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نىڭ ۋهلجامائه ه(يهنى ئهھلى سۈنن لىكىپهرزبهشىنچى. قۇرئان ۋه ھهدىسكه ئېسىلىشنىڭ 

 )لىماقتولۇ -١، ئا -نىزامنامىسى
 

ڭ ئهڭ مـۇھىم بهلگىلىرىـدىن نىـتهييارلىق يئىمـانى تىكىرئان ۋه ھهدىسكه ئېسـىلىش جىھـادقۇ
ھهمـده ئـۇنى  غايىسـىگه يۈزلهندۈرىـدۇ ينىـڭ شـهرئىىنى ئۆزىلىشنىنىڭ يۆىكىتى. ئۇ جىھاد ھهربىرى

ىش ۋه چهتـنهپ لتېـيىھهقـتىن  ،دۇچار بولغان ھهرىكهتلهر كۆپلىگهن ۋالغانۈئىسالم بايرىقىنى كۆتۈر
 يقۇرئـان ۋه ھهدىسـكه ئېسـىلىش ئىمـانى« ،نىڭ ئۈچـۈنۇشـ .سـاقالپ قالىـدۇ ئاقىۋىتىـدىن كېتىش

 ۋهتكهن بولمايمىز. ۇۇتلهقلهشتۈرۈپ ئېيتساق ئاشۇرم دهپ »يارلىقنىڭ ئهڭ مۇھىم بهلگىسىتهي
–ھهرخىـل سىياسـىي بـورانتىنـى ىجىھاد ھهرىك ،قارىغانداھهدىسكه ئېسىلىشقا سهل قۇرئان ۋه 

ـــاپقۇن ـــدۇ الر چ ـــۇرۇپ كېتى ـــدۇۋئۇچ ـــهكلىنى ئۆزگهرتىۋېتى ـــڭ ش ـــدالرنىڭ بهرگهن ،ه ئۇنى  مۇجاھى
ئېچىـپ  باشقىالرغا جىھادنىڭ مېۋىسىنى ئۈزۈشـكه يـول . شۇنداقال،لىۋېتىدۇىقۇربانلىقلىرىنى زايه ق

ـــدۇ ـــاقىۋهتبېرى ـــۈ يئىلمـــانىكـــۇفرى  بىـــر ،. ئ ئورنىغـــا شـــهھىدلهر ۋه ئۇنىـــڭ  ،قىلىـــپىزۈم يت
ــتىگهيارىالنغۇچىالر ــهتلىرى ئۈس ــڭ جهس ــان نى ــر  قۇرۇلغ ــۇفريهنه بى ــانىك ــدۇ.  يى ئىلم ــۈزۈم چىقى ت

 باشقىالردىن ئىبرهت ئالغان كىشى بهختلىك ئادهم ھېسابلىنىدۇ.

نىــڭ  . ئــۇالر پهيغهمــبهر ۋهلجامائهنىــڭ يــولىه قۇرئــان ۋه ھهدىســكه ئېســىلىش ئهھلــى ســۈنن

0Fفىرقه ناجىيهدۇر تۆۋهندىكى سۆزىده زىكىر قىلىنغان

ُكلَُّهـا  ِفْرَقةً َعَلى ِإْحَدى َوَسْبِعَني  َستَـْفَرتِقُ  األُمَّةَ  َهِذهِ ِإنَّ « :*
بۆلۈنىــدۇ. ئۇالرنىــڭ پهقهت  ىــرقىگهف 71بــۇ ئــۈممهت  ،جهزمهنكــى« »َوِهــَي اَجلَماَعــة ِيف النَّــاِر ِإالَّ َواِحــَدةٌ 

  .1F۱»بىرسىدىن باشقا ھهممىسى دوزاختا بولىدۇ. ئۇ بولسىمۇ (سۈننهت ئۈستىگه قۇرۇلغان) جامائهتتۇر

دىـن مۇنـداق رىـۋايهت   ئابدۇلالھ ئىبنـى ئهمـرى ئىبنـى ئـاسباشقىالر  تىرمىزى ۋه ئۇنىڭدىن

لََيْأِتَنيَّ َعَلى أُمَِّيت َما أََتى َعَلى َبِين ِإْسرَائِيَل َحْذَو النـَّْعِل بِالنـَّْعِل َحىتَّ ِإْن َكـاَن « دېگهن: اقمۇند پهيغهمبهر ، دۇقىلى
ُهْم َمْن أََتى أُمَُّه َعَالنَِيًة َلَكاَن ِيف أُمَِّيت َمْن  ِإْسرَائِيَل تـََفرََّقْت َعَلى ثِْنتَـْنيِ َوَسْبِعَني ِملًَّة َوتـَْفَرتُِق أُمَِّيت َعلَـى  َيْصَنُع َذِلَك َوِإنَّ َبِين ِمنـْ

ََل الَِّ قَـــاَل َمـــا أَنَـــا َعَلْيـــِه َوَأْصـــَحاِيب  ِيف النَّـــاِر ِإالثَـــالٍث َوَســـْبِعَني ِملَّـــًة ُكلُُّهـــْم  َا َوَمـــْن ِهـــَي يَـــا َرُســـ ـــى « »ِملَّـــًة َواِحـــَدًة قَـــاُل بهن

كېلىـدۇ.  ئوخشـاش ھالـدا ىمـۇئۈممىتىمگ مېنىـڭ ئهلـۋهتته ئىشـالرلنىڭ ئۈستىگه كهلگهن ئىسرائى
بولسـا، مېنىـڭ  بىلهن زىنـا قىلغـان ئانىسى چىدىن بىر ئادهم ئاشكارا ھالهتتهئۇالرنىڭ ئى ،ھهتتاكى

ن. ۈپ كهتـكهبۆلۈنـ فىـرقىگه 72دۇ. بهنى ئىسرائىل الر چىقىدىمۇ شۇنداق قىلىدىغانئىچى ئۈممىتىم
. »ھهممىسـى دوزاختـا بولىـدۇباشقا  ىدىنفىرق بىر. ۈپ كېتىدۇبۆلۈن فىرقىگه 73مېنىڭ ئۈممىتىم 

ــاھابىلهر: ــى س ــۇلۇلالھ ئ ــر  !رهس ــۇ بى ــرقهپئ ــ ى ــلهركىم ــبهر دى. ؟ دې ــڭ : «پهيغهم مهن ۋه مېنى
 دى.دې» يولىنى تۇتۇپ ماڭغانالرنىڭ ساھابىلىرىم

زاتنىـڭ  ۋه ئـۇ پهيغهمـبهر بولغـان بىرىنچـى ھهق جامـائهت ىرقه پنىجات تاپقۇچى  .بىردۇر امهن
 ۇر.تگۇرۇھئهگهشكۈچى  يولىغا تۇتۇپ ماڭغان نىڭساھابىلىرى

                                                           
 هىرقپنىجات تاپقۇچى  *
 .ئهلبانى بۇ ھهدىسنى سهھىھ دېگهن ،ھهدىس -٦٥بهت  -٣٣ناملىق كىتابى » كىتابۇس سۈننه«ئىبنى ئهبى ئاسىمنىڭ  ۱



 ت ئى پ ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                              شهرئى ئاساس ھهققىدهجىھاد تهييارلىقى 

 

6 
 

2F»ئىـدهبۋادىسۇ ۋهلهئهلھ«ئهبۇ شامه 

 جامـائهتنى الزىـم[ ى:دئىـ دېـگهنمۇنـداق كىتابتـا  نـاملىق ∗
ئـاز،  ئېسـىلغۇچىالرجامـائهتنى الزىـم تۇتۇشـتىن مهقسـهت گهرچه ئۇنىڭغـا  دى.تۇتۇشقا بـۇيرۇق كهلـ

. قارشى چىققۇچىالر كۆپ بولغـان تهقـدىردىمۇ ھهقنـى ۋه ئۇنىـڭ ئهگهشـكۈچىلىرىنى الزىـم تۇتۇشـتۇر

تۇتۇپ ماڭغان بىرىنچى جامائهت ئىبارهت  ندىبىلىرىھاۋه ئۇنىڭ سا پهيغهمبهر  ھهق دېگهن ،چۈنكى
 غا ئېلىنمايدۇ. ئېتىباركى ۈئۇالردىن كېيىنكى بىدئهتچىلهرنىڭ كۆپل يولدۇر.

 ِيف  هُ تُـيْـ ارَ وَ  ىتَّ َحـ هُ تُـقْـ ارَ ا فَ َمـ، فَ نِ مَ يَ الْ ا بِـاذً َعـمُ  ِحْبتُ َصـمۇنـداق دهيـدۇ: { ئهمرى ئىبنى مهيمـۇن ئهلئـۆۋدى 
ى لَـعَ  هللاِ  دَ يَـ نَّ إِ ، فَـةِ اَعـمَ اجلَْ بِ  مْ كُ يْ لَـ: عَ لُ َْ ُقـيَـ  هُ تُ عْ مِ َسـ، فَ  َدٍ عُ ْسـمَ  بنِ  هللاِ  دَ بْ عَ  اسِ النَّ  هَ قَ فْـ أَ  هُ دَ عْ بَـ  تُ بْ حِ صَ  ، ُمثَّ امِ الشَّ بِ  ابِ رَ التـُّ 
ا، اِتَـقَ يْـ مِ لِ  ةَ َال الصَّـَا لُّ َصـفَ  ا،َهـتِ يْ اقِ ََ مَ  نْ َعـ ةَ َال الصَّـ نَ وْ رُ خِّ ؤَ يـُـ ةٌ َال وُ  مْ كُ يْ لَـعَ  يْ لِ يَ : َسـلُ َْ ُقـيَـ  ََ ُهـوَ  امِ يـَّاْأل  نَ ا ِمـًمـَْ يَـ  هُ تُـعْ مسَِ  ، ُمثَّ ةِ اعَ مَ اجلَْ 
 ِينْ رُ مُ أْ ؟ تَـاكَ ا ذَ َمـ: وَ الَ ا؟ قَـنَ َْ ثُـ دِّ ا ُحتَـَمـ يْ رِ دْ ا أَ ، َمـدٍ مَّـحمَُ  ابَ حَ ْصـا أَ : يَـتُ لْ قُـ  الَ ، قَ ةٌ لَ افِ نَ  مْ كُ ا لَ هَ نـَّ إِ فَ  مْ هُ عَ َا مَ لُّ صَ ، وَ ةُ ضَ يْ رِ فَ الْ  يَ هِ فَ 
 نَ و بْـرَ ْمـا عَ يَـ الَ ؟ قَـةٌ لَـافِ نَ  يَ ِهـوَ  ةِ اَعـمَ اجلَْ  عَ َمـ لِّ صَ ، وَ ةُ ضَ يْ رِ فَ الْ  يَ هِ ، وَ كَ دَ حْ وَ  ةَ َال ي الصَّ لِّ : صَ لُ َْ قُ تَـ  ا. ُمثَّ هَ يْـ لَ عَ  ِينْ ضُّ حتَُ وَ  ةِ اعَ مَ اجلَْ بِ 
َا قُ ارَ فَـ نَ يْ ذِ لّـ: أَ ةِ اَعـمَ اجلَْ  رَ َْ ُهـمجُْ  نَّ : إِ الَ ، قَـ: َال تُ ْلـ؟ قُـ ةُ اَعـمَ ا اجلَْ َمـ يْ رِ دْ ، تَـةِ يَـرْ قَ الْ  هِ ذِ َهـ لِ ْهـأَ  هِ َقـفْـ أَ  نْ ِمـ كَ نُّ ظُ أَ  تُ نْ كُ   دْ ، قَ َنٍ مُ يْ مَ 

 اسِ النَّ  رَ َْ هُ مجُْ  نَّ ، إِ كَ حيَْ : وَ الَ قَ وَ  يْ ذِ خِ ى فَ لَ عَ  بَ رَ ضَ فَ "ى رَ خْ أُ  قٍ يْ رِ طَ  ِيفْ وَ  "كَ دَ حْ وَ  تَ نْ كُ   نْ إِ ، وَ قَّ احلَْ  قَ افَ ا وَ مَ  ةُ اعَ مَ جلَْ . اَ ةَ اعَ مَ اجلَْ 
} {مهن مۇئازغــا يهمهنــده ھهمســۆھبهت بولــدۇم، َعزََّوَجــلَّ  هللاِ  ةَ اَعــطَ  قَ افَــوَ ا َمــ ةَ اَعــمَ اجلَْ  نَّ إِ . وَ ةَ اَعــمَ َا اجلَْ قُ ارَ فَــ قــد

ھهتتاكى ئۇنى شامدا تۇپراققا كۆمدۈم. ئۇنىڭـدىن كېـيىن كىشـىلهرنىڭ ئهڭ  ،ئۇنىڭدىن ئايرىلمىدىم

ى ئاڭلىغـان كىنـىلئۇنىـڭ مۇنـداق دېگهن .غا ھهمراھ بولـدۇم ئىبنى مهسئۇد لالھ ئالىمراقى ئابدۇ
ئۇنىڭـدىن كېـيىن  .›نىڭ قـولى جامـائهت ئۈسـتىدىدۇرهللاجامائهتنى الزىم تۇتۇڭالر! چۈنكى ‹ ئىدىم:

يېقىندا سـىلهرگه نامـازنى ۋاقىتلىرىـدىن ‹ى ئاڭلىدىم: كىنىلكۈنلهرنىڭ بىرىده ئۇنىڭ مۇنداق دېگهن
ــ ــيالر كېلىــدۇ، ســىلهر نام ــدىغان ۋالى ــۈرۈپ ئوقۇي ــۇ كېچىكت ــۇڭالر! ئ ــدا ئوق  پهرزســىلهرگه ازنى ۋاقتى

ئۇ مۇنـداق دهيـدۇ: مهن  .›ئۇ سىلهرگه نهپله ھېسابلىنىدۇ بىرگه ئوقۇڭالر!ئۇالر بىلهن  .ھېسابلىنىدۇ

ــۇھهممهد  ــى م ــدىم: ئ ــاھابىلىرى دې ــڭ س ــهڭالرنى  !نى ــۆزلهپ بهرگهن نهرس ــزگه س ــىلهرنىڭ بى س

نېمىنـــى ‹مۇنـــداق دېـــدى:  ئىبنـــى مهســـئۇد لالھ چۈشـــهنمىدىم، نـــېمه دهۋاتىســـىلهر؟! ئابـــدۇ
مهن دېــدىم: ســهن مېنــى جامــائهت بولۇشــقا بۇيرۇيســهن ۋه ئۇنىڭغــا قىزىقتۇرىســهن، › دىڭ؟چۈشــهنمى

ئۇ نهپله  ،جامائهت بىلهن ئوقۇغىن ؛ئۇ پهرز ھېسابلىنىدۇ ،نامازنى يالغۇز ئوقۇغىن«ئۇنىڭدىن كېيىن 

ئهمـرى ئىبنـى مهيمـۇن!  ،ھهي‹مۇنداق دېدى:  ئىبنى مهسئۇد لالھ دهيسهن. ئابدۇ »ھېسابلىنىدۇ
ان قىالتـتىم. جامـائهت دېـگهن هن سېنى مۇشـۇ قىشـالق ئاھالىسـىنىڭ ئهڭ ئـالىمراقى دهپ گۇمـم

جامـائهتتىن  ،شۈبھىسـىزكى، جامائهتنىـڭ كـۆپى‹مهن دېـدىم: يـاق. ئـۇ دېـدى: › بىلهمسهن؟ ؟نېمه
ــان كىشــىلهردۇر ــ .ئايرىلغ ــالغۇز بولســاڭمۇگهرچه س ــگهن  هن ي ــۇن كهل ــقه ئۇيغ ــگهن ھهق ــائهت دې جام

 .›نهرسىدۇر
ۋاي سـاڭا، ‹ئۇ مېنىڭ يوتامغا ئۇرۇپ تۇرۇپ مۇنـداق دېـدى:  :يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن

ىـڭ تائاالنهللاھهقىقهتهن كىشىلهرنىڭ كۆپى جامائهتتىن ئايرىلغان. شۈبھىسـىزكى، جامـائهت دېـگهن 
 .›}كهلگهن نهرسىدۇرئىتائىتىگه ئۇيغۇن 

                                                           
 بولغان ئىشالر ۋه بىدئهتلهريېڭىدىن پهيدا  ∗
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گهرچه ســهن يــالغۇز بولســاڭمۇ  ،هت بۇزۇلســائهگهر جامــائ‹نهئىــم ئىبنــى ھهممــاد مۇنــداق دهيــدۇ: 
چـۈنكى سـهن شـۇ ۋاقىتتـا ئـۆزۈڭ  ،جامائهت بۇزۇلۇشتىن ئىلگىرى جامائهت تۇتقان يولنى الزىم تـۇت

 .3F۱]›جامائهتسهن

مۇنـداق  دۇ، پهيغهمـبهر ىـدىـن مۇنـداق رىـۋايهت قىل  نيسهۇئىمام بۇخارى ئىمران ئىبنى ھ

ــُر أُمَّــِيت قـَــْرِين «دېــگهن:  َنـَُهْم قَــاَل ِعْمــرَاُن فَــال أَْدرِي أَذََكــَر بـَْعــَد قـَْرنِــِه قـَــْرنـَْنيِ َأوْ َخيـْ َنـَُهْم ُمثَّ الَّــِذيَن يـَلُــ َثالثًــا ُمثَّ ِإنَّ  ُمثَّ الَّــِذيَن يـَلُــ
َنَ  ََن َويـَْنـُذُروَن َوال يـَُفـ ََن َوال يـُْؤَمتَنُـ َُن ًما َيْشَهُدوَن َوال ُيْسَتْشَهُدوَن َوَخيُ َْ ـَمنُ  بـَْعدَُكْم قـَ ئۈممىتىمنىـڭ « »َوَيْظَهـُر فِـيِهُم السِّ

يهنه ئۇنىڭـدىن  ،يىن ئۇالرغـا يانداشـقانالرېـئهسـىرىمدىكىلهردۇر. ئۇنىڭـدىن ك مېنىڭ ڭ ياخشىسىئه

 كېـيىنئۆزىنىڭ ئهسـىرىدىن  مهن پهيغهمبهر ‹ ئىمران مۇنداق دهيدۇ:( .ئۇالرغا يانداشقانالر كېيىن
ئانـدىن سـىلهردىن  .)›رنى زىكىر قىلدىمۇ بىلمهيـمهنئىككى ئهسىرنى زىكىر قىلدىمۇ ياكى ئۈچ ئهسى

خىيــانهت  ،گۇۋاھلىــق بېرىــدۇ ســىمۇمىگۇۋاھلىققــا تهلهپ قىلىنئــۇالر م كېلىــدۇ. كېــيىن بىــر قهۋ
 .ايـدۇىمئورۇنللـېكىن  ،ىـدۇقهسهم ئىچىـپ ئـۆز ئۈسـتىگه ئىشـنى ئال ،ئىشهنچ قىلىنمايدۇ ،دۇىقىل

  .»ئۇالردا سېمىزلىك ئاشكارا بولىدۇ
قىيامهت كۈنىگىچىلىـك مۇشـۇ ئۈممهتنىـڭ ئهڭ  ،بولسا يولى تۇتقانجامائهنىڭ ۋهل هئهھلى سۈنن

ئۇالرنىـڭ هللا .يولىـدۇر ۇپ ماڭغـانزاتنىڭ سـاھابىلىرىنىڭ تۇتـ ۋه ئۇ ياخشىسى بولغان پهيغهمبهر 
ــــڭ  ــــۇ ئۈممهتنى ــــز ب ــــۇن. ئهگهر بى ــــىدىن رازى بولس ــــۆز ھهممىس ــــدىن كئ ــــپهيغهمبىرى يىن ې

ــۈنگهنلىكى نۇرغــۇن فىــرقىلهرگه ،ئىختىالپالشــقانلىقى ــۇ  ،بۆل ــولالردا فىرقب ىلهرنىــڭ نۇرغۇنلىغــان ي
 دئىجتىھـا ئـايهت ۋه ھهدىسـلهردىنشـهيتان تـۇرۇپ ئۇنىڭغـا  بېشـىداىنىـڭ فىرقماڭغانلىقى، ھهربىر 

تائاالنىڭ توغرا يولى بولغـان هللا ،كۆرسهتكهنلىكى پهردازالپيولنى  خاتاقىلىش ۋه دهلىل كهلتۈرۈشته 

نىڭ ىىـدىن باشـقا كىشـفىرقتـاپقۇچى بىـرال  تيولى ئۈستىده پهقهت نىجـاماڭغان نىڭ  پهيغهمبهر 
يولنىـڭ ئـۇ ۋه  نىنىڭ يـولىىفىرقبىرال  ئۇ لىقىتبهندىنىڭ ئىككىال جاھاندىكى نىجا ،قالمىغانلىقى

ــدىغانلىقى ــارقىلىق بولى ــارلىقالرنى ئاساســلىرىنى بىلىــش ئ ــزدهنىبىلگ قات ــزگه ،ىمى ــولنى  بى ــۇ ي ب
 ى ئايدىڭلىشىدۇ.لىكپهرز بهلكى ،شنىڭ ئهھمىيىتىۇتۇت

تَـَفــرََّق ِبُكــْم َعــْن  تائــاال مۇنــداق دهيــدۇ:هللابــۇ ھهقــته  ــُبَل فـَ َوَأنَّ َهــَذا ِصــَراِطي ُمْســَتِقيًما فَــاتَِّبُعوُه َوَال تـَتَِّبُعــوا السُّ

نىـڭ هللابۇ مېنىڭ توغرا يولۇمدۇر، شۇ يولدا مېڭىڭالر، ناتوغرا يولالردا ماڭماڭالر، ئۇالر سىلهرنى  َسـِبيِلهِ 

 .4F۲يولىدىن ئايرىۋېتىدۇ

5Fبۇ ئايهتنى تهپسىر قىلىدۇ نىڭ ھهدىسى ۇد ئئابدۇلالھ ئىبنى مهس

۳.  

َكِثريًا فـََعَلْيُكْم ِبُسنَِّيت َوُسنَِّة اْخلَُلَفاِء الرَّاِشـِديَن   فَِإنَُّه َمْن يَِعْش ِمْنُكْم َفَسيَـَرى اْخِتالفًا« مۇنداق دېگهن: پهيغهمبهر 
َِر فَـِإنَّ ُكـلَّ ِبْدَعـٍة َضـال ََاِجـِذ َوِإيـَّاُكْم َوُحمْـَدثَاِت األُُمـ َها بِالنـَّ َا َعَليـْ كىمكـى  ىـنئىچىڭالرد« »َلةٌ اْلَمْهِديَِّني ِمْن بـَْعِدي َعضُّ

مېنىـڭ مهنـدىن كېـيىن كۆرىـدۇ. سـىلهر  ڭ يـۈز بهرگهنلىكىنـىنۇرغۇن ئىختىالپالرنى ىسا،ياشئۇزۇن 
ئـۆزى تـوغرا يولـدا بولغـۇچى ۋه باشـقىالرنى تـوغرا يولغـا باشـلىغۇچى خهلىپىلهرنىـڭ  ،تىمنىىسۈنن

                                                           
 -83جىلد  -1 )دارۇل كۇتۇبىل ئىلمىييه نهشرىياتى( يىلى -1407ھىجرىيه » ئىغاسهتۇل لهھفان«ئۇنى بهيھهقى ۋه باشقىالر ئىبنى قهييۇمنىڭ  ۱

 .رگهنۈبهتتىن نهقىل قىلىپ كهلت
 ئايهت -153سۈره ئهنئام  ۲
 »سىر ئىبنى كهسىرپته« ۳
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، يېڭىـدىن پهيـدا بولغـان ئىشـالردىن رھهرگىـز قويـۇۋهتمهڭالئـۇنى  ھهمده تۇتۇڭالرچىڭ سۈننىتىنى 
ھهرقانــداق بىــدئهت يېڭىــدىن پهيــدا بولغــان ئىــش بىــدئهتتۇر،  ھهرقانــداق ،چــۈنكى ســاقلىنىڭالر.

  .6F۱»ئازغۇنلۇقتۇر
شۇ ۋاقىتتـا ئىختىالپـتىن پهقهت سـۈننهتكه ئېسـىلىش  ،ئىختىالپنىڭ يۈز بېرىدىغانلىقى ،مانا بۇ

ئىختىالپالشقۇچىالر تۇتقـان يولنىـڭ يېڭىـدىن پهيـدا  ؛ئارقىلىقال ساقلىنىپ قالغىلى بولىدىغانلىقى
 پهردازالپ نىڭشهيتانھهممىسىنىڭ ئۇنىڭ  ،ئىكهنلىكى بىدئهتلهر ۋه ئازغۇنلۇقالر ،قىلىنغان نهرسىلهر

ھهقـته  بـۇ .كهلـگهن يهنه بىـر دهلىـل توغرۇلـۇق ئىكهنلىكىنهيرىڭى –ھىيله ىتىشى ۋه ئۇنىڭكۆرس

ـِبيِل َوَمـْن يَـ  تائاال مۇنداق دهيدۇ:هللا ُهـَو لَـُه قَـرِيٌن َوِإنـَُّهـْم لََيُصـدُّونـَُهْم َعـْن السَّ ْعـُش َعـْن ِذْكـِر الـرَّْمحَِن نـَُقـيِّْض لَـُه َشـْيطَانًا فـَ

نى يـاد ئېتىشـتىن (يهنـى قۇرئانـدىن) يـۈز ئۆرۈيـدىكهن، بىـز هللاكىمكى مېھرىبان  َوَحيَْسُبوَن أَنـَُّهْم ُمْهتَـُدونَ 

قىلىمىز (شهيتان ئۇنى ۋهسۋهسه قىلىدۇ)، شهيتان ئۇنىڭغـا ھهمىشـه ھهمـراھ ئۇنىڭغا شهيتاننى مۇسهللهت 

ـ شۈبھىسىزكى، شهيتانالر ئۇالرنى (يهنى ئازغۇن كۇففارالرنى) تـوغرا يولـدىن توسـىدۇ، ئـۇالر  شهك .بولىدۇ

 .7F۲بولسا ئۆزلىرىنى توغرا يولدا دهپ گۇمان قىلىدۇ

 :رىـۋايهت قىلىنىـدۇ لىكـىمۇنـداق دېگهن ڭنىـ ۇد ئئىبنى مهس[: مۇنداق دهيدۇب ئىبنى رهجه

ــــُدث لكــــم، فــــإذا رأيــــتم حمدثــــة فعلــــيكم بالعهــــد األول{ َن وَحيْ َم علــــى الفطــــرة، وإنكــــم َســــُتْحِدث  }إنكــــم قــــد أصــــبحتم اليــــ
 لهر ۋهىرنى پهيـدا قىلىسـبىـدئهتلهڭالر، يېقىنـدا ۇسىلهر بۈگـۈن ئىسـالم ئۈسـتىده بولـدھهقىقهتهن {

 بىـرهر. ئهگهر سـىلهر يېڭىـدىن پهيـدا قىلىنغـان ۋۇجۇدقـا كېلىـدۇئىشالر  بىدئهتنۇرغۇن  ئىچىڭالردا
 .8F۳]}نى الزىم تۇتۇڭالردىكىلهرنىڭ يولىبىرىنچى ئهسىر ،ئىشنى كۆرسهڭالر

َا دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ، ئۇ مۇنداق دېـگهن: { زهيفه ۇئىمام بۇخارى ھ يَـا َمْعَشـَر اْلُقـرَّاِء اْسـَتِقيُم
ًقا بَِعيًدا فَِإْن َأَخْذُمتْ َميِيًنا َوِمشَاال َلَقْد َضَلْلُتْم َضـالال بَِعيـًدافـََقْد َسبَـْقُتْم  تـوغرا يولـدا  جامائهسـى!ئۆلىمـاالر {ئـى  }َسبـْ

ئهگهر  ،ىڭالردىننى بـۇرۇن قوبـۇل قىلـد. سىلهر )ڭالرنىڭ ئهمرىگه مهھكهم ئېسىلىهللا(يهنى  مېڭىڭالر
ھهقىـقهتهن قـاتتىق  نىـڭ ئهمـرىگه خىالپلىـق قىلسـاڭالر)،هللا(يهنى  سولغا بۇرۇلساڭالر–ئوڭسىلهر 

9Fىسىلهر}بول هتكهنئېزىپ ك

٤.   

َااِ { دىن رىۋايهت قىلىپ مۇنداق كهلتۈرگهن: ھۇزهيفه  مۇشاتىبى يَا َمْعَشَر اْلُقرَّاِء ، وخذوا طريـق  الََّ  تـَُّق
َلُكْم ، فلعمــري لــئن  ــبـْ َهُ َمــْن َكــاَن قـَ قــا هللا{ئــى ئۆلىمــاالر جامائهســى!  }َميِيًنــا َوِمشَــاال َلَقــْد َضــَلْلُتْم َضــالال بَِعيــًدا تـَرَْكُتُمــ

تهقۋادارلىق قىلىڭالر، سىلهردىن ئىلگىرىكىلهرنىڭ يولىنى الزىم تۇتۇڭالر. ھاياتىم بىلهن قهسهمكى، 
ــهڭالر،  ــولىنى تاشلىۋهتس ــڭ ي ــىلهر ئىلگىرىكىلهرنى ــاتتىق ئهگهر س ــقهتهن ق ــپ كھهقى ــكهنئېزى  هت

 . 10F٥}ىسىلهربول
» لهش، دىنغـا ئهگىشىشـنى كونىلىـقىنى ئالغا ئىلگىرخۇداسىزلىق«ىمىزدىكى ردهۋمانا بۇ ئهسهر 

 مچىالرنىڭ سۆزىنى يالغانغا چىقىرىدۇ.زېئىئاتايدىغان ئات دهپ
                                                           

 .دېگهن »سهھىھ ،ھهسهن« :ئۇ بۇ ھهدىسنى .تىرمىزى رىۋايىتى ۱
 ئايهتلهر -37، -36سۈره زۇخرۇف  ۲
 بهت -235» جامىئۇل ئۇلۇمى ۋهلھىكهم« ۳
 ھهدىس -7282 ٤
 بهت -337جىلد  -2» ئهلئىئتىسام« ٥
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 شـهرىئهتكه ئهگىشىشـتۇر. بـۇنى ،لهشـتىن مهقسـهتىنىڭ ئهسـىرىدىكى ئالغـا ئىلگىر ھۇزهيفه 

َم َأْو يـَتَـَأخَّرَ  :سـۆزى تهسـتىقاليدۇتائاالنىڭ مۇنۇ هللا ئـۇ ئىنسـانالرنى  نَـِذيًرا ِلْلَبَشـِر ِلَمـْن َشـاَء ِمـْنُكْم َأْن يـَتَـَقـدَّ

ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر. سىلهردىن (جهننهتكه) ئىلگىرىلهشنى خالىغان ياكى (دوزاختىن) چېكىنىشـنى خالىغـان 

 .11F۱ئادهمنى ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر

لىش ېقـغا ئهگىشىشـتۇر. ئارقىـدا  ئاگاھالندۇرغۇچى بولغان زات پهيغهمبهر ، لهشىئالغا ئىلگىر
 ئۇ زاتقا قارشى چىقىشتۇر.  ،ۋه كونىلىق

ولى قۇرئـان ۋه ھهدىسـكه جامائهنىـڭ تۇتقـان يـۋهل هئهھلـى سـۈننبولغـان ىـرقه پى نىجات تـاپقۇچ
تۆۋهنـدىكى سـهككىز ئاساسـتا . بۇ يولنىڭ نۇرغۇنلىغان بهلگىلىرى بـار بولـۇپ، ئـۇنى مهن ئېسىلىش

شـاخالپ  ن. كېـيىن مهن ئـۇ سـهككىز ئاساسـتىنمهىـىرى بىلهن قوشۇپ قىسقىچه بايان قىللدهلىل
، . بــۇ ئاساســالرنى بايــان قىلىشــتىن مهقســهتئوتتۇرىغــا قــويىمهنان بهزى مهســىلىلهرنى چىقىــدىغ

 تىلىشـى ۋه بـۇ جامـائهمۇجاھىدالر جامائهسىنىڭ مهزكۇر ئاساسالرنى چىڭ تۇتـۇپ، ئۆگۈنـۈپ ئهمهل ق
 دۇر. ى ئۈچۈنئهزالىرىنىڭ چۈشهنچىسىنى مۇشۇ يولغا ئۇيغۇن ھالدا بىرلهشتۈرۈش

. يـولى بـويىچه بىـر خهلىپىلىكنـى نېسـىپ قىلغۇسـى مۇسۇلمانالرغا پهيغهمبهرلىكنىڭتائاال هللا

رىنچـى زاتنىڭ ساھابىلىرىدىن ئىبارهت بى ۋه ئۇ پهيغهمبهر  ،قۇرئان ۋه ھهدىسكه ئېسىلىش ،چۈنكى
ىنبىـر لىشـقا بىردېالغان ئاساسلىرى بويىچه سـاقالپ قدىننى ئۆزىنىڭ قارار ئ ،تۇتۇپ ماڭغان جامائهت

ُهـَو الـَِّذي َأْرَسـَل  ،ن ئىـكهناولغـب ئۈستۈن قىلىشدىننى جىھادنىڭ غايىسى ھهق  يهتكۈزىدىغان يول.

ينِ  نى بـارلىق دىـنالردىن ھهق دىـن (ئىسـالم)هللا ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ   َرُسوَلُه بِاْهلَُدى َوِديِن اْحلَقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن، ئۆزىنىڭ پهيغهمبىرىنى (يهنى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى تولـۇق) ھىـدايهت ۋه ھهق 

 ئۇنىڭغـا ۋهدىننـى  12F۲دىن بىلهن ئهۋهتتى، مۇشرىكالر ئۇنىڭ (ئۈستۈن بولۇشىنى) يامان كۆرگهن تهقدىردىمۇ
بىلمىگهن ۋه دىننى ئۆگۈنۈپ ئهمهل قىلمىغان ئادهم ئـۇنى  ھهقىقىيچاپلىشىۋالغان بۇزۇقچىلىقالرنى 

ُ الـَِّذيَن آَمنُـوا ِمـْنُكْم َوَعِملُـوا بـۇ مـۇمكىن بولمايـدىغان ئىـش. بـۇ  !قىاللىسـۇن؟ ئۈستۈنقانداقمۇ  َوَعـَد الَّ

ئىچىڭالردىكـــى ئىمـــان ئېيتقـــان ۋه ياخشـــى ئهمهللهرنـــى قىلغـــان هللا ْرضِ الصَّـــاِحلَاِت لََيْســـَتْخِلَفنـَُّهم ِيف األَ 

دېــگهن تهقــدىرده پۈتۈلــۈپ كهتــكهن  13F۳كىشــىلهرگه، ئــۇالرنى چوقــۇم ھۆكــۈمران قىلىشــىنى ۋهده قىلــدى
 .قىلىش قانۇنىيىتىگه زىت ھۆكۈمران

ــان يولىنىــڭ ســهككىز ئاساســىجامائهنۋهل هئهھلــى ســۈنن ــان ۋه ھهدىســكه  ىــڭ تۇتق ــى قۇرئ (يهن
 ) تۆۋهندىكىچه:ئا –ئېسىلىشتىكى ئاساسالر

 
 تائاال ئۆزىنىڭ مهخلۇقلىرىغاهللاتاكى قىيامهت كۈنىگىچىلىك  ىئىسالم دىن .ئاساس بىرىنچى

 دۇرغان بىردىنبىر ھهق دىنتاللى
 

                                                           
 ئايهتلهر -37، -36سۈره مۇددهسسىر  ۱
 ئايهت -33سۈره تهۋبه  ۲
 ئايهت -55سۈره نۇر  ۳
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، بهرلهرنىــڭ ئاخىرقىســى بولغىنىــدهكبــارلىق پهيغهم خــۇددى مــۇھهممهد  ،ئىســالم دىنــى
ــدىن ئهڭ شــهرىئهتلهرنىڭ  ــۇپ، ئۆزى ــيىنئاخىرقىســى بول ــدىن  كې ــلهن ئهمهل ــهرىئهت بى ــر ش ھېچبى

 قالمايدۇ.
 توغرا ئۇنىڭدىن باشقىسى ئازغۇنلۇق دېگهنلىكتۇر. كىمكى  ـــ دېگهنلىكنى ھهق ىئىسالم دىن
تائـاال مۇنـداق هللاتائاال ئازدۇرىدۇ. بۇ ھهقته هللائىزدهيدىكهن، ئۇنى  ىننىڭ غهيرىدىدىن ئىسالم يولنى

 ،14F۱ئهمهس مهۋجـۇدھهقىقهتتىن قالسا، گۇمراھلىقتىن غهيرىـي نهرسـه  َفَماَذا بـَْعَد اْحلَـقِّ ِإال الضَّـاللُ دهيدۇ: 

 ُيـَْقِضي بِاْحلَقِّ َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ال يـَْقُضوَن ِبَشْيءإ ِإنَّ الََّ ُهَو السَِّميُع اْلَبِصري ُ ئادىللىق بىلهن ھۆكـۈم هللا َوالَّ

نهرسـىگه ھۆكـۈم چىقىرىشـقا قـادىر ئهمهس، تقـان بـۇتالر ھېچنى قويۇپ ئىبادهت قىلىۋاهللاچىقىرىدۇ، ئۇالر 

 ،15F۲ھهقىقهتهن (بهندىلهرنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، (ئۇالرنىڭ ئىشلىرىنى) كۆرۈپ تۇرغۇچىـدۇرهللا

 ِفَاتَِّبْعَها َوال تـَتَِّبْع َأْهَواَء الـَِّذيَن ال يـَْعَلُمـونَ  مثَُّ َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعةإ ِمْن اَألْمر  ئاندىن سېنى بىز (ئى مۇھهممهد!) دىن

–ئىشىدا (روشهن) بىر يولدا قىلدۇق، شۇ يولغا ئهگهشكىن، بىلمهيـدىغانالر (يهنـى مۇشـرىكالر)نىڭ نهپسـى

 .16F۳خاھىشلىرىغا ئهگهشمىگىن
  مهنپهئهتلىرىنــى ئهڭ ياخشــى –ۋه ئــاخىرهتتىكى پايــداىنىــڭ دۇنيــا نــى مهخلۇقلىرىدئىســالم

  نىدۇر.قانۇتائاالنىڭ هللازات بىلگۈچى 

(مهخلۇقـاتنى) ياراتقـان زات  َأال يـَْعَلُم َمـْن َخلَـَق َوُهـَو اللَِّطيـُف اْخلَبِـريُ  تائاال مۇنداق دهيدۇ:هللابۇ ھهقته 

َأَفَمـْن َخيْلُـُق   ،17F٤ھهممىـدىن تولـۇق خهۋهرداردۇربىلمهمدۇ؟ ئۇ شهيئىلهرنىڭ نازۇك تهرهپلىرىنى بىلگۈچىدۇر، 

نهرسـىنى) يارىتالمايـدىغان (بـۇتالر) بىـلهن (ھېچهللاكائىناتنى) ياراتقان  پۈتۈن( َكَمْن ال َخيْلُـُق َأفَـال تَـذَكَُّرونَ 

   .18F٥!ئوخشاش بوالمدۇ؟ ئويلىمامسىلهر

ئهڭ ئادىـل هللا الَُّ بِـَأْحَكِم اْحلَـاِكِمنيَ أَلَـْيَس  .نىـدۇرقانۇ نىڭهللا زات ئهڭ ئادىل ھۆكۈم قىلغۇچىئۇ 

   19F٦!؟ھۆكۈم قىلغۇچى ئهمهسمۇ

ـــۇ ـــٌر َحاِفظًـــا َوُهـــَو َأْرَحـــُم الـــرَّاِمحِنيَ  .نىـــدۇرقانۇنىـــڭ هللا زات مېھرىبـــانئهڭ  ئ ُ َخيـْ ياخشـــى هللا فَـــالَّ

  .20F۷ساقلىغۇچىدۇر، ھهممىدىن مېھرىباندۇر

لِتَـْعَلُمـوا َأنَّ الََّ َعلَـى ُكـلِّ  .نىـدۇرقانۇھهممىگه قـادىر زاتنىـڭ  ،ھهممه نهرسىنى تولۇق بىلىدىغان ئۇ

ــا ــْد َأَحــاَط ِبُكــلِّ َشــْيءإ ِعْلًم ــِديٌر َوَأنَّ الََّ َق ــۈم)  َشــْيءإ َق ــۇنى بىلدۈرۈش ــىلهرگه ب ــادىر هللا(س ــگه ق ــڭ ھهممى نى

   .21F۸ئۈچۈندۇرنىڭ ھهممه نهرسىنى تولۇق بىلىدىغانلىقىنى بىلىشىڭالر هللاى ۋه كىنىلئىكهن
                                                           

 ئايهت -32سۈره يۇنۇس  ۱
 ئايهت -20سۈره غافىر  ۲
 ئايهت -18سۈره جاسىيه  ۳
 ئايهت -14 سۈره مۇلك ٤
 ئايهت -17سۈره نهھل  ٥
 ئايهت -8سۈره تىين  ٦
 ئايهت -64ف ۇسۇسۈره ي ۷
 ئايهت -12سۈره تاالق  ۸
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 تائاال مۇنداق دهيـدۇ:هللاخاس. بۇ ھهقته  ىالقهللاھوقۇقى پهقهت  قانۇن بهلگىلهششۇنىڭ ئۈچۈن 

 ِِلَِّ  ِإالَّ  اْحلُْكمُ  ِإن  ىال مهنسۇپقهللابارچه ھۆكۈملهر پهقهت22F۱. بۇبىيهتتۇر.ۇمانا بۇ تهۋھىدى ر 

مهنپهئهتلىرىنى ئهڭ ياخشـى بىلگـۈچى زات بولغـانلىقى –بارلىق مهخلۇقاتلىرىنىڭ پايدا تائاالهللا
نى ئېتىبارغا ئالمايدىغان ئىنسانالرنىڭ تۈزۈۋالغـان كهمتـۈك ئىشى ى ئاخىرهتقانۇنئۈچۈن، ئۇ زاتنىڭ 

مهنــپهئهت ۋه –لهمــدىكى ئۇالرنىــڭ پايــدادۇنيــا ۋه ئــاخىرهت ئىككىــال ئا يوللىرىنىــڭ ئهكســىچه،
 نى دىنبۇ  ،. شۇنىڭ ئۈچۈنقۇرۇلغان ئاساسى ئۈستىگهئېتىبارغا ئېلىش ياخشىلىقلىرىنى 

تـۈزۈملىرىگه ئوخشـاش، پهقهت كىشـىلهرنىڭ دۇنيـاۋى –ۋالغـان قـانۇنۈتۈزئىنسانالرنىڭ ئـۆزلىرى 
ئۇالرنىـڭ ئاخىرهتلىـك  دىنالتلىرىنى ھهل قىلىش ئۈچۈنال قانۇن قىلىشقا بولمايدۇ. بهلكى ئۇ ۈمۈشك

چى زات دۇنيانىـڭ قانۇننى يولغا قويغـۇ چۈنكى ،ئېتىبار بېرىدۇ ئوخشاشالۋه دۇنيالىق مهنپهئهتلىرىگه 
23Fىنى ئاخىرهتنىڭ مهنپهئهتلىرىگه باغالپ ئېتىبارغا ئالىدۇلبارلىق ئهھۋا

تائـاال مۇنـداق هللاھهقته  بۇ .۲

بـۇالر (يهنـى مۇشـرىكالر) دۇنيـانى شۈبھىسىزكى،  ِإنَّ َهُؤالِء حيُِبُّوَن اْلَعاِجَلَة َوَيَذُروَن َورَاَءُهْم يـَْوًمـا ثَِقـيال دهيدۇ:

 َوَلِكـنَّ 24F۳، (ئاخىرهتتىن) ئارتۇق بىلىدۇ، كهلگۈسىدىكى قىيىن بىر كۈنگه (يهنى قىيـامهتكه) سـهل قارايـدۇ

َيا َوُهـْم َعـْن اآلِخـَرِة ُهـْم غَـاِفُلونَ  نـْ كىشـىلهرنىڭ تولىسـى  لـېكىن َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُموَن يـَْعَلُموَن ظَاِهًرا ِمْن اْحلََياِة الدُّ

(بۇنى) بىلمهيدۇ. ئۇالر ھاياتىي دۇنيانىڭ تاشقى كۆرۈنۈشىنىال بىلىدۇ، ئـۇالر ئـاخىرهتتىن (يهنـى ئـاخىرهت 

ـٌر  ،25F٤ئىشىدا ئويلىنىشتىن ۋه ئاخىرهت ئۈچـۈن ئىشلهشـتىن) غهپلهتتىـدۇر َيا َواْآلِخـَرُة َخيـْ نـْ بَـْل تـُـْؤِثُروَن اْحلَيَـاَة الـدُّ

َقـى ُكـلُّ نـَْفـسإ  ،26F٥ى ئارتۇق كۆرىسىلهر. ئـاخىرهت ياخشـىدۇر ۋه باقىيـدۇركىنىلدۇنيا تىرىكچى سىلهر َوأَبـْ

َا تـَُوفـَّْوَن ُأُجورَُكْم يـَـْوَم اْلِقَياَمـةِ  جان ئىگىسى ئۆلۈمنىڭ تهمىنى تېتىغۇچىدۇر. سىلهرنىڭ  ھهربىر َذائَِقُة اْلَمْوِت َوِإمنَّ

 .27F٦ساۋابى) قىيامهت كۈنى تولۇق بېرىلىدۇئهجرىڭالر (يهنى ئهمهللىرىڭالرنىڭ 
 مۇكاپات ئالىمىدۇر.–خىرهت جازائا بولسا، ش ئالىمىدۇنيا ئهمهل قىلى

  تائاالدىن هللاتائاالغىال خاس. كىمكى هللاگانه ېقانۇن بهلگىلهش ھوقۇقى پهقهت يمهخلۇقلىرىغا
تاالشقان بولىـدۇ. بـۇ ھوقۇقىنى  لىقۋه ئىالھ قمهئبۇدلۇتائاالدىن هللابۇ ھوقۇقنى تالىشىدىكهن، ئۇ 

يارىتىش ۋه ئهمر قىلىش (يهنى كائىناتنى تهسـهررۇپ  َواْألَْمرُ  اْخلَْلقُ  َلهُ  َأَال  تائاال مۇنداق دهيدۇ:هللاھهقته 

ينُ  َذلِـكَ  ِإيـَّاهُ  ِإالَّ  تـَْعبُـُدوا َأالَّ  َأَمـرَ  ِلَِّ  ِإالَّ  اْحلُْكـمُ  ِإنِ 28F۷، نىـڭ ئىلكىدىـدۇرهللاقىلىش) راسـتىنال   َأْكثـَـرَ  َوَلِكـنَّ  اْلَقـيِّمُ  الـدِّ

لىشـقا غىال مهنسۇپ، ئۇ سـىلهرنى پهقهت ئـۆزىگىال ئىبـادهت قىهللابارچه ھۆكۈملهر پهقهت  يـَْعَلُمـونَ  َال  النَّاسِ 

   .29F۸(بۇنى) بىلمهيدۇ لېكىن كىشىلهرنىڭ تولىسى ،بۇ توغرا دىندۇر .غانۇبۇير
 ئۇالرنى ،كهلسهك الرغادىن بۇ ھوقۇقنى تاالشقانهللا ،تائاالنىڭ مهخلۇقلىرىغا قانۇن بهلگىلهشتههللا

 : دهپ سۈپهتلىدى خۇداالرۋه  رالمهئبۇدتائاال تۆۋهندىكى سۆزىده هللا
                                                           

 ئايهتلهر -67ۋه  -40ف ۇسۇسۈره ي ۱
 بهتلهر -97ۋه  -270» مۇقهددىمهتۇ ئىبنى خهلدۇن« ۲
 ئايهت -27سۈره ئىنسان  ۳
 ئايهتلهر -7، -6سۈره رۇم  ٤
 ئايهتلهر -17، -16سۈره ئهئال  ٥
 ئايهت -185سۈره ئال ئىمران  ٦
 ئايهت -54سۈره ئهئراف  ۷
 ئايهت -40ف ۇسۇسۈره ي ۸



 ت ئى پ ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                              شهرئى ئاساس ھهققىدهجىھاد تهييارلىقى 

 

12 
 

 َُّيَـْأَذْن بِـِه ال ْ َْ يِن َمـا  رۇخسـهت قىلمىغـان نهرسـىلهرنى دىـن هللائۇالرنىـڭ  َأْم َهلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا َهلُـْم ِمـْن الـدِّ

َــُذوا َأْحَبــاَرُهْم َورُْهَبــانـَُهْم َأْربَابًــا ِمــْن ُدوِن الَِّ 30F۱، لىرى بــارمۇ؟مهئبــۇدقىلىــپ بــېكهتكهن  ََّ ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ  ا

 مهئبـۇدئۆلىمـالىرىنى)  ۋه ناساراالرنىڭ دىنىـي باشـلىقلىرىنى، راھىبلىرىنى (يهھۇدىيالر بىلهن ھىبرىلىرىنى

 .31F۲قىلىۋالدى
غــان قانۇنىغــا تائاالنىــڭ چىقارهللاتائــاالغىال خــاس قىلىــش ۋه هللاھوقــۇقىنى  قــانۇن بهلگىــلهش

تائـاال هللابولمايـدىغان تهۋھىـدى ئۇلۇھىيهتتـۇر. بـۇ ھهقـته  مۇسۇلمانئۇنىڭسىز  بويسۇنۇش، ئىنسان

ـُـوَن َوَمـْن َأْحَسـُن ِمـْن الَِّ ُحْكًمـا ِلَقـْومإ يُوِقنُـونَ مۇنداق دهيدۇ:  َاِهِليَّـِة يـَبـْ َْ جـاھىلىيهت دهۋرىنىـڭ ئـۇالر  َأَفُكْكـَم ا

ىنمـۇ ئادىـل كىـم دهللاقا) چىـن ئىشـىنىدىغان قهۋمنىـڭ نهزىرىـده ھۆكۈمـده هللاھۆكمىنى تهلهپ قىالمدۇ؟ (

 32F۳؟بار

  نىڭئۇالردىن ئۇ ،نىدۇرقانۇغان ىلرازى بولۇپ تال تائاالنىڭ بارچه مهخلۇقلىرىغاهللانى ىدئىسالم 

بۇ  ئۈچۈندۇر. ئىنسانالر ئومۇمىي لىكىپهيغهمبهرنىڭ   پهيغهمبهرچۈنكى  ،يدۇماىنقىل قوبۇل يغهيرى

يًعـا تائاال مۇنداق دهيدۇ:هللاھهقته  ِِّ َرُسـوُل الَِّ ِإلَـْيُكْم مجَِ (ئـى مـۇھهممهد!) ئېيتقىنكـى،  ُقْل يَاأَيـَُّها النَّـاُس ِإ

َوَمـا َأْرَسـْلَناَك  ،33F٤تهرىپىدىن ئهۋهتىلگهن ئهلچىـمهنهللائى ئىنسانالر! مهن ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ ھهممىڭالرغا «

لهرگه جهنـنهت بىـلهن) خـۇش مـۇئمىنسېنى بىز پهقهت پۈتۈن ئىنسانالر ئۈچـۈن ( ِإال َكافًَّة ِللنَّاِس َبِشـريًا َونَـِذيًرا

 .34F٥خهۋهر بهرگۈچى ۋه (كاپىرالرنى ئازاب بىلهن) ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئهۋهتتۇق

ِمـِه َخاصَّـًة َوبُِعثْـُت ِإَىل النَّـاِس َعامَّـةً وََكـاَن النَّـِيبُّ «مۇنـداق دېـگهن:  پهيغهمبهر  َْ َعـُث ِإَىل قـَ ئىلگىرىكـى « »يـُبـْ

ئىنسانالرغا  يۋهتىلهتتى، مهن بولسام ئومۇمىهپهيغهمبهرلهر مهخسۇس ئۆز قهۋمىگىال پهيغهمبهر بولۇپ ئ
 .35F٦»ۋهتىلدىمهپهيغهمبهر بولۇپ ئ

ـَر اِإلْسـَالِم ِدينًـا فـَلَـْن يـُْقبَـَل ِمْنـُه َوُهـَو ِيف اآلِخـَرِة ِمـْن يـَْبتَـِغ  َوَمـنْ  تائـاال مۇنـداق دېـگهن:هللاشۇنىڭ ئۈچـۈن  َغيـْ

دىننى تىلهيـدىكهن، ھهرگىـز ئـۇ (يهنـى ئۇنىـڭ دىنـى) قوبـۇل  يكىمكى ئىسالم (دىنىدىن) غهيرى اْخلَاِسـرِينَ 

ــدۇر ــان تارتقۇچى ــاخىرهتته زىي ــۇ ئ ــدۇ، ئ ــِه ِمــْن 36F۷، قىلىنماي ــار)  اَألْحــَزاِب فَالنَّــاُر َمْوِعــُدهُ َوَمــْن َيْكُفــْر ِب (كۇفف

  .37F۸جامائهلىرىدىن كىمكى قۇرئاننى ئىنكار قىلىدىكهن، ئۇنىڭغا ۋهده قىلىنغان جاي دوزاختۇر

َوهللا « مۇنـداق دېـگهن:  پهيغهمبهر ،ۋايهت قىلىدۇدىن مۇنداق رى  ئهبۇ ھۇرهيرهئىمام مۇسلىم 
َِديٌّ َوال  بىـلهن قهسـهمكى، مېنـى بـۇ هللا« »َنْصـرَاِينٌّ ِمـْن َهـِذِه األُمَّـِة ُمثَّ ال يـُـْؤِمْن ِيب ِإال َدَخـَل النَّـارال َيْسَمُع ِيب يـَُه

ماڭـا ئىمـان كهلتۈرمهيـدىكهن، ئـۇ  كېـيىنئۇنىڭدىن  ۋه ناسارا ئاڭالپ يئۈممهتنىڭ ئىچىدىن يهھۇدى
 .»ۇدوزاخقا كىرىد

                                                           
 ئايهت -21سۈره شۇرا  ۱
 ئايهت -31سۈره تهۋبه  ۲
 ئايهت -50سۈره مائىده  ۳
 ئايهت -158سۈره ئهئراف  ٤
 تئايه -28سۈره سهبهئ  ٥
 بۇخارى رىۋايىتى ٦
 ئايهت -85سۈره ئال ئىمران  ۷
 ئايهت -17سۈره ھۇد  ۸
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أُِمْرُت َأْن أُقَاِتَل النَّـاَس َحـىتَّ «مۇنداق دېگهن:  دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر  ئىبنى ئۆمهر 
 ُ َُل الَِّ َيْشَهُدوا َأْن ال ِإَلَه ِإال الَّ  يدىن باشقا ھېچبىر ھهقىقىهللابىر ‹ :مهن بارچه ئىنسانالر«» َوَأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسـ

ئـۇالر بىـلهن ئـۇرۇش  ،بهرگهنـگه قهدهر اھلىـقۇۋدهپ گ ›نىـڭ ئهلچىسـىدۇرهللامـۇھهممهد  ،ئىالھ يوق
  .38F۱»قىلىشقا بۇيرۇلدۇم

  چـۈنكى ،نقـانۇ يقىيامهت كۈنىگىچه ئهمهلـدىن قالمايـدىغان دائىمىـ ڭ قانۇنىىىننىدئىسالم 

 بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ ئاخىرقىسىدۇر.  پهيغهمبهر 

ُكلََّمــا َهَلــَك نَــِيبٌّ َخَلَفــُه نَــِيبٌّ َوِإنَّــُه ال نَــِيبَّ َكانَــْت بـَنُــَ ِإْســرَائِيَل َتُسَُســُهُم األَنِْبَيــاُء  « مۇنــداق دېــگهن: پهيغهمــبهر 
نىغا يهنه بىر ئور ،بهنى ئىسرائىلنى پهيغهمبهرلهر ئىداره قىالتتى، بىر پهيغهمبهر ئۆلۈپ كهتسه« »بـَْعـِدي

 .39F۲»كېيىن زادىال پهيغهمبهر كهلمهيدۇمېنىڭدىن  ،كىشهكسىز .پهيغهمبهر كېلهتتى

ــگهن: پهيغهمــبهر  ــداق دې ــاَعة َحــىتَّ يـُْعَبــَد هللا َوْحــَدُه َال َشــرِيَك لَــهُ « يهنه مۇن ــْيِف بـَــْنيَ يَــَدْي السَّ  »بُِعْثــُت بِالسَّ

 ،قىلىنىشـى ئۈچـۈن تيېگانه، تهڭداشسـىز ھالـدا ئىبـاده–نىڭ يهككههللائالدىدا  نىڭمهن قىيامهت«
 .40F۳»ۋهتىلدىمهقىلىچ بىلهن پهيغهمبهر بولۇپ ئ

   ن تائاالنىڭ مهخلـۇقلىرى ئۈسـتىدىهللا تىن،بولغانلىق نىد يدائىمىئاخىرقى ۋه  نىىدئىسالم
لىپ قېلىشـى ئۈچـۈن، ېھالهتته ق ساغالمتاكى قىيامهت كۈنىگىچىلىك  نىڭھۆججىتى تۇرغۇزىدىغان

ئـۆز هللاشتىن ساقالشـنى لىتىېئۆزگهرتىۋ ،ناساراالر ئۆزلىرىنىڭ دىنىنى ئۆزگهرتىۋهتكهندهك ۋه ييهھۇدى

قۇرئاننى  ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا لَـُه َحلَـاِفُظونَ  تائاال مۇنداق دهيدۇ:هللابۇ ھهقته  .ندۇردىغان ئۈستىگه ئال

ـرِيَن َوُمنـِذرِيَن لِـَّالَّ َيُكـوَن ِللنَّـاِس َعلَـى الَِّ  ،41F٤ھهقىقهتهن بىز نازىل قىلدۇق ۋه چوقۇم ئـۇنى قوغـدايمىز ُرُسـًال ُمَبشِّ

ــٌة  ــيىن  بـَْعــَد الرُُّســلِ ُحجَّ ــبهرلهردىن كې ــگهن پهيغهم ــبهر هللائهۋهتىل ــى پهيغهم ــىلهر (يهن ــدا كىش ــڭ ئالدى نى

ئهۋهتىلگهن بولسا ئهلۋهتته ئىمان ئېيتاتتىم ۋه ئىتائهت قىالتتىم دېگـۈچىلهر)گه باھـانه بولـۇپ قالماسـلىقى 
(ئاسـىيلىق قىلغـۇچىالرنى دوزاخـتىن) ئۈچۈن، (ئىتائهت قىلغۇچىالرغا جهننهت بىلهن) خۇش خهۋهر بهرگۈچى، 

 .42F٥ئاگاھالندۇرغۇچى پهيغهمبهرلهرنى ئهۋهتتۇق
قىيامهت كۈنىگىچىلىك كىشىلهر ئۈستىدىن ھۆججهت بولۇپ داۋاملىشىشى ئۈچـۈن، دىن شۇڭا بۇ 
ئـۇنى  دىنغـابـۇ  نىـڭتائاالهللاشـۇكى،  تهلىپـىغۇچىدۇر. بۇنىـڭ ىپ قالنىشتىن ساقللىئۆزگهرتىۋېتى

 . دۇرھهمراھ قىلىشىىدىغان ئادهملهرنى زۈپ ئىجرا قىلگه يهتكۈكىشىلهر

ال تـَزَاُل طَائَِفٌة ِمـْن أُمَّـِيت قَاِئَمـٌة بِـَأْمِر هللا، ال َيُضـرُُّهم َمـْن َخـَذَهلُم َأو َخـاَلَفُهم َحـَىت « مۇنداق دېگهن: پهيغهمبهر 
نىـڭ ئهمـرى (يهنـى هللائىچىـدىن بىـر گـۇرۇھ مېنىـڭ ئـۈممىتىم «» يَْأَيتَ أَْمُر هللا َوُهم ظَاِهُروَن َعَلى النَّـاس

 ،ئايالنىـڭ جېنىنـى ئالىـدىغان شـامال) كهلگهنـگه قهدهر–قىيامهتنىڭ ئالدىـدا ھهربىـر مـۇئمىن ئهر
نىڭ ئهمرىنـى ئـورۇنالش (يهنـى ھهقنـى بهرپـا قىلىـش) بىـلهن هللائىنسانالر ئۈستىدىن غالىب ھالدا 

                                                           
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۲
 .دېگهن »سهھىھ« :ئهلبانى بۇ ھهدىسنى .ئهھمهد ۋه ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى ۳
 ئايهت -9سۈره ھىجر  ٤
 ئايهت -165سۈره نىسائ  ٥
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كى ئۇالر بىـلهن قارشىالشـقانالر ئۇالرغـا زىيـان داۋاملىشىپ تۇرىدۇ. ئۇالرنى ياردهمسىز تاشلىۋهتكهن يا
 .43F۱»يهتكۈزهلمهيدۇ

گۇنــاھتىن پــاك  پهيغهمــبهر  ـــــئۇنىــڭ ئىگىســى  دىــنبــۇ مۇبــارهك [: هيــدۇشــاتىبى مۇنــداق د
مۇ ئىجمائئۇ زاتنىڭ ئۈممىتى بىرلىككه كهلگهن  .ساقالنغۇچىئۆزگهرتىۋېتىلىشتىن  ،ساقالنغىنىدهك

 .44F۲]خاتادىن ساقالنغۇچىدۇر
 .گهندهلىللهرنى كهلتۈربىر قاتار  رهھىمهھۇلالھشاتىبى  كېيىن

  
 دۇردىنمۇكهممهل  . ئىسالم دىنى بىر پۈتۈنئاساس ئىككىنچى

 
ــويىچه ــۇ ئاســاس تهرتىــپ ب ــدۇ ب ــدىن كېلى ــۇ  ،چــۈنكى .بىرىنچــى ئاساســنىڭ كهينى ــڭ دىنب نى

نىـڭ كىشـىلهرنىڭ دىنبـۇ  ،شىۇلوب يه تاكى قىيامهت كۈنىگىچىلىك باقىقئومۇميۈزلۈك بارلىق خهلق
دۇنيــا ۋه ئاخىرىتىــده ئېھتىيــاجى چۈشــىدىغان بــارلىق ھــاجهتلىرىگه نىســبهتهن تولــۇق مــۇكهممهل 

 :ىلىربۇنىڭ دهلىلقىلىدۇ.  قهززابولۇشىنى ته

 مۇنداق دهيدۇ: تائاالهللا  ْاْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكم بۈگۈن سىلهرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلدىم45F۳.  

  َيانًا ِلُكـلِّ َشـْيءإ ساڭا بىز كىتابنى (يهنـى قۇرئـاننى) ھهمـمه نهرسـىنى (يهنـى  َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ

كىشــىلهر موھتــاج بولىــدىغان دىنىــي ئىشــالرنىڭ ھهممىســىنى) چۈشــهندۈرۈپ بېرىــدىغان قىلىــپ نازىــل 

   .46F٤قىلدۇق
 ــار ــارى ت ــام بۇخ ــداق ئىم ــىھابتىن مۇن ــى ش ــدۇق ئىبن ــۋايهت قىلى ــدۇ ،رى ــداق دهي ــۇ مۇن : ئ

اْليَــْوَم َأْكَمْلـُت َلُكـْم  !ئـى ئهمىرۇلمـۇئمىنىين‹غـا مۇنـداق دېـدى:  يهھۇدىيالردىن بىر ئادهم ئـۆمهر «

سـىلهرگه بۈگۈن سىلهرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلـدىم،  ِديَنُكْم َوَأْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكـُم اِإلْسـالَم ِدينًـا

ئـايهت بىـزگه  بـۇ دېـگهن مىتىمنى تاماملىدىم، ئىسالم دىنىنى سىلهرنىڭ دىنىڭالر بولۇشـقا تاللىـدىمئنې

 مۇنـداق دېـدى: . ئۆمهر ›تتۇقن بوالاغقىلبايرام –بولسا ئىدى، بۇ كۈننى بىز ھېيتبولغان نازىل 

ٍم نـََزلَــْت َهــِذه اآليَــة، نـََزلَــْت { َْ َْم ُمجَُعــةٍ ِإّينِ َألْعَلــم َأيُّ يـَــ َم َعَرفَــَة يف يـَــ َْ {مهن بــۇ ئايهتنىــڭ قايســى كۈنــده نازىــل  }يـَــ

  .47F٥»فات كۈنىسى جۈمه كۈنلۈكته نازىل بولغان}هبولغانلىقىنى ئوبدان بىلىمهن. ئۇ ئايهت ئهر

ِم ِعيـَدْينِ {: دېگهنمۇنداق  ئىبنى ئابباس  دهرىۋايىتى نىڭتىرمىزى َْ ِم ُمجَُعـةٍ  نـََزَلْت ِيف يـَـ َْ ِم َعَرفَـةَ  ،يـَـ َْ  }َويـَـ

  .}ات كۈنىسىده نازىل بولغانرهفكۈنىسى يهنى جۈمه كۈنلۈكى، ئه ھېيتئىككى  ئۇ ئايهت{
ئـۇ  ،دېگهنلىـك »تتـۇقن بوالاغـقىلبـايرام –ھېيت بۇ كۈننى بىز[« ئىبنى ھهجهر مۇنداق دهيدۇ:

ى قىلىشتىن ئىبارهت بۈيۈك نېئمهت قولغا كهلگهنلىكـى ئۈچـۈن، ھهر يىلـ پۈتۈنكۈنده بىزگه دىننى 
  .48F٦]دېگهنلىكتۇر قىلغان بوالتتۇق بايرام–ھېيت بىزئۇ كۈننى 

                                                           
 رىۋايىتى بۇخارى ۋه مۇسلىم ۱
 يىلى -1395ھىجرىيه  )دارۇل مهئرىفه نهشرىياتى(بهتلهر،  -86، -85جىلد  -2» ئهلمۇۋافهقات« ۲
 ئايهت -3سۈره مائىده  ۳
 ئايهت -89سۈره نهھل  ٤
 ھهدىس -7268 ٥
 بهت -246جىلد  -13بهت ۋه  -270جىلد  -8بهت،  -105جىلد  -1» فهتھۇل بارى« ٦
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  ن ۇب مۇنداق دېگهن: ماڭا ئىبنـى ماجىشـيئىبنى ھهبى: [مۇنداق دهيدۇ رهھىمهھۇلالھشاتىبى
ــانئۆزىن ــالىكتىن مۇنــداق ئاڭلىغ ــڭ م ــڭ ئىچىــده « :لىقىنى خهۋهر بهردىى ــى بــۇ ئۈممهتنى كىمك

نـى  مىغان بىر نهرسـىنى يېڭىـدىن پهيـدا قىلسـا، ئـۇ پهيغهمـبهر الزىم تۇتئۈممهتنىڭ سهلهفلىرى 
 تائـاال مۇنـداق دهيـدۇ:هللا ،چـۈنكى .پهيغهمبهرلىككه خىيـانهت قىلـدى دهپ گۇمـان قىلغـان بولىـدۇ

تاماملىدىم، ئىسـالم دىنىنـى سـىلهرنىڭ  مىتىمنىئبۈگۈن سىلهرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلدىم، سىلهرگه نې

ــدىم ــقا تاللى ــنىڭالر بولۇش ــن  ،شۇڭالشــقا .دى ــن ھېســابالنمىغان نهرســه، بۈگۈنمــۇ دى ــده دى شــۇ كۈن
 .49F۱]ھېسابالنمايدۇ

  ئهلچىسـى مـۇھهممهد تائاال ئۆزىنىڭ هللاھهقىقهتهن [مۇنداق دهيدۇ: يهنه  رهھىمهھۇلالھشاتىبى

 شهرىئهتته كىشىلهرگه قىلىنغان بۇيرۇقالر ۋه زىممىسىگه يـۈكلهنگهن ه شهرىئهتنى چۈشۈردى. ئۇ گ

بۈگـۈن  :تائاالنىـڭهللاھتىياجى چۈشىدىغان ھهرنهرسـىنىڭ بايـانى بـار. ېئىبادهتلهرده كىشىلهرنىڭ ئ

 هچۇدىــن مــۇكهممهل تولۇقالنمىغــ دېــگهن گــۇۋاھلىقى بىــلهن ســىلهرنىڭ دىنىڭالرنــى پۈتــۈن قىلــدىم

ھهرقانداق بىر ئادهم دىن پۈتـۈن بولمـاي بىرنهرسـه  ،قىلمىدى. شۇنىڭ ئۈچۈنۋاپات نى  پهيغهمبهر 

 بۈگۈن سىلهرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتـۈن قىلـدىم :تائاالنىڭهللا ، ئۇلىپ قالدى دهپ گۇمان قىلىدىكهنېق
 .نى يالغانغا چىقارغان بولىدۇدېگهن سۆزى

بۈگۈن سىلهرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلدىم لهي پۈتۈنقائىدىلىرىنىڭ  شهرىئهت ،مهقسهتدىن دېگهن
ــكهنلمۇكهممه ــۈن ىدۇر.كلىلهش ــۇنىڭ ئۈچ ــڭ زۆرۈر  ،ش ــاكى  ۋهدىننى ــالر ي ــىدىغان ئىش ــاجهت چۈش ھ

دى. ىنـبايـان قىل ناھـايىتى ئوچـۇقتولۇقلىمىلىرىدا ئېھتىياج چۈشـىدىغان ھهرقانـداق قائىدىسـى 
ىگه يۈرگۈزۈشـ نىڭ پىكىـرھىـدتهمۇج شئاشـۇ قائىـدىلهرنىڭ ئۈسـتىگه چۈشـۈرۈ نىجۈزئىي مهسىلىلهر

 ۋهقىلىـش قائىدىسـىمۇ قۇرئـان  دئىجتىھـا ،چـۈنكى ، ئهلـۋهتته.لىـدۇلغان ھالهتته قېلىپ قاتاپشۇرۇ
ئهمهل قىلىش الزىمكى، ئـۇنى ئىجتىھاد قىلىش قائىدىسىگه  ،غان. شۇنىڭ ئۈچۈننئىسپاتالھهدىسته 

 .50F۲]بولمايدۇتهرك ئېتىشكه 
  رىـۋايهت قىلىـدۇ:  لىكىنىمۇنداق دېگهن ىڭئهنھانلالھۇ رهزىيهئىمام بۇخارى مهسرۇقتىن ئائىشه

ََْحِي فَـَال ُتَصـدِّْقُه ِإنَّ الََّ « ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكَتَم َشْيًئا ِمْن الْـ َثَك َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى الَّ َُل: َمْن َحدَّ يَاأَيـَُّهـا الرَُّسـوُل بـَلِّـْغ َمـا  تـََعـاَىل يـَُقـ

ـَْت ِرَسـالََتهُ أُنِزَل ِإلَْيَك  ْ تـَْفَعْل َفَما بـَلَّ َْ ۋهھىيـدىن بىـر نهرسـىنى  كىمكى سـاڭا پهيغهمـبهر » «ِمْن رَبَِّك َوِإْن 

ئـى پهيغهمـبهر! تائـاال مۇنـداق دهيـدۇ: هللا ،دېسه، ئـۇنى تهسـتىقلىمىغىن. چـۈنكىۇپ قالغان يوشۇر

ھهممىسـىنى يهتكـۈزگىن، ئهگهر تولـۇق  نىـڭپهرۋهردىگارىـڭ تهرىپىـدىن سـاڭا نازىـل قىلىنغـان ئهھكامالر

 .«51F۳تاپشۇرغان ۋهزىپىنى ئادا قىلمىغان بولىسهنهللايهتكۈزمىسهڭ، 

ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم َكـَتَم َشـْيًئا ِممـَّا أُ «يهنه بىر رىۋايهتته:  ـًدا َصـلَّى الَّ َثَك َأنَّ ُحمَمَّ َلُ نْـزِ َمـْن َحـدَّ ُ يـَُقـ  :َل َعَلْيـِه فـََقـْد َكـَذَب َوالَّ
 َــَك ِمــْن رَبِّــك ــِزَل ِإلَْي ــْغ َمــا أُْن ــاڭا» «يَــا أَيـَُّهــا الرَُّســوُل بـَلِّ ــى س ــۇھهممهد  كىمك ــان  م ــل قىلىنغ ــۆزىگه نازى ئ

تائاال مۇنـداق دهيـدۇ: هللا، ئۇ چوقۇم يالغان ئېيتتى. دېسهۇپ قالغان يوشۇربىرهر نهرسىنى  ۋهھىيدىن
                                                           

 يىلى -1402ھىجرىيه  )دارۇل مهئرىفه نهشرىياتى(بهت،  -18جىلد  -2» ئهلئىئتىسام« ۱
    جىلد  -2» ئهلمۇۋافهقات«بهتكىچه ۋه  -334بهتتىن  -332جىلد  -1» ئىئالمۇل مۇۋهققىئىين«بهتلهر؛  -305، -304جىلد  -2» ئهلئىئتىسام« ۲

 بهت -79
 ھهدىس -7531 ۳
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 ھهممىسىنى يهتكۈزگىن نىڭقىلىنغان ئهھكامالرئى پهيغهمبهر! پهرۋهردىگارىڭ تهرىپىدىن ساڭا نازىل«52F۱. 

  ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمرى ئىبنى ئاس ئىمام مۇسلىم  دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ، پهيغهمـبهر

  :َيُكـْن نَـِيبٌّ قـَْبلِـي ِإال َكـاَن َحّقـا َعَلْيـِه َأْن يَـُدلَّ أُمَّتَـُه َعلَـى َخـْريِ َمـا «مۇنداق دېگهن ََْ يـَْعَلُمـُه َهلُـْم َويـُْنـِذَرُهْم َشـرَّ َمـا ِإنـَُّه 
پهيغهمبهرال بولىدىكهن، ئۈممىتىنى ئۇالرغا نىسبهتهن ياخشى دهپ  هرمهندىن ئىلگىرى بىر» «يـَْعَلُمـُه َهلُـمْ 

ــال ــىگه باش ــگهن نهرس ــڭ زشبىل ــدۇرۇش ئۇنى ــىدىن ئاگاھالن ــگهن نهرس ــان دهپ بىل ــىگه ى، يام ممىس
 .53F۲»چۈشتى

  ئهبۇ ھـۇرهيره ئىمام بۇخارى  دىـن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ، پهيغهمـبهر  :مۇنـداق دېـگهن

 )بىـلهن (يهنى قۇرئان ۋه ھهدىس سۆزلهر بىلهنلهۋزى قىسقا، مهنىسى مول مهن » «اْلَكلِـمِ  ِجبَََاِمـعِ  بُِعْثتُ «

  .»ىلدىمهۋهتپهيغهمبهر قىلىپ ئ
لهۋزى قىســقا، مهنىســى مــول « ،ىهن مهلۇمــات شــۇكماڭــا يهتــك[ئىمــام بۇخــارى مۇنــداق دهيــدۇ: 

ئىككـى ۋه شـۇنىڭغا ئوخشـىغان  يـاكىتائاال ئىلگىرىكى كىتابالردا يېزىلغان بىـر هللا ،دېگهن» سۆزلهر
  .54F۳]يدىغان سۆزلهردۇرلهئىشالرنى جهمنۇرغۇن 

ھهدىس  ۋهئۇنىڭ ئاستىغا قۇرئان  .توپالنغانئاز لهۋزىده نۇرغۇن مهنىلهر  نىڭ ، پهيغهمبهر دېمهك

ئىـدى. بـۇ ئىخچـاملىق  پ بېـرىلگهنسـۆزلهر ئىنتـايىن ئىخچـامال گه ىدۇ. پهيغهمـبهر كىرىپ كېت
 خـاسال كىبولۇپ، ئۇ مۇشـۇ ئـۈممهت الشتۇرۇپ بېرىدىغانشهرىئهتنى يادالش ۋه نهقىل قىلىشنى ئاسان

بـَيِّنَـاٌت ِيف بَـْل ُهـَو آيَـاٌت تائاال مۇنـداق دهيـدۇ: هللابولغان ئىشالرنىڭ قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ. بۇ ھهقته 

 .55F٤قۇرئان ئىلىم بېرىلگهنلهرنىڭ كۆڭۈللىرىده ساقالنغان روشهن ئايهتلهردۇر ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلمَ 

 
 نىدۇ:ىلهردىن تۆۋهندىكىلهر خۇالسىللقى دهلىىرىيۇق
ئۇالرنىـڭ يهنه ى ئىسـالھ قىلىـش بىـلهن بىـرگه كىنىلئىنسانالرنىڭ دۇنيا ۋه ئاخىرهت دىنبۇ  -١

 تۇر.يېتهرلىكقىيامهت كۈنىگىچىلىك ئېھتىياجى چۈشىدىغان ھاجهتلىرىگه تولۇق 

 نى تولۇق يهتكۈزگهن ۋه ئۇنىڭدىن ھېچنهرسىنى يوشۇرۇپ قالمىغان.دىنبۇ  پهيغهمبهر  -٢

 ،يامـانلىقال بولىـدىكهن. بىزنـى ئۇنىڭغـا يېـتهكلىگهن پهيغهمبهر  ،ياخشىلىقال بولىدىكهن -٣
 ڭدىن ئاگاھالندۇرغان.بىزنى ئۇنى

) ئـا–كىـگهىئىكهنلدىـن مـۇكهممهل بىـر پۈتـۈن نىـڭ ئىسـالم دىنىبۇ ئىككىنچى ئاساسقا (يهنـى 
 :ر ئهگىشىپ كېلىدۇهتۆۋهندىكىل

 ]غا ھېچ ئـورۇن ئېھتىمال لىككه نىسبهتهنزىيادى–مهك ـــ دېگهنلىك مۇكهممهل ىنئىسالم دىنى
هربـات ب بىـدئهتلهرنى بـارلىق ۋه يېڭى زاماندىكى يېڭىدىن پهيدا قىلىنغان بۇ كونا دېگهنلىكتۇر. يوق

  .56F٥]دۇقىلىپ تاشالي
                                                           

 ھهدىس -4612 ۱
 بهت -233جىلد  -12 ۲
 بهت -401جىلد  -12» فهتھۇل بارى« ۳
 ئايهت -49سۈره ئهنكهبۇت  ٤
 بهت -48جىلد  -1ناملىق كىتابى » ئهلئىئتىسام«شاتىبىنىڭ  ٥
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 پهيغهمبهر بولدى ۋه تۇلۇقلىنىپ مۇكهممهل  ىنئىسالم دىنى ىدنى تولۇق يهتكۈزۈپ بولدىن 
شـهرىئهتنىڭ يـاكى  (يوشۇرۇن ئىلىم) ي باتىنىئىلم ئاشكارىلىققا قارشى بىرهربۇ دىندا  ـــ دېگهنلىك
 بىـر قىسـىم لهر،ىيىئىسـمائىل، ئهمهس دېگهنلىكتـۇر. مانـا بـۇ مهۋجـۇدھهقىـقهت بىـرهر  اقارشىسىد

 قىـرائهت ،كـۇ، سـهجدهۇر ،سـۆزدىن مهقسـهتناماز دېـگهن « :خۇداسىزالرنىڭ اسوپىالر ۋه ئۇالردىن باشق
ــارلىقال ــى  ،ئهمهس رقات ــقابهلك ــىدۇر باش ــر نهرس ــنهت  .بى ــگهن ۋه جهن ــىمۋولدوزاخ دې  .دۇرالرپهقهت س

ىـپ قىل هرباتب ىىنرىلشاقار بارلىق كۆزدهك دېگهن »شهرىئهتنىڭ قالغان يهرلىرىمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش

57Fتاشاليدۇ

∗. 
 يىـۋاتقـان بـۇ ئىلمىھهقىـقهتهن ئـۇالر دهۋا قىل[ئىبنى تهيمىييه رهھىمهھـۇلالھ مۇنـداق دهيـدۇ: 

بهلكى مۇشرىكالرنىڭ كۆپ  ،ئىتتىپاقى بىلهن كۇفرىدۇرالرنىڭ باتىن مۇسۇلمانالر، يهھۇدىيالر ۋه ناسارا
كىتابالرنىـڭ  يئىالھىـ ،لىـكي بـاتىن بـار دېگهنىـئىلم ،چـۈنكى .قىسمىمۇ ئۇنى كۇفرى دهپ قارايدۇ

ــۇيرۇقالر، چهكلىمىــلهر ۋه خهۋهرل گهلهرمــۇئمىن ــۇم بولغــان ب ــت ىرىــمهل ــار  يمهخپىــگه زى يهرلىــرى ب
 .58F۱]دېگهنلىكتۇر

 قارشـىلىق ۋه زىتلىقـتىن مۇىقار ئـۇنى ــــ بولدى دېگهنلىـكپۈتۈنلىنىپ  نى مۇكهممهل ۋهدىن
 پاكلىغانلىقتۇر. 

 َأَفال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمـْن ِعْنـِد غَـْريِ الَِّ َلَوَجـُدوا ِفيـِه اْخِتالفًـا َكثِـريًا تائاال مۇنداق دهيدۇ:هللابۇ ھهقته 

 (مۇشرىكالر بىلهن مۇناپىقالر گۇمـان قىلغانـدهك) ئۇالر قۇرئان ئۈستىده پىكىر يۈرگۈزمهمدۇ؟ ئهگهر قۇرئان

 .59F۲ىيهتلهرنى تاپقان بوالتتىددا، ئهلۋهتته، ئۇنىڭدىن نۇرغۇن زىىن غهيرىنىڭ تهرىپىدىن بولغان بولسدهللا

يَْأتِيـِه اْلَباِطـُل ِمـْن بـَـْنيِ َيَديْـِه َوال ِمـْن َخْلِفـِه تَنزِيـٌل ِمـْن َحِكـيمإ َوِإنـَُّه َلِكتَـاٌب َعزِيـٌز ال  تائاال يهنه مۇنـداق دهيـدۇ:هللا

يدإ  ئۇنىڭغا ئالدىدىنمۇ، ئارقىسىدىنمۇ (يهنى ھېچقايسى تهرىپىدىن) باتىـل يۈزلهنمهيـدۇ، ئـۇ ھـېكمهت  محَِ

 .60F۳تهرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇرهللابىلهن ئىش قىلغۇچى، مهدھىيىگه اليىق 
ر ھهربىـر هبىرىگه زىت كهلگهندهك قىلسىمۇ، ئـۇنى ئهھلـى ئىلىمـل–لهر بىرلكۆرۈنۈشته بهزى دهلى

ِإنَّ «مۇنداق دېگهن:  دهلىلنى ئۆز ئورنىغا چۈشۈرۈش ئارقىلىق تهپسىر قىلىدۇ. بۇ ھهقته پهيغهمبهر 
ََْ يـَْنزِْل ُيَكذُِّب بـَْعُضُه بـَْعًضا َبل ُيَصدُِّق بـَْعُضُه بَـ  َا بِـِه َوَمـا َجِهْلـُتْم ِمْنـُه فـَـُردُّوُه ِإَىل َعاِلِمـهِ اْلُقْرآَن   »ْعًضا َفَما َعـَرفْـُتْم ِمْنـُه فَـاْعَمُل

بهزىسـى بهزىسـىنى يالغانغـا چىقىـرىش ئۈچـۈن نازىـل قىلىنمىـدى. ھهقىـقهتهن  نىڭقۇرئان كهرىم«
بهزىسى بهزىسىنى تهستىقاليدۇ. سىلهر ئۇنىڭـدىن بىلگىنىڭالرغـا ئهمهل قىلىڭـالر!  نىڭقۇرئان كهرىم

 61F٤»گه قايتۇرۇڭالر!ىدىغان كىشىبىلمىگىنىڭالرنى بىل

 ھهرقانداق بىر ئىشال بولىـدىكهن، ئـۇ  ـــ دېگهنلىكدىن مۇكهممهل بىر پۈتۈن  نىئىسالم دىنى
بىلهن چىقارغان ھۆكمى بار دېگهنلىكتۇر.  بېرىشرۇخسهت توسۇش ياكى  ،بۇيرۇش شهرىئهتنىڭ ئىشتا

قائىدىنىڭ ئاستىغا كىرىـپ  يئومۇمىبايان قىلىنغان بولىدۇ ياكى  ىيبهزىده ئىشنىڭ ھۆكمى تهپسىل
بـۇ بهلكـى  ،كىنى ئۇقتۇرمايـدۇىۇكهممهل ئهمهسـلنىـڭ مـدىنكهتكهن بولىدۇ. ھۆكۈمنى بىلمهسـلىك 

                                                           
 !ناملىق كىتابقا مۇراجىئهت قىلىڭ يه)ييه ئهلئىسمائىلىيباتىنىۇل هتفىرق( ∗
 بهت -132جىلد  -35» فهتھۇل بارى« ۱
 ئايهت -82سۈره نىسائ  ۲
 ئايهتلهر -42، -41فۇسسىلهت سۈره  ۳
 .دېگهن »سهھىھ« :ئهلبانى بۇ ھهدىسنى .ئهھمهد ۋه بهغهۋى رىۋايىتى ٤
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. شۇنىڭ بىلدۈرىدۇكىنى ىگهنلېرىشىشتىن ئاجىز كهلئۇ ھۆكۈمگه ئ نىڭھۆكۈم توغرۇلۇق ئىزدهنگۈچى
 الزىم. ىگه مۇراجىئهت قىلىشىمنى بىلمىگهن كىشى ئۆزىدىن ئالىمراق كىشھۆكۈ ،ئۈچۈن
 ئۆزىـدىن باشـقا ئىلگىرىكـى ئهمهلـدىن قالغـان  ــــ دېگهنلىـك دىننى مۇكهممهل ئىسالم دىنى

 گهتــۈزۈملىرى–دىنالرغــا يــاكى تــۈزۈلمه قانۇنالرغــا ئوخشــاش ئىنســانالرنىڭ ئويــدۇرۇپ چىققــان قــانۇن
دېگهنلىكتــۇر. كىمكــى مۇســۇلمانالر مۇشــۇ قــانۇنالردىن بىرهرســىگه موھتــاج دهپ دهۋا  ى يــوقتىھــاج

َوَمـا  دېـگهن سـۆزىنى ۋه  ىنىڭالرنى پۈتۈن قىلدىمبۈگۈن سىلهرنىڭ د :تائاالنىڭهللاقىلىدىكهن، ئۇ 

دېـگهن  62F۱نهرسـىنى) ئۇنتۇمايـدۇ(بهندىلىرىنىڭ ئهمهللىرىـدىن ھېچ پهرۋهردىگارىڭ َكاَن رَبَُّك َنِسـي�ا

كىمكـــى مۇســـۇلمانالرنى  .ۇدىـــقـــا كـــاپىر بولهللاســـۆزىنى ئىنكـــار قىلغـــانلىقى ئۈچـــۈن، بۈيـــۈك 
ئهسـىردىن بېـرى بىھـاجهت  ١٤سوتسـىيالىزمغا يـاكى ئۇنىڭـدىن باشـقا مۇسـۇلمانالر  ،گهىكراتىيومېد

ئۇالرنىـڭ ئىچىـده ئـۆتكهن پهيغهمبهرنىـڭ خهلىپىلىـرى، ئۇنىڭـدىن  شۇنداقال، ؛بولۇپ ياشاپ كهلگهن
كېيىنكى بۈيۈك ئىسالم مهملىكهتلىرى ئۇنىڭدىن بىھاجهت بولۇپ چهتته تـۇرۇپ كهلـگهن بـۇ كـۇفرى 

خىتاينىـڭ ھـازىرقى غا موھتاج دهپ دهۋا قىلىدىكهن، ئۇمۇ ئوخشاشال كـاپىر. خهلىـپىلهر قاراشالر كۆز
تۈركىستان)دىن تاكى ئىسـپانىيىگىچىلىك ھهرخىـل خهلـق ۋه مىللهتنـى ئـۆز  ي(يهنى شهرقى غهربى

ئىتى بىلهن ھۆكـۈم ىتائاالنىڭ شهرهللائۇالرغا  ھهمدهئىچىگه ئالغان نۇرغۇنلىغان دىيارالرنى باشقۇرغان 
ۋه ھېسـاب زاكـات يىغقـۇچىالر ، قـازىالر، الررئهمهلـدالغان ئىدى. ئۇالرنىڭ قول ئاسـتىدا ۋالىـيالر، قى

63Fئىــدى ئــالغۇچىالر بــار

چىقىــم –ئــۇالر نۇرغــۇن ئىقتىســادنى شــهرىئهتنىڭ تهلىپــى بــويىچه كىــرىم. ۲
64Fقىالتتى

اكى نه ئىقتىسادنىڭ گېپى يوق يـۋه  نه سىياسهت املىرىداھكئهشهرىئهت  ،ھېچبىر كىشى .۳
ــۇ ئىشــالرغا يېتهرلىــك ئهمهس دېمىــاھكــئهشــهرىئهت  ــگهن ئىــملىرى ب  ،دېســه داقدى. كىمكــى بۇن

 بۇ ھهقته پهيغهمبهر  بۇ كۇفرىدۇر. .نى كهمچىللىككه نىسبهت بهرگهن بولىدۇدىنمۇكهممهل بولغان 

َُن ُخَلَفـاُء  ِ ِألَ َهَلَك نَـِيبٌّ َخَلَفـُه نَـِيبٌّ وَ َكاَنْت بـَُنَ ِإْسرَائِيَل َتُسَُسُهْم اْألَنِْبَياُء ُكلََّما «: مۇنداق دېگهن نـَُّه َال نَـِيبَّ بـَْعـِدي َوَسـَتُك
َـــا؟فَـ  ـــا تَْأُمرُن َا َفَم ـــاُل ـــُر َق ـــا اْســـتَـْرَعاُهمْ  َتْكثـُ ـــِإنَّ الََّ َســـائُِلُهْم َعمَّ ـــْم َف َُهْم َحقَُّه ـــاْألَوَِّل َوَأْعطُـــ ـــِة اْألَوَِّل َف َع َا بِبَـيـْ ـــ ـــاَل: ُف ـــى « »َق بهن

ئورنىغـا يهنه بىـر پهيغهمـبهر  ،بىر پهيغهمـبهر ئۆلـۈپ كهتسـه .سرائىلنى پهيغهمبهرلهر ئىداره قىالتتىئى
(مهنـدىن كېـيىن) خهلىـپىلهر  .مېنىڭدىن كېيىن زادىال پهيغهمبهر كهلمهيـدۇ كى،كېلهتتى، شهكسىز

بىزنـى نـېمه (شـۇ چاغـدا) « :سـاھابه كىـرامالر». كۆپىيىـپ كېتىـدۇئـۇالر بارلىققا كېلىـدۇ، ئانـدىن 

بىرىنچىسـىنىڭ بهيئىـتىگه ۋاپـا قىلىڭـالر، : «دهپ سوراشـتى. پهيغهمـبهر  »؟قىلىشقا بۇيرۇيسـهن
ــرىڭالر، ــى بې ــڭ ھهققىن ــالر)،  ئۇالرنى ــائهت قىلىڭ ــا ئىت ــاڭالڭالر ۋه ئۇالرغ ــۆزىنى ئ ــڭ س ــى ئۇالرنى (يهن

 .65F٤»ارتىدۇتائاال ئۇالرنى مهسئۇل قىلغان نهرسه توغرىسىدا جاۋابكارلىققا تهللا ،جهزمهنكى
 شۇنىڭ ئۈچۈن سىياسهت دىننىڭ جۈملىسىدىن. كىمكـى بـۇنى ئىنكـار قىلىـدىكهن، ئـۇ چوقـۇم

  .66F٥]بىر نهرسىگه نىسبهتهن پايدىلىق ئىشنى قىلىشتۇر ،سىياسهت دېگهن[كاپىر بولدى. 
                                                           

 ئايهت -64سۈره مهريهم  ۱
 ناملىق كىتابىغا قاراڭ!» ئهلئهھكامۇس سۇلتانىييه«ماۋهردى ۋه ئهبۇ يهئالنىڭ  ۲
 ناملىق كىتابلىرىغا مۇراجىئهت قىلىڭ!» ئهلئهمۋال«ئهبۇ ئۇبهيدنىڭ ۋه » ئهلخهراج«؛ يهھيا ئىبنى ئادهمنىڭ »ئهلخهراج«فنىڭ ۇسۇئهبۇ ي ۳
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ٤
 بهت -421جىلد  -2ناملىق كىتابى » ئهننىھايه«ئىبنى ئهسىرنىڭ  ٥
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خهلىپىلىـك دىننـى قوغـداش ۋه دۇنيـانى باشقۇرۇشـتا پهيغهمـبهرلىككه [ماۋهردى مۇنداق دهيـدۇ: 
نـاملىق كىتابىـدا شـۇنداق » مۇقهددىمه«. ئىبنى خهلدۇنمۇ 67F۱]باسار بولۇش ئۈچۈن بېكىتىلدىئورۇن 

68Fبايان قىلغان

۲. 

نَـاَك بِــاْحلَقِّ َوَأْحَسـَن تـَْفِسـريًا تائــاال مۇنــداق دهيــدۇ:هللا ئــۇالر (يهنــى مۇشــرىكالر)  َوال يَْأُتونَــَك ِمبَثَـلإ ِإالَّ ِجَّـْ

(ئۇنىڭغــا قارىتــا) بىــز ســاڭا ھهق جــاۋابنى ۋه ھهممىــدىن گــۈزهل قانــداق بىــر ســوئالنى تاشلىمىســۇن، 

 .69F۳شنى نازىل قىلدۇقۈرۈچۈشهند

نىـڭ ئورنىغـا ئالماشـتۇرۇش ۋه دىنى ئىنسانالرنىڭ ئويـدۇرما قـانۇنلىرىنى ئىسـالم ،شۇنىڭ ئۈچۈن
نــى ئــۇ قانۇنالرغــا دىنى ى يــاكى ئىســالم دېموكراتىيىســى دېگهنــدهك، ئىســالمسوتســىيالىزمئىســالم 

ۇ دىغانلىرىماليسـابېھمـولال تېخى ئۆزىنى  مهس. ئۇنداق ئادهملهرنىڭ ئىچىدهدۇرۇس ئه ،الشتۇرۇشىئار
يدۇ. ئىسالم دىنـى غهيـرىگه غالىب كهلمه غابىرنهرسه ئۇنىڭيهنه ، كىۇدىبار. ئىسالم دىنى ئۈستۈن بول

ـُرُهْم بِـالَِّ ِإال َوُهـْم ُمْشـرُِكونَ َوَمـا يـُـْؤِمُن تائاال مۇنداق دهيدۇ: هللابۇ ھهقته  الشتۇرۇلمايدۇ.ىئار ئۇالرنىـڭ  َأْكثـَ

نـى يـاراتقۇچى، رىزىـق بهرگـۈچى دهپ ئىقـرار هللاقا شېرىك كهلتۈرۈپ تۇرۇپ ئىشـىنىدۇ (يهنـى هللاتولىسى 

 .70F٤قىلىش بىلهن بىلله، بۇتالرغىمۇ چوقۇنىدۇ)

تائاالغـا شـېرىك كهلتۈرگهنلىكتـۇر. كۇفرىـدىن هللاالشـتۇرۇش بۈيـۈك ىنى غهيرىگه ئارىئىسالم دىن

قُــْل يَــا أَيـَُّهــا تائــاال مۇنــداق دهيــدۇ: هللاســىدا ىلىنىــپ تــۇرۇش ۋه ئايرىلىــپ تــۇرۇش توغرپهرقئاالھىــده 

ــُتْم َعابِــُدوَن َمــا َأْعبُــُد َوَال أَنَــا َعابِــٌد َمــا ــُتْم َعابِــُدوَن َمــا َأْعبُــُد َلُكــْم ِديــُنُكْم َوِيلَ  اْلَكــاِفُروَن َال َأْعبُــُد َمــا تـَْعبُــُدوَن َوَال أَنـْ َعَبــْدُمتْ َوَال أَنـْ

ئى كـاپىرالر! سـىلهر « :ئى مۇھهممهد! سېنى بۇتالرغا چوقۇنۇشقا ئۈندىگۈچى كۇففارالرغا) ئېيتقىنكى ِدينِ 

قـا ئىبـادهت قىلمايسـىلهر. هللاچوقۇنۇۋاتقان بۇتالرغا مهن چوقۇنمايمهن. سـىلهرمۇ مهن ئىبـادهت قىلىۋاتقـان 

قـا ئىبـادهت هللاسىلهر چوقۇنغـان بۇتالرغـا مېنىـڭ چوقـۇنغىنىم يـوق. سـىلهرنىڭمۇ مهن ئىبـادهت قىلغـان 

 ،شـۇنىڭ ئۈچـۈن .71F٥»ېنىڭ دىنىممۇ ئۆزۈم ئۈچۈنقىلغىنىڭالر يوق. سىلهرنىڭ دىنىڭالر ئۆزۈڭالر ئۈچۈن، م
 الشتۇرۇش دۇرۇس ئهمهس. ىئار

ُ َوال تـَتَّبِـْع َأْهـَواَءُهْم َواْحـَذْرُهْم َأْن يـَْفِتنُـوَك َعـْن بـَْعـِض تائاال يهنه مۇنداق دهيدۇ: هللا ـنَـُهْم ِمبَـا أَنـَزَل الَّ َوَأْن اْحُكْم بـَيـْ

ُ ِإلَْيـكَ  سـاڭا نازىـل قىلغـان قۇرئاننىـڭ هللا(ئۇالر يهنى يهھۇدىيالر ۋه ناسـاراالر)نىڭ ئارىسـىدا  َما أَنـَزَل الَّ

ساڭا نازىـل هللاخاھىشلىرىغا ئهگهشمىگىن، ئۇالرنىڭ –چه ھۆكۈم قىلغىن، ئۇالرنىڭ نهپسى(ئهھكامى) بويى

 .72F٦ىدىن ساقالنغىنۈرۈشتكهچقىلغان قۇرئاننىڭ بىر قىسمىدىن سېنى ۋاز 
 

نىڭ رهسۇلىنىڭ ئالدىدا بىـرهر ئىـش ۋه بىـرهر سـۆزنى ئالـدى بىـلهن ئۇۋه هللا. ئاساس نچىئۈچى
 قىلىشنىڭ ھاراملىقى

                                                           
 بهت -5» ئهلئهھكامۇس سۇلتانىييه« ۱
 يىلى -1978مىالدى  )دارۇل قهلهم نهشرىياتى(بهتلهر،  -218ۋه  -191 ۲
 ئايهت -33فۇرقان  سۈره ۳
 ئايهت -109ف ۇسۇسۈره ي ٤
 سۈره كافىرۇن ٥
 ئايهت -49سۈره مائىده  ٦
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دىــن مــۇكهممهل بىــر پۈتــۈن  ڭنىــئىســالم دىنىئــۇ تهرتىــپ بــويىچه ئىككىنچــى ئاساســقا (يهنــى 

مـۇكهممهل، كىشـىلهرنىڭ دۇنيـا ۋه ئاخىرهتلىـك  ىئىسالم دىنئهگىشىپ كېلىدۇ.  ئا)–ئىكهنلىكىگه
 يمىـدىن خـالىھۆك، ھېچقانـداق مۇسـۇلماننىڭ شـهرىئهت هرلىك بولغان ئىـكهنئېھتىياجلىرىغا يېت

نىـڭ رهسـۇلىنىڭ ھـۆكمىنى بىلـمهي تـۇرۇپ، كېسـىپ ئۇۋه هللابۇ ئىشتىكى  ،قالمىغان بىرهر ئىشقا
ــى د ــۈرئهت قىلىش ــقا ج ــنى قىلىش ــۇ ئىش ــاكى ئ ــى ي ــۈم قىلىش ــى ھۆك ــڭ دهلىل ۇرۇس ئهمهس. بۇنى

ُموا بـَْنيَ َيَدْي الَِّ َوَرُسـوِلهِ  :تائاالنىڭهللا نىـڭ هللانىـڭ ۋه هللالهر! سـىلهر مـۇئمىنئى  يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَُقدِّ

 دېگهن سۆزى. 73F۱پهيغهمبىرىنىڭ ئالدىدا (ھېچقانداق بىر ئىشنى ۋه سۆزنى) ئالدى بىلهن قىلماڭالر
نىـڭ هللاۋه هللا نـىھهرىكهت–ئىـش رهرنه بىـ يهنـى بىـرهر سـۆز ۋه[ئىمام قۇرتـۇبى مۇنـداق دهيـدۇ: 

دىنىـي ۋه دۇنيـالىق بـۇ سـىلهرنىڭ ھهرىكىتىنىڭ ئالدىدا ئالدى بىلهن قىلماڭالر. –رهسۇلىنىڭ سۆز
 ئۈچۈندۇر. نىڭ رهسۇلىدىن ئېلىشىڭالرئۇۋه هللائىشالرنى 

نىڭ پهيغهمبىرىنىڭ ئالدىدا (ھېچقانداق بىر ئىشنى ۋه ئۇۋه هللاسىلهر : )قۇرتۇبى يهنه مۇنداق دهيدۇ(

 تهركنىـڭ سـۆزلىرىگه قارشـى چىقىشـنى  پهيغهمـبهر  نلىـك،دېگه سۆزنى) ئالـدى بىـلهن قىلمـاڭالر
 .74F۲]پهرز ئىكهنلىكىدىكى بىر ئاساسئۇ زاتقا ئهگىشىش ۋه ئىقتىدا قىلىشنىڭ  تىكى ھهمدهئېتىش

نىـڭ پهيغهمبىرىنىـڭ ئالدىـدا هللانىـڭ ۋه هللاسـىلهر [: مۇنداق دهيدۇ رهھىمهھۇلالھئىبنى قهييۇم 

نىڭ پهيغهمبىـرى بىـر سـۆزنى هللا ،نلىكدېگه (ھېچقانداق بىر ئىشنى ۋه سۆزنى) ئالدى بىلهن قىلماڭالر
بىـر  ؛پهتىـۋا بهرمهڭـالر پهتىۋا بهرمىگىچىلىك ؛بۇيرۇماڭالر چىلىكۇبۇيرۇمىغ ؛چىلىك دېمهڭالرىگىدېم

ڭالر چىقارمــا مىپ ھۆكــۈســېك قاچىلىــك، بىــر ئىشــۇئىجــرا قىلمىغئىشــقا ھۆكــۈم چىقىرىــپ ئــۆزى 
ــه گهپ ــىدىكى خۇالس ــڭ مهنىس ــۇر. ئايهتنى ــاكى هللا ،دېگهنلىكت ــۈچه ي ــرى دېمىگ ــڭ پهيغهمبى تائاالنى

 .75F۳]ماڭالرىھهرىكهتكه ئالدىر–بىرهر سۆز قىلمىغۇچه
 بۇنىڭ ئاستىغا تۆۋهندىكىلهر كىرىپ كېتىدۇ: 

 تائاالنىڭ دىنىدا بىلمهستىن گهپ قىلىشنىڭ ھاراملىقى هللا 

َـْريِ اْحلَـقِّ تائاال مۇنداق دهيدۇ: هللابۇ ھهقته  ـْـَي بـِ َهـا َوَمـا َبطَـَن َواِإلْمثَ َواْلبَـ َـا َحـرََّم َريبِّ اْلَفـَواِحَش َمـا َظَهـَر ِمنـْ ُقْل ِإمنَّ

ْ يـُنَـزِّْل بِـِه ُسـْلطَ  َْ تقىنكـى، (ئـى مـۇھهممهد! ئۇالرغـا) ئېي انًا َوَأْن تـَُقولُـوا َعلَـى الَِّ َمـا ال تـَْعَلُمـونَ َوَأْن ُتْشرُِكوا بِالَِّ َما 

پهرۋهردىگارىم ئاشـكارا ۋه يوشـۇرۇن يامـان ئىشـالرنىڭ ھهممىسـىنى، گۇنـاھالرنى، (كىشـىلهرگه) نـاھهق «
قـا شـېرىك هللاھېچقانـداق دهلىـل چۈشـۈرمىگهن نهرسـىلهرنى هللانىڭ شېرىكى بولۇشـقا) هللاچېقىلىشنى، (

 .76F٤»نامىدىن قااليمىقان سۆزلهشنى ھارام قىلدىهللاكهلتۈرۈشنى، ئۆزۈڭالر بىلمهيدىغان نهرسىلهرنى 
پ كۆرسىتىشـىدىن دهپ بايـان پهردازالتائاال بىلمهي تۇرۇپ دىندا گهپ قىلىشـنى، شـهيتاننىڭ هللا

ـــوِء َواْلَفْكَشــاِء َوَأْن تـَُقولُـــوا : قىلـــدى ـَــا يَــْأُمرُُكْم بِالسُّ شـــهيتان ســـىلهرنى ھهقىـــقهتهن  َعلَــى الَِّ َمـــا ال تـَْعَلُمــونَ ِإمنَّ

                                                           
 ئايهت -1سۈره ھۇجۇرات  ۱
 بهتلهر -302، -300جىلد  -16» تهفسىيرۇ قۇرتۇبى« ۲
 بهت -51جىلد  -1» ئىئالمۇل مۇۋهققىئىين« ۳
 ئايهت -33سۈره ئهئراف  ٤
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سىلهرگه ھـاالل قىلغـان نهرسـىلهرنى ھـارام هللانامىدىن، يالغاندىن (هللايامانلىقالرغا، قهبىھ گۇناھالرغا ۋه 

   .77F۱دهپ ۋه ھارام قىلغان نهرسىلهرنى ھاالل دهپ)، سىلهر بىلمهيدىغان نهرسىلهرنى ئېيتىشقا بۇيرۇيدۇ
–غۇنلۇقالرنىـڭ ئاساسـى. مۇشـۇ كـۈنلهرده گېزىـتۋه ئاز كونا ۋه يېڭى زامانـدىكى بىـدئهت مانا بۇ

. شـۇنىڭ دۇنىىھېسـابلنلىق بىلمهي تۇرۇپ دىندا گهپ قىلغا رغا يېزىلىۋاتقان بهزى نهرسىلهرژورنالال
78Fمۇسۇلمان كىشى ئۇنىڭدىن ئېھتىيات قىلىشى الزىم ئۈچۈن

۲. 
 ئىسالم« :مهسىلىلهرده چوڭبىلمهيدىغان بىر ئادهمنىڭ تائاالنىڭ دىنىنى هللاشۇ جۈملىدىن سىز 

دېگهنــدهك گهپلهرنــى  »مــاۋۇ ھېچقاچــان ئىســالمدىن ئهمهس ئېيتقانــدا،ئېلىــپ  ىــدىنرىنهزينۇقتىئى
ئىســالم  يــاكى ئۇالرنىــڭ ئىچىــده مــۇخبىرالر، ئاتــالمىش يــازغۇچىالر .تىســىزىنى ئۇچرلىرىقىلىــدىغان

ـــار. مۇتهپهككـــۇرلىرى ـــا ب ـــن ،ھهتت ـــده ئىســـالمنىڭ ســـىرتىدىكى كىشـــىلهرنىڭمۇ دى گهپ  ھهققى
ياردهم بهرسۇن. ھهربىر مۇسۇلمان هللاقىلىۋاتقانلىقىنى ئۇچرىتىسىز. بۇنداق ئىشالردىن ساقلىنىشقا 

ــات قىلدۇر ــۇالردىن ئېھتىي ــقىالرنى ئ ــى ۋه باش ــات قىلىش ــۇالردىن ئېھتىي ــىۇئ ــم. ش ــۇنداقال الزى  ،ش
ردىـنال قوبـۇل قىلىشـى هئهھلى ئىلىمل ئىشهنچلىكۆزنى پهقهت تائاالنىڭ دىنىدا ھهرقانداق بىر سهللا
 قىلىشى الزىم.  قوبۇلدهلىل بولغان سۆزنىال  دۇرۇسلۇقىغاۋه 

  لىقىھارام نىڭقويۇش ئۈستۈنئا) –ئهتتىنىشهريهنى ( ئا) نهقىلدىن–نىپىكىريهنى (ئهقىلنى  
ىنــى ياپهقهت ر ،ئاساســىھهرقانــداق پىتنىنىــڭ [مۇنــداق دهيــدۇ:  رهھىمهھــۇلالھئىبنــى قهييــۇم 

 .79F۳]لىپ چىقىدۇېغانلىقتىنال كقوي دىن ئۈستۈنھهۋهسنى ئهقىل–ھاۋايى تىن،شهرىئهت
 دىن پهيـدا بولغـانيېڭىـ ،يـامراپ كهتـكهنيۈزىـده  ريه ،قويـۇش ئۈستۈنن تىقاراشنى شهرىئهت كۆز
 ،تـۈزۈلمه قـانۇنالر بىـلهن ھۆكـۈم چىقىـرىش ،كراتىيهومـې. ئۇنىڭـدىن دكۇفرىنىڭ ئاساسـى يئىلمانى

لـۇپ، بۇنىـڭ ھهممىسـى وقاتـارلىقالر شـاخالپ چىقىـدىغان ب پ تاشـالشتىىرجسىياسهتنى دىندىن ئا
بىلسـه، هللا«تۇرقىـدىن –نىـڭ تهقـىقىلغۇچىسـادىر بۇ ئىشنى  ىدۇ.قوي ئۈستۈنن تىشهرىئهتىنى يار

مانـا بـۇ  .زى بىلهنمـۇ ئوچـۇق ئېيتىـدۇىغئېئۇنى بهزىده  دېگهنلىك چىقىپ تۇرىدۇ.» بىزمۇ بىلىمىز
80Fسىز كۇفرىدۇرشۈبھى–شهك

٤. 

ُتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فـََقُعوا لَـُه َسـاِجِدينئۇنىڭغا:  .قارىشى كۆزنىڭ مهلئۇنمانا بۇ ئىبلىس   فَِإَذا َسوَّيـْ

 تولـۇق، مـۇكهممهل ئۇنى مهن راۋۇرۇس ياراتقان (يهنـى ئـۇنى يارىتىـپ سـۈرهتكه كىرگـۈزۈپ، ئهزالىرىنـى

دېـگهن  81F٥»ئىنسان ھالىتىگه كهلتۈرگهن) ۋه ئۇنىڭغا جان كىرگۈزگهن ۋاقتىمـدا ئۇنىڭغـا سـهجده قىلىڭـالر

قَـاَل  :ئۇ ئۆزىنىڭ رايى ۋه بۇزۇق قىياسى بىلهن شهرىئهتكه قارشى چىقتى شهرئىي بۇيرۇق كهلگهنده،

ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن نَارإ َوَخَلْقَتهُ  مهن ئۇنىڭدىن ئارتۇق، مېنى ئوتتىن ياراتتىـڭ، ئـۇنى «ئىبلىس:  ِمْن ِطنيإ  أَنَا َخيـْ

  .82F٦دېدى» اليدىن ياراتتىڭ
ھــاكىم  لنــىىيه، مــۆئتهزىله ۋه ئــۇالردىن باشــقىالرغا ئوخشــاش شــهرىئهتته ئهقيــمانــا بــۇ جهھمى

 . قارىشى كۆزقىلىدىغان بىدئهتچىلهر ۋه ئازغۇنالرنىڭ 
                                                           

 ئايهت -169سۈره بهقهره  ۱
 بېتىگه مۇراجىئهت قىلىڭ! -38ناملىق كىتابىنىڭ » ئهلھهدىيسۇ ھۇججهتۇن بىنهفسىھى«ئهلبانىنىڭ  ۲
 بهت -178جىلد  -2» ئىغاسهتۇل لهھفان« ۳
 بېتىگه مۇراجىئهت قىلىڭ! -49جىلد  -1ناملىق كىتابىنىڭ » ئهلئىئتىسام«شاتىبىنىڭ  ٤
 ئايهت -72سۈره ساد  ٥
 ئايهت -76سۈره ساد  ٦
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بهلكى بىدئهتچىلهردىن ھهربىـر [شهرھى يازغۇچى ئالىم مۇنداق دهيدۇ:  گه»يهئهقىدهتۇت تاھاۋىي«
ــۇن پ ــگه ئۇيغ ــۆتكهن ۋه ئهقىل ــدىن ئ ــدۇ. ئهقىل ــوغرا قىلى ــدئىتىگه ت ــڭ بى ــى ئۆزىنى ــرقه دهلىللهرن ى

ــى مهنىســى ئوچــۇق) ــۇ مهھــكهم (يهن ــۇل قىل كهلگىنىنــى ب  دهلىــلدۇ ۋه ئۇنىــڭ بىــلهن ىــدهپ قوب
دهپ ئـۇنى رهت  ىنى مۇتهشابىھ (يهنـى مهنىسـى مـۇئهييهن ئهمهس)كهلتۈرىدۇ. ئهقىلگه قارشى كهلگىن

تائاالغـا تاپشـۇرغانلىق دهپ ئاتايـدۇ يـاكى ئـۇ دهلىلنـى ئۆزگهرتىـدۇ. هللاقىلىدۇ. رهت قىلغـانلىقىنى 
ۋهلجامـائه  هسـۈنن شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئهھلـى ،دهپ ئاتايـدۇ )نى تهئۋىل (يهنى ئىـزاھالشىئۆزگهرتكهنلىك

 غان. قاتتىق ئىنكار قىل نىئۇالر
نه ئۇنىڭغـا ئهقلـى  يـدۇ ۋهمهىنجامائهنىـڭ يـولى سـاغالم بولغـان دهلىلـدىن چهتۋهل هئهھلى سۈنن
 .83F۱]كىمنىڭ سۆزى بىلهن قارشى چىقمايدۇ نه بىر دهلىل بىلهن ۋه

تۇتقـا قىلىـدىغان نهرسىسـى توغرۇلـۇق  كهلتۈرۈشتهبۇنىڭغا شاتىبىنىڭ بىدئهتچىلهرنىڭ دهلىل 
84Fدېگهن سۆزىمۇ ئوخشاپ كېتىدۇ

۲. 
ئالىمنىـڭ  قلـى بـار ھهرقانـداق ئـادهمراقال ئهئـاز[مۇنـداق دهيـدۇ:  رهھىمهھـۇلالھئىبنى قهييـۇم 

ــى ــڭ ،ىلىكىنتۈگهشــكهنۋه  چىرىگهنلىك ــى ۋهھىينى ــاۋايى پهقهت رايىن ــتىده ۋه ھ ــىھهۋ–ئۈس نى ىس
 ن پهيدا بولغانلىقنى بىلىۋاالاليدۇ.ئهقىلنىڭ ئۈستىده قويغانلىقتى

بىـرهر  .ده ئورۇن ئالىدىكهن، ئۇنىڭ ھاالكىتى مۇقهررهرلىشـىدۇقهلببۇ ئىككى بۇزۇق ئاساس بىرهر 
بـۇ  لىشـىدۇ.پۈتۈنلهي بۇزۇلغـانلىقى مۇقهررهر خهلق ئىچىده ئورۇن ئالىدىكهن، ئۇ خهلقنىڭ ئىشىنىڭ

نهزهردىـن لـدى. ھىـدايهت باتىل ئورۇن ئا ،ىتىلىپغان ھهقىقهتلهر يوقخىل پىكىرلهر بىلهن قانچىلى
 . 85F۳]ئازغۇنلۇق ئهھيا قىلىندى ،ساقىت قىلىنىپ

سۆكۈلگۈچى پىكىر توغرىسىدا سهلهفلهردىن نۇرغۇن سـۆزلهرنى بايـان  رهھىمهھۇلالھئىبنى قهييۇم 

86Fقىلغان

ْ  :تائـاال مۇنـداق دېـگهنهللا[ . ئۇ بايان قىلغان سۆزلهرنىڭ ئىچىده مۇنۇالر بـار ئىـدى:٤ َْ فَـِإْن 

َـْريِ ُهــًدى ِمــْن  ـَـا يـَتَِّبُعــوَن َأْهـَواَءُهْم َوَمــْن َأَضــلُّ ِممـَّْن اتـََّبــَع َهــَواُه بـِ  الَِّ ِإنَّ الََّ ال يـَْهـِدي اْلَقــْوَم الظَّــاِلِمنيَ َيْسـَتِجيُبوا لَــَك فَـاْعَلْم َأمنَّ

خاھىشـىغىال ئهگىشـىدۇ، –بهرمىسه، بىلگىنكى، ئۇالر پهقهت ئۆزلىرىنىـڭ نهپسـى بئهگهر ئۇالر ساڭا جاۋا

خاھىشـىغا ئهگهشـكهن كىشـىدىنمۇ ئـازغۇن ئـادهم بـارمۇ؟ –قىلغان تـوغرا يـولنى قويـۇپ نهپسـى ۋهھىيهللا

ئۈچىنچىسـى  ،تائـاال ئىشـنى ئىككىـگه ئايرىـدىهللا .87F٥ھهقىقهتهن زالىم قهۋمنى ھىـدايهت قىلمايـدۇهللا
–نهرسـىگه ئـاۋاز قوشـۇش يـاكى ھـاۋايىلىپ كهلگهن ېپهيغهمبهرگه ۋه پهيغهمبهر ئا، قهللاياكى  .يوق

 ھهۋهس ھېسابلىنىدۇ.–نداق نهرسه ھاۋايىلىپ كهلمىگهن ھهرقاېھهۋهسكه ئهگىشىش. پهيغهمبهر ئ
 تائاال ئۆزىنىـڭ پهيغهمبىـرىگه خىتـاب قىلىـپهللا :)مۇنداق دهيدۇيهنه ئۇ سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ (

ـْنُـوا َعنـَك ِمـْن الَِّ  مثَُّ َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعةإ ِمْن اَألْمِر فَاتَِّبْعَها َوال تـَتَِّبْع َأْهَواَء الَِّذيَن ال يـَْعَلُمونَ  :مۇنداق دېگهن ِإنـَُّهـْم لَـْن يـُ

ُ َوِيلُّ اْلُمتَِّقــنيَ  ئانــدىن ســېنى بىــز (ئــى مــۇھهممهد!) دىــن ئىشــىدا  َشـْيًَّا َوِإنَّ الظَّــاِلِمَني بـَْعُضــُهْم َأْولَِيــاُء بـَْعــضإ َوالَّ

- (روشــهن) بىــر يولــدا قىلــدۇق، شــۇ يولغــا ئهگهشــكىن، بىلمهيــدىغانالر (يهنــى مۇشــرىكالر)نىڭ نهپســى
خاھىشلىرىغا ئهگهشمىگىن. شۈبھىسىزكى، (ئۇالرنىڭ گۇمراھلىقىغا ماسلىشىدىغان بولساڭ) ئۇالر سـهندىن 

                                                           
 يىلى -1403جرىيه ىھ )ئهلمهكتهبۇل ئىسالمى نهشرىياتى(بهت،  -399» تاھاۋىييه شهرھۇل ئهقىيدهتۇت« ۱
 بهت -231جىلد  -1» ئهلئىئتىسام« ۲
 بهت -68جىلد  -1» ئىئالمۇل مۇۋهققىئىين« ۳
 بهتكىچه -49بهتتىن  -47جىلد  -1» ئىئالمۇل مۇۋهققىئىين« ٤
 ئايهت -50سۈره قهسهس  ٥
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قىاللمايدۇ، شۈبھىسىزكى، (دۇنيادا) زالىمالرنىڭ بهزىسى بهزىسـىگه نهرسىنى دهپئى نىڭ (ئازابى)دىن ھېچهللا

نـى ئۇنىڭغـا خهلققىلغـان ۋه  ۋهھىـيئـۆزى  تائاال ئىشـنىهللا .88F۱تهقۋادارالرنىڭ دوستىدۇرهللادوستتۇر، 
ــانۇبۇيرئهمهل قىلىشــقا  ــلهن غ ــى ،شــهرىئهت بى ــدىغان مۇشــرىكالرنىڭ نهب ھېچنىمىن –ســىپىلمهي

ــــپئوتتۇرىخاھىشــــلىرىغا ئهگىشىشــــنىڭ  ــــگه ئايرى ــــۇيربىرىنچىســــىگه  ،ســــىنى ئىككى ، ىۇدب
 .89F۲]ئىككىنچىسىدىن توستى
ئهقلـى بـار  تهكلىـپلهر يچـۈنكى بـارلىق شـهرئى ،شهرىپىنى كهمسىتمهيمىز–بىز ئهقىلنىڭ شان

ئــايهتته ماختىــدى. ئهقىلنــى  ١٦ائــاال ئهقىــل ئىگىلىرىنــى تهللائىنســانالرنىڭ ئۈســتىگه چۈشــىدۇ. 
 نى سۆكتى. كىشىلهرئىشلهتمهيدىغان 

َوقَـاُلوا لَـْو ُكنَّـا َنْسـَمُع َأْو نـَْعِقـُل َمـا ُكنَّـا ِيف َأْصـَكاِب  تائاال ئهھلى دوزاخالرنـى مۇنـداق دهپ سـۈپهتلىدى:هللا

ئهگهر بىز (پهيغهمبهرنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭلىغان، ياكى چۈشهنگهن بولساق، ئهھلـى دوزاخ «ئۇالر:  السَّـِعريِ 

  .90F۳دهيدۇ» قاتارىدا بولماس ئىدۇق
تۇرمايـدۇ. ئهگهر  ئۈسـتۈن نتىئهقىل شـهرىئهت« كى:دهيمىز لېكىن ،بىز ئهقىلنى كهمسىتمهيمىز

 . »تۇرسا ئىدى، پۈتۈن مهخلۇقاتالر پهيغهمبهرلهردىن بىھاجهت بولغان بوالتتى ئۈستۈن
تائاال هللائهقىل شهرىئهتنىڭ دائىرىسى ئىچىده خىزمهت قىلىدۇ. بۇ ھهقته « :يهنه مۇنداق دهيمىز

ــگهن ــداق دې ــرْ : مۇن ــادِ  فـََبشِّ ــَتِمُعونَ  الَّــِذينَ  ِعَب ــْولَ  َيْس ــونَ  اْلَق َيتَِّبُع ــَنهُ  فـَ ــكَ  َأْحَس ــَداُهمُ  الَّــِذينَ  ُأولََِّ ــكَ  الَُّ  َه ــمْ  َوُأولََِّ ــو ُه  ُأوُل

بهنـدىلىرىمگه) سۆزگه قۇالق سېلىپ ئۇنىڭ ئهڭ ياخشىسـىغا ئهگىشـىدىغانالرغا (يهنـى تهقـۋادار  اْألَْلبَـابِ 

ھىــدايهت قىلغــان كىشــىلهردۇر، ئهنه شــۇالر (ســاغالم) ئهقىــل هللاخــۇش خهۋهر بهرگىــن، ئهنه شــۇالر 

 .91F٤ئىگىلىرىدۇر
پ ئهگهشــكهن لىرىنــى ئىشــلىتىلمانــا بــۇالر ســۆزنىڭ ياخشىســىغا قــۇالق ســېلىپ، ئانــدىن ئهقى

رھىـدايهت قىلغـان كىشـىلهردۇهللائهنه شـۇالر  ئادهملهردۇر. مانا بۇ 92F

 ــــ ھىـدايهتېـگهن ئـايهتتىكى د ۱
ئهقىللىرىنىـڭ پهزلـى بىـلهن ئۇالرنىـڭ ھهرگىزمـۇ ، بولغـانكى ىقـى بىـلهنفتهۋ–تائاالنىڭ پهزلـىهللا

 .ئهمهس
 لهرنىڭ مهرتىۋىلىرىنى بىلىشلدهلى يشهرئى  

 ،رهسۇلىنىڭ ئالدىـدا بىـرهر ئىـش ۋه سـۆزنى ئالـدى بىـلهن قىلىشـنىڭ ھـاراملىقىئۇنىڭ ۋه هللا
ئۇنـداق  قىلىـدۇ. تهقهززادهلىللهرنىڭ مهرتىۋىلىرىنى بىلىشـنى  يكهلتۈرۈلىدىغان شهرئى كامالرغاھهئ

ه گدهلىلنىـڭ ئۈسـتى كۈچلۈك ۋه يۇقىرى سىدهلىلنى مهرتىۋىئاجىز  ۋه تۆۋهنسى مهرتىۋىبولمىغاندا، 
نىڭ رهسـۇلىنىڭ ئالدىـدا هللاۋه هللاچۈنكى بۇ  ،ھارامدۇر بۇنداق قىلىش ،ىش سادىر بولىدۇلېيۇپ قوق

 ۋهئـايهت « :دىن ئۆلىمـاالرىـۋهج قىلغانلىقنىڭ قاتارىغـا كىرىـدۇ. شـۇ ھهرىكهتنى ئالدى بىلهن–زسۆ
 . ئىدى دېگهن» ھهدىس بار يهرده ئىجتىھاد قىلىشقا بولمايدۇ

ىي ئومـۇم[ :دېـگهن مۇنـداق ھابهھۋشـهيخ ئابـدۇلبـۇ ھهقـته  ،ئوخشـاش ئهمهس دهلىللهر يشهرئى
ئىـزدىنىش ئـارقىلىق تـۆتكه  لىرىدىغانىـھۆكـۈملهر ئېلىن ىـيدىن ئهمهلئىچىـ نىـڭدهلىللهر يشهرئى

                                                           
 رئايهتله -19، -18سۈره جاسىيه  ۱
 بهت -47جىلد  -1» ئىئالمۇل مۇۋهققىئىين« ۲
 ئايهت -10لك ۇسۈره م ۳
 ئايهتلهر -18، -17سۈره زۇمهر  ٤
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قىيــاس. مانــا بــۇ تــۆت دهلىــل بىــلهن ) ٤( ،ئئىجمــا) ٣( ،ھهدىــس )٢( ،قۇرئــان) ١( :لهشــكهنزهكرهم
 ئىسـپاتكهلتۈرۈشكه بارلىق مۇسۇلمانالر بىرلىككه كهلگهن. ئۇالر يهنه ئـۇ دهلىلـلهر بىـلهن  ھۆججهت

ئۇنىڭـدىن  .انقۇرئ :مۇ بىرلىككه كهلگهنىدىغانلىقىغىكهلتۈر پاكىتكهلتۈرۈشته مۇنۇ تهرتىپ بويىچه 
 قىياستۇر.  ،ئۇنىڭدىن قالسا .ئئىجما ،ئۇنىڭدىن قالسا .ھهدىس ،قالسا

مى ئهگهر قۇرئاندا ئۇنىڭ ھـۆك .ىلىدۇئالدى بىلهن قۇرئانغا قار ،بىرهر ۋهقه يۈز بهرسه دېمهك، ئهگهر
مى ئهگهر ھهدىسـته ئۇنىـڭ ھـۆك .رىلىـدۇھهدىسـكه قا ،ىسـائىجرا قىلىنىدۇ. ئهگهر تېپىلم ،تېپىلسا
 ئهسـىرلهردىن بىـرهر ئهسـىرده مۇجتهھىـد ئۆلىمـاالر ئـۇ ۋهقه ،ئىجرا قىلىنىدۇ. تېپىلمىسا ،تېپىلسا

ئىجــرا قىلىنىــدۇ. ئــۇ ئهگهر تېپىلســا،  قانــداق؟–بىــرهر ھۆكــۈمگه بىــرلىككه كهلگهنمــۇتوغرۇلــۇق 
مى كهلـگهن ۋهقهگه ھهدىسـته ھـۆك ۋه نى قۇرئـانئـۇ ئېرىشىشـته،مىگه ۆكئۇ ۋهقهنىـڭ ھـ ،تېپىلمىسا

 قىلىنىدۇ.  دسېلىشتۇرۇش ئارقىلىق ئىجتىھا
دىكى مۇنـۇ ئتائاالنىـڭ سـۈره نىسـاهللا دهلىلـىكهلتۈرۈشنىڭ  ئىسپاتبىلهن  ھۆججهتمهزكۇر تۆت 

ـُردُّوُه ِإَ  الَِّ َوالرَُّسـوِل يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا الََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل  :سۆزىدۇر َوُأْوِيل اْألَْمِر ِمْنُكْم فَـِإْن تـَنَـاَعْعُتْم ِيف َشـْيءإ فـَ

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويال قا، پهيغهمـبهرگه ۋه ئـۆزۈڭالردىن هللالهر! مۇئمىنئى  ِإْن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِالَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َذِلَك َخيـْ

قىلىشـىپ قالسـاڭالر، بولغان ئىش ئۈستىدىكىلهرگه ئىتائهت قىلىڭالر، ئهگهر سىلهر بىر شهيئىده ئىخـتىالپ 

نىـڭ كىتابىغـا ۋه پهيغهمبىرىنىـڭ هللاقا ۋه پهيغهمـبهرگه مـۇراجىئهت قىلىڭـالر، بـۇ (يهنـى هللابۇ توغرىدا 

   .93F۲ئۈچۈن پايدىلىقتۇر، نهتىجه ئېتىبارى بىلهن گۈزهلدۇرسۈننىتىگه مۇراجىئهت قىلىش) سىلهر 
ـــان  ،غـــانلىقۇبۇيرنىـــڭ پهيغهمبىـــرىگه ئهگىشىشـــكه ئۇه ۋهللا كه ئهگىشىشـــ ھهدىســـكه ۋهقۇرئ
مۇجتهھىــد  ،بــۇيرۇش ئهگىشىشــكه لىقتۇر. مۇســۇلمانالردىن بولغــان ئىــش ئۈســتىدىكىلهرگهبۇيرۇغــان

ـــكه  ـــۈملىرىگه ئهگىشىش ـــگهن ھۆك ـــرلىككه كهل ـــڭ بى ـــانۇبۇيرئۆلىماالرنى ـــۇالر  ،لىقتۇرغ ـــۈنكى ئ چ
ه ۋ قـاهللا. دهتاالش قىلىنغان ۋهقهلهرنى ىرىكى ئىش ئۈستىدىكىلهشتىقانۇن بهلگىلمۇسۇلمانالرنىڭ 

ــۇيرۇش ــقا ب ــبهرگه قايتۇرۇش ــايهت، پهيغهم ــس  ،ئ ــا ۋهھهدى ــكه  ئئىجم ــقا ئهگىشىش ــوق يهرده قىياس ي
ھۆكۈمنىـڭ  ،رىگه قايتۇرغـانلىقىـپهيغهمب ئۇنىـڭ ۋههللادهتاالش قىلىنغـان ئىشـنى لىقتۇر. غانۇبۇير

ۋه ھهدىسته ھۆكمى كهلمىگهن بىـر قۇرئان بولغانلىقى ئۈچۈن،  نىڭ ئورتاقلىقىسهۋهبىده ئىككى ۋهقه
  قوشقانلىقتۇر. ۋهقهگهيهنه بىر ۋهقهنى قۇرئان ۋه ھهدىسته ھۆكمى كهلگهن 

تـۆت دهلىلـدىن باشـقىمۇ  يـۇقىرىقىدهلىلگه ئهگىشىشكه دااللهت قىلىـدۇ.  يئايهت بۇ تۆت شهرئى
يهنه نۇرغۇن دهلىللهر بار بولۇپ، كۆپچىلىك مۇسۇلمانالر ئـۇالر بىـلهن دهلىـل كهلتۈرۈشـكه بىـرلىككه 

كهلتـۈرگهن بولسـا، بهزىسـى ھۆكۈمگه دهلىل  يكهلمىگهن. ئۇالرنىڭ بهزىسى ئۇ دهلىللهر بىلهن شهرئى
بـۇ  ئۇنىڭ بىـلهن دهلىـل كهلتۈرۈشـنى ئىنكـار قىلغـان. دهلىـل كهلتۈرۈشـته ئىخـتىالپ قىلىنغـان

 :لهرنىڭ ئهڭ مهشھۇرراقى ئالتىدۇرلدهلى
  ـــئىستىھســان ـــ مهســلىھهتۇل مۇرســهله   ،چىرايلىــق ســاناش ــ ــپهئهتــ   ،مــۇتلهق مهن

نىڭ ىباسـاھ  ،ئادهت–پئۆر  ،بىر نهرسىگه بۇرۇنقى ھالىتى بىلهن ھۆكۈم قىلىش ـــئىستىسھاب 
 ئىتى. ىئۈممهتلهرنىڭ شهر ئىلگىرىكىبىزدىن   ،شىىقار كۆز

                                                                                                                                                                                                 
 ئايهت -18سۈره زۇمهر  ۱
 ئايهت -59سۈره نىسائ  ۲
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لهر ئون بولۇپ، تـۆتى بىـلهن دهلىـل كهلتۈرۈشـكه كۆپچىلىـك لدهلى يشهرئى يمۇمىوئقىسقىسى، 
 .94F۱]دهلىل كهلتۈرۈشته ئىختىالپ بارمۇسۇلمانالر بىرلىككه كهلگهن. ئالتىسى بىلهن 

 :ئۈچ ئىش بار مۇنداق دهلىللهر ۋه ئۇنىڭ مهرتىۋىلىرىنى بىلىشكه ئائىت يشهرئى
. ئـۇ مهركهزلىشـىدۇئىككـى ئاساسـقا  ىن ئىبـارهتھهدىسـتۋه لهر قۇرئـان لدهلى بىرىنچى ئىش، بۇ

 چـۈنكى ،كېـرهك شىنىۈشـهنگهندهك چۈشـۋه تـابىئىنالر چ سـاھابىلهر ئىككىسىنىڭ تېكىستلىرىنى
ھهدىسـلهرنىڭ تېكىسـتلىرىدىن بولغـان  ۋهقۇرئـان ئـۇالر قۇرئان ئۇالرغا نازىل قىلىنغـانلىقى ئۈچـۈن 

دهك چۈشـهنگهنده ر ۋه تـابىئىنالرساھابىالھهدىسنى  ۋهمهقسهتلهرنى ئهڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر. قۇرئان 
 شـهيخۇلىلى بولىـدۇ. بـۇنى ئالدىنى ئـالغ شهرئىي دهلىللهر بىلهن ئوينىشىش ۋه ئۇنى بۇرمىالشنىڭ

 كىتابىدا بايان قىلغان.  قناملى» يهيتىىۋاس ئهلئهقىدهتۇل« ئىسالم ئىبنى تهيمىييه رهھىمهھۇلالھ
ئهھلـى ، بـۇ مانـا[ راس مۇنـداق دېـگهن:ىـمۇھهممهد خهلىـل ھ شهيخئۇ كىتابقا شهرھى يازغۇچى 

بـارلىق  ڭدىننىه تۇتقان يولىنى بايان قىلغاندىن كېيىن، لىرىدىئۇسۇل مهسىلئهنىڭ اۋهلجام هسۈنن
يـولىنى بايـان قىلغـانلىقتۇر. بـۇ يـول ئـۈچ ىكى نى ئىجتىھاد قىلىشـتىرىھۆكۈمل تارماقئاساس ۋه 

تائاالنىـڭ هللاسۆزلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسـى ۋه ئهڭ توغرىسـى بولغـان   :لىدۇۇقۇر گهئاساسنىڭ ئۈستى

 پهيغهمـبهر   .قويمايـدۇ ىدىن ئۈستۈنتائاالنىڭ سۆزهللاى نىڭ سۆزىنى. ئۇالر ھېچبىر كىشكىتابى
 دىن ئۈسـتۈن. ئۇالر ھېچبىر كىشـىنىڭ يـولىنى بۇنىڭـزاتتىن قالغان توغرا يول نىڭ ھهدىسى ۋه ئۇ

 چۆچهكلهرنىـڭ پهيـدا–سـۆزھهرخىـل بۇ ئۈممهتنىڭ بۆلۈنۈشى، تارقىلىشى، بىـدئهت ۋه  قويمايدۇ. 
 هلـگهنك يىنېـ. ئـۇالر شـۇنىڭدىن كسـىئئىجمارنىڭ هبىرىنچـى ئهسـىردىكىل ئىلگىرىكىبولۇشىدىن 

مۇشـۇ دىن ئىبـارهت ئـھهدىس ۋه ئىجما ،قاراشلىرىنى قۇرئان كىشىلهرنىڭ ئېيتقان سۆزلىرىنى ۋه كۆز
 ،قارشـى كهلسـه .غـانقوبـۇل قىل ،. ئـۇ ئـۈچ ئاساسـقا ئۇيغـۇن كهلسـهگهنئۈچ ئاساس بىـلهن ئـۆلچى

. مانا بـۇ ئوتتۇراھـال تـوغرا يـول بولـۇپ، غانشىدىن قهتئىينهزهر رهت قىلۇنىڭ كىم بولسىتقۇچىئېي
ئايهت  ،ئۇنىڭدا ماڭغان كىشى ئېزىپ كهتمهيدۇ. ئۇنىڭغا ئهگهشكهن كىشى بهختسىز بولمايدۇ. مانا بۇ

دىغان ھهدىسـلهرنى ئىنكـار قىلىـ ھ، سهھىيدىغان، قۇرئاننى بۇرمىالبىلهن ئوينىشىدىغان ھهدىسلهر ۋه
 ڭىـپ ھهرقانـداق پىكىـر ۋهبىـلهن قـارىغۇالرچه مې الرسـىغا پهرۋا قىلمايـدىغانئهرنىڭ ئىجماسهلهفل ۋه

 قوبـۇلسـىنى ئايرىماسـتىن رىئانىڭ ىلىبىـلهن كېسـ ىقې، سـىبىـلهن ئـورۇقى سېمىزئۇنىڭ سۆزنى 
 .95F۲]يولدۇر غالماسسىدىكى ئوتتۇرىنىڭ الرقىلىدىغان
قا يولـدا ماڭغـان ماڭغـان يولىـدىن باشـ سـالىھالرنىڭ–سـهلهف، ۈشىنىشتهچھهدىسلهرنى  ،ئايهت

 سـۈننهئهھلى  ۋۋالئا رهھىمهھۇلالھ شهنقىتىچوقۇم توغرا يولدىن چهتنهپ كېتىدۇ.  ھهرقانداق ئادهم
جامائهنىـڭ يولىغـا ھىـدايهت ۋهل سـۈننهتائـاال ئهھلـى هللا كېـيىن ،جامائهنىڭ يولىدىن چهتنىگهنۋهل

ۋه  لـىاززغه، جـۇۋهينى، ئهشـئهرىئهل ھهسـهن ئهبـۇلقىلغان نۇرغۇن كىشىلهرنى مىسـال كهلتـۈردى. 
 شـهنقىتىنىڭبۇنى بىلمهكچـى بولسـىڭىز، . دىن ھېسابلىنىدۇدىن رازى قاتارلىقالر ئهنه شۇالرىدرهخف
96Fۇراجىئهت قىلىـڭمـگه تهپسـىرىناملىق » بايان ئهزۋائۇل«

نهقىـل  غهززالىـدىن شـهنقىتى. بولۇپمـۇ، ۳
97Fقىلغان ئاساسالرغا نهزهر تاشالڭ

٤. 
                                                           

 يىلى -1392جرىيه ىھ )دارۇل قهلهم نهشرىياتى(بهتلهر،  -22، -21» ئىلمۇ ئۇسۇلىل فىقھى« ۱
 يىلى باسمىسى -1402بهتكىچه، ھىجرىيه  -181بهتتىن  -179» لىلبۇھۇسىل ئىلمىييهتهبئهتۇل رىئاسهتىل ئاممهتى « ۲
 بهتكىچه -476ـ بهتتىن  455جىلد  -7 ۳
 بهت -474 ٤
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ــۇلۇل  بئهره ــى ۋه ئۇس ــۇالردىنفتىل ــاھابىلهر ۋه ئ ــلهرنى س ــايهت ۋه ھهدىس ــرى ئ ــى ئىلىملى  ىقھ
تىلهردىن ھېســابلىنىدۇ. شــۇنىڭ ىلىــپ بارىــدىغان ۋاســېيىــنكىلهر چۈشــهنگهندهك چۈشۈنىشــكه ئېك

چۈشـۈپ قېلىشـنىڭ  هكئهرهب تىلىنـى بىلمهسـلىكنى بىـدئهترهھىمهھۇلالھ شاتىبى ئىمام  ،ئۈچۈن
ــهۋه ــهۋهبلىرىدىن دهپ  لىرىدىن؛بس ــنىڭ س ــۈپ قېلىش ــدئهتكه چۈش ــلىكمۇ ھهم بى ــۇغهتنى بىلمهس ل

98Fھېسابلىدى

تىلـى ئىلىملىرىنـى مۇجتهھىـد ئۈچـۈن زۆرۈر دهپ  بئهره ،بولۇپمۇ ،تىلهرنىىبۇ ۋاسئۇ  .۱
99Fقارىدى

۲ . 

ــى  ــدهئهل «كىمك 100F»ھهي

ــدى ∗ ــابنى كۆرى ــاملىق كىت ــڭ ھوزن ــپه مهئمۇننى ــا، خهلى ــدا ۇغان بولس رى
نى ىسـىدا يـۈز بهرگهن پايـدىلىق مۇنـازىرئوتتۇرىىنىڭ سلمۇرهيى ئهئهلكىنانى بىلهن بىشرئابدۇلئهزىز 

 ئهرهبىقھىنـى، بولۇپمـۇ فتىلـى ۋه ئۇسـۇلۇل  بنىڭ ئهرهبىشـرى ،ئابدۇلئهزىزىده اليدۇ. مۇنازىرئۇچرىتا
نـى »قۇرئـان كهرىـم«. ئهنه شـۇ بىلمهسـلىك ئـۇنى غانى بايان قىلكىنىلتىلى قائىدىلىرىنى بىلمهس

101Fشاتىبى بۇ مۇنازىرىگه ئىشارهت قىلىپ ئۆتكهندى. دهيدىغان ھالهتكه ئهكېلىپ قويغان ئىمهخلۇق 

۳ .
102Fئۇنىڭغا ئىبنى ھهجهرمۇ ئىشارهت قىلغان

٤. 
هس. دهلىـل دۇرۇس ئهم يـۇشوهلىلنىڭ ئۈسـتىگه ئـاجىز دهلىلنـى قئىككىنچى ئىش، كۈچلۈك د

كۈچلـۈك دهلىلنىـڭ ئۈسـتىگه ئـاجىز . تـوغرا ئهمهستېخىمـۇ  بولسـا يـۇشوبولمايدىغان نهرسـىنى ق
دهۋرىمىزدىكى گه ئېسىلىشىنىڭ؛ فىقھى مهزھهبلهردىكى ئاجىز سۆزلهركىشىلهرنىڭ  ،دهلىلنى قويۇش

 ۋهقۇرئــان  ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن .ئاساســى مهۋجــۇد بولۇۋاتقــان ئېلىشــاڭغۇلۇقنىڭ ىــدهتىئىســالم خىزم
ــاكى  ــدۇ. ىتــى بىــلهن قاھهرىك–ئىــشھهدىســكه بىــرهر ســاھابىنىڭ ســۆزى ي رشــى چىقىشــقا بولماي

ىتـى بىـلهن قارشـى ھهرىك–ئىماملىرىنىـڭ سـۆز پفىقھـى مهزھهكى تابىئىنالر ۋه كېيىنساھابىدىن 
–ســىپىرهرســىنىڭ ســۆزى ئۆزلىرىنىــڭ نهشــۇناس ئالىمالرنىــڭ بفىقھىچىقىشــقا تېخىمــۇ بولمايــدۇ. 

بـۇ خاھىشـىغا ئۇيغـۇن كهلسـه، –سـىپتىنىڭ نهفمۇ ۈچىخاھىشلىرىغا ئۇدۇل كهلسه ياكى پهتىۋا بهرگ
 ۋهشۇناس ئالىمالردىن پاالنچىنىڭ سـۆزىگه بېرىـپ تـۇرۇپ قۇرئـان فىقھىشۇ ئارقىلىق بهزى كىشىلهر 

ىـپ ھهدىـس بىـلهن قارشـى ئھهدىسـكه زه ھسـهھى ۋهقۇرئـان  ،ھهدىسكه قارشى چىقىـدۇ. شـۇنىڭدهك
ئهتنـى ۋه ئۇنىـڭ ئوخشىشـىنى مهنپهبىـرهر ھهدىسكه قىياس بىلهن ياكى  ،قۇرئان .چىقىشقا بولمايدۇ

 دهپ قارشى چىقىشقا بولمايدۇ. 
، بىـرى نىڭرهلسـهۋهب ىدىكىئېتىلىشـ تهركڭ سـۈننهتنى[ :قىلغـان بايـانئهلبانى مۇنـداق  شهيخ

بىــلهن ھــۆججهت  لهرھهدىســلىنىيىلىــك يهكــكه ى رىــراۋىيل ئهقىــده بابىــدانىــڭ ئۆلىماالر كېيىنكــى
ۋه مهدىـنه  ىقويۇشـ لهردىن ئۈسـتۈنھهدىسـلىنىيىلىك يهككه ى رىراۋىيلقىياسنى  ،ىكهلتۈرمهسلىك

103Fالر]قاتارلىق ىقويۇشئۈستۈن ن تىھهدىس ھسهھى ىنىلىئهم قىلغان ئهھلىنىڭ

٥. 
قىلىـپ  سۆزنى ئالدى بىلهن بىرهر ئىش ۋهنىڭ رهسۇلىنىڭ ئالدىدا هللاۋه هللا ،مهقسهت نىڭدىنبۇ

ــدا لدهلى، ھــۆججهت كهلتــۈرۈش جهھهتــته مىز ئۈچــۈننىشــىىلقاسېلىشــتىن س ــۆز ئورۇنلىرى لهرنــى ئ
                                                           

 بهتلهر -109، -108جىلد  -4» ئهلمۇۋافهقات« ۱
 بهتلهر -294، -293جىلد  -2» ئهلئىئتىسام« ۲
 (چهتنهپ كېتىش) ∗
 بهت -241جىلد  -1» ئهلئىئتىسام« ۳
 بهت -494جىلد  -13» فهتھۇل بارى« ٤
 بهتلهر -40، -39» ئهلھهدىيسۇ ھۇججهتۇن بىنهفسىھى« ٥
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 ؛قويماسـلىق ئۈسـتۈن ىنددهلىلـيهنه بىـر بولغـان  كرهكبىـرهر دهلىلنـى ئۇنىڭـدىن كۈچلـۈ ؛شۇقوي
  .الزىم قويماسلىق ئۈستۈن نتىھهدىس ۋهئىجتىھادنى ئايهت 

–ھـارام يـاكى ھهق–ئىشالرنى ھـااللتۆۋهندىكى بىر نهچچه خىل  كىشىلهرئۈچىنچى ئىش، بهزى 
 ئىسـپات–دهلىـل هتتهئىئىشـالر شـهرخىـل بـۇ  يـدۇ.دهپ قارا ئىسـپات–دهلىـل بهلگىلهشتهنى ھهقنا

 . بواللمايدۇھۆججهتمۇ  قىلماسلىققائىشالر بىر ئىشنى قىلىش ياكى  خىلبۇ  ھهمده ھېسابالنمايدۇ
ياكى شهرىئهت  لمايدۇالشقا بوئىسپات لىقىنىھارام–ھااللڭ ئىشنى هربىرئارقىلىق ئۇ  .چۈش -1

104Fيدۇامللىشقىمۇ بوئىنكار قىنى بىر نهرسى ئىسپاتالنغانبىلهن 

۱. 
 ىبىـرهر نهرسـىنخىـالپ بولغـان ه كياكى شهرىئهتۋه بهلگىلهشته  نىھارام–ھااللئۇ  .كارامهت -2

 ،نىدهكتاپشـۇرغىنادانالرنىـڭ  كارامهت كۆرگۈچىگهھهمده  ھېسابالنمايدۇ ئىسپات–دهلىل تاشئىسپاتال
105Fېرىلمهيدۇبھهم  بۇ ھوقۇق

۲. 
 ىبىـرهر نهرسـىنخىـالپ بولغـان ه كياكى شـهرىئهتۋه بهلگىلهشته  نىھارام–ھااللئۇ  .ئىلھام -3

 دهلىل ھېسابالنمايدۇ. تاشئىسپاتال
ئىبنى ھهجهر، خىزىر ئهلهيھىسساالم بىلهن مۇسا ئهلهيھىسساالمنىڭ قىسسىسـى بـار ھهدىسـنىڭ 

قا ھۆكـۈملىرىنى گـۇمران قىلىشـكـۈم زىنـدىقالر شـهرىئهتنىڭ ربىـر تۈ[شهرھىسىده مۇنـداق دېـگهن: 
ــدىغان  ــداق دېيىشــتىئېلىــپ بارى ــدا مېڭىــپ مۇن ــر « :بىــر يول مۇســا ئهلهيھىسســاالم بىــلهن خىزى

ه ۋه دۆت قشـــهرىئهت ئهھكاملىرىنىـــڭ ئـــاۋام خهلقـــ يئومـــۇمىئهلهيھىسســـاالمنىڭ قىسسىســـىدىن 
 ،كىشىلهرگه كهلسهكياالر ۋه خاس ىئهۋل ،ى بىلىۋالغىلى بولىدۇ. ئهمماكىنىلكىشىلهرگه خاس ئىكهن

 بـويىچه ئىـشلىرىگه چۈشكهن ئىلھام قهلببهلكى ئۇالر  ،ھاجىتى يوق ھهدىسلهرگه، ئۇالرنىڭ بۇ ئايهت
الر ئىلھـام ئـۇ ئۇالر ا،. شۇڭىدۇسا بولقىلسىلهر بىلهن ھۆكۈم ركۆڭۈللىرىگه غالىب كهلگهن نه، ساقىل

خــۇددى خىزىــر شــۇنداق بولغانــدهك.  ،ھۆكۈملىرىــدىن بىھــاجهت چــوڭ–چــوڭبىــلهن شــهرىئهتنىڭ 
ردىـن بىھـاجهت هملىبىـلهن مۇسـا ئهلهيھىسسـاالمدىكى ئىل ئىلىمـلهرئۆزىگه ئاشكارا بولغـان  مۇخىزىر

َْك« :كۈچلهندۈرىـدۇدى. ئۇ سۆزنى مۇنۇ مهشھۇر ھهدىـس غان ئىبول قهلبىڭـدىن « »ِاْسـتَـْفِت قـَْلبـك َوِإْن أَفْـتَــ

 ».ا بهرگهن تهقدىردىمۇپهتىۋا سورا، گهرچه ئۇالر ساڭا پهتىۋ

106Fبۇ سۆز زىندىقلىق[قۇرتۇبى مۇنداق دهيدۇ: 

ه مهلـۇم بولغـان تچـۈنكى ئـۇ شـهرىئهت ،لىقۋه كۇفرى ∗
 رىجــا شــۇنداق ۋه ســۆزىنى ئــادىتىنىــڭ ىتائــاال ئۆزهللا ،كــىئېنىقنهرســىلهرنى ئىنكــار قىلغــانلىق. 

ۋه  شـهرىئهت سـىدىكىئوتتۇرىبىلهن مهخلۇقاتلىرىنىڭ ئۆزى ملىرى پهقهت اكھئهنىڭ ئۇ زات ،قىلدىكى
تائاال هللابۇ ھهقته  تىسى ئارقىلىقال بىلىنىدۇ.ىملىرىنى بايان قىلغۇچى پهيغهمبهرلىرىنىڭ ۋاساكھئه

 ۋهھىـيپهرىشـتىلهردىنمۇ (پهيغهمبهرلىـرىگه هللا َوِمـْن النَّـاسِ  ُرُسـًال َيْصَطِفي ِمـْن اْلَمالِئَكـِة  الَُّ  مۇنداق دهيدۇ:

ُ 107F۳، ئهلچىلهرنـى تالاليـدۇ ئىنسانالردىنمۇ (شهرىئهتنى بهندىلهرگه يهتكۈزۈش ئۈچۈن) يهتكۈزۈش ئۈچۈن)، الَّ
                                                           

جىلد  -16» تهفسىيرۇ قۇرتۇبى«بهتلهر ۋه  -267، -266جىلد  -2بهت،  -82جىلد  -1» ئهلمۇۋافهقات« ،بهت -260جىلد  -1» ئهلئىئتىسام« ۱
 بهت -306

 بهتلهر -267، -266جىلد  -2» ئهلمۇۋافهقات«بهت ۋه  -212جىلد  -1» ئهلئىئتىسام« ۲
 تۇتقان ئادهم يرىنى مهخپىفرا قىلىپ كۇائىسالمنى ئاشك ∗
 ئايهت -75سۈره ھهج  ۳
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پهيغهمبهرلىك ۋهزىپىسىنى قهيهرگه ئورنىتىشنى (يهنـى كىمنىـڭ ئۇنىـڭ ئهھلـى هللا َأْعَلُم َحْيـُث َجيَْعـُل ِرَسـالََتهُ 

 .108F۱بولىدىغانلىقىنى) ئوبدان بىلىدۇ
شـقا ىۇالرغـا ئىتـائهت قىللىپ كهلگهن ھهرقانداق نهرسـىده ئېپهيغهمبهرلهر ئكىشىلهرنى تائاال هللا

نهرسـىلهرگه مهھـكهم  غـانۇبۇيرئىتائهت قىلىشقا ۋه ئۇالر  لغان ئىشالردا پهيغهمبهرلهرگهۇبۇير ،دىۇبۇير
نىڭ سـالىھالر–سـهلهفم ۋه ىـئىل يقىـھىـدايهت بـار. ھهقى چۈنكى ئۇنىڭـدا ،ئېسىلىشقا قىزىقتۇردى

 ،لىـپ كهلـگهن يـولالردىن باشـقاېپهيغهمبهرلهر ئ« :كىمكى كى،شۇنىڭغا بىرلىككه كهلگهنسى ئئىجما
ئـۇ يــول ئــارقىلىق  ،دىغان يهنه بىــر يـول بــارىـۋه چهكلىمىلىــرى بىلىن پهرمـان–تائاالنىـڭ ئهمــرهللا

هپ قىلىنماسـتىن تهۋبه تهل ئۇ دهپ دهۋا قىلسا، ئۇ ئادهم كاپىردۇر. »پهيغهمبهردىن بىھاجهت بولىنىدۇ

 قا ئېلىپ بارىدىغانپهيغهمبهرلىكنى ئىسپاتالش كېيىندىن   بۇ پهيغهمبىرىمىزچۈنكى  ،ۆلتۈرۈلىدۇئ
 ىنىڭكى، بىر ئـادهم ئۆزىنىـڭ قهلبىـدىن ئالىـدىغانلىقىنى، قهلـبىگه چۈشـكهن نهرسـئېنىقدهۋادۇر. 

بولماسـتىن قهلبىـدىكى نهرسـىنىڭ  موھتاجھهدىسكه ۋه قۇرئان  ئىكهنلىكىنى،تائاالنىڭ ھۆكمى هللا

 نـََفـثَ  اْلُقـُدسِ  ُروحَ  ِإنَّ «:  ، ئـۇ خـۇددى پهيغهمبىرىمىـزتسائېيتهقهززاسى بويىچه ئىش كۆرىدىغانلىقىنى 
مېنىـڭ قهلـبىمگه شـۇنداق دهپ  ىسسـاالمھجىبرىئىـل ئهلهي ـــرۇھۇلقۇددۇس ھهقىقهتهن « »ُروِعي ِيف 

  ].ئۆزىگه پهيغهمبهرلىك خۇسۇسىيىتىنى ئىسپاتلىغان بولدى ،دېگهندهك» لدىكىئىلھام قى
مهن « :تتـىخهۋىـرى يه هيـدىغانلىقنىـڭ مۇنـداق دىلهربىـزگه بهز[ئىبنى ھهجهر مۇنـداق دهيـدۇ: 

 ىــلهرشــۇنىڭدهك، يهنه بهز .»ك زاتتىــنال ئــالىمهنىــرىپهقهت ئۆلمهيــدىغان ت ،ئۆلــۈكلهردىن ئالمــايمهن
بۇنىــڭ ھهممىســى  .»قهلــبىم رهببىمــدىن ئالىــدۇ ،قهلبىمــدىن ئــالىمهنمهن : «هيــدىكهنمۇنــداق د

ــدۇر. بىــز  ــارلىق شــهرىئهت ئهھلىنىــڭ ئىتتىپــاقى بىــلهن كۇفرى ــاالدىن تهۋپىــق ھىــدايهت هللاب تائ
109Fز]تىلهيمى

۲. 
 كه چۈشكهن ئىلھامقهلبسۆز ۋه  گه كهچكهنكۆڭۈلشاتىبى رهھىمهھۇلالھ بۇ ئىش توغرۇلۇق (يهنى 

110Fناملىق كىتابىغا مۇراجىئهت قىلىڭ »ئتىسامئهلئى«تهپسىلىي توختالغان. ئۇنىڭ  )ئا–توغرۇلۇق

۳ . 
  دهپ ھۆكۈم قىلىش ياماننهرسىنى  كۆرگهن ياخشى، ياماننهرسىنى  ياخشى كۆرگهنئهقىل  -4

غـا لىقىھاالل ياكى ھارام ڭنهرسىنى بىرئهقىل بىلهن  ،هر پهرقلىق بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈنئهقىلل
 يامـاننهرسىنى  كۆرگهن ياخشى، ياماننهرسىنى  ياخشى كۆرگهنئهقىل يدۇ. المشكه بودهلىل كهلتۈرۈ

ھارامغــا) –خاتــا ۋه ھــاالل–(تــوغراشــهرىئهتته دۇر. ىــمهزھىبلهرنىــڭ ىلزىهمۆئت دهپ ھۆكــۈم قىلىــش
111Fئۇنىڭدىنمۇ قاباھهتلىكتۇر ئهقىلنى ھۆكۈمران قىلىش

٤. 
كۆپچىلىكنىـڭ  قارشـى چىقىـش ئۈچـۈن، نهرسـىگهبىـرهر لغـان اپ بوئورنـ ئارقىلىقشهرىئهت  -5

 مهسىلهن: . قاتارىغا كىرمهيدۇدهلىل  هتتهئىۈش شهرزۈيهتك ئېتىراز بىلهن ىقىلغان ئىش
ئــۇنى بۇالرنىــڭ ھهممىســى  ،ش باتىــل يــاكى ھــارام بولغــان بولســاىنىڭ ئهگهر بــۇ ئىــكىشــبىــر 

112Fقىلمىغان بوالتتى دېگىنىگه ئوخشاش

 ئېتىـراز بىلهن ىئىشكۆپچىلىكنىڭ قىلغان  نداقبهلكى بۇ. ٥
                                                           

 ئايهت -124سۈره ئهنئام  ۱
 بهتلهر -222، -221جىلد  -1» فهتھۇل بارى« ۲
 بهتلهر -162، -153جىلد  -2» ئهلئىئتىسام« ۳
 بهتلهر -329، -328جىلد  -2 بهت، -99جىلد  -2» ئهلئىئتىسام« ٤
 بهت -159جىلد  -1» ئهلئىئتىسام« ٥
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113Fدۇھېسابلىنى رىدىنلىىلىمهس هتىيلىۈش جاھزۈيهتك

َوِإْن ُتِطـْع  تائاال مۇنـداق دهيـدۇ:هللا ھهقته بۇ .۱

ــْم ِإالَّ َخيُْرُصــونَ  ــوَن ِإالَّ الظَّــنَّ َوِإْن ُه ــِبيِل الَِّ ِإْن يـَتَِّبُع ــْن َس ــْن ِيف اَألْرِض ُيِضــلُّوَك َع ــَر َم ــدىكى  َأْكثـَ ــهن يهر يۈزى ئهگهر س

نىـڭ يولىـدىن ئازدۇرىـدۇ، ئـۇالر هللاگه ئىتائهت قىلساڭ، ئـۇالر سـېنى پچىلىك كىشىلهر (يهنى كۇففارالر)كۆ

 .114F۲پهقهت گۇمانغىال ئهگىشىدۇ، ئۇالر پهقهت يالغاننىال سۆزلهيدۇ

جامــائهت {} كَ دَ ْحــوَ  تَ ْنــكُ   نْ إِ ، وَ قَّ اْحلَــ قَ افَــا وَ َمــ ةُ اَعــمَ جلَْ اَ {مۇنــداق دېــگهن:  ۇد ئئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســ

 .115F۳}دېگهن يالغۇز قالساڭمۇ يولۇڭنىڭ ھهقىقهتكه ئۇيغۇن بولغىنىدۇر
ــدۇ:  ــداق دهي ــاتىبى مۇن ــائهت د[ش ــگهن جام ــده گهرچه ې ــىمۇئالهم ــادهم بولس ــرال ئ ــۈننهتكه  بى س

 .116F٤]دۇرىنىئهگهشك
گهرچه پۈتـۈن زېمىـن  ،سـىز شـۇنى بىلىـۋېلىڭكى[مۇنداق دېـگهن:  رهھىمهھۇلالھئىبنى قهييۇم 

، ھـۆججهت ۋه كۆپچىلىـك قاتـارلىقالر ئخهلقى قارشى چىقىپ ئۆزى يالغۇز بولغـان تهقـدىردىمۇ ئىجمـا
 .117F٥]ئالىم دېمهكتۇر قانىيهتچىھهق

 غـا قـاراپلـدا ماڭغۇچىالرنىـڭ ئازلىقىكى، بهنده ھهق يوۇلىدوب قابۇنىڭدىن يهنه شۇنى بىلىۋېلىش
 الزىم.  ىھېس قىلماسلىق كھهق يولدىن زېرىكىشلى

 هتتهئىشمۇ شهرىتهقلىد قىل تسىزالئىسپا–ھېچقانداق دهلىل بوۋىالر ۋه ئىلگىرىكىلهرگه–ائات -6
118Fھېســابالنمايدۇ دهلىــل

 راپىئۇالرنىــڭ كــ لىنىدۇ. بهلكــىســانىهســىلىلىرىدىن م هتىيلىجــاھبۇمــۇ ، ٦

119Fبولغان ئاساس مانا مۇشۇ تهقلىدچىلىكبولۇشىغا 

َوِإَذا ِقيـَل َهلُـْم  تائاال مۇنـداق دېـگهن:هللابۇ ھهقته  .۷

نَـا َعَلْيـِه آبَاَءنَـا ُ قَاُلوا َبْل نـَتَِّبُع َما أَْلَفيـْ نازىل قىلغان هللا«ھهرقاچان ئۇالرغا (يهنى مۇشرىكالرغا):  اتَِّبُعوا َما أَنَزَل الَّ

اق، يـ«دېيىلسه، ئـۇالر: » ئهگىشىڭالرگه، قۇرئانغا) ۋهھىيپهيغهمبىرىگه نازىل قىلغان هللانهرسىگه (يهنى 

ُ َوِإَ  الرَُّسـوِل 120F۸، دېيىشىدۇ» بوۋىلىرىمىزدىن قالغان دىنغا ئهگىشىمىز ـ ئاتا َعـاَلْوا ِإَ  َمـا أَنـَزَل الَّ َوِإَذا ِقيَل َهلُْم تـَ

نازىـل قىلغـان هللائۇالرغـا  يـَْعَلُموَن َشْيًَّا َوال يـَْهَتُدونَ الرَُّسوِل قَاُلوا َحْسبُـَنا َما َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاَءنَا َأَوَلْو َكاَن آبَاُؤُهْم ال 

ئاتا ـ بوۋىلىرىمىزنىڭ دىنى «ھۆكۈمگه، پهيغهمبهر بايان قىلغان ھۆكۈمگه ئهمهل قىلىڭالر دېيىلسه، ئۇالر: 
بىلمهيـدىغان ۋه ھىـدايهت تاپمىغـان تۇرسـىمۇ  ھېچنهرسـهدهيدۇ. ئۇالرنىڭ ئاتا ـ بـوۋىلىرى » ايهپكۇبىزگه 

 121F۹يهنىال ئۇالرنىڭ دىنىغا ئهمهل قىالمدۇ؟)(
 دهلىــل هتتهئىلىــرى شــهرئىز–لىــرى، بولۇپمــۇ ئۆلىماالرنىــڭ ئىــشئىز–كىشــىلهرنىڭ ئىــش -7

 ھېسابالنمايدۇ. 
كهلتۈرۈپ مۇنـداق  دهلىلبىلهن  مۇشۇنىڭ دۇرۇسلۇقىغانهرسىنىڭ  هرنۇرغۇنلىغان ئاۋام خهلق بىر

. ›تتىبـوال قىلمىغـان ئهلـۋهتته ئـالىم ئـۇنى ،بولسا ئىدى ھۇكرهمئهگهر ئۇ نهرسه ھارام ياكى ‹دهيدۇ: 
                                                           

 مهسىلىگه مۇراجىئهت قىلىنسۇن! -7ناملىق كىتابى » مهسائىلۇل جاھىلىييه«مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلۋاھھابنىڭ  ۱
 ئايهت -116سۈره ئهنئام  ۲
 .دېگهن »سهھىھ« :بهتته بۇ ھهدىسنى -61جىلد  -1يان شهرھىسى  نىڭ»مىشكات«ده رىۋايهت قىلغان، ئهلبانى »تارىيخۇ دهمهشق«ئىبنى ئهساكىر  ۳
 بهت -356جىلد  -1» ئهلئىئتىسام« ٤
 بهت -397جىلد  -3» ئىئالمۇل مۇۋهققىئىين« ٥
 بهتلهر -164، -160جىلد  -1» ئهلئىئتىسام« ٦
 لهمهسى -6ۋه -4ناملىق كىتابى » مهسائىلۇل جاھىلىييه«مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلۋاھھابنىڭ  ۷
 ئايهت -170سۈره بهقهره  ۸
 ئايهت -104سۈره مائىده  ۹



 ت ئى پ ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                              شهرئى ئاساس ھهققىدهجىھاد تهييارلىقى 

 

30 
 

 ئـاۋام ،نـدهكاخۇددى ئۇنىڭ گېپى مۇتلهق ھۆججهت بولۇپ قالغ ،ئالىمنىڭ قىلغان ئىشى ،ئاقىۋهتته
122Fخهلقنىڭ نهزىرىده ھۆججهت بولۇپ قالدى

دىننـى ئـۈچ نهرسـه [ :مۇنـداق دېـيىلگهن ،شۇنىڭ ئۈچۈن .۱
ــۇمرا ــدۇ نگ ــالىقىئالىمنىــڭ  ،قىلى ــلهن خات ــان بى ــازغۇن شىلىىمۇنازىر، مۇناپىقنىــڭ قۇرئ شــى ۋه ئ

يَاأَيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوا ِإنَّ َكثِـريًا ِمـْن اَألْحبَـاِر َوالرُّْهبَـاِن لَيَـْأُكُلوَن َأْمـَواَل النَّـاِس  :تائـاال ئۆزىنىـڭهللابىزنى  ].پادىشاھالر

لهر! ھىبرىلهر ۋه راھىبلهردىن (يهھۇدىي ۋه ناسارا ئۆلىمالىرىـدىن) مۇئمىنئى  بِاْلَباِطِل َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل الَِّ 

نىـڭ دىنىغـا كىرىشـتىن هللاماللىرىنى ھهقىقهتهن ھارام يهيدۇ، (كىشىلهرنى) –نۇرغۇنلىرى كىشىلهرنىڭ پۇل

  .124F۳]الردىن ئاگاھالندۇردىئۆلىمادېگهن سۆزىده بۇزۇق  123F۲توسىدۇ
 نئىتىنى گۇمراىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ شهرىئ تهقلىدچىلىك مانا بۇ[دهيدۇ:  ئىبنىل ھاج مۇنداق

تهقلىــد  ى ۋه راھىبلىرىغــا ھــېچ دهلىلســىزاللىرمــوللىئــۆز يهنــى ناســاراالرنىڭ ن. قىلىــپ تاشــلىغا
 هنبىدىن يهكشــهنبىگىچىلىك پــوپلىرىھهر ھهپتىــده يهكشــ ،كــىكهنشــۇ دهرىجىــگه يهت ىقىلىشــ

بىـر شـهرىئهتنى يـېڭىالپ شۇ ۋاقىتقا نىسبهتهن ئۇالرغـا پايـدىلىق دهپ قـاراپ ئۆزلىرىنىڭ گۇمانىچه 
بىـر شـهرىئهت يېڭىالنـدى دېـگهن  چىرايلىـق. سـىز ئـۇالرنى چېركاۋلىرىـدىن بۈگـۈن اتتىبېرىپ تۇر

 نـداقبۇ ئىسـالم دىنىنـىتائـاال هللاقـا شـۈكرىكى، هللاھالهتته چىقىپ كېتىۋاتقـانلىقىنى كۆرىسـىز. 
  .125F٤]دىقىليىراق ۋه  دىلىكېسهلدىن ساق ساقايماس
 ئىسـپاتالنغاندهلىل بىلهن  يھهرىكهتلىرى شهرئى–ر ۋه ئۆلىماالرنىڭ سۆزيىخالاماش ،گهپ خۇالسه
ىدىن سـۆز نىڭىنىـڭ رهسـۇلئۇۋه هللاھهرىكهتلهرنـى –قارشىسىدا ھۆججهت ئهمهس. ئۇ سـۆز نهرسىنىڭ

خـۇددى  نـىدىنبـۇ ساقلىسـۇن، هللا، بولسا ئهگهر ئۇنداق بولمايدىغاندۇرۇس ئهمهس.  ئۈستۈن قويۇش
 نهرســىگهيــۇپ بهرگهن ويولغــا ق ىرىــۋه راھىبل ىرىلىرىنــى مــوللىلدىنناســاراالر ئــۆز –ييهھــۇدى

َـُذوا َأْحبَـاَرُهْم  تائاال مۇنداق دهيدۇ:هللابۇ ھهقته  لىپ بارىدۇ.ېتىشكه ئېئۆزگهرتىۋهتكهندهك، ئۆزگهرتىۋ ََّ ا

ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ھىبرىلىرىنى، راھىبلىرىنـى (يهھـۇدىيالر بىـلهن ناسـاراالرنىڭ  الَِّ َورُْهَبانـَُهْم َأْربَابًا ِمـْن ُدوِن 

 .126F٥قىلىۋالدى مهئبۇددىنىي باشلىقلىرىنى، ئۆلىمالىرىنى) 
ئۇزۇندىن بېرى، بهزى خۇداسىزالرنىڭ مۇسۇلمانالر ئارىسىدا يۈز بهرگهن پىتنىلهر بىلهن بۇ دىننىڭ 

ئىشـالر  سـادىر بولغـانبۇزۇقلۇقىغا دهلىل كهلتۈرۈشى، بهزى پاسىقالرنىڭ بىر قىسىم مۇسۇلمانالردىن 
مده مۇسـۇلمانالرنىڭ دهلىل كهلتۈرۈشى ھهنىڭ دۇرۇسلۇقىغا تاماشا ۋه مۇزىكا قاتارلىقالر–بىلهن ئويۇن

لىقى بىلهن دهلىل كهلتۈرۈشـى ماس كهلمهيدىغانئۇالرنىڭ دىنىنىڭ بۇ ئهسىرگه  غائارقىدا قالغانلىقى
  .ئىزلىرى بىلهن ھۆججهت كهلتۈرگهنلىكنىڭ مىساللىرىدىندۇر–كىشىلهرنىڭ ئىش قاتارلىقالر
 بىـلهنيـاكى ھـاالل نى بـاتىل بىـلهنسۆزلهرنىڭ ھهممىسى بىـلهن ھهق –گهپ ئىلگىرىكىبۇ ۋه 

دهلىلـگه قارشـى كهلسـه تېخىمـۇ  يشـهرئى ،. بولۇپمـۇقىلىشقا بولمايدۇدهلىل  ئىسپاتالشتا نىھارام
شۇنداق. بهلكى شـهرىئهت ئۆزىنىـڭ مۆتىـۋهر دهلىللىـرى بىـلهن بۇنىـڭ ھهممىسـىنىڭ تـوغرا يـاكى 

 دۇ.قىرىھۆكۈم چىئۆزى خاتالىقىغا 
                                                           

 بهت -200جىلد  -2» ئهلئىئتىسام« ۱
 ئايهت -34سۈره تهۋبه  ۲
 مهسىله -5ناملىق كىتابى » مهسائىلۇل جاھىلىييه«مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلۋاھھابنىڭ  ۳
 بهتلهر -95، -94جىلد  -1» فىل مهدخهل« ٤
 ئايهت -31سۈره تهۋبه  ٥
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ســۆزنى ئالــدى بىــلهن قىلىشــنىڭ  ىــرهر ئىــش ۋهلىنىڭ ئالدىــدا بنىــڭ رهســۇئۇۋه هللايهنــى بــۇ (
شـهرىئهتته  ىمۇسـۇلمان كىشـ ،دىن ئىبارهت ئـۈچىنچى ئاساسـنىڭ خۇالسىسـى شـۇكى)ئا–ھاراملىقى
قـارىغىلى  دهپ ھـۆججهت ى بولىدىغان مۆتىـۋهر دهلىـل بىـلهنئهمهل قىلغىل ھېسابلىنىپھۆججهت 

ھــۆججهت بولمايــدىغان نهرســىگه ئالــدىنىپ  ،لهندۈرۈشــىپهرقســىنى ئوتتۇرىبولمايــدىغان نهرســىنىڭ 
كهلتۈرۈشـى  ئۇ مۇسـۇلماننىڭ ئارقىـدا ،شۇنداقال ،قالماسلىقى، باشقىالرنى ئۇنىڭدىن ئاگاھالندۇرۇشى

، ئالدىـدا كهلتۈرۈشـى ۋاجىـب بولغـان دهلىلنـى ىنىدېلىشـئالدىدا قويـۇپ ق ۋاجىب بولغان دهلىلنى
دىغان دهلىللهرنىڭ مهرتىۋىلىرىنى ىجهت كهلتۈرۈلئۈچۈن ھۆج ساقلىنىشى ىنىدېلىشئارقىدا قويۇپ ق

 .پهرزبىلىشى 
 مۇكهممهل بويسۇنۇشۋه تولۇق  .ئاساس تۆتىنچى

 
ــاس ــۇ ئاس ــويىچه ب ــپ ب ــۆك ،تهرتى ــهرىئهت ھ ــاننىڭ ش ــئىنس ــۇرۇپمىنى بىل ــڭ ئۇۋه هللا مهي ت نى

ئـۈچىنچى ھاراملىقىـدىن ئىبـارهت سۆزنى ئالدى بىلهن قىلىشنىڭ ىنىڭ ئالدىدا بىرهر ئىش ۋه رهسۇل
بىـرهر بىلـمهي تـۇرۇپ نىڭ رهسـۇلىنىڭ ئالدىـدا هللاۋه هللا. ئهگهر ئىنسان ېلىدۇئاساسقا ئهگىشىپ ك

بىلســه، ئــۇ ئىنســاننىڭ شــهرىئهت قىلىشــنىڭ ھــاراملىقىنى  ئىــش ۋه بىــرهر ســۆزنى ئالــدى بىــلهن
بـارلىق  ،(يهنـى بهزى ئىشـالردا ئهمهس مـۇكهممهل)، ئـا–مىگه تولۇق (يهنى ئاشـكارا ۋه يوشـۇرۇنھۆك

 . پهرز ى) بويسۇنۇشئا–ئىشالردا
ــارقىلىق ئاشــكارا ھــالهتته شــهرىئهتنىڭ ھــۆك، تولــۇق بويســۇنۇش دېگهنلىــك مىگه ئهگىشــىش ئ

 ته رازى بولـۇش ۋه تهسـلىم بولـۇشقهلبـتائاالنىڭ ھۆكمىگه هللا ،بولسا ۇن ھالهتتهيوشۇر ؛بويسۇنۇش
 تائاالغا ئىخالس بىلهن بويسۇنۇش دېگهنلىكتۇر. هللا ھهمده

يوشــۇرۇن تىگه ئىــگه قىلىــدىغان بــۇ يىلىنىش ســاالھىپايــدىىنى ئــاخىرهتته غۇچئاشــكارا بويســۇن
ــۇئمىن ،بويســۇنۇش ــئوتتۇرىبىــلهن مۇناپىقنىــڭ  م . كۆرۈنۈشــته چى پاســىلپ تاشــلىغۇســىنى ئايرى

مى جـارى بولىـدۇ. ئىسـالمنىڭ ھـۆكئوخشاشـال دۇنيـادا ئىككىلىسىگه ئىككىلىسى بويسۇنغۇچىدۇر. 
نىــڭ هللاقهلبىــده  مــۇئمىنىگه ئوخشاشــمايدۇ. بىــر–ئىككىســى بىــر بولســا، ۇنۇشــتايوشــۇرۇن بويس

غهزهپ  ؛ئىنكـار قىلىـدۇ مىنىنىـڭ ھـۆكهللاقهلبىـده  رازى بولىدۇ. مۇناپىق ؛دۇيتهستىقالمىنى ھۆك

َََُّذوا َأْميَانـَُهْم ُجنَّـةً  :نىڭتائاالهللا مۇناپىق گهرچه قىلىدۇ. قالقان ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ يالغان قهسهملىرىنى  ا

كىن ېل ،مېلى ساقلىنىپ قالسىمۇۋه  ، جانھېسابلىنىپدۇنيادا مۇسۇلمان  ،دهكىنىدېگ قىلىۋالدى

ْرِك اَألْسَفِل ِمـْن النَّـارِ  :نىڭتائاالهللائاخىرهتته  مۇناپىقالر چوقۇم دوزاخنىڭ ئهڭ ئاستىنقى  ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني ِيف الدَّ

 . كىرىدۇ قادوزاخ دهكىنىدېگ 127F۱رىگه) تاشلىنىدۇھقهۋىتىگه (يهنى قه

َفال َورَبَِّك ال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ ُحيَكُِّمـوَك ِفيَمـا َشـَجَر  :تائاالنىڭهللاىڭ دهلىلى كىنىپهرزلتولۇق بويسۇنۇشنىڭ 

ــنَـُهْم مثَُّ ال جيَِــُدوا ِيف أَنُفِســِهْم َحَرًجــا ِممـَّـا َقَضــْيَت َوُيَســلُِّموا َتْســِليًما (ئــى مــۇھهممهد!) پهرۋهردىگارىــڭ بىــلهن  بـَيـْ

غـۇچه، قهسهمكى، ئۇالر (يهنى مۇناپىقالر) ئۆز ئارىسىدىكى دهتاالشقا سېنى ھۆكۈم چىقىرىشقا تهكلىـپ قىلمى
مىڭگه ئۇالرنىـڭ دىللىرىـدىكى قىلـچه غـۇم بولسـىمۇ يوقـالمىغىچه ۋه ئـۇالر ئاندىن سېنىڭ چىقارغـان ھـۆك

 دېگهن سۆزىدۇر. 128F۲ئېيتقان بولمايدۇپۈتۈنلهي بويسۇنمىغىچه ئىمان 
                                                           

 ئايهت -145نىسائ  سۈره ۱
 ئايهت -65سۈره نىسائ  ۲
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ته رازى بولۇش ۋه قهلب ،قوشۇپ تائاال ئىمان بىلهن ھۆكۈم قىلىشنى ئاشكارا بويسۇنۇش بىلهنهللا
 . باغلىدىتهسلىم بولۇشقا 

 ھهرقانـداق ئىشـتا شـهرىئهتكه ، بهلكـىبهزى ئىشـتا ئهمهس ــــ سـۇنۇش دېگهنلىـكيبو مۇكهممهل
ھهربىـر ئىشـتا مۇكهممهل بولغان بولۇپ، ئۇنىڭ  ۋه شهرىئهت تولۇق ،ئهگىشىش دېگهنلىكتۇر. چۈنكى

ُ َوَرُسـولُُه َأْمـًرا َأْن  :تائاالنىـڭهللامى بار. ئۇنىڭ دهلىلـى چىقارغان ھۆك َوَمـا َكـاَن ِلُمـْؤِمنإ َوال ُمْؤِمنَـةإ ِإَذا َقَضـى الَّ

ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىـرى بىـرهر ئىشـتا هللا َرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ َضـالال ُمِبينًـاَيُكوَن َهلُْم اْخلِيَـَرُة ِمْن َأْمرِِهْم َوَمْن يـَْعِ  الََّ وَ 

 نىـڭهللاۋه هللا يهنى (ھۆكۈم چىقارغان چاغدا، ئهر ـ ئايال مۇئمىنلهرنىڭ ئۆز ئىشىدا ئىختىيارلىقى بولمايدۇ 
پهيغهمبىرى بىرهر ئىشتا ھۆكـۈم چىقارغـان ئىـكهن، ھـېچ ئادهمنىـڭ ئۇنىڭغـا مۇخالىپهتچىلىـك قىلىشـىغا 

قـا ۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرىگه ئاسـىيلىق قىلسـا، ھهقىـقهتهن ئـۇ ئوپئوچـۇق ئازغـان هللا، كىمكـى بولمايدۇ)

 دېگهن سۆزىدۇر. 129F۱بولىدۇ

 دىن كېيىنئىنكاردېگهن  بولمايدۇ َوَما َكـانَ  دېگهن سۆزى، تائىش بىرهر َأْمًرا :تائاالنىڭهللا

ۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرى هللا (يهنـى دۇر.شـهكىلدىكى سـۆز يئومـۇمى ،نۇشسىز ئىسىم بولـۇپوكهلگهن ت
 ) دېگهن بولىـدۇ.لهرنىڭ ئىختىيارلىقى بولمايدۇمۇئمىنئايال –ئىشتا ئهر ھهرقانداق ھۆكۈم چىقارغان

 فَـال َورَبِّـَك ال يـُْؤِمنُـونَ ، مۇدېـگهن سـۆزى قادهتاالشـ َمـا َشـَجرَ  :يۇقىرىقى ئايىتىدىكىنىڭ ئسۈره نىسا

پهرۋهردىگارىڭ بىلهن قهسهمكى، ئـۇالر ئىمـان ئېيتقـان بولمايـدۇ  كهلـگهن  دىن كېـيىنئىنكـاردېـگهن
 ھهرقانـداقئـۇالر ئـۆز ئارىسـىدىكى  (يهنـى دۇر.شـهكىلدىكى سـۆز يئومـۇمى ،تونۇشسىز ئىسـىم بولـۇپ

 دېـگهن بولىـدۇ. )ئىمـان ئېيتقـان بولمايـدۇ ۆكۈم چىقىرىشقا تهكلىپ قىلمىغـۇچهدهتاالشقا سېنى ھ
. مانا بـۇ كامىـل پهرزھهرقانداق نهرسىده ئىتائهت قىلىش  غانۇبۇيرنىڭ پهيغهمبىرى ئۇۋه هللا دېمهك،

 بويسۇنۇشتۇر.
مهئســىيهتلهر پهيــدا –ئــازغۇنلۇق ۋه گۇنــاھ ،شــتىكى نۇقســاندىن تۈرلــۈك بىــدئهتبويسۇنۇ تولــۇق

 بولىدۇ. 
  :ۇنۇرغۇنلىغان سهۋهبلهردىن پهيدا بولىدىدهك تۆۋهندىكتولۇق بويسۇنۇشتىكى نۇقسان 

 . خاتا شهرھلهش ھهدىسلهرنى ۋهئايهت  .بىرىنچى
نىڭ بىـز ھهدىسـلهر ۋهئـايهت « يامـانراقىئۇالرنىـڭ  پ،ۇىغان بولـدهرىجىـگه ئايرىلىـد بىـرنهچچهئۇ 

قىـرى يـوق  ،خاتـا شـهرھلهش. قىلىـش تهپسىرلهرنى خاتادهپ  »لىرى بارىمهن يمهخپىبىلمهيدىغان 
. شـاتىبى ماقتالاھـارام ئىشـالر ھـاالل سـان مهكته؛لۋېتىشهرىئهت ئۆزگهرتىـئارقىلىق  دهريا بولۇپ، ئۇ

ــۈرگهن ــالالرنى كهلت ــۇن مىس ــا نۇرغ ــڭ  .بۇنىڭغ ــۇر » ئهلئىئتىســام«ئۇنى ــدىكى مهزك ــاملىق كىتابى ن
 هت قىلىڭ. ىئمىسالالرغا مۇراج

ىـپ چىقتىن رىشهرىئهت ئهھكاملىرىـدىن ئاسـت تهھهقىقهت ،خاتا شهرھلهش ھهدىسلهرنى ۋهئايهت 
قىلغۇچى ئاشكارا ھالهتته سادىر ئۇنى  تۇر.قىلغانلىق خىالپلىقۋه بويسۇنۇش قائىدىسىگه  كهتكهنلىك

 خاتـا شـهرھلهش ھهدىسـلهرنى ۋهئـايهت تىن رئاسـتى ،مـايلشهرىئهتكه قارشى چىقىشـقا جـۈرئهت قىال
ھهدىسـلهرنى تۇتقانـدهك  ۋهكىشـىلهرگه ئـايهت  ،قارىماققـاىدۇ. مهجبۇر بولقارشى چىقىشقا ئارقىلىق 

 ئۇنىڭغا قارشى چىقىدۇ. ھهقىقهتته ،نىدۇۈكۆر
                                                           

 ئايهت -36سۈره ئهھزاب  ۱
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ــارلىق دهلىــل :ئىككىنچــى ــگهن ب ــر مهســىله ئۈســتىده كهل ــۈم –(بى ئىســپاتالرنى جــۇغالپ ھۆك
ــنىڭ ــان، ھهدىس ــتىن) قۇرئ ــىىرىدهلىللهزى ب چىقارماس ــپۇۋېتۇت ن ــى ىرىبهزى دهلىلل ،لى ــالپ ن تاش

 . شقويۇ
 بۇمۇ تولۇق بويسۇنۇشقا زىت بولۇپ، ئۇنىڭ كۆرۈنۈشلىرى تۆۋهندىكىچه: 

  دىغانىخاسالشـتۇرچىـڭ تۇتۇۋېلىـپ، ئـۇنى ىلنى دهل يئومۇمى) ئۈستىده كهلگهن(بىر مهسىله 
كهلگهن  قارشىبىرىگه –دهلىل بىر ئىگهلىققا خاسدهلىل بىلهن  يئومۇمى، ياكى شدهلىلدىن يۈز ئۆرۈ

 قويۇش. ئۈستۈن ندىدهلىل لىققا ئىگهخاسدهلىلنى  يئومۇمى ،چاغدا
  ھۆكـۈمگه ئىـگه كهڭ دائىرىلىـك ۇ،سهۋهب بىلهن ھۆكـۈم بىـر بولسـىم) ئۈستىده(بىر مهسىله 

 . شقويۇتاشالپ دهلىلنى  ھۆكۈمگه ئىگه تار دائىرىلىك ۋېلىپ،دهلىلنى تۇتۇ
 شقويۇتاشالپ دهلىلنى ئۇنى ئىزاھ قىلىدىغان  ۋېلىپ،دهلىلنى تۇتۇت ئابستراك . 
 ــدۇر ــدىن قال ــۇق، ۋهتكۈچى دهلىــل ۇئهمهل ــدىنتۇرۇقل ــقېلىــپ  ئهمهل ــان دهلىل  ئهمهلگه قالغ

 .قىلىش
  بىـلهن  پاكىـتقويۇپ، مهنىسى مـۇئهييهن بولمىغـان  تاشالپمهنىسى ئوچۇق بولغان دهلىلنى

 دهلىل كهلتۈرۈش.
 » ــن ــقهتهن دى ــانھهقى ــگهن  »ۇردئاس ــپ، ھهدىســنىدې ــل قىلى ــس ۋه  دهلى ــايهت، ھهدى بهزى ئ

 .سېلىشگه لهرقائىدى يئومۇمى شتهكىۋېتىمۇتلهق رۇخسهت بېر ھۆكۈملهرنى
 »ئـاجىز سـۆزگه  دهپ »ىـدۇېتۋۈنـى كۆتۈرلىقچىقىيىنمهسىلىده ئىخـتىالپ بـار، ئىخـتىالپ  بۇ

 ئهمهل قىلىش.
 .130F۱]بولمايدۇ دهلىلئىختىالپ شهرىئهتته [: دېگهنئىبنى ئابدۇلبهر مۇنداق 

، بهزىسىنى تۇتۇش ،بهزىسىنى قويۇپ ۋه ھهدىسلهرنى خاتا دهلىل كهلتۈرۈش ئايهت ۋه ،نداقمانا بۇ
ھهۋهســكه بېرىلگۈچىلهرنىــڭ –ىــدئهتچىلهر، ئــازغۇنالر ۋه ھــاۋايىقى زامانــدىكى برۋه ھــازى ئىلگىرىكــى

 . رتۇتۇپ ماڭغان يولىدۇ

بـۇ هللا ُيِضـلُّ بِـِه َكثِـريًا َويـَْهـِدي بِـِه َكثِـريًا َوَمـا ُيِضـلُّ بِـِه ِإالَّ اْلَفاِسـِقنيَ  :ت ئېيتىـدۇدهپ راستائاال مۇنداق هللا

مىسال بىلهن نۇرغۇن كىشىلهرنى (ئـۇنى ئىنكـار قىلغـانلىقتىن) ئازدۇرىـدۇ ۋه نۇرغـۇن كىشـىلهرنى (ئـۇنى 

َونـُنَـزُِّل ِمْن اْلُقْرآِن َما ُهـَو 131F۲، پاسىقالرنىال ئازدۇرىدۇشۇ ئارقىلىق پهقهت  .ستىقلىغانلىقتىن) ھىدايهت قىلىدۇته

لهرگه (يهنــى ئۇالرنىــڭ دىللىرىغــا) شــىپا ۋه مــۇئمىنبىــز  ِلْلُمــْؤِمِنَني َوال َيزِيــُد الظَّــاِلِمَني ِإالَّ َخَســارًا ِشــَفاٌء َوَرْمحَــةٌ 

كاپىرالرغا زىياندىن باشقىنى زىياده قىلمايدۇ رهھمهت بولىدىغان قۇرئان ئايهتلىرىنى نازىل قىلىمىز، قۇرئان 

 .132F۳(يهنى ئۇالر قۇرئاننى تهستىق قىلمىغانلىقتىن، ئۇالرنىڭ كۇفرى تېخىمۇ ئاشىدۇ)
                                                           

جىلد  -1» ئهلئىئتىسام« ،»ئهلھهدىيسۇ ھۇججهتۇن بىنهفسھى« ،بهت -154جىلد  -2» ئىغاسهتۇل لهھفان« ،بهت -151جىلد  -4» ئهلمۇۋافهقات« ۱
 بهتلهر-221، -220

 بهت -26سۈره بهقهره  ۲
 ئايهت -82سۈره ئىسرا  ۳
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يـَْقـَرُؤوَن اْلُقـْرآَن َال ُجيَـاِوُز تـَـرَاِقيَـُهْم، « :ۋارىجالرنى مۇنـۇ سـۆزى بىـلهن سـۈپهتلىگهن ئىـدىاخ پهيغهمبهر 
ََن ِمـَن اإلِ  ئۆتمهيـدۇ. ئـۇالر ئىسـالمدىن ىرىـدىن گاللقۇرئـان ئۇالرنىـڭ  ،ئۇالر قۇرئان ئوقۇيـدۇ«» مِ َال ْسـَميْرُُق

 .133F۱»چىقىپ كېتىدۇ
دىنـدىن چىقىـپ شـۇڭا ئـۇالر  ،نالمىدىىپايدىلچۈشهنمهي ئوقۇغانلىقى سهۋهبىدىن قۇرئاننى ئۇالر 

الىم مۇنـداق نـاملىق كىتابقـا شـهرھى يـازغۇچى ئـ» تاھـاۋىييهئهقىدهتۇت « ،كهتتى. شۇنىڭ ئۈچۈن
قىلىـش  ۋهده )ياخشى ئهمهل قىلغۇچىالرغـا جهننهتنـى(ر دهلىل كهلتۈرگهن هئهگهر مۇرجىئىل[دېگهن: 

ــىدىكى ــايهت  توغرىس ــل ۋهئ ــلهنهھهدىس ــ ،ر بى ــۆئتاخ ــلهن م ــۈرگهن لىزىهۋارىجالر بى ــل كهلت لهر دهلى
غالشسـا، سـىزگه ۇج هرھهدىسـلۋه ئـايهت سـېلىش توغرىسـىدىكى  تهھـدىت )ئاسىيالرغا دوزاخ بىـلهن(

خاتا ئىكهنلىكى ئايـان بولىـدۇ. بۇالرنىـڭ گېپىـده ھهربىـر تائىپىنىـڭ  سۆزىنىڭ نىڭگۇرۇھال ىئىكك
بىلىۋېلىشــىڭىزدىن باشــقا پايــدا  ىكىنــىلنىــڭ خاتــا ئىكهنهزھىبىســۆزىدىن يهنه بىــر تائىپىنىــڭ م

 .134F۲]يوق
شــى، ۇئهھكاملىرىغــا بويسۇنقى ســۆزلهرنىڭ خۇالسىســى شــۇكى، مۇســۇلماننىڭ شــهرىئهت ىرىيــۇق

ھـالهتته  يمهخپى، لىرىده (ئاشكارا ھالهتته شهرىئهتكه ئهگىشىشىمهسىل جۈزئىيشهرىئهتنىڭ ھهربىر 
 شـهرىئهتنىڭ بـارلىق ھهمـده) تولـۇق ئا–ئارقىلىق ئىخالس قىلىش، رازى بولۇش ۋه تهسلىم بولۇش

دۇنيـا ۋه ئـاخىرهتته  ،بويسـۇنۇشتولـۇق  . مانـا بـۇپهرز ىبويسۇنۇشـ مۇكهممهل دهلىرىىمهسىل جۈزئىي
تائاالنىـڭ هللابولىـدىكهن، ئـۇ ئىـش توغرىسـىدا  المۇسۇلمانغا كېرهك بولىدىغان ھهرقانداق بىـر ئىشـ

تائـاال مۇنـداق هللابـۇ ھهقـته  ئۈستىگه قۇرۇلغۇچىـدۇر. دېگهننى بىلىش ئاساسى چىقارغان ھۆكمى بار

(ئـى  ِيت ِلَِّ َربِّ اْلَعـاَلِمَني ال َشـرِيَك لَـُه َوبِـَذِلَك ُأِمـْرُت َوأَنَـا َأوَُّل اْلُمْسـِلِمنيَ ُقْل ِإنَّ َصالِيت َوُنُسِكي َوَحمْيَـاي َوَممَـادېگهن: 

ــى،  ــۇھهممهد!) ئېيتقىنك ــان «م ــادا قىلغ ــاتىم (دۇني ــاتىم ۋه مام ــانلىقىم، ھاي ــامىزىم، قۇرب ــڭ ن مېنى
نىــڭ شــېرىكى هللائۈچۈنــدۇر. هللاياخشــىلىقلىرىم ۋه تــائهت ـ ئىبــادهتلىرىم) ئالهملهرنىــڭ پهرۋهردىگــارى 

ىال خالىس ئىبـادهت قىلىشـقا) بۇيرۇلـدۇم، مهن مۇسـۇلمانالرنىڭ قهللا، مهن مۇشۇنىڭغا (يهنى يالغۇز يوقتۇر

 .135F۳»ئهۋۋىلىمهن
دۇنيـادىن  بـۇئۆلۈپ  كىئاگاھالندۇرۇپ ئۆتۈشكه تېگىشلىك بىر ئىش شۇكى، بويسۇنۇش بهندىگه تا

ه م ۋىــبهزى بىــدئهتچىلهر دهۋا قىلغانــدهك، بهنــده گهرچه ئىل ،پهرز. شــۇنىڭ ئۈچــۈنئايرىلغانغــا قهدهر 
ئۇنىڭدىن شهرىئهت بۇيرۇقلىرى چۈشۈپ كهتمهيدۇ. بۇ ھهقته  مىسۇن،ئىبادهتتىن قايسى دهرىجىگه يهت

 سهن ئـۆزۈڭگه ئۆلـۈم كهلگهنـگه (يهنـى ئهجىلىـڭ َواْعُبْد رَبََّك َحىتَّ يَْأتَِيَك اْلَيِقنيُ : ېگهنتائاال مۇنداق دهللا

 .136F٤يهتكهنگه) قهدهر پهرۋهردىگارىڭغا ئىبادهت قىلغىن

ــگهن» )نيقىــهي(ئهل اْلَيِقــني« ـــ دې ــۈم دېمهكتــۇر. ئىمــام بۇخــارى ئۇممــۇل ئهال ئهلئهنســارى ــ  يهئۆل

 پهيغهمبهر  ،غاندابولۋاپات  ئوسمان ئىبنى مهزئۇن  رىۋايهت قىلغان،مۇنداق  دىنئهنھا لالھۇرهزىيه

ََ فـََقْد َجاَءُه اْلَيِقنيُ أَمَّا « :مۇنداق دېگهن  .137F٥»غا ھهقىقهتهن ئۆلۈم كهلدىئۇنئوسمان ئىبنى مهز« »ُه

                                                           
 ھهدىس -6934بۇخارى رىۋايىتى  ۱
 يىلى -1404جرىيه ىبهت، ھ -322نهشرىياتى » ئهلمهكتهبۇل ئىسالمى« ۲
 ئايهتلهر -163، -162سۈره ئهنئام  ۳
 ئايهت -99سۈره ھىجر  ٤
 ھهدىس -1243 ٥
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زاتنىڭ ساھابىلىرىنىڭ بىرهرسـىنىڭ بىـرهر ۋاقىتتـا ئىبـادهتتىن  ياكى ئۇ نىڭ بىز پهيغهمبهر 
 قالغانلىقىنى ئاڭلىمىدۇق.  توختاپ

ــبهر  ــگهن:  پهيغهم ــداق دې َــاِإنَّ أَتْـَقــاُكْم «مۇن ــقهتهن « »َوَأْعَلَمُكــْم ِبــالَِّ أَن ــىلهرنىڭ ئهڭ  مهنھهقى س

 .138F۱»نى ئهڭ ياخشى بىلگۈچىراقىڭالرهللاراقىڭالر ۋه رتهقۋادا
 دىن يهكـۈن) كىشـىلهرنىڭ ئۈسـتىئـا–بويسـۇنۇش قائىدىسـى مـۇكهممهلبۇ قائىده (يهنـى تولـۇق 

ئىككىســىنىڭ ئــۇ تســىزدۇر. هقــۋادار يــاكى پاســىق بهخچىقىــرىش ئۆلچىمىــدۇر. كىشــىلهر ياخشــى ت

 ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد الَِّ أَتْـَقـاُكمْ تائاال مۇنداق دېگهن: هللاسىدا نۇرغۇنلىغان مهرتىۋىلهر بار. بۇ ھهقته ئوتتۇرى

 نىڭ دهرگاھىدا ئهڭ ھۆرمهتلىـك ھېسابلىنىسـىلهرهللاھهقىقهتهن ئهڭ تهقۋادار بولغانلىرىڭالر139F۲.  مانـا بـۇ
 ئاساستۇر. -4

 
گه مـۇراجىئهت ىرىـنىـڭ پهيغهمبئۇۋه هللا بهرگهنـده يـۈزدهتاالش ۋه ئىخـتىالپ  .ئاساس بهشىنچى

 لىكىپهرزنىڭ شقىلى
 
بويسۇنۇشـنىڭ  مـۇكهممهل ۋه . كىمكـى تولـۇقىدۇئاساس يۇقىرىقى ئاساسنىڭ ئۈستىگه قۇرۇل بۇ
 كۆز قاراشـالرنۇرغۇن  بولغان بىرىگه زىت–غا چوقۇم بىرئالدى ، ئۇنىڭئېتىراپ قىلىدىكهن ىكىنىپهرزل
نىڭ پهيغهمبىـرىگه ئۇۋه هللانهرسىنى  ي. شۇنىڭ ئۈچۈن ھهرقانداق ئىختىالپىكېلىدۇسۆزلهر –گهپۋه 

  :دۇررى دهلىلىلسۆز مۇنۇ تائاالنىڭهللابۇنىڭغا  قايتۇرۇش پهرز.

 ـٌر َوَأْحَسـُن تَـْأِويالفَِإْن تـََناَعْعُتْم ِيف َشْيءإ فـَُردُّوُه ِإَ  الَِّ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنُتْم ئهگهر  تـُْؤِمُنوَن بِالَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َذِلَك َخيـْ

قا ۋه پهيغهمـبهرگه مـۇراجىئهت قىلىڭـالر، هللاسىلهر بىر شهيئىده ئىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر، بۇ توغرىدا 
ئۈچـۈن پايـدىلىقتۇر، نىڭ سـۈننىتىگه مـۇراجىئهت قىلىـش) سـىلهر رهنىڭ كىتابىغا ۋه پهيغهمبهللابۇ (يهنى 

سـىلهر (دىـن ئۈسـتىده ۋه  َوَمـا اْختَـَلْفـُتْم ِفيـِه ِمـْن َشـْيءإ َفُكْكُمـُه ِإَ  الَِّ 140F۳، نهتىجه ئېتىبارى بىلهن گۈزهلـدۇر

َوَمـا  ،141F٤ھۆكـۈم چىقىرىـدۇهللانهرسه ئۈستىده ئىختىالپ قىلىشماڭالر، ئۇنىڭغا  ھهرقانداقئۇنىڭدىن باشقا) 

َ َهلُـْم الـَِّذي اْختَـَلُفـوا ِفيـِه َوُهـًدى َوَرْمحَـًة ِلَقـْومإ يـُْؤِمنُـونَ  أَنَزْلَنا َعَلْيكَ  (ئـى مـۇھهممهد!) بىـز كىتـابنى  اْلِكتَـاَب ِإال لُِتبَــنيِّ

(يهنى قۇرئاننى) پهقهت سېنىڭ كىشىلهرگه ئۇالر (دىنىدىكى) دهتاالش قىلىشـقان نهرسـىلهرنى بايـان قىلىـپ 

  .142F٥ئېيتىدىغان قهۋمگه ھىدايهت ۋه رهھمهت بولسۇن ئۈچۈنال نازىل قىلدۇقبېرىشىڭ ئۈچۈن، ئىمان 
قـا هللا ،كىشـىلهر شـۇنىڭغا بىـرلىككه كهلـدىكى[: ېـگهنمۇنـداق د رهھىمهھـۇلالھئىبنى قهييۇم 
مـۇراجىئهت ۇ. پهيغهمـبهرگه ىدتنى كۆرسـىمـۇراجىئهت قىلىشـنىڭ كىتابىغا هللا ،مۇراجىئهت قىلىش

ئۇنىـڭ  كېـيىنۋاپاتىدىن  نى،مۇراجىئهت قىلىشپهيغهمبهرنىڭ ھايات ۋاقتىدا ئۇنىڭ ئۆزىگه  ،قىلىش
  .143F٦]ۇىدتكۆرسى نىمۇراجىئهت قىلىشسۈننىتىگه 

                                                           
 بۇخارى رىۋايىتى ۱
 ئايهت -13سۈره ھۇجۇرات  ۲
 ئايهت -59سۈره نىسائ  ۳
 ئايهت -10سۈره شۇرا  ٤
 ئايهت -64نهھل سۈره  ٥
 بهت -49جىلد  -1» ئىئالمۇل مۇۋهققىئىين« ٦
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ئهگهر  فَـِإْن تـَنَـاَعْعُتْم  دېـگهن سـۆزى بىـر شـهيئىده َشـْيءإ  ِيف  ئدىكى:سـۈره نىسـاتائاالنىـڭ هللا

 يئومـۇمىبولـۇپ،  كهلـگهن تونۇشسـىز ئىسـىم تىن كېيىنشهرتدېگهن  ئىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر
قـا ۋه هللا ،ئىختىالپ قىلىشىپ قالسـاڭالر قانداقال بىرنهرسىدهئهگهر سىلهر يهنى ( دۇردىكى سۆزلىشهك

ــالر ــۇراجىئهت قىلىڭ ــبهرگه م ــگهن  )پهيغهم ــدۇ. دې ــايبولى ــۇ ئ ــۇكهممهل دىنت هب ــڭ م ــانۇن نى ــر ق بى
 ه شۇرانىڭ ئايىتىمۇ مۇشۇ ئايهتكه ئوخشايدۇ. دۇر. سۈريهنه بىر دهلىل گهئىكهنلىكى

ئهگهر بىر شهيئىده ئىختىالپ قىلىشىپ  :تائاالنىڭهللا[مۇنداق دهيدۇ:  رهھىمهھۇلالھئىبنى قهييۇم 

لهر ئىخـتىالپ مـۇئمىنكهلگهن تونۇشسـىز ئىسـىم بولـۇپ،  كېيىن نتىدېگهن سۆزى شهرت قالساڭالر
نى ئـۆز ئىچىـگه سـىلىرىنىڭ ھهممىىيوشۇرۇن دىن مهسىل–كىچىك، ئاشكارا–وڭقىلىشىپ قالغان چ

 ئالىدۇ. 

  رهسـۇلۇلالھ ۋه تائاالنىـڭ كىتـابىهللانىڭ بايانى ىمالر ئىختىالپالشقان نهرسىنىڭ ھۆكئهگهر ئۇ
قىلىشـقا قا ۋه پهيغهمـبهرگه مـۇراجىئهت هللايېتهرلىك بولمىسا ئىدى،  ياكى نىڭ سۈننىتىده بولمىسا

ـــۈنكىلۇبۇير ـــوالتتى. چ ـــان ب ـــى ھهل هللا ،مىغ ـــدا ئىختىالپن ـــىپ قالغان ـــڭ ئىختىالپلىش تائاالنى
 .144F۱]ۇرتشى مۇمكىن بولمايدىغان ئىشۇبۇيرقىلىشقا مۇراجىئهت قىاللمايدىغان كىشىگه 

 :بۇ ئاساستىن تۆۋهندىكى نهتىجىلهرنى بىلىۋالىمىز
 ھۆكـۈم دىن ، ئۇنىـڭ ئۈسـتىدۇرغۇچىـارقچىھۆكـۈم  ئىسالم قانۇنى ھهرقانداق نهرسه ئۈستىدىن

ــۇ  ــا ب ــدۇ. مان ــالم قانۇنىچىقىرىلماي ــڭ ئىس ــكۈچنهقهدهر نى ــۆججهت كىۈلۈكل ــڭ كىنىلئىكهن ۋه ھ ى
145Fئىپادىسى

۲.  
 نىـڭتـوغرا يـاكى خاتالىقىغـا ھهمـده ئۇالرھهرىكهتلىرىنىڭ –سۆزكىشىلهرنىڭ  ئىسالم قانۇنى ،بۇ
دۇ ھۆكـۈم چىقىرىـ لىقىغـاباتىل ڭ، باتىلنىلىكىگهھهق ڭھهقنىيۈز بهرگهنده،  سىدا ئىختىالپئوتتۇرى

 هيىـــنكىلهرگىچېدىـــن تارتىـــپ تـــاكى ئـــۇالردىن كالر بۇنىـــڭ ئىچىـــگه ســـاھابه  .تـــۇردېگهنلىك
146Fكىرىپ كېتىدۇ الرسىدا پهيدا بولغان بارلىق ئىختىالپئوتتۇرىمۇسۇلمانالرنىڭ 

۳. 
ــ(يهنــى لىرى سســىپهئهتۇم پمهزھه ــۆز ئىماملىرىنىــڭ گه قــارىغۇالرچه ئېســىلغۇچىالر) لهرمهزھهب ئ

 .ىشتىرىھۆكۈم چىق دىنھهدىسنىڭ ئۈستى ۋهسۆزلىرى بىلهن ئايهت 
نى قىلـدى. ىىپلهر مهسـىلىنىڭ تهتـۈرسـئهسهمۇت[مۇنـداق دهيـدۇ:  رهھىمهھۇلالھئىبنى قهييۇم  

قىلىشـتى. قارشـى  قوبـۇلنـى ىنىئۇالر سۈننهتكه قاراپ ئۇنىـڭ ئىچىـدىن سـۆزلىرىگه مۇۋاپىـق كهلگ
 .147F٤]ى رهت قىلىشتا ھىيله ئىشلهتتىكىنىلقىلىشتا ياكى ئۇنىڭ دهلىل ئىكهننى رهت ىنىكهلگ

لكهرخىنىڭ تۆۋهندىكى سۆزى شۇ جۈملىدىندۇر. ئـۇ مۇنـداق ئه ھهنهفى ئىماملىرىدىن ئهبۇلھهسهن
ــگهن ئىــدى:  ــايهت ىگهىــبمهزھ نىــڭبىزنىــڭ بۇرادهرلىرىمىز[دې ــداق ئ تهئۋىــل  زىــت كهلــگهن ھهرقان

ــۇچى ــر قىلىنغ ــى زاھى ــم (يهن ــقاىدىن هنىس ــۇچى همهن باش ــدۇر.  )ئېيتىلغ ــدىن قالغۇچى ــاكى ئهمهل ي
                                                           

 بهت -49جىلد  -1» ئىئالمۇل مۇۋهققىئىين« ۱
 بهت -275جىلد  -2بهتلهر،  -79، -78جىلد  -4» ئهلمۇۋافهقات« ۲
 -547جىلد  -7ناملىق كىتابى » ئهزۋائۇل بايان«بهت ۋه شهنقىتىنىڭ  -623جىلد  -2ناملىق كىتابى » مهئارىجۇل قهبۇل«ھافىز ھهكهمىنىڭ  ۳

 بهت
 بهت -76جىلد  -1» ئىئالمۇل مۇۋهققىئىين« ٤
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 نـداق ھهدىسـمۇ تهئۋىـل قىلىنغـۇچىزىـت كهلـگهن ھهرقا مهزھىبىگهبۇرادهرلىرىمىزنىڭ  ،شۇنىڭدهك
 .148F۱]ياكى ئهمهلدىن قالغۇچىدۇر

 تىنكراتىيه نامى بىـلهن خهلقـومېتوغرۇلۇق د تهتبىقالشئىسالم قانۇنىنى  ،زامانىمىزدا ھازىرقى
تائاالنىـڭ هللا رايىنـى ئـېلىش نىـڭخهلـق ۋهكىللىرىۋاسىته ئارقىلىق ياكى  بىۋاسىته پىكىر ئېلىش

، بــۇ دۇر.قىلىشــنىڭ ئهڭ قهبىــھ كۆرۈنۈشــلىرىدىن بىرىــ ھۆكۈمــدار ئۈســتىدىن ئىنســانالرنى قــانۇنى
 تهتـبىقالششـهرىئهتنى  نىـڭئۇالر ؛مهخلۇقالرنىڭ رايىغـا بـاغلىق ،تهتبىقالش قانۇنىنىتائاالنىڭ هللا

. مانـا بـۇ ئهڭ چـوڭ ۋه ئېنىـق بولىـدۇ ى دېگهنلىـكئىختىيـارئۆزلىرىنىـڭ  بىقلىماسـلىقتياكى ته
 كۇفرىدۇر.

بىـلهن  يتائاال چۈشۈرگهن قۇرئاننىـڭ غهيرىـهللاشهرھى يازغۇچى ئالىم  گه»ييهئهقىدهتۇت تاھاۋى«
بىـلهن چۈشۈرگهن قۇرئـان هللا« :ئهگهر ھۆكۈم قىلغۇچى[ھۆكۈم قىلغۇچى توغرىسىدا مۇنداق دېگهن: 

مىنى نىـڭ ھـۆكهللادهپ ئېتىقـاد قىلسـا يـاكى  »ئۆزىنىڭ ئىختىيارى ئۇ ئهمهس، پهرزقىلىش ھۆكۈم 
 .149F۲]بىلىپ تۇرۇپ ئۇنى كۆزگه ئىلمىسا، بۇ ئهڭ چوڭ كۇفرىدۇر

 بۇ ئۈممهتنىڭ ئىچىده پهيغهمبهر   مهئسـىيهتتىن پـاك ئهمهس. –گۇنـاھكىم ھـېچ باشقادىن
شـقا مـۇراجىئهت قىلىنىـڭ پهيغهمبىـرىگه ئۇ ۋههللا هديـۈز بهرگهنـ تائـاال ئىخـتىالپهللا ،شۇنىڭ ئۈچۈن

مىــدى. بۇنىڭــدىن شــۇنى ۇبۇيرشــقا مــۇراجىئهت قىلىســۆزىگه  االنچىنىــڭ رايىغــا يــاكىكى، پدىۇبــۇير
نىڭ ســۆزى ىنىــڭ رهســۇلىنىڭ ســۆزىدىن باشــقا ھېچبىــر كىشــهللاۋه هللاكى، ۇبىلىۋېلىشــقا بولىــد

 ئهمهس. يخاتالىقتىن خالى
دېـگهن مهسـىلىنى بهربـات  »مهئسىيهتتىن پاك–ئىمامالر گۇناھ«نهزىرىدىكى نىڭ بۇ سۆز شىئهلهر

ــــ ــــاليقىلى ــــلهرگه پ تاش ــــۆز يهنه مهزھهب ــــۇ س ــــارىغۇالرچه دۇ. ب ــــكۈچىلهرنىڭ مهزھهق  پئهگهش
 ى ئىنكار قىلىدۇ ۋه بۇزۇپ تاشاليدۇ.كىنىلسىپسئههمۇت

ــگهن ئىــدى:  ــداق دې ــۇ مهزھهبلهرنىــڭ ئىمــاملىرى مۇن ــبهر [ب ــداق  پهيغهم ــن باشــقا ھهرقان دى

150F]رهت قىلىنىدۇ قىلىنىدۇ ۋه نىڭ سۆزى قوبۇلىكىش

َولَـْو َكـاَن  تائـاال مۇنـداق دېـگهن:هللاھهقته  بۇ .*

ئهگهر قۇرئـان (مۇشـرىكالر بىـلهن مۇنـاپىقالر گۇمـان قىلغانـدهك)  ِمْن ِعْنـِد غَـْريِ الَِّ َلَوَجـُدوا ِفيـِه اْخِتالفًـا َكثِـريًا

 .151F۳تهرىپىدىن بولغان بولسا، ئهلۋهتته، ئۇنىڭدىن نۇرغۇن زىددىيهتلهرنى تاپقان بوالتتىىن غهيرىنىڭ دهللا
ھهدىسكه ئهمهل قىلغـۇچى ئۆلىماالرغـا  ۋهقۇرئان  كۆپىنچه قىلىش مۇراجىئهتھهدىسكه  ۋهقۇرئان 

َأْهـَل الـذِّْكِر فَاْسأَُلوا  سۆزلىرىدۇر: مۇنۇ تائاالنىڭهللابولىدۇ. بۇنىڭ دهلىلى  ئارقىلىق مۇراجىئهت قىلىش

َوِإَذا َجـاَءُهْم َأْمـٌر ِمـَن اَألْمـِن َأْو اْخلَـْوِف  ،152F٤بىلمىسهڭالر، ئهھلى ئىلىمـدىن سـوراڭالرئهگهر  ِإْن ُكْنُتْم ال تـَْعَلُمـونَ 

ُهْم َلَعِلَمـــُه الَّـــِذيَن َيْســـ ـــنـْ ـــِر ِم ـــْو َردُّوُه ِإَ  الرَُّســـوِل َوِإَ  ُأْوِيل اَألْم ـــِه َوَل ُهمْ َأَذاُعـــوا ِب ـــنـْ ـــۇئمىن( تَـْنِبُطونَُه ِم ـــت) م لهرگه ئائى

ئامانلىقنىڭ ياكى قورقۇنچنىڭ بىرهر خهۋىرى ئۇالرغا (يهنى مۇناپىقالرغـا) يهتسـه، ئـۇنى تارقىتىـدۇ، ئهگهر 

                                                           
 بهتلهر-88» ئهلھهدىيسۇ ھۇججهتۇن بىنهفسھى« ۱
 يىلى نهشرى -1404جرىيه ىبهت، ھ -323» شهرھۇل ئهقىيدهتۇت تاھاۋىييه« ۲
 ۋه ئۇالردىن باشقىالردىن رىۋايهت ئىمام ئهھمهد، ئىمام شافىئىمام ئهبۇ ھهنىفه، ئىمام مالىك، ئى ،بۇ گهرچه ئىبارىلىرى ئوخشاش بولمىسىمۇ *

 غان.ىنقىل
 ئايهت -82سۈره نىسائ  ۳
 ئايهت -7ئايهت ۋه سۈره ئهنبىيائ  -43سۈره نهھل  ٤
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لهر)نىـڭ ئىچىـدىكى ئىـش ئۈسـتىدىكىلهرگه مهلـۇم قىلسـا، (شـۇ) مۇئمىنئۇنى پهيغهمبهرگه ۋه ئۇالر (يهنى 

  .153F۱ئۇنى (يهنى شۇ خهۋهرنىڭ ھهقىقىي ئهھۋالىنى) ئۇالردىن ئهلۋهتته بىلىۋاالتتىخهۋهرنى چىقارغۇچىالر 
مۇناســىۋىتى بىــلهن، مهن مۇســۇلمان  مــۇراجىئهت قىلىــشئۆلىمــاالردىن ســوراش ۋه ئۇالرغــا 

  :ئىككى تۈرلۈك كىشىدىن ئاگاھالندۇرىمهنمۇنداق  اليدىغانبساېھ ئۆلىما قېرىنداشالرنى ئۆزىنى
قىسـى ئۈزۈلـۈپ كىتابالرغا دۈم چۈشـۈپ، كىشـىلهرنىڭ ئهمهلىـي ئهھۋالىـدىن ئاال، بىرىنچى تۈرى

 . قالغان ئۆلىماالر
ئىككى تۈرلـۈك  قىلغۇچى مۈكۆھ ۋه بهرگۈچى پهتىۋا[مۇنداق دهيدۇ:  رهھىمهھۇلالھئىبنى قهييۇم 

 پهتىۋا بېرهلمهيدۇ ۋه ھۆكۈم چىقىرالمايدۇ. توغرا  ،نهرسىنى چۈشهنمهي تۇرۇپ
ــى ــى  ،بىرىنچىس ــۈنۈشۋهقهلىكن ــۇ، چۈش ــك ش ــدھهق ۋهقهلى ــي هقى ــۋالنى ھهقىقى ــش ئهھ  ،بىلى

ئــارقىلىق يــۈز بهرگهن ئىشــنىڭ كــۈس مهلۇماتقــا ئىــگه بولــۇش ئۈچــۈن ئــاالمهتلهر ۋه بهلگىــلهر ۆتهلت
 قىتىنى بىلىش.ھهقى

تائـاال ئۆزىنىـڭ هللا ،شۇ ۋهقهلىك ھهققىدىكى ۋاجىبنى چۈشۈنۈش. ئـۇ دېگهنلىـك ،ئىككىنچىسى
 ،غرۇلۇق چىقارغان ھۆكۈمنى چۈشـۈنۈشياكى پهيغهمبىرىنىڭ تىلى ئارقىلىق مۇشۇ ۋهقه توكىتابىدا 

 .154F۲]تهتبىقالشنىڭ بىرىنى يهنه بىرسىنىڭ ئۈستىگه ىئىككىس ئاندىن
ــۇلالھ  ــۇم رهھىمهھ ــى قهيي ــدۇ: يهنه ئىبن ــداق دهي ــڭ[مۇن ــته ئۆزىنى ــى بهت ــدۇلالھ ئىبن ــۇ ئاب  ئهب

بىـر « :رىۋايهت قىلغان لىكىنىدېگهن مۇنداقئۇنىڭ ناملىق كىتابىدا ئىمام ئهھمهدتىن » خۇلئىئهل«
 :ئادهمده بهش خىسلهت بولماي تۇرۇپ ئۆزىنى پهتىۋا ئىشلىرىغا تهيىنلىشى توغرا ئهمهس

  ئۇنىڭـدا ۋه  ،بولمىسا رازىلىقى ئۈچۈنهللا ئهگهر نىيىتى .بولۇش كېرهكدۇرۇس ئۇنىڭ نىيىتى
 ىده نۇر بولمايدۇ.ئۇنىڭ سۆز

 كېرهك. ىبولۇش تهمكىنۋه  سهۋرلىك، لىكئىلىم 
  ئىجـرا قىلىـش ئۈچـۈن ۋه ئـۇنى قارىتـا ئىلمىـي قـۇۋۋىتى  مهسـىلىگهپهتىۋا بهرمهكچى بولغان

 كېرهك. ىبولۇش قۇۋۋىتى–جىسمانىي جهھهتته كۈچ
  ــك ــگه يېتهرلى ــادقا ئى ــرهكئىقتىس ــۇش كې ــڭ .بول ــك  ئۆزىنى ــاديېتهرلى ــاى ئىقتىس ي بولم

 كۆزگه ئىلمايدۇ، ئابرۇيىنى تۆكىدۇ.ئۇنى كىشىلهر  كىشىلهرنىڭ قولىغا قاراپ قالىدىغان بولسا،
  كېرهك ىنىشچۈشكىشىلهرنى‹. 
كىشــىلهرنى  .بهشــىنچى«ئىمــام ئهھمهدنىــڭ  )مۇنــداق دېــگهن: رهھىمهھــۇلالھئىبنــى قهييــۇم (
ان ئهڭ غىـدىبول موھتـاج قىلغـۇچى مۈكـۆھ ۋه بهرگـۈچى پهتىـۋا دېگهن بۇ سـۆزى» كېرهك ىنىشچۈش

پ ئۇنىـڭ ىنى، بۇيرۇق ۋه چهكلىمىلهرنى چۈشـهچۈشهنمىس نىكىشىلهر چوڭ ئاساستۇر. ئهگهر مۇفتى
تۈزهيدىغىنىـدىن كـۆپ  دىغىنىىـىسـه، ئۇنـداق مۇفتىنىـڭ بۇزبىرىنى يهنه بىرىگه تهتبىقالشـنى بىلم

 .زالىـم كۆرۈنىـدۇ ،مهزلـۇم ؛مهزلـۇم ،غا زالىمنىڭئۇ ه،چۈشهنمىس نىكىشىلهر مۇفتى ،بولىدۇ. چۈنكى
ئىش قىلغۇچى كۆرۈنىـدۇ  ھهق ،ئىش قىلغۇچى ناھهق ؛ئىش قىلغۇچى ھهقنا ،ئىش قىلغۇچى ھهق

 كــاپىر دىنســىز يــاكى يالغــانچىئۇنىڭغــا مىكىرلىنىــپ ئالــدىنىپ قالىــدۇ. –مــۇفتى ھىــيلهھهمــده 
 ىدۇ. سىددىق كۆرۈن ،چىلتراس

                                                           
 ئايهت -83سۈره نىسائ  ۱
 بهتلهر -88، -87جىلد  -1» ئىئالمۇل مۇۋهققىئىين« ۲
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پاسـىقلىق  ،چىلىقيالغـان مهئسـىيهت،–گۇنـاھ كـۆڭلىگهنىـڭ ھهرقانداق ناھهق ئىـش قىلغۇچى
بـۇنى  تىنئـادهتلىرىنى بىلمىگهنلىكـ–پئـۆر ۋه كىشـىلهرنىڭ ئهھـۋالى ىمـۇفت بولىـدۇ. يوشۇرۇنغان

ــدۇ. پهرق ــۇفتى شــۇڭا،لهندۈرهلمهي ــيله م ــر–كىشــىلهرنىڭ ھى ــۆرىمىكى ــدام خالتىســى ۋه ئ –پ، ئال
پهتىـۋا زامـان ۋه  ،ۈنكىكېـرهك. چـ بولۇشـى ئىـگهگه چۈشـهنچىمهلۇم دهرىجىده ئادهتلىرىنى بىلىشته 

تۇرىـدۇ. مانـا بۇنىـڭ ھهممىسـى  ھۋالالرنىڭ ئۆزگىرىشى بىلهن ئۆزگىرىـپئادهتلهر ۋه ئه–پماكان، ئۆر
تائـاال ھهممىمىزنـى هللابـۇ ھهقـته يۇقىرىـدا توختىلىـپ ئۆتتـۇق.  تائاالنىڭ دىنىدىن بولۇپ، بىزهللا

 155F۱]!توغرا يولغا مۇۋهپپهق قىلسۇن
ــ ــايهتلىرىنى پــۇلهللا ،ۈرىئىككىنچــى ت ــاكى  مــال–تائاالنىــڭ ئ ئوخشــاش  كهمهنســهپ–ھوقــۇقي

 .هس نهرسىگه تېگىشكهن ئۆلىماالرئهرزىم

َمـا ِذئْـبَـاِن َجائَِعـاِن أُْرِسـَال ِيف َغـَنٍم بِأَْفَسـَد َهلَـا ِمـْن ِحـْرِص اْلَمـْرِء َعلَـى « مۇنداق دېـگهن: بۇ ھهقته پهيغهمبهر 
، دىنىنى بۇزۇشتا ، ئۇنىڭشىۇغا ھېرىس بوليۇئابر–ۋه يۈز دۇنيا–نىڭ مالئىنسان« »ِلِدينِـهِ اْلَماِل َوالشََّرِف 

ــر ــويالر بى ــوپ ق ــىغاىئار ت ــۇوق س ــڭ ئ ــاچ بۆرىنى ــى ئ ــرىلگهن ئىكك ــۇپ بې ــۇز ي ــويالرنى ب ــران ق ۇپ ۋهي
  .156F۲»خهتهرلىك غىنىدىنمۇقىل

ئۆتـۈپ ئـاۋۋالقى مهزمـۇنالردا نىڭ ئۇ ھهقتىكى سۆزى ييهبۇ ھهدىسنىڭ شهرھىسى ۋه ئىبنى تهيمى
  كهتتى.

ملهرنىـڭ ئىچىـدىن دۇنيـانى ئۈسـتۈن ىئهھلـى ئىل[مۇنداق دهيـدۇ:  رهھىمهھۇلالھئىبنى قهييۇم 
مى، بهرگهن م بهرگهن پهتىۋاسى، چىقارغـان ھـۆكئۇنى ياخشى كۆرگهن ھهرقانداق كىشى چوقۇ ،بىلىپ

تائاالنىڭ هللاچۈنكى، بۇ شۇنىڭ ئۈنامىدىن يالغان ئېيتىدۇ. هللاقاتارلىقالردا  خهۋىرى ۋه مهجبۇرلىشى
ــا  ــۆپىنچه ۋاقىتت ــۈملىرى ك ــىلهرنىڭھۆك ــىدىغان كىش ــۈبھىلهرگه ئهگىش ــلهر ۋه ش ــۇ رهئىس ، بولۇپم

 كـۆپىنچه مهقسـهتلىرى–چـۈنكى ئۇالرنىـڭ غهرهز ،مهقسهتلىرىگه خىـالپ كېلىـدۇ–كىشىلهرنىڭ غهرهز
 دۇ. ئهگهر ئـالىم بىـلهن ھـاكىممايشـتاكامۇلالمهي تـۇرۇپ تهئىتتىرىـۋۋه ئۇنى ماي قارشى چىق ھهققه

نىڭ بۇ غهرىزى ىبولسا، ئۇ ئىككىس ئهگىشىدىغان، شهھۋهتلهرگه ىدىغانياخشى كۆر نىمهنسهپ–ھوقۇق
 .157F۳]ۋهتمهي تۇرۇپ تاكامۇلالشمايدۇىھهقنى ئىتتىر

 ۋه يامـان مـولالادىشـاھ، دىننـى پهقهت پ[مۇنداق دېگهن:  رهھىمهھۇلالھئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارهك 
 .158F٤]زىدۇيامان راھىبالر بۇ

ســىز بــۇ ئىككــى تۈرلــۈك ئۆلىمــاالردىن ھهزهر ئهيــلهڭ. يهنــى ئهمهلىيهتــتىن ئاالقىســى ئۈزۈلــۈپ 
مـۇنكهرگه –نهھى ۋه رۇپئمه–ئهمرى ،بولۇپمۇ جىھادقا ،قالغان، دۇنيانى ئۈستۈن بىلگهن ئۆلىماالردىن

 مهسىلىلهرده ھهزهر ئهيلهڭ. رغا تهئهللۇقتاغۇت پادىشاھالھهرقانداق ه ھهمد
ئۆلىمـاالرنى  تۈرلـۈك ئىككى يۇقىرىقىئۆزىنىڭ تۆۋهندىكى سۆزىده  رهھىمهھۇلالھ تهيمىييهئىبنى 

، سـاغالم، دىنـدار ئىشلىرىدىن تهجرىبىسـى بـار جىھاد ئىشلىرىدا دۇنيا[ :ئىدى قوشۇپ بايان قىلغان
دىننىڭ زاھىرىغىال قارايدىغان دۇنياپهرهس لىش ۋاجىبكى، كۆپىنچه ېئكىشىلهرنىڭ رايىنى ئېتىبارغا 

                                                           
 بهتلهر -205 ۋه -204، -199جىلد  -4» ئىئالمۇل مۇۋهققىئىين« ۱
 ئهھمهد رىۋايىتى ۲
 بهت -100ناملىق كىتابى » ئهلفهۋائىد«ئىبنى قهييۇمنىڭ  ۳
 يىلى نهشرى -1407جرىيه ىبهت، ھ -382جىلد  -1ناملىق كىتابى » ئىغاسهتۇل لهھفان«ئىبنى قهييۇمنىڭ  ٤
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غـا ئېتىباردۇنيا ئىشـلىرىدا تهجرىبىسـى بولمىغـان دىنـدار كىشـىلهرنىڭ رايـى  ياكى كىشىلهرنىڭ ۋه
  .159F۱]ئېلىنمايدۇ

 
 بولغان نهرسىلهرنى رهت قىلىش ۋه بهربات قىلىش شهرىئهتكه خىالپ. ئاساس ئالتىنچى

 
 نىڭشـقىلىمـۇراجىئهت  گهىرىپهيغهمبنىڭ ئۇۋه هللا بهرگهنده،يۈز دهتاالش ۋه ئىختىالپ  بۇ ئاساس

ه ئۇيغـۇن كهلـگهن ھهدىسـك ۋه. قۇرئان انئىبارهت بهشىنچى ئاساسنىڭ ئۈستىگه قۇرۇلغ لىكىدىنپهرز
 ۋهقىلىمىـز ۋه ئۇنىڭغـا ئهمهل قىلىمىـز. قۇرئـان  قوبـۇلبىـز ئـۇنى  ،ھهق بولـۇپ ھهرقانداق نهرسه

ئۇنىـڭ  .بىـز ئۇنىڭغـا ئهمهل قىلمـايمىز ،نهرسـه رهت قىلىنىـدۇهن ھهرقانـداق ھهدىسكه زىـت كهلـگ
 يوق. قىممىتى ھېچقانداق

ــبهر  ــى پهيغهم ــنىڭ دهلىل ــالتىنچى ئاساس ــڭ ئ ََ َردٌّ « :نى ــُه فـَُهــ ــْيَس ِمْن َــا َهــَذا َمــا َل  »َمــْن َأْحــَدَث ِيف أَْمرِن

ئۇ نهرسـه  ،پهيدا قىلسائىشىمىزدا ئۇنىڭدىن ئهمهس بىر نهرسىنى يېڭىدىن  كىمكى بىزنىڭ بۇ دىن«
 دېگهن سۆزىدۇر. »رهت قىلىنىدۇ

ََ َردٌّ «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر  ،ئىمام مۇسلىمنىڭ رىۋايىتىده  »َمْن َعِمَل َعَمـًال لَـْيَس َعَلْيـِه أَْمرُنَـا فـَُهـ

بۇنىڭغا  .160F۲»ئۇ ئهمهل رهت قىلىنىدۇ قىلىدىكهن،بولمىغان بىر ئهمهلنى  داكىمكى بىزنىڭ دىنىمىز«
 تۆۋهندىكىلهر كىرىدۇ: 

 چۈنكى ھهرقانداق بىدئهت ئازغۇنلۇقتۇررهت قىلىنىدۇ،  بارلىق بىدئهتلهر. 
بىدئهتنىڭ تۈرلىرىنى بهزىسى كۇفرى بولۇپ، ھهممىسى ھارامدۇر.  ،بىدئهتنىڭ بهزىسى پاسىقلىق

ــا »ئهلئىئتىســام«شــاتىبىنىڭ  بىلىــش ئۈچــۈن ــاملىق كىتابىغ  ئهسســۈنهنۇ ۋهل«قۇشــهيرىنىڭ  ،ن
نـاملىق » ئهلئىبـدائۇ فىـي مهزادىـل ئىبتىـدائ« ، ئهلـى مهھفۇزنىـڭنـاملىق كىتابىغـا» مۇبتهدىئات

 .هت قىلىڭىئكىتابىغا مۇراج
 شى بهرگهن پهتىۋاسى رهت قىلىنىدۇقارھهدىسكه  ۋه قۇرئاننىڭ مۇفتى. 

 دا»كىتــابۇل ئىئتىســام« توپلىمىنىــڭ لهرنـاملىق ھهدىســ» ســهھىھۇل بۇخــارى«ئىمـام بۇخــارى 

خىـالپ ھالـدا  گه  رهسۇلۇلالھمسىز ئىجتىھاد قىلىپ، ىئىلقىلغۇچى م ۈكۆئهگهر ئهمهلدار ياكى ھ‹

ََ َردٌّ « :نىـڭ خاتا كهتسه، پهيغهمبهر   داكىمكـى بىزنىـڭ دىنىمىـز« »َمـْن َعِمـَل َعَمـًال لَـْيَس َعَلْيـِه أَْمرُنَـا فـَُهـ

ئۇنىڭ  ى بىلهن،دهلىل ڭسۆزىنى دېگهن »ئۇ ئهمهل رهت قىلىنىدۇ قىلىدىكهن،بولمىغان بىر ئهمهلنى 
161Fئاچقان باب دهپ ئايرىم بىر ›بابھهقتىكى  دېگهن ،دۇىھۆكمى رهت قىلىنچىقارغان 

۳. 
پهتىۋاسـىدا  بهرگهن ھىـد ئۆلىمـاالردىن بولـۇپ،همۇجت پهتىـۋا بهرگـۈچى ،سـىمۇھۆكمى رهت قىلىن

 ئۇنىڭ دهلىلى خاتا كهتسىمۇ ئهجىر بېرىلىدۇ.ىپ تۇرۇپ رىچىقبارلىق ئىلمىي كۈچىنى  ىكىتاقىتىد

ِإَذا َحَكـَم اْحلَـاِكُم فَاْجتَـَهـَد ُمثَّ َأَصـاَب فـَلَـُه َأْجـرَاِن « :ىڭ رىۋايهت قىلغان مۇنۇ ھهدىسـىن ئهمرى ئىبنى ئاس 
                                                           

 )دارۇل مهئرىفه نهشرىياتى(بهت،  -311» ئهلئىختىيارۇل فىقھىييه« ۱
 سلىم رىۋايىتىبۇخارى ۋه مۇ ۲
 بهت -317جىلد  -13» فهتھۇل بارى« ۳
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چىقارسـا، ھۆكـۈم تـوغرا قىلىـپ  دئىجتىھا ھۆكۈم قىلغۇچىئهگهر « »َوِإَذا َحَكَم فَاْجتَـَهَد ُمثَّ َأْخطََأ فـََلُه َأْجـرٌ 

 .162F۱»بېرىلىدۇبىر ئهجىر  يهنىال ىمۇ،سچىقار ھۆكۈم خاتا قىلىپ دئىجتىھا .بېرىلىدۇ ئهجىرئىككى 

 غا ئهجىر بېرىلسىمۇ، ئۇنىڭ خاتا بهرگهن پهتىۋاسىغا ئهمهل قىلىنمايدۇ.مۇفتى
 ئۇنىـڭ  ،قهتئىيـنهزهردىن شـىۇبولگۈچىنىـڭ كىـم ېسـۆزلهرنى د فىقھى مهزھهبلهردىكى زهئىـپ

 رهھىمهھـۇلالھئىمام مالىـك  ،الشقاشۇڭقارشىسىدا دهلىل ئىسپاتالنغان بولسا، بۇمۇ رهت قىلىنىدۇ. 
 توغرىسـىنى ۇ؛مپ قېلىشـىمكېتىـ خاتـا ،مهن بىر ئىنسانمهن ،ىسىزكىشۈبھ[: مۇنداق دېگهن ئىدى

ھهدىسكه تـوغرا  ،ىمغا قاراپ قۇرئانۋه كۆز قارىش پىكىر مېنىڭ ،. شۇنىڭ ئۈچۈنمۇمكىنمۇ تېپىشىم
 .163F۲]ڭالرتىېهرك ئت ىقىنىھهدىسكه توغرا كهلمىگهن ھهرقاند ،قۇرئان .كهلگىنىنى تۇتۇڭالر
[بىر مهسـىله توغرۇلـۇق مهن دېـگهن سـۆزلهر دېگهن ئىدى:  مۇنداق رهھىمهھۇلالھئىمام شافىئى 

 قارشـى كهھهدىسـ قىلىنغـان رىـۋايهتدهپ  »سـهھىھ«دىـن   رهسۇلۇلالھئهھلى ھهدىسنىڭ نهزىرىده 
 .164F۳]مهنقايتى مۇۋه ئۆلۈپ كهتكىنىمدىن كېيىن ىمۇمهن ئۇ مهسىلىدىن ھاياتىمد كهلسه،

ئهگهر [ئۇ مۇنداق دېگهن ئىدى:  ،دىن يهنه مۇنداق نهقىل قىلىنغانئىمام شافىئى رهھىمهھۇلالھ

نىـڭ  نى تاپسـاڭالر، پهيغهمـبهر ۆزسخىالپ  گهنىڭ سۈننىتى سىلهر مېنىڭ كىتابىمدا پهيغهمبهر 
   .165F٤]منى تهرك ئېتىڭالرۆزۈسۈننىتىنى تۇتۇڭالر، مېنىڭ س

 مۇتهئهسسـىپلىك قىلىـش كهدۇر. بهلكى مهزھهبىتهرلىك رهددىيېلىكىگه يپمۇتهئهسسى پبۇ مهزھه
شـنىڭ دهپ قارا ۋاجىـب ىمۇئهييهن بىـر مهزھهبـكه تهقلىـد قىلىشـن ،ۋه دىندا مۇئهييهن بىر شهخس

 رهت قىلىنىدۇ. يېقىندا بۇنىڭغا ئاگاھالندۇرۇش بېرىپ ئۆتىمىز. ، ئۇبىدئهت بولۇپ ،ئۆزى
  كىرىدىغان بولۇپ،  ھهمتوختام، شهرت ۋه كېلىشىملهر  تۈزۈلگهنبۇنىڭغا كىشىلهر ئوتتۇرىسىدا

 بۇنىڭ ئىچىدىن شهرىئهتكه زىت بولغانلىرى رهت قىلىنىدۇ.
 بۇزۇۋېتىلىـدۇ. ۈم ھۆكـكىرىدىغان بولۇپ، ئـۇ  ھۆكمىمۇ خاتا غانا چىقاربۇنىڭغا قازىنىڭ سوتت

 ئۇنىڭ چىقارغان ھۆكمىگه ئهمهل قىلىنمايدۇ. 
دا »كىتابۇل ئهھكام«توپلىمىنىڭ  لهرناملىق ھهدىس» بۇخارى سهھىھۇل«ئىمام بۇخارى ئۆزىنىڭ 

سـا، ئـۇ چىقارئهگهر قازى زۇلۇم بىلهن ھۆكۈم قىلسا ياكى ئهھلى ئىلىملهرنىـڭ قارشىسـىغا ھۆكـۈم «

نى بهنـى  خالىد ئىبنى ۋهلىد ئېچىپ، باب بىر  دهپ »باب دېگهن ھهقتىكى ھۆكۈم رهت قىلىنىدۇ
166Fجهزىمه قهبىلىسىگه ئهۋهتكهنلىك توغرىسىدىكى ھهدىسنى بايان قىلغان

٥. 

غـان وللىيا توغرىسـىدھۆكـۈم قىلىـش غـا  ئهبـۇ مۇسـا ئهلئهشـئهرى  اب ئۆمهر ئىبنى خهتتـ
كېــيىن قايتــا  ،بىــر ھۆكــۈمنى چىقارغــان بولســاڭ ســهن بۈگــۈن{: ئىــدى مۇنــداق دېــگهن خېتىــده

ايتىشــىڭنى توســۇپ ق ھهقــقهلقى ھۆكــۈم ســېنىڭ اۋۋا، ئــنــدىن كېــيىنئويلىنىــپ توغرىســىنى تاپقا
يـدۇ. ئاغدۇرۇۋېتهلمه ھېچنهرسـهئـۇنى  بولۇپ، ھهقدېگهن قهدىمدىن بېرى ھهق  ،قويمىسۇن. چۈنكى

 .167F٦}قايتىش باتىلدا ئهزۋهيلىگهندىن ياخشى ھهققه
                                                           

 بهت -318جىلد  -13» فهتھۇل بارى« ۱
 بهت -32جىلد  -2ناملىق كىتابى » ئهلجامىئ«ئىبنى ئابدۇلبهرنىڭ  ۲
 بهت -107جىلد  -9ناملىق كىتابى » ئهلھىليه«ئهبۇ نۇئهيىمنىڭ  ۳
 تبه -63جىلد  -1ناملىق كىتابى » ئهلمهجمۇئ«نهۋهۋىنىڭ  ٤
 بهت -181جىلد  -13» فهتھۇل بارى« ٥
 بهت -86جىلد  -1» ئىئالمۇل مۇۋهققىئىين« ٦
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ا بىـر ھۆكـۈم قىلغـۇچى ھۆكـۈم باشـق[قازىغـا ا مۇنـداق دېـگهن: د»كىتـابۇل قهزائ«ئىبنى قۇدامه 
قۇرئان ياكى ھهدىس يـاكى  ھۆكۈمئىلگىرى چىقىرىلغان بولسا،  سۇنۇلغانقىلىپ بولغان بىر مهسىله 

 .168F۱]ئىجمائغا قارشى كهلمىسىال بۇزۇلمايدۇ
ما قـانۇنلىرى ئويـدۇردىكى كاپىرالرنىـڭ رايونلىرىـمۇسـۇلمانالرنىڭ كـۆپ قىسـىم ھازىرقى بۇنىڭغا 

ھۆكۈملىرىمۇ كىرىـپ كېتىـدۇ. مانـا بـۇ ھۆكـۈملهر چىقارغان بىلهن ھۆكۈم قىلىدىغان سوتچىالرنىڭ 
ــت  ــهرىئهتكه زى ــى كهلگهنلش ــۈنىك ــا ئهگىشــىپ ك ئۈچ ــدىغانۋه ئۇنىڭغ ــىرلهر  ېلى ــان تهس نۇرغۇنلىغ

كىشىلهرنىڭ بۇ قانۇنالرنىڭ چىقارغان ھۆكـۈملىرى بىـلهن . ۋه رهت قىلىنغۇچىدۇر باتىل تۈپهيلىدىن
ــۇ ۋه ئۇنىڭــدىن باشــقىالرنىڭ ھهممىســى ھارامــدۇر ، ئىگىلىــكھوقــۇق–قولغــا كهلتــۈرگهن ھهق ! ب

ھـارامنى ھـاالل  ،ئـارا ھـارام يهيـدۇىشـىلهر ئۆزلىرىنىـڭ مـاللىرىنى ئۆزبـويىچه كقانۇنالرنىڭ تهلىپى 
نۇرغـۇن كىشـىلهر سـۈكۈت قىلىـپ  غانھېسـاباليدىزامانـدا ئـۆزىنى مـولال ھـازىرقى سانايدۇ. مانـا بـۇ 

َنَ لىنىدۇ. بۋاتقان ئهڭ قهبىھ مۇنكهر ئىشالردىن ھېساۇتۇر  .ِإنَّا ِلَِّ َوِإنَّا ِإلَْيِه رَاِجُع

ھۆكمى ھـارام بولغـان ئىشـنى ھـاالل چىقارغان ئهگهر شهرىئهت بىلهن ھۆكۈم قىلغۇچى قازىنىڭ 
ھـۆكمى  چىقارغـانقىاللمايدىغان بولسا، ئهزهلدىنال شهرىئهت بىـلهن ھۆكـۈم قىلمايـدىغان ئادهمنىـڭ 

 قانداق بولماقچى؟! 

 ،مۇنداق رىـۋايهت قىلىـدۇدىن  ئهنھادىن، ئۇ پهيغهمبهر لالھۇ رهزىيهئىمام بۇخارى ئۇممۇ سهلهمه 

تِـِه ِمـْن بـَْعـٍض « مۇنـداق دېـگهن: پهيغهمبهر  ََن َأْحلَـَن ِحبُجَّ ََن ِإَيلَّ َوَلَعـلَّ بـَْعَضـُكْم َأْن َيُكـ َـا أَنَـا َبَشـٌر َوِإنَُّكـْم َختَْتِصـُم ِإمنَّ
َِ َمــــا َأْمسَـــــُع َفَمــــْن َقَضــــْيُت لَـــــُه ِمــــْن َحــــقِّ َأِخيـــــِه َشــــ َــــا أَْقطَــــُع لَـــــُه ِقْطَعــــًة ِمــــْن النَّـــــارِ َوأَْقِضــــَي لَــــُه َعلَـــــى َحنْــــ  »ْيًئا فَــــَال يَْأُخـــــْذ فَِإمنَّ

ىمغا داۋالىشـىپ كېلىسـىلهر. بهزىڭـالر ئالـدشۈبھىسىزكى، مهن بىـر ئىنسـانمهن. سـىلهر مېنىـڭ «
ئانــدىن مهن ئۇنىڭغــا ئــاڭلىغىنىم  ؛بهزىڭالردىــن ھــۆججىتىنى بايــان قىلىشــتا ســۆزمهنرهك بولۇشــى

نىڭ ھهققىـدىن بىـر نهرسـىنى ىقېرىندىشـ اۋغـام مـۇمكىن. مهن بىرۇشـۇبويىچه ھۆكۈم قىلىـپ قوي
مهن ئۇنىڭغا بىـر پـارچه ئـوتنى كېسـىپ بهرگهن  ، ھهقىقهتهنئۇنى ئالمىسۇن ،ھۆكۈم قىلىپ قويسام

 .169F۲»بولىمهن
 170F۳»تۇر، ئۇ ئـادهم ئـۇنى ئالسـۇن يـاكى تاشلىسـۇنھهقىقهتهن ئۇ بىر پارچه ئوت«يهنه بىر رىۋايهتته: 

 دېيىلگهن.
كىتـابۇل «توپلىمىنىـڭ  لهرنـاملىق ھهدىسـ» سهھىھۇل بۇخارى«ئىمام بۇخارى مهزكۇر ھهدىسنى 

ئـۇ ئـادهم ئـۇنى ئالمىسـۇن.  ،بىر ئادهمگه قېرىندىشىنىڭ ھهققى بىلهن ھۆكۈم قىلىنسا« دا»ئهھكام
 ا كهلتۈرگهن.تدېگهن باب» ھااللنى ھارام قىاللمايدۇ ؛ھاكىمنىڭ ھۆكمى ھارامنى ھاالل ،چۈنكى
نـاھهق  دهمبۇ ھهدىستىن شۇنى بىلىۋالغىلى بولىـدۇكى، بىـر ئـا[ئىبنى ھهجهر مۇنداق دېگهن:  

چىقىرىش ئۈچۈن ھىيلىلهرنىڭ يوللىرىدىن بىر يول بىلهن ھىيله قىلسا، ئۇ  ھهققهئىشنى زاھىرىدا 
بـۇ  اھهق ھۆكۈم قىلىنسا، ئۇ ئادهمنىڭبېرىش ئارقىلىق نئادهمگه قېرىندىشىنىڭ ھهققىنى كېسىپ 

                                                           
 بهت -403جىلد  -11»ئهلمۇغنى ۋهششهرھۇل كهبىير« ۱
 ھهدىس -6967 ۲
 ھهدىس -7181 ۳
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ناھهق ھۆكۈم قىلىنغان نهرسىنى قوبۇل قىلىشى ھاالل ئهمهس. ھۆكۈم قىلىش بىلهن ئۇ ئادهمـدىن 
 . 171F۱]گۇناھ كۆتۈرۈلۈپ كهتمهيدۇ

مهن ئۇنىڭغـا بىـر پـارچه ئـوتنى كېسـىپ بهرگهن  ھهقىقهتهن[«ئىبنى ھهجهر يهنه مۇنداق دهيدۇ: 
قــا كىرىــدۇ دوزاخ ،ئــۆزىگه ئــۇ نهرســىنىڭ ھــاراملىقىنى بىلىــپ تــۇرۇپ ئالســا ،دېگهنلىــك» بــولىمهن

 .172F۲]دېگهنلىكتۇر
 

 ئالدىنى ئېلىش ى ئاساس. دىندا بىدئهت پهيدا قىلىشنىڭچيهتتىن
 

ـــبهر  ـــته پهيغهم ـــۇ ھهق ـــگهن:  ب ـــداق دې َرِ «مۇن ـــ ـــَدثَاِت اْألُُم ـــدئهت« »َوِإيَّـــاُكْم َوُحمْ ـــالردىن  بى ئىش

 .»ساقلىنىڭالر
زىياده قىلىش ياكى كهم قىلىش ۋه ياكى ئۆزگهرتىۋېتىش قاتارلىقالر بىلهن پهيدا بولىـدۇ.  بىدئهت

 رىفكـۇ سـىگهبهزى ھۆكـۈم قىلىنسـا، بىلهن ه پاسىقلىقبىدئهتلهرگ بهزى نىڭ ئهھۋالىغا قارىتابىدئهت
173Fىدۇھۆكۈم قىلىن دهپ

۳. 

أَنَـا « مۇنداق دېـگهن: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلغان، پهيغهمبهر  مهسئۇد  بۇخارى ئىبنىئىمام 
َا ُدوِين  ََْيــُت ِألُنَــاِوَهلُْم اْختُِلُجــ ــْرفـََعنَّ ِإَيلَّ رَِجــاٌل ِمــْنُكْم َحــىتَّ ِإَذا َأْه ِض لَيـُ َْ ــَرُطُكْم َعَلــى احلَْــ َُل َال فـَ َُل َأْي َربِّ َأْصــَحاِيب يـَُقــ َفــأَُق

َا بـَعْ  ىمهن. ماڭـا سـىلهردىن ىپ تـۇررېمهن ھهۋزى كهۋسهرگه سىلهرنىڭ ئالدىڭالردا ب«» َدكَ َتْدرِي َما َأْحَدُث

م، ئـۇالر مېنىـڭ سـالمـاقچى بولمايىـل بو غـادۇ. ھهتتا مهن ئۇالربىر مۇنچه كىشىلهر ئېلىپ كېلىنى
بـۇرادهرلىرىم، دهيـمهن. –ئـۇالر مېنىـڭ يـار !ئـى رهبـبىم :ئالدىمدىن تارتىپ ئېلىپ كېتىلىدۇ. مهن

 .174F٤»دهيدۇ ›قىلغانلىقىنى بىلمهيسهنپهيدا  لهرنىىسهن ئۇالرنىڭ سهندىن كېيىن نېم‹تائاال: هللا

 ِإنـَّكَ « مۇنـداق دېـگهن: پهيغهمبهر  دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ، ئهبۇ سهئىيد  ئىمام بۇخارى
َل بـَْعـِدي َُل ُسْحًقا ُسْحًقا ِلَمْن َبدَّ َا بـَْعَدَك فَأَُق ُل  ىلهرنـىسـهن ئۇالرنىـڭ سـهندىن كېـيىن نېم‹« »َال َتْدرِي َما َبدَّ

ھــاالكهت  ئــۆزگهرتكهنلهرگهمهنــدىن كېــيىن دىننــى ‹ مهن ئانــدىن:›. ى بىلمهيســهنئــۆزگهرتكهنلىكىن
 .175F٥»دهيمهن› ھاالكهت بولسۇن ،بولسۇن

َأَال « ۇنـداق دېـگهن:م پهيغهمبهر  مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ،دىن   ئىبنى ئابباس بۇخارىئىمام 
َُل يَـا َربِّ ُأَصـْيَحاِيب فـَيـَُقـاُل ِإنـَّ َماِل فَـأَُق َُل  َوِإنَُّه ُجيَاُء ِبرَِجاٍل ِمْن أُمَِّيت فـَيـُْؤَخُذ ِبِْم َذاَت الشِّ َا بـَْعـَدَك فَـأَُق َك َال تَـْدرِي َمـا َأْحـَدُث

 َشـْيءإ وَُكنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهْم فـََلمَّا تـََوفـَّْيَتِين ُكنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم، َوأَْنَت َعلَـى ُكـلِّ اَل اْلَعْبُد الصَّاِلُح َكَما قَ 

َا ُمْرَتدِّيَن َعَلى َأْعَقاِبِْم ُمْنُذ فَـاَرقْـتَـُهمْ  َشِهيدٌ  ََْ يـَزَاُل ئاگاھ بولۇڭالر! ئۈممىتىمدىن بىـر مـۇنچه « »فـَيـَُقاُل ِإنَّ َهُؤَالِء 

ــكه ئېلىــپ بېرىلىــدۇ. مهن: ــۈپ، دوزاخ تهرهپ ــبىم‹ كىشــىلهر كهلتۈرۈل ــى رهب ــار !ئ ــۇالر مېنىــڭ ي –ئ
                                                           

 بهت -174جىلد  -13» فهتھۇل بارى« ۱
 بهت -339جىلد  -12» فهتھۇل بارى« ۲
 بهتلهر -37، -36جىلد  -2كىتابى ناملىق » ئهلئىئتىسام«شاتىبىنىڭ  ۳
 ھهدىس -7049 ٤
 ھهدىس -7051 ٥
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ــۇرادهرلىرىم ــدا  لهرنــىىرنىــڭ ســهندىن كېــيىن نېمســهن ئۇال‹ دهيــمهن. ماڭــا:› ب قىلغــانلىقىنى پهي

مهن  دېيىلىدۇ. مهن ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇشۇ سـۆزىگه ئوخشـاش سـۆزنى دهيـمهن: ›بىلمهيسهن

ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بولغان مـۇددهتته، ئۇالرنىـڭ ئهمهللىرىنـى كۆزىتىـپ تۇرغـان ئىـدىم، مېنـى قهبـزى روھ 
ئهمهللىرىنــى ســهن كۆزىتىــپ تۇرغــان ئىــدىڭ، ســهن ھهمــمه نهرســىدىن قىلغىنىڭــدىن كېــيىن، ئۇالرنىــڭ 

176Fخهۋهردارســهن

۱ :ھهمىشــه مــۇرتهد بولــۇپ،  ئايرىلغانــدىن تارتىــپ ئــۇالر ندىســهن ئــۇالر‹ ئانــدىن ماڭــا
 .177F۲»دېيىلىدۇ› كىنىپ تۇردىكهينىگه چې

تكهنلهرنىڭ رئۆزگهدىننى ىنى قولالنغانلىقى دهپ كىچىكلهتمه ئىبار »ُأَصـْيَحاِيب « :نىڭ پهيغهمبهر 

 . ى بىلدۈرىدۇلىكىنساندىكى كىشىلهر ئىكهن ئاز
پهيـدا  نىئىشـالر بىـدئهتھهدىسنى ئۆزىنىڭ ئادىتى بويىچه، دىندا  بۇ رهھىمهھۇلالھئىمام بۇخارى 

ـــۆزگهرتىش ئېلىـــپ بېـــرىش قىلىـــش ۋه لىرىدىن ســـهۋهبچـــوڭ ۋه مۇرتهدلىكنىـــڭ ئهڭ  هپىتـــن ،ئ
سـهھىھۇل « ، ئۆزىنىـڭقىلىـش ئۈچـۈن ئىكهنلىكىـگه ئىشـارهتڭ ئاساسى بهلكى ئۇنى، ئىكهنلىكىگه

 نىڭ بېشىدا كهلتۈرگهن. »كىتابۇل فىتهن« داناملىق ھهدىسلهر توپلىمى »بۇخارى
ئهڭ ۋه مۇرتهدلىكنىـڭ  هۋه ھازىرقى زاماندىكى پىتن بۇرۇنقىپهيدا قىلىش  بىدئهتدىندا شۇنداق، 

ْلَيْكَذْر الَِّذيَن ُخيَـاِلُفوَن  :نىڭ تۆۋهندىكى سۆزىدۇرتائاالهللا. بۇنىڭ دهلىلى چوڭ سهۋهبلىرى ھېسابلىنىدۇ فـَ

َنٌة َأْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  پهيغهمبهرنىڭ ئهمرىگه خىالپلىق قىلغـۇچىالر (دۇنيـادا چـوڭ  َعْن َأْمرِِه َأْن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ

178Fبولۇشتىن قورقسۇنبىر) پىتنىگه يولۇقۇشتىن، يا (ئاخىرهتته) قاتتىق بىر ئازابقا دۇچار 

۳. 

