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قا خاستۇر! ئۇ زاتتىن هللاساناالر -شۈبھىسىزكى، بارلىق ھەمدۇ
ياردەم ۋە مەغپىرەت تىلەيمىز، نەپسىمىزنىڭ شەررىدىن ۋە 

قا سېغىنىپ پاناھ تىلەيمىز. هللائەمەللىرىمىزنىڭ يامانلىقىدىن 
 هللاھىدايەت قىلغان كىشىنى ھېچكىم ئازدۇرالمايدۇ ۋە  هللا

ئازدۇرغان كىشىنى ھېچكىم ھىدايەت قىاللمايدۇ. گۇۋاھلىق 
-شقا ھېچ ھەق ئىالھ يوقتۇر، ئۇ يەككەتىن باهللابېرىمەنكى، بىر 

يېگانىدۇر، ئۇنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، 
 نىڭ بەندىسى ۋە ئەلچىسىدۇر.هللا ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد 

قااتِِه َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا حاقَّ ت ُ ﴿تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللا
ُوُتنَّ ِإَلَّ   رەۋىشتە ىقالي قاهللائى مۇئمىنلەر! » ﴾واأانْ ُتْم ُمْسِلُمونا واَلا َتا

 ۋاپات البىلەن ھالىتىڭالر مۇسۇلمانلىق پەقەت قىلىڭالر، تەقۋادارلىق
  ①«.بولۇڭالر

مەقسەتكە كەلسەك، بىز بۇ سۆھبىتىمىزدە ئۈممەتنى بۈگۈنكى 
 بولسا، كە چۈشۈرۈپ قويۇۋاتقان ئىشالرنىڭئېچىنىشلىق ھالەت

خۇددى سىلەرگىمۇ ئايان بولغىنىدەك كاپىرالرنىڭ ئىسالم ئۈممىتگە 
چۈشۈرگەن نەرسىدىن  هللاھۆكۈمران بولۇۋالغانلىقى، بۇ ئۈممەتكە 

باشقا نەرسە بىلەن ھۆكۈم قىلىۋاتقانلىقى ۋە ئۈممەتنىڭ 
 دەھەققىئالمىغانلىقى ئىكەنلىكى  مۇقەددىساتلىرىنى ئېتىبارغا

 سۆزلەپ ئۆتىمىز. 
پەلەستىننىڭ ناساراالر تەرىپىدىن ۋە ناساراالردىن كېيىن 

 08ېلىنغان ئېچىنىشلىق تارىخى يەھۇدىيالر تەرىپىدىن بېسىۋ

                                                           
  ① سۈرە ئال ئىمران 281- ئايەت.
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يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتنى بېشىدىن ئۆتكۈزدى. ئامېرىكا 
باشچىلىقىدىكى ئەھلى سەلبنىڭ ھەرەم مەسجىدى، مەككە ۋە 

َل َل حول و  ى.مەدىنىلەرنى بېسىۋالغانلىقىغىمۇ ئون يىلدىن ئاشت
ور پاجىئەلەر يۈز گەرچە شۇنچە ئېغىر مۇسىبەتلەر ۋە ز !①قوة إَل ابهلل

اردەم كەلىمىسىگە ي «هللا إَل إلهَل »كىشىلەر يەنىال  بەرگەن بولسىمۇ

 ،شىكايەت قىلغان ھالدا قاهللابەلكى  بېرىش ئۈچۈن ھەرىكەتلەنمەي
قايمۇقۇپ يۈرمەكتە. كۆز يەتكۈسىز چۆللۈكتە ئېزىپ قالغان ئادەمدەك 

 !َل حول وَل قوة إَل ابهلل
 نى كۆرسىتىپ جىھادتىن ئولتۇرۇۋېلىشقا«دەلىلەر»ھەرخىل 

باھانە ئىزدىگۈچىلەرنىڭ كۆپىنچىسى مۇسۇلمانالرنى كەمسىتىۋاتىدۇ 
بەندىلىرى ئۈستىدە ئىجرا  نىڭهللاتائاالنىڭ شەرىئىتىنى  هللاۋە 

تائاالنىڭ شەرىئىتى  هللابولۇشتىن يىراقالشتۇرۇۋېتىپ بارىدۇ. 
تىلدى. ھالبۇكى مەن يۇقىرىدا دەپ ېكىشىلەردىن يىراقالشتۇرۇۋ

زەبۇنلۇقتىن قۇتۇلۇش يولىدىكى -ئۆتكەندەك، كىشىلەر خار
نىڭ يولىدىن يىراقلىشىپ  ملسو هيلع هللا ىلصتىرىشچانلىقلىرىدا پەيغەمبەر 

 قايمۇقۇپ يۈردى.
 دەۋرىنىڭ ۋە ساھابىلەر ھاياتىنىڭ قانداقلىقى سەلەف سالىھالر 

ھەقىقەتنى بايان قىلىشنىڭ مۇھىم  — ھەققىدە تەپەككۇر قىلىش
گە ھەقنى باتىلدىن ئايرىپ بىز ئامىللىرىدىن بولۇپ، بۇ ئامىل

نىڭ ئىزنى بىلەن تائاال هللانەتىجىدە، ھەقىقەت  ؛بېرىدۇ
 روشەنلىشىدۇ. 

ساھابىلەرنىڭ تارىخى ھەققىدە ئويلىنىپ بېقىڭ! بۇ ساھەدە 
                                                           

 .بولمىسا قولىمىزدىن ھېچ ئىش كەلمەيدۇ نىڭ ياردىمىهللا ①
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)يەنى جىھادتىن ئولتۇرۇۋالغۇچىالر ھەققىدە( كۆرگەن ئەڭ گەۋدىلىك 
ۋە باشقا « سەھىھۇل مۇسلىم»، «سەھىھۇل بۇخارى»مەزمۇننىڭ 

كىتابالردا كەلگەن كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ 
. بۇ ھەدىستە بۈيۈك ساھابە كەئب ھەدىسى ئىكەنلىكىنى بايقايسىز

ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ئىنسان نەپسىنىڭ خاراكتېرىنى 
كۆرسىتىپ بەردى ۋە ئىنسان نەپسىنىڭ ئاجىزلىقىنى ئوچۇق 
ئېتىراپ قىلدى. يالغان قەسەم قىلغانلىقى ۋە يالغان سۆزلىگەنلىكى 

غان يال ھاالك قىلىۋەتكەن كىشىلەرگە ئوخشاش تائاال هللاسەۋەبلىك 
تەرىپىدىن ھېچقانداق كىشىگە ئېيتىلمىغان  هللاسۆزلىمىدى ۋە 

يامان سۆزلەر ئېيتىلغان كىشىلەرنىڭ جىدەللەشكىنىگە ئوخشاش 
 جىدەللەشمىدى. 

جىھادتىن ئولتۇرۇۋالغان كىشىلەرنىڭ خاراكتېرىنى بىلىش 
ئۈچۈن، سىلەر مەن بىلەن بىرلىكتە بۇ ھەدىستىكى راستچىللىق ۋە 

نى زقلىقنى ئويلىنىپ بېقىڭالر! بىز نەپسىلىرىمىسادى-سەمىمىي
ئۆزىمىزگە،  ھەمدە داۋاالشقا ھەرىكەت قىلىشىمىز

 رىمىزغا نەسىھەت قىلىشىمىز كېرەكلىئالىمقېرىنداشلىرىمىزغا ۋە 
نىڭ بىزنى ۋە ئۇالرنى ئاخىرەتكە ساالمەت تائاال هللاچۈنكى بىز 

 قايتۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز. 
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ئۆزى ئايرىلىپ قالغان كەئب ئىبنى مالىك 

رازى  هللا ،تەبۇك ئۇرۇشى توغرۇلۇق سۆزلىگەن ئىدى. ئۇ كىم؟ ئۇ
الرنىڭ ۋە ياخشىلىققا قاراپ ئىلگىرىلىگۈچىلەرنىڭ بولغان ئەنسارى

ئەقەبە بەيئىتى بېرىلگەن  ،قاتارىدىكى بىر كىشى ئىدى؛ ئۇ كىم؟ ئۇ
ىر بولغان كىشىلەرنىڭ كۈنى بەيئەت بەرگەن ۋە شۇ ئورۇنغا ھاز

قاتارىدىكى بىر كىشى ئىدى. شۇ قېتىمقى ئۇلۇغ بەيئەت ئارقىلىق 
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پەزلى بىلەن مەدىنە مۇنەۋۋەردە ئىسالم دۆلىتى ۋۇجۇدقا  نىڭهللا
كەلگەن ئىدى. بىز ئەنە شۇ مۇبارەك مېۋىلەرنىڭ پەقەت بىر قىسمى 

 خاالس. 
 ملسو هيلع هللا ىلصمبەر كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ئۆزىنىڭ پەيغە 

جېڭىدىن باشقا ھېچقايسى  بەدىرقاتناشقان جەڭلەرنىڭ ئىچىدە 
 بەدىر ملسو هيلع هللا ىلصجەڭلەردىن ئايرىلىپ قالمىغانلىقىنى ۋە پەيغەمبەر 

جېڭىدىن ئايرىلىپ قالغان ھېچقانداق بىر كىشىنى 
جېڭىدىن باشقا  بەدىرئەيىبلىمىگەنلىكىنى بايان قىلىدۇ. ئۇ 

ەرگە قاتناشقان بارلىق جەڭلقاتناشقان  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبىرىمىز 

 َلإ إلهَل »جەڭلەردە باتۇرلۇق كۆرسەتكەن ۋە  ،كىشىلەردىن ئىدى. ئۇ
كەلىمىسىنى قوغداش ئۈچۈن ئالغا ئىلگىرىلىگەن كىشىلەرنىڭ  «هللا

ئىنسان دېگەن ھامىنى ئىنسان. شەيتان  ،قاتارىدىن ئىدى. لېكىن
گاھىدا ئۇنى يولىدىن تېيىلدۇرۇۋېتىدۇ ۋە ياشاش مۇھىتى ئۇنى 

بۇ  ،خاھىشى ئالداپ قويىدۇ-ئاجىزالشتۇرۇۋېتىدۇ، گاھىدا كۆڭۈل
بولسا كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ئوچۇق روشەنلەشتۈرۈپ 

 بەرگەن ھەقىقەتتۇر. 
كىشىلەر خورما دەرەخلىرىنىڭ قاتتىق ئىسسىق بولغان، 

ئۇالرنى جەڭگە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  يىسىدا ئارام ئېلىۋاتقان ۋاقىتتاسا
سەپەرۋەر قىلدى. خورما دەرەخلىرى مېۋە بېرىپ پىشىشقا باشلىغان 

مەن »ئىدى. كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ: 
 دېمەك،«. ىمخورمىنىڭ سايىسىغا ۋە مېۋىلەرگە مايىل بولۇپ قالد

بۇ ئىنسان نەپسىنىڭ خاراكتېرى بولۇپ، بىز بۇالرنى ساھابە 
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالر ھەققىدە بايان قىلىۋاتىمىز. ئاشۇ ئۇلۇغ 
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ساھابىلەر جەڭدىن قېلىپ قالغان يەردە، زامانىمىزدىكى بەزى ياخشى 
كىشىلەرنىڭ جەڭدىن قېلىپ قالغانلىقى بىزنى زەئىپلەشتۈرۈپ 

قىقەتەن بىزدىنمۇ ياخشى كىشىلەر جەڭلەردىن قويمىسۇن. ھە
ۋە « سەھىھۇل بۇخارى»قېلىپ قالغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ قاتارىدا 

 دا تىلغا ئېلىنغان كىشىلەرمۇ بار ئىدى.«سەھىھۇل مۇسلىم»
مەن »كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ: 

ەر . كىشىلىمخورمىنىڭ سايىسىگە ۋە مېۋىلەرگە مايىل بولۇپ قالد
مەنمۇ كۆڭلۈمدە تەييارلىق قىلىشنى  ،تەييارلىنىشقا باشلىدى

قانداق مەن تېخى ھېچ ،يتتىم. بىرىنچى كۈنى ئۆتۈپ كەتتىئويال
كۆڭلۈمدە: >ئەتە تەييارلىقىمنى  ،تەييارلىق قىلمىغان ئىدىم

ئەمما ئەتىسىمۇ ھېچبىر  ۈتتۈرۈۋالىمەنغۇ< دەپ ئوياليتتىمپ
سىلەر بۇ يەردە ئۇ كىشىنىڭ سۆزىگە «. ىمتەييارلىق قىاللمايتت

مەن ئۆز كۆڭلۈمدە: >ئۇالرنىڭ »دىققەت قىلىڭالر! ئۇ ئېيتىدۇ: 
ان ئىنس ،لېكىن«. كەينىدىن يېتىشىۋاالاليمەنغۇ< دەپ ئويلىدىم

 نەپسى ئىنساننى ئالدايدۇ. 
كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما جىھادقا كۆنگەن كىشى 

ئەنسىرىگىدەك ئىش يوق. مەن جىھادتىن »دۇ: ئىدى. ئۇ مۇنداق دەي
: >مەن مەن كۆڭلۈمدە»ەنە مۇنداق دەيدۇ: ئۇ ي«. قېلىپ قالمايمەن

بەرىبىر جىھادتىن قېلىپ قالمايمەنغۇ< دەپ ئويلىدىم. مېنىڭ شۇ 
. «ەتتا جەڭ ئاخىرلىشىپ كەتتىھ ۋامالشتىخىل ھالىتىم دا

ۆمەر ئەبۇبەكرى، ئنىڭ قوماندانلىقىدىكى  ملسو هيلع هللا ىلصشۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر 
ۋە ھۆرمەتلىك ساھابە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالر بىللە بولغان بۈيۈك 

 كارۋان سەپەرگە ئاتالندى. 
مىڭدىن كۆپ ئىدى. مۇسۇلمان  08يولغا چىققان ساھابىلەر 
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كىشى نەپسىنىڭ ئالدامچىلىقىدىن ئاگاھ بولۇشى كېرەك. 

تىن ياردەم بېرىش كەلىمىسىگە «هللا إَل إلهَل »قانچىلىغان كىشىلەر 

كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانى ئۇنىڭ  ؟!ئولتۇرۇپ قالدى
ئۇ جەڭگە چىقىشنى ئويلىغان نەپسى ئالداپ كەتكەن ئىدى. ئەگەر 

ئەلۋەتتە چىقاتتى. بۈگۈنكى كۈندىكى دادىسى ياكى باشلىقى  بولسا
 پەقەتجىھادقا چىقىشى ئۈچۈن مەسلىھەت بېرىدىغان كىشىلەرمۇ 

 ۋەتتە جىھادقا چىقالىغان بوالتتىئەل ادقا چىقىشنى ئويلىسىالجىھ
جىھادقا چىقماسلىق ئىسالم دىنىنىڭ »لېكىن ئۇالرنىڭ كاللىسىدا 

دېگەن چۈشەنچە بار بولۇپ، بۇ « مەنپەئىتى ئۈچۈن پايدىلىق

 !َل حول وَل قوة إَل ابهللئوپئوچۇق خاتالىقتىن ئىبارەت. 
 ،ەنھۇمانى نەپسى ئالداپ كەتتىھۇ ئكەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلال

دە سىنىغان ساھابە ئىدى. ھالبۇكى ئۇ ئۆز نەپسىنى ئۇرۇش ۋە جەڭلەر
الر بولسا )كۆپ ئىمانلىشىدىغان( سورۇن ئەھلى ۋە جەڭ ئەنسارى

ئەھلىلىرىدىن بولۇپ، ئۇالر جەڭنى ئەجدادلىرىدىن مىراس ئالغان 
ئىدى. كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادەك كىشىنى نەپسى 

پەقەت ئۇرۇشقا چىقىپ باقمىغان  نداقتائالداپ كېتەلىگەن بولسا، ئۇ

ئۇ  !َل حول وَل قوة إَل ابهلل !بوالر؟كىشىلەرنىڭ ئەھۋالى قانداق 

كىشىلەرنى نەپسىنىڭ ئالداپ كېتىشى تېخىمۇ ئاسان بولمامدۇ؟! 
ساھابىلەر توك، ھاۋا تەڭشىگۈچ ۋە باشقا نەرسىلەر بولمىغان 
شارائىتتا ياشىغان ئىدى. خورمىالر مېۋە بېرىشكە باشلىغان بولۇپ، 

نى زېمىنغا مايىل بۇ مېۋە كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما
قىلىپ قويدى. ئۇنداقتا ھېچقانداق قىيىنچىلىق كۆرمىگەن، 

پاراغەتكە بېرىلىپ كەتكەن ۋە دىن ئىشلىرىدا كەڭرى يول -راھەت
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 َل حول وَل قوة !تۇتقان كىشىلەرنىڭ ئەھۋالى قانداق بولۇپ كېتەر؟
خالىغان كىشىلەردىن باشقا كىشىلەرنى نەپسىلىرىنىڭ  هللا !إَل ابهلل

 !ئالداپ كەتمەسلىكى مۇمكىنمۇ؟
لەر يۈرۈپ كەتتى، كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ىكىش

 قا، تەۋھىد «هللا إَل إلهَل »بۇ قورقۇنچلۇق ئىشقا چۈشۈپ قىلىپ 

يا نكەلىمىسگە ۋە ئەقىدىگە ياردەم بېرىشتىن ئولتۇرۇپ قالدى. ئۇ دۇ
 ماتاسىغا مايىل بولۇپ قالغان ئىدى.-ھاياتىنىڭ ئازغىنە مال

 بەزى ئەسەرلەردە مۇنداق رىۋايەت قىلىنغان: تەبۇك جېڭىدە ھاۋا
ئەگەر »ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن:  .بەك ئىسسىق ئىدى

 اسىرتقا چىقس بارماقچى بولۇپبىرەر كىشى تۆگىسىنىڭ يېنىغا 
كىشىلەر نېمە «. م بوالتتىھالسىزلىنىپ بىئاراىسسىقتىن ئ

 اْلْار ِ  ِف  ات اْنِفُرو  َلا  قاالُوا﴿وا مۇنداق دەيدۇ:  تائاال هللادېيىشتى؟ بۇ ھەقتە 
رُ  ُقلْ  بىرىگە(: -ئۇالر )بىر» ي اْفقاُهونا﴾ كاانُوا لاوْ  حارًّا أاشادُّ  هانَّما جا  َنا

ئۇالرغا( ئى مۇھەممەد! >ئىسسىقتا چىقماڭالر< دېيىشتى. )
. ئەگەر ئۇالر >جەھەننەمنىڭ ئوتى تېخىمۇ قىزىقتۇر :ئېيتقىنكى

)ئەلۋەتتە ئىسسىقتا پەيغەمبەر بىلەن بىرگە  چۈشىنىدىغان بولسا
جۈمە  گە ۋەنىڭ سۆھبەتلىرى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  بۇالر  ①«.چىقاتتى(<

ئېلىپ كەلگەن  ملسو هيلع هللا ىلصشۇنداقال پەيغەمبەر  خۇتبىلىرىگە داخىل بولغان
دى. ىھەقىقەتنى بىلىپ، تىللىرى بىلەن ئىقرار قىلغان كىشىلەر ئ

ئەلۋەتتە جەھەننەم ئوتىنىڭ تېخىمۇ  ئەگەر ئۇالر چۈشەنگەن بولسا
 قىزىق ئىكەنلىكىنى بىلەتتى. 

