرنىڭ،
اه ُدوا َّفِي َّ َسبِ َِّ
 -3اَل ِذ ََّ
اج ُروا َّ َو َج َ
آمنُوا َّ َو َه َ
ين َّ َ
ھىجرەت قىلغانالرنىڭ ۋە ماللىرى ھەم جانلىرى بىلەن ﷲنىڭ يولىدا جىھاد

قىلغانالر

(سۈرە تەۋبە  -50ئايەتنىڭ بىر قىسمى)

ِِ ِ
اَلَّوج ِ
ِ
يلَّهللََّّ َذلِ ُك َّْمَّ َخ ْي رلَ ُك َّْمَّإِ َّْنَّ ُك ْنتُ َّْمَّتَ ْعلَ ُمو ََّن(ئى
اه ُدواَّبِأ َْم َوالِ ُك َّْمَّ َوأَنْ ُف ِس ُك َّْمَّفِيَّ َسبِ َِّ
-4انْف ُرواَّخ َفافًاَّ َوَّث َق ًَّ َ َ
مۇئمىنلەر جامائەسى!) سىلەر يېنىك بولغان ياكى ئېغىر بولغان ھالەتتە (يەنى
مەيلى ياش ـ قېرى ،پىيادە ،ئۇالغلىق بولۇڭالر ،ئوڭۇشلۇق ۋە قىيىن شارائىتتا
بولۇڭالر،

ئىختىيارىي ۋە

ئىختىيارسىز بولۇڭالر ،ھەممە

ئەھۋالدا) جىھادقا

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

بىلسەڭالر مۇنداق قىلىش سىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇر.

(سۈرە تەۋبە  -37ئايەت)

ين َّي ْؤِمنو َن َّباهلل َّوالْي وِم ْ ِ
ِ ِ ِ
ين 
َّواهللَّ َّ َعلِيم َّبِال ُْمت ِق ََّ
َّوأَنْ ُف ِس ِه ْم ََّ
ََ  -5ل َّيَ ْستَأ ِْذنُ َ
ك َّال ِذ ََّ ُ ُ
َ َْ
َّاآلَخ ِر َّأَ ْن َّيُ َجاه ُدواَّبأ َْم َوال ِه ْم َ
(ئى مۇھەممەد!) ﷲقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشىنىدىغانالر سەندىن ماللىرى بىلەن
ۋە جانلىرى بىلەن جىھاد قىلىشقا رۇخسەت سورىمايدۇ .ﷲتەقۋادارالرنى ئوبدان

بىلىدۇ.

(سۈرە تەۋبە  -33ئايەت)

ِ ِِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ف ِ
يَّسبِ ِ
يل َّاهللَّ َّ َوقَالُواَّ
َّوأَنْ ُفس ِه ْم َّف َ
َّر ُسول َّاهللَّ َّ َوَك ِرُهواَّأَ ْن َّيُ َجاه ُدواَّبأ َْم َوال ِه ْم َ
ِح َّال ُْم َخل ُفو َن َّب َم ْق َعده ْم َّخ َال َ َ
 -6فَر َ
ِ ِ
َّح ًّرا ََّّلَ ْو َّ َكانُوا َّيَ ْف َق ُهون رەسۇلۇلالھقا خىالپلىق قىلىپ
ََل َّتَ ْنف ُروا َّفي َّال َ
َّج َهن َم َّأَ َش ُّد َ
ار َ
ْح ِّر َّقُ ْل َّنَ ُ
(تەبۇك غازىتىغا چىقماي) قېلىپ قالغانالر (يەنى مۇناپىقالر) ئۆيلىرىدە بەخىرامان
ئولتۇرغانلىقلىرى بىلەن خۇشال بولۇشتى ،ئۇالر ﷲنىڭ يولىدا ماللىرى بىلەن،
جانلىرى بىلەن جىھاد قىلىشنى ياقتۇرمىدى ،ئۇالر (بىر  -بىرىگە)« :ئىسسىقتا
چىقماڭالر» دېيىشتى( .ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،جەھەننەمنىڭ ئوتى
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تېخىمۇ قىزىقتۇر .ئەگەر ئۇالر چۈشىنىدىغان بولسا( ،ئەلۋەتتە ئىسسىقتا رەسۇلۇلالھ

بىلەن بىرگە چىقاتتى).

(سۈرە تەۋبە  -17ئايەت)

ِ ِ
ِ
ول ِ
ِ
َّه ُم َّال ُْم ْفلِ ُحو ََّن
َّوأُولَئِ َ
ْخ ْي َر ُ
ك َّلَ ُه ُم َّال َ
َّوأُولَئِ َ
ك ُ
َّج َ
اَّم َعهُ َ
ين َّآ ََمنُ َّو َ
ات َ
َّوأَنْ ُفس ِه ْم َ
اه ُدواَّبأ َْم َوال ِه ْم َ
 -7لَك ِن َّالر ُس ُ َ
َّوالذ َ
لېكىن ،پەيغەمبەر ۋە پەيغەمبەر بىلەن بىللە ئىمان ئېيتقانالر ماللىرى بىلەن،
جانلىرى بىلەن جىھاد قىلدى ،ئەنە شۇالر (ئىككىال دۇنيانىڭ) ياخشىلىقلىرىغا
نائىل بولىدۇ ،ئەنە شۇالر مەقسەتكە

يەتكۈچىلەردۇر( .سۈرە تەۋبە  -11ئايەت)

 -4إِنماَّالْم ْؤِمنُو َنَّال ِذينَّآمنُواَّبِالل َِّهََّّورسولِ ِهَّثُمَّلَمَّي رتَابواَّوجاه ُدواَّبِأَموالِ ِهم ِ ِ
يَّسبِ ِ
َّه ْمَّ
يلَّاهللََّّأ ُْولَئِ َ
كُ
ْ َْ ُ َ َ َ
َّوأَن ُفس ِه ْمَّف َ
ََ ُ
َ َ
َْ ْ َ
َ ُ
الص ِ
ادَّقُو ََّن شۈبھىسىزكى( ،ھەقىقى) مۇئمىنلەر ﷲقا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىمان
كەلتۈرگەن ،ئاندىن (ئىمانىدا) شەك كەلتۈرمىگەن ،ماللىرى بىلەن ،جانلىرى
بىلەن

ﷲنىڭ

يولىدا

راستچىلالردۇر».

جىھاد

قىلغانالردۇر،

ئەنە

شۇالر

(ئىمان

دەۋاسىدا)

(سۈرە ھۇجۇرات  -76ئايەت)

ين َّأَنْ َف ُقوا َّ ِم َّْن َّبَ ْع َُّد َّ َوقَاتَلُوا
ك َّأَ ْعظَ َُّم َّ َد َر َج َّةً َّ ِم َّْن َّال ِذ ََّ
ح َّ َوقَاتَ ََّل َّأ ُْولَئِ ََّ
َََّ  -3ل َّيَ ْستَ ِوي َّ ِم ْن ُك َّْم َّ َم َّْن َّأَنْ َف ََّق َّ ِم َّْن َّقَ ْب َِّل َّالْ َف ْت َِّ
سىلەردىن مەككە پەتھى قىلىنىشتىن ئىلگىرى پۇل ـ مال سەرپ قىلغانالر ۋە
(رەسۇلۇلالھ بىلەن بىرلىكتە تۇرۇپ دۈشمەنلەر بىلەن) ئۇرۇشقانالر (مەككە پەتھى
قىلىنغاندىن كېيىن پۇل

ـ مال) نەپىقە قىلغانالر ۋە ئۇرۇشقانالر (بىر ـ بىرى

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

كېيىن نەپىقە قىلغان ۋە ئۇرۇشقانالرنىڭ (دەرىجىسىدىن) چوڭدۇر.

(سۈرە ھەدىد -70

ئايەتنىڭ بىر قىسمى)

 -11تُ ْؤِمنو ََّن َّبِالل َِّه َّورسولَِِّه َّوتُج ِ
اه ُدو ََّن َّفِي َّ َسبِ ِ
يلَّ َّاهلل َّبِأ َْم َوالِ ُك ْمَّ َّ َوأَن ُف ِس ُك َّْم ﷲقا ۋە ئۇنىڭ
ُ
ََ ُ َ َ
پەيغەمبىرىگە (چىن) ئىمان ئېيتقايسىلەر ،ﷲنىڭ يولىدا مېلىڭالر بىلەن،

جېنىڭالر بىلەن جىھاد قىلغايسىلەر.

سۈرە سەپ  -77ئايەتنىڭ بىر قىسمى)

جان بىلەن قىلىنىدىغان جىھاد مال بىلەن قىلىنىدىغان جىھادتىن ئىلگىرى قىلىنغان
بىردىنبىر ئايەت پەقەت سۈرە تەۋبىدىكى جىھاد سودىسى ھەققىدىكى ئايەتتۇر .بۇ توغرىدا ﷲتائاال
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ِ
ِِ
ْجن َّةَ شۈبھىسىزكى،
َّوأ َْم َوالَ َُّه ْم َّبِأَن َّلَ ُه ْم َّال َ
س ُه ْم َ
مۇنداق دەيدۇ:إِن َّاهلل َّا ْشتَ َرى َّم ْن َّال ُْم ْؤمن َ
ين َّأَن ُف َ
ﷲمۇئمىنلەردىن ئۇالرنىڭ جانلىرىنى ،ماللىرىنى ئۇالرغا جەننەتنى بېرىپ

سېتىۋالدى.

(سۈرە تەۋبە  -777ئايەتنىڭ بىر قىسمى)

كۆپ ساندىكى ئايەتلەردە مالنىڭ جاندىن ئىلگىرى زىكرى قىلىنىشى ھەرگىزمۇ مالنىڭ
جاندىن ئەال بولغانلىقىدا ئەمەس ،بەلكى ھەرقانداق ئەھۋال ئاستىدا جان بىلەن جىھاد قىلىش
مەرتىۋە جەھەتتە ئەڭ يۇقىرى ئورۇندا تۇرىدۇ .ئەمما جان بىلەن قىلىنىدىغان جىھاد مال
بولمىسا ئەمەلگە ئاشمايدۇ .چۈنكى غازاتچى قوشۇننى تەييارالش ئىقتىسادقا باغلىق.
جان بىلەن قىلىدىغان جىھاد مال بىلەن قىلىدىغان جىھادتىن كېيىن مۇكەممەللىشىدۇ.
ئەمما «شۈبھىسىزكى ،ﷲمۇئمىنلەردىن ئۇالرنىڭ جانلىرىنى ،ماللىرىنى ئۇالرغا جەننەتنى بېرىپ
سېتىۋالدى ».دېگەن ئايەتكە كەلسەك ،بۇ ﷲبىلەن سودىلىشىش ئورنى بولغانلىقى ئۈچۈن
ﷲتائاال ئەڭ قىممەتلىك نەرسىسىنى ئوتتۇرىغا قويدى .شۇڭالشقا بەندىنىڭمۇ ئۆزىنىڭ
ئىگىدارچىلىقىدىكى ئەڭ قىممەتلىك نەرسىسى بولغان جېنىنى ،ئۇنى سېتىۋېلىش ئۈچۈن
تەقدىم قىلىشى الزىم بولدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ﷲتائاالنىڭ ساخاۋىتىنى بايان قىلىدىغان بۇ
ئايەتتە جاننى مالدىن ئىلگىرى قىلدى ،چۈنكى ﷲتائاال تامامىي مەخلۇقالرنىڭ جانلىرىغا ئۆزى
ئىگە بولۇپ تۇرۇپ ،ئۇنى مۇئمىنلەردىن جەننەتنىڭ باراۋىرىگە سېتىپ ئالدى .شۇنىڭ ئۈچۈن
مەن :كۆپىنچە ئايەتلەردە مالنىڭ جاندىن ئىلگىرى زىكرى قىلىنىشىدا شۇنىڭ ئەمەلىيەتتىكى
تەرتىپى ،ئورنى نەزەردە تۇتۇلغان .چۈنكى جان بىلەن ئېلىپ بېرىلىدىغان جىھاد مالنى
بەرمەستىن مۇكەممەللەشمەيدۇ .سۈرە تەۋبىدىكى جان مالدىن ئىلگىرى قىلىنغان ئايەتكە
كەلسەك ،بۇ ﷲبىلەن سودىلىشىش ئورنى بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ ئىككىسىنىڭ قىممىتى نەزەردە
تۇتۇلغان -،دەپ قارايمەن.
شۇنىڭ ئۈچۈن جىھاد قىلىشقا رۇخسەت بېرىلگەن ۋاقىتتا ﷲتائاال كېسەللەر ۋە ئاجىزالرنى
ئۆزرىلىك ھېسابلىدى .ئۇالر بىلەن بىرگە ئۆزلىرىنى تەييارلىيالمايدىغان نامراتالرنىمۇ ئۆزرىلىك
ھېسابلىدى .يەنە ئۇالر بىلەن بىرگە قوشۇپ پەيغەمبەر  نىمۇ ئۆزرىلىك ھېسابلىدى .چۈنكى
پەيغەمبەر  نىڭ قېشىدا ئۇالرنى تەيياراليدىغان پۇل  -مال بولمىغان ئىدى.
بۇ ھەقتە ﷲتائاال مۇنداق دېگەن:

لَيس َّعلَىَّالض ِ
ِ
ِ
َّماَّ
َّعلَىَّال َْم ْر َ
ىَّو َ
َّوََل َ
ْ َ َ
َ
ين ََّلَّيَج ُدو َن َ
ض َ
ُّع َفاء َ
َلَّعلَىَّالذ َ

َّوهللَّ َّغَ ُفور ِ
ي ِنف ُقو َن َّحرج َّإِ َذا َّنَصحوا َّلِل ِه َّورسولِ ِه َّما َّعلَى َّالْمح ِسنِ ِ
َّما َّأَتَ ْو َكَّ
َّوََلَّ َعلَى ال ِذ ََّ
َّسبِيل ََّ
ََ ُ َ َ
َُ
ين َّإِ َذا َ
ين َّم ْن َ
ُ
َّرحيم َ
َ
ُْ َ
ََ
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َج ُد َّماَّأَح ِملُ ُكم َّعلَي ِه َّتَ ولواَّوأَ ْعي ن هم َّتَِف ِ
ج ُدواَّماَّي ِ
ِ
ِ
نف ُقو ََّن ئاجىزالر
لِتَ ْح ِملَ ُه ْم َّقُل َ
ُ
َّح َزنًاَّأََل َّيَ َّ َ ُ
يض َّم ْن َّالد ْم ِع َ
ْت ََّلَّأ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ ُ ُ ْ
(يەنى ياشانغان بوۋايالر) ،كېسەللەر( ،جىھادقا چىقىشقا) خىراجەت تاپالمىغانالر
ﷲقا ۋە ﷲنىڭ پەيغەمبىرىگە سادىق بولسىال ،جىھادقا چىقمىسا گۇناھ بولمايدۇ،
ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى ئەيىبلەشكە يول يوقتۇر ،ﷲمەغپىرەت قىلغۇچىدۇر،
ناھايىتى مېھرىباندۇر .يەنە مۇنداق كىشىلەرنىمۇ ئەيىبلەشكە يول يوقتۇركى ،ئۇالر
(جىھادقا چىقىش ئۈچۈن) سەندىن ئۇالغ سوراپ كەلگەندە( ،ئۇالرغا سەن) «مېنىڭ
سىلەرنى تەمىنلەيدىغان ئۇالغلىرىم يوق» دېدىڭ ،ئۇالر (جىھادقا چىقىشقا) سەرپ
قىلىدىغان نەرسە تاپالمىغانلىقلىرى ئۈچۈن غەمكىن ،كۆزلىرىدىن ياش تۆككەن

ھالدا قايتىشتى.
شۇنىڭدەك يەنە بىر تەرەپتىن بەزىدە پۇل  -مال بىلەن خوتۇن كىشى ۋە ئاجىزالرغا ئوخشاش
قورال ئارقىلىق جىھاد قىاللمايدىغان ئادەملەرمۇ جىھاد قىلىدۇ .پەيغەمبەر

َج َّهَز َغازيًا فَ َق ْد

 دېگەندەكَ « :م ْن

َغ َزا» «كىمكى بىر غازىنى جابدۇسا ئۇ غازات قىلغان بولدى».

يۇقارقى ئايەت-ھەدىسلەر ۋە ئالىماالرنىڭ سۆزلىرىدىن شۇنى خۇالسە قىلىمىزكى ،ئۆز جېنى
بىلەن جىھاد قىلىشقا قادىر بواللمىغان ۋە ئۆز جېنى بىلەن جىھاد قىلىش ھەققىدە ئۆزرىلىك
بولغان كىشىلەرگە مېلى بىلەن جىھاد قىلىش پەرز بولىدۇ .چۈنكى ئۇ كىشى ھىجرەت
قىلىشتىن ئاجىز كەلگەنلىكى سەۋەبى بىلەن ۋە

ئۆزرىسى سەۋەپلىك جىھاد قىلىشقا قادىر

بواللمىغان بولسىمۇ مېلى بىلەن جىھاد قىلىشتىن ئاجىز كەلمەسلىكى مۇمكىن .كېسەل
سەۋەبىدىن جېنى بىلەن جىھاد قىلىشتىن ئۆزرىلىك بولغىنى بىلەن مېلىنى بىماالل
ئەۋەتەلەيدۇ ۋە جىھادقا چىقىرااليدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ئۆز جېنى بىلەن جىھاد قىلىش ھەققىدە
ئۆزرىلىك بولغان كىشىلەر مېلى بىلەن جىھاد قىلىشتىن ئۆزرىلىك ھېساپالنمايدۇ .ﷲ
ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.
مۇجاھىدالر پۇل مالغا ئېھتىياجلىق بولغاندا مال بىلەن جىھاد قىلىش پەرزدۇر.

ھەتتاكى

جىھاد پەرز كۇپايە بولغاندا ھەم بايالرنىڭ مال مۈلۈكلىرىنى ﷲيولىدا سەرپ قىلىشى پەرزدۇر .بۇ
خىل ھالەتلەردە قادىر بوالاليدىغان ھەر بىر مۇسۇلمان كىشى ھەتتاكى ئايالالر ھەم ئىقتىسادىنى
ﷲ يولىدىكى جىھاد ئۈچۈن ئىشلىتىشى بەكمۇ زۆرۈر.
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ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھدىن ئەگەر پۇل-مالالر ئاچ قالغانالرنى تويغۇزىشقا يەتمىسە،
پۇل-مالالرنى ﷲيولىدىكى جىھادقا خەجلىمىسە جىھاد ھەرىكىتى زىيانغا ئۇچرايدىغان بولسا بۇ
ئەھۋالدا قانداق قىلىش كېرەك؟ -دەپ سورالدى.
ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى[:كاپىرالر مۇسۇلمانالرنى قالقان
قىلىپ قولالنغاندا قانداق قىلساق بۇ ئەھۋالدىمۇ جىھاد ئىبادىتىنى ئالدىن ئورۇندا قويىمىز.
يەنى بۇ خىل ھالەت ئاچ قالغانالر ئۆلۈپ كېتىشكە ئېلىپ بارغان تەقدىردىمۇ پۇل مالالرنى
ﷲيولىدىكى جىھادقا سەرپ قىلىمىز دېگەن ].ھازىرقى ئەسرىمىزدە ئۇ دەرىجىدىكى ئاچارچىلىقالر
يوق .شۇنىڭ ئۈچۈن پۇل مالالرنى ﷲيولىدىكى جىھادقا سەرپ قىلىشىمىز بەكرەك مۇھىم
ئىكەن.
ئىمام مالىك رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ[ :ئىنسانالرنىڭ پۇل -ماللىرىنىڭ ھەممىسى
كەتكەن تەقدىردىمۇ ئەسىرلەرنى ئازات قىلىش ئۈچۈن مال  -مۈلۈكلىرىنى سەرپ قىلىش الزىم
بولىدۇ].
ئۇنداقتا ،بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە پۈتۈن دۇنيادا جۈملىدىن تۈركىستاندا مۇسۇلمانالر دىنىنى
ساقلىيالماي قېلىۋاتقان ،ئىسالمى دىيارالرنى كاپىرالر ئىشغال قىلىۋاتقان ئۇستازلىرىمىز ۋە
تەۋھىدنى قوغدىغۇچىالر كاپىرالرنىڭ زىندانلىرىدا ئەسىر قىلىنىۋاتقان ۋاقىتتا بولسا ،بارلىق
مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ﷲبەرگەن پۇل-ماللىرىنى قادىر بولغىنىچە ﷲيولىدىكى
جىھادقا ئاتىشى پەرزدۇر.
شۇنىڭ ئۈچۈن ئىقتىساد ئىگىلىرى بولغان قېرىنداشلىرىمىز ،ئۆزلىرىنىڭ ماللىرى ھەققىدە
ﷲنىڭ بەرگەن ھۆكمىگە دىققەت قىلسۇن.
ئەگەر تۈركىستاندىكى بايالر پەقەت بىر كۈنلۈك خىراجىتىنى ﷲيولىدىكى جىھادقا ئاتايدىغان
بولسا ئۇالرنىڭ مال-مۈلۈكلىرى ﷲنىڭ ئىرادىسى بىلەن تۈركىستاندا غەلبە نۇسرەتلەرنىڭ
بولىشىغا چوڭ تەسىر كۆرسەتكەن بوالتتى.
ﷲئۆز پەزلى بىلەن ئىكرام قىلىپ مال-مۈلۈكلەرنى ئاتا قىلىپ بەرگەن قېرىنداشلىرىم!
ﷲيولىدىكى جىھاد ئىبادىتى ئۈنۈملۈك بولىشى ئۈچۈن ئىقتىسادقا الزىم بولىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن
مال-مۈلۈكلىرىڭالرنى ﷲيولىدىكى جىھادنى قىلىش ئۈچۈن قەھرىتان سوغۇقالردا توڭالۋاتقان،
دۇنيانىڭ راھەت پاراغەتلىرنى تاشالپ ئىسالم ئۈممىتىنى خارلىقتىن ئىسالمى ئادالەتكە ئېلىپ
چىقىش ۋە ئىسالمى دىيارالرنى ئىشغالىيەتچىلەرنىڭ چاڭگاللىرىدىن ئېلىپ چىقىش ئۈچۈن
ھەرىكەت قىلىۋاتقان ﷲيولىدىكى مۇجاھىدالرغا ئاتاڭالر!
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ئى تۈركىستاندىكى باي قېرىنداشلىرىم! ﷲبەرگەن قولۇڭالردىكى بۇ ئىقتىسادالر بىلەن
جەننەتنى سېتىۋالغىلى بولىدۇ.
يۇقارقى ئايەتلەرنى ياخشى تەپەككۇر قىلىڭالر! ئوسمان ئىبنى ئەففان  ھەم ئىقتىسادى
ئارقىلىق بىر نەچچە قېتىم جەننەتنى سېتىۋالغان.

َِّب
الر ْْحَن بْن ََسَُرَة قَ َ
الر ْْحَن بْن ََسَُرَة َع ْن َعْبد َّ
َع ْن َعْبد اﷲ بْن الْ َقاسم َع ْن َكثري َم ْوََل َعْبد َّ
ال َجاءَ عُثْ َما ُن إ ََل الن ِّ
ش
ال ْ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم بأَلْف دينَار قَ َ
آخَر م ْن كتَاب ف ُك ِّمه ح َ
اْلَ َس ُن بْ ُن َواقع َوَكا َن ف َم ْوضع َ
ْي َج َّهَز َجْي َ
َ
ضَّر عُثْ َما َن
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم يُ َقلِّبُ َها ف ح ْجره َويَ ُق ُ
الْعُ ْسَرة فَيَ ْنثُ ُرَها ف ح ْجره قَ َ
ال َعْب ُد َّ
ول َما َ
ت الن َّ
الر ْْحَن فَ َرأَيْ ُ
َِّب َ
َما َعم َل بَ ْع َد الْيَ ْوم َمَّرتَ ْْي.
ئابدۇراھمان ئىبنى سەمۇرە  نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ :پەيغەمبەر 
تەبۇك غازىتى ئۈچۈن قوشۇن تەييارلىغانىدى ،ئوسمان  مىڭ دىنار ئالتۇن ئېلىپ كېلىپ،
پەيغەمبەر  نىڭ ئالدىغا قويدى .مەن پەيغەمبەر  نىڭ «دىنارالرنى قۇچىقىغا قويۇپ ،ئۆرۈپ ـ
چۆرۈگەن

ھالدا

(ئىككى

قېتىم):

بۇگۈندىن

يەتكۈزەلمەيدۇ»،ـ دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم.

تارتىپ

ھېچبىر

ئىش

ئوسمانغا

زىيان

(تىرمىزى)

رەسۇلۇلالھ « : كىمكى بۇ قىيىنچىلىق قوشۇنىنى تەييارلىسا ئۇنىڭغا جەننەت ۋاجىب
بولىدۇ -»،دېگەندە ،بۇ قوشۇننى ئوسمان  تەييارلىغان.
جەننەتكە ئاشىق بولغۇچىالر ﷲنىڭ بۇ يول يۇرۇقلىرىغا ئەھمىيەت بەرسۇن
جىھاد پۇل مالغا ئېھتىياجلىق بولغاندا ،پۇل مالالرنى توپالپ ئۇنى ﷲيولىدا سەرپ
قىلماسلىق بولسا ﷲنىڭ جازاسىغا ئېلىپ بارىدۇ.
ﷲبۇ ھەقتە مۇنداق

ِ
الرْهب ِ
ال َّالن ِ
اسَّ
ان َّلَيَأْ ُكلُو َن َّأ َْم َو َ
َّآمنُواْ َّإِن َّ َكثِيراًَّ ِّم َن َّاأل ْ
َّو ُّ َ
ين َ
َحبَا ِر َ
دەيدۇ :يَاَّأَيُّ َهاَّالذ َ

ِ ِ
ِ
ِ
يل َّاهللَّ َّوال ِذين َّي ْكنِزو َن َّالذهب ِ
يَّسبِ ِ
نَّسبِ ِ
يل َّاهللَّ َّفَ بَ ِّ
ش ْرُهمَّبِ َع َذابَّ
ص ُّدو َن َ
َ ََ ُ
َّويَ ُ
َّوَلََّيُنف ُقونَ َهاَّف َ
َّع َ
َّوالْفضةَ َ
َ َ َ
بالْبَاط ِل َ
ىَّعلَْي َهاَّفِيََّّنَا ِر َّج َهنم َّفَتُ ْكوىَّبِ َه ِ
اَّماَّ َكنَ ْزتُ ْم َّألَن ُف ِس ُك ْمَّ
أَلِيم[َّ]91يَ ْو َم َّيُ ْح َم َ
ورُه ْم َ
اَّجبَ ُ
َّه َذ َ
َّوظُ ُه ُ
َّو ُجنوبُ ُه ْم َ
اه ُه ْم َ
َ َ َ
َّماَّ ُكنتُ ْمَّتَ ْكنِ ُزون
فَ ُذوقُواْ َ
ئى

مۇئمىنلەر!

ھىبرىلەر

ۋە

راھىبلەردىن

(يەنى

يەھۇدىي

ۋە

ناسارا

ئۆلىمالىرىدىن) نۇرغۇنلىرى كىشىلەرنىڭ پۇل-ماللىرىنى ھەقىقەتەن ھارام يەيدۇ،
(كىشىلەرنى) ﷲنىڭ دىنىغا كىرىشتىن توسىدۇ ،ئالتۇن-كۈمۈش يىغىپ ،ئۇنى
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ﷲنىڭ يولىداسەرپ قىلمايدىغانالرغا (دوزاختا بولىدىغان) قاتتىق ئازاب بىلەن
بېشارەت بەرگىن[ .]43ئۇ كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە) ئۇ ئالتۇن-كۈمۈشلەر
جەھەننەمنىڭ ئوتىدا قىزىتىلىپ ،ئۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ پىشانىلىرى ،يانلىرى ۋە
دۈمبىلىرى داغلىنىدۇ .ئۇالرغا« :بۇ سىلەرنىڭ ئۆزۈڭالر ئۈچۈن يىغقان ئالتۇن-
كۈمۈشۈڭالر (سىلەر بۇ دۇنيايىڭالردىكىﷲنىڭ ھەققىنى ئادا قىلمىدىڭالر) .يىغقان
ئالتۇن-كۈمۈشۈڭالرنىڭ ۋابالىنى تېتىڭالر» دېيىلىدۇ[.]46

(سۈرە تەۋبە)

ئى تۈركىستان بايلىرى ئەگەر سىلەر ئەڭ بولمىغاندا پۇللىرىڭالرنىڭ زاكاتلىرىنى بولسىمۇ
ﷲيولىدىكى جىھادقا ئاتىغان بولساڭالر ئىنشائالالھ ﷲ نىڭ ئىزنى بىلەن بۇ ئۈممەتنىڭ ئەزىز
بولىشىغا ئاالھىدە ياردىمى بوالتتى .شۇنىڭ ئۈچۈن بېخىللىققتىن ساقلىنىڭالر ،سىلەر
پۇللىرىڭالرنى ﷲيولىدا خەجلىمىسەڭالر بەرىبىر كاپىرالر سىلەرنىڭ پۇل -ماللىرىڭالرنى مۇسادىر
ۋە

قىلىدۇ

ياكى

ھەر

خىل

چىرايلىق

نامالر

بىلەن

سىلەردىن

ئېلىپ

ئىسالمى

قېرىنداشلىرىڭالرنىڭ زىيىنىغا ئىشلىتىدۇ .ئۇ ۋاقىتتا بۇ سىلەر ئۈچۈن ھەسرەتنىڭ ئۈستىگە
ھەسرەت بولۇپ قالىدۇ.

مۇجاھىدالرغا تەۋسىيە
 -7ئى مۇجاھىد قېرىنداشلىرىم! ﷲقا ھەمدىلەر بولسۇنكى ،ﷲسىلەر ۋە بىزلەرنى جىھاد
قىلىشقا نېسىپ قىلىپتۇ .ئەمدى ئامال بولسا بۇ جىھادنى جانلىرىمىز بىلەن ۋە
ماللىرىمىز

بىلەن

قىلىشقا

تىرىشايلى!

جىھاد

مەيدانىدا

ماللىرىمىزنى

ئاتاشقا

ئالدىرايلى ،شۇنداقال قورال-ياراق ۋە ئوق  -دورىالرنى ئامال بار شەخسىي ئېلىشقا
تىرىشايلى!

تىل بىلەن جىھاد قىلىشنىڭ پەرزلىكى توغرىسىدا
ﷲ ھەر بىر ئىنسانغا جېنى بىلەن ،يا تىلى بىلەن ،يا مېلى بىلەن جىھاد قىلىشنى پەرز
قىلدى.
بىز تۆۋەندە تىل بىلەن جىھاد قىلىشنىڭ پەرزلىكى ۋە مۇھىملىقى ھەققىدە قىسقىچە
توختىلىپ ئۆتىمىز.
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بۇ ھەقتە پەيغەمبەر  مۇنداق دەيدۇ:

ْي بأ َْم َوال ُك ْم َوأَنْ ُفس ُك ْم
« َجاه ُدوا الْ ُم ْشرك َ

ك ْم» «سىلەر
َوأَلْسنَت ُ

مۇشرىكالرغا قارشى مېلىڭالر بىلەن ،جېنىڭالر بىلەن ۋە تىلىڭالر بىلەن جىھاد قىلىڭالر»

(ئەبۇ

داۋۇد رىۋايىتى)

تىل بىلەن جىھاد قىلىش ھەم جېنى ۋە مېلى بىلەن جىھاد قىلىشقا ئوخشاشال پەرز بولىدۇ.
تىل بىلەن جىھاد قىلىش دەۋەت قىلىش ،ياخشىلىققا بۇيرۇش ۋە يامانلىقتىن توسۇش بىلەن
بولىدۇ.
ياخشىلىققا بۇيرۇش ۋە يامانلىقتىن توسۇش ئىككى پەرز بولۇپ ،بۇنىڭ دەلىلى ﷲتائاالنىڭ:

ِ
ِ
كَّ َّ ُه ْم َّال ُْم ْفلِ ُحو ََّن
َّوأ ُْولَئِ َ
َ ولْتَ ُك ْن َِّم ْن ُك ْم َّأُمة َّيَ ْد ُعو َن َّإِلَى َّال َ
َّويَ ْن َه ْو َن َ
َّع ْن َّال ُْم ْن َك ِر َ
َّويَأ ُْم ُرو َن َّبال َْم ْع ُروف َ
ْخ ْي ِر َ
سىلەرنىڭ ئاراڭالردا خەيرلىك ئىشالرغا دەۋەت قىلىدىغان ،ياخشى ئىشالرغا
بۇيرۇپ ،يامان ئىشالرنى مەنئى قىلىدىغان بىر جامائە بولسۇن؛ ئەنە شۇالر
مەقسىتىگە ئېرىشكۈچىلەردۇر دېگەن سۆزىدۇر.
پەيغەمبەر  مۇنداق

ف ْاْلميَان»
كأْ
فَب َق ْلبه َوذَل َ
َض َع ُ

دېگەنَ « :م ْن َرأَى مْن ُك ْم ُمْن َكًرا فَ ْليُغَيِّ ْرهُ بيَده فَإ ْن َملْ يَ ْستَط ْع فَبل َسانه فَإ ْن َملْ يَ ْستَط ْع
«سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن كىمكى يامان ئىشنى كۆرسە قولى بىلەن

ئۆزگەرتسۇن ،قادىر بواللمىسا تىلى بىلەن ،ئۇنىڭغىمۇ قادىر بواللمىسا قەلبى بىلەن (نارازى
بولسۇن يەنى قاچان ئىمكان بولسا شۇ مۇنكەرنى ئۆزگەرتىمەن دېگەن ئىرادىنى قىلسۇن) ،مانا بۇ
ئەڭ ئاجىز ئىماندۇر».

(مۇسلىم رىۋايىتى)

ئىمام نەۋەۋى بۇ ھەدىسنىڭ شەرھىسىدە مۇنداق دەيدۇ [:ئەمما پەيغەمبەر  نىڭ «ئۇ يامان
ئىشنى ئۆزگەرتسۇن» دېگەن سۆزى (يەنى بۇيرۇقى) ئۈممەتنىڭ ئىجماسى بىلەن پەرزلىكنى
ئۇقتۇرىدۇ .ياخشىلىققا بۇيرۇش ۋە يامانلىقتىن توسۇشنىڭ پەرزلىكىگە قۇرئان ،ھەدىس ۋە
ئۈممەتنىڭ ئىجماسى قاتارلىقالرغىمۇ دااللەت قىلىدۇ].
ياخشىلىققا بۇيرۇش ،يامانلىقتىن توسۇش يەنە نەسىھەتنىڭ قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇكى ،بۇ
نەسىھەت بولسا دىندۇر.
ئىمام نەۋەۋى يەنە ياخشىلىققا بۇيرۇش ،يامانلىقتىن توسۇشنىڭ ھۆكۈمىنىڭ پەرزلىكى
توغرىسىدا مۇنداق دېگەن[:ھەقىقەتەن ياخشىلىققا بۇيرۇش ،يامانلىقتىن توسۇش پەرز كۇپايىدۇر.
ئەگەر ئۇنى بەزى كىشىلەر ئېلىپ بارسا قالغانالردىن گۇناھ ساقىت بولىدۇ .ئەگەر ئۆزرىسى ۋە
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قورقۇنچىسى يوق تۇرۇپ ئۇنى ھەممە كىشى تەرك ئەتسە ،ئۇنى ئېلىپ بېرىشقا قادىر بولغانلىكى
ھەرقانداق ئادەم گۇناھكار بولىدۇ.
ياخشىلىققا بۇيرۇش ،يامانلىقتىن توسۇش بەزىدە پەرز ئەين بولىدۇ .ئەگەر ياخشىلىققا بۇيرۇپ
يامانلىقتىن توسۇشنى ئۇ ئادەمدىن باشقا ئادەم بىلمەيدىغان ئورۇندا بولسا ياكى ئۇ يامان ئىشنى
ئۇ ئادەمدىن باشقا ئادەم يوقىتىشقا قادىر بواللمايدىغان ئورۇندا بولسا ،ئۇ ئادەمگە پەرز ئەيىن
بولىدۇ( .مەسىلەن :ئايالى ،بالىسى ،خىزمەتچىسىنى يامان ئىش ئۈستىدە ياكى ياخشىلىقتا
يېتەرسىزلىكىنى كۆرگەن ئادەمگە ئوخشاش) .ئۆلىماالر مۇنداق دېگەن :شەرىئەت ئەھكاملىرىغا
بۇيرۇلغان كىشىدىن ياخشىلىققا بۇيرۇش ۋە يامانلىقتىن توسۇش ،ئۇ ئادەمنىڭ (ياخشىلىققا
بۇيرۇپ ،يامانلىقتىن توسۇشۇمنىڭ) پايدىسى يوق دېگەن گۇمانى بىلەن ساقىت بولمايدۇ ،بەلكى
ئۇ ئادەمگە ئۇنى قىلىش پەرز .چۈنكى ۋەز-نەسىھەت مۇئمىنلەرگە پايدىلىق .بىز يۇقىرىدا بۇ
ئادەمنىڭ ئۈستىگە پەرز بولغىنى (كىشىلەرنىڭ قوبۇل قىلىشى ئەمەس) ياخشىلىققا بۇيرۇش،
يامانلىقتىن توسۇشتۇر -،دېگەن ئىدۇق].
ئىمام نەۋەۋى ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسىدىغان كىشىگە نىسبەتەن ھوقۇق -
مەنسەپنىڭ شەرت ئەمەسلىكى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ[ :ئۆلىماالر مۇنداق دېگەن ـــ ياخشىلىققا
بۇيرۇپ

يامانلىقتىن

توسۇش

ھوقوقدارالرغىال

خاس

بولماستىن

بەلكى

بۇنى

ئاددىي

مۇسۇلمانالرنىڭمۇ ئېلىپ بېرىشى دۇرۇس .ئىمامۇلھەرەمەين مۇنداق دېگەن ـــ بۇنىڭغا دەلىل
مۇسۇلمانالرنىڭ ئىجماسىدۇر .چۈنكى بىرىنچى ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئەسىردىكى مەنسىپى
بولمىغان كىشىلەر مەنسەپدارالرنى ياخشىلىققا بۇيرۇيتتى ،يامانلىقتىن توساتتى .مۇسۇلمانالر
ئۇالرنىڭ

مەنسەپسىز

تۇرۇپ

ياخشىلىققا

بۇيرۇش،

يامانلىقتىن

توسۇش

ئىشى

بىلەن

شۇغۇلالنغانلىقىغا كايىماستىن بەلكى ئۇالرنى ئېتراپ قىلىشقان ئىدى].
تىل ئارقىلىق جىھاد قىلىش بولسا ئالىمالرغا تېخىمۇ ۋاجىبنىڭ ۋاجىبى ھېسابلىنىدۇ.
بولۇپمۇ بۈگۈنكى دەۋرىمىزدىكى ئالىمالرغا ئومۇمىيۈزلۈك تىل بىلەن جىھاد قىلىشقا كۈچىشى
بەكرەك ۋاجىب بولىدۇ .ﷲياخشى بىلگۈچى.
چۈنكى ،ﷲبۇيرىغان بۇ جىھاد ئىبادىتى بولسا ئۇنتۇلۇپ كەتكەن ۋە ياكى سەل قارىلىۋاتقان
بىر ئىبادەت بولۇپ قالدى .شۇڭا بۇ ئەھكامالرنى بايان قىلىش تىل بىلەن جىھاد قىىلىش
قاتارىدىندۇر.
ئەسكەرتىش :ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسۇشنىڭ ئۆزىال ،تىل بىلەن جىھاد قىلىشنى
كۆرسەتمەيدۇ .بەلكى تىل بىلەن جىھاد قىلىش دېگىنىمىز-ئىسالم شەرىئىتىنىڭ قايسى بىر
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ھۆكۈمى يوق قىلىشقا ئۇرۇنىلغان بولسا ،شۇ ھۆكۈملەرنى دەۋەت قىلىش تىل بىلەن جىھاد
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.

ئالىمالر تىلى بىلەن جىھاد قىلسا ،ئۇالردىن جان ۋە مال بىلەن
جىھاد قىلىشنىڭ پەرزلىكى چۈشۈپ كېتەمدۇ؟
جاۋپ :ئالىمالر تىلى بىلەن جىھاد قىلسا ،ئۇالردىن جانلىرى ۋە ماللىرى بىلەن جىھاد
قىلىش ساقىت بولمايدۇ .چۈنكى بۇ جىھاد ئىبادىتى تىلى بىلەن ،جېنى ۋە مېلى بىلەن
قىلىش پەرز بولغان ئىبادەت .مەن تۆۋەندە بۇ ھەقتە رەسۇلۇلالھ  نىڭ تارىخىدىن ئىككى
دەلىلنى ئەسلىتىپ ئۆتىمەن.
 -7ئالىمالرنىڭ ئالىمى ۋە قوماندانالرنىڭ قوماندانى بولغان

پەيغەمبەر 

<مەن دەۋەت

قىلىپ تۇراي سىلەر جىھادقا چىقىڭالر> دېمەستىن ئىسالمدىكى تۇنجى بولغان بەدىر جىھادىغا
قاتناشتى ۋە ئوھۇد جىھادىدا ئېغىر جاراھەتلەندى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇن جەڭلەرگە ئۆزى
بىۋاستە قاتناشقان.
 - 1پەيغەمبەر  ئالىمالر قېلىپ تۈرۈكلەر جىھادقا چىقسۇن دېمىدى .بەلكى رەسۇلۇلالھ 
دەۋرىدە ،ئالىمالر ۋە باشقا ساھابىالر ھەم ئوخشاش چىقتى.
شۇنىڭ ئۈچۈن ئالىمالرغا جانلىرى ،ماللىرى ۋە تىللىرى بىلەن جىھاد قىلىشى ئوخشاشال
پەرز بولىدۇ .بولۇپمۇ تىلى بىلەن قىلىنىدىغان جىھادقا ئالىمالرنىڭ بەكرەك ئەھمىيەت بىرىشى
زۈرۈردۇر.
شۇ مۇناسىۋەت بىلەن مەن دىن سۈيەر رەببانى ئالىملىرىمىزدىن مۇسۇلمان خەلقىنى ۋە
ئۇالرنىڭ بەخىت سائادىتىگە ئاتالنغان مۇجاھىدالرنى ياردەمسىز تاشالپ قويماسلىقىنى ۋە ئۇالرغا
كۈچىنىڭ يىتىشىچە ياردەم بېرىشىنى قاتتىق تەلەپ قىلىمەن.
ئى ئۇستازلىرىمىز! سىلەرنىڭ تىلىڭالر ئارقىلىق قىلغان ﷲيولىدىكى جىھادىڭالر بولسا ،بىز
ئۈچۈن بەك مۇھىم .جىھاد مەيدانىدا بىز مىڭلىغان مۇجاھىدالرغا مۇھتاج بولغىنىمىزدەك،
ئالىمالرغا ھەم مۇھتاج .بولۇپمۇ ھازىرقى دەۋرىدە مۇجاھىدالر ئۈچۈن 700 ،مۇجاھىدنىڭ
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كەلگىنىدىنمۇ بىر ئالىمغا بەكرەك مۇھتاج .بۇ دېگەنلىكىمىز بىزنىڭ سانىمىز يىتەرلىك بولدى
دېگەنلىك ئەمەس ،بەلكى بىز مۇجاھىدالر سانىنىڭ ھەسسىلەپ كۆپ بولۇشنى ئارزۇ قىلىمىز ،ۋە
شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئالىمالرغا قانچىلىك مۇھتاج ئىكەنلىكىمىزنى ئۇقتۇرۇپ قويماقچىمىز.
ئى دىن ئوتىدا كۈيىۋاتقان ئىلىم تەلەپ قىلغۇچى قېرىنداشالر! مۇجاھىدالر ئۈچۈن سىلەرنىڭ
تۆھپەڭالر بەكمۇ زۆرۈر .بىز سىلەرگە ئاتا ئانىمىزدىنمۇ بەكرەك مۇھتاجمىز .مۇجاھىدالرنى
ياردەمسىز تاشالپ قويماڭالر .بولۇپمۇ تۈركىستان جىھادى ئۈچۈن ئالىمالر ۋە ئىلىم تەلەپ
قىلغۇچىالر بەكمۇ زۆرۈر.
ئى ئالىمالر! ئىلىم تەلەپ قىلغۇچى قېرىنداشالر!

سىلەر كۈچىڭالرنىڭ يىتىشىچە جىھادى

دەۋەتلەرنى ئېلىپ بېرىڭالر! مانا بۇ ﷲنىڭ بۇيرىقىدۇر.
ئى ئۇستازالر! جىھاد بىلىملىرىنى ۋە تاكتىكىلىرىنى ئىسالم ئۈممىتىگە يەتكۈزۈڭالر! ۋە
بۇنىڭدا قىلچىلىك سوسلىق قىلماڭالر! تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى بۇنىڭغا بەكمۇ مۇھتاج.
ئاخىردا بارلىق مۇسۇلمان قېرىنداشالرغا قۇرۇق شۇئارالرغا ئالدانماستىن بەلكى پەيغەمبەر 
گە ئەگشىشىڭالرنى تەۋسىيە قىلىمىز.
ئەمما ،بۇ جىھاد پەقەت قوراللىق ئۇرۇش بىلەنال بولمايدۇ .بۇ بەزىدە تىل بىلەن بولسا بەزىدە
مال بىلەن بولىدۇ ،يەنە بەزىدە جان بىلەن بولىدۇ .ئەگەر ئىمكانى يەتسە شۇ تۈرلەرنىڭ
ھەممىسى بىلەن جىھاد قىلىش پەرىز بولىدۇ .بۇالرنىڭ ھەممىسىنى قىلىش شەرىپىگە نائىل
بولغانالر نىمىدىگەن بەختلىك كىشى بوالر؟ جىھاد ئىبادىتى تىل بىلەن بولۇشنى تەلەپ قىلغان
بولسا ،تىل بىلەن بولغان جىھاد ھەم ئەۋزەل جىھادالرنىڭ قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ.

ي أ َّ
اْل َهاد َكل َم َة َع ْدل عْن َد ُس ْلطَان َجائر.
ال إ َّن م ْن أ َْعظَم ْ
َع ْن أَب َسعيد ْ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَ َ
اْلُ ْدر ِّ
َن الن َّ
َِّب َ
ئەبۇ سەئىد خۇدرى  دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر  مۇنداق دېگەن« :زالىم
پادىشاھنىڭ ئالدىدا ھەق گەپ قىلىش ــ جىھادنىڭ ئەڭ ئەۋزەللىرىدىندۇر».

(تىرمىزى)

ابن عباس رفعه :سيد الشهداء يوم القيامة ْحزة بن عبد املطلب ورجل قام إَل إمام جائر فأمره وهناه فقتله.
ئىبنى ئابباس  دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر  مۇنداق دېگەن«:قىيامەت
كۈنىدىكى شېھىدالرنىڭ سەردارى  -ھەمزە ئىبنى ئابدۇلمۇتەللىب ۋە زالىم پادىشاھنىڭ ئالدىغا
چىقىپ ،ئۇنى ياخشى ئىشقا بۇيرىغان ۋە يامان ئىشتىن توسقان ،شۇ سەۋەبتىن ئۆلتۈرۈلگەن
كىشىدۇر».

(ئەلئەۋسەت)
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ئۇلۇغ رەببىمىز ﷲدىن جېنىمىز ،پۇل-ماللىرىمىز ۋە تىللىرىمىز بىلەن جىھاد قىلىشقا
ياردەم بېرىشىنى سورايمىز .ھەر بىر مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزغا ئىسالمنى رەسۇلۇلالھ 
ئېلىپ كەلگەندىكىدەك ھەقىقىيي ماھىيىتى بىلەن چۈشۈنۈشكە مۇيەسسەر قىلشىنى سورايمىز.
بىزلەرنى ئۆزىمىزنىڭ جېنىنى ۋە مېلىنى قۇربان قىلىپ ئۆزىنىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئىجرا
قىلىدىغان مۇسۇلمانالردىن قىلشىنى سورايمىز .بىزلەرنى غەپلەت ئۇيقۇلىرىمىزنى ئېچىشقا
ياردەم بېرىشىنى سورايمىز .شۇنداقال پۈتۈن دۇنيادىكى مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنى جۈملىدىن
تۈركىستاندىكى زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقان بارلىق مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنى ئۆز رەھمىتىگە
ئېلىشىنى

ۋە

ئۇالرنى

ئىسالمدىكى

ھەقىقەت

يولىغا

قايتۇرۇپ

بېرىشىنى

سېغىنىپ

سورايمىز.ئامىين! ئامىين! ئامىين!!!
ئى مۇسۇلمان قېرىندىشالر! جىھاد ئىبادىتى جېنىمىز ،مېلىمىز ۋە تىلىمىز بىلەن ئادا
قىلىنىدىغان بۈيۈك بىر ئىبادەتتۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئىبادەتنى پەقەت بۇنداق قىلىش كېرەك
دەپ ئۆلچىۋالمايلى! بەلكى ﷲنىڭ بۇيرۇقى جىھادنى جېنىمىز بىلەن ئادا قىلىشنى تەلەپ
قىلغان بولسا جېنىمىز بىلەن ،ئەگەر ﷲنىڭ بۇيرۇقى جىھادنى مېلىمىز بىلەن ئادا قىلىشنى
تەلەپ قىلغان بولسا مېلىمىز بىلەن ئادا قىاليلى!
ئەگەر ﷲنىڭ بۇيرۇقى جىھادنى تىلىمىز بىلەن ئادا قىلىشنى تەلەپ قىلغان بولسا تىلىمىز
بىلەن ئادا قىاليلى!
ئاخىردا ئەھلى ئىلىم ئۇستازالرغا ئەسكەرتىپ قويىدىغىنىم -بىز جىھادنى تىلىمىز بىلەنال
قىلىمىز دەپ باشقا بۇيرۇقالرنى تاشالپ قويماسلىقىڭالرنى تەۋسىيە قىلىمەن!
مۇسۇلمان

قېرىنداشالرغا

بولغان

تەۋسىيەلىرىم-خالىغانچە

ئەھلى

ئىلىملەرگە

تىل

تەككۈزۈشتىن ئاگاھ بواليلى.

رەسۇلۇلالھ  قاتناشقان جەڭلەر
مۇسۇلمان قېرىنداشالر! بۇ جىھاد ئىبادىتىنى رەسۇلۇلالھ بىزلەرگە ئەمەلىي ئۈلگە بولۇپ
كۆرسىتىپ قويدى .مەن تۆۋەندە ئىنسانالرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى بولغان رەسۇلۇلالھ

 نىڭ

قاتناشقان جەڭلىرىنى زىكىر قىلىپ ئۆتىمەن .بۇ ئارقىلىق ئىنشا ئالال

ھەر بىر

قېرىندىشىمىزغا ﷲيولىدىكى جىھاد ئىبادىتىنىڭ ئەڭ مۇھىم ئىبادەت ئىكەنلىكى مەلۇم
بولىدۇ.
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رەسۇلۇلالھ  ئۆزى قاتناشقان ۋە كاپىرالر بىلەن بولغان جەڭدە مۇسۇلمانالرغا قوماندانلىق
قىلغان غازاتالرنىڭ سانى ھەققىدە ئۆلىماالر كۆپ پىكىرلەرنى ئوتتۇرىغا قويدى.
جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ  مۇنداق دەيدۇ« :رەسۇلۇلالھ  16 غازاتقا قاتناشقان».

(مۇسلىم

رىۋايىتى)

زەيد ئىبنى ئەرقەم  مۇنداق دەيدۇ« :رەسۇلۇلالھ  19 قېتىم غازات قىلغان».
ئىبنى ئىسھاق مۇنداق زىكىر قىلىدۇ« :رەسۇلۇلالھ  27 غازاتقا قاتناشقان».
مەن بۇ يەردە رەسۇلۇلالھ  قاتناشقان ئەڭ مەشھۇر جەڭلەرنى كەلتۈرۈپ ئۆتىمەن.
بىرىنچى :ئەبۋائ غازىتى
ئۇۋۇددان غازىتىمۇ دېيىلىدۇ .ئۇ ھىجرەتنىڭ بىرىنچى يىلى سەفەر ئېيىدا بولغان .رەسۇلۇلالھ 
جەڭگە ئۇچراشماي قايتىپ كەلگەن.
ئىككىنچى :بۇۋات غازىتى
ھىجرەتنىڭ ئىككىنچى يىلى رەبىيئۇل ئەۋۋەل ئېيىدا بولغان.
ئۈچىنچى :ئۇشىرە غازىتى
ھىجرەتنىڭ ئىككىنچى يىلى جۇمادىيەل ئۇۋال ئېيىدا بولغان.
تۆتىنچى :ئەۋۋەلقى بەدىر غازىتى
بۇ ئۇشەيرە غازىتىدىن ئاز ۋاقىت ئۆتۈپ ،ھىجرەتنىڭ ئىككىنچى يىلى جۇمادىيەل ئۇۋال ئېيىدا
بولغان.
بەشىنچى :چوڭ بەدىر غازىتى
بۇ ﷲئىسالمنى ئىززەتكە ئېرىشتۈرگەن ۋە شۇ سەۋەبلىك كاپىرنىڭ كاتتىۋاشلىرىنى ھاالك
قىلغان چوڭ بىر جەڭدۇر .بۇ جەڭ ھىجرەتنىڭ ئىككىنچى يىلى رامىزاننىڭ -71كۈنى سەھەردە
بولغان.
غازاتقا قاتناشقان ساھابىالرنىڭ سانى  400ئون نەچچە ئىدى.
ئالتىنچى :بەنۇ سۇلەيىم غازىتى
ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ[ :رەسۇلۇلالھ  بەدىردىن مەدىنىگە كېلىپ ،ئۇ يەردە يەتتە كېچە
تۇردى .ئاندىن بەنۇسۇلەيىمگە غازات قىلىش ئۈچۈن ساھابىلىرى بىلەن چىقتى ۋە ئۇالرنىڭ سۈيى
بار جايغا يېتىپ كەلدى .ئۇ يەردە ئۈچ كېچە تۇردى .لېكىن ئۇرۇش يۈز بەرمىدى].
يەتتىنچى :بەنۇ قەينۇقا غازىتى
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بۇ ھىجرەتتىن

 19ئاي ئۆتۈپ ،شەۋۋالنىڭ يېرىمىدا شەنبە كۈنى بولغان .بەنۇ قەينۇقا

يەھۇدىالردىن خىيانەت سادىر بولغان تۇنجى ئايماق ئىدى .رەسۇلۇلالھ  ئۇالرنى مۇھاسىرە قىلدى.
ئۇالر ئۆز قورغانلىرى بىلەن قوغداندى .ئاندىن ﷲئۇالرنىڭ قەلبىگە قورقۇنچ سالدى .شۇنىڭ
بىلەن ،ئۇالر رەسۇلۇلالھ بىلەن ئەھدىلىشىشكە چۈشتى ھەمدە ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى مۇناپىقالر
كاتتىۋېشى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي شاپائەت تەلەپ قىلدى .رەسۇلۇلالھ  ئۇالرنى سۈرگۈن قىلدى
ۋە ئۇالرنىڭ زېمىن ،مال-مۈلۇكلىرىنى مۇسۇلمانالرغا تەقسىملىدى.
سەككىزىنچى :سەۋىق ( تالقان) غازىتى
ھىجرەتنىڭ ئىككىنچى يىلى زۇلھەججىنىڭ بەشىنچى كۈنى ،رەسۇلۇلالھ مۇشرىكالردىن ئەبۇ
سۇفيان بىلەن ئۇنىڭ ھەمراھلىرىنى مەقسەت قىلىپ مەدىنىدىن چىقتى .ئەبۇ سۇفيان
بۇنىڭدىن خەۋەر تېپىپ ،ئۆز يۈكلىرىنى يەڭگىللىتىش ئۈچۈن بىللە ئېلىپ ماڭغان سەۋىق
(يەنى تالقان) نى تاشالپ قېچىپ كەتتى .شۇڭا بۇ غازات سەۋىق (يەنى تالقان) غازىتى دەپ
ئاتالغان.
توققۇزىنچى :غەتفان غازىتى
بۇ غازات ئەنمار غازىتى ۋە زىئەمىر غازىتى دەپمۇ ئاتىلىدۇ .ئۇ ھىجرىيەنىڭ -4يىلى
رەبىيئۇلئەۋۋەل ئېيىدا نەجدە زېمىنىدا بولغان .رەسۇلۇلالھ

 بىلەن  360كىشى بولۇپ،

دۈشمەننى ئۇچراتمىغانلىقى ئۈچۈن ئۇرۇشسىز قايتىپ كەلگەن.
ئونىنچى :ئىككىنچى بەنۇ سۇلەيىم غازىتى
پەيغەمبەر  ھىجازدىك ى فەرئى دېگەن جايغا قاراپ يولغا چىقتى .ئۇ يەردە رەبىيئۇلئاخىر ۋە
جۇمادىيەلئۇۋال ئېيىدا تۇردى ،دۈشمەنگە يولۇقمىغانلىقتىن ئۇ يەردە ئۇرۇش بولمىدى.
ئون بىرىنچى:ئوھۇد غازىتى
ئوھۇد غازىتى ھىجرەتنىڭ -4يىلى شەۋۋال ئېيىدا بولدى .مۇشرىكالرنىڭ سانى ،4000
مۇسۇلمانالرنىڭ سانى  100ئىدى .ئىككى قوشۇن ئوھۇدتا ئۇچراشتى.
ئون ئىككىنچى :ھەمرائۇلئەسەد غازىتى
بۇ غازات -ئوھۇد غازىتىدىن كېيىن ،ھىجرەتنىڭ -4يىلى شەۋۋالنىڭ -75كۈنى يەكشەنبە
كۈنى بولدى.
ئون ئۈچىنچى :بەنۇ نەزىر غازىتى
بۇ غازات ئوھۇدتىن بەش ئاي ئۆتۈپ ،ھىجرەتنىڭ -3يىلى رەبىيئۇل ئەۋۋەل ئىيىدا بولدى.
ئون تۆتىنچى :زاتۇررىقائ ( التا ئورىۋالغۇچىالر) غازىتى
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بۇ غازات ھىجرەتنىڭ -4يىلى جۇمادىيەلئۇۋال ئېيىدا بولغان .بۇ غازاتتا مۇسۇلمانالرنىڭ
ئاياقلىرى يىرتىلىپ ،پۇتلىرى قاناپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن ،ئۇالر پۇتلىرىغا التا ئورىۋالغان
ئىدى.شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ غازات زاتۇررىقائ (يەنى التا ئورىۋالغۇچىالر) غازىتى دەپ ئاتالغان.
ئون بەشىنچى :كىچىك بەدىر غازىتى
ھىجرەتنىڭ -3يىلى شەئبان ئېيىدا كىچىك بەدىر غازىتى بولۇپ ئۆتتى .رەسۇلۇلالھ  ئەبۇ
سۇفيان بىلەن ۋەدىلەشكەن ۋاقىتتا بەدىرگە قاراپ يولغا چىقتى .ئۇنىڭ بىلەن بىللە
ساھابىلىرىدىن  7600كىشى بار ئىدى.
ئون ئالتىنچى :دەۋمەتۇلجەندەل غازىتى
بۇ غازات ھىجرەتنىڭ -6يىلى رەبىيئۇلئەۋۋەل ئېيىدا بولغان.
ئون يەتتىنچى :خەندەك غازىتى
خەندەك غازىتى ئەھزاب غازىتىمۇ دېيىلىدۇ .بۇ غازات ھىجرەتنىڭ -6يىلى شەۋۋال
ئېيىدابولغان.
ئون سەككىزىنچى :بەنۇ قۇرەيزە غازىتى
مەدىنىدىن مۇشرىكالر قوشۇنىنىڭ چېكىنىشى تېز بولدى .شۇڭا ئەھزابالر كېچىدە قايتىپ
بولدى .مۇسۇلمانالر سەھەردە ئۆز ئۆيلىرىگە قايتىشتى .چۈش بولغان چاغدا،جىبرىئىل پەيغەمبەر
نىڭ يېنىغا كېلىپ ،ئۇنىڭغا« :سەن قورالنى قويدۇڭمۇ؟ پەرىشتىلەر تېخى قورالنى قويغىنى
يوق .ﷲ سېنى بەنۇ قۇرەيزىگە ئاتلىنىشقا بۇيرىدى» دېدى.
رەسۇلۇلالھ  نىڭ جاكارچىسى«:كىمكى ﷲقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان ئېيتىدىغان بولسا،
ناماز ئەسىرنى پەقەت بەنۇقۇرەيزىدە ئوقۇسۇن»-دەپ نىدا قىلدى.
ئون تۇققۇزىنچى :بەنۇ لەھيان غازىتى
ھىجرەتنىڭ -5يىلى رەبىيئۇل ئەۋۋەلدە بەنۇلەھيان غازىتى بولدى .بەنۇلەھيان رەسۇلۇلالھ
نىڭ خۇبەيب ئىبنى ئەدىۋە ئۇنىڭ بىلەن بىرگە بولغان ساھابىلىرىگە خىيانەت قىلىپ ،ئۇالرنى
«مائۇر رەجىيئ» دېگەن جايدا ئۆلتۈرگەن ئىدى .رەسۇلۇلالھ  ساھابىالرنىڭ قىساسىنى ئېلىش
ئۈچۈن ،ئۇالر تەرەپكە يولغا چىقتى .ئۇالر رەسۇلۇلالھ نىڭ ئۆزلىرى تەرەپكە كېلىۋاتقانلىقىنى
ئاڭالپ قېچىپ كەتتى-دە ،ئۇرۇش بولمىدى.
يىگىرمىنچى :زۇ قەرەد غازىتى
زۇ قەرەد مەدىنە بىلەن خەيبەر ئارىسىدىكى بىر سۇلۇق جاي بولۇپ ،مەدىنىدىن ئىككى كېچە
يىراقلىقتا ئىدى .رەسۇلۇلالھ  بەنۇ لەھيان غازىتىدىن كېيىن ،مەدىنىگە قايتىپ كەلدى.
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رەسۇلۇلالھ  ئۇ يەردە غەتفان ئايمىقىدىن ئاتلىق كەلگەن ئۇيەينەتۇ ئىبنى ھېسنىل فەزارى
ئۇنىڭ قويلىرىغا ھۇجۇم قىلغانغا قەدەر ،ئاز كۈنلەرال تۇردى.
ئىبنى ئىسھاق بۇ غازاتنىڭ ھىجرەتنىڭ  -5يىلىنىڭ يېرىمىدا بولغانلىقىنى قەيت
قىلدى.
بۇخارى ،مۇسلىم ۋە ئۇالردىن باشقىالر مەزكۇر غازاتنىڭ ھۇدەيبىيە سۈلھىسىدىن كېيىن،
خەيبەر غازىتىدىن ئىلگىرى ھىجرەتنىڭ -1يىلىنىڭ بېشىدا بولغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.
يىگىرمە بىرىنچى :بەنى مۇستەلىق غازىتى
ئۆلىماالر بۇ غازاتنىڭ بولغان ۋاقتى توغرىسىدا تۈرلۈك قاراشالرنى ئوتتۇرىغا قويدى .بەزىلىرى:
[ھىجرەتنىڭ -3يىلىدا بولدى] -دېسە ،بەزىلىرى[ :ھىجرەتنىڭ -6يىلى شەئباندا ،خەندەك
غازىتىدىن ئىلگىرى بولغان] -دېدى .يەنە بەزىلىرى[ :ھىجرەتنىڭ -5يىلى شەئباندا بولغان]-
دېدى .ئاخىرقى سۆزنى ئىبنى ئىسھاق ئوتتۇرىغا قويغان.
 بەنى مۇستەلىق قەبىلىسى بىلەن ئۇرۇشقانلىقى ئۈچۈن ،بۇ غازات بەنى

پەيغەمبەر

مۇستەلىق غازىتى دەپ ئاتالغان.
يىگىرمە ئىككىنچى :ھۇدەيبىيە غازىتى
بۇ غازات ھىجرەتنىڭ -5يىلى زۇلقەئد ئېيىدا يۈز بەرگەن.
يىگىرمە ئۈچىنچى :خەيبەر غازىتى
رەسۇلۇلالھ  ھۇدەيبىيەدىن قايتقاندىن كېيىن ،مەدىنىدە زۇلھەججە ۋە مۇھەررەمنىڭ بىر
قىسمىدا تۇردى .ھىجرەتنىڭ -1يىلى مۇھەررەمدە رەسۇلۇلالھ خەيبەرگە ئاتالندى.
يىگىرمە تۆتىنچى :ئۆمرەتۇلقەزائ غازىتى
ئۇالرنىڭ بىر قىسمى بۇنى رەسۇلۇلالھ  نىڭ غازاتلىرى بىلەن بىللە زىكىر قىلمىدى.
رەسۇلۇلالھ

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

ئەۋەتىپ تۇردى.
رەسۇلۇلالھ  قۇرەيش بىلەن كېلىشىۋالغىنى بويىچە ،ھىجرەتنىڭ -1يىلى زۇلقەئد ئېيىدا،
ھۇدەيبىيە سۈلھىسىدە ئۆمىرنىڭ قازاسىنى ئورۇنالش ئۈچۈن يولغا چىقتى.
يىگىرمە بەشىنچى :مەككىنىڭ فەتھى بولۇش غازىتى
بۇغازات قۇرەيش رەسۇلۇلالھ  بىلەن تۈزگەن ھۇدەيبىيە سۈلھىسىنى بۇزغانلىقى ئۈچۈن،
ھىجرەتنىڭ -1يىلى بولغاندا ،رەسۇلۇلالھ  12 مىڭ ساھابىسى بىلەن مەككىگە كىردى ۋە ﷲ
ئۇالرغا نۇسرەت بېرىپ ،مەككە فەتھى بولدى.
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يىگىرمە ئالتىنچى :ھۇنەين غازىتى
بۇ ھاۋازىن غازىتىمۇ دېيىلىدۇ .بۇ غازات مەككە فەتھىسىدىن كېيىن ،ھىجرەتنىڭ -1يىلى
شەۋۋالدا ھاۋازىن مەككە فەتھىسىنى ئاڭلىغان چاغدا بولدى.
يىگىرمە يەتتىنچى :تائىف غازىتى
بۇ غازات ھىجرەتنىڭ -1يىلى شەۋۋالدا بولغان .ھۇنەين كۈنى سەقىف مەغلۇپ بولغاندىن
كېيىن ئۇالر تائىفقا كىرىپ ،قەلئە دەرۋازىلىرىنى تاقىۋالدى .رەسۇلۇلالھ  تائىفقا ئاتلىنىپ،
قەلئەگە يېقىن ئورۇندىن تائىفنىڭ ئەسكىرى بازىسىغا مەنچاناق ئاتتى.
يىگىرمە سەككىزىنچى :تەبۈك غازىتى
تەبۇك غازىتى ھىجرەتنىڭ -3يىلى رەجەب ئېيىدا بولغان بولۇپ ،ئۇ رەسۇلۇلالھ  قىلغان
ئەڭ ئاخىرقى غازاتتۇر.
مانا بۇ جەڭلەرنىڭ تەپسىالتلىرىنى تارىخى كىتابالردىن كۆرىۋالغايسىز ۋە مەشارىئۇل ئەشۋاق
دېگەن كىتابقا مۇراجىئەت قىلىڭ.
مانا بۇ ۋە بۇنىڭغا ئوخشىغان ئىىسالم تارىخى بىزلەر ئۈچۈن پەقەت ئوقۇلىدىغانال بىر كىتاب
بولۇپ قالماستىن بەلكى ھاياتىمىزغا تەدبىق قىلىدىغان ئەينەك بولۇشى كېرەك.
مەن

بۇ

كىتابتا

رەسۇلۇلالھنىڭ

قاتناشقان

جىھادلىرىنى

ئەسلىتىپ

ئۆتۈشۈمدىكى

مەقسەتلەرنىڭ بىرى شۇكى  -يولباشچىمىز ۋە ئۈلگىمىز بولغان رەسۇلۇلالھقا ئەگىشىنى ئۇنتۇپ
قالماسلىق.
ئى ﷲبىزلەرنى ھەقىقىي ئەمەل قىلغۇچىالردىن قىلىپ بەرگىن!
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-4باب شېھىدلەرنىڭ ئەھكاملىرى
ئى مۇسۇلمان قېرىنداشالر! بىز ﷲيولىدا ئۇرۇش قىلساق ﷲبىزلەرگە رەسۇلۇلالھ

قايتا

 قايتا ئارزۇ قىلغان شاھادەت نېئمىتىدىن ئىبارەت ئەڭ ئالىي ماقامنى ۋەدە قىلدى .مانا بۇشېھىدلىكنىڭ جەڭ مەيدانىدا ئۇچرايدىغان مۇھىم ئەھكاملىرى بار.
شۇنىڭ ئۈچۈن مەن ﷲيولىدا جىھاد قىلىۋاتقان مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمغا ،شاھادەتنىڭ
پەزىلىتى ۋە ئۇنىڭ ئەھكاملىرى ھەققىدە قىسقىچە توختۇلۇپ ئۆتۈشنى توغرا تاپتىم.

شېھىدلىكنىڭ تۇنۇشتۇرۇلىشى
شېھىدلىك توغرىسىدا ئالىمالر بىر قانچە خىل كۆز قاراشالرنى ئوتتۇرغا قويغان.
ھافىز ئىبنى ھەجەر رەھىمەھۇلالھ سەھىيھۇل بۇخارىيدىكى «ﷲ يولىدا ئۇرۇشۇپ شېھىد
بولغانالردىن باشقا يەنە يەتتە تۈرلۈك شېھىد بار» دېگەن بابنىڭ شەرھىسىدە؛ شېھىد دەپ
ئاتاشنىڭ سەۋەبى ھەققىدە دېيىلگەن سۆزلەرنى ئىخچامالپ مۇنداق دەيدۇ [:شېھىد دەپ
ئاتاشنىڭ سەۋەبىدە ئىختىالپ قىلىنغان بولۇپ ،نەزرىبنى شۇمەيل مۇنداق دەيدۇ :چۈنكى ئۇ
تىرىكدۇر ،ئۇالرنىڭ روھلىرى ھازىردۇر .ئىبنى دەپئى مۇنداق دەيدۇ :چۈنكى ﷲ ۋە ﷲنىڭ
ماالئىكىلىرى ئۇنىڭغا جەننەت بىلەن گۇۋاھلىق بېرىدۇ ،ئۇنىڭ روھى چىقىۋاتقاندا ئۇنىڭغا
تەييارالنغان كارامەتلەر ھازىر قىلىنىدۇ ،ئۇنىڭ دوزاختىن ئەمىن ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق
بېرىلدى .ئۇنىڭ شېھىد بولغانلىقىغا گۇۋاھلىق بەرگۈچى بار ،ئۇنىڭ ئۆلىمىگە پەقەت رەھمەت
ماالئىكىلىرىال ھازىر بولىدۇ ،چۈنكى ئۇ قىيامەت كۈنى ئەلچىلەرنىڭ يەتكۈزگەنلىكگە گۇۋاھلىق
بېرىدۇ ،ماالئىكىلەر ئۇنىڭغا ئاقىۋىتىنىڭ گۈزەللىكى بىلەن گۇۋاھلىق بېرىدۇ .پەيغەمبەرلەر
ئۇنىڭ ئۈچۈن ياخشى ئەگەشكەنلىك بىلەن گۇۋاھلىق بېرىدۇ .ﷲ تائاال ئۇنىڭغا نىيىتى ۋە
ئىخالسىنىڭ گۈزەللىكى بىلەن گۇۋاھلىق بېرىدۇ .ئۇ سەكراتىدا ماالئىكىلەرنى كۆرىدۇ ،ئۇ
دوزاختىن ئەمىن ئىكەنلىكى بىلەن گۇۋاھلىق بېرىلگۈچىدۇر ۋە ئۇنىڭدا نىجات تاپقانلىقىغا
شاھىد بولىدىغان ئاالمەتلەر بار -،دېيىلدى.

(فەتھۇلبارى  -5توم ۋە ئابدۇلھەكىم ھەسساننىڭ ئەھكامۇششەھىد

ناملىق كىتابى  -7بەت )

دېمەك ،شېھىد شاھىد (ھازىر بولغۇچى ،گۇۋاھ بولغۇچى) مەنىسى بىلەن جەننەتتە ھازىر
بولغۇچىدۇر.
خۇالسە :بىز ﷲ`يولىدا ئۆلتۈرۈلگەن مۇسۇلمان كىشىلەرنى شېھىد دەيمىز .بۇنىڭدىن باشقا
رەسۇلۇلالھ  شېھىد دەپ ئاتىغان كىشىلەر بار .بۇالرنى ھەم شېھىد دەپ ئاتايمىز.
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مەن بۇ بابتا ﷲيولىدا ئۆلتۈرۈلگەن شېھىدلەر ئەھكاملىرى ھەققىدە توختىلىمەن.

شېھىدلەرنىڭ تۈرلىرى
رەسۇلۇلالھ  نىڭ ھەدىسلىرىدە شېھىد ئىككى تۈرلۈك بولىدىغانلىقى ئىسپاتالنغان بولۇپ
بىرىنچىسى؛ دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ شېھىدلىرىدۇر .ئۇ ﷲيولىدا ئۆلتۈرۈلگەن كىشى بولۇپ مەيلى
ئۇ كاپىرالر بىلەن بولغان ئۇرۇشالردا ئۆلتۈرۈلگەن بولسۇن ياكى دىنى ،مېلى ۋە يۈز-ئابرويىنى
قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلگەن بولسۇن ياكى باغىي ۋە مۇھارىبالرغا ئۇرۇش قىلىشتا ئۆلتۈرۈلگەن
بولسۇن ھەممسى ئوخشاش دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ شېھىدلىرىدۇر .بۇ شېھىدالرغا ئىسالم
ئەھلىلىرىدىن ئۆلۈپ كەتكەن ۋە ئۆلتۈرۈلگەن كىشىلەرگە ئۇمۇمى بولغان ئەھكامالردىن باشقا
خاس ئەھكامالر بار .شېھىد ئۆلتۈرۈلگەن ۋاقىتتىكى كىيىمىدىن باشقا نەرسىگە كىفەنلەنمەيدۇ،
يۇيۇلمايدۇ ۋە نامىزى ئوقۇلمايدۇ ،ﷲ خالىسا بۇنىڭ تەپسىالتى تۆۋەندە كېلىدۇ .شېھىد
قىيامەت كۈنى ئۆلتۈرۈلگەن ۋاقىتتىكى ھالىتىدە تىرىلدۈرلىدۇ ،ئۇنىڭ قېنىنىڭ رەڭگى قان
رەڭگىدە ،خۇش-پۇرىقى ئىپارنىڭ پۇرىقىدا بولىدۇ .ئۇنىڭ ئۈچۈن بىز يوقۇرىدا سۆزلەپ ئۆتكەن
كارامەتلەر ،نېئمەتلەر ۋە ئالىي ماكانالر بار.
ئىككىنچىسى؛ پەقەت ئاخىرەتنىڭال شېھىدلىرى .ئۇالر مۇھەممەد  نىڭ ئۈممىتىدىن ئۆلۈپ
كەتكەن كىشىلەرنىڭ بىر تۈرى بولۇپ ﷲ تائاال ئۇالرنى ئۆز ئېھسانى ۋە پەزىلىتى بىلەن قىيامەت
كۈنى ئالىي ئورۇنالردا ھۆرمەتلىگەن كىشىلەردۇر .بىراق يۇيۇش ،كېفەنلەش ،نامىزىنى ئوقۇش ۋە
بۇنىڭدىن باشقا ئەھكامالردىن ئىبارەت باشقا ئۆلۈكلەرنىڭ ئەھكاملىرى ئۇالرغىمۇ جارىي بولىدۇ.
بەزى ئالىمالر رەسۇلۇلالھ  ئۇالرنىڭ ھەقىقەتەن ئاخىرەت شېھىدلىرى ئىكەنلىكىدىن خەۋەر
بەرگەن بۇ تۈردىكى شېھىدالرنى جۇغالپ  50تۈرگە يەتكۈزگەن.

(ئابدۇلھەكىم ھەسساننىڭ ئەھكامۇششەھىد

ناملىق كىتابى )

ﷲيولىدا جىھادقا ئاتالنغان كىشى جەڭ مەيدانىنىڭ ئۆزىدە شەھىد بولىشى ياكى جەڭ
مەيدانىدا يارالنغانلىق سەۋەپلىك كىيىنرەك شەھىد بولىشى ۋە ياكى جىھاد مەيدانىدا ئۆز
ئەجىلى بىلەن ھاياتى ئاخىرلىشىشى مومكىن .ئەمما بۇالرنىڭ ھەممىسى كۆپلىگەن ئالىمالرنىڭ
كۆز قاراشلىرىدا شەھىد دەپ ئاتىلىدۇ .ئاخىرەتتە شەھىدالرغا بىرىلىدىغان مۇكاپاتالر ئوخشاش
جارى بولىدۇ .لېكىن دۇنيا ئەھكاملىرىدا ۋە نامىزىنى ئوقۇماسلىق ،يۇيۇلماستىن دەپىن
قىلىش،

كىپەنلىمەستىن

ئۆز

كىيىمى

بىلەن

باشقا ............خاس ئەھكامالردا پەرىقلىنىدۇ.
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يەرلىكىدە

قويۇش

ۋە

ئۇنىڭدىن

مەن بۇ بابتا ﷲيولىدىكى جىھادتا ئۆلتۈرۈلگەن شېھىدلەر ھەققىدە توختىلىپ ئۆتىمەن.
چۈنكى ئاخرەتنىڭ شېھىدلىرى توغرىسىدا قېرىندىشىمىز خۇبەيىب تەرىپىدىن تەرجىمە
قىلىنغان ئابدۇلھەكىم ھەسساننىڭ شېھىدلەرنىڭ ئەھكاملىرى ناملىق كىتابىغا مۇراجىئەت
قىلىشىڭالرنى تەۋسىيە قىلىمەن.

شېھىدلىكنىڭ شەرتلىرى
ﷲيولىدا جىھاد قىلىپ يارلىنىش سەۋەپلىك كىيىنرەك شەھىد بولغان ۋە ياكى جىھاد
مەيدانىدا ئۆز ئەجىلى بىلەن ھاياتى ئاخىرالشقان كىشىلەر شەھىد دەپ ئاتىلىدۇ .بۇالر
ئاخىرەتنىڭ شەھىدلىرىدۇر .ئەمما دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ شەھىدى بولىدىغان شەھىدلەر بولسا
جەڭ مەيدانىدا ئۆلتۈرۈلگەن كىشىلەردۇر .دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ شەھىدلىرىنىڭ شەرتلىرى
تۆۋەندىكىچە.
 -6مۇسۇلمان بولۇشى كېرەك.
 -1كاپىرالر بىلەن ،مۇرتەدلەر بىلەن بولغان جەڭدە ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ﷲ ئۇرۇش قىلىشقا
بۇيرىغان جەڭ مەيدانىدا ئۆلتۈرۈلگەن بولۇش كېرەك .بۇنىڭغا ئالىمالر بىرلىككە كەلگەن.
 -4مۇرتەس بولماسلىقى كېرەك.
مۇرتەس دېگەن [ مۇسىبەت يەتكەندىن كېيىن ئۆلۈپ كېتىشنىڭ ئالدىدا ھايات كىشىلەر
قىلىدىغان ئىش-ھەرىكەتلەرنى مەسىلەن؛ ئورنىدىن تۇرغان ،ھەرىكەت قىلغان ،بىر كېچە ياكى
ئۇنىڭدىن كۆپرەك قونغان ،ئېلىم  -سېتىم ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش ئىشالرنى قىلغان
كىشىلەردۇر .ھەقىقەتەن بەزى ساھابە  الر جاراھەتلىرى سەۋەبىدىن بىر ئاز تۇرغاندىن كېيىن
ئۇالر شۇ ۋاقىتتا ھاياتالرنىڭ ئىش  -ھەرىكەتلىرىنى قىلىپ ۋاپات بولۇپ كەتكەن بولۇپ ،سەئد
ئىبنى مۇئاز  ،ئۆمەر ئىبنى خەتتاب  ۋە ئەلىي ئىبنى ئەبىي تالىب  قاتارلىقالر بۇالرنىڭ
جۈملىسىدىندۇر .سەئد  خەندەك كۈنى ياردار بولغان جاراھىتى سەۋەبىدىن ۋاپات بولۇپ كەتكەن
بولسىمۇ ،رەسۇلۇلالھ  سەئد  نى يۇيدى ۋە نامىزىنى ئوقۇدى .شۇنىڭدەك ساھابە  الر
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.
 -3ئۆلتۈرۈلگۈچى ﷲن ىڭ ھەدلىرىدىن بىرەر ھەدتە ياكى شەرئىي تەزىرلەردە ئۆلتۈرۈلگەن
بولماسلىقى الزىم ،چۈنكى بۇ ئۆلتۈرۈلگەن بولسىمۇ شېھىد بولمايدۇ.
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مۇرتەس (ئېغىر دەرىجىدە ياردار بولغان كىشى) نىڭ ھۆكمى
مۇجاھىدالرنىڭ كۆپىنچىسى ،جەڭ مەيدانىدا مۇسىبەتكە ئۇچرىغان كىشى بەزى ۋاقىتتا ئۇزۇن
ياكى قىسقىغىنە ياشايدۇ ،بەزى ۋاقىتتا باشقا ئورۇنغا يۆتكىلىدۇ ،ھايات كىشىلەر سۆزلىگەندەك
سۆزلەيدۇ ۋە بەزى ۋاقىتالردا يەيدۇ ياكى ئىچىدۇ ئاندىن كېيىن ۋاپات بولۇپ كېتىدۇ .بۇنداق
كىشى يۇيۇالمدۇ؟ كىفەنلىنەمدۇ؟ ۋە باشقا ئۆلۈكلەرگە ئوخشاش نامىزى ئوقۇالمدۇ؟ ياكى بۇ
كىشىمۇ يۇيۇلمايدىغان ،كىفەنلەنمەيدىغان ۋە نامىزى ئوقۇلمايدىغان دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ
شېھىدلىرىنىڭ ھۆكمىدە بوالمدۇ؟ دېگەن سوئالنى سورايدۇ.
سەھىھ دەلىللەر توغرا ئىكەنلىكىگە دااللەت قىلىدىغىنى؛ كىمكى يۇقارقى كىشىگە ئوخشاش
بولغان بولسا ئۇ كىشىگە ئاخىرەتتىكى شېھىدلىكنىڭ مەنزىلى بار .بىراق ئۇنىڭ دۇنيادىكى
ھۆكمى،

ئۇرۇش

مەيدانىدا

ۋاپات

تاپقان

ياكى

گەرچە

سۆزلىگەن

بولسىمۇ

ئۆز

ئورنىدا

ئۆلتۈرۋېتىلگەن شېھىدلەردىن باشقا ئۆلۈكلەرنىڭ ھۆكمىدە بولىدۇ .بۇنىڭ دەلىلى-:سەئدىبنى
مۇئاز  نىڭ شېھىدلىكىنىڭ قىسسىسىدە كەلگەن نەرسە بۇنىڭ دەلىللىرىنىڭ قاتارىدىن
بولۇپ -سەئدىبنى مۇئاز  خەيبەر كۈنى مۇسىبەتكە ئۇچرىغان بولۇپ لېكىن ئۇ بەنۇ قۇرەيزە
يەھۇدىيلىرىغا ھۆكۈم قىلغانغا قەدەر قېلىپ قالدى.

(مۇسلىم ،تىرمىزىي ۋە ئەھمەد رىۋايىتى)

ئۆمەر  غا ئەبۇ لۇئلۇئە لەنەتى نەيزە سانچىغاندىن كېيىن ئۆيىگە ئاپىرىلدى ۋە ئىككى كۈن
ياشاپ ۋاپات تاپقاندىن كېيىن ساھابىالرنىڭ چوڭلىرىنىڭ ھازىر بولىشى بىلەن يۇيۇلدى.
شۇنىڭدەك ئەلىي  نەيزە سانچىلغاندىن كېيىن تىرىك ھالەتتە يۆتكەپ كېتىلدى ،ئاندىن
كېيىن يۇيۇلدى.

( ئەھلى سۈنەنلەر رىۋايىتى)

ئەمما ئوسمان  يېقىلغان ئورنىدا قەتلى قىلىندى ۋە يۇيۇلمىدى .بىز بۇنىڭدىن تىرىك
ھالەتتە چېدىرىغا ياكى ئۆيىگە ھالىدىن خەۋەر ئېلىش ئۈچۈن يۆتكەلمەستىن يېقىلغان ئورنىدا
ئۆلتۈرۋېتىلگەن شېھىدنىڭ يۇيۇلمايدىغانلىقىنى تۇنۇپ يېتەلەيمىز.
ئەبى يۈسۈف رەھىمەھۇلالھدىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ «:ئەگەر ئېغىر ياردار بولغان كىشى
ئەقلى  -ھۇشى بار ھالەتتە بىر ۋاخ نامازنىڭ كامىل ۋاقتىچىلىك ھەتتا شۇ ناماز ئۇ كىشىنىڭ
زىممىسىدە قەرز بولغانغا قەدەر تۇرۇپ قالغان بولسا مۇرتەس بولىدۇ.

ئەگەر ئورنىدا ئەقلى-

ھۇشىنى بىلمەي قېلىپ قالغان بولسا مۇرتەس بولمايدۇ».
مۇرتەس گەرچە دۇنيا ھۆكمىدە شېھىد بولمىغان بولسىمۇ ئەجىردە شېھىد بولىدۇ.
( ئەلھىدايە شەرھۇل بىدايە  -7توم  -33بەت ،ئەلبەھرۇر رائىق  -5توم  -74بەت ۋە ئەلجامىئۇسسەغىير -7
توم  -773بەت)
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ئىمامى شاپىئىي رەھىمەھۇلالھنىڭ ھەمراھلىرى [ئەگەر جەڭ ھالىتىدە ۋاپات تاپقان بولسا
يۇيۇلمايدۇ ھەم نامىزى ئوقۇلمايدۇ ،ئەگەر ئۇنداق بولمىسا يۇيۇلىدۇ ۋە نامىزى ئوقۇلىدۇ] دېدى.
ۋاقىتنىڭ ئۇزارغانلىقى ياكى يىگەنلىكى بىلەن يۇقارقىدەك بېكىتىش توغرىدۇر ،چۈنكى يىيىش
ھايات كەچۈرگەن كىشىلەردىال بولىدۇ ،ۋاقىتنىڭ ئۇزارغانلىقى شۇنىڭغا دااللەت قىلىدۇ ۋە ئۇنى
ئېتىبارغا ئېلىش كۆپلىگەن ئورۇنالردا ئىسپاتالندى.
ئەمما سۆزلەش ،ئىچىش ۋە جەڭ ھالىتى قاتارلىقالردىن بىرەرسى بىلەن بەلگىلىمە چىقىرىش
توغرا

بولمايدۇ.

چۈنكى،

رەسۇلۇلالھ  ئوھۇد

كۈنى

«سەئد

ئىبنى

رەبىيئنىڭ

نېمە

قىلىۋاتقانلىقىغا قاراپ باقىدىغان ئادەم بارمۇ؟» دېدى .بىر كىشى ئى رەسۇلۇلالھ! مەن قاراپ
باقاي دېدى ۋە ئۇنى جاراھەتلىنىپ ئاخىرقى تىنىقلىرى قالغان ھالەتتە تاپتى .ئۇ كىشى؛
ئۇنىڭغا رەسۇلۇلالھ  مېنى سەن شېھىد قىلىنغانالر ئىچىدىمۇ ياكى ھاياتالر ئىچىدىمۇ قاراپ
بېقىشىمغا بۇيرىدى -،دېدى .سەئد :مەن شېھىد قىلىنغانالرنىڭ ئىچىدە ،مەندىن رەسۇلۇلالھ 
گە ساالم يەتكۈزۈپ قويغىن -،دېدى .ئۇ كىشى :ئاندىن كېيىن مەن ئۇنىڭ بىلەن
خوشالشماستىنال ۋاپات تېپىپ كەتتى -،دېدى.
ئۇسەيرىم ئىبنى ئابدۇل ئەشھەل ئوھۇد كۈنى يېقىلغان ھالەتتە تېپىلدى ۋە ئۇنىڭغا سېنى
نېمە ئېلىپ كەلدى؟ -دېيىلدى .ئۇ [:ئىسالم كەلتۈردۈم ئاندىن كېيىن كەلدىم -]،دېدى .ئۇ
ئىككىسى رەسۇلۇلالھ  نىڭ ئۇالرنى قانلىرى ۋە كىيىملىرى بىلەن كىفەنلەڭالر دېگەن ئومۇمى
سۆزىنىڭ ئىچىگە كىرىپ كەتكەن ئوھۇد شېھىدلىرىنىڭ قاتارىدىن بولۇپ ئۇالرنى يۇمىدى ۋە
نامىزىنى ئوقۇمىدى .ئۇ ئىككىسى سۆزلىگەن ۋە جەڭ توختىغاندىن كېيىن ۋاپات تاپقان ئىدى.
ئىبنى ئۆمەر  دىن رىۋايەت قىلىنغان يەمامە ئەھلىنىڭ قىسسىسىدە «ئىبنى ئۆمەر 
ئۆلتۈرۈلگەنلەرنى ئايلىنىىپ ئابا ئۇقەيلىل ئەنەفىينى تاپتى .ئىبنى ئۆمەر ؛ مەن ئۇنىڭغا سۇ
ئىچكۈزدۈم ،ئۇنىڭ  73يېرى جاراھەتلەنگەن بولۇپ ۋاپات بولۇشقا ئازال قالغان ئىكەن ،سۇ ئۇنىڭ
ھەممە جاراھەتلىرىدىن چىقىپ كەتتى ۋە ئۇ يۇيۇلمىدى -،دېدى».
شام پەتھىلىرى ھەققىدە بىر ئادەم مۇنداق دەيدۇ «:ئەگەر مەن تاغامنىڭ ئوغلىنى ھايات
تاپالىسام سۇغىرىپ قۇياي دەپ سۇ ئالدىم -،دە ،ھارىس ئىبنى ھىشامنى ئۇچراتتىم ،ئۇنى
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
جەڭ توختىغاندىن كېيىن ۋاپات تاپقان ئىدى».

(ئەلمۇغنىي  -5توم  –501-505بەت)

كۈچلۈك كۆز قاراش جەڭ مەيدانىدا يارلىنىپ يۆتكەش جەريانىدا ھاياتىدىن ئايرىلغانالر
يۇيۇلمايدىغان شېھىدلەردىن سانىلىدۇ .ئەمما يارلىنىپ بىر مۇددەتتىن كېيىن داۋالىنىش
جەريانىدا ھاياتىدىن ئايرىلغانالر شېھىد بولىدۇ ۋە شېھىدنىڭ ئەجرىنى ئالىدۇ .ئەمما يۇيىلىدۇ ۋە
نامىزى ئوقۇلىدۇ.

كىفەنلەش ،يۇيۇش ۋە دەپنە قىلىش
شېھىدالرنى

شېھىد

بولغان

باشقا

كىيىمىدىن

كىيىملەرگە كىپەنلىمەسلىك،

باشقا

ئۆلۈكلەرنى ،ئاخىرەت شېھىدلىرىنى يۇيغانغا ئوخشاش يۇيماسلىق ۋە ئۆلتۈرۈلگەن ئورنىغىال دەپنە
قىلىش توغرىسىدا دەلىللەر كەلگەن:
جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ

رضي ﷲ عنهما

مۇنداق

دەيدۇ؛كان النِب َ يمع بْي الرجلْي من قتلى أحد ف

ثوب واحد ث يقول «أيهم أكثر أخذا للقرآن» فإذا أشري له إَل أحدمها قدمه ف اللحد وقال« :أنا شهيد على هؤلء
يوم القيامة» وأمر بدفنهم ف دمائهم ومل يغسلوا ومل يصل عليهم.
رەسۇلۇلالھ  ئوھۇد شېھىدلىرىدىن ھەر ئىككى كىشىنى بىر كىيمگە ساالتتى ،ئاندىن
كېيىن «ئۇالرنىڭ قايسىسى قۇرئاننى كۆپرەك يادقا ئالغان» دەيتتى ،رەسۇلۇلالھ  گە ئۇالرنىڭ
بىرەرسى كۆرسىتىلسە شۇنى يەرلىككە باشتا قوياتتى« ،قىيامەت كۈنى مەن بۇالرغا گۇۋاھ
بولىمەن» دەيتتى ۋە ئۇالرنى قانلىرى بىلەن دەپنە قىلىشقا بۇيرىدى .ئۇالر يۇيۇلمىدى ۋە نامىزى
ئوقۇلمىدى.

(بۇخارىي رىۋايىتى)

ئۇ يەنە مۇنداق دەيدۇ؛

«ادفنوهم ف دمائهم» يعين يوم أحد ومل

يغسلهم.

رەسۇلۇلالھ ( « : ئوھۇد

كۈنى) ئۇالرنى قانلىرى بىلەن دەپنە قىلىڭالر» دېدى ۋە ئۇالرنى يۇيمىدى.

ئىبنى ئابباس مۇنداق دەيدۇ؛ أن رسول اﷲ « أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم اْلديد واْللود وأن يدفنوا
ف ثياِبم

بدمائهم».

رەسۇلۇلالھ « : ئوھۇد شېھىدلىرىدىن تۆمۈر ۋە تېرىلەرنى سالدۇرۋېلىشقا ۋە ئۇالرنى قان
كىيىملىرى بىلەن دەپنە قىلىشقا» بۇيرىدى.

(ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى)
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جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ  رەسۇلۇلالھ  دىن مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ؛

قال  ف قتلى أحد« :ل

تغسلوهم ،فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة» ومل يصل عليهم
رەسۇلۇلالھ  ئوھۇد شېھىدلىرى توغرىسىدا « :ئۇالرنى يۇيماڭالر ،شۈبھىسىزكى ھەرقانداق
جاراھەت ياكى ھەرقانداق قان قىيامەت كۈنى ئىپاردەك خۇش -پۇراق چېچىپ كېلىدۇ» دېدى ۋە
ئۇالرنىڭ نامىزىنى ئوقۇمىدى.

(ئەھمەد رىۋايىتى)

ئىبنى قۇدامە رەھىمەھۇلالھ خىرەقىينىڭ

(والشهيد إذا مات ف موضعه مل يغسل ومل يصل عليه)

(شېھىد ئۆز ئورنىدا ۋاپات تاپقان بولسا يۇيۇلمايدۇ ۋە نامىزى ئوقۇلمايدۇ) دېگەن سۆزىنىڭ
شەرھىسىدە مۇنداق دەيدۇ [:يەنى بىر رىۋايەتتە جەڭ مەيدانىدا ۋاپات تاپقان بولسا يۇيۇلمايدۇ ،بۇ
كۆپلىگەن ئالىمالرنىڭ سۆزلىرى بولۇپ بۇ توغرىسىدا ئىختىالپ بارلىقىنى بىلمەيمىز .پەقەتال
ھەسەن ۋە سەئىيد ئىبنى مۇسەييەبلەر :جۇنۇب ھالەتتە ۋاپات تاپقان شېھىد يۇيۇلىدۇ،
شېھىدالرنى يۇيماسلىقتا رەسۇلۇلالھ  گە ۋە ساھابىلىرىگە ئەگىشىش ئەۋزەلراقتۇر -]،دەيدۇ.
خۇالسە :جەڭ مەيداندا شېھىد بولغان كىشىلەر يۇيۇلمايدۇ .كېفەنلەنمەيدۇ ۋە ئۆز كىيىمى
بىلەن دەپنە قىلىنىدۇ.
شېھىدلەر ھاياتىدىن ئايرىلغان ئورۇنالرغا دپنە قىلىنىدۇ .بىراق مەنپەئەت بولسا باشقا
ئورۇنالرغا يۆتكەلسە بولىدۇ.
مەسىلەن :شېھىد بولغان كىشى دۈشمەن ئورۇنلىرىدا شېھىد بولغان بولسا ئورنىدىن يۆتكەپ
كېلىپ دۈشمەنلەردىن يىراقراق جايغا دەپنە قىلىنسا بولىدۇ.
ئەمما يارلىنىپ بىر مۇددەتتىن كېيىن (يەنى يارالنغاندىن كىيىن سۇ ئىچىش ،تاماق يىيىش
ۋە كىيىم كىيىش ...قاتارلىق ھايات ئادەم قىلىدىغان ئىشالرنى قىلىغان بولسا) ھاياتىدىن
ئايرىلغان شېھىدلەر يۇيۇلىدۇ ،كېفەنلىنىدۇ ۋە نامىزى ئوقۇلىدۇ.

شېھىدالرغا ناماز ئوقۇشنىڭ ھۆكمى
جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ  نىڭ يۇقارقى ھەدىسىدە رەسۇلۇلالھ  نىڭ ئوھۇد كۈنى شېھىدالرنىڭ
نامىزىنى ئوقۇمىغانلىقى ئىسپاتالندى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا جەڭلەردىمۇ شېھىدالرنىڭ نامىزىنى
ئوقۇغانلىقى يېتىپ كەلمىدى.
بەزى ئالىمالر [:شېھىدنىڭ باشقا ئۆلۈكلەرگە ئوخشاش نامىزى ئوقۇلىدۇ -]،دېدى .شۇنىڭغا
ئىبنى ئابباس  دىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىسنى ھۆججەت قىلدى ،ئۇ مۇنداق دەيدۇ:
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ول
(ِب ْم َر ُس َ

ضوع)
صلِّي َعلَى َع َشَرة َع َشَرة َوْحََْزةُ ُه َو َك َما ُه َو يُْرفَ ُعو َن َوُه َو َك َما ُه َو َم ْو ُ
ُحد فَ َج َع َل يُ َ
اللَّه َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يَ ْوَم أ ُ
(ئۇالر ئوھۇد كۈنى رەسۇلۇلالھ  گە ئېلىپ كېلىندى ،رەسۇلۇلالھ  ئوندىن  -ئوندىن نامىزىنى
ئوقۇشقا باشلىدى ،ھەمزە  نىڭ جەسىتى بولسا شۇ پېتى تۇراتتى (يەنى ھەر  70شېھىدنىڭ
نامىزىنى چۈشۈرگەندە ھەمزە  نىڭ نامىزىمۇ ئوقۇالتتى) .لېكىن ئەنەس ئىبنى مالىك 
رەسۇلۇلالھ  نىڭ ھەمزە  دىن باشقىالرنىڭ نامىزىنى ئوقۇمىغانلىقىنى زىكرى قىلدى.

( ئەبۇ

داۋۇد رىۋايىتى)

ھەدىسنىڭ دەلىلىرىنىڭ يەكۈنىگە ئاساسەن بۇ ھەمزە  نىڭ خۇسۇسىيىتى بولۇپ ئۇنىڭدا
باشقىالر ئۇنىڭغا شېرىك بواللماسلىقى مۇمكىن .ئەگەر شېھىدالرغا ئومۇمىي ھۆكۈمدە ناماز
ئوقۇلىدىغان بولسا بىزلەرگە ئوھۇد شېھىدلىرىنىڭ ھەممىسىگە ۋە باشقا جەڭ مەرىكىلىرىدىكى
ئۇالردىن باشقا كۆپلىگەن شېھىدالرغا ناماز ئوقۇلغانلىقى ئەلۋەتتە نەقىل قىلىنغان بوالتتى.
سەھىيھۇل بۇخارىيدا رەسۇلۇلالھ  نىڭ بىر كۈنى چىقىپ ئوھۇد شېھىدلىرىنىڭ نامىزىنى
ئوقۇغانلىقى رىۋايەت قىلىندى ۋە ھەدىستە ئاشۇنىڭ سەۋەبىنى بايان قىلىپ بېرىدىغان نەرسىلەر
كەلگەن بولۇپ شۈبھىسىزكى ئۆلۈكلەرگە ھاياتالرغا ۋەدە قىلىنغانغا ئوخشاش ۋەدە قىلىنىدۇ .بۇ
ناماز ھەدىسنىڭ بەزى رىۋايەتلىرىدە كەلگىنىدەك سەككىز يىلدىن كېيىن بولغان بولۇپ ئەگەر
ئۇالرنىڭ نامىزىنى ئوقۇش باشقا ئۆلۈكلەرنىڭ نامىزىنى ئوقۇشقا ئوخشاش ۋاجىب بولغان بولسا
رەسۇلۇلالھ  ھەرگىزمۇ بۇ ۋاقىتقىچە كېچىكتۈرمىگەن بوالتتى .ئەگەر شېھىدالرغا ناماز ئوقۇش
كەسكىن سۈننەت بولغان بولسا بىزلەرگە ،خۇسۇسەن جەڭلەر ۋە شېھىدالرنىڭ ئەھۋالى تولۇق
سەۋەبلىرى بىلەن نەقىل قىلىنغان بوالتتى.
ئىبنى قۇدامە رەھىمەھۇلالھ خىرەقىينىڭ (شېھىد ئۆز ئورنىدا ئۆلۈپ كەتكەن بولسا يۇيۇلمايدۇ
ۋە نامىزى ئوقۇلمايدۇ) دېگەن سۆزىنىڭ شەرھىسىدە مۇنداق دەيدۇ [:توغرا قاراشقا ئاساسەن
شېھىدنىڭ نامىزى ئوقۇلمايدۇ ،بۇ مالىك ،شاپىئىي ۋە ئىسھاق قاتارلىق ئىمامالرنىڭ سۆزىدۇر].
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل رەھىمەھۇلالھتىن قىلىنغان بىر رىۋايەتتە [شېھىدنىڭ نامىزى
ئوقۇلىدۇ .خىاللمۇ بۇنى تاللىغان بولۇپ بۇ سەۋرى ۋە ئەبۇ ھەنىف رەھىمەھۇلالھالرنىڭمۇ
سۆزىدۇر ،ئىمام ئەھمەدرەھىمەھۇلالھنىڭ بۇ رىۋايەتتىكى سۆزى شېھىدنىڭ نامىزىنى ئوقۇشنىڭ
ۋاجىب ئىكەنلىكىگە ئشارەت قىلىدۇ .ئۇ بىر ئورۇندا ئەگەر نامىزى ئوقۇلسا چاتاق يوق -،دېدى.
يەنە بىر ئورۇندا ناماز ئوقۇلىدۇ ،ھىجازلىقالر شېھىدنىڭ نامىزىنى ئوقۇمايدۇ ۋە ئۇنىڭغا ناماز
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
دېسە ،يەنە بەزى ئالىمالر نامىزى ئوقۇلمايدۇ -،دەيدۇ.
بۇ ھەقتىكى ئۆلىماالرنىڭ سۆزىنىڭ خۇالسىلىرى تۆۋەندىكىچە:
 -7سۆز شېھىدلەرنىڭ نامىزى ئوقۇلمايدۇ.
 -5سۆز شېھىدلەرنىڭ نامىزى ئوقۇلىدۇ .بۇ جۇمھۇر ئالىىمالرنىڭ كۆز قارشى

( ئەلئىنساف -5

توم  -600بەت)

 -4سۆز شېھىدلەرنىڭ نامىزىنى ئوقۇش بولسا ،ناماز ئوقۇغۇچىالرنىڭ تاللىشىغا قارىلىدۇ.
كىمىكى رەسۇلۇلالھ  شېھىدلەرنىڭ نامىزىنى ئوقۇغانلىققا ئاساسەن شېھىدلەرنىڭ نامىزىنى
ئوقۇشنى خالىسا ئوقۇيدۇ .كىمىكى رەسۇلۇلالھ  نىڭ شېھىدلەرنىڭ نامىزىنى ئوقۇمىغانلىق
يولىغا ئاساسەن شېھىدلەرنىڭ نامىزىنى ئوقىمايدۇ -،دېگەن دەلىلنى تۇتسا ئوقۇمايدۇ.
كۈچلۈك كۆز قاراش جەڭ مەيدانىدا شېھىد بولغانالرنىڭ نامىزى ئوقۇلمايدۇ .يارلىنىش
سەۋەبى بىلەن كېيىن ھاياتىدىن ئايرىلغانالرنىڭ نامىزى ئوقۇلىدۇ.

ﷲيولىدا ئۆلتۈرۈلگەن شېھىدنىڭ پەزىلىتى توغرىسىدا
بىلگىنكى ،شېھىدلىك كاتتا مەرتىۋە ھەمدە ئالىي مەنزىلدۇر .ئۇنىڭغا كاتتا نېسىۋە ئىگىسى
ئۇچرىشىدۇ ۋە ئۇنىڭغا مەڭگۈلۈك ئۇتۇق بىلەن تەقدىرى ئىلگىرى قىلىنغان كىشىال يېتەلەيدۇ.
شېھىدلەر جەننەتتە پەيغەمبەرلەر بىلەن بىللە بولىدۇ.

ِ
مَّم َنَّ
ہللا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇَ :وَمنَّيُ ِط ِع َّاهللَّ َّ ََّوالر ُس َ
ين َّأَنْ َع َم َّاهللَّ َّ َعلَْي ِه ِّ
ول َّفَأ ُْولَئِ َ
كَ
َّم َع َّالذ َ
ِِ
النبِيِّين َّو ِّ ِ
َّو ُّ
َّرفِي ًقا كىملەركى ﷲقا ۋە پەيغەمبەرگە
س َن َّأُولَئِ َ
كَ
ين َ
الش َه َد َ
ين َ
َ َ
اءَّوالصالح َ
الصدِّيق َ
َّو َح ُ
ئىتائەت قىلىدىكەن ،ئۇالر (ئاخىرەتتە) ﷲنىڭ نېئمىتىگە ئېرىشكەن پەيغەمبەرلەر،
سىددىقالر (يەنى يۇقىرى دەرىجىلىك پەيغەمبەرلەر ۋە شېھىدلەر) ،شېھىدلەر ۋە
ياخشىالر بىلەن بىللە بولىدۇ ،ئۇالر نېمىدېگەن ياخشى

ھەمراھالر!(نىسائ)53 :

مانا بۇ شېھىدلەر ﷲيولىدا ئۆزلىرىنىڭ قىممەتلىك جانلىرىنى ساتقۇچى كىشىلەردۇر.

ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
يَّسبِ ِ
َّويُ ْقتَ لُو َنَّ
َّوأ َْم َوالَ ُهمَّبِأَن َّلَ ُه ُم َ
َّالجنةَ َّيُ َقاتلُو َن َّف َ
يل َّاهللَّ َّفَيَ ْقتُ لُو َن َ
س ُه ْم َ
إن َّاهللَّ َّا ْشتَ َرىَّم ََّن َّال ُْم ْؤمن َ
ين َّأَن ُف َ
ِِ ِ
ِ
اَّعلَْي ِه َّح ًّقاَّفِيَّالت وراةِ َّوا ِْل ِ
نج ِ
استَْب ِش ُرواْ َّبِبَ ْي ِع ُك َُّم َّال ِذيَّبَايَ ْعتُمَّبِ ِهَّ
َّوَم ْن َّأ َْوفَىَّبِ َع ْهده َّم َن َّاهللَّ َّفَ ْ
َو ْع ًد َ َ
َّوالْ ُق ْرآن َ
يل َ
َْ َ
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يم
َّه َو َّالْ َف ْوُز َّال َْع ِظ َُّ
َوذَلِ َ
ك ُ

شۈبھىسىزكى ،ﷲمۇئمىنلەردىن ئۇالرنىڭ جانلىرىنى،

ماللىرىنى ئۇالرغا جەننەتنى بېرىپ سېتىۋالدى .ئۇالر ﷲنىڭ يولىدا ئۇرۇش
قىلىپ (دۈشمەنلەرنى) ئۆلتۈرىدۇ ۋە ئۆلتۈرۈلىدۇ (يەنى دۈشمەنلەر بىلەن جىھاد
قىلىپ شېھىد بولىدۇ)( ،جىھاد قىلغۇچىالرغا جەننەتنى ۋەدە قىلىش) تەۋراتتا،
ئىنجىلدا ۋە قۇرئاندا زىكرى قىلىنغان (ﷲنىڭ) راست ۋەدىسىدۇر ،ۋەدىسىگە
ﷲدىنمۇ بەك ۋاپا قىلغۇچى كىم بار؟ (يەنى ﷲدىنمۇ ۋاپادار ئەھەدى يوق) قىلغان

بۇ سوداڭالردىن خۇشال بولۇڭالر ،بۇ زور مۇۋەپپەقىيەتتۇر

(تەۋبە)

ﷲتائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:

ِ
وََل َّتَحسبن َّال ِذين َّقُتِلُوا َّفِي َّسبِ ِ ِ
َّربِّ ِه ْم َّيُ ْرَزقُو َنَّ
يل َّالله َّأ َْم َواتًا َّبَ ْل َّأ ْ
َ ْ ََ
َ
َحيَاء َّع ْن َد َ
َ

ِ ِ
ِ
(َّ)423فَ ِرِحين َّبِماَّ َآتَاهم َّاللهُ َِّمن َّفَ ْ ِ ِ
َّه ْمَّ
َّخل ِْف ِه ْم َّأََل َ
ْح ُقواََّّبِ ِه ْم َِّم ْن َ
َّخ ْوف َ
َّوََل ُ
ين َّلَ ْم َّيَل َ
ْ
َّعلَْي ِه ْم َ
ضله َ
َّويَ ْستَْبش ُرو َن َّبالذ َ
َ َ ُُ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ين َّ( )474ﷲنىڭ
َّوفَ ْ
يع َّأ ْ
َّوأَن َّاللهَ َََّل َّيُض ُ
ضل َ
يَ ْح َزنُو َن َّ(َّ )471يَ ْستَْبش ُرو َن َّبن ْع َمة َّم َن َّالله َ
َج َر َّال ُْم ْؤمن َ
يولىدا شېھىت بولغانالرنى ئۆلۈك دەپ گۇمان قىلمىغىن ،بەلكى ئۇالر تىرىك
بولۇپ ،ﷲ نىڭ دەرگاھىدىكى رىزىقتىن بەھرىمەن قىلىنىدۇ (يەنى جەننەتنىڭ
نېمەتلىرىدىن ئەتىگەن ـ ئاخشامدا مەڭگۈلۈك رىزىقالندۇرۇپ تۇرۇلىدۇ) .ئۇالر
ﷲنىڭ ئۆزلىرىگە بەرگەن پەزلىدىن خۇرسەندۇر ،ئۆزلىرىنىڭ ئارقىسىدىن تېخى
يېتىپ

كەلمىگەن

(يەنى

شېھىت

بولماي

تىرىك

قالغان)

قېرىنداشلىرىغا

(ئاخىرەتتە) نە قورقۇنچ( ،دۇنيادىن ئايرىلغانلىقىغا) نە قايغۇ يوق ئىكەنلىكى بىلەن
خۇش خەۋەر بېرىشنى تىلەيدۇ .ئۇالر ﷲ تەرىپىدىن بېرىلگەن نېمەت ۋە پەزلنى،
مۇئمىنلەرنىڭ ئەجرىنى ﷲنىڭ بىكار قىلىۋەتمەيدىغانلىقى بىلەن خۇش خەۋەر

بېرىشنى تىلەيدۇ

(سۈرە ئال ئىمران  717 - 753ئايەت)

ئىبنى ئابباس  دىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە ئۇ مۇنداق دەيدۇ؛ رەسۇلۇلالھ  مۇنداق

َّ
ول اللَّه َ َّ َّ
ُحد َج َع َل اللَّهُ َعَّز َو َج َّل
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
دېگەن؛ « َّ َعن ابْن َعبَّاس قَ َ
يب إ ْخ َوانُ ُك ْم بأ ُ
صلى اللهُ َعلَْيه َو َسل َم لَ َّما أُص َ
يل م ْن َذ َهب ف ِ ِّل الْ َع ْرش فَلَ َّما
ضر تَرُد أَنْ َه َار ْ
َج َواف طَْري ُخ ْ
اح ُه ْم ف أ ْ
أ َْرَو َ
اْلَنَّة تَأْ ُك ُل م ْن ِثَارَها َوتَأْوي إ ََل قَنَاد َ
اْل َهاد
صنَ َع اللَّهُ لَنَا لئَ ََّل يَ ْزَه ُدوا ف ْ
يب َم ْشَرِب ْم َوَمأْ َكله ْم َو ُح ْس َن ُمْن َقلَبه ْم قَالُوا يَا لَْي َ
ت إ ْخ َوانَنَا يَ ْعلَ ُمو َن ِبَا َ
َو َج ُدوا ط َ
ال اللَّهُ َعَّز َو َج َّل أَنَا أُبَلِّغُ ُه ْم َعْن ُك ْم فَأَنْ َزَل اللَّهُ َعَّز َو َج َّل َه ُؤَلء ْاْيَات َعلَى َر ُسوله َّ{ َّ َوََلَّ
َوَل يَْن ُكلُوا َع ْن ْ
اْلَْرب فَ َق َ
تَحسبنَّال ِذينَّقُتِلُواَّفِيَّسبِ ِ ِ
َحيَاءَّ}» َّ
يلَّاللهَّأ َْم َواتًاَّبَ ْلَّأ ْ
ْ ََ
َ
َ
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«ﷲ تائاال ئوھۇد ئۇرۇشىدا شېھىد بولغان قېرىنالشلىرىڭالرنىڭ جانلىرىنى يېشىل
قۇشالرنىڭ پوكانلىرىغا ئورۇنالشتۇردى .بۇ قۇشالر جەننەت ئۆستەڭلىرىنىڭ بويىغا بېرىپ،
جەننەتنىڭ مېۋىلىرىدىن يەيدۇ .كېيىن ئەرشنىڭ سايىسىگە ئېسىلغان ئالتۇن قونداقالردىن جاي
تۇتىدۇ .ئۇ شېھىدلەر ئەڭ مېزىلىك يېمەكلىكلەرنى يەپ ،ئەڭ تاتلىق ئىچىملىكلەرنى ئىچىپ،
ئەڭ گۈزەل جايالردا دەم ئالغاندىن كېيىن“ :بىزنىڭ جەننەتتە تىرىك ئىكەنلىكىمىزنى،
رىزىقالندۇرۇلۇپ تۇرىۋاتقانلىقىمىزنى بىزدىن كېيىنكى قېرىنداشلىرىمىزغا كىم يەتكۈزىدۇ؟
كاشكى ،ئۇالر بۇنى بىلسە ئىدى ،جىھادتىن قاچماس ،ئۇرۇشتىن چېكىنمەس ئىدى دېيىشىدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال :بۇنى سىلەرنىڭ نامىڭالردىن مەن يەتكۈزەي دەيدۇ ۋە :ﷲنىڭ يولىدا
شېھىد بولغانالرنى ئۆلۈك دەپ گۇمان قىلمىغىن ،بەلكى ئۇالر تىرىك بولۇپ ،ﷲنىڭ
دەرگاھىدىكى رىزىقتىن بەھرىمەن قىلىنىدۇ (يەنى جەننەتنىڭ نېمەتلىرىدىن ئەتىگەن -
ئاخشامدا مەڭگۈلۈك رىزىقالندۇرۇپ تۇرۇلىدۇ) دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى».

(ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى)

ئىبنى ئابباس  دىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە،رەسۇلۇلالھ  مۇنداق دەيدۇ« :شېھىدلەر
جەننەت دەرۋازىسىنىڭ قېشىدىكى نۇر چېچىپ تۇرغان دەريا ئۈستىدىكى يېشىل گۈمبەز ئىچىدە
تۇرىدۇ ،ئۇالرغا ئەتىگەن-ئاخشامدا جەننەتتىن رىزىق چىقىپ تۇرىدۇ».

(ئەھمەد ،ھاكىم ۋە ئىبنى

شەيبە رىۋايىتى)

ئۆلىماالر شېھىدلەرنىڭ ھايات ئىكەنلىكى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ:
[شېھىدلەر جەننەتتە بولمىسىمۇ ،جەننەتنىڭ مېۋىلىرىدىن رىزىقلىنىدۇ ،ئۇنىڭ خۇشبۇيىنى
تاپىدۇ].
ئۆلىماالرنىڭ كۆپىنچىسى[:شېھىدلەرنىڭ ھاياتلىقى ھەقىقەتتۇر ،ئۇالر ﷲ خەۋەر قىلغاندەك،
جەننەتتە رىزىقلىنىپ تۇرىدۇ]-دېگەن .شېھىدلەر بۇ دۇنيادىن ۋاپات بولۇپ كەتتى ،لېكىن ،ئۇالر
جەننەتتىكى رىزىق بىلەن ھەتتا مەڭگۈ ھاياتتەك ،باشقا كىشىلەردىن ئارتۇقچىلىققا ئىگە.

ئەبى ھۈرەيرە  رەسۇلۇلالھ  دىن رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ؛ ذكر الشهداء عند النِب  فقال :ل
جتف اْلرض من دم ال شهيد حَّت تبتدره زوجتاه كأهنما ِئران أضلتا فصيليهما ف براح من اْلرض وف يد كل واحدة
ض م ْن َدم
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم فَ َق َ
منهما حلة خري من الدنيا وما فيها َّ«ذُكَر الشَّه ُ
يد عْن َد الن ِّ
ال َل َجتف ْاْل َْر ُ
َِّب َ
ال ف يَد ُك ِّل َواح َدة مْن ُه َما
َضلَّتَا فَصيلَْيه َما ف بََراح م ْن ْاْل َْرض بيَد أ َْو قَ َ
الشهيد َح ََّّت تَْبتَد َرهُ َزْو َجتَاهُ َكأَن َُّه َما ِْئ َران أ َ
يها»
ُحلَّة ه َي َخْي ر م ْن الدنْيَا َوَما ف َ
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پەيغەمبەر

 نىڭ قېشىدا شېھىدالرنىڭ گېپى بولدى .شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەر 



مۇنداق دېدى« :شېھىدنىڭ يەر يۈزىدىكى قېنى تېخى قۇرىماستىن ،ئۇنى جەننەتتىكى ئىككى
جۈپتى خۇددى ئېمىتىۋاتقان بالىلىرىنى مەلۇم جايدا يۈتتۈرۈپ قويۇپ ،ئاندىن ئۇالرنى تېپىۋالغان
ئىككى ئانىدەك ھاياجان ئىلكىدە قارشى ئالىدۇ .ھەربىر جۈپتىنىڭ قولىدا دۇنيا ۋە ئۇنىڭدىكى
پۈتۈن نەرسىلەردىن قىممەتلىك تون بولىدۇ».

(ئەھمەد ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى)

ال َر ُس ُ
ال قَ َ
ب قَ َ
صال يُ ْغ َف ُر لَهُ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم للشَّهيد عْن َد اﷲ ست خ َ
ول اﷲ َ
َع ْن الْم ْق َدام بْن َم ْعدي َكر َ
اج الْ َوقَار
ف أ ََّول َدفْ َعة َويََرى َم ْق َع َدهُ م ْن ْ
اْلَنَّة َوَُيَ ُار م ْن َع َذاب الْ َق ْْب َويَأْ َم ُن م ْن الْ َفَزع ْاْلَ ْك َْب َويُ َ
وض ُع َعلَى َرأْسه تَ ُ
ْي م ْن أَقَاربه.
ْي َزْو َجةً م ْن ْ
َّع ف َسْبع َ
الْيَاقُوتَةُ مْن َها َخْي ر م ْن الدنْيَا َوَما ف َيها َويَُزَّو ُج اثْنَتَ ْْي َو َسْبع َ
اْلُور الْعْي َويُ َشف ُ
مىقدام ئىبنى مەئدىكەرىب  دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر  مۇنداق دېگەن«:ﷲ
نىڭ دەرگاھىدا شېھىدنىڭ مۇنداق ئالتە خىل ئارتۇقچىلىقى بار :دەسلەپكى قېنى تۆكىلىشى
بىلەنال ئۇنىڭ گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنىدۇ؛ ئۇ جەننەتتىكى ئورنىنى كۆرىدۇ؛ قەبرە ئازابىدىن
قۇتۇلىدۇ؛

قىيامەت

كۈنىدىكى ئەڭ چوڭ

بولىدۇ؛ ھۆرمەت

قورقۇنچتىن ئەمىن

تاجى

كىيدۈرۈلىدۇ ،بۇ تاجنىڭ بىر تال ياقۇتى دۇنيا ۋە ئۇنىڭدىكى نەرسىلەردىنمۇ قىممەتلىكتۇر؛
شەھال كۆزلۈك ھۆرىلەردىن  15سى جۈپتى قىلىپ بېرىلىدۇ؛ تۇغقانلىرىدىن  10كىشىگە شاپائەت
قىلىش ھوقوقى بېرىلىدۇ».

(تىرمىزى)7554 :

ْي م ْن أ َْهل بَْيته.
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
عن اب الد َّْرَداءَ قَ َ
َّع الشَّه ُ
يد ف َسْبع َ
ول اﷲ َ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم يُ َشف ُ
ئەبۇ دەردائ  دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر

 مۇنداق دېگەن«:شېھىدكە

ئائىلىسىدىكىلەردىن  10كىشىگە شاپائەت قىلىش ھەققى بېرىلىدۇ».

(ئەبۇ داۋۇد)5655 :

ئاتا -ئانا ۋە ئۇرۇق تۇققانالرغا كۆيۈنگىچىلەر ﷲ نىڭ يولىدىكى شېھىدلىكنى ئىختىيار
قىلىڭالر! چۈنكى ،ﷲيولىدىكى شېھىدلىك ھېچ نەرسە ئەسقاتمايدىغان كۈنلەردە ئۇرۇق
تۇققانالردىن  10كىشىگە شاپائەت قىلىش نىئمىتىگە مۇيەسسەر قىلىدۇ.

ول الش َه َداءُ أ َْربَ َعة َر ُجل ُم ْؤمن َجيِّ ُد ْاْلميَان
عن ُع َمَر بْ َن ْ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
اْلَطَّاب قَ َ
ال ََس ْع ُ
ول اﷲ َ
ص َد َق اﷲ َح ََّّت قُتل فَ َذل َ َّ
ت
َّاس إلَْيه أ َْعيُنَ ُه ْم يَ ْوَم الْقيَ َامة َه َك َذا َوَرفَ َع َرأْ َسهُ َح ََّّت َوقَ َع ْ
لَق َي الْ َع ُد َّو فَ َ
ك الذي يَ ْرفَ ُع الن ُ
َ
ال َوَر ُجل ُم ْؤمن َجيِّ ُد ْاْلميَان لَق َي
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَ َ
قَلَْن ُس َوتُهُ قَ َ
ال فَ َما أ َْدري أَقَلَْن ُس َوَة ُع َمَر أ ََر َاد أ َْم قَلَْن ُس َوَة الن ِّ
َِّب َ
ط
ب ج ْل ُدهُ ب َش ْوك طَْلح م ْن ْ
َّر َجة الثَّانيَة َوَر ُجل ُم ْؤمن َخلَ َ
الْ َع ُد َّو فَ َكأَََّّنَا ُ
ضر َ
اْلُْْب أَتَاهُ َس ْهم َغ ْرب فَ َقتَ لَهُ فَ ُه َو ف الد َ
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ف َعلَى نَ ْفسه
َسَر َ
ص َد َق اﷲ َح ََّّت قُت َل فَ َذل َ
صاْلًا َو َ
َّر َجة الثَّالثَة َوَر ُجل ُم ْؤمن أ ْ
آخَر َسيِّئًا لَق َي الْ َع ُد َّو فَ َ
َع َم ًَل َ
ك ف الد َ
الراب َعة.
َّر َجة َّ
ص َد َق ﷲ َح ََّّت قُت َل فَ َذل َ
لَق َي الْ َع ُد َّو فَ َ
ك ف الد َ
ئۆمەر ئىبنى خەتتاب  مۇنداق دەيدۇ :مەن پەيغەمبەر  نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
ئاڭلىغانىدىم«:شېھىد مۇنداق تۆت تۈرلۈك بولىدۇ :ئىمانى كۈچلۈك بىر مۇئمىن بولۇپ ،دۈشمەن
بىلەن ئۇچرىشىدۇ .ﷲ نىڭ ۋەدىسىگە ئىشىنىپ ،شېھىد بولغۇچە ئۇرۇشىدۇ .ئىنسانالر قىيامەت
كۈنى ئەنە شۇ شېھىدكە قاراش ئۈچۈن كۆزلىرىنى يۇقىرىغا تىكىدۇ (ئىنسانالرغا كۆرسىتىش
ئۈچۈن :مانا مۇنداق دەپ بېشىنى يۇقىرىغا كۆتۈرىۋېدى ،دوپپىسى يەرگە چۈشۈپ كەتتى).
(راۋىيالردىن بىرى :بۇ ھەدىستە ئۆمەرنىڭ دوپپىسى كۆزدە تۇتۇلدىمۇ ياكى پەيغەمبەر  نىڭ
دوپپىسى كۆزدە تۇتۇلدىمۇ ،بۇنى بىلمەيمەن ،ـ دېگەن) .ئىمانى كۈچلۈك يەنە بىر مۇئمىن بولۇپ،
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
بىر مۇئمىن بولۇپ ،دۈشمەن بىلەن ئۇچرىشىدۇ .ﷲ نىڭ ۋەدىسىگە ئىشىنىپ ،شېھىد بولغۇچە
ئۇرۇشىدۇ .ئۇ ئۈچىنچى دەرىجىلىك شېھىدتۇر .گۇناھالرغا پاتقان بىر مۇئمىن بولۇپ ،دۈشمەن
بىلەن ئۇچرىشىدۇ .ﷲ نىڭ ۋەدىسىگە ئىشىنىپ ،شېھىد بولغۇچە ئۇرۇشىدۇ .ئۇ تۆتىنچى
دەرىجىلىك شېھىدتۇر».

(تىرمىزى)7533 :

اه َد بنَ ْفسه
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
َ - 6216ع ْن عُْتبَةَ بْن َعْبد السلَم ِّي قَ َ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم الْ َقْت لَى ثَََلثَة ُم ْؤمن َج َ
ول اﷲ َ
يد الْ ُم ْمتَ َح ُن ف
َوَماله ف َسبيل اﷲ إذَا لَق َي الْ َع ُد َّو قَاتَ َل َح ََّّت يُ ْقتَ َل قَ َ
ك الشَّه ُ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم فيه فَ َذل َ
ال النَِّب َ
اه َد بنَ ْفسه َوَماله
ضلُهُ النَّبيو َن إَّل ب َد َر َجة النبُ َّوة َوُم ْؤمن َخلَ َ
ت َع ْرشه َل يَ ْف ُ
َخْي َمة اﷲ ََْت َ
آخَر َسيِّئًا َج َ
صاْلًا َو َ
ط َع َم ًَل َ
ت ذُنُوبَهُ َو َخطَايَاهُ إ َّن
ف َسبيل ﷲ إذَا لَق َي الْ َع ُد َّو قَاتَ َل َح ََّّت يُ ْقتَ َل قَ َ
صة َُمَ ْ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم فيه ُمَُ ْ
صم َ
ال النَِّب َ
اه َد بنَ ْفسه َوَماله فَإذَا لَق َي الْ َع ُد َّو قَاتَ َل َح ََّّت
َي أَبْ َواب ْ
ف َُمَّاء ل ْل َخطَايَا َوأ ُْدخ َل ْ
اْلَنَّةَ م ْن أ ِّ
َّ
السْي َ
اْلَنَّة َشاءَ َوُمنَافق َج َ
اق.
ف َل ميَْ ُحو النِّ َف َ
يُ ْقتَ َل فَ َذ َاك ف النَّار إ َّن َّ
السْي َ
 5755ـ ئۇتبە ئىبنى ئابدۇسسۇلەمى  رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر  مۇنداق
دېگەن«:ﷲ يولىدا ئۆلتۈرۈلۈش مۇنداق ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ :بىرى ،جېنى ۋە مېلى بىلەن ﷲ
يولىدا جىھاد قىلغان مۇئمىن بولۇپ ،دۈشمەن بىلەن ئۇچراشقاندا تاكى ئۆلۈپ كەتكىچە ئۇرۇش
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قىلىدۇ .ئەنە شۇ سىناقتىن ئۆتكەن ،ﷲ نىڭ ئەرشى ئاستىدىكى چېدىردا بولىدىغان كىشىدۇر.
پەيغەمبەرلەرمۇ ئۇنىڭ ئالدىغا پەقەت پەيغەمبەرلىك ئۇنۋانى بىلەن ئۆتەلەيدۇ .يەنە بىرى ،ياخشى
ئەمەل بىلەن يامان ئەمەلنى ئارىالشتۇرۇپ قىلىدىغان ،ﷲيولىدا جېنى ۋە مېلى بىلەن جىھاد
قىلغان مۇئمىن بولۇپ ،دۈشمەن بىلەن ئۇچراشقاندا ئۆلۈپ كەتكىچە ئۇرۇش قىلىدۇ .ئەسلىدە بۇ
مۇئمىن گۇناھلىرى ۋە خاتالىقلىرى ئاستىدا كۆمۈلۈپ قالغان بولۇپ ،ئۇنىڭ گۇناھلىرى ۋە
خاتالىقلىرى ئۆچۈرۈلىدۇ .شەك ـ شۈبھىسىزكى ،قىلىچ خاتالىقالرنى ئۆچۈرىدۇ .نەتىجىدە ،ئۇ
جەننەتنىڭ قايسى دەرۋازىسىدىن كىرىشنى خالىسا ،شۇ دەرۋازىدىن كىرىدۇ .ئۈچىنچىسى ،جېنى
ۋە مېلى بىلەن جىھاد قىلغان مۇناپىق بولۇپ ،دۈشمەن بىلەن ئۇچراشقاندا ،ئۇمۇ ئۆلۈپ كەتكىچە
ئۇرۇش قىلىدۇ .بىراق ئۇ دوزاخقا كىرىدۇ .چۈنكى قىلىچ مۇناپىقلىقنى يۇيالمايدۇ».

(دارىمى:

)5377

ول اﷲ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم َر ُجل ُم َقنَّع ب ْ
ال يَا َر ُس َ
اْلَديد فَ َق َ
 - 1617عن الْبَ َراء َرض َي اﷲ َعْنهُ قَ َ
ال أَتَى الن َّ
َِّب َ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم َعم َل قَل ًيَل َوأُجَر
ال َر ُس ُ
َسلَ َم ُثَّ قَاتَ َل فَ ُقت َل فَ َق َ
ُسل ُم قَ َ
َسل ْم ُثَّ قَات ْل فَأ ْ
ال أ ْ
أُقَات ُل أ َْو أ ْ
ول اﷲ َ
َكث ًريا.
 5751ـ بەرا  مۇنداق دەيدۇ :تولۇق قورالالنغان بىر ئادەم پەيغەمبەر  نىڭ قېشىغا
كېلىپ :ئى ﷲنىڭ پەيغەمبىرى! ئۇرۇش قىالمدىمەن ياكى ئىسالمغا كىرەمدىمەن؟ ـ دېدى.
پەيغەمبەر  : ئالدى بىلەن ئىسالمغا كىرگىن ،ئاندىن ئۇرۇش قىلغىن! ـ دېدى .شۇنداق
قىلىپ ،ئۇ ئالدى بىلەن ئىسالمغا كىردى ،ئاندىن ئۇرۇشقا چىقىپ ،جەڭدە ئۆلتۈرۈلدى .شۇنىڭ
بىلەن ،پەيغەمبەر
دېدى.

 : بۇ ئادەم ناھايىتى ئاز ئەمەل قىلىپ ،ناھايىتى جىق ئەجىر ئالدى ،ـ

(بۇخارى)5101 :

صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم أ َّ
ول اﷲ َما
ال يَا َر ُس َ
َن َر ُج ًَل قَ َ
َص َحاب الن ِّ
َ - 6216ع ْن َراشد بْن َس ْعد َع ْن َر ُجل م ْن أ ْ
َِّب َ
ال َك َفى ببَارقَة السيُوف َعلَى َرأْسه فْت نَةً.
يد قَ َ
بَ ُ
ْي يُ ْفتَ نُو َن ف قُبُوره ْم إَّل الشَّه َ
ال الْ ُم ْؤمن َ
پەيغەمبەر  نىڭ ساھابىلىرىدىن بىرى مۇنداق دەيدۇ :بىر ئادەم پەيغەمبەر  دىن :ئى
رەسۇلۇلالھ! شېھىدتىن نېمىشقا باشقا مۇئمىنلەردەك قەبرىدە (ئىككى پەرىشتىنىڭ سوئال
سورىشى ئارقىلىق) ئىمتىھان ئېلىنمايدۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدى ،پەيغەمبەر  :ئۇنىڭ بېشىدا
ئوينىتىلغان قىلىچالرنىڭ يالت  -يۇلتلىرى ئۇنىڭغا يېتەرلىك ،ـ دېدى.
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(نەسائى)5064 :

س الْ َقْتل إَّل َك َما ََي ُد
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
َ - 6216ع ْن أَب ُهَريْ َرَة قَ َ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم َما ََي ُد الشَّه ُ
يد م ْن َم ِّ
ول اﷲ َ
صة .
َح ُد ُك ْم م ْن َم ِّ
س الْ َق ْر َ
أَ
ئەبۇ ھۇرەيرە  دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر  مۇنداق دېگەن «:شېھىد
ئۆلتۈرۈلگەندە ،بىرىڭالرنىڭ چىمدالغان يېرىنىڭ ئاغرىقىنى ھېس قىلغىنىچىلىك ئاغرىق ھېس
قىلىدۇ».

(تىرمىزى)7551 :

َّ
ول ﷲ َ َّ
ب َرب نَا َعَّز َو َج َّل م ْن َر ُجل َغَزا
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
َ - 1619ع ْن َعْبد ﷲ بْن َم ْسعُود قَ َ
صلى اﷲ َعلَْيه َو َسل َم َعج َ
ول اﷲ تَ َع َاَل ل َم ََلئ َكته انْظُُروا إ ََل َعْبدي
يق َد ُمهُ فَيَ ُق ُ
ف َسبيل ﷲ فَانْ َهَزَم يَ ْعين أ ْ
َص َحابَهُ فَ َعل َم َما َعلَْيه فَ َر َج َع َح ََّّت أ َُهر َ
يق َد ُمهُ.
يما عْندي َو َش َف َقةً ُمَّا عْندي َح ََّّت أ َُهر َ
َر َج َع َر ْغبَةً ف َ
 5740ـ ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد

 دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر

 مۇنداق

دېگەن «:ﷲيولىدا جىھادقا چىققان ،سەپداشلىرى مەغلۇب بولغان ،ئۆزىنىڭمۇ ئۆلۈمدىن باشقا
يولى يوق ئىكەنلىكىنى بىلگەن ۋە جەڭ مەيدانىغا قايتىپ بېرىپ ،قېنى تۆكۈلگىچە ئۇرۇش
قىلغان بىر ئادەمدىن پەرۋەردىگارىمىز ﷲ تەئاال مەمنۇن بولىدۇ ۋە پەرىشتىلىرىگە“ :ئاۋۇ بەندەمگە
قاراڭالر! ئۇ دەرگاھىمدىكى مۇكاپاتقا ئىنتىلگەن ،ئازابتىن قورققان ھالدا جەڭ مەيدانىغا قايتىپ
بېرىپ ،قېنى تۆكۈلگىچە ئۇرۇش قىلدى ”دەيدۇ».

(ئەبۇ داۋۇد)5645 :

مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىم! ئەگەر ﷲ يولىدا شېھىد بولغان كىشىلەرگە بېرىلىدىغان مۇكاپات
ۋە پەزىلەتلەر بايان قىلىنسا بىز كىتابنى ئوقۇۋىتىپ تۇرۇپ دەرھالال ،ﷲ

يولىدا شېھىد

قىلىنىشنى ئارزۇ قىلىمىز .شېھىدلىكنى رەسۇلۇلالھ  ئارزۇ قىلغان .شۇنداقال ساھابىالر ھەم
ئارزۇ قىلغان ۋە ھەتتاكى ئۇالر شېھىد بولۇشنى ئارزۇ قىلىپ ئۆز يۇرتلىرىدىن يىراق-يىراق
جايالرغا يول ئالغان .بۇ شېھىدلىك بولسا ،بۈگۈنكى كۈندە بىزلەرنى يۇرتلىرىمىزدا كۈتىۋاتىدۇ.
ئى ﷲ

بىزلەرگە سەن رازى بولىدىغان ۋە سەن ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان شاھادەت

نىئمەتلىرىنى نېسىپ قىلغىن!
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 -5باب غەنىمەت توغرىسىدا
غەنىمەت دېگىنىمىز -كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىپ ۋە ئۇالرنى ئۆلتۈرۈپ ئالغان مال-
مۈلۈكتۇر.
ﷲ

بۇ مال-مۈلۈكنى مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ھاالل قىلىپ بەردى .شۇنىڭ ئۈچۈن چىن -

كۆڭلىدىن ﷲنىڭ دىنىغا ياردەم بېرىش ئۈچۈن ئۆزىنى ئاتىغان مۇجاھىدالر ھەرگىزمۇ
كاپىرالرنىڭ تەشۋىقات تۇزاقلىرىغا چۈشۈپ قالماسلىقى ،ئىقتىسادنى قولغا كەلتۈرۈشتە پەقەت
ئۆزلىرىنىڭ مۇستەقىل ئەقىدىۋى مەنبەسىگە (يەنى ﷲقۇرئاندا ۋە رەسۇلۇلالھ  ھەدىستە
كۆرسەتكەن يولالرغا) تايىنىشى الزىم .مۇجاھىدالرنىڭ ئىقتىسادى مەنبەسىنىڭ ئەڭ مۇھىمى
دۈشمەنلەردىن ئالغان غەنىمەت بولۇشى كېرەك ،شۇنىڭدەك ھەرقانداق ئىسالمى جامائەت
ئۆزلىرىنىڭ ماددىي ئېھتىياجلىرىنى قامداش ئۈچۈن دۈشمەندىن غەنىمەت ئېلىشقا ھەرىكەت
قىلىشى الزىم.
مەن بارلىق جىھادى جامائەتلەرنى كاپىرالردىن چوڭ-چوڭ غەنىمەتلەرنى ئېلىش ئۈچۈن
ئاالھىدە گۇرۇپپىالرنى تەشكىللەشنى ۋە كاپىرالرنىڭ ئىقتىسادىنى پاچاقالپ تاشالشقا مەخسۇس
كۈچلەرنى ئاجرىتىشنى تەۋسىيە قىلىمەن .چۈنكى ،كاپىرالرنىڭ ئىقتىسادى سۇنسا ئۇالر
مۇسۇلمانالر ئۈچۈن بولغان زىيانكەشلىكلىرىنى قىلىشقا قادىر بواللمايدۇ .چۈنكى ئىقتىساد بولسا
ئۇرۇشنىڭ ئاساسى مەنبەلىرىدىن سانىلىدۇ.
كاپىرالردىن ئېلىنغان غەنىمەتلەرنىڭ شەرئى دەلىلىرى توغرىسىدا ﷲ تەئاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْحقَّ
َّويُ ِري ُدَّهللََّّأَ ْنَّيُحقَّال َ
َّوتَ َودُّو َنَّأَنَّغَْي َرَّذَاتَّالش ْوَكةَّتَ ُكو ُنَّلَ ُك ْم َ
َ وإِ ْذَّيَع ُد ُك ُمَّهللََّّإِ ْح َدىَّالطائ َفتَ ْي ِنَّأَن َهاَّلَ ُك ْم َ
ِ
َّدابِرَّالْ َكافِ ِرينَّ(َّ)7لِي ِحقَّالْحق ِ
ِ ِ ِِ
َّوَّلَ ْوَّ َك ِرهََّال ُْم ْج ِرُمو َنَّ(َّ )3
ُ
َّويُ ْبط َلَّالْبَاط َل َ
َ َ
ب َكل َماته َ
َ
َّويَ ْقطَ َع َ َ
 ئۆز ۋاقتىدا ﷲ ئىككى گۇرۇھ (بىرى مۇشرىكالر كارۋىنى  ،يەنى بىرى
مۇشرىكالر قوشۇنى) دىن بىرىنىڭ قولۇڭالرغا كەلتۈرۈلۈشىنى ۋەدە قىلدى ،سىلەر
قورالسىز گۇرۇھنىڭ (يەنى كارۋاننىڭ) قولۇڭالرغا كەلتۈرۈلۈشىنى ياقتۇردۇڭالر .ﷲ
ئۆز سۆزلىرى ئارقىلىق ھەقنى ھەق قىلىشنى (يەنى ئىسالم دىنىنى ئۈستۈن
قىلىشنى) ،كاپىرالرنىڭ يىلتىزىنى قۇرۇتۇشنى خااليدۇ [ .]7ﷲ گۇناھكار
ئادەملەرنىڭ ياقتۇرمىغىنىغا قارىماي ،ھەقنى ھەق (يەنى ئىسالمنى ئاشكارا)

قىلىدۇ ،باتىل (يەنى كۇفرى) نى بەربات قىلىدۇ [.]1
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پەيغەمبەر  ۋە ئۇ زاتنىڭ ساھابىلىرى بەدىر كۈنىسى ئەبۇ سۇفيان باشچىلىقىدىكى قۇرەيىش
كارۋىنىنى غەنىمەت ئېلىشنى مەقسەت قىلىپ چىققان ئىدى .كارۋان مىڭ تۆگە ،پۇل  -مال
ئەللىك مىڭ دىنار ئىدى ،ئۇنىڭ بىلەن مۇسۇلمانالر خېلى بېيىپ قاالتتى ،لېكىن ﷲتەئاال
كارۋاننىڭ قېچىپ كېتىشىنى ۋە ساھابىلەرنىڭ دۈشمەن قوشۇنى (يەنى ماللىرىنى قۇتقۇزۇش
ئۈچۈن كەلگەن قۇرەيىش قوشۇنى) بىلەن ئۇچرىشىشنى خالىدى ،ئاندىن جەڭ بولدى ،كېيىن
غەلىبە نۇسرەت ۋە غەنىمەت قولغا كەلدى.

(«فەتھۇل بارى»  -1جىلىد  -515بەت)

َع ْن أَب ُهَريْ َرَة أ َّ
ت
ال فُ ِّ
ت َعلَى ْاْلَنْبيَاء بس ٍّ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
يت َج َوام َع الْ َكلم َونُص ْر ُ
ت أ ُْعط ُ
ض ْل ُ
ول اللَّه َ
ن (رواه مسلم)
ت إ ََل ْ
اْلَْلق َكافَّةً َو ُخت َم َب النَّبيو َ
ِّل الْغَنَائ ُم َو ُجعلَ ْ
بالر ْعب َوأُحلَّ ْ
ورا َوَم ْسج ًدا َوأ ُْرس ْل ُ
ِّل ْاْل َْر ُ
ض طَ ُه ً
ت َ
ت َ
ئەبۇ ھۇرەيرە  دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر  مۇنداق دېگەن «مەن بارلىق

پەيغەمبەرلەر ئۈستىگە ئالتە نەرسە بىلەن پەزىلەتلىك قىلىندىم ،ماڭا كەلىمىلەر توپلىمى
(قۇرئان) بېرىلدى ،ماڭا كاپىرالر قەلبىگە قورقۇنچ سېلىش بىلەن ياردەم بېرىلدى ،ماڭا غەنىمەت
ھاالل قىلىندى ،مەن ئۈچۈن زېمىن مەسجىد ۋە تەيەممۇم قىلىش ئۈچۈن پاك  -پاكىزە
قىلىندى ،مەن بارلىق كىشىلەرگە پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلدىم ،مەن بىلەن پەيغەمبەرلەر تامام
قىلىنىپ ئاخىرالشتى» .

(مۇسلىم ۋە تىرمىزى رىۋايەت قىلغان)

بۇ ھەقتە پەيغەمبەر  يەنە مۇنداق

ت ِ ِّل
لَهَُ ،و ُجع َل رْزقي ََْت َ

يك
ْي يَ َدي َّ
ت ب َّ
الساْ َعة َح ََّّت يُ ْعبَ َد ﷲ لَ َشر َ
السْيف بَ ْ َ
دېگەن« :بُعثْ ُ

ُرُْمي» «مەن قىيامەتنىڭ ئالدىدا ﷲنىڭ يەككە

–يېگانە ،تەڭداشسىز

ھالدا ئىبادەت قىلىنىشى ئۈچۈن قىلىچ بىلەن پەيغەمبەر بولۇپ ئەۋەتىلدىم .مېنىڭ رىزقىم
نەيزەمنىڭ سايىسى ئاستىغا ئورۇنالشتۇرۇلدى».

(ئەھمەد رىۋايەت قىلغان)

ئىبنى ئۆمەر  نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت

قىلىنىدۇَ « :ما َشب ْعنَا َح ََّّت فَتَ ْحنَا َخْيبَ َر»

بىز

خەيبەرنى پەتھى قىلغانغا قەدەر تويۇپ تاماق يىمىگەن ئىدۇق.

ِ ِ
الَل َّطَيِّبًا(  ئى جىھاد قىلغۇچىالر
َّح ً
بۇ ھەقتە ﷲتەئاال مۇنداق دېگەن :فَ ُكلُواَّمماَّغَن ْمتُ ْم َ
جامائەسى!) غەنىمەت ئالغان نەرسەڭالرنى ھاالل ۋە پاك بىلىپ يەڭالر.
يۇقارقى ئايەت ۋە ھەدىسلەر بولسا بىزلەرگە كاپىرالرنىڭ مال  -مۈلۈكلىرىنىڭ ھاالل
ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ بېرىدۇ.
خۇالسە قىلىپ بىز شۇنداق دەيمىزكى ،ئەھدە ،سۈلھى ۋە ئامانلىق بىرىلمىگەن كاپىرالردىن
ئېلىۋېلىنغان پۇل-مالالر ﷲ بەرگەن ھاالل رىزىقتۇر.
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كاپىرالردىن ئېلىنغان بۇ مال-مۈلۈكلەرنىڭ شەرئىي يوليۇرۇقلىرى بار .بۇ ھەقتە ھەم
قىسقىچە توختىلىپ ئۆتۈپ كېتىشكە توغرا كېلىدۇ.
مۇسۇلمانالرنىڭ كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىپ قولغا كەلتۈرگەن نەرسىلىرى غەنىمەت ،كاپىرالر
تاشالپ قاچقان ياكى مۇسۇلمانالر ئۇرۇشتىن باشقا چارە  -ئۇسۇلالر بىلەن قولغا كەلتۈرگەن
نەرسىلەر پەيئى (يەنى ئولجا) دەپ ئاتىلىدۇ .بۇنىڭ قاتارىغا جىزيە ھەم كىرىپ كېتىدۇ.

كاپىرالردىن ئېلىنغان مال  -مۈلۈكنىڭ شەرئىي تەقسىماتلىرى
َّ
َّ
اصةً س َوى
َع ْن َسامل َع ْن َعْبد ﷲ أ ََّن َر ُس َ
السَرايَا ْلَنْ ُفسه ْم َخ َّ
ث م ْن َّ
ض َم ْن يَْب َع ُ
ِّل بَ ْع َ
ول ﷲ َصلى ﷲ َعلَْيه َو َسل َم قَ ْد َكا َن يُنَ ف ُ
س ف َذل َك َواجب ُكلِّه.
قَ ْسم َع َّامة ْاْلَْيش َو ْاْلُ ْم ُ
 - 5515ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ «:پەيغەمبەر  ئۆزى
ئەۋەتكەن قوشۇنالردىكى بەزى جەڭچىلەرگە بارلىق ئەسكەرلەرگە بېرىلگەن ئومۇمىيۈزلۈك
تەقسىماتتىن

تاشقىرى

(بەزى

نەرسىلەرنى)

غەنىمەتنىڭ ھەممىسىدە ۋاجىبتۇر».

قوشۇپ

بېرەتتى،

بەشتىن

بىرىنى

ئايرىش

(مۇسلىم)7160 :

ول َل نَ ْف َل إَّل بَ ْع َد ْاْلُ ُمس.
ول اﷲ َصلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
عن َم ْع ُن بْ ُن يَز َيد قَ َال ََس ْع ُ
مەئن ئىبنى يەزىد  مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر  نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
ئاڭلىدىم« :غەنىمەتنىڭ بەشتىن بىرىنى ئايرىمىغىچە ھېچكىمگە ئارتۇق بېرىشكە بولمايدۇ».
(ئەبۇ داۋۇد)5164 :

دېمەك كاپىرالردىن ئېلىنغان مال-مۈلۈك بەشكە بۆلىنىدۇ ،بەشنىڭ تۆت قىسمى ئۇرۇشقا
قاتناشقانالر ئارىسىدا تەقسىم قىلىنىدۇ.
مال-مۈلۈكنىڭ قالغان بەشتەن بىرى ﷲبايان قىلغاندەك بەش ئورۇنغا بېرىلىدۇ.

ِ ِ
ول َّولِ ِذيَّالْ ُقربىَّوالْيتَامىَّوالْم َّ ِ
ِِ
َّخمسهُ ِ ِ
َّوابْ ِن َّالسبِ ِ
يل َّإِ ْن َّ ُك ْنتُ ْمَّ
ساكي ِن َ
َّوللر ُس َ
َ وا ْعلَ ُمواَّأَن َماَّغَن ْمتُ ْم َّم ْن َّ َش ْيء َّفَأَن َّلله ُ ُ َ َ
َْ َ َ َ َ َ َ
اَّعلَ َ ِ
انَّي ومَّالْتَ َقىَّالْجمع ِ
ِ
َّوهللََّّ َعلَىَّ ُك ِّلَّ َش ْيءَّقَ ِديرَّ(.)14
ان ََّ
آ ََم ْنتُ ْمَّبِالل َِّهََّّ َوَماَّأَنْ َزلْنَ ََّ
ََْ
ىَّع ْبدنَاَّيَ ْوَمَّالْ ُف ْرقَ َ ْ َ
( ئى مۇئمىنلەر!) بىلىڭالركى ،سىلەر ئالغان غەنىيمەتنىڭ بەشتىن بىرى ﷲ
قا ،پەيغەمبەرگە ،پەيغەمبەرنىڭ خىش ـ ئەقرىبالىرىغا ،يېتىملەرگە ،مىسكىنلەرگە،
ئىبن سەبىللەرگە خاستۇر .ئەگەر سىلەر ﷲ قا ،ئىككى گۇرۇھ (يەنى مۇسۇلمانالر
بىلەن كاپىرالر) ئۇچرىشىپ ھەق بىلەن ناھەق ئايرىلغان كۈندە (يەنى بەدرى
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ئۇرۇشى بولغان كۈندە) بەندىمىزگە (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) بىز نازىل
قىلغان نەرسىلەر (يەنى ئايەتلەر ۋە پەرىشتىلەر) گە ئىشەنسەڭالر (ﷲنىڭ غەنىيمەت
توغرىسىدىكى ھۆكمىنىڭ ئەنە شۇ ئىكەنلىكىنى بىلىڭالر) .ﷲھەر نەرسىگە

قادىردۇر [.]33

(سۈرە ئەنفال)



بۇ بەشتەن بىرىنى بەش جايغا بۆلۈپ تۆۋەندىكى ئورۇنالرغا بېرىلىدۇ.
 -7رەسۇلۇلالھ  قا
 -5رەسۇلۇلالھ  نىڭ ئۇرۇق-تۇغقانلىرىغا
-4يېتىمالرغا
 -3مىسكىنلەرگە
-6مۇساپىرالرغا
بىراق ،ھازىر رەسۇلۇلالھ  ئارىمىزدا يوق بۇنى قانداق قىلىشىمىز كېرەك؟
شۇنىڭ ئۈچۈن بۇنىڭ رەسۇلۇلالھ  قا تېگىشلىكى ئومۇمىي مۇسۇلمانالرنىڭ مەنپەئەتى
ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.
غەنىمەتنىڭ بەشتەن بىرىنىڭ ھەممىسىنى ئەگەر ئېھتىياجلىق بولسا بىر ئورۇنغا بەرسە.
ياكى مۇسۇلمانالر بەيتۇلمالىغا قوشۇۋەتسە ھەم بولىدۇ.
بىز جىھاد مەيدانىدا بۇ قىسمىنى ئاساسى بەيتۇلمالغا تاپشۇرۇپ كېلىۋاتىمىز .چۈنكى جىھاد
مەيدانىدا مۇسۇلمانالرنىڭ بەيتۇلمالى ئىنتايىن زۆرۈر .شۇنداقال بەيتۇلمالغا بۇ مال-مۈلۈك
جەملەنگەندە قايسى ئورۇنغا بەكرەك ئېھتىياجلىق بولسا ئومۇمىي مۇسۇلمانالرنىڭ مەنپەئەتىنى
چىقىش قىلىپ تۇرۇپ سەرپ قىلغىلى بولىدۇ.
ئەسكەرتىش :غەنىمەتنىڭ بەشتەن بىرىنى ئايرىپ بولۇپ ئاندىن كېيىن قالغان تۆت ئۈلىشنى
جەڭگە قاتناشقان مۇجاھىدالرغا ئايرىش كېرەك
يۇقارقىالر ئۇ يەردىن بۇ يەرگە يۆتكىگىلى بولىدىغان مال-مۈلۈكلەرنىڭ ھۆكمى.
ئەمما ،كاپىرالردىن ئېلىنغان مال-مۈلۈكلەر زېمىنغا ئوخشاش ئۇ يەردىن بۇ يەرگە يۆتكىگىلى
بولمايدىغان بولسا  ،بۇنى بىر تەرەپ قىلىش ئەمىر ياكى ئەمىرنىڭ نائىبىغا تاپشۇرۇلىدۇ .ئەگەر
ئەمىر خالىسا بۇنى ھەم جەڭ قىلغۇچىالر ئارىسىدا تەقسىم قىلىدۇ .خالىسا ئۆمەر  دەك يەر
ئىگىلىرىگە تاپشۇرۇپ باج ئالىدۇ.

(يىڭى ئۇسلۇپتىكى ھەنەفى فىقھىسى)
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رەددۇلمۇھتار دېگەن كىتابنىڭ مۇسەننىپى مۇنداق دەيدۇ[:كاپىرالردىن قولغا چۈشكەن
زېمىننى مۇسۇلمانالرغا ئەڭ پايدىلىق ھالەتتە بىر تەرەپ قىلىش ئىشى مۇسۇلمانالرنىڭ ئەمىرىگە
تاپشۇرۇلىدۇ].
ئەگەر كاپىرالردىن بومباردىمانچى ئايروپىالن دېگەنگە ئوخشاش نەرسىلەر قولغا چۈشسە ،بۇالرنى
تەقسىم قىلىش ياكى تەقسىم قىلماسلىق ھەم ئىمامغا تاپشۇرۇلىدۇ .بۇنىڭغا ئوخشىغان
غەنىمەتلەرنى مۇجاھىدالرغا تەقسىم قىلماستىن مۇسۇلمانالرنىڭ بەيتۇلمالىغا ئىشلىتىلسە ھەم
بولىدۇ .جىھادى جامائەت ئەمىرلىرى مۇسۇلمانالرغا ئەڭ پايدىلىق ھالەتتە بىر تەرەپ قىلىشى
كېرەك.

ئۇرۇش قىلماستىن قولغا كەلگەن مال-مۈلۈكنىڭ ھۆكمى
فەيئى -كاپىرالردىن ئۇرۇشسىز ئېلىنىدىغان نەرسىدۇر .ئۇ كاپىرالر مۇسۇلمانالردىن قورقۇپ
قاچقان ۋە ئارقىسىدا تاشالپ كەتكەن نەرسە ،ياكى كاپىرالر مۇسۇلمانالر بىلەن سۈلھى تۈزۈپ،
ئۇالرغا تاپشۇرىدىغان نەرسە ۋە ياكى كاپىرالرغا بېكىتىلگەن جىزىيەگە ئوخشاش نەرسىلەردۇر.
بۇ مالالر ھەققىدە ﷲ

مۇنداق دەيدۇ.

ِِ
ِِ ِ
ِ
اءَُّ َوالل َّهَُّ
ش َّ
سلِّ َُّ
َ َّوَماَّأَفَ َّ
طَّ ُر ُسلَ َّهَُّ َعلَىَّ َم َّْنَّيَ َ
اءََّالل َّهَُّ َعلَىَََّّر ُسول َّهَّم ْن ُه َّْمَّفَ َماَّأ َْو َج ْفتُ َّْمَّ َعلَْي َّهَّم َّْنَّ َخ ْيلََّّ َوَََّلَّ ِرَكابََّّ َولَكنََّّالل َّهََّيُ َ
اء َّالل َّهُ َّ َعلَى َّرسولَِِّه َّ ِم َّن َّأ َْه َِّل َّالْ ُقرى َّفَلِل َِّه َّولِلرس َِّ ِ ِ
ساكِي َِّنَّ
َعلَى َّ ُك َِّّل َّ َش ْيءَّ َّقَ ِديرَّ َّ(َ َّ)2ما َّأَفَ ََّ
ْ
َ ُ
َُ
َ
ول َّ َول َّذي َّالْ ُق ْربَى َّ َوالْيَتَ َامى َّ َوال َْم َ
وهُ َّ َوَما َّنَ َها ُك َّْم َّ َع ْن َّهَُّفَانْ تَ ُهوا َّ َوات ُقوا َّالل َّهَ َّإِنََّّ
ول َّفَ ُخ ُذ َّ
اء َّ ِم ْن ُك َّْم َّ َوَما َّ َآتَا ُك َُّم َّالر ُس َُّ
يل َّ َك َّْي َّ َََّل َّيَ ُكو ََّن َّ ُدولََّةً َّبَ ْي ََّن َّ ْاألَ ْغنِيَ َِّ
َوابْ َِّن َّالسبِ َِّ
اب َّ()7ز ﷲ پەيغەمبىرىگە ئۇالردىن (يەنى بەنى نەزىرنىڭ ماللىرىدىن)
الل َّهَ َّ َش ِدي َُّد َّال ِْع َق َِّ
قايتۇرغان غەنىمەتلەرنى سىلەر ئات ـ تۆگىلەرنى چاپتۇرۇپ (يەنى ئەجىر قىلىپ،
جاپا ـ مۇشەققەت تارتىپ) قولغا كەلتۈرگەن ئەمەس ،لېكىن ﷲ پەيغەمبەرلىرىنى
ئادەمگە

خالىغان

مۇسەللەت

ﷲھەر

قىلىدۇ،

نەرسىگە

قادىردۇر

[.]6ﷲ

پەيغەمبىرىگە غەنىمەت قىلىپ بەرگەن ئەلى قۇرا (يەنى قۇرەيزە ،نەزىر ،پەدەك ۋە
خەيبەر كۇففارلىرى) نىڭ ماللىرىنى ،ئىچىڭالردىكى بايالر ئارىسىدا قولدىن قولغا
ئۆتۈپ

يۈرمەسلىكى

ئۈچۈن،

پەيغەمبەرگە،

ﷲقا،

پەيغەمبەرنىڭ

خىش

ـ

ئەقرىبالىرىغا ،يېتىملەرگە ،مىسكىنلەرگە ،ئىبن سەبىللەرگە خاس قىلدى،
پەيغەمبەر

سىلەرگە

بەرگەننى

ئېلىڭالر،
85

پەيغەمبەر

چەكلىگەن

نەرسىدىن

چەكلىنىڭالر ،ﷲتىن قورقۇڭالر ،ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ ئازابى قاتتىقتۇر [( .]7ئۇ
غەنىمەتنىڭ بىر قىسمى) دىيارىدىن ھەيدەپ چىقىرىلغان ،مال ـ مۈلكىدىن
ئايرىلغان پېقىر مۇھاجىرالرغا خاستۇر ،ئۇالر ﷲنىڭ پەزلىنى ۋە رازىلىقىنى
تىلەيدۇ ،ﷲقا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ياردەم بېرىدۇ ،ئەنە شۇالر (ئىماندا) سادىق
ئادەملەردۇر

[( .]1سۈرە ھەشىر)



وها َوأَقَ ْمتُ ْم ف َيها فَ َس ْه ُم ُك ْم
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَ َ
ال :أَميَا قَ ْريَة أَتَْيتُ ُم َ
 - 6166عن أب ُهَريْ َرَة َع ْن َر ُسول اﷲ َ
ت اﷲ َوَر ُسولَهُ فَإ َّن ُُخُ َس َها للَّه َولَر ُسوله ُثَّ ه َي لَ ُك ْم.
صْ
ف َيها َوأَميَا قَ ْريَة َع َ
 - 5550ئەبۇ ھۇرەيرە  رىۋايەت قىلىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ  مۇنداق دېگەن «:سىلەر قايسىبىر
يۇرتقا بېرىپ ،ئۇ يەرنى ڭ ئاھالىسىنى قوغلىۋېتىپ ،شۇ يەردە تۇرغان بولساڭالر ،ئۇ يۇرتتىكى
غەنىمەتلەر سىلەرگە غەنىمەت تەقسىماتى بويىچە تەقسىم قىلىپ بېرىلىدۇ .قايسى بىر يۇرت ﷲ
ۋە رەسۇلىغا ئاسىيلىق قىلىپ ئۇرۇشقان بولسا ،ئۇنىڭدىن ئالغان غەنىمەتنىڭ بەشتىن بىرى
ﷲ ۋە رەسۇلىنىڭ ،قالغىنى سىلەرنىڭ بولىدۇ»( .مۇسلىم)7165 :

بەزى ئالىمالر كاپىرالردىن ئۇرۇشسىز ئېلىنغان فەيئى بەيتۇلمالدا قالدۇرۇلىدۇ .مۇجاھىدالرغا
ئۇنىڭدىن بىرنەرسە بېرىلمەيدۇ دېگەن.
ئالىمالر فەيئى توغرىسىدا ھەرخىل قاراشالردا بولدى .ئۇالرنىڭ بەزىسى«:ئۇ غەنىمەتكە
ئوخشاش بەشنىڭ بىرى ئېلىنىدۇ» -دەپ قارىدى .جۇمھۇر ئالىمالرنىڭ قارىشىدا ،ئۇ بەشكە
بۆلۈنمەيدۇ .ئۇنى پەقەت ئىمام مۇسۇلمانالرنىڭ مەنپەئەتلىرى ۋە ئۇالرنىڭ ئەڭ پايدىلىق
ئورۇنلىرىغا سەرپ قىلىدۇ.
كۈچلۈك كۆز قاراش بۇ فەيئىنى تەقسىم قىلىش ۋە ئىشلىتىش ھوقوقى مۇسۇلمانالر
جامائىتىنىڭ ئەمىرىگە تاپشۇرۇلىدۇ .مۇسۇلمانالر جامائىتىنىڭ ئەمىرى فەيئىنى مۇسۇلمانالرنىڭ
مەنپەئەتلىرى ۋە ئۇالرنىڭ ئەڭ پايدىلىق ئورۇنلىرىغا سەرپ قىلىدۇ.

غەنىمەتكە خىيانەت قىلغۇچىالرنىڭ جازاسى
بىلگىنكى ،قانداقال بىر كىشى ﷲ يولىدىكى بىرەر نەرسىگە خىيانەت قىلىدىكەن ،ئۇنىڭغا
دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ ئازاب-ئوقۇبىتى ۋاجىب بولىدۇ.
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دېمەك ،كىمكى غەنىمەتتىن بىرەر نەرسىگە خىيانەت قىلىدىكەن ،ﷲ ئۇنى دوزاخقا كىرگۈزىدۇ،
خىيانەت قىلغان نەرسىنىڭ ئوخشىشىنى ئوتتىن كىيگۈزىدۇ .خىيانەت قىلغان نەرسىسىنى
قىيامەت كۈنى گەردىنىگە ئارتىپ كېلىدۇ ،ئۇ نەرسە گۇۋاھچىالر ئالدىدا ئۇنى جەھەننەمگە چۈشۈرۈش
ئۈچۈن ،ئۇنىڭغا قارشى چىقىراپ تۇرىدۇ .قىيامەت كۈنى رەسۇلۇلالھ  دىن شاپائەت ۋە ياردەم
سورىغان كىشىگە رەسۇلۇلالھ «:راستىنال ساڭا يەتكۈزدۈم ،ساڭا بىرەر نەرسىنى پايدا يەتكۈزۈش

قولۇمدىن كەلمەيدۇ» -دەيدۇ .غەنىمەتكە خىيانەت قىلغۇچى ئاخىرەتتە شېھىد ھالىتىدە بولمايدۇ.
بۇالر غەنىمەتكە قول سالغۇچىنىڭ ئاخىرەتتىكى ئوقۇبىتىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ ،مانا بۇ ﷲ
نىڭ ئۇالرغا قاتتىق غەزەپ قىلىدىغانلىقىنى بىلىشىمىزگە يېتەرلىك.

(ئىبنى نەھھاسنىڭ مەشارىئۇل

ئەشۋاق ناملىق كىتابى)

زەھھاك ئىبنى مۇزاھىم رەھىمەھۇلالھ ﷲنىڭ :ﷲ نىڭ رازىلىقىنى ئىزدېگەن كىشى
ﷲنىڭ غەزىپىگە ئۇچراشقا تېگىشلىك بولغان كىشىگە ئوخشامدۇ؟ ﷲنىڭ
غەزىپىگە ئۇچراشقا تېگىشلىك بولغان كىشىنىڭ بارىدىغان جايى جەھەننەمدۇر،
جەھەننەم نېمدېگەن يامان

جاي!( ئال ئىمران)755 :

دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق

دەيدۇ :ﷲ نىڭ رازىلىقىنى ئىزدېگەن كىشى ئۇ غەنىمەتكە قول سالمىغان كىشى،
]ﷲنىڭ غەزىپىگە ئۇچراشقا تېگىشلىك بولغان كىشىگە ئوخشامدۇ؟-ئۇ غەنىمەتكە
خىيانەت قىلغان كىشىدۇر.
ئىبنى ئابباس  مۇنداق دەيدۇ« :بىرەر قەۋم ئىچىدە غەنىمەتكە خىيانەت قىلىش ئاشكارا
بولىدىغانال بولسا ،ﷲئۇالرنىڭ قەلبىگە پەقەت قورقۇنچىنى تاشاليدۇ؛ بىرەر قەۋم ئىچىدە زىنا
قىلىش مۇتلەق ئاشكارا بولىدىغانال بولسا ،ئۇالر ئىچىدە پەقەت ئۆلۈم كۆپىيىدۇ؛ بىرەر قەۋم
ئۆلچەم ۋە تارازىنى كېمەيتىدىغانال بولسا ،ﷲ ئۇالرنىڭ رىزقىنى ئۈزىۋېتىدۇ؛ بىرەر قەۋم ناھەق
ھۆكۈم قىلىدىغانال بولسا ،ئۇالرنىڭ ئىچىدە قان تۆكۈش تارقىلىدۇ؛ بىرەر قەۋم ئەھدىنى
بۇزىدىغانال بولسا ،ﷲ ئۇالرغا دۈشمەننى ھۆكۈمران قىلىدۇ».

(مالىك رىۋايىتى)

ال ل َق ْومه َل يَْتبَ ْعين
ِب م ْن ْاْلَنْبيَاء فَ َق َ
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
َع ْن أَب ُهَريْ َرَة َرض َي اﷲ َعْنهُ قَ َ
صلَّى ﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم َغَزا نَ ٌّ
ول اﷲ َ
َحد ا ْشتَ َرى َغنَ ًما أ َْو
ض َع ْامَرأَة َوُه َو يُر ُ
ك بُ ْ
َر ُجل َملَ َ
َحد بَ ََن بُيُوتًا َوَملْ يَ ْرفَ ْع ُس ُقوفَ َها َوَل أ َ
ين ِبَا َولَ َّما يَ ْْب ِبَا َوَل أ َ
يد أَ ْن يَْب َ
ورة َوأَنَا َمأْ ُمور
ك فَ َق َ
صر أ َْو قَريبًا م ْن َذل َ
ص ََل َة الْ َع ْ
َخل َفات َوُه َو يَْنتَظ ُر وَل َد َها فَغََزا فَ َدنَا م ْن الْ َق ْريَة َ
ال للش ْ
َّمس إنَّك َمأْ ُم َ
ال إ َّن
َّار لتَأْ ُكلَ َها فَلَ ْم تَطْ َع ْم َها فَ َق َ
ت َح ََّّت فَتَ َح ﷲ َعلَْيه فَ َج َم َع الْغَنَائ َم فَ َجاءَ ْ
احب ْس َها َعلَْي نَا فَ ُحب َس ْ
ﷲ َّم ْ
ت يَ ْعين الن َ
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ت يَ ُد َر ُجلَ ْْي
ال في ُك ْم الْغُلُ ُ
ت يَ ُد َر ُجل بيَده فَ َق َ
ول فَ ْليُبَاي ْعين قَبيلَتُ َ
ك فَلَزقَ ْ
في ُك ْم غُلُ ًول فَ ْليُبَاي ْعين م ْن ُك ِّل قَبيلَة َر ُجل فَلَزقَ ْ
ول فَ َجاءوا برأْس مثْل َرأْس بَ َقرة م ْن َّ
َح َّل ﷲ
أ َْو ثَََلثَة بيَده فَ َق َ
وها فَ َجاءَ ْ
الذ َهب فَ َو َ
ضعُ َ
َّار فَأَ َكلَْت َها ُثَّ أ َ
ت الن ُ
َ
ال في ُك ْم الْغُلُ ُ ُ َ
َحلَّ َها لَنَا.
لَنَا الْغَنَائ َم َرأَى َ
ض ْع َفنَا َو َع ْجَزنَا فَأ َ
ئەبۇ ھۇرەيرە  دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر  مۇنداق دېگەن «:پەيغەمبەرلەردىن
بىرى غازات قىلماقچى بولۇپ” :خوتۇن ئالغان ،لېكىن ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولۇش ئارزۇسى
بولسىمۇ ،تېخى بىللە بواللمىغان؛ ئۆيىنىڭ تۆت تېمىنى قوپۇرۇپ قويۇپ ،ئۈستىنى ياپالمىغان؛
بوغاز قوي ياكى تۆگە ئېلىپ ،ئۇنىڭ تۇغۇتىنى كۈتۈپ تۇرغان كىشىلەر مەن بىلەن بىللە
جىھادقا چىقمىسۇن! “ دېدى .ئۇ پەيغەمبەر غازات قىلىپ ،ئەسر ۋاقتى بىلەن بىر مەھەللىگە
يېقىنالشتى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ قۇياشقا” :سەنمۇ بۇيرۇققا بويسۇنغۇچى ،مەنمۇ بۇيرۇققا
بويسۇنغۇچى .ئى ﷲ ! قۇياشنى بىزگە توختىتىپ بەرگىن! “ دەپ دۇئا قىلىۋىدى ،كۈن تاكى
ﷲ ئۇنىڭغا فەتھىنى تامامالپ بەرگەنگە قەدەر توختىتىپ بېرىلدى .ئۇرۇشتىن كېيىن ،پەيغەمبەر
غەنىمەتلەرنى يىغدى .ئادەت بويىچە ئوت ئۇ غەنىمەتلەرنى كۆيدۈرۈشكە كەلدى ـ يۇ ،لېكىن
كۆيدۈرمىدى .بۇنى كۆرگەن پەيغەمبەر” :ئاراڭالردا غەنىمەتكە خىيانەت قىلغانالر بار ئىكەن ،ھەر
بىر قەبىلىدىن بىر ئادەم كېلىپ ماڭا بەيئەت قىلسۇن! “ دېدى .بەيئەت ئەسناسىدا ،بىر
ئادەمنىڭ قولى پەيغەمبەرنىڭ قولىغا چاپلىشىپ قالدى .پەيغەمبەر“ :خىيانەتكار سىلەرنىڭ
ئىچىڭالردا ئىكەن ،قەبىلەڭدىكى بارلىق كىشىلەر ماڭا بەيئەت قىلسۇن! ”دېدى .ئۇالردىن ئىككى
يا ئۈچ ئادەمنىڭ قولى پەيغەمبەرنىڭ قولىغا چاپلىشىپ قالدى .پەيغەمبەر” :سىلەر خىيانەتكار
ئىكەنسىلەر“ دېدى .ئۇالر كالىنىڭ بېشىدەك بىر پارچە ئالتۇننى ئېلىپ كېلىپ ،غەنىمەت
ئۈستىگە قويدى .نەتىجىدە ،ئوت كېلىپ بارلىق غەنىمەتنى يۇتۇۋەتتى .ئاندىن ﷲبىزنىڭ (يەنى
بۇ ئۈممەتنىڭ) ئاجىز ،زەئىپ ئىكەنلىكىمىزنى كۆرۈپ ،بىزگە غەنىمەتنى ھاالل قىلىپ بەردى».
(بۇخارى رىۋايىتى)

صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم إ ََل َخْيبَ َر فَ َفتَ َح ﷲ َعلَْي نَا فَلَ ْم نَ ْغنَ ْم ذَ َهبًا َوَل َورقًا َغن ْمنَا
َع ْن أَب ُهَريْ َرَة قَ َ
ال َخَر ْجنَا َم َع الن ِّ
َِّب َ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم َعْبد لَهُ َوَهبَهُ لَهُ َر ُجل م ْن ُج َذ َام
الْ َمتَ َ
اب ُثَّ انْطَلَ ْقنَا إ ََل الْ َوادي َوَم َع َر ُسول اﷲ َ
اع َوالطَّ َع َام َوالثِّيَ َ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم َحيُل َر ْحلَهُ فَ ُرم َي
يُ ْد َعى رفَ َ
اع َة بْ َن َزيْد م ْن بَين الضبَ ْيب فَلَ َّما نََزلْنَا الْ َوادي قَ َام َعْب ُد َر ُسول اﷲ َ
َّ َّ َّ
ول اﷲ َ َّ
س
ال َر ُس ُ
ول ﷲ قَ َ
َّه َادةُ يَا َر ُس َ
ب َس ْهم فَ َكا َن فيه َحْت ُفهُ فَ ُق ْلنَا َهنيئًا لَهُ الش َ
صلى اﷲ َعلَْيه َو َسل َم َكَل َوالذي نَ ْف ُ
َّاس فَ َجاءَ َر ُجل
َخ َذ َها م ْن الْغَنَائم يَ ْوَم َخْيبَ َر َملْ تُصْب َها الْ َم َقاس ُم قَ َ
ال فَ َفز َ
ب َعلَْيه نَ ًارا أ َ
ُُمَ َّمد بيَده إ َّن الش ْ
َّملَةَ لَتَ ْلتَه ُ
ع الن ُ
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صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم شَراك م ْن نَار أ َْو
ال َر ُس ُ
ت يَ ْوَم َخْيبَ َر فَ َق َ
ال يَا َر ُس َ
بشَراك أ َْو شَرا َك ْْي فَ َق َ
َصْب ُ
ول اﷲ َ
ول اﷲ أ َ
شَرا َكان م ْن نَار.
ئەبۇ ھۇرەيرە  رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ :بىز رەسۇلۇلالھ 

بىلەن بىللە چىقىپ،

خەيبەرنى ئازاد قىلغاندا ،ئالتۇن  -كۈمۈشنى غەنىمەت ئالمىدۇق .ئەكسىچە ،مال ـ ماتا ،كىيىم
 كېچەك ،يېمەك  -ئىچمەكلەرنى (غەنىمەت) ئالدۇق .ئاندىن بىز پەيغەمبەر  بىلەن ۋادى قۇرادېگەن جايغا كەلدۇق .جۇزام قەبىلىسىنىڭ بەنى زۇبەيب جەمەتىدىن رىفائە ئىبنى زەيد ھەدىيە
قىلغان بىر قۇل پەيغەمبەر  بىلەن بىللە ئىدى .ئۇ پەيغەمبەر  نىڭ يۈك  -تاقلىرىنى
چۈشۈرۈۋاتقان چاغدا ،غايىب ئوقتىن بىرى كېلىپ ،ئۇنىڭغا تەگدى ۋە ئۆلتۈرۈپ قويدى.
كىشىلەر :ئۇنىڭغا شېھىدلىك مۇبارەك بولغاي! ـ دېيىشكەن ئىدى .رەسۇلۇلالھ  «: ياق،
مۇھەممەد  نىڭ جېنى ئىلكىدە بولغان زات بىلەن قەسەمكى ،ئۇ خەيبەر غازىتىنىڭ
غەنىمەتلىرى تەقسىم قىلىنىشتىن بۇرۇن بىر توننى تىقىۋالغانىدى ،شۇ تون ئۇنى الۋۇلداپ
كۆيدۈرىۋاتىدۇ »،ـ دېدى .كىشىلەر قورقۇپ كېتىشتى .بىر ئادەم بۇ سۆزنى ئاڭالپ ،بىر (ياكى
ئىككى) تال ئاياق بوغقۇچىنى ئېلىپ كېلىپ :مەن بۇنى خەيبەر غازىتىدا ئېلىۋالغان ئىدىم ،ـ
دېۋىدى ،رەسۇلۇلالھ « : بۇ ئاياغ بوغقۇچى ئوتتۇر »،ـ دېدى.

(مۇسلىم رىۋايىتى)

ول
ال َر ُس ُ
ات فَ َق َ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم َر ُجل يُ َق ُ
َع ْن َعْبد ﷲ بْن َع ْمرو قَ َ
ال َكا َن َعلَى ثَ َقل الن ِّ
ال لَهُ ك ْركَرةُ فَ َم َ
َِّب َ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم ُه َو ف النَّار فَ َذ َهبُوا يَْنظُُرو َن إلَْيه فَ َو َج ُدوا َعبَاءَ ًة قَ ْد َغلَّ َها.
اﷲ َ
ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر  رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دېگەن :رەسۇلۇلالھ  نىڭ يۈك  -تاقىغا
قارايدىغان كىركىرە ئىسىملىك بىر كىشى بولۇپ ،ئۇ كىشى قازا قىلغاندا ،پەيغەمبەر « : ئۇ
دوزىخىدۇر» دېدى .باشقىالر بېرىپ قاراپ باققۇدەك بولسا ،ئۇ ئادەم غەنىمەتتىن بىر تونغا
خىيانەت قىلغان ئىكەن.

(بۇخارى)4013 :

َّث عْن َد ُه ْم َح ََّّت
َع ْن أَب َرافع قَ َال َكا َن َر ُس ُ
ول اﷲ َصلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم إ َذا َصلَّى الْ َع ْصَر َذ َه َب إ ََل بَين َعْبد ْاْلَ ْش َهل فَيَتَ َحد ُ
ُف لَ َك أ ٍّ
يَْن َحد َر لْل َم ْغرب قَ َال أَبُو َرافع فَبَ ْي نَ َما النَِّب َصلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم يُ ْسر ُع إ ََل الْ َم ْغرب َمَرْرنَا بالْبَقيع فَ َق َال أ ٍّ
ُف لَ َك قَ َال فَ َكبُ َر
ت أَفَّ ْف َت ب قَ َال َل َولَك ْن
ت أ َْح َدثْ َت َح َدثًا قَ َال َما َذ َاك قُْل ُ
ت أَنَّهُ يُر ُيدِن فَ َق َال َما لَ َك ْامش فَ ُقْل ُ
استَأْ َخْر ُت َوَِنَ ْن ُ
َذل َك ف َذ ْرعي فَ ْ
َه َذا فََُلن بَ َعثْتُهُ َساعيًا َعلَى بَين فََُلن فَ غَ َّل ََّنَرًة فَ ُدِّر َع ْاْ َن مثْ لُ َها م ْن نَار.
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ئەبۇ رافىئ  دىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ :رەسۇلۇلالھ

 «: ئەسىر نامىزىنى ئوقۇپ

بولۇپ ،ئابدۇل ئەشھەل جەمەتىگە بېرىپ ،ئۇالرغا سۆز قىلىپ بېرىپ ،شام نامىزىغىچە قايتىپ
كېلەتتى .بىر كۈنى ،شام نامىزىغا ئۈلگۈرۈش ئۈچۈن ،باقىي مازارلىقىدىن ئالدىراش ئۆتۈپ
كېتىۋاتاتتۇق .رەسۇلۇلالھ  : ئىسىت ساڭا ،ئىسىت ساڭا! ـ دېدى ،رەسۇلۇلالھ  نىڭ بۇ سۆزى
مېنى بەكال چۆچۈتىۋەتتى ،مەن :رەسۇلۇلالھ  بۇ سۆزنى ماڭا دەۋاتىدۇ دەپ ئويالپ توختاپ
قالسام ،رەسۇلۇلالھ  :ساڭا نېمە بولدى ،ماڭمامسەن؟ ـ دېدى .مەن :بىر نەرسە دېگەن ئىدىڭ ،ـ
دېسەم ،رەسۇلۇلالھ  :نېمە دېدىم؟ ـ دېدى ،مەن:ئىسىت ساڭا دېدىڭ ،ـ دېسەم ،پەيغەمبەر :
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
ئوتتىن ساۋۇت كىيدۈرۈلدى ،ـ دېدى».

(نەسائى رىۋايىتى)

َِّب َصلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم
عن َعْبد اﷲ ابن َعبَّاس قَ َال َح َّدثَين ُع َم ُر بْ ُن ْاْلَطَّاب قَ َال لَ َّما َكا َن يَ ْوُم َخْيبَ َر أَقْ بَ َل نَ َفر م ْن َص َحابَة الن ِّ
ول اﷲ َصلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم َك ََّل إ ِِّن َرأَيْتُهُ ف النَّار
فَ َقالُوا فََُلن َشهيد فََُلن َشهيد َح ََّّت َمروا َعلَى َر ُجل فَ َقالُوا فََُلن َشهيد فَ َق َال َر ُس ُ
ول اﷲ َصلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم يَا ابْ َن ْاْلَطَّاب ا ْذ َه ْب فَنَاد ف النَّاس أَنَّهُ َل يَ ْد ُخ ُل ْاْلَنَّ َة إَّل
ف بُْرَدة َغلَّ َها أ َْو َعبَاءَة ُثَّ قَ َال َر ُس ُ
ت أََل إنَّهُ َل يَ ْد ُخ ُل ْاْلَنَّةَ إَّل الْ ُم ْؤمنُو َن.
ت فَنَ َاديْ ُ
الْ ُم ْؤمنُو َن قَ َال فَ َخَر ْج ُ
ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس  دىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇكى :ئۆمەر ئىبنى خەتتاب ماڭا
مۇنداق سۆزلەپ بەردى :خەيبەر غازىتى بولغان كۈنى ،رەسۇلۇلالھ  نىڭ بىرقانچە ساھابىسى
كېلىپ:پاالنى شېھىد ،پۇستانىمۇ شېھىد ،دېيىشىپ ،بىر كىشىنىڭ جەسىتىنىڭ قېشىدىن
ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ :بۇمۇ شېھىد ،دېيىشكەنىدى ،پەيغەمبەر  « : ياق ،مەن ئۇنىڭ غەنىمەتتىن
ئوغرىلىغان بىر تون ياكى يەكتەك سەۋەبىدىن دوزاختا تۇرغانلىقىنى كۆردۈم ،ـ دېدى .ئاندىن :ئى
خەتتابنىڭ ئوغلى! بېرىپ قوشۇنغا“ :جەننەتكە مۇئمىنلەردىن باشقىسى كىرمەيدۇ ”دەپ
جاكارلىغىن! ـ دېدى ».مەن چىقىپ :جەننەتكە مۇئمىنلەردىن باشقىسى كىرمەيدۇ ،ـ دەپ
جاكارلىدىم.

(مۇسلىم)773 :

كاپىرالردىن كەلگەن سوۋغاتالرنى قۇبۇل قىلىش جائىزمۇ؟
گاھىدا مۇسۇلمانالرنىڭ بىرەرسى ئۈچۈن كاپىرالر سوۋغات تەقدىم قىلىدۇ ،ئەگەر شۇنداق
قىلسا ،بۇ ھەدىيەنى ئېلىش مۇسۇلمانالرغا جائىز .چۈنكى ،پەيغەمبەر  مۇقەۋقىس يەنى مىسىر
پادىشاھىنىڭ سوۋغىتىنى قوبۇل قىلغان ئىدى.
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مۇسۇلمان قېرىندىش الر! زامانىمىزدا كاپىرالردىن بەزىدە ياردەم دېگەن چىرايلىق نامالردا مال-
مۈلۈكلەر كېلىدۇ .بۇ مال-مۈلۈكلەرنى مۇسۇلمانالرنىڭ زىيىنىغا شەرتلەر قويۇلمىغان بولسا
ئېلىپ خەجلەش جائىز .چۈنكى بىز كاپىرالر بەرمىگەن پۇلالرنى ئۇرۇش قىلىپ ئېلىپ
خەجلەشكە بۇيرۇلغان .ئەگەر بۇنىڭ شەرئى دەلىللىرىنى بىلمەكچى بولسىڭىز ،بىز يۇقاردا
كاپىرالردىن ئېلىنغان مال مۈلۈكلەرنىڭ ھاالل ئىكەنلىكىنى بايان قىلغان ئىدۇق .ئىنشا ئالالھ
ئەسلى كاپىرالر ۋە ئۇالرنىڭ مال مۈلۈكلىرىنى بايان قىلغان ۋاقتىمىزدا ھەم توختىلىپ
ئۆتىمىز .شۇ ئورۇنالرغا تەپسىلى مۇراجىئەت قىلىشىڭىزنى تەۋسىيە قىلىمىز .ئەمما ،بۇ
غەنىمەتكە ئوخشاش بەش ئۈلۈشكە تەقسىم قىلىنمايدۇ.
ئەسكەرتىش:
 -7كاپىرالر تەرىپىدىن كەلگەن مال-مۈلۈكلەرنى ئالغاندا ئەقىدە ۋە تەۋھىدنى بۇزىدىغان
ئامىلالرغا چۈشۈپ قالماسلىق شەرتى بىلەن جائىز بولىدۇ.
 -5كاپىرالر تەرىپىدىن كەلگەن مال-مۈلۈكلەرنى ئېلىشتا ،مۇسۇلمانالرنىڭ زىيىنىغا شەرتلەر
قويۇلمىغان بولىشى الزىم.
 -4كاپىرالر تەرىپىدىن كەلگەن مال-مۈلۈكلەرنى ئالغاندا ،كاپىرالرنى ياخشى دەپ ئويالپ
قېلىش ياكى شۇنىڭغا خۇرسەن بولۇپ قېلىش ئىھتىماللىقى بولۇپ قالسا ،بۇ ۋاقىتتا شۇ مال-
مۈلۈكلەرنى ئېلىش قەتئى جائىز ئەمەس.
 -3كاپىرالر مال مۈلۈكلەرنى بىرىشتىكى شەرئى بولمىغان مەقسەتلىرىگە ھەمكارالشماسلىق
الزىم .مەسىلەن  :بىز سىزگە شۇنداق ياردەملەرنى قىلدۇق ،بۇالرنى سىز ئاخبارات ۋاستىلىرىدا
سۆزلەپ بىزلەرنى ياخشى قىلدى دەپ بېرىشىڭز كېرەك دېگەندەك.......
 -6كاپىرالردىن كەلگەن شۇ نەرسىلەر بىزگە بىرىلگەن ھەديە ئەمەس ،بەلكى بىزنىڭ
ئۆزىمىزنىڭ ھاالل نەرسىلىرىدۇر.
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-6باب ئەسلى كاپىرالر توغرىسىدا
مۇسۇلمان قېرىنداشالر يۇقۇردا بىزجىھاد ئىبادىتىنىڭ پەرز ئىبادەت ئىكەنلىكى ،ئۇنىڭ
تۈرلىرى ،چۈشەندۈرۈشلىرى ۋە ئۇنى تەرك قىلغۇچىالرنىڭ جىنايىتىنىڭ ئېغىر ئىكەنلىكى
توختىلىپ

ھەققىدە

ئۆتتۇق .ئەمدى

بۇ

جىھاد

ئىبادىتى

كىملەرگە

قارشى

ئېلىپ

بېرىلىدىغانلىقى ھەققىدە قىسقىچە توختىلىپ ئۆتىمىز.
 -7ئەسلى كاپىرالرغا قارشى جىھاد قىلىش
 -5مۇرتەد كاپىرالرغا قارشى جىھاد قىلىش
 -4قاراقچىالرغا قارشى جىھاد قىلىش
 -3باغىيالرغا قارشى جىھاد قىلىش
 -6يۈز ئابروينى قوغداپ ئۇرۇش قىلىش
 -5مۇناپىقالرغا قارشى جىھاد قىلىش
 -1خاۋارىجالرغا قارشى جىھاد قىلىش

كاپىرالرغا قارشى جىھاد قىلىش ۋە ئۇالرنىڭ ماللىرى
توغرىسىدا
كاپىرالرنى ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇالرنىڭ ماللىرى توغرىسىدىكى دەلىللەر
ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! يۇقىرىدا بىز

ﷲنىڭ جىھاد ئىبادىتىنى پەرز قىلغانلىقىنى

بايان قىلغان ئىدۇق .ئەمدى كاپىرالغا قارشى جىھاد قىلىش توغرىسىدا توختىلىمىز.
كاپىرالر ئىككى قىسىمغا بۆلىنىدۇ:
-7ئەسلى كاپىرالر
 -5مۇرتەد كاپىرالر
بىز بۇ بابتا ئەسلى كاپىرالر بىلەن بولغان ئۇرۇش ۋە بۇنىڭ ئەھكاملىرى ھەققىدە توختىلىپ
ئۆتىمىز .كېيىنكى بابتا ئىنشا ﷲمۇرتەد كاپىرالر ۋە ئۇالرنىڭ ئەھكاملىرى ھەققىدە توختىلىپ
ئۆتىمىز.
ئەسلى كاپىرالر دېگىنىمىز -ئىسالمغا كىرگەنلىكى سابىت بولمىغان كىشىلەرنى كۆرسىتىدۇ.
خىتاي ،بىرما بۇددىستلىرى ،ئەنگىلىيە ،ئامرىكا ۋە روس قاتارلىق دۆلەتلەردىكى كاپىرالرغا
ئوخشاش.
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ئەسلى كاپىرالر ھەم ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ.
 -7ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش قىلمىغان كاپىرالر .يەنى مۇسۇلمانالر بىلەن ئەھدە بولغان ياكى
كىپىللىك بىرىلگەن ۋە ياكى ئامانلىق بىرىلگەن كاپىرالردۇر.
 -5ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش ئاچقان كاپىرالر يەنى تاجاۋۇزچى كاپىرالر .بۇالرنىڭ ھەم مۇنداق
ئىككى خىل كۆرۈنىشى بار.
بىرىنچى كۆرۈنىشى :ﷲقا ئىمان كەلتۈرمىگەن ،مۇسۇلمانالر بىلەن ئەھدە بولمىغان ياكى
كىپىللىك بىرىلمىگەن ۋە ياكى ئامانلىق بىرىلمىگەن كاپىرالردۇر.ئۇالر ئۆز دىيارلىرىدا
ياشايدۇ .ۋە مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلمايدۇ.
ئىككىنچى كۆرۈنىشى :ﷲ قا ئىمان كەلتۈرمىگەن ،مۇسۇلمانالر بىلەن ئەھدە بولمىغان ياكى
كىپىللىك بىرىلمىگەن ۋە ياكى ئامانلىق بىرىلمىگەن كاپىرالر .ئۇنىڭدىن سىرت ئۇالر
ئىسالم دىيارلىرىغا تاجاۋۇز قىلغان ۋە ياكى مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىپ تۇرىدىغان
كاپىرالر.
كاپىرالرنىڭ كاپىر بولۇشىنىڭ ئۆزىال ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشقا يېتەرلىك دەلىل
بوالالمدۇ؟ ياكى ئۇالر ئىسالمى دىيارغا باستۇرۇپ كىرسە ئۇندىن كىيىن ئۇالرغا ئۇرۇش قىلغىلى
بوالمدۇ؟ بۇنىڭ شەرئى دەلىللىرى قايسىالر؟
جاۋاب :ﷲ بىزلەرنى ئۆزىگە ئىمان ئېيتمىغان كاپىرالرنى مەيلى يەھۇدىي بولسۇن ،ياكى باشقا
مىللەتلەردىن بولسۇن ئۆلتۈرۈشكە ۋە ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىشقا بۇيرىدى.شۇنىڭ ئۈچۈن ﷲ
بىزلەرگە جىھاد ئىبادىتىنى پەرز قىلدى.
كاپىرالر يۇقاردا بايان قىنغىنىدەك ئىككى خىل بولىدۇ.
 -7ﷲقا ئىمان كەلتۈرمىگەن ،مۇسۇلمانالر بىلەن ئەھدە بولمىغان ياكى كىپىللىك
بىرىلمىگەن ۋە ياكى ئامانلىق بىرىلمىگەن كاپىرالر .ئۇالر ئۆز دىيارلىرىدا ياشايدۇ .ۋە
مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلمايدۇ .بۇالرنىڭ قېنى ۋە مېلى ھااللدۇر .ئەمما ئۇالرنى
ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش پەرىز كۇپايىدۇر.
ﷲقا

ئىمان

كەلتۈرمىگەن،

مۇسۇلمانالر

بىلەن

ئەھدە

بولمىغان

ياكى

كىپىللىك

بىرىلمىگەن ۋە ياكى ئامانلىق بىرىلمىگەن كاپىرالر .ئۇنىڭدىن سىرت ئۇالر ئىسالم
دىيارلىرىغا تاجاۋۇز قىلغان ۋە ياكى مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىپ تۇرىدىغان كاپىرالر.
بۇ تۈردىكىلەرنىڭ قېنى ۋە مېلى مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ھااللدۇر .شۇنداقال ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش ۋە
ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش پەرىز ئەيىندۇر.
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كاپىرالرنى ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش توغرىسىدا قۇرئاندا كەلگەن دەلىللەر:
ﷲئۇالرغا ئۇرۇش قىلىشنى پەرز قىلىپ مۇنداق

سى
ب َعلَْي ُك َُّم ال ِْقتَ َُّ
دەيدۇُ  :كتِ ََّ
ال َو ُه ََّو ُك ْرهَّ ل ُك َّْم َو َع َ

َّواهللَّ يَ ْعلَ َُّم َوأَنتُ َّْم ََّلَ تََّ ْعلَ ُمو ََّن 
سى أَن تُ ِحبُّوَّاْ َش ْيئًا َو ُه ََّو َشرَّ ل ُك ْم ََّ
أَن تَك َْرُهواَّْ َش ْيئًا َو ُه ََّو َخ ْي رَّ ل ُك َّْم َو َع َ
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.
(سىلەرگە نېمىنىڭ پايدىلىق ئىكەنلىكىنى) ﷲبىلىدۇ ،سىلەر بىلمەيسىلەر،

(شۇنىڭ ئۈچۈن) ﷲ بۇيرۇغانغا ئالدىراڭالر [( ]575سۈرە بەقەر)ََََََّّّّّّ
ِ
ِ
صدَّ
سلَ َخ ْ
َّح ْي ُ
ص ُر ُ
َّو ُخ ُذ ُ
َّو َج ْدتُ ُم ُ
َّو ْ
اح ُ
َّم ْر َ
َّواق ُ
َّاألَ ْش ُه ُر َّال ُ
ْع َُّدواَّلَ ُه ْم َّ َُّكل َ
ين َ
وه ْم َ
وه ْم َ
وه ْم َ
ث َ
ْح ُرُم َّفَاقْتُ لُواَّال ُْم ْش ِرك َ
فَإذَاَّانْ َ
فَِإ ْنَّتَابُواَّوأَقَ ُامواَّالص َال َةَّوآَتَ واَّالزَكا َةَّفَ َخلُّ َ ِ
َّرِحيمَّ 
واَّسبيلَ ُه ْمَّإِنَّاهللََّّغَ ُفور َ
َ
َ ُ
(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،
زاكات بەرسە ،ئۇالرنى قويۇپ بېرىڭالر ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ (تەۋبە قىلغۇچىالرغا)

مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،رەھىم قىلغۇچىدۇر [( .]6سۈرە تەۋبە)ََََََّّّّّّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ينَّ(َّ)92
َّوا ْعلَ ُمواَّأَنَّاللهَ َ
ينَّ َكافةًَّ َك َماَّيُ َقاتلُونَ ُك ْمَّ َكافةً َ
َّم َعَّال ُْمتق َ
وقولهَّتعالىَ ََّّ:وقَاتلُواَّاَّلْ ُم ْش ِرك َ
مۇشرىكالر سىلەرگە بىرلىكتە ھۇجۇم قىلغاندەك ،سىلەرمۇ ئۇالرغا قارشى
بىرلىكتە ئۇرۇش قىلىڭالر( .سۈرە تەۋبە)ََََََّّّّّّ
ﷲيەنە مۇنداق دەيدۇَّ :قَاتِلُواَّال َِّذين َََّلَّي ْؤِمنو َنَّبِالل ِهَّوََلَّبِالْي وِم ْ ِ
َّوَر ُسولُهَُّ
َ ُ ُ
َ َْ
َّم َ
َّوََلَّيُ َح ِّرُمو َن َ
اَّحرَمَّاللهُ َ
َّاآلخ ِر َ
ْجزيةََّعنَّيدَّوهمَّص ِ
ِ
َّدينَّال ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اغ ُرو ََّنَّ
َّحتىَّيُ ْعطُواَّال ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ينَّأُوتُواَّالْكتَ َ
َوََلَّيَدينُو َن َ َ
اب َ
ْحقَِّّم ْنَّالذ َ
سىلەر ئەھلى كىتابتىن ﷲقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشەنمەيدىغانالر (يەھۇدىيالر
ئۇزەيرىنى

ﷲنىڭ

ئوغلى،

ناساراالر

ئىسانى

ﷲنىڭ

ئوغلى

دەپ

ئېتىقاد

قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن ،ئۇالر ﷲقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئېتىقاد قىلىمىز دېگەن
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بىلەنمۇ ئېتىقاد قىلمىغاننىڭ ئورنىدىدۇر) بىلەن ،ﷲ (ئۆزىنىڭ كىتابىدا) ۋە
ئۇنىڭ پەيغەمبىرى (سۈننىتىدە) ھارام قىلغان نەرسىلەرنى ھارام بىلمەيدىغانالر ۋە
ھەق دىن (يەنى ئىسالم دىنى) غا ئېتىقاد قىلمايدىغانالر بىلەن ،تاكى ئۇالر

سىلەرگە بويسۇنۇپ خار ھالدا جىزىيە تۆلىگەنگە قەدەر ،ئۇرۇش قىلىڭالر [.]53
(سۈرە تەۋبە)ََََََّّّّّّ
ىََّلَّتَ ُكو َنَّفِ ْت نَةَّوي ُكو َنَّالدِّينَّ ُكلُّهَُّلِل ِهَّفَِإ ِنَّانْ تَ َهواَّفَِإنَّاهللََّّبِماَّي ْعملُو َنَّب ِ
صيرَّ( )93
وه ْمَّ َحت َ
َ وقَاتِلُ ُ
ْ
َ َ َ َ
ََ
ُ
پىتنە

تۈگىگەن ،دىن پۈتۈنلەي ﷲئۈچۈن بولغانغا قەدەر

ئۇالر بىلەن

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

[.]43

(سۈرە ئەنفال)

ﷲبۇ ھەقتە مۇنداق

ين يَلُونَ ُكم ِّم ََّن الْ ُكفا َِّر َولْيَ ِج ُدوَّاْ ِفي ُك َّْم ِغ ْلظَ ًةَّ
آمنُوَّاْ قَاتِلُوَّاْ ال ِذ ََّ
دەيدۇ :يَا أَيُّ َها ال ِذ ََّ
ين َ

ين  التوبةَّ123
َوا ْعلَ ُموَّاْ أَنَّ اهللَّ َم ََّع ال ُْمت ِق ََّ
 ئى مۇئمىنلەر! سىلەر ئۆزۈڭالرغا يېقىن جايدىكى كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش
قىلىڭالر (يەنى سىلەرگە خەتەر بولماسلىق ئۈچۈن ،ئالدى بىلەن ئەتراپىڭالردىكى
كۇففارالرنى ئۇجۇقتۇرۇڭالر) ،سىلەرنى ئۇالر ھېس قىلسۇن (يەنى ئۇرۇش ئۈستىدە
ئۇالرغا قاتتىق قول بۇلۇڭالر  ،ئۇالرغا ئىچىڭالر ئاغرىمىسۇن) ،بىلىڭالركى ،ﷲ

تەقۋادارالر بىلەن بىللىدۇر (يەنى ﷲ تەقۋادارالرغا مەدەتكاردۇر) [(.]754سۈرە تەۋبە)َََََّّّّّ
يۇقارقى ئايەتلەردە ﷲبىزلەرنى كاپىرالرنى ئۆلتۈرۈشكە ۋە ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىشقا
بۇيرىدى .ﷲنىڭ بۇ بۇيرۇقلىرىنى رەسۇلۇلالھ  ئەمەلىي رەۋىشتە بىزلەرگە كۆرسىتىپ قويدى ۋە
بىزلەرگە جىھاد قىلىشنى ۋاجىب قىلدى.
كاپىرالرنى ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش توغرىسىدا ھەدىستە كەلگەن دەلىللەر:

ول اﷲ َصلَّى ﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم " :أمرت أن أقاتل الناس حَّت يشهدوا أن ل إله إل اﷲ وأن ُممداً رسول اﷲ
وقال َر ُس ُ
ويقيموا الصَلة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواْلم إل حبق اْلسَلم وحساِبم على اﷲ "
ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ  مۇنداق
دېگەن« :مەن كىشىلەرگە قارشى تاكى ئۇالر بىر ﷲدىن باشقا ئىالھ يوق ،پەيغەمبەر  ﷲنىڭ
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ئەلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بەرگەن ،نامازنى بەرپا قىلغان ،زاكاتنى بەرگەنگە قەدەر ئۇرۇش قىلىشقا
بۇيرۇلدۇم .ئەگەر ئۇالر ئاشۇنى قىلسا مەندىن ماللىرى ۋە جانلىرىنى ساقالپ قالىدۇ .ئىسالمنىڭ
ھەققى بىلەن(يەنى ئىسالمدىكى جازا كىلىدىغان شەرئى ھەقلەرنى) ساقالپ قااللمايدۇ .ئۇنىڭ
ھېسابى ﷲنىڭ ئۈستىگە».

(بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى)

مانا بۇ ھەدىس كاپىرالرنى ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىش ۋە ئۇالرنىڭ مېلىنى
ئېلىش ئوخشاشال بىزلەرنىڭ مەجبۇرىيەتلىرىمىزدىن ئىكەنلىكىنى ئۇقتۇرۇپ بىرىدۇ.
رەسۇلۇلالھ  نىڭ بۇ ھەدىسى ۋە يۇقارقى ئايەت ﷲقا كاپىر بولۇش بولسا ،كاپىرالرنى
ئۆلتۈرۈشنىڭ سەۋەبى ئىكەنلىكىگە دەلىلدۇر.

صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم إذَا أ ََّمَر َر ُج ًَل «أن رسول اﷲ صلى اﷲ عليه
ال َكا َن َر ُس ُ
َع ْن ابْن بَُريْ َدةَ َع ْن أَبيه قَ َ
ول ﷲ َ
وسلم كان إذا أمر أمريا على جيشه أو سرية أوصاه ف خاصته بتقوى اﷲ ومن معه من املسلمْي خريا ،ث قال اغزوا
باسم اﷲ قاتلوا من كفر بااﷲ  ،اغزوا ول تَغُلوا ول تغدروا ول متثلوا ول تقتلوا وليدا ،وإذا لقيت عدوك من املشركْي
فادعهم إَل ثَلث خصال»...
پەيغەمبەر  ئەسكەرلەرگە ياكى بىر قوشۇنغا ئەمىر تەيىنلىسە ،يالغۇز ئۇ ئەمىرنى ﷲدىن
تەقۋالىق قىلىشقا تەۋسىيە قىالتتى .ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولغان مۇسۇلمانالرنى ياخشىلىققا
تەۋسىيە قىالتتى .ئاندىن كېيىن مۇنداق دەيتتى« :ﷲنىڭ نامى بىلەن غازات قىلىڭالر ،ﷲغا
كاپىر بولغان ئادەمگە قارشى ئۇرۇش قىلىڭالر ،غازات قىلىڭالر ،خىيانەت قىلماڭالر ،ئەھدىنى
بۇزماڭالر ،جەسەتنى پارچىلماڭالر ،كىچىك بالىنى ئۆلتۈرمەڭالر .ئەگەر سەن مۇشرىكالردىن بولغان
دۈشمىنىڭگە ئۇچراپ قالساڭ ،ئۇالرنى ئۈچ خىسلەتكە چاقىرغىن»...

(ئىمام مۇسلىم رىۋايەت

قىلغان)

ئۆلىماالر رەسۇلۇلالھ  نىڭ «ﷲغا كاپىر بولغان ئادەمگە قارشى ئۇرۇش قىلىڭالر» دېگەن
سۆزىنى شەرھىلەپ[ :بۇ ئەھدە ،سۈلھى بولمىغان ۋە ئامانلىق بېرىلمىگەن ،باالغەتكە يەتكەن
كاپىر ئەرلەرنىڭ ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ -]،دەيدۇ .دېمەك ﷲ نىڭ رەسۇلى  ھەم
يۇقارقى ھەدىسلەردە ﷲقا ئىمان ئېيتمىغان كىشىلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇلغانلىقىنى
بايان قىلدى ،شۇنداقال بىزلەرنى كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرىدى.
رەسۇلۇلالھ  نىڭ بۇ بۇيرۇقلىرى ساھابىالر ئارىسىدا ئىجرا قىلىندى ،بۇ سەۋەپلىك ﷲ شۇ
دەۋردىكى كىشىلەرگە ئىسالم شەرىئەتلىرىنى تەدبىق قىلىش ۋە ئىسالم سايىسىدا ياشاشتىن
ئىبارەت بۈيۈك نىئمەتلەرنى نائىل قىلدى.
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ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! بىز ﷲۋە ئۇنىڭ رەسۇلىنىڭ ،ئىسالم دەۋىتىگە توسقۇنلۇق
قىلىۋاتقان كاپىرالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشقا بولغان بۇيرۇقلىرى ھەققىدە توختالساق ئىنتايىن
كۆپ دەلىللەر بار .لېكىن بىز يۇقاردا بايان قىلىنغان دەلىللەر بىلەن كۇپايىلىنىمىز .ئەمما
ئىسالم ئۈممىتىگە

ﷲنىڭ ۋە رەسۇلىنىڭ بۇيرۇقلىرىغا سەل قارىماسلىقىنى تەۋسىيە

قىلىمز.شۇنداقال مەن تۆۋەندە ئەھلى ئىلىملىرىمىزنىڭ بۇ ھەقتىكى پەتىۋالىرىنى كەلتۈرۈپ
ئۆتىمەن.
كاپىرالرنى ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش توغرىسىدا ئۆلىماالرنىڭ سۆزلىرى
ئىبنى كەسىر رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ :ئىبنى جەرىير رەھىمەھۇلالھ ئۆلىماالرنىڭ
ئىجماسىنى ھىكايە قىلىپ مۇنداق دېدى [ :كاپىرالر ئامانلىق بېرىلمىگەن ۋە ئەھدى
تۈزۈلمىگەن بولسىال ھەرەم زېمىنىدا بولسۇن ياكى بەيتۇلمۇقەددەستە بولسۇن ئۆلتۈرۈلىدۇ].

(

تەپسىر ئىبنى كەسىر -5توم -5بەت)

ئىلگىرى كېيىنكى ئۆلىماالرنىڭ ھەممىسى [:كاپىرالر ئىسالم دىيارىدا تۇرمىسىمۇ ياكى
ئىسالم دىيارىغا ئۇرۇش قىلمىسىمۇ كاپىرالرغا ئۇرۇش قىلىشنىڭ پەرز ئىكەنلىكىگە باردى].
(«ئىماتەتۇللىسام ئەن بەئزىل ئەھكام زۇرۋەتۇ سەنامىل ئىسالم» ناملىق كىتاپ -74بەت)

ئىمامى ماۋەردى رەھىمەھۇلال مۇنداق دەيدۇ [ :كاپىرالرغا ئۇالر ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش قىلسۇن
ياكى ئۇرۇش قىلمىسۇن ،ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىش دۇرۇس بولىدۇ .چۈنكى كاپىرالرنى كاپىر
بولغانلىقىنىڭ ئۆزىال ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشنى دۇرۇس قىلغۇچىدۇر].
شەۋكانىي رەھىمەھۇلال مۇنداق دەيدۇ [ :كاپىرالر ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش قىلسۇن ياكى ئۇرۇش
قىلمىسۇن ،ئۇالرنىڭ قېنى ھااللدۇر (ئۆلتۈرۈلىدۇ)].

(ئەسسەيلۇل جەرائىر -3تم  -453بەت)

كامال ئىبنى ھۇمام رەھىمەھۇلالھ شەرھۇل ئىنايە ئەلەلھىدايە ناملىق كىتابتا ﷲتەئاالنىڭ

 فاقتلوا َّالمش ركين مۇشرىكالرنى قەيەردە ئۇچراتساڭالر ،شۇ يەردە ئۆلتۈرۈڭالر،

ۋە

وقاتلوهم َّحتى ََّل َّتكون َّفتنة پىتنە تۈگىگەن ،دىن پۈتۈنلەي ﷲئۈچۈن بولغانغا قەدەر

ئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇڭالر؛

دېگەن سۆزلىرىگە ئوخشاش كاپىرالرغا ئۇرۇش قىلىش ھەققىدە

كەلگەن ئومۇمىي دەلىللەرنى تىلغا ئالغاندىن كېيىن مۇنداق دەيدۇ :ئەگەر بۇ ئايەتلەردىكى
ئومۇمىيلىق ﷲتەئاالنىڭ

فإن َّقاتلوكم َّفاقتلوهم

ئەگەر ئۇالر سىلەرگە قارشى ئۇرۇش

قىلسا سىلەرمۇ ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىڭالر

دېگەن سۆزى بىلەن قارمۇ –قارشى

كېلىپ قالىدۇ ،بۇ ئايەت كاپىرالرغا پەقەتال ئۇالر ئۇرۇش باشلىغاندىال ئۇرۇش قىلىشنىڭ پەرز
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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

بۇيرۇلغان ،ئاندىن كېيىن ئەگەر مۇشرىكالر ئۇرۇش باشلىسا ئۇرۇش قىلىشقا ئىزنى بېرىلگەن،
كېيىن بەزى ۋاقىتالردا ﷲتەئاالنىڭ بۇ

فإذا َّانسلخ َّاألشهر َّالحرم َّفاقتلوا َّالمشركينََّّ...

(ئۇرۇش قىلىش) ھارام قىلىنغان ئايالر ئۆتۈپ كەتكەندە ،مۇشرىكالرنى قەيەردە

ئۇچراتساڭالر ،شۇ يەردە ئۆلتۈرۈڭالر،

دېگەن سۆزى بىلەن كاپىرالرغا ئۇرۇش باشالشقا

بۇيرۇلغان ،كېيىن ھەممە زامان ۋە ھەممە ماكاندا كاپىرالرغا مۇتلەق ئۇرۇش باشالشقا بۇيرۇلغان

بولۇپ ﷲ تەئاال مۇنداق دەيدۇ :وقاتلوهمَّحتىََّل َّتكون َّفتنةَّ ...پىتنە تۈگىگەن ،دىن

پۈتۈنلەي ﷲ ئۈچۈن بولغانغا قەدەر ئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇڭالر؛

ﷲتەئاال مۇنداق

دەيدۇَّ :

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّاآل ِخ َِّر َّ ...سىلەر ئەھلى كىتابتىن ﷲ قا ۋە
َّوََل َّبِالْيَ ْوِم ْ
ين َََّل َّيُ ْؤمنُو َن َّبالله َ
قَاتلُوا َّالذ َ
ئاخىرەت كۈنىگە ئىشەنمەيدىغانالر (يەھۇدىيالر ئۇزەيرىنى ﷲنىڭ ئوغلى ،ناساراالر
ئىسانى ﷲنىڭ ئوغلى دەپ ئېتىقاد قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن ،ئۇالر ﷲ
ئاخىرەت

كۈنىگە

ئېتىقاد

ئورنىدىدۇر) بىلەن ،ﷲ

قىلىمىز

دېگەن

بىلەنمۇ

ئېتىقاد

قا ۋە

قىلمىغاننىڭ

(ئۆزىنىڭ كىتابىدا) ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى (سۈننىتىدە)

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

تۆلىگەنگە قەدەر ،ئۇرۇش قىلىڭالر [.]53

(شەرھۇل ئىنايە ئەلەلھىدايە بىلەن شەرھۇ فەتھىل


قەدىير  -6توم  -337بەت) (شەرھۇل ئېينى ئەلەلھىدايەتىل مۇسەمما بىلبەنايەتى  -5توم  -334بەت)
ئىبنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:ئىسالمدا يەر شارىدىكى كىشىلەر ئۈچ قىسىم
بولىدۇ.
-7ئىسالم ئەھلى (يەنى مۇسۇلمانالر).
-5ئىسالم بىلەن سۈلھى قىلغان ،ئەھدى تۈزۈشكەن ،ۋە ئامانلىق بىرىلگەن كاپىرالر.
بۇ ئىككى قىسىمدىكى كىشىلەر نىڭ قېنى ۋە مېلى ساقالنغىچىدۇر (يەنى ئۆلتۈرىشكە ۋە
مېلىنى ئېلىۋېلىشقا بولمايدۇ).بىراق شەرىئەت قېنىنى ۋە مېلىنى دۇرۇسالپ بەرگەنلەر
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بۇنىڭدىن مۇستەسنا (يەنى مۇسۇلمان كىشى باشقا بىرىنى ئۆلتۈرۈپ قويسا قىساس ئۈچۈن
ئۆلتۈرۈلىدۇ ۋە ئەھدى تۈزگەن كاپىرالر ئەھدىسىنى بۇزسا ئۆلتۈرۈلىدۇ).
-4ئىسالم بىلەن سۈلھى قىلمىغان ،ئەھدى تۈزۈشمىگەن ،ۋە ئامانلىق بېرىلمىگەن كاپىرالر،
بۇالرنىڭ ھەممىسى ھەربىي كاپىر (يەنى ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش ئاچقۇچى) بولۇپ ،شەرىئەت
كۆرسىتىپ بەرگەن يولالر ۋە ۋاستىالر بىلەن ئۆلتۈرۈلىدۇ].

(مەسائىل مىن فىقھۇل جىھاد ناملىق

كىتاب  -40بەت)

ﷲبۈيۈك كىتابىدا مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ِ
وه ْمَّ
سلَ َخ ْ
َّح ْي ُ
َّو َج ْدتُ ُم ُ
َّاألَ ْش ُه ُر َّال ُ
ين َ
ث َ
ْح ُرُم َّفَاقْتُ لُوا َّال ُْم ْش ِرك َ
فَإذَا َّانْ َ

َّسبِيلَ ُه ْم َّإِن َّاهللَّ َّغَ ُفورَّ
ص ُر ُ
َو ُخ ُذ ُ
َّو ْ
اح ُ
َّم ْر َ
َّواق ُ
َّوآَتَ ُوا َّالزَكاةَ َّفَ َخَّلُّوا َ
ْع ُدوا َّلَ ُه ْم َّ ُكل َ
َّوأَقَ ُاموا َّالص َالةَ َ
صد َّفَِإ ْن َّتَابُوا َ
وه ْم َ
وه ْم َ
َرِحيمَّ 
(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،
زاكات بەرسە ،ئۇالرنى قويۇپ بېرىڭالر ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ (تەۋبە قىلغۇچىالرغا)

مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،رەھىم قىلغۇچىدۇر [( .]6سۈرە تەۋبە)ََََََّّّّّّ
ﷲ نىڭ بۇ سۆزى ﷲقا كاپىر بولغان كاپىرالرنىڭ ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

(ئەھكامۇل

قۇرئان  -5توم  -365بەت )

ئىبنى قۇدامە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ[ :ئەگەر بىر جامائەت مۇسۇلمانالر ئەمىرىنىڭ
ئىتائىتىدىن چىقىپ كاپىرالر دىيارىغا قوشۇلىۋالسا ئۇالرنىڭ جېنى ۋە مېلى ھاالل بولىدۇ،
چۈنكى ئەسلى كاپىرالرنىڭ

قېنى ۋە مېلى ھاالل بولۇپ ،بۇ مۇرتەدلەر ئۇالرنىڭ دىيارىغا

قوشۇلىۋالسا ئۇالرنىڭ جېنى ۋە مېلى ھاالل بولۇشقا بەكرەك اليىق بولىدۇ].

(ئەلمۇغنى -3توم -50

بەت)

خەتتابى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ[ :ئىسالم دىننىڭ ھۆكمىدە كاپىرالرنىڭ مۇسۇلمان
بولۇشىدىن ئىلگىرى قېنى ۋە مېلى ھااللدۇر].

(فەتھۇلبارى -75توم  -713بەت)

يۇقارقى دەلىللەر كاپىرالرنى كاپىر بولغانلىقىنىڭ ئۆزىال ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشنى دۇرۇس
قىلىدىغانلىقى ،ئۇالرنىڭ ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش قىلغانلىقى ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشنىڭ
تېخىمۇ پەرز ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

(«ئىماتەتۇللىسام ئەن بەئزىل ئەھكام زۇرۋەتۇ سەنامىل ئىسالم»
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ناملىق كىتاپ -71بەت) ۋە يەنە زەخيرە ناملىق كىتاپنىڭ  -4جىلد  -411بەتتە مۇشۇ مەزمۇننىڭ ئوخشىشى بايان

قىلىنغان.
قۇرئان ،سۈننەتتە ۋە ئالىمالرنىڭ پەتىۋالىرىدا ﷲقا ئىمان ئېيتمىغان كاپىرالرنىڭ
ھەممىسىنىڭ قېنى ۋە مېلى ھاالل بولىدىغانلىقىغا كەلگەن دەلىللەر ئىنتايىن كۆپ بولۇپ،
بىز يۇقارقى دەلىللەر بىلەن كۇپايە قىلدۇق .ﷲ قا ئىمان ئېيتقان ھەربىر مۇسۇلمان
قېرىنداشلىرىمىزغا بولغان تەۋسىيەلىرىم ،ﷲنىڭ يۇقارقى بۇيرۇقلىرى قەتئى يادىمىزدىن
چىقىپ قالمىسۇن.
بىز يۇقارقى دەلىللەردىن تۆۋەندىكىلەرنى خۇالسە قىلىمىز.
 -7كاپىرالرنىڭ كاپىر بولغانلىقىنىڭ ئۆزىال ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشنى دۇرۇس قىلغۇچى ئامىلدۇر.
ﷲقا ئىمان ئېيتمىغان ۋە مۇسۇلمانالر بىلەن ئەھدىسى بولمىغان ،مۇسۇلمانالر ئامانلىق ۋە
كېپىللىك بەرمىگەن ھەر قانداق كاپىرالرنى ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش
مۇسۇلمانالرغا پەرزدۇر .مەيلى ئۇ كاپىرالر ئىسالم دىيارلىرىغا باستۇرۇپ كەلسۇن ۋە ياكى ئىسالم
دىيارىغا باستۇرۇپ كەلمىسۇن ۋە مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلسۇن ۋە ياكى ئۇرۇش
قىلمىسۇن ،ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىش ۋە ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش پەرزدۇر .ئەگەر كاپىرالر ئىسالم
دىيارلىرىدىن بىرىگە بىر غېرىچ باستۇرۇپ كىرىدىكەن ،ئۇ ۋاقىتتا ئۇالر تاجاۋۇزچى كاپىرالردىن
ھېساپلىنىدۇ ۋە ئۇالرغا قارشى بولغان ئۇرۇش پەرز ئەيىنلىككە ئايلىنىدۇ.
مەسىلەن:

زامانىمىزدىكى

ئىسالمغا

ئەڭ

ئەشەددى

دۈشمەنلىك

قىلىۋاتقان

جىنايەت

كاتتىۋاشلىرى بولغان ئامرىكا ،ئىسرائىلىيە ،خىتاي ۋە ياكى روس قاتارلىق يەھۇد  ،نەسارا ياكى
كومىنىستالرنىڭ قايسى بولىشىدىن قەتئى نەزەر ھەممىسىنىڭ قېنى ھاالل بولىدۇ .ئىمان
ئېيتقانالر بۇنوڭدىن مۇستەسنا.
 -5كاپىرالرغا ئۇالرنى ئىسالمغا كىرگۈزۈش ۋە ئىسالمغا بويسۇندۇرۇش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىش
پەرز بولىدۇ .بۇ جىھاد تەلەپتۇر.
-4ئسالم دىيارىغا بېسىپ كىرگەن كاپىرالر بىلەن ئىسالم دىيارلىرىنى قوغداش ئۈچۈن ئۇرۇش
قىلىنىدۇ ،بۇ جىھاد دەپئى بولۇپ پەرز ئەيندۇر.
ئەمما بىرىنجى بولۇپ تاجاۋۇزچى كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىنىدۇ.
-3پۈتۈن دۇنيادىكى ،جۈملىدىن تۈركىستان ئىچىدىكى كاپىرالرنىڭ ھەممىسىنىڭ مېلى
ھاالل بولۇپ بۇالرنىڭ پۇل-ماللىرىنى ئاشكارە-يوشۇرۇن ئېلىۋېلىش شەرئەن يوللۇقتۇر.
ئېلىۋېلىنغان پۇل -مالالرنى ئىسالم ئۈچۈن شۇنداقال ﷲيولىدىكى جىھاد ئۈچۈن ئىشلەتسەك،
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ھەتتا ئۆزىمىزنىڭ تۇرمۇش چىقىملىرى ئۈچۈن ئشلەتسەكمۇ بولىدۇ ،ئېلىۋېلىنغان پۇل-
مالالرنىڭ ھۆكمى ئۆزىمىزنىڭ شەخسىي پۇللىرىغا ئوخشاش بولىدۇ.
كاپىرالرنىڭ پۇل-ماللىرنى ئېلىۋېلىش يولىدا ئۆلتۈرۈلۈپ كەتكەن كىشى ،نىيىتى خالىسال
بولسا ئىنشا ﷲ شېھىدلىك ماقامىغا يېتىدۇ .پەيغەمبەر  ۋە ساھابىىلەر بەدىر كۈنى
كاپىرالرنىڭ كارۋىننى (پۇل –ماللىرىنى) بوالش ئۈچۈن چىققانلىقى بۇنىڭ دەلىلىدۇر.
بۇ ھەقتە ﷲتەئاال مۇنداق دەيدۇ:

وإِ ْذ َّي ِع ُد ُكم َّاهلل َّإِ ْح َدى َّالطائَِفتَ ْي ِن َّأَن َها َّلَ ُكم َّوتَ ودُّو َن َّأَن َّغَْي ر َّذَ ِ
اتَّ
ْ ََ
َ
َ َ ُ

ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ْحق َّبِ َكلِماتِِه َّويَ ْقطَ َع َ ِ
َّولَ ْو َّ َك ِرهََّ
ين َّ(َّ)7ليُحق َّال َ
َّويُ ِري ُد َّهللَّ َّأَ ْن َّيُحق َّال َ
ْحقَّ َّ َويُ ْبط َل َّالْبَاط َل َ
َ َ
الش ْوَكة َّتَ ُكو ُن َّلَ ُك ْم َ
َّداب َر َّالْ َكاف ِر َ
ال ُْم ْج ِرُمو َنَّ()3
ئۆز ۋاقتىدا ﷲ ئىككى گۇرۇھ (بىرى مۇشرىكالر كارۋىنى  ،يەنى بىرى
مۇشرىكالر قوشۇنى) دىن بىرىنىڭ قولۇڭالرغا كەلتۈرۈلۈشىنى ۋەدە قىلدى ،سىلەر
قورالسىز گۇرۇھنىڭ (يەنى كارۋاننىڭ) قولۇڭالرغا كەلتۈرۈلۈشىنى ياقتۇردۇڭالر .ﷲ
ئۆز سۆزلىرى ئارقىلىق ھەقنى ھەق قىلىشنى (يەنى ئىسالم دىنىنى ئۈستۈن
قىلىشنى) ،كاپىرالرنىڭ يىلتىزىنى قۇرۇتۇشنى خااليدۇ [ .]1ﷲ گۇناھكار
ئادەملەرنىڭ ياقتۇرمىغىنىغا قارىماي ،ھەقنى ھەق (يەنى ئىسالمنى ئاشكارا)
قىلىدۇ ،باتىل (يەنى كۇفرى) نى بەربات قىلىدۇ [.]1
پەيغەمبەر  ۋە ئۇ زاتنىڭ ساھابىلىرى بەدىر كۈنىسى ئەبۇ سۇفيان باشچىلىقىدىكى قۇرەيىش
كارۋىنىنى غەنىمەت ئېلىشنى مەقسەت قىلىپ چىققان ئىدى .كارۋان مىڭ تۆگە ،پۇل  -مال
ئەللىك مىڭ تىلال ئىدى ،ئۇنىڭ بىلەن مۇسۇلمانالر خېلى بېيىپ قاالتتى ،لېكىن ﷲتەئاال
كارۋاننىڭ قېچىپ كېتىشىنى ۋە ساھابىلەرنىڭ دۈشمەن قوشۇنى (يەنى ماللىرىنى قۇتقۇزۇش
ئۈچۈن كەلگەن قۇرەيىش قوشۇنى) بىلەن ئۇچرىشىشنى خالىدى ،ئاندىن جەڭ بولدى ،كېيىن
غەلىبە نۇسرەت ۋە غەنىمەت قولغا كەلدى.

