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﷽ 

رللني األنبياء واملاحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف 
 نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني. وبعد:

 ر ۋە قېرىنداشال مۇسۇلمان ۋە ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ئەزىز مۇئمىن
ڭ تەۋپىق ۋە يا ردەم بېرىشى بىلەن، بۈگۈنكى نىهللا ھەمشىرىلە ر،

«  رالكاپىرپۇقرا »، «ئادەتتىكى پۇقراال ر»كۈندە ئىشلىتىلىۋاتقان 
 ە بېرىلىدىغانىگھشۈبلىقىنى ۋە بۇ دېگەن ئاتالغۇال رنىڭ باتىل

  رەددىيەنى قىسقىغىنە بايان قىلىپ ئۆتمەكچىمەن.
 خىلدىكى قېرىنداشال رغا نىسبەتەن بۇ قىسىم بىربەلكىم 

ئىسالم ئۈممىتى جىھاد ۇشى مۇمكىن. ھۆكۈملە ر يات تۇيۇل
ھۆكۈملە ردىن ئۇزۇن  يئىلىملە ردىن ۋە جىھادى يئىبادىتىدىن، جىھادى

ن موللىال ر ۋە بەزى ۇ. ھەتتا  مۇناپىق، ساتقدىقال ئايرىلىپ ۋاقىت
تە رىپىدىن جىھاد ھۆكۈملىرى بۇ رمىلىنىپ، جىھاد  «ئالىمال ر»نادان 

بولغان   ①پە رىز ئەين جىھادنىڭبۇ  سىتىلىپ،ئىبادىتى يامان كۆ ر
بىز  .تىئىبادەت ئىكەنلىكى كىشىلە رنىڭ زېھنىدىن كۆتۈ رۈلۈپ كەت

 بۇل قىلىدۇوق ئۇنى ىقەت يەتسەھەق غا ررىنداشال، قېكىئوياليمىز
، بولۇپ پ قويغان نە رسىسىئمىننىڭ يوقىتىۇم ھەقىقەت»چۈنكى 

 «.تۇ رتاپسا ئېلىۋېلىشقا ھەقلىق قەيە ردەئۇنى 
 دېگەن ئاتالغۇ بازا ر« ئادەتتىكى پۇقرا»گۈنكى كۈندە ۈب

تېپىۋاتىدۇ. ئۇنىڭ بىلەن ئەسكە رلە ردىن باشقىال ر )يەنى بۈگۈنكى 
ئو رگانلىرىغا مەنسۇپ بولمىغان شەخىسلە ر( زامان بىخەتە رلىك 

)يەنى ئادەتتىكى  ال ر بۇ ئاتالغۇكاپىرمەقسەت قىلىنىۋاتىدۇ. 

                                                           
 ھە ر بىر كىشى ئۆزى بىۋاستە ئو رۇندىمىسا بولمايدىغان ئىبادەت. — پە رز ئەين ①
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 شقا ئۇ رۇنماقتائا رقىلىق ئۆزىنى قوغدا پۇقراال ر(نى ياساپ چىقىپ، شۇ
شە رىئەتكە ئۇيغۇن بولمىغان مەقسەتلە رنى كۆتۈ رۈپ چىقىپ،  شۇنداقال

قانداق ھالەتتە چېقىلساڭ ھە ر لتۈ رسەڭ ۋەپۇقراال رنى ئۆكاپىر »
 نىىلە رھشۈبدېگەندەك شە رىئەتتە ئاساسى يوق، باتىل « بولمايدۇ

ھۆكۈملە رنى ئەگەشتۈ رۈپ  بۇنىڭغا كۆپلىگەن باتىل ھەمدە تا رقاتماقتا
غا دىنى ئىسالم ڭ شە رىئىتىگە ۋەنىهللاكەلمەكتە. بۇنداق قىلىش 

 .تۇ رلەۋزى ۋە مەنىسى جەھەتتىن باتىلنى نىسبەت بە رگەنلىك
خەلقئا را ئىنسان » ئەسلى دېگەن ئاتالغۇنى« ئادەتتىكى پۇقرا»

ڭ كۈچىنى بۇنى بولۇپ، ا رغانئويدۇ رۇپ چىق« ھوقۇقلىرى تەشكىالتى
ىنى ھشۈبخاتا  . بۇۋاتىدۇۇبا رىچە تەشۋىق قىلىپ  راۋاجالندۇ ر

 ىيمۇسۇلمانال ر ھاياتىغا چوڭقۇ ر سىڭدۈ رۈپ، مۇسۇلمانال رنىڭ دىن
ھا رام ئىشال ر -ۇزۇپ تاشالپ، ھااللئەھكاملىرىنى ئومۇميۈزلۈك ب

بىلەلمەيدىغان  كۇفۇ ر مەسلىسىنىمۇ-ئىمان ئۇياقتا تۇ رسۇن ھەتتا
 .ۋاتىدۇۇئۇ رۇنۇشقا چۈشۈ رۈپ قوي ھالەتكە
 ئېغىزىدا «قلىرى تەشكىالتىخەلقئا را ئىنسان ھوقۇ»

ان ۋا قىلغەدەپ د« !قىنى قوغدايمىزۇئىنسانال رنىڭ كىشىلىك ھوق»
يدۇ، پۇقرالىرىنىال قوغدا كاپىرپەقەتال ئۆزىنىڭ لىيەتتە ەبولسىمۇ، ئەم
گەن دې« ئادەتتىكى پۇقرا»ئۈچۈن  بۇ مەقسىتىگە يېتىشخاالس. ئۇال ر 