                                                           
  ① سۈرە تەۋبە 02- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بۈگۈن بىزنىڭ )جىھاد مەيدانىدىكى( قېرىنداشلىرىمىز ھەققىدە 
قايتىپ كەلسەڭالر سىلەرنى ئەگەر »ۇالرغا: نېمىلەر دېيىلىۋاتىدۇ؟ ئ

 :ۋە« تۈرمىلەردە ئازابلىغۇچى قامچىالر بار ،قامچا كۈتۈۋاتىدۇ
سىلەرنى تەكشۈرگۈچى خادىمالر ۋە بىخەتەرلىك ساقچىلىرى »

 دېيىلىۋاتىدۇ. بىز ئۇالرغا مۇنداق دەيمىز:« سۈرۈشتە قىلىۋاتىدۇ
رُ  لْ ﴿قُ  د! ئۇالرغا( ئى مۇھەممە») ونا﴾ي اْفقاهُ  كاانُوا لاوْ  حارًّا أاشادُّ  جاهانَّما  َنا

. ئەگەر ئۇالر >جەھەننەمنىڭ ئوتى تېخىمۇ قىزىقتۇر :ئېيتقىنكى
)ئەلۋەتتە ئىسسىقتا پەيغەمبەر بىلەن بىرگە  چۈشىنىدىغان بولسا

بىزگە ۋە سىلەرگە ئىلىم بىلەن توغرا  تىنهللا  ①«.چىقاتتى(<
 چۈشەنچىنى بىرگە ئاتا قىلىشىنى سورايمىز. 

 هللابىز چەكلىك كۈنلەردىكى ئىنسانالرنىڭ تەھدىتى سەۋەبىدىن 
نىڭ جەننىتىنى تەرك ئېتەمدۇق؟ ياق، ھەرگىز تەرك ئەتمەيمىز. تائاال
بىلەن قەسەمكى، كىمكى ئەجەلنىڭ بەلگىلەنگەن ۋاقتىدىن  هللا

ادە زىي-كېيىن بولمايدىغانلىقىغا ۋە رىزىقالرنىڭ كەم-ئىلگىرى
ھەرقانداق تەھدىتلەرگە پەرۋا  شەنسەولمايدىغانلىقىغا مۇتلەق ئىب

ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ  ملسو هيلع هللا ىلصقىلمايدۇ. خۇددى پەيغەمبەر 
ئى ئوغلۇم! مەن ساڭا »ئەنھۇماغا ئۆگەتكەن ھەدىسىدە كەلگەندەك: 

بۇيرۇقلىرىغا چىڭ  نىڭهللابىر قانچە كەلىمە ئۆگىتىپ قوياي. 
ىل ا ئىزچبۇيرۇقلىرىغ نىڭهللاسېنى قوغدايدۇ؛  هللايېپىشقىنكى، 

كۆز ئالدىڭدا تاپىسەن. بىر نەرسە سورىساڭ  نىهللائەمەل قىلغىنكى، 
تىلىگىن. بىلگىنكى،  تىنهللاياردەم تىلىسەڭ  ،سورىغىن تىنهللا

 كۈزۈش ئۈچۈن بىر يەرگە يىغىلسىمۇبارلىق ئۈممەت ساڭا پايدا يەت

                                                           
  ① سۈرە تەۋبە 02- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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 ،ا ھېچقانداق پايدا يەتكۈزەلمەيدۇساڭا پۈتۈۋەتكەندىن باشق هللا
ئۈچۈن بىر يەرگە  ھەقىقەتەن بارلىق ئۈممەت ساڭا زىيان يەتكۈزۈش

ساڭا پۈتۈۋەتكەندىن باشقا ھېچقانداق زىيان  هللا يىغىلسىمۇ
بۇ ھەدىس   ①«.يەتكۈزەلمەيدۇ. قەلەملەر كۆتۈرۈلدى، بەتلەر قۇرۇدى

ىزگە نىڭ بتائاال هللابۇ ئىلىم  ،ىق مۇسۇلمانالرغا ئىلىم ئۆگىتىدۇبارل
لېكىن ئىسالم ياشلىرى بۇ  نىڭ قاتارىدىندۇرمەتلىرىئقىلغان نې

ئىلىم بىلەن بىرگە ئەمەلنىمۇ ئۆگىنىشكە ئېھتىياجلىق بولۇپ، 

قا ئىشەنگەنلىكى ئۈچۈن، بۇ ھەقىقەتنى ئوچۇق «هللا إَل إلهَل »ئۇالر 

اق قىلسا مەسىلە ئوتتۇرىغا قويالىشى كېرەك. ئەگەر ئۇالر شۇند
گىنىپ، ئۆگەنگەن ئەمما سىز ئىلىم ئۆ .مۇكەممەل بولىدۇ

ئىلمىڭىزگە ئەمەل قىلمىسىڭىز، بۇ ئىلىم سىزنىڭ زىيىنىڭىزغا 
ھۆججەت بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن، ئىلىم ئۆگىنىش ۋە ئۆگەنگەن 
ئىلمىگە ئەمەل قىلىشتىن ئىبارەت ئىككى ئىش بىرگە ئېلىپ 

گە ئەمەل قىلىشنىڭ ىمتولىمۇ زۆرۈردۇر. ئۆگەنگەن ئىل بېرىلىشى
 هللائىلىم ئۆگىنىشنىڭ مېۋىسى  تۇر،قورقۇش دىنتائاال هللامېۋىسى 

بايان قىلىپ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،نىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىش ئۈچۈنتائاال
 بەرگەن يولغا ئاساسەن ئەمەل قىلىشتۇر. 

شۇنىڭ بىلەن جەڭ ئاخىرالشتى. كەئب ئىبنى مالىك 
ئۇالرغا  سەپەرگە ئاتلىنىپ»>ۇما ئېيتىدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھ

خىيالغىمۇ كەلدىم. شۇنداق قىلغان بولسامچۇ يېتىشىۋاالي< دېگەن 
كاشكى، لېكىن ئۇ ماڭا نېسىپ بولمىدى. ئاشۇ مۇبارەك جەڭ 

نەتىجىدە، «. قاتناشقان ئەڭ ئاخىرىقى جەڭ ئىدى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

                                                           
  ① تىرمىزى رىۋايىتى، ئەلبانى »سەھىھ« دېگەن.
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كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ئۇ قورقۇنچلۇق چوڭ گۇناھقا 
 . دىن بېرىپ قويدىچۈشۈپ قالغاندىن سىرت، مۇھىم پۇرسەتلەرنى قول

بەندىسى! ساغالملىقىڭىزنى، بوش ۋاقتىڭىزنى ۋە  نىڭهللائى 
ياشلىقىڭىزنى غەنىيمەت بىلىڭ. جەننەت مەيدانلىرى ئېچىلىپ 

ھەقىقەتەن جەننەتنىڭ »مۇنداق دېگەن ئىدى:  ملسو هيلع هللا ىلصكەتتى. پەيغەمبەر 
ۇ بۇ ھەدىسنى ئەب«. ئىشىكلىرى قىلىچالرنىڭ سايىسى ئاستىدىدۇر

بىر ئادەم:  الھۇ ئەنھۇ بايان قىلغان ۋاقىتتاەزىيەلمۇسا ئەشئەرى ر
 دىن ملسو هيلع هللا ىلصئى ئەبۇ مۇسا، سەن بۇ ھەدىسنى پەيغەمبەر »

دەپ سورىدى. سىلەر ئۇنىڭ چۈشەنچىسىگە قاراڭالر! « ؟ئاڭلىغانمىدىڭ
بەلكى ئەمەل قىلىشتا  بەك كۆپ ئەمەل قىلىش ئۈچۈن ئەمەسئۇ 

بىلىۋېلىشنى )قىلماقچى بولغان ئەمەلنىڭ ماھىيىتىنى( 
ئويالۋاتىدۇ. ئەگەر ئۇنداق بولمىسا، ماھىيىتىنى بىلمەي قارىسىغا 

شۇڭا ئىلىم ۋە  نىغا ھۆججەت بولىدۇىقىلغان ئەمەل ئۇنىڭ زىي
سەن بۇ ھەدىسنى پەيغەمبەر »ئەمەل بىرگە بولۇش كېرەك. ئۇ كىشى 

دەپ سوراش ئارقىلىق ھەدىسنىڭ « ؟ئاڭلىغانمىدىڭ دىن ملسو هيلع هللا ىلص
ىكىنى جەزملەشتۈردى. ئەبۇ مۇسا ئەشئەرى ئىشەنچىلىك ئىكەنل
پداشلىرىنىڭ يېنىغا ئۇ سە»دېدى. « شۇنداق»رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: 

نى ىقىلىچنىڭ غىلىپ ،قايتىپ بېرىپ ئۇالرغا ساالم قىلدى
ئاندىن دۈشمەنلەر تەرەپكە يۈرۈپ كەتتى ۋە  ،سۇندۇرۇپ تاشلىۋەتتى

مەت ئۇالرغا رەھ هللائۆلتۈرۈلگەنگە قەدەر ئۇرۇش قىلدى )
  ①«.قىلسۇن!(

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالرنىڭ  سەلەف سالىھمانا بۇ ساھابە كىرام ۋە  
شۇنداق »ماڭغان يولى. كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما: 

                                                           
  ① بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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دەپ پۇرسەتنى كەتكۈزۈپ قويغانلىقىدىن « قىلغان بولسامچۇ كاشكى
 «شۇنداق قىلغان بولسامچۇ كاشكى»ئەپسۇسالنغان ئىدى. سىزگىمۇ 

 پۇرسىتىڭىز بار.  ۈن كېلىپ قېلىشتىن ئىلگىرىەيدىغان كد
دە ىردىن بىرىگە كۆرپىسىنىڭ ئۈستالىمالتارىخالردا كېلىشىچە، ئ

شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ ئىككى كۆزىدىن  ،ياتقان ھالىتىدە ئۆلۈم كەلدى
تارامالپ ياشالر تۆكۈلدى. ھالبۇكى، ئۇ تەقۋادارلىق ۋە ئىلىم 
ئۆگىتىش جەھەتتە كىشىلەرنىڭ ئەڭ پەزىلەتلىكى ئىدى. ئۇنىڭدىن: 

دەپ سورالغاندا، ئۇ پۇتىغا قاراپ: « شقا يىغاليسىز؟ىسىز نېم»
« دىميىغلى چاڭ بولمىغانلىقىغا-يولىدا توپا هللائىككى پۇتۇمنىڭ »

 دېدى. 
نىڭ بۇ سەھىھ ھەدىسى ھەممىمىزگە مەلۇملۇق.  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

يولىدا )يەنى جىھادتا(  هللائىككى پۇتى »دېگەن: مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 —بۇ  هللا أكرب! ①«.توپىغا مىلەنگەن بەندىگە دوزاخ ئوتى تەگمەيدۇ

ادەت. بچاڭلىرىال سىزنى دوزاختىن ساقالپ قالىدىغان ئى-پەقەت توپا
ھېچنېمىسى قايتمىغان كىشىنىڭ  مېلى ۋە جېنى بىلەن چىقىپ

 سەھىھ»للەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلىدۇر. بۇ ئەمە !)ئەجرى( قانداق بوالر؟
دا كەلگەن بىر سەھىھ ھەدىستە مۇنداق رىۋايەت قىلىنغان، «بۇخارى

دىن ئەڭ ئەۋزەل ئەمەلنى قىلغان ئادەمنىڭ قانداق  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصەققىدە سورالغاندا، پەيغەمبەر ئادەم ئىكەنلىكى ھ

 ②«.يولىدا ئۆز جېنىنى ۋە مېلىنى خەتەرگە ئاتىغان ئادەمدۇر هللا»
ىنچىسى بىزنى خەتەردىن بىزنىڭ قېرىنداشلىرىمىزنىڭ كۆپ

دىن تائاال هللاۋەھالەنكى خەتەر قەبرىدە بولىدۇ، بىز  ،تىدۇۇقورق
                                                           

  ① بۇخارى رىۋايىتى.

  ② بۇخارى رىۋايىتى.
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ىنى چا قىلىپ بېرىشقەبرىلىرىمىزنى جەننەت باغچىلىرىدىن بىر باغ
سورايمىز. ھەقىقىي خەتەر ھېساب كۈنى بولغان قىيامەت كۈنىدىن 

چۈنكى  ن زىيان تارتىدىغان كۈندە بولىدۇئىبارەت بارلىق ئىنسا
قىيامەت كۈنى ئىماننى تەرك ئەتكەنلىكى ئۈچۈن كاپىرنىڭ زىيان 
تارتقانلىقى، ياخشى ئەمەللەرنى كۆپ قىاللمىغانلىقى ئۈچۈن 

زىيان تارتقانلىقى ئاشكارا بولىدىغان كۈندۇر. ھەقىقەتەن  مۇئمىننىڭ

قا «َل إله إَل هللا»سەن دۇنيا ئىشلىرى بىلەن ئۆمرۈڭنى زايە قىلىش ۋە 

ياردەم بېرىشتىن ئولتۇرۇۋېلىش ئارقىلىق كۆپ زىيان تارتتىڭ. 
دىنىغا ياردەم بېرىشتىن ئولتۇرۇۋېلىش مۇناپىقالرنىڭ روشەن  نىڭهللا

ۇنداق ببىزدە  تائاال هللاسۈپەتلىرىدىن ھېسابلىنىدىغانلىقى ئۈچۈن، 
سۈپەتنىڭ تېپىلىپ قېلىشىدىن ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ: 

ُرونا  جااءا ﴿وا  ُمْ  لِيُ ْؤذانا  اْْلاْعراابِ  ِمنا  اْلُمعاذِ   واراُسولاُه﴾ اَّللَّا  بُواكاذا  ِذينا الَّ  واق اعادا  َلا

ئەئرابىالردىن ئۆزرە بايان قىلغۇچىالر )جىھادقا چىقماسلىققا( »
 ئۇنىڭ ۋە قاهللارۇخسەت سوراپ كەلدى. )ئىماننى دەۋا قىلىپ( 

 يەنى) چىقمىدى جىھادقا قىلغانالر يالغانچىلىق پەيغەمبىرىگە
چىقمىدى، ئۆزرە بايان  جىھادقىمۇ تۈركۈمى بىر يەنە ئەئرابىالردىن

ۋە ئۇنىڭ  قاهللابىزنى ۋە سىلەرنى  تائاال هللا .①«قىلىپمۇ كەلمىدى(
 پەيغەمبىرىگە ياردەم بەرمەي ئولتۇرۇپ قېلىشتىن ساقلىسۇن! 

غا قاراپ بېقىڭالر. كەئب ئىبنى مالىك سەلەف سالىھالرسىلەر 
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ئۆزىنىڭ ھەدىسىدە بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: 

جەڭ ئاخىرالشقاندىن كېيىن مەدىنە كوچىلىرىغا چىقتىم. مەن »
مەدىنە كوچىلىرىدا پەقەت مۇناپىقالرنى ئۇچرىتاتتىم ياكى جىھادتىن 

                                                           
  ① سۈرە تەۋبە 08- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئاجىز كەلگەن كىشىلەرنىال كۆرەتتىم. بۇ مېنىڭ كۆڭلۈمنى بەك 
 قاراڭ! مانا بۇالر بىزنىڭ سەلەف سالىھلىرىمىزدۇر. «. يېرىم قىلدى

نى مۇسۇلمانالرغا زىيان يەتكۈزۈشرۇملۇقالرنىڭ 
ھەققىدە خەۋىرى كەلگەن، تېخى ئۇالر ئىسالم  ئويلىشىۋاتقانلىقى

نى زېمىنىغا بېسىپ كەلمىگەن، پەقەت بىرلىشىش
قوماندانىمىز ۋە  ھەققىدە خەۋەر كەلگەندە ئويلىشىۋاتقانلىقى

 نىڭهللائى »نى: كىشىلەر ملسو هيلع هللا ىلصئۈلگىمىز بولغان پەيغەمبەر 
دەپ چاقىردى. شۇنىڭ بىلەن، « ئاتلىنىڭالر جەڭگە !چەۋەندازلىرى

پەقەت مۇناپىقالر ۋە جىھادقا چىقىشتىن ئاجىز كەلگەن كىشىلەرال 
 جىھادقا چىقماي ئولتۇرۇپ قالدى. 

 نىجاتلىققا ئېرىشىشنىبەندىسى! ئەگەر سىز  نىڭهللاقاراڭ، ئى  
، انبولغ بىللە بىلەن ملسو هيلع هللا ىلصگە ۋە پەيغەمبەر  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ئويلىسىڭىز

 هللادىن رازى بولغان ھۆرمەتلىك كىشىلەرگە ئەگىشىڭ! ئۇالر هللا

اءُ  ماعاهُ  واالَِّذينا  اَّللَِّ  راُسولُ  مَّدد ﴿ُما مۇنداق دەيدۇ:  تائاال  اْلُكفَّارِ  عالاى أاِشدَّ
ن اُهْم﴾ ُرَحاااءُ  نىڭ رەسۇلىدۇر، ئۇنىڭ بىلەن بىرگە هللامۇھەممەد » ب اي ْ

بۇ  .①«كۆيۈمچاندۇر بولغان مۇئمىنلەر كۇففارالرغا قاتتىقتۇر، ئۆزئارا
سىز ياخشى كۆرگەن ياكى يامان كۆرگەن  —يەردىكى ئەگىشىش 

ىدۇ. ئۇبادە ئىشالرنىڭ ھەممىسىدە مۇكەممەل ئەگىشىشنى كۆرسىت
-گە راھەت ملسو هيلع هللا ىلصبىز پەيغەمبەر : »دەيدۇمۇنداق  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

مۇشەققەتتىمۇ ئاڭالشقا ۋە ئىتائەت قىلىشقا بەيئەت -ۋە جاپا پاراغەت
 قان مۇشۇنداق بىر پەيتتەئۇرۇشنى يامان كۆرۈۋات كىشىلەر ②«.بەردۇق

                                                           
  ① سۈرە فاتىھ 10- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

  ② بۇخارى رىۋايىتى.
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 سىز ئۆزىڭىزگە تاپشۇرۇلغان ئامانەتنى ئادا قىلىشىڭىز كېرەك. 
كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مەدىنىنىڭ كوچىلىرىدا 
پەقەت مۇناپىقالرنى ۋە جىھادقا چىقىشتىن ئاجىز كەلگەن كىشىلەرنى 

ىگە ئۇنى ئېس تىپ كەلگەندىن كېيىنىي تەبۇكقا ملسو هيلع هللا ىلص كۆردى. پەيغەمبەر
بەنى سەلەمە  غانىدى،دەپ سورى« كەئبكە نېمە بولدى؟»ئېلىپ: 

يىپ، ئىككى يانغا ىكەئبنىڭ تون ك»ەم: جەمەتىدىن بولغان بىر ئاد
ئۆزىدىن پەخىرلىنىشلىرى( ئۇنى جىھادقا -بېقىشلىرى )يەنى ئۆز
دىنىغا ياردەم  نىڭهللادېدى. چۈنكى ئۇ « كەلگىلى قويمىغاندۇ!؟

دىنىغا ياردەم  نىڭهللابېرىشتىن ئولتۇرۇۋالغان ئىدى ۋە ئۆزىنى 
بېرىشتىن ئولتۇرۇۋېلىشتىن ئىبارەت ئىمان ئەھلى ئۈچۈن اليىق 
بولمايدىغان ئورۇنغا چۈشۈرۈپ قويغان ئىدى. ئاندىن مۇئاز ئىبنى 

بۇرادەر، »جەبەل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما رەددىيە بېرىپ مۇنداق دېدى: 
نامى  نىڭهللاپەيغەمبىرى!  نىڭهللاسەن يامان سۆز قىلدىڭ. ئى 

 «.ەمكى، بىز كەئبنى پەقەت ياخشى ئادەم دەپ قارايمىزبىلەن قەس
يۇقىرىقى بەنى سەلەمە جەمەتىدىن بولغان ئادەمنىڭ سۆزى توغرۇلۇق 

 ئۇ كىشىنىڭ دېمەكچى بولغىنى،»دەيدۇ: ئىبنى ھەجەر مۇنداق 
باشقىالر تەرىپىدىن كىشىنىڭ جىھادتىن ئولتۇرۇپ قېلىشى 

دىنىغا  نىڭهللا «.سەۋەبچىدۇريوللۇق بولۇشىغا  سۆكۈلۈشىنىڭ
 هللاياردەم بېرىش مەجبۇرىيەتلەرنىڭ ئەڭ مۇھىملىرىدىندۇر. 