 نىـــڭ شـــهرىئىتىنىڭ بـــۇ ئـــايهتتىن شـــۇنى بىلىۋېلىشـــقا بولىـــدۇكى، پىتـــنه پهيغهمـــبهر 
 خىالپلىـقبۇيرۇقىغـا ئارقىلىق، ئـۇ زاتنىـڭ پهيدا قىلىش  بىدئهت دادىن ۋه ملىرىدىن چهتنهشاھكئه

ـنَـُهْم  فـََنُسوا َحظ�ا تائاال مۇنداق دهيدۇ:هللادۇر. بۇ ھهقته سىجازاى تهقدىرنىڭ ىشقىل نَـا بـَيـْ ِممـَّا ذُكِّـُروا بِـِه فََأْغَريـْ

ـَْضاءَ  ئۇالر (ئىنجىلدا) ئۆزلىرىگه قىلىنغان نهسىھهتنىڭ بىر قىسـمىنى ئۇنتـۇدى،  ِإَ  يـَْوِم اْلِقَياَمـةِ  اْلَعَداَوَة َواْلبَـ

(بۇنىڭ جازاسى ئۈچۈن) ئۇالرنىڭ ئارىسىغا قىيامهتكىچه ئاداۋهت ۋه دۈشمهنلىك سالدۇق 179F

٤. 
پهيدا قىلىـش ۋه ئـۆزگهرتىش ئېلىـپ بېرىشـنىڭ ئالـدىنى  بىدئهتشۇنىڭ ئۈچۈن شهرىئهت دىندا 

 رهھىمهھـۇلالھ. بـۇ قائىـدىلهرنى ئىمـام بۇخـارى بېكىتكهن ئېلىش ئۈچۈن، نۇرغۇنلىغان قائىدىلهرنى
 ده»كىتـابۇل ئىئتىسـام بىلكىتـابى ۋهسسـۈننه« ناملىق ھهدىسلهر توپلىمىنىڭ »سهھىھۇل بۇخارى«

 .غانبايان قىل
نـادان كىشـىلهرنى بـاش قىلىشـتىن  ،توسۇش ۋه ئۇنىڭدىن ئاگاھالنـدۇرۇشبىدئهتلهردىن تۆۋهنده 

ق پىكىر ۋه بـۇزۇق قىياسـنى بۇزۇ ،قىزىقتۇرۇشئۆلىماالرنى باش قىلىشقا  ،ئۇنىڭ ئهكسىچه ،توسۇش
ارتىش ۋه تـ–الشتـا ،چوڭقـۇرالپ كىرىـپ كېتىشـتىن توسـۇش دىندا قاتتىقلىق قىلىش ۋه ،سۆكۈش

 تىن توسـۇش قاتـارلىقتاب ۋه مۇشـرىكالرغا ئوخشىتىۋېلىشـئۆزىنى ئهھلى كى ،ئىختىالپتىن توسۇش
 :مىزبايان قىلى نىدهلىللىرى قائىدىلهرنىڭ

 بىدئهتلهردىن توسۇش ۋه ئۇنىڭدىن ئاگاھالندۇرۇش  -١
                                                           

 ئايهت -117سۈره مائىده  ۱
 ھهدىس -4625 ۲
 ئايهت -63سۈره نۇر  ۳
 ئايهت -14سۈره مائىده  ٤
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ن پهيـدا ىيېڭىـد بولمىغان لىدىغان ھېچقانداق بىر ئاساسئىسپات بوشهرىئهتته ئۇنىڭغا  ،بىدئهت
لىدىغان ئىسپات بوئۇنىڭغا  تهشهرىئهت بىدئهت دهپ ئىپادىلهنسىمۇ تىلدا ،گهرچه قىلىنغان نهرسىدۇر.

النمايدۇ. مانا بۇ ھهنبهلى ئالىملىرىدىن ئىبنى رهجهبنىـڭ بىـدئهتنى بساېبىدئهت ھ ئاساسى بار نهرسه
 شىدۇر.ۇتونۇشتۇر

ــدۇ:  ــداق دهي ــى رهجهب مۇن ــا[ئىبن ــۆزىد ،ئهمم ــڭ س ــهلهف ئالىملىرىنى ــدئهتلهرنى هس  ڭبهزى بى
 .180F۱]پهقهت لۇغهت ئېتىبارى بىلهندۇر ،ارى بىلهن بولماستىنتىبېغانلىقى شهرىئهت ئالچىرايلىق سان

181Fقتۇرھهرقانداق بىدئهت گهرچه ئۇنى كىشىلهر چىرايلىق كۆرگهن تهقدىردىمۇ ئازغۇنلۇ

۲. 
ــگهن: فشــهيخ ھــا ــداق دې ــارلىق بىــدئهتلهر رهت ســىز شــۇنى بى[ىز ھهكىمــى مۇن لىــۋېلىڭكى، ب

، ئىچىـده سـهتئۇنىـڭ ھهممىسـى  ؛قىلىنمايـدۇقىلىنىدۇ، ئۇنىڭ ئىچىدىن ھېچبىـر نهرسـه قوبـۇل 
ئۇنىـڭ  ؛يـوق تىن ئهسـهرھىـدايهتئۇنىڭدا ، لىقگۇمراھئۇنىڭ ھهممىسى  ؛بىر چىرايلىقى يوقچھې

ئىزنـا  ىقهتـتىنھهقئۇنىڭـدا  ،ئۇنىڭ ھهممىسى باتىل ؛جىر يوقئه قىلچه ، ئۇنىڭداھهممىسى گۇناھ
 .182F۳]يوق...

َِر، فَــِإنَّ ُكــلَّ ِبْدَعــٍة َضــالَلةٌ « نىــڭ مۇنــۇ ســۆزى تهســتىقاليدۇ: بــۇنى پهيغهمــبهر   »َوِإيَّــاُكْم َوُحمْــَدثَاِت األُُمــ

 .183F٤»ھهرقانداق بىدئهت ئازغۇنلۇقتۇر، چۈنكى ساقلىنىڭالرئىشالردىن  بىدئهتسىلهر «
، مۇسـتهھهب، ۋاجىـب«نىڭ بىدئهتنى رهھىمهھۇلالھسىز بۇنىڭدىن ئىززۇددىن ئىبنى ئابدۇساالم 

ــارام ــرۇھ ۋه ھ ــاھ، مهك ــۈرگه بۆلگهن» مۇب ــارلىق بهش ت ــىم كىنىلقات ــر تهقس ــوق بى ــى ي ــڭ ئاساس ى

دهۋاتسـا، ئىـززۇددىن  »ھهرقانداق بىدئهت ئـازغۇنلۇقتۇر« :ى بىلىۋاالاليسىز. پهيغهمبهر كىنىلئىكهن
184Fبولغان بىدئهتمۇ بار دهيدۇ ۋاجىببنى ئابدۇساالم بۇ يهرده ئى

 رهھىمهھۇلالھشاتىبى  ،. شۇنىڭ ئۈچۈن٥
ئىسـپات ھهقىقهتهن بـۇ تهقسـىم ئويـدۇرۇپ چىقىرىلغـان بىـر ئىـش بولـۇپ، ئۇنىڭغـا [مۇنداق دهيدۇ: 

  .185F٦]دهلىل يوق يلىدىغان ھېچبىر شهرئىبو
زگهرتىۋېتىشتىن ئىبارهت بىـر يېڭىلىقنـى پهيـدا ھهرقانداق بىر كىشى بىدئهتتىن ياكى دىننى ئۆ

قىلسا، ئۇ ئادهمگه ئۆزىنىڭ گۇنـاھى ۋه ئۇنىڭغـا ئهمهل قىلغـان كىشـىلهرنىڭ گۇنـاھى بولىـدۇ. مانـا 
 بار. تهھدىتبۇنىڭدا مۇشۇ بۇزۇقچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن قاتتىق 

َوَمـْن «مۇنداق دېـگهن:  پهيغهمبهر  ،دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ  ھۇرهيره ئهبۇ ئىمام مۇسلىم
ُقُص َذلِــَك ِمــْن آثَـــاِمِهْم َشــْيًئا مثِْ ِمثْــُل آثَـــاِم َمــْن تَِبَعــُه َال يـَـــنـْ كىمكـــى ئازغۇنلۇققـــا « »َدَعــا ِإَىل َضــَالَلٍة َكــاَن َعَلْيـــِه ِمــْن اْإلِ

 ســتىن،نهرســه كېمهيتىلمهھېچ ىــدىنگۇناھ ىڭكىشــىن نئهگهشــكهئازغۇنلۇققــا  ۇشــ، ســاچاقىر
 .»پ تۇرىدۇبولۇ گۇناھ شائوخش ۈچىگهئهگهشك اقىرغۇچى ئادهمگهچ

 مۇنـداق دىـن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ، پهيغهمـبهر  ئىمام مۇسلىم جهرىر ئىبنى ئابدۇلالھ 

ْسـَالِم ُسـنًَّة َسـيَِّئًة َكـاَن َعَلْيـِه ِوْزُرَهـا َوِوْزُر َمـْن َعِمـَل ِبَـا ِمـْن بـَْعـِدِه ِمـْن َغـْريِ « دېگهن: ُقَص ِمـْن َأْوزَارِِهـْم  َوَمْن َسـنَّ ِيف اْإلِ َأْن يـَـنـْ
                                                           

 بهت -233ھهدىس  -28» جامىئۇل ئۇلۇمى ۋهلھىكهم« ۱
 اللهكائى رىۋايىتى ۲
 )سهلهفىييه نهشرىياتى(بهت،  -616جىلد  -2» مهئارىجۇل قهبۇل« ۳
 دېيىلگهن »ھهسهن، سهھىھ« :تىرمىزى رىۋايىتى، بۇ ھهدىس ٤
 بهتلهر -192، -191جىلد  -1ناملىق كىتابى » ئهلئىئتىسام«بهت ۋه شاتىبىنىڭ  -254جىلد  -13» فهتھۇل بارى« ٥
 بهت -191جىلد  -1» ئهلئىئتىسام« ٦
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سـا، ئـۇ ئـادهمگه شـۇ يامـان ىلق پهيـدا نى (يهنى بىـدئهتنى)يوليامان  هركىمكى ئىسالمدا بىر« »َشـْيءٌ 

دىن كېيىن شۇ يامان يولغا ئهمهل قىلغۇچىالرنىڭ گۇناھلىرىـدىن ھېچنهرسـه ۆزىگۇناھى ۋه ئ نىڭيول
 .186F۱»شۇالرنىڭ گۇناھلىرىغا ئوخشاش گۇناھ بولۇپ تۇرىدۇ ،كېمهيتىلمهستىن

بىــدئهت پهيــدا قىلىشــنىڭ ئالــدىنى ئــېلىش ئۈچــۈن بىــدئهت پهيــدا قىلغــۇچى كىشــىگه ئــورۇن 
 بهرگۈچىگه لهنهت قىلىندى.

 ماڭـا پهيغهمـبهر  دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ، ئـۇ مۇنـداق دېـگهن:  ۇسلىم ئهلىئىمام م

ُ َمـْن « :تۆت تۈرلۈك ئىشنى سـۆزلهپ بهردىمۇنداق  ُ َمـْن َلَعـَن َواِلَديْـِه َوَلَعـَن الَّ ُ َمـْن َذبَـَح ِل َـْريِ الَِّ َوَلَعـَن الَّ َلَعـَن الَّ
ُ َمنْ  بوغۇزلىغـان مـال نامىـدىن باشـقىنى تىلغـا ئېلىـپ  نىڭ«هللا »األرض َغيـََّر اْلَمَنار آَوى ُحمِْدثًا َوَلَعَن الَّ

بىدئهت پهيـدا ، لهنهت قىلسۇنهللائانىسىغا لهنهت ئوقۇغان كىشىگه –ئاتا ،لهنهت قىلسۇنهللا كىشىگه
ــىگه  ــورۇن بهرگهن كىش ــا ئ ــۇنهللاقىلغۇچىغ ــىگه  ،لهنهت قىلس ــۆزگهرتكهن كىش ــى ئ يهر بهلگىلىرىن

 .187F۲»لهنهت قىلسۇنهللا
 نادان كىشىلهرنى باش قىلىشتىن ئاگاھالندۇرۇش  -٢

 ھهم كىرىدۇ. ۋه پىكىرلىرىنى ئېلىشتىن ئاگاھالندۇرۇش ئۇالرنىڭ سۆزبۇنىڭغا 
ئازغۇنلۇق ۋه دىندا بىـدئهت پهيـدا قىلىشـنىڭ ئهڭ چـوڭ ، ۋه پىكىرلىرىنى ئېلىش ئۇالرنىڭ سۆز

 لىرىدىنبشـــىنىڭ ســـهۋهۇبۇزۇلىـــڭ كىنىلكىشـــىلهرنىڭ دۇنيـــا ۋه ئاخىرهت ھهمـــدهلىرىدىن بســـهۋه

 بۇ ھهقته ئىمام بۇخارى ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمـرى ئىبنـى ئـاس  ئهمهس. يمهخپىبۇ  ،دۇھېسابلىنى

ى كىنـىلنىـڭ مۇنـداق دېگهن  دىن مۇنداق رىـۋايهت قىلغـان، ئـۇ مۇنـداق دېـگهن: مهن پهيغهمـبهر

َقـى ِإنَّ الََّ َال يـَْنزُِع اْلِعْلَم بـَْعَد « ئاڭلىغان ئىدىم: ُهْم َمَع قـَْبِض اْلُعَلَماِء ِبِعْلِمِهْم فـََيبـْ َُه انِْتزَاًعا َوَلِكْن يـَْنَتزُِعُه ِمنـْ َأْن َأْعطَاُكُم
َنَ  ََن َوَيِضـــلُّ ََن بِـــَرأِْيِهْم فـَُيِضـــلُّ َن فـَيـُْفتُـــ َْ ـــاٌل ُيْســـتَـْفتَـ ـــى هللاشۈبھىســـىزكى، « »نَـــاٌس ُجهَّ ـــىلهرگه ئىلىمن ـــاال س تائ

ئىلىمـى ئۆلىمـاالرنى  ئـۇالردىن نىلـېكىن ئـۇ ،لمايـدۇئابىردىنال اندهك يۇلۇپ ئالغىن كېيىن بهرگهند
ىلهن نـادان كىشـىلهر قېلىـپ شۇنىڭ بئېلىپ كېتىدۇ.  ئارقىلىققهبزى روھ قىلىش بىلهن قوشۇپ 

ئۆزلىرىمۇ  ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ رايى بىلهن پهتىۋا بېرىدۇ. ئاقىۋهتته ،ده، ئۇالردىن پهتىۋا سورالسا–قالىدۇ
 ».ئازىدۇ ۋه باشقىالرنىمۇ ئازدۇرىدۇ

ِإنَّ الََّ َال يـَْقـِبُض اْلِعْلـَم انِْتزَاًعـا يـَْنَتزُِعـُه ِمـْن النَّـاِس «: ايهتتهبۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايهت قىلغان يهنه بىـر رىـۋ
ََْ يـُْبِق َعاِلمً  َاَوَلِكْن يـَْقِبُض اْلِعْلَم ِبَقْبِض اْلُعَلَماِء َحىتَّ ِإَذا  َا َوَأَضـلُّ َْا ِب َـْريِ ِعْلـٍم َفَضـلُّ َا فَأَفْـتَـ » ا اختَََّذ النَّاُس ُرُءوًسا ُجهَّاًال َفُسِئُل

ئۆلىماالرنى  بهلكى ،لمايدۇئاال اقبىريۇلۇپ ئالغاندهك تائاال ئىلىمنى كىشىلهردىن هللا ،شۈبھىسىزكى«
قالدۇرمىغانــدا  مۇىمنىئــال هرتائــاال بىــرهللاھهتتــا  ئېلىــپ كېتىــدۇ.قهبــزى روھ قىلىــش ئــارقىلىق 

ئىلىمسىز پهتىـۋا  ،ئۇالردىن سوئال سورالسا ده،–نادان ئادهملهرنى باش قىلىۋالىدۇئۆزلىرىگه كىشىلهر 
  .188F۳»باشقىالرنىمۇ ئازدۇرىدۇ ،ئۆزلىرىمۇ ئازىدۇ ،بېرىدۇ. ئاقىۋهتته

 شكه رىغبهتلهندۈرۈشىنىئۆلىماالرنى باش قىلىش ۋه ئۇالردىن ئۆگ -٣
                                                           

 بهت -302جىلد  -13» فهتھۇل بارى« ۱
 بهت -281جىلد  -13» بارىفهتھۇل « ۲
 بهت -287جىلد  -13بهت،  -195جىلد  -1» فهتھۇل بارى« ۳
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ِإَذا ُضـيَِّعْت «دۇر: ھهم دهلىلـ نىڭ مۇنۇ سۆزى پهيغهمبهر  هيهنلهر، رىقى ھهدىسىبۇنىڭ دهلىلى يۇق
ََل الَِّ قَاَل ِإَذا ُأْسِنَد اْألَْمُر ِإَىل َغْريِ  ئامانهت زايه « »َأْهِلِه فَانـَْتِظْر السَّـاَعةَ  اْألََمانَُة فَانـَْتِظْر السَّاَعَة قَاَل َكْيَف ِإَضاَعتـَُها يَا َرُس

دهپ  »ئامـانهت قانـداق زايه بولىـدۇ؟نىـڭ ئهلچىسـى! هللائى «: ئهبۇ ھۇرهيره». قىيامهتنى كۈتبولسا 

189Fدېدى »ئۆز ئهھلىنىڭ غهيرىگه تاپشۇرۇلسائىش « رىپ:ېجاۋاب ب پهيغهمبهر  .دىسورى

۱. 
 بۇزۇق پىكىر ۋه بۇزۇق قىياسنى سۆكۈش -٤

ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن نَارإ : تائاالنىڭهللا مهن ئۇنىڭدىن ئارتۇق، مېنـى «ئىبلىس:  ِطنيإ  َوَخَلْقَتُه ِمنْ قَاَل أَنَا َخيـْ

بـۇزۇق قىياسـنى تۇتقـان  ،سۆزىده كهلگىنىدهكدېگهن  190F۲دېدى» ئوتتىن ياراتتىڭ، ئۇنى اليدىن ياراتتىڭ
  مهلئۇندۇر. ئىبلىس شهخس بىرىنچى

بۇيرۇقىغـا بـۇزۇق تائاالنىڭ ئادهم ئهلهيھىسساالمغا سـهجده قىلىشـقا قىلغـان هللا مهلئۇن ئىبلىس
ئىبلىس مهلئۇننىڭ يولىنى  قىياسنى قىلغان ھهرقانداق ئادهم قىياس بىلهن قارشى چىقتى. بۇزۇق

 . ان بولىدۇتۇتق
191F. بۇزۇق پىكىرمۇ شۇنداقدۇنى كۆرسىتىنهرسىبولغان قارشى  گهدهلىل ـــ بۇزۇق قىياس دېگهن

۳ . 
 ينۇرغۇنلىغان شهرئى الرغا ئائىتماھكئه ۋه همانا بۇ بۇزۇق ئاساس بولۇپ، ئۇنىڭ سهۋهبىدىن ئهقىد

 دهلىللهر رهت قىلىنماقتا. 
 هئهقىد ئهقائىدى ۋهلئهھكام ـــ لىئهلھهدىيسۇ ھۇججهتۇن بىنهفسىھى ف«خ ئهلبانى ئۆزىنىڭ شهي

 بۇنىڭغـا نۇرغـۇن نـاملىق كىتابىـدا» ھهدىسـنىڭ ئـۆزى ھـۆججهت غا ئائىت مهسىلىلهردهرمالاھكئهۋه 
 . غانمىسالالرنى بايان قىل

لَـْيَس َعـام ِإالَّ الـَِّذي { دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىـدۇ، ئـۇ مۇنـداق دېـگهن: بهيھهقى ئىبنى مهسئۇد 
َل َعــام خــري ِمــْن َعــامبـَْعــده َشــّر ِمْنــهُ  َر ، َال أَقُــ ََن اْألُُمــ م يَِقيُســ َْ ــ ، َوَال أَِمــري َخــْري ِمــْن أَِمــري َوَلِكــْن َذَهــاب اْلُعَلَمــاء، ُمثَّ َحيْــُدث قـَ

ْسَالمِبآ يىلـدىن  ئـاۋۋالقىھهرقانداق بىر يىلال بولىدىكهن، ئۇنىڭدىن كېيىنكـى يىـل { }رَاِئِهْم فـَيـُْهَدم اْإلِ

يامانراق بولىدۇ. مهن بىر يىل يهنه بىر يىلدىن ياخشىراق، بىر ئهمىر يهنه بىر ئهمىردىن ياخشـىراق 
ى رايـئۆلىماالر كېتىپ قېلىپ، كېيىن ئىشالرنى ئۆزلىرىنىڭ  ،بولغىنىمكچى . دېمهكچى ئهمهسدېمه

 .192F٤}ئىسالمنى بهربات قىلىدىغان بىر قهۋم پهيدا بولىدۇ ،بىلهن قىياس قىلىپ
 توغرىسىدىكى ھهدىس بۇ سۆزگه دهلىلدۇر. كۆتۈرۈلۈپ كېتىشىئىلىمنىڭ 

ــا ــاس بولس ــۇزۇق قىي ـــ ب ــ ــ ــل كهلتۈرۈش ــدئهتچىلهرنىڭ دهلى ــىدبى ــرىتىلهرنىىىكى ۋاس . ڭ بى
ىرىنى يوققـا چىقارغۇچىالرنىـڭ تائاالنىڭ سـۈپهتلهللامهخلۇقلىرىغا قىياس قىلىپ تۇرۇپ،  تائاالنىهللا
193Fدىندۇرسىجۈملى نىڭبۇزۇق قىياسقارىشى مانا مۇشۇ  كۆز

٥ . 
 بۇزۇق پىكىرگه مهزھهبلهردىكى دهلىلگه خىالپ بولغان زهئىپ سۆزلهر ياكى دهلىلگه خىـالپ ھالـدا

 كىرىپ كېتىدۇ. دېگهندهك سۆزلهر »بارمهنپهئهت بۇنىڭدا «
                                                           

 بۇخارى رىۋايىتى ۱
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -12ئايهت، سۈره ئهئراف  -76سۈره ساد  ۲
 بهت -282جىلد  -13» فهتھۇل بارى« ۳
 بهت -283جىلد  -13» فهتھۇل بارى« ٤
 تلهربه -241، -220جىلد  -2» ئهلئىئتىسام« ٥
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 يَا أَيـَُّهـا{دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ، ئۇ مۇنداق دېگهن:  ف ۇنهيئىمام بۇخارى سهھلى ئىبنى ھ
َْ َأْسـَتِطيُع َأْن أَُردَّ أَْمـرَ  َم َأِيب َجْنـَدٍل َولَـ َْ َا رَأَْيُكـْم َعلَـى ِديـِنُكْم َلَقـْد رَأَيـْتُـِين يـَـ ُمـ َ النَّاُس اتَِّ ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم َعَلْيـِه  َرُسـ ِل الَِّ َصـلَّى الَّ

ئى ئىنسانالر! سىلهر دىنىڭالرغا زىت يۈرگـۈزگهن پىكرىڭالرنـى قـارىالڭالر. مهن ئـۆزۈمنى ئهبـۇ { }َلَرَدْدتُـهُ 

دهڭســهپ كــۆردۈم. ئهگهر مهن  ئــا)–(يهنــى ھــۇدهيبىيه كېلىشــىمى بولغــان كــۈنى جهنــدهل كۈنىســى
ــادىر  ــقا ق ــۇيرۇقىنى رهت قىلىش ــۇلۇلالھنىڭ ب ــان رهس ــۇنى رهت قىلغ ــۋهتته ئ ــام، ئهل ــان بولس بواللىغ

 .}بوالتتىم

 ِإيَّــاُكمْ {دىــن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىــدۇ، ئــۇ مۇنــداق دېــگهن:   كــائى ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــابالله
َا بِــالرَّْأِى َفَضــلُّ  ََهــا فـََقــاُل ُهُم اَألَحاِديــُث َأْن َحيَْفُظ ــَنِن َأْعيَــتـْ َاَوَأْصــَحاَب الــرَّْأِى فَــِإنـَُّهْم َأْعــَداُء السُّ  ھهدىــس( ســىلهر{} َا َوَأَضــلُّ

چــۈنكى ئــۇالر ســۈننهتلهرنىڭ  ،قىلىڭــالر بىــلهن ســۆزلهيدىغان كىشــىلهردىن ھهزهررايــى  )تۇرغۇچىــدا
ــاقىۋهتته، ىلقى گهپ بىــلهن ر. ئــۇالر ھهدىســلهرنى يادالشــتىن چارچــاپ رايــىدۈشــمهنلىرىدۇ شــتى. ئ

 .194F۱}ئۆزلىرىمۇ ئازدى، باشقىالرنىمۇ ئازدۇردى
 لهپ كېتىشتىن توسۇشىدىندا قاتتىقلىق قىلىش، چوڭقۇرالپ كېتىش ۋه ئىچكىر -٥

مۇنـداق دېـگهن: ئـۈچ قېـتىم  پهيغهمـبهر  ،قىلغـان ھهدىسـته رىـۋايهتدىن  ئىبنى مهسئۇد 

َنَ « ُعــ ھهرىكهتلىرىــده چېكىــدىن –مهســىلىنى چوڭقــۇرالپ، كــوچىالپ، ســۆز«» قَاَهلَـا َثَالثًــا ـــــ َهلَـَك اْلُمتَـَنطِّ

  .195F۲»دىھاالك بولئاشقۇچىالر 

ــدۇ:  ــداق دهي ــابى مۇن ــعْ «[خهتت ـــ اْلُمتَـَنطِّ ــگهن  »تىئهتمــۇتهنئهل ــ ـــدې ــۇرالپ  ــ ــر نهرســىگه چوڭق بى

 .196F۳]ان ئىشالرغا چۆمگۈچى دېگهنلىكتۇريهتمهيدىغكىرگۈچى، ئهقىللهر 

 مۇنـداق دېـگهن: قىلغـان ھهدىسـته پهيغهمـبهر  رىـۋايهتئىمام ئهھـمهد دىن  ئىبنى ئابباس 

» ََّ َِّ ِيف الــدِّينِ ِيف الــدِّينِ  ِإيَّــاُكْم َواْل ُلُــ َلُكْم بِــاْل ُُل ــَك َمــْن َكــاَن قـَــبـْ َــا َهَل ۋېتىشــتىن ۇدىن ئاشۇرچېكىــدىنــدا «» ، فَِإمنَّ

ۋهتكهنلىكى سـهۋهبلىك ۇدىن ئاشـۇرچېكى. شۈبھىسىزكى، سىلهردىن ئىلگىرىكىلهر دىندا ساقلىنىڭالر
  .197F٤»ھاالك بولغان ئىدى

مانــا بــۇ ھهدىــس ئېتىقــادالر ۋه ئهمهللهردىكــى [مۇنــداق دهيــدۇ:  رهھىمهھــۇلالھ تهيمىيــيهئىبنــى 
  .198F٥]دۇۋېتىش تۈرلىرىنىڭ ھهممىنى ئۆز ئىچىگه ئالىۇچېكىدىن ئاشۇر

تائـاال هللانىڭ سـهۋهبىدۇر. بـۇ ھهقـته بولۇشـىۋېتىش ناسـاراالرنىڭ كـاپىر ۇدىندا چېكىدىن ئاشـۇر

ـْلُــوا ِيف ِديــِنُكْم َوال تـَُقولُــوا َعَلــى الَِّ ِإال اْحلَــقَّ  مۇنــداق دېــگهن: ئــى ئهھلــى كىتــاب! (يهنــى  يَاَأْهــَل اْلِكَتــاِب ال تـَ

دىن باشـقىنى ئېيتمـاڭالر نىڭ شهنىگه ھهق (سۆز)هللا) دىنىڭالردا ھهددىدىن ئاشماڭالر، !ناساراالر جامائهسى

قا شېرىكى ۋه بالىسى بولۇشتىن پاك دهپ ئېتىقاد قىلىڭالر)هللا(يهنى  199F

٦.  
                                                           

» فهتھۇل بارى«بهت ۋه  -77جىلد  -1» ئىئالمۇل مۇۋهققىئىين« )،تهييىبه نهشرىياتى(بهت،  -123جىلد  -1» شهرھۇ ئىئتىقادى ئهھلى سۈننه« ۱
 بهت -286جىلد  -13
 مۇسلىم رىۋايىتى ۲
 بهتلهر -13، -12جىلد  -7» مهئالىمۇس سىنىين« ۳
 دهپ قارىغان »سهھىھ«بۇ ھهدىسنى ئىبنى خۇزهيمه ۋه ئىبنى ھهببان  ٤
 )ئهنسارۇس سۈننه نهشرىياتى(بهت،  -228» فهتھۇل مهجىد« ٥
 ئايهت -171سۈره نىسائ  ٦
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 ھهتتا ئۇ زاتنى ئىالھ قىلىۋېلىشتى. ،پىشېئۇالر ئىسا ئهلهيھىسساالم ھهققىده چېكىدىن ئ
ئـادهم «ناملىق كىتابىـدا » ئهتتهۋھىد«ھھاب ئۆزىنىڭ هئابدۇلۋشهيخۇل ئىسالم مۇھهممهد ئىبنى 

ھ كىشـىلهر ھهققىـده سـالى ،نىڭ ۋه ئۆز دىنىنى تاشلىشـىنىڭ سـهۋهبىبولۇشىپهرزهنتلىرىنىڭ كاپىر 

 َوقَاُلوا ال َتَذُرنَّ آِهلََتُكْم َوال َتَذُرنَّ : تائاالنىڭهللابۇ بابتا . ئاچقان باببىر  هپد» ۋېتىشىدۇرۇچېكىدىن ئاشۇر

ھهرگىــز تهرك  ...لىرىڭالرنى ھهرگىــز تهرك ئهتمهڭــالر، ۋهدنــى، ســۇۋائنىمهئبــۇد‹ئــۇالر:  َود�ا َوال ُســَواًعا

ھهدىسـىنى زىكـرى يـۇقىرىقى نىـڭ  دېگهن سۆزىنىڭ تهپسـىرىده ئىبنـى ئاببـاس  دېدى› ئهتمهڭالر
 200F۱.غانقىل

 رۇخسـهتۋه  كـۈچهپ كېـتىشلۇپمۇ قاتتىق وب ،قاتتىقلىق ۋه چوڭقۇرالپ كېتىش ،شۇنىڭ ئۈچۈن
ئـارقىلىق  شـهرھلهش ااتئايهت ۋه ھهدىسلهرنى خ ئىنساننىبهزىده  ،ئىشالردىن باش تارتىش بېرىلگهن

ــۇيرۇقۋه ئۇنىــڭ رهســۇلىنىڭ هللا ــۈنلهي  نىىب ــدۇ. شــۇنىڭ ئۈچــۈنېتهرك ئپۈت  ،تىشــكه ئېلىــپ بارى
201Fقاتتىقلىق بىلهن قىلغان ئهمهل ئۈزۈلۈپ قالىـدۇ، ئـۇزۇن داۋامالشـمايدۇ.

نۇرغۇنلىغـان سـوپىالرنىڭ  ۲
 .نداقئهھۋالى مانا مۇشۇ–ھال

ــۇر ــدىن ئاش ــىئه مهزھىۇچېكى ــىبۋېتىش ش ــڭ ئاساس ــۇ  202F۳.ىنى ــىپلىك پمهزھهب نىڭمۇ ىمۇتهئهسس
  203F٤.ھېسابلىنىدۇ ۋهتكهنلىكۇچېكىدىن ئاشۇر مۇزىم قىلىشهخالرغا تئاساسىدۇر. شهي

قىلىشقا ئېلىـپ بارىـدۇ. قهبرىلهردىكـى نى قويۇپ ئۇالرغا ئىبادهت هللازىم قىلىش بهزىده هئۇالرغا ت
ىغان ئىشـالرمۇ كىشىلهرگه ئىبادهت قىلىش، ئۇالرنىڭ سۈرهتلىرىنى ئېسىپ قويۇش ۋه ئۇنىڭغـا ئوخشـ

زىـم هئۇالرغا ت ،دهلىللهردىن ئۈستۈن قويۇش يھهرىكهتلىرىنى شهرئى–. ئۇالرنىڭ سۆزشۇنىڭ قاتارىدىن
لىنىدۇ. مانـا بـۇ سـابېھنىڭ جۈملىسـىدىن تكهنلىكۋهۇۋه ئۇالر ھهققىده چېكىدىن ئاشـۇر قىلغانلىق

204Fىڭ ئاساسىدۇر.كىنىلمۇتهئهسسىپ پمهزھه

٥  
 تىن توسۇشلىشىشقىلىش ۋه ئىختىالپ ماجىرا–جېدهل، لىشىشىمۇنازىر -٦

َُبُكْم فَـِإَذا اْختَـَلْفـُتمْ « مۇنـداق دېـگهن: بۇ ھهقته پهيغهمبهر  َا َعْنـهُ  اقْــَرُءوا اْلُقـْرآَن َمـا ائْـتَـَلَفـْت َعَلْيـِه قـُلُـ َُمـ  »فـَُق

ئورنــۇڭالردىن قوپــۇپ  ،لىشــىپ قالســاڭالرپقۇرئــان ئوقــۇڭالر! ئىختىال بىرلهشــكهن ھالــداقهلــبىڭالر «
   205F۱»كېتىڭالر!

بىر قۇرئان كهرىمنىڭ  ساھابىلهربهزى  ،دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمرى 
 .كېتىـپ قالـدىپ ۈئۇالرنىـڭ ئـاۋازلىرى كۆتۈرۈلـ ىپ قېلىـپ،شـىلجېدهل زىكـرى قىلىـپ نىىتىئاي

ۋه يۈزى قىزارغان ھالهتته ئۇالرغا توپا چېچىـپ چىقتـى ۋه مۇنـداق دېـدى:  لهنگهنپغهزه پهيغهمبهر 

ِم ِبََذا أُْهِلَكْت اْألَُمـُم ِمـْن قـَـْبِلُكْم بِـاْخِتَالِفِهْم َعلَـى أَنِْبيَـاِئِهْم َوَضـْرِبِْم « َْ ََْ يـَْنـزِْل َمْهًال يَا قـَ اْلُكتُـَب بـَْعَضـَها بِـبَـْعٍض ِإنَّ اْلُقـْرآَن 
َا ِبِه َوَما َجِهْلُتْم ِمْنـُه فـَـ  ،توختـاڭالر«» ُردُّوُه ِإَىل َعاِلِمـهِ ُيَكذُِّب بـَْعُضُه بـَْعًضا َبْل ُيَصدُِّق بـَْعُضُه بـَْعًضا َفَما َعَرفْـُتْم ِمْنُه فَاْعَمُل

ــى  ــىلهردىن  !!قهۋمئ ــۈمس ــى ئ ــىئىلگىرىك ــهۋهبتىن يهن ــۇ س ــرى مهتلهر مۇش ــتىد پهيغهمبهرلى ه ئۈس
                                                           

 -208جىلد  -1ناملىق كىتابى » ئىغاسهتۇل لهھفان«ئىبنى قهييۇمنىڭ ۋه بهت -218» فهتھۇل مهجىد« ؛بۇخارى رىۋايىتى ؛ئايهت -23ھ ۇسۈره ن ۱
 يىلى نهشرى -1407جرىيه ىبهت، ھ

 بهت -304ۋه  بهت -214جىلد  -1» ئهلئىئتىسام« ۲
 بهت -259جىلد  -1» ئهلئىئتىسام« ۳
 بهت -258جىلد -1»ئهلئىئتىسام« ٤
 بهت -275جىلد  -13» فهتھۇل بارى« ٥
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ــقانلى ــاالك قئىختىالپالش ــهۋهبىدىن ھ ــتۇرغانلىقى س ــىگه سوقۇش ــىنى بهزىس ــڭ بهزىس ى ۋه كىتابالرنى
بهزىســى بهزىســىنى يالغانغــا چىقىــرىش ئۈچــۈن نازىــل قىلىنمىــدى.  نىــڭقىلىنــدى. قۇرئــان كهرىم
هستىقاليدۇ. سىلهر ئۇنىڭدىن بىلگىنىڭالرغـا ئهمهل بهزىسى بهزىسىنى ت نىڭھهقىقهتهن قۇرئان كهرىم

 206F۲»گه قايتۇرۇڭالر!ىدىغان كىشىقىلىڭالر! بىلمىگىنىڭالرنى بىل
لىكى سـىزىنىڭ بىلىمبىرقىسـملهشكۈچىلهرنىڭ ياكى ئۇالرنىڭ ىكۆپىنچه مۇنازىر ماجىرا–دهلېج

تائاال هللابۇ ھهقته  چىقىدۇ.ۋه ئۇالرنىڭ بهزىسىنىڭ بهزىسىگه تاجاۋۇز قىلغانلىقى سهۋهبىدىن كېلىپ 

ـنَـُهمْ  مۇنداق دهيدۇ: ـْيًـا بـَيـْ كىتـاب بېـرىلگهنلهر  َوَما اْختَـَلَف الـَِّذيَن ُأوتُـوا اْلِكتَـاَب ِإال ِمـْن بـَْعـِد َمـا َجـاَءُهْم اْلِعْلـُم بـَ

پ (يهنــى يهھــۇدىيالر ۋه ناســاراالر) پهقهت ئــۆزلىرىگه ئىلىــم كهلگهنــدىن كېيىــنال ئۆزئــارا ھهســهت قىلىشــى

ى روشـهن كىنـىلئىختىالپ قىلىشتى (يهنى ئىسـالمنىڭ ھهقلىقىنـى، مـۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالمنىڭ پهيغهمبهر

 .207F۳پاكىتالر ئارقىلىق بىلىپ تۇرۇپ، كۆرهلمهسلىكتىن ئىنكار قىلىشتى)
ــارلىقالر –ھــاۋايى ــا ئهگىشــىپ كېلىــدىغان جــاھىللىق قات ــر ۋه ئۇنىڭغ ھهۋهس، ھهســهت، كىبى

 .پهرز ھهدىسكه قايتۇرۇش ۋه ھېسابلىنىدۇ. ئىختىالپ قىلىنغان نهرسىنى قۇرئانتاجاۋۇزچىلىق 
 تىنئۆگىنىشــ شــتىن يــاكى ئــۇالردىنۆزىنى ئهھلــى كىتابقــا ۋه مۇشــرىكالرغا ئوخشىتىۋېلىئــ -٧

  توسۇش
 بۇنىڭـــدىن توســـۇش ۋه ئاگاھالنـــدۇرۇش توغرۇلـــۇق نۇرغۇنلىغـــان دهلىلـــلهر كهلـــگهن بولـــۇپ،

 :للهرنىڭ جۈملىسىدىنىشۇ دهلتۆۋهندىكىلهر 

ــڭهللا ــوا: تائاالنى ــا الَّــِذيَن َآَمُن ــا أَيـَُّه ــوا َخاِســرِينَ  َي َقِلُب تَـنـْ ــاِبُكْم فـَ ــى َأْعَق ــُردُّوُكْم َعَل ــُروا يـَ ــوا الَّــِذيَن َكَف ــى  ِإْن ُتِطيُع ئ

 لهر! ئهگهر ســىلهر كاپىرالرغــا ئىتــائهت قىلســاڭالر، ئــۇالر ســىلهرنى ئارقاڭالرغــا (يهنــى كۇفرىغــا)مــۇئمىن

ياندۇرىدۇ، شۇنىڭ بىلهن زىيان تارتىپ قالىسـىلهر 208F

٤ ، َلَـْن تـَْرَضـى َعْنـَك اْليَـُهـوُد َوال النََّصـاَرى َحـىتَّ تـَتَّبِـَع ِملَّـتَـُهمْ و 

 دىنىغا كىرمىگىچه ئـۇالر سـهندىن ھهرگىزمـۇ رازى بولمايـدۇسهن يهھۇدىيالر ۋه ناساراالرنىڭ 209F

٥،  يَـا أَيـَُّهـا

لهر! ئۆزۈڭالردىن بولمىغـانالرنى مۇئمىنئى  َما َعِنتُّمْ  يَْأُلوَنُكْم َخَباال َودُّوا َال تـَتَِّخُذوا ِبطَانًَة ِمْن ُدوِنُكْم  َال  الَِّذيَن َآَمُنوا

(يهنــى مۇنــاپىقالرنى) ســىرداش قىلىۋالمــاڭالر، ئــۇالر ســىلهرگه بۇزغۇنچىلىــق قىلىشــتا بوشــاڭلىق قىلىــپ 

لىشىڭالرنى ئارزۇ قىلىدۇقالمايدۇ. ئۇالر سىلهرنىڭ مۇشهققهتته قې 210F

٦،  ُهْم ِإال َقِليال َوال تـََزاُل َتطَِّلُع َعَلى َخائَِنةإ ِمنـْ

ُهمْ  (ئى مۇھهممهد!) ئۇالرنىڭ ئازغىنىسىدىن باشقىسىنىڭ خىيـانهت قىلغـانلىقىنى بايقـاپ تۇرىسـهن ِمـنـْ 211F

۷ 

 رى.ىلدېگهن سۆز

َا لََتْتبَـُعنَّ « :نمۇنداق دېگه بۇ ھهقته پهيغهمبهر   َْ َدَخلُـ رًا َوِذرَاًعا ِذرَاًعا َحىتَّ لَـ رًا ِشبـْ َلُكْم ِشبـْ َسَنَن َمْن َكاَن قـَبـْ
َُد َوالنََّصــاَرى قَــاَل َفَمــْن؟ ََل الَِّ اْليَـُهــ َُهْم قـُْلَنــا يَــا َرُســ  ئىلگىــرى دىنســىلهرئهلــۋهتته  ســىلهر« »ُجْحــَر َضــبٍّ تَِبْعُتُمــ

 لهنىڭېك ئۇالر ھهتتا، ركېتىسىله ئهگىشىپ گهزمۇگهز ،غېرىچمۇغېرىچ يوللىرىغا نىڭكىشىلهرهن كئۆت
                                                                                                                                                                                                 

 بهت -335جىلد  -13» فهتھۇل بارى«بۇخارى رىۋايىتى؛  ۱
 .دېگهن »سهھىھ«ئهھمهد ۋه بهغهۋى رىۋايىتى، بۇ ھهدىسنى ئهلبانى  ۲
 ئايهت -19سۈره ئال ئىمران  ۳
 ئايهت -149سۈره ئال ئىمران  ٤
 ئايهت -120سۈره بهقهره  ٥
 ئايهت -118سۈره ئال ئىمران  ٦
 ئايهت -13سۈره مائىده  ۷
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ــدۇق بىــز». لهرىســپ كىرىئهگىشــى ئۇالرغــا، كىرســىمۇا ئۇۋىســىغ ــ: «دې ي، يهھــۇدى! رهســۇلۇلالھى ئ

  212F۱.ېدىد» ئهمىسه؟ كىمگه: « پهيغهمبهر› الرغىمۇ؟راناسا

ــۇ خــۇددى پهيغهمــبهر  ــا ب ُهمْ « :نىــڭ مان ََ ِمــنـْ ٍم فـَُهــ َْ ــۆزىنى بىــر قهۋمــگه « »َمــْن َتَشــبََّه ِبَقــ كىمكــى ئ

ــۇ شــۇالرنىڭ جۈملىســىدىندۇرســىۋالتىئوخش ــگهن ســۆزىد 213F۲»ا، ئۇم ــا ئهگىشىشــتىن  ىدهك،كىدې ئۇالرغ
 ئاگاھالندۇرۇشتۇر.

َكْيـَف {ئـۇ مۇنـداق دېـگهن ئىـدى:  ،دىن مۇنداق رىۋايهت قىلغان ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس 
ََن َأْهَل اْلِكَتاِب َعْن َشْيٍء وَ  ََْ ُيَشـَتْسأَُل ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم َأْحـَدُث تـَْقَرُءونَـُه َحمًْضـا  َِل الَِّ َصـلَّى الَّ ْب ِكَتاُبُكْم الَِّذي أُْنزَِل َعَلى َرُس

َا بِأَيْـِديِهْم اْلِكتَـاَب َوقَـالُ  َا ِكَتاَب الَِّ َوَغيـَّـُروُه وََكَتبُـ ُل َثُكْم َأنَّ َأْهَل اْلِكَتاِب َبدَّ ََ ِمـْن ِعْنـِد الَِّ لَِيْشـتَـُروا بِـِه َمثَنًـا قَلِـيًال َا َوَقْد َحدَّ  ُهـ
ُهْم َرُجــًال َيْســأَُلُكْم َعــ َهــاُكْم َمــا َجــاءَُكْم ِمــْن اْلِعْلــِم َعــْن َمْســأَلَِتِهْم َال َوالَِّ َمــا رَأَيـَْنــا ِمــنـْ ســىلهر { }ْن الَّــِذي أُْنــزَِل َعَلــْيُكمْ َال يـَنـْ

ا قھالهنكى، رهسۇلۇلالھهبىر نهرسه توغرۇلۇق سورايسىلهر؟! ۋ(دىنىڭالردىن) قانداقمۇ ئهھلى كىتابتىن 
 ،لمىغان ھالـداالشـتۇرۇىھېچنهرسىگه ئار ؛تۇرسا سىلهرنىڭ كىتابىڭالر ئهڭ يېڭى ـــنازىل قىلىنغان 
تائاالنىـڭ هللاكىتـابىڭالر سـىلهرگه ئهھلـى كىتابنىـڭ  ؛ئـۇنى ئوقۇيـدىغان تۇرسـاڭالر خالىس ھالهتته

گىشـىش ېقوللىرى بىلهن كىتـابنى يېزىـپ، ئـۇنى ئـاز پۇلغـا ت كىنى، ئۆزىئۆزگهرتىۋهتكهنلكىتابىنى 
دېگهنلىكلىرىنى سۆزلهپ بهرگهن تۇرسـا، سـىلهرگه كهلـگهن ئىلىـم  ›نىڭ تهرىپىدىندۇرهللابۇ ‹ئۈچۈن 

بىـلهن قهسـهمكى! ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىن ھېچبىـر هللايـاق!  ؟!سىلهرنى ئۇالردىن سوراشتىن توسمامدۇ؟

214F}.ق سورىغانلىقىنى كۆرمهيمىزۇلۇغروىلهردىن سىلهرگه چۈشۈرۈلگهن كىتاب تكىشىنىڭ س

۳ 

 ئهلۋهتته سىلهرنىڭ:  پهيغهمبهر « ھهقته سهھىھۇل بۇخارىنىڭ كىتابۇل ئىئتىسامدىكى سىز بۇ

ــىلهر ــرى دىنس ــۆت ئىلگى ــا كىشــىلهرنىڭ هنكئ ــگهن ركېتىســىله ئهگىشــىپ يوللىرىغ ــۆزى دې ۋه » س

 ھهققىدىكى» دېگهن سۆزى ›سورىماڭالرئهھلى كىتابتىن بىرنهرسه توغرۇلۇق ‹نىڭ:  پهيغهمبهر «
215Fقىلىڭ. مۇراجىئهتبابالرغا 

٤ 

ــدامهن  ــلهر تۇرغۇچى ــبهر  ،مۇشــۇنچىۋاال دهلىل ــۈممهت پهيغهم ــۇ ئ ــىنىڭ  ب ــدۇرغان نهرس ئاگاھالن

نىڭ ئهمرى ئهزهلـدىنال بېكىـپ هللا َمْقُدورًا َقَدرًا الَِّ  َأْمرُ  وََكانَ دهپ قارايمهن. ھهممىسىگه چۈشۈپ بولدى 

 .216F٥كهتكهن (ئۆزگهرمهس) ھۆكۈمدۇر
217Fقىلىش ئهقىده دهپ» نى مهخلۇقاتىنىڭ ۋۇجۇدىغا چۈشىدۇتائاالهللا« ،ئااليلۇق

ھ كىشـىلهر سـالى ،∗
هبرىلهرنىـڭ ق چوقۇنـۇش،كىشـىلهرگه ئۆلۈپ كهتكهن قهبرىلهردىكى  ،ۋېتىشۇھهققىده چېكىدىن ئاشۇر

ــېلىش ــتىگه مهســجىد س ــۈش ۋه ئىختىالپ ،ئۈس ــا  ،ششــىىلبۆلۈن ــۇنى باتىلغ ــى يوشــۇرۇش ۋه ئ ھهقن
كىشىلهرنىڭ بهزىسىنىڭ بهزىسىنى ئىالھ  ،ئۆلىما ۋه راھىبالرنى ئىالھ قىلىۋېلىش ،تىشېۋۇالشتۇرىئار

                                                           
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 .دېگهن »سهھىھ«ئهھمهد ۋه ئهبۇ داۋاد رىۋايىتى، بۇ ھهدىسنى ئهلبانى  ۲
 ھهدىس -7363 ۳
 بهتلهر -333، -300جىلد  -13» بارىفهتھۇل « ٤
 قىسمى ئايهتنىڭ بىر -38سۈره ئهھزاب  ٥
بهنـده مـۇئهييهن دهرىجىـده ئهۋلىيـالىق ماقامىغــا يهتسـه، خـۇددى سـۇ قاچىنىـڭ ئىچىــگه «ئـۇالر  ،پىالرنىڭ ئهقىدىسـى بولــۇپوسـسـاندىكى  كـۆپ بـۇ ∗

دهپ  »النى ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ ۋۇجۇدىغا چۈشكهنئاتاهللا«ناساراالر  بۇ قىلىدۇ. ئېتىقاددهپ  »دۇبهندىنىڭ ۋۇجۇدىغا چۈشى ال ئۇئاتاهللا ،چۈشكهندهك
 ئوخشاش. اقىلغىنىغ ئېتىقاد
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سوتسـىيالىزم ۋه ( ،تىشېسىياسهتنى دىندىن ئـايرىۋ ،ئا)–دىكىدهكىخۇددى دېموكراتىي( قىلىۋېلىشى
) ئۇالرغـا ئهگىشـىش قاتارلىقالرنىـڭ ھهممىسـى ئـا–تۈزۈملهرده–قانۇن ئويدۇرمامغا ئوخشاش نىزۇكومم

ئۇلـۇغ  ،رۇھـۋازلىقىۇگ هتىيلىجـاھ) ئا–چوڭ كۇفرىدۇر. (ئهرهب مىللهتچىلىكى ۋه شۇنىڭغا ئوخشاش
ئهھلـى كىتـاب ۋه  ،قىلسا جـازالىنىش ئوغرىلىقئاجىز ئادهم  ،قىلسا جازاالنماسلىقئوغرىلىق ئادهم 

، سـهنئهت–ئهدهبىيات ھهمده مۇسۇلمانالرغا تهتبىقالشستىمىسىنى سېه تهربىي–تهلىم مۇشرىكالرنىڭ
 ،تىلىرىدا ئۇالرغا تهقلىـد قىلىـشىتىياتىر ۋه ئۇنىڭدىن باشقا بۇزۇقچىلىق ۋاس، تاماشا، كىنو–ئويۇن

ىـيه لىرىدا ئۇالر بىلهن ئورتاق بايرام قىلىش، خىزمهتته ئۇالرغا ئوخشـاش مىالدبايرام–ئۇالرنىڭ ھېيت
ۈرۈش، ئايـال مىـجهز نى چۈشـاللىرىنى كىيىش، سـاقكېچهك–ئۇالرنىڭ كىيىم( ،تارىخىنى قوللىنىش

سـوپىالرنىڭ قىلغىنىـدهك ناخشـىالر  ،تاشقى كۆرۈنۈشته ئۇالرغا ئوخشىشىش ئا)–قش قاتارلىۋېلىبولۇ
ئۇنىڭـدىن  ۋه يېـيىشجـازانه اپ كهتـكهن گه يـامريهر يـۈزىپۈتۈن  218F۱،ۋه ئاھاڭالر بىلهن ئىبادهت قىلىش

  .تقانلىقتۇرئۆزىنى ئهھلى كىتابقا ۋه مۇشرىكالرغا ئوخشانىڭ ھهممىسى الرىباشق
 بانالرنىڭ ئــۆز دىنىنــى غهرمۇســۇلم ،بىــر ئىــش زامانــدا ئــادهمنى ئېچىندۇرىــدىغان يهنه ھــازىرقى

 ۋه ناساراالرنىڭ قوللىرىدا ئۆگىنىشىدۇر. يلىرىدا يهھۇدىتېرسىتۋېنىۇئ
قىلدۇرۇش قانۇنىنى ئىجـرا قىلغـان ئـادهم  يئهزھهرنى بۇزغان ۋه ئۇنى تهرهققىردا ىئااليلۇق، مىس

خ شـهي دىن ئالغـان.ىئىجازهتنامىسىنى گىرمانىي يمىممهد ئهلبهھى بولۇپ، ئۆزىنىڭ ئىلدوكتۇر مۇھه
 يمىـخلىرى ئۆزلىرىنىـڭ ئىللتۇتتىن كېيىن ئارقىمۇئارقـا مهيـدانغا كهلـگهن ئهزھهر شـهيهمهھمۇد ش

 لىرىدىن ئالغان.ئۇنىۋېرسىتېتۇنىڭغا ئوخشاش ناساراالرنىڭ شرانسىيىدىكى سۇربون ۋه ف ئۇنۋانلىرىنى
ئازغۇنلۇقتا ئهھلـى كىتـاب ۋه مۇشـرىكالرغا ئهگىشىشـتىن ئىبـارهت مۇسـۇلمانالرغا چۈشـكهن بـۇ 

 گهزمـۇگهز غېرىچمۇغېرىچ،« :پهيغهمبهر  ه،يۇقىرىقى ھهدىسىدنىڭ  مهرهزنىڭ خۇددى ئهبۇ سهئىد 

نىـڭ ھهق   پهيغهمبهر مۇخهۋهر بهرگىنىدهك يۈز بهرگهنلىكى ئۈچۈن، ئۇ پده» ركېتىسىله ئهگىشىپ
219Fنىڭ ئاالمهتلىرىدىندۇر.ىپهيغهمبهرلىك

۲  
مۇسـۇلمان بىـر  ،ا ئوخشاش ئىنسانىيهتكه ئورتاق بولغان دۇنيا ئىشلىرىنىقۋه بىناكارلىقسانائهت 

نىڭ دۇرۇسـلىقىنىڭ ىكـاپىردىن ئۆگىنىشـ ،بواللىسـائهمىـن  ىشىدىنئۇچر زىيانكهشلىككهدا ىدىنئۆز 
ــۇقىرىقى ــي ــى مهخپى ــنا ئىكهنلىك ــا  يالردىن مۇستهس ــۇلمانالرنىڭ كاپىرالرغ ــته مۇس ــۇ ھهق ئهمهس. ب

لهرگه ئىلىمايه پىن بىر گۇرۇھ كىشىنىڭ باشقا پهرز كۇئېھتىياجى چۈشمهسلىكى ئۈچۈن، مۇسۇلمانالرد
 .ايهپكۇ پهرزپۇختا ئىگهللىشى ھهم ئوخشاش بۇ ئىشالرنى 

ــته ئاســاس مۇســۇلمان كىشــىنىڭ ھهق بىــلهن  ــۇقىرىقى يهت ــول گۇمراھلىــقي ــۇپ،لىري  ىنى تون
ــىپئاۋۋال ــىگه ئهگىش ــى ،قىس ــت تۇتۇش ــكۈچىلىرىنى دوس ــڭ ئهگهش ــق ؛ئۇنى ــلىريول گۇمراھلى دىن ى

نى ئوچـۇق بىـلهن گـۇمراھلىق ھهق ،شى ئۈچۈنۇئۇنىڭدا ماڭغانالرنى دۈشمهن تۇت ،ئېھتىيات قىلىپ
 تائاال مۇنداق دېگهن:هللا[: مۇنداق دهيدۇ رهھىمهھۇلالھبۇ ھهقته ئىبنى قهييۇم  قىلىپ بهردى. بايان

 َُل اآليَاِت َولَِتْسَتِبَني َسـِبيُل اْلُمْجـرِِمنيَ  وََكَذِلك (بۇ سـۈرىده مۇشـرىكالرنىڭ گـۇمراھلىقىنى كۆرسـىتىدىغان  نـَُفصِّ

يولى ئاشـكارا بولسـۇن ئۈچـۈن، ئـايهتلىرىمىزنى روشـهن دهلىللهرنى بايان قىلغىنىمىزدهك) گۇناھكارالرنىڭ 

ـ،220F۳ بايان قىلىمىز ـَر َسـِبيِل اْلُمـْؤِمِنَني نـَُولِّـِه َمـا تـَ كىمكـى  َو َّ َوَمْن ُيَشاِقْق الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيََّ َلُه اْهلَُدى َويـَتَّبِـْع َغيـْ

                                                           
 بهتلهر -320، -319ناملىق كىتابى » تهلبىيسۇ ئىبلىس«ئىبنى جهۋزىنىڭ  ۱
 ناملىق كىتابى» ئىقتىزائۇس سىراتىل مۇستهقىم«نىڭ ىئىبنى تهيمىيي ۲
 ئايهت -55سۈره ئهنئام  ۳
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ئۆزىگه (مۆجىزىلهر ئارقىلىق) توغرا يول ئېنىق بولغاندىن كېـيىن، پهيغهمـبهرگه (يهنـى ئۇنىـڭ ئهمـرىگه) 

گه ئهگىشـىدىكهن، ئـۇنى ئـۆز يولىغـا قويـۇپ مۇئمىنلهرنىـڭ يولىـدىن غهيـرىمۇخالىپهتچىلىك قىلىـدىكهن، 

 .221F۱بېرىمىز
ــۆز كىتابىــدا مۇئمىنلهرنىــڭهللا ــاال ئ ــولىنى ۋه گۇناھكارالرنىــ تائ ــان قىلــدى يتهپســىلىڭ ي  .باي
 بـۇ ئىككـى تائىپىنىـڭ. كۆرسـىتىپ ئـۆتتى يھهر ئىككىلىسىنىڭ ئاقىۋىتىنىمۇ تهپسىلى ،شۇنداقال

ۋه  ئاتــا قىلىــدىغانلىقى ۇۋهپپهقىيهتمــلهرگه تائاالنىــڭ مــۇئمىنهللا ،ۋه دوســتلىرىنى ئهمهللىــرى
ۋه  قازىنىشـــىنىڭ تقىيهۇۋهپپهمـــلهرنىـــڭ مۇئمىن ،تىدىغانلىقىنىېكـــاپىرالرنى ياردهمســـىز تاشـــلىۋ

 تائــاال ئىككىــال ئىشــنى ئــۆزهللاى. كاپىرالرنىــڭ ياردهمســىز قېلىشــىنىڭ ســهۋهبلىرىنى بايــان قىلــد
زاتنىڭ دىنىنى  ئۇ ،نىڭ كىتابىنىهللاۋه هللابايان قىلدى.  ئۇسلۇبتاكىتابىدا ئاشكارا ۋه ئهڭ روشهن 

شىلهردۇر. ئۇالرغا ئىككى تونۇغان كى يلىىۋه گۇناھكارالرنىڭ يولىنى تهپس بىلگۈچىلهر مۇئمىنلهرنىڭ
ــا  ــتى. مان ــول ئوچۇقالش ــي ــالىمىش ــڭ ئهڭ ئ ــدىلىقى ۋه ئهڭ  ،ۇالر مهخلۇقالرنى ــىلهرگه ئهڭ پاي كىش

ن سـاھابىلهر لهىلهر بهتلسئۇلۇغۋار خىشۇ مۇلىرىدۇر. ئۇالر توغرا يولغا باشلىغۇچى كىشىلهردۇر. ادىقس
 .شىلهردىن ئاالھىده ئۈستۈن تـۇردىىتاكى قىيامهت كۈنىگىچىلىك ئۆزىدىن كېيىن كهلگهن بارلىق ك

ھـاالكهتكه  اۋۋالئـبولـۇپ،  شېرىك يولىـدا ئۆسـۈپ يېـتىلگهن كىشـىلهر گۇمراھلىق ۋهئۇالر  ،چۈنكى

قاتمۇقـات شـۇ اكېلىـپ ئـۇالرنى ئ پهيغهمـبهر  تونۇدى. كېـيىن يئېلىپ بارغۇچى يولالرنى تهپسىلى
ــاراڭغۇلۇقالردىن  ــدايهت هللاق ــوغرا يول ۋهنىــڭ ھى ــا ئېلىــپ ىت ــۇالر  ،چىقتــى. نهتىجىــدهغ ــاراڭغۇ ئ ق

قـا قىلىتوغرئـازغۇنلۇقتىن  ،نـادانلىقتىن ئىلىمـگه ،شـېرىكتىن تهۋھىـدكه ،تىن تولۇق نۇرغـازۇلمهت
كهلـگهن نـۇر،  ئالمىشىپ ،تىپېتونۇپ ي تولۇق چىقتى. ئۇالر ئۆزلىرى ئېرىشكهن نهرسىنىڭ قهدرىنى

قـاراڭغۇ  ئاسـارىتىدىن قۇتۇلغـان ؛هببهتنىقىـزىقىش ۋه مـۇھ بولغـان تهۋھىد ۋه ئىلىـم قاتارلىقالرغـا
تېخىمــۇ نهپــرهت ۋه ئــۆچمهنلىكنى بولغــان  ، شــېرىك، نــادانلىق ۋه ئــازغۇنلۇق قاتارلىقالرغــازۇلــمهت
ئىسـالمنى كىشـىلهر  ۋه ، ئىمـانتهۋھىد ئۇالرغا ئۆز يوللىرى روشهن بولغانلىقلىرى ئۈچۈن،. ئاشۇردى

ئـازغۇنلۇق، كـۇفرى ۋه شـېرىك قاتـارلىقالرنى ئهڭ  ،ئهكسىچه ؛ئىچىدىكى ئهڭ ياخشى كۆرگۈچىلهرگه
 يامان كۆرگۈچى كىشىلهرگه ئايالندى.

لىــپ، ئىســالمنىڭ ىتېئىســالمدا ئۆســۈپ ي ن كهلــگهن ئهۋالدالردىــنىكېــيئهممــا ســاھابىلهردىن 
لهرنىڭ يولىنىڭ بهزى تهپسىالتلىرىنى گۇناھكارالرنىڭ يولىغا بىلمهي، مۇئمىن يشىسىنى تهپسىلىقار
ــار. ىئار ــۇ خىــلالشــتۇرۇپ قويغــان كىشــىلهرمۇ ب ــۇش ىئار ب ــۇ الشــتۇرۇپ قوي ــاكى ئ ــولنى ي ئىككــى ي

َقُض ُعـَرى « :نىڭ بىرىنى ياخشـى بىلمىگهنـده يـۈز بېرىـدۇ. ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب ككىسىئى َـا تـُـنـْ إمنَّ
ْســَالِم َمــنْ  ْســَالِم ُعــْرَوًة ُعــْرَوًة إَذا َنَشــَأ ِيف اْإلِ ــالمدا » «ِليَّــةَ ََْ يـَْعــِرْف اْجلَاهِ  اْإلِ ــاھئهگهر ئىس ــان هىيلىج تنى تونۇمىغ

دېـگهن  »بىرلهپ بۇزۇپ تاشـلىنىدۇ–ئادهملهر ئۆسۈپ يېتىلسه، ھهقىقهتهن ئىسالمنىڭ تۇتقۇلىرى بىر

222Fكامالهتكه يهتكهنلىكىدىن دېرهك بېرىدۇ. ڭئىلىمىنىنىڭ  هر مانا بۇ ئۆم ئىدى.

۲ 

گه قارشـى كهلـگهن بـارلىق نهرسـىلهر  ۋه پهيغهمـبهر  ھهق يولغـائېلىپ كهلگهن  پهيغهمبهر 
ـــاھ ـــۈن هكتىيهلىج ـــى ئۈچ ـــاھ ،نىســـبهت بېرىلگهنلىك ـــۇ ج ـــابلىنهتىيلىئ كىشـــى  ىدۇ.تىن ھېس

غـا نىڭئۇ شـۇنداقال، ؛گۇناھكارالرنىڭ يـولىنى تونىمىسـا جاھىلىيهتنى، جاھىلىيهتنىڭ ھۆكمىنى ۋه
                                                           

 ئايهت -115سۈره نىسائ  ۱
 ئهھمهد ۋه بهغهۋى رىۋايىتى ۲
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ئـۇ گۇناھكارالرنىـڭ بهزى يـوللىرىنى مۇئمىنلهرنىـڭ  ،گۇناھكارالرنىڭ بهزى يوللىرى ئاشكارا بولمىسـا
 ساھهســىدىكىئهمهل  ۋه مىــئېتىقــاد، ئىليولىنىــڭ قاتارىــدىن دهپ ئــويالپ قــالغىلى تــاس قالىــدۇ. 

بىـر  كىنـى بىلمىـگهنىئىكهنل ملىسـىدىنۈج الرنىڭ يوللىرىىرپاۋه ك الرگۇناھكار ڭنۇرغۇن ئىشالرنى
ئۇنىڭغـا قارشـى  دى.ئۇنىڭغا دهۋهت قىل ،مۇئمىنلهرنىڭ يولىغا ئېلىپ كىرىپ ئۇنى كىشىلهر قىسىم

نىـڭ پهيغهمبىـرى ھـارام قىلغـان نهرسـىلهرنى ئۇۋه هللا ،چىققان كىشىلهرنى كۇفرىغا نىسبهت بېرىـپ
. شـۇنداقال، جهھمىيـيه، بۇ ئۈممهتنىـڭ ئىچىـده يـۈز بهردى ىدى. مانا يۇقىرىقىدهك ئىشالرھاالل سان

ارىج، شىئه ۋه ئۇالرنىڭ ئوخشاشلىرىدىن ئىبارهت بىدئهتچىلهرده ھهم بۇ ئهھـۋال سـادىر قهدهرىييه، خهۋ
  بولدى.

 شــى ۋه ئۇنىڭــداۈتائــاال خــۇددى دوســتلىرىنىڭ يــولىنى كىشــىلهرنىڭ ياخشــى كۆرهللامهقســهت، 
دۈشـمهنلىرىنىڭ يولىنىمـۇ كىشـىلهرنىڭ يامـان  ،شىنى ياخشى كۆرگىنىـدهكۇچۈن تونۇلمېڭىشى ئۈ

ولى بىـلهن لهرنىـڭ يـمۇئمىنياخشى كۆرىـدۇ.  ھهم نىبولۇشىشى ئۈچۈن ئاشكارا اقلىنىسشى ۋه ۈكۆر
223F].نىڭ غهيرى بىلمهيدىغان نۇرغۇنلىغان پايدا ۋه سىرالر بارهللاتونۇشتا  گۇناھكارالرنىڭ يولىنى

۱ 

 
 ۇشيامان ئىشالردىن توس، ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇپ .سهككىزىنچى ئاساس

 
 ،ۋهلجامائهنىڭ تۇتۇپ ماڭغان يولىنىـڭ هقىلماقچى بولغان ئهھلى سۈننمانا بۇ ئاساس مهن بايان 

ھهدىسكه ئېسىلىشتىكى ئاساسـالرنىڭ ئهڭ ئاخىرقىسـىدۇر. ياخشـىلىققا بـۇيرۇش ۋه  ۋه يهنى قۇرئان
يامانلىقتىن توسۇش يۇقىرىقى يهتته ئاساسنى مۇھاپىزهت قىلىدىغان قورۇق تامنىڭ ئورنىـدا بولـۇپ، 

يـۇقىرىقى يهتـته ئاسـاس كىشـىلهرنىڭ  ،الشمىالرنى توسىدۇ. نهتىجىـدهىئارخىل ھهر ئۇ ئالدى بىلهن
تائـاال هللا ،شـۇنىڭ ئۈچـۈن ھالـدا سـاقلىنىپ قالىـدۇ. يۋه نۇقسان يهتكۈزۈشىدىن خـالى بۇرمىلىشى

اآلِمـُروَن  :دىننى مۇھـاپىزهت قىلىشـنى ئۆزىنىـڭ يرۇش ۋه يامانلىقتىن توسۇش بىلهنياخشىلىققا بۇ

ــْر اْلُمــْؤِمِننيَ  بِــاْلَمْعُروفِ  قىلىــپ، يامــان  دهۋهتياخشــى ئىشــالرغا  َوالنَّــاُهوَن َعــْن اْلُمنَكــِر َواْحلَــاِفُظوَن ِحلـُـُدوِد الَِّ َوَبشِّ

نىـڭ بېكىـتكهن پهرزلىرىنـى هللانىڭ بهلگىلىمىلىرىگه رىئايه قىلغـۇچىالر (يهنـى هللائىشالردىن توسقۇچىالر، 
لهرگه (جهنـنهت بىـلهن) مـۇئمىن .الر ھهم ئهھلى جهننهتتۇر)يانغۇچىئادا قىلىپ، نهھيى قىلغان ئىشلىرىدىن 

خــۇش خهۋهر بهرگىــن 224F

ئىككىنچىســى بىرىنچىســىگه چــۈنكى  ،بىــر يهرده كهلتــۈردىدېــگهن ســۆزىده  ۲
 ئاالقىداردۇر. 

 :تائاالنىـڭهللابولـۇپ، بۇنىـڭ دهلىلـى  ئىككـى پهرز ياخشىلىققا بۇيرۇش ۋه يامانلىقتىن توسـۇش

 َهـــْوَن َعـــْن اْلُمْنَكـــِر َوُأْولََِّـــَك ُهـــْم اْلمُ َوْلـــَتُكْن ســـىلهرنىڭ  ْفِلُكـــونَ ِمـــْنُكْم ُأمَّـــٌة يَـــْدُعوَن ِإَ  اْخلَـــْريِ َويَـــْأُمُروَن بِـــاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

نئـى قىلىـدىغان قىلىدىغان، ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇپ، يامان ئىشالرنى مه دهۋهتئاراڭالردا خهيرلىك ئىشالرغا 

ئهنه شۇالر مهقسىتىگه ئېرىشكۈچىلهردۇر ،بولسۇنبىر جامائه  225F

 دېگهن سۆزىدۇر. ۳

ََْ َيْسـَتِطْع فَِبَقْلبِـ« :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر  ََْ َيْسـَتِطْع فَِبِلَسـانِِه فَـِإْن  ُْه بِيَـِدِه فَـِإْن  ِه َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فـَْليـَُ ريِّ
ميَـانِ   .قـولى بىـلهن ئۆزگهرتسـۇنئـۇنى  ،نى كۆرسـهلىقيامـانبىرهر سىلهردىن كىمكى «» َوَذِلَك َأْضـَعُف اْإلِ

                                                           
 بهتلهر -111، -108ناملىق كىتابى  »ئهلفهۋائىد«ئىبنى قهييۇمنىڭ  ۱
 ئايهت -112سۈره تهۋبه  ۲
 ئايهت -104سۈره ئال ئىمران  ۳
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نـارازى قهلبى بىـلهن  ،ئۇنىڭغىمۇ قادىر بواللمىسا .ئۆزگهرتسۇن تىلى بىلهن ،قادىر بواللمىسائۇنىڭغا 
 226F۱.»دۇرئىكهنلىكىنىڭ ئىپادىسىئهڭ ئاجىز نىڭ ئىمانبولۇش نارازى مانا بۇ قهلبى بىلهن  .بولسۇن

» ئۆزگهرتسـۇن ئۇنى« :نىڭ پهيغهمبهر [ئىمام نهۋهۋى بۇ ھهدىسنىڭ شهرھىسىده مۇنداق دهيدۇ: 
ياخشـى ئىشـالرغا  .سى بىـلهن پهرزلىكنـى ئۇقتۇرىـدۇئدېگهن سۆزى (يهنى بۇيرۇقى) ئۈممهتنىڭ ئىجما

ــالر ــان ئىش ــۇيرۇپ، يام ــان ندىب ــگه قۇرئ ــنىڭ پهرزلىكى ــڭ ئىجما ،توسۇش ــس ۋه ئۈممهتنى ــى ئھهدى س
 رلىقالرمۇ دااللهت قىلىدۇ. قاتا

نىڭ قاتارىدىن نىڭ ئاساسى بولغان ساداقهتدىن توسۇش ندىياخشى ئىشالرغا بۇيرۇپ، يامان ئىشالر
 ].ھېسابلىنىدۇھهم 

پهرزلىكـى توغرىسـىدا يهنه مۇنـداق  يامـانلىقتىن توسۇشـنىڭ ،ئىمام نهۋهۋى ياخشىلىققا بۇيرۇش
دۇر. ئهگهر ئـۇنى كۇفايىـ توسـۇش پهرز ندىيامان ئىشـالر ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇپ،ھهقىقهتهن [دېگهن: 

نه قورقۇنچىسـى  ئۆزرىسـى ۋه قالغانالردىن گۇنـاھ سـاقىت بولىـدۇ. ئهگهر ،بهزى كىشىلهر ئېلىپ بارسا
لىپ بېرىشقا قادىر بولغانلىكى ھهرقانـداق ئـادهم ېى تهرك ئهتسه، ئۇنى ئه كىشيوق تۇرۇپ ئۇنى ھهمم

 گۇناھكار بولىدۇ. 
 ن توســۇش بهزىــده پهرز ئهيــن بولىــدۇ. ئهگهر ياخشــىدىئىشــالرغا بــۇيرۇپ، يامــان ئىشــالرياخشــى 

يـاكى ئـۇ يامـان  ئـادهم بىلمهيـدىغان توسۇشنى ئۇ ئادهمدىن باشـقا ندىئىشالرغا بۇيرۇپ، يامان ئىشالر
 هرز ئهينگه پكىشىئۇ بۇ ۇندا بولسا، ئىشنى ئۇ ئادهمدىن باشقا ئادهم يوقىتىشقا قادىر بواللمايدىغان ئور

ــالى ،بولىــدۇ. مهســىلهن ــاكى ياخشــىلىقتا  ،بالىســى ،ئاي خىزمهتچىســىنى يامــان ئىــش ئۈســتىده ي
 خشاش. ى كۆرگهن ئادهمگه ئوكىنىليېتهرسىز

ياخشـىلىققا بـۇيرۇپ، ‹ شـهرىئهت ئهھكاملىرىغـا بۇيرۇلغـان كىشـىنىڭ«ئۆلىماالر مۇنداق دېگهن: 
ياخشـى ئىشـالرغا  دىنكىشـى ئـۇ ،دېـگهن گۇمـانى بىـلهن ›پايدىسـى يـوق توسۇشۇمنىڭيامانلىقتىن 

–چۈنكى ۋهز ،پهرزبهلكى ئۇ ئادهمگه ئۇنى قىلىش  ،ساقىت بولمايدۇ توسۇش ندىبۇيرۇپ، يامان ئىشالر
بـولغىنى كىشـىلهرنىڭ  قىرىـدا بـۇ ئادهمنىـڭ ئۈسـتىگه پهرزلهرگه پايدىلىق. بىـز يۇمۇئمىننهسىھهت 

 ].امانلىقتىن توسۇشتۇر دېگهن ئىدۇقۇيرۇش، يياخشىلىققا ب ؛قوبۇل قىلىشى ئهمهس
ــۇيرۇپ ــىلىققا ب ــام نهۋهۋى ياخش ــۇق ،ئىم ــبهتهن ھوق ــىگه نىس ــىدىغان كىش ــانلىقتىن توس –يام

ياخشـى ئىشـالرغا  :ئۆلىماالر مۇنداق دېگهن[مهنسهپنىڭ شهرت ئهمهسلىكى توغرىسىدا مۇنداق دهيدۇ: 
ــالر ــۇيرۇپ، يامــان ئىش ــاسۇتوســۇش ھوق ندىب ــى بــۇنى ئــاددى ،بولماســتىن قــدارالرغىال خ  يبهلك

دهلىـل  بۇنىڭغـا :لىپ بېرىشـى دۇرۇس. ئىككـى ھهرهم ئىمـامى مۇنـداق دېـگهنېمۇسۇلمانالرنىڭمۇ ئ
بىرىنچى ۋه ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئهسىردىكى مهنسىپى بولمىغان  ،چۈنكى .سىئمۇسۇلمانالرنىڭ ئىجما

ئۇالرنىڭ  تتى. مۇسۇلمانالراتوس ندىئىشالريامان بۇيرۇيتتى، ياخشى ئىشالرغا كىشىلهر مهنسهپدارالرنى 
توسۇش ئىشى بىلهن شـۇغۇلالنغانلىقىغا  ندىياخشى ئىشالرغا بۇيرۇپ، يامان ئىشالرمهنسهپسىز تۇرۇپ 

 ].ياخشى بىلگۈچىهللائىدى،  غانقوشۇل غائىشى نىڭبهلكى ئۇالر ،كايىماستىن
مۇسـۇلمان مـۇكهممهل  قارىتا گهيامانلىقتىن توسىدىغان كىشى ،ئىمام نهۋهۋى ياخشىلىققا بۇيرۇپ

ياخشـىلىققا  :ئۆلىمـاالر مۇنـداق دېـگهن[توغرىسىدا يهنه مۇنداق دهيـدۇ:  قسلىقىلمانى شهرت بولۇش
بۇيرۇغان ئىشقا مۇكهممهل بويسۇنىدىغان، توسـقان  ئهھۋالى–نىڭ ھاليامانلىقتىن توسقۇچى پ،يرۇبۇ

 پهرز بـولغىنى ياخشـىلىققاىڭغـا بهلكـى ئۇن ،بولۇشـى شـهرت ئهمهسئىشتىن مۇكهممهل قاچىـدىغان 
                                                           

 مۇسلىم رىۋايىتى ۱
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لىشــىپ ىئــۆزى توســقان ئىشــقا ئار ،بۇيرۇشــتۇر. گهرچه ئــۆزى بۇيرۇغــان ئىشــقا نۇقســان يهتكۈزســىمۇ
ئــۆزىنى  ،بىــرى ،ئۇنىڭغــا ئىككــى نهرســه پهرز بولىــدۇ ،توسۇشــتۇر. چــۈنكى يامــانلىقتىن قالســىمۇ،

خشـىلىققا بـۇيرۇش، يامـانلىقتىن ئۆزگىنى يا ،يهنه بىرى .ياخشىلىققا بۇيرۇش، يامانلىقتىن توسۇش
نۇقسـانغا  قانداقمۇ ئۇنىڭغـا يهنه بىرىنـى ،توسۇش. ئهگهر ئۇ ئىككىسىنىڭ بىرىنى نۇقسانغا ئۇچراتسا

 ؟!]ئۇچرىتىش دۇرۇس بولسۇن
نى بولۇشـىيامانلىقتىن توسىدىغان كىشـىده ئىلىمنىـڭ ياخشىلىققا بۇيرۇيدىغان، ئىمام نهۋهۋى 

–ڭ ياخشـىنىئىشـالربىـلهن توسـقان  ئىشالربۇيرۇغان [: گهننداق دېشهرت قىلىش توغرۇلۇق يهنه مۇ
بىـرىگه –شـهيئىلهرنىڭ بىـر نداق بولۇشىبۇيرۇيدۇ ۋه توسىدۇ. بۇ ئۇنىڭغا گهن كىشىبىل يامانلىقىنى
روزىغـا يـاكى  . ئهگهر ئـۇ شـهيئى نامـازىغانلىقىدىنـدۇرىق ئېتىبارى بىلهن ئوخشاش بولمئوخشىماسل
ــا ئوخشــاش ــن بولســا، زىن ــاكى  ئاشــكارا پهرزلهردى ــارامالردىن بولســا، ي ــا ئوخشــاش مهشــھۇر ھ ھاراقق

ئـاۋام خهلقنىـڭ  ،مۇسۇلمانالرنىڭ ھهممىسى بۇنى بىلهلهيدۇ. ئهگهر ئۇ شـهيئى ئىجتىھادقـا ئاالقىـدار
خاس  بهلكى ئۆلىماالرغا ،ئىنكار قىلىش ھوقۇقىمۇ بولمىغان نه ئۇالرنىڭ، ئۇنىڭغا ئاالقىسى بولمىغان

يامان ئىش ئىكهنلىكىگه بىـرلىككه  تهرىپىدىن ھهرىكهتلهردىن بولسا، ئۆلىماالر–بولغان ئىنچىكه سۆز
 هن نهرسـنغـائىخـتىالپ قىلىيامان ئىش ئىكهنلىكىده  ،ئهمما .لىنگهن نهرسىلهرنى ئىنكار قىلىدۇكې

پكه چاقىرسا ئـۇ لېكىن نهسىھهت قىلىش يولى بىلهن ئىختىالپتىن چىقىش تهره ،مايدۇىنئىنكار قىل
227F].ياخشى

۱ 
 ئىنكـار هن نهرسـنغـائهممـا يامـان ئىـش ئىكهنلىكىـده ئىخـتىالپ قىلى« :مهن ئىمام نهۋهۋىنىـڭ

 ئىخــتىالپ ئىككــى تۈرلــۈك ،چــۈنكى دهپ قــارايمهن. مــۇتلهق ئهمهس نىدېــگهن ســۆزى» مايــدۇىنقىل
ھهق ۋه يولغـا قويۇلغـان بولـۇپ،  ئـۇ ئىككـى سـۆزنىڭ ھهربىـرى .تۈرلهنمه ئىخـتىالپ ،بىرى ،بولىدۇ

ئهۋزىلىنـى قىلىشـقا  ،، پهزىلهتته ئوخشاش بولمىسالۇپىرى كۈچلۈك ۋه ئهۋزهلرهك بوئۇنىڭ بهزى تۈرل
ــرام  ــوللىرى ۋه ھهجــگه ئىھ ــرائهت قىلىشــنىڭ ي ــان كهرىمنــى قى ــدۇ. قۇرئ نهســىھهت قىلىشــقا بولى

باراۋهر بولىدۇ. ئهگهر پهزىلهتـته بـاراۋهر باغالشنىڭ تۈرلىرىگه ئوخشاش بهزىده ھهر ئىككىسى پهزىلهتته 
، ئىككـى ئىشـنىڭ بىـرى يهنه نىڭ ئىككىنچى تۈرىئىختىالپ .ئۇنى ئىنكار قىلىشقا بولمايدۇ ،بولسا

يهنه بىرى باتىل بولسـا، بۇنىڭغـا  ،پىدۇر. بۇ ئىككى ئىشنىڭ بىرى ھهقبىرىگه زىت كېلىش ئىختىال
228Fبولىدۇ.پهرز ئىنكار قىلىش 

۲  
توغرىســىدا مۇنــداق دېــگهن:  قىزىقتــۇرۇشرهھىمهھــۇلالھ مۇســۇلمانالرنى بۇنىڭغــا ئىمــام نهۋهۋى 

يامانلىقتىن توسۇش بابىنىڭ كۆپ قىسمى ئۇزۇن  ،بۇيرۇپ يهنى ياخشىلىققا شۇنى بىلىۋېلىڭكى، بۇ[
ن پهقهت ئىنتـايىن ئـازغىنه زامانالردىن بېرى زايه بولۇپ كهتكهن بولۇپ، بۇ زامـانالردا بۇنىـڭ ئىچىـدى

تۈۋرۈكى ۋه نېگىـزى ئۇنىـڭ  يقىلىپ قالدى. بۇ ئىنتايىن كاتتا باب بولۇپ، دىننىڭ ئاساسى رئىزناال
 كېلىـدۇ. يىيامـان ھهممىـگه ئومـۇم–ئازاب ياخشـىبۇزۇقچىلىق كۆپهيسه،  بىلهن پۇت تىرهپ تۇرىدۇ.

ومۇميۈزلـۈك ئـازابى ئۇالرغـا ئ تائاالنىـڭهللائهگهر زالىمنىڭ قولىنى تۇتۇۋالىدىغان كىشىلهر بولمىسا، 

َنـــٌة َأْو ُيِصـــيبَـُهْم َعـــَذاٌب أَلِـــيمٌ  يېقىنلىشـــىدۇ. ْلَيْكـــَذْر الَّـــِذيَن ُخيَـــاِلُفوَن َعـــْن َأْمـــرِِه َأْن ُتِصـــيبَـُهْم ِفتـْ پهيغهمبهرنىـــڭ  فـَ

ئهمرىگه خىالپلىق قىلغۇچىالر (دۇنيادا چوڭ بىر) پىتنىگه يولۇقۇشتىن، يا (ئاخىرهتته) قاتتىق بىـر ئازابقـا 

                                                           
 بهتلهر -24، -22جىلد  -2» شهرھۇ مۇسلىم« ۱
 يىلى -1404جرىيه ىبهت، ئهلمهكتهبۇل ئىسالمى نهشرىياتى ھ -514» تاھاۋىييهشهرھۇل ئهقىيدهتىت « ۲
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بولۇشـتىن قورقسـۇندۇچار  229F

نىـڭ رازىلىقىنـى قولغـا هللائـاخىرهتنى كۆزلىگـۈچى،  ،شـۇنىڭ ئۈچـۈن .۱
 ،بۇنىـڭ پايدىسـى كاتتىـدۇر ىچۈنك ،بۇ بابقا ئهھمىيهت بېرىشى الزىم كهلتۈرۈشكه ھهرىكهت قىلغۇچى

نىيىتىنـى  يهنه ئـۇ كىشـى كۆپ قىسمى كېتىپ قالغاندا تېخىمـۇ شـۇنداق. يبولۇپمۇ ئۇنىڭ ئاساسى
 غان تهقدىردىمۇنىڭ مهرتىۋىسى يۇقىرى بولمۇنكهر ئىشنى سادىر قىلغۇچى شۇنداقال ،ىلىشىخالىس ق

ُ َمـْن يَنُصـُرهُ  تائـاال مۇنـداق دهيـدۇ:هللا ،چـۈنكى .ئۇنىڭدىن ئهيمهنمهسلىكى الزىم كىمكـى  َولََينُصـَرنَّ الَّ

.[230Fئۇنىڭغا ياردهم بېرىدۇهللانىڭ دىنىغا ياردهم بېرىدىكهن، ئهلۋهتته هللا

۲ 
نىـڭ ئېيتقانلىرى ھهققىـدهيامـانلىقتىن توسـۇش  ،بۇ ئىمام نهۋهۋىنىـڭ ياخشـىلىققا بـۇيرۇپمانا 

 .ئازغىنه بىر قىسمى
ــاال هللا ــالرتائ ــان ئىش ــۇيرۇپ، يام ــالرغا ب ــى ئىش ــڭ  ندىياخش ــلهن نىفاقنى ــان بى ــنى ئىم توسۇش

ھهقـته  شـۇنىڭ ئۈچـۈن بۇنىڭغـا دىقـقهت قىلىـش الزىـم. بـۇ ،قىلدىپاسىل ئوتتۇرىسىنى ئايرىغۇچى 

َهـــْوَن َعـــْن اْلَمْعـــُروفِ  تائـــاال مۇنـــداق دهيـــدۇ:هللا  اْلُمَنـــاِفُقوَن َواْلُمَناِفَقـــاُت بـَْعُضـــُهْم ِمــْن بـَْعـــضإ يَـــْأُمُروَن بِـــاْلُمْنَكِر َويـَنـْ

ــراق بولۇشــتا) بىــر ــدىن يى ــا ۋه ئىمان ــالالر (مۇناپىقلىقت ــاپىق ئاي ــلهن مۇن ــاپىق ئهرلهر بى بىــرىگه –مۇن

َواْلُمْؤِمنُـوَن َواْلُمْؤِمنَـاُت بـَْعُضـُهْم َأْولِيَـاُء بـَْعـضإ  ،يامانلىققـا بۇيرۇيـدۇ، ياخشـىلىقتىن توسـىدۇئوخشايدۇ، ئۇالر 

َهْوَن َعْن اْلُمنَكرِ  بىـرى بىـلهن دوسـتتۇر، ئـۇالر –ئايـالالر بىـر مـۇئمىنئهرلهر،  مۇئمىن يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

  .231F۳قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، يامان ئىشالردىن توسىدۇ(كىشىلهرنى) ياخشى ئىشالرنى 
تائـاال ياخشـىلىققا بـۇيرۇش ۋه هللا[قۇرتۇبى بۇ ئىككـى ئـايهتنى زىكـرى قىلىـپ مۇنـداق دهيـدۇ: 

ىـپ قىل پاسـىل ئمىنلهر بىـلهن مۇناپىقالرنىـڭ ئوتتۇرىسـىنى ئـايرىغۇچىۇيامانلىقتىن توسۇشـنى مـ
ــ ــبېكىتت ــدۇكى، مۇئمىننى ــۇنىڭغا دااللهت قىلى ــۇ ش ــى ى. ب ــراقى ياخش ــۈپهتلىرىنىڭ ئهڭ خاس ڭ س

ئىشالرنى قىلىشقا بۇيرۇش ۋه يامان ئىشـالردىن توسۇشـتۇر. ياخشـى ئىشـالرنى قىلىشـقا بـۇيرۇش ۋه 
232F].غا ئاساسهن ئۇرۇش قىلىشتۇريامان ئىشالردىن توسۇشنىڭ بېشى ئىسالمغا دهۋهت قىلىش ۋه ئۇنىڭ

٤ 
ــان  ــقا ھهدىســكه ۋه قۇرئ ــدار ياخشــىلىققا ئېسىلىش ــئاالقى ــانلىقتىن توسۇش ــۇيرۇش ۋه يام  نىڭب

 : لىغان كۆرۈنۈشلىرى بارنۇرغۇنىدهك تۆۋهندىك
 يولىدا جىھاد قىلىش) هللا١

بـۇ دىنغـا ۋه ئۇنىـڭ ئهھلىـگه  ھهمـده نىڭ پهيغهمبىرىگه قارشى چىققـۇچىئۇۋه هللا ،ئۇ كاپىرالرغا
سالغۇچى مۇرتهدلهرگه ئۇرۇش ئېچىش ئارقىلىق بولىدۇ. مانا بۇ دىننـى سـاقالپ قېلىشـنىڭ  تهھدىت

َوَلْوال َدفْـُع الَِّ النَّـاَس بـَْعَضـُهْم  تائاال مۇنداق دېگهن:هللابۇ ھهقته  ئهڭ كاتتا سهۋهبلىرىدىن ھېسابلىنىدۇ.

قىلىپ تۇرمىسا (يهنـى كۈچلـۈك  هداپىئۇمئىنسانالرنىڭ بهزىسىنى بهزىسى بىلهن هللا بِبَـْعضإ َلَفَسـَدْت اَألْرضُ 

تاجاۋۇزچىغا ئۇنىڭدىنمۇ كۈچلۈك بولغان بىرسىنى ئاپىرىده قىلمىسـا) ئىـدى، يهر يـۈزى ئهلـۋهتته پاسـاتقا 

ُ َولَـْوَال َدفْـُع  ،233F٥لىققا يۈزلىنهتتى)ىئايلىناتتى (يهنى خاراب َـْريِ َحـقّإ ِإال َأْن يـَُقولُـوا رَبـُّنَـا الَّ الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمـْن ِديَـارِِهْم بـِ
                                                           

 ئايهت -63سۈره نۇر  ۱
 بهتلهر -24، -22جىلد  -2» شهرھۇ مۇسلىم« ۲
 ئايهت -71سۈره تهۋبه  ۳
 بهت -47جىلد  -4» تهفسىيرۇ قۇرتۇبى« ٤
 ئايهت -251سۈره بهقهره  ٥
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َمْت َصــــَواِمُع َوبَِيــــٌع َوَصــــَلَواٌت َوَمَســــاِجُد يُــــْذَكُر ِفيَهــــا اْســــُم الَِّ َكِثــــ (ئــــۇالر) پهقهت  ريًاالَِّ النَّــــاَس بـَْعَضــــُهْم بِــــبَـْعضإ َهلـُـــدِّ

دېگهنلىكلىــرى ئۈچــۈنال ئــۆز يۇرتلىرىــدىن نــاھهق ھهيــدهپ چىقىرىلــدى، ئهگهر هللارۋهردىگــارىمىز په
بىرىگه قارشىلىق كۆرسهتكۈزمىگهن بولسا، راھىبالرنىڭ ئىبادهتخانىلىرى، چېركاۋالر،  ـ ئىنسانالرنى بىرهللا

ــانىلىرى ۋه  ــڭ ئىبادهتخ ــۋهتتهللايهھۇدىيالرنى ــجىدلهر ئهل ــدىغان مهس ــۆپ يادلىنى ــامى ك ــڭ ن ــران نى ه ۋهي

 .234F۱قىلىناتتى
جىھاد ياخشىلىققا بۇيرۇش ۋه يامانلىقتىن توسۇشـنىڭ  قۇرتۇبى ۋه ئىبنى تهيمىييه ئېيتقاندهك،

235Fبېشىدۇر.

۲  
 لهش ۋه تۈزىتىشب) ئهيى٢

 ئــۆز نىڭمۇســۇلمانالربىــلهن  نىــڭئۇتائــاال مۇســۇلمانالرغا خــاس قىلغــان ئىلىــم بولــۇپ، هللابــۇ 
 ،ئۈچـۈن ىنى مـۇكهممهل سـاقالپ قېلىشـىتىشـهرىئئىسـالم  شـۇنداقال ،همبىرىنىڭ سـۈننىتىنىپهيغ
 .ئۇالرنى ئۇ ئىلىمغا باشالپ قويغانهللا

  لىرىنى پهيغهمـبهركىتـاب ىڭ ئاساسـلىق كـۆپ قىسـمى ئـۆزلهش ۋه تۈزىتىش ئىماملىرىنبئهيى

ََن َعْنــُه َحتْرِيــَف «: نىــڭ ُفــ ــۇ « »َوانِْتَحــاَل اْلُمْبِطِلــَني َوتَْأِويــَل اْجلَــاِهِلنيَ  اْلَ ــاِلنيَ َحيِْمــُل َهــَذا اْلِعْلــَم ِمــْن ُكــلِّ َخَلــٍف ُعُدولُــُه يـَنـْ ب

ــر  ــى ھهربى ــارالرئىلىمن ــانىيهتچىلىرى ئىزباس ــدۇ. ئالنىڭ ھهقق ــدىن ى ــدىن چېكى ــۇ ئىلىم ــۇالر ب ئ
خاتـا نادانالرنىـڭ ، ئېتىقادىنى باتىل ئىش قىلغۇچىالرنىڭ ،ۋهتكۈچىلهرنىڭ ئۆزگهرتىۋېتىشىنىۇئاشۇر

 .سۆزى بىلهن باشلىغاندېگهن  236F۳»يوقىتىپ تاشاليدۇ ىنىچۈشهنچىلىر
 لـېكىن شـۇنىڭغا بۇيرۇشـنى ئۇقتۇرىـدۇ. مېنىـڭ بـۇ ،خهۋهر شهكلىده بولسـىمۇ گهرچهبۇ ھهدىس 

ئىلىـم گهرچه  ئهيىبلهش ۋه تۈزىتىشتىن ئىبارهت بۇيهرده ئاگاھالندۇرۇپ ئۆتمهكچى بولغىنىم شۇكى، 
ئۇنىڭ دهرۋازىسىنىڭ تاقىلىپ قېلىشى توغرا  قالغان بولسىمۇۆلۈنمهي تاشلىنىپ بىر زامان كۆڭۈل ب

ۋهتكۈچىلهر، باتىـل ئىـش قىلغـۇچىالر ۋه ۇھهربىر خهلـق ئىچىـده چېكىـدىن ئاشـۇر ،ئهمهس. چۈنكى
 ،ئۇنىڭغـا بولغـان ئېھتىيـاج ئۈزۈلـۈپ قالمايـدۇ. شـۇنىڭ ئۈچـۈن ،نادانالر مهۋجۇد بولغانلىقى ئۈچـۈن

 ى، پهيغهمـبهر كىنـىلئىكهنپهرز رۇھالرغا قارشى تۇرۇشـنىڭ ۇگ ھهدىس ھهربىر خهلق ئىچىدىكى شۇ
ئۇالر بۇ ئىلىمـدىن چېكىـدىن ىدۇ. ئالنىڭ ھهققانىيهتچىلىرى ئىزباسارالربۇ ئىلىمنى ھهربىر « :نىڭ

خاتـا ئېتىقادىنى، نادانالرنىـڭ  باتىل ئىش قىلغۇچىالرنىڭ ،ۋهتكۈچىلهرنىڭ ئۆزگهرتىۋېتىشىنىۇئاشۇر
زامانـدا ھازىرقى دېگهن سۆزى بىلهن ئوچۇق بايان قىلغان. بىز » تىپ تاشاليدۇىنى يوقىچۈشهنچىلىر

 نى ئادا قىلىشقا تولىمۇ موھتاجمىز.پهرزشۈبھىلهر ۋه ئازغۇنلۇقالرنى ئېچىپ تاشالش ئۈچۈن بۇ 
 بىدئهتچىلهرگه قارشى تۇرۇش) ٣

ياكى ئام بولغـان خاس [ناملىق كىتابىدا مۇنداق دېگهن: » ئهلئىئتىسام« رهھىمهھۇلالھشاتىبى 
 بىدئهتچىلهرگه قارشى چىقىشنىڭ ھۆكمى توغرىسىدا فىقھىدا چوڭ بىر بـاب بـار. بـۇ بـاب ئۇالرنىـڭ

 ،يهر يۈزىـده ئېلىـپ بارغـان بـۇزۇقچىلىقلىرى ،دىن ئۈستىدىن ئېلىپ بارغان جىنـايى قىلمىشـلىرى
 .]رئىسالمنىڭ توغرا يولىدىن چىقىپ كهتكهنلىكلىرى ئۈچۈن ئۇالرغا ئاالقىداردۇ

 ؛ئۇالرغـا قارشـى تـۇرۇش، بىـز مۇنـداق قـارايمىز[ هيـدۇ:سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دشاتىبى 
ــۇالر ــنى ئ ــازاالش ،لهشبئهيى ــدئهتنىڭ  ،ج ــش بى ــار قىلى ــاكى ئىنك ــش ي ــۈرگۈن قىلى ــدىكى س تۆۋهن

                                                           
 ئايهت -40سۈره ھهج  ۱
 بهت -126جىلد  -28» فهتاۋامهجمۇئۇل « ۲
 .دېگهن »سهھىھ«ئهھمهد ئىبنى ھهنبهل بۇ ھهدىسنى  ۳
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، بولۇشـىيـاكى كىچىـك  بىدئهتنىڭ دىندىكى زىيىنىنىڭ چوڭ :ئېلىپ بېرىلىدۇرىتا غا قارىلىلئهھۋا
بولۇشـى قىلغـان  دهۋهت بىدئهتكهبۇ بىدئهت بىلهن مهشھۇر بولۇشى ياكى بولماسلىقى، دئهتچىنىڭ بى

بىـلهن غهلىـبه قىلىـپ كىشـىلهر ئىچىـدىن چىقىـپ كهتـكهن  ىرىياكى بولماسلىقى، ئهگهشـكۈچىل
لىكى يـاكى ئهمهسـ بولۇشىبىلمهي ئهمهل قىلغان  كهبولۇشى ياكى ئهمهسلىكى، ئۇ كىشىنىڭ بىدئهت

 .الرقاتارلىق
 كهشـهرىئهتته بىـدئهت ،چۈنكى .ھۆكمى بار يبۇ قىسىمالرنىڭ ھهربىرىنىڭ ئۆزىگه خاس ئىجتىھادى

ھـاراق ئىچىشـتهك نۇرغـۇن  ۋه النـدۇرۇشىيار ،ىـشق، بۇالڭچىلىق، قاتىللىق، تـۆھمهت قىلىلىئوغر
ــ ــىيهتلهر–اھگۇن ــگهن. گمهئس ــازا كهلمى ــۇئهييهن ج ــدهك م ــازا كهلگهن ــۇنداقتىمۇ، ه ج ــڭ ئۈمش مهتنى

بهزى بىـدئهتلهر توغرۇلـۇق خـۇددى  گه قارىتـا،مۇجتهھىد ئالىملىرى يېڭىدىن يۈز بهرگهن ھادىسـىلهر

 دهكنىـڭ ئىراقلىـق سـهبىغنى جازالىغانلىقىـ ئۆمهر ئىبنى خهتتاب  ۋه ۈشتهكۋارىجالرنى ئۆلتۈراخ
 رايى بىلهن ئىجتىھاد قىلىپ ھۆكۈم قىلسا بولىدۇ. قىياس قىلىپ، دهلىللهرگه 

 ىدىن تۆۋهندىكى تۈرلهر چىقىپ كېتىدۇ:لىرئۆلىماالرنىڭ دېگهن سۆز
 توغرا يولغا يېتهكلهش، تهلىم بېرىش ۋه ھۆججهت تۇرغۇزۇش.  ئۇالرنى) ١(

ئىككـى يـاكى  شىغا بېرىپ ئۇالرغا گهپ قىلغانداۋارىجالرنىڭ قېانىڭ خ خۇددى ئىبنى ئابباس 
 . تقانلىقىغا ئوخشاشئۈچ مىڭ كىشىنىڭ قاي

لىشـىپ قالغـان كىشـىنى تاشـلىۋېتىش توغرىسـىدىكى ىسـالىھالرنىڭ بىـدئهتكه ئار–هلهف) س٢(

  يۇقىرىقى سۆزىگه ئاساسهن تاشلىۋېتىش، گهپ قىلماسلىق ۋه ساالم قىلماسـلىق. بۇنىڭغـا ئـۆمهر
 .بىغنى جازالىغانلىقىمۇ دهلىلدۇرنىڭ ئىراقلىق سه

 شمۇ پاالشنىڭ ئورنىدا تۇرىدۇ.تۈرمىگه قاما .سهبىغنى پالىغاندهك پاالش ) ئۆمهر ٣(
بىر نهچچه  الر ھهلالج دېگهن كىشىنى ئۆلتۈرۈشتىن بۇرۇنئهينى ۋاقىتتىكى ھۆكۈمران) خۇددى ٤(

 يىل تۈرمىگه قاماپ قويغاندهك قاماپ قويۇش.
ـــدهك٥( ـــپ كهلتۈرۈلگىنى ـــل قىلىنى ـــدىن نهقى ـــهلهف ئالىملىرى ـــان س ـــۇددى نۇرغۇنلىغ  ،) خ

مۇسۇلمانالرنىڭ ئېھتىيات قىلىشـى ۋه ئـۇ بىـدئهتچىلهرنىڭ سـۆزىگه ئالـدىنىپ قالماسـلىقى ئۈچـۈن 
 قىلىش ۋه بىدئىتىنى پاش قىلىش. بايان ئۇالرنىڭ ئهقىدىسىنى

ۋه ئۇ زاتـتىن باشـقا  ) ئهگهر ئۇالر مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىپ چىقسا، خۇددى ئهلى ٦(
 .ۋارىجالر بىلهن ئۇرۇش قىلغاندهك ئۇرۇش قىلىشاسۈننهت خهلىپىلىرى خ

تىن قايتمىسـا ئۆلتـۈرۈش. تتهۋبه تهلهپ قىلىش بىلهنمۇ بىدئه ئاشكارا قىلغۇچىالر بىدئهتنى) ٧(
ئـۇ بىـدئهت كـۇفرى يـاكى كۇفرىغـا  تۇتقان، شۇنىڭ بىلهن بىرگه يمهخپىبىر ئادهم بىدئهتنى  ،ئهمما

 .پهرزىلىنماستىنال ئۆلتۈرۈش ياتىدىغان بىدئهت بولسا، تهۋبه تهلهپ ق
 ېگورىيىسىگه تهۋهدۇر.كاتلىق دىنسىزتۇتقانالر نىفاق ۋه  يبىدئهتنى مهخپى) ٨(

237Fرۇھىۇ) خۇددى ئىباھىيه گ٩(

 ئهقىـده دهپ »مهخلۇقاتىنىـڭ ۋۇجۇدىغـا چۈشـىدۇ«نى تائـاالهللاۋه  ∗
 نىـڭكاپىرلىقى ،نىڭ ئوچـۇق كـۇفرى بولغىنىغـا ئوخشـاشىتىبىـدئ نىڭرۇھىۇغۇچى باتىنىيه گقىل

 ئىسپاتالنغان ئادهمنى كۇفرىغا نىسبهت بېرىش.  ىدهلىل
                                                           

  پىدىن چىققان گۇرۇھىئادىمىيلىك ئهخالق قېل ∗
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سلىرى مىـراس ىدىن مۇسۇلمان ۋارئۇالر ،بولسا اليوشۇرمىغان ئۆز ھالىنى) مادامىكى بىدئهتچى ١٠(
نـامىزى  ،ئهتچىلهر ئۆلـۈپ كهتسـه يۇيۇلمايـدۇمىراس ئالمايـدۇ. بىـد ئۇالرمۇ مۇسۇلمانالردىن ،ئالمايدۇ
ىغا دهپنه قىلىنمايدۇ. ئۆز ھالىنى يوشۇرغۇچىغا زاھىرىسىغا ىقلمهيدۇ. مۇسۇلمانالر قهبرىستانلچۈشۈرۈ

قاراپ ھۆكۈم قىلىنىدۇ. مىراسقا نىسبهتهن ئـۆز ھـالىنى يوشـۇرغان بىـدئهتچىنىڭ ۋارىسـلىرى ئـۇنى 
 ياخشىراق بىلىدۇ. 

ئاالقه قىلماسلىق قاتارىـدىن  ۋه مانا بۇمۇ تاشلىۋېتىش ،الر بىلهن تويالشماسلىققا بۇيرۇش) ئۇ١١(
 ھېسابلىنىدۇ.

رىـۋايىتى قوبـۇل  ن ئۇالرنىـڭ گـۇۋاھلىقى ۋهشـۇنىڭ ئۈچـۈ ،لهشب) ئۇالرنى ئومۇميۈزلۈك ئهيى١٢(
ــۇالر  ــدۇ. ئ ــنه قىلىنماي ــد ،يۋالى ــازى بواللماي ــاكى خــاتى .ۇنه ق ــارهت بئىمامهتچىلىــك ي لىقتىن ئىب

 .لهنمهيدۇتهيىنه كپهمهنس ھهقىقىي مۇسۇلمانالر قويۇلىدىغان
 سهللىرى يوقالنمايدۇ. مانا بۇ توسۇش ۋه جازاالش بابىدىن. ې) ئۇالرنىڭ ك١٣(
 قاتنىشىلمايدۇ. ىمۇ) ئۇالرنىڭ جىنازىلىرىغ١٤(

 سهبىغنى ئۇرغاندهك ئۇرۇش. ) ئۆمهر ١٥(
دېگۈچى توغرۇلـۇق مۇنـداق رىـۋايهت  »مهخلۇق«قۇرئان كهرىمنى  دىنرهھىمهھۇلالھئىمام مالىك 

 ».ئۆلگهنگه قهدهر تۈرمىگه قامىلىدۇئۇ ئادهم ئۇرۇپ ئازابلىنىدۇ ۋه «غان: ىنقىل
ـــاممهن ب ـــدا ئىم ـــدادنىڭ بهزى تارىخلىرى ـــدا اغ ـــۇلالھتىن مۇن ـــافىئى رهھىمهھ ـــۋايهت ش ق رى

 :مېنىڭ ئىلمىي كاالم ئالىملىرى ھهققىدىكى ھۆكۈمۈم‹ئۇ مۇنداق دېگهن:  ،قىلىنغانلىقىنى كۆردۈم
 بـۇ‹شـى ۋه ۇلۇۇرسـازايه قىلدىـلهرده لمهھهل–شى، تۆگىگه مىندۈرۈلۈپ يۇرتۇۇلئۇالر شاخالر بىلهن ئۇر

ــان ۋه ــنى ىھهد قۇرئ ــپس ــ تهرك ئېتى ــاالمنى يئىلمى ــدئهتچى ،ك ــى بى ــڭ يهن ــان ئادهمنى لىكنى تۇتق
238F].› ىشيېد ›جازاسىدۇر

۱ 
 .دېـگهن سـۆزىده ئىخـتىالپ بـار» تهۋبه تهلهپ قىلماستىنال ئۆلتۈرۈلىدۇ رالدىنسىز« :شاتىبىنىڭ

مــۇراجىئهت  فىقھــى كىتابلىرىــدىكى مۇرتهدلىكنىــڭ بابلىرىغــابۇنىــڭ تهپســىالتىنى بىلىــش ئۈچــۈن 
شـــاتىبىنىڭ بىـــدئهتچىلهر ھهققىـــدىكى بايـــان قىلغـــان ھۆكـــۈملىرى  ،قىلىنســـۇن. شـــۇنىڭدهك

بىدئهتچىنىڭ ۋه ئۇنىڭغـا ئىنكـار قىلغۇچىنىـڭ ھالىنىـڭ ئوخشـاش بولماسـلىق ئېتىبـارى بىـلهن 
ئۇنىڭغـا  ؟اشكارا قىلغانمۇ ياكى يوشـۇرغانمۇبىدئهتچىگه نىسبهتهن، ئۇ بىدئهتنى ئ ئوخشاش بولمايدۇ.

؟ مۇ ياكى ئۇ قـۇدرىتىمىز ئاسـتىدىمۇغانلئۇ كۈچ بىلهن قوغدا ؟دهۋهت قىلغانمۇ ياكى تهقلىد قىلغانمۇ
 ،ىبىـر ،قىلىنىـدۇ ئـۆلچهم ئىككى ئىـش قارىتائىنكار قىلغۇچىغا  بۇ ھالهتلهرگه قارىلىدۇ. ئۇنى مانا

 ،ئىككى زىياننىڭ يهڭگىلراقىنى تالالش. شـۇنىڭ ئۈچـۈن ،يهنه بىرى .ئىنكار قىلىشقا قادىر بولۇش
239Fبىر زىياننى ئۇنىڭدىنمۇ ئېغىرراق زىيان بىلهن دهپئى قىلىشقا بولمايدۇ.

۲ 
چىلهرگه نهسـىھهت قىلىشـتىن باشـقا يـول مهن ئىسالم دۆلىتى بولمىغان ئهھۋال ئاستىدا بىدئهت

ئۇالرنى ئهيىبلهش ۋه كىشـىلهرنى ئـۇالردىن ئاگاھالنـدۇرۇش  ،ئهگهر ئۇالر قايتمىسا دهپ قارايمهن. يوق
تائـاال مۇنـداق هللابىلهن بىرگه، ئۇالرنى بىدئهتلىرى بىلهن قوشۇپ تاشلىۋېتىش كېـرهك. بـۇ ھهقـته 

َُِِد قـَْوًما يـُْؤِمُنوَن بِالَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر يـَُوادُّوَن  :دېگهن نَـاَءُهْم َأْو ِإْخـَوانـَُهْم َأْو  َمْن َحادَّ الََّ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكـانُوا آبَـاَءُهمْ ال  َأْو أَبـْ
                                                           

 بهتكىچه -177بهتتىن  -174جىلد  -1» ئهلئىئتىسام« ۱
 بهتكىچه مۇراجىئهت قىلىڭ! -218بهتتىن  -203جىلد  -28» مهجمۇئۇل فهتاۋا« ۲
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بىـلهن ۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرى بىـلهن هللاقا ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئىشىنىدىغان بىر قهۋمنىـڭ هللا َعِشـريَتـَُهمْ 

تۇغقـانلىرى بولغـان –قېرىنداشـلىرى، يـا ئـۇرۇقىلىرى، ئوغـۇللىرى، يـا تئۇالرنىڭ ئا ـــ قارشىالشقانالرنى

 .240F۱دوست تۇتقانلىقىنى كۆرمهيسهن (يهنى ئۇالرنى دوست تۇتۇشى مۇمكىن ئهمهس) ـــ تهقدىردىمۇ

ۋه ئـۇالردىن  نىڭ پهرزلىكـىسالىھالرنىڭ بىـدئهتچىلهرنى سـۆكۈش، ئـۇالرنى تاشلىۋېتىشـ–فسهله
 241F۲.كهلگهن ىرىئاگاھالندۇرۇش توغرۇلۇق بىر قاتار ياخشى سۆزل

توسۇش مېنىـڭ بايـان قىلغانلىرىمـدىنمۇ  يامان ئىشالردىنبۇيرۇش ۋه  ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا
ئاالقىـدار  )ئـا–ھهدىسـكه ئېسىلىشـقا ۋهزغا (يهنى قۇرئان ىيهرده بىزنىڭ تېمىم . مهن بۇتۇركهرىرهڭك

ئۈممهتنىـڭ سـىرتىدىن دىنغـا تهھـدىت سـېلىۋاتقان بۇزۇقچىلىـق يـاكى  ايىلهندىم.فبولغانلىرىغا كۇ
ياكى ئۈممهتنىڭ ئىچىـدىن ئـۆزىنى مۇشـۇ دىنغـا نىسـبهت  ؛قايتۇرۇلىدۇبۇ جىھاد ئارقىلىق  ،كېلىدۇ

بىـدئهتچىلهرگه  ،شـۇنداقال .قايتۇرۇلىـدۇبۇ ئهيىبلهش ۋه تـۈزهش ئـارقىلىق  ،بهرگۈچىلهردىن كېلىدۇ
بـۇ  .پهرز. بۇنىـڭ ھهممىسـى قايتۇرۇلىـدۇ ھهم يۇقىرىقى تهپسىالت بويىچه قارشـى تـۇرۇش ئـارقىلىق

 َعلَـى َفْضـلإ  ُذو الََّ  َوَلِكـنَّ  اْألَْرضُ  َلَفَسـَدتِ  بِـبَـْعضإ  بـَْعَضـُهمْ  النَّـاسَ  الَِّ  َدفْـعُ  َولَـْوَال  :تائاال مۇنـداق دېـگهنهللاھهقته 

قىلىپ تۇرمىسا (يهنى كۈچلـۈك تاجاۋۇزچىغـا  هداپىئۇمئىنسانالرنىڭ بهزىسىنى بهزىسى بىلهن هللا اْلَعـاَلِمنيَ 

ئۇنىڭدىنمۇ كۈچلۈك بولغان بىرسىنى ئاپىرىده قىلمىسا) ئىدى، يهر يۈزى ئهلۋهتته پاساتقا ئايلىناتتى (يهنى 
(يامانلىقنى ئۈستۈنلۈككه ئىگه قىلماسلىق بىلهن) پۈتۈن جاھان ئهھلىگه هللاخارابلىققا يۈزلىنهتتى)، لېكىن 

 .242F۳مهرھهمهت قىلغۇچىدۇر
ئهھلى  يهنىالر (ھهدىسكه ئېسىلىشتىكى ئاساس ۋهقۇرئان  ،يۇقىرىقى سۆزلهرنىڭ خۇالسىسى شۇكى

تىزىلغـان  هيـنىگه. ئۇنىـڭ بهزىسـى بهزىسـىنىڭ ك) سـهككىزدۇرئا–نىزامنامىسىۋهلجامائهنىڭ  هسۈنن
 تۆۋهندىكىچه:ز ئاساس ىسهكك بۇياخشى بىلگۈچى. هللا. توغرىسىنى ىمدۇ مېنىڭ ئىجتىھاببولۇپ، 

 نىـڭقانۇنىۋه ئىسـالم  ئام بولۇشى ئۈچۈن ئىنسانالركىنىڭ ھهممه ىلئهلچى نىڭ پهيغهمبهر ) ١

ـَر تائـاال مۇنـداق دهيـدۇ: هللا. بـۇ ھهقـته ۈنىگىچىلىـك مهڭگـۈ داۋام قىلىشـىقىيامهت ك َوَمـْن يـَْبتَـِغ َغيـْ

كىمكى ئىسالم (دىنىدىن) غهيرىـي دىننـى تىلهيـدىكهن،  ِمْن اْخلَاِسـرِينَ اِإلْسالِم ِديًنا فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِيف اآلِخَرِة 

 .243F٤ھهرگىز ئۇ (يهنى ئۇنىڭ دىنى) قوبۇل قىلىنمايدۇ، ئۇ ئاخىرهتته زىيان تارتقۇچىدۇر
ۋه ئۇنىڭ باشقا نهرسىلهردىن بىھاجهت  ئىكهنلىكى دىنمۇكهممهل  نىڭ بىر پۈتۈنىئىسالم دىن) ٢

بۈگـۈن سـىلهرنىڭ دىنىڭالرنـى  اْليَــْوَم َأْكَمْلـُت َلُكـْم ِديـَنُكمْ  :تائاال مۇنداق دېـگهنهللا. بۇ ھهقته بولۇشى

 .244F٥پۈتۈن قىلدىم
نىڭ ھـۆكمىنى بىلـمهي شـهرىئهتۇ ئىشـتىكى ئـ ،مۇسـۇلماننىڭ بىـرهر ئىشـقابىر ھېچقانداق ) ٣

ُموا بـَْنيَ َيَدْي الَِّ َوَرُسـوِلهِ ال  تائاال مۇنداق دېگهن:هللاقهدهم بېسىشى ھاالل ئهمهس. بۇ ھهقته  تۇرۇپ  تـَُقدِّ

 نىڭ پهيغهمبىرىنىڭ ئالدىدا (ھېچقانداق بىر ئىشنى ۋه سۆزنى) ئالدى هللانىڭ ۋه هللالهر! سىلهر مۇئمىنئى

                                                           
 ئايهت -22سۈره مۇجادىله  ۱
 بهت -130جىلد  -1» ئهلئىئتىسام« ۲
 ئايهت -251سۈره بهقهره  ۳
 ئايهت -85سۈره ئال ئىمران  ٤
 ئايهت -3سۈره مائىده  ٥
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قويـۇش  ئۈسـتۈن) ئا–نلدىدهلى ين (يهنى شهرئىدىئهقىلنى نهقىل ،شۇنىڭ ئۈچۈن .245F۱بىلهن قىلماڭالر
ن دىدهلىلـ يشـهرئى رهك بولغـان يهنه بىـركۈدهلىلنـى ئۇنىڭـدىن كۈچلـ يشـهرئى توغرا ئهمهس ۋه بىر

بولمىغـان  ىدهلىلـ يشـهرئىقىلىپ ئۆتكهن  ئىشارهترىدا ىدۇرۇس ئهمهس. مهن يۇق يۇشمۇوق ۈنئۈست
 .نهرسىگه پىسهنت قىلىنمايدۇ

شـىدىن باشـقا ۇبويسۇن مۇكهممهلۋه تولۇق ، ئۇ كىشىنىڭ ندااغ) شهرىئهتنىڭ ھۆكمى مهلۇم بول٤

ُ َوَرُسـولُُه َأْمـًرا َأْن  :تائاال مۇنداق دېگهنهللاتاللىشى بولمايدۇ. بۇ ھهقته  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمنإ َوال ُمْؤِمَنةإ ِإَذا َقَضى الَّ

ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىـرى بىـرهر ئىشـتا ھۆكـۈم چىقارغـان چاغـدا، ئهر ـ ئايـال هللا َيُكوَن َهلُْم اْخلِيَـَرُة ِمـْن َأْمـرِِهمْ 

نىـڭ پهيغهمبىـرى بىـرهر ئىشـتا ھۆكـۈم هللاۋه هللاىڭ ئۆز ئىشىدا ئىختىيارلىقى بولمايـدۇ (يهنـى لهرنمۇئمىن

 .246F۲چىقارغان ئىكهن، ھېچ ئادهمنىڭ ئۇنىڭغا مۇخالىپهتچىلىك قىلىشىغا بولمايدۇ)

ـنَـُهمْ فَـَال َورَبِّـَك َال يـُْؤِمنُـوَن َحـىتَّ ُحيَكُِّمـوَك ِفيَمـا َشـَجَر  :يهنه مۇنـداق دېـگهن تائاالهللا مثَُّ ال جيَِـُدوا ِيف أَنُفِسـِهْم  بـَيـْ

(ئى مۇھهممهد!) پهرۋهردىگارىڭ بىلهن قهسهمكى، ئۇالر (يهنـى مۇنـاپىقالر)  َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما

ئــۆز ئارىســىدىكى دهتاالشــقا ســېنى ھۆكــۈم چىقىرىشــقا تهكلىــپ قىلمىغــۇچه، ئانــدىن ســېنىڭ چىقارغــان 
چه ئىمان ۇچه ۋه ئۇالر پۈتۈنلهي بويسۇنمىغۇمىڭگه ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكى قىلچه غۇم بولسىمۇ يوقالمىغۈھۆك

 .247F۳ئېيتقان بولمايدۇ
 تائــاالهللا . بــۇ ھهقــتهلىكــىپهرز نىڭھهدىســكه قايتۇرۇشــۋه ) ئىختىالپالشــقان ئىشــنى قۇرئــان ٥

ئهگهر سىلهر بىر شهيئىده ئىختىالپ قىلىشـىپ  ِإَ  الَِّ َوالرَُّسولِ فَِإْن تـََناَعْعُتْم ِيف َشْيءإ فـَُردُّوُه  :مۇنداق دېگهن

 .248F٤قا ۋه پهيغهمبهرگه مۇراجىئهت قىلىڭالرهللاقالساڭالر، بۇ توغرىدا 
 خاتالىقىغا شهرىئهت ھۆكۈم قىلىدۇ.–ڭ توغراىھهرىكهتلىرىن–كىشىلهرنىڭ سۆز

بهربـات  ھۆكـۈمنى رهت قىلىـش ۋهھهرىـكهت يـاكى –شهرىئهتكه خىالپ بولغان ھهرقانـداق سـۆز )٦

ــۇ ســۆزىدۇر بۇنىــڭ دهلىلــى پهيغهمــبهر  قىلىــش. ََ َردٌّ «: نىــڭ مۇن » َمــْن َعِمــَل َعَمــًال لَــْيَس َعَلْيــِه أَْمرُنَــا فـَُهــ

 249F٥.»ئۇ ئهمهل رهت قىلىنىدۇ قىلىدىكهن،بولمىغان بىر ئهمهلنى  داكىمكى بىزنىڭ دىنىمىز«

َوِإيـَّاُكْم «: نىـڭ ئۇنىـڭ دهلىلـى پهيغهمـبهر  ئالدىنى ئېلىش.قىلىشنىڭ  بىدئهت پهيدا دىندا) ٧
َرِ   .دېگهن سۆزىدۇر» ساقلىنىڭالرئىشالردىن  بىدئهت سىلهر« »َوُحمَْدثَاِت األُُم

ھهدىسـكه ئېسىلىشـقا ۋه . بولۇپمـۇ قۇرئـان توسۇش ندىياخشى ئىشالرغا بۇيرۇپ، يامان ئىشالر) ٨
 .يولىدا جىھاد قىلىشهللاۋه  بىدئهتچىلهرگه قارشى تۇرۇشئائىت ئىشالردا ئهيىبلهش، تۈزىتىش، 

 اسـالرغائاس مهزكـۇر الرپ چىقىـدىغان بولـۇپ، ئـۇمهسـىلىلهر شـاخال ۇنسهككىز ئاساستىن نۇرغ بۇ
شــاخالپ چىققــان  مهزمــۇنالر ســىگه ئائىــتئىككى ۋه يــاكى ئــۇ ئهھكــام ده،ئهقىــ ئهگىشــىپ كېلىــدۇ.

 دۇ.ىمهسىلىلهر قاتارىدىن ھېسابلىن
                                                           

 ئايهت -1سۈره ھۇجۇرات  ۱
 ئايهت -36سۈره ئهھزاب  ۲
 ئايهت -65سۈره نىسائ  ۳
 ئايهت -59سۈره نىسائ  ٤
 مۇسلىم رىۋايىتى ٥
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 لىكـــى ئهقىـــدىلهرگه ئائىـــتپهرزۋهلجامائهنىـــڭ ئهقىدىســـىگه ئهگىشىشـــنىڭ  هســـۈنن ئهھلـــى
ڭ ئهقىدىسـىنى ئىبنـى ئهبـى ۋهلجامائهنى هز ئهھلى سۈننىدۇ. سىمهسىلىلهرنىڭ قاتارىدىن ھېسابلىن

ــاملىق كىتــابى» ئهسســۈننه«ڭ ئاســىمنى ــادى ئهھلــى ســۈننه«كائىنىــڭ الله ،ن ۋه » شــهرھۇ ئېئتىق
» يهيتىىئهلئهقىدهتۇل ۋاسـ«نىڭ يىئىبنى تهيمىي ،ناملىق كىتابى »اۋىييهشهرھۇل ئهقىدهتۇت تاھ«

 ،نـاملىق كىتـابى» ئـارىجۇل قهبـۇلهم«ىز ھهكىمىنىـڭ فھا ،لىرىىرھناملىق كىتابى ۋه ئۇنىڭ شه
نـاملىق كىتـابى ... » فهتھـۇل مهجىـد شـهرھۇ كىتابىـت تهۋھىـد«ھهسـهننىڭ  ئابدۇراھمان ئىبنى

 قاتارلىقالردىن تاپااليسىز.
ۋه  ئهشـائىرىلهرقىسىم يازغۇچىالرنىڭ نۇرغۇنلىغان كىتابلىرى بار بولۇپ، ئۇالر  ىمىزدىكى بىردهۋر

لى سـۈننىنىڭ مهزھىبـى دهپ لهرنى ئهھمهزھهبئۇ  ،لىرىنى بايان قىلىپمهزھهبئۇالردىن باشقىالرنىڭ 
. زۆرۈر دهپ قـارايمهنيهرده مۇسۇلمانالرنى بۇنىڭـدىن ئاگاھالندۇرۇشـنى  شۇنىڭ ئۈچۈن مهن بۇ ،ئاتايدۇ

ھـازىرقى ئهسىرداشـالرنىڭ  ،ھهت بولغـانلىقى ئۈچـۈنىۋه دىـن نهسـ ئۇالرنىڭ ھهق يولنى تونۇۋېلىشـى
لىــپ ئــۆتكهن ســهلهفلهرنىڭ ئهقىــده ېمهن يۇقىرىــدا تىلغــا ئ ،كىتــابلىرىنى كۆرۈشــتىن بــۇرۇن

  دهپ ھېساباليمهن.كىتابلىرىنى كۆرۈشى الزىم 
 ئهھكامالرغـا ۋه ئىجتىھـاد قىلىـش ىۇنىـڭ ۋاجىـب ئهمهسـلىكى، ئقۇتهقلىد قىلىشنىڭ دۇرۇسـل

 .توختىلىمىز ېيىنرهككئائىت مهسىلىلهردىن بولۇپ، بۇ ئىككى مهسىله ئۈستىده 
 پهرزلىكىرنى تۇتۇشنىڭ هھهدىسللىنىيىلىك  يهككهرىۋايهت قىلغۇچىلىرى  ادئهھكامالرئهقىده ۋه 

 پ، بۇ ھهقته تۆۋهنده توختىلىمىز.يۇقىرىقى ئىككى مهسىلىگه ئائىت مهسىلىلهردىن بولۇ
 
 »قىلىنىدۇ ھۆججهت اردمالاھكئهئهقىده ۋه  ھهدىسلهر لىكىلىنىييهككه رىۋايهت قىلغۇچىلىرى «

 دېگهن مهسىله
 ۋهقۇرئـان  شـۇنداقال ،جامائهنىڭ يولىـدىكى مـۇھىم كۆرسـهتكۈچلهرنىڭ بىـرىۋهل هبۇ ئهھلى سۈنن

شـهرھى يـازغۇچى ئـالىم مۇنـداق  گه»تاھـاۋىييه ئهقىـدهتۇت«بىر ئاسـاس. ھهدىسكه ئېسىلىشتىكى 
ھهدىسـنى ئـۈممهت ئهمهل قىلىـش ۋه تهسـتىقالش لىك ىلىنىييهككه رىۋايهت قىلغۇچىلىرى [دهيدۇ: 

ئىلىمنى ئۇقتۇرىدۇ.  يقىىڭ جۇمھۇرلىرىنىڭ نهزىرىده ھهقىبۇل قىلىپ ئالسا، ئۇ ئۈممهتنوجهھهتته ق
ىرىدۇر. ئۈممهتنىـڭ سـهلهفلىرى ئىچىـده بـۇ ھهقـته نىڭ ئىككى قىسمىنىڭ بھهدىسلهر ۋاتىرهئۇ مۇت

َـا اَألْعَمـاُل بِالنِّيّـاتِ « :نىڭ خهتتاب  ئۆمهر ئىبنى تارتىش بولمىغان.–ھېچقانداق تاالش بـارلىق « »ِإمنَّ

 ؛دېگهن ھهدىسى »نىيهتكه باغلىقتۇر پهقهت لىشى)ىبېر لۇق ئهجىروت (نىڭ دۇرۇس بولۇشى ۋهئهمهللهر

َََالِء َوِهَبتِـهِ « :نىڭ ئىبنى ئۆمهر   نىسـبىتىنىئازاد قىلىنغـان قۇلنىـڭ  پهيغهمبهر » «نـََهى َعْن بـَْيِع اْل

ت هبنســ غهيــرىگه ڭقىلغۇچىســىنىئــازاد ڭ ئــۆزىنى ئــازاد قىلىنغــان قۇلنىــ(يهنــى  تىشــتىنېسېتىۋ

ُح َال تـُـْنكَ « :نىـڭ ئهبۇ ھۇرهيره  ؛دېگهن ھهدىسى »سوۋغا قىلىۋېتىشتىن توستىئۇنى  ۋهبېرىشتىن) 
ِتَها َوَال َعَلى َخالَِتَها ئايال كىشىنى ئاتىسىنىڭ ھهمشىرىسى ۋه ئانىسىنىڭ ھهمشىرىسـى » «اْلَمْرأَُة َعَلى َعمَّ

َحيْـُرُم ِمـَن الرََّضـاِع َمـا َحيْـُرُم ِمـَن «: نىـڭ ھـۇرهيره  ئهبـۇ ؛دېگهن ھهدىسـى »ئۈستىگه نىكاھالپ ئېلىنمايدۇ
يهنه ى ۋه دېـگهن ھهدىسـ »تىنمۇ ھارام بولىـدۇقشلىامىلدېنهرسه، ئنهسهبتىن ھارام بولغان «» النََّسـبِ 
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 دهپ خهۋهر بهرگهن بىر ئادهمنىڭ خهۋىـرى ›قىبله كهئبه تهرهپكه يۆتكهلدى‹ :لىپېاغا كىدى قۇبجمهس
 به تهرهپكه بۇرۇلغان ئىدى.ئدهرھال كه شۇنىڭ جۈملىسىدىن ھېسابلىنىدۇ. خهۋهرنى ئاڭلىغانالر

چهكلىرىنىمـۇ يـالغۇز –شـۇنداقال ئۆزىنىـڭ خهت ،تـىهتنى يهككه ئهۋهتىئهلچىلىر ئۆز پهيغهمبهر 
بىـز ئـۇنى  ،بـۇ بىـر ئادهمنىـڭ خهۋىـرى ئىـكهن«كىشـىلهر  تاپشۇرۇۋالغۇچىتى. هتكىشىلهردىن ئهۋهت

َوِديِن اْحلَـقِّ  ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْهلَُدى: تائاال مۇنداق دېگهنهللابۇ ھهقته  دېمهيتتى. »بۇل قىلمايمىزوق

يِن ُكلِّــهِ  ــنالردىن ئۈســتۈن قىلىــش ئۈچــۈن، ئۆزىنىــڭ ھهق دىــن (ئىســالم)هللا لُِيْظِهــَرُه َعَلــى الــدِّ ــارلىق دى نى ب

 .250F۱پهيغهمبىرىنى (يهنى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى تولۇق) ھىدايهت ۋه ھهق دىن بىلهن ئهۋهتتى
كهتمهسـلىكى ئۈچـۈن، ئۆزىنىـڭ ھـۆججهت ۋه تائاال ھۆججهتلىرى ۋه پاكىتلىرى بىكـار بولـۇپ هللا

251F].پاكىتلىرىنى مهخلۇقلىرى ئۈستىدىن چوقۇم مۇھاپىزهت قىلىدۇ

۲  
 ئهقىـده ۋه لىنىيىلىـك ھهدىسـلهريهكـكه [رىـۋايهت قىلغـۇچىلىرى  :شهيخ ئهلبانى مۇنداق دهيـدۇ

ــۇر. ھۆججهت اردمالاھكــئه ــۋايهت قىلغــۇچىلىرى «ت ــكه رى ــلهن  لىــك ھهدىســلهرىلىنىييهك ــده بى ئهقى
رىـۋايهت قىلغـۇچىلىرى ى رىملاكـھئه هتشـهرىئ« :ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال شۇ، دېگۈچىلهر »اتالنمايدۇپئىس

بىـلهن  هئهقىـد ئـارقىلىق ىدهيدۇ. ئۇالر بـۇ سـۆز »ىنىدۇاتلپبىلهن ئىس لىك ھهدىسلهرىلىنىييهككه 
ھهدىسنىڭ ئىلگىـرى ئـۆتكهن ۋه  تىشتى. سىز بۇ ئايرىشنى قۇرئانېىۋسىنى ئايرىنىڭ ئوتتۇررمالاكھئه

مـۇتلهقلىقى  دهلىللهر ئۆزىنىـڭ ئـام ۋه بهلكى ئۇ! ه ياق!مهرتىۋمىڭ  !!ياق! دهلىللىرىده تاپاالمسىز؟

پهرز ئهگىشىشـنى  گه شۇنداقال ئۇ ئهقىـدىلهرده پهيغهمـبهر  ،بىلهن ئهقىدىلهرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ُ َوَرُسـولُُه َأْمـًرا َأْن َيُكـوَن َهلـُـْم  َوَمــا َكـانَ : تائاالنىـڭهللا. چــۈنكى قىلىـپ بېكىتىــدۇ ِلُمـْؤِمنإ َوال ُمْؤِمنَـةإ ِإَذا َقَضــى الَّ

لهرنىـڭ مۇئمىنئايـال –ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرى بىرهر ئىشتا ھۆكۈم چىقارغان چاغدا، ئهرهللا اْخلِيَـَرُة ِمْن َأْمرِِهمْ 

بىرهر ئىشتا ھۆكـۈم چىقارغـان ئىـكهن، نىڭ پهيغهمبىرى هللاۋه هللائۆز ئىشىدا ئىختىيارلىقى بولمايدۇ (يهنى 

ھېچ ئادهمنىڭ ئۇنىڭغا مۇخالىپهتچىلىـك قىلىشـىغا بولمايـدۇ) 252F

–شـهك مۇئهقىـدىلهرنى دېـگهن سـۆزى ۳
شـقا ىتائاالنىـڭ ئۆزىنىـڭ پهيغهمبىـرىگه ئىتـائهت قىلهللا ،شـۇنىڭدهك .ىسىز ئۆز ئىچىگه ئالىدۇھشۈب
ئهرزىنـى  ،قارشىلىشىشـتىن ئاگاھالندۇرۇشـىزاتقـا  زاتقا ئاسىي بولۇشتىن توسۇشـى، ئـۇ ئۇ ،شىۇبۇير
دهيـدىغان  »ئىتـائهت قىلـدۇق ئاڭلىـدۇق ۋه« :شقا چاقىرىلغان چاغـداسۇنۇنىڭ رهسۇلىغا ئۇقا ۋه هللا

ش ۋه ىـئىتائهت قىل گه پهيغهمبهر  ادرمالاكھئه ۋه هبۇنىڭ ھهممىسى ئهقىد ،لهرنى ماختىشىمۇئمىن
 دۇ.لىكىگه دااللهت قىلىپهرززاتقا ئهگىشىشنىڭ  ئۇ

َوَمـا آتَـاُكْم  :تائاالنىڭهللالىكىگه پهرزئهگىشىشنىڭ  گه پهيغهمبهر  ادرمالاكھئهيهنه ئهقىدىلهر ۋه 

پهيغهمبهر سىلهرگه بهرگهننى ئېلىڭالر الرَُّسوُل َفُخُذوهُ  253F

 َمـا ،چـۈنكى دېگهن سـۆزى دااللهت قىلىـدۇ. ٤
رىـۋايهت  ادرمالاكھئه«. سىز ئهگهر سۆزدۇرئىچىگه ئالىدىغان  مۇم ۋه ھهممىنى ئۆزوئ بىلگىنىمىزدهك،
دېگــۈچى ئاشــۇ كىشــىلهردىن ئۇنىــڭ  »پهرزتۇتــۇش  نىلىــك ھهدىســلهرىلىنىييهكــكه قىلغــۇچىلىرى 

ئايهتلهرنى ۋه ئۇنىڭدىن باشـقا  يۇقىرىقىدهلىلى توغرۇلۇق سورايدىغان بولسىڭىز، ئهلۋهتته ئۇالر مۇشۇ 
                                                           

 ئايهت -33سۈره تهۋبه  ۱
 يىلى -1403جرىيه ىھ ،نهشرىياتى يبهتلهر، ئهلمهكتهبۇل ئىسالمى -400، -399 ۲
 ئايهت -36سۈره ئهھزاب  ۳
 ئايهت -7سۈره ھهشىر  ٤
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 ئىىفهتلهرنى ھــۆججهت كهلتۈرىــدۇ. ئىمــام شــابىــز قىســقارتىش يۈزىســىدىن زىكــرى قىلمىغــان ئــاي
شـۇنىڭ  ،ناملىق كىتابىـدا تولـۇق بايـان قىلغـان» ئهررىساله«ئۇ مهسىلىنى ئۆزىنىڭ  رهھىمهھۇلالھ

 قىلسۇن! مۇراجىئهتكىتابقا  ئۈچۈن خالىغان كىشىلهر مهزكۇر
يهكـكه رىـۋايهت قىلغـۇچىلىرى ئهقىدىمۇ كىرىدىغان تۇرسـا،  دائىرىسىگه مىيلىقۇئوم نىڭئايهتلهر

غا نـېمه ىىـدىن ئۇالرنىـڭ ئهقىـدىنى مۇستهسـنا قىلىشـپهرزلىكتۇتۇشـنىڭ  لىك ھهدىسـلهرنىىلىنىي
 سهۋهب بولدى؟

ىال خـاس رغمالاكـھئهيـۇپ وئهقىـدىلهرنى ق نىلىك ھهدىسـلهرىلىنىييهككه رىۋايهت قىلغۇچىلىرى 
، بۇ باتىلدۇر. باتىلدىن بولۇپ ۋالغانلىقىھېچبىر خاسالشتۇرغۇچى دهلىلسىز خاس قىل ،قىلىۋېلىش

254F].الزىم كهلگهن نهرسه ئۆزى باتىل

۱ 
لىـك ىلىنىييهكـكه رىۋايهت قىلغـۇچىلىرى ھهق گهپ شۇكى، [ :مۇنداق دهيدۇيهنه شهيخ ئهلبانى 

ش ئىسـالم ۋېتىسـىنى ئـايرىىنىـڭ ئوتتۇررمالاكھئه ئهقىـده بىـلهن پهرزلىكىدهتۇتۇشنىڭ  نىھهدىسلهر
نه ھازىرقى ئهسىردىكى كۆپلىگهن  سالىھالر ۋه–ئۇنى سهلهف ،ىرىلگهن پهلسهپه بولۇپلىپ كېدىنىغا ئ

255F].مايــدۇۇئىمــاملىرى تون پمهزھهمۇســۇلمانالر تهقلىــد قىلىۋاتقــان تــۆت 

كــۆرهي  ييهنىمــۇ تهپســىلى ۲
 ؛قــا»كىتــابۇل ئهخبارىــل ئاھــاد«ھهدىســلهر توپلىمىنىــڭ  نــاملىق» ارىبۇخــ ھۇلســهھى«دېســىڭىز 

شـــافىئى  ؛ ئىمـــامبهتـــلهرگه -٢٤٤، -٢٣١ جىلـــد -١٣نـــاملىق كىتـــاب » بـــارى هتھـــۇلف«
ــڭ  ــاله«رھىمهھۇلالھنى ــڭ » ئهررىس ــاملىق كىتابىنى ــۇچىلىرى ن ــۋايهت قىلغ ــكه رى ــك ىلىنىييهك لى

ناملىق كىتابنىـڭ  »تهھقىيقۇ ئهھمهد شاكىر« ۋه ئۇنىڭ ھۆججهتلىكى ھهققىدىكى بابىغا؛ ھهدىسلهر
 .قىلىڭ مۇراجىئهتىگه رىبهتل -٤٧٠، -٣٦٩

ــارى« ــهھىھۇل بۇخ ــهھى«ۋه » س ــلىم ھس ــڭ  »مۇس ــلهر توپالملىرىنى ــاملىق ھهدىس ــلىق ن ئاساس
 لىـك ھهدىسـلهرىلىنىييهكـكه رىـۋايهت قىلغـۇچىلىرى ئالغـان بـۇل قىلىـپ وئـۈممهت قھهدىسلىرى 

 سۆز قىلمىغان.–م گهپىئهھلى ئىل بولۇپ، ئۇ ھهقته ھېچبىر كىرىدىغان قاتارىغا
 
 دېگهن مهسىله »ۋاجىب ئهمهس، لېكىن لىشى دۇرۇسىمهزھهبكه تهقلىد قكىشىنىڭ  ھهربىر«
 
 غهيرىنىڭ سۆزىگه ئهمهل قىلىشتۇر. تهقلىد قىلىش دېگهن ھۆججهتسىزال -١
 دهلىلنى چۈشۈنهلمهيدىغان ئاددىي خهلقنىڭ تهقلىد قىلىشى دۇرۇس. -٢

ۇالسـىلهپ مۇنـداق يىن خېئىبنى ئابدۇلبهر يۇقىرىقى سۆزلهردىن ك«شهيخ ئهلبانى مۇنداق دهيدۇ: 
) »ۋاجىـب ئهمهس لـېكىن ،قىلىشـى دۇرۇس تهقلىـدكىشىنىڭ مهزھهبـكه  ھهربىر«بۇ (يهنى  :دېگهن

ئـۆز  ،دهيېڭـى ھادىسـىلهر يـۈز بهرگهنـ ئاۋام خهلقنىـڭ ،چۈنكى .خاس پهقهت ئۆلىماالرغىال دېگهن سۆز
خهلـق دهلىلنىـڭ ئـورنىنى ، ئـاۋام بولىدۇ. بۇنىڭ سهۋهبى شۇكى لىمالىرىغا تهقلىد قىلىشى الزىمئۆ

ئىلىم  ،چۈنكى .بۇ ئىلىمگه يېتهلمهيدۇ ،قتىنچۈشهنچىسى بولمىغانلى بۇ ھهقته ئېنىق بىلمهيدۇ ۋه
رىسـىغا يهتكىلـى ىيۇق ،ىجىلهرنىڭ تـۆۋىنىگه يهتـمهي تـۇرۇپ. ئۇ دهرگه بۆلۈنگهنبىر نهچچه دهرىجىلهر

ياخشــى هللا ،ســىدىكى توســالغۇىۇرئىزدهشــنىڭ ئوتت بولمايــدۇ. مانــا بــۇ ئــاۋام خهلــق بىــلهن دهلىــل
 .بىلگۈچى

                                                           
 بهتلهر -52، -51 ۱
 بهت -54» ئهلھهدىيسۇ ھۇججهتۇن بىنهفسىھى فىل ئهقائىدى ۋهلئهھكام« ۲
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ــ ــد قىلىش ــا تهقلى ــۆز ئۆلىمالىرىغ ــڭ ئ ــاۋام خهلقنى ــب ئىكهنلىىئ ــڭ نىڭ ۋاجى ــده ئۆلىماالرنى كى

ئهگهر بىلمىسـهڭالر،  فَاْسـأَُلوا َأْهـَل الـذِّْكِر ِإْن ُكنـُتْم ال تـَْعَلُمـونَ  :تائاالنىـڭهللاچۈنكى ئۇالر  ،ئىختىالپى يوق

 دېگهن سۆزى بىلهن مهقسهت قىلىنغان كىشىلهردۇر. ئهھلى ئىلىمدىن سوراڭالر
ئـۇ  ،قىبلىنى بىلىش قىيىن كهلسه گهالر شۇنىڭغا بىرلىككه كهلگهنكى، قارىغۇ كىشىۆلىمايهنه ئ

دىـن  ڭرىگه تهقلىـد قىلىشـى الزىـم. نېمىنىـبىـقىبلىنى بىلىشكه ئىشهنچىسـى بـار كىشـىلهردىن 
كىشى ئۆز ئالىمىغا قارىنى پهرق ئېتهلمهيدىغان نادان –ئاقۋه  زىسى بىلمهيدىغان ئىلىمئىكهنلىكىن

 تهقلىد قىلىشى الزىم.
ڭ ئىختىالپـى نىڭ دۇرۇس ئهمهسلىكىده ئۆلىماالرنىىپهتىۋا بېرىش ئاۋام خهلقنىڭ ،يهنه شۇنىڭدهك

 ئىسـپاتلىغىلى نىھـارام–ئـاۋام خهلقنىـڭ ھـاالل ــــ ياخشى بىلگۈچىهللا ـــ يوق. مۇنداق بولۇشى
 .›م توغرۇلۇق سۆزلهشنى بىلمىگهنلىكى ئۈچۈندۇرىرنى ۋه ئىلهىلمهنبولىدىغان 
دېـگهن  »تهقلىـد قىلىشـى الزىـم ئاۋام خهلقنىڭ«ئاۋام خهلق ھهققىدىكى گهپنىڭ ۋه  ،چهمېنىڭ

ــۇتلهقلىقى  ــرســۆزنىڭ م ــد قىلىــشئهمهس.  خــالىينهرســىدىن  بى  مهسىلىســىده ســىز ئهگهر تهقلى
بهزى ھۇشـيار ئهمهل قىلىش دېگهنلىكنـى ئهسـلهيدىغان بولسـىڭىز،  الزىغهيرىنىڭ سۆزىگه ھۆججهتس

كـۆپ  ،ق بولغـانلىقى ئۈچـۈنوچـۇئ نىـڭئۆزىگه يهتـكهن ئـايهت ۋه ھهدىسـتىكى دهلىل نىڭئاۋام خهلق

التـَّـَيمُُّم َضـْربٌَة « :نىـڭ كىممۇ پهيغهمبهر  .غانلىقىنى كۆرۈپ يېتهلهيسىزنى ئاسانال بىلىۋالئۇۋاقىتالردا 
ََْجـِه َواْلَكفَّـْنيِ  َواِحـَدةٌ   شائوخشـ گهدېـگهن سـۆزى» تهيهممۇم يۈز ۋه ئىككى ئالقان ئۈچۈن بىر ئۇرۇشتۇر«» لِْل

 ھۇشـيارلىقتا تـۆۋهن بـۇ بهلكـى !سـۇن؟يهلىئهمهس دېق وچـۇئدهلىل نىسبهتهن ئۇالرغا  ھۆججهتلهرده
ئاجىز كهلـگهن  دهلىلنى بىلىشتىن ،. شۇنىڭ ئۈچۈنبىلهلهيدىغان ئوچۇق دهلىلكىشىلهرمۇ  بولغان

ھېچكىمنى تاقىتى يهتمهيدىغان ئىشقا تهكلىپ هللا ،ئادهمنىڭ تهقلىد قىلىشى ۋاجىب دېيىش توغرا
256F].قىلمايدۇ

۱ 
شـتا مـۇئهييهن بىـر مهزھهبـكه ى، ھهمـمه ئىمۇخهلقنىڭ تهقلىـد قىلىشـى دۇرۇس بولسـۋام ئا -٣

 چهكلهنمهيدۇ. بىلهنال پچۈنكى ھهق بىر مهزھه ،تهقلىد قىلىشى ۋاجىب ئهمهس

ـُردُّوُه ِإَ  الَِّ َوالرَُّسـوِل ِإْن ُكنـُتْم تـُْؤِمنُـوَن بِـالَِّ َواْليَــْوِم اآلِخـرِ : تائاال مۇنـداق دېـگهنهللا  فَـِإْن تـَنَـاَعْعُتْم ِيف َشـْيءإ فـَ

 قـا ۋه پهيغهمـبهرگه مـۇراجىئهت هللائهگهر سىلهر بىر شهيئىده ئىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر، بـۇ توغرىـدا

 .257F۱قا ۋه ئاخىرهت كۈنىگه (ھهقىقىي) ئىشىنىدىغان بولساڭالرهللائهگهر سىلهر  قىلىڭالر،
نىڭ رهسۇلىدىن باشـقا ھېچبىـر كىشـىنىڭ هللاۋه هللائايهتتىن شۇنى بىلىۋالغىلى بولىدۇكى،  بۇ

ھهم دىـن باشـقا ھهرقانـداق كىشـىنىڭ سـۆزىدىن  بهلكى پهيغهمبهر  ،ئهمهس يسۆزى خاتادىن خالى
 رهت قىلىنىدۇ. ھهم ئېلىنىدۇ ۋهبۇل قىلىپ وق

 الزىـم لهرنىـڭ بهزىسـىنىمهزھهبئـاددىي خهلقنىـڭ [دېگهن:  مۇنداق رهھىمهھۇلالھئىبنى قهييۇم 
ۋاجىب  ،نىڭ بىرىۇئ .قاراش بار ئىككى خىل كۆز دېگهن مهسىلىده ؟شى ۋاجىبمۇ ياكى ئهمهسمۇۇتۇت

نىـڭ ئۇۋه هللاچـۈنكى  ،ملهشـتۈرۈلگهنتوغرۇلـۇقى جهز بولـۇپ،وغرا قـاراش. بـۇ تـ كۆزدېگهن  بولمايدۇ
نىــڭ پهيغهمبىــرى ئىنســانالرنىڭ ئۇۋه هللاپهيغهمبىــرى ۋاجىــب قىلمىغــان نهرســه ۋاجىــب ئهمهس. 
ھهمـده  تۇتۇشـنى الزىـمهمنىڭ مهزھىبىنى ئىچىدىن ھېچبىر كىشىگه ئۈممهتنىڭ ئىچىدىن بىرهر ئاد

                                                           
 بهتلهر -86، -85» ئهلھهدىيسۇ ھۇججهتۇن بىنهفسىھى« ۱
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نى ۋاجىـب ىقلىـد قىلىشـئۇ كىشـىنىڭ پهقهت ئـۇ ئـادهمگىال ئۆزىنىـڭ دىنىنـى تهئۇنىڭدىن كېيىن 
تولـۇق  نچىلىكتىتهقلىـدئهسىرلهرده ياشىغان نۇرغۇنلىغان كىشىلهر بـۇ  ئۇلۇغ ئهلۋهتته،قىلمىدى. 

 جۇدا ھالهتته ئۆتكهن.–ئادا
 ،تۇتۇشـى دۇرۇس ئهمهس پمهزھهتهقـدىردىمۇ،  الزىـم تۇتقـاننى مهزھهبگهرچه بىرهر  ئاددىي خهلق

ـــاددىي خهلقنىـــڭ  ـــدۇ. مهزھىبـــچـــۈنكى ئ ـــدىغان پمهزھهى بولماي دهلىـــل  ،پهقهت پىكىـــر قىالالي
ــدىغان ــىگه ،كهلتۈرهلهي ــر كىش ــدۇ. زادى ھېچبى ــاس بولى ــىگىال خ ــدىغان كىش ــى بىلهلهي  مهزھهبلهرن

نىڭ سـۆزلىرىنى ئۇنىڭـدىن باشـقىالر ،ئۈممهتنىڭ ئىچىدىن بىر ئادهمنىڭ بارلىق سـۆزلىرىنى تۇتـۇپ
ۋاجىــب بولمايـدۇ. مانـا بــۇ  ىتۇتۇشـ الزىـمنـى ىهزھىبمنىڭ كىشــى ۇشـ ،تهرك ئېتىـدىغان دهرىجىـده

ئۈممهتنىڭ ئىچىده يېڭىدىن پهيدا بولغـان قاباھهتلىـك بىـدئهت بولـۇپ، ئۇنىڭغـا ئسـالم پېشـۋالىرى 
ي، قهدرى ىه جهھهتـته ئهڭ ئـالمهرتىـۋئـۇالر  ،ۋهھـالهنكى .ئىچىدىن ھېچبىر كىشى قايىل بولمىغان

بۇنىڭغـا  ئىنسـانالرنى بولۇپ،نىڭ پهيغهمبىرىنى ئهڭ ياخشى بىلگۈچى كىشىلهر ئۇۋه هللائهڭ ئۇلۇغ، 
 ].مهجبۇرالشقا قايىل بولمىغان

ئـاددىي خهلقنىـڭ تـۆت  ،مۇشـۇنىڭغا ئاساسـهن[مۇنداق دهيـدۇ:  يهنه رهھىمهھۇلالھئىبنى قهييۇم 
اش ھوقـۇقى بـار. ئىمام ۋه ئۇالردىن باشقىالرنىڭ ئهگهشكۈچىلىرىدىن خالىغان كىشىدىن پهتىۋا سـور

شـى تۇتۇ الزىـمئاھالىسىنىڭ تۇتۇپ ماڭغان ھهدىسىنى  ياكى باشقا شهھهر ىنىڭخۇددى ئالىمنىڭ ئۆز
 پمهزھهنىـڭ تـۆت مۇفتىنه  ئاددىي خهلقنىـڭ ۋه ،ئۈممهتنىڭ بىرلىكى بىلهن، بولمىغاندهك ۋاجىب

بولسا، ئالىمنىڭ  ھشى ۋاجىب ئهمهس. بهلكى ھهدىس سهھىتۇرۇ گه باغلىنىپئىماملىرىدىن بىرهرسى
258Fپهرز].ئۇ ھهدىسكه ئهمهل قىلىشى 

۲ 
بىـر ئىمامغـا تهقلىـد  كىمكـى مـۇئهييهنمۇنداق دېـگهن: [ تهيمىييهۇل ئىسالم ئىبنى شهيخ -٤

ــدۇ. ئهگهرىــپ بېكىتســهقىل پهرزقىلىشــنى  تهۋبه قىلســا قىلــدى، قىلمىســا  ، تهۋبه تهلهپ قىلىنى
ئـازغۇن  ،نـادان ،دېسـه »كېرهكئىمامغا تهقلىد قىلىش  مۇئهييهن بىر« :كىشى ئۇ ئۆلتۈرۈلىدۇ. ئهگهر

 259F۳.]بولىدۇ
نىــڭ غهيــرىگه ىنىــڭ پهيغهمبىرهللاۋه هللابــۇ ســۆزنىڭ قارىتىلمىســى شــۇكى، ھهرقانــداق ئىشــتا 

كىشـىگه تاپشـۇرىدىكهن، ئـۇ  هرئهگىشىلمهيدۇ. كىمكـى بـۇ مهرتىـۋىنى ئىنسـانالرنىڭ ئىچىـدىن بىـر
قـا يـاكى هللاكىشـىنى  يـنهزهر، ئـۇ ئـادهم ئـۇىقهتئ دىنبولۇشـىكىشىنىڭ مهرتىۋىسىنىڭ قانچىلىك 

مثَُّ  :تائاال مۇنـداق دېـگهنهللامانا بۇ كۇفرىدۇر. بۇ ھهقته  ،يغهمبىرىگه باراۋهر قىلغان بولدىنىڭ پهئۇ

ئاندىن (يهنـى مۇشـۇنداق دهلىللهرنـى كـۆرۈپ تـۇرۇپ) كـاپىرالر پهرۋهردىگارىغـا  الَِّذيَن َكَفُروا ِبَربِِّْم يـَْعِدُلونَ 

  .260F٤شقىالرنى شېرىك كهلتۈرىدۇبا
ــۇنىڭدهك ــر ،ش ــۇئهييهن بى ــتا م ــداق ئىش ــى ھهرقان ــنى  كىمك ــا ئهگىشىش ــ پهرزئىمامغ  پقىلى

لهر! ئهگهر مـۇئمىنئـى  فَِإْن تـََناَعْعُتْم ِيف َشْيءإ فـَُردُّوُه ِإَ  الَِّ َوالرَُّسـولِ : تائاالنىڭهللادىكهن، ئۇ ئادهم تىىكېب

قا ۋه پهيغهمبهرگه مۇراجىئهت قىلىڭـالرهللاسىلهر بىر شهيئىده ئىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر، بۇ توغرىدا  261F

٥ 
                                                                                                                                                                                                 

 ئايهت -59نىسائ سۈره  ۱
 بهتلهر -263، -262جىلد  -4» ئىئالمۇل مۇۋهققىئىين« ۲
 بهت -333» ئىختىياراتۇل فىقھىييه« ۳
 ئايهت -1سۈره ئهنئام  ٤
 ئايهت -59سۈره نىسائ  ٥
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نىـڭ رهسـۇلىدىن باشـقا هللاۋه هللادېگهن سۆزىنى رهت قىلغـانلىقى ئۈچـۈن كـاپىر بولـدى. بـۇ ئـايهت 
 ھېچبىر كىشىنى زىكرى قىلمىدى.

ــدۇ: ســ قىلغــانشــهيخ ئهلبــانى ئۆزىنىــڭ ياشــالرغا  ــداق دهي ھهتتــا  ،تۈگــۈل باشــقىالر[ۆزىده مۇن
، ئـۇ بولسـىمۇ !الغان بىر ئىشقا دىققهت قىلىڭـالرق يمهخپىياشالرغا  مۇئمىنئىلىملىك نۇرغۇنلىغان 

 ئىسـالمىيۋه ئۇالردىن باشقا بهزى  لالھھۇھهفىزه، ئهلالمه مهۋدۇدى رهھىمهھۇلالھىد قۇتۇپ يئۇالر سهي
كىتى بىلهن قانۇن چىقىرىش ھوقۇقىنىڭ ىه كىتابلىرىنىڭ بهرھهمديازغۇچىالرنىڭ تىرىشچانلىقلىرى 

قـا هللادىن ھېچبىـر كىشـىنىڭ ياكى ھهيئهتلهر الرى، ئىنسانكىنىلقىال خاس ئىكهنهللاگانه ېپهقهت ي
دېـگهن ئىبـاره  »ا خـاسقـهللاھـاكىمىيهت «ئـۇالر ئـۇنى  ،شېرىك بولمايدىغانلىقىنى بىلگهن ۋاقىتتـا

ــۆتكهن  ــرى ئ ــان ۋه ھهدىســنىڭ ئىلگى ــۇ مۇشــۇ ســۆزنىڭ بېشــىدا قۇرئ ــا ب ــلهن كهلتۈرۈشــتى. مان بى
 دهلىللىرىنىڭ ئوچۇق مهنىسىدۇر.

 كېلىـدىغان زىـت دېگهن پرىنسـىپقا »ا خاسقهللاھاكىمىيهت «بۇ ياشالر  ،مۇشۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىده
 هرۆكۈملىرىدىن بىرنىڭ ھهللايۇپ ئهگىشىلگهن ئىنساننىڭ ونى قهللا ،كه چۈشۈپ قالغانلىقىغاشېرىك

قـانۇن  ويغـانبىـلهن بىـر ئورۇنـدا قهللانىڭ يـاكى ئـۆزىنى ىھۆكۈمده خاتا كهتـكهن مۇسـۇلمان بولۇشـ
ه ئـۇ ئىنسـاننىڭ ئـالىم يـاكى نـادان بولۇشـىنىڭ ھهمدسىدا ىنىڭ ئوتتۇربولۇشى كاپىر بهلگىلىگۈچى

مهن  بولسـۇنكى،ھهمـدىلهر قـا هللاسىدا ھېچقانداق پهرقنىـڭ يوقلىقىغـا دىقـقهت قىلمىـدى. ىئوتتۇر
 262F۱.]لىدۇ دهپ قارايمهنېكهلتۈرگهن مهزكۇر پرىنسىپقا زىت ك بۇنىڭ ھهممىسى ياشالر ئىمان

ھاالل قىلغان هللاكىمكى «كىتابنىڭ  ناملىق »شهرھۇ كىتابىت تهۋھىيدهتھۇل مهجىيد ف«يهنه 
ت قىلسـا، ئۆلىمـاالر ۋه ئهمىـرلهرگه ئىتـائه ساناشتا ھااللقىلغان نهرسىنى  ھارامهللانهرسىنى ھارام، 

  دېگهن بابىغا مۇراجىئهت قىلىڭ.» بۇد قىلىۋالدىئنى قويۇپ مههللائۇالرنى 
ىنىڭ قارشىسـىدا ھهق ئاشـكارا بولسـا، ئۇنىـڭ ھهقـكه قايتىشـى مهزھىبتهقلىد قىلغۇچىغا  -٥

َا َكاَن قـَْوَل اْلُمْؤِمِنَني ِإَذا ُدُعوا ِإَ  : تائاال مۇنداق دېگهنهللا. بۇ ھهقته پهرز ـنَـُهْم َأْن يـَُقولُـوا ِإمنَّ الَِّ َوَرُسوِلِه لَِيْكُكَم بـَيـْ

ْعَنا َوَأَطْعَنا َوُأْولَََِّك ُهـْم اْلُمْفِلُكـونَ  قا هللالهرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن، ئۇالر مۇئمىن(پهيغهمبهر)  مسَِ

ئاڭلىدۇق ۋه ئىتائهت قىلدۇق دېيىشلىرى كېرهك، مانـا «ئۇالر:  ،ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه چاقىرىلغان چاغدا

ُ َوَرُسـولُُه َأْمـًرا َأْن َيُكـوَن ،263F۲ شۇنداق كىشىلهر مهقسهتكه ئېرىشكۈچىلهردۇر َوَمـا َكـاَن ِلُمـْؤِمنإ َوال ُمْؤِمنَـةإ ِإَذا َقَضـى الَّ

ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرى بىرهر ئىشـتا ھۆكـۈم هللا وَلُه فـََقْد َضلَّ َضالال ُمِبيًناَهلُْم اْخلِيَـَرُة ِمْن َأْمرِِهْم َوَمْن يـَْعِ  الََّ َوَرسُ 

نىــڭ هللاۋه هللالهرنىــڭ ئــۆز ئىشــىدا ئىختىيــارلىقى بولمايــدۇ (يهنــى مۇئمىنئايــال –چىقارغــان چاغــدا، ئهر

پهيغهمبىرى بىرهر ئىشتا ھۆكـۈم چىقارغـان ئىـكهن، ھـېچ ئادهمنىـڭ ئۇنىڭغـا مۇخالىپهتچىلىـك قىلىشـىغا 
قـا ۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرىگه ئاسـىيلىق قىلسـا، ھهقىـقهتهن ئـۇ ئوپئوچـۇق ئازغـان هللابولمايدۇ)، كىمكـى 

 .264F۳بولىدۇ
ــاال ھهر هللا  ــۆزىگهتائ ــرىگه ئهگىشىشــنى  ئىشــتا ئ ــپ بقىلپهرز ۋه پهيغهمبى ــىېى ــۇكىتت ــا ب  . مان

ر ئالىمنىـڭ سـۆزى دهلىـل . ئهگههر كىشىگه خـاس بولمىغـان مهرتىـۋدىن باشقا ھېچبى پهيغهمبهر 
ئۇنىڭغـا ئهمهل قىلمـايمىز ۋه  ؛بىـز ئـۇنى رهت قىلىمىـز ،ھهقكه قارشى كهلسـه اتالنغانپبىلهن ئىس

                                                           
 بهت -96» ئهلھهدىيسۇ ھۇججۇتهن بىنهفسىھى« ۱
 ئايهت -51سۈره نۇر  ۲
 ئايهت -36سۈره ئهھزاب  ۳
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َمـْن َأْحـَدَث ِيف « :نىـڭ ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىشتىن توسىمىز. بۇنىڭ دهلىلى پهيغهمـبهر  مۇباشقىالرنى
ََ َردٌّ  هُ ْنـأَْمرِنَا َهَذا َمـا لَـْيَس مِ  ئىشـىمىزدا ئۇنىڭـدىن ئهمهس بىـر نهرسـىنى  كىمكـى بىزنىـڭ بـۇ دىـن«» فـَُهـ

 دېگهن سۆزىدۇر. 265F۱»ئۇ نهرسه رهت قىلىنىدۇ ،يېڭىدىن پهيدا قىلسا
ىـر بىـرلىككه كهلگهنكـى، بر شـۇنىڭغا مۇسـۇلمانال[مۇنداق دېگهن:  رهھىمهھۇلالھشافىئى  ئىمام

نىڭ بىـرهر ئادهمنىـڭ سـۆزىنى دهپ ئـۇ كىشـى نىڭ سۈننىتى ئاشكارا بولسا، ئۇ گه پهيغهمبهر كىشى
266F].ئېتىشى ھاالل ئهمهس تهركسۈننهتنى 

۲ 
 .ىڭ سۆزىئۇالردىن باشقىالرن ئىماملىرى ۋه پمهزھهتۆت  مانا بۇ مهشھۇر

دىـن مۇنـداق  نـاملىق كىتابىـدا، ئىبنـى مهسـئۇد » مىجامىئۇ بايانىل ئىل«بهر بدۇلئىبنى ئا

يـَُقلِّـَدنَّ َأَحـدُُكْم ِدينَـُه َرُجـال،ِإَن آَمـَن آَمـَن َوِإْن َكَفـَر  َال  َأَال { مۇنـداق دېـگهن: رىۋايهت قىلىدۇ، ئىبنى مهسئۇد 
ـ يفِ  ةَ ََ ْسـ أُ َال  هُ إنـََّكَفَر فَ   ئـۇئهگهر  ،بىـرهر كىشـىگه دادىنىـڭالركى، سىلهرنىڭ بىرىڭالر ئۆزىنىڭ ىلى} {برِّ الشَّ

چـۈنكى  ،ىر بولـۇپ تهقلىـد قىلمىسـۇنپكـا ىر بولسـاپكـا ،لتـۈرۈپئىمـان كه ئىمان كهلتۈرسه كىشى

ئــۇالر (ھهقنــى تونــۇش  َأفَــال يـَتَـَدبـَُّروَن اْلُقـْرآَن َأْم َعَلــى قـُلُـوبإ َأقْـَفاُهلَـا .يامانلىقتـا ئىقتىــدا قىلىــش يــوق}

 .267F۳قىلمامدۇ؟ بهلكى ئۇالرنىڭ دىللىرىدا قۇلۇپ بار (شۇڭا ئۇالر چۈشهنمهيدۇ)ئۈچۈن) قۇرئاننى پىكىر 

تهقلىــد قىلىشــتا ئــادهمگه  هرمهزھهبــكه، تىرىــك يــاكى ئۆلــۈك بىــر هربىــر ،مهقســهت ىكــىيهرد بــۇ
ــدۇرۇش مۇتهئهسســىپلىك ــان ۋه  ،. شــۇنىڭ ئۈچــۈنقىلىشــتىن ئاگاھالن مۇســۇلمان كىشــىنىڭ قۇرئ

ۋه  پگه ئېسىلىشــى ھهرگىزمــۇ تــوغرا ئهمهس. مهزھهيدهلىلنىــڭ غهيــرى ييهنــى شــهرئى ،ھهدىســنىڭ
ىپلىك قىلىــش ســئهسهمۇت پهرق قىلمــايال باتىــل بولســۇن يــاكى ھهقتهقلىــد قىلىشــتا ئــادهملهرگه 

َوِإَذا ِقيـَل َهلُـْم اتَِّبُعـوا َمـا  تائـاال مۇنـداق دهيـدۇ:هللابۇ ھهقـته  خىسلهتلىرىدىندۇر. هتىيلىجاھسۆكۈلگهن 

َنــا َعَلْيــِه آبَاَءنَــاأَنــَزَل ا ُ قَــاُلوا بَــْل نـَتَِّبــُع َمــا أَْلَفيـْ نازىــل قىلغــان هللا«ھهرقاچــان ئۇالرغــا (يهنــى مۇشــرىكالرغا):  لَّ

يـاق، «دېيىلسه، ئـۇالر: » پهيغهمبىرىگه نازىل قىلغان ۋهھىيگه، قۇرئانغا) ئهگىشىڭالرهللانهرسىگه (يهنى 

 .268F٤دېيىشىدۇ »بوۋىلىرىمىزدىن قالغان دىنغا ئهگىشىمىز–ئاتا
تىش ئۈچـــۈن ئىمامالرنىـــڭ ىدىنىـــي چۇۋالچـــاقلىقنى يـــوق« شـــهيخ مـــۇھهممهد ئهلھامىـــدنىڭ

بېتىـده مهخسـۇس بىـر  -٤٢كىتـابى بولـۇپ،  ناملىق بىـر» مهزھهپلىرىگه ئهگىشىشنىڭ ۋاجىبلىقى

269Fكىتكهنېىپ بھىدكه تهقلىد قىلىشنى ۋاجىب قىلهمۇجت

 ُكْنـُتمْ  ِإنْ  الذِّْكرِ  َأْهلَ  فَاْسأَُلوا :تائاالنىڭهللاۋه  ٥

 .كهلتۈرگهن دېگهن سۆزى بىلهن دهلىل 270F٦بىلمىسهڭالر، ئهھلى ئىلىمدىن سوراڭالرئهگهر  تـَْعَلُمونَ  َال 

كه مهزھهبـ هن بىـر ئالىمغـا يـاكىمـۇئهيي ،دا سـۆزلهپ ئـۆتكىنىمىزدهكىـرىئايهتته بىـز يۇق ئهمما،
 تهقلىد قىلىشنىڭ ۋاجىبلىقى يوق.

                                                           
 ۋايىتىبۇخارى ۋه مۇسلىم رى ۱
 بهت -58» ئىيقازۇ ھىمهمى ئۇۋلىل ئهبسار« ۲
 ئايهت -24سۈره مۇھهممهد  ۳
 ئايهت -170سۈره بهقهره  ٤
لۇزۇمۇت تىبائى مهزاھىبىل ئهئىممه ھهسمهن لىلفهۋزاد دىينىييه ـــ دىنىي چۇۋالچاقلىقنى يوقىتىش ئۈچۈن ئىمامالرنىڭ مهزھهبلىرىگه « ٥

 »ئهگىشىشنىڭ ۋاجىبلىقى
 ئايهت -7ئايهت؛ سۈره ئهنبىيائ  -43نهھل سۈره  ٦
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بۇ ئايهتتىن باشقىمۇ بىرهر  كىتكهنلىكىگهېىپ بتهقلىد قىلىشنى ۋاجىب قىلدا ئۇ پۈتۈن كىتابى
بـۇ ھهقـته  چۈنكى ئـۇ كىشـىنىڭ ئۇنىڭـدىن باشـقا دهلىلـى يـوق. ،ئايهت بىلهن دهلىل كهلتۈرمىدى

كه تهقلىـد قىلىشـنى مهزھهبـمـۇئهييهن بىـر  هقۇرئـان يـاكى ھهدىسـت[ :ئىبنى قهييۇم مۇنداق دېگهن
271F].دهلىل يوق ھېچقانداق بىرغان كىتىدىېىپ بۋاجىب قىل

۱ 
ــر ســىز ــۇئهييهن بى ــدىن م ــ بۇنىڭ ــدىغان مهزھهب ــب قىلىــپ بېكىتى ــد قىلىشــنى ۋاجى كه تهقلى

 ى بىلىۋاالاليسىز.كىنىلئهمهس مهۋجۇدھېچقانداق بىر دهلىلنىڭ 
 

ئۈچۈن ھۆججهت هللامىن ېئىجتىھادنى ئۈزۈلۈپ قالماستىن داۋاملىشىدۇ، ز‹ :بىز«
 دېگهن مهسىله »دهپ قارايمىز ›خالىي قالمايدۇۇ ھهرگىزمتۇرغۇزغۇچىدىن 

َال تـَـزَاُل طَائَِفـٌة ِمـْن أُمَّـِيت قَاِئَمـًة بِـَأْمِر الَِّ َال َيُضـرُُّهْم « :نىڭ تۆۋهندىكى سـۆزىدۇر بۇنىڭ دهلىلى پهيغهمبهر 
مېنىـڭ ئـۈممىتىم ئىچىـدىن بىـر گـۇرۇھ « »َعلَـى النَّـاسِ َمْن َخَذَهلُْم َأْو َخاَلَفُهْم َحىتَّ يَْأِيتَ أَْمُر الَِّ َوُهْم ظَاِهُروَن 

نـى ئالىـدىغان ىئايالنىـڭ جېن–ئهر مۇئمىن ھهربىر (يهنى قىيامهتنىڭ ئالدىدا نىڭ ئهمرىهللاكىشى 
يهنـى ھهقنـى ( شنىڭ ئهمرىنى ئورۇنالهللائىنسانالر ئۈستىدىن غالىب ھالدا  ،كهلگهنگه قهدهر )شامال
ســىز تاشــلىۋهتكهن يــاكى ئــۇالر بىــلهن ىــدۇ. ئــۇالرنى ياردهمۋاملىشــىپ تۇر) بىــلهن داقىلىــش بهرپــا

 272F۲.»قارشىالشقانالر ئۇالرغا زىيان يهتكۈزهلمهيدۇ

َال تـَـزَاُل طَائَِفـٌة ِمـْن أُمَّـِيت ظَـاِهرِيَن َعلَـى اْحلَـقِّ َال «دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىـدۇ:  ئىمام مۇسلىم سهۋبان 
كىشـى ھهق  مېنىـڭ ئـۈممىتىم ئىچىـدىن بىـر گـۇرۇھ« »يَـْأِيتَ أَْمـُر الَِّ َوُهـْم َكـَذِلكَ َيُضرُُّهْم َمْن َخـَذَهلُْم َحـىتَّ 

زىيــان  لهرســىز تاشــلىۋهتكهنملىشــىدۇ. ئۇالرغــا ئــۇالرنى ياردهمئۈســتىده غالىــب بولغــان ھــالهتته داۋا
ئايالنىــڭ –ئهر مــۇئمىن ھهربىــر (يهنــى قىيامهتنىــڭ ئالدىــدا نىــڭ ئهمــرىهللايهتكۈزهلمهيــدۇ. تــاكى 

 ».ئۇالر ئاشۇنداق داۋاملىشىدۇ ،كهلگهنگه قهدهر )نى ئالىدىغان شامالىجېن
ــائىپه« ــگهن ســۆز بىــر ۋه ئۇنىڭــدىن كــۆپ كىشــىلهرگه ئىشــلىتىل »ت ــس شــۇنىڭغا ىدې دۇ. ھهدى

قالمايــدۇ. مانــا بــۇ  خــالىيدهلىلكــى، زېمىــن ھهقنــى دېگۈچىــدىن ۋه ھــۆججهت بهرپــا قىلغۇچىــدىن 
پ كهتكـۈچىلهرگه ىـيېتهرسـاالر ۋه ق ،تائاال تهرىپىدىن ئۆزىنىڭ مهخلۇقلىرىغا بولغـان رهھمىتىـدۇرهللا

 قارشى ھۆججهتتۇر.

 »َال تـَزَاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَِّيت ظَاِهرِيَن َعَلى احلَْقِّ : «پهيغهمبهر [مۇنداق دهيدۇ:  رهھىمهھۇلالھئىبنى قهييۇم 

 »الىب بولغان ھالهتته داۋاملىشـىدۇكىشى ھهق ئۈستىده غ ئۈممىتىم ئىچىدىن بىر گۇرۇھمېنىڭ «
 ئىدى. دېگهن

ََ اْألَْرُض ِمْن قَاِئٍم ِلَِّ ِحبُجٍَّة ِلَكْي َال تـَْبُطَل ُحَجـُ  الَِّ { :تالىپ  ۇئهلى ئىبنى ئهب نىڭ هللا{ }َوبـَيَِّناتُـهُ  َلْن َختُْل

ئۈچـۈن ھـۆججهت هللابولۇپ كهتمهسلىكى ئۈچۈن، زېمىن ھهرگىزمـۇ ۋه پاكىتلىرى بىكارچى  ھۆججهت
273F].دېگهن} قالمايدۇ خالىيبهرپا قىلغۇچىدىن 

۳ 
                                                           

 »ئىئالمۇل مۇۋهققىئىين« ۱
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۲
 بهت -150جىلد  -4» ئىئالمۇل مۇۋهققىئىين« ۳
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 بىـزگه ئايهت ۋه ھهدىسلهرنىڭ چهكلىك ئىكهنلىكـى، ھادىسـىلهرنىڭ يېڭىلىنىـپ تۇرىـدىغانلىقى
هتقىقـات لهر ھهققىـده سـهلهفلهر تمهلۇم. ئـۇ ھادىسـىلهرنىڭ ئىچىـده پهرهز قىلىنغـان بهزى ۋهقهلىكـ

بـۇ يېڭـى  شۇنىڭ ئۈچۈن ،قىلمىغانلىرىمۇ بارلىپ بارغان. ئۇ ھادىسىلهرنىڭ ئىچىده ئۇالر تهتقىق ېئ
الزىـــم. ئهگهر ئۇنـــداق  بولۇشـــىھىـــدنىڭ هدىغان مۇجتىـــھادىســـىلهرنىڭ ھۆكـــۈملىرىنى چىقىرىۋال

نىڭ ھـۆججىتى مهخلـۇقلىرى ئۈسـتىدىن هللاكىشىلهر نادانلىقتا قارىغۇالرچه ماڭىدۇ ۋه  ،بولمايدىكهن
 ئۈزۈلۈپ قالىدۇ.

نىڭ ھهدىسـتوغرىسـىدىكى » تـائىفهتۇل مهنسـۇره«ناملىق كىتابنىڭ ئـاپتورى » هتھۇل مهجىدف«
ــگهن:  ــداق دې ــىده مۇن ــائىپه [شهرھىس ــۇ ت ــنى ب ــۇ ھهدىس ــمهد ئ ــام ئهھ ــۇدئىم ــدىكهن المهۋج  ،بولى

274F].ادنىڭ ئۈزۈلۈپ قالمايدىغانلىقىغا دهلىل كهلتۈرگهنئىجتىھ

۱  
ــۇپ ــۆزى بول ــۈك كىشــىلهرنىڭ س ــر بۆل ــبهلىلهر ۋه يهنه بى ــاندىكى ھهن ــۆپ س ــۇ ك ــاننى  ،ب ــۇ زام ئ

 .دۇرمۇجتهھىدتىن خالىمۇ قالىدۇ دهپ قارايدىغان جۇمھۇرغا قارشى

تۈرۈلـۈپ كېـتىش نىـڭ ئىلىمنىـڭ كۆ ئىبنـى ئهمـرى  لالھجۇمھۇر ئۆلىماالرنىڭ دهلىلى ئابـدۇ

َُه انِْتزَاًعـا َوَلِكـْن يـَْنَتزُِعـُه : «ھهققىدىكى رىـۋايهت قىلغـان مۇنـۇ ھهدىسـىدۇر ِإنَّ الََّ َال يـَْنـزُِع اْلِعْلـَم بـَْعـَد َأْن َأْعطَـاُكُم
ــرَ  ََن ِب َن فـَيـُْفتُــ َْ ــاٌل ُيْســتَـْفتَـ َقــى نَــاٌس ُجهَّ ُهْم َمــَع قـَــْبِض اْلُعَلَمــاِء ِبِعْلِمِهــْم فـََيبـْ ــنـْ َنَ ِم ََن َوَيِضــلُّ شۈبھىســىزكى، «» أِْيِهْم فـَُيِضــلُّ

 نىلـېكىن ئـۇ ،لمايـدۇئابىـردىنال يۇلـۇپ ئالغانـدهك ىن كېـيىن تائاال سىلهرگه ئىلىمنى بهرگهنـدهللا
شـۇنىڭ ئېلىـپ كېتىـدۇ.  ئـارقىلىققهبزى روھ قىلىش ئىلىمى بىلهن قوشۇپ ئۆلىماالرنى  ئۇالردىن

ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ رايـى بىـلهن  ،ده، ئـۇالردىن پهتىـۋا سورالسـا–ىلهن نادان كىشىلهر قېلىپ قالىدۇب
 275F۲.»ئۆزلىرىمۇ ئازىدۇ ۋه باشقىالرنىمۇ ئازدۇرىدۇ ،پهتىۋا بېرىدۇ. ئاقىۋهتته

 ھهمده پۇختىراق دهپ قارايمهن. هككرۈمهن ھهنبهلىلهرنىڭ دهلىلى كۈچل
ياخشـى هللاوغرىسـىنى ت ،سىنى مۇنـداق تهتبىقالشـقا بولىـدۇىمېنىڭچه ئىككى ھهدىسنىڭ ئوتتۇر

تىقـاد ېىـڭ ئىچىـده ئـاز بولىـدۇ. ئىلىمـگه ئتهبىقىن ئۆلىمـاالر ھهربىـر خهلـق ۋه ياخشـى ،بىلگۈچى
ه گهرچه ئالدىنقىـدىن يهنه ھهر خهلقنىـڭ ئىچىـد ،قىلىدىغان نادانالر كۆپ بولىدۇ. شۇنداق تۇرۇقلۇق

 ىدۇ.بول مهۋجۇدھهقته مۇستهھكهم تۇرىدىغان ئۆلىماالر چوقۇم  ،ئاز بولسىمۇ

نىـــڭ مۇنـــۇ ھهدىســـى  ســـىنى مۇنـــداق تهتبىقالشـــنى ئهنهس ىئىككـــى ھهدىســـنىڭ ئوتتۇر

ئىلىمنىـڭ » «ِمـْن َأْشـرَاِط السَّـاَعِة َأْن يَِقـلَّ اْلِعْلـُم َوَيْظَهـَر اجلَْْهـلُ « مۇنداق دېگهن: پهيغهمبهر  ،كۈچلهندۈرىدۇ

276F».نادانلىقنىڭ ئاشكارا بولۇشى قىيامهتنىڭ ئاالمهتلىرىدىندۇر ۋه پ كېتىشىالئاز

۳  

َال يَـْأِيت َعلَـْيُكْم َزَمـاٌن « مۇنـداق دېـگهن: پهيغهمبهر  ،رىۋايهت قىلىنىدۇ دىن يهنه مۇنداق ئهنهس 
َْا رَبَُّكـمْ  لىدىكهن، تـاكى رهببىڭالرغـا ئۇچراشـقانغا ېسىلهرگه بىر زامانال ك» «ِإالَّ الَِّذي بـَْعَدُه َشرٌّ ِمْنُه َحىتَّ تـَْلَق

277F».ىنكىسى ئۇنىڭدىن يامانراق بولىدۇيېك ،قهدهر

٤ 
نىڭ شهرھىسـىده يامـانلىقتىن نېمىنىـڭ مهقسـهت قىلىنغـانلىقىنى ئايدىڭالشـتۇرۇپ سـدىبۇ ھه

 .گهنبېرىدىغان ئىزاھات كهل
                                                           

 بهت، ئهنسارۇس سۈننه نهشرىياتى -227 ۱
 بۇخارى رىۋايىتى ۲
 بۇخارى رىۋايىتى ۳
 بۇخارى رىۋايىتى ٤
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چـوڭ پهرق بهزى زاماننىـڭ يامانلىقتـا ئالـدىنقى زامانـدىن گهرچه [ئىبنى ھهجهر مۇنداق دهيـدۇ: 
بولىــدىغانلىقى مــۇتلهقلىقكه قارشــى كهلــدى. ئــۆمهر ئىبنــى  هكتــۆۋهنرقىلمىغــان تهقــدىردىمۇ 

يىن ېـئابدۇلئهزىزنىڭ زامانى ئۇنىڭدىن مۇستهسنا بولـۇپ، ئـۇ ھهججاجنىـڭ زامانىسـىدىن ئـازغىنه ك
 ئىدى.

نىڭ مهقسهتنى ئوچۇق بايان قىلغانلىقىنى تاپتىم. ئۇ   مهسئۇديىن مهن ئابدۇلالھ ئىبنى ېك
ئابـدۇلالھ ئىبنـى  ،دۇىهسرۇقتىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنم ى ئارقىلىقۇر. شهئبتشكه اليىقراقئهگىشى

ََ { مۇنداق دېگهن: مهسئۇد  لَـُه أََمـا ِإّينِ  َأَشرُّ ال يَْأِيت َعَلْيُكْم َزَماٌن ِإال َوُه ـرًا ِمـْن أَِمـٍري َوال ِممَّا َكـاَن قـَبـْ ال َأْعـِين أَِمـريًا َخيـْ
ــــيُء  ــــا َوجيَِ ُهْم َخَلًف ــــُدوَن ِمــــنـْ ََن ُمثَّ ال جتَِ ــــاؤُُكْم َوفـَُقَهــــاؤُُكْم يَــــْذَهُب ــــا َأْخَصــــَب ِمــــْن َعــــاٍم، َوَلِكــــْن ُعَلَم ََن بِــــَرأِْيِهمْ َعاًم ٌم يـُْفتُــــ َْ  }قـَــــ

مهن بىـر  كى!لـۇڭالرراق بولىـدۇ. ئاگـاھ بوئۇ ئالدىنقىسىدىن يامان ،لىدىكهنې{سىلهرگه بىر زامانال ك
كىن ېلـ ،مهكچـى ئهمهسـمهنېبىر يىل يهنه بىـر يىلـدىن ياخشـى د ،يهنه بىر ئهمىردىن ياخشى ئهمىر

يىن ئۇالرنىـڭ ېسىلهرنىڭ ئۆلىمالىرىڭالر ۋه فىقھىشۇناس ئالىملىرىڭالر كېتىپ قالىدۇ. ئۇنىڭدىن ك
لىــدۇ، ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ رايــى بىــلهن پهتىــۋا ېم كهۋغانالرنى تاپالمايســىلهر. بىــر قئــورنىنى باســىدى

 بېرىدۇ}.

 َوَمـا َذاَك ِبَكثْــَرِة اْألَْمطَـار َوِقلَّتَهـا{ :مهسرۇقتىن رىۋايهت قىلىنغان يهنه بىـر لهۋزىـده مۇشـۇ يـول بىـلهن
َر بِــَرأِْيِهْم فـَيَ َوَلِكــْن بِــَذَهاِب اْلُعَلَمــاء ََن ِيف اْألُُمــ َْم يـُْفتُــ ــ َنَــهُ ، ُمثَّ َحيْــُدث قـَ ْســَالم َويـَْهِدُم ََن اْإلِ نكــى ىيېك (يهنــى {بــۇ }ْثِلُمــ

لكــى به ،كــۆپلىكى بىــلهن ئهمهس–رنىــڭ ئــازيامغۇرال )بولۇشــىئالدىنقىســىدىن يامــانراق  زاماننىــڭ
ى بىـلهن پهتىـۋا ئىشالردا ئۆزلىرىنىـڭ رايـ كېيىنلىشى بىلهندۇر. ئۇنىڭدىن ېتىپ قېئۆلىماالرنىڭ ك

278F].كهلگهن دهپ }گۇمران قىلىدۇئۇالر ئىسالمنى  ،بولىدۇ. ئاقىۋهتتهم پهيدا دىغان بىر قهۋىبېر

۱  
لهرنىڭ جـانلىرىنى مۇئمىنپهقهت يهر يۈزىدىن  ىنىشىئۆلىماالرنىڭ مۇتلهق قهبزى روھ قىل« :مهن

ســا ئهلهيھىسســاالم بــۇ ئى ،قهبــزى روھ قىلىــدىغان خۇشــبۇي شــامالنىڭ قوزغىلىشــى بىلهنــال بولىــدۇ
لىـپ ېيىن مهخلۇقالرنىڭ يامانلىرى قېك ۋۇجۇدقا كېلىدۇ،يىن ېكهتكهندىن كچۈشۈپ، ئۇ زات ئۆلۈپ 

ــدۇ ــايىم بولى ــامهت ق ــتىگه قىي ــڭ ئۈس ــدۇ، ئۇالرنى ــائىفهتۇل  ؛قالى ــۇ ت ــامالنىڭ قوزغىلىشــى مۇش ش
 دهپ قارايمهن.  »ئاخىرلىشىش مۇددىتىنىڭ همهنسۇر

نىـڭ  بنـى ئـامىر بىـلهن ئـۇقبه ئى مۇسـلىمنىڭ ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئهمـرى  مانا بـۇ ئىمـام
279Fۇر.تئوخشاش ىگهتىرىۋاي ناسىدا بولۇپ ئۆتكهن سۆھبهت توغرىسىدا قىلغىئوتتۇر

۲ 
شۇنىڭدهك، مۇھهممهد ئىبنى ئىبراھىم ۋهزىيرىل يهمانىينىڭ ئىككـى ھهدىسـنىڭ ئوتتۇرىسـىنى 

280Fقانداق بىرلهشتۈرگهنلىكىگه ھهم نهزىرىڭىزنى قارىتىڭ.

۳  

ــائىفهتۇل مهنســۇره ــۇ يهرده ت 281Fب

ــس بىــلهن ئىلىمنىــڭ كۆت ∗ ــۈپ كېتىشــى توغرىســىدىكى ھهدى ۈرۈل
تــائىفهتۇل  ،ئــۇ بولســىمۇســىنى تهتبىقالشــتا يهنه بىــر پايــدا بــار. ىنىڭ ئوتتۇرتوغرىســىدىكى ھهدىســ

 مهنسۇره توغرىسىدىكى ھهدىسته ئىشارهت قىلىپ ئۆتۈلگهن ھهقته مۇستهھكهم تۇرغۇچى ئۆلىماالرنىـڭ
ئۆزلىرىنىـڭ  تىشـى توغرىسـىدىكى ھهدىسـته زىكـرى قىلىنغـانمنىـڭ كۆتۈرۈلـۈپ كېىئىل ئۈستىگه،

                                                           
 تبه -21جىلد  -13» فهتھۇل بارى« ۱
 بهتلهر -68، -67جىلد  -13» شهرھۇ مۇسلىم« ۲
 يىلى -1399جرىيه ىبهت، دارۇل مهئرىفه نهشرىياتى، ھ -38جىلد  -1» ئهررهۋزۇل باسىم« ۳
 ۇرۇھگنىڭ ياردىمىگه ئېرىشكۈچى هللا ∗
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خاھىشى ۋه رايىلىرى بىلهن كىشىلهرنى ئازدۇرىدىغان ئازغۇنالرنىڭ ئـازغۇنلۇقلىرىنى ئېچىـپ –نهپسى

َهـَذا اْلِعْلـَم  لُ مِ حيَْ «: نىڭ مۇنۇ سۆزىدىنمۇ بىلىۋالغىلى بولىدۇ بۇنى پهيغهمبهر  .نىڭ پهرزلىكىدۇربېرىش
ََن َعْنــُه َحتْرِيـــَف اْل َـــاِلَني َوانِْتَحــاَل اْلُمْبِطلِـــَني َوتَْأِويـــَل اْجلَــاِهِلنيَ  ُفـــ بـــۇ ئىلىمنـــى ھهربىـــر « »ِمــْن ُكـــلِّ َخلَــٍف ُعُدولُـــُه، يـَنـْ

ۋهتكۈچىلهرنىڭ ۇىــدۇ. ئــۇالر بــۇ ئىلىمــدىن چېكىــدىن ئاشــۇرئالنىڭ ھهققــانىيهتچىلىرى ئىزباســارالر
ىنى خاتــا چۈشــهنچىلىرنادانالرنىــڭ  ،ئېتىقــادىنى باتىــل ئىــش قىلغۇچىالرنىــڭ ،ىشــىنىئۆزگهرتىۋېت

 بۇ ھهقته يۇقىرىدا توختىلىپ ئۆتتۇق. . »يوقىتىپ تاشاليدۇ
ھـادنى توسۇشـقا ىئىجت قىلىنغـان كىتابىـدا ئىشارهتشهيخ مۇھهممهد ئهلھامىد ئۆزىنىڭ يۇقىرىدا 

شـۇناس فىقھى ىنى،مهل قىلىشىمىز ۋاجىب بولغئۇنىڭغا ئه ،بىزنىڭ بىلىپ[: گهنبېرىپ مۇنداق دې
مــۇتلهق  اردالامھكــئه بېكىــتكهن نهرســىلهردۇر. ـــــ ئۇالرغــا رهھــمهت قىلســۇنهللا ـــــئــالىملىرىمىز 

ــاد قىلىــش ســهييىدىمىز ۋه غــوجىمىز مــۇھهممهد ــۈپ  400نىــڭ ھىجرىتىــدىن   ئىجتىھ يىــل ئۆت
282Fگهن].يىن چهكلهنېكهتكهندىن ك

۱ 

 .ئىشاره قىلغانبېتىده  -٥٥جىلد  -١ناملىق كىتابىنىڭ » ھاشىيه«ئابىدىن بۇنىڭغا ئىبنى 
 .دىن دهلىـل يـوقئـھهدىـس يـاكى ئىجما ۋهيۇشقا نه قۇرئان وبولۇپمۇ بۇ تارىخقا چهك ق ،بۇ سۆزگه

ه ۋه ھهربىـــر ئهســـىرنىڭ بېشـــىدا كھهدىســـ رىســـىدىكىبهلكـــى ئـــۇ ســـۆز تـــائىفهتۇل مهنســـۇره توغ
 ه زىتتۇر.ككېلىدىغانلىقى توغرىسىدىكى ھهدىسئىسالھاتچىنىڭ 

مـى ىمۇتلهق ئىجتىھـاد قىلىشـنى پهقهت ئهقلـى نـاقىس، ئىل[خ ھامىد يهنه مۇنداق دېگهن: شهي
.]ىنى سۇيۇق كىشىلهرال دهۋا قىلىدۇكهمچىل، د 283F

۲ 
جـۈزئىي ىـر قىسـىم يـۈز بېرىشـى پهرهز قىلىنغـان ب يتاسـادىپى[: گهنمۇنـداق دېـ يهنهيىن ئۇ ېك

كىن ئــۇنى ســاناقلىق كىشــىلهرال پۇختــا ېلــ ،ئىجتىھــاد قىلســا مهيلــى نى بىلىــش ئۈچــۈنرالامھكــئه
قىلىـش  دىلىپ قالماقتا. ئىجتىھادقبىلهلهيدۇ. ھازىر ئۇالردىن ئىسالم دىيارلىرى ۋه قىتئهلىرى قۇرۇ

خـاس  كىشـىلهر ئـۇنى ئـالىم دهۋالغـان ھهرقانـداق كىشـىگه يئۆزىنى ئالىم چاغلىۋالغان ياكى ئـاددى
284F].ئهمهس

۳ 
نى مـۇتلهق ئىنكـار قىاللمىـدى. يۇقىرىـدا ىشـهيخ ھامىـد ئىجتىھـاد پرىنسـىپ ،كۆرگىنىڭىزدهك

 بولغـانلىقى ئۈچـۈن، ئىجتىھـاد مهۋجـۇدئۆتكهندهك، ئىجتىھـاد قىلىشـنى ئىسـپاتاليدىغان دهلىلـلهر 
جهھهتــته دۇرۇس ئهمهس. ھادىســىلهر يېڭىلىنىــپ تۇرغــانلىقى  يئىنكــار قىلىــش شــهرئى قىلىشــنى

يېڭى ھادىسىلهر ھهققىـده كىشـىلهرگه پهتىـۋا  ،جهھهتتىنمۇ دۇرۇس ئهمهس. بولۇپمۇ يۈچۈن، ئهقلىئ
ئىختىالپنى ھهل قىلىـدىغان بىـر مۇجتهھىـدنىڭ  فىقھىبېرىدىغان ۋه نۇرغۇنلىغان مهسىلىلهردىكى 

 يېڭى كهشپىياتالر تهرهققىي قىلغاندا تېخىمۇ شۇنداق. بولۇشىنى الزىم تۇتىدىغان
 

 خاتىمه
 

                                                           
ئۈچۈن ئىمامالرنىڭ مهزھهبلىرىگه لۇزۇمۇت تىبائى مهزاھىبىل ئهئىممه ھهسمهن لىلفهۋزاد دىينىييه ـــ دىنىي چۇۋالچاقلىقنى يوقىتىش « ۱

 بهت -9» ئهگىشىشنىڭ ۋاجىبلىقى
لۇزۇمۇت تىبائى مهزاھىبىل ئهئىممه ھهسمهن لىلفهۋزاد دىينىييه ـــ دىنىي چۇۋالچاقلىقنى يوقىتىش ئۈچۈن ئىمامالرنىڭ مهزھهبلىرىگه « ۲

 بهتلهر -12، -11» ئهگىشىشنىڭ ۋاجىبلىقى
ئهئىممه ھهسمهن لىلفهۋزاد دىينىييه ـــ دىنىي چۇۋالچاقلىقنى يوقىتىش ئۈچۈن ئىمامالرنىڭ مهزھهبلىرىگه لۇزۇمۇت تىبائى مهزاھىبىل « ۳

 بهت -12» ئهگىشىشنىڭ ۋاجىبلىقى
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دىن ئىبارهت بۇ تېمىنـى تۆۋهنـدىكى سـۆزۈم )ئا–لىكىپهرزمهن (قۇرئان ۋه ھهدىسكه ئېسىلىشنىڭ 
 :بىلهن ئاخىرالشتۇرىمهن

ــۇ ك ــى ب ــۇ تېمىن ــڭ ئ ــهتمېنى ــۈمدىن مهقس ــا كىرگۈزۈش ــايرىقىنى  ،ىتابق ــاد ب ــۇلمانالر جىھ مۇس
 ،دهپ ئاتىۋالغان بولسىمۇ »ئىسالمىي«ۇ بايراقنى بگهرچه ئۇ ئادهم  ،كۆتۈرگهنلىكى ھهرقانداق ئادهمگه

 هۇقىرىـدا بايـان قىلغـان ئهھلـى سـۈننيولنىـڭ مهن ي ئۇنىڭ ئهقىدىسى، تۇتۇپ ماڭغـان يـولى ۋه بـۇ
ــلىرى ــڭ ئاساس ــائه يولىنى ــۇنۋهلجام ــاكى غا ئۇيغ ــگهن ي ــگهك كهل ــاي هلمىگهنلىكى ــدىنىپ قارىم ، ئال

 نىدۇ.ىرهت قىل. دهلىلگه قارشى كهلگهن نهرسه يىشتىن باشقا نهرسه ئهمهسدې ،قالمىسۇن
ئۇ كىشىنىڭ ئهمىلىگه قارىلىدۇ. ئهمىلى سـۆزىگه ئۇيغـۇن  ،توغرا بولسا تۇتۇپ ماڭغان يولئهگهر 

) قائىدىســىدۇر. يۇقىرىــدا بــۇ ھهقــته ئــا–بويســۇنۇش لــۇق، مــۇكهممهلومانــا ئــۇ (ت !يــوق؟–لهمــدۇېك
دهپ گۇمـان  »راسـتچىل« خالىسـاهللائـۇ ئـادهمنى  ،ئهمىلى سۆزىگه ئۇيغۇن كهلسه توختالدۇق. ئهگهر

نىـڭ دىنىنـى ئوينىغـۇچى هللا ۋه ئـۇ ئـادهم يالغـانچى ،ئهگهر ئهمىلى سۆزىگه قارشى كهلسه .قىلىمىز
بىـلهن ئالدايـدۇ. ئۇنىـڭ قىلمىشـى سـۆزىنى  رىىلسۆز–گهپكىشىلهرنى ئۆزىنىڭ چىرايلىق  ،بولۇپ

 ه يولۇقىدىغانگنىڭ غهزىپىهللا ،نى دهيدىغانقىلمايدىغان ئىش بۇنداق كىشىقىرىدۇ. مانا يالغانغا چى

 ِإالَّ  َخيْـَدُعونَ  َوَمـا َآَمنُـوا َوالـَِّذينَ  الََّ  ُخيَـاِدُعونَ  :تائـاال مۇنـداق دېـگهنهللادىندۇر. بۇ ھهقته نىڭ قاتارىكىشىلهر

ُفَســُهمْ  ــۇالر  َيْشــُعُرونَ  َوَمــا أَنـْ ــۇالر تۇيماســتىن مــۇئمىننــى ۋه هللائ ــته ئ ــدىماقچى بولىــدۇ، ھهقىقهت لهرنى ئال

 .285F۱ئالدايدۇئۆزلىرىنىال 
قاچانىكى سهن [ :، ئىمام مالىك مۇنداق دېگهنىدۇاللهكائى ئىمام مالىكدىن مۇنداق رىۋايهت قىل

286F].بىر نهرسه بىلهن ئويناشماقچى بولساڭ، ھهرگىزمۇ دىنىڭنىڭ ئىشى بىلهن ئويناشمىغىن

۲ 
) دېـگهن ئـا–كۆرسهتكۈچلىرىئاساسلىق جىھادنىڭ كى (كېيىنبۇ خاتىمىده بايان قىلغانلىرىمنى 

بايـان  دېـگهن مهزمۇنـدا» ئهمهلنىڭ ئۇنىڭغا ئۇيغـۇن كېلىشـى مهنھهجنىڭ توغرا بولۇشى،«تېمىدىمۇ 
 قىلىمهن.

لجامائهنىـڭ ۋه هه ئېسىلىشـتىن ئىبـارهت ئهھلـى سـۈننتهكرار ئېيتىمهنكـى، قۇرئـان ۋه ھهدىسـك
سـتىده قـارار ئالغـان ئهسىرلهر ئۇنىڭ ئۈ ئۇلۇغبۇ دىننى بىرىنچى ھهق جامائهت ۋه  ،يولىغا ئهگىشىش

زامانـدا ئـايهت ۋه ھهدىسـلهردىن خاتـا ھـازىرقى  ئاساسلىرى ئۈستىده بىردىنبىـر مۇھـاپىزهت قىلىـدۇ.
، ڭ ھهقىقىـي مهنىسـىنى تاشـالپ قويـۇپ ئىزاھـات بېـرىشدهلىل كهلتۈرۈش، ئـايهت ۋه ھهدىسـلهرنى

ــۇقالر بىــلهن يــۆگهش ئۈچــۈنكــۇفرىنى  ــارلىقالر  ئىســالمىي يوپ ــاجىز ســۆزلهرگه ئهمهل قىلىــش قات ئ
ــۇفرى  ــان ك ــارقىلىق نۇرغۇنلىغ ــىپئ ــپرىنس ــادان مۇس ــاۋام ۋه ن ــۇق الرنىڭ ئ ــده تول ۇلمانالرنىڭ ئىچى

تۆۋهنـدىكىلهر شـۇنىڭ  بىزگه ئايـان بولىـدۇ.بۇنىڭ ئهھمىيىتى  گىنىمىزدهۋاتقانلىقىنى بىلۈلۈيۈرگۈز
 ملىسىدىندۇر:ۈج

ــنَـُهمْ  :تائاالنىــڭهللابۇنىــڭ دهلىلــى  ،ت ئهمهسوكراتىيه ئىســالم بىــلهن زىــدېمــ  َوَأْمــُرُهْم ُشــوَرى بـَيـْ

ئىشــلىرىنى مهســلىھهت بىــلهن قــارار قىلىــدىغانالرغا287F۳ م ئىســالمنىڭ سوتســىيالىز ؛دېــگهن ســۆزىدۇر

(ئـى مـۇھهممهد!) ئـۇالر  َوَيْسـأَُلوَنَك َمـاَذا يُنِفُقـوَن قُـْل اْلَعْفـوَ  :تائاالنىـڭهللابۇنىڭ دهلىلى  ،جۈملىسىدىن

                                                           
 ئايهت -9سۈره بهقهره  ۱
 بهت، تهييىبه نهشرىياتى -145جىلد  -1» شهرھۇ ئىئتىقادى ئهھلى سۈننه« ۲
 ئايهت -38سۈره شۇرا  ۳
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» ئېھتىياجــدىن) ئــارتۇقىنى (ســهدىقه قىلىڭــالر)«(ســهندىن نېمىنــى ســهدىقه قىلىــش توغرۇلــۇق ســورايدۇ، 

ــن دېگى 288F

ــۆزىدۇر ۱ ــگهن س ــۈزۈلمه ؛دې ــوق–ت ــى ي ــداق زىيىن ــڭ ھېچقان ــۈنكى .قانۇنالرنى ــېكمهت  ،چ ھ
مـۇئمىن ئۇنىڭغـا ئـۇ  ئـۇنى قهيهرده تاپسـا، مـۇئمىنتۈرۈپ قويغان نهرسىسـى بولـۇپ، ىتنىڭ يمۇئمىن

ڭالرنىـڭ ۈسـىلهر ئۆز«» أَنـُْتْم َأْعَلُم بَِأْمِر ُدنـْيَـاُكمْ « :نىڭ چۈنكى ئۇ پهيغهمبهر  ،جازانه دۇرۇس ؛ھهقلىقتۇر

قىلىـپ تـۇرۇپ،  ئاساس نىدىن ؛دېگهن سۆزىنىڭ ئىچىگه كىرىدۇ 289F۲»هردۇنيا ئىشىنى ياخشى بىلىسىل
 ،يـدۇارغـا جىـزىيه قويۇلمشـۇنىڭغا ئهگىشـىپ كاپىرال سىنى ئايرىشـقا بولمايـدۇ.ىكىشىلهرنىڭ ئوتتۇر

ََاِسَيٌة َكَأْسَناِن اْلُمْشـطِ «: چۈنكى پهيغهمبهر  » كىشىلهر تاغاقنىڭ چىشلىرىغا ئوخشاش باراۋهر« »النَّاُس َس

لهر ئايهت ۋه ھهدىسلهردىن خاتا دهلىل كهلتۈرۈش، چۈشهندۈرۈش دېگهندهكبۇ قىرى يوق دېڭىز  دېگهن؛
ئىسـالمىي ، كـۇفرىنى ڭ ھهقىقىي مهنىسـىنى تاشـالپ قويـۇپ ئىزاھـات بېـرىشھهدىسلهرنىئايهت ۋه 

 .ھېسابلىنىدۇ يوپۇقالر بىلهن يۆگهش

ــاالهللا ــهِ  ُيِضــلُّ : تائ ــريًا ِب ــهِ  َويـَْهــِدي َكِث ــريًا ِب ــا َكِث ــهِ  ُيِضــلُّ  َوَم ــۇن هللا اْلَفاِســِقنيَ  ِإالَّ  ِب ــلهن نۇرغ ــال بى ــۇ مىس ب

سـتىقلىغانلىقتىن) قىلغـانلىقتىن) ئازدۇرىـدۇ ۋه نۇرغـۇن كىشـىلهرنى (ئـۇنى تهكىشىلهرنى (ئـۇنى ئىنكـار 

 تقان.دهپ راست ئېي 290F۳شۇ ئارقىلىق پهقهت پاسىقالرنىال ئازدۇرىدۇ ،ھىدايهت قىلىدۇ
ئـايهت ۋه ھهدىسـلهر بىـلهن دهلىـل  ،ۈچـۈنسۆزلهرنىڭ ئۆز ئورۇنلىرىدىن ئۆزگىرىپ كهتمهسلىكى ئ

 ھهمـده چۈشهنچىسـى سـالىھالرنىڭ–سـهلهف يىنكىېساھابىالر ۋه ئۇالردىن ك ،هلتۈرۈشتىكى ئاساسك
 دۇر.فىقھى قائىدىلىرىتىلى قائىدىلىرى ۋه ئۇسۇلۇل  ئهرهبباالغهتتىن ئىبارهت  ۋه نهھۋى، سهرف

 
 )تولۇقلىما -2( كۆرسهتكۈچلىرىئاساسلىق ئالتىنچى. جىھادنىڭ 

 
ــۇ دىننــى  ئاساســلىرى ئۈســتىده  انئۆزىنىــڭ قــارار ئالغــئهگهر قۇرئــان ۋه ھهدىســكه ئېســىلىش ب

 )يهنـى بۇرمىلىشـىدىن( ئوينىشـىدىن تهۋه دهپ قارىغۇچىالرنىـڭساقاليدىغان ۋه ئۇنى ئۆزىنى ئۇ دىنغا 
قهتهن جىھـاد بـۇ دىننـى ۋه ئۇنىـڭ ئهھلىنـى ئۇنىڭغـا قارشـى جهڭ ھىمايه قىلىدىغان بولسا، ھهقىـ

 دۇ. ئۇ ئىككىىقىل هداپىئۇمزهخمهت يهتكۈزۈشىدىن –قارشى چىققۇچىالرنىڭ زىيان ھهمدهقىلغۇچىالر 

َلَقـْد : تائـاال مۇنـداق دېـگهنهللابـۇ ھهقـته  ،غلىغـانۇجئۆزىگه  هتئاي تىكى مۇنۇنى سۈره ھهدىدمهزمۇن

َزْلَنــا َمَعُهــْم اْلِكَتــاَب َواْلِميــَزاَن لِيَـُقــوَم النَّــاُس بِاْلِقْســِط  َزْلَنــا اْحلَِديــَد ِفيــِه بَــْأٌس َشــِديٌد َوَمَنــاِفُع ِللنَّــاِس َأْرَســْلَنا ُرُســَلَنا بِاْلبَـيَِّنــاِت َوأَنـْ َوأَنـْ

ـَْيِب ِإنَّ الََّ َقِويٌّ َعزِيـزٌ  ُ َمْن يـَْنُصُرُه َوُرُسَلُه بِاْل بىز ھهقىقهتهن پهيغهمبهرلىرىمىزنـى روشـهن مـۆجىزىلهر  َولِيَـْعَلَم الَّ

ئــادالهتنى بهرپــا قىلســۇن دهپ، كىتــابنى، قــانۇننى بىــلهن ئهۋهتتــۇق ۋه ئــۇالر بىــلهن بىلــله، ئىنســانالر 
–چۈشۈردۇق. تۆمـۈرنى يـاراتتۇق، (تۆمـۈردىن ئـۇرۇش قـوراللىرى ياسـىلىدىغانلىقى ئۈچـۈن) تۆمـۈر كـۈچ

نى كـۆرمهي تـۇرۇپ هللاهللاقۇۋۋهتنى ئۆز ئىچىگه ئالغان، تۆمۈرده ئىنسانالر ئۈچۈن نۇرغۇن مهنپهئهتلهر بار، 

هيغهمبهرلىــرىگه يــاردهم بهرگهنلهرنــى بىلىــش (مهلــۇم قىلىــش) ئۈچــۈن قــا ۋه پهللا(قــورالالرنى ئىشــلىتىپ) 

 .291F٤ھهقىقهتهن كۈچلۈكتۇر، غالىبتۇرهللا(تۆمۈرنى ياراتتى)، 
                                                           

 ئايهت -219سۈره بهقهره  ۱
 مۇسلىم رىۋايىتى ۲
 ئايهت -26سۈره بهقهره  ۳
 ئايهت -25سۈره ھهدىيد  ٤
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بۇ دىن ھهرگىزمۇ كىتاب (يهنى قۇرئان)، مىـزان، [مۇنداق دېگهن:  ھىمهھۇلالھهر تهيمىييهئىبنى 
ئـارقىلىق تـوغرا يـول كۆرسـىتىلىدۇ. تۆمـۈر ياراق)سىز بهرپـا بولمايـدۇ. كىتـاب –تۆمۈر (يهنى قورال

292F].ئۇنىڭغا ياردهم بېرىدۇ

۱ 
لىرى، غايىســى ۋه بهرپــا قىلىشــتىكى جىھادنىــڭ تــۈرتكىمهن بــۇ يهرده بــۇ دىننــى  ،خالىســاهللا

ـــگه ئال ـــۆز ئىچى ـــارلىقالرنى ئ ـــى قات ـــئهھمىيىت ـــانى ـــهتكۈچلهرنى باي ـــقىل دىغان كۆرس ـــۇ ى مهن. ب
گه ئاالقىـدار ىتائاالنىڭ قازا ۋه قهدىـرهللاماھىيهتته  لقى بهشىئاۋۋا بولۇپمۇ ،كۆرسهتكۈچلهرنىڭ بهزىسى

مۇسۇلمان كىشـى ئۆزىنىـڭ كـاپىرالر بىـلهن ئېلىـپ ۇر. مۇسۇلمانالرنىڭ ئهقىدىسىنىڭ بىر پارچىسىد
ۇ بـ ،بارىدىغان كۆرىشىنىڭ ئاساسى، قىلىدىغان جىھادى ۋه ئۇرۇشـىنىڭ غايىسـىنى بىلىشـى ئۈچـۈن

 »مۇسۇلمانالرنىڭ جىھـاد ئهقىدىسـى«زىم. بىز بۇ كۆرسهتكۈچلهرنى ۋېلىشى الۇتون بهش كۆرسهتكۈچنى
 دهپ ئاتىساقمۇ بولىدۇ.

ئـۇرۇش تايىنىـپ تـۇرۇپ باشقىالرغا قارشى چوقۇم  ،گهرچه كاپىر بولسىمۇ ،ھهرقانداق بىر ئهسكهر
 ىي سـاھهدهرىھهرقانـداق ئهسـك ،ۇ. شۇنىڭ ئۈچۈنىدبولقىلىدىغان بىر جهڭ ئهقىدىسىنىڭ ئۈستىده 

الرنىڭ بىرى بولغان مهنىۋىي يوليورۇق بېرىش ئـاپىراتى ورگانئاساسلىق ئ ،ئوخشىمىسىمۇنامى  هگهرچ
نى ســىڭدۈرۈش. ســىئهقىدى ئــۆزىگه قهلــبئاپىراتنىــڭ مــۇھىم خىزمىتــى ئهســكهرلهرنىڭ  بولىــدۇ. بــۇ

 شـهيتانالرنىڭ ۋهسۋهسـىلىرىدىن ئىبـارهت رمۇ ئـۆزى ئۈچـۈنقوشـۇنال يۋه ئىلمـانى خۇداسىز ،ھهتتاكى
ۋه مهدهنىيهتلىرىنـى  نسـىپىلىشـى، ئـۆز پرىمۇسـتهملىكه ق نـىئـۆز خهلقىنىـڭ باشـقا خهلقبولغان 

 ،قاتارلىقالرغــا ئوخشــاش ىشــىيــاكى زېمىــن ۋه مىللهتنــى قوغد ىكىشــىلهر ئىچىــده تارقىتىشــ
 بىر ئېتىقادنى ئويدۇرۇپ چىقىدۇ. كرىپ بارىدىغان تۈرتكىلىىئهسكهرلىرىنى ئۇرۇشقا ئىتت

ــاالهللا ــدا تائ ــدۇمۇن َْْ : ق دهي ــرَ  َأ ــَياِطنيَ  َأْرَســْلَنا أَنَّــا تـَ ــُؤعُُّهمْ  اْلَكــاِفرِينَ  َعَلــى الشَّ ــهيتانالرنى َأع�ا تـَ ــڭ ش  بىزنى

ــۇالرنى  ــهيتانالر ئ ــهن؟ ش ــانلىقىمىزنى) بىلمهمس ــهللهت قىلغ ــى مۇس ــى (يهن ــا ئهۋهتكهنلىكىمىزن كاپىرالرغ

 .293F۲(گۇناھالرغا) قىزىقتۇرىدۇ
يـاكى كــاپىر بولسـۇن ھهرقانـداق ئهسـكهر ئۈچـۈن بىـر مهقســهتته  مـۇئمىنبـۇ ئېتىقـادالر مهيلـى 

ئۇرۇش قىلغـۇچى ئهسـكهر ئۆزىنىـڭ ھهق ئۈسـتىده، دۈشـمىنىنىڭ باتىـل  ،تىكلىنىدۇ. ئۇ بولسىمۇ
ئـۆز مهجبـۇرىيىتى  جهڭ قىلىشـنىده، ئاندىن ئۇ دۈشمىنى بىلهن –ئۈستىده ئىكهنلىكىگه ئىشىنىدۇ

 دهپ ئېتىقاد قىلىدۇ.

 گه دېگهن سـۆزىگه قـاراڭ. ئـۆمهر  نىڭ پهيغهمبهر  ه كۈنى ئۆمهر ئىبنى خهتتاب ھۇدهيبىي

ــدى: ــگهن ئى ــداق دې ــالَ  أََلْســَنا َعَلــى احلَْــقِّ َوَعــُدوُّنَا َعَلــى اْلَباِطــلِ { مۇن ــِه َوَســلََّم: بـََلــى َق ُ َعَلْي ــز ھهق { }َصــلَّى الَّ بى

 294F۳.}دېدى» ھهئه: « پهيغهمبهرئۈستىده، دۈشمىنىمىز باتىل ئۈستىده ئهمهسمۇ؟ 
ئـۆزلىرىنى ھهق ئۈسـتىده دهپ  مۇكى سـۆزىده كـاپىرالرنىڭدىتۆۋهنـ ئۆزىنىڭ تائاالهللا ،شۇنىڭدهك 

قَـاُلوا ِإْن َهـَذاِن َلَسـاِحَراِن يُرِيـَداِن َأْن ُخيْرَِجـاُكْم ِمـْن َأْرِضـُكْم ِبِسـْكِرِمهَا  بايـان قىلـدى:نى قىىىـدىغانلئېتىقاد قىل
                                                           

 بهت -36جىلد  -35» مهجمۇئۇل فهتاۋا« ۱
 ئايهت -83سۈره مهريهم  ۲
 ھهدىس -2732، -2731بۇخارى رىۋايىتى،  ۳
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ال سـېھىرگهر بولـۇپ، سـېھىر بىـلهن سـىلهرنى ىنئۇالر ئېيتتى: بۇ ئىككىسى راسـت ِبَطرِيَقِتُكْم اْلُمثْـلَـىَوَيْذَهَبا 

.295Fزېمىنىڭالردىن چىقىرىۋهتمهكچى ۋه توغرا دىنىڭالرنى يوقاتماقچى بولىدۇ

۱ 
خۇالســىلىنىدۇ.  بىــز مۇســۇلمانالرنىڭ جىھــاد ھهققىــدىكى ئېتىقادىمىزغــا كهلســهك، ئــۇ تۆۋهنــده

نىـڭ تىللىـرى ئـارقىلىق ىپهيغهمبهرلىر نى ئـۆزىتائاال مهخلۇقالرنى يارىتىـپ، ئۇالرنىـڭ ھهممىسـهللا
جهھهتته بـۇيرۇدى. ئۇالرنىـڭ ئىچىـده ئىمـان كهلتۈرگهنلىرىمـۇ بـار،  يشقا شهرئىىئۆزىگه ئىبادهت قىل

ۋه كاپىرغـا  مـۇئمىنتائاال تهقدىرده ئۆزىنىڭ مهخلۇقلىرىنىـڭ هللا ،كاپىر بولغانلىرىمۇ بار. شۇنىڭدهك
ھۆكـۈمران  ىنىـڭ بهزىسـىنى بهزىسـى ئۈسـتىدىنفىرق تائاال ئىككـىهللااندىن خالىدى. ئشىنى ۈنۈبۆل

َنًة أََتْصِربُوَن وََكاَن رَبـَُّك َبِصـريًا تائاال مۇنداق دهيدۇ:هللاقىلدى.  ىڭالرنى بهزىڭالر بهز َوَجَعْلَنا بـَْعَضُكْم لِبَـْعضإ ِفتـْ

 رۋسـهقىلغـۇچىالر بىـلهن  رۋسـهقىلىڭالر) پهرۋهردىگارىڭ ( رۋسهقىالمسىلهر؟ (يهنى  رۋسهبىلهن سىنىدۇق، 

 .296F۲پ تۇرغۇچىدۇرۈقىلمىغۇچىالرنى) كۆر
 گهلهرمۇئمىن كاپىرالر ئىش بولۇپ، تهقدىرى ىشىال قىلتىپمۇ لهرگهمۇئمىنكاپىرالرنى  نىڭتائاالهللا

 دۇ. ىلهر بىلهن ئۇرۇش قىلمۇئمىنۋه  زىيانكهشلىك قىلىدۇ
لهر مۇئمىنبولۇپ،  ي ئىششهرئى ىشىقىل لهرنى كاپىرالر ئۈستىدىن ھۆكۈمرانمۇئمىن نىڭتائاالهللا

 ،بولۇشـىنىـڭ سـۆزىنىڭ ئۈسـتۈن هللا، ىـدىكهنت. كىمكـى بـاش تاركاپىرالرنى ھىـدايهتكه چاقىرىـدۇ
قىال ئىبـادهت قىلىنىشـى هللاه بىر گانېزېمىندا شېرىكى يوق ي ،بولۇشىئۈچۈن هللادىننىڭ پۈتۈنلهي 

پهيغهمـبهر  ،شـىىلىپ بارىـدىغان كۆرېنىڭ كاپىرغا قارشى ئمۇئمىن ئۇنىڭغا ئۇرۇش ئېچىلىدۇ.ئۈچۈن 

 َُل الَِّ «: نىــڭ ــًدا َرُســ ُ َوَأنَّ ُحمَمَّ ــارچه ئىنســانالر: «» أُِمــْرُت َأْن أُقَاتِــَل النَّــاَس َحــىتَّ َيْشــَهُدوا َأْن َال ِإلَــَه ِإالَّ الَّ مهن ب

گۇۋاھلىـق  دهپ ›نىـڭ ئهلچىسـىدۇرهللا، مـۇھهممهد اشقا ھېچبىر ھهقىقىي ئىالھ يوقىن بدهللابىر ‹

ُ « 297F۳،»بهرگهنگه قهدهر ئۇالر بىلهن ئـۇرۇش قىلىشـقا بۇيرۇلـدۇم بُِعثْـُت بـَـْنيَ يَـَدِي السَّـاَعِة بِالسَّـْيِف َحـىتَّ يـُْعبَـَد الَّ
 تيېگـانه، تهڭداشسـىز ھالـدا ئىبـاده–نىـڭ يهكـكههللا ،ئالدىـدا نىڭمهن قىيامهت«» َوْحَدُه َال َشرِيَك َلهُ 

ُ « پهقهتـال ىـدهك،نىدېگ 298F٤»ۋهتىلدىمهئ قىلىپقىلىچ بىلهن پهيغهمبهر  ،قىلىنىشى ئۈچۈن َال ِإلَـَه ِإالَّ الَّ
تهۋھىـد ئهقىدىسـىنى ئومۇمالشـتۇرۇش دېگهن » ىن باشقا ھېچبىر ھهقىقىي ئىالھ يوقتۇردهللابىر  ـــ

 تىسى.ىنىڭ ۋاسئومۇمالشتۇرۇششۇنىڭ ئۈچۈن جىھاد تهۋھىدنى  ،ئۈچۈندۇر
 تائاال بۇ دۇنيانى قىيامهت كـۈنى مهخلـۇقلىرىنى ئهمهللىـرىگه يارىشـا مۇكاپـاتالشهللا ،شۇنىڭدهك

تائـاال مۇنـداق هللانى ئىراده قىلدى. بۇ ھهقــته ىنايدىغان ئىمتىھان ئالىمى بولۇشئۈچۈن، ئۇالرنى س

لُـَو بـَْعَضـُكْم بِـبَـْعضإ َذِلَك َولَ دېگهن:  ُهْم َوَلِكْن لَِيبـْ ُ النَتَصَر ِمنـْ ئهلـۋهتته (سـىلهرنى  ،خالىسـاهللائهگهر  ْو َيَشاُء الَّ

بهزىڭالرنـى بهزىڭـالر بىـلهن سـىناش هللائۇرۇشقا تهكلىپ قىلماستىنال) ئۇالرنى جازالىغان بـوالتتى، لـېكىن 

نَـا ِإلَْيـَك قـُْرَآنًـا َعَربِي�ـا لِتُـْنـِذَر ُأمَّ  ،299F٥ر قىلدى)ىئۈچۈن (يهنى ئىمانىڭالرنى سىناش ئۈچۈن جىھادقا ئهم وََكـَذِلَك َأْوَحيـْ

َْمعِ  يـَْومَ  َوتـُْنِذرَ  اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلهَ  َْ َنَّةِ  ِيف  َفرِيقٌ  ِفيهِ  رَْيبَ  َال  ا َْ ََعَلُهمْ  الَُّ  َشاءَ  السَِّعِري َوَلوْ  ِيف  َوَفرِيقٌ  ا  يُـْدِخلُ  َوَلِكنْ  َواِحَدةً  ُأمَّةً  ََ
                                                           

 ئايهت -63سۈره تاھا  ۱
 ئايهت -20سۈره فۇرقان  ۲
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۳
 ۋه ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى ئهھمهد ٤
 ئايهت -4سۈره مۇھهممهد  ٥
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ــنْ  ــا َوالظـَّـاِلُمونَ  َرْمحَتِــهِ  ِيف  َيَشــاءُ  َم مهكــكه ئاھالىســىنى ۋه ئۇنىــڭ ئهتراپىــدىكىلهرنى  َنِصــريإ  َوَال  َوِيلّإ  ِمــنْ  َهلُــمْ  َم

(كىشىلهرنى) قىيامهت كۈنىدىن ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچـۈن، سـاڭا بىـز مۇشـۇنداق  ،ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچۈن

ه (كىشـىلهر) جهننهتـته ىـرقپشهك يوقتۇر، (ئۇ كۈنده) بىر  نازىل قىلدۇق، ئۇ كۈنده ھېچاننى ئهرهبچه قۇرئ

خالىسا، ئۇالرنى (يهنى پۈتـۈن ئىنسـانالرنى) ئهلـۋهتته هللاه كىشىلهر جهھهننهمده بولىدۇ. ئهگهر ىرقپۋه بىر 
دۇ، زالىمالرغـا خالىغان ئـادهمنى رهھمىـتىگه داخىـل قىلىـهللابىر ئۈممهت (يهنى بىر دىندا) قىالتتى، لېكىن 

  .300F۱ھېچقانداق ئىگه، ھېچقانداق مهدهتكار بولمايدۇ
ىــڭ مــاڭالي . ئۇالرننىــڭ مهخلــۇقلىرى ۋه قــۇللىرىهللادا ھالــ يۋه مهجبــۇرى يئىختىيــارى ھهمــمه
نىـڭ هللاتائاالنىڭ ئادالىتى ھۆكۈم سۈرگۈچىدۇر. بىز هللا. ئۇالرنىڭ ئىچىده انىڭ قولىدهللاچاچلىرى 

 يشــهرئىنىــڭ هللا ۋه چىهنگۈشهكســىز ئىشــنىــڭ ھېكمىــتىگه هللا ،چىۈقــدىرىگه ئىمــان كهلتۈرگــته
 قىغا ئىتائهت قىلغۇچىالرمىز.ۇبۇير

 ََال ُيْسَأُل َعمَّا يـَْفَعُل َوُهْم ُيْسـأَُلون سوراق قىلىنمايدۇ، ئۇالردىن سوئال–نىڭ قىلغانلىرىدىن سوئالهللا–

 .301F۲سوراق قىلىنىدۇ
 :لهيمىزشهرھ بۆلهككه بۆلۈپرنى بىرنهچچه مهزمۇنالتۆۋهنده يۇقىرىدا ئۆتكهن  بىز 

 .ئىنسانالرنى پهقهت ماڭا ئىبادهت قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىم ۋه جىنالرنى .بۆلهك -١

(دىن توغرىسىدا) داۋاملىـق ئىخـتىالپ قىلىشـقۇچىالردۇر، پهقهت پهرۋهردىگارىڭنىـڭ  ئۇالر. بۆلهك -2

 .رهھمىتىگه ئېرىشكهنلهر بۇنىڭدىن مۇستهسنا
 سىدىكى ئاداۋهت ىمۇئمىن بىلهن كاپىر ئوتتۇر. بۆلهك -٣
 ى ئىشقىلىنىشى تهقدىر تىالپمۇ. كۇففارالرنىڭ مۇئمىنلهرگه بۆلهك -٤
 بۇيرۇش يوقىتىشقا. مۇئمىنلهرنى كاپىرالرنى بۆلهك -٥
قوغـدىنىش  ،يهنه بىـرى ى.جىھـادھهقنـى كېڭهيـتىش  ،بىرى ،. جىھاد ئىككى تۈرلۈكبۆلهك -٦
 ىجىھاد
 بولىدۇ پهرز ئهينبىر نهچچه ئورۇنالردا  بولۇپ، ايهپكۇ پهرزئهسلىي . جىھاد بۆلهك -7
 پهرز ھهربىر مۇسۇلماننىڭ ئۈستىگه  تهلىم ي. ئهسكىرىبۆلهك -8
 . مۇسۇلمان ئۈممهت مۇجاھىد ئۈممهتتۇربۆلهك -9

 يارلىق كۆرۈش پهرز بولىدۇتهيبۇ ۋاقىتتا  .لىش توسىدۇېك . جىھادتىن پهقهت ئاجىزبۆلهك -10
 چىققانغا قهدهر ئۈزۈلۈپ قالمايدۇتىن ب. ھىجرهت تاكى كۈن مهغرىبۆلهك -11
 . مۇسۇلمانالر بىر ئۈممهتبۆلهك -12
 ئۇرۇش باشالش پهرز  ئاۋۋال ىكى دۈشمهنگهدجاي . يېقىنبۆلهك -13
ى كاپىرالرغا قارش يئهسلى ،كۈچلۈك مۇرتهدلهرگه قارشى ئۇرۇش قىلىش ،قوغدانغۇچى. بۆلهك -14
 قىلىشنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇئۇرۇش 
 قارشى ئۇرۇش قىلىشنىڭ پهرزلىكى ئۇنىڭغا ،. پادىشاھ كاپىر بولسابۆلهك -15
 ئېغىرڭكىدىن تاغۇتالرنى ى ئۆلۈكزىيىن. تىرىك تاغۇتالرنىڭ بۆلهك -16
 دۇىق بىلهن بارلىققا كېلۇلتدوس يانى. ئىسالمنىڭ شهۋكىتى ئىمبۆلهك -17

                                                           
 ئايهتلهر -8، -7سۈره شۇرا  ۱
 ئايهت -23سۈره ئهنبىيائ  ۲
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 . جهڭ ئالداشتۇربۆلهك -18
بهلكـى  يـدۇ،ئۆزى بىۋاسـىته مهقسـهت قىلىنمائۇنىڭ  ،شى. شهھىدلىكنى تهلهپ قىلبۆلهك -19
 ش ئۈچۈن مهقسهت قىلىنىدۇىقىل ئۈستۈندىننى 

 تهرىپىدىندۇرهللاياردهم پهقهت . بۆلهك -20
 

نـَس ِإال لِيَـْعبُـُدوِِ : تائاال مۇنداق دېگهن. هللابۆلهك -1 َِْنَّ َواْإلِ ئىنسـانالرنى  ۋه جىنالرنـى َوَما َخَلْقُت ا

 .302F۱پهقهت ماڭا ئىبادهت قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىم
تائاال ئۆز پهيغهمبهرلىرىنىڭ تىللىرى ئارقىلىق يولغـا قويغـان نهرسـىلهرگه هللا ـــ ئىبادهت دېگهن

ئۇنىڭغـا پهيغهمـبهر ئهۋهتتـى. هللا ،لىرىدىن بىر ئـۈممهتال بولىـدىكهناتقنىڭ مهخلۇهللابويسۇنۇشتۇر. 

بىــز ھهقىــقهتهن  َوَلَقــْد بـََعثْـَنــا ِيف ُكــلِّ ُأمَّــةإ َرُســوًال َأْن ُاْعُبــُدوا الََّ َواْجَتِنُبــوا الطَّــاُغوتَ  تائــاال مۇنــداق دېــگهن:هللا

قا ئىبادهت قىلىڭالر، شهيتاندىن (يهنـى شـهيتانغا، بۇتالرغـا، كاھىنالرغـا ئوخشـاش هللا«بىر ئۈممهتكه: ھهر

 َخـَال  ِإالَّ  ُأمَّـةإ  ِمـنْ  َوِإنْ ،303F۲ دهپ پهيغهمبهر ئهۋهتتـۇق» بولۇڭالرقا ئىبادهت قىلىشتىن) يىراق مهئبۇدھهرقانداق 

 .304F۳قانداقال بىر ئۈممهت بولمىسۇن، ئۇنىڭغا پهيغهمبهر كهلگهن َنِذيرٌ  ِفيَها
ئـــادهم ئهلهيھىسســـاالمنى ياراتقانـــدىن تارتىـــپ تـــاكى قىيـــامهت  تائـــاالهللا ،بولۇشـــىبۇنـــداق 

 ت تۇرغۇزۇش ئۈچۈندۇر.هھۆججىچىلىك مهخلۇقلىرى ئۈستىدىن كۈنىگ

ـٌة بـَْعـَد الرُُّسـلِ  تائاال مۇنداق دهيدۇ:هللا رِيَن َوُمنـِذرِيَن لـََّالَّ َيُكـوَن ِللنَّـاِس َعلَـى الَِّ ُحجَّ ئهۋهتىلـگهن  ُرُسال ُمَبشِّ

ئهلـۋهتته ئىمـان  ،نىڭ ئالدىـدا كىشـىلهر (يهنـى پهيغهمـبهر ئهۋهتىلـگهن بولسـاهللاپهيغهمبهرلهردىن كېيىن 
گه باھـانه بولـۇپ قالماسـلىقى ئۈچـۈن، (ئىتـائهت قىلغۇچىالرغـا ېگـۈچىلهر)ئېيتاتتىم ۋه ئىتائهت قىالتتىم د

جهننهت بىلهن) خۇش خهۋهر بهرگۈچى، (ئاسىيلىق قىلغۇچىالرنى دوزاختىن) ئاگاھالندۇرغۇچى پهيغهمبهرلهرنى 

 .305F٤ئهۋهتتۇق
ئهھلـى  كېـيىنپهيغهمبهردىن  دۇ.ىلىئهۋهت هتكهبولغان ئۈمم زامانداش ۇنىڭغائ ئهسلىده پهيغهمبهر

ردىن ئىبارهت ئۇنىڭ ئهگهشكۈچىلىرى ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىك ۋهزىپىسىنى يهتكۈزىدۇ. بۇ ھهقته هئىلىمل

لُــــوا مۇنــــداق دهيــــدۇ: تائــــاال هللا َهــــا َرُســـوًال يـَتـْ َعـــَث ِيف ُأمِّ  َعلَـــْيِهْم آيَاتَِنــــاَوَمـــا َكـــاَن رَبُّــــَك ُمْهِلـــَك اْلُقــــَرى َحـــىتَّ يـَبـْ

 پهرۋهردىگارىڭ شهھهرلهرنىڭ مهركىزىگه، ئۇالرنىڭ ئاھالىسىگه بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزنى ئوقۇپ بېرىـدىغان

 .306F٥دىبىر پهيغهمبهر ئهۋهتمىگىچه شهھهرلهرنى ھاالك قىلغۇچى بولمى

ھـازىر بـۇ يهرگه سـىلهرنىڭ ئىچىڭالردىـن « »لِيُبَـلِّـغ الشَّـاِهُد ِمـْنُكْم اْلَ ائِـبَ «: نىڭ خۇددى پهيغهمبهر 

 ،يىنېئۆلۈپ كهتكهندىن ك لهرپهيغهمبهر، گىنىدهكېد 307F٦»!الرغا يهتكۈزسۇنغۇچىمىھازىر بولبولغۇچىالر، 
تائاالنىڭ ھۆججىتىنىـڭ مهخلـۇقلىرى ئۈسـتىدىن ئۈزۈلـۈپ قالماسـلىقى هللائۇنىڭ ئهگهشكۈچىلىرى 

 ئۈچۈن، يهتكۈزۈش ئامانىتىنى ئۈستىگه ئالىدۇ. 
                                                           

 ئايهت -56سۈره زارىيات  ۱
 ئايهت -36سۈره نهھل  ۲
 ئايهت -24سۈره فاتىر  ۳
 ئايهت -165سۈره نىسائ  ٤
 ئايهت -59سۈره قهسهس  ٥
 بۇخارى رىۋايىتى ٦
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َْ آيَــةً «مۇنــداق دېــگهن:  پهيغهمــبهر  َا َعــينِّ َولَــ مېنىڭــدىن گهرچه بىــر ئــايهت بولســىمۇ « »بـَلِّ ُــ

  309F۲.»پهيغهمبهرلهرنىڭ ۋارىسلىرىدۇر ئۆلىماالر ھهقىقهتهن«» َوِإنَّ اْلُعَلَماَء َورَثَُة اْألَنِْبَياءِ « 308F۱،»يهتكۈزۈڭالر!

 مېنىڭ ئۈممىتىم ئىچىدىن بىـر گـۇرۇھ« »أُمَِّيت قَاِئَمًة بَِأْمِر الَِّ َال تـَزَاُل طَائَِفٌة ِمْن « يهنه مۇنداق دېگهن:

 310F۳.»نىڭ ئهمرىنى ئورۇنالش (يهنى ھهقنى بهرپا قىلىش) بىلهن داۋاملىشىپ تۇرىدۇهللا كىشى
 دۇر.ھنىڭ ھهممىسى سهھىلهرھهدىس يۇقىرىقى

 بـۇيرۇق يشـهرئىيغـان تائاال پهيغهمبهرلىرىنىڭ تىللىرى ئارقىلىق يولغا قوهللائىبادهتكه بۇيرۇش 
ۇ بۇيرۇققــا مهخلۇقالرنىــڭ ھهممىســى ئــاۋاز بــدهپ ئاتىلىــدۇ.  »ئىــراده يدىنىــ يشــهرئى«ئــۇ  بولــۇپ،

ى ياراتتى ۋه پهيغهمبهرلهرنىڭ تىللىر تائاال مهخلۇقالرنى ئۆزىگه ئىبادهت قىلىش ئۈچۈنهللايدۇ. اقوشم
ا ئىبادهت قىلىـدۇ قهللامهخلۇقالر بهزىده يىن ېئۇنىڭدىن ك ئهمما ،دىۇئارقىلىق ئۇالرنى شۇنىڭغا بۇير

 ۋه بهزىده ئىبادهت قىلمايدۇ.
 

ََعـلَ  رَبـُّكَ  َشـاءَ  َولَـوْ تائاال مۇنداق دېگهن: هللا .بۆلهك -2  رَِحـمَ  َمـنْ  ِإالَّ  ُخمَْتِلِفـنيَ  يـََزالُـونَ  َوَال  َواِحـَدةً  ُأمَّـةً  النَّـاسَ  ََ

خالىسا ئىدى، پۈتۈن ئادهملهرنى ئهلۋهتته بىر ئۈممهت (يهنى بىـر  ئهگهر پهرۋهردىگارىڭ َخَلَقُهمْ  َوِلَذِلكَ  رَبُّكَ 

(دىـن توغرىسـىدا) داۋاملىـق ئىخـتىالپ قىلىشـقۇچىالردۇر، پهقهت پهرۋهردىگارىڭنىـڭ  دىندا) قىالتتى، ئـۇالر
ئــۇالرنى شــۇنىڭ ئۈچــۈن (يهنــى ئىخــتىالپ ئۈچــۈن) هللارهھمىــتىگه ئېرىشــكهنلهر بۇنىڭــدىن مۇستهســنا. 