ۇ، بۇال ر يدپۇقراال رغا چېقىلساڭ بولماكاپىر » ،ئاتالغۇنى ياساپ چىقىپ
خەلقئا را ئىنسان ». ئەگە ر ىدۇدەپ جا ر سال« >ئادەتتىكى پۇقراال ر<

ھەقىقەتەن ئىنسانال رنىڭ كىشىلىك « ھوقۇقلىرى تەشكىالتى
 م زېمىنلىرىدا، يۈز يىلدىن بېرى پۈتۈن ئىسالىساھوقۇقىنى قوغد

 ال ر مۇسۇلمانال رنىكاپىر، دىنالپ قىرغىن قىلىنومۇسۇلمانال ر مىلي
 دېمەستىن «ياش-قېرى» ،«ئايال-ئە ر»، «پۇقرا-ئەسكە ر»
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ا كۆز غدۇنيا مۇقىدىكى بوۋاقال رنىى، ھەتتا ئانىسىنىڭ قو رسئۆلتۈ ردى
خەلقئا را ئىنسان »، ئەجىبا دىقەتلىئام قىل قۇزماستىنئاچ

كى ئادەتتى» مۇئۇ بىگۇناھ مۇسۇلمانال رنىڭ« تەشكىالتى ھوقۇقلىرى
ئىكەنلىكىنى تىلغا ئېلىپ، بۇ قانخو ر كاپىرال رنى ئۇال رنى « پۇقرا

 !؟توسۇپ باقتىمۇ ئۆلتۈ رۈشتىن 
ى جاۋۇزچىلىرقا رايدىغان بولساق، خىتاي تا ال رغاتا رىخ قىيېقىن

، ىپقىلقىرغىن   رنىن مۇسۇلمانالوتۈ ركىستان زېمىنىدا نەچچە مىلي
ال ر ئۆزى ئېالن كاپىرمىڭىنى تۈ رمىلە رگە قامىدى.  011نەچچە 

يىلغىچە  -2006يىلدىن  -1980» :مەلۇماتتاقىلغان سانلىق 
دېگەن، « يوقاتتۇق ىنىو رچ رمىڭ تېر 051يىل ئىچىدە  62بولغان 
. ئۇال رنىڭ مان قېرىندىشىمىزنى ئۆلتۈ رگەنمىڭ مۇسۇل 850يەنى 

ايالال ر، ياش بالىال ر ۋە ھە ر ، ئال رئىچىدە ئالىمال ر، قا رىال ر، ياشانغان
غان ىلال ر ئۆزى ئېالن قكاپىر. ئىدى دىكى قېرىنداشلىرىمىز با رەساھ

ۇ را ھېساب بىلەن يىلىغا بىر ئوتت» :يەنە بىر سانلىق مەلۇماتتا
ئېلىپ تاشالپ، بىر  سىقىدىنئانىسىنىڭ قو ر ن بوۋاقنىومىلي
 -2014يىلدىن  -1199دەۋاتىدۇ. « پۇسنى تىزگىنلىدۇقون نومىلي
 ئانىسىنىڭ قو رسىقىدىن ن بوۋاقومىلي 24تەخمىنەن  غىچەىيىل

ھە رخىل ئۇسۇلال ر  ئېلىپ تاشالنغان. تاجاۋۇزچىال ر يمەجبۇ رى
-قېرى»، «ئايال-ئە ر»، «پۇقرا-ئەسكە ر» ال رنىمۇسۇلمان ئا رقىلىق

 دەپ ئايرىماستىن قىرغىن قىلغان. «ياش
سوۋىت ئىتتىپاقى تاجاۋۇز قىلىپ كىرگەن چىچىنىيە، 

ۇ ب مىنال رداىستان ۋە باشقا زېئۆزبېكىستان، قىرغىزىستان، قازاق
ن نەچچە مىليو ئايرىماستىندەپ « پۇقرا-ئەسكە ر» تاجاۋۇزچىال ر

يىللىرى ئافغانىستانغا  -70 ئۇال ر  ؛مۇسۇلماننى قىرغىن قىلغان
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 «ياش-قېرى»، «ئايال-ئە ر»، «پۇقرا-ئەسكە ر»سىپ كىرگەندە بې
 ندىن ئا رتۇقىليوبومبا ردىمان قىلىپ بىر يېرىم م ستىندەپ ئايرىما

 .ئىدى مۇسۇلمانال رنىڭ جېنىغا زامىن بولغان
ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى  دىن باشالپيىلى -2001 

ىن دسىپ كىرگەنئافغانىستانغا بې «بىرلەشكەن تاجاۋۇزچى ئا رمىيە»
-چوڭ» ۋە «ياش-قېرى»، «ئايال-ئە ر»، «پۇقرا-ئەسكە ر»رى بې

 مۇسۇلمانال رنى بومبا ردىمان قىلىپ يدەپ ئايرىما «كىچىك
 ، بۇ ئۇ رۇشتاۋاتىمىزئىشال رغا بىز شاھىد بولۇپ تۇ رۇ بۇ .ئۆلتۈ رمەكتە

 . ئاشىدۇندىن بىر مىليو نىڭ سانىۇسۇلمانال رئۆلتۈ رۈلگەن م
بىرلەشكەن تاجاۋۇزچى »قىدىكى ئامېرىكا باشچىلى يىلى -2003

 .دىئىراققا بېسىپ كىرىپ ئومۇميۈزلۈك بومبا ردىمان قىل «ئا رمىيە
لىشىچە، تەخمىنەن بىر يېرىم ئۆزلىرى ئېالن قىلغان مەلۇماتتا دېيى

