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 كىرىش سۆز
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مىنلەر جامائەسى!( سىلەر ۇئ)ئى م» ﴾َسِبيِل الل

ېرى، ق-ولغان ھالەتتە )يەنى مەيلى ياشنىك بولغان ياكى ئېغىر بېي
، شارائىتتا بولۇڭالر ، ئوڭۇشلۇق ۋە قىيىنپىيادە، ئۇالغلىق بولۇڭالر

ە ئەھۋالدا( جىھادقا ، ھەممۋە ئىختىيارسىز بولۇڭالر ئىختىيارى
 جېنىڭالر بىلەن جىھادنىڭ يولىدا مېلىڭالر بىلەن، هللاچىقىڭالر، 

قىلىڭالر، ئەگەر بىلسەڭالر مۇنداق قىلىش سىلەر ئۈچۈن 
 .①«ياخشىدۇر

ا باشقققا ئۇچرىغان ىئافغانىستان، پەلەستىن ۋە تاجاۋۇزچىل .4
 !؟مۇ③ەكۇپاي پەرزياكى  مۇ②ئەين پەرزمۇسۇلمان دىيارلىرىدىكى ئۇرۇش 

 رېئاللىقىمىزغابۈگۈنكى يۈزلۈك جىھادقا چىقىشنى ئومۇم. 0
 ئەمەلىي تەتبىقالشقا بوالمدۇ؟

 ېچقانداق بىر قوماندان)جىھادقا رەھبەرلىك قىلىدىغان( ھ. 3

                                                             
 ئايەت. -14سۈرە تەۋبە  ①
 مەنقىس ،شى كېرەك بولغانىئۆزى ئادا قىل نىڭھەربىر مۇسۇلمانئەين ـــ پەرز   ②

 غانقىلىنمايدىمۇسۇلمانالردىن قەتئىي ساقىت  باشقابىلەن  ئورۇنلىشىمۇسۇلمانالرنىڭ 
 .پەرزدۇر

ـ  يەپەرز كۇپا ③ ساقىت  ىندباشقا مۇسۇلمانالر ىشقا يېتىشەلىسەمۇسۇلمانالر ئادا قىل مەنقىســ
 .پەرزدۇر دىغاننىلىقى
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 جىھاد قىالمدۇق؟ بولمىغان دىيارالردىمۇ
گە قوماندانالر ئىختىالپلىشىپ پىرقىلەر دائافغانىستان. 1

 جىھاد قىالمدۇق؟ بۆلۈنۈپ كەتسىمۇ، بىز يەنىال
 مۇسۇلمان ،ۋالساۇكىشىلەر )جىھادتىن( ئولتۇرباشقا ئەگەر . 5
 ئۆزى يالغۇز جىھاد قىالمدۇ؟ كىشى
 ئاجىز ھالىتىمىزدە كاپىرالردىن ياردەم سورىساق بوالمدۇ؟ .3
لمانالر مۇسۇ ئىگە بولمىغان ساغالم ئىسالم تەربىيىسىگە. 5

 بوالمدۇ؟ ىشقابىلەن بىرگە جىھاد قىل
 باشالمدۇق ياكى پەلەستىندىمۇ؟)جىھادنى( ئافغانىستاندا . 8
ى ئوخشاش چۈشىنىش نىڭشىلەر، كىلەرنى چۇلغىۋالغانھىنېز

ىيىن ق يۇقىرىقىنغان غا تاياتىئىجتىھا ئۆز كىشى ھەربىر بولمىغان ۋە
املىرى ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ كاتتا ئىم ئالالرنىڭ جاۋابىنىوس

نىڭ هللائارقىلىق  تلەرسىتېك شەرئىي بولغان تونۇشلۇقئالىملىرىغا 
 .بۇ كىتابتا ئۇچرىتىسىز ئىزنى بىلەن
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 مۇقەددىمە

بىز ئۇ  !خاستۇر قاهللاساناالر -بارلىق ھەمدۇ شۈبھىسىزكى،
ئۇ زاتتىن ياردەم ۋە مەغپىرەت تىلەيمىز،  ،لەيمىزىنى مەدھىيزات

 قاهللانەپسىمىزنىڭ شەررىدىن ۋە ئەمەللىرىمىزنىڭ يامانلىقىدىن 
 ىمھېچك كىشىنى قىلغان ھىدايەت هللا. تىلەيمىز پاناھ سېغىنىپ

 .قىاللمايدۇ ھىدايەت ھېچكىم كىشىنى ئازدۇرغان هللا ۋە ئازدۇرالمايدۇ
ۇر، ئىالھ يوقت بىر ھەقتىن باشقا ھېچهللارىمەنكى، بىر ىگۇۋاھلىق ب

يەنە گۇۋاھلىق  يېگانىدۇر، ئۇنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر.-ئۇ يەككە
 !هللا ىئ نىڭ بەندىسى ۋە ئەلچىسىدۇر.هللا ملسو هيلع هللا ىلص رىمەنكى، مۇھەممەدىب

ن ىيقى اڭئاسان قىلغان ئىشالرال ئاساندۇر، ئەگەر خالىس ەنپەقەت س
 سەن.ىئاسان قىل مۇئىشالرنى

 ىسىنۇسخ ئەسلى االرنىڭتىۋپە بۇ قەلەمگە ئالغانمەن 
 بۇ پەتىۋا ھەجىمدىن چوڭراق ئىدى.بۇ ئۇش قولىڭىزدىكى
 اغبدۇلئەزىز ئىبنى بازخ ئاشەيپەزىلەتلىك  ،ئۇستازىمىز رىسالىسىنى

)شەيخنىڭ  ىرىلگەندىن كېيىنشەيخكە ئوقۇپ ب رىسالە .ۇندۇمس
ۋە  باھا بەردى يۇقىرىئۇنىڭغا  شەيخ ئىككى كۆزى ئەما ئىدى(،

 .ىمزا قويۇپ بەردىئ ئېيتىپ غانلىقىنىھەقىقەتەن ياخشى يېزىل
شۇ كىرىش سۆز بىلەن  زىش ھەمدەكىرىش سۆز يې خشەي ،كىنلې
ۇ ب ەرگەنلىكى ئۈچۈن، مەننى بپىغىنچاقالش تەكلىىي ۋە قىتىشتار

 بەك ئالدىراش اھەج مەۋسۇملىرىد شەيخ .نى يىغىنچاقلىدىمالرپەتىۋا
 سۇنۇشقا پۇرسەت قايتىالپ قېتىمبىر  يەنەئۇنىڭغا  ،بولغاچقا
  .بولمىدى
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 دالدىن مەسجىدى ۋە رىيارىدىكى بىنىجىددە شەھ خكېيىن شەي
 قىلىشنى بىلەن جىھاد ېبۈگۈن ج» :تەمەسجىدرىدىكى چوڭ ىشەھ
 ىنىرىسالىس بۇ پەتىۋا ۇنىڭدىن كېيىنئدەپ پەتىۋا بەردى.  «ئەين زپەر

خ شەي ئالنى تىلغا ئالماستىنوئالتە سئاخىرقى  ھالىتىدەمۇشۇ 
مۇتىيئى، ەممەد نەجىب ئەلۋا، مۇھۋئابدۇلالھ ناسىھ ئۇلۋان، سەئىد ھە

ەت پەزىل ف قاتارلىقئۆمەر سەيھەسسان ۋە  سەيىن ھامىدۇدوكتۇر ھ
 بۇ پەتىۋاالرغابەردىم. ئۇالر ئوقۇپ ئۇالرغا  سۇندۇم ۋە ساھىبلىرىغا
خ شەي ئۇنى مزا قويۇپ بەردى. مەنئى زور كۆپچىلىكى قوشۇلدى ۋە

، ئۇمۇ ئىمزا گە ئوقۇپ بەرگىنىمدەھ ئۇسەيمىنمۇھەممەد ئىبنى سالى
 قويۇپ بەردى.

ئەسسال ر ئەھمەد وسەن ئەييۇب ۋە دوكتزاق ئەفىيفى، ھەائابدۇر
 شۇنداق پەتىۋا بەردى. ئاندىنھەم خلەرمۇ شەي رەمەمۆھتقاتارلىق 
 مەركەزدەمىنادىكى غىلىدىغان ئومۇميۈزلۈك يى دىكى ھاجىالرمەن ھەج

ئاساسىي مەقسەتنى ئوتتۇرىغا قويدۇم. ئۇ يەرگە  خۇتبىدە ىگەنسۆزل
 ئارتۇقدىن  422كەلگەن  ئەللىرىدىنئىسالم دۇنياسىنىڭ ھەرقايسى 

 ھەرقايسىە سەلەف، خەلەف ۋ: »مەن ئۇالرغا .ئىدى توپالنغانالىم ئ
ىقھىشۇناس ئالىمالرنىڭ ف دىسشۇناس ۋەرلىرىدىكى ھەئىسالم دەۋ

 غاتاجاۋۇز ىمىنېزبىر غېرىچ  نىڭۇسۇلمانالرنىڭ: >مھەممىسى
ن ز ئەيپەر قىلىش ئايال ھەممە مۇسۇلمانغا جىھاد-، ئەرئۇچرىسا

ىنىڭ، ئايال ئېرىنىڭ رۇخسىتىسىز باال ئاتىس ۋاقىتتا نداقبۇ ،ۇبولىد
 لىكىنى«دېگەن ھۆكۈمگە بىرلىككە كەلگەن <ۇچىقىد جىھادقا

 .سۆزلىدىم
 ،داىجەريان غان ئۈچ يىلقىل جىھاد دائافغانىستان مەن
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ۇ ى شكىنىلئېھتىياجلىق ئىكەن ئەرلەرگەنىڭ ىغانىستان جىھادئاف
تىراپ ېمۇجاھىدالر ئەمىرى سەييافنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ ئ ىكىۋاقىتت

 ىرقارشى پىك الرنىڭڭقايسى !ئالىمالر ىئ» :ئاندىن .قىلغان ئىدىم
مىدى بىلدۈر قارشى پىكىرم. ھېچكىم دېدى «غا قويۇڭالرىبولسا ئوتتۇر
انداق ھېچق توغرىسىدا بۇ !قېرىندىشىم»ئىدرىس:  شەيخر وبەلكى دوكت

رىسالىسى بۇ پەتىۋا  نىڭدىن كېيىنشۇ. دېدى« ئىختىالپ يوق
 بېسىپ تارقىتىلدى.يوسۇندا رەسمىي 
دۇنيا  اغمۇسۇلمانالر نىرىسالىسى بۇ پەتىۋا تائاال نەھۇ ۋەاسۇبھ هللا

 !قىلىپ بەرسۇنۋە ئاخىرەتتە مەنپەئەتلىك 
 

ەززام )رەھىمەھۇلالھ(ئابدۇلالھ ئ رـــ دوكتو   
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ئەڭ مۇھىم  زېمىنلىرىنى قوغداش مۇسۇلمانالر
  ئەيندۇر پەرز

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

 هللا. تىلەيمىز پاناھ سېغىنىپ قاهللائەمەللىرىمىزنىڭ يامانلىقىدىن 
 ئازدۇرغان هللا ۋە ئازدۇرالمايدۇ ھېچكىم كىشىنى قىلغان ھىدايەت
ر رىمەنكى، بىى. گۇۋاھلىق بقىاللمايدۇ ھىدايەت ھېچكىم كىشىنى

يېگانىدۇر، -ئىالھ يوقتۇر، ئۇ يەككە بىر ھەقتىن باشقا ھېچهللا
 رىمەنكى، مۇھەممەدىيەنە گۇۋاھلىق ب ئۇنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر.

ئۇ ، گە ملسو هيلع هللا ىلصەد مۇھەمم تائاال هللا نىڭ بەندىسى ۋە ئەلچىسىدۇر.هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ارچە ساھابىلىرىگە رەھمەت بۋە تاۋابىئاتلىرىغا -زاتنىڭ ئائىلە

 (ئامىن) !قىلسۇن
 ھمەت(  پۈتۈن ئالەملەرگە رەنىئىسالميەنى ) بۇ دىننى تائاال هللا

مىتى بىلەن تاللىدى. ەھرمە-بولۇشى ئۈچۈن ئۆزىنىڭ پەزلى
نى بارلىق  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەرلەرنىڭ سەييىدى بولغان مۇھەممەد 

ەۋەتتى ۋە بۇ ىلەن ئبۇ دىن ب ،ى قىلىپنىڭ ئاخىرقىسلەرغەمبەرپەي
-دەلىل ملسو هيلع هللا ىلص بىلەن ياردەم بەردى. رەسۇلۇلالھ لىچالرىق-دىنغا نەيزە

  پاكىت ئارقىلىق بۇ  ھەقىقەتنى  ئوچۇق بايان قىلدى. 
بعثت بين يدي الساعة » مۇنداق دېگەن:بۇ ھەقتە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

وحده ال شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة هللا بالسيف، حتى يعبد 
ە ۋ يېگانە-يەككە» «والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم

قىيامەتتىن  ، مەنقا ئىبادەت قىلىنىشى ئۈچۈنهللا شېرىكسىز
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ئىلگىرى قىلىچ بىلەن ئەۋەتىلدىم. مېنىڭ رىزقىم نەيزەمنىڭ 
سايىسى ئاستىدا قىلىندى. خارلىق ۋە بىچارىلىك مېنىڭ بۇيرۇقۇمغا 

بىر قەۋمگە كىشىگە بولىدۇ. كىمكى قايسىلغان خىالپلىق قى
 ①.«ئۇ شۇالرنىڭ قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ ،ئوخشىۋالسا

مۇداپىئە  شى ئۈچۈنئىسالھ بولۇ نىڭمىنېز نىڭ ھېكمىتىهللا
اق مۇندبۇ ھەقتە  تائاال هللا .تەقەززا قىلدىتۇرغۇزۇشنى  قانۇنىيىتى
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ْ
ض
َ
و ف

ُ
َه ذ

َ  
 الل

َ  َولَِكن 
ُ

ْرض
َ
أ
ْ
َسَدِت ال

َ
ِبَبْعٍض لَف

َعالَِميَن 
ْ
ئىنسانالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسى بىلەن مۇداپىئە قىلىپ هللا » ﴾ال

تۇرمىسا )يەنى كۈچلۈك تاجاۋۇزچىغا ئۇنىڭدىنمۇ كۈچلۈك بولغان 
بىرسىنى ئاپىرىدە قىلمىسا( ئىدى، يەر يۈزى ئەلۋەتتە پاساتقا 

قنى )يامانلى هللاتتى )يەنى خارابلىققا يۈزلىنەتتى(، لېكىن ئايلىنا
گە قىلماسلىق بىلەن( پۈتۈن جاھان ئەھلىگە ئۈستۈنلۈككە ئى

ۇ تۈزۈمنى ب تائاال سۇبھانەھۇ ۋە هللا ،يەنى  .②«مەرھەمەت قىلغۇچىدۇر
الرغا ئۇۋە  قىلدى رەھمەتئارقىلىق پۈتۈن ئىنسانىيەتكە  شيولغا قويۇ

لەن بى ھەق ،تېخىمۇ ئوچۇقالشتۇرۇپ ئېيتقاندا ،نىىپىئە قانۇنمۇدا بۇ
 ىك. بۇنىڭدىدىبايان قىل قانۇنىنى كۈرەشسىدىكى ىباتىل ئوتتۇر

ۇشى، ھەقىقەتنىڭ ئىنسانىيەتنىڭ ئىسالھ بول ـــ مەقسەت
 ىشىملىشئومۇنىڭ ىقۋە ياخشىل ئورنىغا چىقىشى رەھبەرلىك
ئەھكاملىرى ۋە ئىبادەت قانۇن ئارقىلىق بۇ  شۇنداقال يەنە ئۈچۈندۇر.

 لَوْلَاوَ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تائاال بۇ ھەقتە هللادۇ. ىقوغدىل ىبادەتخانىالرئ

                                                             
 دېگەن.« سەھىھ»توپلىغان، ئەلبانى ۋە تەبەرانى ئەھمەد  ①
 .ئايەت -054 ەسۈرە بەقەر ②
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هِ  َدف
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َ  
ُهمْ  الن

َ
َمْت  ِبَبْعٍض  بَْعض ِ

  لَُهد 
ُ
  َصوَاِمع

ٌ
  َوِبَيع

ٌ
وَات

َ
رُ  ُد ِج َوَمَسا َوَصل

َ
ك
ْ
هِ  اْسمُ  فِيَها يُذ

َ  
ِثيًرا الل

َ
 ك

 
َ ُصَرن 

ْ
هُ  َولََين

َ  
ُصُرهُ  َمْن  الل

ْ
  يَن

َ هَ  إِن 
َ  
  الل

ِوي ٌ
َ
ِزيٌز  لَق

َ
ىرىگە ب-ئىنسانالرنى بىرهللا ئەگەر » ﴾ع

قارشىلىق كۆرسەتكۈزمىگەن بولسا، راھىبالرنىڭ ئىبادەتخانىلىرى، 
نىڭ نامى كۆپ هللاچېركاۋالر، يەھۇدىيالرنىڭ ئىبادەتخانىلىرى ۋە 

يادلىنىدىغان مەسجىدلەر ئەلۋەتتە ۋەيران قىلىناتتى، كىمكى 
ىدۇ، رىئۇنىڭغا ياردەم ب هللارىدىكەن، ئەلۋەتتە ىدىنىغا ياردەم بنىڭ هللا
 .①«ئەلۋەتتە كۈچلۈكتۇر، غالىبتۇر هللا

نىڭ كىتابىنىڭ هللاجىھاد  بولغان ىمۇداپىئە قانۇنمانا بۇ 
نى ئۈچۈن ئۇ چۈنكى ھەقىقەت ىلىدىرىنى ئىگىنۇرغۇنلىغان سەھىپىل

ز مسىياردە ىھەق ئەھلىنكىشىلەر . الزىمبولۇشى  ن كۈچقوغدايدىغا
باتىلنىڭ  ،كۆپ خارالندى تاشالپ قويغانلىقى سەۋەبلىك

دىغان كىشىلىرى بولغاچقا ئۆزىنى قۇربان قىلى ۋەقوغدىغۇچىلىرى 
 كۆپ راۋاجالندى.  باتىل

الر: ئۇ بولۇپ، غانى چوڭ ئاساس ئۈستىگە بەرپا بولجىھاد ئىكك
 انج ؛ يەنە بىرى،ۋرسە ئىپادىلەيدىغاننى بنىڭ شىجائىتىقەلبىرى، 

جان بىلەن  .شتىن ئىبارەت سېخىيلىقتۇرلىىپ قمېلىنى سەرۋە 
دەرىجىسىنىڭ ئەڭ يۇقىرى  سېخىيلىق ـــيلىق قىلىش خىسې

 »اإليمان الصبر والسماحة« :مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  .مەرتىۋىسىدۇر
 .②«قتۇرىليخىېرچانلىق ۋە سۋسە دېگەنئىمان »

 :)رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەنمىيە ئىبنى تەيم ئىساليخۇلەش

                                                             
 .ئايەت -12سۈرە ھەج  ①
 .دېگەن« سەھىھ»ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى  ②
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ياخشىلىنىشى پەقەت شىجائەت  لىقىنىڭۋە دۇنيا ندى ىنساننىڭئ»
سۇبھانەھۇ ۋە هللا ۋە سېخىيلىق بىلەن تاماملىنىدىغان بولغاچقا، 

 رنىغاوئئۇنىڭ  ھاالك قىلىپ نىكىشى گەنيۈز ئۆرۈىھادتىن ج تائاال
كىشىنى بىر باشقا يدىغان داورۇنجىھادنى ئ

ۇنداق متائاال بۇ ھەقتە هللا تىدىغانلىقىنى بايان قىلدى. ېۋۇئالماشتۇر

ى ﴿ دەيدۇ:
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ُ
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ِديرٌ 
َ
ْيٍء ق

َ
 سىلەرگە قاتتىقهللا ئەگەر سىلەر جىھادقا چىقمىساڭالر، > ﴾ش

قا باشئازاب قىلىدۇ )سىلەرنى ھاالك قىلىپ( ئورنۇڭالرغا سىلەردىن 
 هللاە زىيان يەتكۈزەلمەيسىلەر، قا قىلچهللاقەۋمنى كەلتۈرىدۇ، سىلەر 

  ②«.①<نەرسىگە قادىردۇر ھەر
ۋەيران قىلىشقا ئېلىپ يەتنى ىئجەم ،نەپسىلەرنى بۇزۇپ

ەڭ رەزىل قورقۇنچاقلىقتىن ئىبارەت ئۋە  خىللىقېدىغان بىبار
 شر ما في» :گەندېمۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،ىپسۈپەتلەرگە ئىشارە قىل

 ـــ ئىللەتئەر كىشىدىكى ئەڭ يامان » «بن خالعوج هالعشح  الرجل
 ③.«خىللىق ۋە قورقۇنچاقلىقتۇرېبچەكتىن ئاشقان 

د جىھايەنى قانۇننى )بۇ  ىدەلىردەۋر ئۆز سالىھلىرىمىز-فسەلە
 بولۇپ دۇنياغا خوجا شتۈرگەنلىكتىنئەمەلىيلە( نىقانۇنى

مۇنداق  تائاال هللا .نغان ئىدىسانىيەتنىڭ ئۇستازلىرىغا ئايالئىن

وَن ﴿ :دەيدۇ
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 .ئايەت -33سۈرە تەۋبە  ①
 بەت. -455توم  -08 «مجموع الفتاوى» ②
 ئەبۇ داۋۇد توپلىغان. ③
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)كۈلپەتلەرگە( سەۋر قىلغان، بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزگە جەزمەن 
ئىشەنگەن چاغدا، ئۇالردىن بىر قىسىم كىشىلەرنى بىزنىڭ ئەمرىمىز 

 .①«بىلەن توغرا يول كۆرسىتىدىغان پېشۋاالر قىلدۇق
صالح أول هذه األمة بالزهد » :بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

بۇ ئۈممەتنىڭ ئەۋۋىلى »« وطول األملواليقين ويهلك آخرها بالبخل 
ئۇنىڭ  ئەمما ،ئىشەنچ بىلەن ئىسالھ بولغان يزاھىدلىق ۋە قەتئى

  ②.«خىللىق ۋە قۇرۇق ئارزۇ بىلەن ھاالك بولىدۇېئاخىرى ب
نىڭ قانۇنلىرىغا سەل تائاالهللائەۋالدلىرى  مۇسۇلمان كىكېيىن

 ئۇالر. مۇ ئۇالرنى ئۇنۇتتىهللائاندىن نى ئۇنۇتتى، ىرەبب قارىدى،
 هللا .ئۇنتۇلدىئاندىن ئۆزلىرىمۇ  ئۇنۇتتى، دىننىڭ ئەھكاملىرىنى

َبُعوا ﴿ :مۇنداق دەيدۇ بۇ ھەقتەتائاال 
َ  
 َوات

َ
لَاة

َ اُعوا الص 
َ
ض
َ
ٌف أ

ْ
ل
َ
َف ِمْن بَْعِدِهْم خ

َ
ل
َ
خ
َ
ف

ا
ً ي 
َ
وَْن غ

َ
ق
ْ
َسوَْف يَل

َ
َهوَاِت ف

َ  
ئۇالر كەتكەندىن كېيىن )ئۇالرنىڭ( ئورنىنى » ﴾الش

خاھىشلىرىغا -ارالر نامازنى تەرك ئەتتى، نەپسىئورۇنباسباسقان 
  .③«ئەگەشتى، ئۇالر )قىيامەتتە( گۇمراھلىقنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ

 نىڭىئۆزلىر ۋە يامان ئەمەللىرى چىرايلىق كۆرسىتىلدى ئۇالرغا
 :مۇنداق دېگەنھەقتە  بۇ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ خاھىشىغا ئەگەشتى. -نەپسى

اب في األسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، سخ ،يبغض كل جعظري جواظ اللَّهإن »
 ،رەن سالغۇچى، بازارالردا سۈبېخىل ،ھاكاۋۇر» «عالم بالدنيا، جاهل باآلخرة

دۇنيا  ،ئىشلەيدىغان تەكشەككۈندۈزدە ئې ئۇخالپچىدە ئۆلۈكتەك كې

                                                             
 .ئايەت -01سۈرە سەجدە  ①
 .دېگەن «سەھىھ»توپلىغان. ئەلبانى رانى ەئەھمەد، بەيھەقى ۋە تەب ②
 .ئايەت -53سۈرە مەريەم  ③
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ق ھەرقاندا ئىلىمسىزغا ئاخىرەت ئىشلىرى ئىشلىرىغا ئىلىملىك ئەمما
 ①.«كۆرىدۇ يامان ھەقىقەتەن تائاال هللاكىشىنى 

ئاللىقىدىن ېرئۆز  نىڭ پەرز ئىكەنلىكىنىمۇسۇلمانالر جىھاد
. ئىدى قالغان كىگە ئوخشاپۈسەلنىڭ كۆپ ئۇالر ،ىتىپ قويغاچقايوق

يوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة إلى »: بۇ ھەقتە ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ثاء بل أنتم يومئذ كثيرون، ولكنكم غ»قائل: من قلة نحن يومئذ؟ فقال: ، فقال «قصعتها

ه من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم كغثاء السيل، ولينزعن اللَّ 
 يېقىندا»« حب الدنيا وكراهية الموت»ه؟ قال: وما الوهن يا رسول اللَّ  :، قيل«الوهن

كىشىلەر بىر لوقما تائامغا  خۇددى ئاچ قالغان ئۈممەتلەربارلىق 
 شۇ»ساھابىلەر:  دېدى.« لۇپ كېلىدۇۇپۇروي سىلەرگەئوالشقاندەك 

« !كۈنلەردە سانىمىزنىڭ ئازالپ كەتكەنلىكىدىن شۇنداق بوالمدۇ؟
ڭالر سانىسىلەرنىڭ بەلكى شۇ كۈندە  ياق،: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ېگەندە،د

 هللالەر. ىپۈككە ئوخشاش بولۇپ قالىسۆكۆپ، بىراق سەلدىكى ك
دۈشمىنىڭالرنىڭ قەلبىدىن سىلەرگە نىسبەتەن قورقۇنچنى 

دېدى. « ننى تاشالپ قويىدۇەقەلبىڭالرغا ۋەھ هللا تىدۇ.ېۋۈكۆتۈر
دېۋىدى، « مە؟ېن دېگەن نەۋەھ !رەسۇلۇلالھ ئى»ساھابىلەر: 
« دۇنيانى ياخشى كۆرۈش ۋە ئۆلۈمنى يامان كۆرۈش» :ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ڭ سىلەرنى» «حبكم الدنيا، وكراهيتكم القتال»: يەنە بىر نەقىلدە ②.دېدى
يامان  يولىدا جەڭ قىلىشنى هللا ۋە ڭالرۈدۇنيانى ياخشى كۆرۈش

 ③.دېگەن« ڭالرۈكۆرۈش
                                                             

 .دېگەن« سەھىھ»بەيھەقى، ئىبنى ھىببان ۋە دەيلەمىي توپلىغان، ئەلبانى  ①
 .دېگەن« سەھىھ»ئەلبانى  ،توپلىغانئەبۇ داۋۇد  ②
 .توپلىغانمەد ۋە ئەبۇ داۋۇد ئەھ ③
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 بېرىلىدىغان جىھاد ئىككى تۈرلۈكئېلىپ  قارشىغا الرىرپكا 
 بولىدۇ
 ،يۇرتلىرىغاىرالرنىڭ كاپيەنى تەلەپ جىھادى ) بىرىنچى 

كاپىرالر  ئارقىلىقبۇ دىغان جىھاد(. نىباستۇرۇپ بېرىپ قىلى
ا توپلىشالمايدىغان ھالەتكە ئۇرۇش قىلىشق شىمۇسۇلمانالرغا قار

ە كۇپاي پەرزكۇپايىدۇر.  پەرز سىئەسلىنىڭ . جىھادكەلتۈرۈلىدۇ
نىڭ دۈشمەنلىرىگە تەھدىت هللا ـــ ىنىڭ ئەڭ تۆۋەن دەرىجىسجىھاد

ىر يىلدا ب گەندەئاز دېۋە  تاقاش گرالىرىنىېئىسالم چ ئۈچۈن سېلىش
 ،مەكدې تۇر.قوشۇن ئەۋەتىش قارشى قېتىم كاپىر دۆلەتلىرىگە

 تىم قوشۇنېئىككى ق–كاپىر دۆلەتلىرىگە ھەر يىلى بىر نىڭئەمىر
 ۋاجىبتۇر.ياردەملىشىشى  ئەمىرگە نىڭمۇپۇقراالر ھەمدە ئەۋەتىشى

  ①يۈكلىنىدۇ. رگەىەمئپۈتۈن گۇناھ  ،مىسەئەگەر قوشۇن ئەۋەت
ن ئەۋەتىشنى جىزىيەگە قىياس ئالىمالر قوشۇ شۇناسفىقھى

جىھاد مەجبۇرالش » :دېگەنسۇلشۇناس ئالىمالر مۇنداق ۇ. ئغانقىل
 ②مۇسالىم ۋەمۇسۇلمان تاكى مىندا( ې)زت بولۇپ، رلىك دەۋەېكتاخار

 الشئورۇنرىچە اىڭ بىيەتنئىمكاننى ئۇباشقىالر قالمىغانغا قەدەر دىن 
 ③.«تۇرۋاجى

  ،تاجاۋۇزچى كاپىرالرنى يەنى جىھادى ) قوغدىنىشئىككىنچى
ھەربىر ـــ ن چېكىندۈرۈش جىھادى(. بۇ لىرىدىزېمىنئىسالم 

                                                             
 بەت. -438توم  -3ناملىق كىتابى  «حاشية» دىننىڭبىئائىبنى  ①
 .دۇكۆرسىتى نىكاپىر ئىمزالىغان ىلىشىمېتىنچلىق كـــ مۇسۇلمانالر بىلەن  مۇسالىم ②
 ىسناملىق كىتابقا يازغان شەرھى« المنهاجتحفة المحتاج على » قاسىمنىڭ ئىبنىشەرۋانىي ۋە  ③
 .بەت -043توم  -3
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 مەنقىس ،لىشى كېرەك بولغانىئۆزى قكىشىنىڭ مۇسۇلمان 
 ردىن قەتئىيمۇسۇلمانال باشقا بىلەن لىشىئورۇنمۇسۇلمانالرنىڭ 

ز پەر ن بولۇپ،ئەيز پەر ،يەنى. تۇرجىھاد مايدىغانقىلىنساقىت 
 . پەرز ئەيندۇر ئەڭ مۇھىم ئىچىدىمۇلەرنىڭ ئەين

 ئايلىنىدۇ گەئەينپەرز  جىھاد ئەھۋالالردا كىدەكىتۆۋەند:   
  ،تاجاۋۇز نىڭ بىرەر زېمىنىغامۇسۇلمانالر كاپىرالربىرىنچى 

 سە؛كىر قىلىپ
 ،يەنى ئىككى سەپ )ئۇچرىشىپ، ئىككى قوشۇن  ئىككىنچى

پ يۈزلىنىبىرىگە -بىلەن كاپىرالر سېپى( بىرمۇسۇلمانالر سېپى 
 تا؛تتۇرغان ۋاقى

 ،جامائەتنى مەلۇم س ياكى مەلۇم شەخ ئەمىر ئۈچىنچى
 قىلغان ۋاقىتتا؛ سەپەرۋەرچىقىشقا جىھادقا 
 ،ئەسىرگە  نىمۇسۇلمانالربىر تۈركۈم  كاپىرالر تۆتىنچى

 .ئېلىۋالغان ۋاقىتتا
نىڭ بىرەر مۇسۇلمانالر نىڭكاپىرالر ،ى خىل ھالەتچبىرىن
 ىشى.تاجاۋۇز قىلىپ كىر زېمىنىغا

 يۇرت شۇاپىرالر تاجاۋۇز قىلىپ كىرگەن ك ەبۇ خىل ھالەتت»
 .ۇئەين بولىد پەرز جىھادخەلقىگە ۋە ئۇالرغا يېقىن ئەتراپتىكىلەرگە 

ز زدار قەررىنىڭ، قەرباال ئاتىسىنىڭ، ئايال ئې نداق ۋاقىتتابۇ
خەلقى  يۇرت ئەگەر بۇ ۇ.جىھادقا چىقىدرۇخسىتىسىز  چىنىڭبەرگۈ