نىڭ بىزدىن رازى بولغان ھالەتتە ئۆزىگە ئۇچراشتۇرغانغا قەدەر تائاال
بىزنى دىنغا ياردەم بېرىش ئامانىتىنى ئادا قىلغۇچى قىلىشىنى ۋە 

  سورايمىز.شۇ ھالەتتە ۋاپات تاپقۇزۇشىنى 
چاڭ ئارىسىدا كېلىۋاتقان -توپا يىراقتىن ملسو هيلع هللا ىلصئاندىن پەيغەمبەر 

سەن ئەبۇ ھەيسەمە بولۇپ : »كۆرۈپئاق تونلۇق بىر كىشىنى 
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ئىدى. بۇ كىشى  دەرۋەقە ئۇ ئەبۇ ھەيسەمە ئەنسارى ،دېدى« لغىيدىڭقا
ئۇالردىن كېيىن كەلگەن ئىدى. ئۇالر كېتىپ بولغاندىن كېيىن 

ز استىن، ئۆزى يالغۇجىھادتىن ئولتۇرۇۋالغۇچىالر بىلەن بىللە ئولتۇرم
ئاتالنغان ئىدى. ئۇ كىشى ھۆرمەتلىك ساھابە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 

 بولسىمۇ، شەيتان ئازدۇرۇۋەتكىلى تاس قالغان ئىدى. 

ناملىق كىتابىدا ئەبۇ ھەيسەمەنىڭ  «فتح الباري»ئىبنى ھەجەر 

قىسسىسى توغرۇلۇق جىھاد ئەھلىلىرىنىڭ بەزى سۆزلىرىنى مىسال 
مەن ھويالمغا »قىلىپ كەلتۈرگەن: ئەبۇ ھەيسەمە مۇنداق دېگەن: 

كۈنلىرى سۇ قويۇلغان  كىردىم ۋە سۇ قويۇلغان باراڭنى كۆردۈم. ياز
سىلەر بۇ «. ىدىمھە! ئاندىن ئايالىمغا قار-دېگەن گۈزەلىباراڭ نېم

ئىمان ئەھلىلىرىگە ۋە كەسكىن كىشىلەرگە قاراڭالر! ئاندىن ئۇ 
بىلەن قەسەمكى، پەيغەمبەر  هللائۆزۈمگە: >-مەن ئۆز»مۇنداق دېدى: 

مەتتە ۋە سايىدا ئئاپتاپتا ۋە قاتتىق ئىسسىقتا تۇرسا، مەن نې ملسو هيلع هللا ىلص
ئاندىن ئۇ   ①«.تۇرسام، بۇ ئىنساپ قىلغانلىق بولمايدۇ!< دېدىم

گە  ملسو هيلع هللا ىلصتۆگىسى بىلەن بىرگە ئازراق خورما ئېلىپ پەيغەمبەر 
 نېمىنى مەقسەت ملسو هيلع هللا ىلصيېتىشىۋېلىش ئۈچۈن يۈرۈپ كەتتى. پەيغەمبەر 

ن سەۋەبىدى «َل إله إَل هللا» ملسو هيلع هللا ىلصقىلىپ )جەڭگە( چىققان؟ پەيغەمبەر 

قا ياردەم بېرىشتىن  «هللا إَل إلهَل »چىققان ئەمەسمىدى؟! بىزنى 

كىشىلەرگە  «هللا إَل إلهَل »نەرسە نېمە؟ قويۇۋاتقان  ئولتۇرغۇزۇپ

ىڭغا بىز ئۇن بىر پەيتتەيىراقالشتۇرۇۋېتىلگەن  ران بولۇشتىنھۆكۈم

 !َل حول وَل قوة إَل ابهلل .پ قېلىۋاتىمىزدەپ ئويال« ياردەم بەردۇق»

                                                           

  ① ئىبنى ھەجەرنىڭ »فتح الباري« كىتابى 0- توم 220- بەت.
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كەئب ئىبنى  لسۇن ئۈچۈنتەپەككۇر قىلىشىمىزغا ياردىمى بو 
ە رەتلەر ئۈستىدمالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ ھەدىسىدىكى بەزى ئىب

بايان تەپسىلىي  لەرنىبارلىق ئىبرەتئەمما  توختىلىپ ئۆتىمىز
نەۋەۋى رەھىمەھۇلالھ ۋە ئىبنى ھەجەر چۈنكى  قىلمايمىز

بۇ  ئالىملىرىشەرھى  ھالرغا ئوخشاش ھەدىسرەھىمەھۇلال
 يان قىلغان.ئىبرەتلەرنى تەپسىلىي با

كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ: 
مېنىڭ غېمىم  كېيىن دىنكەلگەن قايتىپ تەبۇكتىن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »

نىڭ غەزىپىدىن قانداق قۇتۇالرمەن؟<  ملسو هيلع هللا ىلصباشالندى. مەن: >پەيغەمبەر 
نىڭ يېنىغا كەلدىم. پەيغەمبەر  ملسو هيلع هللا ىلصدەپ ئويلىدىم. ئاندىن پەيغەمبەر 

 كەئب ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر «. نارازىلىق كەيپىياتىدا تەبەسسۇم قىلدى ملسو هيلع هللا ىلص
ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماغا ئاچچىقالنغان ئىدى. ئىبنى 

نەقىل قىلىپ ھەجەر بەزى جىھاد ئەھلىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى 
كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ: ئېيتىدۇكى، 

 !پەيغەمبىرى نىڭهللارۈدى. مەن: >ئى مەندىن يۈز ئۆ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »
بىلەن قەسەمكى، مەن مۇناپىق  هللانېمشقا مەندىن يۈز ئۆرۈيال؟ 

 ①«.ئەمەس، دىنىمدىن شەكلەنمىدىم ۋە ئۇنى ئۆزگەرتمىدىم< دېدىم
دىنىغا ياردەم بېرىشنى تەرك ئېتىش ئېغىر گۇناھتۇر. ئۇ:  نىڭهللا
 بىلەن هللانېمىشقا مەندىن يۈز ئۆرۈيال؟  !پەيغەمبىرى نىڭهللائى »

ىدىم ۋە ئۇنى قەسەمكى، مەن مۇناپىق ئەمەس، دىنىمدىن شەكلەنم
يەنى كەسكىن ۋە كۈچلۈك جاۋاب بەرگەن  ؛دېدى« ئۆزگەرتمىدىم

ن ئۇرۇشقا ئى كەئب، نېمە ئۈچۈ: »ملسو هيلع هللا ىلصئىدى. ئاندىن پەيغەمبەر 

                                                           

  ① ئىبنى ھەجەرنىڭ »فتح الباري« كىتابى 0- توم 220- بەت.



   

 

   18  

ەن س»ئال كىشىلەر داۋاملىق سورايدىغان ودېدى. بۇ س« چىقمىدىڭ؟

ىشقا ېمن ،قا ياردەم بېرىش ئۈچۈن چىقمىدىڭ <هللا إَل إلهَل >نېمىشقا 

دىن تائاال هللائالالردىن ئىدى. ودېگەن س« ئۇرۇشقا چىقمىدىڭ؟
قەلبلىرىنى سەلەف سالىھلىرىمىزنىڭ تارىخىغا  ئالىملىرىمىزنىڭ

گە جىھادنىڭ پەرز ئەين دىققەت قىلىشقا ۋە ئىسالم ئۈممىتى
 .ىزىلەيمتھەققىدە پەتىۋا بېرىشكە ئېچىۋېتىشىنى  ئىكەنلىكى

جىھادنىڭ بىر قانچە خىل ئەھۋالدا پەرز ئەين  سەلەف سالىھالر
بولىدىغانلىقى ھەققىدە بىرلىككە كەلگەن بولۇپ، شۇ خىل 
ئەھۋالالرنىڭ قاتارىدا دۈشمەن ئىسالم زېمىنىغا باستۇرۇپ كەلگەن 

دۈشمەن  ئەمما ز ئەين بولىدىغانلىقىمۇ بار ئىدىچاغدا جىھادنىڭ پەر

 َل حول وَلا باستۇرۇپ كەلگىلى ئۇزۇن يىل بولدى. ئىسالم زېمىنىغ
ھەر بىرىمىز مەسئۇلىيەتتىن ئۆزىمىزنى قاچۇرۇپ ئۆزرە  !قوة إَل ابهلل

ز ئەگەر بى !ھەققىدە كىم جاۋابكار بولىدۇ؟ «هللا إَل إلهَل » ئېيتساق

دەپ تۇرۇۋالساق، ئۇ « بۇ ئىشالردا بىزنىڭ مەسئۇلىيىتىمىز يوق»
ئىزنى  نىڭهللادىنى تاجاۋۇز قىلىنىۋەرمەمدۇ!؟ بىز  نىڭهللاھالدا 

بىلەن ھەقنى بەرپا قىلىش ئۈچۈن ئەسلىي مەنبەگە قايتىشىمىز 
 كېرەك.

بۇ يەردە كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ 
)كەمچىلىكىنى( ئوچۇق ئېتىراپ قىلىشىدا ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن 

ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ:  ئىبرەت بار. كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ
بىلەن قەسەمكى، ئەگەر دۇنيا  هللا !ەيغەمبىرىپ نىڭهللامەن: >ئى »

غان يال ىرىنىڭ ئالدىدا ئولتۇرغان بولسامئەھلىدىن سەندىن باشقا ب
 ئى«. باھانە بىلەن ئۇنىڭ غەزىپىدىن قۇتۇلغان بوالتتىم< دېدىم
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بەندىلىرى! دىققەت قىلىڭالر. كەئب ئىبنى مالىك  نىڭهللا
مەندە »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ: 

بۈگۈن كۆپلىگەن سۆزمەن كىشىلەر «. بۇنچىلىك سۆز ئىقتىدارى بار
نىڭ ھەدىسلىرىدىن  ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ كىتابىدىن، پەيغەمبەر تائاال هللا

لىققا دال بولمايدىغان، ئېلىنغان ئېنىق، روشەن مەزمۇنالرنى ئاچ
ئاندىن ئۇالر  ؛لەرگە ۋە سۆزلەرگە ئىشلىتىۋاتىدۇئەھمىيەتسىز تەرەپ

ئىسالم  ئۇنداقتا ۋاقتى قاچان؟ ،دېيىشىدۇ« ى ۋاقتى ئەمەستېخ»
 ،يىلدىن ئاشتى 088دۆلىتى بولغان ئەندەلۇسنىڭ بېسىۋېلىنغىنىغا 

 ئۇنىڭ»پ ۋاقتى قاچان؟ باشقىالر بىزنى نامەلۇم نەرسىلەرگە ئۈندە
دېسە، ئۇنداقتا بۇ ئايەتلەر ۋە ھۆكۈملەر نامەلۇم ۋە « ۋاقتى كەلمىدى

 بىھۇدە ئىشالر ئۈچۈن چۈشكەنمۇ؟
غا قىلىۋاتقان بۇ كاتتا ئىبادەت شۇنداق تائاال هللابەندىلەر 

 سەھىھ»ۋە « سەھىھ بۇخارى»تكى، بۇ ئىبادەت ھەققىدە ئىبادە
مەن »ق دېگەن: مۇندا ملسو هيلع هللا ىلصدا كەلگەن ھەدىستە پەيغەمبەر «مۇسلىم

 مۇھەممەد يوق، ئىالھ باشقا تىنهللاتاكى ئىنسانالر >بىر 
 ناماز بەرگەنگە، گۇۋاھلىق دەپ< ئەلچىسى نىڭهللا ئەلەيھىسساالم

«. بۇيرۇلدۇم قىلىشقا ئۇرۇش قەدەر بەرگەنگە زاكات ۋە ئوقۇغانغا
بۇ بۈيۈك ئىبادەت ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇلدى.  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

نىڭ يولىدىن باشقا يول  ملسو هيلع هللا ىلصبىز قانداقمۇ كىشىلەرنىڭ پەيغەمبەر 
م ئىسال»؟ بارلىق !بىلەن ئىبادەت قىلىشىنى قوبۇل قىالاليمىز

پەيغەمبىرىگە كاپىر بولغانلىقىدىن  نىڭهللاۋە  هللانىڭ «دۆلەتلىرى

ول َل حئىبارەت دىنسىزلىقى ئاخبارات سەھىپىلىرىدە ئاشكارا بولدى. 
تېخى »سىلەر )قۇرئان ۋە ھەدىسلەرنىڭ ھۆكۈملىرىگە  !وَل قوة إَل ابهلل
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سۆزمەنلەردىن ئېھتىيات  دەپ بويۇنتاۋلىق قىلغۇچى(« ۋاقتى ئەمەس
پ، ئىمامى ۋە قوماندانى سىز كىشىلەرنى تەرك ئېتى !قىلىڭالر

 غا ئەگىشىڭ.سەلەف سالىھالر بولغان ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ەندە بۇنچىلىك سۆز م»كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما: 

بىلەن قەسەمكى، مەن بۈگۈن سېنى رازى  هللالېكىن  ئىقتىدارى بار
ەھىي ۋ هللاقىلىدىغان بىر يالغاننى سۆزلىگىنىم بىلەن، پات ئارىدا 

بەندىسى!  نىڭهللادېدى. ئى « سېنى ماڭا غەزەپلەندۈرىدۇ چۈشۈرۈپ
ەپ د« نېمىشقا جىھادقا چىقمىدىڭ؟»بۈگۈن جىھاد ئەمىرى سىزدىن 

سوراۋاتىدۇ. سىزنى نەپسىڭىز ۋە ئەتراپىڭىزدىكى كىشىلەر ئالداپ 
ئۆز دىنىنى يالغۇز تاشالپ قويغان كىشىلەرگە  هللاكەتتى. يېقىندا 

سۈپىتىدە كىشىلەرنى سىزگە غەزەپ قىلغانلىقىنىڭ نەتىجىسى 

 !َل حول وَل قوة إَل ابهللغەزەپ قىلدۇرۇشى مۇمكىن. 
كەئب ئىبنى مالىك سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ:  

ئەگەر ساڭا راست سۆزلىسەم مەندىن خاپا بولىسەن، شۇنداقتىمۇ »
كېلىدىغان ياخشى ئاقىۋەتنى ئۈمىد  تىنهللاراست سۆزۈم بىلەن 

 «.قىلىمەن
رۇس كاپىرلىرىغا قارشى تۇنجى  يىل ئىلگىرى 18ەن تەخمىن

 رىمىزگەجىھاد باشالنغان ۋاقىتتا، مەن ئالىملىرىمىزغا ۋە شەيخلى
ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى ئۆزرە  ،جىھادقا چىقىش تەلىپىنى قويدۇم

ئېيتتى. بىر قىسىملىرىنىڭ تۇتقان يولى كەئب ئىبنى مالىك 
ى. مەن ئۇالرنىڭ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ يولىغا يېقىن ئىد

. ئۇالر مۇنداق بەزىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى داۋاملىق ئەسلەپ قالىمەن
بەرىكىتى تەرەپكە  نىڭهللاسامە، سىلەر ۇئى ئ»دېيىشەتتى: 

لېكىن بىز ئۇ يولغا  ڭالر توغرا يولۇئاتلىنىڭالر، سىلەرنىڭ يول
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كۆنەلمىدۇق. ھەقىقەتەن بىز ئۇنىڭدىن )يەنى ئۇ يولدىكى مۇشەققەت 
ئىنسان بىلمىگەن نەرسىسىنىڭ «. لەردىن( قورقىمىزۋە خەتەر

چۈنكى بۇ ئىبادەتنىڭ  ىنىدۇر. ئۇالر جىھادقا كۆنەلمىدىدۈشم
بۇ ئىبادەتنى قىاللماي ئۇزۇن يىلالر ئىگىلىرى كىشىلەر ئارىسىدا 

 .ئۆتۈپ كەتتى
 هللا»كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ: 

يەنى ئۇ ئۆزرىسىنىڭ «. بىلەن قەسەمكى، مېنىڭ ئۆزرەم يوق ئىدى
بىلەن قەسەم قىلدى. بۈگۈن كۆپىنچە  هللايوق ئىكەنلىكىگە 

كىشىلەر كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ يولىغا 
ئەگەشكەن ئەھۋالدىمۇ، ئۇالرنىڭ جىھادقا چىقماسلىققا )كەئب ئىبنى 

ر. كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ مالىكقا ئوخشاش( ئۆزرىسى يوقتۇ
مەن ھېچقاچان سەن بىزنى ئۇرۇشقا سەپەرۋەر قىلغان »ئەنھۇما: 

دەيدۇ. « تتىكىدىنمۇ كۈچلۈك ۋە مالدار بولۇپ باققان ئەمەسىۋاق
 دېدى. « بۇ ئادەم ھەقىقەتەن راست سۆزلىدى: »ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما: 
ماڭا راست  تائاال هللاقايتىپ كەلگەنلىك خەۋىرى كەلگەن ۋاقىتتا، 

سۆزلەشنى قارار قىلىشىمنى ئېھسان قىلىشتىن ئىلگىرى، مەن 
دەيدۇ. بۇ ئېتىراپ قىلىش ئۆز « يالغان سۆزلەشنى ئويالپ قالدىم

سىنىڭ خاراكتېرىنى بىلىش يولىدىكى ناھايىتى مۇھىم بولغان نەپ
ئېتىراپ قىلىشتۇر. بۈگۈن كىشىلەرنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ ھەقىقىي 

 «گۇناھتىن پاك»ئەھۋالى شۇكى، ئۇالر كىشىلەر بىلەن ئۆزلىرىنى 
ئەگەر جىھاد »دېگەن ھالەتكە قويۇپ مۇئامىلە قىلىدۇ ھەمدە سىزگە: 

دەيدۇ.  «ى كىشى ئەلۋەتتە جىھادقا چىقاتتىپاالن مۇھىم بولغان بولسا
بىز بۇ يەردە تىلغا ئېلىۋاتقىنىمىز ياخشىلىققا ئىلگىرىلەپ كەتكەن 
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ادۇر. ۇ ئەنھۇمكىشىلەرنىڭ قاتارىدىن بولغان بۈيۈك ساھابە رەزىيەلالھ
 اۋە ئۇنىڭدىن باشق« مۇسلىم سەھىھ»، «سەھىھ بۇخارى»ئۇ ساھابە 