ن وئۆلتۈ رۈلگەن، نەچچە مىلي ال رنغا يېقىن مۇسۇلمانومىلي
 مۇساپىر بولۇپ چىقىپ كەتكەن. ال رمۇسۇلمان

 مىڭدىن ئا رتۇق مۇسۇلمانال ر ئىپالس 800ە گۈن سۈ رىيەدبۈ
، «ئايال-ئە ر»، «پۇقرا-ئەسكە ر» ؛بەششا ر ئەسەد قولىدا ئۆلتۈ رۈلدى

ماستىن بومبا ردىمان لدەپ ئايرى «كىچىك-چوڭ»ۋە  «ياش-قېرى»
ال رغا يۇ رت-مۇساپىر بولۇپ ياقا ال رمۇسۇلمانن ونەچچە مىلي ؛قىلىندى
 .تىشكە مەجبۇ ر بولدىېكچىقىپ 

دەپ  «پۇقرا-ئەسكە ر»قەتلىئامال رنى  ۇ خىلدىكىبال ر كاپىر
با رلىق تەشۋىقات  ئەمما بىزگە كەلگەندە ئېلىپ با رىدۇئايرىماستىن 

، بۇ <ئادەتتىكى پۇقرا> ۇال رئ» :كۈچىنىڭ با رىچەتىلىرىدا ىۋاس
ەمدە ھ بىلجىراليدۇدەپ « !پۇقراال رنى ئۆلتۈ ردى ئادەتتىكى و رچىال ر رتېر

نى لىرى«رالېسەللىلىك گېن» ەنەنگلىتە ربىيمەخسۇس بۇ ئىشقا 



 .............................................رەددىيە   ھىگەشۈبدېگەن باتىل « پۇقرا كاپىرالر»  ..............................................

 

  6  

 ئىشقا سالىدۇ.
  ربىز مۇسۇلمانال قتا شۇكى،ۇدىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ن

، مىزھەدىسكە تايىنىپ ئېلىپ با رى-نى قۇ رئانمىزبىر ئىشىھە ر
« !بىزمۇ شۇنداق قىلىشىمىز كېرەك ال ر شۇنداق قىلغاچقاكاپىر»

نىڭغا سا شۇۇنېمىگە بۇير بىزنىسۈننەت  ۋە قۇ رئان .مىزدېمەي
 ەۋ قۇ رئانبىز  ،. ئۇنداقتامىزشە رتسىز ئىتائەت قىلى ۋە مىزيسۇنىوب

بىلەن « ئادەتتىكى پۇقرا»شە رىئەت ، سۈننەتكە قا راپ باقايلى
 ؟!نى ئايرىمدۇسىال رنىڭ ئوتتۇ رى«ساقچى-ئەسكە ر»

 سىنى ئايرىمايدۇىئىسالم دىنى پۇقرا بىلەن ئەسكە رنىڭ ئوتتۇ ر
سىنى ئايرىيدۇ. ىئوتتۇ رنىڭ كاپىربەلكى مۇسۇلمان بىلەن 

شىدىن قەتئىينەزە ر ۇننىڭ ئەمىلى ۋە ئو رنى قانداق بولمۇسۇلما
نىڭ ئەمىلى ۋە ئو رنى قانداق كاپىر ئەمما قېنى قوغدىلىدۇئۇنىڭ 

قېنىنى تۆكۈش دۇ رۇس ئۇنىڭ  ،شىدىن قەتئىينەزە رۇبول
 .لىنىدۇبھېسا

 ال ر ئىككى تۈ رلۈك بولىدۇ:كاپىر
دە تۈزۈشۈش، جىزىيە تۆلەش، سالم بىلەن ئەھىىسى، ئبىرىنچ

 ۇ. بال ركاپىرچلىق ئو رناتقان ا رقىلىق تىنئەمىنلىك بېرىلىش ئ
 .جېنىغا چېقىلمايمىز ۋە ال رنىڭ مېلىغاكاپىر

قى ئۈچ ىرۇقىيەنى ي دۇ ر،ال ركاپىرىسى، تاجاۋۇزچى ككىنچئى
 كاپىرتاجاۋۇزچى  كاپىرئىشنىڭ بىرە رسىنىمۇ قىلمىغان 

 لىدۇ.ۈلتۈ ريە ردە ئۆ ئۇچرىغان ھېسابلىنىپ
ئالىمال رنىڭ ئىتتىپاقىغا ھەدىسلە رنىڭ  روھى ۋە فىقھىشۇناس 

ال ر دىيا رىدا جىھاد ئېلىپ كاپىردىننى كېڭەيتىش ئۈچۈن ، ەنئاساس
بالىلىرىنى، ئاجىز ال رنىڭ ئاياللىرىنى، كىچىك كاپىر با رغاندا
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يىپلىرىنى، كىشىلە رگە ئا رىالشمايدىغان ېقېرىلىرىنى، م
ۇال ر ئئەمما  تەن ئۆلتۈ رمەيمىزنى قەسى رلىر راھىبلىرىنى ۋە مەدىكا

ھېچبىر مۈشكۈالت يوق.  ەئۆلتۈ رۈلۈپ كەتس سەۋەبىدىنسەھۋەنلىك 
گە رچە  ،نىكاپىرقانداق باشقا ھە ر كاپىردىنبۇ ئالتە تۈ رلۈك  مانا

ىز كۇپايە بولغان ھالەت( بولسىمۇ )يەنى جىھاد پە ر تەلەپ يجىھادى
 بىرلىككەلىمال ر ق ئابا رلى دۇ رۇسلۇقىغاقەستەن ئۆلتۈ رۈشنىڭ 