(«فەتھۇل بارى»  -1جىلىد  -515بەت)

كاپىرالرنىڭ ماللىرى مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئەڭ ھاالل رىزىقتۇر.
مەن بۇ ھەقتە رەسۇلۇلالھ  نىڭ يول يۇرۇقلىرىنى ھەم ئەسلىتىپ ئۆتىمەن.

ت
َع ْن أَب قَتَ َاد َة َرض َي اﷲ َعْنهُ قَ َ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم َع َام ُحنَ ْْي فَلَ َّما الْتَ َقْي نَا َكانَ ْ
ال َخَر ْجنَا َم َع َر ُسول اﷲ َ
ت َح ََّّت أَتَ ْيتُهُ م ْن َوَرائه َح ََّّت َ
استَ َد ْر ُ
ْي َع ََل َر ُج ًَل م ْن الْ ُم ْسلم َ
ت َر ُج ًَل م ْن الْ ُم ْشرك َ
ل ْل ُم ْسلم َ
ْي َج ْولَة فَ َرأَيْ ُ
ضَربْتُهُ
ْي فَ ْ
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ت ُع َمَر
ب َّ
ض َّمين َ
السْيف َعلَى َحْبل َعاتقه فَأَقْ بَ َل َعلَ َّي فَ َ
يح الْ َم ْوت ُثَّ أ َْد َرَكهُ الْ َم ْو ُ
ض َّم ًة َو َج ْد ُ
ت فَأ َْر َسلَين فَلَح ْق ُ
ت مْن َها ر َ
ال َم ْن قَتَ َل
بْ َن ْ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم فَ َق َ
ال النَّاس قَ َ
ت َما بَ ُ
اْلَطَّاب فَ ُق ْل ُ
س النَِّب َ
ال أ َْم ُر اﷲ ُثَّ إ َّن الن َ
َّاس َر َجعُوا َو َجلَ َ
ت ُثَّ قَ َ
ت َم ْن يَ ْش َه ُد ِّل ُثَّ َجلَ ْس ُ
ت فَ ُق ْل ُ
قَت ًيَل لَهُ َعلَْيه بَيِّ نَة فَلَهُ َسلَبُهُ فَ ُق ْم ُ
ال َم ْن قَتَ َل قَت ًيَل لَهُ َعلَْيه بَيِّ نَة فَلَهُ َسلَبُهُ
ك يَا
ال َر ُس ُ
ت فَ َق َ
ت ُثَّ قَ َ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم َما لَ َ
ال الثَّالثَةَ مثْ لَهُ فَ ُق ْم ُ
ت َم ْن يَ ْش َه ُد ِّل ُثَّ َجلَ ْس ُ
ت فَ ُق ْل ُ
فَ ُق ْم ُ
ول اﷲ َ
ِّيق
ول ﷲ َو َسلَبُهُ عْندي فَأ َْرضه َع ِّين فَ َق َ
ص َد َق يَا َر ُس َ
صةَ فَ َق َ
ت َعلَْيه الْق َّ
ال أَبُو بَكْر ِّ
صُ
صْ
الصد ُ
ال َر ُجل َ
أَبَا قَتَ َاد َة فَاقْ تَ َ
صلَّى ﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم يُ ْعط َ
يك َسلَبَهُ
َسد م ْن أ ْ
ُسد ﷲ يُ َقات ُل َع ْن ﷲ َوَر ُسوله َ
َرض َي ﷲ َعْنهُ َل َها اﷲ إ ًذا َل يَ ْعم ُد إ ََل أ َ
ت به َمََْرفًا ف بَين َسل َمةَ فَإنَّهُ َْل ََّو ُل َمال تَأَثَّْلتُهُ ف
فَ َق َ
ت الد ِّْر َ
ع فَابْتَ ْع ُ
ص َد َق فَأ َْعطَاهُ فَب ْع ُ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم َ
ال النَِّب َ
ْاْل ْس ََلم.
بۇ ھەقتە ئەبۇ قەتادە  دىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ :پەيغەمبەر  بىلەن ھۇنەين غازىتىغا
چىقتۇق .دۈشمەن بىلەن ئۇچراشقان ۋاقتىمىزدا ،مۇسۇلمانالر سېپىدا داۋالغۇش پەيدا بولدى.
مەن بىر مۇشرىكنىڭ بىر مۇسۇلماننى بېسىۋالغانلىقىنى كۆرۈپ ،ئۇنىڭ كەينىدىن بېرىپ قىلىچ
بىلەن پاتىڭىغا چاپتىم .ئۇ كەينىگە ئۆرۈلۈپ ،مېنى چىڭ قۇچاقلىۋالدى .مەن ئۇنىڭ جان
تالىشىۋاتقانلىقىنى سەزدىم .بىردەمدىال جېنى چىقىپ ،مېنى قويۇۋەتتى .دەرھال ئۆمەر ئىبنى
خەتتابنىڭ يېنىغا بېرىپ :كىشىلەرنىڭ ھالى نېمە بولۇپ كېتىۋاتىدۇ؟ ـ دېدىم ،ئۇ :ﷲ نىڭ
ئەمرى غالىب ،ـ دېدى .ئاندىن (ئۇرۇش ئاياغلىشىپ) مۇسۇلمانالر قايتىپ كەلدى .پەيغەمبەر 
ئولتۇرۇپ :كىمكى بىر دۈشمەننى ئۆلتۈرۈپ ،ئۇنى (ئۆلتۈرگەنلىكىنى) ئىسپاتلىيالىسا ،ئۇ
دۈشمەننىڭ نەرسە ـ كېرەكلىرى شۇنىڭ بولىدۇ ،ـ دېدى .مەن ئورنۇمدىن تۇرۇپ :كىم ماڭا
گۇۋاھچى بولىدۇ؟ ـ دەپ سورىدىم ،ئاندىن ئولتۇردۇم .پەيغەمبەر  سۆزىنى تەكرارلىدى ،مەن يەنە
ئورنۇمدىن تۇرۇپ :كىم ماڭا گۇۋاھچى بولىدۇ؟ ـ دەپ سورىدىم ،ئاندىن يەنە ئولتۇردۇم .پەيغەمبەر
 سۆزىنى ئۈچىنچى قېتىم تەكرارلىدى .مەن يەنە ئورنۇمدىن تۇرۇۋىدىم ،پەيغەمبەر  : ئى ئەبۇ
قەتادە! نېمە بولدۇڭ؟ ـ دەپ سورىدى .مەن بولغان ۋەقەنى سۆزلەپ بەردىم .بىر كىشى :ئى
رەسۇلۇلالھ! ئۇ راست ئېيتتى .ئۇ كىشىنىڭ نەرسە ـ كېرەكلىرى مەندە .سەن بۇنى رازى قىلىپ
قويساڭ ،مالالر مەندە قالغان بولسا ،ـ دېدى .ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بۇنى ئاڭالپ :ياق! ﷲ
نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،رەسۇلۇلالھ  ئۇنىڭ نەرسە ـ كېرەكلىرىنى ساڭا بېرىپ قويسا ،ﷲ
ۋە ﷲ نىڭ رەسۇلى ئۈچۈن جىھاد قىلىدىغان ﷲ نىڭ شىر يۈرەك ئىنسانلىرىدىن بىرىنىڭ
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ئىززىتىنى قىلمىغان بولۇپ قالمامدۇ؟ ـ دېۋىدى ،پەيغەمبەر  : راست ئېيتتى ،ـ دەپ ،ئۇنىڭ
نەرسە ـ كېرەكلىرىنى ماڭا بەردى .مەن بۇ مالغا بەنى سەلەمە مەھەللىسىدىن بىر خورمىلىق باغ
سېتىۋالدىم .بۇ مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن ئېرىشكەن تۇنجى مېلىم ئىدى.

ب اﷲ ل َم ْن َخَر َج ف َسبيله َل ُُيْر ُجهُ إَّل إميَان ب
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
َع ْن أَب ُهَريْ َرَة قَ َ
ول اﷲ َ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم انْتَ َد َ
ف َسريَّة
يمة أ َْو أ ُْدخلَهُ ْ
صديق ب ُر ُسلي أَ ْن أ ُْرج َعهُ ِبَا نَ َ
اْلَنَّةَ َولَ ْوَل أَ ْن أ ُ
ت َخ ْل َ
َش َّق َعلَى أ َُّمِت َما قَ َع ْد ُ
َوتَ ْ
ال م ْن أ ْ
َجر أ َْو َغن َ
ُحيَا ُثَّ أُقْ تَ ُل»
ت أ ِّ
َولََود ْد ُ
ُحيَا ُثَّ أُقْ تَ ُل ُثَّ أ ْ
َِن أُقْ تَ ُل ف َسبيل اﷲ ُثَّ أ ْ
ئەبۇ ھۇرەيرە  دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر  مۇنداق دېگەن «ﷲتەئاال ئۆزىنىڭ
يولىدا چىققان كىشىگە مۇنداق نىدا قىلىدۇكى ،ماڭا ئىمان كەلتۈرۈش ۋە مېنىڭ
پەيغەمبەرلىرىمنى تەستىقالشال ئېلىپ چىققان كىشىنى مەن ساۋاب ياكى غەنىمەتتىن ئىبارەت
ئېرىشكەن نەرسە بىلەن قايتۇرىمەن ياكى ئۇنى جەننەتكە كىرگۈزىمەن .ئەگەر مەن ئۈممىتىمگە
ئېغىرچىلىق سېلىشنى دېمىسەم ئىدىم .بىرەر قوشۇننىڭ ئارقىسىدا ئولتۇرۇپ جىھادتىن
قېلىپ قالمايتتىم .مەن ئەلۋەتتە ﷲ يولىدا ئۆلتۈرۈلۈپ ،كېيىن تىرىلدۈرۈلۈپ ،يەنە ئۆلتۈرۈلۈپ
يەنە تىرىلدۈرۈلۈپ ،يەنە ئۆلتۈرۈلۈشۈمنى ئارزۇ قىلمەن».

َع ْن أَب ُهَريْ َرَة أ َّ
ت
ال فُ ِّ
ت َعلَى ْاْلَنْبيَاء بس ٍّ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
يت َج َوام َع الْ َكلم َونُص ْر ُ
ت أ ُْعط ُ
ض ْل ُ
ول اللَّه َ
ن (رواه مسلم)
ت إ ََل ْ
اْلَْلق َكافَّةً َو ُخت َم َب النَّبيو َ
ِّل الْغَنَائ ُم َو ُجعلَ ْ
بالر ْعب َوأُحلَّ ْ
ورا َوَم ْسج ًدا َوأ ُْرس ْل ُ
ِّل ْاْل َْر ُ
ض طَ ُه ً
ت َ
ت َ
ئەبۇ ھۇرەيرە  دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر  مۇنداق دېگەن « مەن بارلىق

پەيغەمبەرلەر ئۈستىگە ئالتە نەرسە بىلەن پەزىلەتلىك قىلىندىم ،ماڭا كەلىمىلەر توپلىمى
(قۇرئان) بېرىلدى ،ماڭا كاپىرالر قەلبىگە قورقۇنچ سېلىش بىلەن ياردەم بېرىلدى ،ماڭا غەنىمەت
ھاالل قىلىندى ،مەن ئۈچۈن زېمىن مەسجىد ۋە تەيەممۇم قىلىش ئۈچۈن پاك  -پاكىزە
قىلىندى  ،مەن بارلىق كىشىلەرگە پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلدىم ،مەن بىلەن پەيغەمبەرلەر تامام
قىلىنىپ ئاخىرالشتى» .

(مۇسلىم ۋە تىرمىزى رىۋايەت قىلغان)

بۇ ھەقتە پەيغەمبەر  يەنە مۇنداق

ت ِ ِّل ُرُْمي»
لَهَُ ،و ُجع َل رْزقي ََْت َ

يك
ْي يَ َدي َّ
ت ب َّ
الساْ َعة َح ََّّت يُ ْعبَ َد اﷲ لَ َشر َ
السْيف بَ ْ َ
دېگەن« :بُعثْ ُ

«مەن قىيامەتنىڭ ئالدىدا ﷲنىڭ يەككە

–يېگانە ،تەڭداشسىز

ھالدا ئىبادەت قىلىنىشى ئۈچۈن قىلىچ بىلەن پەيغەمبەر بولۇپ ئەۋەتىلدىم .مېنىڭ رىزقىم
نەيزەمنىڭ سايىسى ئاستىغا ئورۇنالشتۇرۇلدى».

(ئەھمەد رىۋايەت قىلغان)

103

ئىبنى ئۆمەر  نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت

قىلىنىدۇَ « :ما َشب ْعنَا َح ََّّت فَتَ ْحنَا َخْيبَ َر»

بىز

خەيبەرنى پەتھى قىلغانغا قەدەر تويۇپ تاماق يىمىگەن ئىدۇق.

ِ ِ
الَل َّطَيِّبًا(  ئى جىھاد قىلغۇچىالر
َّح ً
بۇ ھەقتە ﷲتەئاال مۇنداق دېگەن :فَ ُكلُواَّمماَّغَن ْمتُ ْم َ

جامائەسى!) غەنىمەت ئالغان نەرسەڭالرنى ھاالل ۋە پاك بىلىپ يەڭالر.
ئەزىز مۇسۇلمان بۇرادەرلەر! كاپىرالردىن ئاشكارە  -يوشۇرۇن ئېلىۋېلىنغان پۇل  -مالالر بىز
ئۈچۈن ھاالللىق توغرىسىدا كەلگەن دەلىللە ئىنتايىن كۆپ بولۇپ مەن شۇ دەلىللەر بىلەن
كۇپايىلەندىم.
ئى ئىسالم ئۈممىتى! جۈملىدىن تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى! ﷲ

قا ئىمان ئېيتمىغان

بارلىق كاپىرالرنىڭ مال-مۈلۈكلىرى ئۇالر بىلەن ئەھدە بولمىسا ياكى ئۇالرغا كىپىللىك
بىرىلمىگەن بولسا ياكى ئامانلىق بىرىلمىگەن بولسا بىزلەر ئۈچۈن ھاالل رىزىقتۇر .بىز ئۇالرنى
تۈرگە ئايرىماستىن مەيلى ئۇالر ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش قىلغان كاپىرالر بولسۇن ۋە ياكى
ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش قىلمىغان كاپىرالر بولسۇن ھەممىسىنىڭ مال-مۈلۈكلىرىنى غەنىمەت
قىلىشىمىز شەرئەن يوللۇقتۇر .مەن بۇ ھەقتە غەنىمەتلەر دېگەن بابتا ھەم توختالغان ئىدىم .شۇ
بابالرغا مۇراجىئەت قىلىڭ!
ئەسكەرتىش:
 -7كاپىرالرنىڭ مال-مۈلۈكلىرىنى ئېلىشىمىز شەرئەن يوللۇق ئىكەن دەپ ئازغىنە مال-
مۈلۈك ئېلىپ ،ئۇندىن كىيىن كىلىدىغان زىيانالر كۆپ بولۇپ قالماسلىقى الزىم.
 -5كاپىرالردىن مال-مۈلۈك ئېلىش يوللۇق ئىكەن دەپ ،ئىسالم نامىغا داغ يەتكۈزۈپ
قېلىشتىن ھەم ئاگاھ بولۇش الزىم.
 -4كاپىرالر بىلەن مەن ساڭا پۇلۇڭنى قايتۇرۇپ بېرىمەن دېگەنگە ئوخشاش ۋەدىلەرنى قىلىپ
ئالغان مال-مۈلۈكلەرنى ئېلىۋېلىشقا قەتئىي بولمايدۇ .چۈنكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئەھدىسى ئەھدە
بولىشى كېرەك .ئىسالم دىنى بىزلەرنى ئەھدىگە ۋاپا قىلىشقا بۇيرىدى.
 -3ئەگەر جامائەت بولسا كاپىرالردىن ئېلىنغان پۇل-مالالرنىڭ بەشتەن بىرىنى بەيتۇلمالغا
تاپشۇرىمىز .قالغان تۆتتەن بىرى بىزنىڭ مال-مۈلۈكىمىزگە ئايلىنىدۇ .جامائەت بولمىغان
ھالەتتە ئېلىنغان مالالرنى بەشتەن بىرىنى ئايرىمىسىمۇ بولىدۇ .بىز بۇ ھەقتە غەنىمەتلەر
توغرىسىدىكى بابتا توختالغان .شۇ يەرگە مۇراجىئەت قىلىڭ!
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كاپىرالر ئەسكەر ۋە پۇقرا (خەلق) دەپ ئايرىالمدۇ؟
ئۇستاز ئەيمەن زەۋاھىرى ھەفىزەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [ :شەرىئەتتە كىشىلەرنى ئەسكەر ،پۇقرا
دەپ ئايرىش توغرىسىدا ھېچقانداق بىرنەرسە كەلمىگەن .پەقەت شەرىئەت كىشىلەرنى جەڭ
قىلغۇچىالر ۋە جەڭ قىلمىغۇچىالر دەپ ئايرىغان.
شەرىئەت ئۆلچىمىدىكى جەڭ قىلغۇچى كىشى ئۆزى ئۇرۇشقا قاتناشقان ،ئىقتىسادى بىلەن
ئۇرۇشقا ياردەم بەرگەن ياكى پىكىر قاتناشتۇرغان كىشىنى كۆرسىتىدۇ.
دۇرەيدۇبنى سەممە ھۇنەين جېڭىدە ھاۋازىنلىقالرغا پىكىر ئارقىلىق ياردەم بەرگەنلىكى ئۈچۈن
قېرى بولسىمۇ ئۆلتۈرۈلگەن .غەرب خرىستىئان خەلقلىرى شەرىئەت ئۆلچىمىدە مۇھارىب (يەنى
جەڭ قىلغۇچى) قاتارىدا سانىلىدۇ .ئۇالر مۇسۇلمانالرغا قارشى جەڭ قىلغۇچىدۇر .چۈنكى بۇ
خەلق ھۆكۈمىتىنى ۋە پارالمېنتلىرىنى ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن تاللىغان .يەنى ئۇالر ئىسالمغا،
مۇسۇلمانالرغا قارشى تاجاۋۇزچىلىق قارارالرنى ئوتتۇرىغا قويىدىغان ئىجرائىيە ئورگانلىرى ۋە
قانۇن چىقىرىش ئاپپاراتلىرىنى

سايلىغان .بۇ

قانۇن چىقىرىش ئورگانلىرى ،ئىجرائىيە

ئاپپاراتلىرىنى نازارەت قىلىپ ،سىياسەتلىرىدىن خالىغانلىرىنى يۈرگۈزۈپ خالىغانلىرىنى رەت
قىلىدۇ .مانا بۇ خەلق يەنە باج تاپشۇرۇش ئارقىلىق دۈشمەنلەرنىڭ مۇسۇلمانالرغا قارشى
تاجاۋۇزچىلىقىغا ياردەم بېرىدۇ .بۇ خەلق ئىسالم زېمىنلىرىغا ئۇرۇش ئاچقۇچى قوشۇنالرغا
ئەسكەر ،ئىقتىساد ،پىكىر ،تېخنىكا ئارقىلىق ياردەم بېرىدۇ .شۇنداقال بۇ خەلق مۇسۇلمانالرغا
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
ئۇالرنى بىزگە قارشى ئۇرۇشقا شېرىك قىالاليدۇ ،چۈنكى ئۇالر ھاكىمىيەتنىڭ گېپىنى ئاڭلىشى ۋە
ئىتائەت قىلىشى كېرەك.
غەرب خرىستىئان سىياسىي پارتىيىلىرىنىڭ ھەممىسى ئىسرائىل دۆلىتىنىڭ پەيدا بولۇشىغا
ۋە ئىسرائىلنىڭ پەلەستىننى بېسىۋېلىشىغا ياردەم بەردى .ھەتتا بۈگۈنگە قەدەر ئىسرائىلىيىنىڭ
يوقالماي مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇشىنى قولالۋاتىدۇ .ئۇالر يەنە ئىسرائىلىيىگە ئىقتىساد ،قورال–
ياراق ،تېخنىكا ،ئادەم كۈچى ئارقىلىق ياردەم بېرىۋاتىدۇ].
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خىتاي خەلقىگە كەلسەك ،ئۇالر خىتاي دۆلىتىنىڭ پەيدا بولىشىغا ۋە ئۇالرنىڭ تۈركىستانغا
تاجاۋۇز قىلىۋېلىشىغا ياردەم بەردى .ئۇالر يەر يۈزىدە شېرىك بۇزۇقچىلىقالرنى تارقىتىشتىن سىرت
تاجاۋۇزچى كومىنىست خىتاي ھاكىمىيىتىگە ئىقتىسادى ۋە سىياسى تەرەپلەردىن ياردەم بەردى.
ختاي تاجاۋۇزچىلىرىغا ئەگىشىپ تۈركىستانغا كۆچمەن بولۇپ كىرگەن خىتاي خەلقىگە
كەلسەك ،ئۇالر شەرىئەت ئۆلچىمىدە مۇھارىب (يەنى جەڭ قىلغۇچى) قاتارىدا سانىلىدۇ .ئۇالر
مۇسۇلمانالرغا قارشى جەڭ قىلغۇچىدۇر .چۈنكى ئۇالر خىتاي ھۆكىمىتىنى قولاليدۇ ۋە ئۇالرغا
ئىتائەت قىلىدۇ ،شۇنداقال ئۇالر ئارمىيە ،ساقچى،

سوت  ،تۇرمە ،دۆلەت بىخەتەرلىك ئىدارىسى

قاتارلىق ھاكىمىيەتنىڭ زورلۇق كۈچ ئاپپاراتلىرىنى ئادەم كۈچى ۋە بارلىق ئىمكانىيىتى بىلەن
تەمىنلەيدۇ .ھەتتا بۇ خەلق خىتاي تاجاۋۇزچى ھۆكۈمىتنىڭ تۈركىستانغا يۈرگۈزىۋاتقان دىنى،
ئىرقى ،مىللى ۋە مەدەنى يوقتىش سىياسىتىنى قولاليدۇ ۋە بۇ ھۆكۈمەتنى قانۇنلىق دەپ
ئېتىراپ قىلىدۇ .ھۆكۈمەت ئۇالرنى بىزگە قارشى ئۇرۇشقا شېرىك قىالاليدۇ ،ئۇالر ۋاقتى كەلگەندە
خىتاي ھاكىمىيىتى بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ ئىسالمغا قارشى جەڭ قىلىدىغان مۇنتىزىم
ئارمىيەگە ئايلىنااليدۇ-5003 .يىلى -6ئىيۇل قىرغىنچىلىقى بۇنىڭ تىپىك مىساللىرىدىندۇر.
ئۇنىڭدىن سىرت ئۇ خەلق ئىسالم دىيارىغا مۇسۇلمانالرنىڭ ئىجازىتىسىز تاجاۋۇز قىلغان،
تۈركىستاندا تاجاۋۇزچىالرنىڭ ئىسالمغا قارش تۇرۇشىغا ۋە زورىيىشىغا ياردەم بەرگەن خەلقتۇر.
بۇالرغا ئۇرۇش قىلىش ھۆكمىگە كەلسەك ،بىز ئىلگىركى بابالردا ئېيتقىنىمىزغا ئوخشاش
ئىمان

ئېيتىشتىن

قالسىال

ئۇالرغا

قارشى

ئۇرۇش

قىلىش

بىزنىڭ

بىرىنجى

ئىمانى

مەجبۇرىيىتىمىز دەپ تۇنۇيمىز.
خۇالسە :مۇسۇلمانالر ئەھدى تۈزمىگەن ،ئامانلىق ۋە كېپىللىك بەرمىگەن ﷲقا ۋە پەيغەمبەر
 گە ئىمان ئېيتمىغان كاپىرالرنىڭ ھەممىسى شەرىئەت ئۆلچىمىدىكى جەڭ قىلغۇچى كىشىلەر
ھېسابلىنىدۇ«( .ئىماتەتۇللىسام ئەن بەئزىل ئەھكام زۇرۋەتۇ سەنامىل ئىسالم»  -30بەت)

مۇسۇلمانالر بىلەن ئەھدى تۈزگەن ،مۇسۇلمانالر ئامانلىق ،كېپىللىك بەرگەن كاپىرالر،
ئىسالمغا قارشى جەڭ قىلغۇچى كىشىلەر بولمايدۇ .بۇالر ئەھدىسىنى بۇزمىسا بۇالرغا قارشى
ئۇرۇش قىلىشقا

بولمايدۇ«( .ئىماتەتۇللىسام ئەن بەئزىل ئەھكام زۇرۋەتۇ سەنامىل ئىسالم»  -30بەت)

مۇجاھىدالرنىڭ ھۇجۇم نىشانلىرى ۋە شەرئى تاكتىكىالر
توغرىسىدا
مۇجاھىدالر ھۇجۇم قىلىشقا تېگىشلىك بولغان (ۋاجىب بولغان) نۇقتىالر قايسى؟
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ئۇستاز ئەيمەن زەۋاھىرى ھەفىزەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ[ :مۇجاھىدالر ھۇجۇم نىشانى قىلىپ
تالالشس قا تېگىشلىك بولغان نۇقتىالرغا كەلسەك ،ئۇ ئىسالم دىيارىدىكى يەھۇدىي ،ناسارا ۋە
تاجاۋۇزچى كاپىرالرنىڭ تاجاۋۇزچىلىق ھۇجۇمىنى ئاجىزالشتۇرۇشقا تەسىر كۆرسىتەلەيدىغان
ھەرقانداق نىشان].
مۇجاھىدالرنىڭ

ھۇجۇم

قىلىدىغان

نىشانالرنى

بىلىشى

جىھادنىڭ

ئۈنۈملۈك

ئېلىپ

بىرىلىشىغا ئاالھىدا تەسىر كۆرسىتىدۇ.
مەن بۇ يەردە مۇھىم بىر مەسىلىنى ئەسكەرتىپ ئۆتۈپ كېتىمەن.
جىھاد ئىبادىتىنىڭ شەرئىي سىياسەتلىرى ۋە تاكتىكىلىرى بار بولۇپ ،بۇالرنى بىلىشىمىز
جىھاد ئىبادىتىنى شەرئى ئېلىپ بېرىشىمىزنىڭ ئالدىنقى شەرتلىرىدىن ھىساپلىنىدۇ.
مەن تۆۋەندە بۇ ھەقتە قىسقىچە توختىلىپ ئۆتىمەن.
-7جىھاد ئىبادىتىنى رەسۇلۇلالھ  كۆرسىتىپ بەرگەندەك ئېلىپ بېرىشىمىز الزىم.
 -5جىھاد ئىبادىتى بولسا جامائەت بىلەن ئېلىپ بېرىلىدىغان ئىبادەتتۇر.
شۇنىڭ ئۈچۈن كۈچىمىزنىڭ يېتىشىچە ئىسالمى جامائەت بولۇشقا تىرىشىشىمىز كېرەك.
شۇنداقال قانداق قىلغاندا شەرىئەتكە ئۇيغۇن بولغان جامائەت بولغىلى بولىدۇ؟ بۇالرنى
بىلىشىمىز كېرەك .بۇ ئىبادەتنى جامائەت بولۇپ ئېلىپ بېرىش كېرەك .شۇنداق قىلغاندا
مۇسۇلمانالر جامائىتىدە كاپىرالرنى قورقۇتۇپ تۇرىدىغان ھەيۋەت بولىدۇ .ئەمما ئىسالمى جامائەت
بولۇشقا ئىمكان تېپىلمىغاندا يالغۇز ئېلىپ بېرىلسا ھەم بولىدۇ .ئەمما بۇ ۋاقىتتا جىھادى
جامائەتلەرنىڭ يول يۇرۇقلىرىغا ئۇيغۇن ھالەتتە ئېلىپ بېرىش ۋە ئۇالرنىڭ كۆرسەتمىللىرىگە
بەكمۇ رىئايە قىلىش الزىم.
 -4تەييارلىق ئىبادەتلىرىنى ﷲ بۇيرىغاندەك ۋە رەسۇلۇلالھ  كۆرسىتىپ بەرگەندەك پۇختا
قىلىش الزىم.
ﷲبۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

َّمن َّقُوة ِ
ِ
ِ
َّرب ِ
َّع ْدو َّاهللََّّ
َّاستَطَ ْعتُم ِّ
اط َّال َ
ْخ ْي ِل َّتُ ْرهبُو َن َّبِ ِه َ
َ وأَعدُّواْ َّلَ ُهم َّما ْ
َّومن َِّ
َ

ِ ِ
ِ
آخ ِرين َِّمن ُ ِ
َّسبِ ِ
َّوأَنتُ ْم ََّلََّ
َّوَما َّتُنف َُّقواْ َّمن َّ َش ْيء َّفي َ
يل َّاهلل َّ َّيُ َوف َّإِلَْي ُك ْم َ
َّدون ِه ْم ََّلَ َّتَ ْعلَ ُمونَ ُه ُم َّاهلل َّ َّيَ ْعلَ ُم ُه ْم َ
َو َع ُدوُك ْم َ
َّو َ َ
تُظْلَ ُمو ََّنََََّّّّ
دۈشمەنلىرىڭالر (بىلەن ئۇرۇش قىلىش) ئۈچۈن ،قولۇڭالردىن كېلىشىچە قورال
كۈچى ،جەڭ ئېتى تەييارالڭالر ،بۇنىڭ بىلەن ،ﷲ نىڭ دۈشمىنىنى ،ئۆزۈڭالرنىڭ
دۈشمىنىڭالرنى ۋە ئۇالردىن باشقا دۈشمەنلەرنى قورقۇتىسىلەر  ،ئۇالرنى سىلەر
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تونۇمايسىلەر ،ﷲ تونۇيدۇ ،سىلەرنىڭ ﷲ يولىدا سەرپ قىلغىنىڭالر مەيلى نېمە
بولسا بولسۇن ،سىلەرگە ئۇنىڭ ساۋابى تولۇق بېرىلىدۇ ،سىلەرگە زۇلۇم قىلىنمايدۇ

(يەنى بۇ ساۋابتىن ھېچ نەرسە كېمەيتىلمەيدۇ) [.]61

(سۈرە ئەنفال)



 -3كاپىرالرنىڭ كاتتىۋاشلىرىغا ئەۋۋەل ھۇجۇم قىلىش كېرەك.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق

َّع ْه ِد ِهم َّوطَعنُواْ َّفِي ِ
ِ
َّدينِ ُك ْم َّفَ َقاتِلُواْ َّأَئِمةََّ
دەيدۇَ  :وإِن َّن َكثُواْ َّأَيْ َمانَ ُهم ِّ
َّمن َّبَ ْعد َ ْ َ َ

الْ ُك ْف ِرَّإِن ُه ْمََّلََّأَيْ َما َنَّلَ ُه ْمَّلَ َعل ُه ْمَّيَنتَ ُهو ََّن
ئەگەر ئۇالر ئەھدە بەرگەندىن كېيىن ،قەسەملىرىنى بۇزسا ۋە دىنىڭالرنى
ئۇالرنىڭ

ئەيىبلىسە،

چەكلىنىشلىرى

(بۇنىڭدىن)

ئۈچۈن،

كۇفرىنىڭ

كاتتىباشلىرىغا ئۇرۇش ئېچىڭالر .ئۇالرنىڭ قەسىمىنىڭ ھەقىقەتەن ئېتىبارى يوق

[.]32

(سۈرە تەۋبە)

بۇ ئەڭ مۇھىم مەسلە بولۇپ ،جىھاد ئىبادىتىدە بۇ نوقتىغا ئاالھىدە ئەھمىيەت بىرىش الزىم.
شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇستازىمىز ئۇسامە بىنالدىن رەھىمەھۇلالھ ھەم بىرىنجى قىلىپ دۈشمەننىڭ
كاتتىسى بولغان ئامرىكىغا ھۇجۇم قىلدى .بۇنىڭ بىلەن كاپىرالرنىڭ كاتتىۋاشلىرى سۇنۇپ،
جىھاد پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا جىھاد يۈكسەلدى.
شۇنىڭ ئۈچۈن

ئىمكان قەدەر كاپىرالرنىڭ كاتتىۋاشلىرىغا ھۇجۇم قىلىش كېرەك .ئىمكان

بولسا دۆلەت رەئىسى ،مۇداپىئە مىنىستىرلىرى ،ئارمىيە باشلىقلىرى يەنى گېنىرالالر ،شەھەر
باشلىقى ،ج خ ئىدرە باشلىقلىرى ،يېزا باشلىقلىرى دېگەنگە ئوخشاش كاتتىۋاشالرغا ھۇجۇم
قىلىش كېرەك.



 -6ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش قىلىۋاتقان ۋە ئىسالمغا زىيىنى چوڭ بولۇۋاتقان

كاپىرالرغا

قارشى بىرىنچى بولۇپ ئۇرۇش قىلىش كېرەك.
 -5تاجاۋۇزچى كاپىرالرغا بولغان جىھادنى ئەڭ ئالدىن ئورۇندا قويۇش كېرەك .ئىسالم
دىيارلىرىغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرگەن باسمىچى دۈشمەنلەرگە بولغان ئۇرۇشنى ،مۇرتەدلەرگە قارشى
ئېلىپ بىرىلىدىغان ئۇرۇشتىن ھەم ئالدىن ئورۇندا قويۇش الزىم.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

مَّمن َّالْ ُكفا ِر َّولْي ِج ُدواْ ِ
ِ
ِ
ِ
َّفي ُك ْمَّ
ََ
ين َ
ين َّيَلُونَ ُك ِّ َ
َّآمنُواْ َّقَاتلُواْ َّالذ َ
 يَاَّأَيُّ َهاَّالذ َ

ِ
ِ
ينَّ
غ ْلظَةً َ
َّوا ْعلَ ُمواَّْأَنَّهللََّّ ََّم َعَّال ُْمتق َ
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 ئى مۇئمىنلەر! سىلەر ئۆزۈڭالرغا يېقىن جايدىكى كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش
قىلىڭالر (يەنى سىلەرگە خەتەر بولماسلىق ئۈچۈن ،ئالدى بىلەن ئەتراپىڭالردىكى
كۇففارالرنى ئۇجۇقتۇرۇڭالر) ،سىلەرنى ئۇالر ھېس قىلسۇن (يەنى ئۇرۇش ئۈستىدە
ئۇالرغا قاتتىق قول بۇلۇڭالر  ،ئۇالرغا ئىچىڭالر ئاغرىمىسۇن) ،بىلىڭالركى ،ﷲ

تەقۋادارالر بىلەن بىللىدۇر (يەنى ﷲ تەقۋادارالرغا مەدەتكاردۇر) [.]754

(سۈرە تەۋبە)

 -1كاپىرالرنىڭ ئاجىزلىق نۇقتىلىرىغا ھۇجۇم قىلىش كېرەك.
 -1كاپىرالرنىڭ ئىقتىسادىنى سۇندۇرۇشقا ئاالھىدە ئەھمىيەت بېرىش الزىم .كاپىرالرنىڭ
ئىقتىسادى ۋە سانائەت ئورۇنلىرىنى ئاساسى ھۇجۇم نىشانى قىلىپ تالالش الزىم.
 -3ئەسكىرى ئورۇنالر ،ئىستىخبارات ئورگانلىرى ۋە ج خ ئىدارىلىرىنى مەركەز قىلغان ئاساستا
ھۇجۇم قىلىش الزىم.
 -70مۇرتەدلەرگە قارشى ئېلىپ بېرىلىدىغان جىھاد ئىبادىتىنى ئەسلى كاپىرالرغا بولغان
جىھادتىن ئەۋۋەل قىلىش كېرەك دېگەن ھۆكۈمنى مۇتلەق تۇتقا قىلىۋالماسلىق كېرەك.
چۈنكى بۇ ھۆكۈم بىرىنچىدىن ،ئەسلى كاپىرالرغا بولغان جىھاد پەرىز كۇپايە بولغان ھالەتلەرگە
قارىتىلىدۇ .شەرقى تۈركىستاندىكىگە ئوخشاش ئىسالم دىيارىغا تاجاۋۇزچى كاپىرالر باستۇرۇپ
كەلگەن ۋاقىتتا ،بىزنىڭ ﷲقا ئىمان ئېيتىشتىن قالسىال ئەڭ مۇھىم ۋاجىباتىمىز،
تاجاۋۇزچى كاپىرالرنى ئىسالم دىيارلىرىدىن قوغالپ چىقىرىشتۇر .ئىككىنچىدىن ،بىز بۇ
ھۆكۈمنى تۇتقا قىلىپ ئەڭ ئالدىن مۇرتەدلەرگە قارشى ئۇرۇشنى باشلىساق ،بەزى مۇسۇلمان
قېرىنداشلىرىمىزنىڭ چۈشەنمەسلىكى سەۋەپلىك ،شۇ دىياردىكى مۇسۇلمانالرنىڭ قوللىشدىن
ئايرىلىپ قېلىشىمىز ۋە دۈشمەننى كۆپەيتىپ قويىشىمىز مومكىن .شۇڭا بىز ئەڭ ئالدىن
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
كىلىدۇ .ئىش شۇنداق ئۆز تەرتىۋى بىلەن بولۇش كېرەك.
 -77ئۇرۇش تاكتىكىلىرىنى ياخشى ئىگەللەش كېرەك.
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 -75ئەگەر مۇجاھىد قېرىنداشلىرىمىز جىھادى ئەمىلىيەتلەردە بىر كاپىرنى ئۆلتۈرۈپ
بولغاندىن كېيىن ئۆزى شېھىد بولۇپ كېتىش كۆرۈنۈپ تۇرغان بولسا ،ئامال بار پارتلىتىش
دەرىسلىكلىرى ۋە شۇنىڭغا ئوخشىغان ئەسكىرى بىلىملەرنى ئۆگىنىپ چوڭراق ئەمىلىيەت
قىلىش الزىم.
-61جەڭنىڭ تاكتىكىلىرىنى پۇختا ئىگەللەش.
ئەبۇھۇرەيرە  ۋە جابىر  الردىن نەقىل قىلىنغان ھەدىستە ،رەسۇلۇلالھ  مۇنداق دەيدۇ

"اْلرب خدعة

"«:جەڭ ھىيلىدۇر».

(بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى)

جەڭنىڭ ئالدامچىلىق بولىشىدىكى مەنا -ئۇنىڭ مەلۇم بىر ھىيلە بىلەن ئاخىرلىشىشىدۇر.
بىر تەمسىلدە مۇنداق كەلگەن [:گاھىدا بىر ھىيلە بىر قەبىلىدىنمۇ (يەنى ئۇنىڭ
ياردىمىدىنمۇ) مەنپەئەتلىكتۇر].
دانىشمەنلەرنىڭ سۆزلىرىدە مۇنداق كەلگەن[ :ئەگەر دۈشمىنىڭنى قۇۋۋەت بىلەن تاپساڭ،
ئۇنىڭ سەندىنمۇ ئاجىزلىقىنى بىلگەنگە قەدەر ،ئۇنىڭغا ھەرگىز ئىلگىرلىمىگىن .ئەگەر ئۇنى
مىكىر بىلەن تاپساڭ ،ئۇ كۈچلۈك بولغان تەقدىردىمۇ ،ئۇنىڭ ئىشى نەزىرىڭدە چوڭ بولمىسۇن].
-73جەڭنىڭ تەرتىباتلىرىنى مەخپىي تۇتۇش الزىم.
جەڭدە يۆلۈنىشنى مەخپى قىلىش سۈننەتنىڭ قاتارىدىن بولۇپ ،بۇھالدا يىراق-يېقىندىكىلەر
ئەمىرنىڭ مەقسىتىدىن خەۋەردار بواللمايدۇ .دۈشمەنگە خەۋەرنىڭ تارىلىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن،
ئۇنىڭ يۆلۈنىشىنى بىرەر كىشى بىلەلمەيدۇ .بۇنى رەسۇلۇلالھ  قىلغان.
كەئب ئىبنى مالىك  مۇنداق دەيدۇ«:رەسۇلۇلالھ  غازات قىلماقچى بولسا ،ئۇنىڭ غەيرىگە
قارىتىپ تۇرۇپ غازات قىالتتى».
رەسۇلۇلالھ

(بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى)

 پەقەت تەبۇك غازىتىدىال -ئۇنىڭ يىراق ۋە رۇمغا قارشى بولغانلىقى ھەمدە

مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇنىڭغا خاس تەييارلىنىۋېلىشى ئۈچۈن  -ئۆزىنىڭ يۈزلەنگەنلىكىنى ئوچۇق
ئۇقتۇرغان.
 -76قولىدىن كىلىشىچە ئىھتىياتى تەدبىرلەرنى تۇتۇشقا ئەھمىيەت بىرىش كېرەك.
 -75بىز كاپىرالرنى ئۆلتۈرۈشكە بۇيرۇلغان دەپ ئاددى كاپىرالرنى ئۆلتۈرۈش بىلەن بولۇپ
جىھادنىڭ پايدا مەنپەئەتلىرىگە رىئايە قىلمايدىغان ھالەتلەردىن ساقلىنىش الزىم .ئامال بار
ئىشنى يىلتىزىدىن ھەل قىلىشقا تىرىشش كېرەك.
مۇسۇلمان قېرىنداشالر! بىز بۇ ھەقتە توختىلىپ ئۆتسەك بۇ ئىنتايىن چوڭ بىر باب .ئىنشا
ئالالھ بۇ ھەقتە باشقا كىتابتا توختۇلىمەن ۋە ياكى دەرىس قىلىمەن .خۇالسە قىلىپ ئېيتقاندا
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بۇ جىھاد ئىبادىتىنى ئۈنۈملۈك ئېلىپ بېرىش ۋە جىھاد مىۋىلىرىنى ھىمايە قىلىش ئۈچۈن ئەڭ
مۇھىم بىلىملەردۇر.

جەڭنىڭ ئەدەپلىرى ھەققىدە
بەزى ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ :ہللا تەئاال ئۆز كاالمىدا جەڭنىڭ ئەدەپ-قائىدىلىرىنى جۇغالپ
مۇنداق

دەيدۇَّ َّ :ياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواْ َّإِ َذاَّلَِقيتم َّفِئَةً َّفَاثْ بتواْ َّواذْ ُكرواْ َّاهللَََّّّ َكثِيراً َّلعل ُكم َّتُ ْفلَحو َن[ِ 12
يعواْ َّاهللََّّ
َ َُ
َ َ
]وأَط ُ
َ ْ ُ
ُْ
َ
ُُ َ ُ

ِ
يح ُكمَّو ْ ِ
ين[َّ]12
از ُعواَّْفَ تَ ْف َ
َّوَلََّتَنَ َ
بَّ ِر ُ ْ َ
شلُواْ َ
َوَر ُسولَهُ َ
اصب ُرواَّْإِنَّاهللََّّ َم َعَّالصاب ِر َ
َّوتَ ْذ َه َ
 ئى مۇئمىنلەر! (مۇشرىكالردىن) بىرەر جامائەگە (يەنى دۈشمەن قوشۇنىغا)
ئۇچراشقان چېغىڭالردا ساباتلىق كۆرسىتىڭالر ،مۇۋەپپەقىيەت قازىنىشىڭالر ئۈچۈن
ﷲنى كۆپ ياد ئېتىڭالر[( .]36پۈتۈن سۆز-ھەرىكەتلىرىڭالردا) ﷲغا ۋە ئۇنىڭ
پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلىڭالر ،ئىختىالپ قىلىشماڭالر .بولمىسا( ،دۈشمەن بىلەن
ئۇچرىشىشتىن) قورقۇپ قالىسىلەر ،كۈچ-قۇۋۋىتىڭالر كېتىپ قالىدۇ .سەۋر

قىلىڭالر ،ﷲھەقىقەتەن سەۋر قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر[]35

(ئەنفال).

بۇ سۆزنى دېگۈچى ھەقىقەتەن راست ئېيتتى .چۈنكى ،ﷲئۇرۇش قىلغۇچىالرنى بەش ئىشقا
بۇيرىدى .ئەگەر بۇ بەش ئىش بىرەر جامائەدە جەملىنىپال قالىدىكەن ،ئۇالرنىڭ سانى ئاز ۋە
دۈشمىنىنىڭ سانى كۆپ بولغان تەقدىردىمۇ ئۇالر نۇسرەتكە ئېرىشىدۇ.
بۇ بەش ئىش -مۇستەھكەم تۇرۇش؛ ﷲنى كۆپ ياد ئېتىش؛ ﷲۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە
بويسۇنۇش؛ مەغلۇبىيەتكە ئېلىپ بارىدىغان كۈچ-قۇۋۋەتنىڭ كېتىشىگە سەۋەپ بولىدىغان
تاالش-تارتىشنىڭ بولماسلىقى؛ سەبىرچان بولۇش.
مەلۇمكى ،مۇجاھىدالر بىر باغالم ئوقيادەك بىرلەشسە ،كىشىلەرنىڭ ئۇنى سۇندۇرۇشقا كۈچى
يەتمەيدۇ .ئەگەر چېچىلىپ كەتسە ،بىردىن-بىردىن سۇندۇرااليدۇ .مۇجاھىدالر جەڭدە ھۇشيار
بولۇشى الزىم ،چۈنكى جەڭ ھىيلە قىلىشتۇر.
مەن تۆۋەندە جەڭنىڭ مۇھىم ئەخالقلىرىنىڭ بىر قىسمىنى سۆزلەپ ئۆتىمەن
 -6ﷲنى كۆپ ياد ئېتىش .مۇجاھىدالر تىلى ھەر دائىم زىكىر بىلەن نەمدىلىپ تۇرىشى،
كۈلكە چاقچاقالردىن يىراق بولىشى كېرەك.
 -5ﷲيولىدا ئاخرغىچە مۇستەھكەم تۇرۇش .ھەر دائىم سەبىرنى ئۆزىگە الزىم تۇتۇش كېرەك.
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 -4ﷲۋە ئۇنىڭ رەسۇلىنىڭ بۇيرۇقلىرىغا كۈچىنىڭ يىتىشىچە ئەمەل قىلىش .قىلىۋاتقان
جىھاد ئىبادەتلىرىنى شەرىئەتكە ئۇيغۇن ھالەتلەردە ئېلىپ بېرىش الزىم.
-3مۇجاھىد قېرىنداشالر جەڭ مەيدانىدا ﷲ قا بەكمۇ تەقۋالىق قىلىشى كېرەك.
-6ئىختىالپالردىن ۋە بۆلگۈنچىلىكلەردىن يىراق تۇرۇش كېرەك .چۈنكى ئىختىالپ قىلىش
بولسا ،مۇسۇلمانالر جامائىتىنىڭ كۈچ قۇۋۋىتىنى كەتكۈزۈپ قويىدۇ .جىھاد مېۋىلىرىنى يوقىتىپ
تاشاليدۇ .بىز ئىسالم تارىخىغا بىر نەزەر تاشاليدىغان بولساق جىھاد مېۋىلىرىنىڭ كۆپىنچىسى
مۇجاھىدالرنىڭ بۆلىنىشى بىلەن يوق بولۇپ كەتكەن.
 -5مۇجاھىدالر ئۆزلىرىنىڭ سانلىرىغا ۋە ياكى قورال ياراقلىرىغا ئەمەس بەلكى ﷲ قا
ھەقىقىي تەۋەككۇل قىلىشى،

شۇنداقال ياردەمنى پەقەت ﷲ تەرىپىدىن بېرىلىدۇ دەپ ئېتقاد

قىلىشى كېرەك.
 -1ھىممەتلىك ،باتۇر بولىشى كېرەك.
 -1پەخردىن ،كىبىردىن ،رىيادىن ۋە مەغرۇرلۇقتىن ساقلىنىش كېرەك.
 -3ئىسالمنىڭ گۈزەل ئەخالقلىرى بىلەن ئەخالقلىنىشى كېرەك.
 -70ھوقۇق مەنسەپلەرگە ھېرىس بولۇشتىن يىراق تۇرۇشى الزىم.
-77ﷲقا يىغالپ تۇرۇپ دۇئاالرنى كۆپ قىلىشى كېرەك.

مۇجاھىدالر راستىنال تىرورچىمۇ ،ئۇالرنىڭ نىشانى پەقەت ئادەم
ئۆلتۈرۈشمۇ؟
بىز بۇ سۇئالغا جاۋاپ بىرىشتىن ئىلگىرى مۇجاھىد دېگەن كىم دېگەن مەسىلە ھەققىدە
توختىلىپ ئۆتۈپ كەتسەك.
مۇجاھىد دېگىنىمىز -ﷲ قا ئىمان ئېيتقان ،ﷲنىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئىجرا قىلغان ،ﷲ
نىڭ كەلىمىلىرىنى ئۈستۈن قىلىپ ،ئىسالم شەرىئىتىنى تەدبىق قىلىشنى مەقسەت قىلغان ۋە
ئىسالمنى ئالىي قىلىش بەدىلىگە ئۆزىنىڭ سۆيۈملۈك جېنىنىنى ﷲ يولىدا پىدا قىلىش ئۈچۈن
ئاتالنغان ئىسالم ئۈممىتىنىڭ ئەركەكلىرىدۇر.
مۇجاھىدالرنىڭ نىشانى  -ئىنسانالرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى رەسۇلۇلالھ

 قىلغان جىھاد

ئىبادىتىنى ئادا قىلىش ،ﷲقا ئىمان كەلتۈرگەنلىكلىرى ئۈچۈن زۇلۇمغا ئۇچرىغان ۋە
ئۇچرىۋاتقان

مۇسۇلمانالرنى

ئىسالمى

ھۆرلۈككە

ئىرىشتۈرۈش،

رەسۇلۇلالھ



ۋە

ئۇنىڭ

ساھابىللىرى نۇرغۇنلىغان قانالرنى ئاققۇزۇش بەدىلىگە فەتھى قىلغان بارلىق ئىسالمى دىيارالرنى
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كاپىرالر چاڭگىلىدىن ئازاد قىلىپ ،ﷲ نىڭ دىنىنى يەر يۈزىدە ھاكىم ئورۇنغا ئېلىپ چىقىش
ئۈچۈن پەيغەمبەرلىك مەنھىجى ئاساسىدا ئىسالمى خىالپەتنى بەرپا قىلىپ ،ئىسالم شەرىتىنى
تەدبىق قىلىش ،شۇنداقال بۇنىڭغا توسقۇنلۇق قىلىۋاتقان بارلىق باتىل ئورگان ۋە كۈچلەرنى
يېقىتىپ تاشالش ۋە ئىسالمنى يەر يۈزىدە نەشىر قىلىش ..................دىن ئىبارەت.
مۇجاھىدالرنىڭ مەقسىدى كاپىر ۋە مۇناپىقالر ئېيتقاندەك پەقەت ئادەم ئۆلتۈرۈش ئەمەس
بەلكى ،ﷲنىڭ بۇيرۇقلىرىنىڭ ئىجرا بولۇشىغا توسقۇنلۇق قىلىۋاتقان بارلىق كۈچلەرنى
ئاغدۇرۇپ تاشالپ ئىسالمى دەۋەتنى تارقىتىشتۇر .ئەگەر مۇجاھىدالرنىڭ مەقسىدى پەقەت ئادەم
ئۆلتۈرۈش بولسا ،ئۇالر نېمە ئۈچۈن ئىسالم دەۋىتى يەتمىگەن كاپىرالرغا ئۇرۇشتىن ئاۋۋال دەۋەت
قىلىدۇ؟؟؟ نېمە ئۈچۈن كىپىللىك ۋە ئامانلىق بىرىلگەن كاپىرالرنى ئۆلتۈرمەيدۇ؟
شۇنىڭ

ئۈچۈن

بارلىق

مۇسۇلمان

بولغان

قېرىنداشلىرىمىزغا

تەۋسىيەلىرىم

جىھاد

ئىبادىتىنىڭ مەنالىرىنى ۋە ئۇنىڭ ماھيىتىنى چۈشىنىۋااليلى!

كاپىرالرنىڭ ئايال -بالىلىرىنىڭ ھۆكمى
نۇرغۇن

ھېكمەتلەر

سەۋەپلىك

شەرىئەت

كاپىرالرنىڭ

ئايال-بالىلىرىنى

ئۆلتۈرۈشتىن

چەكلىدى.
شۇنىڭ ئۈچۈن كاپىرالرنىڭ ئاياللىرىنى ۋە ئۇششاق بالىلىرىنى ،ئۇالرنىڭ ئايرىم ھالەتتە
تۇرغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپمۇ ،قەستەن ئۆلتۈرۈۋېتىش دۇرۇس ئەمەس.
پەيغەمبەر  نىڭ بالىالرنى ئۆلتۈرۈشتىن توسۇشى ،ئۇالر باالغەت يېشىغا يەتمىگەنلىكى ۋە
ئۇالرنىڭ

ئىسالمىنى

قۇبۇل

قىلىشىنى

ئۈمىد

قىلغانلىق

سەۋەبىدىندۇر.

(ﷲياخشى

بىلگۈچىدۇر).
ئايالالرنى ئۆلتۈرۈشتىن توسۇشنىڭ سەۋەبى بولسا ،ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشنىڭ مەنىسى يوق .يەنە
كېلىپ ئۇالر ۋە بالىالر قۇل-دېدەكلەردۇر .نەتىجىدە ئۇالر ئەھلى ئىسالمغا كۈچ-قۇۋۋەت بولىدۇ.
كاپىرالرنىڭ

ئايال–بالىلىرىنى

ئۆلتۈرۈشتىن

چەكلەش،

ھەرگىزمۇ

ئۇالرنىڭ

قېنى

ساقالنغانلىقى (ھاالل بولمىغانلىقى) ۋە ئۇالرنىڭ ھۆرمىتى بولغانلىقى ئۈچۈن ئەمەس بەلكى،
ئىسالمدىكى ھېكمەت ۋە مەنپەئەتلەر جەھەتتىندۇر( .ﷲياخشى بىلگۈچىدۇر).
ئەمما تۆۋەندىكىدەك ھالەتلەردە شەرىئەت كاپىرالرنىڭ ئايال  -بالىلىرىنى ئۆلتۈرۈشنىڭ
دۇرۇس ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ بەردى.
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-7جەڭ مەيدانلىرىدا كاپىرالرنىڭ ئايال-بالىلىرى ئۆلتۈرۈشنى مەقسەت قىلماستىن .ئۇالر
ئۆلتۈرۈلۈپ كەتسە گۇناھ يوق( .ﷲياخشى بىلگۈچىدۇر).
كاپىرالرنى مەقسەت قىلىپ ئاتقان ئوقالردا ۋە پارتلىتىشالردا

كاپىرالرنىڭ ئايال-بالىلىرى

ئۆلتۈرۈلۈپ كەتسە جائىز.
 -5جەڭ مەيدانلىرىدا كاپىرالر ئايال–بالىلىرىنى قالقان قىلىۋالغان (يەنى ئايال-بالىلىرىنى
سەپنىڭ ئالدىغا چىقىرىپ قويغان) ھالەتلەردە ئايال–بالىلىرىنى ئۆلتۈرۈۋېتىش جائىز.
 -4كاپىرالرنىڭ ئايال-بالىلىرى ۋە ياشتا چوڭلىرى ئۇرۇشقا قىزىقتۇرۇش بىلەن ،پىكىر
بىلەن ۋە شۇنىڭغا ئوخشىغان ياردەم تۈرلىرىنىڭ قايسى بىرى بىلەن ياردەم بەرگەن بولسا ،ئۇالر
بۇ ۋاقىتتا ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش ئاچقان ھېسابلىنىدۇ ۋە ئۆلتۈرۈش ۋاجىب بولىدۇ.
(«ئىماتەتۇللىسام ئەن بەئزى ئەھكام زۇرۋەتۇ سەنامىل ئىسالم»  -67بەت)

تۆۋەندە بۇالرنىڭ ھەر بىرى توغرىسىدا شەرئى دەلىللەرنى كەلتۈرۈش بىلەن تەپسىلى
توختىلىپ ئۆتىمىز.
-7جەڭ مەيدانلىرىدا كاپىرالرنىڭ ئايال-بالىلىرى ،ئۆلتۈرۈشنى مەقسەت قىلماستىن
ئۆلتۈرۈلۈپ كەتسە گۇناھ يوق.
كاپىرالرغا ھۇجۇم قىلغان ۋاقىتتا ،كاپىرالرنىڭ ئايال-بالىلىرىنى جەڭ شارائىتى تەلەپ
قىلغان بولسا ۋە كاپىرالرنىڭ ئايال بالىلىرىنى كاپىرالردىن پەرقلەندۈرۈش قىيىن بولسا ئۇالرنى
ئۆلتۈرۈش جائىز.

(«ئىماتەتۇللىسام ئەن بەئزى ئەھكام زۇرۋەتۇ سەنامىل ئىسالم»  -33بەت)

ئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:كاپىرالرغا كېچىسى ھۇجۇم قىلغاندا ،ئايال-
بالىلىرىنىڭ ئۆلتۈرۈلىشىنى يامان كۆرىدىغان كىشى يوق -،دېدى].

(«ئىماتەتۇللىسام ئەن بەئزى

ئەھكام زۇرۋەتۇ سەنامىل ئىسالم»  -33بەت)

ئىمام نەۋەۋىي رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:كاپىرالرغا كېچىسى ھۇجۇم قىلغاندا ئايال
بالىلىرىنىڭ ئۆلتۈرۈلۈپ كىتىشى دۇرۇس ،بۇ بىزنىڭ ،ھەنەپىي،شاپىئىي ۋە جۇمھۇر ئالىمالرنىڭ
مەزھىبى دېدى].

(شەرھۇ مۇسلىم -75توم  60- 33بەتلەر)

ئىمام ئىبنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:كاپىرالرنىڭ ئايال -بالىلىرى ئۆلتۈرۈلۈپ
كەتسىمۇ

كاپىرالرغا مەنچاناق (قەدىمكى زامان توپ قوراللىرى) ئېتىش دۇرۇس -،دېدى].

(«ئىماتەتۇللىسام ئەن بەئزى ئەھكام زۇرۋەتۇ سەنامىل ئىسالم  -35بەت)
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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.
 .1ئىبنى ئۆمەر  نىڭ ھەدىسىدۇر .ئۇ مۇنداق دەيدۇ:

ت ْامَرأَة َم ْقتُولَةً ف بَ ْعض َمغَازي َر ُسول
« ُوج َد ْ

َّ
ول ﷲ َ َّ
الصْب يَان »
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم فَنَ َهى َر ُس ُ
ِّساء َو ِّ
اﷲ َ
صلى اﷲ َعلَْيه َو َسل َم َع ْن قَ ْتل الن َ

پەيغەمبەر 

نىڭ غازاتلىرىنىڭ بەزىسىدە بىر ئايال ئۆلتۈرۈلگەن ھالەتتە تېپىلدى .پەيغەمبەر « ئايالالر ۋە
ئۇششاق بالىالرنى ئۆلتۈرۈشتىن توستى».
 .2سەئىبى ئىبنى جەسسامە  نىڭ ھەدىسىدۇر .ئۇ مۇنداق دەيدۇ:

ول اﷲ صلى اﷲ
« ُسئ َل َر ُس ُ

عليه وسلم َعن َّ
الُ :ه ْم مْن ُه ْم» وف رواية« :أ َّ
َِّب
ْي يُبَ يَّتُو َن فَيُصيبُو َن م ْن ن َسائه ْم َوذَ َراريِّه ْم فَ َق َ
الذ َرار ِّ
َن الن َّ
ي م َن الْ ُم ْشرك َ
يل لَهُ لَ ْو أ َّ
ال ُه ْم م ْن آبَائه ْم».
ْي قَ َ
َن َخْي ًَل أَ َغ َار ْ
َصابَ ْ
ت م ْن أَبْنَاء الْ ُم ْشرك َ
ت م َن اللَّْيل فَأ َ
صلى اﷲ عليه وسلم ق َ
پەيغەمبەر  دىن مۇشرىكالرغا كېچىدە ھۇجۇم قىلىپ كېلىپ ئۇالرنىڭ ئاياللىرى ۋە ئۇششاق
بالىلىرىنى ئۆلتۈرۈپ قويغانلىق توغرىلىق سورالدى .پەيغەمبەر  مۇنداق دېدى« :ئۇالر (ئايال
بالىالر) ئۇالرنىڭ جۈملىسىدىندۇر».
يەنە بىر رىۋايەتتە پەيغەمبەر  گە مۇنداق دېيىلدى :ئەگەر بىر ئاتلىق قوشۇن كېچىدە ھۇجۇم
قىلىپ

مۇشرىكالرنىڭ

جۈملىسىدىندۇر» دېدى.

بالىلىرىنى

ئۆلتۈرۋەتسىچۇ؟

پەيغەمبەر



:

«ئۇالر

دادىلىرىنىڭ

(مۇسلىم رىۋايىتى)

ئىمام نەۋەۋى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ« [:ئۇالر دادىلىرىنىڭ جۈملىسىدىندۇر» دېگەنلىك،
بۇنىڭ بىلەن يەنى ئۇالر ئۆلتۈرۈلۈپ كەتسە نۇقسان يوقتۇر دېگەنلىكتۇر .چۈنكى ،ئۇالرنىڭ
دادىلىرىنىڭ مىراس ،نىكاھ ،قىساس ۋە دىيەتلەر قاتارلىق ئىشالردىكى ھۆكۈملىرى ئۇالرنىڭ
ئۈستىگە جارى بولىدۇ .مەقسەت ئۇالر زۆرۈرىيەتسىز قەسىت قىلىنماسلىقتۇر .ئەمما ،ئايالالر ۋە
ئۇششاق بالىالرنى ئۆلتۈرۈشتىن توسۇش توغۇرلۇق كەلگەن يۇقىرىقى ھەدىستىن مەقسەت ،ئۇالر
ئايرىلىپ تۇرسا (ئۆلتۈرۈلمەيدۇ) .ئۇالرغا كېچىدە ھۇجۇم قىلىش ،ئايالالر ۋە ئۇششاق بالىالرنى
كېچىدىكى ھۇجۇمدا ئۆلتۈرۋېتىشىنىڭ دۇرۇسلىقىدىن ئىبارەت بىز بايان قىلغان بۇ ھەدىس
بىزنىڭ ،ئىمام مالىكنىڭ ،ئىمام ئەبۇ ھەنىفىنىڭ ۋە جۇمھۇرنىڭ مەزھىپىدۇر .كېچىدە ھۇجۇم
قىلىش دېگەنلىك ـــ ئەرنى ئايالدىن ۋە ئۇششاق بالىدىن پەرىقلەندۈرگىلى بولمايدىغان ھالەتتە
ئۇالر ئۈستىگە كېچىدە ھۇجۇم قلىش دېگەنلىكتۇر .بۇ ھەدىستە كېچىدە ھۇجۇم قىلىشنىڭ
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دۇرۇسلىقىغا ،شۇنداقال دەۋەت يەتكەن كىشىلەرگە بۇنى بىلدۈرۈپ قويماستىن ھۇجۇم قىلىشنىڭ
دۇرۇسلىقىغا دەلىل بار .يەنە ئۇ ھەدىستە كۇففارالرنىڭ بالىلىرىنىڭ دۇنيادىكى ھۆكۈمى
دادىلىرىنىڭ ھۆكۈمىدۇر .ئەمما ئۇالر باالغەتكە يېتىشتىن بۇرۇن ئۆلۈپ كەتسە ئاخىرەتلىكى
توغرىسىدا ئۇالر ھەققىدە ئۈچ خىل كۆز قاراش بار].
ئىبنى قۇدامە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:كۇففارالرغا كېچىدە ھۇجۇم قىلىش ،يەنى ئۇالرنى
كېچىدە بېسىپ بېرىپ ئۆلتۈرۈش دۇرۇس].
ئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن [:كېچىدە ھۇجۇم قىلسا ،ئەيىپ ھېسابالنمايدۇ.
رۇملۇقالرغا ئېلىپ بېرىلغان غازاتمۇ كېچىدە ھۇجۇم قىلىش بولغان].
ئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇلالھ يەنە مۇنداق دەيدۇ [:بىز ھېچبىر كىشىنىڭ دۈشمەنگە كېچىدە
ھۇجۇم

قىلىشىنى

يامان

كۆرگەنلىكىنى

بىلمەيمىز.

ئۇنىڭغا

سوفيان

زۆھرىدىن،

ئۇ

ئابدۇلالھدىن ،ئۇ ئىبنى ئابباسدىن ،ئۇ سەئبى ئىبنى جاسسامىدىن رىۋايەت قىلىپ مۇنداق
دەيدۇ ،مەن رەسۇلۇالھ  دىن مۇشرىكالرنىڭ ئۆيلىرىگە كېچىدە ھۇجۇم قىلىپ ئۇالرنىڭ
ئاياللىرى ۋە ئۇششاق بالىلىرىنى ئۆلتۈرۈپ قويىمىز دەپ سورالغاندا ،مۇنداق دېگەنلىكىنى
ئاڭلىغان ئىدىم« ،ئۇالر (ئايالالر ۋە ئۇششاق بالىالر) ،ئۇالرنىڭ (مۇشرىكالرنىڭ) جۈملىسىدىندۇر].
ئەگەر پەيغەمبەر  ئايالالر ۋە ئۇششاق بالىالرنى ئۆلتۈرۈشتىن توسقانغۇ دېيىلسە ،بۇ ئۇالرنى
قەستەن ئۆلتۈرۋېتىشكە قارىتىلغان دەپ جاۋاب بېرىمىز.
ئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:ئەمما ،ئۇالرنى قەستەن ئۆلتۈرۈش توغرا ئەمەس.
سەئبىنىڭ ھەدىسى پەيغەمبەر  نىڭ ئايالالرنى ئۆلتۈرۈشتىن توسقاندىن كېيىندۇر .چۈنكى،
پەيغەمبەر  نىڭ ئايالالرنى ئۆلتۈرۈشتىن توسۇشى ئىبنى ئەبىل ھۇقەيقنى (ئۆلتۈرۋېتىشكە)
ئادەم ئەۋەتكەن ۋاقتىغا توغرا كېلىدۇ .ئۇ ئىككى ھەدىسنىڭ ئوتتۇرسىنى مۇنداق بىرلەشتۈرۈش
مۇمكىن( .ئايالالر ۋە ئۇششاق بالىالرنى ئۆلتۈرۈشتىن) توسقان ھەدىس ،قەستەنگە قارىتىلىدۇ،
ئۆلتۈرۈش دۇرۇس دېگەن ھەدىس قەستەن بولمىغان ھالەتكە قارىتىلىدۇ].
ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە كاپىرالر بىلەن بولغان ئۇرۇشالر ھەرخىل
توپ قوراللىرى بىلەن ياكى پارتلىغۇچى ماددىالردا مىنا ۋ ئىستىشھادىي قىلىش شەكلى بىلەن
بولىۋاتىدۇ .شۇڭا بۇ ئەمىلىيەتلەردە كاپىرالرنىڭ ئايال-بالىلىرى مەقسەت قىلىنماستىن
ئۆلتۈرۈلۈپ كەتسە دۇرۇس.
-5جەڭ مەيدانلىرىدا كاپىرالر ئايال–بالىلىرىنى قالقان قىلىۋالغان (يەنى ئايال -بالىلىرىنى
سەپنىڭ ئالدىغا چىقىرىپ قويغان) ھالەتلەردە ئايال–بالىلىرىنى ئۆلتۈرىۋېتىش جائىز.
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ئىمام ئىبنى قۇدامە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:كاپىرالر ئايال-بالىلىرىنى قالقان
قىلىۋالسا ئايال-بالىلىرىنى ئۆلتۈرىۋېتىش جائىز .پەيغەمبەر  ، كاپىرالرنىڭ ئايال-بالىلىرى
بار ھالەتتە مەنچاناق ئاتقان].

(ئەلمۇغنى -3توم-547بەت)

ئىمام ئەبۇ يەئال ،سەنئانى ۋە ماۋەردى رەھىمەھۇمۇلالھالر ھەم [:كاپىرالر ئايال–بالىلىرىنى
قالقان قېلىۋالسا ئايال–بالىلىرىنى

ئۆلتۈرىۋېتىش جائىز -،دەيدۇ].

(«ئىماتەتۇللىسام ئەن بەئزىل

ئەھكام زۇرۋەتۇ سەنامىل ئىسالم»  -60بەت).

 -4كاپىرالرنىڭ ئايال-بالىلىرى ۋە ياشتا چوڭلىرى ئۇرۇشقا قىزىقتۇرۇش بىلەن ،پىكىر
بىلەن ۋە شۇنىڭغا ئوخشىغان ياردەم تۈرلىرىنىڭ قايسى بىرى بىلەن ياردەم بەرگەن بولسا ،ئۇالر
بۇ ۋاقىتتا ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش ئاچقان ھېسابلىنىدۇ ۋە ئۆلتۈرۈش ۋاجىب بولىدۇ.
(«ئىماتەتۇللىسام ئەن بەئزىل ئەھكام زۇرۋەتۇ سەنامىل ئىسالم»  -67بەت).

ئەبۇ ئابدۇلالھ مۇھاجىر رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:كاپىرالرنىڭ ئايال–بالىلىرى ،ياشتا
چوڭلىرى ،كېپىللىك بېرىلگەنلىرى ،راھىبلىرى ،تىلەمچىلىرى ۋە شۇنىڭغا ئوخشىاش
ئۆلتۈرۈش دۇرۇس بولمايدىغانلىرى ،ئۇرۇشقا قاتناشقان بولسا ياكى مەنىۋى ۋە ماددىي ياردەم
بەرگەن بولسا ياكى ئۇرۇشقا قىزىقتۇرۇش بىلەن ،پىكىر بىلەن ۋە شۇنىڭغا ئوخشىغان ياردەم
تۈرلىرىنىڭ قايسى بىرى بىلەن ياردەم بەرگەن بولسا ،ئالىمالر ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشكە ئىختىالپسىز
بىرلىككە كەلدى].

(مەسائىل مىن فىقھۇل جىھاد -757بەت)

ئىمام نەۋەۋىي رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:ئالىمالر كاپىرالرنىڭ ئايال-بالىلىرى ئۇرۇشقا
ياردەم بەرمىسە ئۆلتۈرۈشنىڭ ھارام ئىكەنلىكىگە باردى ،ئەگەر ئۇالر ئۇرۇشقا ياردەم بەرسە
ئۆلتۈرۈشنىڭ دۇرس ئىكەنلىكىگە باردى].
ئىمام ئىبنى ھەببان

(شەرھۇ مۇسلىم -75توم -31بەت)

رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:كاپىرالرنىڭ ئۇرۇشقا ياردەم بەرگەن

ئايال-بالىلىرى ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش ئاچقان ھېسابلىنىدۇ ۋە ئۆلتۈرۈش ۋاجىب بولىدۇ].
(سەھىھ ئىبنى ھەببان -77توم -770بەت)

شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:كاپىرالرنىڭ ئۇرۇشقا ياردەم
بەرگەن ۋە ئۇرۇشقا قاتناشقان ئايال-بالىلىرىنى ئۆلتۈرۈش ئالىمالرنىڭ ئىتتىپاقى بىلەن دۇرۇس
بولىدۇ.

چۈنكى

پەيغەمبەر



ئايال-بالىلىرىنى

كاپىرالرنىڭ

ئۇرۇشقا

قاتناشمايدۇ

دەپ

ئۆلتۈرۈشتىن توستى .ئەگەر ئۇالر ئۇرۇشقا قاتناشسا ئۆلتۈرۈشتىن توسىدىغان چەكلىگۈچى ئامىل
يوقالغان بولىدۇ].

(سارىمۇل مەسلۇل -5توم  503بەت)
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صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم
ئىبنى ئابباس  مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ :أ َّن أ َْع َمى َكانَ ْ
ت لَهُ أُم َولَد تَ ْشتُ ُم الن َّ
َِّب َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه
اها فَ ََل تَْنتَهي َويَ ْز ُج ُرَها فَ ََل تَْن َزج ُر قَ َ
ات لَْي لَة َج َعلَ ْ
ال فَلَ َّما َكانَ ْ
ت تَ َق ُع ف الن ِّ
ت َذ َ
َوتَ َق ُع فيه فَيَ ْن َه َ
َِّب َ
ت َما ُهنَا َك بالدَّم
ْي ر ْجلَْي َها ط ْفل فَلَطَّ َخ ْ
َخ َذ الْم ْغ َو َل فَ َو َ
ض َعهُ ف بَطْن َها َواتَّ َكأَ َعلَْي َها فَ َقتَ لَ َها فَ َوقَ َع بَ ْ َ
َو َسلَّ َم َوتَ ْشتُ ُمهُ فَأ َ
َّ
ك لر ُسول اللَّه َ َّ َّ
ال أَنْ ُش ُد اللَّهَ َر ُج ًَل فَ َع َل َما فَ َع َل ِّل َعلَْيه
َّاس فَ َق َ
فَلَ َّما أ ْ
صلى اللهُ َعلَْيه َو َسل َم فَ َج َم َع الن َ
َصبَ َح ذُكَر َذل َ َ
َّ
َّ
ول
ال يَا َر ُس َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم فَ َق َ
ْي يَ َد ْي الن ِّ
َّاس َوُه َو يَتَ َزلَْزُل َح ََّّت قَ َع َد بَ ْ َ
َِّب َ
َح ٌّق إل قَ َام فَ َق َام ْاْل َْع َمى يَتَ َخطى الن َ
اها فَ ََل تَْنتَهي َوأ َْز ُج ُرَها فَ ََل تَْن َزج ُر َوِّل مْن َها ابْنَان مثْ ُل الل ْؤلَُؤتَ ْْي
ك َوتَ َق ُع ف َ
ت تَ ْشتُ ُم َ
صاحبُ َها َكانَ ْ
يك فَأَنْ َه َ
اللَّه أَنَا َ
ت َعلَْي َها
ك َوتَ َق ُع ف َ
ت تَ ْشتُ ُم َ
ت الْم ْغ َو َل فَ َو َ
ت ب َرفي َق ًة فَلَ َّما َكا َن الْبَار َحةَ َج َعلَ ْ
َوَكانَ ْ
ض ْعتُهُ ف بَطْن َها َواتَّ َكأْ ُ
َخ ْذ ُ
يك فَأ َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم أََل ا ْش َه ُدوا أ َّ
َن َد َم َها َه َدر
َح ََّّت قَتَ ْلتُ َها فَ َق َ
ال النَِّب َ

بىر كور ئادەمنىڭ بىر دېدىكى بار بولۇپ ،ئۇ دېدەك پەيغەمبەر  نى تىلاليتتى ۋە ناھايىتى

بولمىغۇر سۆزلەرنى قىالتتى .خوجايىنى ئۇنى توسسىمۇ توختىمايتتى ،كايىسىمۇ ئۇنىڭ سۆزىنى
تىڭشىمايتتى .بىر كېچىسى ،ئۇ دېدەك يەنە پەيغەمبەر  ھەققىدە بولمىغۇر سۆزلەرنى قىلىپ
تىلالشقا باشلىغانىدى خوجايىنى بىر خەنجەرنى ئېلىپ ئۇنىڭ قورسىقىغا تىقتى ،ئارقىسىدىن
ئۆزىنى ئۇ دېدەكنىڭ ئۈستىگە تاشالپ ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتتى .بۇ ئارىلىقتا ئۇ خوتۇننىڭ
قورسىقىدىكى باال يەرگە چۈشتى ،قان ئۆينىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنى بۇلغىۋەتتى .بۇ ۋەقەدىن
ئەتىسى سەھەردە خەۋەر تاپقان پەيغەمبەر  جامائەتنى توپالپ:ـ «ﷲنىڭ نامى بىلەن ئۆتۈنۈپ
قاالي ،بۇ ئىشنى قىلغان ۋە ماڭا ئىتائەت قىلىش مەجبۇرىيىتى بار بولغان بۇ ئادەم ئورنىدىن
تۇرسۇن!» ـ دېدى .شۇنىڭ بىلەن كور ئادەم تىترىگەن پېتى ئورنىدىن تۇردى ۋە كىشىلەرنى
ئارىالپ ئۆتۈپ ،پەيغەمبەر  نىڭ ئالدىغا كېلىپ ئولتۇرۇپ :ئى رەسۇلۇلالھ! ئۇنى مەن ئۆلتۈردۈم.
ئۇ خوتۇن سېنى تىلاليتتى ۋە

ھەققىڭدە بولمىغۇر سۆزلەرنى قىالتتى ،مەن ئۇنى توسساممۇ

توختىمايتتى ،كايىساممۇ سۆزۈمنى تىڭشىمايتتى ،لېكىن ئۇ ماڭا بەكمۇ كۆيۈنەتتى ،ئۇنىڭدىن
گۆھەردەك ئىككى ئوغلۇممۇ بار .تۈنۈگۈن ئاخشام ئۇ سېنى يەنە تىلالپ ،بولمىغۇر سۆزلەرنى
قىلغىلى تۇردى ،شۇنىڭ بىلەن خەنجەرنى ئېلىپ ،قورسىقىغا تىقتىم ۋە ئۆزەمنى ئۇنىڭ ئۈستىگە
ئاتتىم ،شۇنداق قىلىپ ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتتىم،ـ دېدى .بۇنى ئاڭلىغان پەيغەمبەر : ــ «ئى
خااليىق! گۇۋاھ بولۇپ قويۇڭالركى ،بۇ خوتۇننىڭ قېنى

بىكار قىلىندى »،ـ دېدى.

(ئەھمەد

رىۋايىتى)

شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ بۇھەدىسنى شەرھىلەپ مۇنداق دەيدۇ «:ئۇ
ئايال كاپىر بولدى».

(سارىمۇل مەسلۇل -5توم -733بەت)

بۇ ھەدىستە كاپىر ئايالالر ئىسالمغا ھاقارەت قىلسا ئۆلتۈرىلىدىغانلىقىغا دەلىل بار ۋە كاپىر
ئايالالر تىلى بىلەن ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش قىلسىمۇ ئۆلتۈرىلىدىغانلىقىغا دەلىل بار.
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ئالىمالردىن بەزىلىرىنىڭ كاپىرالرنىڭ ئايال–بالىلىرىنى ئۆلتۈرۈشتىن چەكلىگەن ھەدىسلەر
مەنسۇخ ،شۇنىڭ ئۈچۈن كاپىرالرنىڭ ئايال-بالىلىرى ،ئۇرۇشقا قاتناشسۇن ياكى قاتناشمىسۇن
ئۆلتۈرىلىدۇ دېگەنلىرى ھەم بار .ئىبنى ھەجەر رەھىمەھۇلالھ ھازىمى رەھىمەھۇلالھتىن فەتھۇل
بارىدا يۇقارقى پەتىۋانى نەقىل قىلغان.

(« ئىماتەتۇللىسام ئەن بەئزىل ئەھكام زۇرۋەتۇ سەنامىل ئىسالم»

 -67بەت).

ِ
َّوأَقَ ُامواَّ
َّح ْي ُ
ص ُر ُ
َّو ُخ ُذ ُ
َّو َج ْدتُ ُم ُ
َّو ْ
َّم ْر َ
اح ُ
َّواقْعُ ُدوا َّلَ ُه ْم َّ ُكل َ
ين َ
صد َّفَِإ ْن َّتَابُوا َ
وه ْم َ
وه ْم َ
وه ْم َ
ث َ
فَاقْتُ لُوا َّال ُْم ْش ِرَّك َ
الص َالةَ َّوآتَ ْواَّالزَكاةَ َّفَ َخلُّ َ ِ
َّر ِحيمََََّّّّ مۇشرىكالرنى قەيەردە ئۇچراتساڭالر،
واَّسبيلَ ُه ْم َّإِن َّاهللَّ َّغَ ُفور َ
َ
شۇ يەردە ئۆلتۈرۈڭالر ،ئەسىرگە ئېلىڭالر ،قورشاڭالر ،ئۇالرنىڭ ئۆتىدىغان يوللىرىنى
كۆزىتىپ تۇرۇڭالر ،ئەگەر ئۇالر تەۋبە قىلسا ،ناماز ئوقۇسا ،زاكات بەرسە ،ئۇالرنى
قويۇپ بېرىڭالر ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ(تەۋبە قىلغۇچىالرغا) مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر،

رەھىم قىلغۇچىدۇر.
ئىمام شافىئى رەھىمەھۇلالھ سۆزىنىڭ بىرىدە [:ﷲنىڭ يۇقارقى ئايىتىدىكى مۇشرىكالرنى
قەيەردە ئۇچراتساڭالر ،شۇ يەردە ئۆلتۈرۈڭالر دېگەن سۆزى كاپىرالرنىڭ ئۇرۇشقا قاتناشقانلىرى ياكى
قاتناشمىغانلىرىنىڭ ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .شۇنداقال كاپىرالرنىڭ ئايال-بالىلىرى،
ياشتا

چوڭلىرى

ۋە

راھىبلىرىنىڭ

ئۇرۇشقا

قاتناشقانلىرى

ياكى

قاتناشمىغانلىرىنىڭ

ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .چۈنكى ،ئۇالر كاپىر ،كاپىرنىڭ قېنى ساقالنمايدۇ -،دەيدۇ].
ئەمما ،بۇ مەسىلىدە كۈچلۈك كۆز قاراش كاپىرالرنىڭ ئايال-بالىلىرى ئۇرۇشقا قاتناشمىغان ۋە
ياردەم بەرمىگەن بولسا ،ئۇالرنى قەستەن ئۆلتۈرۈۋىتىش جائىز ئەمەس.
ئىبنى مۇنزىر رەھىمەھۇلالھ ھەم شۇنىڭغا ئوخشاش سۆزنى دەيدۇ ۋە ئىبنى قۇدامە
رەھىمەھۇلالھمۇ مۇغنى دېگەن كىتابىدا يۇقارقىغا ئوخششاش سۆزنى ئېيتقان.
ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! ھەدىستە ۋە ئالىمالرنىڭ پەتىۋالىرىدا كاپىرالرنىڭ ئايال-
بالىلىرى ۋە ياشتا چوڭلىرى ئۇرۇشقا ياردەم بەرگەن بولسا ئۆلتۈرىلىدىغانلىقى ھەققىدە كەلگەن
پەتىۋاالر ئىنتايىن كۆپ بولۇپ مەن يۇقارقى دەلىلەر بىلەن كۇپايىلەندىم.
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خۇالسە
يۇقاردا

دەپ

ئۆتكىنىمىزگە

ئەسلى

ئوخشاش،

ھۆكۈم

كاپىرالرنىڭ

ئايال-بالىلىرى

ئۆلتۈرۈلمەيدۇ .ئەمما بەزى ئورۇنالردا شەرىئەت ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشكە ئىجازەت بەردى ۋە بەزى
ھالەتلەردە ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشكە بۇيرۇق قىلدى.
كاپىرالرنىڭ ئايال بالىلىرى كاپىرالر بىلەن ئارلىشىپ ياشىغان بولسا ،ئۇالرنى ئايرىش قىيىن
بولسا ،كاپىرالرغا ھۇجۇم قىلغان ۋاقىتتا ئايال-بالىلىرى مەقسەت قىلىنماستىن ئۆلتۈرۈلۈپ
كەتسە جائىز.
جەڭ مەيدانلىرىدا كاپىرالر ئايال–بالىلىرىنى قالقان قىلىۋالغان (يەنى ئايال -بالىلىرىنى
سەپنىڭ ئالدىغا چىقىرىپ قويغان) ھالەتلەردە ئايال–بالىلىرىنى ئۆلتۈرىۋېتىش جائىز.
كاپىرالرنىڭ ئەسكەرلىكتە تۇرۇۋاتقان ۋە كاپىرالر ئورگانلىرىدا ئىشلەۋاتقان ۋە كاپىرالرنىڭ
دۆلىتى ئۈچۈن خىزمەت قىلىۋاتقان ئايال-بالىلىرىنىڭ ھۆكمىگە كەلسەك ئالىمالرنىڭ بىرلىكى
بىلەن ئۆلتۈرىلىدۇ .ئالىمالر ئىختىالپ قىلىشقان مەسىلە شۇكى-ئەگەر كاپىرالرنىڭ ئايال-
بالىلىرى ئۇرۇشقا ياردەم بەرمىگەن بولسا ئۆلتۈرۈلەمدۇ ياكى ئۆلتۈلمەمدۇ دېگەن مەسىلىدۇر.
بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە كاپىرالرنىڭ ئاياللىرىمۇ ئارمىيە ،ساقچى ئىدارىلىرى ،سوت ،تۈرمە ،دۆلەت
بىخەتەرلىك ئورگانالردا ئىشلىۋاتىدۇ ،كاپىرالرنىڭ ئاياللىرى مۇسۇلمان ئەرلەرنى روھى جەھەتتىن
قىيىناش ئارقىلىق سوراق قىلىۋاتىدۇ ،ھەتتا ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئىسالمغا قارشى ئۇرۇشقا بىۋاستە
قاتنىشىش ئۈچۈن ئەسكىرى مەشىق ئېلىپ بېرىۋاتقانلىرى ھەم بار............

ئىسرئىلدا

يەھۇدىيالرنىڭ ئەرلىرى ۋە ئاياللىرى ھەممىسى ئەسكىرى مەشىق ئېلىپ بارىدۇ.
ئۇالرنىڭ ئۇرۇشقا قاتناشمىغانلىرى ۋە ئەسكىرى مەشىق ئېلىپ بارمىغانلىرىنىڭ بەزىلىرى
مەنىۋى ۋە ماددىي جەھەتتىن يەنى ئىقتىسادى تەرەپتىن ،پىكرى تەرەپتىن ،قولالش تەرەپتىن ۋە
شۇنىڭغا ئوخشىغان تەرەپلەردىن كۇفىر ھاكىمىيەتلىرىگە ياردەم بېرىۋاتىدۇ .ھازىر بۇالرنىڭ
زىيىنى كۈن بويى ئېشىپ بارماقتا .شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ۋە بۇالرغا ئوخشاشلىرىنىڭ ھۆكمىگە
كەلسەك ،ئۇالر ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش ئاچقان ھېسابلىنىدۇ.
شۇڭا ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش ئاچقان ئايالالر ھەققىدە ئالىمالر ئىختىالپسىز ئۆلتۈرىلىدۇ دەپ
پەتىۋا بەرگەن .ﷲ ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچى

واْلصل فيه أن كل من كان من أهل القتال حيل قتله ,سواء قاتل أو مل يقاتل ,وكل من مل يكن من أهل القتال
ل حيل قتله إل إذا قاتل حقيقة أو معَن بالرأي والطاعة والتحريض ,وأشباه ذلك على ما ذكرنا
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بارلىق ئالىمالر كاپىرالرنىڭ ئايال -بالىلىرى ئۇرۇشقا ياردەم بەرگەن بولسا ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشتە
بىرلىككە كەلدى .شۇ مەزمۇنالرنىڭ تەپسىالتىغا

(ئەلمەبسۇت -70توم  -6بەت ،بەدائىئۇسسەنائىئ  -3توم

 -33بەت ،بىدايەتۇل مۇجتەھىد-7 ،توم  -413بەت ،مۇغنى -70توم  -534بەت ،ئەلھاۋىل كەبىر -73توم -735

بەت ۋە زەخىرە -4توم  -433بەتلەر) گە مۇراجىئەت قىلىڭ!
ئەگەر كاپىرالرنىڭ ئايال -بالىلىرى ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش ئاچمىغان بولسا ،ئۇرۇشقا ياردەممۇ
بەرمىگەن بولسا ۋە ئىسالمغا قارشى گەپ سۆزلەرنى قىلمىغان بولسا بۇالرنى قەستەن ئۆلتۈرۈش
ھارام بولىدۇ .شۇڭا مەن بۇ تۈردىكىلەرنى قەستەن ئۆلتۈرمەسلىككە تەۋسىيە قىلىمەن.
بۇ يەردە يەنە بىر خىل

ھالەت بار ،كاپىرالرنىڭ ئايال-بالىلىرىنى قىساسەن ئۆلتۈرۈشكە

بولىدۇ.
كاپىرالر مۇسۇلمانالرنىڭ ئاياللىرىغا تۈرمىلەردە ۋە تۈرمىلەرنىڭ سىرتلىرىدا باسقۇنچىلىق
قىلغان ياكى ئۆلتۈرگەن بولسا ،ئۇالرنىڭ قىساسىنى ئېلىش ئۈچۈن كاپىرالرنىڭ ئاياللىرىنى
ئۆلتۈرۈشكە بولىدۇ .بۇ ھالەت پەقەت كاپىرالردىن قىساس ئېلىش ئۈچۈن ۋە ئۇالرنىڭ
مۇسۇلمانالرغا

بولغان

زىيانكەشلىكىنى

توختىتىش

ئۈچۈن

قىلىنىدۇ.

ئەمما

ئۇالرنىڭ

زىيانكەشلىكى تېخىمۇ زىيادە بولۇپ كىتىدىغان بولسا ۋە ياكى كاپىرالر مۇسۇلمانالرغا
زىيانكەشلىك قىلىشتىن توختىسا ،بۇ ۋاقىتتا ئۇالرنىڭ ئايال  -بالىلىرىنى ئۆلتۈرۈشكە
بولمايدۇ.
ئەگەر كاپىرالر مۇسۇلمان ئايالغا زىنا قىلغان بولسا ياكى زىناغا مەجبۇرلىغان بولسا
كاپىرالرنىڭ ئاياللىرىنى ئۆلتۈرۈشكە بولىدۇ .چۈنكى ئۆمەر  مۇسۇلمان ئايالنى زىناغا
مەجبۇرلىغان كاپىرنى كېپىللىك بېرىلگەن بولسىمۇ ئۆلتۈرىۋەتكەن.

(ئابدۇلالھ مۇھاجىرنىڭ فىقھۇل

جىھاد ناملىق كىتابى -65بەت )

شەيىخ ئۇسامە بىنالدىن رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:كاپىرالرنىڭ ئايال -بالىلىرىنى
ئۆلتۈرۈشتىن توساقنلىق توغرىسىدىكى ھەدىس رەسۇلۇلالھتىن سابىت بولغان .لېكىن بۇ
ھۆكۈملەر مۇتلەق ئەمەس .بۇ يەردە بۇنى خاسالشتۇرغۇچى باشقا دەلىللەر بار .بۇ ھەقتە ﷲ
مۇنداق

ِ ِ
اَّعوقِ ْبتُ َّْم
َّم ُ
دەيدۇَ ََّّ:وإِ ْن َ
َّعاقَ ْبتُ ْمَّفَ َعاقبُواَّبِمثْ ِل َ

ئەگەر (ئۆزۈڭالرغا يەتكەن زىيان-زەخمەت) ئۈچۈن ئىنتىقام ئالماقچى بولساڭالر ،ئۆزۈڭالرغا
يەتكەن زىيان-زەخمەت قانچىلىك بولسا ،شۇنچىلىك ئىنتىقام

ئېلىڭالر.

بۇ ئايەت توغرىسىدا ئىبنى قەييۇم ،شەۋكانى ،قۇرتۇبى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئەھلى ئىلملەر:
ئەگەر كاپىرالر بىزنىڭ ئايال-بالىلىرىمىزنى ئۆلتۈرۈشنى مەقسەت قىلسا ،بۇنى توسۇش ئۈچۈن
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ياكى بۇنداق ئىشنىڭ قايتا تەكرارالنماسلىق ئۈچۈن بىز ئۇالرغا شۇنىڭ ئوخشىشى بويىچە
مۇئامىلە قىلىپ ،ئۇالرنىڭ ئايال-بالىلىرىنى ئۆلتۈرسەك جائىز مانا بۇ شەرئى يولدۇر].
خىتايالر پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتى ۋە شۇنىڭغا ئوخشىغان باتىل قانۇنلىرى سەۋەپلىك
مۇسۇلمانالرنىڭ پەرزەنتلىرىنى ئۆلتۈرىۋاتىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن بىزنىڭ خىتايالرنىڭ بالىلىرىنى
قىساس جەھەتتن ئۆلتۈرۈشىمىز دۇرۇس بولىدۇ.
بۇ ھەقتە ﷲ مۇنداق

دەيدۇ  ::الش ْه َّر َّالْحر َّام َّبِالش ْه َِّر َّالْحر َِّام َّوالْحرم َُّ ِ
صاصَّ َّفَ َم َِّن َّا ْعتَ َدى َّعَلَْي ُك َّْمَّ
ات َّق َ
ُ ََ ُ
َ َ َ ُ َُ

ينَّ()431
فَا ْعتَ ُدواَّ َعلَْي َِّهَّبِ ِمثْ َِّلَّ َماَّا ْعتَ َدىَّ َعلَْي ُك َّْمَّ َوات ُقواَّاهللََّّ َوا ْعلَ ُمواَّأَنََّّهللََّّ َم ََّعَّال ُْمت ِق ََّ
( 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
تەڭ ـ باراۋەردۇر( يەنى ھۆرمىتى ساقلىنىشقا تېگىشلىك نەرسىلەرنى باشقىالر
دەپسەندە قىلسا ،ئىنتىقام ئېلىش يۈزسىدىن ،سىلەرمۇ ئۇالرنى دەپسەندە قىلساڭالر
ھېچ يامىنى يوق( .بىراۋ سىلەرگە قانچىلىك چېقىلغان بولسا ،سىلەرمۇ ئۇنىڭغا
شۇنچىلىك چېقىلىڭالر؛ ﷲقا تەقۋادارلىق قىلىڭالر ،بىلىڭالركى ،ﷲ تەقۋادارالر
بىلەن بىللىدۇر [( .]733سۈرە بەقەر)
ئەسكەرتىش :كاپىرالردىن قىساس ئېلىش ئۈچۈن ئايال-بالىلىرىنى ئۆلتۈرگەندە ،كاپىرالرنىڭ
زىيانكەشلىكى توختايدىغان ۋە ئۇالر قىلغان قىلمىشلىرىغا پۇشايمان قىلىدىغان ئورۇنالردىكى
ئايال -بالىلىرىنى ئۆلتۈرۈشكە بولىدۇ.
ئەزىز قېرىنداشالر! مەن يەنە قايتا تەكرار ئېيتىمەنكى ،ئەگەر كاپىرالرنىڭ ئايال -بالىلىرى
ئايرىم ياشىغان بولسا ۋە ئۇرۇشقا قاتناشمىغان بولسا ئۇالر ئۆلتۈرۈلمەيدۇ .شۇڭا بۇ مەسىلىدە
جىھادى جامائەتلەردىكى ئۇستازلىرىمىزنىڭ پەتىۋالىرىغا بەكمۇ رىئايە قىلىشى الزىم .لېكىن
يالغۇز

ھالەتتە

جىھادى

ئەمىلىيەتلەرنى

ئېلىپ

بېرىۋاتقان

قېرىنداشلىرىمىز،

جىھادى

جامائەتلەرنىڭ كۆرسەتمىلىرىگە ۋە پەتىۋالىرىغا رىئايە قىلىشى الزىم.
ئەمما مۇرتەد كاپىرالرنىڭ ئاياللىرىنىڭ ھۆكمى باشقا بولۇپ ،ﷲخالىسا مەن بۇ توغۇرلۇق
مۇرتەدلەرنىڭ ھۆكمى توغرىسىدا تەپسىلى بايان قىلىپ بېرىمەن.
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كاپىرالرنىڭ ئەسىرلىرى توغرىسىدا
مۇجاھىد قېرىنداشالر! بىز ﷲ پەرز قىلغان جىھاد ئىبادىتىنى ئادا قىلساق كاپىرالرنى
ئۆلتۈرىمىز ياكى ئەسىر ئالىمىز .كاپىرالر بىزنىڭ قولىمىزغا ئەسىرگە چۈشسە بۇالرنى قانداق بىر
تەرەپ قىلىمىز؟
مەن تۆۋەندە ئىسالم شەرىئىتى بۇ ھەقتە كۆرسەتكەن يول يۇرۇقلىرىنى ئەسلىتىپ ئۆتىمەن.
ﷲبۇ ھەقتە مۇنداق

ِ
ْع ُدواَّلَ ُه ْمَّ ُكلَّ
َّح ْي ُ
ص ُر ُ
َّو ُخ ُذ ُ
َّو َج ْدتُ ُم ُ
َّو ْ
اح ُ
َّواق ُ
ين َ
وه ْم َ
وه ْم َ
وه ْم َ
ثَ
دەيدۇ:فَاقْتُ لُواَّال ُْم ْش ِرك َ

صد َّفَِإ ْن َّتَابُوا َّوأَقَ ُاموا َّالص َالةَ َّوآتَ ْوا َّالزََّكاةَ َّفَ َخلُّوا َ ِ
َّرِحيمَّ مۇشرىكالرنى قەيەردە
َم ْر َ
َّسبيلَ ُه ْم َّإِن َّهلل َّغَ ُفور َ
َ
َ
ئۇچراتساڭالر ،شۇ يەردە ئۆلتۈرۈڭالر ،ئەسىرگە ئېلىڭالر ،قورشاڭالر ،ئۇالرنىڭ
ئۆتىدىغان يوللىرىنى كۆزىتىپ تۇرۇڭالر ،ئەگەر ئۇالر تەۋبە قىلسا ،ناماز ئوقۇسا،
زاكات بەرسە ،ئۇالرنى قويۇپ بېرىڭالر ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ(تەۋبە قىلغۇچىالرغا)

مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،رەھىم قىلغۇچىدۇر.

(سۈرە تەۋبە)

يۇقارقى ئايەتتە ﷲكاپىرالرنى تۇتۇپ ئەسىر ئېلىش يول يۇرۇقىنى بەردى .دېمەك كاپىرالرنى
ئەسىر قىلىش شەرئىي يولدۇر.

صلَّى
ص ْْي قَ َ
َسَر ْ
ال َكانَ ْ
ت ثَق ُ
ت ثَق ُ
يف َر ُجلَ ْْي م ْن أ ْ
َص َحاب َر ُسول اللَّه َ
َع ْن ع ْمَرا َن بْن ُح َ
يف ُحلَ َفاءَ لبََن ُع َقْيل فَأ َ

ضبَاءَ فَأَتَى َعلَْيه
َصابُوا َم َعهُ الْ َع ْ
َسَر أ ْ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َر ُج ًَل م ْن بَين ُع َقْيل َوأ َ
اب َر ُسول اللَّه َ
َص َح ُ
اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َوأ َ

ت
ك فَ َق َ
ال يَا ُُمَ َّم ُد فَأَتَاهُ فَ َق َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َوُه َو ف الْ َوثَاق قَ َ
َر ُس ُ
ال َما َشأْنُ َ
َخ ْذ َ
َخ ْذتَين َو َِب أ َ
ال َِب أ َ
ول اللَّه َ
ال يَا ُُمَ َّم ُد يَا ُُمَ َّم ُد َوَكا َن
َساب َقةَ ْ
ف َعْنهُ فَنَ َاداهُ فَ َق َ
اج فَ َق َ
اْلَ ِّ
صَر َ
ك ِبَر َيرة ُحلَ َفائ َ
َخ ْذتُ َ
ال إ ْعظَ ًاما ل َذل َ
ك ثَق َ
كأَ
يف ُثَّ انْ َ

ك
ال إ ِِّن ُم ْسلم قَ َ
ك قَ َ
يما َرقي ًقا فَ َر َج َع إلَْيه فَ َق َ
َر ُس ُ
ت متَْل ُ
ال َما َشأْنُ َ
ال لَ ْو قُ ْلتَ َها َوأَنْ َ
ول اللَّه َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َرح ً
ال إ ِِّن َجائع فَأَطْع ْمين
ك قَ َ
ال يَا ُُمَ َّم ُد يَا ُُمَ َّم ُد فَأَتَاهُ فَ َق َ
ف فَنَ َاداهُ فَ َق َ
صَر َ
ال َما َشأْنُ َ
أَْمَرَك أَفْ لَ ْح َ
ت ُك َّل الْ َف ََلح ُثَّ انْ َ

الر ُجلَ ْْي قَ َ
َسقين قَ َ
ت الْ َم ْرأَةُ
ي ب َّ
ت الْ َع ْ
اجتُ َ
ال َوأُسَر ْ
ضبَاءُ فَ َكانَ ْ
صار َوأُصيبَ ْ
َوَِ ْمآ ُن فَأ ْ
ت ْامَرأَة م ْن ْاْلَنْ َ
ال َهذه َح َ
ك فَ ُفد َ
ت
ت إذَا َدنَ ْ
ت ْاْلب َل فَ َج َعلَ ْ
ات لَْي لَة م ْن الْ َوثَاق فَأَتَ ْ
ْي يَ َد ْي بُيُوِت ْم فَانْ َفلَتَ ْ
ت ذَ َ
ف الْ َوثَاق َوَكا َن الْ َق ْوُم يُرحيُو َن نَ َع َم ُه ْم بَ ْ َ

ت
ضبَاء فَلَ ْم تَ ْرغُ قَ َ
م ْن الْبَعري َر َغا فَتَْت ُرُكهُ َح ََّّت تَْنتَه َي إ ََل الْ َع ْ
ال َونَاقَة ُمنَ َّوقَة فَ َق َع َد ْ
ت ف َع ُجزَها ُثَّ َز َجَرتْ َها فَانْطَلَ َق ْ
َّاس فَ َقالُوا
وها فَأ َْع َجَزتْ ُه ْم قَ َ
ال َونَ َذ َر ْ
َّاها اللَّهُ َعلَْي َها لَتَ ْن َحَرن ََّها فَلَ َّما قَد َم ْ
ت الْ َمدينَةَ َر َ
ت للَّه إ ْن ََن َ
َونَذ ُروا ِبَا فَطَلَبُ َ
آها الن ُ
صلَّى
َّاها اللَّهُ َعلَْي َها لَتَ ْن َحَرن ََّها فَأَتَ ْوا َر ُس َ
الْ َع ْ
ت إن ََّها نَ َذ َر ْ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم فَ َقالَ ْ
ت إ ْن ََن َ
ول اللَّه َ
ضبَاءُ نَاقَةُ َر ُسول اللَّه َ

َّاها اللَّهُ َعلَْي َها لَتَ ْن َحَرن ََّها َل َوفَاءَ لنَ ْذر
ك لَهُ فَ َق َ
اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم فَ َذ َك ُروا َذل َ
ال ُسْب َحا َن اللَّه بْئ َس َما َجَزتْ َها نَ َذ َر ْ
ت للَّه إ ْن ََن َ

ك الْ َعْب ُد.
يما َل ميَْل ُ
ف َم ْعصيَة َوَل ف َ
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 5506ـ ئىمران ئىبنى ھۇسەين  مۇنداق دەيدۇ :سەقىف قەبىلىسى بىلەن بەنى ئۇقەيل
قەبىلىسى ئىتتىپاقداش ئىدى .سەقىف قەبىلىسى پەيغەمبەر  نىڭ ساھابىلىرىدىن ئىككى
ئادەمنى ئەسىر ئېلىۋالدى .پەيغەمبەر  نىڭ ساھابىلىرىمۇ بەنى ئۇقەيل قەبىلىسىدىن بىر
ئادەمنى ئەسىر ئالدى .ئۇالر يەنە ئۇنىڭ بىلەن “ئەزبائ” ئىسىملىك بىر تۆگىنىمۇ غەنىمەت
ئالغانىدى .پەيغەمبەر  ئۇنىڭ قېشىغا كەلگەندە ،ئۇ ئادەم باغالقلىق ئىدى .ئۇ :ئى مۇھەممەد! ـ
دەپ چاقىردى .پەيغەمبەر  ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ:نېمە گېپىڭ بار؟ ـ دېدى .ئۇ :مېنى نېمىشقا
تۇتۇۋالدىڭ؟ ھاجىالرنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ كەتكەن بۇ تۆگىنى نېمىشقا تۇتۇۋالدىڭ؟ ـ دەپ سورىدى.
پەيغەمبەر



:ــ

شۇنىڭ

ھۆرمىتى

يۈزىسىدىن

شۇنداق

قىلدىم.

سېنى

سېنىڭ

ئىتتىپاقداشلىرىڭنىڭ جىنايىتى تۈپەيلىدىن تۇتۇۋالدىم ،ـ دېدى ،ئاندىن قايتتى .ئۇ پەيغەمبەر
 نى يەنە چاقىرىپ:ــ ئى مۇھەممەد! ئى مۇھەممەد! ـ دېدى .پەيغەمبەر  ناھايىتى رەھىمدىل
ۋە كۆيۈمچان ئىدى .ئۇ قايتىپ كېلىپ:ــ ھە ،يەنە نېمە گېپىڭ بار؟ ـ دېدى .ئۇ:ــ مەن
مۇسۇلمان بولدۇم ،ـ دېدى .پەيغەمبەر : ــ بۇ سۆزۈڭنى سەن ئۆزەڭگە ئىگىدارچىلىق
قىالاليدىغان چاغدا ئېيتقان بولساڭ ئىدىڭ ،تولۇق نىجاتلىققا ئېرىشكەن بوالتتىڭ ،ـ دېدى.
ئاندىن قايتىپ يولىغا ماڭدى .ئۇ يەنە چاقىرىپ:ــ ئى مۇھەممەد! ئى مۇھەممەد! ـ دېدى.
پەيغەمبەر  يەنە كېلىپ:ــ ھە ،يەنە نېمە گېپىڭ بار؟ ـ دېدى .ئۇ:ــ قورسىقىم ئاچ ،ماڭا تاماق
بەرگىن .ئۇسساپ كەتتىم ،سۇ بەرگىن! ـ دېدى .پەيغەمبەر : ــ بۇ تەلىپىڭ ئورۇندىلىدۇ ،ـ
دېدى .كېيىن ،ئۇ ئادەم ھېلىقى ئىككى مۇسۇلمان بىلەن ئالماشتۇرۇلدى .ئىمران ئىبنى
ھۇسەين  سۆزىنى داۋام قىلىپ مۇنداق دەيدۇ :كېيىن دۈشمەنلەر ئەنسارىالردىن بىر ئايالنى
ئەسىر ئېلىۋالدى .ئەزبائ ئىسىملىك تۆگىمۇ ئۇالرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالدى .ئۇ ئايال باغالقلىق
ئىدى .دۈشمەنلەر تۆگىلىرىنى ئۆيلىرىنىڭ ئالدىغا قويۇپ بېرىپ ،دەم ئالدۇرىۋاتاتتى .بىر
كېچىسى ئۇ ئايال باغالقتىن بوشىنىپ ،بىر تۆگىنىڭ يېنىغا كەلدى .ئۇ قايسى تۆگىنىڭ
قېشىغا بارسا ،شۇ تۆگە بوزالپ ،ئۇنى يېقىن كەلتۈرمەيتتى .نىھايەت ،ئۇ ئەزبائنىڭ يېنىغا
كەلگەنىدى ،ئۇ بوزلىمىدى .چۈنكى ئۇ مۇاليىم تۆگە ئىدى .ئايال ئۇنىڭغا مىندى ـ دە ،دېۋىتتى.
تۆگە يولغا راۋان بولدى .دۈشمەنلەر بۇنى سېزىپ قېلىپ ،ئۇنىڭ ئارقىسىغا چۈشتى .بىراق ئۇ
ئايال دۈشمەنلەرنى ئارقىدا قالدۇرۇپ ،يىراقالپ كەتتى .ئىمران ئىبنى ھۇسەين  سۆزىنى داۋام
قىلىپ مۇنداق دەيدۇ :ئۇ ئايال ئۇ تۆگىنى ﷲنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن ئاتاپ نەزىر قىلىپ:ــ ئەگەر
ﷲ مېنى مۇشۇ تۆگە بىلەن قۇتۇلدۇرسا ،مەن ئۇنى ﷲنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن بوغۇزاليمەن ،ـ
دېگەنىكەن .ئايال مەدىنىگە يېتىپ كەلگەندە ،ئادەملەر تۆگىنى كۆرۈپ :ــ بۇ ،پەيغەمبەر  نىڭ
124

تۆگىسى ئەزبائ ئىكەنغۇ؟ ـ دېيىشتى .ئايال ئۇالرغا“ :ئەگەر اﷲ مېنى مۇشۇ تۆگە بىلەن
قۇتۇلدۇرسا ،بۇنى اﷲنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن بوغۇزاليمەن” دەپ نىيەت قىلغانلىقىنى ئېيتتى .ئۇالر
بۇ ئەھۋالنى دەرھال پەيغەمبەر  گە يەتكۈزدى .پەيغەمبەر  ھەيرانلىق ئىلكىدە:ــ سۇبھانەلالھ!
ۋاپاغا جاپا دېگەندەك ،ﷲ ئۇنى شۇ تۆگە بىلەن قۇتۇلدۇرسا ،ئۇنى ﷲنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن نەزىر
قىلىپ بوغۇزاليمەن دېگىنىنى كۆرمەمدىغان؟! گۇناھ بولىدىغان ئىش ئۈچۈن ئاتاپ قىلىنغان
نەزىر بىلەن ئۆز ئىگىدارچىلىقىدا بولمىغان نەرسىنى نەزىرگە ئاتاش ئىناۋەتسىز ،ـ دېدى.
(مۇسلىم)7537 :

مۇجاھىد قېرىنداشالر ،كاپىرالردىن ئەسىرلەرنى ئېلىش بەزىدە جەڭ مەيدانىدا تەبىئى يولۇقسا،
بەزىدە شۇنىڭ ئۈچۈن جىھاد قىلىشىمىز ۋاجىب بولىدۇ .بولۇپمۇ بۈگۈنكىگە ئوخشاش كاپىرالرنىڭ
زىندانلىرى ،مۇسۇلمانالردىن بولغان ئەسىرلەرگە تولۇپ كەتكەن ۋاقىتالردا ،مۇسۇلمانالرنىڭ
ئۈستىگە ئەسىرلەرنى قۇتۇلدۇرۇش ۋاجىب بولىدۇ.
ئەگەر بىز بۇ ھەقتە دەرس قىلساق دەرسلىرىمىز ئىنتايىن ئۇزىراپ كېتىدۇ ،شۇڭا مەن بۇ
ھەقتە قىسقىچە توختىلىپ ئۆتىمەن.
ئىبنى جەزىي رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:كاپىرالردىن ئەسىرگە چۈشكەن ئەرلەرگە
ئۆلتۈرۈش ،قۇل قىلىش ،قويۇپ بىرىش ،فىديە ئېلىش ۋە جىزيە ئېلىش قاتارلىق بەش خىل
ھۆكۈمنىڭ بىرى بىرىلىدۇ.

