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 مۇقەددىمە

دۇرۇت ۋە  قا خاستۇر،هللاگانە يې-يەككە الرسانا-ھەمدۇبارلىق 
 ڭئۇ زاتنى، گەملسو هيلع هللا ىلص  مۇھەممەدساالمالر پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاخىرقىسى بولغان 

 بولسۇن!تلىرىغا ۋە ساھابىلىرىگە ئائىلە تاۋابىئا
مەقسەتكە كەلسەك، ئى مۇجاھىد قېرىندىشىم! قولىڭىزدىكى بۇ 

 ۋە يېزىپ چىقتىم. الپتوپ كىتابنى ئىنتايىن ئالدىراشلىق ئىچىدە
 .الىق بولۇپ قالسا بۇنىڭ ئۈچۈن ئۆزرە سورايمەنئەگەر خات

 پاكىتملىرىدە ھۆكۈ ! مەن بۇ كىتابنى دىنۇجاھىد قېرىندىشىمم
كىتاب مەزمۇنىنى،  زىپ چىقتىم.شىڭىز ئۈچۈن يېئۈستىدە بولۇ

 ملەرگىال قىسقارتتىم.بىلمىسىڭىز قەتئىي بولمايدىغان ھۆكۈ
 ، سىزنىڭابنى يازغان ۋاقتىمداكىت ! مەن بۇقېرىندىشىممۇجاھىد 

 الرنى كۆرۈشكەئۇزۇن كىتابيېزىلغان ھۆكۆملىرى توغرىسىدا  جىھاد
يار بەرمەيدىغانلىقىنى نەزەردە تۇتۇپ، قىممەتلىك ۋاقتىڭىزنى ۋاقتىڭىز 

ئېلىپ قويماسلىق ئۈچۈن مۇھىم مەسىلىلەر ۋە كۈچلۈكرەك 
 دەلىللەرنىال تالالپ ئالدىم.

! مەن مۇشۇ مۇقەددىمىدە سىزدىن مۇجاھىد قېرىندىشىم
 تۈرلۈك مەسىلىنى تەلەپ قىلىمەن: ئۈچتۆۋەندىكىدەك 
 .يولى ئىكەنلىكىنى ئەسلەڭ نىجاتلىقئىخالسنىڭ  بىرىنچى،

ئۆز نەپسىڭىز ئۈستىدىن غالىب  ئەگەر سىز ئىككىنچى،
 مەغلۇب  زمۇىدۈشمىنىڭىزنى ھەرگ كەلمىسىڭىز

 .قىلىڭ قىاللمايدىغانلىقىڭىزغا جەزم
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قا ۋە ئۇنى تارقىتىش مۇشۇ ۋاراقالرنى توپالش، يېزش ،چىنچىئۈ
 ەنىڭ دۈشمەنلىرىنىڭ كۆكرەكلىرىگهللا ،قېرىنداشالرنى ياردەملەشكەن

ۇ ئۇالرنىم سالىھ دۇئايىڭىز ئارقىلىق ئاتقان ئوقىڭىزنىڭ ساۋابىدىن
 .بەھرىمەن قىلىشنى ئۇنتۇپ قالماڭ

 لەنسلەر بىيېنىڭىزدىن ئايرىماڭ، بۇ دەرسلەرنى لىك دەربۇ قىممەت
 ڭ،سلەردىن ئېلى، ھۆكۈملىرىڭىزنى بۇ دەريىتىڭمەنىۋىيىتىڭىزنى بې

ۋە سىزنى مۇھاپىزەت  سىزگە ئىگە بولسۇنهللا  ئاخىرەتتە دۇنيا ۋە
 .قىلسۇن

 
 

 ئابدۇلالھ ئىبنى مۇھەممەد مەنسۇر ـــ قېرىندىشىڭىزيولىدىكى  هللا
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 ىرىكى ھۆكۈملدىتىىتاھارنىڭ ىدمۇجاھ

 ھۆكۈملەرنى تۆت تېما بويىچە بايان قىلىمىز. بۇ

 سۇ بىلەن  جاراھەتلەنگەن مۇجاھىدنىڭ، ېمابىرىنچى ت
 تاھارەت ئېلىشى.

 :بار ىتىھال خىل ئىككىتۆۋەندىكىدەك بۇنىڭ 
 شىۇچۇق بولوئ نىڭبىرىنچى خىل ھالەت، جاراھەت. 

تىپ قېلىشتىن ىزىيان يئۆزىگە ئەگەر مۇجاھىد  لەنگەنجاراھەت
تىپ ىنى يۇيىدۇ. ئەگەر ئۆزىگە زىيان يقورقمىسا، جاراھەتلەنگەن ئەزا

 ،دۇىساق ئەزالىرىنى يۇي، شۇكى اشقار، كۈچلۈك كۆزقېلىشتىن قورقسا
 زىيان يەتكۈزمىسە، )جاراھەتلەنگەن ئەزاغا( قىلىش ىھسۇ بىلەن مەس

 ۋە تەيەممۇمغا قىلىدۇ ىھسۇ بىلەن مەس غاجاراھەتلەنگەن ئەزالىرى
 لىخ بىر الرنىڭ لىممەزھىبىدىكى ئا ھەنبەلى بۇ ھتاج بولمايدۇ.وم

ئىبنى تەيمىيە  بۇ قاراشنى لۇپ، سەھىھ قاراشتۇر.ىشى بوقاركۆز
 .قوبۇل قىلغان مۇ (رەھىمەھۇلالھ)

 ئۇالرنىڭ دەلىلى تۆۋەندىكىچە:
 ام منه أتوافبأمر  أمرتكم إذا» :بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .1

 نىسام، ئۇ ئىشۇئەگەر مەن سىلەرنى بىر ئىشقا بۇير» «طعتماست
 ①.«ئورۇنداڭالرتىشىچە نىڭ يىتاقىتىڭالر

گەن ئاجىز كەل تىنئەزانى يۇيۇش جاراھەتلەنگەن مۇجاھىد ئۇ .2

                                                             
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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زانى يۇيۇشقا قالغان ئە ،قىلىپ ىمەسھ لەنگەن ئەزاغاجاراھەت بولسىمۇ
 ولىدۇ، قىلىش ۋاجىب ب ئىشالرنى اليدىغان. شۇڭا قادىر بوالاليدۇقادىر بوال

بۇ خۇددى رۇكۇ ۋە سەجدىدىن ئاجىز كەلگەن كىشى ئىشارەت قىلىپ 
ناماز ئوقۇشقا قادىر بواللىسا، ئۇ كىشىنىڭ ئىشارەت قىلىپ ناماز 

 .تۇرشبولغىنىغا ئوخشا بئوقۇشى ۋاجى
 ( بىلەن داكا ياكى التا) ھەتنىڭاجار ،ھالەت خىل ئىككىنچى 

 .بولۇشى تېڭىلغان
دېگەن تېمىدا « قىلىش ىھتېڭىققا مەس»ۇنىڭ تەپسىالتى ب

 .سۆزلىنىدۇ

 ئەزالىرىنىڭ  ئۈزۈلگەن نىڭمۇجاھىد ېما،ئىككىنچى ت
 تاھارىتى

 :الرھالەتتە بولۇپ، ئۇئۈچ خىل  الرئۈزۈلگەن ئەزا
  ڭ شۇقىنىوئ جەينىكىنىڭ ئۈستىدىن ۋە پۇتى ىقول ،بىرىنچى

 .ەتئۈستىدىن ئۈزۈلگەن ھال
 (ن ئەزا كېسىلىپ كەتكەنلىكى ئۈچۈنيۇيىدىغا) خىل ھالەتتەبۇ 

 ئوتتۇرىسىدا ئىختىالپ يوق.  الىمالرئەمەسلىكىدە ئ بيۇيۇشنىڭ ۋاجى
 ڭ ئوشۇقىنى ىن ۋە پۇتئاستىدىنىڭ ىكىجەين ىقول ،ئىككىنچى

 . ەتەن ھالئۈزۈلگ نئاستىدى
يۇيۇش پەرز بولغان ئەزاالرنىڭ كېسىلگەندىن  ،ھالەتتە خىل بۇ
 تە. بۇ ھەقبولىدۇ بقېلىپ قالغان قىسمىنى يۇيۇش ۋاجى كىكېيىن

 «المجموع» بۇنى ئىمام نەۋەۋىيوق.  ئىختىالپ ئوتتۇرسىدا ئالىمالر
  بايان قىلغان. لىرىداۋە ئۇنىڭدىن باشقا كىتاب ىكىتاب ناملىق
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 «استطعتم ما منه أتواف أمرب أمرتكم إذا» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ڭ نىتاقىتىڭالر نىسام، ئۇ ئىشۇسىلەرنى بىر ئىشقا بۇيرئەگەر مەن »
 ①.«تىشىچە ئورۇنداڭالريى

 مەسھىيۇيۇش ۋە  ،بىرقىسمى ئۈزۈلۈپ كەتسە ئەزانىڭ ھەرقانداق
قىسمىغا پ قالغان ئۇنىڭ قېلى ،ىكى ھۆكۈمقىلىش جەھەتت

 . تەتبىقلىنىدۇ
 ئۈزۈلگەن  ىدىنشۇقوئ ىپۇت ۋە ىكىدىنقولى جەين ،ئۈچىنچى

 .ەتھال
ۋە  رىنىيې ئۈزۈلگەنبىلەكنىڭ  ،شۇكى قاراشكۈچلۈك كۆز

ئىمام ئەبۇ  يۇيۇش ۋاجىب بولىدۇ. بۇ رىنىيې ئۈزۈلگەن پاقالچاقنىڭ
كى ئالىمالرنىڭ ىدىبھەنبەلى مەزھى ۋە )رەھىمەھۇلالھ( ھەنىفە

 ە:چتۆۋەندىكى دەلىلى  بۇنىڭ تۇر.شاقار ھسەھى بۇ ،لۇپىشى بوقاركۆز
 «الكعبين إلى»ۋە  «المرافق إلى»تائاالنىڭ تاھارەت ئايىتىدىكى هللا .1
 ،بولۇپ دەمەنىدېگەن  «قوشۇپ»  كەلىمىسى «إلى»سۆزىدىكى  دېگەن

ۇڭالر، يبىلەن قوشۇپ يۇ سىلەر قولۇڭالرنى جەينىكىڭالر» ئۇنىڭ مەنىسى
 ۇ.بولىد لىكدېگەن« يۇڭالرۇشۇقۇڭالر بىلەن قوشۇپ يوپۇتۇڭالرنى ئ

نەك ى جەيبولۇپ، ئىككى قولن كە تەۋەشى جەينەكېبىلەكنىڭ ب .2
 مۇپاقالچاقنىڭ بېشى ،شۇنىڭدەك ب.بىلەن قوشۇپ يۇيۇش ۋاجى

 مۇبولۇپ، ئىككى پۇتنى ئوشۇق بىلەن قوشۇپ يۇيۇش قا تەۋەئوشۇق
 ۋاجىبتۇر.

                                                             
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ①
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 قىلىشى ڭ تەيەممۇمنىمۇجاھىد، ېمات ئۈچىنچى 

 بار: خىل ھالىتى تۆت تۆۋەندىكىدەك نىڭۇب
 ياكى سۇ ۋاقىتتا  مۇجاھىد سۇ ئىزدەپ چىققانئەگەر  ،بىرىنچى

 سۇ ئەنسىرىسە، يېتىشىدىن تەرەپتىن زەرەر دۈشمەن ىگەئۆزدە ئىشلەتكەن
ۇ ب يەممۇم قىلىشى دۇرۇس بولىدۇ.ئورنىغا تە بىلەن تاھارەت ئېلىشنىڭ

 . قارىشىدۇر ئالىمالرنىڭ زور كۆپچىلىك
 ،ۋاقىتتىكى ھالەتكە ئوخشاش بولۇپسۇ تاپالمىغان  خىل ھالەت بۇ

ًبا﴿مۇنداق دەيدۇ: ە بۇ ھەقت تائاالهللا سۇ » ﴾فَلَْم َتِجُدوا َماًء فََتَيم َُموا َصِعيًدا َطي ِ
پاك تۇپراقتا تەيەممۇم قىلىڭالر، ئۇنىڭ بىلەن يۈزۈڭالرغا،  تاپالمىساڭالر

بولسىمۇ، جايدا  بار سۇ گەرچە ئۇ كىشى .①«قىلىڭالرقولۇڭالرغا مەسھى 
 لېكىن ھۆكۈم جەھەتتە سۇ يوق ھېسابلىنىدۇ.