مەن يالغان سۆزلەشكە تاسال » ،كىتابالردا نەقىل قىلىنغىنىدەك
دەپ ئۆزىنى ئېتىراپ قىلدى. ئىنسان نەپسىنىڭ يوللىرى « قالدىم

ۋە ئېرىقلىرى ناھايىتى كۆپ بولۇپ، شەيتان ئىنسان بەدىنىدىكى 
سېغىنىپ ئۇنىڭدىن  قاهللاقان ماڭىدىغان تومۇرالردا ماڭىدۇ. بىز 

. لېكىن ز)شەيتاننىڭ ۋە نەپسىمىزنىڭ يامانلىقىدىن( پاناھ تىلەيمى
نىڭ تەۋپىق بېرىشى بىلەن كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ تائاال هللا

ئەنھۇما راست سۆزلەشنى نىيەت قىلدى. بۇ راست سۆزلەش قارارى 
ئېھسانى بىلەن نىجاتلىق يولى بولدى. -نىڭ پەزلىتائاال هللائۇنىڭغا 

 ئۇنىڭ بايانى تۆۋەندە كېلىدۇ. 
 مەن»مۇنداق دەيدۇ: كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما  

بەنى  يېنىدىن قايتىپ چىققاندىن كېيىن نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ىۋەردى. تەنە قىل-سەلەمەلىك بىر قانچە كىشى ماڭا ئەگىشىۋېلىپ تاپا

گە باشقىالر ئۆزرە ئېيتقاندەك ئۆزرە ئېيتقان  ملسو هيلع هللا ىلصئۇالر: >سەن پەيغەمبەر 
نىڭ گۇناھىڭ ئۈچۈن مەغپىرەت تىلەپ  ملسو هيلع هللا ىلصبولساڭ، پەيغەمبەر 

ىڭ ئىنسان نەپسىن«. قويۇشى كۇپايە قىالتتى ئەمەسمۇ؟!< دېيىشتى
ئاجىز ئىكەنلىكىگە، ھەتتاكى ساھابە كىرام رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالرنىڭ 

 نەپسىلىرىنىڭمۇ قانچىلىك ئاجىز ئىكەنلىكىگە دىققەت قىلىڭالر!
ر ئۇال»ۇنداق دەيدۇ: كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما م 

غا نىڭ يېنى ملسو هيلع هللا ىلصھەتتا مەن پەيغەمبەر  مېنى ئەيىبلەۋەرگەنلىكى ئۈچۈن
دەيدۇ. ساھابە كىرام « بېرىپ يالغان ئېيتىشقا تاسال قالدىم

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالرغىمۇ جەمئىيەتنىڭ، ئائىلىسىنىڭ ۋە 
ئەتراپىدىكى مۇھىتنىڭ بېسىمى ناھايىتى قاتتىق بولغان ئىدى. 
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جىھادقا چىقىش( تەڭپۇڭلۇقىنى بۇزۇۋەتكەن، بۈگۈن )
مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىدىكى كۆپ سانلىقنى ئىگىلىگەن جىھادتىن 

ق تەۋپى هللا !ئولتۇرۇۋالغان كىشىلەرنىڭ ھالى قانداق بولۇپ كېتەر؟
چەكسىز  قاهللانەسىھەت ئالغان كىشىلەر بەك ئاز. -بېرىپ پەندە

ن رازى بولغان دىن بىزدىتائاال هللاساناالر بولسۇن! بىز -ھەمدۇ
ھالەتتە ئۆزىگە ئۇچراشقانغا قەدەر بىزنى ھەق ئۈستىدە مۇستەھكەم 

د م قىلىپ بېرىشىنى ئۈمىمەتنى بىزگە مۇقىئقىلىشىنى ۋە مۇشۇ نې
 قىلىمىز.

مەن »كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ: 
ىم. ۇ؟< دېدئۇالرغا: >مەندىن باشقا مۇشۇنداق ئەھۋالغا يولۇققانالر بارم

ئۇالر: >ھەئە، سەندىن باشقا ساڭا ئوخشاش ئىشقا يولۇققان ئىككى 
ئۇالرغىمۇ ساڭا ئېيتقان سۆزلەرنى ئېيتتى<  ملسو هيلع هللا ىلصكىشى بار، پەيغەمبەر 

كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ئۇ ئىككى كىشىنى «. دېدى
 ئەسلىدى، ئۇالر مۇرارە ئىبنى رۇبەئ ۋە ھىالل ئىبنى ئۇمەييە بولۇپ،

ئۇ ئىككىسى بەدىر ئۇرۇشىغا قاتناشقان ئىدى )بەزى رىۋايەتلەردە 
 شۇنداق كەلگەن(. 

قا ياردەم بېرىشتىن «هللا إَل إلهَل »ئاندىن كىشىلەرگە  

ئولتۇرۇۋالغانالرنى تەرك ئېتىپ مۇناسىۋەتنى ئۈزۈش ھەققىدە بۇيرۇق 
كەلدى. كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ: 

ھەتتا زېمىن ماڭا تار كېلىپ، ئۆز مەھەللەمدىنمۇ ياتسىرايدىغان »
بەندىسى! سىزنى كىمنىڭ تەرك  نىڭهللائى «. بولۇپ قالدىم

ۇنىڭ ئ ڭ. سىزنى، غەزەپ قىلغان ۋاقىتتائەتكەنلىكىگە دىققەت قىلى
غەزەپ قىلىدىغان،  تائاال هللاغەزىپى ئۈچۈن ئاسمان زېمىننىڭ رەببى 

 تەرك ئەتتى.  ملسو هيلع هللا ىلصى بولغان پەيغەمبەر ئادەم ئەۋالدىنىڭ سەييىد
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مىڭ كىشىدىن ئۈچ كىشىنىڭ  08مانا بۇ مۇھىم ئىش! ئەسلى  
ڭ چوقېلىپ قېلىشىدا نېمە مەقسەت قىلىنىدۇ؟ بۇ ئازغىنە سان 

لېكىن بۇ يەردىكى مەسىلە نېمىشقا  قوشۇنغا تەسىر كۆرسىتەلمەيدۇ

قا ياردەم بېرىشتىن ئولتۇرۇۋالىدۇ. بۇ يەردە «هللا إَل إلهَل »بۇ قەلبلەر 

تەسىر كۆرسەتمەسلىكى مۇھىم ئۇ ساننىڭ تەسىر كۆرسىتىش ياكى 
سىزنىڭ ئۈستىڭىزدە بار بولغان سىز ئۆتەشكە  مۇھىمى ،ئەمەس

 تېگىشلىك پەرز ئامانەتتۇر. 
ۋە باشقا  ملسو هيلع هللا ىلصكەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما )پەيغەمبەر 

دىن( تەرك ئېتىلدى، ھەتتا ئۆزى ئۆزىگە يات مۇئمىنلەر تەرىپى
مۇسۇلمانالرنىڭ ماڭا بولغان سوغۇق »تۇيۇلدى. ئۇ مۇنداق دەيدۇ: 

مۇئامىلىسى داۋاملىشىۋاتقان ۋاقىتتا غەسسان پادىشاھىدىن بىر 
غەسساننىڭ بەنى قەيلە قەبىلىسىدىن «. ئەلچى كەلدى

ئىكەنلىكىنى بىلىسىلەر. ئۇالر بىلەن ئەۋس ۋە خەزرەج 
قەبىلىلىرىنىڭ ئوتتۇرىسىدا نەسەبداشلىق مۇناسىۋىتى بار بولۇپ، 
ئۇالرنىڭ ئانىسى بىر ئىدى. كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ 
ئەنھۇمانىڭ خەۋىرى غەسسان زېمىنىغا يەتتى. ئاندىن غەسسان 

بىزگە قوشۇلغىن، ساڭا »پادىشاھى ئەلچى ئەۋەتىپ ئۇنىڭغا: 
ىندا مەجبۇرى ياشاشقا سېنى خار زېم هللاياخشىلىق قىلىمىز، 

دېدى. كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما « زورلىغان ئەمەس
، شۇنداق«. ۋاتىدۇمېنى تاما قىلى مۇشرىكالر-كاپىر»مۇنداق دەيدۇ: 

جىھادتىن ئولتۇرۇۋالغان كىشىلەرنى مەدىكار خىيانەتچى ھاكىمالر 

قا رىشتىن باشقا ياردەم بې«هللا إَل إلهَل »تاما قىلىشىدۇ ۋە ئۇالرنى 

مۇنداق دەيدۇ:  تائاال هللاتەرەپكە بۇرۇۋېتىشنى ئۈمىد قىلىشىدۇ. 
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الرغا مايىل بولماڭالر، زالىم» النَّاُر﴾ ف اتاماسَُّكمُ  ظالاُموا الَِّذينا  ِإلا  ت ارْكاُنوا َلا ﴿وا 

.)مايىل بولساڭالر( دوزاخ ئازابىغا قالىسىلەر بىزنى ۋە  هللا  ①«
 سىلەرنى ئۇنىڭدىن ساقلىسۇن!

مەن خەتنى ئېلىپ »ئەنھۇما: كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ 
دەيدۇ. ئۇ يەنە « ئاندىن ئۇنى تونۇرغا سېلىپ كۆيدۈرۈۋەتتىم ئوقۇپ

يۈز بېرىۋاتقان ئىشالر ماڭا ئېغىر تويۇلۇۋاتقان »مۇنداق دەيدۇ: 
ۋاقىتتا، مەن كىشىلەرنىڭ ئىچىدىكى ماڭا ئەڭ يېقىن بولغان 

ادەنىڭ بېغىنىڭ تېمىدىن ئارتىلىپ تاغامنىڭ ئوغلى ئەبۇ قەت
نامى  نىڭهللاچۈشتۈم. ئاندىن ئۇنىڭغا دېدىم: >ئى ئەبۇ قەتادە! 

بەندىلىرى! سىلەر ئىمان  نىڭهللائى <«. ...بىلەن سورايمەنكى،
بىلەن جىھادنىڭ ئۆزئارا باغلىنىشلىق ئىكەنلىكىگە دىققەت 
قىلىڭالر. ئۇنىڭغا )يەنى كەئب ئىبنى مالىكقا( زېمىن تار كەلدى. 

 ئۇنىڭدىن ملسو هيلع هللا ىلصئىنسانىيەتنىڭ ئەڭ ياخشىسى بولغان پەيغەمبەر 
ىتىنى ئۈزگەن تۇرسا، ئۇنى زېمىن ۋە ئۆز نەپسى قانداقمۇ مۇناسىۋ

؟ كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما سۆزىنى !دۇرسۇنسىغ
قايسى نەرسە «. ئى ئەبۇ قەتادە!...»داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ: 

ئىنسانغا خاتىرجەملىك بېرىدۇ؟ قاتتىق تارچىلىق ھېس قىلغان 
ئىنساننى قەلبتىكى ئىماندىن ئىبارەت ئۇلۇغ ئەڭگۈشتەر خاتىرجەم 

ڭ رەسۇلىنى ياخشى كۆرگەنلىكى ۋە ئۇنى هللاقىلىدۇ. ئۇ قەلب 
 ئۈچۈن ئۆزىنى خاتىرجەم ھېس قىلىدۇ. 

ئى ئەبۇ »كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: 
ۋە  هللانامى بىلەن سورايمەنكى، سەن مېنىڭ  نىڭهللاقەتادە! 

                                                           
  ① سۈرە ھۇد 220- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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پەيغەمبىرىنى قانچىلىك ياخشى كۆرىدىغانلىقىمنى  نىڭهللا

شالپ نى ياردەمسىز تا«هللا إَل إله َل»سىزنىڭ  هللا أكرب!«. !بىلەمسەن؟

زنى بىزنىڭ قەلبلىرىمى «هللا إَل إلهَل »قويغىنىڭىز ئېغىر گۇناھتۇر. 

پەيغەمبىرىنى ياخشى  نىڭهللاۋە  نىهللاسىز  !نۇرالندۇرالمىدىمۇ؟
نى مۇ بۇ بۈيۈك كەلىمىقانداق دىغانلىقىڭىزنى دەۋا قىلىپ تۇرۇپكۆرى

 جىھادتىن قېلىپ قالغۇچىالر بىلەن ئولتۇرااليسىز؟! تەرك ئېتىپ
مۇناسىۋەت »كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما: 

دەيدۇ. كەئب « ماڭا جاۋاب قايتۇرمىدى ئۈزۈلگەنلىكى ئۈچۈن ئۇ
ئۇ مەن »ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ھەدىسنىڭ بېشىدا: 

مەن ئۇنىڭغا  نىڭ ئىچىدىكى ئەڭ يېقىنى تۇرۇپمۇئۈچۈن كىشىلەر
ىيەلالھۇ دەيدۇ. )ئەبۇ قەتادە رەز« ساالم قىلسام ساالم قايتۇرمىدى

ېرىشتىن دىنىغا ياردەم ب نىڭهللا( چۈنكى ئەنھۇ ساالم قايتۇرمىدى
كەن( جازانىڭ ئىجرا بولۇشى بېكىت هللا) ئولتۇرۇۋالغان كىشىلەرگە

 تائاال هللالېكىن  بۇيرۇقىغا بويسۇنغان ئىدى نىڭهللائۇالر  ئۈچۈن
ئۇالرنى )يەنى كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما قاتارلىق 

 هللا .كىشىلەرنى( ئۆز رەھمىتىگە ئېلىپ، ئۇالرغا تەۋبە ئاتا قىلدى
كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما  ئۇالردىن رازى بولسۇن!

ئۇنىڭدىن )يەنى ئەبۇ قەتادەدىن( ئىككىنچى قېتىم »مۇنداق دەيدۇ: 
 نىڭهللاۋە  هللاسوراپ: >سەن مېنىڭ  نامى بىلەن نىڭهللا

< !پەيغەمبىرىنى قانچىلىك ياخشى كۆرىدىغانلىقىمنى بىلەمسەن؟
دېسەم، ئۇ جاۋاب بەرمىدى. ئاندىن ئۇنىڭدىن ئۈچىنچى قېتىم 

 نىڭهللاۋە  هللانامى بىلەن سوراپ: >سەن مېنىڭ  نىڭهللا
< !پەيغەمبىرىنى قانچىلىك ياخشى كۆرىدىغانلىقىمنى بىلەمسەن؟
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پەيغەمبىرى ئەڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر!<  نىڭهللاۋە  هللادېسەم، ئۇ: >
كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ: «. دېدى

«. مەن ئىككى كۆزۈم ياش تۆككەن ھالدا قايتىپ چىقتىم»
ئىمان كەلتۈرۈشتۇر. ئۇنىڭغا  قاهللاكائىناتتىكى ئەڭ ئۇلۇغ ئىش 

پاتالپ ئىس نىسبەتەن كىشىلەرنىڭ ئەڭ يېقىنى بۇ ئۇلۇغ ھەقىقەتنى
بېرىشكە قادىر بواللمىدى. بۇنداق ئەھۋالدا بۇ ھاياتنىڭ نېمە 
قىممىتى بولسۇن؟ ئەبۇ قەتادە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ كەئب ئىبنى مالىك 

 نى ئىسپاتالپ بېرەلمىدى«شى كۆرۈشياخ»رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماغا ئۇ 
ياخشى »لېكىن كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادا ئۇ 

ى پەيغەمبىر نىڭهللاۋە  هللا»ڭ بارلىقىنى ئىنكار قىلماي نى«كۆرۈش
 دېدى. « ئەڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر!

بىز كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ھەققىدە توختىلىپ 
ئۆتىدىغان بايانالرنىڭ قاتارىدىكى بىر نوقتا شۇكى، ئۇ مۇنداق دەيدۇ: 

 ملسو هيلع هللا ىلصەر مببىزگە بۇ ھالەتتە قىرىق كۈن ئۆتۈپ كەتتى. شۇ كۈنى پەيغە»
سېنى ئايالىڭدىن ئايرىلىپ  ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ ئەلچىسى كېلىپ: >پەيغەمبەر 

بەندىلىرى! ئەرلەرنىڭ ئەڭ  نىڭهللائى «. تۇرسۇن دەيدۇ< دېدى
كۆڭۈل بۆلىدىغان ئىشلىرىدىن ئۇالرنىڭ ئۆيلىرى ۋە ئاياللىرى 
ئىكەنلىكىگە دىققەت قىلىڭالر. ئۇنىڭ ئايالىدىن ئايرىلىپ تۇرۇشىغا 

ھامىنى  ك قەلب گەرچە غەپلەتتە قالسىمۇرىبۇيرۇق كەلدى. تى

قا ياردەم «هللا إَل إلهَل »ئۇالر  ھەقنى ئەسلەپ توغرا يولغا قايتىدۇ.