 تىنادجىھ سۇسلۇق قىلسا ۋە ياكى ياكى ىساسەل قار ،تىشەلمىسەېي
اراپ تئەڭ يېقىن ئەتراپقا  لىكىئەين پەرزجىھادنىڭ  ،اۋالسۇئولتۇر

تىشمىسە ياكى ېئەگەر ئۇالرمۇ ي ىدۇ؛ڭىيېكچەمبەرسىمان ھالەتتە 
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 مۇئۇالرنىڭ كېيىنئاندىن  ،سەل قارىسا، ئۇالرنىڭ ئەتراپىدىكىلەرگە
نىڭ ئۇالرنىڭ ئەتراپىدىكىلەر كېيىنئاندىن  ،ئەتراپىدىكىلەرگە

 جىھادڭىيىپ، تاكى پۈتكۈل يەر شارىغا ېك ئەتراپىدىكىلەرگىمۇ
ۋە  سەلەفپۈتكۈل  دېگەن ھۆكۈمگە« ۇئەين بولىد پەرز ئومۇميۈزلۈك

ئىسالم ھەرقايسى ئالىملىرى،  مەزھەبخەلەف ئالىملىرى، تۆت 
ھەدىسشۇناس ۋە تەپسىرشۇناس ئالىمالر  بارلىقىدىكى لىردەۋر

 بىرلىككە كەلگەن.
 :ېگەنمۇنداق د )رەھىمەھۇلالھ( ئىسالم ئىبنى تەيمىيەشەيخۇل

)تاجاۋۇزچى كاپىرالرنى ئىسالم زېمىنلىرىدىن  قوغدىنىش جىھادى»
يغا تاجاۋۇز ۇئابر-ئىززەتدىن ۋە بولسا چېكىندۈرۈش جىھادى( 

، پبولۇ ۈكىندۈرۈش تۈرلىرىنىڭ ئەڭ كۈچلكىېچ دۈشمەننىقىلغۇچى 
 . ئىمان ئېيتىشتىنتۇربىلەن ۋاجىب ىجماسئى ئالىمالرنىڭ بارلىق

 دىن ۋە دۇنيانى بۇزىدىغان تاجاۋۇزچى دۈشمەننى ىال،قالس
يوق. ئەمەل  چبىرھې بولغان ۋاجىبكۈچلۈك كىندۈرۈشتىنمۇ ېچ

 قانداقھېچ (گەندەكېدرەك بولۇشى كې تەمىنات ۋە قاتناش) غائۇنىڭ
 اۋۇزچىتاج تىشىچەيى ىيەتنىڭئىمكان نەرسە شەرت قىلىنمايدۇ بەلكى

 ۇب ئالىمالرداشلىرىمىز ۋە باشقا سلەكەبىزنىڭ مكىندۈرۈلىدۇ. ېچ
 .«گەنكەلتۈر دەلىلق ىلىرتوغ

 ئۇالر قەسىرئەگەر  ،بولسا ئەين پەرزجىھاد  خەلقىگەشەھەر بىرەر »
 ەرتشھەجگە تەمىنات ۋە قاتناش  قالسا،لۇپ بو قىلىش مۇساپىسىدە

جىھادنىڭ پەرز بولۇشى ئۈچۈن  خەلقىگەشەھەر شۇ  ،قىلىنغىنىدەك
 ئىبنى تەيمىيە غاىقاز دېگەن «قىلىنىدۇشەرت تەمىنات ۋە قاتناش 

تەمىنات ۋە قاتناشنىڭ شەرت  ،ىيە بىرىپدرەدرەھىمەھۇلالھ 
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ە تەمىنات ۋ>قازىنىڭ »: ېگەندمۇنداق  قىلىپ بايان ىكىنىلئەمەس
كىشىدىن نەقىل  چبىرھېسۆزى  دېگەن <قىلىنىدۇشەرت قاتناش 

جىھادنىڭ  ،ۇر. چۈنكىقاراشتكۆزئاجىز  ،ۆز بولۇپس قىلىنمىغان
كىندۈرۈش ئۈچۈن ېى چكىنىلۋاجىبلىقى دۈشمەننىڭ زىيانكەش

لىقى بكىندرۈش(نىڭ ۋاجىېئۇ )تاجاۋۇزچىنى چ ،مەكېبولىدۇ. د
. ھىجرەتتىمۇ قاتناش ئېتىبارغا تۇرتىنمۇ كۈچلۈكىلىشق ھىجرەت

ەزىسى ب مۇجىھادنىڭ ،شۇڭالشقات قىلىنمايدۇ(. ئېلىنمايدۇ )يەنى شەر
 . ل بولىدۇئەۋزە بەزىسىدىن

نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى ئەنھۇزىيەلالھۇ رە تىمئۇبادە ئىبنى سا
على السمع والطاعة في العسر واليسر،  ملسو هيلع هللا ىلصهللا بايعنا رسول » :نەقىل قىلىنىدۇ

 يلىقالقۇقۇاليسىز ياكى مەيلى بىز » « والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا
 ،ىيلبوالە ھالەتلىرىمىزد غانياقتۇرمى ياكى غانياقتۇر ،ئىتتااارش

ئىتائەت قىلىشقا؛ ئىش  نىڭ سۆزىنى ئاڭالپ، ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
سىيەتچىلىك خشە ەيبەرمبىزگە ھەققىمىزنى ئۈستىدىكىلىرىمىز 

 يەنىال ئۇالرنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ، ئىتائەت قىلىشقا ،تەقدىردىمۇقىلغان 
تنى ۋاجىب قىلدى. ئىتائە ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،مەكېد ①.«بەيئەت قىلدۇق

ئەھۋالدىمۇ جىھادقا اليلىق ۇقاليسىز ۋە ۇق ـــ ئاساسى ئىتائەتنىڭ
 جىھادنىڭ ،چەىسئەكدەل بۇ يەردە ھەجنىڭ ئىبارەتتۇر. چىقىشتىن 

. اردەلىل بئوچۇق  ھەققىدەلىقى بولىدىغان ۋاجىبقىيىن ئەھۋالدىمۇ 
 ،جىھادىغا كەلسەك قوغدىنىش. ئەمما ىدۇرجىھاد ەلەپتئۇ بولسىمۇ 

ندۈرۈش كىېيغا تاجاۋۇز قىلغۇچى دۈشمەننى چۇدىن ۋە ئابرـــ  ئۇ

                                                             
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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 ىالرنىڭ ئىجماسئالىم بارلىق ،بولۇپ كىتۈرلىرىنىڭ ئەڭ كۈچلۈ
دىن ۋە دۇنيانى  ىال،قالس ئىمان ئېيتىشتىن. تۇرۋاجىب بىلەن

 ۋاجىبكۈچلۈك كىندۈرۈشتىنمۇ ېچ بۇزىدىغان تاجاۋۇزچى دۈشمەننى
 ①.«يوقھېچبىر ئەمەل بولغان 

  بىرلىككە ە ھەققىدەبۇ مەسىل ىنىڭئالىملىر مەزھەبتۆت 
 دەلىللىرى كەلگەن
 ،ئالىملىرى مەزھەب يىھەنەف بىرىنچى  

ئىسالم بىرەر ئەگەر دۈشمەن »: دېگەنمۇنداق  نئىبنى ئابىدى
ە ئەتراپتىكى كىشىلەرگ گراغا يېقىنېشۇ چ ،ھۇجۇم قىلساېگراسىغا چ

 اقربولىدۇ. ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىكى دۈشمەندىن يىراق ئەينز جىھاد پەر
، جىھاد ھتاج بولمىساوىھاد ئۇالرغا مجئەگەر  ،كىشىلەرگە كەلسەك

دۈشمەنگە يېقىن ئەتراپتىكى  ەگەرئ ؛ز كۇپايە بولىدۇپەر ئۇالرغا
شى لىېگە قارشىلىق كۆرسىتىشتىن ئاجىز ككىشىلەرنىڭ دۈشمەن

رۇنلۇق قىلىپ جىھاد ۇھئاجىز كەلمىگەن تەقدىردىمۇ ياكى 
 ،ھتاج بولۇپ قالساوسەۋەبىدىن جىھاد ئۇالرغا م ىقىلمىغانلىق

ئەتسە  مانالرغا جىھاد خۇددى تەركئۇالرنىڭ ئەتراپىدىكى مۇسۇل
دۇ. بولىئەين  پەرز الغا ئوخشاشزان روزىسىىرام ۋە ناماز ايدىغانبولم

تەدرىجىي كېڭىيىپ شەرق ۋە غەربتىكى بارلىق ئۇنىڭدىن كېيىن 
كاسانى، ئىبنى نەجىم ۋە  . ئىمام«ن بولىدۇمۇسۇلمانالرغا پەرز ئەي

                                                             
 بەت. -328توم  -1ناملىق كىتابى  «الفتوى الكبرى» نى تەيمىيە )رەھىمەھۇلالھ( نىڭبئى  ①
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 ①مامالرمۇ شۇنداق پەتىۋا بەرگەن.ۇئىبنى ھ
  ،ئالىملىرى مەزھەب يىمالىكئىككىنچى  
: گەنيىلدېمۇنداق  ناملىق كىتابىدا «حاشية»قىنىڭ ۇسۇد

گە ئەين پەرزجىھاد  سەۋەبلىكدۈشمەننىڭ ئۇشتۇمتۇت ھۇجۇمى »
جاۋۇز ئۇشتۇمتۇت تا: »دېگەنسۇقى مۇنداق ۇ. د«ئايلىنىدۇ

ە ۋئايال كىشى بولسۇن ياكى قۇل بولسۇن  كىندۈرۈشېقىلغۇچىنى چ
، ى. خوجايىن«ھەرقانداق كىشىگە ۋاجىبتۇر ،ياكى ئۆسمۈر باال بولسۇن

غا رۇخسەت ز بەرگۈچى ئۇالرنى چەكلىگەن )يەنى ئۇالرۋە قەر ىرېئ
قوغالپ چىقىرىش ئۇالرغا  قىلمىغان( تەقدىردىمۇ تاجاۋۇزچىنى

 ②.«ۋاجىبتۇر
 ،رىئالىملى مەزھەب يشافىئى ئۈچىنچى 
: يىلگەندېمۇنداق ناملىق كىتابىدا  «نهاية المحتاج»رەملىنىڭ  

 تاجاۋۇز قىلىپ زېمىنىمىزغاكاپىرالر( بىزنىڭ يەنى ئەگەر ئۇالر )»
ېقىن دىن يلىقى قەسىر مۇساپىسىىكىرسە ۋە بىز بىلەن ئۇالرنىڭ ئار

پېقىر، غان ايدىجىھاد ۋاجىب بولمئادەتتە  يۇرتتىكىشۇ  ،بولسا
 ىمۇ تاجاۋۇزچىنىقاتارلىقالرغ زدار ۋە ئايال كىشى، قۇل، قەرئۆسمۈر

 ③ .«كىندۈرۈش ۋاجىب بولىدۇېچ
 ،ئالىملىرى مەزھەبھەنبەلىي  تۆتىنچى  

                                                             
توم  -5 «بدائع الصنائع»، بەت -038توم  -3ناملىق كىتابى « حاشية»ئابىدىننىڭ نى بئى  ①

ئىبنى بەت،  -434توم  -5ناملىق كىتابى « البحر الرائق»ئىبنى نەجىمنڭ بەت،   -50
 بەت. -434توم  -5ناملىق كىتابى « فتح القدير»ھۇمامنىڭ 

 .بەت -451توم  -0ناملىق كىتابى  «حاشية» قىنىڭۇسۇد  ②
 .بەت -58توم  -8 ناملىق كىتابى «نهاية المحتاج» رەملىنىڭ  ③
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 :نيىلگەدېمۇنداق كىتابىدا  ناملىق «المغني»ئىبنى قۇدامەنىڭ 
 بولىدۇ: ئەين پەرزخىل ئەھۋالدا جىھاد  ئۈچ»
-گە ئۇدۇلمۇىبىر-چرىشىپ سەپلەر بىرئىككى قوشۇن ئۇ .4

  .بولىدۇ ئەين پەرزئۇدۇل بولغان ۋاقىتتا جىھاد 
سىپ كىرگەن ېب بىرەر زېمىنىغا نىڭمۇسۇلمانالركاپىرالر  .0
رغا قارشى جىھاد قىلىپ ئۇالرنى خەلقىگە كاپىرال يۇرتشۇ  ،ۋاقىتتا

  .بولىدۇ ئەين پەرزكىندۈرۈش ېچ
جىھادقا چىقىشقا  كىشىلەرنىئەمىر بىر بۆلۈك ئەگەر  .3

 ىچىقىشجىھادقا  نىڭشۇ كىشىلەر)جىھادقا چاقىرىلغان(  ،چاقىرسا
 ① .«بولىدۇپەرز ئەين 

 ئىسالم»: ېگەنمۇنداق د رەھىمەھۇلالھ ئىبنى تەيمىيە
كىندۈرۈشنىڭ ئەڭ ېچ نىدۈشمەن گەنباستۇرۇپ كىر زېمىنلىرىغا

–دا شەكىغانلىقيېقىن ئەتراپتىكى مۇسۇلمانالرغا ۋاجىب بولىدى
نىڭ ھەممىسى بىر چۈنكى بارلىق ئىسالم شەھەرلىرى شۈبھە يوق

بەرگۈچىنىڭ  زئانا ۋە قەر-ئاتا ،ھۆكمىدە بولغاچقا يۇرتنىڭ
 . ئىمام ئەھمەدۋاجىب بولىدۇچىقىش  رۇخسىتىسىز جىھادقا

 بۇنى روشەنلەشتۈرۈپ بىرىدۇ. بۇ خىل ھالەت ەركىستلېت كەلتۈرگەن
 ②.«دۇلىونۇشتۇرۇدەپ ت <ھالىتى ئاتلىنىش يۈزلۈكئومۇم جىھادقا>

 پاكىتلىرى-نىڭ دەلىلشىۈك ئاتلىنئومۇميۈزل 

  ،الًا َوَجاِهُدوا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تائاال هللابىرىنچى
َ
ا َوثِق

ً
اف
َ
ِفُروا ِخف

ْ
ان

                                                             
 .بەت -351توم  -8 كىتابى ناملىق «المغني»ئىبنى قۇدامەنىڭ   ①

 .بەت -328توم  -1 كىتابى ناملىق «الفتاوى الكبرى»نىڭ تەيمىيەئىبنى   ②



 ئەيندۇر پەرز مۇسۇلمانالر زېمىنلىرىنى قوغداش ئەڭ مۇھىم

21 

مُوَن 
َ
ْعل
َ
ُتْم ت

ْ
ن
ُ
ْم إِْن ك

ُ
ٌر لَك

ْ
ي
َ
ْم خ

ُ
لِك
َ
ِه ذ

َ  
ْم فِي َسِبيِل الل

ُ
ِسك

ُ
ف
ْ
ن
َ
ْم َوأ

ُ
ْموَالِك

َ
)ئى مۇئمىنلەر » ﴾ِبأ

ى )يەن ولغان ھالەتتەنىك بولغان ياكى ئېغىر بېجامائەسى!( سىلەر ي
ن لۇق ۋە قىيى، ئوڭۇشئۇالغلىق بولۇڭالر ،قېرى، پىيادە-مەيلى ياش

، ھەممە تىيارىي ۋە ئىختىيارسىز بولۇڭالر، ئىخشارائىتتا بولۇڭالر
نىڭ يولىدا مېلىڭالر بىلەن، هللائەھۋالدا( جىھادقا چىقىڭالر، 

جېنىڭالر بىلەن جىھاد قىلىڭالر، ئەگەر بىلسەڭالر مۇنداق قىلىش 
 .①«ئۈچۈن ياخشىدۇرسىلەر 

 ۇچىالرنىڭى تەرك قىلغجىھادقا چىقىشن  ②ئىلگىرىكى ئايەت
ئۇالرنىڭ ئورنىغا باشقا بىر قەۋمنى  الش ۋەبئۇالرنى ئازا نىڭجازاسى

 . غان ئىدىبايان قىل تەرتىپلىكئىكەنلىكىنى  ئالماشتۇرۇش
م اۋاجىبنى تەرك قىلغان ياكى ھار كىشىلەرنىڭ الش پەقەتبئازا

دەيدۇ:  مۇنداقبۇ ھەقتە  تائاال هللا ىدۇ.ولب قارىتائىشنى قىلغانلىقىغا 

ى ﴿
َ
ُه َعل
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ا َوالل

ً
ْيئ

َ
وُه ش

ُ ر 
ُ
ض
َ
ْم َولَا ت

ُ
َرك
ْ
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َ
وًْما غ

َ
لِيًما َويَْسَتْبِدْل ق

َ
اًبا أ

َ
ْم َعذ

ُ
ْبك ِ
 
َعذ

ُ
ِفُروا ي

ْ
ن
َ
ا ت
َ  
 إِل

َ
ِ ش
ل 
ُ
ْيٍء ك

ِديرٌ 
َ
سىلەرگە قاتتىق  هللائەگەر سىلەر جىھادقا چىقمىساڭالر، » ﴾ق

ئازاب قىلىدۇ. )سىلەرنى ھاالك قىلىپ( ئورنۇڭالرغا سىلەردىن باشقا 
 هللاقا قىلچە زىيان يەتكۈزەلمەيسىلەر، هللاقەۋمنى كەلتۈرىدۇ، سىلەر 

                                                             
 .ئايەت -14سۈرە تەۋبە   ①
ا﴿ شەيخ بۇ يەردە مۇنۇ ئايەتنى كۆزدە تۇتقان:  ②

َ 
ِفُروا إِل

ْ
ن
َ
مْ  ت

ُ
بْك ِ
 
َعذ

ُ
اًبا ي

َ
لِيًما َعذ

َ
وًْما َويَْسَتْبِدْل  أ

َ
مْ  ق

ُ
َرك
ْ
ي
َ
  وَلَا غ

َ
وهُ ت

ُ ر 
ُ
 ض

ا
ً
ْيئ

َ
هُ  ش

َ  
ى َوالل

َ
ِ  َعل

ل 
ُ
يٍْء  ك

َ
ِديرٌ  ش

َ
سىلەرگە قاتتىق ئازاب هللا ئەگەر سىلەر جىھادقا چىقمىساڭالر، » ﴾ق

قىلىدۇ )سىلەرنى ھاالك قىلىپ( ئورنۇڭالرغا سىلەردىن باشقا قەۋمنى كەلتۈرىدۇ، سىلەر 
 ئايەت(. -33)سۈرە تەۋبە « نەرسىگە قادىردۇر ھەرهللا يەتكۈزەلمەيسىلەر، قا قىلچە زىيان هللا
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 .①«ھەر نەرسىگە قادىردۇر
تەبۇك غازىتى »: ېگەنمۇنداق د)رەھىمەھۇلالھ( ئىبنى كەسىر 

 رى بولغان ئەھلىدۈشمەنلىنىڭ هللانى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  تائاال هللايىلى 
يۈزلۈك ا قارشى ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن ئومۇمرۇم كاپىرلىرىغ كىتاب
جىھادقا > . ئىمام بۇخارىدىقىل چاقىرىق قاقا چىقىشجىھاد

جىھاد ھەمدە  يۈزلۈك چىقىشنىڭ ۋاجىبلىقىئومۇمچاقىرىلسا 
 ئەمەللەر ۋاجىبۋە جىھادقا نىيەت قىلىشتىن ئىبارەت  قىلىش

 .ەنكەلتۈرگ تاۇ بابشقى ئايەتنى ىرىۇقيتۈزگەن ۋە  ببادەپ  <ھەققىدە
رۇم  ،شۇكى ىىلىشنىڭ سەۋەبيۈزلۈك جىھادقا سەپەرۋەر قئومۇم

 ئارال يېرىممەدىنىگە ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن  نىڭرىكاپىرلى
يەتكەن.  غارمۇسۇلمانال رىىخەۋ توپلىشىۋاتقانلىق گرىسىغاېچ

كىرسە قانداقمۇ ئومۇميۈزلۈك يارىغا باستۇرۇپ ىكاپىرالر مۇسۇلمانالر د
ئومۇميۈزلۈك بۇ ۋاقىتتا ئەجىبا  !جىھادقا چاقىرىق قىلىنمىسۇن؟

ئەبۇ تەلھە رەزىيەلالھۇ  !؟مۇھىم ئەمەل بولماسمۇ ئەڭجىھادقا چىقىش 

الًا﴿ نىڭتائاال هللائەنھۇ 
َ
ا َوثِق

ً
اف
َ
مەيلى > :ھەققىدەسۆزى گەن دې ﴾ِخف

زرىسىنى ۆچكىمنىڭ ئېھهللا ، شىدىن قەتئىينەزەرياش بولۇ-رىېق
مەيلى > :)رەھىمەھۇلالھ( بەسرى ھەسەن. دېگەن <مايدۇقوبۇل قىل
 < دېگەنلىك بولىدۇ<ئوڭۇشسىز شارائىتتا بولۇڭالر ياكى ئوڭۇشلۇق

 ②.«دەپ تەپسىر بەرگەن
دۈشمەن : »دېگەنمۇنداق  )رەھىمەھۇلالھ( ئىبنى تەيمىيە

                                                             
 .ئايەت -33سۈرە تەۋبە   ①
 .بەت-411توم -0« مختصر ابن كثير»  ②
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قىلىنماقچى بولغان ، تاجاۋۇز بولسا ماقچىاۋۇز قىلمۇسۇلمانالرغا تاج
 دۈشمەننىبارلىق مۇسۇلمانالرغا  باشقا ۋە ئۇنىڭدىن الرغامۇسۇلمان

َوِإِن ﴿مۇنداق دەيدۇ:  بۇ ھەقتەتائاال هللا  .ىدۇۋاجىب بولكىندۈرۈش ېچ

ْصرُ 
َ  
ُم الن

ُ
ْيك
َ
َعل
َ
يِن ف ِ

ْم فِي الد 
ُ
َصُروك

ْ
ئەگەر دىن ئىشىدا ئۇالر سىلەردىن ياردەم > ﴾اْسَتن

ئۇالرنىڭ دۈشمىنى بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردا تەلەپ قىلسا، 
  ②<«.①«رىشىڭالر كېرەكىشىم بولمىسىال، ئۇالرغا ياردەم بكېلى

الھ رەسۇلۇل دى.ۇرىشكە بۇيرىمۇسۇلمانالرغا ياردەم ب ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ى لالنمىغان كىشياياكى  لالنغانقا ياقىلىش جىھاد نىڭ بۇيرۇقى ملسو هيلع هللا ىلص

 ،بولسۇنئۇالغلىق  ياكى كۆپ، پىيادەياكى  ئازسانى  بولسۇن،
اردەم ۇسۇلمانغا يجېنى ۋە مېلى بىلەن مئىمكانىيىتىنىڭ يىتىشىچە 

يەنى لىدۇ. خەندەك جېڭى )قىۋاجىب  كىشىگەھەربىر  نىبىرىش
غازىتى( يىلى كاپىرالر مۇسۇلمانالرغا تاجاۋۇز قىلىشنى  بئەھزا

تەرك قىلىشقا جىھادنى  بىر كىشىگەھېچهللا  ،قىلغاندامەقسەت 
سەئىد ئىبنى »ھرى مۇنداق دەيدۇ: ۇزرۇخسەت قىلمىغان. 

 دى.ئى قانبۇ غازاتقا چىق پبىر كۆزى كۆرمەيدىغان تۇرۇ نىڭبەمۇسەيي
ەپ د <؟مىشقا چىقتىڭېتۇرۇپ ن رە ئىگىسىئۆز> :دىنئۇنىڭ
نىك بارلىق مۇسۇلمانالرنى ېي-ئېغىر تائاال هللا> :ئۇ ،غانداسورال

ڭ دالرنىمۇجاھى مۇمەن جەڭ قىاللمىسام ،چاقىردىشقا ىجىھادقا چىق
 <ىمەنرىالپ بساق رەكلىرىنىكې-نەرسەۋە  ىمەنرىبسانىنى كۆپەيتىپ 

                                                             
 .ئايەت -50سۈرە ئەنفال   ①
 -358 توم -08كىتابى ناملىق  «مجموع الفتاوى» ئىبنى تەيمىيە )رەھىمەھۇلالھ( نىڭ  ②

 .بەت
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 ①.«رگەندەپ جاۋاب بە

 ،مَا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تائاال هللا ئىككىنچى
َ
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مۇشرىكالر سىلەرگە بىرلىكتە » ﴾َمع
الر. لىڭىئۇالرغا قارشى بىرلىكتە ئۇرۇش ق ھۇجۇم قىلغاندەك، سىلەرمۇ

نى نىڭ ئەمرىهللاۋادارالر بىلەن بىللىدۇر )يەنى تەقهللا بىلىڭالركى، 
غان ئىشلىرىدىن چەكلىنىش بىلەن بەجا كەلتۈرۈش، مەنئى قىل

رىدىغانلىقىغا ئىشەنچىدە ىب نىڭ ياردەمهللاتىن قورققۇچىالرغا هللا
 .②«(بولۇڭالر

 ﴿ئايەتتىكى»: ېگەنمۇنداق د )رەھىمەھۇلالھ( ىەرەبئىبنى ئ
َ  
اف
َ
 ك

ً
 ﴾ة

 ③.«قارىتىلغان غابارلىق مۇسۇلمانالر سۆزگەن دې

  ،مۇنداق دەيدۇ:  تائاال هللائۈچىنچى﴿ 
ٌ
ة
َ
وَن فِْتن

ُ
ك
َ
ى لَا ت
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وُهْم َحت

ُ
اِتل

َ
َوق

هُ 
ُ  
ل
ُ
يُن ك ِ

وَن الد 
ُ
هِ َويَك

َ  
نغا ئۈچۈن بولغاهللا پىتنە تۈگىگەن، دىن پۈتۈنلەي » ﴾لِل

رەزىيەلالھۇ  ئىبنى ئابباسئابدۇلالھ  .④«قەدەر ئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇڭالر
  ⑤دەپ تەپسىر قىلغان. «رىكېش دېگەنپىتنە »ى: ۋە سۇد ئەنھۇ

  مۇسۇلمانالر زېمىنىنى جۇم قىلىپھۇ غاكاپىرالر مۇسۇلمانالر
 تەھدىتكە ئۇچرايدۇ ۋە ئەقىدىسى ىدىن نىڭئۈممەت ساىۋالگىلىئ

ي ۋە ۇئابر-لىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن دىن، جان، يۈزېشۈبھىگە دۇچ ك
                                                             

 .بەت -54توم  -8« تفسير قرطبى»  ①
 .ئايەت -33سۈرە تەۋبە   ②
 .بەت -452توم  -8« الجامع ألحكام القرآن»  ③
 .ئايەت -33سۈرە ئەنفال   ④
 .بەت -053توم  -0 «القرطبي»  ⑤
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 جىب بولىدۇ.مالنى قوغداش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىش ۋا
  ،ال هجرة بعد الفتح، ولكن » :مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ تۆتىنچى

فەتىھ بولغاندىن كېيىن  (مەككە)» «جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا
لېكىن جىھاد ۋە جىھادقا نىيەت قىلىش بار،  ①ھىجرەت قىلىش يوق.

 ②.«ا چاقىرىلساڭالر، چىقىڭالرئەگەر سىلەر جىھادق

تاجاۋۇز قىلغان ۋاقىتتا ۋە  مۇسۇلمانالرغا كاپىرالر ،مەكېد
ا ىتتا جىھادقيۈزلۈك سەپەرۋەر قىلىنغان ۋاقىھادقا چىقىشقا ئومۇمج

نى قوغداش ئۈچۈن ىۈممەت دىنبۇ ۋاقىتتا ئ ،ۋاجىب بولىدۇچىقىش 
ئىبنى ھەجەر  ـــھادقا چىقىدۇ. ۋاجىبنىڭ مىقدارى يۈزلۈك جىئومۇم

 ،دەكىەدىسىنىڭ شەرھىسىدە ئېيتقىنمۇشۇ ھ (رەھىمەھۇلالھ)
ەمىرىنىڭ ئمۇسۇلمانالرنىڭ ئېھتىياجى ياكى مۇسۇلمانالر »

 .«سەپەرۋەرلىك قىلىشىغا قارىتا بولىدۇ
ۇسۇلمانالرنىڭ م»: ېگەنمۇنداق د )رەھىمەھۇلالھ( ئىمام قۇرتۇبى

لىپ قالغانلىقىنى ۋە ئۇالرنى تېپىپ ياردەم ېدىن ئاجىز كىدۈشمىن
 مۇىقىنى بىلگەن ھەرقانداق مۇسۇلمانغقىلىش ئىمكانىيىتى بارلى

                                                             
مەككىدىن مەدىنىگە  مەككە فەتىھ بولغاندىن كېيىنئەينى چاغدا ئىزاھات: بۇ ھەدىس  ①

ىدىن مەكك»بۇنىڭ مەنىسى  ئېيتىلغان بولۇپ،قارىتا  ھىجرەت قىلىپ كەلگەن كىشىلەرگە
ىھ تمەدىنىگە ھىجرەت قىلىش مەككىنىڭ فەتىھ قىلىنىشى بىلەن ئاخىرالشتى، مەككە فە

بولغاندىن كېيىن مەككىدىن مەدىنىگە ھىجرەت قىلسا ئەجىر  قىلىنىپ ئىسالمىي زېمىن
 لمىغۇچە ھىجرەتتەۋبە قىلىش توختاپ قا: »ملسو هيلع هللا ىلصدېگەنلىكتۇر چۈنكى رەسۇلۇلالھ « بولمايدۇ

ېگەن د« قىلىش توختاپ قالمايدۇ، كۈن غەربتىن چىقمىغۇچە تەۋبە قىلىش توختاپ قالمايدۇ
 تەرجىماندىن. دېگەن( ـــ« سەھىھ»وپلىغان، ئەلبانى )ئەبۇ داۋۇد ت

 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②



 ئەيندۇر پەرز مۇسۇلمانالر زېمىنلىرىنى قوغداش ئەڭ مۇھىم

26 

 ①«.ۋاجىب بولىدۇ ىھەم )ياردەم بىرىش ئۈچۈن( جىھادقا چىقىش
 ،ـــ دىن بىر ھەرقانداق نازىل بولغان تەرەپتىنهللا  بەشىنچى 

زۆرۈرىيەتنى  مالدىن ئىبارەت بەش ۋە ئەقىلي، ۇدىن، جان، ئابر
 بىلەن تەىۋاس النداق. شۇنىڭ ئۈچۈن قانازىل بولغان قوغداش ئۈچۈن

 ۇ. ئىسالم دىنى بتۇرنى قوغداش ۋاجىبرۆرۈرىيەتلەمانا بۇ ز ،بولسۇن
  ②.غانكىندۈرۈشنى يولغا قويېتىن تاجاۋۇزچى دۈشمەننى چبسەۋە

مېلىنى  بېسىپ كىرىپ ئۆلتۈرۈش، ـــ گىنىمىزېتاجاۋۇزچى د
ى نمەقسەت قىلىدىغان كىشى تۆكۈشنى يىنىۇۋە ئابر لىشېتارتىۋ

 .كۆرسىتىدۇ
 تاجاۋۇز گەرچە .تاجاۋۇز قىلغۇچى نومۇسىغا-ىپپەتئ .4

ش ئۆلتۈرۈ ئۇنىئۈچۈن  دۈرۈشنچېكى، مۇسۇلمان بولۇپ قىلغۇچى
كىندۈرۈشنىڭ ۋاجىب ېچئۇنى  ،كېرەك بولغان تەقدىردىمۇ

نىڭ شۇ كەلگەن. ئىتتىپاققا الرئالىم شۇناسفىقھى نلىكىگەئىكە
 ،ئەگەر ئايال كىشى نومۇسىغا تاجاۋۇز قىلىنىشىدىن قورقسائۈچۈن، 

ئۆزىنى شۇ تاجاۋۇزچىغا تەسلىم  تەقدىردىمۇئۆلتۈرۈلگەن  گەرچە
ەتىۋا پ ئوچۇق رفىقھىشۇناس ئالىمال قىلىشنىڭ دۇرۇس ئەمەسلىكىگە

 .يازغان
كۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ » .كى مالغا تاجاۋۇز قىلغۇچىجان يا .0

بولسا  بۇۋاجىب بولىدۇ.  كىندۈرۈشېبۇ تاجاۋۇزچىنى چ قارىشىدا
 چىمۇسۇلمان تاجاۋۇزىدىكى >مەزھىبي ىئىمالىكىي ۋە شاف