(ئەلقەۋانىنۇل فىقھىيە  -33بەت)

ھافىز ئىبنى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:ئەسىرگە ئېلىنغان كاپىرالرنى بىر تەرەپ قىلىش
ئىمامنىڭ ئىختىيارىغا تاپشۇرۇلىدۇ].

(ئىمام ماۋەردىنىڭ ئەھكامۇسسۇلتانىيە -541بەت ،فەتھۇلبارى  -5توم

 -765بەت ۋە مەۋاھىبۇل جەلىل  -4توم  -467بەتلەر)

ئۆلىماالرنىڭ بايان قىلغان پەتىۋالىرىدىن ،بىز كاپىر ئەسىرلەرنىڭ ھۆكمىنى تۆۋەندىكىدەك
خۇالسىاليمىز.
 -7ئۆلتۈرۈلىدۇ.
كاپىرالردىن ئەسىرگە ئېلىنغان كىشىلەر ئۆلتۈرۈلىدۇ .بىراق ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشتىنمۇ باشقا
يولالر مەنپەئەتلىك بولسا شۇ ھۆكۈملەر تۇتۇلىدۇ.
 -5قۇل قىلىنىدۇ.
كاپىرالردىن ئەسىرگە چۈشكەنلەر ئەر كىشى بولسۇن ۋە ياكى ئايال كىشى بولسۇن قۇل
قىلىنسا بولىدۇ .ئەمما ،بۈگۈنكى دەۋرىمىزدىكىدەك ھالەتلەردە مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسالمى دۆلىتى
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بولۇپ تەمكىنلىككە ئىرىشىپ بولغىچە ،كاپىرالردىن ئەسىرگە ئالغان كىشىلەرنى قۇل قىلىش
ئۈممەتنىڭ ئۇمۇمى مەنپەئەتىگە توغرا كەلمەيدۇ.
 -4مال  -مۈلۈككە ئالماشتۇرۇلىدۇ .ياكى مۇسۇلمان ئەسىرلەرگە ئالماشتۇرۇلىدۇ.
ئەگەر مۇجاھىدالر ئىقتىسادقا مۇھتاج بولسا ،كاپىرالردىن ئەسىرگە چۈشكەنلەرنى ئىقتىسادقا
ئالماشتۇرۇش كېرەك .ئەگەر كاپىرالرنىڭ تۈرمىلىرىدە مۇسۇلمان ئەسىرلەر بولسا كاپىرالردىن
ئەسىرگە چۈشكەنلەرنى مۇسۇلمان ئەسىرلەرگە ئالماشتۇرۇش كېرەك.
 -3قويۇپ بېرىلىدۇ.
ئەگەر كاپىرالردىن ئەسىرگە ئېلىنغانالرنى قويۇپ بەرسە ،باشقا جايدىكى كاپىرالرنىڭ تەسلىم
بولۇشى ۋە شۇنىڭغا ئوخشىغان مەنپەئەتلەر بولسا قويۇپ بېرىلىدۇ.
مانا بۇ تۆت خىل ھۆكۈمنىڭ قايسىسى ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرغا پايدىلىق بولسا ئىسالمى
جامائەت ئەمىرى ياكى ئۇنىڭ نائىبى شۇ خىل ھۆكۈم بىلەن كاپىر ئەسىرلەرنى بىر تەرەپ
قىلىدۇ.
ئەسكەرتىش -7 :كاپىرالردىن ئەسىرگە ئېلىنغانالرنى بىر تەرەپ قىلغاندا ئۇالرنى خالىغانچە بىر
تەرەپ قىلماسلىق كېرەك ،بەلكى ئومۇمىي مۇسۇلمانالرنىڭ مەنپەتىنى چىقىش قىلىپ تۇرۇپ
بىر تەرەپ قىلىش كېرەك.
 -5ئەسىرلەرنى ئۆلتۈرگەندە شەرىئەتتە يوق ھەر خىل ئۆلتۈرۈش ئۇسۇللىرىنى مەيدانغا
كەلتۈرمەسلىك كېرەك .ۋە ھەددىن ئاشماسلىق كېرەك.

مۇسۇلمان ئەسىرلەرنى فىدىيە بېرىپ قۇتۇلدۇرۇش ۋە ئۇرۇش
قىلىپ ئۇالرنى ئەسىرلىكتىن خاالس قىلىش ھەققىدە
َّوالْمستَ ْ ِ
ِ ِ
َّالر َج ِ
َّسبِ ِ
الَّ
ين َِّم َن ِّ
ﷲبۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇَ  :وَما َّلَ ُك ْم ََّلَ َّتُ َقاتلُو َن َّفي َ
يل َّاهلل ََّ ُ ْ
ض َعف َ
نك ِ
ِ
ِ
اَّمن ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
اج َعلَّلنَاَّ
َّرب نَاَّأَ ْخ ِر ْجنَ ْ َ
اَّو ْ
اَّو ْ
َّوليًّ َ
اج َعلَّلَّنَاَّمنَّل ُد َ َ
َّهذه َّالْ َق ْريَة َّالظال ِم َّأ َْهلُ َه َ
ين َّيَ ُقولُو َن َ
ِّس َ
اءَّوالْ ِولْ َدان َّالذ َ
َوالن َ
ِمنَّل ُد َ ِ
يرا(  َّ ئى مۇئمىنلەر!) سىلەرگە نېمە بولدىكى ،ہللا نىڭ يولىدا جىھاد
نك َّنَص ً
قىلمايسىلەر ۋە (دۇئا قىلىپ)« :ئى پەرۋەردىگارىمىز! بۇ ئاھالىسى زالىم شەھەردىن
بىزنى چىقارغىن ،ئۆز دەرگاھىڭدىن بىزگە بىر ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىنى
مۇيەسسەر قىل ،ئۆز دەرگاھىڭدىن بىزگە بىر مەدەتكارنى مۇيەسسەر قىل!»-
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دەيدىغان ئاجىز ئەرلەر ،ئاجىز ئايالالر ۋە بالىالرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن جىھاد

قىلمايسىلەر.

(نىسائ)16 :

بۇئايەتنىڭ تەفسىرىدە ئىمام قۇرتۇبى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ[ :ہللا جىھادنى گەرچە بۇنىڭدا
جانالر ھاالك بولسىمۇ ئۆز كەلىمىسىنى ئالىي قىلىش ،دىنىنى ئۈستۈن قىلىش ۋە بەندىلىرىدىن
ئاجىز مۇئمىنلەرنى قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن ۋاجىب قىلدى.مۇسۇلمانالر جامائىتىگە ئۇرۇش قىلىش،
ياكى مال بېرىش ئارقىلىق ئەسىرلەرنى قۇتقۇزۇش ۋاجىبتۇر] .

(مەشارىئۇل ئەشۋاق)

ئىمام مالىك مۇنداق دەيدۇ [:كىشىلەرگە ئۆز ماللىرىنىڭ ھەممىسىنى بېرىپ بولسىمۇ،
ئەسىرلەرنىڭ فىدىيەسىنى تۆلەش ۋاجىب،بۇنىڭدائىختىالپ يوق.
ئەسىرلەرگە غەمخورلۇق قىلىش-مۇسۇلمانالرغا ۋاجىب ،غەمخورلۇق فىدىيە دىن باشقا
نەرسىلەرگە قارىتىلغان].
-566ئەبۇ مۇسەل ئەشئەرى  دىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە ،پەيغەمبەر  مۇنداق
دەيدۇ«:ئەسىرلەرنى قۇتقۇزۇڭالر ،ئاچ قالغانالرنى ئوزۇقالندۇرۇڭالر ،كېسەلنى يوقالڭالر!»

(بۇخارى

رىۋايىتى)

ئىمام شافىئىنىڭ قارىشىدا ،ئەسىرگە فىدىيە بېرىش-مۇستەھەب.
ئىمام مالىك ۋە ئەھمەد ئىبنى ھەنبەلنىڭ قارىشىدا ،ئەسىرگە فىدىيە بېرىش -ۋاجىب.
كۆپىنچە ئۆلىماالر [:ئەسىرنىڭ فىدىيەسىنى دۈشمەنگە تاپشۇرشتىن ئىلگىرى فىدىيە بەرگۈچى
ئەسىرگە فىدىيە بېرىپ ئۇنى قۇتۇلدۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ قويغان بولسا ،ئەگەر ئۇ شۇ فىدىيە
بىلەن ئەسىرلىكتىن قۇتۇلغان بولسا ،ئەسىرنىڭ فىدىيە بەرگۇچىنىڭ مەبلىغىنى قايتۇرۇشى-
ۋاجىب] دەيدۇ .ئەگەر ئۇنىڭ رۇخسىتى بىلەن بولمىغان بولسا ،بىر قىسىم ئۆلىماالر[ :ئۇنىڭغا
مەبلەغنى تاپشۇرۇش ۋاجىب بولىدۇ] دىسە ،يەنە بىر قىسىم ئۆلىماالر[ :ۋاجىب بولمايدۇ] دەپ
قارايدۇ.

(مەشارىئۇل ئەشۋاق)

ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:مۇسۇلمان ئەسىر ئۆزىگە فىدىيە
بېرىلىپ چىققاندا ،مۇسۇلمانالرغا ئۇنىڭ فىدىيەسىنى بېرىش ۋاجىب بولىدۇ ،ئۇنى مۇشرىكالرغا
قايتۇرۇش مۇسۇلمانالرغا جائىز ئەمەس].
بۇ ھەقتە ہللا تەئاال مۇنداق دەيدۇ:

مَّم ِ
نَّديَا ِرِه ْمَّ
َّمن ُك ِّ
َّوتُ ْخ ِر ُجو َن َّفَ ِريقاً ِّ
ثُم َّأَنتُ ْم َ
س ُك ْم َ
َّه ُؤَلءَّتَ ْقتُ لُو َن َّأَن ُف َ

ِ
ِ
اج ُه ْم َّأَفَ تُ ْؤِمنُو َن َّبِبَ ْع ِ
ضَّ
َّم َحرم َ
ُس َارىَّتُ َف ُ
اه ُرو َن َ
اد ُ
تَظَ َ
َّعلَْي ُك ْم َّإِ ْخ َر ُ
َّو ُه َو ُ
َّوإِنَّيَأتُوُك ْم َّأ َ
وه ْم َ
َّوالْعُ ْد ََّوان َ
َّعلَْي ِهمَّبا ِْلثْ ِم َ
اب َّوتَ ْك ُفرو َن َّبِب عض َّفَماَّجزاءَّمنَّي ْفعل َّذَلِ َ ِ
ِ ِ
ِ
ْحيَاةِ ُّ
اَّويَ ْو َم َّال ِْقيَ َام ِة َّيُ َردُّو ََّن َّإِلَىَّ
الْكتَ ِ َ ُ َ ْ
ك َّمن ُك ْم َّإَِل َّخ ْزي َّفيَّال َ
َّالدنْيَ َ
َ ََ َ َ َ ُ
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أَ َش ِّد َّال َْع َذ ِ
ن  كېيىن سىلەر (ئەھدىنى بۇزۇپ) بىر-
َّعما َّتَ ْع َملُو ََّ
َّوَما َّاهلل َّبِغَافِل َ
اب َ
بىرىڭالرنى ئۆلتۈردۈڭالر ،ئىچىڭالردىن بىر تۈركۈم كىشىلەرنى يۇرتىدىن ھەيدەپ
چىقاردىڭالر .گۇناھ ۋە دۈشمەنلىك قىلىش بىلەن ،ئۇالرنىڭ قارشى تەرىپىدىكىلەرگە
ياردەم بەردىڭالر ،ئۇالر ئەسىر چۈشۈپ كەلسە ،فىدىيە بېرىپ قۇتقۇزۇۋالىسىلەر،
ھالبۇكى ،ئۇالرنى يۇرتلىرىدىن ھەيدەپ چىقىرىش سىلەرگە ھارام قىلىنغان ئىدى
(يەنى بىر-بىرىڭالرنى ئۆلتۈرۈش ۋە يۇرتىدىن ھەيدەپ چىقىرىشنى راۋا كۆرىسىلەرۇ،
ئۇالرنىڭ ئەسىرگە چۈشۈپ دۈشمەنلىرىڭالرنىڭ قولىدا بولۇپ قېلىشىنى راۋا
كۆرمەيسىلەر) .سىلەر كىتابنىڭ (يەنى تەۋراتنىڭ) بىر قىسىم ئەھكاملىرىغا
ئىشىنىپ ،بىر قىسىم ئەھكاملىرىنى ئىنكار قىالمسىلەر؟ سىلەردىن شۇنداق
قىلغانالرنىڭ جازاسى -پەقەت ھاياتىي دۇنيادا خارلىققا قىلىش ،قىيامەت كۈنى

قاتتىق ئازابقا دۇچار بولۇشتۇر .ہللا قىلمىشىڭالردىن غاپىل ئەمەستۇر.

(بەقەرە)16 :

ئىمام مالىك رەھىمەھۇلالھ ۋە ئومۇمى ئۆلىماالر مۇنداق دەيدۇ [:قوللىرىدا مال-دۇنيا بولغان،
ھال-ئەھۋالى ،تاقىتى ،سانى ۋە كۈچ-قۇۋۋىتى تولۇق بولغان تۇرۇقلۇق ،ئۆز قېرىنداشلىرىنى
دۈشمەنلەرنىڭ ئەسىرلىكىدە تاشالپ قويغان خااليىققا يەتكەن مۇسىبەتكە ‹:بىز ئەلۋەتتە ہللانىڭ
ئېگىدارچىلىقىدىمىز ،چوقۇم ہللانىڭ دەرگاھىغا قايتىمىز› -دەيمىز].

(مەشارىئۇل ئەشۋاق)

ئى مۇسۇلمان قېرىنداشالر! خۇالسە قىلىپ ئېيتساق ،ﷲۋە ئۇنىڭ رەسۇلى بىزلەرنى
ئەسىرلەرنى قۇتۇلدۇرۇشقا بۇيرىدى .ئىلگىرى بىز توختۇلۇپ ئۆتكىنىمىزگە ئوخشاش ،كاپىرالرنىڭ
تۇرمىلىرى مۇسۇلمانالر بىلەن تولۇپ كەتكەن ۋاقىتتا ،بىزلەرنىڭ ئۈستىمىزگە قولىمىزدىن
كەلگىنىچە ،شەرئى يولالر بىلەن ئەسىرلەرنى قۇتۇلدۇرۇشقا ئاتلىنىشىمىز ۋە شۇ سەۋەپلىك
جىھادى ئەمىلىيەتلەرنى ئېلىپ بېرىشىمز ۋاجىب بولىدۇ.
شۇڭا مەن شۇ مۇناسىۋەت بىلەن بارلىق ئىسالمى جامائەتلەرگە مەخسۇس كاپىرالردىن
ئەسىرلەرنى تۇتۇپ ،ئۇالرنى كاپىرالر تۇرمىلىرىدا يېتىۋاتقان ئۇستازالرغا ۋە دىنى قېرىنداشالرغا
ئالماشتۇرىدىغان بىر تۈركۈم قوشۇنالرنى ئاجرىتىشنى تەۋسىيە قىلىمەن .قايسى كىشىلەر
كاپىرالردىن ئەسىرلەرنى ئېلىشقا قادىر بواللىسا ،ئۇالرغا بۇ ئىبادەت ۋاجىب بولىدۇ.
بۈگۈن كاپىرالنىڭ تۇرمىلىرىدا يېتىۋاتقان قېرىنداشلىرىمىز سەۋەپلىك يۈرەكلىرىمىز دەرتلەرگە
تولۇپ كەتتى.
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مىنىڭ

بۇ

ماۋزۇنى

جىھاد

ئەھكاملىرىغا

كىركۈزىشىمدىكى

مەقسەت،

زامانىمىزدىكى

مەجبۇرىيەتلەرىمىزنى ھەرۋاقىت ئەسلەپ ،جىھادىمىزدىكى ئەسىر قېرىنداشلىرىمىزنىڭ بىزنىڭ
ئۈستىمىزدىكى ھەقلىرىنى ئىسىمىزدىن چىقىرىپ قويماسلىقىمىز ئۈچۈندۇر.

كاپىرالرغا ئۇرۇش قىلىشتىن ئىلگىرى ئۇالرنى ئىسالمغا
دەۋەت قىلىش
بۇ ھەقتە ﷲتەئاال مۇنداق دېگەن:

اب َواأل ُ ِّم ِّيينَ أَأَ ْسلَ ْم ُت ْم َفإِنْ أَ ْسلَ ُموا َف َقدْ
َ وقُلْ لِلَّذِينَ أُو ُتوا ا ْل ِك َت َ

اهْ َتدَوا كىتاب بېرىلگەنلەرگە (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالرغا) ۋە ئۈممىلەرگە (يەنى
ئەرەب مۇشرىكلىرىغا)« :مۇسۇلمان بولدۇڭالرمۇ؟» دېگىن ،ئەگەر ئۇالر مۇسۇلمان
بولسا ،توغرا يول تاپقان

بولىدۇ( .سۈرە ئال ئىمران  -50ئايەت)

جىھاد ئىبادىتى بولسا كاپىرالرنىڭ مۇسۇلمانالرغا زىيانكەشلىك قىلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە
كىشىلەر ئارىسىدا ئىسالم دىنىنى تارقىتىش ئۈچۈن قىلىنىدىغان بۈيۈك بىر ئىبادەتتۇر .شۇنىڭ
ئۈچۈن ئەھلى ئىلىملەر ئىسالم چاقىرىقى يىتىپ بارمىغان كاپىرالرنى ئىسالمغا چاقىرماستىن
ئۇرۇش قىلىش دۇرۇس ئەمەس دەيدۇ.
بۇنىڭ دەلىلى رەسۇلۇلالھ

 رۇم ،پارىس ۋە مىسىرلىقالرغا ئۇرۇش ئاچماستىن ئۇالرنى

ئىسالمغا چاقىرىپ خەت ئەۋەتكەنلىكىدۇر.
بۇ يەردە رەسۇلۇلالھ  دىن كەلگەن يەنە بىر ھەدىس بار.

صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم إ َذا أ ََّمَر أَم ًريا َعلَى َجْيش
ال َكا َن َر ُس ُ
َ - 6373ع ْن ُسلَْي َما َن بْن بَُريْ َد َة َع ْن أَبيه قَ َ
ول اللَّه َ

اسم اللَّه ف َسبيل اللَّه قَاتلُوا َم ْن
ْي َخْي ًرا ُثَّ قَ َ
صاهُ ف َخ َّ
اصته بتَ ْق َوى اللَّه َوَم ْن َم َعهُ م ْن الْ ُم ْسلم َ
ال ا ْغ ُزوا ب ْ
أ َْو َسريَّة أ َْو َ
ْي فَ ْادعُ ُه ْم إ ََل ثَََلث
َك َفَر باللَّه ا ْغ ُزوا َوَل تَغُلوا َوَل تَ ْغد ُروا َوَل متَْثُلُوا َوَل تَ ْقتُلُوا َول ً
يت َع ُد َّو َك م ْن الْ ُم ْشرك َ
يدا َوإ َذا لَق َ
ف
وك فَاقْ بَ ْل مْن ُه ْم َوُك َّ
وك فَاقْ بَ ْل مْن ُه ْم َوُك َّ
َجابُ َ
َجابُ َ
خَ
ف َعْن ُه ْم ُثَّ ْادعُ ُه ْم إ ََل ْاْل ْس ََلم فَإ ْن أ َ
صال أ َْو خ ََلل فَأَيَّتُ ُه َّن َما أ َ

ين َو َعلَْيه ْم
َخ ْْبُه ْم أَن َُّه ْم إ ْن فَ َعلُوا ذَل َ
ين َوأ ْ
َعْن ُه ْم ُثَّ ْادعُ ُه ْم إ ََل الت َ
ك فَلَ ُه ْم َما ل ْل ُم َهاجر َ
َّحول م ْن َداره ْم إ ََل َدار الْ ُم َهاجر َ
ْم اللَّه
ين فَإ ْن أَبَ ْوا أَ ْن يَتَ َح َّولُوا مْن َها فَأ ْ
َخ ْْبُه ْم أَن َُّه ْم يَ ُكونُو َن َكأ َْعَراب الْ ُم ْسلم َ
َما َعلَى الْ ُم َهاجر َ
ْي ََْيري َعلَْيه ْم ُحك ُ
ْي فَإ ْن ُه ْم أَبَ ْوا فَ َس ْل ُه ْم
يمة َوالْ َف ْيء َش ْيء إَّل أَ ْن َُيَاه ُدوا َم َع الْ ُم ْسلم َ
الَّذي ََْيري َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
ْي َوَل يَ ُكو ُن َْلُ ْم ف الْغَن َ
وك
وك فَاقْ بَ ْل مْن ُه ْم َوُك َّ
ْ
صن فَأ ََر ُاد َ
َجابُ َ
اص ْر َ
ت أ َْه َل ح ْ
ف َعْن ُه ْم فَإ ْن ُه ْم أَبَ ْوا فَ ْ
استَع ْن باللَّه َوقَات ْل ُه ْم َوإذَا َح َ
اْل ْزيَةَ فَإ ْن ُه ْم أ َ

ك فَإنَّ ُك ْم أَ ْن
َص َحاب َ
اج َع ْل َْلُ ْم ذ َّمتَ َ
ك َوذ َّمةَ أ ْ
أَ ْن َْجت َع َل َْلُ ْم ذ َّمةَ اللَّه َوذ َّم َة نَبيِّه فَ ََل َْجت َع ْل َْلُ ْم ذ َّم َة اللَّه َوَل ذ َّمةَ نَبيِّه َولَك ْن ْ
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وك أَ ْن تُْنزَْلُ ْم
صن فَأ ََر ُاد َ
اص ْر َ
ت أ َْه َل ح ْ
ُُتْف ُروا ذُمََ ُك ْم َوذ َم َم أ ْ
َص َحاب ُك ْم أ َْه َو ُن م ْن أَ ْن ُُتْف ُروا ذ َّم َة اللَّه َوذ َّمةَ َر ُسوله َوإ َذا َح َ
ْم اللَّه فيه ْم أ َْم َل.
ك فَإن َ
َعلَى ُحكْم اللَّه فَ ََل تُْنزْْلُ ْم َعلَى ُحكْم اللَّه َولَك ْن أَنْزْْلُ ْم َعلَى ُحكْم َ
َّك َل تَ ْدري أَتُص ُ
يب ُحك َ
 5713ـ بۇرەيدە  مۇنداق دەيدۇ :پەيغەمبەر  بىرەر قوشۇنغا ياكى ئەترەتكە ئەمىر تەيىنلىسە،
ئۇنىڭ تەقۋادار بولۇشىنى ،قوماندانلىقى ئاستىدىكى مۇسۇلمانالرغا ياخشى مۇئائىلە قىلىشىنى
تەۋسىيە قىالتتى .ئاندىن مۇنداق دەيتتى« :اﷲنىڭ ئىسمى بىلەن ،اﷲ يولىدا غازاتقا
يۈرۈڭالر .اﷲنى ئىنكار قىلغانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىڭالر ،جەڭ قىلىڭالر .غەنىمەتلەرگە
خىيانەت

دۈشمەن

قىلماڭالر،

جەسەتلىرىنىڭ

كەسمەڭالر،

ئەزالىرىنى

كىچىك

بالىالرنى

ئۆلتۈرمەڭالر .مۇشرىكالردىن ئىبارەت دۈشمىنىڭگە ئۇچراشساڭ ،ئۇالرنى ئۈچ شەرتكە چاقىرغىن.
ئۇالر بۇ ئۈچ شەرتنىڭ قايسىسىنى قوبۇل قىلسا ،سەنمۇ ئۇالر تاللىغان شەرتنى قوبۇل قىلغىن
ۋە ئۇالرغا چېقىلمىغىن .ئالدى بىلەن ئۇالرنى ئىسالمغا چاقىرغىن .ئەگەر ئۇالر ئىسالمنى قوبۇل
قىلسا ،سەنمۇ ئۇالرنىڭ ئىسالمىنى قوبۇل قىلغىن ۋە ئۇالرنى ئۆز يۇرتلىرىدىن مۇھاجىرالرنىڭ
يۇرتلىرىغا ھىجرەت قىلىشقا چاقىرغىن .ئۇالرغا ئېيتقىنكى ،ئەگەر ئۇالر بۇنى ئورۇندىسا،
مۇھاجىرالر بىلەن ھەق – ھوقۇق ۋە مەسئۇلىيەتتە ئورتاق بولىدۇ .ئەگەر ئۇالر ئۆز يۇرتلىرىدىن
ھىجرەت قىلغىلى ئۇنىمىسا ،ئۇالرغا ئېيتىپ قويغىنكى ،ئۇالر مۇسۇلمانالرنىڭ ئەئرابىلىرىغا
ئوخشاش بولىدۇ.

مۇئمىنلەر

اﷲنىڭ

ئۈستىگە

ئۈستىگە

يۈكلىگەن ھۆكمى ئۇالرنىڭمۇ

يۈكلىنىدۇ .ئۇالر مۇسۇلمانالر بىلەن بىرلىكتە جىھاد قىلمىغىچە ،ئۇالرغا غەنىمەت ۋە
ئولجىالردىن ھېچ نەرسە بېرىلمەيدۇ .ناۋادا ئۇالر بىرىنچى شەرتنى قوبۇل قىلمىسا ،ئۇالرغا جىزىيە
تۆلەش شەرتىنى قويغىن .ئەگەر ئۇالر جىزىيە تۆلەشنى قوبۇل قىلسا ،سەنمۇ ئۇالردىن جىزىيە
ئالغىن ،ئۇالرغا چېقىلمىغىن .ئەگەر جىزىيە تۆلەشنىمۇ رەت قىلسا ،اﷲتىن ياردەم تىلەپ،
ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلغىن .بىرەر سېپىل ئىچىگە كىرىۋالغانالرنى قورشاۋغا ئالغان چېغىڭدا،
ئۇالر سەندىن ئۆزلىرىگە اﷲنىڭ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ ئامانلىقىنى بېرىشنى تەلەپ قىلسا،
ئۇالرغا

اﷲنىڭ

ۋە

ئۇنىڭ

ئامانلىقىنى

پەيغەمبىرىنىڭ

بەرمەستىن،

ئۆزەڭنىڭ

ۋە

سەبداشلىرىڭنىڭ ئامانلىقىنى بەرگىن .چۈنكى (ئاراڭالردىن بىرەرسى بىلمەستىن بەرگەن
ئامانلىقنى

بۇزۇپ

سالسا)

ئۆزەڭالر

بەرگەن

ئامانلىقنى

بۇزۇشۇڭالر

اﷲنىڭ

ۋە

ئۇنىڭ

پەيغەمبىرىنىڭ نامىدىن بېرىلگەن ئامانلىقنى بۇزۇشقا قارىغاندا يەڭگىلرەك .بىرەر سېپىل
ئىچىگە كىرىۋالغانالرنى قورشاۋغا ئالغان چېغىڭدا ،ئەگەر ئۇالر ساڭا ئۆزلىرىنى اﷲنىڭ (ئۇالر
ھەققىدىكى) ھۆكمىگە ئۇيغۇن ھالدا بىتەرەپ قىلىشىڭنى شەرت قىلسا ،سەن ئۇالرنىڭ بۇ
شەرتىگە قوشۇلماي ،ئۇالرنى ئۆزەڭنىڭ چىقارغان ھۆكمىگە ئۇيغۇن بىر تەرەپ قىلغىن .چۈنكى
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سەن ئۇالرنى اﷲنىڭ ئۇالر ھەققىدىكى ھۆكمىگە ئۇيغۇن بىر تەرەپ قىاللىغان ياكى
قىاللمىغانلىقىڭنى بىلمەيسەن (چۈنكى ساڭا اﷲنىڭ ئۇالر ھەققىدىكى ھۆكمى ماۋۇ دەپ ۋەھىي
كەلمەيدۇ)»( .مۇسلىم)7147 :

پەيغەمبەر  مۇئاز  غا ئۇنى يەمەنگە ئەۋەتكەن ۋاقىتتا مۇنداق دېگەن« :إِنك تأْتِي ق ْومًا ِمنْ
ہللا»
أھْ ِل ْالكِتا ِ
ب ف ْلی ُكنْ أول ما ت ْدعُو ُھ ْم إِل ْی ِه شھادۃ أنْ ال إِله إِال ہللا ُ وأن مُحم ًدا رسُو ُل ِ
«ھەقىقەتەن سەن ئەھلى كىتابتىن بولغان بىر قەۋمنىڭ قېشىغا بارىسەن ،سېنىڭ ئۇالرغا
قىلىدىغان بىرىنچى دەۋىتىڭ ‹بىر ﷲدىن باشقا ھېچبىر ھەقىقىي ئىالھ يوق› دەپ گۇۋاھلىق
بەرگۈزۈش بولسۇن».

(بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى)

ئىبنى ھەجەر رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشتىن ئىلگىرى
ئۇالرنى ئىسالمغا چاقىرىش ياكى چاقىرماسلىق ئالىمالر ئىختىالپالشقان مەسىلىدۇر].
ئالىمالرنىڭ بىر قىسمى [ كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشتىن ئىلگىرى ئۇالرنى ئىسالمغا
چاقىرىش شەرتتۇر دەيدۇ].
ئەمما كۆپ ساندىكى ئالىمالر [ كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشتىن ئىلگىرى ئۇالرنى ئىسالمغا
چاقىرىش بولسا ئىسالم دەۋىتى ھەممە جايغا يىتىپ بارمىغان مەزگىللەردە ئېلىپ بېرىلغان
ئىشتۇر دەيدۇ]

(فەتھۇلبارى-5توم  -701بەت)

قۇرتۇبى رەھىمەھۇلالھ ھەقنى كېڭەيتىش جىھادى توغرىسدا مۇنداق دېگەن[ :ئىمامغا (يەنى
ئەمىر ياكى خەلىپگە) پەرز بولغان جىھادنىڭ ئىككىنچى بىر قىسمى ،بىر تائىپە كىشىنى
دۈشمەن تەرەپكە ئۇالرنى ئىسالمغا دەۋەت قىلىش ،ئۇالرنى خار قىلىش ،ئۇالرنىڭ ئەزىيىتىدىن
ساقلىنىپ قىلىش ۋە ﷲنىڭ دىنىنى ئۇالر ئۈستىدىن تاكى ئۇالر ئسالم دىنىغا كىرگەن ياكى
جىزيە بەرگەنگە قەدەر غالىب قىلىش ئۈچۈن يىلدا بىر قېتىم ئۆزى بىلەن بىللە ئېلىپ چىقىپ
ۋە ياكى ئۆزى ئىشەنچ قىلىدىغان بىر كىشى بىلەن چىقارتىپ غازاتقا سېلىشى پەرز .جىھادنىڭ
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
ۋاقىتالردا قوشۇن ئەۋەتىشى ،ئۇالرنى قورقىتىشى ھەمدە كۈچ–قۇۋۋەتنى ئاشكارا قىلىش
ئورۇنلىرىدا رىباتتا تۇرۇش ئارقىلىق ئۇالرنى كۆزىتىشى قاتارلىقالردۇر].
مەن دەيمەن ،قۇرتۇبى رەھىمەھۇلالھنىڭ «دەۋەت قىلماي تۇرۇپ» دېگەن سۆزى ،دەۋەت

صدَّ ئۇالرنىڭ ئۆتىدىغان
َّم ْر َ
ئىلگىرى يەتكەن كىشىلەرگە دېگەنلىكتۇرَ  .واق ُ
ْع ُدوا َّلَ ُه ْم َّ ُكل َ
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يوللىرىنى كۆزىتىپ تۇرۇڭالر

دېگەن بۇ ئايەتتە دۈشمەننى كۆزىتىش ۋە ئۇنىڭغا جاسۇسلۇق

قىلىشنىڭ يولغا قويۇلىشىغا دەلىل بار.
ئەمما ،پەيغەمبەر  نىڭ كەئب ئىبنى ئەل ئەشرەپ ۋە ئەبى راپىئ ئىبنى ئەبى ھۆقەيىق
قاتارلىقالرنى ئۆلتۈرۈشكە بۇيرۇغانلىقى .ئۇ ئىككىلىسى يەھۇدىيالردىن ئىدى.
ئىبنى ھەجەر رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ[ :ئىكرەمەنىڭ مۇرسەل تەرىقىسىدە رىۋايەت قىلغان
ھەدىسىدە :يەھۇدىيالر چۆچىگەن ھالەتتە پەيغەمبەر  نىڭ قېشىغا كېلىپ مۇنداق دېيىشتى،
بىزنىڭ سەييىدىمىز ئالدامچىلىق بىلەن ئۆلتۈرۈلدى .ئۇالرغا پەيغەمبەر  ئۇنىڭ قىلمىشىنى ۋە
ئۇنىڭ پەيغەمبەر  گە قارشى (كىشىلەرنى) قۇتراتقانلىقى ۋە مۇسۇلمانالرغا ئازار بەرگەنلىكىنى
ئەسلەتتى( .ئۇالر قورقۇپ ھېچقانداق سۆز قىلمىدى)].
ئىبنى ھەجەر رەھىمەھۇلالھ سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ[ :بۇ ھەدىستە ئەگەر ئومۇمىي
دەۋەت مۇشرىكقا يەتكەن بولسا ،دەۋەت قىلمايال ئۇنى ئۆلتۈرۋېتىشنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكى،
شۇنداقال جەڭدە ئېھتىياجلىق بولغان سۆزنى ئۇنىڭ دېگۈچىسى ئۇنىڭ ھەقىيقىتىنى مەقسەت
قىلماستىن دېيىشنىڭ دۇرۇسلىقى بار].
مەن دەيمەن ،كىمكى ﷲۋە ﷲنىڭ رەسۇلىغا قارشى چىققۇچى كاپىرالرنى قەسىتلەپ
ئۆلتۈرۈشنى خىيانەت ياكى ئىسالم دىنى بۇنى ھارام قىلىدۇ .دەپ سۈپەتلەيدىكەن ،ئۇ ئازغۇندۇر،
قۇرئان ۋە ھەدىسنى يالغانغا چىقارغۇچىدۇر .ئىمام نەۋەۋى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ[ :قازى
ئىياز رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن ،ھېچبىر كىشىنىڭ ئۇنى (يەنى كەئىب ئىبنى ئەشرەفنى)
ئۆلتۈرۈش خىيانەت دېيىشى ھاالل ئەمەس .بۇنى بىر ئىنسان ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىب  نىڭ
مەجلىسىدە دېگەن ۋاقىتتا ،ئۇ زات ئۇ كىشىنى ئۆلتۈرۈشكە بۇيرۇدى ،ئۇنىڭ گەدىنىگە ئۇرۇلدى.
بۇ ئاخىرقى قىسسىگە ئىمام قۇرتۇبى رەھىمەھۇلالھ ﷲتەئاالنىڭ:

فَ َقاتِلُوا َّأَئِمةَ َّالْ ُك ْف َِّر

كۇفرىنىڭ كاتتىباشلىرىغا ئۇرۇش ئېچىڭالر دېگەن سۆزىنىڭ تەپسىرىدە ئىشارە قىلغان.
ئۇنى ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ ئۆزىنىڭ «ئەسسارىمۇل مەسلۇل ئەالشاتىمىررەسۇل» ناملىق
كىتابىدا كەلتۈرگەن ھەمدە مۇئاۋىيە  بىلەن مۇھەممەد ئىبنى مەسلەمە  نىڭ قىسسىسىنى
بايان قىلدى.

(ئابدۇلقادىر ئىبنى ئابدۇئەزىزنىڭ جىھاد ھەققىدە شەرئى ئاساس ناملىق كىتابىدىن ئېلىندى)

ئىبنى ھەجەر رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ[ :بۇ ھەدىستە دەۋەت يەتكەن بولسىمۇ( ،كۇفرىدا)
چىڭ تۇرغان مۇشرىكنى قەسىتلەپ ئۆلتۈرۈشنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكى ۋە پەيغەمبەر  گە قارشى
قولى ي اكى ئىقتىسادى ياكى تىلى بىلەن ھەمكارالشقان ئادەمنى ئۆلتۈرۈۋېتىشنىڭ دۇرۇسلىقى،
132

ئۇرۇش ئەھلى بولغان كاپىرالرغا جاسۇسلىق قىلىپ ،ئۇالرنىڭ غاپىل ھالەتتە ئارقىسىغا
چۈشۈشنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكى ،مۇشرىكالرغا قارشى تۇرۇشتا قاتتىق قول بولۇش ،مەنپەئەت
يۈزىسىدىن سۆزنى مۈجمەل قىلىشنىڭ دۇرۇسلىقى ۋە ئاز مۇسۇلمانالرنىڭ كۆپ مۇشرىكالرغا
ھۇجۇم قىلىشىنىڭ دۇرۇسلۇقى قاتارلىق نۇرغۇنلىغان پايدىالر بار].
كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشتىن ئىلگىرى ئۇالرنى ئىسالمغا چاقىرىشنى بەزى ئەھلى
ئىلىملەر ۋاجىب دەپ قارايدۇ .بەزى ئەھلى ئىلىملەر :بۇ مۇستەھەپتۇر -،دەيدۇ.
ئۇرۇشقا كىرىشتىن ئىلگىرى دەۋەت يەتمىگەن ،ئىسالمنى بىلمەيدىغان كاپىرالرنى ئىسالمغا
دەۋەت قىلىشقا يۈزلىنىش ۋاجىب.
ئەمما ئىلگىرى ئۇالرغا دەۋەت يەتكەن بولسا ،ئۇرۇشتىن ئىلگىرى ئۇالرغا ئىككىنچى قېتىم
دەۋەت قىلىش ۋاجىب بولمايدۇ .دەۋەت قىلسا ياخشى( ،بۇنداق قىلغاندا) ئۇالرنىڭ ئىسالم
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.
سۈننەتنىڭ زاھىرىسى-مۇجاھىدالردىن تەشكىللەنگەن ،مۇئەييەن نىشان ئۈچۈن ئاتالنغان
كىچىك ئەترەتلەرگە نىسبەتەن ،دەۋەتنى يەتكۈزۈشى ئەمەلدىن قالىدۇ .ئۇ-ئىبنۇ ئەبىل ھۇقەيق
ۋە كەئب ئىبنى ئەشرەپ قاتارلىقالرنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن يۈزلەنگەن ئەترەتلەردە سادىر بولغاندەك.
خۇالسە :كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشتىن ئىلگىرى ئۇالرغا ئىسالم دەۋىتىنى يەتكۈزۈش
كېرەك ،چۈنكى ،جىھاد كاپىرالرنى ئىسالمغا كىرگۈزۈش ئۈچۈن قىلىنىدىغان ئىبادەتتۇر .ئەمما،
بۇ دەۋەت كاپىرالرنىڭ چوڭ-كىچىك ھەممىسىگە يىتىش شەرت ئەمەس ،بەلكى كاپىرالرنىڭ
چوڭلىرىغا يەتكەن بولسا كۇپايە.
بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە بولسا ئىسالم دەۋىتى زېمىننىڭ شەرق ۋە غەرب تەرەپلىرىگىچە يەتكەن،
شۇنداقال ئىنتىرنىت ۋە رادىئو .....غا ئوخشاش يەتكۈزۈشنىڭ ھەرخىل يوللىرى پەيدا بولغان.
ئاخبارات ۋاستىلىرىغا تولۇپ كەتكەن بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشتىن
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
داۋاملىشىپ كەتسۇن ،دەۋەت قىلمىسىمۇ بولىدۇ.
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ئۇرۇشتا كاپىرالردىن ياردەم سوراش توغرىسىدا
كاپىرالردىن ئۇرۇشتا ياردەم سوراش ئالىمالر ئوتتۇرىسىدا ئىختىالپ بولغان مەسىلىدۇر.
ئۆلىماالر ئۇرۇشتا مۇشرىكالردىن ياردەم تەلەپ قىلىش ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:
بەزىلىرى[:ئۇالرنىڭ خىيانەت قىلىشىدىن ئەمىن بولۇش شەرتى بىلەن ئۇالردىن ياردەم تەلەپ
قىلىش جائىز] -دەيدۇ.

(نەيلۇل ئەۋتار -1توم  -541بەت ۋە ئەلمۇغنى -1توم – 373بەت)

يەنە بەزىلىرى[ :ئۇالردىن پەقەت خىزمەت ۋە تۆۋەن ئىشالردىال ياردەم تەلەپ قىلىنىدۇ] -دەيدۇ.
يەنە بەزىلەر[ :ئۇالردىن ياردەم تەلەپ قىلىش -مۇتلەق جائىز ئەمەس] -دەيدۇ.

(نەيلۇل ئەۋتار -1

توم  -541بەت ۋە ئەلمۇغنى -1توم – 373بەت)

ئەگەر جىھاد قىلش ئۈچۈن كاپىرالردىن ياردەم سوراشقا ئېھتىياج توغۇلسا ياردەم سوراش جائىز.
چۈنكى ،رەسۇلۇلالھ

 خەيبەر ئۇرۇشىدا قەينۇقا جەمەتىدىن بولغان بىر يەھۇدىيدىن،

ھۇنەيىن ئۇرۇشىدا سەپۋان ئىبنى ئۇمەييەدىن ياردەم تەلەپ قىلغان .سەپۋان ئۇ ۋاقىتتا تېخى
ئىسالمنى قۇبۇل قىلمىغان ئىدى.
بىراق ،بۇ يەردە رەسۇلۇلالھ  نىڭ كاپىرالردىن مەن يادەم سورىمايمەن دېگەن بىر ھەدىسى
ھەم بار.

صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم قبَ َل بَ ْدر فَلَ َّما َكا َن حبََّرة
ت َخَر َج َر ُس ُ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَالَ ْ
َع ْن َعائ َشةَ َزْوج الن ِّ
ول اﷲ َ
َِّب َ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم ح َ
الْ َوبََرة أ َْد َرَكهُ َر ُجل قَ ْد َكا َن يُ ْذ َك ُر مْنهُ ُج ْرأَة َوََْن َدة فَ َفر َح أ ْ
ْي َرأ َْوهُ فَلَ َّما أ َْد َرَكهُ
اب َر ُسول اﷲ َ
َص َح ُ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم تُ ْؤم ُن
ال لَهُ َر ُس ُ
ك قَ َ
قَ َ
يب َم َع َ
ت ْلَتَّب َع َ
صلَّى ﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم جْئ ُ
ول ﷲ َ
ال لَر ُسول ﷲ َ
ك َوأُص َ
ال لَهُ َك َما
الر ُج ُل فَ َق َ
ال َل قَ َ
باﷲ َوَر ُسوله قَ َ
َّجَرة أ َْد َرَكهُ َّ
ت ُثَّ َم َ
ْي ِبُ ْشرك قَالَ ْ
َستَع َ
ال فَ ْارج ْع فَلَ ْن أ ْ
ضى َح ََّّت إذَا ُكنَّا بالش َ
ال ُثَّ َر َج َع
ْي ِبُ ْشرك قَ َ
ال أ ََّو َل َمَّرة قَ َ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم َك َما قَ َ
ال أ ََّو َل َمَّرة فَ َق َ
قَ َ
َستَع َ
ال فَ ْارج ْع فَلَ ْن أ ْ
ال لَهُ النَِّب َ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم
ال لَهُ َر ُس ُ
ال نَ َع ْم فَ َق َ
ال أ ََّو َل َمَّرة تُ ْؤم ُن باﷲ َوَر ُسوله قَ َ
ال لَهُ َك َما قَ َ
فَأ َْد َرَكهُ بالْبَ ْي َداء فَ َق َ
ول اﷲ َ
فَانْطَل ْق.
ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ :پەيغەمبەر 

بەدىر تەرەپكە قاراپ

ئاتالندى .بەرە سايلىقىغا بارغاندا ،ئارقىسىدىن قەيسەرلىكى ۋە جىددىي پەيتلەرگە ياراملىقى بىلەن
تونۇلغان بىرى يېتىشىپ كەلدى .پەيغەمبەر  نىڭ ساھابىلىرى ئۇنى كۆرۈپ خۇشال بولۇشتى.
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ئۇ كىشى پەيغەمبەر  گە يېقىنالپ كېلىپ :مەن ساڭا ئەگىشىپ ئولجىغا ئېرىشكىلى كەلدىم،ـ
دېۋىدى ،پەيغەمبەر  ئۇنىڭدىن «:ﷲ

ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىغا ئىشىنەمسەن؟ ـ دەپ سورىدى ،ئۇ:

ياق»،ـ دېدى .پەيغەمبەر  « : ئۇنداقتا ،قايتىپ كەتكىن ،چۈنكى مەن مۇشرىكتىن ياردەم
ئالمايمەن »،ـ دېدى .ئۇ ئادەم قايتىپ كەتتى .كېيىن ،يول ئۈستىدىكى بىر تۈپ دەرەخنىڭ
ئاستىغا بارغاندا ،ھېلىقى ئادەم ئارقىدىن يېتىشىپ بېرىپ ،بايىقى سۆزلىرىنى تەكرارلىدى.
پەيغەمبەر  مۇ ئۇنىڭدىن بايىقى سۆزلەرنى سورىدى ،ئاندىن «:ئۇنداقتا ،قايتىپ كەتكىن ،چۈنكى
مەن مۇشرىكتىن ياردەم ئالمايمەن »،ـ دېدى .ئۇ قايتىپ كېتىپ ،بەيدائ دېگەن جايدا يەنە
يېتىشىپ كەلدى ۋە ئۇ سۆزىنى يەنە تەكرارلىدى .پەيغەمبەر  مۇ ئۇنىڭدىن «:ﷲ

ۋە ئۇنىڭ

رەسۇلىغا ئىشىنەمسەن؟» ـ دەپ سورىدى ،ئۇ :ھەئە ،دېگەنىدى ،پەيغەمبەر  «: ئۇنداقتا( ،بىز
بىلەن) ئاتالنغىن!» ـ دېدى.

(مۇسلىم)7171 :

بۇ ھەدىستە رەسۇلۇلالھ  نىڭ مەن كاپىرالردىن ياردەم سورىمايمەن دېگەن سۆزى ئېھتىياج
يوق ھالەتلەرگە قارىتىلىدۇ.
ھەنەفى مەزھىبىدىكى ئالىمالردىن ئىمام جەسساس رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ[:ئەگەر
ئىسالم ھۆكۈمى غالىب بولسا ،كاپىرالردىن كاپىرالرغا قارشى ئۇرۇشتا ياردەم سوراش جائىزدۇر].
مالىكى مەزھىبىدىكى ئالىمالردىن ئىمام قاسىم ۋە ئىمام قۇرتەۇبى رەھىمەھۇمۇلالھالر مۇنداق
دەيدۇ [:كاپىرالردىن كاپىرالرغا قارشى ئۇرۇشتا ياردەم سوراش جائىزدۇر].

(تەفسىر قۇرتۇبى -1توم -700

بەت)

شافىئى مەزھىبىدىكى ئالىمالردىن رەملى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:ئېھتىياج بولغاندا
كاپىرالردىن كاپىرالرغا قارشى ئۇرۇشتا ياردەم سوراش جائىزدۇر].

(نىھايەتۇل مۇھتاج  -1توم  -61بەت)

ھەنبەلى مەزھىبىدىكى ئالىمالردىن ئىبنى قۇدامە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:كاپىرالردىن
كاپىرالرغا قارشى ئۇرۇشتا ياردەم سوراش جائىزدۇر].

(ئەلمۇغنى  -1توم  -373بەت)

ئابدۇلالھ ئەززام رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:ئېھتىياج بولغاندا كاپىرالردىن ياردەم سوراش
شەرتلەر ئاستىدا جائىزدۇر].

(ئابدۇلالھ ئەززامنىڭ ئەددىفائ ئەن ئەرازىل مۇسلمىين  -46بەت)

ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر ،يۇقاردا بايان قىنغاندەك ھەر خىل نەسلەر بولغاچقا ئەھلى
ئىلىملەر بۇ مەسىلىدە كۆپ ئىختىالپ قىلغان.
خۇالسە :بۈگۈنكى زامانىمىزدا بولسا ،ھەممىمىزگە مەلۇمكى ئىلغار تېخنىكىلىق ھەر خىل
ئۇرۇش قوراللىرى ئاساسەن كۇفرى دۆلەتلەردە ياسىلىۋاتىدۇ .بۇنى ئىسالمى دۆلەتلەردە ئۆزىمىز
ياساش ئۈچۈن جىھاد قىلىپ ئىسالمى دۆلەت بەرپا قىلىشىمىز كېرەك ،بۇنىڭ ئۈچۈن قورال-
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ياراقالر ياردەم سوراش ۋە سېتىۋىلىشىمىز دۇرۇس .شۇنداقال ،رەسۇلۇلالھ  نىڭ يول يۇرۇقلىرىغا
ئاساسەن ،بىز ئېھتىياج بولغاندا كاپىرالردىن ياردەم سوراشنى شەرتلەر ئاستىدا جائىز دەيمىز.
 -7كاپىرالر بىز سىلەرگە ئۇرۇش قوراللىرىدا ياردەم بېرىمىز ،بۇنىڭ ئۈچۈن سىلەر بىزگە پاالنچى
مۇسۇلمانالرنى يوقىتىشقا ياردەم بېرىسىلەر دېگەنگە ئوخشاش شەرتلەر بولماسلىقى كېرەك.
-5سىلەر بەزى ئىشالردا بىزلەر بىلەن مۇسۇلمانالرغا قارشى ھەمكارلىق ئۆتكۈزىسىلەر دېگەنگە
ئوخشاش شەرتلەر بولماسلىقى كېرەك.
 -4كاپىرالر بىز سىلەرگە ياردەم بىرىمىز ،سىلەر غەلبە قىلغاندىن كېيىن بىزگە قارشى
ئۇرۇش قىلمايسىلەر دېگەنگە ئوخشاش شەرتلەر بولماسلىقى كېرەك.
 -3فەتھى بولغان دىيارالردا شەرىئەت ئورناتمايسىلەر دېگەنگە ئوخشاش شەرتلەر بولماسلىقى
كېرەك.
-6

مۇسۇلمانالر شۇ ياردەمگە ئېھتىياجلىق بولۇپ قالغان بولۇشى ۋە شۇ ياردەم سوراش

ئومۇمىي مۇسۇلمانالرنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن بولغان بولسا كاپىرالردىن ياردەم سورىشى جائىز.
 -5كاپىرالردىن ئالغان ياردەملەردە باشقا جىھادى جامائەتلەرنىڭ ھەقلىرىگە رىئايە قىلىش
كېرەك ،يەنى بۇ ياردەم پەقەت ئۆزى ئۈچۈنال پايدىلىق بۇلۇپ ،باشقا جامائەتلەرنىڭ زىيىنىغا
بولماسلىقى كېرەك.
ئەسكەرتىش:
-7مۇسۇلمانالر بىر دۆلەتتىن ياردەم سوراپ باشقا دۆلەتلەر بىلەن ئۇرۇش قىلماقچى بولغاندا،
كاپىرالرنىڭ خىيانەت قىلىپ قويىشىدىن قاتتىق ئېھتىيات قىلىش كېرەك،
 -5مۇسۇلمانالر مەلۇم دۆلەتتىن ياردەم سوراپ باشقا دۆلەتلەر بىلەن ئۇرۇش قىلماقچى
بولغاندا ،بىز ئەمدى چوقۇم غەلبە قىلىمىز بىزنىڭ چوڭ تايانچىمىز بار دېگەنگە ئوخشاش
پىكىرلەردىن بەكمۇ ساقلىنىشى كېرەك .بەلكى ،بۇ بىر سەۋەپ بىزنىڭ ياردەمچىمىز ﷲدەپ
تۇرۇپ ئېتقادىنى رۇسالپ ئۇرۇش قىلىش كېرەك.
 -4ئىسالمى جامائەت ئەمىرلىرى ئۇرۇشتا كاپىرالردىن ۋە كۇفرى دۆلەتلەردىن ياردەم
سورىماقچى بولغاندا ،جامائەتنىڭ بىرلىكىنى بەكمۇ الزىم تۇتىشى ۋە بۇنىڭ شەرئىي دەلىللىرى
توغرىسىدا جامائەت ئەزالىرىغا ئومۇمىي مۇسۇلمانالرغا تەپسىلى چۈشەنچىلەرنى بېرىشى الزىم.
چۈنكى بۇ توغرىدا ئىختىالپ بولغاچ ،بەزى مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىز بىر دەلىلنىال بىلىشى
مۇمكىن .شۇنىڭ بىلەن رەسۇلۇلالھ  كاپىرالردىن ياردم سورىمايمەن دېگەن ،بىزنىڭ جامائەت
خاتا كېتىۋاتىدۇ دەپ ئويالپ سەپلەر ئايرىلىپ كېتىپ قېلىشى مۇمكىن.
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 -3ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! يۇقارقىالردىن بىزگە شۇ ئايدىڭ بولدىكى كاپىرالردىن
كاپىرالرغا قارشى ياردەم ئېلىش ۋە ياردەم سوراش بولسا ئىختىالپى (يەنى ئىجتىھادى) مەسىلىدۇر.
ياردەم سوراش جائىز دەيدىغان دەلىللەر ۋە جائىز ئەمەس دەيدىغان دەلىللەر ھەم بار .شۇنىڭ
ئۈچۈن بۇ مەسىلىدە جائىز ئەمەس دېگەن دەلىللەررنى تۇتۇپال ،باشقىالر خاتا قىلىۋاتىدۇ دىيىش
ۋە ھەتتاكى ئۇالرنى مۇرتەدكە چىقىرىش قەتئى توغرا ئەمەس .ئىجتىھادى مەسىلىلەردە مۇخالىفكە
قەتئى ھۆكۈم قىلىنمايدۇ.

كاپىرالر بىلەن سۈلھى قىلىش توغرىسىدا
كاپىرالر بىلەن سۈلھى قىلىش دېگىنىمىز -كاپىرالر بىلەن ۋاقىتلىق ئۇرۇش توختىتىش
ئۈچۈن كېلىشىم ئىمزاالشنى كۆرسىتىدۇ.
كاپىرالر بىلەن سۈلھى قىلىشنىڭ پايدىلىرى ۋە زىيانلىرى ھەم بار .شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالمى
جامائەتلەر كاپىر ۋە مۇرتەدلەر بىلەن سۈلھى قىلىشتا ئىنتايىن ھۇشيار بولىشى الزىم.
ئەگەر مۇسۇلمانالرنىڭ كۈچى ئاجىز بولسا ۋاقىتلىق سۈلھى قىلىپ تۇرۇپ تەييارلىق
قىلىۋىلىشى زۆرۈردۇر .ياكى مۇسۇلمانالر بىر دۆلەت بىلەن ئۇرۇش قىلماقچى بولسا ،باشقا بىر
دۆلەت بىلەن مۇسۇلمانالر مەنپەتى ئۈچۈن سۈلھى قىلىشى جائىز بولىدۇ.
مۇسۇلمانالردا كۈچ–قۇۋۋەت بولۇپ ئۇالر دۈشمىنىدىن ئۈستۈنال بولىدىكەن ،سۈلھى تۈزۈشكە
بولمايدۇ ،چۈنكى بۇ ۋاقىتتا پىتنە تۈگەپ دىن پۈتۈنلەي ﷲئۈچۈن بولغانغا قەدەر ئۇرۇش قىلىش
پەرز .بۇنداق بولۇشى جىھاد ھەققىدە نازىل بولغان ئايەتنىڭ ئەڭ ئاخىرقىسى ﷲتەئاالنىڭ:

ِ
َّوآَتَ ُواَّ
َّح ْي ُ
ص ُر ُ
َّو ُخ ُذ ُ
َّو َج ْدتُ ُم ُ
َّو ْ
اح ُ
َّم ْر َ
َّواق ُ
ْع َُّدواَّلَ ُه ْم َّ ُكل َ
ين َ
واَّوأَقَ ُامواَّالص َالةَ َ
صد َّفَِإ ْن َّتَابُ َ
وه ْم َ
وه ْم َ
وه ْم َ
ثَ
فَاقْتُ لُواَّال ُْم ْش ِرك َ
الزَكا َة َّفَ َخلُّوا َ ِ
َّرِحيمَّ مۇشرىكالرنى قەيەردە ئۇچراتساڭالر ،شۇ يەردە
َّسبيلَ ُه ْم َّإِن َّاهلل َّ َّغَ ُفور َ
ئۆلتۈرۈڭالر ،ئەسىرگە ئېلىڭالر ،قورشاڭالر ،ئۇالرنىڭ ئۆتىدىغان يوللىرىنى كۆزىتىپ
تۇرۇڭالر ،ئەگەر ئۇالر تەۋبە قىلسا ،ناماز ئوقۇسا ،زاكات بەرسە ،ئۇالرنى قويۇپ
بېرىڭالر ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ(تەۋبە قىلغۇچىالرغا) مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،رەھىم
قىلغۇچىدۇر دېگەن سۆزى بولغانلىقى ئۈچۈندۇر .بۇ ئايەت ۋە مۇشۇ سۈرىنىڭ ئۆزىدىكى جىزيە
ئايىتى ئومۇميۈزلۈك ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇدى .ئۇ ئايەت قۇرئان كەرىمنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ
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ئاخىرىدا نازىل بولغان ئايەتلەردىن بولۇپ ،بۇنى ھېچبىر ئەمەلدىن قالدۇرۋەتكۈچى ئايەت يوق.
پەيغەمبەر  ۋە ئۇ زاتتىن كېيىنكى خەلىپىلەر ،مۇشرىكالر ۋە ئەھلى كىتابالرغا قارشى ئۇرۇشتا
شۇنداق قىلغان ئىدى.
بۇ ئۇرۇشتىن پەقەتال ئاجىزلىق توسۇپ قالىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن كاپىرالرنىڭ مۇسۇلمانالرنى
قورالغا ئېرىشىپ قىلىشىدىن توسۇشتا نەقەدەر تىرىشىۋاتقانلىقىنى كۆرىسىز .بۇھەقتە ﷲتائاال

مۇنداق دېگەن :ود َّال ِذين َّ َك َفرواَّلَو َّتَ غْ ُفلُو َن َّعن َّأَسلِحتِ ُكم َّوأَمتِعتِ ُكم َّفَي ِميلُو َن َّعلَي ُكم َّمي لَةً َّو ِ
اح َدةًَّ كاپىرالر
َْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ
َ ُ ْ
َ ْ ْ َْ َ
َ
سىلەرنىڭ قوراللىرىڭالردىن ،ئەشيالىرىڭالردىن غەپلەتتە قېلىشىڭالرنى ،شۇنىڭ
بىلەن سىلەرگە بىردىنال (تۇيۇقسىزدىن) ھۇجۇم قىلىشنى ئارزۇ قىلىدۇ.
مەن بۇ كىتابتا شۇنى بايان قىلدىمكى ،ئەگەر جىھاد قىلىشتىن ئاجىزلىق توسۇپ قالسا

ﷲتەئاالنىڭ :دۈشمەنلىرىڭالر

(بىلەن

ئۇرۇش

قىلىش)

ئۈچۈن،

قولۇڭالردىن

كېلىشىچە قورال كۈچى تەييارالڭالر دېگەن سۆزىگە ئاساسەن تەييارلىق كۆرۈش پەرز .ئىمام
ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھمۇ مۇشۇنداق دېگەن ئىدى.
يۇقىرىقى سۆزلەردىن سىز مۇسۇلمانالر بىلەن كاپىرالر ئوتتۇرسىدىكى ئاالقىدىكى ئاساسنىڭ
ئۇرۇش ئىكەنلىكىنى ،ئۇنىڭدىن مۇستەسنا بولغان تىنچلىق ھالىتىنىڭ كېلىشىم ئىمزالىغان
ياكى سۈلھى تۈزگەن سۈرەتتە بولىدىغانلىقىنى ،تىنچلىقتىن ئىبارەت بۇ مۇستەسنا ھالەتكە
پەقەت ئاجىزلىق ۋە ئۇنىڭغا ئوخشىغان زۆرۈرىيەت يۈزىسىدىنال بېرىشقا بولىدىغانلىقىنى

َّاألَ ْعلَ ْو ََّن( كاپىرالر
َّوأَنْ تُ ُم ْ
واَّوتَ ْد ُعواَّإِلَىَّالسل ِْم َ
بىلىۋاالاليسىز .بۇنىڭ دەلىلى ﷲتەئاالنىڭ :فَ َال َّتَ ِهنُ َ
بىلەن

جەڭ

قىلغان

چېغىڭالردا)

بوشاپ

قالماڭالر،

(كاپىرالرنى)

چاقىرماڭالر ،ھالبۇكى ،سىلەر غالىبتۇر سىلەر دېگەن سۆزىدۇر.

سۈلھكە

(جىھاد ھەققىدە شەرئى

ئاساس)

ئىبنى قۇدامە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن«[ :كېلىشم ئىمزاالش» دېگەننىڭ مەنىسى
كاپىرالر بىلەن بىر مۇددەت بەدەل بىلەن ۋە بەدەلسىز ئۇرۇش قىلماسلىققا كېلىشىم تۈزۈشتۇر .بۇ
كېلىشىم تۈزمەك ،ئۇرۇش توختاتماق ۋە ئەھدىلەشمەك دەپ ئاتىلىدۇ .بۇ دۇرۇسدۇر ،بۇ نىڭ

دەلىلى ﷲتەئاالنىڭَّ َّ :ب ر ِ
ِ
ِِ
ين( بۇ) ﷲۋە ئۇنىڭ
اه ْدتُ ْم َِّم َن َّال ُْم ْش ِركِ ََّ
ين َ
َّع َ
اءة َّم َن َّاهلل َّ َوَر ُسوله َّإِلَى َّالذ َ
ََ َ
پەيغەمبىرىنىڭ سىلەر بىلەن مۇئاھىدە تۈزۈشكەن مۇشرىكالرغا قاراتقان ئادا-جۇدا
بولۇش (يەنى مۇئاھىدىنى بىكار قىلىش) ئېالنىدۇر دېگەن سۆزىدۇر .ﷲتەئاال مۇنداق
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ِ
اجنَ ْح َّلَ َها ...ئەگەر ئۇالر تىنچلىققا مايىل بولسا ،سەنمۇ
َّجنَ ُحوا َّللسل ِْم َّفَ ْ
دېدى َ وإِ ْن َ
تىنچلىققا مايىل بولغىن.
مەرۋان ۋە مىسىۋەر ئىبنى مەخرىمە رەھىمەھۇمۇلالھ قاتارلىق ئالىمالر مۇنداق رىۋايەت
قىلغان :پەيغەمبەر  ھۇدەيبىيىدە سۈھەيىل ئىبنى ئەمرى بىلەن ئون يىل ئۇرۇش توختىتىشقا
كېلىشىم تۈزگەن .بەزىدە مۇسۇلمانالردا ئاجىزلىق بولسا كۈچەيگەنگە قەدەر ئۇالر (يەنى دۈشمەنلەر)
بىلەن كېلىشم تۈزىدۇ ،بۇ پەقەت مۇسۇلمانالرنىڭ پايدىسىنى كۆزلەپال دۇرۇس بولىدۇ .ياكى
مۇ سۇلمانالر كاپىرالرغا قارشى ئۇرۇشۇشتىن ئاجىز كېلىدۇ ياكى ئۇالر بىلەن كېلىشىم تۈزۈش
ئارقىلىق ئۇالرنىڭ مۇسۇلمان بولۇش ،بولمىغاندا جىزيە تاپشۇرۇپ دىننىڭ ئەھكاملىرىنى الزىم
تۇتۇشى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا مەنپەئەتلەر كۆزلىنىدۇ .ئەگەر بۇ ئىش ئىسپاتالنغان بولسا ،مۇددەت
بەلگىلىمەستىن مۇتلەق كېلىشىم تۈزۈش دۇرۇس ئەمەس چۈنكى ئۇ جىھادنى پۈتۈنلەي تەرك
ئېتىشكە ئېلىپ بارىدۇ].
يۇقىرىدا ئىبنى قۇدام رەھىمەھۇلالھنىڭ [سۈلھى تۈزۈشۈش پەقەت مۇسۇلمانالرنىڭ مەنپەئەتى
ئۈچۈنال دۇرۇس] دېگىنىدەك« ،ئەلمەجمۇئ» ناملىق كىتابنىڭ ئاپتورى ھەم مۇنداق دەيدۇ[ :بىرەر
ئىقلىم ياكى بىرەر رايوننىڭ ئۆز ئالدىغا كېلىشىم تۈزۈشى دۇرۇس ئەمەس .پەقەت ئىمامنىڭ
(يەنى ئەمىر ياكى خەلىپىنىڭ) ياكى ئىمام ئۇنىڭغا بۇ ھوقۇقنى تاپشۇرغان كىشىنىڭال كېلىشىم
تۈزۈشى دۇرۇس .چۈنكى ،بۇنداق كېلىشم تۈزۈش ھوقۇقى ئەگەر ھەربىر كىشىگە بېرىلسە ،بىر
ئادەمنىڭ بىرەر رايون خەلقى بىلەن كېلىشىم تۈزۈپ قويىشىدىن ساقالنغىلى بولمايدۇ .ھالبۇكى
مەنپەئەت ئۇالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشتۇر .ئاقىۋەتتە زىيان چوڭ بولۇپ كېتىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن
كېلىشىم تۈزۈش پەقەت ئىمامغا ياكى ئۇنىڭ ئورۇن باسارىغىال خاس .ئەگەر ئىمام غالىب ھالەتتە
بولسا قارايدۇ ،ئەگەر كېلىشىمدە پايدا بولمىسا ئۇنى تۈزۈش دۇرۇس ئەمەس .بۇنىڭ دەلىلى

َّواهلل َّ َّ َم َع ُك َّْم( كاپىرالر بىلەن جەڭ
َّاألَ ْعلَ ْو َن ََّ
َّوأَنْ تُ ُم ْ
َّوتَ ْد ُعوا َّإِلَى َّالسل ِْم َ
ﷲتەئاالنىڭ :فَ َال َّتَ ِهنُوا َ
قىلغان چېغىڭالردا) بوشاپ قالماڭالر( ،كاپىرالرنى) سۈلھكە چاقىرماڭالر ،ھالبۇكى،
سىلەر غالىپتۇرسىلەر ،ﷲسىلەر بىلەن بىرگىدۇر دېگەن سۆزىدۇ].

َّواهللَّ َّ َم َع ُك َّْم
َّاألَ ْعلَ ْو َن ََّ
َّوأَنْ تُ ُم ْ
واَّوتَ ْد ُعواَّإِلَىَّالسل ِْم َ
ئىبنى كەسىر رەھىمەھۇلالھ ﷲتەئاالنىڭ :فَ َال َّتَ ِهنُ َ
(كاپىرالر بىلەن جەڭ قىلغان چېغىڭالردا) بوشاپ قالماڭالر( ،كاپىرالرنى) سۈلھكە
چاقىرماڭالر ،ھالبۇكى ،سىلەر غالىپتۇرسىلەر ،ﷲسىلەر بىلەن بىرگىدۇر دېگەن
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سۆزىنىڭ تەپسىرىدە مۇنداق دېگەن :دۈشمەنلەردىن ئاجىزالپ قالماڭالر (ھالبۇكى سىلەر سۈلھىگە
چاقىرىسىلەر) .يەنى سىلەر كۈچلۈك ،سانىڭالر ۋە تەييارلىقىڭالر كۆپ ھالەتتە تۇرۇپ سىلەر بىلەن
كاپىرالرنىڭ ئوتتۇرسىدا سۈلھىلىشىش ۋە ئۇرۇش توختىتىشقا چاقىرىسىلەر .شۇنىڭ ئۈچۈن

َّوأَنْ تُ ْم َّاألَ ْعلَ ْو ََّن( كاپىرالر بىلەن جەڭ قىلغان
َّوتَ ْد ُعوا َّإِلَى َّالسل ِْم َ
ﷲتەئاال :فَال َّتَ ِهنُوا َ
چېغىڭالردا) بوشاپ قالماڭالر( ،كاپىرالرنى) سۈلھكە چاقىرماڭالر ،ھالبۇكى ،سىلەر
غالىپتۇرسىلەر دېگەن .يەنى بۇ يەردە سىلەر دۈشمىنىڭالردىن ئۈستۈن ھالەتتە تۇرۇپ
دېمەكچى.
ئەمما كۇففارالر جىمى مۇسۇلمانالرغا سېلىشتۇرغاندا كۈچلۈك ۋە كۆپ بولسا ،ئىمام (يەنى
ئەمىر ياكى خەلىپە) ئۇرۇش توختىتىش ۋە كېلىشىم تۈزۈشتە پايدا بار دەپ قارىسا ،خۇددى
پەيغەمبەر  نى قۇرەيىش كۇففارلىرى مەككىگە كىرىشتىن توسۇپ ،ئۇ زاتنى سۈلھىگە ۋە
مۇسۇلمانالر بىلەن ئۆزلىرىنىڭ ئوتتۇرسىدا ئون يىل ئۇرۇش توختىتىشقا چاقىرغان ۋاقىتتا،
پەيغەمبەر  نىڭ ئۇالرنىڭ ئاشۇ تەلىپىگە قوشۇلغىنىدەك ،ئۇنىڭ شۇنداق قىلىش ھوقۇقى بار.
ﷲتەئاالنىڭ :ﷲسىلەر بىلەن بىللىدۇر دېگەن سۆزىدە دۈشمەنلەر ئۈستىدىن غەلىبە-
نۇسرەت بېرىش بىلەن كاتتا بىر بىشارەت بېرىش بار.
بەزى كىشىلەر ،بولۇپمۇ يېڭىدىن مەيدانغا كەلگەنلەر شۇ كۆز قارشقا بارىدۇكى ،مۇسۇلمانالر
بىلەن كاپىرالرنىڭ ئوتتۇرسىدىكى ئاالقىدىكى ئاساس بولسا تىنىچلىقتۇر .بۇنىڭدىن مۇستەسنا
ھالەت بولسا ،زۆرۈرىيەت تېپىلغاندا ئۇرۇش قىلىشتۇر .ئۇالر بۇ سۆزگە ﷲتەئاالنىڭ:

َّجنَ ُحواَّ
َ وإِ ْن َ

ِ
َّعلَىَّهللَّ ئەگەر ئۇالر تىنچلىققا مايىل بولسا ،سەنمۇ تىنچلىققا
اَّوتَ َوك ْل َ
للسل ِْم َّفَ ْ
اجنَ ْح َّلَ َه َ
مايىل بولغىن ،ﷲقا تەۋەككۈل قىلغىن دېگەن سۆزىنى دەلىل كەلتۈرىدۇ .مانا بۇ پىكىر
دۈشمەننى ئۆزىنىڭ دىيارىدا يوقىتىشتىن ئىبارەت ھەقنى كېڭەيتىش جىھادىنى پۈتۈنلەي
بىكارچى قىلىشقا ئېلىپ بارىدۇ ۋە جىھادنى پەقەت مۇداپىئە جىھادېدىال چەكلەپ قويىدۇ.
ئەمما (يۇقىرىدا ئۇالر) دەلىل كەلتۈرگەن ئايەتتە (ئۇالرنىڭ سۆزىگە) دەلىل يوق .چۈنكى ،ئۇ
ئايەت مۇسۇلمانالرنىڭ كېلىشم تۈزۈشىگە ئېھتىياجىنىڭ چۈشۈش شەرتى
تۈزۈشنىڭ دۇرۇسلىقىغا قارىتىلغان .بۇ شەرتنى بىرىنچى ئايەت بايان قىلىپ

بىلەن كېلىشىم

بېرىدۇ :فَالَّتَ ِهنُواَّ

َّوَّأَنْ تُ ْم َّاألَ ْعلَ ْو ََّن( كاپىرالر بىلەن جەڭ قىلغان چېغىڭالردا) بوشاپ
َوتَ ْد ُعوا َّإِلَى َّالسل ِْم َ

قالماڭالر( ،كاپىرالرنى) سۈلھكە چاقىرماڭالر ،ھالبۇكى ،سىلەر غالىبتۇر سىلەر.
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سۈرە

ئەنفالنىڭ

ئايىتى

مۇسۇلمانالرنىڭ

سۈلھى

تۈزۈشكە

ئېھتىياجى

چۈشكەن

ۋە

مۇسۇلمانالرنىڭ پايدىسىغا بولغان بولۇشىدىن ئىبارەت بىرال ھالەتكە خاس .ئەمما ،سۈرە
مۇھەممەدنىڭ

ئايىتى

بولسا

سۈلھى

تۈزۈشنىڭ

مۇسۇلمانالرنىڭ

پايدىسىغا

بولمىغان،

مۇسۇلمانالرنىڭ دۈشمىنىگە بېسىم قىلغۇدەك كۈچى بولغان يەنە بىر ھالەتكە خاس .بۇ چاغدا
مۇشۇ ئايەتكە ئاساسەن سۈلھى تۈزۈش دۇرۇس ئەمەس .بۇ ھالەتتە سۈلھى تۈزگەنلىك ئىسالم
دىنىنى

باشقا

دىنالر

ئۈستىدىن

قىلىشتىن

غالىب

ئىبارەت

چەتنىگەنلىكدۇر .بۇنىڭ دەلىلى ﷲتەئاالنىڭ تۆۋەندىكى سۆزىدۇر:

ئاساسى

مەقسەتتىن

َّحتى ََّل َّتَ ُكو َن َّفِ ْت نَةَّ
َ وقَاتِلُ ُ
وه ْم َ

ِّين َّ ُكلُّهُ َّلِل َِّه پىتنە تۈگىگەن ،دىن پۈتۈنلەي ﷲئۈچۈن بولغانغا قەدەر ئۇالر
َويَ ُكو َن َّالد ُ

ِ
بىلەن ئۇرۇشۇڭالر ،هو َّال ِذي َّأَرسل َّرسولَهُ َّبِالْه َدى ِ
َّولَ ْو َّ َك ِرهََّ
ْح ِّق َّلِيُظْ ِه َرهُ َ
ُ
َّودي ِن َّال َ
َْ َ َُ
َّعلَى َّالدِّي ِن َّ ُكلِّه َ
َ
َُ
ن ﷲھەق دىن (ئىسالم) نى بارلىق دىنالردىن ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن،
ال ُْم ْش ِرُكو ََّ
ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرىنى (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى تولۇق) ھىدايەت ۋە ھەق
دىن بىلەن ئەۋەتتى ،مۇشرىكالر ئۇنىڭ (ئۈستۈن بولۇشىنى) يامان كۆرگەن
تەقدىردىمۇ مانا بۇ ئاساسىي مەقسەتتۇر.
يەنە مۇنداق دېگەن:

ِ ِ
ين شۈبھىسىزكى،
ك َّفِي َّاألَذَلِّ ََّ
ين َّيُ َحادُّو َن َّاهلل َّ َّ َوَر ُسولَهُ َّأ ُْولَئِ َ
إن َّالذ َ

ﷲبىلەن ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىلەن قارشىالشقۇچىالر ئەڭ خار ئىنسانالر
قاتارىدىدۇر.

ِ
ح َّلَ َها ئەگەر ئۇالر
َّجنَ ُحواَّللسل ِْم َّفَ ْ
اجنَ ْ
ئىبنى كەسىر رەھىمەھۇلالھ سۈرە ئەنفالدىكى َ وإِ ْن َ
تىنچلىققا مايىل بولسا ،سەنمۇ تىنچلىققا مايىل بولغىن دېگەن ئايەتنىڭ تەپسىرىدە
مۇنداق دېگەن[ :ئىبنى ئابباس ،مۇجاھىد ،زەيىد ئىبنى ئەسلەم ،ئەتائۇل خۇراسانى ،ئىكرەمە،
ھەسەن ۋە قەتادە قاتارلىق ئۆلىماالر مۇنداق دېگەن ـــ [شۈبھىسىزكى بۇ ئايەت سۈرە تەۋبىدىكى

َّاآل ِ
ِ
ِ
َخ َِّر سىلەر ئەھلى كىتابتىن ﷲقا ۋە ئاخىرەت
ين َََّل َّيُ ْؤِمنُو َن َّباهلل َّ َّ َوََل َّبِالْيَ ْوِم ْ
قَاتلُواَّالذ َ
كۈنىگە ئىشەنمەيدىغانالر بىلەن ئۇرۇش قىلىڭالر دېگەن قىلىچ ئايىتى بىلەن ئەمەلدىن
قالغۇچىدۇ ].ئۇ سۆزنىمۇ ئويلىنىش كېرەك .چۈنكى سۈرە تەۋبىنىڭ ئايىتىدە ئەگەر ئۇرۇش
قىلىش مۇمكىن بولسا ئۇالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇق بار .ئەگەر دۈشمەن كۆپ بولسا ،ئۇالر
141

بىلەن كېلىشىم تۈزۈش دۇرۇس .ئۇنىڭغا يۇقىرىقى ئايىتى كەرىمە ھەمدە پەيغەمبەر  نىڭ
ھۇدەيبىيە كۈنىدە كېلىشىم تۈزگەنلىكى دااللەت قىلىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن (ئۇ ئىككى ئايەتنىڭ
ئوتتۇرسىدا) زىتلىق يوق ،نە (بىر–بىرىنى) ئەمەلدىن قالدۇرۋەتمەيدۇ ۋە نە (بىر–بىرىنى)
خاسالشتۇرمايدۇ .ﷲياخشى بىلگۈچىدۇر].

ِ
اجنَ ْح َّلَ َها ئەگەر ئۇالر تىنچلىققا مايىل
َّجنَ ُحواَّللسل ِْم َّفَ ْ
ئىبنى ھەجەر رەھىمەھۇلالھَ  :وإِ ْن َ
بولسا ،سەنمۇ تىنچلىققا مايىل بولغىن دېگەن ئايەت توغرىسدا مۇنداق دەيدۇ[ :بۇ ئايەت
مۇشرىكالر كۈچلۈك ۋە سانى كۆپ بولسا ئۇالر بىلەن كېلىشىم تۈزۈشنىڭ يولغا قويىلىشىغا
دااللەت قىلىدۇ .ئايەتتىكى شەرتنىڭ مەنىسى شۇكى ،سۈلھى تۈزۈشكە بۇيرۇش سۈلھى تۈزۈشنىڭ
ئىسالمغا پايدىلىق بولۇشى بىلەن قەيت قىلىنغان .ئەگەر ئىسالم كۇفرى ئۈستىدىن غالىب
بولۇپ كېلىشىم تۈزۈشتە پايدا ئېنىق بولمىسا ،كېلىشىم تۈزۈشكە بولمايدۇ ].دەلىل
كەلتۈرۈلگەن ئايەت ھاجەت چۈشكەندە كېلىشىم تۈزۈشنىڭ يولغا قويىلىشىغا دااللەت قىلىدۇكى،
كېلىشىم تۈزۈشنىڭ ۋاجىبلىقىغا دااللەت قىلمايدۇ.

يۇقىرىقى سۆزلەردىن ئىسالم دىنى تىنىچلىققا چاقىرمايدۇ دەپ چۈشۈنۈشكە بولمايدۇ .بەلكى،
ئىسالم دىنى تىنىچلىققا چاقىرىدۇ .لېكىن ،ئۆزىنىڭ خاس مەپكۇرىسىغا تايىنىپ تۇرۇپ
چاقىرىدۇ .ھەمدە بۇ تىنچلىقنى بارلىق مەخلۇقالرغا خااليدۇ .بۇ ھەقتە ﷲتەئاال مۇنداق دېگەن:

ين( ئى مۇھەممەد!) سېنى بىز پۈتۈن ئەھلى جاھان ئۈچۈن
َلَّر ْح َمةً َّلِل َْعالَ ِم ََّ
َ وَماَّأ َْر َسلْنَ َ
اك َّإِ َ

پەقەت رەھمەت قىلىپال ئەۋەتتۇق ،اهلل َّولِ ُّي َّال ِذين َّآمنُوا َّي ْخ ِرجهم َِّمن َّالظُّلُم ِ
ات َّإِلَى َّالنُّوَِّر
َ َ ُ ُُ ْ ْ
َ
َ
ﷲمۇئمىنلەرنىڭ ئىگىسىدۇ ،ئۇالرنى (كۇفرىنىڭ) زۇلمىتىدىن (ئىماننىڭ)

َّاأل َْر ِ
ص َال ِح َها ﷲ(پەيغەمبەرلەرنى
يورۇقلۇقىغا چىقىرىدۇَ  ،وََل َّتُ ْف ِس ُدوا َّفِي ْ
ض َّبَ ْع َدَّ َّإِ ْ
ئەۋەتىپ) يەر يۈزىنى تۈزىگەندىن كېيىن ،يەر يۈزىدە بۇزۇقچىلىق قىلماڭالر ،إِنَّاهللََّّ
َّذي َّالْ ُقربى َّوي ْن هى َّعن َّالْ َفح َ ِ
ان َّوإِيتَ ِاء ِ
يأْمر َّبِالْع ْد ِل َّوا ِْلح ِ
ي ﷲھەقىقەتەن
َّوالْبَ غْ َِّ
ْ
َْ ََ َ َ ْ
َّوال ُْمن َك ِر َ
شاء َ
س َ
َ ُُ َ َ ْ َ
(كىشىلەر ئارىسىدا) ئادىل بولۇشقا( ،جىمى خەلققە) ياخشىلىق قىلىشقا ،خىش-
ئەقرىباالرغا سىلە-رەھىم قىلىشقا بۇيرۇيدۇ ،قەبىھ (سۆز-ھەرىكەتلەر) دىن ،يامان
ئىشالردىن ۋە زۇلۇم قىلىشتىن توسىدۇ.
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مانا بۇ ئىسالم چۈشەنچىسىدىكى تىنچلىقدۇر .مەخلۇقالرغا رەھىم–شەپقەت قىلىشنىڭ
مەنىسى ئۇالرنى قاراڭغۇلۇقالردىن يورۇقلۇققا چىقىرىش ،گۈزەل ئەخالقالرغا قىزىقتۇرۇش ،ئۇالرنى

ِ
َّد ِ
ون َّاهللَّ ئى
ضنَاَّبَ ْع ً
ئىنسانالرغا قۇلچىلىق قىلىشتىن ئازاد قىلىشَ  ،وََل َّيَت ِخ َذ َّبَ ْع ُ
ضاَّأ َْربَابًاَّم ْن ُ
ئەھلى كىتاب! (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) ﷲنى قويۇپ بىر-بىرىمىزنى خۇدا
قىلىۋالمايلى.
ئۇالرنى زېمىندا بۇزۇقچىلىق قىلىشتىن توسۇش قاتارلىق بۇ ئىشالر ۋۇجۇتقا چىقمايدىكەن،

ِ
ِّين َّ ُكلُّهُ َّلِل َِّه پىتنە تۈگىگەن ،دىن پۈتۈنلەي ﷲئۈچۈن
َ حتى َََّل َّتَ ُكو َن َّف ْت نَة َ
َّويَ ُكو َن َّالد ُ
بولغانغا قەدەر ئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇڭالر ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش پەرز.
خۇالسە :ئەگەر مۇسۇلمانالر كاپىرالر بىلەن سۈلھى قىلىشقا ئېھتىياجلىق بولۇپ قالسا شەرتلەر
ئاستىدا سۈلھى قىلىش جائىز بولىدۇ.
 -6مۇسۇلمانالر كاپىرالر بىلەن سۈلھى قىلىشقا ئېھتىياجلىق بولۇپ قالغان بولسا،

بۇ

ۋاقىتتا ئۇالر بىلەن سۈلھى قىلش جائىز.
 -5سۈلھىدە مۇسۇلمانالرنى قورال-ياراقالرنى تاشالشقا مەجبۇرلىماسلىقى كېرەك.
 -4سۈلھىدە كاپىرالر مۇسۇلمانالرنى ھارام ئىشالرغا مەجبۇرلىماسلىقى كېرەك.
 -3سۈلھى جامائەت ئىچىدە بۆلىنىش پەيدا قىلىشقا سەۋەپ بولماسلىقى كېرەك.
 -6سۈلھىدە مۇسۇلمانالرنى كاپىرالرغا تاپشۇرۇپ بېرىش دېگەنگە ئوخشاش شەرتلەر بولماسلىقى
كېرەك.
 -5سۈلھى ئومۇمىي مۇسۇلمانالرنىڭ مەنپەتى ئۈچۈن بولۇش كېرەك.
 -1ئىسالم دىيارلىرىدىن بىر غېرىچ مىقداردىكى جاينى كاپىرالرغا بىرىپ تۇرۇپ سۈلھى
قىلىشقا بولمايدۇ.
 -1سۈلھى ۋاقىتلىق بولۇش كېرەك.
ئەسكەرتىش:
 -7مۇجاھىدالر ئەمىرلىرى بۇ سۈلھىدە مۇسۇلمانالرغا خىيانەت قىلىپ قېلىشتىن قاتتىق
ساقلىنىشى كېرەك .ئەگەر جامائەت ئەمىرى ئۈممەتكە خىيانەت قىلىدىغان سۈلھى قىلغان بولسا،
بۇنداق كىشىلەردىن ئادا-جۇدا بولۇش كېرەك.
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-5بۇ سۈلھى كاپىرالرنىڭ پايدىسىغا مۇسۇلمانالرنىڭ زىيىنىغا بولۇپ قېلىشتىن ساقلىنىش
كېرەك .چۈنكى كۆپلىگەن سۈلھىلەر ئۇزاق تارىختا ۋە يېقىن تارىختا ھەم ئۈممەتنىڭ جىھادىنىڭ
مېۋىلىرىنى يوقىتىپ تاشلىدى.
 -4ئىسالمى جامائەت ئەمىرلىرى ئۇرۇشتا كۇفرى دۆلەتلەر بىلەن سۈلھى قىلماقچى بولغاندا،
جامائەتنىڭ بىرلىكىنى بەكمۇ الزىم تۇتىشى ۋە بۇنىڭ شەرئىي دەلىللىرى توغرىسىدا جامائەت
ئەزالىرىغا ،ئومۇمىي مۇسۇلمانالرغا تەپسىلى چۈشەنچىلەرنى بېرىشى الزىم .چۈنكى بۇ توغرىدا
ئىختىالپ بولغاچ ،بەزى مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىز بىر دەلىلنىال بىلىشى مۇمكىن .شۇنىڭ
بىلەن بىزنىڭ جامائەت خاتا كېتىۋاتىدۇ دەپ ئويالپ سەپلەر ئايرىلىپ كېتىپ قېلىشى مۇمكىن.
 -3ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! ئىسالم ئۈممىتى كاپىر دۆلەتلەر بىلەن ئۇرۇش قىلغاندا،
بەزى ۋاقىتتا يەنە بىر دۆلەت بىلەن سۈلھى قىلىشقا ئېھتىياجلىق بولۇپ قالىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن
بۇ سۈلھىنى جىھاد ئۇستازلىرى ئوتتۇرىغا قويغان شەرتلەرگە رىئايە قىلغان ھالدا قىلىشقا
ئەھمىيەت بېرىش الزىم.
 -6دۈشمەلەر بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا كۈچى يىتىدىغان تۇرۇپ سۈلھى قىلىپ قويۇش قەتئى
جائىز ئەمەس .بەلكى ھارام ۋە ئىسالم ئۈممىتىگە بولغان چوڭ خىيانەتلەردىن ھېسابلىنىدۇ.
-5

ھەممە

ئادەم

ئۆزىنىڭ

ئۇرۇشقا

بولغا

تاقەتلىرىنى

ئۆزىنىڭ

ئۆلچىمى

بىلەن

ئۆلچىۋالماسلىقى بەلكى ،ئىسالم شەرىئىتىنىڭ ئۆلچەملىرى بىلەن ئۆلچەش كېرەك.
-1

بىزنىڭ دەۋرىمىزدىكى ئۇرۇش رەسۇلۇلالھ  دەۋرىدىكىگە ئوخشىمايدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن

بىزنىڭ سانىمىز ئاز ،بۇ ئۇرۇشتىن توختاپ تۇرساق بولىدۇ دېگەندەك باھانىالرنى تاشلىشىمىز
الزىم .بەلكى ھەر خىل تاكتىكىالر بىلەن بىر نەچچە مۇجاھىد بىر دۆلەتتىكى كاپىرالرنى
چۆچىتىشى ۋە ئۇالرغا ئەجەللىك زەربىلەرنى بېرىشى الزىم .بۇ ھەقتە ماالمەتچىلەردىن
قورقماسلىقى ﷲ قا بەكمۇ تەقۋالىق قىلىشى كېرەك .ﷲ ئىسالم ئۈممىتىگە ياردەم بەرسۇن.
 -1بۇ سۈلھىنى خالىغان ئادەم قىلىۋالماسلىقى ،بەلكى خەلىفە ۋە ياكى ئىسالمى
جامائەتلەرنىڭ ئەمىرلىرى قىلىشى الزىم .شۇنداقال شۇرا ئەزالىرىنىڭ مەسلىھەتى بىلەن قىلىشى
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.
شۇنىڭ ئۈچۈن شەرىئەت دىنغا چاقچاق قىلىدىغان يولالرنى ھەممىنى ئېتىپ قويغان .ﷲ
ئىسالم ئۈممىتىنى خائىنالرنىڭ شەررىدىن ساقلىسۇن.
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-3ئىسالمى جامائەت ئەمىرلىرىگە بولغان تەۋسىيەلىرىم -:مۇسۇلمانالر كاپىر دۆلەتلەر بىلەن
سۈلھى قىلىشقا ئېھتىياجلىق بولۇپ قالغان ۋاقىتتا ،جامائەتنىڭ بىرلىكىنى بەكمۇ الزىم
تۇتىشى ۋە بۇنىڭ شەرئىي دەلىللىرى توغرىسىدا جامائەت ئەزالىرىغا ،ئومۇمىي مۇسۇلمانالرغا
تەپسىلى چۈشەنچىلەرنى بېرىشى الزىم.
يۇقارقى ئەسكەرتمىلەر ،مەن جىھاد مەيدانىدا تۇرۇپ كۆپ ئىزدىنىپ ھاسىل قىلغان
چۈشەنچىللىرىمدۇر .ﷲ ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچى

ئۇرۇش قىلماسلىققا سۈلھى تۈزۈلمىگەن كاپىرالرنى قەستلەپ
ئۆلتۈرۈشنىڭ دۇرۇسلۇقى
مۇھارىب كاپىر دېگەن( -ئۇنىڭ بىلەن ئۇرۇش قىلماسلىق توغرىسىدا) كېلىشىم تۈزۈلمىگەن
كاپىردۇر .يەنى بۇالرنى بىز تاجاۋۇزچى كاپىر دەپ ئاتايمىز .ﷲۋە ﷲنىڭ پەيغەمبىرىگە قاتتىق
ئەزىيەت بەرگەن كاپىرالرنى (قەسىتلەپ ئۆلتۈرۈش) بىلەن ھەدىستىن دەلىل كەلگەن .يەنى
بۇنىڭغا ﷲتەئاالنىڭ:

ِ
َّواقْعُ ُدوا َّلَ ُه ْم َّ ُكلَّ
َّو ُخ ُذ َُّ
َّح ْي ُ
ص ُر ُ
َّو َج ْدتُ ُم ُ
َّو ْ
اح ُ
ين َ
وه ْم َ
وه ْم َ
وه ْم َ
ث َ
 فَاقْتُ لُوا َّال ُْم ْش ِرك َ

صدَّ مۇشرىكالرنى قەيەردە ئۇچراتساڭالر ،شۇ يەردە ئۆلتۈرۈڭالر ،ئەسىرگە ئېلىڭالر،
َم ْر َ

قورشاڭالر ،ئۇالرنىڭ ئۆتىدىغان يوللىرىنى كۆزىتىپ تۇرۇڭالر

دېگەن سۆزىدە ئىشارەت

كەلگەن .قۇرتۇبى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:ئۇالرنىڭ ئۆتىدىغان يوللىرىنى كۆزىتىپ

تۇرۇڭالر

دېگەن ،يەنى ئۇالرنى كۆزىتىش ئۈچۈن ،غەپلەت ئورنىدا ئولتۇرۇڭالر .مانا بۇ دەۋەت

قىلماي تۇرۇپ ئۇالرنى قەسىتلەپ ئۆلتۈرۈشنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلىدۇر].
مەن بۇ مەسىلىدە ئايرىم توختىلىشىمدىكى مەقسەت :بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە ،ﷲ ۋە ئۇنىڭ
رەسۇلىغا،شۇنداقال مۇسۇلمانالرغا زىيانكەشلىكى كۆپ بولۇپ كەتكەن كاپىرالر ئىنتايىن كۆپ.
شۇنىڭ ئۈچۈن بىز بىرىنجى بولۇپ ،شۇنداق كاپىرالرنى قەستلەپ ئۆلتۈرۈش خىزمىتىنى بەكمۇ
الزىم تۇتىشىمىز كېرەك .ئىسالمغا زىيىنى كۆپ بولغان كاپىرالرغا ئەڭ ئەۋۋەل جىھاد قىلىش
كېرەك .مەن بۇ ھەقتە ئىلگىركى بابالردا ھەم توختالغان .شۇ ئورۇنالرغا مۇراجىئەت قىلىڭ.
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ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالر توغرىسىدا
مۇجاھىد قېرىنداشالر! ﷲ

جىھاد ئىبادىتىنى بىزلەرگە پەرز قىلىپ بىكىتتى .شۇنداقال بۇ

ئىبادەتكە نۇرغۇنلىغان ئەھكامالرنى بىكىتتى .ئەگەر بىز جىھادنى شۇ يۇسۇندا ئادا قىلساق ،بۇ
ئىبادەت ئادا بولىدۇ ۋە ئەجىرلەرگە ئېرىشەلەيمىز.
شۇنىڭ ئۈچۈن مەن جىھاد ئىبادىتىنىڭ ئەھكاملىرىدىن ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالر
توغرىسىدا قىسقىچە توختىلىپ ئۆتىمەن.
ﷲ قۇرئان كەرىمدە بەزى ئايالردا جىھاد قىلىشنى ھارام قىلغان.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

َّع ِن َّالش ْه ِرَّال َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َّسبِ ِ
يلَّ
يَ ْسأَلُونَ َ
ك َ
َّو َ
صد َّ َع ْن َ
ْح َر ِام َّقتَال َّفيه َّقُ ْل َّقتَال َّفيهَّ َكبير َ

اهللَّ َّوُك ْفر َّبِ ِه َّوالْمس ِج ِد َّالْحر ِام َّوإِ ْخراج َّأ َْهلِ ِه َِّم ْنه َّأَ ْكب ر ِ
ِ
َّحتىَّ
َّع ْن َد َّهللَّ َّ َوال ِْف ْت نَةُ َّأَ ْكبَ ُر َِّ
َّوََل َّيَ َزالُو َن َّيُ َقاتلُونَ ُك ْم َ
َّم َن َّالْ َق ْت ِل َ
ََ َ َ ُ
َ َْ
ُ َُ
َ
ِ ِ
َّعن ِ
ي ردُّوُكم َ ِ
ِ
ت َّأَ ْع َمالُ ُه ْم َّفِيَّالدُّنْ يَاَّ
َّحَّبِطَ ْ
َّدينِ ِه َّفَ يَ ُم ْ
َّو ُه َو َّ َكافِر َّفَأُولَئِ َ
َّاستَطَ ُ
َّع ْن َّدينِ ُك ْم َّإِن ْ
َّوَم ْن َّيَ ْرتَد ْد َّم ْن ُك ْم َ ْ
ك َ
َُ ْ
ت َ
اعوا َ
ِ
كَّأَصحابَّالنا ِر ِ
َخرةِ ِ
اَّخالِ ُدو َنَّ(( )547سۈرە بەقەر)َّ 
يه َ
ُ
َّه ْمَّف َ
َّوأُولَئ َ ْ َ ُ
َو ْاآل َ َ
( ئى مۇھەممەد!) ئۇالر سەندىن« :ھارام قىلىنغان ئايدا ئۇرۇش قىلىشقا
بوالمدۇ؟» دەپ سورايدۇ ،ئېيتقىنكى« ،بۇ ئايدا ئۇرۇش قىلىش چوڭ گۇناھتۇر؛ ﷲ
نىڭ يولىدىن توسۇش ،ﷲ قا كۇفرىلىق قىلىش ،مەسجىدى ھەرەمدا (ئىبادەت
قىلىشتىن) توسۇش ۋە مەسجىدى ھەرەمدىن ئاھالىنى ھەيدەپ چىقىرىش ﷲ نىڭ
دەرگاھىدا تېخىمۇ چوڭ گۇناھتۇر ،پىتنە (يەنى مۇئمىنلەرگە زىيانداشلىق قىلىش)
ئادەم ئۆلتۈرۈشتىنمۇ قاتتىق گۇناھتۇر» .ئۇالر (يەنى كۇففارالر) قولىدىن كەلسىال
سىلەرنى دىنىڭالردىن قايتۇرۇۋەتكەنگە قەدەر سىلەر بىلەن داۋاملىق ئۇرۇشىدۇ.
سىلەردىن كىمكى ئۆز دىنىدىن قايتىپ كاپىر پېتى ئۆلسە ،ئۇنىڭ ئەمەللىرى دۇنيا
ۋە ئاخىرەتتە بىكار بولۇپ كېتىدۇ .بۇنداق ئادەملەر ئەھلى دوزاختۇر ،ئۇالر دوزاختا
مەڭگۈ قالغۇچىالردۇر [ .]237سۈرە

بەقەر)

ات َّو ْاألَر ِ
َّعد َة ُّ ِ
 إِن ِ
شر َّ َش ْهراَّفِيَّكِتَ ِ
كَّ
َّح ُرم َّ َذلِ َ
اب َّاهللَّ َّيَ ْوَم َ
َّالش ُهوِر َّع ْن ََّد َّاهللَّ َّاثْ نَ َ
َّخلَ َق َّالس َم َاو ِ َ ْ َ
ض َّم ْن َهاَّأ َْربَ َعة ُ
اَّع َ َ ً
ِ
ِ
ِ
الدِّينَّالْ َقيِّمَّفَ َالَّتَظْلِمواَّفِي ِهنَّأَنْ ُفس ُكم ِ
ينَّ(َّ)92
ينَّ َكافةًَّ َك َماَّيُ َقاتلُونَ ُك ْمَّ َكاف َّةً َ
َ َْ
ُ
َّوا ْعلَ ُمواَّأَنَّاهللََّّ َم َعَّال ُْمتق َ
َّوقَاتلُواَّال ُْم ْش ِرك َ
ُ ُ
َّ ََّّ
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شۈبھىسىزكى ،ئاسمان ۋە زېمىن يارىتىلغاندىن تارتىپ (قەمەرى) ئايالرنىڭ
سانى ﷲ نىڭ دەرگاھىدا (يەنى لەۋھۇلمەھپۇزدا)  32دۇر ،ئۇالردىن تۆتى (يەنى
زۇلقەئدە ،زۇلھەججە ،مۇھەررەم ،رەجەپ) ئۇرۇش قىلىش ھارام قىلىنغان ئايالردۇر ،بۇ
توغرا دىندۇر (يەنى مەزكۇر تۆت ئايدا ئۇرۇشنىڭ ھارام قىلىنىشى ﷲ نىڭ توغرا
دىنىدۇر) ،بۇ ئايالردا (ئۇالرنىڭ ھۆرمىتىنى ساقلىماسلىق بىلەن ،ﷲ چەكلىگەن
گۇناھ ئىشالرنى قىلىش بىلەن) ئۆزۈڭالرغا زىيان سالماڭالر ،مۇشرىكالر سىلەرگە
بىرلىكتە ھۇجۇم قىلغاندەك ،سىلەرمۇ ئۇالرغا قارشى بىرلىكتە ئۇرۇش قىلىڭالر.
بىلىڭالركى ،ﷲتەقۋادارالر بىلەن بىللىدۇر (يەنى ﷲنىڭ ئەمرىنى بەجا كەلتۈرۈش،
مەنئى قىلغان ئىشلىرىدىن چەكلىنىش بىلەن ﷲتىن قورققۇچىالرغا ﷲنىڭ

ياردەم بېرىدىغانلىقىغا ئىشەنچىدە بولۇڭالر) [ ]16

(سۈرە تەۋبە)

ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالر قايسىالر؟
ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالر بولسا مۇھەررەم ،رەجەب ،زۇلقەئدە ،زۇلھەججە ئايلىرىنى
كۆرسىتىدۇ.
ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالردا ئۇرۇش قىلماسلىق دېگەن ،ﷲنىڭ ھۆكمى ھازىرمۇ ئەمەل
قىلىنامدۇ؟
ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالردا ئۇرۇش قىلماسلىق توغرىسىدا ئالىمالرنىڭ كۆز قاراشلىرى ھەر
خىل بولغان.
ئۆلىماالرنىڭ بۇ ھەقتىكى ئومۇمىي كۆز قاراشلىرى تۆۋەندىكىچە:
 -7جۇمھۇر ئالىمالر ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالردا ئۇرۇش قىلماسلىق توغرىسىدىكى ھۆكۈم
مەنسۇخ دەيدۇ.

(مەسائىل مىن فىقھۇل جىھاد ۋە تەفسىر قۇرتۇبى  -4توم  -34بەت)

 -1ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالردا ئۇرۇش قىلماسلىق توغرىسىدىكى ھۆكۈم ئەمەل
قىلىنىدۇ.
 -4ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالردا ئۇرۇش قىلماسلىق توغرىسىدىكى ھۆكۈم جىھاد پەرز
كۇپەيە بولغان ھالەتكە قارىتىلىدۇ .ئەمما جىھاد پەرز ئەيىن بولغان ھالەتتە ھەممە ئايالردا
دۈشمەنگە قارشى ئۇرۇش قىلىنىدۇ.

(كەششافۇل قىنائ  -4توم  -41بەت)
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 -3ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالردا ئۇرۇش قىلماسلىق توغرىسىدىكى ھۆكۈملەر بولسا،
ئىلگىرىدىن باشالپ بۇ ئايالردا ئۇرۇش ھارام قىلىنغان دەپ بىلىدىغان ۋە بۇ ئايالرنىڭ
ھۆرمىتىنى ساقاليدىغان كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلغاندا ئەمەل قىلىنىدۇ .ئەمما بۈگۈنكى
دەۋرىمىزدىكىگە ئوخشاش ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالرنىڭ ھۆرمىتىنى ساقلىمايدىغان كاپىرالر،
يەھۇدىي -نەسارالر ۋە مۇرتەدلەر بىلەن ھەر زامان ھەر ۋاقىتتا ئۇرۇش قىلىنىدۇ.
فىقھۇل جىھاد)

كۈچلۈك كۆز قاراش  -3قاراشتۇر .ﷲ ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچى.
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(مەسائىل مىن

-7باب كاپىرالرنىڭ مۇسۇلمانالرنى قالقان قىلىۋېلىش
مەسىلىسى توغرىسىدا
قالقان قىلىش دېگىنىمىز -كاپىرالر مۇسۇلمانالردىن بولغان ئەسىرلەرنى ياكى مۇسۇلمانالرنىڭ
ئەھلى -پەرزەنتلىرىنى ياكى ئەھلى-ئىلىم قارى-قۇرئانلىرىنى جەڭ

مەيدانلىرىدا سەپنىڭ

ئالدىغا ئېلىپ چىقىپ شۇالر بىلەن ئۆزىنى قوغداشنى مەقسەت قىلشنى كۆرسىتىدۇ.
ئەزىز مۇھاجىر ۋە مۇجاھىد بۇرادەرلەر ،ھەممىمىزگە مەلۇمكى بۈگۈنكى كۈندە بىزنىڭ جىھادىي
ئەمىلىيەتلىرىمىز كىالشنىكوفالر بىلەن ،يىراقتىن ئاتىدىغان توپ قوراللىرى بىلەن ۋە
ئۇنىڭدىن باشقا

ئىستىشھادىي ئەمىلىيەتلەر ۋە مىنا ئەمىلىيەتلىرى بىلەن بولىۋاتىدۇ.

ئىنشائالالھ ،ئالالھ سۇبھانەھۇ

ۋەتەئەال مۇجاھىدالرغا نۇسرىتىنى تېخىمۇ

كۆپلەپ بەرسە

باشقۇرۇلىدىغان بومبىالر قولىمىزغا چۈشسە باشقۇرۇلىدىغان بومبىالر ،بومباردىمانچى ئايروپىالنالر
بىلەن ھەم بۇ جىھادىي ئەمىلىيەتلەر داۋاملىشىدۇ .مۇجاھىدالر مانا مۇشۇنداق ھالەتتە جىھاد
قىلىۋاتقان ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە ،كاپىرالرغا يىراقتا تۇرۇپ ئوق ئاتسا بۇ ئوقالر مۇسۇلمانالرغا تىگىپ
قېلىشى ،مۇسۇلمانالرنىڭ قېنى تۆكىلىشى ،زىيان زەخمەت
جايدىكى مۇسۇلمانالر ئۆلتۈرۈلۈپ

كېتىلىشى مۇمكىن .شۇڭا

يېتىپ قېلىشى ،ياكى
بۇ

شۇ

قالقان مەسىلىسى شەرئىي

ھۆكمىنى ھەممەيلەن ياخشى بىلىۋېلىش كېرەك بولغان مۇھىم مەسىلە ،ئەگەر بۇنى ياخشى
بىلىۋالمىساق ،بۇ ھەتتا مۇجاھىدالرنىڭ جىھادنى تەرك قىلىپ قويىشىغا سەۋەبچى بولۇپ
قېلىشى مۇمكىن .شۇنىڭ ئۈچۈن مۇجاھىد قېرىنداشلىرىمىزنىڭ بۇ ھەقتىكى شەرئىي
بىلىملەرنى بىلىشى بەكمۇ مۇھىم.
مەن قالقان مەسىلىسى توغرىسىدا توختىلىشتىن ئىلگىرى ئىككى مۇھىم مەسىلە ھەققىدە
توختىلىپ ئۆتۈشنى توغرا تاپتىم.
 -1مۇسۇلمانالرنىڭ قانلىرىنىڭ ھۆرمىتى ئىنتايىن چوڭ.
مۇسۇلمان قېرىنداشالر! ﷲ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى مۇھەممەد  مۇسۇلمانالرنىڭ قانلىرىنىڭ
ساقلىنىپ قالىدىغانلىقىنى ۋە بۇنىڭغا چېقىلىشنىڭ چوڭ گۇناھالردىن ئىكەنلىكىنى بايان
قىلدى .شۇنداقال كىمدە كىم مۇسۇلمانالرنىڭ قېنىنى ناھەق تۆكسە شۇ كىشىگە نۇرغۇنلىغان
تەھدىدلەرنىڭ بارلىقىنى بايان قىلدى.
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ﷲبۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ومن َّي ْقتُل َّم ْؤِمنًاَّمتَ ع ِّم ًداَّفَجزا ُؤهُ َّجهنم َ ِ ِ
ِ
َّولَ َعنَهَُّ
َّخال ًداَّف َ
ََ ْ َ ْ ُ ُ َ
ب َّاهللَّ َّ َعلَْيه َ
يه َ
اَّوغَض َ
ََ َ َ ُ

وأَعدَّلَهَّع َذاب ِ
يماَّ( )39
ََ ُ َ ً َ
اَّعظ ً
كىمكى بىر مۆمىننى قەستەن ئۆلتۈرىدىكەن ،ئۇنىڭ جازاسى جەھەننەم
بولىدۇ ،ئۇ جەھەننەمدە مەڭگۈ قالىدۇ ،ﷲنىڭ غەزىپىگە ۋە لەنىتىگە دۇچار

بولىدۇ .ﷲ ئۇنىڭغا (ئاخىرەتتە) قاتتىق ئازاب تەيياراليدۇ [ .]31

ات
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
ول ُكل ذَنْب َع َسى ﷲ أَ ْن يَ ْغفَرهُ إَّل َم ْن َم َ
عن أب الد َّْرَداء قال ََس ْع ُ
ول اﷲ َ
ُم ْشرًكا أ َْو ُم ْؤمن قَتَ َل ُم ْؤمنًا ُمتَ َع ِّم ًدا.
ئەبۇ دەردا  مۇنداق دەيدۇ :مەن پەيغەمبەر  نىڭ« :ﷲ

ھەرقانداق گۇناھنى مەغپىرەت

قىلىدۇ ،پەقەت مۇشرىك ھالەتتە ئۆلگەن كىشىنى ياكى بىر مۇئمىننى قەستەن ئۆلتۈرۈۋەتكەن
مۇئمىننىڭ گۇناھىنى مەغپىرەت قىلمايدۇ» دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم.

(ئەبۇ داۋۇد)3510 :

ط
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم أَنَّهُ قَ َ
اعتَبَ َ
َع ْن عُبَ َاد َة بْن َّ
الصامت أَنَّهُ ََس َعهُ ُحيَد ُ
ال َم ْن قَتَ َل ُم ْؤمنًا فَ ْ
ِّث َع ْن َر ُسول اﷲ َ
ص ْرفًا َوَل َع ْدًل.
ب َقْتله َملْ يَ ْقبَ ْل ﷲ مْنهُ َ
ئۇبادە ئىبنى سامىت  دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر  مۇنداق دېگەن«:كىمكى بىر
مۇئمىننى ناھەق ئۆلتۈرىۋەتسە ،ﷲ ئۇنىڭ نە پەرز ئەمەلىينى ،نە نەپلە ئەمەلىينى قوبۇل
قىلمايدۇ»(.ئەبۇ داۋۇد)3510 :

صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَ ْت ُل الْ ُم ْؤمن أ َْعظَ ُم عْن َد اﷲ م ْن َزَوال
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
َع ْن َعْبد اﷲ بْن بَُريْ َدةَ َع ْن أَبيه قَ َ
ول اﷲ َ
الدنْيَا
ئابدۇلالھ ئىبنى بۇرەيدە  دادىسىدىن پەيغەمبەر  نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ«:بىر مۇئمىننى ئۆلتۈرۈش ﷲ نىڭ دەرگاھىدا پۈتۈن دۇنيانى يوق قىلىۋەتكەندىنمۇ چوڭ
گۇناھتۇر».

(نەسائى)4330 :

ال لَ ْو أ َّ
الس َماء َوأ َْه َل
عن أب َسعيد ْ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَ َ
َن أ َْه َل َّ
اْلُ ْدري وأب ُهَريْ َرَة يَ ْذ ُكَران َع ْن َر ُسول اﷲ َ
ْاْل َْرض ا ْشتَ َرُكوا ف َدم ُم ْؤمن َْلَ َكبَّ ُه ْم اﷲ ف النَّار.
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ئەبۇ سەئىد خۇدرى  بىلەن ئەبۇ ھۇرەيرە  دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر  مۇنداق
دېگەن «:بىر مۇئمىننىڭ قېنىنى تۆكۈشكە پۈتۈن ئاسمان ئەھلى بىلەن زېمىن ئەھلى شېرىك
بولغان تەقدىردىمۇ ،ئەلۋەتتە ،ﷲ

ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى دوزاخقا دۈم چۈشۈرگەن بوالتتى».