 ئەگەر مۇجاھىد ئەسىرلىكتە بولۇپ، دۈشمەن ئۇنى ،ىككىنچىئ 
تەيەممۇم قىلىپ ناماز ئوقۇيدۇ.  ،سۇ ئىشلىتىشتىن چەكلىگەن بولسا

ناماز ۋاقتى چىقىپ كېتىشتىن ئىلگىرى سۇ بىلەن تاھارەت ئېلىشقا 
 قادىر بواللىغان بولسىمۇ نامازنى قايتا ئوقۇمايدۇ. چۈنكى ئۇ مۇجاھىد

مۇنداق دەيدۇ:  بۇ ھەقتەتائاال  هللا .گەنسۇ ئىشلىتىشتىن ئاجىز كەل
ق تەقۋادارلىقا هللا تىشىچەىتاقىتىڭالرنىڭ ي» ﴾فَات َُقوا الل ََه َما اْسَتَطْعُتْم ﴿

 ②.«قىلىڭالر
 ما منه فأتوا بأمر   أمرتكم إذا» بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 نىسام، ئۇ ئىشۇئەگەر مەن سىلەرنى بىر ئىشقا بۇير» «استطعتم

                                                             
 .مىئايەتنىڭ بىر قىس -6سۈرە مائىدە  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -16سۈرە تەغابۇن  ②
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 ①.«ئورۇنداڭالرتىشىچە نىڭ يىتاقىتىڭالر
ئىبادەتنى تاقىتىنىڭ يىتىشىچە  مۇجاھىدخىل ھالەتتە، بۇ 

 .        ئورۇندىغان بولىدۇ
 تەيەممۇم قىلىش  دابار توپى نىتوزى-چاڭ» الىمالرئ ،ئۈچىنچى
 دېگەن ھۆكۈمدە بىرلىككە كەلگەن.« دۇرۇس
ور زغاندەك. بايان قىل ىداكىتاب ناملىق «هيدالتم» بەرئىبنى ئابدۇل 

شۇنىڭغا ئوخشاش تام ۋە كېچەك، -كىيىم الرلىمائ كۆپچىلىك
 دۇرۇستەيەممۇم قىلىشنىڭ  بىلەن توزان-چاڭ ردىكىنەرسىلە

 .ئوتتۇرىغا قويغان نىئىكەنلىكى
 ونح من ملسو هيلع هللا ىلص النبي أقبل» :مۇنداق دېگەنۇ ئەنھۇ م رەزىيەلالھئەبۇ جۇھەي

فمسح ار،الجد على أقبل حتى ملسو هيلع هللا ىلص النبي عليه يرد فلم عليه فسلم رجل فلقيه جمل بئر
تەرەپتىن   ②لبىئرى جەمە ملسو هيلع هللا ىلصر پەيغەمبە» «السالم هعليد ر  ثم ويديه، ههبوج

ئۇ  ملسو هيلع هللا ىلص كېلىۋاتقاندا، بىر كىشى ئۇچراپ ساالم قىلىۋېدى، پەيغەمبەر
ى يۈز ،پكىشىگە ساالم قايتۇرماي، تام تەرەپكە بېرىپ قولىنى تامغا ئۇرۇ

 ساالم، ئاندىن ئۇ كىشىگە قىلىپ ىھپ مەسئىككى قولىنى سىال ۋە
 ③«.قايتۇردى

  قۇم، باشقا  نتوپىدى ،شۇكى قاراشكۈچلۈك كۆز ،تۆتىنچى
 دەنەرسىلەرجىنسىدىن بولغان  زېمىنڭغا ئوخشاش ىشۇن ىل ۋەغشې

ھەنبەلى  ۋە مالىكى ،ھەنەفىبولسا  . بۇتۇردۇرۇس مۇتەيەممۇم قىلىش
تەيمىيە ۋە ئىبنى  ئىبنى  ى ئالىمالرنىڭ قارىشىدۇر.ىدىكبمەزھى

                                                             
 .ۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغانب ①
 .بىر ئورۇننىڭ ئىسمىمەدىنىدىكى  ②
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ③
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قوبۇل قىلغان ۋە تۆۋەندىكىدەك مەھۇلالھ( مۇ بۇ قاراشنى )رەھى قەييىم
 دەلىل كەلتۈرگەن:

ًبا: ﴿تائاالنىڭهللا  ①«الرقىلىڭپاك تۇپراقتا تەيەممۇم » ﴾فََتَيم َُموا َصِعيًدا َطي ِ
 زېمىن ـــ سۆز دېگەن)يەنى پاك تۇپراق(  «صعيدال» دېگەن ئايىتىدىكى

 .ئۆز ئىچىگە ئالىدۇنى رلەنەرسى بارلىقئۆرلەپ چىققان يۈزىگە 
 ئۆتكەن دۆۋىلىرىدىن قۇم لىگەنتەبۇك غازىتىدا كۆپ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

گە توپا ئېلىپ ماڭغانلىقى نىڭ ئۆزى بىلەن بىر ملسو هيلع هللا ىلص بولۇپ، پەيغەمبەر
 .قىلىنمىغان نەقىل

 قىلىشى ىنىڭ مەسھجاھىدمۇ ،ېماتۆتىنچى ت 

 :بار مەسىلەتۈرلۈك  ئالتەتۆۋەندىكىدەك بۇنىڭدا 
 ،قارىشىدائەھلىلىرىنىڭ كۆزئومۇمىي ئىلىم  بىرىنچى، 

 دەلەتلىرىھا مۇقىمياكى  سەپەر نىڭمۇجاھىدالر ياكى باشقا كىشىلەر
بولىدۇ. بۇ ھەقتىكى ھەدىسلەر  دۇرۇس ىقىلىش ىھئۆتۈككە مەس

 ۋاتىر دەرىجىسىگە يەتكەن. ىناھايىتى كۆپ بولۇپ، ئۇالر مۇت
  ،ىن دتېرىدىن باشقا نەرسىلەربۈگۈنكى كۈندىكى  ئىككىنچى

ك كۆپچىلىۇر. دۇرۇستقىلىش  مەسھى لەرگىمۇئۆتۈك ىرىئەسك ياسالغان
 سھىمەقاراشنى توغرا دەپ قارىغان. چۈنكى زفىقھىشۇناس ئالىمالر بۇ كۆ

قىلىشنى دۇرۇس قىلىدىغان سەۋەب زۆرۈرىيەت بولۇپ، بۇ زۆرۈرىيەت 
دە ھەم دتېرىدىن باشقا نەرسىلەر ئارقىلىق ياسالغان ئۆتۈكتىمۇ مەۋجۇ

بۇ خىل ئۆتۈك پۇتنى يېپىشتا تېرىدىن ياسالغان ئۆتۈككە ئوخشايدۇ. 
 ۇر.تدۇرۇسقىلىش  مەسھىبۇ خىلدىكى ئۆتۈككە  ،شۇنىڭ ئۈچۈن

                                                             
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -6رە مائىدە سۈ ①
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  ،ى مەسھئۆتۈككە » فىقھىشۇناس ئالىمالركۆپچىلىك  ئۈچىنچى
كۈندۈز، مۇساپىرالر -قىلىش مۇددىتى مۇقىم كىشىلەر ئۈچۈن بىر كېچە

 ،دېگەن قاراشقا بىرلىككە كەلگەن« كۈندۈز بولىدۇ-ئۈچ كېچە ئۈچۈن
 دۇ:دەلىل بولى ىتۆۋەندىكى ھەدىس  ۇ ئەنھۇنىڭھلالەەزىيئەلى ر بۇنىڭغا

 ملسو هيلع هللا ىلصەمبەر پەيغ» «للمقيم وليلة ويوما للمسافر، ولياليهن أيام ثالثة ملسو هيلع هللا ىلص هجعل رسول الل  »
كۈندۈز، -مۇساپىرغا ئۈچ كېچە)ئۆتۈككە مەسھى قىلىش مۇددىتى ئۈچۈن( 

  ①«.نكۈندۈز ۋاقىت بەلگىلەپ بەرگە-مۇقىمغا بىر كېچە
قىلىش مۇددىتى ئۆتۈپ  مەسھىبەلگىلەنگەن  نىڭلېكىن مۇجاھىد 

 قورقۇش ننىڭ ھۇجۇمىدىندۈشمەكەتكەندىن كېيىن، ئۆتۈكنى سالسا 
ىن تتىپ قېلىشىي ىيانزئارقىلىق  قويۇش قاچۇرۇپياكى دۈشمەننى 

 رۇسدۇقىلىشى  مەسھىزۆرۈرىيەت سەۋەبىدىن ئۆتۈككە داۋاملىق  قسا،قور
  ②بولىدۇ.
  ،تېڭىقنى  كۆپچىلىك فىقھىشۇناس ئالىمالرتۆتىنچى

تىدىغان ئەھۋال بولسا، ىي زىيانلىۋېتىش سەۋەبىدىن ئىنسانغا ئې
 دەپ قارىغان.  دۇرۇسقىلىشنى  مەسھىتېڭىققا سۇ بىلەن 

 ،كۈچلۈك كۆزقاراش شۇكى، تېڭىقنىڭ ھەممە  بەشىنچى
ىلىش ق مەسھىتۇر. چۈنكى تېڭىققا بقىلىش ۋاجى مەسھىتەرەپلىرىگە 

 ەسھىمتېڭىققا  .ئېلىنىدۇيۇيۇشنىڭ ئورنىدا بولۇپ، يۇيۇشنىڭ ھۆكمى 
 ئەمەس.  بش ۋاجىقىلغاندىن كېيىن، تەيەممۇم قىلى

  ،مەسھىۋە سەللىگە ئوخشاش باش كىيىمگە  لەسەل ئالتىنچى 
دۈشمەنلەرنىڭ زەربىسىدىن  نىڭقىلىش دۇرۇس بولۇپ، مۇجاھىدالر

                                                             
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 .ەتب -111توم  -21 «مجموع الفتاوى» ②
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يگەن باش كىيىملىرىنى ىبېشىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن ك
ى ىلىشق مەسھىمۇشەققەت بولۇپ قالسا، باش كىيىمىگە  ىسېلىۋېتىش

 ملسو هيلع هللا ىلص بولىدۇ، بۇنىڭغا ۋاقىت شەرت قىلىنمايدۇ. چۈنكى پەيغەمبەر دۇرۇس
بەلگىلىگەنلىكى  قىلىش ئۈچۈن ۋاقىت مەسھىدىن باش كىيىمگە 

  .بىرەر ھەدىس نەقىل قىلىنمىغانھەققىدە 
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 ەرملدىكى ھۆكۈىزىمۇجاھىدنىڭ نام

  ھۆكۈملەرنى تۆۋەندىكىدەك ئىككى تېما بويىچە بايان قىلىمىز: بۇ

 نامىزى ېما، قورقۇنچبىرىنچى ت 

 ،ىنىڭ نامىز قورقۇنچ ئالىمالر شۇناسىفىقھ كۆپچىلىك بىرىنچى
 مۇنداقبۇ ھەقتە تائاال هللا. ئىتتىپاققا كەلگەنىكىگە ئىكەنل دۇرۇس
لَاةَ فَلَْتُقْم َطائِفٌَة ِمْنُهْم َمَعَك َولَْيأُْخُذوا أَْسلَِحَتُهْم فَِإذَ ﴿دەيدۇ:   اَوإِذَا كُْنَت ِفيِهْم فَأَقَْمَت لَُهُم الص َ

أُْخَرى لَْم ُيَصل ُوا فَلُْيَصل ُوا َمَعَك َولَْيأُْخُذوا ِحْذَرُهْم َسَجُدوا فَلَْيُكونُوا ِمْن َوَرائُِكْم َولَْتأِْت َطائَِفٌة 
ا( بىللە تەد!( سەن مۇئمىنلەر بىلەن )جىھاد)ئى مۇھەمم» ﴾َوأَْسلَِحَتُهْم 

بولۇپ ئۇالر بىلەن ناماز ئوقۇماقچى بولغىنىڭدا، ئۇالرنىڭ بىر پىرقىسى 
ېھتىيات سەن بىلەن بىرلىكتە نامازغا تۇرسۇن، قوراللىرىنى )ئ

يۈزىسىدىن( يېنىدا تۇتسۇن، سەجدىگە بېرىپ بولغاندىن كېيىن ئۇالر 
ئارقاڭالرغا ئۆتۈپ تۇرسۇن )يەنى ناماز ئوقۇپ بولغان پىرقە ئارقاڭالردا 
كۆزەتچىلىك قىلىپ تۇرسۇن، ئۇالرنىڭ ئورنىغا( ناماز ئوقۇمىغان 

اماز ن ئىككىنچى بىر پىرقە كېلىپ سەن بىلەن بىرلىكتە )يەنى ئارقاڭدا(
ئوقۇسۇن، )دۈشمەنلىرىدىن( ئېھتىياتچانلىق بىلەن ھوشيار تۇرسۇن. 

 دىن( قوراللىرىنى)دۈشمەنلىرى بىلەن ئۇرۇشۇشقا تەييار تۇرۇش يۈزىسى
  .①«يېنىدا تۇتسۇن

 ،بولۇپ بار قانچە شەرتى نىڭ بىرقورقۇنچ نامىزى ئىككىنچى ،
 ئۇالر:

                                                             

 قىسمى. ىرئايەتنىڭ ب -102نىسا  سۈرە ①
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ئىزنى  شەرىئەتتە ئوخشاش كاپىرالرغا قارشى ئۇرۇشقا ـــ . ئۇرۇش1
  كېرەك. شىۇبولئۇرۇش دۇرۇس بولغان ۋە رىلگەن ىب

دۈشمەنلەر مۇجاھىدالرغا يېقىن بولغانلىقى ئۈچۈن  .2
مۇجاھىدالرغا ھۇجۇم قىلىش ياكى مۇجاھىدالرنى تۇيۇقسىز قورشاۋغا 

 ى.بولۇش نىڭئېلىۋېلىش ئېھتىماللىقى
ياكى مۇجاھىدالر  نى قوغالۋاتقانمۇجاھىدالر لەردۈشمەن .3

 ى.بولۇش قوغالۋاتقاندۈشمەنلەرنى 
 ،نامازنى ئۆز  فىقھىشۇناس ئالىمالر كۆپچىلىك ئۈچىنچى

ئەمەسلىكىنى ئوتتۇرىغا  دۇرۇسۋاقتىدىن كېچىكتۈرۈپ ئوقۇشنىڭ 
 قويغان. 