چىك بالىلىرى، ئاجىز كى ال رنىڭ ئاياللىرى،كاپىركەلگەن. ئەگە ر 
الشمايدىغان  راھىبلىرى ۋە ىيىپلىرى، كىشىلە رگە ئا رېقېرىلىرى، م
شىغا سۇ توشۇش، ۇمۇسۇلمانال ر بىلەن ئۇ رۇشئۇال رنىڭ مەدىكا رلىرى 

  رازى بولۇش ۋە قۇۋۋەتلەش-پ، قولاليېمەكلىك يەتكۈزۈپ بېرىش
 يا ردەم بە رسە، ھەتتا بولسىمۇ اتا رلىق ئىشال رنىڭ بىرە رسى بىلەنق

 بىر ئېغىز سۆز بىلەن يا ردەم بە رسىمۇ قەستەن ئۆلتۈ رۈلىدۇ. 
 نكەلگە سىداىتوغر« بالىال رنى قەستەن ئۆلتۈ رمەسلىك-ئايال»

بالىال ر -ئايال ،ەنغا ئاساسدەلىللە ر ۋە ئالىمال رنىڭ ئىتتىپاقى
ە يىپال ر، كىشىلە رگ، مېئاجىز قېرىال ر لېكىن قەستەن ئۆلتۈ رۈلمەيدۇ

الشمايدىغان  راھىبال ر ۋە مەدىكا رال رنى قەستەن ئۆلتۈ رۈۋېتىشنى ىئا ر
 دۇ رۇستۈ ركۈم ئالىمال ر  ئىمام شافىئىي، ئىبنى ھەزىم ۋە باشقا بىر

 ①دېگەن.
 اۋاقىتال ردال ر دىيا رىغا كىرگەن كاپىردىننى كېڭەيتىش ئۈچۈن 

 ر، ل  راكىتال، داشاكا، شاالكا، ھە رخىكېۋىتوپ قو راللىرى، تانكا، برون
لىيىتى، پا رتلىتىش، ئوت قويۇش، ەئەم ىيەمىنا، ئىستىشھاد

پىچاقال ر بىلەن چاناش، ماشىنىدا سوقۇش ۋە -زەھە رلەش، پالتا

                                                           
 ەت.ب -151 «ئل من فقه اجلهادمسا» ①
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بالىلىرى مەقسەت -ئايال ال رنىڭكاپىرھە رتۈ رلۈك ئۇسۇلال ر بىلەن 
 .دۇ رۇستۇ ر پ كەتسەلۈۋەنلىك بىلەن ئۆلتۈ رۈھسە قىلىنماستىن

مەن  :دەيدۇىبنى جۇسامە  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق ئ سوئب
بىز دۈشمەنگە كېچىسى باستۇ رۇپ  !ئى  رەسۇلۇلالھ» :گە ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبە ر

دېسەم،  «نىڭ بالىلىرىنى ئۆلتۈ رۈپ سالىمىزبا رساق مۇشرىكال ر
 ①.دىدې «جۈملىسىدىن مۇشرىكال رنىڭ ئۇال رمۇ»: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبە ر 
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ى جۇسامە ىبنئ سوئب ،بىر  رىۋايەتتە يەنە

 ئاتلىرىمىز  رەسۇلۇلالھ! ئى»: گە ملسو هيلع هللا ىلص مەن پەيغەمبە ر: ەيدۇمۇنداق د
 مبە رپەيغە دېسەم، «دەسسىۋېتىدۇ بالىلىرىنى-ئايال مۇشرىكال رنىڭ

 ②.دېدى «جۈملىسىدىن دادىلىرىنىڭ ئۇال ر»: ملسو هيلع هللا ىلص
 دىن ملسو هيلع هللا ىلص مەن پەيغەمبە ر يەنە بىر  رىۋايەتتە مۇنداق كەلگەن:

مۇشرىكال رنىڭ »ق سو راپ: ىلىبالىلىرى توغر مۇشرىكال رنىڭ
: ملسو هيلع هللا ىلص دېسەم، پەيغەمبە ر «مىزمۇ؟ۈلىرىنى ئۇال ر بىلەن قوشۇپ ئۆلتۈ ربالى

 ③.دېدى «جۈملىسىدىن مۇشرىكال رنىڭ ئۇال رمۇ ھەئە،»
بىز »ئەكۋەئ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:  ئىبنىسەلەمە 

ن كېچىسى سىددىق  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىلە ىھەۋازىنغا ئەبۇبەكر
 بۇيرۇغان ملسو هيلع هللا ىلص ، بۇ ئىشقا بىزنى پەيغەمبە رئىدۇق باستۇ رۇپ با رغان

 ④.«ئىدى
نىڭ «مسائل من فقه اجلهاد» ھەققىدە مەلۇماتى ي)تەپسىلى 

                                                           
 .3/1365 :مۇسلىم ①
 .3/1365 :مۇسلىم ②

 .4/223 :ئەبۇ ئەۋانە ؛1/347 :سەھىھ ئىبنى ھەببان ③
 .،  راۋىيلىرى ئىشەنچىلىك4/222: ئەبۇ ئەۋانە ④



 .............................................رەددىيە   ھىگەشۈبدېگەن باتىل « پۇقرا كاپىرالر»  ..............................................