كىندۈرۈش ېئۇنىڭ تاجاۋۇزىنى چ ،ئۆلتۈرۈلۈپ كەتكەن تەقدىردىمۇ
                                                             

 .بەت -32توم  -3 «فتح الباري»  ①
 .بەت -452توم  -8 «جامع األحكام»  ②
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ھ رەسۇلۇلاللىدۇ. قا مۇۋاپىق كېكۈچلۈك قاراش گەن< دېۋاجىب بولىدۇ
من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله >: دېگەن مۇنداق بۇ ھەقتە ملسو هيلع هللا ىلص

كىمكى > <فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد
كىمكى  ،مۈلكىنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شەھىدتۇر-مال

كىمكى  ،بالىلىرىنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شەھىدتۇر-خوتۇن
كىمكى جېنىنى  ،دىنىنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شەھىدتۇر

 ②.«①<غداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شەھىدتۇرقو
بىر : »ېگەندئىمام جەسساس مۇنداق بۇ ھەدىستىن كېيىن 

 لىچىنىىكىشى يەنە بىر كىشىنى ناھەق ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن ق
 ىنشۇ كىشىئا غانسۇغار نىدىنىق لىچىنىقى ،نىدىن سۇغارساىق

 ③.«بولىدۇ ئۆلتۈرۈشى ۋاجىب نىڭمۇسۇلمانالر
مۇسۇلمان بولغان  تاجاۋۇزچى ئۆلتۈرۈلسە ىكىلەتتمانا بۇ خىل ھا

ئەگەر ئادىل كىشى ئۆلتۈرۈلسە ئۇ ، تا بولىدۇخازوتەقدىردىمۇ د
مۇسۇلمان  بولسا يۇقىرىدا بايان قىلىنغىنى تۇر.شەھىد

ر زېمىنىغا . ئۇنداقتا كاپىرالر مۇسۇلمانالدۇرتاجاۋۇزچىنىڭ ھۆكمى
مېلىغا  ۋە يى، جېنىۇدىنى، ئابر مۇسۇلمانالرنىڭتاجاۋۇز قىلىپ 

مە؟ بۇ خىل ھالەتتە كاپىر ېبۇنىڭ ھۆكمى ن تاجاۋۇز قىلسا
 !؟سمۇكىندۈرۈش ۋاجىب بولماېكاپىر دۆلەتنى چ ۋە تاجاۋۇزچىنى

                                                             
 دېگەن.« سەھىھ»ۋە ئەبۇ داۋۇد توپلىغان، ئەلبانى  نەسائى، ئەھمەد، تىرمىزى ①
توم  -3 «والزيعلي»  بەت. -383توم  -5ناملىق كىتابى  «حاشية»ئىبنى ئابىدىننىڭ  ②

 «اإلقناع» بەت. -401توم  -1 «تحفة المحتاج» .بەت -303توم  -3 «مواهب الجليل» .بەت -442
 بەت. -032توم  -1
 بەت. -0120توم  -4ناملىق كىتابى  «أحكام القرآن»جەسساسنىڭ  ③
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 ،ۇسۇلمان ئەسىرلەرنى قالقان كاپىرالرنىڭ م ئالتىنچى
  لىشىېقىلىۋ

ئەگەر كاپىرالر مۇسۇلمان ئەسىرلەرنى قالقان قىلىپ )يەنى 
ئۆزلىرى ئارقىدا تۇرۇپ(  قويۇپ، ئۇالرنى سەپنىڭ ئالدىغا چىقىرىپ

 ،لىسەىرىرلىرىنى ئىشغال قىلىش ئۈچۈن ئىلگمۇسۇلمانالر شەھە
پ كەتكەن تەقدىردىمۇ كاپىرالرغا گەرچە مۇسۇلمان ئەسىرلەر ئۆلتۈرۈلۈ

 قارشى ئۇرۇش قىلىش ۋاجىب بولىدۇ. 
اۋادا ن»: ېگەنمۇنداق د )رەھىمەھۇلالھ( ئىبنى تەيمىيە
 بولۇپ، ئۇالربار كىشىلەر ا مۇسۇلمان كاپىرالرنىڭ ئارىسىد

كاپىرالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىش  ئۆلتۈرۈلۈشتىن باشقا ئۇسۇل بىلەن
 :( ئىماملىرىمەزھەب) .ئۇالر ھەم ئۆلتۈرۈلىدۇ ،ىيىتى بولمىسائىمكان

ئۇالرغا القان قىلىۋالسا، ناۋادا كاپىرالر مۇسۇلمان ئەسىرلەرنى ق>
 ،لىدىغان بولساخەۋپ كې غامۇسۇلمانالر بارلىق چىلمىسائېئۇرۇش 

غان ىنقالقان قىليەنى كاپىرالرنى مەقسەت قىلىپ تۇرۇپ ئۇالرنى )
غا ى<بولىدىغانلىق دۇرۇسشنىڭ ئېتىمۇسۇلمان ئەسىرلەرنى( 

گە ئىككى سۆزىنىڭ بىرى قىىيۇقىرەلگەن. ئالىمالرنىڭ ك ئىتتىپاققا
غان قورقمى تىشىدىنېقىرىلىپ كمۇسۇلمانالرنىڭ ئومۇمىي  ،ئاساسەن

 يەنىال قالقان قىلىنغان )كاپىرالرغا ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن(دىردىمۇ تەق
 ①.«تىش دۇرۇس بولىدۇمانالرنى ئېمۇسۇل

رچە گە»: ېگەنمۇنداق ديەنە  )رەھىمەھۇلالھ( تەيمىيەئىبنى 
 ئېلىۋالماقچى بولغان مال ،غان كىشى مۇسۇلمان بولۇپقىل تاجاۋۇز

                                                             
 بەت. -535توم  -08ناملىق كىتابى  «ع الفتاوىومجم»ئىبنى تەيمىيەنىڭ  ①
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ئۇنى ئۆلتۈرۈشتىن باشقا ئۇسۇل  ،بولغان تەقدىردىمۇ ①رنادى راتقىبىر 
 نىڭئۇ كىندۈرۈلمەيدىغان بولساېچتاجاۋۇزى  ئارقىلىق

بىرلىككە كەلگەن.  ئئىجماسۈننەت ۋە  ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىغا
 <من قتل دون ماله فهو شهيد> :دېگەن مۇنداقبۇ ھەقتە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ③«.②<مۈلكىنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شەھىدتۇر-كىمكى مال>
ن ىرىكتېش ۋە مۇسۇلمانالرنى پىتنىدىنئومۇمىي باشقا چۈنكى 

دىن( مېلىنى )تاجاۋۇزچى ۋە يىۇئابر-ئۇالرنىڭ دىنى، يۈز قوغداش،
ئەسىر ھالەتتىكى  ۋالغانكاپىرالر قالقان قىلى ـــاپ قېلىش قوغد

 نى ھايات قالدۇرۇشتىن ئەۋزەلدۇر.قىسمەن مۇسۇلمانالر
 ،ھالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشۇرۇگ يباغى يەتتىنچى 

ْصِلُحوا ﴿مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا 
َ
أ
َ
وا ف

ُ
َتَتل

ْ
ِمِنيَن اق

ْ
مُؤ
ْ
َتاِن ِمَن ال

َ
ائِف

َ
 َوإِْن ط

َ
ُهمَا بَْين

 
َ
 ف
ْ
اَءت

َ
ِإْن ف

َ
ِه ف
َ  
ْمرِ الل

َ
ِفيَء إِلَى أ

َ
ى ت

َ  
ْبِغي َحت

َ
تِي ت

َ  
وا ال

ُ
اِتل

َ
ق
َ
َرى ف

ْ
خ
ُ
أ
ْ
ى ال

َ
ْت إِْحَداُهمَا َعل

َ
ِإْن بَغ

َ
 ف

َ
ْصِلُحوا أ

ِسِطيَن 
ْ
مُق
ْ
 ال
ُ َه يُِحب 

َ  
 الل

َ وا إِن 
ُ
ِسط

ْ
ق
َ
َعْدِل َوأ

ْ
ُهمَا ِبال

َ
ئەگەر مۇئمىنلەردىن ئىككى » ﴾بَْين

ۇرۇشۇپ قالسا، ئۇالرنىڭ ئارىسىنى تۈزەپ قويۇڭالر، ئەگەر گۇرۇھ ئ
ئۇالرنىڭ بىرى ئىككىنچىسىگە تاجاۋۇز قىلسا، تاجاۋۇز قىلغۇچى تاكى 

نىڭ ھۆكمىگە قايتقانغا قەدەر )يەنى تاجاۋۇزىنى توختاتقانغا قەدەر( هللا
نىڭ ئەمرىگە( قايتسا، هللائۇنىڭ بىلەن ئۇرۇشۇڭالر، ئەگەر ئۇالر )

نى )ھېچبىر تەرەپكە يان باسماستىن( ئادىللىق ئۇالرنىڭ ئارىسى

                                                             
گرامغا بارۋەر  2.4554، تەخمىنەن ئۆلچەم بىرلىكى بولۇپ قەدىمكى ئېغىرلىق – قىرات ①

 لىدۇ.كې
 دېگەن.« سەھىھ»ۋە ئەبۇ داۋۇد توپلىغان، ئەلبانى  نەسائى، ئەھمەد، تىرمىزى ②
 بەت. -512توم  -08ناملىق كىتابى  «ع الفتاوىومجم»ئىبنى تەيمىيەنىڭ  ③
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ەن ھەقىقەت هللابىلەن تۈزەپ قويۇڭالر، )ھەممە ئىشتا( ئادىل بولۇڭالر، 
  .①«ئادىلالرنى دوست تۇتىدۇ

ۋە  ىيۇئابر-دىنى، يۈز ،كىىلبىر بىزگە مۇسۇلمانالرنىڭ تائاال هللا
ھالرغا ۇرۇگ يلىرىنى قوغداش ئۈچۈن مۇسۇلمان باغىمۈلۈك-مال

كاپىر تاجاۋۇزچى دۆلەتكە  ،قىلغان بولسا پەرزقارشى ئۇرۇش قىلىشنى 
ئۇالرغا قارشى جىھاد  !مە بوالر؟ېكمى نقارشى ئۇرۇش قىلىشنىڭ ھۆ

 !سمۇ؟بولمائەڭ اليىق، ئەڭ ئەۋزەل  قىلىش
 ،الن قىلىشنىڭ جازاسىېغا( ئۇرۇش ئ)ئىسالم سەككىزىنچى 

مَا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تائاال هللا
َ  
َه َورَُسولَُه َويَْسَعوَْن فِي إِن

َ  
ِذيَن يَُحارِبُوَن الل

َ  
َجَزاُء ال

وْا ِم 
َ
ف
ْ
ْو يُن

َ
ُهْم ِمْن ِخلَاٍف أ

ُ
ْرُجل

َ
يِْديِهْم َوأ

َ
 أ
َ
ع
َ  
ط
َ
ق
ُ
ْو ت
َ
ُبوا أ

َ  
ْو يَُصل

َ
وا أ

ُ
ل
َ  
ت
َ
ق
ُ
ْن ي

َ
َساًدا أ

َ
ْرِض ف

َ
أ
ْ
 ال

َ
لِك

َ
ْرِض ذ

َ
أ
ْ
 َن ال

َيا َولَُهْم فِي ا
ْ
ن
ُ اٌب َعِظيٌم لَُهْم ِخْزٌي فِي الد 

َ
آِخَرِة َعذ

ْ
ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى بىلەن  هللا» ﴾ل

ئۇرۇش قىلىدىغانالرنىڭ، يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغانالرنىڭ 
جازاسى شۇكى، ئۇالر ئۆلتۈرۈلۈشى ياكى دارغا ئېسىلىشى ياكى ئوڭ 
قوللىرى ۋە سول پۇتلىرى كېسىلىشى ياكى سۈرگۈن قىلىنىشى 

ىپ كېرەك. بۇ )يەنى جازا( ئۇالر ئۈچۈن بۇ دۇنيادا رەسۋالىق )ئېل
بولسا بۇ  .②«كەلگۈچىدۇر(، ئاخىرەتتە ئۇالر چوڭ ئازابقا دۇچار بولىدۇ

 لىپقىبۇزۇقچىلىق دا زېمىنىدىغان، قورقىتمۇسۇلمانالرنى  بارلىق
 قىلىدىغانتاجاۋۇز لىرىغا يۇئابر-مال ۋە يۈز-كىشىلەرنىڭ پۇل

ھەدىستە سەھىھ ھۆكمىدۇر.  ③مۇھارىبالرنىڭئىچىدىكى  الرمۇسۇلمان

                                                             
 .ئايەت -3سۈرە ھۇجۇرات  ①
 .ئايەت -33سۈرە مائىدە  ②
ورۇندا ئ ياردەمگە چاقىرىشتىن يىراق بولغان كۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ قارىشىدا، -مۇھارىب  ③
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قەبىلىسىنى شۇنداق  ينەرەۇئ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،كەلگىنىدەك
 ①جازالىغان.

 ،قىلىنغان بىر ھەدىستە نەقىلدىن ئەنھۇ ەزىيەلالھۇئەنەس ر 
 ملسو هيلع هللا ىلصۋە ئۇرەينە قەبىلىسىدىكى بىر تۈركۈم كىشىلەر رەسۇلۇلالھ  ىلكۇئ

ئۇالرنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصلىندى. ئاندىن رەسۇلۇلالھ ېلىپ كېنىڭ ئالدىغا ئ
ئۇنداقتا  ىرىنى كېسىۋەتتى.قولل-پۇتكۆزلىرىنى قۇيۇۋەتتى ۋە 

مېلىغا زىيانكەشلىك  ۋە يىۇئابر-، يۈزدىنى مۇسۇلمانالرنىڭ
مە بولماقچى؟ كاپىر ېدىغان كاپىر دۆلەتلەرنىڭ ھۆكمى نقىلى
ۋاجىب ۋە  ەكبەكرمۇسۇلمانالرغا ەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىش لدۆلەت

 ! اليىق ئەمەسمۇ؟ تېخىمۇ
كاپىرالر مۇسۇلمانالر زېمىنىغا  دا تىلىغا ئېلىنغىنىىرىيۇق

تاجاۋۇزچىلىققا قارشى جىھادقا  نىڭمۇسۇلمانالربېسىپ كىرسە 
 پاكىتلىرىنىڭ بىر قىسمىدۇر.-شنىڭ دەلىلئاتلىنىئومۇميۈزلۈك 

 ئەڭ قالسىال ىنئېيتىشت ئىمان ـــكاپىر دۈشمەننى چېكىندۈرۈش 
: دېگەن مۇنداق )رەھىمەھۇلالھ( ئىبنى تەيمىيە .تۇرۋاجىب ىممۇھ

دىن ۋە دۇنيانى بۇزىدىغان تاجاۋۇزچى  ىال،قالس ئىمان ئېيتىشتىن»
 ئەمەلھېچبىر بولغان  ۋاجىبكۈچلۈك كىندۈرۈشتىنمۇ ېچ دۈشمەننى

 ②.«يوق
  

                                                             
مېلىنى ئېلىۋالغان باالغەتكە يەتكەن ھەرقانداق -ئىشلىتىپ كىشىلەرنىڭ پۇلكۈچ 

  تەرجىماندىن.. ـــ كىشىنى كۆرسىتىدۇ
 بەت. -408توم  -48 ناملىق كىتابى «الفتح الرباني»ىڭ ئەھمەد ئابدۇراھمان بەننان ①
 بەت.  -328توم  -1ناملىق كىتابى « الفتاوى الكبرى» ئىبنى تەيمىيەنىڭ ②
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پەلەستىن ۋە ئافغانىستاندا )ۋە باشقا ئىسالمىي زېمىنالردا( 
  داۋاملىشىۋاتقان ئۇرۇشنىڭ ھۆكمى ھازىر

 اغا ئۇچرىستاجاۋۇز بىر غېرىچ زېمىنىمانالرنىڭ مۇسۇل ،داىيۇقىر
 ەينئ پەرزجىھاد قىلىش  شنا ئەللەرگەوقۋە ئۇالرغا  خەلقىگە شۇ رايون

تىشمىسە ياكى ېجىھاد قىلىشقا( يبولىدىغانلىقى، ئەگەر ئۇالر )
 ەندىكىلەرگرايو وشنا بولغانقئۇالرغا  ،قارىساقىلىپ سەل  رۇنلۇقۇھ

ە ۋ بارا شەرق-لىك بارائەين پەرز كېيىن ،بولىدىغانلىقى ئەين پەرز
 قئېنى شارىغا ئومۇملىشىدىغانلىقى پۈتكۈل يەركېڭىيىپ  بكەغەر

 بۇ خىل ھالەتتە ئايال كىشى ئېرىدىن، باال ئاتىسىدىن، بولدى.
 ۇ.سورىمايد رۇخسەتز بەرگۈچىدىن قەرزدار قەر

 :لىپ چىقىدۇىن تۆۋەندىكى ئىشالر كېبۇ خىل ھالەتت
  ،ىالكاپىرالر قولىد ىزېمىنقايسى بىر ئىسالم بىرىنچى 

 ؛بارلىق مۇسۇلمانالرغا يۈكلىنىدۇگۇناھ بولىدىكەن، 
  ،رىغا مىقدا ەتقۇۋۋەت، ئىمكانىيەت ۋە تاق-چكۈئىككىنچى
اۋام ئيەتتىكى ىئشۇ جەم ،شۇڭالشقا .ىدۇگۇناھ تەدرىجىي كۆپىي قاراپ

دەۋتچىلەرنىڭ ئالىم، قوماندان ۋە  غا قارىغانداگۇناھى پۇقراالرنىڭ
 بولىدۇ؛ ئېغىرتېخىمۇ ۇناھى گ

 ،ئافغانىستان، پەلەستىن، فىلىپپىن، كەشمىر،  ئۈچىنچى
مەسىلىلىرىگە ئوخشاش نۆۋەتتىكى  ئېرىترىيە لىۋان، چاد ۋە

ىنىڭ جىھادقا چىقىشتىن دەۋرىمىز مۇسۇلمانلىر ،مەسىلىلەردە
لىرىنىڭ زېمىنقىلىش گۇناھى ئىلگىرىكى ئىسالم  ۇسلۇقس

گۇناھىدىن  مۇسۇلمانالرنىڭ ۋە شۇ دەۋردە ياشىغان ىيىمىرىلىش
 نۆۋەتتىكى بىز ئېيتااليمىزكى،شۇنداق  ئېغىرراقتۇر.
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پەلەستىنگە  ۋە ىرىشچانلىقلىرىمىزنى ئافغانىستانت
قتىلىق ۇنۋە ەل قىلغۇچ ئۇ ھ ،چۈنكى .شىمىز كېرەكۈمەركەزلەشتۈر
 ئىشلىتىپ پۈتكۈلھىيلە ئىشغالىيەتچى دۈشمەن  ،چقامەسىلە بولغا

يەنى ) مەسىلىنى بۇىلىك پىالنىنى ئىجرا قىلماقتا. ڭەيمىچېرايوندا ك
ۈتكۈل پ ـــ ( ھەل قىلغانلىقنىپەلەستىن مەسىلىسى ۋە ئافغانىستان

 نۇرغۇن مەسىلىلەرنى ھەل قىلغانلىق مۇسۇلمانالر زېمىنلىرىدىكى
 تۇر.قوغدىغانلىق )مۇسۇلمانالر( زېمىنىنى، ئۇنى قوغداش پۈتكۈل بولۇپ

 افغانىستاندا باشالش )مەسىلىسى()جىھادنى( ئ  

 ىڭندە جىھاد قىلىشقا قادىر بواللىغانالرنلەردىن پەلەستىبئەرە
 نىڭقادىر بواللمىغانالر ،ۋاجىبتۇر ىشىجىھاد باشلپەلەستىندە 

ئافغانىستانغا بېرىشى ۋاجىبتۇر. باشقا مۇسۇلمانالرغا كەلسەك، مەن 
ىھاد جباشالشتىن بۇرۇن ئافغانىستاندا جىھاد پەلەستىندە  ڭئۇالرنى

 ھەرگىزمۇ گەنلىكبۇ دې .توغرا( دەپ قارايمەنباشلىشىنى )
 ىقى ئۈچۈن ئەمەسبولغانل ئەۋزەلئافغانىستاننىڭ پەلەستىندىن 

ى، تۇنجى مەسىلىس مۇسۇلمانالرنىڭ ـــمەسىلىسى  بەلكى پەلەستىن
 . بىراقېمىندۇرەتلىك زە بەرىكئىسالم دۇنياسىنىڭ يۈرىكى ۋ

 اننۇرغۇنلىغنىڭ باشالشجىھاد ئافغانىستاندا  دىن بۇرۇنپەلەستىن
 :بار ىرىسەۋەبل
 ،اماقتھەم داۋام قىلىلېئافغانىستاندىكى ئۇرۇش ھ بىرىنچى 
سالم ئى ىلىرىچوقق تاغئافغانىستاندىكى ھىندىقۇش  .ەيمەكتەۋە كۈچ
مىسلى  ۋە باقمىغانشاھىد بولۇپ ئەسىرلەردىن بۇيان  يتارىخى

 كۆرۈلمىگەن ئۇرۇشالرغا شاھىد بولۇۋاتىدۇ. 
 ،يئىسالمىنىق ېئافغانىستاننىڭ بايرىقى ئ ئىككىنچى 
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 ئېنىق غايىسىۇر. تهللا«محمد رسول هللا ال إله إال »ـــ  ئۇ ،بايراق بولۇپ
ر. ۇت«قىلىش ينىڭ كەلىمىسىنى ئالى»هللا ـــ ئۇ ،بولۇپ

ئىتتىپاقى ئاساسى ئىسالم »ئافغانىستان مۇجاھىدلىرىنىڭ 
بۇ ئىتتىپاقنىڭ نىشانى ئافغانىستاندا » :ماددىسىدا -0 نىڭ«قانۇنى
بىزنىڭ » :ددىسىداما -3 ،دەپ بەلگىلەنگەن« م دۆلىتى قۇرۇشئىسال

هِ ﴿نىڭ هللانىشانىمىز 
َ  
ا لِل
َ  
ُم إِل

ْ
ُحك

ْ
 <ۇپقا مەنسهللاھاكىمىيەت پەقەت > ﴾إِِن ال

 قمۇتلە ىيەتھاكىم پ بەلگىلەنگەن.دە «سۆزىدىن ئېلىنغان دېگەن
 مەنسۇپتۇر.  قاهللائالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  ھالدا
 ،ئۇرۇشقا قوماندانلىق قىلىشتا ىكىئافغانىستاند ئۈچىنچى 

باشقىالردىن ئېشىپ كەتتى. ئافغانىستاندا  ئىسالمىي ئېقىمدىكىلەر
ئىسالم ھەرىكىتىنىڭ  ـــ قوماندانلىق قىلىۋاتقانالر جىھادقا

 الىكى ئەھۋستىندەپەل ،ىۋە قارىيالردۇر. ھالبۇكمالر ئوغالنلىرى، ئالى
 الشماىئاربۇنىڭغا ئوخشىمايدۇ چۈنكى )پەلەستىندە( قوماندانلىق 

قولىغا ئۆتۈپ كەتتى. ئۇالرنىڭ بەزىسى سادىق  كىشىلەرنىڭ
، ۇپالر بولمۇسۇلمان يبەزىسى ئاددىۋە  نىستمۇمۇسۇلمان، بەزىسى كوم

 تى.پ چىقۈرۈبايرىقىنى كۆت دىنسىز دۆلەتئۇالر 
 ،يەنىال مەسىلەھەل قىلغۇچ ئافغانىستاندا  تۆتىنچى 

 مەيارد نىڭتلەر، ئۇالر مۇشرىك دۆلەبولۇپ مۇجاھىدالرنىڭ قولىدا
پەلەستىن قوزغىلىڭى پۈتۈنلەي نى دائىم رەت قىلىۋاتىدۇ. قىلىشى

يەنى سىيە ئۇالرنى )ۇرھالبۇكى، تايانماقتا. رۇسيىگە 
خەلقئارالىق  تا ۋەقىيىن شارائىت پەلەستىنلىكلەرنى( ئەڭ

بولىدىغان ھالغا  مەسئۇلئالدىدا ئاقىۋىتىگە ئۆزى  لەرنىڭقەستىيۇس
پەلەستىن زېمىنى،  تاشالپ قويدى. پەلەستىن مەسىلىسى بولسا

 نىڭ قولىدىكى«چوڭ دۆلەتلەر»دوغا تىكىۋاتقان  يىنىۇخەلقى ۋە ئابر
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 بەرەئباشقا دى. ئۇالر پەلەستىنلىكلەرنى ئويۇنچۇققا ئايلىنىپ قال
 يىرىئۇالرنىڭ ئەسك ،نەتىجىدەباشلىدى.  پ قېلىشقاتۇتۇ دەدۆلەتلىرى

 بىر قوشۇنلۇق سۈپىتى يوقالدى.  ۋە بىر جەسەت، قىتلۇمەۋجۇ
 ،(ھەر ۋاقتئافغانىستان چېگرالىرى مۇجاھىدالرغا ) بەشىنچى 

 .گراالر بارېتىلگەن چېدىن ئارتۇق ئېچىۋ km 3000ئوچۇق، ئۇ يەردە 
ئافغانىستان ئەتراپىدا ھېچقانداق سىياسى كۈچكە  ،تئۇنىڭدىن سىر

مۇجاھىدالر ئۈچۈن  بولسا ئەگمەيدىغان قەبىلىلەر رايونى بار. بۇ باش
ىش ئ قارىساقۈرگەن. بىراق پەلەستىنگە پۇختا بىر قورغان شەكىللەند

، كىشەنلەنگەنقولالر چېگراالر ئېتىلگەن،  بولۇپ، تامامەن ئەكىسچە
بىلەن ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن نىڭ كۆزلىرى يەھۇدىيالر «مەسئۇلالر»

نغان ھەرقانداق كىشىگە دىن ھالقىپ ئۆتۈشكە ئۇرۇالرچېگرا
 تىكىلگەن.

ۈشمەن ئەگەر د: »ېگەند مۇنداق )رەھىمەھۇلالھ( يىئىمام شافىئ
بىرىدىن كۈچلۈك ۋە قورقۇنچلۇق -بىر ،ئەھۋالى پەرقلىق بولۇپ

 ستىدا ئەڭباشقا دۈشمەنلەردىن ئەنسىرىمىگەن ئەھۋال ئا ئەمىر ،بولسا
 گەرچە يىراقتا بولسىمۇ چلۇق دۈشمەننكۈچلۈك ياكى ئەڭ قورقۇ

 .مانا بۇ زۆرۈرىيەتنىڭ ئورنىدا بولىدۇ بولىدۇ،ل ئۇرۇش باشلىسا ئاۋۋا
  س بولمايدىغان ئىشالر زۆرۈرىيەتباشقا ۋاقىتالردا دۇرۇ ،چۈنكى
ە گ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ھارىس ئىبنى ئەبۇ زىرارنىڭ دۇرۇس بولىدۇ.  بولغاندا

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،دەكەنيەت رىىۋاتقانلىق خەۋالقارشى )قوشۇن( توپ
 قىننىسبەتەن ئەڭ يې گە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئۇ  ئۇنىڭغا ھۇجۇم قوزغىغان.

خالىد ئىبنى ئەبۇ سۇفيان ئىبنى شۇھھەنىڭ دۈشمەن ئىدى. يەنە 
 ،قارشى قوشۇن توپالۋاتقانلىق خەۋىرى يەتكەندە گە ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
، ئۇمۇ كەنۋەتۈىسنى ئەۋەتىپ ئۇنى ئۆلتۈرئىبنى ئۇنەي ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
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 ①«.قىن دۈشمەن ئىدىنىسبەتەن ئەڭ يې گە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ،ىنتاغلىرى ۋە زېمىنلىرى ئافغانىستان تائاال هللا ئالتىنچى 
ە چىدامچان ۋ ىمۇخەلقئافغانىستان  ،تەييارلىغاندەك قىلىشقا جىھاد

 .قتۇرخەل ككۈچلۈ رۇرىۇغ
 ز كۇپايەپەرز ئەين ۋە پەر 
 ھەرقانداق  ال،روزىغا ئوخشاش ۋە نامازخۇددى  ـــ ئەينز ەرپ

 ۋاجىب بولغان ىقىلىشئادا تە( ىسئۆزى )بىۋا نىڭمۇسۇلمان
 .ئەمەللەردۇر

 ادا قىلىشقا مۇسۇلمانالر ئ ەنقىسىم ـــ پەرز كۇپايە
 .دۇرئەمەللەر بولىدىغانمۇسۇلمانالردىن ساقىت باشقا  يېتىشەلىسە

ادا ئ مۇسۇلمانالر يېتەرلىكئەگەر  ـــ كۇپايىنىڭ مەنىسى پەرز
 يېتەرلىكئەگەر  ،ىغانگۇناھكار بولىد مۇسۇلمانالرپۈتۈن  قىلمىسا

دىغان ىساقىت قىلىن مۇسۇلمانالردىن باشقا ادا قىلسائ مۇسۇلمانالر
گە ئوخشاش ئەين پەرز دەسلەپتەتەكلىپ  ،مەكېلىكتۇر. ددېگەنز پەر

م بىر قىسى ،يىنكې ئاندىن .نى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇرمۇسۇلمانالھەممە 
قىت سا نالردىنباشقا مۇسۇلماقىلىشى بىلەن ئادا نىڭ مۇسۇلمانالر

ت قىلىشى بىلەن ساقىئادا باشقىالرنىڭ ياكى  قىلىنىدىغانلىقى
 ②پەرقلىنىدۇ. پەرز ئەينپەرز كۇپايە بىلەن قىلىنمايدىغانلىقىدا 

نىڭ ئورۇندىغۇچى: »)رەھىمەھۇلالھ( پەرز كۇپايىنى پەخرۇر رازى
قا چىقىشى مەقسەت قىلىنغان دۋۇجۇ ،شىدىن قەتئىينەزەرم بولۇكى
 ③.بايان قىلغاندەپ « پەرز

                                                             
 بەت.  -455توم  -1ناملىق كىتابى « ماأل » ئىمام شافىئينىڭ ①
 بەت.  -315توم  -8ناملىق كىتابى « المغني» ئىبنى قۇدامەنىڭ ②
 -34توم  -0ناملىق كىتابى « المحصول»ئىمام رازىنىڭ دوكتۇر تاھا جابىر تەھقىقلىغان  ③
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يۈزلۈك ئومۇم ـــ ەكۇپاي پەرز» :)رەھىمەھۇلالھ( ئىمام شافىئىي
)كىشىلەردىن( تەلەپ قىلىنغان، بىر تۈركۈم )كىشىلەرنىڭ 

ئىبنى  بايان قىلغان.دەپ  «پەرزئورۇنلىشى( مەقسەت قىلىنغان 
كۈر قاتارلىق زور كۆپچىلىك شۈۇئەلئامىدى ۋە ئىبنى ئابد ھاجىب،

ئومۇمىي مۇسۇلمانالرغا ۋاجىب  كۇپايىنى پەرز ئالىمالر شۇناسئۇسۇل
ىن باشقا مۇسۇلمانالرد ئادا قىلسابىر قىسىم مۇسۇلمانالر  ،بولىدىغان

بۈگۈنكى  ،. ھالبۇكىدەپ قارىغان پەرزساقىت بولىدىغان 
-تاالشلۇق ۇرىشىلەر جىھادنىڭ ھۆكمى توغبەزى ك دەۋرىمىزدىكى

دەپ  جىھاد كۇپايە پەرز ۋە ھازىرقى جىھادنى تارتىش قىلىشماقتا
ھەممە مۇسۇلمانالرغا ۋاجىب بولىدىغان، بىر قىسىم  ،يەنى قارىماقتا.

 ىھادج بولىدىغان باشقا مۇسۇلمانالردىن ساقىت ئادا قىلساسۇلمانالر مۇ
 ىماقتا.دەپ قار
پەرز  فغانىستان جىھادىئا ،النغاندابۇ قاراشقا ئاساس ،مەكېد
ئافغانىستاندىن  نىستالرنىۇممس ۋە كوۇر» ،بولۇپجىھاد ە كۇپاي

 تولۇق ئورۇنالنغانغا قەدەر يەر پەرزىن ئىبارەت بۇ ت«چىقىرىشقوغالپ 
ئەگەر بوشاڭلىق  ،بولىدۇب شارىدىكى بارلىق مۇسۇلمانالرغا ۋاجى

رالر كاپى ى،چۈنك .ۇمۇسۇلمانالرغا گۇناھ يۈكلىنىدبارلىق  قىلىنسا
بولسا كاپىرالرنى  پەرزباستۇرۇپ كەلگەن ئەھۋالدىكى )تۇنجى( 
 مۇسۇلمانالر دىيارىدىن قوغالپ چىقىرىشتۇر. 