تائاال ئـۇالرنى دىنلىـرى، ئېتىقـادلىرى ۋه پىكىرلىرىـده ئىختىالپلىشـىش ئۈچـۈن هللا يهنى .311F٤ياراتتى
312Fئىبنى كهسىر ئېيتقاندهكياراتتى. مانا بۇ 

 تهپسىردۇر.  ھمهشھۇر سهھى ٥

ــَرْوا ِإنَّ الَّــِذيَن َحقَّــْت َعَلــْيِهْم َكِلَمــُة رَبِّــَك ال يـُْؤِمنُــوَن َولَــْو َجــاَءتْـُهْم   تائــاال مۇنــداق دهيــدۇ:هللايهنه  ُكــلُّ آيَــةإ َحــىتَّ يـَ

ـا آَمنُـوا َكَشـْفَنا َعـ نَـَفَعَها ِإميَانـَُها ِإال قـَْوَم يُـوُنَس َلمَّ َيا اْلَعَذاَب األَلِيَم فـََلْوال َكاَنْت قـَْريٌَة آَمَنْت فـَ نـْ ُهْم َعـَذاَب اْخلِـْزِي ِيف اْحلَيَـاِة الـدُّ نـْ

ـــــْو َشـــــاَء رَبُّـــــَك آل ـــــاُهْم ِإَ  ِحـــــنيإ َوَل ْعَن ـــــْؤِمِننيَ َوَمتـَّ ـــــَت ُتْكـــــرُِه النَّـــــاَس َحـــــىتَّ َيُكونُـــــوا ُم ـــــا َأفَأَْن يًع ـــــْن ِيف اَألْرِض ُكلُُّهـــــْم مجَِ ـــــَن َم  َم

 ــۈن ــا پۈت ــدۇ. ئۇالرغ ــان ئېيتماي ــانالر ئىم ــتىگه تېگىشــلىك بولغ ــڭ لهنى شۈبھىســىزكى، پهرۋهردىگارىڭنى

ئېيتمايـدۇ). (ھـاالك بولغـان مۆجىزىلهر كۆرسىتىلگهن تهقـدىردىمۇ، قـاتتىق ئـازابنى كـۆرمىگىچه (ئىمـان 
شــهھهرلهر ئاھــالىلىرى ئىچىــده) يۇنــۇس قهۋمىــدىن باشقىســىغا (ئازابنىــڭ ئــاالمىتىنى كــۆرۈپ) ئېيتقــان 

نىڭ پايدىسى بولغىنى يوق، يۇنۇس قهۋمى ئىمان ئېيتقاندا، دۇنيا ھاياتىدا رهسۋا قىلىدىغان ئـازابنى ىئىمان

لـۇم ۋاقىـتقىچه (يهنـى ئهجىلـى يهتكهنـگه قهدهر دۇنيـادىكى ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن كۆتۈرۈۋهتتۇق، ئـۇالرنى مه
يهر يۈزىـدىكى كىشـىلهرنىڭ  هلۋهتتهشهيئىلهردىن) بهھرىمهن قىلدۇق. ئهگهر پهرۋهردىگارىڭ خالىسا ئىدى، ئ

ھهممىسى ئىمان ئېيتاتتى، سهن كىشىلهرنى مۇسۇلمان بولۇشقا مهجبۇرالمسهن؟ 313F

٦ 
بولۇپ،  ى ئىشتهقدىر شىشىنى خالىۈنۈۋه كاپىرغا بۆل مۇئمىن دۇنيادابهندىلىرىنىڭ  نىڭتائاالهللا

 ماي قالمايدۇ.ئهمهلگه ئاشھهرگىزمۇ  ئۇ
                                                           

 بۇخارى رىۋايىتى ۱
 ئهبۇ داۋۇد ۋه تىرمىزى رىۋايىتى ۲
 مۇسلىم رىۋايىتى ۳
 ئايهتلهر -119، -118سۈره ھۇد  ٤
 بهت -465جىلد  -2 »تهپسىر ئىبنى كهسىر« ٥
 ئايهتكىچه -99ئايهتتىن  -96سۈره يۇنۇس  ٦
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َا َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيًَّا َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكـونُ تائاال مۇنداق دهيدۇ: هللا بىرهر شـهيئىنى (يارىتىشـنى) هللا ِإمنَّ

 وََكـاَن َأْمـُر الَِّ قَـَدرًا َمْقـُدورًا،314F۱ قـا كېلىـدۇددهيـدۇ ـ ده، ئـۇ ۋۇجۇ» قـا كهلدۋۇجۇ«ئىراده قىلسا، ئۇنىڭغـا 

نىڭ ئهمرى ئهزهلدىنال بېكىپ كهتكهن (ئۆزگهرمهس) ھۆكۈمدۇرهللا.315F۲ 

تتى، ئــاراڭالردا يــاراســىلهرنى هللا ُهــَو الَّــِذي َخَلَقُكــْم َفِمــْنُكْم َكــاِفٌر َوِمــْنُكْم ُمــْؤِمنٌ  :تائــاالهللامهخلــۇقالر 

لهرمۇ بار، كـاپىرالرمۇ بـارمۇئمىن 316F

ۋه كاپىرغـا بۆلۈنـدى. ئـادهم ئهلهيھىسسـاالم  مـۇئمىن ،دېگهنـدهك ۳
ئىنسـانالرنىڭ  ،لىرىنىڭ ئىچىده شېرىك يـۈز بهرگهنـگه قهدهرتىلغاندىن باشالپ تاكى ئادهم پهرزهنتىيار

َوَما   تائاال مۇنداق دهيدۇ:هللابۆلۈنۈش يۈز بهردى. بۇ ھهقته  كېيىنبولغان ئىدى.  مۇئمىنھهممىسى 

دا ئىـدى. كېـيىن ئـۇالر ىده) بىر دىن (يهنى ئىسالم دىنى)ئىنسانالر (ئهسل َكاَن النَّاُس ِإال ُأمًَّة َواِحَدًة فَـاْختَـَلُفوا

 .317F٤ئىختىالپ قىلىشتى (يهنى دىنالر كۆپهيدى، بۇتالرغا چوقۇنۇشتى)
ھ ۇئىبنى ئابباس مۇنـداق دېـگهن: ئـادهم ئهلهيھىسسـاالم بىـلهن نـ[ :مۇنداق دهيدۇئىبنى كهسىر 

لىقىدا ئون ئهسىر ئۆتكهن بولۇپ، ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئىسالم ئۈستىده ئىـدى. ىئهلهيھىسساالمنىڭ ئار
ــا ئىبــادهت قىلىنــدى كېــيىن ــۈز بهردى. بۇتالرغ  شــېرىك قــاهللاۋه  ئىنســانالر ئىچىــده ئىخــتىالپ ي

تائـــاال پهيغهمبهرلهرنـــى ئۆزىنىـــڭ ئـــايهتلىرى، پـــاكىتلىرى، چـــېكىگه يهتكـــۈچى . هللاكهلتۈرۈلـــدى

لِيَـْهِلـَك َمـْن َهلَـَك َعـْن بـَيِّنَـةإ َوَحيْيَـا َمـْن َحـيَّ َعـْن  .ىۋهتتھۆججهتلىرى ۋه تارمار قىلغۇچى دهلىللىرى بىلهن ئه

كـۆرۈپ ئانـدىن ھـاالك بولۇشـى، نىڭ مۇنداق قىلىشى ھـاالك بولىـدىغانالرنىڭ روشـهن دهلىلنـى هللا بـَيِّنَـةإ 

ياشايدىغانالرنىڭ روشهن دهلىلنى كۆرۈپ ئاندىن ياشىشى ئۈچۈن ئىدى 318F

٥.[319F

٦ 
تائاال هللاتائاال پهيغهمبهرلهرنى ئهۋهتتى. هللانىڭ ئىچىده يۈز بهرگهن چاغدا ىلىركۇفرى ئادهم پهرزهنت

ُ  مۇنــداق دهيــدۇ: بَـَعــَث الَّ ــرِيَن َوُمنــِذرِيَن َوأَنــَزَل َمَعُهــْم اْلِكَتــاَب بِــاْحلَقِّ لِــَيْكُكَم بـَــْنيَ َكــاَن النَّــاُس ُأمَّــًة َواِحــَدًة فـَ النَِّبيِّــَني ُمَبشِّ

ئىنسانالر (دهسلهپته) بىر ئۈممهت (يهنى ھهق دىندا) ئىدى (كېيىن ئۇالرنىڭ بهزىسى  النَّاِس ِفيَما اْختَـَلُفوا ِفيـهِ 

لهرگه جهنـنهت بىـلهن) خـۇش خهۋهر مۇئمىن(هللاقىلىشتى)، ئىمان ئېيتىپ، بهزىسى ئىمان ئېيتماي ئىختىالپ 
) كىشـىلهرنىڭ ئىخـتىالپ هللا( .ندۇرغۇچى پهيغهمبهرلهرنى ئهۋهتتىبهرگۈچى، (كۇففارالرنى دوزاختىن) ئاگاھال

 .320F۷قىلىشقان نهرسىلىرى ئۈستىده ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن، ئۇالرغا ھهق كىتابنى نازىل قىلدى
 كهنۋه ئېنىــق ھــۆججهتلهر بىــلهن ئهۋهتــ روشــهن دهلىلــلهرتائــاال ئۆزىنىــڭ پهيغهمبهرلىرىنــى هللا

ۋه كاپىرغـا بۆلۈنـدى.  مـۇئمىنكىشـىلهر  پ،رىېتۇرۇقلۇق، تهقدىرده پۈتۈلۈپ كهتكهن ئىختىالپ يۈز ب

ُل َفضَّـْلَنا تِْلـَك الرُُّسـتائـاال مۇنـداق دهيـدۇ: هللاسىدا ئۇرۇش يـۈز بهردى. بـۇ ھهقـته ىه ئوتتۇرىرقپئىككى 

َنا ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ اْلبَـيِّ  ُ َوَرَفَع بـَْعَضُهْم َدرََجاتإ َوآتـَيـْ ُهْم َمْن َكلََّم الَّ نَـاِت َوأَيـَّْدنَاُه بِـُروِح اْلُقـُدِس َولَـْو َشـاَء بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعضإ ِمنـْ

ُ َما اقْـَتَتَل الَِّذيَن ِمْن بـَْعِدِهْم ِمْن بـَْعِد َما  ُ َمـا الَّ ُهْم َمـْن َكَفـَر َولَـْو َشـاَء الَّ ُهْم َمْن آَمـَن َوِمـنـْ َجاَءتْـُهْم اْلبَـيَِّناُت َوَلِكْن اْختَـَلُفوا َفِمنـْ
                                                           

 ئايهت -82سۈره ياسىن  ۱
 ئايهت -38سۈره ئهھزاب  ۲
 ئايهت -2سۈره تهغابۇن  ۳
 ئايهت -19سۈره يۇنۇس  ٤
 ئايهت -42سۈره ئهنفال  ٥
 بهت -257جىلد  -4» تهپسىر ئىبنى كهسىر« ٦
 ئايهت -213سۈره بهقهره  ۷
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ــُل َمــا يُرِيــدُ  ــوا َوَلِكــنَّ الََّ يـَْفَع  .هزىســىنى بهزىســىدىن ئۈســتۈن قىلــدۇقئهنه شــۇ پهيغهمبهرلهرنىــڭ ب اقْـَتتَـُل

ئهلهيھىسســاالم) بىــلهن سۆزلهشــتى ۋه بهزىســىنىڭ (يهنــى مــۇھهممهد ئۇالرنىــڭ بهزىســى (يهنــى مۇســا هللا
ئهلهيھىسســاالمنىڭ) دهرىجىســىنى يــۇقىرى كۆتــۈردى. مهريهم ئــوغلى ئىســاغا (ئۆلــۈكلهرنى تىرىلــدۈرۈش، 

گاچىالرنى، بهرهس كېسىلىنى ساقايتىشقا ئوخشاش) روشهن مۆجىزىلهرنى ئاتا قىلـدۇق. ئـۇنى روھۇلقـۇدۇس 
خالىغـان بولسـا ئىـدى، ئـۇالردىن كېـيىن هللا لهيھىسساالم) بىلهن كۈچلهندۈردۇق، ئهگهر(يهنى جىبرىئىل ئه

كهلگهن ئۈممهتلهر ئۇالرغـا روشـهن دهلىلـلهر كهلگهنـدىن كېـيىن ئۆزئـارا ئۇرۇشـماس ئىـدى، لـېكىن ئـۇالر 

ر بولسـا ئىـدى، ئـۇال نخالىغـاهللائىختىالپ قىلىشتى، بهزىسى ئىمان ئېيتتى، بهزىسى كـاپىر بولـدى. ئهگهر 

 .321F۱خالىغىنىنى قىلىدۇهللائۆزئارا ئۇرۇشماس ئىدى، لېكىن 
 ھهتتـا ،ه كىشى كـاپىر بولـدىىرقپھهرقانداق بىر پهيغهمبهرال بولىدىكهن، ئۇنىڭغا قهۋمىدىن بىر 

َوالنَّـِيبُّ لَـْيَس َمَعـُه «كى بهزى پهيغهمـبهرلهر توغرىسـىدا مۇنـداق دېـگهن: ىقىيـامهت كۈنىسـىد پهيغهمبهر 
 322F۲.»لىدۇ، ئۇنىڭ بىلهن ھېچبىر كىشى بولمايدۇېپهيغهمبهر كبىر «» َأَحدٌ 

 َوَلَقـْد َأْرَسـْلَنا ِإَ  تائاال بىزگه بۇنىڭ نۇرغۇنلىغان مىساللىرىنى قىسسه قىلىـپ مۇنـداق دهيـدۇ: هللا

ُوَد َأَخاُهْم َصاِحلًا َأْن اْعُبُدوا الََّ فَِإَذا ُهْم َفرِيَقاِن َخيَْتِصـُمونَ  َُ  سهمۇدقا (يهنـى سـهمۇد قهبىلىسـىگه بىز ھهقىقهتهن

» قا ئىبـادهت قىلىڭـالرهللا«نهسهب جهھهتتىن) قېرىندىشى سالىھنى (پهيغهمبهر قىلىپ) ئهۋهتتۇق، (سالىھ) 
لهر ۋه كـاپىرالردىن مـۇئمىندهللىشـىدىغان ې(دېدى)، ناگاھان ئۇالر جېدهللىشىدىغان (يهنى دىـن بارىسـىدا ج

  .323F۳ئىبارهت) ئىككى گۇرۇھقا بۆلۈنۈپ كهتتى
ئـۇالر  ،قىلغـان چاغـدا دهۋهتلىشـقا ىىـال ئىبـادهت ققهللاسالىھ ئهلهيھىسساالم ئۇالرنى يالغۇز بىر 

نـى  تاكى مـۇھهممهد هللايۈز بهردى.  دۈشمهنلىكسىدا ىىگه بۆلۈندى ۋه ئۇالرنىڭ ئوتتۇرفىرقئىككى 
ۋه كاپىرغـا بۆلۈنـدى.  مـۇئمىنكىشـىلهر شـۇ تهرىقىـده  ،ئاخىرقى پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋهتكهنگه قهدهر

ـــگهن ـــداق كهل ـــته مۇن ـــْنيَ النَّـــاسِ « :ھهدىس ـــْرٌق بـَ ـــٌد فـَ ـــۇھهممهد«» َوُحمَمَّ ـــىلهرنى م ـــىنى كىش ڭ ئوتتۇرىس

تائاالنىـڭ تهقـدىرده هللادۇر. يـش قىيامهت كۈنىگىچىلىـك باقىۈنۈمانا بۇ ئىككىگه بۆل 324F٤»ئايرىغۇچىدۇر
 .بـۇ بۆلۈنـۈش چوقـۇم يـۈز بېرىـدۇن، بىـلهشـىنى خالىشـى ۈنۈۋه كاپىرغـا بۆل مۇئمىنمهخلۇقالرنىڭ 

. بېرىـدۇ ھېسـاب دىنمهخلـۇقالر ئۆزىنىـڭ قىلغـان ئهمهللىرىـ ،كىئىشـىنىمىزكىن بىز شۇنىڭغا ېل

ـــدۇ: هللا ـــداق دهي ـــاال مۇن ـــا ُكنـــُتْم تـَْعَمُلـــونَ تائ ُِْـــَزْوَن ِإال َم ـــا  ـــا  َوَم ـــىڭالرغا يارىش ـــىلهر پهقهت قىلمىش س

 .325F٥جازالىنىسىلهر
. بـۇ ھهقـته ئىشـىنىمىززۇلـۇم قىلمايـدىغانلىقىغىمۇ  قىلـچه گهمھـېچكىتائاالنىـڭ هللابىز يهنه 

ـــگهن: هللا ـــداق دې ـــاال مۇن ُفَســـُهمْ  النَّـــاسَ  َوَلِكـــنَّ  َشـــْيًَّا النَّـــاسَ  َيْظِلـــمُ  َال  الََّ  ِإنَّ تائ شۈبھىســـىزكى،  َيْظِلُمـــونَ  أَنـْ

ئـارقىلىق) ئـۆزلىرىگه ئـۆزلىرى ئىنسانالرغا قىلچه زۇلۇم قىلمايدۇ، لېكىن ئىنسانالر (كـۇفرى ۋه گۇنـاھ هللا

 .326F٦زۇلۇم قىلىدۇ
                                                           

 ئايهت -253سۈره بهقهره  ۱
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۲
 ئايهت -45سۈره نهمل  ۳
 بۇخارى رىۋايىتى ٤
 ئايهت -39سۈره ساففات  ٥
 ئايهت -44سۈره يۇنۇس  ٦
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ـَنُكْم ُحمَرًَّمـا فَـَال «مۇنـداق كهلـگهن: دا يسىددۇقۇ ىھهدىس يَـا ِعبَـاِدي ِإّينِ َحرَّْمـُت الظُّْلـَم َعلَـى نـَْفِسـي َوَجَعْلتُـُه بـَيـْ
َا مهن زۇلـۇمنى ئـۆزۈمگه ھـارام قىلـدىم ۋه ئـۇنى سـىلهرنىڭ  ،بهندىلىرىم! شۈبھىسـىزكى ئى« »َتظَـاَلُم

 327F۱.»بىرىڭالرغا زۇلۇم قىلىشماڭالر–شۇنىڭ ئۈچۈن بىر ،ئاراڭالردىمۇ ھارام قىلدىم
 
سـىدا ىئىككىسـىنىڭ ئوتتۇر ئـۇ شى بىـلهنۈنۈۋه كاپىرغا بۆل مۇئمىن. مهخلۇقالرنىڭ بۆلهك -3

 دۈشمهنلىك ئورنىدى

ــته  ــۇ ھهق ــاالهللاب ــدۇ:  تائ ــداق دهي ــِإَذا ُهــْم َفرِيَقــاِن مۇن ــُدوا الََّ َف ُــوَد َأَخــاُهْم َصــاِحلًا َأْن اْعُب ــْد َأْرَســْلَنا ِإَ  َُ َوَلَق

بىز ھهقىقهتهن سهمۇدقا (يهنـى سـهمۇد قهبىلىسـىگه نهسـهب جهھهتـتىن) قېرىندىشـى سـالىھنى  َخيَْتِصُمونَ 

(دېدى)، ناگاھان ئـۇالر جېدهللىشـىدىغان » ئىبادهت قىلىڭالرقا هللا«(پهيغهمبهر قىلىپ) ئهۋهتتۇق، (سالىھ) 

 ،328F۲لهر ۋه كاپىرالردىن ئىبارهت) ئىككى گۇرۇھقا بۆلۈنۈپ كهتتىمۇئمىندهللىشىدىغان ې(يهنى دىن بارىسىدا ج

 ِْـم ه) پهرۋهردىگـارى ىـرقپلهر ۋه كۇففارالردىن ئىبارهت) بـۇ ئىككـى (مۇئمىن( َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصـُموا ِيف َربِّ

مۇنــازىره –نىــڭ دىنــى ئۈســتىده بهسهللالهر بىــلهن كۇففــارالر مــۇئمىنتوغرىســىدا مۇنازىرىلهشــتى (يهنــى 

نىـڭ نـۇرىنى ئۆچـۈرمهكچى هللانىڭ دىنىغـا يـاردهم بهرمهكچـى بولـدى، كۇففـارالر هللالهر مۇئمىنقىلىشىپ، 

 .330F٤كاپىرالر سىلهرگه ھهقىقهتهن ئوپئوچۇق دۈشمهندۇر ِإنَّ اْلَكاِفرِيَن َكانُوا َلُكْم َعُدو�ا ُمِبيًنا،329F۳ بولدى)

تائـاال مۇنـداق دېـگهن: هللاىنـى سـىنايدۇ. بـۇ ھهقـته فىرقتائاال ئىككـى هللامۇشۇ ئاداۋهت بىلهن 

 ــبَـْعضإ ــَو بـَْعَضــُكْم ِب ُل ُهْم َوَلِكــْن لَِيبـْ ــنـْ ُ النَتَصــَر ِم ــْو َيَشــاُء الَّ ــۇنداقتۇر. ئهگهر  َذِلــَك َوَل ــا ش ــش مان ــاهللائى  ،خالىس

بهزىڭالرنى بهزىڭـالر هللائهلۋهتته (سىلهرنى ئۇرۇشقا تهكلىپ قىلماستىنال) ئۇالرنى جازالىغان بوالتتى، لېكىن 

 .331F٥ر قىلدى)ىبىلهن سىناش ئۈچۈن (يهنى ئىمانىڭالرنى سىناش ئۈچۈن جىھادقا ئهم

لُــَونَُّكْم َحــىتَّ نـَْعَلــَم اْلُمَجاِهــِديَن ِمــْنُكْم وَ يهنه مۇنــداق دېــگهن:  لُــَو َأْخَبــارَُكمْ َولََنبـْ بىــز ســىلهرنى  الصَّــاِبرِيَن َونـَبـْ

ر قىلىــش ۋه مۇشــهققهتلىك ئىشــالرغا تهكلىــپ قىلىــش بىــلهن) ســىنايمىز، تــاكى ىــئهلــۋهتته (جىھادقــا ئهم
نىڭ يولىدا) جىھاد قىلغـۇچىالرنى ۋه (جىھادنىـڭ مۇشـهققهتلىرىگه) چىداشـلىق هللاسىلهرنىڭ ئىچىڭالردىن (

  .332F٦بىلگهنگه، سىرلىرىڭالردىن ۋاقىپ بولغانغا قهدهربهرگۈچىلهرنى 
كـۆپ بولـۇپ، بىـز يۇقىرىـدا ئۇنىـڭ بهزىسـىگه خېلـى قـانۇنىيىتى ھهققىـدىكى ئـايهتلهر  شسىنا
تائاالنىڭ پهيغهمبىرىگه دېگهن تۆۋهندىكى سۆزىده ئوچـۇق هللا لىپ ئۆتتۇق. بۇ قانۇنىيهتكهقى ئىشارهت

َا بـََعْثُتَك « :دهلىل كهلگهن ش ۋه سهن ئارقىلىق سىنا شۈبھىسىزكى، مهن سېنى« »ِألَبـَْتِليَـَك َوأَبـَْتلِـَي بِـكَ ِإمنَّ

  333F۷.»مۋهتتىئه پهيغهمبهر قىلىپ ش ئۈچۈنباشقىالرنى سىنا
شۈبھىسـىزكى، مهن «: تائاالنىـڭهللا[ئىمام نهۋهۋى ئۇ ھهدىسنىڭ شهرھىسـىده مۇنـداق دېـگهن: 

دېـگهن  »مۋهتـتىپهيغهمـبهر قىلىـپ ئه ئۈچـۈنش باشقىالرنى سـىناش ۋه سهن ئارقىلىق سىنا سېنى
                                                           

 مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 ئايهت -45مل سۈره نه ۲
 ئايهت -19سۈره ھهج  ۳
 ئايهت -101سۈره نىسائ  ٤
 ئايهت -4سۈره مۇھهممهد  ٥
 ئايهت -31سۈره مۇھهممهد  ٦
 مۇسلىم رىۋايىتى ۷
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ئۇنىڭـدىن باشـقا  ،مهن سـېنى بۇيرۇغـان پهيغهمبهرلىـك ۋهزىپىسـىنى يهتكـۈزۈش ،سۆزىنىڭ مهنىسـى
ر قىلىش قاتارلىق ئىشالرنى ئـادا قىلىشـىڭدىن ۋيولىدا سههللاجىھاد قىلىش ۋه  ييولىدا ھهقىقىهللا

ه سهن ئارقىلىق سـهن ھهمدىشىم ئۈچۈن ىنسبىلهن  ئىبارهت سېنىڭدىن ئاشكارا بولىدىغان نهرسىلهر
نى ىۋهتىلگهن كىشىلهرنى سىنىشىم ئۈچۈن ئهۋهتـتىم. ئۇالرنىـڭ ئىچىـده ئىمـانهپهيغهمبهر قىلىپ ئ

ــان ــدىغان، ئىم ــائهتىئاشــكارا قىلى ــڭ ت ــدىغان ۋه ئۆزىنى ــالىس قىلى ــده ئىخــالس –نى خ ئىبادهتلىرى
ۋه مۇنـاپىق الر كاپىر بولىـدىغان پدۈشمهنلىشىمهڭگۈ  ،ئىمانغا كهلمهي شۇنداقال، .بار الرمۇقىلىدىغان
ئىمــان بىــلهن كۇفرىنىــڭ تائاالنىــڭ كىشــىلهرنى سىنىشــىدىكى مهقســىتى هللامۇ بــار. الربولىــدىغان

تائـاال بهنـدىلهرنى ئـۇالردىن سـادىر بولغـان ئىشـقا هللا ،چـۈنكى .رېئاللىقتا ئاشكارا بولۇشـى ئۈچۈنـدۇر
بىلگهنلىكىگه ئاساسهن جازالىمايدۇ. ئهگهر ئۇنـداق  شتىن ئىلگىرىبولۇئاساسهن جازااليدۇكى، سادىر 

 تائاالنىڭهللاتائاال بارلىق شهيئىلهرنى يۈز بېرىشتىن ئىلگىرى بىلگۈچىدۇر. مانا بۇ هللابولمايدىكهن، 

ُلَونَُّكْم َحىتَّ نـَْعَلَم اْلُمَجاِهـِديَن ِمـْنُكْم َوالصَّـاِبرِينَ  :ئوخشايدۇ مۇنۇ سۆزىگه ئهلـۋهتته (جىھادقـا بىز سىلهرنى  َولََنبـْ

ر قىلىش ۋه مۇشهققهتلىك ئىشالرغا تهكلىپ قىلىش بىـلهن) سـىنايمىز، تـاكى سـىلهرنىڭ ئىچىڭالردىـن ىئهم
نىڭ يولىدا) جىھاد قىلغۇچىالرنى ۋه (جىھادنىڭ مۇشهققهتلىرىگه) چىداشـلىق بهرگـۈچىلهرنى بىلگهنـگه (هللا

ــى ،334F۱قهدهر كىنى ىئۇنىــڭ بىــلهن ســۈپهتلهنگهنل بىــز ئۇالرنىــڭ ئاشــۇ ئىشــنى قىلغــانلىقىنى ۋه يهن
 335F۲.]قهدهر گهمىزىنىبىلگ
 
 ى ئىشتهقدىرشى تىال قىلىپكاپىرالرنى مۇئمىنلهرگه مۇ نىڭتائاال. هللابۆلهك -4

ــته يشــهرئى ــارقىلىق هللا جهھهت ــۇالرنى پهيغهمبهرلهرنىــڭ تىللىــرى ئ ــاال ئ ــۇئمىنتائ لهر بىــلهن م
لىــش ۋه ىبهلكــى ئــۇالرنى ئىبــادهت ق ،مىــدىۇبىــلهن ئــۇرۇش قىلىشــقا بۇير دۈشمهنلىشــىش ۋه ئــۇالر

. ده پۈتۈلۈپ كهتكهن ئىـشال قىلىش تهقدىرتىپمۇلهرگه مۇئمىن كاپىرالرنىدى. ۇئىتائهت قىلىشقا بۇير
 هت بىـلهنئىلىـش تهقـدىرگه ئۇيغـۇن كهلگـۈچى شـهرلهرنى ئۇالرنىڭ ئۈسـتىدىن ھۆكـۈمران قىمۇئمىن

 وََكــَذِلَك َجَعْلَنــا ِلُكــلِّ نَــِيبّإ َعــُدو�ا ِمــْن اْلُمْجــرِِمنيَ  تائــاال مۇنــداق دېــگهن:هللابــۇ ھهقــته  .بېكىــتىلگهن ئىــش

(يهنى ساڭا قهۋمىڭنىڭ مۇشرىكلىرىدىن دۈشمهنلهرنى قىلغاندهك) ھهربىـر پهيغهمـبهرگه بىـر  ،شۇنىڭدهك

ــدۇق ــمىنى قىل ــڭ دۈش ــارالرنى ئۇنى ــىم گۇناھك ــا ِلُكــلِّ نَــِيبّإ َعــُدو�ا ،336F۳ قىس َِْــنِّ وََكــَذِلَك َجَعْلَن ْنــِس َوا  َشــَياِطَني اْإلِ

ئىنسـانالر ۋه جىنالرنىـڭ شـهيتانلىرىنى  ،(يهنى بـۇ مۇشـرىكالرنى سـاڭا دۈشـمهن قىلغانـدهك) شۇنىڭدهك

مىكىر –ھىيله وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِيف ُكلِّ قـَْريَةإ َأَكاِبَر ُجمْرِِميَها لَِيْمُكـُروا ِفيَهـا ،337F٤ھهربىر پهيغهمبهرگه دۈشمهن قىلدۇق

بىـر اش گۇناھكـار قىلغىنىمىـزدهك)، ھهرمىكىر ئىشلىتىشلىرى ئۈچۈن (مهككىده قۇرهيشنىڭ چوڭلىرىنى بـ

 .338F٥شهھهرنىڭ چوڭلىرىنى باش گۇناھكار قىلدۇق

لهر مـۇئمىندۇر. كاپىرالرنىـڭ قىلىش، تهقدىردىكى قىلىشدېگهن  بىز قىلدۇقبۇ ئۈچ ئايهتتىكى 
خهلقلهر ۋه  ،مهزمۇن جهھهتته پهيغهمبهرلهرخىل بولۇپ، بىر بىلهن دۈشمهنلىشىشىنىڭ كۆرۈنۈشلىرى 

                                                           
 ئايهت -31سۈره مۇھهممهد  ۱
 بهت -198جىلد  -17» شهرھۇ مۇسلىم« ۲
 ئايهت -31سۈره فۇرقان  ۳
 ئايهت -112سۈره ئهنئام  ٤
 ئايهت -123سۈره ئهنئام  ٥
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َما يـَُقاُل َلَك ِإال َما تائاال مۇنداق دېگهن: هللا ،زامانالرنىڭ ئۆزگىرىشى بىلهن ئۆزگهرمهيدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن

ْبِلــكَ  ســاڭا (مۇشــرىكالر تهرىپىــدىن) ئېيتىلىــدىغان ســۆزلهر پهقهت ئىلگىرىكــى  قَــْد ِقيــَل ِللرُُّســِل ِمــْن قـَ

ــْوهلِِْم ،339F۱ پهيغهمــبهرلهرگه (قهۋملىــرى تهرىپىــدىن) ئېيتىلغــان ســۆزلهردۇر ــْبِلِهْم ِمْثــَل قـَ َكــَذِلَك قَــاَل الَّــِذيَن ِمــْن قـَ

ئۇالرنىـڭ  .ىرىگه) شۇنداق سۆزنى قىلغان ئىـدىئۇالردىن بۇرۇن ئۆتكهنلهرمۇ (پهيغهمبهرل َتَشابـََهْت قـُُلوبـُُهمْ 

ْبِلِهْم ِمْن َرُسـولإ ِإال قَـاُلوا َسـاِحٌر َأْو َجمْنُـوٌن أَتـََواَصـْوا بِـِه ،340F۲ بىرىگه ئوخشايدۇ–دىللىرى بىر َكَذِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمْن قـَ

ـْوٌم طَـاُغونَ  ئۇالر  ،ئۇالردىن ئىلگىرىكى ئۈممهتلهرمۇ شۇنداق ئىدى، ئۇالرغا ھهر پهيغهمبهر كهلسىال َبْل ُهْم قـَ

بىـرىگه –دېدى. ئۇالر (پهيغهمبهرلهرنى ئىنكار قىلىشـنى) بىـر» نۇنرگهر ياكى بىر مهجىبىر سېھ«(ئۇنى): 

بىرىگه ئۇنداق تهۋسـىيه قىلىشـقان ئهمهس) –تهۋسىيه قىلىشقانمۇ؟ ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس (يهنى ئۇالر بىر

 .341F۳ئۇالر ھهددىدىن ئاشقۇچى قهۋمدۇر
 تۆۋهندىكىچه: لهر بىلهن دۈشمهنلىشىشىنىڭ كۆرۈنۈشلىرىمۇئمىنكاپىرالرنىڭ 

 ىشلقى ئىنكار. 1

ْبِلــَك َفَصــبَـُرواتائــاال مۇنــداق دېــگهن: هللا َبْت ُرُســٌل ِمــْن قـَ بُوا َوُأوُذوا َوَلَقــْد ُكــذِّ ســهندىن بــۇرۇن  َعَلــى َمــا ُكــذِّ

ئۆتكهن پهيغهمبهرلهرمۇ ئىنكار قىلىندى. ئۇالر ئىنكار قىلىنغانلىقىغـا ۋه ئـۆزلىرىگه يهتـكهن ئهزىـيهتلهرگه 

 .342F٤قىلدى رۋسه
 زاڭلىق قىلىش ۋه مهسخىره قىلىش 2.

ــگهن: هللا ــداق دې ــاال مۇن ــوا َيْضــَكُكونَ تائ ــْن الَّــِذيَن آَمُن ــانُوا ِم ــوا َك ــقهتهن  ِإنَّ الَّــِذيَن َأْجَرُم ــاپىرالر ھهقى ك

 بِـِه َيْسـتَـْهزُِئونيَاَحْسـَرًة َعلَـى اْلِعبَـاِد َمـا يَـْأتِيِهْم ِمـْن َرُسـولإ ِإال َكـانُوا  ،343F٥لهرنى (مهسـخىره قىلىـپ) كـۈلهتتىمۇئمىن

)ئـۇنى  ،نىڭ ئايهتلىرىنى ئىنكار قىلغۇچى) بهندىلهرگه ئهپسۇسكى، ئۇالرغا بىـرهر پهيغهمـبهر كهلسـىالهللا

 .344F٦مهسخىره قىلىشتى
 قارىالش دهپمهجنۇن  نىمۇئمىنلهر 3.

ئـى قۇرئـان «ئۇالر ئېيتتـى:  َلَمْجنُـونٌ َوقَاُلوا يَاأَيـَُّها الَِّذي نـُزَِّل َعَلْيِه الـذِّْكُر ِإنـََّك  تائاال مۇنداق دېگهن:هللا

 .345F۷نازىل قىلىنغان ئادهم! سهن ھهقىقهتهن مهجنۇنسهن

 الشىبىلهن قار قوغلىشىشۋه ھۆكۈمرانلىقنى  مهنسهپ–ھوقۇقمۇئمىنلهرنى  4.

ـا َوَجــْدنَا َعَلْيـِه تائــاال مۇنــداق دېــگهن: هللابــۇ ھهقــته  آبَاَءنَــا َوَتُكـوَن َلُكَمــا اْلِكْربِيَــاُء ِيف قَـاُلوا َأِجَّْتَـَنــا لِتَـْلِفتَـَنــا َعمَّ

سهن بىزگه ئاتا ـ بوۋىلىرىمىزنىڭ دىنىدىن بىزنى ۋاز كهچتۈرۈش ۋه زېمىن (يهنـى مىسـىر «ئۇالر:  اَألْرضِ 

زېمىنى)نىڭ سهلتهنىتىنى ئىككىڭالرنىڭ قىلىۋېلىش ئۈچۈن كهلدىڭمۇ؟ 346F

۸ 
                                                           

 ئايهت -43سۈره فۇسسىلهت  ۱
 ئايهت -118سۈره بهقهره  ۲
 ئايهتلهر -53، -52سۈره زارىيات  ۳
 ئايهت -34سۈره ئهنئام  ٤
 ئايهت -29سۈره مۇتهففىفىين  ٥
 ئايهت -30سۈره ياسىن  ٦
 ئايهت -6سۈره ھىجىر  ۷
 ئايهت -78سۈره يۇنۇس  ۸
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 الشىدىنىنى ئۆزگهرتىۋېتىش بىلهن قاريۈزىده بۇزۇقچىلىق قىلىش ۋه  يهر نىمۇئمىنلهر 5.

َل ِديـَنُكْم َأْو  تائاال مۇنداق دېگهن:هللابۇ ھهقته  ِِّ َأَخـاُف َأْن يـُبَـدِّ َوقَـاَل ِفْرَعـْوُن َذُروِِ َأقْـتُـْل ُموَسـى َوْليَـدُْع رَبـَُّه ِإ

مۇسـانى ئۆلتـۈرىمهن، مۇسـا (ئـۆزىنى مېنـى قويـۇۋېتىڭالر، «ىرئهۋن ئېيتتى: ف َأْن يُْظِهـَر ِيف اَألْرِض اْلَفَسـادَ 

مهنـــدىن قۇتۇلـــدۇرۇش ئۈچـــۈن) پهرۋهردىگـــارىنى چاقىرســـۇن، مهن ھهقىـــقهتهن مۇســـانىڭ دىنىڭالرنـــى 

 .347F۱»ئۆزگهرتىۋېتىشىدىن ياكى زېمىندا (يهنى دۆلهتته) قااليمىقانچىلىق تۇغدۇرۇشىدىن قورقىمهن
 ئۈچۈن ھاقارهتلهش مۇئمىنلهرنى ئۇالرنىڭ ئاجىز ۋه نامرات بولغانلىقلىرى 6.

ئى نۇھ!) ساڭا تـۆۋهن «(ئۇالر:  قَاُلوا أَنـُْؤِمُن َلَك َواتـَّبَـَعـَك اَألْرَذلُـونَ  تائاال مۇنداق دېگهن:هللابۇ ھهقته 

  .348F۲دېدى» تهبىقىدىكى ئادهملهر ئهگهشكهن تۇرسا، ساڭا بىز ئىمان ئېيتامدۇق؟
 نهپرهتلهندۈرۈش ئۈچۈندۇر.لهردىن مۇئمىنكاپىرالرنىڭ بۇنداق قىلىشى كىشىلهرنى 

لَـى َوِإَذاتائاال مۇنداق دېگهن: هللايهنه  ـٌر  قَـاَل الـَِّذيَن َكَفـُروا ِللَّـِذيَن آَمنُـوا َأيُّ  بـَيِّنَـاتإ  َآيَاتـُنَـا َعلَـْيِهمْ  تـُتـْ اْلَفـرِيَقْنيِ َخيـْ

لهرگه: مـۇئمىنئۇالرغا بىزنىڭ روشهن ئايهتلىرىمىز تىالۋهت قىلىنغـان چاغـدا، كـاپىرالر  َمَقاًما َوَأْحَسُن نَـِدي�ا

 .349F۳دېدى» نىڭ ئورنى ياخشى، سورۇنى گۈزهل؟سىئىككى گۇرۇھتىن قايسى«
 ش ۋه نــامراتچىلىقۈنــۈپرىنســىپلىرى يامــانلىق، بۆل ئهقىــده ئۇالرنىــڭ« :دىنمــۇئمىنلهر 7.

 لىشېدهپ شۇم پال ئ »قاتارلىقالرنى ئېلىپ كېلىدۇ

ْ تَنتَـُهـوا لَنَــْرُمجَنَُّكمْ  تائاال مۇنـداق دېـگهن:هللابۇ ھهقته  َْ  ئـۇالر (ئهلچىـلهرگه) قَـاُلوا ِإنـَّا َتطَيـَّْرنَـا ِبُكـْم لَـَِّْن 

بىز سىلهردىن شۇم پال ئالدۇق. ئهگهر سىلهر (دهۋىتىڭالرنى) توختاتمىساڭالر، سىلهرنى چوقـۇم : «ئېيتىشتى

  .350F٤قىلىپ ئۆلتۈرىمىزكېسهك –تاش
ـــازدۇرۇش ئۈچـــۈن بىھـــۇده ســـۆزلهرنى قىلىـــپ  8. ـــاۋام خهلقنـــى ئ ھهقنـــى رهت قىلىـــش ۋه ئ

 مۇنازىرىلىشىش 

َـُذوا آيَـاِيت َوَمـا أُنْـِذُروا تائاال مۇنداق دېـگهن: هللابۇ ھهقته  ََّ َوُجيَـاِدُل الـَِّذيَن َكَفـُروا بِاْلَباِطـِل لُِيْدِحُضـوا بِـِه اْحلَـقَّ َوا

كاپىرالر (پهيغهمبهرلهر ئېلىپ كهلگهن) ھهقىقهتنى يوققا چىقىرىش ئۈچۈن بىھـۇده سـۆزلهرنى قىلىـپ  ُهـُزًوا

مۇنازىرىلىشىدۇ، ئـۇالر مېنىـڭ ئـايهتلىرىمنى ۋه ئۇالرغـا بېـرىلگهن ئاگاھالندۇرۇشـالرنى مهسـخىره (يهنـى 

   .351F٥ئويۇنچۇق) قىلىۋالدى
 بارغان شۈبھىلىرىمۇ كىرىدۇ.يولىدىن توسۇش ئۈچۈن ئېلىپ هللابۇنىڭغا ئۇالرنىڭ 

 شىتىئاۋام خهلقنى مۇئمىنلهرگه قارشى قۇتر 9.

 َخلَاِسـُرونَ  ِإًذا ِإنَُّكـمْ  ُشـَعْيًبا اتـَّبَـْعـُتمْ  لَـَِّنِ  قـَْوِمـهِ  ِمـنْ  َكَفـُروا الـَِّذينَ  اْلَمَألُ  َوقَالَ  تائاال مۇنداق دېگهن:هللابۇ ھهقته 

 :ئهگهر سىلهر شۇئهيبكه ئهگهشسهڭالر، شۈبھىسىزكى، چوقۇم زىيـان «ئۇنىڭ قهۋمىنىڭ ئىمانسىز چوڭلىرى

                                                           
 ئايهت -26سۈره غافىر  ۱
 ئايهت -111سۈره شۇئهرائ  ۲
 ئايهت -73سۈره مهريهم  ۳
 ئايهت -18سۈره ياسىن  ٤
 ئايهت -56سۈره كهھف  ٥
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ِِّ ،352F۱ دېــدى» تارتىســىلهر مهن ھهقىــقهتهن مۇســانىڭ  اْلَفَسـادَ  اْألَْرضِ  ِيف  يُْظِهــرَ  َأنْ  َأوْ  ِديـَنُكمْ  يـَُبــدِّلَ  َأنْ  َأَخـافُ  ِإ

 .353F۲زېمىندا (يهنى دۆلهتته) قااليمىقانچىلىق تۇغدۇرۇشىدىن قورقىمهندىنىڭالرنى ئۆزگهرتىۋېتىشىدىن ياكى 
 »ئۆزلىرىنىـڭ پىكىرىنـى كـۆپ سـانلىققا تاڭمـاقچى ،ئۇالر ئاز سانلىق تۇرۇپ« :مۇئمىنلهرنى 10.

 الشىقار دهپ

َهـُؤالِء َلِشـْرِذَمٌة َقِليلُـوَن َوِإنـَُّهـْم لَنَـا فََأْرَسـَل ِفْرَعـْوُن ِيف اْلَمـَداِئِن َحاِشـرِيَن ِإنَّ  تائاال مۇنداق دېـگهن:هللابۇ ھهقته 

َِميٌع َحاِذُرونَ  ََ ـَاِئُظوَن َوِإنَّا  ) :ئېيتتىكـى فىرئهۋنىرئهۋن شهھهرلهرگه (ئهسكهر) توپلىغۇچىالرنى ئهۋهتتى. (ف َل

پ قويـدى. بۇ كىشىلهر ھهقىقهتهن بىر ئوچۇم ئادهملهردۇر. ئۇالر ھهقىقهتهن بىزنىڭ ئاچچىقىمىزنى كهلتـۈرۈ«

  .354F۳»بىز ھهقىقهتهن ئېھتىياتچان جامائهمىز
 كۆرسىتىش ئۆزلىرىنىڭ كۇفرى ئهقىدىسىنى ھهق دىن ئۈستىدىن ئارتۇق 11.

ــته  ــۇ ھهق ــگهن: هللاب ــداق دې ــاال مۇن ــا َأْهــِديُكْم ِإالَّ َســِبيَل الرََّشــادِ تائ ــا َأَرى َوَم ــا ُأرِيُكــْم ِإالَّ َم ــاَل ِفْرَعــْوُن َم  َق

مهن سىلهرگه پهقهت نېمىنى توغرا دهپ قارىسام، شۇنى مهسـلىھهت بېـرىمهن. سـىلهرنى «ئېيتتى:  فىرئهۋن

ــاليمهن ــا باش ــوغرا يولغ ــْذَهَبا  ،355F٤»مهن پهقهت ت ــْن َأْرِضــُكْم ِبِســْكِرِمهَا َوَي ــاُكْم ِم ــَداِن َأْن ُخيْرَِج ــَذاِن َلَســاِحَراِن يُرِي ِإْن َه

ــى ــۇ ئىكك ِبَطــرِيَقِتُكْم اْلُمثْـَل ــنىڭالردىن ب ــىلهرنى زېمى ــلهن س ــېھىر بى ــۇپ، س ــېھىرگهر بول ــتال س ــى راس ىس

فـََلمَّا َجاَءتْـُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَـيَِّناِت َفرُِحوا ِمبَا ِعْنـَدُهْم ِمـْن  ،356F٥چىقىرىۋهتمهكچى ۋه توغرا دىنىڭالرنى يوقاتماقچى بولىدۇ

كهلگهنــده، ئۆزلىرىــده بــار ئىلىــم بىــلهن ئۇالرغــا پهيغهمبهرلىــرى روشــهن مــۆجىزىلهر بىــلهن  ِمــْن اْلِعْلــمِ 

  .357F٦پهخىرلىنىپ (پهيغهمبهرلهرنى ئىنكار قىلدى ۋه مهسخىره قىلدى)
مىكىـرلهر –ئاۋام خهلقنـى مـۇئمىنلهرگه ئهگىشىشـتىن قـايتۇرۇش ئۈچـۈن ھهرخىـل ھىـيله 12.
 ئالداش بىلهن

ِللَِّذيَن اْسـَتْكبَـُروا بَـْل َمْكـُر اللَّْيـِل َوالنـََّهـاِر ِإْذ تَْأُمُرونـَنَـا َوقَاَل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا تائاال مۇنداق دېگهن: هللابۇ ھهقته 

 َمـا َكـانُوا  َأْعَناِق الَِّذيَن َكَفُروا َهْل ُجيَْزْوَن ِإالَأْن َنْكُفَر بِالَِّ َوَجنَْعَل َلُه أَنَداًدا َوَأَسرُّوا النََّداَمَة َلمَّا رََأْوا اْلَعَذاَب َوَجَعْلَنا اَألْغالَل ِيف 

  ــ  ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس، (سىلهرنىڭ بىزگه) كېچه«بوزهك قىلىنغانالر چوڭچىلىق قىلغانالرغا:  يـَْعَملُـونَ 

نـى ئىنكـار هللامىكرىڭالر (بىزنى ئىماندىن توسـتى)، ئـۆز ۋاقتىـدا سـىلهر بىزنـى   ـ  كۈندۈز قىلغان ھىيله
ئىككـى  ا، ئـۇالر (ھهردهيدۇ. ئازابنى كۆرگهن چاغـد» ڭالرىيتتۇبۇير قىلىشقا ۋه ئۇنىڭغا شېرىك كهلتۈرۈشكه

گۇرۇھ ئىمان ئېيتمىغانلىقلىرىغا) ئىچىده پۇشايمان قىلىدۇ، كاپىرالرنىڭ بويۇنلىرىغا تاقـاقالرنى سـالىمىز، 

 .358F۷ئۇالرغا پهقهت قىلمىشلىرىنىڭ جازاسى بېرىلىدۇ
 مۇئمىنلهرنى دىنىدىن قايتۇرۇش ئۈچۈن ئاچ قويۇش 13.

                                                           
 ئايهت -90سۈره ئهئراف  ۱
 ئايهت -26سۈره غافىر  ۲
 ئايهتكىچه -56ئايهتتىن  -53سۈره شۇئهرائ  ۳
 ئايهت -29سۈره غافىر  ٤
 ئايهت -63سۈره تاھا  ٥
 ئايهت -83سۈره غافىر  ٦
 ئايهت -33سۈره سهبهئ  ۷
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َفضُّـوا َحـىتَّ  الَِّ  َرُسـولِ  ِعْنـدَ  َمـنْ  َعلَـى تـُْنِفُقـوا َال  يـَُقولُـونَ  الـَِّذينَ  ُهـمُ  تائاال مۇنـداق دېـگهن:هللا بۇ ھهقته  َوِلَِّ  يـَنـْ

ـــَماَواتِ  َخـــَزاِئنُ  ـــاِفِقنيَ  َوَلِكـــنَّ  َواْألَْرضِ  السَّ ـــۇالر:  يـَْفَقُهـــونَ  َال  اْلُمَن ـــۇلۇلالھ«ئ ـــىلهرنى رهس ـــدىكى كىش نىڭ يېنى

 ،نىـڭ ئىلكىدىـدۇرهللادهيدۇ، ئاسمانالرنىڭ ۋه زېمىننىـڭ خهزىنىلىـرى » تهمىنلىمهڭالر، ئۇالر تاراپ كهتسۇن

   .359F۱نىڭ ھېكمىتىنى) چۈشهنمهيدۇهللالېكىن مۇناپىقالر (
 ى قهستلهشنۈرۈشتمۇئمىنلهرنى ئۆز دىنىدىن ۋاز كهچ 14.

ئـۇالر سـېنىڭ ئـۆزلىرى بىـلهن مـادارا  َودُّوا لَـْو تُـْدِهُن فـَيُـْدِهُنونَ  تائاال مۇنداق دېـگهن:هللابۇ ھهقته 

َواْحـَذْرُهْم َأْن يـَْفِتنُـوَك ،360F۲ قىلىشىڭنى، شۇنىڭ بىلهن ئۆزلىرىنىڭ (سهن بىلهن) مادارا قىلىشىنى ئارزۇ قىلىـدۇ

ُ ِإلَْيــكَ  ــَزَل الَّ ــڭ  َعــْن بـَْعــِض َمــا أَن ــېنى هللائۇالرنى ــمىدىن س ــر قىس ــڭ بى ــان قۇرئاننى ــل قىلغ ــاڭا نازى ۋاز س

 .361F۳ىدىن ساقالنغىنۈرۈشتكهچ
پهقهت  قىلىشـــىقالردىن ۋاز كېچىشـــنى تهلهپ ۇھوقـــ–لهردىن بهزى ھهقمـــۇئمىنكاپىرالرنىـــڭ 

 .رازى پۈتۈنلهي ۋاز كېچىشىگىاللهرنىڭ ھهقتىن مۇئمىنچۈنكى ئۇالر  ،باسقۇچلۇق ئىشتۇر ،ۋاقىتلىق

سـهن يهھـۇدىيالر  ِملَّـتَـُهمْ  تـَتَّبِـعَ  َحـىتَّ  النََّصاَرى َوَال  اْليَـُهودُ  َعْنكَ  تـَْرَضى َوَلنْ تائاال مۇنداق دېگهن: هللابۇ ھهقته 

 .362F٤چه ئۇالر سهندىن ھهرگىزمۇ رازى بولمايدۇۈۋه ناساراالرنىڭ دىنىغا كىرمىگ
 ،ماسالشمىسـا كۇففارالرنىـڭ ئهقىدىسـىگهدىن قايتىپ نىىد ئۆز هگهرئ ،. ئۇالرنىڭ مۇئمىنلهرگه١٥

 سېلىشى  تهھدىتالش ۋه ئۆلتۈرۈش بىلهن وتۈرمىگه س

 َوقَـاَل الـَِّذيَن َكَفـُروا ِلُرُسـِلِهْم لَُنْخـرَِجنَُّكْم ِمـْن َأْرِضـَنا َأْو لَتَـُعـوُدنَّ ِيف ِملَِّتنَـاتائـاال مۇنـداق دېـگهن: هللاھهقته  بۇ

 :سىلهرنى زېمىندىن چوقۇم ھهيدهپ چىقىرىمىز، ياكى چوقۇم بىزنىڭ دىنىمىزغا «كاپىرالر پهيغهمبهرلىرىگه

ئهگهر  ِإنـَُّهْم ِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم يـَْرُمجُوُكْم َأْو يُِعيُدوُكْم ِيف ِملَِّتِهْم َوَلْن تـُْفِلُكـوا ِإًذا أَبَـًدا ،363F٥دېدى» قايتىشىڭالر كېرهك

كېســهك قىلىــپ ئۆلتۈرىــدۇ، يــاكى ســىلهرنى –چالمــا تۇتۇۋالســا،لهر ســىلهرنى ىئهگهر شــهھهردىكى كىشــ

 .364F٦»ھهرگىزمۇ مهقسىتىڭالرغا ئېرىشهلمهيسىلهر ،مۇنداقتائۆزلىرىنىڭ دىنىغا كىرىشكه مهجبۇراليدۇ، 
 الش، ئۆلتۈرۈش ۋه ئۇالرغا قارشى جهڭ قىلىشبلهرنى ئازامۇئمىن. ١٦

ئىبراھىمنــى «ئــۇالر ئېيتتــى:  َحّرِقُــوُه َوانُصــُروا آِهلـَـَتُكمْ قَــاُلوا تائــاال مۇنــداق دېــگهن: هللا بــۇ ھهقــته

(ئى  ُخيْرُِجوكَ  ْثِبُتوَك َأْو يـَْقتُـُلوَك َأوْ َوِإْذ َميُْكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا لِيُ ،365F۷ كۆيدۈرۈڭالر، ئىالھلىرىڭالرغا ياردهم بېرىڭالر

،ياكى ئۆلتۈرۈش ۋه ياكى (مهككىدىن) ھهيـدهپ  (ئى مۇھهممهد!) ئۆز ۋاقتىدا كاپىرالر سېنى قاماققا ئېلىش

ئۇالر (يهنـى  يـََزاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َحىتَّ يـَُردُّوُكْم َعْن ِديـِنُكْم ِإْن اْسـَتطَاُعوا َال وَ ،366F۸ چىقىرىش ئۈچۈن مىكىر ئىشلهتتى

                                                           
 ئايهت -7سۈره مۇنافىقۇن  ۱
 ئايهت -7سۈره قهلهم  ۲
 ئايهت -49سۈره مائىده  ۳
 ئايهت -120سۈره بهقهره  ٤
 ئايهت -13سۈره ئىبراھىم  ٥
 ئايهت -20سۈره كهھف  ٦
 ئايهت -68سۈره ئهنبىيائ  ۷
 ئايهت -30سۈره ئهنفال  ۸



 ت ئى پ ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                              شهرئى ئاساس ھهققىدهجىھاد تهييارلىقى 

 

89 
 

ــلهن  ــىلهر بى ــايتۇرۇۋهتكهنگه قهدهر س ــنىڭالردىن ق ــىلهرنى دى ــىال س ــدىن كهلس ــارالر) قولى ــق كۇفف داۋاملى

 .367F۱ئۇرۇشىدۇ
كۇففارالرنىـڭ  ،سـۆزلهردىن شـۇنى كۆرۈۋاالاليسـىزكى يـۇقىرىقىسـىز  !ئى مۇسـۇلمان قېرىندىشـىم

تائاال مۇنـداق هللابىرخىل بولۇپ ئۆزگهرمهيدۇ. بۇ ھهقته  ئۇسلۇبلىرىلهرگه قارشى تۇرۇشتىكى مۇئمىن

بىرىگه تهۋسىيه قىلىشقانمۇ؟–قىلىشنى) بىرئۇالر (پهيغهمبهرلهرنى ئىنكار  أَتـََواَصْوا ِبهِ  دېگهن: 368F

۲   

ئـادهمگه ئۇنىـڭ ئىمـانى سـهۋهبلىك قارشـى  مـۇئمىنئۇالر  ،گىشلىك بىر ئىش شۇكىېبىلىشكه ت

َها ُهمْ  ِإذْ : بۇ ھهقته مۇنداق دېگهنتائاال هللا چىقىدۇ. َوُهْم َعَلى َما يـَْفَعُلوَن بِاْلُمْؤِمِنَني ُشُهوٌد َوَمـا نـََقُمـوا  قـُُعودٌ  َعَليـْ

ــِز اْحلَِميــدِ  ُهْم ِإالَّ َأْن يـُْؤِمُنــوا ِبــالَِّ اْلَعزِي ــڭ   ِمــنـْ ــۇرۇپ، ئۆزلىرىنى ــورهكلهر ئۈســتىده ئولت ــۇالر ئ ــا ئ ــى ۋاقىتت ئهين

هللا مىنلهرنى پهقهت غالىب، مهدھىيىگه اليىـق ۇئئۇالر م ئىشلىرىنى كۆرۈپ تۇراتتى.مۇئمىنلهرگه قىلىۋاتقان 

ئۇالر سىلهرنىڭ  َودُّوا َلْو َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروا فـََتُكونُوَن َسـَواءً ،369F۳ قا ئىمان ئېيتقانلىقلىرى ئۈچۈنال يامان كۆردى

ئۈمىــد  ئوخشــاش بولۇشــۇڭالرنىســىلهرنىڭ ئۆزلىرىــدهك كــاپىر بولۇشــۇڭالرنى، شــۇنىڭ بىــلهن ئــۆزلىرىگه 

 .370F٤قىلىدۇ
 ،بهندىنىڭ ئىمـانى ئاشقانسـېرىبىلهن ئۇنىڭ ئىمانى سهۋهبىدىن دۈشمهنلىشىدۇ.  مۇئمىنكاپىر 

مۇنـداق  شـۇنىڭ ئۈچـۈن پهيغهمـبهر  ،ئاشىدۇ كاپىرالرنىڭ ئۇ بهنده بىلهن دۈشمهنلىشىشىمۇ شۇنچه

ئهڭ  ئىچىــده كىشــىلهر«» فـَيُْبتَـَلــى الرَُّجــُل َعَلــى َحَســِب ِديِنــهِ  ُمثَّ اْألَْمثَــُل فَاْألَْمثَــلُ َأَشــدُّ النَّــاِس بَــَالًء اْألَنِْبَيــاُء «دېــگهن: 

، ئۇنىڭـدىن پهزىـلهت ئىگىلىـرى قالسـائۇنىڭـدىن  ،پهيغهمـبهرلهردۇر قا دۇچ كېلىدىغانالرسىناقئېغىر 
 371F٥.»سىنىلىدۇ يانىتىگه قارىتائۆزىنىڭ دى كىشى ۇالردىن بىر دهرىجه تۆۋهنلهر.ئ قالسا

شـىنىڭ ئاشـقانلىقىنى ۈنىـڭ كـاپىرالر ۋه ئاسـىيالرنى يامـان كۆرۆزىئ ،رىېبهنده ئىمـانى ئاشقانسـ
 ،توسۇشـنى باشـاليدۇ. ئـاقىۋهتئىشـالردىن  بۇيرۇش ۋه يامـان ئىشالرغا ده، ئۇ ئۇالرنى ياخشى–بىلىدۇ
ه، ئۇالرنىڭ ئۇ كىشـى ئۇ كىشىنىڭ ئىمانى كېمهيس ،كىشى بىلهن دۈشمهنلىشىدۇ. قاچانىكى ئۇالر ئۇ

لهر گهرچه مــۇكهممهل بولمىســىمۇ مــۇئمىن تىمۇ،بىـلهن بولغــان دۈشــمهنلىكىمۇ كېمىيىــدۇ. شــۇنداق
پۈتـۈنلهي  لهر بىـلهن دۈشمهنلىشىشـىمۇئمىنئۆزلىرىنىڭ ئىمانى ئۈستىدىال بولىدىكهن، كاپىرالرنىڭ 

 َعْنَك اْليَـُهوُد َوال النََّصاَرى َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهمْ  َوَلْن تـَْرَضىتائاال مۇنداق دېگهن: هللابۇ ھهقته  ئۈزۈلۈپ قالمايدۇ.

چه ئۇالر سهندىن ھهرگىزمۇ رازى بولمايـدۇۈر ۋه ناساراالرنىڭ دىنىغا كىرمىگسهن يهھۇدىيال،372F٦  َوَال يـََزالُـوَن

ــِنُكْم ِإْن اْســَتطَاُعوا ــْن ِدي ــاتُِلوَنُكْم َحــىتَّ يـَــُردُّوُكْم َع ــى  يـَُق ــۇالر (يهن ــىالئ ــدىن كهلس ســىلهرنى  ،كۇففــارالر) قولى

  .373F۷دىنىڭالردىن قايتۇرۇۋهتكهنگه قهدهر سىلهر بىلهن داۋاملىق ئۇرۇشىدۇ
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 .دېگهن »سهھىھ«تىرمىزى رىۋايىتى، ئۇ بۇ ھهدىسنى  ٥
 ئايهت -120سۈره بهقهره  ٦
 ئايهت -217سۈره بهقهره  ۷

about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy


 ت ئى پ ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                              شهرئى ئاساس ھهققىدهجىھاد تهييارلىقى 

 

90 
 

 تىال قىلىنغان كاپىرالرنىپمۇئمىنلهرگه مۇ ىكىتائاال مۇئمىنلهرنى تهقدىرد. هللابۆلهك -5
 دۇۇيجهھهتته بۇير يشقا شهرئىيوقىتى

َمْت َصــَواِمُع َوبَِيــٌع َوَصــَلَواٌت  تائــاال مۇنــداق دېــگهن:هللابــۇ ھهقــته  َولَــْوال َدْفــُع الَِّ النَّــاَس بـَْعَضــُهْم بِــبَـْعضإ َهلـُـدِّ

ُ َمْن يَنُصُرُه ِإنَّ الََّ َلَقِويٌّ َعزِيزٌ  بىـرىگه –ئىنسـانالرنى بىـرهللائهگهر  َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم الَِّ َكِثريًا َولََينُصَرنَّ الَّ

ـــڭ  ـــاۋالر، يهھۇدىيالرنى ـــانىلىرى، چېرك ـــڭ ئىبادهتخ ـــا، راھىبالرنى ـــهتكۈزمىگهن بولس ـــىلىق كۆرس قارش
نىـڭ هللانىڭ نامى كۆپ يادلىنىدىغان مهسجىدلهر ئهلۋهتته ۋهيران قىلىناتتى، كىمكى هللائىبادهتخانىلىرى ۋه 

 .374F۱چلۈكتۇر، غالىبتۇرئهلۋهتته كۈهللائۇنىڭغا ياردهم بېرىدۇ، هللادىنىغا ياردهم بېرىدىكهن، ئهلۋهتته 
 :ىشى بىر نهچچه باسقۇچ بىلهن بولىدۇيوقىتلهرنىڭ كاپىرالرنى مۇئمىن

 ئىسالمغا دهۋهت قىلىش .بىرىنچى

َقـْد اْهتَـَدواتائـاال مۇنـداق دېـگهن: هللابۇ ھهقته  يِّـَني أََأْسـَلْمُتْم فَـِإْن َأْسـَلُموا فـَ  َوقُـْل ِللَّـِذيَن ُأوتُـوا اْلِكتَـاَب َواألُمِّ

لهرگه (يهنـى ئهرهب مۇشـرىكلىرىغا)كىتاب بېـرىلگهنلهرگه (يهنـى يهھـۇدىيالر ۋه ناسـاراالرغا) ۋه ئـۈممى :

 .375F۲دېگىن، ئهگهر ئۇالر مۇسۇلمان بولسا، توغرا يول تاپقان بولىدۇ» مۇسۇلمان بولدۇڭالرمۇ؟«

ًمـا ِمـْن َأْهـِل ِإنـََّك «غا ئۇنى يهمهنگه ئهۋهتكهن ۋاقىتتـا مۇنـداق دېـگهن:  مۇئاز  پهيغهمبهر  َْ تَـْأِيت قـَ
ــهِ  َُهْم ِإلَْي َُل الَِّ  اْلِكَتــاِب فـَْلــَيُكْن َأوََّل َمــا تَــْدُع ــًدا َرُســ ُ َوَأنَّ ُحمَمَّ ــَه ِإالَّ الَّ ــقهتهن« »َشــَهاَدة َأْن َال ِإَل ــه ھهقى ــى س ن ئهھل

بىـر ‹سېنىڭ ئۇالرغا قىلىدىغان بىرىنچى دهۋىتىڭ  ،سهنبارىمنىڭ قېشىغا كىتابتىن بولغان بىر قهۋ
 376F۳.»ش بولسۇنگۈزۈرهگۇۋاھلىق ب دهپ ›ئىالھ يوق يا ھېچبىر ھهقىقىدىن باشقهللا

 نىـڭ پهيغهمـبهر ا بايـان قىلغىنىمـدهك، تـبابھهققىـدىكى  مهن قۇرئان ۋه ھهدىسكه ئېسىلىش
زاتنىـڭ دهۋىتـى  مهخلـۇقالر ئـۇ بولسـىمۇ،ئـام  ئۈچـۈن ئىنسـانالرمۇميۈزلۈك ھهممه وئ ىپهيغهمبهرلىك

ـٌد فـَـْرٌق بـَـْنيَ النَّـاسِ « :شـۇنىڭ ئۈچـۈن ھهدىسـته ۋه كاپىرغا بۆلىنىـدۇ. مۇئمىنبىلهن   مـۇھهممهد« »َوُحمَمَّ

 كهلگهن. دهپ 377F٤»ڭ ئوتتۇرىسىنى ئايرىغۇچىدۇركىشىلهرنى
ده شـلهرنىـڭ كـاپىر بىـلهن بولغـان ئاالقىسـى يهنه نۇرغۇنلىغـان كۆرۈنۈمۇئمىنيىن ېـتىن كدهۋهت

 نىڭ قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ:ۇش رهلتۆۋهندىكى ،ىدۇبول
 جۇدا بولۇش–تىرىك ۋه ئۆلۈك كاپىرالردىن ئادا .ئىككىنچى

 نىئـاداۋهت ۋه ئـۆچمهنلىكغا سـىئۇالرنىـڭ كۇفرى مهھجۇدا بولۇش ئۇالرغا –تىرىك كاپىرالردىن ئادا
ئـۇالردىن  ،يوللىرىغا ئهگهشمهسلىكخاھىشلىرىغا ۋه تۇتۇپ ماڭغان –سىپئۇالرنىڭ نه ،ئاشكارا قىلىش

 بــۇ ھهقــته قاتــارلىقالر بىــلهن بولىــدۇ. تۆۋهنــده الشماســلىقىۋه ئۇالرغــا ئار ئــۆزىنى چهتــكه ئــېلىش
 توختىلىمىز.  يتهپسىلى

 هغپىرىتىنىمجۇدا بولۇش بولسا، ئۇالرنىڭ گۇناھىنىڭ –يىن ئاداېدىن كىنىئۆلگ نىڭئۇالر ،ئهمما

ـِْفُروا تائاال مۇنـداق دېـگهن: هللاتىلىمهسلىك بىلهن بولىدۇ. بۇ ھهقته  َمـا َكـاَن ِللنَّـِيبِّ َوالـَِّذيَن آَمنُـوا َأْن َيْسـتَـ

ََِْكـــيمِ  ـــنيََّ َهلـُــْم أَنـَُّهـــْم َأْصـــَكاُب ا ـــا تـَبَـ ـــِد َم ـــْن بـَْع ـــْرَىب ِم ـــْو َكـــانُوا ُأْوِيل قـُ ـــبهرگه ۋه  ِلْلُمْشـــرِِكَني َوَل ـــۇئمىنپهيغهم لهرگه م
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قىنى غىن كېـيىن، مۇشـرىكالر ئۇالرنىـڭ تـۇمۇشرىكالرنىڭ ئهھلى دوزاخ ئىكهنلىكـى ئېنىـق مهلـۇم بولغانـد

 .378F۱تهلهپ قىلىشى دۇرۇس ئهمهس مهغفىرهتبولغان تهقدىردىمۇ، ئۇالرغا 
ئۇالرنى مۇسۇلمانالر بىلهن بىـر جايغـا دهپـنه  ،جۇدا بولۇش–يىن ئاداېئۇالر ئۆلگهندىن ك شۇنداقال،

 قاتارلىقالر بىلهن بولىدۇ. بـۇ سلىق ۋه ئۇالرنى ۋارىس قىلماسلىقئۇالردىن مىراس ئالما ،اسلىققىلم

مۇسۇلمان كاپىردىن « »َال يَِرُث اْلُمْسِلُم اْلَكاِفَر َوَال يَِرُث اْلَكـاِفُر اْلُمْسـِلمَ «مۇنداق دېگهن:  ھهقته پهيغهمبهر 

 379F۲.»ئالمايدۇمىراس ئالمايدۇ، كاپىر مۇسۇلماندىن مىراس 

َراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّا بـُـَرآُء ِمـْنُكْم وَ تائاال مۇنداق دېگهن: هللا ِممـَّا َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِيف ِإبـْ

َنُكْم اْلَعَداوَ  نَـَنا َوبـَيـْ ـَْضاُء أََبًدا َحىتَّ تـُْؤِمُنوا بِالَِّ َوْحَدهُ تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن الَِّ َكَفْرنَا ِبُكْم َوَبَدا بـَيـْ  ئىبراھىم ۋه ئۇنىـڭ ُة َواْلبَـ

لهر) سـىلهرگه ھهقىـقهتهن ئوبـدان نهمۇنىـدۇر، ئـۆز ۋاقتىـدا ئـۇالر قهۋمىـگه: مـۇئمىنبىلله بولغـان ( بىلهن
جـۇدامىز، –ئـادانـى قويـۇپ ئىبـادهت قىلىۋاتقـان بـۇتلىرىڭالردىن هللاھهقىقهتهن بىز سىلهردىن ۋه سـىلهر «

قـا ئىمـان ئېيتقىنىڭالرغـا قهدهر هللابىزنىڭ ئارىمىزدىكى ئاداۋهت ۋه ئۆچمهنلىـك تـاكى سـىلهر يـالغۇز بىـر 

ـَراِهيَم َحِنيًفـا،380F۳ دېـدى» ئهبهدىي سـاقلىنىپ قالىـدۇ نَـا ِإلَْيـَك َأْن اتَّبِـْع ِملَّـَة ِإبـْ باتىـل «ئانـدىن سـاڭا:  مثَُّ َأْوَحيـْ

دهپ » دىنالردىن ھهق دىنغا بۇرالغۇچى (يهنى ھهق دىنغا ئېتىقاد قىلغۇچى) ئىبراھىمنىڭ دىنىغـا ئهگهشـكىن

 .381F٤قىلدۇق ۋهھىي

نى قويـۇپ ئىبـادهت هللا ھهقىقهتهن بىز سىلهردىن ۋه سىلهر«: ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر قهۋمىگه تائاالنىڭ:هللا

–ئـۇرۇقبولۇشـتىن  جـۇدا–ئـادا ،دېـگهن سـۆزىده دېـدى ... جۇدامىز،–قىلىۋاتقان بۇتلىرىڭالردىن ئادا
  .لمىدىالتوسۇپ قاھهم  تۇغقانچىلىق

ِإنَّا بـُـَرآُء ِمـْنُكْم َوِممـَّا تـَْعبُـُدوَن ِمـْن  :تائاالنىڭهللامانا بۇ يهرده [ئىبنى ئهتىق مۇنداق دهيدۇ:  شهيخ ھهمد

–نـى قويـۇپ ئىبـادهت قىلىۋاتقـان بـۇتلىرىڭالردىن ئـاداهللا ھهقىقهتهن بىز سـىلهردىن ۋه سـىلهر ُدوِن الَِّ 

نىـڭ ئۆزىتائـاال هللا ،مهسىله بار. ئۇ بولسـىمۇ يدېگهن سۆزىده ئاجايىپ بىر ئىنچىكه ئىلمى جۇدامىز
نـى قويـۇپ ئىبـادهت قىلىنغـۇچى هللا ،جۇدا بولۇشـنى–غهيرىگه ئىبادهت قىلغۇچى مۇشرىكالردىن ئادا

چــۈنكى بىرىنچىســى ئىككىنچىســىدىن  ،ا زىكــرى قىلــدىجــۇدا بولۇشــنىڭ ئالدىــد–بــۇتالردىن ئــادا
بۇتالرغــا ئىبــادهت  يــۇ،–جــۇدا بولىــدۇ–ئىنســان بهزىــده بــۇتالردىن ئــادا ســهۋهبى،مــۇھىمراق ئىــدى. 

بولغان ئىشنى قىلغـان پهرز نهتىجىده ئۇ ئادهم ئۈستىگه  ،جۇدا بولمايدۇ–قىلىدىغان كىشىلهردىن ئادا
 بولمايدۇ. 

 جــۇدا بولــۇش–ئــادا مۇلىرىــدىنمهئبۇدئۇالرنىــڭ تهبىئىيكــى ، غانــدابولجــۇدا –مۇشــرىكالردىن ئــادا

َوَأْعتَـزُِلُكْم َوَمـا تَـْدُعوَن ِمـْن ُدوِن الَِّ َوَأْدُعـو َريبِّ َعَسـى َأالَّ تائاال مۇنداق دېـگهن: هللا. بۇ ھهقته بارلىققا كېلىدۇ

چوقۇنۇۋاتقــان نهرســىلهردىن يىــراق بــولىمهن، نــى قويــۇپ هللاســىلهردىن ۋه ســىلهر  َأُكــوَن بِــُدَعاِء َريبِّ َشــِقي�ا
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پهرۋهردىگارىمغـا ئىبـادهت قىلىــمهن، پهرۋهردىگارىمنىـڭ ئىبادىتىــدىن مهھـرۇم بولــۇپ قالماسـلىقنى ئۈمىــد 

 .382F۱»قىلىمهن
لىرىــدىن ئايرىلىشــنىڭ ئالدىــدا زىكــرى مهئبۇدتائــاال ئــۇالردىن ئايرىلىشــنى ئۇالرنىــڭ هللائهممــا، 

ـا اْعتَـــَزَهلُْم َوَمـا يـَْعبُـُدوَن ِمــْن ُدوِن الَِّ : تائاالنىــڭهللاقىلــدى.  نــى قويــۇپ هللائــۇ ئــۇالردىن ۋه ئۇالرنىــڭ  فـََلمَّ

چوقۇنۇۋاتقان نهرسىلىرىدىن يىراقالشتى 383F

(ئـى  الََّ  ِإالَّ  يـَْعبُـُدونَ  َوَمـا اْعتَـَزْلُتُمـوُهمْ  َوِإذِ  :يهنه ۋه سۆزىدېگهن  ۲

ــڭ  ــۇالردىن ۋه ئۇالرنى ــىلهر ئ ــتلهر!) س ــان دهللايىگى ــدىن ئايرىلغ ــدىغان بۇتلىرى ــادهت قىلى ــقا ئىب ــن باش ى

ئىكهنسىلهر 384F

 ۇ.يدشۇنىڭغا ئوخشا مۇسۆزىدېگهن  ۳
نىـڭ دۈشـمهنلىرىنى هللاچـۈنكى ئـۇ مهسـىله  !ڭئۆزىڭىزگه تهتـبىقالنى ىسىز بۇ ئىنچىكه مهسىل

 ئېچىپ بېرىدۇ. يول نىسبهتهن دۈشمهن تۇتۇشقا
ـــان ئى ـــدۇنۇرغۇنلىغ ـــادىر بولماي ـــېرىك س ـــانالردىن ش ـــېكىن ،نس ـــۇالر  ل ـــرىكالرئ ـــلهن  مۇش بى

 لىكى سـهۋهبكهنلىكـئهت تهركبارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ دىنىنى  ئۇ كىشى ،دۈشمهنلهشمهيدۇ. ئاقىۋهت
 مايدۇ. لمۇسۇلمان بوالھهقىقىي 

ـَْضـاُء أَبَـًدا َحـىتَّ تـُْؤِمنُـوا َكَفْرنَـا ِبُكـْم َوبَـَدا تائاال مۇنداق دهيـدۇ: هللايىن ېئاندىن ك ـَنُكْم اْلَعـَداَوُة َواْلبَـ نَـنَـا َوبـَيـْ بـَيـْ

قا ئىمان ئېيتقىنىڭالرغا هللابىزنىڭ ئارىمىزدىكى ئاداۋهت ۋه ئۆچمهنلىك تاكى سىلهر يالغۇز بىر  بِـالَِّ َوْحـَدهُ 

   .385F٤دېدى» قهدهر ئهبهدىي ساقلىنىپ قالىدۇ
چـۈنكى  !ى قىلغـانلىقىنى ئىـنچىكه ئويلىنىـڭئۆچمهنلىكنىڭ ئالدىدا زىكـرئاداۋهتنى بۇ ئايهتته 

 ، ئهممـائىنسان بهزىده مۇشرىكالرنى ئـۆچ كۆرىـدۇ سهۋهبى،بىرىنچىسى ئىككىنچىسىدىن مۇھىمراق. 
ئـاداۋهت ۋه ئۆچمهنلىـك ھاسـىل بولغانغـا  اتاكى ئۇ ئىنساند ،ئۇالر بىلهن دۈشمهنلهشمهيدۇ. نهتىجىده

بولغـان ئىشـنى قىلغـان بولمايـدۇ. ئـاداۋهت ۋه ئۆچمهنلىـك ئاشـكارا ۋه ئوچـۇق  پهرزئۈستىگه  ،قهدهر
 الزىم. بولۇشى

، ئۇ ئۆچمهنلىكنىـڭ ئىزلىـرى ۇپبولئىش بكه ئاالقىدار شۇنى بىلىۋېلىڭكى، ئۆچمهنلىك قهلسىز 
ئـۈزۈش . ئـاداۋهت بىـلهن ئـاالقىنى بولمايـدۇپايدىسـى  ئۇنىـڭ ۋه ئاالمهتلىرى ئاشكارا بولمىغىچىلىك

ئۆچ كۆرۈشنىڭ ئىزلىرى ۋه ئاالمهتلىرى ئاشكارا بولمايدۇ. مانا مۇشۇ چاغـدىال ئـاداۋهت  هچۈبىرلهشمىگ
 بىلهن ئۆچمهنلىك ئاشكارا بولىدۇ.

ه ئۇ ئـۆچ كۆرۈشـنىڭ يوقلىقىغـا دااللهت ت، ھهقىقهتبولىدىكهن المهۋجۇددوستلۇق ۋه ئاالقه  ،ئهمما
ســىزدىن نۇرغۇنلىغــان شــۈبھىلهرنى  چــۈنكى ئــۇ ،ىــڭقىلىــدۇ. ســىز بــۇ تېمىنــى ئىــنچىكه ئويلىن

386F].يوقىتىدۇ

٥  
ھهق بىـلهن  مۇسـۇلمانالرنىڭ زامانـدىكى قىرھـازى ئاندىنبۇ سۆزنى تهپهككۇر قىلىپ ئاۋۋال سىز 

ئۇالرنىــڭ بىرىنىــڭ ئــۆزىنى  ،ئايرىمايــدىغان ھــالىتىنى ئانــالىز قىلســىڭىز ســىنىىباتىلنىــڭ ئوتتۇر
ــۇلمان د ــانلىقىنى، مۇس ــيىن سوتســىيالىزهۋالغ ــوكركې ــتهك كــۇفرى م، دېم اتىيه ۋه مىللهتچىلىك

                                                           
 ئايهت -48سۈره مهريهم  ۱
 ئايهت -49سۈره مهريهم  ۲
 ئايهت -16سۈره كهھف  ۳
 ئايهت -4سۈره مۇمتهھىنه  ٤
 بهتكىچه -378بهتتىن  -376» مهجمۇئهتۇت تهۋھىيد« ٥
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ــانلىقىرىنســىپالرغا چاقىرپ ــادهم ىۋاتق ــۇ ئ ــۇفرى پنه نى كۆرىســىز. ئ ــۇفرى  ،رىنســىپالردىنك ــۇ ك نه ئ
 جۇدا بولمىدى.–پرىنسىپالرنىڭ ئهھلىدىن ئادا

چاقىرىـدىغان مۇشۇ كۇفرىغـا  ،بىرسىنىڭ ھايا قىلماستىن مۇسۇلمانلىق دهۋاسى قىلىۋاتقانيهنه 
تائـاال مۇنـداق هللاھهقـته  ى كۆرىسىز. بۇكىنىلسىياسى پارتىيىلهردىن بىر پارتىيىنىڭ ئهزاسى ئىكهن

َََُّذوُهْم َأْولَِياَء َوَلِكنَّ َكِثريًا ِمنْـ دېگهن:  قا، هللائهگهر ئۇالر  ُهْم فَاِسُقونَ َوَلْو َكانُوا يـُْؤِمُنوَن بِالَِّ َوالنَِّيبِّ َوَما أُنِزَل ِإلَْيِه َما ا

پهيغهمبهرگه ۋه پهيغهمبهرگه نازىل قىلىنغان كىتابقا ئىمان ئېيتسـا ئىـدى، كـاپىرالرنى دوسـت تۇتمـايتتى، 

 .387F۱لېكىن ئۇالرنىڭ تولىسى پاسىقالردۇر
لىكىـگه پهرزمهن قۇرئان ۋه ھهدىسكه ئېسىلىشتىكى ئاساسالردا ئايرىلىش ۋه ئـاالقىنى ئۈزۈشـنىڭ 

 .قىلغان ئىدىم ئىشارهت
 ئايرىلىش ۋه ھىجرهت قىلىش .ىچئۈچىن
ئىنكـار  نىولـۇش، ئـۇالردىن ئـايرىلىش، ئـۇالرجـۇدا ب–كـاپىرالردىن ئـادا يىنېقىلغاندىن ك دهۋهت

بولىــدۇ. پهرز قاتــارلىقالر ۇالرنىــڭ زېمىنىــدىن ھىجــرهت قىلىــش ئ ،قىلىــش ۋه مــۇمكىن بولســا

َوِإْذ اْعتَـَزْلُتُمـوُهْم َوَمـا تائـاال مۇنـداق دېـگهن: هللابۇ ھهقـته  .كېلىدۇ بۆلهكته -11 ھىجرهتنىڭ ھۆكۈمى

ىــن باشــقا ئىبــادهت دهللا(ئــى يىگىــتلهر!) ســىلهر ئــۇالردىن ۋه ئۇالرنىــڭ  اْلَكْهــفِ  ِإَ   فَــْأُووا يـَْعبُــُدوَن ِإال الََّ 

يهنه مۇنــداق دېــگهن:  .388F۲قىلىــدىغان بۇتلىرىــدىن ئايرىلغــان ئىكهنســىلهر، غــارنى پانــاھ جــاي قىلىڭــالر

 َِّوَأْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن الَِّ َوَأْدُعو َريب  نى قويـۇپ چوقۇنۇۋاتقـان نهرسـىلهردىن هللاسىلهردىن ۋه سىلهر

 .389F۳يىراق بولىمهن، پهرۋهردىگارىمغا ئىبادهت قىلىمهن

مهن مۇشـرىكالرنىڭ « »يُِقـيُم بـَـْنيَ َأْظُهـِر اْلُمْشـرِِكنيَ أَنَـا بَـرِيٌء ِمـْن ُكـلِّ ُمْسـِلٍم «مۇنداق دېگهن:  پهيغهمبهر 

 390F٤.»سىدا ياشايدىغان ھهرقانداق مۇسۇلماندىن بىزارىئار
 يولىدا جىھاد قىلىش هللا .ىچتۆتىن
تقانالرغـا قارشـى جىھـاد دهۋىتىنى قوبۇل قىلىشتىن بـاش تارسالم ىقارشىلىق قىلغان ۋه ئيهنى 

مۇشـرىكالرنى قهيهرده  فَـاقْـتُـُلوا اْلُمْشـرِِكَني َحْيـُث َوَجـْدُمتُوُهمْ  :گهنتائاال مۇنـداق دېـهللاقىلىش. بۇ ھهقته 

 .391F٥ئۇچراتساڭالر، شۇ يهرده ئۆلتۈرۈڭالر

َا بـََعْثُتَك ِألَبـَْتِليَـَك َوأَبـَْتلِـَي بِـَك َوأَنـَْزلْـُت َعَلْيـَك ِكَتابًـا «تائاال ئۆزىنىڭ پهيغهمبىرىگه مۇنداق دېگهن: هللايهنه  ِإمنَّ
ــــَزًة قَــــاَل  يـَْ ِســــُلُه اْلَمــــاُء تـَْقــــَرُؤُه نَاِئًمــــا َويـَْقظَــــاَن َوِإنَّ الََّ أََمــــَرِين َال  َُه ُخبـْ َا رَْأِســــي فـََيــــَدُع َأْن ُأَحــــّرَِق قـَُرْيًشــــا فـَُقْلــــُت َربِّ ِإًذا يـَثْـَل ُــــ

ََك َواْغُزُهْم  َعـْث َمخَْسـًة ِمثْـلَـُه َوقَاتِـْل ِمبَـْن َعَلْيـ نـُْ زَِك َوأَْنِفْق َفَسنـُْنِفقاْسَتْخرِْجُهْم َكَما اْسَتْخَرُج َأطَاَعـَك َمـْن َك َوابـَْعـْث َجْيًشـا نـَبـْ
پهيغهمـبهر  ش ئۈچۈنباشقىالرنى سىناش ۋه سهن ئارقىلىق سىنا شۈبھىسىزكى، مهن سېنى« »َعَصـاكَ 

سـاڭا قۇرئـاننى نازىـل قىلـدىم، ئـۇنى سـۇمۇ يۇيـۇپ چىقىرىۋېتهلمهيـدۇ (يهنـى ئـۇ  ،مۋهتتىئه قىلىپ
                                                           

 ئايهت -81سۈره مائىده  ۱
 ئايهت -16ه كهھف سۈر ۲
 ئايهت -48سۈره مهريهم  ۳
 .دېگهن »سهھىھ«ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ئهلبانى بۇ ھهدىسنى  ٤
 ئايهت -5سۈره تهۋبه  ٥
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ھهقىــقهتهن  .بلهرده يــادالپ ســاقلىنىلىدۇ)، ئــۇنى ســهن ئۇخلىغــان ۋه ئويغــاق ھالــدا ئوقۇيســهنقهلــ
تائاال مېنى قۇرهيشلهرنى كۆيدۈرۈۋېتىشىمگه بۇيرۇدى، مهن: ئى رهبـبىم! ئۇنـداقتا ئـۇالر بېشـىمنى هللا

 قوغالپ سېنىئۇالر ئۇنداق بولسا،  تائاال:هللا، بىر دانه ناندهك قىلىپ تاشالپ قويىدۇ، دېدىم. يانجىپ
بىـز سـاڭا يـاردهم  ،غـازات قىلغىـنقارشـى ئۇالرغـا  ارغىن،چىقـ قـوغالپ ، سهنمۇ ئۇالرنىارغاندهكچىق

 مـۇئهسـكهر ئهۋهتكىـن، بىز ،مىـزقىلى ئېھسـان–ئېھسان قىلغىـن، بىـز سـاڭا خهيـر–خهير ،بېرىمىز
رگه سـاڭا بىـلهن بىـ الرئهسـكهر ئهۋهتىمىـز. سـاڭا ئىتـائهت قىلغـان شۇنىڭغا ئوخشـاش بهش ھهسسـه

 392F۱.»قارشى ئۇرۇش قىلغىن الرغائاسىيلىق قىلغان

، َوَأنَّ « مۇنـداق دېـگهن: پهيغهمبهر  ، أُِمـْرُت َأْن أُقَاتِـَل النَّـاَس َحـىتَّ َيْشـَهُدوا َأْن ال ِإلـَه ِإالَّ الَّ َُل الَِّ ُحمَمَّـداً رسـ
َا  َا الزَّكاَة، فَِإَذا فـََعُل َا الصَّالَة، َويُؤت َاَهلُْم ِإالَّ ِحبَقِّ اِإلْسالِم،ويُِقيُم َا ِمينِّ ِدماَءُهْم َوأَْم » وِحسابـُُهْم َعلى الَّ تعاىل ذلَك، َعصُم

نىــڭ هللا، مــۇھهممهد ھېچبىــر ھهقىقىــي ئىــالھ يــوقىــن باشــقا دهللابىــر ‹مهن بــارچه ئىنســانالر: «
هنـگه قهدهر ئـۇرۇش ، زاكـاتنى بهرگغـا، نامـازنى رۇسـالپ ئوقۇغانگۇۋاھلىق بهرگهنـگه دهپ ›ئهلچىسىدۇر

. ۇدىـسـاقالپ قالمهنـدىن قـانلىرى ۋه مـاللىرىنى  ،قىلسـا داقم. ئهگهر ئـۇالر شـۇنۇلدۇقىلىشقا بۇير
 قـانۇنىي جازاسـىغا اليىـق بولـۇپ قالغـان بولسـا) سالمنىڭىئ(يهنى  بىلهنسالمنىڭ ھهققى ىئپهقهت 

 393F۲.»ئىشىنىڭ هللا ئېلىش ھېسابدىن ئۇالر ،ساقالپ قااللمايدۇ

بىز يۇقىرىدا دهپ  ،شىۇلۇمۇميۈزلۈك كىشىلهرگه قارشى ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرونىڭ ئ پهيغهمبهر 
ىڭ كىنىلمۇميۈزلۈك پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋهتىلگهنوزاتنىڭ بارلىق مهخلۇقالرغا ئ پهقهت ئۇ ،ئۆتكهندهك

ـــهۋهبىدىندۇر.  ـــهللاس ـــاالمنىڭ ۇن ـــا ئهلهيھىسس ـــپ مۇس ـــىدىن تارتى ـــاالمنىڭ زامانىس ھ ئهلهيھىسس
چىالرنى ھــاالك قىلىشــنى ئــۆز ۇنىــڭ پهيغهمبهرلىــرىگه كــاپىر بولغــهللاا ۋه قــهللا ،زامانىســىغىچىلىك

ھـاالك بولغانـدىن  فىـرئهۋن ،تائاال بهنى ئىسرائىل نىجـات تاپقـانهللائۈستىگه ئالغان ئىدى. ئاندىن 
تائـاال مۇنـداق هللائىتىده يولغـا قويـدى. بـۇ ھهقـته ىجىھادنى مۇسا ئهلهيھىسسـاالمنىڭ شـهر كېيىن

َقِلبُـوا َأْدبَـارُِكمْ  َعَلى تـَْرَتدُّوا َوَال  َلُكمْ  الَُّ  َكَتبَ  الَِّيت  اْلُمَقدََّسةَ  اْألَْرضَ  اْدُخُلوا قـَْومِ  يَايدۇ: ده تَـنـْ  ِإنَّ  ُموَسـى يَـا قَـاُلوا َخاِسـرِينَ  فـَ

َهـا َخيُْرُجـوا َحـىتَّ  َنْدُخَلَها َلنْ  َوِإنَّا َجبَّارِينَ  قـَْوًما ِفيَها َهـا َخيُْرُجـوا فَـِإنْ  ِمنـْ َعـمَ  َخيَـاُفونَ  الـَِّذينَ  ِمـنَ  رَُجـَالنِ  قَـالَ  َداِخلُـونَ  فَِإنـَّا ِمنـْ  الَُّ  أَنـْ

 نَـْدُخَلَها لَـنْ  ِإنـَّا ُموَسـى يَـا ُمْؤِمِنَني قَاُلوا ُكْنُتمْ  ِإنْ  فـَتَـوَكَُّلوا الَِّ  َوَعَلى َغالُِبونَ  فَِإنَُّكمْ  َدَخْلُتُموهُ  فَِإَذا اْلَبابَ  َعَلْيِهمُ  اْدُخُلوا َعَلْيِهَما

سـىلهرگه تهقـدىر قىلغـان (يهنـى هللائى قهۋمىم!  قَاِعـُدونَ  َهاُهَنا ِإنَّا فـََقاِتَال  َورَبُّكَ  أَْنتَ  فَاْذَهبْ  ِفيَها َداُموا َما أََبًدا

ڭالرغـا اهيتۇلمۇقهددهسـكه) كىـرىڭالر، ئارقر قىلغـان) مـۇقهددهس زېمىنغـا (يهنـى بىسىلهرنى كىرىشكه ئهم

ئـى مۇسـا! «ئـۇالر:  .»چېكىنمهڭالر، بولمىسا (ئىككىال دۇنيـادا) زىيـان تـارتقۇچىالردىن بولـۇپ قالىسـىلهر
هتلىك، قامهتلىـك) بىـر قهۋم بـار (ئـۇالر ئـاد قهۋمىنىـڭ قالـدۇقى رمۇقهددهس زېمىندا كۈچلۈك (يهنى جاسـا

يهردىـن چىقىـپ  ز كىرمهيمىـز، ئـۇالر ئـۇبولغان ئهمالىقهلهر)، ئۇالر چىقىپ كهتمىگىچه بىز ئۇ يهرگه ھهرگى

تــائهتتىن ئىبــارهت)  ،نىــڭ (ئىمــانهللاىــن قورققــۇچىالردىن بولغــان، دهللادېــدى. » كهتســه چوقــۇم كىرىمىــز
ــادهم (يهنــى كالئنې ب ئىــبن يهفــۇننه بىــلهن يۇشــه ئىــبن نــۇن) ئۇالرغــا: ىــمىــتىگه ئېرىشــكهن ئىككــى ئ
هھهرنىڭ) دهرۋازىسىدىن ھۇجۇم قىلىپ كىرسـهڭالر، (ش .رۋازىسىدىن ھۇجۇم قىلىپ كىرىڭالرشهھهرنىڭ) ده«(

» قا تهۋهككۈل قىلىڭـالرهللانىڭ ۋهده قىلغان ياردىمىگه) ئىشهنسهڭالر، هللاچوقۇم غهلىبه قىلىسىلهر، ئهگهر (

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۲
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ئى مۇسا! مادامىكى، ئۇالر مۇقهددهس يهرده ئىكهن، بىز ھهرگىز ئۇ يهرگه كىرمهيمىز، سـهن « دېدى. ئۇالر: 

 .394F۱دېدى» بىلله بېرىپ ئىككىڭالر ئۇرۇشۇڭالر، بىز بۇ يهرده ئولتۇرۇپ تۇرايلى پهرۋهردىگارىڭ بىلهن
تائـاال هللاشـىنىڭ باشلىنىشـى ئىـدى. بـۇ ھهقـته ۇيولىـدىكى ئۇرۇشـنىڭ يولغـا قويۇلهللامانا بۇ 

َنــا ُموَســى اْلِكَتــاَب ِمــْن بـَْعــِد َمــا َأْهَلْكَنــا اْلُقــُروَن اُألوَ   مۇنــداق دهيــدۇ: شۈبھىســىزكى، بىــز (نۇھنىــڭ  َوَلَقــْد آتـَيـْ

مۇسـاغا  ،قهۋمى ئاد، سهمۇد ۋه لۇتنىڭ قهۋمى قاتارلىق) ئىلگىرىكى ئۈممهتلهرنى ھاالك قىلغاندىن كېـيىن

 .395F۲كىتابنى (يهنى تهۋراتنى) بهردۇق

كـى ىبىـز ئىلگىر ِمـْن بـَْعـِد َمـا َأْهَلْكنَـا اْلُقـُروَن اُألوَ   :تائاالنىـڭهللا[ئىبنى كهسـىر مۇنـداق دهيـدۇ:  

ــدىن  ــاالك قىلغان ــۈممهتلهرنى ھ ــيىنئ ــۇكى،  كې ــهت ش ــۆزىدىن مهقس ــگهن س ــى هللادې ــاال تهۋراتن تائ
لهرنى مۇشرىكالردىن مۇئمىنبهلكى  ،يۈزلۈك ئازابلىمىدىمۇموبىرهر ئۈممهتنى ئ ،كېيىنچۈشۈرگهندىن 

 تائـاال مۇنـداق دېـگهن:هللادى. بۇ ھهقـته ۇلىرىگه قارشى ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرنىڭ دۈشمهنهللابولغان 

ِــْم فََأَخــَذُهْم َأْخــَذًة رَابَِيــ َلــُه َواْلُمْؤَتِفَكــاُت بِاْخلَاِطََّــِة فـََعَصــْوا َرُســوَل َربِّ بـْ ھهم ئۇنىڭــدىن  فىــرئهۋن ةً َوَجــاَء ِفْرَعــْوُن َوَمــْن قـَ

ئىلگىرىكىلهر ۋه شهھهرلىرى دۈم كۆمتـۈرۈۋېتىلگهنلهر (يهنـى لـۇت قهۋمـى) خاتـا ئىشـالرنى قىلـدى. ئـۇالر 

   .396F۳قاتتىق جازالىدىهللاارىنىڭ پهيغهمبىرىگه ئاسىيلىق قىلدى، شۇنىڭ بىلهن ئۇالرنى پهرۋهردىگ

ـــْورَاِة َواِإلِجنيـــِل َواْلُقـــْرآنِ  :تائاالنىـــڭهللا‹قۇرتـــۇبى مۇنـــداق دېـــگهن:  (جىھـــاد  َوْعـــًدا َعَلْيـــِه َحق�ـــا ِيف التـَّ

نىـڭ) راسـت هللازىكـرى قىلىنغـان (قىلغۇچىالرغا جهننهتنى ۋهده قىلىش) تهۋراتتـا، ئىنجىلـدا ۋه قۇرئانـدا 

ۋهدىسىدۇر 397F

تائاال تهرهپتىن شۇنى خهۋهر بهرگهنلىكتۇركى، جىھـاد مۇشـۇ كىتـابالردا هللا، دېگهن سۆزى ٤
ــار ــۇنداقال ب ــدى. ش ــايهتته  ،ئى ــۇ ئ ــا ب ــى مۇس ــنىڭ ئاساس ــى چىقىش ــمهنلهرگه قارش ــاد ۋه دۈش جىھ

398F].بار ھهم ئهلهيھىسساالمنىڭ زامانىسىدىن باشالنغانلىقىنى خهۋهر بېرىش

٥ 

مۇنـداق  بولىـدۇ. بـۇ ھهقـته پهيغهمـبهر  جىھاد بهزىده جان بىـلهن يـاكى مـال ۋه تىـل بىـلهن

َاِلُكمْ «دېـــگهن:  شـــرِكَني بِـــَأم
ُ
 ،مۇشـــرىكالرغا قارشـــى مـــاللىرىڭالرســـىلهر « »وأَنـُْفِســـُكم وأَلِســـَنِتُكم جاِهـــُدوا امل

 399F۱.»بىلهن جىھاد قىلىڭالرۋه تىللىرىڭالر جانلىرىڭالر 
 ھهقنـى كېڭهيـتىش (بـۇنى سـاش بىـلهن بوليـوقىتى نىـڭ دىيارىـداۆزىبهزىـده دۈشـمهننى ئجىھاد 

بهزىـده دۈشـمهننىڭ مۇسـۇلمانالرغا قىلغـان تاجـاۋۇزچىلىقىنى توسـۇش بىـلهن  ،)ئا–جىھادى دهيمىز
ايه پـپهرز كۇبهزىـده  بولسـا، پهرز ئهيـنجىھـاد بهزىـده  .)ئـا–جىھـادى دهيمىـزقوغدىنىش بولىدۇ (بۇنى 
 دۇ.كېيىنكى مهزمۇنالردا سۆزلىنىبولىدۇ. بۇالر 

ياردهمسـىز تاشـالپ قويغـۇچى ۋه  ،گهمـۇئمىنمۇسـۇلمانالر سـېپىنى راسـتچىل  اقىتۋ رهھجىھاد 

 اْلتَـَقـى يـَـْومَ  َأَصـاَبُكمْ  َوَمـاتائاال مۇنداق دېگهن: هللاتهۋرىنىش پهيدا قىلغۇچى مۇناپىققا ئايرىدى. بۇ ھهقته 

َْمَعانِ  َْ َعـاَلْوا َهلُـمْ  َوِقيلَ  نَافـَُقوا الَِّذينَ  َولِيَـْعَلمَ  اْلُمْؤِمِننيَ  َولِيَـْعَلمَ  الَِّ  فَِبِإْذنِ  ا ُعـوا َأوِ  الَِّ  َسـِبيلِ  ِيف  قَـاتُِلوا تـَ  ِقتَـاًال  نـَْعلَـمُ  لَـوْ  قَـاُلوا اْدفـَ

ُهمْ  َأقْـــَربُ  يـَْوَمَِّــذإ  ِلْلُكْفــرِ  ُهــمْ  َالتـَّبَـْعَنــاُكمْ   قَــاُلوا الَّــِذينَ  َيْكُتُمــونَ  ِمبَــا َأْعَلــمُ  َوالَُّ  قـُلُــوِبِمْ  ِيف  لَــْيسَ  َمــا بِــَأْفواِهِهمْ  يـَُقولُــونَ  ِلْإلِميَــانِ  ِمــنـْ
                                                           

 ئايهتكىچه -24ئايهتتىن  -21سۈره مائىده  ۱
 ئايهت -43سۈره قهسهس  ۲
 ئايهتلهر -10، -9سۈره ھاققه  ۳
 ئايهت -111سۈره تهۋبه  ٤
 بهت -268جىلد  -8» تهفسىيرۇ قۇرتۇبى« ٥
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ْخَواِ�ِمْ  ُفِسـُكمُ  َعـنْ  فَـاْدرَُءوا قُـلْ  قُِتلُـوا َمـا َأطَاُعونَا َلوْ  َوقـََعُدوا ِإلِ  َسـِبيلِ  ِيف  قُِتلُـوا الـَِّذينَ  َحتَْسـَنبَّ  َوَال  َصـاِدِقنيَ  ُكْنـُتمْ  ِإنْ  اْلَمـْوتَ  أَنـْ

 َخـْوفٌ  َأالَّ  َخْلِفِهمْ  ِمنْ  ِبِمْ  يـَْلَكُقوا َْْ  بِالَِّذينَ  َوَيْسَتْبِشُرونَ  َفْضِلهِ  ِمنْ  الَُّ  َآتَاُهمُ  ِمبَا َفرِِحنيَ  يـُْرَعُقونَ  َربِِّمْ  ِعْندَ  َأْحَياءٌ  َبلْ  َأْمَواتًا الَِّ 

 بـَْعـدِ  ِمـنْ  َوالرَُّسولِ  ِلَِّ  اْسَتَجابُوا الَِّذينَ  اْلُمْؤِمِننيَ  َأْجرَ  ُيِضيعُ  َال  الََّ  َوَأنَّ  َوَفْضلإ  الَِّ  ِمنَ  بِِنْعَمةإ  َيْسَتْبِشُرونَ  َحيَْزنُونَ  ُهمْ  َوَال  َعَلْيِهمْ 

ُهمْ  َأْحَسُنوا ِللَِّذينَ  اْلَقْرحُ  َأَصابـَُهمُ  َما ـَزاَدُهمْ  فَاْخَشـْوُهمْ  َلُكـمْ  َمجَُعـوا َقدْ  النَّاسَ  ِإنَّ  النَّاسُ  َهلُمُ  قَالَ  ينَ الَّذِ  َعِظيمٌ  َأْجرٌ  َواتـََّقْوا ِمنـْ  فـَ

َقَلُبوا اْلوَِكيلُ  َونِْعمَ  الَُّ  َحْسبُـَنا َوقَاُلوا ِإميَانًا  َعِظـيمإ  َفْضـلإ  ُذو َوالَُّ  الَِّ  ِرْضـَوانَ  َواتـَّبَـُعوا ُسوءٌ  َميَْسْسُهمْ  َْْ  َوَفْضلإ  الَِّ  ِمنَ  بِِنْعَمةإ  فَانـْ

َــا ــْيطَانُ  َذِلُكــمُ  ِإمنَّ ــاَءهُ  ُخيَــوِّفُ  الشَّ َــاُفوُهمْ  َفــَال  َأْولَِي ــُتمْ  ِإنْ  َوَخــاُفونِ  ََ ــْؤِمِننيَ  ُكْن ــنْ  ِإنـَُّهــمْ  اْلُكْفــرِ  ِيف  ُيَســارُِعونَ  الَّــِذينَ  َحيُْزْنــكَ  َوَال  ُم  َل

ميَانِ  اْلُكْفرَ  اْشتَـَرُوا الَِّذينَ  ِإنَّ  َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َوَهلُمْ  اْآلَِخَرةِ  ِيف  َحظ�ا َهلُمْ  َجيَْعلَ  َأالَّ  الَُّ  يُرِيدُ  َشْيًَّا الََّ  َيُضرُّوا  َشـْيًَّا الََّ  َيُضـرُّوا َلنْ  بِاْإلِ

َا َكَفُروا الَِّذينَ  َحيَْسَنبَّ  َوَال  أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َوَهلُمْ  رٌ  َهلُمْ  ُمنِْلي َأمنَّ َا ِهمْ ِألَنـُْفسِ  َخيـْ ًا لِيَـْزَداُدوا َهلُمْ  ُمنِْلي ِإمنَّ ُْ  الَُّ  َكانَ  َما ُمِهنيٌ  َعَذابٌ  َوَهلُمْ  ِإ

ئىككى قوشۇن ئۇچراشقان كۈنده (يهنى مۇسۇلمانالر  الطَّيِّبِ  ِمنَ  اْخلَِبيثَ  َميِيزَ  َحىتَّ  َعَلْيهِ  أَنـُْتمْ  َما َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ  لَِيَذرَ 

نىــڭ ئىرادىســى بىــلهن هللاھــۇد جېڭىــده) ســىلهرگه كهلــگهن مۇســىبهت ۇتوقۇنۇشــقان ئبىــلهن مۇشــرىكالر 

ۋه مۇنـاپىقالرنى بىلىـش (يهنـى  نى بىلىـش (يهنـى ئـايرىش) ئۈچۈنـدۇرلهرمـۇئمىنكهلگهندۇر، بۇ ھهقىقىـي 
» يولىـدا ئـۇرۇش قىلىڭـالر يـاكى (ئـۆزۈڭالرنى) قوغـداڭالرهللاكـېلىڭالر، «ئايرىش) ئۈچۈندۇركى، ئۇالرغـا: 

ئۇرۇشتىن خهۋهر تاپقان بولساق، ئهلۋهتته، سىلهرگه ئهگىشهتتۇق (يهنى سىلهر بىلهن بىـر «دېيىلسه، ئۇالر: 

دېدى. ئۇ كۈنـده ئـۇالر ئىمانغـا قارىغانـدا كۇفرىغـا يـېقىن ئىـدى. ئـۇالر » سهپته تۇرۇپ ئۇرۇش قىالتتۇق)
هنـى نىفـاق بىـلهن مۇشـرىكلىكنى) رغاننى (ينى ئېغىزلىرىدا دېدى، ئـۇالر يوشـۇكۆڭۈللىرىده يوق نهرسىلهر

نىڭ) ئۇرۇشقا چىقىشـنى خالىمىغـان (مۇنـاپىقالرنى ئايرىشـى ئۈچۈنـدۇركى، هللائوبدان بىلىدۇ. (بۇ يهنه هللا
لهر) بىزگه بويسۇنغان بولسـا (يهنـى مۇئمىنئهگهر ئۇالر (يهنى «ئۇالر ئۆيلىرىده) ئولتۇرۇپ قېرىنداشلىرىغا: 

دېدى. (ئى مۇھهممهد! بـۇ مۇناپىقالرغـا) » ن بولسا)، ئۆلتۈرۈلمهيتتىنهسىھىتىمىزنى ئاڭالپ ئۇرۇشتىن قايتقا
ئهگهر ئۇرۇشقا چىقماسلىق ئۆلۈمـدىن قۇتۇلدۇرىـدىغان بولسـا) ئۆلـۈمنى ئـۆزۈڭالردىن دهپئـى «(ئېيتقىنكى، 

بولغـانالرنى ئۆلـۈك دهپ  شـهھىدنىڭ يولىدا هللا». قىلىپ بېقىڭالر، ئهگهر (دهۋايىڭالردا) راستچىل بولساڭالر

نىـڭ دهرگاھىـدىكى رىـزىقتىن بهھـرىمهن قىلىنىـدۇ (يهنـى هللامان قىلمىغىن، بهلكى ئۇالر تىرىك بولۇپ، گۇ
نىــڭ هللا پ تۇرۇلىــدۇ). ئــۇالرلۇئاخشــامدا مهڭگۈلــۈك رىزىقالنــدۇرۇ–مهتلىرىــدىن ئهتىــگهنئجهننهتنىــڭ نې

 شـهھىد(يهنـى ىدىن خۇرسهندۇر، ئۆزلىرىنىـڭ ئارقىسـىدىن تېخـى يېتىـپ كهلمىـگهن پهزلئۆزلىرىگه بهرگهن 

بولماي تىرىك قالغان) قېرىنداشلىرىغا (ئاخىرهتته) نه قورقۇنچ، (دۇنيادىن ئايرىلغانلىقىغا) نه قايغۇ يـوق 
نــى، پهزلىمهت ۋه ئتهرىپىــدىن بېــرىلگهن نېــهللائىكهنلىكــى بىــلهن خــۇش خهۋهر بېرىشــنى تىلهيــدۇ. ئــۇالر 

ھـۇد ۇن خـۇش خهۋهر بېرىشـنى تىلهيـدۇ. (ئنىڭ بىكار قىلىۋهتمهيدىغانلىقى بىلههللالهرنىڭ ئهجرىنى مۇئمىن

ــيىن  ــدىن كې ــۇالر (يهنــى هللاغازىتىــدا) يارىالنغان ــاۋاز قوشــقانالر، ئ نىــڭ ۋه پهيغهمبهرنىــڭ چاقىرىقىغــا ئ
دىن ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالر ۋه تهقۋادارلىق قىلغانالر چوڭ ساۋابقا ئېرىشـىدۇ. (مۇشـرىكالر مۇئمىنلهر)

شهك ـ شۈبھىسىزكى، كىشىلهر (يهنـى قۇرهيشـلهر) سـىلهرگه قارشـى «رغا: تهرهپدارى بولغان) ئادهملهر ئۇال
بىــزگه «دېــدى. بــۇ ســۆز ئۇالرنىــڭ ئىمــانىنى كــۈچهيتتى. ئــۇالر: » قوشــۇن توپلىــدى، ئــۇالردىن قورقــۇڭالر

مىتـى ۋه پهزلـى بىـلهن قايتىـپ كهلـدى، ئنىڭ نېهللادېدى. ئۇالر » نېمىدېگهن ياخشى ھامىي!هللا، ايهپكۇهللا
ئىگىسـىدۇر.  ىئۇلـۇغ پهزلـهللانىڭ رازىلىقىنى ئىزدىدى. هللازهخمهتكه ئۇچرىمىدى، ئۇالر –زىيانھېچقانداق 

بولســاڭالر، ئــۇالردىن  مــۇئمىنئهنه شــۇ شــهيتان ئــۆز دوســتلىرىنى (يهنــى كۇففــارالرنى) قورقىتىــدۇ. ئهگهر 

ــى ســۆ ــۆزلىرىنى ئاتىغــانالر (يهن ــى مــۇھهممهد!) كۇفرىغــا ئ ــدىن قورقــۇڭالر. (ئ زلىرى ۋه قورقمــاڭالر، مهن

                                                                                                                                                                                                 
 ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى ۱
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ھهرىكهتلىرى بىلهن كۇفرىغا شاپاشاليدىغان مۇناپىقالر) سېنى غهمكىن قىلمىسۇن، ئۇالر ھهقىـقهتهن (كـۇفرى 

چبىـر نېسـىۋه بهرمهسـلىكنى ئاخىرهتته ئۇالرغا (ساۋابتىن) ھېهللاقا قىلچه زىيان يهتكۈزهلمهيدۇ. هللابىلهن) 
تېگىشكهنلهر (يهنى مهزكۇر مۇناپىقالر) (كـۇفرى  ئۇالر چوڭ ئازابقا دۇچار بولىدۇ. ئىماننى كۇفرىغا ،خااليدۇ
قا قىلچه زىيان يهتكۈزهلمهيدۇ، ئۇالر قاتتىق ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇ. كـاپىرالر ئـۆزلىرىگه (جـازا هللابىلهن) 

بهرمهستىن) مۆھلهت بېرىشىمىزنى (يهنى ئۆمرىنى ئۇزۇن قىلىشىمىزنى) ھهرگىز ئـۆزلىرى ئۈچـۈن پايـدىلىق 
ئۇالرغــا مــۆھلهت بېرىشــىمىز (ۋه ئهجىلىنــى كېچىكتۈرۈشــىمىز) پهقهت ئۇالرنىــڭ دهپ گۇمــان قىلمىســۇن، 

يامـاننى (يهنـى هللاگۇناھىنىڭ كۆپىيىشى ئۈچۈندۇر. ئۇالر (ئاخىرهتته) خار قىلغۇچى ئازابقا دۇچار بولىـدۇ. 

رچه لهرنى (يهنى سـىلهرنى) ھـازىرقى پېـتىڭالمۇئمىندىن) ئايرىمىغۇچه مۇئمىنمۇناپىقنى) ياخشىدىن (يهنى 

 .400F۱قويمايدۇ
دۈشـمهن  شـهيخۇل ئىسـالم ئىبنـى تهيمىيـيهقالمايدىغان قـانۇنىيهتتۇر.  ئهمهلگه ئاشماي مانا بۇ

ــۇل ــى مۇڭغ ــا–الر(يهن ــام دىيارلىرىئ ــا) ش ــتۇرۇپ غ ــا باس ــگهن ۋاقىتت ــهپلهر ،كهل ــده  نىڭس ــۇ تهرىقى ش
401Fلىقىنى زىكرى قىلغان ئىدى.ئايرىلغان

۲  
 تهكراراليدۇ.ئۇ بۇ سۆزنى بىرنهچچه ئورۇندا 

چــۈنكى بــۇ ئايرىلىشـنىڭ كهينىــدىن مۇســۇلمانالرنى بــۇ  ،بـۇ قــانۇنىيهتكه دىقــقهت قىلىـش الزىــم

 ُهـْم اْلَعـُدوُّ فَاْحـَذْرُهمْ  :تائـاال مۇنـداق دېـگهنهللادۇ. بـۇ ھهقـته پهرز بولىمۇناپىقالردىن ئاگاھالندۇرۇش 

 ئهيلىگىنلهرگه) دۈشمهندۇر، ئۇالردىن ھهزهر مۇئمىنئۇالر (ساڭا ۋه.402F۳ 
 بولىـدۇ. بـۇپهرز غا يـول قويماسـلىق ىبۇ مۇناپىقالرنىڭ مۇسۇلمانالر سـېپىنى بۇزۇشـ ،شۇنىڭدهك

ـُـوَنُكمُ  ِخَالَلُكـمْ  َوَألَْوَضـُعوا َخبَـاًال  ِإالَّ  عَاُدوُكـمْ  َمـا ِفـيُكمْ  َخَرُجـوا لَـوْ  تائاال مۇنداق دېـگهن:هللاھهقته  نَـةَ  يـَبـْ  َوِفـيُكمْ  اْلِفتـْ

ــۇالر ئهگهر َهلـُـمْ  َمسَّــاُعونَ  ــنه ئ ــاراڭالردا پهقهت پىت ــا، ئ ــان بولس ــرلىكته چىقق ــلهن بى ــىلهر بى ــاتنى –س پاس

كۆپهيتهتتى، ئاراڭالرغا بۆلگۈنچىلىك سېلىش ئۈچۈن چوقـۇم سـۇخهنچىلىك بىـلهن شـۇغۇللىناتتى، ئـاراڭالردا 

 .403F٤تىڭاليدىغانالر بار–ئۇالر ئۈچۈن تىڭ
 

 ،يهنه بىرى .جىھادى ھهقنى كېڭهيتىش ،بىرى بولۇپ، . جىھاد ئىككى قىسىمبۆلهك -6
 جىھادىقوغدىنىش 

سىزنىڭ دۈشمهننى قوغالپ بېرىپ، ئۇنىڭ بىـلهن دۈشـمهن دىيارىـدا  ،جىھادى ھهقنى كېڭهيتىش
مۇسۇلمانالرغا قارشى ئـۇرۇش باشـلىغان دۈشـمهنگه  بولسا، جىھادىقوغدىنىش  غازات قىلىشىڭىزدۇر.

404Fقىلىشتۇر. ئۇرۇش

٥ 

 
 جىھادىنىڭ دهلىلى كېڭهيتىشھهقنى 

فَـاقْـتُـُلوا اْلُمْشـرِِكَني َحْيـُث َوَجـْدُمتُوُهْم َوُخـُذوُهْم َواْحُصـُروُهْم َواقْـُعـُدوا َهلُـْم ُكـلَّ َمْرَصـدإ  :مۇنۇ سۆزىدۇر نىڭتائاالهللا

مۇشرىكالرنى قهيهرده ئۇچراتسـاڭالر، شـۇ  َغُفـوٌر رَِحـيمٌ  فَِإْن تَابُوا َوَأقَاُموا الصََّالَة َوآتـَْوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإنَّ الََّ 

                                                           
 ئايهتكىچه -179ئايهتتىن  -166سۈره ئال ئىمران  ۱
 بهت -2جىلد  -1» مهفھۇمۇل ئىبتىالئ« ۲
 ئايهت -4سۈره مۇنافىقۇن  ۳
 ئايهت -47سۈره تهۋبه  ٤
 بهت، دارۇل مهئرىفه نهشرىياتى -309ناملىق كىتابى » اراتۇل فىقھىييهئهلئىختىي«نىڭ ىئىبنى تهيمىيي ٥
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ئهگهر  .ىغان يوللىرىنى كۆزىتىـپ تـۇرۇڭالريهرده ئۆلتۈرۈڭالر، ئهسىرگه ئېلىڭالر، قورشاڭالر، ئۇالرنىڭ ئۆتىد

(تهۋبه هللاشۈبھىســىزكى،  .ت بهرســه، ئــۇالرنى قويــۇپ بېــرىڭالرئــۇالر تهۋبه قىلســا، نامــاز ئوقۇســا، زاكــا

قَـاتُِلوا الـَِّذيَن ال يـُْؤِمنُـوَن بِـالَِّ َوال بِـاْليَـْوِم اآلِخـِر َوال ،405F۱ قىلغۇچىدۇر، رهھىم قىلغۇچىدۇر مهغفىرهتقىلغۇچىالرغا) 

ــاَب َحــىتَّ يُـ  ــْن الـَّـِذيَن ُأوتُــوا اْلِكَت ــولُُه َوال يَــِديُنوَن ِديــَن اْحلَــقِّ ِم ُ َوَرُس ــوَن َمــا َحــرََّم الَّ ــْن يَــدإ َوُهــْم َصــاِغُرونَ ُحيَّرُِم َِْْزيَــَة َع  ْعطُــوا ا

 نىڭ ئـوغلى، هللاقا ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئىشهنمهيدىغانالر (يهھۇدىيالر ئۇزهيرىنى هللاسىلهر ئهھلى كىتابتىن

قا ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئېتىقاد هللانىڭ ئوغلى دهپ ئېتىقاد قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن، ئۇالر هللاناساراالر ئىسانى 
(ئۆزىنىــڭ كىتابىــدا) ۋه ئۇنىــڭ هللاقىلىمىــز دېــگهن بىلهنمــۇ ئېتىقــاد قىلمىغاننىــڭ ئورنىدىــدۇر) بىــلهن، 
غـا ر ۋه ھهق دىن (يهنى ئىسالم دىنى)پهيغهمبىرى (سۈننىتىده) ھارام قىلغان نهرسىلهرنى ھارام بىلمهيدىغانال

الر سىلهرگه بويسۇنۇپ خار ھالـدا جىـزىيه تـۆلىگهنگه قهدهر، ئـۇرۇش ئېتىقاد قىلمايدىغانالر بىلهن، تاكى ئۇ

 .406F۲قىلىڭالر
 گه ئېلىشـقا بـۇيرۇدى. بـۇىمۇھاسـىر زىتىش ۋهۆئۇالرنى ك قا،ائاال ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشتهللا

يهنى مهنىسى ئوچۇق ئايهتلهر بولۇپ، ئهڭ ئاخىرىدا نازىل بولغان ئايهتلهردىندۇر. ئۇ  ،ئايهتلهر مهھكهم

زات بىـلهن بىلـله  ۋه ئـۇ ئـايهت يـوق. پهيغهمـبهر ھېچبىـر ۋهتكۈچى ۇئايهتلهرنى ئهمهلـدىن قالـدۇر
ىنـى لىربتائاال ئۇالرغا زېمىننىڭ شهرق ۋه غهرهللايىنكىلهر تاكى ېئۇالردىن ك ھهمدهبولغان ساھابىلهر 

 ئۇ ئايهتلهرگه ئهمهل قىلىپ ماڭغان ئىدى. ،قىلىپ بهرگىنىگه قهدهر ىفهتھ

، َوَأنَّ « مۇنـداق دېـگهن: پهيغهمبهر  ، أُِمـْرُت َأْن أُقَاتِـَل النَّـاَس َحـىتَّ َيْشـَهُدوا َأْن ال ِإلـَه ِإالَّ الَّ َُل الَِّ ُحمَمَّـداً رسـ
َاَهلُْم ِإالَّ ِحبَ  َا ِمينِّ ِدماَءُهْم َوأَْم َا ذلَك، َعصُم َا الزَّكاَة، فَِإَذا فـََعُل َا الصَّالَة، َويُؤت » وِحسابـُُهْم َعلى الَّ تعاىل قِّ اِإلْسالِم،ويُِقيُم

نىــڭ هللا، مــۇھهممهد اشــقا ھېچبىــر ھهقىقىــي ئىــالھ يــوقىــن بدهللابىــر ‹مهن بــارچه ئىنســانالر: «
، زاكـاتنى بهرگهنـگه قهدهر ئـۇرۇش غـا، نامـازنى رۇسـالپ ئوقۇغانگۇۋاھلىق بهرگهنـگه دهپ ›ئهلچىسىدۇر

. ۇدىـسـاقالپ قالمهنـدىن قـانلىرى ۋه مـاللىرىنى  ،قىلسـا داقم. ئهگهر ئـۇالر شـۇنۇلدۇقىلىشقا بۇير
 قـانۇنىي جازاسـىغا اليىـق بولـۇپ قالغـان بولسـا) سالمنىڭىئ(يهنى  بىلهنسالمنىڭ ھهققى ىئپهقهت 

 407F۳.»ئىشىنىڭ هللا ئېلىش ھېسابدىن ئۇالر ،ساقالپ قااللمايدۇ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا أَمََّر َكاَن « :نىڭ ھهدىسىده ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان بۇرهيده  َُل الَِّ َصلَّى الَّ َرُس
ـرًا ُمثَّ  ََى الَِّ َوَمـْن َمَعـُه ِمـْن اْلُمْسـِلِمَني َخيـْ  قَـاَل اْغـُزوا بِاْسـِم الَِّ ِيف َسـِبيِل الَِّ أَِمريًا َعَلى َجْيٍش َأْو َسرِيٍَّة َأْوَصاُه ِيف َخاصَّـِتِه بِتَـْقـ

َا َمنْ  َا َولِيًدا َوِإَذا َلِقيَت َعُدوَّكَ   قَاتُِل َا َوَال تـَْقتـُُل َا َوَال تـَْ ِدُروا َوَال َمتْثـُُل  ِمْن اْلُمْشرِِكَني فَـاْدُعُهْم ِإَىل ثَـَالِث َكَفَر بِالَِّ اْغُزوا َوَال تـَ ُلُّ
ۆزىنى بىــرهر قوشــۇنغا يــاكى ئهتــرهتكه ئهمىـر تهيىنلىســه، ئــۇ كىشــىنىڭ ئــ پهيغهمـبهر » ... ِخَصـالٍ 

ئالدىدا تهقۋادار بولۇشقا، ئۆزى بىلهن بىرگه بولغان مۇسـۇلمانالرغا ياخشـىلىق قىلىشـقا تهۋسـىيه هللا
ا كـاپىر قـهللانىـڭ نـامى بىـلهن غـازات قىلىڭـالر، هللا«مۇنـداق دهيتتـى:  كېـيىن. ئاندىن قىالتتى

قارشــى ئــۇرۇش قىلىڭــالر، غــازات قىلىڭــالر، خىيــانهت قىلمــاڭالر، ئهھــدىنى بۇزمــاڭالر،  الرغــابولغان
مـــاڭالر، كىچىـــك بـــالىنى ئۆلتـــۈرمهڭالر. ئهگهر ســـهن مۇشـــرىكالردىن بولغـــان ىجهســـهتنى پارچىل

 ..»..دۈشمىنىڭگه ئۇچراپ قالساڭ، ئۇالرنى ئۈچ خىسلهتكه چاقىرغىن
                                                           

 ئايهت -5سۈره تهۋبه  ۱
 ئايهت -29سۈره تهۋبه  ۲
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۳
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ىش ھهققىـدىكى ئوچـۇق يوقىتنىڭ دىيارىدا ئۆزىه ئۇنى مانا بۇ دۈشمهنگه قارشى ئۇرۇشقا چىقىش ۋ
 جىھادى دېگهن مانا مۇشۇدۇر. ھهقنى كېڭهيتىش ،ۋه ئېنىق دهلىللهر بولۇپ

 
 جىھادىنىڭ دهلىلىقوغدىنىش 

ـــى  يَاأَيـَُّهـــا الَّـــِذيَن آَمُنـــوا ِإَذا َلِقيـــُتْم الَّـــِذيَن َكَفـــُروا عَْحًفـــا َفـــال تـَُولُّـــوُهْم اَألْدبَـــارَ  تائاالنىـــڭ:هللا ـــۇئمىنئ لهر! م

َوقَـاتُِلوا ،408F۱ كاپىرالرنىڭ ھۇجۇمىغا دۇچ كهلگهن چېغىڭالردا، ئۇالرغا ئارقاڭالرنى قىلماڭالر (يهنى قاچماڭالر)

َفَمـْن ،409F۲ يولىدا جىھاد قىلىڭالرهللاسىلهرگه ئۇرۇش ئاچقان ئادهملهرگه قارشى  ِيف َسِبيِل الَِّ الـَِّذيَن يـَُقـاتُِلوَنُكمْ 

بىـراۋ سـىلهرگه قانچىلىـك چېقىلغـان بولسـا، سـىلهرمۇ ( َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِمبِثْـِل َمـا اْعتَـَدى َعلَـْيُكمْ اْعَتَدى 

ئۇنىڭغــا شــۇنچىلىك چــېقىلىڭالر 410F

ئــۇنى بالــدۇر باشــلىغان  يهردىكــى ئــۇرۇش دۇر. بــۇرىىلدېــگهن ســۆز ۳
 دۈشمهننىڭ تاجاۋۇزىنى قايتۇرۇش ئۈچۈندۇر. 

 جىھـادىقوغـدىنىش  ،ئهممـا[ مۇنـداق دېـگهن: رهھىمهھـۇلالھ تهيمىيـيهشهيخۇل ئىسالم ئىبنى 
تۈرلىرىنىـڭ ئهڭ كۈچلـۈكى  ئارقىغـا چېكىنـدۈرۈشنى دۈشـمهن ھۆرمهت ۋه دىنغـا تاجـاۋۇز قىلغـۇچى

. ئىمانـدىن قالسـا دىـن ۋه دۇنيـانى بۇزىـدىغان پهرزئىتتىپاقى بىلهن بولۇپ، ئۇ بارلىق ئۆلىماالرنىڭ 
ئۇنىڭغـا ھېچبىـر  ،يوق. شۇنىڭ ئۈچۈن پهرزراق مۇھىمتىنمۇ ئارقىغا قايتۇرۇش اجاۋۇزچى دۈشمهننىت

411Fچىكىندۈرۈلىدۇ]. دۈشمهنبهلكى ئىمكانىيهتنىڭ يېتىشىچه  ،ت ئېتىلمهيدۇشهر نهرسه

٤  
ه قىلىـش ۋه تاجـاۋۇزچىلىقنى ئئىسالم دىنى پهقهت ئـۆزىنى مـۇداپى« :دا ئۆتكهن سۆزلهردىنىرىيۇق

نىـــڭ ئىســـالم دىنىـــدىن جىھادى ھهقنـــى كېڭهيـــتىشدهپ  »ۈچـــۈنال ئـــۇرۇش قىلىـــدۇقـــايتۇرۇش ئ
ــىلئىكهن ــڭ كىن ــان ئادهمنى ــار قىلغ ــۇقىرىقىى ئىنك ــار  ي ــلهرنى ئىنك ــايهتلهر ۋه ھهدىس ــۇچى قىلئ غ

بىزنىڭ  ُرونَ َوَما َجيَْكُد ِبآيَاتَِنا ِإال اْلَكافِ تائاال مۇنداق دېگهن: هللاى بىلىۋاالاليسىز. بۇ ھهقته كىنىلئىكهن

 .412F٥ئايهتلىرىمىزنى پهقهت كاپىرالرال ئىنكار قىلىدۇ
نى تهپسـىر جىھـادى ھهقنـى كېڭهيـتىشئېلىـپ بارغـان  سـالىھلىرىمىز–كىمكى بىزنىڭ سهلهف

دهپ بـۇ دهلىللهرنـى  »جىھاد تاجاۋۇزچىلىقنى قايتۇرۇش ئۈچۈن بولغان ئىـدى« :قىلىشتا ئويالشمايال
قـاتتىق ئازغـان ئويالشماي تهپسـىر قىلسـا،  ،ياكى تولۇق بىلىپ تۇرۇپ ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈپ يبىلمه
 .بولىدۇ
 

 هشۈبھ

َوِإْن َجَنُكـوا ِللسَّـْلِم فَـاْجَنْح : تائاالنىڭهللائۈچۈن  جىھادىنى ئىنكار قىلىش ھهقنى كېڭهيتىشبهزىلهر 

مايىـل بـولغىن ئهگهر ئۇالر تىنچلىققا مايىل بولسـا، سـهنمۇ تىنچلىققـا َهلَا 413F

دېـگهن سـۆزىنى دهلىـل  ٦

دهپ پهيغهمـبهر  »جىھاد قىلىشـقا بولمايـدۇ ،چلىقپهرۋهرال بولساكاپىر تىن« :كهلتۈرىدۇ ۋه يهنهقىلىپ 
                                                           

 ئايهت -15سۈره ئهنفال  ۱
 ئايهت -190سۈره بهقهره  ۲
 ئايهت -194سۈره بهقهره  ۳
 بهت -309» ئهلئىختىياراتۇل فىقھىييه« ٤
 ئايهت -47ئهنكهبۇت  سۈره ٥
 ئايهت -61سۈره ئهنفال  ٦
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 َْا ِلَقـاَء اْلَعـُدوِّ « :نىڭ ئاسـاس دېـگهن سـۆزىنى  414F۱»دۈشـمهنگه ئۇچرىشىشـنى ئـارزۇ قىلمـاڭالر» «َال تـََتَمنـَّـ

ـــاقىلىۋ ـــان  دۇ.لى ـــالرنىڭ تۆتىنۋه مهن قۇرئ ـــتىكى ئاساس ـــكه ئېسىلىش ـــىدچھهدىس ـــرى  هىس زىك
بىـر قىسـىم ئهھكـاملىرىنى ، ئىشـىنىپ بىر قىسىم ئهھكاملىرىغا قۇرئاننىڭمانا بۇ  قىلغىنىمدهك،

ال بىـرھۆكـۈم چىقارماسـتىن،  مهسـىلىگه دائىـر بـارلىق دهلىللهرنـى تـوپالپبىر  ؛لىدىغانقى ئىنكار
 ئېتىدىغان كىشىلهرنىڭ ھالىدۇر. تهركدهلىللهرنى  نلغاقاپ، ئاساس قىلىۋېلىدهلىلنى 

 خىل ئۇسۇل بىلهن رهددىيه بېرىلىدۇ:بىر نهچچه بۇ سهپسهتىگه 

 ــــ زاتنىـڭ سـاھابىلىرى ۋه مۇشۇ ئۈممهتنىڭ ئهڭ ياخشىسى بولغان ئـۇ پهيغهمبهر  .بىرىنچى
چۈشـهنگهندهك چۈشـهنمىدى. بۇ دهلىللهرنى ئاشۇ بىر قىسـىم ئـادهملهر  ـــ ئۇالردىن رازى بولسۇن!هللا

لهرگه بـئهرهئـاۋۋال  پهيغهمـبهر بهلكـى  ،شۇنداقال، ھهقنى كېڭهيتىش جىھـادىنى ئىنكـار قىلمىـدى

ھـازىر ئـون توققـۇز قېـتىم غازاتقـا  رۇملۇقالرغا قارشى ئۇرۇشقا چىقتـى. پهيغهمـبهر  ئاندىن ،قارشى

415Fبولدى،

قوشـۇن  ئهممـا پهيغهمـبهر  416F۳،قاتناشـتى بىۋاسـىتها ئـۆزى قـئۇنىـڭ ئىچىـده سـهككىز غازات ۲

417Fگه يهتتى. 36ئهۋهتىپ ئۆزى چىقمىغان ئۇرۇشنىڭ سانى 

س، ر پارهساھابىل كېيىندىن  پهيغهمبهر  ٤
ــار ــۇالردىن باشــقاپ ــۈرك، قىبتــى، بهربهر ۋه ئ ــمۇ غــازات قىلــدى. خهلقلهرنىــڭ يۇرتىــدى س، رۇم، ت ۇ ب

دهلىللهرنــى  قىرىقىۇيــئۈچــۈن  تىشېلىـۋىجىھــادىنى بىكــار ق ھهقنــى كېڭهيـتىشئىــش.  لـۇقمهلۇم

–چۈشـهنگهنمۇ سىز چۈشهنگهن بـۇ نهرسـىنى پهيغهمـبهر : «ۈرگهن ئادهمگه بىز مۇنداق دهيمىزكهلت
سـىز ئـۇالر « :دهيمىزكـى دېسـه، بىـز ئـۇ ئـادهمگه »ئۇالر ئـۇنى چۈشـهنمىگهن« :ئهگهر ئۇ ئادهم »؟ياق

ـــۆزىڭىزگه ئـــازغۇ ھۆكـــۈم قىلـــدىڭىز. ســـىزنىڭ لۇقنى نچۈشـــهنمىگهننى چۈشـــهندىڭىزمۇ؟ ســـىز ئ

ـــزدىن ئهمهس ـــڭ دىنىمى ـــهنگىنىڭىز بىزنى ـــبهر  ،چۈش ـــن پهيغهم ـــۈنكى دى ـــدا  چ ـــڭ ھاياتى نى

بۈگـۈن سـىلهرنىڭ دىنىڭالرنـى پۈتـۈن  اْليَــْوَم َأْكَمْلـُت َلُكـْم ِديـَنُكمْ تائـاال: هللامۇكهممهللىشىپ بولغـان. 

َمـْن َعِمـَل َعَمـًال لَـْيَس « .نهزهردىـن سـاقىتھهم  ۇىزنىڭ بۇ چۈشهنچىڭىز رهت قىلىنىدس .دېگهن قىلدىم
ََ َردٌّ  ئـۇ ئهمهل رهت  قىلىـدىكهن،بولمىغـان بىـر ئهمهلنـى  داكىمكى بىزنىـڭ دىنىمىـز« »َعَلْيـِه أَْمرُنَـا فـَُهـ

 نىـڭ تـوغرا يولىـدىن ۋه ئـۇ چوقۇم سىز بـۇ بـۇزۇق چۈشـهنچىڭىز بىـلهن پهيغهمـبهر  ».قىلىنىدۇ

َوَمـْن ُيَشـاِقْق تائاال مۇنـداق دېـگهن: هللازاتنىڭ ساھابىلىرىنىڭ يولىدىن چىقىپ كهتتىڭىز. بۇ ھهقته 

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَني نـَُولِِّه َما تـََو َّ َوُنْصِلهِ  ى ئۆزىگه كىمك  َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصريًاالرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيََّ َلُه اْهلَُدى َويـَتَِّبْع َغيـْ

(مــۆجىزىلهر ئــارقىلىق) تــوغرا يــول ئېنىــق بولغانــدىن كېــيىن، پهيغهمــبهرگه (يهنــى ئۇنىــڭ ئهمــرىگه) 
گه ئهگىشـىدىكهن، ئـۇنى ئـۆز يولىغـا قويـۇپ يمۇئمىنلهرنىڭ يولىـدىن غهيـرىمۇخالىپهتچىلىك قىلىدىكهن، 

امان جاي!بېرىمىز، ئۇنى (ئاخىرهتته) جهھهننهمگه كىرگۈزىمىز، جهھهننهم نېمىدېگهن ي 418F

٥ 
دېسـه، بىـز ئـۇ  »چۈشـهنگهن ئىـدى بىز چۈشهنگهندهك ئاشۇنداق ساھابىلهر بۇنى« :ئۇ ئادهمناۋادا 

ئـۇ ئادهمنىـڭ چۈشهنچىسـى « ».ئهكسـىچهنىـڭ ھالى بۇىچوقۇم ئۇالرنىڭ تهرجىم« :كىئادهمگه دهيمىز
                                                           

 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۲
 مۇسلىم رىۋايىتى ۳
 بهت -195جىلد  -12» شهرھۇ مۇسلىم«بهتكىچه؛  -281بهتتىن  -297جىلد  -7» فهتھۇل بارى« ٤
 ئايهت -115سۈره نىسائ  ٥
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ىن باشـقا كـاپىرددىنسـىز بـۇ گهپنـى  دېـگهن »ر ئۇ چۈشهنچىگه قارشى چىققانهساھابىل ،ھهق بولۇپ
نه ئۇالرنىـڭ  رنىڭ چۈشهنچىسى ۋههه ساھابىلنبولۇپ، ئۇ  ۇ چۈشهنچه باتىل ۋه ئازغۇن. بئادهم دېمهيدۇ

 بىلگىنى ئهمهس.

ئهگهر ئۇالر تىنچلىققا مايىل بولسا، سـهنمۇ  َوِإْن َجَنُكوا ِللسَّْلِم فَاْجَنْح َهلَا :تائاالنىڭهللائىككىنچى. 

تىنچلىققا مايىـل بـولغىن 419F

سـالىھالرنىڭ ئـۇ ئـايهت ھهققىـدىكى –دېـگهن سـۆزىگه كهلسـهك، سـهلهف ۱
 ىدۇ.بۆلهكته بايان قىلىن -10سۆزلىرى 

َْا ِلَقاَء اْلَعـُدوِّ « :نىڭ پهيغهمبهر  .چىئۈچىن » شىشـنى ئـارزۇ قىلمـاڭالر!ىدۈشـمهنگه ئۇچر» «َال تـََتَمنـَّ

دىـن مۇنـداق   افـئهۋ ۇئىبنـى ئهبـھهدىسنى ئىمـام بۇخـارى ئابـدۇلالھ  دېگهن سۆزىگه كهلسهك، ئۇ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف بـَْعـِض أَيَّاِمـِه الـَِّيت َلِقـَي ِفيَهـا انـَْتظَـَر َحـىتَّ َمالَـْت «رىۋايهت قىلغان:  ََل الَِّ َصلَّى الَّ ُمثَّ قَـاَم  الشَّـْمسُ ِإنَّ َرُس
َْا ــ ــاَل أَيـَُّهــا النَّــاُس َال تـََتَمنـَّ ــا َق َا َأنَّ اْجلَنَّــَة َحتْــَت  ِيف النَّــاِس َخِطيًب ــ َُهْم فَاْصــِربُوا َواْعَلُم ــِإَذا َلِقيُتُمــ َا الََّ اْلَعاِفيَــَة َف ــُدوِّ َوَســُل ِلَقــاَء اْلَع

 پهيغهمـبهر « »ْيِهمْ ْرنَا َعلَـِظَالِل السُّـُيَِف ُمثَّ قَـاَل اللَُّهـمَّ ُمْنـزَِل اْلِكتَـاِب َوُجمْـرَِي السَّـَحاِب َوَهـازَِم اْألَْحـزَاِب اْهـزِْمُهْم َواْنُصـ

ندىن اكۈتتى. ئ ۇچهكۈن قايرىلغ نى تاكىدۈشمهن، ىدهربى رنىڭهان كۈنلقىلغ شرۇئۇ لهر بىلهندۈشمهن
 ،ئۇچرىشىشـنى ئـارزۇ قىلمـاڭالر لهر بىـلهندۈشـمهن !ئىنسـانالر ىئـ« :تۇرۇپ مۇنداق دېـدىئورنىدىن 

 ،ڭالرۇلـبو چىـداملىقشسـاڭالر ارئۇچ بىـلهن دۈشـمهندىن خاتىرجهملىكنى سـوراڭالر. ئهگهر تائاالهللا
ل ىـناز نىئـى كىتـاب«ئاندىن مۇنداق دېـدى: ». ائاستىد سىجهننهت قىلىچالرنىڭ سايى ،ڭالركىبىلى

ئۇالرغـا  نى ھاالك قىلغىـن،ئۇالر !هللاھاالك قىلغۇچى  الرنىقوشۇن !بۇلۇتالرنى ماڭدۇرغۇچى !چىقىلغۇ
  420F۲.»قارشى بىزگه ياردهم بهرگىن

بۇ  ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغاندهك، پهيغهمبهر  ،شۇنىسى ئېنىقكىىدىن تھهدىسنىڭ تېكىس

: نىـڭ  افـئهۋ ۇسۆزنى ئۆزىنىڭ غازاتلىرىنىڭ بىرىده دېگهن. بۇنىڭ دهلىلـى ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئهبـ

 دېـگهن سـۆزىدۇر. پهيغهمـبهر  »ىـدهرنىـڭ بىرهان كۈنلقىلغ شرۇئۇ لهر بىلهندۈشمهن پهيغهمبهر «

 يهنه پهيغهمـبهر  ۋه دېـگهن سـۆزى »ڭالرۇلبو چىداملىقشساڭالر ائۇچر بىلهن دۈشمهنئهگهر « :نىڭ
 ى بىلهن كهلـگهنىرلدېگهن سۆز» ئۇالرغا قارشى بىزگه ياردهم بهرگىن نى ھاالك قىلغىن،ئۇالر« :نىڭ

ئۇ  ھالهنكى، پهيغهمبهر هك ئېتىشكه دهلىل كهلتۈرۈلسۇن؟ ۋجىھادنى تهرقانداقمۇ  بىلهنبۇ ھهدىس 
بۇ ھهدىس دۈشمهن بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا  ،لىپېپهقهت غازات جهريانىدا دېگهن تۇرسا!؟ يهنه كسۆزنى 

 .انئىچىگه ئالغ نى ئۆزقىزىقتۇرۇشۋه گىرهلىشىشكه 

دېگهن » ائاستىد سىجهننهت قىلىچالرنىڭ سايى ،ڭالركىبىلى« :نىڭ پهيغهمبهر  قىزىقتۇرۇشبۇ 
 گهئـۇرۇش قىلغـۇچى ئىككـى كىشـىنىڭ ھهربىـرى رهقىـبى ،. شۇنىسى مهلۇمكىگهۋدىلىنىدۇسۆزىده 

پهقهت دۈشمىنى بىلهن گىرهلهشكهن چاغدىال قىلىچالرنىڭ  ،ىلىچى بىلهن ئۈستۈن كېلىشى ئۈچۈنق
421Fئاستىدا بولىدۇ. سىسايى

۱ 

ۇ زاتنىـڭ مۇشـ نىڭ بۇ ھهدىسـنى ئۇرۇشـقا يۈزلىنىۋاتقـان چاغـدا دېگهنلىكـى ۋه ئـۇ پهيغهمبهر 
قى شۇنىڭغا دااللهت قىلىدۇكى، دۈشـمهنگه ئۇچرىشىشـتىن ىىقتۇرغانلئۇرۇشقا قىزھهدىسنىڭ ئۆزىدىال 

                                                           
 ئايهت -61سۈره ئهنفال  ۱
 ھهدىسلهر -2966، -2965 ۲
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ــۇق ۋه كــۈچ ىتوســقانلىق ــۇتلهق ئهمهس، پهقهت مهغرۇرل ــۇۋۋهتكه ئىشــهنچ–م لىشــتىن ېققىلىــپ  ق
 دۇر.شتوسۇ كىجهھهتتى بىر چهكلهشتىن ئىبارهت مهلۇم

دېگهن:  قىلىپ مۇنداق شارهتئىئۇنىڭغا ئىبنى ھهجهر ئۆزىنىڭ بۇ ھهدىسكه قىلغان شهرھىسىده 

ــبهر [ ــمهنگ پهيغهم ــڭ دۈش ــتىن توسنى ــارزۇ قىلىش ــنى ئ ــتا ۇه ئۇچرىشىش ــارزۇ قىلىش ــى پهقهت ئ ش
ش ۋه دۈشمهنگه ئاز ئهھمىـيهت ىلېق قىلىپ قۇۋۋهتكه ئىشهنچ–تايىنىش، كۈچ ادهملهرگهمهغرۇرلۇق، ئ

ئېھتىياتقـا ۋه ئىرادىلىـك . بۇنىـڭ ھهممىسـى شـى بولغـانلىقى ئۈچـۈنۈنۈبېرىش قاتارلىقالرنىـڭ كۆر
 بولۇشقا زىتتۇر.
 ،توســۇش دۈشــمهنگه ئۇچرىشىشــنى ئــارزۇ قىلىشــتىن«پىــدىن مۇنــداق دېــيىلگهن: ىبهزىــلهر تهر

شـهكلىنىپ قالغـان  ياكى زىيانغـا قارىتـاپايدا  رۇشقاندىن كېيىن قولغا كېلىدىغاندۈشمهن بىلهن ئۇ
422F].ۋه ئىبادهتتۇر ىلىش پهزىلهتئۇرۇش ق ،ۋاقىتقا قارىتىلىدۇ. ئهگهر ئۇنداق بولمىسا

۲ 
423Fشۇنداق دېگهن.بۇ ھهقته ئىمام نهۋهۋىمۇ 

۱ 
ئۇچرىشىشنى ئارزۇ قىلىشـنى توسۇشـنىڭ مـۇتلهق ئهمهسـلىكىگه ئهنهس ئىبنـى  بىلهن دۈشمهن

  شى ۋه پهيغهمبهرىئۇچرىشىشنى ئارزۇ قىل بىلهن زۇرىدا دۈشمهنۇنىڭ ھ پهيغهمبهر  نىڭ نهزىر 
نىڭ ئۇنىڭغا ئىنكـار قىلماسـلىقى دااللهت قىلىـدۇ. مانـا بـۇ ئىمـام بۇخـارى ۋه ئىمـام مۇسـلىمنىڭ 

 ه كهلگهن:كى ھهدىسىددىدىن رىۋايهت قىلغان تۆۋهن ئهنهس ئىبنى مالىك 

فـََقـاَل أََنُس ْبُن النَّْضِر َعـْن ِقتَـاِل بَـْدٍر َغاَب َعمِّي { مۇنداق دهيدۇ:رىۋايهت قىلىپ  ئهنهس ئىبنى مالىك 
ُ َأْشَهَدِين ِقَتاَل اْلُمْشرِكِ  ََل الَِّ ِغْبُت َعْن َأوَِّل ِقَتاٍل قَاتـَْلَت اْلُمْشرِِكَني لَِئْن الَّ ُم ُأُحـٍد يَا َرُس َْ ـا َكـاَن يـَـ ُ َما َأْصَنُع فـََلمَّ َني لَيَـَرَينَّ الَّ

ََن  ِإلَْيَك ِممَّا َصَنَع َهُؤَالِء يـَْعِين َأْصَحابَُه َوأَبـَْرأُ ِإلَْيـَك ِممـَّا َصـَنَع َهـُؤَالِء يـَْعـِين اْلُمْشـرِِكَني َقاَل اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْعَتِذُر فَواْنَكَشَف اْلُمْسِلُم
َم فَاْســتَـْقبَـَلُه َســْعُد بْــُن ُمَعــاٍذ فـََقــاَل يَــا َســْعُد بْــَن ُمَعــاٍذ اْجلَنَّــَة َوَربِّ النَّْضــِر ِإّينِ َأِجــدُ  ِمــْن ُدوِن ُأُحــٍد قَــاَل َســْعٌد َفَمــا  رَِحيَهــا ُمثَّ تـََقــدَّ

َََجـْدنَا بِـِه ِبْضـًعا َوَمثَـاِنَني َضـْربًَة بِالسَّـْيِف َأْو َطْعنَـ ََل الَِّ َما َصَنَع قَـاَل أَنَـٌس فـَ ًة بِـُرْمٍح َأْو َرْميَـًة ِبَسـْهٍم َوَوَجـْدنَاُه اْسَتَطْعُت يَا َرُس
ــِه اْلُمْشــرُِكَ  ــَل َوَقــْد َمثَّــَل ِب ــُه َأَحــٌد ِإالَّ ُأْخُتــهُ َن َفَمــا َقــْد قُِت بِبَـَنانِــِه َقــاَل أَنَــٌس ُكنَّــا نـُــَرى َأْو َنظُــنُّ َأنَّ َهــِذِه اْآليَــَة نـََزَلــْت ِفيــِه َوِيف  َعَرَف

ُهْم َمْن َقَضى َحنْبَـهُ  :َأْشَباِههِ  ئهنهس ئىبنى نهزىـز بهدرى {تاغام  ِمْن اْلُمْؤِمِنَني رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا الََّ َعَلْيِه َفِمنـْ

 . ئۇ مۇنداق دېدى: قاتنىشالمىدىا غشىۇئۇر
ئۇرۇشـقا قاتنىشـالمىدىم. ئهگهر تـۇنجى قىلغـان  بىـلهن ! مهن سهن مۇشـرىكالرئى رهسۇلۇلالھ ـــ

ــاال مېنــى مۇشــرىكالرهللا ــلهن تائ ــۇرۇش قىلىشــقا  بى ــاال مېنىــڭ هللاقىلســا، نېســىپ ئ ــداقتائ  قان
 .كۆرىدۇچوقۇم قىلىدىغانلىقىمنى 

 ئهنهس ئىبنى نهزىز مۇنداق دېدى:  پىتىراپ كهتتى.مۇسۇلمانالر  دهكۈنىئۇرۇشى ھۇد ۇئ
ـــ ــى  ــ ــڭ  !هللائ ــھهمراھلىرىمنى ــان ئىش ــاڭىن رىدىلقىلغ ــتىمهنس ــۆزره ئېي ــۇنىڭدهك، ا ئ . ش

د ئۇنىڭغا سـهئ .لىدىىئىلگىرقاراپ ئۇ ئالغا  ئاندىن ، ـــمهنبىزارىن رىدىلقىلغان ئىش ڭمۇشرىكالرنى
 ــــنىـڭ رهببـى نهزىر د ئىبنـى مۇئـاز!ئـى سـهئ ــــمۇنـداق دېـدى:  . ئـۇئۇچراپ قالـدىئىبنى مۇئاز 

 د: سهئ تىمهن.ۋااۇرپ تهرهپتىن ھۇدۇبىلهن قهسهمكى، مهن جهننهتنىڭ ھىدىنى ئهللا
                                                                                                                                                                                                 

 بهت -33جىلد  -6» فهتھۇل بارى« ۱
 بهت -156جىلد  -6» فهتھۇل بارى« ۲
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 ، ــــقىاللمىـدىم ىدهك قىلىشقا جـۈرئهتنىڭ قىلغىنرهسۇلۇلالھ! مهن ئهنهس ئىبنى نهزىر ئى ـــ
 : س ئىبنى مالىك مۇنداق دهيدۇئهنه .دېدى

تهگكهن  يانىڭ ئوقىا قىلىچ ئۇرۇلغان، نهيزه سانجىلغان، ئوقغئۇنىڭ نىئهنهس ئىبنى نهزىربىز  ـــ
 پ،ئــۇنى ئۆلتــۈرۈنىڭ مۇشــرىكالركــۆردۇق.  يېرىنىــڭ يارىالنغــانلىقىنىنهچــچه  ٨٠ھهممىســى بولــۇپ 
دى. لـۋاۇسىڭلىسـى بارماقلىرىـدىن تونبىـر تـاپتۇق. ئـۇنى پهقهت  ھالىتىده غانىجهسىتىنى پارچىل

 بنى مالىك مۇنداق دهيدۇ: ىئهنهس ئ

 شـهھىدبىـلهن غازاتقـا چىققانـدا سـاباتلىق بولـۇپ،  رهسـۇلۇلالھلهرنىـڭ ئىچىـده (مۇئمىن« :بىـز ـــ

قـا بهرگهن ئهھـدىنى ئىشـقا ئاشـۇرغان نۇرغـۇن هللابولغانغا قهدهر دادىللىق بىلهن جهڭ قىلىش توغرۇلـۇق) 

بولـدى دىهھئۇالرنىڭ بهزىسى (ئهھدىگه ۋاپا قىلىـپ) شـ .كىشىلهر بار 424F

ئهنهس ئىبنـى ئـايهتنى دېـگهن  ۲
 .}ئوياليمىزدهپ  »ھهققىده نازىل بولغان كىشىلهر ئوخشاش غانىڭشۇۋه  نهزىر

ئىشـقا ى كىنـىلتائاال ئۇنىڭ بـۇ تىهللا ،ئۇچرىشىشنى ئارزۇ قىلدىبىلهن  دۈشمهنبۇ كاتتا ساھابه 
ئۇچرىشىشـنى ئـارزۇ قىلىشـتىن  بىـلهن ۋاالاليسىزكى، دۈشمهنۈن شۇنى كۆردى. بۇنىڭدىۇپ بهرئاشۇر

ــۇش ــۇق پهقهت توس ــىدىن ۋه مهغرۇرل ــرلىنىش يۈزىس ــۇپ، پهخى ــى  بول ــۇ ئىككىس ــدىغان ب ئهيىبلىنى
 يته قىلغـان جىھـادىىئۈچۈن ۋاسـ ئۈستۈن قىلىشتائاال دىنىنى هللايهنه . سىز بۇنىڭدىن نهرسىلهردۇر

قېيىـپ كهتكۈچىلهرنىـڭ بـۇ  باھـانه كۆرسـىتىدىغان بهزى ھهقـتىن ،تهلهپنى ئىنكار قىلىش ئۈچـۈن

َوقَـاتُِلوُهْم َحـىتَّ َال َتُكـوَن : تائاال مۇنداق دېگهنهللاھهقته  بۇ ۋاالاليسىز.ۈكۆر مۇقىنىۇشۈبھىسىنىڭ بۇزۇقل

يُن ُكلُّــُه ِلَِّ  ــدِّ ــٌة َوَيُكــوَن ال َن ــۈنلهي  ِفتـْ ــن پۈت ــۈگىگهن، دى ــنه ت ــا هللاپىت ــۈن بولغانغ ــلهن ئۈچ ــۇالر بى قهدهر ئ

يِن ُكلِِّه َوَلْو َكـرَِه اْلُمْشـرُِكونَ  اْحلَقِّ  َوِدينِ  بِاْهلَُدى َرُسوَلهُ  َأْرَسلَ  الَِّذي ُهوَ ،425F۳ ئۇرۇشۇڭالر ھهق دىـن هللا لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

ــالم) ــۇھهممهد (ئىس ــى م ــى (يهن ــڭ پهيغهمبىرىن ــۈن، ئۆزىنى ــش ئۈچ ــتۈن قىلى ــنالردىن ئۈس ــارلىق دى نى ب
ئهلهيھىسساالمنى تولۇق) ھىدايهت ۋه ھهق دىن بىلهن ئهۋهتتى، مۇشرىكالر ئۇنىڭ (ئۈستۈن بولۇشىنى) يامان 

َِْْزيََة َعـْن يَـدإ َوُهـْم َصـاِغُرونَ  ،426F٤كۆرگهن تهقدىردىمۇ تـاكى ئـۇالر سـىلهرگه بويسـۇنۇپ، جىـزىيه  َحىتَّ يـُْعُطوا ا

 .427F٥تۆلىگهنگه قهدهر ئۇرۇش قىلىڭالر

تائاالنىـڭ سـۆزىنى هللاپهقهت  ىتىمهقسـ ىـڭجىھادن[مۇنداق دهيدۇ:  رهھىمهھۇلالھئىبنى قهييۇم 
  قىلىشتۇر].ا خاس قهللاۋه دىننى پۈتۈنلهي  شقىلىي ىئال

كـۇفرىنى ۋه ئۇنىـڭ  بولۇشـىا خـاس قـهللادىننىڭ پۈتۈنلهي : [دېگهن مۇنداق يهنه ئىبنى قهييۇم
قويـۇش ۋه ئـۇالرنى قـۇل قىلىشـمۇ  جىـزىيهدۇ. كاپىرالرنىڭ باشلىرىغا بولى ئهھلىنى خار قىلغانلىق

شـهۋكهت ۋه سـۆز قىلىـش –كـاپىرالرنى ئـۇالر ياخشـى كـۆرگهن شـان. ىڭ بىـر قىسـمىنىڭ دىنىنهللا
ئهركىنلىكىــده ھهمــده ئــۆز ئىززىتــى ۋه دىنىنــى بهرپــا قىلىــش ھالىتىــده قالــدۇرۇش بۇنىڭغــا زىــت 

428F].كېلىدۇ

٦  
                                                                                                                                                                                                 

 بهتلهر -46، -45جىلد  -12» شهرھۇ مۇسلىم« ۱
 ئايهت -23سۈره ئهھزاب  ۲
 ئايهت -39سۈره ئهنفال  ۳
 ئايهت -9ئايهت؛ سۈره سهف  -33سۈره تهۋبه  ٤
 ئايهت -29سۈره تهۋبه  ٥
 بهت -18جىلد  -1» زىممهئهھكامۇ ئهھلىز « ٦
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ينِ  ِيف  ِإْكـَراهَ  َال  :تائاالنىـڭهللاسۆزلهر بىـلهن  يۇقىرىقى َ  قَـدْ  الـدِّ دىنـدا (ئۇنىڭغـا  اْلـَـيِّ  ِمـنَ  الرُّْشـدُ  تـَبَــنيَّ

كىرىشــكه) زورالش يوقتــۇر، ھىــدايهت گــۇمراھلىقتىن ئېنىــق ئايرىلــدى 429F

ســىدا ىدېــگهن ســۆزىنىڭ ئوتتۇر ۱
تائاالنىــڭ هللاي بولغانغــا قهدهر پهرز. ىتائاالنىـڭ ســۆزى ئــالهللازىتلىـق يــوق. ئــۇرۇش قىلىــش تــاكى 

ــال ــۆز دۈشــمي ىســۆزىنىڭ ئ ىگه غالىــب كېلىشــى ۋه ئىســالم لىرنهبولۇشــى پهقهت مۇســۇلمانالرنىڭ ئ
بىلهنـال ھاسـىل بولىـدۇ. فهتھـى قىلىنغـان بـۇ  بولۇشـىي ىئـال ھهرقايسى جـايالردائهھكاملىرىنىڭ 

ســتىده ئۈ ســىئۆزىنىــڭ كۇفرىئهگهر  .مۇســۇلمان بولســا بهك ياخشــى ،رايونالرنىــڭ خهلقىــگه كهلســهك
ئۈسـتىده  سـىنىـڭ كۇفرىىبهلكـى ئۆز ،ئىسالمنى قوبۇل قىلىشقا مهجبۇرالنمايـدۇ الرلىپ قالسا، ئۇېق

دا دىنـ :نىـڭهلېكىن مۇسـۇلمانالرنىڭ ھۆكـۈمرانلىقى ئاسـتىدا بولىـدۇ. سـۈره بهقهر ،لىپ قالىدۇېق

قىلىنغـان مهجبـۇرالش ئىمانغـا مهجبۇرالشـتۇر. سـۈره  ئىنكـاردېـگهن ئايىتىـدىكى  مهجبۇرالش يـوق

يِن ُكلِّـِه َولَـْو َكـرَِه اْلُمْشـرُِكونَ  اْحلَـقِّ  َوِديـنِ  بِاْهلُـَدى َرُسـوَلهُ  َأْرَسـلَ  الـَِّذي ُهـوَ : تهۋبىنىڭ ھهق دىـن هللا لُِيْظِهـَرُه َعلَـى الـدِّ

ــالم) ــڭ (ئىس ــۈن، ئۆزىنى ــش ئۈچ ــتۈن قىلى ــنالردىن ئۈس ــارلىق دى ــۇھهممهد نى ب ــى م ــى (يهن پهيغهمبىرىن
ئهلهيھىسساالمنى تولۇق) ھىدايهت ۋه ھهق دىن بىلهن ئهۋهتتى، مۇشرىكالر ئۇنىڭ (ئۈستۈن بولۇشىنى) يامان 

كـۆرگهن تهقـدىردىمۇ 430F

دىنــى  دېــگهن ئايىتىـدىكى ئىســپاتالنغان يامـان كــۆرۈش بولسـا، ئۇالرنىــڭ ئـۆز ۲
نى بولۇشـىي ىسـتىدىن ئىسـالم ھۆكمىنىـڭ ئـالئۈ ئـۆزلىرى ،بىلهن بىلله ىلىپ قېلىشېئۈستىده ق
 شىدۇر.ۈيامان كۆر

قـا ۋه هللاسىلهر ئهھلى كىتـابتىن شهرىئهتته ئهھلى كىتاب ۋه ئۇالرنىڭ ھۆكمىدىكى كىشىلهردىن 

(ئۆزىنىڭ كىتابىدا) ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرى (سۈننىتىده) ھـارام هللائاخىرهت كۈنىگه ئىشهنمهيدىغانالر بىلهن، 
غا ئېتىقـاد قىلمايـدىغانالر بىـلهن، ر ۋه ھهق دىن (يهنى ئىسالم دىنى)رام بىلمهيدىغانالقىلغان نهرسىلهرنى ھا

(دېـگهن ئايهتنىـڭ  تـۆلىگهنگه قهدهر، ئـۇرۇش قىلىڭـالر سىلهرگه بويسۇنۇپ خار ھالدا جىزىيه تاكى ئۇالر
ــلهن)  ــۆكمى بى ــزىيهھ ــې جى ــائ ــدۇ. ئهمم ــا مهجبۇرالنماي ــالم دىنىغ ــۇالر ئىس ــتىلگهن. ئ  ،لىش بېكى

قارىشــى بىــردهك  لىش توغرىســىدا ئۆلىماالرنىــڭ كــۆزئــې جىــزىيهئــۇالردىن  ،بۇتپهرهســلهرگه كهلســهك
431Fئهمهس.

۳ 
 جىھادىنىـڭ مۇسـۇلمانالرغا پهرز ھهقنـى كېڭهيـتىش كـى،بىلىشى كېرهكشۇنى  مۇسۇلمان كىشى

ىنى بهزى دۆلهتلهرنىـڭ بهزى دۆلهتـلهرگه تاجـاۋۇز قىلىشـ، ئىكهنلىكىگه ئىمان كهلتـۈرۈش دېگهنلىـك
چهكلهش ۋه باشقىالرنىڭ زېمىنىغا كۈچ بىلهن ئىگه بولۇۋېلىشـنى توسـۇش ئۈچـۈن، يېقىنقـى زامـان 

سـتىلىق ئىشـلىتىپ ۇبـۇ قـانۇنالرنى كۈچلـۈكلهر ئ. خهلقئارا قانۇنالرغـا قارشـى تـۇرۇش دېگهنلىكتـۇر

َْشـُوا فَـَال  مۇنـداق دهيـدۇ: تائـاالهللاكىن ېئويدۇرۇپ چىققان. لـ سـىلهر كىشـىلهردىن  َواْخَشـْونِ  النَّـاسَ  ََ

ُ َمْن يَنُصـُرهُ  ،432F٤ڭالرۇقماڭالر، مهندىنال قورققور نىـڭ دىنىغـا) يـاردهم بهرگهن هللاقـا (يهنـى هللا َولََينُصَرنَّ الَّ

 .433F٥ياردهم بېرىدۇهللاكىشىگه ئهلۋهتته 
 قۇۋۋهتكه باغلىق.–رنىڭ ھهممىسى قۇدرهت ۋه كۈچمالاھكئهبۇ 

                                                           
 ئايهت -256سۈره بهقهره  ۱
 ئايهت -9ئايهت؛ سۈره سهف  -33سۈره تهۋبه  ۲
 »تهپسىر ئىبنى كهسىر« ۳
 ئايهت -44سۈره مائىده  ٤
 ئايهت -40سۈره ھهج  ٥
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بولىـدۇ. بـۇ  پهرزقـۇۋۋهتنى قولغـا كهلتـۈرۈش –كۈچبۇ  ده،ئاجىز كهلگهنىشتىن لقىئادا لهرنى پهرز

ةإ َوِمـْن رِبَـاِط اْخلَْيـِل تـُْرِهبُـوَن بِـِه َعـُدوَّ الَِّ َوَعـُدوَُّكْم  تائاال مۇنـداق دېـگهن:هللاھهقته  َوَأِعـدُّوا َهلُـْم َمـا اْسـَتَطْعُتْم ِمـْن قـُـوَّ

ُ يـَْعَلُمُهـــْم َوَمـــا تُنِفُقـــوا ِمـــْن َشـــْيءإ ِيف َســـِبيِل الَِّ يـُـــَوفَّ ِإلَـــْيُكمْ َوآَخـــرِيَن ِمـــْن ُدوِ�ِـــْم ال تـَْعَلُمـــونـَهُ  ـــُتْم ال ُتْظَلُمـــونَ  ْم الَّ  َوأَنـْ

ــو ــۇڭالردىن كېلىشــىچه ق ــش) ئۈچــۈن، قول ــۇرۇش قىلى ــلهن ئ ــى دۈشــمهنلىرىڭالر (بى رال كــۈچى، جهڭ ئېت

نىڭ دۈشمىنىنى، ئۆزۈڭالرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى ۋه ئۇالردىن باشقا دۈشمهنلهرنى هللابۇنىڭ بىلهن،  .تهييارالڭالر
يولىدا سـهرپ قىلغىـنىڭالر مهيلـى هللاسىلهرنىڭ  .تونۇيدۇهللاقورقۇتىسىلهر، ئۇالرنى سىلهر تونۇمايسىلهر، 

ابتىن نېمه بولسا بولسۇن، سىلهرگه ئۇنىڭ ساۋابى تولۇق بېرىلىدۇ، سىلهرگه زۇلۇم قىلىنمايدۇ (يهنى بۇ ساۋ

 .434F۱ھېچنهرسه كېمهيتىلمهيدۇ)
  

 ئهين بولىدۇ ، بىر نهچچه ئورۇنالردا پهرزبولۇپ ايهپكۇ پهرز يئهسلى. جىھاد بۆلهك -7
تهرلىــك ئــادهم ئــۇنى ئــادا ېي ،دېگهننىــڭ مهنىســى ايهپــكۇ پهرز[ئىبنــى قــۇدامه مۇنــداق دېــگهن: 

باشـقا ئـادهملهردىن  ،لسـاىئـادهم ئـادا قتهرلىـك ېئهگهر ي ،ھهممه ئادهم گۇناھكار بولىدىغان ،قىلمىسا
 دهكئهينـپهرز ڭ ئۈسـتىگه ھهممه ئادهمنى دهسلهپتىال تائاالنىڭ بۇيرۇقىهللادۇر. پهرزساقىت بولىدىغان 

ــيىن . چۈشــىدۇ ئوخشاشــال ــركې ــۇ ئىككىســى بى ــ–ئ ــبىرى ــپهرز كۇدۇ. دىن ئايرىلى ــر ايه پ م ىقىســبى
باشـقا  بولسا، پهرز ئهين ساقىت بولىدۇ. كىشىلهرنىڭ ئادا قىلىشى بىلهن كۆپچىلىكنىڭ گهدىنىدىن

 ].ساقىت بولمايدۇ قالغانالردىن شى بىلهنۇقىلىپ قويئادا كىشىنىڭ 
بىزنىـڭ [دېدى:  لىقىنىڭ دهلىلى توغرىسىدا مۇنداقكۇفايى پهرزئىبنى قۇدامه جىھادنىڭ  كېيىن

ــرُ  اْلُمــْؤِمِننيَ  ِمــنَ  اْلَقاِعــُدونَ  َيْســَتِوي َال  :تائاالنىــڭهللادهلىلىمىــز  ــَررِ  ُأوِيل  َغيـْ  بِــَأْمَواهلِِمْ  الَِّ  َســِبيلِ  ِيف  َواْلُمَجاِهــُدونَ  الضَّ

ُفِســـِهمْ  ـــلَ  َوأَنـْ ـــَأْمَواهلِِمْ  اْلُمَجاِهـــِدينَ  الَُّ  َفضَّ ُفِســـِهمْ  ِب ـــِدينَ  َعَلـــى َوأَنـْ ـــةً  اْلَقاِع ـــدَ  وَُكـــال�  َدرََج ـــَىن  الَُّ  َوَع ـــۇئمىن اْحلُْس لهردىن م

ئۆزرىسىز (ئهما، توكۇر، كېسهلگه ئوخشاش ئۆزرىسـى بـارالر بۇنىڭـدىن مۇستهسـنا) جىھادقـا چىقمىغـانالر 
مــاللىرىنى، هللايولىــدا مــاللىرىنى، جــانلىرىنى تىكىــپ جىھــاد قىلغــۇچىالر بىــلهن بــاراۋهر بولمايــدۇ. هللا

ئۈستۈن قىلدى. بۇ ئىككى خىـل جانلىرىنى تىكىپ جىھاد قىلغۇچىالرنى جىھادقا چىقمىغانالردىن بىر دهرىجه 

جهننهتنـى هللاكىشىلهر (يهنى ئۆزرىسى بولۇپ جىھادقا چىقالمىغانالر ۋه جىھادقا چىققۇچىالر)نىڭ ھهممىسىگه 

ۋهده قىلــدى 435F

 جىھادقــا چىقالمىغــانالردۇكى، ىــدېــگهن ســۆزىدۇر. مانــا بــۇ شــۇنىڭغا دااللهت قىل ۲

 باشقىالرنىڭ جىھاد قىلىشى بىلهن گۇناھكار بولمايدۇ.

ُهْم طَائَِفـٌة لَِيتَـَفقَُّهـواتائاال يهنه مۇنداق دېگهن: هللا  ِيف  َوَما َكاَن اْلُمْؤِمنُـوَن لَِينِفـُروا َكافـًَّة فـَلَـْوال نـََفـَر ِمـْن ُكـلِّ ِفْرقَـةإ ِمـنـْ

ينِ  ا لهرنىـڭ ھهممىسـىنىڭ جىھادقـا چىقىشـى اليىـق ئهمهس (ئۇالرنىـڭ بىـر تۈركـۈمى جىھادقـمۇئمىن الدِّ

 نېمىشـقا ئۈچـۈن، شنه بىر تۈركـۈمى دىنىـي ئـالىم بولـۇبىر جامائهدىن يهئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ھهرچىقتى)، 

چىقمىــدى؟ 436F

 قوشــۇن ېپقېلىــپقســاھابىلىرى  ئۇنىــڭ بىــر قىســىمئــۆزى ۋه  پهيغهمــبهر  ،چــۈنكى ۳
437F].ئهۋهتهتتى

٤  
  :پهرز ئهين بولىدۇجىھاد ئۈچ ئورۇندا [ئاندىن ئىبنى قۇدامه مۇنداق دهيدۇ: 

                                                           
 ئايهت -60سۈره ئهنفال  ۱
 ئايهت -95سۈره نىسائ  ۲
 ئايهت -122سۈره تهۋبه  ۳
 بهتلهر -365، -364جىلد  -10» كهبىيرئهلمۇغنى ۋهششهرھۇل « ٤
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 لهر قوشۇنى بىلهن كـاپىرالر قوشـۇنى ئـۇرۇش قىلىـش ئۈچـۈن سـهپ تـۈزگهنمۇئمىنبىرىنچىسى. 
 پهرزجىھـاد  بولۇپ، اننىڭ قايتىپ كېتىشى ھارامسهپكه قاتناشقان ھهربىر مۇسۇلم . بۇ چاغداھالهتته

ُبُتوا ِفََّـةً  َلِقيـُتمْ  ِإَذا َآَمنُـوا الـَِّذينَ  أَيـَُّهـا يَـا تائـاال مۇنـداق دهيـدۇ:هللابولىدۇ. بۇ ھهقته ئهين   َكثِـريًا الََّ  َواذُْكـُروا فَـاثـْ

تَـْفَشُلوا تـََناَعُعوا َوَال  َوَرُسوَلهُ  الََّ  َوَأِطيُعواتـُْفِلُكوَن  َلَعلَُّكمْ  لهر! مـۇئمىنئى  الصَّـاِبرِينَ  َمعَ  الََّ  ِإنَّ  َواْصِربُوا ِرُحيُكمْ  َوَتْذَهبَ  فـَ

(مۇشرىكالردىن) بىر جامائهگه (يهنى دۈشمهن قوشۇنىغا) ئۇچراشـقان چـېغىڭالردا سـاباتلىق كۆرسـىتىڭالر، 
قـا ۋه هللاھهرىكهتلىـرىڭالردا) –نى كۆپ يـاد ئېـتىڭالر. (پۈتـۈن سـۆزهللامۇۋهپپهقىيهت قازىنىشىڭالر ئۈچۈن 

، (دۈشـمهن بىـلهن ئۇچرىشىشـتىن) بولمىسا .قىلىڭالر، ئىختىالپ قىلىشماڭالر ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت

قىلغۇچىالر بىلهن  رۋسهھهقىقهتهن هللاقىلىڭالر،  رۋسه .قۇۋۋىتىڭالر كېتىپ قالىدۇ–قورقۇپ قالىسىلهر، كۈچ

 .438F۱بىللىدۇر

اْألَْدبَـاَر َوَمـْن يـُـَوهلِِّْم يَاأَيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوا ِإَذا َلِقيـُتْم الـَِّذيَن َكَفـُروا عَْحًفـا فَـال تـَُولـُّوُهْم  تائاال يهنه مۇنـداق دهيـدۇ:هللا

ـََضـبإ ِمـْن الَِّ  لهر! كاپىرالرنىـڭ ھۇجۇمىغـا مـۇئمىنئـى  يـَْوَمَِّذإ ُدبـَُرُه ِإال ُمَتَكّرِفًا ِلِقَتالإ َأْو ُمَتَكيًِّزا ِإَ  ِفََّةإ فـََقْد بَاَء ِب

مكـى قايتـا ئۇرۇشـۇش يـاكى دۇچ كهلگهن چېغىڭالردا، ئۇالرغا ئارقاڭالرنى قىلمـاڭالر (يهنـى قاچمـاڭالر). كى

(ياردهم تىلهش) ئۈچۈن مۇسۇلمانالر جامائهسىگه قوشۇلۇش مهقسىتىده بىر تهرهپكه يـۆتكىلىش قىلماسـتىن، 

   .439F۲نىڭ غهزىپىگه ئۇچرايدۇهللابهلكى دۈشمهنگه ئارقىسىنى قىلىدىكهن (يهنى قاچىدىكهن)، ئۇ ھهقىقهتهن 
شـۇ  . بـۇ چاغـداباسـتۇرۇپ كىـرگهن ھـالهتتهئىككىنچىسى. كاپىرالر مۇسـۇلمانالرنىڭ زېمىنىغـا 

پهرز يهرنىڭ ئهھلى بولغان مۇسۇلمانالرغا دۈشمهنلهرگه قارشى جىھاد قىلىش ۋه ئۇالرنى چېكىنـدۈرۈش 
 ىدۇ.مۇئهييهنلىشبولۇپ ئهين 

 . بۇ چاغـدائهييهن بىر قهۋمنى جىھادقا چاقىرىق قىلساۇنالرنىڭ ئهمىرى مئۈچىنچىسى. مۇسۇلما
تائـاال هللابولۇپ بېكىتىلىـدۇ. بـۇ ھهقـته پهرز ئهين  شچىقى اجىھادقكىشىلهرگه  چاقىرىق قىلىنغان

ْلُتْم ِإَ  اَألْرضِ مۇنداق دهيدۇ:  لهر! مـۇئمىنئـى  يَاأَيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوا َمـا َلُكـْم ِإَذا ِقيـَل َلُكـْم انِفـُروا ِيف َسـِبيِل الَِّ اثـَّاقـَ

ڭالر كهلمهيدۇ؟ۇچىقىڭالر دېيىلسه، نېمىشقا يۇرتۇڭالردىن ئايرىلغنىڭ يولىدا جىھاد قىلىشقا هللاسىلهرگه  440F

۳ 

سىلهردىن جىھادقـا چىقىـش تهلهپ قىلىنسـا « »َوِإَذا اْسـتـُْنِفْرُمتْ فَـاْنِفُروا«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

 442F٥.]441F٤»چىقىڭالر
 دهپ نىـڭ دهلىلىنىـڭ دهل ئـۆزىخىـل ھالهتنىڭ دهلىلى بىرىنچى خىل ھالهتمهن ئىككىنچى 

ُبُتوا قارايمهن. (مۇشـرىكالردىن) بىـر جامـائهگه (يهنـى دۈشـمهن قوشـۇنىغا) ئۇچراشـقان  ِإَذا َلِقيُتْم ِفًََّة فَـاثـْ

كاپىرالرنىـــڭ  اْألَْدبَــارَ  تـَُولـُّـوُهمُ  فَــَال  عَْحًفــا َكَفــُروا الـَّـِذينَ  َلِقيــُتمُ  ِإَذا ،443F٦چــېغىڭالردا ســاباتلىق كۆرســـىتىڭالر

چۈنكى كاپىرالرنىـڭ  ،444F۷چېغىڭالردا، ئۇالرغا ئارقاڭالرنى قىلماڭالر (يهنى قاچماڭالر)ھۇجۇمىغا دۇچ كهلگهن 
                                                           

 ئايهتلهر -46، -45سۈره ئهنفال  ۱
 ئايهتلهر -16، -15سۈره ئهنفال  ۲
 ئايهت -38سۈره تهۋبه  ۳
 سۈنهن ئىبنى ماجه ٤
 بهتلهر -366، -365جىلد  -10» ئهلمۇغنى ۋهششهرھۇل كهبىير« ٥
 ئايهت -45سۈره ئهنفال  ٦
 ئايهت -15سۈره ئهنفال  ۷
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ئىككــى كاپىرالرنىــڭ مۇســۇلمانالر رايونىغــا باســتۇرۇپ كىرىشــى ئىككــى قوشــۇننىڭ ئۇچراشــقىنى ۋه 
 ۇر. تسهپنىڭ تۈزۈلگىنىگه ئوخشاش

قىلغـۇچىالردا مۇنـداق نى ئـادا ھالهتته ئۇ ايهپپهرز كۇمهن بۇ كىتابنىڭ ئىككىنچى بابىدا، جىھاد 
  :الزىم دهپ توختالغان ئىدىم بولۇشىتلهر ھازىرالنغان شهر

) ئـازاد ٤( ،بولۇشھوشى جايىدا –) ئهقلى٣( ،شۇ) باالغهتكه يهتكهن بول٢( ،بولۇش) مۇسۇلمان ١(
) ئـۆزىگه كېتهرلىـك ٧( ،بولۇش يئاجىزلىقالردىن خالى ي) جىسمانى٦( ،شۇكىشى بول ) ئهر٥( ،بولۇش

–) ئاتا٨( ،شهرت ساقىت بولىدۇ)بۇ  ،لسهچىقىمغا ئىگه بولۇش (ئهگهر خهلىپه تهرىپىدىن مائاش بېرى
ز ئىگىسىنىڭ رۇخسـىتىنى ئالغـان قهر ،بولسا ر) ئهگهر قهرزدا٩( ،ئانىنىڭ رۇخسىتىنى ئالغان بولۇش

445Fبولۇش.

۱ 

 ،) مۇسۇلمان بولـۇش١(، يهنى ۋالقى بهشىدۇربولغان جىھادنىڭ شهرتى پهقهت ئاۋپهرز ئهين  ،ئهمما
) ئۆزىگه كېتهرلىك چىقىمغا ئىگه ٤( ،ھوشى جايىدا بولۇش–) ئهقلى٣( ،) باالغهتكه يهتكهن بولۇش٢(

 بولۇش. يئاجىزلىقالردىن خالى ي) جىسمانى٥( ،بولۇش
كـۈچكه ئىـگه  داىهتته جىھادنىـڭ كهچـۈرۈم قىلىنىشـشـهرىئ ،اتـمهن ئىككىنچـى باب ،شۇنىڭدهك

 توغرۇلۇق توختالغان ئىدىم. رهلىنھائۆزره ھېسابالنمايدىغان بابولىدىغان ئۆزرىلهر ۋه 
 
 لىش ھهربىر مۇسۇلماننىڭ ئۈستىگه پهرزئې تهلىم ي. ئهسكىرىبۆلهك -8

نىڭ لىشـئې تهلىـم يئهسـكىرىبۇنىڭ تهپسىالتى بۇ كىتابنىڭ ئىككىنچى بابىـدا ئۆتـۈپ كهتتـى. 
دا زىكـرى ىـجىھـاد مهن يۇقىر ،پهرز بولۇشـىنىڭ سـهۋهبىئۆزرىسـى يـوق ھهربىـر مۇسـۇلمانغا  يشهرئى

لماي تـۇرۇپ ئا تهلىم لغاندا جىھادنىىبولۇپمۇ قورالالر تهرهققىي ق ،بولىدۇپهرز ئهين قىلغان ئورۇنالردا 
 پهرزييـارلىق) تهيهنى جىھادنى ئۇنىڭسىز قىلغىلى بولمايدىغان نهرسه (پهرز شۇڭا  ،قىلغىلى بولمايدۇ

 . بولىدۇ

ةإ  :تائاالنىـڭهللالىش تهلىم ئې ،شۇنىڭدهك دۈشـمهنلىرىڭالر (بىـلهن  َوَأِعـدُّوا َهلُـْم َمـا اْسـَتَطْعُتْم ِمـْن قـُـوَّ

تهييارالڭالر ئۇرۇش قىلىش) ئۈچۈن، قولۇڭالردىن كېلىشىچه قورال كۈچى 446F

بولغان پهرز دېگهن سۆزى بىلهن  ۲
 تهييارلىقنىڭ بىر قىسمىدۇر.

َََّة الرَّْمـيُ « :سـىر قىلغـانپبۇ سۆزى بىلهن ته نى ئۆزىنىڭكۈچ پهيغهمبهر   بىلىڭالركـى«» َأَال ِإنَّ اْلُقـ

 447F۳.دهپ ئۈچ قېتىم تهكرارلىغان» ئېتىشتۇرئوق  جهزمهن ،دېگهن كۈچ
بهلكـى  .ايه قىلمايدۇپتاشلىۋېتىشى كۇ ئۇنى دىنانئ ،لىپتهلىم ئېئىنسانغا ھاياتىدا بىر قېتىم 

لىش ئۈچـــۈن، مهشـــىقنى ېبـــولغىنى ئۆزىنىـــڭ جهڭ قىلىـــش ئىقتىـــدارىنى ســـاقالپ قـــ پهرز

َمـْن َعلِـَم الرَّْمـَي ُمثَّ تـَرََكـُه فـَلَـْيَس « :نىـڭ ى پهيغهمـبهر كىنـىپهرزلداۋامالشتۇرۇشتۇر. بۇ داۋامالشتۇرۇشنىڭ 
ئــۇ بىــزدىن  ،ىۋهتســهتاشلئــۇنى (داۋامالشــتۇرماي) ىن ئانــد ،كىمكــى ئــوق ئېتىشــنى ئۆگۈنــۈپ« »ِمنَّــا

 .دېگهن سۆزىدىن بىلىۋالغىلى بولىدۇ 448F٤»ئهمهس
                                                           

 بهتلهر -381، -366جىلد  -10» ى ۋهششهرھۇل كهبىيرئهلمۇغن« ۱
 ئايهت -60سۈره ئهنفال  ۲
 مۇسلىم رىۋايىتى ۳
 مۇسلىم رىۋايىتى ٤
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ى كۆرسـىتىپ بېرىـدۇ. كىنـىپهرزلبۇ ھهدىـس جىھادقـا ھهرۋاقىـت تهييـارلىق كـۆرۈپ تۇرۇشـنىڭ 

َلـــةً  :تائاالنىـــڭهللا َيِميلُـــوَن َعَلـــْيُكْم َميـْ ـُْفلُـــوَن َعـــْن َأْســـِلَكِتُكْم َوَأْمِتَعـــِتُكْم فـَ كـــاپىرالر  ةً َواِحـــدَ  َودَّ الَّـــِذيَن َكَفـــُروا لَـــْو تـَ

سىلهرنىڭ قوراللىرىڭالردىن، ئهشيالىرىڭالردىن غهپلهتته قېلىشـىڭالرنى، شـۇنىڭ بىـلهن سـىلهرگه بىـردىنال 

(تۇيۇقســىزدىن) ھۇجــۇم قىلىشــنى ئــارزۇ قىلىــدۇ 449F

نىڭ جۈملىســىدىن مۇشــۇ ھهم دېــگهن ســۆزى ۱
 ھېسابلىنىدۇ.

پهرز بولۇشـىنىڭ لىش جىھادنىـڭ تهلىـم ئـېپ ئۆتـۈش كېرهككـى، ۇيهرده شۇنىڭغا ئاگاھالنـدۇر بۇ
دۈشمهن مۇسۇلمانالر دىيارىغـا  ،قىلدىم. بولۇپمۇ بايان بۆلهكته -٧تلهرنى شهرتى ئهمهس. مهن بۇ شهر

تېخىمــۇ  هندكهشــئهييهنلهبولــۇپ مۇپهرز ئهيــن ئۇنىڭغــا قارشــى ئــۇرۇش قىلىــش  ،باســتۇرۇپ كىرىــپ
 شۇنداق.

ھـۆرمهت ۋه دىنغـا  جىھـادىقوغـدىنىش  ،ئهممـا[دۇ: مۇنـداق دهيـ رهھىمهھۇلالھ تهيمىييهئىبنى 
تۈرلىرىنىـڭ ئهڭ كۈچلـۈكى بولـۇپ، ئـۇ بـارلىق  ئارقىغـا چېكىنـدۈرۈشنى دۈشمهن تاجاۋۇز قىلغۇچى

 . ئىماندىن قالسا دىن ۋه دۇنيانى بۇزىدىغان تاجاۋۇزچى دۈشمهننىپهرزئىتتىپاقى بىلهن ئۆلىماالرنىڭ 
ــ ــا قايتۇرۇش ــۇھىمتىنمۇ ئارقىغ ــوق زپهرراق م ــر  ،ي ــا ھېچبى ــۈن ئۇنىڭغ ــۇنىڭ ئۈچ ــهش ــهر نهرس ت ش

450Fچىكىندۈرۈلىدۇ]. دۈشمهنبهلكى ئىمكانىيهتنىڭ يېتىشىچه  ،ئېتىلمهيدۇ

۲ 
تهلىــم ئۆزرىســى بولمىغــان ھهربىــر مۇســۇلمانغا گهرچه  يشــهرئى ،بولســاپهرز ئهگهر جىھــاد « :مهن

ــورالئا ــدىغان ق ــىمۇ، بىلمهي ــان بولس ــايمانلىرى–لمىغ ــاكى جهڭ س ــاراق ي ــلهن ي ـــ بى ــۆزىگه ۋه  ــ ئ
دۈشمهنگه قارشى ئۇرۇشقا قاتنىشـىش  ـــ ئاستىداقېرىنداشلىرىغا زىيان يهتكۈزۈپ قويماسلىق شهرتى 

: ئـۇ زات مۇنـداق دېـگهن ۇ ھهدىسى،مۇن ڭنى . بۇنىڭ دهلىلى پهيغهمبهر دهپ قارايمهن» بولىدۇ پهرز

ھهربىــر  451F۳.»يولســىز قــاراپ تۇرۇشــقىمۇ بولمايــدۇزىيــان يهتكۈزۈشــكىمۇ، زىيانغــا » «ال َضــَرَر وال ِضــرَارَ «

الزىـم تۇتۇشـى  ئـۆزىگه مۇسۇلمان جىھادتا كۈچى يهتكهن دائىرىده ئهمىـرى بهلگىـلهپ بهرگهن ئىشـنى
 شهرت.
 
شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئۇنىـڭ سىياسـهتلىرى مۇشـۇ  ،مۇجاھىد ئۈممهتتۇر ىتىئۈمم ئىسالم. بۆلهك -9

 سۈپهتكه ئۇيغۇن يۈرگۈزۈلۈشى الزىم
جىھـادى ۋه  ھهقنـى كېڭهيـتىشردىن سىز شۇنى بىلىۋاالاليسىزكى، مۇسۇلمانالر بۆلهكله يۇقىرىقى
ن پهرز ئهيـ ۋه بهزىـدهبولىـدۇ  ايهپـكۇ پهرز. جىھاد بهزىده مۇسـۇلمانالرغا انلغۇبۇيرغا جىھادىقوغدىنىش 

ىشـتىن ىتيوقدىيارىدا  ئۆز . دۈشمهننىپهرزلىش ۋه ئۇنى داۋامالشتۇرۇشمۇ تهلىم ئې يبولىدۇ. ئهسكىرى
نى جۇمھــۇر ئۆلىمــاالر ئــاز دېگهنــده يىلــدا بىــر قېــتىم قىلىــش جىھــادى ھهقنــى كېڭهيــتىشئىبــارهت 

پهقهت مۇسـۇلمانالرنىڭ ئـاجىز  بۇ ئهڭ تۆۋهن چهك بولۇپ، بـۇنىدهپ قارىغان. مانا  پهرزمۇسۇلمانالرغا 
يهنه بىـر بۆلـۈك دۈشـمهن بىـلهن تۈزۈشـكهن سۈلھىسـىال توسـۇپ قاالاليـدۇ. ئۇالرنىـڭ كېلىشى ياكى 

 دهپ قارايدۇ. پهرزقىلىش مۇمكىنال بولسا جىھاد  ،تىم سانى بىلهن چهك توختاتماستىنئۆلىماالر قې
ئىسـالم  جىـزىيهدهپ قارىغان جۇمھـۇر ئۆلىماالرنىـڭ دهلىلـى شـۇكى، پهرز ئۇنى يىلدا بىر قېتىم 

ئۆلىماالرنىـڭ  ىنىجىزىي ،داقالشۇن .پهرزجىھادنىڭ ئورنىدا  پۇقراالرغادىيارىدىكى مۇسۇلمان بولمىغان 
                                                           

 ئايهت -102سۈره نىسائ  ۱
 بهت -309» ئهلئىختىياراتۇل فىقھىييه« ۲
 دارى قۇتنى رىۋايىتى ۳
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 نىڭ ئورنىـدا تۇرغـۇچى ئهمهلىجىزىي ،. شۇنىڭ ئۈچۈنپهرزئېلىش بىرلىكى بىلهن يىلدا بىر قېتىم 
452Fكېرهك. بولۇشى قىلىنغانيىلدا بىر قېتىم  جىھاد ـــ

۱ 

 ُهـمْ  َوَال  يـَُتوبُونَ  َال  مثَُّ  َمرَّتـَْنيِ  َأوْ  َمرَّةً  َعامإ  ُكلِّ  ِيف  يـُْفتَـُنونَ  أَنـَُّهمْ  يـََرْونَ  َأَوَال : تائاالنىڭهللابۇ ھۆكۈمنى « :يهنهمهن 

يىلـى بىـر قېـتىم يـاكى ئىككـى قېـتىم سـىنىلىدىغانلىقىنى (يهنـى ئـۇالر ىنىـڭ ھهرئۇالر ئۆزلىر يَـذَّكَُّرونَ 

نازىـل بولـۇپ، سـىرلىرىنىڭ پـاش قىلىنىـدىغانلىقىنى) بىلمهمـدۇ؟ ئانـدىن ئـۇالر تهۋبه  ۋهھىيتوغرىسىدا 

قىلمايدۇ (يهنـى نىفـاقتىن قايتمايـدۇ). ئىبرهتمـۇ ئالمايـدۇ 453F

ئىجتىھـاد قىلىـپ ھهم دېـگهن سـۆزىدىن  ۲
ئـۇالر « :. ئىبنى كهسىر بـۇ ئايهتنىـڭ تهپسـىرىده قهتادهنىـڭدهپ قارايمهن» ۋېلىشمۇ مۇمكىنىچىقىر

 دېگهن سۆزىنى نهقىل قىلغان. »لدا بىر ياكى ئىككى قېتىم غازات بىلهن سىنىلىدۇيى
غان جىھادنىڭ گه پهرز بولىخهلىپ[دا مۇنداق دېگهن: ىجىھادى توغرىس ھهقنى كېڭهيتىش قۇرتۇبى

 نى ئىسالمغا دهۋهت قىلىش،بىر تائىپه كىشىنى دۈشمهن تهرهپكه ئۇالر ئۇنىڭ ،ئىككىنچى بىر قىسمى
 نىـڭ دىنىنـى ئـۇالر ئۈسـتىدىنهللالىش ۋه ېئۇالرنىڭ ئهزىيىتىدىن ساقلىنىپ ق ،خار قىلىشئۇالرنى 

ش ئۈچـۈن يىلـدا بىـر ىـقىل ۈنگهنگه قهدهر ئۈستتۆلى جىزىيهسالم دىنىغا كىرگهن ياكى ىتاكى ئۇالر ئ
 بىـلهن ئۆزى ئىشهنچ قىلىدىغان بىر كىشى ئۇالرنى ياكىۋه چىقىپ  ئېلىپ بىلله بىلهن قېتىم ئۆزى

بىـر  نىـڭخهلىپى ىمۇئۇ بولس ،ھادنىڭ ئىچىده نهفله جىھادمۇ بار. جىپهرزقارتىپ غازاتقا سېلىشى چى
دۈشـمهن خهۋهرسـىز قالغـان ۋه پۇرسـهت  ،يهنه بىر تائىپه مۇجاھىدنى چىقارتىشـى كېيىنتائىپىدىن 

ىـش قـۇۋۋهتنى ئاشـكارا قىل–ه كـۈچھهمـد ىىشـتقورقى ى، ئـۇالرنىا قوشۇن ئهۋهتىشچىققان ۋاقىتالرد
454F].قاتارلىقالر ىزىتىشۆئورۇنلىرىدا رىباتتا تۇرۇش ئارقىلىق ئۇالرنى ك

۳ 
، ئۇنىڭـدىن پهرزئىمام قۇرتۇبى جۇمھۇر ئۆلىماالرغا ئوخشاش يىلـدا بىـر قېـتىم غـازات قىلىشـنى 

 .غانئارتۇق بولغىنىنى نهپله دهپ قارى

ةإ َوَأِعـدُّوا َهلُـْم َمـا اْسـَتَطْعُتْم ِمـْن  :تائاالنىـڭهللائهگهر بىز  دۈشـمهنلىرىڭالر (بىـلهن ئـۇرۇش قىلىـش)  قـُـوَّ

تهييـارالڭالر ئۈچۈن، قولۇڭالردىن كېلىشىچه قورال كۈچى 455F

دېـگهن سـۆزىده كهلـگهن جىھادقـا ھهرۋاقىـت  ٤
لىكىگه ئېتىبار بىلهن قارايدىغان بولساق، ئىسالم ئۈممىتىنىـڭ بىرىنچـى پهرزتهييارلىق كۆرۈشنىڭ 
ئىســالم ئۈممىتىنىــڭ تاشــقى ۋه ئىچكــى  كىنــى بىلىــۋاالاليمىز.ىمهت ئىكهنلبولــۇپ مۇجاھىــد ئــۈم

تهربىيه، سـانائهت، –شى كېرهك. تهلىمۈلۈزۈقا چىقىرىش ئۈچۈن يۈرگدلهرنى ۋۇجۇپهرزسىياسهتلىرى بۇ 
، تىجـارهت، ماكانالشـتۇرۇش ۋه ئۇنىڭـدىن باشـقا سىياسـهتلهرنىڭ ھهممىسـى جىھـاد ئىگىلىـك–يېزا

: لىنىشى كېرهك. بـۇ ھهقـته پهيغهمـبهر ئىجرا قىئۇنىڭ ئۈچۈن خىزمىتى ئۈچۈن پىالنلىنىشى ۋه 

َيانِ  لِْلُمْؤِمنِ  اْلُمْؤِمنُ « –بىـر ۆلهكلىرىئۈچـۈن بـ مۇئمىن مۇئمىن« َوَشبََّك بـَْنيَ َأَصاِبِعهِ  »بـَْعًضا بـَْعُضهُ  َيُشدُّ  َكاْلبـُنـْ

ــى  ــايدۇبىرىن ــا ئوخش ــدىغان بىناغ ــپ تۇرى ــاق دهپ »چىڭىتى ــر نىىلىربارم ــرىگه–بى ــتۈرۈپ  بى كىرىش
 456F٥.كۆرسهتتى

                                                           
 بهتلهر -368، -367جىلد  -10» ئهلمۇغنى ۋهششهرھۇل كهبىير« ۱
 ئايهت -126تهۋبه سۈره  ۲
 بهت -152جىلد  -8» تهفسىيرۇ قۇرتۇبى« ۳
 ئايهت -60سۈره ئهنفال  ٤
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ٥
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ِهْم وَتعاطُِفِهْم، َمَثُل اجلََْسـِد ِإَذا اْشـَتَكى ِمْنـُه «يهنه مۇنداق دېگهن:  پهيغهمبهر  ََادِِّهْم وتـَرَامحُِ مَثُل اْلُمْؤِمِنَني ِيف تـَ
كۆيۈنـۈش ۋه  مىسـالى ئۆزئـارا دوستلىشـىش،لهرنىـڭ مۇئمىن« »ُعْضٌَ َتداَعى لُه سائُِر اْجلسِد بالسَهِر واحلُْمَّـى

پۈتۈن بهدهنگه ئوخشايدۇ. بهدهندىن بىرهر ئهزا ئاغرىسا، پۈتـۈن بهدهنـدىن ئۇيقـۇ  بىريۆلهك بولۇشتا –يار
457F».قېچىپ ۋه قىزىپ ئارامسىزلىنىدۇ

۱ 
  

چاغدا تهييارلىق  بۇ ،ىدۇۇپ قالتوس ال. مۇسۇلمانالرنى جىھادتىن پهقهت ئاجىزلىقبۆلهك -10
 بولىدۇ كۆرۈش پهرز

(كـاپىرالر بىـلهن جهڭ قىلغـان  اْألَْعَلْونَ  َوأَنـُْتمُ  السَّْلمِ  ِإَ   َوَتْدُعوا َتُِنوا َفَال  :تائاالنىڭهللادهلىلى بۇنىڭ 

تۇرسـىلهربه چاقىرمـاڭالر، ھـالبۇكى، سـىلهر غالىىگچېغىڭالردا) بوشاپ قالمـاڭالر، (كـاپىرالرنى) سـۈلھ 458F

۲ 

 دېگهن سۆزىدۇر.
ىـدىكهن، سـۈلھى تۈزۈشـكه تۇرئـۇالر دۈشـمىنىدىن ئۈسـتۈنال  ،قـۇۋۋهت بولـۇپ–مۇسۇلمانالردا كـۈچ

ئۈچـۈن بولغانغـا قهدهر ئـۇرۇش قىلىـش هللاپىتنه تۈگهپ دىن پۈتـۈنلهي  چۈنكى، بۇ ۋاقىتتا .بولمايدۇ

 فَـاقْـتُـُلوا :تائاالنىـڭهللاجىھاد ھهققىده نازىل بولغان ئايهتنىڭ ئهڭ ئاخىرقىسى  بولۇشى. بۇنداق پهرز

ــَالةَ  َوَأَقــاُموا تَــابُوا َفــِإنْ  َمْرَصــدإ  ُكــلَّ  َهلـُـمْ  َواقْـُعــُدوا َواْحُصــُروُهمْ  َوُخــُذوُهمْ  َوَجــْدُمتُوُهمْ  َحْيــثُ  اْلُمْشــرِِكنيَ  ــُوا الصَّ  َفَخلُّــوا الزََّكــاةَ  َوَآتـَ

ئـېلىڭالر، مۇشرىكالرنى قهيهرده ئۇچراتساڭالر، شۇ يهرده ئۆلتـۈرۈڭالر، ئهسـىرگه  رَِحـيمٌ  َغُفورٌ  الََّ  ِإنَّ  َسِبيَلُهمْ 

ئهگهر ئـۇالر تهۋبه قىلسـا، نامـاز ئوقۇسـا،  .ىغان يوللىرىنى كۆزىتىـپ تـۇرۇڭالرقورشاڭالر، ئۇالرنىڭ ئۆتىد
قىلغۇچىـدۇر،  مهغفىـرهت(تهۋبه قىلغۇچىالرغـا) هللاشۈبھىسـىزكى،  .يـۇپ بېـرىڭالرزاكات بهرسه، ئۇالرنى قو

رهھىم قىلغۇچىدۇر 459F

 جىزىيههت ۋه مۇشۇ سۈرىنىڭ ئۆزىدىكى دېگهن سۆزى بولغانلىقى ئۈچۈندۇر. بۇ ئاي ۳
مۇميۈزلۈك ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇدى. ئۇ ئايهت قۇرئان كهرىمنىـڭ ئىچىـدىكى ئهڭ ئاخىرىـدا وئايىتى ئ

ئىمام بۇخـارى  ۋهتكۈچى ئايهت يوق.ۇنازىل بولغان ئايهتلهردىن بولۇپ، بۇنى ھېچبىر ئهمهلدىن قالدۇر

 سـۈره بهرائهت ،ئاخىرىدا نازىل بولغان سۈره ئهڭ{ :قىلىدۇگهنلىكىنى رىۋايهت ېمۇنداق د نىڭ بهرائ 

مۇشــرىكالر ۋه ئهھلــى  كېيىنكــى خهلىــپىلهرۋه ئــۇ زاتــتىن  پهيغهمــبهر  460F٤.}دۇرتهۋبه) ســۈره (يهنــى
 توختىلىمىز. بۆلهكته -13كىتابالرغا قارشى ئۇرۇشتا شۇنداق قىلغان ئىدى. بۇ ھهقته 

كاپىرالرنىـڭ مۇسـۇلمانالرنى  ،ىـدۇ. شـۇنىڭ ئۈچـۈنۇپ قالبۇ ئۇرۇشـتىن پهقهتـال ئـاجىزلىق توسـ
تائـاال هللاھهقـته  نهقهدهر تىرىشـىۋاتقانلىقىنى كۆرىسـىز. بـۇۇشـتا توسىن تلىشـېقورالغا ئېرىشـىپ ق

ــگهن:  ــداق دې َلــةً مۇن َيِميُلــوَن َعَلــْيُكْم َميـْ ـُْفُلــوَن َعــْن َأْســِلَكِتُكْم َوَأْمِتَعــِتُكْم فـَ ــاپىرالر  َواِحــَدةً  َودَّ الَّــِذيَن َكَفــُروا َلــْو تـَ ك

سىلهرنىڭ قوراللىرىڭالردىن، ئهشيالىرىڭالردىن غهپلهتته قېلىشـىڭالرنى، شـۇنىڭ بىـلهن سـىلهرگه بىـردىنال 

 .461F٥(تۇيۇقسىزدىن) ھۇجۇم قىلىشنى ئارزۇ قىلىدۇ
                                                           

 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 ئايهت -35سۈره مۇھهممهد  ۲
 ئايهت -5سۈره تهۋبه  ۳
 ھهدىس -4654 ٤
 ئايهت -102سۈره نىسائ  ٥
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 ،مهن بۇ كىتابتا شۇنى تهكرار بايان قىلدىمكى، ئهگهر جىھاد قىلىشتىن ئاجىزلىق توسۇپ قالسـا

دۈشــمهنلىرىڭالر (بىــلهن ئــۇرۇش قىلىــش) ئۈچــۈن، قولــۇڭالردىن كېلىشــىچه قــورال كــۈچى  :تائاالنىــڭهللا

مـۇ رهھىمهھۇلالھ تهيمىيـيه. ئىبنـى پهرزتهييـارلىق كـۆرۈش  ،گه ئاساسـهندېـگهن سـۆزى تهييارالڭالر
462Fمۇشۇنداق دېگهن ئىدى.

۱  
ئاالقىـدىكى ئاساسـنىڭ  ا بولغـانسىدىيۇقىرىقى سۆزلهردىن سىز مۇسۇلمانالر بىلهن كاپىرالر ئوتتۇر

ئۇنىڭـدىن مۇستهسـنا بولغـان تىنچلىـق ھالىتىنىـڭ كېلىشـىم ئىمزالىغـان  ،ىكىنىلئۇرۇش ئىكهن
، تىنچلىقتىن ئىبـارهت بـۇ مۇستهسـنا ھـالهتكه پهقهت نىياكى سۈلھى تۈزگهن سۈرهتته بولىدىغانلىقى

ـــاجىزلىق ۋه  ـــيهت يۈزىســـىدىنالۈزۆربىـــرهر ۇنىڭغا ئوخشـــىغان شـــئ دىغانلىقىنى ىـــلشـــقا بو بېرىرى

ـُتمُ  السَّـْلمِ  ِإَ   َوَتْدُعوا َتُِنوا َفَال  :تائاالنىڭهللابىلىۋاالاليسىز. بۇنىڭ دهلىلى  (كـاپىرالر بىـلهن  اْألَْعلَـْونَ  َوأَنـْ

ــۈلھ ــاپىرالرنى) س ــاڭالر، (ك ــاپ قالم ــېغىڭالردا) بوش ــان چ ــىلهر ىگجهڭ قىلغ ــالبۇكى، س ــاڭالر، ھ ه چاقىرم

تۇرسىلهربغالى 463F

 دېگهن سۆزىدۇر. ۱

دېگهننىـڭ مهنىسـى كـاپىرالر بىـلهن بىـر » ئهلھـۇدنه ــــ اْهلُْدنَـةُ «[ئىبنى قـۇدامه مۇنـداق دېـگهن: 

 ىسـىز ئـۇرۇش قىلماسـلىققا كېلىشـىم تۈزۈشـتۇر. بـۇ سـۈلھهمۋه تۆلىگه لىبهد شهلۆت هممۇددهت تۆل
ۇر، بۇنىـڭ دهلىلـى تدۇرۇسـهك، ئـۇرۇش توختاتمـاق ۋه مۇئاھىـده تۈزۈشـمهك دهپ ئاتىلىـدۇ. بـۇ متۈز

ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىنىڭ سىلهر هللا(بۇ)  َوَرُسوِلِه ِإَ  الَِّذيَن َعاَهْدُمتْ ِمـَن اْلُمْشـرِِكنيَ  بـََراَءٌة ِمَن الَِّ  :تائاالنىڭهللا

جـۇدا بولـۇش (يهنـى مۇئاھىـدىنى بىكـار قىلىـش) –بىلهن مۇئاھىده تۈزۈشكهن مۇشرىكالرغا قاراتقـان ئـادا

ئهگهر ئۇالر تىنچلىققا مايىل بولسا، سهنمۇ تىنچلىققا مايىـل  ...َهلَـا فَاْجَنحْ  ِللسَّْلمِ  َجَنُكوا َوِإنْ ، ئېالنىدۇر

 ىدۇر.لىردېگهن سۆز بولغىن

 پهيغهمـــبهر ‹مه قاتـــارلىقالر مۇنـــداق رىـــۋايهت قىلغـــان: رهســـۋهر ئىبنـــى مهخـــمىمهرۋان ۋه 
 .›لىشـىم تـۈزگهنېيىـل ئـۇرۇش توختىتىشـقا كھهيل ئىبنـى ئهمـرى بىـلهن ئـون ۇھۇدهيبىيىده سـ

بىـلهن  دۈشـمهنلهرئۇالر كۈچهيگهنگه قهدهر تاكى  سا،للۇپ قابهزىده مۇسۇلمانالردا ئاجىزلىق بو ،چۈنكى
 يـاكى شـىلىكې شتىن ئـاجىزقىلى مۇسۇلمانالرنىڭ كاپىرالرغا قارشى ئۇرۇش .ىدۇسه بولم تۈزىكېلىش
يـاكى كـاپىرالر ىنى كـۆزلهش ۋه ئۇالرنىڭ مۇسۇلمان بولۇش بىلهن كېلىشىم تۈزۈش ئارقىلىق كاپىرالر

ىنــى پهقهت مۇســۇلمانالرنىڭ مهنپهئهت دهكشــىۇجىــزىيه تاپشــۇرۇپ دىننىــڭ ئهھكــاملىرىنى الزىــم تۇت
، مـۇددهت بهلگىلىمهسـتىن ئىـكهناتالنغان پ. بـۇ ئىـش ئىسـتـۈزۈش دۇرۇس مىكېلىش نهزهرده تۇتۇپال

چــۈنكى ئــۇ جىھــادنى پۈتــۈنلهي تهرك ئېتىشــكه ئېلىــپ  ،مــۇتلهق كېلىشــىم تــۈزۈش دۇرۇس ئهمهس
تـۈزۈش  مىكېلىشـ ىنى نهزهرده تۇتۇپالمۇسۇلمانالرنىڭ مهنپهئهت« :يۇقىرىدا ئىبنى قۇدامىنىڭ .]بارىدۇ

 سۆزىنى كۆردىڭىز. نهدېگ »دۇرۇس
ئـۆز  بىرهر ئىقلىم ياكى بىرهر رايوننىـڭ[مۇنداق دهيدۇ:  ناملىق كىتابنىڭ ئاپتورى» ئهلمهجمۇئ« 

ئۇنىڭغـا بـۇ ھوقـۇقنى  هخهلىپىنىـڭ يـاكى خهلىـپ شـى دۇرۇس ئهمهس. پهقهتۈكېلىشىم تۈز ئالدىغا
م تـۈزۈش ھوقـۇقى ئهگهر ىكېلىشـ نـداقبۇ ،چۈنكى .تاپشۇرغان كىشىنىڭال كېلىشىم تۈزۈشى دۇرۇس

شـىدىن ۇھهربىر كىشىگه بېرىلسه، بىر ئادهمنىـڭ بىـرهر رايـون خهلقـى بىـلهن كېلىشـىم تـۈزۈپ قوي
مهنـپهئهت ئـۇالر بىـلهن ئـۇرۇش قىلىشـتۇر. ئـاقىۋهتته زىيـان چـوڭ  ،اقالنغىلى بولمايدۇ. ھالبۇكىس

                                                           
 بهت -259 جىلد -28» مهجمۇئۇل فهتاۋا« ۱
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ياكى ئۇنىڭ ئورۇنباسارىغىال خاس.  گهكېلىشىم تۈزۈش پهقهت خهلىپى ،بولۇپ كېتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن
ئـۇنى  ،ئهگهر كېلىشـىمده پايـدا بولمىسـا ، ئهھۋالغـا قارىلىـدۇ.غالىـب ھـالهتته بولسـا هئهگهر خهلىپ

ــُتُم  ر:ســۆزىدۇ مۇنــۇ تائاالنىــڭهللاتــۈزۈش دۇرۇس ئهمهس. بۇنىــڭ دهلىلــى  ــْلِم َوأَنـْ فَــَال َتِنُــوا َوتَــْدُعوا ِإَ  السَّ

ُ َمَعُكـمْ  ه ىگ(كاپىرالر بىلهن جهڭ قىلغان چـېغىڭالردا) بوشـاپ قالمـاڭالر، (كـاپىرالرنى) سـۈلھ اْألَْعلَـْوَن َوالَّ

   .]سىلهر بىلهن بىرگىدۇرهللاتۇرسىلهر، بھالبۇكى، سىلهر غالى .چاقىرماڭالر

ُ َمَعُكـمْ  :تائاالنىڭهللائىبنى كهسىر  ـُتُم اْألَْعلَـْوَن َوالَّ جهڭ  (كاپىرالر بىلهن َفَال َتُِنوا َوَتْدُعوا ِإَ  السَّْلِم َوأَنـْ

تۇرسىلهر، بھالبۇكى، سىلهر غالى .چاقىرماڭالره ىگقىلغان چېغىڭالردا) بوشاپ قالماڭالر، (كاپىرالرنى) سۈلھ

دۈشــمهنلهردىن بوشــاپ [ مۇنــداق دېــگهن: دېــگهن ســۆزىنىڭ تهپســىرىده ســىلهر بىــلهن بىرگىــدۇرهللا

يهنى سىلهر كۈچلۈك، سانىڭالر ۋه تهييارلىقىڭالر كـۆپ  ره چاقىرماڭالىگ(كاپىرالرنى) سۈلھ ،قالماڭالر
تائـاال هللا ،. شـۇنىڭ ئۈچـۈنرئـۇرۇش توختىتىشـقا چاقىرمـاڭاله ۋه ىگسۈلھ نىھالهتته تۇرۇپ كاپىرالر

ـُتْم اَألْعلَـْونَ  :مۇنداق دېگهن (كاپىرالر بىلهن جهڭ قىلغان چېغىڭالردا) بوشاپ  َفال َتُِنوا َوَتْدُعوا ِإَ  السَّْلِم َوأَنـْ

ــۈلھ ــاپىرالرنى) س ــاڭالر، (ك ــاڭالرىگقالم ــىلهر غالى .ه چاقىرم ــالبۇكى، س ــىلهربھ ــى ،تۇرس ــىلهر  يهن س
  دېمهكچى. دۈشمىنىڭالردىن ئۈستۈن ھالهتته تۇرۇپ

خهلىـپه  شـۇنداقال مۇسـۇلمانالرغا سېلىشـتۇرغاندا كۈچلـۈك ۋه كـۆپ بولسـا، بارچه ررالاپىك ،ئهمما

رلىرى اپىنـى قــۇرهيش كــ ۋه مۇئاھىــده تۈزۈشـته پايــدا بـار دهپ قارىســا، خـۇددى پهيغهمــبهر  سـۈلھى
سـىدا ئـون ىزاتنى سۈلھىگه ۋه مۇسۇلمانالر بىلهن ئۆزلىرىنىـڭ ئوتتۇر ئۇ ،مهككىگه كىرىشتىن توسۇپ

نىــڭ ئۇالرنىــڭ ئاشــۇ تهلىــپىگه  پهيغهمــبهر  ،يىــل ئــۇرۇش توختىتىشــقا چاقىرغــان ۋاقىتتــا

 سـىلهر بىـلهن بىللىـدۇرهللا :تائاالنىـڭهللاقوشۇلغىنىدهك، ئۇنىڭ شـۇنداق قىلىـش ھوقـۇقى بـار. 
شـارهت ېكاتتـا بىـر ببىـرگه، بىلهن  ئاتا قىلىشنۇسرهت –بهىغهل دېگهن سۆزىده دۈشمهنلهر ئۈستىدىن

 بېرىش بار.
شقا بارىدۇكى، مۇسۇلمانالر بىلهن اقار شۇ كۆز غا كهلگهنلهرمهيدانبولۇپمۇ يېڭىدىن  ،بهزى كىشىلهر
ئاالقىدىكى ئاساس تىنچلىـق. بۇنىڭـدىن مۇستهسـنا ھـالهت بولسـا،  ا بولغانسىدىكاپىرالرنىڭ ئوتتۇر

ـْل  :تائاالنىڭهللازۆرۈرىيهت تېپىلغاندا ئۇرۇش قىلىشتۇر. ئۇالر بۇ سۆزگه  َوِإْن َجَنُكوا ِللسَّـْلِم فَـاْجَنْح َهلَـا َوتـَوَكَّ

 قا تهۋهككۈل قىلغىنهللان، ئهگهر ئۇالر تىنچلىققا مايىل بولسا، سهنمۇ تىنچلىققا مايىل بولغى َعلَـى الَِّ 

شـتىن يوقىتىكهلتۈرىدۇ. مانا بۇ پىكىـر دۈشـمهننى ئۆزىنىـڭ دىيارىـدا قىلىپ دېگهن سۆزىنى دهلىل 
لىپ بارىـدۇ ۋه جىھـادنى پهقهت ېىشقا ئىۋېتجىھادىنى پۈتۈنلهي نابۇت قىل ھهقنى كېڭهيتىشئىبارهت 

بايـان  بۆلهكته -6نىڭ خاتالىقىنى الرچهكلهپ قويىدۇ. بۇ گهپنى دهيدىغان بىلهنال جىھادىقوغدىنىش 
 قىلدۇق.
ئـايهت  چـۈنكى ئـۇ ،ئۇالرنىڭ سۆزىگه دهلىل يـوق ،ئۇالر دهلىل كهلتۈرگهن ئايهتتهيۇقىرىدا  ،ئهمما

شـهرتى بىـلهن كېلىشـىم تۈزۈشـنىڭ  ىه ئېھتىياجىنىـڭ چۈشۈشـكم تۈزۈشىمۇسۇلمانالرنىڭ كېلىش

ـُتْم اَألْعلَـْونَ فَـال تَِ  :قىغا قارىتىلغان. بۇ شـهرتنىۇدۇرۇسل ـْلِم َوأَنـْ (كـاپىرالر بىـلهن جهڭ  نُـوا َوتَـْدُعوا ِإَ  السَّ

                                                                                                                                                                                                 
 ئايهت -35سۈره مۇھهممهد  ۱
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ھـــالبۇكى، ســـىلهر  .ه چاقىرمـــاڭالرىگقىلغـــان چـــېغىڭالردا) بوشـــاپ قالمـــاڭالر، (كـــاپىرالرنى) ســـۈلھ

تۇرسىلهربغالى 464F

 .بىرىنچى ئايهت بايان قىلىپ بېرىدۇدېگهن  ۱
سۈره ئهنفالنىڭ ئايىتى مۇسۇلمانالرنىڭ سۈلھى تۈزۈشكه ئېھتىياجى چۈشكهن ۋه مۇسـۇلمانالرنىڭ 

 بولسـا، سۈره مۇھهممهدنىڭ ئايىتى ،ئهمما .دىن ئىبارهت بىرال ھالهتكه خاسبولۇشىپايدىسىغا بولغان 
سـىم ېدۈشـمىنىگه ب ئـۆز مۇسـۇلمانالرنىڭ ،سۈلھى تۈزۈشـنىڭ مۇسـۇلمانالرنىڭ پايدىسـىغا بولمىغـان

بـۇ چاغـدا سـۈلھى تـۈزۈش  ،قىلغۇدهك كۈچى بولغان يهنه بىر ھالهتكه خاس. مۇشۇ ئـايهتكه ئاساسـهن
 ۈنئىسـالم دىنىنـى باشـقا دىـنالر ئۈسـتىدىن ئۈسـت ،دۇرۇس ئهمهس. بۇ ھـالهتته سـۈلھى تۈزگهنلىـك

 :سـۆزىدۇر مۇنـۇىڭ تائاالنهللا. بۇنىڭ دهلىلى مهقسهتتىن چهتنىگهنلىك يئاساسى قىلىشتىن ئىبارهت

 َِّيُن ُكلُّـُه ِل َنٌة َوَيُكـوَن الـدِّ ئۈچـۈن بولغانغـا قهدهر هللاپىتنه تۈگىگهن، دىن پۈتـۈنلهي  َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ ال َتُكوَن ِفتـْ

يِن ُكلِّـِه َولَـْو َكـرَِه اْلُمْشـرُِكونَ  اْحلَـقِّ  َوِديـنِ  بِاْهلُـَدى َرُسـوَلهُ  َأْرَسـلَ  الـَِّذي ُهـوَ ،465F۲ ئۇالر بىلهن ئۇرۇشـۇڭالر  لُِيْظِهـَرُه َعلَـى الـدِّ

نى بارلىق دىنالردىن ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن، ئۆزىنىڭ پهيغهمبىرىنى (يهنى مـۇھهممهد ھهق دىن (ئىسالم)هللا
يامان ئهلهيھىسساالمنى تولۇق) ھىدايهت ۋه ھهق دىن بىلهن ئهۋهتتى، مۇشرىكالر ئۇنىڭ (ئۈستۈن بولۇشىنى) 

 مهقسهتتۇر. يمانا بۇ ئاساسى .466F۳كۆرگهن تهقدىردىمۇ
تائاالغا هللاى ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگار ،مۇشرىكالر مۇسۇلمان بولۇپ قىلىش ئۈستۈنئىسالم دىنىنى 
قـا هللاگـانه بىـر ېي–ئـۇالر يهكـكه ياكى تقانغا قهدهر ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشئىبادهت قىلىشقا قاي

ــتىن  ــادهت قىلىش ــاش ئىب ــانب ــادهم تارتق ــداق ئ ــدىغان ېدۇچ ك ھهرقان ــا دۇچ كخارلىقلى ــپ،ېق  لى
 تاپشـۇرغان جىـزىيهئىسـالم ھۆكـۈمرانلىقى ئاسـتىدا  ،تـۇرۇپ قېلىـپ ىدهتئۈس سىئۆزلىرىنىڭ كۇفرى

َِْْزيَـَة َعـْن يَـدإ َوُهـْم َصـاِغُرونَ  :تائاال مۇنداق دېگهنهللابىلهن بولىدۇ. بۇ ھهقته ياشاش ھالدا   َحـىتَّ يـُْعطُـوا ا

تـۆلىگهنگه قهدهر، ئـۇرۇش  سىلهرگه بويسۇنۇپ خار ھالـدا جىـزىيه سىلهر ئهھلى كىتاب بىلهن، تاكى ئۇالر

بىـلهن ۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرى هللاشۈبھىسىزكى،  ِإنَّ الَِّذيَن ُحيَادُّوَن الََّ َوَرُسوَلُه ُأْولََِّـَك ِيف اَألَذلِّـنيَ  ،467F٤قىلىڭالر

 .468F٥ئىنسانالر قاتارىدىدۇربىلهن قارشىالشقۇچىالر ئهڭ خار 

ئهگهر ئۇالر تىنچلىققا مايىـل بولسـا،  َوِإْن َجَنُكوا ِللسَّْلِم فَاْجَنْح َهلَـا :الدىكىفئهن ئىبنى كهسىر سۈره

سـهنمۇ تىنچلىققــا مايىــل بــولغىن 469F

ئاببــاس، : [ئىبنــى مۇنـداق دېــگهن گهن ئايهتنىــڭ تهپســىرىدهېـد ٦
قاتـارلىق ئۆلىمـاالر خۇراسـانى، ئىكـرهمه، ھهسـهن ۋه قهتـاده  د ئىبنى ئهسلهم، ئهتـائۇلمۇجاھىد، زهي

سـىلهر ئهھلـى  اْآلَِخـرِ  بِـاْليَـْومِ  َوَال  بِـالَِّ  يـُْؤِمنُـونَ  َال  الـَِّذينَ  قَـاتُِلوا :سۈره تهۋبىدىكى بۇ ئايهت«: مۇنداق دېگهن

قا ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئىشهنمهيدىغانالر بىلهن ئۇرۇش قىلىڭالرهللاكىتابتىن  470F

قىلىـچ ئـايىتى بـۇ  دېـگهن ۷
 سـۈره تهۋبىنىـڭ ئايىتىـده ،چـۈنكى .ئۇ سـۆزنىمۇ ئـويلىنىش كېـرهك». ربىلهن ئهمهلدىن قالغۇچىدۇ

ئۇالر بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا بـۇيرۇق بـار. ئهگهر دۈشـمهن كـۆپ  ،ئهگهر ئۇرۇش قىلىش مۇمكىن بولسا
                                                           

 ئايهت -35سۈره مۇھهممهد  ۱
 ئايهت -39سۈره ئهنفال  ۲
 ئايهت -33سۈره تهۋبه  ۳
 ئايهت -29سۈره تهۋبه  ٤
 ئايهت -20سۈره مۇجادىله  ٥
 ئايهت -61سۈره ئهنفال  ٦
 ئايهت -29سۈره تهۋبه  ۷
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 پهيغهمـبهر  ھهمـده ىـمهرى كهئـايىت قىرىقىۇيئۇنىڭغا  بولسا، ئۇالر بىلهن كېلىشىم تۈزۈش دۇرۇس.
ۇ ئىككــى بــ ،دااللهت قىلىــدۇ. شــۇنىڭ ئۈچــۈن گهنلىكىكېلىشــىم تــۈز نىــڭ ھــۇدهيبىيه كۈنىســىده

بىرىنـى –بىـر نه ۋهتمهيـدۇ ۋهۇبىرىنـى ئهمهلـدىن قالدۇر–نه بىـر، سىدا زىتلىق يوقىئايهتنىڭ ئوتتۇر
  471F۱.]ياخشى بىلگۈچىدۇرهللاخاسالشتۇرمايدۇ. 

ئهگهر ئۇالر تىنچلىققا مايىل بولسـا، سـهنمۇ تىنچلىققـا  َجَنُكوا ِللسَّْلِم فَـاْجَنْح َهلَـاَوِإْن  :ئىبنى ھهجهر

بۇ ئـايهت مۇشـرىكالر كۈچلـۈك ۋه سـانى كـۆپ [دا مۇنداق دهيدۇ: ىدېگهن ئايهت توغرىس مايىل بولغىن
شـهرتنىڭ  شـىغا دااللهت قىلىـدۇ. ئـايهتتىكىۇلۇئۇالر بىلهن كېلىشـىم تۈزۈشـنىڭ يولغـا قوي ،بولسا

 بولـۇشسـۈلھى تۈزۈشـنىڭ ئىسـالمغا پايـدىلىق  قبـۇيرۇبېـرىلگهن سۈلھى تۈزۈشكه  ،مهنىسى شۇكى
شـته پايـدا ۈ. ئهگهر ئىسالم كۇفرى ئۈستىدىن غالىـب بولـۇپ كېلىشـىم تۈزشهرتىگه باغالپ قويۇلغان

472F].ئېنىق بولمىسا، كېلىشىم تۈزۈشكه بولمايدۇ

۲  
شـىغا دااللهت ۇلۇهنده كېلىشـىم تۈزۈشـنىڭ يولغـا قويدهلىل كهلتـۈرۈلگهن ئـايهت ھـاجهت چۈشـك

 دۇكى، كېلىشىم تۈزۈشنىڭ ۋاجىبلىقىغا دااللهت قىلمايدۇ.ىقىل
بهلكـى  .بولمايـدۇ ۋېلىشقاىنىيۇقىرىقى سۆزلهردىن ئىسالم دىنى تىنچلىققا چاقىرمايدۇ دهپ چۈش

 چاقىرىـدۇ تايىنىـپ تـۇرۇپغا ئۆزىنىڭ خاس مهپكۇرىسى ،شۇنداقال .ئىسالم دىنى تىنچلىققا چاقىرىدۇ

 َوَمـا َأْرَسـْلَناَك ِإال :تائاال مۇنداق دېگهنهللابۇ تىنچلىقنى بارلىق مهخلۇقالرغا خااليدۇ. بۇ ھهقته  ھهمده

 ،473F۳(ئى مۇھهممهد!) سېنى بىز پۈتۈن ئهھلى جاھان ئۈچۈن پهقهت رهھمهت قىلىـپال ئهۋهتتـۇق َرْمحَـًة ِلْلَعـاَلِمنيَ 

 َُّوِيل ُ ــىدۇمۇئمىنهللا الَّــِذيَن آَمُنــوا ُخيْــرُِجُهْم ِمــْن الظُُّلَمــاِت ِإَ  النُّــورِ الَّ ــڭ ئىگىس ــڭ) رلهرنى ــۇالرنى (كۇفرىنى ، ئ

(پهيغهمبهرلهرنى هللا ِإْصَالِحَها بـَْعدَ  اْألَْرضِ  ِيف  تـُْفِسُدوا َوَال  ،474F٤زۇلمىتىدىن (ئىماننىڭ) يورۇقلۇقىغا چىقىرىدۇ

تۈزىگهندىن كېيىن، يهر يۈزىـده بۇزۇقچىلىـق قىلمـاڭالر(پهيغهمبهرلهرنى ئهۋهتىپ) يهر يۈزىنى هللا،475F٥  َِّإن

ـْـــيِ  َهـــى َعـــْن اْلَفْكَشـــاِء َواْلُمنَكـــِر َواْلبَـ ھهقىـــقهتهن (كىشـــىلهر هللا الََّ يَـــْأُمُر بِاْلَعـــْدِل َواِإلْحَســـاِن َوِإيَتـــاِء ِذي اْلُقـــْرَىب َويـَنـْ

رهھىـم قىلىشـقا –ئهقرىباالرغا سـىله–قىلىشقا، خىشئارىسىدا) ئادىل بولۇشقا، (جىمى خهلققه) ياخشىلىق 

  .476F٦دىن، يامان ئىشالردىن ۋه زۇلۇم قىلىشتىن توسىدۇھهرىكهتلهر)–بۇيرۇيدۇ، قهبىھ (سۆز
ئىماننىـڭ يورۇقلۇقىغـا  ئـۇالرنى كۇفرىنىـڭ زۇلمىتىـدىن، شـهپقهت قىلىـش–مهخلۇقالرغا رهھىـم

ئــى « يـَتَِّخــَذ بـَْعُضــَنا بـَْعًضــا َأْربَابًــا ِمــْن ُدوِن الَِّ  َوَال  :، ئــۇالرنىقىزىقتــۇرۇشچىقىــرىش، گــۈزهل ئهخالقالرغــا 

لىيبىرىمىزنـى خـۇدا قىلىۋالمـا–نى قويۇپ بىـرهللائهھلى كىتاب! (يهنى يهھۇدىيالر ۋه ناساراالر)  477F

دېـگهن  ۷
زېمىنــدا ۋه ئــۇالرنى  قۇلچىلىــق قىلىشــتىن ئــازاد قىلىــش ئىنســانالرغائايهتنىــڭ روھىغــا ئاساســهن 

ھهقىقىــي ئىســالم چۈشهنچىســىدىكى  بۇزۇقچىلىــق قىلىشــتىن توســۇش قاتــارلىق بــۇ ئىشــالر
                                                           

 »تهپسىر ئىبنى كهسىر« ۱
 بهتلهر -276، -275جىلد  -6» فهتھۇل بارى« ۲
 ئايهت -107سۈره ئهنبىيائ  ۳
 ئايهت -257سۈره بهقهره  ٤
 ئايهتلهر -185، -56سۈره ئهئراف  ٥
 ئايهت -90سۈره نهھل  ٦
 ئايهت -64سۈره ئال ئىمران  ۷
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ئۈچـۈن بولغانغـا هللاپىتـنه تـۈگىگهن، دىـن پۈتـۈنلهي قا چىقمايدىكهن، دۋۇجۇ الربۇ ناۋاداۇر. تتىنچلىق

  .پهرزجىھاد قىلىش ئۇالرغا قارشى  قهدهر
 

 قهدهر ئۈزۈلۈپ قالمايدۇتىن چىققانغا ىب. ھىجرهت تاكى كۈن مهغربۆلهك -11

ــْمِع، َوالطَّاَعــِة، «مۇنــداق دېــگهن:  بــۇ ھهقــته پهيغهمــبهر  ُ أََمــَرِين ِبِــنَّ: اجلََْماَعــِة، َوالسَّ َوأَنَــا آُمــرُُكْم ِمَْمــٍس الَّ
 : غـانۇرمېنى شۇنىڭغا بۇيهللامهن سىلهرنى بهش نهرسىگه بۇيرۇيمهن، « »َواهلِْْجَرِة، َواجلَِْهاِد ِيف َسـِبيِل الَِّ 

  ،ئىتــائهت قىلىشــقا(ئهمىــرگه)   ،ئاڭالشــقا(ئهمىرنىــڭ ســۆزىنى)   ،نى الزىــم تۇتۇشــقاجامــائهت
  478F۱.»جىھاد قىلىشقا يولىداهللا  ،قىلىشقا ھىجرهت

بَـُة َحـىتَّ «يهنه مۇنـداق دېـگهن:  َْ َقِطـُع التـَّ بَـُة، َوَال تـَنـْ َْ َقِطـَع التـَّ َقِطـُع اهلِْْجـَرُة َحـىتَّ تـَنـْ  »َتْطلُـَع الشَّـْمُس ِمـْن َمْ رِِبـَـاَال تـَنـْ

تهۋبه ئۈزۈلـۈپ  هچمىغـۇتىن چىقبكـۈن مهغـرىقالمايـدۇ،  توختاپھىجرهت  هچۇتهۋبه ئۈزۈلۈپ قالمىغ«
 479F۲.»قالمايدۇ

 :بولىدۇپهرز لهر ئۈچۈن سهۋهبنهچچه  كى بىردىھىجرهت تۆۋهن
نى ىمۇشرىكالردىن ئايرىلىش ئارقىلىق دىن تىن،قورققانلىقزىيانكهشلىككه ئۇچراشتىن دىندا  -1

خهتهر دىيارغـا ىـه بىنىچئېلىپ قېچىش. ئۇ بولسا كۇفرى دىيارىدىن ئىسالم دىيارىغا ياكى قـادىر بـولغ

أَنَــا بَــرِيٌء ِمــْن ُكــلِّ ُمْســِلٍم يُِقــيُم بـَــْنيَ َأْظُهــِر «مۇنــداق دېــگهن:  ھىجــرهت قىلىشــتۇر. بــۇ ھهقــته پهيغهمــبهر 
. ئـۇ ن ھهرقانداق مۇسۇلماندىن بىـزارسىدا ياشايدىغاىمهن مۇشرىكالرنىڭ ئار» «َال تـَرَاَءى نَارَاُمهَااْلُمْشرِِكَني 

480F.»بىرىنى كۆرمهسلىكى الزىم–ئىككىسىنىڭ ئوتى بىر

۳ 
مهن ئۇبهيـده  :رىـۋايهت قىلغـان لىكىنـىمۇنـداق دېگهن ىـڭاھنبره ۇئىمام بۇخارى ئهتا ئىبنى ئهبـ

ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھانى زىيارهت قىلدىم. بىـز ئۇنىڭـدىن ھىجـرهت ر ئهللهيسى بىلهن ئىبنى ئۆمهي

َلِِه َصـلَّى الَُّ { ئۇ: ،قساتوغرۇلۇق سورى ََن يَِفـرُّ َأَحـُدُهْم ِبِدينِـِه ِإَىل الَِّ تـََعـاَىل َوِإَىل َرُسـ َم، َكاَن اْلُمْؤِمُن َْ  َعَلْيـِه َال ِهْجَرَة اْليَـ
َم يـَْعبُـُد رَبـَُّه َحْيـُث َشـاَء َوَلِكـْن ِجَهـَوَسلََّم َخمَاَفَة َأْن يـُْفَنتَ  َْ ْسـَالَم، َواْليَــ ُ اْإلِ َم فـََقـْد َأْظَهـَر الَّ َْ {بۈگـۈن  }اٌد َونِيَّـةٌ  َعَلْيـِه، فََأمَّـا اْليَــ

بولۇشـتىن  دۇچـاركه زىيانكهشـلىكلهرنىڭ بىرى دىنى ئۈستىده مۇئمىن ئاۋۋال ھىجرهت قىلىش يوق.
ئىسـالم هللابۈگـۈن  ،ممـائه .تتىلىـپ قاچـاېنىڭ پهيغهمبىرى تهرهپـكه ئۇئۋه هللائۆز دىنىنى  ،قورقۇپ

جىھـاد ۋه  ،كىنېلـ .دۇاليـبۈگۈن رهببىگه خالىغـان يهرده ئىبـادهت قىالئۇالر قىلدى.  دىنىنى غالىب
 .دېدى 481F٤}باقىي قالىدۇنىيهت 

ھىجـرهت ئىسـالم دىيارىغـا قىلغـان ھىجـرهت ئىسـالم دىيارىـدىن  ئىنكارئهنھا  ئائىشه رهزىيهلالھۇ
 دېـگهن سـۆزى» بۈگۈن ھىجرهت قىلىـش يـوق« :ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھانىڭ قتىنىۇن بۇقىلىشتۇر. 

ئهنھـا ھىجرهتنىـڭ  رهزىيهلالھـۇئائىشـه  كېـيىندۇ. ئۇالر ئىسـالم دىيارىـدا ئىـدى. ئانـدىن ئىسپاتالي
 ىتتى. لىپ قېچىش بىلهن بېكېنى ئىدىن ،قورقۇپبولۇشتىن  دۇچاركه زىيانكهشلىكسهۋهبىنى 

                                                           
 .دېگهن »سهھىھ«ئهھمهد رىۋايىتى، ئهلبانى بۇ ھهدىسنى  ۱
 .دېگهن »سهھىھ«ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ئهلبانى بۇ ھهدىسنى  ۲
 .دېگهن »سهھىھ«ئهبۇ داۋۇد ۋه تىرمىزى رىۋايىتى، ئهلبانى بۇ ھهدىسنى  ۳
 ھهدىس -3900 ٤
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يولىــدىكى هللاھىجــرهت  ھهدىســىده كهلگهنــدهك، يــۇقىرىقىئهشــئهرىنىڭ خــۇددى ھارىســىل  -2

، َوالسَّـْمِع، َوالطَّاَعـِة، َواهلِْْجـَرِة، َمـَرِين ِبِـنَّ: اجلََْماَعـةِ َوأَنَـا آُمـرُُكْم ِمَْمـٍس الَُّ أَ « دۇ.يجىھادنىڭ مۇقهددىمىسىگه ئوخشـا
نى الزىـم جامـائهت  :مېنى شۇنىڭغا بۇيرۇغـانهللانهرسىگه بۇيرۇيمهن، مهن سىلهرنى بهش « »َواجلَِْهـادِ 

  ،ھىجرهت قىلىشـقا  ،ئىتائهت قىلىشقا(ئهمىرگه)   ،ئاڭالشقا(ئهمىرنىڭ سۆزىنى)   ،تۇتۇشقا
 .»جىھاد قىلىشقا

ۋه جىھاد بىلهن يېقىن بىـر كىتتى ېىپ بھىجرهتنى جىھادنىڭ مۇقهددىمىسى قىل رهسۇلۇلالھ 

مثَُّ ِإنَّ رَبََّك ِللَّـِذيَن َهـاَجُروا ِمـْن بـَْعـِد َمـا فُِتنُـوا مثَُّ َجاَهـُدوا  تائاال مۇنداق دېگهن:هللابايان قىلدى. بۇ ھهقته يهرده 

ـَُفــوٌر رَِحــيمٌ  ئانــدىن (ئــى مــۇھهممهد!) زىيانكهشــلىككه ئۇچرىغانــدىن كېــيىن،  َوَصــبَـُروا ِإنَّ رَبَّــَك ِمــْن بـَْعــِدَها َل

ــقهتهن ــان(مهد ھهقى ــرهت قىلغ ــنىگه) ھىج ــدىن ( ،ى ــڭ هللائان ــان ۋه (جىھادنى ــاد قىلغ ــدا) جىھ ــڭ يولى نى

ــڭ ( ــدىغانالرغا پهرۋهردىگارى ــهققهتلىرىگه) چى ــدۇ)مۇش ــرهت قىلى ــڭ  .مهغفى ــىزكى، پهرۋهردىگارى شۈبھىس
ىــرهت فر قىلغىنىــدىن) كېــيىن ئۇالرغــا ئهلــۋهتته مهغۋشــۇنىڭدىن (يهنــى ئۇالرنىــڭ ھىجــرهت، جىھــاد، ســه

 .482F۱رهھمهت قىلغۇچىدۇر قىلغۇچىدۇر،
 ،ئـاخىرقى مهنزىـل بولمىـدى كـىھىجـرهت زىيانكهشـلىككه ئۇچرىغانـدىن كېيىن ،شۇنىڭ ئۈچۈن
ئىبـارهت كېيىنكـى باسـقۇچنىڭ مۇقهددىمىسـى  اشـتىننىڭ مۇشهققهتلىرىگه چىدئۇپهقهت جىھاد ۋه 

 بولدى.

َقِطـُع اهلِْْجـَرُة َمـا«: مۇنـداق دېـگهن بۇ ھهقـته پهيغهمـبهر   قارشـى دۈشـمهنگه« »َداَم اْلَعـُدوُّ يـَُقاتَـلُ  َال تـَنـْ

  483F۲.»ھىجرهت ئۈزۈلۈپ قالمايدۇ ،ئۇرۇش قىلىنىپال تۇرىدىكهن
بنـى مهريهم ئهلهيھىسسـاالم بىـلهن بىلـله ىتـاكى مۇسـۇلمانالر ئىسـا ئ جىھادنىـڭ ،مهن يۇقىرىدا

غـان ئىـدىم. مانـا بـۇ داۋاملىشىدىغانلىقىنى بايان قىل هدهرق غانقىلغا دهججالغا قارشى ئۇرۇش تۇرۇپ
 .اتالنغانپدهلىللهر بىلهن ئىس بولۇپ، سىقىتائاال يولىدىكى جىھادنىڭ ئهڭ ئاخىرهللا

ــا ــڭ مۇقهددىمىســىگه ئوخش ــرهت جىھادنى ــدىكى مۇســۇلمان  ۇ. ئــۇيدھىج ــاكى يهنه بىــر رايون ي
مۇجاھىدالرغا يـاردهم بېـرىش مهقسـىتىده ۋه يـاكى مۇسـۇلمان كىشـى ئۆزىنىـڭ دىيارىـدىكى جىھادقـا 

 .ئېلىپ بېرىلىدۇقايتىش ئۈچۈن تهييارلىق كۆرۈش ۋه ياردهمچى توپالش مهقسىتىده 
ھىجرهت كۇفرى دىيارىـدىن ئىسـالم [ىڭ ھۆكمى توغرۇلۇق مۇنداق دهيدۇ: نئىبنى قۇدامه ھىجرهت

ُفِسـِهمْ  ظَـاِلِمي اْلَمَالِئَكـةُ  تـََوفـَّاُهمُ  الـَِّذينَ  ِإنَّ تائاال مۇنداق دېگهن: هللادىيارىغا چىقىپ كېتىشتۇر. بۇ ھهقته   أَنـْ

ــاُلوا ــيمَ  َق ــُتمْ  ِف ــاُلوا ُكْن ــاُلوا اْألَْرضِ  ِيف  ُمْسَتْضــَعِفنيَ  ُكنَّــا َق َْْ  َق ــَعةً  الَِّ  َأْرضُ  َتُكــنْ  َأ ــاِجُروا َواِس تُـَه ــا فـَ ــۇم  ِفيَه ــۆزلىرىگه زۇل ئ

كۇففـارالر بىـلهن بىلـله تۇرغۇچىالر)نىـڭ جـانلىرى پهرىشـتىلهر  ،قىلغۇچىالر (يهنى ھىجرهتنى تهرك ئېتىـپ

» دىنىڭالرنىڭ ئىشـىدا) قايسـى ھـالهتته ئىـدىڭالر؟«(تهرىپىدىن ئېلىنىدىغان چاغدا، پهرىشتىلهر ئۇالردىن: 
زېمىندا (يهنى مهككـى زېمىنىـدا) بىـز (دىننـى بهرپـا قىلىشـتىن) بـوزهك قىلىنغـان «دهپ سورايدۇ. ئۇالر: 

  .484F۳دهيدۇ» نىڭ زېمىنى كهڭرى ئهمهسمىدى؟هللاھىجرهت قىلساڭالر «يدۇ. پهرىشتىلهر: ده» ئىدۇق
                                                           

 ئايهت -110سۈره نهھل  ۱
 .دېگهن »سهھىھ«ئهھمهد رىۋايىتى، ئهلبانى بۇ ھهدىسنى  ۲
 ئايهت -97سۈره نىسائ  ۳
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أَنَـا بَـرِيٌء ِمـْن ُكـلِّ ُمْسـِلٍم يُِقـيُم بـَـْنيَ « دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ، ئـۇ مۇنـداق دېـگهن:  پهيغهمبهر
ــداق مۇســۇلماندىن ىمهن مۇشــرىكالرنىڭ ئار«» َأْظُهــِر اْلُمْشــرِِكَني َال تـَــرَاَءى نَارَاُمهَــا ســىدا ياشــايدىغان ھهرقان

  485F۱.»نى كۆرمهسلىكى الزىمىبىر-بىزار. ئۇ ئىككىسىنىڭ ئوتى بىر
مۇسۇلمان ئادهم مۇشرىكالرنىڭ ئوتىنى، ئۇالرمۇ ئۇ  ،ئهگهر بىر جايدا ئوت يېقىلسا ،ئۇنىڭ مهنىسى

 بولمايدۇ.ياشاشقا ئادهمنىڭ ئوتىنى كۆرىدىغان جايدا 
ھىجرهتنىـڭ : «ئهھلى ئىلىملهر مۇنـداق دهيـدۇ رلىقابۇ دهلىللهر كۆپ. بۇ ئىككىسىدىن باشقىم

 .»لىپ قالىدۇېق يباقى قىيامهت كۈنىگىچه ستىنھۆكمى ئۈزۈلۈپ قالما

 هتھــىفمهكــكه « »َال ِهْجــَرَة بـَْعــَد اْلَفــْتحِ « :نىــڭ پهيغهمــبهر : مۇنــداق دهيــدۇ بىــر بۆلــۈك ئــادهملهر

 »قَــِد انـَْقَطَعــِت اهلِْْجــَرُة َوَلِكــْن ِجَهــاٌد َونِيَّــةٌ « :يهنه ،دېگهنلىكــى 486F۲»كېــيىن ھىجــرهت قىلىــش يــوقبولغانــدىن 

دېگهنلىكـى ئۈچـۈن ھىجـرهت  487F۳»بـاقىي قالىـدۇلـېكىن جىھـاد ۋه نىـيهت  ،ھىجرهت ئۈزۈلۈپ قالدى«
 ئۈزۈلۈپ قالدى.

ھىجـرهت « :ئۇنىڭغـا ۇپ،مۇسـۇلمان بولـ همهييۇسهفۋان ئىبنـى ئـ :مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇيهنه 

َمـا « :ئۇنىڭغـا پهيغهمـبهر  .ئۇ مهدىـنىگه كهلـدى ه،دگهندېيىل» بولمايدۇقىلمىغان ئادهمنىڭ دىنى 
ھىجــرهت قىلمىغــان ‹«: ماڭــا ئــۇ .دېــدى» نــېمىگه كهلــدىڭ؟ !ۋهھبــى ئــى ئابــا» «َجـاَء بِــك أَبَـا َوْهــٍب؟

ـَة، أَقِـرُّوا اْرِجـْع «: پهيغهمـبهر  .دېـدى »گهن ئىدىيىلېد ›بولمايدۇئادهمنىڭ دىنى  أَبَـا َوْهـٍب إَىل أَبَـاِطِح َمكَّ
مهككىنىڭ سايلىقلىرىغا قايتىـپ  !ۋهھبى ئى ئابا« »َعَلى َمَساِكِنُكْم، فـََقْد انـَْقَطَعْت اهلِْْجَرُة، َوَلِكْن ِجَهـاٌد َونِيَّـةٌ 

 488F٤»قالىدۇ باقىيلېكىن جىھاد ۋه نىيهت  ،ھىجرهت ئۈزۈلۈپ قالدى .ئۆيلىرىڭالردا قارار ئېلىڭالر .كهت
 بۇنى سهئىد رىۋايهت قىلغان. .دېدى

مهن  :ئـۇ مۇنـداق دهيـدۇ بولـۇپ، نىڭ رىـۋايهت قىلغـان ھهدىسـى بىزنىڭ دهلىلىمىز مۇئاۋىيه 

َقِطـُع « :كىنى ئاڭلىغان ئىـدىمىق دېگهنلانىڭ مۇند پهيغهمبهر  بَـُة، َوَال تـَنـْ َْ َقِطـَع التـَّ َقِطـُع اهلِْْجـَرُة َحـىتَّ تـَنـْ َال تـَنـْ
َــا ــْمُس ِمــْن َمْ رِِب ــَع الشَّ بَــُة َحــىتَّ َتْطُل َْ ھىجــرهت ئۈزۈلــۈپ قالمايــدۇ، كــۈن  هچۇتهۋبه ئۈزۈلــۈپ قــالمىغ» «التـَّ

  489F٥.»تهۋبه ئۈزۈلۈپ قالمايدۇ هچمىغۇتىن چىقبمهغرى

َقِطــُع َمــا َكــاَن اجلَِْهــادُ « دىــن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنغــان: يهنه پهيغهمــبهر  جىھــاد « »ِإنَّ اهلِْْجــَرَة َال تـَنـْ

490F».ھىجرهت ئۈزۈلۈپ قالمايدۇ ،دىكهنشپال تۇرىلىداۋام

٦ 
ھىجــرهتكه دااللهت قىلغــۇچى ئــايهت ۋه ھهدىســلهر مــۇتلهق ھهمــده ھىجرهتنــى تهقهززا قىلغــۇچى 

ئـۇ ھهدىسـلهر بىـلهن  پهيغهمـبهر  ،ئاۋۋالقى ھهدىسلهرگه كهلسهك ،زامان مهۋجۇد. ئهمما ھهر ئامىل
هتھى قىلىنىپ بولغان ف ېيىش ئارقىلىق،د »يىن ھىجرهت قىلىش يوقېدىن كبولغان هتھىفمهككه «

                                                           
 ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى ۱
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۲
 بهت -161جىلد  -7ناملىق كىتابى » ئهۋسهت ئهلمۇئجهمۇل«تهبهرانىينىڭ  ۳
 بهت -360جىلد  -5» سۈنهن سهئىيد ئىبنى مهنسۇر« ٤
 ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى ٥
 ئهھمهد رىۋايىتى ٦
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ھىجـرهت « :سـهفۋانغا . پهيغهمـبهر غـانقىل مهقسـهتشهھهردىن ھىجـرهت قىلىـش يـوق دېگهننـى 
ھىجرهت دېـگهن  ،چۈنكى كۆزده تۇتقان. نىمهككىدىن ھىجرهت قىلىش دهدېگهن سۆزى» ئۈزۈلۈپ قالدى

رالر دىيـارى اپىكـ ، ئـۇهتھـى قىلىنسـامهزكـۇز دىيـارالر فرالر دىيارىدىن چىقىپ كېتىشـتۇر. ئهگهر اپىك
 ئهممـا،قالمايـدۇ.  بـاقىيئۇنىڭغـا ئهگىشـىپ ھىجـرهت قىلىشـمۇ  شـۇنىڭدهك، لىۋهرمهيدۇ.ېبولۇپ ق

 ھىجرهت ئۇ دىيارغا قىلىنىدۇ. ،هتھى قىلىنغان ھهرقانداق دىياردىن ھىجرهت قىلىنمايدۇف
كىشىلهر ھىجرهت ھهققىـده ئـۈچ قىسـىمغا  ئىكهن،اتالنغان پئىس ھۆكۈمبۇ ھهققىدىكى هت ھىجر
  :ئايرىلغان

دىغان ھهمـده اليـھىجرهت قىلىشـقا قـادىر بوال ، ھىجرهت قىلىشى پهرز بولغان كىشى.بىرىنچىسى
ئۈستىگه ھىجـرهت قىلىـش پهرز بولغـان، ئۇنىڭغـا دىنىنـى ئاشـكارا قىلىـش مـۇمكىن بولمايـدىغان، 

دىنىنىڭ مهجبۇرىيهتلىرىنى ئادا قىلىش مۇمكىن بولمايدىغان ئادهمنىڭ  ،سىدا تۇرۇپىاپىرالرنىڭ ئارك

ِإنَّ الـَِّذيَن تـََوفـَّاُهْم اْلَمالِئَكـُة ظَـاِلِمي أَنُفِسـِهْم قَـاُلوا ِفـيَم  : تائاالنىـڭهللاھىجرهت قىلىشى پهرز. بۇنىـڭ دهلىلـى 

تُـَهـاِجُروا ِفيَهـا فَُأْولََِّـَك َمـْأَواُهْم َجَهـنَُّم َوَسـاَءْت مَ ُكنُتْم قَاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفَني ِيف  ْ َتُكْن َأْرُض الَِّ َواِسَعًة فـَ َْ  ِصـريًا اَألْرِض قَاُلوا َأ
 ئۆزلىرىگه زۇلۇم قىلغۇچىالر (يهنى ھىجرهتنى تهرك ئېتىپ كۇففارالر بىلهن بىلله تۇرغۇچىالر)نىڭ جـانلىرى

دىنىڭالرنىـڭ ئىشـىدا) قايسـى ھـالهتته «(ئېلىنىدىغان چاغدا، پهرىشتىلهر ئۇالردىن: پهرىشتىلهر تهرىپىدىن 
زېمىندا (يهنى مهككى زېمىنىـدا) بىـز (دىننـى بهرپـا قىلىشـتىن) بـوزهك «دهپ سورايدۇ. ئۇالر: » ئىدىڭالر؟

يـدۇ. ده» نىڭ زېمىنـى كهڭـرى ئهمهسـمىدى؟هللاھىجرهت قىلساڭالر «دهيدۇ. پهرىشتىلهر: » قىلىنغان ئىدۇق

ئهنه شۇ (ھىجرهت قىلمىغان)الرنىڭ بارىدىغان جـايى جهھهننهمـدۇر. جهھهنـنهم نېمىـدېگهن يامـان جـاي! 491F

۱ 
چـۈنكى ئـۆز ، دېگهن سۆزىدۇر. مانا بۇ ھىجرهتنىڭ پهرزلىكىـگه دااللهت قىلىـدىغان قـاتتىق تهھـدىت

ــش ــرهت قىلى ــان كىشــىگه پهرز. ھىج ــادىر بولغ ــش ق ــادا قىلى ــۇرىيىتىنى ئ ــڭ مهجب ــي دىنىنى  دىنى
ــش ــادا قىلى ــۇرىيهتنى ئ ــۈن مهجب ــۇنداقال زۆرۈر ۋه  ئۈچ ــىز ش ــى ئۇنىڭس ــى. پهرزن ــڭ تولۇقلىمىس ئۇنى
 نىڭ ھۆكمىمۇ پهرز.ىتىئورۇندىغىلى بولمايدىغان ۋاس

كـۇفرى يـاكى  . ئۇ ھىجرهتتىن كېسـهلكىشى ئۈستىگه ھىجرهت پهرز بولمايدىغان سى،ئىككىنچى
ــۇرلىنىش  ــقا مهجب ــدا تۇرۇش ــاكى ئاۋه دىيارى ــالالري ــهۋهبلىك  ۋه ي ــك س ــالىالردهك زهئىپلى ــاق ب ئۇشش

ھىجــرهتتىن ئــاجىز كېلىــدىغان ئــادهم بولــۇپ، ئــۇ ئــادهمگه ھىجــرهت پهرز ئهمهس. بۇنىــڭ دهلىلــى 

 الَُّ  َعَسـى فَُأولََِّـكَ  َسـِبيًال  يـَْهتَـُدونَ  َوَال  ِحيلَـةً  َيْسـَتِطيُعونَ  َال  َواْلِولْـَدانِ  َوالنَِّساءِ  الّرَِجالِ  ِمنَ  اْلُمْسَتْضَعِفنيَ  ِإالَّ  :تائاالنىڭهللا

ُهمْ  يـَْعُفوَ  َأنْ  پهقهت ئهرلهردىن، ئايالالردىن، بالىالردىن چارىسىز قالغان (يهنى ھىجرهت  َغُفـورًا َعُفو�ا الَُّ  وََكانَ  َعنـْ

 !ايئهپۇ قىلغـهللاقىلىشقا چاره تاپالمىغان)، يول بىلمهيدىغان ئاجىزالر بۇنىڭدىن مۇستهسنا. ئهنه شۇالرنى 

ناھــايىتى ئهپــۇ قىلغۇچىــدۇر، ناھــايىتى مهغفىــرهت قىلغۇچىــدۇرهللا 492F

دېــگهن ســۆزىدۇر. بــۇ ئادهمنىــڭ  ۲
 مۇ ئهمهس.بئۇنىڭ ھىجرهت قىلىشى مۇستهھه تىن،ھىجرهتكه قۇدرىتى يهتمىگهنلىك

بولىـدىغان، پهرز بولمايـدىغان كىشـى. ئـۇ ھىجـرهت  بمۇسـتهھه ىھىجرهت قىلىش ئۈچىنچىسى،
بهرپا قىلىشقا قـادىر  ئۇنى كۇفرى دىيارىدا دىنىنى ئاشكارا قىلىش ۋه بىلهن بىرگه،شۇنىڭ  ،قىلىشقا

كاپىرالرغا قارشى جىھـاد قىلىشـقا قـادىر بولـۇش، ، بولغان كىشىدۇر. ئۇ ئادهمنىڭ ھىجرهت قىلىشى
(ئهگهر ئـۇ  بولىـدۇ. بمۇسۇلمانالرنىڭ سانىنى كۆپهيتىش ۋه ئۇالرغا ياردهم بېرىش يۈزىسىدىن مۇستهھه

                                                           
 ئايهت -97سۈره نىسائ  ۱
 ئايهتلهر -99، -98سۈره نىسائ  ۲
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سـىدا ىئۇالرنىـڭ ئار ۋه لىشـىشىكاپىرالرنىـڭ سـانىنى كـۆپهيتىش، ئۇالرغـا ئار كىشى ھىجرهت قىلسا)
مهجبۇرىيهتلىرىنى ھىجرهت قىلمـايمۇ بهرپـا  يدىنى ئۆز ئىشالرنى كۆرۈشتىن قۇتۇلىدۇ. ئۇ ئادهم يامان

 ئۇنىڭ ھىجرهت قىلىشى پهرز بولمايدۇ. ،قىالاليدىغانلىقى ئۈچۈن

 تۇرۇپ مهككىده ياشايتتى.بولۇپ مۇسۇلمان  نىڭ تاغىسى ئابباس  پهيغهمبهر 
نۇئهيم ئهننۇھام دېـگهن كىشـى ھىجـرهت قىلمـاقچى  بىر ھهدىسنى نهقىل قىلىمىز:بىز مۇنداق 

 : دىئۇنىڭغا مۇنداق دې ،لىپېئۇنىڭ قېشىغا قهۋمى بهنۇ ئهدى ك ،بولغاندا
. بىـز سـېنى سـاڭا ئهزىـيهت بهرمهكچـى بىزنىـڭ قېشـىمىزدا تـۇر دا قېلىـپ،سهن ئۆز دىنىڭـ ـــ
ــان ــهن ئىلگىرالربولغ ــدايمىز. س ــدهك ىدىن قوغ ــىكى ــ خىزمىتىڭن ـــىنۋهرگقىلى ــۇ ئهدى ، ــ ــۇ بهن  ئ

نىـڭ ھالىـدىن خهۋهر ئـاالتتى. ئـۇ شـۇ ىلىرى ۋه ئۇالرنىڭ تـۇل ئاياللىرسىرېي-تىمېيقهبىلىسىنىڭ 

مۇنـداق  ئۇنىڭغا پهيغهمبهر  كېچىكىپ قالغان ئىدى. مهزگىلسهۋهبتىن ھىجرهت قىلىشتىن بىر 

ـــــك َحِفظُـــــَك َوَمنَـُعـــــَك« دېـــــدى: ُم َْ ـــــي، َوقـَ َِين، َوأَرَاُدوا قـَْتِل ِمي َأْخَرُجـــــ َْ ـــــ َِْمي ِيل، قـَ ـــــ ـــــْن قـَ ـــــك ِم ـــــًرا َل َا َخيـْ ـــــاُن ـــــك َك ُم َْ » قـَ

قهۋمىڭنىڭ ساڭا قىلغان مۇئامىلىسى مېنىڭ قهۋمىمنىڭ ماڭـا قىلغـان مۇئامىلىسـىدىن ياخشـى «
مېنى ھهيدهپ چىقـاردى ۋه ئۆلتـۈرمهكچى بولـدى. سـېنىڭ قهۋمىـڭ سـېنى  ئىكهن. مېنىڭ قهۋمىم

نىـڭ هللابهلكـى سـېنىڭ قهۋمىـڭ سـېنى  !ئـۇ: ئـى رهسـۇلۇلالھ». اپتۇۋه قوغـد ىپتۇمۇھاپىزهت قىل
ئىبادىتىگه ۋه دۈشمىنىگه قارشى جىھاد قىلىشقا چىقاردى. مېنىـڭ قهۋمىـم مېنـى ھىجـرهتتىن ۋه 

493Fسۆزنى قىلدى. نىڭ ئىبادىتىدىن توستى دېگهندهكهللا

۱ 

 
مۇسۇلمان مۇسۇلماننىڭ ، يىراق بولسىمۇ لىرى. مۇسۇلمانالر بىر ئۈممهت، گهرچه يۇرتبۆلهك -12

 ياردهم بېرىش ھهققى بار بىرىگه-بىر نىڭئۇالرقېرىندىشى 

َـــا اْلُمْؤِمنُـــوَن ِإْخـــَوةٌ تائـــاال مۇنـــداق دېـــگهن: هللابـــۇ ھهقـــته  مـــۇئمىنلهر ھهقىـــقهتهن (دىنـــدا)  ِإمنَّ

 .494F۲ۇرتقېرىنداش

 495F۳.»مۇسۇلمان مۇسۇلماننىڭ قېرىندىشى» «اْلُمْسِلُم َأُخَ اْلُمْسِلمِ «مۇنداق دېگهن:  پهيغهمبهر 

ََن َكَرُجـٍل َواِحـٍد ِإْن اْشـَتَكى رَْأُسـُه تَـَداَعى لَـُه َسـائُِر اجلََْسـِد بِـاحلُْمَّى «يهنه مۇنـداق دېـگهن:  پهيغهمبهر  اْلُمْؤِمنُـ
نىـڭ بهدهنمۇئمىنلهر بىر ئادهمگه ئوخشايدۇ. ئهگهر ئۇنىـڭ بېشـى ئاغرىـپ قالسـا، ئۇنىڭغـا «» َوالسَّـَهرِ 

496F».تارتىدۇ ئهلهم-دبىلهن دهر ام بولۇشارئقالغان قىسمىمۇ قىززىش ۋه بى

٤  
ھهقـته  ىدۇ. بـۇتۇربىرىدىن پهقهت تهقۋادارلىق ۋه ياخشى ئهمهل بىلهنال ئۈستۈن -مۇسۇلمانالر بىر

نىـڭ هللاھهقىـقهتهن ئهڭ تهقـۋادار بولغـانلىرىڭالر  ِإنَّ َأْكـَرَمُكْم ِعْنـَد الَِّ أَتْـَقـاُكمْ هن: تائاال مۇنداق دېـگهللا

بىرىدىن ئارتۇق بولۇشى نهسهب بىـلهن -دهرگاھىدا ئهڭ ھۆرمهتلىك ھېسابلىنىسىلهر (يهنى كىشىلهرنىڭ بىر

 .497F٥ئهمهس، تهقۋادارلىق بىلهن بولىدۇ)
                                                           

 بهتلهر -515، -513جىلد  -10» ئهلمۇغنى ۋهششهرھۇل كهبىير« ۱
 ئايهت -10سۈره ھۇجۇرات  ۲
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۳
 مۇسلىم رىۋايىتى ٤
 ئايهت -13سۈره ھۇجۇرات  ٥
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َََد َوَال  َال : «مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر  َفْضـَل ِلَعـَرِيبٍّ َعلَـى َعَجِمـيٍّ َوَال ِلَعَجِمـيٍّ َعلَـى َعـَرِيبٍّ َوَال ِألَبـْـَيَض َعلَـى َأْسـ
َََد َعلَــى أَبـْــَيَض إالَّ بِــالتـَّْقََى النَّــاُس ِمــْن آَدَم َوآَدُم ِمــْن تـُــرَابٍ  ئهرهب ئهجهمــدىن، ئهجهم ئهرهبــتىن، ئــاق « »ِألَْســ

تهنلىك قارا تهنلىكـتىن، قـارا تهنلىـك ئـاق تهنلىكـتىن پهقهت تهقۋالىـق بىلهنـال ئۈسـتۈن تۇرىـدۇ. 
 498F۱.»كىشىلهر ئادهم ئهلهيھىسساالمدىن، ئادهم ئهلهيھىسساالم تۇپراقتىن يارىتىلغان

ئىككىسـىنىڭ  ئـۇ ، گهرچهاجىـبۋ ىيـاردهم بېرىشـ غاھهربىر مۇسۇلماننىڭ مۇسۇلمان قېرىندىشى
  يۇرتى يىراق بولغان تهقدىردىمۇ.