 

  9  

 ى مەسىلىسىگە قا راڭ.(ئالتىنچ
مۇسۇلمانال رنى  سالم زېمىنىغا بېسىپ كىرىپىدۈشمەنلە ر ئ

ىز ئەين ھالەتكە ئۆلتۈ رگەن ياكى ئەسىرگە ئالغان ۋاقىتتا جىھاد پە ر
ىنىڭ كىم ئىكەنلىكى سۈ رۈشتە تاجاۋۇزچ . بۇ خىل ھالەتتەئايلىنىدۇ

ال رنىڭ مۇسۇلمانال ر كاپىرماي ئۆلتۈ رۈلىدۇ. كىمكى تاجاۋۇزچى ىنقىل
 ئۆلتۈ رۈشىگە، مۇسۇلمانال رنى زېمىنىنى بېسىۋېلىشىغا،

  تاالڭ قىلىشىغا،-مۈلكىنى بۇالڭ-مال مۇسۇلمانال رنىڭ
ڭ پەيغەمبىرىنى نىهللاۋە  هللامىلە رگە قامىشىغا، تۈ ر مۇسۇلمانال رنى

ئاستى قىلىشىغا -ئاياغكۆيدۈ رۈپ  مەسخىرە قىلىشىغا، قۇ رئانىنى
ۇش، سۇ توش مۇستەھكەملىشىگەتاجاۋۇزچىلىقىنى  كاپىرال رنىڭياكى 

قۇۋۋەتلەش ياكى  رازى بولۇش -پ، قولاليەتكۈزۈپ بېرىشتاماق 
 ۇئ بە رسە يا ردەم بولسىمۇ ئا رقىلىق ، ھەتتا بىر ئېغىز سۆزئا رقىلىق

تاجاۋۇزچىال رنى ئۆلتۈ رۈشنىڭ توغرا  تۈ ردىكى تۈ رۈلىدۇ. بۇقەستەن ئۆل
 ئىكەنلىكىدە بىرە ر ئىختىالپ با رلىقىنى بىلمەيمىز.

يۇ رتلىرىمىزنى بېسىۋالغان خىتايال رغا ئوخشاش 
 لە رتۈ رۈشىىىكە شىىىە رىئەتتە دەلىلتاجاۋۇزچىال رنىڭ ھەممىسىىىىنى ئۆل

 كەلگەن بولۇپ، ئۇال ر:
مۇنداق تائاال  هللا. ال ردۇ ركاپىر. خىتايال ر ھەددىدىن ئاشقان 0
ُعُدوا ََلُْم  فَاقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدُُتُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواق ْ ﴿دەيدۇ: 

ڭال ر، ئۆلتۈ رۈشۇ يە ردە  ۇشرىكال رنى قەيە ردە ئۇچراتساڭال رم» ﴾ُكلَّ َمْرَصد  
اڭال ر، ئۇال رنىڭ ئۆتىدىغان يوللىرىنى ئەسىرگە ئېلىڭال ر، قو رش

 ①.«كۆزىتىپ تۇ رۇڭال ر

                                                           
 .نىڭ بىر قىسمىئايەت -5سۈ رە تەۋبە  ①
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غا بېسىپ كىرگەن مىزئىسالم زېمىنىبىزنىڭ . خىتايال ر 2
ْم َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيكُ ﴿مۇنداق دەيدۇ: تائاال  هللا. ال ردۇ ركاپىرتاجاۋۇزچى 

لىك قانچى بىراۋ سىلە رگە» ﴾فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ 
 ①.«چېقىلغان بولسا، سىلە رمۇ ئۇنىڭغا شۇنچىلىك چېقىلىڭال ر

مۇنداق دەيدۇ: تائاال  هللا. خىتايال ردا كۆپ قىساسىمىز با ر. 3
ئى مۇئمىنلە ر! » ﴿ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِف اْلَقت َْلى﴾

 ②.«قىساس ئېلىش سىلە رگە پە رز قىلىندى ئۆلتۈ رۈلگەنلە ر ئۈچۈن
اِب َوَلُكْم ِف اْلِقَصاِص َحَياٌة ََي أُوِل اأْلَْلبَ ﴿يەنە مۇنداق دەيدۇ: تائاال  هللا

 ئى ئەقىل ئىگىلىرى! سىلە رگە قىساستا ھاياتلىق» ﴾َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ 
با ر، )يەنى كىشى بىراۋنى ئۆلتۈ رگەن تەقدىردە ئۆزىنىڭمۇ 

ۇنىڭ ش .ە، ئۇ، ئادەم ئۆلتۈ رۈشتىن يانىدۇغانلىقىنى بىلسئۆلتۈ رۈلىدى
دەممۇ ئۆلۈشتىن ئۇنىڭ ئۆزىمۇ، ئۇ ئۆلتۈ رمەكچى بولغان ئا بىلەن

)ناھەق قان تۆكۈشتىن( ساقلىنىشىڭال ر ئۈچۈن  (.ساقلىنىپ قالىدۇ
 ③.«)قىساس يولغا قويۇلدى(

ئۇ رۇش » داق دېگەن: رەھىمەھۇلالھ مۇن يئىمام كاسانى
ئۇ رۇش قىلسۇن  ئۇ مەيلى ،ئەھلىدىن بولغان ھە رقانداق كىشىنى

. ئۇ رۇش ئەھلىدىن دۇ رياكى ئۇ رۇش قىلمىسۇن ئۆلتۈ رۈش ھاالل
 لېكىن داق كىشىنى ئۆلتۈ رۈش ھاالل ئەمەسبولمىغان ھە رقان
ىقتۇ رۇش ۋە قاتناشتۇ رۇش، ئىتائەت قىلىش، قىزئۇ رۇشقا پىكىر 