بىر قىسىم كىشىلەر ئۇزۇندىن بېرى تەكرارالپ  بۇ يەردە
ئافغانىستان جىھادى ئەرلەرگە » ئۇ بولسىمۇ .لىۋاتقان بىر سۆز باركې

 ئۇ ئاساسسىز ،سۆز بولۇپگەن دې« ئېھتىياجلىق ئەمەس بەلكى مالغا
 قىن ۋاقىتنىالتە يىلغا يېسۆزدۈر. چۈنكى رۇسنىڭ ئافغانىستاندا ئ

                                                             
 بەت.
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نىڭ ئافغانىستان سىرتىغا مۇسۇلمانن ئۆتكۈزۈشى، بەش مىليو
نىڭ ئافغانىستاننىڭ تاغ مۇسۇلمانن كۆچۈپ كېتىشى، يەتتە مىليو

ىيە دبۇ سۆزگە رەدىدا سەرسان بولۇشىنىڭ ئۆزىال رلىۋە ئورمانلىق
 تۇر.يېتەرلىكبىرىشكە 

 ز بەرگۈچىدىن رۇخسەتقەر ەرىدىن ۋېئ ،ئانىدىن–ئاتا 
  سوراش

 دۈشمەننىڭ ئەھۋالىغا قارىتا بولىدۇ:  رۇخسەت سوراش
 ،ۆلەتلىرىدە بولۇپ، )ئىسالم( ئەگەر دۈشمەن ئۆز د بىرىنچى

 مۇسۇلمانالر شەھەرلىرىگە ،تراپىغا قوشۇن توپلىمىغانئە ىسىگرېچ
ان( چېگراالر )مۇسۇلم ھەمدە ئېلىپ كەلمىگەن ھېچقانداق تەھدىت
 ەكۇپاي پەرزجىھاد  تەبۇ خىل ھالەت ،بولسا غانئەسكەرلەر بىلەن تول

وراش رۇخسەت س بۇنداق ئەھۋالدا )جىھادقا چىقىش ئۈچۈن( ،ۇپبول
 نىڭ، ئايالئانىغا–ئاتا بالىنىڭ ئەھۋالدا نداقبۇ ،چۈنكىكېرەك. 

 كۇپايىنىڭ ئالدىغا پەرز ئەين پەرز. ئەين پەرز شىئىتائەت قىلى ېرىگەئ
 كۇپايىدىن بۇرۇن ئىجرا قىلىنىدۇ(.  پەرز ئەين پەرزقويۇلىدۇ )يەنى 

 ،الم چېگراسىغا ھۇجۇم ئەگەر دۈشمەن بىرەر ئىس ئىككىنچى
ۇ ش ،گە بېسىپ كىرسەرىىشەھنىڭ بىرەر مۇسۇلمانالرياكى سا قىل

. بولىدۇ ئەين پەرزجىھاد شەھەر خەلقىگە ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكىلەرگە 
ۇخسەت سوراش ئەمەلدىن ر)جىھادقا چىقىش ئۈچۈن( بۇنداق ھالەتتە 

رىش ھەققى بولمايدۇ. ىەت برۇخسنىڭ شىكى بىرھېچ ،ىدۇقال
 زىسىنىڭ، ئايال كىشى ئېرىنىڭ، قەرزدار قەرئان-باال ئاتا ،كىھەتتا

مۇسۇلمانالر زېمىنىدىن بەرگۈچىنىڭ رۇخسىتىسىز جىھادقا چىقىدۇ. 
 مانالر بىرقوغالپ چىقىرىلغان ياكى بارلىق مۇسۇل ولۇقتدۈشمەن 
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 لىكيېتەرقوغالپ چىقىرىشقا  )تاجاۋۇزچى( دۈشمەننى يەرگە يىغىلىپ
دىن ىرېئ نىڭئايال ۋە ىدىنئان-ئاتا بالىنىڭ ،توپالنغانغا قەدەر ۇۋۋەتق

 داۋاملىق ئەمەلدىن قالدۇرۇلىدۇ.ھۆكمى رۇخسەت سوراش 
ئانىغا ئىتائەت قىلىشنىڭ ئالدىغا -ئاتا جىھاد ئەين پەرز
ئانىغا ئىتائەت -ئاتا دىننى قوغداشتۇر، ـــ جىھاد ،چۈنكى .قويۇلىدۇ
مۇجاھىد دىنىنى قوغداش ئۈچۈن  قوغداشتۇر. جاننى ـــقىلىش 

 دىننى قوغداش شەھىد قىلىنىپ جېنىدىن ئايرىلغان تەقدىردىمۇ،
 ـــنى قوغداش دىنمەك، دې. ئالدىغا قويۇلىدۇ قوغداشنىڭ جاننى

ىنغا خەۋپ يېتىدىغانلىقى )يەنى دىن قوغدالمىسا د جەزمىيەت
ئانا -ئاتايەنى ) گۇماندۇرقوغداش بولسا  ئانىنى-، ئاتا(ئېنىق

 .قوغدالمىسا ئۇالرنىڭ ھاياتىغا خەۋپ يىتىدىغانلىقى ئېھتىماللىق(
 ئالدىغا قويۇلىدۇ. گۇماننىڭ جەزمىي بولغان نەرسەشۇنىڭ ئۈچۈن 

 كۇپايىنىڭ مىسالى پەرزبىلەن  ئەين پەرز 

ساياھەت قىلىۋاتقان بولۇپ، نۇرغۇنلىغان كىشىلەر دېڭىز بويىدا 
 ە،سئۇالرنىڭ ئىچىدە بىر تۈركۈم كىشىلەر سۇ ئۈزۈشنى ياخشى بىل

 گىنچە سۇغا غەرقېد !«نى قۇتقۇزۇڭالرېم»سمۈر بالىنىڭ ئۇالر بىر ئۆ
مۇ نالرنىڭ بىرەرسىسۇ ئۈزەلەيدىغا سە،تىۋاتقانلىقىنى كۆرېبولۇپ ك

 كىشى ئارىدىن بىر سا،لىشقا ھەرىكەت قىلمىېۋۇئۇنى قۇتۇلدۇر
 قىھېلىئۇنى  ئانىسى-ئاتا ڭكىشىنى ئۇ غانداۋالماقچى بولۇقۇتۇلدۇر

بۈگۈنكى دەۋرىمىزدىكى  ،سالىشتىن توسېۋۇئۆسمۈر بالىنى قۇتۇلدۇر
 ىشئىتائەت قىلى ئانىسىغا-الرنىڭ بىرەرسى ھېلىقى كىشى ئاتائالىم

 !ەمدۇ؟د ۋەرسۇنۇبولسمۈر باال غەرق بولسا ۋاجىب، ئۆ
بۈگۈنكى ئافغانىستاننىڭ )يەنى ئافغانىستانغا  ـــ مانا بۇ
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لىنغان ئىسالم ېاۋۇزچى كاپىرالر تەرىپىدىن بېسىۋئوخشاش تاج
( ئەھۋالىدۇر. ئافغانىستان ياردەم تەلەپ قىلىۋاتىدۇ، لىرىنىڭزېمىن

بىگۇناھ  ۋە ۋاتىدۇۈيالر تۆكۈلۇبوغۇزلىنىۋاتىدۇ، ئابرۆسمۈرلىرى ئ
ۋاتىدۇ. بىر قىسىم سادىق ياشالر ئۇالرنى ۈكىشىلەر ئۆلتۈرۈل

لىش ئۈچۈن ھەرىكەتلەنمەكچى قۇتۇلدۇرۇش ۋە ئۇالرغا ياردەم قى
ئاناڭنىڭ رۇخسىتىسىز قانداق -ئاتا» :لىپبىرسى كې ،غاندابول

  .ئىنكار قىلىدۇەپ ئۇالرنىڭ بېرىشىنى د« بارىسەن؟
ھېلىقى ئۆسمۈر بالىنى  ېتىۋاتقانسۇغا غەرق بولۇپ ك ،دېمەك
ئۇ بالىنى  نىڭۋاتقان سۇ ئۈزەلەيدىغان ھەممە كىشىلەرۇكۆرۈپ تۇر
ى كىش بىرەرلىشقا ېۋۇقۇتۇلدۇرئۇنى . دۇرپەرزى شۇقۇتۇلدۇر

قۇتۇلدۇرۇشنىڭ ۋاجىبلىقى ھەممىگە  ئىلگىرىھەرىكەتلىنىشتىن 
 لىش ئۈچۈن ھەرىكەتېۋۇئەگەر بىرەرسى ئۇنى قۇتۇلدۇردۇ. قارىتىلى

لىشقا ېۋۇئۇنى قۇتۇلدۇر ؛ىلىنىدۇت قباشقىالردىن گۇناھ ساقى ،قىلسا
گۇناھ سۇ ئۈزەلەيدىغانالرنىڭ  ،ھەرىكەتلەنمىسە بىر كىشىھېچ

 بىر كىشىھېچ ھەرىكەتلىنىشتىن بۇرۇنھەممىسىگە يۈكلىنىدۇ. 
ق ئانا بالىسىنى غەر-ئاتامايدۇ. ناۋادا ىئانىدىن رۇخسەت سور-ئاتا

ئەت ئانىغا ئىتا-سا، ئاتاسولۇپ كەتكۈچىنى قۇتۇلدۇرۇشتىن توب
 قىلىنمايدۇ.

گە ئەيندەسلەپتە پەرز  مۇچۈنكى پەرز كۇپايىنىڭ خىتابى
 . ئەگەرئۆزگىرىدۇپەرقلەنمەي ئاخىرىدا  دەسلەپتە دىغان بولۇپ،ئوخشاي

گۇناھ باشقىالردىن ساقىت   ،قىلسائادا ۇنى بىر تۈركۈم كىشىلەر ئ
ھەممە كىشى گۇناھكار  ،ادا قىلمىساھېچكىم ئ دەئەگەر ؛ۇقىلىنىد

ئەگەر : »ېگەنمۇنداق د )رەھىمەھۇلالھ(بولىدۇ. ئىبنى تەيمىيە 
 پدۈشمەن )بىرەر ئىسالم زېمىنىغا( تاجاۋۇز قىلىپ كىرسە، ئىختىال
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دۈشمەننىڭ دىن، جان ۋە  ،چۈنكى .يوققىلىشقا ھېچقانداق يول 
بىلەن  جمائئىكىندۈرۈش ېلىشىنى چېيغا زىيان سۇئابر-يۈز

 ①.«تۇرۋاجىب

   رۇخسەتئانىدىن -ئاتاپەرز كۇپايە جىھادتا 
 بولىدىغان ئىككى ھەدىس دەلىل ىلىدىغانلىقىغاورس

ر ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئەم)رەھىمەھۇلالھ( ئىمام بۇخارى  .4
قىلغان ھەدىستە مۇنداق  نەقىلدىن ئەنھۇ ەزىيەلالھۇئاس ر

يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصجاء رجل إلى النبي » :ېيىلگەند
 ،لىپېنىڭ يېنىغا ك ملسو هيلع هللا ىلصبىر ئادەم پەيغەمبەر » «نعم، قال: ففيهما فجاهد

-تائا>: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،دىېىن جىھادقا چىقىشقا رۇخسەت سورىۋئۇنىڭد
پەيغەمبەر  ۋىدى،دې <ھايات ،ھەئە>. ئۇ ئادەم: دېدى <ئاناڭ ھاياتمۇ؟

 .«دېدى <ئاناڭنىڭ خىزمىتىنى قىل-ئۇنداقتا ئاتا>: ملسو هيلع هللا ىلص
نەقىل مۇنداق  ىنئەنھۇد ەزىيەلالھۇر ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر .0

فسأله عن أفضل األعمال قال: الصالة،  ملسو هيلع هللا ىلصه جاء رجل الى رسول اللَّ » قىلىنىدۇ:
قال: ثم مه قال: الجهاد، قال: فإن لي والدين، فقال: آمرك بوالديك خيرا ، فقال: والذي 

ىڭ نملسو هيلع هللا ىلص بىر ئادەم پەيغەمبەر » «بعثك بالحق ألجاهدن وأتركهما، قال: فأنت أعلم
دەپ سورىدى.  <ئەمەللەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى قايسى؟>لىپ: ېيېنىغا ك
 كېيىنئاندىن >دەپ جاۋاپ بەردى. ئۇ كىشى:  <ناماز>: ملسو هيلع هللا ىلصەر پەيغەمب
 <جىھاد قىلىش  يولىدا  هللا>:   ملسو هيلع هللا ىلصدەپ سورىدى. پەيغەمبەر  <قايسى

. دېدى <ئانام بار-نىڭ ئاتاېم>دەپ جاۋاپ بەردى.  ئۇ كىشى: 
ئاناڭغا ياخشىلىق قىلىشقا -نى ئاتاېئۇنداقتا مەن س>:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

                                                             
 .بەت -325 توم -1ناملىق كىتابى « الفتاوى الكبرى» ئىبنى تەيمىيەنىڭ ①
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نى ھەق بىلەن ئەۋەتكەن ېس>. ئاندىن ئۇ كىشى: دېدى <بۇيرۇيمەن
يولىدا جىھاد قىلىمەن،  هللابىلەن قەسەمكى، مەن ئەلۋەتتە  هللا
ئۇنداقدا ئەھۋالىڭنى > :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .دېدى <ئانام تۇرۇپ تۇرسۇن-ئاتا

 ①.«دېدى <ئۆزۈڭ ئەڭ ياخشى بىلىسەن

 سوراش مەسىلىسى رۇخسەتدىن الرۇستازخ ۋە ئشەي 

 ئىبادەت ،كۇپايە بولسۇن پەرزياكى  ئەين پەرزمەيلى 
 رۇخسەت بېرىششاگىرتلىرىغا  ئۇستازالرنىڭ ۋەشەيخ لىرىدە ىمەسىل

ئالىملىرىنىڭ  فۋە خەلە فق سەلەلۇۇرھەققى بار ئىكەنلىكى توغ
بۇنىڭدىن  نىڭ. كىمىگەنكەلتۈرم دەلىلبىرى ھېچقانداق چېھ

 ۇن.كەلتۈرسئېنىق پاكىت ۋە  دەلىل شەرئىي بولسا كۆزقارىشى باشقا
خى ياكى ئۇستازىنىڭ ئۆزىنىڭ شەيكىشى ھەرقانداق مۇسۇلمان 

ملەرنىڭ ەئال ،جىھادقا بېرىشى كېرەك. چۈنكىرۇخسىتىسىز 
ا جىھادقهللا پەرۋەردىگارىنىڭ رۇخسىتى ھەممىنىڭ ئالدىغا قويۇلىدۇ. 

 .ەنىتككېقىلىپ ب پەرز ئۇنى بەلكى قىلىپال قالماستىن رۇخسەت
نى تونۇپ بىر كىشى ھەقىقەت: »ېگەندبەيرە مۇنداق ۇئىبنى ھ

ىد تەقل كىشىگەبىر  ئۆزى چوڭ بىلىدىغان ئۇ كىشى ئاندىن ،يەتسە
، ئاشۇ كىشىنى ئۆزى تونۇپ يەتكەن ھەقتىن ئۈستۈن بىلىپ، قىلىپ

 ،سەېد <ىمىز ئەمەسمەزھىببىزنىڭ >بۇ  ئۆزى تونۇپ يەتكەن ھەقنى
ەن ىكلىگبۇتالرنى ت ين مەنىۋىئىبادەت قىلىنىدىغاتىن باشقا هللا

 ②.«تلىرىنىڭ جۈملىسىدىندۇرقەسىيۇس ڭشەيتاننى بولسا بولىدۇ، بۇ
-پىتنە ىدەكپارچىسىڭ ئوقۇغۇچى قاراڭغۇ كېچىن بىرناۋادا 

                                                             
 .ببان توپلىغان، ئىبنى ھىبەت -425توم  -3 «فتح الباري» ①
 بەت. -421« العقد الياقوتيه» ②
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كىدا ياكى غەرب دۆلەتلىرىدە تولۇپ كەتكەن ئامېرى پاساتقا
ئۇستازىنىڭ رلىق، دوختۇرلۇق ياكى تارىخ كەسپىدە ېنېئىنژ

، ئۇ ئوقۇغۇچىنى ئېيتىمەنكىمەن  ،ئوقۇماقچى بولسارۇخسىتىسىز 
ئۇستازىمۇ ۋە باشقىالرمۇ ئىنكار قىلمايدۇ. بىراق ئۇ ئوقۇغۇچى 

تىلالر  ،ىباتقا ياكى جىھادقا چىقسائۇستازىنىڭ رۇخسىتىسىز ر
شۇ پەقەت لىدۇ. ېئۇنىڭغا قارشى ھەرىكەتكە كتەرەپتىن –تەرەپ
 سۆزلەر-گەپ دېگەن «؟چىقىدۇمە ئۈچۈن رۇخسەتسىز ېن» ىالۋاقىتت
نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ئوقۇغۇچىنىڭ ئۇستازىئۇ چۈنكى  بولىدۇ پەيدا

مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر .ۋەندىكى ھەدىسلىرىگە قۇالق سالمىغانتۆ
 «ه تعالى أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ، ويصام نهارهاحرس ليلة في سبيل اللَّ »دېگەن: 

تۇرۇش كېچىسى ئىبادەت يولىدا بىر كېچە قاراۋۇللۇقتا هللا »
كۈندۈزدىن -ندۈزى روزا تۇتۇلىدىغان مىڭ كېچەپ، كۈنىقىلى
 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر  بىر لەۋزىدە،يەنە  مۇسلىم نەقىل قىلغان ①.«دۇرئەۋزەل

رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه »مۇنداق دېگەن: 
ة أو روح هاللَّ  سبيل في لغدوة   ,عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان

 ئاي بىر تۇرۇش رىباتتا كۈندۈز-كېچە بىر» «خير من الدنيا وما فيها
 ەرئەگ. ياخشى تۇرغاندىن قىيامدا( كېچىسى) ۋە تۇتقان روزا( كۈندۈزى)
 غانتۇر رىباتتا) ئۇنىڭ ئۇنىڭغا كەتسە، ئۆلۈپ تۇرۇپ رىباتتا كىشى ئۇ

 يىتىپ ساۋابى ئەمەللىرىنىڭ ياخشى كەلگەن قىلىپ( چاغدىكى
 تۇرىدۇ، تىپيى رىزقى ئۇنىڭ( جەننەتتىن) كىشىگە ئۇ ۋە تۇرىدۇ

 نىڭربىرىڭال بولىدۇ. خاتىرجەم سوراقالردىن-سوئال قەبرىدىكى
 ئۇنىڭ ۋە دۇنيا جىھادقا چىقىشى يولىدا هللا كەچتە ياكى ئەتىگەن

                                                             
 دېگەن.« سەھىھ»ئىبنى ماجە، تەبەرانى ۋە بەيھەقى توپلىغان. ھاكىم  ①
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 .«ئەۋزەلدۇر نەرسىلەردىن بارلىق ئىچىدىكى
ئەمەل قىلىشقا  گىنىگە(شاگىرتلىرى )بىلخ ۋە ئۇنىڭ شەي

 ملسو هيلع هللا ىلصۋە رەسۇلۇلالھ  بەسلىشىشىئارا -ئالدىرىشى، ياخشى ئەمەللەردە ئۆز
 كېرەك. قويماسلىقى ئەستىن چىقىرىپھىتىنى ىنەسنۇ مۇ نىڭ

إغتنم خمسا  قبل خمس: حياتك قبل موتك، » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
 «قبل هرمك، وغناك قبل فقرك وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك

 پئۆلۈ ھاياتىڭنى رلە:ىقەد بۇرۇن نەرسىدىن بەش نەرسىنى بەش»
 وشب ،بۇرۇن شتىنىلقې ئاغرىپ ۋاقتىڭنى ساق ،بۇرۇن تىشتىنكې

 رىپقې ۋاقتىڭنى ياش ،بۇرۇن لىقىڭدىنئالدىراش ۋاقتىڭنى
 نلىشتىقې بولۇپ كەمبەغەل ۋاقتىڭنى باي ،بۇرۇن كېتىشىڭدىن

ەھىھ ھەدىسكە قۇالق تۆۋەندىكى سئۇالر شۇنداقال  ①.«رلەىقەد بۇرۇن
قيام ساعة في الصف »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر سېلىشى كېرەك،

دە يولىدىكى جىھاد سېپىهللا » «ه خير من قيام ستين سنةللقتال في سبيل اللَّ 
 ②.«دۇريىل قىيامدا تۇرۇشتىن ياخشى 32بىر سائەت تۇرۇش 

بىر  ەرقانداقھ: »دېگەنمۇنداق  )رەھىمەھۇلالھ(ئىمام شافىئىي 
اشكارا بولسا، ئۇ ھەدىسى ئنىڭ بىرەر  ملسو هيلع هللا ىلصكىشىگە رەسۇلۇلالھ 

ڭ تىشنىېتەرك ئ ھەدىسنىڭ سۆزىنى دەپ ئۇ كىشىنىڭ بىرەر ئادەمنى
 ③«.كەلگەنبىرلىككە ھاالل ئەمەسلىكىگە بارلىق مۇسۇلمانالر 

 بىلەن جىھاد قىلىش لما 

 المبىلەن قىلىنغان جىھادنىڭ دەرىجىسى  انج ،شۈبھىسىزكى

                                                             
 .دېگەن «سەھىھ» ئەلبانى توپلىغان،ھاكىم ۋە بەيھەقى  ①
 .دېگەن «سەھىھ» ئەلبانى ،توپلىغانئەھمەد، ھاكىم ۋە دارىمى  ②
 بەت. -5توم  -4ناملىق كىتابى  «إعالم الموقعين» ئىبنى قەييىمنىڭ ③
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 ملسو هيلع هللا ىلصبىلەن قىلىنغان جىھادتىن ئۈستۈندۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن رەسۇلۇلالھ 
ئەفۋان، ئابدۇراھمان ئىبنى ئەۋف نىڭ دەۋرىدە ئوسمان ئىبنى 

 جىھادقا بىلەن جانلىرى مۇباي ساھابىلەر ەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالردەكر
 سىنىنەپ ،چۈنكى .ئايرىلىپ قالمىغان ئىشتىراك قىلىشتىن 

ئۆلچەمدە  يۇقىرى دىالقەت جەڭ مەيدانىلەش پەىتاۋالش ۋە تەربىي
وعليك »: بىر ساھابىگە ملسو هيلع هللا ىلصشۇنىڭ ئۈچۈن رەسۇلۇلالھ  .تاماملىنىدۇ

سەن جىھادنى الزىم تۇتقىن چۈنكى جىھاد » «بالجهاد فإنه رهبانية اإلسالم
 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر  ①دەپ ۋەسىيەت قىلغان.« ئىسالمدىكى راھىبلىقتۇر

 ملسو هيلع هللا ىلصبىر كىشى پەيغەمبەر »نىڭ ساھابىلىرىدىن بىرى مۇنداق دەيدۇ: 
ئى رەسۇلۇلالھ! مۇئمىنلەر قەبرە پىتنىسىگە ئۇچرايدىكەن، >دىن: 

 كفى>: ملسو هيلع هللا ىلصدەپ سورىغانىدى، پەيغەمبەر « شەھىد نېمىشقا ئۇچرىمايدۇ؟
ىشى ئۇ ىڭ چاقنئۇنىڭ بېشىدا قىلىچالرن> <ببارقة السيوف على رأسه فتنة

 ②.«دەپ جاۋاب بەردى <كۇپايىدۇرپىتنىگە 

 نى تەركتىپ جىھادېدۇنيا بىلەن بولۇپ ك، ملسو هيلع هللا ىلصشۇڭا رەسۇلۇلالھ 
 ساپاننىچىلىق قىلىدىغان قتېرىە ۋ قىلىشتىن ئاگاھالندۇرغان

ھەرقانداق » «ه الذلال يدخل هذا بيت قوم إال أدخله اللَّ »كۆرسىتىپ تۇرۇپ: 
خارلىققا  ئۆينى ئۇهللا منىڭ ئۆيىگە بۇ نەرسە كىرىدىكەن، بىر قەۋ

 ③.دېگەن« مۇپتىال قىلىدۇ
 إذا تبايعتم بالعينة و»گەن: ېمۇنداق ديەنە بۇ ھەقتە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ه ه عليكم ذال ال ينزعأخذتم أذناب البقر و رضيتم بالزرع و تركتم الجهاد سلط اللَّ 

                                                             
 .دېگەن «سەھىھ»ئەلبانى  توپلىغان،ئەھمەد  ①
 دېگەن.« سەھىھ»نەسائى توپلىغان، ئەلبانى  ②
 .توپلىغان بۇخارى ③
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پ، رىلىىرىگە بئەگەر سىلەر جازانە تىجارەتلى» «حتى ترجعوا إلى دينكم
كالىنىڭ قۇيرۇقلىرىغا ئېسىلىپ، تېرىقچىلىق بىلەن مەشغۇل 

شۇنداق بىر  سىلەرگەهللا بولۇپ جىھادنى تاشالپ قويساڭالر، 
 هللا ەقايتمىغۇچ دىنىڭالرغا سىلەر تاكى قويىدۇكى، يۈكلەپ خارلىقنى

يەنە  ②①.«كۆتۈرۈۋەتمەيدۇ ئۈستۈڭالردىن سىلەرنىڭ خارلىقنى ئۇ تائاال
ي ال تتخذوا الضيعة فترغبوا ف»: ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  بىر ھەدىستە

سانائىتى بىلەن شۇغۇلالنماڭالر )ئۇنداق -سىلەر قول» «الدنيا
 ③.«تىسىلەرېڭالر( دۇنياغا بېرىلىپ كقىلسا

 دېھقانچىلىق ،نيا مەنپەئەتلىرىبۇ ھەدىسلەردە دۇ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
اغا ئىبارەت دۇني شتىننىىبىلەن شۇغۇللجازانە تىجارىتى  ۋە قىلىش

لىق مامات-ئىسالم ھايات .ەملىگەنۋەبلىرىنى جسە تىشىلىپ كېرىب
انچىلىق، تىپ( دېھقې)جىھادنى تەرك ئ دالىۋاتقانېئۇرۇشقا دۇچ ك

لىكتىن ئىبارەت بۇ نەرۋەنچىۈھ–، چارۋىچىلىق، قولىجازانە سودىس
مەشغۇل بولۇش ھارام بولىدۇ ۋە ئىنساننى ھاالكەتكە  ئىشالر بىلەن

 لىپ بارغۇچى گۇناھ دەپ قارىلىدۇ.ئې

                                                             
كىشىلەر جىھادنى  ـــ ھەدىسنىڭ مەنىسى»ىبنى نەھھاس )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دەيدۇ: ئ ①

مەنپەئەتلەرگە  يتەرك ئېتىپ، تىجارەت، دېھقانچىلىق ۋە چارۋىچىلىق قاتارلىق دۇنياۋى
رىلىپ جىھادقا تەييارلىق قىلمىغانلىقى ۋە ئۆزلىرى مەشغۇل بولۇۋاتقان دۇنيالىق ىب

 هللانىڭ ئۈستىگە ھۆكۈمران بولىدۇ چۈنكى ئۇالردۈشمەن ئىشلىرىغا رازى بولغانلىقى ئۈچۈن، 
 االتائ هللاتاكى ئۇالر زەبۇنلۇققا تاشالپ قويىدۇ؛ -ئۇالرنى ئازابالش ئۈچۈن، ئۇالرنى خار ائاالت

ە ىسالم ۋۋاجىب قىلىپ بېكىتكەن كاپىرالرغا قارشى جىھاد قىلىش، دىننى تۇرغۇزۇش، ئ
ئۇالر بۇ  رىشتىن ئىبارەت مەجبۇرىيەتلىرىنى ئادا قىلمىغۇچە،ىئۇنىڭ ئەھلىگە ياردەم ب

 تەرجىماندىن.ـــ  بەت(. -03« مشارع األشواق إلى مصارع العشاق»)« ۇتۇاللمايدۇخارلىقتىن ق
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى  ②
 .دېگەن «سەھىھ»ئەلبانى  ،توپلىغان تىرمىزى ③
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يە كۇپا پەرز. ناۋادا جىھاد دۇرپەرز بولسا مال بىلەن جىھاد قىلىش
مالغا ئېھتىياجلىق -ەقدىردىمۇ، ئەگەر مۇجاھىدالر پۇلبولغان ت

ماللىرىدىمۇ )جىھاد -لالر ھەتتا كىچىك بالىالرنىڭ پۇلئايا ،بولسا
)رەھىمەھۇلالھ(مۇ بۇ قاراشنى ئىبنى تەيمىيە  .دۇرپەرزقىلىش( 

 .ئوتتۇرىغا قويغان
 بولغانداتىياجلىق مالغا ئېھ-)جىھاد( پۇل ،شۇڭالشقا

 لىشى ھارام بولىدۇ.ېاقلىۋماللىرىنى زاپاس س-كىشىلەرنىڭ پۇل
 ۋە ناۋادا ئاچالرنى تويغۇزۇش» :ىند )رەھىمەھۇلالھ(ئىبنى تەيمىيە 

مال -لىپ چىقىدىغان جىھادقا پۇلېيان كزى قساتەرك قىل
 دەپ« قانداق قىلىمىز؟ گەن ئەھۋالغا تەڭال دۇچ كەلسەكتىشمىېي

ئاچالر ئۆلۈپ كەتكەن : »دەپ جاۋاب بەرگەنئۇ مۇنداق  ،سورالغاندا
مالنى -پۇليەنى ى ئالدىنقى ئورۇنغا قويىمىز )تەقدىردىمۇ جىھادن

ەلكى دۇ بجىھادقا بىرىمىز(، بۇ قالقان قىلىش مەسىلىسىگە ئوخشاي
قالقان قىلىشتا ئۇالر بىزنىڭ قولىمىزدا  .ئەۋزەلدۇرئۇنىڭدىنمۇ 

نىڭ تەقدىرى بىلەن هللابولسا ئۇالر  خىل ئەھۋالدابۇ  ،لىدۇۈئۆلتۈر
 ①.«ئۆلىدۇ

ات ئادا زاك: »دېگەنمۇنداق  )رەھىمەھۇلالھ( ئىمام قۇرتۇبى
 غا ئېھتىياجېلىممۇسۇلمانالرنىڭ  مۇقىلىنىپ بولغاندىن كېيىن

 پ قىلىشنىڭسەر مال-پۇل رۇنغائېھتىياجلىق ئوشۇ  ،چۈشسە
مالىك ئىمام . كەلگەن ئىتتىپاققانلىكىگە ئالىمالر ۋاجىب ئىكە

-پۇلكىشىلەرنىڭ  ئۈچۈن ئەسىرلەرنى قۇتۇلدۇرۇش>: دېگەنمۇنداق 
 ڭنىقۇتۇلدۇرۇشئۇالرنى نىڭ ھەممىسى كەتكەن تەقدىردىمۇ ىرىمالل

                                                             
 بەت. -832توم  -1ناملىق كىتابى « الفتاوى الكبرى» ئىبنى تەيمىيەنىڭ ①
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 ①.<«كەلگەن ئىجماغائالىمالر  ئىكەنلىكىگەۋاجىب 
 مالنى-پۇل شقوغدانىڭ، جاننى شقوغداننى ش جاقوغدادىننى 

للىرى ما-بايالرنىڭ پۇل قويۇلىدۇ. ئالدىغا شنىڭقوغدا
 ،قىممەتلىك ئەمەس. شۇنىڭ ئۈچۈن انلىرىدىنقمۇجاھىدالرنىڭ 

غان، مۇسۇلمانالرنىڭ ئېھتىياجلىق بول يمالغا جىددى-جىھاد پۇل
 ىلەرباي كىش ،اتتىىۋاتقان ۋاقتلىرى يوقىلىشقا يۈزلىندىنى ۋە يۇر
 !نىڭ ھۆكمىنى بىلىپ قويسۇنهللاىدىكى ماللىر-پۇل ئۆزلىرىنىڭ