بېرىشنى تەرك ئېتىشنىڭ ئېغىر گۇناھ ئىكەنلىكىنى ھېس قىلدى. 
 سېنى >ئايالىدىن ئايرىلىپ تۇرسۇن< ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »ئۇ كىشى: 

دېدى. كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما جاۋاب بېرىپ « دەيدۇ
مەن ئۇنىڭغا: >تاالق قىالمدىكەنمەن ياكى قانداق »مۇنداق دېدى: 
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كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما «. قىلىدىكەنمەن؟< دېدىم
نى رازى قىلىش ئۈچۈن ئايالىنى تاالق قىلىشقا تەييار تائاال هللا

ياق، ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ تۇرغىن، »كىشى:  تۇرغان ئىدى. ئۇ
دېدى. كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ « ئۇنىڭغا يېقىنالشمىغىن

ھۆكۈم چىقارغۇچە سەن  هللامۇشۇ ئىش توغرىسىدا »ئەنھۇما ئايالىغا: 
 دېدى. « بېرىپ تۇرغىن ئاناڭنىڭ ئۆيىگە-ئاتا

نىڭ سۈننىتىگە  ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ كىتابىغا ۋە پەيغەمبەر تائاال هللابىز 
 ئاالتا هللائاساسەن ئايالالرنىڭ ئەۋرىتىنى ھاالل سانىدۇق. رەببىمىز 

 تِهِ آَيا  ِمنْ ﴿وا  مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللائۇ ئايالالرنى بىز ئۈچۈن ياراتتى. 
-الالر بىلەن ئۇنسىئاي» إِلاي ْهاا﴾ لِتاْسُكُنوا أاْزوااًجا أانْ ُفِسُكمْ  ِمنْ  لاُكمْ  خالاقا  أانْ 

ئۆز نىڭ( ئۇالرنى سىلەرنىڭ هللاشىڭالر ئۈچۈن )ئۈلپەت ئېلى
( نىڭ )كامالى قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغانهللاتىپىڭالردىن ياراتقانلىقى 

نىڭ سىزگە ئاتا قىلغان تائاال هللائايال كىشى  ①«.ئاالمەتلىرىدىندۇر
ئېھسانىنىڭ قاتارىدىندۇر. ئايال كىشىنىڭ يارىتىلىشىدا ۋە -پەزلى

-قۇرۇشتا خاتىرجەملىك، مېھرىئايال كىشى بىلەن تۇرمۇش 
مۇھەببەت ۋە ئۆزئارا ياخشى كۆرۈش بار. سىز بارلىق نەرسىڭىزنىڭ 
سىزگە ئېھسان قىلىپ بېرىلىشىگە سەۋەب بولغان بۇ دىننى ۋە 

 هللاقۇۋۋىتىڭىزسىزال سىزنى يوقلۇقتىن بار قىلغان رەببىڭىز -كۈچ
 نىڭ دىنىنى قانداقمۇ ياردەمسىز تاشالپ قويااليسىز؟!تائاال

مەن ئۇ ئىككىسىدىن »كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما: 
ياشراق ئىدىم. مېنىڭ ئۇ ئىككى بۇرادىرىم ئۆيلىرىدە يىغالپ 

دۇ. نەسىھەت ئالى-دەيدۇ. تىرىك قەلب ئەسلىتىلسە پەندە« ئولتۇراتتى

                                                           
  ① سۈرە رۇم 12- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ 
يىغالپ چىقتى. ئۇالرغىمۇ  كۈن 08ىسى بۇ ئىكك»مۇنداق دەيدۇ: 

>ئايالىڭالردىن ئايرىلىپ تۇرۇڭالر< دەپ ئەلچى ئەۋەتىلىپتۇ. ھىالل 
نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصئىبنى ئۇمەييە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ ئايالى پەيغەمبەر 

نى ئۇمەييە پەيغەمبىرى! ھىالل ئىب نىڭهللايېنىغا كېلىپ: >ئى 
خىزمىتىنى مەن ئۇنىڭ  ،بولسا ياشىنىپ قالغان ئاجىز كىشى

ھىالل ئىبنى ئۇمەييە يېشى چوڭ «. قىلسام خاپا بوالمسەن؟< دېدى
ېرىشتىن ئولتۇرۇپ قالغان لېكىن ئۇ جىھادقا ياردەم ب ئاجىز كىشى

ئۇنىڭغىمۇ جازا كەلدى. ئۇ جىھادقا چىقىپ، كىشىلەرنىڭ  ۋاقىتتا
تاقىلىرىنى ساقالپ بېرىشكە قادىر ئىدى. -سانىنى كۆپەيتىپ، يۈك

 ھىالل ياشىنىپ قالغان»ڭ ئايالى: ئۇنى ن رازى بولسۇن!ئۇنىڭدى هللا
« ئاجىز كىشى. مەن ئۇنىڭ خىزمىتىنى قىلسام خاپا بوالمسەن؟

 «لېكىن ئۇ سىزگە يېقىنالشمىسۇن مەيلى: »ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. پەيغەمبەر 
نىڭ ھېچ نەرسىگە رايى بىلەن قەسەمكى، ئۇ هللا»دېدى. ئۇ ئايال: 

 بولسۇن! الرنىڭ ھەممىسىدىن رازىئۇ هللا .دېدى« يوق

تىن قا ياردەم بېرىش«هللا إَل إلهَل »بەندىسى! سىزنىڭ  نىڭهللائى 

، سىزنى ساغالملىق تائاال هللائولتۇرۇۋېلىشىڭىزغا نېمە ئۆزرىڭىز بار؟ 
تلىرىڭىزنى تولۇق قاندۇردى. دۇنيا بىلەن ھاجە-كۆز، يۈرەك ۋە مال

زېمىننىڭ مەشرىق ۋە مەغرىب  ياردەم بېرىشى بىلەن نىڭهللاسىز 
غا ائاالت هللاتەرەپلىرىگە بارااليسىز. ياراتقۇچىڭىز ۋە ئىگىڭىز بولغان 

سىزگە ئۇشتۇمتۇت نېمە ئۈچۈن ئولتۇرۇپ قالىسىز؟ ياردەم بېرىشتىن 
ئۆلۈم كېلىشىتىن ئىلگىرى ھاياتىڭىزنى، بايلىقىڭىزنى، 

م ۈساغالملىقىڭىزنى ۋە ياشلىقىڭىزنى غەنىيمەت بىلىڭ! ئۆل
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حول  َلكەلگەن ۋاقىتتا پۇشايمان قىلىش سىزگە مەنپەئەت بەرمەيدۇ. 
 !وَل قوة إَل ابهلل

كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما  ،شۇنىڭ بىلەن 
ئىنسان نەپسىنىڭ جىھاد ئىبادىتىگە مۇئامىلە قىلىشىدىكى 
خاراكتېرىنى بايان قىلىپ بېرىدىغان ئۇلۇغ قىسسىنى داۋامالشتۇرۇپ 

بىلەن  هللاھىالل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئايالى: >»دەيدۇ:  مۇنداق
پەيغەمبىرى! مۇشۇ ۋەقە يۈز بەرگەندىن باشالپ  نىڭهللائى  ىقەسەمك

 «. ئۇ تاكى بۈگۈنگە قەدەر يىغالپال كېلىۋاتىدۇ< دېدى
ھەقتىن باشقىغا ئۇنىمايدىغان مۇئمىننىڭ ھۆر قەلبىنى 

، بۇ قەلب مەئسىيەت قىلىش ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ. ھالبۇكى-گۇناھ
گۇناھالرنى كۆز يېشى بىلەن يۇيۇۋاتىدۇ. بۇ ئۇلۇغ ساھابىلەر تەبۇك 
ئۇرۇشى بولغان كۈنى جىھادقا چىقىشى ئۈچۈن ئۆزلىرىگە ئۇالغ 

. نىڭ يېنىغا كەلگەن ئىدى ملسو هيلع هللا ىلصبېرىلىشىنى تەلەپ قىلىپ پەيغەمبەر 
نىڭ يېنىدا ئۇالرغا بەرگىدەك ئۇالغ بولمىغانلىقى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 تائاال هللائۇالرنىڭ ئۆزرىسىنى قوبۇل قىلدى،  ملسو هيلع هللا ىلصئۈچۈن، پەيغەمبەر 
 تائاال هللاكىتابىدا ئۇالرنىڭ ئەھۋالىنى سۈپەتلەپ نېمە دېدى؟ 

ُدوا َلَّ أا  حازاَنً  الدَّْمعِ  ِمنا  تاِفيضُ  واأاْعيُ نُ ُهمْ  والَّْوا﴿ت ا مۇنداق دەيدۇ:   يُ ْنِفُقونا﴾ ماا َيِا
ئۇالر )جىھادقا چىقىشقا( سەرپ قىلىدىغان نەرسە تاپالمىغانلىقلىرى »

 ①«.دىن ياش تۆككەن ھالدا قايتىشتىئۈچۈن غەمكىن، كۆزلىرى
يولىدا جىھاد قىلىپ  هللائەمما  ئۆلۈم يېقىنلىشىپ قالغان

باقمىغان، مۇسۇلمانالرغا ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ دىنىغا كەلگەن ئېغىر 
مۇسىبەتلەر ئۈچۈن چىرايى قىلچىلىكمۇ ئۆزگىرىپ قويمىغان، ھەتتا 

                                                           
  ① سۈرە تەۋبە 01- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بىر تېمىم ياشمۇ تۆكمىگەن كىشىلەرنىڭ ئەھۋالى قانداق بولۇپ 

 !َل حول وَل قوة إَل ابهلل؟ !كېتەر
 مەن»لالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ: كەئب ئىبنى مالىك رەزىيە

شۇ ھالەتتە ئولتۇراتتىم، تۇيۇقسىز ماڭا بىر كىشىنىڭ ئاۋازى يېتىپ 
گە )بىز ھەققىدە( تەۋبە ئايىتى چۈشكەندىن  ملسو هيلع هللا ىلصكەلدى. پەيغەمبەر 

 ۋاز بىلەن:يۇقىرى ئا ئۇ كىشى سەلئە دېگەن تاغقا چىقىپكېيىن، 
دەپ توۋلىغان < خۇش بىشارەت ئالغىن !>ئى كەئب ئىبنى مالىك

نىڭ مېنى مەغپىرەت قىلغانلىقىدىن تائاال هللا»ئۇ يەنە: «. ئىكەن
مەغپىرىتىدىن  نىڭهللادەيدۇ. )ئۇ « خۇشال بولۇپ سەجدىگە چۈشتۈم

ەم قا يارد«هللا إَل إلهَل »خۇشال بولۇپ سەجدىگە يىقىلدى،( چۈنكى 

 بەرمەي ئولتۇرۇۋېلىش ئەڭ چوڭ گۇناھالرنىڭ قاتارىدىن ئىدى. 
بىز قىسقىچە توختىلىپ باقايلى، ئۇالر )جىھادقا چىقماي 
ئولتۇرۇۋېلىشتىن ئىبارەت( چوڭ گۇناھنى سادىر قىلغان 

تەۋبە بەرگەنلىكىگە ناھايىتى ئەھمىيەت  نىڭهللاقېرىندىشىغا 
بەرگەچكە، بۇ خۇش بىشارەتنى يەتكۈزۈش ئۈچۈن بەزىلىرى ئات 

 لىك رەزىيەلالھۇچاپتۇرۇشتى، بەزىلىرى يۈگۈرۈشتى. كەئب ئىبنى ما
ماڭا خۇش بىشارەت ئېلىپ كەلگەن ئادەم »ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ: 

يېنىمغا كەلگەندە، ئۇنىڭ بەرگەن خۇش بىشارىتى ئۈچۈن ئۇچامدىكى 
 ملسو هيلع هللا ىلصئاندىن پەيغەمبەر  ،كىيىمنى ئۇنىڭغا كىيدۈرۈپ قويدۇمئىككى 

بەندىلىرى! سىلەر ساھابە  نىڭهللائى «. نىڭ يېنىغا باردىم
 ئەنھۇمالرنىڭ ئەھۋالىغا دىققەت قىلىڭالر.  رەزىيەلالھۇ

دەيدۇ:  كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق
ماڭا تەۋبە ئاتا قىلىنغانلىقىنى  كىشىلەر ئورنىدىن تۇرۇپ»
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ساڭا ئاتا قىلغان تەۋبىسى مۇبارەك بولغاي<  نىڭهللاتەبرىكلىشىپ: >

تىن ىز تاشالپ قويۇشنى ياردەمس«هللا إَل إلهَل »يەنى ئۇالر «. دېيىشتى

تەرەپتىن مەغپىرەت چۈشكەنلىكى  هللائىبارەت بۇ ئېغىر گۇناھقا 
ئۈچۈن كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماغا خۇش بىشارەت 

مەن پەيغەمبەر »بېرىشتى. كەئب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ: 
نىڭ يۈزلىرى بىزگە تەۋبە  ملسو هيلع هللا ىلصگە ساالم بەردىم، پەيغەمبەر  ملسو هيلع هللا ىلص

ۇ ئ«. چۈشكەنلىكى ئۈچۈن خۇشاللىقتىن نۇرلىنىپ كەتكەن ئىدى
پەيغەمبىرى! بۇ بىشارەت سەن تەرەپتىنمۇ ياكى  نىڭهللائى »سورىدى: 

دېدى. سىلەر « تەرەپتىندۇر هللابۇ : »ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر «. تەرەپتىنمۇ؟ هللا
ىر پ، بساھابە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالرنىڭ نۇرغۇن قېتىم ئادا قىلىنى

قېتىم ئادا قىلىنماي قالغان جىھاد ئىبادىتىگە قانداق مۇئامىلىدە 
بولغانلىقىغا قاراپ بېقىڭالر! كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما 

پەيغەمبىرى! تەۋبەم قوبۇل بولغانلىقى  نىڭهللائى >»مۇنداق دەيدۇ: 
پەيغەمبىرى ئۈچۈن سەدىقە  نىڭهللاۋە  هللائۈچۈن بارلىق نەرسىلىرىم 

 تىنئۈچ مېلىنىڭ ئۇنىڭغا ملسو هيلع هللا ىلص. ئاندىن پەيغەمبەر «دېدىم <سۇنبول
ىبنى كەئب ئ هللابىرىنى سەدىقە قىلسا بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى. 

 مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن رازى بولسۇن!
بۈگۈن سىزدىن بارلىق مېلىڭىز تەلەپ قىلىنمىدى، ھالبۇكى 

 امېلى ئىدى. ھەقىقەتەن سىز ئۆتۈپ كەتكەن ۋاقىتالرد نىڭهللائۇ 
شۇڭا زىيان تارتىش كۈنى )يەنى  زىيان تارتقۇچىالردىن بولدىڭىز

قىيامەت كۈنى( كېلىشتىن ئىلگىرى پۇرسەتنى غەنىيمەت بىلىڭ ۋە 
جىھادقا ئاتلىنىڭ! ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت 

 هللا»: دېگەن مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصەر قىلىنغان بىر ھەدىستە، پەيغەمب
يولىدىكى جىھاد سېپىدە بىر سائەت تۇرۇش ئاتمىش يىل قىيامدا 
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بۇنىڭدىنمۇ ئېغىر يەنە قانداق زىيان بار؟  ①«.تۇرغاندىن ياخشىدۇر
سىزنىڭ يەھۇدىيالرغا، ناساراالرغا ۋە ئۇالرنىڭ مااليلىرىغا قارشى بىر 

قا ياردەم بېرىش ئۈچۈن ئالدىنقى سەپكە بېرىش «هللا إَل إلهَل »سائەت 

پەزلى بىلەن بۇ ساھەلەر كەڭرى ۋە  نىڭهللائىمكانىيىتىڭىز بار. 

قا ياردەم بېرىش يولىدا تەييارلىق ۋە مەشىق «هللا إَل إلهَل »ئوچۇق. 

سىز يەنە نېمىشقا  شۇنچىلىك ئاسان تۇرۇپمۇدىغان ئورۇنالر قىلى
ىستە تىلغا ئېلىنغان جىھاد پەرز لتۇرۇۋالىسىز؟ بۇ ھەدجىھادتىن ئو

يولىدىكى جىھاد  هللا»بىلىڭكى،  !؟ئىدىغۇ ھالەتتە كۇپايىلىك
«. يىل قىيامدا تۇرغاندىن ياخشىدۇر 08سېپىدە بىر سائەت تۇرۇش 

بىر ئاي رىباتتا تۇرۇش ئۆمۈر بويى روزا تۇتقاندىن »يەنە بىر ھەدىستە: 
دېيىلگەن. بۇ بۈيۈك ئەجىر ۋە كاتتا مۇكاپاتالر   ②«ياخشىدۇر

 نىڭ سېخىيلىقىدىندۇر. تائاال هللاكەرەملىك 
مەن خەيبەردىكى »>كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما: 

نېسىۋەمنى )ئۆزۈم ئۈچۈن( قالدۇرۇپ قوياي< دېدىم ۋە يەنە: >ئى 
مېنى راستچىللىقىم بىلەن نىجاتلىققا  هللا !پەيغەمبىرى نىڭهللا
ىشتۈردى، ھاياتال بولسام راست سۆزلەش مېنىڭ تەۋبەمنىڭ ئېر

 دەيدۇ. « قاتارىدىن بولغاي< دېدىم
نىڭ ئۆزىنى تائاال هللاكەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما  

دى. ئېھسانىنى تىلغا ئال-راستچىللىققا ھىدايەت قىلىشتىكى پەزلى
ەڭ ن ئنىڭ ئۇنىڭغا ئاتا قىلغاتائاال هللاھەقىقەتەن بۇ راستچىللىق 

 ئۇنىڭمۇ —مەتلىرىنىڭ قاتارىدىن ئىدى. راستچىللىق ئكاتتا نې

                                                           
  ① ئىبنى ئەساكىر رىۋايىتى، ئەلبانى »سەھىھ« دېگەن.

  ② تەبرانى رىۋايىتى، ئەلبانى »سەھىھ« دېگەن.
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ئەمما كەئب  )يەنى جىھادتىن ئولتۇرۇپ قالغان باشقا كىشىلەرھەم 
ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما قاتارلىق ئۈچ ساھابىگە ئوخشاش 
تەۋبە قىلمىغان كىشىلەر(گە ئوخشاش ھاالك بولماسلىقى ئۈچۈن 

بەردى. كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما  ئۇنىڭغا نىجاتلىق
يالغان ئېيتقۇچىالرغا ھېچ  تائاال هللاھەقىقەتەن »مۇنداق دەيدۇ: 

 «.قىلدىگە دەپ باقمىغان يامان سۆزنى كىشى

قا ياردەم بېرىشتىن ئولتۇرۇپ قالغان «هللا إَل إلهَل » تائاال هللا

الپ، ئاشكارىدە «سۈرە تەۋبە»كىشىلەرنىڭ ئەھۋالىنى ۋە سۈپەتلىرىنى 
مۇناپىقالرنى رەسۋا قىلدى. سىلەر بۇ سۈرىنى تەپەككۇر قىلىپ 

بىرىڭالر قۇرئاندىكى ئۇرۇش ئايەتلىرى، جىھاد ئايەتلىرى ۇڭالر! ھەرئوق
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »ئايرىم توختىلىڭالر ۋە ئۆزۈڭالرنىڭ -ھەققىدە ئايرىم

نىڭ يولىدىمۇ ياكى ئەمەسمۇ؟ ئۇ يولدىن يىراقلىشىپ 
ۇچىالرنىڭ سۈپەتلىرىگە يېقىنلىشىپ قالدىڭالرمۇ ياكى ئولتۇرۇۋالغ
قاتارلىق مەسلىلەرنى ئويلىنىش ئۈچۈن بۇ ئايەتلەر « ئەمەسمۇ؟

 !َل حول وَل قوة إَل ابهللھەققىدە ئەستايىدىل مۇالھىزە قىلىڭالر. 
 آِمُنوا نْ أا  ُسوراةد  أُْنزِلاتْ  ِإذاا﴿وا ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ:  تائاال هللا

بىرەر سۈرە نازىل » ِمن ُْهْم﴾ الطَّْولِ  أُولُو اْستاْأذاناكا  راُسولِهِ  ماعا  واجااِهُدوا اِبَّللَِّ 

نىڭ پەيغەمبىرى بىلەن هللا ۋە ئېيتىڭالر ئىمان قاهللاقىلىنىپ: >
بىللە جىھاد قىلىڭالر< دېيىلسە، ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى مالدارالر 

-مال  ①«.دۇسەندىن )غازاتتىن قېلىپ قېلىشقا( رۇخسەت سوراي
لىك قۇۋۋەت، ئەقىدە ۋە پىكىردە كەڭچى-دۇنيا، ساغالملىق، كۈچ

ئۇالرغا ھەر تەرەپتىن ئۆز  تائاال هللا بېرىلگەن كىشىلەرگە نىسبەتەن
                                                           
  ① سۈرە تەۋبە 00- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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مەتلىرىنى زىيادە قىلىپ بەردى. جىھادتىن قېلىپ قېلىشقا ئنې
ئۆز ) تائاال هللائىزنى سورىغانالر كىملەر؟ ئۇالر پەقەت مۇسۇلمانالرنى 

پەزلى بىلەن( باي قىلغانلىقى ئۈچۈن يامان كۆرىدىغان كىشىلەردۇر. 