(تىرمىزى)7431 :

 -2ئەقىدىنى ساقالپ قېلىش بولسا جاننى ساقالپ قېلىشنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ.
ﷲ بىزلەرگە قوغداش ئەڭ مۇھىم بولغان بەش تۈرلۈك نەرسىنى بايان قىلدى .بۇالرنىڭ رەت
تەرتىۋى تۆۋەندىكىچە:
 -7دىن يەنى ئەقىدە
 -5جان
 -4ئەقىل
 -3يۈز ئابروي
 -6مال
مانا بۇ بەش تۈرلۈك نەرسىلەرنى قوغداشنى ﷲ بىزلەرگە ۋاجىب قىلدى .شۇنداقال دىننى
قوغداپ قېلىشىنى بولسا ھەممىنىڭ ئالدىدا قىلدى.
ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! ﷲ مۇسۇلمانالرنىڭ قېنىنىڭ ھۆرمىتىنى ئىنتايىن يۇقىرى
قىلدى .ئەمما شۇ جاننى ،دىننى قوغداش ئۈچۈن قۇربان قىلىشنى ھەم بىزلەرگە بايان قىلىپ
بەردى.
مانا شۇ ئەقىدىنىڭ مۇھىم بولغانلىقى ئۈچۈن بىزدىن ئىلگىرى ئۆتكەن پەيغەمبەرلىرىمىز،
سەلەف سالىھلىرىمىز ۋە مۇجاھىدلىرىمىز ئۆزلىرىنىڭ جانلىرىنى ئەقىدە ئۈچۈن قۇربان
قىلىدى.
مانا شۇ ئەقىدىنى ساقالپ قېلىش ھەممىدىن مۇھىم بولغاچقا ،ﷲجىھاد ئىبادىتىنى پەرز
قىلدى.
ﷲبۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

ِّينَّ ُكلَُّّهَُّلِل َِّهَّفَِإ َِّنَّانْ تَ َه ْواَّفَِإنََّّاهللََّّبِ َماَّ
وه َّْمَّ َحتىَّ َََّلَّتَ ُكو ََّنَّفِ ْت نَةََّّ َويَ ُكو ََّنَّالد َُّ
َ وقَاتِلُ ُ

ي ْعملُو ََّنَّب ِ
صيرََّّ(  )93
َ َ َ
پىتنە

تۈگىگەن ،دىن پۈتۈنلەي ﷲئۈچۈن بولغانغا قەدەر

ئۇالر بىلەن

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

[.]43

(سۈرە ئەنفال)
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ئەمدى مەن قالقان مەسىلىسى توغرىسىدا توختىلىپ ئۆتىمەن.
ئىىلگىرىدىن باشالپ قورقۇنچاق ۋە چىدىماس كاپىرالر ،ھەر دائىم ھىيلە-مىكىرلەرنى ئويالپ
مۇجاھىدالرنىڭ جىھادىنى توختىتىشقا ئۇرۇنۇپ كەلمەكتە .لېكىن ئۇالر ھەرگىز جىھادنى
توختىتالمايدۇ.

ِ ِ
ِ
ورَّهُ َولَ َّْو َك ِرََّه الْ َكافِ ُرو ََّن
يُ ِري ُدو ََّن أَن يُط ِْف ُؤوَّاْ نُ ََّ
ور اهللَّ بأَفْ َواه ِه َّْم َويَأْبَى اهللَّ إَِلَّ أَن يُتمَّ نُ َ
ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر ،يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) ﷲ نىڭ نۇرىنى (يەنى ئىسالم
دىنىنى) ئېغىزلىرى (يەنى يالغان ـ ياۋىداق بوھتانلىرى) بىلەن ئۆچۈرمەكچى
بولىدۇ ،ﷲ ئۆز نۇرىنى ئۈستۈن قىلماي قالمايدۇ ،كاپىرالر (بۇنى) يامان كۆرگەن

تەقدىردىمۇ [( .]12سۈرە تەۋبە)

اْلَ ِّق
ول َل تَ َز ُال طَائ َفة م ْن أ َُّمِت يُ َقاتلُو َن َعلَى ْ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
ت الن َّ
عن َجابَر بْ َن َعْبد اﷲ قال ََس ْع ُ
َِّب َ
ين إ ََل يَ ْوم الْقيَ َامة
َِاهر َ
جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئۇ پەيغەمبەر  نىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان« :ئۈممىتىمدىن بىر تائىپە ھەق ئۈستىدە تۇرۇپ ،تاكى
قىيامەتكىچە داۋاملىق جىھاد قىلىدۇ».

(مۇسلىم)

كاپىرالرنىڭ ھىيلە مىكىرلىرىدىن بىرى قالقان مەسىلىسىدۇر.
قالقان مەسىلىسى مۇنداق ئىككى خىل ھالەتتە ئۇچرايدۇ.
 -7كاپىرالر مۇسۇلمانالرنىڭ ئەسىرلىرىنى ۋە ياكى ئەھلى ئاياللىرىنى جەڭ مەيدانىدا سەپنىڭ
ئالدىغا ئېلىپ چىقىپ ئۆزلىرىنى قوغدىۋالىدۇ .بىزنىڭ بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە بولسا كاپىرالر
مۇجاھىدالرنىڭ ئاتا-ئانىلىرىنى ئۆلتۈرىۋىتىشنى تەھدىد قىلىىپ مۇجاھىدالرنى جىھادنى
توختىتىشقا مەجبۇراليدۇ.
 -5كاپىرالر ئەسكىرى ئورگانلىرىنى ،ج،خ ئىدارىلىرىنى ۋە مۇجاھىدالر ھۇجۇم قىلىدىغان
ئورۇنلىرىنى ،مۇسۇلمانالر توپلىشىۋاتقان بازارالرغا ئورۇنالشتۇرىۋالىدۇ .كاپىرالر بۇ ئارقىلىق
مۇجاھىدالر مۇسۇلمانالر توپلىشىۋاتقان ئورۇنلىرىغا ھۇجۇم قىلمايدۇ ،بىز كۇپرىنى داۋامالشتۇرۇپ
مۇسۇلمانالرنى ئىسالمدىن ئۈنۈملۈك توسىيااليمىز دەپ ئوياليدۇ ۋە شۇنى مەقسەت قىلىدۇ.
مەن تۆۋەندە قالقان مەسىلىسىنىڭ بۇ ئىككى خىل كۆرۈنىشى ھەققىدە ئۇستازلىرىمىزنىڭ
پەتىۋالىرىنى بايان قىلىپ ئۆتىمەن.
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 -7كاپىرالر مۇسۇلمانالرنىڭ ئەسىرلىرىنى ۋە ياكى ئەھلى ئاياللىرىنى جەڭ مەيدانىدا سەپنىڭ
ئالدىغا ئېلىپ چىقىپ ئۆزلىرىنى قوغدىۋالىدۇ .كاپىرالر بۇ ئارقىلىق مۇجاھىدالرنىڭ جىھادىنى
توختىتىشنى مەقسەت قىلىدۇ ياكى ئوق بىزگە تەگمەي مۇسۇلمانالرغا تەگسۇن بىز ساق قااليلى
دېگەن مەقسەتلەرنى قىلىدۇ.
ئىمام جەسساس رەھىمەھۇلالھ ،ئىمام ئەبۇ ھەنىفە ،ئەبۇ يۈسۈف ۋە زۆھرى رەھىمەھۇمۇلالھ
قاتارلىق

ئالىمالرنىڭ

مۇنداق

دېگەنلىكىنى

نەقىل

قىلىدۇ[:

كاپىرالر

مۇسۇلمانالرنىڭ

ئەسىرلىرىنى ۋە ياكى ئەھلى ئاياللىرىنى جەڭ مەيدانىدا سەپنىڭ ئالدىغا ئېلىپ چىقىپ قالقان
قىلىۋالغان بولسا ،بۇ ھالەتتە مۇجاھىدالر كاپىرالرنى ئۆلتۈرۈشنى مەقسەت قىلىپ ئوق ئاتسا
جائىز].

(ئەھكامۇل قۇرئان  -6توم  -514بەت)

بەزى ئالىمالر [ ئەگەر كاپىرالر جەڭ مەيدانىدا مۇسۇلمانالرنىڭ ئەسىرلىرىنى ۋە ياكى ئەھلى
ئاياللىرىنى قالقان قىلىۋالغان بولسا ۋە ئۇالرغا قارىتىپ ئوق ئېتىپ كاپىرالرنى ئۆلتۈرمىسە
مۇسۇلمانالرغا زىيان يېتىدىغان ھالەت بولسا ،مۇسۇلمانالرنى مەقسەت قىلماستىن كاپىرالرنى
مەقسەت قىلىپ ئوق ئاتسا بولىدۇ ،بۇنىڭغا ئالىمالر بىرلىككە كەلگەن دەپ بايان قىلىدۇ].
ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [ :ئەگەر كاپىرالر جەڭ مەيدانىدا مۇسۇلمانالرنىڭ
ئەسىرلىرىنى ،ياكى ئەھلى ئاياللىرىنى قالقان قىلىۋالغان بولسا ۋە ئۇالرغا قارىتىپ ئوق ئېتىپ
كاپىرالرنى ئۆلتۈرمىسە مۇسۇلمانالرغا زىيان يىتىدىغان ھالەت بولسا ،مۇسۇلمانالرنى مەقسەت
قىلماستىن كاپىرالرنى مەقسەت قىلىپ ئوق ئاتسا بولىدۇ .بۇنىڭغا ئالىمالر بىرلىككە كەلگەن
دەپ بايان قىلىدۇ].

(مەجمۇئۇل فەتىۋا  -51توم  -641بەت)

پەيغەمبەر  ، كاپىرالرنىڭ ئايال-بالىلىرىنى ئۆلتۈرۈشتىن توسقان ،ئەمما كاپىرالر ئايال-
بالىلىرى بىلەن ئارلىشىپ تۇرىۋاتقاندا ئايال -بالىلىرى بار ھالەتتە مەنچاناق ئاتقان.

(ئەلمۇغنى

-3توم-547بەت)

ئىمام ئەبۇ يۈسۈف مۇنداق دەيدۇ [:پەيغەمبەر  كاپىرالر قورغانلىرىغا مەنچاناق (يەنى بۈگۈنكى
دەۋرىمىزدىكى توپ قوراللىرىغا ئوخشاش قورالالر) ئاتقان .ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئۆلتۈرۈشتىن
چەكلەنگەن كىشىلەر ۋە تىجارەتچىلەر ۋە مۇسۇلمانلىقىنى مەخپى تۇتىۋاتقان مۇسۇلمانالرمۇ بار
ئىدى].
ئەگەر كاپىرالر جەڭ مەيدانىدا مۇسۇلمانالرنىڭ ئەسىرلىرىنى ،ياكى ئەھلى ئاياللىرىنى قالقان
قىلىۋالغان بولسا ۋە ئۇالرغا قارىتىپ ئوق ئېتىپ كاپىرالرنى ئۆلتۈرمىسە مۇسۇلمانالرغا زىيان
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يىتىدىغان ھالەت بولسا ،مۇسۇلمانالرنى مەقسەت قىلماستىن كاپىرالرنى مەقسەت قىلىپ ئوق
ئاتسا بولىدۇ.

(بەدائىئۇسسە نائىئ -1توم  -707بەت ،ئەئۇم  -3توم -563بەت ۋە ئەلھاۋى -3توم  -711بەت)

بىز بۇ ھەقتە كەلگەن دەلىللەرنى كەلتۈرسەك ئايرىم بىر كىتابالر تۈزىلىپ چىققۇدەك كۆپ
دەلىللەر ۋە مەسىلىلەر بار .ئەمما مەن يۇقارقى دەلىللەردىن شۇنى خۇالسە قىلىمەنكى:
كاپىرالر جەڭ مەيدانىدا مۇسۇلمانالرنىڭ ئەسىرلىرىنى ياكى ئەھلى ئاياللىرىنى قالقان
قىلىۋالغان بولسا ۋە ئۇالرغا قارىتىپ ئوق ئېتىپ كاپىرالرنى ئۆلتۈرمىسە مۇسۇلمانالرغا زىيان
يېتىدىغان ھالەت بولسا ،مۇسۇلمانالرنى مەقسەت قىلماستىن كاپىرالرنى مەقسەت قىلىپ ئوق
ئاتسا بولىدۇ.
چۈنكى كاپىرالر مۇسۇلمانالرنى قالقان قىلىۋاپتۇ دەپ ئۇالرغا قارىتا ئوق ئاتماسلىق بولسا،
جىھاد ئىبادىتىنى توختىتىشقا ئېلىپ بارىدۇ ،شۇنداقال كاپىرالرنىڭ مۇسۇلمانالر ئۈستىدىن
تېخىمۇ كۆپ زۇلۇمالرنى قىلىشىغا ئېلىپ بارىدۇ.
قېرىنداشالر! ئەگەر بىز كاپىرالرنىڭ يېنىدا قالقان قىلىنغان مۇسۇلمانالر بار دەپ كاپىرالرغا
قارشى جىھاد قىلمىساق ۋە ئۇالرغا ئوق ئاتمىساق كاپىرالر ئىسالمى دىيارالرغا تاجاۋۇز قىلىپ
كىرىدۇ .ﷲ قا ۋە ﷲنىڭ مۆمىن بەندىلىرگە قارشى ئۇرۇش قىلىدۇ ۋە ﷲنىڭ شەرىئىتىگە
جەڭ قىلىدۇ .ئۇندىن كېيىن قالقان قىلىنغان مۇسۇلمانالرنى بەرىبىر ئۆزلىرى ئۆلتۈرىۋېتىدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ،كاپىرالر مۇسۇلمانالرنى قالقان قىلىۋالغان بولسا مۇسۇلمانالرنى مەقسەت
قىلماستىن ،كاپىرالرنى مەقسەت قىلىپ ئۇالرغا ئوق ئېتىشىمىز ۋە جىھادنى توختاتماسلىقىمىز
كېرەك.
قېرىنداشالر! ئىسالم شەرىئىتىدە ئالىمالر بىرلىككە كەلگەن چوڭ بىر فىقھى قائىدە بار .ئۇ
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
قىلىۋېلىش مەسىلىسىدە ھەم مۇسۇلمانالر مۇنداق ئىككى زىيانغا دۇچ كېلىدۇ.
-7كاپىرالر مۇسۇلمانالرنى قالقان قىلىۋالغانلىقى ئۈچۈن ،ئاتقان ئوقالرنىڭ مۇسۇلمانالرغا
تېگىپ كېتىشىدىن ئەنسىرەپ ،كاپىرالرغا قارىتىپ ئوق ئاتماسلىق .مانا بۇ مەسىلە بولسا
ئىلگىرى بايان قىلىپ ئۆتكىنىمىزدەك جىھاد ئىبادىتىنى توختىتىشقا ئېلىپ بارىدۇ.
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 -5كاپىرالر مۇسۇلمانالرنى قالقان قىلىۋالغان بولسا مۇسۇلمانالرنى مەقسەت قىلماستىن،
كاپىرالرنى مەقسەت قېلىپ ئۇالرغا ئوق ئېتىش .مانا بۇ خىل ھالەتتە بولسا قالقان قىلىنغان
مۇسۇلمانالر ھەم ئۆلتۈرۈلۈپ كېتىدۇ.
بۇ ۋاقىتتا قانداق قىلىش كېرەك؟
بۇ خىل ھالەتتە بىز ئىسالم دىنىمىزدىكى فىقھى قائىدىلىرىگە رىئايە قىلىپ تۇرۇپ ،ئىككى
زىياننىڭ كىچىكرەكىگە دەسسەپ تۇرۇپ چوڭ زىياننى دەپئى قىلىشىمىز الزىم.
يۇقارقى فىقھى قائىدىنى شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مەجمۇئۇل پەتىۋا
-50توم  -65بەتلەردە بايان قىلغان .ۋە قالقان قىلىنغان مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆلتۈرۈلۈپ كىتىشى
يەڭگىل زىيان دەپ كەلتۈرگەن.
 -5كاپىرالر ئەسكىرى ئورگانلىرىنى ،ج ،خ ئىدارىلىرىنى ۋە مۇجاھىدالر ھۇجۇم قىلىدىغان
ئورۇنلىرىنى مۇسۇلمانالر توپلىشىۋاتقان بازارالرغا ئورۇنالشتۇرىۋالىدۇ .كاپىرالر بۇ ئارقىلىق
مۇجاھىدالر مۇسۇلمانالر توپلىشىۋاتقان ئورۇنلىرىغا ھۇجۇم قىلمايدۇ بىز كۇپرىنى داۋامالشتۇرۇپ
مۇسۇلمانالرنى ئىسالمدىن ئۈنۈملۈك توسىيااليمىز دەپ ئوياليدۇ ۋە شۇنى مەقسەت قىلىدۇ.
كاپىرالر بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە ئۆزلىرىنىڭ ئەسكىرى ئورۇنلىرىنى ئىنسانالر توپلىشىۋاتقان
ئورۇنالرغا ئورۇنالشتۇرىۋاتىدۇ .شۇ ئورۇنالردا تۇرۇپ قالغان مۇسۇلمانالرنى كاپىرالر مەجبۇرى ھالەتتە
شۇ جايدا تۇرغۇزغان بولسۇن ۋە ياكى شۇ جايدىكى مۇسۇلمانالر ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن تۇرۇپ
قالغان بولسۇن ھەر ئىككى خىل ھالەت قالقان مەسىلىسىگە كىرىدۇ.
مانا بۇ خى ل ھالەتلەر بولسا ھەم ئىلگىرى بايان قىلىپ ئۆتكەن مەسىلىگە ئوخشاشال جائىز.
چۈنكى ھەم بۇ مەسىلە زامانىمىزدىكى قالقان كۆرۈنىشلىرىنىڭ بىرى.
مۇجاھىدالر ئۇستازى ئەبۇ يەھيا لىبىي رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:مەن ئابدۇلالھ ئىبنى
قەئۇد رەھىمەھۇلالھقا مۇنداق سۇئال سوراپ خەت يازدىم .ئەگەر كاپىرالر ئەسكىرى ئورۇنلىرىنى
ئىنسانالر توپلىشىۋاتقان ئورۇنالرغا قۇرىۋېلىپ بۇ ئارقىلىق مۇجاھىدالرنىڭ شۇ ئورۇنالرغا
ئەمىلىيەتلەرنى ئېلىپ بارسا ئەمىلىيەت قىلىش جەريانىدا مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆلۈپ كىتىش
خەۋىپى بولۇپ قالىدۇ .مانا بۇ مەسىلە ئىلگىرىكى ئالىملىرىمىز بايان قىلغان قالقان
مەسىلىسىگە كىرەمدۇ؟
ئۇستاز ئابدۇلالھ ئىبنى قەئۇد رەھىمەھۇلالھ مۇنۇ جاۋابنى بەردى [:بۇ خىل ھالەت ھەم
ئالىمالر ئىجازەت بەرگەن قالقان مەسىلىسىگە كىرىدۇ].
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مۇجاھىدالر قېرىنداشالر! قالقان مەسىلىسىنىڭ

بۇ كۆرۈنۈشى ھەم زامانىمىزدىكى كەڭرى

تارقالغان كۆرۈنىشلىرىدىن ھېسابلىنىدۇ.
ھازىرقى رېئاللىقالرنى ياخشى تونۇپ يەتكەن قېرىنداشلىرىمىزغا مەلۇمكى ،كاپىرالر ئىسالمى
دىيارالرغا باستۇرۇپ كىرگەن ۋە مۇسۇلمانالر ئىختىيارى-مەجبۇرى ھالەتتە كاپىرالرنىڭ ئەسكىرى
ئورۇنلىرىغا يېقىن تۇرۇپ قالدۇ .مۇسۇلمانالرنىڭ ھەممىسى ھىجرەت قىلىپ چىقىپ كىتىپ
بواللمايدۇ.
تۈركىستاندا ھەم ئەسكىرى ئورۇنالر ،تۈرمىلەر ۋە ج خ ئىدارىلىرى مۇسۇلمانالر تۇرىۋاتقان
جايالرغا ،بەزىلىرى بازارالرغا جايالشقان .بىز كاپىرالرغا ئىستىشھادىي ئەمىلىيەتلەرنى ۋە ياكى
ئۇزاق مۇساپىلىك توپ قوراللىرى بىلەن ئەمىلىيەت قىلغاندا ،مۇسۇلمانالرغا ھەم زىيان زەخمەت
يېتىپ قېلىشى مۇمكىن .بەزى مۇسۇلمانالر ئۆلۈپ كېتىشى مۇمكىن.
خۇالسە قىلىپ ئېيتساق :بۇ خىل ھالەتلەر قالقان مەسىلىسىگە كىرىدۇ .چۈنكى ئىلگىرى
بىز بايان قىلغان بىرىنچى خىل كۆرۈنۈشتە بولسا ،مۇجاھىدالر قالقان قىلىنغان مۇسۇلمانالرنى
ئۆز كۆزى بىلەن كۆرۈپ تۇرۇپ ئاتىدۇ .شۇ ھالەتتە ھەم ئالىمالر بۇنىڭ جائىزلىق توغرىسىدا
پەتىۋا بەرگەن .ئەمما قالقان مەسىلىسىنىڭ ئىككىنچى خىل كۆرۈنىشىدە بولسا ،مۇجاھىدالر
مۇسۇلمانالرنى كۆرمەستىن ئۇرۇش قىلىدۇ ۋە پىدائى ئەمىلىيەتلەرنى ئېلىپ بارىدۇ.

(شەيىخ ئەبۇ

يەھيا لىبىي رەھىمەھۇلالھنىڭ قالقان مەسىلىسى دېگەن رىسالىدىن ئېلىندى).

شۇنىڭ ئۈچۈن شۇ خىل ھالەتلەردە مۇجاھىدالر ﷲ قا تەقۋالىق قىلغان ۋە ئۆلىماالرنىڭ
پەتىۋالىرىغا رىئايە قىلغان ھالدا جىھادى ئەمىلىيەتلەرنى قىلىشى كېرەك.

قالقان مەسىلىسىدە ئالىمالر ئوتتۇرغا قويغان شەرتلەر
ئۆلىماالر بايان قىلغان شەرتلەر تولۇق بولغاندا ،قالقان پەتىۋاسىغا ئەمەل قىلسا بولىدۇ.
 -7قالقان قىلىنغانالرغا قارىتىپ ئوق ئېتىش جەڭگە كىرىشىپ كەتكەندە بولىشى كېرەك.
 -5قالقان قىلىنغان مۇسۇلمانالرغا ئوق ئاتماي تۇرۇپ كاپىرالرغا ئوق ئاتقىلى بولمايدىغان
ھالەت بولۇش الزىم.
 -4مۇجاھىدالر ئىمكان بار ،قالقان قىلىنغان مۇسۇلمانالرغا ئوق تېگىپ قېلىشدىن
ئېھتىيات قىلىشى الزىم .بۇنىڭ ئۈچۈن تولۇق ئىمكانىيەتلىرىنى سەرپ قىلىشى كېرەك.
 -3مۇجاھىدالر ئوق ئاتقاندا ،مۇسۇلمانالرنى ئۆلتۈرۈشنى مەقسەت قىلماستىن كاپىرالرنى
مەقسەت قىلىپ ئوق ئېتىشى الزىم.
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 -6قالقان قىلىنغان مۇسۇلمانالرغا ئوق ئاتقاندا ،مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئېنىق-ئاشكارا
مەنپەئەتلەر تەلەپ قىلىنغان بولۇشى كېرەك.
 -5كاپىرالرغا ئوق ئېتىشقا زۆرۈرىيەت تۇغۇلمىسا ،مۇسۇلمانالرنى قوغداش يۈزىسىدىن ئۇالرنى
تەرك ئېتىمىز .ئەگەر كاپىرالرغا ئوق ئېتىشقا ھاجەت تۇغۇلغان جەڭ قاينىمى ھالىتىدە،
مۇسۇلمانالرنى قالقان قىلىۋالسا ،ياكى ئۇالرغا ئوق ئېتىشنى تەرك ئەتسەك ئۇالر بىزنى
يېڭىۋالىدىغان ،ياكى ئۇالرنىڭ شىددىتى ۋە ئەزىيىتى كۆپىيىدىغان ۋە ياكى ئۇالرنىڭ قەلئەسىنى
ئېلىش ئۆزرىسى بولغانغا ئوخشاش شارائىتالردا ئوق ئېتىش جائىز.
 -1كاپىرالرغا ئوق ئاتقاندا ،مۇسۇلمانالر تارقاقالشتۇرۇلىشى ،ئىمكان يار بەرگەن دائىرىدە
مۇسۇلمان ئەسىرلەر قوغلدىلىنىشى ۋە يىراقالشتۇرۇلىشى الزىم.

مۇجاھىدالر جىھادى ئەمىلىيەتلەرنى ئېلىپ بارغاندا دىققەت
قىلىشقا تېگىشلىك بولغان نۇقتىالر
 -6مۇجاھىدالر جىھادى ئەمىلىيەتلەرنى ئېلىپ بارغاندا ،ئەمىلىيەت قىلماقچى بولغان
نىشاننى ياخشى تالالش كېرەك .بۇ ئورۇنغا ئەمىلىيەت قىلىنسا ،بۇنىڭ ئىقتىسادى ،سىياسى ۋە
مەنىۋى جەھەتتىن پايدىسى قانچىلىك ،زىيىنى قانچىلىك دېگەنگە ئوخشاش ئىشالرغا ئاالھىدە
ئەھمىيەت بېرىشى الزىم.
 -5مۇجاھىدالر جىھادى ئەمىلىيەتلەرنى ئېلىپ بارغاندا ۋاقىتنى ياخشى تالالش كېرەك.
ئامال بار ئەمىلىيەتلەرنى ئىنسانالر تاراپ كېتىدىغان ۋاقىتقا توغۇرالش كېرەك.
مەسىلەن مۇجاھىدالر جىھادى ئەمىلىيەتلەرنى ئېلىپ بارىدىغان ئورۇن كەچلىك بازارالردا
بولسا ،مۇجاھىدالر جىھادى ئەمىلىيەتلەرنى كۈندۈزى قىلىشى كېرەك.
 -4مۇجاھىدالر

جىھادى ئەمىلىيەتلەرنى ئېلىپ بارغاندا ،مۇناسىپ ئورۇن تالالش كېرەك.

كاپىرالرنىڭ ئاساسى ئورۇنلىرىنى بىرىنچى ھۇجۇم قىلىدىغان ئورۇنالر قىلىشى الزىم.
 -3مۇجاھىدالر

جىھادى ئەمىلىيەتلەرنى ئېلىپ بارغاندا شۇ جايدا مۇسۇلمانالرنىڭ

ئۆلتۈرۈلۈپ كېتىشگە قاتتىق سىقىلغان ھالدا كاپىرالرنى ئۆلتۈرۈشنى مەقسەت قىلىپ
ئەمىلىيەتلەرنى ئېلىپ بېرىشى الزىم.
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مۇجاھىدالر جىھادى ئەمىلىيەتلەرنى ئېلىپ بارغاندا قالقان
قىلىنغان مۇسۇلمانالر ئۆلتۈرۈلۈپ كېتىپ قالسا
ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ ھۆكمى قانداق بولىدۇ؟
مۇجاھىدالر جىھادى ئەمىلىيەتلەرنى ئېلىپ بارغاندا ،قالقان قىلىنغانلىق سەۋەبى بىلەن
ئۆلتۈرۈلۈپ كەتكەنلەر نىيىتىگە يارىشا تىرىلدۈرىلىدۇ.
بۇ ھەقتە ئالىمالر ئىككى خىل قاراشنى ئوتتۇرغا قويغان
 -7شېھىدلەرنىڭ ھۆكمىدە بولىدۇ.

(مەجمۇئۇل فەتىۋا  -51توم)

 -5نىيىتىگە يارىشا تىرىلدۈرۈلىدۇ.
كۈچلۈك كۆز قاراش ئەگەر مۇسۇلمانالر مەجبۇرى قالقان قىلىنغان بولسا شېھىدنىڭ ھۆكمىدە.
ئەمما ،ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن كاپىرالر ئارىسىدا تۇرۇپ قالغان بولسا نىيىتىگە يارىشا
تىرىلدۈرىلىدۇ .ﷲ ياخشى بىلگۈچى
بۇنىڭ دەلىلى رەسۇلۇلالھ  نىڭ تۆۋەندىكى ھەدىسى

َع ْن َعْبد ﷲ بْن الزبَ ْري أ َّ
ول اﷲ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم ف َمنَامه فَ ُق ْلنَا يَا َر ُس َ
ث َر ُس ُ
ت َعبَ َ
َن َعائ َشةَ قَالَ ْ
ول اﷲ َ
اسا م ْن أ َُّمِت يَ ُؤمو َن بالْبَ ْيت بَر ُجل م ْن قَُريْش قَ ْد َْلَأَ بالْبَ ْيت
ك َملْ تَ ُك ْن تَ ْف َعلُهُ فَ َق َ
ت َشْيئًا ف َمنَام َ
صنَ ْع َ
َ
ب إ َّن نَ ً
ال الْ َع َج ُ
ور
اس قَ َ
ف ِب ْم فَ ُق ْلنَا يَا َر ُس َ
َح ََّّت إذَا َكانُوا بالْبَ ْي َداء ُخس َ
ول اﷲ إ َّن الطَّر َ
ال نَ َع ْم فيه ْم الْ ُم ْستَْبص ُر َوالْ َم ْجبُ ُ
يق قَ ْد ََْي َم ُع النَّ َ
صاد َر َش ََّّت يَْب َعثُ ُه ْم اﷲ َعلَى نيَّاِت ْم.
َوابْ ُن َّ
السبيل يَ ْهل ُكو َن َم ْهلَ ًكا َواح ًدا َويَ ْ
ص ُد ُرو َن َم َ
ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير  ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر  ئۇخالۋېتىپ قىمىلداپ كەتتى .ئويغانغاندىن كېيىن :ئى ﷲ نىڭ ئەلچىسى!
ئۇيقۇڭدا بەكمۇ قىمىلداپ كەتتىڭ ،ئىلگىرى بۇنداق بولۇپ باقمىغانىدىڭ ،ـ دېسەك«:
ھەقىقەتەن

غەلىتە

(چۈش

كۆرۈپتىمەن) .ئۇممىتىمدىن بىر تۈركۈم

كىشى بەيتۇلالھقا

پاناھلىنىۋالغان قۇرەيشلىك بىرىنىڭ سەۋەبى بىلەن بەيتۇلالھنى چېقىۋېتىشنى كۆزلەپ يولغا
چىققۇدەك .بەيزا دېگەن جايغا كەلگەندە ،ھەممىسىنى يەر يۇتۇپ كېتىپتۇ »،ـ دېدى .بىز :ئى
رەسۇلۇلالھ! يولدا باشقا ئىنسانالرمۇ بار ئەمەسمۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدۇق «:  .شۇنداق ،ئۇالرنىڭ
ئارىسىدا بىلىپ تۇرۇپ قەستەن چىققانالر ،مەجبۇرىي چىققانالر ۋە (ئۇالر بىلەن مۇناسىۋىتى
بولمىغان) يولۇچىالرمۇ بولۇپ ،ﷲ
تىرىلدۈرىدۇ »،ـ دېدى.

تەئاال ھەممىسىنى بىرال كۈندە بىر ـ بىرىدىن پەرقلىق

(مۇسلىم)5113 :
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يۇقارقى ھەدىستە رەسۇلۇلالھ  مەجبۇرالنغانالرنى ياكى نىيىتى بەيتۇلالھنى چېقىش
بولمىغانالر نىيىتىگە يارىشا تىرىلدۈرىلىدىغانلىقنى بايان قىلىپ بەردى.
شۇنىڭ ئۈچۈن مەن مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمغا ،ھەر دائىم نىيەتلىرىنى ساپالپ تۇرۇشنى
تەۋسىيە قىلىمەن .بولۇپمۇ ھىجرەتكە چىقىشقا قادىر بواللمايۋاتقان قېرىنداشالر نىيەتلىرىمىز
ھەر دائىم ھىجرەت ۋە جىھاد ئىبادەتلىرىگە ئاتلىنىش بولسۇن ،مانا شۇ ھالەتتە بىز ئۆلتۈرۈلۈپ
كېتىپ قالساق ئىنشائالال شېھىدلەرنىڭ ئەجرىگە ئېرىشەلەيمىز.

قالقان قىلىنغان مۇسۇلمانالر ،مۇجاھىدالر ئوقلىرى سەۋەپلىك
ئۆلتۈرۈلۈپ كېتىپ قالسا ،ئۇالرنىڭ دىيىتىنى ۋە ياكى
كاففارىتىنى بېرىشكە توغرا كېلەمدۇ؟
بۇ ھەقتە ئالىمالرنىڭ كۆز قاراشلىرى:
-7ئىمام شافىئى رەھىمەھۇلالھ ۋە ئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ[ :قالقان
قىلىنغان مۇسۇلمانالر ،مۇجاھىدالر ئوقلىرى سەۋەپلىك ئۆلتۈرۈلۈپ كېتىپ قالسا ،دىيىتىنى
تۆلەش كېلىدۇ].
 -5ئىبنى قۇدامە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ  [:قالقان قىلىنغان مۇسۇلمانالر ،مۇجاھىدالر
ئوقلىرى سەۋەپلىك ئۆلتۈرۈلۈپ كېتىپ قالسا ،دىيەت ۋە كەففارەت كەلمەيدۇ].

(ئەلمۇغنى  -3توم

 -547بەت ۋە ھىدايە  -5توم )

ئىبنى نۇجەيم رەھىمەھۇلالھ ھەم مۇنداق دەيدۇ  [:قالقان قىلىنغان مۇسۇلمانالر مۇجاھىدالر
ئوقلىرى سەۋەپلىك ئۆلتۈرۈلۈپ كېتىپ قالسا دىيەت ۋە كەففارەت كەلمەيدۇ].

( ئەلبەھرۇررائىق -6

توم  -15بەت)

مۇجاھىد قېرىنداشالر! ئەھكامۇل مۇجاھىد ،ۋە دەئۋەتۇل مۇقاۋەمە...كىتابالردا ھەم [دىيەت ۋە
كەففارەت كەلمەيدۇ] دەپ بايان قىلىنغان.
كۈچلۈك كۆز قاراش-مۇجاھىدالر جىھادى ئەمىلىيەتلەرنى ئېلىپ بارغاندا ،قالقان قىلىنغان
مۇسۇلمانالر مۇجاھىدالر ئوقلىرى سەۋەپلىك ئۆلتۈرۈلۈپ كېتىپ قالسا ،دىيەت ۋە كەففارەت
كەلمەيدۇ.
مۇسۇلمان قېرىنداشالر! بۇ ھەقتە سۈرەتلىك دەرس قىلغان ئىدىم .شۇ دەرسكە مۇراجىئەت
قىلىڭالر!
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 -8باب مۇرتەدلەر ئەھكاملىرى
مۇسۇلمان قېرىنداشالر! بىز ئىلگىرىكى بابتا كاپىرالرنىڭ ئەسلى كاپىر ۋە مۇرتەد كاپىر دەپ
ئىككى تۈرگە بۆلىنىدىغانلىقىنى بايان قىلغان ئىدۇق .شۇنداقال ئەسلى كاپىرالر ھەققىدىكى
ئەھكامالر توغرىسىدا توختىلىپ ئۆتكەن ئىدۇق .ئەمدى ئالالھ خالىسا مۇرتەد كاپىرالر توغرىسىدا
توختىلىپ ئۆتىمىز.

مۇرتەدلەرنىڭ تۇنۇشتۇرۇلىشى
مۇرتەد دېگىنىمىز :ئىسالم كەلتۈرۈپ بولغاندىن كېيىن ،كۇفرى سۆزنى سۆزلەش ياكى كۇفرىنى
ئېتىقاد قىلىش ياكى كۇفرى ئىش-ھەرىكەتلەرنى قىلىش ئارقىلىق ئىسالم دىنىدىن چىقىپ
كەتكەن كىشىنى كۆرسىتىدۇ.
ئىبنى ھەزمى رەھىمەھۇلالھ مۇرتەدلىك ۋە مۇرتەد بولغۇچىنى تۇنۇشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ:
[ئىسالم دىنىدىن يېنىپ ئىسالم دىنىدىن باشقا دىنغا چىقىپ كەتكەنلىكى ئېنىق بولغان،
ئاندىن كېيىن ئىسالم دىنىدىن چىقىپ كىتابىي دىنغا ياكى كىتابىي دىننىڭ باشقىسىغا ياكى
ئىسالم دىندىن باشقا نەرسىلەرگە چىقىپ كەتكەنلىكى سابىت بولغان ھەرقانداق ئادەم مۇرتەد
بولىدۇ].
خۇالسە؛ ئەھلى ئىلىملەر مۇرتەدلەرنى تۇنۇشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ؛[ ئىسالم كەلتۈرۈپ بولغاندىن
كېيىن ئىسالم دىنىدىن چىقىپ كەتكەن ياكى ئۆزىنى ئىسالمغا نىسبەت بېرىدىغان ياكى
مۇسۇلمانالرنىڭ پەرزەنتى بولۇپ باالغەتكە يەتكەندىن كېيىن ئىسالمنى قۇبۇل قىلىشتىن باش
تارتقان كىشىلەردۇر].

مۇرتەدلەر «الإلە اال ﷲ » تەۋھىد كەلىمىسىنى دەيدىغان كىشىلەر
تۇرسا ،ئۇالرنى نېمە ئۈچۈن ئۆلتۈرىمىز ۋە ھالبۇكى رەسۇلالھ



مۇنداق دېگەن تۇرسا دېگەن شۈبھىگە رەددىيە
وقال رسول ﷲ " : أمرت أن أقاتل الناس حَّت يشهدوا أن ل إله إل اﷲ وأن ُممداً رسول اﷲ ويقيموا الصَلة
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواْلم إل حبق اْلسَلم وحساِبم على اﷲ "
ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ  مۇنداق
دېگەن« :مەن كىشىلەرگە قارشى تاكى ئۇالر بىر ﷲدىن باشقا ئىالھ يوق ،پەيغەمبەر  ﷲنىڭ
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ئەلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بەرگەن ،نامازنى بەرپا قىلغان ،زاكاتنى بەرگەنگە قەدەر ئۇرۇش قىلىشقا
بۇيرۇلدۇم .ئەگەر ئۇالر ئاشۇنى قىلسا مەندىن ماللىرى ۋە جانلىرىنى ساقالپ قالىدۇ .ئىسالمنىڭ
ھەققى بىلەن(يەنى ئىسالمدىكى جازا كىلىدىغان شەرئى ھەقلەرنى) ساقالپ قااللمايدۇ .ئۇنىڭ
ھېسابى ﷲنىڭ ئۈستىگە».

(بۇخارى رىۋايىتى)

مەن تۆۋەندە ئىنشا ئالالھ بۇ شۈبھىگە جاۋاب بېرىپ ئۆتىمەن.
بۇ ھەدىس ئەسلى كاپىرالرغا قارىتا دېيىلگەن .يەنى ئەسلى كاپىرالردىن كىم تەۋھىد
كەلىمىسىنى ئېيتىدىكەن ،ئۇ ئۆلتۈرۈلمەيدۇ ۋە ئىسالم چۈشەندۈرۈلىدۇ.
ئەگەر ئىسالمنى چۈشەندۈرگەندىن كېيىن ئىسالمغا ھەقىقىي ئەمەل قىلدىكەن .ئۇ بىزنىڭ
مۇسۇلمان قېرىندىشىمىزغا ئايلىنىدۇ .ئەمما ،ئىسالمنى چۈشەندۈرگەندىن كېيىن ئىسالمغا
ھەقىقىي ئەمەل قىلمايدىكەن مۇرتەد دەپ ئۆلتۈرۈلىدۇ.
بۇ مەسىلىنى تېخىمۇ چۈشەندۈرۈپ بېرىش ئۈچۈن مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزغا تەۋھىد
كەلىمىسىنىڭ پەقەت لەبزى ئېيتىلىدىغان ۋە ھەرپى ئوقۇلۇپال قويۇلىدىغان كەلىمە بولماستىن
ئۇنىڭ مەنالىرى ،رۇكنىلىرى ۋە شەرتلىرى بولغان كەلىمە ئىكەنلىكىنى ،ئۇنىڭ ھەممىسىگە
ئەمەل قىلىش بىلەن تەۋھىد مۇكەممەل بولىدىغانلىقىنى ئەسلىتىپ ئۆتىمىز.
تەۋھىدنىڭ ئىككى رۇكنىسى بار.
-7يوققا چىقىرىش ،يەنى بارلىق ئىالھالرنى يوققا چىقىرىش.
-5ئىسپاتالش يەنى ئىبادەت قىلىشقا اليىق بولغان ئالالھنى تەستىقالش.
بۇنىڭ دەلىلى؛

وت ِ
كَّبِالْعروةَِّالْوثْ َق َ ِ
ِ
ِ
ِ
اَّواهللََّّ َس ِميعَّ
امَّلَ َه ََّ
َّويُ ْؤم ْنَّباهللََّّفَ َقد ْ
ىََّلَّانْف َ
صَ
فَ َم ْنَّيَ ْك ُف ْرَّبالطاغُ َ
س َ ُْ َ ُ
َّاستَ ْم َ

َعلِيمَّ()522
كىمكى تاغۇت (يەنى ﷲتىن باشقا بارچە مەبۇد) نى ئىنكار قىلىپ ،ﷲ قا
ئىمان

ئېيتىدىكەن،

ئۇ

سۇنماس،

مەھكەم

تۇتقىنى

تۇتقان

بولىدۇ،ﷲ

(بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،ئىشلىرىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر

[.]565

(سۈرە بەقەر)

مۇرتەدلەر تەۋھىدنىڭ بۇ ئىككى رۇكنىغا ئەمەل قىلمىغان ،ئۇالر تەۋھىد كەلىمىسىنى
ئېيتىدۇ .لېكىن ،تاغۇتالرنى ،كۇفرى دۆلەتلەرنى ئىنكار قىلماستىن بەلكى ئۇالرغا ياردەم بېرىدۇ.
ئۇالر ئىماننىڭ بۇ رۇكنىلىرىغا ئەمەل قىلمىغان تۇرسا ،قانداقمۇ ئىمان ئېيتقان بولسۇن؟؟؟؟؟؟
تەۋھىدنىڭ شەرتلىرى يەتتە:
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-7بىلىش ،يەنى تەۋھىدنىڭ مەنالىرىنى ھەقىقىي بىلىش.
بۇ ھەقتە ئالالھ مۇنداق دەيدۇ؛

ك َّولِلْم ْؤِمنِين َّوالْم ْؤِمنَ ِ
ََّل َّإِلَهَ َّإَِل َّاهللَّ َّو ْ ِ ِ ِ
َّواهللََّّ
ات ََّ
فَا ْعلَ ْم َّأَنهُ ََّ
استَ غْف ْر َّل َذنْب َ َ ُ َ َ ُ
َ

َّوَمثْ َوا ُك َّْم 
يَ ْعلَ ُم ُ
َّمتَ َقلبَ ُك ْم َ
بىلگىنكى ،ﷲ تىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،گۇناھىڭ ئۈچۈن ،ئەر
ـ ئايال مۇئمىنلەر ئۈچۈن مەغپىرەت تىلىگىن ،ﷲ

سىلەرنىڭ (بۇ دۇنيادىكى)

ھەرىكىتىڭالرنى ۋە (ئاخىرەتتىكى) جايىڭالرنى بىلىدۇ (شۇڭا ئاخىرەتلىك ئۈچۈن

تەييارلىنىڭالر) [.]73

(سۈرە مۇھەممەد  -73ئايەت)

-5جەزمىيەت ،ئالالھقا ھەقىقىي ئىمان ئېيتىش ،ئىماندا شەك قىلماسلىق .بۇ ھەقتە ئالالھ
مۇنداق

دەيدۇ؛ إِنماَّالْم ْؤِمنُو ََّن َّال ِذين َّآمنُواَّباهلل َّ َّورسولِ ِه َّثُم َّلَم َّي رتَابواَّوجاه ُدواَّبِأَموالِ ِهم ِ ِ
يَّسبِ ِ
يل َّاهللََّّ
ْ َْ ُ َ َ َ
َّوأَن ُفس ِه ْم َّف َ
ََ ُ
َ َ
َْ ْ َ
َ ُ

َّهمَّالص ِ
ادقُو ََّن
أ ُْولَئِ َ
ك ُُ
شۈبھىسىزكى( ،ھەقىقي) مۇئمىنلەر ﷲقا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىمان
كەلتۈرگەن ،ئاندىن (ئىمانىدا) شەك كەلتۈرمىگەن ،ماللىرى بىلەن ،جانلىرى
بىلەن

ﷲنىڭ

يولىدا

راستچىلالردۇر» [.]76

جىھاد

قىلغانالردۇر،

ئەنە

شۇالر

(ئىمان

دەۋاسىدا)

سۈرە ھۇجرات  -76ئايەت

-4قۇبۇل قىلىش ،يەنى تەۋھىدنىڭ تەلىپى بولغان بارلىق بۇيرۇقالرنى ئىجرا قىلىش.
بۇ ھەقتە ئالالھ مۇنداق دەيدۇ؛

ين َّإِذَا َّ ُد ُعوا َّإِلَى َّاهللَّ َّ َوَر ُسولَِِّه َّلِيَ ْح ُك ََّم َّبَ ْي نَ ُه َّْم َّأَ َّْنَّ
إِن َما َّ َكا ََّن َّقَ ْو ََّل َّال ُْم ْؤِمنِ ََّ

كَّ ُه َُّمَّال ُْم ْفلِ ُحو ََّنَّ( )24
يَ ُقولُواَّ َس ِم ْعنَاَّ َوأَطَ ْعنَاَّ َوأُولَئِ ََّ
( پەيغەمبەر) مۇئمىنلەرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن ،ئۇالر ﷲقا ۋە
ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە چاقىرىلغان چاغدا ئۇالر« :ئاڭلىدۇق ۋە ئىتائەت قىلدۇق
دېيىشلىرى كېرەك ،مانا شۇنداق كىشىلەر مەقسەتكە ئېرىشكۈچىلەردۇر [.]67
(سۈرە نۇر)

-3بويسۇنۇش،يەنى ئالالھنىڭ بارلىق ھۆكۈملىرىگە بويسۇنۇش.
بۇ ھەقتە ئالالھ مۇنداق دەيدۇ؛

ِ
ِ
ِ
ك َّبِال ُْع ْرَوَّةِ َّال ُْوثْ َقىَّ
س ََّ
َ وَم َّْن َّيُ ْسل َّْم َّ َو ْج َه َّهُ َّإِلَى َّاهللَّ َّ َو ُه ََّو َّ ُم ْحسنَّ َّفَ َق َّد َّ ْ
استَ ْم َ

َوإِلَىَّاهللََّّ َعاقِبَ َّةَُّ ْاأل ُُموَِّرَّ( )55
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ياخشى ئىش قىلغۇچى بولغان ھالدا ئىخالس بىلەن ﷲقا بويسۇنغان ئادەم
مەھكەم تۇتقىغا ئېسىلغان بولىدۇ ،ئىشالرنىڭ ئاقىۋىتى ﷲقا مەنسۇپتۇر [.]55
(سۈرە لوقمان)

-6راستچىللىق،يەنى تەۋھىدكە ئەمەل قىلىش يولىدا سادىق تۇرۇش.
بۇ ھەقتە ئالالھ مۇنداق دەيدۇ؛

اس َّأَ َّْن َّيُ ْت َرُكوا َّأَ َّْن َّيَ ُقولُوا َّآ ََمنا َّ َو ُه َّْم َّ َََّل َّيُ ْفتَ نُو ََّن َّ(َّ)5
ب َّالن َُّ
َح ِس ََّ
الم َّ(َّ)4أ َ

ولََق َّْدَّفَ ت ناَّال ِذ َّ ِ ِ
ِ
ينَّص َدقُواَّولَي ْعلَمنََّّالْ َك ِ
ين 
اذبِ ََّ
َ
ينَّم َّْنَّقَ ْبل ِه َّْمَّفَلَيَ ْعلَ َمنََّّاهللََّّالذ ََّ َ
ََ َ
َ
َ
ئەلىف ،الم ،مىم [ .]7ئىنسانالر «ئىمان ئېيتتۇق» دەپ قويۇش بىلەنال
سىنالماي تەرك ئېتىلىمىز ،دەپ ئويالمدۇ؟ [ .]5ئۇالردىن بۇرۇن ئۆتكەنلەرنى بىز
ھەقىقەتەن سىنىدۇق ،ﷲ (ئىمانىدا) راستچىلالرنى چوقۇم بىلىدۇ( ،ئىمانىدا)

يالغانچىالرنىمۇ چوقۇم بىلىدۇ [.]1

(سۈرە ئەنكەبۇت)

-5ئىخالس ،يەنى ئالالھقا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەستىن يەككە-يېگانە بولغان
ئالالھقا ئىمان ئېيتىش.
بۇ ھەقتە ئالالھ مۇنداق دەيدۇ؛

ِّين َّحنَ َف َّ ِ
وما َّأ ُِمروا َّإَِلَّ َّلِي ْعب ُدوا َّاهلل َّ َّم ْخلِ ِ
يموا َّالص َال ََّةَّ
ص ََّ
َُ
ُ
اء َّ َويُق ُ
ين َّلََّهُ َّالد ََّ ُ َ
ََ ُ

ينَّالْ َقيِّ َم َِّةَّ()2
كَّ ِد َُّ
َويُ ْؤتُواَّالزَكاةَََّّ َوذَلِ ََّ
ئۇالر پەقەت ئىبادەتنى ﷲقا خالىس قىلغان ،ھەق دىنغا ئېتىقاد قىلغان ھالدا
(يالغۇز) ﷲغىال ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇلدى .نامازنى ئادا قىلىشقا ،زاكاتنى
بېرىشكە (بۇيرۇلدى) ،ئەنە شۇالر (يەنى ئىبادەت ،ئىخالس ناماز ،زاكاتالر) توغرا

دىندۇر [.]5

(سۈرە بەييىنە)

-1ياخشى كۆرۈش ،يەنى ئالالھنى ھەممە نەرسىدىن بەك ياخشى كۆرۈش.
بۇ ھەقتە ئالالھ مۇنداق دەيدۇ؛

ِ
ِ
َّد ِ
َ وِم َن َّالن ِ
ينَّ
اداَّيُ ِحبُّونَ ُه ْم َّ َك ُح ِّ
ون َّاهللَّ َّأَنْ َد ً
َّم ْن َّيَت ِخ ُذ َّم ْن ُ
اس َ
ب َّاهللَّ َّ َوالذ َ

آَمَّنُواَّأَ َشدَُّّحبًّاَّلِل ِهَّولَوَّي رىَّال ِذينَّظَلَمواَّإِ ْذَّي رو َنَّالْع َذابَّأَنَّالْ ُقو َةَّلِل ِه ِ
اَّوأَنَّاهللََّّ َش ِدي ُدَّال َْع َذ ِ
ابَّ()422
ََ ْ َ َ
َ
ُ
َ
َّجم ًيع َ
َ ُ
َ ْ ََ
بەزى ئادەملەر ﷲتىن غەيرىيلەرنى (يەنى بۇتالرنى) ﷲ قا شېرىك قىلىۋالىدۇ،
ئۇالرنى (مۇئمىنلەرنىڭ) ﷲنى دوست تۇتقىنىدەك دوست تۇتىدۇ( ،يەنى ئۇلۇغاليدۇ
ۋە ئۇالرغا بويسۇنىدۇ) .مۇئمىنلەر ﷲنى ھەممىدىن بەك دوست تۇتقۇچىالردۇر،
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زالىمالر (قىيامەت كۈنى ئۆزلىرىگە تەييارالنغان) ئازابنى كۆرگەن چاغدا پۈتۈن كۈچ ـ
قۇۋۋەتنىڭ

ﷲقا

مەنسۈپ

ئىكەنلىكىنى

ﷲنىڭ

ۋە

ئازابىنىڭ

قاتتىق

ئىكەنلىكىنى كاشكى بىلسە ئىدى (دۇنيادا ﷲقا شېرىك كەلتۈرگەنلىكلىرىگە

ھەددېدىن زىيادە پۇشايمان قىالتتى) [.]756

(سۈرە لوقمان)

يۇقارقى شەرتلەرنىڭ ھەممىسى بىر كىشىدە مۇكەممەل تېپىلغاندا ،ئىمان ئېيتقان بولىدۇ.
مۇرتەدلەر تەۋھىد كەلىمىسىنى ئېيتقان بولسىمۇ بۇنىڭ مەنالىرىنى تولۇق بىلمەيدۇ ،تەلەپ
تەقەززالىرىغا ئەمەل قىلمايدۇ ۋە شېرىكتىن ئادا-جۇدا بولمايدۇ .تەۋھىدكە ئەمەل قىلماستىن
تىلدا سۆزلەپ قويۇش ،قەلبتە تەستىقالپ قويۇش بىلەنال بىر كىشى ئىمان ئېيتقان بولمايدۇ.
يۇقاردا دېيىلگەن شۈبھىگە ئەمدى جاۋاب بېرىپ ئۆتىمىز.
تەۋھىد كەلىمىسىنى ئېيتقان ئادەم ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ.
-7تەۋھىدنى ئېيتقۇچى تەۋھىدكە ھەقىقىي ئەمەل قىلغان مۇسۇلمان كىشى.
-5تەۋھىدنى ئېيتقۇچى ئەسلى كاپىر ،بۇ ھالەتتە بۇنىڭ قېنى مېلى ساقلىنىپ قالىدۇ.
لېكىن ،بىز ئۇنىڭغا تەۋھىد كەلىمىسىنى ئېيتقاندىن كېيىن ،تەۋھىدنىڭ رۇكنىلىرىنى،
شەرتلىرىنى ،مەنالىرىنى ۋە تەلەپ تەقەززالىرىنى چۈشەندۈرىمىز .ئەگەر

ئۇ تەۋھىدنىڭ تەلەپ

تەقەززارىلىغا ھەقىقىي ئەمەل قىلسا ئىسالمغا ھۆكۈم بېرىمىز .ئەگەر تەۋھىد كەلىمىسىنى
ئېيتىپ قويۇپ تەلەپ تەقەززالىرىغا ئەمەل قىلمىسا مۇرتەدلىك ھۆكىمى بىلەن ئۆلتۈرىمىز.
-4تەۋھىدنى ئېيتقۇچى مۇرتەد بولۇپ ،بۇ تەۋھىدنى بىر كېچە كۈندۈزدە نەچچە قېتىم دەيدۇ.
لېكىن ،تەۋھىد ئۇنىڭغا مەنپەئەت بەرمەيدۇ .بەلكى ،ئۇنىڭغا لەنەت ئوقۇيدۇ ،چۈنكى ئۇ تەۋھىد
كەلىمىسىنى ئېيتقان بولسىمۇ تەۋھىدنىڭ رۇكنىلىرى ،شەرتلىرى ۋە تەلەپ تەقەززالىرىغا ئەمەل
قىلمىغان.
مۇرتەدلەر تەۋھىد كەلىمىسىنى ئېيتسىمۇ ئۇالرغا ھەرگىز مەنپەئەت بەرمەيدۇ ،چۈنكى ئۇالر
تاجاۋۇزچى كاپىرالرنى دوست تۇتۇش ،ئۇالرغا ياردەم بېرىش ۋە ئالالھنىڭ قانۇنلىرىنى ئىنسانىي
قانۇنالرغا ئالماشتۇرۇش ،ئۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇنلىغان ئىسالمنى بۇزۇپ تاشلىغۇچى ئامىلالر
بىلەن ئىسالمىنى بۇزۇپ تاشلىغان كىشىلەر.

(شەيىخ مۇھەممەد ئىبنى ئىبراھىم نىڭ فەتىۋا ۋە رەسائىل

ناملىق كىتاب -5توم  -756بەت شامىلە نۇسخىسى)

يۇقارقىالردىن بىز شۇنى خۇالسىاليمىزكى :كىمكى «الإلە اال ﷲ » دەپ تۇرۇپ كۇفرى ئەمەللەرنى
قىلىدىكەن ،بۇ مۇسۇلمان ھېسابالنمايدۇ .بەلكى ،مۇرتەد ھېسابلىنىدۇ .ئۇ مەن مۇسۇلمان دەپ
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دەۋا قىلسۇن ،ناماز ئوقۇسۇن ،ھەج قىلسۇن ،مەسچىتلەرنى ئاۋات قىلسۇن ئۇ كاپىردۇر .چۈنكى،
رەسۇلۇلالھ  بىزلەرگە ئىسالم دىندىن ئايرىلغان كىشىنىڭ قېنى ھاالل بولىدىغانلىقىنى بايان
قىلغان.

َِن
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم َل َحيل َد ُم ْامرئ ُم ْسلم يَ ْش َه ُد أَ ْن َل إلَ َه إَّل اﷲ َوأ ِّ
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
َع ْن َعْبد ﷲ قَ َ
ول ﷲ َ
َّ
اعة.
َر ُس ُ
ب َّ
س بالنَّ ْفس َوالتَّارُك لدينه الْ ُم َفار ُق ل ْل َج َم َ
ول اﷲ إل بإ ْح َدى ثَََلث الثَّيِّ ُ
الزاِن َوالنَّ ْف ُ
ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد  دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر  مۇنداق دېگەن« :بىر ﷲ
تىن باشقا ھېچ ئىالھنىڭ يوقلۇقىغا ،مېنىڭ ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىمگە گۇۋاھلىق
بېرىدىغان ھەر قانداق بىر مۇسۇلماننىڭ قېنىنى تۆكۈش ھاالل ئەمەس ،پەقەت توي قىلغاندىن
كېيىن زىنا قىلغان كىشى ،ناھەق ئادەم ئۆلتۈرگەن كىشى ۋە دىنىنى تاشالپ ،مۇسۇلمان
جامائىتىدىن ئايرىلغان كىشىدىن ئىبارەت ئۈچ تۈرلۈك كىشىنىڭ قېنىنى تۆكۈش ھاالل».
(مۇسلىم)

ساھابىالر ھاياتىغا قارايدىغان بولساق ئۇالر زاكاتنى بەرمىگەن كىشىلەرگە ئۇالر الإلە اال ﷲ دەپ
گۇۋاھلىق بەرسىمۇ ،ناماز ئوقۇسىمۇ مۇرتەد دەپ ئۇرۇش قىلغان.
ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش ﷲ ۋە
ئۇنىڭ رەسۇلىنىڭ بۇيرۇقىدۇر .بۇ ئەھكامالرغا مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىز ئەمەل قىلىمىز
دەيدۇ .ئەمما بۈگۈنكى دەۋرىدە ئىسالم ئۈممىتى مۇرتەدلەرنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى ۋە ئىماننى
بۇزۇپ تاشلىغۇچى ئامىلالرنى ھەقىقىي رەۋىشتە بىلىشتىن مەھرۇم قېلىپ قالدى .شۇنىڭ
ئۈچۈن مۇسۇلمانالرغا بولغان تەۋسىيەلىرىم-ئىماننى ھەقىقىي ماھىيىتى بىلەن بىلىشكە ۋە
ئەمەل قىلىشقا تىرىشايلى ،شۇنداقال ئىسالمنى بۇزۇپ تاشلىغۇچى ئامىلالردىن ساقلىنايلى.
بۇ ھەقتە تەۋھىد كىتابالرغا شۇ جۇملىدىن ،تەۋھىد رىسالىسى ناملىق كىتاپ  -51بەتكە
مۇراجىئەت قىلىڭ.

مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈشنىڭ شەرئىي ھۆكمى توغرىسىدا
ﷲ بىزلەرگە جىھاد ئىبادىتىنى پەرز قىلىپ بېكىتتى .بىز بۇ ھەقتە ئىلگىرى توختىلىپ
ئۆتتۇق .جىھاد ئىبادىتى بولسا ئەسلى كاپىرالر ۋە مۇرتەدلەر بىلەن بولىدىغانلىقىنى رەسۇلۇلالھ
 ئەمەلىي كۆرسىتىپ بەردى.
ئەسلى كاپىرالر بىلەن بولغان جىھادنىڭ ھۆكمىگە كەلسەك ،بەزىدە پەرز كۇپايە بولسا بەزىدە
پەرز ئەيىنلىككە ئايلىنىدۇ.
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ئەمما ،مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش بولسا مۇرتەدلەر تەۋبە قىلىپ
ئىسالم دىنغا كىرمەيدىكەن ۋە ياكى مۇرتەدلەر تۈگىمەيدىكەن ھەر ۋاقىت پەرز ئەيىن ھالەتتە
بولىدۇ.
شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇللە مۇنداق دېگەن[ :سۈننەت شۇنى بېكىتتىكى،
مۇرتەدىنىڭ جازاسى ئەسلى كاپىرنىڭ جازاسىدىن بىر نەچچە سەۋەبتىن ئېغىر.
( )7ئەسلى كاپىرالرنىڭ ئەكسىچە مۇرتەد ھەر ھالەتتە ئۆلتۈرۈلىدۇ ،ئۇنىڭغا جىزيە قويۇلمايدۇ
ۋە ئۇنىڭغا زىممىيلىقمۇ بېرىلمەيدۇ.
( )5ئۇرۇش قىاللمايدىغان ئەسلى كاپىرنىڭ ئەكسىچە مۇرتەد گەرچە ئۇرۇش قىاللمايدىغان
ئاجىز بولسىمۇ ئۆلتۈرۈلىدۇ .ئۇرۇش قىاللمايدىغان ئەسلى كاپىر ،ئىمام ئەبۇ ھەنىفە ،ئىمام
مالىك ۋە ئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇمۇلالھالرغا ئوخشاش كۆپىنچە ئۆلىماالرنىڭ نەزىرىدە
ئۆلتۈرۈلمەيدۇ .خۇددى ئىمام مالىك ،ئىمام

شافىئى ۋە ئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇمۇلالھ

قاتارلىقالرنىڭ مەزھىبىدىكىدەك ،جۇمھۇر ئۆلىماالرنىڭ مەزھىبى شۇكى -مۇرتەد ئۆلتۈرۈلىدۇ.
( )4مۇرتەد مىراس ئالمايدۇ ،مۇرتەد بىلەن تويلىشىلمايدۇ ۋە ئۇنىڭ بوغۇزلىغان نەرسىسى
يېيىلمەيدۇ.
ئەسلى كاپىرنىڭ ئەكسىچە بۇنىڭدىن باشقا ھۆكملەرمۇ (شۇنداق ئېغىر).
ئۆلىماالرنىڭ بىرلىكى بىلەن مۇرتەدلەرنىڭ جىنايىتى ئەسلى كۇفىرىدىن ئېغىر].
ئىمام ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ يەنە بىر ئورۇندا مۇنداق دېگەن[ :ئەبۇ بەكرى سىددىيق
ۋە باشقا ساھابىلەر ئەھلى كىتابتىن بولغان كۇففارالرغا جىھاد قىلشتىن بۇرۇن ،مۇرتەدلەرگە
قارشى جىھادنى باشلىدى ،چۈنكى بۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش ،فەتھى قىلىنغان ئىسالم
دىيارلىرىنى ساقالپ قېلىشتۇر .شۇنداقال ئىسالم دىيارلىرىدىن چىقىپ كەتمەكچى بولغان
كىشىلەرنى ئۇنىڭدا قالدۇرۇشتۇر .مۇشرىكالر ۋە ئەھلى كىتابتىن ئىبارەت بىز بىلەن ئۇرۇش
قىلمىغان

كاپىرالرغا

قارشى

جىھاد

قىلىش

دىننى

كۆپرەك

غەلبىگە

ئېرىشتۈرۈشنىڭ

جۈملىسىدىن ھېسابلىنىدۇ .دەسمايىنى ساقالپ قېلىش پايدىنىڭ ئالدىدا قويۇلىدۇ].
مۇرتەدلەرنىڭ جىنايىتىنى ﷲ ئىنتايىن ئېغىر قىلدى.

ِ ِ
ِ
ِ
ك َّبِأَن ُه ْمَّ
َّوأ َْملَىَّلَ ُه ْم َّ(َّ)52ذَلِ َ
َّارتَد َ
ين ْ
َّماَّتَ بَ ي َن َّلَ ُه ُم َّال ُْه َدىَّالش ْيطَا ُن َ
ُّواَّعلَىَّأَ ْدبَا ِره ْم َّم ْن َّبَ ْعد َ
َّسو َل َّلَ ُه ْم َ
إِن َّالذ َ
ِ
ِِ
يع ُك ْمَّفِيَّبَ ْع ِ
َّواهللََّّيَ ْعلَ ُمَّإِ ْس َر َارُه ْمَّ(  )52
َّاأل َْم ِر ََّ
ض ْ
واَّماَّنَز َلَّاهللََّّ َسنُط ُ
ينَّ َك ِرُه َ
قَالُواَّللذ َ
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توغرا يول ئېنىق بولغاندىن كېيىن ئارقىسىغا قايتىۋالغانالر (يەنى ئىماندىن
كۇفرىغا قايتقانالر)غا (ئۇالرنىڭ بۇ ئىشىنى) شەيتان چىرايلىق كۆرسەتتى( ،شەيتان
ئارزۇ ۋە ئەجەلنىڭ ئۇزۇنلۇقى بىلەن) ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى تىندۇردى [ .]56بۇ (يەنى
شەيتاننىڭ ئۇالرنى ئازدۇرۇشى) شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى ،ئۇالر ﷲ

نازىل قىلغان

نەرسىنى يامان كۆرگەن كاپىرالرغا« :بىز بەزى ئىشالردا سىلەرگە ئىتائەت قىلىمىز»

دېدى ،ﷲئۇالرنىڭ سىرلىرىنى بىلىدۇ [.]55

(سۈرە مۇھەممەد)

ِ ِ
َّعن ِ
وََلَّي زالُو َنَّي َقاتِلُونَ ُكمَّحتىَّي ردُّوُكم َ ِ
ِ
كَّ
َّدينَِِّهَّفَ يَ ُم ْ
َّو ُه َوَّ َكافِرََّّفَأُولَئِ َ
َّاستَطَ ُ
َّع ْنَّدينِ ُك ْمَّإِن ْ
اَّوَم ْنَّيَ ْرتَد ْدَّم ْن ُك ْم َ ْ
َ ََ ُ
ْ َ َُ ْ
تَ
اعو َ
ِ
كَّأَصحابَّالنا ِر ِ
ِ
َخرةِ ِ
اَّخالِ ُدو َنَّ()547
َحبِطَ ْ
يه َ
ُ
َّه ْمَّف َ
َّوأُولَئ َ ْ َ ُ
اَّو ْاآل َ َ
تَّأَ ْع َمالُ ُه ْمَّفيَّالدُّنْ يَ َ
ئۇالر (يەنى كۇففارالر) قولىدىن كەلسىال سىلەرنى دىنىڭالردىن قايتۇرۇۋەتكەنگە
قەدەر سىلەر بىلەن داۋاملىق ئۇرۇشىدۇ .سىلەردىن كىمكى ئۆز دىنىدىن قايتىپ
كاپىر پېتى ئۆلسە ،ئۇنىڭ ئەمەللىرى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە بىكار بولۇپ كېتىدۇ.

بۇنداق ئادەملەر ئەھلى دوزاختۇر ،ئۇالر دوزاختا مەڭگۈ قالغۇچىالردۇر [.]237
(بەقەرە)

ﷲنىڭ ھۆكمىدىن چىققان كىشىلەر ،مەيلى جامائەت بولمىغان ۋە كۈچ قۇۋۋىتىمۇ بولمىغان
ئادەتتىكى كىشىلەر بولسۇن ياكى كۈچ -قۇۋۋەتكە ئىگە كوللىكتىپ كىشىلەر بولسۇن،
مۇسۇلمانالرغا نەس ۋە ئىجماالر بىلەن ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشى ۋاجىب بولىدۇ.

َِن
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم َل َحيل َد ُم ْامرئ ُم ْسلم يَ ْش َه ُد أَ ْن َل إلَ َه إَّل اﷲ َوأ ِّ
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
َع ْن َعْبد اﷲ قَ َ
ول اﷲ َ
َّ
اعة.
َر ُس ُ
ب َّ
س بالنَّ ْفس َوالتَّارُك لدينه الْ ُم َفار ُق ل ْل َج َم َ
ول اﷲ إل بإ ْح َدى ثَََلث الثَّيِّ ُ
الزاِن َوالنَّ ْف ُ
ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد  دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر  مۇنداق دېگەن«:بىر ﷲ
تىن باشقا ھېچ ئىالھنىڭ يوقلۇقىغا ،مېنىڭ ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىمگە گۇۋاھلىق
بېرىدىغان ھەرقانداق بىر مۇسۇلماننىڭ قېنىنى تۆكۈش ھاالل ئەمەس ،پەقەت توي قىلغاندىن
كېيىن زىنا قىلغان كىشى ،ناھەق ئادەم ئۆلتۈرگەن كىشى ۋە دىنىنى تاشالپ ،مۇسۇلمان
جامائىتىدىن ئايرىلغان كىشىدىن ئىبارەت ئۈچ تۈرلۈك كىشىنىڭ قېنىنى تۆكۈش ھاالل».
(مۇسلىم)7515 :
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ۋە مۇئاز  نىڭ رىۋايىتىدە مۇنداق كەلدى:

أن النِب  ملا أرسله إَل اليمن قال له« :أميا رجل ارتد عن

اْلسَلم فادعه فان عاد وإل فاضرب عنقه وأميا امرأة ارتدت عن اْلسَلم فادعها فان عادت وإل فاضرب

عنقها»

رەسۇلۇلالھ  مۇئازنى  يەمەنگە ئەۋەتكەن ۋاقىتتا ئۇنىڭغا«:قانداق بىر ئەر ئىسالمدىن مۇرتەد
بولسا ئۇنى (ئىسالمغا) چاقىرغىن ،ئەگەرقايتسا (ئۇنى تەرك ئەت) ۋە ئەگەر قايتمىسا ئۇنىڭ
گەدىنىگە چاپقىن ۋە قانداق بىر ئايال ئىسالمدىن مۇرتەد بولسا ئۇنى (ئىسالمغا چاقىرغىن) ئەگەر
قايتسا (ئۇنى تەرك ئەت) ئەگەر قايتمىسا ئۇنىڭ گەدىنىگە چاپقىن» -دېدى.

رەسۇلۇلالھ  يەنە مۇنداق دەيدۇَ « :م ْن بَد ََّل دينَهُ فَاقْتُلُوهُ َّ
ئۆلتۈرۋېتىڭالر».

»« .كىمكى دىنىنى ئۆزگەرتسە ئۇنى

(بۇخارى)

ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ يۇقارقى ھەدىسنىڭ روھىغا ئاساسەن [ مۇرتەد كاپىرالر كەسكىن
ئۆلتۈرۈلىدۇ -]،دەيدۇ.

(مەجمۇئۇل فەتىۋا - 51توم  - 311بەت)

[مۇرتەد كاپىرالرنى ئۆلتۈرۈشكە ئەھلى ئىلىملەر بىرلىككە كەلدى].

(ئەلمۇغنى  -3توم  -75بەت)

ئىبنى نۇجەيىم رەھىمەھۇلالھ ھەنەفى مۇنداق دەيدۇ [:مۇرتەدلەرنى قۇل قىلىشقا بولمايدۇ،
ئۇالر

پەقەت ئىسالمنى قۇبۇل قىلىشى كېرەك ،ئىسالمنى قۇبۇل قىلمىسا ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش

كېرەك].

(ئەلبەھرۇررائىق  -6توم  17بەت)

ئىمام قۇرتۇبى رەھىمەھۇلالھ مالىكى مۇنداق دەيدۇ [:مۇرتەدلەر تەۋبە قىلمىسا ئۆلتۈرۈلىدۇ].
(تەپسىر قۇرتۇبى  - 5توم  - 60بەت)

ئىمام

قازى ئەبۇ يەئال رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:مۇرتەدلەرگە

ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇپ

بولغاندىن كېيىن پەقەت ئۈچ كۈن مۆھلەت بېرىلىدۇ ،ئۇنىڭدىن كېيىن تەۋبە قىلمىسا ئەر-
ئايال ھەممە مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈش ۋاجىب بولىدۇ].

(ئەلئەھكامۇس سۇلتانىيە  - 65بەت )

ئەگەر بىز مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش ھەققىدە دەلىللەرنى
كەلتۈرسەك ئىنتايىن كۆپ .لېكىن ،بىز شۇ دەلىللەر بىلەن كۇپايىلىنىمىز .چۈنكى ،بىزگە ﷲ
ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىنىڭ بىر بۇيرۇقى يېتەرلىك.

مۇرتەدلەرنىڭ تۈرلىرى
مۇتەدلەرنىڭ تۈرى مۇنداق ئىككى قىسىم بولىدۇ.

168

بىز مۇرتەدلەرنىڭ تۈرلىرىنى ئېنىق بىلىۋالساق ،ئۇالرنى شەرئىي بىر تەرەپ قىلىش
يوللىرىنى ئاسان ھەل قىلىۋاالاليمىز .چۈنكى زامانىمىزدىكى مۇرتەدلەر ئىلگىرىكى دەۋرىدىكى
مۇرتەدلەردىن پەرقلىق ھالەتلەردە مەيدانغا كەلدى.
 -7ئىسالمنى بۇزغۇچى ئامىلالرنى قىلىش بىلەن مۇرتەد بولغان ،لېكىن ئىسالمغا قارشى
ئۇرۇش ئاچمىغان .بۇ تۈردىكى مۇرتەدلەر قولغا چۈشىشتىن ئىلگىرى تەۋبە قىلغان بولسا
تەۋبىسى قۇبۇل قىلىنىدۇ.
 -5ئىسالمنى بۇزغۇچى ئامىلالرنى قىلىش بىلەن ئىسالم دىندىن چىقىپ كەتكەن ۋە
ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش ئاچقان مۇرتەدلەر .بۇ تۈردىكى مۇرتەدلەر تەۋبىنى دەۋا قىلسىمۇ تەۋبىسى
قۇبۇل قىلىنمايدۇ.
ئىسالم دىيارىدىن كۇپرى دىيارىغا قوشۇلىۋالغان مۇرتەد كاپىرالرنى ھەم تەۋبە تەلەپ
قىلماستىن ئۆلتۈرۈلىدۇ.
مۇرتەدلەردىن تەۋبىسى قۇبۇل قىلىنماستىن ئۆلتۈرۈلىدىغانلىرى بار ۋە تەۋبىسى قۇبۇل
قىلىنىدىغانلىرى ھەم بار .بىز ئىنشا ئالالھ بۇ ھەقتە مۇرتەدلەرنىڭ تەۋبە تەلەپ قىلىشنىڭ
ھۆكمى توغرىسىدا تەپسىلىي بايان قىلىپ ئۆتىمىز.

مۇرتەد كاپىرالر ئۇالرغا كۈچ-قۇۋەت يىتىش ئېتىبارى بىلەن ئىككى
قىسىمغا بۆلىنىدۇ:
بىرىنچى قىسىم :قول ئاستىمىزدىكى مۇرتەدلەر.
ئىش-ئىگىلىرى ئۇالرنى شەرئىي قازىالرنىڭ ئالدىغا ھازىر قىلىپ ئۇنىڭ جىنايەتلىرىگە ھۆكۈم
قىلىشقا قادىر بوالاليدىغان مۇرتەدلەر قول ئاستىمىزدىكى مۇرتەدلەر ھېسابلىنىدۇ ،ئۆلىماالر بۇ
قىسىمدىكى مۇرتەدلەردىن تەۋبە تەلەپ قىلىنىدۇ ،ئەگەر تەۋبە قىلسا ئۆلتۈرۈلمەيدۇ ،تەۋبە
قىلمىسا ئۆلتۈرۈلىدۇ -،دەيدۇ.
ئىككىنچى قىسىم :ئۇرۇش قىلماستىن يەتكىلى بولمايدىغان كۈچ ياكى قوراللىق
گۇرۇھالرنىڭ قوغدىشىغا ئېرىشكەن مۇرتەدلەر بولۇپ ،بىز بۇ مەسىلىدە مۇشۇ ھەل-قىلىش
قىيىن بولىدىغان كۈچلەر ھەققىدە سۆزلەيمىز.
بۇ رەت قىلغۇچىالر تەۋبە تەلەپ قىلماستىن ئۆلتۈرىلىدۇ .تەۋبە تەلەپ قىلىش پەقەتال شەرئىي
مەھكىمىگە ھازىر قىلغىلى بولىدىغان كىشىلەرگە بولىدۇ.
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رەسۇلۇلالھ  بەزى شەخسلەر ۋە گۇرۇھالرنىڭ قانلىرىنى بىكار قىلدى ۋە ئۇالر باشقۇرۇش
دائىرىسىدىىن چىقىپ كەتكەن ياكى ئۇالرغا ئىلگىرى ئىسالم دەۋىتى يەتكەن كىشىلەر
بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇالردىن تەۋبە تەلەپ قىلىشقا بۇيرىمىدى.
ئابدۇلالھ ئىبنى ئەبىي سەرھى بۇ كىشىلەرنىڭ قاتارىدىن بولۇپ ئىبنى ئابباس  مۇنداق دەيدۇ:

َّ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم فَأ ََزلَّهُ الشَّْيطَا ُن فَلَح َق بالْ ُكفَّار فَأ ََمَر به
ب لَر ُسول اللَّه َ
َكا َن َعْب ُد الله بْ ُن َس ْعد بْن أَب َس ْرح يَكْتُ ُ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه
َج َارهُ َر ُس ُ
َر ُس ُ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم أَ ْن يُ ْقتَ َل يَ ْوَم الْ َفْتح فَ ْ
ول اللَّه َ
ول اللَّه َ
استَ َج َار لَهُ عُثْ َما ُن بْ ُن َعفَّا َن فَأ َ
َو َسلَّ َم
ئابدۇلالھ ئىبنى سەئدىبنى ئەبىي سەرھى رەسۇلۇلالھ  گە كاتىپلىق قىالتتى ،ئۇنى شەيتان
ئازدۇرۇپ كاپىرالرغا قوشۇلۇپ كەتتى ،مەككە پەتھى بولغان كۈنى رەسۇلۇلالھ « ئۇنى
ئۆلتۈرۋېتىشكە بۇيرىدى »،ئوسمان  ئۇنىڭ ئۈچۈن پاناھلىق سورىغان ئىدى ،رەسۇلۇلالھ 

ئۇنىڭغا پاناھلىق بەردى.
رەسۇلۇلالھ  ئابدۇلالھ ئىبنى خەتەلنى تەۋبە تەلەپ قىلماستىن ئۆلتۈرۈشكە بۇيرىغان بولۇپ،
رەسۇلۇلالھ  گە ئۇنىڭ كەئبە بىلەن پاناھلىنىپ كەئبىنىڭ پەردىسىگە ئېسىلۋالغانلىقى زىكىر
قىلىنغان بولسىمۇ ئۇنى ئۆلتۈرۈشكە بۇيرىدى.
ئەنەس ئىبنى مالىك  دىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ :رەسۇلۇلالھ  مەككە پەتھى يىلى
مەككىگە كىردى ۋە ئۇنىڭ بېشىدا دۇبۇلغا بار بولۇپ ،ئۇنى ئېلىۋەتكەن ۋاقىتتا بىر ئادەم كىلىپ
يا رەسۇلۇلالھ! ئىبنى خەتەل كەبىنىڭ پەردىسىگە ئېسىلىۋالدى -،دېگەن ئىدى ،رەسۇلۇلالھ 
«اقتلوه» «ئۇنى ئۆلتۈرۈڭالر» دېدى .ئىبنى خەتەل مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن مۇرتەد بولۇپ
مۇشرىكالرغا قۇشۇلىۋالغان كىشى ،رەسۇلۇلالھ  ئۇنىڭ قېنىنى ھاالل قىلىپ بەردى.

(ئەنۋائۇل

جىھاد)

ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:ﷲ ۋە ﷲ نىڭ ئەلچىسىگە ئاسىيلىق قىلغان
كىشىلەرنى شەرىئەتتىكى جازاالش ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ ،ئۇنىڭ بىرى ،قادىر بوالاليدىغان بىر ۋە
ياكى بىر قانچە شەخسلەرنى جازاالش].
ئىككىنچىسى ،پەقەت ئۇرۇش قىلىش بىلەنال قادىر بوالاليدىغان ئىسالم ھۆكۈمىنى رەت
قىلغۇچى گۇرۇھالرنى جازاالش.

(مەجمۇئۇل فەتىۋا  -51توم  -433بەت)

ئىمام ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ يەنە مۇنداق دەيدۇ [:ئەگەر مۇرتەد كۇپرى دىيارىغا ياكى
كۈچ-قۇۋىتى بىلەن ئىسالم ھۆكۈمىنى رەت قىلغان مۇرتەدلەرگە قوشۇلۇپ ئىسالم ھۆكۈمىنى رەت
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قىلغان بولسا ،ئۇ ئىككىلەنمەستىن تەۋبە تەلەپ قىلىشتىن ئىلگىرى ئۆلتۈرىلىدۇ].

(سارىمۇل

مەسلۇل  -455ۋە  -456بەت)

ماۋەردى رەھىمەھۇلالھ مۇرتەدلەرگە ئۇرۇش قىلىش توغرىسىدىكى سۆزىدە قول ئاستىمىزدىكى
مۇرتەدلەر ۋە قول ئاستىمىزدا بولمىغان ئىسالم ھۆكۈمىنى رەت قىلغۇچى مۇرتەدلەرنىڭ
ئوتتۇرىسىدىكى پەرقنى زىكرى قىلىپ مۇنداق دەيدۇ [:ھەق دىندىن باشقا دىنالرغا چىقىپ
مۇرتەد بولغانلىقى سەۋەبى بىلەن ئۆلتۈرۈش پەرز بولغان كىشىلەرنىڭ ئەھۋالى ئىككى ئىشنىڭ
بىرىدىن خالىي بواللمايدۇ:
بىرىنچى :ئۇالر مۇسۇلمانالردىن پەرقلىنىپ تۇرىدىغان بىرەر دىيارغا ئىگە بواللمىغان دارۇل
ئىسالم ئىچىدىكى ئاز ۋە يەككە شەخسلەر بولىدۇ .ئۇالر قول ئاستىمىزدا بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرغا
ئۇرۇش قىلىشنىڭ ھاجىتى يوق .ئۇالرنىڭ مۇرتەدلىك سەۋەبلىرى پاش بولۇپ مۇرتەدلىك
ئۈستىدە تۇرغانالر ۋە تەۋبە قىلمىغانالرنى ئەر ياكى ئايال بولسۇن ئۆلتۈرۈش پەرز بولىدۇ.
ئىككىنچى :ئۇ مۇرتەدلەر مۇسۇلمانالردىن مۇستەقىل تۇرىدىغان بىرەر دىيارغا ئېرىشىپ،
ھەتتاكى

شۇ

دىياردا

ئىسالم

رەت

ھۆكۈمىنى

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
باستۇرۇپ كىرىش قاتارلىق ھۆكۈملەر جارىي بولىدۇ].

(ئەھكامۇل سۇلتانىيە  -10 -53بەت)

مۇرتەد ئايالالرنىڭ شەرئىي ھۆكمى توغرىسىدا
مۇرتەد -ئەر كىشى ياكى ئايال كىشى بولىدۇ.
مۇرتەد ئەرلەرنىڭ ھۆكمى ئىلگىرى بايان قىلىپ ئۆتكىنىمىزدەك قۇرئان ،ھەدىستىكى
دەلىللەر ۋە ئۈممەتنىڭ ئىجماسى بىلەن ئۆلتۈرۈش ۋاجىب.
مۇرتەد ئايالالرنىڭ ھۆكمىگە كەلسەك ئۆلىماالرنىڭ بۇ ھەقتە كۆز قارىشى ئوخشاش بولمىغان.
 -7ئىمام ئەبۇ ھەنىيفە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [مۇرتەد ئايال ئۆلتۈرۈلمەيدۇ ،بەلكى
ئىسالمغا مەجبۇرلىنىدۇ .ئەگەر ئىسالمغا كىرمىسە تۈرمىگە تاشلىنىدۇ].

(فەتھۇل قەدىر  -74توم

 -556بەت ۋە بەدائى ئۇسسەنائىئ  -76توم  -350بەت شامىلە نۇسخىسى)

بۇالرنىڭ دەلىلى [ رەسۇلۇلالھ  ئەسلى كاپىرالرنىڭ ئاياللىرىنى ئۆلتۈرۈشتىن چەكلىگەن
مۇرتەدلەرنىڭ ئاياللىرىمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش ،چۈنكى كاپىرالر بىر قۇتۇبتىكى كىشىلەردۇر] -
دەيدۇ.
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ئىبنى ئۆمەر  نىڭ ھەدىسىدۇر .ئۇ مۇنداق دەيدۇ:

ت ْامَرأَة َم ْقتُولَةً ف بَ ْعض َمغَازي َر ُسول
« ُوج َد ْ

َّ
ول اﷲ َ َّ
الصْب يَان »
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم فَنَ َهى َر ُس ُ
ِّساء َو ِّ
اﷲ َ
صلى اﷲ َعلَْيه َو َسل َم َع ْن قَ ْتل الن َ

«پەيغەمبەر 

نىڭ غازاتلىرىنىڭ بەزىسىدە بىر ئايال ئۆلتۈرۈلگەن ھالەتتە تېپىلدى .پەيغەمبەر  ئايالالر ۋە
ئۇششاق بالىالرنى ئۆلتۈرۈشتىن توستى».
-5ئەبۇ بەكرى  ، ئەلى  ۋە ئۇالردىن باشقا بىر تۈركۈم ساھابىالر ۋە ئىمامى ھەسەن زۆھرى
مالىكى ،شافىئى ۋە ھەنبەلى ئۆلىمالىرىنىڭ كۆپىنچىسى [مۇرتەد ئايال تەۋبە قىلمىسا
مۇرتەدلىككە ئاساسەن ئۆلتۈرۈلىدۇ -]،دەيدۇ.

(زەخىرە  -75توم  -30بەت ،ئەلئۇم  -5توم  -710بەت،

ئەلھاۋىل كەبىر  -74توم  -445بەت ۋە ئەلمۇغنى  -75توم  -553بەت) شامىلە نۇسخىسى

بۇالرنىڭ دەلىلى؛ رەسۇلۇلالھ  مۇنداق
ئۆزگەرتسە ئۇنى ئۆلتۈرۋېتىڭالر».

دەيدۇَ َّ « :م ْن بَ َّد َل دينَهُ فَاقْتُلُوهُ َّ

»« .كىمكى دىنىنى

(بۇخارى)

مۇئاز  نىڭ رىۋايىتىدە مۇنداق

كەلدى :أن النِب  ملا أرسله إَل اليمن قال له« :أميا رجل ارتد عن

اْلسَلم فادعه فان عاد وإل فاضرب عنقه وأميا امرأة ارتدت عن اْلسَلم فادعها فان عادت وإل فاضرب عنقها».
رەسۇلۇلالھ  ئۇنى يەمەنگە ئەۋەتكەن ۋاقىتتا ئۇنىڭغا« :قانداق بىر ئەر ئىسالمدىن مۇرتەد بولسا
ئۇنى (ئىسالمغا)چاقىرغىن ئەگەر قايتسا (ئۇنى تەرك ئەت) ۋە ئەگەر قايتمىسا ئۇنىڭ گەدىنىگە
چاپقىن ۋە قانداق بىر ئايال ئىسالمدىن مۇرتەد بولسا ئۇنى (ئىسالمغا چاقىرغىن) ئەگەر قايتسا
(ئۇنى تەرك ئەت) ئەگەر قايتمىسا ئۇنىڭ گەدىنىگە چاپقىن» دېدى.
بۇ ھەدىسنىڭ سەنىدى ھەسەن بولۇپ ئۇ تاالش تارتىش ئۇرۇنلىرىدىكى دەلىلدۇر .شۇنىڭ
ئۈچۈن ئۇنىڭغا قايتىش ۋاجىب بولىدۇ .بۇنى ئەر-ئايالالرنىڭ زىنا ،ئوغورلۇق ،ھاراق ئىچىش،
تۆھمەت قىلىش ۋە توي قىلغان زىناخورنى ئۆلگەنگە قەدەر تاش بوران قىلىش قاتارلىق ھەدلەردە
ئورتاق بولىشى كۈچلەندۈرىدۇ.
ئايالالرنى ئۆلتۈرۈشنى چەكلەشتىن يۇقارقى ھەدلەرگە اليىق بولۇپ قالغان ئايالالر ئىستىسنا
قىلىپ

چىقىرىۋېلىنمىغانغا

چىقىرىۋېلىنمايدۇ.

ئوخشاش،

مۇرتەد

ئايالالرنى

ئۆلتۈرۈشمۇ

ئىستىسنا

قىلىپ

(فەتھۇل بارىي  -5توم  -513بەت ۋە تەفسىر قۇرتۇبىي  -4توم  -65 -67بەت)

ھاپىز ئىبنى ھەجەر رەھىمەھۇلالھ

« َم ْن بَد َ
َّل دينَهُ فَاقْ تُلُوهُ

»«:كىمكى دىنىنى ئۆزگەرتسە ئۇنى

ئۆلتۈرۋېتىڭالر» دېگەن ھەدىسنىڭ شەرھىسىدە مۇنداق دەيدۇ [:بۇ ھەدىس مۇرتەد -ئەر بولسۇن ۋە
ياكى ئايال بولسۇن ئۆلتۈرۈشكە دەلىل بولىدۇ].
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ئىبنى ئابباس [ مۇرتەد ئايال ئۆلتۈرلىدۇ .دەپ بايان قىلدى].
ئەبۇ بەكرى  خىالپەتلىكىدە ،مۇرتەد بولغان ئايالنى ئۆلتۈرۋەتكەندە ساھابىلەرنىڭ ھەمىسى
بار بولۇپ ،ئەبۇ بەكرى  غا ھېچ بىر كىشى ئىتراز بىلدۈرمىگەن .بۇنىڭ ھەممىسىنى ئىبنى
مۇنزىر چىقاردى ۋە دارى قۇتنىي ئەبۇ بەكرى  دىن كەلگەن ئەسەرنى ھەسەن يولدىن چىقاردى.
مۇزەنىي رەھىمەھۇلالھ «مۇختەسەر» ناملىق كىتابىدا مۇنداق دەيدۇ :ئىمامى شافىي
رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ( [ :بىرەر قەۋم ئىسالم كەلتۈرگىندىن كېيىن ئىسالمدىن مۇرتەد
بولۇپ ئىسالم دىيارىدىكى ياكى دارۇل ھەربتىكى كاپىرالر تەرەپكە كەتكەن بولسا ،ئۇالر
بويسۇندۇرۇلغۇچى بولسۇن ياكى مۇرتەد بولغان ئۇرۇنلىرىدا بويسۇنغۇچى بولىشىدىن قەتئىينەزەر
مۇسۇلمانالرغا پەقەتال ئىسالم كەلتۈرمىگەن ئەھلى ھەربكە جىھاد باشالشتىن ئىلگىرى ئۇالرغا
جىھاد باشلىشى الزىم بولىدۇ ،ئۇالرغا غەلبە قىلغان ۋاقىتتا مۇسۇلمانالر ئۇالردىن تەۋبە تەلەپ
قىلىدۇ،

تەۋبە

قىلغانلىرى

ئۆلتۈرۈلمەيدۇ،

تەۋبە

قىلمىغانلىرى

ئەر

–ئايال

ئوخشاش

ئۆلتۈرلىدۇ)].
خۇالسە :مۇرتەد ئايالالر سۈننەتتىن ،ساھابىلەردىن ۋە ئۈممەتنىڭ سەلەف ئالىملىرىدىن بولغان
دەلىللەر بىلەن ئۆلتۈرۈلىدۇ.
بۇ مەسىلىدە ئالىمالر ئوتتۇرىدا ئىختىالپ بولغان ۋە لېكىن كۈچلۈك كۆز قاراش مۇرتەد ئايالالر
تەۋبە قىلمىسا ئۆلتۈرۈلىدۇ.

مۇرتەدلەرنىڭ ئاياللىرىنى قۇل قىلىشقا بوالمدۇ؟
ماۋەردى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ :ئىمامىي شاپئىي مۇنداق دەيدۇ [ :ئەگەر مۇرتەدنىڭ
ئەۋالدلىرى كۇپرى دىيارىغا قوشۇلغان بولسىمۇ ئەسىر ئېلىنمايدۇ ،چۈنكى ئۇالرغا ئىسالمنىڭ
ھۆرمىتى سابىت بولغان بولۇپ ،دادىلىرىنىڭ دىنىنى ئۆزگەرتكەنلىكىدە ئۇالرنىڭ گۇناھى يوق.
ئەمما مۇرتەدلەر دارۇل ئىسالمدا بولۇپ كۇپرى دىيارىغا قوشۇلمىغان بولسا ئۇالرنىڭ ئىلگىرىكى
ئىسالمىنىڭ ھۆرمىتى ئۈچۈن ئۇالرنى ئەسىر ئېلىش ۋە قۇل قىلىشنىڭ دۇرۇس بولمايدىغانلىقىدا
ئىختىالپ يوق .ئۇالرنىڭ قۇربانلىقلىرى يېيىلمەيدۇ ،ئۇالر شېرىك ھۆكمىدە بولغانلىقى ئۈچۈن
ئۇالر بىلەن توي قىلىنمايدۇ .ئۇالردىن جىزيە قۇبۇل قىلىنمايدۇ ۋە كېلىشىم تۈزۈلمەيدۇ].
ئەمما مۇرتەدلەر كۇپرى دىيارىغا قۇشۇلغان بولسا ياكى ئەھلى ھەربكە ئوخشاش ئۆز دىيارلىرىدا
مۇستەقىل تۇرغان بولسا ،ساھابىلەر ئۇالرنىڭ ئەۋالدلىرىنى ئەسىر ئېلىش ۋە قۇل قىلىشنىڭ
دۇرۇسلىقى ھەققىدە ئىختىالپ قىلىشتى.
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ئىمام ئەبۇ ھەنىيفە رەھىمەھۇلالھ [مۇرتەد ئايال كۇفرى دىيارلىرىغا قوشىلىۋالسا قۇل
قىلىنىدۇ ،ئۆلتۈرۈلمەيدۇ -]،دەيدۇ.
ئەلىي ئىبنى ئەبىي تالىب [ كاپىرلىق ھۆكمىنى ئىتبارغا ئېلىپ ئۇالرنى ئەھلى ھەربكە
ئوخشاش ئەسىر ئېلىش ۋە قۇل قىلىشنىڭ دۇرۇسلىقىغا باردى ].فىقھىشۇناسالرنىڭ ئاز بىر
قىسمىمۇ شۇنداق دېدى .ئەبۇ بەكرى [ ئۇالرنىڭ ئىلگىرىكى ئىسالمىنى ھۆرمەتلەپ دارۇل
ئىسالمدا ئۇالرنى ئەسىر ئېلىش ۋە قۇل قىلىشنىڭ ھارام بولىغىنىغا ئوخشاش ،ئۇالرنى ئەسىر
ئېلىش ۋە قۇل قىلىشنىڭ ھاراملىقىغا باردى ].ئىمامىي شاپىئىي رەھىمەھۇلالھ ۋە
فىقھىشۇناسالرنىڭ كۆپۈنچىسى بۇ قاراشنى تۇتتى.
خۇالسە :مۇرتەد ئايالالرنى قۇل قىلىش قەتئى جائىز ئەمەس (بۇ جۇمھۇر ئۆلىماالرنىڭ كۆز
قارشى)  .چۈنكى ،مۇرتەد ئايال مۇرتەد ئەرگە ئوخشاش ئۆلتۈرىلىدۇ .بۇالرنى قۇل قىلىش

رەسۇلۇلالھ  نىڭ « َم ْن بَد ََّل دينَهُ فَاقْتُلُوهَُّ

»«.كىمكى دىنىنى ئۆزگەرتسە ئۇنى ئۆلتۈرۋېتىڭالر ».بۇ

ھەدىسىگە ئەمەل قىلىشنى تەرك ئەتكەنلىك بولىدۇ .ﷲ ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچى.
(ئەلمەبسۇت  -70توم  -713بەت)

مۇرتەدلەرنىڭ بالىلىرىنىڭ ئەھكاملىرى
ئۆلىماالر [مۇرتەدلەرنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ ئاتا-ئانىسى مۇرتەد بولۇشتىن ئىلگىرى توغۇلغان
ياكى ھامىلدار بولغانلىرى بولسا مۇسۇلمان بولىدىغانلىقىنى ،مۇرتەدلىكتىن كېيىن ھامىلدار
بولغان ياكى توغۇلغانلىرىنى ئاتا-ئانىسىنىڭ مۇرتەدلىكىگە ئەگەشتۈرۈپ كاپىرلىق بىلەن ھۆكۈم
قىلىنىدىغانلىقىنى زىكىر قىلدى ].بۇ ھۆكۈم دۇنيادىكى زاھىرى ھۆكۈملەردە ۋە ئۇرۇش قىلىش
ئەھكاملىرىدا بولىدۇ .ئاشۇنداق قىلىش ئىبنى ئابباس ۋە سەئبە ئىبنى جەسسامە رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇماالرنىڭ ھەدىسىگە ئەمەل قىلغانلىقتۇر.

(ئەنۋائۇل جىھاد)

بۇخارى ئىبنى ئابباس  دىن ئۇ سەئبە ئىبنى جەسامە  دىن مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ:

ْي
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ب ْاْلَبْ َواء أ َْو ب َوَّدا َن َو ُسئ َل َع ْن أ َْهل الدَّار يُبَ يَّتُو َن م ْن الْ ُم ْشرك َ
َمَّر َب النَِّب َ

ال ُه ْم مْن ُه ْم
اب م ْن ن َسائه ْم َوذَ َراريِّه ْم قَ َ
فَيُ َ
ص ُ

»« ،رەسۇلۇلالھ  ئەبۋا ياكى ۋەدان دېگەن جايدا مېنىڭ

قېشىمدىن ئۆتكەن ئىدى ،پەيغەمبەر  دىن مۇشرىكالرغا كېچىدە ھۇجۇم قىلىپ ،ئۇالرنىڭ
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ئاياللىرى ۋە ئۇششاق بالىلىرىنى ئۆلتۈرۈپ قويغانلىق توغرىلىق سورالدى ،پەيغەمبەر : 
«مۇشرىكالرنىڭ ئايال-بالىلىرىمۇ شۇالرنىڭ جۈملىسىدىن» -دېدى.
بۇ يەردە ئاگاھالندۇرۇش الزىم بولىدىغان نەرسىلەردىن :ئىلگىرىكى دەلىللەردىكى ۋە ئەھلى-
ئىلىملەرنىڭ سۆزلىرىدىكى مۇشرىك ۋە مۇرتەدلەرنىڭ ئوغۇللىرىدىن دادىلىرىنىڭ مۇرتەدلىك
ھالىتىدە بولغان ياكى ئۇالرغا زاھىرىدا ئەگەشكەنلىرى مەقسەت قىلىنىدۇ ،ئەمما مۇرتەدلەرنىڭ
ئوغۇللىرىدىن دادىسىنىڭ دىنىدا بولمىغانلىرى مۇسۇلمان بولۇپ ئۇالر دادىسىنىڭ ئىش-
ھەرىكەتلىرى

ۋە

سۆزلىرىگە

قوشۇلمايدۇ.

مەيلى

ئۇالر

دادىسىنىڭ

قىلغان

ئىشىنى

بىلمەيدىغانلىرى بولسۇن ياكى دادىسىنىڭ قىلغان ئىشىنى پەقەت قەلبى بىلەن بولسىمۇ ئىنكار
قىلغانلىقى بىلىنگەنلىرى بولسۇن ئۇالر كاپىر بولماستىن بەلكى ھىمايە قىلىنىدىغان
مۇسۇلمانالردۇر ،ئۇالرنىڭ دادىلىرىنى زاھىرەن ئىنكار قىلماسلىقى كۇپرىغا چىقارمايدۇ .مۇنكەرنى
توسۇش قول ۋە تىل بىلەن بولۇپ ،قۇدرەت ئېتىبارى بويىچە بولىدۇ ۋە ئۇ ھەممە ئادەمگە ئاسان
بولمايدۇ ،ئەمما دادىسىنىڭ دىنىدا بولغانلىرىنىڭ ھۆكمى دادىسىنىڭ ھۆكمىدە بولۇپ
ئوتتۇرىسىدا ھېچقانداق پەرق يوق .ﷲ ھەممىدىن ئوبدان بىلگۈچىدۇر.
ئىبنى نۇجەيم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:مۇرتەدنىڭ بالىسى ئاتا-ئانىسى مۇرتەد بولغان
ۋاقتىدا مەۋجۇد بولغان بولىدۇ ياكى مەۋجۇد بولمىغان بولىدۇ ،ئەگەر مەۋجۇد بولغان بولسا ئاتا-
ئانىسىنىڭ مۇرتەد بولۇشى بىلەن مۇرتەد بولمايدۇ ،چۈنكى ئۇنىڭغا ئىسالمنىڭ ھۆكمى ئەگىشىش
بىلەن سابىت بولغان بولۇپ ئاتا-ئانىسىنىڭ مۇرتەدلىكى بىلەن ئىسالم ھۆكمى يوقاپ
كەتمەيدۇ .پەقەتال ئاتا-ئانىسى ياكى ئۇ ئىككىسىنىىڭ بىرى ئۇنى كۇپرى دىيارىغا قوشقان بولسا،
ھەقىقەتەن ئۇ ئىسالم ھۆكمىدىن ئاتا-ئانىسىغا ئەگىشىش ياكى كۇپرى دىيارىغا قۇشۇلۇش بىلەن
چىقىپ كېتىدۇ ۋە ئىسالم ھۆكمىنىڭ يوقىلىشى بىلەن ئۇ باال ئولجا بولىدۇ ،باالغەتكە يەتكەندە
ئانىسى ئىسالمغا مەجبۇرالنغاندەك ئىسالمغا مەجبۇرلىنىدۇ .ئەگەر دادىسى يالغۇز كۇپرى دىيارىغا
كېتىپ مۇسۇلمان ئانىسى دارۇلئىسالمدا بولسا ئۇ ئولجا بولمايدۇ ،چۈنكى ئۇ ئانىسىغا ئەگىشىپ
مۇسۇلمان ھالىتىدە قالغان بولىدۇ].
مۇرتەدلەرنىڭ پەرزەنتلىرى ھەققىدە ئۆلىماالر كۆپ سۆزلەرنى بايان قىلغان ،مەن بۇالرنىڭ ئەڭ
كۈچلۈك كۆز قاراشلىرىنى قىسقىچە بايان قىلىپ ئۆتىمەن.
مۇرتەدلەرنىڭ پەرزەنتلىرىنىڭ ھۆكمى تۆۋەندىكىدەك ئۈچ خىل ھالەتتە بولىدۇ.
 -7ئاتا-ئانىسى مۇرتەد بولۇشتىن ئىلگىرى تۇغۇلغان پەرزەنت.
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بۇ خىل ھالەتتە بالىغا مۇسۇلمانلىق ھۆكمى بېرىلىدۇ،چۈنكى ئۇ پەرزەنت تۇغۇلغان ۋاقىتتا
ئاتا-ئانىسسى ئىسالمدا ئىدى.
ئىبنى قۇدامە مۇنداق دەيدۇ [:مۇرتەدلەرنىڭ پەرزەننتلىرى ئاتا-ئانىسى مۇرتەد بولۇشتىن
ئىلگىرى تۇغۇلغان بولسا ،ئۇالر تۇغۇلغان ۋاقىتتا ئاتا-ئانىسى ئىسالمدا بولغانلىقى ئۈچۈن
پەرزەنت مۇسۇلمان دەپ ھۆكۈم بېرىلىدۇ .ئاتا-ئانىسىنىڭ مۇرتەد بولىشى بىلەن مۇرتەد
ھېسابالنمايدۇ .چۈنكى رەسۇلۇلالھ  مۇنداق دېگەن:

« ْاْل ْس ََل ُم يَ ْعلُو َوَل

يُ ْعلَى »

«ئىسالم ئۈستۈن بولىدۇ .ئىسالمغا ھېچنەرسە ئۈستۈن قىلىنمايدۇ]».

(ئەلمۇغنى  -75توم -515

بەت)

خۇالسە :ئەگەر مۇرتەدلەرنىڭ پەرزەنتلىرى ئاتا-ئانىسى مۇرتەد بولۇشتىن ئىلگىرى تۇغۇلغان
بولسا ،ئۇالر باالغەتكە يېتىپ بولغۇچە مۇسۇلمان دەپ ھۆكۈم قىلىنىدۇ .ئۇالر باالغەتكە يەتكەندىن
كېيىن ئىسالم ھۆكمى ئۇالرغا چۈشەندۈرۈلىدۇ ،ئەگەر ئۇالر ئىسالم ھۆكمىگە ئەمەل قىلسا
مۇسۇلمانلىق ھالىتىدە قالىدۇ ،ئەگەر باالغەتكە يەتكەندىن كېيىن كۇفرى سۆزلەرنى ياكى ئىش-
ھەرىكەتلەرنى قىلسا ئۇالرغا مۇرتەدلەرنىڭ ھۆكمى بېرىلىدۇ.
-5ئاتا-ئانىسىنىڭ بىرى مۇرتەد بولۇشتىن ئىلگىرى ياكى كېيىن تۇغۇلغان پەرزەنت.
بۇ خىل ھالەتتە پەرزەنت ئاتا-ئانىسىنىڭ قايسىسى مۇسۇلمان بولسا شۇنىڭغا نىسبەت
بېرىلىپ مۇسۇلمانلىق ھۆكمى بېرىلىدۇ .ئەگەر پەرزەنتنىڭ دادىسى مۇسۇلمان ئانىسى مۇرتەد
بولسا ،دادىسىغا نىسبەت بېرىلىپ مۇسۇلمان ھېسابلىنىدۇ ،ئەگەر پەرزەنتنىڭ ئانىسى مۇسۇلمان
دادىسى مۇرتەد بولسا ،ئانىسىغا نىسبەت بېرىلىپ مۇسۇلمان ھېسابلىنىدۇ
-4ئاتا-ئانىسىنىڭ ئىككىلىسى مۇرتەد بولۇپ كەتكەندىن كېيىن تۇغۇلغان پەرزەنت.
بۇ خىل ھالەتتە پەرزەنتكە ئەسلى كاپىر ھۆكۈمى بېرىلىدۇ.

(ئەلمۇغنى  -75توم  -515بەت)

ﷲبۇ ئەھكامالرنى چۈشىنىشىمىزگە نېسىپ قىلسۇن! ۋە مۇرتەد بولۇپ كەتكەنلەرگە ھىدايەت
قىلسۇن.

مۇرتەدلەرنىڭ پەرزەنتلىرىنى قۇل قىلىشقا بوالمدۇ؟
ئەگەر مۇرتەدلەرنىڭ پەرزەنتلىرى ئاتا-ئانىسى مۇرتەد بولۇشتىن ئىلگىرى تۇغۇلغان ياكى ئاتا-
ئانىسىنىڭ بىرى مۇرتەد بولۇشتىن ئىلگىرى ياكى كېيىن تۇغۇلغان بولسا قەتئىي قۇل قىلىشقا
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بولمايدۇ،
ئاتا-ئانىسىنىڭ ئىككىلىسى مۇرتەد بولۇپ كەتكەندىن كېيىن تۇغۇلغان پەرزەنت بولسا قۇل
قىلىش مەسىلىسىدە ئالىمالر ئوتتۇرىدا كۆپ قاراشالر بار بولۇپ ئىمام ئىبنى قۇدامە
رەھىمەھۇلالھ ۋە ئىمام ماۋەردى رەھىمەھۇلالھ بىر سۆزىدە قۇل قىلىشقا بولىدۇ دەيدۇ.

(ئەلمۇغنى

 -75توم  -515بەت)

بىر ئادەمنى مۇرتەد دېيىش ئۈچۈن كېتىدىغان شەرتلەر
توغرىسىدا
بىر ئادەمنى مۇرتەد دىيىش ياكى مۇرتەدكە چىقىرىش شەرئى مەسىلىدۇر .شۇنڭ ئۈچۈن خالىغانچە
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
بەزىلىرى مۇرجىئە بولۇپ كەتكەن مەسىلىدۇر.
بىر كىشىنى خالىغانچە مۇرتەدكە چىقىارغىلى بولمايدۇ ،بەلكى مۇرتەدكە چىقرىش ئۈچۈن شەرتلەر
كىتىدۇ ،قاچان شەرىئەت كۆرسىتىپ بەرگەن

شەرتلەر تۇلۇق تېپىلسا ئۇندىن كىيىن بىر

ئادەمنى مۇرتەدكە چىقارغىلى بولىدۇ .ئەگەر شۇ شەرتلەر تولۇق تېپىلمىسا بىر ئادەمنى مۇرتەد
دېگىلى بولمايدۇ.

بىر ئادەمنى مۇرتەد دىيىش ئۈچۈن كىتىدىغان شەرتلەر ئىككى تۈرلۈك
بولىدۇ.
.7قىلغان ئىشالردا تېپىلىش كېرەك بولغان شەرتلەر.
.5مۇرتەدلىك سادىر بولغان كىشىلەردە تۇلۇق تېپىلىشى كېرەك بولغان شەرتلەر.

قىلغان ئىشالردا تېپىلىش كېرەك بولغان شەرتلەر.
 -7بۇ ئىقتادالر ،سۆزلەر ۋە ياكى ئىش ھەرىكەتلەرنى قىلغۇچىالر ئىسالم دىنىدىن چىقىپ كىتىدۇ
دېگەنلىككە شەرئى دەلىل بولۇش كېرەك .چۈنكى بىر كىشىنى كاپىرغا چىقىرىش شەرئى مەسىلە
بولۇپ ،بۇ شەرئى دەلىلگە مۇھتاج بولىدۇ.
 -5ئىھتىماللىقى ۋە تەئۋىلى يوق بولغان سۆز ۋە ياكى ئىش-ھەرىكەتلەر سادىر بولغان بولىشى
كېرەك .يەنى مۇرتەدلىككە ئېلىپ بارىدىغان سۆزلەر ۋە ئىش-ھەرىكەتلەر ئىھتىماللىقى بولۇپ
قالسا ،ئۇ كىشىنى مۇرتەد دېگىلى بولمايدۇ.
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مەسىلەن :قۇرئاننى ھاجەتخانىالرغا ئېلىپ كىرىش .بىر ئادەم ئۇنتۇپ قالغانلىقى سەۋەپلىك،
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.
مۇرتەدلىك سادىر بولغان كىشىلەردە تۇلۇق تېپىلىشى كېرەك بولغان شەرتلەر.
 -7باالغەتكە يەتكەن بولۇش.
 -5ئەقىللىق بولۇش.
 -4ئىختىيارى بولۇش (مەجبۇرالنماسلىق).
 -3بىلىش يەنى بۇ ئىشالرنى قىلسا مۇرتەد بولۇپ كىتىدۇ دېگەننى بىلىش.
 -6مۇرتەد بولغانلىقىنى ئىسپاتالش.
باالغەتكە يەتكەن بولۇش.
شەرىئەت تەكلىپلىرى بالەغەتكە يەتكەن كىشىلەرگە تەكلىپ قىلىنىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن
باالغەتكە يەتمىگەن كىشىلەردىن مۇرتەدلىك سادىر بولسا ،ئۇالرنى مۇرتەد دېگىلى
بولمايدۇ.
باالغەتكە يىتىش ئاالمەتلىرى تۆۋەندىكىچە:
 -7ئون بەش ياشقا كىرگەن بولۇش.
 -5ئېھتىالم بولۇش.
 -4ئەۋرەتلىرىگە تۈك چىققان بولۇش.
 -3قىز باال ھېيىز كۆرگەن بولسا بالىغ ھېسابلىنىدۇ.
ئىمام ئەبۇ يۈسۈف رەھىمەھۇلالھ ،شافىئى رەھىمەھۇلالھ ۋە ئەھمەد رەھىمەھۇلالھ بىر
رىۋايىتىدە مۇنداق دەيدۇ [:بىر كىشىنىڭ مۇرتەد دىيىلىشى ئۈچۈن باالغەتكە يەتكەن
بولىشى الزىم .يەنى باالغەتكە يەتمىگەن كىشىدىن مۇرتەدلىك سادىر بولسا ئۇنى مۇرتەد
دىگىلى بولمايدۇ].

(ئەلبەھرۇررائىق -74توم  -313بەت ،ئەلمەجمۇئ  -73بەت  -554بەت ،ئەلمۇغنى

 -75توم  -517بەت ۋە ئەلئىنساف  -70توم  -531بەت)،

بۇالرنىڭ دەلىلىَ :ع ْن َعل ٍّي أ َّ
ال ُرف َع الْ َقلَ ُم َع ْن ثَََلثَة َع ْن النَّائم َح ََّّت
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
ول اللَّه َ
ب َو َع ْن الْ َم ْعتُوه َح ََّّت يَ ْعق َل.
ظ َو َع ْن َّ
يَ ْستَ ْيق َ
ِب َح ََّّت يَش َّ
الص ِّ
ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر  مۇنداق دېگەن«:ئۇخالۋاتقان
كىشىنىڭ ئويغانغىچە ،كىچىك بالىنىڭ باالغەتكە يەتكۈچە ،ساراڭنىڭ ساقايغىچە بولغان
ئارىلىقتا قىلغان  -ئەتكەنلىرى يېزىلمايدۇ».