ر تىۋاتىدۇ. ناۋادا بايالېرىلىپ كېب بايالر شەھۋەتلەرگە ،ھالبۇكى
 پزۆرۈر بولمىغان يەرلەرگە پۇل سەر، ىساشەھۋەتلىرىدىن بىر كۈن توخت

ئۇنى  ،اپمالنى بۇزۇپ چېچىشتىن توخت-پۇل قىلىشتىن،
ۋاتقان، قاردا سوغۇقتىن ئۆلۈپ كېتىقەھرىتان ئافغانىستاندىكى 

ە ۋكۈنلۈك تامىقىنى  تىۋاتقان، ئۆزىنىڭ بىرېپۇتلىرى ئۈزۈلۈپ ك
تاپالمايۋاتقان  ياراق-قانلىرىنى ساقالپ قالىدىغان قورال

بىر كۈنلۈك ئۇالرنىڭ بۇ پ قىلغان بولسا ئىدى، مۇجاھىدالرغا سەر
پ ئېلى ئۆزگىرىشلەرنى چوڭ قان جىھادىلەنىڭ ئىزنى بهللا ىچىقىم
خ ئابدۇلئەزىز ئىبنى باز بوالتتى. پەزىلەتلىك شەي كەلگەن

باشچىلىقىدىكى كاتتا ئالىمالر زاكاتنى ئافغانىستان مۇجاھىدلىرىغا 
زەل ەۋۋە ئەڭ ئ كاتتا ئەمەل ئەڭ دىغانىقا يېقىنالشتۇرهللا نىڭبىرىش
 .گەنپەتىۋا بەرە ئىكەنلىكىگە سەدىق

 سەخۇال 

ەر شارىدىكى بارلىق يجېنى بىلەن جىھاد قىلىش  .4
 .ندۇرئەي پەرز غامۇسۇلمانالر

                                                             
 بەت. -010توم  -0 «تفسير القرطبي» ①
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ۇخسەت ھېچكىمدىن ر ئەين بولغان( جىھادتتا پەرز) .0
ئانىسىدىن رۇخسەت -ئاتا ىمۇبال المايدىغانلىقى ئۈچۈن،سور

 سورىمايدۇ.
ىھاد ج ئەگەر ،دۇرئەينمال بىلەن جىھاد قىلىش پەرز  .3

 الالرنىم ،ھتىياجلىق بولۇپال قالىدىكەنېئ غاماللىرىمۇسۇلمانالرنىڭ 
 لىش ھارامدۇر.ىقجىھادقا سەرپ قىلىشتىن بېخىللىق 

تەرك  روزىسىنى ىزانرام ۋە ناماز ـــ جىھادنى تەرك قىلىش. 1
 ۇناھىنىڭ گى جىھادنى تەرك قىلىشئوخشاشتۇر. بەلك بىلەن قىلىش

 (گۇناھىدىنمۇ قىلىشنىڭ)ناماز، رامىزاننى تەرك  دەبۈگۈنكى كۈن
 غىرراقتۇر.ېئ

 ئەين پەرزجىھاد » :دېگەن مۇنداق ئىبنى رۇشدى نەقىل قىلىپ
چلۈك ۈھەجگە بېرىشتىنمۇ ك پەرز )ئۇنىڭ پەرزلىكى( غاندابول

 .«كەلگەن ئىتتىپاققا ئالىمالرقىغا بولىدىغانلى

 رئالالوكۆپ ئۇچرايدىغان مۇھىم س 

 تەتبىقالشقا بوالمدۇ؟ رېئاللىقىمىزغابۈگۈنكى بۇ پەتىۋانى 
 ەرزپبىز بۈگۈن جان بىلەن جىھاد قىلىشنىڭ : »بەزى كىشىلەر

 الرامىزانغا ئوخشاش ۋە نامازخۇددى ، جىھادنىڭ نىئىكەنلىكى ئەين
نىڭ )رەھىمەھۇلالھ(  ئىبنى تەيمىيە خۇددىى، كىنىلئىكەن پەرز
دىن ۋە دۇنيانى بۇزىدىغان تاجاۋۇزچى  ىال،قالس ئىمان ئېيتىشتىن>

ھېچبىر ئەمەل بولغان  ۋاجىبكۈچلۈك كىندۈرۈشتىنمۇ ېچ دۈشمەننى
 جان بىلەن قىلىنغان جىھادنىڭ ناماز ۋە رامىزان ،ىنىدەكگېد< يوق

 كىن. يىشى مۇمېد «دىغا قويۇلىدىغانلىقىنى بىلدۇقنىڭمۇ ئالروزىسى
 ەتلىرىرەكئ بولىدۇ،جەملىنىپ ئوقۇلسا ۋە  لسەچىكتۈرۈېك ناماز
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شەكلى ئۆزگىرىدۇ. ئىمام قا چىقىش بىلەن قىسقىرايدۇ ياكى جىھاد
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،قىلغان سەھىھ ھەدىستەنەقىل بۇخارى ۋە مۇسلىم 

عليهم بيوتهم وقبورهم نارا، كما شغلونا عن صالة الوسطى هللا مأل » :دېگەنمۇنداق 
ا ئوتقئۇالرنىڭ ئۆيلىرىنى ۋە قەبرىلىرىنى هللا » «حتى غابت الشمس
 تۇرا ناماز )يەنىئۇالر بىزنى كۈن ئولتۇرغىچىلىك ئوت توشقۇزۇۋەتسۇن!

قىلىپ، ئاخىرى كۈن ئولتۇرۇپ  دىن مەشغۇلئەسىر نامىزى( 
ئوچۇق يۈرىدۇ. ئىمام  ىغىزېئ ئېيىدا . مۇجاھىد رامىزان«كەتتى

ولدا ي ىش سەپىرىدەقىلەتىھ فمەككىنى نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصسلىم پەيغەمبەر مۇ
ر إنكم مصبحوا عدوكم والفط»: ىگەساھابىلىرۋە  روزىسىنى بۇزغانلىقىنى

روزا  ،ئەتە دۈشمەنگە ھۇجۇم قىلىسىلەر» «أقوى لكم فأفطروا
لۇشۇڭالرغا پايدىلىقتۇر، شۇنىڭ ئۈچۈن روزا وتۇتماسلىقىڭالر كۈچلۈك ب

 قىلغان.  نەقىل ىكىنىلدېگەن« تۇتماڭالر
ىزىنى ئادا قىلماقچى بولغان بۇرۇن بامدات نام كۈن چىقىشتىن

ا غانغخوجايىنىدىن رۇخسەت سورىمىئانىسى، ئۇستازى ۋە -كىشى ئاتا
ئادا قىلىشتا ھېچكىمدىن  ئۇنىبولغاندا  ئەين پەرز، جىھاد ئوخشاش

 نىق بولدى. ېرۇخسەت سورىمايدىغانلىقى بىزگە ئ
 باال دائاتىسى ئۇخالۋاتقان ،پۇخالباال بىر ئورۇندا ئ-ئاتا ئەگەر

بولغان بامدات پەرز  ئۇ بالىنىڭ بامدات نامىزى ئوقۇماقچى بولسا،
بىرەر  رىشىنىسىدىن رۇخسەت سوئۈچۈن ئاتى ئادا قىلىش مىزىنىنا

 ئۆزرە ىقى ئاتا ئۆزىدىكى قانداقتۇر بىرلېھ ۋاجىب دەمدۇ؟ )ئالىم(
ى بامدات نامىزىن) شنى خالىمىغانلىقتىنياكى ناماز ئوقۇ سەۋەبىدىن

دېگەندەك سەۋەبلەر  قماسلىزۇب ئارامىنىقۇماي( ئۇخالۋاتقانالرنىڭ ئو
غا بۇ باال ئاتىسى ،توسسا ئادا قىلىشتىن نىنامازبالىسىنى  بىلەن

 تائەت قىالمدۇ؟ئى
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 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ايدۇ.ئىتائەت قىلم ،نىقكىېئناھايىتى جاۋاب 
را توغپەقەت  ئىتائەت قىلىش» «إنما الطاعة في المعروف»: مۇنداق دېگەن

ال طاعة »: مۇنداق دېگەنيەنە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر   ①.«بولىدۇ ىالئىشالرد
لۇققا ەخبولىدىغان ئىشالردا م يئاسى قاخالىق» «لمخلوق في معصية الخالق

ال »: مۇنداق دېگەنيەنە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ②.«ۇبولمايدئىتائەت قىلىشقا 
مىغان كىشىگە ئىتائەت قىلقا ئىتائەت هللا»« طاعة لمن لم يطع اللَّه

 .رۇتغانلىقبول يقا ئاسىهللا ـــ ئېتىش جىھادنى تەرك ③.«قىلىنمايدۇ
 بولىدىغان ئىشتا مەخلۇققا ئىتائەت قىلىشقا بولمايدۇ. يقا ئاسىهللا

 رۇخسەت سوراش
مۇۋەپپەق  تېخىمۇ ئوچۇقالشتۇرۇشقا بۇ مەسىلىنىتىن هللا
، بايراق چىگىلىپ يەنە شۇنى ئېيتىمىزكى، .نى تىلەيمىزقىلىشى

ساھابە  ،سەپەرۋەر قىلىنغاندىن كېيىن)جىھادقا( ئومۇميۈزلۈك 
 بەلكىدىن رۇخسەت سورىمىغان،  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالر

ئىسمى غازاتقا تىزىملىنىپ بولغاندىن  ياكى ەلگەنكە كنىيەت يقەتئى
 رۇخسەت سورىغان تەرىقىسىدەمەسلىھەت دىن  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر كېيىن 

لەمى ۇھىمە ئەسسئىمام ئەھمەد ۋە نەسائى مۇئاۋىيە ئىبنى جا .ئىدى
 جاھىمە ،غان سەھىھ ھەدىستەقىل نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
 !ھرەسۇلۇلال ىئ» :لىپېنىڭ يېنىغا ك ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

نىڭدىن مەسلىھەت سوراپ ېمەن جىھادقا چىقماقچى ئىدىم )شۇڭا( س
« ؟ھاياتمۇئاناڭ » « هل لك من أم؟» :ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ گەنىدى، دې« كەلدىم

                                                             
 .بۇخارى توپلىغان ①
 .توپلىغانھاكىم  ۋە ئەھمەد ②
 .دېگەن« سەھىھ»ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى  ③
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إلزمها » :ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ دېگەنىدى،  «(ھاياتھەئە )» ئۇ: دەپ سورىدى. 
ت نكى جەننەئاناڭنىڭ خىزمىتىنى قىلغىن، چۈ» «فإن الجنة عند رجليها

إني »: نەقىلدەيەنە بىر   ①.ىدېد« ىدايېنپۇتىنىڭ ئىككى ئۇنىڭ 
ەڭلەرگە تىزىملىنىپ مۇنداق ج-قامەن مۇند» «كذااستكتبت في غزوة 

ۈز ياقىتتا كۇپايە بولغان ۋ پەرزجىھاد  بۇ ئىش .گەنېد« بولغان ئىدىم
 . بەرگەن ئىدى

 پەرزجىھاد  ،قىلىنىپ لىكىسەپەرۋەرجىھاد يۈزلۈك ئەمما ئومۇم
دىن رۇخسەت سوراش  ملسو هيلع هللا ىلصبولغاندىن كېيىن پەيغەمبەر  ئەين

ۇنداق م بۇ ھەقتە تائاال هللاسابلىناتتى. ېمۇناپىقلىقنىڭ ئاالمىتى ھ

 ﴿دەيدۇ: 
َ  
ِسِهْم َوالل

ُ
ف
ْ
ن
َ
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ْ
َيوِْم ال

ْ
ِه َوال

َ  
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ُدوَن 
َ َرد 
َ
قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە هللا)ئى مۇھەممەد!( » ﴾۞َريِْبِهْم يَت

ئىشىنىدىغانالر سەندىن ماللىرى بىلەن ۋە جانلىرى بىلەن جىھاد 
[. 11تەقۋادارالرنى ئوبدان بىلىدۇ ] هللاقىلىشقا رۇخسەت سورىمايدۇ. 

قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە هللاى مۇھەممەد( سەندىن پەقەت )ئ
نىڭ بىرلىكىگە ۋە سېنىڭ هللائىشەنمەيدىغانالر، دىللىرىدا )

پەيغەمبەرلىكىڭگە( گۇمانى بارالر رۇخسەت سورايدۇ، ئۇالر ئۆز گۇمانىدا 
 .②«[15]تېڭىرقاپ يۈرىدۇ
ئەبۇ بەكرى، ئۆمەر، ئوسمان، ئەلى رەزىيەلالھۇ يەنى خەلىپىلەر )

)جىھادقا چىقىش ساھابە ۋە تابىئىنالرنىڭ  ،الر( گە كەلسەكمئەنھۇ

                                                             
 .بەت -35توم  -8ناملىق كىتابى  «نيل األوطار»ئىمام شەۋكانىينىڭ  ①
 ئايەتلەر. -35، -31تەۋبە سۈرە  ②
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 لماقچىياكى جىھاد قىرۇخسەت سورىغانلىقى، غازات  ئۇالردىنئۈچۈن( 
ۈن ئەبۇ بەكرى بىرەر كىشىنىڭ رۇخسەت سوراش ئۈچ بولغان

. ئەڭ ى بىلمەيمىزكىنىلنىڭ ئالدىغا كەلگەنئەنھۇ رەزىيەلالھۇ
 قوشۇن چىقىرىلىشتۇر. مۇھىمى بايراق چىگىلىپ

رىبات ياكى جىھادنى نىيەت قىلغان بىرەر كىشىنىڭ 
كى مۇئمىنلەرنىڭ ئەمىرلىرىدىن رۇخسەت كېيىنخەلىپىلەردىن 

 ىسالم تارىخىدا بىرەر مۇسۇلمانى ۋە ئكىنىلسوراپ ئەلچى ئەۋەتكەن
شۇ  ،تىپېىسىز جىھاد ياكى غازاتقا چىقىپ كئەمىرنىڭ رۇخسىت

سەۋەبلىك مۇئمىنلەرنىڭ ئەمىرى تەرىپىدىن جازاالنغانلىقىنى 
 مۇسۇلمانالرنىڭ لمەيمىز. بەلكى تەرتىپ ئىشلىرى سەۋەبلىك ۋەبى

ئۇرۇش  ياكى جەڭ ئەمىرى ،زۇپ قويماسلىقى ئۈچۈنپىالنىنى بۇ
قوماندانىدىن شۇ غازات ۋە ھۇجۇمدا رۇخسەت سورىغان. ئىمام 

سوراشنى  رۇخسەتئىمامدىن  رئالىمال ىيغا ئوخشاش بىر قىسىمئەۋزائ
ئەسكەرلىك ھالىتىگە  دىۋاندىن مائاش ئالىدىغانالرنىڭ يئەسكىرى

 خاس قىلغان.
ئەمىر ياكى نائىب »رەملىي )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دېگەن: 

 ،كىنېل .دۇلىھ بووڭ رۇخسىتىسىز جىھادقا چىقىش مەكرئەمىرنى
 :بۇنىڭدىن مۇستەسنا تۆۋەندىكى ھالەتلەر

ى يوقىتىپ قويىدىغان بولۇپ نمەقسەتسوراش  رۇخسەت .4
 ؛①قالسا
 ؛جىھادقا سۇسلۇق قىلىدىغان بولۇپ قالسائەمىر  .0

                                                             
ئىبادەت بولغاچقا، ئۇنى جىھاد ناھايىتى جىددىي ھالەتتە ئېلىپ بېرىلىدىغان   ①

كېچىكتۈرۈش ۋە رۇخسەت سوراش دۈشمەننى چېكىندۈرۈشتىن ئىبارەت مەقسەتنى يوقىتىپ 
 قويىدىغان بولسا دېگەنلىكتۇر ـــ تەرجىماندىن.
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 ھتىمالىئې ماسلىقلرۇخسەت قىغا ىگۇمانىڭ ۇ كىشىنئ .3
 .مانا مۇشۇنداق خۇالسىلىگەن لقىينىەب ①«.كۈچلۈك بولسا

نىڭ ھەممىسى جىھاد الربۇ ،مىزكىىشۇنى تەكرار ئېيتىپ قوي
ا لغاندبو ئەين پەرزجىھاد  ،ئەمما ىكى ھۆكۈملەردۇر.دكۇپايە بولغان پەرز

رىشكە بولمايدۇ. ئىبنى رۇشىد مۇنداق ىرۇخسەت سوراش ۋە رۇخسەت ب
 المىسۇبۇير گۇناھقا ،ئادىل بولمىغان تەقدىردىمۇ ئەگەر ئىمام»: دېگەن

ولغان جىھادتىن ب ئەين پەرز. تۇرغا ئىتائەت قىلىش ۋاجىبنىڭئۇ
 ②.«گۇناھتۇربولسا سۇش وت

ىھاد جپەقەت  ،ئېيتىمىزكىىنى تېخىمۇ روشەن قىلىپ بۇ مەسىل
 لىشئادا قىپەرزنى  شۇ جاھىدالرنىڭ سانى، يەنى مۇپەرز كۇپايە بولغاندا

رۇخسەت  كە ۋەرىشىرۇخسەت ب ال ئاندىنرلىك بولغاندىتەېئۈچۈن ي
خىتاب تەرلىك سان ھاسىل بولۇشتىن بۇرۇن ېبولىدۇ. ي قاسوراش

ە ۋە ھەممقارىتىلىدۇ بارلىق مۇسۇلمانالرغا جىھاد چاقىرىقى( يەنى )
دا امۇسۇلمانالرنىڭ ئساندىكى  يېتەرلىك ،كىشىگە ۋاجىب بولىدۇ

 تەرلىكيېساقىت قىلىنىدۇ.  باشقا مۇسۇلمانالردىن بىلەن قىلىشى
نىڭ ئەينسان تولۇقلىنىشتىن بۇرۇن پەرز كۇپايە بىلەن پەرز 

ن ھاسىل سا يېتەرلىك. بولمايدۇق قانداق پەرسىدا ھېچىئوتتۇر
سوراشقا بولمايدۇ. رۇخسەت ە ۋە رىشكىبولۇشتىن بۇرۇن رۇخسەت ب

رىش ۋە رۇخسەت سوراش پەقەت مۇسۇلمانالرنىڭ جەڭ ىرۇخسەت ب
تەرلىك ئىكەنلىكى ېئۈچۈن ي ادا قىلىشنى ئپەرزشۇ مەيدانىدا 

 بولىدۇ. كېيىن ندىنبىلىنگە
 زپەرھازىر جىھادنىڭ »كىشىلەر  قىسمەن ،نىيېكشۇنىڭدىن 

                                                             
 بەت.-32توم  -8ناملىق كىتابى  «المحتاج هايةن»نىڭ ئىمام رەملى ①
 بەت. -332توم  -4ناملىق كىتابى  «فتح العلي المالك»شەيخ ئەليىشنىڭ  ②
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ۋە  رىشىخسەت ببىرەر كىشىنىڭ رۇ قا، بۇ جىھادگەئىكەنلىكى ئەين
 جەزم گەھوقۇقىنىڭ قەتئىي يوق ئىكەنلىكىسوراش  رۇخسەت
 .يىشى مۇمكىنېد «قىلدۇق

 ر:ئالالر باىراق بۇ يەردە بىر قانچە مۇھىم سوب
چىقىشنى ئەمەلىي يۈزلۈك ئومۇم)جىھادقا(  بۈگۈنكى كۈندە .4

 تەتبىقلىغىلى بوالمدۇ؟
 جىھادقا رەھبەرلىك قىلىدىغان( ھېچقانداق بىر قوماندان) .0

 جىھاد قىالمدۇق؟ يوق يەردىمۇ
 كەتكەن پىرقە بولۇپ-، پىرقەقوماندانالر ئىختىالپلىشىپ .3
 جىھاد قىالمدۇق؟ دائافغانىستانبىز يەنە  ،تۇرسا

مۇسۇلمان ئۆزى يالغۇز  ،كىشىلەر )جىھادتىن( ئولتۇرۇۋالسا .1
 جىھاد قىالمدۇ؟

 ئاجىز ھالىتىمىزدە كاپىرالردىن ياردەم سورىساق بوالمدۇ؟  .5
لمانالر مۇسۇ ئىگە بولمىغان ساغالم ئىسالم تەربىيىسىگە .3

 بوالمدۇ؟ ىشقابىلەن بىرگە جىھاد قىل
 يۈزلۈك بۈگۈنكى كۈندە )جىھادقا( ئومۇم :ئالوس بىرىنچى

 چىقىشنى ئەمەلىي تەتبىقلىغىلى بوالمدۇ؟
 ئايال كىشى ئېرىنىڭ، غاندەكئىسالم تەلەپ قىل ،ىشىلەربەزى ك

 چىقىشئومۇميۈزلۈك )جىھادقا( ئانىسىنىڭ رۇخسىتىسىز -باال ئاتا
 :دەپ قارايدۇ تۈپەيلىدىن ئىنتايىن قىيىنسەۋەبلەر  تۆۋەندىكى

ر جامائىتىدىن ئون بىر ئىسالم دىيارىغا مۇسۇلمانال ھەرقانداق( 4
 ؛كىشى سىغمايدۇ

 ىدىئۈم شنىڭبىلەن ئۈممەتنى قۇتقۇزۇنىڭ ئىزنى هللا ،( بۇ0
 ؛تەسىر يەتكۈزىدۇ خىزمىتىگە ەتەربىي ىين ئىسالمدەپ قارىلىۋاتقا
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چۈنكى  رلىرىنى قۇرۇقداشقا ئېلىپ بارىدۇئىسالم دىيا ،( بۇ3
لەستىن ياكى ئافغانىستانغا ھەممە ئادەم جىھاد قىلىش ئۈچۈن پە

 بەئسىيلەر،ئۆز دۆلىتىدە كوممۇنىستالر،  ،. نەتىجىدەبارىدۇ
 مىللەتچىلەر ۋە ئىلمانىيالرغا يوچۇق ئېچىلىدۇ.

 ساقىل بۇيرۇقىنى تەتبىق رەببىنىڭ الرناۋادا مۇسۇلمان جاۋاب:
مىنى بىر ھەپتە ھۆك ەتنىڭئىۋە ئومۇميۈزلۈك چىقىشتا شەر

ئىدى، پەلەستىن يەھۇدىيالردىن  غان بولسائىجرا قىل دەپەلەستىن
 قان بولسا. ئۈممەت ئومۇميۈزلۈك چىقنغان بوالتتىتازىالتەلتۆكۈس 

 ،تتىسوزۇلۇپ كەتمەيگە( يىنەك) مۇىئىش نىڭئافغانىستانئىدى، 
ئاياللىرىنىڭ  ،تتىىپ قالمايۋەتچىلەرنىڭ ئورۇنلىرى قۇرۇقدىلدە

 .تتىۋەيران بولماي مۇئۇالرنىڭ ئۆيلىرى تىشى بىلەنېچىقىپ ك
ۋاتىمىز ۋە كاپىرالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ۈكۈت قېتىمھەر بىراق بىز

م رىپ قالغان ئىسالېب يوقىلىش گىردابىغا ،ئاستىغا چۈشۈپ
الپ ق خۇتبىلەر، تارامجاراڭلى .تۇرۇۋاتىمىزىملىرىغا قاراپ قلئى

ۋە كۆپ ئوقۇش  ه()ال حول وال قوة إال باللَّ  ، ھەۋقەلەياشالر كۆز تۆكۈلگەن
 ۋاتىمىز. ۈتەزىيە بىلدۈر الرغابىلەن ئۇ رخۇرسىنىشال

)ئىسالمچە مىللەت تەپەككۇرى بىلەن ئەمەس،  منىبىز ئىسال
ىز. قىلىۋاتىم تەھلىلتچى ئىسالم تەپەككۇرى بىلەن بەلكى( مىللە

 ىزىپس «لىشىمىېكسايكىس بىيكو » بىزنىڭ نەزىرىمىزشۇڭا 
ېگەن د جون ئانتون مۇفىرانسىيىلىكلىكمۇ ياكى ىئەنگىلىي ،بەرگەن
جۇغراپىيە چېگرالىرىدىن ھالقىپ اليىھەلەپ بەرگەن  كىشى

 .دۇۋاتىتەلمەيېك
 جىھادقا رەھبەرلىك قىلىدىغان( ) :ئىككىنچى سوئال

 ؟جىھاد قىالمدۇقيوق يەردىمۇ ھېچقانداق بىر قوماندان 
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جىھاد  ھالەتتىمۇچقانداق ئەمىر يوق ېھشۇنداق، جاۋاب: 
 ئاستىدا ۇسۇلمانالر بىر ئەمىرم ،ھېچبىر ئالىمقىلىمىز. 

ۇ كېتىد ساقىت بولۇپلىكى پەرزئەھۋالدا جىھادنىڭ  بىرلەشمىگەن
 قىلغان غا )قارشى( ئۇرۇشموڭغۇلالرب ۋە سەل ەلكى ئەھلىمىدى. بېد

 ڭمۇسۇلمانالرنى لۇققمىرلىرى ئىختىالپلىشىۋاتقان تۇرۇئە ،كۈنلەردە
ىر بھەربىر شەھەردە ، ھاد قىلىۋاتقانلىقىنىبىرلىكتە جى ئۇالر بىلەن

ىر تە، بىر ئەمب، بىر ئەمىر ھەلەكەنلىكىنىياكى بىرقانچە ئەمىر بار ئى
 ،لەر بولۇپئەمىرنۇرغۇن مىسىردا  .كۆردۇق كەنلىكىنىئى دەمەشىقتە
 (قارشى گەزىرغام نىڭشاۋىر)يەنى بىرىگە قارشى -بىرئۇالرنىڭ 

 ب بىلەنئەھلى سەل ،ىنىدەكغخىرىستىئانالردىن ياردەم تەلەپ قىل
قوشۇن  قارشى ئۆزىنىڭ ئەمىر قېرىنداشلىرىغا ھەمكارلىشىپ
ەنى ي) بىلەن ئۇالريەنىال مۇسۇلمانالرنىڭ  ،لۇقمۇقرۇتوپالۋاتقان تۇ

جىھاد ( بىرلىكتە بىلەن ئەمىرلەر پىرقە بولۇپ كەتكەن-پىرقە
  .كۆردۇققىلىۋاتقانلىقىنى 

 (كە ئوخشاپ قالغانكۆپۈكسەلدىكى ) ىھېچبىر ئالىم ھازىرق
نىڭ قىلىش جىھادمۇسۇلمانالر زېمىنىنى قوغداش ئۈچۈن ھالەت 

 (ىدى. بەلكى )ھازىرقىدەك ئەھۋالدامېى ساقىت قىلىدۇ دكىنىلپەرز
ۇ شئەندەلۇستىكى  ،غىراليدۇئېئۇالرنىڭ مەجبۇرىيىتى ھەسسىلەپ 

شۇ ۋاقىتتىكى ئەمەلىي  شائىربىر  .مىسالىدۇرھالەت بۇنىڭ تىپىك 
 :دېگەن لەپ مۇنداقتەسۋىررېئاللىقنى 

 گۇرۇھقا قىلىشىپ تەپرىقچىلىق،-بۆلۈنۈپ گۇرۇھ
 ھەر ئورۇندا بىر ئەمىر، غايىب بولدى ئۈممەتچىلىك.

 يەنە بىر شائىر مۇنداق دېگەن:
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 لۇس زېمىنىدىن،بىم قەۋەتال ئەندەسوۋۇدى قەل
 قۇرۇق نام ھېچ ئەسەر يوق جىسمىدىن.قالغىنى پەقەت 

 كەبى،يولۋاس ماختاشسىمۇ  نى چوڭ بىلىپمۈشۈكلەر
 .نامىدىن بولسىمۇ مەشھۇر لېكىن پايدا تەگمەس

 بەلكىمەستىن ېد «جىھاد يوق»ائەھۋالدبۇنداق ھېچبىر ئالىم 
 .غانتۇر لىرىدەئالدىنقى سەپ نىڭئەندەلۇس
 جەڭ ،گە ئوخشاشكۈنى غازىتى مۇئتەخۇددى ى ۋاقىتالردا بەز

ماندانلىرىدىن قو ياكى ئەمىر كىتىلگەنخەلىپە تەرىپىدىن بې
لىد خا كۈنىغازىتى مۇئتە  يۈز بىرىدۇ. مۇئەھۋالالر ىدىغانئايرىلىپ قال

ئۇ هللا  ،ايراقنى قولىغا ئالغانتۇرۇپ ب دەس ئىبنى ۋەلىد ئورنىدىن
 ملسو هيلع هللا ىلصقالغان، پەيغەمبەر  قۇتقۇزۇپ ساالمەت ئىسالم قوشۇنىنى لىكسەۋەب

 . ماختىغانقىلغان ۋە  راپىتئېمۇ ئۇنى 
 يدىغانتېپىلما بەزىدە خەلىپە ياكى ئەمىيرۇل مۇئمىنىن

نى لىرىزېمىنجىھاد قىلىش ۋە ئىسالم  ـــ بۇ ھالەت .ئەھۋالالر بولىدۇ
بىز چوڭ بىر  ى ساقىت قىاللمايدۇ.كىنىلئىكەن پەرز قوغداشنىڭ

 .خىالپەت قايتىدىن قۇرۇلغانغا قەدەر كۈتۈپ تۇرمايمىز ياكىئىمارەت 
 ئەمەس ئوقۇتۇش يولى بىلەن-ئوقۇباش ئەمىرلىك ۋە خىالپەت  چۈنكى
خاس  ـــ لىدۇ. جىھادېۋۇجۇدقا كئارقىلىق  يولى جىھاد بەلكى

ە كباش ئەمىرلىك ۋە خىالپەت نىڭ ى(ئەمىرلىك)يەنى جەڭ  ئەمىرلىك
جىھاد قىلىش  مۇجاھىدالر ىدۇر.يول ئەڭ ساغالمئايلىنىشىنىڭ 

، ئۇالرنىڭ ئىشىنى ئىسالھ قىلىدىغاندىن ىچىئ ئۈچۈن ئۆز
ر بى ئارىسىدا ئادالەتنى ئورنىتىدىغان تۈگىتىپقنى چېچىالڭغۇلۇ

 قىدۇ.ئەمىرنى تالالپ چى
ل بعث رسو » :ېگەنك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دئۇقبە ئىبنى مالى
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سرية فسلحت رجال  سيفا  قال، فلما رجع قال: ما رأيت مثل ما المنا رسول  ملسو هيلع هللا ىلصه اللَّ 
قال: أعجزتم إذ بعثت رجال  فلم يمض ألمري أن تجلعوا مكانه من يمضي  ملسو هيلع هللا ىلصه اللَّ 

 ى. مەنتتقوشۇننى مەلۇم جايغا ئەۋە كىچىك بىر ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ] «ألمري
پ ئۇ قايتى ىگە بىر تال قىلىچ بەرگەنىدىم،كىلەردىن بىرقوشۇندى

بىزنى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »: ماڭا مۇنداق دېدى كەلگەندىن كېيىن
ايغا ئەۋەتسەم، ئاندىن بىر جبىرىڭالرنى )ئەمىر قىلىپ( پ: >ئەيىبلە

 ، ئۇنىڭ ئورنىغا مېنىڭغىلى ئۇنىمىسامنى ئىجرا قىلۇئۇ بۇيرۇق
ئالماشتۇرۇشتىن ئاجىز منى ئىجرا قىلىدىغان بىرىنى ۇبۇيرۇق

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصدىن ئىلگىرى پەيغەمبەر ىڭمەن بۇن .ېدىد !<؟كەلدىڭالرمۇ
  ①[.«لىگەنلىكىنى كۆرۈپ باقمىغانبۇنداق ئەيىب
 قولى بىلەن بارەكنىڭ مۇىئۆزئۇالرنى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،دېمەك

 .قىزىقتۇرغان الماشتۇرۇشقاقوشۇن ئەمىرىنى ئ تۇتقۇزغان بايراق
تەيىنلەشكە ن بىر ئەمىر ئۇنداقتا ئەسال ئەمىر بولمىغان، جەڭ ئۈچۈ

 قىلىش كېرەك؟  قانداقدا بولغانتىياجلىق ېھئ يجىددى
مىر بولمىغان ئە»: دېگەنمۇنداق )رەھىمەھۇلالھ( ئىبنى قۇدامە 

چىكتۈرۈش ېكنى جىھادچۈنكى چىكتۈرۈلمەيدۇ ېئەھۋالدىمۇ جىھاد ك
 ②.«تىدۇېتى قولدىن كىنىڭ مەنپەئئۇبىلەن 