دە پىيا مۇجاھىدالر، دائۇرۇش گىرەلىشىپ، قورقۇنچ قاتتىق بولغان
پ، تامامال رۇكۇ ۋە سەجدىنى ئىشارەت ئارقىلىق ،ىمۇياكى ئۇالغلىق بولس

تىشىچە ىتاقىتىنىڭ ي اللمىسۇناكى قىي لىسۇنقىبلىگە ئالدىنى قىال
بومبىالرنىڭ كېلىشى -ھەر تەرەپتىن ئوق)نامازنى ئادا قىلىدۇ. ئەگەر 

مە نامازدا نې ياكى ،نامازنى ئادا قىلىشقا قادىر بواللمىسا (سەۋەبىدىن
ئىشارەت قىلىپ ئوقۇشمۇ  ياكى ،دېگەنلىكىنى ئېسىگە ئااللمىسا

ياكى جەملەش نىيىتى بىلەن كېچىكتۈرۈشكىمۇ ۋە  مۇمكىن بولمىسا
 پەسەيگىچەئىمكان بولمىسا، نامازنى ئۇرۇش جىددىيچىلىكى 

 بولىدۇ.  دۇرۇسكېچىكتۈرۈش 
  ،ھالىتىنىڭ قورقۇنچ نامىزى تۆتىنچى 

 بولۇپ، ئۇالر:ھالىتى ئۈچ خىل  نىڭنامىزىقورقۇنچ 
 . بولمىغان ھالەت قاتتىققورقۇنچ  .1

 مۇجاھىدالرغا يېقىن بولغانلىقىدۈشمەننىڭ ـــ بۇ خىل ھالەت 
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گىرەلەشمە جەڭ  ئۆزئاراياكى ۋە كۆرۈپ تۇرغانلىقى  دۈشمەننى ياكى
دىن لىۋاتقانلىقىېە كەپكسىمۇ دۈشمەننىڭ مۇجاھىدالر تەربولمىغان بول

قۇۋاتقان ناماز ئو مۇجاھىدالر ،كەلگەنلىكى ئۈچۈنئىشەنچىلىك خەۋەر 
 . دۇرھالىتى ىز ھۇجۇم قىلىشىدىن قورقۇشۋاقىتتا دۈشمەننىڭ تۇيۇقس

 شەكىلدە ئۈچ خىلنىڭ قورقۇنچ نامىزىەتتە ھال يۇقىرىقى
 :الربولۇپ، ئۇ كەلگەن نەقىلبىر قانچە لىدىغانلىقى ھەققىدە ئوقۇ

 ىكى ھالەتياكى سەپەردھالەت  : مۇقىمشەكىلخىل بىرىنچى 
 پزىنىڭ ئارقىسىغا ئىككى سەپ قىلىبولسۇن، ئىمام مۇجاھىدالرنى ئۆ

ئۇالرنىڭ ھەممىسىگە نامازنى بىلەن ى تەكبىر ئېھرام . ئاندىنتىزىدۇ
ىلەن پ ئىمام برۇكۇ قىلىدۇ. بىرىنچى سە بىللە باشاليدۇ ۋە ئۇالر بىلەن

 )سەجدىگە بارماستىن( ئىككىنچى سەپ ،ۋاقىتتاسەجدە قىلغان 
ئىككىنچى  داتۇرغان نامازغا تۇرىدۇ. ئىمام ئىككىنچى رەكئەت ھارىستا

نچى بىرى ۋە تىشىۋالىدۇېيئاندىن ئىمامغا  ،سەپتىكىلەر سەجدە قىلىدۇ
ەربىر )ھ رىنچى سەپتىكىلەر كەينىگە ئۆتىدۇبى .سەپنىڭ ئورنىغا ئۆتىدۇ

ئىمام ئىككىنچى رەكئەتتە  .سەپ ئۆز ئورنىدا قالسىمۇ بولىۋىرىدۇ(
 ەئىمام بىلەن بىرلىكت ئىمامغا يانداشقان سەپتىكىلەر ،داسەجدە قىلغان

ئىمامغا يانداشقان سەپتىكىلەر ئىمام بىلەن بىرلىكتە  سەجدە قىلىدۇ.
 سەجدە بىرلىكتە ئىمام بىلەن ،ۋاقىتتاتا ئولتۇرغان دۇھتەشەھ

ۇدتا ئىمامغا ھتەشەھ ۋەقىلمىغان سەپتىكىلەر سەجدە قىلىدۇ 
 تەرلىكئۇالرنىڭ ھەممىسى بىۋە  ئىمام كېيىن تىشىۋالىدۇ. ئاندىنېي

ل نەقىجابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن دا « سەھىھ مۇسلىم» رىدۇ.ىساالم ب
 مۇشۇ شەكىلدە كەلگەن. ھەدىستەقىلىنغان 

 ردامۇجاھىدال ىرگەندە: ناماز ۋاقتى كشەكىل خىل ئىككىنچى
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رۇپ ۇئىمام ئۇالرنى ئىككى گ ،ساقال ۇنچ بولۇپقورق گە نىسبەتەندۈشمەن
نە دۇ، يەتۇرى )ھارىستا( كىشىلەر دۈشمەنگە قارشى گۇرۇپقىلىدۇ. بىر 

بىر رەكئەت ناماز ئوقۇيدۇ. بىرلىكتە بىلەن ئىمام كىشلەر  گۇرۇپبىر 
بىرگە ناماز ئوقۇغان  بىلەنئىمام  ،دائىمام ئىككىنچى رەكئەتكە تۇرغان

ارشى دۈشمەنگە ق پ،رىىب مر نامىزىنى تامامالپ ساالكىشلە پىدىكىگۇرۇپ
ەپكە س كى كىشىلەردىىپگۇرۇپ. يەنە بىر سەپتىن ئايرىلىدۇ تۇرۇش ئۈچۈن

. ئىمام قاتنىشىدۇئىمامنىڭ ئىككىنچى رەكئەت نامىزىغا  كېلىپ
ر ئۇال داتا ئولتۇرغاندۇھئىمام تەشەھ .ئوقۇيدۇ بىرگە ئۇالر بىلەننامازنى 

ئىمام ئۇالرنى  ،كئەت نامازنى تولۇقاليدۇئورنىدىن تۇرۇپ ئىككىنچى رە
 بىلەن بىرگەئۇالر  ئىمامدا تىشىۋالغانېئۇالر ئىمامغا ي ،تۇرىدۇ ساقالپ
ىم بۇخارى ۋە مۇسل خىل شەكلىنى بۇنىڭ قورقۇنچ نامىزىرىدۇ. ىساالم ب

 نەقىل قىلغان. دىنەنھۇرەزىيەلالھۇ ئات ۋسالىھ ئىبنى خەۋ
بىرىنچى  نىڭئىمام نىئالىمالر شام نامىزىزور كۆپچىلىك 

ىغا بىر رەكئەت ئوقۇپ پپگۇرۇىغا ئىككى رەكئەت، ئىككىنچى پگۇرۇپ
بۇنىڭ ئەكىسچە ئەگەر ئىمام  .تتىپاققا كەلگەنىئرىدىغانلىقىغا ىب
ئۇنىڭ  ئەمماخىالپلىق قىلغان بولىدۇ  قاكۆزقاراشكۈچلۈك  ىلساق

دىن  ملسو هيلع هللا ىلصبولىدۇ چۈنكى شام نامىزى ھەققىدە پەيغەمبەر دۇرۇس نامىزى 
 كەلمىگەن.  دەلىل

بىرىنچى  نىڭئىمام داتۆت رەكئەتلىك ناماز ،ھالەتتە م تۇرغانمۇقى
ىغا ئىككى رەكئەت ئوقۇپ پگۇرۇپىغا ئىككى رەكئەت، ئىككىنچى پگۇرۇپ

ئىختىالپ يوق. ئەگەر ئىمام ىدا ىسئوتتۇر الىمالرئرىدىغانلىقىدا ىب
پىغا بىر رەكئەتتىن گۇرۇپھەربىر  ،پىغا بۆلۈپگۇرۇپمۇجاھىدالرنى تۆت 
ئۆزلىرى  مۇجاھىدالر  كەم قالغان نامىزىنىئاندىن  ،ناماز ئوقۇپ بەرسە
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 قاراشكۈچلۈك كۆز بۇنداق قىلىش لېكىن دۇلۇۋېرىبوتولۇقلىۋالسا 
 .تۇرئەمەس

ئىمام مۇجاھىدالرنى  ىرگەندەك ناماز ۋاقتى: شەكىل خىل ئۈچىنچى
ئىككى تۈركۈمگە بۆلىدۇ. بىرىنچى تۈركۈم مۇجاھىدالر دۈشمەن تەرەپكە 
ئالدىنى قىلىپ مۇداپىئە ھالىتىدە تۇرىدۇ، ئىككىنچى تۈركۈم 

ياكى تۆت  لىك، ئۈچ رەكئەتلىكمۇجاھىدالر مەيلى ئىككى رەكئەت
تولۇق ئوقۇيدۇ  نامازنىبىرگە ئىمام بىلەن ، بولسۇن لىك نامازرەكئەت
ن ىدۇ. ئاندىپ نامازنى ئادا قىلىرىئىمام ئۇالر بىلەن بىرگە ساالم ب ھەمدە

پ بولغان مۇجاھىدالر دۈشمەن تەرەپكە ئالدىنى قىلى پز ئوقۇناما
تۈركۈم مۇجاھىدالر نامازغا كېلىدۇ بىرىنچى  .مۇداپىئە ھالىتىدە تۇرىدۇ

ئىككىنچى رىدۇ. ىنامازنى ئىككىنچى قېتىم ئوقۇپ ب ۋە ئىمام ئۇالرغا
 .بۇ ناماز مۇجاھىدالر ئۈچۈن پەرز، ئىمام ئۈچۈن نەپلە بولىدۇقېتىملىق 

جابىر  مۇسلىمخىل شەكلىنى بۇخارى ۋە بۇ  نىڭقورقۇنچ نامىزى
 .نەقىل قىلغانھەدىسىدە  نىڭئەنھۇەزىيەلالھۇ ر

 ەت.ھال بولغان قاتتىققورقۇنچ  .2
ۋاتقان نى كۆزىتىپ تۇرۇدۈشمەن مۇجاھىدالرـــ بۇ خىل ھالەت 

دۈشمەن  ،ىدۇبىرىنى كۆر-ئۇالر بىربۇنداق ئەھۋالدا ، بولۇپ ھالەت
 از ئوقۇغىلى قويمايدۇ. نام مۇجاھىدالرنى

 الر پىيادەمۇجاھىد :شەكلىئوقۇلۇش نامازنىڭ  ىكىھالەتتخىل بۇ 
ياكى  قىاللىسۇنقىبلىگە ئالدىنى  ،نۇياكى ئۇالغلىق بولس

ئىشارەت بىلەن تامامالپ،  ئوخشاشالرۇكۇ ۋە سەجدىنى ، اللمىسۇنقى
بۇ ھەقتە تائاال هللا. پەسرەك قىلىپ ناماز ئوقۇيدۇ دىنى رۇكۇدىنجەس

ىيادە پقورقۇنچتا قالغىنىڭالردا، » ﴾ُتْم فَِرَجالًا أَْو ُركَْبانًافَِإْن ِخفْ ﴿مۇنداق دەيدۇ: 
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خىل بۇ  بۇخارى . ①«ئوقۇڭالر(ياكى ئۇالغلىق كېتىپ بېرىپ )ناماز 
 .نەقىل قىلغان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ئىبنى ئۆمەر نىىلئوقۇش شەك

 .ەتگىرەلىشىپ كەتكەن ھال قوشۇنالر .3
 لىچالر ئۇچرىشىپ )ياكى ھازىرقىىق-ەنەيز ـــبۇ خىل ھالەت 

بومبىلىرى  ئۇرۇشالردەك توپ ئوقلىرى چۈشۈپ، قول زاماندىكى
رالالر وتالر ۋە ھەرخىل قىلىموپ-ماتوىلىپ، يېقىن ئارىلىقتىن ئاپتئېت

ر المۇجاھىد ،لۇپلۈك بولغان ھالەت بوىلەن ئېتىشىپ( قورقۇنچ كۈچب
رۇكۇ ۋە سەجدىنى  ۇشىدىن قەتئىينەزەرپىيادە ياكى ئۇالغلىق بول

اكى ي لىسۇنئالدىنى قىالئىشارەت بىلەن تامامالپ، قىبلىگە 
نى امازن ئەگەر .قىلىدۇ نى ئاداتىشىچە نامازىتاقىتىنىڭ ي اللمىسۇنقى

نامازدا نېمە دېگەنلىكىنى پەرق  ياكى، ئادا قىلىشقا قادىر بواللمىسا
ى ياكۋە ئىشارەت قىلىپ ئوقۇشمۇ مۇمكىن بولمىسا  ياكى ،تەلمىسەېئ

جەملەشنى نىيەت قىلىپمۇ كېچىكتۈرۈشكە ئىمكان بولمىسا، نامازنى 
 .بولىدۇ دۇرۇسكېچىكتۈرۈپ ئوقۇش  پەسەيگىچەئۇرۇش جىددىيچىلىكى 

 ،بولغان قاتتىق قورقۇنچ ،ئالىمالر شۇناسفىقھى بەشىنچى 
نىڭ ئورنىدا تۇرىدىغان غئۇالياكى قا غئۇال مۇجاھىدالرنىڭ، ئەھۋالدا
 لىسۇنقىبلىگە ئالدىنى قىال ىتىدەچىققان ھال تىلىرىغاىۋاس قاتناش

سەجدىنى ئىشارەت قىلىپ تاقىتى يەتكەن ۋە  رۇكۇ ،مىسۇنلياكى قىال
 كەلگەن.  ئىتتىپاققابويىچە ناماز ئوقۇشنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكىگە 

 ،ھادلېكىن جى ازدا قىبلىگە ئالدىنى قىلىش شەرتنام ئالتىنچى 
قاتتىق بولسا ۋە  سىئۇرۇش قورقۇنچى ،ۇپئوخشاش ئۆزرە بول ىلىشقاق

                                                             

 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -232بەقەرە  سۈرە ①
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قىبلىگە ئالدىنى قىلىشتىن ئاجىز نامازنى باشلىغاندىمۇ مۇجاھىدالر 
فىقھىشۇناس ئالىمالرنىڭ  لمىسا،قىبلىگە ئالدىنى قىال ېلىپك

 .تۇردۇرۇسئىتتىپاقى بىلەن 
 ،ىنامازدا ئۈنلۈك قىرائەت قىلىش نىڭئىمام يەتتىنچى 

سەۋەبىدىن دۈشمەنلەر مۇجاھىدالرنىڭ ئورنىنى بىلىپ قېلىش ياكى 
ىش ئېھتىماللىقى مۇجاھىدالر ناماز ئوقۇۋاتقاندا كاپىرالر ھۇجۇم قىل

ئاۋازىنى تۆۋەن ئىمام ئەگەر  قىلىدۇ. تۆۋەن، ئىمام ئاۋازىنى بولسا
قىرائەت قىلىدۇ، بۇ خىل  يخەۋپسىرىسە مەخپىنمۇ ىقىلىپ ئوقۇشت

 مامغا گۇناھ بولمايدۇ.ئەھۋالدا ئى
  ،دىسىدىكى سەۋەنلىك سەجقورقۇنچ نامىزى سەككىزىنچى 

تۇق قىلىش ياكى نامازدا ئاربىرىنچى گۇرۇپپىغا نىسبەتەن: ئەگەر 
 ۋاجىب ئىمامغا قىلىش سەۋەنلىك سەجدىسى ،سەۋەبلىك ①م قىلىشكە

 ڭئۆزلىرىنى ،سابۇنى ھېس قىل ئەگەشكۈچىلەرھەمدە بولسا  بولغان
 غانبول سادىر دىنئىمام ،يىنېتولۇقالپ بولغاندىن ك نامىزىنى

  قىلىدۇ. ىسىسەجدسەۋەنلىك سەۋەنلىك ئۈچۈن 
تەسبىھنى ئۇنتۇپ قېلىش ياكى قىلماسلىقتەك رۇكۇدىكى ئەگەر 