ُ ِيف «مۇنداق دېگهن:  پهيغهمبهر  اْلُمْسِلُم َأُخَ اْلُمْسِلِم َال َيْظِلُمُه َوَال ُيْسِلُمُه َوَمْن َكاَن ِيف َحاَجـِة َأِخيـِه َكـاَن الَّ
َم اْلِقَياَمــةِ َحاَجتِــِه َوَمــْن فـَــرََّ  َعــْن ُمْســِلٍم ُكْربَــًة فـَــرََّ  الَُّ  َْ ُ يـَــ ِم اْلِقَياَمــِة َوَمــْن َســتَـَر ُمْســِلًما َســتَـَرُه الَّ َْ  » َعْنــُه ُكْربَــًة ِمــْن ُكرُبَــاِت يـَــ

نگه هدۈشـم بىرىنـى-بىـر ۋه زۇلۇم قىلمايـدۇ بىرىگه-الر بىرمۇسۇلمان مۇسۇلماننىڭ قېرىندىشى. ئۇ«
 ىنتائــاال ئۇنىــڭ ھاجىتىــدهللاســا، ىقچ ىنقېرىندىشــىنىڭ ھاجىتىــد كىمكــى .تاپشــۇرۇپ بهرمهيــدۇ

ۋهتســه، ۈبىــر قىيىنچىلىقنــى كۆتۈر قېرىندىشــىنىڭ بېشــىغا كهلــگهن مۇســۇلمان كىمكــىدۇ. چىقىــ
. ۇتىـدۈۋېرۈتۆتائاال ئۇ كىشىدىن قىيامهت كۈنىنىـڭ قىيىنچىلىقلىرىـدىن بىـر قىيىنچىلىقنـى كهللا

 499F۲.»بىنى ياپىدۇىئهي ڭتائاال ئۇنىهللائهيىبىنى ياپسا، قىيامهت كۈنى  ڭمۇسۇلماننىبىر  كىمكى

مۇنـداق دېـگهن:  پهيغهمـبهر  ،دىـن مۇنـداق رىـۋايهت قىلغـان ئىمام مۇسلىم ئهبـۇ ھـۇرهيره 

زۇلـۇم  بىرىگه-بىرالر ئۇ .نىڭ قېرىندىشىنمۇسۇلمان مۇسۇلما« »اْلُمْسِلُم َأُخَ اْلُمْسـِلِم َال َيْظِلُمـُه َوَال َخيُْذلُـهُ «

 ».دۇىۋهتمهيياردهمسىز تاشلبىرىنى -بىرۋه  قىلمايدۇ
نىڭ مۇجاھىد قېرىنداشـلىرىغا گهرچه يـۇرتلىرى يىـراق بولغـان نھهربىر مۇسۇلما ،شۇنىڭ ئۈچۈن

ــاردهم بېرىشــى  ،تهقــدىردىمۇ ــدا ياردهمســىز ۋاجىــبكۈچىنىــڭ يېتىشــىچه ي ــۇنى دۈشــمىنى ئالدى . ئ
 ۋه دۈشمىنىگه تاپشۇرۇپ بهرمهسلىكى الزىم. ىۋهتمهسلىكى تاشل

غالىـب كېلىشـى  جايغـادىن بىـرهر جايالردۈشمهننىڭ مۇسۇلمانالرغا تهۋه [قۇرتۇبى مۇنداق دهيدۇ: 
 ياكى ئۇنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ مهركىزى شهھهرلىرىدىن بىرهرسىگه باستۇرۇپ كىرىشى بىلهن جىھاد پهرز

ئاشـۇ  ،ئىـش يـۈز بهرسـه مهزكـۇرىقىشى پهرز ئهيـن. ئهگهر ، ھهممه كىشىنىڭ جىھادقا چدائهين بولغان
ياش ھهربىرىنىڭ كۈچى يهتكىـنىچه جىھادقـا چىقىشـى -نىك، قېرىېي-ئېغىردىكى ئاھالىنىڭ رايون

پهرز. دادىسى بار ئادهم دادىسىنىڭ رۇخسىتىسىز، دادىسى يوق ئـادهم ئـۇ بـويىچه چىقىـدۇ. چىقىشـقا 
لــى ئــۇ جهڭچــى بولســۇن يــاكى مۇجاھىــدالرنىڭ ســانىنى قــادىر بولغــانلىكى ھهربىــر كىشــىنىڭ مهي

 لىپ قېلىشى توغرا ئهمهس.ېكۆپهيتكۈچى جهڭ قىاللمايدىغان ئادهم بولسۇن، ق
وشـنا ققىن ۋه ېئهگهر ئاشۇ يۇرت خهلقى دۈشمىنىگه قارشـى تۇرۇشـتىن ئـاجىز كهلسـه، ئۇالرغـا يـ

مۇسـۇلمانالرنىڭ  ،رز. شـۇنىڭدهكچىقىشـى پهىغا ئوخشاشال بولغان كىشىلهرنىڭمۇ ئاشۇ يۇرت ئاھالىس
نىڭ مۇمكىنلىكىگه كـۆزى ىكىنى بىلگهن، ئۆزىنىڭ ئۇالرغا ياردهم بېرىشىدۈشمىنىدىن ئاجىز ئىكهنل

مۇســۇلمانالرنىڭ ئۇالرغــا قارشــى تــۇرۇش ۋه  غــايهتــكهن ھهرقانــداق كىشــىنىڭمۇ، ھهتتــاكى كاپىرالر
مۇســۇلمانالر تهرهپــكه  بولســىمۇ، ئۈچــۈن دۈرۈپ قويــۇشقىلىــش كۈچىنىــڭ بــارلىقىنى بىلــ هداپىئۇمــ

                                                           
 .دېگهن »سهھىھ«ئهھمهد رىۋايىتى، ئهلبانى بۇ ھهدىسنى  ۱
 بۇخارى رىۋايىتى ۲
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غـا قارشـى بىـر قول رغاىالمۇسۇلمانالرنىڭ ھهممىسى ئۆزلىرىدىن باشق ،جىھادقا چىقىشى پهرز. چۈنكى
500F].دۇئوخشاي

۱ 
گراغـا ھۇجـۇم ېگرالىرىـدىن بىـرهر چېئهگهر دۈشـمهن ئىسـالم چ[ئىبنى ئابىدىن مۇنـداق دهيـدۇ: 

ئۇالرنىـڭ كهينىـدىكى  ،پهرز ئهيـن بولىـدۇ. ئهممـا قىلسا، جىھاد ئۇنىڭغا يېقىن بولغـان كىشـىلهرگه
 ئۇالرغا جىھاد ۋاقىتتا ئۇ ،دۈشمهندىن يىراق بولغان كىشىلهرگه كهلسهك، ئۇالرغا ئېھتىياج چۈشمىسه

ىدۇ. ئهگهر ئۇالرغا ئېھتىياج چۈشسه، يهنى دۈشمهنگه يېقىن بولغان كىشىلهر دۈشمهنگه بول ايهپپهرز كۇ
ــــ ياكى ئاجىز كهلمهي ھورۇنلۇق قىلىپ جىھـاد قىلمىسـا، ئۇالرغـا  قارشىلىشىشتىن ئاجىز كهلسه

 ۇبـجىھـاد نامـاز ۋه روزىغـا ئوخشـاش پهرز ئهيـن بولىـدۇ. ئۇالرنىـڭ  ــــ كىشـىلهرگه قوشنا بولغان بـۇ
 بـارچهتىكـى بشـهرق ۋه غهر تهدرىجـى مۇشـۇ تهرىقىـده جىھـادجىھادنى تهرك ئېتىشى دۇرۇس ئهمهس، 
501Fه].شۇناس ئۆلىمالىرىمۇ مۇشۇ پىكىردفىقھى پئهھلى ئىسالمغا پهرز بولىدۇ. تۆت مهزھه

۲ 
ئىسـالم پهقهت ئاالقىنىـڭ  يسىنى باغالپ تۇرىدىغان شهرئىىسىز بۇنىڭدىن مۇسۇلمانالرنىڭ ئوتتۇر

ھهمكــارلىق ئۆزئــارا ۋاالاليســىز. بــۇ ئــاالقىگه ۈكىنــى كۆرىئىكهنل ئهزاســى بولــۇش ينىــڭ رهســمىدىنى
نۇرغۇنلىغـان نهرسـىلهر ئهگىشـىپ  تهكهم بېرىشـديـار گهبىـرى–ىش، ھېسداشلىق قىلىش ۋه بىـرقىل

مۇسـۇلمانالرنىڭ  هشـتۈرۈپبۇنىڭغـا ئهگ ھهمـده ئاالقىنى ئاجىزالشـتۇرۇش ئۈچـۈن يكېلىدۇ. بۇ شهرئى
 كىنى بۆلۈش مهقسىتىده، كاپىرالر ئۇنىڭ ئورنىغا باشـقا بىـرىكىنى پارچىالش ۋه ئۇالرنىڭ ئۆملىبىرل

  مهسىلهن: .اردىئاالقىالرنى ئويدۇرۇپ چىق
يۇرتداشلىق ئاالقىسى، ئۇ ۋهتهنداشلىق ئاالقىسىمۇ دېيىلىدۇ. ئۇ ئاالقه كىشـىلهرنى ئـۆز دىيارىغـا 

ســىنى ىئۇالرنىــڭ ئوتتۇر قىلىــپ تــۇرۇپ، ئاســاسنى ، كىشــىلهرنىڭ دىيــانهتلىرىىنىــپ قېلىشــقاباغل
دهپ  »ۋهتهن مهنپهئهتـى ھهرنهرسـىنىڭ ئالدىـدا تۇرىـدۇ« :يهنه بۆلمهسلىككه ھۆكۈم قىلىدۇ، بۇ ئـاالقه

بىـر  ڭقىنىۇدوسـتلئۇنىـڭ مۇسـۇلماننىڭ ۋه  ،ھۆكۈم قىلىدۇ، بۇ شهرىئهتته باتىـل. شـۇنىڭ ئۈچـۈن
تائـاال هللائـۇ مۇسـۇلمانغا  الردا،بهزى ۋاقىـت ،چـۈنكى .توغرا ئهمهس ىنىپ قېلىشىپارچه زېمىنغا باغل

ۋه هللاتائــاال ۋهتهن مــۇھهببىتىنى هللارز بولىــدۇ. بهلكــى يولىــدا بــۇ زېمىنــدىن ھىجــرهت قىلىــش په
: تتىۇكى سـۆزىده قورقـدىقويغان كىشىلهرنى ئۆزىنىڭ تۆۋهنـ ئۈستۈن ندىنىڭ رهسۇلىنىڭ رازىلىقىهللا

 َْنـــاؤُُكمْ  َآبَـــاؤُُكمْ  َكـــانَ  ِإنْ  قُـــل َـــارَةٌ  اقْـتَـَرفْـُتُموَهـــا َوَأْمـــَوالٌ  َوَعِشـــريَُتُكمْ  َوَأْعَواُجُكـــمْ  َوِإْخـــَواُنُكمْ  َوأَبـْ َْشـــْونَ  َوِِ  َوَمَســـاِكنُ  َكَســـاَدَها ََ

ـــْيُكمْ  َأَحـــبَّ  تـَْرَضـــْونـََها تَـَربَُّصـــوا َســـِبيِلهِ  ِيف  َوِجَهـــادإ  َوَرُســـوِلهِ  الَِّ  ِمـــنَ  ِإَل ـــَأْمرِهِ  الَُّ  يَـــْأِيتَ  َحـــىتَّ  فـَ  اْلَفاِســـِقنيَ  اْلَقـــْومَ  يـَْهـــِدي َال  َوالَُّ  ِب

 ،ــى ــىلهرنىڭ «ئېيتقىنك ــۇرۇقئهگهر س ــۇنلىرىڭالر، ئ ــىڭالر، خوت ــۇللىرىڭالر، قېرىندىش ــاڭالر، ئوغ -ئات
ــان پــۇل ــۇالردىن باشــقىالر)، تاپق ــانلىرىڭالر (ھهمــده ئ ــان -تۇغق مــاللىرىڭالر، ئاقمــاي قېلىشــىدىن قورقق

نىـڭ هللانىـڭ پهيغهمبىرىـدىن ۋه هللاىـن، دهللادىغان ئۆيلىرىڭالر سـىلهر ئۈچـۈن ىتىجارىتىڭالر، ياخشى كۆر
نىڭ پهيغهمبىـرىگه يـاردهم هللاشتىنمۇ سۆيۈملۈك بولسا (يهنى شۇالر بىلهن بولۇپ كېتىپ، يولىدا جىھاد قىلى

هتھـى قىلىـش ئىزنـى) كهلگـۈچه ف(يهنـى مهككىنـى  ىنىـڭ ئهمـرهللابهرمىسهڭالر)، ئۇ ھالـدا سـىلهر تـاكى 

چېگرىسـىدىن چىقىـپ كهتكـۈچىلهرنى) ھىـدايهت -نىڭ دىنىنىڭ چهكهللاپاسىق قهۋمنى (يهنى هللاكۈتۈڭالر، 

 .502F۳»دۇقىلماي
                                                           

 بهت -151جىلد  -8» تهفسىيرۇ قۇرتۇبى« ۱
 بهت -238جىلد  -3» ھاشىيهتۇ ئىبنى ئابىدىين« ۲
 ئايهت -24سۈره تهۋبه  ۳
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دېــگهن ســۆزىده ئىشــارهت قىلغىنــى ۋهتهن  دىغان ئــۆيلىرىڭالرىــياخشــى كۆر :تائاالنىــڭهللا

ــبهر  ــىدۇر. پهيغهم ــگهن:  ئاالقىس ــداق دې ــْنيَ َأْظُهــِر اْلُمْشــرِِكنيَ «مۇن ــيُم بـَ َــا بَــرِيٌء ِمــْن ُكــلِّ ُمْســِلٍم يُِق مهن » «أَن

ۋهتهنداشـلىق ئاالقىسـى بىـر  503F۱.»مۇسـۇلماندىن بىـزارسىدا ياشايدىغان ھهرقانـداق ىمۇشرىكالرنىڭ ئار
سـىدىكى بـاراۋهرلىككه ھۆكـۈم ىيۇرتتىكى مۇسۇلمان ئادهم بىـلهن مۇسـۇلمان بولمىغـان ئـادهم ئوتتۇر

ئۈسـتۈنلۈك « »اِإلْسـَالُم يـَْعلُـَ َوَال يـُْعلَـى«مۇنـداق دېـگهن:  . پهيغهمـبهر لىقتۇرخاتـائېغىـر قىلىدۇ، بـۇ 

 504F۲.»ۋېلىشقا بولمايدۇۇلوئۇنىڭدىن ئۈستۈن بئىسالمغا مهنسۇپ، 
دۇ، مانا ىدهپ ھۆكۈم قىل چهتئهللىكۋهتهنداشلىق ئاالقىسى شۇ يۇرتتىن بولمىغان مۇسۇلمانالرغا 

 گهرچه ،مۇسـۇلمان مۇسـۇلماننىڭ قېرىندىشـىدۇر ،چۈنكى .ئىشالردىن ھېسابلىنىدۇ يامانبۇ قاتتىق 
 ى يىراق بولسىمۇ. لىريۇرت

مـۇئهييهن ، . مىللهتچىلىك دېـگهننىڭ قاتارىدىنئاالقىلىرى هتىيلىجاھقىسى مىللهتچىلىك ئاال
. ئـۇرۇش قىلىـدۇ ۋه ئۇالرنى دهپ غهزهپ قىلىدۇئىنسان  باغلىنىپ قېلىشتۇر.بىر جىنس ۋه قهۋمگه 

ئـۇ  بولـۇپ، دهۋاسـى هتىيلىجـاھبۇ ئاالقىنى ئۇنىڭدىن باشقا ئاالقىلهردىن ئۈستۈن قويىـدۇ. مانـا بـۇ 

ََهـا فَِإنـََّهـا َخِبيثَـة«مۇنداق دېگهن:  ھهقته پهيغهمبهر  سىلهر ئۇنى تاشـالڭالر! ھهقىـقهتهن ئـۇ بىـر « »َدُع

 505F۳.»ىدۇرپاسكىنا نهرس

ئۆلـۈمى بىـلهن  هتىيلىجـاھئۇ ئاالقىنى دهپ ئۇرۇش قىلىپ ئـۆلگهن كىشـىگه يهنه  پهيغهمبهر 
 506F٤.ھۆكۈم قىلدى

ســىلهرنىڭ  :تائاالنىــڭهللاســۈره تهۋبىنىــڭ يــۇقىرىقى ئايىتىــده  گهبــۇ مىللهتچىلىــك ئاالقىســى

دېگهن سۆزى بىلهن ئىشارهت قىلىنغان. ئۇ ئايهتته مىللهتچىلىك ئاالقىسىنى  تۇغقانلىرىڭالر-ئۇرۇق
تائــاال بىــزگه ئــۆز هللاتهھــدىت بــار.  الرغــاقويغاندىن ئۈســتۈن نىــڭ پهيغهمبىرىنىــڭ رازىلىقىــئۇۋه هللا

جـۇدا بولغـان ۋاقىتتىكـى بىـر مىسـالىنى -دىن ئـاداىـىر قهۋملىرپىڭ كـائۆزلىرىن نىڭپهيغهمبهرلىرى

ـُر َصـاِلحإ تائاال مۇنداق دهيدۇ: هللاكهلتۈردى.  ئـى «ئېيتتـى: هللا قَـاَل يَـانُوُح ِإنـَُّه لَـْيَس ِمـْن َأْهِلـَك ِإنـَُّه َعَمـٌل َغيـْ

 قَـدْ  ،507F٥لـى يامانـدۇرىئهم(مهن نىجات تېپىشىنى ۋهده قىلغان) ئائىلهڭدىكىلهردىن ئهمهس، ئۇنىڭ  نۇھ! ئۇ

َراِهيمَ  ِيف  َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ  َلُكمْ  َكاَنتْ   َوبَـَدا ِبُكـمْ  َكَفْرنَـا الَِّ  ُدونِ  ِمـنْ  تـَْعبُـُدونَ  َوِممـَّا ِمـْنُكمْ  بـُـَرَآءُ  ِإنـَّا ِلَقـْوِمِهمْ  قَـاُلوا ِإذْ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  ِإبـْ

نَـَنا َنُكمُ  بـَيـْ ـَْضاءُ  اْلَعَداَوةُ  َوبـَيـْ بىلله بولغان (مۇئمىنلهر)  بىلهن ئىبراھىم ۋه ئۇنىڭ َوْحـَدهُ  بِـالَِّ  تـُْؤِمُنوا َحىتَّ  أََبًدا َواْلبَـ

ھهقىـقهتهن بىـز سـىلهردىن ۋه سـىلهر «سىلهرگه ھهقىقهتهن ئوبدان نهمۇنىدۇر، ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر قهۋمىـگه: 
جۇدامىز، بىزنىڭ ئارىمىزدىكى ئاداۋهت ۋه ئۆچمهنلىك -نى قويۇپ ئىبادهت قىلىۋاتقان بۇتلىرىڭالردىن ئاداهللا

 .508F٦دېدى» قا ئىمان ئېيتقىنىڭالرغا قهدهر ئهبهدىي ساقلىنىپ قالىدۇهللاتاكى سىلهر يالغۇز بىر 
                                                           

 .دېگهن »سهھىھ«ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ئهلبانى بۇ ھهدىسنى  ۱
 -1268بهت،  -106ىلد ج -5ناملىق كىتابى » ئىرۋائۇل غهلىل«دېگهن بولۇپ، ئۇنىڭ  »ھهسهن«دارى قۇتنى رىۋايىتى، شهيخ ئهلبانى بۇ ھهدىسنى  ۲

 ھهدىس
 بۇخارى رىۋايىتى ۳
 مۇسلىم رىۋايىتى ٤
 ئايهت -46سۈره ھۇد  ٥
 ئايهت -4مۇمتهھىنه سۈره  ٦
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تائاالغـا ئىمـان هللاگـانه ېئـاالقه پهقهت ي يبۇ ئايهتلهر شۇنى ئوچۇق كۆرسىتىپ بېرىـدۇكى، شـهرئى
باشقا ھهرقانداق ئاالقىنىڭ ئېتىبارى يوق. دوستلىشىش ۋه دۇ. ئۇنىڭدىن شهكىللىنى التىنكهلتۈرۈش

دېگهن  قا ئىمان ئېيتقىنىڭالرغا قهدهرهللاتاكى سىلهر يالغۇز بىر  َحىتَّ تـُْؤِمُنوا بِـالَِّ َوْحـَدهُ دۈشمهنلىشىش 

ــل ــر تى ــلىقتۇر. بى ــا چېتىش ــلهن ئىمانغ ــى بى ــۆزنىڭ دهلىل ــپهئهت ،س ــاق مهن ــاكى ئورت ــر رهڭ ي  بى
دىغان بولــۇپ، ئــۇ ىئاالقىلىرىــدىن ھېسـابلىن هتىيلىجـاھ هئــاالقنىـڭ ئۈســتىگه قۇرۇلغـان قاتارلىقالر

َْشـْوَن َكَسـاَدَها :تائاالنىڭهللا ََ َـارٌَة  مـاللىرىڭالر، ئاقمـاي قېلىشـىدىن -تاپقـان پـۇل َوَأْمـَواٌل اقْـتَـَرفْـُتُموَهـا َوِِ

قورققان تىجارىتىڭالر 509F

ئاالقىالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ھېچقانداق ئېتىبارى دېگهن سۆزىده سۆكۈلگهن. بۇ  ۱
شهرىئهت ئهھكاملىرىنىڭ تهقهززاسى بىلهن توقۇنۇشۇپ قالغاندا تېخىمـۇ شـۇنداق. بـۇ  ،يوق. بولۇپمۇ

پهقهت  ،ســىدا ئــاداۋهت ئــوتىنى يــېقىش ئۈچــۈنىئــاالقىالر مۇســۇلمانالرنى بۆلــۈش ۋه ئۇالرنىــڭ ئوتتۇر
تائاال بىزنى ئۆزىنىڭ تۆۋهنـدىكى سـۆزى بىـلهن هللامهيدانغا كهلگهن.  الكاپىرالرنىڭ قوللىرى ئارقىلىق

ــدۇرغان ــُردُّوُكمْ  اْلِكَتــابَ  ُأوتُــوا الَّــِذينَ  ِمــنَ  َفرِيًقــا ُتِطيُعــوا ِإنْ  َآَمُنــوا الَّــِذينَ  أَيـَُّهــا يَــا :ئاگاھالن  وََكْيــفَ  َكــاِفرِينَ  ِإميَــاِنُكمْ  بـَْعــدَ  يـَ

لَـى َوأَنـُْتمْ  َتْكُفُرونَ  َقـدْ  بِـالَِّ  يـَْعَتِصـمْ  َوَمـنْ  َرُسـولُهُ  َوِفـيُكمْ  الَِّ  َآيَـاتُ  ْيُكمْ َعلَـ تـُتـْ  َآَمنُـوا الـَِّذينَ  أَيـَُّهـا يَـا ُمْسـَتِقيمإ  ِصـَراطإ  ِإَ   ُهـِديَ  فـَ

ــُتمْ  ِإالَّ  َمتـُـوُتنَّ  َوَال  تـَُقاتِــهِ  َحــقَّ  الََّ  اتـَُّقــوا يًعــا الَِّ  ِحبَْبــلِ  َواْعَتِصــُموا ُمْســِلُمونَ  َوأَنـْ  ُكْنــُتمْ  ِإذْ  َعَلــْيُكمْ  الَِّ  نِْعَمــةَ  َواذُْكــُروا تـََفرَّقُــوا َوَال  مجَِ

َهـا فَأَنـَْقذَُكمْ  النَّارِ  ِمنَ  ُحْفَرةإ  َشَفا َعَلى وَُكْنُتمْ  ِإْخَوانًا بِِنْعَمِتهِ  فََأْصَبْكُتمْ  قـُُلوِبُكمْ  بـَْنيَ  فَأَلَّفَ  َأْعَداءً  ُ  َكـَذِلكَ  ِمنـْ  َآيَاتِـهِ  َلُكـمْ  الَُّ  يـُبَــنيِّ

ْريِ  ِإَ   َيْدُعونَ  ُأمَّةٌ  ِمْنُكمْ  َوْلَتُكنْ  تـَْهَتُدونَ  َلَعلَُّكمْ  َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  َويَْأُمُرونَ  اخلَْ  َتُكونُـوا َوَال  اْلُمْفِلُكـونَ  ُهمُ  َوُأولََِّكَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويـَنـْ

ــا بـَْعــدِ  ِمــنْ  َواْختَـَلُفــوا تـََفرَُّقــوا َكالَّــِذينَ  ــى  َعِظــيمٌ  َعــَذابٌ  َهلـُـمْ  َوُأولََِّــكَ  اْلبَـيَِّنــاتُ  َجــاَءُهمُ  َم ــۇئمىنلهر! ئهگهر ئهھل ــى م ئ

ه ئىتائهت قىلساڭالر، مۇئمىن بولغىنىڭالردىن كېـيىن، ئـۇالر سـىلهرنى كـاپىر قىلىـپ گكىتابتىن بىر فىرقى
نىـڭ ئـايهتلىرى نازىـل هللا ،ئۈزۈلۈپ قالماي ينىڭ ئايهتلىرى ئوقۇلۇۋاتقان (يهنى ۋهھىهللاقويىدۇ. سىلهرگه 

سـىلهر؟ كىمكـى ىنىڭ پهيغهمبىرى (ھايات) تۇرغان تۇرسـا، قانـداقمۇ كـاپىر بولهللابولۇۋاتقان) ۋه ئاراڭالردا 
نىڭ دىنىغا) مهھكهم يېپىشىدىكهن، ئۇ توغرا يولغا يېـتهكلهنگهن بولىـدۇ. ئـى مـۇئمىنلهر! هللاقا (يهنى هللا
مۇســۇلمانلىق ھــالىتىڭالر بىلهنــال ۋاپــات بولــۇڭالر. قــا اليىــق رهۋىشــته تهقۋادارلىــق قىلىڭــالر، پهقهت هللا

نىڭ دىنىغا) مهھكهم يېپىشىڭالر، ئايرىلماڭالر (يهنى سـىلهردىن هللانىڭ ئارغامچىسىغا (يهنى هللاھهممىڭالر 

نىـڭ سـىلهرگه هللائىلگىرى يهھۇدىيالر ۋه ناساراالر ئىختىالپ قىلىشقاندهك، دىندا ئىخـتىالپ قىلىشـماڭالر). 
دىلىڭالرنـى بىرلهشـتۈردى، هللاسلهڭالر، ئۆز ۋاقتىدا سىلهر ئۆزئـارا دۈشـمهن ئىـدىڭالر، مىتىنى ئهئبهرگهن نې

ڭالر، ســىلهر دوزاخ چۇقۇرىنىــڭ گىرۋىكىــده ئىــدىڭالر، ۇمىتــى بىــلهن ئۆزئــارا قېرىنــداش بولــدئنىــڭ نېهللا

ســـىلهرنى (ئىســـالم ئـــارقىلىق) ئۇنىڭـــدىن قۇتقـــۇزدى. ســـىلهرنىڭ ھىـــدايهت تېپىشـــىڭالر ئۈچـــۈن، هللا
ىنى سىلهرگه شۇنداق بايان قىلىدۇ. سىلهرنىڭ ئاراڭالردا خهيرلىـك ئىشـالرغا دهۋهت قىلىـدىغان، ئايهتلىرهللا

ئهنه شـۇالر مهقسـىتىگه  .ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇپ، يامان ئىشالرنى مهنئى قىلىدىغان بىـر جامـائه بولسـۇن

پ قىلىشـقان كىشـىلهر ئېرىشكۈچىلهردۇر. روشهن دهلىللهر كهلگهندىن كېيىن ئايرىلىپ كېتىشكهن ۋه ئىختىال

ِإْن ُتِطيُعوا الَِّذيَن َكَفـُروا ،510F۲ ئهنه شۇالر چوڭ ئازابقا دۇچار بولىدۇ(يهنى يهھۇدىيالر ۋه ناساراالر)دهك بولماڭالر، 
                                                           

 ئايهت -24سۈره تهۋبه  ۱
 ئايهتكىچه -105ئايهتتىن  -100سۈره ئال ئىمران  ۲
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ــوا َخاِســرِينَ  َقِلُب تَـنـْ ــاِبُكْم فـَ ــى َأْعَق ــُردُّوُكْم َعَل ــىلهرنى  يـَ ــۇالر س ــاڭالر، ئ ــائهت قىلس ــا ئىت ــىلهر كاپىرالرغ ئهگهر س

 .511F۱ئارقاڭالرغا (يهنى كۇفرىغا) ياندۇرىدۇ، شۇنىڭ بىلهن زىيان تارتىپ قالىسىلهر
ــرىش ــاردهم بې ــىش، ي ــۇلماننىڭ دوستلىش ــۇكى، مۇس ــهت ش ــۇقىرىقىالردىن مهقس ــاخاۋهت  ۋه ي س

رىشتىگىال چېتىلدىغانلىقىنى بىلىۋېلىش. بۇ ئورۇنـدا  ينىڭ ھهممىسىنىڭ پهقهت ئىمانىىرلىقىلىش
مۇسـۇلمان كىشـىنىڭ  ،ئاالقىلىرىنىڭ ھېچقانداق ئېتىبارى يوق. شۇنىڭ ئۈچـۈن هتىيلىجاھباشقا 

 ،بۇنــداق ئــاالقىالرنى ئاســاس قىلىــپ دوستلىشىشــى يــاكى ئــۇرۇش قىلىشــى ھــارام. گهرچه رهڭگــى
ىكـى مۇسـۇلماننىڭ بتىكى مۇسـۇلمان مهغرىتقىمهشـر ،مىللىتى يـاكى تىلـى ئوخشـاش بولمىسـىمۇ

ئــۇ مۇســۇلمانغا يــاردهم بېــرىش ۋه ھهقــته ئۇنىــڭ بىــلهن قېرىندىشــى. كۈچىنىــڭ يېتىشــىچه 
 .پهرزھهمكارلىشىش 

 
 ئۇرۇش باشالش پهرزئاۋۋال . يېقىن جايدىكى دۈشمهنگه بۆلهك -13

ئى مـۇئمىنلهر! سـىلهر  أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قَاتُِلوا الَِّذيَن يـَُلوَنُكْم ِمْن اْلُكفَّارِ  يَا :تائاالنىڭهللابۇنىڭ دهلىلى 

ئۆزۈڭالرغا يېقىن جايدىكى كاپىرالر بىلهن ئۇرۇش قىلىڭالر (يهنى سىلهرگه خهتهر بولماسلىق ئۈچـۈن، ئالـدى 

512Fبىلهن ئهتراپىڭالردىكى كۇففارالرنى ئۇجۇقتۇرۇڭالر)

۲ .دېگهن سۆزىدۇر 
ئۇرۇش  بىلهن ئاۋۋال ھهربىر قهۋم ئۆزلىرىنىڭ يېنىدىكى دۈشمهن[ئىبنى قۇدامه مۇنداق دېگهن: 

ــدۇ ــاس قىلى ــدىكى ئاس ــڭهللا. بۇنىڭ ــا :تائاالنى ــارِ  َي ــْن اْلُكفَّ ــوَنُكْم ِم ــاتُِلوا الَّــِذيَن يـَُل ــوا َق ــا الَّــِذيَن آَمُن ــى  أَيـَُّه ئ

مۇئمىنلهر! سـىلهر ئۆزۈڭالرغـا يـېقىن جايـدىكى كـاپىرالر بىـلهن ئـۇرۇش قىلىڭـالر (يهنـى سـىلهرگه خهتهر 

 ،چـۈنكى .دېـگهن سـۆزىدۇر كۇففارالرنى ئۇجۇقتـۇرۇڭالر)بولماسلىق ئۈچۈن، ئالدى بىلهن ئهتراپىڭالردىكى 
ــدا ــۇرۇش قىلغان ــمهنگه ئ ــدىكى دۈش ــېقىن جاي ــۆپ. ي ــى ك ــمهننىڭ زىيىن ــدىكى دۈش ــڭ يېقىن ، ئۇنى

 ىكى دۈشمهن بىلهن مهشغۇل بولۇشتغىلى بولىدۇ. يىراققايتۇركىشىلهرنىڭ زىيىنىنى  ئهتراپىدىكى
، ئىسـپاتالنغان ئىـكهن بۇ ھۆكـۈمدۈشمهنگه پۇرسهت يارىتىپ بېرىدۇ.  يېقىندىكىمۇسۇلمانالر ئىچىده 

 دۈشـمهننىڭكىشـىگه نىسـبهتهن يىراقتىكـى  ۇشى ياكى بىرخهۋپلىكراق بول دۈشمهننىڭ يىراقتىكى
 ،ئۇرۇش باشالشـتا گهيىراقتىكى ،پۇرسهت چىققانلىقى ئۈچۈن شقائۇجۇقتۇرۇ غانلىقى ۋه ئۇنىيېقىن بول

 ۇشـىبول سـۈلھىسىدا ىيېقىن جايدىكى دۈشمهن بىلهن مۇسۇلمانالر ئوتتۇر اكىۇشى يبول مهنپهئهتنىڭ
قاتـارلىق  ۇشـىياكى يېقىن جايدىكى دۈشمهنگه ئۇرۇش قىلىشتىن توسقۇچى بىرهر ئامىلنىـڭ بولۋه 

ىكــى ت، يىراقتىنئۇرۇشــنى يىراقتىكـى دۈشـمهنگه باشالشــقا ھـاجهت چۈشـكهنلىك ،تـۈپهيلى ئـۆزرىلهر
 ].يوق زىيىنى ىساباشل دۈشمهنگه ئۇرۇش
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۳ 

رالرغا قارشى پىتائاال مۇئمىنلهرنى كاهللا[ئىبنى كهسىر مهزكۇر ئايهتنىڭ تهپسىرىده مۇنداق دهيدۇ: 
دى. ۇشـقا بـۇيرئېچىغـا ئـۇرۇش بولغانلىرىبىرىنچى بولۇپ ئىسـالم دىيارىغـا يـېقىن  ،ئۇرۇش قىلىشتا

 ئـۆزىگه يـېقىن بولغـان يېـرىم ئارىلىـدىكى بئهره ئهڭ ئـاۋۋال جىھـادنى شۇنىڭ ئۈچۈن پهيغهمبهر 
زاتقا  تائاال ئۇهللا ،بولۇپ مهغلۇپ قىلىپ نىمۇشرىكالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىش بىلهن باشلىدى. ئۇالر

ــم ــبهر ۋه ھهزرى ــامه، ھىجىــر، خهي ــنه، تائىــپ، يهمهن، يهم ــرىم ۋهمهكــكه، مهدى ــارلىق ئهرهب يې ت قات
                                                           

 ئايهت -149سۈره ئال ئىمران  ۱
 ئايهت -123سۈره تهۋبه  ۲
 بهتلهر -373، -372جىلد  -10» ئهلمۇغنى ۋهششهرھۇل كهبىير« ۳
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نىڭ دىنىغـا هللاىۋىدى ۋه قالغان ئهرهب قهبىلىلىرى هتھى قىلىپ بېرفرايونلىرىنى -ئارىلىنىڭ ئۆلكه
ئهھلى كىتابقا قارشـى ئـۇرۇش قىلىشـنى باشـلىدى.  ، دهرھالگۇرۇھ بولغان ھالدا كىرىۋىدى-گۇرۇھ

ــئا غــازات قىلىشــقا قارشــى شــىلهر بولغــان رۇملۇقالرغــا ىيېــرىم ئارىلىغــا ئهڭ يــېقىن ك بئهره دىنن

نىڭ ۋهزىرى، دوستى ۋه خهلىپىسى ئهبۇ بهكرى سـىددىق زات دىن كېيىن ئۇ تهييارالندى. پهيغهمبهر 

  ،تائـاال هللابۇ ئىشنى ئېلىپ باردى. دىن ئىنتايىن تېز سۈرئهتته يىقىلغىلى تاس قالغان ۋاقىتتا
ۋرۈكلهرنى مۇسـتهھكهم قىلـدى، ۈتـ ،لدى، ئاساسـالرنى بېكىتتـىىئۇ زات بىلهن دىننى مۇستهھكهم ق

دى. ئۇ زات مۇرتهدلهرنى ئىسالمغا قايتۇردى، زاكاتنى بهرمىگهن دىندىن قاچقۇچىنى خار ھالهتته قايتۇر

ۋاكـالىتهن گه  پهسكهشلهردىن ئالدى. ھهقنـى بىلمىـگهن كىشـىلهرگه بايـان قىلـدى. پهيغهمـبهر 
بهلگىسـىگه ئىبـادهت قىلغـۇچى  تسـېيهتكـۈزدى. ئۇنىڭـدىن كېـيىن كرجايىـدا كۆتۈرگهن ئامانهتنى 

ئىسالم ئهسـكهرلىرىنى جابدۇشـقا كىرىشـتى. قارشى رۇملۇقالرغا ۋه ئوتقا ئىبادهت قىلغۇچى پارسالرغا 
نۇسـرهت ئاتـا  ،هتھـىفكىتىـدىن ىتائاال ئـۇ زاتنىـڭ باشـقا رايونالرغـا ئهۋهتـكهن ئهلچىلىرىنىـڭ بهرهللا

 ن بهنـدىلهرنى خـار قىلـدى. پهيغهمـبهر سرا، قهيسهر ۋه ئۇ ئىككىسىگه ئىتـائهت قىلغـاىقىلدى. ك
ئېھسـان قىلــدى. ئىشــنىڭ -يولىــدا خهيــرهللاخهۋهر بهرگىنىـدهك، ئــۇ ئىككىســىنىڭ بـايلىقلىرىنى 

تـا شـهھىد بمېھرا ۋه تهۋبه قىلغـۇچى ،تهخـت ۋارىسـى انيىن ۋهسىيهت قالـدۇرغېدىن كئۇنىڭ داۋامى

تائـاال ئـۇ هللارقىلىق تامام بولدى. نىڭ قولى ئا س ئۆمهر ئىبنى خهتتاب فبولغۇچى فارۇق ئهبۇ ھه
كاپىرالرنى خـار قىلـدى، ھهددىـدىن ئاشـقۇچى مۇنـاپىقالرنى باسـتۇردى، شـهرق ۋه  ىنسىززات بىلهن د

أَيـَُّها الـَِّذيَن آَمنُـوا قَـاتُِلوا الـَِّذيَن يـَلُـوَنُكْم  يَا :تائاالنىڭهللاى. ئۇالر ئورناتتمهملىكهتلىرىگه ھۆكۈمرانلىق  بغهر

ئى مۇئمىنلهر! سـىلهر ئۆزۈڭالرغـا يـېقىن جايـدىكى كـاپىرالر بىـلهن ئـۇرۇش قىلىڭـالر (يهنـى  اْلُكفَّـارِ ِمـْن 

دېـگهن  سىلهرگه خهتهر بولماسـلىق ئۈچـۈن، ئالـدى بىـلهن ئهتراپىڭالردىكـى كۇففـارالرنى ئۇجۇقتـۇرۇڭالر)
ئانـدىن  ،بىـر خهلقـقه يىن يهنهېـئـۇالردىن ك ،لسـاه قىلىبهبىر خهلق ئۈستىدىن غ ،سۆزىگه بويسۇنۇپ

 . ]ڭ پاسىقالرغا يۆتكهلدىۇكېيىن ئۇالرنىڭ يېنىدىكى باشت
 

ئـۇرۇش  قارشـى رالرغـااپىئـۇرۇش ئـېچىش كقارشـى غۇچى مـۇرتهدلهرگه ىنىۋال. قوغـدبـۆلهك -14
  ئېچىشنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ

 چۈنكى مۇرتهدنىڭ دىندا جىنايىتى چوڭ، خهتىرى ئېغىر. 
سـۈننهت شـۇنى بېكىتتىكـى، [شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىييه رهھىمهھۇلالھ مۇنـداق دېـگهن: 

 دىن ئېغىر. نۇقتىمۇرتهدنىڭ جازاسى كاپىرنىڭ جازاسىدىن بىرنهچچه 
نه ) كاپىرالرنىــڭ ئهكســىچه مــۇرتهد ھهر ھــالهتته ئۆلتۈرۈلىــدۇ، ئۇنىڭغــا جىــزىيه قويۇلمايــدۇ ۋه ١(

 لمهيدۇ. بېرىزىممىيلىقمۇ 
مۇرتهد گهرچه ئۇرۇش قىاللمايدىغان ئاجىز  ،كاپىرنىڭ ئهكسىچه ي) ئۇرۇش قىاللمايدىغان ئهسلى٢(

ئىمــام ئهبــۇ ھهنىــفه، ئىمــام مالىــك ۋه ئىمــام ئهھــمهدكه ئوخشــاش  ،بولســىمۇ ئۆلتۈرۈلىــدۇ. چــۈنكى
ئۆلتۈرۈلمهيـدۇ. خـۇددى ئىمـام  كـاپىر يئۇرۇش قىاللمايـدىغان ئهسـلى كۆپىنچه ئۆلىماالرنىڭ نهزىرىده

ــاف ــام ش ــك، ئىم ــىئمالى ــڭ مهزھىبى ــمهد قاتارلىقالرنى ــام ئهھ ــى ۋه ئىم ــۇر ، دهكده دېيىلگهن جۇمھ
 ئۆلىماالرنىڭ مهزھىبى شۇكى، مۇرتهد ئۆلتۈرۈلىدۇ. 
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مـۇرتهد مـۇرتهد مىـراس ئالمايـدۇ،  ،كاپىرنىـڭ ئهكسـىچه يئهسـلى) ئهھلى كىتابتىن بولغـان() ٣(
ملهرمـۇ ۈغـان نهرسىسـى يېيىلمهيـدۇ. بۇنىڭـدىن باشـقا ھۆكىيدۇ ۋه ئۇنىـڭ بوغۇزلتويلىشـىلمابىلهن 

 514F۱.]شۇنداق ئېغىر
  515F۲.]كۇفرىدىن ئېغىر يمۇرتهدلىك ئۆلىماالرنىڭ بىرلىكى بىلهن ئهسلىئۇ يهنه مۇنداق دهيدۇ: [

ۋه باشقا   ئهبۇ بهكرى سىددىق[ئىبنى تهيمىييه رهھىمهھۇلالھ يهنه بىر ئورۇندا مۇنداق دېگهن: 
تىن بۇرۇن، مۇرتهدلهرگه قارشى جىھـادنى ئېچىشرالرغا جىھاد پىساھابىلهر ئهھلى كىتابتىن بولغان كا

فهتھـى قىلىنغـان ئىسـالم دىيـارلىرىنى سـاقالپ  ،بۇالرغا قارشـى جىھـاد قىلىـش ،چۈنكى .باشلىدى
 شقالـدۇرۇا دنىڭـئىسالم دىيارلىرىدىن چىقىپ كهتمهكچى بولغـان كىشـىلهرنى ئۇ ،شۇنداقال ،قېلىش
. مۇشرىكالر ۋه ئهھلى كىتابتىن ئىبارهت بىز بىلهن ئۇرۇش قىلمىغان كاپىرالرغا قارشى جىھـاد ئىدى

ھېسـابلىنىدۇ. دهسـمايىنى سـاقالپ  ىڭ جۈملىسىدىنبىگه ئېرىشتۈرۈشنىقىلىش دىننى كۆپرهك غهل
516Fقولغا كهلتۈرۈشتىن ئۈستۈن تۇرىدۇ]. قېلىش پايدىنى

۳ 

ئهبـۇ بهكـرى  نىڭغـائۇرۇش باشالشـقا بىـرلىككه كهلـگهن. بۇقارشى رتهدلهرگه مۇئاۋۋال ساھابىلهر 

ــدىــنىــڭ خهلىــپه بولغــان دهســلهپكى مهزگىل  ســىددىق نــى رۇمغــا   دىكى ئۇســامه ئىبنــى زهي

غانلىقى ۇنىڭ ئۇ ئىشقا بۇير ئۇ زات بۇنى پهقهت پهيغهمبهر  ،چۈنكى .ئهۋهتكهنلىكى قارشى كهلمهيدۇ
ىشـتا كاتتـا تهھـدىت سېل گهمۇرتهد بولماقچى بولغان ئـادهملهر ئىدى. ئۇ ئىش ئىجرا قىلغانئۈچۈنال 

  517F٤.بىر خهيرلىك بولغان ئىدى
 

ئـۇرۇش ئـېچىش پهرز قارشـى پادىشاھ ئهگهر كاپىر ۋه قوغـدانغۇچى بولسـا، ئۇنىڭغـا  بۆلهك. -15
 لىدۇۇا قويغۇ ئۇرۇش ئۇنىڭدىن باشقا ئۇرۇشالرنىڭ ئالدىبئهين. 
 يئىتىنىڭ غهيرىـىئىسـالم دىيارلىرىـدىكى ئىسـالم شـهر كـۆپلىگهن ھازىرقى ۋاقىتتاالر . مانا بۇ1

ْ َحيُْكـْم  :تائاالنىـڭهللابىلهن ھۆكۈم قىلىدىغان ھاكىمالرغا ئوخشاش كاپىرالردۇر. بۇنىڭ دهلىلى  َْ َوَمـْن 

ُ فَُأْولَََِّك ُهْم اْلَكاِفُرونَ  ئـايهتلهر بـويىچه ھۆكـۈم قىلمايـدىكهن، ئـۇالر نازىل قىلغان هللاكىملهركى  ِمبَا أَنَزَل الَّ

ئاندىن (يهنى مۇشۇنداق دهلىللهرنى كۆرۈپ تۇرۇپ) كـاپىرالر   مثَُّ الَِّذيَن َكَفـُروا بِـَربِِّْم يـَْعـِدُلونَ   ،518F٥كاپىرالردۇر

پهرۋهردىگارىغا باشقىالرنى شېرىك كهلتۈرىدۇ 519F

 ئۇنىڭدىن باشقىمۇ دهلىللهر كۆپ. دېگهن سۆزلىرىدۇر. ٦
ســهۋهبىدىن مــۇرتهدكه  ىدۇ. ئـۇالر كــاپىر بولغـانلىقىــبۇالرنىـڭ كــۆپ قىسـمى ئىســالمنى دهۋا قىل

بىـلهن ھۆكـۈم قىلىـپ،  يچۈشۈرگهن كىتابنىـڭ غهيرىـهللائايالندى. ھهق گهپ شۇكى، بۇ ھاكىمالر 
نى قويۇپ ئۆزلىرىنى هللايۇش بىلهن لهرنى يولغا قوتۈزۈم-قانۇنئۆزلىرى خالىغانچه  ئارىسىدا كىشىلهر

ْ يَـْأَذْن تائاال مۇنداق دېگهن: هللاتىكلىدى. بۇ ھهقته  قىلىپ مهئبۇد َْ يِن َمـا  َأْم َهلُْم ُشـرََكاُء َشـَرُعوا َهلُـْم ِمـْن الـدِّ
                                                           

 بهت -534جىلد  -28» مهجمۇئۇل فهتاۋا« ۱
 بهت -478جىلد  -28 »مهجمۇئۇل فهتاۋا« ۲
 بهتلهر -159، -158جىلد  -25» مهجمۇئۇل فهتاۋا« ۳
 بهتلهر -305، -304جىلد  -6ناملىق كىتابى » ئهلبىدايه ۋهننىھايه«ئىبنى كهسىرنىڭ  ٤
 ئايهت -44سۈره مائىده  ٥
 ئايهت -1سۈره ئهنئام  ٦
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َـُذوا ،520F۱ تكهن مهئبـۇدلىرى بـارمۇ؟ىـرۇخسهت قىلمىغان نهرسىلهرنى دىن قىلىپ بېكهللائۇالرنىڭ  ِبِه الَُّ  ََّ ِا

ــانـَُهْم َأْربَابًــا ِمــْن ُدوِن الَِّ  ــاَرُهْم َورُْهَب ــلهن  َأْحَب ــۇدىيالر بى ــى (يهھ ــى، راھىبلىرىن ــڭ ھىبرىلىرىن ــۇالر ئۆزلىرىنى ئ

   .521F۲ناساراالرنىڭ دىنىي باشلىقلىرىنى، ئۆلىمالىرىنى) مهئبۇد قىلىۋالدى
 .زىيادىلهشتىيولىدىن توسۇشلىرى بىلهن يهنىمۇ هللا سىئۇالرنىڭ كۇفرى

ا كهڭـرهك تـنـاملىق كىتاب» تهۋھىـدكه دهۋهتدهئۋهتـۇت تهۋھىـد ــــ «مهن بۇ مهسىله توغرۇلـۇق 

ــدىم ــان ئى ــۈنكى .توختالغ ــد ،چ ــۈره مائى ــْم اْلَكــاِفُرونَ  :نىڭهمهن س ــَك ُه ُ فَُأْولََِّ ــْم ِمبَــا أَنــَزَل الَّ ْ َحيُْك َْ ــْن   َوَم

 ھۆكۈم قىلمايـدىكهن، ئـۇالر كـاپىرالردۇرنازىل قىلغان ئايهتلهر بويىچه هللاكىملهركى  دېـگهن ئـايىتىگه
دهلىـل  ىيمـۇموبهرگهن ئىدىم ھهمده ئۇ ئايهتنىڭ بىر نهچـچه ۋهجىـدىن ئ بكهلگهن ئېتىرازالرغا جاۋا

ــدىن چــوڭ كــۇفرى مهقســهت قىلىنغــانلىقىنى ۋه بىــر ئايهتنىــڭ ىئىكهنل ــايهتتىكى كۇفرى كىنــى، ئ
ئۇالرنىڭ سۆزلىرى ئىچىدىن ئۇسۇل كىتابلىرىـدا  ،بىردهك بولمىساتهپسىرىده ساھابىلهرنىڭ سۆزلىرى 

 دىغىنىنى تالاليدىغانلىقىمىزنى بايان قىلغان ئىدىم. ىھهدىس كۈچلهندۈر ۋهقۇرئان  ،بېكىتىلگهندهك
خـۇددى يهھـۇدىيالر تاغۇتالرنىـڭ ىكى ھازىر نۇرغۇنلىغـان مۇسـۇلمانالر دىيارلىرىـد ،يهنه شۇنىڭدهك
 ،ھـۆكمىنى بىكـارچى قىلىـپتوغرىسـىدىكى كېسـهك قىلىـش -لغـۇچىنى چالمـاتهۋراتنىڭ زىنـا قى

دهل شـى بىـلهن ھۆكـۈم قىلى يئىتىنىڭ غهيرىـىئىسالم شهر، دهكىنىئورنىغا قانۇن ئويدۇرۇپ چىقارغ
 يئىالھىــ ،كىنىمــۇ بايــان قىلغــان ئىــدىم. ئــۇ بولســىمۇىمۇشــۇ ئايهتنىــڭ چۈشــۈش ســهۋهبى ئىكهنل

ئۇنى قانۇن قىلىـپ  ،يېڭى بىر ھۆكۈمنى ئويدۇرۇپ چىقىپ ىلىپ،شهرىئهتنىڭ ھۆكمىنى بىكارچى ق
 كىشىلهرگه تېڭىشتۇر.

(يهنه بىــر مهســىلىدىمۇ) ئوخشــاش  مهن مهزكــۇر كىتابىمــدا ئايهتنىــڭ چۈشــۈش ســهۋهبىنىڭ
ىغانلىقىنى ئېيتقـان كىرىـدئېلىـپ  لىك بىلهنكهسكىنئىچىگه  ڭئايهتنىمهسىلىنى  ئۇ ،تېپىلىشى

 ئىشارهت قىلغان.  مۇقازى ىلئئۇنىڭغا ئىسما .بېكىتىلگهنشۇنداق ئۇسۇل كىتابلىرىدا  ئىدىم،
ئهھكـامۇل قۇرئـان « ىل قـازىئئىسمادىن مۇنداق نهقىل قىلغان: [قازى ىلئئىسماىبنى ھهجهر ئ

 بـۇ ھهقتىكـى ئىختىالپنـى سـۆزلهپ بولغانـدىن كېـيىن ،ناملىق كىتابىـدا» ملىرىاھكئهقۇرئان  ـــ
قىلغـان يهھـۇدىيالر دۇكى، كىمكـى ىـسـى شـۇنىڭغا دااللهت قىلىئايهتلهرنىـڭ زاھىر‹هن: مۇنداق دېگ

 ئويـدۇرۇپھۆكـۈمنى  هرتائاالنىڭ ھۆكمىگه قارشى كېلىـدىغان بىـرهللا ئىشنىڭ ئوخشىشىنى قىلىپ،
ــۇنى   يــاكىبولۇشــى ھــاكىم  نىــڭئۇ ،ىــپ بېكىتىــدىكهندىغان دىــن قىلنىــئهمهل قىلىچىقىــپ، ئ
 522F۳.]›كه دۇچــار بولىــدۇتهھــدىتمهزكــۇر دۇچ كېلىــدىغان ئــۇ يهھــۇدىيالر ، قهتئىيــنهزهربولماســلىقىدىن 

ئويدۇرما قانۇنالرنى تۈزۈشكه قاتناشقان ياكى ئۇنىڭ بىلهن ھۆكۈم قىلغان ھهرقانـداق  ،شۇنىڭ ئۈچۈن
. كـاپىرئـۇ چـوڭ  ،گهرچه ئۇ ئىسالمنىڭ بهش ئاساسـى ۋه ئۇنىڭـدىن باشـقىالرنى ئورۇندىسـىمۇ ،ئادهم
 نهقىـلا تـى بابچڭ مهزكۇر قىلمىشى ئۇنى ئىسـالم دىنىـدىن چىقىرىـپ تاشـاليدۇ. بـۇنى ئـۈچىنئۇنى

خ ۇھهممهد ئىبنـى ئىبـراھىم ئـالى شـهيهقى، مفئهھمهد شاكىر، مۇھهممهد ھامىدىل  ،قىلغىنىمدهك
 نۇرغۇنلىغان ئهھلى ئىلىملهر بېكىتكهن. دهۋرىمىزدىكى قاتارلىق

                                                           
 ئايهت -21سۈره شۇرا  ۱
 ئايهت -31سۈره تهۋبه  ۲
 بهت -120جىلد  -13» فهتھۇل بارى« ۳
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 »ھـاكىم«شـهرىئهتته  ،اتـنـاملىق كىتاب» تهۋھىـدكه دهۋهت ـــدهئۋهتۇت تهۋھىد « ـــ مهن مهزكۇر
 دېگهن نامنىڭ كىملهرگه ئۇيغۇن كېلىدىغانلىقىنى بايان قىلغان ئىدىم. 

لىـپ تاشـالش ېئۇنى دهرھـال ھوقۇقىـدىن ئ ،ساىقوغدىنىش كۈچى بولم. بۇ مۇرتهد ھاكىمنىڭ 2
تهۋبه قىلسـا،  .لىـدۇئۆلتۈرۈ ،هۋبه قىلمىسـات .مهيلى ،، ئۇ قازىغا تاپشۇرۇلىدۇ. ئهگهر تهۋبه قىلساپهرز

 نىڭ سۈننىتىدۇر. ۋه ئۆمهر  ۇ ئهبۇ بهكرى بتمايدۇ. ھوقۇقىغا قاي

َا  ِبُسـنَِّيت َوُسـنَِّة اْخلَُلَفـاِء الرَّاِشـِديَن اْلَمْهـِديَِّني ِمـْن بـَْعـِديفـََعلَـْيُكْم «مۇنداق دېـگهن:  ھهقته پهيغهمبهر  بۇ َعضُّـ
ََاِجــذِ  َهــا بِالنـَّ ئــۆزى تــوغرا يولــدا بولغــۇچى ۋه تىمنى ۋه ىمېنىــڭ ســۈننمهنــدىن كېــيىن ســىلهر «» َعَليـْ

مهھـكهم  غـاالرئۇۋه  تۇتـۇڭالرچىـڭ سـۈننىتىنى باشقىالرنى توغرا يولغـا باشـلىغۇچى خهلىپىلهرنىـڭ 
 523F۱.»الرېسىلىڭئ

ۋه ئهبــۇ بهكــرى  ئــۆمهر [تهيمىيــيه رهھىمهھــۇلالھ مۇنــداق دېــگهن: شــهيخۇل ئىســالم ئىبنــى 

–ئۆزلىرىنىـڭ ئـۇرۇق ئـۇالر ھهمـدهمۇسۇلمانالرغا مۇناپىقنى زادىـال مهسـئۇل قىلمىغـان  ق سىددى
پهرۋا قىلمـايتتى.  گهماالمهت قىلغۇچىنىڭ مـاالمىتى ئۇالر .تۇغقانلىرىنىمۇ مهسئۇل قىلمىغان ئىدى

تـاكى ئۇالرنىـڭ  دى ھهمـدهپ ئـۇالرنى ئىسـالمغا قـايتۇرىـه قارشـى ئـۇرۇش قىلمۇرتهدلهرگ بهلكى ئۇالر
 .تىۋه قورال كۆتۈرۈشتىن توس ئۇالرنى ئات مېنىش ،تهۋبىسىنىڭ راستلىقى ئاشكارا بولغانغا قهدهر

 مۇنـداق دېـگهن ــــ ئۇ ئىراقنىـڭ ئهمىـرى ۋاقتىـدا ـــ غا ۋهققاس  ۇسهئد ئىبنى ئهب ئۆمهر 
ــۇرتهدلىكتىن قاي ــدى: {ســهن م ــۇالردىن جهڭ ئى ــا، ئ ــر كىشــىنى مهســئۇل قىلم ــانالردىن ھېچبى تق

ئىبنـى ھـابىس، ئـۇيهينه  ئۇالر تۈلهيھه ئهلئهسـهدى، ئهقـرهئ ،چۈنكى }. سورىما مۇتوغرىسىدا مهسلىھهت
 ئوخشاش چوڭ ئهمىرلهر ئىدى. گهنى، ئهشئهس ئىبنى قهيس ئهلكىندىى ھىسنئىب

ـــۇ بهكـــرى ســـىددى ـــۆمهر  ق ئهب دى، ئـــۇالرنى ىۋىىن ئهنســـىرقىـــدمۇناپىقلى نىـــڭئۇالر ۋه ئ
 524F۲.]مۇسۇلمانالرغا مهسئۇل قىلمىدى

نىـڭ بولسا، ئۇالر ىنىۋاتقانقىلىدىغان بىر تائىپه كىشى بىلهن قوغد جهڭ. ئهگهر مۇرتهد ھاكىم 3
انداق ئادهم ئۇرۇش قىلغان ھهرق قوغداپ مۇرتهد ھاكىمنى . ئۇپهرزقارشى ئۇرۇش قىلىش  ھهممىسىگه

ُهمْ  :تائاالنىڭهللائۇنىڭغا ئوخشاش كاپىر. بۇنىڭ دهلىلى  ُْم ِمـْنُكْم فَِإنـَُّه ِمـنـْ سـىلهردىن كىمكـى  َوَمـْن يـَتَــَوهلَّ

ئۇالرنى دوست تۇتىدىكهن، ئۇمۇ ئهنه شۇالردىن سانىلىدۇ 525F

 دېگهن سۆزىدۇر.  ۳

كـاپىرنى دوسـت ئومـۇمىي شـهكىلده كهلـگهن بولـۇپ، ت دېگهن ئىسمى شـهر كىمكىئايهتتىكى 
  ئىچىگه ئالىدۇ. ۋه ئۇنىڭغا سۆز ياكى ھهرىكهت بىلهن ياردهم بهرگهن ھهرقانداق ئادهمنى ئۆزتۇتقان 

ــدۇلۋ ــى ئاب ــۇھهممهد ئىبن ــالم م ــهيخۇل ئىس ــگهن: هھش ــداق دې ــقىالر مۇن ــدىن باش ھاب ۋه ئۇنىڭ
ــى[ ــۇلمانالرغا قارش ــرىكالر مۇس ــلهن ياردهم مۇش ــۇچى بى ــالمنى بۇزغ ــىش ئىس ــىش ۋه ھهمكارلىش لىش

ُهْم ِإنَّ الََّ ال يـَْهـِدي اْلَقـْوَم  :تائاالنىڭهللا. بۇنىڭ دهلىلى الرنىڭ جۈملىسىدىنلئامى ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمـنـْ َوَمْن يـَتَـَوهلَّ
                                                           

 .دېگهن »سهھىھ«تىرمىزى رىۋايىتى، ئۇ بۇ ھهدىسنى  ۱
 بهت -65جىلد  -35» مهجمۇئۇل فهتاۋا« ۲
 ئايهت -51سۈره مائىده  ۳
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زالىـم قهۋمنـى هللاسىلهردىن كىمكى ئۇالرنى دوست تۇتىدىكهن، ئۇمۇ ئهنه شۇالردىن سـانىلىدۇ،  الظـَّاِلِمنيَ 

ھهقىقهتهن ھىدايهت قىلمايدۇ 526F

 527F۲.]دېگهن سۆزىدۇر ۱
ئىســالمنىڭ بهزى شــۇئارلىرىنى ئاشــكارا  ،ســۆزلهپ ئىككــى شــاھادهت كهلىمىســىنىئــۇالر گهرچه 
ــىمۇ ــڭ ، قىلس ــۈن، بۇالرنى ــانلىقلىرى ئۈچ ــادىر قىلغ ــنى س ــدىغان ئىش ــىنى بۇزى ــالمنىڭ ئاساس ئىس

تائـاال مۇنـداق هللالغانـدهك ئـۇرۇش قىلىنىـدۇ. بـۇ ھهقـته ھهممىسىگه مۇرتهدلهرگه قارشى ئۇرۇش قى

يولىـدا جىھـاد هللالهر مۇئمىن ِيف َسـِبيِل الطـَّاُغوتِ  َوالَِّذيَن َكَفُروا يـَُقاتُِلونَ الَِّذيَن آَمُنوا يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل الَِّ دېگهن: 

 .528F۳قىلىدۇ، كاپىرالر شهيتاننىڭ يولىدا ئۇرۇش قىلىدۇ
ى كۇفرىغـا يـاردهم بهرگهنلىكـ ،كىتى بىلهن ياردهم بهرگهن ھهرقانداق ئادهمىياكى ھهركاپىرغا سۆز 

ــاپىردۇر ــا ئوخشــاش ك ــۇئمىن .ئۈچــۈن ئۇنىڭغ كىشــىنىڭ ارشــى تۇرغــۇچى ق غاۋه مۇجاھىــدالر گهلهرم
بهزىده ئۇ ئادهم كۇفرىغا نىسبهت بېرىشتىن توسـقۇچى ئامىلنىـڭ  .دۇرشۇ مۇدۇنيادىكى زاھىرى ھۆكمى

لـېكىن  .ھالهتته مۇسۇلمان بولغان بولىـدۇ يمهخپى نسهۋهبىدى ڭ مهۋجۇد بولغانلىقىياكى شۈبھىنى
 بـۇ ئـۇنى زاھىرىـدا تىن،مهۋجۇد بولغـانلىق ئۇنى كاپىرلىققا ھۆكۈم قىلىشنى تهقهززا قىلغۇچى ئامىل

شـتىن توسـمايدۇ. كـۈچ بىـلهن قوغـدانغۇچى مـۇرتهدلهرگه ھۆكـۈم قىلىشـتا، كاپىرلىققا ھۆكۈم قىلى
ا كهڭـرهك توختالغـان تـسۈننهت شۇ تهرىقىـده جـارى بولغـان. بـۇ مهسـىله توغرىسـىدا يهنه بىـر كىتاب

 ئىدىم.
دهلىلنـى كـۆرۈپ ئانـدىن ھـاالك بولۇشـى، ياشـايدىغانالرنىڭ  ھاالك بولغانالرنىـڭ روشـهن ،مانا بۇ

ــدىن ياشىشــى ئۈچــۈن بولغــان  زۆرۈرتارقىتىلىشــى كىشــىلهر ئىچىــده  ،روشــهن دهلىلنــى كــۆرۈپ ئان
 دۇ. ىھېسابلىن ىڭ قاتارىدىننئىلىم
 سـامىت باده ئىبنـىۇكىنىڭ دهلىلى بولسا، ئىلبولغان ھاكىمغا قارشى چىقىشنىڭ پهرز. كاپىر 4

 عَ مۇنداق دېگهن:  ئۇ ،تۆۋهندىكى ھهدىسىدۇر نىڭ ُ َُل الَِّ َصـلَّى الَّ ، َفَكـاَن ِفيَمـا َلْيـِه َوَسـلََّم فـََبايـَْعنَـاهُ َدَعانَـا َرُسـ
َنا َأْن بَايـََعَنا َعَلى السَّْمِع َوالطَّاَعِة ِيف َمْنَشِطَنا َوَمْكَرِهَنا َوُعْسرِنَا وَ  نَـاُيْسرِنَا َوأَثـََرٍة َأَخَذ َعَليـْ ، َوَأْن َال نـُنَـازَِع اْألَْمـَر َأْهلَـُه، قَـاَل: َعَليـْ

ََاًحــا ِعْنـدَُكْم ِمــْن الَِّ ِفيــِه بـُْرَهــانٌ « بىــز  .چــاقىردى چىســى)ېئهقهبه ك( بىزنــى پهيغهمــبهر  »ِإالَّ َأْن تـَـَرْوا ُكْفــرًا بـَ

ش ياققان ۇبىز خ :ئىدىقويغان نى شهرت مۇنۇالردىن ئالغان بهيئهتته ئۇ بىز .بهيئهت قىلدۇق ئۇنىڭغا
ئىــش  ؛زاتقــا ئىتــائهت قىلىشــقا ئــۇىمۇ ياقمىغــان، قىيىنچىلىــق ۋه ئاســانچىلىق ھــالهتلىرىمىزد ۋه

ســـىيهتچىلىك قىلغـــان ھـــالهتتىمۇ، خبىـــزگه ھهققىمىزنـــى بهرمهســـتىن شهئۈســـتىدىكىلىرىمىز 

دېـگهن ئىـدى: مۇنـداق  پهيغهمـبهر  .بهيئهت قىلدۇق تاالشماسلىققاىن ئهمىرلىكنى ئۇنىڭ ئهھلىد
تائاال تهرىپىدىن هللا غاىئۇنىڭ كاپىر بولغانلىق سىلهرنىڭسىلهر ئوچۇق كۇفرىنى كۆرسهڭالر،  كىنېل«

529F».پاكىتىڭالر بولسا، تاالشساڭالر بولىدۇ

٤ 
 بـارلىق ئۆلىمـاالر شـۇنىڭغا بىـرلىككه‹قازى ئىياز مۇنداق دېگهن: [مۇنداق دهيدۇ:  نهۋهۋىئىمام 
ئهگهر  ،. يهنه شــۇنىڭغا بىــرلىككه كهلگهنكــىكــۈچكه ئىــگه ئهمهس ىئهمىرلىكــ نىــڭكاپىر ،كهلــدىكى

 ،لىـپ تاشـلىنىدۇ. ئهگهر ئۇنىڭـدا كـۇفرىېھوقۇقىـدىن ئ ،ئهمىرده ئۇشتۇمتۇت كـۇفرى پهيـدا بولسـا
                                                           

 ئايهت -51سۈره مائىده  ۱
 بهت -38» مهجمۇئهتۇت تهۋھىيد« ۲
 ئايهت -76سۈره نىسائ  ۳
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ٤
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پهيـدا بولسـا، ئـۇ ھوقۇقىـدىن قالىـدۇ. تۇيۇقسىز ش ياكى بىدئهت قاتارلىقالر ۋېتىشهرىئهتنى ئۆزگهرتى
قىلىشمۇ ساقىت بولىدۇ. مۇسـۇلمانالرغا مـۇمكىن بولسـا ئۇنىڭغـا قارشـى چىقىـش، ئۇنىڭغا ئىتائهت 

بولىـدۇ. ئهگهر بـۇ كـۇفرى ئىـش پهرز ئادىـل پادىشـاھنى تىكـلهش  ،ئۇنى ھوقۇقىدىن ئېلىپ تاشـالپ
 شكـاپىرنى ھوقۇقىـدىن ئېلىـپ تاشـال پهقهت بىر تائىپىدىنال سادىر بولغان بولسـا، مۇسـۇلمانالرنىڭ

ئورنىغا ئادىل  ،لىپ تاشالپېھوقۇقىدىن ئنى ھاكىم . بىدئهتچىپهرزغا قارشى تۇرۇشى ئارقىلىق ئۇالر
. ئهگهر كــۆزى يهتمىســه، قارشــى پهرزچىقىــش پادىشــاھنى تىكلهشــكه كــۆزى يهتســه، ئۇنىڭغــا قارشــى 

بولمايدۇ. مۇسـۇلمان كىشـى ئۇنىـڭ زېمىنىـدىن باشـقا زېمىنغـا ھىجـرهت قىلىشـى ۋه پهرز چىقىش 
 530F۱.]›ېچىشى الزىمدىنىنى ئېلىپ ق

. ئىبنـى ل قىلغـانىـبنى ھهجهر ئىبنى بهتتالـدىن نهقىنى ئئقازى ئىياز بايان قىلغان بۇ ئىجما
ئهگهر ھاكىم كاپىر بولسا، گهپنىـڭ خۇالسىسـى شـۇكى، ئـۇ كـاپىر بولغـانلىق [ھهجهر مۇنداق دهيدۇ: 

ــلىنى ــپ تاش ــدىن ئېلى ــلهن ھوقۇقى ــاقى بى ــڭ ئىتتىپ ــارلىق ئۆلىماالرنى ــهۋهبىدىن ب ــر س دۇ. ھهربى
 531F۲ .]بولىدۇپهرز شى ۇمۇسۇلماننىڭ ئۇنىڭغا قارشى تۇر

ئورنىغــا ئادىــل پادىشــاھ مــۇرتهد ھــاكىمنى ھوقۇقىــدىن ئېلىــپ تاشــالپ، . ئهگهر مۇســۇلمانالر 5
 . پهرزتهييارلىق كۆرۈش ئۇنىڭغا ئاجىز كهلسه،  تىكلهشتىن

كهلگهنلىكـتىن جىھادنىـڭ ئـاجىز [مۇنـداق دېـگهن:  رهھىمهھـۇلالھ تهيمىيـيهبۇ ھهقته ئىبنـى 
ئهمهلــدىن قالغــان چاغــدا، كــۈچ ۋه جهڭ ئېتــى ھــازىرالش ئــارقىلىق جىھادقــا تهييــارلىق  هرزلىكــىپ

يهنـى ئۇنىڭسـىز ئورۇنـدىغىلى بولمايـدىغان نهرسـه ( هرزنـىچـۈنكى پ ،ئورۇنغـا ئۆتىـدۇ لىكپهرزقىلىش 
 532F۳.]ھېسابلىنىدۇ پهرز)نىڭ ھۆكمىمۇ ۋاسىته

َوال َحيَْسَنبَّ الـَِّذيَن َكَفـُروا َسـبَـُقوا ِإنـَُّهـْم ال يـُْعِجـُزوَن َوَأِعـدُّوا َهلُـْم َمـا اْسـَتَطْعُتْم  :تائاال مۇنداق دېگهنهللابۇ ھهقته  

ةإ  كاپىرالر قۇتۇلدۇق دهپ ئويلىمىسـۇن، ئـۇالر (پهرۋهردىگارىنىـڭ جازاسـىدىن) ھهقىـقهتهن قېچىـپ  ِمْن قـُـوَّ

ــدۇ ــورال كــۈچى  ،قۇتۇاللماي ــۇڭالردىن كېلىشــىچه ق ــۇرۇش قىلىــش) ئۈچــۈن، قول دۈشــمهنلىرىڭالر (بىــلهن ئ

 .533F٤تهييارالڭالر

َََّة الرَّْميُ اَ «ئۈچ قېتىم مۇنداق دېگهن: تهپسىر قىلىپ،  پهيغهمبهر  نىكۈچ ئايهتتىكىبۇ  » َال ِإنَّ اْلُق

  534F٥.»ئوق ئېتىشتۇر كۈچ جهزمهن ،بىلىڭالركى«
يۇقىرىقىالردىن شۇنى بىلىۋاالاليسىزكى، مۇسۇلمانالرنىڭ تاغۇتالرغا قارشـى تـۇرۇش مهجبـۇرىيىتى 

گه قارشـى چىقىشـى ھېچبىـر مۇسـۇلماننىڭ ئـۇ دهلىلـ ،دهلىل بىـلهن بېكىـتىلگهن بولـۇپ يشهرئى

ـــۇ دهلىـــل بولســـاد ــــ َوَأْن َال نـَُنـــازَِع اْألَْمـــَر َأْهَلـــهُ « ۇرۇس ئهمهس. ئ ـــدىن ئهمىرلىكنـــى  ــ ئۇنىـــڭ ئهھلى

ــدۇق ــئهت قىل ــلىققا بهي ََاًحــا ِعْنــدَُكْم ِمــْن الَِّ ِفيــِه بـُْرَهــانٌ «قَــاَل: . »تاالشماس ــَرْوا ُكْفــرًا بـَ ــبهر  »ِإالَّ َأْن تـَ  پهيغهم

ــگهن ئىــدى:  ــداق دې ــ«مۇن ئۇنىــڭ كــاپىر  ســىلهرنىڭســىلهر ئوچــۇق كــۇفرىنى كۆرســهڭالر،  كىنېل
                                                           

 بهت -229 جىلد -12 »شهرھۇ مۇسلىم« ۱
 بهت -123جىلد  -13» فهتھۇل بارى« ۲
 بهت -259جىلد  -28» مهجمۇئۇل فهتاۋا« ۳
 ئايهتلهر -60، -59سۈره ئهنفال  ٤
 مۇسلىم رىۋايىتى ٥
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 دېگهن ھهدىستىن ئىبارهت. 535F۱»پاكىتىڭالر بولسا، تاالشساڭالر بولىدۇتائاال تهرىپىدىن هللا غاىبولغانلىق
لىكىـگه ئۆلىمـاالر بىـرلىككه پهرزمهن يۇقىرىدا زىكرى قىلغىنىمدهك، ئۇالرغا قارشى چىقىشـنىڭ 

، تاغۇتالرغا قارشى تۇرۇشنىڭ ئۇسـۇلىدا ھالهتتهبار  ئئىجما ۋه ھهدىس، كهلگهن. شۇنىڭ ئۈچۈن ئايهت
 پ،ھهدىـس بـار تـۇرۇپ ئىجتىھـاد قىلىـ، رۇس ئهمهس. كىمكى بۇ ئورۇنـدا ئـايهتقىلىش دۇ دئىجتىھا

ئــۇ  ؛ىكهننــت يــولى ئــارقىلىق تهتبىقالشــقا ھهرىــكهت قىلىــدېپارالم كــۇفرىئىســالمنىڭ ھــۆكمىنى 
كىشــىنى مــۇرتهدلهرگه قارشــى  ئــاجىز كــېلىش ئــۇ« :. كىمكــىئېزىــپ كهتــكهن بولــدى وپئوچــۇقئ

 ،پهرز بولغـان ئىـشئـاجىز كهلگهنـده «كىشىگه مۇنـداق دهيمىـز:  دېسه، بىز ئۇ »چىقىشتىن توسىدۇ
قهتهن ۇر. ئهگهر ھهقىـىدتهييـارلىق كۆرۈشـ ، بهلكـىئهمهس ىنتىغا قاتنىشىشېپارالم كۇفرىئۇالرنىڭ 

لهرگه مـۇئمىن. ئهگهر ھىجرهت قىلىشتىنمۇ ئاجىز كهلسه، ئـاجىز پهرزئاجىز كهلسه، ھىجرهت قىلىش 

الـَِّذيَن يـَُقولُـوَن رَبـَّنَـا َأْخرِْجنَـا ِمـْن َهـِذِه اْلَقْريَـِة الظـَّاِِْ َأْهُلَهـا : ش كېـرهكيېلىـنى دهپ تائاالغا مۇنداقهللائوخشاش 

ئـى پهرۋهردىگـارىمىز! بـۇ ئاھالىسـى زالىـم شـهھهردىن « َواْجَعل لََنا ِمْن َلُدْنَك َولِي�ا َواْجَعل لََنا ِمـْن لَـُدْنَك َنِصـريًا

ــۆز دهر ــارغىن، ئ ــى چىق ــۆز بىزن ــل، ئ ــۇچىنى مۇيهسســهر قى ــدارچىلىق قىلغ ــر ئىگى ــزگه بى ــدىن بى گاھىڭ

 .536F۲»دهرگاھىڭدىن بىزگه بىر مهدهتكارنى مۇيهسسهر قىل
نتىغا قاتنىشىشىغا كهلسهك، ئۇ ئىشنى ھېچقانـداق بىـر ېئۇالرنىڭ قانۇن چىقىرىش پارالم ،ئهمما

 كۆپ سـانلىق خهلـق ۋهكىللىرىنىـڭ« ـــ قاتنىشىش پارالمېنتقا ،چۈنكى .مۇسۇلمان ئادهم قىلمايدۇ
ي ىدهپ ئـال »خهلقنىـڭ ئهمهل قىلىـش مهجبـۇرىيىتى بـاربىـلهن ئويـدۇرۇپ چىقىلغـان قانۇنغـا  رايى

: تائاالنىـڭهللامانا بۇ  .كراتىيىگه رازى بولۇش دېگهنلىكتۇرومېبېرىدىغان دتاپشۇرۇپ ھوقۇقنى خهلققه 

 ُدوِن الَِّ َوال يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا بـَْعًضا َأْربَابًا ِمْن بىرىمىزنى خۇدا قىلىۋالماسلىقتهك ھهممىمىـزگه –نى قويۇپ بىرهللا

ئورتاق بولغان بىر سۆزگه (يهنى بىرخىل ئهقىدىگه) ئهمهل قىاليلـى 537F

دېـگهن سـۆزىده زىكـرى قىلىنغـان  ۳
ر بولـۇپ، ئـۇ كۇفرىنىـڭ دهل باتىـل ئىالھـالت ئهزالىـرى يـۇقىرىقى ئـايهتتىكى ېنكۇفرىدۇر. بۇ پارالم

َوقَـْد نـَـزََّل  مۇنـداق دېـگهن: تائـاالهللا بۇ ھهقته. پهرزئۇنىڭغا بىلدۈرۈش  ،ى بىلمىسهۇنبى ك. كىمئۆزى

ْعُتْم آيَـاِت الَِّ ُيْكَفـُر ِبَـا َوُيْسـتَـْهَزأُ ِبَـا فَـال تـَْقُعـُدوا َمَعُهـْم َحـ ِإنَُّكـْم ِإًذا  ىتَّ َخيُوُضـوا ِيف َحـِديثإ غَـْريِهِ َعَلْيُكْم ِيف اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا مسَِ

نىـڭ ئايهتلىرىنىـڭ ئىنكــار هللاكىتابتـا (يهنـى قۇرئانـدا) ســىلهرگه نازىـل قىلـدىكى، ســىلهر هللا ِمـثْـُلُهمْ 

نىــڭ ئــايهتلىرىنى هللاقىلىنىۋاتقــان ۋه مهســخىره قىلىنىۋاتقــانلىقىنى ئاڭلىغــان چــېغىڭالردا، ئــۇالر (يهنــى 
چه ئـۇالر بىـلهن بىلـله ئولتۇرمـاڭالر، بولمىسـا ۈاپىرالر) باشـقا پاراڭغـا كىرىشـمىگمهسخىره قىلىۋاتقان كـ

ئۇالرنىـڭ كۇفرىغـا  ،كىمكى ئۇالر بىلهن بىلله ئولتۇرۇپ .538F٤(گۇناھتا) ئۇالرغا ئوخشاش بولۇپ قالىسىلهر
 ، كاپىرلىقتا ئۇمۇ ئۇالرغا ئوخشاشتۇر.قاتنىشىدىكهن

ئۆزرىسى بولمىغـان  يشهرئى ياردهمچىلىرىگه قارشى جىھاد قىلىش ھاكىمالر ۋه ئۇالرنىڭ . مۇرتهد6
ئهيـن بولىـدىغانلىقى، پهرز دا جىھادنىڭ ئۈچ ئورۇندا ى. يۇقىرئهين پهرزھهربىر مۇسۇلماننىڭ ئۈستىگه 

توغرىسـىدا ئىكهنلىكـى  پ كىـرىشۇدىيارىغـا باسـتۇر الرئۇنىڭ بىرىنىڭ كـاپىر دۈشـمهننىڭ مۇسـۇلمان
                                                           

 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 ئايهت -75سۈره نىسائ  ۲
 ئايهت -64سۈره ئال ئىمران  ۳
 ئايهت -140سۈره نىسائ  ٤
 بهت -123جىلد  -13» فهتھۇل بارى« ۲
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–شۇ مۇرتهدلهرنىڭ ھالۋاتقان ىقىل ۈستىدىن ھۆكۈمرانلىقئ بۇ، مۇسۇلمانالر توختالغان ئىدۇق. مانا
ئهھۋالىدۇر. ئۇالر مۇسۇلمانالر دىيارىغا باستۇرۇپ كىرگهن كاپىر دۈشـمهن بولغـانلىقى ئۈچـۈن، ئۇالرغـا 

مۇسـۇلمانالرنىڭ [قازى ئىياز مۇنداق دېگهن ئىدى:  ،. شۇنىڭ ئۈچۈنپهرز ئهينقارشى ئۇرۇش قىلىش 
 .]پهرزئۈستىگه مۇرتهد ھاكىمغا قارشى تۇرۇش 

چـۈنكى ئـۇ مۇنـداق دېـگهن  ،ىقنى ئىپادىلهشـته ئېنىقراقتـۇرمـۇمىيلوئىبنى ھهجهرنىڭ سـۆزى ئ
بـۇ ھـاكىم كـاپىر  ،سى شـۇكى، بـارلىق ئۆلىماالرنىـڭ ئىتتىپـاقى بىـلهنىبۇ گهپنىڭ خۇالس[ئىدى: 

ھهربىـر مۇسـۇلماننىڭ  ،قى ئېلىـپ تاشـلىنىدۇ. شـۇنىڭ ئۈچـۈنۇئۇنىڭ ھوق ،سهۋهبتىنبولغانلىقى 
 539F۱.]پهرزبۇنىڭغا قارشى تۇرۇشى 

 نىڭ ھهدىسىنىڭ مهزمۇنىدۇر. ئۇباده ئىبنى سامىت  مانا بۇ
رهببـى  هربىر مۇسـۇلماننىڭ ئـۆزھ ۋه ئهين بولغانلىقى تاغۇتالرغا قارشى جىھاد قىلىشنىڭ پهرز بۇ

 يمــۇمىوئ ،ئۈچــۈن لىشــىېلىۋىلغــانلىقىنى بۇالرغــا قارشــى ئــۇرۇش قىلىشــقا بۇيربۇتهرىپىــدىن 
 بـۇ ،چـۈنكى .دۇىنىـڭ قاتارىـدىن ھېسـابلىنبولغان ئىلىملهرپهرز مۇسۇلمانالرنىڭ ئىچىده تارقىتىش 

ئــاددىي مۇســۇلمانالر ئاممىســى ئىچىــده دىنــدا چىــڭ تۇرغۇچىالرغــا زهربه بېــرىش ئىلىمســىز  تــاغۇتالر
 شويــۇيېــتىم قئايرىــپ مۇســۇلمانالر ئاممىســىدىن ر كىشــىلهرنى قواليلىــق بولســۇن ئۈچــۈن، دىنــدا

 يزامانـدا ھهربىـر ئـاددى ھـازىرقىقتـا. رلىمااتهيي سىدا بىـر توسـاقىئىككى تهرهپ ئوتتۇر مهقسىتىده،
گۇنــاھالرنى ســادىر قىلغــۇچى پاســىق  هتكه تاشــلىغۇچىگهرچه ھــاالك ،خهلــق مۇســۇلمانال بولىــدىكهن

قىنى ۇشــهرىئهتنىڭ بــۇير چــۈنكى پاســىقلىق جىھادقــا بولغــان ،گه بۇيرۇلغۇچىــدۇرپهرزبولســىمۇ، بــۇ 
  .قاراڭ) تولۇقلىمىغا -4ساقىت قىلىۋهتمهيدۇ (

 ،، شـۇنداقالئهمهسـلىكىنىتامام بولىـدىغان مهسـىله  كۈندۈزدىال–جىھاد مهسىلىسىنىڭ بىر كېچه
جىمى مۇسـۇلمانالرنىڭ بهلكى  ،بولۇپ قالماستىن جامائهتلهرنىڭال مهسىلىسى ناغتالالن پهقهت ئۇنىڭ

ــۈنمهسىلىســىگه  ــى ،ئايلىنىشــى ئۈچ ــڭ خۇسۇس ــى جىھادنى ــىلىدىن ييهن ــىلىگه وئ مهس ــۇمي مهس م
ئۇسـۇلى قىلىـش  دهۋهت ومـۇمىيدىنـدا مۇسـتهھكهم تۇرغۇچىالرنىـڭ يهكـكه ۋه ئ ،ئايلىنىشى ئۈچـۈن

تىم ېـكاپىرالرنىـڭ مۇجاھىـدالرنى ي ،ه تهشـۋىق قىلىـپقى خهلقـكىنـىپهرزلبۇ جىھادنىڭ  ،قىئارقىل
. بۇ چاغدا نۆۋهت تاغۇتالر ۋه ئۇالرنىڭ يـاردهمچىلىرىگه پهرزچىت قىلىشى قالدۇرۇش سىياسىتىنى بىت

ئــۇالرنى  ،يىنېــتاشــلىغاندىن ك ئۇالرنىــڭ كــاپىرلىقى ۋه جىنــايىتىنى ئېچىــپ ،لىــدۇ. نهتىجىــدهېك

َوَأْخرُِجـوُهْم ِمـْن َحْيـُث  :تائـاال مۇنـداق دېـگهنهللابـۇ ھهقـته  قىدىن ئېلىپ تاشالش تاماملىنىدۇ.ۇھوق

 .540F۲چىقىرىۋهتكهندهك، سىلهرمۇ ئۇالرنى يۇرتىدىن چىقىرىۋېتىڭالر سىلهرنى يۇرتۇڭالردىن َأْخَرُجوُكمْ 

َكَ « تائاال ئۆزىنىـڭ پهيغهمبىـرىگه مۇنـداق دېـگهن:هللايهنه   ئـۇالر سـېنى« »اْسـَتْخرِْجُهْم َكَمـا اْسـَتْخَرُج

541F».ارغىنچىق قوغالپ ، سهنمۇ ئۇالرنىارغاندهكچىق قوغالپ

۳  
 تاغۇتالر دىندا چىڭ تۇرغۇچىالرنى تهشۋىقات ئـارقىلىق ۋه دىننـى بىلمهسـلىككه نىسـبهتخۇددى 

بېرىش ئارقىلىق خهلق ئاممىسىدىن ئايرىغاندهك، دىندا چىڭ تۇرغۇچىالرنىڭمۇ ئۇالرغا قارشى جىھـاد 
تاغۇتالرنى خهلقـتىن  ،قىلىش ئارقتارقىتىئىلىمنى  يشهرئىى ئىسپاتاليدىغان پهرزلىكىنقىلىشنىڭ 

                                                           
 
 ئايهت -191سۈره بهقهره  ۲
 مۇسلىم رىۋايىتى ۳



 ت ئى پ ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                              شهرئى ئاساس ھهققىدهجىھاد تهييارلىقى 

 

133 
 

دىن ىـمۈلۈكلىر–مـال تهھكهم تۇرغـان كىشـىلهرنى. خۇددى تاغۇتالر دىندا مۇسـپهرزتىم قالدۇرۇشى ېي
ۋه هللادا چىـڭ تۇرغۇچىالرنىڭمـۇ دىنـ ،قاندهكقىسـئۇالرنى قامـال قىلىـپ ۋه تۇرمۇشـلىرىنى  ئايرىپ،

 ئىقتىســادالردىن ئهســكهر توپالشــقا ســهرپ قىلىــدىغاننىــڭ پهيغهمبىــرىگه قارشــى چىقىــش ئۈچــۈن ئۇ

ِلْلُفَقـَراِء اْلُمَهـاِجرِيَن الـَِّذيَن ُأْخرُِجـوا ِمـْن ِديـارِِهْم تائـاال مۇنـداق دېـگهن: . هللاپهرزتاغۇتالرنى ئايرىپ تاشلىشى 

مۈلكىـدىن ئايرىلغـان پېقىـر –(ئۇ غهنىمهتنىڭ بىر قىسمى) دىيارىدىن ھهيدهپ چىقىرىلغان، مال َوَأْمـَواهلِِمْ 

 بهد دۇئا قىلغـانئاچارچىلىق بىلهن  كهقۇرهيش  پهيغهمبهر ،شۇنىڭ ئۈچۈن .542F۱مۇھاجىرالرغا خاستۇر

َْا ِإنَّ  مۇنـداق دهيـدۇ: ئىدى. ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد  ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم َواْستَـْعَصـ َا النَّـِيبَّ َصـلَّى الَّ ـا َغَلبُـ قـَُرْيًشـا َلمَّ
َا ِفيَها َأِعينِّ َعَلْيِهمْ َعَلْيِه قَاَل اللَُّهمَّ  ش پهيغهمبهر قۇرهي اْلِعظَـاَم َواْلَمْيتَـَة ِمـْن اجلَْْهـدِ  ِبَسْبٍع َكَسْبِع يَُُسَف فََأَخَذتْـُهْم َسَنٌة َأَكُل

 ماڭا ئۇالرغـا قارشـى! هللائى «زات:  ، ئۇىن كېيىندغانلىزاتقا ئاسىيلىق ق ئۇ ،غالىب كېلىپ گه 
ئوخشــاش قهھهتچىلىــك  كهقهھهتچىلىكــ قلىــيىلزامانىســىدىكى يهتــته ئهلهيھىسســاالمنىڭ  فۇســۇي

 ئۇ لىكئوقۇبهت–ئازابھهتچىلىك تۇتتى. ئۇالرنى قهئاقىۋهت،  .دىهپ دۇئا قىلد» بىلهن ياردهم بهرگىن
543Fدى.ئى نىڭ يېمىكى بولغانئۇالر الرىتاپ ۋه سۆڭهك ردايىلال

۲ 
قا ۋه سـېلىق ېجىتاموژنا ب سىرت، الغان ياكى مهجبۇرالنغاندىنمۇسۇلماننىڭ قىستبىر ھهرقانداق 

. بۇ ھهقته ۇ تاغۇتالرغا بېرىشى ھارامب مهيلى قايسى خىل كۆرۈنۈشته بولسۇنئىقتىسادالرنى  ئوخشاش

َوال ،544F۳ گۇناھقـا ۋه زۇلۇمغـا ياردهملهشـمهڭالر َوال تـََعـاَونُوا َعلَـى اِإلمثِْ َواْلُعـْدَوانِ تائاال مۇنداق دېـگهن: هللا

ـَفَهاَء َأْمـَواَلُكمْ  تىرىكچىلىكىڭالرنىـڭ ئاساسـى قىلغــان مـاللىرىڭالرنى ئهخمهقـلهرگه تۇتقــۇزۇپ هللا تـُْؤتُـوا السُّ

.قويماڭالر 545F

٤ 
ى بىلىش كېـرهك. پهيغهمـبهر كىنىلبۇ تاغۇت ھۆكۈمهتلهر ۋه ئۇنىڭ قانۇنلىرىنىڭ قانۇنسىز ئىكهن

  :َردٌّ «مۇنداق دېگهن ََ  هربولمىغـان بىـر دابىزنىڭ دىنىمىزكىمكى « »َمْن َعِمَل َعَمًال لَْيَس َعَلْيـِه أَْمرُنَـا فـَُهـ

ۇ ھهدىسـنى ئىمـام مۇسـلىم رىـۋايهت قىلغـان. مهن بـۇ بـ 546F٥.»رهت قىلىنىدۇ ئۇ قىلىدىكهن،ئهمهلنى 
 قىلغان ئىدىم. بايان سىده -6 نىڭئاساسالرھهدىسكه ئېسىلىشتىكى  ھهدىسنى قۇرئان ۋه

–غهنىمهت ئېلىش ئـارقىلىقمۈلۈكلىرىگه كۈچ بىلهن (يهنى –مۇسۇلمانالرنىڭمۇ كاپىرالرنىڭ مال
) ئىگه بولۇشقا ھهرىكهت ئا–ھىيله ۋه ئۇنىڭ ئوخشىشى بىلهن (يهنى ئولجا ئېلىش ئارقىلىق ياكى )ئا

شـنىڭ قۇرهي ،ۋېلىشـى ئۈچـۈنۈردهمنى قولغـا كهلتۈرمۇسـۇلمانالرنىڭ يـا . پهيغهمـبهر پهرزقىلىشى 
 ۋهقهسى يۈز بهرگهن ئىدى.بهدىر  ه بولۇش مهقسىتىده چىقىپ، ئاندىنمۈلۈكلىرىگه ئىگ–مال

ــىلهرنىڭ مهسىلى ــاس كىش ــىنى خ ــاد مهسىلىس ــمهك، جىھ ــىدې ــۇمودىن ئس ــ ىيم نىڭ ىلهركىش
ئـارزۇ ، يـۇشولهرنىڭ ئىچىـدىال چهكـلهپ قىمهسـىلىنى خـاس كىشـ بۇ پهرز. مهسىلىسىگه ئۆزگهرتىش

ِإنَّ  :بۇنداق چهكلهپ قويـۇش ،چۈنكى .لىپ كهلمهيدۇېئىسالھات مېۋىسىنى ئ قىلغاندهك ھهرگىزمۇ

ُوا َمـا بِأَنُفِسـِهمْ  ُ َما ِبَقْومإ َحىتَّ يـُـَـريِّ ـَريِّ ھهرقانداق بىـر قهۋم ئۆزىنىـڭ ئهھـۋالىنى ئۆزگهرتمىگـۈچه (يهنـى  الََّ ال يـُ

                                                           
 ئايهت -8سۈره ھهشىر  ۱
 ھهدىس -4822بۇخارى رىۋايىتى  ۲
 ئايهت -2سۈره مائىده  ۳
 ئايهت -5سۈره نىسائ  ٤
 مۇسلىم رىۋايىتى ٥
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ــڭ بهرگهن نېهللا ــا چئنى ــپ گۇناھالرغ ــۇق قىلى ــرىگه تۇزكورل ــۆمهتلى ــۋالىنى هللاچه) ۈممىگ ــڭ ئهھ ئۇالرنى

ھۆرمهتنى ئېلىپ تاشـلىمايدۇ  ـ  مهت، خاتىرجهملىك ۋه ئىززهتئنې ئۇالرغا بهرگهنهللائۆزگهرتمهيدۇ (يهنى  547F

۱ 
لقنىـڭ بـۇ مهســىلىگه بىـر يـۇرتتىكى بـارلىق خه هرمهس قائىـدىگه قارشـى كېلىـدۇ. بــۇدېـگهن ئـۆزگ

 بېكىتىشكهئىسالم قانۇنىنى ، . مهقسهت، ئهلۋهتتهبۇ يىراق ئىش .دېگهنلىك ئهمهس پهرزشى ىقاتنىش
كـۈچ ۇدرهتلىـك بىـر ئـارقىلىق ق شـىنىسبهتتىكى كىشـىلهرنىڭ قاتنىشىمۇئهييهن ئىچىدىن  خهلق

قالغـان  ،مايه قىلىشـتۇر. ئهممـاىنلىرىدىن ھتاشقى دۈشمه–ئاندىن ئۇنى ئۇنىڭ ئىچكى تهشكىللهپ،
ا ھهق ئاشكارا بولغانغـا بولمىغاندا ئۇالرغ رنىڭ ھېسداشلىق قىلىشى ياكى ھېچئۇال ،ه كهلسهكقخهلق
 قىلىدۇ. ايهپكۇشى ۇچهتته تۇربىتهرهپ بولۇپ  ،قهدهر

تاغۇتالرغا قارشـى  ه شۇنى چۈشهندۈرۈش الزىمكى، ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىر كىشىقخهلق ،شۇنىڭدهك
ـــابى ـــان بولســـارول ئوينىيالم يتۇرۇشـــتا ئىج ـــائۇ ،ىغ ـــاردهم الرغ ـــهلبى ېرىشـــتهكب ي ھهم رول  يس

 بىـرگه، شـى بىـلهنۈلۈكۆتۈرقارشىلىشىشـنىڭ يـۇقىرى  ئوينىماسلىقى الزىم. تاغۇتالر بىلهن بولغان
زىيىتىمۇ يۇقىرى كۆتۈرۈلىـدۇ. بۇنىـڭ بىـلهن جىھـاد رئه ېرىدىغان زهربىسى ۋهلهرگه بمۇئمىنئۇالرنىڭ 

يېڭــى يــاردهمچىلهرنى قولغــا  دهۋهتۋه  مۇســۇلمانالرنىڭ ھاياتىغــا شــۇڭغۇپ كىرىــدۇمهسىلىســى 

ـًة َونُرِيـُد َأْن َمنُـتائـاال مۇنـداق دېـگهن: هللاكهلتۈرىدۇ. بۇ ھهقته  نَّ َعلَـى الـَِّذيَن اْسُتْضـِعُفوا ِيف اَألْرِض َوَجنَْعَلُهـْم أَِئمَّ

ُهْم َمـا َكـانُو  زېمىنىـدا  (مىسىر) بىز ا َحيْـَذُرونَ َوَجنَْعَلُهْم اْلَوارِِثَني َوُمنَكَِّن َهلُْم ِيف اَألْرِض َونُِري ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُمهَا ِمنـْ

بــوزهك قىلىنغانالرغــا مهرھهمهت قىلىشــنى ئىــراده قىلىمىــز، ئــۇالرنى يولباشــچىالردىن قىلىشــنى، ئــۇالرنى 

–كـۈچ ۋه ئۇنىڭ قهۋمىنىڭ (مۈلكىگه) ۋارىس قىلىشنى ئىراده قىلىمىز. ئۇالرنى مىسـىر زېمىنىـدا فىرئهۋن
ئۇالرنىڭ قوشۇنىغا ئۇالر (يهنـى بـوزهك  گه، (ۋهزىرى) ھامانغا ۋهفىرئهۋنقۇۋۋهتكه ئىگه قىلماقچىمىز، بىز 

ــانالر ــنى) )قىلىنغ ــۈمران قىلىش ــىرغا ھۆك ــرائىلنى مىس ــى ئىس ــى بهن ــىنى (يهن ــدىغان نهرس ــن قورقى دى

 .548F۲كۆرسىتىمىز
الر، ناسـاراالر ۋه بۇتپهرهسـلهردىن ئىبـارهت يھاكىمالرغا قارشـى ئـۇرۇش قىلىـش يهھـۇدىمۇرتهد  .7

  يۇلىدۇ.وق غاكاپىرالرغا ئۇرۇش قىلىشنىڭ ئالدى يباشقا ئهسلى
 :لۇشى ئۈچ سهۋهبتىندۇروبۇنداق ب

ــۇ جىھــاد  ــۇ قوغــدىنىش ئهيــن بولغــان پهرزبىرىنچىســى. ئ ئىســالم دىنىنــى  جىھــادى بولــۇپ، ئ
ئاشـۇ ھاكىمالرنىـڭ  بولۇشـىجىھـادى قوغـدىنىش لىـدۇ. ئۇنىـڭ ويۇق اغجىھادىنىڭ ئالدى كېڭهيتىش

 ا ھۆكۈمرانلىق قىلغان كاپىر دۈشمهن بولغانلىقى ئۈچۈندۇر.يارىغىمۇسۇلمانالر د
ھـۆرمهت ۋه دىنغـا  جىھـادىقوغـدىنىش  ،ئهممـا[ :رهھىمهھۇلالھ مۇنداق دېـگهن تهيمىييهئىبنى 

تۈرلىرىنىـڭ ئهڭ كۈچلـۈكى بولـۇپ، ئـۇ بـارلىق  ئارقىغـا چېكىنـدۈرۈشنى دۈشمهن تاجاۋۇز قىلغۇچى
 ئىماندىن قالسا دىن ۋه دۇنيانى بۇزىدىغان تاجاۋۇزچى دۈشمهننى. پهرزئىتتىپاقى بىلهن ئۆلىماالرنىڭ 

ــ ــا قايتۇرۇش ــۇھىمتىنمۇ ئارقىغ ــۈن پهرزراق م ــۇنىڭ ئۈچ ــوق. ش ــر  ،ي ــا ھېچبى ــهئۇنىڭغ ــهر نهرس ت ش
 549F۳.چىكىندۈرۈلىدۇ] دۈشمهنبهلكى ئىمكانىيهتنىڭ يېتىشىچه  ،ئېتىلمهيدۇ

جىھادنىـڭ پهرز ئهيـن بولىـدىغانلىقى توغرىسـىدا  ،دۈشمهن مۇسۇلمانالر دىيارىغا باستۇرۇپ كىرسه
 .توختالغان ئىدۇق هبۆلهكت -7

                                                           
 ئايهت -11سۈره رهئد  ۱
 ئايهتلهر -6، -5سۈره قهسهس  ۲
 بهت -309» ئهلئىختىياراتۇل فىقھىييه« ۳
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 دكه قارشــى ئــۇرۇش قىلىــشمــۇرته« ته:بــۆلهك -١٤. نچىســى. ئۇالرنىــڭ مــۇرتهد بولۇشــىئىككى
 ئۆتكهن ئىدى. دهپ »ىدۇلويۇا قغرشى ئۇرۇش قىلىشنىڭ ئالدىكاپىرغا قا يئهسلى

ۋه  ىرىـــخهتكهلتۈرىـــدىغان  ھهمـــده بولۇشـــى قىنئۈچىنچىســـى. ئۇالرنىـــڭ مۇســـۇلمانالرغا يـــې
 .ئېغىرراق بولۇشى زىيانكهشلىكىنىڭ

لهر! مـۇئمىنئـى  يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمنُـوا قَـاتُِلوا الـَِّذيَن يـَلُـوَنُكْم ِمـْن اْلُكفَّـارِ تائاال مۇنداق دېگهن: هللابۇ ھهقته 

قىلىڭالر (يهنى سىلهرگه خهتهر بولماسلىق ئۈچـۈن، سىلهر ئۆزۈڭالرغا يېقىن جايدىكى كاپىرالر بىلهن ئۇرۇش 

 .550F۱ئالدى بىلهن ئهتراپىڭالردىكى كۇففارالرنى ئۇجۇقتۇرۇڭالر
 توختالغان ئىدۇق. تهبۆلهك -١٤ بۇ ھهقته

 
 هشۈبھ

 :ئۇ بولسىمۇ بهزىلهرنىـڭ، ئاالقىدار بىر شۈبھى بار بۇ يهرده يۇقىرىقى ئۈچ سهۋهبنىڭ بىرىنچىسىگه
باســتۇرۇپ  دىيارىغــامۇســۇلمانالر ‹ :مــۇرتهدلهرنىىۋاتقــان رىغــا ھۆكۈمرانلىــق قىلنلىوراي مۇســۇلمانالر«

ــپدهپ  ›كىــرگهن كــاپىر دۈشــمهنگه ئوخشــاش ــوغرا ئهملهتهرى ــچــۈنكى  ،هسش ت ئىســالم كــاپىرالر  ۇئ
الر شـۇ شـهھهرنىڭ ئـۆز ئـۇ ،بـۇ ھاكىمالرغـا كهلسـهك ،ئهممـا .دۈشـمهن يراق ئهجنهبىـدىيارىدىن يىـ

 .دېگهن سۆزىدۇر »ق بارده پهربۇ يهر ،ئهھلىدىن
پ تــۇرۇپ ىــرهھىمهھۇلالھنىــڭ ئىســالمنى دهۋا قىل تهيمىيــيهبــۇ گهپ شــهيخۇل ئىســالم ئىبنــى 

تقـان مۇڭغۇلالرغـا قارشـى ئـۇرۇش قىلىـش توغرۇلـۇق بهرگهن پهتىۋاسـى بىـلهن باش تار شهرىئهتتىن
 551F۲.يىلگهن سۆزېدهلىل كهلتۈرۈشنى بهربات قىلىش ئۈچۈن د

يـات  غـامۇڭغۇلالر ئىسالم دىيارلىرى چۈنكى ،دهلىل كهلتۈرۈلمهيدۇبۇ پهتىۋا بىلهن « :دېيىلگهنكى
ــىلهردۇر. مهن  ــد«كىش ــۇت تهۋھى ـــ دهئۋهت ــدكه  ــ ــاملىق ك» دهۋهتتهۋھى ــڭن ــۇ پهتىۋانى ــدا ب  ىتابىم

 پايدىلىرىنى كۆرسىتىپ ئۆتكهن ئىدىم.
ئـۇ  ،دهلىـل بـار ئـايرىمده مۇرتهد ھاكىم مهسىلىسى :شۈبھىگه مۇنداق دهپ جاۋاب بېرىمىز بىز بۇ

ََاًحـا «َوَأْن َال نـَُنازَِع اْألَْمَر َأْهَلُه، قَاَل: : ھهدىسى نىڭ مۇنۇ  ئۇباده ئىبنى سامىت ،بولسىمۇ ِإالَّ َأْن تـَـَرْوا ُكْفـرًا بـَ
 پهيغهمـبهر  .بهيئهت قىلـدۇق تاالشماسلىققاىن ئهمىرلىكنى ئۇنىڭ ئهھلىد »ِعْنـدَُكْم ِمـْن الَِّ ِفيـِه بـُْرَهـانٌ 

ــگهن ئىــدى:  ــداق دې ــ«مۇن كــاپىر ئۇنىــڭ  ســىلهرنىڭســىلهر ئوچــۇق كــۇفرىنى كۆرســهڭالر،  كىنېل
 ».بولىدۇ پاكىتىڭالر بولسا، تاالشساڭالر تائاال تهرىپىدىنهللا غاىبولغانلىق

 »َيْكَرُهـُه فـَْلَيْصـِربْ َمْن رََأى ِمـْن أَِمـريِِه َشـْيًئا « :نىڭ ھهدىسنىڭ ئىبنى ئابباس  ر كىتابىمدا بۇۇمهن مهزك

 فئهۋۋه  دېـگهن ھهدىسـى» قىلسـۇن رۋسـه ،كۆرسـه نىئىش هربىرياقتۇرمايدىغان  دىنىئهمىركىمكى «

َا ِفيُكْم الصََّالةَ « :ئىبنى مالىكنىڭ دىكهن، ئۇالر بىلهن ىر ئاراڭالردا ناماز ئوقۇپال تۇرياق، ئۇال« »َال َما أَقَاُم

قىلىش توغرۇلۇق كهلگهن بـارلىق  رۋزالىم پادىشاھالرغا سه ،ئوخشاشدېگهن ھهدىسىگه » ئۇرۇشماڭالر
ئىمـام بۇخـارى ، ۈچـۈنبايان قىلغان ئىدىم. شـۇنىڭ ئانلىقىنى غىدائىرىسىنى تارايتىد ڭھهدىسلهرنى

ئىككىنچـى  نىـڭ»كىتـابۇل فىـتهن«نىـڭ توپلىمى لهرناملىق ھهدىسـ» بۇخارى سهھىھۇل«ئۆزىنىڭ 
                                                           

 ئايهت -123سۈره تهۋبه  ۱
 بهتلهر -551، -501جىلد  -28» مهجمۇئۇل فهتاۋا« ۲
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دائىرىسـىنى  نىـڭ ھهدىسـىنىڭ  ئىبنـى ئاببـاس ىھهدىسـنىـڭ  ئۇباده ئىبنى سـامىت ، بابىدا

 نىڭ ھهدىسىنى ئىبنى ئاببـاس  ئىبنى سامىت ئۇباده ،قىلىش ئۈچۈن ئىشارهت غاانلىقىغىتارايتىد

 كىدهلىپهرزمۇشۇ ھاكىمالرغا قارشى چىقىشنىڭ  . مانا بۇگهننىڭ ھهدىسىنىڭ ئارقىسىدا كهلتۈر، 
 تهرلىكتۇر.ېھوزۇرى قهلب بىلهن قۇالق سالىدىغان ئادهم ئۈچۈن ي نهسىھهتكه–ۋهزقهلبىگه ئىگه ياكى 
ئۇالرغــا قارشــى چىقىشــنىڭ قــانۇنلۇق  نى بىــزىلىرىۋه ئۇنىڭــدىن باشــق نىبــۇ ئــۈچ ســهۋهب

 ــــ اتالنغانپبىـلهن ئىسـبادىنىـڭ ھهدىسـى ۇبـۇ ئ ـــ ئهمهس كىنى بايان قىلىش مهقسىتىدهىلئىكهن
ئىلگىـرى قىلىشـقا  دىنچلهندۈرۈش ۋه ئۇنى جىھادنىـڭ باشـقا تۈرلىرىـبۇ قارشى چىقىشنى كۈ بهلكى

 ش مهقسىتىده زىكرى قىلىمىز.ىئوخشاش باشقا پايدىالرنى بايان قىل
 نشهرىئهتنىڭ يات كاپىر بىـله داملىرىاھكئهداق دهيمىز: كۇفرى بېرىشته مۇن ىيهدبۇ شۈبھىگه رهد

تائـاال مۇنـداق دېـگهن: هللابۇ ھهقـته  ئاڭلىمىدۇق.نى ىسىنى ئايرىغانلىقىرۋهتهنداش كاپىرنىڭ ئوتتۇ

 ــُر َصــاِلحإ ــٌل َغيـْ ــَك ِإنَّــُه َعَم ــْن َأْهِل ــْيَس ِم ــانُوُح ِإنَّــُه َل ــۇھ َي ــى ن ــۇ ئ ــان)  ! ئ ــىنى ۋهده قىلغ ــات تېپىش (مهن نىج

ـَراِهيَم َوالـَِّذيَن َمَعـُه ِإْذ قَـْد َكانَـْت َلُكـْم ُأْسـَوٌة َحَسـَنٌة ِيف ،552F۱ ئائىلهڭدىكىلهردىن ئهمهس، ئۇنىڭ ئهمهلـى يامانـدۇر ِإبـْ

نَـَنا َوبـَيْـ  ـَْضاُء أََبًدا َحـىتَّ تـُْؤِمنُـوا بِـالَِّ قَاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّا بـَُرآُء ِمْنُكْم َوِممَّا تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن الَِّ َكَفْرنَا ِبُكْم َوَبَدا بـَيـْ َنُكْم اْلَعَداَوُة َواْلبَـ

لهر) سىلهرگه ھهقىـقهتهن ئوبـدان نهمۇنىـدۇر، ئـۆز مۇئمىنبىلله بولغان ( نئۇنىڭ بىله ئىبراھىم ۋه َوْحـَدهُ 

ــگه:  ــۇالر قهۋمى ــدا ئ ــىلهر «ۋاقتى ــىلهردىن ۋه س ــز س ــقهتهن بى ــان هللاھهقى ــادهت قىلىۋاتق ــۇپ ئىب ــى قوي ن
قـا هللاجۇدامىز، بىزنىڭ ئارىمىزدىكى ئاداۋهت ۋه ئۆچمهنلىك تاكى سىلهر يـالغۇز بىـر  ـ بۇتلىرىڭالردىن ئادا

كاپىرالر  ِإنَّ اْلَكاِفرِيَن َكانُوا َلُكْم َعُدو�ا ُمِبينًـا،553F۲ دېدى» ئىمان ئېيتقىنىڭالرغا قهدهر ئهبهدىي ساقلىنىپ قالىدۇ

 .554F۳سىلهرگه ھهقىقهتهن ئوپئوچۇق دۈشمهندۇر
سىدىكى ئـاداۋهت ىبىلهن كاپىرنىڭ ئوتتۇر مۇئمىن ،سهت شۇنى بايان قىلىشكىبۇ ئايهتلهردىن مهق

دهك يهنه بىـر ىچېتىشلىقتۇر. كاپىرنىڭ يات بولۇش ياكى ۋهتهنداش بولۇشكاپىرلىق دېگهن سۈپهتكه 
ۈمنىڭ مهركىزى نۇقتىسىدۇر. تىن ئىبارهت) ھۆكتۇتۇش سۈپهتكه چېتىشلىق ئهمهس. مانا بۇ (ئاداۋهت

ــۈنكى ــز ،چ ــاكى قهۋمىڭى ــوغلىڭىز ي ــاپىر گهرچه ئ ــۇرۇق ۋه ك ــۇغقىنىڭىز بول–ئ ــدىردىمۇ ت ــان تهق غ
. ھۆكۈمنىڭ مهركىـزى نۇقتىسـى كـاپىرلىق دېـگهن سـۈپهتتۇر. ئۇنىڭـدىن باشـقا پهرزدۈشمهنلىشىش 

 لىدىغان جـازامۇ شـۇنداقېرىبولسا، كاپىرغا ب پهرزنهرسه ئهمهس. كاپىر بىلهن دۈشمهنلىشىش قانداق 
بولغانلىقىغا  مهۋجۇدىڭدا . كاپىرنىڭ جازاسى ئۇنىڭ كۇفرىغا يهنى كاپىرلىق دېگهن سۈپهتنىڭ ئۇنپهرز

َمـْن « :نىـڭ  چېتىشلىقكى، باشقا بىر سۈپهتنىڭ سهۋهبىگه چېتىشلىق ئهمهس. مانا بـۇ پهيغهمـبهر
َهُ  َل ِدينَـُه فَـاقْـتـُُل ، گه ئوخشـاشدىكىدېـگهن سـۆزى 555F٤»ئـۇنى ئۆلتـۈرۈڭالر! ،تسـهكىمكـى دىنىنـى ئۆزگهر« »َبدَّ

جازاالشـتىن ئىبـارهت) ھۆكۈمنىـڭ چۈشـىدىغان ئـۇنى دۈشمهنلىشىش ۋه يهنى كۇفرى بىلهن ( كۇفرى
 ئورنىدۇر. 

                                                           
 ئايهت -46سۈره ھۇد  ۱
 ئايهت -4سۈره مۇمتهھىنه  ۲
 ئايهت -101سۈره نىسائ  ۳
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ٤
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 يهنـى مۇسـۇلمان بولغانـدىن كېـيىن ،ئۆلتۈرۈشنىڭ سهۋهبىنى دىنىنـى ئـۆزگهرتىش پهيغهمبهر 
بىـز  ،. ئهگهر بـۇ ئېنىـق بولغـان بولسـامانـا بـۇ ھۆكۈمنىـڭ ئـورنى بولۇش قىلىپ بېكىتتـى. كاپىر

مـۇرتهدنى  ىكىئاسـتىد ىمىزۇقكونتروللـ ،غان جـازازكى، كۇفرى سۈپىتىگه ئهگىشىپ كېلىدىىئېيتىم
 ياكىئۇرۇش قىلىشتۇر. بۇ كۇفرى سۈپهت يات  كۈچ بىلهن قوغدىنىۋالغان مۇرتهدكه قارشى ،ئۆلتۈرۈش

غـا ھۆكۈمرانلىـق ى. ئهگهر بـۇ كـاپىر مۇسـۇلمانالرنىڭ بىـرهر رايونمهۋجـۇدۋهتهنداش كاپىردا ئوخشاشال 
 ،شـۇ رايـون خهلقىـدىن بولـۇپ يـاكى لۇشـىوسىرتىدىن كهلـگهن بسا، ئۇنىڭ بۇ رايوننىڭ غان بولقىل

ئـۇ رايونغـا  ،يـاكى كـاپىر بولـۇپ ۋه ئانـدىن كـاپىر بولغـانلىقىتـۇرۇپ ئۇنىڭغا ھۆكۈمرانلىق قىلىـپ 
الرنىـڭ ھهممىسـىده ل. بۇ ئهھۋاپهرق يوق ھېچ سىداىئوتتۇر قاتارلىقالرنىڭ ھۆكۈمرانلىق قىلغانلىقى

ئاندىن كاپىر بولسا،  تۇرۇپ شۇ رايون خهلقىدىن بولۇپ مهۋجۇد. كىمكىڭ چۈشىدىغان ئورنى ھۆكۈمنى
سهۋهبىدىن ئۇ رايوننىڭ مۇسۇلمان ئاھالىسـى قاتارىـدىن چىقىـپ كېتىـپ ياتقـا  ىكاپىر بولغانلىق ئۇ

َأْهِلـي َوِإنَّ َوْعـَدَك  َونَاَدى نُوٌح رَبَُّه فـََقاَل َربِّ ِإنَّ ابْـِين ِمـنْ : تائاالنىڭ مۇنۇ سۆزىدۇرهللائايلىنىدۇ. بۇنىڭ دهلىلى 

ُر َصـاِلحإ  نۇھ پهرۋهردىگارىغـا دۇئـا قىلىـپ:  اْحلَقُّ َوأَْنَت َأْحَكُم اْحلَاِكِمَني قَاَل يَانُوُح ِإنَُّه لَْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغيـْ

تېپىشىنى ۋهده قىلغان پهرۋهردىگارىم! ئوغلۇم مېنىڭ ئائىلهمدىكىلهردىن ئىدى (سهن ماڭا ئۇالرنىڭ نىجات «

ئېيتتى: هللادېدى. » ئىدىڭ)، سېنىڭ ۋهدهڭ ئهلۋهتته ھهقتۇر، سهن ھهقىقهتهن ئهڭ توغرا ھۆكۈم قىلغۇچىسهن

 .556F۱(مهن نىجات تېپىشىنى ۋهده قىلغان) ئائىلهڭدىكىلهردىن ئهمهس، ئۇنىڭ ئهمهلى ياماندۇر ئى نۇھ! ئۇ«
ھ ئهلهيھىسساالمنىڭ ئائىلىسـىدىن ۇهبىدىن نھ ئهلهيھىسساالمنىڭ ئوغلى كاپىر بولغانلىق سهۋۇن
 ياتقا ئايالندى. نىسبهتهن زاتقا ئۇ ،ىپاشلىنپ ترىچىقى

كـاپىر بىـلهن مـۇرتهد  ييهنه باشـقا سـۈپهتلهرمۇ بـار. ئهسـلى بۇ يهرده جازاغا تهسىر كۆرسىتىدىغان
ـــ قنىــڭ بىــرىســىدىكى پهرىكاپىرنىــڭ ئوتتۇر غــا كاپىر يئهســلى نىــڭجازا كه بېرىلىــدىغانمــۇرتهد ــ

 توختالغان ئىدۇق. بۆلهكته -14ھهقته  . بۇبولغانلىقى ئېغىر ندىجازابېرىلىدىغان 
لىقتـا كېلىشـىم ىىن باشقا ئۈچ ئىمامنىڭ نهزىرىده ئاردرهھىمهھۇلالھ شافىئىئىمام  ،شۇنىڭدهك

يهنه شــۇنىڭدهك، جىھادنىــڭ  ق بــار.ســىدا پهرىيــوق كــاپىر بىــلهن كېلىشــىم بــار كاپىرنىــڭ ئوتتۇر
 سىدىمۇ پهرق بار.ىاپىرنىڭ ئوتتۇرقىندىكى كاپىر بىلهن يىراقتىكى كېزهللىكىده يئهۋ

لىشــىم ېا كوتتۇرىــدمۇرتهدلىــك، ئ ۋاالاليســىزكى، ئاشــۇ مــۇرتهد ھــاكىمالرداۈبۇنىڭــدىن شــۇنى كۆر
ئۇنىــڭ  .مهۋجــۇدبولۇشــتهك بــارلىق ئېغىــر ســۈپهتلهر جايــدا يــېقىن مۇســۇلمانالرغا بولماســلىق ۋه 

ۋه  بولۇشــى كــاپىردا ئهســلىدىال كــاپىر بولــۇش، كېلىشــىم تۈزۈشــكه يوچۇقنىــڭ يئهســلى ،چهىئهكســ
 .مهۋجۇدبولۇشتىن ئىبارهت يهڭگىل سۈپهتلهر جايدا يىراق  مۇسۇلمانالرغا

. مهيلـى ھهرقانـداق مهسـت قىلغـۇچى ھـارام نى مۇنـداق ئوخشىتىشـقا بولىـدۇ،رىقى سۆزلهريۇقى
ىلىنغـان ت قلـى ئـۇ يهرلىـك يـاكى ئىمپـورمهي ؛هت بولسۇنشهرب ياكى ترىئىسپ ،ئۇنىڭ نامى ھاراق

دىغان ڭ ھهممىسى ھۆكۈمگه تهسـىر كۆرسـىتىبۇنى ،ياكى قىزىل بولسۇن رهڭگى ئاقئۇنىڭ  ؛بولسۇن
پهقهت مهست قىلىشـتىن ئىبـارهت سـهۋهب  ،تهسىر كۆرسىتىدىغان سۈپهت سۈپهتلهر ئهمهس. ھۆكۈمگه

ئهگىشـىپ  ئۇنىڭغـاھۆكـۈم ۋه  ،مهۋجـۇدال بولىـدىكهن ۋه ھۆكۈمنىڭ چۈشىدىغان ئورنى. مۇشۇ سۈپهت
 ارغا ئېلىنمايدۇ.بۈپهتلهر ئېتىباشقا سئۇنىڭدىن ، بولىدۇمهۋجۇد جازا كېلىدىغان 
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 مهسـىلهن: پ قالىدۇ.ىجازاغا تهسىر كۆرسىتىدىغان ئىككىنچى بىر سۈپهتمۇ تېپىل ،بۇ يهرده يهنه
نى نىـڭ ھـۆرمىتىبۇ ئاي رامىزاندا ھاراق ئىچكۈچى. گه ئوخشاشۈچىئىچكزاننىڭ كۈندۈزى ھاراق ىرام

ئۇنىـڭ ئىچـكهن  زىـر بېرىلىـدۇ. ئهگهرئلىـدۇ ۋه تهۈزۈئۇنىڭغـا ھهد يۈرگ انلىقى ئۈچۈن،دهپسهنده قىلغ
ا ئىـدى، ئۇنىڭغـا ئهسـال سۈپهت بولمىغـان بولسـ يت قىلىشتىن ئىبارهت بۇ ئهسلىمهس ئىچىملىكىده

 تى.تبولماي پهرزجازا 
ت ئىمپـور«، ۈچىلهردېگـ» بـار قھۆكۈمـده پهر داسـىىۋهتهنداش كاپىرنىڭ ئوتتۇر يات كاپىر بىلهن«

 ئوخشاشتۇر. نگهگهدې »بار قپهر داسىىقىلىنغان ھاراق بىلهن يهرلىك ھاراقنىڭ ئوتتۇر
ــا8 ــنىڭ . ئۇالرغ ــۇرۇش ئېچىش ــى ئ ــدهك،  پهرز قارش ــىلهر دهۋا قىلغان ــۈن بهزى كىش ــى ئۈچ بولۇش

مــۇرتهد ھــاكىم ۋه ئۇنىــڭ تائىپىســىنىڭ دىيارىــدىن ئــايرىم بىــر دىيــاردا  مۇجاھىــد مۇســۇلمانالرنىڭ
 ت ئېتىلمهيدۇ.تۇرۇشى شهر ئايرىلىپ

مۇســۇلمانالر  ا ئىبنــى تهيمىيــيه رهھىمهھۇلالھــدىنمهن يۇقىرىــد ،تنى بهربــات قىلىشــتاربــۇ شــه
ڭ بىـرلىككه لىكىـگه ئۆلىماالرنىـپهرزرايونىغا باستۇرۇپ كىرگهن دۈشمهنگه قارشى ئۇرۇش قىلىشنىڭ 

 ئهھۋال مانا مۇشـۇنداق، .بوالاليدۇ تهرلىك دهلىلېنهقىل قىلغان ئىدىم. ئۇ سىزگه ي ىكىنىلكهلگهن
نىـڭ بىرىـدۇر. رپهرز ئهيـن بولغـان ئورۇنال رايون بولسۇن؟ بهلكى بـۇ جىھـاد بۇ يهرده نهدىمۇ مۇستهقىل

 بايان قىلغان ئىدىم. بۆلهكته -7ئۇنى مهن 
نىـڭ كىتابىـدا يـوق ھهرقانـداق شـهرت تائاالهللا ،دهلىـل كهلمىـگهن يبۇ شهرتكه ھېچبىر شـهرئى

نىڭ بـۇ ھهقـته ى. ئۇ شهرتنى ئهھلى ئىلىملهردىن ھېچبىر كىشى كۆرسهتمىگهن. ئىبنى قۇدامباتىل
دۈشمهن بىرهر رايونغـا يېقىنالشسـا، شـۇ رايـون  ئهگهر« :قىرى چېكى شۇكىۇنىڭ ئهڭ يىسۆز ئېيتقان

  .»بىرهر ئىستىھكامغا قايتىشى دۇرۇس ئاھالىسىنىڭ قوغدىنىۋالىدىغان

 بـاده ئىبنـى سـامىت ۇتوغرىسىدا ئېنىق دهلىل بار. ئۇ بولسـىمۇ ئ كاپىر ھاكىممۇرتهد  ،ئهمما

ََاًحـا ِعْنـدَُكْم ِمـَن الَِّ ِفيـِه بـُْرَهـانٌ « :نىڭ مۇنۇ ھهدىسـى ئهمىرلىكنـى  »َوَأال نـُنَـازَِع اَألْمـَر َأْهلَـُه قَـاَل ِإال َأْن تـَـَرْوا ُكْفـرًا بـَ

 كىنېلـ«مۇنـداق دېـگهن ئىـدى:  دۇق. پهيغهمـبهر لـىئۇنىڭ ئهھلىدىن تاالشماسـلىققا بهيـئهت ق
ــاال تهرىپىــدىن هللاغــا ىئۇنىــڭ كــاپىر بولغانلىق ســىلهرنىڭ وچــۇق كــۇفرىنى كۆرســهڭالر،ســىلهر ئ تائ

557F».پاكىتىڭالر بولسا، تاالشساڭالر بولىدۇ

۱ 
ئىبنى ھهجهردىن نهقىل قىلغىنىمدهك، پهيغهمبهر ىڭ شهرھىسىده قازى ئىياز ۋه نھهدىس مهن بۇ

 ئۆلىمـاالردىن  نه هھهمـد قىلمىغـانده ئـايرىم تۇرۇشـنى شـهرت باشـقا ھهدىسـلهرنه  بۇ ھهدىسته ۋه
 ھېچبىر كىشى بۇنىڭغا ئاگاھالندۇرمىغان.

جهھهتـتىن  يبـۇ ئـايرىلىش شـهرئى« :كىشـى ىلغانئهگهر ئىككى دىيارنىڭ ئايرىلىشىنى شهرت ق
 بىزنىـڭ قۇرئـان« :دېسه، بىز ئۇنىڭغا دهيمىزكـى »جهھهتتىن ۋاجىب يئهقلى ، بهلكىۋاجىب ئهمهس

ــكه ئېسۋه  ــزدهكىھهدىس ــان قىلغىنىمى ــالردا باي ــتىكى ئاساس ــب  ،لىش ــىنى ۋاجى ــر نهرس ــل بى ئهقى
ــدۇ ــۇ: . ئهگهر»قىاللماي ــادى« ئ ــز دهيمىزكــى ،دېســه »ئىــش يئىجتىھ ــاد قىل« :بى ــئهگهر ئىجتىھ ش ى

ــۇ ئىــش جهڭ مۇتهخهسسىســلىرىگه تاپشــۇر ،ســىگه يهتــكهن بولســاقىدهرىج  ۇنىــڭ دهلىلــىلىدۇ. بۇب
                                                           

 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۱



 ت ئى پ ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                              شهرئى ئاساس ھهققىدهجىھاد تهييارلىقى 

 

139 
 

ــۇهللا ــڭ مۇن ــۆزىدۇر تائاالنى ــا: س ــاِت ِإَ  َأْهِلَه ــَؤدُّوا اَألَماَن ــْأُمرُُكْم َأْن تـُ ــىزكى،  ِإنَّ الََّ َي ــىلهرنى هللاشۈبھىس س

 .558F۱يدۇئامانهتلهرنى ئىگىسىگه قايتۇرۇشقا بۇيرۇ
 ھاكىمغا قارشى چىقىشنىڭ پهرز بولۇشى ئۈچـۈن« :جهھهتتىن بىز مۇنداق دهيمىز يئهمما شهرئى

ت قىلىنىـدۇ. ئۇنىـڭ تهلهپـكه اليىـق مىقـدارىنى يارلىقتىن ئىبارهت قـۇدرهتال شـهرپهقهت سان ۋه تهي
ھادقـا ىئـۆزى يـالغۇز ج ن كېلىـپۈستۈغهيرىتى ئ جهڭ مۇتهخهسسىسلىرى بهلگىلهيدۇ. بىر ئادهمنىڭ

ھىغـا ۇرۇمۇجاھىـدالر گ بـۇ كىشـى ا ئېرىشـىدۇ. ئهگهرقبسـاۋا ،خالىساهللاۇرۇس. ئۇ ئادهم د بۇ چىقسا،
 چىقمايدۇ.ئۇرۇشقا سىز رۇخسىتىئهمىرنىڭ  بولۇپ، يۇقىرىقىدىن مۇستهسنا ،ئهگهشكهن بولسا

ِإالَّ نـَْفَسـَك  فـََقاِتْل ِيف َسِبيِل الَِّ ال ُتَكلَّفُ  :سۆزىدۇر تائاالنىڭ مۇنۇهللانىڭ دهلىلى ىئۇنىڭ يالغۇز چىقىش

نىڭ يولىدا جىھـاد قىلغىـن (يهنـى ئـۆزۈڭ يـالغۇز بولسـاڭمۇ جىھـاد هللا(ئى مۇھهممهد!)  َوَحـرِّْض اْلُمـْؤِمِننيَ 

قىلغىن، سـاڭا غهلىـبه ۋهده قىلىنغـان. مۇناپىقالرنىـڭ جىھـادتىن قېلىـپ قالغانلىقىغـا ئهھمىـيهت بېرىـپ 

 .559F۲ىنلهرنى (جىھادقا) قىزىقتۇرغمۇئمىنسهن، ابكاركهتمه.) سهن پهقهت ئۆزۈڭگىال جاۋ
خهلىــپه بىــلهن بىلــله غــازات قىلغانــدهك، كاپىرالرغــا قارشــى [ئىبنــى ھهزىــم مۇنــداق دېــگهن: 

ى ئىسالم ھاكىمىيىتىگه قارشـبولغان  مهۋجۇد( ،ھهرقانداق پاسىق ۋه پاسىق ئهمهس ئهمىرلهر بىلهن
ى ئىسـالم ھـاكىمىيىتىگه قارشـبولغـان  مهۋجۇد) بېسىۋالغۇچى ئهمىر ۋه (قوراللىق ئىسيان كۆتۈرۈپ
 ته تـۇرۇپ غـازات قىلىنىـدۇ.جهڭ قىلغۇچى ئهمىـرلهر بىلهنمـۇ بىـر سـهپ )قوراللىق ئىسيان كۆتۈرۈپ

 560F۳.]يالغۇزمۇ غازات قىلسا بولىدۇ ،ئىنسان قادىر بواللىسا
ى يـالغۇز ئىنسـاننىڭ ئـۇن ،ئهگهر خالىسـا .ئهيـنپهرز بۇ تاغۇتالرغا قارشى جىھـاد قىلىـش « :مهن

تېخىمـۇ  ،ئۇجۇقتـۇرۇش پۇرسـىتى كهلسـهئاشۇ تاغۇتالرنىڭ بىرهرسـىنى  ،بولۇپمۇ ،قىلىش ھوقۇقى بار
بهلكى سـان ، ئهمهسپهرز گىش قىلىشى ېىڭ ئۆزى يالغۇز كۆپ كاپىرالرغا تئۇ كىشىن . ئهمما،شۇنداق

 بولسـا،يىتـى جهھهتتىكى پهرق تۈپهيلىدىن ئۇنىڭ قېچىشى دۇرۇس. ئهگهر ئۇنىڭ شهھىد بولـۇش نى
 بـۇ .دهپ قـارايمهن» گىش قىلىشـى) دۇرۇس ۋه ياخشـىېئاشۇنداق قىلىشى (يهنى كۆپ كاپىرالرغـا تـ

هزى كىشىلهر بـاركى، ئـۇالر ب َوِمْن النَّاِس َمْن َيْشِري نـَْفَسُه ابِْتـَـاَء َمْرَضـاِة الَِّ : تائاال مۇنداق دهيدۇهللاھهقته 

 .561F٤نىڭ رازىلىقىنىال تىلهيدۇ)هللا(قىلغان ئهمهلى بىلهن پهقهت  زاسى ئۈچۈن جېنىنى پىدا قىلىدۇىنىڭ رهللا
ــا ــا قارشــى جامائه پهرز ،ئهمم ــولغىنى ئۇالرغ ــۇرۇش قىلىــشنتب ــۇرۇپ ئ ــده ت ــڭ ئىچى  ،چــۈنكى .ى

يُن ُكلُّـُه ِلَِّ  ،مهقسهتئاساسلىق  ئۈچـۈن بولغانغـا قهدهرهللادىن پۈتۈنلهي  َوَيُكوَن الـدِّ 562F

 ئۈسـتۈندىننـى  ٥

جامــائهتكه  ييــالغۇز ئــۇرۇش قىلىــش بىــلهن قولغــا كهلمهيــدۇ. كىمكــى بىــر جىھــادىشــتۇر. بــۇ ىقىل

َوِإَذا   :تائاالنىـڭهللائۇرۇش قىلمىسـۇن. بۇنىـڭ دهلىلـى سىز رۇخسىتىئهگىشىدىكهن، ئۇ ئهمىرىنىڭ 

ْ يَــْذَهُبوا َحــىتَّ َيْســَتْأِذنُوهُ  َْ ــتىده  َكــانُوا َمَعــُه َعَلــى َأْمــرإ َجــاِمعإ  ــش ئۈس ــر ئى ــدىلىق) بى ــۇلمانالرغا پاي ــۇالر (مۇس ئ

                                                           
 ئايهت -58سۈره نىسائ  ۱
 ئايهت -84سۈره نىسائ  ۲
 بهت -299جىلد  -7» ئهلمۇھهلال« ۳
 ئايهت -207سۈره بهقهره  ٤
 ئايهت -39سۈره ئهنفال  ٥
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چه ۇ(مهسلىھهتلىشىش ئۈچۈن) پهيغهمبهر بىلهن جهم بولغـان چاغلىرىـدا، پهيغهمـبهردىن ئىجـازهت سـورىمىغ

كېتىپ قالمايدۇ 563F

 بابتا تېخىمۇ كۆپ توختىلىمىز. -5خالىسا هللادېگهن سۆزىدۇر. بۇ ھهقته  ۱
پهيغهمـبهر  ھـالهتته، ت قىلمىغـانىڭ ئايرىم بولۇشىنى شـهردىيارالرن مۇسۇلمانالردىن بىر جامائهت

 ئـۆزىنى مـۇرتهد ھاكىمالرغـا قارشـى چىققـان كـى ۋاقىـتالرداكېيىنزاتـتىن  نىڭ ھاياتىـدا ۋه ئـۇ .
ۋاقىتتـا،  ىۋالغـانيهمهننى ئىشغال قىل يىبهرگۈچى كاززاپ ئهسۋهد ئهلئهنهس پهيغهمبهرلىككه نىسبهت

هيـرۇز ئۇنىـڭ ياردهمچىلىرىـدىن فۋهتتى. كۆرۈنۈشـته ۈقىلىـپ ئـۇنى ئۆلتـۈرهيرۇز ئهددهيلهمى ھىيله ف

سـاھابىلهردىن  ۋه بـۇنى پهيغهمـبهر  564F۲.نىڭ ھايات ۋاقتىدا يـۈز بهرگهن  ئىدى. بۇ ئىش پهيغهمبهر
 قىل بىـر زېمىنغـا توپالنمـاي تـۇرۇپهيرۇز مۇسـتهفقانداقمۇ  ھهمدهھېچبىر كىشى ئىنكار قىلمىغان 

 دى.گهن ئىدۇ؟ دېمىئهسۋهدنى ئۆلتۈرى
 كهيهزىد ئىبنى ۋهلىد ۋه ئۇنىڭ بىلهن بىر گۇرۇھ كىشى خهلىپه ۋهلىد ئىبنـى يهزىـد ،شۇنىڭدهك

  565F۳.ۋهتتىۈئۇنى ئۆلتۈر ،دىيارالر ئايرىم بولمىسىمۇ ،قارشى چىقىپ تى دهپچىرىكلهشدىندا 

نىـڭ  لىنىمىز. بۇ شـۈبھىنى قوزغىغـۇچىالر پهيغهمـبهر كۇفايى بىلهن بىز مۇشۇ ئىككى مىسال
ئۇ يهرده مۇسۇلمانالرنىڭ دۈشمهنلىرىدىن ئايرىلىپ تۇرىدىغان مۇسـتهقىل  ،جرهت قىلىپمهدىنىگه ھى

بـۇ سـۆز  .لىغانلىقى بىـلهن دهلىـل كهلتۈرىـدۇئاندىن ئۇرۇش باش كېيىنبىر دىيارى ھازىر بولغاندىن 

نـدىن ئا ،مهدىـنىگه ھىجـرهت قىلىـپ ئاۋۋال نىڭ هنى پهيغهمبهر ئۇنىڭدا (ي چۈنكى ،دهلىل ئهمهس
پهقهت مۇشۇنداق (مۇسۇلمانالر ئـايرىم رايونـدا « :ئۇرۇش باشلىغانلىقىدا) چهك توختىتىش يوق. يهنى

ھېچقانـداق دهيـدىغان  »بولمايدۇ ڭدىن باشقا ھالهتتهئۇنى ،ھالهتتىال ئۇرۇش قىلىشقا بولىدۇبولغان) 
يولغا  ىقانۇن چاغالر ئىسالم دىنىنىڭ ئۇ ،يهنه كېلىپ. ئىش دهلىل كهلمىدى، بۇ ئېنىق يبىر شهرئى

نىڭ ۋاپاتىدىن باشالپ شـهرىئهت ۋه ئۇنىـڭ  ھازىر پهيغهمبهر  ،. ئهممازگىللهر ئىدىمه ۇلۇۋاتقانيوق

سـىلهرنىڭ دىنىڭالرنـى پۈتـۈن بۈگـۈن  اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديـَنُكمْ  .ئهھكاملىرى مۇكهممهللىشىپ بولدى

 .566F٤قىلدىم
شۇنى بېكىتتىكى، ئهگهر دۈشمهن بىرهر رايونغا باستۇرۇپ كىرسـه، ئۇالرغـا قارشـى ئـۇرۇش  ئئىجما

ــۇ رايــون خهلقىــگه  ۇلمانالرغا كــاپىرالرنى ئهيــن بولىــدۇ. يهنــى مۇشــۇ رايونــدىكى مۇســ پهرزقىلىــش ئ
بىـر رايونـدا  مۇسـۇلمانالر ۋه ئۇالرنىـڭ دۈشـمهنلىرىھـازىر ئهينگه ئايلىنىدۇ. مانـا پهرز ش چېكىندۈرۈ
باسـتۇرۇپ كىرىشـى  كاپىرالرنىـڭمۇسۇلمانالر ئـۆز دىيارىنىـڭ مۇسـتهقىللىقىنى  ،ھالهنكىهتۇرۇپتۇ. ۋ

ئـۇرۇش قىلىـش بـارلىق قارشـى ئۇالرغـا  ،ئارقىلىق يوقىتىپ قويغـان. شـۇنداق بولغـانلىقى ئۈچـۈن
 567F٥.نپهرز ئهيئۆلىماالرنىڭ ئىتتىپاقى بىلهن 

–نىڭ ھالىتى بىـرالررايون. شۈبھىسىزكى، مۇرتهد ھاكىمغا قارشى چىقىش قۇدرهتكه باغلىق ئىش
ئىجــرا قىلىــش توغرۇلــۇق جهڭ مۇتهخهسسىســلىرى قــارار  يايدۇ. جىھــادنى ئهمهلىــبىــرىگه ئوخشــىم
ئۇالرنى چوقۇم تـوغرا هللاتائاال مۇجاھىد تائىپىسىنىڭ ياخشى نىيىتىنى بىلسه، هللاچىقىرىدۇ. ئهگهر 

تائـاال هللاولغا باشاليدۇ ۋه ئۇالرنى ئـۆزى رازى بولىـدىغان ئهمهلـلهرگه مۇيهسسـهر قىلىـدۇ. بـۇ ھهقـته ي
                                                           

 ئايهت -62ر ۇسۈره ن ۱
 بهتكىچه -310بهتتىن  -307جىلد  -6» ئهلبىدايه ۋهننىھايه« ۲
 بهتلهر -11، -6جىلد  -10» ئهلبىدايه ۋهننىھايه« ۳
 ئايهت -3سۈره مائىده  ٤
 بهت -309» ئهلئىختىياراتۇل فىقھىييه« ٥
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َعِلَم َما ِيف قـُُلوِبِْم فَأَنـَْزَل السَِّكيَنَة َعلَـْيِهمْ : ېگهنمۇنداق د ئۇالرنىڭ دىلىدىكىنى (يهنـى راسـتلىق بىـلهن هللا فـَ

ئۇالرغا (ئۇالر بهيئهت قىلىۋاتقاندا) تهمكىنلىك چۈشۈرۈپ بهردىهللا .ۋاپانى) بىلىدۇ 568F

يهنه مۇنداق دېگهن:  ۱

 ْــاِحلَاِت يـَْهــِديِهْم رَبـُُّهــْم بِِإميَــاِ�ِم ــان ِإنَّ الَّــِذيَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الصَّ ــان ئېيتق ــىزكى، ئىم ــى ئهمه شۈبھىس ل ۋه ياخش

 .569F۲ۋهبىدىن يېتهكلهيدۇئۇالرنىڭ ئىمانى سه قىلغانالرنى پهرۋهردىگارى
 بىـلهن ىقـالغىن ئولتـۇرۇپلىـپ قـالغۇچىالر ئۆزلىرىنىـڭ ېجىھادتىن ق بولغان ئهين پهرز ،ئهمما
بىـلهن  شۇنداق شـۈبھىلهرئهنه  نىالرجاھىدۇم ،باشقىالرنىڭمۇ ئىرادىسىنى بوشىتىدۇ لماي،قاتوختاپ 

 تهقـدىرى لىپ قالغانلىقىنىـڭېقئۇالرنىڭ جىھادتىن دهل مۇشۇنىڭ ئۆزى ياردهمسىز تاشالپ قويىدۇ. 
جازاســىدۇر. بــۇ ھهقــته  تهقــدىرى لىــپ قالغانلىقىنىــڭې. مانــا بــۇ ئۇالرنىــڭ جىھــادتىن قجازاســىدۇر

ئـۇالر ئۆيلىرىـده ( فـَُهـْم ال يـَْفَقُهـونَ َرُضوا بَِأْن َيُكونُوا َمَع اْخلََواِلِف َوطُبِـَع َعلَـى قـُلُـوِبِْم  تائاال مۇنداق دېگهن:هللا

رازى بولـدى، ئۇالرنىـڭ دىللىـرى  (يهنى ئايالالر، كېسهللهر ۋه ئـاجىزالر) بىـلهن بىلـله بولۇشـقا قالغۇچىالر
پېچهتلهنــدى. شــۇنىڭ ئۈچــۈن، ئــۇالر (جىھــادتىكى پهيغهمــبهرگه ئىتــائهت قىلىشــتىن كېلىــدىغان بهختنــى) 

   .570F۳چۈشهنمهيدۇ
سـهۋهبتىن ئـۇالر  پېچهتلىـۋهتتى، شـۇبلىرىنـى تائاال قهلهللا ،ئۇالر جىھادتىن ئايرىلىپ قېلىۋىدى
لىـپ قالغـانلىقىنى ئـاقالش ۋه باشـقىالرنىڭ ئىرادىسـىنى ېچۈشهنمهيدۇ. ئاندىن ئۇالر ئۆزلىرىنىـڭ ق

ــاقىۋهســۇندۇرۇش ئۈچــۈن شــۈبھىل ــۇالر ئۆزلىرىنىــ ت،هرنى ئىزدهشــكه باشــلىدى. ئ ــاھلىرىنى ئ ڭ گۇن
نى تۇغدۇرىـدۇ. بـۇ ھهقـته اق يامـانلىقيامانلىق مانـا مۇشـۇندبىلهن قوشۇپ كۆتۈرۈشتى.  ڭكىئۇالرنى

ْبُكمْ  تـَْنِفُروا ِإالَّ : تائاال مۇنداق دېگهنهللا ـرَُكمْ  قـَْوًمـا َوَيْسَتْبِدلْ  أَلِيًما َعَذابًا يـَُعذِّ  َشـْيءإ  ُكـلِّ  َعلَـى َوالَُّ  َشـْيًَّا َتُضـرُّوهُ  َوَال  َغيـْ

سـىلهرگه قـاتتىق ئـازاب قىلىـدۇ. هللاسـىلهر جىھادقـا چىقمىسـاڭالر، ئهگهر  الَُّ  َنَصَرهُ  فـََقدْ  تـَْنُصُروهُ  ِإالَّ  َقِديرٌ 

قـا قىلـچه زىيـان هللا(سىلهرنى ھاالك قىلىـپ) ئورنۇڭالرغـا سـىلهردىن باشـقا قهۋمنـى كهلتۈرىـدۇ، سـىلهر 

نىـڭ پهيغهمبىـرىگه يـاردهم قىلمىسـاڭالر هللائهگهر سـىلهر . ھهر نهرسـىگه قـادىردۇرهللايهتكۈزهلمهيسىلهر، 

   .571F٤ھهقىقهتهن ئۇنىڭغا ياردهم قىلغان ئىدىهللا، ياردهم قىلىدۇ)(هللا
بـۇ دېـيىش ھهقىـقهتهن خاتـا.  »شـى شـهرتۇبولۇشى ئۈچۈن دىيارنىڭ ئايرىم بولپهرز جىھادنىڭ «

 جىھادىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇشقا ئېلىپ بارىدۇ. قوغدىنىش لۇپمۇ وب ،جىھادنىخىل قاراش 
 يـۈز بهرگهن ھادىسـىگه تهسـلىم ،ئىككى دىيارنىڭ ئـايرىم بولۇشـى شـهرت دېگهنلىـك ،شۇنىڭدهك

ۇر. تئاشۇ تاغۇتالرغا سۈكۈت قىلغانلىقبولغانلىق ۋه مۇسۇلمانالر دىيارلىرىغا ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان 
. بۇ سۆز ولغان جىھادنى ساقىت قىلغانلىقئهين ب پهرزمۇشۇ رايونالردىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئۈستىگه  ئۇ

ــالمنى ــارالردىن  ئىس ــۇ دىي ــاب ــقا ۋاقىتت ــدىن ي قىس ــۈپ يىلتىزى ــۇت ــقا ئۇل ــدۇ. ېپ تاشالش ــپ بارى لى
پورتۇگـالىيه ۋه  ،. ئهندهلۇس (يهنى ئىسپانىيهئىش ئهمهسئۇ يىراق لېكىن ساقلىسۇن!  بۇنىڭدىنهللا

ــۇبىي فرانســىيه ــۈك لقاناۋه ب تۈركىســتان، بۇخــارا، ســهمهرقهنت، )جهن ــا ئوخشــاش نۇرغۇنلىغــان بۈي غ
ــۇفرى ئىســالمىي ــده ك ــۈنكى كۈن ــلهر بۈگ ــۇ د مهملىكهت ــدۇر. ئ ــر دىيارلىرى ــارالردا ئىســالم دىنــى بى ىي

ــار ــدهكئاس ــۈز بهرگهن ــتاندا ي ــۇددى ھىندىس ــدى. خ ــپ قال ــالم ئهتىقىگه ئايلىنى ــان ئىس ، نۇرغۇنلىغ
                                                           

 ئايهت -18سۈره فهتھ  ۱
 ئايهت -9سۈره يۇنۇس  ۲
 ئايهت -87سۈره تهۋبه  ۳
 ئايهتلهر -40، -39سۈره تهۋبه  ٤
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شـۈبھىلىرى بىـلهن  يئۆزلىرىنىـڭ شـهيتانى دهمسىز تاشالپ قويغۇچىالرئاشۇ جىھادنى يار نىدىيارلىرى
، دهنگلىزالر باستۇرۇپ كهلگهنـىئۇنىڭغا ئ ،ىكهت بولۇپھىندىستان بىر ئىسالمىي مهمليېقىتىۋهتتى. 

بۇنىڭغـا  ،دهپ »، ئۇالرغـا ئىتـائهت قىلىـش ۋاجىـبنگلىزالر ئىش ئۈسـتىدىكىلهرىئ« :ئۆلىماالر يامان

بولغان ئىش قا، پهيغهمبهرگه ۋه ئۆزۈڭالردىن هللا َأِطيُعوا الََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسـوَل َوُأْوِيل اَألْمـِر ِمـْنُكمْ : تائاالنىڭهللا

ئۈستىدىكىلهرگه ئىتائهت قىلىڭالر 572F

573Fۇ دۆلهتنـى يېقىتىـۋهتتى.بپ، ۈرۈدېگهن سۆزىنى دهلىل كهلت ۱

۲  َِِّل

ئـۆمهر  مانـا بـۇ .574F۳قـا خاسـتۇرهللا كېـيىنئىش بۇنىڭدىن ئىلگىرى ۋه بۇنىڭـدىن  اْألَْمُر ِمْن قـَْبُل َوِمـْن بـَْعـدُ 

دىننـى  }بِـاْلُقْرآنِ  ِجـَداَل اْلُمنَـاِفقِ { ئهسـهرگه ئوخشـايدۇ:دىـن رىـۋايهت قىلىنغـان مۇنـۇ   خهتتاب ئىبنى

ئۆلىماالرنىــڭ  575F٤.}لىشــىدۇرىق مۇنــازىرهمۇناپىقنىــڭ قۇرئــان بىــلهن { ،بۇزىــدىغان ئامىلالرنىــڭ بىــرى
ۋۋهتلهش ۋه ياردهم ۇق–نى قولالپمۇشۇ شۈبھىلهر بىلهن كاپىر ھاكىممۇسۇلمانالرنى  كىكىم ئىچىدىن

 قىدا قىلـچه شـهك يـوق. ئـۇ مـۇرتهدجىھادتىن توسىدىكهن، بۇ ئالىمنىڭ كاپىرلىبېرىش يۈزىسىدىن 
ىم خوجايىنىنىــڭ ســالم دىنىــدىن چىقىــپ كهتكۈچىــدۇر. ئۇنىــڭ ھــۆكمى ئۆزىنىــڭ ھــاكى، ئبولــۇپ

ُهمْ تائاال مۇنداق دېگهن: هللا. بۇ ھهقته ھۆكمىگه ئوخشاش ُْم ِمـْنُكْم فَِإنـَُّه ِمـنـْ كىمكـى سىلهردىن  َوَمْن يـَتَـَوهلَّ

 .576F۱ئۇالرنى دوست تۇتىدىكهن، ئۇمۇ ئهنه شۇالردىن سانىلىدۇ
ردىن پهرقلىــق الشــقان مۇســۇلمانالىك كىشــىلهر كــاپىر تائىپىنىــڭ ئۇالرغــا ئارهبىــر بــۆل. يهنه 9
رۇھ ئـادهتته مـۇئهييهن ۇكاپىر ھاكىمغـا يـاردهم بهرگـۈچى گـ بۇ رېئاللىقتۇر. قىلدى،ت نى شهرىبولۇش
بـۇ  بولىـدۇ،رى ۋه مهلـۇم ئـورۇنلىرى ېـك الگئۇ تائىپىنىـڭ بهلگىلىـ چىقىدۇ.ئوتتۇرىغا  بىلهن فورما
 رۇھۇال كـاپىر گـلىدىنئـۇالر ئهسـ ،الشسـاىئۇالرغا مۇسۇلمانالر ئار ،ئهممائهمهس.  يمهخپىكىشىگه ھېچ

خـۇددى (ئۇالرغـا  دۇ ياكىمۇئامىلىده بولۇپ قالى تۇرغاندهك هىدتىئۇالرغا ئۇرۇش ھال بولمىغانلىقتىن،
تۇتقـان  يئىمـانىنى مهخپىـ ،لىق قىلىش ئۈچـۈنئايغاقچىرالنغان ئادهمگه ۋه كاپىرالرغا قارشى مهجبۇ

ئىككـى تۆۋهنـدىكى  بـۇ ئهھـۋالالر ئىسالم ھۆكمىده مۇئـامىله قىلىـپ قالىـدۇ. )ئا–ئادهمگه ئوخشاش
 : ئهمهس يھالهتنىڭ بىرىدىن خالى

پهرقلهنمهيدىغان بولۇشى. بۇ خىـل  ردىنئۇالرنىڭ تاشقى كۆرۈنۈشته كاپىرال :بىرىنچى خىل ھالهت
ئـۇرۇش قىلىشـتىن توسـمايدۇ. بـۇ ھهقـته شـهيخۇل ئىسـالم ئىبنـى  بىـلهن ھالهت ھېچقاچان ئـۇالر

لىـپ ېئ يجهڭـگه مهجبـۇرىبىر ئـادهمنى كـاپىرالر ئـۆزلىرى بىـلهن بىـرگه [مۇنداق دېگهن:  تهيمىييه
ىڭ ھهممىسـى بىـلهن ه ئهسـكهرلهرنبىـزگ ،لىـدۇرۈۈدئۇ ئادهم ئۆزىنىڭ نىيىتـى بـويىچه تىرىل ،چىقسا

چــۈنكى مهجبۇرالنغــان كىشــىنى مهجبۇرالنمىغــان كىشــىدىن پهرقلهنــدۈرگىلى  ،پهرز ئــۇرۇش قىلىــش

دىـن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنغـان، ئـۇ زات مۇنـداق دېـگهن:  پهيغهمبهر  ھهدىسته ھبولمايدۇ. سهھى

ْكــَره،  إذا ُخِســَف بــم. فقيــل هــذا البيــَت جــيٌش مــن النــاس فبينمــا هــم ببيــداء مــن األرضيـَْ ــُزو «
ُ
َل هللا: إن فــيهم امل يــا رســ

َن علــى نيــاتم ــا « »فقــال: يُبعثــ ــر بهيتۇلالھق ــۇنبى ــ قوش ــۇرۇش قىلى ــپ،ئ ــۈن چىقى ــۇالر  ش ئۈچ ــر ئ بى

ده مهجبۇرالنغـان ىـئۇالرنىـڭ ئىچ !رهسـۇلۇلالھئـى «. »ۇتۇۋېتىـدۇئۇالرنى يهر ي ،كهلگهنده تۈزلهڭلىككه
                                                           

 ئايهت -59سۈره نىسائ  ۱
 .ناملىق تهپسىر كىتابىدا نهقىل قىلغان» ئهلمهنار«بۇ شۈبھىلهرنى مۇھهممهد راشىد رىزا ئۆزىنىڭ  ۲
 ئايهت -4رۇم سۈره  ۳
 بهت -230جىلد  -2» فهتھۇل مهجىد شهرھۇ كىتابىت تهۋھىيد«دارىمى رىۋايىتى،  ٤
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پهيغهمـبهر  دهپ سـورالغاندا،» ۇتۇۋېتىدۇ؟يهر ي اقالرچه ئۇالرنىڭ ھهممىسىنىقاند كىشىلهرمۇ بار تۇرسا،

» :گهن.ېد »لىدۇۈلدۈرىڭ نىيهتلىرى بويىچه تىرئۇالر ئۆزلىرىنى 
ئهنھـادىن قىلغـان رىۋايىتىـده، ئائىشـه رهزىيهلالھـۇ ئهنھـا مۇنـداق  رهزىيهلالھۇبۇخارىنىڭ ئائىشه 

َا بِبَـْيـَداَء ِمـَن اَألْرِض ُخيَْسـُف بِـَأوَّهلِِْم َوآِخـرِِهْم  يـَْ ـُزو« ېـگهن:مۇنـداق د دهيدۇ، پهيغهمـبهر  َجـْيٌش اْلَكْعبَـَة فَـِإَذا َكـاُن
ُهْم قَــ ََاقـُُهْم َوَمــْن لَــْيَس ِمــنـْ ََل الَِّ َكْيــَف ُخيَْســُف بِــَأوَّهلِِْم َوآِخــرِِهْم َوِفــيِهْم َأْســ َوآِخــرِِهْم ُمثَّ  اَل ُخيَْســُف بِــَأوَّهلِِمْ قَالَــْت قـُْلــُت يَــا َرُســ

ََن َعَلى نِيَّـاِتِمْ  َعُث  ،كهلگهنـده ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن چىقىپ، بىر تـۈزلهڭلىككهكهئبىگه  قوشۇنبىر » «يـُبـْ

 الرچهقانـداق !رهسـۇلۇلالھئـى «مهن:  دېدى.» ىدۇۇۋېتتۇيهر يبولۇپ ھهممىنى  ئاخىرى–باشئۇالرنىڭ 
جهڭــگه كى، ئۇالرنىــڭ ئىچىــده بۇھــال ؟!ىــدۇۇۋېتتۇيهر يبولــۇپ ھهممىنــى  ئــاخىرى–بــاشئۇالرنىــڭ 

پهيغهمبهر  ا،دهپ سورىغىنىمد »تۇرسا؟ باربولمىغان كىشىلهرمۇ  ، ئۇالردىنرمۇالچىبازار قاتناشمايدىغان

 يىن ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ ېـك ،ىـدۇۇۋېتتۇيھهممىنـى يهر  ئـاخىر–باشتىنئۇالرنىڭ : «گهنمۇنداق دې
 ».لىدۇۈلدۈرىبويىچه تىر نىيهتلىرى

 تائاال ئۆزىنىڭ ھۆرمهتلىرىنى دهپسهندههللا[ئىبنى تهيمىييه سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دهيدۇ: 
ــادهم بىــلهن مهجبۇرالنمىغــان ئادهمنىــڭ  قىلمــاقچى بولغــان ئهســكهرلهر ئىچىــدىكى مهجبۇرالنغــان ئ

هتلىـرى نىي ئانـدىن ئـۆز ،ۋېتىـپىئـۇالرنى ھـاالك قىلئـاۋۋال ، رۇقلۇقسىنى ئايرىشقا قادىر تۇىئوتتۇر
كىمنىـڭ مهجبۇرالنمىغـانلىقىنى  ،ا، قانـداقمۇ كىمنىـڭ مهجبۇرالنغـانبويىچه تىرىلدۈرىـدىغان تۇرسـ

ش ۋاجىـب بولسـۇن؟ بهلكـى بىـرهر سـىنى ئـايرىىمۇجاھىدالرغا ئۇالرنىـڭ ئوتتۇر مۇئمىنبىلمهيدىغان 
دهۋا پايــدا قــۇرۇق بــۇ  ئۇنىڭغــا ،ىققــانلىقىنى دهۋا قىلســائۆزىنىــڭ مهجبۇرالنغــان ھــالهتته چ كىشــى

ئـۇ  ،ئهسىرگه ئېلىۋالغـان چاغـدا نىئابباس ئىبنى ئابدۇلمۇتهللىپبهدرى كۈنى  مۇسۇلمانالربهرمهيدۇ. 

 :ئۇنىڭغـا ىم. پهيغهمـبهر ئىـد مهن مهجبۇرالنغـان !رهسـۇلۇلالھمۇنداق دېگهن: ئى گه   پهيغهمبهر

َنـــا َوأَمَّـــا َســـرِيَرُتك فَـــِإَىل «  اپ ھۆكـــۈم قىلىمىـــز.ىڭغا قـــارســـىرتبىـــز ســـېنىڭ « »الَِّ أَمَّـــا ظَـــاِهُرك َفَكـــاَن َعَليـْ

  577F۲.]»گهندې ىمىز،تائاالغا تاپشۇرهللائىچىڭدىكىنى 
بىـز مهجبۇرالنغـان كىشـىنىمۇ [يهنه بىر ئورۇندا مۇنـداق دېـگهن:  رهھىمهھۇلالھ تهيمىييهئىبنى 

 ،ىـلهن ئۆلتۈرسـهكقى بۇئاالنىـڭ بـۇيرتاهللابىلمهيمىز، ئايرىشقىمۇ قادىر بواللمـايمىز. ئهگهر ئـۇالرنى 
 قارىتـا ىگهئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ نىيهتلىـر ،بـۇل قىلىنىـدۇوۋه ئۆزرىمىز ق دۇىبۇنىڭدا ئهجىر بېرىل گهبىز

(جهڭگه چىقىشتىن) باش تارتىشقا قـادىر بواللمىسـا، ئـۇ قىيـامهت  ،بولىدۇ. بىر ئادهم مهجبۇرلىنىپ
دىننى بهرپا قىلىشنى دهپ ئۆلتۈرۈلسـه، بـۇ  بۇ كىشى . ئهگهريىغىلىدۇكۈنى ئۆزىنىڭ نىيىتى بويىچه 

 578F۳.]ىن ئېغىر بولمايدۇىدشلىئۆلتۈرۈ ڭمۇسۇلمانالر ئهسكىرىنىڭ ئىچىدىن بىر ئادهمنى
 دىغان مهجبــۇرلىنىشىــمهن كاپىرالرنىــڭ دېگىــنىگه قوشۇلۇشــنىڭ شــهرىئهتته ئېتىبارغــا ئېلىن

ــهر ــدىغانلىقىنىڭ ش ــر كىتاببولى ــىلىتلىرىنى يهنه بى ــا تهپس ــان يت ــهر باي ــۇ ش ــدىم. ب ــۇ قىل تلهر ب
ــ ــدىۆپ قىســھاكىمالرنىــڭ ك ــڭ  هم ياردهمچىلىرى ــارلىق ئۆلىماالرنى ــدۇ. مهن يهنه ب ــۇق تېپىلماي تول

ىغــا يــول ئېچىــپ قىلىتوغرمهجبۇرلىنىشــنىڭ بىــر مۇســۇلماننى ئۆلتۈرۈشــنىڭ  ،ئىتتىپــاقى بىــلهن
                                                                                                                                                                                                 

 ئايهت -51سۈره مائىده  ۱
 بهتكىچه -537بهتتىن -535جىلد  -28» مهجمۇئۇل فهتاۋا« ۲
 بهت -547جىلد  -28» مهجمۇئۇل فهتاۋا« ۳
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هم بېـرىش يۈزىسـىدىن ىمۇ تولـۇق بايـان قىلغـان ئىـدىم. كاپىرغـا يـاردكىنىلبېرىدىغان ئۆزره ئهمهسـ
   !مۇسۇلمانالرنى ئىزدهپ، ئاختۇرۇپ ئۆلتۈرىدىغان ئادهم نېمه بولماقچى؟

 شمهن سـېپىده تاشـقى كۆرۈنۈشـته پهرقلىـق بولـۇشمۇسۇلمانالرنىڭ دۈ :ئىككىنچى خىل ھالهت
 . مانا بۇ قالقان قىلىش مهسىلىسىدۇر. سالم قوشۇنلىرىغا مهلۇم بولۇشىئى ،ئارقىلىق

ئهگهر دۈشـمهنلهرنىڭ ئىچىـده ياخشـى كىشـىلهر [رهھىمهھۇلالھ مۇنداق دېگهن:  تهيمىييهئىبنى 
ىسـا، بۇالرمـۇ بولسا، بـۇ كىشـىلهرنى ئۆلتـۈرمهي تـۇرۇپ دۈشـمهنلهرگه ئـۇرۇش قىلىـش مـۇمكىن بولم

ئهگهر كـاپىرالر مۇسـۇلمانالرنى  ،بارلىق ئىمامالر شۇنىڭغا بىـرلىككه كهلگهنكـى ،لىدۇ. چۈنكىۈئۆلتۈر
ــا،قال ــان قىلىۋالس ــلهن ق ــق بى ــۇلمانالر  بۇنىڭلى ــقا مۇس ــلهن باش ــۇالر بى ــۇرۇش قىالئ ــلئ  پخهۋاي م

ئۆلىماالرنىـڭ  بۇ ھهقـته ، كاپىرالرنى مهقسهت قىلىپ تۇرۇپ ئۇالرنى ئېتىشىمىز دۇرۇس.شهكىللهنسه
 ئاشـۇ مۇسـۇلمانالرنى ،بولمىسـىمۇ كىـلخهۋپ ۇسـۇلمانالرغام ،بىـرى بـار بولـۇپ، سـۆزى خىـل ئىككى

غـا زۇلۇم( ،ئۆلتۈرۈلسـه غـان جىھـاد يۈزىسـىدىنۇنىـڭ رهسـۇلى بۇيرئۇۋه هللاىش دۇرۇس. بىر ئادهم ئېت
ــدهك ــان ئۇچرىغان ــلهن قىلغ ــا)–بى ــاھىيهتته ئ ــلهن  م ــى بى ــڭ نىيىت ــدۇ ۋه ئۆزىنى ــهھىد بولى ــۇ ش ئ

 ڭدىن بىـر كىشـىنىىـمۇجاھىـدالرنىڭ ئىچ مـۇئمىن ،تىرىلدۈرۈلىدۇ. زىيان جهھهتته ئۇنى ئۆلتۈرۈش
تائـاال خالىغـان هللائىچىدىن  ا مۇسۇلمانالربولغان جىھادتپهرز ىن ئېغىر بولمايدۇ. ئهگهر ىدشلۈئۆلتۈرۈ

بىر كىشى ئۆلتۈرۈلگهن بولسا، دۈشمهنلهرنىڭ سـېپىدىكى مۇسـۇلمانالردىن بىـر كىشـىنى جىھادنىـڭ 
ــى   ڭمۇجاھىــدالر ســېپىدىن بىــر كىشــىنى مــۇئمىنئېھتىيــاجى بىــلهن ئۆلتــۈرۈش بۇنىڭــدىن (يهن

 نه ئۇرۇشــىدا مهجبۇرالنغــان كىشــىنىپىتــ بهلكــى پهيغهمــبهر  .ئهمهس دىن) ئېغىــرىــنىگۈلئۆلتۈر
ئـۇرۇش قىلىشـى  ىڭ گهرچه ئۆلتۈرۈلگهن تهقـدىردىمۇۋېتىشقا بۇيرۇغان، ئۇ كىشىنۇرۇنى سۇندىقىلىچ

 579F۱.]دۇرۇس ئهمهس

 ىيهدشۈبھىگه رهد
دهيدىغان كىشىلهرنىڭ بىر شۈبھىسـى بـار.  »تىڭ مۇسۇلمانالردىن ئايرىلىشى شهركاپىر گۇرۇھن«

َـْريِ  :تائاالنىڭهللائۇالر  ُهْم َمَعرٌَّة بـِ ْ تـَْعَلُموُهْم َأْن َتطََُّوُهْم فـَُتِصيَبُكْم ِمنـْ َْ  ِعْلـمإ لِيُـْدِخَل َوَلْوال رَِجاٌل ُمْؤِمُنوَن َوِنَساٌء ُمْؤِمَناٌت 

ُ ِيف َرْمحَِتِه َمْن َيَشاُء َلْو تـََزيـَُّلوا ُهْم َعَذابًا أَلِيًمـا الَّ َنا الَِّذيَن َكَفُروا ِمنـْ بـْ ئايـال –(مهككىده) سىلهر بىلمهيـدىغان ئهر َلَعذَّ

لهر بولۇپ، سىلهر بىلمهستىن ئـۇالرنى ئۆلتـۈرۈپ قويـۇش بىـلهن گۇناھقـا گىرىپتـار بولۇشـۇڭالرنىڭ مۇئمىن
مهككىــگه كىرىشــىڭالرغا رۇخســهت قىالتتــى ۋه ســىلهرنى كاپىرالرغــا هللاخهۋپــى بولمىســا ئىــدى (ئهلــۋهتته 

مهككىنـى خالىغان ئادهمنى رهھمىتـى (دائىرىسـىگه) كىرگـۈزۈش ئۈچـۈن (سـىلهرنى هللامۇسهللهت قىالتتى)، 

لهر كــاپىرالردىن ئايرىلســا)، ئۇالرنىــڭ مــۇئمىنهتھــى قىلىشــتىن توســتى)، ئهگهر ئــۇالر ئايرىلســا (يهنــى ف

ئارىســىدىكى كــاپىرالرنى قــاتتىق ئــازاب بىــلهن ئــازاباليتتۇق 580F

دېــگهن ســۆزىنى دهلىــل كهلتۈرىــدۇ. بــۇ  ۲
سى مهكـكه خهلقـى بىـلهن ئى مۇسۇلمانالر! ئهگهر سىلهر ھۇدهيبىيه كۈنى«مۇنداق:  ئايهتنىڭ مهنىسى

نىڭ بهزىسىنى لهرمۇئمىنئايال –ئهرئاجىز  سىلهر بىلمهيدىغان ىكىئۇرۇش قىلغان بولساڭالر، مهككىد
لهر مـۇئمىن يېتهتتى. ئهگهرگۇناھ بۇنىڭدىن سىلهرگه ئهيىب ۋه  .ئىدى مۇمكىن ڭالرۇقويۇشئۆلتۈرۈپ 

بىـلهن  يرالرنى ئۆلتـۈرۈش ۋه ئۇنىـڭ غهيرىـاپىتائاال كهللارالردىن ئايرىلغان بولسا ئىدى، ئهلۋهتته اپىك
 ئازابلىغان بوالتتى. 

                                                           
 بهتلهر -547، -546د جىل -28بهتلهر؛  -538، -537جىلد  -28» مهجمۇئۇل فهتاۋا« ۱
 ئايهت -25سۈره فهتھ  ۲



 ت ئى پ ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                              شهرئى ئاساس ھهققىدهجىھاد تهييارلىقى 

 

145 
 

ــىلهر ــلهن بهزى كىش ــايهت بى ــۇ ئ ــا ئار« :ب ــڭ كاپىرالرغ ــىىمۇئمىنلهرنى ــلهن ،لىشىش ــاپىرالر بى  ك
چـۈنكى  ،ئېتىشـته ئـۆزره تهركشتىن توسقۇچى ئامىـل ۋه كـاپىرالر بىـلهن ئـۇرۇش قىلىشـنى ىئۇرۇش

 دهلىل كهلتۈردى. دهپ »لىپ چىقىدۇېنى ئۆلتۈرۈش كلهرئمىنمۇلىشىپ قالغان بهزى ىئۇنىڭدىن ئار
–جىھـادى قوغدىنىش جىھادى ۋهئىسالمنى كېڭهيتىش (يهنى  ۆزنىڭ جىھادنى ئىككىال تۈرىبۇ س

نـداق ھهرقا نـۆۋهتته،ئهمهس.  يمهخپىـ) بىلهن قوشۇپ ئهمهلدىن قالدۇرۇشقا ئېلىپ بارىـدىغانلىقى ئا
تـاي، . خىىشىپ ياشـىماقتالىمۇسۇلمانالر ئوخشاش بولمىغان نىسبهتته كاپىرالرغا ئار ىكىبىر دۆلهتت

 ،ۋهھــالهنكى .مهۋجــۇدرىكــا ۋه ئۇنىڭــدىن باشــقا دۆلهتــلهرده مۇســۇلمانالر ېســىيه، ئامۇھىندىســتان، ر
ئۇالرغـا ئـۇرۇش  مۇسـۇلمانالر قـادىر بولغانـدا تفرى دۆلهتلىرى. بۇ خىـل ھـالهئۇالرنىڭ ھهممىسى كۇ

 مدۇ؟اىشتىن توسقىل
 بۇ شۈبھىگه ئىككى يول بىلهن جاۋاب بېرىمىز:

 بولـۇپ، تىن توسۇش تهقـدىردىكى توسـۇشبىرىنچى يول. ھۇدهيبىيه كۈنىسىدىكى ئۇرۇش قىلىش
 بىلهن دهلىل كهلتۈرۈش دۇرۇس ئهمهس. ئۇنىڭ

 گه يولغـا چىققـان.مهككىـ بولـۇپ مـاقچىئۆمـۈر ھهج قىل پهيغهمـبهر  ،ى شۇكىتهپسىالتبۇنىڭ 

بىلىرى سـاھا پهيغهمـبهر  ،نى مهككىگه كىرىشتىن توسماقچى بولغانـدا خهلقى پهيغهمبهر  مهككه
، ئهگهر ئۇالر مهككىگه كىرىشتىن توسسا، ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشقا بهل ىشىپبىلهن مهسلىھهتل
 باغلىغان ئىدى.

َ قَـاَل أَبُـَ « :ئىمام بۇخارى مۇنداق رىۋايهت قىلىـدۇ َل الَِّ َخَرْجـَت َعاِمـًدا ِهلَـَذا اْلبَـْيـِت َال تُرِيـُد قـَْتـَل َبْكـٍر يَـا َرُسـ
َا َعَلى اْسِم الَِّ  نَا َعْنُه قَاتـَْلَناُه قَاَل اْمُض ََجَّْه َلُه َفَمْن َصدَّ ُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ ، »َأَحٍد َوَال َحْرَب َأَحٍد فـَتَـ َُل الَِّ َصـلَّى الَّ  َفَمَضى َرُس

ََاُء فـََقــاَل النَِّبىُّ  َقفــت ناقتــه عــن املســري، فقــال بعــض الصــحابة: َخــَألِت اْلَقْصــ ُ َعَلْيــِه َوَســلَّمَ علــى هــذا العــزم إىل أن ت  :َصــلَّى الَّ
ََاُء َوَمــا َذاَك َهلَــا ِمُلُـــٍق َوَلِكــْن َحَبَســَها َحــاِبُس اْلِفيــلِ « َِىن ُخطَّـــًة َوالـَّـِذى نـَْفِســ« ُمثَّ قَـــاَل: »َمــا َخــَألِت اْلَقْصــ ى بِيَــِدِه َال َيْســأَُل

ــتـُُهْم ِإيَّاَهــا ََن ِفيَهــا ُحُرَمــاِت الَِّ ِإالَّ َأْعطَْي ُمــ ــى » يـَُعظِّ ــدى: ئ ــداق دې ــرى مۇن ــۇ بهك ــۇلۇلالھئهب ــۇ  !رهس ــىلى ب س

نه بىـر كىشـىگه  ىال، سىلى بىر كىشىنى ئۆلتۈرمهكچى ئهمهس ۋهتبهيتۇلالھنى مهقسهت قىلىپ چىق
 سـا،ئهمهس. سىلى بهيتۇلالھقا قاراپ يۈزلهنسىله، كىمكى بىزنى ئۇنىڭدىن توس ھهم جهڭ قىلماقچى

مۇشـۇ  پهيغهمبهر  581F۱.دېدى ،»نىڭ نامى بىلهن يۈرۈڭالر: «هللا. پهيغهمبهر ايلىشۇئۇنىڭ بىلهن ئۇر
لدى، توختىۋا قهسۋا :نغا قهدهر ماڭدى. بهزى ساھابىلهرئىراده بىلهن تۆگىسى يۈرۈشتىن توختاپ قالغا

ئۇنى پىلنـى  ،. لېكىنيوق توختىۋېلىش ئادىتىدى، ئۇنىڭ مىلتوختىۋاقهسۋا : «دېدى. پهيغهمبهر 
بىـلهن هللابولغـان  ئىلكىدهجېنىم «: ىن مۇنداق دېدىئانددېدى.  ،»ۇتۇپ قويدىتوختهللاان توختاتق

، ئـۇنى سـوراپال قالسـا خىسـلهتنىئۇلۇغاليدىغان بىـرهر  بهيتۇلالھنىمهندىن  مهككىلىكلهرقهسهمكى، 
582F».مهنقىلى قوبۇل

۱ 
 تى. مانـا بـۇسـتوهللايهنى ئۇنى مهككىگه مېڭىشتىن پىـل ۋه ئهبرهھهنـى مهككىـدىن توختاتقـان 

 ،كىنى بىلىپىبهرمىگهنل رۇخسهت كىرىشكه تائاالنىڭ مهككىگههللا تهقدىردىكى توسۇش. پهيغهمبهر 

گه  پهيغهمـبهر  ئۇنىڭـدىن باشـقا، .كىرىشـتىسۈلھىنى قوبۇل قىلىشـقا بهل باغلىـدى ۋه ئۇنىڭغـا 
                                                           

 ھهدىسلهر -4179، -4178 ۱
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خهۋىـرى يهتـكهن  لىكنىڭ ئۆلتۈرۈلگهن ئوسمان ئىبنى ئهففان  سىمهككه خهلقىگه ئهۋهتكهن ئهلچى
قاچماسـلىققا يـاكى جهڭـدىن ئۇرۇش قىلىشقا يهنه بىر قېتىم بهل باغلىدى ۋه ساھابىلهردىن  ،چاغدا

  583F۲.ئۆلۈمگه بهيئهت ئالدى. ئۇ رىزۋان بهيئىتى ئىدى

تائاال سۈلھىنى ئىجرا قىلىشـنى خالىـدى. بـۇ هللادى. يۇپ بېرىلوق ئوسمان  كېيىنئۇنىڭدىن 
يهنـى سـۈره فهتىـھ) (بهلكى سۈرىنىڭ ھهممىسى  ،ئىشالرنىڭ ھهممىسى ۋه دهلىل كهلتۈرۈلگهن ئايهت

غـدا نازىـل بولغـان. سـىز تقـان چائـۇ سـۈره پهقهت ھـۇدهيبىيهدىن قاي تېخى نازىل بولمىغان ئىـدى.

مېڭىـپ  ،بىرىنچـى قېـتىم .لىشقا ئىككى قېتىم بهل باغلىغانئۇرۇش قى پهيغهمبهر  ،ندهككۆرگه
غان ىبهيئهت ئالغان چاغ. ئۇ زات ئۇرۇشقا بهل باغل ،ختاپ قالغان چاغ. ئىككىنچى قېتىمتۆگىسى تو

لهرنىـڭ بـارلىقىنى بىلهتتـى. ئـۇ زات ئۇالرنىـڭ بهزىسـىنى مۇئمىنئىككىال قېتىمدا مهككىده ئـاجىز 
 584F۳.هينهن بىلهتتى ۋه ئۇالرغا نىجاتلىق بىلهن دۇئا قىالتتىئ

ئـۇالرنى  بهلكـى ،مىدىلشقا بهل باغالشتىن توسۇپ قاالئۇرۇنى  ئاجىزالرنىڭ بولۇشى پهيغهمبهر 

َوَما َلُكْم ال تـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل  :تائاالنىڭهللائىدى. ئۇنىڭ دهلىلى پهرز قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىش 

ئاجىز  نىڭ يولىداهللالهر!) سىلهرگه نېمه بولدىكى، مۇئمىن(ئى  َواْلُمْسَتْضَعِفَني ِمْن الّرَِجاِل َوالنَِّساِء َواْلِولْـَدانِ  الَِّ 

؟ئهرلهر، ئاجىز ئايالالر ۋه بـالىالرنى قۇتقـۇزۇش ئۈچـۈن جىھـاد قىلمايسـىلهر 585F

دېـگهن سـۆزىدۇر. لـېكىن  ٤
 يبهرمىـدى. ئهگهر شـهرىئهتته ۋهھىـ هتزجـاتهقـدىرده ئىتائاال ئۇرۇش قىلىشقا شـهرىئهتته ئهمهس، هللا

نه (ئۆلـۈمگه) بهيـئهت  يـۈرمىگهن ۋه مهككىـگه قـاراپ ئارقىلىق توسۇلغان بولسا ئىـدى، پهيغهمـبهر 
لـۇپ، تائاال ئۆزى بىلىدىغان ھېكمهت سـهۋهبلىك بوهللا التتى. مانا بۇ تهقدىردىكى توسۇشئالمىغان بو

: قاتارىـدىن ئـۇ ھېكمهتنىـڭ ھېكمهتنىـڭ جۈملىسـىدىندۇر. يهنهئـۇ  ،مهككىده ئاجىزالرنىڭ بولۇشى

 ُِيف َرْمحَِتِه َمْن َيَشاء ُ خالىغان ئادهمنى رهھمىتـى (دائىرىسـىگه) كىرگـۈزۈش ئۈچـۈن (سـىلهرنى هللا لُِيْدِخَل الَّ

586Fهتھى قىلىشتىن توستى)فمهككىنى 

٥ ن بۈيـۈك سۈلھىنىڭ كهينىـدى ،دهكه بايان قىلىنغانتهتدېگهن ئاي
كىدىن نهچـچه ھهسسـه ىكىشىلهر خاتىرجهم بولۇپ، ئىلگىر ،دۇر. چۈنكىپايدىنىڭ ئهگىشىپ كېلىشى

 دهپ ئاتىدى. هتھىفتائاال بۇ سۈلھىنى هللاھهتتاكى  ئىسالمغا كىرگهن ئىدى. ۆپك
تهقـدىردىكى توسـۇش  ىن توسـۇشھـۇدهيبىيه كۈنىسـىدىكى ئۇرۇشـت«ھهممىسـى قىرىقىالرنىڭ ۇي
 دۇر.ئۈچۈنلىش دېگهننى بايان قى »ئىدى

 رۇلـۇق ئىبنـى تهيمىيـيه رهھىمهھـۇلالھبهربات قىلىـش توغ تهقدىر بىلهن ھۆججهت كهلتۈرۈشنى
نه ئۆزرىمـۇ يـوق. تهقـدىرگه  جهت يـوق ۋهتهقـدىرده ئـادهم پهرزهنتلىـرى ئۈچـۈن ھـۆج[مۇنداق دېگهن: 

ــدۇ ــان كهلتۈرۈلى ــا .ئىم ــۆججهت  ،ئهمم ــلهن ھ ــدىر بى ــدۇ. تهق ــلهن ھــۆججهت كهلتۈرۈلمهي ــڭ بى ئۇنى
تهقـدىر  ،دۇر. چـۈنكىمۇقارشـى ئىـش قىلغۇچىـى، قاربولـۇپ بۇزۇق ئادهم گۈچى ئهقلى ۋه دىنىركهلتۈ

ھېچبىر كىشىنىڭ مـاالمهت قىلىنماسـلىقى، جازاالنماسـلىقى ۋه  ،ھۆججهت ۋه ئۆزره بولىدىغان بولسا
الزىم كېلىدۇ. ئۇ چاغدا بۇ تهقدىر بىـلهن ھـۆججهت كهلتۈرگـۈچىگه  ئۇنىڭدىن قىساس ئېلىنماسلىقى

                                                                                                                                                                                                 
 ھهدىسلهر -2732، -2731 ۱
 بهت -117جىلد  -6» فهتھۇل بارى« ۲
 ھهدىس -4598بۇخارى رىۋايىتى،  ۳
 ئايهت -75سۈره نىسائ  ٤
 ئايهت -25سۈره فهتھ  ٥
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زالىمـدىن ئىنتىقـام ئالماسـلىقى،  ،) زۇلـۇم قىلىنسـائـا–ىغا ۋه ھۆرمىتىگهئابرۇينىغا، مېلىغا، ې(ج
دۇنياســىدا ھېچبىــر ئــۇنى سۆكمهســلىكى الزىــم كېلىــدۇ. تهبىــئهت ئۇنىڭغــا غهزهپ قىلماســلىقى ۋه 

دۇنياسىدا مۇمكىن ئهمهس، شـهرىئهتته ھـارام  ىن ئهمهس. ئۇ تهبىئهتنىڭ ئۇنى قىلىشى مۇمكىكىش
ئهلهيھىسسـاالمنىڭ  ھۇفىرئهۋن، نـ ،ئىبلىس ،ئهگهر تهقدىر ھۆججهت ۋه ئۆزره بولسا ئىدى قىلىنغان.

نه جازاالنمىغـان  قهۋمى، ئاد قهۋمى، سهمۇد قهۋمى ۋه ئۇالردىن باشقا كاپىرالر ماالمهت قىلىنمىغـان ۋه
 ،ئوغرىنىـڭ قـولىنى كېسـىش ،ھهدلهرنى يۈرگـۈزۈش ،كاپىرالرغا قارشى جىھاد قىلىش ھهمدهبوالتتى 
تاجــاۋۇزچىنى  ،قــاتىلنى ئۆلتــۈرۈش ،كېســهك قىلىــش–ش ۋه ئــۇنى چالمــاىــلهغــۇچىنى دهررزىنــا قىل

جازاالش قاتارلىقالر ھېچقانداق يـول بىـلهن دۇرۇس بولمىغـان بـوالتتى. كىمكـى بۇيرۇلغـان ئىشـنى 
ىرهر ه تهقدىر بىلهن ھۆججهت كهلتۈرسه ۋه تهقدىر قىلىنغان ئىشتىن يامان كۆرىدىغان بئېتىشك تهرك

ىغـا ئايلىنىـدۇ. گۇرۇھچۆچۈپ كهتسه، ئۇ ئىمانسىز ۋه خۇداسـىز مۇناپىقالرنىـڭ  ېلىپئىش بېشىغا ك
  587F۱.]ججهت كهلتۈرگۈچىلهرنىڭ ئهھۋالىمانا بۇ تهقدىر بىلهن ھۆ

لىشــىپ ىكۇففارالرغــا ئار لهرنىمهككىــدىكى مــۇئمىن ،خاســلىق. ئــۇ بولســىمۇ .ئىككىنچــى يــول
ئۇنىــڭ  ،ھــۇدهيبىيه قىسسىســىگىال خــاس بولــۇپ ،لىقى ئۈچــۈن ئــۇرۇش قىلىشــتىن توســۇشقالغــان
ئۇنىڭ بىـلهن (يهنـى ھـۇدهيبىيه كۈنىسـىدىكى ئـۇرۇش قىلىشـتىن توسـۇش  قارىتىلمايدۇ.گه يغهيرى

وغرىدۇر. تائاال خالىسا تهللادېيىش  بۇنداقبىلهن) ئۇنىڭغا ئوخشىغان ئىشالرغا دهلىل كهلتۈرۈلمهيدۇ. 
 )ئـا–ى يىلـىچھىجرىيىنىڭ ئـالتىن(يهنى ھۇدهيبىيه كۈنىسى ، بۇنىڭ دهلىلى ياخشى بىلگۈچى.هللا
زاتقـا شـۇنىڭدىن  لىشتىن تهقدىرده توستى. ئانـدىن ئـۇىنى مهككىگه غازات قپهيغهمبىرى ئۆز تائاالهللا

هتھـى كۈنىسـى مهككىـگه غـازات فمهكـكه  )ئـا–يىلـى -8ھىجرىيىنىـڭ  (يهنـى كېـيىنئىككى يىل 
ــا)–شــهھهربېــرىلگهن  رۇخســهت(غــازات قىلىشــقا بهردى.  رۇخســهتشــهرئىي جهھهتــتىن شــقا قىلى  ئ

  588F۲.بهزى ئاجىزالر بار ئىدى اۋه ئۇنىڭدىن باشق ده ئىبنى ئابباس ئۇ يهربولۇپ،  ئۆزى مهككىنىڭ

ـا« :ىدۇرىۋايهت قىل لىكىنىمۇنداق دېگهننىڭ  ى ئهبۇ ھۇرهيره ئىمام بۇخار َلِهِ  َعلَـى الَُّ  فـَـَتحَ  َلمَّ  َرُسـ
ـةَ  َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  الَُّ  َصلَّى ـةَ  َعـنْ  َحـَبسَ  الََّ  ِإنَّ  قَـالَ  ُمثَّ  َعَلْيـهِ  َوأَثـْـَىن  الََّ  َفَحِمـدَ  النَّـاسِ  ِيف  قَـامَ  َمكَّ َهـا َوَسـلَّطَ  اْلِفيـلَ  َمكَّ ََلهُ  َعَليـْ  َرُسـ

ـــلُّ  َال  فَِإنـََّهـــا َواْلُمـــْؤِمِننيَ  ـــلُّ  َال  َوِإنـََّهـــا نـََهـــارٍ  ِمـــنْ  َســـاَعةً  ِيل  ُأِحلَّـــتْ  َوِإنـََّهـــا قـَْبِلـــي َكـــانَ  ِألََحـــدٍ  حتَِ ـــاال هللا »بـَْعـــِدي ِألََحـــدٍ  حتَِ تائ

پ تائاالغا ھهمدۇسانا يـولالهللا، ئۇ زات هرگهندههتھى قىلىپ بفگه مهككىنى  مۇھهممهد  پهيغهمبىرى
ــاال مهككىــدىن پىلنــى توختــاتتىهللا«مۇنــداق دېــدى:  گهكىشــىلهربولــۇپ  ئۇنىڭغــا  شــۇنداقال، .تائ

مهنــدىن  ىــده (ئــۇرۇش قىلىــش)مــۇئمىنلهرنى ھۆكــۈمران قىلــدى. ھهقىــقهتهن مهككپهيغهمبىــرى ۋه 
پهقهت بىــر ســائهت ھــاالل  ىكىشــىگه ھــاالل قىلىنمىغــان ئىــدى. ئــۇ ماڭــا كۈنــدۈزئىلگىــرى ھېچ

  589F۳.»دۇبولمايكىشىگه مهڭگۈ ھاالل ھېچ مۇكېيىنقىلىندى. ئۇ مهندىن 
 بۇنىڭدىن سىز شۇنى بىلىۋاالاليسىزكى، ھـۇدهيبىيه كۈنىسـىدىكى (ئـۇرۇش قىلىشـتىن) توسـۇش

 ھاالل قىلىندى. شهھهر شۇ شـهھهر كېيىنهرنىڭ ئۆزى ئاشۇنىڭدىن شۇ شهھچۈنكى  لىققا ئىگه،خاس
 هرده بار ئىدى.يبهزى ئاجىزالر ئۇ  ،نىڭ ئۆزىدۇر(يهنى مهككه)

                                                           
 بهتكىچه -326بهتتىن  -323جىلد  -2» مهجمۇئۇل فهتاۋا« ۱
 ھهدىس -4587بۇخارى رىۋايىتى  ۲
 ھهدىس -2434 ۳
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نۇرغۇنلىغـان  خىـل ھـالهتتهبۇ  ،خاسلىققا دااللهت قىلىدىغان دهلىلنىڭ يهنه بىرى شۇكى مهزكۇر
ئۆلتـۈرۈش  ده،–الشقان بولىـدۇىۋه ئاسىيالرغا ئاربولۇپ، ئۇ ئورۇنالردا مۇئمىنلهر كاپىر مهۋجۇد  ئورۇنالر

بۇنىـڭ  ،پلۇتائـاال تهرىپىـدىن تهقـدىرده توسـۇهللاياكى قىيناش يۈز بېرىدۇ. ھۇدهيبىيه كۈنىسىدهك، 
ئالدى ئېلىنمايدۇ. مانا بۇ، ئايهتنىـڭ پهقهت ھـۇدهيبىيه قىسسىسـىگىال خـاس ئىكهنلىكىـگه دااللهت 

رنىڭ يۈز بېرىشىدىن توسقۇچى ھېچقانداق بىر ئامىل يوق، قىلىدۇ. تهقدىرده ئۇنىڭغا ئوخشاش ئىشال
 جهھهتته ھۆججهت ئهمهس.  يئۇ شهرئى

تهقدىردىكى ئۆلتـۈرۈش يـاكى ئازاپالشـنى توسـمىغان  ،ئهمما .لىشىش يۈز بهرگهنىتۆۋهندىكىلهر ئار
 :ۈملىسىدىندۇرئورۇنالرنىڭ ج

رىۋايهت قىلغـان ھهدىسـى. ئـۇ زات  دىن ) ئهبۇ داۋۇد ۋه تىرمىزىنىڭ جهرىر ئىبنى ئابدۇلالھ ١(

خهسئهم قهبىلىسىگه قوشۇن ئهۋهتتـى. ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىن بىـر بۆلـۈك  پهيغهمبهر  مۇنداق دهيدۇ:
بۇ : لىشىپ كهتتى. جهرىر مۇنداق دهيدۇتېز سۈرئىتى كىشىلهر سهجدىگه يىقىلدى. ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش

 ِمـنْ  بَرِيءٌ  أَنَا«دىيهت بېرىشكه بۇيرۇدى ۋه مۇنداق دېدى:  ئۇالرغا يېرىم ،يهتكهنده گه خهۋهر پهيغهمبهر 
سـىدا ياشـايدىغان ھهرقانـداق ىمهن مۇشرىكالرنىڭ ئار« »نَاَرُمهَا تـَرَاَءى َال ، اْلُمْشرِِكنيَ  َأْظُهرِ  بـَْنيَ  يُِقيمُ  ُمْسِلمٍ  ُكلِّ 

590F».بىرىنى كۆرمهسلىكى الزىم–بىر ئىككىسىنىڭ ئوتى ،مۇسۇلماندىن بىزار

۱  
تائـاال ئۇالرنىـڭ ئىچىـده هللا قوشـۇننىبـۇ «) ئىبنى تهيمىييهنىڭ يۇقىرىـدا زىكـرى قىلغـان: ٢( 

دېــگهن يهر يۇتــۇۋېتىش  »مهجبۇرالنغــان ۋه مهجبۇرالنمىغــان كىشــىلهر بــار تــۇرۇپ ھــاالك قىلىــۋهتتى
 توغرىسىدىكى ھهدىسى.

 پهيغهمـبهر  ،ھهدىسـى تۆۋهنـدىكىدىـن رىـۋايهت قىلغـان  ) ئىمام بۇخارىنىڭ ئىبنى ئۆمهر ٣(

مٍ  الَُّ  أَنـَْزلَ  ِإَذا«مۇنداق دېگهن:  َْ َا ُمثَّ  فِـيِهمْ  َكـانَ  َمـنْ  اْلَعـَذابُ  َأَصـابَ  َعَذابًا ِبَق  هرتائـاال بىـر«هللا »َأْعَمـاهلِِمْ  َعلَـى بُِعثُـ

ــازا ــازا بقهۋمــگه ئ ــدىن ىــدۇ.كېلگه ىســىئۇالرنىــڭ ھهمم بچۈشۈرســه، ئ ــۇالر ئان  (قىيــامهت كــۈنى) ئ
591F».ئايرىلىدۇ قاراپگه ئهمهللىرى

۲  
دىن لهرنىڭ ئانىسى جهھشىنىڭ قىزى زهينهپ رهزىيهلالھۇ ئهنھـامۇئمىن) يهنه ئىمام بۇخارىنىڭ ٤(

َنَ  َوِفيَنــا أَنـَْهِلــكُ «ئــۇ مۇنــداق دېــگهن:  ،رىــۋايهت قىلغــان مۇنــۇ ھهدىســى » اْخلََبــثُ  َكثـُــرَ  ِإَذا نـََعــمْ  قَــالَ ؟ الصَّــاِحلُ

: بىزنىڭ ئارىمىزدا ياخشى كىشىلهر تۇرۇقلۇقمۇ ھاالك بولۇپ كېتهمدۇق؟ دهپ سورىدىم. پهيغهمبهر 
592Fدېدى. »بۇزۇقچىلىق كۆپىيىپ كهتسه شۇنداق بولىدۇ ،شۇنداق«

۳ 
ئهنھـادىن رىـۋايهت  ۇرهزىيهلالھـھهدىس توپلىمىـدا ئائىشـه  ھ) ئىبنى ھهبباننىڭ ئۆزىنىڭ سهھى٥(

ــَزلَ  ِإَذا الََّ  ِإنَّ «: قىلغــان مۇنــۇ ھهدىســى َََتهُ  أَنـْ ََن، َوِفــيِهمُ  نِْقَمِتــهِ  بَِأْهــلِ  َســْط َنَ  الصَّــاِحلُ َنَ  ُمثَّ  َمَعُهــْم، فـَُيَصــاُب َعثُــ  َعَلــى يـُبـْ
چى بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ نى چۈشـۈرمهكىكىشـىلهرگه ئـازاب ىگه يولۇققـانپىـغهزتائـاال «هللا »َوَأْعَماهلِِمْ  نِيَّاِتِمْ 

ئـۇالر (قىيـامهت كـۈنى)  كېـيىن. ھهممىـگه بـاراۋهر كېلىـدۇ ئازاب ،ۇ بولساكىشىلهرم ئىچىده ياخشى
 ».ئايرىلىدۇ قاراپ گهنىيهتلىرى ۋه ئهمهللىرى

 بىلهن بىر مهزمۇندىدۇر. ھهدىس يهر يۇتۇۋېتىش توغرىسىدىكىبۇ ھهدىسلهرنىڭ ھهممىسى 

                                                           
 .دېگهن »سهھىھ«بۇ ھهدىسنى ئهلبانى  ۱
 ھهدىس -7108 ۲
 ھهدىس -7059 ۳
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اكى قېنـى يـوق يـنىـڭ ھـۆرمىتى مۇئمىنالشـقۇچى ىكاپىرالرغـا ئار ـــ دېگهنلىك لىقخاس ئهمما،
 بـۇ بهلكـى ئـۇ نهده بولسـا ئىمـانى سـهۋهبلىك سـاقلىنىپ قالغۇچىـدۇر. .بىكارچى دېگهنلىك ئهمهس

ــداقپهقهت بۇ قخاســلى دىغان ىــگهرچه ئۇالرنىــڭ ئىچىــده ئۆلتۈرۈلى كىشــمۇســۇلمان  ،لىشــىشىئار ن
، هقهززا قىلسـامۇسۇلمانالرنىڭ بارلىقىنى ئېنىق بىلگهن تهقدىردىمۇ شهرىئهتنىڭ مهنپهئهتـى شـۇنى ت

بۇنداق قىلىـش دۇرۇس دېگهنلىكتـۇر.  ،ئۇرۇش قىلىشتىن توسمايدۇ قارشى كاپىرالرغا ئۇ كىشىنى بۇ
 593F۱.شۇناس ئالىمالر بېكىتكهنفىقھىبۇنى بارلىق 

ــا ئار ــۇلمانالرنىڭ كاپىرالرغ ــڭ ىمۇس ــۇ ئىلىمنى ــۈن، ب ــى ئۈچ ــتىن ھهزهر ئهيلىش ــىپ قېلىش لىش
 . پهرزمۇسۇلمانالر ئىچىده تارقىلىشى 

ُهمْ  :تائاالنىڭهللا َنا الَِّذيَن َكَفُروا ِمـنـْ بـْ لهر كـاپىرالردىن مـۇئمىنئهگهر ئۇالر ئايرىلسا (يهنـى  َلْو تـََزيـَُّلوا َلَعذَّ

ئايرىلسا)، ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى كاپىرالرنى ئازاباليتتۇق 594F

ئىمـام قۇرتـۇبى  ،سىرىدهدېگهن سۆزىنىڭ تهپ ۲
ــايهت نىــڭ رهھىمهھۇلالھمالىــك  ــۈرۈپمۇشــۇ ئ ــ ، ئهگهربىــلهن دهلىــل كهلت ده مۇشــرىكالرنىڭ ئىچى

ئىمـام ، ىغانلىقىنى، مۇشرىكالرنى ئېتىشنى تـوغرا دهپ قارىمايـدالسوبمهلۇم  مۇسۇلمانالرنىڭ بارلىقى
ــفه  ــۇ ھهنى ــدقارمۇشــرىكالرنى ئېتىشــنى دۇرۇس دهپ  نىــڭرهھىمهھۇلالھئهب ــۈر ىغانلىقىنىاي ۈپ كهلت

. ئهگهر غــان كىشــىنى ئۆلتــۈرۈش دۇرۇسبهزىــده قالقــان قىلىن[مۇنــداق دېــگهن: بولغانــدىن كېــيىن 
ن بولسـا ئۆلتــۈرۈش كهسـكى ي ۋهمـۇمىو(قالقـان قىلىنغـان كىشـىنى ئۆلتۈرۈشـته) مهنـپهئهت زۆرۈر، ئ

 تىالپ يوق. ئۇنىڭدا ھېچقانداق ئىخ ،خالىساهللادۇرۇس. 
رالرغـا يهتكىلـى كۇففا ،نى ئۆلتـۈرمهي تـۇرۇپىقالقـان قىلىنغـان كىشـ ــــ زۆرۈر بولسا دېگهنلىك

 نلىكتۇر. بولمىسا دېگه
 ئـۇنى ،نى مۇسـۇلمانالر ئۆلتۈرمىسـهئهگهر قالقـان قىلىنغـان كىشـى ـــ بولسا دېگهنلىك يئومۇمى

ئهگهر ئـۇنى مۇســۇلمانالر  ؛قىلىــدىغان نــى مۇسـتهملىكهخهلق مۇسـۇلمان رالر ئۆلتـۈرۈپ، بــارلىقپىكـا
 هنلىكتۇر.ا كېلىدىغان بولسا دېگپايدا بارلىق ئۈممهتكه ۋه مۇسۇلمانالرغ ،ئۆلتۈرسه

ئاشۇ پايدا قالقان قىلىنغان كىشـىنى ئۆلتۈرۈشـتىن چوقـۇم قولغـا  ـــ كهسكىن بولسا دېگهنلىك
 كهلسه دېگهنلىكتۇر.

زۆرۈر،  نىـڭمهنپهئهتمهزكـۇر ( نىقالقان قىلىنغان كىشـى[بىزنىڭ ئۆلىمالىرىمىز مۇنداق دېگهن: 
ــۇمىوئ ــكى ي ۋهم ــى نكهس ــارلىق بولۇش ــتىدا )قات ــهرتلهر ئاس ــ ش ــده ئۆلتۈرۈش نىڭ دۇرۇس ئىكهنلىكى

ىغانلىقى لىـدۈئۆلتۈر چوقـۇم نىڭقالقـان قىلىنغـان كىشـىچـۈنكى  الزىـم،ئىختىالپ قىلىنماسلىقى 
دۈشـمهننىڭ  ت،لىـدۇ. ئـاقىۋهۈلى بىـلهن ئۆلتۈرياكى دۈشـمهننىڭ قـوتهخمىن قىلىنىپ بولغان. ئۇ 

قالقـان قىلىنغـان  يـاكى .ت چـوڭ زىيـان يـۈز بېرىـدۇئىبـاره لىشىدىنبېسىۋې نىبارلىق مۇسۇلمانالر
ئۇالرنىـڭ دۈشـمهننى مهقسـهت قىلىـپ ئاتقـان ئوقىـدا شـهھىد لى بىـلهن قـومۇجاھىدالرنىڭ  كىشى
 بارلىق مۇسۇلمانالر قۇتۇلۇپ قالىدۇ.  ،دۈشمهن ھاالك بولۇپ ،نهتىجىده ،بولىدۇ

سـلىكى ئۆلتۈرۈلمهقاچـان ھېچ قالقـان قىلىنغـان كىشـى« خىـل ھـالهتته:بـۇ  ئـادهمئهقىللىق 
ۋه مۇسـۇلمانالرنىڭ  نىڭئىسـالم ،ئۇنىڭدىن قالقان قىلىنغـان كىشـىنىڭ ،دېمهيدۇ. چۈنكى »كېرهك

 لى بىـلهنقـومۇجاھىـدالرنىڭ  (قالقان قىلىنغـان كىشـىنىڭئهمما، دۇ. پ چىقىىلېكنابۇت بولۇشى 
، ئۇنىڭغـا چوڭقـۇر لمىگهچكهسىز قولغا كهبۇ مهنپهئهت زىيان )شى ئارقىلىق قولغا كهلگهنشهھىد بولۇ

                                                           
 بهت -297جىلد  -19 »ئهلمهجمۇئۇ شهرھۇل مۇھهززىب«بهت؛  -505جىلد  -10» ئهلمۇغنى ۋهششهرھۇل كهبىير« ۱
 ئايهت -25سۈره فهتھ  ۲



 ت ئى پ ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                              شهرئى ئاساس ھهققىدهجىھاد تهييارلىقى 

 

150 
 

ــۇ ــۆڭلى ئ ــڭ ك ــتىن  نهزهر تاشــلىمىغان ئادهمنى ــنىنهپرهتلمهنپهئهت ــ ۇ.دى ــا  ،كىنېل ــان قولغ ــۇ زىي ب
تائــاال ياخشــى هللارســىدۇر. يــاكى يوقنىــڭ ئورنىــدىكى نه هيــوق نهرســ نىســبهتهنكېلىــدىغان پايــدىغا 

  595F۱.]بىلگۈچى
دهپ قـارايمهن.  »دىغان سـۆزىـقاندۇر چىنىۇبۇ سۆز دهرتكه دهرمان بولىدىغان، تهشـنا بولغـ« :مهن
بهش مـۇھىم  مۈلـۈك قاتـارلىقالردىن ئىبـارهت–النهسـهب، ئهقىـل ۋه مـ–دىن، جان، نهسلى ،چۈنكى

 سىدا ھېچقانداق ئىختىالپ يوق. ىئۈممهتنىڭ ئوتتۇر پهرزلىكىدهنهرسىنى قوغداشنىڭ 
 ،جىھاد ا،پ يوق. شۇڭئىختىالىلچه قدا ۇ، بۇنىڭى قوغداشنىڭ ئالدىدا تۇرىدجانن دىننى قوغداش

دىننى قوغداش ئۈچۈن يولغـا قويۇلغـان. بـۇ ھهقـته  ،مالالر كېتىپ قالسىمۇگهرچه ئۇنىڭدا جانالر ۋه 

َنَّـَة يـَُقـاتُِلوَن ِيف َسـِبيِل  تائاال مۇنداق دهيدۇ:هللا َْ يَـْقتُـلُـوَن ِإنَّ الََّ اْشـتَـَرى ِمـْن اْلُمـْؤِمِنَني أَنُفَسـُهْم َوَأْمـَواَهلُْم بِـَأنَّ َهلُـْم ا الَِّ فـَ

لهردىن ئۇالرنىـڭ جـانلىرىنى، مـۇئمىنهللاشۈبھىسـىزكى،  َويـُْقتَـُلوَن َوعدًا َعَلْيـِه َحقـاً ِيف التـَّـْورَاة َواِإلْجنِيـل َوالُقـْرآن

نىــڭ يولىــدا ئــۇرۇش قىلىــپ (دۈشــمهنلهرنى) هللامــاللىرىنى ئۇالرغــا جهننهتنــى بېرىــپ ســېتىۋالدى. ئــۇالر 
بولىـدۇ)، (جىھـاد قىلغۇچىالرغـا  هھىدۈشـمهنلهر بىـلهن جىھـاد قىلىـپ شـدۇ (يهنى دئۆلتۈرىدۇ ۋه ئۆلتۈرۈلى

يهنه  ،596F۲نىڭ) راست ۋهدىسىدۇر(هللاجهننهتنى ۋهده قىلىش) تهۋراتتا، ئىنجىلدا ۋه قۇرئاندا زىكرى قىلىنغان 

ٌر َلُكـمْ  ُكِتَب َعَلْيُكْم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعسى َأْن َتْكَرُهوامۇنداق دېگهن:  سىلهرگه جىھـاد پهرز  َشْيًَّا َوُهَو َخيـْ

قىلىندى، ھالبۇكى، سىلهر ئۇنى ياقتۇرمايسىلهر، سىلهر بىرهر نهرسىنى ياقتۇرماسلىقىڭالر مۇمكىن، ئهمما 

 .597F۳ئۇ سىلهر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر
غـــان لىـــپ بارېمۇســـۇلمانالرغا كهلـــگهن زىياننىـــڭ مـــۇرتهد ھاكىمالرنىـــڭ ئـــۇالر ئۈســـتىدىن ئ

 زىيانكهشـلىكقىلچه شهك يوق. ئۇالرنىڭ بـۇ ھۆكۈمرانلىقىـدا چـوڭ  ھۆكۈمرانلىقىدىن ئىكهنلىكىده
ئۇرۇش قىلىشـنى  بار. بۇ زىيان دۈشمهن سېپىده جهڭگه مهجبۇرالنغان ياكى ئۇرۇش ھالهتته دۈشمهنگه

پ نهچـچه ھهسسـه ئېشـىلىشىپ قالغان بهزى مۇسـۇلمانالرنى ئۆلتۈرۈشـتىن ىئار مهقسهت قىلماستىن
مۇميۈزلـۈك مۇرتهدلىـك ومۇسۇلمانالر رايـونلىرى ئاشـۇالرنىڭ كاسـاپىتىدىن ئ چۈنكى نۇرغۇن ،چۈشىدۇ

 ســهۋهبلىك نالرغا جىھــادمۇســۇلما زىيــانبــۇ  !بوالمــدۇ؟ زىيــانيولىــدا ماڭماقتــا. بۇنىڭــدىنمۇ چــوڭ 
ــۈرمىگه قــامىلىش يېتىــدىغان ــاكى ت ــاكى ســۈرگۈن –قىــيىن ،ئۆلتۈرۈلــۈش ي قىســتاققا ئېلىــنىش ي

نَـُة َأَشـدُّ تائاال مۇنداق دېگهن: هللابۇ ھهقته  لىنىش قاتارلىق مۇسىبهتلهردىن ئېشىپ چۈشىدۇ.قى َواْلِفتـْ

ــلِ  ــْن اْلَقْت ــدۇر ِم ــش ئۇرۇشــتىنمۇ يامان ــةُ  ،598F٤زىيانكهشــلىك قىلى َن ــنَ  َأْكبَـــرُ  َواْلِفتـْ ــنه (يهنــى  اْلَقْتــلِ  ِم پىت

   .599F٥قىلىش) ئادهم ئۆلتۈرۈشتىنمۇ قاتتىق گۇناھتۇر كهشلىكمۇئمىنلهرگه زىيان
جىھادقـا ئهگىشـىپ  پىتنىسىدىن ئىبارهت چوڭ زىياننى لىكنىڭشۇنىڭ ئۈچۈن كۇفرى ۋه مۇرتهد

 يـوقىتىش ش ئـارقىلىقئـېلى ئۈسـتىگهكېلىدىغان ئۆلتۈرۈلۈش ۋه ئۇنىڭدىن باشقا يهڭگىل زىيـاننى 
 بولىدۇ.پهرز 

 :دۇرلهرقائىدى فىقھىتوغرىسىدىكى مۇقهررهرلهشكهن  يوقىتىشزىياننى  تۆۋهندىكىلهر
                                                           

 بهتكىچه -288بهتتىن  -282جىلد  -16» تهفسىيرۇ قۇرتۇبى« ۱
 ئايهت -111سۈره تهۋبه  ۲
 ئايهت -216سۈره بهقهره  ۳
 ئايهت -191سۈره بهقهره  ٤
 ئايهت -217سۈره بهقهره  ٥



 ت ئى پ ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                              شهرئى ئاساس ھهققىدهجىھاد تهييارلىقى 

 

151 
 

 بولىدۇ.قىلىشقا  شالرنىىچهكلهنگهن ئ يۈزىسىدىن ىيهتۈرزۆر  
  كهڭ دائىرىلىك زىيانغا تاقابىـل تـۇرۇش ئۈچـۈن، تـار دائىرىلىـك زىيـاننى ئۈسـتىگه ئېلىشـقا

 بولىدۇ.
 بولىدۇ.مۇداپىئهلىنىشكه يهڭگىل زىيان ئارقىلىق  دىنئېغىر زىيان 
 ى تاللىنىــدۇاقــ) يهڭگىلرئۈچــۈن نىڭغــا تاقابىــل تــۇرۇش(بۇ ،ئىككــى زىيانغــا دۇچ كهلگهنــده، 

 600F۱).(ئېغىرراقىغا تاقابىل تۇرۇلىدۇ
 راقىنى تالالش ئارقىلىق چـوڭ زىيانـدىن مۇداپىئهلىنىشـكه يئىككى زىيانلىق ئىشنىڭ ئاددى
 بولىدۇ.

ــگهن:  تهيمىيــيهئىبنــى  ــداق دې ــۇقالرنى ئىســالھ قىلىشــتا، هللا[رهھىمهھــۇلالھ مۇن ــاال مهخل تائ
تائـاال هللابـۇ ھهقـته  ىلهرنى ئۆلتۈرۈشـكه رۇخسـهت بهردى.ۋېتىشكه ئېھتىياجلىق بولغان كىشۈئۆلتۈر

ــگهن:  ــداق دې ــلِ مۇن ــْن اْلَقْت ــُر ِم ــُة َأْكبَـ َن ــى  َواْلِفتـْ ــنه (يهن ــۇئمىنلهرگه زىيانپىت ــلىكم ــادهم  كهش ــش) ئ قىلى

ــاھتۇر ــاتتىق گۇن ــتىنمۇ ق ــ ئۆلتۈرۈش ــى ئۆلتۈرۈش ــىمۇ،  تهيهن ــق بولس ــانلىق ۋه بۇزۇقچىلى گهرچه يام
  601F۲.]كاپىرالرنىڭ پىتنىسىدىكى يامانلىق ۋه بۇزۇقچىلىق ئۇنىڭدىن چوڭدۇر

 رايونالردىكى مۇسۇلمانالرنىڭ بېشىغا كېلىۋاتقان مۇسىبهتلهرگه قارىمامسىلهر؟! كۆپلىگهن
يىلمهكــته. ېمــاللىرى (نــاھهق) يكــۇفرى ھۆكــۈملىرى بىــلهن ئۇالرنىــڭ قــانلىرى تۆكــۈلمهكته. 

ئهۋالدالرنى دىنسىزالشـتۇرۇش مهقسـىتىده ئېلىـپ بېرىلىۋاتقـان ھهرخىـل ، هپاھىش–زىنا ،پاسىقلىق
ئىسالم ۋه مۇسـۇلمانالرنى مهسـخىره قىلىـش قاتـارلىقالر يامرىماقتـا. بۇنىڭـدىنمۇ  سىياسهتلهر ھهمده

تائـاال مۇنـداق هللانېمىسـى قالـدى؟! بـۇ ھهقـته  زادى مۇسـۇلمانالرنىڭئهمـدى بوالمـدۇ؟  زىيـانچوڭ 

بِالَِّ َوَجنَْعـَل لَـُه أَنـَداًدا َوَأَسـرُّوا  َوقَاَل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِللَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا َبْل َمْكُر اللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِإْذ تَْأُمُرونـََنا َأْن َنْكُفرَ دېگهن: 

ـا رََأْوا اْلَعـذَ  بـوزهك قىلىنغـانالر  اَب َوَجَعْلنَـا اَألْغـالَل ِيف َأْعنَـاِق الـَِّذيَن َكَفـُروا َهـْل ُجيْـَزْوَن ِإال َمـا َكـانُوا يـَْعَملُـونَ النََّداَمَة َلمَّ

–كۈنـدۈز قىلغـان ھىـيله–ئهمهس، (سـىلهرنىڭ بىـزگه) كـېچه ھهرگىـز ئۇنـداق«چوڭچىلىق قىلغانالرغا: 
نىڭغا شـېرىك نى ئىنكار قىلىشقا ۋه ئۇهللادا سىلهر بىزنى رىڭالر (بىزنى ئىماندىن توستى)، ئۆز ۋاقتىىمىك

دهيـــدۇ. ئـــازابنى كـــۆرگهن چاغـــدا، ئـــۇالر (ھهر ئىككـــى گـــۇرۇھ ئىمـــان » ڭالرىيتتۇكهلتۈرۈشـــكه بـــۇير

ئېيتمىغانلىقلىرىغا) ئىچىده پۇشايمان قىلىدۇ، كاپىرالرنىڭ بويۇنلىرىغا تاقاقالرنى سالىمىز، ئۇالرغـا پهقهت 

 .602F۳ى بېرىلىدۇقىلمىشلىرىنىڭ جازاس

 
 ىيهدخهتهرلىك شۈبھىسىگه رهد شهيخ ئهلبانىنىڭ

ۋه  ىھشـهر تاھـاۋىييه تۇتدهيـئهقىئهل«باسمىخانىدا بېسىلغان  يئىسالمىيىلى  -1398ھىجرىيه 

603F»هلبانىلئهئ تهھقىيق

تېكىستىده مۇنداق دهپ كهلگهن:  يبېتىنىڭ ئهسلى -47نىڭ ناملىق كىتاب ∗
ــز ئهمىرلى« ــش بى ــز ۋه ئى ــتىدىكىلىرىمىزگهرىمى ــدىردىمۇگهرچه  ،ئۈس ــان تهق ــۇم قىلغ ــى  ،زۇل قارش

 چىقىشنى توغرا دهپ قارىمايمىز، ئۇالرغا بهد دۇئا قىلمايمىز، ئۇالرنىڭ ئىتائىتىدىن قـول تارتمـايمىز
«....  

                                                           
 قائىدىگىچه -28قائىدىدىن  -25قائىده ۋه  -20ناملىق كىتابى » شهرھۇل قهۋائىدىل فىقھىييه«شهيخ ئهھمهد زهرقانىڭ  ۱
 بهت -355جىلد  -28» مهجمۇئۇل فهتاۋا« ۲
 ئايهت -33سۈره سهبهئ  ۳
 »ئهلبانىنىڭ ئهقىدهتۇت تاھاۋىيغا بهرگهن شهرھىسى ۋه ئىزاھاتى« ∗
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 شهرھىسىده مۇنـداق دېـگهن: شـهرھى يـازغۇچى بـۇمهزكۇر كىتابنىڭ چۆرىسىدىكى شهيخ ئهلبانى 
 ھهدىسلهرنى بايان قىلغان. قان نۇرغۇنۋاتۈھهقته سىز كۆر

بولۇشـى  پهرزئۇالرغـا ئىتـائهت قىلىشـنىڭ  غان تهقـدىردىمۇلىئۇالر زۇلۇم ق ،مۇنداق ئۇنىڭ بايانى
ــۈن ــۇنىڭ ئۈچ ــدىن كى، ش ــڭ ئىتائىتى ــشئۇالرنى ــدىن  ،چىقى ــڭ زۇلۇمى ــدىغانېكئۇالرنى ــپ چىقى  لى

كېلىـدۇ. بهلكـى ئۇالرنىـڭ زۇلۇمىغـا  هشتۈرۈپئهگ نىچىلىقپاساتبۇزۇقچىلىقتىن نهچچه ھهسسه كۆپ 
تائـاال ئـۇالرنى بىـزگه پهقهت ئهمهللىرىمىزنىـڭ هللا چـۈنكى ،گۇناھالرغا كاپارهت بولىدۇ ،قىلغاندا رۋسه

تـا بېرىلىـدۇ. شـۇنىڭ ىمۇكاپـات ئهمهلـگه قار–بۇزۇلغانلىقى تۈپهيلى ھۆكۈمران قىلىپ قويـدى. جـازا
الھ قىلىشــقا ېــرىش ۋه ئهمهللهرنــى ئىســتهربىــيه ب–ئىســتىغفار ئېيــتىش، تهلىــم بىــز ،ئۈچــۈن

ــته تىرىشىشــىمىز زۆرۈر ــۇ ھهق ــگهن: هللا. ب ــداق دې ــاال مۇن وََكــَذِلَك نـُــَويلِّ بـَْعــَض الظَّــاِلِمَني بـَْعًضــا ِمبَــا َكــانُوا تائ

شۇنىڭغا (يهنى ئىنسانالر بىلهن جىنالرنى ئۆزئارا پايدىالندۇرغىنىمىزغا) ئوخشاش، قىلمىشـلىرى  َيْكِسـُبونَ 

ر پـۇقراالر ئهمىرنىـڭ زۇلۇمىـدىن ئهگه .604F۱تۈپهيلىدىن زالىمالرنىڭ بهزىسىنى بهزىسىگه مۇسهللهت قىلىمىـز
 ئاۋۋال ئۆزلىرى) تهرك ئهتسۇن!تۇلماقچى بولسا، زۇلۇمنى (ۇق

605F»تاھـاۋىييه تىتدهيـئهقى ھۇلشـهر«يۇقىرىقى شـهرھىنى يـازغۇچى 

نـاملىق كىتابنىـڭ ئـاپتورى  ∗
بنى ئهبى ئىـز دېـگهن كىشـىدۇر. ئۇنىـڭ يـۇقىرىقى سـۆزى ھىجـرىيه ىئىدىكى ئالىم مهزھىبى فھهنه
بـار. شـهيخ ئهلبـانى  بېتىده -431نىڭ مهزكۇر شهرھباسمىخانىدا بېسىلغان  يئىسالمىيىلى  -1403

ئۇنىـڭ  بولـۇپ،سـۆزىنى زىكـرى قىلمىغـان » تهربىـيه«ئۇنىڭ سۆزىنى قىسقارتتى. شهرھى يـازغۇچى 
ىـپ رېبئىدى. ئهلبانى شهرھى يازغۇچىنىڭ سۆزىگه ئىزاھـات  غانقىلىنزىكىر  ىسۆز »تهۋبه«ئورنىدا 

ىمىـزدا سـۆزلهيدىغان ھاكىمالرنىـڭ بىزنىـڭ تېرىمىـزدىن بولغـان، تىلمۇنداق دېـگهن: بـۇ سـۆزلهرده 

ُ َمــا ِبَقــْومإ َحــىتَّ يـُـَــريُِّ  :تائاالنىــڭهللا تۇلۇشــنىڭ بايــانى بــار. ئــۇ بولســىمۇزۇلۇمىــدىن قۇ ـَــريِّ وا َمــا ِإنَّ الََّ ال يـُ

مهتلىـرىگه ئنىـڭ بهرگهن نېهللاقانداق بىر قهۋم ئۆزىنىـڭ ئهھـۋالىنى ئۆزگهرتمىگـۈچه (يهنـى ھهر بِأَنُفِسِهمْ 

ئۇالرغـا بهرگهن هللائۇالرنىڭ ئهھۋالىنى ئۆزگهرتمهيـدۇ (يهنـى هللا ،چه)ۈممىگۆتۇزكورلۇق قىلىپ گۇناھالرغا چ

دېـگهن سـۆزىنى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش  .606F۲تاشلىمايدۇ)مهت، خاتىرجهملىك ۋه ئىززهت ـ ھۆرمهتنى ئېلىپ ئنې
–ۋه بـاالمۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز رهببىگه تهۋبه قىلىشـى، ئهقىدىسـىنى توغرىلىشـى، ئـۆزلىرىنى  ،ئۈچۈن
ــاق ــاغالم ئىســالمىچ ــارلىقالر ئهقىدىســى لىرىنى س ــلهن تهربىيىلىشــى قات ــۇنى بى ــى رهۋد. ب ىمىزدىك
تىنـى قهلـبىڭالردا ئىسـالم دۆلى: «بىلهن كۆرسهتكهن ئىدىچىلهرنىڭ بىرى ئۆزىنىڭ مۇنۇ سۆزى دهۋهت

 نىڭقۇتۇلۇشـ ،لهرنىـڭ ئويلىغىنىـدهكىبهز. »زېمىـنىڭالردا بهرپـا بولىـدۇ ئـۇشۇندىال،  !بهرپا قىلىڭالر
تىسى بىلهن ھاكىمالرغا قارشـى قوراللىـق قـوزغىالڭ كۆتـۈرۈش ىئىنقىالبالرنىڭ ۋاس ييولى ئهسكىرى

ق قـــوزغىالڭ كۆتـــۈرۈش ھـــازىرقى ئهســـىردىكى بىـــدئهتلهردىن قوراللىـــ ،ئهمهس. يهنه كېلىـــپ
 ،. شـۇنىڭدهكدهلىلـلهرگه زىـت يھېسابلىنىدۇ. بۇ ئۆزىنى ئۆزگهرتىشكه بۇيرۇشـتىن ئىبـارهت شـهرئى

ُ َمـْن يَنُصـُرُه ِإنَّ الََّ َلَقـِويٌّ َعزِيـ .بىنانى قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن ئۇلىنى ئىسالھ قىلىـش الزىـم  زٌ َولََينُصـَرنَّ الَّ
                                                           

 ئايهت -129سۈره ئهنئام  ۱
 »ئهقىدهتۇت تاھاۋىينىڭ شهرھىسى« ∗
 ئايهت -11سۈره رهئد  ۲
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 ئهلـۋهتته كۈچلۈكتـۇر، هللائۇنىڭغا يـاردهم بېرىـدۇ، هللانىڭ دىنىغا ياردهم بېرىدىكهن، ئهلۋهتته هللاكىمكى

   .607F۱غالىبتۇر
. بۇنداق خاتالىقالر شهيخقا ۋه ئىلىمـده شـهيختىن انقشخاتاال ئېغىرشهيخ ئهلبانى بۇ ئىزاھاتىدا 

 تۆۋهندىكىچه:ى تهپسىالتنهچچه ھهسسه تۆۋهن كىشىلهرگىمۇ ياراشمايدۇ. بۇنىڭ 
ــا -1 ــۈچىنچى بابت ــىدا ،مهن ئ ــۇرىيهتلىرى توغرىس ــۇرهنىڭ مهجب ــائىفهتۇل مهنس ــۇلمانالر  ،ت مۇس

بىلهن ھۆكۈم قىلىۋاتقان مۇرتهد ھاكىمالرغا قارشـى جىھـاد  يئىتىنىڭ غهيرىىرايونلىرىغا ئىسالم شهر
ئهھــمهد شــاكىر، مــۇھهممهد ھامىــدىل فهقــى،  يهنه ئۇنىڭــداقىلىشــنى بايــان قىلغــان ئىــدىم. مهن 

مۇھهممهد ئىبنى ئىبراھىم ئالى شهيخ قاتارلىقالرنىڭ مۇشۇ ھاكىمالرنى كۇفرىغا نىسبهت بېرىشتىكى 
تائاالنىـڭ هللا[بـار:  بايـانالر . ئهھـمهد شـاكىرنىڭ سـۆزىده مۇنـۇپهتىۋالىرىنىمۇ زىكرى قىلغان ئىـدىم

ــھۆكم ــبلى ــده ئهيى ــۇ دهرىجى ــنىگهنلهر ش ــۆز دىيارلىرىــدا دىن چهت ــۇلمانالرنىڭ ئ ــا، مۇس هنگهن تۇرس
ــاكى لىقالرنىــڭ بۇددىســتلىق، دىنســىزلىقياۋروپا ــوي ۋه نهپســى خــاھىش ي پىكىــرلهردىن –باتىــل ئ

خالىغــانچه ئۆزگهرتىۋېتهلهيــدىغان، ئىســالم شــهرىئىتىگه ئۇيغــۇن يــاكى خىــالپ  ؛ۇراشــتۇرۇلغانق
ــانۇنى ــۇفرى ق ــان ك ــتۈرۈلۈپمۇ بېقىلمىغ ــى سۈرۈش ــى  ئىكهنلىك ــۈم سۈرۈش ــلهن ھۆك ــڭ هللابى تائاالنى

 قۇياشـتىنمۇ ئېنىـق تۇرىـدۇكى، ۇنالر ئۈستىدىكى مهسـىلهشهرىئىتىده دۇرۇس بوالرمۇ؟ بۇ ئويدۇرما قان
 608F۲.]ئوچۇق كۇفرى ئىكهنلىكىده ھېچقانداق شهك ياكى ئېھتىماللىق يوق ئۇنىڭ

 سـۆزلىرىنى–الرنىـڭ گهپپالىقو[ياۋر شهيخ مۇھهممهد ھامىدىل فهقىنىڭ مۇنداق بىـر سـۆزى بـار:
ئاساسـى  يمۇسى ئۈسـتىده ھۆكـۈم چىقىرىشـنىڭ قـانۇنىۇن–مۈلكى ۋه ئار–لهرنىڭ ھاياتى، مالىكىش

نىـڭ سـۈننىتىدىن ئـۆزىگه مهلـۇم بولغـان  نىڭ كاالمى ۋه پهيغهمـبهر هللائۇنى  ؛كىتكهنېقىلىپ ب
 ،مهزكۇر ئـايىتى كهرىمىـده كۆرسـىتىلگهندهك رىېكتاخارھۆكۈملهردىن ئهال بىلگهن ئادهمنىڭ جىنايى 

نازىل قىلغان قانۇن بىلهن ھۆكـۈم قىلىشـقا هللا ئهگهر ئۇ ئورۇن تۇتىدۇ.بهلكى ئۇنىڭدىنمۇ ئېغىرراق 
 دىنـدىن چىقىـپ كهتـكهن ،شهكسـىزكى ،قايتماي، ئۆزىنىڭ مهزكۇر كۇفرى يولىـدا چىـڭ تۇرىـدىكهن

ئوقۇۋاتقان نامـاز،  ؛لىۋاتقان مۇسۇلمانچه ئىسمىمۇمۇرتهد، كاپىر ھېسابلىنىدۇ. ئۇنىڭ چاقىرىلىپ كې
  609F۳.]نهرسىگه دالدا بواللمايدۇقاتارلىق تاشقى ئهمهللىرىمۇ ھېچ زا ۋه ھهجور

بىـلهن  ينازىـل قىلغـان قانۇننىـڭ غهيرىـهللاشهيخ مـۇھهممهد ئىبنـى ئىبـراھىم رهھىمهھـۇلالھ 
 اليدىغان چـوڭ كـاپىرلىقپ تاشـئـالته نۇقتـا بىـلهن مۇسـۇلماننى دىنـدىن چىقىرىـ ،ھۆكۈم قىلىش

مۇســۇلمانالر رايونلىرىنىــڭ  غــان بولــۇپ، بۇنىــڭ بهشىنچىســىھېســابلىنىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغــا قوي
مانا بۇ خىل [ئىنچىكىلىك بىلهن سۈپهتلهپ بېرىدۇ. ئۇ مۇنداق دهيدۇ: ھازىرقى ئهھۋالىنى ئىنتايىن 

 ئىشـىكلىرى ھهرقاچـان ئوچـۇق. تولـۇق ۋه لىگهن ئىسالم دىيارلىرىـدا تهييـارمهھكىمىلهر ھازىر كۆپ
 بۇالرنىــڭۇنىڭغــا ئــۈزۈلمهي كىرىــپ تۇرۇۋاتىــدۇ. بــۇ مهھكىمىلهردىكــى ھــاكىمالر ئكىشــىلهر  بولــۇپ،

كـۇفرى قـانۇنى بـويىچه  ئۆزلىرىنىـڭ ئهنه شـۇئارىسىدا قۇرئان ۋه ھهدىسنىڭ ھۆكمىگه خىالپ بولغان 
لىشـقا قىسـتاۋاتىدۇ، مهجبۇرالۋاتىـدۇ ۋه ئـۇنى ھۆكۈم چىقىرىۋاتىدۇ. ئۇالرنى بۇ ھۆكۈملهرگه ئهمهل قى

مـۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالم «مايه قىلىۋاتىدۇ. بۇنىڭدىنمۇ ئېشىپ چۈشـىدىغان كۇفرىلىـق بـارمۇ؟ ىھ
                                                           

 ئايهت -40سۈره ھهج  ۱
 بهتلهر -174، -173جىلد  -4» ئۇمدهتۇت تهفسىير« ۲
 بهتنىڭ چۆرىسىده، ئهنسارۇس سۈننه نهشرىياتى -396» مهجىيد شهرھۇ كىتابىت تهۋھىيد فهتھۇل« ۳
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دېگهن كهلىمه شاھادهتنى بۇزۇپ تاشالشتا بۇنىمۇ بېسـىپ چۈشـىدىغان باشـقا » نىڭ ئهلچىسىدۇرهللا
610Fئامىل بارمۇ؟]

۱ 

نى چهتـكه ىقـانۇنتائاالنىـڭ هللائىسالم دىيارلىرىدا بۇ ھهقته  ڭنىئى مۇسۇلمان قېرىندىشىم! سىز
زىــت قــانۇن  غــانىقانۇنىــڭ هللائۈچــۈن، ھۆكــۈم قىلىــش  ســىداىقايرىــپ قويــۇپ، كىشــىلهرنىڭ ئوتتۇر

ــارهت  ــتىن ئىب ــدۇرۇپ چىقىش ــان ئوي ــۈز بېرىۋاتق ــىڭىزي ــىنى بىلىش ــۇ ھادىس ــۇ ب ــھۆكۈمران ئ  ڭالرنى

ُ فَُأْولََِّـَك ُهــْم اْلَكـاِفُرونَ  :تائاالنىـڭهللا. ئــۇ ىغـا يېتهرلىكتــۇركاپىرلىق ْ َحيُْكــْم ِمبَـا أَنـَزَل الَّ َْ كىملهركــى  َوَمـْن 

نازىل قىلغان ئايهتلهر بويىچه ھۆكۈم قىلمايـدىكهن، ئـۇالر كـاپىرالردۇرهللا 611F

دېـگهن سـۆزىنىڭ چۈشـۈش  ۲
  سهۋهبىنىڭ دهل ئۆزىدۇر.

ئـۆزىال  ئىنسـانالر ھهققىـده نازىـل بولۇشـىنىڭ گهنسـۈر بىلهن ھۆكـۈم ئويدۇرما قانۇنالرئايهتنىڭ 
  612F۳.دهلىل هسكىنكھۆكۈمرانالرنىڭ كاپىرلىقىغا  مهزكۇربارلىق ئۆلىماالرنىڭ ئىتتىپاقى بىلهن 

نىــڭ كۇفرىلىقىــدىن تۈزۈم–قــانۇن ىــدىغانبىــلهن ھۆكــۈم قىل ينىــڭ غهيرىــقانۇنچۈشــۈرگهن هللا
 ئهمهس. ئۇنىڭ بۇنى بېكىتىشتىكى سۆزى تۆۋهنده كېلىدۇ. يمهخپىشهيخ ئهلبانىغا  ئىبارهت بۇ ئىش

َمـْن َكـرَِه ِمـْن أَِمـريِِه َشـْيًئا « :ھهققىـده كهلـگهن مۇسۇلمانالرنىڭ ئهمىرلىـرىنىڭ  ئىبنى ئابباس  -2
رًا َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّةً   ،اىسـمقتۇرىنى يائىشـ هربىـر ىڭنىكىمكى ئهمىر« »فـَْلَيْصِربْ فَِإنَُّه َمْن َخرََ  ِمْن السُّْلطَاِن ِشبـْ

ئۆلىــدىكهن، ئــۇ  پىــكىمكــى پادىشــاھنىڭ ئىتائىتىــدىن بىــر غېــرىچ چىقىــپ كېت .قىلســۇن رۋســه

تۆۋهنـدىكى  نىڭ ئىبنى مالىك  فۋهدېگهن ھهدىسىنى ۋه ئ 613F٤»مىده ئۆلگهن بولىدۇۈئۆل هتىيلىجاھ
 خاتــالىق ئېغىــرپ قالغــان پېتىــبىقالش بهزى كىشــىلهر تــرغــا تهھهدىســىنى ئاشــۇ مــۇرتهد ھاكىمال

  :دۇىنھېسابلى

ََن َعلَـْيُكْم َوِشـرَاُر ِخيَـاُر «مۇنداق دېگهن:  پهيغهمبهر  ََن َعلَـْيِهْم َوُيَصـلُّ ََنُكْم َوُتَصـلُّ َنـَُهْم َوحيُِبُّـ ـِتُكِم الـَِّذيَن حتُِبُّـ أَِئمَّ
ََنُكْم  َنـَُهْم َويـُْبِ ُضــ ــِتُكِم الَّــِذيَن تـُْبِ ُضــ ََنُكمْ أَِئمَّ ــ َنـَُهْم َويـَْلَعُن ــ ــ »َوتـَْلَعُن ــ َق ــاَل: لَنــ: قُ لَ اْ ـ ــُذُهْم؟ َق ــَال نـَُناِب ََل الَِّ أََف ، َمــا َال «ا: يَــا َرُســ

ــالةَ  ــيُكُم الصَّ َا ِف ــاُم ــَال « ةٍ ايَــوَ رِ  ِيفْ وَ  »أََق ــىئهمىرلىرىڭالر« »َالَّ ا َصــ َم نى ياخشــى رالۇســىلهر ئــ لىرىنىــڭ ياخش

كۆرىدىغان، ئۇالرمۇ سىلهرنى ياخشى كۆرىدىغان، سىلهر ئۇالرغا دۇئا قىلىدىغان، ئۇالرمـۇ سـىلهرگه دۇئـا 
ى سىلهر ئـۇالرنى يامـان كۆرىـدىغان، ئۇالرمـۇ لىرنانىڭ ئهڭ يامئهمىرلىرىڭالرقىلىدىغان كىشىلهردۇر. 

نهت ئوقۇيــدىغان رمــۇ ســىلهرگه لهغــا لهنهت ئوقۇيــدىغان، ئۇالالرســىلهرنى يامــان كۆرىــدىغان، ســىلهر ئۇ
شــۇ چاغــدا بىــز ئــۇالرنى تاشــلىۋهتمهيمىزمۇ؟  !رهســۇلۇلالھف مۇنــداق دهيــدۇ: ئــى ئهۋ». كىشــىلهردۇر

614Fدېــدى. »نامــازنى ئوقۇســىال الردائــاراڭئــۇالر  ،يــاق: «رهســۇلۇلالھ جــاۋاب بېرىــپ .ۇقدېــد

يهنه بىــر   ٥
  ۲دهپ كهلگهن.» ياق، ئۇالر ناماز ئوقۇسىال« :رىۋايهتته

                                                           
 ناملىق رىساله» تهھكىيمۇل قهۋانىين« ۱
 ئايهت -44سۈره مائىده  ۲
 بهتكىچه -30بهتتىن  -28جىلد  -1ناملىق كىتابى » ئهلئىتقان«سۇيۇتىنىڭ  ۳
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ٤
 مۇسلىم رىۋايىتى ٥
 مۇسلىم رىۋايىتى ۲
 ھهدىس -7272 ۳
 بهت -203جىلد  -13 »فهتھۇل بارى«٤
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بۇ ھهدىسـلهر مۇسـۇلمان ئهمىـر  ،بىرىنچى يول: ئىككى يول بىلهن ئېچىپ تاشلىنىدۇبۇ شۈبھى 
 هدىسـلهر بىـلهن مـۇرتهد ھـاكىمالربولـۇپ، كـاپىر ھـاكىم توغرىسـىدا ئهمهس. ئـۇ ھ ھهققىده كهلگهن

 بۇالر:  ،يدۇ. چۈنكىالمشكه بوھهققىده دهلىل كهلتۈرۈ
ــهرئى )١( ــىئىل يش ــگهم ــۇش گه ئى ــۇش  بول ــۇلمان بول ــارلىقۋه دۇرۇس مۇس ــڭ  قات ئهمىرلىكنى
 .غان كىشىلهرىتلىرىنى تولۇق ھازىرلىمشهر

ئىگه  كۈچكهبهيئهت  قىلىنغان ئۇالرغا توغرا ئهمهس. شۇنداقال، هنشهرئقىلىش  ئۇالرغا بهيئهت )٢(
لىـدۇ. بوئىـگه  كۈچكه ئاستىدابهيئهت پهقهت قۇرئان ۋه ھهدىس بىلهن ھۆكۈم قىلىش شهرتى  .ئهمهس

مهلىك ئىبنى مهرۋانغا بهيئهت قىلىـپ ئابدۇل بنى ئۆمهر ىئىمام بۇخارى مۇنداق رىۋايهت قىلغان، ئ

َلِِه ِفيَمـا اْسـَتَطْعتُ  َوأُقِـرُّ لَـكَ { مۇنداق خهت يازغان ئىـدى: مهن سـاڭا { }بِالسَّـْمِع َوالطَّاَعـِة َعلَـى ُسـنَِّة الَِّ َوُسـنَِّة َرُسـ

كۈچۈمنىـڭ  ،ئاسـتىدا شـهرتىلىش ىسـۈننىتىگه مهھـكهم ئېسـنىڭ رهسۇلىنىڭ ئۇۋه  يولىغا نىڭهللا
 .۳}رىمهنېۋهده ب قايېتىشىچه ئاڭالش ۋه ئىتائهت قىلىش

ئۇنىڭ ھهقكه ئهمهل قىلىشى، ھهدلهرنى  ،شئهمىرگه بهيئهت قىلى[ئىبنى ھهجهر مۇنداق دېگهن: 
  .٤]قىلىدۇ ئاساس نىتلهرقاتارلىق شهريامانلىقتىن توسۇشى  ،قىلىشى، ياخشىلىققا بۇيرۇپ ىجرائ

ۇپ ئويــدۇر(ئىنســانالر تهرىپىــدىن  غــا ئالىــدىغان چاغــداىهتنى قولىيمىكابــۇ مــۇرتهدلهر ھــ ،ئهممــا
 تـۈزۈملهرگهم ۋه بۇنىڭـدىن باشـقا كـۇفرى سوتسـىيالىز ،دېمـوكراتىيه ئاساسـىي قـانۇن، ن)چىقىرىلغا

 ئهمهل قىلىشقا قهسهم ئىچىدۇ.
ئىمـام ئـادا قىلمايـدۇ. مهجبـۇرىيهتلىرىنى  گىشـلىكېئۆتهشـكه ت ئهمىرلهرنىـڭ) ئـۇ مـۇرتهدلهر ٣(

 .ئىدى قوغداش چهئهسلىي ماھىيىتى بويى دىننى ،ىسىچئۇنىڭ بىرىن ،ئېيتقاندهكماۋهردى 
 ۇ ئهنه شــۇيولىــدا جىھــاد قىلىــش قاتــارلىقالرمهللاقىلىــش ۋه  ىجــرائنى ىرلىقــانۇن ڭدىننىــ

 زايه قىلىۋاتامدۇ؟  ئهكسىچه مۇرتهدلهر دىننى قوغداۋاتامدۇ؟ ياكىدۇ. بۇ دىن ھېسابلىنىمهجبۇرىيهتلهر
 الر رانمۈكۆۋاالاليسىزكى، بۇ ھۈئى مۇسۇلمان قېرىندىشىم! سىز يۇقىرىقىالردىن شۇنى كۆر

تلهر جهھهتته، نه بهيئهت جهھهتـته، نه شهر ئاستىغامۇسۇلمانالرنىڭ ئهمىرلىرى دېگهن ئاتالغۇنىڭ 
ۋاالاليسىزكى، ئهمىرلهر توغرۇلـۇق كهلـگهن ۈه كىرمهيدۇ. سىز يهنه شۇنى كۆرنه مهجبۇرىيهتلهر جهھهتت

 دۇ.ىنھېسابلى خاتالىق ئېغىرھهدىسلهرنى ئۇالرغا تهتبىقالش 
ــول ــى ي ــز ،ئىككىنچ ــۇرتهد ھاكىمالر :ئهگهر بى ــلهرنى م ــگهن ھهدىس ــۇق كهل ــرلهر توغرۇل ــا ئهمى غ

ئۇبـاده  نىڭ مۇتلهقلىق دائىرىسـىبۇ ھهدىسلهر غان تهقدىردهپهرهز قىل دهپ ،ئىختىالپ بار تهتبىقالشتا

ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم: « تارايتىلىدۇ:نىڭ مۇنۇ ھهدىسى بىلهن  ئىبنى سامىت  َوَأالَّ نـُنَـازَِع اَألْمـَر َأْهلَـُه، قَـاَل َصـلَّى الَّ
ََاًحــا ِعْنــدَُكْم ِمــَن الَِّ ِفيــِه بـُْرَهــانٌ  ــَرْوا ُكْفــرًا بـَ ــئهت  »ِإال َأْن تـَ ــدىن تاالشماســلىققا بهي ئهمىرلىكنــى ئۇنىــڭ ئهھلى

 سىلهر ئوچۇق كۇفرىنى كۆرسهڭالر، سىلهرنىڭ كىنېل«مۇنداق دېگهن ئىدى:  قىلدۇق. پهيغهمبهر 
615F».تهرىپىدىن پاكىتىڭالر بولسا، تاالشساڭالر بولىدۇتائاال هللاغا ىئۇنىڭ كاپىر بولغانلىق

۱  
بىــلهن ھۆكــۈم قىلىشــتهك ئوچــۇق  ينىــڭ غهيرىــقانۇنتائــاال چۈشــۈرگهن هللاھــاكىم  ،كىىقاچــان

مهنسىپىدىن قېلىپ قالىدۇ.  ئۇ لىدۇ ۋهئهمهلدىن قاكۇفرىغا چۈشۈپ قالسا، ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىش 

نىڭ شهرھىسـىده ىنىـڭ ھهدىسـ بولىدۇ. قازى ئىيـاز ئۇبـاده پهرز ئۇنىڭغا قارشى چىقىش بۇ چاغدا 
                                                           

 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۱
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ه نىڭ ئهمىرلىكى كـۈچكه ئىـگكاپىر رلىككه كهلگهنكى،بارلىق ئۆلىماالر شۇنىڭغا بى«مۇنداق دېگهن: 
ــى، ئهگهر ئهمئهمهس ــرلىككه كهلگهنك ــۇنىڭغا بى ــ. يهنه ش ــاى ــدا بولس ــۇفرى پهي ــتۇمتۇت ك  ،رده ئۇش

ھوقۇقىدىن ئېلىپ تاشلىنىدۇ. ئهگهر ئهمىرىدىن كۇفرى، شـهرىئهتنى ئۆزگهرتىـۋېتىش يـاكى بىـدئهت 
 مۇئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىششۇنىڭ بىلهن بىرگه،  .قالىدۇھوقۇقىدىن قېلىپ  ،قاتارلىقالر سادىر بولسا

ۇش، ئـۇنى ھوقۇقىـدىن ئېلىـپ ئۇنىڭغـا قارشـى تـۇر ،مۇسۇلمانالرغا ئىمكان بولسا .لىدۇئهمهلدىن قا
616F».بولىدۇ پهرزدىن بىرنى تىكلهش تاشالپ ئادىل ئهمىر

۱ 

مۇسۇلمانالرنىڭ ئهمىرلىرى توغرىسىدا كهلـگهن سىز يۇقىرىقىالردىن ئهي مۇسۇلمان قېرىندىشىم! 
 ھهمـدهنىڭ يـوقلىقىنى ئاساسـقانـداق ھېچ كهۇ مۇرتهد تاغۇتالرغا دهلىل كهلتۈرۈشـبھهدىسلهر بىلهن 

ــداق يولســىزبۇ ــۈكلهنگهن پهرز دهلىــل كهلتۈرۈشــتىن مۇســۇلمانالرنى ئۇالرنىــڭ ئۈســتىگه ن ــۇپ ي  بول
دىغانلىقىنى ئهگىشـىپ كېلىـ ڭنىـرهخهت ك ئېغىـرتهىشـتىن قايتۇرۇشـئېچجىھـاد  قارشـى تاغۇتالرغا

 ۋاالاليسىز. ۈكۆر
 بـۇ خاتالىققـا چۈشـۈپ ،بهرگهن ئىزاھاتىـدا گه»ييهئهقىدهتۇت تاھاۋى«شهيخ ئهلبانى ئۆزىنىڭ  -3

گهرچه ئـۇ پاسـىق ، ئىزنىڭ سـۆزى پهقهت نىڭ ۋه شهرھى يازغۇچى ئىبنى ئهبىقالدى. ئىمامى تاھاۋى
. بـۇ ئىمـامى غـا قارىتىلمىغـانكاپىر گه قارىتىلغان،مۇسۇلمان ئهمىر ،اكى زۇلۇم قىلسىمۇبولسىمۇ ي
) قارشـى چىقىشـنى تـوغرا ئـا–زگه (يهنى مۇسـۇلمانالرنىڭ ئهمىرلىـرىگهىبىز ئهمىرلىرىم[ :تاھاۋىنىڭ

نى بـۇدېگهن سۆزىده ئېنىقتۇر. شهيخ ئهلبـانى ئـۇ ئىككىسـىنىڭ سـۆزىنى ئېلىـپ،  617F۲]دهپ قارىمايمىز
ڭ مۇســۇلمانالرنى مىزدىكـىدهۋرىر ۋه مۇرتهدلىكىـده قىلـچه شــهك بولمىغـان كـۆپ سـانلىقىنىڭ كــاپى

 ۋېتىشنى پهيدا قىلدى.ۇالشتۇرى، بۇنىڭ بىلهن خهتهرلىك بىر ئار. ئاقىۋهتتهتبىقلىدىھاكىملىرىغا 
–بىــلهن ھۆكــۈم قىلىــدىغان قــانۇن ييرىــغه نىــڭقانۇنىشــهيخ ئهلبــانى مۇســۇلمانالرغا ئىســالم 

پۈتۈن شىجائهت ۋه « :مهن نۇرغۇن كىشىلهردىن[ :كۇفرىلىقىنى ئېتىراپ قىلىدۇ. ئۇنىڭلهرنىڭ تۈزۈم
دېــگهن ئۇقــۇمنى بېكىــتىش ئۈچــۈن،  »تائاالغــا خــاسهللاگــانه ېغهيــرهت بىــلهن ھــاكىمىيهت پهقهت ي

ــلىنىدىغان  ــالمىئالقىش ــۆزلىگهن يئىس ــۇق س ــدىم.ىلنۇت ــۆۋهتته، كىنى ئاڭلى ــ گهرچه ن ىمىيهت كاھ
 يئىسـالمى داقبۇنـ ،ئۆزگهرتىشكه قـادىر بواللمىغـان بولسـاقمۇ تۈزۈملهرنى–نۇنقا ئۈستىدىكى كۇفرى

 ندۇر.جۈملىدى دېگهن سۆزى مۇشۇ 618F۳]ئىشىدۇ، بۇ ياخشى گىلى بولرهه بزهربئۇنىڭغا بىلهن  الرنۇتۇق
ئهقىـدهتۇت ــــ  شهرھۇل ئهقىيدهتىت تاھـاۋىييه«ئهلبانى  ،شۇنىڭدهك. مانا بۇ ئهلبانىنىڭ سۆزى

چۈشـۈرگهن هللا« :ھـاكىمئهگهر [ :ناملىق كىتابىدىكى شهرھى يازغۇچىنىـڭ» شهرھىسىنىڭ يتاھاۋى
نىـڭ هللادهپ ئېتىقاد قىلسا ياكى  »ئۆزىنىڭ ئىختىيارى ۇب ز ئهمهس،پهرقىلىش بىلهن ھۆكۈم  قانۇن
ئهھـمهد  ۋه دېـگهن سـۆزىگه ]ئۇنى كۆزگه ئىلمىسـا، بـۇ ئهڭ چـوڭ كۇفرىـدۇر ،مىنى بىلىپ تۇرۇپھۆك

مۇنـداق دهپ ئىزاھـات  ئهھـمهد شـاكىر بۇنىڭغـا، دىمۇنۇ ئىزاھاتىغا سـۈكۈت قىلـ هرگهنشاكىرنىڭ ب
ئاياللىرىـدىن ياۋروپـا قـانۇنلىرىنى ئوقۇغـان –مانـا بۇنىڭغـا ئىسـالم ئۈممىتىنىـڭ ئهر[ :بهرگهن ئىدى

ئۇ قانۇنالرنى ياخشى كـۆرگهن، ئۇنىڭغـا مـۇھهببهت باغلىغـان، ئـۇنى قوغـدىغان،  ى بىلهنبھهمده قهل
ــ ــڭ بى ــڭ ئۇنى ــان ئادهملهرنى ــۇنى تارقاتق ــان ۋه ئ ــۈم قىلغ ــۇلهن ھۆك ــىبهتلىرى تىپم ــان مۇس ال بولغ

 619F٤.]ئوخشايدۇ

                                                           
 بهت -229جىلد  -12» شهرھۇ مۇسلىم« ۱
 بهت -493جىلد  -13» شهرھۇ سۈنهنى ئهبى داۋۇد« ۲
 بهتلهر -97، -96» ئهلھهدىيسۇ ھۇججهتۇن بىنهفسىھى فىل ئهقائىدى ۋهل ئهھكام« ۳
 يىلى نهشرى -1404جرىيه ىبهتلهر، ھ -324، -323» ئهقىيدهتىت تاھاۋىييهشهرھۇل « ٤
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پهقهت  ،اسىق بولسـىمۇ يـاكى زۇلـۇم قىلسـىمۇگهرچه پ ،قىلىش رۋسه« :كۆپچىلىك سهلهفلهرنىڭ
 بـۇ كـاپىرالردىن« :دهپ بېكىتكهن قارارىغا زىت ھالدا، شهيخ ئهلبانىنىڭ »مۇسۇلمان ھاكىمغا بولىدۇ

ئهگهر ھـاكىم كـاپىر  !نېمه دېگىنـى؟ دېگىنى» هلىش ۋه تهربىيقى رۋقۇتۇلۇشنىڭ بىردىنبىر يولى سه
 پهرزئۇنىڭغـا قـادىر بولغـان چاغـدا قارشـى چىقىـش ، بارلىق ئۆلىماالرنىڭ ئىتتىپـاقى بىـلهن ،بولسا

ى سـۆزىنى بايـان قىلـدىم. ئـۇ قازى ئىياز ۋه ئىبنى ھهجهرنىڭ بۇ ھهقتىك ماۋزۇدابولىدۇ. مهن مۇشۇ 
 620F۱.غاننى نهقىل قىلىنىڭ بارلىقئلىكىگه ئىجماپهرزئىككىسى كاپىر ھاكىمغا قارشى چىقىشنىڭ 

 ،ئـۇ ھـاكىم كـاپىر بولغـانلىق سـهۋهبىدىن« :نىڭ خۇالسىسـى شـۇكىسۆز ئېيتقان ئىبنى ھهجهر
ىر مۇسـۇلماننىڭ بـۇنى ھوقۇقىدىن ئېلىپ تاشلىنىدۇ. ھهرب، بارلىق ئۆلىماالرنىڭ ئىتتىپاقى بىلهن

621F».پهرز بېجىرىشى

 ؟!بۇنىڭدىنمۇ ئوچۇق سۆز بوالمدۇ؟ ۲
 ،بـۇ ھۆكـۈم تىن ئىبـارهتقارشى چىقىشـ ھاكىمغا كاپىر ،قىلىش رۋسهمۇسۇلمان ھاكىمغا زالىم 

قىلىـش ھهققىـده  رۋسـهبىـلهن ئۇالرغـا  ئهمىرلهرگه ئىتـائهت قىلىـش توغرۇلـۇق كهلـگهن ھهدىسـلهر

نىـڭ:   . ئىبنـى ئاببـاسىـدۇرلىنغان پايدېسىنى بىرلهشتۈرۈشتىن ئىئوتتۇركهلگهن ھهدىسلهرنىڭ 

رًا َمـاَت ِميتَـًة َجاِهِليَّـةً «  هربىـر ىـڭنىكىمكـى ئهمىر« »َمْن َكرَِه ِمْن أَِمريِِه َشْيًئا فـَْلَيْصِربْ فَِإنَُّه َمـْن َخـرََ  ِمـْن السُّـْلطَاِن ِشـبـْ

 پىـكىمكى پادىشاھنىڭ ئىتائىتىدىن بىر غېـرىچ چىقىـپ كېت .قىلسۇن رۋسه ،اىسمقتۇرىنى يائىش

نىـڭ:  دېگهن ھهدىسـى ۋه ئىبنـى مهسـئۇد  622F۳»مىده ئۆلگهن بولىدۇۈئۆل هتىيلىجاھئۆلىدىكهن، ئۇ 

َُن « ٌَر تـُْنِكُرونـََهــاِإنـََّهــا َســَتُك ََل الَِّ َكْيــَف تَــْأُمُر َمــْن  بـَْعــِدي أَثـَــَرٌة َوأُُمــ َا يَــا َرُســ أَْدَرَك ِمنَّــا َذلِــَك؟ قَــاَل: تـُــَؤدُّوَن اْحلَــقَّ الَّــِذي ـــ قَــاُل
ََن الََّ الـَِّذي دىغان ئىشـالر ىـشهخسىيهتچىلىك ۋه سىلهر ئىنكار قىل كېيىنمهندىن « »َلُكـمْ  َعَلْيُكْم َوَتْسأَُل

قانـداق نى لهرن كىشـىلغـاقا پشـااي زامانـدا بىـزدىن شـۇ لى!رهسـۇنىڭ هللائۇالر: ئى ». ىدۇپهيدا بول

قىلىشـقا تېگىشـلىك  ئۈستىڭالردىكى ئـادا: «ئۇالرغا پهيغهمبهر  هپ سورىدى.سهن؟ دۇيبۇير ىلىشقاق
» ڭالرتائاالدىن سوراهللا ىشلىك بولغان ھهقنىگېتغا ڭالره، ئۆزڭالرنى ئادا قىلىىققھهبولغان ئۇالرنىڭ 

623Fدېدى

رىـۋايهت نىـڭ ئۇممـۇ سـهلهمه رهزىيهلالھـۇ ئهنھا ۋه  ۋائىل ئىبنى ھۇجرى ،گهدېگهن ھهدىسى ٤
 ڭ مۇتلهقلىـق دائىرىسـىنىھهممىسـىنى رنىڭهھهدىسلبۇ  ىمۇ ئوخشايدىغان بولۇپ،رىھهدىسلقىلغان 

َُل الَِّ َصـلَّى الَُّ عَ : «ۋه خاسالشـتۇرىدۇ ايتىدۇتارنىڭ مۇنۇ ھهدىسى  ئۇباده ئىبنى سامىت  َلْيـِه َدَعانَـا َرُسـ
َنا َأْن بَايـََعَنا َعَلى السَّْمِع َوالطَّاَعِة ِيف َمْنَشِطَنا َوَمْكَرِهَنا َوُعْسرِنَا وَ ، َفَكاَن ِفيَما َوَسلََّم فـََبايـَْعَناهُ  نَـاَأَخَذ َعَليـْ ، َوَأْن ُيْسرِنَا َوأَثـََرٍة َعَليـْ

ـــُه، َقـــاَل:  ـــازَِع اْألَْمـــَر َأْهَل ـــدَُكْم ِمـــْن الَِّ ِفيـــِه بُـ «َال نـَُن ََاًحـــا ِعْن ـــَرْوا ُكْفـــرًا بـَ ـــبهر  »ْرَهـــانٌ ِإالَّ َأْن تـَ ـــى پهيغهم ئهقهبه ( بىزن

نى شـهرت مۇنـۇالردىن ئالغـان بهيئهتـته ئـۇ بىـز .بهيـئهت قىلـدۇق چاقىردى، بىز ئۇنىڭغـا چىسى)ېك
 ئـۇىمۇ ياقمىغـان، قىيىنچىلىـق ۋه ئاسـانچىلىق ھـالهتلىرىمىزد ش ياققان ۋهۇبىز خ :قويغان ئىدى

سـىيهتچىلىك خھهققىمىزنـى بهرمهسـتىن شهبىزگه ئىش ئۈستىدىكىلىرىمىز  زاتقا ئىتائهت قىلىشقا،

 پهيغهمـبهر  .بهيـئهت قىلـدۇق تاالشماسـلىققاىن قىلغان ھالهتتىمۇ، ئهمىرلىكنى ئۇنىـڭ ئهھلىـد
                                                           

 بهتلهر -123، -116، -7جىلد  -13» فهتھۇل بارى«بهت؛  -229جىلد  -12» شهرھۇ مۇسلىم« ۱
 بهت -123جىلد  -13» فهتھۇل بارى« ۲
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۳
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ٤
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ــگهن ئىــدى:  ــداق دې ــ«مۇن ئۇنىــڭ كــاپىر  ســىلهرنىڭســىلهر ئوچــۇق كــۇفرىنى كۆرســهڭالر،  كىنېل
624F».تاالشساڭالر بولىدۇتائاال تهرىپىدىن پاكىتىڭالر بولسا، هللا غاىبولغانلىق

۱ 
 . پهرزتالىشىش ۋه ئۇنىڭغا قارشى چىقىش  ئۇنىڭدىن ھوقۇقنى ،ئهگهر ھاكىم كاپىر بولسا

ــاملىق ھهدىســ» ســهھىھۇل بۇخــارى«ئىمــام بۇخــارى  نىــڭ »ىــتهنفكىتــابۇل «توپلىمىــدا  لهرن

 ۋه ئىبنـى مهسـئۇد   نى، ئىبنـى ئاببـاسىنىڭ ھهدىسـ ى بابىنىڭ ئۆزىدىال، ئۇباده چئىككىن
 خىـل بىـلهن بـۇ ى ھهدىسـلهرنىڭ كهينىـدىن كهلتـۈرۈشغـۇچۇگه بۇيررۋسـه ھهدىسىدىكىدهكالرنىڭ 

 625F۲.غانقىل شقا ئىشارهتايتىتار
 ،ئۇالرغا قوراللىق قارشى چىقىشتۇر. مانا بـۇ دىن قۇتۇلۇشنىڭ يولى پهقهتسىھاكىمالرنىڭ كۇفرى

 ال ئهمهس.ىپهرز. قۇتۇلۇشنىڭ يولى تهربىيقادىر بولغان چاغدا  ،ئۆلىماالرنىڭ ئىتتىپاقى بىلهن
بىـلهن دهلىلـده يېڭىلىـپ  ئقـازى ئىيـاز ۋه ئىبنـى ھهجهر نهقىـل قىلغـان ئىجمـا شهيخ ئهلبانى

 چۈنكى ،قارشى چىقىشنىڭ زىيىنىغا قارالمايدۇقالدى. ئهگهر ھاكىم كۇفرىغا چۈشۈپ قالسا، ئۇنىڭغا 

َنُة َأْكبَـُر ِمـْن اْلَقْتـلِ تائاال مۇنداق دېگهن: هللازىيان يوق. بۇ ھهقته كۇفرىنىڭ پىتنىسىدىنمۇ چوڭ   َواْلِفتـْ

قىلىش) ئادهم ئۆلتۈرۈشتىنمۇ قاتتىق گۇناھتۇر كشلىكهپىتنه (يهنى مۇئمىنلهرگه زىيان.626F۳ 
 زۆرۈرىيهتلهرنى ئۇنىڭدىن باشقا ۋه جاننى ،دىننى قوغداش ،ىككه كهلگهنكىئۆلىماالر شۇنىڭغا بىرل

 :نىڭ مۇنۇ سۆزى ئۆتۈپ كهتتىىييهيمىقىندا شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تېقوغداشنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ. ي
ۋېتىشـكه ئېھتىيـاجلىق بولغـان ئـادهملهرنى ۈئۆلتۈر مهخلـۇقالرنى ئىسـالھ قىلىـش يولىـداتائاال هللا[

نَـُة َأْكبَــُر ِمـنْ تائـاال مۇنـداق دېـگهن: هللائۆلتۈرۈشنى دۇرۇس قىلىـپ بهردى.  پىتـنه (يهنـى  اْلَقْتـلِ  َواْلِفتـْ

يهنــى ئــادهم ئۆلتــۈرۈش  قىلىــش) ئــادهم ئۆلتۈرۈشــتىنمۇ قــاتتىق گۇنــاھتۇر كهشــلىكلهرگه زىيانمــۇئمىن
ىدىكى يامــانلىق ۋه بۇزۇقچىلىــق زىيانكهشــلىكيامــانلىق ۋه بۇزۇقچىلىــق بولســىمۇ، كۇففارالرنىــڭ 

 627F٤.]ئۇنىڭدىن چوڭدۇر
 نـاملىق» ھهدىسنىڭ ئـۆزى ھـۆججهت ـــ بىنهفسىھىئهلھهدىيسۇ ھۇججهتۇن «شهيخ ئهلبانى  -4
ــ[ ه:بېتىــد -97نىــڭ ىكىتاب ــدۇ چهھــازىر ېــرىشتهشــكىالتالرغا زهربه ب ۇفرىك  .قــولىمىزدىن كهلمهي

ةإ  :تائاالنىڭهللا ،چاغدا جىھادتىن ئاجىز كهلگهن دۈشمهنلىرىڭالر (بىـلهن  َوَأِعدُّوا َهلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمـْن قـُـوَّ

ئۈچۈن، قولۇڭالردىن كېلىشىچه قـورال كـۈچى تهييـارالڭالرئۇرۇش قىلىش)  628F

كـۈچ  دېـگهن سـۆزى بـويىچه، ٥
مۇنـداق  رهھىمهھـۇلالھ تهيمىيـيهبۇ سۆزنى شهيخۇل ئىسـالم ئىبنـى  ] دېگهن.بولىدۇ پهرز الشتهييار

 629F٦.]بولىدۇ پهرزكۈچ توپالش  ،ئاجىز كهلگهنلىك سهۋهبىدىن جىھاد ساقىت بولغان چاغدا[ :بېكىتكهن

نىڭ مۇنۇ  قبه ئىبنى ئامىر ۇئ وتهربىيه ئهمهس. بۇنىڭ دهلىلى ،قورال دېمهكتۇر ـــ كۈچ دېمهك

َََّة الرَّْمــيُ « :ھهدىســى 630F».جهزمهن ئــوق ئېتىشــتۇر كــۈچ ،بىلىڭالركــى» «َأَال ِإنَّ اْلُقــ

شــهيخ ئهلبــانى بــۇنى  ۷

ناملىق كىتابىدا ئۆزى بېكىتكهن. مهن » كېلهچهك ئىسالمغا مهنسۇپ ـــ ئهلمۇستهقبهلۇ لىلئىسالم«
                                                           

 رىۋايىتىبۇخارى ۋه مۇسلىم  ۱
 بابى -2نىڭ »كىتابۇل فىتهن« ۲
 ئايهت -217سۈره بهقهره  ۳
 بهت -355جىلد  -28» مهجمۇئۇل فهتاۋا« ٤
 ئايهت -60سۈره ئهنفال  ٥
 بهت -259جىلد  -28» مهجمۇئۇل فهتاۋا« ٦
 مۇسلىم رىۋايىتى ۷
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بېتىده ئهھدىلهر مهسىلىسـىده نهقىـل قىلغـان ئىـدىم. ئهلبـانى  -142 ئۇنىڭ سۆزىنى بۇ كىتابنىڭ

ُ بـَْيـَت َمـَدٍر َوال َوبَـٍر ِإالَّ أَ [مۇنداق دېگهن:  ـُرُك الَّ ُلَ نَّ َهَذا اَألْمُر َمـا بـَلَـَغ اللَّْيـُل َوالنـََّهـاُر َوال يـَتـْ ُ َهـَذا الـدِّيَن ِبعِـزِّ لََيبـْ ْدَخلَـُه الَّ
ُ بِــِه اْلُكْفــرَ  ُ بِــِه اِإلْســَالَم َوُذالّ يـُـِذلُّ الَّ ۋه كۈنــدۈز  كــېچه )دىــنيهنــى بــۇ ئىــش ([« ]َعزِيــٍز َأْو بِــُذلِّ َذلِيــٍل ِعــزّا يُِعــزُّ الَّ

 ،بىـر ئـۆيال بولىـدىكهن ھهرقانـداقۋه يۇڭـدىن بولغـان  كهسـېكيهتكهن يهرلهرگىچه يېتىـپ بارىـدۇ. 
 زىـزهئ بىـلهن كىرگۈزىـدۇ. شىـلقى خارنى خـار ياكى شىلقى زىزهزىزنى ئهتائاال ئۇنىڭغا بۇ دىننى ئهللا

  631F۱.»]زىز قىلىدۇ، كۇفرىنى خار قىلىدۇهنى ئىئىسالم دىن ئارقىلىق
ى، تارقىلىشــكهڭ جىــده ىبــۇ دهر نىــڭىدىنكى، ئىســالم شــارهتېب ڭدىنبــۇ ھهدىــس بىــزگه شــۇنى

 زومىــگهر انيــاراق جهھهتــلهرده ھهددىــدىن ئاشــق–قــورالھهمــده ۋه مهنىــۋى  يمۇســۇلمانالرنىڭ مــاددى
  632F۲.]ۇقايتىدچوقۇم  ھالهتكهبىر  هلهيدىغانكېلنىڭ كۈچى ئۈستىدىن غالىب ىفرۇك

 .پهرزچ توپالش ئهمهس، كۈ ۈن ئاجىز كهلگهن چاغدا تهربىيىالشۇنىڭ ئۈچ
قارشــى قوراللىــق قــوزغىالڭ قىلىــش بهزى كىشــىلهرنىڭ ھاكىمالرغــا [ :شــهيخ ئهلبانىنىــڭ -5

خىيـال –خـام قوراللىـق قـوزغىالڭ قىلىـشدېـگهن سـۆزى تـوغرا ئهمهس.  ]خىيالىـدۇر–قىلغان خام

نىـڭ مۇنـۇ  بـاده ۇتىگه ئهگهشـكهنلىكتۇر. خـۇددى ئىنىـڭ سـۈنن بهلكى پهيغهمـبهر  ،بولماستىن

ـــدهك ـــىده كهلگىنى ـــازَِع «: ھهدىس ـــالَ َوَأال نـَُن ـــُه َق ـــَر َأْهَل ـــِه بـُْرَهـــانٌ «: اْألَْم ـــَن الَِّ ِفي ـــدَُكْم ِم ََاًحـــا ِعْن ـــرًا بـَ ـــَرْوا ُكْف  »ِإال َأْن تـَ

مۇنـداق دېـگهن ئىـدى:  ئهمىرلىكنى ئۇنىڭ ئهھلىدىن تاالشماسلىققا بهيئهت قىلدۇق. پهيغهمـبهر 
تهرىپىدىن تائاال هللاغا ىقئۇنىڭ كاپىر بولغانلى سىلهر ئوچۇق كۇفرىنى كۆرسهڭالر، سىلهرنىڭ كىنېل«

633F».پاكىتىڭالر بولسا، تاالشساڭالر بولىدۇ

۳  

ـُـونَ  :تائاالنىـڭهللائىبنى كهسىر  َاِهِليَّـِة يـَبـْ َْ دهۋرىنىـڭ ھـۆكمىنى تهلهپ  هتىيلىئـۇالر جـاھ َأَفُكْكـَم ا

قىالمدۇ؟ 634F

تائـاال ئۆزىنىـڭ هللا[مهزكـۇر ئـايىتى كهرىمىـده دېگهن سۆزىنىڭ تهپسىرىده مۇنداق دېگهن:  ٤
چىقىــپ  دىنيامــانلىقتىن توســىدىغان قانۇنلىرىــ پۈتكــۈلبــارچه ياخشــىلىقنى ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان، 

خـاھىش، –پىكىـر، نهپسـى–ئويدۇرۇپ چىقىرىلغان ئوي ،نىڭ شهرىئىتىگه تايانمايهللاه كهتكهن ھهمد
قىلمىشـلىرىنى ئىنكـار قىلىـدۇ.  دهملهرنىـڭاجىئهت قىلغـان ئاغا چوقۇنغان ۋه مـۇرريوسۇنال–قائىده

ــدىكهن ــادىر قىلى ــالرنى س ــۇر قىلمىش ــى مهزك ــاكى  ،كىمك ــۇ ت ــدۇ ھهم ئ ــاپىر بولى ــڭ ئۇۋه هللاك نى
قـانۇن  يكۆپ ھهرقانداق ئىشـتا قۇرئانـدىن باشـقىنى ئاساسـى–پهيغهمبىرىنىڭ ھۆكمىگه قايتقان، ئاز

635Fپهرز بولىدۇ]. ئۇنىڭغا قارشى جىھاد قىلىش ،قىلىشنى تهرك ئهتكهنگه قهدهر

٥ 
 الرنىڭاىمۆلۇالرغا قارشى چىقىشنىڭ پهرزلىكىگه بارلىق ئئھالبۇكى، قازى ئىياز ۋه ئىبنى ھهجهر 

رغـا مىزدىكـى مـۇرتهد ھاكىمالدهۋرىشهيخ ئهلبانىنىڭ ، ى نهقىل قىلغان تۇرساكىنىلكهلگهن بىرلىككه
  !؟گهپدېگىنى نېمه  »خىيال–خام« نىقوراللىق قارشى چىقىش

دىن بىـر تـۈر. پهقهت تاغۇتالرغا قوراللىـق قارشـى چىقىشـنىڭ تۈرلىرىـ ،ئىنقىالب يئهسكىرى -6
دهپ ئـاتىغىنى  »بىـدئهت«نـى پهرز. شهيخنىڭ شهرىئهتتىكى پهرزبۇ  زىكرى قىلىنغىنىدهك،يۇقىرىدا 

                                                           
 .قىلغان بېتىده زىكرى -121دېگهن كىتابنىڭ » تهھزىيرۇس ساجىد«بۇ ھهدىسنى بىر جامائهت  ۱
 ناملىق كىتابنىڭ مۇقهددىمىسىدىن نهقىل قىلىنغان، دارۇل مهرجان نهشرىياتى» ئهلھىكهمۇل جهدىيرهتۇ بىلئىزائه« ۲
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۳
 ئايهت -50سۈره مائىده  ٤
 بهت -131جىلد  -3» تهپسىر ئىبنى كهسىر« ٥
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ھازىرقى ئهسىردىكى بىدئهتلهردىن ئهمهس.  بئىنقىال يئهسكىرى ،تقاندهكشهيخ ئېي !؟زادى نېمه ئىش

ز ئهددهيلهمىنىــڭ پهيغهمبهرلىــك دهۋاســى قىلغــۇچى كــاززاپ ۇهيــرفنىــڭ ھاياتىــدا  ئــۇ پهيغهمــبهر 
ز ئهســۋهدنى ۇهيــرف ئــاخىرىئىــش.  ئېلىــپ بېرىلغــانى بىــلهن ئهنهســىغا قارشــى چىقىشــ ۇلئهســۋهد
636Fبايان قىلغان ئىدىم. تهبۆلهكهن ئىدى. مهن بۇ ھادىسىنى ئىلگىرى مۇشۇ ۈۋهتكئۆلتۈر

۱ 
 يمهن ئهھدىلهر ۋه بهيئهتلهر مهسىلىسىنىڭ ئاخىرلىرىدا ئۇلۇغ ئۈچ ئهسىرده يۈز بهرگهن ئهسـكىرى

ــا ئوخشــا ــئىنقىالبالرغ ــان پ كېتى ــا قارشــى چىقىشــنىڭ نۇرغۇنلىغ ــلهن ھاكىمالرغ دىغان ئىشــالر بى
 ــــ دهكئېيتقانـشـهيخ  ــــ ۈن ئىـنقىالب قىلىـش. شـۇنىڭ ئۈچـىپ ئۆتتـۈممىساللىرىنى بايان قىل

 ھازىرقى ئهسىردىكى بىدئهتلهردىن ئهمهس.
 قارشـى بهلكـى يهنه قوراللىـق ،شهيخ قوراللىق قارشى چىقىش بىدئهت دهپـال توختىماسـتىن -7

ُوا َمـا بِ ئۆزىدىكى ئىللهتلهرنـى ئۆزگهرتىشـكه بۇيرۇغـۇچى  ،چىقىش ُ َمـا ِبَقـْومإ َحـىتَّ يـُـَـريِّ  أَنُفِسـِهمْ ِإنَّ الََّ ال يـُـَـريِّ

مهتلىـرىگه تۇزكورلـۇق ئنىـڭ بهرگهن نېهللاقانداق بىر قهۋم ئۆزىنىڭ ئهھۋالىنى ئۆزگهرتمىگۈچه (يهنـى ھهر
مهت، ئئۇالرغـا بهرگهن نېـهللائۇالرنىـڭ ئهھـۋالىنى ئۆزگهرتمهيـدۇ (يهنـى هللاچه) ۈممىگـۆقىلىپ گۇناھالرغا چ

ھۆرمهتنى ئېلىپ تاشلىمايدۇ)–خاتىرجهملىك ۋه ئىززهت 637F

شـهيخ  . ئىشدېدى مۇنۇ ئايهتكه زىتتۇردېگهن  ۲
ئېلىپ بېـرىش نى )ئا–يولىدىكى جىھادهللا(يهنى  چىقىشقارشى قوراللىق  چۈنكى ،دېگهندهك ئهمهس

مۇســۇلمانالرغا مــۇرتهد  شــۇنداقال، .نىڭ ئاســتىغا كىرىــپ كېتىــدۇئۆزىــدىكى ئىللهتلهرنــى ئۆزگهرتىشــ
ــۈمرانلىق ــڭ ھۆك ــكهن  ىھاكىمالرنى ــهۋهبىدىن يهت ــس ــارلىقب ــۇلمانالر ۇ خ ــۆزلىرىنى پهقهت مۇس نىڭ ئ

ــادتىن  ــا مايىــل بولۇشــقاچۇرۇشــىجىھ ــان كۆرۈشــ ى، دۇنياغ ــۈمنى يام ــارلىق ســهۋهب ىۋه ئۆل لهر قات
يهنى جىھـاد  ،ھالهتنى ئۆزگهرتمهي تۇرۇپ يۇقىرىقىىن خارلىقت يۈز بهردى. مۇسۇلمانالر بۇ تۈپهيلىدىن

نىڭ  قۇتۇاللمايدۇ. سهۋبان ۋه ئىبنى ئۆمهر قىلماي ۋه مهغرۇرلۇق دۇنياسىدىن يىراقالشماي تۇرۇپ 
 اتالنغان.پبۇ دهلىل بىلهن ئىس ،ھهدىسلىرىده كهلگهندهك

يَُِشـُك َأْن تَـَداَعى َعلَـْيُكُم «مۇنداق دېـگهن:  دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ، پهيغهمبهر  سهۋبان 
َمئِــٍذ قَــاَل: »َقْصــَعِتَهااألَُمــُم ِمــْن ُكــلِّ أُفُــٍق َكَمــا تَــَداَعى اَألَكلَــُة َعلَــى  َْ ََل الَِّ أَِمــْن ِقلَّــٍة بِنَــا يـَ َمئِــٍذ َكثِــٌري « قـُْلنَــا: يَــا َرُســ َْ أَنـْــُتْم يـَ

ََْهنُ  َوَلِكنَُّكْم ُغثَاٌء َك ُثَاِء السَّْيِل تـُنـْزَُع اْلَمَهابَةُ  َِبُكُم اْل َِْب َعُدوُِّكْم َوُجيَْعل ِيف قـُُل َْا َوَما اْلََ  »ِمْن قـُُل ُحبُّ اْحلَيَـاِة «َهُن؟ قَاَل: قَاُل
َْتِ   سـىلهرگه قارشـى ۋه ئازغۇن گـۇرۇھالر) ىلهرفىرق كاپىر(يهنى لهر لقهبارلىق خيېقىندا « »وََكرَاِهَيُة اْلَمـ

(سـىلهر  بىرسـىنى چاقىرىشـقاندهك–ئۆزىنىـڭ قاچىسـىغا بىـر رهچىلۈگېخۇددى تاماق ي تهرهپتىنھهر
تـارتىۋېلىش  الرنىڭىلكۈمـ–سـۇندۇرۇش، دۆلىتىڭالرنـى ۋه مـالشهۋكىتىڭالرنى ۇشانبىلهن ئۇرۇشۇش، 

ــدۇق: .»شــىدۇىنــى چاقىرىبىر–بىــر ئۈچــۈن) ــى ‹ بىــز دې ــۇ رهســۇلۇلالھئ ــدىكى بىزنىــڭ ! ب شــۇ كۈن

 لـېكىن سـىلهر ،شـۇ كۈنـده سـىلهر كـۆپ«مۇنداق دېـدى:  پهيغهمبهر  ›سانىمىزنىڭ ئازلىقىدىنمۇ؟
 قىممىتىڭالرنىـڭ تـۆۋهنلهپ كېتىشـى سـهۋهبلىك)–، قهدىـركېمىيىـپ كېتىشـى(شىجائىتىڭالرنىڭ 

ھهيـۋىتىڭالر)  سىلهرنىڭقورقۇنچ (يهنى دۈشمىنىڭالرنىڭ قهلبىدىن  يسىلهر.ئوخشا هكىگۈپۆسهلنىڭ ك
                                                           

 بهتكىچه قاراڭ! -310بهتتىن  -307جىلد  -6» ئهلبىدايه ۋهننىھايه« ۱
 ئايهت -11سۈره رهئد  ۲
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 ›مه؟ېن دېـگهن نـهۋهھ‹ :ئـۇالر .»ن پهيـدا قىلىنىـدۇهسىلهرنىڭ قهلـبىڭالردا ۋهھ كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ،

638Fدېدى. »رۇلۈمنى يامان كۆرۈشتۆكۆرۈش، ئھاياتلىقنى ياخشى : «دېدى. پهيغهمبهر 

۱ 

ا تـَبَـايـَْعُتْم بِاْلِعينَـِة ِإذَ « مۇنـداق دېـگهن: نىدۇ، پهيغهمـبهر ىدىن مۇنداق رىۋايهت قىل ئىبنى ئۆمهر 
ُ َعلَــْيُكْم ُذالّ  ــالزَّرِْع َوتـَــرَْكُتُم اجلَِْهــاَد َســلََّط الَّ َا الَ َوَأَخــْذُمتْ أَْذنَــاَب اْلبَـَقــِر َوَرِضــيُتْم ِب ــُه َحــىتَّ تـَْرِجُعــ جــازانه « »ِإَىل ِديــِنُكمْ  يـَْنزُِع

مـالالرنى –چـارۋا ،تىـپئې تهركجىھـادنى ئهيـن بولغـان) پهرز ( الش سودا بىـلهن شۇغۇلالنسـاڭالر،ىئار
تائـاال هللالىـق بىـلهن قانائهتلهنسـهڭالر، ىبېقىش ۋه كۆپهيتىش بىلهن مهشـغۇل بولسـاڭالر ۋه تېرىقچ

يهنى دىـنىڭالر ( هكى، تاكى سىلهر دىنىڭالرغا قايتمىغۇچۇدىيوتىال قىلىپ قپمۇشۇنداق بىر خارلىققا 
ۇ خـــارلىقنى ئۈســــتۈڭالردىن ئــــ ،)كۆرســـىتىپ بهرگهن جىھـــاد ئىبــــادىتىنى ئـــادا قىلمىغـــۇچه

 639F۲.»ۋهتمهيدۇۈكۆتۈر
 ىزكى، جىھــادنى تهرك ئېــتىشۋاالاليســۈشــۇنى كۆر ســىزبۇنىڭــدىن ئــى مۇســۇلمان قېرىندىشــىم! 