ي جەھەتتىن ىتە قاتناشقان ياكى مەنىۋىسشۇنىڭغا ئوخشاش بىۋا

                                                           
 نىڭ بىر قىسمى.ئايەت -091سۈ رە بەقە رە  ①
 نىڭ بىر قىسمى.ئايەت -070سۈ رە بەقە رە  ②
 .ئايەت -079سۈ رە بەقە رە  ③

about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
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پوپال ر، كىشىلە رگە  .دۇ رئۆلتۈ رۈش ھاالليا ردەم قىلغانال رنى 
بولۇپ ئاندىن ئەسلىگە  ىشىدىغان ساياھەتچىلە ر، سا راڭلىئا ر

ئىككى  ياكىگاچىال ر، سول قولى -كىشىلە ر، گاس كېلىدىغان
 ۇلىدۈكىشىلە ر ئۇ رۇش قىلمىسىمۇ ئۆلتۈ ر پۇتىنىڭ بىرى كېسىلگەن

  ①.«چۈنكى ئۇال ر ئۇ رۇش ئەھلىدىن ھېسابلىنىدۇ
نىڭ  رەھىمەھۇلالھ يئىمام كاسانى، كىھەممىمىزگە مەلۇم

 بولۇپ سا راڭپوپال ر، كىشىلە رگە ئا رىلىشىدىغان ساياھەتچىلە ر، »
گاچىال ر، سول قولى -كىشىلە ر، گاس ئاندىن ئەسلىگە كېلىدىغان

ىسىمۇ قىلم لە ر ئۇ رۇشياكى ئىككى پۇتىنىڭ بىرى كېسىلگەن كىشى
 دېگەن« ۇش ئەھلىدىن ھېسابلىنىدۇئۇال ر ئۇ ر ئۆلتۈ رۈلىدۇ چۈنكى

 ۇقىرىدا. يدۇ رھەممىسى پۇقراال ر ە كۆ رسىتىلگەنلە رنىڭسۆزىد يۇقىرىقى
سۆزلەنگەن كىشىلە رنىڭ ئەسكە ر، ساقچى بولۇشى ئىمكانىيەتتىن 

يىپ كىشىلە رنى ئەسكە رلىككە ېدۆلەت بۇنداق م بولۇپ، يىراق
  ②«.ل قىلمايدۇھە رگىزمۇ قوبۇ

سە رەخسى  رەھىمەھۇلالھ ئىمام ئەبۇ ھەنىفە ۋە ئىككى 
كى سىدىتوغرى« ىدىال  تۇ رىدىغان  راھىبال ربۇتخانىس» شاگىرتىنىڭ

ەنىفە ھ ئىمام ئەبۇ] :ئىختىالپىنى سۆزلەپ مۇنداق دەيدۇ
بۇتخانىسىدىال تۇ رىدىغان  راھىبال ر » :مۇنداق دېگەن  رەھىمەھۇلالھ
ائاال ت هللا بولۇپ، ال رنىڭ  رەھبە رلىرىكاپىرۇال ر ئ مىز،ىۈ ربولسىمۇ ئۆلت
اشلىرىغا ڭ كاتتىبكۇفرىنى> ﴾فَ َقاتُِلوا أَِئمََّة اْلُكْفرِ ﴿ :ەئۇال ر ھەققىد

                                                           
 بەت. -010توم  -0 «بدائع الصنائع» ①
 .بەت -016 «مسائل من فقه اجلهاد» ②



 .............................................رەددىيە   ھىگەشۈبدېگەن باتىل « پۇقرا كاپىرالر»  ..............................................

 

  12  

 ②.[«دېگەن ①<ئۇ رۇش ئېچىڭال ر
دېگەن ئۇ رۇش قىلىشقا، ئىككى سەپ  «ئاجىز قېرىال ر»
قادىر  ئەۋالد قالدۇ رۇشقا شقاندا  رىغبەتلەندۈ رۈپ توۋالشقا،ئۇچرا

 لە رشى ھەمدە پىكىرلىك، تەدبىرلىك كىشىلمايدىغان بولۇوالب
 قادىر بواللىسا ئۆلتۈ رۈلىدۇ بۇ ئىشال رغا بولماسلىقى كېرەك. ئەگە ر

چۈنكى ئۇال ر  رىغبەتلەندۈ رۈپ توۋلىغان، ئۇ رۇشقا قىزىقتۇ رغان ياكى 
تاجاۋۇزچىال رنىڭ سانىنى كۆپەيتكەن  ئەۋالد قالدۇ رۇپ

 ③.دۇ رتاجاۋۇزچىال ر
قادىر  ئەۋالد قالدۇ رۇشقاىلە رنىڭ ئىچىدىكى بەك قېرى كىش

ئا رقىلىق تاجاۋۇزچىال رنىڭ ئەۋالد قالدۇ رۇش »بوالاليدىغانلىرىمۇ 
بىلەن قەسەمكى،  هللادەپ ئۆلتۈ رۈلگەن يە ردە، « سانىنى كۆپەيتىدۇ

  ④ئۇنىڭدىن باشقا ئە رلە رنىڭ ھۆكۈمى نېمە بوال ر؟!
بەنى قۇ رەيزە ئەبۇ سەئىد خۇد رى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: 

ىگە  رازى بولىدىغانلىقىنى مۈبنى مۇئازنىڭ ھۆكىسەئىد ئقەبىلىسى 
 ئەنھۇنى  رەزىيەلالھۇ مۇئاز ئىبنى سەئىد ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبە ر .ئېيتتى

ئىبنى مۇئاز  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  سەئىد ئەۋەتتى. ئادەم چاقىرىشقا
، دىكە يېقىنلىشىۋېدەتتە كېلىپ مەسجىشەككە مىنگەن ھالئې