لغان وبۋاجىب  ئىمامغا قىلىشسەۋەنلىك سەجدىسى  سەۋەنلىك تۈپەيلى
ئىمام ئۆزىنىڭ  ،ىساۈچىلەر بۇنى ھېس قىاللمئەگەشك بولسا ھەمدە
 سۇلئۇنىدىغان ىچۈش ەگەشكۈچىلەرئ ئۆتكۈزگەنلىكىنىسەۋەنلىك 

 ئىشارەت قىلىپ قويىدۇ. ئۇالرغا ئارقىلىق

                                                             

نامازدىكى رەكئەت سانى، رۇكۇ ياكى سەجدە قاتارلىقالردىن بىرەرسىنى ئارتۇق ياكى  ①

 .كەم قىلىشنى كۆرسىتىدۇ 
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ى ياكى بىرىنچ ئىككىنچىام پىغا نىسبەتەن: ئىمگۇرۇپئىككىنچى 
 مۇ،ىنلىك ئۆتكۈزگەن بولسسەۋەناماز ئوقۇۋاتقاندا پىدىكىلەر بىلەن گۇرۇپ

 .ىكىلەر سەۋەنلىك سەجدىسى قىلىشقا بۇيرۇلىدۇپىدگۇرۇپئىككىنچى 
 ،پ باشال نى خاتىرجەم ھالەتتەازنامئەگەر مۇجاھىدالر  توققۇزىنچى

ئاگاھالندۇرۇش سىگنالى ياكى باشقا ئاگاھالندۇرۇش  ،بولغاندىن كېيىن
تىلىرىنىڭ ئاگاھالندۇرۇشى سەۋەبىدىن قورقۇنچ پەيدا بولسا، ىۋاس

يوقالغاندىن كېيىن ئوقۇيدۇ. ئەگەر قورقۇنچ نامازنى ئۈزۈپ قورقۇنچ 
قىپ كېتىشىدىن ئەنسىرىسە، يوقىلىشتىن بۇرۇن نامازنىڭ ۋاقتى چى

 قىلىپ ئوقۇيدۇ. قورقۇنچ نامىزى
  ،نامىزىمۇجاھىدنىڭ ھالەتتىكى  ئېقىۋاتقان قان ئونىنچى 

باشقا  ،چىقماي رەت ئورۇنلىرىدىنەك تكىچى-ئەگەر قان چوڭ
 توغرازۇلمايدۇ ۋە ئوقۇلغان ناماز تاھارەت بۇ بولسارۇنالردىن چىققان وئ

 ئىبنى تەيمىيە ھەمدە دىكىلەرمەزھىبىشافىئىي  ۋە مالىك بۇ .بولىدۇ
 : ەچتۆۋەندىكىنىڭ دەلىلى ، ئۇالربولۇپ نىڭ قارىشىئىبنى ھەزىملەر ۋە

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن» :دىن مۇنداق نەقىل قىلنىدۇجابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
 «التهص في ومضى وسجد فركع، الدم، فنزفه بسهم، رجل فرمي الرقاع ذات غزوة في كان
ە ئوق تېگىپ بىر كىشىگ دا بار ئىدى.غازىتى ئررىقاۇزات ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر»

سەجدە  ئۇ كىشى رۇكۇ قىلدى، ،كەن بولسىمۇقان كۆپ چىقىپ كەت
 ①.«تۈگەتتىقىلدى ۋە نامىزىنى 

ۋە ئەزالىرىدىن قان  جاراھەتلەنگەن ،زگىللىرىدەمۇسۇلمانالر جەڭ مە
قان قان ئېقىۋات نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر .ۋېرەتتىۇئېقىۋاتقان ھالەتتە ناماز ئوق

                                                             

 .بۇخارى توپلىغان ①
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 قىلىنمىغان. نەقىلغانلىقى ۇئەزاالرنى يۇيۇشقا بۇير
 ئۇ ، بۇ خىل ئەھۋالداقېنى بولساكىشىنىڭ باشقا قان  ئۇ ئەگەر

قانغا مىلەنگەن قورالنى ياكى جاراھەتلەنگەن كىشىنى  خۇددىكىشى 
ۇ چۈنكى ب .ىشىنىڭ نامىزى توغرا بولىدۇئۇ ك بولۇپ، تۇتقانغا ئوخشاش

ھالەتلەر مۇجاھىدالر ھەققىدىكى ئومۇمىي ئۆزرىلەر قاتارىدىن 
 ھېسابلىنىدۇ. بۇ ھۆكۈمگە ئەھلى ئىلىملەر دەلىل كەلتۈرگەن.

 ،ياراقلىرىنى -نامازدا قورال نىڭمۇجاھىدالر ئون بىرىنچى
بەلكى دۈشمەنلەرنىڭ ناماز  بولۇپال قالماستىن دۇرۇسۋېلىشى ۈكۆتۈر

سا، ئوقۇۋاتقان مۇجاھىدالرغا ھۇجۇم قىلىش ئېھتىماللىقى چوڭ بول
 بۋېلىشى ۋاجىۈياراقلىرىنى كۆتۈر-مۇجاھىدالرنىڭ نامازدا قورال

َولَْيأُْخُذوا  فَلَْتُقْم َطائَِفٌة ِمْنُهْم َمَعَك ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تائاال بۇ ھەقتەهللا.بولىدۇ
ئۇالرنىڭ بىر پىرقىسى سەن بىلەن بىرلىكتە نامازغا تۇرسۇن، » ﴾أَْسلَِحَتُهْم 

  .① «قوراللىرىنى )ئېھتىيات يۈزىسىدىن( يېنىدا تۇتسۇن
 ،پ نىجىس نەرسىلەر يۇقۇقورقۇنچ نامىزىدا  ئون ئىككىنچى
ۋېلىشقا بولمايدۇ. لېكىن زۆرۈرىيەت بولۇپ قالسا ۈرالنى كۆتۈروق قالغان
ى ئۇ ناماز دۇرۇس بولىدۇ ۋە نامازنى قايتا ئوقۇمايدۇ. چۈنكۋېلىش ۈكۆتۈر

 تىشىچە ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇلغان نامازدۇر.ىتاقەتنىڭ ي
  ،پ بولغاندىن كېيىن قورقۇنچ نامىزىنى باشال ئون ئۈچىنچى

ۋەزىيەت نورمالالشسا، مۇجاھىدالر قورقۇنچ نامىزىنىڭ  يوقۇلۇپقورقۇنچ 
 قىلىپ تاماماليدۇ. قالغان قىسىمىنى ئەمىنلىك نامىزى

                                                             
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -102سۈرە نىسا  ①
. 
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 ،ئەگەر مۇجاھىدالر بىرەر ۋەھىمىنى ھېس قىلىپ،  ئون تۆتىنچى
يەنى نامەلۇم بىر نەرسىنى دۈشمەن دەپ گۇمان قىلىپ نامازنى قورقۇنچ 
نامىزى قىلىپ ئوقۇغان بولسا ۋە نامازدىن كېيىن ئۇ نەرسىنىڭ دۈشمەن 

 ۇالرئۇكى، قاراش شتىكى كۈچلۈك كۆزئەمەسلىكى ئاشكارا بولسا، بۇ ھەق
مۇجاھىدالرغا قورقۇنچ  تائاال هللا  نامازنى قايتا ئوقۇمايدۇ. چۈنكى 

 بولغاندا نامازنى شۇنداق ئوقۇشقا ئىجازەت بەرگەن.

 ىشىجاھىدالرنىڭ نامازنى قەسىر قىلمۇ، ېمائىككىنچى ت 
 ەپ ئوقۇشىۋە جەمل

  ،رۇندا وبىر ئ نىڭمۇجاھىدالر الىمالر،ئ كۆپچىلىكبىرىنچى
مۇئەييەن مۇددەت تۇرۇشنى نىيەت قىلمىسا مۇساپىر ھالىتىدە 
بولىدىغانلىقىنى ۋە تۇرۇش مۇددىتى ئۇزىراپ كەتسىمۇ نامازنى قەسىر 

 قىنى ئوتتۇرىغا قويغان.ۇلدۇرۇسقىلىپ ئوقۇشنىڭ 
  ،دۈشمەندىن  ،مۇجاھىد مۇقىم كىشى بولسىمۇ ئىككىنچى

 ى دۇرۇس بولىدۇ. نامازنى جەملەپ ئوقۇش قورقۇنچ ھېس قىلسا
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 ىرى ھۆكۈمل اتتىكىنىڭ زاكمۇجاھىد

 ،دۇرۇس ئىكەنلىكىدە  نىڭىئېلىش تزاكا نىڭمۇجاھىد بىرىنچى
َدقَاُت لِلُْفَقَراِء ﴿مۇنداق دەيدۇ:  بۇ ھەقتە تائاالهللا .ئىختىالپ يوق إِن ََما الص َ

ِكيِن َوالَْعاِملِيَن عَلَْيَها َوالُْمَؤل ََفِة  قَاِب َوالَْغاِرِميَن َوفِي َسِبيِل الل َِه َوابِْن َوالَْمَسا قُلُوبُُهْم َوفِي الر ِ
ِبيِل فَِريَضًة ِمَن الل َِه َوالل َُه عَلِيٌم َحِكيٌم  زاكات پەقەت پېقىرالرغا، » ﴾الس َ

مىسكىنلەرگە، زاكات خادىملىرىغا، دىللىرىنى ئىسالمغا مايىل قىلىش 
لىغا، نىڭ يوهللازاد قىلىشقا، قەرزدارالرغا، كۆزدە تۇتۇلغانالرغا، قۇلالرنى ئا

 هللا نىڭ بەلگىلىمىسىدۇر،هللائىبن سەبىللەرگە بېرىلىدۇ، بۇ 
)بەندىلىرىنىڭ مەنپەئەتنى( ئوبدان بىلگۈچىدۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش 

دېگەن كەلىمىدە « نىڭ يولىغاهللا» ئايەتتىكىبۇ  . ①«قىلغۇچىدۇر
 جىھادتۇر. ـــ غىنى ىنمەقسەت قىل

 ،سەپەر ياكى جىھادقا چىقىپ  ئەگەر مۇجاھىد ئىككىنچى(
-مال ئادا قىلنىدىغان ۋە ئۇنىڭ زاكات بولسا يوق كەتكەن سەۋەبلىك(

ۋاكالەت يولى  يمۈلكىنىڭ زاكىتى شەرئى-مۈلكى بولسا، ئۇنىڭ مال
 ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

  

                                                             

 .ئايەت -60 ەۋبەسۈرە ت ①

. 
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 ىرى دىكى ھۆكۈملىنىڭ روزمۇجاھىد

 ،دا روزا رامىزان ،مۇجاھىد مۇساپىر بولۇپ قالسا بىرىنچى
  بەلكى ئەۋزەل ھېسابلىنىدۇ. بولۇپال قالماستىن دۇرۇس تۇتماسلىقى

 ،لېكىن ىمۇبولسكىشى ئەگەر مۇجاھىد مۇقىم  ئىككىنچى 
، قاراش شۇكى، كۈچلۈك كۆزدۈشمەنگە ئۇرۇش قىلىدىغانلىقىنى بىلسە

ۇر. ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ ۋە تدۇرۇس روزا تۇتماسلىقى دارامىزان
شۇنداق پەتىۋا ئىسالم ئەسكەرلىرىگە ئىبنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ 

 بەرگەن.
 ،ھالەتتە  ىدارروز دانىڭ رامىزانئەگەر مۇجاھىد ئۈچىنچى

روزا تۇتۇش »دۈشمەنگە ئۇچرىشىشى ئېنىق بولسا، قوماندان 
مۇجاھىدالرنىڭ ئىرادىسىنى بوشاشتۇرۇپ، جىھاد قىلىشتىن 

مۇجاھىدالرنى رامىزان ھالەتتە  بۇ ،قارىسادەپ « ئاجىزالشتۇرۇپ قويىدۇ
مەجبۇرلىسا بولىدۇ، مۇجاھىدالر  بۇزۇشقا نىروزىسى ئېيىنىڭ كۈندۈزىدە

 قوماندانغا ئىتائەت قىلىشى الزىم. 
 ،ئايالرنى  ئەگەر ئەسىرلىك ھالىتىدىكى مۇجاھىد تۆتىنچى

تىرىشىدۇ ۋە رامىزان ئېيىنى  بىلەلمىسە، رامىزان ئېيىنى تېپىشقا
 .ۇىدملەشتۈرگەندىن كېيىن روزا تۇتجەز

 روزا ئىككى خىل ھالەتتە بولۇپ، ئۇالر: نداقبۇ
 ندىتۇتقان روزىسىنى رامىزان ەسىرلىك ھالىتىدىكى مۇجاھىدئ .1
نىڭ تۇتقان روزىسى بولسا، ئۇ رامىزان ئېيى ئېنىقالنمىغان كېيىن

 سەھىھ روزا ھېسابلىنىدۇ.
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 ندىتۇتقان نىروزىسىرامىزان  ەسىرلىك ھالىتىدىكى مۇجاھىدئ .2
ئۈچ  ىكىدتۆۋەن ئۇنىڭ روزىسى ،ئېنىقالنغان بولسا ئېيىرامىزان كېيىن 

 :تىن چىقىپ كەتمەيدۇخىل ھالەت
تۇتقان روزىسىنىڭ رامىزان ئېيىدا تۇتۇلغانلىقىنى  مۇجاھىد(. 1)

 .لىدۇسەھىھ بولسە، تۇتقان روزىسى بى
تۇتقان روزىسىنىڭ رامىزان ئېيىدىن كېيىن  مۇجاھىد(. 2)

ۇ روزا . چۈنكى ئكۇپايە قىلىدۇلسە، تۇتقان روزىسى تۇتۇلغانلىقىنى بى
 قازا روزىنىڭ ئورنىدا بولىدۇ.