. بـۇنى ئـۆزگهرتىش جىھادقـا قـايتىش بىــلهن نىڭ سـهۋهبلىرىدىنىخارلىققـا قېلىشـ مۇسـۇلمانالرنىڭ
ئهيـن بولغـان جىھادقـا قـايتىش بىـلهن پهرز جىھـاد قىلىشـتهك قارشـى تاغۇتالرغـا  ،بولىدۇ. بولۇپمۇ

شـهيخ ئهلبـانى ، بولىدۇ. جىھـاد ئۆزىـدىكى ئىللهتلهرنـى ئۆزگهرتىشـنىڭ ئاسـتىغا كىرىـدىغان بولـۇپ
 ،ئۆزىدىكى ئىللهتلهرنى ئۆزگهرتىشكه قارشى ئهمهس. ئۆزىدىكى ئىللهتلهرنـى ئـۆزگهرتىشئۇ ، دېگهندهك

شـهيخ  بهلكـى ،هربىيه بىلهنال بولماستىنت–تهلىمم ۋه ىدهپ ئاتىغان ئىل »قۇتۇلۇشنىڭ يولى«شهيخ 
 قۇتۇلۇشنىڭ يولى ئىكهنلىكىگه ئىنكار قىلغان جىھاد بىلهنمۇ بولىدۇ.

ئـۆزىمىزدىكى ئىللهتلهرنـى  ،تائاالنىـڭ كۆتۈرۈۋېتىشـى ئۈچـۈنهللاخارلىقنى  دۇچار بولغانبىز  -8
تهييارلىق  يجىھاد ئۈچۈن ئىمانى«شهيخ بىلهن پىكرىمىز بىر. مهن بۇنى  ،ئۆزگهرتىشنىڭ پهرزلىكىده

نىـڭ مـۇئمىنلهرگه يـاردهم بېـرىش قانۇنىيىتىنىـڭ ۋۇجۇدقـا (هللامهسىلىسىنىڭ باشـلىرىدا » كۆرۈش
 ئاخىرقىسـىدانىـڭ )بهش ئاسـاس ۇجۇدقـا چىقمـاي كېچىكىـپ قېلىشـىدىكىياكى ئۇنىڭ ۋ چىقىشى

 بايان قىلغان ئىدىم.
 :الردا پىكرىمىز بىردهك ئهمهسقتىۇنلېكىن شهيخ بىلهن بىرنهچچه 

ــادنىقارشــى شــهيخنىڭ قوراللىــق  )١( ــى جىھ ــا–چىقىشــنى (يهن ــى ئ ــدىكى ئىللهتلهرن ) ئۆزلىرى
 . زگهرتىشكه قارشى دهپ ھېسابلىشىئۆ

تهربىـيه –ئۇنىڭغا ئهگىشىپ شهيخنىڭ ئۆزىدىكى ئىللهتلهرنى ئۆزگهرتىشـنى ئىلىـم ۋه تهلىـم )٢(
 . شىۇبىلهنال چهكلهپ قوي

ى ۋه چئاخىرىــدا ئــۈچىنتېمىنىــڭ بــۇ  نــۇقتىنىئىككــى  مهزكــۇربــارهت م ۋه تهربىيىــدىن ئىىــئىل
 الردا ئاالھىده بايان قىلىمهن.زۇتولۇقلىما ماۋى چتۆتىن

م ۋه دۇرۇس مۇسـۇلمان بولۇشـنىڭ ىـئىل يشـهرئى الردازۇتولۇقلىمـا مـاۋئى قېرىندىشىم! سىز بـۇ 
 سـالىھتلىرىدىن ئهمهس ئىكهنلىكى، شۇنداقال جاھىل ۋه پاسىقنىڭ ئالىم ۋه ك شهرىپهرزل جىھادنىڭ

دنى قادىر ئهين بولغان جىھاپهرز سىز. يالالۋاۈلغانلىقىنى كۆرۇكىشىگه ئوخشاشال تامامهن جىھادقا بۇير
 سـهۋهب قىلىـپت بولمىغـان نهرسـىلهرنى قولغـا كهلتۈرۈشـنى پهرزلىكىگه شـهرئۇنىڭ  ،بولغان چاغدا

يدۇ. ئهگهر جىھادنى پاسىق ئهمىر ياكى پاسىقلىقى كۆپ ئهسكهرلهرسـىز قىلىـش المشكه بوكېچىكتۈرۈ
                                                           

 .دېگهن »سهھىھ«ئهھمهد ۋه ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ئهلبانى بۇ ھهدىسنى  ۱
 .بۇ ھهدىسنى ئهبۇ داۋۇد ياخشى سهنهد بىلهن رىۋايهت قىلغان، ئهلبانى سهھىھقا نىسبهت بهرگهن ۲
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ئـۇالر بىـلهن  قىلىـش ئۈچـۈن،يوق مۇمكىن بولمىسا، كاپىرالرنىڭ زىيىنىدىن ئىبارهت چوڭ زىياننى 
 . مانا بۇ ئهھلى سۈننه ۋهلجامائهنىڭ مهزھىبىدۇر.پهرزبىرگه قىلىش 

ان بىـلهن اسـىق مۇسـۇلمپھهرقانداق ياخشى ۋه [مۇنداق دېگهن:  رهھىمهھۇلالھ تهيمىييهئىبنى 

 پهيغهمـبهر  دۇر.تىالرنىڭ بىرىۇقۋهلجامائهنىڭ ئهقىدىسىدىكى مۇھىم ن هغازات قىلىش ئهھلى سۈنن
 بىلهنمــۇ لهرئــاخىرهتته نېسىۋىســى يــوق ئــادهم يــاكىاســىق پتائــاال بــۇ دىننــى هللا ،بهرگهنــدهكخهۋهر 

يـاكى پاسـىقلىقى كـۆپ ئهسـكهرلهر بىـلهن  پهقهت پاسـىق ئهمىـرلهر نىغـازات ،چـۈنكى .كۈچلهندۈرىدۇ
ئـۇالر بىـلهن  كىيـا ،دۇبولىـ ئىككى ئىشـنىڭ بىرسـى الزىـم ۋاقىتتابۇ  ،ئېلىپ بېرىشقا توغرا كهلسه

ــلىق ــازات قىلماس ــۈك  .غ ــر بۆل ــان يهنه بى ــوڭراق بولغ ــى چ ــا زىيىن ــن ۋه دۇنيالىقت ــدىن دى بۇنىڭ
يـاكى غـازاتنى پاسـىق ئهمىـر بىـلهن بىـرگه ئېلىـپ  .قىـدۇىدۈشمهنلهرنىڭ بېسىۋېلىشى كېلىـپ چ

گهرچه ھهممىسـىنى  بۇنىـڭ بىـلهن .ئىككى پاسىقنىڭ پاسىقراقىنى يوق قىلىـش ،بېرىش ئارقىلىق
 لىدۇ. ېتۇرغۇزۇش مۇمكىن بولمىسىمۇ، ئىسالم شهرىئهتلىرىنىڭ كۆپ قىسمىنى تۇرغۇزۇش قولغا ك

. بهلكــى دۇررزهپجىھــاد شــۇنىڭغا ئوخشــىغان ھالهتلهرنىــڭ ھهممىســىده  ۇ ۋهبــ ،مانــا بــۇ جىھــاد 

مهيـدانغا دىـن كېيىنكـى الر) (يهنـى ئهبـۇ بهكـرى، ئـۆمهر، ئوسـمان ۋه ئهلـى  شىدىنلهررا رفائىهخۇل
640F].لغانبويىچه ئېلىپ بېرىمۇشۇ يول ھهم نۇرغۇنلىغان جىھادالر كهلگهن 

۱ 
مسـىز مـۇمكىن ش بىدئهتچىلهردىن بولغان بىـر قهۋكاپىرالرغا قارشى جىھاد قىلى ،شۇنىڭدهك )٣(

ىـلهن ئـۇالر ب هچۇئۇالر بىـدئهتلهرنى تاشـلىمىغ« :بىز .پهرزبولمىسا، ئۇالر بىلهن بىلله جىھاد قىلىش 
قىلىـش بىـلهن بىـرگه،  دهۋهتبهلكى ئۇالرنى سۈننهتنى الزىم تۇتۇشـقا  .دېمهيمىز »جىھاد قىلمايمىز

 جىھاد قىلىمىز. بىر سهپته تۇرۇپ بىلهن ئۇالر
لهرنـى ئـادا ئهمهلپهرز ا م، جىھـاد ۋه ئۇنىڭـدىن باشـقىر ئىلئهگه[مۇنداق دېگهن:  تهيمىييهئىبنى 

ئېتىشـنىڭ  تهركنـى پهرزيىن بولـۇپ، بىـدئهتنىڭ زىيىنـى ئاشـۇ ىـقىلىش بىدئهتچى ئادهملهرسىز ق
نىڭ پايدىسـىنى قولغـا ئهمهل پهرززىيىنىدىن تۆۋهن تۇرسا، ئۇ كىشىدىكى تۆۋهن زىيان بىلهن قوشۇپ 

غا . شـۇنىڭ ئۈچـۈن بـۇ مهسـىلىلهرنىڭ تهپسـىالتىسىنى قىلغاندىن ياخشـىراقئۇنىڭ ئهككهلتۈرۈش 
 641F۲.]قاراش الزىم

رالرغـا قارشـى جىھـاد قىلىشـتىن پىپاسىق ئهمىر بىلهن بىـر سـهپته تـۇرۇپ كا ئىبنى ھهزمىنىڭ
بار. ئۇ مۇنـداق دېـگهن ئىـدى:  ئاگاھالندۇرۇشىتوسىدىغان ئادهمگه ئىنكار قىلىش توغرۇلۇق قاتتىق 

 دهپ پاسـىق مۇسـۇلماننىبىـر رالرغـا قارشـى جىھـاد قىلىشـتىن توسـقان ۋه اپىك ،كۇفرىدىن قالسـا[
راق گۇنـاھ غـان ئادهمنىـڭ گۇناھىـدىن ئېغىـرۇيرھۆرمىتىنى كاپىرالرغا تاپشۇرۇشقا بۇمۇسۇلمانالرنىڭ 

 642F۳.]باشقا ئادهم جاۋابكارلىققا تارتىلمايدۇ نىڭ پاسىقلىقى سهۋهبلىكپاسىقيوق. 
ـــڭ  ـــۈمران بولۇشـــىنىڭ پهقهت بىزنى ـــڭ ئۈســـتىمىزدىن ھۆك ـــڭ بىزنى ـــارالر ۋه زالىمالرنى كۇفف

بۇنىڭ دهلىلـى . دهكبىركۆز قارىشىمىز شهيخ ئهلبانى بىلهن كىده گۇناھلىرىمىز تۈپهيلىدىن ئىكهنلى

ســاڭا يهتــكهن يامــانلىق (قىلمىشــلىرىڭ تۈپهيلىــدىن)  َوَمــا َأَصــاَبَك ِمــْن َســيََِّّةإ َفِمــْن نـَْفِســكَ  :تائاالنىــڭهللا

ئۆزۈڭدىندۇر 643F

نى بىز شـهيخ ئهلبـا لېكىن. بۇ بىزگه تهقدىرده پۈتۈلۈپ كهتكهن جازادۇر. دېگهن سۆزى ٤
                                                           

 بهتكىچه -508بهتتىن  -506جىلد  -28» مهجمۇئۇل فهتاۋا« ۱
 بهت -212جىلد  -28» ۇل فهتاۋامهجمۇئ« ۲
 بهت -300جىلد  -7» ئهلمۇھهلال« ۳
 ئايهت -79سۈره نىسائ  ٤
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مهئسـىيهتلهردىن تهۋبه قىلىـش ۋه –تىسىنى گۇنـاھىقىلىشنىڭ ۋاس يوقبىلهن ئۇنىڭ دۈشمهنلهرنى 
ايىلهنگهنلىكىـده بىـر ئهمهسـمىز. شـهيخ فتائاال تهرهپكه قايتىش بىلهن تهقدىردىكى سـهۋهبكىال كۇهللا

بـۇ  كـار قىلـدى.تىسـىنى ئىنىۋاس يقىلىشنىڭ شـهرئى يوقمۇرتهد ھاكىمالرغا ئوخشاش كۇففارالرنى 
 ۇر. تدهپ ئاتىۋالغان جىھاد »قوراللىق توپىالڭ«شهيخ ئۇنى  ،تهىۋاس يشهرئى
 رۋسـهھاكىملىرىغـا  ئـۇ مۇسـۇلمانالرنى ئـۆز ،شهيخ ئهلبانىنىڭ سـۆزىده مۇنـداق زىتلىـق بـار -9

چى كۇففارالرغـا قارشـى ىئـۇالرنى مۇسـتهملىك ده ھهمدهۋهت قىلىۋاتقان شـۇ ۋاقىتنىـڭ ئۆزىـقىلىشقا 
چى كۇففارالرغـا كهلسـهك، ئۇالرغـا ىمۇسـتهملىك[: هيـدۇقا دهۋهت قىلىـدۇ. ئـۇ مۇنـداق دجىھاد قىلىش

رنى ئۇالرنىـڭ نىجاسـىتىدىن تالى ئـۇالرنى قـوغالپ چىقىـرىش ۋه يـۇربهلك .ئىتائهت قىلىشقا بولمايدۇ
644F].پهرزماددىي ۋه مهنىۋى جهھهتته تولۇق تهييارلىق كۆرۈش  ،پاكالش ئۈچۈن

۱  
ــتهملىك ــاپىرىمۇس ــهت، دىنچى ك ــاپىردۇر. مهقس ــات ك ــتىدىن  ي ــۇلمانالر ئۈس ــرى مۇس مهن ئىلگى

سـىدا ھېچقانـداق پهرقنىـڭ ىھۆكۈمرانلىق قىلغۇچى كاپىرنىڭ يات ياكى يهرلىك بولۇشـىنىڭ ئوتتۇر
مۇسۇلمانالرغا ياتقـا  لىكسهۋهب لىقىيهرلىك كاپىر كاپىرغان ئىدىم. شۇنىڭدهك، يوقلىقىنى بايان قىل

 ھهرجىھاد قىلىش قارشى ئۇنىڭغا الر كۇفرى سۈپهتته ئورتاق بولغانلىقتىن، بۇ ىنىغا ئوخشاش،ئايالنغ

ــُر َصــاِلحإ : تائاالنىــڭهللابۇنىــڭ دهلىلــى  ئىككــى ھــالهتته پهرز.  قَــاَل يَــانُوُح ِإنَّــُه لَــْيَس ِمــْن َأْهِلــَك ِإنَّــُه َعَمــٌل َغيـْ

لـى ىىلهڭدىكىلهردىن ئهمهس، ئۇنىـڭ ئهم(مهن نىجات تېپىشىنى ۋهده قىلغان) ئائ ئى نۇھ! ئۇ«ئېيتتى: هللا

ياماندۇر 645F

 بايان قىلغان. يدېگهن سۆزىدۇر. مهن ئىلگىرى بۇنى تهپسىلى ۲
 ئۇنىـڭبېتىـدىكى  -٤٩مهزكـۇر كىتابنىـڭ  ،يهنه بىـرى شهيخنىڭ سۆزىدىكى زىتلىقالرنىـڭ -10

. ئـۇ جىھـاد ئهيـن پهرزبىرىنچىسى،  .لىڭكى، جىھاد ئىككى قىسىمېىلىۋشۇنى ب سىز[ دۇر:مۇنۇ سۆزى
ھازىرقى پهلهستىنگه كۆچۈپ كهلگهن يهھۇدىيالرغا ئوخشاش، بهزى مۇسـۇلمانالر دىيارلىرىغـا  ،بولسىمۇ
ۋهتمىگىچىلىـك ى. مۇسۇلمانالر يهھۇدىيالرنى پهلهسـتىندىن چىقىردۈشمهننى توسۇش كىرگهن بېسىپ

  646F۳.]ھهممىسى گۇناھكاردۇر
ــرى  ــۇۇممهن ئىلگى ــۆلهكته ش ــاكىمالرن ب ــۇرتهد ھ ــقم ــا ھۆكۈمرانلى ــۇلمانالر دىيارلىرىغ  ىڭمۇ مۇس

پهرز قىلىۋاتقــان كــاپىر دۈشــمهن ئىكهنلىكــى، شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئۇالرغــا قارشــى جىھــاد قىلىشــنىڭ 
ۋه  جايدا بولغـانلىقى يېقىنبىزگه  نىڭ ئۇالرنىڭجىھادئېلىپ بېرىلىدىغان ئۇالرغا قارشى  لىكى،ئهين

ــمۇرتهد ــا قارشــى  دىنلىكى ــهۋهب يۈزىســىدىن يهھۇدىيالرغ ــى س ــارهت ئىكك ــدىغان ئىب ــپ بېرىلى ئېلى
رتهد تـاغۇت يهھـۇدىيالر پهلهسـتىنده ئاشـۇ مـۇ شـۇنداقال، ،دا تۇرىـدىغانلىقىنقى ئورۇنـئالدى نتىجىھاد

 ئورۇن تۇتىدىغانلىقى قاتارلىقالرنى بايان قىلغان ئىدىم. اھاكىمالرنىڭ قوينىد
  :سورايمىز داق بىر سوئالبىز شهيخ ئهلبانىدىن مۇن

تهربىـيه –م ۋه تهلىـمىـئىل، مـۇرتهد ھاكىمالرنىـڭ زۇلۇمىـدىن قۇتۇلۇشـنىڭ يـولى« :ئۇ نېمىشقا
 ،يهھـۇدىيالردىن قۇتۇلۇشـنىڭ يـولى« ئارقىدىن:دهيدۇ؟  »كى ئىللهتلهرنى ئۆزگهرتىشئارقىلىق ئۆزىدى

ئۇالرنىـڭ گۇنـاھلىرى  نالر ئۈسـتىدىنمۇسـۇلما اكىمالر ۋه يهھـۇدىيالردهيدۇ؟ مۇرتهد ھ »ھاد يولىدۇرجى
خىـل دۈشـمهنگه ئىككـى بـۇ نـېمه ئۈچـۈن شـهيخ  تۇرسا، اپىرالرتهقدىرده ھۆكۈمران بولغان ك تۈپهيلى

 ؟پهرقلهندۈرىدۇ نىىئۇسۇلقارشى چىقىشنىڭ 
                                                           

 بهت -48» ئهلئهقىىدهتۇت تاھاۋىييهتۇ شهرھۇ ۋه تهئلىيقۇل ئهلبانى« ۱
 ئايهت -46سۈره ھۇد  ۲
 بهت -49» ئهلئهقىىدهتۇت تاھاۋىييهتۇ شهرھۇ ۋه تهئلىيقۇل ئهلبانى« ۳
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 ۇد ئىبنى ئهبـسهئ يۈرۈش قىلغانپارسالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن  خهتتاب  ئۆمهر ئىبنى

ٌر َشـ مْ هِ يْ لَـعَ  طَ ُسـلِّ  َمٍ قَـ بَّ رُ ا فـَـنَـيْـ لَ عَ  ُيَسـلَّطَ  نْ لَـا، فَـ نَّـمِ  رٌّ ا شَ نَ وَّ دُ عَ  نَّ ا إِ َْ لُ َْ قُ  تَـ َال وَ : {ئىدى مۇنداق دېگهنغا   ۋهققاس
ــ ــعَ  ا ُســلِّطَ َمــ، كَ مْ هُ نْـ ِم ــلَ  لَ يْ ائِ رَ ْســ إِ ِين ى بَــَل دۈشــمىنىمىز بىــزدىن ســىلهر: { }َسِ ُجــمَ اُر الْ فَّــكُ   هللاِ  طِ اخِ َســا مبَِ َْ لُــمِ ا عَ مَّ

دېمهڭـالر. خـۇددى بهنـى ئىسـرائىل  ،بواللمايـدۇ غالىبھهرگىزمۇ بىزگه ئۇالر ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئهسكى
 مۇسـهللهتئـوتپهرهس كـاپىرالر ئۇالرغا  ،قىلغانداسادىر  گۇناھالرنىىدىغان كېل ىىپنىڭ غهزهللاقهۋمى 

َفَجاُسـوا 647F۱ .}كۈمرانلىـق قىلغـانھۆ قهۋملهر ئۈسـتىدىن ئۇنىڭـدىنمۇ يامـانراق قهۋمبهزى  ،غاندهكبول

يَاِر وََكاَن َوْعًدا  تاالڭ قىلىش ئۈچۈن) ئۆيلهرنى ئاختۇردى. –(ئۇالر سىلهرنى ئۆلتۈرۈش، بۇالڭ َمْفُعـوًال ِخالَل الدِّ

 .648F۲(سىلهرگه دۈشمهننى مۇسهللهت قىلىش) چوقۇم ئىشقا ئاشىدىغان ۋهده ئىدى
 ئىدى. بايان قىلىنغانبۇ نهسىھهت ئىلگىرى 

َوَأْن ال ُأَسـلَِّط َعلَـْيِهْم « :دېـگهنمۇنـداق  پهيغهمـبهر رىۋايهت قىلىنغـان ھهدىسـته، دىن  سهۋبان 
ََن بـَعْ  َِ اْجَتَمـــَع َعَلـــْيِهْم َمـــْن بِأَْقطَارَِهـــا َحـــىتَّ َيُكـــ ََى أَنـُْفِســـِهْم َيْســـَتِبيُح بـَْيَضـــتَـُهْم َولَـــ ُضـــُهْم يـُْهِلـــُك بـَْعًضـــا َوَيْســـِيب َعـــُدّوا ِمـــْن ِســـ

قايسـى جايلىرىـدىكى چه ئۇالرنىڭ زىتىغـا دۇنيانىـڭ ھهرمهن مۇسۇلمانالرغا قارشى گهر«» بـَْعُضُهْم بـَْعًضـا

 ،سـىالئهسـىر ئالمى مىسه ۋهئۆلتۈرنىڭ بهزىسى بهزىسىنى مۇسۇلمانالر ،شكهن تهقدىردىمۇكاپىرالر بىرله
 649F۳.»قىلمايمهنال تىپمۇقىرغىن قىلىدىغان باشقا بىر دۈشمهننى  ئومۇميۈزلۈكئۇالرنى 

ئۈسـتىدىن  ئـۇالركـاپىر دۈشـمهننىڭ  ،مانا بـۇ مۇسـۇلمانالر بۇزۇقچىلىقتـا چېكىـدىن ئاشمىسـىال
 ھۆكۈمران بواللمايدىغانلىقىغا دهلىل. بۇ تهقدىرده پۈتۈلۈپ كهتكهن ئىش. ئهگهر مۇسـۇلمانالرغا كـاپىر

هبىنى ئۆزلىرىــدىكى دۈشــمهن ھۆكــۈمران بولســا، تاجاۋۇزچىلىقنىــڭ تهقــدىرده پۈتۈلــۈپ كهتــكهن ســهۋ
مــۇ يــاكى تاجــاۋۇزچىلىقنى پهرزكۇفــايىلىنىش  بىــلهن قىلىــش يــوقئىللهتلهرنــى تــۈزهش ئــارقىلىق 

مـۇ؟ ئۈممهتنىـڭ سـهلهفلىرى بـۇ ئورۇنـدا پهرزقىلىـش  يـوقجىھـاد ئـارقىلىق تائاال يولغا قويغـان هللا
سـىنىڭ ئىككى ئهينلىكىگىمـۇ؟ ئـۇپهرز نېمىگه ئىتتىپاق كهلـگهن؟ تهربىيىگىمـۇ يـاكى جىھادنىـڭ 

ىمۇ ياكى يهھۇدىيالرغـا لهرگپهرز؟ بۇ ھاكىمالرغا ئوخشاش مۇرتهدبهكرهك ئۇرۇش ئېچىش  ىگهقايسى بىر
650Fغىمۇ؟الركاپىر يئوخشاش ئهسلى

پهرز؟ بـۇ بهكـرهك ئۇ ئىككىسىنىڭ قايسى بىرسىغا ئـۇرۇش ئـېچىش  ٤
يالرغا ئوخشـاش يىـراق ھاكىمالرغا ئوخشاش مۇسۇلمانالرغا يېقىن جايدىكى دۈشمهنگىمۇ ياكى يهھۇدى

651Fجايدىكى دۈشمهنگىمۇ؟

٥  
ــڭ -11 ــهيخ ئهلبانىنى ــىالش زۆرۈر[ :ش ــۇلىنى ياخش ــۈن ئ ــېلىش ئۈچ ــانى س ــڭ  ،بىن كاپىرالرنى

قىلىـش ۋه  دهۋهتنى تهشكىللهشـكه گـۇرۇھجىھاد قىلىـدىغان بىـر  قىلىش ئۈچۈن يوقپىتنىسىنى 
بىــز جىھــادنى كــۆز  ،ر. ئهممــادېــگهن ســۆزىده، ئــۇ كىشــى بىــلهن پىكرىمىــز بىــ ]تهربىــيىلهش الزىــم

تهربىيىنـى ھهرگىزمـۇ نهتىـجه –قىلىـش ۋه تهلىـم دهۋهتئالدىمىزدا قويماي تۇرۇپ، بۇنداق مـۇتلهق 
ـــايمېئ ـــدۇ دهپ قارىم ـــپ كېلى ـــم ،ىزلى ـــان تهلى ـــپ بارغ ـــڭ ئېلى ـــۈنكى (بىزنى ـــيه ۋه –چ تهربى

                                                           
 بهت -22جىلد  -1» بانى بىشهئنىس سۇكۇتى ئهنىل ھۇككامئهررهددۇ ئهلهل ئهل« ۱
 ئايهت -5سۈره ئىسرا  ۲
 مۇسلىم رىۋايىتى ۳
 ئابزاسقا مۇراجىئهت قىلىڭ! -14 ٤
 ئابزاسقا مۇراجىئهت قىلىڭ! -13 ٥
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ئىشلىنىۋاتىدۇ. ئۇنىڭغـا تهشۋىقاتلىرىمىزنى) ۋهيران قىلىش ۋه بۇزۇش ئامىللىرى يهنه بىر تهرهپتىن 
ه ھهمـدتهربىيه، تهشـۋىقات ۋه ۋهخـپىلهر مىنىسـتىرلىكلىرى يـاردهم بېرىۋاتىـدۇ –ھۆكۈمهتنىڭ تهلىم

 قىلىۋاتىدۇ.ئۇنى ساقچى ئاپىراتلىرى ھىمايه 
ــۆتىمهنكى، ئ ــرار ئهســلىتىپ ئ ــا تهك ــيىگىال ىســالھاتنىڭ ۋاسىمهن قايت تىســى ســۈپىتىده تهربى

يولىغـا  تـوغرا نىڭ پهيغهمبهر بۇ بولغان جىھادتىن چهتنىگهنلىكتۇر. ز پهرلىنىش شهرىئهتته كۇفايى

 مۇنداق مـۇتلهق تهربىـيه يولىـدا ماڭمىغـان. پهيغهمـبهر  چۈنكى پهيغهمبهر  ،قارشى چىققانلىق

ساڭا « »َوقَاِتْل مبَْن أطَاَعَك َمـْن َعَصـاكَ «: تائاالنىڭهللا ،رۇھ تهشكىللهنگهندهۇكۈچلۈك بىر گقىلىپ  دهۋهت

َقاتِـْل ِيف َسـِبيِل 652F۱ ،»قارشى ئۇرۇش قىلغىن الرغابىلهن بىرگه ساڭا ئاسىيلىق قىلغان الرئىتائهت قىلغان فـَ

ُ َأْن َيُكفَّ بَْأَس الَِّذيَن َكَفُروا نىـڭ يولىـدا هللا(ئـى مـۇھهممهد!)  الَِّ ال ُتَكلَُّف ِإال نـَْفَسَك َوَحرِّْض اْلُمْؤِمِنَني َعَسى الَّ

(يهنى ئۆزۈڭ يالغۇز بولساڭمۇ جىھاد قىلغىـن، سـاڭا غهلىـبه ۋهده قىلىنغـان. مۇناپىقالرنىـڭ جىھاد قىلغىن 
لهرنى مـۇئمىنسـهن، .) سهن پهقهت ئۆزۈڭگىال جاۋابكارجىھادتىن قېلىپ قالغانلىقىغا ئهھمىيهت بېرىپ كهتمه

نىـڭ كـاپىرالر كـۈچىنى توسـىدىغانلىقىمۇ ھهقىقهتتـۇرهللا(جىھادقا) قىزىقتـۇرغىن،  653F

ىگه لىردېـگهن سـۆز ۲
مـۇئمىنلهرنى جىھادقـا تائـاال هللا رۇھ بىلهن بىرگه جىھاد قىلغـان.ۇئۇ گ قارشى بويسۇنۇپ، كاپىرالرغا

ــنى ــڭ ركاپىرال قىزىقتۇرۇش ــۈچىنىنى ــ ك ــ ۇشتوس ــارقىلىق ۋه ئۇالرنى ــاد ئ ــىنى جىھ ــوقڭ پىتنىس  ي
لهشـته ئوچـۇق دىقىلىشنىڭ يولى قىلدى. بـۇ ئـايهت ۋه ئۇنىـڭ ئالدىـدىكى ھهدىـس مهقسـهتنى ئىپا

 دۇر. دهلىل
ــوغرا ــده ئهللا ،ت ــى يهر يۈزى ــڭ دىنىن ــتۇرۇشوتائاالنى ــۈن مۇمالش ــكدرۇق ئۈچ ــر  هتلى ــۇرۇھبى نى گ

. جىھاد تهييارلىقىنىڭ بىـر قىسـمى شۇنداقال، بۇ ىگه موھتاج.تهربىي–م ۋه تهلىمىتهشكىللهش ئىل
تهربىيىـده كۆڭۈلدىكىـدهك  ،بولـۇپ يېتهرلىـككۈچى  يىنىڭ ماددىگۇرۇھمۇجاھىدالر شۇنىڭ ئۈچۈن، 

مانا  .دهپ قارايمىز »پهرز« شهرئهن بىزقىلىشنى  جىھادبىلهن بىلله  ئاشۇ گۇرۇھسهۋىيىده بولمىسا، 
 غـازاتنىاسىق مۇسۇلمان بىـلهن پۋه  سالىھھهرقانداق  ۋهلجامائهنىڭ ئهقىدىسىدىكى هئهھلى سۈنن بۇ

 . قىلغانلىقتۇرغا ئهمهل تىۇقمۇھىم ن ئىبارهت تىنقىلىش بىلله
 

 خاتىمه
 ئۇ شـۈبھى ،ۋهتكهن نهرسه شۇكىۇشۈبھىسىنىڭ خهتىرىنى تېخىمۇ ئاشۇر مهزكۇرشهيخ ئهلبانىنىڭ 

ــۇنى تهكرارال كــۆپلىگهن ــدا ئ ــدىغان ئهگهشــكۈچىلمۇســۇلمانالر دىيارلىرى ه كىبىــر مهدرىســ هرگه ئىــگهي
ۋه دۇنياغــا مايىــل  غــاغۇچىئــۆزىنى قاچۇرئايلىنىــپ قالــدى. بهلكــى بــۇ شــۈبھى ھهربىــر جىھــادتىن 

 قالدى. باھانه بولۇپ غاچىۇبولغ
لىرىغـا پارالمېنت كۇفرىقىلىدىغان ۋه ئۇالرنىڭ  بۇ ئهگهشكۈچىلهرنىڭ ئىچىده تاغۇتالرغا خوشامهت

)نى ئىنكــار قىلىشــتىن مهئبــۇددىــن باشــقا بــارچه هللاقاتنىشــىدىغان ئــادهملهرمۇ بــار، تــاغۇت (يهنــى 

َفَمـْن َيْكُفـْر بِالطـَّاُغوِت َويـُـْؤِمْن بِـالَِّ  تائاال مۇنداق دېگهن:هللابۇ ھهقته  !بۇ؟باشلىمايدىغان قانداق تهربىيه 

قـا هللا)نى ئىنكـار قىلىـپ، مهئبـۇدىن باشقا بـارچه دهللاكىمكى تاغۇت (يهنى  فـََقْد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة الْـُوثـَْقى

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 ئايهت -84سۈره نىسائ  ۲
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دىـن هللابىـر ـــ  هللا اال الـه ال«خۇددى  )(بۇ ئايهتته .654F۱مهھكهم تۇتقىنى تۇتقان بولىدۇ ،ئىمان ئېيتىدىكهن

قىلىش كهلىمىسى (يهنى دېگهن شاھادهت كهلىمىسىده، ئىنكار » ئىالھ يوق يقىباشقا ھېچبىر ھهقى

دىـن هللابىـر  ــــ هللا اال«ئىسـپاتالش كهلىمىسـى (يهنـى ») ئىـالھ يـوق يھېچبىر ھهقىقىـــ  الـه ال«

كىمكـى  َفَمـْن َيْكُفـْر بِالطـَّاُغوتِ ئىنكار قىلىـش كهلىمىسـى (يهنـى  ،كهلگىنىدهك نىڭ ئالدىدا»)باشقا

 َويـُـْؤِمْن بِـالَِّ ئىسپاتالش كهلىمىسـى (يهنـى  )نى ئىنكار قىلىپمهئبۇدىن باشقا بارچه دهللاتاغۇت (يهنى 

قا ئىمان ئېيتىدىكهنهللا .نىڭ ئالدىدا كهلگهن( 
ــادا ــاپىرالردىن ئ ــلهن–ك ــۇش بى ــۇدا بول ــلهن  ،ج ــى بى ــاالمنىڭ دىن ــراھىم ئهلهيھىسس ــى ئىب يهن

ــۇ؟ ــيه ب ــداق تهربى ــته  !باشــلىمايدىغان قان ــۇ ھهق ــگهن: هللاب ــداق دې ــاال مۇن  َلُكــْم ِديــُنُكْم َوِيلَ ِديــنِ تائ

سىلهرنىڭ دىنىڭالر ئۆزۈڭالر ئۈچۈن، مېنىڭ دىنىممۇ ئۆزۈم ئۈچۈن.655F۲  
ى نيامـانلىقتىن توسۇشـ پ،ياخشىلىققا بـۇيرۇبۇ ئۈممهتنىڭ خهيرلىك بولۇشىنىڭ شهرتى بولغان 

 !قانداق تهربىيه بۇ؟ بهرمهيدىغان مېۋه
 هرگه تهقلىد قىلىدىغان نۇرغۇن ئهگهشـكۈچىليشهيخنىڭ بۇ شۈبھىسىگه ۋه ئۇنىڭ غهيرى ،ئهلۋهتته

بولۇشـى تـوغرا ئهمهس. ئـۇ  پمهزھهنىـڭ ـــ ئا) بۇ ئاتالغۇغا بىز قارشى(بارلىققا كهلدى. سهلهفىلىك 
. شـۇنىڭ ئۈچـۈن هيـدانغا كهلـگهن سـۆزسىپلىكىگه قارشى چىقىـش ئۈچـۈنال مسئههمۇت پمهزھههت پهق

ولۇشــى ئۇنىڭغــا ئهگىشــىدىغان مهنــھهج (يهنــى يــول) ب ،تېپىــپ ئىــزدهپنــى ىســهلهفىلىكنىڭ دهلىل

أَتَـْأُمُروَن تائـاال مۇنـداق دېـگهن: هللائهمهس. بـۇ ھهقـته  پمهزھه ،مهنـھهجئۇ بىر كېرهك. سهلهفىلىك 

ُلوَن اْلِكَتاَب َأَفال تـَْعِقُلونَ النَّ  ُتْم تـَتـْ ئـۆزۈڭالرنى  ،كىشىلهرنى ياخشـى ئىشـقا بـۇيرۇپ اَس بِاْلِربِّ َوتَنَسْوَن أَنُفَسُكْم َوأَنـْ

؟!نى ئوقۇپ تۇرىسىلهر، چۈشهنمهمسىلهربۇكى، سىلهر كىتاب (يهنى تهۋرات)ئۇنتۇمسىلهر؟ ھال 656F

۳ 
ــۇ يهرده  ــدىم، ب ــگهن ئى ــۇ دې ــۇرتهد مهن ئىلگىرىم ــى م ــنه يهن ــۇ پىت ــى، ب ــرار ئېيتىمهنك يهنه تهك

هقىقهتهن قۇرئـان كهرىمنـى مهخلـۇق ھاكىمالرنىڭ پىتنىسى ئۈممهتكه كېلىدىغان خهتهر جهھهتته، ھ
دېــيىش پىتنىســىدىنمۇ ئېشــىپ چۈشــىدۇ. بــۇ مهســىلىده شــهيخ ئهلبانىــدىن خاتالىقالرنىــڭ ســادىر 

 بولۇشى اليىق ئهمهس. 
يىتىنى ئـادا قىلىـش ۋه ئهگهشـكۈچىلىرىگه بولغـان ھېرىسـمهنلىكى ىمهن شهيخنىڭ ئۆز مهجبـۇر

نى ئۈمىـد قىلىـمهن. ىهق يولنى ئۆزى بايان قىلىـپ بېرىشـبۇ خهتهرلىك شۈبھىدىكى ھ ،يۈزىسىدىن

نىـڭ سـۈننىتىگه خىـزمهت قىلىشـتىكى پهزىلىتـى ۋه كۆرسـهتكهن  بىز ئـۇ كىشـىنىڭ پهيغهمـبهر 
چـۈنكى  ،ىنى كېمهيتىۋهتمهيدۇشۈبھى ئۇ كىشىنىڭ مهرتىۋىس تىرىشچانلىقىنى ئىنكار قىلمايمىز. بۇ

َولَـْو َكـاَن ِمـْن ِعْنـِد تائاال مۇنداق دېـگهن: هللاھهرقانداق داغدام يولنىڭمۇ چوقۇر يېرى بولىدۇ. بۇ ھهقته 

ىـن دهللاقىلغانـدهك) ئهگهر قۇرئـان (مۇشـرىكالر بىـلهن مۇنـاپىقالر گۇمـان  َغْريِ الَِّ َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفًا َكثِـريًا

مهن  .657F٤غهيرىنىڭ تهرىپىدىن بولغان بولسا، ئهلـۋهتته، ئۇنىڭـدىن نۇرغـۇن زىـددىيهتلهرنى تاپقـان بـوالتتى
                                                           

 ئايهت -256سۈره بهقهره  ۱
 ئايهت -6سۈره كافىرۇن  ۲
 ئايهت -44بهقهره سۈره  ۳
 ئايهت -82سۈره نىسائ  ٤
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دىـن بىزنىـڭ ۋه ئـۇ كىشـىنىڭ ئـاخىرقى ھايـاتىمىزنى ياخشـى ئهمهلـلهر بىـلهن ئېلىـپ هللابۈيۈك 
 ن!ييمهن. ئامىتىلهكېتىشىنى 

 
 ئېغىرڭكىدىن ئۆلۈك تاغۇتالرنى زىيىنى نىڭ. تىرىك تاغۇتالربۆلهك -16

تىلگهن شــهرىئهتلهر بىــلهن ھۆكــۈم ېئۆزگهرتىــۋ مۇســۇلمانالرغا ـــــ دهپ مهن تىرىــك تــاغۇتالر
ــادهتلهرنى يامرىتىۋېتىــۋالرنىڭ ئىچىــده كــۇفرى مۇســۇلمانقىلىــدىغان،  ــۇزۇق ئ كۇفرىنىــڭ  دىغانه ب

 . كۆزده تۇتماقچىمهنپېشۋالىرىنى ۋه مۇرتهد ھاكىمالرنى 
لهپ قهبرىلهر، تاشالر، دهرهخلهر ۋه ئۇنىڭدىن باشقا دۇئـا قىلىـش، يـاردهم ته ـــ دهپ تاغۇتالرئۆلۈك 

 شـهكىلدهھهرخىل  تائاالنى قويۇپهللاقالردىن ئىبارهت قىلىش قاتارلى رىقىلىش، مال بوغۇزالش ۋه نهز
 . مهندىغان جانسىز نهرسىلهرنى دېمهكچىىئىبادهت قىلىن

 مۇئۆلـۈك تـاغۇتالردىن ىۋه بۇزۇقچىلىق نىڭ زىيىنىرتىرىك تاغۇتالپىتنه ۋه بۇزۇقچىلىق جهھهتته 
ئــۇالر  بولغاچقــا، ھوقــۇق نىــڭ قولىــدارئىكهنلىكىــده قىلــچه ئىخــتىالپ يــوق. تىرىــك تاغۇتال ئېغىــر

ئۆلــۈك  پهيغهمـبهر  ،. شـۇنىڭ ئۈچــۈنااليـدۇتىۋه قورق االيــدۇقىزىقتۇر ۇ،دااليـلهرنى قايمۇقتۇرىكىشـ

بـۇتالرنى پهقهت  تىرىـك تاغۇتالرغـا ئـۇرۇش باشـلىغان. پهيغهمـبهر  ،بۇرۇن شتىنىتىتاغۇتالرنى يوق
 يوقاتقان. كېيىنمهككه فهتھىسىدىن 

ُ َدَخـ{ رىۋايهت قىلىـدۇ: ىلىكىندېگهن مۇنداق ڭنى ئىمام بۇخارى ئىبنى مهسئۇد  َل النَّـِيبُّ َصـلَّى الَّ
َل  َْ َم اْلَفــْتِح، َوَحــ َْ ــَة يـَــ َلُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َمكَّ ٍَد ِيف يَــِدِه َويـَُقــ ََن َوثَــَالُث ِمائَــِة ُنُصــٍب، َفَجَعــَل َيْطُعنـَُهــا ِبُعــ َجــاَء اْحلَــقُّ  :اْلبَـْيــِت ِســتُّ

ــۇ  ى پهيغهمــبهر كــۈن بولغــان {مهكــكه فهتھــى }َجــاَء اْحلَــقُّ َوَمــا يـُْبــِدُئ اْلَباِطــُل َوَمــا يُِعيــدُ  ،َوَعَهــَق اْلَباِطــلُ  ئ

ۇ بـۇتالرنى قولىـدىكى بـ دانه بۇت بار ئىدى. ئـۇ زات ٣٦٠ا راپىدبهيتۇلالھنىڭ ئهت، دهكىرگهن شهھهرگه

فرى) ۇھهقىـقهت (يهنـى ئىسـالم) كهلـدى، باتىـل (يهنـى كـمۇنـداق دهيتتـى: تۇرۇپ  ياغاچ بىلهن نوقۇپ

ھهق (يهنى ئىسالم) كهلدى (باتىـل يوقالـدى)، باتىـل (بىـرهر مهخلـۇقنى) پهيـدا قىاللمايـدۇ، ،658F۱ يوقالدى

 659F(يوقالغان بىرهر مهخلۇقنى) ئهسـلىگه كهلتۈرهلمهيـدۇ

۲{.660F۳ يىن پهيغهمـبهر ېـك بسـاھابىلىرىنى ئهره 

يغهمـبهر بولغانـدىن په ش ئۈچـۈن ئهۋهتـكهن. پهيغهمـبهر ىتىيېرىم ئارىلىدىكى قالغان بۇتالرنى يـوق
جـۇدا بولـۇپ –ئـاداه ئـۇالردىن ھهمـدئىنكار قىلغـان  نىبۇتلىرى ڭالرنىۋه ئۇ تىرىك تاغۇتالرنى تارتىپ

تىرىـك تاغۇتالرنىـڭ ھۆكـۈمرانلىقىنى ئاغـدۇرۇپ تاشـلىغاندىن   كهلگهن ئىدى. مانا بـۇ پهيغهمـبهر
 ئىدى. ىئىش قىلغان كېيىن

 جۇدا بولـۇش–تىرىك كاپىرالردىن ئادا ئىلگىرى،جۇدا بولۇشتىن –لىرىدىن ئادامهئبۇدكاپىرالرنىڭ 

قَـْد َكانَـْت َلُكـْم ُأْسـَوٌة َحَسـَنٌة ِيف تائـاال مۇنـداق دېـگهن: هللا. بۇ ھهقته ىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ دىنىئ

َراِهيَم َوالـَِّذيَن َمَعـُه ِإْذ قَـاُلوا ِلَقـْوِمِهْم ِإنـَّا بـُـَرآُء ِمـْنُكْم َوِممـَّا تـَْعبُـُدوَن ِمـْن ُدوِن الَِّ  بىلـله  بىـلهن ئىبـراھىم ۋه ئۇنىـڭ ِإبـْ

                                                           
 ئايهت -81سۈره ئىسرائ  ۱
 ئايهت -49سۈره سهبهئ  ۲
 ھهدىس -4287 ۳
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: مۇنـداق دېـدى ئوبـدان نهمۇنىـدۇر، ئـۆز ۋاقتىـدا ئـۇالر قهۋمىـگهلهر) سىلهرگه ھهقىقهتهن مۇئمىنبولغان (

   .661F۱نى قويۇپ ئىبادهت قىلىۋاتقان بۇتلىرىڭالردىن ئادا ـ جۇدامىزهللاھهقىقهتهن بىز سىلهردىن ۋه سىلهر «
ئۆتـۈپ  بـۆلهكته -٥ ئېيتقـانلىرىئهتىقنىـڭ  ھهمده ئىبنى بهزى سۆزلهر بۇ ئايهتلهر توغرىسىدىكى

 كهتتى.

ــداق دېــگهن: هللا ــاال يهنه مۇن ــَراِهيَم َحِنيًفــاتائ َنــا ِإلَْيــَك َأْن اتَِّبــْع ِملَّــَة ِإبـْ ــدىن ســاڭا:  مثَُّ َأْوَحيـْ باتىــل «ئان

دهپ  »دىنالردىن ھهق دىنغا بۇرالغۇچى (يهنى ھهق دىنغا ئېتىقاد قىلغۇچى) ئىبراھىمنىڭ دىنىغـا ئهگهشـكىن

 .662F۲قىلدۇق ۋهھىي
ئهھمىيىتىنى بايـان قىلىشـتۇر.  بهلكى ،رتىپنى بايان قىلىش ئهمهستهيۇقىرىقىالردىن مهقسهت 

مېنىــڭ يــۇقىرىقى ســۆزۈم تىرىــك تــاغۇتالرنى يوقاتمــاي تــۇرۇپ، ئۆلــۈك تــاغۇتالر ۋه ئۇالرغــا ئىبــادهت 
چۈنكى شهرىئهت مۇكهممهللىشـىپ  ،ردىن سۈكۈت قىلىش يولغا قويۇلغان دېگهنلىك ئهمهسقىلغۇچىال
ــان.  ــىلهرنىبولغ ــى س ــنى كۆركىمك ــان ئىش ــن يام ــهڭ ئىچىڭالردى ــىچه س ــڭ يېتىش ــۇنى كۈچىنى ، ئ

 ۇشـۇمئاگاھالندۇر غـا جىھـاد ئېچىشـنىڭ مۇھىملىقىغـا)تىرىـك تاغۇتالرىڭ (نېم ،ئۆزگهرتسۇن! ئهمما
مىكىـر قىلىـش ۋه –قورقۇتـۇش، ھىـيله غا قارىتـامۇسـۇلمانالركى، تىرىك تاغۇتالرنىـڭ نىڭ ئۈچۈنشۇ

 كئومۇميۈزلـۈك مۇرتهدلىـنىڭ مۇسـۇلمانالر ؛غـا سـالىدىغان زىيىنـىنىـڭ دىنىئۇالرئالداش ئارقىلىق 
 .تهڭ كېلهلمهيدۇبۇ بۇزۇقچىلىققا ئۆلۈك تاغۇتالرنىڭ خهتىرى  گه دۇچار بولۇشىدۇر.تهھدىتى

دىغان بىــر بۆلــۈك ى دهپ قارايــۋه ســهلهف چــى، دىنمــولالئــۆزلىرىنى  يېــرى شــۇكى،قىزىقــارلىق 
ئـۇالر تىرىـك  .اتقـانقارلۈك تاغۇتالرغا ھۇجـۇم قىلىشـقا قهلهملىرىنى ئۆ زاماندا ئۆز ھازىرقى كىشىلهر

ــاغۇتالرنى ئۇن ــۇتت ــاكى ئۇنغ ــۇتان ي ــانان غ ــاپهتكه كىرىۋالغ ــ .قىي ــدۇرما ك ــىز ئوي ــانۇنالر ۋه ىرۇفس  ق
ئـۇنى پۈتـۈنلهي بىلمهسـلىككه  بىرىنىڭ تتا ياشاۋاتقانرۇبىر ييۈرگۈزىلىدىغان  دېموكراتىيه قانۇنلىرى

ئۆلـۈك تـاغۇتالر ۋه  قىلىچلىرىنـى–نهيـزه ئۆز ،كىتاب بهتلىرىده غان ھالدائۇنىڭدىن كۆز يۇم ،سېلىپ
تائاال مۇنـداق هللابۇ ھهقته  تقانلىقىنى كۆرىسىز.ۋائۇنىڭ قورالسىز ئىبادهت قىلغۇچىلىرىغا يالىڭاچال

ــوَ دېــگهن:  ُ ِإْحــَدى الطَّــائَِفتَـْنيِ أَنـََّهــا َلُكــْم َوتـَ ــوَْكةِ َوِإْذ يَِعــدُُكْم الَّ ــَر َذاِت الشَّ ــقَّ اْحلَــقَّ  دُّوَن َأنَّ َغيـْ ُ َأْن حيُِ َتُكــوُن َلُكــْم َويُرِيــُد الَّ

ى گــۇرۇھ (بىــرى مۇشــرىكالر كــارۋىنى، يهنــى بىــرى ئىككــهللائــۆز ۋاقتىــدا  ِبَكِلَماتِــِه َويـَْقطَــَع َدابِــَر اْلَكــاِفرِينَ 

ۋهده قىلدى، سىلهر قورالسىز گۇرۇھنىـڭ (يهنـى  دىن بىرىنىڭ قولۇڭالرغا كهلتۈرۈلۈشىنىمۇشرىكالر قوشۇنى)
ئۆز سۆزلىرى ئارقىلىق ھهقنى ھهق قىلىشنى (يهنـى هللاكارۋاننىڭ) قولۇڭالرغا كهلتۈرۈلۈشىنى ياقتۇردۇڭالر. 

 .663F۳ئىسالم دىنىنى ئۈستۈن قىلىشنى)، كاپىرالرنىڭ يىلتىزىنى قۇرۇتۇشنى خااليدۇ
ــاجا دۇچــار بولغــانبىــز  ،ئىــنچىكىلهپ ئويالنســىڭىز ــاال–پ مۇســىبهتنىڭ بهزى –مۇشــهققهت ۋه ب

لىك دهپ قارالغــان مهرىــپهت ۋه دىنــدا ئىشــهنچ–مىــئىل بىلىــپ قالىســىز. يهنــى ســهۋهبلىرىنى
 ردىن) ئاگاھالندۇرۇشـتا ئـۆزنى) يهتكۈزۈش ۋه (دىننـى بۇزغـۇچى ئـامىلالرئهھكامال ىلهرنىڭ (دىنىكىش

قانۇنىغا رازى بولۇپ ئهگهشـكهن كىشـى قانـداق كۇفرى  قىلمىغانلىقىنى بىلىۋاالاليسىز.رولىنى ئادا 
ئاشـۇ تاغۇتالرغـا تاپشـۇرۇپ بهرگهن ئـادهم قانـداق بولمـاقچى؟ چىقىرىش ھوقۇقىنى قانۇن  بولماقچى؟

نىـڭ غانىسـتاندىكى جىھادفسۆزلىسـه، ئۇنىـڭ پهلهسـتىن ۋه ئا ھهققىـدهئهگهر ئۇالرنىڭ بىرى جىھـاد 
سۆزلهشكه ئىجـازهت شۇنچىلىك مىقداردا  داهزى دىيارالرچۈنكى ب ،كۆرىسىز سىرتىغا چىقالمىغانلىقىنى

                                                           
 ئايهت -4سۈره مۇمتهھىنه  ۱
 ئايهت -123سۈره نهھل  ۲
 ئايهت -7سۈره ئهنفال  ۳
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 .ۇرتپهرزراقيهھۇدىيالرغا قارشى جىھاد قىلىشتىن  هد ھاكىمالرغا قارشى جىھاد قىلىش. مۇرتگهنىلېرب
ئۇنىڭ ئىككىلىسى مۇسۇلمانالر دىيارىغا باستۇرۇپ كىرگهن كاپىر دۈشمهن بولسىمۇ، مۇرتهد ھـاكىمالر 

لىشتىن ئىبارهت ئىككـى ئىـش بىـلهن ېدا بولۇش ۋه ئىسالم دىنىدىن يېنىۋمۇسۇلمانالرغا يېقىن جاي
، بايـان قىلىنغىنىـدهك ۆلهكتهبـ -14 ۋه -13 يهھۇدىيالردىن ئېشـىپ چۈشـىدۇ. ئـۇ ئىككىـال ئىـش

 غا قارشى باشالشنى الزىم تۇتىدۇ.بۇ ھاكىمالر ئاۋۋالجىھادنى 
ــاكى ئا ــتىن ي ــڭ فپهلهس ــدىغان ئادهمنى ــاد قىلى ــتاندا جىھ ــهھىد«غانىس ــان ۋه ش دهپ  »قهھرىم

ئۇ ئىككى دۆلهتـتىن باشـقا  لېكىن ،كۆپلهپ بېرىلىشى ئۇالرغاۋه ئىئانىلهرنىڭ  ئىقتىساد ئاتىلىشى،
ــدا جىھــاد قىلىــدىغان  دهپ  »چىققــۇچى قانۇنغــا قارشــى ۋه جىنــايهتچى، تېرورچــى«نىڭ كىشــىجاي

 ى ئىنچىكه ئويلىنىپ بېقىڭ.ئهمهس. بۇن يئاتىلىشى مهخپى
ىز. ئـۇ بولسـىمۇ تىرىـك تاغۇتالرنىـڭ خهتىرىنـى بىلىۋاالاليسـ ،ھهدىسنى ئويالنسـىڭىزتۆۋهندىكى 

 :ىن رىۋايهت قىلغان مۇنۇ ھهدىستۇرس ئىبنى ھازىمدئىمام بۇخارى قهي

مۇنـداق  دىـن سـوئال سـوراپ ئهبۇ بهكـرى سـىددىق  بولغان بىر ئايالئهھمهس قهبىلىسىدىن 

ُ ِبِه بـَْعَد اْجلَاِهِليَِّة ؟{ دېدى: ـُتُكْم  َما بـََقاُؤنَا َعَلى َهَذا اْألَْمِر الصَّاِلِح الَِّذي َجاَء الَّ قَاَل بـََقـاؤُُكْم َعَلْيـِه َمـا اْسـتَـَقاَمْت ِبُكـْم أَِئمَّ
ِمــِك ُرُءوٌس َوَأْشــرَافٌ  َْ ــةُ؟ قَــاَل أََمــا َكــاَن ِلَق َنـَُهْم قَالَــْت بـََلــى قَــاَل فـَُهــْم أُولَِئــِك َعَلــى النَّــاسِ  قَالَــْت َوَمــا اْألَِئمَّ  }يَــْأُمُرونـَُهْم فـَُيِطيُعــ

تائـاال ئېلىـپ كهلـگهن بـۇ ياخشـى ئىـش ئۈسـتىده قانچىلىـك داۋام هللا كېيىنتىن هتىيلىجاھ بىز{

ۇرغـان مـۇددهتكىچه ت مۇسـتهھكهم(ھهق ئۈستىده)  ئىماملىرىڭالر: ئېتىمىز؟ ئهبۇ بهكرى سىددىق 

: قهۋمىڭنىڭ ئۇالرغا دى. ئهبۇ بهكرى سىددىق ېد ؟كىملهر ئىمامالر: دېدى. ئايال ،داۋاملىشىسىلهر
! لىرى يوقمـۇ؟ىلىرى ۋه شـهرهپلىك كىشـباشـلىقلهر ئىتائهت قىلىـدىغان خهلقبۇيرۇق چۈشۈرىدىغان، 

 الردۇرلهر ئۈسـتىدىكى ئىمـامىئهنه شـۇالر كىشـ: دى. ئهبـۇ بهكـرى سـىددىق ېـد، ئايال: بـار دېدى.
  664F۱.}دېدى

بۇ ياخشـى ئىـش ئۈسـتىده قانچىلىـك «[ئىبنى ھهجهر ئۇ ھهدىسنىڭ شهرھىسىده مۇنداق دهيدۇ: 
ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان  ئـۇئىسـالم دىنـى ۋه  ــــ تىـن مهقسـهت»ياخشى ئىش«دېگهن  »داۋام ئېتىمىز؟
قاتـارلىقالردۇر}. پاقلىق، مهزلۇمغا ياردهم بېرىش ۋه ھهرنهرسـىنى ئـۆز ئورنىـدا قويـۇش ىئادالهت، ئىتت

دېــيىش شــۇنىڭ ئۈچۈنــدۇركى، » ۇرغــان مــۇددهتكىچهت مۇســتهھكهم(ھهق ئۈســتىده)  ئىمــاملىرىڭالر«
چهتنهيدىكهن، شـۇ ھهقتىن كىمكى  نىڭ ئىچىدىنئىمامالر بولىدۇ، ادپادىشاھلىرىنىڭ دىنى كىشىلهر

665F].ھامانال قايىدۇ ۋه باشقىالرنى قايدۇرىدۇ

۲ 
دىننى پهقهت پادىشاھالر، يامان موللىالر [ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارهك رهھىمهھۇلالھ مۇنداق دېگهن: 

 666F۳.]ۋه ئۇالرنىڭ راھىبلىرىال بۇزىدۇ

سـۈكۈت  دېگۈچى ئاشۇ كىشـىلهرنىڭ تىرىـك تـاغۇتالردىن »مهن مولال«ئۆزىنى  ،ئېچىنارلىق يېرى
 ئـۆزىنىئهيـن بولغـان جىھـادتىن  پهرزقا ۋه شـىبىر بۆلۈك ياشـالرنىڭ نهزىرىـده سـۈكۈت قىل ،قىلىشى

شقا باھانه بولۇپ قالدى. جىھاد بۇالرنىڭ نهزىرىده قهبـرىگه چوقۇنغـۇچىالر ۋه سـوپىالرغا قارشـى اچۇرۇق
                                                           

 ھهدىس -3834 ۱
 بهت -151جىلد  -7» فهتھۇل بارى« ۲
 ئايهت -71سۈره تهۋبه  ۳
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تىرىك پچىالر پهقهت ۇخاسلىشىپ قالدى. قهبرىگه چوقۇنغۇچىالر ۋه تهسهۋۋ ئېلىپ بېرىلىدىغان ئىشقا
 الپ قۇۋۋهتلىشى بىلهنال) ياشىيااليدۇ.ئۇالرنىڭ قولتاغۇتالرنىڭ قوينىدا (

 
 ئارقىلىق مهيدانغا كېلىدۇ ۇقدوستل يئىسالمنىڭ شهۋكىتى ئىمانى .بۆلهك -17

َهْوَن َعـْن اْلُمنَكـِر تائاال مۇنداق دېگهن: هللا. 1 َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعضإ يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

ُ ِإنَّ الََّ  ـــَك َســـيَـْرَمحُُهْم الَّ ـــالَة َويـُْؤتُـــوَن الزََّكـــاَة َويُِطيُعـــوَن الََّ َوَرُســـوَلُه ُأْولََِّ ـــٌز َحِكـــيمٌ َويُِقيُمـــوَن الصَّ ـــۇئمىن ئهرلهر،   َعزِي م

ئۇالر (كىشىلهرنى) ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا بۇيرۇيـدۇ، يامـان  .بىرى بىلهن دوستتۇر ـ مۇئمىن ئايالالر بىر
نىـڭ پهيغهمبىـرىگه ئىتـائهت هللاقا ۋه هللائىشالردىن توسىدۇ، نامازنى (تولۇق) ئادا قىلىدۇ، زاكات بېرىدۇ، 

 .667F۱ھهقىقهتهن غالىبتۇر، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇرهللارهھىم قىلىدۇ، هللائهنه شۇالرغا  .قىلىدۇ

ــداق هللا .2 ــگهن: يهنه مۇن ـَــالُِبونَ دې ــِإنَّ ِحــْزَب الَِّ ُهــْم اْل ــوا َف ــَولَّ الََّ َوَرُســوَلُه َوالَّــِذيَن آَمُن ــى  َوَمــْن يـَتَـ كىمك

نىـڭ هللا ،نىـڭ جامائهسـىدىندۇر)هللادىكهن، (ئۇ نىڭ پهيغهمبىرىنى ۋه مۇئمىنلهرنى دوست تۇتىهللانى، هللا

   .668F۲جامائهسى (ئهلۋهتته) غالىبتۇر
ئۆزئـــارا لهرنىـــڭ مۇئمىنمهجبـــۇرىيهتلهرنى ئـــادا قىلىـــش ئۈچـــۈن،  يئىمـــانى ئـــايهت بىرىنچـــى

–كـۈچ يامـانلىقتىن توسـۇش پ،دوستلىشىشىنىڭ ئهھمىيىتىگه ئاگاھالندۇردى. ياخشـىلىققا بـۇيرۇ
 پ،بىــلهن (يهنــى ياخشــىلىققا بــۇيرۇ بــۇ ئــايهت ئۇنىــڭ ،هتســىز مېــۋه بېرهلمىگهنلىكــى ئۈچــۈنقۇۋۋ

دوستلىشىشـى ئـارقىلىق  ئـارائۆزلهرنىـڭ مۇئمىنبۇ شهۋكهت  .دىنيامانلىقتىن توسۇش بىلهن) باشال

رهھـمهت بىـلهن ۋهده قىلىنغـان دهپ  رهھىم قىلىـدۇهللائهنه شۇالرغا  بارلىققا كېلىدۇ. بۇ ئارقىلىق

اجلََْماَعـُة َرْمحَـٌة َواْلُفْرقَـُة « دېـگهن: مۇنـداق بـۇ ھهقـته پهيغهمـبهر . دۇىـئهت بارلىققـا كېلامۇسۇلمان جام
 َتُكونُـوا  َوَال  :تائاالنىـڭهللابـۇنى قۇرئـان كهرىمـدىكى  669F۳.»تۇرب، بۆلۈنـۈش ئـازاجامائهت رهھمهت« »َعَذابٌ 

 ،روشهن دهلىللهر كهلگهندىن كېـيىن َكالَِّذيَن تـََفرَُّقوا َواْختَـَلُفوا ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهْم اْلبَـيَِّناُت َوُأْولَََِّك َهلُْم َعـَذاٌب َعِظـيمٌ 

ئهنه  دهك بولمـاڭالر،(يهنـى يهھـۇدىيالر ۋه ناسـاراالر) ئايرىلىپ كېتىشكهن ۋه ئىختىالپ قىلىشـقان كىشـىلهر

شــۇالر چــوڭ ئازابقــا دۇچــار بولىــدۇ 670F

 ،مهترهھــ ،دېــگهن ســۆزى تهســتىقاليدۇ. شــۇنىڭ ئۈچــۈن ٤
 ئىختىالپنىڭ جازاسىدۇر. ،بئازا ،دوستلىشىشنىڭ مۇكاپاتى

ى ئـايهتته يـاردهم بېـرىش بىـلهن چـدېـگهن ئىككىن (ئهلۋهتته) غالىبتۇرنىڭ جامائهسى هللا ،ئهمما
 پهرزسـۈپىتىده  ىياردهمنىڭ شـهرتلىرىدىن بىـر قنىڭ بۇۇدوستل يشارهت بار. ئۇ ئايهتته يهنه ئىمانىېب

ت كهلىمىسـى بىـلهن دېـگهن شـهر (يهنى كىمكـى) َوَمـنْ ئايهت  چۈنكى ئۇ ،بار ئىشارهتئىكهنلىكىگه 

دېـگهن جـۈمله  لهرنى دوسـت تۇتىـدىكهنمـۇئمىننىـڭ پهيغهمبىرىنـى ۋه هللانـى، هللاكىمكى باشالندى. 

نۇسـرهت بىـلهن –غهلىـبهدهپ  نىـڭ جامائهسـى (ئهلـۋهتته) غـالىبتۇرهللاتنىڭ يهكـۈنى ۇر. شهرتشهرت

لهرنى دوسـت مـۇئمىننىـڭ پهيغهمبىرىنـى ۋه هللانـى، هللاكىمكـى تائاالنىـڭ هللاشارهت بېرىشتۇر. بىز ېب

نىـڭ ئۇنـى ۋه هللاىڭ لهرنمۇئمىنئۇنىڭدا  اق،دېگهن سۆزىدىكى تهرتىپنى ئىنچىكه ئويالنس تۇتىدىكهن
                                                           

 بهت -10جىلد  -1» مۇۋهققىئىين ئهن رهببىل ئالهمىينئىئالمۇل « ۱
 ئايهت -51مائىده  سۈره ۲
 .دېگهن »ھهسهن«ئىبنى ئهبى ئاسىم رىۋايىتى، ئهلبانى بۇ ھهدىسنى  ۳
 ئايهت -105سۈره ئال ئىمران  ٤
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 ئىشـارهتت تۇتۇش ئۈستىگه بولمىغـان توپلىشىشـىنىڭ ئېتىبارىنىـڭ يوقلىقىغـا پهيغهمبىرىنى دوس
 . قولغا كېلىدۇبار. بۇ پهقهت قۇرئان ۋه ھهدىسكه ئېسىلىش ئارقىلىق 

َوأَنَا آُمـرُُكْم « :نىڭ مۇنۇ سۆزىده ئوچۇق بۇيرۇق كهلگهن يغهمبهر لىكىگه پهپهرزجامائهت بولۇشنىڭ 
ــْمِع َوالطَّاَعـــِة َواهلِْْجــَرِة َواجلَِْهـــاِد ِيف َســِبيل هللا ُ أََمـــَرِين ِبِــنَّ: اَجلَماَعـــِة َوالسَّ مهن ســـىلهرنى بهش نهرســـىگه « »ِمَْمــٍس الَّ

(ئهمىرنىــڭ ســۆزىنى)   ؛الزىــم تۇتۇشــقانى جامــائهت  :غــانۇمېنــى شــۇنىڭغا بۇيرهللابــۇيرۇيمهن، 
671F».يولىدا جىھاد قىلىشقاهللا  ؛قىلىشقا ھىجرهت  ؛ئىتائهت قىلىشقا(ئهمىرگه)   ؛ئاڭالشقا

۱  
سۆزى  »جامائهت«بايان قىلىنىدۇ. ھهدىس  ين بۇ مهسىلىده تهپسىلىۋاتقابۇ ھهدىس بىز توختىلى

ئۇنى بـاغالپ  ،دوستلۇق يئىمانى ،يولى جىھاد سۆزى بىلهن ئاخىرالشتى. »جىھاد«بىلهن باشلىنىپ 
جامائهت ئۈچۈن بىر باشـنىڭ (يهنـى  تۇرىدىغان مۇسۇلمان جامائهتنى تهشكىللهش بىلهن باشلىنىدۇ.

بايـان قىلـدۇق.  يىنچى بابىـدا تهپسـىلىبىـز بـۇ كىتابنىـڭ ئـۈچبۇنى . ۆرۈر) بولۇشى زئا–ئهمىرنىڭ

ــا ــر«ھارىســنىڭ ھهدىســىده  ،ئهمم ــۇق  »ئهمى ــا ئوچ ــدى. پهقهت ئېلىنتىلغ ــبهرمى ــڭ  پهيغهم  :نى
جامـائهت ئهمىـرىگه  ، يهنـىدىهنهن سۆزى بىلهن يوشۇرۇن ئىپادىلدېگ» قاۋه ئىتائهت قىلىش قائاڭالش«

ى زىكـرى قىلىشـى شـۇنىڭ نـ»قاۋه ئىتـائهت قىلىشـ قائاڭالشـ« :نىـڭ پهيغهمـبهر  .دېگهن بولىـدۇ
نىــڭ كاتتــا ىتىقۇۋۋ–ۋه كــۈچ ىئــۇ ئىككىســى جامائهتنىــڭ بىرلىكــى، ئۇيۇشۇشــ ،ئۈچۈنــدۇركى

ھىجرهتنــى زىكــرى قىلىشــى شــۇنىڭ ئۈچۈنــدۇركى، ئــۇ ھىجــرهت كــۆپىنچه  كېــيىن. ســهۋهبلىرىدىن
ئۇنىڭغــا  ۆلهكتهبــ -11يولىــدىكى جىھادنىــڭ مۇقهددىمىســى ۋه يېقىنــى بولىــدۇ. مهن هللا ،ۋاقىتتــا
شـى، ئۇنىـڭ ۇيولىـدىكى جىھـاد بىـلهن ئاخىرالشتۇرهللاھهدىسـنى  كېـيىنقىلغان ئىـدىم.  ئىشارهت

يولىـدىكى جىھادنىـڭ هللابىر ئهمهل ئىكهنلىكىگه ۋه ئهڭ مۇھىم  ئىچىده مۇسۇلمانالرنىڭ ئهمهللىرى
 -9 قىلىـش ئۈچۈنـدۇر. بـۇ ھهقـته ئىشـارهتيۇقىرىقىالرنىڭ ھهممىسىنىڭ خۇالسىسى ئىكهنلىكىـگه 

ارقىلىق ارلىقالر ئــتوختالغـان ئىـدۇق. جامـائهت بولـۇش، ئـاڭالش ۋه ئىتـائهت قىلىـش قاتـ ۆلهكتهبـ
لىــك بولغـان كــۈچ بارلىققـا كېلىــدۇ. ھىجـرهت ئــارقىلىق جىھادقـا تهييــارلىنىش ۋه جىھادقـا كېرهك

 قا چىقىدۇ. دش ۋۇجۇنۇجابدۇ
 :تائاالنىـڭهللادا كهلـگهن دهلىلـلهر كـۆپ. ىق ئارقىلىق كۈچ ھـازىرالش توغرىسـۇدوستل يئىمانى

 اْلِقتَـالِ يَاأَيـَُّها النَِّيبُّ َحرِّْض اْلُمْؤِمِنَني َعَلى  !لهرنى (مۇشـرىكالر بىـلهن) ئـۇرۇش قىلىشـقا مـۇئمىنئى پهيغهمبهر

ُ َأْن َيُكفَّ بَْأَس الَِّذي،672F۲ رىغبهتلهندۈرگىن  َن َكَفُروافـََقاِتْل ِيف َسِبيِل الَِّ ال ُتَكلَُّف ِإالَّ نـَْفَسَك َوَحرِّْض اْلُمْؤِمِنَني َعَسى الَّ

 (!ئى مۇھهممهد)جىھاد قىلغىن (يهنى ئۆزۈڭ يالغۇز بولساڭمۇ جىھاد قىلغىن، ساڭا غهلىـبه  نىڭ يولىداهللا
ــمه.) ســهن پهقهت  ۋهده قىلىنغــان. مۇناپىقالرنىــڭ جىھــادتىن قېلىــپ قالغانلىقىغــا ئهھمىــيهت بېرىــپ كهت

نىڭ كاپىرالر كـۈچىنى توسـىدىغانلىقىمۇ هللالهرنى (جىھادقا) قىزىقتۇرغىن، مۇئمىنسهن، ڭگىال جاۋابكارئۆزۈ

ىقهتتۇرھهق 673F

 پهقهت ۇش،كـۈچىنى توسـ كاپىرالرنىڭ .هرنىڭ جۈملىسىدىنلدېگهن سۆزى مهزكۇر دهلىل ۳
زىقتۇرۇش ئارقىلىق قولغا كهلگهن قۇۋۋهت بىلهنال تاكامۇللىشىدۇ. بۇ ھهقته مۇئمىنلهرنى جىھادقا قى

                                                           
 .دېگهن »سهھىھ«ئهھمهد رىۋايىتى، بۇ ھهدىسنى ئهلبانى  ۱
 ئايهت -65سۈره ئهنفال  ۲
 ئايهت -84سۈره نىسائ  ۳
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 الرساڭا ئىتائهت قىلغان« »َعَصـاكَ َوقَاِتْل مبَـْن أطَاَعـَك َمـْن «تائاال ئۆزىنىڭ پهيغهمبىرىگه مۇنداق دېگهن: هللا

 674F۱.»قارشى ئۇرۇش قىلغىن الرغابىلهن بىرگه ساڭا ئاسىيلىق قىلغان

–غهلىــبهشــۇنداقال جىھادنىــڭ  ،امائهتنىــڭ جىھــادتىكى ئهھمىيىتىنــىيــۇقىرىقىالردىن ســىز ج

َوَمـْن يـَتَــَولَّ الََّ  .نۇسرهتتىن ئىبارهت مېۋىسىنىڭ جامائهتسىز قولغا كهلمهيدىغانلىقىنى بىلىۋاالاليسىز

لهرنى دوسـت مـۇئمىننىڭ پهيغهمبىرىنى ۋه هللانى، هللاكىمكى  َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا فَِإنَّ ِحْزَب الَِّ ُهْم اْلـَـالُِبونَ 

 ،بۇنىـڭ ئهكسـىچه .نىڭ جامائهسـى (ئهلـۋهتته) غـالىبتۇرهللانىڭ جامائهسىدىندۇر). هللاتۇتىدىكهن، (ئۇ 
ى سـهۋهبلىرىدىندۇر. بـۇ چـلىشنىڭ بىرىنېمهغلۇبىيهت ۋه ياردهمسىز ق، پلىشىشش ۋه ئىختىالۈنۈبۆل

تَـْفَشـُلوا َوتَـْذَهَب ِرُحيُكـْم َواْصـِربُوا ِإنَّ الََّ َمـَع الصَّـاِبرِينَ تائاال مۇنداق دېگهن: هللاھهقته  ئىخـتىالپ  َوَال تـَنَـاَعُعوا فـَ

قـۇۋۋىتىڭالر كېتىـپ –قورقـۇپ قالىسـىلهر، كـۈچقىلىشماڭالر، بولمىسا، (دۈشـمهن بىـلهن ئۇچرىشىشـتىن) 

 :تائاالنىـڭهللابۇ مهغلـۇبىيهت  .675F۲قىلغۇچىالر بىلهن بىللىدۇر سهۋرھهقىقهتهن هللاقىلىڭالر،  سهۋر .قالىدۇ

 َعِظـــيمٌ   َتُكونُـــوا َكالَّـــِذيَن تـََفرَّقُـــوا َواْختَـَلُفـــوا ِمـــْن بـَْعـــِد َمـــا َجـــاَءُهْم اْلبَـيَِّنـــاُت َوُأْولََِّـــَك َهلـُــْم َعـــَذابٌ َوَال  روشـــهن دهلىلـــلهر

دهك (يهنـى يهھـۇدىيالر ۋه ناسـاراالر) كهلگهندىن كېيىن ئايرىلىپ كېتىشكهن ۋه ئىختىالپ قىلىشقان كىشىلهر

ئهنه شۇالر چوڭ ئازابقا دۇچـار بولىـدۇبولماڭالر،  676F

نغان ئازابنىـڭ بىـر ه تهھـدىت سـېلىدېـگهن سـۆزىد ۳

َولَنُــِذيَقنـَُّهْم ِمــْن اْلَعــَذاِب اْألَْدَىن ُدوَن اْلَعــَذاِب اَألْكــَربِ َلَعلَُّهــْم تائــاال مۇنــداق دېــگهن: هللاقىســمىدۇر. بــۇ ھهقــته 

بىز ئۇالرغا چوقۇم ئهڭ چوڭ ئازابتىن (يهنى ئاخىرهت ئازابىـدىن)  ،ئۇالرنىڭ تهۋبه قىلىشى ئۈچۈن يـَْرِجُعـونَ 

  .677F٤ئىلگىرى ئهڭ يېقىنقى ئازاب (يهنى دۇنيا ئازابى)نى تېتىتىمىز
ئـۇ ئـازابتىن بولـۇپ، ئهڭ يېقىنقـى  ،بىيهت ۋه كاپىر دۈشمهننىڭ مۇسـۇلمانالرنى خارلىشـىمهغلۇ

 . ش ۋه ئىختىالپلىشىشنىڭ جازاسىۈنۈبۆل

 :ىسـىده مۇنـداق بايـان قىلغـان ئىـدىمنىـڭ ھهد مهن ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان سهۋبان 
ــۇالر ئۆ ــتىدىن پهقهت ئ ــۇلمانالر ئۈس ــمهننىڭ مۇس ــارا دۈش ــقاندىالزئ ــۈمران  ئىختىالپلىشــپ ئۇرۇش ھۆك

 ۇر.ى قانۇنىيهتتبواللىشى تهقدىر
ت هـــ جاھىلىي مهسائىلۇل جاھىلىييه«ھاب ئۆزىنىڭ هھشهيخۇل ئىسالم مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلۋ

ــىلىلىرى ــ» مهس ــاملىق كىتابى ــان دان ــان قىلغ ــداق دهپ باي ــاھىلىي :مۇن ــىلىلىرى ته[ج نىڭ مهس
نى ۋه ئاڭالشـ ئهمىرنىڭ سۆزىنىئۇالر  چېچىالڭغۇلۇق ھالىتى بولۇپ،نىڭ مۇسۇلمانالر ئىككىنچىسى،

 ،الرنى بىرلىشىشكه بۇيرۇپئۇ تائاالهللادهپ قارايدۇ.  »پهسلىك ،خارلىق« نى:ئىتائهت قىلىشئهمىرگه 

يًعا َوال تـََفرَُّقوا َواذُْكـُروا نِعْ شتىن توسۇپ مۇنداق دېگهن: ۈنۈبۆل َمـَة الَِّ َعلَـْيُكْم ِإْذ ُكْنـُتْم َأْعـَداًء َواْعَتِصُموا ِحبَْبِل الَِّ مجَِ

ــذَكُ  َق ــْن النَّــاِر فَأَنـْ ــَرةإ ِم ــى َشــَفا ُحْف ــُتْم َعَل ــا وَُكْن ــِه ِإْخَواًن ــوِبُكْم فََأْصــَبْكُتْم بِِنْعَمِت ــْنيَ قـُُل ــأَلََّف بـَ ــاَف َه ــالر  ْم ِمنـْ ــڭ هللاھهممىڭ نى

ئايرىلمــاڭالر (يهنــى ســىلهردىن ئىلگىــرى نىــڭ دىنىغــا) مهھــكهم يېپىشــىڭالر، هللاىســىغا (يهنــى ئارغامچ

نىـڭ سـىلهرگه بهرگهن هللايهھۇدىيالر ۋه ناساراالر ئىختىالپ قىلىشـقاندهك، دىنـدا ئىخـتىالپ قىلىشـماڭالر). 
نىـڭ هللادىلىڭالرنـى بىرلهشـتۈردى، هللامىتىنى ئهسلهڭالر، ئۆز ۋاقتىدا سىلهر ئۆزئارا دۈشمهن ئىـدىڭالر، ئنې

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 ئايهت -46سۈره ئهنفال  ۲
 ئايهت -105سۈره ئال ئىمران  ۳
 ئايهت -21سۈره سهجده  ٤
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سـىلهرنى هللاقۇرىنىـڭ گىرۋىكىـده ئىـدىڭالر، وڭالر، سـىلهر دوزاخ چۇبولـدىتى بىلهن ئۆزئارا قېرىنداش مئنې

(ئىسالم ئارقىلىق) ئۇنىڭدىن قۇتقۇزدى 678F

۱[. 
ئېچىنــارلىق يېــرى شــۇكى، ھــازىر ھهربىــر رايونــدا ئىســالم نــامى بىــلهن خىــزمهت قىلىۋاتقــان 

نىڭ تهجاھىلىي ا بۇپالشقانلىقىنى كۆرىسىز. ماننگهنلىكى ۋه ئىختىالۈنۇرغۇنلىغان جامائهتلهرنىڭ بۆل
نىڭ ھهق كىشـىلهرۋه  بـۇ ئاپهتنىـڭ چارىسـى ،ى بابىـداچمهن بۇ كىتابنىڭ ئۈچىن سۈپهتلىرىدىندۇر.

پهرز يولغا ئهگهشـكۈچى جامائهتلهرنىـڭ ئىچىـدىن ئهڭ كونـا جامائهتنىـڭ ئهتراپىغـا توپلىشىشـىنىڭ 
ــوغرا يولنىــڭ ھــازىرقى  ،ئىكهنلىكــى، شــۇنداقال ــدىكى ت ــاد قىلىــش تائاالنىــڭ هللازامان ــدا جىھ يولى

 .ىپ ئۆتتۈملىتىمۇ توختبۆلهك -16 ئىكهنلىكى قاتارلىقالرنى بايان قىلغان ئىدىم. مهن بۇ ھهقته
ه تبـۆلهك -15قهتهن تىرىـك تـاغۇتالردۇر. بـۇ ھهقـته ا كېلىۋاتقان ئهڭ چـوڭ خهتهر ھهقىـئىسالمغ

ىـلهن بېكىـتىلگهن بولـۇپ، ب ئتوختالدىم. ئۇالرغا قارشى تۇرۇشنىڭ ئۇسۇلى ئايهت، ھهدىس ۋه ئىجمـا
ئــاجىز  ،پهرزلىكــىئــۇرۇش ئېچىشــنىڭ  قارشــى ئۇالرغــا ،ئىجتىھــاد قىلىشــقا ئــورۇن يــوق. شــۇنداقال

 بېكىتىلگهن. بىلهن بىرگهلىكى پهرزكهلگهنده تهييارلىق كۆرۈشنىڭ 
ئىكهنلىكىگه دهلىلىمنى بايان قىلغان ئىدىم. ئۇ دهلىـل پهرز مهن كونا جامائهتكه ئهگىشىشنىڭ 

َا«مۇنــداق دېــگهن:  پهيغهمــبهر  ،نىــڭ مۇنــۇ ھهدىســى بولســا ئهبــۇ ھــۇرهيره  َعــةِ  فُـ » فَــاَألوَّلِ  اَألوَّلِ  بِبَـيـْ

مهن ئۇ ھهدىس بىلهن دهلىل كهلتۈرۈشنىڭ ئۇسـۇلىنى  679F۲»ىسىنىڭ بهيئىتىگه ۋاپا قىلىڭالر!چبىرىن«
 قىلغان. بابتا بايان -3

نىـڭ مهسـجىدلىرىده هللا َوَمـْن َأْظلَـُم ِممـَّْن َمنَـَع َمَسـاِجَد الَِّ َأْن يُـْذَكَر ِفيَهـا اْمسُـهُ  :تائاالنىڭهللاھهدىسكه ئۇ 

نىڭ نامىنىڭ ياد قىلىنىشىنى توسقانالردىنمۇ زالىم كىشـى بـارمۇ؟هللا 680F

 ىكىدېـگهن سـۆزىنىڭ تهپسـىرىد ۳
نىڭ يېنىغـا دىجبىـر مهسـ مۇسـۇلمانالر[ :ئۇ مۇنداق دېـگهن ئىـدى ،مۇنۇ سۆزى ئوخشايدۇ قۇرتۇبىنىڭ

ىن توسۇلمايدۇ. لېكىن ئۇالر ئاشـۇ ئـارقىلىق بىرىنچـى تسېلىش جىدياكى ئۇنىڭغا يېقىن يهرگه مهس
ــۇزۇش ۋه بىرجىدمهســ ــارلىقالرنى كۆزلىســه ىكىنــىلنىڭ جامــائىتىنى بۆلــۈش، ب ــارچىالش قات ــۇ  ،پ ب

لىدۇ. شـۇنىڭ ۇسېلىشـتىن توسـ بۇزۇۋېتىلىـدۇ ۋه جىدى مهسـچـنئۇنىڭدىن مۇستهسنا بولۇپ، ئىككى
نىڭ جىدبىـر مهسـ ،نىڭ بولۇشـىمهسـجىد هىئهھهرده ئىككى جامبىر ش« :بىز مۇنداق دهيمىز ،ئۈچۈن

681F].»ته ئىككى جامائهتنىڭ ناماز ئوقۇشى دۇرۇس ئهمهسجىدئىككى ئىمامى بولۇشى ۋه بىر مهس

٤ 
 ئۇنىڭـدا ،چـۈنكى .جامـائهت قـۇرۇش توسـىلىدۇ يبىـر رايونـدا بىـردىن كـۆپ جىھـادى ،شۇنىڭدهك

 تىش ۋه ئۇالرغا زىيان يهتكۈزۈش بار. ېمۇسۇلمانالرنى بۆلۈش، ئۇالرنىڭ تىرىشچانلىقىنى پارچىلىۋ
، مهزكـۇر جامائهتنىـڭ ئىچكـى قانـدائۇنىڭ زىيـان سېلىشـىدىن قورق ،چىيىپۈك نىڭبىر جامائهت

ش ۋه پـارچىلىنىش پهيـدا ۈنـۈجامائهت ئىچىـده بۆل ،شى ئۈچۈنۇلهن مهشغۇل بولۇپ تۇرىيهتلهر بىدزىد
 بۇ ،بولسا مهۋجۇدبۆلۈنۈش ئهسلىدىنال  . ئۇنداقتا،نىڭ ئادىتىتاغۇتالر كالال قاتۇرۇشىلىش ئۈستىده ق

  ؟!بولماقچى قانداق
دهپ قـارايمىز.  شۇنىڭ ئۈچۈن بىـز تـوغرا مهنھهجلىـك كونـا جامـائهت ئهتراپىغـا ئۇيۇشۇشـنى پهرز

ش، ۈنـۈقىلمىـش بۆل بـۇ ،چۈنكى .ئۇ گۇناھكار ،كىمكى يېڭى جامائهتكه ھهمكارلىشىدىكهن ،شۇنداقال
                                                           

 ئايهت -103سۈره ئال ئىمران  ۱
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 ئايهت -114سۈره بهقهره  ۳
 بهت -78جىلد  -2قۇرتۇبى  ٤
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بــۇ ھهقــته  پــارچىلىنىش ۋه ئىســالم خىــزمىتىگه زىيــان يهتكــۈزۈش قاتارلىقالرغــا ھهمكارالشــقانلىق.

ــگهن: هللا ــداق دې ــاال مۇن ــِربِّ َوالتـَّْقــَوى تائ َعــاَونُوا َعَلــى اْل َعــاَونُوا َعَلــى اِإلمثِْ َواْلُعــْدَوانِ َوتـَ ــقا ۋه  َوال تـَ ــى ئىش ياخش

 .682F۱تهقۋادارلىققا ياردهملىشىڭالر، گۇناھقا ۋه زۇلۇمغا ياردهملهشمهڭالر

زىيـان يهتكۈزۈشـكىمۇ، زىيانغـا يولسـىز قـاراپ » «َضـَرَر وال ِضـرَارَ  ال«مۇنداق دېـگهن:  پهيغهمبهر 

683F».تۇرۇشقىمۇ بولمايدۇ

۲ 
 .سۆز نگه قارىتىلغاكونا جامائهت بىلهن يېڭى جامائهتنى بىلگهن ئادهم مانا بۇ

ــازىرقى ــان  ھ ــدا نۇرغۇنلىغ ــالمىزامان ــۇلمانالرنىڭ  يئىس ــدهك، مۇس ــڭ قىلىۋاتقىنى جامائهتلهرنى
ــى، هللا ــغۇل بولۇش ــلهن مهش ــش بى ــداق ئى ــقا ھهرقان ــتىن باش ــاد قىلىش ــدا جىھ ــڭ ئۇۋه هللايولى نى

ــانلىقپ ــانهت قىلغ ــرىگه خىي ــۇنى زايه  ،شــۇنداقال. هيغهمبى ــانلىق ۋه ئ ــانهت قىلغ ــا خىي مۇشــۇ دىنغ

ُونُـوا َأَمانَـاِتُكْم تائاال مۇنـداق دېـگهن: هللاقىلغانلىقتۇر. بۇ ھهقته  ُونُـوا الََّ َوالرَُّسـوَل َوََ ََ يَاأَيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوا ال 

ُتْم تـَْعَلُمونَ  مـاڭالر، سـىلهرگه قويۇلغـان ئامـانهتلهرگه قا، پهيغهمـبهرگه خىيـانهت قىلهللالهر! مۇئمىنئى  َوأَنـْ

  .684F۳بىلىپ تۇرۇپ خىيانهت قىلماڭالر
. پهرز ئهيـنبۈگۈنكى كۈنده جىھاد قىلىش زېمىننىـڭ كـۆپ قىسـىم جايلىرىـدىكى مۇسـۇلمانالرغا 

يـاكى باشـقا رايونـدىكى مۇسـۇلمان  ى ئـۆز ۋهتىنىـده جىھـاد قىلسـۇنمۇسۇلمان كىش ،شۇنىڭ ئۈچۈن
تته بۇ ئىككىلىسىدىن جهھه يشهرئىكىمكى  .قېرىنداشلىرىغا ياردهم بېرىش ئۈچۈن ھىجرهت قىلسۇن

 ؛مــۇئمىنلهرنى جىھادقــا قىزىقتۇرســۇن ؛يولىــدا چىقىــم قىلســۇنهللائىقتىســادىنى  ،ئــاجىز كهلســه
دىن ۋه تېـز نىىلىـك ئاتـا قىلىشـيېقىنـدا كهڭچ هرگهمـۇئمىنل ،غا كاپىرالرنى ۋهيران قىلىشتائاالهللا

 كۆرسـىتىلگهنيېلىنسۇن. شۈبھىسىزكى، جىھـاد يولىنىـڭ باشقىسـىغا ياردهم ئاتا قىلىشنى تىلهپ 
 كاپىرالردىن ازاماند قىرھازىپ قىلىنغان ھهرقانداق ئىقتىساد زايه كهتكۈچىدۇر. سهر ۋه تىرىشچانلىق

بولغـان جىھادنىـڭ چـاقىنى ئىتتىـرىش  ئهيـنپهرز يـولى سـۈپىتىده  يقۇتۇلۇشنىڭ بىردىنبىر شهرئى
 .پهرزمۈلۈكلهرنى توپالش –قۇۋۋهت ۋه مال–ئۈچۈن، بارلىق كۈچ
رنىڭ مهغلـۇپ مۇسـۇلمانال« ا:توغرۇلۇق دېگهن سۆزىمىزنىڭ باشلىرىدتهييارلىق  يبىزنىڭ ئىمانى

دهپ بېكىـتكهن سـۆزىمىز زېھىـنلهردىن  »ى بولۇپ ئىچكى سهۋهبلهردۇرچىرىنب بولۇشىنىڭ سهۋهبلىرى

سـاڭا  َوَمـا َأَصـاَبَك ِمـْن َسـيََِّّةإ َفِمـْن نـَْفِسـكَ  :تائاالنىـڭهللاچىقىپ كهتمهسلىكى كېرهك. بۇنىڭ دهلىلى 

 َوَمـا َأَصـاَبُكْم ِمـْن ُمِصـيَبةإ فَِبَمـا َكَسـَبْت أَيْـِديُكمْ  ،685F٤يهتكهن يامانلىق (قىلمىشلىرىڭ تۈپهيلىـدىن) ئۆزۈڭدىنـدۇر

 سىلهرگه (يهنى جېـنىڭالر يـاكى مېلىڭالرغـا) ھهرقانـداق بىـر مۇسـىبهت يهتسـه، ئـۇ سـىلهرنىڭ قىلغـان

گۇناھىڭالر تۈپهيلىدىن كهلگهن بولىدۇ 686F

 دېگهن سۆزىدۇر.  ۱
ئىسـالھاتتىن ئۈمىـد يـوق. بۇنىـڭ  يمـۇمىوئ لىپ بارماي تـۇرۇپېئىچكى تۈزهش ۋه ئۆزگهرتىش ئ

ــى  ــڭهللادهلىل ــا بِأَنُفِســِهمْ ِإنَّ  :تائاالنى ُوا َم ـَــريِّ ــْومإ َحــىتَّ يـُ ــا ِبَق ُ َم ـَــريِّ ــڭ ھهر الََّ ال يـُ ــر قهۋم ئۆزىنى ــداق بى قان

چه) ۈممىگـۆمهتلىرىگه تۇزكورلۇق قىلىـپ گۇناھالرغـا چئنىڭ بهرگهن نېهللائهھۋالىنى ئۆزگهرتمىگۈچه (يهنى 

                                                           
 ئايهت -2سۈره مائىده  ۱
 دارى قۇتنى رىۋايىتى ۲
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 ئايهت -79سۈره نىسائ  ٤
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ھـۆرمهتنى –خاتىرجهملىك ۋه ئىززهتمهت، ئئۇالرغا بهرگهن نېهللائۇالرنىڭ ئهھۋالىنى ئۆزگهرتمهيدۇ (يهنى هللا

ئېلىپ تاشلىمايدۇ) 687F

 دېگهن سۆزىدۇر. ۲

دۈشـمهننىڭ  ،نـدهكهنىڭ ھهدىسىده كهلگ سهۋبان « :يمىزبىز مۇنداق ده ،مۇشۇنىڭغا ئاساسهن
ئۇالرنىـڭ بۆلـۈنگهنلىكى ۋه  پهقهت ،بولۇشـى ۋه ئـۇالرنى خارلىشـىمۇسۇلمانالر ئۈسـتىدىن ھۆكـۈمران 

َوَأْن ال ُأَسـلَِّط «تائـاال ئۆزىنىـڭ پهيغهمبىـرىگه مۇنـداق دېـگهن: هللائىختىالپالشقانلىقى سـهۋهبىدىندۇر. 
َِ اْجَتَمــَع َعَلــْيِهْم َمــْن بِأَْقطَارَِهــا َحــىتَّ  ََى أَنـُْفِســِهْم فـََيْســَتِبيُح بـَْيَضــتَـُهْم َولَــ َنَ  َعَلــْيِهْم َعــُدّوا ِمــْن ِســ  »بـَْعُضــُهْم يـُْهِلــُك بـَْعًضــا َيُكــ

ــاپىرالر « ــدىكى ك ــڭ ھهرقايســى جايلىرى ــا دۇنيانى ــڭ زىتىغ ــۇلمانالرغا قارشــى گهرچه ئۇالرنى مهن مۇس
ئـۇالرنى  ۈپ ھـاالك قىلمىسـىال،ئۆلتـۈرنىڭ بهزىسـى بهزىسـىنى مۇسـۇلمانالر ،شكهن تهقـدىردىمۇبىرله

 688F۳.»ال قىلمايمهنتىپمۇقىرغىن قىلىدىغان باشقا بىر دۈشمهننى  ئومۇميۈزلۈك
ئىالجىنـى قىلمـاي قۇتـۇلغىلى بولمايـدۇ. بۆلۈنـۈش خـۇددى –بۇ خـار ھـالهتتىن ئۇنىـڭ سـهۋهب

ــ ــدهكدۈشــمهننىڭ ھۆك ــۇ ئىــالج مۇســۇلمانالرنىڭ بىرلىشىشــى ، ۈمران بولۇشــىغا ســهۋهب بولغىنى ب
باشقا نۇرغۇن سهۋهبلهر تۈپهيلى پهيدا بولىدىغان  قا چىقىدۇ. يهنه ئۇ بۆلۈنۈشنىڭ ئۆزىدئارقىلىق ۋۇجۇ
دىننىڭ ئهھكاملىرىغا سهل قاراش ۋه ئۇنىـڭ بهزىسـىگه ئهمهل  .پهرزئىالجىنى قىلىش بولۇپ، ئۇنىڭ 

جـازا سـۈپىتىده ئىختىالپلىشـىش  ىقىلماسلىق مهزكۇر سهۋهبلهرنىڭ جۈملىسىدىن بولۇپ، بۇ تهقدىر

ـنَـُهْم  تائـاال مۇنـداق دېـگهن:هللاشكه ئېلىپ بارىدۇ. بۇ ھهقته ۈۋه بۆلۈن نَـا بـَيـْ فـََنُسـوا َحظـ�ا ِممـَّا ذُكِّـُروا بِـِه فََأْغَريـْ

ـَْضـاءَ  ئۇالر (ئىنجىلـدا) ئـۆزلىرىگه قىلىنغـان نهسـىھهتنىڭ بىـر قىسـمىنى ئۇنتـۇدى، (بۇنىـڭ  اْلَعَداَوَة َواْلبَـ

ـنَـُهْم  ،689F٤سـالدۇقجازاسى ئۈچۈن) ئۇالرنىڭ ئارىسىغا قىيامهتكىچه ئاداۋهت ۋه دۈشـمهنلىك  فـَتَـَقطَُّعـوا َأْمـَرُهْم بـَيـْ

ىلهرگه بۆلۈنـدى، ھهر فىـرقجهھهتـته نۇرغـۇن  يئۇالر (يهنى ئۈممهتلهر) دىنى عُبـًُرا ُكلُّ ِحْزبإ ِمبَا لَـَدْيِهْم َفرُِحـونَ 

   .690F٥ه ئۆز دىنى بىلهن خۇشالدۇرىرقپ
 ىتائـاال قهلبلهرنـهللاق ئـارقىلىھهدىسكه ئېسىلىش بىـلهن بولىـدۇ. بـۇ ۋه  بۇنىڭ ئىالجى قۇرئان

 بىرلهشتۈرىدۇ. مهن قۇرئان ۋه ھهدىسكه ئېسىلىشتىكى ئاساسالرنى ئىلگىرى بايان قىلغان ئىدىم. بۇ

يًعـا ُهَو الَِّذي أَيََّدَك بَِنْصرِِه َوبِاْلُمْؤِمِنَني َوأَلََّف بـَْنيَ قـُلُـوِبِْم لَـْو أَنَفْقـَت َمـا ِيف اْألَ تائاال مۇنداق دېگهن: هللاھهقته  ْرِض مجَِ

نَـُهْم ِإنَُّه َعزِيٌز َحِكـيمٌ  نىڭ ياردىمى بىلهن ۋه مۇئمىنلهر بىلهن ىسېنى ئۆزهللا َما أَلَّْفَت بـَْنيَ قـُُلوِبِْم َوَلِكنَّ الََّ أَلََّف بـَيـْ

بىرلهشــتۈردى. ســهن يهر يۈزىــدىكى پۈتــۈن بــايلىقنى ســهرپ  مۇئمىنلهرنىــڭ دىللىرىنــىهللاكۈچلهندۈرىــدۇ. 
ئۆزىنىڭ قـۇدرهت كامىلهسـى بىـلهن) ئـۇالرنى هللا(لېكىن  .ىڭتقىلىپمۇ ئۇالرنىڭ دىللىرىنى بىرلهشتۈرهلمهيت

   .691F۱غالىبتۇر، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇرهللائىناق قىلدى. شۈبھىسىزكى، 
قنىڭ مېۋىسـى سـۈپىتىده ۇدوسـتل يئىمـانى پهقهت مۇشـۇ ئـارقىلىقال قـۇۋۋىتى–كـۈچ ئىسالمنىڭ

 بارلىققا كېلىدۇ.
 

                                                                                                                                                                                                 
 ئايهت -30سۈره شۇرا  ۱
 ئايهت -11سۈره رهئد  ۲
 مۇسلىم رىۋايىتى ۳
 ئايهت -14سۈره مائىده  ٤
 ئايهت -53سۈره مۇئمىنۇن  ٥
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 ۇرت. جهڭ ئالداشبۆلهك -18
ــر ــهنچىلىرىنىڭ بى ــانالر چۈش ــاپىرالر –ئىنس ــۇئمىن ۋه ك ــاي، م ــلىقىغا قارىم ــرىگه ئوخشىماس بى

رىدىن ئىكهنلىكىــگه نىڭ جهڭ ئاساســلىقائىــدىىن ئىبــارهت ئىككــى دتاكتىكىــمهخپىيهتچىلىــك ۋه 
 . گهنبىرلىككه كهل

 رنى بــۇزۇش مــۇئمىنلهر نهزىرىــده كاپىرالرنىــڭهجهڭــدىكى ئالداشــتا خىيــانهت قىلىــش ۋه ئهھــدىل

  692F۲.»ۇرتئالداشجهڭ « »احلَْْرُب َخْدَعةٌ « مۇنداق دېگهن: بۇ ھهقته پهيغهمبهر  .دۇرۇس ئهمهسئهكسىچه 

 ،يهنى ھهجنىڭ باشقا رۇكنىلىرى بولسىمۇ 693F۳،»ئهرهفاتتۇرھهج «» احلَْ ُّ َعَرفَـةُ « :نىڭ بۇ پهيغهمبهر 

دېگهن  »ۇرتئالداش« دېگهن ئىگىنى »جهڭ«سۆزىگه ئوخشاش،  دېگهن »ئهرهفات« ئۇنىڭ ئهڭ مۇھىمى
يهنـى جهڭنىـڭ ئاساسـى ۋه ئۇنىـڭ رۇكنىلىرىنىـڭ ئهڭ  .خاسالشتۇرۇشنىڭ ئۇسـلۇبلىرىدىنخهۋهرگه 

سـادىق  نىـڭ ئاساسـىدىن« »الـدِّيُن النَِّصـيَحةُ « :نىـڭ دېگهنلىكتۇر. يهنه پهيغهمـبهر  ئالداشمۇھىمى 

 دېگهن سۆزىمۇ شۇنىڭغا ئوخشايدۇ. 694F٤»بولۇش
ئالـداش مـۇمكىن رالرنى قايسـى ئۇسـۇلدا اپىجهڭـده كـئۆلىمـاالر [مۇنـداق دېـگهن:  نهۋهۋىئىمام 

نى ڭـدا ئهھـدىنى يـاكى ئامـانلىقئۇنى ئهگهرنىـڭ دۇرۇس ئىكهنلىكىـگه بىـرلىككه كهلـگهن. ئۇ ،بولسا
 695F٥.]ئۇ ھاالل ئهمهس ،بولسا سادىربۇزۇش 

ئۇنىـڭ ئهكسـىنى  ش ئارقىلىق،بىر ئىشنى ئاشكارا قىلى، ئالداش[ئىبنى ھهجهر مۇنداق دېگهن: 
رالرنى ئالداشـقا چـاقىرىش بـار. اپىكـزىقتۇرۇش ۋه نىڭدا جهڭده ئېھتىيات قىلىشقا قىيوشۇرۇشتۇر. ئۇ

 ئهمىـنسـىنىڭ ئـۆزىگه قايتىـپ قېلىشـىدىن ئهكبولمايـدىكهن، ئىشـنىڭ  سـهگهككىمكى بۇنىڭغـا 
 جهڭـده، بولسا ئىمكانىيهت دائۇسۇل خىل ئۆلىماالر قايسى«ئىمام نهۋهۋى مۇنداق دېگهن:  بواللمايدۇ.

ئۇنىڭـدا ئهھـدىنى  هنلىكىگه بىـرلىككه كهلـگهن. لـېكىنرالرنى ئالداشنىڭ دۇرۇس ئىكاپىك شۇنىڭدا
مۇنـداق دېــگهن:  يىـئىبنـى ئهرهب .»دۇرۇس ئهمهسئـۇ  ،سـايـاكى ئامـانلىقنى بـۇزۇش بولىـدىغان بول

 . »تمىالش، بۆكتۈرمه قۇرۇش ۋه شۇنىڭغا ئوخشاش ئىشالر بىلهن بولىدۇىگهپ دار ،جهڭدىكى ئالداش«
بهلكـى ئۇنىڭغـا بولغـان ئېھتىيـاج شـىجائهتكه  ،بـار ئىشـارهتھهدىسته جهڭده پىكىر يۈرگۈزۈشكه 

» ھهج ئهرهفـاتتۇر« :نىـڭ بۇ ھهدىـس پهيغهمـبهر  ،. شۇنىڭ ئۈچۈنكۈبولغان ئېھتىياجدىنمۇ كۈچل
 ›داشـتۇرجهڭ ئال‹«ر مۇنـداق دېـگهن: يدېگهن سۆزىگه ئوخشاش خاسلىقنى كۆرسهتكهن. ئىبنى مـۇنى

ــگهن ســۆزنىڭ مهنىســى ــۈز  قســهتكه ئېرىشــتۈرىدىغان ياخشــى جهڭئىگىســىنى كامىــل مه ،دې يۈزمۇي
شـنىڭ خهتىرىنىـڭ بـارلىقى، شۇمۇيـۈز ئۇرۇئۇرۇشۇش ئهمهس، پهقهت ئالداشـتۇر. بۇنـداق بولۇشـى يۈز

 696F٦.]»، دېگهنلىكتۇرئالداش ئارقىلىق خهتهرسىزال مهقسهتكه يهتكىلى بولىدىغانلىقى ئۈچۈندۇر
ســىز دۈشــمىنىڭىزنى ئالداشــنى . لىكــى بــارپهرزھهدىســته جهڭــده ئېھتىيــات قىلىشــنىڭ 

يَاأَيـَُّهـا تائاال مۇنداق دېگهن: هللابۇ ھهقته  697F۷.كۆزلىگهندهك، دۈشمىنىڭىزمۇ سىزنى ئالداشنى كۆزلهيدۇ
                                                                                                                                                                                                 

 ئايهتلهر -63، -62سۈره ئهنفال  ۱
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۲
 .دېگهن »سهھىھ«بهت، ئىبنى خۇزهيمه بۇ ھهدىسنى  -199جىلد  -10» سهھىھ ئىبنى ھهزمى« ۳
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ٤
 بهت -45جىلد  -12» شهرھۇ مۇسلىم« ٥
 بهت -158جىلد  -6» فهتھۇل بارى« ٦
 بهت -57جىلد  -8» نهيلۇل ئهۋتار« ۷
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لهر! (دۈشمهنلهرنىڭ شهررىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن) تهييـارلىق ھالىتىـده مۇئمىنئى  الَِّذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذرَُكمْ 

ھتىياتچان ۋه ھوشيار بولۇڭالر!ېئ َوُخُذوا ِحْذرَُكمْ ،698F۱ !تۇرۇڭالر 699F

۲ 

يـدىغان ئالدابىرىنـى –بىرۋه  ئىشلىتىدىغان ھىيلهبىرىگه –بىر ىرىئهسكهرل ئۇالرنىڭ دۆلهتلهر ۋه
ــڭ  ــرهك؟ ئۇالرنى ــى كې ــداق قىلىش ــده قان ــاز ھالىتى ــاجىز ۋه ئ ــڭ ئ ــۇلمانالر ئۆزلىرىنى ــا، مۇس تۇرس

لهرنى بالـدۇرراق تهدبىر–هىدا ئالداش ۋه ھىيله ئىشلىتىش قاتارلىق چارۇشتۇر تاقابىلدۈشمهنلىرىگه 
نلىكىده قىلچه شهك يوق. ئالداشنىڭ يوشۇرۇش، شهكىل ئۆزگهرتىش، ھتاج ئىكهوقوللىنىشقا ئهڭ م

بولـۇپ، ئـۇنى  ىلىركۆرۈنۈشـ ئىلمىـي ئۆزىگه خـاس قاتارلىق ه ۋاقىت بهلگىلهشھىيله ئىشلىتىش ۋ
 يبۇ كىتاب پهننى ،چۈنكى .ۇالر ھهققىده توختالمايمىزب ،بىلىدۇ. بىز بۇ يهرده ئىگىلىرى ئىختىساس
. لېكىن بىز بـۇ ھهققىده يېزىلغاندۇرئىشالر  يبهلكى شهرئى ،بولماستىن يېزىلغان ارىسىدئىشالر توغ

 مهسـىلىلهر يتلهپ ئۆلتۈرۈش قاتـارلىق ئالداشـقا ئاالقىـدار بهزى شـهرئىيهرده يالغان ئېيتىش ۋه قهس
هتچىلىـك يمهخپىهتچىلىـك توغرۇلـۇق تـوختىلىمىز. يمهخپىكېيىن  .توختىلىپ ئۆتىمىز ئۈستىده

 بار. مۇناسىۋهتمۇمىيلىق ۋه خۇسۇسىيلىق وسىدا ئىشنىڭ ئوتتۇربىلهن ئالدا
 

 ى. دۈشمهنلهرگه يالغان ئېيتىشچبىرىن
دۈشمهنگه يالغان ئېيتىشـنىڭ جهڭـده ۋه جهڭنىـڭ  جهڭده يالغان ئېيتىش دېمهسلىكىم مېنىڭ

 :نده بۇ سۆزۈمنى دهلىللهپ ئۆتىمهنتۆۋه ،خالىساهللاۈندۇر. غهيرىده دۇرۇس بولغانلىقى ئۈچ
 م رهزىيهلالھـۇ ئهنھانىـڭ مۇنـۇ ۇلسـۇئۇممـۇ كبىنتـى  جهڭده يالغان ئېيتىش توغرۇلـۇق ئـۇقبه

ْصـَالِح { ھهدىسى بار، ئۇ مۇنداق دېگهن: َُل النَّـاُس ِإالَّ ِيف ثَـَالٍث ِيف اْحلَـْرِب َواْإلِ ُص ِيف َشـْيٍء ِممـَّا ِممـَّا يـَُقـ ََْ َأْمسَْعـُه يـُـَرخِّ
ئــۈچ ئىشــتىن باشــقا  نىــڭ  {مهن پهيغهمــبهر }الرَُّجــِل اْمَرأَتَــُه َوَحــِديِث اْلَمــْرأَِة َزْوَجَهــابـَــْنيَ النَّــاِس َوَحــِديِث 

. كىنى ئاڭلىمىغـان ئىـدىمىلسۆزلىشىگه رۇخسهت بهرگهن يالغانكىشىلهرنىڭ ئىشتا ھېچقانداق بىر 
، لىشــىنى رازى قىۋه ئهرنىــڭ ئايــالى ياراشــتۇرۇشســىنى ىكىشــىلهرنىڭ ئوتتۇر ،جهڭئــۇ ئــۈچ ئىــش: 

 700F۳.}نى نارازى قىلماسلىقىئايالنىڭ ئېرى
قى ئىسپاتالنغان ۇھهدىسته ئۈچ نهرسىده يالغان ئېيتىشنىڭ دۇرۇسل[ئىمام نهۋهۋى مۇنداق دهيدۇ: 

لغـان ئېيتىشـتىن دۇرۇس بولىـدىغىنى جهڭده يا«مۇنداق دېگهن:  تهبهرى .ئۇنىڭ بىرى جهڭ ،بولۇپ
ــ ــت يھهقىقى ــان ئېي ــىيالغ ــتىن، بهلك ــتۇر ىش بولماس ــۈنكى ھهقى ،پهقهت گهپ دارىتمىالش ــچ  يقى

يالغـان ئېيـتىش  يقىـھهقى ــــ ۇ ئۇنىـڭ سـۆزىدۇر. ئوچـۇق گهپ. مانا ب»ھاالل ئهمهس يالغانچىلىق
 701F٤.]خشى بىلگۈچىياهللالىنىش ئهۋزهل. كۇفايىلېكىن گهپ دارىتمىالشقا  ،دۇرۇس

 يىقىـئۈچ ئىشتا ھهق ،گهپئوچۇق : «ئىمام نهۋهۋى مۇنداق دېگهن[ئىبنى ھهجهر مۇنداق دهيدۇ: 
جهڭـده ‹ئىبنى ئهرهبـى مۇنـداق دېـگهن:  .»گهپ دارىتمىالش ئهۋزهل لېكىن ،يالغان ئېيتىش دۇرۇس

يالغان ئېيتىش مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇنىڭغا ئېھتىياجى بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالرغا مېھرىبانلىق قىلىش 
. ئهقىلنىـڭ يالغاننىـڭ جۈملىسـىدىنس بولغان يۈزىسىدىن دهلىل بىلهن مۇستهسنا قىلىنغان دۇرۇ

                                                           
 ئايهت -71سۈره نىسائ  ۱
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -102سۈره نىسائ  ۲
 ئهھمهد، مۇسلىم ۋه ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى ۳
 بهت -45جىلد  -12» شهرھۇ مۇسلىم« ٤
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اتالنغان بولسا ئىدى، پئىس بىلهنئۇنىڭدا ھېچقانداق ئورنى يوق. ئهگهر يالغاننىڭ ھاراملىقى ئهقىل 
  702F۱.]›ئۇ ھاالللىققا ئۆزگهرمهيتتى

  دۈشــمهنگه جهڭ ھالىتىنىــڭ غهيرىــده يالغــان ئېيتىشــنىڭ دۇرۇســلىقىغا كهلســهك، ئــۇ
زىيىتىـدىن قۇتۇلـۇش رش يـاكى كاپىرالرنىـڭ ئهقوغـدامهنپهئهتىنـى دۇنيـالىق  ۋه ينىڭ دىنىمۇئمىن

 . ئۇنىڭ دهلىلى:سهۋهبلهر يۈزىسىدىن دۇرۇس قاتارلىق بىر قانچه

ََْ َيْكـِذْب ِإبـْـرَاِهيُم َعَلْيـِه «مۇنداق دېـگهن:  ى. پهيغهمبهر ىسئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ قىسس .1
لُـُه  َْ ِِّ َسـِقيمٌ السََّالم ِإالَّ َثَالَث َكَذبَاٍت: ثِْنتَـْنيِ ِمنـُْهنَّ ِيف َذاِت الَِّ َعزَّ َوَجـلَّ: قـَ لُـُه ِإ َْ َعلَـُه َكبِـريُُهْم َهـَذا، َوقـَ ، َوقَـاَل: بَـْل فـَ

ٍم َوَساَرُة ِإْذ أََتى عَ  َْ ََ َذاَت يـَ َنا ُه ْيـِه َلى َجبَّاٍر ِمْن اْجلََباِبَرِة َفِقيَل َلُه: ِإنَّ َها ُهنَـا َرُجـًال َمَعـُه اْمـَرأٌَة ِمـْن َأْحَسـِن النَّـاِس فََأْرَسـَل ِإلَ بـَيـْ
َهـا فـََقـاَل: َمـْن َهـِذِه؟ قَـاَل: ُأْخـِيت فَـأََتى َسـاَرَة قَـاَل: يَـا َسـاَرُة لَـْيَس َعلَـى َوْجـِه اْألَْرِض ُمـؤْ  ـَرِك،َوِإنَّ َهـَذا َفَسأََلُه َعنـْ ِمٌن َغـْريِي َوَغيـْ

سـۆزلهپ ئىبـراھىم ئهلهيھىسسـاالم پهقهت ئـۈچ قېـتىمال يالغـان « »َسأََلِين فََأْخبَـْرتُُه أَنَِّك ُأْخِيت، فَـَال ُتَكـذِّبِيِين 

 ئىبـراھىم ئىككىسـى بولسـا . ئـۇئىـدى بولغـانئۈچـۈن  تائـاالهللا. ئۇنىـڭ ئىككىسـى ئىـدى قانباق

»مهن ھهقىقهتهن كېسـهل بولـۇپ قـالىمهن«نىڭ: ئهلهيھىسساالم 703F

ئـى «ر: المۇشـرىك( ۋهدېـگهن سـۆزى  ۲

(يـاق) بهلكـى ئۇالرنىـڭ مۇنـۇ چـوڭى  :ئۇنىـڭ دېگهنـده،) »ان سـهنمۇ؟ققچا ئىبراھىم! بۇتلىرىمىزنى

شۇنداق قىلدى 704F

 ئهلهيھىسسـاالم بىـر كـۈنى ئىبـراھىم«مۇنداق دهيـدۇ:  دېگهن سۆزىدۇ. پهيغهمبهر  ۳
قېشـىدا زالىمغـا: بـۇ يهرده قالىدۇ. ئۇ  پادىشاھنىڭ زېمىن تهۋهلىكىدىن ئۆتۈپ بىر زالىمبىلهن ساره 

ئىبـراھىم پادىشـاھ زالىـم  .ىلىـدۇرېهپ خهۋهر بد بىـر ئـادهم بـار، بولغـانئايـال ناھايىتى چىرايلىق 
 ېنىـڭمئـۇ ئىبـراھىم ئهلهيھىسسـاالم:  .يدۇسورادهپ  غا ئادهم ئهۋهتىپ، ئۇ ئايال كىم؟ئهلهيھىسساالم

دۇ. ئاندىن ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم سارهنىڭ قېشىغا كېلىپ: ئى سـاره! پ جاۋاب بېرى، دهھهمشىرهم
سورىدى. مهن  توغرۇلۇقۇ مهندىن سهن ئيوق.  مۇئمىنيهر يۈزىده مهن بىلهن سهندىن باشقا ھېچبىر 

 705F٤.»دهيدۇ ا،مېنى يالغانچى قىلمسهن . قويدۇمدهپ  ھهمشىرهمئۇنىڭغا سېنى 

 ،هگهر ئۇنـداق بولمىغـان تهقـدىردىمۇئ[بنى ھهجهر ئۇ ھهدىسنىڭ شهرھىسىده مۇنداق دېـگهن: ىئ
 نىدبهزىده ئىككى زىياننىـڭ ئېغىرراقىـيالغان ئېيتىش دۇرۇس بولىدۇ.  يمۇشۇنداق ئورۇنالردا رهسمى

الرنى ئىشـ نىـڭ ئـۇ بولىـدۇ. پهيغهمـبهر  پهرز ئۈسـتىگه ئـېلىشراقىنـى يهڭگىل ،ىش ئۈچۈنىنلساق
ــۇ يالغــانال: «الغــانالر دهپ ئاتىشــىي  ۋه يالغــان ســهت ،دېمهكچــى ئهمهس. چــۈنكى »ئهيىبلىنىــدۇر ئ

هچچه بىــرن نىڭغا ئوخشــاششــۇمۇكىن بهزىــده ېلــ ،نۇقســان يهتكۈزگــۈچى بولســىمۇئــادهمگهرچىلىككه 

دهپ » ئىـدى بولغـانئۈچـۈن  تائـاالهللائىككىسـى « :نىـڭ . پهيغهمـبهر ئورۇنالردا چىرايلىق بولىدۇ
 تائـاالهللامۇ سـىسـارهنىڭ قىسسىگهرچه غا خاس قىلىشى شۇنىڭ ئۈچۈنكى، تائاالهللائىككى يالغاننى 

نىڭ ئهكســىچه ئــۆزى ئۈچۈنمــۇ نېســىۋه ۋه ىئىككىســ ئــۇ ئــاۋۋالقى لــېكىن ،بولســىمۇ بولغــانئۈچــۈن 
 ئىدى. ئۈچۈن بولغان  تائاالهللائۇ ئىككىسى خالىس  .ئۆز ئىچىگه ئالغانمهنپهئهتنى 

                                                           
 بهت -915جىلد  -6» فهتھۇل بارى« ۱
 ئايهت -89سۈره ساففات  ۲
 ئايهت -63سۈره ئهنبىيائ  ۳
 ھهدىس -3358بۇخارى رىۋايىتى،  ٤
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ئىبراھىم ئهلهيھىسسـاالم پهقهت «تىده مۇنداق كهلگهن: ى ھهسساننىڭ مهزكۇر رىۋايىشام ئىبنىھ
 . »ئىدى بولغانئۈچۈن  تائاالهللاقان، بۇنىڭ ھهممىسى سۆزلهپ باقئۈچ قېتىمال يالغان 

بىــلهن هللا«ئىمــام ئهھــمهد رىــۋايهت قىلغــان ئىبنــى ئابباســنىڭ ھهدىســىده مۇنــداق كهلــگهن: 
ــهمكى ــا ،قهس ــراھىم ئهلهيھىسس ــۇئىب ــلهن پهقهت  الم ئ ــانالر بى ــۇق هللايالغ ــى توغرۇل ــڭ دىن تائاالنى
  706F۱.»]شكهن ئىدىمۇنازىرىله

ــۇ   ــڭ ب ــى يالغاننى ــبهزىس ــا يدىنى ــگه ئالس ــۆز ئىچى ــى ئ ــى، مهنپهئهتن ــڭ  يهنه بهزىس كاپىرالرنى
 . ئۆز ئىچىگه ئالغان ئۆزىنى ئېلىپ قېچىشنىزىيىتىدىن رئه

ن مۇنـداق رىـۋايهت دىـ . بۇ ھهقته ئىمـام مۇسـلىم سـۇھهيب خدۇد قىسسىسىۇئ . ئهسھابۇل٢

َلُكْم، وََكانَ «مۇنداق دېگهن:  پهيغهمبهر  ،قىلغان َلُه َساِحٌر، فـََلمَّا َكِربَ قَـاَل لِْلَملِـِك: ِإّينِ  َكاَن َمِلٌك ِفيَمْن َكاَن قـَبـْ
ــْحَر،  ــَع  قَــْد َكــِربُْت فَابـَْعــْث ِإَيلَّ ُغالًمــا أَُعلِّْمــُه السِّ فـَبَـَعــَث ِإلَْيــِه ُغالًمــا يـَُعلُِّمــُه وََكــاَن ِيف َطرِيِقــِه ِإَذا َســَلَك رَاِهــٌب، فـََقَعــَد ِإلَْيــِه َومسَِ

الرَّاِهـِب فـََقـاَل: ِإَذا  ِإلَْيِه، فَِإَذا أََتى السَّاِحَر َضَربَُه، َفَشَكا َذلِـَك ِإَىل  ِإَذا أََتى السَّاِحَر َمرَّ بِالرَّاِهِب َوقـََعدَ  َكالَمُه فََأْعَجَبُه، وََكانَ 
كىشىلهر  كىسىلهردىن ئىلگىرى« »َخِشيَت السَّاِحَر فـَُقْل َحَبَسِين َأْهِلي، َوِإَذا َخِشيَت َأْهَلَك فـَُقْل: َحَبَسـِين السَّـاِحرُ 

 رگهر قېرىغانـداىئـۇ سـېھبـار ئىـدى.  ېھىرگىرىسـبىر پادىشاھ ئۆتكهن بولـۇپ، ئۇنىـڭ بىـر ئارىسىدا 
ىتىـپ گهرلىكنى ئۆگرىقېرىپ قالدىم، ماڭا بىـر بـاال ئهۋهتسـهڭ، مهن ئۇنىڭغـا سـېھ مهن :پادىشاھقا

ر تىپ بىـېباال يولدا كېتىۋ .ئهۋهتىپتۇ كهشىنىم، دهپتۇ. پادىشاھ ئۇنىڭغا بىر بالىنى سېھىر ئۆگاسقوي
قىزىقىـپ قـاپتۇ.  ئۇنىڭغا ، سۆزلىرىنى ئاڭالپ،پۇنىدا ئولتۇرېنىڭ يراھىب راھىبقا ئۇچراپ قاپتۇ. ئۇ

گهرنىڭ يېنىغـا رىسـېھ .دىكهنىـدا ئولتۇرقېشـىراھىبنىڭ  بارغۇچهگهرنىڭ يېنىغا رىئۇ ھهركۈنى سېھ
ال بۇ ئىشـنى راھىبقـا شـىكايهت دىكهن. ئۇ باىكېچىكىپ قالدىڭ، دهپ ئۇر :هر ئۇنىگرىسېھ ،كهلگهنده

ېگىـن. ، ددىكېچىكتـۈر قسـاڭ، مېنـى ئۆيـدىكىلهررگهردىن قورى: ئهگهر سـېھئۇنىڭغـا راھىب پتۇ.قى
 ».دېگىن، دهپتۇ دىگهر كېچىكتۈررىقساڭ، مېنى سېھئهگهر ئۆيۈڭدىكىلهردىن قور

 ،نىـڭ ئوخشىشـىدائۇ ۋه ئۇ ھهدىس جهڭ[ۇنداق دهيدۇ: ئىمام نهۋهۋى ئۇ ھهدىسنىڭ شهرھىسىده م
جـاننى  مهيلى ئۆزىنىڭ جېنى بولسۇن ياكى ھۆرمهتكه ئىـگه باشـقا بىـر كىشـىنىڭ جېنـى بولسـۇن،

 707F۲.]رىدۇۇئېيتىشنىڭ دۇرۇسلىقىنى ئۇقت ھاالكهتتىن قۇتقۇزۇشتا يالغان

ئهگهر كاپىرغـا ‹ئىمـام نهۋهۋى  ، لـېكىنجهڭ ھالىتىـده بولمىغـان ئىـدى مهزكۇر يالغانالر« :مهن
ئىشــارهت دېگهنلىكــكه  ،›ۇرۇس بولســا، جهڭــده تېخىمــۇ ئهۋزهلئېيــتىش جهڭنىــڭ غهيرىــده د يالغــان

ــرهك ــوياليمهن دهپ »قىلمــاقچى بولســا كې ــس ئ ــۇقىرىقى ھهدى ــلهن. ي ــراھىم ئهلهيھىسســاالم  بى ئىب
قىنى ۇدىن قۇتۇلـۇش ئۈچـۈن يالغـان ئېيتىشـنىڭ دۇرۇسـلشىىقىينكاپىرالرنىڭ  ھهدىسھهققىدىكى 
 ئۇقتۇرىدۇ. 
ــداق د نهۋهۋىئىمــام  ــدا مۇن ــدۇ:يهنه بىــر ئورۇن ــگهن[ هي ــداق دې ئهگهر بىــر زالىــم  :ئۆلىمــاالر مۇن

ئـۇ ئادهمنىـڭ قهيهرده  يوشۇرۇپ قويغۇچى كىشىنىڭۋالغان بىر ئادهمنى ئۆلتۈرمهكچى بولسا، ىنۇيوشۇر
 پقىلـچه ئىخـتىالئىكهنلىكىـده  پهرزدهپ يالغـان ئېيتىشـىنىڭ  »بىلمهيـمهن« ھهققىده كىىلئىكهن
  708F۳.]يوق

                                                           
 بهت -392جىلد  -6» فهتھۇل بارى« ۱
 بهت -130جىلد  -18 »شهرھۇ مۇسلىم« ۲
 بهت -158جىلد  -16» شهرھۇ مۇسلىم« ۳
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 ھهججـاج ئىبنـى  دائىـر اغـتنى دهپ كاپىرغا يالغـان ئېيـتىش دۇرۇس. بۇنىڭهمهنپهئ دۇنيالىق
 جهڭـده يالغـان ئېيـتىش«ئىالت دېـگهن كىشـىنىڭ قىسسىسـى بـار بولـۇپ، ئۇنىڭغـا ئىبنـى ھهجهر 

تنـى دهپ كاپىرغـا يالغـان همهنپهئ دۇنيـالىق[ دېـگهن: ا ئىشـارهت قىلىـپ مۇنـداقتب)با ھهققىدىكى
ھهججـاج ئىبنـى ئىالتنىـڭ قىسسىسـى  رلىقالرنىـڭئىبنـى ھهببـان قاتا ،ئىمـام ئهھـمهد نىئېيتىش

دىن رىۋايهت قىلغان ھهدىسى كۈچلهندۈرىدۇ. ئۇ ھهدىسنى نهسهئىمۇ رىـۋايهت  توغرىسىدىكى ئهنهس 
ى مهكـكه خهلقىـدىن لكىنمـۈ–ئـۆز مـال پ قارىغان. ھهججاج ئىبنى ئىالتده ھقىلغان، ھاكىم سهھى

دىـن ئـۇ زات  نـى دهپ، پهيغهمـبهر مهنپهئهتى شهخسىي تىن ئىبارهتۇلدۇرۇپ ئېلىپ چىقىۋېلىشقۇت
مهكــكه خهلقىــگه خهيبهرلىكلهرنىــڭ مۇســۇلمانالرنى مهغلــۇپ  ،غرۇلــۇق خالىغــان ســۆزنى دېيىشــكهتو

ۈزۈشـكه قىلغانلىق خهۋىرىنى يهتكۈزۈشكه ۋه ئۇنىڭدىن باشقا ئۇ ھهقتىكـى مهشـھۇر ئهھـۋالالرنى يهتك

ھهججـاج ئىبنـى ئىـالت قىسسىسـىمۇ رۇخسـهت بهرگهن.  پهيغهمبهر  ئۇ كىشىگه .رۇخسهت سورىغان
709F].جهڭ ھالىتىده ئهمهس ئىدى

۱ 

ھهممىسـى  نىڭ غهيرىده دۈشمهنگه يالغان ئېيتىشقا ئاالقىدار سۆزلهر بولـۇپ، بۇنىـڭئۇبۇ جهڭ ۋه 
 ئالداشقا كىرىپ كېتىدۇ.

 
 هن كاپىرنى قهستلهپ ئۆلتۈرۈشنىڭ دۇرۇسلۇقىمىگئىككىنچى. مۇئاھىده تۈزۈش

كېلىشــىم  دازىۇلــۇق ئــارىمئــۇرۇش قىلماســلىق توغر ـــــ دېــگهن كــاپىرهن مىگمۇئاھىــده تۈزۈشــ
الر بولـۇش بىـلهن بىـرگه، كاپىر ئۇالر ئارىمىزدا كېلىشىم بولمىغان .نى كۆرسىتىدۇتۈزۈلمىگهن كاپىر

 ھهققىـدهقهسـتلهپ ئۆلتـۈرۈش لىكـتىن، ئـۇالرنى نىڭ پهيغهمبىرىگه قاتتىق ئهزىـيهت بهرگهنئۇۋه هللا

فَـاقْـتُـُلوا اْلُمْشـرِِكَني َحْيـُث َوَجـْدُمتُوُهْم َوُخـُذوُهْم َواْحُصـُروُهْم  :تائاالنىـڭهللابۇنىڭغا  ھهدىستىن دهلىل كهلگهن.

مۇشــرىكالرنى قهيهرده ئۇچراتســاڭالر، شــۇ يهرده ئۆلتــۈرۈڭالر، ئهســىرگه ئــېلىڭالر،  َواقْـُعـُدوا َهلُـْم ُكــلَّ َمْرَصـدإ 

دىغان يـوللىرىنى كۆزىتىـپ تـۇرۇڭالرقورشاڭالر، ئۇالرنىـڭ ئۆتىـ 710F

ن. قىلىنغـا دېـگهن سـۆزىده ئىشـارهت ۲

زىتىش ۆئـۇالرنى كـ لىكدېگهن ئۇالرنىڭ ئۆتىدىغان يوللىرىنى كۆزىتىپ تۇرۇڭالرقۇرتۇبى مۇنداق دهيدۇ: 
تلهپ قهسـ ئـۇالرنى ،قىلمـاي تـۇرۇپ دهۋهت. مانا بـۇ دېگهن بولىدۇ ئۈچۈن، غهپلهت ئورنىدا ئولتۇرۇڭالر

 دهلىلدۇر. گهدۇرۇس ئىكهنلىكىئۆلتۈرۈشنىڭ 
ئىلگىــرى يهتــكهن كىشــىلهرگه  دهۋهت دېــگهن ســۆزى» دهۋهت قىلمــاي تــۇرۇپ«قۇرتۇبىنىــڭ 

دېگهن بۇ ئايهتته  ئۇالرنىڭ ئۆتىدىغان يوللىرىنى كۆزىتىپ تۇرۇڭالر َواقْـُعُدوا َهلُْم ُكـلَّ َمْرَصـدإ . قارىتىلغان

 .شىغا دهلىل بارۇق قىلىشنىڭ يولغا قويۇلئايغاقچىلىزىتىش ۋه ئۇنىڭغا ۆمهننى كدۈش

قهيـق قاتـارلىقالرنى ئۆلتۈرۈشـكه ۇھ ۇئىبنى ئهبـ ىفرا ۇۋه ئهب فئهشرهكهئب ئىبنى  پهيغهمبهر 
 ئۇ ئىككىلىسى يهھۇدىيالردىن ئىدى. ، غانۇبۇير

  پهيغهمـبهر  كۈشكۈرتهتتى،كهئب مۇشرىكالرنى مۇسۇلمانالرغا قارشى  نـى ئۆزىنىـڭ شـېئىرى
 بىلهن ھهجۋى قىالتتى ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ ئاياللىرىغا ياشلىقنى كۈيلهپ ناخشا ئېيتاتتى.

 ئۇنى قهستلهپ ئۆلتۈرۈش قىسسىسىنى ئىمام بۇخارى ۋه ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان. 
                                                           

 بهت -159جىلد  -6» فهتھۇل بارى« ۱
 ئايهت -5سۈره تهۋبه  ۲
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َُل الَِّ َصـلَّى الَُّ َعَلْيـِه َرُسـ قَـالَ « دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلغـان: ئۇ قىسسىنى ئىمام بۇخارى جابىر 
ََلُه. َلَ  َوَســلََّم: َمــْن ِلَكْعــِب بْــِن اْألَْشــَرِف فَِإنَّــُه قَــْد آَذى الََّ َوَرُســ ــُد بْــُن َمْســَلَمَة فـََقــاَل: يَــا َرُســ ، َأحتُِــبُّ َأْن أَقْـتـَُلــُه؟  فـََقــاَم ُحمَمَّ الَِّ

ـُد بْـُن َمْسـَلَمةَ قَاَل: نـََعْم قَاَل: فَْأَذْن ِيل َأْن أَ  ََل َشْيًئا. قَاَل: ُقْل. فَأَتَاُه ُحمَمَّ  فكهئب ئىبنى ئهشـره :پهيغهمبهر » «ُق

هد ئىبنـى كىـم تېتىيـدۇ؟ دېـدى. مـۇھهممئۇنىڭغـا ، كۈزۈۋاتىـدۇيهتار زانىڭ پهيغهمبىـرىگه ئـئۇۋه هللا
ى. هپ سـورىدد ؟قتۇرامسـهنۋېتىشـىمنى ياۈئـۇنى ئۆلتۈر !رهسـۇلۇلالھ ئـى :مهسلهمه ئورنىـدىن تـۇرۇپ

كهئبنــى بولســا (ۇنــداق ئدى. مــۇھهممهد ئىبنــى مهســلهمه هپ جــاۋاب بهرد ،: ھهئهپهيغهمــبهر 
پهيغهمـبهر  .دېـدىبهزى يالغان سۆزلهرنى قىلىشىمغا ئىجازهت بهرگىـن، ڭ ېنىمئىشهندۈرۈش ئۈچۈن) 

» :711.»دېدى. مۇھهممهد ئىبنى مهسلهمه كهئبنىڭ قېشىغا كهلدى» ىنقىلغF۱  

دىـن  لىـرى ئۆزلىرىنىـڭ پهيغهمـبهر ھمۇھهممهد ئىبنـى مهسـلهمه ۋه ئۇنىـڭ ھهمرا بۇ ھهدىسته
ئۇنىڭغــا ھىــيله ئىشــلىتىپ ئــۇنى  ۋه دىســېلىپ قويــ گۇمانغــابنــى كهئ ئېيتىــپ نىســىقىلغانلىقى

 ۋهتتى. ئۇ مۇستهھكهم بىر قورغاننىڭ ئىچىده ئىدى. ۈئۆلتۈر
 ،رىـۋايهت قىلغـان ھهدىسـىده بىـلهنيـولى ئىكرهمهنىـڭ مۇرسـهل [ئىبنى ھهجهر مۇنداق دهيـدۇ: 

 ،ئۆلتۈرۈلـدى قهسـتلهپ خـوجىمىز :غا كېلىـپئالـدىنىڭ  گهن ھالهتته پهيغهمبهر ۈيهھۇدىيالر چۆچ

قارشـى كىشـىلهرنى  گه ئۇنىـڭ پهيغهمـبهر  ،ئۇنىـڭ قىلمىشـىنى . ئۇالرغـا پهيغهمـبهر دېيىشتى
ئـۇالر قورقـۇپ « سـهئدنىڭ رىۋايىتىـده: تى.ى ئهسلهتكىنىلقۇتراتقانلىقى ۋه مۇسۇلمانالرغا ئازار بهرگهن

 دهپ بار]. »ھېچقانداق سۆز قىلمىدى
ــدۇ:  ــداق دهي ــتۇرۇپ مۇن ــۆزىنى داۋامالش ــى ھهجهر س ــته[ئىبن ــۇ ھهدىس ــۇمىوئهگهر ئ ،ب  دهۋهت يم

 ،ۋېتىشــنىڭ دۇرۇس ئىكهنلىكــى، شــۇنداقالۈقىلمــايال ئــۇنى ئۆلتۈر دهۋهت ،مۇشــرىككه يهتــكهن بولســا
قىتىنـى مهقسـهت قىلماسـتىن دېيىشـنىڭ ئۇنىڭ ھهقى ولغان سۆزنى دېگۈچىجهڭده ئېھتىياجلىق ب

 712F۲.]قى بارۇدۇرۇسل
جهڭـده يالغـان  ــــ ىـل ھهربـىفبـابۇل كىزبـى «ھهدىسنى كىتابۇل جىھادنىڭ  مام بۇخارى بۇىئ

ئهھلــى ھهربنــى ئۆلتــۈرۈش  ـــــ هتكــى بىئهھلىــل ھهربــىفبــابۇل «ۋه » تىش ھهققىــدىكى بــابيــئې
 .گهنرالردا كهلتۈ»بابدىكى ىھهقق

تلهپ ئۆلتۈرۈشـنى خىيـانهت كـاپىرالرنى قهسـ نىڭ رهسۇلىغا قارشى چىققۇچىهللاۋه هللا« :كىمكى
قۇرئـان ۋه ھهدىسـنى  بولـۇپ، ئۇ ئازغۇن ،دهپ سۈپهتلهيدىكهن »ياكى ئىسالم دىنى بۇنى ھارام قىلىدۇ

 غۇچىدۇر.ئىنكار قىل
ھېچبىـر كىشـىنىڭ كهئـب ئىبنـى  :دېـگهنقـازى ئىيـاز مۇنـداق [دهيـدۇ: ئىمام نهۋهۋى مۇنداق 

ئهلـى  كىشـىنى بىـر سـۆز دېيىشى ھاالل ئهمهس. بـۇ »ئهھدىنى بۇزغانلىق« نى:ئۆلتۈرۈش ئهشرهفنى

 غـان. ئـاقىۋهت،ئـۇ زات ئـۇ كىشـىنى ئۆلتۈرۈشـكه بۇيرۇ ده،دېگهن ھۇزۇرىدانىڭ   پئىبنى ئهبۇ تالى
713Fچېپىلغان ئىدى].ئۇنىڭ گهدىنىگه 

۳ 
                                                           

 ھهدىس -4037 ۱
 بهت -340جىلد  -7» فهتھۇل بارى« ۲
 بهت -160جىلد  -12» شهرھۇ مۇسلىم« ۳



 ت ئى پ ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                              شهرئى ئاساس ھهققىدهجىھاد تهييارلىقى 

 

182 
 

كۇفرىنىڭ كاتتىباشـلىرىغا  فـََقاتُِلوا أَِئمََّة اْلُكْفـرِ  :ئاالنىڭتاهللائىمام قۇرتۇبى قى قىسسىگه ئاخىر بۇ

ئۇرۇش ئېچىڭالر 714F

ئۆزىنىـڭ  تهيمىيـيهئـۇنى ئىبنـى  قىلغـان. ئىشـارهتدېگهن سـۆزىنىڭ تهپسـىرىده  ۱

 بىـلهن  ناملىق كىتابىدا كهلتۈرگهن ھهمده مۇئاۋىيه» رهسۇلشاتىمىر  مۇل مهسلۇل ئهالىئهسسار«

715F.بايان قىلغان نىقىسسىئوتتۇرىسىدا يۈز بهرگهن نىڭ   مۇھهممهد ئىبنى مهسلهمه

∗  
 رى ئىـدى. ئـۇ مهككىـگه بېرىـپ بولـۇپ، ھىجازنىـڭ سـودىگى يى خهيبهرلىـك يهھـۇدىفـرا ۇئهب

قوشـۇن لىكلهر شـقۇرهيۈش نهتىجىسـىده، تكۈشكۈرقارشى ئۇرۇش قىلىشقا گه  شنى پهيغهمبهر قۇرهي

 بهرا ئىبنـى ئازىـب  اققۇچى ئادهم ئىدى. ئىمـام بۇخـارىئهھزاب غازىتىنىڭ ئوتىنى ي توپلىدى. ئۇ

ُ «ئۇ مۇنـداق دهيـدۇ:  ،دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ َُل الَِّ َصـلَّى الَّ َِديِّ بـََعـَث َرُسـ َعَلْيـِه َوَسـلََّم ِإَىل َأِيب رَافِـٍع اْليَـُهـ
ُ َعَلْيـهِ رَِجاًال ِمْن اْألَْنَصاِر فََأمََّر َعَليْ  ََل الَِّ َصـلَّى الَّ َوَسـلََّم َويُعِـُني َعَلْيـِه وََكـاَن  ِهْم َعْبَد الَِّ ْبَن َعِتيٍك وََكاَن أَبَُ رَافِـٍع يـُـْؤِذي َرُسـ
ــُه بِــَأْرِض احلَِْجــازِ  ــبهر « »ِيف ِحْصــٍن َل ــ پهيغهم ــرا ۇئهب ــۇدىيف ــگهن يهھ ــكهى دې ــۈم  نى ئۆلتۈرۈش ــر تۈرك بى

ى فـرا ۇنى ئهمىر قىلىپ بهرگهن ئىـدى. ئهبـ ئۇالرغا ئابدۇلالھ ئىبنى ئهتىك  پ،تىئهۋه ىالرنئهنسار

 ئازار بېرهتتى ۋه ئۇ زاتقا قارشى ياردهم بېرهتتى. ئۇ ئۆزىنىڭ ھىجاز زېمىنىدىكى بىـر گه پهيغهمبهر 
716F».كامىدا ئىدىھئىستى

۲  

َل الَّ َصـلَّى الَّ «دهيـدۇ: ئۇ بهرا ئىبنى ئازىبتىن يهنه مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ، ئـۇ مۇنـداق  بـََعـَث َرُسـ
ََ نَـاِئم فـََقتَـ  نى ىفرا ۇئهب پهيغهمبهر « »لَـهُ َعَلْيِه َوَسلََّم َرْهطًا ِإَىل َأِيب رَاِفع، َفَدَخَل َعَلْيِه َعْبد الَّ ْبن َعِتيك بـَْيَتُه لَْيًال َوُه

كىرىـپ،  ئهتىك ئۇنىڭ ئۆيىگه كېچىـده ئابدۇلالھ ئىبنى تى.ئهۋهت ىرنكىشىلهبىر تۈركۈم  ئۆلتۈرۈشكه
717F».ۋهتكهن ئىدىۈھالىتىده ئۆلتۈر ياتقانئۇنى ئۇخالپ 

۳  
له ئىشــلىتىپ يۋهتتى. ئــۇ ھىــۈلىلهرنــى ئىشــلىتىپ ئــۇنى ئۆلتــۈريئىبنــى ئهتىــك ھهرخىــل ھى

ئانـدىن  ،دىاپ قويـېشـىدىن تاقـيهھۇدىيالرنىڭ ئۆيلىرىنىـڭ دهرۋازىلىرىنـى ت ئۇ .دىىۋالقورغانغا كىر
 .دىاپ قويـئـۇنى ئىچىـدىن تاقـ ه،دىن كىرسبىر دهرۋازىئۇ قاچانىكى  .تهرهپكه قاراپ ماڭدى ىفئهبۇ را

 .كهن ئىدىئۆزگهرت ھهم تونۇلۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن ئاۋازىنى
چىــڭ تۇرغــان  كۇفرىــدا ،دهۋهت يهتــكهن بولســىمۇ ،بــۇ ھهدىســته[ئىبنــى ھهجهر مۇنــداق دهيــدۇ: 

ئىقتىسـادى  ۋهقـولى  قارشى گه پهيغهمبهر  ،رۈشنىڭ دۇرۇس ئىكهنلىكىتلهپ ئۆلتۈمۇشرىكنى قهس
ۇش ئهھلــى بولغــان ئــۇر ،قىۇمنى ئۆلتۈرۈۋېتىشــنىڭ دۇرۇســليـاكى تىلــى بىــلهن ھهمكارالشــقان ئــاده

ه ئارقىســىغا چۈشۈشــنىڭ دۇرۇس ىــدتىئۇالرنىــڭ غاپىــل ھال ،لىق قىلىــپئايغــاقچىكاپىرالرغــا 
زنى ۋه مهنـپهئهت يۈزىسـىدىن سـۆ نىڭمۇشرىكالرغا قارشى تۇرۇشـتا قـاتتىق قـول بولۇشـ ،ئىكهنلىكى

                                                           
 ئايهت -12سۈره تهۋبه  ۱
 ،نىڭ مهجلىسىڭده دېيىلسهېگهپ س بۇ :ئورنىدىن تۇرۇپ  مۇھهممهد ئىبنى مهسلهمه ،دهدېگهن ھۇزۇرىدا نىڭ مۇئاۋىيه  ادهمبىر ئيهنه نى گهپ بۇ ∗

 ،تىپ قالسامىرتۇرمايمهن. ئهگهر مهن ئۇنى ئۇچمۇ بىر ئۆگزىنىڭ ئاستىدا زمهن سهن بىلهن ھهرگى ،بىلهن قهسهمكىهللاسهن سۈكۈت قىلىپ تۇرامسهن؟ 
 .دېگهن ئىدى چوقۇم ئۆلتۈرىمهن،

 ھهدىس -4039 ۲
 ھهدىس -4038 ۳
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ــل ــۈجمهل قىلىشــنىڭ دۇرۇس ــۇم قىلىشــىنىڭ  ،قىۇم ــرىكالرغا ھۇج ــۆپ مۇش ــۇلمانالرنىڭ ك ــاز مۇس ئ
 718F۱.]دۇرۇسلۇقى قاتارلىق نۇرغۇنلىغان پايدىالر بار

ِإيـَّاَك نـَْعبُـُد َوِإيـَّاَك  :تائاالنىـڭهللا الھرهھىمهھـۇلمان ئهددۇسهرى ھاربۇ مهسىله توغرىسىدا شهيخ ئابدۇ

(رهببىمىز) ساڭىال ئىبادهت قىلىمىز ۋه سهندىنال ياردهم تىلهيمىز َنْسـَتِعنيُ  719F

 ،سۆزىنىڭ تهپسـىرىده دېگهن ۲

، نىڭ يېتىشىچه كۈچ تـوپالش[ئىمكانىيىتىمهرتىۋىلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دهيدۇ:  بهندىچىلىك
ــا قىلىشــقا  ــدىن ۋه دىننــى بهرپ ــن ھېســابلىنىدۇ.  زۆرۈردىننىــڭ مهجبۇرىيهتلىرى بولغــان ئهمهللهردى

تىش يـاكى ئۇنىڭغـا سـهل ك ئېـقىلغۇچى بۇ كـۈچ تهييارالشـنى تهر سۇندا ئىبادهتوتائاالغا توغرا يهللا
ادهت ڭ تـۇرۇپ ئىبـتائاالغـا جىھـاد ئۈسـتىده چىـهللا، ئارقىغـا تارتمايـدۇ. يهنه ئۇياقتـا تۇرسـۇنقاراش 

تائاالنىـڭ ھهرقانـداق هللا ،تهشۋىق قىلغۇچىالر لىقنىئهخالقسىزخۇداسىزلىق ۋه  ؛قىلغۇچىنىڭ ئۆزى
دىننىـڭ قارشىسـىدا  بولغـان يـاكى تهشـۋىقاتىنى تـوغرا ئىشـى مهقهل الر،گه تهنه قىلغـۇچىسىۋهھىي

لىـپ ېكىتىنـى ئىى قهسـتلهپ ئۆلتـۈرۈش ھهردىن ئىبـارهت كۇفرىنىـڭ پېشـۋالىرىنالرلىپ بارغۇچىېئ
ئـاۋام ر بهرگـۈچىلهر. يهر يۈزىـدىكى نىڭ پهيغهمبىـرىگه ئـازائۇا ۋه قهللاچۈنكى بۇنداق ئادهملهر  ،بارىدۇ

شـى دۇرۇس ۇيـات قالدۇربارلىق مۇسـۇلمانالرنىڭ ئـۇنى ھابولسۇن  كىشىلهرخاس  خهلق بولسۇن ياكى

ــۈنكى ،ئهمهس ــۇ  چ ــئ ــرا ۇئهب ــبهر ف ــقا پهيغهم ــدىن باش ــتلهپ ئۆ ى ۋه ئۇنىڭ ــۇالرنى قهس ــۈرۈشئ  لت
رىسـلىرىنى زامانـدىكى ئۇالرنىـڭ ۋا قىرھـازىيـانلىق. غان كىشىلهردىنمۇ زىىقىنى ئوتتۇرىغا قويچاقىر

تائاالغـا بولغـان هللا ،هسىيىتىنى ئهمهلدىن قالدۇرغانلىقنىڭ ۋ  فاهقهستلهپ ئۆلتۈرمهسلىك مۇست
ــك ۋه  ــان يهتكۈزگهنلى ــر نۇقس ــا ئېغى ــۇچى هللاقۇلچىلىقق ــران قىلغ ــى ۋهي ــڭ دىنىن ـــتائاالنى ــۇ  ــ ب

. يۇقىرىقى ئىشالرنىڭ سادىر بولۇشى مىشىغا ئوچۇق رۇخسهت قىلغانلىقجىنايهتچىلهرنىڭ يامان قىل
غهزهپلهنمهسـلىكنى  ئۈچـۈن نىڭ رازىلىقـىهللانى ۋه تائاالنىڭ دىنىغا بولغان غهيرهتسىزلىكهللاپهقهت 

ىــڭ نئۇۋه هللاه ھهمــد كىتىهتمــۇھهبب گه بولغــاننىــڭ پهيغهمبىــرىهللاۋه هللاكۆرســىتىپ بېرىــدۇ. بــۇ 
 يقىـتهلهپكه اليىـق ھهقى ۋه تائاالغا توغراهللاچوڭ نۇقسان بولۇپ،  ھۆرمهتتىكى پهيغهمبىرىگه بولغان

720F].ئىبادهت قىلغۇچىدىن سادىر بولمايدۇ

۳  
كاپىرنى ئۆلتۈرۈش ئۇنىـڭ ئايـاللىرى ۋه كىچىـك  ئۇ بولسىمۇ ئهگهر ،لىدۇۇبۇ يهرده بىر سوئال تۇغ

 يوق؟–ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش دۇرۇس بوالمدۇ بالىلىرىنى ئۆلتۈرمهي مۇمكىن بولمىسا،
جاۋاب: ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش گهرچه ئۇالر ئۇرۇش قىلمىغان ياكى ياردهملهشـمىگهن بولسـىمۇ دۇرۇس. 
ئهگهر كاپىرنى ئۆلتـۈرۈش ئۇنىڭسـىز مـۇمكىن بولمىسـا، ئـۇالرنى ئۆلتۈرۈشـنى مهقسـهت قىلماسـلىق 

  :ى ھهدىس كهلگهنشهرتى بىلهن ئۆلتۈرۈلىدۇ. بۇ مهسىله توغرىسىدا ئىكك

َِل الَِّ «. ئۇ مۇنداق دهيـدۇ: نىڭ ھهدىسى  ئىبنى ئۆمهر -1 َلَـًة ِيف بـَْعـِض َم َـازِي َرُسـ ُوِجـَدْت اْمـَرأٌَة َمْقُت
يَ  ــبـْ ــِل النَِّســاِء َوالصِّ ــِه َوَســلََّم َعــْن قـَْت ُ َعَلْي َُل الَِّ َصــلَّى الَّ ــِه َوَســلََّم فـَنَـَهــى َرُســ ُ َعَلْي ــبهر « »انِ َصــلَّى الَّ ــان  پهيغهم قىلغ

                                                           
 بهت -345جىلد  -7» فهتھۇل بارى« ۱
 ئايهت -5سۈره فاتىھه  ۲
يىلى  -1401جرىيه ىبهت، دارۇل ئهرقهم نهشرىياتى ھ -268جىلد  -1ناملىق كىتابى » تهفسىيرۇل قۇرئانىل ئهزىم«ئابدۇراھمان دۇسهرىنىڭ  ۳

 باسمىسى
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ئايـالالر ۋه ئۇششـاق  پهيغهمـبهر  غانـدا،بىـر ئايـال ئۆلتـۈرۈلگهن ھـالهتته تېپىل ىرىدهرنىڭ بغازاتال
721F».قانبالىالرنى ئۆلتۈرۈشتىن توس

۱ 

ُ َعَلْيـِه «. ئۇ مۇنداق دهيدۇ: نىڭ ھهدىسى  سامههسسهئبى ئىبنى ج. 2 َُل الَِّ َصـلَّى الَّ َوَسـلََّم ُسِئَل َرُس
ُهمْ  ََن ِمـْن ِنَسـاِئِهْم َوَذرَارِيِِّهـْم فـََقـاَل: ُهـْم ِمـنـْ ََن فـَُيِصيُب َأنَّ النَّـِيبَّ صـلى هللا عليـه «: رَِوايَـة َوِيف  »َعِن الذَّرَارِيِّ ِمَن اْلُمْشرِِكَني يـُبَـيَُّت

َْ َأنَّ َخـْيًال َأَغـاَرْت ِمـَن اللَّْيـِل فََأَصـاَبْت ِمـنْ  دىـن  پهيغهمـبهر « »أَبـْنَـاِء اْلُمْشـرِِكَني قَـاَل ُهـْم ِمـْن آبَـاِئِهمْ  وسلم ِقيـَل لَـُه لَـ

ــده ــرىكالرغا كېچى ــپ مۇش ــۇم قىلى ــۈرۈپ  ،ھۇج ــالىلىرىنى ئۆلت ــاق ب ــاللىرى ۋه ئۇشش ــڭ ئاي ئۇالرنى

ــانلىق  ــۇققويغ ــورال توغرۇل ــبهر  ا،دغانس ــرىك: «پهيغهم ــالنىڭ الرمۇش ــال–ئاي ــ ىمۇىرىلب ۇالرنىڭ ش
  722F۲.دېدى »جۈملىسىدىن

ــۋايهتته ــبهر ،يهنه بىــر رى ــن  پهيغهم ــاتلىق قوشــۇن كېچىــده ھۇجــۇم قىلىــپ : دى ئهگهر بىــر ئ

ــالىلىرىنى ئۆلتۈر ــبهر دهپ ســورالغاندا، ۋهتســىچۇ؟ ۈمۇشــرىكالرنىڭ ب ــۇالر دادىلىرىنىــڭ «: پهيغهم ئ
723Fدېدى.» جۈملىسىدىن

۳ 
يهنـى  ،بۇنىڭ بىلهن ،لىكدېگهن» ئۇالر دادىلىرىنىڭ جۈملىسىدىن«[ئىمام نهۋهۋى مۇنداق دهيدۇ: 

دادىلىرىنىڭ مىراس، نىكاھ، قىسـاس  ،چۈنكى دېگهنلىكتۇر. يوق گۇناھۋېتىش بىلهن ۈئۇالرنى ئۆلتۈر
 نىملىرى ئۇالرنىــڭ ئۈســتىگه جــارى بولىــدۇ. مهقســهت ئــۇالراھكــئه ۋه دىــيهت قاتــارلىق ئىشــالردىكى

بـالىالرنى ئۆلتۈرۈشـتىن توسـۇش . ئايـالالر ۋه ئۇششـاق بولمايـدۇ هن ئۆلتۈرۈشـكهقهسـت يهتسىزىزۆرۈر
يدۇ. ئۇالرغا كېچىده ئۇالر ئايرىلىپ تۇرسا ئۆلتۈرۈلمه، توغرۇلۇق كهلگهن يۇقىرىقى ھهدىستىن مهقسهت

قىدىن ۇنىڭ دۇرۇســلۋېتىشــۈبــالىالرنى كېچىــدىكى ھۇجۇمــدا ئۆلتۈر–ئايــالالر نىڭ ۋهھۇجــۇم قىلىشــ
كنىــڭ، ئىمــام ئهبــۇ ھهنىفىنىــڭ ۋه بىزنىــڭ، ئىمــام مالى ئىبــارهت بىــز بايــان قىلغــان بــۇ ھهدىــس

ئهرنـى ئايالـدىن ۋه ئۇششـاق بالىـدىن  ،ىدۇر. كېچىده ھۇجۇم قىلىـش دېگهنلىـكمهزھىبجۇمھۇرنىڭ 
. بۇ ھهدىسته كېچىده نى كۆرسىتىدۇلىشىھۇجۇم ق سىلمايدىغان ھالهتته ئۇالر ئۈستىگه كېچىئاجرىتا

ىلهرگه بـۇنى بىلـدۈرۈپ قويماسـتىن يهتـكهن كىشـ دهۋهتقىغا، شـۇنداقال ۇھۇجۇم قىلىشنىڭ دۇرۇسـل
ىكى ھـۆكمى دادىلىرىنىـڭ رالرنىـڭ بالىلىرىنىـڭ دۇنيـادپىاك‹ يهنه ،قىغاۇھۇجۇم قىلىشنىڭ دۇرۇسـل

ئۇالرنىـڭ  ،ئـۇالر بـاالغهتكه يېتىشـتىن بـۇرۇن ئۆلـۈپ كهتسـه ،ئهممـا .دهلىل بار ، دېگهنگه›مىدۇرھۆك
 724F٤.]بار قاراشخىل غرىسىدا ئۈچ ئاخىرهتلىكى تو

رالرغا كېچىده ھۇجۇم قىلىش، يهنى ئـۇالرنى كېچىـده بېسـىپ [كاپى: قۇدامه مۇنداق دهيدۇئىبنى 
ــۈرۈش دۇرۇس.ېب ــپ ئۆلت ــداق د رى ــمهد مۇن ــام ئهھ ــگهن: ئىم ــۇم قىل‹ې ــده ھۇج ــشكېچى ــ ى  بئهيى

 . ›بولغانبىلهن ئېلىپ بېرىلغان غازاتمۇ كېچىده ھۇجۇم قىلىش قارشى ھېسابالنمايدۇ. رۇملۇقالرغا 
بىز ھېچبىر كىشىنىڭ دۈشمهنگه كېچىده ھۇجۇم قىلىشـىنى ‹ د يهنه مۇنداق دهيدۇ:ئىمام ئهھمه

فيان زۆھرىدىن، ئـۇ ئابدۇلالھـدىن، ئـۇ ئىبنـى ۇس كه. ئىمام ئهھمهد›ى بىلمهيمىزكىنىليامان كۆرگهن
مهن  :ۇ ھهدىسـنى ئوقـۇپ بهرگهنسـامىدىن رىـۋايهت قىلىـپ مۇنـهسئابباسدىن، ئـۇ سـهئبى ئىبنـى ج

ئۇالرنىڭ ئاياللىرى ۋه ئۇششـاق  ،دىن مۇشرىكالرنىڭ ئۆيلىرىگه كېچىده ھۇجۇم قىلىپ  رهسۇلۇلالھ
                                                           

 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 مۇسلىم رىۋايىتىبۇخارى ۋه  ۲
 مۇسلىم رىۋايىتى ۳
 بهتكىچه -50بهتتىن  -48جىلد  -12» شهھۇ مۇسلىم« ٤
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ئايـالالر ۋه « :كىنـى ئاڭلىغـان ئىـدىمىنداق دېگهنلدهپ سورالغاندا مۇ ،لىرىنى ئۆلتۈرۈپ قويىمىزىبال
 ».مۇشرىكالرنىڭ جۈملىسىدىنمۇ ئۇششاق بالىالر

بـۇ ئـۇالرنى « :ى ئۆلتۈرۈشـتىن توسـقانغۇ دېيىلسـهئايالالر ۋه ئۇششاق بالىالرن ئهگهر پهيغهمبهر 
 جاۋاب بېرىمىز.  دهپ »ۋېتىشكه قارىتىلغانۈهن ئۆلتۈرقهست

 .›ئۇالرنى قهستهن ئۆلتۈرۈش توغرا ئهمهس ،ئهمما‹ئىمام ئهھمهد مۇنداق دهيدۇ: 

ئۆلتۈرۈشتىن نىڭ ئايالالرنى  پهيغهمبهر  سهئبىنىڭ ھهدىسى‹ مۇنداق دهيدۇ:يهنه ئىمام ئهھمهد 

ىنـى فرا ۇئهبـ لتۈرۈشـتىن توسۇشـىنىڭ ئايـالالرنى ئۆ  پهيغهمبهر ئىدى. يىنېن كۋاقتىدى توسقان
ىنى مۇنـداق سـىئادهم ئهۋهتكهن ۋاقتىغا توغرا كېلىدۇ. ئۇ ئىككى ھهدىسـنىڭ ئوتتۇر ۋېتىشكهۈئۆلتۈر

توســقان ھهدىــس قهســتهنگه  ۋه ئۇششــاق بــالىالرنى ئۆلتۈرۈشــتىنئايــالالر بىرلهشــتۈرۈش مــۇمكىن. 
  725F۱.]›قهستهن بولمىغان ھالهتكه قارىتىلىدۇ ىدۇ. ئۆلتۈرۈش دۇرۇس دېگهن ھهدىسقارىتىل

ئهمهلـدىن  نىـڭھۆكمىئـۇ ھهدىسـنىڭ  ،بهرگهن ئىزاھاتىـدا گهنىڭ ھهدىسـىئىبنى ھهجهر سـهئبى
ئـۇ ھهدىسـكه تا دئهبۇ داۋۇ سۇنهن چۈنكى ،ئىشارهت قىلغانمۇمكىن ئىكهنلىكىگه  نىڭبولۇشى قالغان

ئاخىرىـدا نىڭ نىڭ ھهدىسـىسـهئبى دراق زىيـاده سـۆز كىرگـۈزۈلگهن. ئهبـۇ داۋۇزۆھرىنىڭ سۆزىدىن ئاز

 پهيغهمـبهر كېـيىن  شـۇنىڭدىن :دېـگهن زۆھـرى مۇنـداق :دهيـدۇ سوفيان مۇنداق[داق دېگهن: مۇن
 .]»ئايالالر ۋه ئۇششاق بالىالرنى ئۆلتۈرۈشتىن توسقان

ــداق د  ــى ھهجهر مۇن ــدۇ: ئىبن ــهئ[هي ــلهن س ــۆز بى ــۇ س ــرى ب ــدىن نىڭ ھهدىســىنىڭ ىبزۆھ ئهمهل
ــدۇرۇ ــارهتا ىغقىللغانقال ــان ئىش ــاقچى بولغ ــپ، . ]قىلم ــالىالرنى يهنه كېلى ــاق ب ــالالر ۋه ئۇشش ئاي

 :نىـڭ رىۋايىتىـدهد. ئهبـۇ داۋۇھهققىدىكى رىۋايهتلهر بىـردهك ئهمهس تارىخى نىڭتوسۇشئۆلتۈرۈشتىن 
دېـيىلگهن.  »بولغانۋېتىشكه ئادهم ئهۋهتكهن ۋاقىتتا ۈقېشىغا ئۇنى ئۆلتۈرىنىڭ فرا ۇئهب ئۇ توسۇش«

726Fدېيىلگهن. »نهين كۈنىسىده ئىدىۇھ« :ىۋايىتىدهئىبنى ھهبباننىڭ ر

۲ 

 :بىـر تـائىپه كىشـىلهر[: هيـدۇھـازىمى بـۇ ئىككـى ھهدىسـنى كهلتـۈرۈپ مۇنـداق دئهبۇ بهكرى ئهل
يهنه بىـر تـائىپه  ،قاراشـقا دېـگهن كـۆز ›قالدۇرىـدۇى ئهمهلـدىن ى ھهدىسنچئىككىن ى ھهدىسچبىرىن‹

هشتۈرۈشـكه بارغـان. سـىنى بىرلىبۇنىڭ ئهكسىگه بارغان. يهنه بىر تـائىپه ئىككـى ھهدىسـنىڭ ئوتتۇر
  رىدىغان سۆزىنى كهلتۈرگهن.ۈنىڭ بىرلهشتۈرۈشنى كۈچلهندئاندىن ئىمام شافىئى

ىـدا ئاخىر نىـڭ پهيغهمـبهر  خىتـارى نىڭسـهئبىنىڭ ھهدىسـى‹مۇنـداق دېـگهن:  شافىئىئىمام 

قىلغـان  ىئىلگىـر پهيغهمـبهر نى . ئهگهر سـهئبىنىڭ ھهدىسـىتوغرا كېلىـدۇه گرىئۆم قىلغان ھهج
 ىشـۇ يىلـ ئـۇ .بولىـدۇ ۈلـۈپ بولغـانئۇنىڭدىن ئىلگىرى ئۆلتۈرى فرا ۇئهببولسا،  دېگهن دهه ھهجئۆمر

، ياخشـى بىلگـۈچىهللا ،بولسـا دېـگهنده قىلغان ئۆمره ھهج . ئهگهر ئاخىرقىگهندېيىل مۇگهنۈلئۆلتۈر
 .›دۇبولى دېگهن كېيىنغاندىن ۇۋېتىشكه بۇيرۈئۆلتۈرىنى فرا ۇئهب كى،شهكسىز

نىــڭ ئايــالالر ۋه ئۇششــاق  بىــز پهيغهمــبهر ‹رهھىمهھــۇلالھ مۇنــداق دېــگهن:  شــافىئىئىمــام 

 ئۇنىڭـدىن توسـقانلىقىنى بىلمهيمىـز. پهيغهمـبهر  كېـيىن ،بالىالرنى ئۆلتۈرۈشكه رۇخسهت بېرىـپ
، بىزنىـڭ نهزىرىمىـزده ،نىڭ ئايـالالر ۋه ئۇششـاق بـالىالرنى ئۆلتۈرۈشـتىن توسـقانلىقىنىڭ مهنىسـى

                                                           
 بهت -503جىلد  -10» ئهلمۇغنى ۋهششهرھۇل كهبىير« ۱
 بهت -147جىلد  -6» فهتھۇل بارى« ۲
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 دىغانبولىـ ىلۇغىتونـ ھالهتته، لغان ئادهمدىن ئايرىمۇه بۇيركۋېتىشۈئۇالر ئۆلتۈر ،ياخشى بىلگۈچىهللا
  .›كۆرسىتىدۇئۆلتۈرۈشنى  هنستهئۇالرنى ق ،تۇرۇپ شهكىلده

نىڭ ىدېـگهن سـۆز» مۇشرىكالرنىڭ جۈملىسىدىنمۇ ئايالالر ۋه ئۇششاق بالىالر«نىڭ  پهيغهمبهر 
ئۇالرنىــڭ قېنىنــى تۆكۈشــنى توســۇپ  ،. بىــرىهنــگهنلهمهت جۈپســخىــل ئىككــى  ئــۇالردا ،مهنىســى
 سـالمتوسـىدىغان ئىشـۇ رايونغـا ھۇجـۇم قىلىشـتىن  ،يهنه بىرى .ن ئىماننىڭ ھۆكمى يوققالىدىغا

كېچىـده ھۇجـۇم  نىغاوكاپىرالر راي پهيغهمبهر  ،. شۇنىڭ ئۈچۈندېگهنلىكتۇر دىيارىنىڭ ھۆكمى يوق
ــۆزى ھهم قىلىشــنى دۇرۇس قىلىــپ بهرگهن ۋه  ــىئ مۇســتهلهق قهبىلىســىگه تۇيۇقســىز ھۇجــۇم  بهن

كېچىده ھۇجۇم قىلىش ۋه تۇيۇقسـىز ھۇجـۇم قىلىـش  كى،ۇم شۇنى ئۇقتۇرىدىئىلھهقىقىي قىلغان. 

ھېچبىـر كىشـى كېچىـده ھۇجـۇم  ن.اغـشى بىلهن ھاالل بولىپ بېرىقىل رۇخسهتىڭ ن پهيغهمبهر 
 .الىالرنى ئۆلتۈرۈشـتىن توسـۇلمايدۇئايـالالر ۋه ئۇششـاق بـ ،قىلىپ ياكى تۇيۇقسىز ھۇجـۇم قىلىـپ

دىـيهت ۋه قىسـاس قاتـارلىقالر سـاقىت بولىـدۇ.  ئۇالرنى ئۆلتـۈرۈۋهتكهن كىشـىدىن گۇنـاھ، كاپـارهت،
 بىــرئىسـالمدا ھــۆرمىتى يـوق. (يهنـى شــۇ كاپىرالرنىـڭ ئايــال ۋه ئۇششـاق بالىلىرىنىــڭ) ئۇالرنىـڭ 

قهســتهن ئۆلتۈرۈۋېتىشــى دۇرۇس  ،ئــايرىم ھــالهتته تۇرغــانلىقىنى بىلىــپ تــۇرۇپ ئــۇالرنىئادهمنىــڭ 

غا توسۇشى شۇنىڭ ئۈچـۈنكى، ئـۇالر كـۇفرى يېشـى نىڭ بالىالرنى ئۆلتۈرۈشتىن  ئهمهس. پهيغهمبهر
. لهر ئىـدىۈىلىنى قىلغان بولسا ئىدى، ئۆلتـۈرئاندىن كۇفرى ئهم يهتمىگهن. كۇفرى يېشىغا يېتىپ

مهنىسـى يـوق. يهنه ھـېچ شۇنىڭ ئۈچۈنكى، ئـۇالرنى ئۆلتۈرۈشـنىڭ  ئايالالرنى ئۆلتۈرۈشتىن توسۇشى
727F].›قۇۋۋهت بولىدۇ–ئهھلى ئىسالمغا كۈچ پ،بولۇ دېدهكلهر–ئۇالر ۋه بالىالر قۇل ،كېلىپ

۱  
ئىمام نهۋهۋىنىڭ ئىلگىـرى بايـان قىلغـان مۇنـۇ سـۆزى  ،شافىئىنىڭ سۆزىنىڭ خۇالسىسىئىمام 

غـان كـاپىرالردىن ئـايرىم تۇرمىسـا، لوۈلمهكچى بالالر ۋه ئۇششـاق بـالىالر ئۆلتـۈرئايـ« :بىلهن بىـردۇر
 ،الرنى ئۆلتۈرۈۋېتىشــته گۇنــاھ يــوقئــۇ ،بىــلهنئــۇالرنى ئۆلتۈرۈشــنى مهقســهت قىلماســلىق شــهرتى 

 .»ياخشى بىلگۈچىدۇرهللا
 

 هتچىلىكىيى. ئىسالمدىكى مهخپچئۈچىن
ش ىـقىل دهۋهت يمهخپىـكىشىلهرنى ئىسـالمغا مۇمهن وهتچىلىكتىن بهزىده ئيمهخپىئىسالمدىكى 

بۇالرنىـڭ ھهربىـرى زمهتلهرگه ئاالقىـدار بولىـدۇ. خىـ يئهسـكىرى ۋهده تۇتۇلىدۇ ياكى ئۇ شهخسـكه كۆز
 . ئىگه گهدهلىل
  هتچىلىكىيمهخپ تىكىدهۋهت -1

خهلقـقه  يمـۇمىوۇ. بۇنـداق بولۇشـى ئىسـالم دهۋىتـى ئنىـدئاشكارا قىلى ئهسلىده ئىسالم دهۋىتى

رَبِّـَك  يَاأَيـَُّهـا الرَُّسـوُل بـَلِّـْغ َمـا أُنـِزَل ِإلَْيـَك ِمـنْ  :تائاالنىـڭهللادىغان تهشۋىقاتتۇر. بۇنىڭ دهلىلى ىلىپ بېرىلېئ

ـْـَت ِرَسـالََتهُ  ْ تـَْفَعْل َفَمـا بـَلَّ َْ  نىڭساڭا نازىل قىلىنغان ئهھكامالر ئى پهيغهمبهر! پهرۋهردىگارىڭ تهرىپىدىن َوِإْن 

تاپشـۇرغان ۋهزىپىنـى ئـادا قىلمىغـان بولىسـهنهللاھهممىسىنى يهتكۈزگىن، ئهگهر تولۇق يهتكۈزمىسهڭ،  728F

۲ 
 دېگهن سۆزىدۇر. 

                                                           
يىلى  -1386جرىيه ىنهشرىياتى ھ ئهندهلۇسمهتبهئهتۇل بهت،  -215ناملىق كىتابى » ئهلئىئتىبارۇ فىن ناسىخى ۋهل مهنسۇخ«ئهلھازىمىينىڭ  ۱

 باسمىسى
 ئايهت -67سۈره مائىده  ۲
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 ،بهرگهنـگه قهدهر رۇخسـهتتائـاال ئـۇ زاتقـا هللادهۋىتىنى تاكى  ئۆز پهيغهمبهر  ۇقلۇق،شۇنداق تۇر
 ھالهتته ئېلىپ بارغان ئىدى. يمهخپى

َاِفـْت ِبَـاَوَال  :تائاالنىـڭهللادىـن  ئىمام بۇخارى ئىبنى ئاببـاس  َُ ََِْهـْر ِبَصـَالِتَك َوال     نامىزىڭـدا

ى ئۈچۈن) يۇقىرى ئـاۋاز بىلهنمـۇ ئوقـۇمىغىن، كيهتكۈزمهسلى(قىرائهتنى) (مۇشرىكالر ئاڭالپ ساڭا ئهزىيهت 

لهر ئاڭلىمـاي قالماسـلىقى ئۈچـۈن) پهس ئـاۋاز بىلهنمـۇ ئوقـۇمىغىنمۇئمىن( 729F

 توغرۇلـۇقدېـگهن سـۆزى  ۱

مهككىـده يوشـۇرۇنغان  ئۇ سۈره پهيغهمبهر  :مۇنداق دېگهن ئىبنى ئابباس{ :مۇنداق رىۋايهت قىلغان
730Fھالهتته نازىل بولغان ئىدى}.

۲ 
دېگهنلىك ئىسالمنىڭ دهسـلىۋىده » مهككىده يوشۇرۇنغان ھالهتته{«ئىبنى ھهجهر مۇنداق دهيدۇ: 

731Fدېگهنلىكتۇر}.

۳ 

پهرۋهردىگارىڭنىــڭ ســاڭا بۇيرۇلغــاننى (يهنــى  اْلُمْشــرِِكنيَ  ِمبَــا تـُــْؤَمُر َوَأْعــِرْض َعـنِ  فَاْصــدَعْ : تائاالنىــڭهللا

ــ ــكارا ئوتتۇرىغ ــى) ئاش ــخىرئهمرىن ــرىكالر(نىڭ مهس ــويغىن، مۇش ــنىا ق لىرىگه) پهرۋا قىلمىغى 732F

ــگهن  ٤ دې
ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇدتىن رىـۋايهت  بهيدهۇسىر مۇنداق دهيدۇ: {ئهبۇ ئسۆزىنىڭ تهپسىرىده ئىبنى كه

اننى (يهنى پهرۋهردىگارىڭنىڭ ئهمرىنـى) ئاشـكارا ساڭا بۇيرۇلغ فَاْصدَْع ِمبَا تـُْؤَمرُ قىلىپ مۇنداق دهيدۇ، 

733F يوشۇرۇنغان ھالهتته ئىدى}. پهيغهمبهر  ،دېگهن ئايهت نازىل بولغانغا قهدهر ئوتتۇرىغا قويغىن

٥ 
 )ئا–نى يوشۇرۇشىىئىمانيهنى تۇتۇشى ( يئىمانىنى مهخپىئۆز شهخسلهرنىڭ  -2

 رى:ىلئۇنىڭ دهلىل

خانىــدانىغا مهنســۇپ، ئىمــانىنى  فىــرئهۋن ُمــْؤِمٌن ِمــْن آِل ِفْرَعــْوَن َيْكــُتُم ِإميَانَــهُ َوقَــاَل رَُجــٌل  :تائاالنىــڭهللا

ئادهم ئېيتتى مۇئمىنيوشۇرىدىغان بىر  734F

 . دېگهن سۆزى ٦

َعُثوا :مۇنداق دېگهن توغرۇلۇق فتائاال ئهسھابۇل كهھهللا ْليَـْنظُرْ  اْلَمِديَنةِ  ِإَ   َهِذهِ  ِبَورِِقُكمْ  َأَحدَُكمْ  فَابـْ  أَيـَُّهـا فـَ

ْلَيْأِتُكمْ  َطَعاًما َأعَْكى  َولَـنْ  ِملَّـِتِهمْ  ِيف  يُِعيـُدوُكمْ  َأوْ  يـَْرُمجُـوُكمْ  َعلَـْيُكمْ  َيْظَهـُروا ِإنْ  َأَحًدا ِإنـَُّهمْ  ِبُكمْ  ُيْشِعَرنَّ  َوَال  َوْلَيتَـَلطَّفْ  ِمْنهُ  ِبِرْعقإ  فـَ

بۇيرۇڭالر، بۇ تهڭگىلهرنى شهھهرگه ئېلىپ بېرىپ، كىمنىڭ تامىقى ئهڭ پـاكىز بىرىڭالرنى  أَبَـًدا ِإًذا تـُْفِلُكوا

بولسا، ئۇنىڭدىن سىلهرگه سېتىۋېلىپ ئېلىپ كهلسـۇن، ئـۇ (شـهھهرگه كىرىشـته ۋه تامـاق سېتىۋېلىشـتا) 
سـىلهرنى تۇتۇۋالسـا،  كىشـىلهرئهگهر شهھهردىكى  .كىشىگه تۇيدۇرمىسۇنسىلهرنى ھېچ ،ئېھتىيات قىلسۇن

يـاكى سـىلهرنى ئۆزلىرىنىـڭ دىنىغـا كىرىشـكه مهجبۇراليـدۇ، مۇنـداقتا  كېسـهك قىلىـپ ئۆلتۈرىـدۇ–چالما

   .735F۷ھهرگىزمۇ مهقسىتىڭالرغا ئېرىشهلمهيسىلهر

 ُيْشـِعَرنَّ ِبُكـْم َأَحـًداَوَال  سـىلهرنى  ،ئۇ (شهھهرگه كىرىشته ۋه تاماق سېتىۋېلىشـتا) ئېھتىيـات قىلسـۇن

 .نى بىلدۈرىدۇهتچىلىكيمهخپىدېگهن سۆزى  كىشىگه تۇيدۇرمىسۇنھېچ
                                                           

 ئايهت -110سۈره ئىسرائ  ۱
 ھهدىس -4722 ۲
 بهت -405جىلد  -8» فهتھۇل بارى« ۳
 ئايهت -96سۈره ھىجر  ٤
 »تهفسىيرۇ سۈرهتىل ھىجر« ٥
 ئايهت -28سۈره غافىر  ٦
 ئايهتلهر -20، -19سۈره كهھف  ۷
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 ُمـْؤِمنٌ  ِإَذا َكاَن َرُجلٌ : «غا  مىقداد پهيغهمبهر  ،دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ  ئىبنى ئابباس
ــ ٍم ُكفَّــاٍر فَــَأْظَهَر ِإميَانَــُه فـََقتَـْلتَــُه َفَكــَذِلَك ُكْنــَت أَنْــَت ُختِْفــي ِإميَانَــَك ِمبَكَّ َْ ســىدا ىئار الررپىكــا» «َة ِمــْن قـَْبــلُ ُخيِْفــي ِإميَانَــُه َمــَع قـَــ

سـهنمۇ ئىلگىـرى  دۈڭمـۇ؟نى ئاشكارا قىلسـا، ئـۇنى ئۆلتۈرىئىمان مۇئمىن ئىمانىنى يوشۇرۇۋاتقان بىر
 736F۱ .دېگهن »!مهككىده ئىمانىڭنى يوشۇراتتىڭغۇ

لىپ: ېىغا كئالدنىڭ  ده، ئۇ پهيغهمبهر سىنىڭ مۇسۇلمان بولۇش قىسسى ىفارى غئهبۇ زهر ئهل

قىلــدى. مهن  بايــانئىســالمنى  ماڭــا پهيغهمــبهر  . ئــۇ:دېــگهن ،بايــان قىلغىــن ماڭــا ئىســالمنى

َرُنَـا  اْكُتْم َهَذا اْألَْمرَ يَا أَبَا َذرٍّ «ماڭا:  پهيغهمبهر  مدىال مۇسۇلمان بولدۇم.ۇئورن َواْرِجْع ِإَىل بـََلِدَك فَِإَذا بـََل َـَك ظُُه
ــ« فـَُقْلــُت َوالَّــِذي بـََعثَــَك بِــاحلَْقِّ َألَْصــُرَخنَّ ِبَــا بـَــْنيَ َأْظُهــرِِهمْ  »فَأَْقِبــلْ  ــۇ زهر ىئ ــۇ ئىشــنى !ئهب ــۇتقىن ب ، مهخپىــي ت

 ا،سـىـپ بارتېمىـز يمهيـدانغا چىققـانلىق خهۋىرىكهت. ئهگهر ساڭا بىزنىڭ ئاشكارا  يۇرتىڭغا قايتىپ
بىلهن قهسـهمكى، ئهلـۋهتته مهن هللامهن: سېنى ھهق بىلهن ئهۋهتكهن زات  .دېدى» كهلمىزغا ىئالد

 737F۲.دېدىم جاكاراليمهن، ئۈنلۈك ئاۋازداسىدا ىئوتتۇر مۇشرىكالرنىڭ نىشاھادهت كهلىمىسى ۇب
 ھهمــده تۇتقــان يمهكــكه خهلقىــدىن مهخپىــ ئىمــانىنىئــۆز  ئىــالت ئهسســىلمىھهججــاج ئىبنــى 

 ئۇالرغا يالغان ئېيـتىش توغرۇلـۇق پهيغهمـبهر  ،غىۋېلىش ئۈچۈنىمۈلۈكلىرىنى ي–مهككىدىكى مال
738Fدىن رۇخسهت سورىغان ئىدى.

۳ 
نىڭ ىنى يوشۇرۇشــىكىشــىنىڭ ئىمــان خهۋپ ئىچىــدىكى« نىــڭئىمان ئىمــام مۇســلىم كىتــابۇل

ُكنَّـا َمـَع : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ، ئۇ مۇنـداق دېـگهن زهيفه ۇھ ،دا»بابھهققىدىكى  قىۇدۇرۇسل
َلَ  ْســَالَم قَــاَل فـَُقْلَنــا يَــا َرُســ َا ِيل َكــْم يـَْلِفــُظ اْإلِ ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم فـََقــاَل َأْحُصــ َِل الَِّ َصــلَّى الَّ ــ َرُســ َنــا َوَحنْــُن َمــا بـَ ْنيَ الَِّ َأَختَــاُف َعَليـْ

َْا تِّ ِماَئٍة ِإَىل السَّْبِع ِماَئٍة قَاَل ِإنَُّكْم َال َتْدُروَن َلَعلَُّكـْم َأْن تـُْبتَـلَـ ورواه  قَـاَل فَابـْتُِليَـنَـا َحـىتَّ َجَعـَل الرَُّجـُل ِمنَّـا َال ُيَصـلِّي ِإالَّ ِسـرّا السِّ

ََ َخاِئفٌ (فـََلَقْد رَأَيـْتـَُنا ابـْتُِليَنا َحىتَّ ِإنَّ البخاري وفيه  بىلهن بىلـله ئىـدۇق،  بىز پهيغهمبهر  »الرَُّجَل لَُيَصلِّي َوْحَدُه َوُه

 ئـىدېـدى. بىـز:  ،»ى سـاناپ بېـرىڭالركىنىلنىڭ ئىسـالم كهلتـۈرگهنىماڭا قانچىلىك كىش«زات:  ئۇ
ا لىقتـىيهتـته يـۈزگىچه بولغـان ئار ؟ ھـالبۇكى، بىـز ئـالته يـۈزدىنۋاتامالهدىن ئهنسىربىز !رهسۇلۇلالھ

 ،»ىلهر، سىلهر سىنىلىشـىڭالر مـۇمكىنقهتهن بىلمهيسھهقىسىلهر : «پهيغهمبهر  .دېدۇق ،تۇرساق
 يمهخپىـ مۇھهتتا نامازنىبهزىلهر ن ئىچىمىزدىبىزنىڭ  ،بىز سىنالدۇق :ھۇزهيفه مۇنداق دهيدۇ .دېدى

 مهن بىزنىـــڭ«: ئىمـــام بۇخارىنىـــڭ رىۋايىتىـــده .ئىـــدى يـــدىغان ھـــالهتكه كېلىـــپ قالغـــانقۇوئ
739F».قۇيتتىوئۆزى يالغۇز ھالهتته ئ مۇنامازنى ھهتتا بهزىلهرققانلىقتىن ، قورسىنالغانلىقىمىزنى كۆردۈم

٤ 

739F».قۇيتتىوئ

٤ 

                                                           
 ھهدىس -6866يىتى بۇخارى رىۋا ۱
 ھهدىس -3522بۇخارى رىۋايىتى  ۲
 بهت -215جىلد  -4» ئهلبىدايه ۋهننىھايه« ۳
 ھهدىس -3060 ٤
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ن ئىچىمىــزدىبىزنىــڭ  ،بىــز ســىنالدۇق« :ھۇزهيفىنىــڭ ،مۇنــداق دهيــدۇ: {ئهممــا ئىمــام نهۋهۋى
يـۈز  كېيىندېگهن سۆزى » ئىدى يدىغان ھالهتكه كېلىپ قالغانقۇوئ يمهخپى مۇھهتتا نامازنىبهزىلهر 

 740F۱.شى مۇمكىن}ۇبول ئېيتىلغانبهرگهن بهزى فىتنىلهر توغرىسىدا 
 ئـا)–ئاتىـدۇق هتچىلىـك دهپيمهخپى(بىـز ئـۇنى  ئىمـاننى يوشـۇرۇش ،سىزنىڭ كۆرگىنىڭىزدهك

ققــان ھــالهتته تېخىمــۇ زىيىتىــدىن قورركاپىرالرنىــڭ ئه ،بولۇپمــۇ ،ان ئىــشدۇرۇس ۋه يولغــا قويۇلغــ
 .شۇنداق

 لهرنىــڭ ئىچىــدىنمۇئمىنرهھىمهھــۇلالھ مۇنــداق دېــگهن: { تهيمىيــيهشــهيخۇل ئىســالم ئىبنــى 
ئـايىتىگه ۋه ئهھلـى كىتـاب ۋه  رۋادهم سهياكى بىرهر ۋاقىتتا ئاجىز بولسا، ئۇ ئ كىمكى بىرهر زېمىندا

ــۆر ئهزىــيهتنىــڭ پهيغهمبىــرىگه ئۇۋه هللامۇشــرىكالردىن ئىبــارهت  ــۈز ئ ــدىغان كىشــىلهردىن ي ۈش بېرى
ــدىكى  ــايھهققى ــا هتلهرگهئ ــۇن. ئهمم ــۈكلهر ،ئهمهل قىلس ــڭ  كۈچل ــدىغان كۇفرىنى ــا تهنه قىلى دىنغ

تـاكى ئـۇالر سـىلهرگه بويسـۇنۇپ خـار پېشۋالىرىغا ئۇرۇش قىلىش ئايىتىگه ۋه ئهھلى كىتابالر بىلهن 

741Fئايىتىگه ئهمهل قىلسۇن}. ھالدا جىزىيه تۆلىگهنگه قهدهر، ئۇرۇش قىلىڭالر

۲ 
 هتچىلىكيخىزمهتلهردىكى مهخپى يئهسكىرى -3

 يئهسـكىرى ،. ئهممـائاالھىـده ئهھـۋالبولسـا قىلىش  يمهخپىۇ، نىددهۋهت ئهسلىده ئاشكارا قىلى
قاتـارلىقالرنى  مهلۇمـات، سـىر ۋه ھهرىـكهت نىدىغان بولۇپ،قىلى يمهخپىخىزمهتلهر بۇنىڭ ئهكسىچه 

ــۇ ــم ــب يمكىن قهدهر مهخپى ــش ۋاجى ــمهنگهقىلى ــڭ ھهممىســى دۈش ــرىش  . بۇنى ــىز زهربه بې تۇيۇقس
هۋهبلىرىدىن قىلىشــنىڭ ئهڭ مــۇھىم ســ غهلىــبهنىشــانىنى ئهمهلــگه ئاشــۇرۇش ئۈچۈنــدۇر. ئــۇ 

 ھېسابلىنىدۇ. 
 دهلىللىرى تۆۋهندىكىچه:  ي ئېلىپ بېرىشنىڭمهخپى نىخىزمهتلهر يئهسكىرى

 لىش قىسسىسـى ېلىـپ قـېب ئىبنى مالىكتىن ئۇنىڭ تهبۇك غازىتىـدىن قئىمام بۇخارى كهئ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يُرِيـُد َغـْزَوًة { ب مۇنداق دهيدۇ:كهئ ،رىۋايهت قىلغانمۇنداق توغرىسىدا  َُل الَِّ َصلَّى الَّ ََْ َيُكْن َرُس َو
ُ َعَلْيــِه وَ  َُل الَِّ َصــلَّى الَّ َســلََّم ِيف َحــرٍّ َشــِديٍد َواْســتَـْقَبَل َســَفًرا بَِعيــًدا َوَمَفــازًا ِإالَّ َورَّى ِبَ ْريَِهــا َحــىتَّ َكانَــْت تِْلــَك اْل َــْزَوُة َغزَاَهــا َرُســ

ََْجِهــِه الَّــِذي ــَة َغــْزِوِهْم فَــَأْخبَـَرُهْم ِب َا أُْهَب ُب ــبهر  }يُرِيــدُ  َوَعــُدّوا َكِثــريًا َفَجلَّــى لِْلُمْســِلِمَني أَْمــَرُهْم لَِيَتــَأهَّ ــان  {پهيغهم ھهرقاچ

ئۇرۇشـنى ، قىلمـاقچى بولغـان شهپه بېرىپ قويـۇپ تىنشقا بىر ئۇرۇشئىراده قىلسا، با ئۇرۇشنى هربىر

بۇ قېتىمقى ئۇرۇشقا ناھايىتى ئىسسىق ۋاقىتتا يۈرۈش قىلغـانلىق،  تۇتاتتى. پهيغهمبهر  يمهخپى
ــۇزۇن ــۈپهيلى ،ســهپهر ئ ــاۋان بولغــانلىقى ۋه دۈشــمهن كــۆپ بولغــانلىق ســهۋهبلهر ت  ؛يولــدا چــوڭ باي

قېـتىم بارىـدىغان جـاينى ئوچـۇق  تهييارلىق قىلىۋېلىشى ئۈچۈن، بـۇ ختامۇسۇلمانالرنىڭ ئۇرۇشقا پۇ
742Fالن قىلغان ئىدى}.ېئ

۳ 

شـهپه  تىنئىراده قىلسا، باشقا بىر ئۇرۇش ئۇرۇشنى هربىر پهيغهمبهر « :ب ئىبنى مالىكنىڭكهئ
 يده ئهسـكىرىىسـلئه ،هن سـۆزىدېـگ» تۇتـاتتى يمهخپىـ، قىلماقچى بولغـان ئۇرۇشـنى بېرىپ قويۇپ

 هتچىلىككه ئاالقىـداريمهخپى. بۇ ھهدىسته دااللهت قىلىدۇ ئىكهنلىكىگه ئىش يمهخپىنىڭ خىزمهتلهر
هتته ىـدىغان تهرهپنـى بىلـدۈرمىگهن ھـالنىـڭ كـۆپ قىسـمىغا غـازات قىلئۇالرئهمىرنىڭ ئهسكهرلهرنى 

                                                           
 بهت -179جىلد  -2» شهرھۇ مۇسلىم« ۱
 بهت -221» ئهسسارىمۇل مهسلۇل« ۲
 ھهدىس -4418 ۳
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ـــى ـــپ چىقىش ـــا ئېلى ـــارهت دۇرۇس نىڭغازاتق ـــدىن ئىب ـــار ئىكهنلىكى ـــدا ب ـــر پاي ـــڭ. كهئبى  :بنى
قېتىم بارىـدىغان جـاينى ئوچـۇق  مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇرۇشقا پۇختا تهييارلىق قىلىۋېلىشى ئۈچۈن، بۇ«
پهقهت تهبـۇك  نىـڭبـۇ ئهھۋال ئوچۇق ئېالن قىلىشـتىن ئىبـارهت دېگهن سۆزى» ئىدىالن قىلغان ېئ

ېنىـڭ بـۇ م .يـۈز بهرمىگهنلىكىـگه دهلىـل بولىـدۇبولۇپ، ئۇنىڭدىن باشقا غازاتالردا  غىال خاسغازىتى
مهن بارىـدىغان جـاينى بىلمىگىچىلىـك غازاتقـا « :ئهسكهرلهرنىڭ بىرىنىـڭ ،پايدىنى بايان قىلىشىم

 مهسلىكى ئۈچۈندۇر. ېد »چىقمايمهن
ىنمۇ توسـتبهلكـى د ، ئهمهسمهلۇمـاتالرنى دۈشـمهندىنال ،ئۇ بولسـىمۇ ،ھهدىسته يهنه بىر پايدا بار

لىش ۋه ئىمكــان قهدهر ئۇنىــڭ ېئىرىــده چهكــلهپ قــمهلۇمــاتالرنى تــار دا ،تۇتــۇش. مهقســهت يمهخپىــ
بهزىــده دوســت  ؛قــۇالقچىلىرى بولىــدۇ–چــۈنكى دۈشــمهننىڭ كــۆز ،تارقىلىــپ كېتىشــىنى توسۇشــتۇر

 سۆزلهپ قويىدۇ. 
 ئـۆزۈڭ يۇشـقاوئـۇنى قهيهرده ق ،سـېنىڭ قېنىڭـدۇر سېنىڭ سـىرىڭ« :ھېكمهتته مۇنداق كهلگهن

 ».قارا
 743.بولغان ئىدى يدا مهخپىيوسۇن شۇمۇ »ئهقهبه بهيئىتى«بېرىلغان لىپ ر بىلهن ئېئهنسارالF۱ 

  پهيغهمــبهر يمهخپىــ نىڭغا ئوخشــاشنىــڭ مهككىــدىن مهدىــنىگه قىلغــان ھىجرىتىمــۇ شــۇ 

نَـْنيِ ِإْذ  ِإالَّ دهيدۇ:  تائاال مۇنداقهللابولغان ئىدى. بۇ ھهقته  َ اثـْ ُ ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا ثَاِِ تَنُصُروُه فـََقْد َنَصَرُه الَّ

نىــڭ پهيغهمبىــرىگه يــاردهم قىلمىســاڭالر هللائهگهر ســىلهر  ُمهَــا ِيف اْلـَــاِر ِإْذ يـَُقــوُل ِلَصــاِحِبِه َال َحتْــَزْن ِإنَّ الََّ َمَعَنــا

ىڭغا ياردهم قىلغان ئىدى. ئۆز ۋاقتىـدا كـاپىرالر ئـۇنى (مهككىـدىن) ھهقىقهتهن ئۇنهللاياردهم قىلىدۇ)، (هللا

ھهيدهپ چىقارغان ئىدى. ئۇنىڭغا پهقهت بىر كىشى (يهنى ئهبۇبهكرى سىددىق) ھهمراھ ئىدى. ئهينى زامانـدا 
» ھهقىـقهتهن بىـز بىـلهن بىلـلههللاهم قىلمىغىـن، غ«) ھهمراھىغـا: ئىككىسى غاردا ئىـدى. (رهسـۇلۇلالھ ئۇ

َْ َأنَّ َأَحَدُهْم قـُلْ { مۇنداق دهيدۇ: ق ئهبۇ بهكرى سىددى .744F۲دهيتتى ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَنَا ِيف اْلَ اِر َل ُت لِلنَِّيبِّ َصلَّى الَّ
ُ ثَالِثـُُهَمـا َنَظَر َحتَْت َقَدَمْيِه َألَْبَصَرنَا فـََقاَل َما ظَنَُّك يَـا أَبَـا َبْكـٍر بِـاثـْنَـْنيِ   گه: پهيغهمـبهر  چاغـداىكى } {مهن غـاردالَّ

پهيغهمـبهر  .دېـدىم ،دىغان بولسا، بىزنى كۆرۈپ قالىدۇئاستىغا قارايپۇتىنىڭ ئهگهر ئۇالرنىڭ بىرهرسى 

» :؟قانـداق ئويـدا بولىسـهن، سـاتائاال بولهللا ئۈچىنچىسى بولۇپ، ئىككى كىشى !ئهبۇ بهكرى ئى« 
 745F۳.دېدى

َأْخـِف «مۇنـداق دېـگهن:  ،ئهگىشـىۋالغان ۋاقىتتـائۇ ئۇالرغـا  ،سۇراقه ئىبنى مالىكقا پهيغهمبهر 
746F».ىنتۇتق يمهخپىبىزنى « »َعنَّا

٤ 

  يهنه پهيغهمبهر  نىڭ ئابدۇلالھ ئىبنـى جهھـش ئىشـىمۇ  غا بۇيرۇغـان تۆۋهنـدىكىقوشـۇنى

بېرىــپ، ئــۇ كىشــىگه بىــر پــارچه خهت يېزىــپ  پهيغهمــبهر  :هتچىلىكنىــڭ جۈملىســىدىندۇريمهخپى
ۇيرۇدى. بـۇ خهتتىكـى ئىشـنى ئىجـرا قىلىشـنى بـ ،خهتنـى ئېچىـپ يىنېماڭغاندىن كئىككى كۈن 

 ا كېلىدۇ.تباب -5 ،خالىساهللا قىسسه
                                                           

 بهت -160جىلد  -3» ئهلبىدايه ۋهننىھايه« ۱
 ئايهت -40سۈره تهۋبه  ۲
 ھهدىس -3653رىۋايىتى بۇخارى  ۳
 ھهدىس -3906بۇخارى رىۋايىتى  ٤
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 هتچىلىــك يمهخپىخىزمهتلهردىكــى  يىق قىلىشــمۇ ئهســكىرىقارشــى ئايغــاقچىل گهلهردۈشــمهن

بىرلهشــمه نــى  قــۇالقچىالرنى ئهۋهتهتتــى. ھــۇزهيفه –دۈشــمهنگه كــۆز پهيغهمــبهر  ھېســابلىنىدۇ.

بۇنىڭدىن باشـقىمۇ ى. بۇ ھهقته ىدئ نهزهتچىلىككه ئهۋهتكۆنى يالغۇز ك ر بهيۇرىغا ۋه زېگقوشۇن ال
 ھهدىسلهر بار.  ھاتالنغان سهھىپئىس

 ئىبنى مهسئۇد نۇئهيم  زه بىرلهشمه قوشۇن بىلهن بهنـى قـۇرهي ،نى يوشۇرۇپانىمئى ئۆز نىڭ
 هتچىلىكنىڭ جۈملىسىدىن. يمهخپى سىدا ئىختىالپ سېلىشىمۇىئوتتۇر

 ئـى :لىـپېىغا كئالدنىڭ  پهيغهمبهر   ئىبنى مهسئۇد نۇئهيمسھاق مۇنداق دهيدۇ: ىئىبنى ئ
مېنـى  ،ۇسـۇلمان بولغـانلىقىمنى بىلمهيـدۇ! مهن مۇسۇلمان بولـدۇم. قهۋمىـم مېنىـڭ مرهسۇلۇلالھ

إّمنَـا أَنْـَت ِفينَـا َرُجـٌل َواِحـٌد، « ېـگهن:مۇنـداق دئۇنىڭغـا  پهيغهمـبهر  ! دېگهنـده،غىنۇغان ئىشقا بۇيرىخال
 ،، ئهگهر قـادىر بواللىسـاڭبىر ئادهم مۇھىمسهن ئىچىمىزده « » َفَخّذْل َعّنا إْن اْسَتَطْعت، فَـِإّن اْحلَـْرَب َخْدَعـةٌ 

747F»].تاكتىكىدۇر ئۇرۇش چۈنكى ،دۈشمهنلهرنى بىزدىن ۋاز كهچتۈرگىن

۱ 

مۇسـۇلمان كىشـىنىڭ [مۇنـداق بايـان قىلغـان:  رهھىمهھۇلالھ تهيمىييهشهيخۇل ئىسالم ئىبنى 
ئــۆزىنى  ،ۈشــته مۇشــرىكالرغا ئوخشــاش كېيىنىــپتاشــقى كۆرۈن ،مۇشــۇنداق مهنــپهئهتلهر يۈزىســىدىن

 . ]بهلكى بهزىده ۋاجىب ،مۇشرىكالرغا ئوخشىتىشى دۇرۇس
 رقلهندۈرمهسـلىكدىن پهئـۆزىنى مۇشـرىكالر[مۇنـداق دهيـدۇ:  يهنه ئىبنى تهيمىييه رهھىمهھـۇلالھ

ــگهن ــۇق كهل ــ توغرۇل ــب ــۇپ، ك ىكى ئىشــالرلهر پهقهت ھىجرهتنىــڭ دهســلىپىدارلىق دهلىل ــبول يىن ې
تۇيغـۇ، نه –ئۇ چاغدا يهھۇدىيالر مۇسۇلمانالردىن نه ھـېس ،. چۈنكىقېنىئ ئهمهلدىن قالدۇرۇلغانلىقى

ــاالمهت ــر ئ ــداق بى ــنىش، نه ھېچقان ــدىن  كېيى ــى. ئان ــلهن پهرقلهنمهيتت ــۆزىنى بى ــرىكالرغا (ئ مۇش

ــان ــلىق) قۇرئ ــس ۋه ئىجما ،ئوخشاتماس ــھهدى ــئ ــىدىاتالنپدا ئىس ــۆمهر ئىبن ــاب  . ئ ــڭ  خهتت نى
تائاالنىـڭ هللا هكا ئۇالردىن ئايرىلىشـتتۋه ئۇسلۇب بهلگه ىرالرغا قارشىلىق كۆرسىتىش،كاپ ،زامانىسىدا

، قارشـى تـۇرۇشبۇنىـڭ سـهۋهبى شـۇكى، ئۇالرغـا  يولغا قويغان قانۇنى تولۇق ئاشكارا بولغـان ئىـدى.
ئۈسـتۈن  ۋه الشـتهك دىننىـڭ ئاشـكارا بولۇشـىمهجبۇر ه ئۇالرغا جىزىيه ۋه خـارلىقنىھهمدجىھادتهك 

ۋاقىتتا ئۇالرغا قارشى تۇرۇش  ئىدى، بۇ مۇسۇلمانالر ئاجىز هبىلهنال ۋۇجۇدقا چىقىدۇ. دهسلهپتبولۇشى 
 يولغا قويۇلدى.  بۇ ،ئۈستۈن بولىۋىدى ،ل ئاشكارا بولۇپيۇلمىدى. دىن كامىويولغا ق

كـۇفرى  بولمىغـان)ئـۇرۇش رايـونى (ئهگهر بىـر مۇسـۇلمان ئـۇرۇش رايونىـدا يـاكى  كۈندهبۈگۈنكى 
زىيـان  ،بۇنـداق قىلغانـدا ،چـۈنكى .لمايـدۇۇدىيارىدا بولسا، ئۇ تاشقى كۆرۈنۈشته قارشى تۇرۇشـقا بۇير

ئـۇالر بىـلهن تاشـقى كۆرۈنۈشـته ئوخشـاش  ،ىدۇ. بهلكـى بىـر كىشـىنىڭ بهزى زامـانالرداچىقكېلىپ 
ئۇالرنىـڭ ئىچكـى  ،ئۇالرنى دىنغا دهۋهت قىلىـش ،ئهگهر شۇنداق قىلغاندا .بولىدۇ ببولۇشى مۇستهھه

ئۇالرنىــڭ زىيىنىنــى  ،بۇنىــڭ بىــلهن مۇســۇلمانالرنى خهۋهرلهنــدۈرۈش ،ئىشــلىرىدىن خهۋهردار بولــۇپ
مهنـپهئهتلهر  يشـى مهقسـهتلهردىن ئىبـارهت دىنىـۋه شۇنىڭغا ئوخشـاش ياخ قايتۇرۇشمۇسۇلمانالردىن 

ئۇالرغا  ،كاپىرالرنى خار قىلىپ ،تائاال ئۆز دىنىنى غالىب قىلغانهللا ،ۋاجىب بولىدۇ. ئهممابۇ  ،بولسا
ئىسالم دىيارى ۋه ھىجرهت دىيارىدا بولسا، قارشى تۇرۇش يولغـا قويۇلغـان.  تهيىن قىلغانجىزىيىنى 

                                                           
 بهت -402جىلد  -7» فهتھۇل بارى«بهت؛  -111جىلد  -4» ئهلبىدايه ۋهننىھايه« ۱
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ارشىلىشـىش زامـان ۋه ماكاننىـڭ ئوخشـاش بولماسـلىق ئېتىبـارى ئهگهر كاپىرالرغا ماسلىشىش ۋه ق
 748F۱.]ئوچۇقلىشىدۇ ، بۇ ھهقتىكى ھهدىسلهرنىڭ ھهقىقىتىروشهنلهشسهبىلهن ئوخشىمايدىغانلىقى 

. كۈچلهنـدۈرۈلگهن سـۆزلهر دهلىللهر بىلهن يهتچىلىككه ئائىت شهرئىيمهخپىمانا بۇ ئىسالمدىكى 
ــدىن ــىز ئۇنىڭ ــئى« :س ــالم مهخپى ــدۇ يس ــى بېكىتمهي ــالىقىنى  »خىزمهتن ــڭ خات ــدىغان ئادهمنى دهي

ــالم  ــۆزىنى ئىس ــۇكى، ئ ــرى ش ــارلىق يې ــىز. ئېچىن ــىلهر دهۋهتبىلىۋاالاليس ــگهن بهزى كىش ــى دې چىس
ى تۇتۇشنى ئىنكار قىلىـدۇ. بـۇ ئىنكـار شـۇنىڭغا دااللهت قىلىـدۇكى، نكىلهتچىيمهخپىباشقىالرنىڭ 

بۇ ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ كـۆڭلىگه كهچمىـگهن. ئهگهر  ،يولىدا جىھاد قىلىشقا تهييارلىق كۆرۈشهللا
هتچىلىكنىــڭ مهنىســىنى بىلــگهن بــوالتتى. بــۇنى ئىــنچىكه يمهخپىكهچــكهن بولســا ئىــدى، ئــۇالر 

ةً تائاال مۇنداق دېگهن: هللابۇ ھهقته  !ئويلىنىڭ ئهگهر ئۇالرنىڭ جىھادقـا  َوَلْو َأرَاُدوا اْخلُُروَج َألَعدُّوا َلُه ُعـدَّ

  .749F۲، ئهلۋهتته ئۇنىڭغا تهييارلىق قىالتتىئىدى نىيىتى بولساچىقىش 
 تىكى ئاخىرقى سۆزىمىز.بۆلهكدېگهن » جهڭ ئالداشتۇر«مانا بۇ 

 
بهلكى دىننى  ،ته مهقسهت قىلىنماستىنىشهھىدلىكنى تهلهپ قىلىش ئۆزى بىۋاس. بۆلهك -19

 مهقسهت قىلىنغۇچىدۇر ئۈچۈنقىلىش  ئۈستۈن
شـهھىدلىكنى  ،ىتمهقسـى يڭ ئهسلىجىھادنى« :مۇنداق ئىپادىلهشكىمۇ بولىدۇبۇ ئابزاسنى يهنه 

 ».لىشتۇرىق ئۈستۈندىننى  بهلكى تهلهپ قىلىش ئهمهس،
  :هندىكى ئايهت ۋه ھهدىسلهر كهلگهنشهھىدلىكنىڭ پهزىلىتى توغرىسىدا تۆۋ

ــداق دېــگهن: هللا ــاال مۇن َنَّــةَ ِإنَّ الََّ اْشــتَـَرى ِمــْن اْلُمــْؤِمِنَني تائ َْ شۈبھىســىزكى،  أَنُفَســُهْم َوَأْمــَواَهلُْم بِــَأنَّ َهلـُـْم ا

 .750F۳لهردىن ئۇالرنىڭ جانلىرىنى، ماللىرىنى ئۇالرغا جهننهتنى بېرىپ سېتىۋالدىمۇئمىنهللا

ُ ِلَمْن َخـرََ  « مۇنداق دېگهن: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ، پهيغهمبهر  ئهبۇ ھۇرهيره  انـَْتَدَب الَّ
ََْال َأْن َأُشــقَّ َعلَــى َسـِبيِلِه َال ُخيْرُِجــُه ِإالَّ ِإميـَـاٌن ِيب َوَتْصــِديٌق ِبُرُسـِلي َأْن أُْرِجَعــُه ِمبـَـا نَــاَل ِمـْن َأْجــٍر َأْو َغِنيَمــٍة َأوْ ِيف   أُْدِخلَــُه اْجلَنَّـَة َولَــ

ََِدْدُت َأّينِ أُقْـَتــُل ِيف َســِبيلِ  ــِيت َمــا قـََعــْدُت َخْلــَف َســرِيٍَّة َولَــ ــاال ئۆزىنىــڭ هللا» «الَِّ ُمثَّ ُأْحَيــا ُمثَّ أُقْـَتــُل ُمثَّ ُأْحَيــا ُمثَّ أُقْـَتــلُ  أُمَّ تائ

ماڭـا بولغـان ئىمـانى ۋه مېنىـڭ ‹كېپىـل بولـدى:  دهپكىشـىگه مۇنـداق چىققـان  جىھادقـا يولىدا
ساۋاب  ئېرىشكهنئۇ مهن ئېلىپ چىققان كىشىنى  جىھادقا ئۇنى الپهيغهمبهرلىرىمگه بولغان تهستىقى

. ›جهنـنهتكه كىرگـۈزىمهنشهھىدلىككه نائىل قىلىـپ، ياكى غهنىمهت بىلهن قايتۇرىمهن ياكى ئۇنى 
بىــرهر قوشــۇننىڭ ئارقىســىدا  ،نى دېمىســهمبولــۇپ قېلىشــىېغىرچىلىــق ئهگهر مهن ئــۈممىتىمگه ئ

لۈپ، تىرىلـدۈرۈ هنهيولىـدا ئۆلتۈرۈلـۈپ، يهللاقالمـايتتىم. مهن ئهلـۋهتته ئولتۇرۇپ لىپ ېجىھادتىن ق
751F».مهنىيهنه تىرىلدۈرۈلۈپ، يهنه ئۆلتۈرۈلۈشۈمنى ئارزۇ قىل ،يهنه ئۆلتۈرۈلۈپ

٤ 

َمـا َأَحـٌد يَـْدُخُل اْجلَنَّـَة حيُِـبُّ «مۇنداق دېـگهن:  دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ، پهيغهمبهر  ئهنهس 
نـَْيا َوَلُه َمـا َعلَـى اْألَْرِض ِمـْن َشـْيٍء  نـَْيا فـَيـُْقتَـَل َعْشـَر َمـرَّاٍت ِلَمـا يـَـَرى ِمـْن َأْن يـَْرِجَع ِإَىل الدُّ ِإالَّ الشَّـِهيُد يـََتَمـىنَّ َأْن يـَْرِجـَع ِإَىل الـدُّ

                                                           
 يىلى نهشرى -1404جرىيه ىبهتلهر، ھ -419، -418جىلد  -1» ئىقتىزائۇس سىراتىل مۇستهقىيم« ۱
 ئايهت -46سۈره تهۋبه  ۲
 ئايهت -111سۈره تهۋبه  ۳
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ٤
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نىـڭ ئۇ ىلهردۇنيـادىكى بـارلىق نهرسـ ،كىشـىبىر ھېچكىرگهن جهننهتكه ىن باشقا تشهھىد» «اْلَكرَاَمـةِ 

هقهت شـهھىدال ئـۆزىگه قىلىنغـان پ قتۇرمايـدۇ.بۇ دۇنياغـا قايتىشـنى يا غان تهقدىردىمۇ،لوبئىلكىده 
752F».تىم ئۆلتۈرۈلۈشنى ئارزۇ قىلىدۇقې ١٠يهنه  ،دۇنياغا قايتىپ ،مهرھهمهتنى كۆرگهنلىكى ئۈچۈن

۱ 
نېئمهتلىرىـدىن –كىمكـى جهنـنهتكه كىرىـدىكهن، جهننهتنىـڭ نـازۇ :ھهدىسنىڭ مهنىسى مۇنداق

، گهرچه ئۇ يهر يۈزىدىكى بـارلىق نهرسـىلهرگه ئىـگه تىنبۈيۈك بولغانلىق سىنهرسى ېرىشكهنئىبارهت ئ

ِضـُع « :يهنه بىر ھهدىسته مۇنـداق كهلـگهن دۇنياغا قايتىشنى ياخشى كۆرمهيدۇ. ،بولغان تهقدىردىمۇ َْ َم
نـَْيا َوَمـــا ِفيَهـــا ـــٌر ِمـــْن الـــدُّ ٍَْط ِيف اْجلَنَّـــِة َخيـْ دىكى ئۇنىڭـــدۇنيـــا ۋه  چـــاغلىق جـــايجهننهتتىكـــى قامچـــا « »َســـ

  753F۲.»دىن ياخشىنهرسىلهر
هپ كۆپهيتىلگهنلىكى ھهسسىل هئۇ جهننهتته ئېرىشكهن مهرتىۋ شهھىد ئۇنىڭدىن مۇستهسنا بولۇپ،

تائاال يولىدا بىر نهچچه قېـتىم ئۆلتۈرۈلۈشـنى ياخشـى كۆرىـدۇ. شـۇنىڭ هللا ،غا قايتىپئۈچۈن، دۇنيا
ىكنىڭ بـۇ ھهدىـس شـهھىدل :ئۈچۈن ئىبنى ھهجهر مۇنداق دهيـدۇ: {ئىبنـى بهتتـال مۇنـداق دېـگهن

754Fئهڭ بۈيۈك ھهدىستۇر}. پهزىلىتى توغرىسىدا كهلگهن

۳ 
 
 :توغرا كېلىدۇ پ ئۆتۈشكهئاگاھالندۇرۇ دىننهچچه ئىشالر يهرده شهھىدلىككه ئاالقىدار بىر بۇ

 تهسىرى ئىجابىي شهھىدلىكنى ياخشى كۆرۈشنىڭ ىكىنۇسرهتكه ئېرىشىشت–بهىبىرىنچى. غهل
 ئاپىتى  قاراملىقنىڭئىككىنچى. 

 ئۈچىنچى. قورقۇنچاقلىقنىڭ ئاپىتى 
 ئاپىتىچېكىنىشنىڭ تۆتىنچى. 

 
 تهسىرى ئىجابىي شهھىدلىكنى ياخشى كۆرۈشنىڭ كىىنۇسرهتكه ئېرىشىشت–بهىبىرىنچى. غهل

لهشـكه ىئۇرۇشتا ئالغا ئىلگىر گهمۇئمىن ـــ زۇ قىلىش ۋه ئۇنىڭغا ھېرىس بولۇششهھىدلىكنى ئار
تكه بولىـدىغان ئهڭ چـوڭ ئامىـل ھېسـابلىنىدۇ. شـۇ ۋهجىـدىن شـهھىدلىك خـۇددى ئـاخىرهتته تۈر

بـۇ ھهقـته  كاپالىتىـدۇر. نۇسـرهتنىڭ–بهىـبولغىنىـدهك، دۇنيـادا غهل بېلىتـىجهننهتكه كىرىشـنىڭ 

َنَّـــةَ ِإنَّ الََّ اْشـــتَـَرى ِمـــْن اْلُمـــْؤِمِنَني أَنُفَســـُهْم َوَأْمـــَواَهلُْم بِـــ :تائـــاال مۇنـــداق دېـــگهنهللا َْ شۈبھىســـىزكى،  َأنَّ َهلـُــْم ا

 .755F٤لهردىن ئۇالرنىڭ جانلىرىنى، ماللىرىنى ئۇالرغا جهننهتنى بېرىپ سېتىۋالدىمۇئمىنهللا
سـان ۋه تهييـارلىقتىكى  ئـۇ لۇش مۇسـۇلمانالرنىڭ ئـادىتى بولغىنىـدهك،وشهھىدلىككه ھېرىس ب

 ،دۈشمهنلىرىنى قورقىتىـدۇ. بولۇپمـۇبۇ ھېرىسمهنلىك ئۇالرنىڭ ئورنىنى تولدۇرىدۇ.  همچىللىكنىڭك
 چـۈنكى ،تېخىمـۇ شـۇنداق ، ئهھـۋالزى بىلسىڭىكىنىلچه ئىكهنىسمىنىڭىزنىڭ بۇنىڭ ئهكسىز دۈش

قُـْل ِإْن َكانَـْت تائاال مۇنداق دېـگهن: هللاكاپىر ھاياتلىققا ئىنسانالرنىڭ ئهڭ ھېرىسمىنىدۇر. بۇ ھهقته 

اُر اْآلِخَرُة ِعْنَد الَِّ  َمْت أَيْـَلُكْم الدَّ ـْوُه أَبَـًدا ِمبَـا قَـدَّ َتَمنـَّْوا اْلَمْوَت ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقَني َوَلْن يـََتَمنـَّ ُ َخاِلَصًة ِمْن ُدوِن النَّاِس فـَ ِديِهْم َوالَّ
                                                           

 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 بۇخارى رىۋايىتى ۲
 بهت -33جىلد  -6» فهتھۇل بارى« ۳
 ئايهت -111سۈره تهۋبه  ٤
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َحُدُهْم َلْو يـَُعمَُّر أَْلَف َسـَنةإ َوَمـا ُهـَو ِمبَُزْحزِِحـِه ِمـْن َعِليٌم بِالظَّاِلِمَني َولََتِجَدنـَُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياةإ َوِمْن الَِّذيَن َأْشرَُكوا يـََودُّ أَ 

ــرَ  ــا:  اْلَعــَذاِب َأْن يـَُعمَّ ــنهت) «ئۇالرغ ــى جهن ــۇرتى (يهن ــاخىرهت ي ــان هللائهگهر ئ ــڭ قېشــىدا (ســىلهر گۇم نى

 قىلغانـدهك) باشــقىالرغا ئهمهس، يــالغۇز سـىلهرگىال خــاس بولســا، (سـىلهرنى جهنــنهتكه ئۇالشــتۇرىدىغان)
دېگىـن. » ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلىپ بېقىڭالر! (جهننهت بىزگىال خـاس دېـگهن سـۆزۈڭالردا) راسـتچىل بولسـاڭالر

زالىمالرنـى ئوبـدان هللائۇالر قىلغـان يامـان ئهمهللىـرى سـهۋهبلىك، ئۆلـۈمنى ھهرگىزمـۇ ئـارزۇ قىلمايـدۇ. 

 .سـهنىدىنمۇ ھېـرىس كۆرھهتتـا مۇشـرىكالر بىلگۈچىدۇر. شۈبھىسىزكى، ئۇالرنى ھاياتقا ھهممه كىشـىدىن،
بىرى مىڭ يىل ئۆمۈر كۆرۈشـنى ئـارزۇ قىلىـدۇ، ئـۇزۇن ئۆمـۈر كـۆرۈش ئـۇالرنى ئـازابتىن قۇتۇلـدۇرۇپ ھهر

  .756F۱قااللمايدۇ

َولََتِجـَدنـَُّهْم َأْحـَرَص  :دېـگهن سـۆزىنى ۋه ئۇالر ئۆلۈمنى ھهرگىزمۇ ئارزۇ قىلمايدۇ :تائاالنىڭهللاسىز 

دېـگهن سـۆزىنى  سـهنىھېـرىس كۆر شۈبھىسـىزكى، ئـۇالرنى ھاياتقـا ھهمـمه كىشـىدىن النَّاِس َعَلى َحَياةإ 

پهقهت شـهھىدال « :نىـڭ نىڭ يۇقىرىقى ھهدىسىدىكى پهيغهمبهر  ئانالىز قىلىڭ ۋه بۇنى ئهنهس 
قېـتىم ئۆلتۈرۈلۈشـنى  ١٠دۇنياغـا قايتىـپ يهنه  ،ئۆزىگه قىلىنغان مهرھهمهتنى كـۆرگهنلىكى ئۈچـۈن

ھېـرىس قانچىلىـك ئۆلۈم ۋه شهھىدلىككه  مۇئمىن .ڭۈرۈسۆزى بىلهن بىرلهشت دېگهن» ئارزۇ قىلىدۇ
 ،شـۇنىڭ ئۈچـۈنىـدۇ. ھېـرىس بول شۇنچىلىك ۋه دۇنياغا ىدۇقورقشۇنچىلىك ، كاپىر ئۆلۈمدىن لسابو

بۇ ئۇقۇمنى  ھهمدهسىڭدۈرۈش كېرهك  گهىڭ زېھىنلىرىمۇسۇلمانالرن ىك ۋه ئۇنىڭ پهزىلىتىنىشهھىدل
ھــاللىرىنى دهرىــس ىســالىھالرنىڭ غــازاتالردىكى تهرجىم–تهييــارلىق، ســاھابىلهر ۋه ســهلهف يئىمــانى

، دۇنياغـا قـادىر بولسـىمۇ–مـال قىلىش ئارقىلىق كۈچهيتىش كېـرهك. مهن بـۇ يهرده گهرچه ئىنسـان
ــڭ ــك ت–راھهت ئۇنى ــالش ۋه يىرى ــاراغهتنى تاش ــپ ــقا ئادهتلىنىش ــرار ىۇرمۇش ــى تهك نىڭ ئهھمىيىتىن

 بار. تا ئاالھىده تهسىرىرچان بولۇشۋسهبۇ يىرىك تۇرمۇشنىڭ ئۇرۇشتا  كىچۈن ،تىمهنىئهسل
(دۈشـمهننى) توسـۇش  ،يهرده شۇنىڭغا ئاگاھالندۇرۇش كېرهككى، شهھىدلىكنى ياخشى كـۆرۈش بۇ

نىڭ ئهڭ مۇھىم بىر نهزهرىيىسىىدىكى جىھاد زېھن ى بولۇپ، ئۇ مۇسۇلمانالرسىياسىتىنىڭ بىر قىسم

مهن « »ُنِصـْرُت بِالرُّْعـِب َمِسـريََة َشـْهرٍ «مۇنـداق دېـگهن:  ھهقته پهيغهمـبهر  رىنسىپى ھېسابلىنىدۇ. بۇپ

 757F۲.»بىلهن ياردهم بېرىلدىمسېلىش قورقۇنچ كاپىرالرنىڭ قهلبىگه ه چىگمۇساپىبىر ئايلىق 

 قارالمايدۇ. خاس دهپ گىال بۇ ئاالھىدىلىك پهيغهمبهر 
 

 :قا چىقىدۇدئهمهل قىلىش ئارقىلىق ۋۇجۇ نهرسىگهتوسۇش پرىنسىپى ئىككى (دۈشمهننى) 
  )ئا–مىقدار سىزىقىيهنى تۈز سىزىق (. 1

ةإ  ِمــنْ  اْســَتَطْعُتمْ  َمــا َهلـُـمْ  َوَأِعــدُّوا: تائاالنىــڭهللائــۇ   ِمــنْ  َوَآَخــرِينَ  َوَعــُدوَُّكمْ  الَِّ  َعــُدوَّ  بِــهِ  تـُْرِهبُــونَ  اْخلَْيــلِ  رِبَــاطِ  َوِمــنْ  قـُــوَّ

ــْيُكمْ  يـُــَوفَّ  الَِّ  َســِبيلِ  ِيف  َشــْيءإ  ِمــنْ  تـُْنِفُقــوا َوَمــا يـَْعَلُمُهــمْ  الَُّ  تـَْعَلُمــونـَُهمُ  َال  ُدوِ�ِــمْ  ــُتمْ  ِإَل ــمهنلىرىڭالر  ُتْظَلُمــونَ  َال  َوأَنـْ دۈش

بۇنىـڭ بىـلهن،  .هييارالڭالركۈچى، جهڭ ئېتى ت(بىلهن ئۇرۇش قىلىش) ئۈچۈن، قولۇڭالردىن كېلىشىچه قورال 
نى ئـۇالر .تىسـىلهرىباشـقا دۈشـمهنلهرنى قورقنىڭ دۈشمىنىنى، ئۆزۈڭالرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى ۋه ئۇالردىن هللا

يولىدا سـهرپ قىلغىـنىڭالر مهيلـى نـېمه بولسـا بولسـۇن، هللاسىلهرنىڭ  .تونۇيدۇهللاسىلهر تونۇمايسىلهر، 

                                                           
 ئايهتكىچه -96ئايهتتىن  -94سۈره بهقهره  ۱
 بۇخارى رىۋايىتى ۲
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نهرسـه ىلىنمايـدۇ (يهنـى بـۇ سـاۋابتىن ھېچسىلهرگه ئۇنىـڭ سـاۋابى تولـۇق بېرىلىـدۇ، سـىلهرگه زۇلـۇم ق

كېمهيتىلمهيدۇ) 758F

بۇنىـڭ  تـُْرِهبُـوَن بِـهِ  :تائاالنىـڭهللا بـۇ ئـايهتتىكى توسـۇش .دېگهن سۆزىده كهلگهن ۱

 قۇۋۋهتتۇر. بـۇ قۇۋۋهتنىـڭ–تىسى كۈچىئۇنىڭ ۋاس روشهن بولۇپ،دېگهن سۆزىده  تىسىلهرىقورق بىلهن
 .ياراق قاتارلىقالر–ئىقتىساد، ئادهم ۋه قورال ۋاسىتىلىرى

 )ئا–سۈپهت سىزىقىيهنى تىك سىزىق ( .2
نىڭ ئۇرۇش قىلىش شهخسمۇسۇلمان ئۇ ماددىي قىسىم.  ،بىرى ،ئۇنىڭ ئىككى قىسمى بار بولۇپ

مۇنداق دېـگهن:  بۇ ھهقته پهيغهمبهر  قابىلىيىتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىدۇ.

ــٌر َوَأَحــبُّ ِإَىل الَِّ ِمــْن اْلُمــْؤِمِن الضَّــِعيفِ « َِيُّ َخيـْ تائــاال ئــاجىز هللا دۇر،ياخشــى مــۇئمىنكۈچلــۈك « »اْلُمــْؤِمُن اْلَقــ

 759F۲.»كۆرىدۇ ياخشىنى بهكرهك مۇئمىنكۈچلۈك  گه قارىغاندامۇئمىن
شهھىدلىكنى ياخشـى كـۆرۈش ۋه  ىگهلمۇسۇلمانالرنىڭ كۆڭئۇ مهنىۋى قىسىم بولۇپ،  ،يهنه بىرى

تائـاال مۇنـداق هللابـۇ ھهقـته  قىلىش چۈشهنچىلىرىنى سىڭدۈرۈش ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىـدۇ. رۋسه

ئىبادهتنىڭ مۇشهققهتلىرىگه ۋه سىلهرگه يهتكهن ئېغىرچىلىقالرغـا –تائهت اْصِربُوا َوَصـاِبُروا َورَاِبطُـوا: نگهېد

قىلىڭــالر، دۈشــمهنلهرگه زىيــاده چىــداملىق بولــۇڭالر، (چېگرالىرىڭالرنــى ســاقالپ) جىھادقــا تهييــار  رۋســه

 تـَْرُجــوَن ِمــْن الَِّ َمــا ال يـَْرُجــونَ ِإْن َتُكونُــوا تَــْأَلُموَن َفــِإنـَُّهْم يَــْأَلُموَن َكَمــا تَــْأَلُموَن وَ  :يهنه مۇنــداق دېــگهن ،760F۳تــۇرۇڭالر

قىلمايـدىغان  ئهگهر سىلهر قىينالساڭالر، ئۇالرمۇ خۇددى سىلهرگه ئوخشاش قىينىلىدۇ، سىلهر ئۇالر ئۈمىـد

 .761F٤ىن ئۈمىد قىلىسىلهردهللاۋه غهلىبىنى)  بولۇش، ساۋاب هھىدنهرسىنى (يهنى ش

ــبهر  ــگهن:  پهيغهم ــداق دې ــْربِ َواْعَلــْم َأنَّ «مۇن ــى« »النَّْصــَر َمــَع الصَّ ــه ،بىلگىنك ــش رۋس ــلهن  قىلى بى

762F».بار نۇسرهت–بهىغهل

٥  
مهن تهكــرار ئهســلىتىمهنكى،  ،تهييــارلىق مهسىلىســىده توختىلىۋاتقــان بولغاچقــا يبىــز ئىمــانى

تائاالغـا تهقۋالىـق هللائېتىش ئـارقىلىق  تهركمهئسىيهتلهرنى –ئىبادهتلهرنى قىلىش ۋه گۇناھ–تائهت
تائـاال تهقۋادارالرغـا ئۇالرنىـڭ دۈشـمىنىنى هللاته تهسىر كۆرسىتىدۇ. ىبىۋاس مهيدانىدائۇرۇش ، قىلىش

 اْلَمَالِئَكةِ  ِإَ   رَبُّكَ  يُوِحي ِإذْ  :تائاال مۇنداق دېگهنهللابۇ ھهقته  لهرزىگه سېلىش ئارقىلىق كېپىل بولدى.