بىرەر سۈرە نازىل » راُسولِِه﴾ ماعا  واجااِهُدوا اِبَّللَِّ  آِمُنوا أانْ  ُسوراةد  أُْنزِلاتْ  ِإذاا﴿وا 

نىڭ پەيغەمبىرى بىلەن هللا ۋە ئېيتىڭالر ئىمان قاهللاقىلىنىپ: >
بۇ كاتتا ئىبادەت )يەنى جىھاد(  ①«.بىللە جىھاد قىلىڭالر< دېيىلسە

دېگەن ئىككى سۆزنىڭ ئوتتۇرىسىدا كەلدى. « پەيغەمبەر»ۋە « هللا»

 الطَّْولِ  أُولُو ْستاْأذاناكا ا راُسولِهِ  ماعا  واجااِهُدوا اِبَّللَِّ  آِمُنوا أانْ  ُسوراةد  أُْنزِلاتْ  ِإذاا﴿وا 
ُهمْ  بىرەر » اْلْاوااِلِف﴾ ماعا  اياُكونُو  ِبِانْ  ُضوارا  ۞ اْلقااِعِدينا  ماعا  ناُكنْ  ذاْرَنا  واقاالُوا ِمن ْ

نىڭ هللالر ۋە ئېيتىڭ ئىمان قا>هللاسۈرە نازىل قىلىنىپ: 
پەيغەمبىرى بىلەن بىللە جىھاد قىلىڭالر< دېيىلسە، ئۇالرنىڭ 
ئارىسىدىكى مالدارالر سەندىن )غازاتتىن قېلىپ قېلىشقا( رۇخسەت 

اي، ئۆيلىرىدە بەخىرامان( سورايدۇ، ئۇالر: >بىزنى قوي، )غازاتقا چىقم
[. ئۇالر ئۆيلىرىدە 00ئولتۇرغۇچىالر بىلەن بىللە بواليلى< دەيدۇ ]

قالغۇچىالر )يەنى ئايالالر، كېسەللەر ۋە ئاجىزالر( بىلەن بىللە بولۇشقا 
 يەنى ئۇالر ئايالالر بىلەن بىللە قېلىشقا رازى بولدى.  ②«.رازى بولدى

قىلىش مەجبۇرىيىتى بولمىغان مەن تىلغا ئالغان ئايالالر جىھاد 
ئايالالردۇر، ھەقىقەتەن ئۇالرنىڭ جىھادى قىيىنچىلىق بولمىغان 

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصكىتابى ۋە پەيغەمبەر  نىڭهللاھەجدىن ئىبارەت. بىزگە 
 ملسو هيلع هللا ىلصسۈننىتىگە ئاساسەن ھاالل قىلىنغان ھۆر ئايالالردىن پەيغەمبەر 

يەنى ئايالالرنىڭ ۋە قۇلالرنىڭ  ،پەقەت ئىسالمغا بەيئەت ئالغان

                                                           
  ① سۈرە تەۋبە 00- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

  ② سۈرە تەۋبە 00- ئايەت ۋە 08- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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 ھۆر ملسو هيلع هللا ىلصلېكىن پەيغەمبەر  ئىتى پەقەت ئىسالمغا بولغان ئىدىبەي
ردىن ئىسالمغا ۋە جىھادقا بەيئەت ئالغان ئىدى. سىز ئاشۇ ئەرلە

ئايالالرغا ئوخشاپ قالسىڭىز قانداق بولىدۇ؟! بىز ئىككى ھەرەمنى 
 ىنى قوغداۋاتقان، يەنى سەئىد ۋە مۇسەننانىڭ نەۋرىلىر«قوغداۋاتقان»

بۇ يەردە ئەرلەر  !ۋە ناساراالرنىڭ تۈزۈملىرىگە رازى بوالمدۇق؟ ييەھۇدى
بىلەن قەسەمكى، بۇ خىل ئەھۋالغا ئىسالمدىن ئىلگىرى  هللا !يوقمۇ؟

ۋە  بىزگە ئۇلۇغ دىن تائاال هللائەجداتلىرىمىز رازى بولغان ئەمەس. 

َل  ؟!ەكمىزبىز قانداقمۇ رازى بولغۇد توغرا يولنى بەرگەندىن كېيىن
 .قىال شىكايەت قىلىمىز هللابىز پەقەت  !حول وَل قوة إَل ابهلل

بىز مۇناپىقالرنىڭ ئەھۋالىدىن ئاگاھالندۇرۇپ، ئۇالرنىڭ پەقەت 
)ئايالالر، كېسەللەر ۋە ئاجىزالر بىلەن جىھادقا چىقماي بىللە قېلىپ 
قېلىشقا( رازى بولۇشى بىلەن سۈپەتلەنگەنلىكىنى قاتتىق سۆككەن 

 ي اْفقاُهونا  َلا  ف اُهمْ  مْ وِِِ قُ لُ  عالاى واطُِبعا  اْلْاوااِلفِ  ماعا  ياُكونُوا ِبِانْ  ُضوا﴿را ئىدۇق. 
ُمُ  واأُولاِئكا  ُفِسِهمْ واأان ْ  ِبِاْموااَِلِمْ  جااهاُدوا ماعاهُ  آماُنوا واالَِّذينا  الرَُّسولُ  ِكنِ لا  ۞  َلا

رااتُ  ر )يەنى ئۇالر ئۆيلىرىدە قالغۇچىال» ﴾۞ اْلُمْفِلُحونا  ُهمُ  واأُولاِئكا  اْلْاي ْ

ئايالالر، كېسەللەر ۋە ئاجىزالر( بىلەن بىللە بولۇشقا رازى بولدى، 
ئۇالرنىڭ دىللىرى پېچەتلەندى. شۇنىڭ ئۈچۈن، ئۇالر )جىھادتىكى 
پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىشتىن كېلىدىغان بەختنى( چۈشەنمەيدۇ 

ن بىللە ئىمان ئېيتقانالر [. لېكىن، پەيغەمبەر ۋە پەيغەمبەر بىلە08]
 ئەنە شۇالر )ئىككىال ى.ىلەن، جانلىرى بىلەن جىھاد قىلدماللىرى ب

دۇنيانىڭ( ياخشىلىقلىرىغا نائىل بولىدۇ، ئەنە شۇالر مەقسەتكە 
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 ①«.يەتكۈچىلەردۇر
بۇ ئايەتتە مۇئمىنلەرنىڭ نىجات تاپىدىغانلىقى ۋە ئۇالر تاللىغان 

نىڭ گۇۋاھلىق بەرگەنلىكى تائاال هللايولنىڭ توغرا ئىكەنلىكىگە 
نىڭ ۋە ئۈممەتنىڭ سەلەف  ملسو هيلع هللا ىلصبايان قىلىنغان. ئەگەر سىز پەيغەمبەر 

ئۇالرنىڭ ھەممىسىدىن رازى بولسۇن!( يولىدا  هللاسالىھلىرىنىڭ )
ماڭغۇچى بولسىڭىز، بۇ )يۇقىرىقى ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان يول( 

ر بىلەن بىللە ئوپئوچۇق توغرا يولدۇر. جىھادتىن ئولتۇرۇپ قالغۇچىال
بولۇشقا رازى بولغان كىشىلەر ھەققىدىكى بايانالردا مۇئمىنلەرنى 
مۇناپىقالرنىڭ يولىدا مېڭىپ قېلىشتىن ئاگاھالندۇرۇلغان بولۇپ، 

 ِكنِ ﴿لا مۇنداق دەيدۇ: تائاال  هللائىككى خىل يول ئېنىق ئايرىلغان. 
ىلەن ە پەيغەمبەر بلېكىن، پەيغەمبەر ۋ» ماعاُه﴾ آماُنوا واالَِّذينا  الرَُّسولُ 

.بىللە ئىمان ئېيتقانالر... نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصئەگەر سىز پەيغەمبەر   ②«
ئەگەشكۈچىسى بولسىڭىز، ئۇ ھالدا توغرا يول بۇ ئايەتتە بايان 

انلىرى ماللىرى بىلەن، ج» واأانْ ُفِسِهْم﴾ ِبِاْموااَلِِمْ  اهاُدوا﴿جا قىلىندى: 

.بىلەن جىھاد قىلدى ولسا جىھادتىن ئولتۇرۇۋالغۇچىالر ب  ③«
پەيغەمبىرىگە  نىڭهللاۋە  هللانەپسىلىرى ئالداپ كەتكەن ھەمدە 

 يالغان سۆزلىگەن كىشىلەردۇر. 
ھەمدىلەرنى  قاهللاكەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما 

جىھادتىن ئولتۇرۇۋالغان ئەمما تەۋبە قىلمىغان چۈنكى  ئېيتتى
كەلمىدى. ئەگەر ئۇ يالغان  ھاالكەت ئۇنىڭغاكىشىلەرگە يەتكەن 

ەن كەلگ ھاالكەتە ئۇنىڭغىمۇ ئۇالرغا يەتكەن ئېيتقان بولسا، ئەلۋەتت
                                                           

  ① سۈرە تەۋبە 08-، 00- ئايەتلەر.
 ② سۈرە تەۋبە 00- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
  ③ سۈرە تەۋبە 00- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ەن ئۆزرە س»ئۇنىڭغا باشقىالر تەرىپىدىن:  ئېيتىشىچەبوالتتى. ئۇنىڭ 
نىڭ سەن ئۈچۈن تىلىگەن  ملسو هيلع هللا ىلصئېيتقان بولساڭ، پەيغەمبەر 

لگەن دېيى« مەغپىرىتى سېنىڭ گۇناھىڭغا كۇپايە قىالتتى ئەمەسمۇ؟!
نىڭ ئالدىدا  ملسو هيلع هللا ىلصمەن: >پەيغەمبەر »ئىدى. ئۇ مۇنداق دەيدۇ: 

يالغانچىلىق ۋە جىھادتىن ئولتۇرۇپ قېلىشتىن ئىبارەت ئىككى 
 هللابەندىلىرى!  نىڭهللائى «. گۇناھنى تەڭ ئۆتكۈزمەيمەن< دېدىم

ا جىھادق ۇپ قېلىش بىلەن سىنالغان كىشىنىڭئولتۇر ىنيولىد
بەندىلىرى بولغان  نىڭهللا ھەمدە ىچىقماي ئولتۇرۇپ قېلىش

يولىدىكى جىھادتىن ياردەمسىز تاشالپ قويۇشتىن  هللامۇئمىنلەرنى 
ئىبارەت ئىككى گۇناھنى تەڭ ئۆتكۈزمەسلىكىنى تەپەككۇر قىلىپ 
بېقىڭالر! سىز نېمشقا بېخىللىق قىلىسىز ۋە كىشىلەرنى 

 ائاالت هللابېخىللىق قىلىشقا بۇيرۇيسىز؟ بېخىللىق قىلىش 

 ِذينا ﴿الَّ مۇنداق دەيدۇ:  تائاال هللاپەتلەردىندۇر. سۆككەن قەبىھ سۈ
َياُْمُرونا  ي اْبخاُلونا  ەر، ئۇالر )يەنى مۇتەكەببىرل» اِبْلُبْخِل﴾ النَّاسا  وا

ماختانچاقالر( بېخىللىق قىلىدۇ، كىشىلەرنى بېخىللىققا 
 تائاال هللامالغا بېخىللىق قىلىش مۇسىبەتتۇر. ئەگەر  ①«.بۇيرۇيدۇ

سىزنى بېخىللىق ۋە قورقۇنچاقلىق بىلەن سىنىسا، سىز 
ئىستىغپار ئېيتىڭ ۋە باشقىالرنى  قاهللاگۇناھلىرىڭىز ئۈچۈن 

 هللادۇنيالىرىنى -بېخىللىق قىلىشقا بۇيرۇماڭ. باشقىالر مال
يولىدا ئىشلىتىشتىن باش تارتسا، سىزگە نېمە پايدىسى بار؟ 

 سىزگە نېمە پايدىسىباشقىالر ئۆز دىنىنى قوغداشتىن ئولتۇرۇۋالسا 
بار؟ بۇ ھەقىقەتەن شەيتان كىشىلەرنىڭ قەلبلىرىگە تاشلىغان 

                                                           
  ① سۈرە نىسا 08- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئەنە شۇ شەيتان » أاْولِيااءاُه﴾ ُُياوِ فُ  الشَّْيطاانُ  ذاِلُكمُ  ِإَّنَّاا﴿شۈبھىلەر ئىدى. 

  ①«.ئۆز دوستلىرىنى )يەنى كۇففارالرنى( قورقىتىدۇ
مىڭدىن ئارتۇق ئادەم بۇ يەرگە چىقسا، ئەلۋەتتە  28ئەگەر 

 ڭنىهللا. مەن توپلىنىدۇئىزنى بىلەن كۈچ  نىڭهللايېگانە -يەككە
يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيانقى بۇ مەيدان ۋە بۇ  18پەزلى بىلەن 

 يول ھەققىدىكى ئىلىملەرنى سۆزلەپ ئۆتىمەن. 
ىرىگە لكىشىلەر قانداقمۇ چىقسۇن؟ ئۇالر شەيتان ئۇالرنىڭ ئەقىل

چىرايلىق كۆرسەتكەن ۋە چوڭ كۆرسەتكەن قۇرۇق ئۆزرىلەرنى 
باشقا يوچۇقالرنى كىم ئېتىدۇ؟<، »>ئېيتىشىدۇ. شەيتان سىزگە: 

ايرىقىغا ب نىڭ<هللا إَل إلهَل >»>باشقا كىشىلەرمۇ قېلىپ قالدى< ۋە 

 دەيدۇ. «شۇڭا سىلەردىن گۇناھ ساقىت بولىدۇ< ياردەم بېرىلىپ بولدى
ندىسى! سىز جىھادتىن ئولتۇرۇپ قىلىش، بە نىڭهللائى 

جىھادتىن توسۇش ۋە جىھادنى ياردەمسىز تاشالپ قويۇش قاتارلىق 

 دْ قا ﴿گۇناھالرنى گەدىنىڭىزگە يۈكلىۋېلىشتىن ئېھتىيات قىلىڭ. 
رنى )جىھادتىن( باشقىال ئىچىڭالردىكى هللا» ِمْنُكْم﴾ اْلُمعاوِ ِقيا  اَّللَُّ  ي اْعلامُ 

.توسقۇچىالرنى بىلىدۇ بىزنىڭ قەلبلىرىمىزدىكى  تائاال هللا  ②«
ئۇ خۇددى كەئب  ،ىپ تۇرغۇچىدۇر. نەپسىڭىزگە قاراڭنەرسىلەرنى بىل

قا رىنى ئالداشئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ۋە ئۇنىڭ قېرىنداشلى
 هللائالداپ قويغان بولۇشى مۇمكىن.  مۇسىزنى ئۇرۇنغانغا ئوخشاش

 ئۇالرنىڭ ھەممىسىدىن رازى بولسۇن! 
مېنى »ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ: كەئب 

                                                           
  ① سۈرە ئال ئىمران 280- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

  ② سۈرە ئەھزاب 20- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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 قاهللامەتلەرنى بەرگەن ئراستچىللىققا ھىدايەت قىلغان ۋە ئۇ نې
چەكسىز ھەمدىلەر بولسۇن! راستچىللىق، مەن ئىسالم كەلتۈرگەندىن 

چۈنكى مەن  مەتتۇرئماڭا ئاتا قىلغان ئەڭ ئۇلۇغ نې تائاال هللاكېيىن 
يالغان سۆزلىگەن بولسام خۇددى باشقىالر يالغان سۆزلىمىدىم. ئەگەر 

 تائاال هللاھاالك بولغاندەك ھاالك بولۇپ كېتەتتىم. ھەقىقەتەن 
ال تائا هللاھېچكىمگە ئېيتمىغان يامان سۆزنى ئۇالرغا ئېيتقان ئىدى، 

ُتمْ  ِإذاا لاُكمْ  اِبَّللَِّ  ياْحِلُفونا ﴿سا مۇنداق دېدى:  ُهمْ  لِتُ ْعرُِضوا ِهمْ إِلايْ  انْ قالاب ْ  عان ْ
ُهمْ  فاأاْعِرُضوا  ِلُفونا ياْ  ۞ ياْكِسُبونا  انُواكا  ِباا جازااءً  جاهانَّمُ  واماْأوااُهمْ  رِْجسد  إِن َُّهمْ  عان ْ

ُهمْ  لِت اْرضاْوا لاُكمْ  >ئۇالر )يەنى  ْرضاى﴾ي ا  َلا  اَّللَّا  فاِإنَّ  ُهمْ ن ْ عا  ت اْرضاْوا فاِإنْ  عان ْ

ۇالرنى سىلەرنىڭ ئ مۇناپىقالر(نىڭ يېنىغا قايتىپ بارغىنىڭالردا، ئۇالر
 هللائەيىبلىمەسلىكىڭالر ئۈچۈن )يالغان ئۆزرىلەر بايان قىلىپ(، 

 بىلەن ئۇالر يەنى) ئۆرۈڭالر يۈز ئۇالردىن قىلىدۇ. قەسەم بىلەن
مالشماڭالر(، ئۇالر ھەقىقەتەن نىجىستۇر، ساال ۋە سۆزلەشمەڭالر

قىلمىشلىرىنىڭ جازاسى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ بارىدىغان جايى 
ر ئۇال ىڭ رازىلىقىڭالرغا ئېرىشىش ئۈچۈن[. سىلەرن00جەھەننەمدۇر ]

سىلەرگە قەسەم ئىچىپ بېرىدۇ، سىلەر ئۇالردىن رازى بولساڭالر )بۇ 

َل حول وَل قوة  ①«.بولمايدۇ< رازى هللاچۈنكى  الرغا پايدا بەرمەيدۇ(ئۇ
قا ياردەم بېرىشتىن ئولتۇرۇۋالسىڭىز، «هللا إَل إلهَل »سىز  !إَل ابهلل

سىزدىن رازى بولمىسا، ئۇ ھالدا بۇ ھاياتنىڭ نېمە  هللانەتىجىدە 

ُهمْ  ت اْرضاْوا ِإنْ ﴿فا قىممىتى بولسۇن!؟   اْلقاْومِ  عانِ  ْرضاىي ا  َلا  اَّللَّا  فاِإنَّ  عان ْ
 سىلەر ئۇالردىن رازى بولساڭالر )بۇ ئۇالرغا پايدا بەرمەيدۇ(،» اْلفااِسِقيا﴾

                                                           
  ① سۈرە تەۋبە 00-ئايەت ۋە 00- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئۇالرنى  تائاال هللا  ①«.بولمايدۇ رازى قەۋمدىن پاسىق هللاچۈنكى 
زۇلۇم »يۇقىرىدىكى ئايەتتىكى سۈپەتلەر بىلەن، باشقا بىر ئايەتتە 

ېگەن د« پاسىق»دېگەن سۈپەت بىلەن ۋە يەنە بىر ئايەتتە « قىلغۇچى
 سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلىدى. 