ئىتائەت قىلىش ئۇنىڭغا  ،ئەگەر كىشىلەر بىر ئەمىرنى تاللىسا
 ئەگەر»: ېگەنمەيارە نەقىل قىلىپ مۇنداق د خۋاجىب بولىدۇ. شەي

ىدىغان، يول كۆرسىت ۇالرغائەمىر بولمىغان ئەھۋالدا ئ كىشىلەر
ىر غان بىدپى ئۆتىېخەلق ئىچىدە گئارىسىدا ئادالەتنى ئورنىتىدىغان، 

                                                             
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد توپلىغان، ھاكىم ۋە زەھەبى  ①
 .بەت -053توم  -8ناملىق كىتابى  «المغني»ئىبنى قۇدامەنىڭ  ②
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ىڭ نتاقىتى كىشى ئۇئاندىن پىكىر بىرلىكىگە كەلسە،  گەكىشى
، بۇ ھالەتتە ئۇنىڭغا قارشى چىقىش سايىتىشىچە ئۇنى ئۈستىگە ئال

ۋە  بىرلىكىنىدۇرۇس بولمايدۇ. قارشى چىققۇچى ئىسالمنىڭ 
 ①.«مۇسۇلمانالر جامائىتىنى پارچىالشقا ئۇرۇنغان بولىدۇ

مۇنداق غان ھەدىستە ىنقىل نەقىل دا«مۇسلىمسەھىھ »
وهى جميع  فمن اراد ان يفرق امر هذه االمة انه ستكون هنات وهنات»لگەن: ىيېد

ى ىتنىلەر ۋە يېڭپات يېقىندا نۇرغۇن پ» «فاضربوه بالسيف كائنا من كان
تنى ەكىمكى بىرلىك ئىچىدە ئۇيۇشقان بۇ ئۈمم رىدۇ.ھادىسىلەر يۈز بى

پارچىلىماقچى بولسا كىم بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ئۇنىڭغا قىلىچ 
 ىمن اتاكم وامركم جميع عل»مۇنداق دېگەن:  يەنە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .«ئۇرۇڭالر

سىلەرنىڭ » «يفرق جماعتكم فاقتلوهرجل واحد يريد ان يشق عصاكم أو
 ىپللەشكەن ۋاقىتتا بىر كىشى كېئىشىڭالر بىر كىشىگە مەركەز

كىم  ،پارچىلىماقچى بولىدىكەنياكى جامائىتىڭالرنى بىرلىكىڭالرنى 
 .!«ۆلتۈرۈۋېتىڭالرئ ئۇنى قەتئىينەزەر بولۇشىدىن

 پىشىقوماندانالر ئىختىالپل دائافغانىستانئال: وس ئۈچىنچى، 
 ق؟جىھاد قىالمدۇئۇ يەردە بىز يەنە  ،كەتكەن تۇرسا پىرقە بولۇپ-پىرقە

 پىرقە بولۇپ-پىرقە ،جاۋاب: گەرچە قوماندانالر ئىختىالپلىشىپ
 .بىرگە جىھاد قىلىش ۋاجىب بولىدۇ بولسىمۇ ئۇالر بىلەنكەتكەن 

 ىچىالرغا قارشتاجاۋۇز ىركاپ دىنسىز ئۇرۇش ئافغانىستاندىكى ،نكىچۈ
 نىمۇسۇلمان بىر ھەرقانداق .جىھادىدۇر مۇسۇلمانالرنى قوغداش

شى غا قارالركاپىر دىنسىزجامائەتلەر بىلەن ھەمكارلىشىپ  يىئىسالم
توسۇپ قااللمايدۇ. ھەربىر  نەرسە قانداقھېچ  ئۇرۇش قىلىشتىن

                                                             
 .بەت -383توم  -4 ناملىق كىتاب «فتح العلي المالك» ①
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انى شۇ تەشكىالتنىڭ جەڭ ئەمىرى تەشكىالتنىڭ قوماند
 .سابلىنىدۇېھ

 كىشىلەر )جىھادتىن( ئولتۇرۇۋالسائال: وس تۆتىنچى، 
 مۇسۇلمان ئۆزى يالغۇز جىھاد قىالمدۇ؟

ئۆز پەيغەمبىرىگە خىتاب قىلىپ هللا  ،چۈنكى .شۇنداقب: اجاۋ

اِتْل فِي ﴿مۇنداق دەيدۇ: 
َ
ق
َ
ْن ف

َ
هُ أ
َ  
ِمِنيَن َعَسى الل

ْ
مُؤ
ْ
ِِض ال

 َوَحر 
َ
َسك

ْ
ف
َ
ا ن
َ  
ُف إِل

َ  
ل
َ
ك
ُ
ِه لَا ت

َ  
َسِبيِل الل

ِكيلًا
ْ
ن
َ
 ت
ُ د 
َ
ش
َ
ًسا َوأ

ْ
 بَأ
ُ د 
َ
ش
َ
ُه أ
َ  
ُروا َوالل

َ
ف
َ
ِذيَن ك

َ  
َس ال

ْ
 بَأ

َ ف 
ُ
نىڭ هللا)ئى مۇھەممەد!( » ﴾يَك

يولىدا جىھاد قىلغىن )يەنى ئۆزۈڭ يالغۇز بولساڭمۇ جىھاد قىلغىن، 
ن قېلىپ اڭا غەلىبە ۋەدە قىلىنغان. مۇناپىقالرنىڭ جىھادتىس

سەن پەقەت ئۆزۈڭگىال  ،(رىپ كەتمەىقالغانلىقىغا ئەھمىيەت ب
ر نىڭ كاپىرالهللاسەن، مۇئمىنلەرنى )جىھادقا( قىزىقتۇرغىن، جاۋابكار

نىڭ كۈچى ئەڭ زوردۇر. هللاكۈچىنى توسىدىغانلىقىمۇ ھەقىقەتتۇر، 
 .①«نىڭ جازاسى ئەڭ قاتتىقتۇرهللا

 نى ئىككى ۋاجىب ئىشقا بۇيرۇيدۇ ملسو هيلع هللا ىلصبۇ ئايەت رەسۇلۇلالھ  ،دېمەك
 چۈنكى بۇيرۇق ۋاجىبنى بىلدۈرىدۇ.

 ئۆزى يالغۇز جىھاد قىلىش.  (4
 مۇئمىنلەرنى جىھادقا قىزىقتۇرۇش. (0

 ڭنىجىھاد قىلىشتىن بولغان ھېكمەت هللا ئىززەت ئىگىسى
 .ىدۇئەسلىتىۋاتى كىنىلقۇۋۋىتىنى توسۇش ئىكەن-رنىڭ كۈچكاپىرال
جىھادتىن بەلكى دالردىن ئەمەس كاپىرالر بىز مۇجاھى ،چۈنكى

يُن ﴿ مۇنداق دەيدۇ:تائاال هللا  قورقىدۇ. ِ
وَن الد 

ُ
 َويَك

ٌ
ة
َ
وَن فِْتن

ُ
ك
َ
ى لَا ت

َ  
وُهْم َحت

ُ
اِتل

َ
َوق
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هِ 
َ  
هُ لِل

ُ  
ل
ُ
ئۈچۈن بولغانغا قەدەر ئۇالر  هللاپىتنە تۈگىگەن، دىن پۈتۈنلەي » ﴾ك

 .①«بىلەن ئۇرۇشۇڭالر
رىك باش كۆتۈرىدۇ ۋە كۇفرى ېش ،پىتنە غاندانى تەرك قىلجىھاد

ر ئايەتنى زاھىرىسىغىال المساھابە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدۇ. بە قىلىىغەل
 مەن]: نىدۇقىلى نەقىلمۇنداق ەبۇ ئىسھاقتىن ئ. چۈشەنگەن ئىدى

كاپىرالرغا )ئۆزى يالغۇز( : »دىنئەنھۇەزىيەلالھۇ را ئىبنى ئازىب ربە
دەپ  «؟بوالمدۇ ەتكە تاشلىغانىشى ئۆزىنى ھاالكقىلغان كھۇجۇم 

ى پەيغەمبىر تائاال هللالمايدۇ( چۈنكى ياق )ئۇنداق بو» :سورىسام، ئۇ

ِه لَا ﴿ :ېگەندمۇنداق ئۇنىڭغا ئەۋەتىپ  نىملسو هيلع هللا ىلص مۇھەممەد 
َ  
اِتْل فِي َسِبيِل الل

َ
ق
َ
ف

 
َ
َسك

ْ
ف
َ
ا ن
َ  
ُف إِل

َ  
ل
َ
ك
ُ
قىلغىن )يەنى نىڭ يولىدا جىھاد هللا)ئى مۇھەممەد!( > ﴾ت

ئۆزۈڭ يالغۇز بولساڭمۇ جىھاد قىلغىن، ساڭا غەلىبە ۋەدە قىلىنغان. 
ىپ رىن قېلىپ قالغانلىقىغا ئەھمىيەت بمۇناپىقالرنىڭ جىھادتى

ەتكە . ئۆزىنى ھاالك②<كەتمە.( سەن پەقەت ئۆزۈڭگىال جاۋابكارسەن
 ③ دېدى[.« مال سەرپ قىلىش ھەققىدە بولىدۇ-پەقەت پۇل تاشالش

 ەتكە تاشالشئۆزىنى ھاالك» ھۇىبنى ئازىب رەزىيەلالھۇ ئەنبەرا ئ
 دېگەن سۆزى« مال سەرپ قىلىش ھەققىدە بولىدۇ-پەقەت پۇل

ِ ﴿ :نىڭ مۇنۇ ئايىتىگە ئىشارەت قىلغانتائاال هللا ئارقىلىق وا ف
ُ
ِفق
ْ
ن
َ
ي َوأ

ةِ 
َ
ك
ُ
ْهل
َ  
ْم إِلَى الت

ُ
يِْديك

َ
وا ِبأ

ُ
ق
ْ
ل
ُ
ِه َولَا ت

َ  
پ مال( سەر-)پۇلنىڭ يولىدا هللا» ﴾َسِبيِل الل

                                                             
 .نىڭ بىر قىسمىئايەت -33 ئەنفالسۈرە  ①
 .نىڭ ئايەتنىڭ بىر قىسمى -81سۈرە نىسا  ②
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يولىدا  هللاچۈنكى  .①«قىلىڭالر، ئۆزۈڭالرنى ھاالكەتكە تاشلىماڭالر
 .ەتتۇرتەرك قىلىش ھاالك قىلىشنىمال( سەرپ -)پۇل

شۇنداق بىر »: ېگەنمۇنداق د )رەھىمەھۇلالھ( ئىبنى ئەرەبى
چىقىش ۋاجىب )جىھادقا( يۈزلۈك ئۇ ھالەتتە ئومۇم ،دۇكىىھالەت بول
رىش ياكى بىرەر مەھەللىگە بىرەر يۇرتقا بېسىپ كىدۈشمەن بولىدۇ. 

ھەممەيلەننىڭ  ،بولغاندا ئەين پەرزسەۋەبلىك جىھاد  لىشكې
ۋاجىب بولىدۇ. ئەگەر سەل قارىسا  ىجىھادقا چىقىش ئومۇميۈزلۈك

 ②.«بولغان بولىدۇ ي( ئاسىتائاالغا)هللا
ىغا بېسىپ كىرگەنلىكى زېمىنئەگەر دۈشمەننىڭ بىرەر ئىسالم 

 ۈزلۈكيسەۋەبلىك ئومۇم ىمۇسۇلمانالرنى ئەسىرگە ئېلىۋالغانلىق ىياك
 بقىش ۋاجىچى)جىھادقا( يۈزلۈك ئومۇم ،چىقىشقا سەپەرۋەر قىلىنسا

ن، ئۇالغلىق بولسۇياكى  نىك بولسۇن، پىيادەېيياكى  بولىدۇ. ئېغىر
 ياكى بولمىسۇن ۋەنىسى بولسۇن ائ-قۇل بولسۇن، ئاتا ياكىھۆر 
مىن قوغدىلىپ، دۈشمەن خار ې، شۇ زىپقىلبە ىنىڭ دىنى غەلهللا

يۈزلۈك جىھادقا چىقىش ىرلەر قۇتقۇزۇلغانغا قەدەر ئومۇمبولۇپ، ئەس
 . تۇرئىختىالپ يوقبىر ۇنىڭدا ھېچقانداق ۋاجىب بولىدۇ. ب

 ادجىھ بىر كىشى ئۆزى يالغۇز قانداق ،ھەممە كىشى ئولتۇرۇۋالسا
 قىلىدۇ؟

رىپ قۇتقۇزىدۇ، قادىر بواللىسا ئۆزى ىب ىدىيەفبىرەر ئەسىرنى 
يىدۇ. قو پقىاللمىسا بىرەر غازىنى جابدۇ مۇئۇنىيالغۇز جىھاد قىلىدۇ، 

ن رازى دىىدئۆزى يالغۇز بولسىمۇ قىلغان جىھا تائاال بەندىنىڭهللا 
عجب ربنا من »گەن: ېمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .بولىدۇ مەمنۇنبولىدۇ ۋە 

                                                             
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -435 ەسۈرە بەقەر ①
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 هأصحابه فعلم ما عليه فرجع حتى أهرق دمه فيقول اللَّ ه فانهزم رجل غزا في سبيل اللَّ 
عز وجل لمالئكته: أنظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى 

 لۇپبو مەغلۇبداشلىرى پيولىدا جىھادقا چىققان، سە»هللا  «أهريق دمه
 نەقەدەرنىڭ دەرگاھىدا هللائەگەر ئۆزىمۇ ھەم چېكىنسە  چېكىنگەن،
ن دۈشمە ،دۇچار بولىدىغانلىقىنى بىلگەچكە ئوقۇبەتكە-ئېغىر ئازاب

قېنى تۆكۈلگىچە ئۇرۇش قىلغان  تاكى قايتىپ بېرىپ تەرەپكە
تائاال مەمنۇن بولىدۇ ۋە پەرىشتىلىرىگە: >ئاۋۇ هللا  رەببىمىزئادەمدىن 

، نى ئۈمىد قىلىپبەندەمگە قاراڭالر! ئۇ دەرگاھىمدىكى مۇكاپات
ە قېنى تۆكۈلگىچ تاكى ،قايتىپ ەپكەدۈشمەن تەر ،ۇپقورق ىمدىنئازاب

 ①.«ئۇرۇش قىلدى< دەيدۇ
 غانئىگە بولمى ساغالم ئىسالم تەربىيىسىگەئال: وس بەشىنچى 
 بوالمدۇ؟ ىشقالمانالر بىلەن بىرگە جىھاد قىلمۇسۇ

كىشىلەر تەرىپىدىن ئوتتۇرىغا چىقىۋاتىدۇ،  قىسمەنئال وبۇ س
 ئۇالرنىڭ ئىچىدە سەمىمىي كىشىلەرمۇ بار.

ئافغانىستانلىققا ئوخشاش بىر  بىز»: رىشىدۇئۇالر مۇنداق سو
 ئارىسىدائۇالرنىڭ  بىرگە جىھاد قىالاليمىز؟ مۇقانداق قەۋم بىلەن

كىش ېناسىۋال چ ۋە تاماكا ،بار ى كىشىلەرمۇراستچىل ۋە يالغانچ
ۇالر ئلىپ ېيەنە ك، قالغان، بەزىلىرى قورالىنى سېتىۋەتكەنركەڭ تا
تۇمارالرنى بەزىلىرى ھەتتا  ،ۋالغانۇتۇر چىڭ ەدىمەزھىب يھەنەفى

 .«؟مدۇقبىلەن بىرگە جىھاد قىال يەنە ئۇالر تۇرسىمۇ، سىۋالغانېئ
ەن مىن ئىلگىرى نى بايان قىلىشتىشەرئىي ھۆكۈم ئالنىڭوسبۇ 

 يسىلەر زېمىندا بۇ ئىشالردىن خالى :سوراپ باقايشۇنى سىلەردىن 

                                                             
 دېگەن.« ھەسەن»ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت ، ئەلبانى ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد توپلىغان ①
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ئەجىبا  !كۆرسىتىپ قويۇڭالرر مۇسۇلمان خەلقنى ماڭا بولغان بىرە
جىھادنى تەرك قىلىپ بارچە ئىسالم لىك بمۇشۇ ئىشالر سەۋە

 !زېمىنلىرىنى كاپىرالرغا تاشالپ بىرەمدۇق؟
خاس بولغان ش ئۈچۈن ۈندۈركىېزىياننى چ يئومۇمى>» :بجاۋا

ان يزىئارقىلىق چوڭ كىچىك زىيان >، <زىيان تارتىلىدۇ )دائىردىكى(
ئارا توقۇنۇشۇپ قالسا ئىككىسىنىڭ زىيان ئۆزئىككى >، <يوقىتىلىدۇ

ئەڭ چوڭ زىياننىڭ ئالدى ئەڭ يەڭگىلراقىنى تارتىش بىلەن 
گەن دې <ياننىڭ ئەڭ يەڭگىلراقى تاللىنىدۇئىككى زى> ،<ئېلىنىدۇ

ىھاد ج بىلەن بىرگە ئۇالر سەۋەبىدىننىڭ فىقھى قائىدىلەر قاتاربىر بۇ 
ئىككى زىياننىڭ ئەڭ اد قىلىش ۋاجىب بولىدۇ چۈنكى بۇ جىھ

  ①«.دۇركىندۈرۈش ئۈستىگە قۇرۇلغانېچوڭىنى چ
ياننىڭ ئەڭ يەڭگىلراقىنى تالالش كېرەك. ىشۇڭا ئىككى ز

سنىڭ ۇنىڭ قايسىسىنىڭ زىينى ئەڭ چوڭ؟ رئىككىسى
 مەنئىئىسالم  ۋە ىستانغا ئىگە بولۇپ، ئۇنى قۇرئانئافغان

شەھەرلىرىگە ئايالندۇرۇپ قويۇشنىڭ زىيىنى  پۇرقىلىنىدىغان كۇ
چوڭمۇ ياكى گۇناھلىرى ۋە خاتالىقلىرى بار بىر قەۋم بىلەن بىرگە 

 )كاپىرغا قارشى( جىھاد قىلىشنىڭ زىيىنى چوڭمۇ؟
 بولسۇن سالىھ»: ېگەنمۇنداق د)رەھىمەھۇلالھ( مىيە ئىبنى تەي

 ھەرقانداق بىر مۇسۇلمان بىلەن ھەمكارلىشىپ ،بولسۇن ياكى پاسىق
ئەقىدە  نىڭمائەاننە ۋەلجبىرگە جىھاد قىلىش ئەھلى سۈ

بۇ هللا  ،اندەكتقيېئ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر خۇددى  ،چۈنكى .ئاساسلىرىدىندۇر
 لەركىشى چقانداق نېسىۋىسى يوقدىندىن ھېۋە  پاسىقدىننى 
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 ①.«كۈچلەندۈرىدۇ مۇبىلەن
لىقى كۆپ ئەسكەرلەر پاسىقئەمىرلەر ياكى  پاسىقئەگەر پەقەت 

 ۋەندىكىتۆچوقۇم  ،قا توغرا كەلگەندەجىھاد قىلىشبىرگە  البىلەن
لەن ئۇالر بى ،بىرى شقا توغرا كېلىدۇ:ىككى ئىشنىڭ بىرىنى قىلىئ

ئۇنداقتا دىن ۋە دۇنيادا  ،كېرەك بىرگە جىھاد قىلىشنى تەرك قىلىش
 (كاپىر ۋە مۇرتەدلەرنىڭيەنى چوڭ بولغانالرنىڭ )زىيىنى ئەڭ 
ەنە ي ؛لىپ چىقىدۇېلىشى كېئىگە بولۇۋمىنلىرىغا ېمۇسۇلمانالر ز

. بۇنىڭدا كېرەك ئەمىر بىلەن بىرگە جىھاد قىلىش پاسىق ،بىرى
ە ئىسالم گەرچ ،چوڭراقىنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ ئەڭئىككى زىياننىڭ 

 قىسمى لمىسىمۇ كۆپۇرغۇزتۇ ئەھكاملىرىنىڭ ھەممىسى
لىقى كۆپ پاسىقئەمىر ياكى  پاسىق مانا بۇ ـــ )يەنى لىدۇ.ۇتۇرغۇز

قا قىلىش ئەھۋالالردا خىل بۇ( ئەسكەرلەر بىلەن بىرگە جىھاد قىلىش
 ىتەكلىگۈچلغا يېتوغرا يوبەلكى . زۆرۈر ئىشتۇربولغان گىشلىك تې

نىڭ غازاتالر ئېلىپ بېرىلغان ىن كېيىنخەلىپىلەرنىڭ دەۋرىد
اق مۇند ملسو هيلع هللا ىلصئېلىپ بېرىلغان. پەيغەمبەر  شەكىلدەمۇشۇ  كۆپىنچىسى

 «(األجر والمغنم)أي الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » :دېگەن
ەجىر ئ)يەنى  ياخشىلىق ىلىكقىيامەتكىچ ماڭلىيىغا تاكىئاتنىڭ »

 ،ئۇالر مۇسۇلمانال بولىدىكەن ،دېمەك ②.«( چىگىلگەنمەتيۋە غەنى
 ئۇالر بىلەن )ھەمكارلىشىپ(  بىرگە جىھاد قىلىش ۋاجىب بولىدۇ. 

 الن قىلىنغانېئ ،ئىسالم بايرىقى ـــىستاندىكى بايراق ئافغان
 . ئافغانىستاندىكىتۇرنىڭ دىنىنى بەرپا قىلىشهللازېمىندا  ـــ غايە

ئىسالم جىھاد ئەمىرلىرىنىڭ ھەممىسى ناماز ئوقۇيدۇ، روزا تۇتىدۇ، 
                                                             

 .بەت -523توم  -08ناملىق كىتابى  «مجموع الفتاوى»ئىبنى تەيمىيەنىڭ  ①
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 .ئۇالر مۇسۇلمان دەپ ئاتىلىدۇۇ. ئىجرا قىلىدنى ىرىلىمبەلگىلى
بەزىىبىر ئىشنىڭ بېشىدا ناۋادا پەلەستىن مۇسۇلمانلىرى 

ال شۇنداق ،ىن بۇرۇنتئىش ئەۋجگە چىقىش ،بۇزۇقچىلىقالرغا قارىماي
ىقالر جورجى ھەبەش، نائب ھەۋاتىمە ۋە ئەب كەبوشى قاتارل

 ىدى،ئ بولسا نغانپەلەستىنگە قەدەم بېسىشتىن بۇرۇنال جەڭگە ئاتال
 الشمىغان بوالتتى.لەستىننىڭ ئەھۋالى ھەرگىزمۇ خارابپە

قانداق بولۇشىدىن  گۇناھىمۇسۇلمانالرنىڭ پاسىقلىقى ۋە 
ئەگەر جىھاد كاپىر، ئەھلى كىتاب ياكى دىنسىزالرغا  ،نەزەريقەتئى
 )يەنى پاسىق ۋە گۇناھكار ئۇالر، ابولس الرىلغانېلىپ بېئ قارشى

جىھاد قىلىش ۋاجىب كاپىرالرغا قارشى بىلەن بىرگە  مۇسۇلمانالر(
كاپىرالرغا قارشى : »ېگەنمۇنداق د )رەھىمەھۇلالھ( شەۋكانىلىدۇ. بو

  ①«.جائىزدۇربىلەن  جمائىم سوراش پاسىقالردىن ياردە
 ئاجىز ھالىتىمىزدە مۇشرىكالردىن ياردەم  ل:ئاوس ئالتىنچى

 سورىساق بوالمدۇ؟
 غەرب ا ۋەئامېرىك رۇسقا قارشى جىھادىدا ىستانئافغان: »بەزىلەر

 دىن ياردەمىسىيۇپەلەستىندە يەھۇدىيالرغا قارشى ردۆلەتلىرىدىن، 
ئالىمالرنىڭ  ـــدەپ قارايدۇ. بۇ خىل ياردەم سوراش  «سورىسا دۇرۇس

 ەىڭ نەتىجىسىنى تۈپتىن زايئىتتىپاقى بىلەن ھارامدۇر ۋە جىھادن
 .تۇرتىشتىن ئىبارەتېقىلىۋ

ڭ نىھەدىسلەربۇ  ،ولۇپھەدىسلەر بنۇرغۇن  ھەققىدە سوراشياردەم 
سى زىيەنە بە ،نىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكىنى بىلدۈرسەياردەم سوراشبەزىسى 

 دۇرۇس ئەمەسلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

                                                             
 بەت. -405توم  -8 «نيل األوطار» ①
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 :ھەدىسلەرنىڭ دۇرۇس ئەمەسلىكىنى بىلدۈرىدىغان ياردەم سوراش
 فلنفارجع » كۈنى بىر مۇشرىكقا: بەدر ملسو هيلع هللا ىلصھەدىس: پەيغەمبەر  -4

م ياردە يقەتئى مەن مۇشرىكتىن !سەن قايتىپ كەت» «أستعين بمشرك
 ①.دېگەن« سورىمايمەن

الرغا بىز مۇشرىك»« إنا ال نستعين بالمشركين على المشركين»ھەدىس:  -0
 ②«.مۇشرىكالردىن ياردەم سورىمايمىز قارشى

لەن بى ملسو هيلع هللا ىلصمەييەنىڭ كاپىر ھالىتىدە رەسۇلۇلالھ ۇسەفۋان ئىبنى ئ
 نەۋەۋى ر.با ھەدىسسەھىھ  لىق توغرىسىدائۇرۇش قىلغانبىرگە 

مەييە كاپىر ۇسەفۋان ئىبنى ئ: »ۇمۇنداق دەيد رەھىمەھۇلالھ()
 .نەين غازىتىغا قاتناشقانۇبىلەن بىرگە ھ ملسو هيلع هللا ىلصھالىتىدە رەسۇلۇلالھ 

ييەنىڭ ساۋۇتىنى مەۇنەين كۈنى سەفۋان ئىبنى ئۇھ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
  ③.«دېگەن <ۇرۇلىدىغان ئارىيەتقايتبۇ >ۋە  ئارىيەت ئالغان
بىلەن  ملسو هيلع هللا ىلصكۈنى پەيغەمبەر  غازىتى ھۇدۇئ قەزماننىڭ تارىخچىالر

شىنى ىبىرگە چىققانلىقى ۋە مۇشرىكالرنىڭ بايراقچىلىرىدىن ئۈچ ك
ۇ ب ھەقىقەتەنهللا »نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  شۇنداقال ىنىئۆلتۈرگەنلىك

 انقەزم سۆزىنىڭگەن دې« كۈچلەندۈرىدۇ مۇئادەم بىلەن پاسىقدىننى 
 .نى نەقىل قىلىدۇىيتىلغانلىقھەققىدە ئې

 ،قا ئاساسەنلىقزىتىكى ىدئوتتۇرىسھەدىسلەرنىڭ بۇ  ئالىمالر
ئوخشاش بولمىغان قاراشالردا  بىرلەشتۈرۈشتەىنى ھەدىسلەرنىڭ ئارىس

 .بولغان
 رىئىلگى نىڭدەم سوراشمۇشرىكالردىن يار نىڭ بىرى،رالبۇ قاراش

                                                             
 .مۇسلىم توپلىغان ①
 .دېگەن« راۋىيلىرى ئىشەنچلىك» ، ھەيسەمىتوپلىغان ئەھمەد ۋە تەبەرانى ②
 .دېگەن« سەھىھ» ھاكىم توپلىغان، ئەلبانى ③
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 . ھاپىز )ئىبنى ھەجەر(غانلىقىرۇخسەت قىلىن كېيىن، ىنىپچەكل
 ۇمەن ب: »دېگەنناملىق كىتابىدا مۇنداق  «التلخيص» )رەھىمەھۇلالھ(

 ①.«كەلتۈرگەن دەلىلنىڭغا بۇشافىئىيمۇ ئىمام  قاراشقا قوشۇلىمەن،
دەم سوراشنىڭ يار)كاپىرالردىن(  ئالىملىرى مەزھەبتۆت 

ئىكەنلىكىگە بىرلىككە دۇرۇس  اسىدائاس رتۆۋەندىكى شەرتلە
 ②كەلگەن:

 انلغياردەم سورا . ئەگەربولۇشى غالىب م شەرىئىتىنىڭئىسال .4
 ئۇرۇش قىلىۋاتقان مۇشرىكالر مۇسۇلمانالر بىلەن گۇرۇھى مۇشرىكالر

 ،مۇسۇلمانالرغا قارشى بىرلىشىۋالغان تەقدىردىمۇگۇرۇھى 
  بولۇشى. بە قىالاليدىغانىئۇالر ئۈستىدىن غەل نىڭمۇسۇلمانالر

 اغا قارىتكاپىرالرنىڭ مۇسۇلمانالرياردەم سورالماقچى بولغان  .0
يانەت ئۇالرنىڭ خى نىڭۋە مۇسۇلمانالرياخشى بولۇشى  ىگۇمان

غان بىلەن بول الرت شۇ كاپىربۇ ھالە .قىلىشىدىن خاتىرجەم بولۇشى
 جەريانىدا بىلىنىدۇ. ناسىۋەتمۇ

اج ھتوم غاالركاپىرياردەم سورالماقچى بولغان مۇسۇلمانالرنىڭ  .3
 لىشى.ېبولۇپ ق

 :تۆۋەندىكىچە ملىرىنىڭ بۇ ھەقتىكى قاراشلىرىئالى مەزھەب
 يلەر: ىھەنەف
ئىسالم ھۆكمى : »ېگەنمەد ئىبنى ھەسەن مۇنداق دمۇھەم

غالىب بولۇش شەرتى بىلەن مۇسۇلمانالر مۇشرىكالرغا قارشى 

                                                             
 بەت. -11توم  -8 «نيل األوطار» ①
 قارشى كاپىرالردىن ياردەم سوراش لىنماقچى بولغىنى بولسا كاپىرالرغاېبۇ يەردە تىلغا ئ ②

قۇرئان، سۈننەت ۋە  قارشى كاپىرالردىن ياردەم سوراش رغاالمانلۇمۇسمەسىلىسىدۇر، ئەمما 
 .مدۇراڭ ئىجماسى بىلەن مۇتلەق ھارئۈممەتنى



 ئەيندۇر پەرز مۇسۇلمانالر زېمىنلىرىنى قوغداش ئەڭ مۇھىم

70 

  ①«.بولمايدۇدىن ياردەم سورىسا ھېچ گۇناھ مۇشرىكالر
 بىزنىڭ ھەمراھلىرىمىز: »ېگەنمۇنداق دجەسساس ئىمام 

ا مۇشرىكالرغا قارشى باشق بىلەنئىسالم ھۆكمى غالىب بولۇش شەرتى 
 ②«.دەپ قارايتتىمۇشرىكالردىن ياردەم سورىسا ھېچ گۇناھ يوق 

 مالىكىيلەر:
جەڭدە  نىڭالركاپىر: »ېگەنئىبنى قاسىم مۇنداق د

 ،بولۇش شەرتى بىلەن ىىسخىزمەتچسۇچىسى ياكى  مۇسۇلمانالرنىڭ
 ③.«گۇناھ دەپ قارىمايمەن ىشىنىالردىن ياردەم سورئۇ نىڭمۇسۇلمانالر

مۇسۇلمانالرنىڭ  مۇشرىكالر: »ېگەن)ئىمام( مالىك مۇنداق د
 نىڭ مۇشرىكالردىنمۇسۇلمانالر ،ى بولۇش شەرتى بىلەنىسخىزمەتچ

 ④«.ايمەنىمقار دەپ خاتا ىشىنىياردەم سور
 شافىئىيلەر:

ياكى نائىب ئەمىر  ىئەمىر مۇسۇلمانالر: »ېگەنرەملى مۇنداق د
 پ،ىبىل دا ئىكەنلىكىنىياخشى گۇمان مۇسۇلمانالرغارنىڭ كاپىرال

 كاپىرالردىن لىكسەۋەب تىشمەسلىكىېسانىنىڭ يمۇسۇلمانالر 
 رئۇال گەرچە ،قالساپ بولۇ ھتاجمو قايالالش جەڭچىخىزمەتچى ياكى 

 ،بولغان تەقدىردىمۇ )يەنى ئۇرۇش ئېچىلىدىغان كاپىر( مۇھارىب كاپىر
 ⑤«.ياردەم سورىسا بولىدۇئۇالردىن 