 ِِّ  ئـۆز ۋاقتىـدا پهرۋهردىگارىـڭ پهرىشـتىلهرگه: َسـأُْلِقي ِيف قـُلُـوِب الـَِّذيَن َكَفـُروا الرُّْعـبَ  َآَمنُـوا الَِّذينَ  فـَثَبُِّتوا َمَعُكمْ  َأ

مىنلهرنى (ئـۇرۇش مهيدانىـدا) سـاباتلىق قىلىڭـالر، كاپىرالرنىـڭ دىللىرىغـا ۇئمهن سىلهر بىلهن بىلله، م«

 .763F٦قىلدى يدهپ ۋهھى» قورقۇنچ سالىمهن

 ِمـنْ  َخَلتْ  َقدْ  الَِّيت  الَِّ  ُسنَّةَ َنِصريًا  َوَال جيَُِدوَن َولِي�ا  َال َوَلْو قَاتـََلُكْم الَِّذيَن َكَفُروا َلَولَّْوا اَألْدبَاَر مثَُّ  :يهنه مۇنداق دېگهن

ْبـِديًال  الَِّ  ِلُسـنَّةِ  َِِدَ  َوَلنْ  قـَْبلُ  ئهگهر كاپىرالر سىلهر بىلهن (ھۇدهيبىيىـده) ئۇرۇشسـا، ئهلـۋهتته، ئارقىسـىغا  تـَ

قاراپ قاچاتتى، ئاندىن (ئۆزلىرىگه) ھېچ ئىگه ۋه يـاردهمچى تاپالمـايتتى. بـۇ (يهنـى كـاپىرالرنى مهغلـۇپ 

                                                           
 ئايهت -60سۈره ئهنفال  ۱
 مۇسلىم رىۋايىتى ۲
 ئايهت -200سۈره ئال ئىمران  ۳
 ئايهت -104سۈره نىسائ  ٤
 بهت -313جىلد  -1ناملىق كىتابى » ئهسسۈننه«ئىبنى ئهبى ئاسىمنىڭ  ٥
 ئايهت -12سۈره ئهنفال  ٦
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نىـڭ هللانىڭ ئىلگىرىدىن تارتىپ تۇتـۇپ كېلىۋاتقـان يولىـدۇر، هللالهرنى غهلىبه قىلدۇرۇش) مۇئمىنقىلىش، 

   .764F۱نىڭ تۇتقان يولى ئۆزگهرمهيدۇ)هللاولىدا ھېچقانداق ئۆزگىرىش تاپالمايسهن (يهنى ي
توسۇش سىياسـىتىنىڭ ئايرىلمـاس بىـر  دۈشمهننىتهقۋادارلىق ۋه ياخشى ئهمهل  ،شۇنىڭ ئۈچۈن

غا پارسالرغا غـازات قىلىـش  ۋهققاس  ۇنىڭ سهئد ئىبنى ئهب قىسمى. بۇ چۈشهنچه خۇددى ئۆمهر 
 هدىـكىلىرىنىـڭ زېھىنلىرىئۈممهتنىـڭ ئىلگىر ،دهكىنتۇرغىقىلغان ۋاقتىدا ئايدىڭالشـئۈچۈن يۈرۈش 

 .مىنى ئىلگىرى بايان قىلغان ئىدىمقىس قىسسىنىڭ بىر ۋه قارار ئالغان ئىدى. مهن ئۇ ئېنىق
 

 نىڭ ئاپىتىقاراملىقئىككىنچى. 
مهقسـهت  ئۈچـۈنقىلىـش  ئـالىيدىننـى ئۇ بهلكى  ،مهقسهت قىلىنماستىنكنىڭ ئۆزى شهھىدلى

ئۇنىڭـدىن مۇستهسـنا.  ان بىـر نهچـچه ئورۇنـدىكى شـهھىدلىك. تۆۋهنده بايـان قىلىنىـدىغىدۇقىلىن
ى چـشـهھىدلىكنىڭ بىرىن ،شهھىدلىكنى ئارزۇ قىلىش ۋه ئۇرۇشتا ئۇنىڭغـا نهپسـىنى تـوغرا قىلىـش

نــى دىن ،ى مهقســهتچــلهنمهيــدۇ. بهلكــى بىرىنبماســلىق شــهرتى بىــلهن ئهيىۇپ قالبولــ ىتىمهقســ
تقانــدا، مۇســۇلمان كىشــىنىڭ پهقهت بىــلهن ئېي هبولىــدۇ. يهنه بىــر مهن ئۈســتۈنلۈككه ئېرىشــتۈرۈش
ېتىشـى ، ئۇرۇشقا كىرىپ كقارىماي نىڭ نهتىجىسىگهگه بېرىدىغان زهربىسىشهھىدلىكنى دهپ دۈشمهن

 :بۇنىڭ دهلىلى .اليىق ئهمهس

  پهيغهمبهر ََن َكِلَمُة « :نىڭ ََ ِيف َسِبيِل هللاِ َمْن قَاَتَل لَِتُك نىـڭ تهۋھىـد هللا كىمكـى« »ِهللا ِهَي اْلُعْلَيا فـَُه

يولىــدا ئــۇرۇش هللا رىشــتۈرۈش ئۈچــۈن ئــۇرۇش قىلىــدىكهن، ئهنه شــۇېكهلىمىســىنى ئۈســتۈنلۈككه ئ

765Fدېگهن سۆزىدۇر. »قىلغان بولىدۇ

تائاالنىـڭ سـۆزىنى هللاجىھادتىن بولغـان مهقسـهتنى  پهيغهمبهر  ۲
بولمايدىغان شهھىدلىك قىلىپ  گاھىدا ،بولۇپ گاھىدا . ۋاھالهنكى،بېكىتتىي قىلىش قىلىپ ىئال

 بېكىتمىدى. 
 مۇنـداقهللاتائـاال تاللىغـان كىشـىگىال نېسـىپ بولىـدۇ. بـۇ ھهقـته هللاشهھىدلىك مهرتىۋىسـى 

شـهھىدلىك لهردىن قىلىشـى (يهنـى سـىلهردىن بهزىلهرنـى هھىدسـىلهرنى شـ َويـَتَِّخَذ ِمْنُكْم ُشـَهَداءَ دېگهن: 

 .766F۳دهرىجىسىگه مۇشهررهپ قىلىشى) ئۈچۈندۇر

 تائاالنىڭهللا : ََأْن َيُكفَّ بَْأَس الَِّذين ُ  َكَفُروا  فـََقاِتْل ِيف َسِبيِل الَِّ ال ُتَكلَُّف ِإال نـَْفَسَك َوَحرِّْض اْلُمْؤِمِنَني َعَسى الَّ
 (!ئى مۇھهممهد)يالغۇز بولساڭمۇ جىھاد قىلغىن، ساڭا غهلىـبه نىڭ يولىدا جىھاد قىلغىن (يهنى ئۆزۈڭ هللا

ــمه). ســهن پهقهت  ۋهده قىلىنغــان. مۇناپىقالرنىــڭ جىھــادتىن قېلىــپ قالغانلىقىغــا ئهھمىــيهت بېرىــپ كهت
نىڭ كاپىرالر كـۈچىنى توسـىدىغانلىقىمۇ هللائۆزۈڭگىال جاۋابكارسهن، مۇئمىنلهرنى (جىھادقا) قىزىقتۇرغىن، 

ھهقىقهتتۇر 767F

 دى. ۇئۈچۈن ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇش اال كاپىرالرنىڭ كۈچىنى توستائهللادېگهن سۆزى.  ٤

نَـةٌ  :باشقا ئـايهتلهرده گه قهدهرپىتـنه تـۈگىگهن َحـىتَّ َال َتُكـوَن ِفتـْ 768F

رنىـڭ پىتنىسـىدىن الردهپ كاپى ٥

 دى. ۇساقلىنىشقا بۇير
                                                           

 ئايهتلهر -23، -22سۈره فهتھ  ۱
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۲
 ئايهت -140سۈره ئال ئىمران  ۳
 ئايهت -84سۈره نىسائ  ٤
 ئايهت -39سۈره ئهنفال  ٥
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ُ بِأَيْـِديُكمْ  :تائاالهللايهنه  بـُْهْم الَّ ئۇالرنى سىلهرنىڭ قولـۇڭالر هللائۇرۇش ئېچىڭالر، ئۇالرغا  قَـاتُِلوُهْم يـَُعـذِّ

بىلهن جازااليدۇ 769F

 دى. ۇبۇيرقىلىشقا ئۈچۈن ئۇرۇش  قىلىش نى مهغلۇبدهپ، كاپىرالر ۱
ئۆزىنىڭ ھهق دىنىنى غالىب قىلىش قىلىپ بېكىتتـى. بـۇ  تائاال جىھادتىن بولغان غايىنىهللا

ــته  ــدۇ: هللاھهق ــداق دهي ــاال مۇن ــْو َكــرَِه تائ ــِه َوَل يِن ُكلِّ ُهــَو الَّــِذي َأْرَســَل َرُســوَلُه بِاْهلـُـَدى َوِديــِن اْحلَــقِّ لُِيْظِهــَرُه َعَلــى الــدِّ

ھهق دىن (ئىسالم)نى بارلىق دىنالردىن ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن، ئۆزىنىڭ پهيغهمبىرىنى (يهنى هللا اْلُمْشـرُِكونَ 

ق دىـن بىـلهن ئهۋهتتـى، مۇشـرىكالر ئۇنىـڭ (ئۈسـتۈن مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى تولـۇق) ھىـدايهت ۋه ھه

  .770F۲بولۇشىنى) يامان كۆرگهن تهقدىردىمۇ
. بـۇ ھهقـته لىـپ بېكىتتـىتىسـى قىىننى غالىب قىلىشنىڭ ۋاستائاال ئۇرۇش قىلىشنى دىهللا

يُن ُكلُّـُه تائاال مۇنداق دهيدۇ: هللا َنٌة َوَيُكـوَن الـدِّ پىتنه تـۈگىگهن، دىـن پۈتـۈنلهي  ِلَِّ َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ ال َتُكوَن ِفتـْ

   .771F۳ئۇالر بىلهن ئۇرۇشۇڭالر ،ئۈچۈن بولغانغا قهدهرهللا

ــى ــادتىن ئاساس ــهت يجىھ ــهھىدلىكنى تهلهپ ق ،مهقس ــال ئهمهس،ىپهقهت ش ــى لىش ــى  بهلك دىنن
توســۇپ، ئــۇالرنى  قــاراملىقنى. بۇنىڭــدىن غهرهز بهزى مۇســۇلمانالردىكى شــتۇرۈرۈككه ئېرىشتۈئۈســتۈنل

ھــال دهرىجىــگه اســىدىكى شــىجائهتتىن ئىبــارهت ئوتتۇرىبىــلهن قورقۇنچاقلىقنىــڭ ئوتتۇر قــاراملىق
 ،نگه بېرىدىغان زهربىگه قارىماسـتىنهدۈشم ،بولسا قاراملىققايتۇرۇش. مهن ئىشارهت قىلىپ ئۆتكهن 

نىـڭ  ت ىباپهقهت شهھىدلىكنى دهپ ئۆزىنى ئۆلۈمگه توغرا قىلىشتۇر. بۇ گهرچه ئاسىم ئىبنـى سـ
قهدهر ئـۇرۇش  شـهھىد بولغانغـاتـاكى قېچىـپ ئهسـىرلىكتىن  ،قوشۇنىدهك قورشاۋغا چۈشۈپ قېلىپ

772Fس،ۇبىر نهچـچه ئورۇنـدا دۇر ،قىلغان ئادهمگه ئوخشاش

مهقسـهت ئهمهس. ئهگهر  يۇ ئهسـلىئـكىن ېلـ ٤
رلىق ياجامائهتكه قوشۇلۇش ياكى ئۇرۇشقا تهي هرمهقسهت بولغان بولسا ئىدى، بىر يشهھىدلىك ئهسلى

تائاال مۇنداق دهيـدۇ: هللاش دۇرۇس بولمىغان بوالتتى. بۇ ھهقته ېكىنىچ كۆرۈش مهقسىتىده جهڭدىن

 ـََضـــبإ ِمـــْن َقـــْد بَـــاَء ِب  اْلَمِصـــريُ الَِّ َوَمـــْأَواُه َجَهـــنَُّم َوبِـــََّْس َوَمـــْن يـُـــَوهلِِّْم يـَْوَمَِّـــذإ ُدبـُـــَرُه ِإال ُمَتَكّرِفًـــا ِلِقَتـــالإ َأْو ُمَتَكيِّـــًزا ِإَ  ِفََّـــةإ فـَ

 كىمكى قايتا ئۇرۇشۇش ياكى (ياردهم تىلهش) ئۈچۈن مۇسۇلمانالر جامائهسـىگه قوشـۇلۇش مهقسـىتىده بىـر
تهرهپكه يۆتكىلىش قىلماستىن، بهلكى دۈشمهنگه ئارقىسىنى قىلىدىكهن (يهنى قاچىـدىكهن)، ئـۇ ھهقىـقهتهن 

نېمىدېگهن يامان جاي!نىڭ غهزىپىگه ئۇچرايدۇ، ئۇنىڭ جايى دوزاخ بولىدۇ. دوزاخ هللا 773F

٥  
ى كىنىلئىكهننى مهغلۇپ قىلىش قىلىش ۋه دۈشمهن ئالىيمهقسهتنىڭ دىننى  يڭدىن ئهسلىبۇنى

 بىلىۋالغىلى بولىدۇ.
دىسـىز پاي يئىسالمنىڭ كۈچىنى ساقالپ قېلىش ۋه مۇسۇلمانالرنى ھېچقانداق ئهسكىرى شۇنداقال،

دىغان مهقســـهتلهرنىڭ قاتـــارلىقالرمۇ جىھادتـــا ئېتىبارغـــا ئېلىنىـــ ھـــاالكهتكه تـــوغرا قىلماســـلىق
كــاپىرالردىن  ئــارتۇقمۇســۇلماننىڭ ئــۈچ ۋه ئۇنىڭــدىن  جهڭــده بىــر ،. شــۇنىڭ ئۈچــۈنجۈملىســىدىن

ۋايهت ىـر ىلىكىنـنىـڭ مۇنـداق دېگهن پهيغهمـبهر  قېچىشى دۇرۇس. بـۇ ھهقـته ئىبنـى ئاببـاس 
                                                           

 ئايهت -14ره تهۋبه سۈ ۱
 ئايهت -33سۈره تهۋبه  ۲
 ئايهت -39سۈره ئهنفال  ۳
 بهت -553جىلد  -10» ئهلمۇغنى ۋهششهرھۇل كهبىير« ٤
 ئايهت -16سۈره ئهنفال  ٥
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، َوَمْن فـَرَّ ِمـْن َثالثَـٍة فـَلَـْم يَِفـرَّ َمْن فـَرَّ ِمَن اثـْنَـْنيِ « قىلغان: كىمكى ئىككى كاپىردىن قاچىـدىكهن، ئـۇ » «فـََقْد فـَرَّ

 قـانقاچ جهڭـدىن. كىمكـى ئـۈچ كـاپىردىن قاچىـدىكهن، ئـۇ ھېسـابلىنىدۇقاچقـان جهڭدىن چوقۇم 
 774F۱.»ھېسابالنمايدۇ

سرية يف وجه تتخَف فيه غلبة  وال تبعثن طليعة وال{غا يازغان خېتىده مۇنداق دېگهن:  د سهئ  ئۆمهر
يـاكى  ىزايه بولۇپ كېتىش ى،ر قوشۇننى مهغلۇپ بولۇپ كېتىشسهن ھهرگىزمۇ بىره{ }أو َضْيعة أو نكاية

  775F۲.}يهرگه ئهۋهتمىگىن خاتىرجهم بولغىلى بولمايدىغان كېتىشىدىن راپقاتتىق زهربىگه ئۇچ
ســاقالپ قــېلىش ئېتىبارغــا ، ئىســالمنىڭ كــۈچىنى كىىــدۇۇقتۇرئ بۇنىــڭ ھهممىســى شــۇنى

 دىغان مهقسهتتۇر. ىئېلىن

ته غازىتىـدا ئنىـڭ مـۇ خالىد ئىبنى ۋهلىـد  ،مهقسهتنى بايان قىلىشتا بۇنىڭدىنمۇ ئېنىقراقى

هتھى دهپ ئاتىغان فئىشىنى  نىڭ قىلغان بۇ  خالىد شىدۇر. پهيغهمبهر ۈئهسكهرلهرنى چېكىندۈر

 ئهنهس  دىسـىده كهلـگهن،ۋايهت قىلغـان مۇنـۇ ھهىـدىـن ر ئىدى. بۇ ئىمـام بۇخارىنىـڭ ئهنهس 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم نـََعـى زَيْـًدا َوَجْعَفـرًا َوابْـَن َرَواَحـَة لِلنَّـاِس قـَْبـَل َأْن يَـْأتِيَـ «مۇنداق دهيدۇ:  ُهْم َخبَــُرُهْم فـََقـاَل َأَخـَذ َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى الَّ
َناُه َتْذرِفَاِن َحىتَّ َأَخَذ الرَّايََة َسـْيٌف ِمـْن ُسـُيَفِ الرَّايََة زَْيٌد فَُأِصيَب ُمثَّ َأَخَذ   الَِّ َجْعَفٌر فَُأِصيَب ُمثَّ َأَخَذ اْبُن َرَواَحَة فَُأِصيَب َوَعيـْ

ُ َعَلــْيِهمْ  ئىبنــى راۋاھه قاتارلىقالرنىــڭ خهۋىــرى ئابــدۇلالھ زهيــد، جهئــفهر ۋه  پهيغهمــبهر  »َحــىتَّ فـَــَتَح الَّ

شـهھىد  ئېلىـپئهلهمنـى زهيـد « :ئۇالرنىڭ شهھىد بولغـانلىق خهۋىرىنـى بېرىـپ ،كېلىشتىن بۇرۇن
شـهھىد  ېلىـپۋاھه ئائىبنـى ر انـدىنئ .شـهھىد بولـدى ئېلىـپئۇنىڭـدىن كېـيىن جهئـفهر  .بولدى

 ئهلهمنـىئـاخىرى «ۋاتـاتتى. لۈيـاش تۆكۈ دىن تارامالپنىڭ ئىككى كۆزى پهيغهمبهر  دېدى. »بولدى
تائـاال ئۇالرغــا هللائالـدى.  )نى دېمهكچـى(خالىـد ئىبنـى ۋهلىـد نىـڭ قىلىچلىرىـدىن بىـر قىلىـچهللا

 .دېدى» قىلدى نۇسرهت ئاتا–غهلىبه

تائــاال ئۇالرغــا «هللا :نىــڭ ھهدىسشــۇناس ئــالىمالر پهيغهمــبهر [ئىبنــى ھهجهر مۇنــداق دهيــدۇ: 
  قاراشتا. قىلغانلىقىدا ھهرخىل كۆزدېگهن سۆزىدىن نېمىنى مهقسهت » قىلدى نۇسرهت ئاتا–غهلىبه

ــدۇ: ــداق دهي ــىر مۇن ــى كهس ــ ‹ ئىبن ــۇمكىن(مهقس ــتۈرۈش م ــداق بىرلهش ــد  :هتنى) مۇن  خالى
تىـگهن ئهسـكهرلىرىنىڭ شـهكلىنى قونۇپ، ئاندىن ئهتىسـى ئه (ئۇ كېچىسى) دى ۋهغىى يمۇسۇلمانالرن

ۋاقىتتـا  شـۇ  گۇمان قىلـدى. خالىـد دهپياردهمچى قوشۇن كهلدى  ئۇالرغائۆزگهرتىۋىدى، دۈشمهن 

ئۇالرنىـڭ كهيـنىگه  يىن خالىـد ېـقېچىشتى. ك ئارقىغا بۇرۇلۇپئۇالرغا ھۇجۇم قىلدى. دۈشمهنلهر 
 776F۳.]› دهپ قارىغان ئىدى لىبهشنى چوڭ غهچۈشمىدى. ئۇ مۇسۇلمانالرنى قايتۇرۇپ كېلى

ارغـا بساقالپ قېلىش ئېتى المنىڭ كۈچىنىسىبۇ شۇنى كۆرسىتىپ بېرىدۇكى، مۇسۇلمانالرنى ۋه ئ
نىال پايـدى يدۈشـمهنگه قاقشـاتقۇچ زهربه بېرىشـتىن ئىبـارهت ئهسـكىرى شۇڭا، .دىغان مهقسهتىئېلىن

كۆزلىمهستىن، مۇسـۇلمانالرنى ھـاالكهتكه ئۇچراشـتىن سـاقالپ قېلىشـنى بىرىنچـى ئورۇنغـا قويـۇش 
  الزىم.

                                                           
 .دېگهن »سهھىھ«بهيھهقى رىۋايىتى، ئهلبانى بۇ ھهدىسنى  ۱
 بهت -37جىلد  -1» ئهلئۇقدۇل فهرىيد« ۲
 بهتلهر -514، -513جىلد  -7» فهتھۇل بارى« ۳
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ــِديُكْم ِإَ  التـَّْهُلَكــةِ َوَال  :تائاالنىــڭهللاخــۇددى  ،نهچــچه ئىشــالر مۇستهســنا بۇنىڭــدىن بىــر   تـُْلُقــوا بِأَْي

ئۆزۈڭالرنى ھاالكهتكه تاشلىماڭالر 777F

نىـڭ الر دېگهن سـۆزىنىڭ تهپسـىرىدىكى ئهبـۇ ئهييـۇب ۋه بهرائ  ۱
نىڭ دۇرۇس ىنىڭ ئــۆزىنى شــهھىدلىككه تــوغرا قىلىشــشهخســ، ئىككــى ھهدىســىده كهلگهنــدهك

 ئۇ ئىشالرنىڭ قاتارىدىن بولۇپ، بۇ ئۆزىنى ھاالكهتكه تاشلىغانلىق ھېسابالنمايدۇ.  ئىكهنلىكى
كه دۇرۇس بولســىمۇ، يــۇقىرىقى دهلىلــلهر ۋهجىــدىن كــۆپ ئهســكهرلهرگه دۇرۇس شهخســبــۇ گهرچه 

 ئهمهس.
ۋه  تات قهدهم تۇرۇشــبىدۈشــمهنگه ســا ئۆلــۈم ـــــ بۇنىڭــدىن مۇنــۇ ھــالهت مۇستهســنا ،هكشــۇنىڭد
778Fتۇرۇشتۇر.ساباتلىق بولسا، ئهۋزىلى مهۋجۇد ېچىشتا (ئوخشاشال) ئۇنىڭدىن ق

۲ 

ــۇمكىن، مۇســۇلمان كى ئهمهلىــي ــداق دېيىشــىم م ــتىن مۇن ــدىغان ىشــجهھهت ــۆزىگه يېتى نىڭ ئ
ت كى تۆت شهردىنى يۇمۇپ تۇرۇپ، تۆۋهنكۆزى گهيىتىنىڭ نهتىجىسىىلهۋه مۇشۇ ئۇرۇش ئهم كهمۇسىبهت

 :قاتنىشىشقا قهدهم تاشلىشى دۇرۇس يىتىگهىلهبىلهن ھهرقانداق ئۇرۇش ئهم
پهرزمـۇ يـاكى بۇ جىھادنىڭ يولغا قويۇلغان  ،گىنىمىزېش دۇلۇيويۇلۇش. يولغا قويولغا ق ،بىرىنچى

تائاالنىڭ ئۇ ھهقتىكـى هللالىش. بۇ دۈشمهننىڭ ئهھۋالىنى بىلىشكه ۋه ىنى بىمئهمهسمۇ دېگهن ھۆك
بۇنىــڭ مۇســۇلمان  تولۇقلىمىــداچى ئــۈچىن ،خالىســاهللااســاس بولىــدۇ. مهن ھــۆكمىنى بىلىشــكه ئ

 ى بايان قىلىمهن. كىنىلئىكهن پهرزكه شهخس
(يهنـى قۇرمـاقچى بولغـان ھـاكىمىيىتى ۋه ھـاكىمىيهتته ئىجـرا قىلىـدىغان  بايراق ،ئىككىنچى

سـىز  ايه قىلمايدۇ. بهلكىپبولۇشىال كۇئۇرۇش قىلىشقا اليىق  ياكى دۈشمىنىڭىزنىڭ كاپىر قانۇنى).
تــائىپه كىشــى بىــلهن ئــۇرۇش قىلمــاقچى بولىدىكهنســىز، ســىزنىڭ چوقــۇم بــۇ  بــۇ دۈشــمهنگه بىــر

بايراق ياكى ئهمهسلىكى قاتارلىقالرنى  ئىسالمىيتائىپىنىڭ بايرىقى ۋه ئۇنىڭ كىملىكى، بايرىقىنىڭ 
ه ياكى ئۇنىڭـدىن دېموكراتىي ،مسوتسىيالىز مهزكۇر تائىپىنىڭتىن ئىسالمىي بايراق. پهرزبىلىشىڭىز 
. ئهگهر كـۆزده تۇتمـاقچىمىزنى ىبولۇشـ ئىسـالمىيالشـمىغان سـاپ ىقاراشـالرغا ئار رى كـۆزباشقا كـۇف

دېموكراتىيه تۈزۈمىنى بهرپا  ئىسالمىيم ياكى ئىسالمىي سوتسىيالىزچىلهر ئۆزلىرىنىڭ ۈبايراق كۆتۈرگ
سـالم ىئ چـۈنكى ،، بۇنىـڭ ھهممىسـى كـۇفرىدهۋا قىلسـاىغانلىقىنى قىلىش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىد

بۈگــۈن  اْليَـــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِديــَنُكمْ تائــاال مۇنــداق دېــگهن: هللامــۇكهممهل بىــر تۈزۈمــدۇر. بــۇ ھهقــته 

  .779F۳سىلهرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلدىم
ھتاج ئهمهس. ئىسـالم دىنىنـى وئىسالم دىنى بۇ ئىنسانالر تۈزۈۋالغان قانۇنالرغا م ،شۇنىڭ ئۈچۈن

ئىسـالم دىنـى « ياپىتىدىن:قى نىڭئادهم ھهرقانداق الشتۇرغانىقانۇنلىرىغا ئارئىنسانالرنىڭ ئويدۇرما 
دېگهنلىـك چىقىـپ  »تـۈزۈمى بىـلهن تولـۇقاليمىز–بىز ئۇنى ئىنسانالرنىڭ مۇشـۇ قـانۇن، كهمچىلدۇر

. بىـز بـۇ ھهقـته بۇنىـڭ ھهممىسـى كـۇفرىمانـا  ،ئېغزى بىلهنمۇ ئوچـۇق دهيـدۇئۇنى بهزىده  تۇرىدۇ.
ق. ئۇنىـڭ كـاپىر دېـگهن تېمىـدا توختالغـان ئىـدۇ »ىسـكه ئېسىلىشـتىكى ئاساسـالرقۇرئان ۋه ھهد«

بۈگــۈن ســىلهرنىڭ دىنىڭالرنــى پۈتــۈن  اْليَـــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِديــَنُكمْ  :تائاالنىــڭهللا بولۇشــىنىڭ ســهۋهبى

ئـۇرۇش الش بايراقالرنىـڭ ئاسـتىدا ىدۇر. بۇنداق ئـارئۈچۈن غانلىقىىلقئىنكار دېگهن سۆزىنى  قىلدىم
                                                           

 ئايهت -195سۈره بهقهره  ۱
 بهتلهر -554، -553جىلد  -10» ئهلمۇغنى ۋهششهرھۇل كهبىير« ۲
 ئايهت -3سۈره مائىده  ۳
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بولماسـتىن، يولىدا ئـۇرۇش قىلغـان هللا سىز ھهقىقهتته ،قىلىش ھېچقاچان دۇرۇس ئهمهس. چۈنكى

ََن َكِلَمـُة «مۇنداق دېگهن:  كۇفرى بايرىقىغا ياردهم بهرگهن بولىسىز. بۇ ھهقته پهيغهمبهر  َمـْن قَاتَـَل لَِتُكـ
ََ ِيف َســِبيِل هللاِ  رىشــتۈرۈش ېككه ئۈۋھىــد كهلىمىســىنى ئۈســتۈنلنىــڭ تههللا كىمكــى« »ِهللا ِهــَي اْلُعْلَيــا فـَُهــ

 780F۱.»يولىدا ئۇرۇش قىلغان بولىدۇهللا ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىدىكهن، ئهنه شۇ
پايدىنى دهرس قىلماي تـۇرۇپ، ئۇرۇشـقا  يپايدا. ئۇرۇشتىن بولغان ئهسكىرى يئهسكىرى ،ئۈچىنچى

قىلىشتۇر. بهزىده  ئۈستۈنى دىننى تمهقسى يچۈنكى جىھادنىڭ ئهسلى ،مهسقهدهم تاشالش دۇرۇس ئه
ئۇ ھهربىي قومانداننىڭ  ،خىزمهت قوشۇمچه بولۇپ، ئۇنىڭ پايدىسى ئاز بولىدۇ. شۇنداقتىمۇ يئهسكىرى

پىالننىــڭ ئىچىــگه كىرگۈزۈلىــدۇ. بهزىــده پايــدا  يمــۇمىي ئهســكىرىوقوشــۇن ئهۋهتىــپ تۇرۇشــىدهك ئ
ىسى ئېتىبارغا ئېلىنىـدۇ. بۇنىڭ ھهمم تاكتىكا بىلهنال چهكلىنىدۇ.دۈشمهننى قورقۇتۇشقا ئوخشاش 

 ۇقىرىـداقى ئهمهس. يۇمۇمىي ئهسكهرلهرنىڭ ھوقـوئۇرۇشنىڭ پايدىسىنى پهقهت ئهمىر بېكىتىدۇ. بۇ ئ
 توختالغان ئىدۇق.  ھهققىده مهسىلىسى ۋه جامائهتنىڭ بىرلىك مهسىلىسى كېڭهش

بهشىنچى  يىنكې ،دىغانلىقى توغرىسىداىئىشالرنىڭ ئهمىرنىڭ بېكىتىشىگه قالدۇرۇل يئىجتىھادى

َمـاُم ُجنَّـٌة يـَُقاتَـُل ِمـْن َورَائِـِه َويـُتـََّقـى بِـهِ « مۇنـداق دېـگهن: ا تـوختىلىمىز. بـۇ ھهقـته پهيغهمـبهر تباب َـا اْإلِ » ِإمنَّ

781F».خهلىپه قالقاندۇر. ئۇنىڭ كهينىده تۇرۇپ ئۇرۇش قىلىنىدۇ ۋه ئۇنىڭ بىلهن قوغدىنىلىدۇ«

۲ 
ئىجتىھادىغـا تاپشـۇرۇلىدۇ. پۇقراالرنىـڭ  هلىپىنىـڭئىشى خئىبنى قۇدامه مۇنداق دهيدۇ: {جىھاد 

782F}.پهرزئهمىر توغرا دهپ قارىغان ئىشالردا ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىشى 

۳ 
ــۆتىنچى، ب ــۇشىت ــى تۇت ــك تهدبىرلىرىن ــدهخهتهرلى ــان ،. بهزى ــۇ نىش ــتىدىن  ب ــكهرلهر ئۈس ۋه ئهس

قـوللىنىش ئـارقىلىق  تـاكتىكىلىرىنىئالـداش  ،بهزىـده .مۇھاپىزهتنى كۈچهيتىش ئارقىلىق بولىـدۇ
يىش ۋه خهنـدهكلهرنى كوالشـتهك ىـتۆمـۈر قالپـاقالرنى ك ،بهزىده ئۇ تۆمۈر كىيىم ،ۇنىڭدهكش .بولىدۇ

زىـيهت مۇ كىشىلهرنىڭ ئه خهتهرلىك تهدبىرلىرىنى تۇتۇشى بىلهن بولىدۇ. پهيغهمبهر ىنىڭ بشهخس
خهنـدهك كولىغـان  ھهمـده يگهنىـقالپاقالرنى كۋه تۆمۈر  مىن قوغدالغان تۇرۇپ، تۆمۈر كىيبېرىشىدى

سـېنى كىشـىلهرنىڭ زىيانكهشـلىكىدىن هللا َوالَُّ يـَْعِصـُمَك ِمـْن النَّـاسِ تائـاال مۇنـداق دېـگهن: هللائىدى. 

 .783F٤ساقاليدۇ

 ىزگه قانۇنلۇق يولغا قويـۇپ بېـرىشپهقهت ب، بۇنى نىڭ يۇقىرىقى ئىشالرنى قىلىشى پهيغهمبهر 
ن يولغــا دىبولســا، بــۇ تهقــدىر تائاالنىــڭ تهقــدىرىهللاش ىــنىلمىئۈچۈنــدۇر. ئهگهر ئۆلتۈرۈلــۈش ۋه زهخ

 تائاالنىـڭ تهقـدىرى ھېسـابلىنىدۇ.هللاكـى، ئـۇ سـهۋهبلهرمۇ قوغدىنىش پهرزبىلهن  قويۇلغان سهۋهبلهر
 ،ئهگهر ئۇنداق بولمايدىغان بولسـا تهسلىمچىلىك قىلماسلىق كېرهك. قاشىنىلمىزهخئۆلتۈرۈلۈش ۋه 

تائاالنىڭ هللاده، بۇ دۈشمهنمۇ –بۇ سۆزنى دېگۈچىنىڭمۇ كاپىر دۈشمهنگه تهسلىم بولۇشى الزىم كېلىدۇ
 .پهرزش قوغدىنىابلىنىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن تهقدىرى ھېس

ــۇ ( ــى ب ــدىريهن ــلهن  دىنتهق ــدىر بى ــدىنتهق ــا–ىش قائىدىســىقوغ ــۇمئ ــى قهيي ــۇق ئىبن  ) توغرۇل
 :النـى مۇنـداق دېـگهنيجى شـهيخ ئابـدۇل قـادىر مهرىپهتچى ئۈلگىلىك[الھ مۇنداق دهيدۇ: رهھىمهھۇل

                                                           
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 مۇسلىم رىۋايىتى ۲
 بهت -373جىلد  -10» ئهلمۇغنى ۋهششهرھۇل كهبىير« ۳
 ئايهت -67سۈره مائىده  ٤
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ل ىن ماڭـا ئـۇ ھهقـته بىـر يـوكىشىلهر قازا ۋه قهدهر مهسىلىسىگه كهلسـه توختـاپ قېلىشـىدۇ. لـېك
تائاالنىڭ تهقدىرلىرىنى يوللـۇق تالىشـىمهن. ئـادهم دېـگهن  دۇ. مهن ھهقنى دهپ، ھهقكۆرۈنۈپ تۇرى

 تهقدىرنى تالىشىدىغان بولىدۇكى، تهقدىرگه تهسلىمچى بولمايدۇ.
 بهزىسـى نىدپهقهت تهقـدىرلهرنىڭ بهزىسـى تـىمهنپهئه–تىرىكچىلىكىدىكى پايدا بهندىلهرنىڭ دۇنيا

ــارقىلىقال تاكامۇللىشــ قوغــدىنىشبىــلهن  ــداقتا، دۇ.ىئ ــاخىرهت ھاياتىــدىكى  ئۇن ــدائۇالرنىــڭ ئ –پاي
تهقدىرىدىن بولغـان  ىرىدىن بولغان يامانلىقنى ئۆزتهقد تائاال ئۆزهللا !چى؟قانداق بولماق مهنپهئهتلىرى

تهقدىرىـدىن بولغـان ئـاچلىقنى تهقدىرىـدىن نىـڭ تائاالهللادى. ۇقىلىشقا بۇير يوقياخشىلىق بىلهن 
 يېـيىش. ئهگهر بهنـده ۇغانلىقى شـۇنىڭ جۈملىسـىدىندۇرقىلىشقا بۇير يوقئارقىلىق  يېيىشبولغان 

ئـاچلىق تهقـدىرىگه تهسـلىم بولـۇپ ئۆلـۈپ  ،قىلىشـقا قـادىر تـۇرۇپ يـوقتهقدىرى بىلهن ئاچلىقنى 
سوغۇق، ئىسسىق ۋه تهشنالىق قاتارلىقالرنىـڭ  ،ھالدا ئۆلگهن بولىدۇ. شۇنىڭدهك يكهتسه، ئۇ ئاسى

ىـلهن ئۇنىڭ قارشىسـىدىكى تهقـدىرلهر ب دىنتائاال ئۇالرهللاتائاالنىڭ تهقدىرلىرىدىندۇر. هللاھهممىسى 
ـــۇيرقوغدىن ـــقا ب ـــايتۇرغۇچىدى. ۇىش ـــايتۇرۇل ،ق ـــايتۇرۇۋه  غۇچىق ـــارلىقالر  شق ـــڭ هللاقات تائاالنى

سـاھابىلهر مۇنـداق  ،مۇنۇ سۆزىده تولۇق ئاشـكارا قىلغـان نى پهيغهمبهر ىبۇ مهن .تهقدىرلىرىدىندۇر

ََل الَِّ أَرَأَْيَت أَْدِويًَة نـََتَداَوى ِبَا، َورًُقى  دېگهن: َنْستَـْرِقي ِبَا، َوتـًُقى نـَتَِّقيَها. َهْل تـَُردُّ ِمْن َقَدِر الَِّ َشْيًئا؟ قَاَل: ِهَي ِمـْن يَا َرُس
داۋالىنىدىغان دورىدىن، ئوقۇيدىغان رۇقىيهدىن ۋه پۈتىدىغان تۇماردىن  گهبىز !رهسۇلۇلالھئى  »قَـَدِر الَِّ 

ــىل ــۇالر  !هخهۋهر بهرس ــىنىهللائ ــر نهرس ــدىن بى ــڭ تهقدىرى ــبهر  تائاالنى ــدۇ؟ پهيغهم ــۇ : «قايتۇراالم ئ

َعاَء َوالْـَبَالَء لَيَـْلَتِقيَـاِن فـَيَـْعَتِلَجـاِن « :يهنه بىـر ھهدىسـته. دېدى »تائاالنىڭ تهقدىرىدىندۇرهللاىلهرمۇ نهرس إنَّ الـدُّ
ته ئهلـۋهت(دۇئـا بـاالنى دهپئـى قىلىـش ئۈچـۈن)  قـازا–دۇئا بىلهن باال ھهقىقهتهن« »بـَـْنيَ السَّـَماِء َواْألَْرضِ 

 دهپ كهلگهن.» ىدۇتۇر ئۆرلهپپ ۇچرىشىسىدا ئىئاسمان بىلهن زېمىننىڭ ئوتتۇر
تائاالنىـڭ تهقـدىرى هللائهگهر كاپىرالردىن ئىبارهت دۈشمهن ئىسالم دىيارىغـا يـول ئالسـا، ئۇنىڭغـا 

مۇسـۇلمانالرنىڭ (دۈشـمهننىڭ بېسـىپ كېلىشـىدىن ئىبـارهت)  بۇنىـڭ بىـلهن، بىلهن يـول ئالىـدۇ.
تهقدىرگه تهسلىم بولۇپ، جىھاد قىلىشتىن ئىبـارهت ئۇنىڭغـا ئوخشـاش يهنه بىـر تهقـدىر بىـلهن ئـۇ 

784Fشنى تهرك ئېتىشى ھاالل بوالمدۇ؟چېكىندۈرۈدۈشمهننى 

۱ 

 ىمهھــۇلالھرهھشــهيخۇل ئىســالم ئىبنــى تهيمىيــيه  نىــڭ ســۆزىنىالنىيجى ئابــدۇل قــادىر شــهيخ
785Fمۇشۇنىڭغا ئوخشاش بىر سۆز بىلهن ئىزاھلىغان ئىدى.

۲ 
مۇسـۇلمانالرنىڭ نهزىرىـده  بولـۇپ، ش شهرىئهتته بېكىـتىلگهنچېكىندۈرۈتهقدىرنى تهقدىر بىلهن 

غـا  ئهبـۇ ئوبهيـده  نىـڭ  . ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـابتىپ قارار ئالغـاننىڭ ۋاقتىدىن تارهرساھابىل

 ۋابـايهرده  ئۇ ،شامغا كهلگهنده ئۆمهر  :دااللهت قىلىدۇ. بۇ ئىش مۇنداق بۇنىڭغاى دىيىسدبهرگهن ره

قايتىـپ  ،كىشـىلهر بىـلهن مهسلىھهتلىشـىپ ئـۆمهر  كېـيىنبىلىـدۇ.  ىنىقتارقالغانلى كېسىلى

لىشـقا نىڭ مۇشۇنداق قى پهيغهمبهر   فمان ئىبنى ئهۋھارئۇنىڭغا ئابدۇ باغاليدۇ. كېتىشكه بهل

ــۇ ئىمــام بۇخارىنىــڭ ئىبنــى ئاببــاسقىلىــدۇغــانلىقىنى خهۋهر ۇبۇير ــۋايهت قىلغــان   . ب ــن رى دى
                                                           

 بهتلهر -200، -199جىلد  -1» لىكىينمهدارىجۇس سا« ۱
 بهت -458جىلد  -2» مهجمۇئۇل فهتاۋا« ۲
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َا َعَلْيـِه قَـاَل أَبُـَ ُعبَـْيـَدَة بْـُن اْجلَـرَّاِح : {ھهدىسىده مۇنداق كهلگهن فـَنَـاَدى ُعَمـُر ِيف النَّـاِس ِإّينِ ُمَصـبٌِّح َعلَـى َظْهـٍر فََأْصـِبُح
ُرَك قَاَهلَا يَا أَبَا ُعبَـْيـَدَة نـََعـْم نَِفـرُّ ِمـْن قَـَدِر الَِّ ِإَىل قَـَدِر الَِّ أَِفرَارًا ِمْن َقَدِر الَِّ فَـ  َْ َغيـْ كىشـىلهرگه نىـدا ئـۆمهر  }َقاَل ُعَمُر َل

 ، ــــ›تهييـارلىنىڭالر مـاقچى، سـىلهرمۇ سـهپهرگهتاڭ ئېتىشى بىلهن (مهدىـنىگه) قايتمهن ‹قىلىپ: 
 ،ئهي‹ئـۆمهر:  .دېدى ›قچىمۇ؟ىپ قايتماچېنىڭ تهقدىرىدىن قهللا‹ :بهيده ئىبنى جهرراھوئهبۇ ئ دېدى.
يهنه نىـڭ هللانىـڭ تهقدىرىـدىن هللاھهئه، ىچۇ؟ دېگهن بولسـ ىسىندىن باشقهنى سگهپبۇ  !بهيدهوئهبۇ ئ
786F›.ىزاقچىممتهقدىرىگه قاچبىر 

۱ 
 بىخهتهرلىك تهدبىرلىرىنى تۇتـۇش قاتـارلىق بـۇ تـۆتۋه  پايدا يش، بايراق، ئهسكىرىۇيۇلويولغا ق

قىلىپ قهدهم تاشالڭ. بۇ ئۇرۇشتىن سـىزگه  تهۋهككۈلتائاالغا هللائۇرۇشتا رىئايه قىلسىڭىز،  تكهشهر
 لىدۇ. ۇا قالدۇرتائاالغهللايېتىدىغان مۇسىبهت ۋه نهتىجىگه پهرۋا قىلماڭ. بۇ 

 
 . قورقۇنچاقلىقنىڭ ئاپىتىئۈچىنچى

ه ئۆلـۈمنى خشـى كـۆرۈش ۋدۇنيـانى يايهنـى ن (ۋهھ ھهمقورقۇنچاقلىق  ،يۇقىرىقىالرنىڭ ئهكسىچه

گــۈچىلهر ېنىــڭ ھهدىســىدىكى تامــاق ي ســاقايماس كېســهل بولــۇپ، ئــۇ ســهۋبان  يامــان كــۆرۈش)
–نىـڭ مۇسـۇلمانالر ئۈسـتىگه بىـرالركاپىربىرىنـى چاقىرىشـقىنىدهك، –ئۆزلىرىنىڭ قاچىلىرىغا بىـر

، قىلغىنىمـدهك، بـۇ كېسـهلنىڭ دورىسـى ئىشارهتبىرىنى چاقىرىشىغا ئېلىپ بارىدۇ. مهن ئىلگىرى 
نىڭ ىمۇسـۇلمان كىشـ، تۇرمۇشـنى تاشـالشباياشـات  ئارقىلىق بولىـدۇ. تۇرمۇشنى تاشالشباياشات 

ــا  ــىبهتنىڭ ئۇنىڭغ ــكهن مۇس ــۈپ كهت ــدىغانلىقى، ئۆت ــۈپ كهتمهي ــىبهتنىڭ ئۆت ــكهن مۇس ــۆزىگه يهت ئ
بهنـدىگه يېتىـدىغان  لىقى ھهمـدهبولغـان لگىلىنىـپهبئالدىن  نىڭرىزىقۋه  ئهجهل ،غانلىقىيهتمهيدى

بىلىـش  انلىقى قاتـارلىقالرنىغـىـپ بولىـڭ دهرگاھىـدا تهقـدىر قىلىنتائاالنهللا ىنىڭھهرقانداق نهرس
تائـاال هللابـۇ ھهقـته  .بولىـدۇ قا ئاسـاسىنى پۇختىالشـتهقدىرگه ئىمان كهلتۈرۈش ئهقىدىسئارقىلىق 

َرَأَهـا ِإنَّ َذلِـَك َعلَـى الَِّ  َمـا َأَصـاَب ِمـْن ُمِصـيَبةإ ِيف اْألَْرضِ مۇنداق دېـگهن:  ْبـِل َأْن نـَبـْ ُفِسـُكْم ِإالَّ ِيف ِكتَـابإ ِمـْن قـَ َوَال ِيف أَنـْ

ـــبُّ ُكـــلَّ ُخمَْتـــالإ َفُخـــورإ  ُ َال حيُِ يهر يۈزىـــدىكى بـــارلىق  َيِســـٌري ِلَكـــْيَال تَْأَســـْوا َعَلـــى َمـــا فَـــاَتُكْم َوَال تـَْفَرُحـــوا ِمبَـــا َآتَـــاُكْم َوالَّ

غا يېزىلغـان، بـۇ لهۋھۇلمهھفۇزر ۋه ئۆزۈڭالر ئۇچرىغان مۇسىبهتلهر بىز ئۇالرنى يارىتىشتىن بۇرۇن ھادىسىله

غـا يېزىشـى) قولـۇڭالردىن لهۋھۇلمهھفۇزتائاالنىـڭ ئـۇالرنى (هللاقـا ئاسـاندۇر. هللا(ئىش)، شۈبھىسـىزكى، 
ــۇپ كهتمهســهللاكهتــكهن نهرســىگه قــايغۇرۇپ كهتمهســلىكىڭالر ۋه  لىكىڭالر بهرگهن نهرســىلهرگه خــۇش بول

  .787F۲مۇتهكهببىرلهر ۋه ئۆزلىرىنى چوڭ تۇتقۇچىالرنى دوست تۇتمايدۇهللائۈچۈندۇر، 

نىـڭ ئىزنىسـىز هللاشـى كىھېچ ُمـَؤجًَّال َوَمـا َكـاَن لِـنَـْفسإ َأْن َمتُـوَت ِإالَّ بِـِإْذِن الَِّ ِكَتابًـا يهنه مۇنداق دېگهن: 

(ئادهمنىــڭ ئــۆمرىنى قورقۇنچــاقلىق ئۇزارتالمايــدۇ، ئادهمنىــڭ ئهجىلىنــى پۈتــۈۋهتكهن  ھهرهللائۆلمهيــدۇ، 

 .788F۳باتۇرلۇق قىسقارتالمايدۇ)

(ھــاالك بولىــدىغان) ۋاقتــى  َيْســتَـْقِدُمونَ  َوَال فَــِإَذا َجــاَء َأَجُلُهــْم ال َيْســَتْأِخُروَن َســاَعًة يهنه مۇنــداق دېــگهن: 

 . 789F٤ھاالك بولىدۇ)كېيىن بولمايدۇ (يهنى دهرھال –يهتكهنده، ئۇالر بىردهممۇ ئىلگىرى
                                                           

 ھهدىس -5729 ۱
 ئايهتلهر -23، -22سۈره ھهدىيد  ۲
 ئايهت -145سۈره ئال ئىمران  ۳
 ئايهت -34سۈره ئهئراف  ٤
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ِإنَّ َأَحـدَُكْم ُجيَْمـُع « مۇنداق دېـگهن: پهيغهمبهر  ،دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ ئىبنى مهسئۇد 
َُن ُمْضـَ ًة ِمثْـَل ذَ  َُن َعَلَقـًة ِمثْـَل َذلِـَك ُمثَّ َيُكـ ًما نُْطَفة ُمثَّ َيُك َْ ِه أَْربَِعَني يـَ ُفُخ ِفيـِه لِـَك ُمثَّ َخْلُقُه ِيف َبْطِن أُمِّ يـُْرَسـُل ِإلَيـه اْلَملَـُك فـَيَــنـْ

 دايارىتىلىشــى ســىلهرنىڭ بىــرىڭالر» «َوَعَملِــِه َوَشــِقيٌّ َأْو َســِعيدٌ  الــرُّوَح َويـُــْؤَمُر بِــَأْرَبِع َكِلَمــاٍت ِبَكْتــِب رِْزقِــِه َوَأَجلِــهِ 

قـان بولـۇپ،  لهخـتهكـۈن  40 ئانـدىن ھالىتىده جهملىنىدۇ. پېرماۈن سك 40 ادئانىسىنىڭ قورسىقى
ئۇنىڭغا لىپ، پهرىشته ئهۋهتىئاندىن بىر . ھالىتىگه كىرىدۇم گۆش لهىشبىر چ ئۆتكهنده كۈن 40 هيهن

تلىك ئىكهنلىكى قاتـارلىق رىزقى، ئهجىلى، ئهمىلى، بهختسىز ياكى بهخ ئۇنىڭ ۋه كىرگۈزىلىدۇجان 
 790F۱.»لىدۇۇقا بۇيرتۆت سۆزنى يېزىش

 ِإنَّ ُروَح الُقـُدسِ «مۇنـداق دېـگهن:  دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ، پهيغهمـبهر  ئىبنى مهسئۇد 
ّــــه لَــــْن َمتـُـــََت نـَْفــــٌس  َا ِيف  وأَجَلهــــا َحــــىتَّ َتْســــتْكِمَل رِْزقـََهــــانـََفــــَث يف ُروعــــي أَن ــــ ُل َا الََّ َوَأمجِْ ــــقهتهن « »الطََّلــــبِ  َواتـَُّقــــ ھهقى

 هربىـرھ ،لدىكىئىلھام قىمېنىڭ قهلبىمگه شۇنداق دهپ  ىسساالمھجىبرىئىل ئهلهي ـــرۇھۇلقۇددۇس 
دىن تائـاالهللا ھهرگىـز ئۆلمهيـدۇ.پۈتـۈنلهي تـۈگىمهي تـۇرۇپ،  قىرىزتوشماي،  گىسى ئهجىلىىجان ئ
  791F۲.»قىلىڭالر چىرايلىقنى قىلىش تهلهپنى قىرىزڭالر. ۇقورق

غــان نۇرغۇنلى ،. شــۇنىڭ ئۈچــۈنده پۈتۈلــۈپ بولغــان ئىــشئهجهل تهقــدىر بىــلهنرىزىــق دېــمهك، 

َمـْن َأَحـبَّ َأْن يـُْبَسـَط لَـُه ِيف رِْزقِـِه «شىغا دۇئا قىلىشنى يامان كۆرگهن ئىدى. ۇسهلهفلهر ئۆمۈرنىڭ ئۇزۇن بول
، قتۇرسانى ياىئۇزۇن بولۇش نىڭئۆمرى بولۇشىنى، كهڭ نىڭكىمكى رىزقى« »َويـُْنَسَأ َلُه ِيف أَثَرِِه فـَْلَيِصـْل َرِمحَـهُ 

بىــلهن  بولۇشــىدهپ كهلــگهن بــۇ ھهدىســتىكى رىزىقنىــڭ كهڭ  792F۳»ى ئۇلىســۇنتۇغقــانچىلىقن–ئــۇرۇق
ــۇزۇن بولۇشــىدىن مهقســهتنىڭئۆم ــكهت ئىكهنلىكى ۈرنىــڭ ئ ــۈردىكى بهرى ــق ۋه ئۆم ــىرىزى ــدىر ن ، تهق

لهنـدۈردى. ئۇنىڭـدىن باشـقىالر ى ئىبنـى ھهجهر كۈچكىنىلقىلىنغاندىن زىياده قىلىش ئهمهس ئىكهن
  793F٤.ىدىغان بهزى ئهسهرلهرنى كهلتۈردىشاھىد بولملهشتۈردى ۋه بۇنىڭغا جهز

 نه رىزىقنى توسمايدۇ.  شۇنىڭ ئۈچۈن مهلۇم بولسۇنكى، جىھاد ئهجهلنى يېقىنالشتۇرمايدۇ ۋه
، دۈشمهن بىلهن ئۇرۇشۇشـتا قا ئوخشاشلهپ قىلىش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىشرىزىقنى ته لېكىن بۇ

يولغا قويۇلغان سـهۋهبلهرنى تۇتۇشـقا  ،تارلىقالردهكيىش ۋه خهندهكلهرنى كوالش قاىتۆمۈر چاپانالرنى ك

چۈنكى تهقدىرگه ئىمان كهلتۈرۈش  ،شۇنداق يولغا قويغان ئىدى قارشى كهلمهيدۇ. ئۇنى پهيغهمبهر 
يـوق. بـۇ ھهقـته  سـىدا ھېچقانـداق قارىمۇقارشـىلىقىلغـان ئىشـنى قىلىشـنىڭ ئوتتۇرۇبىلهن بۇير

 يۇقىرىدا توختالغان ئىدۇق.
 

 ئاپىتى چېكىنىشنىڭتۆتىنچى. 
ھهببهتنىـڭ كۆڭۈلـده ۇنۇسـرهتكه بولغـان م–بهىـغهل ،ىنىشتىن مهقسهت قىلغىـنىمچېكبۇ يهرده 

سىلهرگه  َوُأْخَرى حتُِبُّونـََها َنْصٌر ِمَن الَِّ َوفـَْتٌح َقرِيبٌ تائاال مۇنداق دهيدۇ: هللابېكىپ قېلىشىدۇر. بۇ ھهقته 

                                                           
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 .دېگهن »سهھىھ«ئىبنى ھهببان ۋه ھاكىم بۇ ھهدىسنى  ده سهھىھ يول بىلهن رىۋايهت قىلغان.»ئهلھىليه«ئهبۇ نۇئهيم  ۲
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۳
 بهتلهر -416، -415جىلد  -10» فهتھۇل بارى« ٤
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ىـن كېلىـدىغان نۇسـرهت ۋه دهللامهت ئدىغان ئىككىنچى بىر نېـىهت قىلىنىدىغان) سىلهر ياخشى كۆر(مهرھهم

   .794F۱هتھى قىلىنىشى)دۇرفيېقىن غهلىبه (يهنى مهككىنىڭ 
 ،به كۈنىســىنى كــۆرۈش ئۈچــۈنىــنى ھهل قىلغــۇچ غهلىمۇســۇلمان كىشــ ھهببهتۇبهزىــده بــۇ مــ

بىرىنچــى يــاكى ئىككىنچــى قېتىملىــق جهڭ  ،ياشــىيالماي ئۆلتۈرۈلــۈپ كېتىشــىدىن قورقــۇپ
نىـڭ ىمهجبۇرىيىتلىپ بارىدۇ. مانـا بـۇ ئـۆز ېدانلىرىغا قاتنىشىشتىن چهكلهپ قويۇش ئاپىتىگه ئمهي

مۇســۇلمان كىشــى شــهرىئهتته جىھــاد  ،ھېســابلىنىدۇ. چــۈنكى بولــۇپ قىتىنــى تونىمىغــانلىقھهقى
 غهلىـبهمىغـان. مهيلـى بۇيرۇلقـا چىقىرىشـقا دبىنـى ۋۇجۇىكى، ھهل قىلغـۇچ غهلبۇيرۇلغانقىلىشقا 

پهرزهنتلىرىنىڭ قوللىرى ئـارقىلىق ۋه ئۇنىڭ قولى ئارقىلىق ۋۇجۇدقا چىقسۇن ياكى قېرىنداشلىرى 
نى ئــادا قىلــدى ۋه ۋۇجۇدقــا چىقســۇن، ئــۇ چوقــۇم ئۆزىنىــڭ جىھــاد قىلىشــقا بولغــان مهجبــۇرىيىتى

ُرْج َوَمْن خيَْ تائاال مۇنداق دېگهن: هللانىڭ زىممىسىگه چۈشتى. بۇ ھهقته هللائۇنىڭ ئهجرى  ،خالىساهللا

يولىدا ھىجرهت قىلىدىكهن، ئۇ هللاكىمكى  ِمْن بـَْيِتِه ُمَهاِجًرا ِإَ  الَِّ َوَرُسوِلِه مثَُّ يُْدرِْكُه اْلَمْوُت فـََقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى الَِّ 

نىـڭ ۋه پهيغهمبهرنىـڭ تهرىـپىگه ھىجـرهت هللازېمىندا چىقىش يولى ۋه كهڭچىلىك تاپىدۇ. كىمكى ئۆيىـدىن 

 كىمكـى ئۆيىـدىن بـۇ ئـادهم .795F۲بېرىـدۇهللاقسا، ئاندىن يولدا ئۆلسه، ئۇنىـڭ ئهجرىنـى چوقـۇم قىلىپ چى

 غـا ئاتلىنىـپ،پهرز بولغـان ھىجـرهت يولى دېگهن ئايهتنىڭ روھىغـا ئاساسـهن، ھىجرهت قىلىپ چىقسا
 .ممىسـىگه چۈشـتىىتائاالنىـڭ زهللاغايىسىگه يېتىشتىن بۇرۇن ئـۇنى ئۆلـۈم تاپسـا، ئۇنىـڭ ئهجـرى 

َذلِـَك  :تائـاال مۇنـداق دېـگهنهللابۇ ھهقـته  مهقسهتنى ئىپادىلهشته بۇنىڭدىنمۇ ئوچۇق گهپ بوالمدۇ؟

ـِيُظ اْلُكفَّا ِإالَّ ُكتِـَب َر َوال يـََناُلوَن ِمـْن َعـُدوّإ نـَـْيال بِأَنـَُّهْم ال ُيِصيبُـُهْم َظَمأٌ َوال َنَصٌب َوَال َخمَْمَصٌة ِيف َسِبيِل الَِّ َوال َيطََُّوَن َمْوِطًَّا َي

ـِريًَة َوال َكبِــريًَة وَ  ال يـَْقَطُعــوَن َواِديًــا ِإالَّ ُكتِــَب َهلُــْم َهلُــْم بِــِه َعَمــٌل َصــاِلٌح ِإنَّ الََّ ال ُيِضــيُع َأْجــَر اْلُمْكِســِنَني َوال يُنِفُقــوَن نـََفَقــًة َصــ

ُ َأْحَسَن َما َكانُوا يـَْعَملُـونَ  رنى جىھادقـا چىقمـاي قېلىـپ قېلىشـتىن مهنئـى قىلىـش) بۇ (يهنى ئۇال لَِيْجزِيـَُهْم الَّ

مۇشـهققهت ۋه ئـاچلىق، –نىـڭ يولىـدا ئۇچرىغـان ئۇسسـۇزلۇق، تارتقـان جاپـاهللاشۇنىڭ ئۈچۈنكى، ئـۇالر 
بىـر قهدىمـى، دۈشـمهنلهر ئۈسـتىدىن ئېرىشـكهن (ئـۇالرنى ىرالرنى خاپىلىققـا سـالىدىغان ھهرئۇالرنىڭ كـاپ

نىڭ دهرگاھىـدا) ئۇالرغـا (هللابىر نهرسىسى ئۈچۈن ىلىش قاتارلىق) ھهرلىش، مهغلۇپ قئۆلتۈرۈش، ئهسىر ئې
ئهلۋهتته ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنىڭ ئهجرىنى بىكـار قىلىۋهتمهيـدۇ. هللاياخشىلىق (يهنى ساۋاب) يېزىلىدۇ، 

رسىسـى ۋه جىھـاد نىڭ يولىدا) مهيلى كىچىك بولسۇن ياكى چـوڭ بولسـۇن، سـهرپ قىلغـان نه(هللائۇالرنىڭ 
 ئۇالرنىڭ قىلغان ئهمهللىرىگه ئهڭ ياخشى مۇكاپات بېرىش يۈزىسـىدىن ـــ بىر مۇساپىسىھهرئۈچۈن باسقان 

 .796F۳ئۇالرغا يېزىلىدۇ ـــ
جىھـاد قىلىشـتا چهكـكهن قارشـى تائاالنىڭ دۈشمهنلىرىگه هللا نىڭمۇسۇلمان كىشى مانا بۇ ئايهت
دهپ بېكىتتـى.  ئهمهلمۇكاپاتلىنىدىغان ياخشى سى كېمهيتىلمهستىن، ھېچنهرسى ىمۇشهققهتلىرىن

 ت قىلىنمىدى.بىگه يېتىش شهرىۋه غهل هبۇنىڭغا غاي
يهنه مۇشۇ بىر نهرسه مهلـۇم بولۇشـى كېرهككـى، بىـر ئـادهم جىھـاد قىلىـپ  شۇنىڭ بىلهن بىرگه

نىـڭ دهرگاھىـدا غهنىمهتـكه يـاكى هللائۇ ئادهمنىڭ ئهجـرى  ،بىگه ئېرىشهلمىسهىياكى غهل غهنىمهتكه

نىـڭ مۇنـۇ سـۆزىدىن   نىـڭ ئهجرىـدىن كاتتـا بولىـدۇ. بـۇنى پهيغهمـبهربىگه ئېرىشـكهن ئادهمىغهل
                                                           

 ئايهت -13سۈره سهف  ۱
 ئايهت -100سۈره نىسائ  ۲
 ئايهتلهر -121، -120سۈره تهۋبه  ۳
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َرِِهْم َوَمـا ِمـنْ « :بىلىۋالغىلى بولىدۇ َا ثـُلُثَـْي ُأُجـ لُـ َا قَـْد تـََعجَّ َغازِيَـٍة َأْو  َما ِمْن َغازِيٍَة َأْو َسرِيٍَّة تـَْ ُزو فـَتَـْ ـَنُم َوَتْسـَلُم ِإال َكـاُن
َُرُهمْ  َســرِيٍَّة ُختِْفــُق َوُتَصــاُب ِإال  ،غهنىــمهت ئېلىــپ ،قانــداق بىــر غــازاتچى قوشــۇن غــازات قىلىــپ«» َمتَّ ُأُجــ

 .ئىككى قىسمىنى ئېلىپ بولغان بولىـدۇ ننىڭ ئۈچتهىئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئهجر ،ساالمهت قايتىدىكهن
لـۇق وت ،غهنىـمهت ئالماسـتىن مۇسـىبهتكه ئۇچرايـدىكهن ،قانداق بىر غازاتچى قوشۇن غازات قىلىپ

 797F۱.»رىشىدۇېئهجىرگه ئ

 ئـۇ مۇنـداق دېـگهن: ،هدىسـىمۇ مهزكـۇر ھهدىسـكه ئوخشـايدۇنىڭ مۇنۇ ھ خهبباب ئىبنى ئهرهت 

َــا َعَلــى الَِّ َفِمنَّــ« َََقــَع َأْجرُن ــَتِمُس َوْجــَه الَِّ فـَ ــِه َوَســلََّم نـَْل ُ َعَلْي َأْجــرِِه َشــْيًئا ََْ يَْأُكــْل ِمــْن َمــاَت وَ ا َمــْن َهاَجْرنَــا َمــَع النَّــِيبِّ َصــلَّى الَّ
َم ُأُحـٍد َوتـَـَرَك َمنِـَرًة فَ  َْ ُهْم ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْريٍ قُِتَل يـَـ نَـا ِبَـذَ إِ  اَ نّـكُ ِمنـْ نَـا رِْجَلْيـِه بَـَدا رَْأُسـُه فََأَمَرنَـا ا َغطَّيـْ ا رَْأَسـُه بَـَدْت رِْجـَالُه َوِإَذا َغطَّيـْ

ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َأْن نـُ َ  ــيَ النَّــِيبُّ َصــلَّى الَّ ََ يـَْهــِدبـَُها طِّ ْذِخــِر َوِمنَّــا َمــْن أَيـْنَـَعــْت لَــُه َمثََرتُــُه فـَُهــ  »رَْأَســُه َوَجنَْعــَل َعَلــى رِْجَلْيــِه َشــْيًئا ِمــْن اْإلِ

نىڭ رازىلىقىنى كـۆزلهپ ھىجـرهت قىلـدۇق. بىزنىـڭ ئهجرىمىـز هللابىلهن بىلله   بىز پهيغهمبهر«
ھېچنهرسـىنى يـېمهي ئۆلـۈپ رىـدىن ئهجممىسىگه چۈشتى. بىزنىڭ ئىچىمىـزده ئۆزىنىـڭ ىنىڭ زهللا

كۈنىسى شـهھىد  ھۇدۇئر شۇالرنىڭ جۈملىسىدىن ئىدى. ئۇ ئىبنى ئۆمهي ببولۇپ، مۇسئهمۇ كهتكهنلهر
پـۇتى  ،يوللۇق رهخت قالغان ئىدى. ئۇنىڭ بېشىنى يۆگىسهكئۇنىڭدىن بىر پارچه قىلىنغان بولۇپ، 

بىزنــى بېشــىنى  ى. پهيغهمــبهر تتبېشــى ئېچىلىــپ قــاال ،ى. پــۇتىنى يۆگىســهكتتالئېچىلىــپ قــا
ئـۇنى  ،. بىزنىڭ ئىچىمىزده مېۋىسى پىشىپ يېتىلىـپدىۇبۇيريۆگهپ، ئىككى پۇتىغا چىغ قويۇشقا 

  798F۲.»ئىدى ئۈزگهن كىشىلهرمۇ بار
قىلىنغـان  نهرسىلهرگه تائاال فهتھى قىلىپ بهرگهن دۇنياغا ۋه ئۇالر دۇنيادا ئىگه بولغانهللامانا بۇ 

نىــڭ  نىــڭ ھهدىســىنىڭ شهرھىســى بىــلهن خهببــاب  . ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهمــرى ىتىشئوخشــ
 ھهدىسى يۇقىرىدا ئۆتۈپ كهتتى. ئۇ ئىككى ھهدىس مهقسهتنى ئىپادىلهشته ئوچۇق دهلىلدۇر.

 .ئاخىرقى سۆزلهردىن كهچكهن تهلهپ قىلىش مهسىلىسىده كۆڭلۈممانا بۇ شهھىدلىكنى 
 

 تهرىپىدىندۇرهللاياردهم پهقهت  .بۆلهك -20

 .799F۳تهرىپىدىندۇرهللاياردهم پهقهت  َوَما النَّْصُر ِإال ِمْن ِعْنِد الَِّ تائاال مۇنداق دېگهن: هللابۇ ھهقته 

 بــۇ ئــايهت خاسالشــتۇرۇش ئۇســلۇبلىرىنىڭ ئهڭ كۈچلــۈكى دهپ قارىلىــدىغان مۇستهســنا ھهرىپــى

. ئۇ بۇ يهرده ياردهمنى غانئىچىگه ئال نى ئۆز»ما« ھهرپ قىلغۇچىئىنكار نى ئهگهشتۈرۈپ كهلگهن »الإ«
نىڭ ئىزنـى هللاگانه ېي ،ياردهم شېرىكى يوق دېمهك،رىدۇ. ۇتائاالدىال چهكلهشنى ئۇقتهللاگانه ېپهقهت ي

تائاالنىـڭ خـالىغىنى بۇنىڭـدىن هللانه تهييـارلىق بىـلهن چۈشـمهيدۇ.  سان ۋه كى، نهۇبىلهن چۈشىد
 مۇستهسنا. 

 ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ كۆپلىكى لۈپ كېتىپ،ۈكۆتۈرھۇنهين غازىتىدا بهزى مۇسۇلمانالردىن چۈشهنچه بۇ 
تائاالنىـڭ ئىزنىسـىز ھېچنهرسـىگه هللائۇالرنىـڭ سـان ۋه تهييارلىقىنىـڭ  ،بىلهن مهغرۇرالنغان چاغدا

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۲
 ئايهت -10ئايهت؛ سۈره ئهنفال  -126ئىمران سۈره ئال  ۳
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تائـاال مۇنـداق هللامايدىغانلىقىنى بىلىۋېلىشى ئۈچۈن مهغلـۇبىيهت يـۈز بهردى. بـۇ ھهقـته دالدا بوالل

ـِْن َعْنُكْم شَ يدۇ: ده َلْم تـُ ُ ِيف َمَواِطَن َكِثريَةإ َويـَْوَم ُحنَـْنيإ ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم َكثْـَرُتُكْم فـَ ْيًَّا َوَضاَقْت َعَلْيُكْم اَألْرُض ِمبَـا َلَقْد َنَصرَُكْم الَّ

ُ َسـِكيَنَتُه َعلَـى َرُسـ ْ تـََرْوَهـا َوَعـذََّب الـَِّذيَن َكَفـُروا َوَذلِـَك رَُحَبْت مثَُّ َولَّْيـُتْم ُمـْدِبرِيَن مثَُّ أَنـَزَل الَّ َْ وِلِه َوَعلَـى اْلُمـْؤِمِنَني َوأَنـَزَل ُجنُـوًدا 

سىلهرگه نۇرغۇن جهڭ مهيدانلىرىدا ۋه ھۈنهين كۈنىده (يهنى جېڭىده) ھهقىقهتهن يـاردهم هللا َجـَزاُء اْلَكـاِفرِينَ 

بهردى. ئهينى ۋاقىتتا سانىڭالرنىڭ كۆپلۈكىدىن خۇشاللىنىپ كهتتىڭالر (يهنى بۈگۈن بىزنىڭ سانىمىز كـۆپ، 
ئىـدى)،  ٤٠٠٠انى مىڭ، دۈشمىنىڭالرنىڭ سـ ١٢مهغلۇپ بولمايمىز دېدىڭالر، بۇ چاغدا سىلهرنىڭ سانىڭالر 

سانىڭالرنىڭ كۆپلۈكى سىلهرگه قىلچه ئهسـقاتمىدى. (قـاتتىق قـورققىنىڭالردىن) كهڭ زېمىـن سـىلهرگه تـار 
لهر بىـلهن تاشـالپ) ئارقاڭالرغـا قـاراپ مـۇئمىنتۇيۇلدى. ئاندىن (مهغلـۇپ بولـۇپ، رهسـۇلۇلالھنى ئازغىنـا 

ــدىن مهت قىلىــپ) خاتىرجهملىــك بېغىشــلىدى، لهرگه (مهرھهمــۇئمىنپهيغهمبىــرىگه ۋه هللا قــاچتىڭالر. ئان
ياردهمگه پهرىشتىلهرنى) چۈشۈردى، ئۇالرنى سىلهر كۆرمىدىڭالر (شـۇنىڭ بىـلهن  سىلهرگه قوشۇنالرنى (يهنى

كاپىرالرنى (ئۆلتـۈرۈش ۋه ئهسـىر ئېلىـنىش بىـلهن) ئازابلىـدى، كاپىرالرنىـڭ هللاسىلهر غهلىبه قىلدىڭالر)، 

 .800F۱جازاسى ئهنه شۇ
ى، كىنـىلا ئۇالر مهغرۇرالنغان بۇ كۆپلۈكسـىزمۇ نۇرغۇنلىغـان جـايالردا يـاردهم بهرگهنتائاال ئۇالرغهللا

 ،انلىقىنىنىڭ ھېچنهرسىگه ئهسقاتماي مهغلۇپ بولغـئۇ ،ۇرلىنىپ كۆپلۈككه مايىل بولغاندائۇالر مهغر
تائاالنىــڭ ئۇالرغــا ياردهمنىــڭ ئهســقاتمايدىغان كۆپلــۈك بىــلهن هللا يىنېــئانــدىن مهغلــۇبىيهتتىن ك

ــتىن ئىكهن بهلكــى ،ئهمهس ــۆزى تهرهپ ــىلئ ــۇرۇپ قكىن ــوى ئۇقت ــاردهم بهرگهن ،ش ئۈچــۈنۇي ــىلي ى كىن

ـــلهتتى.  ـــلهنهللائهس ـــۇبىيهت بى ـــۇالرنى مهغل ـــاال ئ ـــِد الَِّ  تائ ـــْن ِعْن ـــا النَّْصـــُر ِإال ِم ـــاردهم پهقهت  َوَم ي

 قايتۇردى.  تكهن ئاۋۋالقى ئهقىدىگههكۆتۈرۈلۈپ كبهزىلهردىن  ئىكهنلىكىدىن ئىبارهت تهرىپىدىندۇرهللا

 الَِّ  َسـِبيلِ  ِيف  اْنِفـُروا َلُكـمُ  ِقيـلَ  ِإَذا َلُكـمْ  َمـا َآَمنُـوا الـَِّذينَ  أَيـَُّهـا يَـا: سـۆزى ئوخشـايدۇ مۇنۇ تائاالنىڭهللابۇنىڭغا 

ْلُتمْ  َيا بِاْحلََياةِ  َأَرِضيُتمْ  اْألَْرضِ  ِإَ   اثَّاقـَ نـْ َيا اْحلََياةِ  َمَتاعُ  َفَما اْآلَِخَرةِ  ِمنَ  الدُّ نـْ ْبُكمْ  تـَْنِفُروا ِإالَّ  َقِليلٌ  ِإالَّ  اْآلَِخَرةِ  ِيف  الدُّ  أَلِيًمـا َعَذابًا يـَُعذِّ

ـرَُكمْ  قـَْوًمـا َوَيْسـَتْبِدلْ  َقـدْ  تـَْنُصـُروهُ  ِإالَّ  قَـِديرٌ  َشــْيءإ  ُكـلِّ  َعلَـى َوالَُّ  َشـْيًَّا َتُضـرُّوهُ  َوَال  َغيـْ َ  َكَفـُروا الـَِّذينَ  َأْخَرَجـهُ  ِإذْ  الَُّ  َنَصـَرهُ  فـَ  ثَــاِِ

نَــْنيِ  نىڭ يولىدا جىھاد قىلىشـقا چىقىڭـالر دېيىلسـه، نېمىشـقا هللالهر! سىلهرگه مۇئمىنئى  اْلـَـارِ  ِيف  ُمهَـا ِإذْ  اثـْ

كى (بهخــت) بىــلهن تېگىشىشــكه رازى يۇرتــۇڭالردىن ئــايرىلغىڭالر كهلمهيــدۇ؟ دۇنيــا ھايــاتىنى ئــاخىرهتتى
ئهرزىـمهس  مهتلىـرى بىـلهن سېلىشـتۇرغاندائبولدۇڭالرمۇ؟ دۇنيا ھاياتىدىن بهھرىمهن بولۇش ئاخىرهتنىڭ نې

سىلهرگه قاتتىق ئازاب قىلىدۇ. (سىلهرنى ھاالك قىلىـپ) هللانهرسىدۇر. ئهگهر سىلهر جىھادقا چىقمىساڭالر، 
ــىلهر  ــدۇ، س ــى كهلتۈرى ــقا قهۋمن ــىلهردىن باش ــا س ــان يهتهللائورنۇڭالرغ ــچه زىي ــا قىل ــىلهر، ق كۈزهلمهيس

يـاردهم قىلىـدۇ)، (هللاڭالر نىـڭ پهيغهمبىـرىگه يـاردهم قىلمىسـاهللانهرسىگه قادىردۇر. ئهگهر سـىلهر ھهرهللا
ھهقىقهتهن ئۇنىڭغا ياردهم قىلغان ئىـدى. ئـۆز ۋاقتىـدا كـاپىرالر ئـۇنى (مهككىـدىن) ھهيـدهپ چىقارغـان هللا

ئىدى. ئۇنىڭغا پهقهت بىر كىشى (يهنى ئهبۇبهكرى سىددىق) ھهمـراھ ئىـدى. ئهينـى زامانـدا ئـۇ ئىككىسـى 

ئـۇالرنى  تـۇرۇپ، ۋېتىشكه قـادىرۇمنى ئالماشتۇرهۋبىر ق تائاال ئۇالرنىڭ ئورنىغا باشقاهللا .801F۱غاردا ئىدى

نهرسـىگه ھهرهللا لىـپ قېلىشـتىن ئاگاھالنـدۇردى.ېجىھادقا چىقىشقا قىززىقتۇردى ۋه جىھـادتىن ق

ى ئهسلهتتى. ئۇ ئـاالمهتلهر تائاال ئۇالرغا ئۆزىنىڭ قۇدرىتىنىڭ بهزى ئاالمهتلىرىنهللا كېيىن .قادىردۇر
مهكـكه كۇففارلىرىغـا قارشـى  ،پهيغهمبىـرىگه ھىجـرهت قىلىـدىغان ۋاقتىـداتائاالنىـڭ ئـۆز هللا، بولسا

                                                           
 ئايهتلهر -26، -25سۈره تهۋبه  ۱
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ياردهم پهقهت  تائاال ئۇالرنى بۇ ئـارقىلىقمۇهللاھېچقانداق سان ۋه تهييارلىقسىز ياردهم بهرگهنلىكىدۇر. 

ن ئـاۋۋالقى بولغـا كۆتۈرۈلـۈپ كهتمهسـلىكى زۆرۈرئىكهنلىكىدىن ئىبارهت زېھىـنلهردىن  تهرىپىدىنهللا
 قايتۇردى.  ئهقىدىگه

ـــا ـــڭهللا بۇنىڭغ ـــى :تائاالنى ـــنَّ الََّ َرَم ـــَت ِإْذ َرَمْيـــَت َوَلِك ـــا َرَمْي ـــتَـَلُهْم َوَم ـــنَّ الََّ قـَ ـــوُهْم َوَلِك ـــْم تـَْقتُـُل َل ـــى  فـَ (ئ

مۇسۇلمانالر! بهدرىده) ئۇالرنى (يهنى مۇشـرىكالرنى) سـىلهر (ئـۆز كۈچـۈڭالر بىـلهن) ئۆلتـۈرگىنىڭالر يـوق، 
نچ پهيــدا قىلىــش بىــلهن) ئــۇالرنى (ســىلهرگه يــاردهم بېرىــپ، ئۇالرنىــڭ دىللىرىــدا قورقــۇبهلكــى ئهمهلــده 

سهن ئاتمىدىڭ، بهلكى ئهمهلـده  ،بىر سىقىم توپىنى مۇشرىكالرغا) ئاتقىنىڭدا !(ئى مۇھهممهد .ئۆلتۈردىهللا

ئاتتىهللائۇنى (مۇشرىكالرنىڭ كۆزلىرىگه)  802F

بىر  !د(ئى مۇھهممه :تائاالنىڭهللادېگهن سۆزى ئوخشايدۇ.  ۲

نىسـبهت بېرىشـى سـهۋهبلهرنى  دهپ ئېتىشـنى مۇسـۇلمانالرغا سىقىم توپىنى مۇشرىكالرغا) ئاتقىنىڭدا

، ئۆلتـۈردىهللابهلكى ئهمهلده ئـۇالرنى  :تائاالنىڭهللالىكىگه ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈندۇر. پهرزتۇتۇشنىڭ 

 ئاتتىهللابهلكى ئهمهلده ئۇنى قىيهتنىڭ هياردهم ۋه مۇۋهپپ ،نىسبهت بېرىشى دهپ تهككۈزۈشنى ئۆزىگه
ئـۆزى  بىۋاسـىته ،بولغان بولسىمۇ پهرزى، گهرچه تۇتۇش كىنىلتائاال تهرىپىدىن ئىكهنهللاگانه ېپهقهت ي

 ئۈچۈندۇر. كىنى بايان قىلىشىلھېچنهرسىگه ئهسقاتمايدىغان سهۋهبلهر بىلهن ئهمهس
  :بۇ يهرده ئىككى ئاگاھالندۇرۇش بار

تائاال يولغا قويغان سهۋهبلهرنى هللاپهقهت ئۇنى  بولۇپ، نىڭ قولىداهللابىر گانه ېياردهم ي بىرىنچى.
ــا  ــارقىلىق قولغ ــۇش ئ ــتۇت ــدۇ.ۈكهلت ــانى رگىلى بولى ــز ئىم ــارلىق ماۋزۇســىنىڭ بېشــىدا يبى  ،تهيي

الغـانلىقىنى بايـان ياردهم بېرىشنى ئۈسـتىگه ئ هرگهمۇئمىنلتائاالنىڭ ئۆز دىنىغا ياردهم بېرىدىغان هللا

َنا َحق�ا وََكانَ : تائاال مۇنداق دېگهنهللاته بۇ ھهق قىلغان ئىدۇق. لهرگه يـاردهم مـۇئمىن اْلُمْؤِمِننيَ  َنْصرُ  َعَليـْ

 .803F۳قىلىش بىزگه تېگىشلىك بولدى

ُ َمـْن يَنُصـُرهُ يهنه مۇنداق دېگهن:   نىـڭ دىنىغـا يـاردهم بېرىـدىكهن، ئهلـۋهتته هللاكىمكى  َولََينُصَرنَّ الَّ

  .804F٤ئۇنىڭغا ياردهم بېرىدۇهللا
نىــڭ بــۇ يــاردهمگه ۋه مــاددىي تهييــارلىق)دىن ئىبــارهت ئىككــى تهييارلىق يمهن ئــۇ يهرده (ئىمــانى

، ى بايـان قىلغـان ئىـدىم. بۇنىـڭ مهنىسـىكىنـىلئىكهن پهرزشنىڭ شهرتى سۈپىتىده ۇالياقهتلىك بول
لىـش ىر قۋسـهقىلىـش ۋه ھهرۋاقىـت  دهۋهتتىرىشچانلىق كۆرسىتىش، سـاخاۋهت قىلىـش، سـىجىل 

تائـاالدىن يـاردهم هللا ،يـاردهم بهرمهي تـۇرۇپ قىلـچهتائاالنىڭ دىنىغا هللاتۇر. مهن بۇنىڭدىن دېگهنلىك
ھورۇن ئادهملهرنى  ۋه جىھادقا چىقمايدىغان غاپىل ،قىلىپئارزۇالرنى  قۇرۇقدىن تائاالهللاكۈتىدىغان، 

نىــڭ يولىــدا ئهيــن بولغــان جىھادپهرز زامانــدىكى  قىرھــازىمهن  ،ئاگاھالنــدۇرماقچىمهن. شــۇنىڭدهك
ئىسـالم «تائاال يولغا قويغان سهۋهبلهرنى تۇتمـاي، ئـۆزلىرىنى هللاماڭماي، دىنغا ياردهم بېرىش ئۈچۈن 

تائـاال هللابـۇ ھهقـته  دهۋالغان ئاشۇ ئېغىپ كهتكۈچىلهرنىمۇ ئاگاھالنـدۇرماقچىمهن. »خىزمهتچىلىرى

كىمكـى ئـاخىرهتنى  َو ُمْؤِمٌن فَُأْولََِّـَك َكـاَن َسـْعيُـُهْم َمْشـُكورًاَوَمْن َأرَاَد اآلِخَرَة َوَسَعى َهلَا َسْعيَـَها َوهُ مۇنداق دېگهن: 

                                                                                                                                                                                                 
 ئايهتكىچه -40ئايهتتىن  -38سۈره تهۋبه  ۱
 ئايهت -17سۈره ئهنفال  ۲
 ئايهت -47سۈره رۇم  ۳
 ئايهت -40سۈره ھهج  ٤
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بولـۇپ ئـاخىرهتكه اليىـق ئهمهللهرنـى قىلىـدىكهن، مۇنـداق ئادهملهرنىـڭ قىلغـان  مۇئمىنكۆزلهيدىكهن ۋه 

 .805F۱نىڭ دهرگاھىدا) قوبۇل بولىدۇ(هللائهمهلى 
ـــى ـــىدىن ۋههللا .ئىككىنچ ـــارلىقتىن قۇتۇلۇش ـــۇلمانالرنىڭ خ ـــدىن، مۇس ـــڭ رهھمىتى  تائاالنى

قـــۇۋۋىتى ئۈســـتىدىن –نى) كۈتۈۋاتقـــان دۇنيـــا كاپىرلىرىنىـــڭ كـــۈچىقىلىشـــومۇســـۇلمانالرنىڭ (ي
كىشـىلهر ئۈچۈنـدۇر. سـىز قىلىشـىدىن ئۈمىـدىنى ئـۈزگهن ئاشـۇ ئۈمىدسـىز  غهلىبهمۇسۇلمانالرنىڭ 

گه بـاش ئىگىۋاتقـان ىسـىيۇرىكىغـا يـاكى رېنۇرغۇنلىغـان رايـونالر ئامھـازىر « :ىنىـڭهزىلىرئۇالرنىڭ ب
 :نىــڭهزىلىرىب يهنه دهۋاتقــانلىقىنى؛» قانــداقمۇ مۇســۇلمانالرنىڭ دۆلىتــى بارلىققــا كهلســۇن؟ ،تۇرســا

 سـاھهلىرى تهرهققىـي قىلغـان، يـاراق–قـورال ۋه كاپىر دۆلهتلهرنىـڭ يېمهكلىـك چوڭنۇرغۇنلىغان «
ــى بېســىپ  چىققــان كىشــىلهرنى جــازاالش ئۈچــۈن ئىتائىتىــدىن نىــڭۆزلىرىئ ،شــۇنداقال قىتئهلهرن

ى كۆرىسىز. كىنىلدېگهن »اسماندا تىكلهنگهن قوراللىرى بارئۆتىدىغان باشقۇرۇلىدىغان بومبىلىرى ۋه ئ
راتلىرى ۋه ئاســماندىكى پــائاپ بىخهتهرلىــككاپىرالرنىــڭ يهردىكــى  ،شۈبھىســىزكى« :يهنه بهزىلهرنىــڭ
دىغان تۇرسـا، قانـداقمۇ بىزنىـڭ ىبىلىۋال پىچىرالشالرنى ى ھهرقانداق ھهرىكهت ۋهىرلھسۈنئىي ھهمرا

بىــر ئىشــنى  ئــۇالر ھهرقانــداق !خىــزمهت قىلىشــىمىز ۋه جىھــاد قىلىشــىمىز ئاســانغا توختىســۇن؟
 ، كاپىرالرنىـڭھـالبۇكى« :رىنىـڭهزىلىب نى كۆرىسـىز. يهنهىدېگهنلىك »تىدۇېۋۇجۇقتۇرتۇنبۆشۈكىدىال 

تىال دۆلهت خهزىنىسى ۋه دۇنيا ئىقتىسادى ھهرقانداق بىر دۆلهتنىڭ ئىقتىسـادىنى بىـر نهچـچه سـائهت
كىنـى ىدېگهنل »دۆلىتـى بارلىققـا كهلسـۇن؟قانـداقمۇ مۇسـۇلمانالرنىڭ  ،ۋهيران قىلىشقا قادىر تۇرسـا

ــده ــتۇر ھهم ــىنى بوشاش ــۇلمانالرنىڭ ئىرادىس ــقا مۇس ــدىن باش ــۇبۇنىڭ ــڭ ك ۈچىنى ۋېتىدىغان، ئۇالرنى
ى كۆرىسـىز. ئېچىنـارلىق كىنـىلدىغان سـۆزلهرنى دېگهنىئۇالرنى رېئاللىققا تهسلىم قىلدۇر ،پارچىالپ

دهۋالغان بهزى  »چىسىدهۋهتئىسالم «زاماندىكى ئۆزلىرىنى  قىرھازىچۆچهكلهرنى –يېرى شۇكى، بۇ سۆز
 قـۇۋۋىتىگه تۇتقـان–ۈچكىشىلهر تارقىتىۋاتىدۇ. سىز ئۇالرنىڭ تاغۇتالرغا ۋه ھهرخىـل كاپىرالرنىـڭ كـ

 ئوسال پوزىتسىيىلىرىدىن ئهجهپلهنمهڭ.
نىـڭ بـارلىق ئىقتىـدارلىرىنى ىلىردۇنيـا كـاپىرلىرى ئۆز‹ :كىمكى« :بىز مۇنداق قارايمىز ،ئهمما

دهپ گۇمـان  ›بوالاليـدۇتوسـالغۇ  ۇشـىغاقۇر ىتـىدۆل ئىسالم يھهقىقى مۇسۇلمانالرنىڭ ،ئىشقا سېلىپ
سـىنى راسـت ۋهدى هتائاالنىـڭ ئـايهتلىرىنى ۋهللا ئـۇ كىشـىبهلكـى  بولىدۇ.ئوچۇق ئازغان ئۇ  سا،قىل

 ِإنَُّه ال يـَْيََُّس ِمْن َرْوِح الَِّ ِإال اْلَقْوُم الَكـاِفُرونَ  تائاال مۇنداق دېگهن:هللاغۇچى ئادهمدۇر. بۇ ھهقته قىل ارئىنك

 نىڭ رهھمىتىـدىن ئۈمىدسـىزلىنىدۇهللاشۈبھىسىزكى، پهقهت كاپىر قهۋمال،806F۲  :يهنه مۇنـداق دېـگهن َوَمـا

 .807F۳تهرىپىدىندۇرهللاياردهم پهقهت  النَّْصُر ِإال ِمْن ِعْنِد الَِّ 

 تائاال مۇنداق دېگهن:هللاسىيىنىڭ قولىدا ئهمهس. بۇ ھهقته ۇنه ر ياردهم ئامېرىكىنىڭ ۋهدېمهك، 

 ِللنَّاِس ِمْن َرْمحَةإ فَـال ُممِْسـَك َهلَـا َوَمـا ُ رهھمىتىـدىن كىشـىلهرگه ئـۆز هللا ُميِْسـْك فَـال ُمْرِسـَل لَـُه ِمـْن بـَْعـِدهِ َما يـَْفَتْح الَّ

ــىنى ھهر ــان نهرس ــدۇئاچق ــااللىغۇچى بولماي ــۇپ ق ــۇ توس ــۆز هللا .گىزم ــئ ــقان نهرس ــدىن توس ىنى، رهھمىتى

  .808F٤قويۇپ بهرگۈچى بولمايدۇ توسقاندىن كېيىن، ئۇنى ھېچهللا
                                                           

 ئايهت -19سۈره ئىسرا  ۱
 ئايهت -87ف ۇسۇسۈره ي ۲
 ئايهت -10ره ئهنفال ئايهت؛ سۈ -126سۈره ئال ئىمران  ۳
 ئايهت -2سۈره فاتىر  ٤
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تائاالنىـڭ قۇدرىتىـدىن هللادۇنيا كاپىرلىرىنىڭ كۈچى قايسى دهرىجىگه يهتمىسـۇن، ئـۇ ھهرگىزمـۇ 

َوال َحيَْسـَنبَّ الـَِّذيَن َكَفـُروا َسـبَـُقوا ِإنـَُّهـْم ال يـُْعِجـُزوَن َوَأِعـدُّوا تائاال مۇنداق دېـگهن: هللاكۈچلۈك ئهمهس. بۇ ھهقته 

ةإ  دهپ ئويلىمىسۇن، ئۇالر  ›قۇتۇلدۇق‹ى ئۇرۇشىدا ئۆلتۈرۈلمهي قالغان) كاپىرالر (بهدر َهلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُـوَّ

(پهرۋهردىگارىنىڭ جازاسىدىن) ھهقىقهتهن قېچىـپ قۇتۇاللمايـدۇ. دۈشـمهنلىرىڭالر (بىـلهن ئـۇرۇش قىلىـش) 

   .809F۱ئۈچۈن، قولۇڭالردىن كېلىشىچه قورال كۈچى تهييارالڭالر
ــىزكى،  ــۇالر پهرۋهردىگارشۈبھىس ــىدىنىمىزئ ــڭ جازاس ــزھ نى ــدۇ. هرگى ــپ قۇتۇاللماي ئــۇالر  قېچى

مىن دوسـتلىرى بىـلهن ۇئئۆزىنىـڭ مـهللاكېتهلمهيـدۇ.  پقۇتۇلـۇرهببىمىزنىڭ تهقدىر ۋه تهدبىرىدىن 
تائـاال مۇنـداق دېـگهن: هللا. بـۇ ھهقـته شمىنىگه قارشى ياردهم بهرگۈچىـدۇرئۇالرغا ئۇالرنىڭ دۈ ،بىلله

 ََّـْـِينَ  ْيِد اْلَكاِفرِينَ  ُموِهُن كَ َذِلُكْم َوَأنَّ ال ٌر َلُكْم َوِإْن تـَُعـوُدوا نـَُعـْد َولَـْن تـُ ِإْن َتْستَـْفِتُكوا فـََقْد َجاءَُكْم اْلَفْتُح َوِإْن تَنتَـُهوا فـَُهَو َخيـْ

ـــْؤِمِننيَ  ـــَع اْلُم ـــَرْت َوَأنَّ الََّ َم ـــْو َكثـُ ـــْيًَّا َوَل ـــُتُكْم َش ـــنُكْم ِفََّ ـــۇ  َع ـــڭ (هللاب ـــۇئمىننى ـــدۇر). م لهرگه بهرگهن ئىنئامى

 كاپىرالرنىڭ ھىيلىسىنى چوقۇم مهغلۇپ قىلغۇچىدۇر. (ئى كۇففارالر جامائهسى!) ئهگهر سـىلهر غهلىبىنـىهللا
تىلىسهڭالر، غهلىبه ئاللىقاچان سىلهرگه كهلدى (يهنى ئۇ سىلهرنىڭ زىيىنىڭالرغا كهلدى). ئهگهر (پهيغهمـبهر 

بىز ئهگهر ئۇنىڭ بىلهن يهنه ئۇرۇشساڭالر،  .سىلهر ئۈچۈن ياخشىدۇرساڭالر، بۇ بىلهن دۈشمهنلىشىشتىن) يان

نهرسىنى دهپئى قىلىپ غان تهقدىردىمۇ، ئۇ سىلهردىن ھېچقوشۇنۇڭالر كۆپ بول .ئۇنىڭغا يهنه ياردهم بېرىمىز

   .810F۲لهر بىلهن بىللىدۇرمۇئمىنھهقىقهتهن هللابېرهلمهيدۇ، 

بـۇ شـۇنىڭ ئۈچۈنـدۇركى،  َمْوَ  الَِّذيَن آَمُنوا َوَأنَّ اْلَكاِفرِيَن َال َمْوَ  َهلُـمْ َذِلَك بَِأنَّ الََّ يهنه مۇنداق دېگهن: 

 . 811F۳لهرنىڭ مهدهتكارىدۇر، كاپىرالرغا مهدهتكار يوقتۇرمۇئمىنهللا
دى. مانا ۇقۇۋۋهت تهييارالشقا بۇير–ىمىزنىڭ يېتىشىچه كۈچئىمكانىيىتبىزنى هللاقۇدرىتى بۈيۈك 

تائـاال بىـزگه يـاردهم بېرىشـنى هللامهجبـۇرىيىتىمىز ۋه قىلىـدىغان ئىشـىمىزدۇر. ئانـدىن بۇ بىزنىڭ 

َعـْث «پهيغهمبىرىگه مۇنداق دېـدى:  ئۆز ،ئۈستىگه ئېلىپ َواْغـُزُهْم نـُْ ـزَِك َوأَْنِفـْق َفَسـنـُْنِفَق َعَلْيـَك َوابـَْعـْث َجْيًشـا نـَبـْ
بىـز ئېھسـان قىلغىـن، –خهيـر .ا ياردهم بېرىمىـزاڭبىز س ،غازات قىلغىنقارشى ئۇالرغا « »َمخَْسًة ِمثْـَلهُ 

ئهسـكهر  شـۇنىڭغا ئوخشـاش بهش ھهسسـه مـۇئهسـكهر ئهۋهتكىـن، بىز .مىزقىلى ئېھسان–ساڭا خهير
 812F٤.»ئهۋهتىمىز

 َذِلُكـْم َوَأنَّ الََّ ُمـوِهُن َكْيـدِ شنى ئۈستىگه ئېلىـپ مۇنـداق دېـگهن: ىلىتائاال كاپىرالرنى مهغلۇپ قهللا

كاپىرالرنىـڭ ھىيلىسـىنى چوقـۇم مهغلـۇپ هللالهرگه بهرگهن ئىنئامىـدۇر). مـۇئمىننىـڭ (هللابـۇ  اْلَكاِفرِينَ 

 .813F٥قىلغۇچىدۇر

 شـهيتاننىڭ دوسـتلىرى بىـلهن قَـاتُِلوا َأْولِيَـاَء الشَّـْيطَاِن ِإنَّ َكْيـَد الشَّـْيطَاِن َكـاَن َضـِعيًفايهنه مۇنداق دېگهن: 

  .814F٦ئۇرۇش قىلىڭالر (سىلهر ئۇالرنى يېڭىسىلهر)، شهيتاننىڭ تهدبىرى ھهقىقهتهن ئاجىزدۇر
                                                           

 ئايهتلهر -60، -59سۈره ئهنفال  ۱
 ئايهتلهر -19، -18سۈره ئهنفال  ۲
 ئايهت -11سۈره مۇھهممهد  ۳
 مۇسلىم رىۋايىتى ٤
 ئايهت -18سۈره ئهنفال  ٥
 ئايهت -76سۈره نىسائ  ٦
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ُ ئېلىپ مۇنداق دېگهن: ئۈستىگه  بېرىشنىگه ياردهم تائاال بىزهللا َهـا قَـْد َأَحـاَط الَّ ْ تـَْقِدُروا َعَليـْ َْ َوُأْخَرى 

ُ َعَلى ُكلِّ َشـْيءإ قَـِديًرا ئۇنىـڭ سـىلهرگه هللا(ئۆز كۈچۈڭالر بىلهن قولغا كهلتۈرهلمهيدىغان،  يهنههللا ِبَا وََكاَن الَّ

(سـىلهرگه  نىهتھـى قىلىنىشـى)فگهن بىر غهنىمهت (يهنى مهككىنىڭ مۇيهسسهر بولىدىغانلىقىنى) تولۇق بىل

.نهرسىگه قادىردۇرھهرهللامۇيهسسهر قىلدى).  815F

۱  
تائاالنىـڭ مۇنـۇ سـۆزىنى هللاكاپىرالرنىڭ ئهسـكهرلىرىدىن قـاتتىق قورققـان ئـادهملهر ھهقىـقهتهن 

ُ َعزِيــًزا َحِكيًمــا: دۇركىشــىلهران غــۇتئۇن ــَماَواِت َواَألْرِض وََكــاَن الَّ ئاســمانالرنىڭ ۋه زېمىننىــڭ  َوِلَِّ ُجنُــوُد السَّ

 .816F۲غالىبتۇر، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇرهللا .نىڭدۇرهللاقوشۇنلىرى 
تائاالنىـڭ مۇنـۇ هللاملهر ققـان ئـادهھۆكۈمرانلىقىـدىن قوررنىـڭ ىدىن ۋه ئۇالئىقتىسـادكاپىرالرنىڭ 

ئاسـمانالرنىڭ ۋه  يـَْفَقُهـونَ  َال َوِلَِّ َخـَزاِئُن السَّـَماَواِت َواَألْرِض َوَلِكـنَّ اْلُمنَـاِفِقَني  :ان كىشىلهردۇرغۇتسۆزىنى ئۇن

   .817F۳چۈشهنمهيدۇ نىڭ ھېكمىتىنى)(هللانىڭ ئىلكىدىدۇر. ۋه لېكىن مۇناپىقالر هللازېمىننىڭ خهزىنىلىرى 
تائاالنىـڭ مۇنـۇ هللاقورققان ئادهملهر  قوغدىنىش ئۈسكۈنىلىرىدىن كاملىرى ۋهھكاپىرالرنىڭ ئىستى

ْ َحيَْتِسـُبوا َوقَـَذَف : ان كىشىلهردۇرغۇتىنى ئۇنلىرسۆز َْ ُ ِمـْن َحْيـُث  َوظَنُّـوا أَنـَُّهـْم َمـانَِعتُـُهْم ُحُصـونـُُهْم ِمـْن الَِّ فَأَتَـاُهْم الَّ

ئۇالر ئۆزلىرىنىـڭ قورغـانلىرىنى  قـُُلوِبِْم الرُّْعَب ُخيْرِبُوَن بـُُيوتـَُهْم بِأَْيِديِهْم َوأَْيِدي اْلُمْؤِمِنَني فَاْعَتِربُوا يَـاُأوِيل األَْبَصـارِ ِيف 

نىـڭ ئـازابى ئـۇالر ئويلىمىغـان هللانىڭ (ئازابىدىن) توسىيااليدۇ دهپ ئويلىغان ئىدى، ئۇالرغا هللائۆزلىرىنى 
ــدى.  ــن كهل ــوللىرى ۋه هللايهردى ــڭ ق ــۆيلىرىنى ئۆزلىرىنى ــۇالر ئ ــالدى، ئ ــۇنچ س ــا قورق ــڭ دىللىرىغ ئۇالرنى

ـَزَل  ،818F٤ىگىلىرى! (ئۇالرنىڭ ھالىدىن) ئىبرهت ئېلىڭالرلهرنىڭ قوللىرى بىلهن بۇزدى، ئى ئهقىل ئمۇئمىن َوأَنـْ

 لُـوَن َوتَْأِسـُروَن َفرِيًقـا َوَأْورََثُكـْم َوأَنـَْزَل الـَِّذيَن ظَـاَهُروُهْم ِمـْن َأْهـِل اْلِكتَـاِب ِمـْن َصَياِصـيِهْم َوقَـَذَف ِيف قـُلُـوِبِْم الرُّْعـَب َفرِيًقـا تـَْقتُـ

ُ َعَلى ُكلِّ َشْيءإ قَـِديًرا َأْرَضُهْم َوِديَاَرُهْم َوَأْمَواَهلُمْ  ْ َتطََُّوَها وََكاَن الَّ َْ ئهھلى كىتابتىن مۇشـرىكالرغا يـاردهم هللا َوَأْرًضا 

رغانلىرىـدىن وبهرگهنلهرنى (يهنى رهسۇلۇلالھ بىلهن قىلغان ئهھدىنى بۇزغان بهنى قۇرهيزه يهھـۇدىيلىرىنى) ق
كىنى ىڭالر ۋه بىـر بـۆلىكىنى ئۆلتـۈردىرنىڭ) بىـر بـۆل(ئۇالچۈشۈردى، ئۇالرنىڭ دىللىرىغا قورقۇنچ سالدى. 

مۈلـۈكلىرىنى ۋه (تېخـى) –جـايلىرىنى، مـال–ۇسـىلهرگه ئۇالرنىـڭ زېمىنىنـى، قـورهللائهسىر ئالـدىڭالر. 

  .819F٥نهرسىگه قادىردۇرھهرهللازېمىننى مىراس قىلىپ بهردى، سىلهرنىڭ قهدىمىڭالر دهسسهپ باقمىغان 
 ىنىلىرسـۆز مۇنـۇ تائاالنىـڭهللاچۆچۈپ كهتـكهن ئـادهملهر  ئورگانلىرىدىنبىخهتهرلىك كاپىرالرنىڭ 

ُ حمُِـيٌط بِاْلَكـاِفرِينَ : ان كىشىلهردۇرغۇتئۇن كاپىرالرنى (يهنـى ئۇالرنىـڭ ھهمـمه ئهھـۋالىنى) بىلىـپ هللا َوالَّ

َوالَُّ ِمبَـا يـَْعَملُـوَن ،821F۷ بىلگۈچىـدۇرھهمـمه نهرسـىنى تولـۇق هللا وََكـاَن الَُّ ِبُكـلِّ َشـْيءإ حمُِيطًـا ،820F٦تۇرغۇچىدۇر

   .822F۸ئۇالرنىڭ ھهممه ئىشلىرىنى بىلگۈچىدۇرهللا حمُِيطٌ 

                                                           
 ئايهت -21سۈره فهتھ  ۱
 ئايهت -7سۈره فهتھ  ۲
 ئايهت -7 سۈره مۇنافىقۇن ۳
 ئايهت -2سۈره ھهشىر  ٤
 ئايهتلهر -27، -26سۈره ئهھزاب  ٥
 ئايهت -19سۈره بهقهره  ٦
 ئايهت -126سۈره نىسائ  ۷
 ئايهت -47سۈره ئهنفال  ۸
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مۇسـۇلمانالردىن  ۇنچـاقنىڭ قۇدرىتىنى بـۇ خىلـدىكى قورقئۇۋه هللاۇتهللىپ كاپىر تۇرۇپ، ئابدۇلم
، ئـۇ بـارنىـڭ رهببـى لالھشۈبھىسـىزكى، بهيتۇ« :ياخشىراق بىلهتتى. ئۇنىڭ بۇ بىلىشـى ئهبـرهھهگه

 دېگهن سۆزىده ئىپادىلىنىدۇ.» بهيتۇلالھنى چوقۇم قوغدايدۇ
 ،تاشــلىرى) بىــلهن ھــاالك بولغــان چاغــدا ئاتقــان ســاپال (نىڭقۇشــالر ئهبرهھهنىــڭ ئهســكهرلىرى

قهيهرگه ‹: ئۇالرنىــڭ يــول باشلىغۇچىســى مۇنــداق دېــگهن ئىــدى بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ بهزىســى قاچقــان
لۇپ ئهكسىچه مهغ ،به قىلغۇچى ئهمهسىدۇ. ئهشرهم غهلهپ تاپىئىزدتائاال (سىلهرنى) هللاقاچىسىلهر؟ 

َوِفْرَعـْوَن ِذي اَألْوتَـاِد الـَِّذيَن تائاال مۇنداق دېگهن: هللابۇ ھهقته  823F۱.›ئا)–ئهبرهھهدۇربولسا  ئهشرهم( بولغۇچى

ـَــْوا ِيف اْلــِبالِد َفــَأْكثـَُروا ِفيَهــا اْلَفَســاَد َفَصــبَّ َعَلــْيِهْم رَبُّــَك َســْوطَ  ــۇنىڭدهك َعــَذابإ ِإنَّ رَبَّــَك لَِباْلِمْرَصــادِ  َط ــ ،ش قالر ۇزوق

ئۇالر شهھهرلهرده (زۇلـۇم قىلىشـتا) ھهددىـدىن ئاشـتى. ئـۇ يهرلهرده  ؟!فىرئهۋننى قانداق جازالىدىئىگىسى 

ــڭ  ــل قىلــدى. پهرۋهردىگارى ــازابنى نازى ــاتتىق ئ ــڭ ئۇالرغــا ق بۇزغــۇنچىلىقنى كــۆپ قىلــدى. پهرۋهردىگارى

   .824F۲(بهندىلهرنى) ئهلۋهتته كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر
ــۇ ــىدىن قورق ــاھلىقىغا خهۋپ يېتىش ــڭ پادىش ــۆزىگه ۋه ئۆزىنى ــرئهۋن ئ ــى ،پفى ــان بهن  نۇرغۇنلىغ

يىن ھـاالكىتى ئۇنىـڭ قولىـدا بولغـان ئـادهمنى (يهنـى مۇسـا ېرائىل پهرزهنتلىرىنى ئۆلتۈردى. كئىس
ــۆز ئۆيىــده تهربىيىلىــدى. ئېھتىيــات  ــدىن ھېچنهرســىنى هللائهلهيھىسســاالمنى) ئ تائاالنىــڭ تهقدىرى

ُ ِمْن َورَاِئِهْم حمُِيطٌ بىھاجهت قىاللمىدى.   .825F۳كهينىدىن قورشاپ تۇرغۇچىدۇرئۇالرنى هللا َوالَّ

ــَر النَّــاِس ال يـَْعَلُمــونَ تائــاال مۇنــداق دهيــدۇ: هللا ُ َغالِــٌب َعَلــى َأْمــرِِه َوَلِكــنَّ َأْكثـَ  خالىغــان) ئىشــىنىهللا( َوالَّ

َكتَـَب : يدۇيهنه مۇنداق ده ،826F٤ئاشۇرۇشقا قادىردۇر، لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسى (بۇنى) ئۇقمايدۇ ئهمهلگه

 َُّْغِلَنبَّ أَنَا َوُرُسِلي ِإنَّ الََّ قَـِويٌّ َعزِيـزٌ َألَ  َكَتَب ال )مهن ۋه مېنىڭ پهيغهمبهرلىرىم چوقـۇم «غا): لهۋھۇلمهھفۇزهللا

   .827F٥ھهقىقهتهن كۈچلۈكتۇر، غالىبتۇرهللادهپ يازدى، » غهلىبه قىلىمىز
نىـڭ قـاتتىق تائاالهللاتائاالدىن قوغداپ قااللمايدۇ. ئهسكهرلهر هللا ئۇالرنى كاپىرالرنىڭ قورغانلىرى

–تائاالنىڭ دهرگاھىدا شاپائهت قىاللمايدۇ. ھىيلههللامۈلۈكلهر –. مالدالدا بواللمايدۇئالدىدا  جازاسى
تائـاال مۇنـداق دېـگهن: هللابـۇ ھهقـته  يـدۇ.چېكىندۈرهلمهتائاالنىڭ قـۇدرىتىنى هللامىكىر ۋه ئالداش 

ــْوَمُهْم َأمجَْ  َوَمَكــُروا َمْكــًرا ِعــَني فَِتْلــَك بـُيُــوتـُُهْم َوَمَكْرنَــا َمْكــًرا َوُهــْم ال َيْشــُعُروَن فَــانظُْر َكْيــَف َكــاَن َعاِقَبــُة َمْكــرِِهْم أَنَّــا َدمَّْرنَــاُهْم َوقـَ

ــى) سۇي َخاِويَــًة ِمبَــا ظََلُمــوا ِإنَّ ِيف َذِلــَك آليَــًة ِلَقــْومإ يـَْعَلُمــونَ  ــالىھقا قارش ــۇالر (س ــتىئ ــۇالرنى  قهس ــدى. ئ پىالنلى

ۇيۇقسـىز جازالىـدۇق. ئۇالرنىـڭ ت سـهۋهبلىكقهسـتى ىسۇي (ئۇالرنىڭ ھـاالك بولۇشـىنى تېـزلىتىش ئۈچـۈن)
قهستىنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىغا قارىغىنكى، ئۇالرنى ۋه ئۇالرنىڭ قهۋمىنى پۈتۈنلهي ھـاالك ىسۇي

بولـۇپ قالـدى.  يالرنىـڭ ئـۆيلىرى (ئـادهمزاتتىن) خـالىقىلدۇق. ئۇالر زۇلۇم قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن، ئهنه ئۇ

  .828F٦نىڭ (قۇدرىتىنى) بىلىدىغان قهۋم ئۈچۈن بۇنىڭدا (چوڭ) ئىبرهت بارهللا
                                                           

 بهتكىچه، سهبىيھ نهشرىياتى -35بهتتىن  -33جىلد  -1» سىيرهتۇ ئىبنى ھىشام« ۱
 ئايهتكىچه -14ئايهتتىن  -10سۈره فهجر  ۲
 ئايهت -20ۇرۇج سۈره ب ۳
 ئايهت -21ف ۇسۇسۈره ي ٤
 ئايهت -21سۈره مۇجادىله  ٥
 ئايهتكىچه -52ئايهتتىن  -50سۈره نهمل  ٦
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 ئىچكى سـهۋهبلهر تۈپهيلىـدىن.ئاساسلىقى  بىزنىڭ مهغلۇبىيىتىمىز ،مهن تهكرار ئهسلىتىمهنكى

 ََوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيََِّّةإ َفِمْن نـَْفِسك  يهتكهن يامانلىق (قىلمىشلىرىڭ تۈپهيلىدىن) ئۆزۈڭدىندۇرساڭا. 829F

۱  

ِإنَّ تائاال مۇنـداق دېـگهن: هللادىن باشالش الزىم. بۇ ھهقته مىزلىپ بېرىشنىمۇ ئۆزىېت ئائىسالھ

ُوا َمـا بِأَنُفِسـِهمْ  ُ َما ِبَقْومإ َحىتَّ يـُـَـريِّ ـَريِّ ئۆزگهرتمىگـۈچه (يهنـى قانداق بىـر قهۋم ئۆزىنىـڭ ئهھـۋالىنى ھهر الََّ ال يـُ

ــڭ بهرگهن نېهللا ــرىگه تۇئنى ــا چمهتلى ــپ گۇناھالرغ ــۇق قىلى ــۆزكورل ــۋالىنى هللا ،چه)ۈممىگ ــڭ ئهھ ئۇالرنى

 .830F۲ھۆرمهتنى ئېلىپ تاشلىمايدۇ)–مهت، خاتىرجهملىك ۋه ئىززهتئئۇالرغا بهرگهن نېهللائۆزگهرتمهيدۇ (يهنى 
 مهجۇسـىهللا ،ى قىلغـان ۋاقىتتـاتائاالنى غهزهپلهندۈرىدىغان ئهمهللهرنـهللاخۇددى بهنى ئىسرائىل 

تائاالنىـڭ كـاپىرالرنى بىزنىـڭ ئۈسـتىمىزگه هللا ،قىلغىنىـدهك المـۇپتىكاپىرالرنى ئۇالرنىڭ ئۈستىگه 
سىيهتلىرىمىز تۈپهيلىدىنـدۇر. بـۇ ھهقـته ئمه–قىلغان گۇناھ پهقهت بىزنىڭ ،شىۇقىلىپ قوي المۇپتى

يَاِر تائاال مۇنداق دېـگهن: هللا (ئـۇالر سـىلهرنى ئۆلتـۈرۈش، بـۇالڭ ـ  ًال وََكـاَن َوْعـًدا َمْفُعـو َفَجاُسـوا ِخـَالَل الـدِّ

تاالڭ قىلىش ئۈچۈن) ئۆيلهرنى ئاختۇردى. (سىلهرگه دۈشمهننى مۇسهللهت قىلىش) چوقۇم ئىشـقا ئاشـىدىغان 

   .831F۳ۋهده ئىدى
  :ئىسالھات ئېلىپ بېرىشىمىز ئۈچۈن ئۈچ ئىش الزىم بولىدۇ بىزنىڭ ئۆزگهرتىش ۋه

  (يهنى قۇرئان ھهدىسكه ئۇيغۇن ئىسالمىي نىزامنامه) ساغالم مهنھهج .بىرىنچى
  بۇ مهنھهجگه ئهگىشىشتىكى ساداقهت .ئىككىنچى
 بۇنىڭ ھهممىسىده نىيهتنى خالىس قىلىش  .ئۈچىنچى

قۇرئـان «ۇ كىتابىمنىڭ مۇشساغالم مهنھهجنىڭ بهلگىلىرىنى خىل مهن بۇ  ،ى بىلگۈچىياخشهللا
ۋه )» نىزامنامىســىئهنىــڭ ما(يهنــى ئهھلــى ســۈننه ۋهلجا الرئاساســۋه ھهدىســكه ئېسىلىشــتىكى 

تائاال مۇنداق هللابايان قىلدىم. بۇ ھهقته  تېمىالردا دېگهن» كۆرسهتكۈچلىرى ئاساسلىق جىھادتنىڭ«

ـــْوَم يـَُقـــوُم اَألْشـــَهادُ دېـــگهن:  َيا َويـَ نـْ شۈبھىســـىزكى، بىـــز –شـــهك ِإنَّـــا لََننُصـــُر ُرُســـَلَنا َوالَّـــِذيَن آَمنُـــوا ِيف اْحلََيـــاِة الـــدُّ

لهردىن بهنـدىلهرنىڭ مـۇئمىنلهرگه ھايـاتىي دۇنيـادا ۋه (پهرىشـته، پهيغهمـبهر ۋه مۇئمىنپهيغهمبىرىمىزگه، 

بـۇ قىلـچه  .832F٤ئهمهللىرىگه گۇۋاھ بولىدىغان) گۇۋاھچىالر ھازىر بولىدىغان كۈنده ئهلۋهتته يـاردهم بېرىمىـز

 ،شۈبھىسـىزكى ِإنَّ َرْمحَـَة الَِّ َقرِيـٌب ِمـْن اْلُمْكِسـِننيَ تائـاال مۇنـداق دېـگهن: هللاشهك يوق راست ۋهدىدۇر. 

 «.833F٥نىڭ رهھمىتى ياخشىلىق قىلغۇچىالرغا يېقىندۇرهللا
  

 )تولۇقلىما -٣م تهلهپ قىلىشىنىڭ ھۆكمى توغرىسىدا (ىمۇجاھىدنىڭ ئىل يهتتىنچى.
 

  :دىكى مهسىلىلهرنى تهتقىق قىلىمىزيهرده تۆۋهنبىز بۇ 
 تهقسىماتى ئۆگىنىش پهرز بولغان دىنىي ئىلىمنىڭبىرىنچى. 

  ىيهددېگهن شۈبھىگه رهد »بولمايدۇ جىھاد قىلىشقا ،م تهلهپ قىلماي تۇرۇپىئىل«ئىككىنچى. 
                                                           

 ئايهت -79سۈره نىسائ  ۱
 ئايهت -11سۈره رهئد  ۲
 ئايهت -5سۈره ئىسرائ  ۳
 ئايهت -51سۈره غافىر  ٤
 ئايهت -56سۈره ئهئراف  ٥
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 مىھىغا زۆرۈر بولغان ئىلۇرۇالر گئۈچىنچى. مۇجاھىد
ئــۆز دىنىنىــڭ  ،مۇســۇلمان كىشــى جىھــاد قىلىشــتىن بــۇرۇن« :مۇنــداق دهيــدۇ كىشــىلهربهزى 

ــمىئىل ــى تهلهپ قىلىشــى الزى ــۆزگه ئاساســهن»مىن ــۇر س ــۇرۇھبهزى  ،. مهزك ــاد  گ ــائهتلهر جىھ ۋه جام
ئالـدى « :بىـرى باھانىلهرنىـڭ ئـۇ ۇپ،سهۋهبلهرنى كۆرسىتىدىغان بولـ–ا نۇرغۇن باھانهىغقىلمىغانلىق

تهپسـىالتى رىمۇ، خاتا يېرىمۇ بـار. . بۇ سۆزنىڭ توغرا يېدېگهن سۆز »پهرز شم تهلهپ قىلىىبىلهن ئىل
 تۆۋهندىكىچه:

 
 ش پهرز بولغان دىنىي ئىلىمنىڭ تهقسىماتىىنىئۆگبىرىنچى. 

 .مىـھهربىر مۇسۇلماننىڭ ئۈسـتىگه پهرز ئهيـن بولغـان ئىل ،بىرى .م ئىككى تۈرلۈك بولىدۇىئىل
 م. ىبولغان ئىل ايهپكۇمۇميۈزلۈك پهرز ومۇسۇلمان ئۈممىتىنىڭ ئۈستىگه ئ ،يهنه بىرى

ئىســالمنىڭ  ،بىــرى .يــن بولغــان ئىلىــم ئىككــى خىــلھهربىــر مۇســۇلماننىڭ ئۈســتىگه پهرز ئه
 بـارچهبولـۇپ،  ئىلىـممۇمىي وئ رۇكنىلىرى ۋه كهسكىن ھارام قىلىنغان ئىشالرنى بىلىشكه ئوخشاش

بولغـان پهرز (بىرهر ئهمهل) ئۈستىگه  ىدىكتۈرخاس  ،يهنه بىرى .مۇسۇلمانالرنىڭ ئۈستىگه بىلىش پهرز
ئهھكامالرنىـڭ تهپسـىالتىنى (شـۇ ئهمهل توغرىسـىدىكى)  بولغانپهرز كىشىگىال تهپسىالتىنى بىلىش 

ئۇنىـڭ  قىلىشقا قادىر بواللمىغـان كىشـىگهزاكات بېرىشكه ياكى ھهج  بىلىش پهرز بولغان ئىلىمدۇر.
 ئهكسىچه. بۇنىڭ ئهمهس. قادىر بولغان كىشىنىڭ  پهرزتهپسىالتىنى بىلىش  ئهھكاملىرىنىڭ
ئااليلۇق، بىر ئادهمگه [شهرھى يازغۇچى ئالىم مۇنداق دهيدۇ:  گه»ييهئهقىدهتۇت تاھاۋى«بۇ ھهقته 
. پهرزلغان ئهمهلنى بىلىشكه ئىمان كهلتۈرۈشـى ۇپهرز بولغان بولسا، ئۇ كىشىنىڭ بۇيرھهج ۋه زاكات 

بولغـان  پهرزنىـڭ غهيـرىگه پهقهت قىسـقىچىال ئىمـان كهلتـۈرۈش ۇئ تائـاالهللاشۇنداقال، ئۇ كىشىنىڭ 
. پهرز ھهم قىلغانلىقىغـا ئىمـان كهلتۈرۈشـىپهرز ئىمـان كهلتۈرۈشـنى  يتهپسىلى نىڭغائهمهللهرنى ئۇ

ئانـدىن  .بولىـدۇپهرز قىسـقىچه ئىقـرار قىلىـش ئاۋۋال شۇنىڭدهك، تۇنجى مۇسۇلمان بولغان ئادهمگه 
 پهرزلىكىگه ئىمان كهلتۈرۈشى ۋه ئـۇنى ئـادا قىلىشـى پهرزىشىنىڭ نامازنىڭ ك ئۇ ،ۋاقتى كهلسه ناماز

 834F۱.]بولىدۇ. كىشىلهر ئىمان كهلتۈرۈشكه بۇيرۇلغان ئىشالردا ئوخشاش بولمايدۇ
ئهيـن بولغـان  پهرزئۇنىڭغـا « :مۇنداق دهيمىز ،بىقاليدىغان بولساقتئهگهر بىز بۇنى مۇجاھىدقا ته

 پهرزمــۇمىي تــۈردۇر. خــاس تۈرنىــڭ ئىچىــدىن ئۇنىڭغــا جىھادنىــڭ ئهھكــاملىرىنى بىلىــش وم ئىــئىل
 پهرزبولغان ئىشـالر، ئانـدىن ئهمىرنىـڭ ئالدىـدا  پهرزنىڭ ئالدىدا هللا ئاۋۋال ئۇنىڭغا ،بولىدۇ. بولۇپمۇ

 ا بايان قىلىمىز. تبهشىنچى باب ،خالىساهللا. بۇنى »پهرزبولغان ئىشالرنى بىلىش 
 پهرز.ىدقا دۈشمهن بىلهن ئۇرۇش قىلغاندا دۇرۇس بولىدىغان ئىشالرنى بىلىش شۇنىڭدهك، مۇجاھ

ھهمـمه مۇجاھىـدالرنىڭ  ئهھكاملىرىنىنىڭ غهنىمهتلهر، ئهسىرلهر ۋه سۈلھى تۈزۈش قاتارلىقالر ،ئهمما
 چۈنكى ئۇ ئىشالر ئهمىرگه تاپشۇرۇلىدۇ. ،ئهمهس پهرزبىلىشى 

 ،لسـهك، ئـۇنى بهزى كىشـىلهر ئۆگهنسـهمغا كهىئىل ايهپۇپهرز ك پهرز بولغانمۇميۈزلۈك وئۈممهتكه ئ
اليىـق  ھـېچكىم تهلهپـكهئـۇنى  ،ئهممـاباشـقىالردىن گۇنـاھ سـاقىت بولىـدۇ.  ،ئۇالرغا ساۋاب بولىدۇ

 ئۆگهنمىسه، ھهممىسى گۇناھكار بولىدۇ.
 ،بىـرى .م ئىككـى تۈرلـۈك بولىـدۇىئىل[ ھهقته ئىمام شافىئى رهھىمهھۇلالھ مۇنداق دېگهن:بۇ 

لمهســلىك دۇرۇس ھوشــى جايىــدا كىشــىگه بى–بــاالغهتكه يهتــكهن، ئهقلــى ،م بولــۇپىــمــۇمىي ئىلوئ
                                                           

 يىلى -1403جرىيه ىنهشرىياتى، ھ يئهلمهكتهبۇل ئىسالمىبهتلهر،  -378، -377» شارىھۇل ئهقىيدهتىت تاھاۋىييه« ۱
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روزىســى، قــادىر بولغــان كىشــىگه بهيتــۇلالھنى ھهج  زانىــ. بهش ۋاخ نامــاز، راممىــبولمايــدىغان ئىل
زىنـا  ؛پهرز قىلغـانلىقىنىتائاالنىـڭ هللاقىلىش ۋه زاكات بېـرىش قاتارلىقالرغـا ئوخشـاش ئهمهللهرنـى 

ىلغـانلىقىنى ىش، ئادهم ئۆلتۈرۈش، ئوغرىلىق قىلىـش ۋه ھـاراق ئىچىـش قاتـارلىقالرنى ھـارام ققىل
بېرىشـكه، ھـارام يولىـدا) هللا(ه بهنـدىلهرنىڭ چۈشـىنىپ ئهمهل قىلىشـقا، جـان ۋه مـاللىرىنى ھهمد

قىلىنغان نهرسىلهردىن يىراقلىشىشقا بۇيرۇلغانلىقىدىن ئىبارهت مۇشۇ مهنىدىكى نهرسىلهرنى بىلىش 
  .]مدۇرىئهين بولغان ئىل پهرز

 بـۇ[: گهنلـۇق مۇنـداق دېـۇم توغرىـايه بولغـان ئىلپئاندىن ئىمام شافىئى رهھىمهھۇلالھ پهرز كۇ
منىڭ ئىچىده بىر دهرىجه بولۇپ، ئۇنىڭغا ئـاۋام خهلـق ئېرىشـهلمهيدۇ. ئـۇنى ئۆگىنىشـكه خـاس ىئىل

ېـتىش كىشـىنىڭ ئـۇ دهرىجىـگه يكىشىلهرنىڭ ھهممىسى بۇيرۇلمىغـان. خاسـالرنىڭ ئىچىـدىن بىـر 
مۇميۈزلـۈك ئۇالرنىـڭ ھهممىسـىنىڭ ئـۇ دهرىجىنـى تاشـالپ قويۇشـى دۇرۇس وئېھتىماللىقى بولسا، ئ

ىـلهن شۇغۇلالنسـا، تهرلىك ئادهملهر ئۇ دهرىجه بېئهمهس. ئهگهر ئۇالرنىڭ خاس كىشىلىرى ئىچىدىن ي
ــۇنى تهر ــكهن باشــقا ئ ــاھتىن ســاقىت  ،خالىســاهللا ركىشــىلهك ئهت ــجه بىــلهن  لىــدۇ.بوگۇن ــۇ دهرى ئ
 835F۱.]نى تاشالپ قويغان ئادهملهردىن ئۈستۈن بولىدۇئۇ غان ئادهمنىڭ پهزىلىتىشۇغۇلالن

بـارلىق ئۆلىمـاالر شـۇنىڭغا بىـرلىككه كهلگهنكـى، [بهر مۇنـداق دهيـدۇ: ئهبۇ ئۆمهر ئىبنـى ئابـدۇل
. يهنه ئۇنىـڭ ئهيـن بـولغىنى بـار پهرزھهربىر ئىنسانغا خـاس ئۆزىنىـڭ ھهققىـده  ،منىڭ ئىچىدهىئىل

لىكـى سـاقىت پهرزشۇغۇلالنسـا، شـۇ جـاي خهلقنىـڭ ئۈسـتىدىن  بىر كىشى ئۇنىـڭ بىـلهن ،ئىچىده
  .]بار ھهم ايه بولغىنىپكۇ پهرزبولىدىغان 

ھهسهن بهسـرى، ئىمـام مالىـك، ئابـدۇلالھ ئىبنـى مۇبـارهك، سـۇفيان  بۇ ھهقته بهرئىبنى ئابدۇل
ڭ سـۆزلىرىنى ىـق ئىبنى راھىۋهي قاتارلىقالرغا ئوخشاش سـهلهف ئىماملىرىنئىبنى ئۇيهينه ۋه ئىسھا

836F نهقىل قىلغان.

۲ 
گه تهقسىم قىلىشتا ھېچقانداق ئىختىالپ يوق. ئۇنىـڭ پهرز كۇفايىئهين ۋه پهرز منى ىئىل دىنىي

يِن َوَمـا َكـاَن اْلُمْؤِمنُـوَن لَِينِفـُروا َكافـًَّة فـَلَـْوال : قۇرئاندىن بولغان دهلىلى ُهْم طَائَِفـٌة لَِيتَـَفقَُّهـوا ِيف الـدِّ نـََفـَر ِمـْن ُكـلِّ ِفْرقَـةإ ِمـنـْ

لهرنىـڭ ھهممىسـىنىڭ جىھادقـا چىقىشـى اليىـق ئهمهس مۇئمىن َولُِينِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َحيَْذُرونَ 

بىر جامائهدىن يهنه بىـر تۈركـۈمى دىنىـي كى ھهرىدى(ئۇالرنىڭ بىر تۈركۈمى جىھادقا چىقتى)، ئۇالرنىڭ ئىچ
تىـن قورقۇشـى ئۈچـۈن، ئـۇالرنى هللائالىم بولۇپ، ئۇالر قهۋمىنىڭ قېشىغا قايتقانـدىن كېـيىن، قهۋمىنىـڭ 

ئاگاھالندۇرۇش مهقسىتىده نېمىشقا (ئىلىم تهلهپ قىلىشقا) چىقمىدى؟ 837F

 دېگهن ئايهتتۇر. ۳
 ايهپـپهرز كۇمنـى تهلهپ قىلىـش ىئىل [دىنىـي مۇنـداق دېـگهن: تهيمىييهشهيخۇل ئىسالم ئىبنى 

مىنـى ىىڭ ئىلشـالرنىغان ۋه قىلىشـتىن توسـقان ئۇتائاال قىلىشقا بۇيرهللانىڭ ىبولۇپ، ھهربىر كىش
 .چۈنكى بۇ پهرز ئهيندۇر ،ئهين بولغان ھالهت ئۇنىڭدىن مۇستهسنا پهرز غا ئوخشاشىتهلهپ قىلىش

دىـن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنغـان، ئـۇ  دا پهيغهمبهر »مۇسلىم ھسهھى«ۋه » سهھىھۇل بۇخارى«

ْهـُه ِيف الـدِّينِ «مۇنداق دېگهن:  ـرًا يـَُفقِّ ُ ِبِه َخيـْ ئـۇنى  ،لىقنى ئىراده قىلساىياخش اۋغاتائاال بىرهللا«» َمْن يُرِْد الَّ

تائـاال ياخشـىلىقنى ئىـراده قىلغـان ھهرقانـداق ئادهمنىـڭ دىنـدا ئـالىم هللا .»دىندا ئـالىم قىلىـدۇ
                                                           

 بهتكىچه -360بهتتىن  -357ناملىق كىتابى » ئهررىساله«شافىئىينىڭ  ۱
 بهتكىچه -12بهتتىن  -9جىلد  -1» فهزلى بهيانىل ئىلمى ۋهجامىئۇ « ۲
 ئايهت -122سۈره تهۋبه  ۳
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تائـاال ئۇنىڭغـا ياخشـىلىقنى ئىـراده قىلمىغـان هللابولۇشى مۇقهررهر. دىندا ئالىم بولمىغـان كىشـى، 
 كىشىدۇر. 

ئۈسـتىگه ئـۇنى تهسـتىقالش ۋه  الرپهيغهمبىرىنـى ئهۋهتـكهن، ئىنسـانتائاال ئۇنىڭ بىلهن هللا ،دىن

نى ئـۇ زاتنىـڭ بهرگهن   بولغان نهرسىدۇر. ھهربىر كىشىنىڭ مۇھهممهد پهرزهل قىلىش ئۇنىڭغا ئهم
ئانـدىن  .مۇتلهق ئىتـائهت قىلىشـى پهرز نىڭغائۇ ىداغان ئىشۇخهۋىرىده مۇتلهق تهستىقلىشى ۋه بۇير

ئهگهر بىرهر مـۇئهييهن  ؛تهستىقلىشى پۈتۈنلهيئۇ ئادهمنىڭ ئۇنى  ،ئۇ زاتتىن بىرهر خهۋهر ئىسپاتالنسا
 838F۱.]ئىتائهت قىلىشى پهرز بولىدۇ تولۇقئۇ كىشىنىڭ ئۇ زاتقا  ،لغان بولساۇئىشقا بۇير

قۇرئـان ۋه [لـۇق مۇنـداق دېـگهن: ۇم توغرىايه بولغان ئىلپئىبنى تهيمىييه رهھىمهھۇلالھ پهرز كۇ
قۇرئــان ۋه ھهدىســنى  ،شــۇنىڭدهك .ايهپــمۇميۈزلــۈك بــارلىق ئــۈممهتكه پهرز كۇوھهدىســنى قوغــداش ئ

 داۋاملىـقئهھلـى ئىلىملهرنىـڭ  جهھهتته ئۈممهتكه مۇھـاپىزهت قىلىـپ بېرىـدىغان هۋه مهن شهكىل
، ئـۇ بولسـىمۇ ،منىڭ ئىچىده پهرز ئهين بولىدىغىنىمۇ بـارىايه. ئۇ ئىلپم تهلهپ قىلىشى پهرز كۇىئىل

. لـېكىن ئىلىمـده لهرىلىمنىڭ خاس ئۆزىنىڭ ھهققىده بىلىشى پهرز ئهين بولغان ئىمۇسۇلمان كىش
پهرز ئهيـن ئىلىمنىـڭ ملهرنىـڭ ئۈسـتىگه ىرىزىق بېرىلگهن ئهھلـى ئىل دىنباش بولغان ياكى ئىلىم

م ىــچــۈنكى ئــۇ ئىل ،گه قارىغانــدا ئېغىــرراقيئۇالرنىــڭ غهيــرى ،ايه بولــۇپ يۈكلىنىشــىپــپهرز كۇ يــاكى
ــارقىلىق ئ ــهرىئهت ئ ــدهوش ــۈك پهرز. بهزى ــى ئىل مۇميۈزل ــڭ ئىئهھل ــىلملهرنى ــادىر ى ــكه ق م ئىگهللهش

دىن، ئهھلـى ئىلىمـلهرگه ئىلىـم ئـاجىز كهلگهنلىكىـبۇنىڭغـا نىـڭ ئـۇالردىن ئۆزگىلهربولغـانلىقى ۋه 
 بولـۇش ۋه يىتىىقـابىلى ئهقلـ يېتهرلىـك پهرز ئهين بولىـدۇ. قـادىر بولۇشـنىڭ ئاسـتىغائىگهللهش 

شـقهدهم ئۆلىمـاالر ۋه ېيېزىلغـان كىتـابالر، پ شـۇنىڭدهك، ؛م تهلهپ قىلغـان بولۇشـىىـئىلگىرى ئىل
مهشـغۇل  يبىلىش ۋه ئۇالرنىڭ غهيرىـ ئامىلالرنىھهرخىل دهلىللهردىن ئىبارهت ئىلىمگه يهتكۈزگۈچى 

قاتـارلىقالر  ىم تهلهپ قىلىشـقا بېرىلىشـىـئىل ئـاجراپ، بىـلهن ىاتقان ئىشـالردىن پۈتـۈن زېھنـۋۇبول
 839F۲.]كىرىپ كېتىدۇ

ــى  ــيهئىبن ــڭرهھىمه تهيمىي ــكۇ پهرز[ :ھۇلالھنى ــادىر  ايهپ ــقا ق ــى تهلهپ قىلىش ــان ئىلىمن بولغ
 ]قاتـارلىقالر كىرىـپ كېتىـدۇبولۇشنىڭ ئاستىغا ئهقلى قابىلىيهت ۋه پۈتۈن زېھنى بىـلهن بېـرىلىش 

  :ىدىن مىسالالرنى بايان قىلىمىززامان ساھابىلهرتۆۋهنده  ،سۆزىگه دېگهن

نـۇ ھهدىـس بىـلهن دىن رىۋايهت قىلىنغـان مۇ يهتكه ئابدۇلالھ ئىبنى ئهبى ئهۋفا ىئهقلى قابىل

ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم فـََقـاَل ِإّينِ َال َأْسـَتِطيُع َأْن َجـاَء َرُجـ :ئۇ مۇنداق دېگهن ئىدى ،مىسال كهلتۈرىمىز ٌل ِإَىل النَّـِيبِّ َصـلَّى الَّ
َََّة ِإالَّ  قُـْل ُسـْبَحاَن الَِّ َواحلَْْمـُد ِلَِّ َوَال « :ما جيـزئِين فـََقـالَ  آُخَذ َشْيًئا ِمْن اْلُقْرآِن فـََعلِّْمِين  َل َوَال قـُـ َْ ُ َأْكبَــُر َوَال َحـ ُ َوالَّ ِإلَـَه ِإالَّ الَّ

قــادىر يادالشــقا نهرســه  هرنىــڭ قېشــىغا كېلىــپ: مهن قۇرئانــدىن بىــر بىــر ئــادهم پهيغهمــبهر  »بِــالَِّ 

: پهيغهمـبهر  .دېدى ،ئۆگىتىپ قويساڭ هنهرس هربىر هكدغۇقىل ايهپكۇ(نامىزىمدا) بواللمايمهن. ماڭا 
 هللادىــن باشــقا ھېچبىــر ئىــالھ يوقتــۇر، هللابىــر  ،قــا خاســتۇرهللامــى ھهمدۇســانا ىپــاكتۇر، جهللا‹«

  840F۳.دېدى» دېگىن ›دىنال كېلىدۇهللاقۇۋۋهت پهقهت –ئۇلۇغدۇر، كۈچ
                                                           

 بهت -80جىلد  -28» مهجمۇئۇل فهتاۋا« ۱
 بهت -186جىلد  -28» مهجمۇئۇل فهتاۋا« ۲
 .دېگهن »ھهسهن«ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ئهلبانى بۇ ھهدىسنى  ۳
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 ــــناماز ئۇنىڭسىز دۇرۇس بولمايـدىغان سـۈره  ھهمدهشكه ىنىنهرسىنى ئۆگ هرقۇرئاندىن بىر مانا بۇ

تىھهنىـڭ نامازدا سۈره فا پهيغهمبهر  ڭغائۇنى .ىغان ساھابه ئىدىفاتىھهنىمۇ ئۆگىنىشكه قادىر بواللم

ال ُيَكلِّـُف الَُّ نـَْفًسـا ِإالَّ تائاال مۇنداق دېـگهن: هللابۇ ھهقته  پ قويدى.ئۆگىتى نىئورنىدا ئوقۇيدىغان سۆز

  .841F۱ھېچكىمنى تاقىتى يهتمهيدىغان ئىشقا تهكلىپ قىلمايدۇهللا ُوْسَعَها

دىـن رىـۋايهت قىلغـان مۇنـۇ  پۈتۈن زېھنى بىلهن بېرىلىشكه ئىمام بۇخارىنىڭ ئىبنى ئاببـاس 
ــۈرىمىز قىلىــپ نى مىســالئهســىرى ــگهن:  ،كهلت ــداق دې ــۇ مۇن ــۈم {ئ ــر تۈرك مهن مۇھــاجىرالردىن بى

 842F۲.}مۇ بار ئىدىفمان ئىبنى ئهۋھارئابدۇ قۇتاتتىم. ئۇالرنىڭ ئىچىدهكىشىلهرنى ئو
بىلهن  مىنادا ئۆمهر ئىبنى خهتتاب{ ئىبنى ئابباس مۇنداق دېگهن:[ئىبنى ھهجهر مۇنداق دهيدۇ: 

ختىالپلىشىپ قاالتتىم. مهن ئابدۇراھمان ئىبنـى بىلهن ئى فراھمان ئىبنى ئهۋئابدۇ رغاندا،بىرگه تۇ
 843F۳.}كه قۇرئان ئۆگىتهتتىمفئهۋ

 ھۇشيار، ئهسته ساقلىشى تېز كىشـى ئىـدى. نۇرغۇنلىغـان سـاھابىلهر جىھـاد  ئىبنى ئابباس
ولـۇق يـاد الپ بواللمىغـان ئىـدى. تقۇرئان كهرىمنـى تولـۇق يـاد ،بىلهن مهشغۇل بولغانلىقى ئۈچۈن

كېـيىن ئـۇچراتقىلى دىن نىۋه ئۇالرنىـڭ مهدىنىـده ياشـىغى نىـڭ ۋاپاتىـدىن  نى پهيغهمبهرالرئالغان
 844F٤.]غزاكى ئوقۇتۇپ ياد ئالدۇراتتىائ شتۇرۇشقا ئېتىبار بېرىپ،پهرزهنتلىرىنى سهرخىلال . ئۇالرتتىبوال

نهچــچه ھهپــته نىــڭ ۋاپاتىــدىن بىــر  بــۇ ھهدىســتىكى مهزكــۇر قىسســه ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب 

ــدۇ ــنهت بىــلهن  ف مان ئىبنــى ئهۋھارئىلگىــرى ئىــدى. ئاب ــون ېبخــۇش جهن شــارهت بېــرىلگهن ئ

ــۆمهر ىكىشــ ــن  نىڭ بىــرى، ئ ــالته شــۇرا  كېــيىندى ــا كۆرســىتىلگهن ئ خهلىــپىلىككه نامزاتلىقق
ئهزاســىنىڭ بىــرى ئىــدى. ئــۇ جىھــاد ۋه مۇســۇلمانالرنىڭ مهنپهئهتلىــك ئىشــلىرى بىــلهن مهشــغۇل 

. ئۇنىـڭ قۇرئـان داۋامالشـتۇراتتىپۇرسهت تاپسىال قۇرئان كهرىمنـى يادالشـنى  ،بولغانلىقى يۈزىسىدىن
اللمىـدى. بـۇنى ئىـنچىكه تىن توسـۇپ قالىشـه نامزاتلىققـا كۆرسىتىخهلىپىلىكككهرىمنى يادلىشى 

 845F٥.ئويلىنىڭ

 
 ىيهددېگهن شۈبھىگه رهد »جىھاد قىلىشقا بولمايدۇ ،م تهلهپ قىلماي تۇرۇپىئىل«ئىككىنچى. 

 ده،دېگهن سـۆزى »پهرزم تهلهپ قىلىش ىجىھاد قىلىشتىن بۇرۇن ئىل« :ئهگهر بۇ سۆزنى ئېيتقۇچى
ۋاقىـت ئىچىـده ئاسـان قولغـا  بـۇ ئـاز« :بولسـا، بىـز كۆزده تۇتقان دىنىي ئىلىمنىان پهرز ئهين بولغ

 پهرزدهلىللىــرى بىــلهن تهپســىلىي بىلىشــى ي ھهمــمه ئادهمنىــڭ ئــۇنى شــهرئى ىغان ئىلىــم،كېلىــد
ئۇ مۇنداق دهيدۇ:  ،ئىبنى ھهجهر قۇرتۇبىدىن مۇنداق نهقىل قىلغان ،چۈنكى پ قارايمىز.ده »ئهمهس

بارچه كىشـىنىڭ ئىلىمنـى شـهرئىي ‹: كى سهلهف ئىماملىرىىئىماملىرى ۋه ئۇالردىن ئىلگىرپهتىۋا [
ھهمـمه ئادهمنىـڭ ئۇالرنىـڭ بهزىسـى  دهپ قارايدۇ. ›دهلىللىرى بىلهن تهپسىلىي بىلىشى پهرز ئهمهس

 ،دىن ه پهيغهمبهر ھهمد ئهقلى قابىلىيىتىنىڭ ئوخشاش بولمايدىغانلىقى بىلهن تۇغما ئهسلىدىكى
                                                           

 ئايهت -286سۈره بهقهره  ۱
 ھهدىس -6830 ۲
 ئىبنى ئهبى شهيبه رىۋايىتى ۳
 بهت -146جىلد  -12» فهتھۇل بارى« ٤
 بهت -320جىلد  -13» فهتھۇل بارى« ٥
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 :مۇنۇ خهۋهر بىـلهن دهلىـل كهلتـۈردى دهرىجىسىده نهقىل قىلىنغان ∗846Fمۇتهۋاتىر اندىن ساھابىلهردىنئ
ىـــڭ ئىســـالم كهلتۈرگهنلهرن دىنىـــىـــدىغان قوپـــال ئهرهبلهرنىـــڭ ئىچئـــۇالر بۇتالرغـــا ئىبـــادهت قىل

 ىـڭنئۇالر ،ھهمده ئۇالرنى دهلىللهرنى ئۆگىنىشـكه مهجبۇرلىماسـتىن مۇسۇلمانلىقىغا ھۆكۈم قىالتتى
نى ىشـۇىڭ ئهھكـاملىرىنى الزىـم تۇتنى ۋه ئىسـالمنىنى ئىقـرار قىلىشـكهلىمىسـى ككى شـاھادهتىئ
 847F۱.]بۇل قىلغان ئىدىوق

 ،دهىدېگهن سـۆز »م تهلهپ قىلىش پهرزىجىھاد قىلىشتىن بۇرۇن ئىل« :ئهگهر بۇ سۆزنى ئېيتقۇچى
مۇســۇلمان كىشــى مــۇئهييهن «ۋه  بولســا كــۆزده تۇتمــاقچىملهرنــى ىئىل يايه بولغــان شــهرئىپــپهرز كۇ

دېمهكچـى بولسـا، بـۇ ئـادهم  »چىلىك جىھاد قىلمايدۇۇملهرنى تهھسىل قىلمىغىئىل دىنىيدهرىجىده 
 :خاتا كهتتى نۇقتىدىنئىككى 

 
 بىرىنچىدىن، ئۇ كىشى پهرز كۇفايىنى پهرز ئهين قىلىپ قويدى

لىـپ قېلىشـى ېجىھـادتىن قمۇميۈزلـۈك وم تهلهپ قىلىشنى دهپ مۇسۇلمانالرنىڭ ئىبۇ ھال ئىل
تائــاال هللالىــپ بارىــدۇ. ېئ نــابۇت قىلىۋېتىشــقامهنپهئهتلىرىنــى –ســهۋهبلىك، مۇســۇلمانالرنىڭ پايــدا

ُهْم : ئۆزىنىڭ مۇنۇ سۆزى بىلهن بۇنىڭـدىن توسـقان َوَمـا َكـاَن اْلُمْؤِمنُـوَن لَِينِفـُروا َكافـًَّة فـَلَـْوَال نـََفـَر ِمـْن ُكـلِّ ِفْرقَـةإ ِمـنـْ

ــْوَمُهْم ِإَذا رََجُعــوا ِإلَــْيِهْم َلَعلَُّهــْم َحيْــَذُرونَ طَائَِفــٌة  يِن َولُِينــِذُروا قـَ لهرنىــڭ ھهممىســىنىڭ جىھادقــا مۇئمىن لَِيتَـَفقَُّهــوا ِيف الــدِّ

بىر جامائهدىن يهنه ا چىقتى)، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ھهرچىقىشى اليىق ئهمهس (ئۇالرنىڭ بىر تۈركۈمى جىھادق
تىـن قورقۇشـى هللاىم بولۇپ، ئۇالر قهۋمىنىڭ قېشىغا قايتقاندىن كېيىن، قهۋمىنىـڭ بىر تۈركۈمى دىنىي ئال

ئۈچۈن، ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇش مهقسىتىده نېمىشقا (ئىلىم تهلهپ قىلىشقا) چىقمىدى؟ 848F

۲   
ــايهتته كىشــهللا ،كــۆرگىنىڭىزدهك ــۇ ئ ــاال ب ــالىم«ىلهرنى تائ ــالىم ئهمهس«ۋه  »ئ ــۇق  دهپ »ئ تول

 فَاْسـأَُلوا َأْهـَل الـذِّْكِر ِإْن ُكْنـُتْم ال تـَْعَلُمـونَ نىـڭ: تائاالهللا ئـالىم بولغـۇچى كىشـىدىنـدا  .ئىككىگه ئايرىدى

 بىلمىســهڭالر، ئهھلــى ئىلىمــدىن ســوراڭالرئهگهر 849F

نىڭ ســورىغان كىشــىلهردېــگهن ســۆزىگه ئاساســهن،  ۳

َولُِينـِذُروا  :تائاالنىـڭهللاسوئاللىرىغا جاۋاب بېرىش ئارقىلىق ئۇالرغا تهلىم بېرىشـكه بۇيرۇلغـان يـاكى 

نېمىشـقا  تىن قورقۇشـى ئۈچـۈنهللاقهۋمىنىڭ قېشىغا قايتقاندىن كېيىن، قهۋمىنىڭ  قـَْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهمْ 

(ئىلىم تهلهپ قىلىشقا) چىقمىدى؟ 850F

َعـاَلْوا أَتْـُل َمـا َحـرََّم رَبُُّكـْم َعلَـْيُكمْ هن سـۆزىگه ۋه: دېگ ٤ ئېيتقىنكـى،  قُـْل تـَ

ھــارام قىلغــان نهرســىلهرنى ســىلهرگه ئوقــۇپ بېــرهيهللاســىلهر كېلىــپ (ئــاڭالڭالر)، « 851F

دېــگهن ســۆزىگه  ٥
ئۇالرغـا ھهقنـى بايـان قىلىـپ بېرىشـنى باشالشـقا  ،الر ئۇ كىشىدىن سوئال سورىمىسىمۇئۇ ئاساسهن،

 بۇيرۇلغان. 

ــالىم بولمىغــان ساۋاتســىز كىشــى ،شــۇنىڭدهك  بىلمىســهڭالر، ئهھلــىئهگهر : نىــڭســۈره نهھل ئ

توغرۇلۇق ئالىمـدىن  ئىش يدىنى، بىلمىگهن ه بايان قىلىنغاندهكدېگهن ئايىتىد ئىلىمدىن سوراڭالر
                                                           

 .گهن ھهدىسا يېتىپ كهلتمۇمكىن بولمىغان ئاساس غالىك، شهك، گۇمانئهڭ ئىشهنچ ـــ ھهدىسمۇتهۋاتىر  ∗
 بهت -352جىلد  -13» فهتھۇل بارى« ۱
 ئايهت -122سۈره تهۋبه  ۲
 ئايهت -7ئايهت؛ سۈره ئهنبىيائ  -43سۈره نهھل  ۳
 ئايهت -122سۈره تهۋبه  ٤
 ئايهت -151سۈره ئهنئام  ٥
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نه سوئالمۇ سورىماسـتىن  ئهگهر ئالىم كىشى ساۋاتسىز كىشىنىڭ بىلمهستىن ۋه سوراشقا بۇيرۇلغان.
قىلىـدۇ ۋه تهلىـم بېرىـدۇ. بۇنىـڭ ۋاتقانلىقىنى كۆرسه، دهرھال ئۇنىڭغا نهسـىھهت ىبىرهر ئىشنى قىل

ـْوَمُهْم ِإَذا رََجُعـوا ِإلَـْيِهمْ  :مۇنۇ سۆزلىرىدۇر تائاالنىڭهللادهلىلى  قهۋمىنىـڭ قېشـىغا قايتقانـدىن  َولُِينـِذُروا قـَ

َعـاَلْوا أَتْـُل َمـا ، نېمىشقا (ئىلىم تهلهپ قىلىشـقا) چىقمىـدى؟ تىن قورقۇشى ئۈچۈنهللاكېيىن، قهۋمىنىڭ  قُـْل تـَ

ھارام قىلغان نهرسـىلهرنى سـىلهرگه ئوقـۇپ هللاسىلهر كېلىپ (ئاڭالڭالر)، «ئېيتقىنكى،  رَبُُّكـْم َعلَـْيُكمْ  َحـرَّمَ 

  .بېرهي
 

ئىككىنچىدىن، ئۇ ئادهم جىھادنىڭ پهرزلىكى ئۈچۈن شهرت بولمىغان نهرسىنى شهرت قىلىپ 
 قويدى

 ،دهپ قارىغان بۇ ئادهمدىن »پهرز م تهلهپ قىلىشىئۇالرغا ئىل ،كىشىلهر جىھاد قىلىشتىن بۇرۇن«
. بىـز جـاۋاب بېرىـپ پ باقـايلىدهپ سورا »ىن دهلىلىڭىز نېمه؟تسىزنىڭ قۇرئان ياكى ھهدىس« :بىز

َمـْن َأْحـَدَث ِيف أَْمرِنَـا َهـَذا َمـا « مۇنـداق دېـگهن: دهيمىزكى، بۇنىڭغا ھېچقانداق دهلىل يوق. پهيغهمبهر 
ََ َردٌّ  ئۇنىڭدىن ئهمهس بىر نهرسىنى يېڭىدىن پهيـدا  ،ئىشىمىزدا بىزنىڭ بۇ دىنكىمكى « »لَْيَس ِمْنـُه فـَُهـ

 ،غـانلىق بولـۇپدا يېڭىلىق پهيـدا قىلىشىنىڭ بۇ سۆزى دىنئۇ ك 852F۱.»ئۇ نهرسه رهت قىلىنىدۇ ،قىلسا
 قوبۇل قىلىنمايدۇ. ،رهت قىلىنىدۇ

ھالىـدىن ىنىـڭ تهرجىم سـىزنىڭ بـۇ سـۆزىڭىزنىڭ پهيغهمـبهر « :كىشىدىن بىز ئۇ ،شۇنىڭدهك
ھالىدىن دهلىلىڭىز نـېمه؟ ئـۇالر ىسالىھالرنىڭ تهرجىم–ياكى ساھابىلهر ۋه ئۇالردىن كېيىنكى سهلهف

دهپ قارامتى؟ ئۇالر بۇ ھهقته  پهرزم تهلهپ قىلىشنى ىھهربىر مۇسۇلمانغا جىھاد قىلىشتىن بۇرۇن ئىل
 دهپ سورايمىز.  »؟قىالمتىئىمتىھان  مۇجاھىدالرنى

 يىلـى -8ساھابه بار ئىدى.  ١٤٠٠بىلهن  پهيغهمبهر  ،ھۇدهيبىيه كۈنى يىلى -6نىڭ ىھىجرىي
فهتھى قىلىش غازىتىدا ئون مىڭ ساھابه بار ئىدى. مهككه فهتھىسىدىن بىر ئايدىن ئازراق  مهككىنى

نهين غازىتىغـا ئـون ئىككـى مىـڭ سـاھابه بىـلهن بىلـله ۇھ پهيغهمبهر  ،يىنېۋاقىت ئۆتكهندىن ك

ئىككــى مىڭــى مهكــكه فهتھىســىده  ،بىــلهن مهككىــگه كىــرگهن چىققــان. ئــون مىڭــى پهيغهمــبهر 
ر ئـاي ئـۆتمهي تـۇرۇپ، ئـۇالر لهر ئىدى. ئۇالرنىڭ مۇسۇلمان بولغانلىقىغـا بىـىمۇسۇلمان بولغان كىش

ســىلهر يېڭىــدىن « :الغــان؟ ئۇالرغــا پهيغهمــبهر ن غازىتىغــا چىقتــى. ئــۇالر قاچــان تهلىــم ئنهيۇھــ
پهيغهمـبهر  دېدىمۇ؟ بهلكـى »غازاتقا چىقماڭالرمهن بىلهن  ،مۇسۇلمان بولدۇڭالر، تهلىم ئالماي تۇرۇپ

 تهلىـم ھهم  ،ئۇالرغا ئۆزى بىلهن جىھاد قىلىشقا رۇخسهت بهردى. ئۇالر جىھاد قىلىش بىلهن بىرگه

 تهكلهيتتى.ېمۇھىم بولغان ئىشالرغا ي ۆزلىرىگهئئۇالرنى  ئاالتتى. پهيغهمبهر 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَىل ُحنَـْنيٍ  بايان قىلىپ مۇنداق دهيدۇ: لهيسى  ىلئهبۇ ۋاقىد َِل الَِّ َصلَّى الَّ َخَرْجَنا َمَع َرُس
ََن ِعْنـَدَها،  ََاٍط، قَـاَل: َفَمَرْرنَـا َوَحنُْن ُحَدثَاُء َعْهٍد ِبُكْفٍر، ولِْلُمْشرِِكَني ِسْدَرٌة يـَْعُكُفـ ََن ِبَـا َأْسـِلَحتَـُهْم يـَُقـاُل َهلَـا: َذاُت أَنـْـ َطُـ ويـَُن

ََا ــ ، اْجَعــْل لَنَــا َذاَت أَنـْ ََل الَِّ ــْدَرِة، فـَُقْلَنــا: يَــا َرُســ ََاطٍ بِالسِّ ــ َُل الَِّ َصــٍط َكَمــا َهلـُـْم َذاُت أَنـْ ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم: ، فـََقــاَل َرُســ  الَُّ «لَّى الَّ
                                                           

 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۱
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مٌ  ِإنَُّكمْ : قَالَ  اْجَعل لََنا ِإَهلًا َكَما َهلُْم آِهلَةٌ  :ِلُمََسى ، قـُْلُتْم َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َكَما قَاَلْت بنَ ِإْسرَائِيلَ َأْكبَـُر، ِإنـََّها السَُّننُ  َْ  قـَـ
ََن، َلُكمْ  لَتَــرَْكُنبَّ  َجتَْهلُـ ، ھــالبۇكى .نهين غازىتىغــا چىقتــۇقبىــلهن ھـۇ بىـز پهيغهمــبهر  »َسـَنَن َمـْن َكـاَن قـَــبـْ

بىزنىڭ كۇفرىغا بولغان زامانىمىز يېڭى ئىدى. مۇشرىكالرنىڭ سهدىر دهرىخى بار بولۇپ، ئـۇالر ئۇنىـڭ 
(يهنـى  »زاتـى ئهنـۋات«للىرىنى ئېسىپ قوياتتى. ئـۇ دهرهخ دا ئېتىكاپ قىالتتى ۋه ئۇنىڭغا قوراىقېش

. بىز سـهدىر دهرىخىنىـڭ قېشـىدىن ئۆتـۈپ كېتىۋېتىـپ: ئـى يۇلىدىغان دهرهخ) دېيىلهتتىوئېسىپ ق
 .ېـدۇقد ،! ئۇالرنىڭ زاتى ئهنۋاتى بولغىنىدهك، بىزلهرگىمۇ زاتى ئهنۋاتنى قىلىپ بهرگىـنلالھرهسۇلۇ

بىلهن قهسهمكى، هللابولغان  ئىلكىدهقهتهن ئۇ بىر يولالردۇر. جېنىم كبهر! ھهقىئه: «هللاپهيغهمبهر 

گىمـۇ ئۇالرنىـڭ بۇتلىرىغـا ئوخشـاش بـۇت بىز« :مۇسا ئهلهيھىسسـاالمغاسىلهر خۇددى بهنى ئىسرائىل 

»ئورنىتىپ بهرگىن 853F

 .نـادان قهۋم ئىكهنسـىلهر سـىلهر ھهقىـقهتهن دېـدىڭالر. بىـر سـۆزنى دېگهنـدهك ۱
 854F۲.دېدى »يولىدا ماڭىسىلهر ناساراالرنىڭ)ۋه  (يهنى يهھۇدىي كى كىشىلهرنىڭىسىلهر ئىلگىر ،ئهلۋهتته

نىڭ شهرتلىرىدىن ئهمهس. بولۇش پهرز م جىھادىسىز شۇنى بىلىۋاالاليسىزكى، ئىل يۇقىرىقىالردىن
منــى تهلهپ قىلىشــتا يېتهرســىزلىك ىئهيــن بولغــان ئىل پهرزئهگهر بىــر كىشــى ئۈســتىگه  ،ھهتتــاكى

 نى جىھاد قىلىشتىن توسۇپ قااللمايدۇ.ئۇ ،ىمۇ، ئۇ كىشىنىڭ بۇ يېتهرسىزلىكىقىلس
ــڭ  ــۇشپهرجىھادنى ــهر ز بول ــان: تلش ــان قىلغ ــداق باي ــۇلالھ مۇن ــۇدامه رهھىمهھ ــى ق ىرىنى ئىبن

  :ت بارپهرز بولۇشى ئۈچۈن يهتته شهرجىھادنىڭ [
 مۇسۇلمان بولۇش 
 باالغهتكه يهتكهن بولۇش 
 ھوشى جايىدا بولۇش–ئهقلى 
  بولۇش ئادهمئازاد 
 ئهر كىشى بولۇش 
 بولۇش يئاجىزلىقالردىن خالى يجىسمانى  
 855.]ئۆزىگه كېتهرلىك چىقىمغا ئىگه بولغان بولۇشF۳  

ــا ــا« :مهن بۇنىڭغ ــڭ –ئات ــهتئانىنى ــ رۇخس ــىدىن ۋه قهر ىبېرىش ــڭ قهرز ئىگىس ــهتزدارنى  رۇخس
بنــى قۇدامىمــۇ بايــان دهپ قــارايمهن. ئــۇنى ئى »تنىمۇ قوشــۇلىدۇئېلىشــىدىن ئىبــارهت ئىككــى شــهر

 856F٤.قىلغان ئىدى
بولسا،  بولغان جىھادنىڭ شهرتلىرى بولۇپ، ئهگهر جىھاد پهرز ئهينايه پمانا بۇ توققۇز شهرت پهرز كۇ

 ،مۇسۇلمان بولۇش ،لىپ قالىدۇ. ئۇ بولسىمۇېق بهش شهرتال پ،كېتى چۈشۈپتلهرنىڭ بهزىسى بۇ شهر
كىشى بولۇش دېـگهن  ئهر كىشى بولۇش (ئهر ،ھوشى جايىدا بولۇش–ئهقلى ،باالغهتكه يهتكهن بولۇش

. ئهگهر دۈشـمهن ) ۋه سـاغالم بولـۇش قاتـارلىقالرئـا–هتكهنۋۇدۇرلـاق ئهمهلدىنالر الىمۆتنى بهزى ئشهر
رۇنـدا نامـازنى قهسـىر قىلىـش مۇساپىسـىدىن يېقىنـراق ئوئـۇالر رايونغا باستۇرۇپ كىرسه يـاكى  هربىر

شـهرت  ئۆزىگه كېتهرلىك چىقىمغـا ئىـگه بولغـان بولـۇش، سۆزىگه ئاساسهن بولسا، بهزى ئۆلىماالرنىڭ
 منىــڭىئىل دىنىــي ئــادهم ھهربىــر ھهقنــى ئىزدهنگــۈچى بولمىغــانتهرســا  تهكهببــۇر ۋه. ئېتىلمهيــدۇ

                                                           
 ئايهت -138سۈره ئهئراف  ۱
 .دېگهن »سهھىھ«تىرمىزى رىۋايىتى، ئۇ بۇ ھهدىسنى  ۲
 بهت -366جىلد  -10» ئهلمۇغنى ۋهششهرھۇل كهبىير« ۳
 بهتكىچه -384بهتتىن  -381جىلد  -10» ئهلمۇغنى ۋهششهرھۇل كهبىير« ٤
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ۇز ئىبنى قۇدامىنىڭال سۆزى ۋاالاليدۇ. مانا بۇ يالغۈقىنى كۆرۇتلىرى ئىچىده يوقلجىھادنىڭ مهزكۇر شهر
شـهرت بـۇنى ئادهمنىـڭ  هربىـر ،نىـڭ ھېچقانـداق بىرىـدهىقھى كىتابالرفبهلكى مهن كۆرگهن  ،ئهمهس

 كۆرمىدىم.  لغانلىقىنىقى

 :سىزگه يېتهرلىك دهلىل بار ته،دىن رىۋايهت قىلغان مۇنۇ ھهدىس ئىمام بۇخارى بهرا 

ََل الَِّ أُقَاِتُل وَ « :مۇنداق دهيدۇ  بهرا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َرُجٌل ُمَقنٌَّع بِاحلَِْديِد فـََقاَل يَا َرُس ُأْسِلُم قَاَل  أََتى النَِّيبَّ َصلَّى الَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِمـَل قَلِـ َُل الَِّ َصلَّى الَّ نىـڭ  پهيغهمبهر « »يًال َوُأِجـَر َكثِـريًاَأْسِلْم ُمثَّ قَاِتْل فََأْسَلَم ُمثَّ قَاَتَل فـَُقِتَل فـََقاَل َرُس

ئـاۋۋال ئـۇرۇش ! لالھئـى رهسـۇلۇ‹بىر كىشى كېلىـپ مۇنـداق دېـدى:  گهنقېشىغا تۆمۈر قالپاق كىي

» ئاۋۋال ئىمـان ئېيـتقىن، ئانـدىن ئـۇرۇش قىلغىـن: «پهيغهمبهر  ›؟قىاليمۇ ياكى ئىمان ئېيتايمۇ

ئـۇ ئـادهم ئـاز « :دېدى. ئۇ ئادهم مۇسۇلمان بولدى، كېيىن ئۇرۇش قىلىپ ئۆلتۈرۈلدى. پهيغهمـبهر 
857Fدېدى. »ئهمهل قىلىپ، كۆپ ئهجىرگه ئېرىشتى

۱  

قايتىـــپ كهت! مهن ھهرگىزمـــۇ مۇشـــرىكتىن يـــاردهم « »َأْســَتِعَني ِمبُْشـــرِكٍ  اْرِجـــْع فـَلَـــنْ «ئـــۇ ھهدىســـكه 

  .دېگهن ھهدىس ئوخشايدۇ 858F۲»سورىمايمهن
ئانـدىن ئـۇرۇش قىلغـانلىقىنى بىلىـۋالغىلى  ،مۇسـۇلمان بولـۇپ نىڭبۇ ھهدىسـتىن بـۇ مۇشـرىك

بـۇ ئىككـى ئادهمـدىن ھېچبىرىنـى  پهيغهمـبهر  ،هدىر كۈنىسى ئىدى. سىز كۆرگهنـدهكبولىدۇ. بۇ ب
بهلكـى قىسـقىچه ئىمانغـا  ،ماسـتىنۇدىننـى ئۆگىنىشـكه بۇير ،ئۇرۇشقا رۇخسهت بېرىشتىن ئىلگىرى

بـۇ  شـهرتى بولغـان بولسـا ئىـدى، پهيغهمـبهر  بولـۇش پهرزم جىھادنىـڭ ىـلهندى. ئهگهر ئىلكۇفايى
التتى. سـىز قا رۇخسهت بهرمىگهن بوئۆزى بىلهن ئۇرۇشقا چىقىش ،م تهلهپ قىلماي تۇرۇپىئادهمگه ئىل

 بۇ ھهقـته پهيغهمـبهر  ت ئهمهسلىكىنى بىلىۋاالاليسىز.منىڭ شهرىئىل جىھادقا چىقىشقا بۇنىڭدىن

ََ بَاِطــٌل َوِإْن اْشــتَـَرَط ِمائَــَة َشــْرطٍ « مۇنــداق دېــگهن:  نىــڭهللاكىمكــى » «َمــْن اْشــتَـَرَط َشــْرطًا لَــْيَس ِيف ِكَتــاِب الَِّ فـَُهــ

  859F۳.»ئۇ باتىلدۇر، گهرچه ئۇ يۈز شهرت بولغان تهقدىردىمۇ ،شهرت ئهتسه ئىشنىكىتابىدا يوق بىر 
 »پهرزم تهلهپ قىلىش ىجىھاد قىلىشتىن ئىلگىرى ئىل«سىز بۇنىڭدىن شۇنى بىلىۋاالاليسىزكى، 

ئهيـن دهپ پهرز زامانـدىكى كۆپچىلىـك مۇسـۇلمانالرغا بىـز  قىرھـازىسـۆز  دۇر ۋه ئۇدېگهن بۇ سۆز باتىل
ــات قىلىشــقا ئاۋرقا ــادنى بهرب ــان جىھ ــۇ باتىــل ســۆز بهزى مۇســۇلمانالرنىڭ ېاتق ــدۇ. مهن ب لىــپ بارى

 مهن.ىماسلىقىنى ئۈمىد قىلۇپ قالجىھادتىن قېلىپ قېلىشىغا باھانه بول
 

 مىئىل ھىغا زۆرۈر بولغانۇرۇئۈچىنچى. مۇجاھىدالر گ
ئۆزرىسـى بولمىغـان  يجىھـاد شـهرئى ،ياخشـى بىلگـۈچىهللاتوغرىسـىنى  ،چهمېنىڭ كۆز قارىشىم

 ھهمـده ىـڭ بولۇشـى الزىـم. جىھادنى ئادا قىلىش ئۈچۈن جامائهتنپهرز ئهينكۆپچىلىك مۇسۇلمانالرغا 
ــ ــدالر گ ــن ۋه  پهرزھى ۇرۇمۇجاھى ــ پهرزئهي ــارهت ئىلكۇفايى ــۇقىدىن ئىب ــۈرىنى تول ــال ت ــڭ ئىككى  منى

 لىشى الزىم. ئىگهل
                                                           

 مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 مۇسلىم رىۋايىتى ۲
 بۇخارى رىۋايىتى ۳
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يهنه  .مـۇمىي تـۈروبىـرى، ئ .لىـم ئىككـى تۈرلـۈك بولىـدۇولغـان ئىئهين بپهرز مۇجاھىدالرغا  .1
 بىرى، خاس تۈر.

 ــارلىق مۇســۇلمانالر مــۇمىي تــۈر.وئ ــۇنىنىڭ ب  ،. تهۋھىــد ئىلىمــىپهرز بىــردهكئۆگىنىشــى  ئ
نى بىلىـش مۇشـۇ ارام قىلىنغـان ئىشـالرتهۋھىدنى بۇزغۇچى ئامىلالر، ئىسـالمنىڭ رۇكنىلىـرى ۋه ھـ

م يۇقىرىـدا ىـمنى جىھاد جهريانىدا تهھسىل قىلىش مۇمكىن. ئـۇ ئىلىتۈردىن ھېسابلىنىدۇ. بۇ ئىل
ه بايــان ھهدىســىد» زاتــى ئهنــۋات«ىقى شــهرتى ئهمهس. يــۇقىر بولــۇش پهرزئۆتكىنىــدهك، جىھادنىــڭ 

تۇرۇپ تهلىم بېرهتتى.  پمهشغۇل بولۇ قاجىھاد بىلهن ھابىلىرىغا ئۇالراس پهيغهمبهر  ،دهكقىلىنغان
 ي بولغان تهۋھىدكه ئاالقىدار ئىش ئىدى. ىئۇ دىننىڭ ئاساس

ا رىئـايه م توغرۇلـۇق ھهربىـر مۇسـۇلماننى ئىككـى ئىشـقىئىلپهرز ئهين بولغان بىلىش قىسقىچه 
 :مهنىقىل هسىيهۋتقىلىشقا 

. بـۇ ىلماسـلىقئالـدىن ق ھۆكمىنى بىلمهي تـۇرۇپ ئۇنىڭ شهرىئهتتىكى بىرهر ئىشنى .بىرىنچى
نـاملىق تېمىـدا توختىلىـپ ئۆتتـۇق. بۇنىـڭ » ىلىشتىكى ئاساسالرقۇرئان ۋه ھهدىسكه ئېس«ھهقته 

ُموا بـَْنيَ يَـَدْي الَِّ َوَرُسـوِلهِ َال : تائاالنىڭهللادهلىلى  نىـڭ پهيغهمبىرىنىـڭ ئالدىـدا هللانىڭ ۋه هللاسىلهر   تـَُقدِّ

(ھېچقانداق بىر ئىشنى ۋه سۆزنى) ئالدى بىلهن قىلماڭالر 860F

 دېگهن سۆزىدۇر. ۱
. بۇنىڭ اشقويىدىغان ئادهمدىن سور كۆرسىتىپ مىنىھۆك شنىڭئۇ ئى تىكىىئهتشهر .ئىككىنچى

ــى  ــڭهللادهلىل ــُتْم ال تـَْعَلُمــونَ : تائاالنى ــَل الــذِّْكِر ِإْن ُكْن ــدىن ئهگهر  فَاْســأَُلوا َأْه ــى ئىلىم ــهڭالر، ئهھل بىلمىس

 . دېگهن سۆزى 861F۲سوراڭالر
 مۇسـۇلمان كىشـى ئاسـتىدا جىھـاد نى بىلىـش ۋه ىشـۇيۇلوجىھادنىـڭ يولغـا ق خاس تـۈر. ئـۇ

 ان بايراقنى بىلىشتۇر. قىلىدىغ
شهرىئهتته لىماقچى بولغان بۇ جىھاد سىز باش ،يۇلغانلىقىنى بىلىش دېگهنلىكوا قجىھادنىڭ يولغ

نـى ؟ دېگهنيۇلغـانويولغـا ققايسـى ۋهجىـدىن  ئهگهر يولغا قويۇلغان بولسا،؟ ئهمهس–يۇلغانمۇويولغا ق
بولۇپ، ھېچقانداق بىر مۇسـۇلماننىڭ جىھادنىـڭ يولغـا پهرز . مانا بۇنى بىلىش بىلىشنى كۆرسىتىدۇ

ــۇرۇوق ــمهي ت ــانلىقىنى بىل ــا قاتنىشىشــى دۇرۇس ئهمهس ،پيۇلغ ــا جــان ،جىھادق ۋه  چــۈنكى جىھادت

نىـڭ  ق ددىئهبـۇ بهكـرى سـى ،يىنېـنىڭ ۋاپاتىـدىن ك  ئىقتىسادالر كېتىدۇ. بۇنىڭغا پهيغهمبهر

نىـڭ  بىـلهن ئـۆمهر  ئهبـۇ بهكـرى  ،ۇرۇش ئېچىشقا بهل باغلىغان چاغدىكىمۇرتهدلهرگه قارشى ئ

غا ئۇالرغـا قارشـى ئـۇرۇش ئېچىشـنىڭ  سىدا بولۇپ ئۆتكهن مۇنازىره دااللهت قىلىدۇ. ئۆمهر ىئوتتۇر

 بۇنى بايان قىلدى.  بولۇپ قالدى. ئۇنىڭغا ئهبۇ بهكرى  ييۇلۇشىنىڭ سهۋهبى مهخپىويولغا ق

 ۋاپـات بولـۇپ، ئهبـۇ  پهيغهمـبهر :ئۇ مۇنداق دېـگهن كى،دىن رىۋايهت قىلىنىدۇ ئهبۇ ھۇرهيره 

 ى: ئـگهنمۇنـداق دېـ لهر كاپىر بولغان چاغـدا، ئـۆمهر بئهرهبهزى  ،بهكرى خهلىپىلىككه سايلىنىپ

 أُِمـْرُت َأْن أُقَاتِـلَ « :ئهبۇ بهكرى! قانداقسىگه كىشىلهر بىلهن ئۇرۇش قىلىسـهن؟ ھـالبۇكى، پهيغهمـبهر 
ُ فـََقـْد َعَصـَم ِمـينِّ َمالَـُه َونـَفْ  ُ َفَمـْن قَـاَل َال ِإلَـَه ِإالَّ الَّ َا َال ِإلَـَه ِإالَّ الَّ َُل ـِه َوِحَسـابُُه َعلَـى الَِّ النَّاَس َحىتَّ يـَُق قَـاَل أَبُـَ  »َسـُه ِإالَّ ِحبَقِّ

                                                           
 ئايهت -1سۈره ھۇجۇرات  ۱
 ئايهت -7ئايهت؛ سۈره ئهنبىيائ  -43سۈره نهھل  ۲
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َِل الَِّ  ،فَِإنَّ الزََّكـاَة َحـقُّ اْلَمـالِ ، َوالزََّكاةِ َوالَِّ َألُقَاتَِلنَّ َمْن فـَرََّق بـَْنيَ الصََّالِة : َبْكرٍ  َا يـَُؤدُّونـََهـا ِإَىل َرُسـ َِين َعَناقًـا َكـاُن َْ َمنَـُعـ َوالَِّ لَـ
ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َلَقــاتـَْلتـُُهْم َعلَــى ََ ِإالَّ َأْن رَأَيْــُت َأْن : قَــاَل ُعَمــرُ . َمْنِعَهــا َصــلَّى الَّ ََالَِّ َمــا ُهــ ُ َصــْدَر َأِيب َبْكــٍر لِْلِقتَــاِل فـَــ قَــْد َشــرََح الَّ

ُ ‹مهن بارچه ئىنسانالر: « فـََعَرْفُت أَنَُّه احلَْقُّ   ›ئىالھ يوق يدىن باشقا ھېچبىر ھهقىقىهللابىر ـــ ال ِإَلَه ِإالَّ الَّ

ۋه  نــىمهنــدىن مېلىدېســه، ئــۇ  ›ال ِإلَــَه ِإالَّ الَُّ ‹: دېگهنــگه قهدهر ئــۇرۇش قىلىشــقا بۇيرۇلــدۇم. كىمكــى

قـانۇنىي  نىـڭ ال ِإلَـَه ِإالَّ الَُّ  يهنـى( بىـلهنھهققـى نىـڭ ›ال ِإلَـَه ِإالَّ الَُّ ‹. پهقهت ۇدىـنىنى سـاقالپ قالېج

نىـڭ هللاكىشـىدىن ھېسـاب ئـېلىش ئـۇ )، سـاقالپ قااللمايـدۇ. جازاسىغا اليىق بولۇپ قالغان بولسـا
نامـاز بىـلهن زاكاتنىـڭ  چوقـۇم بىـلهن قهسـهمكى، مهنهللائهبـۇ بهكـرى:  دېگهن تۇرسا؟! ، ـــ»ىشىئ

چـۈنكى  ،ئـاچىمهن ئـۇرۇش گهلهرئـايرىۋهتكهن) ينى ئادا قىلماىبىرپ، (بىرىنى ئادا قىلىسىنى ىئوتتۇر

بىـر دىغان تاپشـۇرى گه پهيغهمـبهر  ماڭـا بىلهن قهسهمكى، ئهگهر ئـۇالرهللازاكات مالنىڭ ھهققىدۇر. 
ئـۆمهر  .دېدى ،ئاچىمهنئاساسهن ئۇرۇش  هبهرمىگهنلىككئۇنى  غائهلۋهتته مهن ئۇالر ،ئوغالقنى بهرمىسه

 :تائـاال ئهبـۇ بهكرىنىـڭ كۆكسـىنى ئۇرۇشـقا ئېچىۋېتىپتـۇ. مهن ئۇنىـڭ هللابىلهن قهسـهمكى، هللا
862Fدېدى. ،ھهقلىقىنى بىلدىم

۱  
. پهرزۇ مۇسۇلمان كىشى ئاستىدا جىھاد قىلىدىغان بـايراقنى بىلىشـكه كهلسـهك، بـۇنى بىلىشـم

ــبهر  ــى پهيغهم ــڭ دهلىل ــڭ بۇنى َلــٌة َجاِهِليَّــةٌ « :نى يَّــٍة يَــْدُعَ َعَصــِبيًَّة َأْو يـَْنُصــُر َعَصــِبيًَّة َفِقتـْ » َمــْن قُِتــَل َحتْــَت رَايَــٍة ِعمِّ

ــى « ــامهلۇمكىمك ــتىدا غايىســى ن ــايراق ئاس ــش هللا( ،ب ــالىي قىلى ــۆزىنى ئ ــڭ س ــۈننى ئهمهس)  ئۈچ
 هتىيلىجـاھلـۈمى ۆئۇنىـڭ ئ ،رىـپ ئۆلتۈرۈلسـهېبازلىققـا يـاردهم بپىـپ يـاكى تهرهرقىچا قابازلىقپتهره

الـَِّذيَن آَمنُـوا يـَُقـاتُِلوَن ِيف َسـِبيِل الَِّ تائاال مۇنداق دېـگهن: هللا. بۇ ھهقته دېگهن ھهدىسى 863F۲»لۈمىده بولىدۇۆئ

قىلىـدۇ، كـاپىرالر شـهيتاننىڭ يولىـدا يولىـدا جىھـاد هللامىنلهر ۇئمـ َوالَِّذيَن َكَفُروا يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل الطَّاُغوتِ 

 .864F۳ئۇرۇش قىلىدۇ
دۈشـمهنگه ئـۇرۇش ئېچىشـنىڭ پهرز  يهنـى ،شـىنى بىلىـشۇيۇلوشۇنىڭ ئۈچۈن جىھادنىڭ يولغا ق

ئاستىدا دۈشمىنىڭىز بىلهن ئۇرۇش  ئۇنىڭ بهلكى سىز .ايه قىلمايدۇپياكى ئهمهسلىكىنى بىلىشال كۇ
دېگهن  »جىھادنىڭ ئاساسلىق كۆرسهتكۈچلىرى«قىلىدىغان بايراقنى بىلىشىڭىز الزىم. بۇنىڭ بايانى 

 تېمىدا ئۆتۈپ كهتتى. 
تهربىـيه ۋه –دهۋهت، تهلىـم كهلسهك، جىھاد ئهمىرى گهئىلىم ايه بولغانپمۇجاھىدالرغا پهرز كۇ .2

رنى تهپسىلىي تهلهپ قىلىش هملىئىل يشهرئى ،ئېھتىياجالرنى قامداش مهقسىتىدهقازىلىق قاتارلىق 
م تهلهپ قىلىـش ئۈچـۈن ىـرهك. ئىلكېـ ئاجرىتىشىھ كىشىنى ۇرۇئۈچۈن، ئهگهشكۈچىلىرىدىن بىر گ

 ىيت. جىھـاديىتى بـار كىشـىلهردىن بولۇشـى شـهرىلقـابى ئېلىشـقام ىـھنىـڭ ئىلۇرۇغان بـۇ گئاجرى
865Fجهھهتته كېپىل بولىدۇ. يغان بۇ كىشىلهرگه ئىقتىسادىئاجرىىلىشقا م تهلهپ قىئىل جامائهت

٤ 
                                                           

 بۇخارى رىۋايىتى ۱
 مۇسلىم رىۋايىتى ۲
 ئايهت -76سۈره نىسائ  ۳
 بهتلهر -367، -366جىلد  -2» ئهلمۇۋافهقات« ٤
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 غـا بولغـان ئېھتىيـاجىنى ئـۆزم ۋه پهتىۋاىـئىل يىنى ئۆزلىرىنىـڭ شـهرئىگۇرۇھمهن مۇجاھىدالر 
مـۇھىم  ىـڭمنىغۇچىالر ھهربىـر ئىلئـاجرىقىلىـمهن. بـۇ  تهۋسىيهپهرزهنتلىرى ئارقىلىق قامدىشىغا 

 غۇللىنىشى الزىم.ۇىشى ھهمده ئهڭ مۇھىملىرى بىلهن شلىنكۇفايى لىرى بىلهنبولغان
، لغـان كىتابالرنىـڭ كۆپىيىـپ كېتىشـىملهر ھهققىده يېزىىئىل[ئىبنى خهلدۇن مۇنداق دېگهن: 

ــدۇر.ىئىل ــقۇچى ئامىل ــتىن توس ــا كهلتۈرۈش ــى قولغ ــ من ــر پ پتالى ــان  نهئهگهر بى ــده يېزىلغ ھهققى
ـــابالرغ ـــال ئاجرىالكىت ـــڭۇئ ىمۇ،س ـــۆمرى نى ـــدۇ ئ ـــۇ ئهگهر .يهتمهي ـــۆمرى ئ ـــلهر نىئ ـــارلىق پهن گه ب

ئـۆگىنىش  بچىنـىمهسـىلهن ئهره ئهھۋال تېخىمۇ شـۇنداق. ئۇنىـڭ ئـۆمرى ،تىدىغان بولساۋېپارچىلى
  866F۱.]مىنى قولغا كهلتۈرۈشكىمۇ يهتمهيدۇىتىلى ئىل ببىرى بولغان ئهره تىلىرىدىنىۋاس

 :مۇقهددىمه -9 [: نىڭغا ئوخشايدۇمۇشۇ مۇشاتىبىنىڭ دېگهن مۇنۇ سۆزى .بىلىۋېلىڭياخشى بۇنى 
ئاساسـلىقىمۇ  ئۇنىـڭ ئىچىـده .نى گۈزهللهشـتۈرگۈچى بـارۇئۋه  نىڭ ئاساسلىقىۇئىچىده ئئىلىمنىڭ 

 867F۲.]ئهمهسلىرى بار. مانا بۇ ئۈچ قىسىمدۇرھهم ئهمهس، گۈزهللهشتۈرگۈچىمۇ 
 ∗868Fھهدىــس ۋاتىرھهدىســنىڭ مــۇته ھهدىســنى رىــۋايهت قىلىشــتا[ غــان:شــاتىبى مۇنــداق بايــان قىل

 ،نى كۆپ يولالردىن رىۋايهت قىلىشتىكى گۈزهللىـكئۇئىكهنلىكىنى ئىزدهشنى مهقسهت قىلماستىن، 
  869F۳.]منىڭ قاتارىدىندۇرىكۆركهم بولغان ئىل
 بىـر يتـوغرا شـهرئى الر ھهدىس رىۋايهت قىلىش يوللىرنىـڭ كـۆپلىكى بىـلهنالىمۆھهدىسشۇناس ئ

ـــى م ـــۇ مىســـالنى غهرهزن ئىبلىســـنىڭ ھهدىسشۇناســـالرنى [ :جهۋزى ئىبنـــىهقســـهت قىلمىســـا، ب

 َأْهلَـاُكْم التََّكـاثـُرُ  :تائاالنىـڭهللابـۇ ئىـش [ :ئىبنى ئابدۇلبهر بۇنىڭغا 870F٤.دهپ ھېسابلىدى ]ئازدۇرغانلىقى

پهخىرلهنمهك سىلهرنى غهپلهتته قالدۇردى 871 ]دېگهن سۆزىنىڭ ئاستىغا كىرىدۇFغانقىل تدهپ ئىشاره ٥. 
پــاكىتالر بىــلهن –ھهدىســنى دهلىــل ،ۋه ئۇنىــڭ يــوللىرىنى توپالشــنىڭ ىھهدىســنىڭ رىــۋايهتلىر

ــ ھهدىســنى تهپســىر قىلىــش،  بكــۈچهيتىش، ئىشــهنچلىك راۋىيالرنىــڭ كــۆپلىكىنى بىلىــش، غېرى
، نــائېنىقلىقنى بىلىــش، ھهدىســكه كىرگــۈزۈلگهن ســۆزلۈكنى ۋه ايقــاشى بئوقۇلۇشــتىكى خاتــالىقن

لىقالرغا ئوخشاش، ئـۇنى پهقهت مۇشـۇ ئىشـنىڭ ئهھلـى سهۋهبىنى بىلىش قاتاردېيىلىش ھهدىسنىڭ 
 بىلىدىغان نۇرغۇنلىغان ياخشى پايدىلىرى بار.

م بىــلهن ىــئهڭ مــۇھىم بولغــان ئىل ئوقوغــۇچى يدىنىــ ـــــ مهقســهت نى بايــان قىلىشــتىنالربــۇ
مـلهر ىچتىكى ئىلجىھاد خىزمىتىگه ئېھتىيـاجلىق بولغـان ھهرخىـل باسـقۇ ،لۇپمۇغۇلالنسۇن، بوۇش

 دېگهنلىكتۇر. غۇلالنسۇنۇش بىلهن
  :خۇالسه

ئـۇ  ،بىـرىلىشـى الزىـم. ئىگهل ئىككىـال تـۈرىنى تولـۇقمنىڭ ىئىل« :ھىغاۇرۇگمهن مۇجاھىدالر 
ھنىـڭ ئىچىـدىن بىـر ۇرۇگ ،يهنه بىـرى .مىـئهيـن بولغـان ئىلپهرز ھ ئهزالىرىنىـڭ ھهممىسـىگه ۇرۇگ

 »مىـئىل ايهپـپهرز كۇملهردىن كۆپچىلىكنىڭ ھـاجىتىنى قامدايـدىغان ىتۈركۈم كىشىلهر ھهرخىل ئىل
ر مىقدار بولـۇپ، گهرچه ئۇنىڭغـا مدىن مهلۇم بىىئىل ،بايان قىلغان ئىدىم. شۇنىڭغا قوشۇپ يهنه دهپ

                                                           
 بهتلهر -532، -531» ئهلمۇقهددىمه« ۱
 بهت -77جىلد  -1» ئهلمۇۋافهقات« ۲
 .گهن ھهدىسا يېتىپ كهلتمۇمكىن بولمىغان ئاساس ك، شهك، گۇمانئهڭ ئىشهنچلى ـــ ھهدىسمۇتهۋاتىر  ∗
 بهت -81جىلد  -1» ئهلمۇۋافهقات« ۳
 بهت، ئهلمهدهنى باسمىسى -159» تهلبىيسۇ ئىبلىيس« ٤
 يىلى -1398جرىيه ىھ ئهلمۇنىيرىييه نهشرىياتىبهت،  -132جىلد  -2» جامىئۇ بهيانىل ئىلم« ٥
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بولىـدۇ. بـۇ پهرز ساقمۇ، جىھـاد رهھبهرلىرىـده ئۇنىـڭ تولـۇق بولۇشـى ىمۇمىي ئهزاالرنى مهجبۇرلىموئ
شـىنى لىرهھبهرلهرگه خىزمهتلهرنى شهرىئهتنىڭ تهلىپى بويىچه باشـقۇرۇش ۋه جىھادنىـڭ يۆنىمىقدار 

گه ئىگه مىئىل ي. شهرئىپهرزلىش ئۈچۈن ېىن ساقالپ قتسىدىن چهتنهپ كېتىشغايى يئۆزىنىڭ شهرئى
توختۇلـۇپ  اتـئـۈچىنچى بابتوغرىسىدا ئىكهنلىكى بىرى ڭ باش ئهمىرلىكنىڭ شهرتلىرىدىن بولۇشنى

872Fۇق.ئۆتت

ِإنَّ الََّ ال يـَْقِبُض اْلِعْلَم انِْتزَاًعا يـَْنَتزُِعُه ِمـَن اْلنَّـاِس َوَلِكـْن يـَْقـِبُض اْلِعْلـَم ِبَقـْبِض « :نىڭ بۇنىڭغا پهيغهمبهر  ۱
َْا ِب َــْريِ  َا فَــأَفْـتَـ ــاال َفُســِئُل َــَذ النَّــاُس ُرُءوًســا ُجهَّ ََْ يـُْبــِق َعاِلًمــا اختَّ َااْلُعَلَمــاِء َحــىتَّ ِإَذا  َا َوَأَضــلُّ  ،شۈبھىســىزكى« » ِعْلــٍم َفَضــلُّ

ئۆلىمـاالرنى قهبـزى روھ  بهلكـى .لمايـدۇئاال اقبىـريۇلۇپ ئالغانـدهك، تائاال ئىلىمنى كىشىلهردىن هللا
ــارقىلىق  ــاال بىــرهللاھهتتــا  ئېلىــپ كېتىــدۇ.قىلىــش ئ ــالىمنى هرتائ ــدا مۇئ كىشــىلهر  ،قالدۇرمىغان

ئىلىمسىز پهتىـۋا بېرىـدۇ.  ،ئۇالردىن سوئال سورالسا ده،–قىلىۋالىدۇنادان ئادهملهرنى باش ئۆزلىرىگه 
 دېگهن سۆزى دااللهت قىلىدۇ. 873F۲»نىمۇ ئازدۇرىدۇئۆزگى ،ئۆزلىرىمۇ ئازىدۇ ،ئاقىۋهتته

غرىسـىنى تو ،قارىشـىمدۇر م توغرىسـىدىكى كـۆزىـئىل ھىغـا زۆرۈر بولغـانۇرۇمانا بۇ مۇجاھىـدالر گ
 .ياخشى بىلگۈچىهللا

 
مۇسۇلمان  مۇكهممهل«جىھادقا تهييارلىق كۆرۈشتىن مهقسهتنىڭ نېمىلىكى،  سهككىزىنچى.

تهربىيىنى تولۇقلىماي  يئىمانى«يهنى ( هدېگهن ھهقت »!؟پهرزلىكى ئۈچۈن شهرتمۇجىھادنىڭ  بولۇش
 )لىماقتولۇ -٤، ئا–دىيهددېگهن شۈبھىگه ره »جىھاد قىلىشقا بولمايدۇ ،تۇرۇپ

 
 بىز بۇ يهرده تۆۋهندىكى مهسىلىلهرنى تهتقىق قىلىمىز: 
 بىرىنچى. جىھادقا تهييارلىق كۆرۈشتىن مهقسهت نېمه؟

 !شهرتلىرىدىن ھېسابلىنامدۇ؟ بولۇش ۇلمان بولۇش جىھادنىڭ پهرزمۇس مۇكهممهلئىككىنچى. 
 

 بىرىنچى. جىھادقا تهييارلىق كۆرۈشتىن مهقسهت نېمه؟
 تهييارلىق  يئىمانى  ؛تهييارلىق يماددى  :بولىدۇ تهييارلىق ئىككى خىل

 تهييارلىقنى بىرىگه قىسقارتىش دۇرۇس ئهمهس.  ئىككى خىلبۇ 

ةإ َوِمـْن رِبَـاِط اْخلَْيـِل تـُْرِهبُـوَن بِـِه َعـُدوَّ الَِّ : ماددىي تهييارلىققا سۈره ئهنفالنىـڭ َوَأِعـدُّوا َهلُـْم َمـا اْسـَتَطْعُتْم ِمـْن قـُـوَّ

ُ يـَْعَلُمُهــْم َوَمــا تُنِفُقــوا ِمــْن َشــْيءإ ِيف َســِبيِل الَِّ  ــُتمْ  ِإلَــْيُكمْ  يـُــَوفَّ  َوَعــُدوَُّكْم َوآَخــرِيَن ِمــْن ُدوِ�ِــْم ال تـَْعَلُمــونـَُهْم الَّ  ُتْظَلُمــونَ  َال  َوأَنـْ

ــورال كــۈچى، جهڭ ــۇڭالردىن كېلىشــىچه ق ــش) ئۈچــۈن، قول ــۇرۇش قىلى ــلهن ئ ــى ئ دۈشــمهنلىرىڭالر (بى ېت

نىڭ دۈشمىنىنى، ئۆزۈڭالرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى ۋه ئۇالردىن باشقا دۈشـمهنلهرنى هللا تهييارالڭالر، بۇنىڭ بىلهن
يولىدا سـهرپ قىلغىـنىڭالر مهيلـى هللاتونۇيدۇ، سىلهرنىڭ هللاقورقۇتىسىلهر، ئۇالرنى سىلهر تونۇمايسىلهر، 

ه زۇلـۇم قىلىنمايـدۇ (يهنـى بـۇ سـىلهرگه ئۇنىـڭ سـاۋابى تولـۇق بېرىلىـدۇ، سـىلهرگ، نېمه بولسا بولسـۇن

 ساۋابتىن ھېچ نهرسه كېمهيتىلمهيـدۇ) 874F

. ئـۇ ئايهتنىـڭ ھهدىـس انقىلىنغـ تدېـگهن ئايىتىـده ئىشـاره ۳
گه قارىتىشـقا ھېچقانـداق يبىلهن كهلگهن تهپسىرى ئۇنى ئىزاھالشقا يـاكى ئـۇنى مهقسـهتنىڭ غهيـرى

                                                           
 بهت -37ناملىق كىتابى » سۇلتانىييهئهلئهھكامۇس «ئهبۇ يهئالنىڭ  ۱
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۲
 ئايهت -60سۈره ئهنفال  ۳
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مۇنـداق دېـگهن:   ئۇقبه ئىبنى ئامىر :ام مۇسلىم مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇئورۇن قالدۇرمىغان. ئىم

َََّة الرَّْمـيُ « :بۇ ئـايهتنى تىـالۋهت قىلىـپ، ئانـدىن پهيغهمبهر  ، دېـگهن كـۈچ ،بىلىڭالركـى«» َأَال ِإنَّ اْلُقـ

 دهپ ئۈچ قېتىم تهكرارلىغان.» ئېتىشتۇرجهزمهن ئوق 
س ئهمهس. ش دۇرۇۋېلىتهربىيىگه قارىتى–تهييارلىق ۋه تهلىم يبۇ ئايهتنى ئىمانى ،شۇنىڭ ئۈچۈن
ياراق ۋه ئىقتىساد تهييارالشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. يۇقىرىقى ئـايهت –، قورالئادهم ،ماددىي تهييارلىق

يــاراق بىــلهن ئىقتىســادنى ئوچــۇق بايــان قىلــدى، ئــادهملهرنى ئىشــارهتهن بايــان قىلــدى. –قــورال

يَاأَيـَُّهـا النَّـِيبُّ َحـرِّْض اْلُمـْؤِمِنَني َعلَـى : كهلـگهنبـۇيرۇق  رىدهىلسـۆز مۇنـۇ تائاالنىڭهللائادهملهرنى تهييارالشقا 

َقاتِـْل ِيف ،875F۱ مىنلهرنى (مۇشرىكالر بىـلهن) ئـۇرۇش قىلىشـقا رىغبهتلهنـدۈرگىنۇئئى پهيغهمبهر! م اْلِقَتالِ  فـَ

ُ َأْن  نىــڭ هللا(ئــى مــۇھهممهد!)  َيُكـفَّ بَـْأَس الـَِّذيَن َكَفـُرواَسـِبيِل الَِّ ال ُتَكلَّـُف ِإال نـَْفَسـَك َوَحـرِّْض اْلُمـْؤِمِنَني َعَســى الَّ

يولىــدا جىھــاد قىلغىــن (يهنــى ئــۆزۈڭ يــالغۇز بولســاڭمۇ جىھــاد قىلغىــن، ســاڭا غهلىــبه ۋهده قىلىنغــان. 

سـهن، .) سهن پهقهت ئۆزۈڭگىال جاۋابكارمۇناپىقالرنىڭ جىھادتىن قېلىپ قالغانلىقىغا ئهھمىيهت بېرىپ كهتمه

يَاأَيـَُّهـا ،876F۲ نىـڭ كـاپىرالر كـۈچىنى توسـىدىغانلىقىمۇ ھهقىقهتتـۇرهللاجىھادقا) قىزىقتۇرغىن، مىنلهرنى (ۇئم

االمغا دهسـلهپته ئىمـان مىنلهر! ھهۋارىيـۇنالر (يهنـى ئىسـا ئهلهيھىسسـۇئئـى مـ الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونوا أَنَصاَر الَِّ 

بۇنىـڭ تهپسـىالتى كىتابنىـڭ ئىككىنچـى  .877F۳لـۇڭالرونىڭ ياردهمچىلىرى بهللامىن قهۋم)دهك ۇئئېيتقان م
 بابىدا ئۆتۈپ كهتتى.

ــهيخۇل ئ ــۇش ــيه رهھىمهھ ــى تهيمىي ــالم ئىبن ــگهن:  لالھىس ــداق دې ــتىن [مۇن ــاجىز كهلگهنلىك ئ
لىكــى ئهمهلــدىن قالغــان چاغــدا، كــۈچ ۋه جهڭ ئېتــى ھــازىرالش ئــارقىلىق جىھادقــا پهرزجىھادنىـڭ 

 878F٤.]لىك ئورۇنغا ئۆتىدۇپهرزتهييارلىق قىلىش 

ةً  َلهُ  َألََعدُّوا اْخلُُروجَ  َأرَاُدوا َوَلوْ  :نىڭىتائاال بۇ تهييارلىق كۆرۈشنى ئۆزهللا  فـَثَبََّطُهمْ  انِْبَعاثـَُهمْ  الَُّ  َكرِهَ  َوَلِكنْ  ُعدَّ

ـُـوَنُكمُ  ِخَالَلُكـمْ  َوَألَْوَضـُعوا َخبَـاًال  ِإالَّ  عَاُدوُكـمْ  َمـا ِفـيُكمْ  َخَرُجـوا لَـوْ  اْلَقاِعـِدينَ  َمـعَ  اقْـُعُدوا َوِقيلَ  نَـةَ  يـَبـْ  َهلُـمْ  َمسـَّاُعونَ  َوِفـيُكمْ  اْلِفتـْ
 ئۇالرنىـڭ هللائهگهر ئۇالرنىڭ جىھادقا چىقىش نىيىتى بولسا، ئهلۋهتته ئۇنىڭغا تهييارلىق قىالتتـى، لـېكىن

چىقىشــىنى ياقتۇرمىــدى، (ئۇالرنىــڭ دىللىرىغــا ھۇرۇنلــۇقنى ســېلىپ) ئۇالرنىــڭ ئىرادىســىنى ســۇندۇردى. 

دېيىلدى. » ئۆيلىرىده قېلىپ قالغۇچىالر (يهنى ئايالالر، كىچىك بالىالر، ئاجىزالر) بىلهن قېلىڭالر«(ئۇالرغا) 
پاسـاتنى كـۆپهيتهتتى، ئاراڭالرغـا –ئهگهر ئۇالر سىلهر بىلهن بىرلىكته چىققان بولسا، ئاراڭالردا پهقهت پىتنه

–للىناتتى، ئـاراڭالردا ئـۇالر ئۈچـۈن تىـڭبۆلگۈنچىلىك سېلىش ئۈچـۈن چوقـۇم سـۇخهنچىلىك بىـلهن شـۇغۇ

تىڭاليدىغانالر بار 879F

 ، ئـۇنىشـۇنداقال ىتى قاتارىـدىن سـانىدى.چىـن ئىماننىـڭ ئـاالمدېـگهن سـۆزىده  ٥
تائـــاال . هللاتتـــىىكېىـــپ بقىل پاســـىلســـىنى ئـــايرىغۇچى ىمىن بىـــلهن مۇناپىقنىـــڭ ئوتتۇرۇئمـــ
ــارلىق كۆرۈشــنى تهرمۇنا ــاللتهللاك ئېتىشــىنى پىقالرنىــڭ تهيي ــۇالرنى ئ ــدىرده ئ بۇرۇن ىائاالنىــڭ تهق

تهييـارلىق  ،ياردهمسىز تاشالپ قويغانلىقىنىـڭ سـهۋهبىدىن ئىكهنلىكىنـى بايـان قىلـدى. شـۇنداقال
ئهگهر  مىنلهرگه قىلغان رهھمىتى ئىكهنلىكىنىمۇ بايان قىلـدى.ۇئائاالنىڭ راستچىل متهللاكۆرۈشنى 

                                                           
 ئايهت -65سۈره ئهنفال  ۱
 ئايهت -84سۈره نىسائ  ۲
 ئايهت -14سۈره سهف  ۳
 بهت -256جىلد  -28» مهجمۇئۇل فهتاۋا« ٤
 ئايهتلهر -47، -46سۈره تهۋبه  ٥
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پاسـات –، ئـۇالر پهقهت بۇزۇقچىلىـق ۋه پىتـنهولسـامىنلهر بىـلهن چىققـان بۇئم مۇناپىقالر جىھادقا بۇ

 تىڭاليـدىغانالر بـار–ئاراڭالردا ئـۇالر ئۈچـۈن تىـڭ: تائاالنىڭهللا مىنلهرۇئبهزى م ،. بولۇپمۇيتتىتېرى
بۇنىڭدىن چوڭ زىيان كېلىپ چىقاتتى. مانا بـۇ  پ،ياخشى گۇمان قىلى نىبۇ مۇناپىقالردېگىنىدهك، 

 سۆزلهردۇر.ماددىي تهييارلىققا ئائىت 
 ) كهلسهك، ئۇنىڭمۇ بولۇشى الزىم. ئۇنىـڭئا–گهىتهربىي–تهلىم(يهنى  اقتهييارلىق يئهمما، ئىمانى

 تهكرارالشنىڭ ھاجىتى يوق.  ،ئۆتۈپ كهتتى ماۋزۇدادهلىللىرىنىڭ بايانى مۇشۇ 
بىگه ىـئۇنىـڭ غهل .كـۆپ ناھـايىتى لىرىتارماقۋه ئهمهلىي  ي، ئىلمىئىچكىى ۋه تاشقئىماننىڭ 

تهسـىرى بـار. بـۇ  بىۋاسىتها قلىشېلۈپ كهتكهن ياردهمسىز تاشلىنىپ قئېرىشىش ياكى تهقدىرده پۈتۈ
ــدۇق. ــان ئى ــتا توختالغ ــته بهش ئاساس ــېكىن ھهق ــدار  ل ــا ئاالقى ــۇ يهرده تهييارلىقق ــقا بىلىۋېلب ىش

 تېگىشلىك بهزى ئىشالر بار. ئۇ بولسىمۇ:
 تهربىيىگه قارىتىلماسلىق كېرهك –مسۈره ئهنفالدىكى تهييارلىق كۆرۈش ئايىتى تهلى .1

تهربىـيه بىـلهن ئىزاھـات بېرىشـنى بهربـات –ئۇ ئايهتنىڭ ھهدىس بىلهن كهلگهن تهپسىرى تهلىـم
ىـڭ ئۇنىـڭ باشـقا دهلىللىـرى بـار بولـۇپ، ئۇن ،ربىيىگه كهلسـهكته–تهلىم ،دۇ. ئهمماپ تاشاليقىلى

 بايانى يۇقىرىدا ئۆتۈپ كهتتى.
 الرنىڭ قىلمىشـىتهييـارلىققىال قىسـقارتىدىغان يئىمـانى ،تهييارلىقنى قويۇپتهييارلىقنى ماددىي 
 غۇچىدۇر. قىل ئىنكارتائاالنىڭ ئايهتلىرىنى هللا نداق ئادهم. مانا بۇبۇنىڭدىنمۇ قاباھهتلىك

پهرز ئهيـن بولغـان جىھـادتىن  ،نىڭ، بولۇپمـۇئـۆزىنى قاچۇرۇشـتهربىيىنى جىھـادتىن –تهلىم .2
 تىسى قىلىۋالماسلىق كېرهكىنىڭ ۋاسئۆزىنى قاچۇرۇش

 گىشلىك ئهڭ مـۇھىم ئىشـدۇر. بـۇ بىزنىـڭېشقا تساقالئهسته گه ئاالقىدار ىتهربىي–مانا بۇ تهلىم
 ئىككىنچى قېتىملىق ئاگاھالندۇرۇش بېرىشىمىزگه تۈرتكه بولىدۇ.

 
 !تلىرىدىن ھېسابلىنامدۇ؟شهر بولۇش پهرزمۇسۇلمان بولۇش جىھادنىڭ  مۇكهممهلئىككىنچى. 

 
 دېگهن شۈبھىگه رهددىيه» جىھاد قىلمايمىز ،تهربىيىنى تولۇقلىماي تۇرۇپ يئىمانى«

دىن مۇنـداق لهرىكىشـ دهيدىغان »جىھاد قىلمايمىز ،تۇرۇپ تهربىيىنى تولۇقلىماي يئىمانى« بىز
 :ئىككى سوئال سورايمىز

مۇسـۇلمان  مـۇكهممهلسـۇلمان شهخسـنى شـهرىئهتتىكى مۇ ،بـۇ تهربىيىـدىن مهقسـهت .بىرىنچى
 لۇش مهرتىۋىسىگه يهتكۈزۈشمۇ ياكى ئۇنىڭدىنمۇ ئۈستۈنراق مهرتىۋىگىمۇ؟ وب

ــى ــۇكهممهل .ئىككىنچ ــۇلمان م ــڭ  مۇس ــۇش جىھادنى ــهربول ــڭ ش ــى پهرزلىكىنى تلىرىدىنمۇ؟ يهن
چىلىـك ئۇنىـڭ جىھـاد قىلىشـى دۇرۇس بولمامـدۇ؟ ۇمۇسـۇلمان بولمىغ مـۇكهممهلمۇسۇلمان كىشـى 

 تىن ساقىت بوالمدۇ؟لىكى پاسىقپهرزجىھادنىڭ 
دىنىـي  ،مۇسـۇلمان بولـۇش مـۇكهممهل[ ئـۆتهيلى:لماننى تونۇشتۇرۇپ مۇسۇ مۇكهممهل ئاۋۋالبىز 

 .بولۇش دېمهكتۇرھال جهھهتته ئوتتۇرا
ئۈچۈن مۇنداق ئىككى تۈرلـۈك  مۇسۇلمان بولۇش مۇكهممهل بىر ئادهمدىن شهك ئاشكارا بولمىسا،

 ئىش ئۆلچهم قىلىنىدۇ:
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 ھارام غانسۈننهتلهر بىلهن قوشۇپ ئادا قىل مۇقىم پهرز ئىبادهتلهرنى ئۇ .دىندا ياخشى بولۇش ،
الرنى ، چـــوڭ گۇناھالرغـــا زادىـــال يېقىنالشـــمىغان ۋه كىچىـــك گۇنـــاھغـــانئىشـــالردىن يىـــراق بول
 قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. داۋامالشتۇرمىغان بولۇش

 بىـلهن  ىلگهن ياخشـى ۋه گـۈزهل ئهخالقـالرئىسالم دىنىدا كۆرسىت ئۇ .ئادهمگهرچىلىك قىلىش
 880F۱.]قاتارلىقالرنى كۆرسىتىدۇ ، پهسكهش ۋه رهزىل ئىشالرغا يېقىنالشماسلىقزىننهتلىنىش

 :ئۇالر يلى.تلىرىنى بايان قىالشهر بولۇش پهرزبىز جىھادنىڭ  ،ئهمدى
 مۇسۇلمان بولۇش،  باالغهتكه يهتكهن بولـۇش،  ھوشـى جايىـدا بولـۇش–ئهقلـى،   ئـازاد
ــادهم ــۇش ئ ــاجىزلىقالردىن خــالى يجىســمانى  ،ئهر كىشــى بولــۇش  ،بول ــۆزىگه   ،بولــۇش يئ ئ

 ،دۇر. ئهممـاىرىشـهرتل نىـڭان جىھادبولغـ ايهپكۇ پهرز الربۇ 881F۲.كېتهرلىك چىقىمغا ئىگه بولغان بولۇش
 مـۇكهممهل، دۇر. كۆرگىنىڭىزدهكپهقهت ئاۋۋالقى بهشى ،لىرى بولساپهرز ئهين بولغان جىھادنىڭ شهرت

 پهرزجىھادنىـڭ  نىڭمۇسـۇلمان بولۇشـ مـۇكهممهلبۇ شـهرتلهرنىڭ قاتارىـدا يـوق. ، مۇسۇلمان بولۇش
 مـۇكهممهل ،مۇسۇلماننى جىھاد قىلىشتىن بـۇرۇن« :ن ئىكهناغشهرتى ئهمهسلىكى ئىسپاتالن بولۇش

دېــگهن ئادهمنىــڭ ســۆزى  »ۈچــۈن تهربىــيىلهش الزىــممۇســۇلمان بولــۇش مهرتىۋىســىگه يهتكــۈزۈش ئ
ق مهرتىــۋىنى شــهرت راىمۇســۇلمان بولۇشــتىن يــۇقىر مــۇكهممهل ،ئىناۋهتســىز. بۇنىڭغــا ئهگىشــىپ

 .ادهمنىڭ سۆزىمۇ ئىناۋهتسىزىدىغان ئقىل
غازاتتـا پاسـىق ۋه مۇنـاپىقتىن يـاردهم « :يهنـى ،الر بۇنىڭ ئهكسـىنىالىمۆىقھىشۇناس ئف ،بهلكى

 :نـاملىق كىتابىـدا مۇنـداق دېـگهن» بهھرئهل«دهپ بايان قىلغان. شهۋكانى  »قىلىش دۇرۇسپ تهله
 :ش دۇرۇس. بۇنىـڭ دهلىلـىىـبارلىق ئۆلىماالرنىڭ ئىتتىپاقى بىلهن مۇناپىقتىن يـاردهم تهلهپ قىل[

. دۇرلىرىـدىن يـاردهم تهلهپ قىلغانلىقىـھئىبنى ئـۇبهي ۋه ئۇنىـڭ ھهمرائابدۇلالھ نىڭ  پهيغهمبهر 
م بارلىق ئۆلىماالرنىڭ ئىتتىپاقى بىلهن كاپىرالرغـا قارشـى پاسـىقالردىن يـارده شۇنىڭ بىلهن بىرگه،

شـمۇ ىالرغـا قارشـى پاسـىقالردىن يـاردهم تهلهپ قىليباغى نهزىرىمىـزدهتهلهپ قىلىش دۇرۇس. بىزنىڭ 

 882F۳.]انلىقىشىدىن ياردهم تهلهپ قىلغنىڭ ئهشئهس دېگهن كى ئهلى  :دۇرۇس بولىدۇ. بۇنىڭ دهلىلى
ــهۋكانى  ــۇئ«يهنه ش ــدۇ: » ئهل مهجم ــداق دهي ــدا مۇن ــگهن كىتابى ــاس[دې ــرى ئهلجهسس ــۇ بهك  ئهب

 پهرزمۇسـۇلمانالر بىـلهن بىـرگه قىلىـش  مـۇكهممهلجىھـادنى  :دا مۇنداق دېـگهن»هھكامۇل قۇرئانئ«
ــايهتلهربــارلىق كىتكــۈچى ېىــپ بقىلپهرز جىھــادنى  .پهرزقىلىشــمۇ  بولغانــدهك، پاســىقالر بىــلهن  ئ

 مۇسۇلمانالر بىلهن بىرگه جىھاد قىلىشتىن ئايرىمىغـان. مۇكهممهلپاسىقالر بىلهن جىھاد قىلىشنى 
 883F٤.]پاسىقالر ئهگهر جىھاد قىلسا، ئۇالر ئاشۇ جىھاد ئىبادىتىده ئىتائهتمهن بهندىلهردۇر ،يهنه كېلىپ

ــ ــى ھهزم ٍم ال « ىئىبن َْ ــقهتهنهللا« »َخــالَق َهلـُـمْ إنَّ الََّ يـَْنُصــُر َهــَذا الــدِّيَن ِبَقــ ــا  ھهقى ــۇ دىنغ ــاخىرهتته ب ئ

ـــر قهۋ ـــوق بى ـــدۇ مـــۇم بىلهننېسىۋىســـى ي ـــاردهم بېرى  »َوِإنَّ الََّ لَيـَُؤيِّـــُد َهـــَذا الـــدِّيَن بِالرَُّجـــِل اْلَفـــاِجرِ «ۋه » ي

دېگهن ھهدىسلهرنى زىكرى قىلغانـدىن » كۈچلهندۈرىدۇ مۇبۇ دىننى پاسىق ئادهم بىلهن ھهقىقهتهنهللا«
الرغا قارشى، ئاخىرهتته نېسىۋىسى يـوق يكاپىرالرغا ۋه باغىھهدىسلهر مانا بۇ [: گهنمۇنداق دېيىن ېك

 شـۇنىڭ بىـلهن بىـرگه،قىنى ئۇقتۇرىـدۇ. ۇىن يـاردهم تهلهپ قىلىشـنىڭ دۇرۇسـلپاسىق مۇسۇلمانالرد
                                                           

 يىلى -1404جرىيه ىبهتلهر، ئهلمهكتهبۇل ئىسالمى نهشرىياتى ھ -488، -487جىلد  -2» مهنارۇس سهبىيل شهرھۇل دهلىيل« ۱
 بهتلهر -384، -381، -366جىلد  -10» ئهلمۇغنى ۋهششهرھۇل كهبىير« ۲
 بهت -44جىلد  -8» نهيلۇل ئهۋتار« ۳
 بهت -279جىلد  -19» ئهلمهجمۇئ شهرھۇل مۇھهززىب« ٤
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 اشئوخشـ ،بولغىنىدهك پهرز گهمىنۇئياخشى م ،ش پاسىققىمۇچېكىندۈرۈالرنى يجىھاد قىلىش ۋه باغى
بهلكى پاسـىقالرمۇ بـۇ جىھادقـا  .ئهمهسپاسىقالرنى بۇ جىھادتىن توسۇش ھاالل  ،. شۇنىڭ ئۈچۈنپهرز

 884F۱.]لىشى كېرهكىچاقىر
غـازات قىلىـش مهسىلىسـىنىڭ تهتقىقـاتى  ئاستىداپاسىق ئهمىر  ،بۇ كىتابنىڭ ئۈچىنچى بابىدا

جىھادقـا چىقىـش دۇرۇس بىـرگه ئۇنىڭ بىـلهن  ،تهپسىلىي ئۆتۈپ كهتتى. پاسىق ئهمىرگه ئهگىشىپ
 ئۇ پاسىقنىڭ ئهگهشكهن ھالهتته جىھادقا چىقىشى تېخىمۇ دۇرۇس.  ،ن يهردهاغبول

 مهن ئـۈچىنچى .توختالغـان تهپسىلىيبۇ ھهقته  لالھشهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىييه رهھىمهھۇ
غـا قارشـى ئـۇرۇش قىلىـدىغان ئـادهم كاپىرالرئهگهر [ :ا ئۇنىڭ مۇنۇ سۆزىنى نهقىل قىلغان ئىـدىمتباب

نىـڭ سـۆزىنى ئهزىـز هللانى رازى قىلىش، هللا لسا، ئۇمۇۋهپپهق بوكامىل يول بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا 
مهقسـهتتۇر. –نىڭ رهسۇلىغا ئىتائهت قىلىشتىكى غـايههللانىڭ دىنىنى بهرپا قىلىش ۋه هللاقىلىش، 

بهزى ئىشالردا تاجـاۋۇز قىلىـدىغان ئهگهر ئۇالرنىڭ ئىچىده مهنسهپكه ئاساسهن ئۇرۇش قىلىدىغان ياكى 
ك ئېتىشـنىڭ زىيىنـى غا قارشى ئۇرۇش قىلىشـنى تهركاپىرالرنىيىتى بۇزۇق ئادهم بولسا،  ۋه پاسىق

دىنغا نىسبهتهن مۇشۇ يول بـويىچه ئۇالرغـا قارشـى ئـۇرۇش قىلىشـنىڭ زىيىنىـدىن چـوڭراق بولسـا، 
قىلىش يۈزىسـىدىن ئۇالرغـا قارشـى  پئىدهنى ىچوڭراق ،دهسسهپ تۇرۇپ هكىگهئىككى زىياننىڭ تۆۋهنر

ئۇنىڭغا رىئـايه قىلىـش الزىـم.  ،ئاساسلىرىدىن بولۇپ بۇ ئىسالم ،چۈنكى .بولىدۇ پهرزئۇرۇش قىلىش 
ۋهلجامائهنىـڭ  هنھهرقانداق سالىھ ۋه پاسىق بىلهن بىرگه غازات قىلىش ئهھلى سـۈن ،شۇنىڭ ئۈچۈن

ۋه ئاخىرهتته  تائاال بۇ دىننى پاسىقهللاهك، هرگهندخهۋهر ب پهيغهمبهر  .ھېسابلىنىدۇ ئاساسلىرىدىن
 نېسىۋىسى يوق ئادهم بىلهنمۇ كۈچلهندۈرىدۇ.

 پهقهت پاسـىق ئهمىـر ،قى يهنه شـۇ سـهۋهبتىنكىۇمىر بىلهن جىھاد قىلىشنىڭ دۇرۇسـلپاسىق ئه
بـۇ چاغـدا ئىككـى ئىشـنىڭ  ،ياكى پاسىقلىقى كۆپ ئهسكهرلهر بىلهنال غـازات قىلىشـقا تـوغرا كهلسـه

ھهم  يبـۇ چاغـدا دىنىـ .ئۇالر بىلهن بىرگه جىھاد قىلىشنى تهرك ئېـتىشياكى  .بىرسى الزىم بولىدۇ
 مانالرنىڭ ئۈستىدىن غالىب كېلىدۇدۇنيالىق جهھهتته ئهڭ زىيانلىق بولغان كاپىر دۈشمهنلهر مۇسۇل

 ،ىمۇ بىـرگه جىھـاد قىلىـش. بـۇ چاغـداۇالر پاسـىق بولسـئـ ۋه يـاكى (بۇنىڭغا يول قويۇشقا بولمايدۇ)
ئهھكـاملىرى  بـارچهنـدۈرۈش ۋه شـهرىئهتنىڭ ىكېكىدىن ئاشقان كاپىر دۈشمهنلهرنى چېپاسىقلىقتا چ

م ئهھكـاملىرىنى يۈرگۈزۈشـتىن ئىبـارهت ىئۇنىـڭ كـۆپ قىسـ ،تهقـدىردىمۇ يۈرگـۈزۈلمىگهنبىر پۈتۈن 
پهرز ئـۇالر بىـلهن بىـرگه چىقىـش  ،هئىككى خىل مهنپهئهتكه ئېرىشـكىلى بولىـدۇ. بـۇ خىـل ھـالهتت

 جىھادتىن ئۆزىنى تارتىشقا بولمايدۇ). ،قىلىپ نهاھبولىدۇ (ئۇنى با

 الردىـن ئىبـارهت پهيغهمـبهر   بۇ بهكرى، ئۆمهر، ئوسمان ۋه ئهلىئه(يهنى  فائى راشىدىنالرهخۇل
شـهكىلده ئېلىـپ دىن كېيىن ئېلىپ بېرىلغان كۆپلىگهن جىھادالر مۇشۇ خىل )نىڭ تۆت خهلىپىسى

  بېرىلغان.
ــداق دهيــدۇ ۇلالھمهھــرهھى تهيمىيــيهئىبنــى ( مۇســۇلمان كىشــى  ):ســۆزىنى داۋامالشــتۇرۇپ مۇن

ـــامهتكه قهدهر ئهمىرنىـــڭ يېتهكچىلىكىـــده ئېلىـــپ بېرىشـــقا  پهيغهمـــبهر  ـــادنى قىي نىـــڭ جىھ
جىھـاد  ،ئهتراپلىـق بىلسـهغانلىقىنى ۋه زالىمالرنىڭ زۇلۇمىغا ياردهم بېرىشتىن توسـقانلىقىنى ۇبۇير

دۈشـمهنلهرگه قارشـى ئىسـالمغا ئـۇالردىن يېقىنـراق بولغـان ھهرقانـداق بولغان قىلىشقا تېگىشلىك 
ئۆزى بىـلهن بىـرگه جىھـاد قىلىۋاتقـان ئهمىـر يـاكى  ،ئهمىر ياكى گۇرۇھ بىلهن بىرگه جىھاد قىلىش

                                                           
 بهتلهر -114، -113جىلد  -11» ئهلمۇھهلال« ۱
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ــاردهم بېرىــپ قويۇشــتىن ئــۆز  تىن ئىبــارهتىنى تارتىشــگۇرۇھنىــڭ ھهرقانــداق گۇنــاھ ئىشــلىرىغا ي
–تهده، ئۇالرغـا تـائ–تهلهيـدۇېنـۇپ يوت ى ئىكهنلىكىنـىبىردىنبىـر ئىسـالم دىنـ نىڭئوتتۇراھال يول

چـۈنكى  ،سىيهتكه دائىر ئىشـالردا بـاش تارتىـدۇئمه–ئىبادهتكه دائىر ئىشالردا ئىتائهت قىلىپ، گۇناھ
 خالىقنىڭ ئالدىدا گۇناھ بولىدىغان ئىشالردا مهخلۇققا ئىتائهت قىلىشقا بولمايدۇ. 

يـولى تۇتقـان لىرىنىڭ ىمانا بۇ ئىسالم ئۈممىتىنىـڭ ئىلگىرىكـى ۋه ھـازىرقى ئهڭ ياخشـى كىشـ
خاۋارىجالرغـا  بۇ ،چۈنكى پهرز. ىھهربىر مۇسۇلمان كىشىنىڭ مۇشۇ يول بويىچه ئهمهل قىلىش ،بولۇپ

مۇرجىئهلهرگه  تهقۋالىق يولىنى تۇتقانالر بىلهنوخشاش ئىلىمسىزلىكتىن كېلىپ چىققان سهلبىي ئ
مۇتلهق ئىتائهت قىلىش يولىنى تۇتقانالر ئوتتۇرىسىدىكى ئهڭ  ،ئهمىرلهر سالىھ بولمىسىمۇ، ئوخشاش

 885F۱]ئوتتۇراھال يولدۇر! ،ساغالم
. مهن ئـۇنى غـانر ئىچىدىن ئـورۇن ئالهمهسىلىل دىكىمائه ئېتىقادىاۋهلج هبۇ مهسىله ئهھلى سۈنن

نـاملىق كىتابنىـڭ شهرھىسـىدىن مۇنـداق نهقىـل قىلغـان » ييهئهقىدهتۇت تاھاۋى«ئۈچىنچى بابتا 
رنىڭ هلدىكىىۈسـتھهج ۋه جىھاد قىيامهتكه قهدهر مۇسۇلمانالرنىڭ ئىچىدىن چىققـان ئىـش ئ« :ئىدىم

يـدۇ ۋه لمهتهېقانـداق بىرنهرسـه بىكـارچى قىلىۋئـۇنى ھېچ .ىھى ۋه پاسـىقى بىـلهن داۋاملىشـىدۇسال
 886F۲.»يدۇلمهتهېۋۇبۇز

گۈچى (يهنى ئهمىر) بولسـۇن ىلشىئهگ مهيلى ۋاالاليسىزكى، پاسىقۈسىز يۇقىرىقىالردىن شۇنى كۆر
بىـلهن بىـر  ئۇنىـڭ ،بارلىق ئۆلىماالرنىـڭ ئىتتىپـاقى بىـلهن ،) بولسۇنئهزائهگهشكۈچى (يهنى  ياكى

قىلىش پاسىقالر بىلهن بىر سهپته تۇرۇپ  دهپئىرالرنى اپىسهپته تۇرۇپ جىھاد قىلىش دۇرۇس. ئهگهر ك
تقىنىدهك، بهزىده تهيمىييه رهھىمهھۇلالھنىڭ يۇقىرىدا ئېيجىھاد قىلماي مۇمكىن بولمىسا، ئىبنى 

 گه ئايلىنىدۇ. پهرزئۇالر بىلهن بىر سهپته تۇرۇپ جىھاد قىلىش 

َـارَةإ تُنِجـيُكْم ِمـْن َعـَذابإ  :تائاالنىڭهللاىلىدىكى ئاساس شۇكى، مهسبۇ  يَاأَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعلَـى ِِ

ـٌر لَ  َاِهـُدوَن ِيف َسـِبيِل الَِّ بِـَأْمَواِلُكْم َوأَنُفِسـُكْم َذِلُكـْم َخيـْ ـِْفـْر َلُكـْم ُذنُـوَبُكْم ُكـْم ِإْن  أَلِيمإ تـُْؤِمُنوَن بِالَِّ َوَرُسوِلِه َوُِ ُكنـُتْم تـَْعَلُمـوَن يـَ

مىنلهر! سـىلهرگه سـىلهرنى قـاتتىق ئـازابتىن قۇتۇلدۇرىـدىغان بىـر تىجـارهتنى ۇئئـى مـ َويُْدِخْلُكْم َجنَّـاتإ 

نىـڭ يولىـدا مـېلىڭالر هللاقا ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه (چىن) ئىمـان ئېيتقايسـىلهر، هللاكۆرسىتىپ قويايمۇ؟ 
بىـلهن جىھـاد قىلغايسـىلهر، ئهگهر بىلسـهڭالر، سـىلهر ئۈچـۈن بـۇ ياخشـىدۇر. (شـۇنداق بىلهن، جېنىڭالر 

سـىلهرنى جهنـنهتلهرگه كىرگۈزىـدۇ ،سىلهرنىڭ گۇناھلىرىڭالرنى مهغپىرهت قىلىدۇهللاقىلساڭالر)  887F

دېـگهن  ۱
ت هن كىشىلهر بۇيرۇلغـان بـۇ ئـايهجىھادقا ئىمان كهلتۈرگ ،سۆزى ۋه ئۇنىڭدىن باشقا ئايهتلهردىكىدهك

 سـىلهرنىڭ گۇنـاھلىرىڭالرنى مهغپىـرهت قىلىـدۇهللامىنلهرگه جىھاد قىلىشقا كهلگهن بۇيرۇقتـۇر. ۇئم
مىننىـڭ گۇناھالرغـا ۇئم لىقىغـا،بار نىڭمۇلهرىدېگهن بۇ ئايهت، بۇالرنىڭ ئىچىده گۇناھلىرى بـار كىشـ

ۋهتمهيـدىغانلىقىغا ۇپ قېلىشى ئۇنىڭدىن جىھـاد قىلىشـقا كهلـگهن بـۇيرۇقنى ئهمهلـدىن قالدۇرۈشۈچ
 دااللهت قىلىدۇ.

پاسىقنىڭ گهرچه گۇناھلىرى زور بولسىمۇ، ئۇنىڭدىن ئىمان پۈتۈنلهي تارتىلىپ كهتمهيدۇ. گهرچه 
پهرمــانلىرىنى يۈكلهشــنى الزىــم –رىــشــهرىئهتنىڭ ئهم داۇنىڭــمۇ، ئىكامىــل ئىمــان بولمىســ پاســىقتا

بىـر بهندىـده  نىڭسـىيهتئمه–ئىبادهت ۋه گۇناھ–تائهتتۇتىدىغان ئهڭ تۆۋهن دهرىجىدىكى ئىمان بار. 
                                                           

 بهتكىچه -508بهتتىن  -506جىلد  -28» مهجمۇئۇل فهتاۋا« ۱
 يىلى -1403جرىيه ىنهشرىياتى ھ يبهت، ئهلمهكتهبۇل ئىسالمى -437» شهرھۇل ئهقىيدهتىت تاھاۋىييه« ۲
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 ، ئۇۋه ئهمهلدۇر دۇرسۆز دېگهن . مانا بۇ ئىمانه بارىسىدئهھلى سۈننىنىڭ ئهقىد غلىشىپ قېلىشىۇج
 مۇمىي قائىدىـدىنوسىيهت بىلهن كېمىيىدۇ دېگهن ئئمه–گۇناھ ،ئىبادهت بىلهن زىياده بولىدۇ–تائهت

دىـن رىـۋايهت قىلغـان   ئېلىنغان. بۇنىڭ بايانى يۇقىرىدا ئۆتۈپ كهتتى. ئىمـام بۇخارىنىـڭ ئـۆمهر

لَـى َعْهـِد النَّـِيبِّ َصـلَّى الَُّ َعَلْيـِه َوَسـلََّم َكـاَن اْمسُـُه َعْبـَد َأنَّ َرُجـًال عَ  ھېسـابلىنىدۇ: ىدىنھهدىسى بۇنىڭ مىسالمۇنۇ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقدْ الَِّ وََكاَن يـَُلقَُّب ِمحَارً  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وََكاَن النَِّيبُّ َصلَّى الَّ ََل الَِّ َصلَّى الَّ  َجَلَدُه ِيف الشَّـرَاِب ا وََكاَن ُيْضِحُك َرُس

ِم اللَُّهـمَّ اْلَعْنـُه َمـا َأْكثـَـ َْ ًما فََأَمَر بِـِه َفُجلِـَد فـََقـاَل َرُجـٌل ِمـْن اْلَقـ َْ ُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ  َر َمـافَُأِيتَ ِبِه يـَ َال « :يـُـْؤَتى بِـِه فـََقـاَل النَّـِيبُّ َصـلَّى الَّ
ََلهُ  ََالَِّ َما َعِلْمُت ِإنَُّه حيُِبُّ الََّ َوَرُسـ َُه فـَ ىـدىغان لىنمدهپ لهقه ›ئېشهك‹نىڭ زامانىسىدا  پهيغهمبهر « »تـَْلَعُن

ــادهم پهيغهمــبهر  ــۇ ئ ــدۇلالھ ئىــدى. ئ ــۇ ئادهمنىــڭ ئىســمى ئاب ــۆتكهن بولــۇپ، ئ ــادهم ئ ــى  بىــر ئ ن

ئىدى. بىر كـۈنى ئـۇ  ىلىگهندهرر سهۋهبتىنئۇ ئادهمنى ھاراق ئىچكهنلىك  كۈلدۈرهتتى. پهيغهمبهر 

رۇلـدى. دى، دهرره ئۇۇبۇير ىلهشكهئۇنى دهرر ئېلىپ كېلىندى. پهيغهمبهر يهنه جازاالش ئۈچۈن ئادهم 
ــر ــدىن بى ــڭ ئىچى ــى قهۋمنى ــى كىش ــهللا! : ئ ــۇ نېم ــن! ئ ــا لهنهت قىلغى ــۆپ ائۇنىڭغ ــا نچه ك جازاغ

مېنىـڭ تائـاال بىـلهن قهسـهمكى، ! هللارڭالئۇنىڭغا لهنهت ئوقۇمـا: «كهلتۈرۈلىدۇ؟ دېدى. پهيغهمبهر 
  .دېدى »نىڭ پهيغهمبىرىنى ياخشى كۆرىدۇئۇۋه هللائۇ ھهقىقهتهن  بىلىشىمچه،

ۋه هللائۇنىڭـدا لـېكىن ، غـان بولسـىمۇقىلسـادىر سـىيهت ئمه–گۇنـاھ پئىچىـبۇ سـاھابه ھـاراق 
. بـۇ مـۇھهببهت ئىماننىـڭ ئهڭ كاتتـا ئىـدى بـار مۇنىڭ پهيغهمبىرىنى ياخشى كۆرۈشتهك ئىبادهتهللا

قىلىــش  تســهككىز ئــۆزرىنى بهربــا . ســىز ســۈره تهۋبىنىــڭ، ئهلــۋهتتهشــاخچىلىرىدىن ھېســابلىنىدۇ

 َكـانَ  ِإنْ  قُـلْ  :نىـڭ ئـورنىنى ئىـنچىكىلهپ ئويلىنىـڭمۇھهببهت ئايىتىـدىكىتوغرىسىدا كهلگهن مۇنـۇ 

ــاؤُُكمْ  ــاؤُُكمْ  َآَب َن ــَواُنُكمْ  َوأَبـْ ــَوالٌ  َوَعِشــريَُتُكمْ  َوَأْعَواُجُكــمْ  َوِإْخ ــا َوَأْم َــارَةٌ  اقْـتَـَرفْـُتُموَه َْشــْونَ  َوِِ  َأَحــبَّ  تـَْرَضــْونـََها َوَمَســاِكنُ  َكَســاَدَها ََ

ئهگهر «ئېيتقىنكى،  اْلَفاِسـِقنيَ  اْلَقْومَ  يـَْهِدي َال  َوالَُّ  بَِأْمرِهِ  الَُّ  يَْأِيتَ  َحىتَّ  فـَتَـَربَُّصوا َسِبيِلهِ  ِيف  َوِجَهادإ  َوَرُسوِلهِ  الَِّ  نَ مِ  ِإلَْيُكمْ 

–پـۇلىرىڭالر، تاپقـان تۇغقانل–، ئۇرۇقر، قېرىندىشىڭالر، خوتۇنلىرىڭالرسىلهرنىڭ ئاتاڭالر، ئوغۇللىرىڭال
ىغان ئـۆيلىرىڭالر سـىلهر ئۈچـۈن دىـماللىرىڭالر، ئاقمـاي قېلىشـىدىن قورققـان تىجـارىتىڭالر، ياخشـى كۆر

ئـۇ ھالـدا سـىلهر  ،نىڭ يولىدا جىھاد قىلىشتىنمۇ سـۆيۈملۈك بولسـاهللانىڭ پهيغهمبىرىدىن ۋه هللاىن، دهللا

  .888F۲»پاسىق قهۋمنى ھىدايهت قىلمايدۇهللاكهلگۈچه كۈتۈڭالر،  ىنىڭ ئهمرهللاتاكى 
ئۇنىڭ گۇناھلىرىنىڭ كاپـارهت  ،ئۇ بولسىمۇ ،ادتىن ئالىدىغان خاس پايدىسى بارگۇناھكارنىڭ جىھ

 قىلىنىشىدۇر. 
گه ئهگهشـتۈرۈپ مۇنـداق دېـگهن نىڭ يـۇقىرىقى ئـايىتىفسۈره سـه لالھرهھىمهھۇ تهيمىييهئىبنى 

تائـاال جىھـاد هللاچـۈنكى  ،رىسى جىھـادودياخشى ئۇنىڭ ئهڭ  ،گۇناھلىرى كۆپ بولسا كىمكى: [ئىدى
خهۋهر  ئـارقىلىقئۆز كىتابىدا تۆۋهنـدىكى سـۆزى بۇنى تائاال هللالىرىنى كهچۈرىدۇ. قىلغۇچىنىڭ گۇناھ

ـِْفْر َلُكـْم ُذنُـوَبُكم: بهرگهن كىمكـى ھارامـدىن  .889F۳سـىلهرنىڭ گۇنـاھلىرىڭالرنى مهغپىـرهت قىلىـدۇهللا يـَ

 ،ئـۇ مـالنى ئىگىلىـرىگه قـايتۇرۇش مـۇمكىن بولمىسـا ،قۇتۇلۇشنى ۋه تهۋبه قىلىشنى ئىراده قىلسـا
                                                                                                                                                                                                 

 ئايهتلهر -12، -11، -10سۈره سهف  ۱
 ئايهت -24سۈره تهۋبه  ۲
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -12سۈره سهف  ۳
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 چـۈنكى ئـۇ بـۇ ئـادهمگه جىھادنىـڭ ئهجرىنـى ،يولىدا چىقىم قىلىۋهتسـۇنهللائىگىلىرىگه ۋاكالىتهن 
  890F۱.]نىڭ ئهڭ ياخشى يولىدۇرىشۇئۇنىڭ ئۇ نهرسىلهردىن قۇتۇل ئېلىپ كېلىدۇ ھهمده بۇ

رۇقنى پاســىقلىق جىھــاد قىلىشــقا كهلــگهن بــۇيســىز يــۇقىرىقىالردىن شــۇنى بىلىۋاالاليســىزكى، 
مۇسـۇلمانغا ئوخشاشـال جىھـاد قىلىشـقا  سـالىھ پاسـىقمۇ شـهرىئهتته چـۈنكى ،ساقىت قىلىۋهتمهيـدۇ

بارلىق ئۆلىماالرنىـڭ ئىتتىپـاقى بىـلهن پاسـىق ۋه مۇنـاپىقتىن [ :بۇيرۇلغان. يۇقىرىدا شهۋكانىنىڭ
ــوراش ــاردهم س ــب ئهمهس ،دۇرۇس ي ــل ق ]ۋاجى ــىق ۋه دهپ نهقى ــى. پاس ــۈپ كهتت ــۆزى ئۆت ــان س ىلغ

ئۇنىـڭ جىھادقـا چىققىنىـدىن ، ن ئىـكهناغقى ئىسـپاتالنۇپىقنىڭ جىھادقا چىقىشىنىڭ دۇرۇسـلمۇنا
زىيىنىغـا قاراشـقا تـوغرا كېلىـدۇ. ئـۇ ئىككىسـىنىڭ قايسىسـى بېسـىپ –پايـدادىغان كېلىـ كېيىن

زىيىنىـدىن  چىقىشـىنىڭ پايدىسـىئۇنىـڭ جىھادقـا چۈشسه، شۇنىڭغا ھۆكۈم قىلىنىدۇ. يهنى ئهگهر 
ىـدىن ئېشـىپ چۈشسـه، پايد انزىيـ ،چهىئېشىپ چۈشسه، ئۇنىڭغا چىقىشقا رۇخسهت بېرىلىدۇ. ئهكس

 ئۇنىڭغا چىقىشقا رۇخسهت بېرىلمهيدۇ. 
جىھـاد ئهمىـرى ئـۆزى بىـلهن بىـرگه : [كى سـۆزىمۇ مۇشـۇ جۈملىـدىندىئىبنى قۇدامىنىـڭ تۆۋهنـ

 ېلىپ چىقماسلىقى الزىم.بوشاتقۇچى ۋه سۇندۇرغۇچىالرنى ئ
ھـاۋا بهك ئىسســىق يـاكى بهك سـوغۇق، مۇشـهققهت كـۆپ، چىــدىغىلى  ــــ بوشـاتقۇچى دېگهنـده

ئۇنىــڭ ئۈســتىگه بىزنىــڭ غهلىــبه قىلىشــىمىزغا ئادهمنىــڭ كــۆزى يهتمهيــدۇ دېگهنــدهك،  ؛بولمايــدۇ
اشـتۇرىدىغان كىشىلهرنىڭ غازاتقا چىقىش قىزغىنلىقىنى سوۋۇتۇپ، جهڭگه كىرىش ئىرادىسـىنى بوش

 ئادهم نهزهرده تۇتۇلىدۇ.
ــزده ــۇندۇرغۇچى دېگىنىمى ـــ س ــۇلمانال ــ ــۇپ بومۇس ــۇنى مهغل ــدىنقى قوش ــا رنىڭ ئال ــۇ، ئۇالرغ پت

–دۈشـمهنلهرنىڭ ئـادىمى كـۆپ، قـورال ئۇنىڭ ئۈسـتىگه .ىغان ھېچقانداق ياردهم يوق ئىكهنئهۋهتىد
ئۇالرغـا تاقابىـل تـۇرۇش مـۇمكىن ئهمهس ئىـكهن  .هنخىل، يـاردهم كېلىـپ تۇرىـدىكسـهرياراقلىرى 

دېگهندهك، مۇجاھىدالرنىڭ روھىنى چۈشۈرۈپ، جهڭگىۋارلىقىنى سـۇندۇرىدىغان گهپلهرنـى قىلىـدىغان 
 ئادهم نهزهرده تۇتۇلىدۇ.

 لىرىدىننۇقســان–هيىــبمۇســۇلمانالرنىڭ ئ، قىلىــدىغان ىنىجاسۇســلۇق نىــڭكاپىرالر ،شــۇنىڭدهك
اجىزلىق مۇسۇلمانالرنىڭ ئـش، زىېرنىڭ خهۋهرلىرىنى يمۇسۇلمانالئۇالرغا  ؛قىلىدىغان خهۋهردارنى ئۇالر
ــىلىرىتهرهپ ــىتىپ ن ــ كۆرس ــاكى قوي ــڭكاپىرالرۇش ي ــلىرى نى ــارقىلىقجاسۇس ــېلىش ئ ــا ئ  نى قوينىغ

ــۇلمانالرغا ــالىدىغان مۇس ــان س ــالۋه  زىي ــاداۋهت تاش ــىغا ئ ــۇلمانالرنىڭ ئوتتۇرىس ــق پمۇس  بۇزۇقچىلى
.]چىقماسلىقى الزىم غازاتقا ئېلىپ جىھاد ئهمىرى ىلهرنىكىش تېرىيدىغان 891F

۲  

لَـْو َخَرُجـوا ِفـيُكْم َمـا عَاُدوُكـْم ِإال َخبَـاال  :ىسـپاتاليدۇسـۆزلىرى ئ مۇنـۇ تائاالنىـڭهللابۇنىڭ ھهممىسـىنى 

َنــَة َوِفــيُكْم َمسَّــاُعوَن َهلـُـمْ  ـُــوَنُكْم اْلِفتـْ ســىلهر بىــلهن بىــرلىكته چىققــان بولســا، ئهگهر ئــۇالر  َوَألْوَضــُعوا ِخالَلُكــْم يـَبـْ

پاساتنى كۆپهيتهتتى، ئاراڭالرغا بۆلگۈنچىلىك سـېلىش ئۈچـۈن چوقـۇم سـۇخهنچىلىك –ئاراڭالردا پهقهت پىتنه

ُهْم ،892F۳ تىڭاليـدىغانالر بـار–بىلهن شۇغۇللىناتتى. ئـاراڭالردا ئـۇالر ئۈچـۈن تىـڭ فَـِإْن رََجَعـَك الَُّ ِإَ  طَائَِفـةإ ِمـنـْ

ُْرُجوا َمِعي أَبَـًدا َولَـْن تـَُقـاتُِلوا َمِعـي َعـُدو�ا ِإنَُّكـْم َرِضـيُتْم بِـاْلُقُعودِ فَاْستَ  ََ  َأوََّل َمـرَّةإ فَاقْـُعـُدوا َمـَع اْخلَـاِلِفنيَ  ْأَذنُوَك ِلْلُخُروِج فـَُقْل َلْن 

                                                           
 بهتلهر -422، -421جىلد  -28» فهتاۋامهجمۇئۇل « ۱
 بهت -372جىلد  -10» ئهلمۇغنى ۋهششهرھۇل كهبىير« ۲
 ئايهتلهر -47، -46سۈره تهۋبه  ۳
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 تۈركۈمنىـڭ ك غازىتىدىن) قايتۇرۇپ (ئۆزرىسىز قېلىـپ قالغـان مۇنـاپىقالردىن) بىـر ۇسېنى (تهبهللائهگهر

يېنىغــا ئېلىــپ بارســا، ئــۇالر (ئىككىنچــى بىــر غازاتقــا) چىقىشــقا ســهندىن ئىزنــى سورىســا، (ئۇالرغــا) 
سىلهر مهن بىلهن بىلله مهڭگۈ (غازاتقا) چىقماڭالر، ھهرگىز مهن بىلهن بىلـله چىقىـپ ئـۇرۇش «ئېيتقىنكى، 

ردا بهخىرامـان) ئولتۇرۇشـقا رازى قىلماڭالر، شۈبھىسـىزكى، سـىلهر دهسـلهپكى قېتىمـدا (چىقمـاي، ئۆيـۈڭال
ــلهن  ــالىالر) بى ــك ب ــالالر، كىچى ــى ئاي ــالغۇچىالر (يهن ــپ ق ــاي) قېلى ــا چىقم ــدى (غازاتق ــدۇڭالر، ئهم بول

   .893F۱»ئولتۇرۇڭالر
ــه گهپ ــى  ،خۇالس ــش قىزغىنلىقىن ــا چىقى ــىلهرنىڭ غازاتق ــتۇركىش ــهپنى ،دىغانۇۋېتىبوشاش ڭ س

توســۇلىدۇ. گهرچه بۇنــداق  جىھــادتىنبۇزىــدىغان يــاكى خىيــانهت قىلىــدىغان كىشــىلهر  بىرلىكىنــى
 ئادهملهرنىڭ بهزى پايدىسى بولسىمۇ، زىيىنى ئېغىردۇر. 

ئهگهر ئهمىر پايدىسى زىيىنىنى بېسىپ چۈشىدىغان پاسىق ئاسىيغا جىھادقـا چىقىشـقا رۇخسـهت 
مهئسـىيىتىگه رازى بولـۇش دېگهنلىـك –اھبهرسه، بۇ رۇخسـهت بهرگهنلىـك ئۇنىـڭ پاسـىقلىقى ۋه گۇنـ

ئـۇنى چهكـلهپ ۋه  ،دۇۇيـهسـىھهت قىلىـپ ياخشـىلىققا بۇيرئهمهس. بهلكى ئـۇنى تهلىـم بېرىـپ ۋه ن
دا ئېلىـپ بېـرىش تهربىيىنى جىھـاد جهريانىـ يئىمانى ،جازاالپ يامانلىقتىن توسىدۇ. بۇنىڭ مهنىسى

دېمهيمىـز.  »كتۈرۈلىـدۇىجىھـاد كېچ هچۇغتهربىيىنـى ئاخىرالشـتۇرمى يئىمـانى« :دېگهنلىكتۇر. بىـز

َواْعبُـْد رَبـََّك َحـىتَّ : تائاالنىـڭهللاتهربىيه پهقهت ئۆلۈش بىـلهن ئاخىرلىشـىدۇ. بۇنىـڭ دهلىلـى  يئىمانى

سهن ئۆزۈڭگه ئۆلۈم كهلگهنگه (يهنـى ئهجىلىـڭ يهتكهنـگه) قهدهر پهرۋهردىگارىڭغـا ئىبـادهت  يَْأتِيَـَك اْلَيِقـنيُ 

قىلغىن 894F

 ئۆلۈمدۇر. ،تهپسىرده كهلگىنىدهك ،دىن مهقسهتيهقىين) ـــ يَِقني( دېگهن سۆزىدۇر. ۲

 تائـاال مۇنـداقهللابهزىده بهندىگه ئازغىنه تهربىـيه ئېلىشـىغا ئهجهل كېلىـپ قالىـدۇ. بـۇ ھهقـته 

ٌِْ دېگهن:  ُهْم ظَا َنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمنـْ َنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفيـْ َراِت بِِإْذِن الَِّ  مثَُّ َأْورَثـْ ُهْم َساِبٌق بِاْخلَيـْ ُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنـْ  لِنَـْفِسِه َوِمنـْ

(يهنى قۇرئان) نى بهندىلىرىمىزدىن بىـز تاللىغـان كىشـىلهرگه مىـراس قىلىـپ بهردۇق. ئاندىن بىز كىتاب

همهل قىلمايدۇ)، بهزىسى ئۇالرنىڭ بهزىسى ئۆزىگه زۇلۇم قىلغۇچىدۇر (يهنى قۇرئاننى تىالۋهت قىلغان بىلهن ئ
ئوتتۇراھالدۇر (يهنى كۆپ چاغالردا قۇرئانغا ئهمهل قىلىـپ، قىسـمهن چـاغالردا ئهمهل قىلمايـدۇ) ۋه بهزىسـى 

   .895F۳نىڭ ئىزنى بويىچه ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا ئالدىرىغۇچىدۇرهللا
 يئىمــانىغۇچىالرنىــڭ مانــا بــۇ پهيغهمبهرلهرنىــڭ ئهگهشــكۈچىلىرىنىڭ ۋه كىتابقــا ۋارىســلىق قىل

 .مهرتىۋىلىرى
 

 كى نۇقتىالردا خۇالسىلىشىم مۇمكىن:دىمهن يۇقىرىقى سۆزلهرنى تۆۋهن
ئاساسـلىرىدىن  نۇسـرهتنىڭ–بهىـۋه غهل پهرز) ئـا–تهربىـيه–تهييارلىق (يهنـى تهلىـم يئىمانى -١

ېلىـدىغان كقا ئېلىـپ لىشـېتاشـلىنىپ قياردهمسـىز سىيهتلهرنىڭ ئمه–گۇناھ بىر ئاساستۇر. مۇھىم
 ،ئهگهر باشقىالر ئىنكار قىلمىسـا نىمهئسىيىتى–تهسىرى ۋه بهزىلهرنىڭ سادىر قىلغان گۇناھ يسهلبى

–(يهنـى گۇنـاھ توختالـدۇق. مانـا بـۇ يرىـدا تهپسـىلىھهممىگه زىيان سالىدىغانلىقى توغرۇلۇق يۇقى
 . هرۇشى ئالقىشقا سازاۋمهۋجۇد بول نىڭارهت) ئهۋزهل ھالهتكه ئىنكار قىلىشتىن ئىبسىيهتئمه

                                                           
 ئايهت -83سۈره تهۋبه  ۱
 ئايهت -99سۈره ھىجر  ۲
 ئايهت -32سۈره فاتىر  ۳



 ت ئى پ ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                              شهرئى ئاساس ھهققىدهجىھاد تهييارلىقى 

 

233 
 

مـــاددىي تهييـــارلىقنى دهپ  ،ئـــاجىز كهلـــگهن چاغـــدا قـــاجىھاد« :بىـــز مۇنـــداق دهيمىـــز -٢
ئهيـن بولغانـدا  پهرزجىھـاد  ،لۇپمـۇوب .نى دهپ كېچىكتۈرۈلمهيدۇتهييارلىق يكېچىكتۈرۈلسىمۇ، ئىمانى

دۈشـمهن مۇسـۇلمانالر رايونىغـا  بولغـان جىھادنىـڭ تېخىمـۇ خـاس تـۈرىئهين  پهرزتېخىمۇ شۇنداق. 
 هھۋالى دهل شۇنداق. بۇنـداق جىھـادھازىرقى نۇرغۇنلىغان رايونالرنىڭ ئ ،باستۇرۇپ كىرگهن ۋاقىتتۇر

ئهيـن جىھـادنى كېچىكتـۈرۈش چـوڭ پهرز ئهين جىھادتۇر. بۇنـداق  پهرزۋاقتى ئىنتايىن قىس بولغان 
 ئۆزىنىـڭ ،لىرىگه باسـتۇرۇپ كىرىـپىزى شـهھهرمهرك نىڭساتقا ئېلىپ بارىدۇ. مۇسۇلمانالرزىيان ۋه پا

تىلىرىنى ئىشــلىتىپ ىمىكىــر ۋاســ–تــۈزۈملىرىنى تېڭىــپ، ھهرخىــل ھىــيله–قــانۇن كــۇفرى
ــۇالرنى دىنىــدىن  ــۇزۇش ۋه ئ ــدۇمۇســۇلمانالرنى ب ــان كاپىرالرنىــڭ يان ــكهت قىلىۋاتق رۇش ئۈچــۈن ھهرى

غان كىشـىلهرنى تهربىيىلهشـنى بارمۇ؟ كىمكى جىھادقا قىزىقىـدى جىنايهتدىنمۇ چوڭ زىيانكهشلىكى
 ۋهيـران قىلىـشدهيدىكهن، بـۇ سـۆزنى دېگـۈچى  ›مىزىپىرالرغا جىھاد ئېچىشنى كېچىكتۈربۇ كا‹دهپ، 

نىڭ قۇرۇپ چىقىش ئامىللىرىدىن نهچچه ھهسسه كۆپ ئىكهنلىكىنى بىلمىگهن كىشـىدۇر. ىئامىللىر

 ِْديـِنُكْم ِإْن اْسـَتطَاُعوا َوال يـََزاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َحىتَّ يـَُردُّوُكْم َعن  ئۇالر (يهنى كۇففارالر) قولىدىن كهلسـىال سـىلهرنى

.«896Fدىنىڭالردىن قايتۇرۇۋهتكهنگه قهدهر سىلهر بىلهن داۋاملىق ئۇرۇشىدۇ

۱   
ىنـى تىلىرىدىن ھېچبىرىتهربىيه ۋاس–تهلىم ساغالمتقۇچى كاپىرالرنىڭ ئۇ سۆزنى ئېي ،شۇنىڭدهك

َوَلْن تـَْرَضى َعْنـَك اْليَـُهـوُد َوال تائاال مۇنداق دېگهن: هللاقالدۇرمىغانلىقىنى سهزمىگهن كىشىدۇر. بۇ ھهقته 

چه ئۇالر سهندىن ھهرگىزمۇ رازى ۈسهن يهھۇدىيالر ۋه ناساراالرنىڭ دىنىغا كىرمىگ النََّصاَرى َحىتَّ تـَتَّبِـَع ِملَّـتَـُهمْ 

َمْت َصــَواِمُع َوبَِيــٌع َوَصــَلَواٌت َوَمَســاِجُد يُــْذَكُر ِفيَهــا اْســُم الَِّ  َولَــْوَال ،897F۲ بولمايــدۇ  َكِثــريًا َدْفــُع الَِّ النَّــاَس بـَْعَضــُهْم بِــبَـْعضإ َهلـُـدِّ

ُ َمْن يَنُصُرُه ِإنَّ الََّ َلَقِويٌّ َعزِيـزٌ  ۈزمىگهن بىـرىگه قارشـىلىق كۆرسـهتك–ئىنسانالرنى بىـرهللائهگهر  َولََينُصَرنَّ الَّ

نىـڭ نـامى كـۆپ هللابولسا، راھىبالرنىڭ ئىبادهتخانىلىرى، چېركـاۋالر، يهھۇدىيالرنىـڭ ئىبادهتخـانىلىرى ۋه 
نىـڭ دىنىغـا يـاردهم بېرىـدىكهن، ئهلـۋهتته هللايادلىنىدىغان مهسجىدلهر ئهلۋهتته ۋهيران قىلىناتتى، كىمكى 

   .898F۳ئهلۋهتته كۈچلۈكتۇر، غالىبتۇرهللائۇنىڭغا ياردهم بېرىدۇ، هللا
ــاال كاپىرالرهللائهگهر   ا ئىبــادهتقــهللاقارشــىلىق كۆرســهتكۈزمىگهن بولســا،  نىمۇجاھىــدالر غــاتائ

مۇجاھىدالرنى مۇنـۇ سـۆزى  ۇلالھئىبنى قهييۇم رهھىمهھ ،ۇن قالمايتتى. شۇنىڭ ئۈچۈندهك ئورۇقىلغ
نىـڭ هللانىـڭ دىنىغـا يـاردهم بېرىشـته، هللانىـڭ مۇھهببىتىـده، هللائۇالر [ :لىگهن ئىدىتهرىپ بىلهن

ــۆزىنى ــتۈن قى س ــتا ۋه ئۈس ــمهنلىرىهللالىش ــڭ دۈش ــل تۇرۇ گهنى ــتاتاقابى ــانلىرىنى بهرگهن  ش ــۆز ج ئ
قىلغــان ئهمهللىرىــده دىننــى ئۆزلىرىنىــڭ لىشســىمۇ، ې. ئــۇالر گهرچه ئۆيلىرىــده يېتىــپ قكىشــىلهر

كاپىرالر رايونلىرىنى ڭ جىھادى ۋه . ئۇالرنىه قىلغان كىشىلهر بىلهن ئورتاققىلىچلىرى بىلهن ھىماي
تائاالغا ئىبادهت قىلغـان كىشـىلهرنىڭ ئهجىرلىرىنىـڭ هللائۇالر ئۈچۈن  ،سهۋهبىدىن لىقىقىلغانئازات 

. شهرىئهتنى سهۋهبچى بولغان قاشىچۈنكى مۇجاھىدالر ئۇ ياخشى ئهمهللهرنى قىل ،ئوخشىشى بېرىلىدۇ

ىنىـڭ تولـۇق قىلغۇچ نى ئۇنىا سهۋهب بولغۇچىقساۋاب ۋه گۇناھ پهيغهمبهر  ـــ يولغا قويغۇچى زات
ھىدايهتكه دهۋهت قىلغـۇچى بىـلهن ئازغۇنلۇققـا دهۋهت قىلغۇچىنىـڭ  ،. شۇنىڭ ئۈچۈنئورنىدا قويدى

                                                           
 ئايهت -217سۈره بهقهره  ۱
 ئايهت -120سۈره بهقهره  ۲
 ئايهت -40سۈره ھهج  ۳
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نىــڭ گۇناھىئۇنىڭغــا ئهگهشــكهن كىشــىنىڭ ســاۋاب ۋه  تىن،نىــڭ ســهۋهبچىلىكى بولغــانلىقھهربىرى
 899F۱.]ئوخشىشى بولىدۇ

ــلهن  اْســَتَطْعُتمْ  َوَأِعــدُّوا َهلـُـْم َمــا ئهگهر مۇســۇلمانالرنىڭ مــاددىي تهييــارلىقى -٣ دۈشــمهنلىرىڭالر (بى

ئۇرۇش قىلىش) ئۈچـۈن، قولـۇڭالردىن كېلىشـىچه قـورال كـۈچى تهييـارالڭالر 900F

 دېـگهن بـۇيرۇق ئاساسـىدا ۲
 . ئـۇپهرزباشـالش  نىپ تـۇرۇپ جىھـادبه قىلىشـنى ئـويالىـغهل ،بولسا پۈتكهنتاقىتىنىڭ يېتىشىچه 

مـاددىي  ،جىھادتىن ئاجىز كهلگهن چاغـدا دېگهنلىك هپ كېچىكتۈرۈلمهيدۇ. بۇتهييارلىقنى د يئىمانى
تهييارلىققــا  ي. كىمكــى ئىمــانىپهرزبىلــله ئــاتلىنىش  ىســىگهھهرئىككىل نىــڭتهييارلىق يۋه ئىمــانى

 َوَأِعدُّوا َهلُـْم َمـا اْسـَتَطْعُتمْ  ئۇ ئادهم ،ئاتلىنىپ، ماددىي تهييارلىقنى تاشالپ قويسا ياكى ئۇنى كېچىكتۈرسه

ةإ   دۈشمهنلىرىڭالر (بىلهن ئۇرۇش قىلىش) ئۈچۈن، قولۇڭالردىن كېلىشىچه قورال كۈچى تهييـارالڭالر ِمْن قـُـوَّ

 دهپ بۇيرۇلغان ئىشنى تهرك ئهتكهنلىكى ئۈچۈن گۇناھكار بولىدۇ. 
تهييـارلىقنى جىھـاد باشالشـتىن بـۇرۇن ۋه جىھـاد قىلىۋاتقـان بـارلىق باسـقۇچالردا  يئىمانى -٤

ـــدهك، ياخشـــىلى. مهن پهرزئېلىـــپ بېـــرىش  ـــدا دېگهن ـــۇيرۇيۇقىرى  يامـــانلىقتىن توســـۇش پ،ققا ب
 ھهمـده دىن كېيىنكى ئايرىلماس سـۈپىتىئۇنىڭۋه  كىبه قازىنىشىدىن ئىلگىرىىمۇسۇلمانالرنىڭ غهل

چـۈنكى بـۇ ھـالهتته  ،ربىـيه تۈرلىرىنىـڭ ئهڭ ياخشىسـىدۇرجىھاد جهريانىدا ئېلىـپ بېرىلىـدىغان ته

ـــۆپهللاكىشـــىلهر  ـــا ك ـــ رهكق ـــبهر دۇىيېقىنلىش ـــ . پهيغهم ـــلهن س ـــاد بى ـــۇالر جىھ اھابىلىرىغا ئ
ــۇراتتى. ھــېچكىۇشــ تهربىيىنــى تولــۇقالپ  م:غۇللىنىۋاتقان ۋاقىتتىمــۇ دائىــم يوليــورۇق بېرىــپ ت

اللَُّهـمَّ « :نىـڭ دى. بۇ نۇقتىنى پهيغهمبهر گهن ئىدېمى ،جىھادنى كېچىكتۈرۈپ تۇرايلى كبولغۇچىلى
ََلِيـدِ ِإّينِ أَبـَْرأُ ِإلَْيَك ِممَّا   901F۳»قىلغان ئىشـىدىن بىـزار مهن خالىد ئىبنى ۋهلىدنىڭ !هللائى « »َصَنَع َخاِلُد بْـُن اْل

َْ « :نىـڭ قوشـۇنىغا  هفئابدۇلالھ ئىبنى ھـۇزا ؛دېگهن سۆزى َـا الطَّاَعـُة ِيف  لَـ َهـا أَبَـًدا ِإمنَّ َا ِمنـْ ََهـا َمـا َخَرُجـ َدَخُل
مىغـان بـوالتتى. ئىتـائهت الئۇنىڭـدىن مهڭگـۈ چىق ،ئىدىر ئۇالر ئوتقا كىرگهن بولسا ئهگه« »اْلَمْعـُروفِ 

أَقـَتَـْلتَـُه بـَْعـَد َمـا قَـاَل َال «: غـا د ئىبنى زهي ئوسامه ؛دېگهن سۆزى 902F٤ »اخشىلىقتىال بولىدۇپهقهت يقىلىش 
: غـا ئهبـۇ زهر  ؛دېـگهن سـۆزى 903F٥»ئۇنى ئۆلتۈردىڭمـۇ؟مۇ يىنېدېگهندىن ك َال ِإلَـَه ِإالَّ الَُّ ئۇ » «ِإلَـَه ِإالَّ الَُّ 

دېــگهن ســۆزى ۋه  904F٦»بــار ئىــكهنلهر ئىللهتــدهۋرىــدىكى  هتىيلىســهنده جــاھ« »ِإنَّــَك اْمــُرٌؤ ِفيــَك َجاِهِليَّــةٌ «

ھهقىــقهتهن بــۇ دىننــى پاســىق ئــادهم «هللا» ِإنَّ الََّ يـَُؤيِّــُد َهــَذا الــدِّيَن بِالرَُّجــِل اْلَفــاِجرِ « :غازاتالرنىــڭ بىرىــده

 ئىسپاتاليدۇ.  ىلىردېگهن سۆز 905F۷»بىلهنمۇ كۈچلهندۈرىدۇ
                                                           

 يىلى -1403جرىيه ىبهت، ئهلمهكتهبۇل ئىسالمى نهشرىياتى ھ -355» تهرىيقۇل ھىجرهتهين« ۱
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -60سۈره ئهنفال  ۲
 بۇخارى رىۋايىتى ۳
 بۇخارى رىۋايىتى ٤
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ٥
 بۇخارى رىۋايىتى ٦
 بۇخارى رىۋايىتى ۷
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 مۇ شۇنىڭغا ئوخشـاش بولـۇپ، پهيغهمـبهر »تۆھمهت قىسسىسى«يۈز بهرگهن  هغازاتالرنىڭ بىرىد
تۆھمهت جازاسىنى تۆھمهتكه چۆمگهن كىشىلهرگه يۈرگۈزگهن ئىدى. ئۇالرنىڭ ئىچىده بهدىـر غازىتىغـا 

نىڭ شـائىرى ھهسسـان  پهيغهمبهر ۋه  سه ساۇلهرمۇ بار بولۇپ، مىستهھ ئىبنى ئقاتناشقان كىشى

 906F۱.ئىدى مۇ بار ت ىبائىبنى س
كامىل پهزىلهتلىك، جهننهت بىلهن ئېنىق گۇۋاھلىق بېرىلگهن مىستهھ ئىبنـى  ،شۇنىڭ ئۈچۈن

دهك ئـادهملهرمۇ بهزىـده چـوڭ گۇناھالرغـا چۈشـۈپ قالىـدۇ.  بهلتهئه  ۇئۇساسه ۋه ھاتهب ئىبنى ئهب

َأَولَـْيَس ِمـْن َأْهـِل بَـْدٍر؟ َوَمـا يُـْدرِيَك َلَعـلَّ الََّ اطَّلَـَع َعلَـْيِهْم فـََقـاَل: «ھاتهب توغرۇلۇق مۇنداق دېگهن:  پهيغهمبهر 
َا َما ِشـْئُتْم فـََقـْد َأْوَجْبـُت َلُكـْم اْجلَنَّـةَ   سـهن قانـداق بىلهلهيسـهن؟دىن ئهمهسـمىدى؟ ىـئـۇ بهدىـر ئهھل« »اْعَمُل

 دېـگهن ›مهن سىلهرگه جهننهتنى ۋاجىب قىلدىم ،خالىغىنىڭالرنى قىلىڭالر‹ :پتائاال ئۇالرنى كۆرۈهللا
 907F۲.»تۇرسا

مىن گهرچه ياخشــىلىقتا جهنــنهت بىــلهن كېســىپ ھۆكــۈم ۇئمــ[ئىبنــى ھهجهر مۇنــداق دېــگهن: 
چـۈنكى  ،ئهمهس يقىلىش دهرىجىسىگه يهتـكهن تهقـدىردىمۇ، ئـۇ گۇناھقـا چۈشـۈپ قېلىشـتىن خـالى

تائاال جهننهتنى ۋاجىب قىلغان كىشىلهرنىڭ قاتارىغا كىـرگهن ۋه ئۇنىڭـدىن خاتـالىق هللا ھاتهب 
 908F۳.]دىغان ئىسادىر بول

ئۇنى دهپ جىھـاد  ،جىھاد جهريانىدا ئېلىپ بېرىلىدۇ تهييارلىق يئىمانى .بۇنىڭ مىساللىرى كۆپ
تائـاال هللابىـلهن ئاخىرلىشـىدۇ،  بهندىنىڭ ئۆلۈشىپهقهت ئۇ  ،رىدا ئۆتكهندهكىىكتۈرۈلمهيدۇ. يۇقكېچ
 بلهرنى ئۆرۈيدۇ ۋه خالىغانچه تهسهررۇپ قىلىدۇ.قهل

ــۇكهممهل -٥ ــڭ پهرزم م ــۇش جىھادنى ــۇلمان بول ــۇش ۇس ــهر بول ــىقنىڭتلىرىدىن ئهمهس. ش  پاس
جىھادقا چىقىشىنىڭ پايدىسى زىيىنىدىن كۆپرهك بولسا، ئهگهشكۈچى بولـۇپ (يهنـى ئهسـكهر بولـۇپ) 

تېرىيـدىغان يـاكى  پاسات–پىتنهس. ئۇنىڭ تهپسىالتى يۇقىرىدا ئۆتۈپ كهتتى. جىھادقا چىقىشى دۇرۇ
 توسىلىدۇ.  خىيانهت قىلىدىغان ئادهم جىھادقا چىقىشتىن

بولىـدىغىنى  بئهيىـ .ھېسـابالنمايدۇ بئهيىـ مۇسۇلمانالر قېتىدا بهزى ئاسىيالرنىڭ بولۇشـى -٦
ئىبـادىتىگه -نىـڭ تـائهتهللاه ئـۇالرنى ھهمـدسىيهتلهر ئۈسـتىده قالـدۇرۇش ئمه–پهقهت ئۇالرنى گۇناھ

 چۈنكى ئىنسان ،لىق ئۇالردىن ھېساب ئالماسلىقدۇرسىيهتلهردىن توسۇش ئارقىئمه–گۇناھۋه بۇيرۇش 

، ئىچىـش زىنـا، تـۆھمهت، ھـاراق لمايـدۇ. پهيغهمـبهر بوال يخالىىن تسىيهتئمه–خاتالىق ۋه گۇناھ
 مۇشـۇلىرىنى ئۆز ھاياتىـدا ئىجـرا قىلغـان ئىـدى. جازا ئوغرىلىق ۋه بۇالڭچىلىق قاتارلىقالرنىڭ ھهد

 .غازاتقـا چىقـاتتىبىلـله بىـلهن  كىتابنىڭ باشـلىرىدا ئۆتـۈپ كهتكهنـدهك، مۇنـاپىقالر پهيغهمـبهر 
دېمىـدى.  ،»بىز جىھاد قىلمايمىز ،قېتىمىزدا ئاسىيالر ياكى مۇناپىقالر بولىدىكهن« :ھېچبىر كىشى

ــبهر  ــگهن: پهيغهم ــداق دې ٌم ِإالَّ َوالَّــِذي بـَْعــَدُه َشــرٌّ ِمْنــهُ َال « مۇن َْ ــ ــْيُكْم يـَ ــ« »يَــْأِيت َعَل ــتۈڭالرغا س ىلهرنىڭ ئۈس

 909F٤.»ئىلگىرىكى كۈندىن يامان بولىدۇكى كۈن نىكهلگهن كېي
                                                           

 هربهتل -479، -478جىلد  -8» فهتھۇل بارى« ۱
 ھهدىس -6936بۇخارى رىۋايىتى  ۲
 بهت -310جىلد  -12» فهتھۇل بارى« ۳
 بۇخارى رىۋايىتى ٤
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ــا( غــۇچىلىنىــڭ ئهمرىنــى ئورۇنهللابۇنىڭــدىن مهقســهت شــۇكى،  ــى ھهقنــى بهرپ  )قىلغــۇچى يهن
ئاسـىيالر  ھنىڭ ئىچىدهۇرۇبۇ گ« ،مهۋجۇد بولۇشىھىنىڭ ئىچىده بهزى ئاسىيالرنىڭ ۇرۇمۇجاھىدالر گ

 بىلهن بىر سهپته تۇرۇپ جىھاد قىلماسلىقنى ئاقلىيالمايدۇ. الردېگهن باھانه بىلهن، ئۇ »بار
 ھ، يهنــى قېتىــدا بهزى ئاســىيالر بــار ياخشــىۇرۇنغــان مۇشــۇنداق گــىقىل تيۇقىرىــدا ئىشــاره -٧

هن ياكى پاسـىقلىقى كـۆپ ئهسـكهرلهر بىـل جىھادنى پهقهت پاسىق ئهمىرشۇنداقال، ، بولمىسا مۇھۇرۇگ
ــا ــال بولمىس ــقا ئام ــتىن باش ــى  ،قىلىش ــيهئىبن ــدهك تهيمىي ــۇلالھ ئېيتقان ــڭ  ،رهھىمهھ كاپىرالرنى

ئـۇ پاسـىقالر بىـلهن بىلـله  ،ئۈچۈن تاقابىل تۇرۇش غائىككى زىياننىڭ ئېغىرراقى زىيىنىدىن ئىبارهت
 .ىـدۇردارلىقنىـڭ يېتىشـىچه قىلغـان تهقۋاتاقىتىتائاالغـا هللا. مانا بۇ بهنـدىنىڭ پهرز جىھاد قىلىش

 ْفَاتـَُّقوا الََّ َما اْسـَتَطْعُتم  قـا تهقۋادارلىـق قىلىڭـالرهللاتاقىتىڭالرنىـڭ يېتىشـىچه،910F۱  چـۈنكى كاپىرالرنىـڭ

ــونلىرىنى ئىشــغال قىلىۋېلىشــى ــدىغان ئ مۇســۇلمانالر راي ــا ئهگىشــىپ كېلى ــۈكمۇميوۋه بۇنىڭغ  ۈزل
تائـاال رهھىـم قىلغـان هللائهمهس. مهۋجۇد مۇسۇلمانالرنى مهجبۇرىي مۇرتهد قىلىشتىنمۇ ئېغىر زىيان 

بـۇ  ۇر.لغۇچى زاتتـغفىرهت قىلغۇچى ۋه رهھىم قىتائاال مههللاھهقىقهتهن  ،كىشى بۇنىڭدىن مۇستهسنا

يـََزاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َحىتَّ يـَُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإْن اْسـَتطَاُعوا َوَمـْن يـَْرتَـِدْد ِمـْنُكْم َعـْن َوال  :تائاال مۇنداق دېگهنهللاھهقته 

َيا َواآلِخَرِة َوُأْولَََِّك َأْصَكاُب النَّارِ  نـْ ئۇالر (يهنـى  ُدونَ  ُهْم ِفيَها َخالِـِديِنِه فـََيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَُأْولَََِّك َحِبَطْت َأْعَماُهلُْم ِيف الدُّ

كۇففارالر) قولىدىن كهلسىال سىلهرنى دىنىڭالردىن قايتۇرۇۋهتكهنگه قهدهر سىلهر بىلهن داۋاملىـق ئۇرۇشـىدۇ. 
سىلهردىن كىمكى ئۆز دىنىدىن قايتىپ كاپىر پېتـى ئۆلسـه، ئۇنىـڭ ئهمهللىـرى دۇنيـا ۋه ئـاخىرهتته بىكـار 

 .911F۲ۇر، ئۇالر دوزاختا مهڭگۈ قالغۇچىالردۇربولۇپ كېتىدۇ. بۇنداق ئادهملهر ئهھلى دوزاخت
چىقسا، ئـۇالر  بىرگه ياكى پاسىقلىقى كۆپ ئهسكهرلهر بىلهن مۇسۇلمان كىشى پاسىق ئهمىر ئهگهر

 اقـسـىيهت ۋه تاجاۋۇزچىلىقئمه–ھهمكارلىشىدۇ. گۇناھدائىر ئىشالردا ا قبىلهن ياخشىلىق ۋه تهقۋالىق
–ئىبادهتكه دائىـر ئىشـالردا ئىتـائهت قىلىـپ، گۇنـاھ–تهتائ ئۇالرغاھهمكارالشمايدۇ.  ئىشالردا ئائىت

د قىلىـپ، ىـقىلىشـنى ئۈمئـۇالرنى ئىسـالھ  دىنتائـاال. هللائىشالردا باش تارتىدۇ ئائىتسىيهتكه ئمه
 ئۇالرغا نهسىھهت قىلىدۇ.