 —كەئب ئىبنى مالىكتىكى بۇ ئۇلۇغ ئېتىراپ قىلىش 
ئىنسانالر ئۈچۈن ئۆزلىرىنىڭ قەلبلىرىنى تەكشۈرۈش، ئۇنى داۋاالش 
ۋە ئۇنى توغرا يولغا قايتۇرۇش ئۈچۈن كۆرسىتىلگەن ياخشى بىر 
ئۈلگىدۇر. ئۈممەتنىڭ سەلەف سالىھلىرى تۆۋەندىكى ئايەتتە 

 ماعاهُ  ُنواآما  واالَِّذينا  الرَُّسولُ  ِكنِ ﴿لا كۆرسىتىلگەندەك كىشىلەر ئىدى. 
پەيغەمبەر ۋە پەيغەمبەر بىلەن بىللە ئىمان  لېكىن» ﴾جااهاُدوا

.ئېيتقانالر جىھاد قىلدى جىھادتىن پەقەت دىننى   ②«
 ۇۋالغان بولۇپ، شۇ ھالەتتە ئۇالرچۈشەنمەيدىغان ئەئرابىالر ئولتۇر

 ملسو هيلع هللا ىلصدەپ گۇمان قىلىشاتتى. ئۇالر پەيغەمبەر « بىز ئىمان ئېيتتۇق»
دەپ مىننەت قىلغان « تتۇقبىز ئىمان ئېي»نىڭ يېنىغا كېلىپ 

 والاِكنْ  ْؤِمُنوات ُ  لاْ  ُقلْ  آمانَّا اْْلاْعراابُ  الاتِ ﴿قا مۇنداق دېدى:  تائاال هللا ۋاقىتتا
مياانُ  ْدُخلِ يا  والامَّا أاْسلاْمناا ُقوُلوا الر: >ئىمان ئەئرابى» قُ ُلوِبُكْم﴾ ِف  اْْلِ
>)تېخى( ئىمان  :تۇق< دەيدۇ، )ئۇالرغا( ئېيتقىنكىئېيت

ر ۋە لېكىن سىلەر بويسۇندۇق دەڭالر، ئىمان تېخى ئېيتمىدىڭال
 ③«.دىلىڭالرغا كىرمىدى<

ئۇالرغا مۇئمىنلەرنىڭ سۈپەتلىرىنى  تائاال هللاكېيىنكى ئايەتتە 
ققەت دى !بەندىلىرى نىڭهللاۋە ھالەتلىرىنى بايان قىلىپ بەردى. ئى 

                                                           
  ① سۈرە تەۋبە 00- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
  ② سۈرە تەۋبە 00- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بُوا لاْ  ُثَّ  واراُسولِهِ  اِبَّللَِّ  آماُنوا الَِّذينا  اْلُمْؤِمُنونا  ِإَّنَّاا﴿ .قىلىڭالر  واجااهاُدوا ي اْرَتا
قىقي( مۇئمىنلەر شۈبھىسىزكى، )ھە» اَّللَِّ﴾ ساِبيلِ  ِف  واأانْ ُفِسِهمْ  ِبِاْموااَلِِمْ 

 (ئىمانىدا) ئاندىن كەلتۈرگەن، ئىمان پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە قاهللا
نىڭ يولىدا هللا بىلەن جانلىرى ۋە ماللىرى كەلتۈرمىگەن، شەك

بۇ ئايەت ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن  هللا أكرب! ①«.قىلغانالردۇرجىھاد 

ئەگەر سەن مۇئمىنلەردىن بولۇشنى »ئۇالرغا:  هللايېتەرلىكتۇر. 
نىيەت قىلساڭ، بۇ ئىماننىڭ سۈپىتىدۇر. يەنى مۇئمىنلەرنىڭ 

ۋە ئۇنىڭ  هللاسۈپەتلىرىنىڭ ئەڭ گەۋدىلىكى شەك قىلماستىن 
يولىدا ماللىرى ۋە  هللاپەيغەمبىرىگە ئىمان كەلتۈرۈش ھەمدە 

 دېدى. « جانلىرى بىلەن جىھاد قىلىشتۇر
 ،لەرگە راستچىللىق سۈپىتىنى قوشتىئۇ سۈپەت تائاال هللائاندىن 

بۇ سۈپەت كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانى )ھاالك 
راستچىللىق »: ملسو هيلع هللا ىلصبولۇشتىن( قۇتۇلدۇرغان ئىدى. پەيغەمبەر 

يدۇ. بەندە داۋاملىق راست ياخشىلىقتۇر، ياخشىلىق جەننەتكە باشال
 ②«ھۇزۇرىدا راستچىل دەپ يېزىلىدۇ نىڭهللاسۆزلىسە، ئاخىرى ئۇ 

 دېگەن ئىدى. 
مەئسىيەتتىن ھەزەر -سىلەر راستچىل بولۇڭالر ۋە گۇناھ

بُوا لاْ  ُثَّ  واراُسولِهِ  اِبَّللَِّ  آماُنوا الَِّذينا  اْلُمْؤِمُنونا  ِإَّنَّاا﴿ .ئەيلەڭالر  واجااهاُدوا ي اْرَتا
شۈبھىسىزكى، » ِدُقونا﴾الصَّا ُهمُ  أُولاِئكا  اَّللَِّ  ساِبيلِ  ِف  واأانْ ُفِسِهمْ  ِبِاْموااَلِِمْ 

 ئىمان پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە قاهللا)ھەقىقي( مۇئمىنلەر 
 ۋە ماللىرى كەلتۈرمىگەن، شەك( ئىمانىدا) ئاندىن كەلتۈرگەن،

                                                           
  ① سۈرە ھۇجۇرات 20- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

  ② مۇسلىم رىۋايىتى.
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ئىمان )نىڭ يولىدا جىھاد قىلغانالردۇر، ئەنە شۇالر هللا بىلەن جانلىرى
رەھىم قىلغۇچىالرنىڭ ئەڭ ئى   ①«.دەۋاسىدا( راستچىلالردۇر

! بىزنى راستچىلالر قاتارىدىن قىلغىن ۋە بۇ هللاياخشىسى بولغان 
 مەتنى داۋامالشتۇرۇپ بەرگىن. ئنې

 ملسو هيلع هللا ىلصسىلەر پەيغەمبەر » :مەن بارلىق مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمغا
دەپ نەسىھەت قىلىمەن. « تىلغا ئالغاندەك دورامچى بولماڭالر

سىلەردىن ھېچكىم >باشقىالر »مۇنداق دېگەن ئىدى:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ياخشىلىق قىلسا ياخشلىق قىلىمىز، يامانلىق قىلسا يامانلىق 

.قىلىمىز< دەيدىغان دورامچىالردىن بولمىسۇن سىز قەبرىگە   ②«
سوراق قىلىنىسىز ۋە قىيامەت كۈنى -يالغۇز سوئال  ،يالغۇز قويۇلۇپ

َل »يالغۇز تىرىلدۈرۈلىسىز. قىيامەت كۈنى تىرىلدۈرۈلگەندىن كېيىن 
-نى ياردەمسىز تاشالپ قويغانلىقىڭىز توغرىسىدا سوئال«هللا إَل إله

سېنى »سوراق قىلىنسىڭىز قانداق جاۋاب بېرىسىز؟ سىزدىن: 
قىلغان سېنى باي  هللاجىھادتىن نېمە ئولتۇرغۇزۇپ قويدى، 

 الَِّذينا  عالاى السَِّبيلُ  ِإَّنَّاا﴿دەپ سورالسا قانداق قىلىسىز؟ « ئىدىغۇ؟
 قُ ُلوِِِمْ  عالاى اَّللَُّ  واطاباعا  اْلْاوااِلفِ  ماعا  ياُكونُوا ِبِانْ  راُضوا أاْغِنيااءُ  واُهمْ  ياْستاْأِذنُوناكا 

ەت )جىھادقا چىقماسلىققا( رۇخس ئۆزلىرى باي تۇرۇپ» ي اْعلاُمونا﴾ َلا  ف اُهمْ 

سورىغانالر ئەيىبلىنىشى كېرەك، ئۇالر )جىھادقا چىقمىغان ئايالالر، 
 نىڭئۇالر هللاكېسەللەر، ئاجىزالر( بىلەن بىللە بولۇشقا رازى بولدى، 

نىڭ ئەمرىنى( هللا) ئۇالر( ئۈچۈن شۇنىڭ) پېچەتلىۋەتتى، دىللىرىنى

                                                           
  ① سۈرە ھۇجۇرات 20- ئايەت.

  ② تىرمىزى رىۋايىتى.
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  ①«.بىلمەيدۇ
سىز بۈگۈنكى كۈندە ئىسالم ئۈممىتىنىڭ بېشىغا كەلگەن 
مۇسىبەتلەر ھەققىدە تەپەككۇر قىلىڭ. ھەقىقەتەن جىھادتىن 

 نىڭهللائولتۇرۇۋېلىش ئۇزۇن مۇددەت داۋاملىشىپ كەتتى. ئى 
ى قىلىشقا ئالدىراڭالر. بەندىلىرى! ئاتلىنىڭالر، ياخشى ئەمەللەرن

ا ئوخشاش ئېغىر قاراڭغۇ كېچىنىڭ پارچىلىرىغ ىكىكەلگۈسىد
پۇرسەتنى غەنىيمەت  لىشتىن بۇرۇنپاساتلىق زامانالر كې-پىتنە

نىڭ سەھىھ ھەدىستە بايان قىلغىنىغا  ملسو هيلع هللا ىلصبىلىڭالر. پەيغەمبەر 
شەھىدنىڭ  ②«.ھەقىقەتەن قىلىچ خاتالىقالرنى ئۆچۈرىدۇ»ئوخشاش: 

قەرزدىن باشقا بارلىق گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنىدۇ. ھەقىقەتەن 
 الىقنى ئۆچۈرىدۇ. قىلىچ خات

سىز بىزنى قاراڭغۇلۇقتىن نۇرغا چىقىرىش ئۈچۈن بىزگە 
(گە ئەگىشىڭ. بىزنىڭ ۋە ملسو هيلع هللا ىلصئەۋەتىلگەن زاتقا )يەنى پەيغەمبەر 

مۇسۇلمانالردىن بولغان بارلىق كىشىلەرنىڭ ئىلمى جىبرىئىل 
نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصئەلەيھىسساالم ئوچۇق ۋەھىي ئېلىپ چۈشكەن پەيغەمبەر 

؟ دېگەن ئىدى نېمە ملسو هيلع هللا ىلصىلىملەردۇر. پەيغەمبەر ئىلمىنىڭ قاتارىدىكى ئ
 تائاال هللائۇ ئوچۇق ئەرەب تىلى بىلەن سۆزلىدى، ھەقىقەتەن 

سىلەرنى ئەرەب تىلىنى بىلىدىغان، ئەرەب تىلىنى چۈشىنىدىغان 
قىلدى، سىلەرنىڭ )جىھادتىن ئولتۇرۇۋېلىشتىكى( ھۆججىتىڭالر 
نېمە؟ راست سۆزلىگۈچى ۋە راست سۆزلىگۈچى دەپ تەستىقالنغۇچى 

ۋە ئۇنىڭدىن « مۇسلىم سەھىھ»، «سەھىھ بۇخارى» ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
بىلەن قەسەم قىلىپ تۇرۇپ  هللاە باشقا كىتابالردا كەلگەن ھەدىست

                                                           
  ① سۈرە تەۋبە 00- ئايەت.

  ② ئەھمەد رىۋايىتى، ئەلبانى »ھەسەن« دېگەن.



   

 

   45  

مۇھەممەدنىڭ جېنى ئىلكىدە بولغان زات »مۇنداق دېگەن ئىدى: 
بىلەن قەسەمكى، ئەگەر مۇسۇلمانالرغا ئېغىر كېلىپ قالمايدىغان 

يولىدا ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن  هللابولسا ئىدى، مەن 
سىلەر ئەرەب تىلىنى  ①«.ھەرقانداق قوشۇندىن قېلىپ قالمايتتىم

 ملسو هيلع هللا ىلصۈشۈنەمسىلەر؟ ئىنسانىيەتنىڭ ئەڭ ياخشىسى بولغان پەيغەمبەر چ
يولىدا ئۇرۇش قىلىدىغان ھېچقانداق قوشۇندىن  هللا ئۆزىنىڭ

بىلەن قەسەم قىلىۋاتىدۇ لېكىن  هللائايرىلىپ قالمايدىغانلىقىغا 
ئەۋزەلرەك ئەمەلنى  يولىدىكى جىھادتىنمۇ هللا ئەكسىچەسىز 

 تېپىشقا تىرىشىۋاتىسىز. 
 كۆپچىلىك دەىرلىرى تاجاۋۇز قىلىپ كىرگەنكاپئىلگىرى رۇس 
جىھادنىڭ پەرز ئەين بىرلىككە كېلىپ  مۇسۇلمان ئالىمالر

ئىكەنلىكىگە پەتىۋا بەرگەنگە قەدەر ھېچقانداق تەشكىالت 
ينلىكىگە پەتىۋا بەرگەن قۇرۇلمىغان ئىدى. ئۇالر جىھادنىڭ پەرز ئە

 ئاساسىڭىز بار،نىڭ جىھادقا چىقماسلىقىڭىزغا نېمە سىز تۇرۇپمۇ
 ىقىڭىزنىڭ سەۋەبىسىزنىڭ جىھادقا چىقماسل ھۆججىتىڭىز نېمە؟

زېمىنغا مايىل قىلىدىغان ئىنسان نەپسىنىڭ  تۇغۇلۇپ ئۆسكەن
مۇھەممەدنىڭ جېنى »: ملسو هيلع هللا ىلصئالدامچىلىقىدىن ئىبارەت. پەيغەمبەر 

ئىلكىدە بولغان زات بىلەن قەسەمكى، ئەگەر مۇسۇلمانالرغا ئېغىر 
يولىدا ئۇرۇش قىلىش  هللاغان بولسا ئىدى، مەن كېلىپ قالمايدى

 دېگەن ئىدى. « ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن ھەرقانداق قوشۇندىن قالمايتتىم
نى ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى ۋە ئۆزىنىڭ پەيغەمبەر  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 هللانىڭ يولىدا ئىكەنلىكىنى دەۋا قىلىۋاتقان بىر كىشىنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           
  ① بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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وَل  َل حول؟ سۇن!بول يولىدا جىھادقا چىقماسلىقى قانداقمۇ مۇمكىن
جىھاد پەرز ئەين بولغان زاماندا بىز جىھاد چۈشەنچىسىنى  !قوة إَل ابهلل

قەيەردىن ئالىمىز؟ تاتارالرغا قارشى جېنى بىلەن جىھاد قىلغان 
دىيانەتلىك ئالىم شەيخۇلئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ 

 جىھاد»جىھاد چۈشەنچىسى ھەققىدە سۆزلەپ مۇنداق دېگەن: 
ىڭ ۋە الرنالىميا ۋەزىيىتىنى بىلمەيدىغان ئھەققىدىكى پەتىۋانى دۇن

-دىننىڭ زاھىرىغا قاراپ ھۆكۈم چىقىرىدىغان كىشىلەرنىڭ كۆز
بەلكى دۇنيا ۋەزىيىتىنى چۈشىنىدىغان، ھەق  قارىشىدىن ئەمەس

 .«قارىشىدىن ئېلىش ۋاجىبتۇر-ئۈستىدىكى ئەھلى ئىلىمالرنىڭ كۆز
ۈندە ئامېرىكا ۋە ئۇنىڭ قوشۇنلىرىغا بۈگۈنكى ك»مەن سىلەرگە 

دەپ ئۆزرە ئېيتىۋاتقان « قارشى تۇرۇشقا تاقىتىمىز يەتمەيدۇ
دىن ئاددىي بىر مىسالنى بايان قىلىپ «دەلىللىرى»كىشىلەرنىڭ 

بېرەي. ئۇ كىشى پەتىۋا بەرگۈچى ھازىرالشقا تېگىشلىك بولغان 
ۇ كىشى شەرتلەرنى ھازىرلىماي تۇرۇپ پەتىۋا بەرگەن. ئەسلىدە ئ

ئىلىم ئەھلىلىرى بىلىشى زۆرۈر بولغان شەرتلەرنى بىلىشى كېرەك 
« الموقعين عالمإ»ئىدى. ئىمام ئىبنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ 

پەتىۋا بەرگۈچى يۈز بەرگەن »ناملىق كىتابتا مۇنداق دەيدۇ: 
ھادىسىلەرنىڭ ماھىيىتىنى بىلىشى، ئۇ ھادىسە توغرۇلۇق 

مۇئەييەن ھالەت ۋە مۇئەييەن  ،شقائىزدىنىشى كېرەك. ئۇنىڭدىن با
نىڭ تائاال هللارېئاللىقتا يۈز بەرگەن ھادىسىلەرگە تەتبىقلىنىدىغان 

 «.ھۆكۈملىرىنى بىلىپ ئاندىن پەتىۋا بېرىشى كېرەك
سىز ھازىرقى زامان جەڭلىرىنى كۆرۈپ باقمىدىڭىز، دۈشمەننى 

غا شەكسىز ئىشەنگەن تائاال هللاقانداق چىكىندۈرۈشنى بىلمەيسىز. 
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بىلەن ئۇچرىشىدىغانلىقىغا گۇمان قىلمايدىغان ئىمان  هللاۋە 
ئەھلىدىن بولغان بىر تۈركۈم كىشىلەرنىڭ ئاددىي قورالالر بىلەن 
سوۋېت ئىتتىپاقىنى قانداق مەغلۇپ قىلغانلىقىنى تېخىمۇ 

 بىلمەيسىز. 
ئۇالرنىڭ بۇ ھەقتىكى چۈشەنچىسى تولۇق بولمىغان ھالەتتە 

نى بىز قورال ئېتىش ،ياشالرنىڭ سانى ئاز»ىنىپ سىزگە: ا تايقىياسق
دەيدۇ )يەنى مۇشۇنىڭغا « بىلمەيمىز ھەمدە بىزنىڭ قورالىمىز ئاز

بەندىلىرى! بۇنداق دېيىش  نىڭهللائاساسەن پەتىۋا بېرىشىدۇ(. ئى 
 سىلەرگە ياراشمايدۇ، ھەقىقەتەن پەتىۋا ئىشى چوڭ ئىشتۇر. 

نىڭ زامانىسىدا  ملسو هيلع هللا ىلص، پەيغەمبەر سەھىھ ھەدىستە مۇنداق كەلگەن
ىر كىشى جۇنۇپلۇق ھالىتىدە تۇرۇپ بېشى يېرىلىپ كەتكەن ب

بۇ توغرۇلۇق ھۆكۈم سورىدى. ئۇالر بۇ  بەزىلەرنىڭ يېنىغا بېرىپ
 ،دەپ پەتىۋا بەردى« قىلىشىڭ كېرەكسەن غۇسل »كىشىگە: 

ئۇالرنىڭ بۇ مەسىلىدىكى شەرئىي ئىلىملىرى تولۇق ئەمەس ئىدى. 
 ىئۇنىڭدىن رازى بولسۇن!( غۇسل قىلغانلىق هللائۇ كىشى ) ئاندىن

گە يەتكەندە( پەيغەمبەر  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئۈچۈن ئۆلۈپ كەتتى. بۇ خەۋەر )
 هللائۇ كىشىنى ئۆلتۈرگەنلەرنى  ئۆلتۈرۈپتۇ، كىشىنى ئۇ ئۇالر»: ملسو هيلع هللا ىلص

 ①دېدى.« ئۆلتۈرسۇن
بۈگۈن پەتىۋا بېرىش ئۈچۈن ئالدىغا چىقىۋالغان كىشىلەرنىڭ 

بىزنىڭ ئون مىڭلىغان  !قانداق بولۇپ كېتەر؟ئەھۋالى 
يە ۋە ھەرسەكتە ئابرۇيلىرى بوسنى-قېرىنداشلىرىمىزنىڭ يۈز
چىچىنىيەدىكى مىڭلىغان  ،دەپسەندە قىلىندى

بىرونېۋىك ئارقىلىق -قېرىنداشلىرىمىزنىڭ قانلىرى تانكا

                                                           
  ① ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ئەلبانى »ھەسەن« دېگەن.
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 جىدلەرنىڭھىندونېزىيەدىكى قېرىنداشلىرىمىز مەس ،ئېقىتىلدى
 پەلەستىندىكى قېرىنداشلىرىمىز ،ۈۋېتىلدىئىچىدە كۆيدۈر

 يەھۇدىيالرنىڭ قولىدا ئېغىر ئازابلىنىۋاتىدۇ. 