 لەر:ھەنبەلىي

                                                             
 بەت. -450 «األشرح كتاب السيرة فقرة» ①
 .ناملىق كىتابىدىن ئېلىنغان «أحكام القرآن»جەسساسنىڭ  ②
 .بەت -12توم  -0 «المدونة» ③
 .بەت -422توم  -8 «القرطبي» ④
 .بەت -08توم  -43 «تكملة المجموع»بەت،  -58توم  -8 «نهاية المحتاج» ⑤
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)ياردەم > كۆپچىلىك ئالىمالرزور »: ېگەنئىبنى قۇدامە مۇنداق د
رغا ئۇ كاپى ،قىلىنغان ئۇرۇشتا ھەمكارلىشىپكاپىر بىلەن سورالغان( 
ام ئىمئەمما  ،اشتا بولغان بولسىمۇقار گەن< دېمەيدۇرىلىب غەنىيمەت

، بەلكى ۇپال قالماستىنبول قامۇشرىكتىن ياردەم سوراش> :ئەھمەد
 ①.«گەندې ۇ<رىلىدىب گىشلىك ئۈلۈشىتېغا نىڭۇئغەنىيمەتلەردىن 
 يىتارىخ دەلىللىرىنىڭ ھەدىسۋە قۇرئان  ۇچىالريازغ نۇرغۇنلىغان

ستلىرىدىن ىكېقۇرئاننىڭ ئوچۇق ت ،باسقۇچلىرىنى بىلمەستىن
 لىشىمىېكچلىق تىنكاپىر بىلەن  ،تۇرۇپدەلىل كەلتۈرۈپ 

خاتالىشىپ  يېزىپ بكىتا ھەققىدەنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكى تۈزۈش
 لىچىدىكى ق«ەتەۋب سۈرە» قۇرئاندىكىىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن تىۋاتكې

ەدەم ستلىرىنىڭ قىتېك جىھادئارىلىقتىكى ن بولغا ىچەئايىتى چۈشك
 تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللا .دۇربىلىش زۆرۈرباسقۇچلىرىنى 

ِقيَن ﴿
َ  
مُت
ْ
 ال
َ
َه َمع

َ  
 الل

َ ن 
َ
مُوا أ

َ
 َواْعل

ً
ة
َ  
اف
َ
ْم ك

ُ
ك
َ
ون
ُ
اِتل

َ
ق
ُ
مَا ي

َ
 ك
ً
ة
َ  
اف
َ
ِركِيَن ك

ْ
مُش
ْ
وا ال

ُ
اِتل

َ
كالر مۇشرى» ﴾َوق

سىلەرگە بىرلىكتە ھۇجۇم قىلغاندەك، سىلەرمۇ ئۇالرغا قارشى 
تەقۋادارالر بىلەن  هللابىرلىكتە ئۇرۇش قىلىڭالر. بىلىڭالركى، 

نىڭ ئەمرىنى بەجا كەلتۈرۈش، مەنئى قىلغان هللابىللىدۇر )يەنى 
اردەم ي نىڭهللاتىن قورققۇچىالرغا هللائىشلىرىدىن چەكلىنىش بىلەن 

مۇنداق يەنە تائاال  هللا . ②«رىدىغانلىقىغا ئىشەنچىدە بولۇڭالر(ىب

َ َمْرَصٍد ﴿ دەيدۇ: ل 
ُ
ُعُدوا لَُهْم ك

ْ
وُهْم َواْحُصُروُهْم َواق

ُ
ذ
ُ
مُوُهْم َوخ

ُ
 َوَجْدت

ُ
ِركِيَن َحْيث

ْ
مُش
ْ
وا ال

ُ
ُتل
ْ
اق
َ
 ﴾ف

مۇشرىكالرنى قەيەردە ئۇچراتساڭالر، شۇ يەردە ئۆلتۈرۈڭالر، ئەسىرگە »
قورشاڭالر، ئۇالرنىڭ ئۆتىدىغان يوللىرىنى كۆزىتىپ ئېلىڭالر، 

                                                             
 بەت. -141توم  -8 «المغني» ①
 ئايەتنىڭ بىرقىسمى. -33سۈرە تەۋبە  ②
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 .①«تۇرۇڭالر
ىدا بناملىق كىتا «زاد المعاد» )رەھىمەھۇلالھ( ىمئىبنى قەيي

 ،ھارام قىلىنغان ئىدىجىھاد  ە دەۋرىدەمەكك»: دېگەنمۇنداق 
 .دىرۇخسەت قىلىنجىھادقا  ىن كېيىنھىجرەت قىلغاندە گمەدىنى

قارشى جىھاد قىلىشقا دەسلەپ ئۇرۇش ئاچقانالرغا  كېيىندىن انئ
ئومۇمىيۈزلۈك جىھاد قارشى كاپىرالرغا  كېيىنندىن ابۇيرۇلدى، ئ

 . «قىلىشقا بۇيرۇلدى
، جىھاد قىلىشقا گىنكىبىل: »ېگەنئىبنى ئابىدىن مۇنداق د

 بولۇپ، تەدرىجىي نازىل بولغانھەققىدىكى ئايەتلەر بۇيرۇش 
ردىن ىرالكاپدەسلەپتە ئىسالم دەۋىتىنى يەتكۈزۈشكە ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ②«.غانۇليۈز ئۆرۈشكە بۇير

 َعِن ﴿ مۇنداق دەيدۇ:بۇ ھەقتە تائاال هللا 
ْ

ِرض
ْ
ع
َ
َمرُ َوأ

ْ
ؤ
ُ
اْصَدْع ِبمَا ت

َ
ف

ِركِيَن 
ْ
مُش
ْ
ساڭا بۇيرۇلغاننى )يەنى پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئەمرىنى( ئاشكارا » ﴾ال

مەسخىرەلىرىگە( پەرۋا  ئوتتۇرىغا قويغىن، مۇشرىكالر )نىڭ
 .③«قىلمىغىن

 هللا .دىللىقچە مۇنازىرىلىشىشكە بۇيرۇچىراي كېيىنئاندىن 

ةِ ﴿ مۇنداق دەيدۇ:بۇ ھەقتە تائاال 
َ
َحَسن

ْ
ِة ال

َ
مَوِْعظ

ْ
مَِة َوال

ْ
ِحك

ْ
 ِبال

َ
ِك
اْدُع إِلَى َسِبيِل َرب 

ْحَسُن 
َ
تِي ِهَي أ

َ  
ُهْم ِبال

ْ
ا( ئىسالم دىنىغ پەرۋەردىگارىڭنىڭ يولىغا )يەنى» ﴾َوَجاِدل

نەسىھەت بىلەن دەۋەت قىلغىن، -ھېكمەتلىك ئۇسلۇبتا ياخشى ۋەز

                                                             
 .نىڭ بىر قىسمىئايەت -5سۈرە تەۋبە  ①
 بەت. -033توم  -3ناملىق كىتابى  «حاشية»ئىبنى ئابىدىننىڭ  ②
 .ئايەت -31ر ىجسۈرە ھ ③
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ە چىرايلىق رەۋىشت ئۇالر )يەنى مۇخالىپەتچىلىك قىلغۇچىالر( بىلەن
  .①«ىنمۇنازىرىلەشك
ە بۇ ھەقتتائاال هللا  ئۇرۇش قىلىشقا رۇخسەت قىلىندى. كېيىن

وَن ﴿ مۇنداق دەيدۇ:
ُ
ل
َ
ات
َ
ق
ُ
ِذيَن ي

َ  
ِذَن لِل

ُ
ِديرٌ أ

َ
ْصِرِهْم لَق

َ
ى ن

َ
هَ عَل

َ  
 الل

َ ِلمُوا َوإِن 
ُ
ُهْم ظ

َ  
ن
َ
ۇم ھۇج» ﴾ِبأ

قىلىنغۇچىالرغا، زۇلۇمغا ئۇچرىغانلىقلىرى ئۈچۈن، )قارشىلىق 
ە رىشكە ئەلۋەتتىئۇالرغا ياردەم ب هللاكۆرسىتىشكە( رۇخسەت قىلىندى، 

 .②«دۇرقادىر
 بۇيرۇلدى.ئۇرۇش قىلغانالرغا ئۇرۇش قىلىشقا  كېيىنئاندىن 

افِِريَن ﴿ مۇنداق دەيدۇ:بۇ ھەقتە تائاال هللا 
َ
ك
ْ
 َجَزاُء ال

َ
لِك

َ
ذ
َ
وُهْم ك

ُ
ُتل
ْ
اق
َ
ْم ف
ُ
وك
ُ
ل
َ
ات
َ
ِإْن ق

َ
 ﴾ف

ئەگەر ئۇالر )مەسجىدى ھەرەم ئەتراپىدا( ئۆزلىرى ئۇرۇش ئاچسا، »
 .③«ئۇالرنى ئۆلتۈرۈۋېرىڭالر. كاپىرالرنىڭ جازاسى شۇنداق بولىدۇ

تىش غان ئايالر چىقىپ كېىنقىلرۇش ھارام ئۇيىن ئاندىن كې
داق مۇنبۇ ھەقتە تائاال هللا  .شەرتى ئاستىدا ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇلدى

مُوُهمْ ﴿ دەيدۇ:
ُ
 َوَجْدت

ُ
ِركِيَن َحْيث

ْ
مُش
ْ
وا ال

ُ
ُتل
ْ
اق
َ
ُرُم ف

ُ
ح
ْ
ُهرُ ال

ْ
ش
َ
أ
ْ
 ال
َ
خ
َ
َسل

ْ
ا ان

َ
ِإذ
َ
)ئۇرۇش » ﴾ف

يەردە قەقىلىش( ھارام قىلىنغان ئايالر ئۆتۈپ كەتكەندە، مۇشرىكالرنى 
 .④«ئۇچراتساڭالر، شۇ يەردە ئۆلتۈرۈڭالر

ئۇرۇش قىلىشقا  يۈزلۈكئومۇم كاپىرالرغا قارشى كېيىنئاندىن 

مَا ﴿ مۇنداق دەيدۇ:بۇ ھەقتە تائاال هللا دى. لبۇيرۇ
َ
 ك
ً
ة
َ  
اف
َ
ِركِيَن ك

ْ
مُش
ْ
وا ال

ُ
اِتل

َ
َوق

                                                             
 نىڭ بىر قىسمى.ئايەت -405ل سۈرە نەھ ①
 .ئايەت -33سۈرە ھەج  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -434بەقەرە سۈرە  ③
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -5تەۋبە سۈرە  ④
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َ
َه َمع

َ  
 الل

َ ن 
َ
مُوا أ

َ
 َواْعل

ً
ة
َ  
اف
َ
ْم ك

ُ
ك
َ
ون
ُ
اِتل

َ
ق
ُ
ِقيَن ي

َ  
مُت
ْ
مۇشرىكالر سىلەرگە بىرلىكتە » ﴾ال

ھۇجۇم قىلغاندەك، سىلەرمۇ ئۇالرغا قارشى بىرلىكتە ئۇرۇش قىلىڭالر. 
نى نىڭ ئەمرى هللاتەقۋادارالر بىلەن بىللىدۇر )يەنى  هللابىلىڭالركى، 

بەجا كەلتۈرۈش، مەنئى قىلغان ئىشلىرىدىن چەكلىنىش بىلەن 
رىدىغانلىقىغا ئىشەنچىدە ىنىڭ ياردەم بهللاتىن قورققۇچىالرغا هللا

 .①«بولۇڭالر(
 ،باسقۇچنى بىلىش يتارىخىئايەت نازىل بولغان  ،الشقاڭشۇ

ئۇنىڭ  ەۋ ىمەۋجۇتلۇق ىتىنىڭۋدەئىسالم  شۇنىڭ بىلەن بىرگە
كۈچ بەرپا بولۇشتىن ئىلگىرى  پىرىنسىپلىرىنى قوغدايدىغان

دۇرۇس  ىشباسقۇچلىرىدا سىياسى سۆھبەتلىشدەۋەتنىڭ تۇنجى 
ئەگەر  .دۇركۆرسىتىپ ئۆتۈش زۆرۈر بېشىدىالبولمايدىغانلىقىنى 

ىپ سى سۆھبەتلىشىشكە كىرسىيا ىالدىتۇنجى باسقۇچ ۋىتىئىسالم دە
لىشىپ ىئار ئارا، ئۆزۇيۇقلىشىپۋەت پىرىنسىپلىرى سدە ،قالسا

كىشىلەرگە  كېتىپ، پۋەت ئۇقۇملىرى ئېلىشىدە ،دە-كېتىدۇ
دەۋەت مەۋجۇت بولۇپ  ،نەتىجىدە تۇيۇلىدۇ.قااليمىقان نىسبەتەن 

ە ۋ قاپقانلىرى الرنىڭياسى ئويۇنسىبەلكى  يال قالماستىنالماتۇر
 .تىدۇېچۈشۈپ ك قىلتاقلىرىغا نىڭخەلقئارا

ائاال تهللا  :رىدۇىئىپادىلەپ ب خىل ھالەتنى بۇ ئايەتلەرتۆۋەندىكى 

افُِروَن ﴿ مۇنداق دەيدۇ:
َ
ك
ْ
َها ال

ُ ي 
َ
ْل يَا أ

ُ
ْعُبُدوَن لَا  ۞ق

َ
ْعُبُد َما ت

َ
ُتْم َعاِبُدوَن َما  ۞أ

ْ
ن
َ
َولَا أ

ْعُبُد 
َ
)ئى مۇھەممەد! سېنى بۇتالرغا چوقۇنۇشقا ئۈندىگۈچى » ﴾۞أ

سىلەر چوقۇنۇۋاتقان  [4ئى كاپىرالر! ]>الرغا( ئېيتقىنكى، كۇففار

                                                             
 .ئايەت -432سۈرە بەقەرە  ①
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[. سىلەرمۇ مەن ئىبادەت قىلىۋاتقان 0بۇتالرغا مەن چوقۇنمايمەن ]
نلەرنىڭ مۇئمى ئايەتلەردە. بۇ ①«<[3قىلمايسىلەر ]قا ئىبادەت هللا

ْم ﴿ تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا  ەتتۈرۈلىدۇ.مەيدانى ئەكىس ئ
ُ
اَءك

َ
َرك
ُ
ِل اْدُعوا ش

ُ
ق

 
ُ
ِظُروِن ث

ْ
ن
ُ
لَا ت

َ
 كِيُدوِن ف

َ ِكَتاَب  ۞م 
ْ
َل ال

َ ز 
َ
ِذي ن

َ  
ُه ال

َ  
 َولِي ِيَ الل

َ الِِحيَن إِن 
َ ى الص 

َ  
 )ئى» ﴾۞َوُهوَ يََتوَل

شېرىكلىرىڭالرنى )يەنى >مۇھەممەد! ئۇالرغا( ئېيتقىنكى، 
بۇتلىرىڭالرنى ماڭا قارشى( چاقىرىڭالر، ئاندىن )قولۇڭالردىن 
كېلىشىچە( ماڭا زىيانكەشلىك قىلىڭالر، ئازراقمۇ مۆھلەت بەرمەڭالر 

[. 435قا يۆلەنگەنلىكىم ئۈچۈن سىلەرگە پەرۋا قىلمايمەن( ]هللا)مەن 
مېنىڭ  هللاەنى قۇرئاننى( نازىل قىلغان ھەقىقەتەن كىتابنى )ي

 .②«<ئىگەمدۇر، ئۇ ياخشىالرغا ئىگىدارچىلىق قىلىدۇ
، پتاۋال اقلىرىداھنەت ئوچېم لىرىنىئۆز ئىرادى نىڭۋەتچىلەردە
 روھلىرىنىئۆز  ىپرىبەرداشلىق ب ئىمتىھانالرغا-سىناق

 ىلىشىئاشكار-ۋەت پىرىنسىپلىرىنى ئوچۇقدە ئۈچۈن ساپالشتۇرۇشى
سىياسى يەنى ) ئۈستۈن تۇتۇشى ( الردىن)كاپىر ۋە ئۆزىنى

 .دۇرسۆھبەتلىشىشنى قوبۇل قىلماسلىقى( زۆرۈر
مانا مەيدانى  ىكىمەككىدنىڭ ساھابىلەرۋە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

كىرىپ  كەسىياسى سۆھبەتيەنى )بولغان روشەن مۇشۇنداق 
 ،كېيىن ۇپ بولغاندىنلىسالم دۆلىتى قۇرۇ. ئەمما ئ(قالمىغان

 چەكلىمە بولمىغان. ھېچبىر ەشىم تۈزۈشتىلېك

 شىم تۈزۈشنىڭ شەرتلىرىىلېكاپىرالر بىلەن ك 

                                                             
 ئايەتلەر. -3ۋە  -0، -4كافىرۇن سۈرە  ①
 .ئايەت -433 ۋە -435ۈرە ئەئراف س ②
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 لىشىم تۈزۈشنىڭ دۇرۇسېئالىمالر كاپىرالر بىلەن ك
 ،غا قويغان بولۇپخشاش بولمىغان قاراشالرنى ئوتتۇرىوئئىكەنلىكىدە 

 ،ۇرۇپلىشىمنامىسىگە ئاساسلىنىپ تېدەيبىيە كۇھ ئالىمالر بەزى
 نىڭۇلمانالرمۇس ئالىمالر بەزى دېسە؛لىشىم تۈزۈشنى دۇرۇس ېك

 ەزىيەنە ب ؛گەندېنى دۇرۇس ىلىشم تۈزۈشېك تتائىنتايىن ئاجىز ۋاقى
 .گەندېتۈزۈش قەتئىي دۇرۇس ئەمەس  كېلىشىم ئالىمالر

لىچ ئايىتى كاپىرالر ىق» :گۈچىلەردې قەتئىي دۇرۇس ئەمەس
پ ەد «غانئەمەلدىن قالدۇرلىشىمنى ېكبىلەن بولغان ھەرقانداق 

 .قارايدۇ
مۇسۇلمانالرغا  ئەگەر كېلىشىم»بىز ئېيتىمىزكى:  بىراق

«. دۇرۇس ۈزۈششىم تىلېكسا، كاپىرالر بىلەن مەنپەئەتلىك بول
قىلىدىغان ياكى  بىكار منامە شۇ كېلىشىمنىكېلىشى لېكىن

ئۇالر  .ى كېرەكقئىچىگە ئالماسلى ئۆزماددىنى  بىرەربۇزىدىغان 
 تۆۋەندىكىچە:

 ،دىن بىر غېرىچ نىانالر زېمىمۇسۇلم كېلىشىم بىرىنچى
راپ قىلىش ىتېى ئكىنىلئىكەنزېمىنى كاپىرالرنىڭ  مۇيەرنىڭ
 ،ۈنكىچ  ①.ئۆز ئىچىگە ئالماسلىقى كېرەكي قەتئى ىنىشەرت

ھېچكىمنىڭ  ئەمەس، ئەللۇقتە سكەبىرەر شەخزېمىنى  مۇسۇلمانالر
 نىكېلىشىمزېمىن سودىسى قىلىش ھەققى يوق. مانا بۇ شەرت 

ين ئىسالمغا ېقا، ئاندىن كهللا نچۈنكى زېمى ئەمەلدىن قالدۇرىدۇ
ى نىكۈلمۈ اشقىالرنىڭب بىر كىشىنىڭ ەرقانداقھ پ. شۇڭاۇمەنس

 بالىسىنىڭ ئادەملىشى دۇرۇس ئەمەس. )خالىغانچە( تەسەررۇپ قى

                                                             
 بەت. -58توم  -8 «نهاية المحتاج» ①
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. شۇنىڭ توغرا ئەمەسمىغان نەرسىنى سېتىشى ئۆزى ئىگە بوالل
نىنىڭ ھەربىر غېرىچ تۇپرىقىدىن ئافغانىستان زېمىتاكى  سۇئۈچۈن ر

ئۇالر بىلەن سۆھبەتلىشىش  ،كىنىپ چىقىپ كەتكەنگە قەدەرېچ
 مكېلىشىدۇرۇس ئەمەس. )شۇنىڭدەك( پەلەستىندە يەھۇدىيالر بىلەن 

 قەتئىي دۇرۇس ئەمەس.  مۇتۈزۈش
 ،تاجاۋۇز ئەگەر دۈشمەن مۇسۇلمانالر زېمىنىغا ) ئىككىنچى

ياكى مۇسۇلمانالر بىلەن  ساجىھاد پەرز ئەين بول ىپىپ( كىرقىل
 . كېلىشىم تۈزۈشكە بولمايدۇ ئۇرۇش قىلىشنى تەلەپ قىلسا

قىدە ھەق كېلىشىمناملىق كىتابنىڭ جىھاد بابىدا  «فتح العلي»
قارشى جىھاد  غارىستىئانالرىمۇسۇلمانالر خ»يىلگەن: ېمۇنداق د

 الرئۇخەلىپە  ،غان ئەھۋالداقىلىشتىن باشقىنى توغرا دەپ قارىمى
ە دۇ ۋمى بۇزۇلىىلىشېكتۈزگەن خەلىپىنىڭ ، تۈزسە كېلىشىمبىلەن 

 ①.«ئۇنىڭ بۇ قىلمىشى رەت قىلىنىدۇ
 سۈلھى قىلىش دۇرۇس بولمايدۇ. ئورۇندابولغان پەرز ئەين جىھاد 
 قىلغاندىمۇ بەىەلمۇسۇلمانالر ئۈستىدىن غ لەرۈشمەند ،شۇنىڭدەك

ز ئەينلىكى ھەققىدە جىھادنىڭ پەر .ئەمەسسۈلھى قىلىش دۇرۇس 
 سۈلھى قىلىشتىن چەكلەيدۇ. تلەرسىئومۇمىي تېكنەقىل قىلىنغان 

قۇزۇشنى مەقسەت قىلغان پەرز چۈنكى سۈلھى قىلىش )ئۈممەتنى( قۇت
 تىدۇ. ئەين جىھادنى ئەمەلدىن قالدۇرۇۋې

)ئالىمالر( : ېگەنشدى نەقىل قىلىپ مۇنداق دئىبنى رۇقازى 
ھەجگە  پەرز (ڭنى)پەرزلىك دەرىجىسى بولغان جىھادنىڭ ئەين پەرز

 ،ۈنكىچ .كەلگەن بىرلىككەكۈچلۈك بولىدىغانلىقىغا  بېرىشتىنمۇ

                                                             
 بەت. -380توم  -4ناملىق كىتابى  «فتح العلي»مالىكنىڭ  ①
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پ ۈلۈچىكتۈرېك ھەجئەمما  غاندا كېچىكتۈرۈلمەيدۇبولئەين  پەرزجىھاد 
)يەنى جىھاد پەرز  نىمەزكۇر سۈلھى ،دېمەك. سىمۇ بولىدۇىنئادا قىل

 .بولىدۇ ببۇزۇش ۋاجى ن بولغان ۋاقىتتا تۈزۈلگەن سۈلھىنى(ئەي
بويىچە تۈزۈلمىگەن تەقەززاسى -ئەتنىڭ تەلەپىشەرئۇ  ،چۈنكى

 غانلقى قىقتەتنى ىىراساسلەرىئەتنىڭ ئش ھەمدە سۈلھىدۇر
. تۇرئەمەسكۈچگە ئىگە  ئۇنىڭ ھۆكمى قانداق كىشىنىڭ نەزىرىدەھەر

بولغان جىھادنى تەرك  ئەين پەرز ـــ تۈزۈش سۈلھى بۇنداق
 ،قىلىنىدۇ مەنئى قىلىشجىھادنى تەرك  ئەين پەرز قىلغانلىقتۇر.

 ۇ.بولمايد كۈچگە ئىگە ىنىڭ ھۆكمىقىلىنغان ھەرقانداق نەرس مەنئى
  ،ياكى  ئىتىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇشىىڭ شەرنهللائۈچىنچى

ۆز ئىچىگە ئالغان شەرىئەت بەلگىلىمىلىرىگە سەل قاراشنى ئ
سنىڭ ۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن رئىناۋەتسىزدۇرقەتئىي  ھەرقانداق شەرت

 ـــ بۇ ،چۈنكى .شى دۇرۇس ئەمەسلىشىىئارھاكىمىيەت ئىشلىرىغا 
 جىھادقا ۋە ئۇنىڭ نىشانىغا بۇزغۇنچىلىق قىلغانلىقتۇر.

  ،ماددىلىرى مۇسۇلمانالرنى خورالش ياكى  كېلىشىمتۆتىنچى
خورالش تۈسىنى ئالغان ھەرقانداق بىر شەرتنى ئۆز  ئىچىگە 

 ېرەك.ئالماسلىقى ك
قاتتىق  كىشىلەرگە»گەن: ېمۇنداق دىپ قىل نەقىلھرى ۇز

قەبىلىسىنىڭ  تفانغە ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،ئېغىرچىلىق بولغاندا
 ىئىبنى ھەنىيفە ئىبنسنە ىئۇيەينە ئىبنى ھ بولغان دىنقوماندانلىرى

 سىنىڭككىئۇ ئى مۇزەنىيگەر ۋە ھارىس ئىبنى ئەبۇ ئەۋف ئەلبەد
ۋىلىرىنىڭ ېم مەدىنە لىگەىبەدۇپ كېتىش قايتۇر قوشۇنلىرىنى
 ئەلچى ىرىدىغانلىقىنى ئېيتىپب ئۇالرغا قىسمىنى ئۈچتىن بىر

 لىشىشۈلھىس بىلەن ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا ملسو هيلع هللا ىلص. پەيغەمبەر تىئەۋەت
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. چىالر ئىمزا قويمىغان ئىدىگۇۋاھلېكىن  داۋاملىشىۋاتقان ئىدى،
بىلەن سەئىد ئىبنى سەئىد ئىبنى مۇئاز  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر شۇ مەقسەتتە 

 :ېلىپس مەسلىھەتئۇالرغا لۇق ۇرتوغ بۇ ئىش ،تىپىچاقىر نىەئۇباد
 گە بىرلىكتە ھۇجۇم قىلغانلىقىنىسىلەرئەرەبلەرنىڭ  مەن>

رىمىنى مەدىنە مېۋىلىرىنىڭ يې ھارىس سىلەردىن. مەنبىلى
تەلەپ قىلىۋاتىدۇ، ئەگەر خالىساڭالر بۇ يىل بىرىپ  بىرىشىڭالرنى

 .ېدىد زۈڭالر قاراپ بىر ئىش قىالرسىلەر<لەركى يىلى ئۆكې ،تۇرۇپ
ئاسماندىن بۇ ئەگەر  !رەسۇلۇلالھ ىئ>: گە ملسو هيلع هللا ىلصئۇالر رەسۇلۇلالھ ئاندىن 

 ۇبئەگەر  تەسلىم بولىمىز.نازىل قىلىنغان ۋەھىي بولسا، ئۇنىڭغا 
بىز  ،بويىچە بولغان بولسا شىڭىقاركۆزخاھىشىڭ ياكى  نىڭسې ئىش

ەن . ئەگەر سمىزھۆرمەت قىلىرىڭگە پىكۋە  خاھىشىڭنىڭ ېسيەنىال 
 هللا ،بۇ ئارقىلىق بىزنىڭ ھاياتىمىزنى ساقالپ قالماقچى بولساڭ

ان قالغسەن بىزنى ئۇالر بىلەن ئوخشاش دەپ قاراپ  ،بىلەن قەسەمكى
ەقەت پۋىلەرنى ېئۇالر بۇ مدىمۇ الرتىبىز جاھىلىيەتتىكى ۋاق ىسەن.بول

ە يىيەلەيتتى، مانا ئەمدىلىكت ئاندىن سېتىۋالسىالياكى  لەردەزىياپەت
شۇنىڭ بىلەن  ،دىدې <بىزنى ئىسالم بىلەن ئەزىز قىلدىهللا 

، پەقەت نڭ پىكرىم ئەمەسنىڭالر مېئاڭالۋاتقى: >ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
س ېن قاتتىق خورلۇق ھالر بۇنىڭدىى. ئەنسارېدىد سۆزلىرى<ئۇالرنىڭ 
بىلەن  هللا> :ئۇالرنىڭ نەقىللەردە بەزى شۇڭا ئىدى.  قىلغان

كى ، يانەرسە بەرمەيمىزچېھلىچتىن باشقا قى ئۇالرغابىز  ،قەسەمكى
 ①.«لىكى نەقىل قىلىنغاندېگەن <ئۇالر ياشايدۇ ياكى بىز ياشايمىز

 ،ىغان لىدېپ كالىئىتىگە خىشەر ئىسالم كېلىشىم بەشىنچى

                                                             
 بەت. -40توم  -8 «إعالء السنن» ①
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ئىسالم  نى ئۆز ئىچىگە ئالماسلىقى كېرەك.بىر شەرت ېچقانداقھ
 :لەرنىڭ قاتارىدىنشەرىئىتىگە قارشى بولغان شەرت

 دە مەدىنە(، مەككەيەنى ) مىككى ھەرەئ نىۇشرىكالرم .4
 اليهود واخرجأ » :دېگەنمۇنداق   ملسو هيلع هللا ىلصچۈنكى پەيغەمبەر  .يەرلەشتۈرۈش

يېرىم ئارىلىدىن  برنى ئەرەناساراال ،ييەھۇدى» «والنصارى من جزيرة العرب
  ② .①«قوغالپ چىقىرىڭالر

ۇ بتائاال هللا  رىش.ىب قايتۇرۇپلمان ئايالنى كاپىرالرغا مۇسۇ .0

ارِ لَا ﴿ مۇنداق دەيدۇ:ھەقتە 
َ  
ف
ُ
ك
ْ
 إِلَى ال

َ ْرِجُعوُهن 
َ
لَا ت

َ
اٍت ف

َ
ِمن

ْ
 ُمؤ

َ ِإْن َعِلْمُتمُوُهن 
َ
 ِحل ٌ لَُهْم ف

َ ُهن 

وَن 
ُ  
ئەگەر ئۇالرنى )سىنىغاندىن كېيىن ھەقىقىي( مۇئمىنە » ﴾َولَا ُهْم يَِحل

دەپ تونۇساڭالر، ئۇالرنى كاپىرالرغا قايتۇرۇپ بەرمەڭالر، ئۇالر كاپىرالرغا 
 .③«ھاالل ئەمەس، كاپىرالرمۇ ئۇالرغا ھاالل ئەمەس

 مۇسۇلمان)ئىسالمىي دۆلەتكە كىرىشنى تەلەپ قىلغان( ئەمما 
قتە ئالىمالر بۇ ھە كە كەلسەك،رىشىغا قايتۇرۇپ بالرنى كاپىرئەر

 :ئالىمالر بەزى ،غا قويغان بولۇپقاراشالرنى ئوتتۇرى ئوخشىمىغان
 ىشرىىيتۇرۇپ بنامىسىگە قىياس قىلىپ قاكېلىشىمھۇدەيبىيە »

دۇرۇس ئەمەس دېگەن قاراشنى  ئالىمالر يەنە بەزى ،دېسە «دۇرۇس
 اسگىال خ ملسو هيلع هللا ىلصنامىسى رەسۇلۇلالھ كېلىشىمدەيبىيە ۇھ» :كۈچلەندۈرۈپ

چىقىش يولى ئۇالرغا پات ئارىدا نىڭ هللا ملسو هيلع هللا ىلصچۈنكى رەسۇلۇلالھ 
 .تۇرۈككۈچل قاراشكۆز ئىككىنچى .ندېگە «رىدىغانلىقىنى بىلگەنىب

قىلىپ مۇنداق  نەقىل ا ئىبنى ئازىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبەر

                                                             
 .مۇسلىم توپلىغان ①
 .بەت -402توم  -41 «الفتح الرباني» ②
 .ئايەت -42سۈرە مۇمتەھىنە  ③
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د من أتاهم من عن-المشركين يوم الحديبية على ثالث  ملسو هيلع هللا ىلصه وادع رسول اللَّ »: ېگەند
 «هاللَّ :  من ذهب منا إليهم فأبعده ملسو هيلع هللا ىلصلن يردوه، ومن أتى منهم ردوه، قال  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 ىنتئۆزى تەرەپ ،دەيبىيە كۈنى مۇشرىكالر بىلەنۇھ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »
 ،قايتۇرۇپ بەرمەسلىك ر ئۇنىڭغاالكاپىرالر تەرەپكە بارغانالرنى كاپىر