تۇتقان روزىسىنىڭ رامىزان ئېيىدىن ئىلگىرى  مۇجاھىد(. 3)
 . بۇ خىل، تۇتقان روزىسى كۇپايە قىلمايدۇتۇتۇلغانلىقىنى بىلسە

 روزىنى قايتا تۇتۇشى كېرەك.ئەھۋالدا 
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 ىرىدىكى ھۆكۈملمۇجاھىدنىڭ ھەج

 ،ئەگەر جىھاد پەرز ئەين بولسا، جىھاد ھەجدىن  بىرىنچى
جىھادنى كېچىكتۈرمەي  پەرز ئەين بولغانچۈنكى  .ئىلگىرى قىلىنىدۇ

 تۇر.  قىلىش ۋاجىب
 ،ن بولسا، ھەج ھەج پەرز ئەي پايە بولۇپز كۇجىھاد پەر ئىككىنچى
 . تىن ئىلگىرى قىلىنىدۇجىھاد
 ،قىلىشجىھاد  بولغاندا،نەپلە  ھەج ،ز كۇپايەجىھاد پەر ئۈچىنچى 

 ئەۋزەل بولىدۇ.
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 ھۆكۈملەر يمىئومۇ ىكىتجىھاد

 رىشىىادقا چىقىشتا خەلىپىنىڭ رۇخسەت بجىھ 

ياكى  ەخەلىپ، مۇجاھىدالر دۈشمەننى ئىزدەپ جىھادقا چىققاندا
خەلىپىنىڭ نائىبىنىڭ رۇخسىتى بولۇشىنىڭ شەرىئەتتە يولغا 

 قويۇلغانلىقىغا فىقھىشۇناس ئالىمالر بىرلىككە كەلگەن.
ق جىھادقا تەييارلى يدىغان،ماۇبۇير ىلىشقاق جىھاد ىپەلېكىن خەل

ن ايدىغاشى جىھاد قىلىشقا سەل قاردۈشمەنلەرگە قار ۋە يدىغانقىلما
ۋالدا ئىش ئۈستىدىكى گېپى ئۆتىدىغان ، بۇنداق ئەھكىشى بولسا

بىرلىككە كەلگەندىن كېيىن مۇجاھىدالر  كىشىلەر پۇزلۇقون
 خەلىپىنىڭ رۇخسىتىسىز جىھادقا چىقسا بولىدۇ.

  چىقماقچى رىنى قوغداش ئۈچۈن جىھادقائىسالم دىيارلى مۇجاھىد 
لىپە ەخەلىپىدىن رۇخسەت سوراش قىيىن بولۇپ قالسا ياكى خ، بولغاندا

خەلىپىدىن رۇخسەت ئالماستىن جىھادقا  رۇخسەت بەرمىسە، مۇجاھىد
چىقسا بولىدۇ. بۇ توغرىسىدا فىقھىشۇناس ئالىمالر ئارىسىدا ئىختىالپ 

 يوق.

 تىنى ئېلىشئانىنىڭ رۇخس-قا چىقىشتا ئاتاجىھاد  

جىھادقا چىقىش باال ئۈچۈن پەرز ئەين بولغاندا، جىھادقا چىقىش 
شەرت ئەمەس. بۇ ھۆكۈمگە  ئېلىشىرۇخسەت  دىنئانىسى-ۈچۈن ئاتائ

 فىقھىشۇناس ئالىمالر بىرلىككە كەلگەن.
 رۇخسەت دىنئانىسى-ئاتا نىڭبالى ،پەرز ئەين بولمىسا ئەگەر جىھاد

شەرت بولۇپ، بۇ ھۆكۈم ھەققىدە فىقھىشۇناس ئالىمالر ئارىسىدا  ىئېلىش
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 ئىختىالپ يوق.

  ئېلىشسىتىنى چىقىشتا قەرز ئىگىسىنىڭ رۇخجىھادقا 

ىڭ جىھادقا چىقىش ئۈچۈن مۇجاھىدن ،ن بولغانداپەرز ئەيجىھاد 
دەرھال مەيلى شەرت قىلىنمايدۇ.  خسەت ئېلىشىرۇگىسىدىن قەرز ئى

زدار مۇجاھىد ولسۇن ياكى ئۇنداق بولمىسۇن، قەرب قەرز قىلىدىغان ئادا
جىھادقا  بولسۇن ياكى ئۇنداق بولمىسۇن قىيىنچىلىقتا قالغان

 ، بۇ ھەقتە فىقھىشۇناس ئالىمالر ئارىسىدا ئىختىالپ يوق. رىدۇچىقىۋې
ھالەتتىن خىل ئۈچ  ۋەندىكى، تۆن بولمىساجىھاد پەرز ئەيئەگەر  
  :بواللمايدۇ يخالى

 قەرز ان دەرھال ئادا قىلىنىدىغ زئەگەر قەر ،ھالەت خىل بىرىنچى
زگە ياكى قەر قىلماي تۇرۇپ قەرزىنى ئادا باي بولسا،كىشى دار قەرز لۇپبو

ياكى كېپىل ۋە  اي تۇرۇپىقتىسادىنى قالدۇرۇپ قويميىتەرلىك ئ
ز قەرقەرزدارنىڭ  ،بېكىتىپ قويماي تۇرۇپبولىدىغان كىشىنى 

 ەقتەھ بۇ دۇرۇس بولمايدۇ.جىھادقا چىقىشى  رۇخسىتىسىزئىگىسىنىڭ 
 ئىختىالپ يوق.ئارسىدا   فىقھىشۇناس ئالىمالر

 نىنىدىغادەرھال ئادا قىلز ئەگەر قەر ،ھالەت خىل ئىككىنچى 
 قەرزشتا جىھادقا چىقى ،كەمبەغەل بولساكىشى دار قەرز ،لۇپقەرز بو

 شەرت قىلىنىدۇ. نى ئېلىشرۇخسىتىبەرگۈچىنىڭ 
 ئادا لۈپ ۈكتۈرىچېك قەرزئەگەر  ،ھالەت خىل ئۈچىنچى

 بەرگۈچىنىڭ قەرزشتا ھەم جىھادقا چىقى قىلىنىدىغان بولسا
 شەرت قىلىنىدۇ. نى ئېلشرۇخسىتى



 گىشلىك قىممەتلىك مەسىلىلەرېبىلىشكە تمۇجاھىدالر 

 29    

  سىتىنى رۇخ ئەسكىرىي قومانداننىڭجىھادقا چىقىشتا
 ئېلىش

ىرگە بئۇنىڭ بىلەن  ،قوماندان مۇسۇلمانالرنى قوغدىسا ئەگەر پاسىق
ۇ ب ە بولىدۇ.ئۆزىگ قلىقىى، ئۇنىڭ پاسبولىدۇ جىھادقا چىقىش دۇرۇس

 ئىختىالپ يوق. ئارسىداالر لىمائ فىقھىشۇناس ھەقتە
ۋە  داۋاالشسۇ يەتكۈزۈش، جاراھەتلىرىنى ئايالالر مۇجاھىدالرغا 

شۇنىڭغا ئوخشاش ئىشالرنى قىلىش ئۈچۈن مۇجاھىدالر بىلەن بىرگە 
جىھادقا چىقسا دۇرۇس بولۇپ، ئۇرۇشقا قاتنىشىپ قالسىمۇ كېرەك يوق، 

 بۇ ھۆكۈم ھەققىدە فىقھىشۇناس ئالىمالر ئارىسىدا ئىختىالپ يوق. 

 مەن زېمىنىغا دۈش نى يېنىدا ئېلىپرئانمۇجاھىدنىڭ قۇ
 سەپەر قىلىشى

 ،قۇرئاننىڭ دۈشمەن قولىغا چۈشۈپ قېلىشىدىن ئەنسىرىسە
قۇرئاننى دۈشمەن زېمىنىغا ئېلىپ چىقىشى دۇرۇس  نىڭمۇجاھىد
دىن مۇنداق نەقىل مايەلالھۇ ئەنھۇىئىبنى ئۆمەر رەزبۇ ھەقتە  .بولمايدۇ

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » «العدو أرض إلى بالقرآن يسافر أن نهى ملسو هيلع هللا ىلص النبي   أن  » قىلنىدۇ:
 ①«.قۇرئان بىلەن دۈشمەن زېمىنىغا سەپەر قىلىشتىن توسقان

 دىن نەقىل قىلىنغان بۇ ھەدىسمائىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
ولىغا چۈشۈپ ئومۇمىي بولغانلىقى ئۈچۈن، قۇرئاننىڭ دۈشمەن ق

قۇرئاننى دۈشمەن زېمىنىغا ئېلىپ  ئەنسىرىمىسىمۇقېلىشىدىن 
 دىكى ئالىمالرمەزھىبى ھەنبەلى ۋە چىقىشى دۇرۇس بولمايدۇ. مالىكى

 ئوتتۇرىغا قويغان. ۇ مۇشۇ قاراشنىممىنى ھەزئىب ھەمدە
                                                             

 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ①
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چىدە ھۇجۇم ېدۈشمەنگە ك لىرىئەھلى ئىلىم زور كۆپچىلىك
ى ئب ئىبنەس ئىكەنلىكىگە ئىتتىپاققا كەلگەن. قىلىشنىڭ دۇرۇس

 الدار أهل عن ملسو هيلع هللا ىلص هسئل رسول الل  » :ېگەنجۇسامە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق د
دىن  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » «منهم هم: قال وذراريهم همائنس من صابفي المشركين من يبيتون

مۇشرىكالرغا كېچىدە ھۇجۇم قىلىپ، ئۇالرنىڭ ئاياللىرى ۋە ئۇششاق 
: ملسو هيلع هللا ىلصبالىلىرىنى ئۆلتۈرۈپ قويغانلىق توغرۇلۇق سورالغاندا، پەيغەمبەر 

  ①.«دېگەن <بالىلىرىمۇ شۇالرنىڭ جۈملىسىدىن–مۇشرىكالرنىڭ ئايال>
دۈشمەن ئۇچۇرلىرى، ئۇالرنىڭ ئۇرۇش  نىڭقوشۇن ئەمىرى

رنى زەتچىلەۆۈچۈن كقۇۋۋىتىنى ئېنىقالش ئ يۋە ئەسكىرى تاكتىكىلىرى
لىمالر ئارىسىدا ، بۇ ھەقتە فىقھىشۇناس ئادۇرۇس بولىدۇئەۋەتىشى 

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصزەتچىلەرنى ئەۋەتىش پەيغەمبەر ۆئىختىالپ يوق. ك
 جىھادلىرىدىكى ئادىتىدۇر.

قەدەر ھىيلە رنى ئالداشنىڭ ۋە ئۇالرغا ئىمكانكاپىرالجەڭدە 
 ئىختىالپ يوق.سىدا ىالر ئوتتۇرلىمائئىشلىتىشنىڭ دۇرۇسلۇقىدا 

 ئۈچۈن دۈشمەنگە ئۇرۇش قىلىش چاغدا زۆرۈرىيەت تېپىلغان
 رلىمالاپ قىلىش دۇرۇس بولىدۇ. بۇنىڭغا ئياردەم تەلە دىنكاپىرالر

 راشسوياردەم  دىنكاپىرالر تېپىلمىغاندا زۆرۈرىيەت بىرلىككە كەلگەن.
 ئالىمالر دىكىمەزھىبى ھەنبەلى ۋە بۇ ھۆكۈمنى مالىكى ،ىدۇھارام بول

 ئوتتۇرىغا قويغان. مۇئىبنى ھەزىم ھەمدە
تىن دۈشمەنلەرگە قارشى ياردەم سوراپ هللا دۈشمەنلەرگە ئۇچراشقاندا

لەرگە ئۇچراشقاندا دۈشمەن ملسو هيلع هللا ىلص بولۇپ، پەيغەمبەر بدۇئا قىلىش مۇستەھە

                                                             

 .توپلىغان مۇسلىم ①
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رەزىيەلالھۇ تىن ياردەم سوراپ دۇئا قىالتتى. ئۆمەر هللا ئۇالرغا قارشى
قىبلىگە ئالدىنى نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ئەنھۇ بەدر غازىتى قىسسىسىدە

قىبلىگە ئالدىنى  ئۈچۈن، دۇئاداقىلغانلىقى  نەقىل نىقىلغانلىقى
 . بولىدۇقىلسا 

نى كۆپ زىكىر هللا ۋە دۈشمەنلەرگە ئۇچراشقاندا تەكبىر توۋالش
﴿يَا أَي َُها ال َِذيَن  مۇنداق دەيدۇ: بۇ ھەقتە  تائاال هللا  .مۇستەھەبقىلىش 

كُُروا الل ََه كَِثيًرا لََعل َُكْم ُتْفلُِحوَن﴾ ثُْبُتوا َواذْ مىنلەر! ۇئئى م» آَمُنوا إِذَا لَِقيُتْم ِفَئًة فَا
)مۇشرىكالردىن( بىر جامائەگە )يەنى دۈشمەن قوشۇنىغا( ئۇچراشقان 
چېغىڭالردا ساباتلىق كۆرسىتىڭالر، مۇۋەپپەقىيەت قازىنىشىڭالر ئۈچۈن 

 ①«.ئېتىڭالر ياد كۆپ نىهللا

  مۇجاھىدالر دۈشمەنلەرگە ئۇچراشقاندا يۈز بېرىش
 ان ئىككى خىل ئەھۋالئېھتىماللىقى بولغ

  ،دۈشمەنلەرنىڭ سانى مۇجاھىدالر سانىنىڭ ئىككى بىرىنچى
دىن ئاز بولسا، سىگە باراۋەر بولسا ياكى ئىككى ھەسسىسىھەسسى

دۈشمەنلەردىن قېچىشى  ،مۇستەھكەم تۇرۇشى ۋاجىب مۇجاھىدالرنىڭ
ھارام بولىدۇ. لېكىن دۈشمەنلەر بىلەن قايتا ئۇرۇشۇش ئۈچۈن 

 لۇش ئۈچۈن چېكىنىشىيۆتكىلىشى ياكى مۇسۇلمانالر جامائىتىگە قوشۇ
بۇ ھۆكۈمدە  ھەممىسىھارام بولمايدۇ. فىقھىشۇناس ئالىمالرنىڭ 

 بىرلىككە كەلگەن.
 ،مۇجاھىدالرنىڭ ئۇرۇشنى مەقسەت قىلىپ ـــ ھالىتى «التحرف»

 ىنىشيۆتكىلىبىر ئورۇنغا  يەنە تېخىمۇ پايدىلىق بولغان بىر ئورۇندىن

                                                             
 .ئايەت -54سۈرە ئەنفال  ①
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 كۆرسىتىدۇ.
مۇجاھىدالرنىڭ مۇسۇلمانالر جامائىتى تەرەپكە  ـــ ھالىتى «التحيز» 

 ئۇالر بىلەن كۈچىيىشىنى كۆرسىتىدۇ. ،چېكىنىپ
  ئىككىنچى، دۈشمەنلەرنىڭ سانى مۇجاھىدالر سانىنىڭ ئىككى

مۇستەھكەم تۇرساق »ڭ دىن كۆپ بولغاندا، مۇجاھىدالرنىسىھەسسى
 ،دېگەن گۇمانى كۈچلۈك بولسا« بە قىلىمىزىغەل ئۈستىدىن دۈشمەنلەر

كۈچىمىز يەتمەي »كەم تۇرۇشى الزىم بولىدۇ؛ مۇجاھىدالرنىڭ مۇستەھ
دېگەن گۇمانى كۈچلۈك بولسا، ئۇالرنىڭ چېكىنىشى دۇرۇس « قالىدۇ

بولۇپ، فىقھىشۇناس ئالىمالرنىڭ ھەممىسى بۇ ھۆكۈمدە بىرلىككە 
 كەلگەن. 