 نەزەر سالسام شەھەردىكى ئىسالمغا،
 قوش قانىتى كېسىلگەن قۇش ئۇ گويا. 

ئەمما بىز  يەرلىرىدە مۇسىبەتلەر بولۇۋاتىدۇدۇنيانىڭ ھەممە 
دەپ ئولتۇردۇق ۋە ھازىرغا قەدەر « پەرز كۇپايە»يەنىال جىھادنى 

« پەرز ئەين»كىمكى جىھادنى  .دەۋاتىمىز« پەرز كۇپايە»جىھادنى 
دېسە، ئۇ كىشى ھەرخىل يولالر بىلەن ياردەمسىز تاشالپ قويۇلۇۋاتىدۇ. 

گە ۋە ساھابە  ملسو هيلع هللا ىلصقەلبىدە كۈچلۈك ئىمانى بولغان كىشى پەيغەمبەر 
 رام رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالرغا ئەگىشىدۇ. كى

مەن بۇ مەشھۇر ھەدىس ھەققىدە ئېيتىدىغان سۆزۈمنى  
كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ۋە باشقا ساھابە  نىڭتائاالهللا

كىرام رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالر ھەققىدىكى بايانلىرى بىلەن 
ەرگە ئاخىرالشتۇرىمەن. ئۇالرنىڭ بەزىلىرى مەككىدە ئەزىيەتل

ئۇچرىغاندا ئۇرۇش قىلىشنى تەلەپ قىلىشقان ئىدى. كېيىن ئۇالر 
كاپىرالرغا قارشى تۇرۇشنىڭ زۆرۈر ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ 

ئۇالرنى جىھادقا چىقمىسا  تائاال هللاجىھادتىن ئولتۇرۇۋالغان ۋاقىتتا، 
 ھاالك بولىدىغانلىقى ھەققىدە ئاگاھالندۇردى. 

توختاتتى ۋە ئۇالرنى ئۆزىنى تۇتۇۋېلىشقا  ئۇالرنى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ۇرۇشقا بۇيرۇلمىغانلىقىنى ئېيتتىبۇيرۇپ، ئۇالرغا ئۆزىنىڭ تېخى ئ

ئەمما ئۇالرغا جىھاد پەرز قىلىنغان ۋاقىتتا جىھادتىن كەينىگە 

 أالاْ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تائاال هللائۇالردىن رازى بولسۇن!  هللايېنىۋالدى. 
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 ُكِتبا  ف الامَّا الزَّكااةا  واآتُوا ةا الصَّلا  واأاِقيُموا أاْيِدياُكمْ  ُكفُّوا مْ َلاُ  ِقيلا  الَِّذينا  ِإلا  ت ارا 
ُهمْ  فارِيقد  ِإذاا اْلِقتاالُ  عالاْيِهمُ  ئى ») خاْشياًة﴾ أاشادَّ  أاوْ  اَّللَِّ  كاخاْشياةِ  سا النَّا ُياْشاْونا  ِمن ْ

مۇھەممەد!( ئۇالرغا )يەنى مەككىدە تۇرۇپ ئۇرۇشۇشنى تەلەپ 
ناماز ئوقۇڭالر،  )ئۇرۇشتىن( قولۇڭالرنى يىغىڭالر،>قىلغانالرغا(: 
دېگەن كىشىلەرنى كۆرمىدىڭمۇ؟ )يەنى ئۇالردىن  <زاكات بېرىڭالر

ئۇالرنىڭ  الرغا جىھاد پەرز قىلىنغان چاغدائەجەبلەنمەمسەن؟( بۇ
 نىڭ) هللار تۈركۈم كىشىلەر دۈشمەندىن گويا ئارىسىدىكى بى

 ①«.قورقىدۇ بەتتەررەك ئۇنىڭدىنمۇ بەلكى قورققاندەك دىن(ئازابى
بەندىلىرى! بۇ ئايەت ساھابە كىرام رەزىيەلالھۇ  نىڭهللائى 

قورقۇڭ ۋە ئۆزىڭىزنى  تىنهللائەنھۇمالر ھەققىدە چۈشكەن. سىز 
تەكشۈرۈڭ. بۇ ئايەت ساھابە كىرام رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالر ھەققىدە 

 قا ياردەم بېرىشتىن«هللا إَل إلهَل »دېيىلگەن بولسا، ئۇنداقتا سىز 

 لَِّذينا ا ِإلا  ت ارا  أالاْ ﴿ !ئولتۇرۇۋالغان چاغدا قانداقمۇ خاتىرجەم بولىسىز؟
ُمْ  ِقيلا  ةا  واأاِقيُموا أاْيِدياُكمْ  ُكفُّوا َلا  ذااإِ  اْلِقتاالُ  عالاْيِهمُ  ُكِتبا  لامَّاف ا  الزَّكااةا  واآتُوا الصَّلا
ُهمْ  فارِيقد  نااعا  كات اْبتا  ِلا  راب َّناا واقااُلوا ياةً خاشْ  أاشادَّ  أاوْ  اَّللَِّ  كاخاْشياةِ  النَّاسا  ُياْشاْونا  ِمن ْ  لاي ْ

ا )يەنى ھەممەد!( ئۇالرغئى مۇ») ﴾قارِيب   أاجال   ِإلا  أاخَّْرت اناا لاْوَلا  اْلِقتاالا 

)ئۇرۇشتىن( >مەككىدە تۇرۇپ ئۇرۇشۇشنى تەلەپ قىلغانالرغا(: 
دېگەن  <ناماز ئوقۇڭالر، زاكات بېرىڭالر قولۇڭالرنى يىغىڭالر،

غا الركىشىلەرنى كۆرمىدىڭمۇ؟ )يەنى ئۇالردىن ئەجەبلەنمەمسەن؟( بۇ
ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى بىر تۈركۈم  جىھاد پەرز قىلىنغان چاغدا

 ىبەلك قورققاندەك دىن( ئازابى نىڭ) هللاكىشىلەر دۈشمەندىن گويا 

                                                           
  ① سۈرە نىسا 88- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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. ئۇالر )ئۆلۈمدىن قورقۇپ(: قورقىدۇ بەتتەررەك ئۇنىڭدىنمۇ
>پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە نېمە ئۈچۈن جىھادنى پەرز قىلدىڭ؟ نېمە 

خىر ئۈچۈن بىزنى ئۇزاققا قالماي كېلىدىغان ئەجەلگىچە تە
قىلمىدىڭ؟ )يەنى ئەجىلىمىز يەتكۈچە تەخىر قىلساڭ، ئۇرۇشتا 

 ①«.ئۆلتۈرۈلمىسەك بولماسمىدى؟(< دېدى
مانا بۇ ئىنسان نەپسىنىڭ ئالدامچىلىقى ۋە ھاياتلىققا مايىل 
بولۇپ كېتىشىدۇر. سىز قايسى نەرسە ئۈچۈن ۋاقىتنى كېچكتۈرىسىز 

نېمە ئىش يۈز  ۋە جىھادتىن ئايرىلىپ قالىسىز؟ يېقىن مۇددەتتە
بېرىدۇ؟ دۇنيا ھاياتىدىن پەقەت تۈگىمەيدىغان ئۆزرىلەر ۋە سىزنىڭ 

 ھاياتىڭىزدىن ئۇزۇن بولغان ئارزۇلىرىڭىز بارلىققا كېلىدۇ. 

نْ ياا ماتااعُ  ُقلْ  قارِيب   أاجال   ِإلا  أاخَّْرت اناا ْوَل﴿لا  رد  وااآلِخراةُ  يلد قالِ  الدَّ ي ْ  ىقا ات َّ  لِ مانِ  خا
 نېمە ئۈچۈن بىزنى ئۇزاققا قالماي كېلىدىغان»> فاِتيًل﴾ ُتْظلاُمونا  واَلا 

ئەجەلگىچە تەخىر قىلمىدىڭ؟ )يەنى ئەجىلىمىز يەتكۈچە تەخىر 
دېدى. )ئى  قىلساڭ، ئۇرۇشتا ئۆلتۈرۈلمىسەك بولماسمىدى؟(<

>دۇنيانىڭ مەنپەئىتى ئازدۇر )يەنى  :مۇھەممەد!( ئېيتقىنكى
)ۋە ئۇنىڭ ئەمرىنى  قورققان( تىنهللا(، )مىتى پانىيدۇرئدۇنيانىڭ نې

تۇتقانالر( ئۈچۈن ئاخىرەت ياخشىدۇر، سىلەرگە قىلچىلىك زۇلۇم 
قىلىنمايدۇ )يەنى قىلغان ئەمەلىڭالرنىڭ ساۋابى 

.كېمەيتىلمەيدۇ(< قەلبلەرنى داۋاالش يولىنى  تائاال هللا  ②«
كۆرسىتىپ، ئۇالرغا قەلبلەرنىڭ ئالدامچىلىقىنىڭ سەۋەبى ئازغىنە 

ماتاالرغا باغلىنىش ئىكەنلىكىنى ئېيتتى. دۇنيا ھاياتىنىڭ -مال

                                                           
  ① سۈرە نىسا 88- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ماتا ئىكەنلىكىنى بايان قىلدى ۋە ئۇالرنى -پەقەت ئازغىنە مال
ماتاالردىن ياخشى بولغان( ئاخىرەتكە -مەڭگۈلۈك ياخشىلىققا، )مال

نْ ياا ماتااعُ  لْ ﴿قُ باشالپ قويدى.  رد  وااآْلِخراةُ  قاِليلد  الدُّ ي ْ  ْظلاُمونا تُ  واَلا  ات َّقاى مانِ لِ  خا
>دۇنيانىڭ مەنپەئىتى ئازدۇر  :ئى مۇھەممەد!( ئېيتقىنكى») فاِتيًل﴾

 ئۇنىڭ ۋە) قورققان( تىنهللامىتى پانىيدۇر(، )ئ)يەنى دۇنيانىڭ نې
 قىلچىلىك سىلەرگە ياخشىدۇر، ئاخىرەت ئۈچۈن( تۇتقانالر ئەمرىنى

 ساۋابى لىڭالرنىڭئەمى قىلغان يەنى) قىلىنمايدۇ زۇلۇم
 ①«.لمەيدۇ(<كېمەيتى

 أايْ ناماا﴿ئاندىن ئۇالرغا كەسكىن ئايەت بىلەن خەۋەر بەردىكى: 
ُتمْ  والاوْ  اْلماْوتُ  يُْدرِْكُكمُ  تاُكونُوا ة ﴾ بُ ُروج   ِف  ُكن ْ  قەيەردە بولماڭالر» ُمشايَّدا

)ئەجەل كەلگەندە( ئۆلۈم سىلەرنى تاپىدۇ، سىلەر مۇستەھكەم 
.قەلئەلەردە بولغان تەقدىردىمۇ شەيتان سىزنى ئالدايدۇ، ئۇ   ②«

ئەگەر سەن ئۇرۇشقا »ئۆزىنىڭ دوستلىرىنى قورقىتىدۇ ۋە سىزگە 
بۇ ھەقتە مۇنداق  تائاال هللادەيدۇ. لېكىن « بارساڭ ئۆلتۈرۈلىسەن

ُتمْ  والاوْ  اْلماْوتُ  يُْدرِْكُكمُ  اتاُكونُو  أايْ ناماا﴿دەيدۇ:  ة ﴾ ُروج  ب ُ  ِف  ُكن ْ قەيەردە » ُمشايَّدا

)ئەجەل كەلگەندە( ئۆلۈم سىلەرنى تاپىدۇ، سىلەر  بولماڭالر
 ③«.مۇستەھكەم قەلئەلەردە بولغان تەقدىردىمۇ

دىن ئۆز يولىدىكى جىھاد ئۈچۈن مۇئمىنلەرنىڭ تائاال هللامەن 
نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصقەلبلىرىنى ئېچىۋېتىشىنى، بىزنى ۋە سىلەرنى پەيغەمبەر 

پائالىيەتلىرىدىكى ۋە بارلىق سۈننەتلىرىدىكى -بارلىق ئىش

                                                           
  ① سۈرە نىسا 88- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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 مەنھىجى ئۈستىدە مۇستەھكەم قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. 
ەنھۇمالرنىڭ ئۆزۈمگە ۋە مۇسۇلمانالرغا ساھابە كىرام رەزىيەلالھۇ ئ

يولىنى ئەسلىتىش ۋە بۇ يولنى ئىزچىل داۋامالشتۇرۇپ مېڭىشىمىز 
ئۈچۈن مۇسۇلمانالرنى بەزى سۆزلەرگە قىزىقتۇرىمەن. ساھابە كىرام 
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالرنىڭ ئۇرۇش ۋە جەڭلەر ھەققىدە شېئىرلىرى 
بولغان. كىشىلەر جەڭگە كىرىشىپ كەتكەن، قىلىچالر ئاۋازى 

جەئفەر  توزان قاپلىغان جەڭ كۈنى-ئۇالرنى چاڭ ياڭرىغان ۋە
ئۆز قەلبىدە )جەننەتنى( ئەنەس ئىبنى نەزىر كۆرگەن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 

 ەھىھس»نچ بىلەن بايان قىلدى ۋە كەبى كۆرگەنلىكىنى تولۇق ئىشە
دا رىۋايەت قىلىنغىنىغا ئوخشاش سەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا «بۇخارى

ىبنى مۇئاز، پاھ! مەن ئوھۇد تەرەپتىن ئى سەئىد ئ»مۇنداق دېدى: 
ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن!(  هللائۇ )«. جەننەتنىڭ پۇرىقىنى پۇراۋاتىمەن

ئۆزىنىڭ ئىشەنچىسىنىڭ كۈچلۈكلىكىدىن، مەدىنىدە تۇرۇپ 
 جەننەتنىڭ پۇرىقىنى پۇراۋاتىدۇ ۋە مۇنداق شېئىر ئوقۇۋاتىدۇ: 

 ھە! يېقىنلىشىش ھەتتا ئاڭا،-ئەجەپ گۈزەل جەننەتلەر
 تاتلىق، سوغۇق ھۇزۇر ساڭا. ،شەربەتلىرى ئاجايىپ تەم

 شۈبھى يوقكى كەلدى مانا يەكسان بولۇش پەيتى رۇمنىڭ،
 ئۇچراشسامال گەر ئۇنىڭغا جاننى ئاتاش بەخت ماڭا.

مۇسۇلمانالر »باشقا ساھابە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالر مۇنداق دەيدۇ: 
بەنى لىھيان قەبىلىسىدىكى ئاسىم ئىبنى سابىت ئىبنى ئەقدەھ 
جەمەتىگە باردى. ئۇالر ھۇزەيل قەبىلىسىدىن بولغان بەنى لىھيان 

ە چۈشۈپ ئادەمنىڭ قاتتىق مۇھاسىرىسىگ 288قەبىلىسىدىن 
كىشى ئىدى. ئاندىن بۇ جەمەتتىكى  28قالدى، ھالبۇكى ئۇالر 
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>ئەھدىمىزنى قوبۇل  كىشىلەر ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى بىر ساھابىگە:
، ئۇ ساھابە: >مەن كاپىرنىڭ ئەھدىسىنى قوبۇل گەنىدىقىلغىن!< دې

ر داۋاملىق ئەھدىسىنى قوبۇل قىلمايمەن< دېدى. ئاندىن ئۇال
 ئوقۇدى:  ، ئۇ كىشى ئۇنىماي مۇنداق شېئىرغانىدىزورلى قاىشقىل

 باتۇر، ئەزمەت، كاتتا مەرگەن تۇرسام يەنە نە غەملىرىم،
 ھەمراھ بولسا ئېسىل ئوقيا، پۇختا ياچاق ھەر جەڭلىرىم.
 شۈبھى يوقكى ئۆلۈم ھەقتۇر، ھاياتلىقنىڭ ئەسلى باتىل،

 «.خار بولمامدۇ بۇ يۈزلىرىم سەنلەرگە جەڭ ئاچالمىسام

الرنى رازى ئۇالرنىڭ ھەممىسىدىن رازى بولسۇن ۋە ئۇ هللا
قىلسۇن! بۈگۈنكى كۈندە بىزنىڭ مۇقەددىساتلىرىمىزغا كەلگەن 
مۇسىبەتلەر ئېغىر بولۇپ، مۇسۇلمان كىشى ئۈچۈن بۇ ئەھۋالنى 

 ئېتىراپ قىلىش تولىمۇ زۆرۈردۇر. 
نىڭ يۇرتى ھىجازدىكى شەرەپلىك  ملسو هيلع هللا ىلصمەن سۆزۈمنى پەيغەمبەر 

ەندىكى كەئبىنىڭ ۋە قۇددۇسنىڭ ئەھۋالى بايان قىلىنغان تۆۋ
 شېئىرالر بىلەن ئاخىرالشتۇرىمەن. 

 بۈگۈن غېرىب ئەھلى قۇددۇس قەلبى زەرداپ، تولۇپ ھىجران،
 مەخپىي ئەمەس جاراھىتى، ھىجازمۇ ھەم زەپ سارغايغان.
 كىشىلەرنىڭ سەرخىللىرى ئەسلى ئىسالم جەڭچىلىرى،
 گەر يوشۇرساڭ جاراھەتنى مۇسىبەتلەر ئاندىن يامان.

  
 زەرداپ شۇنچە يۈكسەك شىجائىتى، گەر بولسىمۇ قەلبى

 قۇرۇش ئىسالم خىالپىتى.  يانماس ھەرگىز غايىسىدىن
 قەسەم قىلدى جەڭ قىلىشقا ئۇشبۇ يولدا ئېتىپ داۋام،
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 مەيلى كىسرا ياكى قەيسەر تا يەتكۈچە ھاالكىتى. 

دىن ئۆز يولىدا بۇندىن بۇرۇن شەھىد بولغان تائاال هللابىز 
ى قوبۇل قىلىشىنى، بىزگە قېرىنداشلىرىمىزنىڭ شەھىدلىكىن

كەلىمىسىنى ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن ئۆز يولىدىكى  نىڭهللا
شەھىدلىكنى ئېھسان قىلىشنى ھەمدە ئىتائەتچانالر ئەزىز 

مەئسىيەت ئەھلى خار بولىدىغان ۋە ياخشىلىققا -بولىدىغان، گۇناھ
بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسىدىغان توغرا يولنى بۇ ئۈممەتكە 

 ئۇنىڭغا ئىگە تائاال هللاىنى ئۈمىد قىلىمىز. مۇستەھكەملەپ بېرىش
 بولغۇچى ۋە ئۇنىڭغا قادىر زاتتۇر. 

! ھەقىقەتەن مەن سەندىن ھىدايەتنى، تەقۋالىقنى، هللائى 
! بىزگە هللاپاكلىقنى ۋە بىھاجەتلىكنى سورايمەن. ئى رەببىمىز 

دۇنيادا ياخشىلىق ئاتا قىلغىن ۋە ئاخىرەتتىمۇ ياخشىلىق ئاتا 
رەھمىتى ۋە  نىڭهللاخ ئازابىدىن ساقلىغىن. قىلغىن، بىزنى دوز
تاۋابىئاتلىرىغا ۋە بارلىق -گە، ئۇنىڭ ئائىلە ملسو هيلع هللا ىلصبەرىكىتى پەيغەمبەر 

 ساھابىلىرىگە بولسۇن! 

 !العاملي رب هلل اْلمد أن دعواَن آخرو 