(تىرمىزى)

بەزى ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ [:باالغەتكە يەتمىگەن ۋە لېكىن بىر نەرسىنى پەرىق قىلىش
يېشىغا يەتكەن بالىالر ھەم مۇرتەد بولدىغان ئەمەللەرنى قىلسا مۇرتەد بولىدۇ .ئەمما ئۇنى
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
مۇرتەدلىكككە ئاساسەن ئۆلتۈرۈلىدۇ].

(ئەلبەھرۇررائىق -74توم  -313بەت ،ئەلمۇغنى  -75توم  -517بەت

ۋە ئەلئىنساف  -70توم  -531بەت)،

ئەقىللىق بولۇش.
شەرىئەت ئەھكاملىرى ئەقىلى-ھۇشى جايىدا بولغان كىشىلەرگە تەكلىپ قىلىنىدۇ .ئەمما
بىر كىشىنىڭ ئەقلى-ھۇشى بولمىسا ئۇ كىشىدىن شەرىئەت تەكلىپلرى ساقىت بولىدۇ.
ئىمام ماۋەردى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:بىر ئادەمنى مۇرتەد دىيىش ئۈچۈن ئەقلى
ھۇشى جايىدا بولۇش كېرەك( .بىر كىشى ئەقلى يوق ھالەتتە مۇرتەد بولىدىغان ئىش-ھەركەت
ۋە ياكى سۆزلەرنى قىلغان بولسا ،ئۇ كىشىنى مۇرتەد دېگىلى بولمايدۇ ).يېشىنىڭ كىچىكلى،
ساراڭلىق ،كىسەللىك ،ھۇشىسزالنغانلىق ،ۋە ئۇيقا سەۋەبلىك ئەقلى يوق بولغان كىشىلەردىن
مۇرتەدلىك سادىر بولسا ،ئۇالرنى مۇرتەد دېگىلى بولمايدۇ.

(ئەلمۇغنى  -75توم  -555بەت)

َع ْن َعل ٍّي أ َّ
ِب
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
ظ َو َع ْن َّ
ال ُرف َع الْ َقلَ ُم َع ْن ثَََلثَة َع ْن النَّائم َح ََّّت يَ ْستَ ْيق َ
الص ِّ
ول اللَّه َ
ب َو َع ْن الْ َم ْعتُوه َح ََّّت يَ ْعق َل.
َح ََّّت يَش َّ
ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر  مۇنداق دېگەن«:ئۇخالۋاتقان
كىشىنىڭ ئويغانغىچە ،كىچىك بالىنىڭ باالغەتكە يەتكۈچە ،ساراڭنىڭ ساقايغىچە بولغان
ئارىلىقتا قىلغان  -ئەتكەنلىرى يېزىلمايدۇ».

(تىرمىزى)

ئىختىيارى بولۇش (مەجبۇرالنماسلىق).
مۇرتەدلىك سادىر بولغان كىشى ،مۇرتەدلىككە ئېلىپ بارىدىغان سۆزلەر ۋە ياكى ئىش-
ھەرىكەتلەرنى

مەجبۇرالنماستىن

ئىختىيارى

قىلغان

بولىشى

كېرەك.

ئەگەر

ئۇ

كىشى

مەجبۇرالنغان بولسا ئالىمالرنىڭ ئىتتىپاقى بىلەن مۇرتەد بولمايدۇ ۋە مۇرتەد دېگىلى بولمايدۇ.
(ئەلمۇغنى  -75توم  -535بەت)

بۇ ھەقتە اللە مۇنداق دەيدۇ :منَّ َك َفرَّبِالل ِه َِّمنَّب ع ِدَّإِ ِِ
اْل ِ
َّم ْنَّأُ ْك ِرَهَّوقَلْبُهُ ُ ِ ِ
َّولَ ِك ْنَّ
يمانهَّإَِل َ
يمان َ
َّمط َْمئنَّب ِْ َ
َ
ْ َْ َ
َْ َ
منَّ َشرحَّبِالْ ُك ْف ِرَّص َّْدراَّفَعلَي ِهمَّغَ َ ِ ِ
َّع ِظيمَّ()412
َّع َذاب َ
َّولَ ُه ْم َ
َ ً َْ ْ
ضبَّم َنَّالله َ
َْ َ َ
كىمكى ﷲ قا ئىمان ئېيتقاندىن كېيىن ئىمانىدىن يېنىۋالسا ،ـ قەلبى
ئىمان بىلەن مۇستەھكەم تۇرسىمۇ مەجبۇرالش ئاستىدا (ئاغزىدىال) ئىماندىن
يانغانلىقىنى بىلدۈرگەنلەر بۇنىڭدىن مۇستەسنا ـ كۇفرى بىلەن كۆڭلى ئازادە بولسا
(يەنى ئىختىيارىي يوسۇندا مۇرتەد بولغان بولسا) ،ئۇ اﷲ نىڭ غەزىپىگە دۇچار

بولىدۇ ۋە چوڭ ئازابقا قالىدۇ [َّ .]316
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بۇ ھەقتە رەسۇلۇلالھ  مۇنداق

».

استُكْرُهوا َعلَْيه
دەيدۇ «:إ َّن اللَّهَ َجتَ َاوَز َل َع ْن أ َُّمَّت ْ
ِّسيَا َن َوَما ْ
اْلَطَأَ َوالن ْ

«ھەقىقەتەن اللە مىنىڭ ئۈممىتىمدىن ساھۋەنلىك ،ئۇنتۇپ قىلىش ۋە مەجبۇرلىنىش
قاتارلىق نەرسىلەرنى ئۆتىۋەتتى».
مەجبۇرلىنىش ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ.
 -7مۇرتەدلىككە

ئېلىپ

بارىدىغان

سۆزلەر

ۋە

ياكى

ئىش-ھەرىكەتلەرنى

قىلىشقا

مەجبۇرلىنىش .بۇ مۇسۇلمانالرغا ئەزىيەت بېرىشكە مەجبۇرالنمىسا جائىز.
مەسىلەن :اللە نى تىلالش ياكى قۇرئاننى ھاقارەت قىلىش ......دېگەنگە ئوخشاش.
 -5باشقا مۇسۇلمانالرنىڭ ھەققىگە تاجاۋۇز قىلىشقا ،ئەرزىيەت بىرىشكە ،مۇسۇلمانالرنىڭ
سىرلىرىنى ئاشكارە قىلىشقا ۋە مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشقا مەجبۇرلىنىش .بۇ قەتئى
جائىز بولمايدۇ.

(دەئۋەتۇل مۇقاۋەمە)

بىلىپ تۇرۇپ قىلىش.
مۇرتەدلىك سادىر بولغان كىىشى بىلمەستىن مۇرتەدلىككە ئېلىپ بارىدىغان سۆزلەر ۋە
ياكى ئىش-ھەرىكەتلەرنى قىلغان بولسا ،ئۇ كىشىنى ھەم مۇرتەد دېگىلى بولمايدۇ .جاھىللىق
يەنى بىلمەسلىك ھەم ئىككى خىل بولىدۇ .بىرى ھەقىقى بىلمەسلىك بۇ ئۆزرىگە سەۋەپ
بوالاليدۇ .يەنى بىرى بىلمەسلىك بۇ ئۆزرىگە سەۋەپ بواللمايدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن مەن بارلىق مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمنى ئىسالمنى ھەقىقى چۈشىنىشكە
كۈچىنىڭ يىتىشىچە تىرىشىشىنى ۋە تەۋھىدكە ھەقىقى ئەمەل قىلىشنى تەۋسىيە قىلىمەن ۋە
مۇرتەدكە ئېلىپ بارىدىغان ئامىلالرنى بىلىشىنى ۋە ئۇنىڭدىن يىراق بولىشىنى تەۋسىيە
قىلىمەن .تەپسىالتىغا ئەبۇ مۇسئەب سۈرىنىڭ دەئۋەتۇل مۇقاۋەمە دېگەن كىتابىغا مۇراجىئەت
قىلىڭ.
ئەسكەرتىش :بۈگۈنكىدەك ئاخبارات ۋە ئۇچۇر ئەڭ تىز تارايدىغان دەۋرىدە مەن بىلمەپتىمەن
دىگەنلەر ،شۇ ئۆزرىسى ئۇالرنى اللە نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇراالمدۇ؟ بۇنىڭغا دىققەت قىلسۇن!
مۇرتەد بولغانلىقىنى ئىسپاتالش.
بىر كىشىنى مۇرتەد دىيىش ئۈچۈن ،مۇرتەدلىك سادىر بولغان كىشىنىڭ ئىقرارى ياكى
ئىككى مۇسۇلماننىڭ گۇۋاھلىقى بىرىشى الزىم.

َع ْن ابْن َعبَّاس أ َّ
َّاس ب َد ْع َو ُاه ْم َل َّد َعى نَاس د َماءَ ر َجال َوأ َْم َوا َْلُ ْم
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَ َ
َن الن َّ
َِّب َ
ال لَ ْو يُ ْعطَى الن ُ
َّعى َعلَْيه.
ْي َعلَى الْ ُمد َ
َولَك َّن الْيَم َ
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 3353ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر 
مۇنداق دېگەن«:ناۋادا ئىنسانالرغا دەۋالىرى بويىچە ھۆكۈم قىلىپ بېرىلسە ،ئادەملەرنىڭ قېنىنى
ۋە مال ـ مۈلكىنى دەۋا قىلىشتىن تەپ تارتمايدۇ ،لېكىن ئۈستىدىن دەۋا قىلىنغۇچى قەسەم
قىلىشى كېرەك».

(مۇسلىم)

مۇرتەدلىك سادىر بولغان كىشىنىڭ ئىقرارى ياكى ئىككى مۇسۇلماننىڭ گۇۋاھلىقى بىرىشى
كېرەك دېگەن بۇ ھۆكۈم ،يەككە شەخىسلەرگە ۋە ياكى ئىسالم ھۆكۈمەت بولغان ھالەتلەرگە
قارىتىلغان.
ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! كاپىرالرنى كاپىر دىيىش ۋە ئۇالردىن ئادا-جۇدا بولۇش ،ۋە
خالىغانچە كىشىلەرنى مۇرتەدكە چىقارماسلىق ھەممىسى شەرىئەت ئەھكاملىرىدىندۇر .شۇنىڭ
ئۈچۈن بىز بۇ ھۆكۈملەردە شەرىئىەتكە مۇراجىئەت قىاليلى ۋە بۇ مەسىلىلەرنى ئەھلى-
ئىلىملەرگە تاپشۇرايلى .بۇ ھۆكۈملەردە بىز ئالدىراقسانلىق قىلمايلى.
كاپىرالر مۇنداق ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ.
 -7ھۆكۈمى ئېنىق بولغان كاپىرالر .بۇ تۈردىكىلەرنى كىم كاپىر دېمىسە كاپىر بولىدۇ.
مەسىلەن :شىجىنفىڭ ،ۋاڭلوچۇەن ۋە نۇر بەكرى.......دېگەنلەرگە ئوخشاش.
 -5ھۆكۈملىرىدە ئىختىالپ بولغان كىشىلەر ۋە ياكى مۇرتەدلەر .بىز بۇ مەسىلىلەرنى ئەھلى-
ئىلىملەرگە تاپشۇرۇشىمىز الزىم .نۇر بەكرىگە ئوخشاش ھۆكۈمى ئېنىق ۋە تەئۋىلى يوق بولغان
مۇرتەدلەر بار .بۇالرنى مۇرتەد دەپ ئاتايمىز ۋە ئۆلتۈرىمىز .ئەمما شۈبھى بولسا ياكى بىز ئۇنىڭ
ھۆكۈمىنى ئىنىق بىلەلمىسەك توختاپ تۇرىمىز.
مەسىلەن :ئۆزىنى ئىسالمغا نىسبەت بېرىپ تۇرۇپ يېزىلىق ھۆكۈمەتلەردە ئىشلىۋاتقانالر دېسەك،
ئۇمۇمى ھۆكۈمدە بۇالر قىلىۋاتقان خىزمەت ئىسالم دىندىن چىقىرىپ تاشاليدىغان ئەمەللەردۇ.
ئەمما ئۇالرنىڭ ئىچىدىن مۇئەييەن بىر كىشىنى مۇرتەد دىيىشتىن تاكى ئىنىق بولمىغىچە
توختاپ تۇرىمىز.
ۋە كاپىرالرغا ياردەملىشىۋاتقان كىشى دىسەك ،بۇالرنىڭ ياردەملىشىشى نىمە بىلەن بولدى ،بۇ
ياردەم ئىسالم دىندىن چىقىرىۋىتىدىغان ياردەممۇ ياكى مەجبۇرلۇقمۇ ياكى ......دېگەنگە
ئوخشاش نۇرغۇن ھۆكۈملەر بار.
خۇالسە :كاپىرالر ئورگانلىرىدا خىزمەت قىلىۋاتقان مۇرتەدلەرنى بىز دۇنيا ئەھكاملىرىدا ئۇمۇمى
قىلىپ مۇرتەدلەر دەيمىز .چۈنكى ئۇالر قىلىۋاتقان خىزمەت ئىسالم دىندىن چىقىرىپ تاشاليدۇ.
ئەمما مۇئەييەن بىر شەخىسنى مۇرتەدلىك ھۆكۈمى ئىنىق بولمىغىچە ئىسمىنى تۇتۇپ تۇرۇپ
مۇرتەد دىمەيمىز.
شۇنىڭ ئۈچۈن بارلىق مۇسۇلمانالرغا بولغان تەۋسىيەلىرىم شۇكى -ئىلىمسىز مۇرتەدكە
چىقىرىشتىن ۋە مۇرتەد دەپ ئۇرۇش قىلىشتىن ساقلىنايلى .شەرىئەتتىن چەتنىمىگەن ئاساستا
جىھادىمىزنى ئېلىپ بىرىشقا ئەھمىيەت بىرەيلى .ۋە ئىسالم دىندىن چىقىرىۋىتىدىغان
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ئەمەللەرگە چۈشۈپ قېلىشتىن قاتتىق ساقلىنايلى .بۇنىڭ ئۈچۈن تەۋھىد بىلىملىرىگە
ئەھمىيەت بىرەيلى!
اللە ئەمەللىرىمىزنى شەرىئەت كۆرسىتىپ بەرگەن يۇسۇندا ئېلىپ بېرىشىمىزغا ياردەم بەرسۇن! ۋە
ئوڭچىل ياكى سولچىل بولۇپ قېلىشتىن ساقلىسۇن!

مۇرتەدلەردىن تەۋبە تەلەپ قىلىشنىڭ ئەھكاملىرى
بىز بۇ بابتا مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈشتىن ئىلگىرى ئىسالمغا قايتىشقا چاقىرىق قىلىشنىڭ
ھۆكمى توغرىسىدا توختىلىمىز.
مۇرتەدلەردىن تەۋبە تەلەپ قىلىشنىڭ يولغا قويۇلغانلىقىغا ئۆلىماالر بىرلىككە كەلدى.
لېكىن ،مۇرتەدلەردىن تەۋبە تەلەپ قىلىش ۋاجىبمۇ ياكى مۇستەھەبمۇ دېگەندە ئۆلىماالر
نۇرغۇنلىغان كۆز قاراشالرنى ئوتتۇرىغا قويدى .بەزى ئۆلىماالر ھەدىسنىڭ ئومۇمى مەنالىرىغا قاراپ
تەۋبە تەلەپ قىلىش ۋاجىب ئەمەس -،دەپ ئوتتۇرىغا قويدى.
تۆۋەندە بىز بۇ ھەقتە ئۆلىماالرنىڭ مەشھۇر ئىككى قارىشىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتىمىز.
-1كۆز قاراش
ئىمام ئەبۇ ھەنىيفە ،ئىمام شافىئى بىر سۆزدە ۋە ئىمام ئەھمەد

رەھىمەھۇمۇلالھالر بىر

رىۋايىتىدە مۇنداق دەيدۇ؛[ مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈشتىن ئىلگىرى تەۋبە تەلەپ قىلىش ۋاجىب
ئەمەس ،بەلكى مۇستەھەپ .بۇالرنىڭ دەلىلى؛ رەسۇلۇلالھ  نىڭ

« َم ْن بَد َ
َّل دينَهُ

فَاقْ تُ لُوهُ»«.كىمكى

دىنىنى ئۆزگەرتسە ئۇنى ئۆلتۈرۋېتىڭالر ».دېگەن ھەدىستە تەۋبە تەلەپ قىلىش ئىشىنى ئوتتۇرىغا
قويمىغانلىقى ئۇنىڭ ۋاجىب ئەمەسلىكىگە دەلىل.

(ئەلمەبسۇت -70توم-751بەت)(فەتھۇلقەدىير -74توم

-571بەت)

ئىبنى

قۇدامە

رەھىمەھۇلالھ

مۇنداق

دەيدۇ[:

بۇ

ھەدىس

مۇرتەدلەرنى

ئۆلتۈرۈشنىڭ

ۋاجىبلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ .بۇ ھەدىستە تەۋبە تەلەپ قىلىش ئىشى ئوتتۇرىغا قويۇلمىغان،
ئەگەر مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈشتىن ئىلگىرى تەۋبە تەلەپ قىلىش ۋاجىب بولغان بولساو رەسۇلۇلالھ
 يۇقارقى ھەدىستە تەۋبە تەلەپ قىلىپ بولۇپ ئاندىن ئۆلتۈرۈشكە بۇيرۇيتتى].

(ئەلمۇغنى -75

توم-551بەت)

 -2كۆز قاراش
ئىمام مالىك ،ئىمام شافىئى ئىككى سۆزىنىڭ بىرىدە ۋە ھەنبەلى مەزھىبىنىڭ بىر سۆزىدە
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مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈشتىن ئىلگىرى تەۋبە تەلەپ قىلىش ۋاجىب -،دەيدۇ.

(ئەلمۇغنى -75توم-555

بەت ،ئەلئۇم  -7توم  -561بەت ،ئەلھاۋىل كەبىر -74توم  -761بەت)

بۇالرنىڭ دەلىلى

ت
ت َوإلَّ قُتلَ ْ
اب فَإ ْن تَابَ ْ
ُحد فَأ ََمَر النَّب -صلى اﷲ عليه وسلم -أَ ْن تُ ْستَتَ َ
َع ْن َعائ َشةَ قَالَت ْارتَدَّت ْامَرأَة يَ ْوَم أ ُ
«ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى؛ ئوھۇد كۈنى بىر ئايال مۇرتەد بولۇپ
كەتتى ،رەسۇلۇلالھ  ئۇ ئايالدىن تەۋبە تەلەپ قىلىشقا بۇيرىدى .ئەگەر تەۋبە قىلسا
(ئۆلتۈرۈلمەيدۇ) تەۋبە قىلمىسا ئۆلتۈرۈلىدۇ»

(سۇنەن ئەددار قۇتنىي)

َع ْن َجابر  :أ َّ
ض َعلَْي َها
َن ْامَرأًَة يُ َق ُ
ال َْلَا أُم َم ْرَوا َن ْارتَد ْ
َّت َعن اْل ْسَلَم فَأ ََمَر النَّب -صلى اﷲ عليه وسلم -أَ ْن يُ ْعَر َ
ت.
ت َوإلَّ قُتلَ ْ
اْل ْسَلَ ُم فَإ ْن َر َج َع ْ
«جابىر  دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى؛ جەزمەن ئۇممۇ مەرۋان ئىسىملىك بىر ئايال مۇرتەد
بولۇپ كەتتى ،رەسۇلۇلالھ « ئۇ ئايالنى ئىسالمغا چاقىرىشقا بۇيرىدى .ئەگەر تەۋبە قىلسا
(ئۆلتۈرۈلمەيدۇ) ئەگەر تەۋبە قىلمىسا ئۆلتۈرۈلىدۇ»

(سۇنەنۇل بەيھەقۇل كۇبرا)

ئۆلىماالر يۇقارقى ئىككى ھەدىسكە ئاساسەن [مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈشتىن ئىلگىرى تەۋبە تەلەپ
قىلىش ۋاجىب -،دەيدۇ.ئەگەر ۋاجىب بولمىسا رەسۇلۇلالھ  بۇيرۇق قىلمىغان بوالتتى-]،
دەيدۇ.
كۈچلۈك كۆز قاراش مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈشتىن ئىلگىرى تەۋبە تەلەپ قىلىش مۇستەھەب.
چۈنكى ،بىرىنجى كۆز قاراشنى ئوتتۇرىغا قويغۇچى ئۆلىماالرنىڭ دەلىلى كۈچلۈك.ئىككىنچى كۆز
قاراشنى ئوتتۇرىغا قويغۇچى ئۆلىماالرنىڭ دەلىلى ئاجىز ،ئۇالر ئوتتۇرىغا قويغان ئىككىال ھەدىس
زەئىپ .مۇرتەدلەردىن تەۋبە تەلەپ قىلىش مۇستەھەپ دېگەن قاراشنى تۇتساق ھەر ئىككىلى
ھەدىسكە ئەمەل قىلغىلى بولىدۇ .رەسۇلۇلالھ  نىڭ تەۋبە تەلەپ قىلىشقا بۇيرىغانلىقىنى
مۇستەھەپ دەيمىز.

مۇرتەدلەرنى تەۋبە تەلەپ قىلماستىن ئۆلتۈرۈۋېتىش جائىزمۇ ؟
ئىلگىرى ئۆتكەن دەلىللەرگە ئاساسالنغاندا ،مۇرتەدلەرنى تەۋبە تەلەپ قىلىپ بولۇپ ئۆلتۈرۈش
مۇستەھەب ،ئەگەر مەنپەئەت بولسا تەۋبە تەلەپ قىلماستىن ئۆلتۈرۈۋەتسە ھەم بولىدۇ.
ئەسكەرتىش :بىز ئىلگىرى بايان قىلغان مۇرتەدلەردىن تەۋبە تەلەپ قىلىش ۋە ئۇالرغا مۆھلەت
بېرىش ھۆكمى بارلىق مۇرتەدلەرگە ئومۇمىي ئەمەس .بەلكى ،ئىسالم دىنىدىن چىقىپ كەتكەن
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ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش ئاچمىغان مۇرتەدلەر ھەققىدە كەلگەن ئەھكامالردۇر .ئەمما مۇرتەدلەر
ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش ئاچسا ئۇالر تەۋبە تەلەپ قىلىنماستىن ئۆلتۈرۈلىدۇ .بۈگۈنكى
دەۋرىمىزدىكى مۇرتەد دۆلەتلەر ۋە مۇرتەد ھاكىمىيەتلەرگە ئۇرۇش قىلغاندا ئۇالردىن تەۋبە تەلەپ
قىلماستىن،

ئىككىلەنمەي

ئۆلتۈرۈلىدۇ.

چۈنكى،

ئۇالر

ئۆزىنى

ئىسالم

مەھكىمىلىرىگە

ت اپشۇرمايدۇ ۋە ئۇالرنى ئىسالم قازىخانىلىرىغا ئەكىلىش ھەم مۇمكىن ئەمەس ،ئۇالر تەۋبە قىلدىم
دەپ قويۇپ مۇسۇلمانالرنى ئالدايدۇ .بەلكى ،شۇ ئالدامچىلىقى ئارقىلىق مەن تەۋبە قىلدىم دەپ
قويۇپ مۇسۇلمانالرنى ئەسىر قىلىدۇ ياكى شېھىت قىلىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالم ئۈممىتىگە
ئالدانماسلىقنى ۋە باشقىالرنى ئالدىماسلىقىنى تەۋسىيە قىلىمەن.
ۋەتىنىمىز شەرقى تۈركستاندىكى ج خ ئىدارىلىرى ،ئىستىخبارات ئورگانلىرىدا خىزمەت
قىلىۋاتقان مۇرتەدلەرگە كەلسەك ،ئۇالر كۇفرى دىيارىغا قوشۇلۇۋالغانلىقى ياكى كاپىرالرنىڭ
ھىىمايىسىگە ئۆتىۋالغانلىقى ئۈچۈن ئۇالردىن تەۋبە تەلەپ قىلىش مۇمكىن ئەمەس ،شۇنىڭ
ئۈچۈن ئۇالرنى تەۋبە تەلەپ قىلماستىن ئۆلتۈرۈشكە بولىدۇ.
بىز ئىلگىرى مۇرتەدلەرنى قول ئاستىمىزدىكى مۇرتەدلەر ۋە قول ئاستىمىزدا بولمىغان
مۇرتەدلەر دەپ ئىككى تۈرگە ئايرىغان ئىدۇق .ئەگەر مۇرتەدلەر ئىسالمى دىيارالر بار ۋاقىتتا
بىزنىڭ كۈچ قۇۋۋىتىمىز يېتىدىغان ھالەتتە بولسا ،ئۇالرنىڭ ھۆكمى يۇقاردا بايان قىلغاندەك
بولىدۇ.
ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:ﷲ ۋە ﷲنىڭ ئەلچىسىگە ئاسىيلىق قىلغان
كىشىلەرنى شەرىئەتتىكى جازاالش ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ ،ئۇنىڭ بىرى ،قادىر بوالاليدىغان بىر ۋە
ياكى بىر قانچە شەخسلەرنى جازاالش.
ئىككىنچىسى ،پەقەت ئۇرۇش قىلىش بىلەنال قادىر بوالاليدىغان ئىسالم ھۆكۈمىنى رەت
قىلغۇچى گۇرۇھالرنى جازاالش].

(مەجمۇئۇل فەتىۋا  -51توم  -433بەت)

يەنە مۇنداق دەيدۇ [:ئەگەر مۇرتەد كۇپرى دىيارىغا ياكى كۈچ-قۇۋىتى بىلەن ئىسالم
ھۆكۈمىنى رەت قىلغان مۇرتەدلەرگە قوشۇلۇپ ئىسالم ھۆكۈمىنى رەت قىلغان بولسا ئۇ
ئىككىلەنمەستىن تەۋبە تەلەپ قىلىشتىن ئىلگىرى ئۆلتۈرىلىدۇ].

(سارىمۇل مەسلۇل  -455ۋە -456

بەت)

مۇرتەدلەرنىڭ تەۋبە قىلىش كەيپىيىتى ھەققىدە
مەن مۇرتەدلەرنىڭ تەۋبىسى ھەققىدە توختىلىشتىن ئىلگىرى تەۋبىنىڭ مەنىلىرى ھەققىدە
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قىسقىچە توختىلىشنى توغرا كۆردىم.
تەۋبە دېگەن :ئەرەپچە سۆز بولۇپ بۇنىڭ لۇغەت مەنىسى قايتىش دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ.
ئىستىالھى مەنىسى :گۇناھ مەئسىيەتلەردىن سەمىمىي قايتىشنى ئۇقتۇرۇپ بېرىدۇ.
ئىبنى ئابباس  مۇنداق دەيدۇ [:تەۋبە قىلىش دېگىنىمىز -قەلىبنىڭ سەمىمىي پۇشايمان
قىلىشى ،تىلنىڭ ئىستىغپار ئېيتىشى ،تاشقى ئەزاالرنىڭ گۇناھ -مەئسىيەتلەردىن قەتئىي
چىقىشى بىلەن بولىدۇ].
ﷲ

ِ
وحاََّّ
ينَّآ ََمنُواَّتُوبُواَّإِلَىَّاهللََّّتَ ْوبَةًَّنَ ُ
ص ً
مۇنداق دەيدۇَّ:يَاَّأَيُّ َهاَّالذ َ

ئى مۇئمىنلەر! ﷲ قا سەمىمىي تەۋبە قىلىڭالر،

(سۈرە تەھرىم  -1ئايەت)

مۇسۇلمان قېرىنداشالر! دېمەك ،تەۋبىنىڭ رۇكنىلىرى بار .ئەگەر شۇ رۇكنىلىرى ئېلىپ
كېلىنمىسە بىر ئادەمنىڭ تەۋبىسى قۇبۇل قىلىنمايدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئىسالمنى بۇزغۇچى ئامىلالرغا چۈشۈش بىلەن ئىسالم دىنىدىن چىقىپ
كەتكەن كىشىلەر ئىسالمغا كىرمەكچى بولسا ،ئۇالرنىڭ تەۋبىسىنىڭ قۇبۇل بولۇشى ئۈچۈن
تەۋبىنىڭ رۇكنىلىرىنى جايىدا قىلىشى كېرەك.
مۇرتەد بولغان كىشى تەۋبە قىلماقچى بولسا:
 -1ئىسالمدىن قايسى ئىشىكتىن چىقىپ كەتكەن بولسا شۇ ئىشىكتىن ئىسالم دىنىغا
كىرىشى ،ئىسالمنى بۇزغۇچى ئامىلالردىن ئادا-جۇدا بولۇشى ۋە كىمدە كىم شۇ ئامىلالرنى
قىلسا ئىسالم دىنىدىن چىقىپ كېتىدۇ دەپ ئېتقاد قىلىش كېرەك.
 -2يېڭىدىن شاھادەت كەلىمىسىنى ئېيتىش كېرەك.
قېرىنداشالر! ئىسالم دىنىدىن چىقىرىپ تاشلىغۇچى ئامىلالر خىلمۇ-خىل بولغانلىقى
ئۈچۈن تەۋبىنىڭ كەيفىيىتى ھەم ھەر خىل بولىدۇ.
ئەگەر بىر ئادەم كۇفرى سۆزنى سۆزلەش ئارقىلىق ئىسالمدىن چىقىپ كەتكەن بولسا ،بۇ كىشى
سۆزلەش ئارقىلىق تەۋبە قىلىشى كېرەك.
ئەگەر بىر ئادەم كۇفرىنى ئېتقاد قىلىش ئارقىلىق ئىسالمدىن چىقىپ كەتكەن بولسا ،بۇ
كىشى ئېتقاد قىلىش ئارقىلىق تەۋبە قىلىشى كېرەك.
ئەگەر بىر ئادەم كۇفرى ئەمەللەرنى قىلىش ئارقىلىق ئىسالمدىن چىقىپ كەتكەن بولسا ،بۇ
كىشى كۇفرى ئەمەللەردىن ئەمەلى چىقىشى بىلەن تەۋبە قىلىشى كېرەك .مەن بۇ ھەقتە تۆۋەندە
بىر قانچە مىسالنى بايان قىلىپ ئۆتىمەن.
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-7مىسال بىر ئادەم تاغۇت ئورگانلىرىدا خىزمەت قىلىش ئارقىلىق ئىسالم دىنىدىن چىىقىپ
كەتكەن بولسا ،بۇ كىشى تۆۋەندىكىدەك تەۋبە قىلىشى كېرەك:
 -7بۇ ئادەم كۇفرى ئەمەلنى (يەنى خىزمەتنى) قەتئىي تاشالپ چىقىشى كېرەك.
 -5كۇپرى ئەمەلدىن ئادا-جۇدا بولۇشى ،شۇ كۇپرى ئەمەلنى قىلغۇچىالر كاپىر بولىدۇ دەپ
ئېتقاد قىلىشى ۋە شۇ كۇپرى ئەمەلنى قىلغۇچىالردىن ئادا-جۇدا بولۇشى كېرەك.
 -4يېڭىدىن شاھادەت كەلىمىسى ئېيتىپ ئىسالمغا كىرىشى كېرەك.
 -5مىسال بىر ئادەم پارالمىنتتا تۇرۇشنى ھاالل دەپ ئېتقاد قىلپ ،ئىسالمدىن چىقىپ
كەتكەن بولسا ،بۇ كىشى تۆۋەندىكىدەك تەۋبە قىلىشى كېرەك:
 -7بۇ ئادەم شۇ كۇفرى ئېتقادىدىن يېنىشى ۋە پارالمىنتتالردا تۇرۇشنى ھارام دەپ ئېتقاد
قىلىشى كېرەك.
 -5پارالمىنتتا تۇرۇشنى ھاالل سانىغان كىشى كاپىر بولىدۇ دەپ ئېتقاد قىلىشى ،كۇپرى
ئەمەلدىن ئادا-جۇدا بولۇشى ،شۇ كۇپرى ئەمەلنى قىلغۇچىالر كاپىر بولىدۇ دەپ ئېتقاد قىلىشى.
 -4ييڭىدىن شاھادەت كەلىمىسى ئېيتىپ ئىسالمغا كىرىشى كېرەك.
 -4مىسال بىر ئادەم ئىسالم دىنىغا ھاقارەت قىلىپ ئىسالمدىن چىقىپ كەتكەن بولسا ،بۇ
كىشى تۆۋەندىكىدەك تەۋبە قىلىشى كېرەك:
 -7ئىسالم دىنغا ھاقارەت قىلىشتىن قەتئىي چىقىشى كېرەك.
 -5ئىسالم دىنىنى ھاقارەت قىلىپ تىللىغان كىشى كاپىر بولىدۇ دەپ ئېتقاد قىلىشى ۋە
شۇ كۇپرى ئەمەلنى قىلغان كىشىلەردىن ئادا-جۇدا بولۇشى كېرەك.
 -4ييڭىدىن شاھادەت كەلىمىسى ئېيتىپ ئىسالمغا كىرىشى كېرەك.
ئەھلى ئىلىملەر مۇنداق دەيدۇ [:ساھابىالر مۇرتەدلەر بىلەن ئىسالمدىن چىقىپ كەتكەن
ئىشىكتىن ئىسالم دەرۋازىسىغا كىرگەنگە قەدەر ئۇرۇش قىلغان].
ئىبنى تەيمىيە مۇنداق دەيدۇ [:قايسى كىشىلەر ئىسالم شەرىئىتىدىن چىقىدىكەن ،گەرچە
ئۇالر ئىككى شاھادەت كەلىمىسىنى ئېيتقان تەقدىردىمۇ،

ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش ۋە

ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش ۋاجىب بولىدۇ .ئەگەر ئۇالر ئىككى شاھادەت كەلىمىسىنى ئېيتىپ تۇرۇپ ناماز
ئوقۇمىغان بولسا ،تاكى ناماز ئىبادىتىنى ئادا قىلىپ ئىسالمغا كىرگەنگە قەدەر ئۇالرغا قارشى
جىھاد قىلىنىدۇ .ئەگەر ئۇالر ئىككى شاھادەت كەلىمىسىنى ئېيتىپ تۇرۇپ ﷲ بۇيرىغان بىرەر
بۇيرۇققا تانغان بولسا تاكى شۇ بۇيرۇقنى ﷲ نىڭ ھۆكمى دەپ ئىتراپ قىلغانغا قەدەر ئۇالرغا
قارشى جىھاد قىلىنىدۇ .ئەگەر ئۇالر ئىككى شاھادەت كەلىمىسىنى ئېيتىپ تۇرۇپ ،ﷲ
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چەكلىگەن ھارام نەرسىلەرنى ھاالل سانىغان بولسا ،مۇرتەد بولۇپ كەتكەن ئاشۇ ئىشىكتىن
ئىسالم دەرۋازىسىغا كىرگەنگە قەدەر ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىنىدۇ].

(مەجمۇئۇل فەتىۋا - 51توم 670

 -بەت)

ئىمام سەرخەسى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:مۇرتەدلەر ئىككى شاھادەت كەلىمىسىنى
ئېيتسىمۇ ،تەۋبىسى قۇبۇل قىلىنمايدۇ .ئۇالر ئىسالمنىڭ قايسى ئىشىكىدىن چىقىپ كەتكەن
بولسا شۇ ئىشىكىدىن ئىسالمغا كىرىشى كېرەك].

(ئەلمەبسۇت  - 70توم  - 775بەت)

ئى ﷲمۇرتەدلەردىن تەۋبە قىلىشنى ئىرادە قىلغانالرغا سەمىمىي تەۋبە ئاتا قىلغىن ۋە
مۇرتەدلەر ئورگانلىرىدا بىلمەي خىزمەت قىلىۋاتقانالرغا تەۋبە يوللىرىنى مۇۋەپپەق قىلىپ
بەرگىن! تەۋبە قىلمىغانلىرىنى بولسا رەسۋا قىلغىن!

مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈش كىملەرگە دۇرۇس بولىدۇ؟
مانا بۇ ماۋزۇ دەرسلىرىمىزدىكى ئەڭ مۇھىم مەسىلىلەرنىڭ قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ .چۈنكى،
مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈش ﷲ نىڭ ھەدلىرىدىن بىر ھەد بولۇپ ئۇنى ئۆلتۈرۈش ئەسلىدە خەلىپىگە
تاپشۇرىلىدۇ .ئەمما مۇسۇلمانالر خەلىپىسى تېپىلمىغاندا مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرمەي تاشالپ
قويامدۇق؟ مەن بۇ ھەقتە ئىنتايىن كۆپ ئىزدەندىم .چۈنكى بۇ مەسىلىنى ياخشى بىلىش بولسا
مۇرتەدلەر

بىلەن

ئېلىپ

بىرىلىدىغان

جىھادىمىزدىكى

مۇھىم

مەسىلىلەرنىڭ

قاتارىدىن

ھېساپلىنىدۇ .مەن تۆۋەندە بۇ ھەقتە تەپسىلى توختىلىپ ئۆتىمەن.
مۇرتەدلىكنىڭ ھەدلىرى ۋە باشقا ھەدلەر -خۇسۇسەن ئۆلۈم جازاسى بېرىلىدىغان ھەدلەر
ئەسلى خەلىپىگە ياكى خەلىپىنىڭ نائىبىغا تاپشۇرىلىدۇ ۋە بۇ ئۆلىماالر ئوتتۇرىسىدا بىرلىككە
كېلىنگەن مەسىلە.
بىراق ،ئۆلىماالر ئادەتتىكى شەخسلەردىن مۇرتەدنى ئۆلتۈرگەن كىشىگە مۇرتەدنىڭ قېنى
بىكار قىلىنغان ۋە ئىككىلەنمەستىن ئۆلتۈرۈشكە اليىق بولغان شەخس بولغانلىقى ئۈچۈن
دىيەت ،قىساس ۋە كاپارەت كەلمەيدىغانلىقىنى ،لېكىن خەلىپە ياكى نائىبىنىڭ رۇخسىتىسىز
مۇسۇلمان ئادىل خەلىپىنىڭ ھەققىگە تاجاۋۇز قىلىپ ئۆلتۈرگەنلىكى ئۈچۈن ئۇ كىشىگە تەزىر
بېرىلىدىغانلىقىنى زىكىر قىلدى .بۇالرنىڭ ھەممىسىدە خەلىپە ياكى ھاكىم ھەدكە اليىق
بولغان كىشىلەرگە ھەدلەرنى ئىجرا قىالاليدىغان مۇسۇلمان بولسا يۇقارقىدەك بولىدۇ.
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لېكىن ،خەلىپە كاپىر بولۇپ كەتكەن بولسا ياكى ھەدلەرنى بىكار قىلۋەتكەن بولسا ياكى
ئۆزى ئۈستىگە ھەد ئىجرا قىلىش پەرز بولىدىغان جىنايەتنى سادىر قىلغان بولسا ئەھۋال قانداق
بوالر ؟
بۇزۇقچىلىق تېرىماستىن ياكى ئۇ ھەدلەرنى ئىجرا قىلىشنى تەرك ئەتكەندىنمۇ چوڭراق بىر
زىياننى كەلتۈرۈپ چىقارماستىن شەرئىي تەلەپلىرى بويىچە ئىجرا قىلىشقا قادىر بولغان كىشىگە
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.
ﷲ تەئاال بۇ ھەدلەرنى ئىجرا قىلىشقا مۆئمىنلەرنىڭ ھەممىسىنى خىتاب قىلىپ مۇنداق
دەيدۇ:

ِ
اَّج َز ِ
سبَاَّنَ َك ًاَل َِّم َنَّالل ِهَّ
َ َّوالسا ِر ُق َ
َّوالسا ِرقَةَُّفَاقْطَ ُعواَّأَيْديَ ُه َم َ ً
اءَّب َماَّ َك َ

ئوغرىلىق قىلغۇچى ئەرنىڭ ۋە ئوغرىلىق قىلغۇچى ئايالنىڭ قىلمىشىنى
جازاالپ ،ﷲ تەرىپىدىن ئىبرەت قىلىش يۈزىسىدىن قوللىرىنى كېسىڭالر ۋە يەنە
ﷲ تەئاال مۇنداق

دەيدۇ :الزانيةَّوالزانيَّفاجلدواَّكلَّواحدَّمنهماَّمائةَّجلدة

زىنا قىلغۇچى ئايال ۋە زىنا قىلغۇچى ئەرنىڭ ھەر بىرىنى يۈز دەررىدىن
ئۇرۇڭالر ،ۋە ﷲ تەئاال يەنە مۇنداق

َّعلَي ُكمَّال ِْقصاص َِّ
ِ
ِ
ْح ُّرَّ
َّفيَّالْ َق ْت لَىَّال ُ
ب َْ ُ َ ُ
دەيدۇَّ :يَاَّأَيُّ َهاَّالذ َ
ينَّآ ََمنُواَّ ُكت َ

بِالْح ِّر َّوالْعب ُد َّبِالْعب ِد َّو ْاألُنْ ثَىَّبِ ْاألُنْ ثَىَّفَمن َّع ِفي َّلَه َِّمن َّأ ِ
وف َ ِ ِ ِِ
ك َّتَ ْخ ِفيفَّ
َخ ِيه َّ َش ْيء َّفَاتِّبَاع َّبِال َْم ْع ُر َِّ
سان َّذَلِ َ
َْ ُ َ ُ ْ
ُ َ َْ َْ َ
َّوأ ََداء َّإلَْيه َّبإ ْح َ
ِ
ِ
ِ ِ
يَّاألَلْبَ ِ
ص ِ
اب َّلَ َعل ُك ْمَّ
َّحيَاة َّيَاَّأُولِ ْ
َّوَر ْح َمة َّفَ َم ِن َّا ْعتَ َدىَّبَ ْع َد َّذَلِ َ
ك َّفَ َّلَهُ َ
)َّولَ ُك ْم َّفيَّالْق َ
اص َ
َّع َذاب َّأَليم َّ(َ 473
َّربِّ ُك ْم َ
م ْن َ

تَ ت ُقو ََّنَّ

ئى مۇئمىنلەر! ئۆلتۈرۈلگەنلەر ئۈچۈن قىساس ئېلىش سىلەرگە پەرز قىلىندى،
ھۆر ئادەم ئۈچۈن ھۆر ئادەمدىن ،قۇل ئۈچۈن قۇلدىن ،ئايال ئۈچۈن ئايالدىن
قىساس ئېلىنىدۇ .قاتىل ئۈچۈن (دىنىي) قېرىندىشى تەرىپىدىن بىرنەرسە كەچۈرۈم
قىلىنسا (يەنى ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ئىگىسى قاتىلدىن دىيەت ئېلىشقا رازى بولۇپ
قىساس ئېلىشتىن ۋاز كەچسە ،ئۇ ،جىنايەتچىدىن دىيەتنى) چىرايلىقچە تەلەپ
قىلىشى الزىم( ،جىنايەتچىمۇ دىيەتنى) ياخشىلىقچە (يەنى كېچىكتۈرمەستىن،
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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
ئۆلتۈرگەن) ئادەم قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ .ئى ئەقىل ئىگىلىرى! سىلەرگە
قىساستا ھاياتلىق بار( ،يەنى كىشى بىراۋنى ئۆلتۈرگەن تەقدىردە ئۆزىنىڭمۇ
ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىنى بىلسە ،ئۇ ،ئادەم ئۆلتۈرۈشتىن يانىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن ،ئۇنىڭ
ئۆزىمۇ ،ئۇ ئۆلتۈرمەكچى بولغان ئادەممۇ ئۆلۈشتىن ساقلىنىپ قالىدۇ)( .ناھەق

قان تۆكۈشتىن) ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن (قىساس يولغا قويۇلدى)
ﷲتەئاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:

ات َّثُم َّلَم َّيأْتُوا َّبِأَرب ع ِة َّ ُشه َداء َّفَ ِ
ِ
َّ وال ِذين َّي رمو َن َّالْم ْحصنَ ِ
ينَّ
اجل ُد ُ
َْ َ َ َ ْ
ُ َ
ْ َ
َ َ َُْ
وه ْم َّثَ َمان َ

ِ
ِ
َصلَ ُحوا َّفَِإن َّاللهَ َّغَ ُفورَّ
ين َّتَابُوا َِّم ْن َّبَ ْع ِد َّ َذلِ َ
َّوأ َُّولَئِ َ
َّوََل َّتَ ْقبَ لُوا َّلَ ُه ْم َّ َش َه َ
َّوأ ْ
ك ُ
ك َ
ادةً َّأَبَ ًدا َ
َج ْل َد ًة َ
َّه ْم َّالْ َفاس ُقو َن َّإَِل َّالذ َ

َرِحيمَّ
ئىپپەتلىك ئايالالرنى زىنا بىلەن قارىلىغان( ،بۇنىڭ راستلىقىغا ئادىل) تۆت
گۇۋاھچىنى كەلتۈرەلمىگەن كىشىلەرنى  10دەررە ئۇرۇڭالر (يەنى بىراۋغا زىنا بىلەن
تۆھمەت چاپلىغان ھەربىر ئادەمنى قامچا ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش نەرسىلەر بىلەن 10
نى ئۇرۇڭالر ،چۈنكى ئۇالر ئەفىفە ئايالالرغا يالغاندىن تۆھمەت چاپلىغان ۋە
كىشىلەرنىڭ

ئابرۇيىنى

تۆككەن

ئادەملەردۇر)،

ئۇالرنىڭ

گۇۋاھلىقىنى

(ئۇالر

يالغانچىلىق ۋە تۆھمەت چاپالش مەيدانىدا چىڭ تۇرىدىغانال بولسا) ھەرگىز قوبۇل
قىلماڭالر ،ئۇالر پاسىقالردۇر (يەنى ئۇالر بوھتان چاپالشتىن ئىبارەت چوڭ گۇناھنى
ئىشلىگەنلىكلىرى ئۈچۈن ،ﷲ نىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچىالردۇر) [ .]3كېيىن
تەۋبە قىلغان ۋە (ئەمەللىرىنى) تۈزەتكەنلەر (يەنى ئەفىفە ئايالالرغا قايتا تۆھمەت
چاپلىمىغانالر) بۇنىڭدىن مۇستەسنا (ئۇالرنى كەچۈرۈڭالر ،گۇۋاھلىقىنى قوبۇل
قىلىڭالر) ،چۈنكى ﷲ مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر (يەنى بەندە تەۋبە قىلىپ ئۆزىنى

تۈزەتسە ،ئۇنى ﷲ مەغپىرەت قىلىدۇ) ،تولىمۇ مېھرىباندۇر [.]5
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ئەگەر زامان خەلىپىسىز قالسا ئىشالر جۈرئەتلىك ،ساالھىيەتلىك ،بىلىملىك ئۆلىماالرغا
تاپشۇرۇلىدۇ .مۇسۇلمانالر ھەر قايسى قاتالملىرى بويىچە ھوقۇققا دائىر ئىشالرنىڭ ھەممىسىدە
ئۆلىماالرغا مۇراجىئەت قىلىشى ،بارلىق ھوقۇق مەسىلىلىرىدە ئۇالرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە
ئىش كۆرۈشى الزىم .ئۇالر شۇنداق قىلسا توغرا يولغا ھىدايەت قىلىنغان بولىدۇ ،يۇرت ئالىملىرى
كىشىلەرنىڭ ۋالىيلىرىغا ئايلىنىدۇ.
چۈنكى ،مۇسۇلمانالر ئىش ئىگىلىرىگە ئىتائەت قىلىشقا بۇيرىلغىنىدەك ئالىمالرغا ئىتائەت
قىلىشقا بۇيرۇلغان.
ﷲمۇنداق دەيدۇ:

َطيعوَّاْ الرس ََّ ِ
ِ
ِ
از ْعتُ َّْم فِي َش ْيءَّ
يَا أَيُّ َها ال ِذ ََّ
ول َوأ ُْولي األ َْم َِّر ِمن ُك َّْم فَِإن تَ نَ َ
يعوَّاْ اهللَّ َوأ ُ
آمنُوَّاْ أَط ُ
ُ
ين َ

ول إِن ُكنت َّم تُ ْؤِمنو ََّنَّباهلل والْي وَِّم ِ
الً
س َُّن تَأْ ِوي َّ
اآلخ َِّر َذلِ ََّ
ُّوهُ إِلَى اهللَّ َوالر ُس َِّ
فَ ُرد َّ
ُْ ُ
ك َخ ْي رَّ َوأ ْ
َ َْ
َح َ

ئى مۇئمىنلەر! ﷲقا ،پەيغەمبەرگە ۋە ئۆزۈڭالردىن بولغان ئىش ئۈستىدىكىلەرگە
ئىتائەت قىلىڭالر ،ئەگەر سىلەر بىر شەيئىدە ئىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر ،بۇ
توغرىدا ﷲقا ۋە پەيغەمبەرگە مۇراجىئەت قىلىڭالر ،بۇ (يەنى ﷲ نىڭ كىتابىغا ۋە
پەيغەمبىرىنىڭ سۈننىتىگە مۇراجىئەت قىلىش) سىلەر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر ،نەتىجە

ئېتىبارى بىلەن گۈزەلدۇر [.]63
مانا بۇ ئايەتتىكى ئۆزۈڭالردىن بولغان ئىش ئۈستىدىكىلەرگە ئىتائەت قىلىڭالر دېگەن سۆزنى
ئالىمالر ئەمىرلەر ۋە ئالىمالر تەپسىر قىلىدۇ.
مۇسۇلمانالرنىڭ ئىش ئىگىلىرىگە ئىتائەت قىلىش ۋاجىب بولغان بولساو ئالمالرغا ئىتائەت
قىلىشى ھەم ۋاجىب بولىدۇ.
ئۆلىماالرنىڭ ھەممىسى بىز يۇقۇردا بايان قىلغان نەرسىلەر ھەققىدە ،ئادەتتىكى كىشىلەرگىمۇ
مۇرتەدنىڭ قېنى ئۇنىڭ مۇرتەدلىكى بىلەن بىكار قىلىنغانلىقى ئۈچۈن ئۆلتۈرۈشىنىڭ دۇرۇس
بولىدىغانلىقىنى ،ئەگەر ﷲنىڭ ھەدلىرىنى ۋە شەرىئەتلىرىنى ئىجرا قىلىدىغان ئادىل
مۇسۇلمان خەلىپىنىڭ زامانىدا بولغان بولسا ئۇنىڭ ھەققىگە تاجاۋۇز قىلغانلىقى ئۈچۈن خەلىپە
ئۇنىڭغا تەزىر بېرىشنى توغرا كۆرسە تەزىر بېرىلىدىغانلىقىنى ۋە ئۇنىڭغا دىيەت ،قىساس ۋە
كاپارەت كەلمەيدىغانلىقىنى ۋە مۇرتەدنىڭ قېنى بىكار قىلىنغان ،ھاالل قان ئىكەنلىكىنى
روشەن بايان قىلدى .بۇ ئىسالم دىيارى بولغاندا شۇنداق بولىدۇ .ئەمما ھەدلەرنى ئىمامدىن باشقا
كىشىلەر يەنى ئالىمالر ئىجرا قىلسا بوالمدۇ دېگەن مەسىلىدە ھەم ئالىمالرنىڭ كۆپ كۆز-
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قاراشلىرى بار.

(يۇقارقى سۆزلەرنىڭ تەپسىالتىغا ئابدۇلھەكىم ھەسسان رەھىمەھۇلالھنىڭ ئەنۋائۇل جىھاد ناملىق

كىتاب  -1بەتتىن  -56بەتلەرگە مۇراجىئەت قىلىڭ!)

ئەمما دەۋرىمىزدىكىگە ئوخشاش مۇسۇلمانالر خەلىپىسى بولمىغاندا ھەر بىر مۇسۇلمانغا قادىر
بواللىغىنىچە مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈشى ۋە مال -مۈلۈكلىرىنى غەنىمەت ئېلىشى دۇرۇس بولىدۇ.
مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈش تۆۋەندىكىدەك ئىككى خىل بولىدۇ.
-7ئىسالم دىيارىدا ئىسالم ھۆكمى ئاستىدا ياشاپ تۇرۇپ مۇرتەد بولۇپ كەتكەن كىشى .بۇ
تۈردىكى مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈش ئەمىر ياكى نائىپ ئەمىرلەرنىڭ بۇيرىقى بىلەن بولىدۇ.
 -5كۇفرى دىيارىغا قوشۇلىۋالغان مۇرتەدلەر .ۋە كۈچ-قۇۋۋەت بىلەن قوغدىنىۋالغان مۇرتەدلەر
بۇ تۈردىكى مۇرتەدلەرنى قادىر بولغان مۇسۇلمان كىشىنىڭ ئۆلتۈرۈشى ۋاجىب بولىدۇ.
بۈگۈنكى دەۋرىمىزدىكى مۇرتەد ھاكىمىيەت ،مۇرتەد دۆلەتلەرگە ۋە ۋەتىنىمىز شەرقى تۈركستاندا
كاپىرالرنىڭ ھىمايىسىگە ئۆتىۋالغان مۇرتەدلەرگە ئۇرۇش قىلىش بولسا ھەربىر مۇسۇلمان
قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئۈستىگە پەرز ئىبادەتتۇر.
ئىبنى قۇدامە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ؛[ ئەگەر مۇرتەد پادىشاھى بار كۇپرى دىيارغا
قۇشۇلۇپ كەتكەن بولسا ھەر بىر كىشىگە تەۋبە تەلەپ قىلماستىن ئۇنى ئۆلتۈرۈشى ۋە قادىر
بواللىغان كىشىگە ئۇنىڭ مېلىنى ئېلىۋېلىشى دۇرۇس بولىدۇ .چۈنكى ،ئۇ ھەربىي كاپىرغا
ئايالنغان بولۇپ ،ئۇنىڭ ھۆكمى ھەربىي كاپىرنىڭ ھۆكمىدە بولىدۇ .شۇنىڭدەك بىر گۇرۇھ
كىشىلەر مۇرتەد بولۇپ ئۆز دىيارلىرىدا مۇسۇلمان خەلىپىگە ئىتائەت قىلىشتىن باش تارتقان
بولسا ئەسلى كاپىرالرنىڭ ئۆز دىيارلىرىدا مال ۋە جانلىرىنى ساقالپ قېلىشى بولمىغىنىدەك
ئۇالرنىڭ جان ۋە ماللىرىنىڭ قوغدىلىشى يوقاپ كېتىدۇ ،بۇالر بۇنىڭغا تېخىمۇ اليىقراقتۇر].
ئەگەر قايسى بىر كىشى ئىسالمدىن چىقىپ مۇرتەد بولۇپ كۇپرى دىيارىغا قوشۇلىۋالسا ،ھەر
بىر كىشىگە تەۋبە تەلەپ قىلماستىن ئۇنى ئۆلتۈرۈشى ۋە ئۇنىڭغا قارشى ئۇرۇش قىلىشى ۋاجىب
بولىدۇ .شۇنداقال قادىر بواللىغان كىشىگە ئۇنىڭ مېلىنى ئېلىۋېلىشى دۇرۇس بولىدۇ.

(ئەلمۇغنى

 -75توم  -514بەت)

خۇالسە :مۇرتەدلەر كۇپرى دىيارغا قوشۇلۇۋېلىش بىلەن ۋە ياكى ئىسالمغا قارشى تۇرىدىغان
ھاكىمىيەتلەرنىڭ شانۇ-شەۋكەتلىرى بىلەن قوغدىنىۋېلىش ئارقىلىق ئىسالمنىڭ ھۆكۈم
قىلىش دائىرىسىدىن چىقىپ كەتكەن بولسا ئۇالرنى ھەر بىر مۇسۇلماننىڭ ئۆلتۈرىشى ۋاجىب
بولىدۇ .ئەمما ئىسالمى دىيارالر بولغان ھالەتلەردە مۇسۇلمانالر جامائىتى ئەمىرى ياكى نائىبىنىڭ
ئىجازىتى بىلەن ئۆلتۈرىلىدۇ.
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مۇرتەدلەرنىڭ مال-مۈلۈكلىرىنىڭ ھۆكمى توغرىسىدا
بىز ئىلگىرى مۇرتەدنى ئۆلتۈرۈشنىڭ ھۆكمى ،خۇسۇسەن شەرئىي ھەدلەر ئىجرا قىلىنمايدىغان
شەھەرلەردە مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرۈش مۇسۇلمانالرنىڭ ھەر-بىرىگە دۇرۇس بولىدىغانلىقىنى ،دارۇل
ئىسالمنىڭ سىرتىدا مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرگەن كىشىگە مۇرتەدلەرنىڭ قېنى ۋە مېلى ئەھلى
ھەربلەرنىڭ قېنى ۋە مېلىغا ئوخشاش ھاالل بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ماللىرىنى ئېلىۋېلىشى
دۇرۇس ئىكەنلىكىنى سۆزلەپ ئۆتتۇق.
مۇرتەد تىرىك ياكى ئۆلۈك بولۇشتىن ۋە دارۇل ئىسالمنىڭ ئىچىدە ياكى ئۇنىڭ سىرتىدا
بولۇشتىن خالىي بواللمايدۇ .ئەگەر مۇرتەد دارۇل ئىسالمدا ھايات بولسا سۆزلەپ ئۆتكىنىمىزگە
ئوخشاش ئۇنىڭدىن تەۋبە تەلەپ قىلىش مۇستەھەب بولىدۇ ،ئەگەر تەۋبە قىلسا ئۆلتۈرۈلمەيدۇ،
تەۋبە قىلمىسا مۇرتەدلىكىگە ئاساسەن ئۆلتۈرۈلىدۇ .ئۇنىڭ مېلى كۈچلۈك قاراشالرغا ئاساسەن
بەيتۇلمالغا ئولجا بولىدۇ .ئەمما دارۇل كۇفرىغا قوشۇلۇپ ئەھلى ھەربلەردىن بولۇپ كەتكەن بولسا
دارۇل ئىسالمدىكى مال-مۈلۈكلىرى بەيتۇلمالغا ئولجا بولىدۇ ۋە ئۇنىڭ ۋارىسلىرى ئارىسىدا
تەقسىم قىلىنمايدۇ ،چۈنكى ئۇ تىرىك بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭدىن مىراس ئېلىنمايدۇ ۋە
ۋارىسلىرىنىڭ ئۇنىڭ ماللىرىدىن بىرەر نەرسە ئېلىۋېلىشى دەلىللەر بىلەن چەكلەنگەنلىكى
ئۈچۈن دۇرۇس بولمايدۇ.
مۇرتەدلەرنىڭ مال-مۈلۈكلىرى ھەققىدە ئالىمالر ھەرخىل كۆز قاراشالردا بولغان .چۈنكى ،بەزى
ئۆلىماالر بۇ ھەقتە كەلگەن نەسلەرنىڭ زاھىرىسىنى تۇتۇپ بىر قاراشنى ئوتتۇرىغا قويغان .بەزى
ئۆلىماالر بۇ ھەقتە كەلگەن ئومۇمىي نەسلەرگە قاراپ بىر قاراشنى ئوتتۇرىغا قويغان.
بەزى ئۆلىماالر بۇ ھەقتە كەلگەن خاس كەلگەن نەسلەرگە قاراپ بىر قاراشنى ئوتتۇرىغا قويغان.
شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ھەقتە كۆپ قاراشالر ئوتتۇرىغا قويۇلغان .مەن ئۆلىماالرنىڭ بۇ ھەقتىكى
قاراشلىرىنى قىسقىچە بايان قىلىپ بولغاندىن كېيىن كۈچلۈك كۆزقاراشنى بايان قىلىپ
ئۆتىمەن.
ئىمام مالىك رەھىمەھۇلالھ ،ئىمام شافىئى رەھىمەھۇلالھ ۋە ئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇلالھ بىر
سۆزىدە [ مۇرتەلەر ئۆلگەندىن كېيىن ياكى مۇرتەدلەر ئۆلتۈرۈلگەندىن كېيىن مۇرتەد بولۇشتىن
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ئىلگىرى تاپقان مال-مۈلۈكلىرى بولسۇن ۋە ياكى مۇرتەد بولۇشتىن كېيىن تاپقان مال-
مۈلۈكلىرى بولسۇن مۇسۇلمانالر بەيتۇلمالىغا تاپشۇرۇلىدۇ-]،دەيدۇ.

(ئەلمۇغنى  -3توم  -755بەت,

شەرھۇلكەبىر  -3توم  -405بەت ،ھاۋىل كەبىر  -1توم  -736بەت ،ئەلئۇم  -7توم  -561بەت ۋە مەنھۇل جەلىل
-70توم  -414بەت) مەكتەبەتۇش شامىلە نۇسخىسى

ئىمام ئەبۇ ھەنىفە رەھىمەھۇلالھ [مۇرتەلەر ئۆلگەندىن كېيىن ياكى مۇرتەدلەر ئۆلتۈرۈلگەندىن
كېيىن مۇرتەد بولۇشتىن ئىلگىرى تاپقان مال-مۈلۈكلىرى بىلەن مۇرتەد بولۇشتىن كېيىن
تاپقان مال-مۈلۈكلىرى ئايرىلىدۇ -،دەيدۇ .مۇرتەد بولۇشتىن ئىلگىرى تاپقان مال-مۈلۈكلىرى
مۇسۇلمان

مىراسخورلىرىغا بېرىلىدۇ.

مۇرتەد

مۇسۇلمانالر بەيتۇلمالىغا تاپشۇرۇلىدۇ -]،دەيدۇ.

بولۇشتىن

كېيىن

تاپقان

مال-مۈلۈكلىرى

(ئەلمۇغنى  -3توم  -755بەت ،شەرھۇلكەبىر  -3توم

 -405بەت ۋە ھاۋىل كەبىر  -1توم  -736بەت)

مۇسۇلمان قېرىنداشالر ،بۇ ھەقتە ئەھلى ئىلىملەر مۇرتەدلەرنىڭ مۇرتەد بولۇشىدىن
ئىلگىرىكى مال-مۈلۈكلىرى بىلەن مۇرتەد بولغاندىن كېيىن تاپقان مال-مۈلۈكلىرىنى
ئايرىيدۇ .بۇ ئىسالم دىيارى بولغان ۋاقىتقا قارىتىلغان.
مەن تۆۋەندە خۇالسە قىلىپ ئىسالم دىيارىدا بولغان مۇرتەدلەرنىڭ مال-مۈلۈكلىرى بىلەن
كۇپرى دىيارىدا بولغان مۇرتەدلەرنىڭ مال-مۈلۈكلىرى ھەققىدە توختىلىپ ئۆتىمەن.
ئەگەر مۇرتەد بولغان كىشى ئىسالم دىيارىدا بولسا بۇنىڭ ھۆكمى ئايرىم بولىدۇ ،كۇپرى دىيارىدا
بولسا بۇنىڭ ھۆكمى ئايرىم بولىدۇ.
ئەگەر مۇرتەد بولغان كىشى ئىسالم دىيارىدا بولسا ،بۇنىڭ

مال-مۈلۈكلىرىنىڭ ھۆكمى

تۆۋەندىكىچە:
 -7بۇنىڭ مال-مۈلۈكلىرى توختىتىلىپ تۇرىلىدۇ.
 -5مۇرتەد بولغان كىشىدىن تەۋبە تەلەپ قىلىنىدۇ ،ئەگەر تەۋبە قىلسا ئۆزى قويۇپ بېرىلىدۇ
ۋە مال-مۈلۈكلىرى ئۆزىگە قايتۇرۇلۇپ بېرىلىدۇ.
 -4ئەگەر مۇرتەد بولغان كىشى تەۋبىدىن باش تارتسا ئۆلتۈرۈلىدۇ .مال-مۈلۈكلىرى
مۇسۇلمانالر بەيتۇلمالىغا تاپشۇرۇلىدۇ.
ئەگەر مۇرتەد بولغان كىشى كۇپرى دىيارىدا بولسا بۇنىڭ

مال-مۈلۈكلىرىنىڭ ھۆكمى

تۆۋەندىكىچە:
 -7مۇرتەد بولغان كىشى ئىسالم دىيارىدا بولۇپ ،كېيىن كۇپرى دىيارىغا قېچىپ كەتكەن
بولسا ،ئىسالم دىيارىدا قېلىپ قالغان مال-مۈلۈكلىرى مۇسۇلمانالر بەيتۇلمالىغا تاپشۇرۇلىدۇ.
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 -5مۇرتەد بولغان كىشى ئىسالم دىيارىدا بولۇپ ،كېيىن كۇپرى دىيارىغا قېچىپ كەتكەن
بولسا ،بۇنىڭ كۇپرى دىيارىدىكى مال-مۈلۈكلىرىنى مۇسۇلمانالرنىڭ قايسىسى قادىر بولسا
ئېلىۋالسا بولىدۇ.
بۇ ھەقتە ئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:ئەگەر مۇرتەد ئىسالم دىيارىدىن كۇپرى
دىيارىغا قېچىپ كەتسە ،بۇنىڭ مال-مۈلۈكلىرىنى مۇسۇلمانالرنىڭ قايسى بىرى قادىر بولسا
ئېلىۋالسا بولىدۇ].
مۇسۇلمان قېرىنداشالر ،بۈگۈنكى بىزنىڭ دەۋرىمىزدىكى مۇرتەد ھاكىمىيەتلەرنىڭ ۋە
كاپىرالرنىڭ ھىمايىسى ئاستىغا ئۈتىۋالغان مۇرتەدلەرنىڭ مال-مۈلۈكلىرىگە كەلسەك ،بۇالرنىڭ
مال-مۈلۈكلىرىنى كىم قادىر بولسا ئاشكارە ۋە يوشۇرۇن ھالەتتە ئېلىۋالسا بولىدۇ.
ئەسكەرتىش :مۇرتەد ھاكىمىيەتلەردىن ئېلىنغان مال-مۈلۈكلەرنىڭ بەشتەن بىرى بەيتۇلمالغا
تاپشۇرۇلىدۇ قالغان قىسملىرى جەڭگە قاتناشقانالر ئارىسىدا تەقسىم قىلىنىدۇ .ئەگەر بىر كىشى
مۇرتەدلەرنى ئۆلتۈرگەن بولسا بۇ مۇرتەدلەرنىڭ مېلى ئۆلتۈرگەن كىشىنىڭ بولىدۇ.
شەرىئەتتە مال-مۈلۈكلەرنىڭ ھۆكمى تۆۋەندىكىچە:
 -7مۇسۇلمانالرنىڭ مال-مۈلۈكلىرى.
-5ئەھدە بار ياكى سۈلھى تۈزۈلگەن ۋە ياكى ئامانلىق بىرىلگەن كاپىرالرنىڭ مال-مۈلۈكلىرى
مانا بۇ يۇقارقى كىشىلەرنىڭ مال-مۈلۈكلىرى ساقلىنىپ قالىدۇ .ئەمما بۇنىڭدىن باشقا
كىشىلەرنىڭ مال-مۈلۈكلىرى مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ھاالل قىلىنغان.
ئى ﷲئىسالم ئۈممىتىگە ھەقنى تونۇش ۋە ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىشنى نېسىپ قىلغىن! ئى
ﷲمۇسۇلمانالرغا رىزىق مەنبەلىرىنى كۆپەيتىپ بەرگىن! ئى ﷲ كاپىرالر كېچە-كۈندۈز بۇالڭ-
تاالڭ قىلىۋاتقان مال-مۈلۈكلىرىمىزنى ۋە بايلىقلىرىمىزنى بىزلەرگە قايتۇرۇپ بەرگىن!
مۇجاھىدالرغا غەنىمەت يوللىرىنى كۆپەيتىپ بەرگىن! ۋە بۇ غەنىمەتلەر ئارقىلىق جىھاد ئىبادىتى
پۈتۈن دۇنيادا يۈكسىلىشىگە ياردەم بەرگىن!

مۇرتەدلەرنىڭ مىراسى توغرىسىدا
مۇرتەدلەرنىڭ ماللىرىنىڭ مىراس مەسىلىسى توغرىسىدا ،ھەم ئەھلى ئىلىملەرنىڭ كۆز
قاراشلىرى ھەر خىل بولغان.
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بەزى ئەھلى ئىلىملەر [مۇسۇلمانالر مۇرتەد ئۇرۇق تۇققانلىرىدىن مىراس ئاالاليدۇ -،دەپ
قارايدۇ].
ئىمام ئەبۇ ھەنىفە رەھىمەھۇلالھ [ :مۇرتەد بولۇشتىن ئىلگىرى تاپقان مال-مۈلۈكلىرى
مۇسۇلمان

مىراسخورلىرىغا

مۇرتەد

بېرىلىدۇ

مۇسۇلمانالر بەيتۇلمالىغا تاپشۇرۇلىدۇ -]،دەيدۇ

بولۇشتىن

كېيىن

تاپقان

مال-مۈلۈكلىرى

(ئەلفىقھۇل ئىسالمي ۋە ئەدىللەتۇھۇ  70توم  -437بەت)

ئىمام شافىئى ،ئىمام مالىك ۋە ئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇمۇلالھالر مۇنداق دەيدۇ[:
مۇرتەدلەردىن ئېلىنغان مال-مۈلۈكلىرى مۇسۇلمانالر بەيتۇلمالىغا تاپشۇرۇلىدۇ ،ئۇنىڭدىن
ئۇرۇق-تۇققانلىرى مىراس ئااللمايدۇ. .

(ئەلمۇغنى  -3توم  -755بەت ,شەرھۇلكەبىر  -3توم  -405بەت،

ھاۋىل كەبىر  -1توم  -736بەت ،ئەلئۇم  -7توم  -561بەت ۋە مەنھۇل جەلىل -70توم  -414بەت) مەكتەبەتۇش
شامىلە نۇسخىسى

خۇالسە :مۇرتەدلەردىن مۇرتەدلەرىنىڭ
چۈنكى،

مۇرتەدلەرمۇ

كاپىرالرنىڭ

ئۇرۇق-تۇققانلىرى ۋە ئائىلىسى مىراس ئااللمايدۇ.

جۈملىسىدىن

بولۇپ

ئومۇمىي

كاپىرالرنىڭ

مېلىنى

مۇسۇلمانالرنىڭ مىراس ئااللمايدىغانلىقىنى ئۇسامە ئىبنى زەيد  نىڭ رەسۇلۇلالھ  دىن رىۋايەت
قىلغان ھەدىسى كۈچلەندۈرىدۇ .رەسۇلۇلالھ  مۇنداق

دەيدۇ«:ل يرث الكافر املسلم ول املسلم

«كاپىر مۇسۇلماندىن ۋە مۇسۇلمان كاپىردىن مىراس ئااللمايدۇ».

الكافر»

(بۇخارى ۋە مۇسلىم)

مۇرتەدلەرنىڭ نىكاھ مەسىلىسى توغرىسىدا
ئىسالم بۇيرىغان ھالەتتە شەرئىي

توي قىلىش مەسىلىسى بولسا ،ھەر بىر مۇسۇلمانالر

بىلىشكە تېگىشلىك ئەڭ مۇھىم مەسىلە .بىراق ،مۇسۇلمانالر نىكاھ مەسىلىلىرىنىڭ شەرئىي
يول-يۇرۇقلىرىنى بىلمىگەن ۋە ياكى سەل قارىغانلىق نەتىجىسىدە زامانىمىزدا كۆپلىگەن تويالر
شەرىئەتتىن چەتنەپ كەتمەكتە .شۇ جۈملىدىن مۇرتەدلەر بىلەن نىكاھلىنىش مەسىلىلىرى ئەۋج
ئالماقتا.
كۆپلىگەن مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزدا شەرىئەتنىڭ بۇ ھەقتىكى ئەھكاملىرىغا سەل قاراش
پەيدا بولۇپ قالدى .چۈنكى ،بۈگۈنكى زامانىمىزدا ھەممىزگە مەلۇم بولغاندەك مۇرتەدلەر
كۆپىيىپ ،ھەتتاكى ئۇرۇق تۇققانالر ئارىسىدا تېپىلىدىغان دەرىجىگە يىتىپ باردى .شۇنىڭ
بىلەن ،مۇسۇلمانالر بۇ بىزنىڭ ئۇرۇق -تۇققانلىرىمىزدىن ئىكەن دەپ ،ياكى كاپىرالرنىڭ
ئالدىدىكى ھوقۇقالرنى ئىزدەپ ،ئىسالمدىكى دوستلۇق ۋە دۈشمەنلىك (يەنى ئەلۋەال ۋەلبارا )
ئەقىدىسىنى تاشالپ قويۇپ ،ئۆزىنىڭ پەرزەنتلىرىنى مۇرتەدلەرگە نىكاھالپ قويىدىغان ئىشالر
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بولۇپ قېلىۋاتىدۇ .نەتىجىدە مۇسۇلمانالرنىڭ مۇرتەد ئايالالرغا نىكاھلىنىش مەسىلىسى ۋە مۇرتەد
كاپىرالرنىڭ مۇسلىمەلەر بىلەن توي قىلىش مەسىلىسى ئەۋج ئېلىپ كېتىۋاتىدۇ .مانا بۇ ئىش
رەببىمىز ﷲبىزلەرنى توسقان ھارام ئىشالردىندۇر.
شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ھەقتە ﷲنىڭ

بىزلەرنى نېمىگە بۇيرۇيدىغانلىقىنى تەۋسىيە قىلىپ

ئۆتۈشنى توغرا كۆردۇم .چۈنكى ،بۇ مەسىلە بولسا مىنى كۆپ غەمگە سالىدۇ.
ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! ﷲ بىزلەرنى ئىسالم دىنىغا مۇكەممەل كىرىشكە بۇيرۇق قىلىپ
مۇنداق دەيدۇ:

ِ
اتَّالش ْيطَ ِ
اَّخطُو ِ
ِ
َّمبِينَّ()513
ينَّآ ََمنُواَّا ْد ُخلُواَّفِ ِّ
انَّإِنهَُّلَ ُك ْم َ
َّع َُّدو ُ
يَّالسل ِْمَّ َكافةً َ
َّوََلَّتَتب ُعو ُ َ
يَاَّأَيُّ َهاَّالذ َ
ئى مۇئمىنلەر! ئىسالم دىنىغا پۈتۈنلەي كىرىڭالر (يەنى ئسالم دىنىنىڭ پۈتۈن
ئەھكاملىرىغا بويسۇنۇڭالر ،بەزى ئەھكاملىرىغا ئەمەل قىلىپ ،بەزى ئەھكاملىرىنى
تەرك ئەتمەڭالر) ،شەيتاننىڭ يوللىرىغا (ۋە ئىغۋاسىغا) ئەگەشمەڭالر ،شەيتان
سىلەرگە ھەقىقەتەن ئاشكارا دۈشمەندۇر [.]501
ئى ئىسالم ئۈممىتى! بىز ئىسالم دىنىغا مۇكەممەل كىرەيلى! بۇ دىن پەقەت ناماز ئوقۇش
بىلەنال چەكلىنىپ قالمايدۇ .بەلكى ،ﷲقۇرئان كەرىمدە بىزلەرگە قىلغان بۇيرۇقالرنىڭ
ھەممىسىگە كۈچىمىزنىڭ يېتىشىچە ئەمەل قىلىش بىلەن ئىسالمغا مۇكەممەل كىرگەن
بولىمىز.
مەن بۇ مەسىلىنى بايان قىلىشتىن ئىلگىرى ،مۇسلىمە ھەمشىرلىرىمىزگە ئىگە بولىۋاتقان
ۋەلىيلەرگە ئىسالم شەرىئىتىنىڭ نىكاھ مەسىلىلىرىدىكى شەرئى بىلىملەرنى ،خۇسۇسەن
ۋەلىيلەرگە ۋاجىب بولىدىغان بىلىملەرنى ياخشى ئۈگىنىشىنى تەۋسىيە قىلىمەن.
شۇنداقال ،مۇسلىمە ئايالالرغا ئىگە بولىۋاتقان بارلىق قېرىنداشلىرىمىزغا مۇسلىمەلەرنىڭ
نىكاھ مەسىلىسى ھەققىدە ﷲتىن قورقۇشىنى تەۋسىيە قىلىمەن.
بۇ ھەقتە تۆۋەندىكىدەك بىر قانچە خىل مەسىلىنى بايان قىلىپ ئۆتىمەن.

-1مۇسلىمە ئايالالرنى مۇرتەد كاپىرالرغا نىكاھالپ بېرىش دۇرۇسمۇ؟
ج :مۇرتەدلەرنىڭ مۇسۇلمان ئايالالر بىلەن توي قىلىشى ياكى مۇسۇلمان ئايالالرنى مۇرتەدلەرگە
نىكاھالپ بېرىش قەتئىي دۇرۇس ئەمەس .بەلكى بۇ ﷲچەكلىگەن ھارام ئىشالردىندۇر. .
(ئەلمۇغنى  -70توم  -43بەت ,شەرھۇلكەبىر  -3توم  -405بەت ،ئەلھاۋىل كەبىر  -3توم  -536بەت ۋە
ئەلبەھرۇررائىق -7توم  -330بەت) شامىلە نۇسخىسى
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ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ِ
َّحتىَّيُ ْؤِمنُواَّ( )554
ين َ
َ وََلَّتُ ْنك ُحواَّال ُْم ْش ِرك َ

مۇشرىك ئەرلەر ئىمان ئېيتمىغىچە مۆمىن ئايالالرنى ئۇالرغا ياتلىق قىلماڭالر.
(سۈرە بەقەر)

ﷲبۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ:

ََ ل ِ
َّه ْمَّيَ ِحلُّو َنَّلَ ُهنََّّ 
َّوََل ُ
ُ
َّهنَّحلَّلَ ُه ْم َ

ئۇالر كاپىرالرغا ھاالل ئەمەس ،كاپىرالرمۇ ئۇالرغا ھاالل ئەمەس

(سۈرە ھەشىر)

مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ مۇرتەد كاپىرالر بىلەن توي قىلىشى ئۆلىماالرنىڭ ئىتتىپاقى بىلەن
ھارامدۇر.

(ئەلھاۋىل كەبىر  -3توم  -536بەت .ئەلمۇغنى  -70توم  -43بەت)

يۇقارقى دەلىللەرگە ئاساسەن ،قانداق شارائىت بولۇپ كېتىشتىن قەتئىينەزەر ،مۇسۇلمان
ئايالالرنىڭ مۇرتەد كاپىرالر بىلەن توي قىلىشى قەتئىي دۇرۇس ئەمەس .ئەگەر شۇنداق نىكاھ
بولغان بولسا بۇ نىكاھ باتىل.

-2مۇسۇلمانالرنىڭ مۇرتەد ئايالالر بىلەن توي قىلىشى جائىزمۇ؟
مۇسۇلمانالرنىڭ مۇرتەد ئايالالر بىلەن توي قىلىشى ھەم قەتئىي دۇرۇس ئەمەس .بەلكى ،بۇ ﷲ
چەكلىگەن ھارام ئىشالردىندۇر .ﷲبۇ ھەقتە مۇنداق

ِ
ِ
ِ
َّوَأل ََمةَّ
دەيدۇَ  :وََل َّتَ ْنك ُحواَّال ُْم ْش ِرَكات َ
َّحتىَّيُ ْؤمن َ

م ْؤِمنة َ ِ
َّولَ ْوَّأَ ْع َجبَْت ُك َّْم 
ُ َ
َّخ ْي رَّم ْن ُ
َّم ْش ِرَكة َ
(ئى مۇسۇلمانالر!) مۇشرىك ئايالالر ئىمان ئېيتمىغىچە ئۇالرنى نىكاھىڭالرغا
ئالماڭالر( .ھۆر) مۇشرىك ئايال (ھۆسن ـ جامالى ۋە مېلى بىلەن) سىلەرنى مەپتۇن

قىلغان تەقدىردىمۇ ،مۆمىن دېدەك ،ئەلۋەتتە ،ئۇنىڭدىن ئارتۇقتۇر.
ﷲ بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ:

سۈرە بەقەر

ََ ل ِ
حلُّو َنَّلَ ُهنََّّ 
َّه ْمَّيَ َِّ
َّوََل ُ
ُ
َّهنَّحلَّلَ ُه ْم َ

ئۇالر كاپىرالرغا ھاالل ئەمەس ،كاپىرالرمۇ ئۇالرغا ھاالل ئەمەس

(سۈرە ھەشىر)

-3ئەگەر توي قىلىپ بولغاندىن كېيىن ئەر ئايالنىڭ بىرىدىن
مۇرتەدلىك سادىر بولغان بولسا بۇ چاغدا قانداق قىلىمىز؟
ئىمام ئەبۇ ھەنىفە ،ئىمام مالىك ۋە ئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇمۇلالھالر مۇنداق دەيدۇ [:توي
قىلىپ بولغاندىن كېيىن ،ئەر-ئايالنىڭ بىرىدىن مۇرتەدلىك سادىر بولغان بولسا ،نىكاھ ئەر-
ئايالنىڭ بىرىنىڭ مۇرتەد بولۇشى بىلەن ئۈزۈلۈپ كېتىدۇ .ئەگەر ئۇالر ئايال كىشى ئىددەت
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تۇتىۋاتقاندا ۋە ياكى ئىددەتتىن كىيىن ئىسالم كەلتۈرسە ئوخشاشال قايتىدىن تويلۇق يىڭىدىن
نىكاھ قىلىدۇ].

(ئەلئىنايا شەرھۇلھىدايە-6توم  -757بەت ،ئەلمەبسۇت -6توم  -11بەت ۋە ئەسسەمرۇددانى-7

توم  -361بەت)

شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە ،ئىبنى قەييۇم ۋە ئىبنى كەسىر رەھىمەھۇمۇلالھالر مۇنداق
دەيدۇ [:توي قىلىپ بولغاندىن كېيىن ،ئەر-ئايالنىڭ بىرىدىن مۇرتەدلىك سادىر بولغان بولسا،
نىكاھ ئەر-ئايالنىڭ بىرىنىڭ مۇرتەد بولۇشى بىلەن ئۈزۈلۈپ كېتىدۇ.تاالق دېيىش ھاجەتسىز.
ئەمما ،ئايال كىشى ئىددەت تۇتىدۇ .ئىددەت جەريانىدا ئېرى تەۋبە قىلىپ ئىسالم دىنغا كىرسە
نىكاھ ئۆز ھالىتىدە ساقلىنىپ قالىدۇ .ئەمما ئايال كىشىنىڭ ئىددىتى تۈگەپ بولغاندىن
كېيىن ئېرى ئىسالم دىنغا كىرسە ،بۇ ۋاقىتتا ئايال كىشى شۇ ئەر بىلەن توي قىلىشنى خالىسا
يېڭىدىن تويلۇق بىلەن قايتىدىن نىكاھ قىلىدۇ .ئەگەر ئايال كىشى خالىسا باشقا ئەر بىلەن
توي قىلىدۇ].

(مەجمۇئۇل فەتىۋا -45توم  -441بەت ،زادۇل مۇئاد -6توم  -753بەت ۋە سۇبۇلۇس سەالم  -4توم

 -743بەت)

مەسىلەن :ئەگەر ئەر كىشى مۇرتەد بولۇپ كەتكەن بولسا ئايالى دەرھال ئېرىنى ئاگاھالندۇرۇشى
ۋە تەۋبىگە چاقىرىق قىلىشى زۆرۈر .ئايال كىشى ئېرىنى ئاگاھالندۇرۇپ بولغاندىن كېيىنمۇ ئېرى
تەۋبە قىلىپ قايتىدىن ئىسالمغا كىرمىسە ،گەرچە ئېرى ناماز ئوقۇسىمۇ ئايال كىشى ئېرىدىن
ئايرىلىپ كېتىشى كېرەك ،بۇ نىكاھ ئېرىنىڭ مۇرتەد بولۇشى بىلەنال ئۈزۈلۈپ كېتىدۇ.
ئى ﷲئىسالم ئۈممىتىگە ئۆزۈڭنىڭ بۇيرۇقىغا ئەمەل قىلىشنى نېسىپ قىلغىن!
مۇسۇلمانالرنى ئۆزلىرىنىڭ پاك ئىپپەتلىك قىزلىرىنى مۇرتەدلەرگە نىكاھالپ قويۇشتىن ئىبارەت
جىنايەتتىن ساقلىغىن.

ئىسالم دىندىن چىقىپ كەتكەن ۋە شانۇ-شەۋكەت بىلەن
قوغدىنىۋالغان مۇرتەدلەر ھەققىدە
بۇ دەرس بولسا ،مۇرتەدلەر ئەھكاملىرى ھەققىدىكى ئەڭ مۇھىم تەتقىقات ھېسابلىنىدۇ.
چۈنكى ،ئىلگىرىكى دەۋرىدە مۇرتەدلەر مەيدانغا كەلگەن ،بىراق بىزنىڭ دەۋرىمىزدىكىگە ئوخشاش
كۈچلۈك ھاكىمىيەت شەكىلدە مەۋجۇد بولمىغان .شۇڭالشقا ،مۇرتەدلەر ئەھكاملىرى توغرىسىدا
ئىلگىركى ئالىملىرىمىز بايان قىلغان مەسىلىلەرنىڭ بەزىسى ھازىرقى رىئاللىقىمىزدا نۇرغۇن
سۇئالالرنى پەيدا قىلىدۇ .بۇ ھەقتە ھازىرقى زامان ئالىملىرىمىز ،ئىلگىركى ئالىملىرىمىزنىڭ
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ئوتتۇرغا قويغان پەتىۋالىرىغا ھۆرمەت قىلغان ئاساستا ۋە شەرىئەتنىڭ ئۇسۇل قائىدىلىرىگە رىئايە
قىلغان ھالەتتە مۇھىم مەسىلىلەرنى ئۈممەتكە ئېچىپ بەردى .بۇ مەسىلىلەرنى ياخشى
بىلىشىمىز -مۇرتەدلەر ۋە مۇرتەد ھاكىمىيەتلەر بىلەن ئېلىپ بېرىلىدىغان جىھادىمىزنى ئەڭ
ئۈنۈملۈك ،توغرا ۋە شەرىئەتكە مۇۋاپىق ھالەتتە ئېلىپ بېرىشىمىزدا زور ئەھمىيەتكە ئىگە.
ئۈممەتنى بۇ خارلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ۋە ئىسالمى دىيارالرنى مۇرتەدلەرنىڭ چاڭگاللىرىدىن ئازات
قىلشقا ھەقىقى ئاتالنغان ھەر بىر مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىز بۇ دەرىسلەرگە ئاالھىدە ئەھمىيەت
بېرىشىنى تەۋسىيە قىلمەن.
بۈگۈنكى دەۋرىدىكى مۇرتەد ھاكىمىيەتلەر ۋە مۇرتەد دۆلەتلەردە ئىككى خىل كۆرۈنۈش پەيدا
بولغان.
 -7ئىسالم شەرىئىتىگە بويسۇنۇشتىن باش تارتقان.
مەسىلەن :ﷲئادا-جۇدا بولۇشقا بۇيرىغان كاپىرالردىن ئادا-جۇدا بولماسلىققا ئوخشاش....
-5ئىسالم دىندىن چىقىپ كەتكەن شۇنداقال ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش قىلغان.
بۇ تۈردىكى مۇرتەدلەر بولسا مۇنتىزىم ئارمىيەلىرى بىلەن كىچە  -كۈندۈز ئىسالمغا قارشى
ئەسلى كاپىرالر ۋە يەھۇدىيالرغا ئوخشاش ئۇرۇش قىلىدۇ.
مەن ئالدى بىلەن مۇرتەد دۆلەتلەرنىڭ ئىسالم دىندىن چىقىپ كەتكەن تەرەپلىرى ھەققىدە
قىسقىچە توختىلىشنى توغرا تاپتىم.

مۇرتەد ھاكىمىيەتلەرنىڭ ئىسالم دىنىدىن چىقىپ كەتكەن
تەرەپلىرى
زامانىمىزدىكى مۇرتەدلەر بولسا ،ئىسالم دىنىدىن كۆپلىگەن ئىشىكلەردىن چىقىپ كەتكەن.
ئەگەر بىز ئۇالرنىڭ مۇرتەد بولۇپ كەتكەن تەرەپلىرى ھەققىدە توختالساق ئىنتايىن كۆپ .ۋە
لېكىن ئەبۇ مۇھەممەد مەقدىسى ھەفىزەھۇلالھ بايان قىلغان ئالتە تۈرلۈك نەرسىلەرنى
كەلتۈرىمەن.
 -1بۇ مۇرتەد دۆلەتلەر ۋە ھاكىمىيەتلەر ئۆز ئالدىغا قانۇن ياساش بىلەن ئىسالم دىنىدىن
چىقىپ كەتكەن.
بۇ مۇرتەد دۆلەتلەر ئۆزئالدىغا قانۇن
ﷲ مۇنداق

ياسايدۇ:

دەيدۇ  :أَأَربابََّّمت َف ِّرقُو ََّنَّ َخي رََّّأََِّمَّهللََّّالْو ِ
ارَّ()93
اح َُّدَّالْ َقه َُّ
َْ ُ َ
ْ
َ
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تۈرمىداش ئاغىنىلەر! تارقاق كۆپ مەبۇدالر ياخشىمۇ؟ ياكى قۇدرەتلىك بىر ﷲ

ياخشىمۇ؟ [ .]43

(سۈرە يۈسۈف)

مۇرتەد دۆلەتلەر ﷲنىڭ قانۇنلىرى بىلەن ھۆكۈم قىلمايدۇ .بەلكى ،ئۆزلىرى ياسىۋالغا
ئەدلىيە باشقارمىلىرى تۈزۈپ بەرگەن ۋە ياكى يەھۇدىيالر قۇرۇلتايلىرى تۈزۈپ بەرگەن ئىنسانىي
قانۇنالر بىلەن ھۆكۈم قىلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن بۇالر مۇسۇلمانالرنى ﷲنىڭ قانۇنى بىلەن ھۆكۈم
قىلىشتىن مەھرۇم قىلىپ قويىدۇ .قايسى بىر مۇسۇلمان ﷲنىڭ قانۇنلىرى بىلەن ھۆكۈم
قىلسا ،شۇ مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىدۇ.
ھاكىمىيەتلەر بولسا كاپىرالرنىڭ يەرلىك قانۇنلىرىغا ئىتائەت

 -2بۇ مۇرتەد دۆلەتلەر ۋە

قىلىش بىلەن ئىسالم دىنىدىن چىقىپ كەتكەن.
ئۇالر كاپىرالرنىڭ يەرلىك قانۇنلىرىغا ئىتائەت قىلىدۇ .كاپىرالرنىڭ كۇپرى قانۇنلىرىغا
ئەگىشىدۇ .ھالبۇكى ﷲبىزلەرنى ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشقا ۋە كاپىرالردىن ئادا-جۇدا بولۇشقا
بۇيرىغان ئىدى.

وت ِ
كَّبِالْعروةَِّالْوثَّْ َق َ ِ
ِ
ِ
ِ
َّعلِيمَّ( )522
امَّلَ َه َّ
اَّوَّاَهللََّّ َس ِميع َ
َّويُ ْؤم ْنَّبااهللََّّفَ َقد ْ
ىََّلَّانْف َ
صَ
فَ َم ْنَّيَ ْك ُف ْرَّبالطاغُ َ
س َ ُْ َ ُ
َّاستَ ْم َ
كىمكى تاغۇت (يەنى ﷲتىن باشقا بارچە مەبۇد) نى ئىنكار قىلىپ ،ﷲقا
ئىمان

ئېيتىدىكەن،

ئۇ

مەھكەم

سۇنماس،

تۇتقىنى

تۇتقان

بولىدۇ،ﷲ

(بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،ئىشلىرىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر
[(.]565سۈرە

بەقەر)

ﷲ بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق

ِ
َّماَّلَ ْمَّيَأْذَ ْنَّبِ ِهَّاهللَّ 
دەيدۇ :أ َْمَّلَ ُه ْمَّ ُش َرَكاءَُّ َش َر ُعواَّلَ ُه ْمَّم َنَّالدِّي ِن َ

ئۇالرنىڭ ﷲرۇخسەت قىلمىغان نەرسىلەرنى دىن قىلىپ بېكەتكەن مەبۇدلىرى
بارمۇ؟

(ﷲنىڭ

ئۇالرغا

بېرىلىدىغان

ئازابنى

قىيامەتكىچە

تەخىر

قىلىش

توغرىسىدىكى) ھۆكمى بولمىسا ئىدى ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئەلۋەتتە (دۇنيادىال) ھۆكۈم
چىقىرىلغان بوالتتى( ،ئۆزلىرىگە) زۇلۇم قىلغۇچىالر (يەنى كاپىرالر) قاتتىق ئازابقا

دۇچار بولىدۇ [.]16

(سۈرە شۇرا)

ﷲبۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ:

ِ ِ
ِ
ِ
َّماَّتَ بَ ي َن َّلَ ُه ُم َّال ُْه َدىَّالش ْيطَا ُنَّ
ين ْ
َّارتَدُّواَّ َعلَىَّأَ ْدبَا ِره ْم َّم ْن َّبَ ْعد َ
إِن َّالذ َ

ِ
ِِ
َسو َلَّلَ ُهمَّوأ َْملَىَّلَ ُهمَّ(َّ)52ذَلِ َ ِ
يع ُك ْمَّفِيَّبَ ْع ِ
َّواهللََّّيَ ْعلَ ُمَّإِ ْس َر َارُه ْمَّ
َّاأل َْم ِر ََّ
ض ْ
واَّماَّنَز َلَّاهللََّّ َسنُط ُ
ينَّ َك ِرُه َ
ْ
َْ
كَّبأَن ُه ْمَّقَالُواَّللذ َ
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ط َّاهلل َّ َّ َوَك ِرُهواَّ
َس َخ َ
ف َّإِ ََّذا َّتَ َوف ْت ُه ُم َّال َْم َالئِ َكةُ َّيَ ْ
(َّ )52فَ َك ْي َ
ارُه ْم َّ(َ َّ )57ذلِ َ
َّو ُج َ
َّما َّأ ْ
ك َّبِأَن ُه ُم َّات بَ ُعوا َ
َّوأَ ْدبَ َ
وه ُه ْم َ
ض ِربُو َن ُ
طَّأَ ْع َمالَ ُه ْمَّ()53
َحبَ َ
ِر ْ
ض َوانَهَُّفَأ ْ
توغرا يول ئېنىق بولغاندىن كېيىن ئارقىسىغا قايتىۋالغانالر (يەنى ئىماندىن
كۇفرىغا قايتقانالر)غا (ئۇالرنىڭ بۇ ئىشىنى) شەيتان چىرايلىق كۆرسەتتى( ،شەيتان
ئارزۇ ۋە ئەجەلنىڭ ئۇزۇنلۇقى بىلەن) ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى تىندۇردى [ .]56بۇ (يەنى
شەيتاننىڭ ئۇالرنى ئازدۇرۇشى) شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى ،ئۇالر ﷲنازىل قىلغان
نەرسىنى يامان كۆرگەن كاپىرالرغا« :بىز بەزى ئىشالردا سىلەرگە ئىتائەت قىلىمىز»
دېدى ،ﷲ ئۇالرنىڭ سىرلىرىنى بىلىدۇ [( .]55ئازاب) پەرىشتىلىرى ئۇالرنىڭ
يۈزلىرىگە ۋە ئارقىلىرىغا ئۇرغان ھالدا ئۇالرنىڭ جانلىرىنى ئېلىۋاتقاندا (ئۇالرنىڭ
ھالى) قانداق بولىدۇ؟ [ .]51بۇ (ئازاب) شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى ،ئۇالر ﷲ نى دەرغەزەپ
قىلىدىغان نەرسىلەرگە ئەگەشتى ،ﷲنىڭ رازىلىقىنى (يەنى ﷲنى رازى قىلىدىغان
ئىشالرنى) ياقتۇرمىدى ،شۇنىڭ بىلەن ﷲئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى بىكار قىلدى
[(.]51سۈرە مۇھەممەد)

بۇ دۆلەتلەر خەلقئارالىق بىرلەشمە قارارلىرىنى ۋە ب د ت نىڭ قارارلىرىنى ﷲ نىڭ
قانۇنلىرىنىڭ ئالدىدا قويىدۇ .ئۇالر بۇ ئارقىلىق ئىسالمغا ۋە كۆپلىگەن ئىسالمى دىيارالرنىڭ
قولدىن كىتىپ قېلىشىغا خىيانەت قىلدى.
بۈگۈنكى دەۋرىمىزدىكى مۇرتەد دۆلەتلەر بولسا ،ھەممە ئىشالردا ئاساسەن كاپىرالرغا ئىتائەت
قىلىدۇ.
مەسىلەن :شەرقى تۈركىستاندىكى كاپىرالر ئورگانلىرىدا خىزمەت قىلىۋاتقان مۇرتەدلەرگە
كەلسەك ،ئۇالر خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى نېمىنى بۇيرۇق قىلسا شۇنىڭغا ئىتائەت قىلىدۇ .شۇ
تاجاۋۇزچى كاپىرالرنىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئىجرا قىلىش ئۈچۈن ئون مىڭلىغان قېرىنداشالرنى شېھىد
قىلىۋاتىدۇ ۋە تۇرمىالرغا تاشالپ ئەڭ قىيىن زۇلۇمالر بىلەن قىينىۋاتىدۇ.
دېمەك ،بۇالر كۇپرى قانۇنلىرىغا ئىتائەت قىلىش بىلەن ئىسالم دىندىن چىقىپ كەتكەن
مۇرتەدلەردۇر.
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 -4بۇ مۇرتەد دۆلەت ۋە ھاكىمىيەتلەر بولسا ،يەھۇدىي ،نەسارا ،مۇشرىك ۋە مۇرتەدلەردىن
ئىبارەت كاپىرالرنى دوست تۇتۇش ،ئۇالرنى ھىمايە قىلىش ،ئۇالرغا قورال -ياراق ۋە
ئىقتىسادىي تەرەپلەردىن ياردەم بېرىش بىلەن ئىسالم دىندىن چىقىپ كەتكەن.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق

اءَُّبَ ْعضََّّ
ض ُه َّْم َّأ َْولِيَ َّ
ارى َّأ َْولِيَ َّ
ين َّآ ََمنُوا َّ َََّل َّتَ ت ِخ ُذوا َّالْيَ ُه ََّ
دەيدۇ :يَا َّأَيُّ َها َّال ِذ ََّ
اءََّبَ ْع ُ
ود َّ َوالن َ
صَ

ينَّ( )24
َوَم َّْنَّيَتَ َول ُه َّْمَّ ِم ْن ُك َّْمََّّفَِإن َّهَُّ ِم ْن ُه َّْمَّإِنََّّاهللََّّ َََّلَّيَ ْه ِديَّالْ َق ْوََّمَّالظالِ ِم ََّ
ئى مۇئمىنلەر! يەھۇدىي ۋە ناساراالرنى دوست تۇتماڭالر .ئۇالر بىر ـ بىرىنى
دوست تۇتىدۇ .سىلەردىن كىمكى ئۇالرنى دوست تۇتىدىكەن ،ئۇمۇ ئەنە شۇالردىن

سانىلىدۇ ،ﷲ زالىم قەۋمنى ھەقىقەتەن ھىدايەت قىلمايدۇ [.]67
ﷲبۇ ھەقتە يەنە مۇنداق

(سۈرە مائىدە)

اء َّتُ ْل ُقو ََّن َّإِلَْي ِه َّْمَّ
ين َّآ ََمنُوا َّ َََّل َّتَت ِخ ُذوا َّ َع ُد ِّوي َّ َو َع ُدوُك َّْم َّأ َْولِيَ ََّ
دەيدۇ  :يَا َّأَيُّ َها َّال ِذ ََّ

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ادا َّفِيَّ
ْح َِّّق َّيُ ْخ ِر ُجو ََّن َّالر ُس ََّ
ول َّ َوإِيَّا ُك َّْم َّأَ َّْن َّتُ ْؤمنُوا َّباىللهَّ َّ َربِّ ُك َّْم َّإِ َّْن َّ ُك ْنتُ َّْم َّ َخ َر ْجتُ َّْم َّ ِج َه ً
اء ُك َّْم َّم ََّن َّال َ
بال َْم َود َّة َّ َوقَ َّْد َّ َك َف ُروا َّب َما َّ َج َ
ضلَّ َّ َس َو َّاءََّ
َسبِيلِي َّ َوابْتِغَ ََّ
ضاتِي َّتُ ِس ُّرو ََّن َّإِلَْي ِه َّْم َّبِال َْم َود َّةِ َّ َوأَنَا َّأَ ْعلَ َُّم َّبِ َما َّأَ ْخ َف ْيتُ َّْم َّ َوَما َّأَ ْعلَنْتُ َّْم َّ َوَم َّْن َّيَ ْف َعل َّْهُ َّ ِم ْن ُك َّْم َّفَ َق َّْد َّ َ
اء َّ َم ْر َ
يل َّ(   )4ئى مۇئمىنلەر ،مېنىڭ دۈشمىنىمنى ۋە سىلەرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى
السَّبِ َِّ
دوست تۇتماڭالر ،ئۇالر سىلەرگە كەلگەن ھەقىقەتنى (يەنى ئىسالمنى ،قۇرئاننى)
ئىنكار قىلغان تۇرسا ،ئۇالرغا دوستلۇق يەتكۈزىسىلەر ،ئۇالر پەرۋەردىگارىڭالر ﷲ قا
ئىمان ئېيتقىنىڭالر ئۈچۈن پەيغەمبەرنى ۋە سىلەرنى يۇرتۇڭالردىن ھەيدەپ
چىقاردى ،ئەگەر سىلەر مېنىڭ يولۇمدا جىھاد قىلىپ ۋە رازىلىقىمنى تىلەپ
چىققان بولساڭالر (ئۇ چاغدا مېنىڭ دۈشمىنىمنى ۋە سىلەرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى
دوست تۇتماڭالر) ،سىلەر ئۇالرغا يوشۇرۇن دوستلۇق يەتكۈزىسىلەر ،مەن سىلەر
يوشۇرغان

ۋە

ئاشكارىلىغان

نەرسىلەرنى

بىلىپ

تۇرىمەن،

كىمكى

شۇنداق

قىلىدىكەن (يەنى ئۇالرنى دوست تۇتۇپ ،ئۇالرغا پەيغەمبەرنىڭ خەۋەرلىرىنى

يەتكۈزىدىكەن) ،ئۇ ھەقىقەتەن توغرا يولدىن ئازغان بولىدۇ [.]7
ﷲبۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ:

(سۈرە مۇمتەھىنە)

ََ ل َّي ت ِخ ِذ َّالْم ْؤَِّمنُو َن َّالْ َكافِ ِرين َّأَولِياء َِّمن ُ ِ
ِِ
كَّ
َّوَم ْن َّيَ ْف َع ْل َّذَلِ َ
َ ََْ ْ
َ
ين َ
ُ
َّدون َّال ُْم ْؤمن َ

فَ لَيس َِّمنَّاهللََّّفِيَّ َشيءَّإَِلَّأَ ْنَّتَ ت ُق ِ
واَّم ْن ُهمَّتُ َقاةًَّويح ِّذرُكمَّاهللََّّنَ ْفسهَُّوإِلَىَّاهللََّّالْم ِ
ص ُيرَّ()53
ْ
َ
َ َ
ْ َ َ
َُ َ ُ ُ
ْ
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مۇئمىنلەر مۇئمىنلەرنى قويۇپ كاپىرالرنى دوست تۇتمىسۇن ،كىمكى شۇنداق
قىلىدىكەن ،ئۇ ﷲنىڭ دوستلۇقىغا ئېرىشەلمەيدۇ ،ئۇالردىن قورقۇپ دوستلۇق
ئىزھار

قىلىشىڭالر

بۇنىڭدىن

مۇستەسنا.