 بولۇشىدىن قەتئىينەزەر،قاتناشقان ياكى قاتناشمىغان  قائۇرۇش»
« ھەرقانداق كىشى ئۆلتۈرۈلىدۇ ①ا شېرىك بولغاندۈشمەنلەردىن ئۇرۇشق

 دېگەن ھۆكۈم ھەققىدە فىقھىشۇناس ئالىمالر بىرلىككە كەلگەن.
دۇرەيد ئىبنى سىممە ئىسىملىك  ىكۈنغازىتى ين ەنۇر ھەساھابىل

 ئۇرۇش قىلىش ،ۋەتكەن. ئۇ بەك قېرى كىشى بولۇپۈبىر كاپىرنى ئۆلتۈر
مۇشرىكالر ئۇنىڭ پىكرىدىن پايدىلىنىش  ،ئىمكانىيىتى بولمىسىمۇ

ئۇنى  ملسو هيلع هللا ىلصئۈچۈن ئۇنى جەڭگە بىللە ئېلىپ چىققان ئىدى، پەيغەمبەر 
 ②.ەرنى ئەيىبلىمىگەنئۆلتۈرگەنل

 غانبول گە مەنسۇبدۈشمەنلەر !دىشىمنئى مۇجاھىد قېرى ،بىلىڭكى
ئۇرۇشقا قادىر بوالاليدىغانالر جەڭ مەيدانلىرىدا  ۋە ئەرلەر باالغەتكە يەتكەن

                                                             
ئەمەلىيىتى، پىكرى ياكى باشقىالرنى ئۇرۇشقا قىزىقتۇرۇش  بولسا لۇشوئۇرۇشقا شېرىك ب ①

 ـــ تەرجىماندىن. .بولىدۇ ئارقىلىق
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ②
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 لىدۇ. ۈئىختىالپسىز ھالدا ئۆلتۈر ،ئۇچراپ قالسا
 بالىلىرى ئۇرۇشقا قاتناشمىسا-دۈشمەنلەرنىڭ ئايال

 الر ئارىسىدا ئىختىالپ يوق،لىمائۆلتۈرۈلمەيدىغانلىقى ھەققىدە ئ
 لىدۇ. ۈئىختىالپسىز ھالدا ئۆلتۈر ①لېكىن ئۇالر ئۇرۇشقا قاتناشسا

بەك قېرى كىشىلەر ۋە راھىبالر ھەرقانداق ھالەتتە ئۇرۇشقا شېرىك 
بولمىسا، ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشنىڭ دۇرۇس بولمايدىغانلىقىنى فىقھىشۇناس 

 .ئوتتۇرىغا قويغان كۆپچىلىكىئالىمالرنىڭ 
قانلىرىنى جەڭ غتۇ-ئۆزلىرىنىڭ يېقىن ئۇرۇق نىڭمۇجاھىدالر

ۇالرغا دەسلەپتە ئۇرۇش قوزغىشى دۇرۇس شى ياكى ئۈمەيدانلىرىدا ئۆلتۈر
اكى ي بولۇپ، قارشى تەرەپتىكىلەر مۇجاھىدالرنىڭ دادىلىرى، ئوغۇللىرى

 ئوخشاش بولىدۇ. مقېرىنداشلىرى بولسىمۇ ھۆكۈ

 ش مەسىلىسىۋېلىقالقان قىلى 

 ،دۈشمەنلەر ئايال ،قاتتىق ئۇرۇشۇۋاتقان ھالەتتە بىرىنچى-
ن كەبالىالر ئۆلتۈرۈلۈپ كەت-ئايالنى قالقان قىلىۋالسا، بالىلىرى

 ۋە ھەرخىل قورالالر بىلەن داۋامالشتۇرىدۇ نىئۇرۇش تەقدىردىمۇ
 ىۋېرىدۇ.رىەرگە زەربە بدۈشمەنل
 ،قالقان  ەرنىمۇسۇلمان ئەسىرل لەردۈشمەن ئىككىنچى

 ، تۆۋەندىكىدەك ئىككى خىل ئەھۋال يۈز بىرىدۇ:قىلىۋالسا
ەڭ ج ياكى كاپىرالر ئىسالم دىيارلىرىغا تاجاۋۇز قىلىپ كەلگەن .1

قالقان قىلىۋېلىش يۈز بەرسە،  گىرەلىشىپ كەتكەن ھالەتتە
ر بىلەن داۋاملىق ئۇرۇش قىلىش ياكى ئۇالرغا مۇجاھىدالرنىڭ كاپىرال

                                                             
 ىشىش كۆزدە تۇتۇلىدۇ. ـــ تەرجىماندىن.ىي ياكى ھۆكۈم جەھەتتىن ئۇرۇشقا قاتنئەمەل ①
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ىالپ دا ئىختفىقھىشۇناس ئالىمالرنىڭ ئارىسى مەسىلىسىدە ئوق ئېتىش
القان قىلىۋالغان مۇسۇلمانالرغا زەرەر يەتكۈزۈپ ق يوق، لېكىن دۈشمەن

 تنىڭ بارىچە ساقلىنىدۇ.ئىمكانىيمۇجاھىدالر قويۇشتىن 
دۈشمەنلەر  ۋە قاتتىق ئەۋجىگە چىقمىغانجەڭ  ئەگەر. 2
ۈز يقالقان قىلىۋېلىش  لىۋاتمىغان ھالەتتەۇلۇپ كېپۇرمانالرغا يومۇسۇل
دۈشمەنلەرگە ئۇرۇش قوزغاش ۋە ئۇالرغا ئوق ئېتىش دۇرۇس  ،بەرسە

بولمايدۇ. چۈنكى مۇسۇلماننىڭ قېنىنى قوغداش كاپىرنى ئۆلتۈرۈشتىن 
 شىدۇر.ىالرنىڭ قارلىمئازور كۆپچىلىك بۇ  مۇھىمدۇر.

قىلىش ۋە  قۇل ،شنى ئەسىر ئېلىىبالىلىر–كاپىرالرنىڭ ئايال
، رىشتىن ئىلگىرىىرنى جەڭ قىلغۇچىالرغا تارقىتىپ بئۇال

چۈنكى ئەۋرەت  ،ىدۇھارام بول ىخوتۇن قىلىش مۇجاھىدالرنىڭ ئۇالرنى
 شەرئىي ئۇ پەقەت ھارامدۇر. سىئەسلىنىڭ ( مۇناسىۋەت يجىنسىيەنى )

 .ھاالل بولىدۇ الئىككى يول بىلەن رە قىلىشتىن ئىبارەتۋە چۆ نىكاھ
إِل َا عَلَى   ۞ْم لُِفُروِجِهْم َحاِفُظوَن َوال َِذيَن هُ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تائاال بۇ ھەقتە هللا

لَِك فَأُولَِئَك ُهُم الَْعادُوَن  ۞أَْزَواِجِهْم أَْو َما َملََكْت أَيَْمانُُهْم فَِإن َُهْم غَْيُر َملُوِميَن    ﴾۞فََمِن ابَْتَغى َوَراَء ذَ
[. )يەنى 5ئۇالر ئەۋرەتلىرىنى )ھارامدىن( ساقلىغۇچىالردۇر ]»

دىن باشقىالردىن پەقەت خوتۇنلىرىدىن، چۆرىلىرى ئەۋرەتلىرىنى(
ق قىلغۇچىالر ماالمەت بۇالر بىلەن يېقىنچىلى، ساقلىغۇچىالردۇر

[. بۇنىڭ سىرتىدىن )جىنسىي تەلەپنى قاندۇرۇشنى( 6] قىلىنمايدۇ
  ①.«[1تەلەپ قىلغۇچىالر ھەددىدىن ئاشقۇچىالردۇر ]

 نىماتىديمەت تەقسىىنغە غاكاپىرالرنىڭ ئاياللىرى مۇجاھىدئەگەر 

                                                             

 .ئايەتلەر -1ۋە  -6، -5ە مۇئمىنۇن سۈر ①
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ىتى توشقاندىن كېيىن خوتۇن ئۇالرنى ئىدد ،بولسا كېيىن ئىگە بولغان
 .بولغان بولىدۇ دەمىىنىڭ ھۆكچۆر دۇرۇس بولىدۇ چۈنكى ئۇالر قىلىش
كاپىرالرنىڭ ئاياللىرىدىن ئېلىنغان  ،شۇكى كۈچلۈك قاراش 

ۋېتىش ياكى ئېھسان ۇئەسىرلەرنى قۇل قىلىش، فىدىيە ئېلىپ قوي
رىش قاتارلىق ئىشالردىن ىئالماستىن قويۇپ ب ەقىلىپ ھېچنەرس

 مۇسۇلمانالرغا مەنپەئەتلىك بولغىنىنى قىلىدۇ.خەلىپە ياكى قوماندان 
يدىغانلىقىغا بولمادۇرۇس  ①ىشالرنىڭ ئۆلۈكلىرىنى مۇسلە قىلكاپىر

سەمۇرە ئىبنى بۇ ھەقتە . الر بىرلىككە كەلگەنلىماس ئاىقھىشۇنف
بىزنى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر : »ەيدۇئەنھۇ مۇنداق د لالھۇىيەجۇندۇپ رەز

ن وسقات بۇرۇن ۋە قۇالقلىرىنى كېسىشتىن)كاپىرالرنىڭ ئۆلۈكلىرىنىڭ( 
 ②.«ئىدى

ئەگەر كاپىرالرنىڭ ئۆلۈكلىرىنى مۇسلە قىلىشتا مۇجاھىدالر ئۈچۈن 
بىرەر مەنپەئەت بولسا ياكى كاپىرالر مۇسۇلمانالرنىڭ جەسەتلىرىنى مۇسلە 

ئۈچۈن ئوخشىشىنى قىلىش مەقسەت قىلىنغان بولسا،  قىلغانلىقى
بۇنى فىقھىشۇناس ئۇالرنىڭ ئۆلۈكلىرىنى مۇسلە قىلىش دۇرۇستۇر. 

 .لىمالر ئوچۇق بايان قىلغانئا
ەئەتنى ياكى دۈشمەنلەرگە زەربە مۇسۇلمانالر ئۈچۈن بىرەر مەنپ

رىشنى مەقسەت قىلىپ، شەھىد بولۇپ كېتىشى كۆزگە كۆرۈنۈپ ىب
 ۆسۈپسېپىگە ب دۈشمەن ھالدا ئۆزى يالغۇزمۇجاھىدنىڭ  ،تۇرسىمۇ

نى قاراش بۇ الرلىمىقھىشۇناس ئاكۆپچىلىك ف كىرىشى دۇرۇس بولىدۇ.

                                                             
بۇرۇن ۋە قۇالقلىرىنى كېسىش ئارقىلىق جەسەتلىرىنى ئەسلىدىكى  ـــمۇسلە قىلىش   ①

 ھالىتىدىن ئۆزگەرتىۋېتىشتۇر.
 بۇخارى نەقىل قىلغان.②
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 دەپ قارىغان. توغرا
قاراش شۇكى، كۈچلۈك كۆز بايانلىرىدىكىئالىمالرنىڭ 

ەڭ ئ لىدىكى جىھاد تۈرلىرىنىڭيو هللا بولسا ئەمەلىيىتى ىيئىستىشھاد
شەرىئەتكە ئۇيغۇن  ۋە غانبۈيۈكلىرىدىن بولۇپ، قۇرئان ئىشارەت قىل

ئۆزىنى »بولغان قورقۇتۇش تۈرلىرىدىن سانىلىدۇ. بۇ ئەمەلىيەتنى 
ۆزىنى پىدا ئ ـــ دېيىش تۈپتىن خاتا بولۇپ، بۇ« ئۆلتۈرۈۋالغانلىق
 ئەزىمەتلەرنىڭ ئەمەلىيتىدۇر.  قىالاليدىغان باتۇر

بىلەن كاپىرالر ئۈستىدىن  ئۇسۇلالرباشقا  ھالەتتە جەڭ بولۇۋاتقان
بە قىلىش ئىمكانىيىتى بولمىسا، ئۇالرنى ئوت بىلەن كۆيدۈرسە ىغەل

الر بىرلىككە لىمفىقھىشۇناس ئاىغانلىقى ھەققىدە بولىددۇرۇس 
دۈشمەنلەر ا ئۇسۇل ئارقىلىق ئوتتا كۆيدۈرۈشتىن باشق ئەگەر .كەلگەن

ئۇالرنى ئوت بىلەن  ،انىيىتى بولساكئىمئۈستىدىن غەلىبە قىلىش 
: مۇنداق كەلگەن دۇرۇس بولمايدۇ. ھەدىستە ۈپ ئۆلتۈرۈشكۆيدۈر

 ،پۇتىشكە بۇيرېكىشىنى كۆيدۈرۈۋ كاپىرالردىن ئىككى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »
 أخذتموهما فإن هالل   إال بها يعذب ال النار إنو >ئاندىن كېيىن مۇنداق دېگەن: 

اليدۇ. ئەگەر بتائاال ئازا هللاھەقىقەتەن ئوت بىلەن پەقەت >< فاقتلوهما
 ①.«<تىڭالرېكىسىنى تېپىپ قالساڭالر ئۆلتۈرۈۋسىلەر ئۇ ئىك

سۇغا غەرق قىلىشتىن باشقا كاپىرالرنى ھالەتتە جەڭ بولۇۋاتقان 
لمىسا ياكى ئۇالرنىڭ ئۇسۇل بىلەن كاپىرالرنى بويسۇندۇرغىلى بو

ق سۇغا غەر قىلىش مەقسەت قىلىنساشاش مۇئامىلە مۇئامىلىسىگە ئوخ
ىڭ بۇنداق قىلىشن الرلىمفىقھىشۇناس ئا ىدۇ.قىلىۋېتىش دۇرۇس بول