ــۇ ــيه رهھىمهھ ــى تهيمىي ــگهن: لالھئىبن ــداق دې ــدا مۇن ــر ئورۇن ــئهگهر ئىل[ يهنه بى ــاد ۋهى  م، جىھ
يىن بولـۇپ، بىـدئهتنىڭ ىـلهرنـى ئـادا قىلىـش بىـدئهتچى ئادهملهرسـىز قئهمهلپهرز ا ئۇنىڭدىن باشـق
دهسسـهپ تـۇرۇپ  غازىيان يهڭگىل ،ئېشىپ كهتمىسهك ئېتىشنىڭ زىيىنىدىن پهرزنى تهرزىيىنى ئاشۇ 

بــۇ  ،ســىنى قىلغانــدىن ياخشــى. شــۇنىڭ ئۈچــۈنئهكنىــڭ پايدىســىنى قولغــا كهلتــۈرۈش ئهمهل پهرز
 912F۳.]ىلىلهرنىڭ تهپسىالتى بارمهس

شۇنىڭدهك ئۆلىماالر زالىـم پادىشـاھالر بىـلهن بىلـله جىھـاد قىلىشـنى [شاتىبى مۇنداق دېگهن: 
 ،ئهلۋهتته مۇسۇلمانالرغا زىيان بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچـۈن ،ن. ئهگهر بۇ جىھاد تهرك ئېتىلسهدۇرۇس دېگه
 ىمۇسـۇلمان بولۇشـ مۇكهممهلقاتناشقۇچىنىڭ ا قجىھادتا ئهمىر زۆرۈر. جىھاد ،شۇنداقال .جىھاد زۆرۈر

، ئۇ ېتىدىغان بولۇپ قالساچىدۇر. ئهگهر تولۇقلىغۇچى ئهسلىنى بىكارچى قىلىۋۇزۆرۈرىيهتنى تولۇقلىغ
 913F٤.]ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ

                                                           
 ئايهت -16سۈره تهغابۇن  ۱
 ئايهت -217سۈره بهقهره  ۲
 بهت -212جىلد  -28» مهجمۇئۇل فهتاۋا« ۳
 بهت -15جىلد  -2» ئهلمۇۋافهقات« ٤
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پاسىق ئهمىر بىـلهن بىـر سـهپته تـۇرۇپ كۇففارالرغـا قارشـى جىھـاد  ئىبنى ھهزمىمۇھهممهد  ۇئهب
 ،كۇفرىـدىن قالسـا[مۇنـداق دېـگهن ئىـدى:  پقاتتىق ئىنكـار قىلىـ ن ئادهمگهقىلىشتىن توسىدىغا

 مۇسـۇلمانالرنىڭ بىر پاسىق مۇسۇلمان ئـادهمنى دهپكۇففارالرغا قارشى جىھاد قىلىشتىن توسقان ۋه 
 مۇغان ئادهمنىڭ گۇناھىـدىنۇشقا بۇيرۇرۇت نىڭ دهپسهنده قىلىشىغا قاراپھۆرمىتىنى كاپىرالر–ئىززهت
ــر ــوق.  ئېغى ــاھ ي ــىقگۇن ــا پاس ــادهم جاۋابكارلىقق ــقا ئ ــدىن باش ــهۋهبلىك ئۇنىڭ ــىقلىقى س نىڭ پاس

 914F۱.]تارتىلمايدۇ
ئۇنىـڭ  ،ئـۆزىگىال مۇناسـىۋهتلىك بولسـاى قىغازاتنى بىلله قىلىدىغان پاسىق ئهمىرنىڭ پاسىقل«

ى چۈچىندېـگهن بايـان ئـ »بولمىسا ا ئهمىرن باشقىدنىڭئۇ ۋه ىقلىقى كۇفرى دهرىجىسىگه يهتمىسهپاس
 بابتا ئۆتۈپ كهتتى.

م ىـئىل يبىـز شـهرئى« ،ۋاالاليسـىزكىۈسىز يۇقىرىقىالردىن شـۇنى كۆر !ئى مۇسۇلمان قېرىندىشىم
دېـيىش ۋه  »جىھـاد قىلمـايمىز تهربىيىنـى تولۇقلىمـاي تـۇرۇپ يتهلهپ قىلماي تۇرۇپ ياكى ئىمـانى

شـقا ئېلىـپ تاشال يىلتىزىدىن قۇرۇتـۇپتۈپ ئىسالم دىنىنى  ھهربىر مۇسۇلماننى بۇنىڭغا مهجبۇرالش
 بارىدۇ.

 تهربىـيه–م ۋه تهلىـمىئىل ،ىيىده ئېيتقىنىمدهكدمهن شهيخ ئهلبانىنىڭ شۈبھىسىگه بهرگهن رهد
ا دهۋهت قلىشـېتهربىـيه ئ–ھهقتۇر. بىـز كىشـىلهرنى تۆۋهنـدىكىلهرگه رىئـايه قىلغـان ئاساسـتا تهلىـم

 :زىقىلىم
شــهرتلىرىدىن ئهمهس. دېــمهك، بىزنىــڭ  بولــۇش پهرز تهربىــيه جىھادنىــڭ–م ۋه تهلىــمىــئىل. 1

جىھـادتىن توسۇشـىمىز تـوغرا  هچۇيـاكى نهپسـىنى پـاكلىمىغ هھېچبىر كىشىنى دىننى ئۆگهنمىگىچ
ــا قويۇلئه ــايراقنى ۇمهس. بىــراق جىھادنىــڭ يولغ ــۇرۇش قىلىــدىغان ب شــىنى بىلىــش ۋه ئاســتىدا ئ

 ڭدىن مۇستهسنا.م ئۇنىىئهين ئىل پهرزبىلىشتهك جىھادقا خاس بولغان 

 كهلگهنـدهك، هدلهرھهدىسـمۇنـۇ  دىـن رىـۋايهت قىلىنغـان ئىبنـى ئـۆمهر بىلهن  . سهۋبان 2

  پهيغهمـبهر .ىڭ بىردىنبىر يولى جىھاد يولىدۇرمۇسۇلمانالر ياشاۋاتقان خارلىق ھاياتتىن قۇتۇلۇشن

ََل الَِّ  »أُفُـٍق َكَمـا تَـَداَعى اَألَكلَـُة َعلَـى َقْصـَعِتَهايَُِشـُك َأْن تَـَداَعى َعلَـْيُكُم األَُمـُم ِمـْن ُكـلِّ « :مۇنداق دېگهن قـُْلنَـا: يَـا َرُسـ
َمِئٍذ قَاَل: َْ ـزَُع اْلَمَهابَـةُ « أَِمْن ِقلٍَّة بَِنا يـَ ـْيِل تـُنـْ َمِئٍذ َكثِـٌري َوَلِكـنَُّكْم ُغثَـاٌء َك ُثَـاِء السَّ َْ َِبُكُم  أَنـُْتْم يـَ َِْب َعـُدوُِّكْم َوُجيَْعـل ِيف قـُلُـ ِمـْن قـُلُـ

ََْهنُ  َََهُن؟ قَاَل:  »اْل َْا َوَما اْل َْتِ «قَاُل  ىـرقىلهرف كـاپىر(يهنى لهر لقهبارلىق خيېقىندا « »ُحبُّ اْحلََياِة وََكرَاِهيَـُة اْلَمـ

–قاچىسىغا بىرزىنىڭ ئۆ رهچىلۈگېخۇددى تاماق ي ھهر تهرهپتىن سىلهرگه قارشى ۋه ئازغۇن گۇرۇھالر)
، دۆلىتىڭالرنـى ۋه سۇندۇرۇش ۇشهۋكىتىڭالرنىشان(سىلهر بىلهن ئۇرۇشۇش،  بىرسىنى چاقىرىشقاندهك

رهسـۇلۇلالھ! بـۇ ئـى ‹ بىز دېدۇق: .»شىدۇىنى چاقىرىبىر–بىر تارتىۋېلىش ئۈچۈن) الرنىڭىلكۈم–مال

كۈنـده سـىلهر  شـۇ«مۇنـداق دېـدى:  پهيغهمـبهر  ›شۇ كۈندىكى بىزنىڭ سانىمىزنىڭ ئازلىقىدىنمۇ؟
قىممىتىڭالرنىـڭ تـۆۋهنلهپ –، قهدىـركېمىيىـپ كېتىشـى(شـىجائىتىڭالرنىڭ  لـېكىن سـىلهر ،كۆپ

قورقـۇنچ دۈشـمىنىڭالرنىڭ قهلبىـدىن  كۆپـۈك،بىر ئوخشاش  هكىگۈپۆسهلنىڭ ك كېتىشى سهۋهبلىك)
 .»ردا ۋهھـن پهيـدا قىلىنىـدۇسىلهرنىڭ قهلـبىڭال كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ،ھهيۋىتىڭالر)  سىلهرنىڭ(يهنى 

                                                           
 بهت -300جىلد  -7» ئهلمۇھهلال« ۱
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ھايــاتلىقنى ياخشــى كــۆرۈش، «مۇنــداق دېــدى:  دېــدى. پهيغهمــبهر  ›مه؟ېۋهھــن دېــگهن نــ‹ :ئــۇالر
 915F۱.»رۇلۈمنى يامان كۆرۈشتۆئ

ُ َعَلْيُكْم ُذالّ الَ  ِإَذا تـََبايـَْعُتْم بِاْلِعيَنِة َوَأَخْذُمتْ أَْذنَاَب اْلبَـَقِر َوَرِضيُتْم بِالزَّرِْع َوتـَرَْكُتُم اجلَِْهاَد َسلَّطَ « َا ِإَىل  الَّ يـَْنزُِعُه َحـىتَّ تـَْرِجُعـ
 ،ئېتىـپ ركهجىھـادنى تئهيـن بولغـان)  رزهپ( جازانه ئارىالش سـودا بىـلهن شۇغۇلالنسـاڭالر،« »ِديـِنُكمْ 

ـــېقىش ۋه كـــۆپهيتىش بىـــلهن مهشـــغۇل بولســـاڭالر ۋه ت–چـــارۋا بىـــلهن  رىقچىلىـــقېمـــالالرنى ب
، تـاكى سـىلهر كىۇشۇنداق بىر خارلىققا مـۇپتىال قىلىـپ قويىـدسىلهرنى تائاال هللاقانائهتلهنسهڭالر، 

ۇ ئـ ،)يهنى دىنىڭالر كۆرسىتىپ بهرگهن جىھـاد ئىبـادىتىنى ئـادا قىلمىغـۇچه( هدىنىڭالرغا قايتمىغۇچ
 916F۲.»ۇيدهتمۈۋهرۈتۆخارلىقنى ئۈستۈڭالردىن ك

 .نۇ ئىككى ھهدىس يۇقىرىدا ئۆتكهب
كـۆپ سـانلىق  جىھـادئېلىـپ بېرىلىـدىغان بولۇپمـۇ مـۇرتهد ھاكىمالرغـا قارشـى  بۇ جىھاد« :بىز

–مىـھىنى ئىلۇرۇمۇجاھىدالر گ« :شۇنىڭ ئۈچۈن، بىزدهپ قارايمىز.  »پهرزمۇسۇلمانالرنىڭ ئۈستىگه 
ىـڭ جىھـاد تهييارلىقىن هتهربىـي–مهرىپهت ۋه دىيانهت ئۈستىده تهشكىللهش ئۈچۈن، ئىلىم ۋه تهلىـم

ــدا شــهيخ ئهل »بىــر قىســمى ــارايمىز. يۇقىرى ــۈپ ىــبانىنىــڭ شۈبھىســىگه بهرگهن رهددىيدهپ ق ده ئۆت
ــدهك،  ــز: كهتكهن ــولى هتهربىــي–م ۋه تهلىــمىــجىھادســىز ئىل«بى دهپ  »خــارلىقتىن قۇتۇلۇشــنىڭ ي

 قارىمايمىز.
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 رىيهتلىرىۇر ئهزالىرىنىڭ مهجبېالگ يئهسكىرى .بهشىنچى باب
 

 :تۆۋهندىكى مهسىلىلهر بايان قىلىنىدۇبۇ بابتا 
 رىيهتلىرىۇنىڭ ئالدىدىكى مهجبهللا. ئهزاالرنىڭ بىرىنچى

 رىيهتلىرىۇ. ئهزاالرنىڭ ئهمىرنىڭ ئالدىدىكى مهجبئىككىنچى
 رىيهتلىرىۇىكى مهجب. ئهزاالرنىڭ ئهزاالر ئالدىدئۈچىنچى

 :ئهسكهرتىش
ــابتىكى مهزكــۇر مهجب مۇســتهھهب  پهرز بولىــدىغانلىرى ۋهرىيهتلهرنىــڭ ئىچىــده شــهرىئهتته ۇبــۇ ب

 بايان قىلىنىدۇ. يئورنىدا تهپسىلى ىدىغانلىرى بار. ھهربىرى ئۆزبول
 

 رىيهتلىرىۇنىڭ ئالدىدىكى مهجبهللا. ئهزاالرنىڭ بىرىنچى

                                                           
 داۋۇد رىۋايىتىئهھمهد ۋه ئهبۇ  ۱
 ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى ۲
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 ئىخالس قىلىش -١
 قا تهقۋالىق قىلىش هللا -٢
 ده دۈشمهن بىلهن مۇسابىقىلىشىش رۋر قىلىش ۋه سهۋسه -٣
 بولۇش  ئىشهنچلىك -٤
 ياخشىلىق قىلىش -٥
 راستچىل بولۇش -٦
 قىلىش  تهۋهككۈلقا هللا -٧
 دۇئا قىلىش قا هللا -٨

بهلكى ئۇالر مهن جىھاد ئورنىدا ئاگاھالنـدۇرۇپ  ،چهكلهنمهيدۇ القىالر بىلهنىرىيۇق رىيهتلهرۇبۇ مهجب
 ئۆتۈشنى مهقسهت قىلغان بىر بۆلۈكلىرىدۇر.

يـارلىق كـۆرۈش يھهتـته تهجه يئۈچـۈن ئىمـانىهممىسى مۇسۇلمان شهخسنىڭ جىھـاد ھبۇالرنىڭ 
 كىرىدۇ. دائىرىسىگه

 
 ئىخالس قىلىش -١

بىلمهيدۇ. ئۇ بهندىنىڭ دۈشمىنى ئالدىدا  ينىڭ غهيرىهللائۇنى  ،بنىڭ ئهمهللىرىدىن بولۇپئۇ قهل

َعِلـَم َمـا ِيف قـُلُـوِبِْم مۇنداق دهيـدۇ: هللابۇ توغرىدا  تهسىر كۆرسىتىدۇ. بىۋاسىتهسابىت قهدهم تۇرۇشىغا  فـَ

ئۇالرغـا (ئـۇالر هللائۇالرنىڭ دىلىدىكىنى (يهنى راستلىق بىـلهن ۋاپـانى) بىلىـدۇ، هللا فَأَنَزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهمْ 

بابىــدا كىتابنىــڭ بىرىنچــى مۇشــۇ  ھهقــتهبــۇ  .917F۱بهيــئهت قىلىۋاتقانــدا) تهمكىنلىــك چۈشــۈرۈپ بهردى
 .قۇئۆتت پتىلىتوخ يتهپسىلى

 
 قىلىش لىققا تهقۋاهللا -٢

 ئۇنىڭدىن بىلهن ئۆزى ىنىڭبهند لىقتهقۋا[: ىن ئىبنى رهجهب مۇنداق دېگهنھهنبهلى ئالىملىرىد
ىڭدىن سـاقالپ قالىـدىغان نى ئۇنۆزىئ ،لىدىغان نهرسىلهرنىڭ ئوتتۇرىسىدائېھتىيات قى قورقىدىغان ۋه

ۋه رهببىـدىن قورقىـدىغان  بهنـده ئۆزىنىـڭ ،تهقۋاسىۇر. بهندىنىڭ رهببىگه قىلغان شىدنى قىلىئهمهل
نى ئهمهلساقالپ قالىدىغان ىدىن ۋه جازالىشىدىن ئۇ بهندىنى پنهرسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا رهببىنىڭ غهزى

 .تۇر]هتلهردىن يىراق بولۇشسىيئمه–ئىبادهت قىلىش ۋه گۇناھ–ا تائهتقهللا، ۇر. ئۇ بولسىمۇشىدقىلى

ََن «[نى ئهسـلىتىپ ئـۆتتى: لهرمۇنۇ ھهدىس ئىلگىرى ئۆتكهن يهنه ئىبنى رهجهب لُـُغ اْلَعْبـُد َأْن َيُكـ ال يـَبـْ
 ئېھتىيـات قىلىـشدىن لهرىبهنـده شـۈبھىلىك نهرسـ» «ِمَن اْلُمتَِّقـَني َحـىتَّ يَـدََع َمـا ال بَـْأَس بِـِه َحـَذرًا ِممـَّا بِـِه بَـْأسٌ 

 .»بواللمايدۇدىن تهقۋادارالرچه ۈتهرك ئهتمىگ مۇشۈبھىسىز نهرسىلهرنى ،سىدىنىيۈز

ـــبـَُهاِت فَـ « َرأَ ِلِديِنـــِه َوِعْرِضـــهِ  دِ َقـــَفَمـــْن اتـََّقـــى الشُّ ـــى شـــۈبھىلىك » «اْســـَتبـْ  ،ر قىلســـاهھهزردىن الئىشـــكىمك

  918F۲.]»ۇدىھهقىقهتهن ئۇ ئۆز دىنى ۋه ئابرۇيىنى پاك تۇتقان بول
                                                           

 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -18سۈره فهتھ  ۱
 بهتلهر -138، -137» جامىئۈل ئۇلۇمى ۋهلھىكهم« ۲
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بهنـدىچىلىك ۋهزىپىلىـرىگه رىئـايه قىلىـش ۋه ئـۇنى  ئۇنىڭغـا ،پۇبولـۋه ا مهرتىتهقۋالىق بىر كاتت
 .ۇشتۇرۇش ئارقىلىق ئېرىشكىلى بولىدداۋامال

ـْبِلُكْم َلَعلَُّكـْم تـَتـَُّقـونَ تائاال مۇنـداق دهيـدۇ: هللا ئـى  يَـا أَيـَُّهـا النَّـاُس اْعبُـُدوْا رَبَُّكـُم الـَِّذي َخَلَقُكـْم َوالـَِّذيَن ِمـن قـَ

ــۋادارالردىن بول ــانالر! تهق ــۇڭالرئىنس ــۇرۇن ۇش ــىلهردىن ب ــىلهرنى ۋه س ــۈن، س ــۆتكهنكى ئۈچ ــى ئ قىالر (يهن

ـَياُم َكَمـا ُكتِـَب َعلَـى الـَِّذيَن ِمـن ،919F۱ نى ياراتقان پهرۋهردىگارىڭالرغا ئىبادهت قىلىڭـالرئۈممهتلهر) ُكتِـَب َعلَـْيُكُم الصِّ

ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ  سىلهردىن ئىلگىـرىكىلهرگه (يهنـى ئىلگىرىكـى (گۇناھالردىن) ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن،  قـَ

َوَلُكـْم ِيف اْلِقَصـاِص ،920F۲ ئۈممهتلهرگه) روزا پهرز قىلىنغاندهك، سـىلهرگىمۇ (رامىـزان روزىسـى) پهرز قىلىنـدى

كىشـى ئى ئهقىـل ئىگىلىـرى! سـىلهرگه قىساسـتا ھايـاتلىق بـار (يهنـى  َحَياٌة يَْا ُأوِيلْ األَْلَباِب َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقـونَ 

ئادهم ئۆلتۈرۈشتىن يانىدۇ، شـۇنىڭ  ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىنى بىلسه، ئۇ بىراۋنى ئۆلتۈرگهن تهقدىرده ئۆزىنىڭمۇ
بىلهن، ئۇنىـڭ ئۆزىمـۇ، ئـۇ ئۆلتـۈرمهكچى بولغـان ئـادهممۇ ئۆلۈشـتىن سـاقلىنىپ قالىـدۇ). (نـاھهق قـان 

 .921F۳تۆكۈشتىن) ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن (قىساس يولغا قويۇلدى)
ئـۇنى ىسىگه ئىبادهتلهرده ئهھكامالرغا رىئايه قىلىش ۋه ۋئوخشاش ئايهتلهر تهقۋالىق مهرتى بۇنىڭغا

داۋامالشــتۇرۇش ئــارقىلىق يهتكىلــى بولىــدىغانلىقىغا دااللهت قىلىــدۇ. ســىز شــۇنى بىلىــۋېلىڭكى، 
تائـاال مۇنـداق هللابـۇ ھهقـته بىرىدىن پهزىلهتلىك بولۇش ئۆلچىمىـدۇر. –مهخلۇقالرنىڭ بىر لىقتهقۋا

ــگهن:  ــانلىرىڭالر  ِإنَّ َأْكــَرَمُكْم ِعنــَد الَِّ أَتْـَقــاُكمْ دې ــۋادار بولغ ــقهتهن ئهڭ تهق ــدا ئهڭ هللاھهقى ــڭ دهرگاھى نى

بىرىـدىن ئـارتۇق بولۇشـى نهسـهب بىـلهن ئهمهس، –لىنىسىلهر (يهنـى كىشـىلهرنىڭ بىـرھېسابرمهتلىك ۆھ

 .922F٤تهقۋادارلىق بىلهن بولىدۇ)
تائاالغا بهندىچىلىك ۋهزىپىلىرىگه رىئايه قىلىش مىقدارى بىلهن بولىدۇ. هللاىسى ۋبهندىنىڭ مهرتى

گىشـلىك ئىـش شـۇكى، تهقـۋا بىـر ېقا تهقۋالىق قىلىشقا ئاالقىـدار ئىشـالردا دىقـقهت قىلىشـقا تهللا
بهزى  .غــا يــاكى بىــرال ھــالهتكه خــاس ئهمهسنۇيهنــى تهقۋالىــق بىــرال ئور ،لمايــدۇئــورۇنغىال خــاس بو

ناھالرغا ۇچى گۇغهتكه تاشلىھاالك ،يۇرتىدىن ئايرىلسا ئهگهر ۇ،دا تهقۋادارلىق قىلىدئۆز يۇرتى كىشىلهر
دىن قورققانلىقتۇر. شۇنىڭ كىشىلهريدىغان ۇنوئۆزىنى ت ،ورقماستىندىن قهللا. مانا بۇ ۇچۈشۈپ قالىد

ائاالغـا تهقـۋادار تهللا ،بولسـاڭ ىـالقهيهرد« »اتـَِّق الَِّ َحْيُثَمـا ُكْنـتَ «مۇنـداق دېـگهن:  پهيغهمبهر  ،ئۈچۈن

923F!»بولغىن

٥  

ُلوا ِمْنُه ِمْن قـُْرآنإ َوال تـَْعَمُلوَن ِمْن َعَملإ ِإال ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشـُهوًدا  تائاال مۇنداق دېگهن:هللا َوَما َتُكوُن ِيف َشْأنإ َوَما تـَتـْ

ــَر ِإال ِيف ِكَتــابإ ِإْذ تُِفيُضــوَن ِفيــِه َوَمــا يـَْعــُزُب َعــْن رَبِّــَك ِمــْن ِمثْـَقــاِل َذرَّةإ ِيف  ـََر ِمــْن َذِلــَك َوال َأْكبَـ ــَماِء َوال َأْصــ اَألْرِض َوال ِيف السَّ

سهن قايسى ھالهتته بولمىغىن، قۇرئاندىن قايسى نهرسـىنى ئوقـۇمىغىن، سـىلهر قايسـىبىر ئىشـنى  ُمبِـنيإ 

زېمىنـدىكى –ئاسـمان .مىزمان بىز سىلهرنى كۆزىتىپ تۇرىقىلماڭالر، ئۇنىڭ بىلهن بولۇۋاتقان ۋاقتىڭالردا ھا

                                                           
 ئايهت -21سۈره بهقهر  ۱
 بهت -183سۈره بهقهر  ۲
 ئايهت -179سۈره بهقهر  ۳
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -13سۈره ھۇجۇرات  ٤
 تىرمىزى رىۋايىتى ٥
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نىـڭ بىلىشـىدىن هللاچـوڭ نهرسـه بولسـۇن، ھېچقايسىسـى  زهرره چاغلىق نهرسه ۋه ئۇنىڭدىن كىچىك ياكى

 .924F۱دا خاتىرىلهنگهندۇرلهۋھۇلمهھفۇزچهتته قالمايدۇ، ئۇالرنىڭ ھهممىسى 
ــدىن ئىبنــى رهجهب ھه ــى ئالىملىرى ــدۇ: نبهل ــداق دهي ــ[مۇن ــۇشهللاھــالهتته  يمهخپى ــن قورق  دى
بلىرىگه تهقۋادار كىشىنى مۇئمىنلهرنىڭ قهل ائاالنىڭتهللا. ىڭ كامىل بولغانلىقىنىڭ ئاالمىتىئىمانن
 ئىلھام قىلىشىدا چوڭ تهسىرى بار. لهشنىىيمهدھى

ـٌر َوِإْن َشـرّا « ھهدىسته مۇنداق كهلـگهن: ـرًا َفَخيـْ ُ رَِداَءهـا ِإْن َخيـْ بهنـده « »َفَشـرٌّ َمـا َأَسـرَّ َعْبـٌد َسـرِيَرًة ِإال أَْلَبَسـُه الَّ

يامـان  ،يامـان بولسـا ،ھـالهتته ياخشى ،ياخشى بولسا ئۇ ئىشنىهللا ،قىلىدىكهن ئىش يمهخپى هربىر
 925F۲.]»قىلىدۇ ائاشكار ھالهتته

 ،يېڭى بىر مۇھىت بىلهن، شۇنداقال چهىئادهتلهنگهن مۇھىتتىن ئۆزگ كىشىلهررالر ېالگ يئهسكىرى
 ىسـنهپ ،اچـار ئـادهتلهردىن قۇتۇلۇشـتارالر نېـالگ يبىلهن تولغان بولىـدۇ. ئهسـكىرى ھهمراھالرياخشى 

 ىسـچـۈنكى ئـورۇننى ئـۆزگهرتىش نهپ ،رىـدۇېياخشى پۇرسهت يارىتىـپ ب ،بىلهن جىھاد قىلىش ئۈچۈن
 شتىكى مۇھىم ئامىل.ىبىلهن جىھاد قىل

لىم قانــداق نهســىھهت ىڭغــا ئــائــادهمنى ئۆلتۈرگــۈچى قاتىلغــا قــاراپ باقســاق، ئۇن ١٠٠ :مىســال
يهنه بىـر شـهھهرگه كېتىشـكه نهسـىھهت  ولغـانياخشـى ئـادهملهر ب ،رىنى تاشـالپىئـۆز شـهھ ؟قىلدى

نى لېيىتىــپ ىبىــلهن بولغــان ســاپ ئاالقىســهللارالر ئىنســاننىڭ ېــالگ يقىلــدى. مانــا بــۇ ئهســكىرى
 رىدۇ. ېب باشلىۋېلىشىغا پۇرسهت ھازىرالپيېڭى بىر ھاياتنى  يقويىدىغان ئامىلالردىن خالى

مهقسهتكه يېتىش ئـادهتلهنگهن ئىشـالرنى تاشالشـقا [ئىبنى قهييۇم رهھىمهھۇلالھ مۇنداق دهيدۇ: 
 باغلىق. يېڭىشكه ۋه توسالغۇالرنى

كۆنـۈپ كهتـكهن  ھهمكىشىلهر ئـادهتلهنگهن رىلىش ھهمده ېپاراغهتكه ب–ئادهتلهنگهن ئىشالر راھهت
ــۇالۇردلهر ۋه مــۇھىتالرهســمىيهتچىلىك ــا ب ــده بىــلهن ر. مان ــپىگه ئۇۋه هللار بهن نىــڭ رهســۇلىنىڭ تهرى

 الر.يۈزلىنىشنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئهڭ چوڭ توسالغۇ
نىـڭ هللابنىڭ شۇرۇن ئىشالر بولۇپ، قهلورا ۋه يتوسالغۇالر شهرىئهتكه خىالپ تۈرلۈك ئاشكا ،ئهمما
تۆۋهندىكىـدهك ئـۈچ شىنى توسۇپ قويىدۇ ۋه ئۇنىڭ يولىنى ئۈزۈپ قويىدۇ. ئۇ ئىشالر ىيۈزلىنتهرىپىگه 

 تۈرلۈك بولىدۇ:
 سىيهتئمه -٣ ؛بىدئهت -٢ ؛شېرىك -١

ۋۇجۇدقـا چىقىـرىش  سـۈننهتنى بىـدئهت ؛بىـلهنخـالىس قىلىـش  تهۋھىـد ئهقىدىسـىنى شېرىك
 يوقىلىدۇ.تهۋبه قىلىش بىلهن  يھهقىقى سىيهتئمه–ناھگۇ ؛بىلهن

. ۇيۈزلهنمىگۈچىلىـك ئېنىـق بىلهلمهيـدۋه ئـاخىرهتكه هللارده ۈتـ يھهقىقىـبهنده بۇ توسالغۇالرنى 
ۋه  ۇتىبـارى بىـلهن بىلهلهيـدېۋه ئـاخىرهتكه يـۈزلىنىش كـۈچى ئهللاى كىنـىلالرنىڭ توسالغۇ ئىكهنبۇ
 .ۇس قىالاليدېھ

شـهھۋهتلىرى، لهززهتلىرى،  نىڭنياۇبولغان د يلىدىن غهيرىۇنىڭ رهسۇۋه ئهللا ،بولسا قالرۇنلۇتوسق
 ر. ۇباغلىنىپ قالغان ئىشالرد ئۇنىڭغا بارهت قهلئىب ئۈلپهتچىلىكلهردىن مهنسهپلىرى ۋه

 ئىشـتىن پاكلىنىشـىنىڭسـىيهتتىن ئىبـارهت) بـۇ ئـۈچ ئمه–، بىدئهت، گۇنـاھشېرىكنىڭ (قهلب
 يبهنـده ئۆزىنىـڭ ئـۇ ئـالى ،. ئهكسـىچهىدۇرهقسهتكه باغلىنىشم ينىڭ پهقهتال ئالىئۇ بىردىنبىر يولى

                                                           
 ئايهت -61 سۈره يۇنۇس ۱
 ـ بهتلهر 141، -140ـ جىلد  18» جامىئۇل ئۇلۇمى ۋهلھىكهم« ۲
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س ئـۆزى پـچـۈنكى نه ،مـۇمكىن ئهمهس يېڭهلىشـى قالرنىۇنلۇئـۇ توسـق ،مهقسىتىگه باغالنماي تـۇرۇپ
 926F۱.ۇ]ۋاز كهچمهيددېمىسه  هكىنىسۆيۈملۈكر مۇنىڭدىنۇخالىغان ۋه ياخشى كۆرگهن نهرسىدىن ئ

ىنىـڭ لىرنىڭ ۋه ئۆزهللا الرمۇجاھىد ،لىرى بار بولۇپمېۋىتهقۋالىقنىڭ دۇنيا ۋه ئاخىرهتته نۇرغۇن 
 .كىشىلهرھتاج ولهرگه ئهڭ ممېۋىبۇ  ،شىدهئېلىپ بارىدىغان كۈرى گه قارىتادۈشمهنلىرى

 لهر:مېۋىبۇ 
 يمۇھـاپىزهت قىلىشـى بىـلهن بولغـان خۇسۇسـى ۋه شـىۈرۈندهرىشـى، كۈچلېنىڭ يـاردهم بهللا 
 لىقىھھهمرا

لىقنىڭ ئهكسىچه، بۇ ھھهمرا يمۇمىوبىلىپ تۇرۇشتىن ئىبارهت ئئهتراپلىق مهخلۇقالرنى  يتامامى
 لىق پهقهت ئۆزىنىڭ ئىتائهتمهن بهندىلىرى ئۈچۈنال خاستۇر. ھخىل ھهمرا

مهيلى ئۇنىڭدىن ئاز ياكى  َوال َأْدَىن ِمْن َذِلَك َوال َأْكثـََر ِإال ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما َكـانُوا: ۇنداق دهيدۇتائاال مهللا

 .927F۲ھامان ئۇالر بىلهن بىللىدۇرهللاكۆپ ئادهم پىچىرالشسۇن، ئۇالر قهيهرده بولمىسۇن، 
 . لىق توغرىسىدا كهلگهن ئايهتھھهمرا يمۇمىومانا بۇ ئ

 َواتـَُّقـوا الََّ َواْعَلُمـوا َأنَّ الََّ َمـَع اْلُمتَِّقـنيَ تائـاال مۇنـداق دېـگهن: هللالىق توغرىسـىدا ھھهمرا يخۇسۇسى

تهقۋادارالر بىلهن بىللىدۇرهللاا تهقۋادارلىق قىلىڭالر، بىلىڭالركى قهللا،928F۳  َََّمـَع الـَِّذيَن اتـََّقـْوا َوالـَِّذيَن ُهـْم ِإنَّ ال

   .929F٤ھهقىقهتهن تهقۋادارلىق قىلغۇچىالر ۋه ياخشى ئىش قىلغۇچىالر بىلهن بىللىدۇرهللا ُحمِْسُنونَ 

تـۇر. مۇجاھىـدالر بـۇ لىقھھهمرا يسىۇسۇرىش ۋه مۇۋهپپهق قىلىشتىن ئىبارهت خېياردهم ب مانا بۇ
 ھه!–ھتاجوم نهقهدهرلىققا ھھهمرا

ِإنَّ الََّ تـََعـاَىل قَـاَل: «: لىكى رىـۋايهت قىلىنىـدۇمۇنداق دېگهننىڭ  دىن پهيغهمبهر   ھۇرهيرهئهبۇ 
َعْبـِدي يـَتَـَقـرَُّب ْضـُت َعَلْيـِه، َوَمـا يـَـزَاُل َمْن َعاَدى ِيل َولِّيا فـََقْد آَذنـُْتُه بِاحلَْْرِب، َوَما تـََقرََّب ِإَيلَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحـبَّ ِإَيلَّ ِممـَّا افْـتَـرَ 
ََاِفــِل َحــىتَّ ُأِحبَّــُه، فَــِإَذا َأْحَبْبتُــُه ُكْنــُت َمسَْعــُه الَّــِذي َيْســَمُع بِــِه َوَبَصــَرُه الَّــِذي يـُْبِصــ ُر بِــِه َويَــَدُه الَّــِيت يـَــْبِطُش ِبـَـا َورِْجَلــُه الَّــِيت ِإَيلَّ بِالنـَّ

مېنىڭ دوسـتۇمغا كىمكى ‹ :هيدۇتائاال مۇنداق دهللا« »ِئِن اْسـتَـَعاَذِين َألُِعيَذنـَّهُ َميِْشي ِبَا، َوِإْن َسأََلِين ُألْعِطيَـنَُّه، َولَـ

ىپ قىل پهرز ئۈستىگه ئۇنىڭ نىڭمهن بهندهم .الن قىلىمهنېئۇنىڭغا جهڭ ئ ،دىكهنلىقى دۈشمهنلىك
بهنـدهم نهفـله  نى ئادا قىلىش ئارقىلىق ماڭا يېقىنلىشىشىنى ئهڭ يـاقتۇرىمهن.ئهمهللهر بېكىتكهن

ۈپ مهن ئـۇنى ياخشـى كـۆر .ىمهنۈپ قـالئۇنى ياخشـى كـۆر ىۋهرسه،شىيېقىنلماڭا  ئارقىلىقهمهللهر ئ
ماڭىـدىغان پـۇتى  ۋه ئاڭاليدىغان قۇلىقى، كۆرىدىغان كۆزى، تۇتىـدىغان قـولى غائۇنىڭ قالغان چاغدا،

(يهنــى ئۇنىــڭ مهزكــۇر ئهزالىرىنــى ياخشــى ئىشــالرنى قىلىشــقا، يامــان ئىشــالردىن  ىمهنۇپ بېــربولــ
پانــاھلىق  .رىمهنېــبســورىغىنىنى  ،مهنــدىن سورىســا ئهگهر ئــۇ ساقلىنىشــقا مــۇۋهپپهق قىلىــمهن).

 930F٥.»›مغا ئالىمهنپاناھىئۇنى  ،تىلىسه
                                                           

 بهتلهر -154، -153ناملىق كىتابى » ئهلفهۋائىد«ئىبنى قهييۇمنىڭ  ۱
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -7سۈره مۇجادىله  ۲
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -194سۈره بهقهره  ۳
 ئايهت -128سۈره نهھل  ٤
 بۇخارى رىۋايىتى ٥
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نهفـله ئهمهلـلهرگه ۋه  پهرز(يهنـى  انىلىك ۋهزىپىلىـرىگه رىئـايه قىلغـبهنـدىچتائاالنىـڭ هللامانا بۇ 
ئۇنىڭغا مۇستهھكهم ئېسـىلغان ئىتـائهتمهن بهنـدىلىرىنى قوغدايـدىغانلىقىنى  ھهمده رىئايه قىلغان)

 بايان قىلغان بۈيۈك ھهدىستۇر.
 ۋېتىشۈرۈىنچىلىق ۋه قاتتىقچىلىقالرنى كۆتيىق 

َوَمْن يـَتَِّق الََّ َجيَْعـْل لَـُه : تائاالنىڭ مۇنۇ سۆزىهللانىڭ دهلىلى ۇمېۋىلىرىدىندۇر، ببۇ ھهم تهقۋالىقنىڭ 

  .931F۱ئۇنىڭغا چىقىش يولى بېرىدۇهللادىن قورقىدىكهن، هللاكىمكى  َخمَْرًجا

قـا تهقۋالىـق قىلىشـنى ! هللاھه–كـۆپ هقهدهرقـاتتىقچىلىقالر ن ىكىيولىـدقىلىش  رۋسه قاجىھاد
  دۇ.تىئېنى ياد ېسهللاالزىم تۇت! قاتتىقچىلىقتا 

ئىبادهت بىلهن) ياد ئېـتىڭالر، (مېنـى يـاد –مېنى (تائهت فَاذُْكُروِِ َأذُْكرُْكمْ تائاال مۇنداق دېگهن: هللا

  .932F۲قىلىش بىلهن) ياد ئېتىمهن مهغفىرهتئهتسهڭالر) مهنمۇ سىلهرنى (ساۋاب بېرىش بىلهن، 

ـــْدُه أََماَمــــَك، تـََعـــرَّْف ِإلَْيـــِه ِيف «مۇنــــداق دېــــگهن:  رهســــۇلۇلالھ  ةِ اْحَفـــِظ الََّ جتَِ ــــدَّ  »الرََّخــــاِء يـَْعرِفْـــَك ِيف الشِّ

سـېنى ئـۇ نـۇغىن، وكهڭچىلىكـته ت تائـاالنىهللا . تاپىسـهنىالئالدىڭدهتكىن، ئۇنى ياد ئتائاالنى هللا«
 933F۳.»نۇيدۇوقاتتىقچىلىقتا ت

سـهندىن  ىـك ئىشـىڭنى،چهكتىكـى دۇنيـا ۋه ئاخىرهتلهلېك، سـهتقمه دىـن» تاپىسهنىالئالدىڭد«
ــى ياخشــىلى ــيىن ئهۋالدىڭن ــدۇســهۋهبلىك م ىڭقكې ــاپىزهت قىلى ــۇردېگهنلىك ۇھ ــىۇ. بت  نىــڭ دهلىل

  .934F٤ئانىسى ياخشى ئادهم ئىدى–ئۇالرنىڭ ئاتا وََكاَن أَبُوُمهَا َصاِحلًا: تائاالنىڭ مۇنۇ سۆزىهللا

  بىرلهشتۈرۈش قهلبلهرنى 
 لىرىدىندۇر. مېۋىبۇمۇ تهقۋادارلىقنىڭ 

 الَِّ َعلَـْيُكْم ِإْذ ُكْنـُتْم َأْعـَداًء فَـأَلََّف بـَـْنيَ قـُلُـوِبُكْم فََأْصـَبْكُتْم بِِنْعَمتِـِه ِإْخَوانًـاَواذُْكـُروا نِْعَمـَة تائاال مۇنداق دهيدۇ: هللا

دىلىڭالرنى هللائارا دۈشمهن ئىدىڭالر، هسلهڭالر، ئۆز ۋاقتىدا سىلهر ئۆزمىتىنى ئئبهرگهن نېنىڭ سىلهرگه هللا

 .935F٥رىنداش بولدۇڭالرمىتى بىلهن ئۆزئارا قېئنىڭ نېهللا ،بىرلهشتۈردى
كىشـىلهرنىڭ تائاال ئۆزىنىڭ ئىتائهتمهن بهندىسىنىڭ مـۇھهببىتىنى هللابۇنىڭ تهپسىالتى شۇكى، 

شــۇرۇن ۋه ئاشــكارا ھالــدا تهقۋالىــق قىلىــش مۇجاھىــدالر گۇرۇھىنىــڭ وئهگهر ي .قهلــبىگه تاشــاليدۇ
ۋه  ھهببهتۇمـ–رىـھېىنىـڭ ئىچىـده قهلـبلهر ئـارا مقـۇم ئـۇ بـۇ تائىفوچ ،خىسلىتى بولىدىغان بولسا
شـىنىڭ ۋه ۇلهر سـېپىنىڭ ئۇيـۇل تاشـتهك بولمـۇئمىن. مانـا بـۇ كېرهك بىرلىكنى ھاسىل قىلىشى

 .يىشىنىڭ ئهڭ چوڭ سهۋهبلىرىدىنلهر جامائهسىنىڭ كۈچىمۇئمىن

ُ تـََعـاَىل «رىۋايهت قىلىنىـدۇ:  لىكىمۇنداق دېگهننىڭ  دىن پهيغهمبهر  ئهبۇ ھۇرهيره  ِإَذا َأَحـبَّ الَّ
َُه، الَعْبَد نَاَدى ِجْربِيَل: ِإنَّ الََّ تـََعاَىل حيُِبُّ ُفالنًا فََأْحِبْبـُه، فـَُيِحبُّـُه ِجْربِيـُل، فـَيـُنَـاِدي ِيف َأْهـِل  السَّـَماِء: ِإنَّ الََّ حيُِـبُّ ُفالنًـا فَـَأِحبُّ

َُل ِيف َأْهِل األَ  جىبرىئىـل ، بهنـدىنى ياخشـى كۆرسـه هرتائاال بىر» «هللاْرضِ فـَُيِحبُُّه َأْهُل السََّماِء ُمثَّ يََُضُع َلُه اْلَقُب

                                                           
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -2االق سۈره ت ۱
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -152سۈره بهقهره  ۲
 ئهھمهد رىۋايىتى ۳
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -82سۈره كهھف  ٤
 ئايهت -103سۈره ئال ئىمران  ٥
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نىـدا  دهپ› نى ياخشى كۆرىـدۇ، سـهنمۇ ئـۇنى ياخشـى كـۆرگىنبهندى تائاال پاالنى‹هللا :ئهلهيھىسساالمغا
الم اجىبرىئىـل ئهلهيھىسسـ .ئـۇنى ياخشـى كۆرىـدۇ مئهلهيھىسساال جىبرىئىل. شۇنىڭ بىلهن قىلىدۇ

نىـدا  دهپ› نى ياخشى كۆرىدۇ، سىلهرمۇ ئۇنى ياخشى كـۆرۈڭالرئادهم ىتائاال پاالن‹هللائاسماندىكىلهرگه: 
ياخشــى  ۇمىنــدىكىلهرمېۇنىڭدىن كېــيىن ئــۇ زشــ .ئــۇنى ياخشــى كۆرىــدۇ مۇئاســماندىكىلهر .قىلىــدۇ

 .»ىغان ئادهم بولۇپ قالىدۇكۆرىد

َُل ِإّينِ أُْب ِـُض َوِإَذا أَبـْ َـَض َعْبـًدا َدَعـا : «مۇنـداق دېـگهن پهيغهمـبهر  مۇسلىمنىڭ رىۋايىتىده ِجْربِيـَل فـَيَـُقـ
ـــْبِ ُض ُفالنًـــا فَأَْبِ ُضـــَ  ـــَماِء: ِإنَّ الََّ يـُ ـــاِدي ِيف َأْهـــِل السَّ ـــُل، ُمثَّ يـَُن ـــُه ُفالنًـــا فَأَْبِ ْضـــُه فـَيُْبِ ُضـــُه ِجْربِي َضـــُع َل َنَُه ُمثَّ تَُ ـــاَل فـَيُْبِ ُضـــ ُه، َق

ــرهللائهگهر » «اْلبَـْ َضــاُء ِيف اَألْرضِ  ــاال بى ــدىنىبه هرتائ ــل ن ــه، جىبرىئى ــان كۆرس ــاال يام منى ئهلهيھىسس

دهيدۇ. ئۇنى جىبرىئىـل  ›مهن پاالنى كىشىنى يامان كۆرىمهن، سهنمۇ ئۇنى يامان كۆرگىن‹ چاقىرىپ:
يامان كۆرىدۇ، تائاال هللاپاالنى كىشىنى ‹ممۇ يامان كۆرىدۇ ۋه پهرىشتىلهرگه نىدا قىلىپ: ئهلهيھىسساال

انـدىن پهرىشـتىلهرمۇ ئـۇنى يامـان كۆرىـدۇ، شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ ئـادهم دهيـدۇ. ئ ›ئۇنى يامـان كـۆرۈڭالر
 936F۱.»كىشىلهر تهرىپىدىن يامان كۆرۈلىدۇ

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َسَيْجَعُل َهلُـْم الرَّْمحَـاُن : تهستىقاليدۇ نىڭ مۇنۇ سۆزىتائاالهللا نىبۇ ھهدىس

ھهقىقهتهن (ئۇالرنىڭ دىللىرىـدا) مـۇھهببهت هللائىمان ئېيتقان ۋه ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالر ئۈچۈن  ُود�ا

   .937F۲پهيدا قىلىدۇ

سـۆزىده  تۆۋهنـدىكىتائاالنىـڭ هللاۋه  ھهدىسىده كىىنىڭ ئىلگىر ئهبۇ ھۇرهيره  ،بۇنىڭ ئهكسىچه
سـىيهت جامائهتنىـڭ كـۈچىنى ئمه–قانـداق بىـر گۇنـاھكىشى سادىر قىلغان ھهر، بايان قىلىنغاندهك

شـنى ۈنىڭ قهلـبىگه يامـان كۆركىشـىلهرقىلغـۇچىنى  ئـۇنى بۇ گۇناھقا ،پارچىالپ تاشاليدىغان بولۇپ
 :نىڭ تاشالپ قويۇشى ئهگىشىپ كېلىدۇهللا

 َـَْضــاء ــنَـُهْم اْلَعــَداَوَة َواْلبَـ َنــا بـَيـْ ــِه فََأْغَريـْ ــْومِ  ِإَ   فـََنُســوا َحظ�ــا ِممَّــا ذُكِّــُروا ِب ــۆزلىرىگه  اْلِقَياَمــةِ  يـَ ــدا) ئ ــۇالر (ئىنجىل ئ

 ڭ ئارىسـىغا قىيـامهتكىچهدى، (بۇنىـڭ جازاسـى ئۈچـۈن) ئۇالرنىـۇغان نهسىھهتنىڭ بىر قىسمىنى ئۇنتقىلىن

  .938F۳ئاداۋهت ۋه دۈشمهنلىك سالدۇق
غـا نىڭه ئۇۋه ئاخىرهتلىكىـد جىھـادى هبهنـدلهر بولـۇپ، مهسـىلى توغرىسىدىكى لىقمانا بۇالر تهقۋا

 .موھتاج
 
  لىشىشىده دۈشمهن بىلهن مۇسابىقرۋسهقىلىش ۋه  رۋسه -٣

ــدۇ: هللا ــداق دهي ــاال مۇن ــْم تـُْفِلُكــونَ تائ ــوا الََّ َلَعلَُّك ــوا اْصــِربُوا َوَصــاِبُروا َورَاِبُطــوا َواتـَُّق ــا الَّــِذيَن آَمُن ــى  يَاأَيـَُّه ئ

 .قىلىڭــالر رۋســهئىبادهتنىــڭ مۇشــهققهتلىرىگه ۋه ســىلهرگه يهتــكهن ئېغىرچىلىقالرغــا –لهر! تــائهتمــۇئمىن
مهقسىتىڭالرغا  .تۇرۇڭالرگرالىرىڭالرنى ساقالپ) جىھادقا تهييار ېدۈشمهنلهرگه زىياده چىداملىق بولۇڭالر، (چ

  .939F٤دىن قورقۇڭالر (يهنى ئۇنىڭ ئهمرىگه مۇخالىپهتچىلىك قىلماڭالر)هللايېتىش ئۈچۈن 
                                                           

 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 ئايهت -96سۈره مهريهم  ۲
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -14سۈره مائىده  ۳
 ئايهت -200سۈره ئال ئىمران  ٤
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كـۈچ تهييارالشـقا هللا .ئىبـادهت–اس قىلىنىـدىغان تـائهتتائاالغـا خـهللا ،ۋه جىھاد ھهربىي تهلىم
، قهتقمۇشــه–نىڭــدىكى جاپــاۇئىبــادهتكه ۋه ئ ۇمۇســۇلمان كىشــىنىڭ بــ ،غــان. شــۇنىڭ ئۈچــۈنۇيرۇب

 .پهرزقىلىشى  رۋسهيارىلىنىش قاتارلىقالرغا  ۋه چىقىم، ئائىلىسىدىن ئايرىلىش يىئىقتىساد
 .ر قىلىشــتا بهسلىشــىڭالرۋســهنىــڭ دۈشــمهنلىرى بىــلهن هللايهنــى  ،مۇسابىقىلىشــىڭالرده رۋســه

تىشـىچه ئـۆلچهم ۋه ېكۈچىڭىزنىـڭ ي ،ده مۇسابىقىلىشـىشرۋسـهمهيدانلىرىدا تهربىيه –ھهربىي تهلىم
 مهشىق قىلىشىڭىز ئارقىلىق ۋۇجۇدقا چىقىدۇ.  هكنىڭ دۈشمهنلىرىدىن كۆپرهللاا جهھهتته پسا

ئهگهر  يـَْرُجـونَ َوتـَْرُجـوَن ِمـْن الَِّ َمـا الِإْن َتُكونُـوا تَـْأَلُموَن فَـِإنـَُّهْم يَـْأَلُموَن َكَمـا تَـْأَلُموَن هن: تائاال مۇنداق دېگهللا

سىلهر قىينالساڭالر، ئۇالرمۇ خۇددى سىلهرگه ئوخشاش قىينىلىدۇ، سىلهر ئۇالر ئۈمىد قىلمايدىغان نهرسىنى 

   .940F۱دىن ئۈمىد قىلىسىلهرهللابولۇشنى، ساۋابنى ۋه غهلىبىنى)  شهھىد(يهنى 
تــاراج –شــمهنلهرنىڭ تــاالنۈد شــهھىد بولۇشــىغا ۋه، قېرىنداشــالرنىڭ ئۇرۇشــنىڭ قورقۇنچلىرىغــا

 نىڭ قاتارىغا كىرىپ كېتىدۇ.رۋسهقى ىرىر قىلىش يۇقۋسهقىلىشىغا 

ُهْم اْلَبْأَسـاُء َأْم َحِسـْبُتْم َأْن تَـْدُخُلوا تائاال مۇنداق دېگهن: هللا ـتـْ ـْبِلُكْم َمسَّ ـا يَـْأِتُكْم َمثَـُل الـَِّذيَن َخلَـْوا ِمـْن قـَ َنَّـَة َوَلمَّ َْ ا

ســــىلهر تېخــــى   َقرِيــــبٌ َوالضَّــــرَّاُء َوعُْلزِلُــــوا َحــــىتَّ يـَُقــــوَل الرَُّســــوُل َوالَّــــِذيَن آَمنُــــوا َمَعــــُه َمــــَىت َنْصــــُر الَِّ َأال ِإنَّ َنْصــــَر الَِّ 

ر ئۇچرىغان كۈلپهتلهرگه ئۇچرىماي تۇرۇپ جهننهتكه كىرىشنى ئويالمسىلهر؟ سىلهردىن ئىلگىرى ئىلگىرىكىله
لهر ئېغىرچىلىقالرغا، كۈلپهتلهرگه ئۇچرىغان ۋه چۆچۈتۈۋېتىلگهن ئىدى، ھهتتـا پهيغهمـبهر مۇئمىن)ئۆتكهن (

نىـڭ هللادېگهن ئىـدى. بىلىڭالركـى، » (بىزگه ۋهده قىلغان) ياردىمى قاچان كېلىدۇ؟ نىڭهللا«لهر: مۇئمىنۋه 

  .941F۲ياردىمى ھهقىقهتهن يېقىندۇر

 !رهسـۇلۇلالھ ئـىبىـز: {: هيـدۇ، ئـۇ مۇنـداق دكىىن رىۋايهت قىلىنىـدۇد  خهبباب ئىبنى ئهرهت

ِإنَّ َمـْن  «مۇنـداق دېـدى:  پهيغهمـبهر  .دېـدۇق تهلهپ قىلمامال؟ بىزگه دۇئا قىلمامال؟ نۇسرهتبىزگه 
َلُكمْ  ـــبـْ ـــ َعَلـــى َمْفـــرِِق رَْأِســـهِ  اْلِمْنَشـــارُ  هُ لَـــ يََُضـــعُ  َكـــاَن َأَحـــُدُهمْ  َكـــاَن قـَ َوُميَْشـــُط ، َعـــْن ِديِنـــهِ  َال َيْصـــرِفُُه َذلِـــكَ  ِإَىل َقَدَمْيـــهِ  َيْخُلصُ فـَ

ُ َهـَذا اَألْمـَر َحـىتَّ َيِسـَري الرَّاِكـُب ِمـْن : ُمثَّ قَـالَ ، َعـْن ِدينِـهِ  لِـكَ حلَِْمِه َوَعْظِمِه َال َيْصرِفُُه ذَ  ْنيَ ا بَـ مَ  بَِأْمَشاِط احلَِْديدِ  َوالَِّ لَيُـِتمَّنَّ الَّ
ََْت َال َخيَاُف ِإالَّ الََّ َوالذِّْئَب َعَلى َغَنِمِه َوَلِكـنَُّكْم  َعاَء ِإَىل َحْضَرَم َنَ  مٌ َْ قـَـَصنـْ سىلهردىن ئىلگىرى ئۆتكهن « »َتْسـتَـْعِجُل

 ئۇنىـڭ لـۇپ،ھهره قويۇ(دىنـدىن قـايتۇرۇش ئۈچـۈن)  ىرىنىڭ بېشـىنىڭ ئوتتۇرىسـىغاب ئۈممهتلهردىن
ئۇسـتىخانلىرىدىن  رىىلنىـڭ گۆشـالرئۇتارىلىـپ، مۈر تاغـاقالر بىـلهن ۆتىدىلهتتى ۋه ھهرتاپىنىغىچه 

 ئانــدىن پهيغهمــبهر  .»يانــدۇرۇۋېتهلمىگهن ئىــدى نى دىنــدىنالرئــۇ الرئــازاببــۇ . ىلىۋېتهتتىتئــاجرى
 قىلىـدۇ، ھهتتـا ئۈسـتۈنلۈككه ئىـگهنـى ىدىن ئىسـالمتائاال هللابىلهن قهسهمكى، هللا« مۇنداق دېدى:

باشـقا ھېچكىمـدىن  تىـنهللا لهرلىـق كىشـىغئۇالبولغان ئارىلىقتا ماڭغان سهنئادىن ھهزرىمهۋتكىچه 
م قهۋ ىن سـىلهر ئالـدىراڭغۇلـېك ئهنسىرهيدۇ. الدىنلهربۆرىلىرى توغرۇلۇق ۋه قوي قورقمايدىغان بولىدۇ

  942F۳.}»ئىكهنسىلهر
                                                           

 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -104سۈره نىسائ  ۱
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -214سۈره بهقهره  ۲
 بۇخارى رىۋايىتى ۳
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رَُكوا َأْن يـَُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم َال  تائاال مۇنداق دېگهن:هللا ـْبِلِهْم اْ َأَحِسَب النَّاُس َأْن يـُتـْ  يـُْفتَـُنوَن َوَلَقْد فـَتَـنَّا الَِّذيَن ِمـْن قـَ

ُ الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَـْعَلَمنَّ  َليَـْعَلَمنَّ الَّ دهپ قويۇش بىلهنـال » ئىمان ئېيتتۇق«مىم، ئىنسانالر  ف المئهلى اْلَكـاِذِبنيَ فـَ

ــىنىدۇق،  ــقهتهن س ــز ھهقى ــۆتكهنلهرنى بى ــۇرۇن ئ ــۇالردىن ب ــدۇ؟ ئ ــز، دهپ ئويالم ســىنالماي تهرك ئېتىلىمى

   .943F۱(ئىمانىدا) راستچىلالرنى چوقۇم بىلىدۇ، (ئىمانىدا) يالغانچىالرنىمۇ چوقۇم بىلىدۇهللا

 تىھان كهلگهن ئىدى. مالرغا مۇشۇنداق چوڭ بىر ئى ئهھزاب كۈنىسىده ساھابه كىرام 

ـْوِقُكْم َوِمـْن َأْسـَفَل ِمـْنُكْم َوِإْذ عَاغَـْت اْألَْبَصـاُر َوبـََلـَـْت : دېـگهن مۇنـداق تائـاالهللابۇ ھهقـته  ِإْذ َجـاُءوُكْم ِمـْن فـَ

ُتِلـَي اْلُمْؤِمنُـوَن َوعُْلزِلُـوا عِلْـَزاال َشـِديًدا َوِإْذ يـَُقـوُل اْلُمنَـاِفُقوَن َوالـَِّذيَن ِيف قـُلُـو اْلُقُلوُب اْحلَنَـاِجَر َوَتظُنُّـوَن بِـالَِّ الظُّ  ِبِْم نُـوَن ُهَنالِـَك ابـْ

ُ َوَرُسولُُه ِإال ُغُرورًا ئهينى ۋاقىتتـا ئـۇالر يـۇقىرى تهرىپىڭالردىنمـۇ، تـۆۋهن تهرىپىڭالردىنمـۇ  َمَرٌض َما َوَعَدنَا الَّ

(ھۇجۇم قىلىپ) كهلگهن ئىدى. بۇ چاغدا كۆزۈڭالر چهكچىيىپ قالغـان، يـۈرىكىڭالر ئاغزىڭالرغـا قاپلىشـىپ 
ن لهر سىنالغان ۋه (بېشـىغا كهلـگهمۇئمىنھهققىده تۈرلۈك گۇمانالردا بولغان ئىدىڭالر. بۇ يهرده هللاقالغان، 

كۈننىڭ قاتتىقلىقىدىن گويا ئۇالرنى يهر سىلكىگهندهك) قاتتىق تهۋرىنىشكه ئۇچرىغان ئىدى. ئهينى ۋاقىتتـا 
ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرى بىزلهرگه قۇرۇق ۋهدىلهرنى هللا«مۇناپىقالر ۋه دىللىرىدا (مۇناپىقلىق) كېسىلى بارالر: 

  .944F۲دېيىشهتتى» قىلىپتىكهن
  ھىرهقلى ئهبۇ سۇفياندىن:

 ئهبۇ سۇفيان:  ،دهپ سورىغاندا ـــسىلهر ئۇنىڭ بىلهن جهڭ قىلدىڭالرمۇ؟  ـــ
 دهپ جاۋاب بهردى. ھىرهقلى:  ـــ ،ھهئه ـــ
 دهپ سورىغاندا، ئهبۇ سۇفيان:  ـــئاراڭالردا ئۇرۇش قانداق بولدى؟  ـــ
  ھىرهقلى: .دهپ جاۋاب بهرگهن ـــ ،بولدى بهزىده بىزگه ،بهزىده ئۇنىڭغا غهلىبه ـــ
 دېدى.  ـــئۇالرغا بولىدۇ،  غهلىبهئاندىن پهيغهمبهرلهر ئاشۇنداق سىنىلىدۇ،  ـــ

 سىلهر تېخى ئىلگىرىكىلهر ئۇچرىغان كۈلپهتلهرگه ئۇچرىماي تۇرۇپ جهننهتكه كىرىشنى: تائاالنىڭهللا

ــۆتكهن ( ــرى ئ ــىلهردىن ئىلگى ــىلهر؟ س ــۇئمىن)ئويالمس ــان ۋهم ــۈلپهتلهرگه ئۇچرىغ ــا، ك  لهر ئېغىرچىلىقالرغ

 يجىســمانى يىنچىلىــق،ىق يئىقتىســادىئۇنىــڭ مــۇئمىننى  ،دېــگهن ســۆزى چۆچۈتــۈۋېتىلگهن ئىــدى
 ىيهتقــانۇن تهقــدىرىي كىتىلىــپ كهتــكهنېرقــۇنچ بىــلهن ســىنايدىغانلىقىنىڭ بۋه قو ئېغىرچىلىــق

 ىمــۇبىزگ ،كــى ئــۈممهتكه كهلگهنــدهكىئــۇ ســىناقالر بىــزدىن ئىلگىر ئىكهنلىكىــگه دااللهت قىلىــدۇ.
 كېلىشى الزىم.چوقۇم بىنىڭ مۇقهددىمىلىرىدىن بولغانلىقى ئۈچۈن ىكېلىدۇ. ئۇ غهل

 »َواْعلَـْم َأنَّ النَّْصـَر َمـَع الصَّـْربِ، َوَأنَّ اْلَفـرََ  َمـَع اْلَكـْرِب، َوَأنَّ َمـَع اْلُعْسـِر ُيْسـرًا« :ىدئى دېگهنمۇنداق رهسۇلۇلالھ 

يىنچىلىـق بىلهنـدۇر، بىـر ىدۇر، ئاسـانچىلىق ققىلىـش بىلهنـ رۋسـه نۇسـرهت–غهلىبه ،بىلگىنكى«
  945F۱.»بار الريىنچىلىق بىلهن كۆپ ئاسانچىلىقىق

 تهييارلىشى الزىم. ىيهتكهربىر مۇسۇلمان ئۆزىنى بۇ قانۇنھه
قارشـــى چىققۇچىالرنىـــڭ ۋه  ئۇالرغـــاپ قويغۇچىالرنىـــڭ، ياردهمســـىز تاشـــال مۇجاھىـــدالرنى

جىھادنىڭ مۇشـهققهتلىرىگه  مۇر قىلىشۋسهلىرىگه ىھشۈبتقۇچىالرنىڭ ىچالغ پىكرىنىمۇجاھىدالرنىڭ 
 . ھېسابلىنىدۇ ر قىلغانلىقنىڭ قاتارىدىنۋسه

                                                           
 ئايهتلهر -3، - 2، -1سۈره ئهنكهبۇت  ۱
 ئايهتلهر -12، -11، -10سۈره ئهھزاب  ۲
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نىڭ يولىـدا جىھـاد قىلىـدىغان هللا ُجيَاِهُدوَن ِيف َسِبيِل الَِّ َوال َخيَاُفوَن َلْوَمَة الِئمإ تائاال مۇنداق دېگهن: هللا

  .946F۲ۋه ماالمهت قىلغۇچىنىڭ ماالمىتىدىن قورقمايدىغان

ال تـَزَاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَِّيت قَاِئَمٌة بَِأْمِر هللا، ال َيُضرُُّهم َمْن َخَذَهلُم َأو َخـاَلَفُهم َحـَىت «مۇنداق دېگهن:  رهسۇلۇلالھ 
(يهنـى  نىـڭ ئهمـرىهللامېنىـڭ ئـۈممىتىم ئىچىـدىن بىـر گـۇرۇھ « »يَْأَيتَ أَْمُر هللا َوُهم ظَاِهُروَن َعَلى النَّـاس

 ،كهلگهنـگه قهدهر نـى ئالىـدىغان شـامال)ىئايالنىـڭ جېن–ئهر مـۇئمىن ھهربىـر ئالدىـدا قىيامهتنىڭ
) بىـلهن قىلىـش يهنـى ھهقنـى بهرپـا( شنىڭ ئهمرىنى ئورۇنالهللا ،ئىنسانالر ئۈستىدىن غالىب ھالدا

سىز تاشلىۋهتكهن ياكى ئۇالر بىـلهن قارشىالشـقانالر ئۇالرغـا زىيـان ۋاملىشىپ تۇرىدۇ. ئۇالرنى ياردهمدا
 947F۳.»يهتكۈزهلمهيدۇ

 قىلغۇچى ئۈچۈن ماالمهت قىلغۇچى، ئۇنى ياردهمسىز تاشالپ قويغـۇچى ۋه بهرپاھهرقانداق ھهقنى 

َأال ِإنَّ  ،نىـڭ يـاردىمى كېلىـدۇهللائۇنىڭغـا  ،قىلسا رۋسهئهگهر  .چى بولىدۇۇتقىئۇنىڭ ئىشىنى چالغ

  .948F٤يېقىندۇرنىڭ ياردىمى ھهقىقهتهن هللابىلىڭالركى،  َنْصَر الَِّ َقرِيبٌ 

ياردهمســــىز  ۇجاھىــــدالرنىمبــــۇ خىلــــدىكى :  ھلالرهســــۇلۇگه لهرىكىشــــقىلغــــان  ۋرســــه
ـــلىۋهتكۈچى ـــدالرمنىڭ، لهرتاش ـــىا غۇجاھى ـــڭ  قارش ـــاهللاچىققۇچىالرنى ـــان  خالىس ـــۇ زىي ھهرگىزم

 .شارهت بهردىېبىغانلىقى بىلهن يهتكۈزهلمهيد
 .ھېسابلىنىدۇ جۈملىسىدىن ر قىلغانلىقنىڭۋسهجىھادقا  ر قىلىشۋسهقىغا ۇيولنىڭ ئۇزۇنل

 ،دهكىنىـدېگ» الـدىراڭغۇ قهۋم ئىكهنسـىلهرلـېكىن سـىلهر ئ«غا:  خهبباب نىڭ  پهيغهمبهر 

ـــدىراڭغۇ نَســـاُن َعُجـــو ئىنســـاننىڭ تهبىئىتىـــدۇر. لۇق ئال ـــاَن اْإلِ  .949F٥ئىنســـان ئالـــدىراڭغۇدۇر ًال وََك

 ۋاقتى يېتىپ كېلىشـتىن گهكىمكى بىر نهرسى .دىغىنىدىن كۆپهيدىغىنى تۈزۇئالدىراڭغۇلۇقنىڭ بۇز
ۇق مهھـرۇم بولـۇپ ئالدىراڭغۇل .ۇم بولۇپ قېلىش بىلهن جازالىنىدۇدىن مهھرنىڭئۇ ،بۇرۇن ئالدىرىسا

نى پىشماسـتىن مېـۋىبىـر  قارىمامسـهن، ئهگهر سـهن .هقائىـدفىقھـى مانـا بـۇ  .قېلىشنىڭ سـهۋهبى
نـدىنى ھهق ئۈسـتىدىن ئالـدىراڭغۇلۇق به ،سـىزكىىھشۈب .مهنپهئهتلىنهلمهيسهن ، ئۇنىڭدىنئۈزسهڭ

چۈشۈپ كېتىشكه ئىتتىرىش ئۈچـۈن شـهيتاننىڭ دهرۋازىسـىنى ئېچىـپ بېرىـدۇ. ئـۇ بهنـده  يجىىرتهد
 بولىدۇ. ىگهنۋه چهتن ازغانيولدىن ئ ده،–دهپ گۇمان قىلىدۇ »يولنى قىسقارتىدۇ« ئالدىراڭغۇلۇقنى

َـُذوَك َخِلـيًال َوِإْن َكـاُدوا تائاال مۇنداق دهيـدۇ: هللا ـَرُه َوِإًذا الََّ نَـا َغيـْ نَـا ِإلَْيـَك لِتَـْفـَرتِي َعَليـْ لَيَـْفِتُنونَـَك َعـْن الـَِّذي َأْوَحيـْ

َناَك َلَقْد ِكْدَت تـَرَْكُن ِإلَْيِهْم َشْيًَّا َقِلـيال ِإًذا َألَذقْـنَـاَك ِضـْعَف اْحلَيَـاِة َوِضـْعَف الْ  َِِـَوَلْوال َأْن ثـَبَّتـْ نَـا َنِصـريًاَمَمـاِت مثَُّ ال   ُد لَـَك َعَليـْ

ئىپتىـرا ي قىلغان قۇرئانغا خىالپلىق قىلـدۇرۇپ، بىـزگه قۇرئانـدىن غهيرىينـى ىئۇالر سېنى بىز ساڭا ۋهھ

دوسـت  قىلدۇرۇشقا تاس قالدى، (ئۇالرنىڭ كۆڭلىدىكىدهك قىلغىنىڭدا) ئهلـۋهتته ئـۇالر سـېنى (ئـۆزلىرىگه)
مۇستهھكهم قىلمىغـان بولسـاق، ئۇالرغـا مايىـل بولـۇپ كهتكىلـى  سېنى بىز (ھهقته تۇرۇشتا) قىلىۋاالتتى.

                                                                                                                                                                                                 
 بهت -313جىلد  -1ناملىق كىتابى » ئهسسۈننه«ئىبنى ئهبى ئاسىمنىڭ  ۱
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -54سۈره نىسائ  ۲
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۳
 ئايهت -214سۈره بهقهره  ٤
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -11سۈره ئىسرائ  ٥
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ھهقىقهتهن تاس قالغـان ئىـدىڭ. ئهگهر شـۇنداق قىلىـدىغان بولسـاڭ، ئهلـۋهتته سـاڭا دۇنيـا ۋه ئـاخىرهتته 

  .950F۱ھهسسىلهپ ئازاب بهرگهن بوالتتۇق، ئاندىن سهن بىزگه قارشى ياردهم بېرىدىغان ھېچ ئادهم تاپالمايتتىڭ
بۇ ھېكمهتنىڭ : «ئۈچۈنيېپىش نى ىتته ئىنسان ئهيىبكىنىش ۋه ھهقتىن چهتنهشنى ئادهېبۇ چ

دېگهنـگه ئوخشـاش سـۆزلهر بىـلهن  »نىڭ مهنپهئهتىدهۋهت ،سىياسهتنىڭ جۈملىسىدىن ،جۈملىسىدىن
 كۆرسىتىشىدۇر.  چىرايلىقغا بولىدۇ. بۇنىڭ ھهممىسى شهيتاننىڭ ئۆز دوستلىرى چىاقزلىماپهرد

ــاال هللا ــدۇتائ ــداق دهي ــُدُهْم َوُميَنِّــيِهْم َوَمــا يَِعــُدُهمُ : مۇن ــْيطَاُن إِ  يَِع ــان)  ُغــُرورًا الَّ الشَّ ــا (يالغ ــهيتان ئۇالرغ ش

ۋهدىلهرنى بېرىدۇ ۋه ئۇالرنى خام خىيالغا سالىدۇ (يهنى ئهمهلده ئىشـقا ئاشـمايدىغان ئـارزۇالرنى كـۆڭلىگه 

   .951F۲قىلىدۇ سالىدۇ)، شهيتان ئۇالرغا پهقهت يالغاننىال ۋهده

َوَمْن يـَْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْمحَاِن نـَُقيِّْض َلُه َشْيطَانًا فـَُهَو َلُه َقرِيٌن َوِإنـَُّهـْم لََيُصـدُّونـَُهْم َعـْن تائاال مۇنداق دهيدۇ: هللايهنه 

يـۈز ئۆرۈيـدىكهن،  نى ياد ئېتىشتىن (يهنـى قۇرئانـدىن)هللاكىمكى مېھرىبان  السَِّبيِل َوَحيَْسُبوَن أَنـَُّهْم ُمْهتَـُدونَ 

بىز ئۇنىڭغا شهيتاننى مۇسهللهت قىلىمىـز (شـهيتان ئـۇنى ۋهسۋهسـه قىلىـدۇ)، شـهيتان ئۇنىڭغـا ھهمىشـه 

شۈبھىسىزكى، شهيتانالر ئۇالرنى (يهنى ئازغۇن كۇففارالرنى) توغرا يولـدىن توسـىدۇ، –ھهمراھ بولىدۇ، شهك

   .952F۳ئۇالر بولسا ئۆزلىرىنى توغرا يولدا دهپ گۇمان قىلىدۇ
 قىلىـش رۋسـهھهقـقه ئهگىشـىش ۋه ئۇنىـڭ ئۈسـتىده  ،لىشـى كېرهككـىېمۇسۇلمان كىشى بىلىۋ

رىشىشـنىڭ ئهڭ قىسـقا ېبىگه ئىـگهرچه يول ئۇزۇن، داۋانلىرى كۆپ، ماڭغۇچىلىرى ئاز بولسـىمۇ غهل
بىنىـڭ يېقىنلىقـى خىيـال ىگهرچه ئۇنىڭ يولى ئاسان، ماڭغۇچىسـىغا غهل يولى. ھهقتىن چهتنهش

قىلىنسىمۇ مهغلۇبىيهتتىن باشـقا نهرسـىنى ئېلىـپ كهلمهيـدۇ. بـۇ قـۇرۇق گۇمانـدىن باشـقا نهرسـه 
 ئهمهس. 

تَـَفــرََّق ِبُكــْم َعــْن َســِبيِلِه َذِلُكــمْ تائــاال مۇنــداق دهيــدۇ: هللا ــُبَل فـَ  َوَأنَّ َهــَذا ِصــَراِطي ُمْســَتِقيًما فَــاتَِّبُعوُه َوال تـَتَِّبُعــوا السُّ

توغرا يـولالردا ماڭمـاڭالر، ئـۇالر يولۇمدۇر، شۇ يولدا مېڭىڭالر، نامېنىڭ توغرا  بۇ َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 

نىــڭ ئهمرىنــى تۇتــۇپ دوزاخــتىن) ساقلىنىشــىڭالر ئۈچــۈن، هللا( .نىــڭ يولىــدىن ئايرىۋېتىــدۇهللاســىلهرنى 

  .953F٤سىلهرگه بۇ ئىشالرنى تهۋسىيه قىلىدۇهللا
ر ۋسـهقىلىـش ھهم جىھادنىـڭ مۇشـهققهتلىرىگه  رۋسهتىن يۈز ئۆرۈشىگه دهۋهتنىڭ ھهق كىشىلهر

ـُر النَّـاِس َولَـْو َحَرْصـَت ِمبُـْؤِمِننيَ تائاال مۇنداق دهيـدۇ: هللا. ھېسابلىنىدۇ قىلغاننىڭ جۈملىسىدىن  َوَمـا َأْكثـَ

ــرىس بولســاڭمۇ ــان ئېيتىشــىغا ھې ــڭ، ســهن گهرچه كىشــىلهرنىڭ ئىم ــېكىن) ئۇالرنى ــان  (ل تولىســى ئىم

 . 954F٥ئېيتمايدۇ

َناُكْم بِاْحلَقِّ َوَلِكنَّ َأْكثـَرَُكْم ِلْلَكـقِّ َكـارُِهونَ تائاال مۇنداق دهيدۇ: هللايهنه  بىـز سـىلهرگه ھهقىـقهتهن  َلَقْد ِجَّـْ

   .955F٦ھهق (دىن)نى كهلتۈردۇق ۋه لېكىن سىلهرنىڭ كۆپچىلىكىڭالر ھهق (دىن)نى يامان كۆرگۈچىلهردۇر
                                                           

 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -73سۈره ئىسرائ  ۱
 ئايهت -120سۈره نىسائ  ۲
 ئايهت -37، -36سۈره زۇخرۇف  ۳
 ئايهت -153سۈره ئهنئام  ٤
 ئايهت -103ف ۇسۇسۈره ي ٥
 ئايهت -78سۈره زۇخرۇف  ٦
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ئهگهر بـۇ ھهق بولغـان بولسـا « :ھهقنىڭ ئهگهشـكۈچىلىرىنىڭ ئـازلىقى بىـلهن بهنـدىگهشهيتان 
 ،مۇشـۇنداق ئـازدۇرۇش ئـارقىلىق ،دهپ ۋهسۋهسـه قىلىـدۇ »ھهممه ئادهم ئۇنىڭغا ئهگهشـكهن بـوالتتى

 بهندىنى ھهقتىن قايتۇرىدۇ. 

ئۇنىـڭ بىـلهن پهقهت  ِإال َقِليـلٌ َوَمـا آَمـَن َمَعـُه مۇنداق دهيدۇ:  توغرۇلۇقھ ئهلهيھىسساالم ۇتائاال نهللا

  .956F۱ئازغىنا كىشىلهر ئىمان ئېيتتى
ننىڭ مۇسا ئهلهيھىسساالم ۋه ئۇ زاتنىڭ ئهگهشكۈچىلىرىنى سـۈپهتلىگهنلىكى فىرئهۋ يهنهتائاال هللا

بـۇ كىشـىلهر ھهقىـقهتهن بىـر «ئېيتتىكى)  فىرئهۋن( ِإنَّ َهُؤالِء َلِشْرِذَمٌة َقِليلُـونَ توغرىسىدا مۇنداق دهيدۇ: 

   .957F۲ئوچۇم ئادهملهردۇر

ُم الِقَياَمــِة َويـُــْؤَتى النَّــِيبُّ « مۇنــداق دېــگهن: رهســۇلۇلالھ  َْ نى بىــر قىيــامهت كــۈ« »َولَــْيَس َمَعــُه َأَحــدٌ  ِإنَّــُه يـَــ

 958F۳.»كىشى يوق ھالهتته كېلىدۇپهيغهمبهر ئۆزى بىلهن ھېچ

ـُر َأْمـَواال مۇنـداق دهيـدۇ:  توغرۇلـۇقپـاكىتى  كهلتۈرىدىغانائاال كاپىرالرنىڭ تهللايهنه  َوقَـاُلوا َحنْـُن َأْكثـَ

» بىزنىڭ مـاللىرىمىز ۋه بـالىلىرىمىز ئهڭ كـۆپ، بىـز ئازابالنمـايمىز«ئۇالر يهنه:  َوَأْوالًدا َوَما َحنْـُن ِمبَُعـذَِّبنيَ 

  .959F٤دېدى
س قىلمـاڭ! ېرىكىشـلىك ھـېسىز گهرچه ماڭغۇچىالر ئاز بولسىمۇ ھهق يولـدىن ز ،شۇنىڭ ئۈچۈن

 باتىلنىڭ يوللىرىغا ئالدىنىپ قالماڭ! ،گهرچه ھاالك بولغۇچىالر كۆپ بولسىمۇ

ـَي َمـْن َنَشـاُء َوال يـُـَردُّ َحىتَّ ِإَذا اْستَـْيَََّس الرُُّسُل َوظَنُّوا أَنـَُّهـْم قَـْد ُكـِذبُوا َجـاَءُهْم َنْصـُرنَا تائاال مۇنداق دهيدۇ: هللا فـَُنجِّ

ــَرٌة ُألْوِيل األَْلَبــابِ  ــان  بَْأُســَنا َعــْن اْلَقــْوِم اْلُمْجــرِِمَني َلَقــْد َكــاَن ِيف َقَصِصــِهْم ِعبـْ ــڭ ئىم ــبهرلهر (قهۋمىنى ــا پهيغهم ھهتت

چاغـدا،  ئېيتىشىدىن) ئۈمىدسىزلهنگهن ۋه (قهۋمـى تهرىپىـدىن) يالغانغـا چىقىرىلغانلىقىغـا جهزم قىلغـان
بىز خالىغان ئادهملهرنى قۇتقۇزدۇق، بىزنىڭ ئازابىمىز گۇناھكـار  .ا بىزنىڭ ياردىمىمىز يېتىپ كهلدىئۇالرغ

  .960F٥قهۋمدىن قايتۇرۇلمايدۇ. ئۇالرنىڭ قىسسىسىدىن ئهقىل ئىگىلىرى ئهلۋهتته ئىبرهت ئالىدۇ
 رۋسـهۋه چارىسـىنىڭ ئازلىقىغـا  رنىڭ ئاجىزلىقىغـا، ئۇالرنىـڭ نامراتلىقىغـاهئهگهشـكۈچىل هھهقق

چـۈنكى ئـۇالر  ،ھېسابلىنىدۇ نقىلغاننىڭ جۈملىسىدى رۋسهقىلىش ھهم جىھادنىڭ مۇشهققهتلىرىگه 
ئـۇالر  ؛هم چۈشـىدىغان ھهقنىـڭ قوشـۇنلىرىئۇالر ئۈستىگه يارد ؛پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهگهشكۈچىلىرىدۇر

 كۆرسىتىشـكهساخاۋهت ا زىننهتلىرىدىن يىراق، نىڭ ساختئۇقا يېقىن، دۇنيا ۋه هللابلىرى نازۇك، قهل
 دۇر. كىشىلهررىشكه ئالدىرايدىغان ېۋه قۇربان ب

ََن ِإالَّ ِبُضَعَفاِئُكمْ «مۇنداق دېگهن:  پهيغهمبهر  رنىـڭ لىرىڭالسـىلهر پهقهت ئاجىز« »َهْل تـُْنَصُروَن َوتـُْرَزُق

  961F٦.»رىلىسىلهرېب رىزىق ۋه نۇسرهت ۋه دۇئاسى سهۋهبىدىنال) رىكىتىهب(يهنى ئۇالرنىڭ  سىدىنالىيۈز
                                                           

 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -40سۈره ھۇد  ۱
 ئايهت -54سۈره شۇئهرائ  ۲
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۳
 ئايهت -35سۈره سهبهئ  ٤
 ئايهت -111، -110ف ۇسۇسۈره ي ٥
 بۇخارى رىۋايىتى ٦
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أَنـُـْؤِمُن مۇنـداق دېـگهن:  توغرۇلـۇقھ ئهلهيھىسساالمنىڭ قهۋمىنىڭ كهلتۈرگهن باھانىسـى ۇنهللا 

ئى نۇھ!) ساڭا تۆۋهن تهبىقىدىكى ئـادهملهر ئهگهشـكهن تۇرسـا، سـاڭا بىـز «(ئۇالر:  َلَك َواتـَّبَـَعَك اَألْرَذلُـونَ 

  .962F۱دېدى» ئېيتامدۇق؟ئىمان 

َوقَاُلوا َلْوال نـُزَِّل مۇنداق دېگهن:  توغرۇلۇقتائاال مهككه كاپىرلىرىنىڭ كهلتۈرگهن باھانىسى هللايهنه 

بـۇ قۇرئـان نېمىشـقا ئىككـى شـهھهر «ئۇالر:  َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى رَُجلإ ِمْن اْلَقْريـَتَـْنيِ َعِظيمإ َأُهْم يـَْقِسُموَن َرْمحَـَة رَبِّـكَ 

ــدى؟ ــل قىلىنمى ــادهمگه نازى ــا ئ ــر كاتت ــدىن) بى ــائىف ئادهملىرى ــلهن ت ــكه بى ــى مهك ــتى. » (يهن دېيىش

  963F۲ردىگارىڭنىڭ رهھمىتىنى ئۇالر تهقسىم قىلىپ بېرهمدۇ؟هپهرۋ

َُه أَْم {ئۇ ئهبۇ سـۇفياندىن:  ،نىڭ خېتى يېتىپ كهلگهنده ھىرهقلىگه پهيغهمبهر  َأْشـرَاُف النَّـاِس اتـَّبَـُعـ
دهپ سورىدى. ئهبـۇ  }ياكى ئاجىزلىرىمۇ؟كىشىلهرنىڭ ئۇلۇغلىرى ئهگىشىۋاتامدۇ  ئۇنىڭغا{ }ُضـَعَفاُؤُهْم؟

دېدى. ھىرهقلـى:  }بهلكى ئۇالرنىڭ ئاجىزلىرى ئهگىشىۋاتىدۇ{ }ُهمْ ل ُضـَعَفاءُ بـ{ رىپ:ېسۇفيان جاۋاب ب

964Fدېدى. }هگهشكۈچىلىرىدۇرئۇالر (يهنى ئاجىزالر) پهيغهمبهرنىڭ ئ{ }َوُهْم أَتْـَباُع الرُُّسلِ {

۳ 

نَـاَك تائاال مۇنداق دېدى: هللا َواْصـِربْ نـَْفَسـَك َمـَع الـَِّذيَن يَـْدُعوَن رَبـَُّهـْم بِاْلـَـَداِة َواْلَعِشـيِّ يُرِيـُدوَن َوْجَهـُه َوَال تـَْعـُد َعيـْ

َيا نـْ ُهْم ُترِيــُد عِيَنــَة اْحلََيــاِة الــدُّ ئاخشــامدا ئۇنىڭغــا –ئهتىــگهن ســهن پهرۋهردىگارىڭنىــڭ رازىلىقىنــى تىــلهپ، َعــنـْ

چان بولغـان ھالـدا بىلـله بـولغىن، رۋسـهئىبادهت قىلىدىغانالر (يهنى ئاجىز، كهمبهغهل مۇسۇلمانالر) بىلهن 
ھاياتىي دۇنيانىـڭ زىبـۇزىننىتىنى (يهنـى مۇشـرىكالرنىڭ چوڭلىرىنىـڭ سـۆھبىتىنى) دهپ، ئـۇالرنى كـۆزگه 

  .965F٤ئىلماي قالمىغىن
ــى مۇســۇلمان قېرىندىشــىم ــوغرا ســىز شــۇنى بىلىڭكــى، !ئ ــا) –تهشــۋىقاتالرنىڭ (ت نه خاتالىقىغ

ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ سانى، نه ئۇالرنىڭ بايلىقلىرى ياكى شۆبه ئورۇنلىرىنىڭ كۆپلىكى بىلهن ھۆكـۈم 

ئېلىــپ كهلــگهن ھهقىقهتــكه ئۇيغــۇن  غــا مهنھهجلىرىنىــڭ رهســۇلۇلالھ بهلكــى ئۇالر قىلىنمايــدۇ.

مۇنداق دېگهن ئىدى:  ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد  .ۆكۈم قىلىنىدۇبىلهن ھ كهلمىگهنلىكى–كهلگهن

يالغۇز قالساڭمۇ يولۇڭنىڭ ھهقىقهتكه ئۇيغۇن ، جامائهت دېگهن} {كَ دَ ْحـوَ  تَ ْنـكُ   نْ إِ ، وَ قَّ اْحلَـ قَ افَ ا وَ مَ  ةُ اعَ مَ جلَْ اَ {

 966F٥.}بولغىنىدۇر
ــــدىن مهنھهج ــــوغرا بولغىنى ــــڭ ت ــــىرتنى ــــوغرا س ــــۋىقاتالرنىڭ (ت ــــا) –يهنه تهش خاتالىقىغ

 ھۆكۈم قىلىنىدۇ. تۇشتىكى ساداقهتمهنلىكى بىلهنۇئهگهشكۈچىلىرىنىڭ ئۇ مهنھهجنى ت
 ئۇنىڭغـا، تىننى ئاز ۋه ئاجىز بولغانلىقىده ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ ساپدهسلى ،نچهىھهق دهۋهت كۆپ

ڭ قاتناشــقۇچىالرنى كېــيىن دىننــگهيهچۈك ىســى بىــلهن دهۋهتۋالرنىڭ مهرتىانشــقئــاۋاز قوئىلگىــرى 
ـــۇ ۋمهرتى ـــا ب ـــاۋاز قوشۇشـــتا ئ ئۇنىڭغـــاىســـى ئوخشـــاش بولمايـــدۇ. مان ۋه  بولغـــانلىق ىلگىـــرىئ
سـۆزىده ئىشـارهت قىلىـپ مۇنـداق  تۆۋهندىكىتائاال ئۆزىنىڭ هللا. بۇنىڭغا لىتىىانلىقنىڭ پهزغىئالدىر

                                                           
 ئايهت -111سۈره شۇئهرائ  ۱
 ئايهتلهر -32، -31سۈره زۇخرۇف  ۲
 رىۋايىتى بۇخارى ۋه مۇسلىم ۳
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -28سۈره كهھف  ٤
 بهت-70جىلد  -1ناملىق كىتابى » ئىغاسهتۇل لهھفان«ئىبنى قهييۇمنىڭ  ٥
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ْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتَل ُأْولَََِّك  :دهيدۇ َفَق ِمْن قـَ َفُقـوا ِمـْن بـَْعـُد َوقَـاتـَُلوا وَُكـ َأْعظَـُم َدرََجـًة ِمـنَ ال َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن أَنـْ  َوَعـَد ال� الـَِّذيَن أَنـْ

ُ اْحلُْسـَىن  بىلهن  رهسۇلۇلالھمال سهرپ قىلغانالر ۋه (–هتھى قىلىنىشتىن ئىلگىرى پۇلفسىلهردىن مهككه  الَّ

مـال) نهپىـقه –نغانـدىن كېـيىن پـۇلىهتھـى قىلفبىرلىكته تۇرۇپ دۈشمهنلهر بىـلهن) ئۇرۇشـقانالر (مهكـكه 
هتھـى فبىـرى بىـلهن) بـاراۋهر ئهمهس، ئهنه شـۇالرنىڭ دهرىجىسـى (مهكـكه –غانالر ۋه ئۇرۇشقانالر (بىـرقىل

بىـرىگه جىسـىدىن) چوڭـدۇر، (ئۇالرنىـڭ) ھهرقىلىنغاندىن) كېيىن نهپىقه قىلغـان ۋه ئۇرۇشـقانالرنىڭ (دهرى

   .967F۱جهننهتنى ۋهده قىلدىهللا
ــۈنكى ــدھهر ،چ ــالىقان ــۈك ئ ــر بۆل ــاز بى ــا پهقهت ئ ــيىن، ئۇنىڭغ ــى قى ــنىڭ باشلىنىش  ياق ئىش

ئۇنىڭغـا  ،ئهگهر ئىش ۋۇجۇدقا چىقسـا ھهقىقهتهن ئاز.ئۇالر  .كىشىلهرال جۈرئهت قىالاليدۇھىممهتلىك 
. ئۇالرنىـڭ قاتنىشـىدۇكىشـىلهر رهلمهيدىغان يهنه بىر بۆلـۈك ېباشتىكى قىيىنچىلىققا بهرداشلىق ب

ــرى  ــقانالدهرىجىســى ئىلگى ــاۋاز قوش ــدۇ. ئ ــۆۋهن بولى ــرىگه رنىڭ دهرىجىســىدىن ت ــڭ) ھهربى (ئۇالرنى

 .جهننهتنى ۋهده قىلدىهللا
بهلكـى  ،ئـوراپ تۇرماسـتىن قىيىـنچىلىقال ھهق دهۋهتنى دهسـلهپته پهقهت ،ندهكئېيتقاتائاال هللا

شهيتانالرنىڭ زومىگهرلىـك  ىيئىنسان بولمىشھهقنىڭ دۈشمهنلىرى  قاتتىق بولغان ئۇنى ئۇنىڭدىنمۇ
 :قىلىشىدىن قورقۇش ھهم ئوراپ تۇرىدۇ

 َْفَما آَمَن ِلُموَسى ِإال ُذرِّيٌَّة ِمْن قـَْوِمِه َعَلى َخْوفإ ِمْن ِفْرَعْوَن َوَمَلَِِّهْم َأْن يـَْفِتنَـُهم  مۇسـاغا پهقهت ئـۆز قهۋمىـدىن

ۋه ئۇنىـڭ قهۋمىنىـڭ چوڭلىرىنىـڭ زىيانكهشـلىك  فىرئهۋن(يهنى بهنى ئىسرائىلنىڭ ئهۋالدىدىن) ئازغىنىسى 

  .968F۲قىلىشىدىن قورققان ھالدا ئىمان ئېيتتى
ئوتتۇرىسـىنى بىـلهن سـاھابىلهرنىڭ  نىـڭ ئۇتائـاالهللا ،مانا بۇ قورقۇنچ ھالهتتىكى ئىمـان بولـۇپ

ــان ئىــدى.  ــدنىڭ هللائايرىغ ــى (ھــۇدهيبىيه كېلىشــىمى)ئايىتىــده  يــۇقىرىقىســۈره ھهدى نى فهتھ
ــايرىغۇچى قىلــدىارنىڭ ئهســاھابىل ھۇدهيبىيىــدىن ئىلگىــرى ئىمــان  ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن .رىســىنى ئ

 ،ىســىدىن بۈيــۈك بولــدىمهرتىۋىســى ئۇنىڭــدىن كېــيىن ئىمـان ئېيتقانالرنىــڭ مهرتىۋئېيتقانالرنىـڭ 
لهن كېيىنكى خاتىرجهملىكنىـڭ ئوتتۇرىسـىنى ىكى قورقۇنچ بىمى ئىلگىرىلىشېچۈنكى ھۇدهيبىيه ك

 -٨يىلىدىن  -٦ يىنىڭىجرىھىنكى ئىككى يىل ئىچىده (يهنى ئىدى. ھۇدهيبىيىدىن كېي ئايرىغان

ــچه ــبهر يىلىغى ــبىتى پهيغهم ــڭ نىس ــالمغا كىرگهنلهرنى ــدىن ) ئىس ــبهر بولغىنى ــڭ پهيغهم ــا  نى ت
يىـل ئىچىـده ئىمـان ئېيتقانالرنىـڭ  ١٩ىچه بولغـان گيىلى ھۇدهيبىيه كېلىشىمى -٦رىيىنىڭ جىھ

  سـاھابه ١٤٠٠بىلهن  ھهسسه كۆپ بولدى. ھۇدهيبىيه كۈنىسىده پهيغهمبهر نىسبىتىدىن نهچچه 

 ١٠بىـلهن  پهيغهمـبهر  ،كۈنىسـىده ىهتھـفمهكـكه  كىئىككى يىل كېيىن ئۇنىڭدىنبولغان بولسا، 

  بولغان ئىدى. مىڭ ساھابه 
بولىـدۇ. شـۇنىڭ ىسىنى كۆرۈۋالسـىڭىز مهرتىۋمانا بۇنىڭدىن قورقۇنچ ھالهتته ئېيتقان ئىماننىڭ 

لىتىنـى قولغـا كهلتۈرۈشـكه ىبـۇرۇن قاتنىشـىپ بىرىنچىلىـك پهز جىھادقـامۇسۇلمان كىشى  ،ئۈچۈن
يىنچىلىقـى، مـاڭغۇچىالر ىلهتـتىن يولنىـڭ قىپهز مهزكـۇرئىنتىلىشى الزىـم. ئـۇ كىشـىنى شـهيتان 

ــ ــلهن بوشاش ــى بى ــاجىزلىقى ۋه دۈشــمهنلىرىنىڭ زومىگهرلىك ــڭ ئ ــازلىقى، ئۇالرنى ــانىنىڭ ئ تۇرۇپ س
 . مهنسۇپ قهھامان ھهق غهلىبهچۈنكى  ،قويمىسۇن

                                                           
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى –10سۈره ھهدىيد  ۱
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -83سۈره يۇنۇس  ۲
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ُ َألَ تائـــاال مۇنـــداق دهيـــدۇ: هللا  مهن ۋه مېنىـــڭ«لهۋھۇلمهھفۇزغـــا): هللا( ْغِلـــَنبَّ أَنَــا َوُرُســِليَكتَــَب الَّ

  .969F۱دهپ يازدى» پهيغهمبهرلىرىم چوقۇم غهلىبه قىلىمىز

ْلَيتَـَناَفسِ َوِيف َذِلَك تائاال مۇنداق دهيدۇ: هللايهنه     970F۲!قىزىققۇچىالر شۇنىڭغا قىزىقسۇن اْلُمتَـَناِفُسونَ  فـَ

ر ۋســه نۇســرهت–غهلىــبه ،بىلگىنكــى« »َواْعَلــْم َأنَّ النَّْصــَر َمــَع الصَّــْربِ «مۇنــداق دېــگهن:  پهيغهمــبهر 

 .»قىلىش بىلهندۇر
بىـر  تهبىئىتىگه بىرهر ئىشنىڭ ياقماسلىقى ۋه ياكى ئهمىر ،ىققىيىنچىل ىكىدجىھاد مهيدانلىرى

ــۆزى ئېلىۋالغــان تهقــدىردىمۇ  ،نهرســىنى قــول ئاســتىدىكىلهرگه بهرمهي  ىــشئىتــائهت قىل ئۇنىڭغــائ
ــالرغا ــارلىق ئىش ــه قات ــ رۋس ــڭ مۇش ــش جىھادنى ــهقهتلىرىگه هققىلى ــدىن رۋس ــڭ قاتارى  قىلغانلىقنى

 .ھېسابلىنىدۇ

ـــبهر  ـــگهن:  پهيغهم ـــداق دې ـــريِِه َشـــْيًئا َيْكَرُهـــه فـَْلَيْصـــِربْ «مۇن ـــى ئهمىر« »َمـــْن رََأى ِمـــْن أَِم ـــكىمك دىن ى

971F!»قىلسۇن رۋسه ،كۆرسه نىئىش هربىرياقتۇرمايدىغان 

۳ 

دېـگهن تېمىـدا » يهتلىرىىئالدىـدىكى مهجبـۇر ئهزاالرنىڭ ئهمىر«الدىمىزدىكى بۇنىڭ تهپسىالتى ئ
 كېلىدۇ.

ۇ جىھادنىڭ مۇشهققهتلىرىگه مقىلىش رۋسهئهزىيهتلىرىگه داش قېرىنداشالرنىڭ پمۇشۇ يولدىكى سه
دىكى ىچــۈنكى جىھــاد مهيــدانى ھهرخىــل ســهۋىي ،ســابلىنىدۇېمراقى ھىنىڭ ئهڭ مــۇھىشــقىل رۋســه

كى ئۆزىگه زۇلۇم قىلىـدۇ، يهنه بىـر بـۆلىكى ئوتتـۇرا يـول ىرنى جۇغاليدۇ. ئۇالرنىڭ بىر بۆلمۇسۇلمانال
ى بولىـدۇ. دىـن لىگـۈچىنىـڭ ئىزنـى بىـلهن ياخشـى ئىشـالرغا ئىلگىرهللاىـر بـۆلىكى تۇتىدۇ، يهنه ب

مهنپهئهتـى ئۈچـۈن بىـرگه  يجىھاد قىلىشـتىن ئىبـارهت شـهرىئهتنىڭ بـۇ ئـالى دۈشمهنلىرىگه قارشى
ئۆزىگه زۇلۇم قىلغۇچىنى ئۆزى ھهققىده ۋه قېرىنداشلىرىنىڭ  ،ياشاشقا توغرا كېلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن

ئهزىيهتلىـرىگه يهنه ھهممهيلهننـى قېرىنداشـلىرىنىڭ  ،ورقۇشقا تهۋسـىيه قىلىمىـزدىن قهللاھهققىده 
 قىلىشقا تهۋسىيه قىلىمىز. رۋسه

ٌر ِمْن الَِّذي َال ُخيَاِلُط «مۇنداق دېگهن ئىدى:  پهيغهمبهر  اْلُمْؤِمُن الَِّذي ُخيَاِلُط النَّاَس َوَيْصِربُ َعَلى أََذاُهْم ، َخيـْ
 ،مۇئمىنغان ىدىقىل رۋسهئهزىيهتلىرىگه ئۇالرنىڭ  ،لىشىپىگه ئاركىشىلهر« » َيْصِربُ َعلَـى أََذاُهـمْ النَّاَس َوَال 

  972F٤.»دىن ياخشىمۇئمىن يدىغانالشماىئۇالرغا ئار، ياملقىال رۋسهئهزىيهتلىرىگه نىڭ كىشىلهر
 .سانىلىدۇ نتهقۋادارالرنىڭ سۈپهتلىرىدى رۋسهمانا بۇ 

ـَْيَظ َواْلَعاِفَني َعنِ دېگهن:  مۇنداق تائاالهللا ُ حيُِبُّ اْلُمْكِسِننيَ  َواْلَكاِظِمَني اْل (ئۆچ ئېلىشقا قـادىر  النَّاِس َوالَّ

تۇرۇقلۇق) ئاچچىقىنى يۇتىدىغانالر، (يامانلىق قىلغان ياكى بوزهك قىلغان) كىشىلهرنى كهچۈرىدىغانالردۇر. 

  .973F٥ياخشىلىق قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇهللا
                                                           

 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -21سۈره مۇجادىله  ۱
 ىر قىسمىئايهتنىڭ ب -26سۈره مۇتهففىفىين  ۲
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۳
 بۇخارى رىۋايىتى ٤
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -134سۈره ئال ئىمران  ٥
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 ر قىلىش ئارقىلىق ئېرىشـىدىغان مۇشـۇۋقېرىنداشلىرىنىڭ ئهزىيهتلىرىگه سه گهكىشىمۇسۇلمان 
شـىش ئـارقىلىق لىىيهنه بىر پايدا باركى، مۇسۇلمان كىشى ئـۇنى كىشـىلهرگه ئار بىرگهساۋاب بىلهن 

 ئۇ بولسىمۇ ئۆز نهپسىنىڭ ئاپهتلىرىنى بىلىۋېلىش. .قولغا كهلتۈرهلهيدۇ
چ ۇالشماي، ئۇالرنىـڭ ئهزىيهتلىـرىگه دىئۇ ئادهم كىشىلهرگه ئار ،بولساز ېى تقبىر ئادهمنىڭ ئاچچى

گه كىشـىلهرىنىڭ يامانلىقىنى بىلهلمهيدۇ. ئهگهر شـۇنداق قىلسـا (يهنـى قئاچچى ئۆز ،كهلمهي تۇرۇپ
ئـۇنى رۇسالشـقا  ،ئۆز نهپسىنىڭ ئاپهتلىرىنى بىلىپ ،چ كهلسه)ۇزىيهتلىرىگه دئۇالرنىڭ ئه ،لىشىپىئار

ــاپهتلىرىنى  ،ڭاشــۇ .ىــدۇكهت قىلىــھهر ــده نهپســىنىڭ نۇرغــۇن ئ ــۇرۇپ ىگه ئاركىشــىلهربهن الشــماي ت
 بىلهلمهيدۇ.

مى ۇنىـڭ قىلغـان زۇلـتۇغقانالر–ئۇرۇق يېقىن«شائىرنىڭ:  شقا ئاگاھالندۇرماقچىمهن،ئى ىرمهن ب
 ،دېگىنىـدهك »ۇرئـازابلىقتچنىـڭ چۈشـكىنىدىنمۇ قىلى دا سـوقۇلغانھىندىسـتاننهپسىگه نىسبهتهن 

ئهزىيهتلىـرىگه قىلىـدۇكى، قېرىنداشـلىرىنىڭ  رۋسهئهزىيهتلىرىگه نۇرغۇن مۇسۇلمانالر دۈشمهنلهرنىڭ 
 قىلمايدۇ.  رۋسه

قىلىـش  رۋسـهئهزىيهتلىـرىگه پ قويمـاقچىمهنكى، قېرىنداشـلىرىنىڭ ۈرۈمهن ئۇالرغا شۇنى بىلـد 
قىلىــش ئــارقىلىق ئىبــادهت  رۋســهدى ئۇنىڭــدىن باشــقا نهرســىگه ۋاجىــب. بىــز ئــۇ ئــارقىلىق خــۇد

قىلىش  رۋسهئهزىيهتلىرىگه بىز قېرىنداشالرنىڭ  . شۇنداقال،زئىبادهت قىلىمى اقهللا قىلغىنىمىزدهك
 د قىلىمىز.ىتائاالدىن ئهجىر ۋه مۇكاپات ئۈمهللائارقىلىق 

بىــر بۆلــۈك  ،ئــۇ بولســىمۇ .ســۆزگه مۇناســىۋهتلىك يهنه بىــر ئهســكهرتىش بــار يــۇقىرىقىبــۇ يهرده 
يهنه بىـر بۆلـۈك قېرىنداشـالرنى  بـۇ خىـل ئهھـۋالالرنىڭ ئهخالقىنىـڭ ناچـارلىقى بولـۇپ، قېرىنداش

لهن يـاكى مۇنـداق ئـادهملهر بىـ ر بىلهن جىھاد قىلىش دۇرۇس ئهمهسبۇنداق ئهخالقى ناچار ئادهمله«
ــوق ــى ي ــڭ پايدىس ــاد قىلغاننى ــم جىھ ــرهت چۈش ــادهملهرگه نۇس ــداق ئ ــاكى بۇن ــز  ۋه هيدۇي ــاكى بى ي

شــى تــۇرۇش ئۈچــۈن جىھــاد قىلىمىــز دهپ كهلــگهن، ســېپىمىزدا بۇزغۇنچىالرنىــڭ بۇزۇقچىلىققــا قار
ــولغىنى؟ ــولغىنى قانــداق ب ــۇقىرى ســىنى تهربىــيه سهۋىيى–يــاكى بىــز قېرىنداشــالرنىڭ تهلىــم !ب ي
 قئـارقىلىسـهۋهبلهرنى كۆرسـىتىش –باھانه دهكدېگهن »كېرهكشىمىز ۈكۆتۈرگىچه جىھادنى كېچىكتۈر
 شهرىئهتته ئـۆزره ھېسـابالنمايدىغانغا ئېلىپ بارىدۇ. بۇنىڭ ھهممىسى ىجىھاد مهيدانلىرىنى تاشلىش

توغرۇلــۇق  شــهرىئهتته ئــۆزره ھېســابالنمايدىغان باھــانىلهرمهن ئىككىنچــى بابتــا  ،بولــۇپ باھــانىلهر
 يئىمــانى . مهن بۇنىڭغــازرىلهرنىــڭ جۈملىســىدىنۆمۇ شــۇ باتىــل ئباھــانىلهرئىــدىم. بــۇ  توختالغــان

بـارلىق « :مۇنداق دهپ ئـۆتكهن ئىـدىم تولۇقلىما ماۋزۇدا -٤ ىكىىرىدتهييارلىق مهسىلىسىنىڭ ئاخ
 بولۇش شهرت مۇسۇلمان مۇكهممهلى ئۈچۈن شۇبول ۋاجىبجىھادنىڭ  ى بىلهنتىپاقتالرنىڭ ئىالىمۆئ

 .»قالدۇرۇۋهتمهيدۇئهمهلدىن  كهلگهن بۇيرۇقنىقا قىلىش . پاسىقلىق جىھادئهمهس
بهش  هتتهئىشـهر قوغـداششۇنىڭغا بىـرلىككه كهلگهنكـى، دىننـى  ئۆلىماالرشۇناس قھىفىارلىق ب

ن ئىلگىرى قىلىنىـدۇ. جىھـاد ئـارقىلىق دىننـى سـاقالپ قوغداشتىجاننى ىكى دچىىئ زۆرۈرىيهتنىڭ
لىنىشـقا ى. بىـر مۇسـۇلمان ئۆلتۈرۈلـۈش ۋه يارپهرزگهرچه ئۇ ئۆلتۈرۈلۈشـكه ئېلىـپ بارسـىمۇ  قېلىش

جا كهلتۈرۈش هسىدىن جىھادنى بىيۈز قوغداشنى ىنىڭ دىنهللانېمه ئۈچۈن يۇ، –ۇرهلهيدېبهرداشلىق ب
 ،سـتىگهۈئۇنىـڭ ئ رهلمهيـدۇ؟ېلىرىگه بهرداشلىق بئهزىيهتنىڭ ىرىقېرىنداشل تاى داۋامالشتۇرۇشۋه ئۇن

رىلىـدىغان ېكىشىگه ئهجىر بقىلىش ئارقىلىق ئۇ  رۋسهئهزىيهتلىرىگه قېرىنداشلىرىنىڭ  ،خالىساهللا
 تۇرسا!
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ُ ، َوَمــا أُْعِطــَى َأَحــٌد َعطَــاًء َخــريْ «مۇنــداق دېــگهن:  پهيغهمــبهر  ُْه الَّ  »ِمــَن الصَّــْربِ  َوَأْوَســعَ  اَمــْن يـََتَصــبـَّْر ُيَصــربِّ

ياخشـىراق ۋه  مۇدىنرۋسه ئادهمگهېچ ھ .دۇىقىل چانرۋسه ئۇنى تائاالهللا ،قىلسا تهلهپ رۋسهكىمكى «
  974F۱.»گىنى يوقرىلېبىر نهرسه ب هككهڭر

تىرىشچانلىق كۆرسىتىش ئـارقىلىق قولغـا كهلتۈرۈلىـدىغان  رۋسهئۇ ھهدىسنىڭ مهنىسى شۇكى، 
ئاشـۇ بهنـدىنىڭ  رۋسـه ،ده، ئـاقىۋهت–قىلىـدۇ رۋسهبىر نهچچه قېتىم زورمۇزور  كىشى ئهخالق بولۇپ،

 ئۆتكهن ئىدىم.بابتا ئىشارهت قىلىپ  -٤ئايرىلماس ئهخالقىغا ئايلىنىدۇ. مهن بۇنىڭغا 
ــۇرۇپتىمىز، قېرىنداشــ ــامىله قىلىــش ئورنىــدا ت  الرنىڭبىــز مۇســۇلمان قېرىنداشــالر بىــلهن مۇئ

، قىلىمىز. ئـۇ بولسـىمۇ ۋسىيهنى تهىجىنى قولغا كهلتۈرۈشدهرى هكنىڭ دهرىجىسىدىنمۇ ئۈستۈنررۋسه
 لىق قىلىش. ىتىش، يامانلىق قىلغان كىشىگه ياخشېۋۈزۇلۇم قىلغان كىشىنى كهچۈر

ــاال هللا ــتائ ــگهن: اق ددمۇن َــاِهِلنيَ ې َْ ــاْلُعْرِف َوَأْعــِرْض َعــْن ا ــَو َوْأُمــْر ِب ــۇتقىن،  ُخــْذ اْلَعْف ــت ت ــۇنى دوس ئهپ

ياخشى ئىـش قىلىشـقا) بـۇيرۇغىن، نـادانالر بىـلهن تهڭ بـولمىغىن  ياخشىلىققا (يهنى ياخشى سۆز قىلىشقا،

  .975F۲بولغىن)(يهنى نادانالرنىڭ قىلغىنىنى قىلماي، ئۇالرغا مۇاليىم 
ئىبنـى جهرىـر جهئـفهر سـادىقتىن رىـۋايهت [ئىبنى ھهجهر بۇ ئايهتنىڭ تهپسىرىده مۇنـداق دهيـدۇ: 

چى ئـايهت يـوق. ۇغـىسىل ئهخالقالرنـى جۇغلېيهتتىنمۇ ئقىلىپ مۇنداق دهيدۇ: قۇرئان كهرىمده بۇ ئا

تـۇتقىن، ياخشـىلىققا ئهپـۇنى دوسـت  ه،قىالرنىڭ رىۋايهت قىلغان ھهدىسىدۋه ئۇنىڭدىن باش جابىر 

، تـاېـگهن ئـايهت نازىـل بولغـان ۋاقىتد ياخشى ئىـش قىلىشـقا) بـۇيرۇغىن (يهنى ياخشى سۆز قىلىشقا،

ىـل سـورىدى. جىبرىئ توغرۇلـۇقى تسساالمدىن بۇ ئايهتنىـڭ مهقسـىىلهيھئىل ئهىجىبر پهيغهمبهر 
جىبرىئىـل ئهلهيھىسسـاالم  ئانـدىن. دېـدى ،مـۇ بىلمهيـمهنتـا سـورىمىغۇچىلىك مهن ئهلهيھىسساالم:

ـــــْن ظََلَمـــــكَ  َتِصـــــلَ  نْ أَ  كَ رُ أمُ يَـــــ كَ بَـــــن رَ إِ « تىـــــپ كېلىـــــپ:قاي  »َمـــــْن َقَطَعـــــَك ، َوتـُْعِطـــــي َمـــــْن َحَرَمـــــَك ، َوتـَْعُفـــــَ َعمَّ

تۇققــانچىلىقنى –ه ئــۇرۇقتۇققــانچىلىقنى ئــۈزگهن كىشــىگ–ئــۇرۇقســېنى ســهندىن  پهرۋهردىگارىــڭ«
تىشـكه ېۋۈسـاڭا زۇلـۇم قىلغـان كىشـىنى كهچۈر، رىشـكهېكىشـىگه بنى مهھرۇم قويغـان ، سېئۇالشقا

  976F۳.]دېدى »دىۇبۇير
 
 بولۇش هنچلىكئىش -٤

 بولۇش.  ئىشهنچلىكمالالرغا –ياكى پۇل لهرهتچىلىكيمهخپى، لهرقول ئاستىڭىزدىكى خىزمهت

ــته  ــۇ ھهق ــدۇ: هللاب ــداق دهي ــاال مۇن ــْأُمرُُكمْ  الََّ  ِإنَّ تائ ــَؤدُّوا َأنْ  َي ــاتِ  تـُ ــا ِإَ   اْألََماَن ــىزكى،  َأْهِلَه شۈبھىس

   .977F٤بۇيرۇيدۇ سىلهرنى ئامانهتلهرنى ئىگىسىگه قايتۇرۇشقاهللا
نىڭ ىڭىزرىبولسـۇن، مهيلـى قېرىنداشـل هتچىلىـكيمهخپى يمهيلـى ئهسـكىرى هتچىلىكلهريمهخپى

تائـاال مۇنـداق دهيـدۇ: هللابۇ ھهقـته  سابلىنىدۇ.ېرى بولسۇن ئهڭ چوڭ ئامانهت ھىهتچىلىكليمهخپى
                                                           

 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 ئايهت -199سۈره ئهئراف  ۲
 بهت -306جىلد  -8» فهتھۇل بارى« ۳
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -58سۈره نىسائ  ٤
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 َـُتْم تـَْعَلُمـون ُونُـوا َأَمانَـاِتُكْم َوأَنـْ ُونُـوا الََّ َوالرَُّسـوَل َوََ ََ پهيغهمـبهرگه  ا،قـهللالهر! مـۇئمىنئـى  يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمنُـوا ال 

  .978F۱خىيانهت قىلماڭالر، سىلهرگه قويۇلغان ئامانهتلهرگه بىلىپ تۇرۇپ خىيانهت قىلماڭالر
 هلۇبـابه ئىبنـى مۇنزىرنىـڭ قانداقسـىگه بهنـى قـۇرهيز تنىڭ تهپسـىرىده ئهبـۇبۇ ئايهئىبنى كهسىر 

نىڭ ئۇالرنى ئۆلتۈرمهكچى بولغانلىق خهۋىرىنـى يهتكـۈزۈپ قويغـانلىقىنى  پهيغهمبهر  لىرىغاييهھۇدى
 ۋه بۇ ئايهتنىڭ شۇ كىشى ھهققىده نازىل بولغانلىقىنى زىكرى قىلدى.

ــ يهنه ئىبنــى كهســىر نىــڭ قانداقســىگه مهكــكه مۇشــرىكلىرىغا  بهلــتهئه  ۇھــاتهب ئىبنــى ئهب

قىلىش ئۈچۈن يۈرۈش قىلىدىغانلىق خهۋىرىنى يولالپ بهرگهنلىك  فهتھىنىڭ مهككىنى  پهيغهمبهر 
 ھهم زىكرى قىلدى. قىسسىسىنى

دىـن ھهدىسـنى  دي مۇنـداق دهيـدۇ: سـاھابىالر پهيغهمـبهر ۇسـ[ :ۇدهيـئىبنى كهسـىر مۇنـداق د
 979F۲.تتى]تهې، ئۇ مۇشرىكالرغا يتتىئۇنى تارقىتا ،ئاڭالپ

: ا مۇنـداق زىكـرى قىلغـان ئىـدىمدمىـېتدېـگهن » كۆرسـهتكۈچلىرىئاساسلىق جىھادنىڭ «مهن 
 .»هتچىلىكتۇريمهخپىاس سائتىكى خىزمهت يئهسكىرى«

ئامانهتلهرنىــڭ ئىچىــگه قى ىرىكىشــىلهرنى مهســئۇل قىلىــش ھهم يــۇقخىــزمهتلهرگه الياقهتلىــك 

 الََّ  ِإنَّ  :گهنمۇنـداق دېـ تائـاالهللاهن ئىـدىم. كىرىپ كېتىدۇ. مهن بۇنى تۆتىنچى بابتا سۆزلهپ ئۆتك

ــْأُمرُُكمْ  ــَؤدُّوا َأنْ  َي ــاتِ  تـُ ــا ِإَ   اْألََماَن ــىزكى،  َأْهِلَه ــقا هللاشۈبھىس ــىگه قايتۇرۇش ــانهتلهرنى ئىگىس ــىلهرنى ئام س

 .980F۳بۇيرۇيدۇ

 سابلىنىدۇ. بۇنىڭ دهلىلـى: ئىمـام مۇسـلىم ئهبـۇ زهر ېئامانهتلهرنىڭ قاتارىدىن ھمهسئۇللۇق 

ََل الَِّ َأَال قـُْلـُت يَـا «دهيـدۇ:  ، ئهبۇ زهر مۇنداقدىن رىۋايهت قىلغان ھهدىس َتْسـتَـْعِمُلِين؟ قَـاَل: يَـا أَبَـا َذرٍّ ِإنـََّك  َرُسـ
: پهيغهمـبهر  ›مېنـى مهسـئۇل قىلمـامال؟ !رهسۇلۇلالھ ئى‹ :مهن مۇنداق دېدىم« »َضـِعيٌف َوِإنـََّهـا أََمانَـةٌ 

  981F٤.دېدى »ھهقىقهتهن سهن ئاجىز، ئۇ مهسئۇللۇق ئامانهتتۇر«

ِإَذا ُضـيَِّعْت «: دېگهنلىكـى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ مۇنـداقنىڭ  پهيغهمبهر  دىن ئهبۇ ھۇرهيره  يهنه
ََل الَِّ قَاَل ِإَذا ُأْسِنَد اْألَْمُر ِإَىل َغْريِ َأْهِلِه فَانـَْتِظْر السَّـاَعةَ اْألََمانَُة فَانـَْتِظْر السَّاَعَة قَاَل َكْيَف  ئامانهت زايه « »ِإَضاَعتـَُها يَا َرُس

مۇنـداق  پهيغهمـبهر ، هپ سـورالغانداد ئامـانهت قانـداق زايه بولىـدۇ؟ .»كىنقىيامهتنى كـۈت ،بولسا
 ۆزئـ الرئىشـ لىق ۋه بۇنىڭدىن باشقا دىنغا ئائىـت)مۇفتى(خهلىپىلىك، ئهمىرلىك، قازىلىق، « دېدى:

  982F٥.»كىنقىيامهتنى كۈت ندااغگه تاپشۇرۇلييرىهئهھلىنىڭ غ
 قىـم قىلىـش، ئىـش ئۈسـتىدىكىلهرگهىمالالرنى تاپشۇرۇپ ئـېلىش، چ–پۇل يمۇمىوئ ،شۇنىڭدهك

كىرىـپ قى ئامانهتنىـڭ ئىچىـگه ىرىرنى ياخشـى بىـر تهرهپ قىلىشـمۇ يـۇقتاپشۇرۇش قاتارلىق ئىشـال
  .كېتىدۇ

                                                           
 ئايهت -27سۈره ئهنفال  ۱
 بهت -42جىلد  -4» ئىبنى كهسىرتهپسىر « ۲
 ئايهت -58سۈره نىسائ  ۳
 مۇسلىم رىۋايىتى ٤
 بۇخارى رىۋايىتى ٥
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قَـُه َكـاَن « :ئىدى مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر بۇ ھهقته  َْ َمْن اْستَـْعَمْلَناُه ِمْنُكْم َعَلى َعَمٍل َفَكَتْمنَـا ِخمَْيطًـا َفَمـا فـَ
َم اْلِقَياَمـةِ  َْ ًَال يَْأِيت ِبِه يـَـ سىلهردىن بىر كىشىنى بىز بىرهر خىـزمهتكه مهسـئۇل قىلسـاق، ئـۇ كىشـى « »ُغُل

ئـۇ  خىيـانهت قىلغـان بولىـدۇ.سا، ۇۋالشۇرودىن چوڭ بىر نهرسىنى يئۇنىڭۋه چاغلىق يىڭنه بىزدىن 
  983F۱.»قىيامهت كۈنى خىيانهت قىلغان نهرسىنى ئېلىپ كېلىدۇ كىشى

ــبهر  ــگهن:  يهنه پهيغهم ــداق دې ــاِل الَِّ ِبَ ــْريِ َحــقٍّ فـََلُهــْم النَّــاُر «مۇن ََن ِيف َم ــةِ ِإنَّ رَِجــاًال يـََتَخََُّضــ َم اْلِقَياَم َْ ــ » يـَ

دوزاخقـا قىيامهت كـۈنى  تائاالهللا تهسهررۇپ قىلىدىغان ئادهملهرنى توغرانانى ىىرلالمبهرگهن نىڭ هللا«
 984F۲.»تاشاليدۇ

شىكايهت قىلىپ  ئامانهتنىڭ كېمىيىپ كهتكهنلىكىدىن بۈيۈك ساھابه ھۇزهيفه ئىبنى يهمانى 

ْســَالُم َوِإْن َكــاَن  َوَلَقــْد أَتَــى َعَلــيَّ َزَمــانٌ { مۇنــداق دېــگهن ئىــدى: َوَمــا أُبَــاِيل أَيَُّكــْم بَايـَْعــُت لَــِئْن َكــاَن ُمْســِلًما َردَُّه َعلَــيَّ اْإلِ
َم َفَمـا ُكْنـُت أُبَـاِيُع ِإالَّ ُفَالنًـا َوُفَالنًـاوَ ّيا َردَُّه َعَليَّ َساِعيِه َنْصرَانِ  َْ  زامـانالرشـۇنداق بىـر  بېشـىمدىنمېنىـڭ { }أَمَّا اْليَـ

پهرۋا  سـامقىلىش سـېتىق–سـىلهرنىڭ قايسـى بىـرىڭالر بىـلهن سـودا دا مهنالرئۇ چاغ ئىدى. ئۆتكهن
ــا ــا . يتتىمقىلم ــۇلمانلىقى ماڭ ــڭ مۇس ــا، ئۇنى ــۇلمان بولس ــامىله قىلىشــقان كىشــى مۇس ئهگهر مۇئ

 ،ئهممـاھهققىمنـى قـايتۇرغۇزاتتى.  ھهققىمنى قايتۇرغۇزاتتى. خرىستىئان بولسـا، ئۇنىـڭ باشـلىقى
ســېتىق –ســودا الپــاالنى ۋه پــاالنى بىلهنــ پهقهت مهن ســىلهرنىڭ ئىچىڭالردىــن نــدهكى كۈبۈگــۈن

  985F۳.}مهنىشىقىل
 ى كۆرسىتىدۇ.كىنىلنىڭ كۆتۈرۈلۈپ كهتكهنكىشىلهردىن ئىشهنچبۇ سۆزى  ھۇزهيفىنىڭ

ئىشـهنچ كېمىيىـپ كهتـكهن  مهزگىلىـدهيىلى ۋاپـات بولغـان بـۇ كىشـىنىڭ  -٣٦يىنىڭ ىرجىھ

ٌم ِإالَّ َوالـَِّذي «مۇنداق دېـگهن:  پهيغهمبهر  !بولسا، ھازىرقى ئهھۋال قانداق بولماقچى؟ َْ َال يَـْأِيت َعلَـْيُكْم يـَـ
 986F٤.»ن ئىلگىرىكى كۈندىن يامان بولىدۇكى كۈنىىلهرنىڭ ئۈستۈڭالرغا كهلگهن كېيس« »بـَْعَدُه َشرٌّ ِمْنهُ 

پـاالنى ۋه پـاالنى  پهقهت مهن سـىلهرنىڭ ئىچىڭالردىـن كى كۈنـدهبۈگـۈن ،ئهمما{ :نىڭ ھۇزهيفه 
 نىسـىز دېـگهن سـۆزىنى بـۇ يهرده زىكـرى قىلىشـتىن مهقسـهت }مهنىشـىسـېتىق قىل–سودا البىلهن

ــانهتلهرگه  ــدىغان ۋه ئام ــامىله قىلى ــهنچلىكمۇئ ــان  ئىش ــىلهردهپ قارىغ ــده كىش ــۇن ئىزد ھهققى هنس
 .دېگهنلىكتۇر

 
  قىلىشياخشىلىق  -٥

ْحَسـاَن َعلَـى ُكـلِّ َشـْيءٍ «نىـڭ مۇنـۇ سـۆزىدۇر:  بۇنىڭ دهلىلى پهيغهمـبهر  تائـاال «هللا »ِإنَّ الََّ َكتَـَب اْإلِ

بىـلهن بـۇ يهرده ياخشـىلىق  987F٥.»دىۇقىلىشنى بـۇيربىلهن ياخشىلىق قانداق ئىشنى ھهر ھهقىقهتهن
قىلىدىغان يولالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى نى رازى هللاسىزگه تاپشۇرۇلغان خىزمهتنى  قىلىشتىن مهقسهت

 ي، شــهرئىۇر. بــۇ خىــزمهت مهيلــى مهشــىق، قــاراۋۇللۇق، ئىــداره خىزمىتــىبىــلهن پۇختــا ئىشلهشــت
                                                           

 مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 بۇخارى رىۋايىتى ۲
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۳
 بۇخارى رىۋايىتى ٤
 مۇسلىم رىۋايىتى ٥
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مهيلى بـۇ خىزمهتنـى سـىز  ؛غان خىزمهت بولسۇنۇياكى ئۇنىڭدىن باشقا ئهمىر سىزنى بۇير يورۇقيول
 »پهرز ئـاڭالش ۋه ئىتـائهت قىلىـش ۇش ياقمىغان ھالهتتىمۇخ« ھهقته بۇ ياقتۇرۇڭ ياكى ياقتۇرماڭ.

 توختىلىمىز.دېگهن تېمىدا 
 بىراۋنىـڭ گىنىڭىزدهك،پۇختا ئادا قىلىشىنى ياخشى كۆر نىڭلهرىكىشنى ڭىزئۆز ھهققىسىزنىڭ 

پهيغهمبهر بۇ ھهقته  .ھېسابلىنىدۇ لىشىڭىز ئىماننىڭ شاخچىلىرىدىنشۇنداق ئادا قى ھهم ىنىقھهق

  :شـى سىلهرنىڭ بىـرىڭالر ئـۆزىگه ياخ« »يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ حيُِبَّ ِألَِخيِه َما حيُِبُّ لِنَـْفِسـهِ َال «مۇنداق دېگهن

  988F۱.»يدۇھېسابالنما مۇئمىن ياخشى كۆرمىگىچه كامىل ىمۇكۆرگهن نهرسىنى قېرىندىشىغ

ِم اْآلِخــِر َفَمـْن َأَحـبَّ َأْن يـَُزْحــزََح َعـْن النَّـاِر َويُـْدَخَل «يهنه مۇنــداق دېــگهن:  َْ ََ يـُــْؤِمُن بِـالَِّ َواْليَــ اْجلَنَّــَة فـَْلَتْأتِـِه َمِنيَّتُـُه َوُهـ
 ›هيجهننهتكه كىر يىراق بوالي،تىن خدوزا‹ :بىر كىشى قانداق« »َوْلَيْأِت ِإَىل النَّاِس الَِّذي حيُِبُّ َأْن يـُْؤَتى ِإلَْيـهِ 

. ئـۆزى ان كهلتـۈرگهن ھـالهتته كهلسـۇنۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئىمـهللامى ۈسه، ئۇ كىشىگه ئۇنىڭ ئۆلدې
 989F۲.»ۇنقىلس همۇئامىل نداقشۇ ىمۇكىشىلهرگ ،ياخشى كۆرسه مۇئامىلىگه ئۇچراشنى قانداق
 
 راستچىل بولۇش -٦

هرگه ئۇيغـۇن كهلمىكىـدۇر. ئهگهر ۋرىلگهن خهېـبكه ۋه بسـۆزنىڭ قهلـ[ :ىمىـزنىچىللىق دېگراسـت
يـاكى  بهلكى يالغان سۆز بولىـدۇ .ئۇ سۆز راست بولمايدۇ تېپىلمىسا، مهزكۇر ئىككى شهرتتىن بىرهرى

بىـلهن يالغاننىـڭ ئوتتۇرىسـىدىكى ئارسـالدى سـۆز بولىـدۇ.  تراسـ ،بارغا ئاساسهنىتېئ خىل ئىككى
هر ۋدېگهن سۆزىگه ئوخشاش. بۇنى ئېيتىلغـان خه »نىڭ ئهلچىسىهللامۇھهممهد « :خۇددى مۇناپىقنىڭ

سـۆزلىدى دېيىشـكه بولىـدۇ. سـۆزى قهلـبىگه ئۇيغـۇن  راستهر بولغانلىقى ئۈچۈن ۋاست خهشۇنداق ر
  990F۳.]كهلمىگهنلىكى ئۈچۈن يالغان سۆزلىدى دېيىشكىمۇ بولىدۇ

يهنـى دۇ (لىتىقادتا ھهم ئىشلىتىېئ ،سۆزده ئىشلىتىلگهندهك–ۋه يالغان دېگهن ئىباره گهپ تراس
 ). ئا–پاالنى ئىمانىدا راستچىل دېگهنگه ئوخشاش

پـاالنى ئۇرۇشـتا سـاداقهتمهنلىك كۆرسـهتتى دېگهنـگه يهنـى ئىشـلىتىلىدۇ (كهتـته ھهم ىھهر–ئىش
 .)ئا–ئوخشاش

ئوتتۇرىسـىدا بولىـدۇ يـاكى بهنـده بىـلهن  هنـده بىـلهن ئۇنىـڭ پهرۋهردىگـارىراستچىللىق بهزىده ب
 ئوتتۇرىسىدا بولىدۇ. كىشىلهر
 هلىــش ۋه بهنــدئــادا قىكه اليىــق بهنــدىچىلىك ۋهزىپىلىرىنــى تهلهپــ قــا بولغــان راســتچىللىقهللا

بـۇ ھهقـته  ىـدۇ.ئىپادىلىن ئـورۇنالش بىـلهن نـىرهسـتىگه ئالغـان ۋهزىپىلۈدىـدا ئـۆز ئئال پهرۋهردىگارى

 ھلهرنىڭ ئىچىده (رهسـۇلۇلالمۇئمىن ِمْن اْلُمْؤِمِنَني رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا الََّ َعَلْيـهِ : داق دېگهنمۇن تائاالهللا

بولغانغـا قهدهر دادىللىـق بىـلهن جهڭ قىلىـش توغرۇلـۇق)  شهھىدبىلهن غازاتقا چىققاندا ساباتلىق بولۇپ، 

ُهْم َمـْن َعاَهـَد الََّ لَـَِّْن آتَانَـا ِمـْن َفْضـِلِه  ،991F٤ا بهرگهن ئهھـدىنى ئىشـقا ئاشـۇرغان نۇرغـۇن كىشـىلهر بـارقهللا َوِمـنـْ

ــا ــدََّقنَّ َولََنُكــوَننَّ ِمــْن الصَّ ــِه َوتـََولَّــوا َوُهــْم ُمْعِرُضــوَن َفــَأْعَقبَـُهْم نَِفاًقــا ِيف قـُُلــوِبِْم لََنصَّ ُلــوا ِب ََِ ــاُهْم ِمــْن َفْضــِلِه  ــا آَت ــْوِم ِحلَِني فـََلمَّ ِإَ  يـَ
                                                           

 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 مۇسلىم رىۋايىتى ۲
 ـ بهت 570ىلد ـ ج 10» فهتھۇل بارى« ۳
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -23سۈره ئهھزاب  ٤
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بىزگه ئۆز پهزلىـدىن هللائهگهر «ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بهزىلهر:  يـَْلَقْونَُه ِمبَا َأْخَلُفوا الََّ َما َوَعُدوُه َوِمبَا َكانُوا َيْكِذبُونَ 

دهپ » ئاتا قىلسا (يهنى رىزقىمىزنى كهڭ قىلسا) ئهلۋهتته سهدىقه بېرهتتۇق، ئهلۋهتته ياخشىالردىن بوالتتۇق
بېخىللىـق قىلىشـتى  ئۇالرغا ئۆز پهزلىدىن ئاتا قىلغان (يهنى باي قىلغـان) چاغـدا،هللاا ئهھده قىلدى. قهللا

ئـۇالر (سـهدىقه  .ه ئىتائهت قىلىشـتىن يـۈز ئۆرۈشـتى)نىڭ پهيغهمبىرىگهللاا ۋه قهللا(يهنى ئهھدىنى بۇزۇپ، 
ا بهرگهن ئهھدىســىگه خىالپلىــق قىلغــانلىقلىرى، (ئىمــانىنى، قــهللاقىلىمىــز، ياخشــىالردىن بــولىمىز دهپ) 

لىــدىغان كــۈن (يهنــى قىيــامهت ا مۇالقــات بوقــهللائېھســانىنى دهۋا قىلىشــتىكى) يالغــانچىلىقلىرى ئۈچــۈن، 

ئۇالرنىـڭ (ئىشـىنىڭ) ئـاقىۋىتى هللاللىرىـدا (يىلتىـز تارتىـپ) تۇرۇشـىنى گه قهدهر مۇناپىقلىقنىڭ دىكۈنى)

   .992F۱قىلدى
بـۇ ھهقـته پايـدىلىق.  ىگهگه بولغان راستچىللىق ھهم بهنـدىنىڭ دۇنيـا ۋه ئـاخىرهتلىككىشىلهر

ــگهن:  پهيغهمــبهر  ــداق دې ــْدَق «مۇن اْجلَنَّــِة، َوِإنَّ الرَُّجــَل لََيْصــُدُق َحــىتَّ يـَْهــِدي ِإَىل اْلــِربِّ، َوِإنَّ اْلــِربَّ يـَْهــِدي ِإَىل ِإنَّ الصِّ
َرَ  َِر، َوِإنَّ اْلُفُجــ ََن ِصــدِّيًقا، َوِإنَّ اْلَكــِذَب يـَْهــِدي ِإَىل اْلُفُجــ الَِّ  يـَْهــِدي ِإَىل النَّــاِر، َوِإنَّ الرَُّجــَل لََيْكــِذُب َحــىتَّ ُيْكتَــَب ِعْنــَد  َيُكــ

ابًا  تباشــاليدۇ. بىــر ئــادهم راســ جهنــنهتكه ۋه ا باشــاليدۇياخشــىلىقق ھهقىــقهتهنراســتچىللىق » «َكــذَّ

بىـر  .باشـاليدۇ قـادهۋزهخ گۇناھباشاليدۇ،  گۇناھقايالغانچىلىق  .لىدۇلۇپ قاراستچىل بوۋهرسه، سۆزله
 993F۲.»دهپ يېزىلىدۇ ›ززاباك‹نىڭ نهزىرىده هللا ۋهرسه،ئادهم يالغان سۆزله

مهن بۇ يهرده پهقهت ئىسالم خىزمىتـى ۋه ئىسـالم دهۋىتىـدىكى  .بىز كۆپ توختالمايمىز بۇ ھهقته
سـاھه  ئىسـالمىي ىكـىدهۋرىمىزد ،چـۈنكى .راستچىللىق مهسىلىسىگه ئاگاھالنـدۇرۇپ ئـۆتمهكچىمهن

 قويـۇق مۇناسـىۋهتته بولغـان بىـلهنچىلىـرى دهۋهتھتاج، بۇنى مۇشۇ ساھهده ئۇنىڭ وم قاراستچىللىق
لهرنىڭ تىللىرى ئارقىلىق مۇسۇلمانالرغا دېيىلىۋاتقان سۆزلهرنىڭ چىدهۋهتكىشى بىلىدۇ. بىر بۆلۈك 

يـاردهم  تلىرىغاتاغۇتالر ۋه ئۇالرنىـڭ تهشـكىال ،ۋاتقان يالغاندۇر. بولۇپمۇىكۆپ قىسمى قهستهن ئېيتىل
ش ۋه ھهقنـى باتىلغـا ۋېتىسۆزنى ئۆز جايىـدىن ئۆزگهرتىـ ،لىرىسۆزمهسىلىلهردىكى  رىشكه ئاالقىدارېب
 ۋاتقان يالغاندۇر. ىئارقىلىق ئېيتىلشتۈرۈش هلىئ

رنـــالالردا ئـــېالن ۇژ–ر ۋه گېزىـــتوئىچىـــده ماقـــالىلىرى رادىئـــو، تېلېـــۋىز چىلهرنىـــڭدهۋهت بـــۇ
 .رىلگهنېب ئۇنۋانالر بولۇپ، ئۇالرغا (دوكتۇر، ماگىستىر ۋه پروفېسسور دېگهندهك)بار  قىلىنىدىغانلىرى

 بـۇ ھهقـته لهر قويۇلغـان.قهغهزئـۇزۇن مهخسـۇس  ، ئۇالرغـائىشلىرىنى ئادا قىلىـش ئۈچـۈن يشهيتانى

ََل الَِّ ِصـْفُهْم لَنَـا «مۇنداق دېگهن:  پهيغهمبهر  َُه ِفيَهـا قـُْلـُت يَـا َرُسـ َهـا قَـَذُف ََاِب َجَهنََّم َمْن َأَجـابـَُهْم ِإلَيـْ ُدَعاٌة َعَلى أَبـْ
ََن بِأَْلِسـَنِتَنا  .چىـلهر بـاردهۋهتلـۈك ۆرى ئۈستىده بىر بىجهھهننهمنىڭ دهرۋازىل« »قَاَل ُهْم ِمْن ِجْلـَدتَِنا َويـََتَكلَُّمـ

مهن  .»ئۇالر ئۇ كىشـىنى جهھهنـنهمگه تاشـاليدۇ ،بارسا قېشىغانىڭ الرئۇ ،شۇپوكىمكى ئۇالرغا ئاۋاز ق

ئـۇالر « مۇنـداق دېـدى:  پهيغهمـبهر »پهتلهپ بهرسـىله!ۈئـۇالرنى بىـزگه سـۇلالھ! رهسـۇل ئى« دېدىم:
  994F۳.»، بىزنىڭ تىللىرىمىز بىلهن گهپ قىلىدۇبىزنىڭ تېرىمىزدىن

 قىرھـازىچىلهرنىڭ سۆزلىرى قىلغان ئىشـلىرىغا ئـۇدۇل كهلمهيـدۇ. ئهگهر سـىز دهۋهتيهنه نۇرغۇن 
ــدىكى بىــر  ــاغۇتالر  ،چىنىــڭ راســتچىللىقىنى ســىناپ كــۆرمهكچى بولســىڭىزدهۋهتزامان ئۇنىڭــدىن ت

                                                           
 ئايهتلهر -77، -76 ،-75سۈره تهۋبه  ۱
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۲
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۳



 ت ئى پ ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                              شهرئى ئاساس ھهققىدهجىھاد تهييارلىقى 

 

259 
 

 تســوراپ بېقىــڭ! ئهگهر ســىزگه راســ توغرۇلــۇقمى ق ۋه ئۇالرغــا جىھــاد ئېچىشــنىڭ ھــۆكلــۇۇتوغر
 يوق؟–ئۇيغۇنمۇ لىيىتىگههئهم سۆزىكىتىگه قاراڭ! ئۇنىڭ ىھهر–ئۇنىڭ ئىش ،سۆزلىسه

لىقنىـڭ ئوتتۇرىسـىنى پۈتـۈنلهي ئايرىيـدىغان بىـر گۇمراھبۇ مهسىله مۇشـۇ زامانـدا ھهق بىـلهن 
قالــدى. خــۇددى ئىمــام ئهھــمهد ئىبنــى ھهنبهلنىــڭ زامانىســىدا قۇرئــان كهرىمنــى بولــۇپ مهســىله 

 دېيىش مهسىلىسى شۇنداق بولغان ئىدى. »مهخلۇق«
 .ماقتـاغـا قويۇلىدهپ ئوتتۇر »خىـزمهت ئىسالمىي«كىشىلهرگه  ،بۇ يهرده نۇرغۇن خىزمهتلهر بولۇپ

ۇلمانالرنىڭ سهدىقىلىرىنى بۇالشنى بهلكى ئۇ خىزمهتلهرنىڭ ئىچىده مۇس .ئۇنداق ئهمهس ،ماھىيهتته
جامائىتىنىــڭ  يــاكى ھــاجهتلهرنى ئهمهلــگه ئاشــۇرۇش ينىشــان قىلىــدىغانلىرى يــاكى شهخســى

ئــۇ خىزمهتلهرنىــڭ ئىچىــده ئۇنىڭــدىنمۇ  .ىغانلىرى بــارھــاجهتلىرىنى راۋا قىلىشــنى نىشــان قىلىــد
مهركهزلىرىنــى تهســىس  تاغۇتالرنىــڭ مهنپهئهتــى ئۈچــۈن خىــزمهت قىلىــدىغان جاسۇســلۇق يامــانراقى

كـۇفرى  ،ۋېلىپ كـۇفرىنى كـۈچهيتىشىنىئىسالم تونىغا ئور غا ئوخشاشرئۇالر مهسجىدى زىرا .قىلىش
بـۇ  لىرىـدۇر.ئورگانتهشۋىقاتلىرىنى تارقىتىش ئۈچۈن خىـزمهت قىلىـدىغان تاغۇتالرنىـڭ جاسۇسـلۇق 

َََُّذوا َمْسِجًدا تائاال مۇنداق دېگهن: هللاھهقته  ِضَرارًا وَُكْفًرا َوتـَْفرِيًقـا بـَـْنيَ اْلُمـْؤِمِنَني َوِإْرَصـاًدا ِلَمـْن َحـاَرَب الََّ َوالَِّذيَن ا

ــــْم فِ  ُق ــــْم َلَكــــاِذبُوَن ال تـَ ُ َيْشــــَهُد ِإنـَُّه ــــَيْكِلُفنَّ ِإْن َأَرْدنَــــا ِإال اْحلُْســــَىن َوالَّ ــــُل َوَل ْب ــــْن قـَ َــــًداَوَرُســــوَلُه ِم ــــىلهر  يــــِه أَب بهزى كىش

ا ۋه ئۇنىـڭ قـهللالهرنىڭ ئارىسـىنى پـارچىالش، مۇئمىنلهرگه زىيان يهتكۈزۈش، كۇفرىنى كۈچهيتىش، مۇئمىن
ېلىشـىنى كۈتـۈش مهقسـىتىده مهسـجىد نىـڭ كر راھىب)ىپهيغهمبىرىگه قارشى تۇرغان ئادهم (يهنى ئهبۇ ئام

گۇۋاھلىـق هللا، دهپ چوقـۇم قهسـهم قىلىـدۇ» بىز پهقهت ياخشىلىقنىال ئىـراده قىلـدۇق«بىنا قىلدى. ئۇالر: 

  .995F۱شۈبھىسىز يالغانچىالردۇر. ئۇ مهسجىدته مهڭگۈ ناماز ئوقۇمىغىن–بېرىدۇكى، ئۇالر شهك
خىـزمهتلهر  ئىسـالمىيبىر بۆلۈك  نام بىلهن سۈپهتلهنگهن قئارالىقخهل قىدهكىرىبۇ يهرده يهنه يۇق

 سـهرپمـال –لىق بىـلهن پـۇليئىچىده شۇنداق بىـر خىـزمهت بـاركى، ئۇنىڭغـا سـېخى الرنىڭئۇ .بار
ئـۆزىگه «ئاتـالمىش  ،دېـگهن پهرده ئاسـتىدا »قئـارالىقخهل« قىلىنىدۇ. نىشان ئېنىق، ئـۇ بولسـىمۇ

كهتـلهرگه ىھهر ئىسـالمىيقانداق يېڭىدىن بارلىققـا كهلـگهن سىياسىتى ئارقىلىق، ھهر »قوشۇۋېلىش
ىرىنى ق قــوللۇجاسۇســلۇق قىلىــش ۋه ئــۇنى تۇتــۇش ئۈچــۈن بــارلىق دۆلهتــلهرگه ئۆزلىرىنىــڭ ســوغ

 ر.تۇۇشسۇن
 بايـان قىلىنغـانچـۇق دېمىسـهكمۇ وئ .كۇفـايىلىنىمىز قى سۆزىمىز بىلهنىرىبىز بۇ توغرىدا يۇق

تائاال هللابۇ ھهقته غانلىقى بىلىنىپ تۇرۇپتۇ. مىنىڭ مهقسهت قىلىنېهن سۆزلىرىمىز بىلهن نئىشارهت

ــگهن:  ــداق دې َلَعــَرفْـتَـُهْم َوَلــْو َنَشــاُء َألَ مۇن َنــاَكُهْم فـَ ــز خالىســاق، ِبِســيَماُهْم َولَتَـْعــرِفـَنـَُّهْم ِيف َحلْــِن اْلَقــْولِ رَيـْ  ئهگهر بى

سـهن ئهلـۋهتته سـۆزىنىڭ  .ڭىـماسـىدىن تونۇيتتيوقـۇم ئۇالرنىـڭ سىئۇالرنى چوقۇم سـاڭا بىلـدۈرهتتۇق، چ

   .996F۲ئۇسلۇبىدىن ئۇالرنى تونۇيسهن
 ئـۇ ،ھتـاج. ۋهھـالهنكىوم لىققالىكى نۇرغـۇن ئىسـالمىي خىـزمهتلهر راسـتچىدهۋرىمىزدمهقسهت، 

 ئۇچـۇپ كىتـىىبهرتىن رىش بولمىغـانلىقېـنىڭ دىنىغـا يـاردهم بهللانىشانى  يخىزمهتلهرنىڭ ھهقىقى

ـْرِك، َمـْن َعِمـَل َعَمـًال «مۇنداق دېگهن:  پهيغهمبهر بۇ ھهقته  كهتكهن. ُ تـََعـاَىل أَنَـا َأْغـَىن الشُّـرََكاِء َعـِن الشِّ قَـاَل الَّ
ىدىن رىكېچىلهرنىڭ شكهلتۈرگۈ شېرىكمهن ‹ :ۇدهيتائاال مۇنداق دهللا« »َغْريِي تـَرَْكُتُه َوِشـرَْكهُ  َأْشَرَك ِفيِه َمِعي

                                                           
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -108، -107سۈره تهۋبه  ۱
 ئايهت -30سۈره مۇھهممهد  ۲
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سـا، مهن ئـۇ شـېرىك قىلىـپ تـۇرۇپ قىلئهمهلنـى ماڭـا باشـقىنى  هركىمكـى بىـر .بىھاجهتمهن ئهڭ
ــادهمنى  ــله رىكى ېئۇنىــڭ شــئ ــويىمهنبىــلهن بىل ــداق ســاۋاب  .›تاشــالپ ق ــى ئۇنىڭغــا ھېچقان (يهن

 997F۱.»رمهيمهن)به

ُ َمــْن يَنُصــُرهُ ، شــۇنىڭ ئۈچــۈن ــى  َولََينُصــَرنَّ الَّ ــۋهتته هللاكىمك ــدىكهن، ئهل ــاردهم بېرى ــا ي ــڭ دىنىغ نى

ۋهده ھهم ۋۇجۇدقا چىقمايدۇ. بىز مۇسۇلمانالر خارلىقتىن شۇ  تدېگهن راس 998F۲ئۇنىڭغا ياردهم بېرىدۇهللا
رىش ئۈچـۈن ېـنىڭ دىنىغا ياردهم بهللا ،ئهمهس. چۈنكى يكىشىگه مهخپىئۇ ھېچ ،دهرىجىگه يهتتۇقكى

تائـاال مۇنـداق هللابۇ ھهقـته  بولغان نۇرغۇن ئهمهللهر ماھىيهتته ئۇنداق بولمىدى. كېرهكقىلىنىشى 

ـــدۇ:  ـــا بِأَنُفِســـِهمْ ِإنَّ الََّ َال دهي ُوا َم ـَـــريِّ ـــْومإ َحـــىتَّ يـُ ـــا ِبَق ُ َم ـَـــريِّ ـــر قهھهر  يـُ ـــداق بى ـــۋالىنى قان ـــڭ ئهھ ۋم ئۆزىنى

ئۇالرنىـڭ هللاچه) ۈزكورلۇق قىلىپ گۇناھالرغا چۆممىگمهتلىرىگه تۇئنىڭ بهرگهن نېهللاچه (يهنى ۈئۆزگهرتمىگ

رمهتنى ئېلىـپ ۆھـ–مهت، خاتىرجهملىـك ۋه ئىـززهتئئۇالرغـا بهرگهن نېـهللائهھۋالىنى ئۆزگهرتمهيدۇ (يهنـى 

  .999F۳تاشلىمايدۇ)
بهلكـى بـۇ دىننىـڭ  .ئىدى تۈۋرۈكلىرىدىنراستچىللىق مۇشۇ دىننىڭ ئاساسلىق  ،شۈبھىسىزكى

ئىبنـى ئاببـاس رهزىيهلالھـۇ بـۇ ھهقـته  .ئىـدى ۋىتى پهقهت مۇشۇ ئاساسنىڭ ئۈسـتىده باشـالنغانئده

دېگهن  1000F٤قانلىرىڭنى ئاگاھالندۇرغىنغتۇ–يېقىن ئۇرۇق َوأَنِذْر َعِشريََتَك اَألقْــَرِبنيَ { ئهنھۇما مۇنداق دهيدۇ:

 َبِين ِفْهٍر، يَـا بَـِين َعـِديّ يَا « ئايماقلىرىغا: قۇرهيش ،سافا تېغىغا چىقىپ پهيغهمبهر  ،ئايهت نازىل بولغاندا
ــَرْيشٍ  َِن قـُ ُــ لُِبطُــ ، َفَجــاَء أَب ََ ًَال لِيَـْنظُــَر َمــا ُهــ ََْ َيْســَتِطْع َأْن َخيْــرَُ  أَْرَســَل َرُســ َا، َفَجَعــَل الرَُّجــُل ِإَذا  ــَرْيٌش، َ َحــىتَّ اْجَتَمُعــ َهلـَـٍب َوقـُ

ُ َعَلْيــِه َوَســلَّمَ َصــلَّ فـََقــاَل  ؟ قَــالُ ى الَّ ََاِدي تُرِيــُد َأْن تُ ِــَري َعلَــْيُكْم، َأُكْنــُتْم ُمَصــدِِّقيَّ َْ َأْخبَـــْرُتُكْم َأنَّ َخــْيًال بِــاْل ــَتُكْم لَــ نـََعــْم َمــا  َا: أَرَأَيـْ
» جهمهتـى! ئهدى ىئـ ى جهمهتى!ھرىف ىئ« »َشِديدٍ َجرَّبـَْنا َعَلْيَك ِإالَّ ِصْدقًا قَاَل: فَِإّينِ َنِذيٌر َلُكْم بـَْنيَ َيَدْي َعَذاٍب 

 پۈتۈن قۇرهيش ئايماقلىرىنى چاقىردى. كېلهلمىگهنلهر ئهھۋالنى ئۇقۇپ كـېلىش ئۈچـۈن ۋهكىـل دهپ

قېنـى دهپ «مۇنـداق دېـدى:  كهلدى. پهيغهمبهر  مۇئهبۇ لهھهب خهلقى يىغىلدى، قۇرهيش .تتىۋههئ
رگه ھۇجـۇم ئـاتلىق قوشـۇن بـار، سـىله تاغنىـڭ ئارقىسـىدامۇشـۇ  :ئهگهر مهن سىلهرگه ؟بېقىڭالرچۇ
ېنىڭ بىز سئىشىنىمىز.  ،ئۇالر: ـ ھهئه» ؟اڭا ئىشىنهمسىلهرلهر مىس ،مهر بهرسهۋخهدهپ  ،قىلماقچى

مهن سـىلهرنى قـاتتىق ئازابنىـڭ « :پهيغهمبهر دى. ، دېيالغان سۆزلىگىنىڭنى ئاڭلىغىنىمىز يوق
 1001F٥.}دېدى» ئالدىدىن ئاگاھالندۇرغۇچىمهن

تاغنىــڭ مۇشــۇ  :ئهگهر مهن ســىلهرگه ؟قېنــى دهپ بېقىڭالرچــۇ«[ئىبنــى ھهجهر مۇنــداق دهيــدۇ: 
ــىدا ــىله ئارقىس ــار، س ــۇن ب ــاتلىق قوش ــاقچىئ ــۇم قىلم ــهۋخهدهپ  ،رگه ھۇج ــ ،مهر بهرس ــا لهر مىس اڭ

ــىلهر ــل» ؟ئىشىنهمس ــۆز بى ــگهن س ــبهر دې ــر غهي هن پهيغهم ــبى ــتىن خهى ــهۋب ئىش ــ ،هر بهرس  تراس
  1002F٦.]سۆزلهيدىغانلىقىنى بىلىدىغانلىقىنى ئۇالرغا ئىقرار قىلدۇرۇشنى مهقسهت قىلغان

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 بىر قىسمىئايهتنىڭ  -40سۈره ھهج  ۲
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -11سۈره رهئد  ۳
 ئايهت -214سۈره شۇئهرا  ٤
 بۇخارى رىۋايىتى ٥
 بهت -503جىلد  -8» فهتھۇل بارى« ٦
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ـرََح َهـَذا الـدِّيُن قَاِئًمـا يـَُقاتِـُل َعَلْيـِه ِعَصـابٌَة «سىزكى، بۇ دىن جىھادسىز پۇت تىرهپ تۇرالمايـدۇ. ىھشۈب لَـْن يـَبـْ
بۇ دىننىڭ ئۈستىده مۇسۇلمانالردىن بولغان بىر جامـائهت تـاكى قىيـامهتكىچه جىھـاد « »اْلُمْسـِلِمنيَ ِمـَن 

  1003F۱.»قىلىشنى داۋامالشتۇرىدۇ

َحـرِّْض قا چىقمايدۇ، جامائهت دهۋهتسىز تهشـكىللهنمهيدۇ. دتىسىز ۋۇجۇىجىھاد مۇسۇلمانالر جامائ

   .1004F۲ئۇرۇشقا قىزىقتۇرغىنمۇئمىنلهرنى  اْلُمْؤِمِنَني َعَلى اْلِقَتالِ 

ېنىڭ يالغــان بىــز ســ«تايىنىــدۇ.  ىغالىقلدهۋهت دهۋهتچىــدىكى ئىشــهنچ ۋه ئۇنىــڭ راســتچى
مۇشـرىكالرنىڭ  چىلىققى ھهدىستىكىدهك، يالغـانىرىدېگهن يۇق» يوق سۆزلىگىنىڭنى ئاڭلىغىنىمىز

 .قىلمىشنهزىرىده ھهم يامان كۆرىلىدىغان 
ئهبۇ سۇفياننىڭ ھىرهقلى بىلهن بولغان قىسسىسىگه قاراڭ! ھىرهقلى ئهبۇ سۇفياندىن پهيغهمبهر 

 هر بهرمهكچـى ۋيالغـان خه ،ئهبـۇ سـۇفيان ئـۇ چاغـدا مۇشـرىك ئىـدى ،سـوئال سـورىغاندا توغرۇلۇق
دېيىشـىدىن  ،يالغـان ئېيتتىـڭ :لىرىنىڭ ئۇنىڭغـاھنىدىكى قۇرهيشتىن بولغان ھهمرايۇ، يې–بولدى

ى بىـر ئادهمـدىن سـادىر بولسـا ھهم ق ئاممىسـىنىڭ ئىچىـدىن ئـادهتتىكقىلدى. يالغان خهل سۇمون
 چى ئادهمدىن سادىر بولسا يامان كۆرۈلمىسۇن!دهۋهتلىدۇ. قانداقمۇ ئۇ ۈيامان كۆر

 
 تهۋهككۈل قىلىشقا هللا -٧
بىـرىگه نى ىئىشـ بولـۇپ، بىـراۋ ئهگهر ئېلىنغـان سـۆزدىن ۋاكـالهت دېـگهن لـۇغهتته »تهۋهككۈل«
ئۇنىـڭ  1005F۳.دېيىلىـدۇ كىـل قىلـدىهنىنى ۋۇكـۇپـاالنى ئىشـىغا پ ئىشـهنچ قىلسـا،ۋه ئۇنىڭغا  ساتاپشۇر
ــارلىق ئىشــالردا ،مال مهنىســىېئىســت ــك ب ــا ۋه ئاخىرهتلى ــى ، دۇني ــۈرۈشمهنپهئهتلهرن ــا كهلت ، قولغ

 تـايىنىشبـۇ  نى كۆرسـىتىدۇ.ىلىـق بىـلهن تايىنىشـنتائاالغا چىهللاقهلبنىڭ زىيانالرنى قايتۇرۇشتا 
قـا نىسـبهتهن مـۇكهممهل هللا پهتلهرنىڭۈقۇدرهت ۋه رهھمهت قاتارلىق سـ، قىلغۇچى ئىلىم تهۋهككۈل

تائـاالدىال مۇشـۇ سـۈپهتلهرنىڭ هللاېگانه . ئهگهر سىز يتاكامۇللىشىدۇئىكهنلىكىگه ئېتىقاد قىلغاندىال 
 بولغان بـۇ جهزمىـيهتتائاالغا هللا. ئهگهر تايىنىدۇقىال هللاقهلبىڭىز بىر  ،بارلىقىنى جهزم قىلسىڭىز

 ئاجىزلىشىدۇ.  تهۋهككۈل ،الشساسۇس
تائاالنىـڭ هللا سـۈپهتلهرگه ئوخشـاش، كمهت قاتـارلىقېرهت، رهھمهت ۋه ھـئىلىم، قۇد ،تهۋهككۈل

ــم ــۈپهتلىرىى ۋه ئىس ــنىڭس ــىېم نى چۈشىنىش ــى  .دۇرۋىس ــڭ ئىلهللاكىمك ــۇكهممهل ىنى ــڭ م مىنى
بولمايـدىغان، مهۋجـۇد بولىـدىغان ۋه مهۋجـۇد بولغـان،  مهۋجۇدتائاالنىڭ هللا ،شۇنداقال ؛ئىكهنلىكىگه

ــۇد  ڭ مــۇكهممهل مىنىــىئىلھهم بولــۇپ قالســا قانــداق بولىــدىغان قاتــارلىق نهرســىلهرگه مهۋج
م ھازىرنى بىلگـۈچى ئىكهنلىكىـگه جهزتائاالنىڭ غهيىبنى ۋه هللا ىڭ بىلهن بىرگه،شۇن ؛ئىكهنلىكىگه

تائــاال بهنــده هللاچــۈنكى  ،ى تاپشــۇرىدۇئىشــىن ئۇنىڭغــاتائاالغــا تايىنىــدۇ ۋه هللاقىلســا، ئــۇ كىشــى 
ــدىغان  ــازىرقى ۋه كېيىنكــى مهنپهئهتلئۇبىلمهي ــڭ ھ ــدۇ. شــۇنىڭ ئۈچــۈننى ــى بىلى ب شــۇئهي ،ىرىن

ْلَنــائهلهيھىسســاالم مۇنــداق دېــگهن ئىــدى:  پهرۋهردىگارىمىزنىــڭ  َوِســَع رَبـَُّنــا ُكــلَّ َشــْيءإ ِعْلًمــا َعَلــى الَِّ تـَوَكَّ

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -65سۈره ئهنفال  ۲
 »مۇختهسهر مىنھاجىل قاسىدىيىن« ۳
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ــدۇ، ىئىل ــگه ئالى ــۆز ئىچى ــى ئ ــى ھهممىن ــمه ئىشــىمىزنى  تهۋهككــۈلا قــهللام ــى ھهم ــدۇق (يهن ا قــهللاقىل

  .1006F۱تاپشۇرىمىز)
لىكــى ۋه ئۇنىــڭ مــۇكهممهل نىــڭ كهڭىمىنىــڭ ئىلهللانىــڭ تهۋهككۈلب ئهلهيھىسســاالم شــۇئهي

 ى بايان قىلدى. كىنىلسى ئىكهنمېۋىئىكهنلىكىگه بولغان جهزمىيىتىنىڭ 
نهرسىگه قـادىر ئىكهنلىكىـگه نىڭ ھهرهللاىتىمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش. سىز تائاالنىڭ قۇدرهت سۈپهللا

م قېچىــپ قۇتۇاللمايــدىغانلىقىغا جهزدىــن هللانىڭ شــهيئىقانــداق بىــر ھهرمىنــدىكى ېز–ۋه ئاســمان
زىيــاننى قايتۇرۇشــتىن ئىبــارهت ھــاجهتلىرىڭىزنى راۋا  ۋه مهنپهئهتنــى قولغــا كهلتــۈرۈش ،قىلســىڭىز
 قىال تايىنىسىز.هللاقىلىشتا 

ِِّ تـَوَكَّْلُت َعَلى الَِّ َريبِّ َورَبُِّكْم َمـا ِمـْن مۇنداق دېگهن:  كايه قىلىپېئاال ھۇد ئهلهيھىسساالمدىن ھتاهللا ِإ

شۈبھىســىزكى، مېنىــڭ پهرۋهردىگــارىم ۋه ســىلهرنىڭ  َدابَّــةإ ِإال ُهــَو آِخــٌذ بَِناِصــَيِتَها ِإنَّ َريبِّ َعَلــى ِصــَراطإ ُمْســَتِقيمإ 

دا بولمىغـان بىرمـۇ مهخلـۇق نىـڭ باشقۇرۇشـىهللاا مهن تهۋهككـۈل قىلـدىم، قـهللاپهرۋهردىگارىڭالر بولغان 
ــۇر ــوغرا .يوقت ــقهتهن ت ــۇپ ھېچ پهرۋهردىگــارىم ھهقى ــل بول ــى ئادى ــدۇر (يهن ــۇم يولدى ــچه زۇل كىشــىگه قىل

  .1007F۲قىلمايدۇ)
ن نىـڭ باشقۇرۇشـى، ھۆكـۈمرانلىقى ۋه قهھـرى ئاسـتىدا بولمىغـاهللاھۇد ئهلهيھىسساالم ئۆزىنىڭ 

تائاالنىڭ تۇتقۇچى هللاكۇلىسىنى وئۇنىڭ ك ،جانلىقال بولىدىكهن ؛بىرمۇ مهخلۇقنىڭ يوق ئىكهنلىكى
. لىرىدىن قىلىـپ بايـان قىلـدىقا تهۋهككۈل قىلىشنىڭ سـهۋهبهللامىنى ىئىكهنلىكىگه بولغان ئىل

نىـڭ قهھـرى ۋه هللاچۈنكى كاپىرالر ھهم  ،قورقمىدى قىلچىمۇدىن ئۇ زات كاپىر قهۋم ،ئۈچۈنشۇنىڭ 
 .خالىغىنى ئۇنىڭدىن مۇستهسنانىڭ هللاپهقهت  دا.ئاستىرىتى قۇد

 نى بىلىشمۇ تهۋهككـۈل قىلىشـقا سـهۋهب بولىـدۇ.ىتائاالنىڭ رهھمهت سۈپىتهللا ،يهنه شۇنىڭدهك

ـٌر َحاِفظًـا َوُهـَو َأْرَحـُم كايه قىلىپ مۇنـداق دېـگهن ئىـدى: ېتائاال يهئقۇب ئهلهيھىسساالمدىن ھهللا ُ َخيـْ فَـالَّ

  .1008F۳»ياخشى ساقلىغۇچىدۇر، ھهممىدىن مېھرىباندۇرهللا الرَّاِمحِنيَ 

ئاشـكارا بولغـان  ينىـڭ غهيرىـبۇگهرچه سـىزگه  ،ىتىكمهت سـۈپېتائاالنىڭ ھهللا ،يهنه شۇنىڭدهك
غـا يهتـكهن ھېكمىتىنىـڭ بارلىقى ايىغـاۋقانـداق ئىشـتا سىزگه ھۆكـۈم قىلغـان ھهرهللا ،تهقدىردىمۇ

 . دااللهت قىلىدۇ
ــدىغان تهۋهككۈلنىــڭ ــۇد  ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن نىــڭ ھــۆكمىگه رازى بولۇشــتۇر.هللامېۋىســى  بېرى ھ

ىغان بىرمۇ مهخلـۇق شىدا بولمۇنىڭ باشقۇرهللا«قىلغانلىقىنى ۋه  تهۋهككۈلئهلهيھىسساالم ئۆزىنىڭ 

نىـڭ باشقۇرۇشـىدا بولمىغـان هللا مىگه ئاساسـالنغانلىقىنىىئىل رىتىگه بولغاننىڭ قۇدهللادهپ  »يوق

 پهرۋهردىگـارىم ھهقىـقهتهن تـوغرابايان قىلغاندىن كېيىن مۇنداق دېدى:  دهپ بىرمۇ مهخلۇق يوقتۇر

يهنى ئادىل ھۆكـۈم قىلغۇچىـدۇر. بـۇ  كىشىگه قىلچه زۇلۇم قىلمايدۇ)ھېچ ،يولدىدۇر (يهنى ئادىل بولۇپ
رىشـكه قـادىر قىلىـش بولسـۇن يـاكى ھـۇد ېب ئهزىـيهتھۆكۈم مهيلى كاپىرالرنى ھۇد ئهلهيھىسساالمغا 

تائاالنىـڭ ئـۇالردىن ئىنتىقـام ئېلىشـى هللائهلهيھىسساالمنى ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن غالىـب قىلىـش ۋه 
 ئۇ ھهقتۇر. ،مه بىلهن ھۆكۈم قىلساېبولسۇن، ن

                                                           
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -89سۈره ئهئراف  ۱
 ئايهت -56سۈره ھۇد  ۲
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -64ف ۇسۇسۈره ي ۳
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 َعـْنُكمْ  ُأْغـِين  َوَمـاقۇب ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۆز پهرزهنتلىرىگه دېگهن مۇنۇ سۆزىگه ئوخشايدۇ: ئيهمانا بۇ 

ْلَيتَـوَكَّلِ  َوَعَلْيهِ  تـَوَكَّْلتُ  َعَلْيهِ  ِلَِّ  ِإالَّ  اْحلُْكمُ  ِإنِ  َشْيءإ  ِمنْ  الَِّ  ِمنَ  قازاسى ئالدىـدا مهن سـىلهردىن نىڭ هللا اْلُمتَـوَكِّلُـونَ  فـَ

ا تهۋهككۈل قىلدىم، تهۋهككۈل قىلغۇچىالر قهللاغىال خاس، هللانهرسىنى دهپئى قىاللمايمهن، ھۆكۈم پهقهت ھېچ

   1009F۱ىال تهۋهككۈل قىلسۇن!قهللا
كمهتنىـڭ ېھ ئىنسـانغاگهرچه  .كمهت بـارېكىگه يهتـكهن ھـېدا چـرتائاال ھۆكۈم قىلغان ئىشالهللا
تائاال مـۇئمىن بهنـدىلىرىگه ياخشـىلىقتىن باشـقىنى ھۆكـۈم قىلمايـدۇ. هللا مهخپىي بولسىمۇ،يۈزى 

 غهيرىـيمهن ياخشى كـۆرگهن ئىشـنىڭ هللا ،لېكىن .ل قىلدىمۈا تهۋهككقهللامهن « ،شىۇبۇنداق بول
ــادهم  ،ۇنداق دهيــدىكهنشــكىمكــى  دۇر.ئۈچۈنــ قدهپ قالماســلى »قىلــدى بىــلهن ھۆكــۈم ــداق ئ بۇن

نىــڭ بىــر بۆلــۈك هللا ،شــۇنداقال .كهلتــۈرمىگهن بولىــدۇپىتىگه ئىمــان كمهت ســۈېتائاالنىــڭ ھــهللا
ســۈپهتلىرىگه ئىمــان كهلتــۈرۈپ، يهنه بىــر بۆلــۈك ســۈپهتلىرىگه ئىمــان كهلتــۈرمىگهن بولىــدۇ ۋه شــۇ 

 تىبار بىلهن ئۇ ئادهمنىڭ ئىمانى ناقىس بولىدۇ.ېئ
 ،بولۇپ ىبىرئهمهللىرىدىن  قهلب لۈكى، تهۋهككاليسىزالاشۇنى بىلىۋ دا ئۆتكهن سۆزلهردىنىرىيۇق

بۇنىڭ  .ىشهرت بىر نىڭئۇ ئىمان ،شۇنداقال. مېۋىسىنىشنىڭ ىسۈپهتلىرىنى چۈش–مىنىڭ ئىسهللائۇ 

ا قــهللابولســاڭالر،  مــۇئمىنئهگهر  َوَعَلــى الَِّ فـَتَـوَكَّلُــوا ِإْن ُكنــُتْم ُمــْؤِمِننيَ نىــڭ مۇنــۇ ســۆزىدۇر: هللادهلىلــى 

   .1010F۲تهۋهككۈل قىلىڭالر
ل ۈا تهۋهككـقـهللا[بۇ ئايهتنىڭ مهنىسى توغرىسـىدا مۇنـداق دهيـدۇ:  ھلالۇم رهھىمهھۇقهيي ىئىبن

بولمايـدىغانلىقىغا دااللهت مهۋجـۇد ئىماننىـڭ  ،ل بولمىسـاۈتهۋهكك ،قىلىشقا ئىماننى شهرت قىلىش
 قىلىدۇ.

 :نىڭ دهلىلـى قىلـدىىقۇلنى ئىماننىـڭ دۇرۇسـلۈتهۋهككـ هپتائاال مۇنـداق دهللايهنه بىر ئايهتته 

َعَلْيِه تـَوَكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْسِلِمنيَ َوقَاَل ُموَسى يَا ا ئىمـان قـهللائـى قهۋمىـم! ئهگهر «مۇسا:  قـَْوِم ِإْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِالَِّ فـَ

ا بويسۇنغان بولساڭالر، ئۇنىڭغـا تهۋهككـۈل قىلىڭـالر (يهنـى ھهمـمه ئىشـىڭالرنى قهللائېيتقان بولساڭالر، 

 .1011F۳دېدى» ا يۆلىنىڭالر)قهللاا تاپشۇرۇڭالر، ھهرقانداق ئهھۋالدا قهللا
ــان ــانى ىقاچ ــدىنىڭ ئىم ــا،كى بهن ــڭ تهۋهكك زورايس ــدۇۈئۇنى ــۇ كۈچىيى ــان .لىم ــه، ىئىم  كېمهيس

 .]ئهلۋهتته ىنىڭ دهلىلى،قشى ئىماننىڭ ئاجىزلىۇلنىڭ ئاجىز بولۈئاجىزلىشىدۇ. تهۋهكك ىلۈتهۋهكك
 ىـدبىـر نهرسـه ئۈمبىـر كىشـى مهخلـۇقتىن [ئىبنى تهيمىيـيه مۇنـداق دېـگهن:  ل ئىسالمۇشهيخ
كىشـى  چۈنكى ئـۇ ،ئۇنىڭ گۇمانى شۇ نهرسىده زىيان تارتىدۇ ،ئۇنىڭغا تهۋهككۈل قىلىدىكهن ،قىلىپ

ـُر َأْو تـَْهـِوي بِـِه الـّرِيُح ِيف تائاال مۇنداق دهيدۇ: هللامۇشرىكتۇر.  َا َخرَّ ِمْن السََّماِء فـََتْخَطُفـُه الطَّيـْ َوَمْن ُيْشِرْك بِالَِّ َفَكَأمنَّ

ا شـېرىك قـهللاا خـالىس ئىبـادهت قىلىڭـالر، ئۇنىڭغـا شـېرىك كهلتـۈرمهڭالر، كىمكـى قـهللا انإ َسِكيقإ َمكَ 

كهلتۈرىدىكهن، ئۇ گويا ئاسماندىن تاشلىنىپ، قۇشالر ئـۇنى ئېلىـپ قاچقانـدهك يـاكى بـوران ئـۇنى ئېلىـپ 

 1013F٥.]1012F٤بېرىپ يىراق جايغا تاشلىۋهتكهندهك بولۇپ قالىدۇ
                                                           

 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -67ف ۇسۇسۈره ي ۱
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -23سۈره مائىده  ۲
 ئايهت -84سۈره يۇنۇس  ۳
 ئايهت -31سۈره ھهج  ٤
َا وعلى هللا» «فهتھۇل مهجىيد شهرھى كىتابىت تۆھىيد« ٥ َكل  ناملىق باب» فت
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نىـڭ غهيرىـي هللاايىنىشىڭىزنى ياكى يېگـانه بىـر تسىزنىڭ مهخلۇقالرغا  ،شېرىكلدىكى ۈتهۋهكك
–غهلىـبهبىراۋنىـڭ ، مهسىلهن .گه تايىنىشىڭىزنى كۆرسىتىدۇسهۋهبلهرقادىر بواللمايدىغان ئىشالردا 

 تۇتقـان، ىتايىنىشـۋه تاغۇتالرغـا  مهقسىتىنى ھهل قىلىشتا ئۆلۈك ئۆز رىزىقتىن ئىبارهت ۋهنۇسرهت 
ر ۋه قـورال يـاراقالردىن ، ئهرلهدورىنـى شـىپالىق بهرگـۈچى ،سىته تهسىر كۆرسهتكۈچىى بىۋاسهۋهبلهرن
غــا قاتارلىقالر ىىشــتىقــاد قىلېنىڭ ســهۋهبى دهپ ئنۇســرهت–غهلىــبهارلىقلىرىنى يــجهڭ تهيئىبــارهت 
 . ئوخشاش

 لىدۇ. ېشقا توغرا كىلىقا بولغان ئاالقىسى ئۈستىده توختتهۋهككۈلنىڭ سهۋهبلهرنى تۇتۇش
 لىشىڭىز كېرهككى، تهۋهككۈلنى بهجا كهلتۈرۈشېسىز شۇنى بىلىۋ[ئىبنى رهجهب مۇنداق دهيدۇ: 

تائاالنىـڭ هللا .تائاال سهۋهبلهر بىلهن تهقدىر قىلغان ئىشالردا سهۋهبلهرنى تۇتۇشقا قارشى كهلمهيدۇهللا
بـۇيرۇش  تائاال تهۋهككۈل قىلىشقاهللا ،قانۇنى مهخلۇقاتلىرى ئىچىده ئاشۇنداق جارى بولغان. چۈنكى

 ،كهت قىلىـشىـتاشقى ئهزاالر بىلهن سهۋهبلهرده ھهر .غانۇسهۋهبلهرنى تۇتۇشقا ھهم بۇير ،بىلهن بىرگه
 1014F۱.]كئىمان كهلتۈرگهنلى اقهللا ،ا تهۋهككۈل قىلىشقهللا. قهلب بىلهن ققا ئىتائهت قىلغانلىهللا

 تهرىپىدىنال نىڭهللاياردهم پهقهت بىزنـى  تائـاالهللا ،كېلىـدىغان تـۇرۇپ َهلُـْم َمـا اْسـَتَطْعُتْم ِمـْن َوَأِعـدُّوا

ةإ   دۈشمهنلىرىڭالر (بىلهن ئۇرۇش قىلىش) ئۈچۈن، قولـۇڭالردىن كېلىشـىچه قـورال كـۈچى تهييـارالڭالر قـُـوَّ

يَاأَيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوا ُخـُذوا  دى ۋهۇيارلىق كۆرۈشكه بۇيريته ىلىش ئۈچۈنق جىھاددۈشمهنلهرگه قارشى دهپ 

 دهپ 1015F۲لهر! (دۈشمهنلهرنىڭ شهررىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن) تهييارلىق ھالىتىده تـۇرۇڭالرمۇئمىنئى  ِحـْذرَُكمْ 

  .دىۇشقا ھهم بۇيرتۇرۇ تهييارلىق ھالىتىده

ــبهر   ــۇ ت پهيغهم ــگهنم ــاق كهي ــۈر قالپ ــان، تۆم ــۈر چاپ ــۇنداقال .ۆم ــان ۋه  ،ش ــدهك كولىغ خهن

يـاردهم  َوَما النَّْصُر ِإال ِمْن ِعْنِد الَِّ  تۇرسا:مۇنداق دېگهن هللا ۋهھالهنكى رنى ئهۋهتكهن ئىدى.چىالئايغاق

 .1016F۳تهرىپىدىنال كېلىدۇهللاپهقهت 
 داىنى گۇمــان قىلغانــقلىــدىغانلىېر غهلىبىنىــڭ ســهۋهبلهرگه ئهگىشــىپ كهســاھابىل قاچــانىكى

ـْـِن َعـْنُكْم َشـْيًَّاَويـَْوَم ُحنَـْنيإ ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم   تائاال مۇنداق دهيدۇ:هللابۇ ھهقته  شتى.ۇمهغلۇپ بول  َكثْــَرُتُكْم فـَلَـْم تـُ

 ۋه ھۈنهين كۈنىده (يهنـى جېڭىـده) ھهقىـقهتهن يـاردهم بهردى. ئهينـى ۋاقىتتـا سـانىڭالرنىڭ كۆپلىكىـدىن
خۇشاللىنىپ كهتـتىڭالر (يهنـى بۈگـۈن بىزنىـڭ سـانىمىز كـۆپ، مهغلـۇب بولمـايمىز دېـدىڭالر، بـۇ چاغـدا 

ئىدى)، سانىڭالرنىڭ كۆپلۈكى سـىلهرگه قىلـچه  ٤٠٠٠دۈشمىنىڭالرنىڭ سانى مىڭ،  ١٢سىلهرنىڭ سانىڭالر 

  .1017F٤ئهسقاتمىدى

يـاردهم پهقهت  َوَمـا النَّْصـُر ِإال ِمـْن ِعْنـِد الَِّ ئۇ بولسـىمۇ:  .تائاال ئۇالرنى بىرىنچى ئىشقا قايتۇردىهللا

  .1018F۱تهرىپىدىنال كېلىدۇهللا
ئۇنىڭغـــا  بولـــۇپ، ئـــۇ ســـۈننهتلىرىنىڭ جۈملىســـىدىنلهرنىـــڭ ســـهۋهبلهرنى تۇتـــۇش پهيغهمبهر

سهتنى ھهل قىلىشتا سهۋهبلهرنى تۇتـۇپ قبهلكى مه .پهرزبىلهن بىرگه  لىشتهرك قىلىشنى ېۋىنىيۆل
                                                           

 بهت -380» ۋهلھىكهمجامىئۇل ئۇلۇمى « ۱
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -71سۈره نىسائ  ۲
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -10سۇره ئهنفال  ۳
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -25سۈره تهۋبه  ٤
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مهۋجـۇد يهنه نۇرغـۇن ئهھـۋالالر  .پهرز شىنىىـال يـۆلقهللاگانه بىـر ېى يوق يشېرىكبولغاندىن كېيىن 
بـۇ ئهھـۋالالر ئـۇنى تۇتـۇش ھهم مـۇمكىن بولمايـدۇ.  ،كهلمهيـدۇهتلهرده سهۋهبلهر كارغا بۇ ھال ،بولۇپ

تهۋهككــۈل قىلىشــتىن ئىبــارهت قهلــب  يقــا ھهقىقىــهللائۇنىــڭ قاچــانىكى ئىنســاندا پهيــدا بولســا، 
نىـڭ هللا ،ئـۇ كىشـىنىڭ ،ايـدۇ. مهسـىلهنىسـى بولمچار هردهك بىـرۇئهمىلىدىن باشقا تاقابىـل تۇرغـ

دۈشـمهن بولـۇپ،  يشهيتان مهخپىـ ،چۈنكى .تىلىگىنىگه ئوخشاششهيتاندىن پاناھ  ،ياردىمى بىلهن

فَِإَذا قـََرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ بِـالَِّ  تائاال مۇنداق دهيدۇ:هللابۇ ھهقته  مكىن ئهمهس.ۇئۇنىڭدىن ساقلىنىش م

ـــْيطَاِن الـــرَِّجيِم ِإنَّـــُه لَـــْيَس لَـــُه ُســـْلطَاٌن َعَلـــى الَّـــِذيَن آَمنُـــوا َوَعَلـــ ِـــْم يـَتَـوَكَّلُـــونَ ِمـــْن الشَّ ســـهن قۇرئـــان ئوقۇمـــاقچى  ى َربِّ

شۈبھىســىزكى،  .ا ســېغىنىپ پانــاھ تىلىگىــنقــهللابولغىنىڭــدا، قوغالنــدى شــهيتاننىڭ (ۋهسۋهسىســىدىن) 
ــڭ ئۈســتىدىن شــهيتان مۇئمىن ــى يۆلهنگۈچىلهر)نى ــڭ ۋه پهرۋهردىگارىغــا تهۋهككــۈل قىلغــۇچىالر (يهن لهرنى

لهرگه شـهيتاننىڭ ۋهسۋهسىسـى تهسـىر مۇئمىنھۆكۈمرانلىق قىاللمايدۇ (يهنى پهرۋهردىگارىغا چىن يۆلهنگهن 

  .1019F۲قىاللمايدۇ)
تهلىشـىڭىز ېۇلـۇپ كدۈشـمهن قورشـاۋىدىن قۇتقىال تهۋهككـۈل قىلىـش ئـارقىلىق هللاپهقهت بىر 

دۈشمهن قورشاپ ئالسا،  يبۇ ۋاقىتتىمۇ سىزنى ئىنسانى ،كىن. ھال شۇنىڭغا ئوخشاش بولىدۇكىمۇم

 ئىمام بۇخـارى ئىبنـى ئاببـاس  ايدۇ.چقانداق چارىڭىز بولمېرغۇدهك ھسىزنىڭ ئۇنىڭغا تاقابىل تۇ

، ايهپــكۇهللابىــزگه  َونِْعــَم اْلوَِكيــلُ  َحْسـبُـَنا الَُّ : ېــگهنئىبنــى ئاببــاس مۇنــداق د ،دىــن رىــۋايهت قىلىــدۇ

دېـگهن كهلىمىنـى ئىبـراھىم ئهلهيھىسسـاالم ئوتقـا تاشـالنغان ۋاقىتتـا  نېمىدېگهن ياخشى ھامىيهللا

ـَزاَدُهْم ِإميَانًـا َوقَـاُلوا  غا كىشىلهر:ئۇنىڭ پهيغهمبهر  ؛دېگهن بولسا َحْسـبُـَنا ِإنَّ النَّاَس قَـْد َمجَُعـوا َلُكـْم فَاْخَشـْوُهْم فـَ

ُ َونِْعَم اْلوَِكيـلُ  شـۇن توپلىـدى، شۈبھىسىزكى، كىشـىلهر (يهنـى قۇرهيشـلهر) سـىلهرگه قارشـى قو–شهك« الَّ

نېمىـدېگهن هللا، ايهپـكۇهللابىزگه «نىڭ ئىمانىنى كۈچهيتتى. ئۇالر: دېدى. بۇ سۆز ئۇالر» ئۇالردىن قورقۇڭالر

 ئىدى. ئېيتقاندېگهن چاغدا  1020F۳دېدى» ياخشى ھامىي!

ُهــَو َحْســُبهُ تائــاال مۇنــداق دهيــدۇ: هللايهنه  ــْل َعَلــى الَِّ فـَ قىلســا،  تهۋهككــۈلا قــهللاكىمكــى  َوَمــْن يـَتَـوَكَّ

   .1021F٤قىلىدۇ ايهپكۇئۇنىڭغا هللا
قىلىـش بهزىـده بهنـدىگه سـهۋهبلهر ئىـش  تهۋهككۈل[مۇنداق دهيدۇ:  ھلالۇئىبنى قهييۇم رهھىمهھ 

چقانـداق قاچىـدىغان جـايى ېباشقا ھ نىڭ تهرىپىدىنهللائۇنىڭغا ئۆز نهپسىمۇ تار كهلگهن،  ،بهرمىگهن
ـــا ـــتالغان ۋاقىتت ـــان ۋه قىس ـــدىكى مهجبۇرالنغ ـــكهن چاغ ـــا چۈش ـــوق دهپ گۇمانغ ـــداق ېھ ،ي چقان

دىن غهمــدىن تهۋهككۈلــلىنىــدىغان ۋه قاچىــدىغان جــاينى تاپالمىغانــدا بولىــدۇ. مانــا مۇنــداق ھپانا
قىلىــش ئىختىيــارى  تهۋهككــۈل ،بهزىــده چقاچــان ئايرىلىــپ قالمايــدۇ.ېيىشــلىق ھقۇتۇلــۇش ۋه ئاسا

شى بىلهن بىرگه بولىدۇ. ۇبول مهۋجۇدسهتكه يهتكۈزگۈچى سهۋهبنىڭ قتهۋهككۈل مهبۇ  ،ھالهتته بولىدۇ
ــهۋهب ــا ئهگهر س ــهۋهب بولس ــان س ــقا بۇيرۇلغ ــده ،تۇتۇش ــهن  بهن ــا ئاساس ــالپ قويغانلىقىغ ــۇنى تاش ئ

ى قنى تاشالپ قويسـا، ئـۇنى تاشـالپ قويغـانلىتهۋهككۈل ،گهر سهۋهبنى بهجا كهلتۈرۈپئهيىبلىنىدۇ. ئه
دىكى دهلىلـلهر ىپـاقى ۋه قۇرئانـتنىڭ ئىتهتمۈمش ئىقىل تهۋهككۈلچۈنكى  ،نىدۇىئۈچۈن يهنه ئهيىبل

                                                                                                                                                                                                 
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -10ئايهت؛ سۈره ئهنفال  -126سۈره ئال ئىمران  ۱
 ئايهتلهر -99، -98سۈره نهھل  ۲
 بىر قىسمىئايهتنىڭ  -173سۈره ئال ئىمران  ۳
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -3سۈره تاالق  ٤
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سىنى بهجا كهلتۈرۈش ۋه ئۇ ئىككىسىنى جهمـلهش لىنىڭ ئىككىتهۋهككۈل. سهۋهب بىلهن پهرزبىلهن 
بـۇ  نى تۇتـۇش ھـارام بولىـدۇ.ئـۇ ئىنسانغاگهر سهۋهب تۇتۇش ھارام قىلىنغان سهۋهب بولسا، ئه .پهرز

دىن باشقىسـى ئۇنىڭـ ىغان بولـۇپ،ال قالىـدقىلىشـ تهۋهككـۈلئـۇ كىشـىنىڭ ھهققىـده پهقهت  چاغدا
رۈنگـۈچى نهرسـىنى ۆقىلىشمۇ مهقسـهتنى ھهل قىلىـش، يامـان ك تهۋهككۈل ،چۈنكى .ساقىت بولىدۇ

ــوق ــهۋهبلهرنىڭ ئهڭ كۈچل ي ــتىكى س ــدۇر.ىقىلىش ــهۋهب  كى ــا دۇرۇسئهگهر س ــۇنى  ،بولس ــئ  قاتۇتۇش
 ئهگهر يـــوق؟–لنى ئاجىزالشـــتۇرۇپ قويامـــدۇۈكـــكســـىزنىڭ ســـهۋهبنى تۇتۇشـــىڭىز تهۋه .قـــارايمىز

، ئـۇ سـهۋهبنى تهرك قىلغـان بوشاشتۇرسـائىرادىڭىزنـى  ئاجىزالشتۇرۇپ قويسـا، قهلبىڭىزنـى بۆلسـه،
ــائهگهر ئهۋزهل.  ــان ئهۋزهل، ئاجىزالشتۇرمىس ــۇچى  ،تۇتق ــۈم قىلغ ــل ھۆك ــۈنكى ئهڭ ئادى ــڭ هللاچ نى

كمىتىنـى ېنىـڭ ھهللاكمىتىمۇ بىر ئىشنى سهۋهبكه باغالشـنى تهقهززا قىلىـدۇ. شۇڭالشـقا سـىز ېھ
 قىلىپ تاشلىماڭ.  ىبىكارچ

 .ىال تايانمىقىدۇرقهللاگانه بىر ېۋه ھهقىقىتى بولسا، قهلبنىڭ ي ھېكمىتى نىڭقىلىش تهۋهككۈل
بىلهن  قىلىش يمايىل بولۇشتىن خالى ۇنىڭغالىش ۋه ئېقهلبنى سهۋهبلهرگه يۆلىنىۋ ،شۇنىڭ ئۈچۈن

 ئـايرىم–ئـايرىمى تهۋهككۈلبنىڭ قهل ۋه تىلبىرگه سهۋهبلهرنى تۇتۇش ئۇ بهندىگه زىيان يهتكۈزمهيدۇ. 
نىـڭ هللا ن سـۆزىدېـگه ›قىلـدىم تهۋهككـۈلا قـهللا‹: خۇددى ئۇ كىشىگه ئۇنىڭ بولۇپ، نهرسه ئىككى
  1022F۱.ىنىگه ئوخشايدۇ]شى ۋه ئىشهنچ قىلىشى بىلهن پايدا بهرمىگۇبول مايىل گه تايىنىشى،يغهيرى
ىــال قهللاگــانه بىــر ېنىــڭ يقهلب تهۋهككــۈلجىھــاد مهيدانىــدىكى «مهن مۇنــداق دهپ قــارايمهن:  

بىلىــپ  نىــڭ ھهمــمه ئهھــۋالىنىى ۋه كاپىرالركــنىــڭ كهڭلىىمىنىــڭ ئىلهللا لــۇپ، ئــۇوتايىنىشــى ب

ُ حمُِيٌط بِاْلَكـاِفرِينَ  نلىقىغا ئاساسلىنىدۇ:تۇرىدىغا كاپىرالرنى (يهنـى ئۇالرنىـڭ ھهمـمه ئهھـۋالىنى) هللا َوالَّ

   .1023F۲بىلىپ تۇرغۇچىدۇر
تائاالنىــڭ ئۇالرغــا قــادىر هللا ،ۋهت ۋه كــۆپلىكتىن قايســى دهرىجىــگه يهتمىســۇنۋقــۇ–ئــۇالر كــۈچ 

(بهدرى ئۇرۇشـــىدا   الَّـــِذيَن َكَفـــُروا َســـبَـُقوا ِإنـَُّهـــْم ال يـُْعِجـــُزونَ َوال َحيَْســـَنبَّ ئىكهنلىكىـــگه ھهم ئاساســـلىنىدۇ: 

ئۆلتۈرۈلمهي قالغان) كاپىرالر قۇتۇلدۇق دهپ ئويلىمىسۇن، ئۇالر (پهرۋهردىگارىنىـڭ جازاسـىدىن) ھهقىـقهتهن 

  .1024F۳قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ

ةإ َوَأِعـدُّوا َهلُـْم  :شـهرىئهت تۇتۇشـنى سـهۋهبلهرنىبۇنداق ئورۇنـدا  دۈشـمهنلىرىڭالر  َمـا اْسـَتَطْعُتْم ِمـْن قـُـوَّ

دهپ پهرز قىلىـپ  1025F٤(بىلهن ئـۇرۇش قىلىـش) ئۈچـۈن، قولـۇڭالردىن كېلىشـىچه قـورال كـۈچى تهييـارالڭالر
 بېكىتكهن. 

نهرسـىگه ئـۆزىال ھېچ ئۇنىـڭلـېكىن  ،پهرز بولسـىمۇسـهۋهبلهرنى تۇتـۇش  ،بۇ ئايهتلهرگه بىنـائهن 

 .گهندې تهرىپىدىنال كېلىدۇهللاياردهم پهقهت  َوَما النَّْصُر ِإال ِمْن ِعْنِد الَِّ تائاال: هللاچۈنكى  ،ئهسقاتمايدۇ

 دا ئۆتتى.تېمىدېگهن » كۆرسهتكۈچلىرىئاساسلىق جىھادنىڭ «بۇنىڭ بايانى 
  
 دۇئا قىلىش قا هللا -٨

                                                           
 ـ بهتلهر 87ـ،  86ناملىق كىتابى » ئهلفهۋائىد«ئىبنى قهييۇم رهھىمهھۇلالھنىڭ  ۱
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -19سۈره بهقهره  ۲
 ئايهت -59سۈره ئهنفال  ۳
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -60سۈره ئهنفال  ٤
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اْدُعـوِِ َأْسـَتِجْب َلُكـْم ِإنَّ  َوقَـاَل رَبُُّكـمُ  :تائاال مۇنـداق دهيـدۇهللابۇ ھهقته  دۇئا ئىبادهتنىڭ يىلىكىدۇر.

ماڭـا دۇئـا قىلىڭـالر، مهن «پهرۋهردىگارىڭالر ئېيتىـدۇ:  الَِّذيَن َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَدِيت َسَيْدُخُلوَن َجَهـنََّم َداِخـرِينَ 

چوڭچىلىـق (دۇئايىڭالرنى) قوبۇل قىلىمهن (تىلىگىنىڭالرنى بېرىمهن)، شۈبھىسىزكى، مېنىڭ ئىبادىتىمـدىن 

  .1026F۱»قىلىپ باش تارتىدىغانالر خار ھالدا جهھهننهمگه كىرىدۇ
قــۇۋۋىتى تهرهپــكه –تائاالنىــڭ كــۈچهللاقۇۋۋىتىــدىن –كــۈچ ئىنســان دۇئــا قىلىــش ئــارقىلىق ئــۆز

دۈشمهنلهر بىلهن  پهيغهمبهر  رىدۇ.ېرهك بېىدىن دقا چىققانلىقدلنىڭ ۋۇجۇۈدۇئا تهۋهكك .يۈزلىنىدۇ
 يلىرىـدا تهپسـىلىبئهزكار كىتا الربۇ. ۇن دۇئاالرنى نهمۇنه قويۇپ كهتتىئۇرۇش قىلىش ئورۇنلىرىدا نۇرغ

 ئهمهل قىلىشـىنى يادلىشـى ۋه ئۇنىڭغـا الررىنداشـالر شـۇ دۇئـاېمۇجاھىـد ق بولـۇپ، قىلىنغانبايان 
1027Fالزىم.

۲  
 :قوبۇل بولىدۇ ،خالىساهللانىڭ دۇئاسى مۇئمىنهندىكى شهرتلهر ئاستىدا ۋتۆ
 ؛رىزىق ھاالل بولسا .ىبىرىنچ 

 ؛ۋېتىشقا دۇئا قىلمىساۈئۈز قانچىلىقنىغتۇ–ياكى ئۇرۇق كههتىيسمهئ–گۇناھ .ئىككىنچى
 ؛مىساىئالدىر .ئۈچىنچى

ـَفَر َأْشــَعثَ ُمثَّ «مۇنــداق دېــگهن:  پهيغهمــبهر  َأْغبَـــَر َميُـدُّ َيَديْــِه ِإَىل السَّـَماِء يَــا َربِّ يَــا َربِّ  ذََكــَر الرَُّجـَل يُِطيــُل السَّ
 سۇلۇلالھ ئۇنىڭدىن كېيىن ره« » َوَمْطَعُمُه َحرَاٌم َوَمْشَربُُه َحرَاٌم َوَمْلَبُسُه َحرَاٌم َوُغِذَي بِاحلَْرَاِم فََأىنَّ ُيْسَتَجاُب لِـَذِلكَ 

ئـۇ  ـــ: تىلغا ئېلىپ ئۆتتىبىر ئادهمنى اسقان بچاڭ –غان، توپالچۇۋۇ رىىلچاچ پئۇزۇن سهپهر قىلى
 ،ىكدهيـدۇ. ۋهھـالهن ›ردىگـارىم! پهرۋهردىگـارىم!هپهرۋ‹ تـۈرۈپ:ۆه ككئادهم ئىككى قولىنى ئاسمان تهرهپـ

ھارام بىـلهن ئوزۇقالنـدۇرۇلغان  دۇر.ھارام، كهيگهن كىيىمى ھارام ىكىملىھارام، ئىچېمىكى يئۇنىڭ 
  1028F۳»؟قانداقمۇ ئۇنىڭ دۇئاسى ئىجابهت قىلىنسۇن! ،تۇرۇپ

ََْ َيْسـتَـْعِجْل ِقيـَل يَـا َال «مۇنـداق دهيـدۇ:  پهيغهمبهر  ََْ يَـدُْع بِـِإمثٍْ َأْو َقِطيَعـِة َرِحـٍم َمـا  يـَـزَاُل ُيْسـَتَجاُب لِْلَعْبـِد َمـا 
ــ َُل َق ََل الَِّ َمــا اِالْســِتْعَجاُل َقــاَل يـَُقــ َُْت َوَقــدْ َرُســ َعاءَ  ْد َدَعــ ــَد َذلِــَك َويَــدَُع الــدُّ َُْت فـََلــْم أََر َيْســَتِجيُب ِيل فـََيْسَتْحِســُر ِعْن  »َدَعــ

ئۆز ئىچىـگه  پ قويۇشنىقانچىلىقنى ئۈزۈغتۇ–ياكى ئۇرۇقئىشالرنى دۇئاسى گۇناھ ىنىڭ قىلغان بهند«
مه؟ ېگهن نـالـدىراش دېـئـى رهسـۇلۇلالھ! ئ .»ۋاقىت ئىجابهت قىلىنىدۇال ھهرىمىسىلمىسا ۋه ئالدىرئا

لغىنىنى بــوچ ئىجــابهت ېھــ دۇئــا قىلــدىم، دۇئــا قىلــدىم،‹ :هبهنــد: «پهيغهمــبهر  ،اندادهپ ســورالغ
1029Fېدى.د» تىدۇېتهرك ئدۇئا قىلىشنى  ،كىپېده، ھهسرهت چ–دهيدۇ ›كۆرمىدىم

٤ 
يـاكى ئـۇزۇن ۋاقىتـتىن كېـيىن  ئىگىسـىگه تېـزدىنل بولغان دۇئـا ۇمهقب ،ھهدىسته كهلگهندهك

لىدۇ ياكى ئـۇ ئـاخىرهتته ۇقايتۇر قازا–ئىجابهت قىلىنىدۇ ۋه ياكى شۇ دۇئا ئارقىلىق ئۇ كىشىدىن باال
 ئىگىسىگه ساقالپ قويۇلىدۇ.

                                                           
 ئايهت -60سۈره غافىر  ۱
 !بهتلىرىگه قاراڭ -193ۋه  -185ناملىق كىتابى » كىتابۇل ئهزكار«نهۋهۋىينىڭ ئىمام  ۲
 مۇسلىم رىۋايىتى ۳
 مۇسلىم رىۋايىتى ٤
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ئـۇ ئالدىدىكى مهجبـۇرىيهتلىرى توغرىسـىدا كهلـگهن سـۆزلهر بولـۇپ، هللادىكىلهر بهندىنىڭ ىرىيۇق
ــۇمهزكــۇر مهجبــۇرىيهتلهر  ــال چهكلهنمهيــدۇ. بهلكــى ب ــدۇرۇپ مهن جىھــاد ساھهســىده ئاگا الربىلهن ھالن
 رىدۇر.لىنئۆتمهكچى بولغان قىسمه

 
 ئالدىدىكى مهجبۇرىيهتلىرى ئهمىر ئهزاالرنىڭ .ئىككىنچى

 
ئىتـائهت  ئۇنىڭغا ئاڭالش ۋهئهمىرنىڭ سۆزىنى سىيهت بولمايدىغان ئىشالردا ئمه–گۇناھ .بىرىنچى

 قىلىش 
 همىرگه نهسىھهت قىلىش ئ .ئىككىنچى
 ھۆرمهت قىلىش گهئهمىر. ئۈچىنچى

  
ئىتائهت  ئۇنىڭغا ئاڭالش ۋهئهمىرنىڭ سۆزىنى سىيهت بولمايدىغان ئىشالردا ئمه–گۇناھ. بىرىنچى

 قىلىش
 

 :نى ئۆز ئىچىگه ئالغانمىالرېتۆۋهندىكى تبۇ 
 قهددىمهمۇ -١
 كىنىڭ دهلىللىرىىلپهرزئاڭالش ۋه ئىتائهت قىلىشنىڭ  -٢
 رهلىلمهسىيهكۈنلهنگهن پهرزلىكىدىن ئاڭالش ۋه ئىتائهت قىلىشنىڭ  -٣
 تىدىغان ئىشالرېئهمىرنىڭ ئىتائىتىگه كىرىپ ك -٤
 ئهمىرنىڭ سۆزىنى ئاڭالش ۋه ئىتائهت قىلىشنى چهكلهپ قويىدىغان ئىشالر -٥
 خاتىمه ۋه نهسىھهت -٦
 
  ـ مۇقهددىمه١

چـۈنكى ئۇالرغـا ئىتـائهت  ،ئىتـائهت قىلىـش ئىبـادهتڭالش ۋه نىڭ سۆزىنى ئائىش ئۈستىدىكىلهر
ش مۇسـۇلمانالرنىڭ . ئـاڭالش ۋه ئىتـائهت قىلىـھېسابلىنىدۇ تائهت قىلغانلىقتائاالغا ئىهللاقىلىش 

لىنىدۇ. سـابېھىـڭ ئهڭ مـۇھىم سـهۋهبلىرىدىن كىنىلۋه ئۇالرنىڭ بىر بىر يهردىن چىقىشىسۆزىنىڭ 
لىـپ ېلىشـىغا ئېتىـپ قېشـهۋكهتنىڭ ك–شان ۋه ۆلۈنۈشتارتىش، ب–الرغا ئىتائهت قىلغاندا تاالشئۇ
ـــب ـــدىغان ئوخش ـــى ك ىمىغانارى ـــلىغېپىكىرلهرن ـــىپ تاش ـــۈنىس ـــۇنىڭ ئۈچ ـــدۇ. ش ھهم  ،لى بولى

بىـر خهلىـپه  ،ئۈچـۈنڭ ئالدىنى ئـېلىش شىنىۈنۈبۆل ۋه ارتىشىت–مۇسۇلمانالرنىڭ ئىختىالپى، تاالش
بابتـا جامائهتنىـڭ بىرلىكىنـى سـاقالش . مهن بۇنىڭغا تـۆتىنچى بۇيرۇق كهلگهن يتىكلهشكه شهرئى

ئـۇ چـوڭ بىـر  مهيلـى ،قانـداق بىـر ئىـشھهر ،چۈنكى .مهسىلىسىده ئىشارهت قىلىپ ئۆتكهن ئىدىم
قـا دپهقهت بىـر بـاش بىلهنـال ۋۇجۇ ،خهلىپىلىك بولسۇن ياكى ئۇنىڭـدىن تـۆۋهن خىـزمهتلهر بولسـۇن

 چىقىدۇ. 
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دىـن باشـقا هللازېمىنـدا –ئهگهر ئاسـمان آِهلَـٌة ِإال الَُّ َلَفَسـَدتَالَـْو َكـاَن ِفيِهَمـا تائاال مۇنـداق دهيـدۇ: هللا

  .1030F۱التتىۇائىناتنىڭ تهرتىپى) ئهلۋهتته بۇزئىالھالر بولسا ئىدى، (ك
ــۇلمانال ــلهن مۇس ــايهت بى ــۇ ئ ــقىالر مۇش ــدىن باش ــاۋهردى ۋه ئۇنىڭ ــام م ــى رئىم ــپهغا ئىكك  خهلى

ــۈردى ــل كهلت ــلىكىگه دهلى ــنىڭ دۇرۇس ئهمهس ــا  ،تىكلهش ــۈنكى بۇنىڭغ ــقچ ــىپ  بۇزۇقچىلى ئهگىش
نىـڭ بېشـىدا مـۇھهممهد ئىبنـى ئىسـھاقتىن رىـۋايهت قىلىـپ ىئىبنـى كهسـىر سـۈره تهۋب 1031F۲.لىدۇېك

ــدۇ:  ــداق دهي  بْــَن َأِيب طَالِــبٍ ُمثَّ أَتْـبَـَعــُه َعِلــيَّ  َعــاَم ِتْســَعةبـََعــَث النَّــِيبُّ َصــلَّى هللاُ َعَلْيــِه َوَســلََّم أَبَــا َبْكــٍر أَِمــريًا َعَلــى اْحلَــ ِّ {مۇن
َل الَّ َصـلَّى الَّ َعَلْيـِه َوَسـلََّم اْلَعْضـبَ ، بَِأوَِّل بـَرَاَءةٍ  ِيف النَّاسِ  لِيـَُناِديَ  اء، َفَخرََ  َعِليُّ ْبُن َأِيب طَاِلب َرِضَي الَّ َعْنُه َعَلى نَاَقة َرُس

دِّيق َر؟ قَاَل:فَقاَل: أَِمري َأْو مَ  ؛َحىتَّ أَْدَرَك أَبَا َبْكر الصِّ َر. لبَ  ْأُم ُهَما َمْأُم  .}ُمثَّ َمَضَيا َرِضَي الَّ َعنـْ
ــبهر   ــهئ پهيغهم ــۇ بهك ــى   ىرب يىلــى ھهج ئهمىــرى قىلىــپ ئهۋهتتــى،  -٩يىنىــڭ ىرھىجن

نى كىشـىلهرگه ئـېالن سـمىىق شابـ(يهنـى سـۈره تهۋبىنىـڭ) رائهتنىڭ هنى سۈره ب ئارقىدىن ئهلى 

  ئهبـۇ بهكـرى ،تۆگىسىگه مىنىـپ ناملىق رهسۇلۇلالھنىڭ ئهزبا قىلىش ئۈچۈن ئهۋهتتى. ئهلى 

يــاكى بولــۇپ كهلــدىڭمۇ  ســهن ئهمىــر‹: ئۇنىڭغــا  ، ئهبــۇ بهكــرىغــا يــول ئۈســتىده يېتىشــىۋالدى

ــۇ ــدى. ›؟مهئمۇرم ــى دې ــۇر‹:  ئهل ــى مهئم ــدىم بهلك ــۇپ كهل ــدى ›بول ــدىن ائ .دې ــن ــولىنى  الرۇئ ي
 1032F۳.داۋامالشتۇردى

دېـگهن سـۆزى شـۇنىڭغا  »؟يـاكى مهئمۇرمـۇبولـۇپ كهلـدىڭمۇ  ئهمىرسهن « :نىڭ  ئهبۇ بهكرى 
قـا دئىش پهقهت بىرال ئـادهم بىـلهن ۋۇجۇ ،زىرىده قارار ئالغان ھهقىقهتدااللهت قىلىدۇكى، ئۇالرنىڭ نه

 چىقىدۇ.
 
 ىڭ دهلىللىرىكىنىپهرزلـ ئاڭالش ۋه ئىتائهت قىلىشنىڭ ٢

ئىتـائهت قىلىـش توغرىسـىدا گه ئۈسـتىدىكىلهرئىـش  هددهلىلـلهر نۇرغـۇن تىكىقۇرئان ۋه ھهدىسـ
نىڭ كىتابى بـويىچه ئىـش هللاپهقهت  پهرمانالر شۇنى بايان قىلىپ بهردىكى، بۇ ئىتائهت–كهلگهن ئهمر

تىپ ىگرىسـىنىمۇ كۆرسـېچ–بۇ ئىتائهتنىـڭ چهك يهنه دهلىللهرئۇ  .پهرزئېلىپ بارغان كىشى ئۈچۈن 
 بهردى. 

 چه:تۆۋهندىكى دهلىللهرۇ ب

  هيدۇۇنداق دم تائاالهللا : يَاأَيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوا َأِطيُعـوا الََّ َوَأِطيُعـوا الرَُّسـوَل َوُأْوِيل اَألْمـِر ِمـْنُكْم فَـِإْن تـَنَـاَعْعُتْم ِيف

ـٌر وَ  قـا، هللالهر! مـۇئمىنئـى  َأْحَسـُن تَـْأِويالَشْيءإ فـَُردُّوُه ِإَ  الَِّ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِالَِّ َواْليَــْوِم اآلِخـِر َذلِـَك َخيـْ

پهيغهمبهرگه ۋه ئۆزۈڭالردىن بولغان ئىش ئۈسـتىدىكىلهرگه ئىتـائهت قىلىڭـالر، ئهگهر سـىلهر بىـر شـهيئىده 
نىـڭ هللاقا ۋه پهيغهمبهرگه مـۇراجىئهت قىلىڭـالر، بـۇ (يهنـى هللائىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر، بۇ توغرىدا 

سۈننىتىگه مۇراجىئهت قىلىش) سـىلهر ئۈچـۈن پايـدىلىقتۇر، نهتىـجه ئېتىبـارى كىتابىغا ۋه پهيغهمبىرىنىڭ 

 .1033F٤بىلهن گۈزهلدۇر
                                                           

 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -22سۈره ئهنبىيائ  ۱
 بهت - 27» ئهلئهھكامۇس سۇلتانىييه« ۲
 بهت - 334جىلد  - 2» تهپسىر ئىبنى كهسىر« ۳
 ئايهت -59سۈره نىسائ  ٤
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 پهيغهمـبهرگه َوَأِطيُعـوا الرَُّسـولَ تائـاال هللا‹مۇنداق دېـگهن:  بىييىت[ئىبنى ھهجهر مۇنداق دهيدۇ: 

ئۇنى دېگهن سۆزىده  َوُأْوِيل اَألْمرِ  ،ئىلنى قايتىالپېدېگهن پ َوَأِطيُعوادېگهن سۆزىده  ئىتائهت قىلىڭالر

نىڭ ئىچىده ، ئۇالر (يهنى ئىش ئۈستىدىكىلهر)قىلىش ئۈچۈندۇركى ئىشارهتماسلىقى شۇنىڭغا ىقايتىل
نى تۆۋهنـدىكى بار. ئۇنىڭـدىن كېـيىن ئاشـۇ مهقسـهتبولمايدىغان كىشىلهر ھهم پهرز ئىتائهت قىلىش 

َنــاَعْعتُ  :ســۆزى بىــلهن بايــان قىلــدى ئهگهر ســىلهر بىــر شــهيئىده ئىخــتىالپ قىلىشــىپ  ْم ِيف َشــْيءإ فَــِإْن تـَ

  .قالساڭالر
تارتىشـقان –تـاالش ؛ئۇالرغا بوي سۇنماڭالر ،لىپ بارمىساېئهگهر ئۇالر ھهق بىلهن ئىش ئ«خۇددى 

 1034F۱.]›دېگهندهك بولدى »نىڭ رهسۇلىنىڭ ھۆكمىگه قايتۇرۇڭالرهللاۋه هللانهرسهڭالرنى 

  ھۇرهيرهئهبۇ   پهيغهمبهر دىن  َمـْن َأطَـاَعِين فـََقـْد « :دۇنىقىلىرىۋايهت لىكى مۇنداق دېگهننىڭ
كىمكــى ماڭــا « »ْد َعَصــاِين َأطَـاَع الََّ َوَمــْن يـَْعِصــِين فـََقــْد َعَصـى الََّ َوَمــْن يُِطــْع اْألَِمــَري فـََقـْد َأطَــاَعِين َوَمــْن يـَْعــِص اْألَِمـَري فـََقــ

 يلىققـا ئاسـىهللا ،قىلسـا يلىقكىمكى ماڭـا ئاسـى .ۇدغان بولىقا ئىتائهت قىلهللا ،ئىتائهت قىلسا
كىمكـى ئهمىـرگه  ۇ.دغـان بولىـماڭـا ئىتـائهت قىل ،كىمكى ئهمىرگه ئىتائهت قىلسا .ۇدغان بولىقىل
 1035F۲.»ۇدغان بولىقىل يلىقماڭا ئاسى ،قىلسا يلىقئاسى

 ئىتـائهت قىلسـا،كىمكى مېنىـڭ ئهمىـرىمگه «نىڭ:  ئىبنى ھهجهر مۇنداق دهيدۇ: [پهيغهمبهر 
ھهممــام، ئهئــرهج ۋه ئۇنىڭــدىن باشــقا مۇســلىمنىڭ  ،دېــگهن ســۆزى »ماڭــا ئىتــائهت قىلغــان بولــدى

دهپ كهلــگهن. بــۇ ئىككــى لهۋزىنــى بىــر مهنىــگه  »كىمكــى ئهمىــرگه ئىتــائهت قىلســا«رىۋايىتىــده: 
ولغـا قويغـۇچى قايتۇرۇش مۇمكىن. ھهققه بۇيرۇيدىغان، ئادىل بولغان ھهرقانداق ئادهم، شـهرىئهتنى ي

چۈنكى ئۇ ئادهم شـهرىئهتنى يولغـا قويغۇچىنىـڭ ئىشـىغا ۋه ئۇنىـڭ  ،تهرهپتىن تهيىنلهنگهن ئهمىردۇر
شهرىئىتىگه ئىگه بولغۇچىـدۇر. بـۇنى ئىككىـال ھهدىسـتىكى جاۋابنىـڭ بىرلىكـى كۈچلهندۈرىـدۇ. ئـۇ 

قويغـان شـهرىئهتكه  مهن يولغـا«يهنـى  ،»ماڭا ئىتائهت قىلغان بولـدى«نىڭ:  بولسىمۇ پهيغهمبهر 
 دۇر.دېگهن سۆزى »ئهمهل قىلدى

ھهدىسنىڭ كېلىش سهۋهبى توغرۇلـۇق ئىبنـى تىـين مۇنـداق دهيـدۇ: دېيىلـدىكى قۇرهيشـلهر ۋه 
ــائهت  ــرلهرگه ئىت ــۇالر ئهمى ــۇڭا ئ ــايتتى. ش ــى تونۇم ــلهر ئهمىرلىكن ــدىكى ئهرهب ــنىڭ ئهتراپى قۇرهيش

شـۇن بىـلهن ئهۋهتسـه ۋه شـهھهرلهرگه ۋالىـي وئـۇالرنى ق پهيغهمـبهر  ،قىلمايتتى. شـۇنىڭ ئۈچـۈن
قىلســا، ئۇالرغــا قارشــى چىقمىســۇن، بىرلىــك پارچىالنمىســۇن دهپ ئــۇالرنى ئۈســتىدىكى ئهمىــرلهرگه 
ئىتائهت قىلىشقا ۋه ئۇالرغا بويسۇنۇشقا رىغبهتلهندۈرۈپ بۇ سۆزنى قىلغان. (ئۇنىڭدىن كېيىن ئىبنـى 

نىـڭ  ئال ۋه تهبرانى قاتارلىق ئۆلىماالر ئىبنـى ئـۆمهر ھهجهر مۇنداق دېدى:) ئىمام ئهھمهد، ئهبۇ يه

ئـۇ كىشـى  ،دىـن رىـۋايهت قىلىنغـان ھهدىسـته  ئىبنـى ئـۆمهر[نى رىۋايهت قىلغـان: ىمۇنۇ ھهدىس

ََن «نىڭ ئىچىده تۇرۇپ مۇنداق دېدى: ھابىلىرىاسر تۈركۈم بى پهيغهمبهر  :ېگهنمۇنداق د أََلْسـُتْم تـَْعَلُمـ
َا : »َأطَاَعِين فـََقْد َأطَاَع الَّ َوِإنَّ ِمْن طَاَعة الَّ طَاَعِيت َأنَّ َمْن  َا«: قَـالَ ، بـَلَـى َنْشـَهد قَـاُل  »أَُمـرَاءَُكمْ  فَـِإنَّ ِمـْن طَـاَعِيت َأْن ُتِطيُعـ

ـَتُكمْ « َوِيف َلْفـظ ماڭــا ئىتــائهت  .ا ئىتــائهت قىلغـان بولىــدۇقــهللا ،كىمكـى ماڭــا ئىتــائهت قىلسـا« »أَِئمَّ

                                                           
 بهت - 112جىلد  -13» ل بارىفهتھۇ« ۱
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۲



 ت ئى پ ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                              شهرئى ئاساس ھهققىدهجىھاد تهييارلىقى 

 

271 
 

 بر جــاۋائــۇال »ىنــى بىلمهمســىلهر؟كا ئىتــائهت قىلغانلىقنىــڭ جۈملىســىدىن ئىكهنلىقــهللا قىلىــش

ســـىلهرنىڭ «مۇنـــداق دېـــدى:  . پهيغهمـــبهر ېـــدىد ،رىمىـــزېۇۋاھلىـــق بگ ،شـــۇنداقرىـــپ: ېب
 .»ســابلىنىدۇېھ ماڭــا ئىتــائهت قىلغــانلىقىڭالر ھهقىــقهتهن ،ئهمىرلىرىڭالرغــا ئىتــائهت قىلىشــىڭالر

 يىلگهن.ېد» ئىماملىرىڭالرغا« :زىدهۋه بىر لهھهدىسنىڭ يهن
 يهتكهىمهئســـ–ئىتـــائهت قىلىشـــنىڭ پهرزلىكـــى گۇنـــاھگه ھهدىســـتىكى ئىـــش ئۈســـتىدىكىلهر

نـى كمىتـى بىرلىكېشـقا بۇيرۇشـنىڭ ھماسلىق بىلهن قهيت قىلىنغان. ئۇالرغـا ئىتـائهت قىلىۇبۇير
.]لىشتۇرېساقالپ ق 1036F

۱  

 ئهنهس  :پهيغهمـبهر  دىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  :َا َوِإْن «مۇنـداق دېـگهن َا َوَأِطيُعـ اْمسَُعـ
گىـر قـۇل ېزۈمگه ئوخشـاش نۈگهرچه سىلهرگه بېشى قۇرۇق ئ« »اْستـُْعِمَل َعَلْيُكْم َعْبٌد َحَبِشيٌّ َكـَأنَّ رَْأَسـُه زَبِيبَـةٌ 

 1037F۲.»ئاڭالڭالر ۋه ئىتائهت قىلىڭالر بۇيرۇقىنىئۇنىڭ  ىمۇ،مهسئۇل قىلىنس
چىقىـش –ئـابرۇيى ۋه كېلىـپ–بولىـدۇكى، گهرچه ئهمىرنىـڭ يـۈز قالىشـېۋۈكۆرھهدىستىن شـۇنى 

نىڭ قانۇنى بىلهن ئىش هللاكىشىلهرنىڭ ئىچىده  قاچانىكى ،ىمۇشى سهت بولسۈنۈكۆر ،ينهسهبى ئاددى
 . پهرزئاڭالش ۋه ئىتائهت قىلىش  ،لىپ بارساېئ

ت قىلىشـنىڭ قهيـ نبىله نىڭ قانۇنى بىلهن ئىش ئېلىپ بېرىشهللا نىئهمىرگه ئىتائهت قىلىش

َْ اْسـتـُْعِمَل «: نىڭ سهۋهبىدىنھهدىسمۇنۇ ئهنھا رىۋايهت قىلغان لالھۇ رهزىيه نسهيۇئۇممۇل ھ ،سهۋهبى َولَـ
َا ــُه َوَأِطيُعــ َا َل َدُُكْم ِبِكتَــاِب الَِّ فَــاْمسَُع ــ ــْيُكْم َعْبــٌد يـَُق نىــڭ كىتــابى بىــلهن باشــالپ هللاگهرچه ســىلهرگه « »َعَل

  1038F۳.»ئاڭالڭالر ۋه ئىتائهت قىلىڭالر بۇيرۇقىنىئۇنىڭ  ىمۇ،ۇل قىلىنسماڭىدىغان بىر قۇل مهسئ
  ئىبنى ئۆمهر  دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ: پهيغهمبهر  :السَّـْمُع َوالطَّاَعـُة «مۇنداق دېـگهن

ََْ يـُـْؤَمْر ِمبَْعِصـَيٍة فَـِإَذا أُِمـَر ِمبَْعِصـَيٍة فَـَال َمسْـَع َوَال طَاَعـةَ   وَ ِفيَما َأَحبَّ  مِ لِ سْ مُ َعَلى اْلَمْرِء الْ  ئـاڭالش ۋه ئىتـائهت « »َكرَِه َمـا 

 ،لمىســىالۇيرۇبمهئســىيهتكه –گۇنــاھ ،ائىشــتھهرقانــداق ان ىغــمقۋه ياققــان ياتهبىئىــتىگه قىلىــش 
ــاھئىنســاننىڭ ئۈســتىگه مۇســۇلمان  ــائهت  ،يرۇلســاۇبمهئســىيهتكه –پهرز. ئهگهر گۇن ــاڭالش ۋه ئىت ئ

 1039F٤.»قىلىشقا بولمايدۇ
ئىتائهتنىـڭ  ،ىـدۇ. شـۇنداقالقوي چهكلهپپهرمانالرنى –ىس ئىتائهت توغرىسىدا كهلگهن ئهمربۇ ھهد

 رىدۇ.ېۆرسىتىپ بىنى كقولمايدىغان ئىشالردا بولىدىغانلىب گۇناھا قهللا
 ،ئهممــا. گۇنــاھ دهيمىــزھۆكــۈم بــار ئىشــالرنى ىــگه ئوچــۇق كشــهرىئهتته ئۇنىــڭ گۇنــاھ ئىكهنلى

ئېنىقلىمـاي تـۇرۇپ  سۆزى بىر نهچچه يولغا ئېھتىمال تۇتسا، ئېيتقان ياكى ئهمىرنىڭ قىلغان ئىشى
  .قارشى چىقىشقا بولمايدۇ

 :دۇنىلىۋېنا قىلىپ چىقىرىنىڭ ئىچىدىن ئىككى ئىش مۇستهسهريهتلىسمهئ–گۇناھ
                                                           

 بهت -112جىلد  -13» فهتھۇل بارى« ۱
 بۇخارى رىۋايىتى ۲
 مۇسلىم رىۋايىتى ۳
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ٤
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 ؛قلىرىنى بهرمهسـلىكىھوقـۇ–قئاستىدىكى كىشىلهرنىڭ قىسـمهن ھهئهمىرنىڭ قول  .بىرىنچى
ئـۆزى شهخسىيهتچىلىك قىلىپ  ،ىنى ئۇالرغا بهرمهستىنئهمىرنىڭ دۇنيالىق بىرهر نهرس .ئىككىنچى

 شى. ىۋېلىلېتالالپ ئ
. بۇنىڭ پهرزنهسىھهت قىلىش بىلهن بىرگه ئىتائهت قىلىش  ،غا چۈشۈپ قالسارئهمىر مۇشۇ ئىشال

 :دهلىلى تۆۋهندىكى بىر نهچچه ھهدىسلهردۇر

 رجۇۋائىل ئىبنى ھ   سهلهمه ئىبنى ۇدهيئۇ مۇنداق د .مۇنۇ ھهدىس غانرىۋايهت قىلىندىن :

َنَا َحقَُّهــْم  دىــن مۇنــداق ســورىدى: ئفى پهيغهمــبهر ۇيهزىــد ئهلجــ نَــا أَُمـرَاُء َيْسـأَُل يَـا نَــِيبَّ الَِّ أَرَأَيْـَت ِإْن قَاَمـْت َعَليـْ
َنَا َحقََّنا َفَما  َلُ تَْأُمرُنَا فََأْعَرَض َعْنُه ُمثَّ َسأََلُه فَـ َوَميْنَـُع ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم  َقاَل َرُسـ َا «الَِّ َصـلَّى الَّ لُـ َـا َعلَـْيِهْم َمـا محُِّ َا فَِإمنَّ َا َوَأِطيُعـ اْمسَُعـ
ْلـُتمْ  –ھهق ئۆزلىرىنىـڭ گهبىزنىڭ ئۈسـتىمىز ،خهۋهر بهرسىله !نىڭ پهيغهمبىرىهللائى  » َوَعلَـْيُكْم َمـا محُِّ

بىزنـى  ،مهيـدانغا كهلسـهئهمىـرلهر  يدىغانھوقۇقلىرىمىزنى بهرمه–بىزنىڭ ھهق پھوقۇقلىرىنى سورا

مۇنداق  پهيغهمبهر  .ئۇ يهنه سورىدى ئۇ كىشىدىن يۈز ئۆرىدى، بۇيرۇيال؟ پهيغهمبهر  ه قىلىشقامېن
 ،ئۆزىنىـڭ مهسـئۇلىيىتىدىنمـۇ ئۇالر ،كىچـۈن .ئىتائهت قىلىڭالر ئهمرىگه ،ئاڭالڭالرسۆزىنى «دېدى: 
گهرچه ئهمىـر قـول  ،شۇنىڭ ئۈچۈن 1040F۱.»جاۋابكارلىققا تارتىلىسىلهر مۇ ئۆز مهسئۇلىيىتىڭالردىنسىلهر

 .پهرزئىتائهت قىلىش  ىمۇ،ئاستىدىكىلهرنىڭ ھهققىنى بهرمىگهن تهقدىرد

 باده ئىبنى سامىت ۇئ  َدَعانَـا النَّـِيبُّ  :ۇدهيـئـۇ مۇنـداق د .مۇنـۇ ھهدىـس غـانىنرىۋايهت قىلدىن
نَـا َأْن بَايـََعنَـا َعلَـى السَّـْمِع َوالطَّاَعـةِ  ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم فـََبايـَْعنَـاُه َفَكـاَن ِفيَمـا َأَخـَذ َعَليـْ ِيف َمْنَشـِطَنا َوَمْكَرِهنَـا َوُعْسـرِنَا َوُيْسـرِنَا  َصلَّى الَّ

َنــا َوَأْن ال نـَُنــازَِع اَألْمــَر َأْهَلــ ََاًحــا ِعْنــدَُكْم ِمــَن الَِّ ِفيــِه بـُْرَهــانٌ «ُه قَــاَل َوأَثـَــَرٍة َعَليـْ ــَرْوا ُكْفــرًا بـَ ــبهر » ِإالَّ َأْن تـَ ــى پهيغهم  بىزن

نى مۇنـۇالردىن ئالغـان بهيئهتـته ئـۇ بىـز .بهيـئهت قىلـدۇق چاقىردى، بىز ئۇنىڭغـا چىسى)ېئهقهبه ك(
ىمۇ ياقمىغان، قىيىنچىلىق ۋه ئاسانچىلىق ھالهتلىرىمىزد ش ياققان ۋهۇبىز خ :قويغان ئىدىشهرت 

ـــۇ ـــقا ئ ـــائهت قىلىش ـــا ئىت ـــتىدىكىلىرىمىز  ؛زاتق ـــش ئۈس ـــتىن ئى ـــى بهرمهس ـــزگه ھهققىمىزن بى
ــدخشه ــڭ ئهھلى ــى ئۇنى ــالهتتىمۇ، ئهمىرلىكن ــان ھ ــىيهتچىلىك قىلغ ــلىققاىن س ــئهت  تاالشماس بهي

 سىلهرنىڭسىلهر ئوچۇق كۇفرىنى كۆرسهڭالر،  كىنېل«مۇنداق دېگهن ئىدى:  پهيغهمبهر  .قىلدۇق
 1041F۲.»تائاال تهرىپىدىن پاكىتىڭالر بولسا، تاالشساڭالر بولىدۇهللا غاىئۇنىڭ كاپىر بولغانلىق

 ــــ دېـگهن» ىمۇھـالهتلىرىمىزد ش ياقمىغـانۇش ياققان ۋه خۇخ[«ئىبنى ھهجهر مۇنداق دهيدۇ: 
لىك بولىدۇ. ئىبنـى تىـين دېگهن ىمۇرىمىزدھالهتلى نبىز بۇيرۇلغان ئىشنى قىلىشتىن ئاجىز كهلگه

ــدۇ: ــل قىلى ــداق نهقى ــدىن مۇن ــ داۋۇدىي ــانۇخ ــالهتلىرىمىزد ش ياقمىغ ــ ىمۇھ ــهتدېگهن ، دىن مهقس
 قۇئوچ‹ ئىبنى تىين مۇنداق دهيدۇ: ياقتۇرمايدىغان نهرسىلهرنى قىلىشقا بۇيرۇلساقمۇ، دېگهنلىكتۇر.

رۇنلىشـىپ ۇئۇيغـۇن بولسـۇن ئۈچـۈن، ھسـۆزگه دېـگهن  ىمۇش ياققان ھـالهتلىرىمىزدۇخگهپ شۇكى، 
 .›لىك بولىدۇدېگهن ىمۇھالهتلىرىمىزدقالغان ۋه قىيىن 

ــان:  ــامىتتىن قىلغ ــى س ــاده ئىبن ــڭ ئۇب ــام ئهھمهدنى ــى ئىم ــۇ مهنىن ــ«مهن ب ــان ۇخ ۋه ش ياقق
ئۇبـاده ئىبنـى  رىۋايىتى كۈچلهندۈرىدۇ دهپ قارايمهن.دېگهن  »ىمۇھالهتلىرىمىزد رۇنلىشىپ قالغانۇھ
دېـگهن سـۆزى، ئىسـمائىل ئىبنـى » ىمۇقىيىنچىلىـق ۋه ئاسـانچىلىق ھـالهتلىرىمىزد«امىتنىڭ: س

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۲



 ت ئى پ ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                              شهرئى ئاساس ھهققىدهجىھاد تهييارلىقى 

 

273 
 

 »بهيـئهت قىلـدۇق ھسان قىلىشـقاېئ–خهيرىمۇ ھالهتلىرىمىزد باي ۋه نامرات«ئۇبهيدنىڭ رىۋايىتىده: 
سـىيهتچىلىك قىلغـان خبىزگه ھهققىمىزنى بهرمهستىن شهئىش ئۈستىدىكىلىرىمىز « .دهپ كهلگهن

 دۇنيـالىق بىـرهر نېسـىۋىنى خـاس ئۆزىنىـڭ قىلىۋالغـان ـــ دېگهن سۆزىنىڭ خۇالسىسى »ھالهتتىمۇ
 لىك بولىدۇ.دېگهن ھالهتتىمۇ

 نىـڭ ئۇالرنىـڭرئهمىرله ،ئۈسـتىدىكى ئهمىـرلهرگه ئىتـائهت قىلىشـىئۆز  الرنىڭنمهك، مۇسۇلماېد
نـى بهرمىـگهن ىلىرگهرچه ئهمىـر ئۇالرنىـڭ ھهق ،رىشىگه قاراشـلىق ئهمهسېھهققىلىرىنى يهتكۈزۈپ ب

 . پهرزتهقدىردىمۇ ئۇالرنىڭ ئۈستىگه ئىتائهت قىلىش 

َعَلْيـَك السَّـْمَع َوالطَّاَعـَة ِيف ُعْسـرَِك َوُيْسـرَِك «رىۋايهت قىلغان مۇنداق بىر ھهدىس بار:  رهيره ۇيهنه ئهبۇ ھ
ياقمىغـان ھالىتىڭـده  ش ياققان ۋهۇخ، يىنچىلىق ۋه ئاسانچىلىققى« »َوَمْنَشِطَك َوَمْكَرِهـَك َوأَثـَـَرٍة َعَلْيـكَ 

ئىتـائهت سىيهتچىلىك قىلغـان ھـالهتتىمۇ، خنى بهرمهستىن شهڭھهققى ساڭائىش ئۈستىدىكىلهر ۋه 
 1042F۱.»نى الزىم تۇتقىنقىلىش

يهتال ىسمهئ–گۇناھ ،ئالىمالر مۇنداق دېگهن: بۇ ھهدىسنىڭ مهنىسى[ ۋى مۇنداق دهيدۇ:هئىمام نهۋ
گه ئىـش ئۈسـتىدىكىلهرياقمايدىغان ئىشـالردا ھهم كۆڭۈلگه لىدىغان ۋه ېغىر كېسلهرگه ئپنه ،بولمىسا

 ئاڭالش ۋه ئىتائهت قىلىش توغرىسىدا كهلگهن بۇ ھهدىسلهرنىڭ سهۋهبى .پهرز بولىدۇئىتائهت قىلىش 
ئهھۋالىنىـڭ ق ۋه دۇنيـالى يچۈنكى ئىختىالپ ئۇالرنىڭ دىنى ،ۇرتى ساقالشكىنىلبىر نىڭمۇسۇلمانالر

 1043F۲.]شىنىڭ سهۋهبىۇلۇبۇز

هرمىسـىمۇ يـاكى ئـۇالر دۇنيـالىق نىڭ ئهمىرلهر گهرچه كىشىلهرنىڭ ھهققىلىرىنـى ب پهيغهمبهر 
 غــائۇالر نهپســانىيهتچىلىك قىلىــپ ئۆزلىرىنىــڭ قىلىۋالســىمۇ، ي،نېســىۋىلىرىنى كىشــىلهرگه بهرمه

ــېلىش ــۇالق س ــنىڭ ھ ق ــقا بۇيرۇش ــائهت قىلىش ــڭ ېۋه ئىت ــى زىياننى ــى ئىكك ــا نىكېيكمىت راقىغ
ــۈنكى دهسسهشــتۇر. ــڭ ،چ ــۇقراالر ھهقلىرىنى ــلىك ۋه ېب پ ــلهنرىلمهس ــانىيهتچىلىك بى ــا  نهپس زىيانغ

لىـپ ېئهمىرلهرگه قارشى چىقىشنىڭ زىيىنىدىن، شۇنداقال قارشـى چىققانـدىن كېـيىن ك ،رىشىئۇچ
 . لۈنۈشنىڭ زىيىنىدىن يهڭگىلراقۆچىقىدىغان ئىختىالپ ۋه ب

 دهپ گۇمـان »نهپسانىيهتچىلىك قىلدى«نهرسىلهرنىمۇ  نهپسانىيهتچىلىك قىلمىغانبهزىده ئهمىر 
ا گۇمـان ىغيـول ئېچىشـكه ئىتائهتسـىزلىك لهرنىڭكىشـى شۇنىڭ بىـلهن بىـرگهشى، ىقىلىنىپ قېل

بـۇ يهرده  پهيغهمـبهر  ،چـۇقالرنى ئېـتىش ئۈچـۈنوسهۋهب تېپىشى قاتارلىق بارلىق ي–بىلهن باھانه

دىـن رىـۋايهت  ر زهيۇد ئىبنـى ھـبۇنىڭ مىسـالى ئىمـام بۇخـارى ئۇسـهي. دىۇئهت قىلىشقا بۇيرئىتا
 :قىلغان مۇنۇ ھهدىستۇر

ََْ َتْسـتَـْعِمْلِين  لىپ مۇنداق دېـدى:ېشىغا كېنىڭ ق بىر ئادهم پهيغهمبهر  ََل الَِّ اْسـتَـْعَمْلَت ُفَالنًـا َو يَـا َرُسـ
ــِه  ُ َعَلْي َِْين َقــاَل َصــلَّى الَّ ــَرًة فَاْصــِربُوا َحــىتَّ تـَْلَقــ ــى »َوَســلََّم ِإنَُّكــْم َســتَـَرْوَن بـَْعــِدي أَثـَ ــىهللا: ئ ــڭ ئهلچىس ــاالنىنى  !نى پ

سـىلهر مهنـدىن  چوقـۇمكى،«: ئۇنىڭغـا ر همىدىلىغۇ؟ پهيغهمبقىلنى مهسئۇل ېم، قىلدىالمهسئۇل 
 .دېدى »قىلىڭالر! رۋسهچىلىك ۇا ئۇچراشقسىلهر ماڭ كىتا ،كېيىن نهپسانىيهتچىلىكنى كۆرىسىلهر

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 ـ بهتلهر) 225ـ،  224جىلد ـ  12سهھىھ مۇسلىم (شهرھۇن نهۋهۋىي  ۲
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مهنــدىن « :نىــڭ ھوقــۇق تهلهپ قىلغــان كىشــىگه پهيغهمــبهر [ئىبنــى ھهجهر مۇنــداق دهيــدۇ: 

 پهيغهمـبهر  ،نىڭ سـىرىىرىشـېب بدېگهن سۆز بىلهن جاۋا» كۆرىسىلهر نهپسانىيهتچىلىكنىكېيىن 
 »قىلىـپ تاللىۋالـدىنهپسانىيهتچىلىك «بۇ كىشى ئۈستىدىن  نىڭقىلىپ تهيىنلىگهن كىشى يۋالى

نىـڭ ئۆزىئـۇ كىشـىگه  پهيغهمـبهر  ،سهت قىلىشـتۇر. شـۇڭاقنى يوققا چىقىرىشنى مهىدېگهن گۇمان

لىققـا يۋالى پهيغهمـبهر  ،ىنى بايـان قىلىـش بىـلهن بىـرگهقزامانىدا ئۇ ئىشنىڭ يۈز بهرمهيـدىغانلى
بهلكـى  ،نلىمهسـتىنىتهيك قىلىپ ىىيهتچىلنهپسانكىشىنى ئۆزىنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن  لىگهنىنيته

ــــۇمى ــــى ئۈچــــۈن تهيىنلىگهنلىك يئوم ــــدىىمۇســــۇلمانالرنىڭ مهنپهئهت ــــان قىل ــــى باي ۋه يهنه  ن

دىـن كېـيىن يـۈز  پهيغهمـبهر  ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىش نېسىۋىنى دۇنيالىقنهپسانىيهتچىلىك قىلىپ 

 پهيغهمـبهر ئىـش يـۈز بهرگهنـده  مهزكـۇر ،بايان قىلىش بىلهن بىـرگه ئىش ئىكهنلىكىنى رىدىغانېب
 1044F۱.]دىۇقىلىشقا بۇير رۋسهئۇالرنى 

نىمۇ لهرك بولمىغـــان نهرســـىىىيهتچىلنهپســانبــۇ ســـورىغۇچى  ،هۋهر بهرگهنـــدهكخ پهيغهمــبهر 
 دهپ گۇمان قىلىپ قالغان ئىدى. »ىيهتچىلىكنهپسان«

 ئىتــائهت قىلىــشگه ئىــش ئۈســتىدىكىلهر[مۇنــداق دهيــدۇ:  تهيمىيــيهشــهيخۇل ئىســالم ئىبنــى  
ئىتـائهت گه ئىـش ئۈسـتىدىكىلهرنىـڭ رهسـۇلىغا ئۇۋه هللاكىمكـى . پهرزى ئۈچۈن قغانلىۇبۇيرتائاال هللا

 دۇر.ىنىڭ ئۈستىگهللائۇنىڭ ئهجرى  ،قىلىش ئارقىلىق ئىتائهت قىلسا
 بهرسـه ئىتـائهت سـا ھهمـدهمۈلۈك ئۈچۈنال ئىتائهت قىل–ھوقۇق ۋه مال ېرىشكهنكىمكى ئۇالرغا ئ

 ىســىۋسىېنق اقانــدچېاخىرهتته ھئــۇ كىشــىنىڭ ئــ ،بولســا ئاســىيلىق قىلىــدىغانبهرمىســه  پقىلىــ
 بولمايدۇ.

 دىـن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ، پهيغهمـبهر  هيره رۇئىمام بۇخارى ۋه ئىمام مۇسـلىم ئهبـۇ ھـ

َم اْلِقَياَمِة َوَال يـَْنظُُر ِإلَْيِهْم َوَال يـُزَكِّيِهمْ َثَالثٌَة َال « مۇنداق دېگهن: َْ ُ يـَ َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم َرُجٌل َعلَـى َفْضـِل َمـاٍء بِـا  ُيَكلُِّمُهْم الَّ
َقُه  لـهَرُجًال ِبِسْلَعٍة بـَْعَد اْلَعْصِر َفَحَلَف  السَِّبيِل َوَرُجٌل بَاَيعَ  لفالة َميْنَـُعُه من اْبنِ  وهـَ غـري بِـالَِّ َلَقـْد أُْعِطـَي ِبَـا َكـَذا وََكـَذا َفَصـدَّ

ــۈچ « »، وإن َ يعطــه منهــا َ يَــفِ َوىفَ منهــا ِإْن َأْعطَــاُه  ُدنـَْياَال يـَُباِيُعــُه ِإالَّ لِــَوَرُجــٌل بَــاَيَع ِإَماًمــا ذلــك،  ــادهم ئ ــۈك ئ تۈرل

ھهم قارىمايـدۇ  (رهھمهت نهزىرى بىلهن) ئۇالرغا ،يامهت كۈنى ئۇالرغا گهپ قىلمايدۇقى تائاالهللا بولۇپ،
ئـارتۇق سـۈيى  باياۋاندا–چۆل ،ىنچىسىبىر قا دۇچار بولىدۇ.ئۇالر دهرتلىك ئازاب .ئۇالرنى پاكلىمايدۇ ۋه

 گهبىـر ئـادهمدىن كېـيىن ىـزىنام ئهسىر ،ئىككىنچىسى ؛غا بهرمىگهن ئادهمالريولۇچى نىئۇ ،بار تۇرۇپ
ئىچىـپ، بىلهن قهسهم نىڭ نامى هللا ،ئۇنداق ئالمىغان تۇرۇپ ،دهپ ›مۇنچىگه ئالدىممالنى مهن بۇ ‹

ــهند ــۆزىگه ئىش ــقىالرنى ئ ــى ۈرۈباش ــادهم؛پ مېلىن ــاتقان ئ ــى س ــرهر ،ئۈچىنچىس ــپىگه  بى پهقهت خهلى
بهرسـه  دۇنيـادىن–مـالخهلىـپه ئـۇ ئـادهمگه كـۆزلىگهن  غـان ھهمـدهبهيـئهت قىل نى كۆزلهپالدۇنيالىق
  1045F۲.]»ئادهم ىغانبهرمىسه ۋاپا قىلمايد ،ىغانۋاپا قىلىدئۇنىڭغا 

 
 رهلىلمهسىيهكۈنلهنگهن پهرزلىكىدىن قىلىشنىڭ ـ ئاڭالش ۋه ئىتائهت ٣

                                                           
 بهت - 8جىلد  - 13» فهتھۇل بارى« ۱
 بهتلهر - 17، - 16جىلد  -35» مهجمۇئۇل فهتاۋا« ۲
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ش ياقمىغـان ھـالهتتىمۇ ۇخـ ، بهلكـىبولماستىنپهرز ش ياققان ھالهتته ۇئىتائهت قىلىش خ -١
الهتتىال ش ياقمىغــان ھــۇپهقهت خــ نــىىكى، ئىتائهتنىــڭ چىنلىقشــۇنداق ئېيــتىش مــۇمكىن .پهرز

ياكى كۆڭـۈلگه ياقىـدىغان گىدىغان ېنهق پايدىسى ت ،ئادهم ئاسان بارچه .سىنىغىلى بولىدۇ يھهقىقى
پهقهت راســتچىل كىشــىلهرال ئىتــائهت دا كۆڭــۈلگه ياقمايــدىغان ئىشــالرئىتــائهت قىلىــدۇ.  ئىشــالردا
 قىلىدۇ.