 )ياكى سىلە رنىڭ ڭال ردىن تۇ رۇڭال ر رغا ئو رنۇ رەھبىرىڭال»: ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبە ر
 ر بۇال» :ئىدكە قا راپدېدى ۋە سە« ڭال ردىن تۇ رۇڭال ر(ياخشىڭال رغا ئو رنۇ

                                                           
 نىڭ بىر قىسمى.ئايەت -06سۈ رە تەۋبە  ①
 بەت. -030توم  -01 «املبسوط» ②
 بەت. -156 توم -5 «ةالعناي» ③
 .بەت -013 «اجلهاد همسائل من فق» ④
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د دېدى. سەئى« ڭگە  رازى بولىدىغانلىقىنى ئېيتتىىسېنىڭ ھۆكۈم
ئۇال رنىڭ ئۇ رۇشقا يا رايدىغانلىرى » :ئىبنى مۇئاز  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

 گەنىدى،دې« ر ئېلىنسۇنبالىلىرى ئەسى-الئۆلتۈ رۈلۈپ، ئاي
 ①دېدى.« ڭ ھۆكۈمى بىلەن ھۆكۈم قىلدىڭنىهللا»: ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبە ر

قۇ رەيزە » : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ ئەتىيەتۇل قۇ رەزى
 كۈنى ئۇ كەلتۈ رۈلدۇق. ئالدىغا نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبە ر  غازىتى كۈنى

  رچىقمىغانال تۈك ئۆلتۈ رۈلۈپ، چىققانال ر تۈك ئەۋ رىتىگە
تۈك چىقمىغانال ر قاتا رىدا  ئۆلتۈ رۈلمىگەن ئىدى، مەن ئەۋ رىتىگە

 ②.«تىلگەن ئىدىمقويۇۋې
 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبە ر» :ەييىم  رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەنئىبنى ق

غان با رلىق كىشىلە رنى ئۆلتۈ رۈشكە قىل سۈننەت ئەھلىدىن قۇ رەيزە
 .دىۇتىشكە بۇيرېك چىقمىغانال رنى بالىال رغا قېتىۋئەۋ رىتىگە تۈ ۋە

گەدەنلىرىگە چاپتى. ئۇال ر ئۇال رنىڭ مەدىنە بازىرىغا خەندەك كولىنىپ، 
سامىتنىڭ  ئىبنىئەتراپىدا ئىدى. سۇۋەيدە  711~211تەخمىنەن 

بېشىغا تاش تاشالپ ئۆلتۈ رۈۋەتكەن بىر ئايالدىن باشقا ئايالال ر 
 ③«.ئۆلتۈ رۈلمىدى

لالھۇ ئۆمە ر  رەزىيە»:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ ئىبنى ئۆمە ر
ئايالال ر ۋە بالىال رنى ئۆلتۈ رمەڭال ر، > :ئەنھۇ قوشۇنلىرىغا خەت يېزىپ

ئەۋ رىتىگە ئۇستۇ ر سالغان با رلىق كىشىلە رنى ئۆلتۈ رۈۋېتىڭال ر< 

                                                           
 .ىم  رىۋايىتىمۇسل ۋە بۇخا رى ①
 قى،ەبەيھ دا رىمى، ئەھمەد، بنى ماجە،ىئ ،ىنەسائ ،دداۋۇ ئەبۇ رمىزى،ىت مۇستەد رەك،  ②
 .دېگەن «سەھىھ»ئەلبانى  ؛ۋە باشقىال ر  رىۋايەت قىلغان شەيبە ۇبنى ئەبىئ
 بەتلە ر. -035، -031توم  -3 «زاد المعاد» ③
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 ①.«دېدى
ئايالال ر ۋە باالغەتكە يەتمىگەن بالىال ردىن باشقا  ،مانا بۇ

لىقىغا  روشەن دۇ رۇس رنىڭ ھەممىسىنى ئۆلتۈ رۈشنىڭ الكاپىر
 :ئۇال ر ،بولۇپ تۈ رلۈك ۆلچىمى ئۈچتىش ئېباالغەتكە ي  ②.دۇ ردەلىل

ياشقا توشقان بولۇش.  05 ۋە ئېھتىالم بولۇش ،ئەۋ رىتىگە تۈك چىقىش
قان قا توشياش 05االغەتكە يېتىش ئۆلچىمىنى ب الىمال رئ كۆپچىلىك

 سەھىھ ھەدىس ۋە ،قائۇنىڭدىن باش دەپ بەلگىلىگەن. بولۇش
 ③دەلىللە ر كۆپ. تەھەق دە بۇىرىئەسە رل ئالىمال رنىڭ

ياشقا  05، شۇنى كۆ رۈۋاالاليمىزكىيۇقىرىدىكى دەلىللە ردىن 
گە رچە كۇفۇ ر دۆلەت قوشۇنلىرىنىڭ  كاپىرتوشقان ھە رقانداق 

قەستەن »ڭ شە رىئىتىدە نىهللا ،بولمىسىمۇ ئەسكە رسېپىدىكى 
 ④.لىنىدۇبھېسا ىنقاتا رىد« ئۆلتۈ رۈلىدىغان ئۇ رۇش قىلغۇچىال ر

 خۇالسە
دەپ « پۇقرا-ئەسكە ر»ڭ دىنى نىهللا ۋە ىئىسالم شە رىئىت

ىقھىشۇناس ياكى ف دە، ھەدىسلە ردەس. قۇ رئان كە رىمئايرىغان ئەمە
سىنى ىپۇقرانىڭ ئوتتۇ ر-ئەسكە ر ىمۇئالىمال رنىڭ پەتىۋالىرىد