 . دۇرۇس ئىكەنلىكىگە بىرلىككە كەلگەن
                                                             

 بۇخارى توپلىغان. ①
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دۈشمەنگە مەنچاناق، زەمبىرەك، سارۇخ ۋە ئۇنىڭدىن باشقا 
 ئالىمالر شۇناسفىقھى ىشنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكىگەقورالالرنى ئېت

 كەلگەن. ئىتتىپاقا
ياراقالرنى تونۇشى، ئۇالرنى -مۇجاھىدالر يېڭى تىپتىكى قورال

قانداق ئىشلىتىشنى ئۆگىنىشى ۋە ئۇالرنىڭ زەربىسىدىن ساقلىنىش 
ئۇسۇللىرىنى بىلىشى الزىم. مۇجاھىدالرنىڭ ئاتوم قورالىنى قولغا 

بولۇپ، بۇنداق قىلىش قۇۋۋەت تەييارلىغانلىق ۋە  دۇرۇسكەلتۈرۈشى 
الالرنى قورقانلىق ھېسابلىنىدۇ. مۇجاھىدالرنىڭ بۇ دۈشمەنلەرنى قورقۇت

تۆۋەندىكى ئىككى خىل ھالەتتە بۇ  لۇپمۇبو ،ىدۇئىشلىتىشى دۇرۇس بول
  دۇرۇس بولىدۇ:مۇ ىقورالالرنى ئىشلىتىشى تېخ

دۈشمەنلەر ئۈستىدىن غەلبە قىلىش ياكى بىرىنچى خىل ھالەت، 
ئىشلىتىش زۆرۈر بولۇپ الالرنى رسۇلمانالرنى قوغداش ئۈچۈن مۇشۇ قومۇ

  لىدۇ.قالسا، بۇ خىل قورالالرنى ئىشلىتىش تېخىمۇ دۇرۇس بو
كاپىرالر بىزگە ئاتوم قورالىنى ئىشلەتكەن  ،ئىككىنچى خىل ھالەت

 .قىلىش ئۈچۈن بىزمۇ ئاتوم قورالىنى ئىشلىتىمىز نىئوخشىشى ،بولسا
فََعاِقُبوا بِِمثِْل َما ُعوِقْبُتْم بِِه َولَِئْن ﴿َوإِْن عَاقَْبُتْم مۇنداق دەيدۇ:  بۇ ھەقتە تائاال هللا

ابِِريَن﴾ زەخمەت ئۈچۈن( -ئەگەر )ئۆزۈڭالرغا يەتكەن زىيان» َصَبْرُتْم لَُهَو َخْيٌر لِلص َ
زەخمەت -ساڭالر، ئۆزۈڭالرغا يەتكەن زىيانئىنتىقام ئالماقچى بول

ەڭالر(، مقانچىلىك بولسا، شۇنچىلىك ئىنتىقام ئېلىڭالر )يەنى ئاشۇرۇۋەت
ئەگەر سەۋر قىلساڭالر )يەنى ئىنتىقام ئالماي كەچۈرسەڭالر(، بۇ سەۋر 

بۇ   ①«.قىلغۇچىالر )يەنى كەچۈرگۈچىلەر( ئۈچۈن )ئەلۋەتتە( ياخشىدۇر
ئايەتنىڭ ئومۇمىيلىقى ئىككىنچى خىل ھالەتتىكى ھۆكۈمگە دەلىل 

                                                             
 ئايەت. -126سۈرە نەھل  ①
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 .بوالاليدۇ
مۇجاھىدالر قوماندانى مۇسۇلمانالرنى دۈشمەنلەردىن قوغداش ئۈچۈن 

ش، خەندەك كوالقوغدىنىش تەدبىرلىرىنىڭ ھەممىسىنى تۇتۇشى الزىم. 
ان لىدىغۇباشقۇر ۋەتا ېراك ،تىكەنلىك سىمالرنى قويۇش، مىنا كۆمۈش

قوغدىنىش تەدبىرلىرىنىڭ قاتارلىقالر  رۇنالشتۇرۇشئوبومبىالرنى 
وا لَُهْم  :دەيدۇ مۇنداق بۇ ھەقتە ائاالت هللا. ردۇملىسىدىنۈج َما اْسَتَطْعُتْم  ﴿َوأَعِد ُ

ة   )بىلەن ئۇرۇش قىلىش( ئۈچۈن، قولۇڭالردىن  دۈشمەنلىرىڭالر» ﴾ِمْن قُو َ
بۇ ئايەت يۇقىرىقى ھۆكۈمگە  .①«رال كۈچى تەييارالڭالركېلىشىچە قو

شقا البۋە ئازا قىلىش بھەمدە بۇ ئايەت كاپىرالرنى مەغلۇالاليدۇ ودەلىل ب
 ئېلىپ بارىدىغان قۇۋۋەتنىڭ ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

مۈلۈككە ئوخشاش -ۋە مال ياراق-قوراللىنغان دىن ئېدۈشمەن 
، سابول سىرىگەنپخەۋلىشىدىن ېدۈشمەننىڭ قايتۇرۇۋ مەتلەرنىيغەنى

 ۇناسشفىقھىتىشنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكىدە ېبۇزۇۋ ئۇنى مۇجاھىدالرنىڭ
دۈشمەننىڭ ماللىرىنى  چۈنكىئىختىالپ يوق. ئوتتۇرسىدا  ئالىمالر

 ىۋە ئۇالرن ەرگىلىدۈشمەنگە قاقشاتقۇچ زەربە ب ېتىش ئارقىلىقبۇزۇۋ
تەلەپ بولسا . مانا بۇ ئازابلىغىلى بولىدۇ مەنىۋىيەت جەھەتتىن

 قىلىنغان ئىشتۇر.
ە ۋ ئەنسىرىمىسە لىشىدىنېۇۋ، قايتۇرئەمما دۈشمەننىڭ ماللىرىنى

بۇ  ،ئېنىق بولسا قالىدىغانلىقىمانالرغا غەنىيمەت بولۇپ مۇسۇل نىڭئۇ
مانالرغا چۈنكى ئۇ مۇسۇل ،تىش دۇرۇس بولمايدۇېھالەتتە ئۇنى بۇزۇۋ

 ەمالنى زاي بولسا تىشېئۇنى بۇزۇۋىدىغان بولۇپ، غەنىيمەت بول
 ر.ەتكەنلىكتۇقىلىۋ

                                                             
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -60سۈرە ئەنفال  ①
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 لىرىگە ئوت شەھەر لەرنىڭدۈشمەن نىڭاھىدالرمۇج
ۋە دەرەخلىرىنى  تىشىۋېۈرزىرائەتلىرىنى كۆيدۈ ،تىشىۋېقويۇ

 سەۋەبلەر قىلىدىغان دۇرۇس نىلىشىكېسىپ تاش

 زەربە قاقشاتقۇچ كىندۈرۈپ ئۇالرغا بىرىنچى، دۈشمەننى چې
 بىرىش.
  :النبي حرق »ئىككىنچى، ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن
 لىرىنىبەنى نەزىرنىڭ خورمى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » «وقطع النضير بني نخل ملسو هيلع هللا ىلص

 ①«.پ تاشلىغان ئىدىۋە كېسى گەنكۆيدۈر
 ،پايدىلىنىدىغاندۈشمەنلەر  ەتلىرىدەجەڭ ھال ئۈچىنچى 

 شۇناسفىقھىئۆلتۈرۈشنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكىگە  نىھايۋان رقانداقھە
 ەىگتبىيىمەغلۇ ڭدۈشمەنلەرنى بۇ چۈنكى .بىرلىككە كەلگەنئالىمالر 

. ىسىگە سەۋەب بولىدىغان ئىشالردىندۇرغەلب مۇجاھىدالرنىڭۋە 
 پايدىلىنىش مۇجاھىدالرنىڭ دىنھايۋانلىرى لەرنىڭشۇنىڭدەك دۈشمەن

 ۇر.تدۇرۇسۋېتىش ۈئۆلتۈر ئىمكانىيىتى بولمىغانلىرىنى
 ،لقورا ى مۇسۇلمان ئەسىرلەرندۈشمەن قولىدىكى  تۆتىنچى-

ال بولۇپ ۇزۇشنىڭ دۇرۇسقۇتق ئالماشتۇرۇپ باشقا مال بىلەن ياراقتىن
ئالىمالر  شۇناسفىقھىۋاجىب ئىكەنلىكىگە  بەلكىقالماستىن 

 «رسيال وهو  فكوا العاني»: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصبىرلىككە كەلگەن. پەيغەمبەر 
   ②«.ئەسىرلەرنى قۇتقۇزۇڭالر»

 ،ئەسىرلىرى بىلەن مۇسۇلمان ئەسىرلەرنى دۈشمەن بەشىنچى 
ۇس دۇرئالىمالر  شۇناسفىقھى كۆپچىلىك مەسىلىسىنى ئالماشتۇرۇش

                                                             
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ①
 .توپلىغانبۇخارى  ②
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 .دەپ قارىغان
 ،ىپ قۇتۇلۇش نىڭ ئەسىرلىكتىن قېچمۇجاھىد ئالتىنچى

 ، دۈشمەنلەردىن ئۆلتۈرەلىگىنىنى ئۆلتۈرۈپ،ئىمكانىيىتى بولسا
نىڭ دۇرۇس ىقېچىش ئېلىپ ئااللىغىنىنىماللىرىدىن ئۇالرنىڭ 

 فىقھىشۇناس ئالىمالر ئىتتىپاققا كەلگەن. ئىكەنلىكىگە
  ،قانداق سەۋەب ياكىھەرمۇسۇلمان كىشىنىڭ  يەتتىنچى 

دۈشمەنلەرنىڭ مەنپەئەتى ھالدا بىلەن مۇسۇلمانالرغا قارشى  ەتىۋاس
 ئۈچۈن جاسۇسلىق قىلىشى ھارامدۇر.

  .مۇجاھىدالر قوماندانى جاسۇسنىڭ جازاسىنى ئۆزى بەلگىلەيدۇ
 دەپ قارىسا «بارۆلتۈرۈشتە بىرەر مەنپەئەت جاسۇسنى ئ»ئەگەر ئۇ 
ئۇنىڭ  دەپ قارىسا« تە بىرەر مەنپەئەت يوقئۆلتۈرۈش» ،ئۆلتۈرىدۇ

 گىلىچەكلى نىباشقا جاسۇسالر ئەھۋالىغا مۇناسىپ كېلىدىغان ۋە
 .جازا قوللىنىدۇبولىدىغان 

 غەنىيمەت ۋە ئولجىنىڭ ھۆكۈملىرى 

خىيانەت قىلىنغان مال مىقدارىنىڭ ئاز ياكى  ،ەھلى ئىلىملەرئ
خىيانەت  ئولجىغاغەنىيمەت ياكى  ،ينەزەرىكۆپ بولۇشىدىن قەتئ

  .ئىكەنلىكىگە بىرلىككە كەلگەن ھارام نىڭقىلىش
 ئولجىدىنغەنىيمەت ياكى  ـــ )خىيانەت قىلىش( «الغلول»

تەقسىم  ئەمما بولغان بسىدا تەقسىم قىلىش ۋاجىىمۇجاھىدالر ئار
قىلىنىشتىن بۇرۇن مەنپەئەتلىنىش دۇرۇس بولمايدىغان نەرسىلەرنى 

 مەخپىي ئېلىۋېلىشنى كۆرسىتىدۇ.
سوالپ قويۇش  ۋە ئۇرۇش لغان كىشىنىئەمىر خىيانەت قى»
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مەقسىتىدە چەكلەش  ئارقىلىق شۇنداق خىيانەتنىڭ ئوخشىشىنى
دېگەن  «خىيانەت قىلغۇچىغا ئۆزى خالىغان جازانى قولالنسا بولىدۇ

خىيانەت »لگەن. ھۆكۈمدە فىقھىشۇناس ئالىمالر بىرلىككە كە
دېگەن « مۈلكى كۆيدۈرۈلمەيدۇ-تاقىسى ۋە مال-قىلغۇچىنىڭ يۈك

 الر ئوتتۇرىغا قويغان.لىمائ كۆپچىلىكھۆكۈمنى 
لۇپ قىلىش ئۈچۈن قورالغا ئېھتىياجلىق بو ئۇرۇشدۈشمەنگە 

مەتتىن قورال ئېلىپ يتەقسىم قىلىنمىغان غەنىنىڭ مۇجاھىد ،قالسا
ە تكە قايتۇرۇپ بەرسمەيغەنى رالشقاندىن كېيىنىئۇرۇش ئاخئىشلىتىپ، 

 ئالىمالر ئىتتىپاققا كەلگەن. دۇرۇس بولىدىغانلىقى ھەققىدە
 «دۇرۇسيىش ىي رىدامىقدا ھاجەتغەنىيمەتتىن )جەڭ ھالىتىدە( »

 ئالىمالر ئىجماغا كەلگەن.دېگەن ھۆكۈم ھەققىدە 
ياراق سېتىشنىڭ ھارام ئىكەنلىكىدە -قورالدۈشمەنلەرگە 

ياراق سېتىۋېلىشنىڭ -يوق، ئەمما دۈشمەنلەردىن قورالئىختىالپ 
 ئىكەنلىكى ھەققىدە ئالىمالر بىرلىككە كەلگەن. دۇرۇس

مۇجاھىدالر بىلەن  ،ئۇرۇش دىيارىدا ياكى باشقا دىيارالردا بولسۇن
ى فىقھىشۇناس كاپىرالر ئوتتۇرىسىدا جازانىنىڭ ھارام ئىكەنلىكىن

 .ئوتتۇرىغا قويغان كۆپچىلىكىئالىمالرنىڭ 
 ۋە قەرزارەت، ەففبولغان زاكات، ك بۋاجى ئۆزلىرىگە نىڭمۇجاھىدالر

بولۇپ، بۇ  بنى ۋەسىيەت قىلىشى ۋاجىەقلەرئامانەتكە ئوخشاش ھ
 ھۆكۈم ھەققىدە ئالىمالر ئارىسىدا ئىختىالپ يوق.