ﷲسىلەرنى

قورقۇتىدۇ ،ئاخىر قايتىدىغان جاي ﷲنىڭ دەرگاھىدۇر 

ئۆزىنىڭ

ئازابىدىن

(سۈرە ئال ئىمران)

مۇرتەد ھاكىمىيەتلەر بولسا مۇسۇلمانالرنىڭ ،جۈملىدىن مۇجاھىدالرنىڭ قارشىسىغا كاپىرالر
بىلەن ئىتتىپاق تۈزىدۇ .ئىسالمغا قارشى تۇرۇشتا بىر-بىرىگە ئەھدىلەرنى ۋە قەسەملەرنى
بېرىدۇ .بۇ دۆلەتلەر ناتو بىرلەشمىلىرىنىڭ ۋە يەھۇدىيالرنىڭ ئىسالمى دىيارالرنى بېسىۋېلىشىغا
ئاالھىدە رول ئوينايدۇ .ئافغانىستانغا ئامرىكا باشچىلىقىدا سەلىپ كۈچلىرىنىڭ باستۇرۇپ
كىرىشىگە ئافغانىستان ۋە پاكىستاندىكى يەرلىك مۇرتەد ھاكىمىيەتلەر ئاساسىي ياردەملەرنى
بەرگەن .ئەگەر پاكىستان دېڭىزدىن ئورۇن بەرمىسە ،سەلىپ كۈچلىرى ھەرگىز ئافغانىستانغا بۇ
دەرىجىدە زور كۈچلەر بىلەن كىرەلمەيتتى .بىز ئۆزىمىز كۆرۈپ كەلگەن تۈركىستان رېئاللىقىغا
قارايدىغان بولساق ھەم ،تۈركىستان ئىچىدىكى خائىن مۇرتەدلەر خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا ئۇالرنى
دوست تۇتۇپ ياردەم بەرمىگەن بولسا ،تاجاۋۇزچىالر تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان زۇلۇملىرىنىڭ
ئوندەن بىرىنى قىاللمايتتى ۋە تۈركىستان زېمىنىنى ئىشغال قىلىپ ھازىرغىچى تۇتۇپ
تۇرالمايتتى.
دېمەك ،بۇ مۇرتەد ھاكىمىيەتلەر كاپىرالرنى دوست تۇتۇش ،ئۇالرنى ھىمايە قىلىش ،ئۇالرغا
قورال -ياراق ۋە ئىقتىسادىي تەرەپلەردىن ياردەم بېرىش بىلەن ئىسالم دىندىن چىقىپ كەتكەن.
 -4بۇ دۆلەتلەر بولسا ﷲنىڭ دوستلىرىغا قارشى جەڭ قىلىش بىلەن ،كاپىرالر بىلەن ئىسالم
ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ زىيىنىغا ھەمكارلىشىش ئارقىلىق ئىسالم دىندىن چىقىپ كەتكەن.
ﷲبۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

َّْل ْخوانِ ِهم َّال ِذين َّ َك َفر ِ
ِ
ِ
واَّم ْن َّأ َْه ِل َّاَّلْ ِكتَ ِ
اب َّلَئِ ْنَّ
أَلَ ْم َّتَ َر َّإِلَىَّالذ َ
ين َّنَافَ ُقواَّيَ ُقولُو َن ِ َ ُ َ ُ

أُ ْخ ِرجتُمَّلَنَ ْخرجنَّمع ُكمَّوََلَّنُ ِط ِ
َّواهللََّّي ْشه ُدَّإِن همَّلَ َك ِ
ِ
اذبُو َنَّ()44
اَّوإِ ْنَّقُوتلْتُ ْمَّلَنَ ْن ُ
يعَّفي ُك ْمَّأ َ
ُ
ص َرن ُك ْم ََّ َ َ ُ ْ
َح ًداَّأَبَ ًد َ
ْ ْ ُ َ ََ ْ َ
مۇناپىقالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى)
ئىنكار قىلغان ئەھلى كىتاب بۇرادەرلىرىگە« :يۇرتۇڭالردىن چىقىرىۋېتىلسەڭالر ،بىز
چوقۇم سىلەر بىلەن بىرگە چىقىپ كېتىمىز ،ھەرگىز سىلەرنىڭ زىيىنىڭالر
ھېسابىغا باشقا ئادەمگە ئىتائەت قىلمايمىز ،سىلەرگە ئۇرۇش ئېچىلسا چوقۇم
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سىلەرگە ياردەم بېرىمىز» دېيىشكەنلىكىنى كۆرمىدىڭمۇ؟ ﷲگۇۋاھلىق بېرىدۇكى،

مۇناپىقالر چوقۇم يالغانچىالردۇر [( .]77سۈرە ھەشىر)َّ
يۇقارقى ئايەتتە ،ﷲكاپىرالرغا يالغان ۋەدىلەرنى بەرگەنلەرنىمۇ كاپىر ئىكەنلىكىنى بايان
قىلدى .ئەمما ،بۈگۈنكى زامانىمىدىكى مۇرتەدلەر ۋە مۇرتەد ھاكىمىيەتلەر بولسا كاپىرالرغا يالغان
ۋەدىلەرنى ئەمەس ،بەلكى

راست ۋەدىلەرنى بېرىدۇ .شۇنداقال كاپىرالرغا ئەمەلىي ياردەملەرنى

بېرىدۇ.
دېمەك ،مۇرتەدلەر بولسا ﷲنىڭ دوستلىرىغا قارشى جەڭ قىلىش بىلەن ،كاپىرالر بىلەن
ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ زىيىنىغا ھەمكارلىشىش بىلەن ئىسالم دىندىن چىقىپ كەتكەن.
ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! ئەگەر بىز بۇ مۇرتەد ھاكىمىيەتلەرنىڭ ئىسالم ئەھلىگە بولغان
زىيانلىرىنى سۆزلەپ ئۆتسەك بۇ كىتابالرغا سىغمايال قالىدۇ .بۇ يەردە پەقەت ئۇالرنىڭ ئىسالم
دىندىن چىقىپ كەتكەن تەرەپلىرىنى سۆزلەپ ئۆتمەكچىمەن.
 -5بۇ دۆلەتلەر بولسا ﷲنىڭ شەرىئىتىگە بويسۇنۇشتىن باش تارتىش بىلەن ﷲنازىل
قىلغان نەرسىلەرگە

ئەمەل قىلىشتىن باش تارتقانلىقى سەۋەبى بىلەن ئىسالم دىندىن چىقىپ

كەتكەن.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق

ين َّ َك َف ُروا َّيُ ِحلُّونََّهَُّ َع ًاما َّ َويُ َح ِّرَُّمونََّهَُّ
ض َُّّل َّبَِِّه َّال ِذ ََّ
دەيدۇ :إِن َما َّالن ِس َّ
ادةَّ َّفِي َّالْ ُك ْف َِّر َّيُ َ
يءُ َّ ِزيَ َ

عاماَّلِي و ِ
ينَّ( )97
وءَُّأَ ْع َمالِ ِه َّْمَّ ََّواهللََّّ َََّلَّيَ ْه ِديَّالْ َق ْوََّمَّالْ َكافِ ِر ََّ
اطئُواَّ ِعدَّةََّ َماَّ َحرََّمَّاهللََّّفَ يُ ِحلُّواَّ َماَّ َحرََّمَّاهللََّّ ُزيِّ ََّنَّلَ ُه َّْمَّ ُس َّ
َ ً َُ
ئاينى ئارقىغا سۈرۈش (يەنى ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئاينى باشقا بىر ئايغا
ئۆزگەرتىپ ،يىلنىڭ  75ئېيىنى  74ئايغا كۆپەيتىش) كۇفرىنى زىيادە قىلىشتۇر،
بۇنىڭ بىلەن كاپىرالر ئازدۇرۇلىدۇ؛ ئۇالر ﷲھارام قىلغان ئايالرنىڭ سانىغا
مۇۋاپىقلىشىش ئۈچۈن ،ئۇنى بىر يىل ھاالل قىلسا ،ئىككىنچى يىل ھارام
قىلىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ﷲھارام قىلغان ئاينى ھاالل قىلىدۇ ،ئۇالرغا
ئۆزلىرىنىڭ يامان ئەمەللىرى چىرايلىق كۆرسىتىلدى .ﷲكاپىر قەۋمنى ھىدايەت
قىلمايدۇ

[(.]41سۈرە تەۋبە)

 -6بۇ دۆلەتلەر بولسا ،ﷲ نىڭ دىنىنى مەسخىرە قىلىش بىلەن ۋە ئىسالم دىننى مەسخىرە
قىلغۇچىالرنى ھىمايە قىلىش بىلەن ئىسالم دىندىن چىقىپ كەتكەن.
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ﷲبۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

ِِ
ِ
َّوَر ُسولِ ِه َّ ُك ْنتُ ْمَّ
َّسأَلْتَ ُه ْم َّلَيَ ُقولُن َّإِن َماَّ ُكناَّنَ ُخ ُ
َ ولَئ ْن َ
ب َّقُ َّْل َّأباهلل َّ َّ َوآَيَاته َ
وض َ
َّونَل َْع ُ

ف َّعن َّطَائَِفة َِّم ْن ُكم َّنُع ِّذب َّطَائَِفةً َّبَِّأَن هم َّ َكانُوا ِ
تَستَ ْه ِزئُو َن َّ(َََّ )22ل َّتَ ْعتَ ِذروا َّقَ ْد َّ َك َفرتُم َّب ْع َد َّإِ ِ
ينَّ
ْ َ ْ
يمان ُك ْم َّإِ ْن َّنَ ْع ُ َ ْ
ُ
ْ ْ َ
ُْ
َ
ُ
ْ
َّم ْج ِرم َ
()22
(ئى مۇھەممەد!) ئەگەر سەن ئۇالرنىڭ (مەسخىرە قىلغانلىقىنى) سورىساڭ ،ئۇالر:
«بىز (راست ئەمەس) ،پەقەت ئىچ پۇشۇقى قىلىپ ئوينىشىپ دەپ قويدۇق» دەيدۇ.
(بۇ مۇناپىقالرغا) «سىلەر ﷲنىڭ دىنىنى ،ﷲنىڭ ئايەتلىرىنى (يەنى كىتابىنى) ۋە
ﷲ نىڭ پەيغەمبىرىنى مەسخىرە قىلدىڭالرمۇ؟» دېگىن [ .]56سىلەر (يالغان
قەسەم ئىچىپ) ئۆزرە ئېيتماڭالر ،سىلەر ئىمان ئېيتقىنىڭالردىن كېيىن،
(پەيغەمبەرنى مەسخىرە قىلىش بىلەن) كاپىر بولدۇڭالر ،سىلەردىن بىر گۇرۇھنى
(راست تەۋبە قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن) ئەپۇ قىلساق ،يەنە بىر گۇرۇھنى گۇناھكار
بولغانلىقلىرى (يەنى مۇناپىقلىق بىلەن گۇناھنى داۋامالشتۇرغانلىقلىرى) ئۈچۈن

جازااليمىز [.]55
يۇقارقى ئايەتتە ،ﷲمۇھەممەد  نى ئىچ پۇشۇقى قىلىپ ئوينىشىپ مەسخىرە قىلىپ
قويۇپتۇق دېگەن كىشىلەرنى ،يالغان ئۆزرىلەرنى ئېيتماڭالر! سىلەر ئىمان ئېيتىپ بولغاندىن
كېيىن رەسۇلۇلالھ  نى مەسخىرە قىلغانلىق سەۋەبىڭالر بىلەن كاپىر بولۇپ كەتتىڭالر -،دەپ
بايان قىلدى .ئەمما ،بۈگۈنكى زامانىمىدىكى مۇرتەدلەر ۋە مۇرتەد ھاكىمىيەتلەر بولسا ﷲ نى،
رەسۇلۇلالھ  نى ،قۇرئاننى ۋە ئىسالم دىنىنى كۈن بويى مەسخىرە قىلىۋاتىدۇ .شۇنداقال،
ئىسالمنى مەسخىرە قىلغۇچىالرغا شارائىتالرنى ھازىرالپ بېرىدۇ ۋە ئۇالرنى قوغدايدۇ.
مۇرتەدلەر ۋە مۇرتەد ھاكىمىيەتلەر بولسا ﷲ نى ۋە ﷲ نىڭ بۈيۈك كىتابىنى مەسخىرە
قىلىدۇ .شۇنداقال ،ئىسالمنىڭ ھەر بىر ئەھكاملىرىنى مەسخىرە قىلىۋاتىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،بىز
ئۇالرنى ئىسالم دىندىن چىقىپ كەتكەن مۇرتەدلەر -،دەيمىز.
دېمەك ،خۇالسە قىلىپ كەلسەك بۈگۈنكى دەۋرىمىزدىكى مۇرتەد ھاكىمىيەتلەر ۋە ئۇالرنى
قولالپ قۇۋۋەتلىگۈچى ياردەمچىلەر ،ئىسالم دىندىن چىقىپ كەتكەن مۇرتەد تائىفىلەردۇر .بۇالرغا
ئىتائەت قىلىش ۋاجىب ئەمەس ،بەلكى بۇالرغا ئىتائەت قىلماسلىق ۋاجىب.
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مۇسۇلمان قېرىنداشالر يۇقارقى دەلىللەردىن بىزلەرگە ئىسالمىي دىيارالرغا ئىگە بولىۋالغان بۇ
ھاكىمىيەتلەرنىڭ مۇرتەدلىكى ئايدىڭ بولدى .ئەمدى بۇالرنىڭ ئەسكەرلىرىچۇ؟
بۇ مۇرتەد دۆلەتلەرنىڭ ئەسكەرلىرى ۋە ئۇالرنىڭ ياردەمچىلىرى ھەم بىر قانچە يولالردىن ئىسالم
دىندىن چىقىپ كەتكەن مۇرتەد قوشۇنالردۇر.
چۈنكى ،بۇالر قىلىۋاتقان خىزمەتلەر ئىسالم دىندىن چىقىرىپ تاشاليدىغان خىزمەتلەردۇر.
مەن بۇالرنىڭ ئىسالم دىندىن چىقىرىپ تاشاليدىغان خىزمەتلىرىنى سۆزلەپ ئۆتىمەن.
 -7بۇالر قىلىۋاتقان خىزمەتلەر بولسا يەھۇدىي ،نەسارا ،مۇشرىك ۋە مۇرتەدلەردىن ئىبارەت
كاپىرالرنى دوست تۇتۇش ،ئۇالرنى ھىمايە قىلىش ،ئۇالرغا قورال ياراق ۋە ئىقتىسادىي تەرەپلەردىن
ياردەم بېرىشنى تەلەپ قىلىدۇ.
بۇ ھەقتە ﷲ مۇنداق

اءَُّ
ض ُه َّْمَّأ َْولِيَ َّ
ارىَّأ َْولِيَ ََّ
ينَّآ ََمنُواَّ َََّلَّتَت ِخ ُذواَّالْيَ ُه ََّ
دەيدۇ:يَاَّأَيُّ َهاَّال ِذ ََّ
اءَّبَ ْع ُ
ودَّ َوالن َ
صَ

ينَّ( )24
بَ ْعضََّّ َوَم َّْنَّيَتَ َول ُه َّْمَّ ِم ْن ُك َّْمَّفَِإن َّهَُّ ِم ْن ُه َّْمَّإِنََّّاهللََّّ َََّلَّيَ ْه ِديَّالْ َق ْوََّمَّالظالِ ِم ََّ
ئى مۇئمىنلەر! يەھۇدىي ۋە ناساراالرنى دوست تۇتماڭالر .ئۇالر بىر ـ بىرىنى
دوست تۇتىدۇ .سىلەردىن كىمكى ئۇالرنى دوست تۇتىدىكەن ،ئۇمۇ ئەنە شۇالردىن

سانىلىدۇ ،ﷲ زالىم قەۋمنى ھەقىقەتەن ھىدايەت قىلمايدۇ [.]67
ﷲ

بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق

(سۈرە مائىدە)

اء َّتُ ْل ُقو ََّن َّإِلَْي َِّه َّْمَّ
ين َّآ ََمنُوا َّ َََّل َّتَ ت ِخ ُذوا َّ َع ُد ِّوي َّ َو َع ُدوُك َّْم َّأ َْولِيَ ََّ
دەيدۇ :يَا َّأَيُّ َها َّال ِذ ََّ

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ادا َّفِيَّ
ْح َِّّق َّيُ ْخ ِر ُجو ََّن َّالر ُس ََّ
ول َّ َوإِيا ُك َّْم َّأَ َّْن َّتُ ْؤمنُوا َّباهلل َّ َّ َربِّ ُك َّْم َّإِ َّْن َّ ُك ْنتُ َّْم َّ َخ َر ْجتُ َّْم َّ ِج َه ً
اء ُك َّْم َّم ََّن َّال َ
بال َْم َود َّة َّ َوقَ َّْد َّ َك َف ُروا َّب َما َّ َج َ
ضلَّ َّ َس َو َّاءََّ
َسبِيلِي َّ َوابْتِغَ ََّ
ضاتِي َّتُ ِس ُّرو ََّن َّإِلَْي ِه َّْم َّبِال َْم َود َّةِ َّ َوأَنَا َّأَ ْعَّلَ َُّم َّبِ َما َّأَ ْخ َف ْيتُ َّْم َّ َوَما َّأَ ْعلَنْتُ َّْم َّ َوَم َّْن َّيَ ْف َعل َّْهُ َّ ِم ْن ُك َّْم َّفَ َق َّْد َّ َ
اء َّ َم ْر َ
يل َّ()4
السبِ َِّ

ئى مۇئمىنلەر ،مېنىڭ دۈشمىنىمنى ۋە سىلەرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى

دوست تۇتماڭالر ،ئۇالر سىلەرگە كەلگەن ھەقىقەتنى (يەنى ئىسالمنى ،قۇرئاننى)
ئىنكار قىلغان تۇرسا ،ئۇالرغا دوستلۇق يەتكۈزىسىلەر ،ئۇالر پەرۋەردىگارىڭالر ﷲقا
ئىمان ئېيتقىنىڭالر ئۈچۈن پەيغەمبەرنى ۋە سىلەرنى يۇرتۇڭالردىن ھەيدەپ
چىقاردى ،ئەگەر سىلەر مېنىڭ يولۇمدا جىھاد قىلىپ ۋە رازىلىقىمنى تىلەپ
چىققان بولساڭالر (ئۇ چاغدا مېنىڭ دۈشمىنىمنى ۋە سىلەرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى
دوست تۇتماڭالر) ،سىلەر ئۇالرغا يوشۇرۇن دوستلۇق يەتكۈزىسىلەر ،مەن سىلەر
يوشۇرغان

ۋە

ئاشكارىلىغان

نەرسىلەرنى
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بىلىپ

تۇرىمەن،

كىمكى

شۇنداق

قىلىدىكەن (يەنى ئۇالرنى دوست تۇتۇپ ،ئۇالرغا پەيغەمبەرنىڭ خەۋەرلىرىنى

يەتكۈزىدىكەن) ،ئۇ ھەقىقەتەن توغرا يولدىن ئازغان بولىدۇ [.]7
ﷲبۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ:

(سۈرە مۇمتەھىنە)

ََ ل َّي ت ِخ ِذ َّالْم ْؤِمنُو َن َّالْ َكافِ ِرين َّأَولِياء َِّمن ُ ِ
ِِ
كَّ
َّوَم ْن َّيَ ْف َع ْل َّذَلِ َ
َ ََْ ْ
َ
ين َ
ُ
َّدون َّال ُْم ْؤمن َ

فَ لَيس َِّمنَّاهللََّّفِيَّ َشيءَّإَِلَّأَ ْنَّتَ ت ُق ِ
واَّم ْن ُهمَّتُ َقاةًَّويح ِّذرُكمَّاهللََّّنَ ْفسهَُّوإِلَىَّاهللََّّالْم ِ
ص ُيرَّ()53
ْ
َ
َ َ
ْ َ َ
َُ َ ُ ُ
ْ
مۇئمىنلەر مۇئمىنلەرنى قويۇپ كاپىرالرنى دوست تۇتمىسۇن ،كىمكى شۇنداق
قىلىدىكەن ،ئۇ ﷲنىڭ دوستلۇقىغا ئېرىشەلمەيدۇ ،ئۇالردىن قورقۇپ دوستلۇق
ئىزھار

قىلىشىڭالر

بۇنىڭدىن

مۇستەسنا.

ﷲسىلەرنى

ئۆزىنىڭ

ئازابىدىن

قورقۇتىدۇ ،ئاخىر قايتىدىغان جاي ﷲنىڭ دەرگاھىدۇر
 -5مۇرتەد دۆلەتلەرنىڭ ئەسكەرلىرى ۋە ياردەمچىلىرى قىلىۋاتقان خىزمەت بولسا ،ﷲنىڭ
قانۇنلىرىغا قارشى بولغان قانۇنالرنى يۈرگۈزىدىغان ،ﷲنىڭ قانۇنلىرىنى يوق قىلىشقا
ئۇرۇنىدىغان ۋە ئۇنى مەسخىرە قىلىدىغان خىزمەتلەردۇر.
 -4بۇالر قىلىۋاتقان خىزمەت بولسا ﷲقا ،ﷲنىڭ شەرىئىتىگە

ۋە ﷲنىڭ مۇئمىن

بەندىلىرىگە جەڭ ئېالن قىلدىغان خىزمەتلەردۇر .بۇالر بۇ خىزمەتلەر ئارقىلىق نۇرغۇنلىغان
رەببانىي ئالىمالرنىڭ ۋە مۇجاھىدالرنىڭ قانلىرىنى ھاالل سانىدى.
 -3بۇالر قىلىۋاتقان خىزمەت بولسا كاپىرالرنىڭ دۆلىتىنى ھىمايە قىلىدىغان ۋە ئۇالرنىڭ
سانلىرىنى كۆپەيتىدىغان خىزمەتلەردۇر .ئەگەر شۇ مۇرتەد باشلىقالرنىڭ ئۇالرنى ۋە دۆلىتىنى
قوغدايدىغان ياردەمچىلىرى بولمىسا ئۇالر ھەرگىزمۇ ئىسالمغا قارشى چىقالمايتتى .ئىسالمى
دىيارالرغا ھۆكۈمران بواللمايتتى.
ئويالپ بېقىڭ ئى مۇسۇلمان قېرىندىشىم! بۇ مۇرتەد ھاكىمىيەتلەرنىڭ ئەسكەرلىرى بولمىسا
ئۇالر نېمىنى قىالاليدۇ؟ ئۇالر ئىسالمغا ۋە ئىسالم ئەھلىگە قارشى چىقىشقا ھەرگىز قادىر
بواللمايدۇ .بىلىڭالركى ھەر قانداق بىر دۆلەت ئارمىيە بىلەن دۆلەت بوالاليدۇ .بۇ ئارمىيەلەرنى
شەكىللەندۈرگۈچىلەر بولسا شۇ مۇرتەد ھاكىمىيەتلەرنىڭ ئەسكەرلىرىدۇر .مانا بۇ نوقتىنى بىلگەن
ھەر

بىر

مۇسۇلمان

قېرىنداشلىرىمىز

مۇرتەد

ھاكىمىيەتلەرنىڭ

ئەسكەرلىرىنىڭ

مۇرتەد

ئىكەنلىكىدە قىلچە شەك قىلمايدۇ.
 -5بۇالر ھەر قانداق دەۋا-دەستۇرالرنى مۇرتەد ھاكىمىيەتلەرنىڭ قانۇنلىرى بويىچە بىر تەرەپ
قىلىدۇ .ئەرىز شىكايەتلىرىنى شۇالرغا سۇنىدۇ.
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ﷲبۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

ِ
كَّ
َّوَماَّأُنْ ِز َل َِّم ْن َّقَ ْبلِ َ
ين َّيَ ْزعُ ُمو َن َّأَن ُه ْم َّآ ََمنُواَّبِ َماَّأُنْ ِز َل َّإِلَْي َ
ك َ
أَلَ ْم َّتَ َر َّإِلَىَّالذ َ

وتَّوقَ ْدَّأ ُِمرواَّأَ ْنَّي ْك ُفرواَّبِ ِهَّوي ِري ُدَّالش ْيطَا ُنَّأَ ْنَّي ِ
ِ
َّض َال ًَلَّبَ ِعي ًداَّ( )21
ضل ُه ْم َ
ُ
َُ
يُ ِري ُدو َنَّأَ ْنَّيَتَ َحا َك ُمواَّإِلَىَّالطاغُ َ
َ ُ
ُ
ساڭا نازىل قىلىنغان كىتابقا (يەنى قۇرئانغا) ۋە سەندىن بۇرۇن نازىل قىلىنغان
كىتابالرغا (يەنى تەۋراتقا ۋە ئىنجىلغا) ئىمان كەلتۈردۇق دەۋالغان كىشىلەر (يەنى
مۇناپىقالر) نى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇالر ئەرزىنى شەيتاننىڭ ئالدىغا ئېلىپ بارماقچى
بولۇۋاتىدۇ؛ ھالبۇكى ،ئۇالر شەيتاننى ئىنكار قىلىشقا بۇيرۇلغان ،شەيتان ئۇالرنى

چوڭقۇر ئازدۇرۇشنى خااليدۇ [.]50

(سۈرە نىسائ)

دېمەك ،خۇالسە قىلىپ كەلسەك مۇرتەد ھاكىمىيەتلەر ۋە ئۇالرنىڭ خىزمەتلىرىنى قىلىۋاتقانالر
ئىسالم دىندىن چىقىپ كەتكەن

مۇرتەدلەردۇر.

ئى ﷲبىزلەرگە ئىسالم دىننى ھەقىقىي ماھىيىتى بىلەن چۈشىنىش نىئمەتلىرىنى نېسىپ
قىلغىن!

مۇرتەدلەرنىڭ باشلىقلىرى بىلەن ئەگەشكۈچىلىرى ھەممىسى
ئۆلتۈرۈش ھۆكمىدە ئوخشاش
شەرىئەت باشلىقالر بىلەن ئەگەشكۈچىلىرنىڭ ئوتتۇرىنى ئۆلتۈرۈش ھۆكمىدە ئايرىمايدۇ ،بەلكى
ئۇالرغا بىر خىل ھۆكۈم بېرىدۇ .بىز ﷲ نىڭ كىتابىغا قارايدىغان بولساق كاپىرالرنىڭ
باشلىقلىرى بىلەن ئەگەشكۈچىلىرىنىڭ ھۆكمىنى ئوخشاش بايان قىلدى .ئۇالرغا بىر خىل
مۇئامىلە قىلدى .مانا بۇ بولسا ھەقتۇر ۋە ئادىللىقتۇر .ئەگەر كاپىرالرنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى
بولمىغان بولسا ئۇالر ھەرگىز ئۆزلىرىنىڭ كۇپرىنى ئاشكارە قىاللمايتتى ،شۇنداقال ﷲنىڭ
دىنىدىن ھەرگىز توسىيالمايتتى ۋە مۇسۇلمانالرغا ئەزىيەتلەرنى يەتكۈزەلمەيتتى.
ﷲنىڭ تۆۋەندىكى ئايىتگە قارايدىغان بولساق ،ﷲفىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىگە بىر
خىل مۇئامىلە قىلغانلىقىنى بىلىۋاالاليمىز.

ِ
ود ُهماَّ َكانُ َ ِ ِ
ينَّ(َّ)3
َّو ُجنُ َ َ
َّو َه َاما َن َ
إِنَّف ْر َع ْو َن َ
واَّخاطئ َ
پىرئەۋن ،ھامان ۋە ئۇالرنىڭ قوشۇنلىرى خاتاالشقان ئىدى [.]1

208

مانا بۇ ئايەتكە قارايدىغان بولساق ،ﷲ فىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىنى ھەممىسىنى
خاتاالشتى دەپ كەلتۈردى .ئۇالرنىڭ باشلىقلىرى بىلەن ئەگەشكۈچىلىرىنىڭ ئوتتۇرىنى
ئايرىمىدى .ئۇالرنى قەستەن خاتا قىلغۇچىالر ۋە ئۆزرىسى بارالر دەپ ئايرىمىدى .چۈنكى،
فىرئەۋننىڭ ئۇنى قولالپ قوغدايدىغان ئەگەشكۈچىلىرى بولمىسا ،فىرئەۋن ھەرگىزمۇ مەن
سىلەرنىڭ ئىالھىڭالر دېيىشكە جۈرئەت قىاللمايتتى .شۇنداقال مۇسا ئەلەيھىساالمغا جەڭ ئېالن
قىاللمايتتى .بەنى ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ ئوغۇل پەرزەنتلىرىنى قىرىپ تاشلىيالمايتتى.
مانا بۇالرنىڭ ھەممىسى كاپىرالرنىڭ ئەسكەر ۋە قوشۇنلىرى بولسا كاپىرالرنىڭ شۇالر بىلەن
مەۋجۇد بولۇپ تۇرىدىغان ئاساسىي تايانچىسى ئىكەنلىكى بىلدۈرۈپ بېرىدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن شەرىئەت باشلىقالر ۋە ئەگەشكۈچىلەرنى ئورتاق جازىلىدى.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

بىز

پىرئەۋننى

ۋە

فَّ َكا َن َ ِ
ِِ
ينَّ( )11
اه ْمَّفِيَّالْيَ ِّمَّفَانْظُْرَّ َك ْي َ
فَأ َ
َّو ُجنُ َ
ودهَُّفَنَبَ ْذنَ ُ
َخ ْذنَاهُ َ
َّعاقبَةَُّالظالم َ
ئۇنىڭ

قوشۇنلىرىنى

جازالىدۇق،

ئۇالرنى

دېڭىزغا

تاشلىۋەتتۇق (يەنى ئۇالرنى دېڭىزدا غەرق قىلىۋەتتۇق ،ئۇالردىن بىر ئادەممۇ ساق
قالغىنى يوق)( ،ئى مۇھەممەد!) زالىمالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىغا

(ئىبرەت كۆزى بىلەن) قارىغىن [.]30

(سۈرە قەسەس)

مانا بۇ ئايەتتە ﷲ فىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىنى ھەممىسىنى قەستەن خاتالىق
قىلغۇچىالر ياكى ئۆزرىلىك كىشىلەر ،باشلىقلىرى ۋە ئەگەشكۈچىلىرى دەپ ئايرىماستىن ئورتاق
جازالىغانلىقىنى بايان قىلدى .ھالبۇكى رەببىمىز ﷲ بۇالرنىڭ ئوتتۇرىنى ئايرىشقا ئەلۋەتتە
قادىر ئىدى .مانا بۇالرغا ئاساسەن بىز بىر تائىفە ۋە ئۇالرنىڭ ياردەمچىلىرى ھەممىسى كاپىرلىق
ۋە جازالىنىش ھۆكۈمىدە بىر خىل بولىدىغانلىقىنى بىلىۋاالاليمىز.
ﷲبۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ:

ول َّالض ِ ِ
َّاستَكْبَ َُّرواَّإِناَّ ُكناَّلَ ُك ْمَّ
اجو َن َّفِيَّالنا ِر َّفَ يَ ُق ُ
َ وإِ ْذ َّيَتَ َح ُّ
ين ْ
َ
ُّع َفاءُ َّللذ َ

صيب ِ
ال َّال ِذين َّاستَكْب رواَّإِناَّ ُكل َّفِيهاَّإِن َّهللَّ َّقَ ْد َّح َكم َّب ين َّال ِْعب ِ
تَ ب عاَّفَ َهل َّأَنْ تُم َّم ْغنُو َن َ ِ
ادَّ()13
اَّم َن َّالنا ِرَّ(َّ)17قَ َ
َ
َ َ َْ َ َ
َّعناَّنَ ً
ًَ ْ ْ ُ
َ ْ َُ

 ئۇ چاغدا ئۇالر دوزاختا ئۆزئارا مۇنازىرىلىشىدۇ ،ئاجىز (ئەگەشكۈچىلەر) ھاكاۋۇر
(ئەگەشتۈرگۈچىلىرىگە)« :شۈبھىسىزكى ،بىز سىلەرگە ئەگەشكەن ئىدۇق ،بىزدىن
دوزاخ ئازابىدىن بىر قىسىمىنى ئېلىپ تاشلىياالمسىلەر؟» دەيدۇ [ .]31ھاكاۋۇر
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(ئەگەشتۈرگۈچىلىرى):

«شۈبھىسىزكى،

بىز

ھەممىمىز

دوزاختادۇرمىز،

ﷲ

ھەقىقەتەن بەندىلەرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقاردى» دەيدۇ [.]31
مانا بۇ ئايەتتە ھەم ﷲ كاپىر تائىفىلەرنىڭ باشلىقلىرى بىلەن ئەگەشكۈچىلىرى جازىلىنىشتا
ئوخشاش ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ قويدى .چۈنكى ،بۇ قوشۇنالر باشلىقلىرىنى قولالپ قۇۋەتلەپ
ئۇالرغا ياردەم بېرىش بىلەن ئۇالرنى كۈچلەندۈرىدۇ.
بۇ ھەقتە رەسۇلۇلالھ  نىڭ مۇنداق ھەدىسى بار:

َع ْن َعْبد اﷲ بْن الزبَ ْري أ َّ
ول ﷲ
صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم ف َمنَامه فَ ُق ْلنَا يَا َر ُس َ
ث َر ُس ُ
ت َعبَ َ
َن َعائ َشةَ قَالَ ْ
ول اﷲ َ
اسا م ْن أ َُّمِت يَ ُؤمو َن بالْبَ ْيت بَر ُجل م ْن قَُريْش قَ ْد َْلَأَ بالْبَ ْيت
ك َملْ تَ ُك ْن تَ ْف َعلُهُ فَ َق َ
ت َشْيئًا ف َمنَام َ
صنَ ْع َ
َ
ب إ َّن نَ ً
ال الْ َع َج ُ
ور
َّاس قَ َ
ف ِب ْم فَ ُق ْلنَا يَا َر ُس َ
َح ََّّت إذَا َكانُوا بالْبَ ْي َداء ُخس َ
ول اﷲ إ َّن الطَّر َ
ال نَ َع ْم فيه ْم الْ ُم ْستَْبص ُر َوالْ َم ْجبُ ُ
يق قَ ْد ََْي َم ُع الن َ
صاد َر َش ََّّت يَْب َعثُ ُه ْم اﷲ َعلَى نيَّاِت ْم.
َوابْ ُن َّ
السبيل يَ ْهل ُكو َن َم ْهلَ ًكا َواح ًدا َويَ ْ
ص ُد ُرو َن َم َ
ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير  ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر  ئۇخالۋېتىپ قىمىلداپ كەتتى .ئويغانغاندىن كېيىن :ئى ﷲ نىڭ ئەلچىسى!
ئۇيقۇڭدا بەكمۇ قىمىلداپ كەتتىڭ ،ئىلگىرى بۇنداق بولۇپ باقمىغانىدىڭ ،ـ دېسەك«:
ھەقىقەتەن

غەلىتە

(چۈش

كۆرۈپتىمەن) .ئۈممىتىمدىن بىر تۈركۈم

كىشى بەيتۇلالھقا

پاناھلىنىۋالغان قۇرەيشلىك بىرىنىڭ سەۋەبى بىلەن بەيتۇلالھنى چېقىۋېتىشنى كۆزلەپ يولغا
چىققۇدەك .بەيزا دېگەن جايغا كەلگەندە ،ھەممىسىنى يەر يۇتۇپ كېتىپتۇ »،ـ دېدى .بىز :ئى
رەسۇلۇلالھ! يولدا باشقا ئىنسانالرمۇ بار ئەمەسمۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدۇق .پەيغەمبەر « : شۇنداق،
ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بىلىپ تۇرۇپ قەستەن چىققانالر ،مەجبۇرىي چىققانالر ۋە (ئۇالر بىلەن
مۇناسىۋىتى بولمىغان) يولۇچىالرمۇ بولۇپ ،ﷲ
پەرقلىق تىرىلدۈرىدۇ »،ـ دېدى.

تائاال ھەممىسىنى بىرال كۈندە بىرـ بىرىدىن

(مۇسلىم)5113 :

َّ
ول اﷲ َ َّ
ال َر ُس ُ
ت قَ َ
عن َعائ َشةُ َرض َي اﷲ َعْن َها قَالَ ْ
صلى اﷲ َعلَْيه َو َسل َم يَ ْغ ُزو َجْيش الْ َك ْعبَةَ فَإ َذا َكانُوا ببَ ْي َداءَ
َس َواقُ ُه ْم َوَم ْن
ت يَا َر ُس َ
ف بأ ََّوْل ْم َوآخره ْم قَالَ ْ
ف ُُيْ َس ُ
ول اﷲ َكْي َ
م ْن ْاْل َْرض ُُيْ َس ُ
ت قُ ْل ُ
ف بأ ََّوْل ْم َوآخره ْم َوفيه ْم أ ْ
ف بأ ََّوْل ْم َوآخره ْم ُثَّ يُْب َعثُو َن َعلَى نيَّاِت ْم.
س مْن ُه ْم قَ َ
ال ُُيْ َس ُ
لَْي َ
ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ :پەيغەمبەر « : بىر قوشۇن
كەئبىنى ئۆرۈۋېتىش نىيىتىدە يولغا چىقىپ ،بەيزا دېگەن جايغا يېتىپ كەلگەندە ،ئۇالرنىڭ
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ھەممىسىنى يەر يۇتۇپ كېتىدۇ»،ـ دېدى .مەن:

ئى ﷲ نىڭ رەسۇلى! يەر نېمىشقا ئۇالرنىڭ

ھەممىسىنى يۇتۇۋېتىدۇ؟ ھالبۇكى ،ئۇالرنىڭ ئىچىدە تىجارەتچىلەر ۋە ئۇالرغا مۇناسىۋەتسىز
ئادەملەرمۇ بولۇپ قالىدىغان تۇرسا؟ ـ دەپ سورىسام «:ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى يەر يۇتۇپ كېتىدۇ.
كېيىن ئۇالر نىيەتلىرىگە يارىشا تىرىلدۈرۈلىدۇ »،ـ دېدى.

(بۇخارى)

يۇقارقى ھەدىستە ھەم شەرىئەت دۇنيا ئەھكاملىرىدا ئۆزرىلىك كىشىلەر بىلەن ئۆزرىسى يوق
بولغان كىشىلەرنى ئايرىپ بەرمىدى .بەلكى ئۇالرغا بىر خىل مۇئامىلە قىلدى .بۇ ﷲنىڭ
بىزلەرگە بولغان مېھىرىبانلىقىدۇر .ئەگەر ﷲ بىزلەرنى ئۆزرىلىك كىشىلەر بىلەن ئۆزرىسى يوق
بولغان كىشىلەرنى ئايرىيسىز دەپ بۇيرىغان بولسا ،تاقەت يەتمەيدىغان ئىش بوالتتى.
ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:ﷲ كەئبىگە ئۇرۇش قىلماقچى بولغان
قوشۇننى ھاالك قىلىۋەتتى .ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئۆزرىلىك كىشىلەر ھەم بار ئىدى ،ﷲ ئۇالرنى
ئايرىشقا قادىر تۇرۇپ بۇالرنى ئايرىمىدى .مۇجاھىدالر بولسا كاپىرالر بىلەن بولغان جەڭلەردە
ئۇالرنىڭ ئۆزرىسى بارالر بىلەن ئۆزرىسى بولمىغانالرنى قانداقمۇ ئايرىيااليدۇ .بۇ ۋاقىتتا ئۇالر مەن
ئۆزرىلىك دەپ تۇرۇۋالسا بۇ دەۋا مەنپەئەت بەرمەيدۇ .بەلكى ،بۇ ۋاقىتتا ئىش ئابباس  بەدىر
كۈنىسى ئەسىرگە چۈشۈپ قېلىپ رەسۇلۇلالھ  قا ئى ﷲنىڭ پەيغەمبىرى مەن مەجبۇرالندىم
دېگەن ۋاقىتتا ،رەسۇلۇلالھ  زاھىرىڭ بولسا بىزنىڭ قارشىمىزغا ،سېنىڭ ئىچكى سىرلىرىڭ
بولسا ﷲقا تاپشۇرۇلىدۇ ،دېگەندەك بولىدۇ دەيدۇ.

(مەجمۇئۇل فەتىۋا  -51توم  461بەت) شامىلە

نۇسخىسىدىن ئېلىندى

ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! رەسۇلۇلالھ  بەدىر كۈنى ئەسىر چۈشكەنلەرگە بىر خىل
مۇئامىلە قىلدى ۋە ئۇالرغا بىر خىل ھۆكۈمنى بەردى .ئۇالردىن مەجبۇرالندىم دېگەنلەرنىڭ
ئۆزرىسىنى قۇبۇل قىلمىدى.
قايسى بىر كىشى ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرغا ئۇرۇشقا چىقىپ
كاپىرالرنىڭ سانىنى كۆپەيتىپ بەرگەن بولسا ،ئۇ كىشى ئاشكارا ۋە يوشۇرۇندا (يەنى دۇنيادا ۋە
ئاخىرەتتە) ھۆكۈمدە ،كاپىرالرنىڭ ھۆكمى بىلەن ئوخشاش بولىدۇ .ئەمما ،قايسى بىر كىشى
مەجبۇرلىنىپ ئۇرۇشقا چىققان بولسا ئۇ كىشى دۇنيادا كاپىرالرنىڭ ھۆكمى بىلەن ئوخشاش بىر
تەرەپ قىلىنىدۇ .چۈنكى ،بىز مەخپى ئىشالرنى بىلەلمەيمىز .ئاخىرەتلىك ئىشى بولسا ﷲقا
تاپشۇرۇلىدۇ .ئەگەر ئۆزرىسىدە سادىق بولسا ﷲئۇ كىشىنى نىيىتىگە يارىشا مۇكاپاتاليدۇ.
ئەسكەرتىش :ئى مۇسۇلمان قېرىنداشالر ،مەجبۇرلىنىش بولسا بىر كىشىنىڭ ھەققىگە تاجاۋۇز
قىلمايدىغان ھالەتتە دۇرۇس.
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مەسىلەن :قاتتىق مەجبۇرالنغاندا ﷲ نى تىلالش ....دۇرۇس.
ئەمما ،مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشقا ۋە ياكى بىر مۇسۇلمان بۇرادىرىنى كاپىرالرغا
تاپشۇرۇپ بېرىشكە مەجبۇرالنغان بولسا بۇ قەتئىي جائىز ئەمەس.
مۇجاھىد قېرىنداشالر! ئەگەر كاپىرالرنىڭ باشلىقلىرى بىلەن ياردەمچىلىرىنى ئوخشاش
ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش ھەققىدە توختىلىپ ئۆتسەك بۇ ھەقتە ئىنتايىن كۆپ
دەلىللەر بار .مەن يۇقارقى دەلىللەر بىلەن كۇپايىلىنىمەن.
ئەسكەرتىش:

مۇجاھىد

بۇرادەرلەر

مۇرتەلەرنىڭ

باشلىقلىرى

بىلەن

ئەگەشكۈچىلىرىنى

ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش بولسا ئوخشاشال ۋاجىب ئىبادەتتۇر .ئەمما بۇ جىھاد
ئىبادىتىنىڭ شەرئىي سىياسەتلىرى ،تاكتىكىلىرى ۋە شەرئىي يول-يۇرۇقلىرى بار .بۇالرغا رىئايە
قىلىشقا ھەم بىز بۇيرۇلغانمىز .شۇنىڭ ئۈچۈن ئامال بولسا مۇرتەدلەردىن زىيىنى ئەڭ ئېغىر
بولغانلىرىغا ۋە باشلىقلىرىغا ئەۋۋەل ئۇرۇش قىلىشىمىز كېرەك .شۇنداقال ،جەڭلەرنى
مۇرتەدلەرنى ئەڭ قورقۇنۇچقا سالىدىغان يولالر بىلەن قىلىىشىمىز كېرەك.
ئى ﷲ كاپىرالرنىڭ كاتتىۋاشلىرىنى ،ئىسالمغا زىيانكەشلىك قىلىۋاتقانلىرىنى بىزنىڭ
قوللىرىمىز

ئارقىلىق

رەسۋا

ئىسالمغا

قىلغىن!

ئۇرۇش

قىلىۋاتقان

مۇرتەدلەرنىڭ

ياردەمچىللىرىنى ھەم مەغلۇپ قىلىپ بەرگىن!

مۇرتەد ھاكىمىيەتلەر بىلەن ئۇرۇش قىلىشنىڭ ھۆكمى
توغرىسىدا
ب ىز ئىلگىرى مۇرتەدلەر بىلەن ئۇرۇش قىلىش ۋە ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشنىڭ ۋاجىبلىقى توغرىسىدا
ۋە بۇ ھەقتە كەلگەن دەلىللەر ھەققىدە توختىلىپ ئۆتكەن ئىدۇق.
بۈگۈنكى زامانىمىزدىكىدەك قوغدىنىۋالغان ۋە كاپىرالرنىڭ ھىمايىسىگە ئۆتىۋالغان شۇنداقال
مۇسۇلمانالرغا كىچە  -كۈندۈز ئۇرۇش قىلىۋاتقان بۇ مۇرتەد ھاكىمىيەتلەرگە كەلسەك ،بۇالرغا
قارشى بولغان جىھاد بەكرەك ۋاجىب بولىدۇ.
ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:قوغدانغۇچى مۇرتەدلەرگە ئۇرۇش ئېچىش ئەسلى
كۇففارالرغا ئۇرۇش ئېچىشنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ.
چۈنكى ،مۇرتەد ھاكىمىيەتلەرنىڭ ئىسالم دىنداجىنايىتى چوڭ ۋە ئىسالمغا بولغان خەتىرى
تېخىمۇ ئېغىر.
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ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ يەنە بىر ئورۇندا مۇنداق دېگەن [:ئەبۇ بەكرى سىددىق  ۋە
باشقا ساھابىلەر ئەھلى كىتابتىن بولغان كۇففارالرغا جىھاد قىلشتىن بۇرۇن ،مۇرتەدلەرگە قارشى
جىھادنى باشلىدى .چۈنكى ،بۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش ،فەتھى قىلىنغان ئىسالم دىيارلىرىنى
ساقالپ قېلىشتۇر .شۇنداقال ئىسالم دىيارلىرىدىن چىقىپ كەتمەكچى بولغان كىشىلەرنى ئۇنىڭدا
قالدۇرۇشتۇر .مۇشرىكالر ۋە ئەھلى كىتابتىن ئىبارەت بىز بىلەن ئۇرۇش قىلمىغان كاپىرالرغا
قارشى جىھاد قىلىش دىننى كۆپرەك غەلبىگە ئېرىشتۈرۈشنىڭ جۈملىسىدىن ھېسابلىنىدۇ.
دەسمايىنى ساقالپ قېلىش پايدىنىڭ ئالدىدا قويۇلىدۇ].
شەرئىي ئەھكامالرنى ئىجرا قىلىشنى رەت قىلغۇچى ۋە ئۇنىڭ ئەھكاملىرىغا قارشى چىققۇچى
مۇرتەدلەرگە جىھاد قىلىش ھەققىدە تەپسىلىي سۆزلىگەن كىشىلەرنىڭ ئەۋزىلى شەيخۇل ئىسالم
ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھدۇر .ئۇ -مۇسۇلمانالر زېمىنلىرىنىڭ چوڭ بىر بۆلىكىدە غەلبە
قىلغاندىن كېيىن ،مۇسۇلمانالر شەھەرلىرىدە بۇزغۇنچىلىق تېرىغان مۇڭغۇلالرنىڭ پىتنە زامانىدا
ياشىغان بولۇپ ،مۇڭغۇلالرنىڭ بەزىسى ئەمەلىيەتتە ئىسالمغا كىرگەن ۋە بەزىسى ئىسالم بىلەن
نىقابلىنىۋالغان ئىدى .ھالبۇكى ئۇالر ،ئارىسىدىكى ئىشالردا ﷲنىڭ شەرىئىتىنىڭ غەيرىگە
ھۆكۈم سۇناتتى لېكىن ئىنسانالرنى شەرىئەتتە بولمىغان ئىشالرغا مەجبۇرلىمايتتى.
ئۇالرنىڭ ئەسكەرلىرى ناسارا ۋە مۇشرىكالردىن بولغان كاپىرالرنى ۋە ئىسالمغا نىسبەت
بېرىلىدىغان كىشىلەرنىمۇ ئۆز-ئىچىگە ئالغان بولۇپ ،كۆپۈنچە ئەسكەرلىرىدىن شاھادەت تەلەپ
قىلىنسا ئىككى شاھادەتنى سۆزلەيتتى .ئۇالر رەسۇلۇلالھ  نى مەدھىيلەيتتى ،ئۇالرنىڭ ئىچىدە
ناماز ئوقۇيدىغانالر بەك ئاز بولۇپ ،روزا تۇتىدىغانالر ناماز ئوقۇيدىغانالردىن كۆپراق ئىدى.
مۇسۇلمانالر ئۇالرنىڭ نەزىرىدە باشقا كىشىلەردىن ھۆرمەتلىك بولۇپ ،سالىھ مۇسۇلمانالرنىڭ قەدىر
قىممىتى بار ئىدى .ئۇالردا ئىسالمنىڭ بەزى كۆرۈنۈشلىرى بار بولۇپ ئۇالر شۇنىڭ بىلەن
پەرقلىنەتتى ،لېكىن ئۇالرنىڭ ئومۇمىيسى قىلىۋاتقان ئۇرۇش ،ئىسالم شەرىئىتىنىڭ كۆپ
قىسمىنى تەرك ئەتكەنلىكىنى ئۆزئىچىگە ئاالتتى .گەرچە ئۇالر بىرىنچى بولۇپ ئىسالمنى ئۆزىگە
الزىم تۇتىدىغانلىقىنى داۋا قىلىدىغان بولسىمۇ ،ئەمما ،ئىسالمنى تەرك قىلغان كىشىلەرگە
ئۇرۇش قىلماستىن بەلكى مۇڭغۇل دۆلىتى ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغان كىشىنى ھۆرمەتلەيتتى.
مۇڭغۇل دۆلىتىدىن چىقىپ كەتكەن ياكى مۇڭغۇل دۆلىتىگە قارشى چىققان كىشىلەر سالىھ
مۇسۇلمانالردىن بولسىمۇ ئۇالرنىڭ ھەممىسىگە ئۇرۇش قىلىشنى ھاالل سانايتتى .كاپىرالرغا
جىھاد قىلمايتتى .ئەھلى كىتابالرغا جىزيە ۋە خارلىقنى تاڭمايتتى ،ئەسكەرلىرىدىن ھېچ-
كىشىنى قۇياش ،ئاي ياكى ئۇنىڭدىن باشقا خالىغان نەرسىلەرگە ئىبادەت قىلىشتىن
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توسمايتتى .بەلكى ،ئۇالرنىڭ تارىخىدىن ،مۇسۇلمان -ئۇالرنىڭ نەزىرىدە ئادىل ،سالىھ ئادەمنىڭ
ئورنىدا تۇرىدىغانلىقى ،كاپىرالر بولسا مۇسۇلمانالر ئىچىدىكى پاسىق ،نەپلە-ناۋاپىلالرنى تەرك
ئەتكۈچى ئادەمنىڭ ئورنىدا تۇرىدىغانلىقى ئايان بولىدۇ .ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكى مۇسۇلمانالرنىڭ
قانلىرى ۋە ماللىرىنى ھارام دەپ بىلمەيتتى .پەقەتال ئۇالرنى سۇلتانلىرى توسقانلىقى ئۈچۈنال
ئۇنىڭدىن توختايتتى .يەنى ئۇالرنى مۇسۇلمانالرنى ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئىشالردىن توسسا
دىنى جەھەتتىن ئەمەس ،بەلكى ئۇنىڭ سۇلتان بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىپ ئۇنى
تەرك ئېتەتتى .ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكى ناماز ،ھەج ،زاكات ۋە ئۇنىڭدىن باشقا پەرزلەرنى ئادا
قىلمايتتى ۋە ئوتتۇرىسىدا ﷲنىڭ ھۆكمى بىلەن ھۆكۈم قىلشمايتتى .بەلكى بىر قېتىم
ئىسالمغا مۇۋاپىق كېلىدىغان يەنە بىر قېتىم ئىسالمغا زىت كېلىدىغان ئۇالرغا يولغا قۇيۇلغان
نەرسىلەر بىلەن ھۆكۈم قىلىشاتتى ،شۇنىڭ ئۈچۈن كىشىلەر ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھتىن
ئۇالر ھەققىدە پەتىۋا سورىدى.
ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھدىن ھىجىرىيە  –533يىلى مۇسۇلمانالر ئۈستىگە باستۇرۇپ
كەلگەن مۇڭغۇلالر ھەققىدە فىقھى ئۆلىمالىرنىڭ نېمە دەيدىغانلىقى توغرىسىدا سورالدى .ئۇالر
مۇسۇلمانالرنى ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇالرنىڭ بەزى ئەۋالدلىرىنى ئەسىر ئېلىش ۋە مۇسۇلمانالردىن
ئۇچرىغانلىكى ئادەمنى بۇالڭ-تاالڭ قىلىش قاتارلىق مەشھۇر بولغان ئەسكىلىكلەرنى قىلدى.
مۇسۇلمانالرنى خارالش ،مەسجىدلەرنى ۋەيران قىلىش بولۇپمۇ بەيتۇل مۇقەددەسنى يېقىۋېتىش
بىلەن دىننىڭ ھۆرمىتىنى يىرتىپ تاشلىدى ۋە ئۇنىڭدا بۇزۇقچىلىق قىلدى .مۇسۇلمانالرنىڭ
ماللىرى ۋە بەيتۇلمالالرغا قاتتىق تاجاۋۇز قىلىپ ئېلىۋالدى .مۇسۇلمانالردىن نۇرغۇنلىغان
ئەرلەرنى ئەسىر ئالدى ۋە ئۇالرنى ۋەتەنلىرىدىن چىقىرىۋەتتى .مۇشۇنداق تۇرۇپ ئىككى
شاھادەتنى

تۇتقانلىقى،

يوقۇتىۋېتىشتىن

ئەپۇ

ئىسالمنىڭ

ئەسلىگە

قىلغانلقىلىرىنى

ئەگەشكەنلىكى

داۋراڭ

سېلىپ

ۋە

مۇسۇلمانالرنى

ئەسكەرلىرىنى

تۈپتىن

ئۆلتۈررۈشنىڭ

ھاراملىقىنى داۋا قىلىشتى .شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالرغا ئۇرۇش قىلىش دۇرۇس بوالمدۇ؟ ياكى پەرز
بوالمدۇ؟ دۇرۇس بولسا قايسى جەھەتتىن دۇرۇس بولىدۇ؟ پەرز بولسا قايسى جەھەتتىن پەرز
بولىدۇ؟ بىزگە پەتىۋا بەرگىن دىيىلدى.
ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق جاۋاب بەردى [:ﷲ تەئاالغا ھەمدىلەر بولسۇنكى ،بۇالر ۋە
بۇالردىن باشقا ئوچۇق-ئاشكارا ئىسالم ئەھكاملىرىدىن بىر ئەھكامنى الزىم تۇتۇشنى رەت قىلغان
ھەرقانداق تائىپىگە ،گەرچە ئۇالر ئىككى شاھادەتنى سۆزلىسىمۇ ۋە شەرئىي ئەھكامالرنىڭ
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بەزىسىنى تۇتقان بولسىمۇ ھەتتاكى ئۇالر ،ئىسالم ئەھكاملىرىنى تۇلۇق تۇتقانغا قەدەر ئۇرۇش
قىلىش پەرز بولىدۇ.
ئەبۇ بەكرى  سىددىق نىڭ زاكاتنى بەرمىگەنلەرگە ئۇرۇش قىلغىنىغا ئوخشاش ،ئۇالردىن
كېيىنكى فىقھىشۇناسالر ئىسالمنىڭ ھەقلىرى ئۈستىدە ئۇرۇش قىلىشقا بىرلىككە كەلدى.
ساھابىلەر ۋە ئۆمەر  ، ئەبۇ بەكرى  بىلەن مۇنازىرلەشكەندىن كېيىن كىتاب ۋە سۈننەتكە
ئەمەل قىلغان ھالدا ئىسالم ھەقلىرى ئۈستىدە ئۇرۇش قىلىشقا بىرلىككە كەلدى .رەسۇلۇلالھ 
دىن خاۋارىجالر ھەققىدە ئونالرچە يولدىن ھەدىس رىۋايەت قىلىندى،

وصيامكم مع

ۋە «َتقرون صَلتكم مع صَلِتم

صيامهم» « سىلەر ئۇالرنىڭ نامىزى ئالدىدا ئۆزەڭالرنىڭ نامىزىنى ئاز سانايسىلەر ۋە

ئۇالرنىڭ تۇتقان روزىسى ئالدىدا ئۆزەڭالرنىڭ روزىسىنى ئاز ساناپ قالىسىلەر ».دېگەن سۆزى بىلەن
ئۇالر ئىنسانالرنىڭ ئەڭ يامىنى ئىكەنلىكىنى خەۋەر بەردى.
بۇنىڭدىن ئىسالم شەرىئەتلىرىنى تۇتماستىن ،پەقەت ئىسالمغىال ئېسىلىش -ئۇرۇشنى
ساقىت قىلىۋەتكۈچى ئەمەسلىكى ،ئۇرۇش قىلىش ،دىن پۈتۈنلەي ﷲ ئۈچۈن بولغان ۋە پىتنە
تۈگىگەنگە قەدەر پەرز بولىدىغانلىقى بىلىندى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،قاچانكى دىن ﷲ نىڭ غەيرى
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
مەھرەملەرگە نىكاھلىنىشنىڭ ھاراملىقىنى ياكى كاپىرالرغا جىھاد قىلىشنى ياكى ئەھلى
كىتابالرغا جىزيە بىكىتىشنى ۋە بۇالردىن باشقا رەت قىلغۇچىنى كاپىر قىلىدىغان ،ھېچبىر
كىشىگە تېنىشقا ۋە تەرك قىلىشقا ئۆزرە بولمىغان دىنى پەرزلەرنى ۋە دىن ھارام قىلغان
ئىشالرنى الزىم تۇتمىغان كىشىلەر ،گەرچە شاھادەتنى ئىقرار قىلغان بولسىمۇ ئۇالرغا قارشى
ئۇرۇش قىلىنىدۇ .مەن بۇ مەسىلە ھەققىدە ئالىمالرنىڭ ئارىسىدا ئىختىالپ بارلىقىنى
بىلمەيمەن].
بۇ تۈردىكىلەرگە جىھاد قىلىش مۇسۇلمانالرنىڭ ئىجماسى بىلەن پەرز بولىدۇ .بۇنىڭدا ئىسالم
دىنىنى ۋە ئۇالرنىڭ ئىشىنىڭ ھەقىقىيتىنى بىلگەن كىشى شەك قىلمايدۇ .ھەقىقەتەن بۇنداق
تىنچلىق بىلەن ئىسالم مەڭگۈ جۇغالشمايدۇ.
مۇڭغۇل ھۆكۈمرانالر ۋە ئۇالرنىڭ ئەسكەرلىرىنىڭ ئەھۋالىنى ئىنچىكىلىك بىلەن تەتقىق
قىلىپ،

بىزنىڭ

شەھەرلىرىمىزدىكى

ھۆكۈمرانالر

ۋە

ئۇالرنىڭ

قوشۇنلىرىنىڭ

ئەھۋالىغا

ئىنچىكىلىك بىلەن قارىغاندا ،ھەقىقەتەن بۇ يەردە ئىككى تائىپىنىڭ ئوتتۇرىسىدا تامامەن
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ئوخشاشلىق بارلىقى ئايان بولىدۇ .مۇڭغۇل ھۆكۈمرانالر پادىشاھى چىڭگىزخان تۈزۈپ بەرگەن
ئىسالمغا زىد كېلىدىغان قانۇنالر بىلەن ئوتتۇرىسىدا ھۆكۈم قىلىشاتتى .ئۇالر ئۇنى ياساق دەپ
ئاتايتتى .بىزنىڭ ھۆكۈمرانلىرىمىز يەھۇدىي ۋە ناساراالرنىڭ ياالقچىلىرى تۈزۈپ بەرگەن قانۇنالر
بىلەن ھۆكۈم قىلىشىدۇ .بۇ دۆلەتلەرنىڭ قانۇنلىرىنڭ ھەممىسى غەرب دۆلەتلىرىدىن
كىرگۈزىلىدۇ ،يەنى بەزىسى ئىتالىيەدىن ،بەزىسى فىرانسىيەدىن ئېلىپ كىرلىدۇ .بىراق ،بۇ
يەردە مۇڭغۇل ھۆكۈمرانالر قىلغان نەرسىلەر بىلەن بىزنىڭ بۈگۈنكى كۈندىكى ھۆكۈمرانلىرىمىز
قىلىۋاتقان نەرسىلەرنىڭ ئوتتۇرىسىدا چوڭ بىر پەرق بار بولۇپ ،ھەقىقەتەن مۇڭغۇلالر
ئىنسانالرنى توقۇلما قانۇنلىرىغا ۋە ياساقلىرىغا مەجبۇرلىمايتتى .بىزنىڭ دەۋرىمىزدىكى
ھۆكۈمرانالر ئۇالرنىڭ ئەكسىچە بولۇپ ،قانۇنلىرىغا قارشى چىققانالرنى كۆپلىگەن ۋاقىتالردا
ئۆلۈمگە ئولىشىدىغان ئازابالر بىلەن زۇلۇم قىلىدۇ .ئەگەر ئازاب يەڭگىللىتىلسە ،مۇددەتسىز
قاماق جازاسى بىلەن ئازاباليدۇ .مۇڭغۇلالرنىڭ ئەسكەرلىرى مۇسۇلمانالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ۋە
ئۇالر قۇشۇننىڭ كۆپراقىدۇر .مۇسۇلمانالردىن باشقا ناسارا ۋە يەھۇدىيالرنىمۇ ھەم ئۆز ئىچىگە
ئالىدۇ.

بىزنىڭ

شەھەرلىرىمىزدىكى

شەھەرلىرىمىزدىكى
ئەسكەرلەرگە

ئەسكەرلەرنىڭ

قوشۇلۇشتا

پەقەت

ئەھۋالىمۇ
ۋەتەنداشلىقال

مۇشۇنداق
شەرت

بولۇپ

قىلىنىدۇ،

شەھەرلىكلەردىن ۋەتەنداشلىقى بارالر دىنىنىڭ نېمە بولىشىدىن قەتئىينەزەر بۇ ئەسكەرلەرگە
قوشۇالاليدۇ .بەلكى ،بۇ دۆلەتلەرنىڭ كۆپىنچىسىدە مۇسۇلمانالر خۇسۇسەن مۇجاھىدالرنىڭ ياخشى
ئەسكىرىي تەدرىبلەرگە ياكى ئەسلىھەلەرگە ئېرىشىپ قېلىشىدىن قورقۇپ ئىسالمنى مۇستەھكەم
تۇتقۇچىالر ،بۇ ئەسكەرلەرگە قۇشۇلۇشتىن چەكلىندۇ .مۇڭغۇلالرنىڭ ئەسكەرلىرى ئىچىدە ناماز
ئوقۇيدىغانالر ئاز بولۇپ ،ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى ناماز ئوقۇمايتتى ئەلۋەتتە.
بۇالر مۇڭغۇلالرنىڭ ئەكسىچە بولۇپ ،مۇڭغۇلالر قۇشۇنلىرىدىكى سالىھالرنى ھۆرمەتلەيتتى.
ئۇنى ئادىل مۇسۇلماننىڭ ئورنىدا ئېتبارغا ئېلىپ ئۇنىڭ قەدىر قىممىتىنى قىالتتى ۋە ئۇنى
باشقىالرنىڭ ئالدىغا قوياتتى .بىزنىڭ شەھەرلىرىمىزدىكى ئەسكەرلەرنىڭ ئومۇمىيسى ئىسالمغا
قارشى گوروھالرغا ئۇرۇش قىلمايدۇ .ئىسالم بىلەن ھۆكۈم قىلمايدۇ .بەلكى ،ئۇالرنىڭ ئەسكىرىي
سوت دەپ ئاتايدىغان مەھكىمىلىرىدە ئۇالر ئۈچۈن خاس قانۇنالر بولۇپ شۇنىڭغا ئەرز سۇنىدۇ.
(ئەنۋائۇل جىھاد تىن ئېلىندى)

بۇ مۇرتەد دۆلەتلەر بىلەن ئۇرۇش قىلىش بولسا ﷲ نىڭ بۇيرۇقى ،رەسۇلۇلالھ  نىڭ يول
يۇرۇقلىرى ،ساھابىالر ۋە ئالىمالرنىڭ ئىجماسى بىلەن ۋاجىب بولىدۇ.
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بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە بۇ جىھاد ئىبادىتى كۆپىنچە مۇرتەد دۆلەتلەر بىلەن بولىۋاتىدۇ .مەيلى
ئىران ،يەمەن ،شام ،سۇمالىيە ،سەئۇدى ئەرەبىستان ،مىسىر ،لىۋىيە ،ئافغانىستان ،پاكىستان،
ئۆزبىكىستان ،قازاقىستان ۋە

تاجىكىستان ........قاتارلىق دۆلەتلەرگە قارشى ئېلىپ

بېرىلىدىغان جىھادىمىز ئاساسەن مۇرتەدلەر ھاكىمىيەتلەر بىلەن بولغان ئۇرۇشتىن خالى
بواللمايدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن مۇرتەد دۆلەتلەر بىلەن دىن پۈتۈنلەي ﷲئۈچۈن بولغانغا قەدەر ۋە ئۇالر ھەقىقىي
تەۋبە قىلىپ ئىسالم دىنغا مۇكەممەل كىرگەنگە قەدەر ئۇرۇش قىلىش ۋاجىب بولىدۇ.
ئاخىردا ئىسالم ئۈممىتىگە ،ﷲ نىڭ بىزلەرگە قىلغان بۇيرۇقلىرىنى ئىسىمىزدىن چىقىرىپ
قويماسلىقنى ۋە مۇرتەدلەر بىلەن بولىدىغان جىھادنىڭ شەرئى ھۆمىنى بىلىشكە ئەھمىيەت
بېرىشىنى تەۋسىيە قىلىمەن.
ئى ئىسالم ئەركەكلىرى! ھىممەت كەمىرىڭالرنى مەھكەم باغالڭالر! ﷲنىڭ چاقىرىقى بىزلەرنى
كۈتمەكتە .شۇنىڭ ئۈچۈن مۇرتەد دۆلەتلەر بىلەن بولغان جىھادىمىزدا قەتئىي بوشاڭلىق
قىلمايلى ،ﷲقا ئىمان ئېيتقان بارلىق مۇسۇلمانالر ﷲ تىن ھەقىقىي رەۋىشتە قورقايلى .ﷲ
نىڭ جەننىتى ھەم شاھادەتكە ئاشىق بولغان ئىسالم دىنغا خىزمەت قىلغۇچى پىدائىي
ئۈممەتلەرنى كۈتمەكتە .ھەرگىز ئىككىلەنمەستىن جىھاد ئىبادىتىگە ئاتلىنايلى! بىز بۇ يولدا
جىھاد قىلىپ ئىسالمىنى ئالىي قىلىپ ياشايمىز ۋە ياكى ﷲ نىڭ رەھمىتى بىلەن شاھادەت
نېئمىتىگە نائىل بولۇپ جەننەتكە يېتىۋالىمىز!
ئى ﷲبىزنىڭ قىلىۋاتقان بۇ جىھادلىرىمىزنى قۇبۇل قىلغىن! بىزلەگە ئاخىرەتتە ئەڭ ئالىي
مۇكاپاتالرنى بەرگەن! مۇرتەد دۆلەتلەرنى ۋە ئۇالرنىڭ قوشۇنلىرىنى مەغلۇپ قىلىپ ئىسالم دىننى
ئالىي قىلىپ بەرگىن!

مۇرتەد ھاكىمىيەتلەردىن تەۋبە تەلەپ قىلىش مەسىلىسى
توغرىسىدا
بۇ يەردە بىر نەرسىنى ئەسكەرتىپ ئۆتۈپ كېتىمەن.
بىز ئىلگىرى مۇرتەد بولغان كىشىلەردىن تەۋبە تەلەپ قىلىمىز ،ئەگەر تەۋبە قىلسا قويۇپ
بېرىمىز ،تەۋبە قىلمىسا مۇرتەدلىككە ئاساسەن ئۆلتۈرۈلىدۇ -،دەپ بايان قىلغان ئىدۇق .بۇ
ھۆكۈملەر بولسا بىز قادىر بوالاليدىغان ياكى ئىسالمى دىيارالر بار بولغان ھالەتتىكى ھۆكۈملەردۇر.
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ئەمما ،بىزنىڭ قول ئاستىمىزدا بولمىغان ،بىز تۇتۇپ ئەكىلىپ سوراق قىلىشقا شارائىتالر يار
بەرمەيدىغان ھالەتتىكى مۇرتەدلەرگە كەلسەك ،بۇالر تەۋبە تەلەپ قىلماستىن ئۆلتۈرۈلىدۇ.
ئەبۇ مۇھەممەد مەقدىسى ھەفىزەھۇلالھ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ [:بىزنىڭ قول ئاستىمىزدا
بولمىغان

مۇرتەدلەر

تەۋبە

تەلەپ

قىلىنماستىن

ئۆلتۈرۈلىدۇ.

چۈنكى،

ئۇالرنى

ئىسالمى

قازىخانىالرغا ئېلىپ كىلىش مۇمكىن ئەمەس .ئۆلىماالر بىزنىڭ قول ئاستىمىزدا بولمىغان
مۇرتەدلەردىن تەۋبە تەلەپ قىلىش ۋاجىب ئەمەس -،دەيدۇ .ئۇنداقتا ،بۈگۈنكى بىزنىڭ
دەۋرىمىزدىكى ئىسالمى دىيارالرغا باستۇرۇپ كەلگەن ۋە ياكى ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان
مۇرتەدلەرگە قارشى تەۋبە تەلەپ قىلماستىن ئۇرۇش قىلىش ۋە ئۇالرنى تەۋبە تەلەپ قىلماستىن
ئۆلتۈرۈش بەكرەك جائىزدۇر].
بۇ ھەقتە مەن ئىلگىرىكى بابالردا تەپسىلىي توختالغان ئىدىم.

مۇرتەد دۆلەتلەر بىلەن سۈلھى قىلىش توغرىسىدا
بىز ئىلگىرىكى دەرىسلەردە مۇرتەدلەر بىلەن سۈلھى قىلىنمايدۇ .مۇرتەدلەر ئۆلتۈرۈلىدۇ ۋە
ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش شەرىئەت بېكىتكەن ۋاجىب ئىبادەت دەپ بايان قىلغان ئىدۇق.
مۇرتەدلەر بىلەن ئىككى ئىش سەۋەپتىن سۈلھى قىلىشقا بولمايدۇ.
 -7مۇرتەدلەر بىلەن سۈلھى قىلىنسا،

بۇ سۈلھى ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشتىن چەكلەپ قالىدۇ.

شەرىئەت قايسى بىر كىشى مۇرتەد بولغان بولسا ئۇ تەۋبە قىلىش كېرەك بولىدىغانلىقىنى ،ئەگەر
تەۋبە قىلمىسا ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقنى بايان قىلدى.
 -5مۇرتەدلەر بىلەن سۈلھى قىلىش بولسا ،ئۈممەتنىڭ ئىجماسىنى يوق قىلغانلىق بولۇپ
قالىدۇ.
ئەمما بۇ يەردە بەزى ھالەتلەردە مۇسۇلمانالر ،مۇرتەد دۆلەتلەر بىلەن ۋاقىتلىق سۈلھى قىلىشى
جائىز بولىدىغان ھالەتلەر بار.

(ئەلمەبسۇت  -70توم  -500بەت)

بۇنىڭ دەلىلى:
تارىق ئىبنى شىھابدىن رىۋايەت قىلىنغان بۇزاخە ئەلچىلىرىنىڭ قىسسىسىدە ئۇ مۇنداق

دەيدۇ :جاء وفد بُزاخة من أسد وغطفان إَل أب بكر  يسألونه الصلح ،فخريهم بْي اْلرب املجلية أو السلم
ُ
املخزية ،فقالوا :يا خليفة رسول اﷲ  :هذه اجمللية قد عرفناها فما املخزية؟ قال  :تُنزع منكم اْللقة والكراع ،ونغنم
ُ
ما أصبنا منكم ،وتردون علينا ما أصبتم منا ،وتَ ُدون قتَلنا ول نَدي قتَلكم ،وتكون قتَلكم ف النار ،وتُرتكون أقواما
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تتبعون أذناب اْلبل حَّت يُري ﷲ خليفة رسوله واملهاجرين أمرا يعذرونكم به ،فعرض أبو بكر  ما قاله على
عم ما
القوم ،فقام عمر  فقال :قد ر َ
أيت رأيا وسنشري عليك :أما ما ذكرت من اْلرب اجمللية والسلم املخزية فن َ
ذكرت ،وأما ما ذكرت تدون قتَلنا وتكون قتَلكم ف الن ار فإن قتَلنا قاتلت فقتلت على أمر اﷲ أجورها على اﷲ
َ
ليس ْلا ديات ،قال :فتتابع القوم على ما قال عمر ،واْلديث أصله ف

البخاري.

ئۇالر رەسۇلۇلالھ  نىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن ئىسالمدىن مۇرتەد بولغان تائىپىلەردىن بولۇپ-
ئەسەد ۋە غىتپان قەبىلىلىرىدىن بۇزاخە ئەلچىلىرى ئەبۇ بەكرىدىن سۈلھى سوراپ كەلدى ۋە ئەبۇ
بەكرى ئۇالرغا سۈرگۈن قىلغۇچى ئۇرۇش بىلەن خار قىلغۇچى تىنىچلىقنىڭ بىرىنى تالالش
ئىختىيارلىقى بەردى .ئۇالر ئى رەسۇلۇلالھنىڭ خەلىپىسى! بۇ سۈرگۈن قىلغۇچى دېگەننىغۇ
چۈشەندۇق ،خار قىلغۇچى دېگەن نېمە؟ دېدى .ئەبۇ بەكرى  : سىلەردىن قورال-ياراقالر ۋە
ئات-ئۇالغالر مۇسادىرە قىلىنىدۇ .بىز سىلەردىن ئېرىشكەن نەرسىلەرنى غەنىمەت قىلىمىز،
سىلەر بىزدىن ئېرىشكەن نەرسىلەرنى قايتۇرۇپ بېرىسىلەر ،بىزدىن شېھىد بولغانالرغا دىيەت
تۆلەيسىلەر ،بىز سىلەرنىڭ ئۆلۈكلىرىڭالرغا دىيەت تۆلىمەيمىز ،سىلەرنىڭ ئۆلۈكلىرىڭالر دەۋزاختا
بولىدۇ ۋە ﷲ تەئاال رەسۇلۇلالھ  نىڭ خەلىپىسىگە ۋە مۇھاجىرالرغا سىلەرنى ئۆزۈرلۈك
ھىساباليدىغان بىر ئىشنى كۆرسەتكەنگە قەدەر سىلەر تۆگىلەرنىڭ قۇيرۇقلىرىغا ئەگىشىدىغان
قەۋم قىلپ تەرك قىلىنىسلەر (يەنى قۇل قىلىنىسىلەر) دېدى .ئەبۇ بەكرى  ئۇالرغا دېگەن
سۆزلىرىنى كىشىلەرگە ئوتتۇرغا قويدى ،ئۆمەر  ئورنىدىن تۇرۇپ :ھەقىقەتەن توغرا ئويالپسەن،
بىز ساڭا مەسلەھەت بېرىپ ئېيتىمىزكى سۈرگۈن قىلغۇچى ئۇرۇش ۋە خار قىلغۇچى
تىنىچلىقىنى زىكىر قىلغانلىقىڭ نېمە دېگەن ياخشى! ئەمما بىزنىڭ شېھىدلىرىمىزغا دىيەت
تۆلەيسىلەر ۋە سىلەرنىڭ ئۆلۈكلىرىڭالر دەۋزاختا بولىدۇ دېگەن سۆزۈڭگە كەلسەك ،ھەقىقەتەن
بىزنىڭ شېھىدلىرىمىز ﷲيولىدا ئۇرۇش قىلپ ئۆلتۈرۈلدى ،ئۇالرنىڭ ئەجرى ﷲ نىڭ ئۈستىگە
بولىدۇ ،ئۇالرغا دىيەت يوق -،دېدى ،ئاندىن كىشىلەر ئۆمەر  نىڭ سۆزىگە ئەگەشتى.
ھەدىسنىڭ ئەسلىسى بۇخارىيدا بار.
مانا بۇ قىسسىدە مۇرتەدلەر بىلەن سۈلھى قىلىشنىڭ جائىزلىقى بار.
مەن تۆۋەندە مۇجاھىدالر مۇرتەد دۆلەتلەر بىلەن سۈلھى قىلىشى جائىز بولىدىغان شەرتلەرنى
بايان قىلىپ ئۆتىمەن.
 -7مۇسۇلمانالر مۇرتەد دۆلەتلەر بىلەن سۈلھى قىلىشقا ئېھتىياجلىق بولۇپ قالغان بولسا ،بۇ
ۋاقىتتا ئۇالر بىلەن ۋاقىتلىق سۈلھى قىلش جائىز.
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 -5بۇ سۈلھىدە مۇسۇلمانالر قورال-ياراقالرنى تاشالشقا مەجبۇرالنمىغان بولىشى كېرەك.
-4بۇ سۈلھىدە مۇرتەدلەر مۇسۇلمانالرنى ھارام ئىشالرغا مەجبۇرلىماسلىقى كېرەك.
 -3بۇ سۈلھى مۇسۇلمانالر جامائىتى ئىچىدە بۆلىنىش پەيدا قىلىشقا سەۋەپ بولماسلىقى
كېرەك.
 -6بۇ سۈلھىدە مۇسۇلمانالرنى كاپىرالرغا تاپشۇرۇپ بېرىش دېگەنگە ئوخشاش شەرتلەر
بولماسلىقى كېرەك.
-5بۇ سۈلھى ئومۇمىي مۇسۇلمانالرنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن بولۇش كېرەك.
 -1بۇ سۈلھى ۋاقىتلىق بولۇش كېرەك.
ئەسكەرتىش:
 -7مۇجاھىدالر ئەمىرلىرى بۇ سۈلھىدە مۇسۇلمانالرغا خىيانەت قىلىپ قېلىشتىن قاتتىق
ساقلىنىشى كېرەك .ئەگەر جامائەت ئەمىرى ئۈممەتكە خىيانەت قىلىدىغان سۈلھى قىلغا بولسا
بۇنداق كىشىلەردىن ئادا-جۇدا بولۇش كېرەك.
 -5بۇ سۈلھى كاپىرالرنىڭ پايدىسىغا ،مۇسۇلمانالرنىڭ زىيىنىغا بولۇپ قېلىشتىن ساقلىنىش
كېرەك .چۈنكى كۆپلىگەن سۈلھىلەر ،ئۇزاق تارىختا ۋە يېقىن تارىختا ھەم ئۈممەتنىڭ جىھاد
مېۋىلىرىنى يوقىتىپ تاشلىغان.
 -4ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! ئىسالم ئۈممىتى دەۋرىمىزدىكى مۇرتەد دۆلەتلەر بىلەن
ئۇرۇش قىلغاندا ،بەزى ۋاقىتتا يەنە بىر دۆلەت بىلەن سۈلھى قىلىشقا ئېھتىياجلىق بولۇپ
قالىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ سۈلھىنى جىھاد ئۇستازلرى ئوتتۇرىغا قويغان شەرتلەرگە رىئايە قىلغان
ھالدا قىلىشقا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك.
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ھەممە

ئادەم

ئۆزىنىڭ

ئۇرۇشقا

بولغان

تاقەتلىرىنى

ئۆزىنىڭ

ئۆلچىمى

بىلەن

ئۆلچىۋالماسلىقى بەلكى ئىسالم شەرىئىتىنىڭ ئۆلچىمى بىلەن ئۆلچەش كېرەك.
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بىزنىڭ دەۋرىمىزدىكى ئۇرۇش ،رەسۇلۇلالھ دەۋرىدىكىگە ئوخشىمايدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن

بىزنىڭ سانىمىز ئاز ،بۇ ئۇرۇشتىن توختاپ تۇرساق بولىدۇ دېگەندەك باھانىالرنى تاشلىشىمىز
الزىم .بەلكى ھەر خىل تاكتىكىالر بىلەن بىر نەچچە مۇجاھىد بىر دۆلەتتىكى مۇرتەدلەرنى
چۆچىتىشى ۋە ئۇالرغا ئەجەللىك زەربىلەرنى بېرىشى الزىم .بۇ ھەقتە ماالمەتچىلەردىن
قورقماسلىقى ،ﷲ قا بەكمۇ تەقۋالىق قىلىشى كېرەك .ﷲ ئىسالم ئۈممىتىگە ياردەم بەرسۇن.
 -5بۇ سۈلھىنى خالىغان ئادەم قىلىۋالماسلىقى بەلكى خەلىفە ۋە ياكى ئىسالمى
جامائەتلەرنىڭ ئەمىرلىرى شۇرا ئەزالىرى

ۋە جامائەتنىڭ پىكرى بىلەن قىلىشى الزىم .ئەمما
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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
بېرىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن شەرىئەت دىنغا چاقچاق قىلىدىغان يولالرنى ھەممىنى ئېتىپ قويغان.
ﷲ ئىسالم ئۈممىتىنى خائىنالرنىڭ شەررىدىن ساقلىسۇن.
 -1ئىسالمى جامائەت ئەمىرلىرىگە بولغان تەۋسىيەلىرىم؛ مۇسۇلمانالر مۇرتەد دۆلەتلەر بىلەن
سۈلھى قىلىشقا ئېھتىياجلىق بولۇپ قالغان ۋاقىتتا جامائەتنىڭ بىرلىكىنى بەكمۇ الزىم
تۇتىشى ۋە بۇنىڭ شەرئىي دەلىللىرى توغرىسىدا جامائەت ئەزالىرىغا ،ئومۇمىي مۇسۇلمانالرغا
تەپسىلى چۈشەنچىلەرنى بېرىشى الزىم.

مۇرتەد ھاكىمىيەتلەرنىڭ ئەسىرلىرى توغرىسىدا
بىز بۇ مەسىلىنى بايان قىلىشتىن ئىلگىرى ،قايسى بىر كىشى مۇرتەد بولۇپ كەتسە ئۇنىڭ
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.
مۇرتەدلەردىن ئەسىرگە ئېلىنغانلىرى قۇل قىلىنمايدۇ ،پۇلغا ھەم ئالماشتۇرۇلمايدۇ ۋە قويۇپ
ھەم بېرىلمەيدۇ.
مانا بۇ ئىلگىرىكى ئالىملىرىمىزنىڭ مۇرتەدلەر ئەسىرلىرى ھەققىدىكى ھۆكۈملىرى.
ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر مۇجاھىدالر بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە مۇرتەدلەر ھەققىدە يۇقارقى
پەتىۋاالرنى تۇتۇپ ماڭغاندا ،بەزى قىيىنچىلىقالرغا دۇچار بولىۋاتىدۇ.
مەسىلەن :مۇجاھىدالر بەزىدە مۇرتەد قوشۇنلىرىنىڭ مۇھاسىرلىرىدە قېلىپ قېلىشى مۇمكىن.
(ﷲ مۇرتەدلەرنىڭ شەررىدىن ساقلىسۇن) بۇ ۋاقىتتا مۇجاھىدالرنىڭ قولىدا مۇرتەد ئەسىرلەر بار
دەپ پەرەز قىلساق ،بۇ ۋاقىتتا مۇجاھىدالرنىڭ ئالدىدا مۇنداق ئىككى خىل يول بولىدۇ.
 -7مۇرتەد ئەسىرلەرنى قويۇپ بېرىشنى شەرت قىلىپ تۇرۇپ مۇھاسىرىدىن قۇتۇلۇش.
 -5مۇجاھىدالر مۇرتەدلەر قوشۇنى بىلەن ھەممىسى شېھىد بولغۇچە ئۇرۇش قىلىش.
مانا بۇ خىل ھالەتلەر ۋە شۇنىڭ ئوخشاشلىرىدا مۇجاھىدالر مۇرتەد ئەسىرلەرنى قويۇپ بېرەي
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.
ھەممىمىزگە مەلۇمكى شەرىئەت زۆرۈرىيەت تېپىلغاندا باشقا ۋاقىتتا ھاالل قېلىپ بەرمىگەن
نەرسىلەرنى زۆرۈرىيەت مىقدارى رۇخسەت قىلىپ بەردى.
يەنە بىر مىسال :بىزنىڭ قولىمىزدا مۇرتەد ئەسىرلەر،مۇرتەدلەرنىڭ قولىدا

مۇسۇلمان

ئەسىرلەر بولسا ،بۇ ۋاقىتتا ھەم مۇجاھىدالر ئالدىدا مۇنداق ئىككى خىل يول بولىدۇ.
 -7مۇرتەد ئەسىرلەرنى قويۇپ بېرىش بەدىلىگە مۇرتەدلەر زىندانلىرىدىكى مۇسۇلمان
قېرىنداشلىرىمىزنى قۇتۇلدۇرۇپ چىقىش.
 -5مۇرتەد ئەسىرلەرنى ئۆلتۈرىۋېتىش .نەتىجىدە مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنى مۇرتەدلەرنىڭ
تۈرمىلىرىدىن قۇتۇلدۇرالماسلىق ۋە ياكى قېرىنداشلىرىمىزنىڭ مۇرتەدلەر قولىدا شېھىد
قىلىنىش.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،مۇجاھىدالر بۇ خىل ھالەتلەردە ئىسالرم شەرىئىتىنىڭ ئۇسۇل قائىدىلىرىگە
رىئايە قىلغان ھالدا بەزى ئىجتىھادالرنى قىلىشقا ئېھتىياجلىق بولۇپ قالىدۇ.
مەن بۇ ھەقتىكى ئالىمالرنىڭ كۆز قاراشلىرىنىڭ خۇالسىسىنى بايان قىلىپ ئۆتىمەن.
مۇرتەدلەرنىڭ ئەسىرلىرىنىڭ ھۆكمى تۆۋەندىكىچە
 -7مۇرتەد ئەسىرلەرنى قۇل قىلىش ئالىمالرنىڭ ئىتتىپاقى بىلەن جائىز ئەمەس.
 -5ئايال مۇرتەد ئەسىرلەرنى قۇل قىلىش ھەم كۈچلۈك كۆز قاراشالرغا ئاساسەن جائىز
ئەمەس.
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مۇرتەد

ئەسىرلەرنى

مۇجاھىدالر

ئىقتىسادقا

ئېھتىياجلىق

بولۇپ

قالغاندا

پۇلغا

ئالماشتۇرۇش شەرتلەر بىلەن جائىز.
مۇجاھىد قېرىنداشالر! مۇرتەدلەرنىڭ ئەسىرلىرىنى پۇلغا سېتىش ئەسلى جائىز ئەمەس.
لېكىن جىھاد قىلىشتا ھەممىمىزگە مەلۇم بولغاندەك كۆپ ئىقتىسادقا مۇھتاج بولىمىز.
بىزنىڭ دەۋرىمىزدە كاپىرالر مۇجاھىدالر ئىقتىساد يوللىرىنى بەكمۇ توسىۋاتىدۇ .بۇ ھالەتلەردە
بولسا مۇجاھىدالر ﷲ يولىدىكى جىھادىنى داۋامالشتۇرۇش ئۈچۈن ئىقتىسادالرغا ئېتىياجلىق
بولىدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن مۇجاھىد قېرىنداشلىرىمىز ئىقتىسادقا مۇھتاج بولغاندا مۇرتەد ئەسىرلەرنى
پۇلغا ساتسا بولىدۇ .بەلكى بەزى ھالەتلەردە بۇ ئەۋزەللىككە ھەم ئۆتىدۇ .ﷲ ھەممىدىن ياخشى
بىلگۈچى
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 -3مۇرتەد ئەسىرلەرنى مۇسۇلمان ئەسىرلەرگە ئالماشتۇرۇش ،بۇ ھەم شەرتلەر بىلەن جائىز.
ئەسىر قېرىنداشلىرىمىزنى بارلىق ئىمكانىيەتلەرنى ئىشقا سېلىپ تۇرۇپ قۇتۇلدۇرغىلى
بولمىغان ھالەتلەردە ،مۇرتەدلەردىن ئەسىرگە ئېلىنغانلىرىنى مۇرتەدلەر زىندانلىرىدا يېتىۋاتقان
مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزغا ئالماشتۇرساق بولىدۇ .ئەمما ،ئەسىرلەرنى پۇل خەجلەپ ۋە ياكى
جىھاد يوللىرى بىلەن تۈرمىدىن ئېلىپ چىققىلى بولسا ،بۇ ۋاقىتتا مۇرتەد ئەسىرلەرنى
ئالماشتۇرۇش جائىز ئەمەس ،بەلكى ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش كېرەك.
مۇجاھىد قېرىنداشالر! بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە نۇرغۇنلىغان مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىز ۋە
ھەتتاكى يولباشچى ئالىملىرىمىز مۇرتەدلەرنىڭ قاماقخانىلىرىدا ئەسىر ھالەتتە تۇرۇۋاتىدۇ.
بۇالرنى قۇتۇلدۇرۇش بىزنىڭ ئۈستىمىزدىكى

مەجبۇرىيەتلىرىمىز ئىدى .مىڭ ئەپسۇسالر

بولسۇنكى ،بىز ئۇالرنى بارلىق ئىمكانىيەتلىرىمىزنى سەرپ قىلىپمۇ قۇتۇلدۇرۇپ بواللمىدۇق.
بۇ خىل ھالەتلەردە بىز مۇرتەدلەر بىلەن جىھاد قىلىپ ئۇالرنى ئەسىرگە ئېلىپ بولسىمۇ،
مۇرتەدلەر زىندانلىرىدا يېتىۋاتقان مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزغا ئالماشتۇرساق جائىز .بەلكى
بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە مەخسۇس كاپىر ۋە مۇرتەدلەرنى ئەسىر ئېلىپ مۇسۇلمانالردىن ئەسىر بولۇپ
قالغانالرغا ئالماشتۇرۇش ئۈچۈن تىرىشىش -ئىسالم ئۈممىتىگە ئەڭ مۇھىم جىھادالرنىڭ
قاتارىدىن بۇلۇپ قالدى .ﷲ ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچى.
ئەزىز مۇجاھىد قېرىنداشالر ،ئىسالم تارىخىغا بىر نەزەر تاشاليدىغان بولساق بىر مۇسلىمە
ئايال

ئەسىرگە

چۈشۈپ

قالغاندا،

قېرىنداشلىرىمىز

قوشۇن

تارتىپ

بېرىپ

ئەسىرلەرنى

قۇتۇلدۇرغان .شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ھەم ئۆز ئىسالمى تارىخلىرىمىزدىن ئىلھام ئېلىپ ،يۇقۇرى
ھىممەت بىلەن جىھاد ئىبادىتى ئارقىلىق تۈرمىلەردىكى قېرىنداشلىرىمىزنى قۇتۇلدۇرۇشقا
ئاتلىنايلى.
ﷲ ئىسالم ئۈممىتىنى ئەزىز قىلىپ كاپىر مۇرتەدلەرنى رەسۋا قىلىپ بەرسۇن!

پىالنلىق تۇغۇت ئورگانلىرىدا خىزمەت قىلىۋاتقانالر ھەققىدە
ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! مەن ئىلگىرىكى دەرىسلەردە مۇرتەدلەر توغرىسىدا تەپسىلى
توختالغان ئىدىم .پىالنلىق تۇغۇت ئورگانلىرىدا خىزمەت قىلىۋاتقانالر ھەم شۇ مۇرتەدلەرنىڭ
تۈرلىرىدىن سانىلىدۇ .ئەمما مەن بۇ يەردە بۇ مۇرتەدلەرنىڭ زېيىنى ئېغىر بولغاچقا يەنە ئايرىم
توختۇلۇپ ئۆتىشنى توغرا تاپتىم.
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پىالنلىق تۇغۇت ئورگانلىرىدا خىزمەت قىلىۋاتقانالر ئۆلتۈرىلەمدۇ؟
بىز پىالنلىق تۇغۇت ئورگانلىرىدا خىزمەت قىلىۋاتقانالر ئۆلتۈرىلەمدۇ دېگەن سۇئالغا جاۋاپ
بېرىشتىن ئىلگىرى ،ئۇالرنى ئۆلتۈرمەسلىكنىڭ جىنايىتى ۋە بۇنداق پاسادچىلىقالرغا تاقابىل
تۇرماسلىقنىڭ جىنايىتى ھەققىدە توختىلىشىمىز كېرەك.
بۇ ئىپالس قانۇن ھېچقانداق بىر زالىم كاپىرالر دەۋرىدە يولغا قويۇلمىغان ،ھەتتا ،پىرئەۋن
دەۋرىدە ھەم تۇغۇلغان بالىالرنىڭ ئۇغۇللىرىنى ئۆلتۈرۈپ ،قىزلىرىنى قالدۇرۇپ قويغان ،ئۇالر شۇ
ئوغۇلالرنى دۇنياغا تۇغۇلۇپ بولغاندىن كىيىن ئۆلتۈرەتتى .ئەمما بىزنىڭ بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە
بولسا ،نىجىس كاپىرالر مۇسۇلمانالرنىڭ دۇنياغا كۆز ئاچمىغان پەرزەنتلىرىنى ئانىنىڭ قورسىقىدا
ئوغۇل ۋە قىز دەپ ئايرىماستىن ئۆلتۈرىۋاتىدۇ.
بىزنىڭ بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە كۆپلىگەن دۆلەتلەردە ھەم ئۆزىنىڭ ئاتا-ئانىسىنى قارىتىپ
قويۇپ ئۆلتۈرۈشتىن ئىبارەت

ۋەھشىيانىلىق يوق .لېكىن ئىنسان قېلىپىدىن چىققان،

ھايۋاندىن بەتتەر بىر قىسىم كاپىرالر مۇشۇ باتىل سىياسەتلىرى بىلەن مۇسۇلمانالرنىڭ دۇنياغا
كۆز ئاچمىغان ئوغۇل-قىز پەرزەنتلىرىنى ئۆزىنىڭ ئاتا-ئانىسىنى قارىتىپ قويۇپ ئۆلتۈرىۋاتىدۇ
ۋە ئېرىنى قارىتىپ قويۇپ ئاياللىرىنىڭ قورساقلىرىنى ۋە ئەۋرەتلىرىنى ئېچىۋاتىدۇ.
كاپىرالر بۇ ئارقىلىق بىرىنچىدىن ،ئايالالرنىڭ ئەۋرەتلىرىگە قاراش ۋە ئايالالرنىڭ يۈز ئابرويىغا
چېقىلىۋاتىدۇ .ئىككىنجىدىن ،مۇسۇلمانالرنىڭ دۇنياغا كۆز ئاچمىغان ئوغۇل-قىز پەرزەنتلىرىنى
ئۆلتۈرىۋاتىدۇ ،شۇنىڭ ئۈچۈن بۇنداق زىيىنى ئېغىر بولغان بۇزۇقچىلىقالرغا ئىسالم دىننىڭ
كۆرسەتمىلىرى بىلەن تاقابىل تۇرۇش ئىنتايىن زۆرۈر .كىمكى بۇ ۋە بۇنىڭغا ئوخشاش ئىسالم
دىنىغا قارشى تۇرىۋاتقان كىشىلەرنى ۋە باتىل ئورگانالرنى يوق قىلىشقا تاقەتلىرىنى سەرپ
قىلمايدىكەن .ئىسالم دىننىڭ ئەسلى تەلىۋىنى چۈشىنەلمىگەن بولىدۇ،
بۇ پاسادچىلىقالرنى ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆرگەچ بۇ توغرىلىق ئاالھىدە ئىزدەندىم.
پىالنلىق تۇغۇت خىزمىتى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقانالر مەيلى ناماز ئوقۇسۇن ،مەسجىدلەرنى
ئاۋات قىلسۇن ،قۇرئان ۋە دىننى كىتابالرنى ئوقۇش ئۈچۈن ياردەم بەرسۇن

ۋە ياكى قۇرئاننى

بېشىغا ئېلىۋالسۇن ،مەيلى قانداق بولىشىدىن قەتئىنەزەر ئىسالمدىن چىققان مۇرتەدلەر
ھىساپلىنىپ ئۆلتۈرىلىدۇ .ئۇالر ئەر-ئايال دەپ ئايرىلمايدۇ ،پىالنلىق تۇغۇت خىزمىتى بىلەن
شۇغۇللىنىۋاتقانالر مەيلى ئەر بولسۇن ۋە ياكى ئايال بولسۇن ئۆلتۈرىلىدۇ.
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دىمەك ،پىالنلىق تۇغۇت ئورگانلىرىدا خىزمەت قىلىۋاتقانالر بولسا ،ئىسالم دىندىن چىقىپ
كەتكەن مۇرتەدلەر ھېسابلىنىدۇ .ئەمما بۇالرنىڭ زىيىننى يوقتىش بولسا ئەڭ ئالدىن ئورۇندا
تۇرىدۇ.
چۈنكى ،بۇالر بىرىنچىدىن ،ﷲنىڭ بۇيرۇقلىرىنى يوق قىلىشقا ئۇرۇندى .ئىككىنچىدىن ،بۇ
بۇيرۇقالرغا قارشى چىقتى .ئۈچىنچىدىن ،ئىنسانالنى ھارام ئىشالرنى قىلىشقا مەجبۇرلىدى.

َ و ََّلَ تَ ْقتُ لُوَّاْ أ َْوَل َد ُك َّْم َخ ْشيَ َّةَ إِ ْمالقَّ ن ْح َُّن نَ ْرُزقُ ُه َّْم َوإِيا ُكم إنَّ قَ ْت لَ ُه َّْم َكا ََّن ِخطْءَّاً َكبِيرَّاً 
كەمبەغەللىكتىن قورقۇپ بالىلىرىڭالرنى ئۆلتۈرمەڭالر .ئۇالرنىڭ ۋە سىلەرنىڭ
رىزقىڭالرنى بىز بېرىمىز ،ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش ھەقىقەتەن چوڭ گۇناھتۇر [.]47
(سۈرە ئىسرا)

خۇالسە قىلىپ كەلسەك ئۇالر ئىسالمنى ۋە ئىسالم ئەھلىنى يوق قىلىشقا ئۇرۇندى.
شۇنداقال ،ئۇالر مۇسۇلمانالرنىڭ پەرزەنتلىرىنى ،ئىسالمنىڭ كەلگۈسى ئىستىقبالىنى يوق
قىلىمىز دەپ جار سالدى .بۇ رەزىل قىلمىشالرنى يولغا قويغان كاپىرالر ۋە ئۇالرغا
ياردەملىشىۋاتقان مۇرتەدلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىش بىزلەرگە قاتمۇ-قات ۋاجىب بولىدۇ.
پىالنلىق تۇغۇت ئورگانلىرىدا خىزمەت قىلىۋاتقانالر ۋە ئۇالرغا ياردەملىشىۋاتقانالر بىرىنچىدىن،
مۇرتەدلىككە

ئاساسەن

ئۆلتۈرۈش

ۋاجىب

بولسا؛

ئىككىنچىدىن،

ئىسالم

ئۈممىتىنىڭ

قىساسلىرىنى ئېلىش ئۈچۈن ۋاجىب بولىدۇ.
ئى مۇسۇلمان قېرىندىشىم! ئىسالم شەرىئىتىدە ،بىر مۇسۇلمان كىشى يەنە بىر مۇسۇلماننى
ئۆلتۈرىۋەتسە قىساس كېلىدىغان تۇرسا ،كاپىرالر بىر مۇسۇلمان پەرزەنتىنى ئۆلتۈرىۋەتسە قىساس
كەلمەمدۇ؟
ﷲ مۇنداق

ِ ِ
َّعلَي ُكم َّال ِْقص ِ
ِ
ِ
األُنْ ثَىَّ
َّو َّْ
ْح ُّر َّبِال ُ
اص َّفيَّالْ َق ْت لَىَّال ُ
ب َْ ُ َ ُ
َّوال َْع ْب ُد َّبال َْع ْبد َ
ْح ِّر َ
دەيدۇ﴿ :يَاَّأَيُّ َهاَّالذ َ
ين َّآ ََمنُواَّ ُكت َ

وفَّوأَداءَّإِلَي ِهَّبِِإحسانََّّ َذلِ َ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
بِ ْاألُنْ ثَىَّفَمن ُ ِ
ِ
َّوَر ْح َمةَّفَ َم ِنَّا ْعتَ َدىَّ
َْ
َّربِّ ُك ْم َ
كَّتَ ْخفيفَّم ْن َ
َّعف َيَّلَهَُّم ْنَّأَخيهَّ َش ْيءَّفَاتِّبَاعَّبال َْم ْع ُر َ َ ْ ْ َ
ِ
ِ ِ
يَّاألَلْبَ ِ
ص ِ
ابَّلَ َعل ُك ْمَّتَ ت ُقو َنَّ(َّ)473
َّحيَاةَّيَاَّأُولِ ْ
بَ ْع َدَّذَلِ َ
كَّفَلَهُ َ
)َّولَ ُك ْمَّفيَّالْق َ
اص َ
َّع َذابَّأَليمَّ(َ 473
ئى ئەقىل ئىگىلىرى! سىلەرگە قىساستا ھاياتلىق بار( ،يەنى كىشى بىراۋنى
ئۆلتۈرگەن

تەقدىردە

ئۆزىنىڭمۇ

ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىنى

بىلسە،

ئۇ،

ئادەم

ئۆلتۈرۈشتىن يانىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن ،ئۇنىڭ ئۆزىمۇ ،ئۇ ئۆلتۈرمەكچى بولغان ئادەممۇ
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ئۆلۈشتىن ساقلىنىپ قالىدۇ)( .ناھەق قان تۆكۈشتىن) ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن
(قىساس يولغا قويۇلدى) [.]713
ئى مۇسۇلمان قېرىندىشىم ،پىالنلىق تۇغۇت خىزمىتى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقانالرنى قىساس
جەھەتتىن ئۆلتۈرىشىمىز ھەم شەرئەن يوللۇق بولىدۇ.
ئى مۇسۇلمان قېرىندىشىم ،ئىسالمى شەرىئەت ،بىر مۇسۇلمان كىشى يەنە بىر مۇسۇلماننى
سەھۋەن ئۆلتۈرۈپ قويسا دىيەت كېلىدىغانلىقىنى بايان قىلدى ،ئەمما قەستەن ئۆلتۈرگەنلەرنى
مەڭگۈ دوزاختا بولىدىغانلىقىنى بايان قىلدى.

ِ ِ
اَّخطَأًَّفَ تَح ِرير َّرقَ بة َّم ْؤِمنَة َّ ِ
سل َمة َّإِلَىَّأ َْهلِ ِه َّإَِل َّأَ ْنَّ
َّم ْؤِمنً َ
َّم ْؤِمنًاَّإَِل َ
َّوديَة ُ
ًَّوَم ْن َّقَ تَ َل ُ
َ وَماَّ َكا َن َّل ُم ْؤمن َّأَ ْن َّيَ ْقتُ َل ُ
ْ ُ ََ ُ َ
َّخطَأ َ
َّم َ
يصدقُوا َّفَِإ ْن َّ َكا َن َِّمن َّقَ وم َّع ُد ٍّو َّلَ ُكم َّوهو َّم ْؤِمن َّفَ تح ِرير َّرقَبة ِ
َّوبَ ْي نَ ُه ْم َِّميثَاق َّفَ ِديَةَّ
َّوإِ ْن َّ َكا َن َِّم ْن َّقَ ْوم َّبَ ْي نَ ُك ْم ََّ
ْ ْ َ
َْ ُ ََ ُ
ْ َ َُ ُ
َ
َّم ْؤمنَة َ
مسلمةَّإِلَىَّأ َْهلِ ِهَّوتَح ِريرَّرقَبة ِ
َّمتَتَابِعي ِنَّتَ وبةً َِّمنَّاهللََّّوَكا َنَّاهللََّّ َعلِيم ِ
ِ ِ
يماَّ(َّ)35
َّم ْؤمنَةَّفَ َم ْنَّلَ ْمَّيَج ْدَّفَصيَ ُ
ً َ
َ ْ ُ ََ ُ
اَّحك ً
َُ َ
امَّ َش ْه َريْ ِن َُّ َ ْ ْ َ َ
َ
ضبَّاهللََّّعلَي ِهَّولَعنهَّوأَعدَّلَهَّع َذاب ِ
ومنَّي ْقتُلَّم ْؤِمنًاَّمتَ ع ِّم ًداَّفَجزا ُؤهَُّجهنم َ ِ ِ
يه ِ
يماَّ(َّ)39
َ ْ َ ََ ُ َ َ ُ َ ً َ
ََ ْ َ ْ ُ ُ َ
اَّعظ ً
َّخال ًداَّف َ َ
اَّوغَ َ
ََ َ َ ُ
 مۆمىن ئادەمنىڭ مۆمىن ئادەمنى سەۋەنلىك بىلەن ئەمەس ،قەستەن
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
قىلسا (شۇنىڭ بىلەن قاتىل ئۇنى) تۆلىمىسە ھېچ باك يوق ،ئەگەر ئۆلتۈرۈلگۈچى
مۆمىن سىلەرگە دۈشمەن (كۇففار) قەۋمدىن بولسا ،بۇ چاغدا ئۆلتۈرۈپ قويغۇچى بىر
نەپەر

مۆمىن

قۇلنى

ئازاد

قىلىشى

الزىم

(دىيەت

كەلمەيدۇ.

چۈنكى

ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ئىگىسى مۇسۇلمان بولمىغاچقا ئۇنىڭغا ۋارىس بولمايدۇ) ،ئەگەر
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)
(تەۋبىسىنى ﷲ نىڭ قوبۇل قىلىشى ئۈچۈن) ئۈزۈلدۈرمەي ئىككى ئاي روزا تۇتۇشى
الزىم .ﷲ ھەممىنى بىلىپ تۇرغۇچى ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر [.]35
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كىمكى بىر مۆمىننى قەستەن ئۆلتۈرىدىكەن ،ئۇنىڭ جازاسى جەھەننەم بولىدۇ ،ئۇ
جەھەننەمدە مەڭگۈ قالىدۇ ،ﷲ نىڭ غەزىپىگە ۋە لەنىتىگە دۇچار بولىدۇ .ﷲ

ئۇنىڭغا (ئاخىرەتتە) قاتتىق ئازاب تەيياراليدۇ [.]34
يۇقارقىالر ،پىالنلىق تۇغۇت خىزمىتى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقانالر ئايال كىشى بولسا
ئۆلتۈرۈلمەيدۇ ،ناماز ئوقۇغانلىرى ئۆلتۈرۈلمەيدۇ دېگەن ساددا كىشىلەرنىڭ بىلىۋىلىشى ئۈچۈن
كەلتۈرگەن دەلىللەردۇر.
پىالنلىق تۇغۇت خىزمىتى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقانالر ،ھەممىسى ئىسالم دىندىن چىقىپ
كەتكەنلەردۇر .بۇالرنىڭ ھۆكمى -بىز ئىلگىرى سۆزلەپ ئۆتكەن مۇرتەدلەرنىڭ ھۆكمىدە بولىدۇ،
بەلكى ئۇالرنىڭكىدىن نەچچە ھەسسە ئارتۇق ئورۇندا تۇرىدۇ.
شۇنىڭ

ئۈچۈن

مۇسۇلمانالرنىڭ

پىالنلىق

تۇغۇت

خىزمىتى

بىلەن

شۇغۇللىنىۋاتقان

مۇرتەدلەرگە قارشى جىھاد قىلىشى ۋە ئۇالرنى ئۆلتۈرىشى شەرئى ئىبادەتلەرنىڭ قاتارىدىن
سانىلىدۇ .بۇالرغا قارشى ئېلىپ بېرىلىدىغان جىھادالرغا سەل قارىماسلىق كېرەك .چۈنكى،
بۇالرنىڭ زىيىنى ئەڭ ئېغىر ،ھەر يىلى بۇ مۇرتەدلەر سەۋەبلىك ساناپ بولغۇسىز ئىسالم
ئۈممىتىنىڭ كىلەچىكى بولغان مۇسۇلمان پەرزەنتلىرى ئۆلتۈرىلىۋاتىدۇ .مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ
پاسادچىلىقالرغا سۈكۈت قىلىپ تۇرىشى ھارام.
ئى مۇسۇلمان قېرىنداشالر! سىلەر پەرزەنتلىرىمىزنى كاپىرالرنىڭ ئۆلتۈرىشىگە ھەرگىز سۈكۇت
قىلىپ تۇرماڭالر! شۇنداقال كېچە-كۈندۈز سىلەرنىڭ ئۆيلىرىڭالرغا كاپىرالر كىرىپ ئايالىڭنى
تەكشۈرىمىز دەپ ،ئاياللىرىڭالرنى ئېلىپ چىقىپ كېتىشىگە رازى بولماڭالر! ۋە ئۇالرغا قارشى
قولىڭالرغا چىققانلىكى نەرسىلەر بىلەن قارشى تۇرۇڭالر! ھەرگز ئەنسىرىمەڭالركى سىلەر بۇ يولدا
ئۆلتۈرۈلۈپ كەتسەڭالر شېھىد بولىسىلەر! ساھابىلەر بولسا شېھىدلىكنى ئىزدەپ ئۆزىنىڭ
يۇرتىدىن يىراق بولغان جايالرغا بېرىپ ﷲيولىدا جىھاد قىغان ،ھەتتا ئۇالرنىڭ جەسەدلىرى
بولسا يۇرتىدىن يىراق بولغان جايالرغا دەپنە قىلىنغان .لېكىن ،بىزلەرنى ئۆز ۋەتىنىمىزدە ھەم
ﷲ يولىدا شېھىد بولۇش كۈتۈپ تۇرۇپتۇ .بۇ ھەقتە پەيغەمبەر  مۇنداق

دەيدۇَ « :م ْن قُت َل ُدو َن َماله

فَ ُه َو َشهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد َوَم ْن قُت َل ُدو َن َدمه فَ ُه َو َشهيد َوَم ْن قُت َل ُدو َن أ َْهله فَ ُه َو َشهيد ».
سەئىيد ئىبنى زەيد 

مۇنداق دەيدۇ :مەن رەسۇلۇلالھ ر  نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى

ئاڭلىدىم« :كىمكى مال ـ مۈلكىنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شېھىدتۇر .كىمكى دىنىنى
قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شېھىدتۇر .كىمكى جېنىنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شېھىدتۇر.
كىمكى خوتۇن ـ بالىلىرىنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شېھىدتۇر».
قىلغان )
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( بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايەت

شۇنىڭ ئۈچۈن دۇنياغا كۆز ئاچمىغان پەرزەنتىڭالرنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن كەلگەن كاپىرالرنى
ئۆلتۈرۈڭالر! شۇنداقال ،ئۇالر بىزنىڭ پەرزەنتىمىزنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن كەلمىسىمۇ ئۇالرنىڭ
تۇرىۋاتقان جايلىرىغا ۋە ئۆيلىرىگە بېرىپ ئۆلتۈرىۋېتىڭالر.
ئەسكەرتىش:
 -7مۇرتەدلەر ئەھكاملىرى توغرىسىدا ﷲخالىسا بىر قەدەر تەپسىلى توختالدۇق .ئەمما ،مۇرتەد
بولغانالرنى ھەممىسىنى ئايرىماستىن ئۆلتۈرۈش ۋە بۇالرنى ئەڭ ئالدىن ئۆلتۈرۈش كېرەك دەپ ،جىھاد
ئىبادىتىنىڭ شەرئى سىياسەتلىرىگە رىئايە قىلىماي قېلىشتىن ساقلىنىش الزىم .بۇ ھەقتە ھەم
مۇجاھىدالرنىڭ ھۇجۇم نىشانلىرى ۋە شەرئى تاكتىكىالر توغرىسىدىكى بابالرغا مۇراجىئەت قىلىڭ!

 -5مۇرتەدلەرگە قارشى ئېلىپ بېرىلىدىغان جىھاد ئىبادىتىنى ئەسلى كاپىرالرغا بولغان
جىھادتىن ئەۋۋەل قىلىش كېرەك دېگەن ھۆكۈمنى مۇتلەق تۇتقا قىلىۋالماسلىق كېرەك.
چۈنكى بۇ ھۆكۈم بىرىنجىدىن ،ئەسلى كاپىرالرغا بولغان جىھاد پەرىز كۇپايە بولغان ھالەتلەرگە
قارىتىلىدۇ .شەرقى تۈركىستاندىكىگە ئوخشاش ئىسالم دىيارىغا تاجاۋۇزچى كاپىرالر باستۇرۇپ
كەلگەن ۋاقىتتا ،بىزنىڭ ﷲقا ئىمان ئېيتىشتىن قالسىال ئەڭ مۇھىم ۋاجىباتىمىز،
تاجاۋۇزچى كاپىرالرنى ئىسالم دىيارلىرىدىن قوغالپ چىقىرىشتۇر .ئىككىنجىدىن ،بىز بۇ
ھۆكۈمنى تۇتقا قىلىپ ئەڭ ئالدىن مۇرتەدلەرگە قارشى ئۇرۇشنى باشلىساق ،بەزى مۇسۇلمان
قېرىنداشلىرىمىزنىڭ چۈشەنمەسلىكى سەۋەپلىك ،شۇ دىياردىكى مۇسۇلمانالرنىڭ قوللىشدىن
ئايرىلىپ قېلىشىمىز ۋە دۈشمەننى كۆپەيتىپ قويىشىمىز مومكىن .شۇڭا بىز ئەڭ ئالدىن
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
كىلىدۇ .ئىش شۇنداق ئۆز تەرتىۋى بىلەن بولۇش كېرەك.
 -4كىشىلەرنى خالىغانچە مۇرتەدكە چىقىرىشتىن ساقلىنىش الزىم .چۈنكى بىر كىشىنى
مۇرتەدكە چىقىرىش ئەھلى ئىلىملەرنىڭ پەتىۋالىرىغا ئاساسەن بولىدۇ
 -3مۇرتەد ئارمىيەلەرنى ،دۇنيا ئەھكاملىرىدا مۇرتەدلەر دىيىشكە بولىدۇ .ئەمما مۇئەييەن بىر
شەخىسنى مۇرتەد دىيىشتىن توختاپ تۇرىمىز.
 -6مۇرتەدلەر بىلەن ئېلىپ بىرىلىدىغان جىھاد ئىبادەتلەردە،

رەببانى ئالىمالر ،جىھاد

ئۇستازلىرى ۋە مۇجاھىدالر ئەمىرلىرىنىڭ يول يۇرۇقلىرىغا ئاالھىدە ئەھمىيەت بىرىش الزىم.
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مۇسۇلمان قېرىنداشالر! مۇرتەدلەر توغرىسىدىكى ئەھكامالر ئىنشائالالھ بىر قەدەر مۇكەممەل
ھالەتتە بايان قىلىندى .بۇ ھەقتە  53قىسىملىق پەتىۋا فىلىمى ھەم سۆزلەنگەن شۇ دەرىسلەرگە
مۇراجىئەت قىلىشىڭالرنى تەسىيە قىلىمەن.

تاغۇت ئەسكەرلىرىگە رىسالە
ھىدايەتكە ئەگەشكەنلەرگە ﷲنىڭ ساالمى بولسۇن.
مەن بۇ رىسالەمنى تاغۇت ئەسكەرلىرىگە نەسىھەت قىلىش بىلەن باشاليمەن.
ئى كۇفرى ئورگانلىرىدا خىزمەت قىلىۋاتقانالر! رەببىمىز ﷲبىزلەرنى ئۆزىگە ئىبادەت قىلىش
ئۈچۈن ياراتتى.

تَّال ِ
ْجنََّّ َو ِْ
ون   جىنالرنى ،ئىنسانالرنى
سَّإَِلََّّلِيَ ْعبُ ُد َِّ
اْلنْ ََّ
ﷲبۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇَ  :وَماَّ َخلَ ْق َُّ
پەقەت ماڭا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىم [.]65

(سۈرە زارىيات)

شۇنداقال شۇ بۈيۈك مەقسەت ئۈچۈن ﷲ ئاسمان-زېمىننى ياراتتى .
ئەگەر ﷲ نىڭ بۇيرۇقلىرىغا ئەمەل قىلىپ ياشىساق ،ﷲ بىزلەرگە دۇنيادا كۆپ ساۋاپالرنى
ۋە ئاخىرەتتە بولسا نازۇ-نېئمەتلىك جەننەتلەرنى تەييارلىغانلىقىنى بايان قىلدى.
ﷲ مۇنداق

دەيدۇَ :وبَ ِّ
ار َّ ُكل َماَّ
ات َّأَنَّ َّلَ ُه َّْم َّ َجناتَّ َّتَ ْج ِري َّ ِم َّْن َّتَ ْحتِ َها َّ ْاألَنْ َه َُّ
ين َّآ ََمنُوا َّ َو َع ِملُوا َّالصالِ َح َِّ
ش َِّر َّال ِذ ََّ

ِ
ِ
يها َّ َخالِ ُدو ََّنَّ
ُرِزقُوا َّ ِم ْن َها َّ ِم َّْن َّثَ َم َرةَّ َّ ِر ْزقًا َّقَالُوا َّ َه َذا َّال ِذي َّ ُرِزقْنَا َّ ِم َّْن َّقَ ْب َُّل َّ َوأُتُوا َّبَِِّه َّ ُمتَ َ
يها َّأَ ْزَواجَّ َّ ُمطَه َرةَّ َّ َو ُه َّْم َّف َ
شابِ ًها َّ َولَ ُه َّْم َّف َ
( )52
( ئى مۇھەممەد!) ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرغا ئۇالرنىڭ
ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرىدىغانلىقى بىلەن خۇش
خەۋەر بەرگىن .ئۇالر جەننەتنىڭ بىرەر مېۋىسىدىن رىزىقالندۇرۇلغان چاغدا« :بۇنىڭ
بىلەن بۇرۇن (دۇنيادىمۇ) رىزىقالندۇرۇلغان ئىدۇق» دەيدۇ .ئۇالرغا كۆرۈنۈشى
دۇنيانىڭ مېۋىلىرىگە ئوخشايدىغان ،تەمى ئوخشىمايدىغان مېۋىلەر بېرىلىدۇ.
جەننەتلەردە ئۇالرغا پاك جۈپتىلەر (يەنى ھۆرلەر) بېرىلىدۇ ،ئۇالر جەننەتلەردە مەڭگۈ

قالىدۇ [.]56

(سۈرە بەقەر)
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ات َّسن ْد ِخلُهم َّجنات َّتَج ِر ِ
ِ
َّخالِ ِد ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يهاَّأَ ْزَواجَّ
يَّم ْن َّتَ ْحتِ َه ْ
ْ
يهاََّّأَبَ ًداَّلَ ُه ْم َّف َ
ين َّف َ
واَّو َعملُواَّالصال َح َ ُ ُ ْ َ
اَّاألَنْ َه ُ
ين َّآ ََمنُ َ
ار َ َ
َ والذ َ
مطَهرةَّونُ ْد ِخلُهم ِ
َّظ ًّالَّ َّظَلِ ًيالَّ( )27
ُ َ َ ُْ
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
قىلىمىز

[( .]61سۈرە نىسا)

اتَّلَهمَّجناتَّتَج ِر ِ
ِ
ِ ِ
ِ
كَّالْ َف ْوُزَّالْ َكَّبِ ُيرَّ( )44
يَّم ْنَّتَ ْحتِ َه ْ
ارَّذَلِ َ
ْ
واَّو َعملُواَّالصال َح ُ ْ َ
اَّاألَنْ َه ُ
ينَّآ ََمنُ َ
إنَّالذ َ
 ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر ،شۈبھىسىزكى ،ئاستىدىن

ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە سازاۋەر بولىدۇ .بۇ چوڭ بەختتۇر [ .]77
(سۈرە بۇرۇج)

ﷲ بىزلەرنى مانا شۇ بۈيۈك مەقسەت ئۈچۈن ياراتتى .بىزلەرگە ئاسمان ۋە زېمىنالرنى
بويسۇندۇرۇپ بەردى .ئەگەر كىم ﷲنىڭ بۇ نېئمەتلەرنى تونۇمىسا
بۇيرۇقلىرىغا

ئەمەل

قىلمىسا

بۇنداق

كىشىلەرگە

قاتتىق

ۋە ﷲ نىڭ رەببانى

ئازابالرنىڭ

بارلىقى

بىلەن

ئاگاھالندۇردى.