نى رىشىبقايتۇرۇپ ئۇالرغا تەرەپتىن كەلگەنلەرنى مۇسۇلمانالر  ركاپىرال
: ملسو هيلع هللا ىلصم تۈزدى. رەسۇلۇلالھ ىلىشېئۈچ ماددىلىق ك ئۆز ئىچىگە ئالغان

رەھمىتىدىن يىراق هللا بىز تەرەپتىن ئۇالر تەرەپكە بارغانالرنى >
ئۇالر تەرەپتىن >: نىڭ نەقىلىدەمۇسلىم»  ①.«دېدى !<قىلسۇن

 گەندې <ىرىدۇچىقىش يولى بقىندا پات يېهللا )بىزگە( كەلگەنلەرگە 
           ②.«ىنغانقىل نەقىلزى قوشۇپ ۋلە

 ،مۇسۇلمانالر شەھەرلىرىدە كېلىشىمتۈزۈلگەن  ئالتىنچى، 
 اقاۋ، ئىبادەتخانا، بۇتخانا سېلىشچېرك يېرىم ئارىلىدا ببولۇپمۇ ئەرە

 ياكى قاالشىلىرىنى ئاشكارئارشوكاپىرالرنىڭ  ،پرۇخسەت قىلى
ئەقىدىلىرىنى بۇزىدىغان دىن تارقاتقۇچىالرنى  ،مۇسۇلمانالرنى ئازدۇرۇپ

 ئۆز ئىچىگە ئالماسلىقى كېرەك. شەرتلەرنى كە ئوخشاشئەۋەتىش
 توغرىسىدا پەلەستىن ،ئاساسەن قى شەرتلەرگەىريۇقى

ن تۈپتى« چارىسى ھەل قىلىشتىنچ يول بىلەن سۆھبەتلىشىپ »
 .خسەت قىلىنمايدۇئۇنىڭغا ھېچقاچان رۇ ،بولۇپ خاتا

 تۆۋەندىكى شەرتلەر )كېلىشىم تۈزۈش(  دائافغانىستان
  :دۇرۇس بولىدۇئاساسىدا 

 ،يۈزلۈك دىن ئومۇملىرىالر مۇسۇلمانالر زېمىنسۇر بىرىنچى

                                                             
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 بەت. -33توم  -8 «القرطبي» ②
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 ؛تىشكېكىنىپ چىقىپ ېچ
 ،ئۇالر چىقىپ كەتكەندىن كېيىن ئافغانىستاندا ئىككىنچى 

 ياكى شقايتا تىكلەنى پادىشاھئەسلى  .ئىسالم دۆلىتى قۇرۇش
نى «ىرىشەرتل ەتمەدەنىي» ىدىغانخەلقىنىڭ ئەقىدىسىنى بۇزئافغان 

 ئارىالشماسلىق. كىمىيەتكەھاكەلگۈسى شتەك مەجبۇراليېزىشقا 
 ،چىقىپ ىپ كىنېچ ھالەتتە شەرتسىزرۇس  ئۈچىنچى

  كېتىش.
 ،ۋە ئۇالردىن  ىقىلىش راپىتېۇجاھىدالرنى ئس مۇر تۆتىنچى

َوِإْن ﴿ تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللا .ى كېرەكسۈلھى ئىلتىماس قىلىش

هِ 
َ  
ى الل

َ
ْل َعل

َ  
وَك
َ
 لََها َوت

ْ
ح
َ
اْجن

َ
ِم ف
ْ
ل
َ ُحوا لِلس 

َ
ئەگەر ئۇالر تىنچلىققا مايىل بولسا، » ﴾َجن

بۇ ) .①«قا تەۋەككۈل قىلغىنهللاسەنمۇ تىنچلىققا مايىل بولغىن، 
 :ېگەنمۇنداق دئىبنى زەيد ۋە دى سۇ (دەھەققى ئايەتنىڭ تەپسىرى

 ②«.نى سۈلھىگە چاقىرسا قوبۇل قىلغىنېئۇالر س»
 دەكېلىشىم: »ېگەنەجەر ئەلھەيسەمى مۇنداق دئىبنى ھ

كاپىرالر ، ۇرۇشنى چەكلەشقۇتۇلد ەرنىمۇسۇلمان ئەسىرل
چىپ ېتەرەپتىن ق كاپىرالر ،ىگەللىۋالغان نەرسىلەردىن ۋاز كېچىشئ

 ھىجاز ىنئۇالر ،قايتۇرۇپ بىرىشئۇالرغا مۇسۇلمان ئەسىرنى كەلگەن 
 ىچىشھاراقنى ئاشكارا ئ لىرىدائىسالم دىيار ،يەرلەشتۈرۈشنىدا وراي
ەۋەتىپ بىرىش كەلگەنلەرنى ئۇالرغا ئ تەرەپتىنكاپىرالر  ياكى ۋە

 ئاساسەن سەھىھ قاراشقا ،پىلساتې شەرت بىرەر بۇزۇق ققاتارلى

                                                             
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -34 سۈرە ئەنفال ①

 ىسناملىق كىتابقا يازغان شەرھى« تحفة المحتاج على المنهاج» قاسىمنىڭ ئىبنىشەرۋانىي ۋە  ②
 .بەت -323توم  -3
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 ①.«بۇزۇلىدۇ كېلىشىم
 ،نى ىلىشىمېىتىش كسنىڭ ئۇرۇش توختۇر بەشىنچى

 راستبەلكى ئەمەس  لىقئالدامچى نىڭىئىلتىماس قىلىش
شۇنداق  .دۇرخاتىرجەم بولۇشى نىڭمۇجاھىدالرئىكەنلىكىدىن 

تى ئىسالم دۆلىبولغان  غايىسىئەسلى جىھادنىڭ »ئۈچۈن بولغانلىقى 
 قارشى ئۇنىڭغابەلكى  دۇدۆلەتلىرى قوبۇل قىلماي بغەر قۇرۇشنى

مۇ زىخ» تۇرۇپ ئاشكارىلىماي مەقسەتنى بىلەنباھانە  دېگەن «تۇرىدۇ
مەسىلىنى تىنچ يول ئارقىلىق  «ھەم كاۋاپمۇ كۆيمەيدىغان ئۇسۇل

 غايىسىنىجىھادنىڭ  كىشىلەرل قىلماقچى بولۇۋاتقان ھەبىلەن 
 بولمىغان ىتەسەۋۋۇر يئىسالمى ېنىقئ ، بەلكىبىلمەيدىغان
قوماندان بولۇش ئۇياقتا  جىھادتا كىشىلەربۇنداق  كىشىلەردۇر.

تائاال  هللائەسكەر بولۇشقىمۇ يارىمايدۇ.  يئاددىھەتتا ئەڭ  ،تۇرسۇن

ُرُجوا َمِعيَ ﴿مۇنداق دەيدۇ: 
ْ
خ
َ
ْل لَْن ت

ُ
ق
َ
ُروِج ف

ُ
خ
ْ
 لِل
َ
وك
ُ
ن
َ
ذ
ْ
اْسَتأ

َ
ُهْم ف

ْ
ٍة ِمن

َ
ائِف

َ
ُه إِلَى ط

َ  
 الل

َ
ِإْن َرَجَعك

َ
ف

وا 
ُ
اِتل

َ
ق
ُ
بًَدا َولَْن ت

َ
اأ

ً ك غازىتىدىن( قايتۇرۇپ ۇسېنى )تەبهللا ئەگەر » ﴾َمِعيَ َعُدو 
)ئۆزرىسىز قېلىپ قالغان مۇناپىقالردىن( بىر تۈركۈمنىڭ يېنىغا 
ئېلىپ بارسا، ئۇالر )ئىككىنچى بىر غازاتقا( چىقىشقا سەندىن ئىزنى 

سىلەر مەن بىلەن بىللە مەڭگۈ > :سورىسا، )ئۇالرغا( ئېيتقىنكى
ەن بىلەن بىللە چىقىپ ئۇرۇش مر، ھەرگىز )غازاتقا( چىقماڭال

 .②<«قىلماڭالر
 ـــ مانا بۇ»: ېگەنمۇنداق د )رەھىمەھۇلالھ( رتۇبىئىمام قۇ

ى ىنكىلشنىڭ دۇرۇس ئەمەساتناشتۇرۇق قارمال كىشىلەرنى غازاتوبىن

                                                             
 بەت. -33توم  -8 «القرطبي» ①
 .نىڭ بىر قىسمىئايەت -83سۈرە تەۋبە  ②
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ئەقلى دا رىىلدۈرىدۇ. زۆر كۆپچىلىك ئالىمالر جىھاد كىتابلبى
-ەشتۇرغۇچى، پىتنئىرادىسىنى بوشاباشقىالرنىڭ جىھادتا بىنورمال، 

ۇچى قۋە توس تاشالپ قويغۇچىتارقاتقۇچى، ياردەمسىز  ئىغۋا
جەڭگە قوشۇنىغا ھەمراھ بولۇپ  كىشىلەرنىڭ مۇجاھىدالر

  .①«پەتىۋا يازغاننىڭ دۇرۇس ئەمەسلىكىگە ئوچۇق ىىشچىق
ۋە  ۋانىلىپپىن، لىتىن، فپەلەس ئافغانىستان، !هللا ىئ
 ىئ .دىكى مۇجاھىدالرغا ياردەم بەرگىنجايلىرىنىڭ ھەر قايسى دۇنيا
 .ئان ھاكىمىيىتىنى ئۈستۈن قىلغىنئىسالم بايرىقى ۋە قۇر !هللا

 .ەھىدلىك ئۈستىدە ۋاپات قىلدۇرغىنش انىڭ يولۇڭدېبىزنى س
 (!)ئامىن

  

                                                             
 بەت. -348توم  -8 «القرطبي» ①
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 خاتىمە
)يەنى ئىسالمنى توغرا  مەسىلە بۇ ،نى ئېيتىمىزكىئاخىرىدا شۇ
 ڭپاكىتالرنى-دەلىل مەسىلىسى(چۈشىنىش  ۋە تەسەۋۋۇر قىلىش

لەرگە بقەلهللا . ئەگەر باغلىقتۇر بلەرگەقەل ئەمەس بەلكى گەكىۈكۆپل
ايەن نامھەق  ىكىتقەلب ۋە بلەر ھەقنى كۆرەلەيدۇقەل ،نۇر ئاتا قىلسا

 نداق قەلبئۇ ،قاپلىۋالسا زۇلمەتبلەرنى لەئەگەر ق ؛بولىدۇ

َها لَا ﴿ دەيدۇ:مۇنداق بۇ ھەقتە تائاال هللا  نەرسىنى كۆرەلمەيدۇ.ھېچ
َ  
ِإن
َ
ف

ُدورِ 
ُ تِي فِي الص 

َ  
وُب ال

ُ
ل
ُ
ق
ْ
ْعمَى ال

َ
ْبَصاُر َولَِكْن ت

َ
أ
ْ
ْعمَى ال

َ
ھەقىقەتەن كۆزلەرال كور » ﴾ت

بولمايدۇ، لېكىن كۆكرەكلەردىكى قەلبلەر كور بولىدۇ )يەنى ھەقىقىي 
كورلۇق كۆزنىڭ كورلۇقى ئەمەس، دىلنىڭ كورلۇقىدۇر، كور ئادەم 

  .①«ۋە چۈشەنمەيدۇ( ئىبرەت ئالمايدۇ
ى شۈمۆجىزىلەرنى كۆر ۋە الرپاكىت-دەلىل يبلەرنىڭ ئىالھىقەل

 جۇدقاۋۇ تىكى تىرىشچانلىقئىبادەت-تائەت ۋە تەقۋالىق دەنەتىجىسى

مَْن ﴿ مۇنداق دەيدۇ:بۇ ھەقتە تائاال هللا  لىدۇ.ېك
َ
ْم ف

ُ
ِك
ْم بََصائِرُ ِمْن َرب 

ُ
ْد َجاَءك

َ
ق

ِسِه َوَمْن 
ْ
ف
َ
ِلن
َ
ْبَصَر ف

َ
ْم ِبَحِفيٍظ أ

ُ
ْيك
َ
ا َعل

َ
ن
َ
ْيَها َوَما أ

َ
َعل
َ
 )ئى پەيغەمبەر ئېيتقىنكى(»  ﴾َعِميَ ف

سىلەرگە پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن )ھىدايەتنى ئازغۇنلۇقتىن ئايرىپ 
كۆرسىتىدىغان( دەلىللەر كەلدى، كىمكى ھەقنى كۆرۈپ ئىمان 

ارتسا( ت ئېيتسا ئۆزىگە پايدا، كىمكى ئۇنىڭدىن كۆز يۇمىسا )يەنى باش
ئۆزىگە زىيان. مەن سىلەرگە )ئەمەلىڭالرنى كۆزىتىپ تۇرىدىغان( 
كۆزەتچى ئەمەسمەن )پەقەت سىلەرنى ئاگاھالندۇرغۇچى 

                                                             
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -13سۈرە ھەج  ①
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 .①«پەيغەمبەرمەن(
 شتوغرا چۈشىنىنۇش ۋە توتوغرا بتە قەل سۈزۈكلۈك يقەلبى

 كەسىپ ياكىئوقۇپ  ڭغانىبۇ ،ئېتىلدۇرۇپ چىقىرىدۇرىنى بۇالقلى
ابى ۋە كىتنىڭ هللا بەندىنىڭ پەقەتئۇ يدۇ. ىلى بولمارىشكئې پقىلى

تەرىپىدىن ئاتا  هللا تونۇشىغا قارىتا ينىغا بولغان قەلبىدى
 سۈزۈكلۈك يقەلبى خاالس. ،دۇرقۇۋۋىتى چۈشىنىشقىلىنىدىغان 

 ىلراستچەق بىلەن باتىل، ھ ئارقىلىق ئۇ ،تىلىدۇېئۆسۈپ ي بتەقەل
ۇنداق مبۇ ھەقتە تائاال هللا سى ئايرىلىدۇ. ىنىڭ ئوتتۇريالغانچىبىلەن 

ِميَن ﴿ دەيدۇ: ِ
مَُتوَس 

ْ
 لَآيَاٍت لِل

َ
لِك

َ
 فِي ذ

َ ئۇنىڭدا )يەنى ئۇالرغا نازىل بولغان » ﴾إِن 
 .②«ئازابتا( كۆزەتكۈچىلەر ئۈچۈن ھەقىقەتەن نۇرغۇن ئىبرەتلەر بار

 غان بىر ھەدىستەىنقىلنەقىل  دىنئەبۇ سەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
سىلەر » «ه عزوجلفراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللَّ اتقوا »: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 ىنىڭ نۇرهللائۇ  ،چۈنكى .ساقلىنىڭالر نسىتىدىاپارمۇئمىننىڭ 

ِميَن ﴿كېيىن  ، ئاندىندېگەن <بىلەن قارايدۇ ِ
مَُتوَس 

ْ
 لَآيَاٍت لِل

َ
لِك

َ
 فِي ذ

َ  ﴾إِن 
ئۇنىڭدا )يەنى ئۇالرغا نازىل بولغان ئازابتا( كۆزەتكۈچىلەر ئۈچۈن >

 ④.«غانئايەتنى ئوقۇ دېگەن ③<ھەقىقەتەن نۇرغۇن ئىبرەتلەر بار
مۇنداق مۇجاھىد  ،ھەدىسكە ئاساسلىنىپ تۇرۇپ يۇقىرىقى

تاللىسا ھەمدە دۇنيانى  دۇنيانىھەرقانداق ئىلىم ئەھلى ] :ېگەند
نەقىل م، ۈھۆك نچىقارغاپەتىۋا، بەرگەن ئۆزىنىڭ  ياخشى كۆرسە
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 شىلىھەقتىن باشقىسىنى سۆزلەپ قې ىدالىرقارارۋە  ۋەرخەقىلغان 
دا ئەھۋال ىنچەكۆپنىڭ ئەھكاملىرى هللاچۈنكى  .مۇقەررەردۇر

كىشىلەرنىڭ  يبولۇپمۇ رەھبىرى ،خاھىشلىرىغا كىشىلەرنىڭ
 لىدۇ.ېقارشى ك خاھىشلىرىغا

قارشىلىشىش ۋە  كەھەق ھۋەتلەرگە ئەگىشىدىغان كىشىلەرشە
 .يېتىدۇ مەقسەتلىرىگەئارقىلىق ئۆز  رەت قىلىش كۆپئۇنى 

شەھۋەتلەرگە  ،مەنسەپكە ئامراق ھاكىمئەگەر ئالىم ياكى 
ت زى تپەقە غەرىزى نىڭ بۇالرئۇ ،لساقا بولۇپ كىشى ىغانئەگىشىد

ۇ بمەلگە ئاشىدۇ. لىدىغان ھەقنى قوبۇل قىلماسلىق بىلەنال ئەېك
 ەسھەۋ-ۋايىاھ ،پبىرلىشىئۆزئارا شەھۋەت  بىلەن ەبھۈشۋاقىتتا 

ئۆچۈرۈلىدۇ. گەرچە  ىقەتتوغرا يوشۇرۇلۇپ ھەق دە،-قوزغىلىدۇ
بھە بولمىغان ۈش قانداقچېھئۇنىڭدا  ئوپئوچۇق بولۇپ ىقەتەقھ

پ ەد «گۇناھىمنى يۇيىمەن ىپمەن تەۋبە قىل» ئۇ كىشى ،مۇتەقدىردى
ر ۇالئتائاال هللا  .رئەت قىلىدۇۈقارشىلىشىشقا ج ىقەتكەھەقتۇرۇپ 

َهوَاِت ﴿ ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:
َ  
َبُعوا الش

َ  
 َوات

َ
لَاة

َ اُعوا الص 
َ
ض
َ
ٌف أ

ْ
ل
َ
َف ِمْن بَْعِدِهْم خ

َ
ل
َ
خ
َ
 ﴾ف

ر ارالئۇالر كەتكەندىن كېيىن )ئۇالرنىڭ( ئورنىنى باسقان ئورۇنباس»
 تائاالهللا  .①«خاھىشلىرىغا ئەگەشتى-نامازنى تەرك ئەتتى، نەپسى

ى ﴿ مۇنداق دەيدۇ:يەنە 
َ
ْدن
َ
أ
ْ
ا ال
َ
 َهذ

َ
َرض

َ
وَن ع

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
ِكَتاَب يَأ

ْ
وا ال

ُ
ٌف َورِث

ْ
ل
َ
َف ِمْن بَْعِدِهْم خ

َ
ل
َ
خ
َ
ف

 
َ
ِكَتاِب أ

ْ
 ال
ُ
اق

َ
ْيِهْم ِميث

َ
 َعل

ْ
ذ
َ
خ
ْ
لَْم يُؤ

َ
وُه أ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
ُه يَأ

ُ
ل
ْ
 ِمث

ٌ
َرض

َ
ِتِهْم ع

ْ
ا َوإِْن يَأ

َ
ُر لَن

َ
ف
ْ
وَن َسُيغ

ُ
ول
ُ
ق
َ
 َوي

ُ
ق
َ
وا ْن لَا ي

ُ
ول

حَ 
ْ
ا ال
َ  
ِه إِل
َ  
ى الل

َ
وَن َعل

ُ
ْعِقل

َ
لَا ت

َ
ف
َ
وَن أ

ُ
ق
َ  
ِذيَن يَت

َ  
ٌر لِل

ْ
ي
َ
 خ
ُ
آِخَرة

ْ
اُر ال

َ  َوَدَرُسوا َما فِيِه َوالد 
َ ن ئۇالردى» ﴾ق 

ڭ ۇالر بۇ دۇنيانىكېيىن، )يامان( ئەۋالدالر تەۋراتقا ۋارىسلىق قىلدى، ئ
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مېلىنى )ھاالل بىلەن ھارامنى ئايرىماي، قارىقويۇق( -ئەرزىمەس پۇل
مال -دەيدۇ. شۇنداق پۇل <ئەپۇ قىلىدۇ هللابىزنى >ۋە  ىدۇئال

ئۇالرنىڭ قولىغا كەلسە، ئۇالر يەنە ئالىدۇ. كىتابتا )يەنى تەۋراتتا( 
قا )يالغان چاپلىماي( پەقەت ھەقنىال ئېيتىشلىرى توغرۇلۇق هللا

ئۇالردىن چىڭ ۋەدە ئېلىنمىدىمۇ؟ ھالبۇكى، ئۇالر تەۋراتتىكى 
تىن هللاپ، نەرسىلەرنى ئوقۇغان ئىدى. ھارامنى تەرك ئېتى

 .①«قورقىدىغانالرغا ئاخىرەت ياخشىدۇر، بۇنى چۈشەنمەمسىلەر؟
 .لىپ قويىدۇنى كور قىبشىش قەلىا ئەگخاھىشق-نەپسى

 ەتبىدئنىڭ ىمنې ،ننەتۈسنىڭ ىمنېئۇ كىشى  ،نەتىجىدە
ننەتنى بىدئەت، بىدئەتنى ۈس ياكى يدۇقلەندۈرەلمەپەر ىكەنلىكىنىئ
ئەال  تتىندۇنيانى ئاخىرە ـــ قالىدۇ. مانا بۇ دەپ ئويالپننەت ۈس

 شمەنسەپ تۇتۇر تىدىغان ئاپەتتۇر، شۇڭا سىلەېي غائالىمالر بىلگەن
  ②.[رىلىشتىن ساقلىنىڭالرىۋە شەھۋەتلەرگە ب

 التائا . هللانازىل بولغانھەققىدە  شۇنداق كىشىلەر بۇ ئايەتلەر

اُه ﴿مۇنداق دەيدۇ: 
َ
ْين
َ
ِذي آت

َ  
 ال
َ
َبأ
َ
ْيِهْم ن

َ
ُل َعل

ْ
يْ َوات

َ  
َبَعهُ الش

ْ
ت
َ
أ
َ
َها ف

ْ
 ِمن

َ
خ
َ
َسل

ْ
ان
َ
ا ف
َ
اآيَاِتن

َ
اَن ط

َ
ك
َ
ُن ف

اِويَن 
َ
غ
ْ
ِب إِْن  ۞ِمَن ال

ْ
ل
َ
ك
ْ
ِل ال

َ
مَث
َ
ُه ك
ُ
ل
َ
مَث
َ
 َهوَاُه ف

َ
َبع

َ  
ْرِض َوات

َ
أ
ْ
َد إِلَى ال

َ
ل
ْ
خ
َ
ُه أ
َ  
اُه ِبَها َولَِكن

َ
ْعن
َ
ا لََرف

َ
ن
ْ
 َولَوْ ِشئ

ُه 
ْ
ُرك
ْ
ت
َ
ْو ت
َ
 أ
ْ
َهث

ْ
ْيِه يَل

َ
ْحِمْل َعل

َ
 ت

ْ
َهث

ْ
ا غەممەد!( ئۇالر )يەنى يەھۇدىيالر()ئى مۇھ» ﴾يَل

شۇنداق بىر ئادەمنىڭ قىسسىسىنى ئوقۇپ بەرگىنكى، ئۇنىڭغا 
ئايەتلىرىمىزنى بەردۇق )يەنى كىتابۇلالھنىڭ بەزى ئىلىملىرىنى 
ئۆگەتتۇق(. ئۇ ئايەتلىرىمىزدىن ئۆزىنى تارتتى، ئۇنىڭغا شەيتان 

[. ئەگەر بىز 455ردىن بولۇپ كەتتى ]ئاپىرىدە بولۇشى بىلەنال گۇمراھال
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خالىساق، ئۇنى )تەقۋادار ئۆلىماالر دەرىجىسىگە( كۆتۈرەتتۇق، لېكىن 
خاھىشىغا بويسۇندى، ئۇ گويا بىر -ئۇ دۇنياغا بېرىلىپ كەتتى، نەپسى

قوغلىۋەتسەڭمۇ تىلىنى چىقىرىپ  ئىتقا ئوخشايدۇكى، ئۇنى
 .①«يدۇاسىراھسەڭمۇ تىلىنى چىقىرىپ مىقوغلىۋەت يدۇ،اسىراھ

 ھەقنى ،قەلبنىڭ كۆرۈش قۇۋۋىتى بولمىسائەگەر  ،شۇڭالشقا
 . كۇپايە قىلمايدۇ الھەدىسئايەت ۋە  پەقەتچۈن ۈش ئۈكۆر

نەپسىنىڭ ۋە  ىكىرىسمەنلېلغان ھوبنىڭ دۇنياغا بئەگەر قەل
نكى ۈچ دۇئورناي كىتېقارا چبكە قەل ،پ بولساۆگۇناھلىرى ك

رى ېپەيگەنسۆكىت كېتىدۇ، قارا چېقارايتىۋبنى ەرقانداق گۇناھ قەلھ
 قارا پەردەچەكلەيدىغان كىرىشىنى ھەقىقەت نۇرىنىڭ  ەتبقەل

 شەكىللىنىدۇ.
 ھالىتىدە ئەسلى ىنىڭزۆئ نەرسىلەر ،داقانزۇلمەت باس نىبقەل

 ھەقمۇتىپ ېلىشىپ كىئار مۇ ناھەقكەھەق ،نەتىجىدە .رۈنمەيدۇۆك
 ىناھەقن ،ناھەقھەقنى  بقەلئەكسىچە رۈنمەيدۇ، ۆك ئەسلى ھالىتىدە

ئارىسىنى( ئايرىش  ناھەق)ھەق بىلەن  .پ قالىدۇۈرۆھەق ك
 ،ك بولۇشىۈزۈس بقەل ئۈچۈن بولۇشىھاسىل ىنىڭ قۇۋۋىت

 نۈچۈشى ئۈنۈرۆشەن كور ۋە نىقېز شەكلىدە ئۆرنىڭ ئنەرسىلە

يَا ﴿مۇنداق دەيدۇ: بۇ ھەقتە  تائاال . هللادۇرشى زۆرۈرۇلوب نىڭتەقۋالىق

َها 
ُ ي 
َ
ْم َواأ

ُ
ِفْر لَك

ْ
غ
َ
ْم َوي

ُ
اِتك

َ
ئ ِ
ْم َسي 

ُ
ك
ْ
ْر َعن ِ

 
ف
َ
ا َويُك

ً
ان
َ
ْرق
ُ
ْم ف
ُ
َه يَْجَعْل لَك

َ  
وا الل

ُ
ق
َ  
ت
َ
وا إِْن ت

ُ
ِذيَن آَمن

َ  
ِل لال

ْ
ض
َ
ف
ْ
و ال

ُ
هُ ذ
َ  
ل

َعِظيِم 
ْ
سىلەرگە ھەق  هللاتىن قورقساڭالر، هللائى مۇئمىنلەر! ئەگەر » ﴾ال

گۇناھىڭالرنى  بىلەن باتىلنى ئايرىيدىغان ھىدايەت ئاتا قىلىدۇ،
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كاتتا پەزل  هللاكەچۈرىدۇ، سىلەرگە مەغپىرەت قىلىدۇ. 
 .①«ئىگىسىدۇر
ققا مەسىلىدە قىيىنچىلىبىرەر كىشىلەر سالىھ ئىلگىرىكى  شۇڭا
قىن ېقا ئەڭ يهللانكى ئۇالر ۈسوراڭالر، چمۇجاھىدالردىن » :ئۇچرىسا

 دەيتتى.« لەركىشى
كىمدىن  كېيىنبىز سەندىن » :كىشىلەر ئىمام ئەھمەدتىن

بەكرى  سىلەر ئەبۇ» :دە، ئىمام ئەھمەد ئۇالرغادېگەن «سورايمىز
ە بىرىشك بكىشى، مەن ئۇنى جاۋا پەرھىزكار اقتىن سوراڭالر. ئۇرئەلۋەر
 .  گەندې «دەپ قارايمەنكىشى مۇۋاپىق ئەڭ 

 ،ھەدىستە قىلىنغان نەقىلئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمدىن 
فيما مضى قبلكم من األمم أناس محدثون قد كان » :دېگەنمۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

سىلەردىن ئىلگىرىكى » «فإن يك في أمتي أحد منهم فهو عمر بن الخطاب
ىڭ نې، ئەگەر مولغاندە ئىلھام قىلىنغۇچى كىشىلەر بئىچى ممەتلەرۈئ
ئۇ ئۆمەر ئىبنى  ،يىلسەېممىتىمدە ئۇالردىن بىرەرسى بار دۈئ

 ئىخالسمەن بەندەۋە  يڭ ھەققانىئۆمەرنى ـــبۇ  «.تۇرخەتتاب
 .بولغانلىقىدىندۇر

مۇنداق  نىڭامۇسلىم ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھئىمام 
ۇرغاندا ت ازغاچىلىك نامېك ملسو هيلع هللا ىلصر : پەيغەمبەغانقىل نەقىللىكىنى دېگەن

هم رب جبرائيل، وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السماوات اللَّ » :دەيتتى مۇنداق
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني  واألرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم

ئى » «لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم
ئى ئاسمانالرنى ۋە  !هللاى ىل ۋە ئىسرافىلنىڭ رەببجىبرىئىل، مىكائ
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 سەنهللا! يوشۇرۇننى ۋە ئاشكارىنى بىلگۈچى زېمىننى ياراتقۇچى، 
ختىالپ قىلىشقان نەرسىلەر ئۈستىدە بەندىلىرىڭنىڭ ئارىسىدا ئۇالر ئى

 شقانھەق توغرىسىدا ئىختىالپ قىلى! هللا. ئى ھۆكۈم چىقىرىسەن
ھىدايەت قىلغىن، ھەقىقەتكە نى ېئىزنىڭ بىلەن م ئۆز نەرسىلەردە

 .«يسەنسەن خالىغان كىشىنى توغرا يولغا باشال

ا ﴿ئاخىرىدا  بىز
َ
وِْمن

َ
َن ق

ْ
ا َوبَي

َ
ن
َ
 بَْين

ْ
َتح

ْ
ا اف

َ
ن
َ اِتِحيَن َرب 

َ
ف
ْ
ُر ال

ْ
ي
َ
َت خ

ْ
ن
َ
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َحق 
ْ
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پەرۋەردىگارىمىز! بىز بىلەن قەۋمىمىز ئارىسىدا ھەق ھۆكۈم »
 ①«چىقارغىن، سەن ھۆكۈم چىقارغۇچىالرنىڭ ئەڭ ياخشىسىدۇرسەن

زىنىڭ سەھىھ ۆئىمام مۇسلىم ئشۇنداقال  .دۇئا قىلىمىز دەپ
تۆۋەندىكى نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ھەدىسلەر توپلىمىدا نەقىل قىلغان

اهدني لما اختلفوا فيه من  هماللَّ »: قىلىمزدۇئا قايتا -قايتا بىلەن دۇئاسى
ھەق توغرىسىدا  !هللائى » «الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم

ەتكە ھەقىقنى ېئىزنىڭ بىلەن م ئۆز نەرسىلەردە شقانئىختىالپ قىلى
 «.يسەنباشال ھىدايەت قىلغىن، سەن خالىغان كىشىنى توغرا يولغا

ِذيَن آمَ ﴿يەنە 
َ  
ا لِل

ً  
ا ِغل

َ
وِبن

ُ
ل
ُ
ْجَعْل فِي ق

َ
ِإيمَاِن َولَا ت

ْ
ا ِبال

َ
ون
ُ
ِذيَن َسَبق

َ  
ا ال
َ
وَانِن

ْ
ا َولِِإخ

َ
ِفْر لَن

ْ
ا اغ

َ
ن
َ ا َرب 

َ
ن
َ وا َرب 

ُ
ن

 َرُءوٌف َرِحيٌم 
َ
ك
َ  
پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە ۋە بىزدىن ئىلگىرى ئىمان » ﴾إِن

ا مەغپىرەت قىلغىن، دىللىرىمىزدا ئېيتقان قېرىنداشلىرىمىزغ
مۇئمىنلەرگە قارشى دۈشمەنلىك پەيدا قىلمىغىن، پەرۋەردىگارىمىز! 

دۇئا  دەپ ②«سەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىسەن، مېھرىبانسەن
  قىلىمىز.

                                                             
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -83سۈرە ئەئراف  ①

 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -42سۈرە ھەشر  ②
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بىزنى سائادەتمەن ھالەتتە ياشاتقىن، شەھىد  ھالەتتە  !هللائى 
  نىڭ ئۈممىتى قاتارىدا ملسو هيلع هللا ىلص ات تاپقۇزغىن ۋە بىزنى مۇھەممەدۋاپ

 (!ئامىين)قىلغىن. 
 

وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت،  همالل  سبحانك 
 وأستغفرك وأتوب إليك.