دەپ « پۇقرا-ئەسكە ر» كۆ رمىدۇق. دەلىل لىقى ھەققىدەئايرىغان
 سمەخسۇ ال ر ۋە ئۇال رنىڭ باتىل تەشكىالتلىرىكاپىرپەقەت  ئايرىش
لىگەن خائىن موللىلىرىنىڭ دەلىلسىز پەتىۋالىرى ۋە ئۇال رغا ىتە ربىي

                                                           
 .6/483 :شەيبە ۇسەھىھ ئىبنى ئەب ①
 .بەت -145  «اجلهاد همسائل من فق» ②
 .ەتب -145  «اجلهاد همسائل من فق» ③
 .بەت -214  «مسائل من فقه اجلهاد» ④
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 .ۇ ردنىڭ باتىل سۆزلىرىە رغۇال رچە ئەگىشىپ كېتىۋاتقان كىشىلىقا ر
« پۇقرا»، «ئەسكە ر»مەتنىڭ ماالي موللىلىرى تاجاۋۇزچى ھۆكۈ

ال رنىڭ كاپىردېگەن باتىل پەتىۋانى كۆتۈ رۈپ چىقىپ، 
ىش، ئۇال رنىڭ تاجاۋۇزچى پۇقرالىرىنى تاجاۋۇزچىلىقىنى كۈچەيت

سالم زېمىنىمىزنى ۋە ىقوغداش ۋە ھىمايە قىلىش ئا رقىلىق ئ
قىلىپ قۇل  يمۇسۇلمان خەلقىمىزنى تاجاۋۇزچىال رغا ئەبەدى

ىن چوڭقۇ ر پىالنالنغان تت. مانا بۇ ئاستىرۋاتىدۇۇبول بە رمەكچى
اڭ پۇقراغا چېقىلسكاپىر ». ساددا مۇسۇلمانال ر دۇ رمىكىر-ھىيلە

، «پۇقرا، پۇقرانى ئۆلتۈ رسەڭ بولمايدۇ يبۇال ر ئاددى»، «بولمايدۇ
پۇقرانىڭ مېلىنى ئېلىۋالساڭ قىيامەتتە ياقاڭغا كاپىر »

نىڭ كۈمەتۆپۇقرانىڭ نە رسىسىنى ئېلىۋېلىش ھكاپىر »، «ئېسىلىدۇ
غا  رالدېگەندەك باتىل پەتىۋا« خەتە رلىكنە رسىسىنى ئېلىۋالغاندىن 

نىمۇ ئالماي، لىرىۇزچىغا چېقىلماي، نە رسىھېچبىر تاجاۋ ئالدىنىپ
 رنى الئۇ نىە رنە رسىلتېپىۋالغان  ياكى ئېلىۋالغانكاپىرال ردىن ھەتتا 
. كەينىدىن قوغالپ يەتكۈزۈپ بېرىۋاتىدۇ ئۇال رنىڭ يۈ رۈپ، ئىزدەپ

-مۇاليىم ۋە ساددىلىقىمىزنى، نادانلىقىمىزنى نداقبۇ
-سانى كۈندىنال رنىڭ كاپىرياۋاشلىقىمىزنى كۆ رگەن تاجاۋۇزچى 

 .ماقتائېشىپ با ركۈنگە 
ولسا شۇنداق پەتىۋا ب بەلكىم ئۇال ر مېڭىۋاتقان شەيتاننىڭ يولىدا

ىۋا ڭ شە رىئىتىدە بۇنداق پەتنىهللائەمما بىز مېڭىۋاتقان  كېرەك
بۇال رنى تاجاۋۇزچى دېمەيمىز، »قانداق بىر كىشى ھە ر .مەۋجۇد ئەمەس

كە رىمدىن،  قۇ رئان ،دېسە« پۇقرا< دەپ ئايرىيمىز->ئەسكە ر
ھەقىقەتپە رۋە ر ھەدىسلە ردىن ياكى بۇ رۇنقى ۋە ھازىرقى زامان 

شۇنى  كېرەك. شىۈكەلتۈ ر رنىڭ پەتىۋالىرىدىن دەلىل ئالىمال
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ال رنى ھىمايە سالم ۋە مۇسۇلمانىئ پەتىۋابىلىشىمىز كېرەككى، 
 ۋە ئەمما تاجاۋۇزچىال رنى ھىمايە قىلمايدۇ قىلىدۇ ۋە قوغدايدۇ

ۇ رئان ق قېرىنداشلىرىمىزنى با رلىق مۇسۇلمانە ەقتبۇ ھقوغدىمايدۇ. 
ھەق ئۈستىدە  ۋە ىگەلىرنىڭ ھەدىس ملسو هيلع هللا ىلص  رىمگە،  رەسۇلۇلالھكە

 ىمىز.نى تەۋسىيە قىلىنىڭ پەتىۋالىرىغا قايتىش رمېڭىۋاتقان ئالىمال
 باتىلنى ھەقنى تونۇپ، ئۇنىڭغا ئەگىشىشكە ۋە بىزلە رنى هللا

 سىپ قىلسۇن!ېشقا نبولۇدىن يىراق تونۇپ، ئۇنىڭ
-ئائىلە گە، ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد دىنتائاال هللا

تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىلىرىگە ۋە قىيامەتكىچە ئۇال رنىڭ يولىغا 
مەغپىرەت  ۋە  رەھمەت ئەگەشكەن با رلىق ياخشى كىشىلە رگە كۆپلەپ

 تىلەيمىز.