جىھادقا چىقىشتىن بۇرۇن ياخشى ئىشالرغا  نىڭمۇجاھىدالر
ە يۇشى ۋبولۇپ، ۋەسىيەتنى يېزىپ قو شى مۇستەھەبۇۋەسىيەت قالدۇر

مۇستەھەبتۇر. چۈنكى بۇنداق قىلىش  ىلىشمۇئۇنىڭغا گۇۋاھچى ق
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 ئارقىلىق ۋەسىيەتنى ياخشى قوغدىغىلى بولىدۇ.
مۈلكىنىڭ ئۈچتىن -مال بولسا بار مىراسخورلىرىنىڭ مۇجاھىد 

بىرىدىن ئارتۇقىنى ۋەسىيەت قىلىشى دۇرۇس بولمايدۇ. لېكىن 
مىراسخورلىرى ئىجازەت بەرگەن بولسا ياكى ۋەسىيەت قىلماقچى بولغان 

مۈلكىنىڭ ئۈچتىن -ىدنىڭ مىراسخورلىرى بولمىسا، مالمۇجاھ
 بىرىدىن ئارتۇقىنى ۋەسىيەت قىلىشى دۇرۇس بولىدۇ.

ئېنىقالش ئەھۋالىنى  مۇجاھىدنىڭيوقاپ كەتكەن جەڭ مەيدانىدا 
ورالر مۈلكى مىراسخ-مال مىگۈچىلىك ئۇنىڭئۈچۈن ۋاقىت بەلگىلى

ككە فىقھىشۇناس ئالىمالر بىرلى يدىغانلىقىغائارىسىدا تەقسىم قىلىنما
 ئۇنىڭچۈنكى تۆت يىل   كۈتىدۇتۆت يىل  مۇجاھىدنى. ئۇ كەلگەن

 بىلىشكە يېتەرلىك مۇددەتتۇر.رىكىنى دې-ئىز
كاپىرالر ئارىسىدا جەڭ بولۇۋاتقان رايونالردا  مۇسۇلمانالر بىلەن

 مۇجاھىدنىڭ نىكاھلىنىشى دۇرۇس بولىدۇ.
بولۇشتىن بۇرۇن  دنىڭ ئازائەسىرلىك ھالىتىدىكى مۇجاھىد

نىكاھلىنىشى دۇرۇس ئەمەس. لېكىن زىناغا چۈشۈپ قېلىشتىن 
سىرتىغا تۆكۈش( پەرجىنىڭ نى يئەزلە قىلىش )يەنى مەنى ،قورقسا

   نىكاھالنسا دۇرۇس بۇلىدۇ. شەرتى بىلەن
دۈشمەن قېنى ھارام بولغان بىر مۇسۇلماننى بىر مۇجاھىد 

ئۇ  ،شۇكى كۆزقاراشكۈچلۈك زېمىنىدا قەستەن ئۆلتۈرۈپ قويغان بولسا، 
ــ زور كۆپچىلىك مانا بۇ تىن قىساس ساقىت بولمايدۇ. مۇجاھىد

  ئالىمالرنىڭ قارىشىدۇر.
ا مۇسۇلماننى خاتا ئۆلتۈرۈپ قويس ەرئەگەر مۇجاھىد جەڭدە بىر

ە بىرلىككئالىمالر  شۇناسفىقھىلىدىغانلىقىغا ېئۇنىڭغا دىيەت ك
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-مۇجاھىدنىڭ ئۇرۇق خاتا ئۆلتۈرۈپ قويغان كەلگەن. بۇ دىيەتنى شۇ 
  ئۆز ئۈستىگە ئالىدۇ. لىرىتۇغقان

د قامۇجاھىد»بەزى ئالىمالر:  ئىجرا   ①دۈشمەن زېمىنىدا ھە
قىلىنماي كېچىكتۈرۈلىدۇ ۋە ئۇالر ئىسالم دىيارىغا قايتقاندىن كېيىن 

قاراش كۈچلۈك بولۇپ، ئۆمەر ئىبنى دېگەن. بۇ كۆز« ئىجرا قىلىنىدۇ
 قاراشقىلىنغان ھەمدە بۇ كۆز نەقىلاب ۋە باشقا ساھابىلەردىن خەتت

 ھەققىدە ئىختىالپ بارلىقىنى بىلمەيمىز.
  

                                                             
 جىنايەت ئۆتكۈزگەن كىشىگە يۈرگۈزۈلىدىغان جازانى كۆرسىتىدۇ. ھەد ـــ ①
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 نىڭ ھۆكۈملىرىلەرۋە شەھىد اھادەتش

شاھادەتنى ئارزۇ قىلىش ۋە ئىزدەش ئەمەللەرنىڭ ئەۋزەللىرىدىن 
 ذيوال»شاھادەتنى ئارزۇ قىلىپ مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص بولۇپ، پەيغەمبەر

دا ۇنىڭ قولىجېنىم ئ» «أحيا... ثم ه،الل   سبيل في أقتل أني لوددت بيده، نفسي
ئاندىن  لۈشۈمنىۈيولىدا ئۆلتۈر هللازات بىلەن قەسەمكى،  بولغان

 ①«.ئارزۇ قىلىپ قالدىم...ۈشۈمنىتىرىلدۈرۈل

 قىلىنىدۇكى، نەقىليف رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ىنەسەھل ئىبنى ھ
ه منازل الشهداء، الشهادة بصدق، بلغه الل   من سأل: » مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

شاھادەتنى راستچىللىق  تائاالدىن هللا كىمكى: »«وإن مات على فراشه
ى ئۇ كىشىن هللا ، ۈپ كەتسىمۇلىسە، گەرچە ئۇ كۆرپىسىدە ئۆلبىلەن تى

 ②«.ماقامىغا يەتكۈزىدۇ ەھىدلىكش
 نىھەرقانداق كىشىيولىدا ئۆلتۈرۈلگەن  هللامۇجاھىدالردىن  

قا تاپشۇرۇش هللا ھۆكۈم قىلىش، قەلبىنى سىرتقى كۆرۈنۈشىگە
 لىدۇ.دۇرۇس بو بىلەن ئاتاشنام دېگەن « شەھىد» (يىچەوقائىدىسى ب)

 قاراشتۇر.سەھىھ بۇ 
« يغفر للشهيد كل ذنب إال الدين» :مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصغەمبەريپە

 بۇ ③.«شەھىدلەرنىڭ قەرزدىن باشقا گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنىدۇ»
ھەدىس ۋە بۇنىڭدىن باشقا مۇشۇ مەزمۇندىكى ھەدىسلەرنىڭ مەنىسى 
مۇتلەق ئىشلىتىلمەيدۇ. فىقھىشۇناس ئالىمالر بۇ ھەقتە مۇنداق 

                                                             
 .توپلىغانبۇخارى  ①
 .توپلىغانمۇسلىم  ②
 .توپلىغانمۇسلىم  ③
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قايتۇرۇش ئۈچۈن قەرزنى ۋە قەرزنى ئادا قىلىش ئۈچۈن ۋەكىل »دېگەن: 
مۈلۈك قويۇپ قويغان بولسا ياكى قەرز قايتۇرۇشنى -يېتەرلىك مال

ىقىپ چ ىدىنھۆكۈم نىڭيۇقىرىقى ھەدىس ھىدسا، شەنىيەت قىلغان بول
 «.كېتىدۇ

ۇۋاتقان جەڭ زېمىنى بولۇپ، ئۇ ئۇرۇش بول ـــسى ىدائىر جەڭ
جەڭ چەكلەنمەيدۇ بەلكى ھازىرقى زامان  بىلەن ئورۇن مۇئەييەن

 الرغا①لمىيۈز مىڭالرچە  لىكللىرىنىڭ يۇقىرى ئىقتىدارى سەۋەبقورا
لۇق بولسۇن ققۇرۇ ۋە ياكى دېڭىز ياكى ھاۋا ئۇ كېڭىيىدىغان بولۇپ،

 .تونۇلىدۇ ەپد «جەڭگاھ»
ئۆلتۈرۈلگەن  پىدىنىتەر كاپىرالرسەھىھ كۆزقاراشقا ئاساسەن، 

 .ھېسابلىنىدۇ ھەممىسى شەھىد نىڭالرمۇسۇلمان
ئېھتىياتسىزلىقتىن ئۆزىنى جەڭ مەيدانىدا بىر مۇجاھىد »

ئۆلتۈرۈپ قويغان بولسا ياكى باشقا مۇسۇلمانالر ئېھتىياتسىزلىقتىن بىر 
دەپ ئېتىبارغا  <شەھىد>مۇجاھىدنى ئۆلتۈرۈپ قويغان بولسا، ئۆلگۈچى 

 .كۆزقارىشىدۇر ئالىمالرنىڭ سەھىھ ـــ شاكۆزقاردېگەن « ئېلىنىدۇ
لۈك ھالەتتە مەيدانىدا ئۆجەڭ » ئىمام مالىك ۋە ىئىيئىمام شاف

ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنى بىلدۈرىدىغان ئاالمەتلەر  دەتېپىلغان بىر كىشى
بولمىسا ياكى ئۇنىڭ ۋاپات تېپىش سەۋەبىمۇ ئېنىقالنمىسا، ئۇ كىشى 

ئوتتۇرىغا  دېگەن كۆزقاراشنى« دلىرىدىن ھېسابلىنىدۇجەڭ شەھى
نىڭ ئىمام ئەھمەد شۇنداقال ۇرتقاراشكۆزكۈچلۈك  ـــبولۇپ، بۇ  قويغان

 يەنە بىرخىل قارىشىدۇر.
جەڭ مەيدانىدا شەھىد بولغان كىشىنىڭ شاھادىتىگە مۇئەييەن »

                                                             
 .مېتىرغا تەڭ 1602بىر مىل قۇرۇقلۇقتا  ①
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شاھادەتكە دۈشمەن سەۋەب  بىر قورال شەرت قىلىنمايدۇ، بەلكى
  .بىرلىككە كەلگەن تۆت ئىمام كۆزقاراشقا دېگەن« قىلىنىدۇ

دېگەن « ايدۇجەڭ شەھىدلىرى يۇيۇلم»الر لىمائ كۆپچىلىك
 «بار بۇ ھۆكۈمگە ئىجما» :الرلىما. بەزى ئئوتتۇرىغا قويغانھۆكۈمنى 

 .ەپ قارىغاند
دەپنە  بىلەن كىيىمىھالەتتىكى مۇسىبەتلەنگەن  نىڭشەھىد

ىككە بىرلئالىمالر  شۇناسفىقھىئىكەنلىكىگە  دۇرۇسقىلىنىشىنىڭ 
كىيىمىنى  شەھىدنىڭ شۇكى، قاراش. كۈچلۈك كۆزگەنكەل

 تىش دۇرۇس بولمايدۇ.ېۋۇئالماشتۇر
 ۋاپاتئۇنى  ،بولسا گەنلتىۇۋېشەھىدنىڭ كىيىمى جەڭدە سالدۇر

 پەنلەش ۋاجىب بولىدۇ.ېئوخشاش ك بولغان باشقا كىشىلەرگە
شەھىدنىڭ كىيىمدىن باشقا ھەممە »الر لىمائ كۆپچىلىك

ۇپ، بول قويغاننى ئوتتۇرىغا دېگەن ھۆكۈم« ۋېلىنىدۇۇنەرسىلىرى سالدۇر
ئۇنىڭ قورالى، تۆمۈر كىيىملىرى ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش ئوق ئۆتمەس 

 ۋېلىنىدۇ.ۇقالپاق، ئوق ئۆتمەس كىيىم قاتارلىق نەرسىلىرى سالدۇر

 نىڭ نامىزىنى چۈشۈرۈشلەرشەھىد 

 قەييىم شەھىدلەرنىڭ نامىزىنى چۈشۈرۈش ھەققىدە ئىبنى
شەھىدلەرنىڭ نامىزىنى چۈشۈرۈش »رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن: 

ھەققىدىكى توغرا قاراش شۇكى، شەھىدلەرنىڭ نامىزىنى چۈشۈرۈش 
رىلگەن بولۇپ، بۇ ئىككى ىكى چۈشۈرمەسلىككە ئىختىيارلىق بيا

 «.ئىشنىڭ ھەربىرىگە دەلىل كەلگەن
 ىدلەرئۆلتۈرۈلگەن جاي شەھىدلەر ئۈچۈن ياخشى بولۇپ قالسا، شەھ

ئۆلتۈرۈلگەن جايىغا دەپنە قىلىنىدۇ. لېكىن شەھىدلەرنىڭ 
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ەۈجەسەتلىرىنى قېزىۋېتىش، كۆيدۈر قىلىپ   ①ۋېتىش ياكى مۇسل
ئۆزگەرتىۋېتىش قاتارلىق ئىشالردىن ئەنسىرىسە، ئۇالرنىڭ جەسەتلىرىنى 

 بولىدۇ.دۇرۇس يۆتكەش 
شەھىد بولۇپ  ،شىنىۇتلىك كىشىلەرنىڭ تۇرم! بەخهللائى 

 سورايمىز. ەنلەرگە قارشى ياردەم بىرىشىڭنىدۈشمۋە  ئۆلتۈرۈلۈشنى
زاتنىڭ  ئۇسالىھ ئەمەللەر پەقەت ساناالر -بارلىق ھەمدۇ

 قا خاستۇر.هللابولىدىغان  مۇكەممەلمەتلىرى بىلەن ئنې
 غان فىقھىكەڭرى بول ۋە راقىيمۇمدەرىسلەردىن ئو سىلەرگە بۇ بىز
 كىن مۇجاھىدالر قىسقالې تۈزۈپ بىرىشنى ۋەدە قىلغان ئىدۇق، كىتاب

 ىھتىياجلىق ئىكەنلىكىنئې چىدە كىچىك بىر فىقھى كىتابقاقىت ئىۋا
 رىنداشالر ئۈچۈن بۇ، مۇجاھىد قېسەۋەبتىن شۇ تەلەپ قىلدى.

ۋە  تېخىمۇ ئومۇمىي ئالدىراپال يېزىپ چىقتىم. مېنىڭدەرىسلەرنى 
  .قالدى ۋاقىت الىمگىمۇ ئازكەڭرى بولغان فىقھى كىتابنى پۈتتۈرۈش

ۋە سىلەردىن سالىھ ئەمەللەرنى قوبۇل قىلسۇن،  بىزدىن هللا
قا ئۇچراشقان كۈندە ياخشىلىق هللا بىزنىڭ تىرىشچانلىقلىرىمىزنى

 سۇن!تارازىمىزدا قىل
 

 شەيخ ئابدۇلالھ ئىبنى مۇھەممەد مەنسۇرـــ 

                                                             
مۇسلە قىلىش ـــ بۇرۇن ۋە قۇالقلىرىنى كېسىش ئارقىلىق جەسەتلىرىنى ئەسلىدىكى   ①

 ھالىتىدىن ئۆزگەرتىۋېتىشتۇر.