ابَّ
َّخ َ
ك ََّآلَيَةًَّلِ َم ْن َ
ىَّو ِه َيَّظَالِ َمةَّإِنَّأَ ْخ َذهَُّأَلِيمَّ َش ِديدَّ(َّ)415إِنَّفِيَّذَلِ َ
كَّإِذَاَّأ َ
َّربِّ َ
َ وَك َذلِ َ
اف َ
َّع َذ َ
َخ َذَّالْ ُق َر َ
كَّأَ ْخ ُذ َ
كَّي ومَّمجموعَّلَهَّالناس ِ
ِ ِ ِ
كَّي ومَّم ْش َُّهودَّ(َّ)419وماَّنُ َؤخِّرهَُّإَِل َِّألَجلَّم ْع ُدودَّ(َّ)411ي ومَّيأ ِ
ْت َََّلَّتَ َكل ُمَّ
َْ َ َ
َ َ
ََ
َّو َذل َ َ ْ َ
ْاآلَخ َرةَّ َذل َ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ
ُ
)َّخالِ ِد ِ
نَ ْفسَّإَِلَّبِِإ ْذنِِهَّفَ ِم ْن همَّ َش ِقيَّوس ِعيدَّ(َّ)412فَأَماَّال ِذينَّ َش ُقواَّفَِفيَّالنا ِرَّلَهمَّفِيه َِ
اَّماَّ
ينَّف َ
ُْ َ
يه َ
ََ
ُْ
اَّزفير َ
َّو َش ِهيقَّ(َ َ 412
َ
َّخالِ ِد ِ
كَّفَ عالَّلِماَّي ِري ُدَّ(َّ)417وأَماَّال ِذينَّس ِع ُدواَّفَِفيَّال ِ
يهاَّ
َد َام َِّ
َّرب َ
َّربُّ َ
تَّالس َم َو ُ
ينَّف َ
َّو ْاأل َْر ُ
َ
َ ُ
َ ُ
ضَّإَِل َ
َ
كَّإِن َ
اء َ
ات َ
ْجنة َ َ
َّماَّ َش َ
اَّدام ِ
ذوذَّ( )413
َّم ْج ُ
َّربُّ َ
تَّالس َم َو ُ
ك َ
َّو ْاأل َْر ُ
َّعطَاءَّغَْي ر َ
ضَّإَِل َ
َم َ َ
َّماَّ َشاء َ
ات َ
َ

ً َ

پەرۋەردىگارىڭ زالىم يۇرتالر (ئاھالىسى) نى ھاالك قىلسا ،ئەنە شۇنداق ھاالك
قىلىدۇ ،ﷲنىڭ ئازابى ھەقىقەتەن تولىمۇ قاتتىقتۇر [ .]705ئاخىرەت ئازابىدىن
قورقىدىغان ئادەم بۇ (قىسسە) دىن ،ئەلۋەتتە ئىبرەت ئالىدۇ ،ئەنە شۇ كۈن پۈتۈن
خااليىق(ھېساب بېرىش ئۈچۈن) يىغىلىدىغان كۈندۇر ،ئەنە شۇ كۈن ھەممە ھازىر
بولىدىغان كۈندۇر [ .]704ئۇنى (يەنى قىيامەت كۈنىنى) بىز مۇئەييەن مۇددەتكىچە
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تەخىر قىلىمىز [ .]703قىيامەت كۈنى بولغاندا ،ھەرقانداق ئادەم ﷲتىن ئىجازەت
بولغاندىال سۆزلەيدۇ ،ئۇالرنىڭ بەزىلىرى بەتبەخت بولىدۇ ،بەزىلىرى سائادەتمەن
بولىدۇ [ .]706بەتبەختلەرگە كەلسەك ،ئۇالر دوزاخقا كىرىدۇ ،ئۇالر دوزاختا (ئېشەك
ھاڭرىغاندەك) توۋالپ نالە ـ پەرياد چېكىدۇ [( .]705دوزاخنىڭ) ئاسمان ـ زېمىننى
يوقالمايال

تۇرسا،

ئۇالر

دوزاختا

پەرۋەردىگارىڭ

خالىغان

زامانغىچە

داۋاملىق

تۇرىۋېرىدۇ ،پەرۋەردىگارىڭ ئەلۋەتتە خالىغىنىنى قىلغۇچىدۇر [ .]701سائادەتمەنلەرگە
كەلسەك ،ئۇالر جەننەتكە كىرىدۇ( ،جەننەتنىڭ) ئاسمان ـ زېمىنى يوقالمايال تۇرسا،
ئۇالر جەننەتتە پەرۋەردىگارىڭ خالىغان زامانغىچە داۋاملىق تۇرىۋېرىدۇ (بۇ ئۇالرغا
قىلىنغان) ئۈزۈلۈپ قالمايدىغان ئىنئامدۇر [.]701

سۈرە ھۇد

ِ
َّم ِهين َّ()473
ين َّ َك َف ُرواَّأَن َماَّنُ ْملِيَّلَ ُه ْم َ
َّخ ْي ر َِّألَنْ ُف ِس ِه ْم َّإِن َماَّنُ ْملِيَّلَ ُه ْم َّلِيَ ْز َد ُ
اَّولَ ُه ْم َ
َّع َذاب ُ
ادواَّإَِّثْ ًم َ
سبَن َّالذ َ
َ وََل َّيَ ْح َ
 .كاپىرالر ئۆزلىرىگە (جازا بەرمەستىن) مۆھلەت بېرىشىمىزنى (يەنى ئۆمرىنى
ئۇزۇن قىلىشىمىزنى) ھەرگىز ئۆزلىرى ئۈچۈن پايدىلىق دەپ گۇمان قىلمىسۇن،
ئۇالرغا مۆھلەت بېرىشىمىز (ۋە ئەجىلىنى كېچىكتۈرۈشىمىز) پەقەت ئۇالرنىڭ
گۇناھىنىڭ كۆپىيىشى ئۈچۈندۇر .ئۇالر (ئاخىرەتتە) خار قىلغۇچى ئازابقا دۇچار
بولىدۇ [.]711

سۈرە ئال ئىمران

ئى تاغۇت ئەسكەرلىرى! سىلەر ﷲنىڭ بۇ ئاگاھالندۇرىشىغا قوالق سالمىدىڭالر ،بەلكى ﷲ قا
ئاسىي بولدۇڭالر ،شۇنداقال رەببىمىزگە ۋە رەببىمىزنىڭ قوشۇنلىرىغا جەڭ ئېالن قىلدىڭالر.
مەن سىلەرنى يەنە

سەمىمىي تەۋبە قىلىشقا چاقىرىق قىلىمەن .ئەگەر سىلەر بۇ

قىلمىشىڭالردىن يېنىپ تەۋبە قىلساڭالر ،ﷲ ئىلگىرى قىلىپ سالغان گۇناھىڭالرنى كەچۈرىدۇ.
ئىسالم تارىخىدا بۇنداق مىسالالر تولۇپ تۇرۇپتۇ .ئۆمەر  ئىسالمغا كىرىشتىن ئىلگىرى ئىسالم
ۋە مۇسۇلمانالرغا ئەڭ دۈشمەنلىك قىلغان ،لېكىن ئۆمەر مۇسۇلمان بولىۋېدى -،مېھرىبان
رەببىمىز ﷲ بارلىق گۇناھلىرىنى كەچۈردى .ھەتتاكى ،رەسۇلۇلالھ  ئۇنى جەننەت ئەھلىنىڭ
سەييىدى دەپ خەۋەر بەردى.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ نىڭ رەھمىتىدىن نائۈمىد بولماستىن دەرھال تەۋبىگە ئالدىراڭالر!
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ﷲمۇنداق

ِ
ِ
اد ِ
ِ ِ
َّر ْح َم ِة َّاهللَّ َّإِن َّاهللَّ َّيَ َّْغ ِف ُر ُّ
وبَّ
َس َرفُ َ
ين َّأ ْ
َّالذنُ َ
واَّعلَىَّأَنْ ُفس ِه ْم َََّل َّتَ ْقنَطُواَّم ْن َ
ي َّالذ َ
دەيدۇَّ :قُ ْل َّيَاَّعبَ َ

ِ
ج ِميعاَّإِنه َّهو َّالْغَ ُفور َّالرِحيم َّ(َّ)29وأَنِيبواَّإِلَىَّربِّ ُكم َّوأ ِ
ِ
ص ُرو َن َّ(َّ)21
َ ْ َ ْ
اب َّثُم َََّل َّتُ ْن َ
َسل ُمواَّلَهُ َّم ْن َّقَ ْب ِل َّأَ ْن َّيَأْتيَ ُك ُم َّال َْع َذ ُ
َ ُ
ُ
َ ً ُ َُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ول َّنَ ْفس َّيَاَّ
َّوأَنْ تُ ْم َََّل َّتَ ْش ُع ُرو َن َّ(َّ)22أَ ْن َّتَ ُق َ
َواتبِ ُعواَّأ ْ
َّربِّ ُك ْم َّم ْن َّقَ ْب ِل َّأَ َّْن َّيَأْتيَ ُك ُم َّال َْع َذ ُ
س َن َ
اب َّبَغْتَةً َ
َّماَّأُنْ ِز َل َّإِلَْي ُك ْم َّم ْن َ
َح َ
ول َّلَو َّأَن َّاهللَّ َّه َدانِيَّلَ ُك ْن ُ ِ
ِ
ِ
اَّعلَىَّماَّفَ رط ُ ِ
ب َّهللَّ َّوإِ ْن َّ ُك ْن ُ ِ
يَّج ْن ِ
ينَّ
َ
ين َّ(َّ)22أ َْو َّتَ ُق َ ْ
ْتَّف َ
َح ْس َرتَ َ َ
َ
ت َّم َن َّال ُْمتق َ
ت َّلَم َن َّالساخ ِر َ
ِ
(َّ)27أَو َّتَ ُق ََّ ِ
ِ
ِِ
ت َّبِ َهاَّ
اءتْ َ
ك َّآَيَاتِيَّفَ َكذبْ َ
ين َّتَ َرىَّال َْع َذ َ
ْ
ين َّ(َّ)23بَلَىَّقَ ْد َ
اب َّلَ ْو َّأَن َّليَّ َكرةً َّفَأَ ُكو َن َّم َن َّال ُْم ْحسن َ
ول َّح َ
َّج َ
ت َّوُك ْن َ ِ
اَّعلَىَّاهللَّ َّوجوههم َّمسودَّة َّأَلَي ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّج َهن َمَّ
ين َّ َك َذبُو َ
َو ْ
س َّفي َ
ين َّ(َ 23
)َّويَ ْوَم َّالْقيَ َامة َّتَ َرىَّالذ َ
ت َّم َن َّالْ َكاف ِر َ
استَكْبَ ْر َ َ
ُ ُ ُُ ْ ُ َْ ْ َ
ِ
ِ
َّه ْمَّيَ ْح َزنُو َن()24
س ُه ُم ُّ
ازتِ ِه ْم َََّلَّيَ َم ُّ
ينَّات َق ْواَّبِ َم َف َ
َّوََل ُ
َّالسوءُ َ
ينَّ(َ 21
َمثْ ًوىَّلل ُ
)َّويُنَ ِّجيَّاهللََّّالذ َ
ْمتَ َكبِّ ِر َ
( ئى مۇھەممەد! مېنىڭ تىلىمدىن) ئېيتقىنكى(« ،گۇناھالرنى قىلىۋېرىپ)
ئۆزلىرىگە جىنايەت قىلغان بەندىلىرىم! ﷲنىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلەنمەڭالر.
ﷲھەقىقەتەن (خالىغان ئادەمنىڭ) جىمى گۇناھلىرىنى مەغپىرەت قىلىدۇ،
شۈبھىسىزكى ،ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر [.]64
سىلەرگە ئازاب كېلىپ ،ياردەمگە ئېرىشەلمىگىنىڭالردىن بۇرۇن پەرۋەردىگارىڭالر
تەرەپكە قايتىڭالر ۋە ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىڭالر [ .]63سىلەر تۇيمىغان ھالەتتە
سىلەرگە ئازابنىڭ ئۇشتۇمتۇت كېلىشىدىن ئىلگىرى سىلەرگە نازىل قىلىنغان ئەڭ
گۈزەل قۇرئانغا ئەگىشىڭالر» [ .]66ھەر قانداق ئادەم« :ﷲنىڭ تائىتىدە كەتكۈزۈپ
قويغانلىرىمغا ھەسرەت! مەن (ﷲ نىڭ شەرىئىتىنى ۋە دىنىنى) مەسخىرە
قىلغۇچىالردىن ئىدىم» دەپ قالماسلىق ئۈچۈن [ .]65ياكى «ﷲ مېنى ھىدايەت
قىلغان بولسا (ھىدايەت تېپىپ) ئەلۋەتتە تەقۋادارالردىن بوالتتىم» دەپ قالماسلىق
ئۈچۈن [ .]61ياكى ئازابنى كۆرگەن چاغدا« :كاشكى دۇنياغا قايتىشىمغا بولسا
ئىدى( ،ئۇ چاغدا ﷲ

قا ئىتائەت قىلىپ) ياخشىالردىن بوالر ئىدىم» دەپ

قالماسلىق ئۈچۈن (پەرۋەردىگارىغا بويسۇنسۇن) [ .]61دۇرۇس ،ھەقىقەتەن ساڭا
مېنىڭ نۇرغۇن ئايەتلىرىم (يەنى ھىدايەتكە سەۋەب بولىدىغان قۇرئان) كەلدى.
سەن ئۇالرنى ئىنكار قىلدىڭ ،بويۇنتاۋلىق قىلدىڭ ،سەن كاپىرالدىن بولدۇڭ [.]63
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قىيامەت كۈنى ﷲقا يالغاننى چاپلىغانالرنىڭ يۈزلىرىنى قاپقارا كۆرىسەن،
جەھەننەمدە مۇتەكەببىرلەرگە ئورۇن يوقمۇ؟ [ ]50ﷲ

(شېرىكتىن ۋە گۇناھتىن)

ساقالنغۇچىالرنى بەختكە ئېرىشتۈرىدىغان يولالر ئارقىلىق (ئازابتىن) قۇتۇلدۇرىدۇ،

ئۇالرغا كۈلپەت يەتمەيدۇ ،ئۇالر قايغۇرمايدۇ [.]57

ََّّ(سۈرە زۇمەر )

ئەگەر سىلەر تەۋبە قىلىپ ئىسالم دىنغا كىرسەڭالر ،سىلەر بۇ ئارقىلىق بىزنىڭ ئىسالمى
قېرىنداشلىرىمىزغا ئايلىنىسىلەر!
ﷲبۇ ھەقتە مۇنداق

ِ
صلَّ اآلي ِ
اتَّ
دەيدۇ :فَِإن تَابُوَّاْ َوأَقَ ُاموَّاْ الصالَةََّ َوآتَ ُوَّاْ الزَكاةََّ فَِإ ْخ َوانُ ُك ْمَّ في الدِّي َِّن َونُ َف ِّ ُ َ

لَِق ْومَّ يَ ْعلَ ُمو ََّن 
ئەگەر ئۇالر (كۇفرىدىن) تەۋبە قىلسا ،ناماز ئۆتىسە ،زاكات بەرسە ،دىنىي جەھەتتە
سىلەرنىڭ قېرىندىشىڭالر بولىدۇ (يەنى ھوقۇق ۋە مەجبۇرىيەتتە ئۇالر سىلەر بىلەن
ئوخشاشتۇر) .ئۇقىدىغان قەۋم ئۈچۈن ،ئايەتلەرنى تەپسىلىي بايان قىلىمىز [.]77

التوبة11
ئۇ ۋاقىتتا ،بىز سىلەرنى ياخشى كۆرىمىز ۋە دوست تۇتىمىز ،بەلكى سىلەرگە كىم قارشى
چىقىدىكەن بىز ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىمىز .سىلەرنى قوغداش ئۈچۈن ئىنشا ئالالھ
ئۆزىمىزنىڭ جانلىرىنى قۇربان قىلىمىز.
لېكىن ،سىلەر تەۋبە قىلماي ئۆز خىزمىتىڭالردا قېلىپ قالساڭالر ،بىز سىلەرگە قارشى
ئۇرۇش قىلىمىز .بىز سىلەرگە قارشى قىلىنغان بۇ جىھاد ئارقىلىق رەببىمىزگە قۇلچىلىق
قىلىمىز .سىلەر بىلەن بولغان بۇ ئۇرۇشالرنى ﷲ بىزلەرگە ۋاجىب قىلدى.
ئى تاغۇت ئەسكەرلىرى! بىز سەنلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىمىز .چۈنكى سەنلەر تاغۇتالرنىڭ
ئورگانلىرىنى ھىمايە قىلشتىڭ!
ئى تاغۇت ئەسكەرلىرى! بىز سەنلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىمىز .چۈنكى سەنلەر كاپىرالرنىڭ
قانۇنلىرىنىڭ يۇرگۈزىلىشىگە ياردەم بىرىشتىڭ! ئىسالم شەرىئىتىگە جەڭ قىلىشتىڭ! ئىسالم
شەرىئىتىنى ئىنسانى قانۇنالرغا ئالماشتۇرۇشتۇڭ!
ئى تاغۇت ئەسكەرلىرى! بىز سەنلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىمىز .چۈنكى سەنلەر سەلىپ
كۈچلىرىنىڭ

ئىسالمى دىيارالرنى بېسىۋىلىشىغا ياردەم بېرىشتىڭ! سەنلەر سەۋەبلىك

ئافغانىستاندا ،تۈركىستاندا ،شامدا ،ئىراقتا ۋە دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا مىڭلىغان
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مۇسۇلمانالر شېھىد قىلىندى ،ئەسىر قىلىندى .ئىستىخبارات تۈرمىلىرى مەزلۇم مۇسۇلمانالرنىڭ
ياشلىرى ۋە ئاھ-زارلىرى بىلەن تولۇپ كەتتى .بىلىپ قويۇش ،ئىنشا ئالالھ شۇالرنىڭ
قىساسىنى سەنلەردىن بىر  -بىرلەپ ئالىمىز.
ئى تاغۇت ئەسكەرلىرى! بىز سەنلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىمىز .چۈنكى سەنلەر مۇسلىمە
ھەمشىرلىرىمىزنىڭ يۈز ئابرويلىرىنى دەپسەندە قىلىشتىڭ!
ئى تاغۇت ئەسكەرلىرى! بىز سەنلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىمىز .چۈنكى سەنلەر ئىسالم
ئۈممىتى ئىچىگە پاسادچىلىقالرنى ئېلىپ كىرىشتىڭ!
ئى تاغۇت ئەسكەرلىرى! بىز سەنلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىمىز .چۈنكى سەنلەر بىزنىڭ
ئىسالمى قېرىنداشلىرىمىزنى كاپىر دۆلەتلەرگە ھەر خىل باھانىلەر بىلەن ئۆتكۈزۈپ بېرىشتىڭ!
ئى تاغۇت ئەسكەرلىرى!

سەنلەر تاغۇت ئەسكەرلىكىدىن قايتىپ ئىسالمغا كىرىشمىسەڭ،

بىزلەردىن ھەرگىز مېھرى-شەپقەت كۈتۈشمە! ئوتتۇرىمىزدىكى ئاداۋەت ،تاكى سەنلەر ئىسالم دىنغا
قايتقۇچە داۋاملىشىدۇ.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

مۇھەممەد

ﷲنىڭ

ولَّهللََّّوال ِذينَّمعهَُّأ ِ
َّر َح َماءَُّبَ ْي نَ ُه َّْم
َّر ُس ُ
َشداءُ َ
َ َ ََ
َ 
َّعلَىَّالْ ُكفا ِر ُ
محمد َ

رەسۇلىدۇر،

ئۇنىڭ

كۇففارالرغا قاتتىقتۇر ،ئۆزئارا كۆيۈمچاندۇر،

بىلەن

بىرگە

بولغان

مۇئمىنلەر

(سۈرە فەتھى)

ت لَ ُك َّم أُسوَّة حسنَ َّة فِي إِب ر ِاه َّ ِ
ون هللَّ
ينَّ َم َع َّهُ إِ َّْذ قَالُوا لَِق ْوِم ِه ْمَّ إِنا بُ َراء ِمن ُك ْمَّ َوِمما تَ ْعبُ ُدو َنَّ ِمن ُد َِّ
يم َوالذ َ
َْ َ
قَ َّْد َكانَ َّْ ْ ْ َ َ َ
ضاء أَبَدَّاً َحتى تَُّ ْؤِمنُوا باهللَّ َو ْح َد َّهُ 
َك َف ْرنَا بِ ُك َّْم َوبَ َدا بَ ْي نَ نَا َوبَ ْي نَ ُك َُّم ال َْع َد َاوَّةُ َوالْبَ ْغ َ
 ئىبراھىم ۋە ئۇنىڭ بىللە بولغان (مۇئمىنلەر) سىلەرگە ھەقىقەتەن ئوبدان
نەمۇنىدۇر ،ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر قەۋمىگە« :ھەقىقەتەن بىز سىلەردىن ۋە سىلەر ﷲنى
قويۇپ ئىبادەت قىلىۋاتقان بۇتلىرىڭالردىن ئادا ـ جۇدامىز ،بىزنىڭ ئارىمىزدىكى
ئاداۋەت ۋە ئۆچمەنلىك تاكى سىلەر يالغۇز بىر ﷲ قا ئىمان ئېيتقىنىڭالرغا قەدەر

ئەبەدىي ساقلىنىپ قالىدۇ» دېدى.

( سۈرە مۇمتەھىنە)
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 -9باب دىن ،جان ،يۈز-ئابروي ۋە مالغا تاجاۋۇز
قىلغۇچىالرغا جىھاد قىلىشنىڭ ھۆكمى توغرىسىدا
مۇسۇلمان قېرىنداشالر! ﷲ

بىزلەرگە قوغداش ئەڭ مۇھىم بولغان بەش تۈرلۈك نەرسىنى

بايان قىلدى.

صلَّى اﷲ َعلَْيه َو َسلَّ َم فَ َحم َد ﷲ َوأَثْ ََن َعلَْيه َوذَ َّكَر
عن َع ْمرو بْن ْاْل ْ
َح َوص أَنَّهُ َشه َد َح َّجةَ الْ َوَداع َم َع َر ُسول اﷲ َ
ال فَإ َّن
َّاس يَ ْوُم ْ
ول ﷲ قَ َ
اْلَ ِّج ْاْلَ ْك َْب يَا َر ُس َ
ال فَ َق َ
َحَرُم قَ َ
ظ ُثَّ قَ َ
َوَو َع َ
َحَرُم أَي يَ ْوم أ ْ
َحَرُم أَي يَ ْوم أ ْ
ال أَي يَ ْوم أ ْ
ال الن ُ
اض ُك ْم َعلَْي ُك ْم َحَرام َك ُح ْرَمة يَ ْوم ُك ْم َه َذا ف بَلَد ُك ْم َه َذا ف َش ْهرُك ْم َه َذا أََل َل ََْيين َجان إَّل
د َماءَ ُك ْم َوأ َْم َوالَ ُك ْم َوأ َْعَر َ
س َحيل ل ُم ْسلم م ْن أَخيه
َعلَى نَ ْفسه َوَل ََْيين َوالد َعلَى َولَده َوَل َولَد َعلَى َوالده أََل إ َّن الْ ُم ْسل َم أ ُ
َخو الْ ُم ْسلم فَلَْي َ
َح َّل م ْن نَ ْفسه
َش ْيء إَّل َما أ َ
ئەمر ئىبنى ئەھۋەس  مۇنداق دەيدۇ :مەن ۋىدالىشىش ھەجىدە بار ئىدىم ،پەيغەمبەر  ﷲ
قا ھەمدۇ  -سانا ئېيتقاندىن كېيىن ،كىشىلەرگە ۋەز  -نەسىھەت قىلدى ،ئاندىن كېيىن ئۈچ
قېتىم «:ھۆرمىتىنى ساقلىماسلىق ئەڭ ھارام قىلىنغان كۈن قايسى؟» ـ دەپ سورىدى.
كىشىلەر :چوڭ ھەج كۈنى (يەنى ئاراپات كۈنى) ،ـ دېدى .پەيغەمبەر  «: بىر  -بىرىڭالرنىڭ
جېنىغا ،مېلىغا ۋە يۈز  -ئابرويىغا تېگىش سىلەرگە خۇددى بۇ كۈن ،بۇ جاي ۋە بۇ ئاينىڭ
ھۆرمىتىنى ساقلىماسلىق ھارام قىلىنغاندەكال ھارامدۇر .ئى خااليىق! ھەر كىشىنىڭ جىنايىتى
ئۆزىگە بولۇپ ،دادىنىڭ جىنايىتىدىن باال جاۋابكار بولمايدۇ ،بالىنىڭ جىنايىتىدىن دادا جاۋابكار
بولمايدۇ .بىلىڭالركى ،مۇسۇلمان مۇسۇلماننىڭ قېرىندىشىدۇر ،قېرىندىشىنىڭ رازىلىقىسىز ھېچ
نېمىسى ھاالل ئەمەستۇر».
مانا بۇ ھەدىستە رەسۇلۇلالھ  مۇسۇلمانالرنىڭ يۈز ئابرويلىرى ،جانلىرى ۋە مال-
مۈلۈكلىرىنىڭ نەقەدەر قىممەتلىك ئىكەنلىكىنى بۇالرغا چېقىلىشنىڭ ھارام ئىكەنلىكىنى بايان
قىلدى.
ﷲ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى بىزلەرگە بايان قىلغان قوغداش ئەڭ مۇھىم بولغان بەش تۈرلۈك
نەرسىلەرنىڭ رەت تەرتىپى تۆۋەندىكىچە:
 -7دىن يەنى ئەقىدە
 -5جان
 -4ئەقىل
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 -3يۈز ئابروي
 -6مال
بۇ بەش تۈرلۈك نەرسىلەرنى قوغداشنى ﷲ بىزلەرگە ۋاجىب قىلدى .مانا بۇالرنى قوغداش
ئۈچۈن جىھاد ئىبادىتىنى بىزلەرگە بۇيرۇق قىلدى.
بۇالرنىڭ ئىچىدە ئەقىدىنى قوغداشنى بىرىنچى پەرز قىلدى.
ئەقىدە نەقەدەر مۇھىم بولغانلىقى ئۈچۈن ،بىزدىن ئىلگىرى ئۆتكەن پەيغەمبەرلەر ،سەلەف-
سالىھلىرىمىز ۋە مۇجاھىدلىرىمىز ئۆزلىرىنىڭ جانلىرىنى قۇربان قىلىدى.
ئەقىدىنى ساقالپ قېلىش ھەممىدىن مۇھىم بولغاچقا ،ﷲ جىھاد ئىبادىتىنى پەرز قىلدى.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق

ِ
ِّينَّ ُكلُّهَُّلِل ِهَّفَِإ ِنَّانْ تَ َه ْواَّفَِإنََّّاهللََّّبِ َماَّ
َّحت َ
دەيدۇَ  :وقَاتِلُ ُ
وه ْم َ
ىََّلَّتَ ُكو َنَّف ْت نَة َ
َّويَ ُكو َنَّالد ُ

ي ْعملُو َنَّب ِ
صيرَّ( )93
َ َ َ
پىتنە

تۈگىگەن ،دىن پۈتۈنلەي ﷲئۈچۈن بولغانغا قەدەر

ئۇرۇشۇڭالر؛ ئەگەر ئۇالر (كۇفرىدىن) يانسا ،ﷲ

ئۇالر بىلەن

ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى كۆرىدۇ

[.]43
دىن ،جان ،يۈز-ئابروي ،ۋە مالغا تاجاۋۇز قىلغۇچىالرغا جىھاد قىلىش پەرزدۇر.
ھەدىس كىتابلىرىدا دىنى قەست قىلىنغان ياكى يۈز-ئابرويىنىڭ تۆكۈلىشى ئىرادە قىلىنغان
ياكى مېلى ناھەق ئېلىۋېلىنغان كىشى ئىمكانىيىتىنىڭ بارىچە جېنىنى قوغدىشى الزىم
بولىدىغانلىقى ،ئەگەر دىن ،مال ياكى يۈز-ئابرويغا تاجاۋۇز قىلغۇچى ئۆلتۈرۈلگەن بولسا ئۇنى
ئۆلتۈرگ ۈچىنىڭ ئۈستىگە ھېچ نەرسە يوقلىقى ۋە ئۇنىڭ قېنى بىكار قىلىنغانلىقى ،ئەگەر ئۇ
كىشى مېلى ،ھۆرمىتى ياكى دىنىنى قوغداپ ئۆلتۈرۈلگەن بولسا شېھىد بولىدىغانلىقى
توغرىسىدا ھەدىسلەر كەلگەن بولۇپ بۇخارىي ،مۇسلىم ،ئەھلى سۈنەن ۋە ئەھمەد قاتارلىقالر
خىلمۇ-خىل لەبزىلەر بىلەن رىۋايەت قىلدى.
بەزى ئالىمالر [مال ،يۈز-ئابروي ،جان ۋە دىننىڭ ئوتتۇرىسىنى ئايرىدى .خۇسۇسەن پىتنە ۋە
مۇسۇلمانالرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇش ۋاقىتلىرىدا ،مالنى بېرىپ جاننى قوغداش دۇرۇس
بولىدۇ ،ئەمما ھەر قانداق ھالەتتە يۈز-ئابروي ۋە دىننى قوغداش پەرز بولىدۇ -]،دېدى.
بىز بۇ مەسىلىنى تەپسىلىي تەتقىق قىلىشنى مەقسەت قىلمىدۇق .لېكىن بۇنى بايان
قىشىمىزدىكى سەۋەپ -ھۆرمەتكە ،دىنغا تاجاۋۇز قىلغۇچىنى توسۇشنىڭ يوللۇق ئىكەنلىكىنى
ۋە بۇ توسۇش ﷲ يولىدىكى شەرئىي جىھاد ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالشتۇر .
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سەئىيد ئىبنى زەيد مۇنداق دەيدۇ:مەن رەسۇلۇلالھ  نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم:

« من قتل دون ماله فهو شهيد ،ومن قتل دون دينه فهو شهيد ،ومن قتل دون دمه فهو شهيد ،ومن قتل دون أهله
فهو

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

قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شېھىدتۇر .كىمكى جېنىنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شېھىدتۇر.
كىمكى خوتۇن ـ بالىلىرىنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شېھىدتۇر».
ۋە ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرىبنى ئاس  دىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە رەسۇلۇلالھ  مۇنداق
دەيدۇ:

«من قتل دون ماله مظلوما فله

اْلنة»« ،كىمكى مال-مۈلىكىنى قوغداپ ناھەق ئۆلتۈرۈلسە

ئۇنىڭ ئۈچۈن جەننەت بار »
ۋە سۇۋەيد ئىبنى مۇقرىن  مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ  مۇنداق دەيدۇ:

فهو

«من قتل دون مظلمته

شهيد» «كىمكى ناھەق ئۆلتۈرۈلسە شېھىدتۇر»

ئەبۇ ھۈرەيرە  مۇنداق دەيدۇ:

ال يَا
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم فَ َق َ
َع ْن أَب ُهَريْ َرةَ قَ َ
ال َجاءَ َر ُجل إ ََل َر ُسول اللَّه َ

ال فَانْ ُش ْد
ال فَإ ْن أَبَ ْوا َعلَ َّي قَ َ
ال انْ ُش ْد اللَّهَ قَ َ
ال فَإ ْن أَبَ ْوا َعلَ َّي قَ َ
ال فَانْ ُش ْد اللَّ َه قَ َ
ي َعلَى َماِّل قَ َ
َر ُس َ
ول اللَّه أ ََرأَيْ َ
ت إ ْن ُعد َ

اللَّهَ قَ َال فَإ ْن أَبَ ْوا َعلَ َّي قَ َال فَ َقات ْل فَإ ْن قُتْل َت فَفي ْاْلَنَّة َوإ ْن قَتَ ْل َت فَفي النَّارَّ

»

بىر ئادەم رەسۇلۇلالھ  نىڭ قېشىغا كېلىپ مۇنداق دېدى :ئى رەسۇلۇلالھ! قېنى دەپ
باقسىال؛ مىنىڭ مېلىم ھۇجۇمغا ئۇچرىسا قانداق قىالي؟ -دېدى .رەسۇلۇلالھ ؛ «ﷲ نىڭ
نامى بىلەن ئۆتۈنۈپ سورىغىن» دېدى .ھېلىقى كىشى؛ ئەگەر ئۇنىمىسىچۇ؟ دېدى .رەسۇلۇلالھ 
«ﷲ نىڭ نامى بىلەن ئۆتۈنۈپ سورىغىن» دېدى .ھېلىقى كىشى؛ ئەگەر ئۇنىمىسىچۇ؟ دېدى،
رەسۇلۇلالھ  ؛ «ﷲنىڭ نامى بىلەن ئۆتۈنۈپ سورىغىن» دېدى .ھېلىقى كىشى؛ئەگەر
ئۇنىمىسىچۇ؟ دېدى ،رەسۇلۇلالھ  ؛ «ئۇنىڭغا ئۇرۇش قىلغىن ،ئەگەر سەن ئۆلتۈرۈلسەڭ
جەننەتتە بولىسەن ،ئەگەر سەن ئۇنى ئۆلتۈرۋەتسەڭ ئۇ بۇالڭچى دەۋزاختا بولىدۇ» دېدى.
ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل رەھىمەھۇلالھدىن بىر ئادەم بىر ئايالغا چېقىلىشنى ئىرادە قىلدى ۋە
ئايال ئۇنى رەت قىلدى ،ئاندىن كېيىن ئۇ ئايال خالىي بىر جاينى تېپىپ ئۆزىنى قوغداش
ئۈچۈن ئۇ ئادەمنى ئۆلتۈرۋەتكەن بولسا ئۇ ئايالنىڭ ئۈستىگە بىرەر جازا بارمۇ؟ دەپ سورىغان
ئىدىم،

ئۇ

مۇنداق

دەپ

جاۋاب

بەردى[:

ئەگەر

ئۇنىڭ

نەپسىدىن

باشقىنى

ئىرادە

قىلمايدىغانلىقىنى بىلىپ ئىپپىتىنى قوغداش ئۈچۈن ئۇنى ئۆلتۈرۋەتكەن بولسا ئۇ ئايالنىڭ
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ئۈستىگە ھېچ نەرسە كەلمەيدۇ .ئەگەر پەقەتال مال-ماتا ئىرادە قىلغانلىقى ۋە ئۇنىڭ نۇمۇسىغا
چېقىلمايدىغانلىقىنى بىلگەن بولسا ئۇنىڭغا مال-ماتا بېرىشىنى توغرا دەپ قارايمەن ،چۈنكى
مال-ماتا

ئورنىنى

تۇلۇقلىۋالغىلى

بولىدىغان

نەرسە،

ئىپپەت-نۇمۇستا

بولسا

ئورنىنى

تولۇقلىغىلى بولمايدۇ].
بەكرىبنى مۇھەممەد دادىسىدىن رىۋايەت قىلىدۇ ،دادىسى ئەبۇ ئابدۇلالھتىن مۇنداق
سوراپتۇ :دەپ باققىنا ئەگەر پىتنە زامانىدا بىر ئادەمنىڭ ئۆيىگە بىرەرسى كىرگەن بولسا قانداق
قىلىدۇ؟

ئۇ [:پىتنە زامانىدا ئۇرۇش قىلمىسۇن -،دېدى ،ئەگەر ئاياللىرىنى ئىرادە قىلغان

بولسىچۇ؟ ھەقىقەتەن ئايالالر قاتتىق قوغدىلىدۇ -]،دېدى.
ئىمامى شاپىئىي رەھىمەھۇلالھ [ رەسۇلۇلالھ

 نىڭ سۈننىتى -ئىنسانالرنىڭ مېلىنى

قوغدىشى ،ئەگەر ئۇنى قوغداش ئۇرۇش قىلىش بىلەن بولسا ،ئۇرۇش قىلىشنىڭ ھاالل
ئىكەنلىكىگە دااللەت قىلىدۇ .جان ۋە ئۇنىڭ تۆۋىنىدىكى نەرسىلەرنى قوغداپ ئۇرۇش قىلىشنىڭ
سەۋەبى -ئۇرۇش قىلمىسا ھاالك بولۇپ كىتىش خەتىرى بولغانلىقى ئۈچۈندۇر .ﷲ ياخشى
بىلگۈچى! رەسۇلۇلالھ  نىڭ« :كىمكى مېلىنى قوغداپ ئۆلتۈرۈلسە ئۇ شېھىددۇر» دېگەن
سۆزىنى پەقەت مېلىنى قوغداپ ئۇرۇش قىلغان كىشىگىال قارىتىلىدۇ .ئەگەر بىرەر ئادەم بۇ
ھەدىسنى ئۆلتۈرۈلگەن ۋە مېلى ئېلىۋېلىنغان كىشىگە قارىتىۋالسا ،ئۇ چاغدا ھەدىسنىڭ لەۋزى
كىمكى ئۆلتۈرۋېتىلىپ ،ئۇنىڭ مېلى ئېلۋېلىنسا ياكى كىمكى مېلىنى ئېلۋېلىش ئۈچۈن
ئۆلتۈرۋېتىلسە ،دېگەن بولۇپ قالىدۇ ،ئۇنىڭغا مېلىنى قوغداپ ئۆلتۈرۈلسە دېيىلمەيدۇ ،كىمكى
مېلىنى قوغداپ ئۇرۇش قىلماستىن ئۆلتۈرۋېتىلسە ئۇنىڭ شېھىد ئىكەنلىكىگە ھېچكىم شەك
قىلمايدۇ].
بىز يۇقارقى دەلىللەردىن رەببىمىز ﷲتەئاالنىڭ بىزلەرگە نەقەدەر مېھرىبان ئىكەنلىكىنى
بىلىۋاالاليمىز .چۈنكى ﷲبىزلەرنى ئەقىدە ،يۈز  -ئابروي ،مال ۋە جاننى قوغداشنى بۇيرىدى.
مۇسۇلمان قېرىنداشالر! ئەگەر بىز ئەقىدە ،جان ،يۈز ئابروي ،ۋە مال دۇنيانى قوغداشنىڭ
ۋاجىبلىقى ۋە كىم ئۇالرغا تاجاۋۇز قىلسا ،تاجاۋۇز قىلغان كىشىلەرگە قارشى ئۇرۇش
قىلىشنىڭمۇ ۋاجىب ئىكەنلىكى ھەققىدە توختالساق ئىنتايىن كۆپ دەلىللەر بار .بىراق مەن
بۇ يەردە شۇ دەلىللەر بىلەن كۇپايىلىنىمەن.
ئىسالم ئۈممىتى شۇ ئەھكامالرنى بىلىشتىن مەھرۇم قېلىپ قالغان بۈگۈنكى دەۋرىدە،
كاپىرالر ۋە ھەتتاكى بەزى پاسىقالر مۇسۇلمانالرغا ۋە ئۇالرنىڭ دىنىغا ،شۇنداقال مال-مۈلۈكلىرىگە
تاجاۋۇز قىلىدىغان ھالەتلەر كۆپىيىپ كەتتى.
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بىز دىنىمىزغا تاجاۋۇز قىلغان كىشى بىلەن ئۇرۇش قىلىشتا ئىككىلەنمەيمىز.
ئەمدى جان ،يۈز ئابروي ۋە مال  -دۇنياغا تاجاۋۇز قىلغان كىشىلەرگە ئۇرۇش قىلىش
جائىزمۇ ياكى جائىز ئەمەسمۇ؟
جان ،يۈز ئابروي ۋە مال دۇنياغا تاجاۋۇز قىلغان كىشىلەرگە ئۇرۇش قىلىش جائىز .بەلكى
بىزلەرگە ۋاجىب.
مۇسۇلمانالرنىڭ جانلىرى ،يۈز ئابرويلىرى ،ۋە مال دۇنياسىغا مۇسۇلمان كىشىلەر تاجاۋۇز
قىلغان تەقدىردىمۇ ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىنىدۇ.
ئەگەر بىر مۇسۇلمان كىشى بىزنىڭ مېلىمىزغا تاجاۋۇز قىلغان بولسا ،تاجاۋۇز قىلغان
كىشىگە گەپ سۆزلەرنى قىلىش بىلەن دەپئىي قىلىمىز .ئەگەر يەنە ئۇنىمىسا ئادەملەنى چاقرىش
بىلەن ۋە ياكى تاياقالر بىلەن قارشى تۇرىمىز .يەنىال بۇ ئۈنۈم بەرمىسە ۋە ياكى ئۇنداق قىلىشقا
شارائىتالر يار بەرمەيدىغان بولسا ،ئۇنىڭغا قارشى ئۇرۇش قىلىمىز .ئەگەر بىز شۇ يولدا ئۆلتۈرۈلۈپ
كەتسەك ،ئىنشا ئالالھ شاھادەت ماقامىغا نائىل بولىمىز.
بىزنىڭ بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە بولسا مۇسۇلمانالرنىڭ جانلىرى ،يۈز ئابرويلىرى ،مال دۇنياسىغا
يەھۇدى  -نەسارا ،كاپىر ۋە مۇرتەدلەر كۈن بويى تاجاۋۇز قىلىۋاتىدۇ .بىز مۇسۇلمانالر
جانلىرىمىزنى  ،يۈز ئابرويلىرىمىزنى  ،ۋە مال دۇنيالىرىمىزنى قوغداپ

ئۇالرغا قارشى جىھاد

قىلىشىمىز ناماز ئوقۇشقا ئوخشاشال ﷲبۇيرىغان ۋاجىب ئىبادەتتۇر.
ئى ئىسالم ئەركەكلىرى! كاپىرالر ئىسالم ئۈممىتىنىڭ يەر ئۈستى ۋە يەر ئاستى بايلىقلىرىنى
كېچە-كۈندۈز بۇالڭ-تاالڭ قىلىۋاتىدۇ .بۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشىمىز ۋاجىب .بۇ بۇيرۇقنى
ھەرگىز ئۇنتۇپ قالماڭالر!
ئى ئىسالم ئەركەكلىرى! كاپىرالر ئىسالم ئۈممىتىنىڭ يۈز ئابرويلىرىغا ،جۈملىدىن ئىففەتلىك
مۇسلىمە

ھەمشىرلىرىمىزنىڭ

يۈز

ئابرويلىرىغا

دۇنيانىڭ

ھەر

قايسى

جايلىرىدا

تاجاۋۇز

قىلىۋاتىدۇ .بۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشىمىز ۋاجىب ،بۇ بۇيرۇقنى ھەرگىز ئۇنتۇپ قالماڭالر!
ئەينى دەۋرىدە رەسۇلۇلالھ  بەنى قەينۇ قائ يەھۇدىيلىرى بىر مۇسلىمە ئايالنىڭ ھېجابىنى
ئېچىۋاتقاندا بارلىق بەنى قەينۇ قائ يەھۇدىيلىرنى قوغالپ چىقارغان ئىدى .بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە
بىر ئەمەس بەلكى مىڭالپ مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ ھىجابى ئېچىلىۋاتىدۇ ۋە ئىففەت-نۇمۇسلىرى
تۆكۈلىۋاتىدۇ .قېنى بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە رەسۇلۇلالھ  قا ئەگەشكەن ئىسالم ئەركەكلىرى .مەن
شۇ تاپتا شۇ دەرسلەرنى يېزىۋىتىپ قەلىبلىرىم قاتتىق سىقىلپ كەتتى ۋە بەكمۇ خېجىل
بولۇۋاتىمەن.
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ئى مېھرىبان ﷲبىزلەرنى كەچۈرگىن! بىزلەرنى كەچۈرگىن!!! بىزلەرگە كۈچ قۇۋۋەت ۋە
شانۇ-شەۋكەتلەرنى ئاتا قىلىپ بەرگىن!
ئى مۇسلىمە ھەمشىرلىرىم ،بىزلەرنى كەچۈرۈڭالر! بىز سىلەرنى ۋە سىلەرنىڭ ئار-
نومۇسلىرىڭالرنى ھىمايە قىاللمىدۇق! ۋە لېكىن ﷲدىن بىزلەرگە سىلەرنىڭ ئالدىڭالردىكى
ئىمانى مەجبۇرىيەتلىرىمىزنى ئادا قىلىش شارائىتلىرىنى ھازىرالرپ بېرىشىنى سورايمىز.
ئى ئىسالم ئەركەكلىرى! كاپىر ۋە مۇرتەدلەر بىزنىڭ جانلىرىمىزغا ،مال-مۈلۈكلىرىمىزگە ۋە
يۈز ئابرويلىرىمىزغا تاجاۋۋۇز قىلىپ كېلىۋاتىدۇ .بىز غەپلەت ئۇيقۇلىرىمىزنى ئېچىپ ئۇالرغا
قارشى تۇرمىساق ،بىرىنچىدىن ﷲنىڭ بۇيرۇقىنى تاشالپ قويغان بولىمىز .ئىككىنچىدىن،
ئىززىتىمىزنى يوقىتىپ قويىمىز.
ئى ئىسالم ئەركەكلىرى! كاپىرالرنىڭ بۇ قىلمىشلىرىغا قەتئى يول قويماڭالر! ئەگەر بىز بۇ
يولدا ھاياتىمىزدىن ئايرىلساق شېھىد بولىمىز .ئەگەر ھايات قالساق رەببىمىزنى بۇيرۇقلىرىغا
ئەمەل قىلغان ھالەتتە ھەقىقىي بەخىتلىك ياشىغان بولىمىز.
مەن بۇ ھەقتە تەپسىلى توختالمىساممۇ بۇ كىتابنى تەپسىلى ئوقۇپ چىققان ھەر بىر
قېرىنداشلىرىمىزغا ئىنشا ئالالھ ۋەتىنىمىز شەرقى تۈركىستاندا جىھاد قىلىشنىڭ نەقەدەر
مۇھىم ۋاجىباتالردىن ئىكەنلىكى ئايدىڭ بولىدۇ.
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 -11باب قاراقچىالر ۋە بۇالڭچىالرغا ئۇرۇش قىلىشنىڭ
ھۆكمى توغرىسىدا
قاراقچىالر ۋە بۇالڭچىالرغا ئۇرۇش قىلىش ۋە ئۇالرىى ئۆلتۈرۈشكە پەرزلىكىگە نەس ۋە ئىجماالر
بىرلىككە كەلگەن بولۇپ ﷲتەئاال قۇرئان كەرىمدە مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ينَّ يُ َحا ِربُو َنَّ اهللَّ
إِن َما َج َزاء الذ َ

َو يُن َف ْواَّْ ِم ََّن األ َْر ِ
ضَّ
صلبُوَّاْ أ َْوَّ تُ َقط َعَّ أَيْ ِدي ِه ْمَّ َوأ َْر ُجلُ ُهم ِّم ْنَّ ِخالفَّ أ َّْ
َوَر ُسولَهَُّ َويَ ْس َع ْو َنَّ فِي األ َْر َِّ
سادَّاً أَن يُ َقت لُوَّاْ أ َْوَّ يُ َ
ض فَ َ
ي فِي الدُّنْ يا ولَ َّهمَّ فِي ِ
يم }المائدة  33ﷲۋە ئۇنىڭ رەسۇلى بىلەن
اآلخ َرَّةِ َع َذابَّ َع ِظ َّ
كَّ لَ ُه ْمَّ ِخ ْز َّ
ذَلِ َ
َ َُْ
ئۇرۇش قىلىدىغانالرنىڭ ،يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغانالرنىڭ جازاسى شۇكى،
ئۇالر ئۆلتۈرۈلۈشى ياكى دارغا ئېسىلىشى ياكى ئوڭ قوللىرى ۋە سول پۇتلىرى

كېسىلىشى ياكى سۈرگۈن قىلىنىشى كېرەك.

(سۈرە مائىدە)

بۇ ئايەت مۇسۇلمانالرغا قارشى چىققان ،يولالرنى ئۈزۈۋېتىدىغان ،مالالرنى ئېلىۋالىدىغان،
مۇسۇلمانالرنىڭ قانلىرنى مۇباھ سانايدىغان ۋە زېمىندا بۇزۇقچىلىق بىلەن ماڭىدىغان كىشىلەر
ھەققىدە نازىل بولدى .بۇ ئىمام مالىك  ،ئىمام شاپىئىي ،ئىمام ئەبۇ سەۋر ۋە ئىمامھەنەفى
رەھىمەھۇمۇلالھالرنىڭ سۆزىدۇر ،ﷲتەئاال ئۇالرنىڭ جىنايىتىگە جازا ھۆكۈم قىلغان بولۇپ بۇ جازا
ئۇالرنىڭ قىلغان جىنايىتى ئېتىبارى بىلەن خىلمۇ-خىل بولىدۇ.
قاراقچىالر ھەققىدە جۇغالنغان سۆزلەردە ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ[:
سەھرالىق ئەرەبلەر ،تۈرۈكمەنلەر ،كوردالر ،دىھقانالر ،پاسىق ئەسكەرلەر ،شەھەر لۈكچەكلىرى ياكى
ئۇالردىن باشقا كىشىلەردىن يولالردا ئىنسانالرنىڭ ئالدىنى توسۇپ ماللىرىنى بۇالش ئۈچۈن

قوراللىق توسۇۋالىدىغان بۇالڭچى ۋە قاراقچىالرنىڭ جازاسى ھەققىدە ﷲتەئاال مۇنداق دەيدۇ :

َو تُ َقط ََّع أَيْ ِدي ِه َّْم َوأ َْر ُجلُ ُهم ِّم ْنَّ
صلبُوَّاْ أ َّْ
سادَّاً أَن يُ َقت لُوَّاْ أ َّْ
ين يُ َحا ِربُو ََّن اهللَّ َوَر ُسولََّهُ َويَ ْس َع ْو ََّن فِي األ َْر َِّ
إِن ََّما َج َزاء ال ِذ ََّ
َو يُ َ
ض فَ َ
اآلخ َرَّةِ َع َذابَّ َع ِظيمَّ }المائدة33
ك لَ ُه َّْم ِخ ْزيَّ فِي الدُّنْ يَا َولَ ُه َّْم ِفي َِّ
ض َذلِ ََّ
َو يُن َف ْوَّاْ ِم ََّن األ َْر َِّ
ِخالفَّ أ َّْ
ﷲۋە ئۇنىڭ رەسۇلى بىلەن ئۇرۇش قىلىدىغانالرنىڭ ،يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق
قىلىدىغانالرنىڭ جازاسى شۇكى ،ئۇالر ئۆلتۈرۈلۈشى ياكى دارغا ئېسىلىشى ياكى
ئوڭ قوللىرى ۋە سول پۇتلىرى كېسىلىشى ياكى سۈرگۈن قىلىنىشى كېرەك .بۇ
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(يەنى جازا) ئۇالر ئۈچۈن بۇ دۇنيادا رەسۋالىق (ئېلىپ كەلگۈچىدۇر) ،ئاخىرەتتە ئۇالر

چوڭ ئازابقا دۇچار بولىدۇ [.]44
شافىئىي رەھىمەھۇلالھ ئىبنى ئابباس  دىن بۇالڭچىالر ھەققىدە مۇنداق رىۋايەت
قىلىدۇ[:

بۇالڭچىالر

كىشىلەرنى

ئۆلتۈرۈپ،

ماللىرىنى

ئېلىۋلغان

بولسا

دارغا

ئېسىپ

ئۆلتۈرىلىدۇ ،ئەگەر ئۆلتۈرۈپ مالنى ئېلىۋالمىغان بولسا ئۆلتۈرىلىدۇ ،لېكىن دارغا ئېسىلمايدۇ،
مالنى ئېلىۋېلىپ ئۆلتۈرمىگەن بولسا ،ئۇالرنىڭ قوللىرى ۋە پۇتلىرى قارمۇ -قارشى ھالەتتە
كېسىلىدۇ .ئەگەر يولالرغا تەھدىت سېلىپ ،مالالرنى ئېلىۋالمىغان بولسا يۇرتتىن قوغالپ
چىقىرىلىدۇ] بۇ شافىئى ،ئەھمەدرەھىمەھۇمۇلالھ قاتارلىق كۆپلىگەن ئىلىم ئەھلىلىرىنىڭ
سۆزى بولۇپ ئەبۇ ھەنىفە رەھىمەھۇلالھنىڭ سۆزىمۇ بۇنىڭغا يېقىن كېلىدۇ].
مۇسۇلمانالردىن قاراقچىالر ۋە ئىسالم ئەھلىگە ئۇرۇش ئاچقۇچىالرغا قارشى ئۇرۇشتا ئۆلتۈرۈلگەن
كىشىلەرنىڭ شېھىد بولىدىغانلىقى ۋە ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلغان كىشىنىڭ ﷲيولىدىكى
مۇجاھىد ئىكەنلىكى ھەققىدە ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ تىجارەتچىلەرنىڭ ماللىرىنى
بۇلىۋالغان ئەرەبلەرگە ،مالالرنى ئۇالرغا قايتۇرۇپ بېرىشى ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغان قۇشۇن ھەققىدە
مۇنداق دەيدۇ [:ئۇالر ﷲيولىدىكى مۇجاھىدالر بولۇپ ئۇالرنىڭ ئۈستىگە قىساس ،دىيەت ۋە
كاپارەت كەلمەيدۇ.
ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ

قاراقچىالرغا ئوخشاش ئىنسانالرنىڭ ماللىرى ۋە جانلىرىنى

ھاالل ساناپ زېمىندا بۇزۇقچىلىق تېرىيدىغانالر ھەققىدە؛ كىشىلەر ئۇالرغا بىر نەرسە بېرەمدۇ؟
ياكى ئۇالرغا ئۇرۇش قىالمدۇ ؟ ۋە ئۇالردىن بىرەرسىنى ئۆلتۈرۋەتكەن ئادەم مۇناپىقلىققا نىسبەت
بېرىلىدىغان كىشىلەردىن بوالمدۇ؟ ۋە ئۇنى ئۆلتۈرمەكچى بولغان ئادەمنى ئۆلتۈرۋەتكەن كىشىگە
گۇناھ بوالمدۇ؟ -دەپ سورالدى.
ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق جاۋاب بەردى [:مۇسۇلمانالر قاراقچىالرنى ئۆلتۈرۈشنىڭ
دۇرۇسلىقىغا بىرلىككە كەلدى .رەسۇلۇلالھ  دىن ھەم ئىسپاتالنغان بولۇپ رەسۇلۇلالھ
مۇنداق

دەيدۇ«:من قتل دون ماله فهو



شهيد»« .كىمكى مال ـ مۈلكىنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە

شېھىدتۇر ».شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئىمامالرنىڭ ئىتتىپاقى بىلەن قاراقچىالر بىگۇناھ كىشىنىڭ
مېلىنى تەلەپ قىلسا ،ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇالرغا ھېچ نەرسە بېرىشى ۋاجىب بولمايدۇ .بەلكى،
ئۇالرنى ئاسانلىق بىلەن توسىيالىسا ئاسانلىق بىلەن توسايدۇ .ئەگەر ئۇالر چېكىنمىسە ئۇالرغا
ئۇرۇش قىلىشى الزىم بولىدۇ .ئەگەر ئۆلتۈرۈلسە شېھىد بولىدۇ ،ئەگەر ئۇالردىن بىرەرسىنى مۇشۇ
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يول ئۈستىدە ئۆلتۈرۋەتكەن بولسا ئۇنىڭ قېنى بىكاردۇر ۋە شۇنىڭدەك ئەگەر ئۇالر ئۇنى
ئۆلتۈرمەكچى بولسا ئۇرۇشۇش بىلەن بولسىمۇ ئۇالرنى توسىدۇ ،لېكىن مالنى قوغداپ ئۇرۇش
قىلىش ۋاجىب ئەمەس بەلكى جائىزدۇر .ئەگەر مالنى بىرىپ ئۇرۇشتىن ساقالنغىلى بولسا،
ئۇرۇش قىلماستىن مالىنى بىرىشى جائىزدۇر].
ئالىمالرنىڭ بىرلىككە كېلىشى بىلەن [خەلىپە قاراقچىالردىن ئادەم ئۆلتۈرگەنلىرىنى جازاالش
ئۈچۈن ئۆلتۈرىدۇ .ئۇنى ھەرقانداق ھالەتتە ئەپۇ قىلىشى دۇرۇس بولمايدۇ .مانا بۇالر

ئىبنى

مۇنزىر رەھىمەھۇلالھ زىكىر قىلغانلىرىدۇر ].ئۇنى ئۆلتۈرۈش ئۆلگۈچىنىڭ ۋارىسلىرى ئۈچۈن
اليىق بولمايدۇ .ئەگەر بىر كىشى يەنە بىر كىشىنى ئارىسىدىكى ئاداۋەت ياكى جىدەل-ماجرا
ياكى شۇنىڭغا ئوخشىغان خۇسۇسىي سەۋەبلەر تۈپەيلى ئۆلتۈرۋەتكەن بولسا ئۇنى ئۆلتۈرۈش
ئۆلگۈچىنىڭ ۋەلىيلىرى ئۈچۈن بولىدۇ .ئەگەر ئۆلتۈرۈشنى ياخشى كۆرسە ئۆلتۈرىدۇ ،ئەگەر ئەفۇ
قىلىشنى ياخشى كۆرسە ئەپۇ قىلىدۇ ۋە ئەگەر دىيەت ئېلىشنى ياخشى كۆرسە دىيەت ئالىدۇ،
چۈنكى ،ئۇنى شەخسىي غەرەز ئۈچۈن ئۆلتۈرگەن.
ئەمما ،قاراقچىالر ئىنسانالرنىڭ ماللىرىنى ئېلىۋالغانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ زىيىنى ئوغرىنىڭ
زىيىنىدىن ئېغىر بولغانلىقى ۋە ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش ﷲنىڭ بەلگىلىگەن جازاسى بولغانلىقى
ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلىدۇ.
ئەمما قورال چىقىرىپ ئادەم ئۆلتۈرمىگەن ۋە مالالرنى ئالماستىن قورالنى غىالپقا سالغان
بولسا ياكى قېچىپ كېتىپ ،نەيزىلەرنى تاشلىغان بولسا ئۇالر پالىنىدۇ ۋە ئۇالرنى پاالش ھېچ بىر
شەھەرگە ئورۇنلىشالمايدىغان ھالەتتە قوغالش دېگەنلىكتۇر دېيىلدى ،پاالش ئۇالرغا يېتەرلىك
دېيىلدى ۋە پاالش ،توختۇتۇش ياكى شۇنىڭ ئوخشاشلىرىدىن خەلىپە نېمىنى ياخشى دەپ قارىسا
شۇ بولىدۇ دېيىلدى.
خۇالسە :ئەگەر ئىسالمى دىيارالر بار ھالەتتە بىر ۋە ياكى بىر نەچچە كىشى قاراقچىلىق ياكى
بۇالڭچىلىق قىلىپ يەر يۈزىدە بۇزۇقچىلىقالرنى قىلسا ،ئىمام ياكى ئىمامنىڭ نائىبى بۇالرنى
تەكشۈرۈپ چىققاندىن كېيىن شەرئى ھەد ئىجرا قىلىدۇ.
ئەمما بۈگۈنكى دەۋرىدىكىگە ئوخشاش مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسالمى ھۆكۈمەت بولمىغان ھالەتتە
بىر تۈركۈم قاراقچى ۋە بۇالڭچى گۇرۇھالر مەيدانغا كەلگەن بولسا ئۇالرنىڭ زىيىنىنىڭ ئالدىنى
ئېلىش ئۈچۈن مۇسۇلمانالرغا ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشى ۋاجىب بولىدۇ.
ئەسكەرتىش:
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 -7يەھۇدى-نەسارا ،كاپىر ۋە مۇرتەدلەرنىڭ زىيىنى ئېشىپ كەتكەن بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە
مۇسۇلمانالرغا قاراقچى ۋە بۇالڭچىالرغا ئۇرۇش قىلىشتىن ئىلگىرى كاپىرالرغا ئاۋۋال ئۇرۇش
قىلىشى ۋاجىب بولىدۇ .قاراقچى گۇرۇھالر بولسا مال-مۈلۈكلەرگە تاجاۋۇز قىلغان بولسا،
كاپىرالر ئەقىدىمىزگە ھۇجۇم قىلىۋاتىدۇ.
 -5قاراقچى بۇالڭچىالرنى ئۆلتۈرگەندە ياكى ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلغاندا ،ئىسالمى
جامائەتلەرنىڭ ئەمىرلىرى ۋە ياكى ئەھلى-ئىلىملەرنىڭ ئىجازىتى بىلەن قىلىش كېرەك.
ئىسالمى جامائەتلەر تېپىلمىغان ھالەتلەردە ئەھلى-ئىلىملەرنىڭ يول -يۇرۇقلىرىغا ئاساسەن
ئېلىپ بېرىش الزىم .چۈنكى ،ئۇنداق بولمىغاندا ،ئىنسانالر شەخسى ئۆچ – ئاداۋەتلىرىنى ،بۇ
قاراق چى ۋە ياكى بۇالڭچى دېگنگە ئوخشاش يالغان باھانىالر بىلەن ئېلىۋېلىشقا يول چىقىپ
قالىدۇ .ئىنسانالر ﷲئۆلتۈرۈشنى چەكلىگەن كىشىلەرنى ئۆلتۈرۈپ قويىدىغان ھالەتلەر تېپىلىپ
قالىدۇ .
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 -11باب مۇناپىقالر توغرىسىدا
سۇئال :مۇناپىق دېگەن كىم؟
جاۋاب :مۇناپىق (يەنى زىندىق) دېگەن« ،ئىسالمنى ئاشكارا قىلىپ كۇفرىنى مەخپىي
قىلغان كىشىدۇر».

(مەجمۇئۇل فەتىۋانىڭ  -51توم  -666بەت)

مۇناپىقالرنىڭ ئەسلىسى كۇپرىدۇر .ئەمما زاھىرى ئەھكامالردا ئۇالر ئىسالم ئەھلىدىن دەپ
نىسبەت بېرىلىدۇ.
مۇناپىقالرنىڭ سۈپىتىنى ﷲقۇرئان كەرىمدە نۇرغۇن ئورۇنالردا بايان قىلغان بولۇپ تۆۋەندە
قىسقىچە دەلىلەرنى كەلتۈرۈشنى توغرا تاپتىم.
ﷲ قۇرئان كەرىمنىڭ ئەۋۋىلىدە مۆمىنالرنىڭ سۈپىتىنى بەش ئايەت بىلەن بايان قىلدى،
كاپىرالرنىڭ سۈپىتىنى ئىككى ئايەت بىلەن بايان قىلدى ،مۇناپىقالرنىڭ سۈپىتىنى بولسا ئون
ئۈچ ئايەت بىلەن بايان قىلدى .مۇناپىقالر مەخپىي بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ سۈپىتىنى
ھەممىدىن كۆپ بايان قىلدى .ﷲھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.
ﷲمۇناپىقالرنىڭ سۈپىتىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:
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كىشىلەر ئارىسىدا ﷲقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشەندۇق دېگۈچىلەر بار،
ھەقىقەتتە ئۇالر ئىشەنمەيدۇ (يەنى ئاغزىدا ئىشەندۇق دېگىنى بىلەن ،كۆڭلىدە
ئىشەنمەيدۇ) [ .]1ئۇالر ﷲنى ۋە مۇئمىنلەرنى ئالدىماقچى بولىدۇ ،ھەقىقەتتە ئۇالر
تۇيماستىن ئۆزلىرىنىال ئالدايدۇ [ .]3ئۇالرنىڭ دىللىرىدا كېسەل (يەنى مۇناپىقلىق
ۋە

شەكلىنىش)

بار،

كېسىلىنى

ﷲئۇالرنىڭ

كۈچەيتىۋەتتى؛

يالغان

سۆزلىگەنلىكلىرى (يەنى يالغاندىن ئىماننى دەۋا قىلغانلىقلىرى ۋە ﷲنىڭ
ئايەتلىرىنى مەسخىرە قىلغانلىقلىرى) ئۈچۈن ئۇالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ
[ .]70ئۇالرغا« :يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلماڭالر» دېيىلسە« ،بىز ئىسالھ
قىلغۇچىالرمىز» دەيدۇ [ .]77بىلىڭالركى ،ئۇالر ھەقىقەتەن بۇزغۇنچىالردۇر ،لېكىن
بۇنى ئۆزلىرى تۇيمايدۇ [ .]75ئۇالرغا (يەنى مۇناپىقالرغا)« :ئىمان ئېيتقان
كىشىلەردەك (يەنى ساھابىلەردەك چىن كۆڭلۈڭالر بىلەن) ئىمان ئېيتىڭالر»
دېيىلسە« ،بىز ئىمان ئېيتقان ئەخمەقلەرگە ئوخشاش ئىمان ئېيتامدۇق؟» دەيدۇ.
بىلىڭالركى ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىال ئەخمەقلەر ،لېكىن (بۇنى) ئۇالر تۇيمايدۇ [ .]74ئۇالر
مۇئمىنلەر بىلەن ئۇچراشقىنىدا« :بىز ئىمان ئېيتتۇق» دېيىشىدۇ ،شاياتۇنلىرى
(يەنى مۇناپىق كاتتىباشلىرى) بىلەن يالغۇز جايدا تېپىشقاندا بولسا «بىز
ھەقىقەتەن سىلەر بىلەن بىللىمىز ،پەقەت (تىلىمىزنىڭ ئۇچىدىال ئىمان ئېيتىپ
قويۇپ) مۇئمىنلەرنى مەسخىرە قىلىمىز» دەيدۇ [ .]73مەسخىرە قىلغانلىقلىرى
ئۈچۈن ﷲئۇالرنى جازااليدۇ ،ئۇالرنى گۇمراھلىقلىرىدا قويۇپ بېرىدۇكى ،ئۇالر
تېڭىرقىغان ھالدا يۈرۈشىدۇ [ .]76ئەنە شۇالر ھىدايەتنى بېرىپ گۇمراھلىقنى
ئالدى .شۇڭا سودىسى پايدا كەلتۈرمىدى ،ئۇالر ھىدايەت تاپقۇچى بولمىدى [.]75
ئۇالر گوياكى (كېچىدە ئىسسىنىش ۋە يورۇقلۇق ئېلىش ئۈچۈن) ئوت ياققان
كىشىلەرگە ئوخشايدۇ ،ئوت ئۇالرنىڭ ئەتراپىنى يورۇتقاندا ،ﷲئۇالرنىڭ (ئوتىنىڭ)
يورۇقىنى ئۆچۈرۈۋەتتى ،ئۇالرنى (ئەتراپىدىكى ھېچ نەرسىنى) كۆرەلمەيدىغان
قاراڭغۇلۇقتا

قالدۇردى

[.]71

ئۇالر

گاستۇر
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(يەنى

گاس

ئاڭلىمىغاندەك،

ياخشىلىقنى ئاڭلىمايدۇ) ،گاچىدۇر (يەنى گاچا سۆزلىيەلمىگەندەك ،ياخشى ئىشنى
سۆزلىيەلمەيدۇ) ،كوردۇر (يەنى كور بولۇپ قالغاندەك ،توغرا يولنى كۆرمەيدۇ) ،شۇڭا
ئۇالر (گۇمراھلىقتىن) قايتمايدۇ [ .]71ياكى ئۇالر زۇلمەتلىك ،گۈلدۈرمامىلىق ۋە
چاقماقلىق قاتتىق يامغۇردا قالغان ،گويا چاقماق سوقۇۋېتىپ ئۆلۈپ كېتىشتىن
قورقۇپ ،قۇالقلىرىنى بارماقلىرى بىلەن ئېتىۋالغان كىشىلەرگە ئوخشايدۇ .ﷲ
كاپىرالرنى (يەنى ئۇالرنىڭ ھەممە ئەھۋالىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر [ .]73چاقماق
چاققاندا ئۇالر كۆز نۇرىدىن ئايرىلىپ قالغىلى تاس قالىدۇ .ئۇالر چاقماق يورۇقىدا
مېڭىۋالىدۇ؛ قاراڭغۇلۇق قاپلىغاندا تۇرۇپ قالىدۇ ،ﷲخالىسا ئىدى ،ئۇالرنى
ئاڭالش ۋە كۆرۈش قۇۋۋىتىدىن ئەلۋەتتە مەھرۇم قىالتتى .ﷲھەقىقەتەن ھەر

نەرسىگە قادىردۇر [.]50
ﷲيەنە قۇرئان كەرىمدە سۈرە مۇناپىقتا مۇناپىقالرنىڭ

سۈپىتىنى بىزلەرگە خەۋەر بېرىپ

مۇنداق دەيدۇ.

ِ
ِ ِ
َّعلَْي ِه ْمَّ
َّر ُس ُ
)َّس َواء َ
َّوَرأَيْ تَ ُه ْم َّيَ ُ
َّم ْستَ ْكبِ ُرو َن َّ(َ 2
َّو ُه ْم ُ
اَّرءُ َ
صدُّو َن َ
وس ُه ْم َ
ول َّاهللَّ َّلَوْو ُ
يل َّلَ ُه ْم َّتَ َعالَ ْواَّيَ ْستَ ْغف ْر َّلَ ُك ْم َ
َ وإ َذاَّق َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ينَّ(َّ)2
َستَ ْغ َف ْر َ
أْ
تَّلَ ُه ْمَّأ َْمَّلَ ْمَّتَ ْستَ ْغف ْرَّلَ ُه ْمَّلَ ْنَّيَ ْغف َرَّاهللََّّلَ ُه ْمَّإِنَّاهللََّّ ََلَّيَ ْهديَّالْ َق ْوَمَّالْ َفاسق َ
مۇناپىقالر
ﷲنىڭ

ئالدىڭغا كەلگەن چاغدا« :گۇۋاھلىق بېرىمىزكى سەن ھەقىقەتەن

پەيغەمبىرىدۇرسەن»

ئىكەنلىكىڭنى

ﷲبىلىدۇ،

دەيدۇ،
ﷲ

ھەقىقەتەن

گۇۋاھلىق

ﷲنىڭ

بېرىدۇكى،

پەيغەمبىرى

مۇناپىقالر

چوقۇم

يالغانچىالردۇر [ .]7ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ يالغان قەسەملىرىنى قالقان قىلىۋالدى،
(كىشىلەرنى) ﷲنىڭ يولىدىن (يەنى ﷲنىڭ دىنىدىن) توستى ،ئۇالرنىڭ
قىلمىشى نېمىدېگەن يامان! [ .]5بۇ شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى ،ئۇالر (ئېغىزلىرىدا)
ئىشىنىپ ،ئاندىن (دىللىرىدا) ئىنكار قىلدى ،ئۇالرنىڭ دىللىرى پېچەتلەندى (يەنى
دىللىرىغا ھىدايەت يېتىپ بارالمايدۇ) ،ئۇالر (ئىماننى) چۈشەنمەيدۇ [ .]4ئۇالرغا
قارايدىغان بولساڭ ،بەدەن قۇرۇلۇشى (ساالپەتلىكى) سېنى ھەيران قالدۇرىدۇ ،ئەگەر
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
گۇمانلىنىدۇ ،ئۇالر (ساڭا ۋە مۇئمىنلەرگە) دۈشمەندۇر ،ئۇالردىن ھەزەر ئەيلىگىن،
ﷲئۇالرنى ھاالك قىلسۇن! ئۇالر قانداقمۇ (ھىدايەتتىن گۇمراھلىققا) بۇرۇلۇپ
كېتىدۇ! [ ]3ئۇالرغا ئۆزرە ئېيتىپ« :كېلىڭالر ،رەسۇلۇلالھ سىلەرگە مەغپىرەت
تىلەيدۇ» دېيىلسە( ،مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن) باشلىرىنى سىلكىيدۇ ،ئۇالرنىڭ
تەكەببۇرلۇق قىلغان ھالدا (دەۋەت قىلىنغان نەرسىدىن) يۈز ئۆرۈگەنلىكىنى
كۆرۈسەن [ .]6ئۇالرغا (مەيلى) مەغپىرەت تەلەپ قىلغىن( ،مەيلى) مەغپىرەت تەلەپ
قىلمىغىن،

بەرىبىر

ئوخشاش،

ﷲئۇالرغا

ھەرگىز

مەغپىرەت

قىلمايدۇ،

شۈبھىسىزكى پاسىق قەۋمنى ﷲ ھىدايەت قىلمايدۇ [.]5
ِِ
ِ
ِ
ضلِ ِل َّاهللَّ َّفَ لَ ْنَّ
ين َّفِئَتَ ْي ِن ََّ
َضل َّاهللَّ َّ َوَم ْن َّيُ ْ
واَّم ْن َّأ َ
سبُواَّأَتُ ِري ُدو َن َّأَ ْن َّتَ ْه ُد َ
فَ َماَّلَ ُك ْم َّفيَّال ُْمنَافق َ
س ُه ْم َّب َماَّ َك َ
َّواهللَّ َّأ َْرَك َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
تَ ِج َد َّلَهُ َ ِ
يَّسبِ ِ
يل َّاهللََّّ
َّحتىَّيُ َهاج ُرواَّف َ
اء َّفَ َال َّتَ تَّخ ُذواَّم ْن ُه ْم َّأ َْوليَاءَ َ
)َّودُّواَّلَ ْو َّتَ ْك ُف ُرو َن َّ َك َماَّ َك َف ُرواَّفَ تَ ُكونُو َن َ
َّسب ًيال َّ(َ 33
َّس َو ً
واَّم ْن هم ِ
ِ ِ
صيراَّ( )33إَِلَّ ال ِذينَّ ي ِ
ِ
صلُو ََّن إِلَ َىَّ قَ ْومَّ
َّح ْي ُ
َّو َج ْدتُ ُم ُ
َّواقْتُ لُ ُ
فَِإ ْن َّتَ َول ْواَّفَ ُخ ُذ ُ
َ َ
وه ْم َ
َّوليًّ َ
َّوََل َّتَ تخ ُذ ُ ْ َ
وه ْم َ
ثَ
وه ْم َ
اَّوََل َّنَ ً
ِ
ِ
آؤوُكمَّ ح ِ
سلطَ ُه َّْم َّ َعلَْي ُك َّْمَّ
اق أ َّْ
بَ ْي نَ ُك ْمَّ َوبَ ْي نَ ُهم ِّميثَ َّ
ص َر ْ
تَّ ُ
َو َج ُ ْ َ
ص ُد ُ
ورُه َّْم أَن يُ َقاتلُوُك َّْم أ َْوَّ يُ َقاتلُوَّاْ قَ ْوَم ُه ْمَّ َولَ َّْو َّ َشاء َّاهللَّ َّلَ َ
الًَّ(َّ)31
فَ لَ َقاتَ لُوُك َّْمَّفَِإ َِّنَّا ْعتَ َزلُوُك َّْمَّفَلَ َّْمَّيُ َقاتِلُوُك َّْمَّ َوأَلْ َق ْوَّاَّْإِلَْي ُك َُّمَّالسلَ ََّمَّفَ َماَّ َج َع ََّلَّهللََّّلَ ُك َّْمَّ َعلََّْي ِه َّْمَّ َسبِي َّ
ئى مۇئمىنلەر! سىلەر نېمىشقا مۇناپىقالر توغرىسىدا ئىككى گۇرۇھقا بۆلۈنۈپ
كېتىسىلەر؟ ﷲ ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن ئۇالرنى كاپىرالر ھۆكمىدە
قىلدى ،ﷲ ئازدۇرغان كىشىلەرنى سىلەر ھىدايەت قىلماقچى بوالمسىلەر؟
كىمنىكى ﷲگۇمراھ قىلىدىكەن ،سەن ئۇنىڭغا ھەرگىز توغرا يول تېپىپ
بېرەلمەيسەن [ .]11ئۇالر سىلەرنىڭ ئۆزلىرىدەك كاپىر بولۇشۇڭالرنى ،شۇنىڭ بىلەن
ئۆزلىرىگە

ئوخشاش

بولۇشۇڭالرنى

ئۈمىد

قىلىدۇ،

ئۇالر

ﷲيولىدا

ھىجرەت

قىلمىغۇچە (يەنى ھىجرەت قىلىش ئارقىلىق ئىمانىنى ئىسپات قىلمىغۇچە)
ئۇالرنى دوست تۇتماڭالر ،ئەگەر ئۇالر ﷲيولىدا ھىجرەت قىلىشتىن يۈز ئۆرۈسە،
248

ئۇالرنى قەيەردە تاپساڭالر شۇ يەردە تۇتۇپ ئۆلتۈرۈڭالر ،ئۇالرنى دوستمۇ تۇتماڭالر،
ياردەمچىمۇ قىلماڭالر [ .]13پەقەت سىلەر بىلەن ئۆزلىرى ئارىسىدا ئەھدە بولغان
بىر قەۋمگە سېغىنغانالر ياكى سىلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىشتىن ياكى ئۆز قەۋمگە
قارشى ئۇرۇش قىلىشتىن يۈرەكلىرى سىقىلىپ (يەنى سىلەر تەرەپمۇ ئەمەس ،ئۆز
قەۋمى تەرەپمۇ ئەمەس بولۇپ) سىلەرگە كەلگەنلەر بۇنىڭدىن مۇستەسنا (يەنى
مۇنداقالرنى ئۆلتۈرمەڭالر ۋە ئەسىر ئالماڭالر) .ئەگەر ﷲخالىسا ،ئۇالرنى سىلەرگە
مۇسەللەت قىالتتى ،ئۇالر ،ئەلۋەتتە ،سىلەر بىلەن ئۇرۇشاتتى (يەنى ﷲ

ئۇالرنى

كۈچلۈك قىلپ سىلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىشقا جۈرئەتلىك قىالتتى) ،ئەگەر ئۇالر
سىلەردىن يىراق تۇرسا (يەنى سىلەرگە چېقىلمىسا) ،سىلەر بىلەن ئۇرۇشمىسا ۋە
سىلەرگە تەسلىم بولسا ،ﷲ

رۇخسەت قىلمايدۇ [.]30

سىلەرنىڭ ئۇالرغا ھۇجۇم قىلىشىڭالرنى ھەرگىز

(سۈرە نىسا)

يەنە ﷲقۇرئان كەرىمدە بۇنىڭدىن باشقا كۆپ ئورۇنالردا مۇناپىقالرنىڭ

سۈپىتىنى بىزلەرگە

خەۋەر بەردى .مەن كىتابنى ئوقۇغۇچىالرغا ئاسان بولۇشى ئۈچۈن مۇشۇ دەلىللەر بىلەن كۇپايە
قىلدىم.

مۇناپىقالرنىڭ ھۆكمى نېمە؟
مۇناپىقالرنىڭ ئەسلىسى بولسا كۇپرىدۇر .ئەمما دۇنيا ئەھكاملىرىدا ئۇالر ئىسالم ئەھلىدىن دەپ
نىسبەت بېرىلىدۇ .بۇالرنىڭ ئەسلىسى كاپىر ئىكەنلىكگە ﷲ نىڭ مۇنۇ ئايىتى دااللەت قىلىدۇ.
ﷲمۇنداق

دەيدۇ :فَما َّلَ ُك َّم َّفِي َّالْمنَافِ ِق َّ ِ
ِ
َضلَّ َّاهللََّّ
سبُوا َّأَتُ ِري ُدو ََّن َّأَ َّْن َّتَ ْه ُدوا َّ َم َّْن َّأ َ
َ ْ
ُ َ
س ُه َّْم َّب ََّما َّ َك َ
ين َّفئَتَ ْي َِّن َّ ََّواهللَّ َّأ َْرَك َ

اء َّ َحتىَّ
ال َّتَ ت ِخ ُذوا َّ ِم ْن ُه َّْم َّأ َْولِيَ ََّ
يالَّ(َ َّ)33ودُّوا َّلَ َّْو َّتَ ْك ُف ُرو ََّن َّ َك َما َّ َك َف ُروا َّفَ تَ ُكونُو ََّن َّ َس َو َّاءًَّفَ ََّ
ضلِ َِّل َّاهللَّ َّفَلَ َّْن َّتَ ِج ََّد َّلََّهَُّ َسبِ ًَّ
َوَم َّْن َّيُ ْ
وه َّمَّوَََّلَّتَ ت ِخ ُذواَّ ِم ْن ُه َّمَّولِيًّاَّوَََّلَّنَ ِ
ي َه ِ
ص ًيرا
وه َّْمَّ َح ْي َُّ
اج ُرواَّفِيَّ َسبِ َِّ
وه َّْمَّ َواقْتُ لُ ُ
يلَّهللََّّفَِإ َّْنَّتَ َولَّ ْواَّفَ ُخ ُذ ُ
ُ
َْ َ
ثَّ َو َج ْدتُ ُم ُ ْ َ
ئى مۇئمىنلەر! سىلەر نېمىشقا مۇناپىقالر توغرىسىدا ئىككى گۇرۇھقا بۆلۈنۈپ
كېتىسىلەر؟ ﷲئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن ئۇالرنى كاپىرالر ھۆكمىدە
قىلدى ،ﷲئازدۇرغان كىشىلەرنى سىلەر ھىدايەت قىلماقچى بوالمسىلەر؟ كىمنىكى
ﷲگۇمراھ قىلىدىكەن ،سەن ئۇنىڭغا ھەرگىز توغرا يول تېپىپ بېرەلمەيسەن
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[ .]11ئۇالر سىلەرنىڭ ئۆزلىرىدەك كاپىر بولۇشۇڭالرنى ،شۇنىڭ بىلەن ئۆزلىرىگە
ئوخشاش بولۇشۇڭالرنى ئۈمىد قىلىدۇ ،ئۇالر ﷲيولىدا ھىجرەت قىلمىغۇچە (يەنى
ھىجرەت قىلىش ئارقىلىق ئىمانىنى ئىسپات قىلمىغۇچە) ئۇالرنى دوست تۇتماڭالر،
ئەگەر ئۇالر ﷲيولىدا ھىجرەت قىلىشتىن يۈز ئۆرۈسە ،ئۇالرنى قەيەردە تاپساڭالر شۇ
يەردە تۇتۇپ ئۆلتۈرۈڭالر ،ئۇالرنى دوستمۇ تۇتماڭالر ،ياردەمچىمۇ قىلماڭالر [.]13
يۇقارقى ئايەتتە ﷲ ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن ئۇالرنى كاپىرالر ھۆكمىدە دەپ خەۋەر
بەردى .شۇنىڭغا ئاساسەن بىز ئۇالرنىڭ ئىسىملىرىنى مەخپى كاپىرالر دەپ ئاتىساقمۇ بولىدۇ.
ﷲ ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچى
شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ [مۇناپىقالرنىڭ مۇناپىقلىقى ئاشكارا بولسا
ئۆلتۈرلىدۇ] دېدى

(.ئەسسارىمۇل مەسلۇلنىڭ -7توم -461بەت)

[ئەگەر مۇناپىق قولغا چۈشۈشتىن ئىلگىرى تەۋبە قىلىپ كەلسە تەۋبىسى قۇبۇل قىلىنىدۇ.
ئەگەر مۇناپىق قولغا چۈشكەندىن كېيىن تەۋبە قىلغانلىقىنى دەۋا قىلسا تەۋبىسى قۇبۇل
قىلىنمايدۇ ].ئۇ ئىبنى قاسىم رەھىمەھۇلالھنىڭ ،مالىكى مەزھەپ ئۆلىمالىرىدىن سۇھنۇن
رەھىمەھۇلالھ ۋە مالىكى مەزھىپىنىڭ مەشھۇرلىرىنىڭ سۆزىدۇر.
شەيخۇل ئىسالم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق تىلغا ئالدى[ :زىندىق (يەنى مۇناپىق) قولىمىزغا
چۈشكەندىن كېيىن گەرچە تەۋبە قىلغان بولسىمۇ ئۆلتۈرۈش ۋاجىب بولىدۇ ].بۇ فىقھى
ئۆلىمالىرىنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ سۆزى.
ئىبنى قاسىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ« :زىندىق (يەنى مۇناپىق) دېگەن ،ئىسالمنى
ئاشكارا قىلىپ كۇفرىنى مەخپىي قىلغان كىشى بولۇپ ،مۇناپىقلىقى ئاشكارا بولسا تەۋبە تەلەپ
قىلىنماستىن ئۆلتۈرۈلىدۇ».

(ئەتتەھرىر ۋەتتەنۋىرنىڭ -11-4بەت)

ئىبنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ[ :ﷲتائاال بۇالڭچىالرغا قادىر بولۇشتىن ئىلگىرى
تەۋبە قىلىپ كەلسە ،قوبۇل قىلىنىدىغانلىقىنى ئۇالرغا قادىر بولۇپ بولغاندىن كېيىن تەۋبىنى
دەۋا قىلسا ،تەۋبىسىنىڭ مەنپەئەت بەرمەيدىغانلىقىنى يولغا قويدى .تىلى بىلەن ئىسالم ئۈچۈن
مۇناپىقلىق قىلغانالرغا جەڭ قىلىش ،بۇالڭچىالرغا جەڭ قىلىشتىن مۇھىم .چۈنكى،
بۇالڭچىالرنىڭ پىتنىسى جانالر ۋە مالالرغا بولىدۇ .مۇناپىقنىڭ پىتنىسى بولسا ،قەلب ۋە ئىمانغا
بولىدۇ .بۇنىڭغا قادىر بولغاندىن كېيىن تەۋبىنى دەۋا قىلسا تەۋبىسى قوبۇل بولماسلىققا
بەكرەك اليىق].

(«ئىئالمۇل مۇۋەققىئىن» ناملىق كىتاب  -4توم  -740بەت)
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مۇناپىق نىفاقنى ئاشكارا قىلمىسا ئازاپ (يەنى ئۆلتۈرۈش) تىن ساقلىنىپ قالىدۇ.

ك َّبِ ِهم َّثُم َََّل َّيجا ِورونَ َ ِ
ِ ِ
ِ
لَئِن َّلَم َّي ْنتَ ِه َّالْمنَافِ ُقو َن َّوال ِذ ِ
ِ
يهاَّإَِلَّ
ك َّف َ
ين َّفيَّقُلُوبِ ِه ْم َ
ْ َْ
َّوال ُْم ْرج ُفو َن َّفيَّال َْمدينَة َّلَنَُّغْ ِريَن َ ْ
َُ ُ
َّم َرض َ
ُ
َ َ
ُخ ُذواَّوقُتِّ لُواَّتَ ْقتِ ًيالََّّسنةََّاهللََّّفِيَّال ِذين َ ِ
قَلِ ًيالَّ*َّملْعونِينَّأَي نماَّثُِق ُفواَّأ ِ
ِ ِ
يال
سن ِةَّاهللََّّتَ ْب ِد ًَّ
ُ
َّخلَ ْواَّم ْنَّقَ ْب ُل َ
َ
َ ُ َ َْ َ
َ
َّولَ ْنَّتَج َدَّل ُ
ئەگەر مۇناپىقالر( ،نىفاقتىن) دىللىرىدا كېسەل بارالر ،مەدىنىدە يالغان خەۋەر
تارقاتقۇچىالر (قىلمىشلىرىدىن) يانمىسا( ،ئى مۇھەممەد) ئەلۋەتتە بىز سېنى
ئۇالرغا مۇسەللەت قىلىمىز ،ئاندىن ئۇالر مەدىنىدە لەنەتكە ئۇچرىغان ھالدا سەن
بىلەن ئازغىنا ۋاقىت تۇرااليدۇ (يەنى ئۇالر مەدىنىدىن سۈرگۈن قىلىنىپ ھەيدەپ
چىقىرىلىدۇ ،چىقىپ كېتىشكە تەييارلىق قىلىۋېلىش ئۈچۈن مەدىنىدە پەقەت
ئازغىنا ۋاقىت تۇرااليدۇ) .ئۇالر قەيەردە بايقالسا ،شۇ يەردە تۇتۇلىدۇ ۋە ئۆلتۈرۈلىدۇ
[50ـ.]57

بۇ (يەنى

مۇناپىقالرغا

ﷲنىڭ

تۇتقان

يولى) ﷲنىڭ

ئۆتكەنكى

ئۈممەتلەرگە تۇتقان يولىدۇر ،ﷲنىڭ تۇتقان يولىدا ھېچقانداق ئۆزگىرىش

تاپالمايسەن [.]55
ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ بۇ ئايەتنى دەلىل قىلىپ مۇنداق دەيدۇ[ :مۇناپىق نىپاقىنى
ئاشكارا قىلمىسا ئۆلتۈرۈلمەيدۇ ،ئەگەر نىپاقىنى ئاشكارا قىلسا ئۇالر قەيەردە بايقالسا ،شۇ يەردە
تۇتۇلىدۇ ۋە ئۆلتۈرۈلىدۇ].

(ئەسسارىمۇل مەسلۇلنىڭ  -464بەت)

مۇناپىقالر ھەققىدىكى خۇالسە
مۇناپىقالر ھەققىدە قۇرئان كەرىمدىكى دەلىللەر ،ئالىمالرنىڭ سۆزى ،پەتىۋالىرى بىلەن
مۇناپىقالر نىفاقنى ئاشكارە قىلسا ياكى ئۇالرنىڭ مۇناپىقلىقى بىلىنسە ئۇالر قەيەردە بايقالسا ،شۇ
يەردە تۇتۇلىدۇ .ئىككىلەنمەستىن ئۆلتۈرۈلىدۇ .ئەگەر مۇناپىق نىپاقىنى ئاشكارە قىلمىسا
ئۆلتۈرۈلمەيدۇ.
ئەمما ،مۇناپىقالرنى ئۆلتۈرۈشتە ئىختىالپ كۆپىيىدىغان ھالەتلەر بولۇپ قالسا ،شەرئى
سىياسەتكە ئاساسەن ،ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش كىچىكتۈرىلىدۇ.

معهُ ناس م َن
بن دينار أنَّهُ ََس َع جابَراً رضي اﷲ تعاَل عنهُ يَ ُق ُ
ول َغَزْونَا َم َع الن ِّ
ثاب َ
َِّب  وقَ ْد َ
َحدَّثَنَا َع ْم ُرو ُ
اع ْوا
يداً َّ
ين َّ
حَّت َ
غضبَاً َشد َ
صاري َ
تد َ
ب اْلنْ َ
ين َر ُج ًل َّلعاب فَ َك َس َع أنْ َ
حَّت َكثُ ُروا وكا َن م َن املَُهاجر َ
املَُهاجر َ
صاريَّاً فغَض َ
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بال َد ْع َوى ْأهل اْلَاهليَّة ُثَّ قال
فخَر َج النَِّب  فقال فَما ُ
َ
ين َ
صاري يا لَألَنْ َ
وقال اْلنْ َ
صار وقال الْ ُم َهاجري يا لَْل ُم َهاجر َ

بن
صار ِّ
ُخ َْب ب َك ْس َعة الْ ُم َهاجر ِّ
بن أ ٍَّ
ما َشأنُ ُه ْم فَأ ْ
ي قال فقال النَِّب َ دعُ َ
ي اْلنْ َ
ُب ُ
وها فإن ََّها َخبيثَة وقال َعْب ُد اﷲ ُ
ول اﷲ
رس َ
َسلُ َ
ول أقَ ْد َ
تد َ
اع ْوا علَْي نَا (ل ِئنْ رجعْ نا إلى المدِین ِة لی ُْخ ِرجن األع ُّز ِم ْنھا األذل) فقال عُ َم ُر ألَ نَ ْقتُ ُل يا ُ
يث ل َعْبد اﷲ فقال النَِّب
َه َذا اْلَب َ



أص َحابَهُ.
لَ يَتَ َحد ُ
َّاس أنَّهُ كا َن يَ ْقتُ ُل ْ
َّث الن ُ

 1515ـ جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ :پەيغەمبەر 

بىلەن بىللە

غازاتقا چىقتۇق .بۇ غازاتقا چىققان مۇھاجىرالرنىڭ سانى بەكمۇ كۆپ ئىدى .بىر چاقچاقچى
مۇھاجىر بىر ئەنسارىنىڭ قوڭىغا بىرنى تېپىپ قويۇۋىدى ،ئەنسارى بۇ ئىشتىن قاتتىق
غەزەبلەندى .ئاخىرى ئىش يوغىناپ ،ئەنسارى :ئەي ئەنسارىالر! قېنى سىلەر؟ ـ دەپ ۋارقىراپ
قەۋمىنى ياردەمگە چاقىردى .مۇھاجىرمۇ:ــ ئەي مۇھاجىرالر! ـ دەپ ۋارقىراپ قەۋمىنى ياردەمگە
چاقىردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم چىقىپ:ــ جاھىلىيەت دەۋرىنىڭ بۇ چاقىرىقى يەنە قانداق
پەيدا بولدى؟! ـ دەپ جېدەلنى باستى .ئاندىن ئۇالرغا نېمە ئىش بولغانلىقىنى سوراپ،
مۇھاجىرنىڭ ئەنسارىنى تەپكەنلىكىدىن خەۋەر تاپتى ـ دە:ــ جاھىلىيەتنىڭ ئادەتلىرىنى چۆرۈپ
تاشالڭالر .چۈنكى ئۇ نىجىستۇر ،ـ دېدى .ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي ئىبنى سەلۇل:ــ ئۇالر تېخى
ئادەم چاقىرىپ بىزگە قارشى چىقامدۇ؟ مەدىنىگە قايتىپ بارغاندا ،ئەزىز كىشى خار كىشىنى
مەدىنىدىن چوقۇم قوغالپ چىقىرىدۇ ،ـ دېدى .ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەينى
كۆرسىتىپ تۇرۇپ:ــ ئى رەسۇلۇلالھ! بۇ نىجىسنى ئۆلتۈرىۋەتمەيلىمۇ؟ ـ دېگەنىدى ،پەيغەمبەر 
«:ــ ياق! ئۇنداق قىلساڭ ،خەقنىڭ ئارىسىدا“ :مۇھەممەد ساھابىلىرىنى ئۆلتۈرىدىكەن” دېگەن
سۆز ـ چۆچەك تارقىلىدۇ »،ـ دېدى( .بۇخارى)
دېمەك ،مۇناپىقالرنى ئۆلتۈرۈشتە شەرئى سىياسەتكە بەكمۇ رىئايە قىلىنىدۇ.
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-12باب باغىيالر بىلەن ئۇرۇش قىلىش توغرىسىدا
باغىي دېگەن كىم؟
شەيىخ ئەبۇ يەھيا رەىمەھۇلالھ [ئادىل ئەمىرلەرگە تەئۋىللەر بىلەن قارشى چىققۇچى كىشىلەر
باغىي دىيىلىدۇ] دەيدۇ.
ئادىل دېگىنىمىز :تۆھمەتتىن يىراق بولغان ئادەم ۋە شەىئەتتىن چەتنىمىگەن كىشلەرنى
كۆرسىتىدۇ.
باغىيالر مۇسۇلمانالرنىڭ جۈملىسىن ھېسابلىنىدۇ.
باغىيالرنىڭ تۈرلىرى تۆۋەندىكىچە
 -7بىر نەچچە كىشىلەر مۇسۇلمانالر جامائىتى ئەمىرىنىڭ ئىتائىتىدىن ئەمىردە خاتالىقالر بار
دېگەنگە ئوخشاش تەئۋىللەر بىلەن چىقىدۇ .ئەمما ئۇالرغا ئىمامنىڭ كۈچ قۇۋۋىتى يىتىدۇ ،يەنى
ئۇالردىن ئىنسانالرنىڭ ھەق  -ھوقۇقلىرىنى ئېلىپ بىرەلەيدۇ ۋە ئۇالرغا شەرىئەت ئەھكاملىرىنى
يۈرگۈزەلەيدۇ .بۇ خىل ھالەتتە ئىمام ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشى قەتئى جائىز ئەمەس.
 -5بىر نەچچە كىشىلەر مۇسۇلمانالر جامائىتى ئەمىرىنىڭ ئىتائىتىدىن چىقىدۇ ۋە باشقا
مۇسۇلمانالرغا ھەم ئەمىرنىڭ ئىتائىتىدىن چىقىشقا دەۋەت قىلىدۇ .لېكىن ئۇالر ئىمامغا
قۇراللىق قارشى چىقمايدۇ .بۇ خىل ھالەتتە ھەم ئىمامنىڭ ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشى
قەتئى جائىز ئەمەس  .لېكىن ئۇالرنى جازاالش يۈزىسىدىن ئۇالرغا تەزىر جازالىرىنى بەرسە ۋە ياكى
ئۇالرنى تۇرمىالرغا تاشالپ قويسا بولىدۇ.
 -4بىر تۈركۈم كىشىلەر مۇسۇلمانالر جامائىتى ئەمىرىنىڭ ئىتائىتىدىن چىقىدۇ ۋە ئۆز ئالدىغا
ئەمىرلەرنى تەيىنلەيدۇ .ئەمما ئىمامغا قارشى ئۇرۇش قىلمايدۇ .بۇ خىل ھالەتتە ھەم ئىمامنىڭ
ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشى جائىز ئەمەس .
يۇقارقى ھالەتلەردە ئىمام ئۇالرغا ئەھلى ئىلىملەرنى ئەۋەتىش ئارقىلىق ھەقنى روشەنلەشتۈرۈپ
بىرىشى ۋە داۋا قىلغان شۈبھىلەرنى ئايدىڭالشتۇرۇپ بىرىشى الزىم.
ئەھلى ئىلىملەر ھەم ،ئۇالرنىڭ ئىمامغا قارشى چىقىشىدىكى مەقسەتلىرىنى ئىزدىنىپ چىقىشى
الزىم .ئەگەر ئىمام ئۇالرغا زۇلۇم قىلىپ قويغان بولسا ئىمامغا نەسىھەت قىلىش ئارقىلىق
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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
 -3بىر تۈركۈم كىشىلەر ئادىل ۋە ھەق بولغان مۇسۇلمانالر جامائىتى ئەمىرىنىڭ ئىتائىتىدىن
چىقىدۇ ،ئەمىرنى ئالماشتۇرۇش كېرەك -،دەيدۇ ،ئۆز ئالدىغا ئەمىرلەرنى تەيىنلەيدۇ ،ۋە ئىمامغا
قو راللىق قارشى چىقىدۇ .ئەگەر ئۇالرنىڭ سانى ئاز بولسا ياكى ئۇالردا كۈچ قۇۋۋەت بولمىسا ئىمام
ئۇالرغا ئۇرۇش قىلىش يولىنى تاللىماستىن بەلكى ئۇالرنىڭ زىيىنىنى توختىتىدىغان يولالرنى
ئىزدىنىپ دەرھال ئۇالرنىڭ يامانلىقىنى توختىتىش كېرەك.

(ئۇستاز ئەبۇ يەھيانىڭ سۈرە ھۇجراتنىڭ

تەپسىرىدىن ئېلىندى)

ئەمما ئۇالردا كۈچ قۇۋۋەت بولسا ۋە مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلسا ،ئىمام ئۇالرغا ئالدى
بىلەن مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىكىنى بۇزماسلىق ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ قانلىرىنىڭ ھۆرمىتىنى
ساقالش توغرىسىدا دەۋەت قىلىشى ۋە ئۇالرغا دەۋەت قىلىش ئۈچۈن ئەھلى ئىلىملەرنى ئەۋەتىشى
الزىم.
ئەگەر ئۇالر باغىيلىقىنى توختاتمىسا دەۋەت قىلىپ بولغاندىن كىيىن ،ئۇالرنىڭ يامانلىقىنى
توختىتىش ئۈچۈن ،ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشى كېرەك .چۈنكى ،بۇ تۈردىكى كىشىلەرگە ﷲ
بىزلەرنى ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ:

ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِِ
يَّحتىَّتَِفيءََّ
اَّعلَ ْ
َصلِ ُحواَّبَ ْي نَ ُه َماَّفَِإ ْنَّبَغَ ْ
اه َم َ
تَّإِ ْح َد ُ
ينَّاقْتَتَ لُواَّفَأ ْ
ىَّاألُ ْخ َرىَّفَ ََّقاتلُواَّالتيَّتَ ْبغ َ
َ َّوإِ ْنَّطَائ َفتَانَّم َنَّال ُْم ْؤمن َ
ِِ
ت َّفَأَصلِحوا َّب ي نَ هما َّبِالْع ْد ِل َّوأَق ِ
ِ ِ
ِ
ين َّ()3
ْسطُوا َّإِن َّاللهَ َّيُ ِح ُّ
اء ْ
ْ ُ َْ ُ َ َ َ
ب َّال ُْم ْقسط َ
إلَى َّأ َْم ِر َّاللَّه َّفَإ ْن َّفَ َ

ئەگەر

مۇئمىنلەردىن ئىككى گۇرۇھ ئۇرۇشۇپ قالسا ،ئۇالرنىڭ ئارىسىنى تۈزەپ قويۇڭالر،
ئەگەر ئۇالرنىڭ بىرى ئىككىنچىسىگە تاجاۋۇز قىلسا ،تاجاۋۇز قىلغۇچى تاكى ﷲ
نىڭ ھۆكمىگە قايتقانغا قەدەر (يەنى تاجاۋۇزىنى توختاتقانغا قەدەر) ئۇنىڭ بىلەن
ئۇرۇشۇڭالر ،ئەگەر ئۇالر (ﷲنىڭ ئەمرىگە) قايتسا ،ئۇالرنىڭ ئارىسىنى (ھېچبىر
تەرەپكە يان باسماستىن) ئادىللىق بىلەن تۈزەپ قويۇڭالر( ،ھەممە ئىشتا) ئادىل

بولۇڭالر ،ﷲ ھەقىقەتەن ئادىلالرنى دوست تۇتىدۇ

(سۈرى ھۇجرات  -3ئايەت)

قۇرئان كەرىمنىڭ بۇ دەلىلى-ئۇرۇشۇپ قالغان ئىككى تائىپىنىڭ ئارىسىنى ئىسالھ قىلىشقا
ماڭااليدىغان كىشىلەرنىڭ ھەممىسىگە ئىسالھ قىلىشنى پەرز قىلىدۇ .ئەگەر ئۇ ئىككى تائىپە
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سۈلھىگە قوشۇلسا سۈلھى قىلىش ياخشىدۇر ،ئەگەر سۈلھى قىلىشقا خىزمەت ئىشلىگەندىن
كېيىن ئىككىسىنىڭ بىرى خىالپلىق قىلىپ يەنە بىرىگە تاجاۋۇز قىلغان بولسا ،مۇسۇلمانالر
جامائىتىگە تاجاۋۇزچى تائىپە ئادالەت ۋە ھەقىقەتكە قايتقانغا قەدەر ئۇرۇش قىلىش پەرز بولىدۇ.
بۇ ھۆكۈمگە ساھابىلەر ۋە تابىئىنالرنىڭ جۇمھۇرلىرى بارغان بولۇپ ئۇ جۇمھۇر ئالىمالرنىڭ
مەزھىبىدۇر.
ئەبۇ بەكرى جەسساس رەھىمەھۇلالھ بۇ ئايەتنىڭ تەفسىرىدە مۇنداق دەيدۇ :ئايەتنىڭ زاھىرى
باغىيالرغا باشقا ئۇرۇشالردىكى ئومۇمىي ھۆكۈم بولغان ﷲنىڭ ئەمرىگە كەلگەنگە قەدەر ئۇرۇش
قىلىشقا بۇيرۇيدۇ .ئەگەر باغىيالر تاياق ،توخماقالر بىلەن ئۇرۇش ئارقىلىق ھەقكە كەلسە
ئۇنىڭدىن باشقىسى بىلەن ئۇرۇلمايدۇ ،ئەگەر ئۇنىڭ بىلەن ھەقكە كەلمىسە ئايەتنىڭ زاھىرى ئۆز
ئىچىگە ئالغان نەرسىگە ئاساسەن قېلىچ بىلەن ئۇرۇش قىلىنىدۇ ،باغىيالر ۋە ھەقكە
قايتمىغانالرغا قارشى ئۇرۇشتا قورالسىز تاياق ،توخماقالر بىلەنال ئۇرۇشقا بولدى قىلىش ،ھېچ بىر
ئادەمگە دۇرۇس بولمايدۇ ،چۈنكى بۇ ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسۇشنىڭ بىر تۈرىدۇر.

يد أَ ْن
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
« َّ َع ْن َع ْرفَ َجةَ قَ َ
ول َم ْن أَتَا ُك ْم َوأ َْم ُرُك ْم ََجيع َعلَى َر ُجل َواحد يُر ُ
ال ََس ْع ُ
ول اللَّه َ
اعتَ ُك ْم فَاقْ تُلُوهُ»
صا ُك ْم أ َْو يُ َفِّر َق ََجَ َ
يَ ُش َّق َع َ

ئەرفەجە  يەنە مۇنداق دەيدۇ :مەن رەسۇلۇلالھ  نىڭ« :سىلەرنىڭ ئىشىڭالر بىر ئادەمگە
جەملىنىپ بولغاندىن كېيىن ،كىمكى سىلەرنىڭ بىرلىكىڭالرنى بۇزماقچى ياكى جامائىتىڭالرنى
بۆلمەكچى بولىدىكەن ئۇنى ئۆلتۈرۈڭالر!» دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم( .مۇسلىم رىۋايىتى)

ال َر ُس ُ
ال قَ َ
ُس َامةَ بْن َشريك قَ َ
ْي أ َُّمِت فَ ْ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم «َّأَميَا َر ُجل َخَر َج يُ َفِّر ُق بَ ْ َ
اضربُوا عُنُ َقهُ
ول اللَّه َ
َع ْن أ َ

»

ئۇسامەتەبنى شەرىيك  مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ  مۇنداق دەيدۇ؛ «قانداق بىر كىشى
ئۈممىتىمنىڭ ئارىسىنى تەپرىقىچىلىك سېلىپ ئايرىۋېتىش ئۈچۈن بەيئەت تەلەپ قىلىپ
چىقسا ،ئۇنىڭ بوينىغا قېلىچ بىلەن ئۇرۇپ كاللىسىنى ئېلىڭالر!».

(نەسائىي رىۋايىتى)

ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ [:زىمىندا بۇزۇقچىلىق قىلىشى توختىمىغان ئادەم
پەقەتال ئۆلتۈرۈش بىلەن توختىسا ئۆلتۈرىلىدۇ .مەسىلەن مۇسۇلمانالر جامائىتىنى بۆلگۈچى ۋە
دىندا بىدئەت پەيدا قىلغۇچى قاتارلىقالر].
ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر! باغىيالر بىلەن بولغان ئۇرۇش
ھالەتتە كاپىرالر بىلەن بولغان ئۇرۇشقا ئوخشىمايدۇ.
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تۆۋەندىكىدەك بىر قانچە خىل

 -7ئەسلى كاپىرالر بىلەن بولغان ئۇرۇش ئۇالرنى ئىسالمغا كىرگۈزۈش ئۈچۈن قىلىنىدۇ .ئەمما
باغىيالر بىلەن بولغان ئۇرۇش ،ئۇالرنىڭ يامانلىقلىرىنى توختىتىش ئۈچۈن قىلىنىدۇ.
 -5كاپىرالرنى بىزلەرگە ھۇجۇم قىلغان ھالەتلىرىدە ۋە قاچقان ھالەتلىرىدە ھەم ئۆلتۈرىمىز،
ئەمما باغىيالر بىز بىلەن ئۇرۇش قىلىسا ئۇالرنىڭ يامانلىقىنى توختىتىش ئۈچۈن ئۇرۇش
قىلىمىز .ئەگەر قېچىپ كەتسە كەينىدىن قوغالپ ئۆلتۈرۈلمەيدۇ.
 -4كاپىرالرنىڭ ئەسىرلىرى ئۆلتۈرۈلىدۇ ئەمما باغىيالرنىڭ ئەسىرلىرى ئۆلتۈرۈلمەيدۇ.
 -3كاپىرالرنىڭ جاراھەتلەنگەنلىرى ئۆلتۈرۈلىدۇ ،ئەمما باغىيالرنىڭ زەخمىلىرى ئۆلتۈرۈلمەيدۇ.
 -6كاپىرالرنىڭ ئايال بالىلىرى قۇل قىلىشقا بولىدۇ .ئەمما باغىيالرنىڭ ئايال بالىلىرىنى قۇل
قىلىشقا قەتئى بولمايدۇ .چۈنكى باغىيالر مۇسۇلمان ،ئۇالرنىڭ ئايال بالىلىرىمۇ مۇسۇلمانالردۇر.
مۇسۇلمانالرنى قۇل قىلىش قەتئى جائىز ئەمەس.
 -5كاپىرالرنىڭ مال مۈلۈكلىرى غەنىمەت ئېلىنىدۇ .ئەمما باغىيالرنىڭ مال مۈلۈكلىرى
غەنىمەت ئېلىنمايدۇ.
دىمەك ،باغىيالر بىلەن بولغان ئۇرۇش ئەھكاملىرى كاپىرالر بىلەن بولغان ئۇرۇش ئەھكاملىرىغا
ئوخشىمايدۇ.
ئەگەر ئىمام باغىيالرغا دەۋەت ئېلىپ بارماستىن ئۇرۇش قىلغان بولسا ،بۇ ئۇرۇش پىتنە ئۇرۇشى
ھېسابلىنىدۇ ۋە بۇ ئۇرۇشقا قاتنىشىشىقا قەتئى بولمايدۇ.
ئەگەر ئىمام باغىيالرغا دەۋەت قىلىپ بولغاندىن كىيىن ۋە ئالىمالر ئوتتۇرىنى ئىسالھ قىلىشقا
ئۇرۇنغاندىن كىيىن يەنە ئۇالر مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلسا ئۇالرنىڭ يامانلىقى پەقەت
ئۇرۇش بىلەن توختايدىغان بولسا ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىش ۋاجىب بولىدۇ.
بۈگۈنكى دەۋرىمىزدىكىگە ئوخشاش جامائەتلەر كۆپ بولۇپ كەتكەن ۋاقىتتا ،ھەر بىر جامائەت ئۆز
ئالدىغا پەتىۋا چىقىرىپ ،پاالنى ماڭا باغىي بولدى ۋە ياكى ئاۋۇالر ماڭا قارشى چىقتى دەپال ئۇالرغا
قارشى ئۇرۇش قىلشىقا بولمايدۇ .باغىيالر بىلەن بولغان ئۇرۇشالردا ئالىمالرنىڭ پەتىۋالىرىغا
بەكمۇ رىئايە قىلىش كېرەك.
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ئىسالمى جامائەتكە قارشى چىققانالرنىڭ ھەممىسىنى باغىي دەپ ئاتىساق بولىدۇ ،دەپ
قارىماسلىق كېرەك .چۈنكى ئىنساالر ،باغىي دېگەندە ،ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىدىغان كىشىلەر
دەپ چۈشىنىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ھۆكۈمدە خاتالىشىش سادىر بولۇپ قېلىشى مومكىن .شۇنىڭ
ئۈچۈن مەن يۇقاردا بايان قىلىنغان ئادىل ئىمامغا قارشى چىققۇچى كىشىلەرنىڭ تۆت خىل
تۈرىنىڭ ھەممىسىنى باغىي دەپ ئاتىساق بولىدۇ دەپ قارىماسلىقنى ،بەلكى  -3ھالىتىنىال
باغي دەپ ئاتاشنى تەۋسىيە قىلىمەن.
ئەسكەرتىش :مۇتەغەللىب (كۈچ بىلەن غەلبە قىلغان) ئەمىرلەرگە قارشى چىققانالرنى ھەم باغىي
دىيىلمەيدۇ.
ﷲ مۇسۇلمانالرنىڭ سەپلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ بەرسۇن!
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