بىـلهن  مـۇئمىن ،كى، تهبىئهتكه ياقمايـدىغان ھـالهتتىكى ئىتـائهتمۇمكىنېيىش يهنه شۇنداق د
ــدا ئىتــائهت قىلىــدىغانۇكــۆپىنچه ۋاقىتتــا خــ ــدىغۇخــ ،ش ياققان ــدا ئىتــائهت قىلماي ان ش ياقمىغان

 رى:لىلبۇنىڭ دهلى .ڭ ئوتتۇرىسىنى ئايرىغۇچى پاسىلمۇناپىقنى

 سۆزى مۇنۇ تائاالنىڭهللا : َلْو َكاَن َعَرًضا َقرِيًبا َوَسَفًرا قَاِصـًدا َالتـَّبَـُعـوَك َوَلِكـْن بـَُعـَدْت َعلَـْيِهْم الشُّـقَُّة َوَسـَيْكِلُفوَن

ــا َمَعُكــْم  ــْو اْســَتَطْعَنا َخلََرْجَن ــُم ِإنـَُّهــْم َلَكــاِذبُونَ ِبــالَِّ َل ُ يـَْعَل ــڭ  يـُْهِلُكــوَن أَنُفَســُهْم َوالَّ ــى)  دهۋهتئهگهر (ئۇالرنى قىلىنغىن

ئاسان قولغا كېلىدىغان غهنىمهت ۋه (يىراق ئهمهس) ئوتتۇراھال سهپهر بولىدىغان بولسا، ئۇالر چوقۇم سـاڭا 
ئهگىشىپ (غهنىمهت ئـېلىش مهقسـىتىده) چىقـاتتى. لـېكىن، بـۇ ئـارىلىق ئۇالرغـا يىـراق بىلىنـدى. ئـۇالر 

» ق، ئهلۋهتته سىلهر بىلهن بىلله چىقـاتتۇقئهگهر چىقىشقا قادىر بواللىغان بولسا«بىلهن قهسهم ئىچىپ: هللا

–بىلىدۇكى، ئۇالر شهكهللا .ئۆزلىرىنى ئۆزلىرى ھاالك قىلىدۇ (يالغان قهسهملىرى تۈپهيلىدىن) دهيدۇ، ئۇالر

   .1046F۱شۈبھىسىز يالغانچىالردۇر
قىن بولغان غهنىمهتته) ئىتـائهت ېي ،ئاسان شۈرۈيهنى قولغا كهلتش ياققان ھالهتته (ۇمانا بۇالر خ
يىــراق ســهپهرده) ئىتــائهت قىلمايــدۇ.  ،تلىكهققهشــۇميهنــى ش ياقمىغــان ھــالهتته (ۇقىلىــدۇكى، خــ

 باھــانهلهر بىــلهن ىرداق ئــۆزىــياۋ–ىقماســلىق ئۈچــۈن ھهرخىــل يالغــانئۇرۇشــقا چ باشــقائۇنىڭــدىن 
 كۆرسىتىدۇ.

ئىشـقا  تلىكهققهشـۇم ،ئهمىـر ئـۇنى تهبىئىـتىگه ياقمايـدىغان .مۇناپىق مانا مۇشـۇنداق قىلىـدۇ
 ئۆزرىلهرنى توقۇپ چىقىدۇ. قىلماسلىق ئۈچۈن يالغانشۇ ئىشنى  ،ساۇبۇير

 سۆزى مۇنۇ تائاالنىڭهللا:  ْـَاِمنَ لَِتْأُخُذوَها َذُرونَا نـَتَّـِبْعُكم ھۇدهيبىيىگه ( َسيَـُقوُل اْلُمَخلَُّفوَن ِإَذا انطََلْقُتْم ِإَ  َم

» بىزمـۇ سـىلهر بىـلهن چىقـايلى«چىققـان ۋاقىتلىرىـدا: چىقماي) قېلىپ قالغانالر غهنىمهت ئـېلىش ئۈچـۈن 

  .1047F۲دهيدۇ

  ــڭهللايهنه ــۇ تائاالنى ــۆزى مۇن ــَأْمَواهلِِْم  :س ــِدِهْم ِخــَالَف َرُســوِل الَِّ وََكرُِهــوا َأْن ُجيَاِهــُدوا ِب ــِرَح اْلُمَخلَُّفــوَن ِمبَْقَع َف

ــق ھقرهســۇلۇلال اْحلَــرِّ قُــْل نَــاُر َجَهــنََّم َأَشــدُّ َحــر�ا َلــْو َكــانُوا يـَْفَقُهــونَ َوأَنُفِســِهْم ِيف َســِبيِل الَِّ َوَقــاُلوا ال تَنِفــُروا ِيف  ا خىالپلى

خىرامان ئولتۇرغـانلىقلىرى هك غازىتىغا چىقماي) قېلىپ قالغانالر (يهنى مۇناپىقالر) ئۆيلىرىده بۇقىلىپ (تهب
بىلهن جىھـاد قىلىشـنى ياقتۇرمىـدى،  نىڭ يولىدا ماللىرى بىلهن، جانلىرىهللابىلهن خۇشال بولۇشتى، ئۇالر 

جهھهننهمنىڭ «دېيىشتى. (ئى مۇھهممهد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى، » ئىسسىقتا چىقماڭالر«بىرىگه): –ئۇالر (بىر
بىـلهن بىـرگه  ھئوتى تېخىمۇ قىززىقتۇر. ئهگهر ئۇالر چۈشىنىدىغان بولسـا، (ئهلـۋهتته ئىسسـىقتا رهسـۇلۇلال

 بۇنىڭ دهلىلى. 1048F۳»چىقاتتى)
                                                           

 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -42سۈره تهۋبه  ۱
 ئايهت -15سۈره فهتھ  ۲
 ئايهت -81سۈره تهۋبه  ۳
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ئـۇ قتىن، لهر سـىنالغانلىمـۇئمىنشۇنداق قارايمهنكى، تهبىئهتكه ياقمايدىغان ئىشالر بىلهن مهن 
قلىنىدۇ. تهبىئهتكه الر بىلهن پهرئىش مۇئمىن مۇناپىقتىن شۇچۈنكى  ،گه رهھمهتتۇررلهمۇئمىنئىشالر 

ئۇرۇشـى ۇد ھـۇئ .ئېچىلىـپ قالىـدۇ بهشىرىسى–ىنىڭ ئهپتمۇناپىقالر دهمايدىغان ئىشالر كۈچهيگهنياق

َْمَعـاِن فَبِـِإْذِن الَِّ َولِـيَـْعَلَم اْلُمـْؤِمِنَني َولِـيَـْعَلَم الـَِّذيَن دېـگهن: مۇنـداق تائاال هللاتوغرىسىدا  َْ َوَمـا َأَصـاَبُكْم يـَـْوَم اْلتَـَقـى ا

ھـۇد جېڭىـده) ۇئىككى قوشۇن ئۇچراشقان كۈنده (يهنى مۇسۇلمانالر بىلهن مۇشرىكالر توقۇنۇشقان ئ نَـافـَُقوا

لهرنى بىلىـش (يهنـى مـۇئمىننىڭ ئىرادىسى بىلهن كهلگهنـدۇر، بـۇ ھهقىقىـي هللاسىلهرگه كهلگهن مۇسىبهت 

  .1049F۱ئۈچۈندۇر ئايرىش)

ـــُتْم َعَلْيـــِه َحـــىتَّ َميِيـــَز اْخلَِبيـــَث ِمـــْن الطَّيِّـــبِ تائـــاال مۇنـــداق دهيـــدۇ: هللا ُ لَِيـــَذَر اْلُمـــْؤِمِنَني َعَلـــى َمـــا أَنـْ  َمـــا َكـــاَن الَّ

نـى سـىلهرنى) لهرنى (يهمـۇئمىنچه ۇدىن) ئـايرىمىغمۇئمىن(يهنى مۇناپىقنى) ياخشىدىن (يهنى  ياماننىهللا

  .1050F۲تىڭالرچه قويمايدۇېھازىرقى پ
ش ۇبىرىـدىن پهرقلىنىـدۇ. بىـر ئـادهم خـ–تلهرگه ئىگه بولـۇپ بىـرسۈپه تۈرلۈك چهنهچ نىفاق بىر
ئـۇ كىشـىده ئولتـۇرۇپ  ،ئىتائهت قىلماستىن ئولتۇرسـاك بولماي تۇرۇپ ىئىشتا ئۆزرىلهر ياقمىغان بىر
 تىبارى بىلهن مۇناپىقلىقتىن بىر خىسلهت بولغان بولىدۇ.ېقالغانلىق ئ

قىڭ! ئىبنى ېلىرىگه قاراپ بىمىرلهرگه ئىتائهت قىلىشتىكى ئۈلگالرنىڭ ئه كىرام  هسىز ساھاب

 ،ا ئهسـكهر ئهۋهتمهكچـى بولغانـداشـامغ ئهبۇ بهكرى سىددىق [مۇنداق دهيدۇ:  كهسىر رهھىمهھۇلالھ
ئىبنـى ئـاس  ىئهمـر .ىرلهرنى يىغىشقا باشلىدىقايسى جايلىرىدىكى ئهمرىم ئارىلىنىڭ ھهرېئهرهب ي

قبه ۇئۇنىڭ بىلهن بىـرگه ۋهلىـد ئىبنـى ئـ ،(سهدىقه) ئىشلىرىغا مهسئۇل بولۇپ قوزائه قهبىلىسىنىڭ

 إين  { :مۇنـداق خهت يـازدى توغرۇلـۇقئهمرىگه شامغا جىھادقا چىقىـش  ىرئهبۇ بهك .ھهم بار ئىدى
َل هللا صلى هللا عليه وسـلم مـرة وَمسـَّاه لـك أخـرى، وقـد أحببـت أبـا  عبـد هللا كنت قد رددتك على العمل الذي َوالََّكه رس

َن الــذي أنــت فيــه أحــب إليــك بــن  إليــه عمــرو فكتــب” أن أفرغــك ملــا هــَ خــري لــك يف حياتــك ومعــادك منــه، إال أن يكــ
العاص: إين سهم من سهام اإلسالم، وأنت عبد هللا الرامي با، واجلامع هلا، فانظر أشدها وأخشـاها فَـاْرم يب فيهـا، وكتـب 

َليد بن عقبة مبثل ذلك وَردَّ عليـه مثلـه  يهنه ،تىم مهسـئۇل قىلغـانېـبىـر ق نى پهيغهمبهر ېمهن س{} إىل ال

 ىئــ .ان بىــر خىــزمهتكه قايتۇرغــان ئىــدىمتىلغــا ئالغــ نىڭتىم ســاڭا خــاس قىلىــپ نــامىېــبىــر ق
ولغـان بىـر نى ھاياتىڭدا ۋه ئاخىرهتلىكىڭده ئۇنىڭدىنمۇ ياخشـىراق بېمهن س !نىڭ دادىسىھئابدۇلال

 .هك بولۇشى مۇمكىنيۈملۈكرۆسهن قىلىۋاتقان خىزمهت ساڭا س لېكىن ،خىزمهتكه بوشاتماقچى
ــ  ــاۋابهن مئهم ــرىگه ج ــۇ بهك ــاس ئهب ــى ئ ــازدى: رى ئىبن ــداق خهت ي ــقهتهنۇن ــالم م ھهقى هن ئىس

ئــۇ  نهســ .الغــۇچى بهندىســىۋنى ئــاتقۇچى ۋه يىغىالرنىــڭ ئــۇ ئــوقهللان هئوقلىرىــدىن بىــر ئــوق، ســ
 .قىننى ئۇنىڭ قاتارىدا ئاتېم اپراقىغا قارتهقۋادارۋه هكى ئوقالرنىڭ كۈچلۈكر
 1051F۳.}قايتۇرغان ئىدى بقبهگىمۇ شۇنداق خهت يازغان ئۇمۇ ئوخشاشال جاۋاۇۋهلىد ئىبنى ئ

                                                           
 ئايهت -166سۈره ئال ئىمران  ۱
 ئايهت -179سۈره ئال ئىمران  ۲
 بهتلهر -3،  -2جىلد  -7» ئهلبىدايه ۋهننىھايه« ۳
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نــى ئهســكهر  خالىــد ئىبنــى ۋهلىــد  ،خىــالفهت تهخــتىگه چىققانــدا  بئــۆمهر ئىبنــى خهتتــا

فَانـْزَع عماَمَته عن { :ۇدىغا مۇنداق دهپ خهت ياز بهيده ۇلىپ تاشالپ، ئهبۇ ئېباشلىقلىق ھوقۇقىدىن ئ
ــال، ئۇنىــڭ نهرســىلىرىنى شــىدىن سهللىســىنى تارتىــېســهن ئۇنىــڭ ب{ }رأســه وقَاِمسْــه َمالَــه نصــفني پ ئ

  1052F۱}ئىككىگه بۆلۈپ تهقسىم قىل!
ئىككـى  ،ھهتتـا .بهيده ئۇنىڭ نهرسىلىرىنى تهقسىم قىلـدىۇئهبۇ ئ[ق دهيدۇ: ائىبنى كهسىر مۇند

ىـڭ ننىمۇئمىنل ۇريـئهمى‹ :ڭغا قالـدۇردى. خالىـديهنه بىرىنى ئۇنى ،لىپېكهشىنىڭ بىرىنى ئۆزى ئ
 1053F۲.]دهيتتى ›ئىتائهت قىلىمهنئۇنىڭغا سۆزىنى ئاڭاليمهن ۋه 

  ئىتائهت قىلىش قىيىنچىلىق ۋه ئاسانچىلىق ھالهتته پهرز. -٢
مراتلىق نىڭ يولىـدا نـاهللايهنى مۇسۇلمان [يدۇ: ئىبنى ھهجهر بۇ سۆزنىڭ شهرھىسىده مۇنداق ده

 .]كېرهكھسان قىلىشى ېئ–ۋه بايلىق ھالهتته خهير
پـۇلى قىـس ۋه كهڭـرى  ئهسـكهرلهرنىڭ تۇرمـۇش ــــ شقىمۇ بولىدۇۇ سۆزنى مۇنداق تهپسىر قىلىب

. تهبـۇك ئۇرۇشـىدا ئهھـۋال شـۇنداق بولغـان پهرزھالهتتىمۇ مۇسۇلماننىڭ ئۈستىگه ئىتائهت قىلىـش 
 . پ يهيتتىۈشۈورمىنى ئىككى ساھابه بۆلبىر خ ،ئىدى

ــدۇ: هللا ــداق دهي ــاال مۇن ــاِجرِيَن تائ ــى النَّــِيبِّ َواْلُمَه ُ َعَل ــاَب الَّ ــْد َت ــَرةِ َلَق ــاَعِة اْلُعْس ــوُه ِيف َس  َواألَنَصــاِر الَّــِذيَن اتـَّبَـُع

ھهقىقهتهن پهيغهمبهرنىڭ ۋه ئۇنىڭغـا قىيىنچىلىـق پهيتىـده ئهگهشـكهن مۇھـاجىرالر ۋه ئهنسـارالرنىڭ هللا

  .1054F۳تهۋبىسىنى قوبۇل قىلدى

دېــگهن » ىمۇقىيىنچىلىــق ۋه ئاســانچىلىق ھــالهتلىرىمىزد« :نىــڭ رىــۋايهت قىلغــان  بــادهۇئ

» قىيىنچىلىـق ۋه ئاسـانچىلىق ھالىتىڭـده: «نىـڭ رىـۋايهت قىلغـان  رهيرهۇھهدىسىده ۋه ئهبۇ ھـ
شـى ۇتىن ئىلگىـرى بايـان قىلىشـنىڭ سـىرى شـۇ بولققىيىنچىلىقنى ئاسانچىلى ،دېگهن ھهدىسىده

 نىڭ زامانىسـىدا قايسـىمىزنىڭ ئىككـى پهيغهمبهر : {نىڭ ھ كى، جابىر ئىبنى ئابدۇلالمۇمكىن

 رنىڭ ھاياتىدا قىيىنچىلىق كۆپ ئىدى.هزاماندا ساھابىلئۇ  ،دېگىنىدهك 1055F٤}بار ئىدى؟ كىيىمى

ُهْم َرُجٌل َعَلْيِه رَِداٌء ِإمَّا ِإزَاٌر َوِإمَّا ِكَساٌء {مۇنداق دهيدۇ:  رهيره ۇئهبۇ ھ رَأَْيُت َسْبِعَني ِمْن َأْصَحاِب الصُّفَِّة َما ِمنـْ
َا ِيف َأْعَناِقِهْم فَ  لُـُغ اْلَكْعبَــْنيِ فـََيْجَمُعـُه بِيَـِدِه َكرَاِهيَـَة َأْن تـُـَرى عَ َقْد رََبُط َهـا َمـا يـَبـْ ُلُغ ِنْصَف السَّـاقـَْنيِ َوِمنـْ َها َما يـَبـْ {مهن  }َْرَتُـهُ ِمنـْ

يـوق  كىشـى هربىـرئـۇالردىن ئۇچىسـىغا تـون كىـيگهن  ،كىشىنى كـۆردۈميهتمىش  دىنهففۇس ىئهھل
 هربىـربوينىغـا چىگىۋالىـدىغان  كىن يـاائىشـت ئىدى. ئۇالرنىڭ ئۇچىسىغا كىيىۋالغىنى پهقهت بىـرال

ــارچه رهخ ــۇپ،پ ــارهت بول ــ تــتىن ئىب ــا يهتســه، ېنىــڭ يىقىپاچ لىرىنىــڭبهزىقى ۇئۇنىــڭ ئۇزۇنل رىمىغ
ولى قـ ئهنسـىرهپن دىلىشـىېىـپ قئېچىلنىـڭ رىىلتهئهۋر الرئـۇىغىچه كېلهتتى. ھوشۇق لىرىنىڭبهزى

 1056F٥.تتى}ۋاالپ تۇتۇبىلهن يىغى
                                                           

 بهت -23جىلد  -7» ئهلبىدايه ۋهننىھايه« ۱
 بهتلهر -19، -18جىلد  -7» ئهلبىدايه ۋهننىھايه« ۲
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -117سۈره تهۋبه  ۳
 ھهدىس -352بۇخارى رىۋايىتى  ٤
 بۇخارى رىۋايىتى ٥
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بىرىنىڭ ئىككى كىيىمـى چېشۇكى، ئۇالرنىڭ ھبۇنىڭ خۇالسىسى [ ئىبنى ھهجهر مۇنداق دهيدۇ: 
 1057F۱.]يوق ئىدى

َغَزْونَـا َمـَع { دىن رىۋايهت قىلىدۇ، ئۇ مۇنـداق دهيـدۇ:  اهۋفئىبنى ئهبى ئ ھئىمام بۇخارى ئابدۇلال 
ُ َعَلْيِه  ياكى ئـالته بىلهن يهتته  بىز پهيغهمبهر { }َوَسلََّم َسْبَع َغَزَواٍت َأْو ِسّتا ُكنَّا نَْأُكُل َمَعـُه اْجلَـرَادَ النَِّيبِّ َصلَّى الَّ

 .}قۇيتتهيكهتكه ېچبىلله بىلهن  قېتىم ئۇرۇشنى بىلله قىلدۇق، پهيغهمبهر 

ََل الَِّ  :تىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇيـدبهۇفۇزاله ئىبنى ئ َصـلَّى الَُّ َعَلْيـِه َوَسـلََّم َكـاَن ِإَذا َصـلَّى َأنَّ َرُسـ
ََل اْألَ  ْعـرَاُب َهـُؤَالِء َجمَـاِنُني فَـِإَذا َصـلَّى بِالنَّاِس خيَِرُّ رَِجاٌل ِمْن قَاَمِتِهْم ِيف الصََّالِة ِمْن اخلََْصاَصِة َوُهْم َأْصَحاُب الصُّـفَِّة َحـىتَّ يـَُقـ

ُ َعلَ  َُل الَِّ َصـــلَّى الَّ ـــْزَداُدوا فَاقَـــةً َرُســـ ََن َمـــا َلُكـــْم ِعْنـــَد الَِّ َألَْحَبْبـــُتْم َأْن تـَ َْ تـَْعَلُمـــ  » َوَحاَجـــةً ْيـــِه َوَســـلََّم اْنَصـــَرَف ِإلَـــْيِهْم فـََقـــاَل لَـــ

ئـاچلىقتىن  ىـدهرېنۇرغـۇن كىشـىلهر قىيامـدا تۇرغـان ي ،كىشىلهرگه ناماز ئوقۇپ بهرسـه پهيغهمبهر 
ســهھرالىق ئهرهبــلهر  دهپ ئاتىلىــدىغان بولــۇپ، ›ســۇففه ئهھلــى‹ بــۇ كىشــىلهرتتى، يىقىلىـپ چۈشــه

ئـۇالر تهرهپـكه  ،نامازنى ئوقۇپ بولسـا . ئهگهر پهيغهمبهر تتىدهپ قاال ›بۇالر ساراڭالر ئىكهن‹ :ئۇالرنى
 ،نى بىلسـهڭالر ئىـدىڭالربنىڭ دهرگاھىدا سىلهر ئۈچۈن تهييارالنغان ئهجىـر ۋه سـاۋاهللائهگهر «قاراپ: 
  1058F۲.دهيتتى» ىڭالرتتياقتۇرغان بوال ھتاجلىقنىوئاچلىق ۋه م تېخىمۇ

كىنـى ىكـايه قىلىـپ مۇنـداق دېگهنلېق ھۇنىـڭ ئـۆزى توغرۇلـ ئىمام بۇخـارى ئهبـۇ ھـۇرهيره  

ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم ِإَىل ُحْجـَرِة َعاِئَشـ َلَقدْ { رىۋايهت قىلىدۇ: َِل الَِّ َصـلَّى الَّ َة َمْ ِشـّيا َعلَـيَّ رَأَيـُْتِين َوِإّينِ َألَِخـرُّ ِفيَمـا بـَـْنيَ ِمْنـَربِ َرُسـ
ٍَن َما ِيب  ٌَن َوَما ِيب ِمْن ُجُن َعُ  فـََيِجيُء اْجلَاِئي فـََيَضْع رِْجَلُه َعَلى ُعُنِقي َويـَُرى َأّينِ َجمُْن نىـڭ  مهن پهيغهمبهر { } ِإالَّ اجلُْ

قىلىـپ ېي سـىزلىنىپھوش ىكى جايـداىلىقىـدرىسـى ئارئهنھانىڭ ھوجلالھۇ ئائىشه رهزىيه دىنمۇنبىرى
دى. ئهمهلىيهتـته مهن قوي گهدىنىمگهپۇتىنى دهپ  ›ئوخشايدۇساراڭ ‹نى ېم ېلىپك سىبىرچۈشتۈم. 

 1059F۱.}مئىدىھوشۇمدىن كهتكهن ئاچلىقتىن  پهقهت

مۇنـداق نىـڭ  ئهشـئهرى ئهبـۇ مۇسـا  نىـڭ دادىسـىردهۇئهبـۇ بئىمام بۇخارى ۋه ئىمام مۇسـلىم 

نَـنَــا بَعِــٌري نـَْعَتِقبُــ{ :ىــدۇرىــۋايهت قىلدېگهنلىكىنــى  ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم ِيف َغــْزَوٍة َوَحنْــُن ِســتَُّة نـََفــٍر بـَيـْ ُه َخَرْجنَــا َمــَع النَّــِيبِّ َصــلَّى الَّ
َيْت َغـْزَوَة َذاِت الّرِقَـاِع ِلَمـا ُكنَّـا نـَْعِصـُب  أَْقَداُمَنا َونَِقَبْت َقَدَماَي َوَسَقَطْت َأْظَفارِيفـََنِقَبْت  وَُكنَّا نـَُلفُّ َعلَـى أَْرُجِلنَـا اْخلِـَرَق َفُسـمِّ

، بولـۇپشـى بىـز ئـالته كى تۇق.ن بىر غازاتقا بىرگه چىقبىله بىز پهيغهمبهر { }ِمْن اخلَِْرِق َعلَـى أَْرُجِلنَـا

ن شـىلىپ كهتـكهېتاپـانلىرىمىز ت تتـۇق.نۆۋهتلىشـىپ مىنهئۇنىڭغـا  ئارىمىزدا بىر تـۆگه بـار ئىـدى،
تىرناقلىرىم چۈشۈپ كهتكهن ئىدى. بىـز پـۇتلىرىمىزنى التىـالر  ،شىلىپېم تتاپىنى مۇنىڭې، مبولۇپ

  .}دهپ ئاتالغان ئىدى ›التىالر غازىتى‹ئۇ غازات  شۇڭا ،تتۇقالڭىۋاېتبىلهن 

ََن َشـْيًئا ِمـْن َعَملِـِه { رده مۇنداق دهيدۇ:ۇئهبۇ ب َفَحدََّث أَبَُ ُمََسى ِبََذا اْحلَـِديِث ُمثَّ َكـرَِه َذلِـَك قَـاَل َكأَنـَُّه َكـرَِه َأْن َيُكـ
ئاشـكارا نهرسـىنى  ئهمىلىـدىن بىـر ئۆزىنىـڭ قىلغـان ،ئهبۇ مۇسا بۇ ھهدىسنى سۆزلهپ بولۇپ{ }أَْفَشـاهُ 

 .}دىبول اندهكىغمقتۇريا قىلىپ قويغانلىقىنى
                                                           

 ـ بهت 536ـ جىلد  1» فهتھۇل بارى« ۱
 رمىزى رىۋايىتىتى ۲
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 ،بۇ ھهدىستىن ياخشى ئهمهللهرنـى شـۇنداقال[مۇنداق دهيدۇ:  ئىزاھالپ ئىمام نهۋهۋى بۇ ھهدىسنى
 ىكىنــىلئىكهن بنىڭ مۇســتهھهىقهتلهرنى يوشۇرۇشــهقئىبادىتىــده چهكــكهن مۇشــ–بهنــدىنىڭ تــائهت

 ئۇنىڭدىن بىرهر نهرسىنى پهقهت شۇ نهرسىنىڭ ھۆكمىنى بايـان قىلىـش ۋه شـۇ .كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ
نـى كـۆزلهپ ئاشـكارا قىلىشـقا يۇشـتهك بىـرهر مهنپهئهتوئۇ كىشىگه ئهگىشىشـنى ئۇختـۇرۇپ ق ئىشتا

ــهله ــدۇ. س ــڭ جفبولى ــۇ مهنپهئهتنى ــرى ئاش ــگهن خهۋهرلى ــۇنداق كهل ــىدىن دهپ ۈلهرنىڭ مۇش ملىس
  1060F۲.]قارىلىدۇ

تىدا نامراتلىقنىڭ قاتتىقلىقى يۈزىسىدىن ئۆزى بىلهن ۋاق هتىيلىجاھگه ئۇالرنىڭ بىز ،بۇ ھهقته
تائاال مۇنداق دهيـدۇ: هللاقىلىدۇ.  ايهپكۇى قتىدىغانلىېۋۈيىشىدىن قورقۇپ بالىلىرىنى ئۆلتۈرېتاماق ي

 َْوال تـَْقتُـُلوا َأْوَالدَُكْم ِمْن ِإْمالقإ َحنْـُن نـَـْرعُُقُكْم َوِإيـَّاُهم ڭالرنى ئۆلتـۈرمهڭالر، بىـز ىلىرىنامراتلىقتىن قورقـۇپ بـال

  .1061F۳ئۇالرغا ۋه سىلهرگه رىزىق بېرىمىز
ــا -٣ ــشئ ــائهت قىلى ــهرئى ،ڭالش ۋه ئىت ــر بهزى ش ــان يگهرچه ئهمى ــادىر قىلغ ــالىقالرنى س  خات

خاتالىقىــدا  ئىتــائهت قىلىســىز، هتكه دائىــر ئىشــالردائىبــاد–ســىز ئۇنىڭغــا تــائهت .تهقــدىردىمۇ پهرز
ئۇنىڭغـا قارشـى  ،لىشـىېئهمىرنىڭ بهزى خاتالىقالرغـا چۈشـۈپ ق ،بۇنىڭدىن مهقسهت .ئهگهشمهيسىز

ــۈزۈپ چىقىشــقا ھهر ــول ئ ــدىن ق ــچىقىشــنى ۋه ئۇنىــڭ ئهمىرلىكى ــدۇ. ى كهت قىلىشــنى ئاقلىيالماي
ئىبادىتىـده ئىتـائهت –نىـڭ تـائهتهللائۇنىڭغـا ، ھهرقانداق ئادهم بالىسى خاتالىشىدۇ. ئهڭ توغرىسى

ــاھز، قىلىســى ــاش تارتىســىز–گۇن ــر ئىشــالردا ب ــۇنى ياخشــىلىققا بۇير .مهئســىيهتكه دائى يســىز، ۇئ
 لىقتىن توسىسىز.نياما

نىـڭ زامانىسـىدىكى بهزى قومانـدانالردىن سـادىر بولغـان  مۇشۇنداق بهزى خاتالىقالر پهيغهمبهر 
ن ئهسىرلىرىنى ئۆلتۈرۈشـكه بـۇيرۇق بهرگه هلىدنىڭ ئهسكهرلىرىگه بهنى جهزىمئىدى. خالىد ئىبنى ۋه

ئىبنـى ئـۆمهر ۋه  ھئابـدۇلالبۇ چاغدا . ى ھهم شۇنىڭ جۈملىسىدىنقۋاقىتتىكى سادىر قىلغان خاتالى

اللَُّهـمَّ ِإّينِ أَبـْـَرأُ « بـۇنى بىلـگهن ۋاقىتتـا: غهمـبهر يپه. ئۆلتۈرۈشتىن باش تـارتتى ھهمراھلىرىئۇنىڭ 
تىم ېــدهپ ئىككــى ق» ن خالىــدنىڭ قىلغــان ئىشــىدىن بىــزارمه! هللائــى « »ٌد َمـرَّتـَْنيِ ِإلَْيـَك ِممـَّا َصــَنَع َخالِـ

 1062F٤.تهكرارلىدى

ــۇنداق تۇرۇ ــۇق،ش ــبهر  قل ــدنى پهيغهم ــىمۇ ،خالى ــد بولس ــدىغان مۇجتهھى ــىپمۇ قالى  خاتالىش
 . گهن ئىدىىنلىيماندان قىلىپ تهوغازاتالردا ققتىن، ئۇنى قابىلىيهتلىك بولغانلى

بـۇ ھهقـته ، مهن ئىلگىـرى تـۆتىنچى بابتـا بولۇپ بايان قىلغان يتهپسىلى تهيمىييهبۇنى ئىبنى 
 دىم. توختال

 قىشـقا ۋه ئۇنىڭغـا كىرىشـكهېئـوت ي قـول ئاسـتىدىكى كىشـىلهرنىزافهنىـڭ ۇئىبنـى ھ ھئابدۇلال
قـان بـاش تارتبۇنىڭـدىن  نىـڭ ھهمراھلىـرىتالىقالرنىڭ جۈملىسىدىندۇر. ئۇيهنه شۇ خا ىغانلىقۇبۇير

                                                                                                                                                                                                 
 ھهدىس -7324» سهھىھۇل بۇخارى« ۱
 بهتلهر -198، -197جىلد  -12» سهھىھ مۇسلىم شهرھۇن نهۋهۋىي« ۲
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -151سۈره ئهنئام  ۳
 ھهدىس -7189بۇخارى رىۋايىتى،  ٤
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ـَـا الطَّاَعــُة ِيف اْلَمْعــُروفِ « ئــۇ مۇنــداق دېــدى: ،يهتكهنــده گه ، بــۇ خهۋهر پهيغهمــبهر بولــۇپ ئىتــائهت « »ِإمنَّ

 1063F۱.» بولىدۇىالياخشىلىقتقىلىش پهقهت 
ىيهتچىلىك نهپسانگهرچه ئهمىر بهزى كىشىلهرنىڭ ھهققىنى بهرمىگهن ياكى  ،ئىتائهت قىلىش -٤

دا ئـۆتتى. ىـرىپهرز. بۇنىڭ ئىزاھاتى يۇققىلىپ بىرهر نهرسىنى ئۇالرغا بهرمهي ئېلىۋالغان تهقدىردىمۇ 
نىدىغانلىقىنىڭ بايانى ھهم ئىلگىرى سۆزلىنىپ ئېغىر زىياننىڭ ئالدى يېنىك زىيان ئارقىلىق ئېلى

 ئۆتتى. 
دهپ گۇمـان قىلىـپ  »بـار ىيهتچىلىكنهپسـان«ك بولمىغان ئىشـتىمۇ ىىيهتچىلنهپسانيهنه بهزىده 

بۆلۈنـۈش ۋه ( يهنـى ،ئۇيغـۇن كېلىـدۇسـىگه ىشى مۇمكىن. بۇمۇ شـهرىئهتنىڭ يهنه بىـر قائىدنىلىېق
يهتچىلىكتىن نهپسـانىبهرمهسـلىك ۋه ( ،چـوڭ زىيـاننى يـوق قىلىـش ئۈچـۈن )ئىختىالپتىن ئىبارهت

1064Fقىلىنىدۇ. رۋسهكىچىك زىيانغا  )ئىبارهت

۲ 

ْمسَـْع َوَأِطـْع ِيف ُعْسـرَِك َوُيْسـرَِك َوَمْنَشـِطَك اِ « دۇ:نىـدىـن مۇنـداق رىـۋايهت قىلى باده ئىبنـى سـامىت ۇئ
َا َظْهـَركَ  َا َمالَـَك َوَضـَرُب ش ۇخـ ،ۋاقىتلىرىڭـدا يىنچىلىق ۋه ئاسـانچىلىققى» «َوَمْكَرِهَك َوأَثـََرٍة َعَلْيَك َوِإْن َأَكُل

نـــى بهرمهســـتىن ڭھهققى ســـاڭا ئۈســـتىدىكىلهرئىـــش ش ياقمىغـــان ھالىتىڭـــده، ۇياققـــان ۋه خـــ
ئۇالرنىـڭ  غـان تهقـدىردىمۇ،ئۇر ئۇچاڭغـا ۋه غانلىڭنى يهۋالېمھالهتتىمۇ،  قىلغانسىيهتچىلىك خشه

  1065F۳.»ئىتائهت قىلغىن ئهمرىگه ئاڭلىغىن ۋهسۆزىنى 
 ،مىزگهىرىئىـش ئۈسـتىدىكىلۋه  خهلىپه بىز[ رى مۇنداق دهيدۇ:ونىڭ ئاپت»ىييهتاھاۋ تۇئهقىدهت«

قىلمـايمىز،  بهد دۇئـائۇالرغـا  دهپ قارىمايمىز. ›توغرا‹قارشى چىقىشنى  ،گهرچه ئۇالر زۇلۇم قىلسىمۇ
ئۇالرغا ئىتـائهت  ،مىسىالۇيهتلهرگه بۇيرىمهئس–ئۇالر گۇناھ .تارتمايمىز باشىن هتتئىتائ غا بولغانئۇالر

ئۇالرغــا ياخشــىلىق ۋه  .دهپ قــارايمىز ›جۈملىســىدىنا ئىتــائهت قىلغانلىقنىــڭ قــهللا‹ :قىلىشــنى
 1066F٤.]دۇئا قىلىمىز تىلهپلىك خاتىرجهم

ىنلىشـى يـاكى ئهگهشـگۈچىلىرىنىڭ ياش ئهمىرنىڭ ئۇنى ئهمىر قىلىـپ تهكى ئهمىر بىقاچان -٥
 يىۇئابر–نىڭ يۈزهمىرگهرچه ئ، غان بولساتۇرغۇزۇل ئارقىلىقيول بىلهن سايلىشى  ينىۇئۇنى تالالپ قان

ئـاڭالش ۋه ئىتـائهت قىلىـش  ،يېشى كىچىك بولسىمۇ كىشى سهت ياۈنۈ، كۆريىۋه نهسهبى ئادد تۆۋهن

َا َوِإْن اْستـُْعِمَل َعَلْيُكْم َعْبٌد َحَبِشيٌّ َكَأنَّ رَْأَسـُه زَبِيبَـةٌ اِ «بۇنىڭ دهلىلى:  .پهرز َا َوَأِطيُع گهرچه سىلهرگه بېشى « »ْمسَُع

 1067F۱»ئـاڭالڭالر ۋه ئىتـائهت قىلىڭـالر ،قـۇل مهسـئۇل قىلىنسـىمۇ گىـرېقۇرۇق ئۈزۈمگه ئوخشاش بىـر ن
 دېگهن ھهدىستۇر.

ئهۋزهل بىــر ئىشــنى سىياســهت قىلىــپ  يگهرچه ئهمىــر پۇقرالىرىغــا دىنىــي جهھهتــته غهيرىــ -٦
بايــان  يتــا تهپسـىلىبمهن بــۇنى تـۆتىنچى با .پهرزلىـش ىبهرگهن تهقـدىردىمۇ، ئـاڭالش ۋه ئىتــائهت ق

 قىلدىم. 
ئهۋزهل  يتى بولسا، بهنده ئـۇ غهيرىـئهئهۋزهل ئىشنى قىلىشتا ئومۇمنىڭ مهنپه يغهيرى ،قاچانىكى

ئـازراق  ىۇ، پهقهت ئهجـرى ۋه مۇكاپـاتمهئسىيهت سادىر قىلغان بولمايـد–گۇناھ بىلهن ئىشنى قىلىش
                                                           

 بۇخارى رىۋايىتى ۱
 بهتكىچه -١٤٩بهتتىن  -١٤٣بهتكىچه ۋه  -٢٨بهتتىن  -٢٥ناملىق كىتابى » ئهلقهۋائىدۇل فىقھىييه«شهيخ ئهھمهد زهرقانىڭ  ۲
 .دهپ قارىغان »سهھىھ«بۇ ھهدىسنى ئهلبانى  ،ئىبنى ئهبى ئاسىم رىۋايىتى ۳
 بهت -428نىڭ شهرھىسى »ئهقىدهتۇت تاھاۋىييه« ٤
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شـىغا ۇۋه مۇكاپاتنىـڭ كـۆپرهك بول ئهجىـر، كار ساناپپهرزئىشنى قىلغان بولىدۇ. پۇقراالرنىڭ ئۆزىنى 
دۇرۇس ئهمهس.  ىدهپ ئهمىــــر بىــــلهن قارشىلىشىشــــ ›ئهۋزهل ئىشــــنى قىلىــــمهن‹ :زىقىــــپقى
قولغا مهنپهئهتلهرنى ش ۈرۈچېكىندبۇزۇقچىلىقالرنى «لىدۇ: ىدىسىده مۇنداق دېيئىشۇناسلىق قاىقھىف

 . »ئىلگىرى قىلىنىدۇ شتىنۈرۈكهلت

هت ئوقۇپ، يالغۇز ئوقۇسـا ئرهك نىڭ مىنادا ئىمام بىلهن ناماز ئوقۇسا تۆت  ئىبنى ئۆمهر ،بهزىده
ئىشـنى ئهۋزهل  ئـۆزىگه مۇناسـىۋهتلىك ئىشـتا پۇقرانىـڭبىـر ئادهتتىكى  ،غىنىغا ئوخشاشقىلقهسىر 
1068Fدۇرۇس. ىقىلىش

۲ 
 
 تىدىغان ئىشالرېئهمىرنىڭ ئىتائىتىگه كىرىپ ك -٤
ئوقۇشــقا  يش، جــۇغالپ ئوقــۇش يــاكى جۇغلىمــانامــازنى قهســىر ئوقــۇش يــاكى پۈتــۈن ئوقــۇ. ١

 .رىگه ئهگىشىشئىشالردا ئهمىرنىڭ پىك يئوخشىغان ئىجتىھادى
نىــدىكى ئهڭ ئهۋزهل ئهھلــى ئىلىملهردىــن ېقىــيىن كهلســه، ي مهســىله ئهگهر ئهمىــرگه فىقھــى

 َأِطيُعـوا الََّ َوَأِطيُعـوا :تائاالنىڭهللاشنىڭ دهلىلى لۇۇشوقرىگه ته ئهمىرنىڭ پىكسورىشى الزىم. مۇشۇ ھهق

ڭالردىن بولغان ئىـش ئۈسـتىدىكىلهرگه ۈا، پهيغهمبهرگه ۋه ئۆزقهللا لهر!مۇئمىنئى  الرَُّسوَل َوُأْوِيل اَألْمِر ِمْنُكمْ 

 .ىدۇرزدېگهن سۆ 1069F۳ئىتائهت قىلىڭالر
 دهلىلـلهرتىكى ھهدىس ۋهقۇرئان  [شهرھى يازغان ئالىم مۇنداق دهيدۇ:  گه»ىييهتاھاۋت ئهقىدهتۇ«
ئىمـامى، ھـاكىم، جهڭ قومانـدانى ۋه  ، نامـازئهمىـر ،شـۇكىسالىھالرنىڭ ئىتتىپاقى –سهلهف ھهمده

 يئـورۇنالردا ئىتـائهت قىلىنىـدۇ. ئهمىرنىـڭ ئىجتىھـادى يسهدىقه ئهمهلدارى قاتارلىقالرغـا ئىجتىھـادى
بهلكى ئۇالرنىـڭ ئهمىـرگه ئىتـائهت بولماستىن،  پهرزئىتائهت قىلىشى  گهئىشالردا قول ئاستىدىكىلهر

ـــى ۋه ئقى ـــڭ ۇلىش ـــى نى ـــۆز دهپپىكرىن ـــپ ئ ـــىېك ۋاز ندىىكرى ـــۈنكى پهرز. چىش ـــائهت ۋه  ،چ جام
ئۇششاق مهسـىلىلهرنى دهپ بۆلۈنـۈش ۋه ئىخـتىالپ پهيـدا قىلىشـنىڭ  ،لىقنىڭ مهنپهئهتىئىتتىپاق

 1070F٤.]نىدىن نهچچه ھهسسه ئۈستۈنىزىي

  نـى ئـۆمهرئىب مىـداېدېگهن ت» ئهۋزهل ئىشنى سىياسهت قىلىش يغهيرى«مهن تۆتىنچى بابتا 

، قارىماسـتىن ننهتكه ئېسىلىشتا شـۇنچه مۇسـتهھكهملىكىگهۈس ئۇالرنىڭ ،نىڭ  ۋه ئىبنى مهسئۇد

نامـازنى  ،نىڭ ۋه ئۇ زاتتىن كېيىنكـى ئىككـى خهلىپىنىـڭ سـۈننىتىگه خىـالپ ھالـدا پهيغهمبهر 

ئىجتىھادىغـا نىـڭ   هففـانئوسـمان ئىبنـى ئ ئهمىرۇلمـۇئمىنىينمىنادا پۈتۈن ئوقۇش توغرىسـىدا 
ئۇالرنىـڭ نهزىرىـده قـارار ئالغـان ھهقىـقهت  ،چـۈنكى .ى زىكرى قىلغان ئىدىمكىنىلقانداق ئهگهشكهن

 ئۇالرنىڭ ھهممىسىدىن رازى بولسۇن.هللا ،همىرنىڭ ئىجتىھادىغا بويسۇنۇشتۇرئ
ئهمىرنىـڭ پىكىـر ۋه تهدبىـرىگه نى ئىشـالر يمۇبـاھ ۋه پهننىـ ،ئۈچـۈن لىكنى سـاقالشبىردهك .٢

ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن تائاالنىڭ مۇنۇ سۆزىدۇر: هللاتاپشۇرۇش. بۇنىڭ دهلىلى  َوَلْو َردُّوُه ِإَ  الرَُّسوِل َوِإَ  ُأْوِيل اَألْمِر ِمنـْ

ُهمْ  نىڭ ئىچىدىكى ئىـش ئۈسـتىدىكىلهرگه مۇئمىنلهر)يهنى گهر ئۇنى پهيغهمبهرگه ۋه ئۇالر (ئه َيْستَـْنِبُطونَُه ِمنـْ

                                                                                                                                                                                                 
 بۇخارى رىۋايىتى ۱
 مۇسلىم رىۋايىتى ۲
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -59سۈره نىسائ  ۳
 بهت -424نىڭ شهرھىسى »ئهقىدهتۇت تاھاۋىييه« ٤
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ئهھۋالىنى) ئۇالردىن ئهلـۋهتته  يهۋهرنىڭ ھهقىقىمهلۇم قىلسا، (شۇ) خهۋهرنى چىقارغۇچىالر ئۇنى (يهنى شۇ خ

  .1071F۱بىلىۋاالتتى

ََل ِهللا َصـلَّى { :ردۇرهئهسـ مۇنـۇ غـانىنرىۋايهت قىل دىن  ئهمرى ئىبنى ئاس، بۇنىڭ مىسالى َأنَّ َرُسـ
 ُ َِقُدوا نَارًا َثَالثًا، قَاَل : الَّ َا : َكلِّْمـُه َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا بـََعَثُه ِإَىل َغْزَوِة َذاِت السََّالِسِل َمَنَع النَّاَس َأْن ُي َفَكلََّم النَّاُس أَبَـا َبْكـٍر قَـاُل
ََك ِإَيلَّ لََنا َقِـُد َأَحـٌد نَـارًا ِإالَّ ، فَأَتَاُه قَـاَل: قَـْد أَْرَسـُل َُهمْ  أَْلَقْيتُـُه ِفيَهـا ُمثَّ ، َال ُي َا اْلَعـُدوَّ فـََهَزُمـ ـا َلُقـ َا اْلَعـُدوَّ فـََلمَّ ، فـَلَـْم يَـَدْعُهْم َيْطلُبُـ

َلَ  َْا ِإلَْيــِه فـََقــاَل : يَــا َرُســ ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َأْخبَـــُروُه اْخلَبَـــَر َوَشــَك َِل ِهللا َصــلَّى الَّ َا ِإَىل َرُســ َا قَِلــ َرَجُعــ َا  تُ ْهــرِ يًال َفكَ ِهللا َكــاُن َأْن َيْطلُبُــ
ََن  ََن َهلُْم َمادٌَّة فـَيَـْعِطُف َُل ِهللا َصلَّى الَُّ َعَلْيِهمْ اْلَعُدوَّ َوِخْفُت َأْن َيُك : ِيف رَِوايَـٍة : فـََقـاَل َعْمـٌرووَ .  َعَلْيِه َوَسلََّم أَْمـَرهُ ، َفَحِمَد َرُس

َقِــُدوا نَــارًا َخْشــَيَة َأنْ  ئهمىــر  غازىتىغــاالســىل هس سىــئــۇنى زات  پهيغهمــبهر{ }يـَــَرى اْلَعــُدوُّ ِقلَّــتَـُهمْ  نـََهْيـتـُُهْم َأْن ُي

. كىشىلهر ئهبۇ بهكرىگه مۇنـداق تىم توستىېئۇ كىشىلهرنى ئوت قاالشتىن ئۈچ ق ه،ئهۋهتكهند قىلىپ
ئهمرىنىـڭ قېشـىغا  ئهبۇ بهكـرى .ىزگه ئوت ياققىلى ئىجازهت بهرسۇنبئېيتقىن، ئۇنىڭغا  هن: سېدىد

ه كىمـد .ئهۋهتىپتـۇ ش ئۈچـۈنۈشـۈئارىغـا چ نى مېنىڭ قېشـىمغاې: ئۇالر سئۇنىڭغا ئهمرى ،كهلگهنده
 .دېدى، مهن ئۇنى ئوتقا تاشاليمهن ،كىم ئوت ياقىدىكهن

پ ئـۇالرنى مهغلـۇپ قىلـدى، ئهمـرى دۈشـمهننى قـوغال دۈشمهن بىـلهن ئۇچرىشـىپ،كېيىن ئۇالر 

غـا بولغـان ئىشـالرنى ئۇنىڭ ،كهلگهنـدهنىـڭ قېشـىغا قايتىـپ  بهر مـپهيغهبارغىلى قويمىدى. ئۇالر 
ئۇالر ئـاز ئىـدى، شـۇڭا  !نىڭ ئهلچىسىهللائى  مۇنداق دېدى: شىكايهت قىلدى. ئهمرى ىپخهۋهر قىل

نى بولـۇپ ۇهننىڭ ئارقا سـهپ قوشـمشۈد ھهمنى ياقتۇرمىدىم ىهننى قوغالپ بېرىشمشۈمهن ئۇالرنىڭ د

ئۇنىڭ بۇ ئىشىنى ماختىدى.   دىم. رهسۇلۇلالھىلىشىدىن ئهنسىرىقئۇالرغا قارشى ھۇجۇم  ،لىپېق
لىشـىدىن ېنىـڭ ئـازلىقىنى دۈشـمهننىڭ كـۆرۈپ قئهمرى مۇنداق دېدى: مهن ئۇالر ،يهنه بىر رىۋايهتته

 1072F۲.}قىشتىن توستۇمېقۇپ ئۇالرنى ئوت يقور

 دهك  ئهۋزهل بولغـان ئهمـرى يئۇنىڭغا نىسبهتهن غهيرى ،مانا بۇ ھهدىستىن مهنپهئهتنى كۆزلهپ

ىنلهشـنىڭ دۇرۇس يئهمىـر قىلىـپ ته دهك ياخشـىراق كىشـىلهر ئۈسـتىگه  رىنى ئهبـۇ بهكـىكىش
 ىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ.كئىكهنلى
شـىكايهت قىلسـا –زدىن بـاش ئهمىـرگه ئهرسـتىۈئ ندانلىرىقوما ھهدىستىن يهنه ئهسكهرلهر ئۆز بۇ

دا بـاھ ئىشـالرۇقىشـقا ئوخشـاش مېوت يىنى كۆرىۋالغىلى بولىـدۇ. يهنه بـۇ ھهدىسـتىن ئـقبولىدىغانلى
لىـپ قېلىشـتىن ېدۈشمهنگه يـاردهمچى قوشـۇن ك ۋه ىنىكئىكهنلىپهرز لىشنىڭ ىئهمىرگه ئىتائهت ق
 نهگهرچه ئهمىرنىڭ قىلغان ئىشى زاھىر ،شمهننى قوغالشتىن توسقانغا ئوخشاشۈئهنسىرهپ قاچقان د

 ىنى بىلىۋاالاليمىز. كلىپهرزئىتائهت قىلىشنىڭ  ئۇنىڭغا ،سىمۇۈنھىم ئهمهس كۆرۇياكى م سىزپايدى
مۇ قوبــۇل ىرىنداشــنىڭ ئهمىــر تهرهپــتىن بۇيرۇلغــان خىزمهتنــى گهرچه ياقتۇرمىســېبىــر قھهر .٣

 ،كىنى يامان كۆرمهسلىۇبولسىمۇ ئ لىنمايدىغانېكۆزگه ئۋه  يئاددى ىتىيولىدىكى خىزمهللاقىلىشى، 

  پهيغهمبهر  ئهبۇ ھۇرهيرهبۇ ھهقته  .ىدىن ھېسابلىنىدۇئهمىرگه ئىتائهت قىلغانلىقنىڭ جۈملىس

ََ  ِلَعْبـٍد آِخـٍذ ِبِعنَـاِن فـََرِسـِه ِيف َسـِبيِل الَِّ َأْشـَعَث رَْأُسـُه ُمْ بَــرٍَّة « :رىـۋايهت قىلغـان لىكىنـىمۇنـداق دېگهننىڭ  طُـ
                                                           

 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -83سۈره نىسائ  ۱
 تهبرانى رىۋايىتى ۲
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ـــاَقةِ   احلِْرَاَســـةِ ُه ِإْن َكـــاَن ِيف قَـــَدَما ـــاَقِة َكـــاَن ِيف السَّ ئـــۇنى  ،ققـــا قويۇلســـاۇقاراۋۇلل« »َكـــاَن ِيف احلِْرَاَســـِة َوِإْن َكـــاَن ِيف السَّ

ىنىنـى تۇتقـۇچى، تىزگيولىـدا ئېتىنىـڭ هللا ،ىغانتۇرىـد ۇنىڭدائ ،ه قويۇلساكقا سهپرئا ،بېجىرىدىغان
  1073F۱.»مۇبارهك بولسۇنش ۇبهندىگه خ ىغا مىلهنگهن، تاپىنى توپلغانشى چۇۋۇېب

ــا ــده، ئهمىــرى قاراۋۇللۇقت ــۇ بهن ــا ب ــا ســېپى مان ــاكى قوشــۇننىڭ ئارق گه ئورۇنالشتۇرســا، قويســا ي

نىـڭ دۇئـا قىلىشـىغا  ى ئۈچـۈن پهيغهمـبهر قلماستىن خىزمهت قىلغانلىسىقىرىكمهستىن ياكى ېز
 سازاۋهر بولدى.

ىسىز ياكى ئالدىنئاال ئهمىرنىـڭ رۇخسىتياكى بىر ئورۇندىن ئهمىرنىڭ  بىر كىشىنىڭ خىزمهت .٤
ــپ ك ــۇ كىشــىنىڭ قايتى ــۈرگهن يوليېئ ــۇنداقال  ىســىزرۇقوتىشــىگه چۈش ــلىكى، ش ــپ كهتمهس قايتى

تهلىمنـى  يلهنمىـگهن ھهربىـىبهلگسىز رۇخسهتى، كاشالپ كهتمهسلىنى ترېالگ يئهسكىرىسىز ئىجازهت
مۇنـۇ  تائاالنىـڭهللابۇنىـڭ دهلىلـى  ئهمىـرگه ئىتـائهت قىلغانلىقنىـڭ جۈملىسـىدىندۇر. ىئالماسلىق

ْ يَــْذَهُبوا َحــ: ســۆزى َْ َــا اْلُمْؤِمنُــوَن الَّــِذيَن آَمنُــوا بِــالَِّ َوَرُســوِلِه َوِإَذا َكــانُوا َمَعــُه َعَلــى َأْمــرإ َجــاِمعإ  ا ۋه قــهللا ىتَّ َيْســَتْأِذنُوهُ ِإمنَّ

ئـۇالر (مۇسـۇلمانالرغا پايـدىلىق) بىـر لهردۇر، مـۇئمىنئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىمان ئېيتقان كىشىلهر كامىل 
ئىش ئۈستىده (مهسلىھهتلىشىش ئۈچۈن) پهيغهمبهر بىلهن جهم بولغـان چاغلىرىـدا، پهيغهمـبهردىن ئىجـازهت 

  .1074F۲چه كېتىپ قالمايدۇۇسورىمىغ
قى ىرىيـۇقئېچىـپ،  دهپ باب» ى ھهققىدهبىر ئادهمنىڭ ئهمىردىن ئىجازهت سورىش«ئىمام بۇخارى 

بىـلهن بىـرگه بولغـانلىق   پهيغهمـبهرنىڭ بىر غازاتتا   لالھجابىر ئىبنى ئابدۇ كېيىن، ئايهتنى
  .كهلتۈرگهن قىلىپ ىگه دهلىلكئىكهنلىپهرز نىڭ ىئهسكهرنىڭ ئهمىردىن ئىجازهت سورىش ھهدىسىنى

ــدۇ: جــابىر  ــداق دهي ََل الَِّ ِإّينِ َعــُروٌس فَاْســَتْأَذنـُْتُه فَــَأِذَن { مۇن ْمُت النَّــاَس ِإَىل اْلَمِديَنــةِ فـَُقْلــُت يَــا َرُســ  }ِيل فـَتَـَقــدَّ

ماڭا ئۇ سورىدىم.  رۇخسهتقىلغان، دېدىم ۋه ئۇنىڭدىن ڭى توي ېمهن ي !نىڭ ئهلچىسىهللائى  :مهن{
  1075F۳.}تىپ كهلگهن ئىدىمېمهن مهدىنىگه كىشىلهرنىڭ ئالدىدا ي .بهردى رۇخسهت

ئىجازىتىسـىز نه ئۇالغالرغـا ھهلهپ ئهتمهيـدۇ، نه ئهسكهر ئهمىرنىـڭ [ نى قۇدامه مۇنداق دهيدۇ:بئى

َـا : مۇنـۇ سـۆزىدۇر تائاالنىـڭهللابۇنىـڭ دهلىلـى  ئوتۇن يىغىشقا، نه باشقا ئىش ئۈچـۈن چىقمايـدۇ. ِإمنَّ

ْ يَـــْذَهُبوا َحـــىتَّ  َْ ـــڭ قـــهللا  َيْســـَتْأِذنُوهُ اْلُمْؤِمُنـــوَن الَّـــِذيَن آَمُنـــوا بِـــالَِّ َوَرُســـوِلِه َوِإَذا َكـــانُوا َمَعـــُه َعَلـــى َأْمـــرإ َجـــاِمعإ  ا ۋه ئۇنى

لهردۇر، ئـۇالر (مۇسـۇلمانالرغا پايـدىلىق) بىـر ئىـش مـۇئمىنپهيغهمبىرىگه ئىمان ئېيتقان كىشىلهر كامىـل 
ئۈســتىده (مهسلىھهتلىشــىش ئۈچــۈن) پهيغهمــبهر بىــلهن جهم بولغــان چاغلىرىــدا، پهيغهمــبهردىن ئىجــازهت 

 ۋه دۈشـمهن ۋهزىيىتىنـى ئهمىـر كىشـىلهرنىڭ ئهھـۋالىنى، ،چـۈنكى .1076F٤چه كېتىپ قالمايـدۇۇسورىمىغ
ــۈرمه قۇر ــڭ بۆكت ــايلىرىنى، (ۇئۇالرنى ــان ج ــلۇقدىغ ــايلىرىنى )تۇرۇش ــده ج ــ ھهم ــڭ ي قىن ۋه ېئۇالرنى

ــدانراق بىلىــدۇ. شــۇڭا  ،ئهمىرنىــڭ ئىجازىتىســىز ســىرتقا چىقســا كىشــى ىــرهرب ،يىراقلىقىنــى ئوب
ــۈپ ــىگه چۈش ــمهننىڭ بۆكتۈرمىس ــىر ئېل دۈش ــىدىنۋېلىىئهس ــڭ  ش ــڭ ئايغاقچىلىرىنى ــاكى ئۇالرنى ي

                                                           
 بۇخارى رىۋايىتى ۱
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -62سۈره نۇر  ۲
 بهت -121جىلد  -6» فهتھۇل بارى« ۳
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -62سۈره نۇر  ٤
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ــۇنى تاشــالپ لىشــىدىن،ېتۇتۇۋ ــاكى ئهمىرنىــڭ ئ ــۆتكهپ ك ي ــۈپ  ،تىــپېمۇســۇلمانالرنى ي ئۇنىــڭ ئۆل
  1077F۱.]تىشىدىن خاتىرجهم بولغىلى بولمايدۇېك

نىـڭ  كۈنىسى مۇسۇلمانالرغا يهتكهن مهغلۇبىيهتنىـڭ ئىمامنىـڭ يهنـى رهسـۇلۇلالھ  ۇدھۇبىز ئ
ــىز ــائ رۇخسىتىس ــوقي ــدىن ڭىنىمچىالر قىس ــۆز ئورۇنلىرى ــپ ئ ــكهتكهنلى قايتى ــهۋهبى ك ــۈز س تىن ي

َا َمَكـاَنُكْم َهـَذا َحـىتَّ أُْرِسـَل « :بىلىمىز. ئۇالرغا پهيغهمـبهر  ىكىنىلبهرگهن َرُحـ ـُر فَـَال تـَبـْ َنَـا َختَْطُفنَـا الطَّيـْ ِإْن رَأَيـُْتُم
مَ  َْ َنَا َهَزْمَنا اْلَق َا َحـىتَّ أُْرِسـَل ِإلَـْيُكمْ  ِإلَْيُكْم َوِإْن رَأَيـُْتُم َرُح لىپ ېئهگهر سىلهر قۇشالرنىڭ بىزنى ئ« »َوَأْوطَْأنَاُهْم َفَال تـَبـْ

ئهگهر  .گـۈچه بـۇ ئورنـۇڭالرنى تاشـلىماڭالرى كۆرسـهڭالرمۇ، مهن سـىلهرگه ئـادهم ئهۋهتمىكىنىلكهتكهن
مهن  مۇ،مىزنى كۆرسهڭالرىقۋه ئۇالرنى چهيلهپ تاشلىغانلى ىمىزقبىزنىڭ دۈشمهننى مهغلۇپ قىلغانلى

 1078F۲.دېگهن ئىدى »كهت قىلماڭالرىسىلهرگه ئادهم ئهۋهتمىگۈچه ئورنۇڭالردىن ھهر
 .غهنىمهتـلهرگه ئالدىراشـتى ،ئـورۇنلىرىنى تاشـالپ ۈپ،ئۇالر دۈشمهننىڭ مهغلۇپ بولغىنىنى كـۆر

 يۈزلهنــدى.مۇســۇلمانالرغا مهغلــۇبىيهت  قىۋهت،ئــا. ۇالرنىــڭ ئارقىســىدىن قورشــاپ كهلــدىدۈشــمهن ئ
ئهمىرنىڭ  ،ىماسلىق ئۈچۈنشلاتبۇزۇپ  تۈزۈمنى–تهرتىپ ىيمۇھهرقانداق كىشى ئوم ،نشۇنىڭ ئۈچۈ

 سانىماسلىقى الزىم. ينى ئاددىلىرىچهكلىمى–رۇقۋه ئۇنىڭ بۇي ئىجازىتى
ئهمىـرگه ئىتـائهت  ،ئىتـائهت قىلىـش ا ئوخشـاشقـئهمىرنىڭ يازمـا بۇيرۇقىغـا ئـاغزاكى بۇيرۇق .٥

ش ئىبنـى جهھـ ھنىـڭ ئابـدۇلال لىنىدۇ. خـۇددى پهيغهمـبهر سـابېھجۈملىسـىدىن قىلغانلىقنىڭ 
لهر كىرىــپ چهكــ–يازمــا بۇيرۇقالرنىــڭ ئىچىــگه خهت ،گه ئوخشــاشىــلهن ئېلىــپ بارغــان پائــالىيىتىب
 . تىدۇېك

زىپ ېبىر قوشۇنغا مهسئۇل قىلىپ ئهۋهتتى ۋه ئۇنىڭغا بىر پارچه خهت ي ئابدۇلالھنى پهيغهمبهر 
 ،خهتكه قارىماسـلىققا، ئىككـى كۈنـدىن كېـيىن خهتـكه قـاراپ هئۇنى ئىككى كۈن ماڭمىغۇچرىپ، ېب

چىپ قارىدى، ېڭىپ خهتنى ئېئىككى كۈن م دى. ئۇۇجىرىشكه بۇيرېىكى بۇيرۇق بويىچه ئىش بئۇنىڭد

ــَة والطـَّاِئِف، تـََرصَّـدْ إَذا َنظَـْرَت ىف ِكتَــا  هـذا، فَـاْمِض َحـىتَّ تـَْنــزَِل َخنْلَـَة « خهتــته مۇنــۇ ســۆزلهر بــار ئىــدى: ِبـَـا  بـَـْنيَ َمكَّ
مهكـكه بىـلهن تائىفنىـڭ  ،تىمنـى كۆرسـهڭېنىـڭ بـۇ خېئهگهر سـهن م« »قـَُرْيَشاً، وتـَْعلَـَم لنـا ِمـْن َأْخبَـارِهم

 ،پىـتىزۆشـنى كسـهن ئـۇ جايـدا قۇرهي غىن.چۈشـكىچىلىك مـاڭ نهخله دېگهن جايغـاسىدىكى ىئوتتۇر
 مۇنـداق دېـدى: جـاۋابهنئىبنـى جهھـش  ھئابـدۇلال .»مـات بهرگىـنگه مهلۇئۇالرنىڭ خهۋىرىدىن بىـز

 1079F۳.»ئاڭاليمهن ۋه ئىتائهت قىلىمهن«
 يهنـى باشـقا بىـر جايـدىن ،خهت ئاغزاكى سـۆزگه ئوخشـاش«لىدۇ: ىقائىدىده مۇنداق دېي يشهرئى

ــدا  نهقزىلغــان خهت ئېنىــق يې ــا ســۆزلهنگهنمهيدان ــۇ ئىككىســىده  يدۇ.ئوخشــا خىتابق ــا ب ئېتىبارغ
كهن گـبهلكـى يېزىلغۇچىغـا ته ،يهنى خهتنى يازغان ۋاقىت ئهمهس ،يهتكۈزگهن ۋاقىت ئېلىنىدىغىنى

  1080F٤.»هرۋىيهتكهن ۋاقىت مۆت ،اقىت ئهمهسدېگهن ۋ ،ۋاقىت. سۆزمۇ دهل شۇنداق
 
 چهكلهپ قويىدىغان ئىشالر ئهمىرنىڭ سۆزىنى ئاڭالش ۋه ئىتائهت قىلىشنى -٥

                                                           
 كىتابۇل جىھاد» ئهلمۇغنى« ۱
 بۇخارى رىۋايىتى ۲
 !دېگهن كىتابىغا قارالسۇن» ئهسسىيهر« ئىبنى ھىشامنىڭ ۳
 بهت -285قائىدىسى  -68ناملىق كىتابىنىڭ » ئهلقاۋائىدۇل فىقھىييه«شهيخ ئهھمهد زارقانىڭ  ٤
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  :ئىش چهكلهپ قويىدۇ ئاڭالش ۋه ئىتائهت قىلىشنى ئىككى
 .تهرهپتىن قادىر بواللماسلىق ئهزا ،ۇيرۇشه بكيهتىسمهئ–ئهمىر تهرهپتىن گۇناھ

ا ئۇنىـڭ دهلىللىرىنـى دىـرىكهلسـهك، مهن يۇق مهئسىيهتكه بۇيرۇشـقا–ئهمىر تهرهپتىن گۇناھ) ١(

 :رىـۋايهت قىلىنىـدۇ لىكـىمۇنـداق دېگهننىـڭ  دىـن پهيغهمـبهر   ئىبنى ئـۆمهر .مۈسۆزلهپ ئۆتت
ـــْمُع َوالطَّاَعـــُة َعلَــــى اْلَمـــْرِء الْ « ََْ يـُــــْؤَمْر ِمبَْعِصـــَيٍة فَـــِإَذا أُِمــــَر ِمبَْعِصـــَيٍة فَــــَال َمسْـــَع َوَال طَاَعــــةَ   وَ ِفيَمـــا َأَحـــبَّ  مِ لِ ْســــمُ السَّ  » َكــــرَِه َمـــا 

مهئسىيهتكه –گۇناھ ،ائىشتھهرقانداق ان ىغمقۋه ياققان ياتهبىئىتىگه  ،ئاڭالش ۋه ئىتائهت قىلىش«
يرۇلسـا ئـاڭالش ۋه ۇبمهئسـىيهتكه –پهرز. ئهگهر گۇنـاھئىنساننىڭ ئۈسـتىگه مۇسۇلمان  لمىسىالۇيرۇب

  1081F۱.»ئىتائهت قىلىشقا بولمايدۇ
ئۇنىڭغـا قارشـى ھهم  لېكىن ،يهتته ئىتائهت قىلمايدۇىسمهئ–ئهمىرگه گۇناھ ئهزا ،شۇنىڭ ئۈچۈن

 يى ھهم مهخپىـكپهرز ئىكهنلىقىلىشنىڭمۇ  رۋسهچىقمايدۇ. ئهمىرگه قارشى چىقماسلىق ۋه ئۇنىڭغا 

كىمكـى « »َمْن رََأى ِمْن أَِمريِِه َشْيًئا َيْكَرُهه فـَْلَيْصـِربْ « :ىدۇرسۆز مۇنۇ نىڭ نىڭ دهلىلى پهيغهمبهر بۇ ئهمهس.

 1082F۲.»قىلسۇن رۋسه ،كۆرسه نىئىش هربىرياقتۇرمايدىغان دىن ىئهمىر
بىـدئهتكه چۈشـۈپ قېلىشـى  ياتىدىغان رىغافرىغا ياكى كۇفبۇنىڭ ھهممىسى ئهمىرنىڭ ئوچۇق كۇ

ََاًحـا ِعْنـدَُكْم ِمـَن الَِّ ِفيـِه بـُْرَهـانٌ « نىـڭ: بىلهن چهكلىنىدۇ. بۇنىڭ دهلىلـى پهيغهمـبهر   »ِإالَّ َأْن تـَـَرْوا ُكْفـرًا بـَ

تهرىپىدىن تائاال هللاغا ىئۇنىڭ كاپىر بولغانلىق سىلهر ئوچۇق كۇفرىنى كۆرسهڭالر، سىلهرنىڭ كىنېل«
 .دۇردېگهن سۆزى »پاكىتىڭالر بولسا، تاالشساڭالر بولىدۇ
رىدا ئۆتۈپ كهتتى. يهنه بۇ ھهدىس پاسىق ئهمىرنىڭ پاسـىقلىقى ىبۇ ھهدىس شهرھىسى بىلهن يۇق

ئۇنىڭ بىلهن بىـرگه  ئاستىدا،بولماسلىق شهرتى  تبىدئه غانياتىدى رىغافرى بولماسلىق ياكى كۇفكۇ
 جىھاد قىلىشقا كهلگهن بۇيرۇققا ھهم چهك قويىدۇ. 

زۆرۈر  ،تــارتىش يــۈز بهرســه–دىكىلهرنىڭ ئوتتۇرىســىدا تــاالشبــۇ يهرده ئهمىــر بىــلهن قــول ئاســتى
 ىز. بولغان ئىشقا ئاگاھالندۇرماقچىم گىشلىكېجىرىشكه تېب

 بــارى بىــلهن مهســىلىنى ھهلىتېبــاش ئهمىــر بولــۇش يــاكى بولماســلىق ئئهمىرنىــڭ ئۈســتىده 
ىدىن ئهگهشكۈچىلهر ئهمىر ئۈسـت ،نىڭ ئۈستىده باش ئهمىر بولسائهگهر ئۇقىلىش ئوخشاش بولمايدۇ. 
نى ه ئهسـىرلىرىمۋهلىـدنىڭ بهنـى جهزىـ ىنـخالىد ئىب ئىلگىرى بىز لىدۇ.باش ئهمىرگه شىكايهت قى

ــۇيرۇق بهرگهن ــىئۆلتۈرۈشــكه ب ــدۇلال ،لىك ــئىب ھئاب ــۆزۇھ ىن ــڭ ئ ــ زافهنى ــا كىرىشــكه قوش ۇنىنى ئوتق
الســىل غازىتىــدا ئهســكهرلىرىنى ئــوت يېقىشــتىن هس نــى ئاســنىڭ زاتىــسئهمــرى ئىب ،غــانلىقىۇبۇير

نىغـا ىشـىكايهت قىلغ گه پهيغهمـبهر  توسۇش ۋه دۈشمهننى قوغلىغىلى قويماسلىقى قاتـارلىقالرنى
توختالغـان  بارىسىداماندانلىرى ئۈستىدىن قىلغان شىكايىتى وساھابىلهرنىڭ غازاتتىكى ق ،ئوخشاش

نـى نىـڭ خاتاالشـقانلىقىغا، ئهمـرى ئىبفهانـى ھۇزئىب ھخالىد بىـلهن ئابـدۇلال پهيغهمبهر  .ئىدۇق
 ئهمىرنىڭ ئۈستىده باش ئهمىر بولمىسا، بـۇ ،ىغا ھۆكۈم قىلدى. ئهمماقئاسنىڭ توغرا ئىش قىلغانلى

ھۆكۈم قىلغـۇچى  ئۈچۈن نى ھهل قىلىشۋاالرهكۈچىلىرى ئوتتۇرىسىدىكى دچاغدا ئهمىر بىلهن ئهگهش
 لىشـىدۇ. بـۇېك ئۆزئارا ھۆكۈم قىلىپ قويىدىغان بىر ئادهمگه لىدۇ. ئۇ ئىككىسىېتىكلهشكه توغرا ك

 . ۇقتتئۆ توختىلىپنىڭ ئاخىرىدا ىچىنچى بابۈنىڭ ئبكىتا ھهقته
                                                           

 بۇخارى رىۋايىتى ۱
 بۇخارى رىۋايىتى ۲
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قىلىــپ  ۈمكــنى ھۆھرهيۇراقلىــق شــىئ ئهرهببىــلهن بىــر ســهھرالىق  ب خهتتــا ىنــئــۆمهر ئىب
نى ئۇكېيىن  بولۇپ، ۇرسهن بولغاننىڭ چىقارغان ھۆكمىگه خھرهيۇئۆمهر ش .غانلتهكلىپ قى قاشقويۇ

ن پۇقراالرنىـڭ خهلىـپه ۋه ئۇنىڭـدىن تـۆۋه ي. مۇسـۇلمانالر دۆلىتىـده ئـاددىىنلىگهنيقازى قىلىپ ته
 دىدا سوتقا چۈشىشى دۇرۇس.ئال ئهمهلدارالر بىلهن قازىنىڭ

 تهرهپتىن قادىر بواللماسلىق  ئهزا) ٢(

، ھهدىسـى مۇنـۇ دىن رىۋايهت قىلغان  ئىمام بۇخارىنىڭ ئىبنى ئۆمهر ى،ڭ بىرئۇنىڭ دهلىلىنى

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى { ئۇ مۇنداق دهيدۇ: ََل الَِّ َصلَّى الَّ َُل لََنا ِفيَما اْسَتَطْعُتمْ ُكنَّا ِإَذا بَايـَْعَنا َرُس بىز { }السَّْمِع َوالطَّاَعِة يـَُق

 نىـڭكۈچۈڭالر« بىـزگه: ئاڭالش ۋه ئىتائهت قىلىشقا بهيئهت قىلساق، پهيغهمـبهر  گه پهيغهمبهر 
  1083F۱.}دهيتتى» ىشىچه ئىتائهت قىلىڭالرتېي

ئـۇ  .ھهدىسـى تۆۋهندىكى دىن رىۋايهت قىلغانھئىمام بۇخارىنىڭ جهرىر ئىبنى ئابدۇلال ،يهنه بىرى

ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم َعلَـى السَّـْمِع { مۇنداق دهيدۇ:  }اْسـَتَطْعُت َوالنُّْصـِح ِلُكـلِّ ُمْسـِلمٍ  َوالطَّاَعـِة فـََلقَّنَـِين ِفيَمـابَايـَْعـُت النَّـِيبَّ َصـلَّى الَّ

بىـر مۇسـۇلمانغا نهسـىھهت ھهرقانـداق ئـاڭالش ۋه ئىتـائهت قىلىشـقا ھهمـده  گه مهن پهيغهمبهر {

 كهنئـۆگهت نى»ئىتائهت قىلىش يېتىشىچه ڭمنىكۈچۈ«ماڭا:   پهيغهمبهرقىلىشقا بهيئهت قىلدىم. 
 1084F۲.}ئىدى

ـا بَـاَيَع { :رىـۋايهت قىلىـدۇدېگهنلىكىنـى مۇنـداق  نىـڭئىبنـى دىنار ھيهنه ئىمام بۇخارى ئابدۇلال َلمَّ
ــْمِع َوالطَّاَعــالنَّــاُس َعْبــَد اْلَمِلــِك َكَتــَب ِإلَْيــِه  ِة ِلَعْبــِد الَِّ َعْبــُد الَِّ بْــُن ُعَمــَر ِإَىل َعْبــِد الَِّ َعْبــِد اْلَمِلــِك أَِمــِري اْلُمــْؤِمِنَني ِإّينِ أُِقــرُّ بِالسَّ

َلِِه ِفيَمـــــا اْســـــَتَطْعُت َوِإنَّ بَـــــ َعْبـــــدِ  ـــــرُّوا بِـــــَذِلكَ اْلَمِلـــــِك أَِمـــــِري اْلُمـــــْؤِمِنَني َعَلـــــى ُســـــنَِّة الَِّ َوُســـــنَِّة َرُســـــ كىشـــــىلهر { }ِينَّ قَـــــْد أَقـَ

نىـڭ هللا ئۆمهر مۇنداق خهت يازغان ئىـدى: نىئىب ھئۇنىڭغا ئابدۇلال ،بهيئهت قىلغاندا كهلىكهئابدۇلم
 :ن ئابدۇلمهلىكقاىيمۇئمىنلۇئهمىربهندىسى 
رهسـۇلىنىڭ ئۇنىـڭ نىڭ كىتابى ۋه هللا ،ن ئابدۇلمهلىكقاىيمۇئمىنلۇئهمىرنىڭ بهندىسى هللامهن 

تىشـىچه ئـاڭالش ۋه ئىتـائهت ېكۈچۈمنىـڭ ي ،ئىش ئېلىپ بېرىش شـهرتى ئاسـتىداسۈننىتى بويىچه 
  .}ىدۇېرب ۋهدهئوغۇللىرىممۇ  نىڭېم رىمهن.ېۋهده بقىلىشقا 

ُ نـَْفًســا ِإال  تائاالنىــڭ:هللائىتــائهت قىلىشــى  تىــدىغان ئىشــالرداېئىنســاننىڭ كــۈچى ي ال ُيَكلِّــُف الَّ

 فَـــاتـَُّقوا الََّ َمـــا اْســـَتَطْعُتمْ 1085F۳، ھېچكىمنـــى تـــاقىتى يهتمهيـــدىغان ئىشـــقا تهكلىـــپ قىلمايـــدۇهللا ُوْســـَعَها

 ا تهقۋادارلىق قىلىڭالرقهللاتاقىتىڭالرنىڭ يېتىشىچه1086Fدېـگهن سـۆزىدىكى ۋه پهيغهمـبهر  ٤ :َوَمـا « نىـڭ
َا ِمْنُه َمـا اْسـَتَطْعُتمْ  تىشىچه ئېلىپ ېشۇنى كۈچۈڭالرنىڭ ي ،بۇيرۇساممىگه ېمهن سىلهرنى ن« »أََمْرُتُكْم ِبِه فأت

  1088F٦.تىدۇېكىرىپ ك ئاستىغاقائىدىنىڭ  يئومۇمى دېگهن سۆزىدىكى 1087F٥»لىڭالرېك
                                                           

 بۇخارى رىۋايىتى ۱
 بۇخارى رىۋايىتى ۲
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -286سۈره بهقهره  ۳
 تنىڭ بىر قىسمىئايه -16سۈره تهغابۇن  ٤
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ٥
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ٦
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ئهگهر بهنــده  .بىلىــدىغان ئىــش تائــاالهللاهت ۋقــۇۋ–بهندىــدىن ھاســىل بولىــدىغان كــۈچمانــا بــۇ 
تائاال ئۇنى كـۆرۈپ تۇرغۇچىـدۇر: هللا ،ساانۋا قىلىپ ئىتائهتتىن يهىنى دكيالغاندىن كۈچى يهتمىگهنلى

 َُعَمَلُكــْم َوَرُســولُه ُ لىڭالرنــى ىئهمرى ســىلهرنىڭ (بۇنىڭــدىن كېيىنكــى) ۋه ئۇنىــڭ پهيغهمبىــهللا َوَســيَـَرى الَّ

   1089F۱كۆرۈپ تۇرىدۇ (مۇناپىقلىقتىن تهۋبه قىالمسىلهر؟ ياكى ئۇنىڭدا چىڭ تۇرامسىلهر؟)
 تلىرىدىندۇر. ۈپهمانا بۇ مۇناپىقلىقنىڭ س

 مهزكـۇررىلگهن ئهھـدىلهرگه ېـسهت شۇكى، ئهمىرلهرگه ئىتائهت قىلىشقا بققى سۆزلهردىن مهىرىيۇق
  الزىم.شى ۇلۇبىلهن چهك قوي نۇقتا ئىككى
 
 خاتىمه ۋه نهسىھهت -٦

م ىـرهھهللابولۇپ، ئۇنىڭدىن پهقهت  زهرهمبىر  ئهمىرلىككه مۇھهببهت قىلىش ۋه ئۇنىڭغا قىزىقىش

َمـا ِذئْـبَـاِن « :پهيغهمـبهر ، شى شـۇنىڭ ئۈچـۈنكىۇبول زهرهمقىلغان كىشىلهرال نىجات تاپااليدۇ. ئۇنىڭ 
–ۋه يـۈز دۇنيـا–نىڭ مـالئىنسـان« »َجائَِعاِن أُْرِسَال ِيف َغَنٍم بِأَْفَسَد َهلَا ِمْن ِحْرِص اْلَمْرِء َعَلى اْلَماِل َوالشََّرِف ِلِديِنهِ 

يـۇپ بېـرىلگهن ئىككـى وق ئارىسـىغا توپ قويالر بىر، دىنىنى بۇزۇشتا ئۇنىڭ ،شىۇھېرىس بول ۇيغائابر
ئـۇ كىشـىنىڭ ، ىـدهكدېگىن 1090F۲»خهتهرلىكتـۇر غىنىـدىنمۇۋهيـران قىل ۇپبـۇزقويالرنى  ئاچ بۆرىنىڭ ئۇ
  .دىنىنى بۇزىدۇ

مالنىڭ مۇھهببىتىدىن –كه مۇھهببهت قىلىش بولۇپ، ئۇ پۇلئابرۇيغا ھېرىس بولۇش مهنسهپ–يۈز 
ئۇنىڭ ئىككىلىسـى  .مال سهرپ قىلىدۇ–رىشىش ئۈچۈن پۇلېچۈنكى كىشىلهر مهنسهپكه ئ ،كۈچلۈك
ئۇنىڭـدىن  ،نىنى بۇزغىنىدىنمۇ بهكـراق بۇزىـدۇ. ئهممـاىاچ قالغان ئىككى بۆرىنىڭ قوي قوتدىننى ئ

ــدىغان بولۇشــهللا  ،نىڭ دهلىلــىىرهھــمهت قىلغــان كىشــىدىن باشــقا كىشــىلهرنىڭ نىجــات تاپالماي

َم اْلِقَياَمـةِ « نىڭ مۇنۇ سۆزىدۇر: ر پهيغهمبه َْ َُن َنَداَمـًة يـَـ َماَرِة َوَسـَتُك ََن َعَلى اْإلِ يېقىنـدا سىلهر « »ِإنَُّكْم َسَتْحِرُص

 1091F۳.»بولىدۇنادامهت –ھهسرهتئهمىرلىك قىيامهت كۈنى بولىسىلهر.  ئهمىرلىككه ھېرىس
ئۇنىـڭ  .سـانلىقنىڭ سـۈپىتىكـۆپ  ھهدىس شۇنىڭغا دااللهت قىلىدۇكى، ئهمىرلىككه قىـزىقىش 

  :شلىرى بارۈنۈگه ئوخشىمايدىغان ھهرخىل كۆرىبىر–بىر تۆۋهندىكىدهك
  ئهمىرلىكنى تالىشىش )١(

ِإَذا اْلتَـَقـى اْلُمْسـِلَماِن « نىـڭ: جهڭ قىلىشـقا ئېلىـپ بارىـدۇ. پهيغهمـبهر  ارائ مۇسۇلمانالر بۇ بهزىده
َُل  َفْيِهَما فَاْلَقاِتُل َواْلَمْقتُـ ئۆلتۈرگـۈچى  بىرىگه قىلىچ تهڭلىسـه،–بىرئهگهر ئىككى مۇسۇلمان « »ِيف النَّـارِ ِبَسيـْ

 دېگهن سۆزى مۇشۇ ھهقته كهلگهن.  1092F٤»تاخدوزا مۇۋه ئۆلتۈرۈلگۈچى
ــان ــۇرۇن ق ــدىن ب ــى يهنه بىرى ــڭ ئهمىرلىك ــڭ بىرىنى ــى ئهمىرنى ــتىلگهن ېنلۇق بۇئهگهر ئىكك كى

پ بولسىمۇ ۈرۈئۆلت ئۇگۇناھكار بولىدۇ.  شسا،تاالدىن ئهمىرلىكنى ئاۋۋالقىسى كېيىنكىسى، تۇرۇقلۇق

َمـْن بَـاَيَع ِإَماًمـا فََأْعطَـاُه َصـْفَقَة يَـِدِه َوَمثَـَرَة قـَْلبِـِه فـَْلُيِطْعـُه إن « :نىـڭ بۇنىڭ دهلىلى پهيغهمـبهر  يوق قىلىنىدۇ.
                                                           

 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -94سۈره تهۋبه  ۱
 ئهھمهد ۋه تىرمىزى رىۋايىتى ۲
 بۇخارى رىۋايىتى ۳
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ٤
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َا ُعُنَق اْآلَخـرِ  پ ىـبېر بىر خهلىپىگه قـولىنى ندىقهلبىچىن كىمكى « »اْسَتطَاَع، فَِإْن َجاَء آَخُر يـَُنازُِعُه فَاْضرُِب

ئهگهر يهنه بىرسـى ئۇنىڭـدىن  .ا ئىتائهت قىلسۇنئۇنىڭغ كۈچىنىڭ يېتىشىچه ،قىلغان بولسا بهيئهت
 .ىسىدېگهن ھهد 1093F۱»چېپىڭالرنىڭ گهدىنىگه ئۇ ،خهلىپىلىكنى تالىشىپ كهلسه

ى بابتىكى چمهن بۇالرنىڭ قىسمهنلىرىنى تۆتىن .تارىخ بۇنىڭ دهرتلىك نهمۇنىلىرى بىلهن تولغان
قىـزىقىش بىـلهن ئـۇ سـهۋهبلىك  ئهمىـرلىككهئهھدىلهر ۋه بهيئهتلهر مهسىلىسىده سۆزلىگهن ئىـدىم. 

جامـائهت تهشـكىللهش،  ،جهڭ قىلىشنىڭ ئوتتۇرىسـىدا نۇرغـۇن دهرىجىـلهر بـار بولـۇپ، ئـۇ بولسـىمۇ
شــلىتىش ۋه جهڭ بىــلهن ئاخىرلىشــىدىغان نهيرهڭلىرىنــى ئى–ھىــيله گۈنچىلىــكجامــائهتكه بۆل

 پىتنىلهرنى تۇغدۇرۇشتىن ئىبارهتتۇر. 
تىال قىلىــش ياندىشــىپ پئهمىرلىكنــى تالىشىشــقا مۇســۇلمانالرغا كــاپىر دۈشــمهننى مــۇ ،ئــادهتته

أَنـُْفِسـِهْم  َوَأْن ال ُأَسـلَِّط َعلَـْيِهْم َعـُدّوا ِمـْن ِسـََى« :مۇنـۇ سـۆزى تهسـتىقاليدۇ نىـڭ پهيغهمبهر  لىدۇ. بۇنىېك
ََن بـَْعُضـُهْم يـُْهلِـُك بـَْعًضـا َِ اْجَتَمَع َعَلْيِهْم َمْن بِأَْقطَارَِها َحىتَّ َيُك ، مهن مۇسـۇلمانالرغا قارشـى« »فـََيْسَتِبيُح بـَْيَضتَـُهْم َوَل

 ،شـــكهن تهقـــدىردىمۇقايســـى جايلىرىـــدىكى كـــاپىرالر بىرلهچه ئۇالرنىـــڭ زىتىغـــا دۇنيانىـــڭ ھهرگهر
قىـرغىن  ئومۇميۈزلـۈكباشقا ئۇالرنى  ۈپ، ھاالك قىلمىسىال،ئۆلتۈرنىڭ بهزىسى بهزىسىنى مۇسۇلمانالر

 1094F۲.»ال قىلمايمهنتىپمۇقىلىدىغان بىر دۈشمهننى 
 تىملىـقېبىرىنچـى ق ،ىتىـدهۋتـارتىش ئاقى–شامدىكى ئهمىـرلهر ئوتتۇرىسـىدا يـۈز بهرگهن تـاالش

رى ئوتتۇرىسـىدا يـۈز ھالرنىـڭ پادىشـاھلىۇلىپ چىقتـى. ئهندهلۇسـتىكى گۇرېانالر ئۇرۇشى كئرىستىخ
سـنىڭ قولـدىن ۇتـا بىزنىـڭ بۈگـۈنكى كۈنىمىزگىچىلىـك ئهندهل ،ىتىـدهۋئاقى تارتىش–بهرگهن تاالش

س ھادىســىلىرى ۇئهنــدهل .جــۇملىرى يــۈز بهردىۇرىســتىئانالرنىڭ ھتىشــى بىــلهن ئاخىرالشــقان خېك
ــۇچى ك ــۇمران قىلغ ــاھلىقنى گ ــاچچىق كۆرۈنۈپادىش ــنىڭ ئ ــى بۈرهش ــدى. گۇرش ــۇپ قال ــڭ ۇول ھالرنى

ى پادىشــاھى نىڭ ئــالتىنچىرانســىيبىــلهن ئۇرۇشــۇپ ئاجىزلىشــىۋىدى، ف بىــرى–پادىشــاھلىرى بىــر
 ئىشـغاليىلـى  -١٠٨٥يه يىلى، مىالدى -٤٧٨ هھىجرىي يتهله شهھىرىنىهلۇت رىستىئان ئهلفۇنىسوخ

ــۇ تــا  .قىلــدى ــارقرىســتىئانالرنىڭ قــولى بىزنىــڭ بۈگــۈنكى كۈنىمىزگىچىلىــك خب لىق ئىســالم ىئ
 رتى ئىدى. ۇپ قالغان ئهندهلۇستىكى تۇنجى ئىسالم يىرىئۆزگ رى دىيارىغافلىقىدىن كۇدىيار

س پادىشـاھلىرى ۇئهنـدهل .شـقا جايالرغـا قوشـۇن باشـالپ كهلـدىئۇنىڭدىن كېيىن ئهلفۇنىسـو با
ىبنـى ئهببـاد تهمىـد ئئوئۇالرنىڭ ئىچىـده م .ئهۋهتتى ىئهلچتهرهپكه ھهرمۇسۇلمانالردىن ياردهم سوراپ 

م سـورىغان ئىـدى. رهشـىد ئىبنـى تاشـفىندىن يـارده فۇسـۇيئۇالر مـاراكهش ئهمىـرى  .ھهم بار ئىدى
ـــدى: ـــداق دې ـــىغا مۇن ـــد دادىس ـــى موئتهمى ـــى دادا ئىبن ـــۇئهندهل !ئ ـــتىمىزگه قس ـــڭ ئۈس ا بىزنى

اق دېـگهن مۇنـد نئتهمىـد جـاۋابهوم لىـپ كىرهمـدىال؟ېالىدىغان ئـادهمنى ئۋپادىشاھلىقىمىزنى تارتى
يــارى ىرى دفســنى كــۇۇلهئهند‹ :توغرۇلــۇق ھهرگىــزبىــلهن قهســهمكى، مهن هللا !ئىــدى: ئهي ئوغلــۇم

ئۇنــداق  .دېــگهن خهۋهر ئاڭالنمىســۇن ›ىرىســتىئانالرغا قالــدۇردۋه ئــۇنى خ قىلىــپ تهييارلىــدى
مۇنبهرلىرىده لهنهت نىڭدىن باشقىالرغا لهنهت ئوقۇلغاندهك ئىسالم ېكېيىن ماڭا خۇددى م ،بولمىغاندا

ئىبنــى تاشــفىندهك مۇســۇلمانغا قــۇل بولــۇپ)  فۇســۇيئوغۇللىرىمىزنىــڭ ( !ئوقۇلىــدۇ. ئهي ئوغلــۇم
 قىالرنى باققىنىدىن ياخشى. شانالرغا قۇل بولۇپ) چوئ(خرىستى تۆگىلهرنى باققىنى

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 مۇسلىم رىۋايىتى ۲
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ـــېكىن ېموئتهمىـــدنىڭ گ نىڭ رى شـــۇكى، پادىشـــاھالرېـــچىنـــارلىق يېئپـــى ئاخىرالشـــتى. ل
ئۇنىـڭ  ،ھهتتـا .ئۇالرنىڭ ئىچىده موئتهمىد ھهم بـار ئىـدى .ىشىۋهردىرهش داۋاملۈىدىكى كئوتتۇرىس
فنىڭ قولىغـا ۇسـۇيتهمىـد ماراكهشـته موئ قىۋهت،ئـا .فنىڭ ئوتتۇرىسـىدىمۇ جهڭ بولـدىۇسـۇيبىلهن 

 سمۇ قولدىن كهتتى. ۇلهئۇ ماراكهشته ئۆلۈپ كهتتى، ئهند كېيىن .ئهسىر چۈشتى
كىچىك  ،ىمۇزامانىمىزد ھازىرقىقىسسه بىزنىڭ  ، ئۇىشىمنىڭ سهۋهبىۆزلبۇ قىسسىنى س ڭنىېم
رىنداشالر ئىچىده تهكرارلىنىۋاتىـدۇ. ېئىسالم ئۈچۈن خىزمهت قىلىدىغان ق شى بىلهن بولسىمۇۈنۈكۆر

شهۋكهتلىك، كۈچلۈك بىر مۇسـۇلمان ۇرىندىشى شانېبىر مۇسۇلمان قيهنه بىرىنىڭ ئۈستىگه  ئۇالرنىڭ
تـاغۇتالر  ،ى كۆرىسـىز. ئـاقىۋهتتهكىنىلئۇنىڭ يىرگهنگهن ،ىلىش ئۈچۈن ئهمىر بولساجامائهتنى بهرپا ق

ىتى ۋۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇالرنىڭ ئـاقىرىدېبۆلۈنگهن ھالىتىده قاتتىق زهربه ب ،يالغۇز–ئۇالرغا يالغۇز
يهر  ،نىڭ تاغۇتالرنىڭ ئهسـكهرلىرىگه تهسـلىم بولـۇپىرىلۈكلۆكى، ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىر بۇشۇ بولىد

 غاقىسـتاقالر–ئاھـانهت قىلىنغـان ۋه قىـيىن–الردا ئىشكهل سېلىنغان، يىلالرچه تىـلئاستى كامىر
، يهنه ىنىقسـىلغانلىېنىڭ دار ياغاچلىرىغا ئىيهنه بىر تۈركۈم ،ىنىقھالهتته ئهسىر بولغانلى ئېلىنغان

يهنه بىر  .كۆرىسىزىنى قشهھهرلهرده سۈرگۈن قىلىنغانلى ،رى يوقېسىم كىشىنىڭ تۇرىدىغان يبىر قى
ىنـى كنىـپ كهتكهنلىېىنى ۋه مۇرتهد بولۇپ كهينىگه يقنىڭ بولسا فىتنىگه گىرىپتار بولغانلىىگۇرۇھ

مانا  .ئاڭاليسىزئىڭراشلىرىنى  نارىسىدىلهرنىڭئايالالر ۋه  ،بىلهن قوشۇلۇپ دىيهلهرېراگبۇ تكۆرىسىز. 
مۇســۇلمانالرنىڭ  .ىشــۈنۈقا كۆرســىنىڭ قىســتىشــىدىن ئىبــارهت ھادىېســنىڭ قولــدىن كۇبــۇ ئهندهل

 لىرى بىلهن ئاخىرلىشىدۇ. ئاستى كامىر رسابتا تاغۇتالرنىڭ يهېھرهش ئاخىرقى ۈئوتتۇرىسىدىكى ك

ىق (قىلمىشـلىرىڭ سـاڭا يهتـكهن يامـانل َوَمـا َأَصـاَبَك ِمـْن َسـيََِّّةإ َفِمـْن نـَْفِسـكَ تائاال مۇنداق دهيدۇ: هللا

   .1095F۱ڭدىندۇرۈتۈپهيلىدىن) ئۆز
ئىتائىتىنىڭ ئىچىگه كىرىشى دۇنيا  رىندىشىنىڭ ئهمىرلىكى ۋهېمۇسۇلمان ق بىرمۇسۇلماننىڭ  

  !ستى تۈرمىلىرىدىن ياخشى ئهمهسمۇ؟يهر ئا ئاخىرهتته ئۇنىڭغا تاغۇتالرنىڭ ۋه

 (يهنـى جېـنىڭالر يـاكىسـىلهرگه  َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبةإ فَِبَما َكَسـَبْت أَيْـِديُكمْ تائاال مۇنداق دهيدۇ: هللا

مېلىڭالرغــا) ھهرقانــداق بىــر مۇســىبهت يهتســه، ئــۇ ســىلهرنىڭ قىلغــان گۇنــاھىڭالر تۈپهيلىــدىن كهلــگهن 

  .1096F۲بولىدۇ

ُوا َمــا بِأَنُفِســِهمْ تائــاال مۇنــداق دهيــدۇ: هللايهنه   ُ َمــا ِبَقــْومإ َحــىتَّ يـُـَــريِّ قانــداق بىــر قهۋم ھهر ِإنَّ الََّ ال يـُـَــريِّ

مهتلىـرىگه تۇزكورلـۇق قىلىـپ گۇناھالرغـا ئنىـڭ بهرگهن نېهللاچه (يهنـى ۈئهھـۋالىنى ئۆزگهرتمىگـئۆزىنىڭ 

مهت، خاتىرجهملىــك ۋه ئئۇالرغــا بهرگهن نېــهللائۇالرنىــڭ ئهھــۋالىنى ئۆزگهرتمهيــدۇ (يهنــى هللاچه) ۈچۆممىگــ

  .1097F۱رمهتنى ئېلىپ تاشلىمايدۇ)ۆھ–ئىززهت
  ئهمىرلىكنى تهلهپ قىلىش) ٢(

ــۇنى تهلهپ  شــلىرىۈنۈكۆر نىڭنىڭغــا قىزىقىشــۇقىلىــش ئئهمىرلىكنــى تهلهپ  ھېســابلىنىدۇ. ئ
ۋه قـابىلىيىتىنى سـۆزلهش  بهزىده ئىنسان ئۆز ماھـارىتىسا، يهنه را بولئاشكا–ئوچۇقبهزىده  ،قىلىش

ئــۇ ماھــارهتلهرنى نامــايهن قىلىشــنى  ،ئۇنىڭغــا پۇرســهت كهلســهئهگهر بولىــدۇ.  هنئىشــارهتئــارقىلىق 
باشقىالر ئـۇنى بىلىـپ، ئهمىـرلىككه يـاكى بىـرهر  ىشىۇ ماھارهتلهرنى سۆزلىڭ بمهقسهت قىلىدۇ. ئۇن

                                                           
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -79سۈره نىسائ  ۱
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -30سۈره شۇرا  ۲
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خىزمهتكه ئىگه قىلىشتۇر. ئۇ ئۆزىنىڭ مۇشـۇ نىيىتـى بىـلهن قىلغـان ئهمىلىنـى بـۇزۇپ تاشـاليدۇ. 

 نىــڭ مۇنــۇ ســۆزى پهيغهمــبهر  غــاقىلىــش دۇرۇس ئهمهس، بۇنىڭ بۇنــداق ئــادهمنى خىــزمهتكه ئىــگه

قا ئـۇنى سـورىغان يـاكى ئۇنىڭغـا بىز بـۇ ئىشـ« »َحـَرَص َعَلْيـهِ  َهَذا األمر َأَحًدا َسـأََلُه أوِإنَّا ال نـََُيلِّ « :دۇردهلىل

 1098F۲.»زىققان ئادهمنى ئىگه قىلمايمىزقى
مهقسـهت قىلغـان ئىچىـده نىـڭ لهرئادهم نداقتوختالدۇق. بۇ يتا تهپسىلىبمىدا تۆتىنچى باېبۇ ت

ــىگه ئ ــائهت قېنهرس ــه ئىت ــدىغانىلمارىشهلمىس ــ ي ــائهتتىن ئايرىلى ــۇپۋه جام ــا ، دىغانالر بول ــۇ مان ب

ْ  :تائاالنىڭ مۇنۇ سۆزىدۇرهللا مۇناپىقلىقنىڭ جۈملىسىدىندۇر. بۇنىڭ دهلىلى َْ َهـا َرُضـوا َوِإْن  فَِإْن ُأْعُطوا ِمنـْ

َها ِإَذا ُهْم َيْسَخُطونَ    .1099F۳بېرىلمىسه خاپا بولۇشىدۇئۇالرغا ئۇنىڭدىن بېرىلسه خۇش بولۇشىدۇ،  يـُْعَطْوا ِمنـْ

َم اْلِقَياَمـِة َوَال يـَْنظُـُر ِإلَـْيِهْم َوَال يـُـزَكِّيِهْم َوَهلُـْم َعـَذاٌب « مۇنداق دېگهن: يهنه پهيغهمبهر   َْ ُ يـَـ َثَالثٌَة َال ُيَكلُِّمُهْم الَّ
َله أَلِيمٌ  تۈرلـۈك ئـۈچ « »لِـُدنـَْيا، فـإْن َأْعطَـاُه منهـا َوفَـا، وإن َ يعطـه منهـا َ يَـفِ َوَرُجـٌل بَـاَيَع ِإَماًمـا َال يـَُباِيُعـُه ِإالَّ  ـ ـ إىل ق

 (رهھـمهت نهزىـرى بىـلهن) ئۇالرغـا ۋه نهقىيامهت كـۈنى ئۇالرغـا گهپ قىلمايـدۇ  تائاالهللا ئادهم بولۇپ،
خهلىـپىگه  بىـرهر ،ئۇالرنىـڭ بىـرى قا دۇچار بولىـدۇ.ئۇالرنى پاكلىمايدۇ، ئۇالر دهرتلىك ئازاب ،قارىمايدۇ

بهرسـه  دۇنيـادىن–مالئهگهر خهلىپه ئۇ ئادهمگه كۆزلىگهن پ، بهيئهت قىلى نى كۆزلهپالپهقهت دۇنيالىق
  1100F٤.»ئادهم ىغان، بهرمىسه ۋاپا قىلمايدىغانۋاپا قىلىد

ــادهم )٣( ــۇ يولــدا شــۇنداق ئ ــ لهرب ــاركى، جامــائهتكه كىرى ــئ دۇ،ھهم ب دىن ئــاڭالش ۋه ئىتــائهت ان
مى ۈئۇنىــڭ ئۆلــ ،رىچ ئايرىلىــپ ئۆلســهېــكىمكــى پادىشــاھتىن بىــر غ« .قىلىشــتىن بــاش تارتىــدۇ

ــاھ ــدۇ هتىيلىج ــده بولى ــدهك »ئۆلىمى ــىده ئۆتكهن ــنىڭ شهرھىس ــگهن ھهدىس ــۇ  ،دې ــاھب  هتىيلىج
 سـائىلۇل جـاھىلىييههم« ھھاب ئۆزىنىڭههتلىرىدىن. بۇ ھهدىسنى شهيخ مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلۋسۈپ
» ئىـش ئۈسـتىدىكىلهر بىـلهن قارشىلىشـىش«كىتابىنىـڭ  نـاملىق» لىرىىمهسـىل هتىيلىجـاھ ـــ

 قىلغان.  بايانمىسىدا ېنچى تىدېگهن ئۈچ
ئىتــائهتنى ئاشــكارا قىلىــدۇ، ئاســىيلىق ۋه ، ھهم بــاركى لهربــۇ يولــدا شــۇنداق كىشــى )٤(

تائاالنىـڭ مۇنـۇ هللامۇناپىقلىقنىڭ جۈملىسىدىن. بۇنىڭ دهلىلـى مۇ بۇزۇقچىلىقنى يوشۇرىدۇ. مانا بۇ

ُ َيْكتُـُب َمـا  سۆزىدۇر: ـَر الـَِّذي تـَُقـوُل َوالَّ ُهْم َغيـْ ُهْم َويـَُقوُلوَن طَاَعٌة فَِإَذا بـََرُعوا ِمْن ِعْنِدَك بـَيََّت طَائَِفـٌة ِمـنـْ يـُبَـيِّتُـوَن فَـَأْعِرْض َعـنـْ

سـېنىڭ  .دهيـدۇ» ئىتـائهت قىلـدۇق ئهمـرىڭگه«ئۇالر (يهنـى مۇنـاپىقالر):  َوتـَوَكَّْل َعَلى الَِّ وََكَفى بِالَِّ وَِكـيال

ئۆزلىرىنىـڭ ئېيتقـان سـۆزلىرىنى ئۆزگهرتىۋېتىـدۇ هن چاغدا، ئۇالرنىڭ بىر تۈركـۈمى يېنىڭدىن چىقىپ كهتك
ئۇالرنىڭ ئۆزگهرتكهنلىرىنى خاتىرىلهپ تۇرىدۇ (يهنى پهرىشـتىلهرنى هللا(يهنى ئهمرىڭگه خىالپلىق قىلىدۇ)، 

ا تهۋهككـۈل قـهللايهنى كهچۈرگىن)، ( بۇيرۇيدۇ). سهن ئۇالردىن يۈز ئۆرىگىنئۇالرنىڭ ئهمهللىرىنى يېزىشقا 

 .1101F٥نىڭ ھامىيلىقى يېتهرلىكتۇرهللاقىلغىن (تهۋهككۈل قىلغۇچىغا) 
ــۇ ــا ب ــاش ئۈچــۈنرخىــل كىشــىله مان ئهمىرنىــڭ  ،نىڭ ئهگهشــكۈچىلهرنى ئهمىــرگه قارشــى قوزغ

يــاكى يېشــىنىڭ  ۋه شــىۇئهۋزهل بول يغهيرىــشــى يــاكى ئۇنىــڭ دىنىــي جهھهتــته ۇشهخســىيهتچى بول
                                                                                                                                                                                                 

 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -11سۈره رهئد  ۱
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۲
 ئايهت –58سۈره تهۋبه  ۳
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ٤
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -81سۈره نىسائ  ٥
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ىنى كۆرىسـىز. قكهت قىلىـدىغانلىىـنى ئىـزدهپ ھهررشىغا ئوخشاش ئهڭ پۈچهك سـهۋهبلهۇكىچىك بول
 باتىللىقىنى بايان قىلدىم. رنىڭ هبۇ خىل قۇرۇق باھانىلتا بمهن تۆتىنچى با

 ؛ىغانش ياقمىســا ئىتــائهت قىلمايــدۇش ياقســا ئىتــائهت قىلىــدىغان، خــۇكىشــىلهر ئىچىــده خــ
بـار.  لهرئاسىيلىق قىلىـدىغان ئـادهم ،قهتلىك ئىشقا ياكى كۆڭلى تارتمايدىغان ئىشقا بۇيرۇلساهقمۇش

ئهگهر  ،ۋه تۇرمـۇش پـۇلى كهڭـرى بولسـا ئىتـائهت قىلىــدىغان يهنه ئۇالرنىـڭ ئىچىـده باياشـاتچىلىقتا
، سـابول ائاشـكار–چـۇقھهم بار. ئاسىيلىق بهزىـده ئو لهرئاسىيلىق قىلىدىغان ئادهم ،ئهھۋال تارايسا

يهتلهرده ىــئيهتــته ئىســالمىي جهمىلهرنىــڭ كــۆپ قىســمى ئهمهبــۇ نهمۇنىل .لىــدۇوبهزىــده يوشــۇرۇن ب
نىـڭ مۇنـۇ تائاالهللا .ئهمهس يى مهخپىقئۇنىڭ بۇزۇقچىلىققا سهۋهب بولىدىغانلى ،بولۇپتېپىلىدىغان 

 ُأْعطُـوا فَـِإنْ بولغـان:  ۇدمهۋجـنىڭ زامانىسىدا  ئۇنىڭ بىر قىسمى پهيغهمبهر ، سۆزلىرىده كهلگهندهك

َها َها ِإَذا ُهْم َيْسَخُطونَ  َرُضوا ِمنـْ ْ يـُْعَطْوا ِمنـْ َْ ئۇالرغا ئۇنىڭدىن بېرىلسه خـۇش بولۇشـىدۇ، بېرىلمىسـه خاپـا  َوِإْن 

َر ،1102F۱ بولۇشىدۇ ُهْم َغيـْ ئـۇالر (يهنـى مۇنـاپىقالر):  الَِّذي تـَُقـولُ َويـَُقوُلوَن طَاَعٌة فَِإَذا بـََرُعوا ِمْن ِعْنِدَك بـَيََّت طَائَِفٌة ِمنـْ

دهيدۇ، سېنىڭ يېنىڭـدىن چىقىـپ كهتـكهن چاغـدا، ئۇالرنىـڭ بىـر تۈركـۈمى » ئهمرىڭگه ئىتائهت قىلدۇق«

   .ئۆزلىرىنىڭ ئېيتقان سۆزلىرىنى ئۆزگهرتىۋېتىدۇ (يهنى ئهمرىڭگه خىالپلىق قىلىدۇ)

 ؟!لماقچىدىن كېيىن ئهھۋال قانداق بو پهيغهمبهر 
ئىتــائهت قىلىــش مهسىلىســىنى ئۇالرغــا ئــاڭالش ۋه نىڭ ســۆزىنى مانــا مهن ئىــش ئۈســتىدىكىلهر

ھىم ئىشـالرنى ئىجـرا قىلىشـتىكى ۇچۈنكى ئۇ ئهسكهرلهرنى باشقۇرۇش ۋه م ،بايان قىلدىم يتهپسىلى
 ه سهل قاراش بارلىق ئهسكهرلهرنى گۇمران قىلىدۇ.گئۇ مهسىلى .ئهڭ ئاساسلىق تۈۋرۈك

َنًة ال ُتِصيَنبَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصَّـةً ۇنداق دهيدۇ: تائاال مهللا  سىلهرنىڭ ئاراڭالردىكى زۇلـۇم  َواتـَُّقوا ِفتـْ

 . 1103F۲قازادىن ساقلىنىڭالر–قىلغانالرنىڭ بېشىغا كېلىش بىلهنال چهكلىنىپ قالمايدىغان باال

قىغــا ئاســىيلىق قىلغــانلىق ۇنىــڭ بۇير نىڭ پهيغهمــبهر قىســمى چىالروقيــاكۈنىســى ئ ۇدھــۇئ 
يۈزلـۈك نى ھهممىمىز بىلىمىـز. بـۇ مۇسـىبهت ئومۇمىسهۋهبىدىن مۇسۇلمانالرغا مۇسىبهت يهتكهنلىك

شۇ كـۈنى بىـرنهچچه  ،مۇ نىجات تاپالماستىن ئۇنىڭدىن ھهتتا پهيغهمبهر  ،ھهممىگه كهلگهن بولۇپ
 جاراھهتلهر بىلهن مۇسىبهتلهنگهن ئىدى.

نيانىـڭ ۇد نىـڭالرغا شۇنى ئهسلىتىپ ئۆتمهكچىمهنكى، ئىتائهت كاپىرالررىنداشېمهن مۇسۇلمان ق
 .غىشاليدۇېۋهت بۋقۇ–كۈچ شىگهۈيۈرگۈزھهرقايسى جايلىرىدىكى مۇسۇلمانالر ئۈستىدىن ھۆكۈمرانلىق 

ا قـهللائاڭالش ۋه ئىتائهت قىلىش ئـارقىلىق  پبىز جامائهت بولۇۋاھالهنكى  ،ئۇالرنىڭ ھالى بۇ تۇرسا
يــۈرۈش بىــزگه چىالڭغــۇ، ئىختىالپالشــقان ھــالهتته ېقانــداقمۇ يهنه چ ،غان تۇرســاقئىبــادهت قىلىــدى

 يارىشىدۇ؟ 

آُمـرُُكْم  َوأَنَـا«مۇنداق دېگهن:  پهيغهمبهر  هنىڭ نهقىل قىلغان ھهدىسىد رى ئهئهلئهشىل ھارىس
ــْمِع َوالطَّاَعــِة َواهلِْْجــَرِة َواجلَِْهــادِ  ُ أََمــَرِين ِبِــنَّ: اَجلَماَعــِة َوالسَّ ــۇيرۇيمهن، « »ِمَْمــٍس الَّ مهن ســىلهرنى بهش نهرســىگه ب

                                                           
 ئايىتىنىڭ بىر قىسمى -58سۈره تهۋبه  ۱
 ئايهت -25سۈره ئهنفال  ۲
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  ،ئاڭالشــقا(ئهمىرنىــڭ ســۆزىنى)   ،نى الزىــم تۇتۇشــقاجامــائهت  :مېنــى شــۇنىڭغا بۇيرۇغــانهللا
 1104F۱.»جىھاد قىلىشقا  ،ھىجرهت قىلىشقا  ،ئىتائهت قىلىشقا(ئهمىرگه) 

 َوتـَْرُجـوَن ِمـْن الَِّ َمـا ال يـَْرُجـونَ قىلىمىـز:  ىـدئۈم قىلمىغـان نهرسـىنى دىـدىن كـاپىرالر ئۈمهللابىز 

 (يهنى شهھىد بولۇشـنى، سـاۋابنى ۋه غهلىبىنـى) د ىـدىـن ئۈمهللاسىلهر ئۇالر ئۈمىد قىلمايدىغان نهرسىنى

 .1105F۲قىلىسىلهر

نَـٌة ِيف اَألْرِض َوَفَسـاٌد َكبِـريٌ تائاال مۇنداق دهيدۇ: هللايهنه    َوالَِّذيَن َكَفُروا بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعضإ ِإال تـَْفَعُلوُه َتُكْن ِفتـْ

بىرىگه ئىگىدۇر، ئهگهر بۇ ھۆكۈمگه ئهمهل قىلمىساڭالر، يهر يۈزىده–كاپىرالر (ياردهمده ۋه مىراستا) بىر 

 .1106F۳قااليمىقانچىلىق تۇغۇلىدۇ پىتنه ۋه چوڭ

مۇشرىكالر سىلهرگه بىرلىكته  َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكَني َكافًَّة َكَما يـَُقـاتُِلوَنُكْم َكافـَّةً تائاال مۇنداق دهيدۇ: هللايهنه  

   .1107F٤ھۇجۇم قىلغاندهك، سىلهرمۇ ئۇالرغا قارشى بىرلىكته ئۇرۇش قىلىڭالر

 ئىتائهت قىلغانلىقنىڭ جۈملىسـىدىن هگ شۈبھىسىزكى ئهمىرلهرگه ئىتائهت قىلىش پهيغهمبهر 

ئهمىـرگه  1108F٥.ھېسـابلىنىدۇقـا ئىتـائهت قىلغـانلىق هللائىتـائهت قىلىـش  هگ پهيغهمبهر  .سانىلىدۇ
ــڭ  ــڭ ئىشــىغا ۋه ئۇنى ــا قويغۇچىنى ــهرىئهتنى يولغ ــۇ ش ــۇش ھهم شــۇنىڭغا ئوخشــاش. ب ــىي بول ئاس

رىگىمـۇ ئۇيغـۇن ىھهتتا سهپهردىكى ئۈچ كىشـىنىڭ ئهم ،ئىگه بولغان ھهرقانداق ئهمىرگهئىتىگه ىشهر

 دهپ ئاتىدى.  »ئهمىر« :ئۇنى چۈنكى پهيغهمبهر  ،لىدۇېك

 ْفَاتـَُّقوا الََّ َوَأْصِلُكوا َذاَت بـَْيـِنُكم دىن قورقۇڭالر، (ئىختىالپ قىلىشماي ئىتتىپاق بولـۇپ) ئـاراڭالرنى هللا

تَـْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرُحيُكـْم َواْصـِربُوا ،1109F٦تۈزهڭالر ئىختىالپ قىلىشـماڭالر، بولمىسـا (دۈشـمهن بىـلهن  َوَال تـََناَعُعوا فـَ

 .1110F۷قىلىڭالر رۋسه ،قۇۋۋىتىڭالر كېتىپ قالىدۇ–ئۇچرىشىشتىن) قورقۇپ قالىسىلهر، كۈچ
 .دۇربىرىنچىسىنىڭ ىرىيهتلىئهزاالرنىڭ ئهمىر ئالدىدىكى مهجبۇر ئىتائهت مانا بۇ

  
 ئهمىرگه نهسىھهت قىلىش .ئىككىنچى

 
 : مهزمۇنالر بار تۆۋهندىكى بۇنىڭدا 
 ئهمىرگه نهسىھهت قىلىشنىڭ دهلىلى -١
 تىدىغان ئىشالرېنهسىھهت قىلىشنىڭ قاتارىغا كىرىپ كگه ئىش ئۈستىدىكىلهر -٢
 ئهسكهرتىش -٣
 للىكىهزهۋنهسىھهت قىلىشنىڭ ئ يئهمىرگه مهخپى -٤
 

                                                           
 تىرمىزى رىۋايىتىئهھمهد ۋه  ۱
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -104سۈره نىسائ  ۲
 ئايهت -73سۈره ئهنفال  ۳
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -36سۈره تهۋبه  ٤
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ٥
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -1سۈره ئهنفال  ٦
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -46سۈره ئهنفال  ۷
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 رىىلئهمىرگه نهسىھهت قىلىشنىڭ دهلىلـ ١

  ــــبهر ــــا ِلَمــــْن؟ قَــــاَل:  »الــــدِّيُن النَِّصــــيَحةُ « :پهيغهم ــــِة اْلُمْســــِلِمَني َوَعــــامَِّتِهمْ «قـُْلَن َلِِه َوِألَِئمَّ  »ِلَِّ َوِلِكَتابِــــِه َوِلَرُســــ

 :پهيغهمــبهر  .دۇقېــ؟ دگه ســادىق بولــۇشكىمــ دى. بىــز:ېــد »نىــڭ ئاساســى ســادىق بولــۇشدىن«
ۋه مۇسـۇلمانالر گه الرنىڭ ئهمىرلىـرىنمۇسـۇلما ،ىگهرىنىڭ پهيغهمبهللا، غانىڭ كىتابىهللا ،تائاالغا«هللا

  1111F۱.دېدى» سادىق بولۇش غائاممىسى

  پهيغهمبهر  :قـَْلـُب ُمْسـِلٍم: إْخـَالُص اْلَعَمـِل ِلَِّ َوُمَناَصـَحُة ُوَالِة  َال يَ ِـلُّ َعلَـْيِهنَّ ثَـَالٌث «يهنه مۇنداق دېـدى
َِر َولُــــُزوُم َمجَاَعــــِة اْلُمْســــِلِمَني فَــــ ــــۇلمان« »مْ ِهــــائِ رَ تـَُهم ُحتــــيُط ِمــــْن وَ ََ ْعــــدَ  نَّ إِ اْألُُمــــ ــــمۇس ــــه دىننىڭ قهلبى نى تھهس

ــدىغان  ــۈچ يوقىتى ــۈك ئ ــار هتلســخىتۈرل ــى   :ب ــشهللائهمهلن ــالىس قىلى ئىــش   ،ئۈچــۈن خ
چـۈنكى مۇسـۇلمانالرنىڭ  ،نى الزىـم تۇتـۇشىالر جامائىتنمۇسۇلما  ،گه سادىق بولۇشئۈستىدىكىلهر

 1112F۲.»قورشاپ تۇرىدۇقوغداپ دىن ئارقىسىدهۋىتى ئۇالرنىڭ 

   يهنه پهيغهمبهر  :َأْن تـَْعبُـُدوُه ِإنَّ الََّ يـَْرَضى َلُكـْم َثالثًـا، َوَيْكـَرُه َلُكـْم َثالثًـا، يـَْرَضـى َلُكـمْ «مۇنداق دېگهن :
َا َمـْن َوالَّهُ  َا، َوَأْن تـََناَصـُح يًعـا َوال تـََفرَّقُـ َا ِحبَْبـِل الَِّ مجَِ َا ِبِه َشْيًئا، َوَأْن تـَْعَتِصـُم ُ أَْمـرَُكم، َوَيْسـَخُط َلُكـْم َثالَثًـا: ِقيـَل َوال ُتْشرُِك  الَّ

ـــَؤاِل َوِإَضـــاَعةَ َوقَـــاَل وَ  ـــَرَة السُّ ـــاال ســـىلهرهللا« »اْلَمـــالِ  َكثْـ ـــۈچ  نىڭتائ ـــۈچ  ئىشـــىڭالردىنئ رازى بولىـــدۇ ۋه ئ

ئىبـادهت  هيكهلتـۈرم شـېرىكھېچنهرسـىنى  قـاهللاسـىلهرنىڭ  تائـاالهللا. ئىشىڭالردىن نارازى بولىدۇ
 بۆلۈنمهســلىكىڭالردىن ۋهئېســىلىپ مهھــكهم ىســىغا ئارغامچنىــڭ هللاھهممىڭــالر  دىن،قىلىشــىڭالر

قـۇرۇق  .رازى بولىـدۇ دىننهسـىھهت قىلىشـىڭالر گهئهمىـرلهرسىلهرنىڭ ئىشىڭالرغا ئىگه قىلغان هللا
 بـۇزۇپ چېچىۋېتىشـىڭالردىنمـالنى –پـۇل ىشىڭالردىن ۋهكۆپ سوئال سور سۆز قىلىشىڭالردىن،–گهپ

  1113F۳.»نارازى بولىدۇ
 

 تىدىغان ئىشالرېنهسىھهت قىلىشنىڭ قاتارىغا كىرىپ كگه ئىش ئۈستىدىكىلهر -٢
  :ئۇالرغـا ھهق  ،ئىماملىرىغـا نهسـىھهت قىلىـش مۇسـۇلمانالرنىڭ[ئىمام نهۋهۋى مۇنداق دهيدۇ

ى ھهقــكه بــۇيرۇش، يۇمشــاقلىق بىــلهن رىش، ھهقــته ئىتــائهت قىلىــش، ئــۇالرنېــئۈســتىده يــاردهم ب
ھوقۇقلىرىدىن يهتمهي –قالغان ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ ھهق ىلپئاگاھالندۇرۇش ۋه ئهسلىتىش، ئۇالرغا غا

بلىرىنــى ئۇالرنىــڭ الرنىڭ قهلنغــا قارشــى چىقماســلىق، مۇســۇلماقالغــان ئىشــالرنى يهتكــۈزۈش، ئۇالر
 ش قاتارلىقالردۇر.ۈرۈئىتائىتىگه بىرلهشت

الرنىـڭ كهينىـده نامـاز ئوقـۇش، ئـۇالر بىـلهن بىـرگه جىھـاد قىلىـش، ئۇ :خهتتابى مۇنداق دهيـدۇ
قىلىـچ بىـلهن  ،م ياكى چىقىشالماسلىق كۆرۈلسهسهدىقىلهرنى ئۇالرغا تاپشۇرۇش، ئهگهر ئۇالردىن زۇلۇ

ئۇالرغا قارشى چىقماسلىق، ئۇالرنى يالغاندىن ماختاش ئارقىلىق ئالدىماسـلىق، ئۇالرغـا ياخشـىلىق 
 لىنىدۇ. سابېھغانلىقنىڭ جۈملىسىدىن سادىق بولبىلهن دۇئا قىلىش قاتارلىقالر ئۇالرغا 

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 مۇسلىم رىۋايىتى ۲
 لىم رىۋايىتىمۇس ۳
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ئىشـلىرىغا  نىڭرىلهر ۋه ئۇالردىن باشقا مۇسۇلمانالپخهلى ،سهتقمۇسۇلمانالرنىڭ ئىماملىرىدىن مه
 1114F۱.]قاراش مانا بۇ مهشھۇر كۆز .دۇررىق ئىگىلىئىگه بولغان ھوقۇ

 كۆرسـىتىپ قويـۇش  ۇنىڭغـائىشـالرنى ئقالغان  يئهمىرگه مهخپى ، لېكىنباشقىالر بىلىدىغان
 .سانىلىدۇ نلىقنىڭ جۈملىسىدىنھهم ئهمىرگه نهسىھهت قىلغا

  يامـان يـاكى  بهزىجامائهتنى بۇزۇشقا ياكى ئۇنىـڭ بىرلىكىنـى پارچىالشـقا ئېلىـپ بارىـدىغان
سـادىق ئهمىـرگه  بېرىشـمۇئهمىـرگه خهۋهر  ھهرىكهتلىرىنـىـ سـۆز قانـداق ھهرڭ رالرنىۇبۇزغۇنچى ئۇنس

  دۇ.لىنىبھېسا غانلىقبول
 ۋه ئېنىقلىشـى الزىـم، شـىۇت تۇرغۇزتهرهپ قىلىشـتىن بـۇرۇن پاكىـر بى ئهمىر ئۇالرنىڭ ئىشىنى

َتبَـيـَّنُـوا: تائاالنىڭ مۇنۇ ئايىتىهللابۇنىڭ دهلىلى  لهر! ئهگهر سـىلهرگه مـۇئمىنئـى  ِإْن َجـاءَُكْم فَاِسـٌق بَِنبَـإإ فـَ

بىر پاسىق ئادهم بىرهر خهۋهر ئېلىپ كهلسه، (ئىشنىڭ ھهقىقىتىنى) بىلمهسـتىن بىـرهر قهۋمنـى رهنجىتىـپ 

   .1115F۲پۇشايمان قىلىپ قالماسلىقىڭالر ئۈچۈن، (ئۇ خهۋهرنى) ئېنىقالپ كۆرۈڭالرقويۇپ، قىلمىشىڭالرغا 
–ســۆزكىنــى پارچىالشــقا ئېلىــپ بارىــدىغان ھهرقانــداق ىجامــائهتنى بــۇزۇش يــاكى ئۇنىــڭ بىرل

ئىكهنلىكىنىـڭ  غانلىقنىڭ جۈملىسىدىنسادىق بولئهمىرگه  نىڭرىشېرنى ئهمىرگه خهۋهر بهكهتلىھهر
 دهلىلى:

 تائاالنىڭهللا:  ُْـوُض َونـَْلَعـُب قُـْل أَبِـالَِّ َوآيَاتِـِه َوَرُسـوِلِه ُكنـُتْم َتْسـتَـه َُ َـا ُكنَّـا  (ئـى  زُِئونَ َولََِّْن َسـأَْلتَـُهْم لَيَـُقـوُلنَّ ِإمنَّ

تىن ئهمهس)، تبىـز (راسـ«مۇھهممهد!) ئهگهر سهن ئۇالرنىڭ (مهسـخىره قىلغـانلىقىنى) سورىسـاڭ، ئـۇالر: 
نىـڭ دىنىنـى، هللاسـىلهر «دهيـدۇ. (بـۇ مۇناپىقالرغـا) » پهقهت ئىچ پۇشۇقى قىلىپ ئوينىشىپ دهپ قويـدۇق

دېـگهن  1116F۳دېگىـن» نىڭ پهيغهمبىرىنى مهسخىره قىلـدىڭالرمۇ؟هللانىڭ ئايهتلىرىنى (يهنى كىتابىنى) ۋه هللا
بىـر  ىكىىـدغازىتتهبـۇك [ زىكىر قىلغان تۆۋهندىكى سـۆزىدۇر: نىڭئىبنى كهسىر ،سۆزىنىڭ تهپسىرىده

مهن بىزنىـڭ مـاۋۇ قارىلىرىمىزغـا ئوخشـاش قورسـاققا ئـامراق،  بىر ئادهم مۇنداق دېدى: ،هجلىستهم
 يالغانچى، دۈشمهن بىلهن ئۇچراشقاندا قورقۇنچاق ئادهملهرنى كۆرمىدىم.

مهن  .ئېيتتىـڭ، سـهن مۇنـاپىق ئىكهنسـهن يالغـان‹: ئۇنىڭغـانىڭ ئىچىده بىـر ئـادهم دىجمهس 

 .]دېدى ›رىمهنېگه خهۋهر ب چوقۇم پهيغهمبهر 

گه لهردېـگهن سـۆزى ئهمىـر }رىمهنېـگه خهۋهر ب مهن چوقۇم پهيغهمـبهر { :ساھابىنىڭ مۇناپىققا
 . ۇالنمايدسابېھهتنىڭ قاتارىدىن ۋغانلىقنىڭ جۈملىسىدىن بولۇپ، غهيسادىق بول

  ئىمام بۇخارىنىڭ زهيد ئىبنى ئهرقهم  ئۇ مۇنداق دهيـدۇ:  ،ىرىمۇنۇ ئهسدىن رىۋايهت قىلغان

َِل الَِّ { َا َعلَــى َمــْن ِعْنــَد َرُســ َُل َال تـُْنِفُقـ ََل يـَُقــ ــي َفَســِمْعُت َعْبــَد الَِّ بْــَن ُأيبٍَّ ابْــَن َســُل َا َوقَــاَل أَْيًضــا ُكْنـُت َمــَع َعمِّ  َحــىتَّ يـَنـَْفضُّــ
َها اْألََذلَّ َفذََكْرُت ذَ  ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم فََأْرَسـَل لَِئْن َرَجْعَنا ِإَىل اْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ اْألََعزُّ ِمنـْ َِل الَِّ َصلَّى الَّ ِلَك ِلَعمِّي َفذََكَر َعمِّي ِلَرُس

َا َفَصــ َا َمــا قَــاُل ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم ِإَىل َعْبــِد الَِّ بْــِن ُأيبٍَّ َوَأْصــَحاِبِه َفَحَلُفــ َُل الَِّ َصــلَّى الَّ َُل الَِّ َصــلَّى الَُّ َرُســ قـَُهْم َرُســ  َعَلْيــِه َوَســلََّم دَّ
ُ َعــزَّ َوَجــلَّ  ــأَنـَْزَل الَّ ــِيت َف ــُه َقــطُّ َفَجَلْســُت ِيف بـَْي ََْ ُيِصــْبِين ِمثْـُل َبِين فََأَصــاَبِين َهــمٌّ  ــاُلوا َنْشــَهُد ِإنَّــَك وََكــذَّ ــاِفُقوَن َق ِإَذا َجــاَءَك اْلُمَن

ُ يـَْعَلُم ِإنََّك َلَرُسولُُه وَ  َََُّذوا َأْميَانـَُهْم ُجنًَّة َفَصدُّوا َعْن َسـِبيِل الَِّ ِإنـَُّهـمْ َلَرُسوُل الَِّ َوالَّ ُ َيْشَهُد ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني َلَكاِذبُوَن ا َسـاَء َمـا   الَّ
                                                           

 بهت -38جىلد  -2» شهرھۇن نهۋهۋىي« ۱
 ئايهت –6سۈره ھۇجۇرات  ۲
 ئايهت -65سۈره تهۋبه  ۳
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ُهــْم َال يـَْفَقُهــوَن َوِإَذا ــتَـُهْم تـُْعِجبُــَك َأْجَســاُمُهْم َوِإْن يـَُقولُــوا  َكــانُوا يـَْعَملُــوَن َذلِــَك بِــأَنـَُّهْم َآَمنُــوا مثَُّ َكَفــُروا َفطُِبــَع َعَلــى قـُلُــوِبِْم فـَ رَأَيـْ

ُ َأىنَّ يـُْؤَفُكـوَن َوِإَذا ِقيـَل َهلُـْم َتْسَمْع ِلَقْوهلِِْم َكأَنـَُّهْم ُخُشـٌب ُمَسـنََّدٌة َحيَْسـُبوَن ُكـلَّ َصـْيَكةإ َعلَـْيِهْم ُهـُم اْلَعـُدوُّ فَاْحـَذْرُهْم قَـاتَـ  َلُهُم الَّ

ـْ  ـْ تـََعاَلْوا َيْستَـ تَـُهْم َيُصدُّوَن َوُهْم ُمْسَتْكِربُوَن َسـَواٌء َعلَـْيِهْم َأْسـتَـ ـِْفْر َهلُـْم ِفْر َلُكْم َرُسوُل الَِّ َلوَّْوا رُُءوَسُهْم َورَأَيـْ ْ َتْسـتَـ َْ َفْرَت َهلُـْم َأْم 

ُ َهلـُـْم ِإنَّ الََّ َال يـَْهــِدي اْلَقــْوَم اْلَفاِســِقَني ُهــُم الَّــ ـِْفــَر الَّ َفضُّــوا َوِلَِّ لَــْن يـَ ِذيَن يـَُقولُــوَن َال تـُْنِفُقــوا َعَلــى َمــْن ِعْنــَد َرُســوِل الَِّ َحــىتَّ يـَنـْ

َهـا اْألَ َخَزاِئُن السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَلِكـنَّ اْلُمنَـاِفِقَني َال يـَْفَقُهـوَن يـَُقولُـوَن لَـَِّْن رََجْعنَـا ِإَ  اْلَمِدينَـِة  فََأْرَسـَل  َذلَّ لَُيْخـرَِجنَّ اْألََعـزُّ ِمنـْ
ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم فـََقَرَأَهــا َعَلــيَّ ُمثَّ قَــاَل ِإنَّ الََّ قَــْد َصــدََّقكَ  َُل الَِّ َصــلَّى الَّ مهن تاغــام بىــلهن بىــرگه ئىــدىم، { }ِإَيلَّ َرُســ

 نىڭرهسـۇلۇلالھ‹ كىنـى ئـاڭالپ قالـدىم:ىلبهي ئىبنـى سـۇلۇلنىڭ مۇنـداق دېگهنۇئىبنى ئ ھئابدۇلال
مهدىـنىگه ‹ يهنه مۇنـداق دېـدى: . ئـۇ›شىدىكى كىشـىلهرنى تهمىـنلىمهڭالر، ئـۇالر تـاراپ كهتسـۇنېق

مهن بـۇنى تاغامغـا دېـدىم،  .›تىـدۇېادهمنى مهدىنىـدىن چىقىرىۋتساق، ئهڭ ئهزىز ئادهم ئهڭ خار ئقاي

رىغـا ئـادهم لىھبهي ۋه ئۇنىـڭ ھهمراۇئىبنـى ئـ ھئابـدۇلال دهپتۇ. پهيغهمـبهر  گه تاغام پهيغهمبهر 

نـى ېئـۇالرنى تهسـتىقالپ م پهيغهمـبهر  .يتىپ قهسهم ئىچىپتۇېىنى ئكئهۋهتىپتۇ، ئۇالر دېمىگهنلى
: تائـاالهللا .مـده ئولتـۇردۇمۈئۆي ،ېتىـپلمىگهن غهم يۈماڭا مىسلى كۆر . بۇ چاغدايالغانغا چىقىرىپتۇ

 :ــدا ــگهن چاغ ــدىڭغا كهل ــېنىڭ ئال ــاپىقالر س ــى«مۇن ــق بېرىمىزك ــقهتهن  ،گۇۋاھلى ــهن ھهقى ــڭ هللاس نى

گۇۋاھلىق هللا .بىلىدۇهللانىڭ پهيغهمبىرى ئىكهنلىكىڭنى هللا دهيدۇ، سېنىڭ ھهقىقهتهن» ىدۇرسهنپهيغهمبىر
قالقـان قىلىۋالـدى،  بېرىدۇكى، مۇناپىقالر چوقۇم يالغـانچىالردۇر. ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ يالغـان قهسـهملىرىنى

بـۇ  الرنىـڭ قىلمىشـى نېمىـدېگهن يامـان!، ئۇنىڭ دىنىدىن) توستىهللانىڭ يولىدىن (يهنى هللا(كىشىلهرنى) 
ئۇالرنىـڭ دىللىـرى  .(دىللىرىدا) ئىنكار قىلدىشۇنىڭ ئۈچۈندۇركى، ئۇالر (ئېغىزلىرىدا) ئىشىنىپ، ئاندىن 

پېچهتلهندى (يهنى دىللىرىغا ھىدايهت يېتىپ بارالمايدۇ)، ئۇالر (ئىماننى) چۈشهنمهيدۇ. ئۇالرغـا قارايـدىغان 

ئهگهر ئــۇالر سۆزلىســه، (ســۆزىنىڭ  .پهتلىكى) ســېنى ھهيــران قالدۇرىــدۇۇشــى (ســاالبولســاڭ، بهدهن قۇرۇل
(ئىلىمسىز، ئهقىلسـىز، پاراسهتسـىزلىكته) گويـا ئـۇالر تامغـا  .قۇالق سالىسهن پاساھهتلىكىدىن) سۆزىگه

رىتىلغـان ئۇالر (قورقۇنچتىن) ھهرقانداق ئاۋازنى ئۆزلىرىگه قا .لغان (چىرىپ قالغان) ياغاچالردۇريۆلهپ قويۇ

ئـۇالرنى ھـاالك هللائۇالردىن ھهزهر ئهيلىگىـن،  .مۇئمىنلهرگه) دۈشمهندۇردهپ گۇمانلىنىدۇ، ئۇالر (ساڭا ۋه 
كـېلىڭالر، «(ھىدايهتتىن گۇمراھلىققا) بۇرۇلـۇپ كېتىـدۇ! ئۇالرغـا ئـۆزره ئېيتىـپ: قىلسۇن! ئۇالر قانداقمۇ 

قىلىـش يۈزىسـىدىن) باشـلىرىنى سـىلكىيدۇ،  دېيىلسه، (مهسخىره» رهسۇلۇلالھ سىلهرگه مهغفىرهت تىلهيدۇ
سـهن. ئۇالرغـا ىى كۆركىنىلگهنىسـىدىن) يـۈز ئـۆرئۇالرنىڭ تهكهببۇرلۇق قىلغان ھالدا (دهۋهت قىلىنغـان نهر

ئۇالرغـا هللاهلهپ قىلمىغىـن، بهرىبىـر ئوخشـاش، (مهيلى) مهغفىرهت تهلهپ قىلغىـن، (مهيلـى) مهغفىـرهت ت
نىڭ رهسـۇلۇلالھ«هت قىلمايـدۇ. ئـۇالر: ھىدايهللاپاسىق قهۋمنى  ،شۈبھىسىزكى .قىلمايدۇ ھهرگىز مهغفىرهت

نالرنىڭ ۋه زېمىننىـڭ خهزىنىلىـرى دهيدۇ، ئاسـما» يېنىدىكى كىشىلهرنى تهمىنلىمهڭالر، ئۇالر تاراپ كهتسۇن

نىـڭ ھېكمىتىنـى) چۈشـهنمهيدۇ. ئـۇالر (يهنـى مۇنـاپىقالر): هللاۋه لـېكىن مۇنـاپىقالر ( لكىدىدۇرنىڭ ئىهللا
ۋه مۇناپىقالرنىـڭ ئـۆزلىرىنى دېمهكچـى)  هدىنىگه قايتساق، ئهڭ ئهزىز ئادهم (يهنى ئابدۇلالھ ئىبن ئۇبهيم«

 1117F۱دېيىشـىدۇ» لهرنى دېمهكچـى) مهدىنىـدىن چىقىرىۋېتىـدۇمـۇئمىنئهڭ خار ئادهمنى (يهنـى رهسـۇلۇلالھنى، 
 دېگهن ئايهتلهرنى نازىل قىلدى. 

                                                           
 ئايهتكىچه -8ئايهتتىن -1سۈره مۇنافىقۇن  ۱
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كېـيىن  ،رىـپېقى ئـايهتنى ئوقـۇپ بىرىماڭـا يـۇق كىشـىئـۇ  ئادهم ئهۋهتىپتـۇ، ماڭا پهيغهمبهر 
 1118F۱.}»نى ھهقىقهتهن تهستىقلىدىېسهللا ،شۈبھىسىزكى« دېدى:مۇنداق 

 جهريانىدا يۈز بهرگهن ئىدى.  غازىتىق هبهنى مۇستهل ئىش بۇ
ســۆز قىلىنغــان كىشــىگه –بــۇ ھهدىســتىن ھهققىــده يامــان گهپ[ ئىبنــى ھهجهر مۇنــداق دهيــدۇ:

 .ۋالغىلى بولىدۇۈۆرك نىىكنى يهتكۈزۈشنىڭ دۇرۇس ئىكهنلىسۆز(ئادهتته) دېيىش دۇرۇس بولمايدىغان 
 بىــلهنگهپنــى يهتكــۈزۈش بۇنــداق يامــان ئهگهر  .ســابالنمايدۇېھخهنچىلىك ۇلىنىــدىغان ســبيىهبــۇ ئ

بۇزغــۇنچىلىقنى  تهيهتكۈزۈشــ ،. ئهممــائهمهس ســا، بــۇ دۇرۇسىنمهقســهت قىل مــۇتلهق بۇزغۇنچىلىــق
دېـيىش [ :ئىبنـى ھهجهرنىـڭ. ]النمايدۇسـابېھخهنچىلىك ۇبېسىپ چۈشىدىغان مهنـپهئهت بولسـا، سـ

ســۆز –دېــگهن ســۆزدۇر. ھهققىــده گهپ» ئهڭ خــار ئــادهمنى« ،ىتمهقســى دىندۇرۇس بولمايــدىغان ســۆز

  1119F۲.]دۇر پهيغهمبهر  ،ىتقىلىنغان كىشىدىن مهقسى

ئىبنـى  ھئابـدۇلال گه د ئىبنى ئهرقهمنىڭ پهيغهمـبهر زهي ،دهلىل شۇكى ئالىدىغانئهسهردىن بۇ 
يهتكـۈزۈپ  نـىدېـگهن گېپىسـىتىده قئارىسـىنى بـۇزۇش مهالرنىڭ ئهنسـار بىلهنالر بهينىڭ مۇھاجىرۇئ

 :نىـــڭ ئۇنىڭغـــا قىغا پهيغهمـــبهر ۇدنىڭ قىلغـــان ئىشـــىنىڭ دۇرۇســـلقويۇشـــىدۇر. بىـــزگه زهيـــ
 دۇر.كۇفايى دېگهن سۆزى» راستقا چىقاردى نى ھهقىقهتهنېسهللا ،شۈبھىسىزكى«

 مام بۇخارىنىڭ ئىبنى مهسئۇدىئ  ئـۇ  ،ڭغا ئوخشـايدۇدىن رىۋايهت قىلغان سـۆزى ھهم شـۇنى

ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم ِقْسـَمَة ُحنَــْنيٍ قَـاَل َرُجـٌل ِمـْن اْألَْنَصـاِر َمـا أَرَاَد { مۇنداق دهيدۇ: ـا َقَسـَم النَّـِيبُّ َصـلَّى الَّ ِبَـا َوْجـَه الَِّ فَأَتـَْيـُت َلمَّ
ــــاَل َرْمحَــــُة الَِّ َعَلــــى ُمََســــى لَ  ــــَر َوْجُهــــُه ُمثَّ َق ــــِه َوَســــلََّم فََأْخبَـْرتُــــُه فـَتَـَ يـَّ ُ َعَلْي  }َقــــْد أُوِذَي بِــــَأْكثـََر ِمــــْن َهــــَذا َفَصــــبَـرَ النَّــــِيبَّ َصــــلَّى الَّ

ئـادهم مۇنـداق  ن بىـرئهنسـارالردى ،تهقسىم قىلغـان ۋاقىتتـا ىنىتىننىڭ غهنىمنهيۇھ پهيغهمبهر {

كۆزلىمىـدى. مهن  قىنـىنىـڭ رىزالىهللا) بـۇ تهقسـىماتتا نـى دېمهكچـى يهنـى رهسـۇل ( ئـۇ دېدى:

 ئانـدىنى، پ كهتتـۈڭئۆ چىرايىنىڭ ئۇ ېرىۋىدىم،خهۋهر ببۇنىڭدىن لىپ ېنىڭ قېشىغا ك پهيغهمبهر 

مىتى مۇسا ئهلهيھىسساالمغا بولسۇن، ئۇنىڭغـا بۇنىڭـدىنمۇ نىڭ رهھهللا« مۇنداق دېدى: پهيغهمبهر 
 1120F۳.»قىلغان ئىدى رۋسه بولسىمۇ رىلگهنېلهر بئهزىيهتكۆپ 

» نىـڭ رازىلىقىنـى كۆزلىمىـدىهللابىلهن قهسهمكى، مـۇھهممهد بۇنىڭـدا هللا« :يهنه بىر رىۋايهتته
1121Fدېيىلگهن.

٤ 
گهن ئۇالر ھهققىده دېـيىل ئهھلىگههزىلهت پبۇ ھهدىستىن ئهمىر ۋه [ ئىبنى ھهجهر مۇنداق دهيدۇ: 

نىڭ دۇرۇس ىقويۇشـيهتكـۈزۈپ  ،ھتىيـات قىلىشـى ئۈچـۈنېگۈچىدىن ئېئۇالرنىڭ د ،نااليىق سۆزلهرنى
 نـىىككهنلىىخهنچىلىكنىڭ دۇرۇس ئۇهت ۋه سـيۋيهنه بۇ ھهدىستىن قىسمهن غه .ى چىقىدۇكئىكهنلى

ىشـىدا ئ مۇشۇ غاننىڭ قىل  دۇمهسئش ئىبنى ۈنۈكۆر خىل چۈنكى بۇ ئىككى ،لىشقا بولىدۇېۋۈكۆر

 هگ پهيغهمـبهر  د ۇئىبنى مهسئ شىۇنداق بولۇئىنكار قىلمىدى. ب ئۇنىڭغا پهيغهمبهر  ۇد.مهۋج
شـۇرىدىغان ئادهملهرنىـڭ ونى يىقىلىپ، مۇنـاپىقلىقا ئۇ زاتقا ئىسالمنى ئاشكار نهسىھهت قىلىشنى ۋه

                                                           
 بۇخارى رىۋايىتى ۱
 بهت -646جىلد  -8» فهتھۇل بارى« ۲
 ھهدىس -4335بۇخارى رىۋايىتى،  ۳
 ھهدىس -6059بۇخارى رىۋايىتى،  ٤
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ھتىيـات قىلسـۇن دېـگهن ېئـۇ ئـادهملهردىن ئ ،نىرتهنه قىلىدىغان كىشىله هگ ئىچىدىن پهيغهمبهر 
لىسـىدىن يبىلدۈرۈپ قويۇشنى مهقسـهت قىلغـان، مانـا بـۇ دۇرۇس. خـۇددى كاپىرالرنىـڭ ھى ،غهرهزده

  1122F۱.]قىلىش دۇرۇس بولغانغا ئوخشاش ئايغاقچىلىق ئۇالرغا ،خاتىرجهم بولۇش ئۈچۈن

  ئۆمهر ئىبنى خهتتـاب مۇنـداقسـۆزىده  دېـگهنا كېسـهك قىلىـش توغرىسـىد–نىـڭ چالمـا 

ََمنَّ اْلَعِشــيََّة فَُأَحــذِّ { كهلــگهن: َْ َمــاَت أَِمــُري اْلُمــْؤِمِنَني لََبايـَْعَنــا ُفالنًــا فـََقــاَل ُعَمــُر ألَقُــ َُل لَــ َر َهــُؤالِء الــرَّْهَط الَّــِذيَن ِإنَّ ُفالنًــا يـَُقــ
َُهمْ   پـاالنى مۇنـداق دهۋاتىـدۇ:‹ لىـپ:ېكئـادهم نىڭ قېشىغا بىـر ئهمىرۇلمۇئمىنىين{ }يُرِيـُدوَن َأْن يـَْ ِصـُب

قـۇم ومهن چ‹ ئـۆمهر: .›پاالنىغا بهيـئهت قىلىمىـز قۇموبىز چ هتسه،ك پۈلۆئ ئهمىرۇلمۇئمىنىينئهگهر 
نىـــڭ خهلىپى (يهنـــى ئالـــدىنقى يولســـىزلىق بىـــلهنلىكنـــى) خهلىپى(نى كىشـــىلهرئاخشـــاملىققا 

 تۈركـۈمبىـر مـاۋۇ  ولغـانبېكىتمهكچـى بكۆرسهتمىسىسىز ۋه نه كېڭهش ئهھلىنىڭ مهسلىھهتىسـىز) 
 1123F۲ .}دېدى ،›ردىن ئاگاھالندۇرىمهنالئىنسان

ى بـار پـبۇ ھهدىستىن جامائهتنى بۇزۇش خهۋ[ مۇنداق دهيدۇ:ئىزاھالپ  ئىبنى ھهجهر ئۇ ھهدىسنى
لىنىــدىغان بيىهبۇنىــڭ ئ نــى ۋهىكرىشــنىڭ دۇرۇس ئىكهنلىېئادهمنىــڭ گېپىنــى پادىشــاھقا خهۋهر ب

 1124F۳.]ۋالغىلى بولىدۇۈىنى كۆرقالنمايدىغانلىسابېھخهنچىلىكنىڭ قاتارىدىن ۇس
 ــام نهۋ ــازۇس«ۋى هئىم ــالىھى رىي ــاملىق »نيس ــڭ  ن ــۋهتلهر «كىتابىنى ــدىغان غهي دۇرۇس بولى

تـوغرا  ،دىغانمايـيهتكىلـى بول قىلمـايهت ۋغهيـشـهرىئهتته  ،بىلگىنكـى[: اىـددېگهن باب» توغرىسىدا
الرنى نمۇسۇلما ،. ئۇنىڭ تۆتىنچىسىدۇدۇرۇس بولى تىنئالته تۈرلۈك سهۋهبغهيۋهت قىلىنغان  دهغهرهز

دهپ  1125F٤]بولــۇش يۈزىســىدىن غهيــۋهت قىلىــش ييامــانلىقتىن ئاگاھالنــدۇرۇش ۋه ئۇالرغــا ســهمىمى
 غىچه بايان قىلدى.ىئاخىر
  ىتىنى قىلىشــنىڭ دۇرۇس نىڭ غهيــۋمــۇئهييهن بىــر شهخســ ھلالۇرهھىمهھــ تهيمىيــيهئىبنــى

غـان، ماقچى بولئۆزى مۇئـامىله قىلىشـ گهبىر ئادهم[مۇنداق دهيدۇ:  توختىلىپق ۇلۇتوغر ىكئىكهنلى
بهلكـى  ،غـانبول تارتمـاقچىغان، گۇۋاھلىققـا بول دۇرماقچىلاغان، ۋهسىيهت قبول لىماقچىۋهكىل ساي
(ئۇالرنىـڭ ئهيىبىنـى  نهسىھهت قىلىپ ھهققىده غان كىشىلهرىمهكچى بولم قىلىپ تىكلىئۆزىگه ھاك
 . نىڭ ئاستىغا كىرىدۇدۇرۇس بولىدىغان غهيۋهتئېچىش) 

 ،مهنپهئهتـته نهسـىھهت قىلىـش يۈزىسـىدىن دۇرۇس بولىـدىغان بولسـا يسۇسىۇئهگهر بۇ غهيۋهت خ
 يمىۇۇنىڭــدىن باشــقىالردىن ئىبــارهت ئومــۋه ئ ئهلهمــدار ،ئهمىــر، ھــاكىم، گــۇۋاھچى، ئهمهلــدار

لىرىغا ئاالقىدار ئىشالردا نهسىھهت قىلىش يۈزىسـىدىن غهيـۋهت قىلىـش قھوقۇ–مۇسۇلمانالرنىڭ ھهق
 قانداقمۇ دۇرۇس بولمىسۇن؟

 بـۇ ھهقـته .شـهك يـوققىلـچه ىـده كئىـش ئىكهنلى كاتتـانهسىھهت قىلىشنىڭ  ق ئىشالرداادبۇن

َا : الـدِّيُن النَِّصـيَحُة، الـدِّيُن النَِّصـيَحةُ «دېـگهن:  مۇنداق پهيغهمبهر  ََل الَِّ ؟ قَـ، قَـاُل ، َوِلِكَتابِـِه، ِلَمـْن يَـا َرُسـ اَل : ِلَِّ
َلِِه، َوألَِئمَِّة اْلُمْسِلِمنيَ  » نىڭ ئاساسى سـادىق بولـۇشدىن نىڭ ئاساسى سادىق بولۇش،دىن« »َوَعامَِّتِهمْ ، َوِلَرُس

ــد ــاھابىلدى. ې ــى: رهس ــڭ پهيغهمبهللا ئ ــنى ــى! رى ــۇشكىم ــادىق بول ــد ؟گه س ــبهر ى. دې : پهيغهم
                                                           

 بهت -512جىلد  -10» فهتھۇل بارى« ۱
 مۇسلىم رىۋايىتى ۲
 بهت -154جىلد  -12» فهتھۇل بارى« ۳
 !غا مۇراجىئهت قىلىنسۇن»رىيازۇس سالىھىين« ٤
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 ۋه مۇســۇلمانگه ئهمىرلىــرى الرنمۇســۇلما ،ىگهرىــنىــڭ پهيغهمبهللا، غــانىــڭ كىتابىهللا ،تائاالغــاهللا«
 1126F۱.]دېدى» سادىق بولۇش غائاممىسى

 
 ئهسكهرتىش -٣

رگه ئادهمنىــڭ ئىشــىنى ئهمىــ تېرىيــدىغان بۇزۇقچىلىــق ســهپته پىتــنه پهيــدا قىلىــدىغان يــاكى

َال يـُبَـلِّ ُـِين َأَحـٌد « نىـڭ: دا زىكىر قىلغان ھهدىس بىلهن پهيغهمـبهر ىرىيهتكۈزۈشتىن ئىبارهت مهن يۇق
قانـداق چېھ ندىسـاھابىلىرىم اڭـام« »ِمْن َأْصَحاِيب َعْن َأَحٍد َشْيًئا فَـِإّينِ ُأِحـبُّ َأْن َأْخـرَُ  ِإلَـْيُكْم َوأَنَـا َسـِليُم الصَّـْدرِ 

چـۈنكى مهن  (يهنـى سـۇخهنچىلىك قىلمىسـۇن).بىر نهرسه يهتكۈزمىسـۇن  توغرۇلۇق اۋبىر كىشى بىر
نىڭ ىېـگهن ھهدىسـد 1127F۲»ىڭالرغا قهلبىم سـاغالم ھـالهتته چىقىشـنى ياخشـى كـۆرىمهنئالدسىلهرنىڭ 

 ئاساستۇر.  يھهدىسى ئهسلىدنىڭ بۇ ۇئىبنى مهسئ بهلكى ،قارشىلىق يوقمۇىئوتتۇرىسىدا قار
پاسـاتنىڭ يـۈز –هپىتـن«دېـگهن كىتابىنىـڭ  »نيسـالىھى رىيـازۇس«ۋى هئۇ ھهدىسنى ئىمـام نهۋ

ئىـش سۆزلىرىنى –گهپنىڭ ركىشىله ئهھۋال ئاستىدا، شتهك زۆرۈرىيهت بولمىغانبېرىشىدىن ئهنسىره
–ھـالنىڭ را كهلتـۈردى. كىشـىلهبىـددېگهن با »چهكلهش توغرىسىدا نرگه يهتكۈزۈشتىهلئۈستىدىكى
–هبۇنىڭـدىن پىتـن بولـۇپ، ئاسـاس يئهسـلى چهكـلهش توشۇشتىنرگه هلئىش ئۈستىدىكىئهھۋالىنى 

ئهھـۋالىنى  مهقسـىتىده، ئۇالرنىـڭالرنى پـاش قىلىـش ئۇنسۇر ۋه بۇزغۇنچىپاساتنىڭ ئالدىنى ئېلىش 
دا سۆزلهپ ىرىنى يۇقرىىل. مهن بۇنىڭ دهلىلبۇ مۇستهسنا قىلىنىدۇ ۈپ قالسا،يۆتكهشكه ھاجهت چۈش

 م. ۈئۆتت
تىن نهقىـل قىلىـپ مۇنـداق دهيـدۇ: هشـھهبئن يئىبنى تى[ :مۇنداق دېگهنبهلكى ئىبنى ھهجهر 

ھـالهتته بىـر ئـادهمنى  يمهخپىـ تـۇرۇپ تۇرىـدىغانقكىشـىلهرنىڭ ئهھـۋالىنى ئۇ ئۆزى ئۈچۈن ھاكىم‹
چـۈنكى  ،›شـى كېـرهكۇ، ھوشـيار، ئهقىللىـق بولئىشـهنچلىكئۇ ئادهم  شۇنداقال،الزىم.  ىئىشلىتىش

ــۇل قىلىشــتىن مۇســىبهت دهمنىــڭ ســۆســىز ئائىشــهنچلىك ھاكىمنىــڭ ئۈســتىگه ئىشهنچ زىنى قوب
نى ئېنىقالپ رلهرخهۋه نىڭ مۇنداقئهمىر ،لىدىغان ئادهم بولساىدۇ. ئهگهر ئۇ ئادهم ياخشى دهپ قارېلىك
 1128F۳.]كىتىشى الزىمېب

 
 ىكلىلنهسىھهت قىلىشنىڭ ئهۋزه يئهمىرگه مهخپى -٤

  رى:ىلبۇنىڭ دهلىل
  پۇقراالرنىــڭ ئىــش ئۈســتىدىكىلهرگه «دېــگهن كىتابىنىــڭ » ئهسســۈننه«ئىبنــى ئهبــۇ ئاســىم

ئىيـاز ئىبنـى غهنهم ھىشـام ئىبنـى  دېـگهن بابىـدا مۇنـداق دهيـدۇ:» ئۇسۇلىنىڭ ىنهسىھهت قىلىش

َمـْن أَرَاَد َأْن يـَْنَصـَح لِـِذي ُسـْلطَاٍن فَـال يـُْبـِدِه َعالنِيَـًة َوَلِكـْن «نىـڭ:  سـهن پهيغهمـبهر  ھهكىمگه مۇنداق دېـدى:
َا ِبِه فَِإْن قَِبَل ِمْنُه َفَذاَك َوِإال َكاَن َقْد أَدَّى الـَِّذي َعَلْيـهِ يَْأُخُذ بَِيِدِه فـَيَ  كىمكى پادىشاھقا نهسـىھهت قىلمـاقچى « »ْخُل

ئاشكارا (ئادهم بار يهرده) نهسىھهت قىلمىسـۇن، ئۇنىـڭ قـولىنى تۇتـۇپ يـالغۇز يهرده نهسـىھهت  سا،بول
                                                           

 بهتلهر -231، -230جىلد  -28» مهجمۇئۇل فهتهۋا« ۱
 ئهبۇ داۋۇد ۋه تىرمىزى رىۋايىتى ۲
 بهت -190جىلد  -13» فهتھۇل بارى« ۳
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گهن يهتنى يهتكـۈزىئۈسـتىدىكى مهجبـۇر دهمقىلمىسـا ئـۇ ئـا ئهگهر قوبـۇل قىلسـا قىلـدى، .قىلسۇن
 دېگهن سۆزنى ئاڭلىغانمۇ؟  1129F۱»دىبول

 نهسىھهت قىلىشنىڭ يهنه بىـر دهلىلـى بـار، ئـۇ بولسـىمۇ ئىمـام  يبۇ يهرده ئهمىرلهرگه مهخپى

َهـَذا قَـاَل قَـْد   ِقيَل ِألَُساَمَة َأَال ُتَكلِّمُ {: هيدۇئهسهردۇر، ئۇ مۇنداق دمۇنۇ ۋائىلدىن رىۋايهت قىلغان  ۇبۇخارى ئهب
َُل ِلَرُجـٍل بـَْعـَد َأنْ  َُن َأوََّل َمـْن يـَْفَتُحـُه َوَمـا أَنَـا بِالـَِّذي أَقُـ ـٌر  َكلَّْمُتُه َما ُدوَن َأْن أَفْــَتَح بَابًـا َأُكـ ََن أَِمـريًا َعلَـى َرُجلَـْنيِ أَنْـَت َخيـْ َيُكـ

ُ َعَلْيــهِ  َِل الَِّ َصــلَّى الَّ ْعــُت ِمــْن َرُســ َُل ُجيَــاُء ِبَرُجــٍل فـَُيطْــرَُح ِيف النَّــاِر فـَــَيْطَحُن ِفيَهــا َكَطْحــِن احلَِْمــاِر ِبَرَحــاُه  بـَْعـَد َمــا مسَِ َوَســلََّم يـَُقــ
َهـى َعـْن اْلُمْنَكـِر فَـ  ََن َأْي ُفَالُن أََلْسَت ُكْنَت تَْأُمُر بِـاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ َُل َُل ِإّينِ ُكْنـُت فـَُيِطيُف ِبِه َأْهُل النَّاِر فـَيَـُق آُمـُر بِـاْلَمْعُروِف يَـُقـ

 نى دېمهكچى) خهلىپه ئوسمان ئىبنى ئهففان ( مانىڭغا :گهئوسامى{ }َوَال أَفْـَعُلُه َوأَنـَْهـى َعـْن اْلُمْنَكـِر َوأَفْـَعلُـهُ 

ئهمىـرلهرگه  ،قورقـۇپ پىتنىنىڭ قوزغىلىشىدىنئۇ مۇنداق دېدى: مهن  ؟ دېيىلدى.سهنگهپ قىلمام
ئۇنىڭغـا گهپ  تىنغان ئادهمنىڭ بىرىنچىسـى بولماسـىنى ئاچىدىشى چىقىشنىڭ دهرۋازىسقار ائاشكار

نىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى ئاڭلىغىنىمـدىن كېـيىن ئىككـى كىشـىگه  مهن پهيغهمبهر  .قىلدىم
بىــر ئــادهم ئېلىــپ كېلىنىــپ دوزاخقــا : «ئهمىــر بولغــان بىــر ئــادهمگه ســهن ياخشــىراق دېمهيــمهن

ئهھلـى  ڭ چۆرىسىگهئۇنى .گىلهيدۇرازغا قاتقان ئېشهكتهك چۆتاشلىنىدۇ، ئۇ ئادهم دوزاختا خۇددى جۇۋ
يامـانلىقتىن توسـاتتىڭ  ،ھهي پـاالنى! سـهن ياخشـىلىققا بـۇيرۇپ‹دوزاخ توپلىشىپ مۇنـداق دهيـدۇ: 

 ؛مهن ياخشىلىققا بـۇيرۇيتتىم، ئـۆزۈم قىلمـايتتىم‹ئۇ ئادهم جاۋاب بېرىپ مۇنداق دهيدۇ: › ئهمهسمۇ؟
  1130F۱.}›ۈم قىالتتىميامانلىقتىن توساتتىم، ئۆز

ئوسـماننىڭ «گهن سۆزنىڭ ئورنىدا دې» ؟سهنمانىڭغا گهپ قىلمام«ئىمام مۇسلىمنىڭ رىۋايىتىده 
دېيىلگهن. مانا بـۇ بهزى كىشـىلهرنىڭ خهلىـپه ئوسـمان » ؟سهنشىغا كىرىپ ئۇنىڭغا گهپ قىلمامېق

 نىڭ سهۋهبى بولغان ئىدى.ىغا قارشى چىقىش ئىبنى ئهففان 
مهن پىتنىنىـڭ دهرۋازىسـىنى ئاچىـدىغان ئادهمنىـڭ ‹ :ئوسامىنىڭ[ئىبنى ھهجهر مۇنداق دهيدۇ: 

ھهت كۆرسـهتكهن ئىشـتا مهن ىسـىلهر مهسـل ،دېگىنـى ›بىرىنچىسى بولماستىن ئۇنىڭغا گهپ قىلدىم
سـاقالش ۋه  ب، ئهدهيمهخپىبهلكى  ،لېكىن گېپىم پىتنه قوزغايدىغان ئهمهس .ئۇنىڭغا گهپ قىلدىم

 ئىدى.  ئىشارهتمهنپهئهت يولى بىلهن بولدى دېگهنلىكىگه 

ى كگهپ قىلىشـنى كـۆزلىگهنلى غـا ب مۇنداق دېگهن: ئۇالرنىـڭ ئوسـامىدىن ئوسـمان ههللھمۇ

دىـن ۋهلىـد ئىبنـى  نىڭ خاس كىشىلىرىدىن، شۇنداقال ئوسمان  شۇنىڭ ئۈچۈنكى، ئۇ ئوسمان 
ھاراقنىـڭ بـۇيى  قبهدىنۇۋهلىد ئىبنـى ئـ ،چۈنكى .هملهردىن ئىدىقبه ھهققىده ئهنسىرهيدىغان ئادۇئ

نىــڭ ئانــا بىــر  كهلــگهن بولــۇپ، ئۇنىــڭ بــۇ ئىشــى مهشــھۇر بولــۇپ كهتــكهن ئىــدى. ئــۇ ئوســمان 

مهن ئۇنىڭغـا ‹ ىنىڭ:ىگهن ئىدى. ئوسامىنليئۇنى ئهمهلدار قىلىپ ته قېرىندىشى بولۇپ، ئوسمان 
 اىن قورقـۇپ، ئهمىـرلهرگه ئاشـكارتشـۈنۈبۆل ،دېگىنـى ›گهپ قىلـدىم يمهخپىـدهرۋازىنى ئاچماسـتىن 

 ،قانـداق بىـر ئـادهم بىـلهنئۇالرغـا ھهر ئانـدىن يـدىغانلىقىنى،سىنى ئاچماقارشى چىقىشنىڭ دهرۋازى
ىڭغـا ى بىـلهن ئۇنقبهلكـى ئۆزىنىـڭ تىرىشـچانلى ،مۇرهسسه قىلمايـدىغانلىقى ،گهرچه ئهمىر بولسىمۇ
دوزاخقـا  قتىنخشىلىققا بـۇيرۇپ ئـۆزى قىلمىغـانلىتۇرۇپ قويدى ۋه ياقى ئۇىنقنهسىھهت قىلىدىغانلى

                                                           
 ھهدىس -1096بهت  -521دېگهن كىتابى » ئهسسۈننه«سىمنىڭ ئىبنى ئهبى ئا ۱
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غا ئۇنىڭ قېرىندىشى ھهققىده نهسـىھهت  ئۇالرنىڭ ئوسمان  ىدىغان ئادهمنىڭ قىسسىسىنىتاشلىن
 قىلدى.  بايانقىلىشتىن سۈكۈت قىلدى دېگهن گۇمانلىرىدىن ئۆزىنى ئاقالش ئۈچۈن 

ــۆ ــرلهرگه ھ ــتىن ئهمى ــۇ ھهدىس ــلهن ئهدهمهت رب ــۇالر بى ــش، ئ ــۇالر بقىلى ــاقالش، ئ ــده  س ھهققى
دېگهنلىـك يۈزىسـىدىن  »ئۆزلىرىگه ئېھتىياتتا بولسـۇن« ىرىنى ئۇالرغاسۆزل–كىشىلهرنىڭ دېگهن گهپ

ــيهت ــتىن ئهزى ــۆر ،بهرمهس ــارلىقالرنى ك ــۈزۈش قات ــق يهتك ــاق ۋه چىرايلى ــهتنى يۇمش ۋالغىلى ۈمهقس

 1131F۲.]بولىدۇ

شۇنىڭ ئۈچۈنكى، ئاشـكارا  جىب دېمهستىن ئهۋزهل دېيىشىمنهسىھهت قىلىش ۋا يمېنىڭ مهخپى
 :نهسىھهت قىلىشقىمۇ يهنه نۇرغۇن دهلىللهر كهلگهن

 ئۆمهر ئىبنى خهتتاب  توغرۇلۇقى قۇر ئايالنىڭ ئايالالرنىڭ تويلبى  قىلىشى مۇراجىئهتغا  

ــۇ ــته ب ْيــُتْم ِإْحــَداُهنَّ ِقْنطَــارًا َفــَال تَْأُخــُذوا ِمْنــُه َشــْيًَّاَوِإْن َأَرْدُمتُ اْســِتْبَداَل َعْوجإ َمَكــاَن  نىــڭ:تائاالهللا ھهق  َعْوجإ َوَآتـَ

ۋېتىپ، ئورنىغا يهنه بىر خوتۇننى ئالماقچى بولساڭالر، ئۇالرنىڭ بىرىگه (مهھـرى ىئهگهر بىر خوتۇننى قوي

نهرســىنى قايتۇرۇۋالمــاڭالربهرگهن بولســاڭالرمۇ ئۇنىڭــدىن ھېچقىلىــپ) كــۆپ مــال  1132F

ســۆزىنىڭ  دېــگهن ۳
  تهپسىرىگه مۇراجىئهت قىلىڭ!

  دهقكه مهككىـده ئـۇرۇش ئهمرى ئىبنى سـهئىد ئهلئهشـئائىز ئىبنى ئهمرىنىڭ قوماندان ساھابه
 قىلىشنىڭ ھاراملىقى توغرىسىدا قىلغان نهسىھىتى 

ئـۇ  ،ئهمـرى ئىبنـى سـهئىدكه ھشۇرهي ئهبۇ ،دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇھشۇرهي ۇئىمام بۇخارى ئهب

ًَْال قَـاَم بِـِه النَّـِيبُّ { مهككىگه قوشۇن ئهۋهتمهكچى بولغاندا مۇنداق دېگهن ئىدى: ائْـَذْن ِيل أَيـَُّهـا اْألَِمـُري ُأَحـدِّْثَك قـَـ
نَــ َعْتــُه أُُذنَــاَي َوَوَعــاُه قـَْلــِيب َوأَْبَصــَرْتُه َعيـْ ِم اْلَفــْتِح مسَِ َْ ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم اْل َــَد ِمــْن يـَــ ــَد الََّ َوأَثـْــَىن َعَلْيــِه ُمثَّ َصــلَّى الَّ اَي ِحــَني َتَكلَّــَم بِــِه محَِ

ِم اْآل  َْ ََْ ُحيَّرِْمَها النَّاُس َفَال حيَِلُّ ِالْمرٍِ  يـُْؤِمُن بِالَِّ َواْليَـ ُ َو ماڭـا  !ئهمىر ىئ{ }ِخِر َأْن َيْسِفَك ِبَا َدًماقَاَل ِإنَّ َمكََّة َحرََّمَها الَّ

نى ھهدىسـ ئېيتقـانمهككه فهتىھ بولغان كۈننىڭ ئهتىسـى  رىڭ، مهن سىزگه پهيغهمبهر ېئىجازهت ب

نى سـۆز ئـۇ پهيغهمـبهر  .م ئاڭلىغان، قهلبىم يادلىۋالغـانىقىئۇ سۆزنى ئىككى قۇل .رهيېسۆزلهپ ب

سـانا يـولالپ ا ھهمدۇقهللا نى ئىككى كۆزۈم بىلهن كۆرگهن ئىدىم. پهيغهمبهر ئۇ زات ،ۋاقىتتا دېگهن
ئۆزى تائاال هللابهلكى  ،دىمىكىشىلهر ھارام قىل مهككىنى ھهقىقهتهن«مۇنداق دېگهن ئىدى:  ،ۇپبول

ى بـار ئىنسـاننىڭ ئـاخىرهت كـۈنىگه ئىمـان ۋه اقـهللا .ھارام قىلدى (يهنـى ھـۆرمهتكه ئىـگه قىلـدى)
  1133F٤.}»شى ھاالل بولمايدۇۈمهككىده قان تۆك

 سهلمان   نىڭ ئۆمهر اقىتتىكـى قىلغـان ىنى كـۆرگهن ۋقۇمىنىڭ ئۇزۇنلـىغا ئۇنىڭ كىي
  ىتىمۇراجىئ

ــاھابىل ــاۋىيه هبهزى س ــپه  رنىڭ مۇئ ــدنى خهلى ــوغلى يهزى ــا ئ ــنلىگهن غ ــپ تهيى ــا قىلى ۋاقىتت
 دهلىللهر كۆپ.  كهلگهن بۇ ھهقته ائوخشاش ۋه ئۇنىڭدىن باشق غاقىمۇراجىئهت قىلغانلى

                                                                                                                                                                                                 
 ھهدىس -7098» سهھىھۇل بۇخارى« ۱
 بهتكىچه -53بهتتىن  -51جىلد  -13» فهتھۇل بارى« ۲
 ئايهت -20سۈره نىسائ  ۳
 ھهدىس -104بۇخارى رىۋايىتى،  ٤
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قىلىـش يـاكى  يئهمىرگه نهسـىھهتنى مهخپىـ ،ئوبدان بىلگۈچىهللاتوغرىسىنى  ،قارىشىممېنىڭ 
 قاراشلىق: قىلىش تۆۋهندىكىلهرگه ائۇنى ئاشكار
 الى ۋھئهنىڭ نهسىھهت قىلىنغۇچى (يهنى ئهمىر) .بىرىنچى

ســىپ اۋالىغــا قــاراپ، قوبــۇل قىلىشــقا مۇنقىلىنغۇچىنىــڭ ئهھقىلغــۇچى نهســىھهت  نهســىھهت
 . كېرهكتىنى تاللىشى ىۋاس

 ئهھۋالى  رنىڭھازىر كىشىله .ئىككىنچى
ى قى ۋه بىرلىكنـى پارچىلىماسـلىقرماسـلىۇجـۈرئهت قىلىـپ فىتـنه تۇغد كىشىلهرنىڭ ئهمىـرگه

غـا نهسـىھهت  ئوسـمان ئىبنـى ئهففـان  ىلغۇچى ئوسامه ئىبنـى زهيـد بهزىده نهسىھهت ق ،ئۈچۈن
نهسىھهت قوبـۇل ىن ئۇنىڭد اڭالپمۇ ئىالرۋزهل. بهزىده باشققىلىشى ئه نهسىھهت يمهخپىندهك، اقىلغ

ــۇ شــ ،قىلىشــى ئۈچــۈن نىڭ كىشــىلهرنى مهككىــده جهڭ قىلىشــقا كېتىۋاتقــان ئهمىرنىــڭ ھرهيۇئهب
مهككىنىڭ ھۆرمىتى توغرىسـىدا قىلغـان  ،ئهسكهرلىرى بىلهن جهڭگه چىقىشتىن توختىتىش ئۈچۈن

 ئهۋزهل. ىقىلىش نهسىھهت ائاشكار ،تىگه ئوخشاشىنهسىھ
 ۋالى نهسىھهت قىلغۇچىنىڭ ئهھ .نچىىئۈچ

 دا،اشقىالر سـۈكۈت قىلىـپ تۇرغانـب« :ئۆزى ھهققىده ئارقىلىقهسىھهت قىلغۇچى ئۆز نهسىھىتى ن
رىيا قىلىش ۋه باشقىالرغا ئاڭلىتىش مهقسىتىده  ،دېيىلىش ئۈچۈن »ئهمىرگه نهسىھهت قىلغان ئادهم

 .ى الزىمققىلماسلىنهسىھهت 

غـا   توغرۇلـۇق ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب  ققـاسهۋ ۇد ئىبنى ئهبفه خهلقىنىڭ سهئۇبۇ يهرده ك
 لىدۇ.ېنى ئهسلهپ ئۆتۈشكه توغرا كقىلغان شىكايىتى

توغرۇلـۇق ھهمـمه  د يىلى كۇفه خهلقى سهئ -١٦رىيىنىڭ ھىج[ ئىبنى كهسىر مۇنداق دهيدۇ:

 دېيىشـتى. ئـۆمهر  ›د نامـازنى ياخشـى ئوقۇيالمايـدۇسـهئ‹ :ھهتتـا ئـۇالر .شـىكايهت قىلـدى ئىشتا
لىـدۇ: ىدا مۇنـداق دېي»سـهھىھ مۇسـلىم«لىقىدىن ئېلىپ تاشلىدى. يفه خهلقىنىڭ ۋالىۇدنى كسهئ

ــۆمهر  ــادهم ئهۋهتتــىىفه خهلقىنىــڭ ئهھــۋالىنى ســورىغۇكــ ئ ــاده ئىبنــى ئوســامه  .لى ئ پهقهت قهت
ئۇ زاتنى ماختاشتى. ئۇ ئادهم ئورنىـدىن تـۇرۇپ مۇنـداق  كىشى بارچهىسىملىك بىر ئادهمدىن باشقا ئ

هر تهقسـىم قىلمايـدۇ، ئادىـل ھۆكـۈم ۋسـهئد بـارا ،سـىزكىشۈبھى ،دىڭلىزدىن سوراپ قادېدى: سهن ب
 بىرگه چىقمايدۇ. بىلهن  قىلمايدۇ، قوشۇن

شـىلهرگه ئـاڭلىتىش نىڭ بـۇ بهنـدهڭ رىيـا ۋه كىېسـ! بـۇ سـۆزنى هللائـى ‹د مۇنـداق دېـدى: سهئ
ه نــامرات قىلغىــن ۋه ئــۇنى دېــگهن بولســا، ئۇنىــڭ ئــۆمرىنى ئــۇزۇن قىلغىــن، ھهمىشــ مهقســىتىده

 ›قىلغىن! مۇپتىالىتنىلهرگه ف
قىشـىنى ئىككـى كۆزىـدىن كۆتـۈرۈپ  لغانـداقائۇ ياشىنىپ  دنىڭ قاغىشى يهتتى،ئۇ ئادهمگه سهئ

كىشـىلهر:  نىـڭ ھهققىـدهئۇ .ئـۇالرنى چىمـدىۋاالتتى ،قوياتتى ۋه يولدا ئۆتكهن قىزالرغا توغرا بولـۇپ
 شهتتى.ىيېد ›نىڭ قاغىشى تۇتتىدسهئ وۋاينىرى بېر بولغان قىتنىگه گىرىپتاف‹

) قاتارىـدا نـامزاتالر خهلىپىلىككه كۆرسـهتكهن كېيىنئۆزىدىن ئۆز ۋهسىيىتىده سهئدنى ( ئۆمهر 
سـىلهرنىڭ  ،ه ئهمىرلىك يهتسه مهيلى ئهگهر يهتمهي قالساگدىپ مۇنداق دېگهن ئىدى: سهئزىكىر قىل
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چــۈنكى مهن ئــۇنى خىــزمهتتىن ئــاجىز  ،نۇرســۈهشتئــۇنى ياردهمل ،قايســى بىــرىڭالر مهســئۇل بولســا
 1134F۱.]لىپ تاشلىمىدىمېىن ئىدكهلگهنلىكتىن ياكى خىيانهت قىلغانلىقتىن ھوقۇق

نهسـىھهتنى  انـدىننهسىھهت قىلغۇچى مۇشۇ ئهھۋالالرغـا رىئـايه قىلىـپ، ئ ،خالىساهللا ،توغرىسى
 يمهخپىـ ،ئۇسلۇبىنى تاللىشى الزىـم. ئهگهر بىلهلمىسـه پقىلىشنىڭ مۇناسى اياكى ئاشكار يمهخپى

 ى غهنهمنىــڭنــمۇشــۇ مهســىلىنىڭ بېشــىدىكى ئىيــاز ئىب غــابۇنىڭ ،خالىســاهللاقىلغىنــى ئهۋزهل. 

 دهلىــل قىسسىســىر ۇبىــلهن بولغــان مهزكــ نىــڭ ئوســمان   دئوســامه ئىبنــى زهيــۋه  ھهدىســى
 بوالاليدۇ.

 
 ئهمىرگه ھۆرمهت قىلىش .نچىىئۈچ

 
. مهن بۇنىڭغـا ئهبـۇ نىـڭ ئهمىـر ئالدىـدىكى مهجبۇرىيهتلىرىـدىنھـۆرمهت قىلىـش ئهزاالرئهمىرگه 

ئهمىرگه ئىززهت قىلىش ۋه ئۇنىڭغا ھۆرمهت قىلىشـنىڭ «دېگهن كىتابىنىڭ » ئهسسۈننه« نىڭئاسىم
نى دهلىــل رنهچــچه ھهدىســله ا رىــۋايهت قىلغــان بىــرددېــگهن بابىــ» توغرىســىدا بايــانىپهزىلىتىنىــڭ 

 :كهلتۈرىمهن

   مۇئاز ئىبنى جهبهل پهيغهمبهر  ،دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ  :َمخْـٌس «مۇنداق دېـگهن
: َمْن َعاَد َمرِيًضا، َأْو َخرََ  َمَع َجَناَزٍة، َأْو َخرََ  غَ   ازِيًا، َأْو َدَخَل َعلَـى ِإَماِمـِه يُرِيـدُ َمْن فـََعَل َواِحَدًة ِمنـُْهنَّ َكاَن َضاِمًنا َعَلى الَِّ

ِقريَُه، َأْو قـََعَد ِيف بـَْيِتِه َفَسِلَم النَّاُس ِمْنُه َوَسِلَم ِمَن النَّـاسِ  َْ نىڭـدىن كىمكـى ئۇ ،ئىـش بـارتۈرلـۈك بهش « »تـَْعزِيَزُه َوتـَ

 ،بىـلهن بىـرگه چىقسـا اجىنـاز ،سـهل يوقلىسـاېك :پىل بولىدۇېه كتائاال ئۇ ئادهمگهللا ،بىرنى قىلسا
 ،ھـۆرمهت قىلىـش نىيىتـى بىـلهن كىرسـهشـىغا ئـۇنى ئىـززهتلهش ۋه ېنىڭ قىئهمىر ،غازاتقا چىقسا
  1135F۲.»ئۇ ئادهممۇ كىشىلهردىن ساالمهت قالسا ،كىشىلهر ئۇ ئادهمدىن ساالمهت قالسا ۇپ،ئۆيىده ئولتۇر

 هرئهبۇ بهك  هر بنىدۇ، ئۇ مۇنداق دهيدۇ: مهن پهيغهمىرىۋايهت قىلدېگهنلىكى مۇنداق  ڭنى 

َوَمـْن َأَهانَـُه َأَهانَـُه  الَُّ  هُ السُّـْلطَاُن ِظـلُّ الَِّ ِيف اَألْرِض َفَمـْن َأْكَرَمـُه َأْكَرَمـ« ئاڭلىغان ئىـدىم:گىنىنى ېنىڭ مۇنداق د
 تائاال ئۇنىهللا ،ھتىرام قىلساېئۇنىڭغا ئكىمكى  .ائاالنىڭ يهر يۈزىدىكى سايىسىدۇرتهللاپادىشاھ « »الَُّ 

 1136F۳.»قىلىدۇ تائاال ئۇنى خارهللا ،كىمكى ئۇنى خارلىسا .قىلىدۇ ھۆرمهتلىك
ــۆزگه  ــۇيرۇقالرنى ك ــۇ ب ــش ۋه ئ ــىيلىق قىلى ــا ئاس ــڭ بۇيرۇقلىرىغ ــده ئۇنى ــارالش بهزى ــى خ ئهمىرن

خىره لهش بىـلهن مهسـبئهمىرنى سـۆز، كـۆز ئىشارىسـى ۋه ئهيىـ بهزىده ؛لىدۇئىلماسلىق ئارقىلىق بو
بولىدىغان جىسـمانىي يـاكى  سهۋهبئۇ ئهمىرنى كۆزگه ئىلماسلىققا  ؛ بهزىدهقىلىش ئارقىلىق بولىدۇ

ئهمىرنى سۆكۈشكه گهپ دارىتىش بىـلهن  ؛ بهزىدهلهش ئارقىلىق بولىدۇتسۈپهت بىلهن سۈپه يئهخالقى
باشقىالرنى ئهمىرنـى خارالشـقا ۋه ئۇنىڭغـا ئاسـىي  ؛ بهزىدهش ئارقىلىق بولىدۇنى ماختايئۇنىڭ غهيرى

ئهمىرنىـڭ مهرتىۋىسـىنى كهم سـۇندۇرىدىغان ۋه  ،ئومـۇمهن .شقا روھالنـدۇرۇش ئـارقىلىق بولىـدۇبولۇ
                                                           

 بهت -101جىلد  -7» ئهلبىدايه ۋهننىھايه« ۱
 ھهدىس -1021دېگهن كىتابى، » ئهسسۈننه«ئىبنى ئهبى ئاسىمنىڭ  ۲
 ھهدىس -1024» ئهسسۈننه« ۳
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) كىرىـپ اسـتىغاقانـداق بىـر ئىـش خـارالش (دېـگهن مهزمۇننىـڭ ئقسان يهتكۈزىدىغان ھهرۇئۇنىڭغا ن
 .تىدۇېك

گىـر قـۇل ېسىك، نېقۇالقلىرى ك–گهرچه بېشى قۇرۇق ئۈزۈمگه ئوخشاش ياكى بۇرۇن پهيغهمبهر 
ئـۇ چوقـۇم  ،ئۇرۇنىـدىكهنكىمكـى ئهمىرنـى خارالشـقا  .نغـاۇئهمىرگه ئىتائهت قىلىشقا بۇير ىمۇبولس

 دۇچار بولىدۇ. قېلىشقا ۋه مهھرۇم بئازا ،ئاخىرهتته ،ىغانىڭ خار قىلىشهللادۇنيادا 

 هئهبۇ بهكر  :َم « دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ، ئۇ مۇنداق دهيدۇ من َأجلَّ سلطان هللا أجّله هللا يـ
  1137F۱.»ھۆرمهتلهيدۇقىيامهت كۈنى ئۇنى تائاال هللا ،ھۆرمهتلىسهىنى ھنىڭ پادىشاهللاكىمكى « »القيامة

ئهت ھـۆكمى ىچۈنكى ئـۇ شـهر ،لىدۇېالرغا ئهمىر بولغان ھهرقانداق ئادهمگه ئۇيغۇن كمانا بۇ باشقى
 دا ئۇنىڭ بايانى ئۆتۈپ كهتتى. ىرىئهمىردۇر. يۇقبىلهن 

  ئهبۇ مۇسا  دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ، پهيغهمبهر :ِإنَّ ِمـْن ِإْجـَالل الَِّ « مۇنـداق دېـگهن
ـــــْيَبِة اْلُمْســـــِلمِ تـََعـــــاَىل: ِإْكـــــرَ  ـــــْلطَاِن اْلُمْقِســـــطِ ُقـــــْرآِن َغـــــْريِ اْلَ ـــــاِيل ِفيـــــِه، َواْجلَـــــاِيف َعْنـــــهُ ، َوَحاِمـــــل الْ اَم ِذي الشَّ  »، َوِإْكـــــرَاَم ِذي السُّ

تاشالپمۇ قويماي ئۆزلهشـتۈرگهن ئـادهمنى ياشانغان مۇسۇلماننى، قۇرئاننى چهكتىن ئاشۇرۇۋهتمهي ۋه «
  1138F۲.»جۈملىسىدىندۇر تائاالنى ئۇلۇغالشنىڭهللاھهمده ئادىل ھۆكۈمراننى ھۆرمهتلهش 

ئهھــمهد ئىبنــى  ۋه فۇزهيــل ئىبنــى ئىيــاز[ يه مۇنــداق دهيــدۇ:يــىمشــهيخۇل ئىســالم ئىبنــى تهي
 ،يىمىز بولىـدىغان بولسـاھهنبهلگه ئوخشاش ئالىمالر مۇنداق دېگهن: ئهگهر بىزنىڭ ئىجابهتلىك دۇئـا

  1139F۳.]هتته پادىشاھ ئۈچۈن ئاتاپ قىالتتۇقۋئۇنى ئهل بىز

ا، پهيغهمبهرگه قهللا لهر!مۇئمىنئى  َأِطيُعوا الََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأْوِيل اَألْمـِر ِمـْنُكمْ  :تائاالنىڭهللابى ۇقۇرت

نىڭ تهپسـىرىده مۇنـداق ىدېـگهن سـۆز 1140F٤ڭالردىن بولغان ئىش ئۈستىدىكىلهرگه ئىتـائهت قىلىڭـالرۈۋه ئۆز

كىشىلهر پادىشاھلىرىغا ۋه ئالىملىرىغـا ھـۆرمهتال  مۇنداق دېگهن: ل ئىبنى ئابدۇلالھ ھسه[ دهيدۇ:
 ،ۇالر بـۇ ئىككـى تۈرلـۈك كىشـىلهرگه ھـۆرمهت قىلسـائـداۋاملىق ياخشىلىقتا بولىدۇ. ئهگهر  قىلسا،

ئهگهر ئۇالر بۇ ئىككى تۈرلۈك كىشـىلهرنى  ؛قىلىدۇ ىنى ئىسالھكتائاال ئۇالرنىڭ دۇنيا ۋه ئاخىرهتلىهللا
  1141F٥.]ىنى بۇزىدۇكتائاال ئۇالرنىڭ دۇنيا ۋه ئاخىرهتلىهللا ،كۆزگه ئىلمىسا

 .ده شهك يوقدېيىلگهنلىكىبۇ سۆزنىڭ ياخشى پادىشاھ ۋه ياخشى ئالىمالرنىڭ ھهققىده 
  

 :ئهسكهرتىش
بىزنـى «ىمىزنى ققىلىشقا چاقىرغانلىقانداق بىر كىشى بىزنىڭ پۇقراالرنى ئهمىرگه ھۆرمهت چېھ

ــى ئاقال ــاقىردىئهمىرن ــقا چ ــۇن »ش ــان قىلمىس ــىزكى .دهپ گۇم ــز ئوتتۇر ،شۈبھىس ــالابى ــا يول ھ غ
ــاقىرىمىز،  ــارچهچ ــۈنكى ب ــالمنىڭ  چ ــتا ئىس ــاقىرىقىئىش ــش  چ ــۆرمهت قىلى ــرگه ھ ــۇنداق. ئهمى ش

 . لىقنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى بىر ئىشلچىللىق ۋه سولئوڭچى
                                                           

 ھهدىس -1025» ئهسسۈننه« ۱
 ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى ۲
 بهت -391جىلد  -28» مهجمۇئۇل فهتاۋا« ۳
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -59سۈره نىسائ  ٤
 بهت -260جىلد  -5» تهفسىيرۇل قۇرتۇبى« ٥
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ىن توسـقان ۋه ئۇنىڭـدىن نـى خارالشـتئهمىر پهيغهمـبهر  ،خـارالش بولـۇپ ئهمىرنى لىقلسولچى
 دا سۆزلهپ ئۆتتۇق. ىرىشلىرىنى يۇقۈنۈۆرك ىر قىسىمبىز خارالشنىڭ ب .قورقۇتقان

لگهن ئىشـتۇر. ۈۋه سـۆك چهكلهنـگهن ئـۇ ھهم ئهمىرنى ھـۆرمهت قىلىشـتىكى ئوڭچىللىـق بولسـا
ئۇنىـڭ مـۇنكهر ئىشـلىرىنى  خهتهرلىكراقـىۇنىڭـدىنمۇ غا سۈكۈت قىلىش، ئىئهمىرنىڭ مۇنكهر ئىشلىر

دۇرۇس  ۋه تىشېـئاقالش، ئۇ ئىشالرنى ياخشىلىققا بۇراپ چۈشهندۈرۈش، ئۇنى ماختاشـتا چوڭقـۇرالپ ك
 .ھېسابلىنىدۇ شلىرىدىنۈنۈبولمايدىغان سۈپهتلهر بىلهن سۈپهتلهش ئۇنىڭ كۆر

 ى ئۈچـۈنئـۆزبىۋاسـىته  قىلىـشئهمىـرگه ھـۆرمهت ، شـۇكى كـۆز قارىشـىمنىـڭ ېمبۇ مهسـىلىده 
ى سـاقالش كىنـىلنىـڭ بىرىتىجامائ الربهلكـى مۇسـۇلمان بولماسـتىن،مهقسهت قىلىنىـدىغان ئىـش 

پ لۇرىدا ئاگاھالندۇرۇىيۇق ،مهقسهت بولۇپ يھىم شهرئىۇرىلىدىغان ئىشتۇر. مانا بۇ مېلىپ بېئۈچۈن ئ
ىڭغـا ئاسـىي بولۇشـقا ۋه ئۇنىڭغـا ئۇن چۈنكى ئهمىرنى خارالش ۋه ئـۇنى كـۆزگه ئىلماسـلىق ،ئۆتۈلدى

ــڭ بىرلىېئهگىشــىپ ك ــدىغان ئىتائهتســىزلىك ۋه جامائهتنى ــى پارچىالشــقا كلى ــدۇ.  ســهۋهبىن بولى
 لۈنۈشـنىڭۆئاسـىيلىق ۋه ب ئـارقىلىق اليسىزكى، ئهمىـرگه ھـۆرمهت قىلىـشۋاالۈشۇنى كۆر دىنبۇنىڭ

هلـگهن بۇيرۇقنىـڭ ھهقىـقهتهن كىجتىھـاد ئهمىـرگه ھـۆرمهت قىلىشـقا بۇ ئ الغىلى بولىدۇ.ئ ئالدىنى
دېــگهن ســۈپىتىنىڭ ســهۋهبىدىن  »ئهمىرلىــك«بهلكــى ئهمىرنىــڭ  ،ئۇنىــڭ زاتــى ئۈچــۈن بولماســتىن

  .ياخشى بىلگۈچىهللا ،اللهت قىلىدۇئىكهنلىكىگه دا
 ھـۆرمهت قىلىـش ۋه ىـش، نهسـىھهت قىلىـشئـاڭالش، ئىتـائهت قىل ئالدىـدىكى الرنىڭ ئهمىرائهز

نى ىنـى ساقالشـكنىـڭ بىرلىىتىجامائ الرمۇسـۇلمان لىيهتـتههئهميهتلىرى ىمهجبـۇربـارلىق  قاتارلىق
ــدۇ ــهت قىلى ــۇمهقس ــا ب ــارهت  . مان ــائهتتىن ئىب ــجام ــان ھىم ۇم ــهرئىبولغ ــهت يش ــا مهقس  قىلىقالرئ

 بولىدۇ.ى ئىسالھ ي ۋه دۇنيالىقمۇسۇلمانالرنىڭ دىنى

رًا َفَماَت ِإالَّ َماَت ِميَتًة َمْن رََأى ِمْن أَِمريِِه َشْيًئا َيْكَرُهُه « نىڭ: پهيغهمبهر  فـَْلَيْصِربْ َعَلْيِه فَِإنَُّه َمْن فَاَرَق اجلََْماَعَة ِشبـْ
كىمكـى  .قىلسـۇن رۋسـهئۇنىڭغـا  ،كۆرسـه نىئىش هربىرياقتۇرمايدىغان دىن ىكىمكى ئهمىر« »َجاِهِليَّـةً 

دېگهن  1142F۱»ئۆلۈمىده ئۆلگهن بولىدۇ هتىيلىجاھئۇ پهقهت  ،جامائهتتىن بىر غېرىچ ئايرىلىپ ئۆلىدىكهن
نىـق ېى ساقالشـنىڭ ئوتتۇرىسـىدا ئكىنـىلسۆزىده ئهمىرگه ئىتائهت قىلىش بىـلهن جامائهتنىـڭ بىر

 ئاالقه بار.
 يهتلىرىىئالدىدىكى مهجبۇر ئهزاالرنىڭ ئهزاالر .نچىىئۈچ
 )ئا–يهتلىرىىئالدىدىكى مهجبۇر نىڭ قېرىنداشلىرىئهزا(يهنى 

 

  پهيغهمــبهر :َفــُع نـَْفَســُه َعلَــى ُكــ« مۇنــداق دېــگهن ــْد قَــاَل فـَيَـْعَمــُل بَِيَديْــِه فـَيَـنـْ ََْ جيَِ َا فَــِإْن  لِّ ُمْســِلٍم َصــَدَقٌة قَــاُل
ــاَل فـَُيِعــُني َذا اْحلَاَجــةِ  ــْل َق ََْ يـَْفَع ََْ َيْســَتِطْع َأْو  ــِإْن  َا َف ــاُل ََْ يـَْفَعــلْ  َويـََتَصــدَُّق َق ــِإْن  َا َف ــاُل ــاَل  اْلَمْلُهــََف َق ــاخلَْْريِ َأْو َق ــْأُمُر ِب ــاَل فـََي َق

ََْ يـَْفَعْل قَاَل فـَُيْمِسـُك َعـْن الشَّـرِّ فَِإنـَُّه لَـُه َصـَدَقةٌ  بىـر مۇسـۇلماننىڭ گهدىـنىگه سـهدىقه ھهر« »بِاْلَمْعُروِف قَاَل فَِإْن 

ئىشلهپ  ئىككى قولى بىلهن« :بهر پهيغهمدى. دې ئهگهر تاپالمىسىچۇ؟ ر:هساھابىل .»ۋاجىبرىش ېب
 .دېـدىقـادىر بواللمىسـىچۇ؟ يـاكى قىلمىسـىچۇ؟  ئـۇالر: .دېدى »رىدۇېۋه سهدىقه ب ئۆزى پايدىلىنىدۇ

 .دېـدى قىلمىسـىچۇ؟ ئۇالر: .دېدى» رىدۇېنگه ياردهم بھاجهتمهقىيىنچىلىقتا قالغان « :بهر پهيغهم
                                                           

 بۇخارى رىۋايىتى ۱
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» سۇنۇان ئىشقا بۇيرغياخشى دهپ تونۇل«ياكى مۇنداق دېدى: » سۇنۇياخشىلىققا بۇير« :مبهر پهيغه

 مـۇئۇ ارتسـۇن،تقىلىشـتىن ئـۆزىنى  يامانلىقكىشىلهرگه « :بهر پهيغهم .دېدىقىلمىسىچۇ؟  ئۇالر:
  1143F۱.دېدى »دۇھېسابلىنى سهدىقه

  ئهبۇ زهر :ََل الَِّ َأيُّ اْألَْعَمـاِل  قـُْلـُت يَـا دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ، ئـۇ مۇنـداق دېـگهن َرُسـ
ميَـاُن بِـالَِّ َواجلَِْهـاُد ِيف َسـِبيِلهِ « :أَْفَضُل قَالَ  قَـاَل  »أَنـَْفُسـَها ِعْنـَد َأْهِلَهـا َوَأْكثـَُرَهـا َمثَنًـا« :قَـاَل قـُْلـُت َأيُّ الّرِقَـاِب أَْفَضـُل قَـالَ  »اْإلِ

ََْ أَفْـَعْل قَالَ  َ  »تُِعُني َصانًِعا َأْو َتْصَنُع ِألَْخَرقَ «:قـُْلُت فَِإْن  َل الَِّ أَرَأَيْـَت ِإْن َضـُعْفُت َعـْن بـَْعـِض اْلَعَمـِل قَـاَل قَاَل قـُْلـُت يَـا َرُسـ
ــى :مهن» َتُكــفُّ َشــرََّك َعــْن النَّــاِس فَِإنـََّهــا َصــَدَقٌة ِمْنــَك َعَلــى نـَْفِســكَ « ــڭ هللا ئ ــۇلنى ــى !ىرهس ئهڭ ئهمهل  قايس

 »قىلىـش يولىدا جىھادغا ئىمان كهلتۈرۈش ۋه ئۇنىڭ تائاالهللا« :مبهر پهيغه .دىمهپ سورىئهۋزهل؟ د

ئىگىسـىنىڭ « :مـبهر پهيغه .دېـدىم؟ نى ئـازات قىلىـش ئهۋزهلقـۇلخىلدىكى  قايسى مهن: .دېدى
ــده ئهڭ ئېســىلى ــدى» قىممهتلىكــى ئهڭپۇلىســى  ،نهزىرى ــداق  مهن: .دې قىاللمىســامچۇ؟ ئهگهر ئۇن

پهقهت قىاللمايــدىغان كىشــىگه قىلىــپ  يــاكى بهرگىــنقىلغۇچىغــا يــاردهم « :پهيغهمــبهر  .دېــدىم
 سـىدىنبهزى ىڭنئهمهللهرشۇ ئهگهر مهن  !هر بهرسىلهۋخه !نىڭ ئهلچىسىهللا ىمهن: ئ .دېدى »هرگىنب

نى ڭلىشـتىن ئـۆزۈىق يامـانلىق گهكىشىلهر: «مبهر پهيغه. دېدىم ؟قانداق قىلىمهن ئاجىز كهلسهم
 1144F۲.دېدى »ه ھېسابلىنىدۇسهدىق ئۈچۈن ڭۈئۆزۇ شارتقىن، ئهنه ت

ــاق  ــتىن ئورت ــى ھهدىس ــۇ ئىكك ــدىغان مهنب ــۇكى هپايدىلىنى ــدا ئهگهر  ،ش ــىلهرگه پاي ــىز كىش س
ســىز مۇشــۇ ئىككىــال ھــالهتته  ،خالىســاهللا .ىڭىزنى ئــۇالردىن يىغىــڭقيامــانلى ،يهتكۈزهلمىســىڭىز

نچى ىسىز. ئهگهر يامانلىقىڭىزنىـڭ كىشـىلهرگه تاجـاۋۇز قىلىشـىدىن ئىبـارهت ئـۈچگه ئېرىشىئهجىر
نىڭ ىمهن مۇسـۇلمان كىشـ ،سىزگه گۇناھ يۈكلىنىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ،ھالهتكه يۆتكىلىپ قالسىڭىز

نى ئىككـى قىسـىمغا ىىن ئىبـارهت ئاالقىسـدلىپ بارىدىغان گـۈزهل ئهخالقىـېرىنداشلىرى بىلهن ئېق
نىڭ ىمانـا بـۇ مۇسـۇلمان كىشـ .نـى يىغىـشئهزىيهتدىن ىرىرىنداشـلېق ،بۆلىمهن. بىرىنچى قىسمى

 .غان مۇئامىلىـدىكى تهلهپ قىلىنىـدىغان ئهڭ تـۆۋهن ئـۆلچهملىـپ بارىـدىېرىنداشلىرى بىـلهن ئېق
 بۇ مۇسۇلماننىڭ ئهڭ ئهۋزهل ھالىدۇر. مانا .رىغا پايدا يهتكۈزۈشىرىنداشلېق ،ئىككىنچى قىسمى
ــام نهۋ ــڭهمهن ئىم ــيه« ۋىنى ــۇۋنهن نهۋهۋىي ـــ ئهلئهربهئ ــس ــ ــق ھهدى ــ »قىرى گهن رىسالىســىده دې
قىلغـانلىقىنى رىئـايه گه تهقسـىم يـۇقىرىقىئۇنىـڭ  ،قىلىپ ىنى ئانالىزپر تهرتىهكهلتۈرگهن ھهدىسل

ئهزىيهتنـى كىشـىلهردىن  ىى ھهدىسنى كهلتۈرگهن بولۇپ، بىـرئارقا ئىككئۇ ئارقىمۇ ،چۈنكى .بىلدىم

َا َال « :ئــۇ .يىغىــش ھهققىــده َا َوَال تـََباَغُضـ  ،ت قىلىشــماڭالربىرىڭالرغــا ھهســه–بىــر» «َحتَاَســُدوا َوَال تـََناَجُشــ

كېـيىن  .ھهدىـس -٣٥ دېـگهن» ڭالردۈشمهنلهشـمه ۋه ماڭالرۇقىرى قويۇپ، خېرىدارنى ئالـدىباھانى ي
دىكى يهنه بىـر ھهدىسـنى كىشىلهرگه پايـدا يهتكۈزۈشـكه قىزىقتـۇرۇش توغرىسـى ،پۈئۇنىڭغا ئهگهشتۈر

ُ َعْنُه ُكْربًَة « :ئۇ .كهلتۈرگهن نـَْيا نـَفََّس الَّ ِم اْلِقَياَمـةِ َمْن نـَفََّس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الدُّ َْ مكى بىر ىك«» ِمْن ُكَرِب يـَـ

 دىنتائـاال ئـۇ كىشـىهللا ،نچىلىقنـى كۆتۈرۈۋهتسـهىنچىلىقلىرىـدىن بىـر قىيىقىي ندىن دۇنيـاىئمۇم
ۇر. تھهدىسـ -٣٦ دېـگهن »تىدۇېقىيىنچىلىقنى كۆتۈرۈۋدىن بىر ىلىرقىيامهت كۈنىنىڭ قىيىنچىلىق

                                                           
 ىم رىۋايىتىبۇخارى ۋه مۇسل ۱
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۲



 ت ئى پ ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                              شهرئى ئاساس ھهققىدهجىھاد تهييارلىقى 

 

306 
 

 ولـۇپ، تۆۋهنـدىكىمانا بۇ تهقسىم ۋه تهرتىپ قۇرئـان كهرىمنىـڭ نۇرغۇنلىغـان ئايهتلىرىـده كهلـگهن ب

الََّ َلَعلَُّكـْم تـُْفِلُكـوَن َواتـَُّقـوا يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَْأُكُلوا الّرِبَـا َأْضـَعافًا ُمَضـاَعَفًة َواتـَُّقـوا  :ئايهتلهر ئۇنىڭ جۈملىسىدىن

ـِْفــرَ  ــَماَواُت النَّــاَر الَّــِيت ُأِعــدَّْت ِلْلَكــاِفرِيَن َوَأِطيُعــوا الََّ َوالرَُّســوَل َلَعلَُّكــْم تـُْرَمحُــوَن َوَســارُِعوا ِإَ  َم ةإ ِمــْن رَبُِّكــْم َوَجنَّــةإ َعْرُضــَها السَّ

لهر! جازانىنى قاتمۇقات ئاشۇرۇپ يـېمهڭالر، مۇئمىنئى  الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن ِيف السَّرَّاِء َوالضَّـرَّاءِ َواَألْرُض ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقَني 

كـاپىرالر ئۈچـۈن  .دىن (نهھىي قىلغان ئىشالرنى تهرك ئېتىپ) قورقۇڭالرهللامهقسىتىڭالرغا ئېرىشىش ئۈچۈن 
سـىلهرگه  ر.شـالردىن) سـاقلىنىڭالىتهييارالنغان دوزاختىن (يهنى دوزاخقا كىرىشكه سهۋهب بولىدىغان يامان ئ

پهرۋهردىگارىڭالرنىـڭ مهغپىـرىتىگه ۋه  .ا ۋه پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىڭـالرقهللارهھمهت قىلىنىشى ئۈچۈن، 
تهقـۋادارالر . زېمىـنچه كېلىـدىغان جهنـنهتكه ئالـدىراڭالر–تهقۋادارالر ئۈچۈن تهييارالنغان، كهڭلىكى ئاسمان

   .1145F۱دۇرمال) سهرپ قىلىدىغانالر–يولىدا (پۇلهللاكهڭچىلىكتىمۇ، قىسىنچىلىقتىمۇ 
كېـيىن ئۇنىڭغـا  تى.تائاال ئۇنىڭـدىن توسـهللاكىشىلهرگه زىيان يهتكۈزۈش بولۇپ،  يېيىشجازانه 

ھسـان قىلىـش ئـارقىلىق كىشـىلهرگه ياخشـىلىق ېئ–لىق ۋه ئاسـانچىلىق ھـالهتته خهيـرنچىىيىق
 قىلىشنى ئهگهشتۈردى. 

 تهقۋادارالر (ئۆچ ئېلىشقا قادىر تۇرۇقلۇق) ئاچچىقىنى يۇتىدىغانالر، (يامـانلىق قىلغـان يـاكى بـوزهك

  .1146F۲ياخشىلىق قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇهللاقىلغان) كىشىلهرنى كهچۈرىدىغانالردۇر. 
نى يىغىشـنى بايـان قىلىـش ئهزىيهتئارقىلىق كىشىلهردىن  يۇتۇشئاچچىقنى  تائاال بۇ ئايهتتههللا

قىلىش ۋه ياخشىلىق قىلىش ئارقىلىق ئۇالرغا پايدا يهتكۈزۈشـنى  ئهپۇبىلهن سۆزنى باشالپ، كېيىن 
 چېكىنـدۈرۈشبـۇزۇقچىلىقنى « پتىـتهر مانـا بـۇ تهقسـىم ۋه. الشـتۇردىرئاخى بايان قىلىـش بىـلهن

 لىدۇ. ېگه ئۇيغۇن كىقائىدىس شهرىئهت دېگهن» شتىن ئىلگىرى قىلىنىدۇهلتۈرۈقولغا كنى مهنپهئهت
ئهررازىنىـڭ دېـگهن  داريهھيـا ئىبنـى مـۇ[ مۇنـداق دهيـدۇ: بھهنبهلى ئالىملىرىدىن ئىبنـى رهجه

ئهگهر پايـدا  :سىۋىسـى ئـۈچ بولسـۇنېدىن ئالىـدىغان نهنمىننىـڭ سـئۇم‹ۇكى: شـسۆزلىرىنىڭ بىرى 
ــهڭهليهتكۈز ــان  ،مىس ــالمىغىن؛زىي ــال س ــاڭ خۇش ــن ،قىاللمىس ــا قىلمىغى ــاڭ ؛خاپ  ،ماختىمىس

 1147F۳.]›سۆكمىگىن
رىنداشلىرىغا قىلىدىغان مۇئامىلىسىده تهلهپ قىلىنىـدىغان ئهڭ تـۆۋهن ېمۇسۇلماندىن ق سۆزبۇ 

 . يىغىش نىهزىيهتئ ئۇالردىن رىدۇ، ئۇ بولسىمۇېئـۆلچهمنى كۆرسىتىپ ب
 

  :دۇمهركهزلىشىئىككى ئاساسقا مۇنداق قارىشىمدا  گۈزهل ئهخالقالر مېنىڭ كۆز
 .ھايا .بىرىنچى

ــبهر  ــگهن:  پهيغهم ــداق دې ــا ياخ« »اْحلََيــاُء َال يَــْأِيت ِإالَّ ِمَــْريٍ «مۇن ــپ ھاي شــىلىقتىن باشــقىنى ئېلى

  1148F٤.»كهلمهيدۇ

ٌر ُكلُّهُ « :مۇسلىمنىڭ رىۋايىتىده   دهپ كهلگهن.» ھايا ئۇنىڭ ھهممىسى ياخشىلىقتۇر« »اْحلََياُء َخيـْ

                                                           
 ئايهتنىڭ بىر قىسمىغىچه -134ئايهتتىن  -130سۈره ئال ئىمران  ۱
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -134سۈره ئال ئىمران  ۲
 بهت -294» جامىئۇل ئۇلۇمى ۋهلھىكهم« ۳
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ٤
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ََن ُشـْعَبًة َواْحلَيَـاُء ُشـْعَبٌة ِمـْن «دىـن نهقىـل قىلغـان:  پهيغهمبهر نىڭ   ھۇرهيرهئهبۇ  ميَـاُن ِبْضـٌع َوِسـتُّ اْإلِ
ميـَـانِ  ه ھهدىســىددېــگهن  1149F۱»ۇر، ھايــا ئىماننىــڭ بىــر شاخچىســىشــاخچىد ئىمــان ئــاتمىش نهچــچه« »اْإلِ

 ى مهلۇم. كبىر شاخچه ئىكهنلى ئىماننىڭ شاخچىلىرىدىننىڭ كهلگهندهك، ھايا
قالغــان  شــۇكى، ھايــا تىكى سـهۋهبســلىقلغــا ئالمابـۇ ھهدىســته ھايــادىن باشـقا شــاخچىالرنى تى

چهكلهنـگهن  ،دىـن ھايـا قىلىـدىكهنهللاشاخچىالرنى ئادا قىلىشتىكى سـهۋهبكه ئوخشـايدۇ. كىمكـى 
 نى ئـاداھوقـۇقلىرى–ئارقىلىق ئۇ زاتنىڭ ھهق بېجىرىشتىش، بۇيرۇلغان ئىشالرنى ېئىشالرنى تهرك ئ

 مهنـپهئهتۋه ئۇالرغـا  ئهزىيهتنـى يىغىـشئـۇالردىن  ،قىلىدۇ. كىمكى كىشـىلهردىن ھايـا قىلىـدىكهن
 قىلىدۇ.  ى ئادانھوقۇقلىرى–ئارقىلىق ئۇالرنىڭ ھهقيهتكۈزۈش 

 ھايا ئىككى خىل بولىدۇ: [
  گىنىش بىلهن قولغا كهلمهيدۇ. ئـۇ ۆئ ، ئۇۇپبولھايا ا ئۆزلىشىپ كهتكهن ىغدۇجۋۇيارىتىلىشتا

ئهخالقالرنىـڭ  بىـلهن زىننهتلهيـدىغان هنـدىنى ئۇنىـڭۋه ئـۇ ب ئاتا قىلىدىغانتائاالنىڭ بهندىسىگه هللا
 ئهڭ كاتتىسىدۇر. 

 نـــى، ئـــۇالرنى بىلىـــپ ىئۇنىـــڭ بهنـــدىلىرىگه يېقىنلىق ،كىنىىلئۇنىـــڭ بۈيـــۈكۋه  نـــىهللا
ىنى تونۇشتىن ققهلبلهر يوشۇرغان ئىشالرنى بىلىپ تۇرىدىغانلىىنى، خائىن كۆزلهرنى ۋه قتۇرىدىغانلى

  1150F۲.]قولغا كهلتۈرىدىغان ھايادۇرئارقىلىق  پ ئۆگىنىشئىبارهت تىرىشى
سى ئاز بولسـا، ئـۇ ئـادهم ئىككىنچـى خىـل ىۋىسېن نبىر ئادهمنىڭ بىرىنچى خىل ھايادىن بولغا

 شى كېرهك.ۇقىلىشنى الزىم تۇتئۆز نهپسىگه قارشى جىھاد  ،ھايانى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن
ئـۆزىگه يامـان كـۆرگهننى  ياخشـى كـۆرۈش، ىمۇنى باشـقىالرغئـۆزىگه ياخشـى كـۆرگهن .ئىككىنچى

  .باشقىالرغا ھهم يامان كۆرۈش
ھوقــۇقلىرىنى ئــادا قىلىشــقا تــۈرتكه –نى كىشــىلهرنىڭ ھهقىكىشــ لىقھايــا ھايــا« :ئهگهر بىــز

ــادهم  ئىســالمىي ئهخالقالرنــىۋه  ىتهپســىالترنىــڭ الامكھئه هيــدىكهنمىز،د »بولىــدۇ بىلهلمهيــدىغان ئ
 دىغانىـرېى كۆرسـىتىپ بكىنـىلمه ئىكهنېھوقۇقلىرىنىڭ نـ–ئهگهشسه بولىدىغان كىشىلهرنىڭ ھهق

: ئـۇ بولسـىمۇ .دهيمىـز !»بـار ،ھهئه«: رىـپېبىـز جـاۋاب ب دېگهن سوئالغاقائىده بارمۇ؟  يمۇمىوئ ربى
ئۆزىڭىزگه يامان كـۆرگهن  ؛ياخشى كۆرىشىڭىز ىمۇگرىقنى كىشىلهئۆزىڭىزگه ياخشى كۆرگهن ياخشىل«

 .»يامان كۆرىشىڭىزدۇرىمۇ لىقنى كىشىلهرگنياما

َال يـُـْؤِمُن َأَحـدُُكْم َحـىتَّ « غـان:ىلنىڭ مۇنۇ ھهدىسىدىن پايدىلىنىپ چىقىر مانا بۇ قائىده پهيغهمبهر 
ياخشى  ىمۇشى كۆرگهن نهرسىنى قېرىندىشىغبىرىڭالر ئۆزىگه ياخسىلهرنىڭ « »حيُِبَّ ِألَِخيِه َما حيُِبُّ لِنَـْفِسهِ 

 1151F۳.»يدۇھېسابالنما مۇئمىن كۆرمىگىچه كامىل
رىندىشــىغا يامــان ېئــۆزىگه يامــان كــۆرگهن نهرســىنى ق: «بــۇ ھهدىســنىڭ قارشــى مهزمــۇنى

 .ېگهن بولىدۇد »ئمىن بولمايدۇۇم كۆرمىگىچىلىك

نىـڭ ھهدىسـى شـۇنىڭغا دااللهت  بىز ھازىر سـۆزلهۋاتقان ئهنهس [ مۇنداق دهيدۇ: بئىبنى رهجه
 .خۇرسـهن قىلىـدۇنى خۇرسـهن قىلغـان نهرسـه ىمىن قېرىندىشـئۇمىننى ئۆزىنىڭ مـئۇقىلىدۇكى، م

                                                           
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 بهت -175» ھىكهمجامىئۇل ئۇلۇمى ۋهل« ۲
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۳
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رىندىشىغىمۇ ئىـراده قىلىـدۇ، مانـا بۇنىـڭ ھهممىسـى ېمىن قئۇئۆزىگه ئىراده قىلغان ياخشىلىقنى م
 1152F۱.]بولىدۇ ھاسىلىدىن قمۇكهممهل ساغالم بولغانلىقهلبنىڭ خىيانهت ۋه ھهسهتتىن 

نىـڭ  دىن رىـۋايهت قىلغـان ھهدىسـىمۇ ئهنهس  ئهمرى  ىنئىمام مۇسلىمنىڭ ئابدۇلالھ ئىب

َفَمـْن َأَحـبَّ َأْن يـَُزْحـزََح َعـْن النَّـاِر « مۇنـداق دېـگهن: پهيغهمـبهر  ،بولـۇپكهلـگهن ھهدىسىنىڭ مهنىسىده 
ــبُّ َأْن يـُــْؤتَ َويُــْدَخَل اْجلَنَّــَة  ــْأِت ِإَىل النَّــاِس الَّــِذي حيُِ ِم اْآلِخــِر َوْلَي َْ ــ ــالَِّ َواْليَـ ََ يـُــْؤِمُن ِب ــ ــُه َوُه ِــِه َمِنيَُّت ــهِ فـَْلَتْأت َفَمــْن َأَحــبَّ َأْن « »ى ِإلَْي

ــالَِّ  ََ يـُــْؤِمُن ِب ــ ــُه َوُه ِــِه َمِنيَُّت ــهِ يـَُزْحــزََح َعــْن النَّــاِر َويُــْدَخَل اْجلَنَّــَة فـَْلَتْأت ــبُّ َأْن يـُــْؤَتى ِإلَْي ــْأِت ِإَىل النَّــاِس الَّــِذي حيُِ ِم اْآلِخــِر َوْلَي َْ ــ  »َواْليَـ

ۋه هللامى ۈسه، ئۇ كىشىگه ئۇنىڭ ئۆلـهي دېجهننهتكه كىر يىراق بوالي،تىن خدوزابىر كىشى  قانداق«
ى ياخشـ مۇئـامىلىگه ئۇچراشـنى ئـۆزى قانـداق ؛ئاخىرهت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرگهن ھالهتته كهلسـۇن

  .»ۇنقىلس همۇئامىل نداقشۇ ىمۇكىشىلهرگ ،كۆرسه
 بولمىغـانشهك   :ئۈچ ئىشنى بىلىش ئارقىلىق بولىدۇ همهلىيلهشتۈرۈشئبۇ قائىدىنى قانداق 

 ئۇ ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا قالغان نهرسه.  ،ياخشىلىق بولمىغانشهك   ،يامانلىق
 مىز)ى(دېـگهن سـۆز »ئهزىيهتنـى يىغىـش« :بىز ئۇنىڭغـا ،يامانلىقدىن يىغىلىش تهلهپ قىلىنىدۇ

 :بىــز ئۇنىڭغــا ،تهلهپ قىلىنىــدۇھهم ىــش قىلىــپ ئۆتتــۇق. ياخشــىلىقنى قىل ئىشــارهتئــارقىلىق 
قىلىـپ  ئىشـارهتدېـگهن سـۆزىمىز ئـارقىلىق  »تىشىچه كىشـىلهرگه پايـدا يهتكـۈزۈشېنىڭ يىكۈچ«

ــۇرۇن  ،دا قالغــان ئىشــقا كهلســهكىــنچى ئوتتۇرىئــۈچ ،ئۆتتــۇق. ئهممــا ئۇنىڭغــا قهدهم قويۇشــتىن ب
 ،يوق؟ ئهگهر ئـۇنى ئـۆزىڭىزگه ياقتۇرسـىڭىز–ئويلىشىشىڭىز الزىم. ئۇ ئىشنى ئۆزىڭىزگه ياقتۇرامسىز

. توختـاڭ ،ئهگهر ئۇنـداق بولمىسـا .ئۇنىڭغـا قهدهم تاشـالڭ ،شهرىئهتنىڭ ھۆكمىگه قارشى كهلمىسه
ۈش، ئـۆزىڭىزگه يامـان ىلهرگه ياخشى كـۆرئۆزىڭىزگه ياخشى كۆرگهن نهرسىنى كىش«سىز كۆرگهندهك، 

قىلىــپ ئــۆتكهن  ئىشــارهت مهن يۇقىرىــدا ،دېــگهن بــۇ قائىــده »يامــان كــۆرۈش ىمــۇنى ئۇالرغكــۆرگهن
 مهنـپهئهتۋه  ئهزىيهتنى يىغىـش گه ئالىدۇ. ئۇ ئىككى تهرهپىمۇئامىلىنىڭ ئىككى تهرىپىنى ئۆز ئىچ

 ۇر.تشيهتكۈزۈ
نى ۋه ئـۆزىگه مهنـپهئهت ىنى يىغىشئهزىيهتكىشىلهرنىڭ ئۆزىدىن  بىر كىشىقانداق هرئىمانلىق ھ

نى ياخشى كۆرىدۇ. ئىماننىڭ تهلىپى شۇكى، گهرچه ئۇ ئادهمگه كىشىلهر ئۇنـداق مۇئـامىله ىيهتكۈزۈش
 ههند. سىز تۆۋزۆرۈربۇنى ئۆزىگه ياخشى كۆرگهندهك كىشىلهرگىمۇ ياخشى كۆرىشى  ،قىلمىغان بولسىمۇ
نى مۇشـۇ ىتوغرىسـىدىكى تهپسـىالتالرنىڭ ھهممىسـ شۈرۈكهلتـ قولغـاپايـدىنى  ۋه ئهزىيهتنى يىغىش

نـى يىغىـش، ئهزىيهتيسـىز. مهن الىنـى كۆرۈۋاالكئىكهنلى مۇمكىنقائىدىنىڭ ئاستىغا كىرگۈزۈشنىڭ 
ــدىنى  ــۈك مهســىلۆبىــر ب ياتىــدىغان شــكهۈرۈقولغــا كهلتپاي لهرنى قىســقىچه ســۆزلهيمهن. بۇنىــڭ ىل

 لىرىدا بار. بئهخالق با–بنىڭ ئهدهىىرتهپسىالتى ھهدىس توپالمل
 

 بهزى مهسىلىلهر ئاالقىداريىغىشقا  نىتهزىيهكىشىلهردىن ئ .بىرىنچى قىسىم

ــبهر  ــگهن: پهيغهم ــداق دې  گهكىشــىلهر« »َتُكــفُّ َشــرََّك َعــْن النَّــاِس فَِإنـََّهــا َصــَدَقٌة ِمْنــَك َعَلــى نـَْفِســكَ « مۇن

 1153F۲.»ه ھېسابلىنىدۇسهدىق ئۈچۈن ڭۈئۆزۇ شارتقىن، ئهنه ڭنى تلىشتىن ئۆزۈىق يامانلىق
 

                                                           
 بهت -104» جامىئۇل ئۇلۇمى ۋهلھىكهم« ۱
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۲
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 :ئهزىيهتنى يىغىشقا ياتىدىغان ئىشالر
 نىش ىتىلنىڭ ئاپهتلىرىدىن ساقل 

 انداق ئهقىللىق ئادهم بىلىدۇ. ق، بۇنى ھهربولۇپ ئۇ بارلىق يامانلىقنىڭ بېشى

َِهِهْم َأْو َعلَــى َمنَـــاِخرِِهْم ِإالَّ َحَصـــاِئُد َوَهـــْل َيُكــبُّ النَّـــاَس ِيف النَّـــاِر « مۇنـــداق دېـــگهن:  پهيغهمـــبهر َعلَــى ُوُجـــ
 ئۇالرنىـڭ تىللىـرىدۈم تاشلىنىشىغا پهقهت بۇرۇنلىرىچه دوزاخقا يۈزىچه ياكى  ڭكىشىلهرنى« »أَْلِسـَنِتِهمْ 

 1154F۱.»ىدۇسهۋهب بول
مـلهر لهقه .شـلىرى بـارۈنۈشمۇ بۇ ئاپهتلهرگه ياتىدىغان بولـۇپ، ئۇنىـڭ نۇرغـۇن كۆرىمهسخىره قىل

يــتىش، چېقىمچىلىــق ېھتــان توقــۇش، يالغــان ئوبىــلهن چــاقىرىش، تىلــالش، غهيــۋهت قىلىــش، ب
 .ش ۋه ئۇنىڭدىن باشقىالرغا ئوخشاشرىېقىلىش، لهنهت ئوقۇش، يالغان گۇۋاھلىق ب

نۇرغـۇن دهلىلـلهر كهلـگهن  توغرۇلـۇقش ۋه ئۇنىڭدىن قورقۇتـۇش ۈنى سۆكىبۇ ئاپهتنىڭ ھهممىس
ا ۋه قــراتۇســۈره ھۇج بارىــدا توختالمــايمىز. ســىز بــۇ يۇق تهپســىلىبولــۇپ، بىــز بــۇ يهرده ئــۇ توغرۇلــ

تىكـى »بهدۇل ئهتـابىك«لىرىنىـڭ بئۇنىڭدىن باشـقا ھهدىـس كىتا شۇنداقال، غا،»ل بۇخارىۇسهھىھ«
 قىلسىڭىز بولىدۇ.  مۇراجىئهتغا ىرىلبمىغا خاس باېمۇشۇ ت

 رنى بۇزىـدىغان ئهڭ چـوڭ ئامىـلهئوتتۇرىسـىدىكى ئـاالقىل ئاپهتلىرى دۇنيادا مۇسۇلمانالرتىلنىڭ 
زىيانكارلىق بىـلهن قايتىـدۇ. بـۇ ئـاپهتلهردىن سـاالمهت قېلىشـنىڭ  ته ئۆز ئىگىسىگهئاخىرهت بولۇپ،

ِم اْآلِخــِر َمــْن َكــاَن « نىــڭ: يــولى پهيغهمــبهر  ئۈنۈملــۈك َْ ــرًايـُــْؤِمُن بِــالَِّ َواْليَـــ كىمكــى » «َأْو لَِيْصــُمتْ  فـَْليَـُقــْل َخيـْ

دېــگهن  1155F۲»ســۇن يــاكى جىــم ئولتۇرســۇنقىل ياخشــى گهپ شهنســه،ۋه ئــاخىرهت كــۈنىگه ئى تائاالغــاهللا
 سۆزىدۇر.

 ،ياخشـى بولمىسـا سـۆز ،كىۇتۇرىـدقبـۇ ھهدىـس شـۇنى ئوچـۇق ئۇ[ ۋى مۇنـداق دهيـدۇ:هئىمام نهۋ
يوقلىقىدا –پايدىسىنىڭ بار .بولغان سۆزدۇر پايدىسى ئېنىق ،ئۇ ياخشى بولسا .سۆزلىمهسلىك كېرهك

 .هسلىك الزىم]سۆزلىم ،شهك قىلغان چاغدا

بۇ ئاپهتلهرنىڭ ئىچىدىن سىزگه قىلىش ھارام بولغان ئىشالرنى ھاالل  ،مهن شۇنداق ئېيتىمهنكى
زگه سـىهللا ،بولمىسـا .مىكىـر ئىشـلهتمهڭ–ئىزدىمهڭ ۋه بۇرمىلىماڭ، ھىيلهساناش ئۈچۈن دهلىل 

–ھىـيله َوال حيَِيـُق اْلَمْكـُر السَّـيُِّئ ِإالَّ بَِأْهِلـهِ مۇنداق دهيـدۇ: هللا، تېتىتىدۇمىكىرنىڭ جازاسىنى –هليھى

  .1156F۳مىكىر ئىشلهتكهن ئادهمنىڭ ئۆزىگه بولىدۇ–مىكىرنىڭ ۋابالى پهقهت ھىيله
  
 تىشېالشماسلىق ۋه مۇناسىۋهتسىز ئىشالرنى تهرك ئىباشقىالرنىڭ ئىشلىرىغا ئار  

زۆرۈرىيىتـى ڭ بىـر كىشـىنى« »ِمـْن ُحْسـِن ِإْسـَالِم اْلَمـْرِء تـَرُْكـُه َمـا َال يـَْعِنيـهِ « مۇنداق دېگهن: پهيغهمبهر 

نىـڭ بولغانلىقى ياخشـى چىلىقىنىڭنالمۇسـمۇئۇنىـڭ  ،ئېتىشـى تهركئىشـالرنى  بولمىغان پايدىسىز
 1157F٤.»ئىپادىسىدۇر

                                                           
 تىرمىزى رىۋايىتى ۱
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۲
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى –43سۈره فاتىر  ۳
 تىرمىزى رىۋايىتى ٤
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بهزىده ئۇنىـڭ  سا،بول مۇناسىۋهتلىكبهزىده ئۇنىڭ ئۆزىگه  ،لىنىدىغان نهرسهھېساب بىھۇدهئىنسانغا 
 كىشىلهر بىلهن بولغان ئاالقىسىگه چېتىشلىق بولىدۇ.

مانـــا مۇشـــۇ  ،هتىمىزدىكى مهقســـســـۆزدېـــگهن  »نـــى يىغىـــشئهزىيهتدىن كىشـــىلهر«بىزنىـــڭ 
ق ۇھۆرمهت قىلىش، ئۇالرغا جاسۇسل خاراكتېرىگه–مىجهزئاخىرقىسىدۇر. بۇنىڭ ئىچىگه كىشىلهرنىڭ 

ىشالرغا لىرىنى كوچىلىماسلىق، دۇنيا ۋه ئاخىرهتته پايدىسى بولمىغان ئبقىلماسلىق، ئۇالرنىڭ ئهيى
تىـدۇ. سـىزنىڭ دۇنيـا ۋه ئـاخىرهتته زىيـانلىق بولغـان ئىشـقا ېالر كىرىـپ ككىرىشمهسلىك قاتارلىق

 . ماختىلىدۇكىرىشمهسلىكىڭىز تېخىمۇ 
بىلىشـنىڭ ئهڭ  ئـۇنى. كېـرهكلهشتۈرۈش ئۈچۈن ئىنسان ئۆزى ئىزدىنىشى ىيلهئهمبۇ قائىدىنى 

ــداق ســۆز ،ۇلىياخشــى ئۇســ ــۆزىڭىزگه ىھهر–ھهرقان ــته ئ ــ«كهت دهپ ســوئال  »؟مهېبۇنىــڭ پايدىســى ن
ڭىزدۇر. ئهگهر ئۇنىڭ پايدىسـى بولمىسـا يـاكى ئۇنىڭـدا زىيـان بولسـا، ئـۇ بىـمهنه ئىشـالردىن ىقويۇش

كـۆپىنچه  ۋېلىشىلىشـىبولمىغان ئىشالرغا مهشغۇل بولـۇش ۋه كىشـىلهرگه ئارھىم ۇلىنىدۇ. مسابېھ
بىـمهنه  ،ۋاقىتتا ئۆزىنىڭ مـۇھىم ئىشـلىرىغا سـهل قاراشـنى كهلتـۈرۈپ چىقىرىـدۇ. شـۇنىڭ ئۈچـۈن

 .ئاالمىتى نىڭىتائاالنىڭ بهندىنى ياردهمسىز تاشالپ قويۇشهللا لىشىشىئىشالرغا ئار

نى هللاسىلهر  َتُكونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا الََّ فَأَْنَساُهْم أَنـُْفَسُهْم ُأولَََِّك ُهُم اْلَفاِسـُقونَ َوَال  تائاال مۇنداق دهيدۇ:هللا 

ــلهن  ــۇنىڭ بى ــان، ش ــۇالر هللائۇنتۇغ ــاڭالر، ئهنه ش ــىلهردهك بولم ــدۇرغان كىش ــۆزلىرىنى ئۇنتۇل ــا ئ ئۇالرغ

   .1158F۱پاسىقالردۇر

زۆرۈرىيىتـى ڭ بىـر كىشـىنى« »ِإْسـَالِم اْلَمـْرِء تـَرُْكـُه َمـا َال يـَْعِنيـهِ ِمْن ُحْسِن «[ مۇنداق دهيدۇ: بئىبنى رهجه

 »ندىبولغانلىقىـ ياخشـى چىلىقىنىڭنالمۇسـمۇئۇنىـڭ  ،ئېتىشـى تهركئىشالرنى  بولمىغان پايدىسىز
دۇر. ئىمـام ئهبـۇ ئهمـرى سلىرىدىن بولغان كاتتا بىـر ئاساسـئهخالقنىڭ ئاسا–بئهده بۇ ھهدىس دېگهن

 ۇمـۇھهممهد ئىبنـى ئهبـ ۇئىمامى ئهب مالىكى مهزھىبىدىكىلهرنىڭ ئهسساالھ ئۆز زامانىسىدىكىئىبنى 
ئهخالقالرنىڭ يىغىندىسـى ۋه ئۇنىـڭ مهركىـزى  گۈزهل :قىلىدۇ دېگهنلىكىنى نهقىلمۇنداق  ىڭندزهي

  :تۆت ھهدىستىن شاخالپ چىقىدۇتۆۋهندىكى 

  پهيغهمبهر :ـًرا َأْو لَِيْصـُمتْ َمْن َكاَن يـُْؤِمُن « نىڭ ِم اْآلِخِر فـَْليَـُقـْل َخيـْ َْ ۋه  تائاالغـاهللاكىمكى » «بِالَِّ َواْليَـ

  ؛دېگهن سۆزى» سۇن ياكى جىم ئولتۇرسۇنقىل ياخشى گهپ شهنسه،ئاخىرهت كۈنىگه ئى

  پهيغهمبهر رۈرىيىتى بولمىغـان زۆڭ بىر كىشىنى» «ِمْن ُحْسِن ِإْسَالِم اْلَمْرِء تـَرُْكُه َما َال يـَْعِنيهِ « :نىڭ

دېــگهن  »ندىبولغانلىقىــ ياخشــى چىلىقىنىڭنالمۇســمۇئۇنىــڭ  ،ئېتىشــى تهركئىشــالرنى  پايدىســىز
  ؛سۆزى

  پهيغهمبهر ئـادهم ئـۆزىگه ياخشـى كـۆرگهن  مـۇئمىن» «اْلُمْؤِمُن حيُِبُّ ِألَِخيِه َما حيُِبُّ لِنَـْفِسهِ « :نىڭ

 ؛دېگهن سۆزى» ياخشى كۆرىدۇ ىمۇرىندىشىغېنهرسىنى ق

  پهيغهمبهر دېـگهن » غهزهپلهنمه«» َال تـَْ َضـب«: تىدهىنىڭ بىر كىشىگه قىسقا قىلغان ۋهسىي

 .سۆزى
ئۇنىـــڭ  ،ئېتىشـــى تهركئىشـــالرنى  زۆرۈرىيىتـــى بولمىغـــان پايدىســـىزڭ بىـــر كىشـــىنى«

ھىم ۇكى، ئىنسانغا مـدېگهن بۇ ھهدىسنىڭ مهنىسى شۇ »ندىبولغانلىقى ياخشى چىلىقىنىڭنالمۇسمۇ
                                                           

 ئايهت –19سۈره ھهشىر  ۱
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ىنىـڭ جۈملىسـىدىن قنىڭ گـۈزهل بولغانلىئىسـالمىئۇنىـڭ  ،كهتنـى تاشلىشـىىھهر–بولمىغان سـۆز
كهتلهرنـى (زىكىـر ىھهر–ھىم بولمايـدىغان سـۆزۇئۇنىڭغـا مـ ،بۇنداق دېـيىش ئـارقىلىقدېگهنلىكتۇر. 
ۋه ئــۇنى  رىــدۇېچــۈنكى ئىنســان مــۇھىم بولغــان ئىشــالرغا ئهھمىــيهت ب ،لهنــدىايىپكۇقىلىشــتىن) 

ھىم بولمىغـان بـارلىق ھـارام، شـۈبھىلىك، ۇئـۇ مـ ،گـۈزهل بولسـا ىمهقسهت قىلىدۇ. ئهگهر ئىسـالم
چـۈنكى بۇنىـڭ ھهممىسـى  ،نى تهقهززا قىلىدۇتىشېئ تهركئارتۇقچه ئىشالرنى  ،سىزكېرهكۋه  ھۇمهكر

 ھىم بولمايدىغان ئىشالردۇر. ۇئىنسانغا م
نـى ساقالشـتۇر. ئـۆمهر تىل سـۆزدىن بىھـۇدهسـهت قمه ئاساسـىيكى تىشتىېئ بىمهنه ئىشنى تهرك

سـۆزنى ئهمهلنىـڭ جۈملىسـىدىن –كىمكـى گهپ«مۇنـداق دېـگهن: ھۇلالھ هھىمئىبنى ئابدۇلئهزىز ره
ــڭ گ ،ىســابلساھې ــدۇېئۇنى ــاز بولى ــى ئ ــ ».پ ــدىغان ئىشــالردىكى گهپۇم ــۆز–ھىم بولى ــدىن  س بۇنىڭ

 نى ئهمىلىنىـڭ قاتارىـدىن سـانىمايدۇ، ئـۇسـۆزىلهر كۆپىنچه ئـادهم ،ندهكئېيتقامۇستهسنا. ئۇ كىشى 
ئـارا قىلىشـقان نۇرغـۇن تائـاال كىشـىلهرنىڭ ئۆزهللائىزدهنمهسـتىن قااليمىقـان گهپ قىلىـدۇ.  ھهقته

ـَر ِيف َكثِـريإ ِمـْن َجنْـَواُهْم ِإالَّ َمـْن َأَمـَر قىلىپ مۇنـداق دېـدى:  سۆزلىرىدىن ياخشىلىقنى ئىنكار يمهخپى ال َخيـْ

ىنىڭ تولىسـىدا خهيـرىيهت يوقتـۇر. پهقهت رنىڭ يوشۇرۇن سۆھبىتئۇال َأْو َمْعُروفإ َأْو ِإْصالحإ بـَْنيَ النَّاسِ ِبَصَدَقةإ 

(نىڭ يوشــۇرۇن كىشــىلهر انىلغــه يــاكى ياخشــىلىققا يــاكى كىشــىلهرنى ئهپلهشتۈرۈشــكه ئهمــر قگســهدىقى

   .1159F۱سۆھبىتى) بۇنىڭدىن مۇستهسنا
تائاالنىـڭ بىـر بهندىـدىن يـۈز هللا‹ رىۋايهت قىلىـدۇ:دېگهنلىكىنى مۇنداق  ىڭبهيده ھهسهننۇئهبۇ ئ

ئـۇنى بىـمهنه ئىشـالرغا  ،ئۈچـۈن ۇشنىڭ ئۇنى ياردهمسىز تاشـالپ قويـهللا، نىڭ ئاالمىتىىئۆرىگهنلىك
 1160F۲.]›مهشغۇل قىلىپ قويۇشىدۇر

ياخشـى گهپ  رىـدىكهن،ۈكهلت ۋه ئـاخىرهت كـۈنىگه ئىمـانهللاكىمكـى «قى سۆزدىن ھهمـده ىرىيۇق

ــ ــگهن ھهدىســته ۋه » اكى جىــم تۇرســۇنقىلســۇن ي ــبُّ لِنَـْفِســهِ «دې ــبَّ ِألَِخيــِه َمــا حيُِ  »َال يـُــْؤِمُن َأَحــدُُكْم َحــىتَّ حيُِ

 ياخشـى كـۆرمىگىچه كامىـل ىمۇشـى كـۆرگهن نهرسـىنى قېرىندىشـىغسىلهرنىڭ بىرىڭالر ئۆزىگه ياخ«
ــگهن ھهدىســته زىكىــر قىلغــان ســۆز» يدۇھېســابالنما مــۇئمىن ۋاالاليمىزكى، ۈكــۆرمىزدىن شــۇنى ىدې

–اخشـى ئويلىنىشـى ۋه ئـۆز نهپسـىنى قىلىشتىن بۇرۇن يكهتىھهر–مۇسۇلمان كىشى ھهرقانداق سۆز
بولىـدىغان  توغراۋه دۇرۇس بولىـدىغان يـاكى نـاىشى بويىچه ماڭماسـلىقى الزىـم. ئهگهر ئويالنسـا ھخا

 :مۇنـداق سـۈپهتلىدى ىهھلىنـزاخ ئتائـاال دوهللاشهن دهلىل ئۈستىده ماڭىدۇ. وئۇ ر ،ئىشالرنى بىلسه

 ِــِعري ــْو ُكنَّــا َنْســَمُع َأْو نـَْعِقــُل َمــا ُكنَّــا ِيف َأْصــَكاِب السَّ ــۇالر:  َوَقــاُلوا َل ــز (پ«ئ ــۆزلىرىنى) ئهگهر بى ــڭ س هيغهمبهرنى

  .1161F۳دهيدۇ» ياكى چۈشهنگهن بولساق، ئهھلى دوزاخ قاتارىدا بولماس ئىدۇق ئاڭلىغان
ــل ۋه ته ــدىن ئهقى ــپهبۇنىڭ ــش ن رۇكك ــدۇ.ېقىلى ــۋالغىلى بولى ــى بىلى ــۇڭا ئمىتىن ــۇ يهرده  ،ش ب

 ئىش قىلىشتىن بۇرۇن ئويلىنىڭ! ۋه گهپ قىلىش ،تهكىتلهيدىغىنىمىز
 
 رلۇق قىلىشتىن ساقلىنىشبۇكىشىلهرگه تهكهب 

                                                           
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -114سۈره نىسائ  ۱
 بهتلهر -100، -97» جامىئۇل ئۇلۇمى ۋهلھىكهم« ۲
 ئايهت –10سۈره مۇلك  ۳
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ئۇنىـڭ  .بولىـدۇ ائاپهتلىرىنىڭ بىرى بولۇپ، ئۇ كىشىلهرگه ئارىالشقان چاغدا ئاشكار كىبىر نهپس

ـُر َبطَـُر احلَـقِّ وَغْمـُط « ئۆزىنىـڭ:  بولۇپ، ئۇنى پهيغهمـبهر بولۇش كۆرۈنۈشلىرى خىلمۇخىلئاشكارا  الِكبـْ
دېـگهن سـۆزىده » تۇركىشـىلهرنى كـۆزگه ئىلماسـلىق ۋه ر دېگهن ھهقنى ئىنكار قىلىـشىكىب« »النَّـاسِ 

1162Fيىغىنچاقلىغان.

۱ 
بىــر نهچــچه  تهكقىلماســلىقبــۇل وق ئۆزىــدىن يىــراق قىلىــش ۋهئــۇنى ، قىلىــش ئىنكــارھهقنــى 

 تۆۋهندىكىچه: الرشلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان بولۇپ، ئۇۈرۈنۆك
 ــلهپ ــۆرۈشدهس ــۈز ئ ــتىن ي ــلىق  ؛تىال ھهق ــۇالق سالماس ــا ق ــىنى ھهق ئى  ؛ئۇنىڭغ گىس
 مهقسـىتىدهھهق ئىگىسى بىلهن ھهقنـى رهت قىلىـش   ؛ىن توسۇشتيۇشوتتۇرىغا قونى ئهتھۆجج
 .ھهق ئىگىسىنىڭ سۆزىنى مهسخىره قىلىش قاتارلىقالر  ؛دهللىشىشېج ناھهق

شـنى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدىغان يهنه ويۇقباشقىالردىن ئۈستۈن  ىنىئۆزۋه نى كىبىر ،ئۇنىڭدىن باشقا
 شلهر بار.ۈنۈنۇرغۇن كۆر
 ھهرىـكهت–ئىـش ،گاھىـدا ،سۆز ئـارقىلىق ،گاھىدا ،تىشېۋه ئۇالرنى سىلكىۋ خارالشرنى كىشىله

  . مهسىلهن:بولىدۇ ئارقىلىق
بىـرهر  يـاكى ئهڭ ئهقهللىسـى ىكبىنىڭ تـۆۋهنلىهلىش ۋه نادانلىق، نامراتلىق، نهسـمهسخىره قى

 . لهش قاتارلىقالرلىك بىلهن سۈپهتلكهمچى بىرهر كىشىلهرده بولغان كه ئوخشاشئاپهت
مهسـلىك، ېبىـرگه تامـاق ي ۋه ئـۇالر بىـلهن بىـرگه ئولتۇرماسـلىق كىشىلهردىن يـۈزىنى ئـۆرۈش،

ۆزى ئۈچۈن (باشـقىالرنىڭ) ، ئئىلىك ئالماسلىقنى ىمىزىنى ئۈستۈن ساناش، ئۇالرنىڭ سالئۇالردىن ئۆ
غـا نى ياخشى كۆرۈش، مهجلىسلهرده تـۆردىن ئـورۇن ئـېلىش ۋه كهڭـرى ئورۇنىشتۇرۇپ تۇرۇشۋۇوقول ق

يـاجى ھتىېئ خىـزمهت ر.رلۇقنىـڭ جۈملىسـىدىندۇۇبهبياخشى كۆرۈش قاتارلىقالرمۇ تهك ئىگه بولۇشنى
قلىنىـپ تۇرۇشـقا مـۇھهببهت بىـرهر نهرسـه بىـلهن ئاالھىـده پهر قېرىنداشـالردىن ،تهقهززا قىلمىسىمۇ

 لىنىدۇ.سابېھرلۇقنىڭ جۈملىسىدىن ۇتهكهبب ھهم قىلىش
 نهزىـرىكهمسـىتىش  غادهپ قارايـدۇ. باشـقىالر »كامـالهتكه يهتـكهن«مۇتهكهببىر ئۆزىنى [ :خۇالسه

وقـۇقلىرىنى ئـادا قىلىشـقا ھ–ھهق«ئۇالرنى  .ئۇالرنى كۆزگه ئىلمايدۇ ؛يدۇخارال ئۇالرنى ،بىلهن قاراپ
  1163F۲.]قوبۇل قىلمايدۇ وتتۇرىغا قويسا،ئۇنىڭغا ھهقنى ئ اۋدهپ قارايدۇ. بىر »ئهمهس ىقالي

ڭ ئاپىرىـدۇ. ئۇنىـ زىيان يهتكۈزۈشكه ۋه زۇلۇم قىلىشقارىشكه، ېب ئهزىيهتبهزىده باشقىالرغا  كىبىر
 ،خىرهت ئـالىمىگه قايتىـدىغانلىقىنىۋه ئـا ىش جهريـانىنىيـارىتىل ئىگىسىگه ئۇنىـڭكىبىر  ،داۋاسى

باشــقىالرنى مهھــرۇم  رىــپ،ېب ئــۇ كىشــىگهئــۇنى هللا ،تهرىپىــدىن كهلــگهن بولــۇپهللائمهت ېــن
شـۈكرى قىلىـش ئـارقىلىق ئهمهس، بهلكـى قىلىـش ئـارقىلىق  رىكىبئمهتلهرنىڭ ېن ،قويغانلىقىنى

 رقىلىق بولىدۇ. ئا هشىنى ئهسلقساقلىنىدىغانلى

 مۇنداق دېگهن:  تائاالنى كۆرمهيدۇ. پهيغهمبهرهللائمهت بهرگۈچى ېكۆرىدۇ، ن المۇتهكهببىر ئۆزىنى

ــنهتكه كى ىچىلىــكقهلبىــده زهرر« »ال يَــْدُخُل اجلَنَّــَة َمــْن كــان يف قـَْلِبــه ِمثْـَقــاُل َذرٍَّة ِمــْن ِكــْربٍ « ــادهم جهن ــار ئ بىــر ب

مــۇتهكهببىر جامــائهت خىــزمىتىگه . خىزمىتىنــى بۇزىــدۇ ئۇنىــڭجامــائهتنى ۋه  رىــكىب 1164F۳.»كىرمهيــدۇ
                                                           

 مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 بهت -292» جامىئۇل ئۇلۇمى ۋهلھىكهم« ۲
 مۇسلىم رىۋايىتى ۳
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جامائهت خىزمىتى ئۈلپهتلىشىش، ئۆزئارا يول قويۇش ۋه ھهمكارلىشىش ئاساسـىغا  ،چۈنكى. يارىمايدۇ
 .ئىنساندۇرر بۇ ئهخالقالردىن چهتته قالغان ىمۇتهككهبب قۇرۇلىدۇ.

 
 كىشىلهرگه زىيان يهتكۈزمهسلىك  

زىيـان يهتكۈزۈشـكىمۇ، زىيانغـا يولسـىز قـاراپ « »ال َضـَرَر وال ِضـرَارَ « مۇنداق دېـگهن:  پهيغهمبهر

  1165F۱.»تۇرۇشقىمۇ بولمايدۇ
تىلنىـڭ ئـاپهتلىرى،  زىكـرى قىلىنغـاندا ىـرىۋه زىيان تارتىشنىڭ ئاسـتىغا يۇق يهتكۈزۈش زىيان

 تىدۇ. ېكىشىلهرنىڭ ئىشلىرىغا ئارىلىشىش قاتارلىقالر كىرىپ ك ۋه كىبرى قىلىش
يـاكى  ئـۇنى ھـاالكهتكه تاشلىشـىڭىز ،زىيـان يهتكـۈزۈپ جىسـمانىيىتىگهرىندىشىڭىزنىڭ ېيهنه ق

، ىڭىز، ئۆچمهنلىشىشـىڭىز، ھهسـهت قىلىشـىڭىزئابرۇيىغـا بۇزغۇنچىلىـق قىلىشـ ۋهئۇنىڭ مېلىغـا 
ا قاتـارلىقالرمۇ ئۇنىـڭ ئاسـتىغ ىڭىزشـاللىق ئىزھـار قىلىشـۇيهتكهن مۇسىبهتكه خقېرىندىشىڭىزغا 

 تىدۇ.ېكىرىپ ك

ُ َويـَْبَتِليــكَ « ھهدىســته مۇنــداق كهلــگهن: ــَماَتَة ِألَِخيــَك فـَيَـْرَمحَــُه الَّ يهتــكهن قېرىندىشــىڭغا » «َال ُتْظِهــْر الشَّ

تىال پمـۇ شـۇنىڭغا نىېسـ ،ىڭغا رهھىم قىلىـپنئۇهللا نىپ كهتمىگىن.لىخۇشال كېلىشمهسلىكتىن
 1166F۲.»پ قويمىسۇنقىلى

لىنىدۇ. ســابېھمۇ كىشــىلهرنى زىيانغــا ئۇچراتقــانلىق ۋه ئالداشــامىلىــده خىيــانهت قىلىــش مۇئ

ئـۇ بىـزدىن  ،كىمكى بىزگه خىيـانهت قىلىـدىكهن« »َمْن َغشََّنا فـََلْيَس ِمنَّا« مۇنداق دېگهن: پهيغهمبهر 

 1167F۳.»ئهمهس
ۋه ئۇنىڭدىن باشـقا ئىشـالردا خىيـانهت قىلىـش ھهم زىيـان  رىشېھهت بىنهسىھهت قىلىش، مهسل

 . بولۇپ ھېسابلىنىدۇ يهتكۈزگهنلىك
 . ا سانىلىدۇنىڭ قاتارىديهتكۈزگهنلىك زۇلۇم قىلىش ھهم زىيان

َا « مۇنـــداق دېـــگهن: پهيغهمـــبهر  مَ اتـَُّقـــ َْ زۇلـــۇم قىلىشـــتىن « »اْلِقَياَمـــةِ  الظُّْلـــَم فَـــِإنَّ الظُّْلـــَم ظُُلَمـــاٌت يـَـــ

 1168F٤.»زۇلمهتكه ئايلىنىدۇ–چۈنكى زۇلۇم قىيامهت كۈنىسى قاراڭغۇ ،ڭالرساقلىنى

َمـْن َكانَـْت لَـُه َمْظَلَمـٌة « مۇنداق دېگهن: پهيغهمبهر  ،دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ رهيره ۇئهبۇ ھ
َم قـَْبــَل َأْن َال  َْ ــ ََن ِديَنــاٌر َوَال ِدْرَهــٌم ِإْن َكــاَن لَــُه َعَمــٌل َصــاِلٌح ُأِخــَذ ِمْنــُه ِبَقــْدِر  ِألَِخيــِه ِمــْن ِعْرِضــِه َأْو َشــْيٍء فـَْلَيَتَحلَّْلــُه ِمْنــُه اْليَـ َيُكــ

ََْ َتُكـــْن لَـــُه َحَســـَناٌت ُأِخـــَذ ِمـــْن َســـيَِّئاِت َصـــاِحِبِه َفُحِمـــَل َعَلْيـــهِ  بىـــر ئادهمنىـــڭ قېرىندىشـــىنىڭ « »َمْظَلَمِتـــِه َوِإْن 

رى بولسا، ئـۇ ئـادهم ئـۇنى ېغا زۇلۇم قىلىپ قويغان ييىنى تۆككهن ياكى بىرهر ئىش بىلهن ئۇنىڭۇئابر
رۇن ھهل قىلسـۇن. ئهگهر زالىمنىـڭ ۇتتىن بـقىيـامهنه دهرھهم بولمايـدىغان  ،نه دىنـار ، يهنىبۈگۈن

                                                           
 ئىبنى ماجه ۋه دارى قۇتنى رىۋايىتى ۱
 تىرمىزى رىۋايىتى ۲
 مۇسلىم رىۋايىتى ۳
 مۇسلىم رىۋايىتى ٤
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ــا ــى بولس ــ ،ياخشــى ئهمىل ــان زۇل ــدىن قىلغ ــدۇۇئۇنىڭ ــدا ئېلىنى ــڭ ياخشــى  .مى مىقدارى ئهگهر ئۇنى
  1169F۱.»زالىمغا يۈكلىنىدۇ ،للىرىدىن ئېلىپمهزلۇمنىڭ يامان ئهمه ،ئهمهللىرى بولمىسا

يـۇپ ويدىغان يـاكى ئۇخاليـدىغان جايـدا قاشـياكىشـىلهر خهتهرلىك ياكى پـارتلىغۇچى مـاددىالرنى 
ــىڭىزۇقوي ــاكى ت ش ــي ــدا ې ــېقىن جاي ــا ي ــاكى ئوتق ــدىغان يهرده ي ــىنى ئۇخالي ــدىغان نهرس ــوت ئالى ز ئ
لىنىدۇ. بۇ زىياننى توسۇش سابېھدىكى قېرىنداشالرغا زىيان يهتكۈزۈش رېىي الگرىئهسك ۇشىڭىزمۇقوي

 خهتهرلىكنى ساقالش خىزمهتلىرىنى چىڭ تۇتۇش الزىم.ىن بارلىق بۈچۈئ
قنى چىڭىـتىش، قـاراۋۇللۇنىقاپ تـارتىش،  ،كوالش لهخمهيىش، ق كىاتۆمۈر چاپان ۋه تۆمۈر قالپ

 لىنىدۇ.سابېھ گهنلىكزىيان يهتكۈزقېرىنداشالرغا  ى قاتارلىقالرغا سهل قاراش ھهمكخهتهرلىىئۇرۇش ب
 گهنلىــكيهتكۈزكىشــىلهرنىڭ يوللىرىغــا نىجاســهتلهرنى تاشــالپ قويــۇش ھهم ئۇالرغــا زىيــان 

 لىنىدۇ. سابېھ

ََل الَِّ قَاَل الـَِّذي « مۇنداق دېگهن: پهيغهمبهر  ِعَناِن يَا َرُس َا َوَما الالَّ ِعنَـْنيِ قَاُل َا الالَّ يـََتَخلَّـى ِيف َطرِيـِق النَّـاِس اتـَُّق
ۇالر ر: ئـهسـاھابىل» ىڭالر!ىنلققىلىقـتىن سـائىككـى ئۇچرايدىغان  گهىتىلهنكىشىلهرنىڭ » «َأْو ِظلِِّهمْ 

رىگه تاھـارهت ېـكىشىلهرنىڭ يولىغا يـاكى ئۇالرنىـڭ سـايىدايدىغان ي« :پهيغهمبهر  .؟ دېدىقايسىالر
 1170F۲.دېدى »ۇرۇشدسۇن

ختـاپ وت پهيغهمـبهر « »نـََهـى َأْن يـُبَـاَل ِيف اْلَمـاِء الرَّاِكـدِ «دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ:   جابىر

 1171F۳.»توسقان كىچىك تهرهت قىلىشتىنقالغان سۇغا 
ــىنىېك ــهل كىش ــ س ــرگه قويۇش ــادهم بىــلهن بى ــان يهتكۈزگهنلىــك  مۇســاق ئ كىشــىلهرگه زىي

  .سهل قىلىپ قويىدۇېملىنىش ئارقىلىق كۇقۇسهل ئادهم ساق ئادهمنى يېلىنىدۇ. بهزىده كسابېھ

َرُِدوا اْلُمْمـِرَض َعلَـى اْلُمِصـحِّ « :ئىـدى مۇنداق دېـگهن پهيغهمبهر  بۇ ھهقته سـهل ئـادهمنى ېك« »َال تُـ

 1172F٤»لىپ كهلمهڭالر!ېشىغا ئېساق ئادهمنىڭ ق
 ئـاۋازىنىقېرىندىشىنىڭ دهرسلىرىگه بۇزغۇنچىلىق قىلىش ياكى ئۇخالپ قالغۇچىالرنىڭ قېشـىدا 

 لىنىدۇ. سابېھبهرگهنلىك  ئهزىيهتش ھهم قېرىنداشالرغا ۈرۈكۆت

ئاۋازىڭنى پهسـلهتكىن،  َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإنَّ أَنَكَر اَألْصَواِت َلَصـْوُت اْحلَِمـريِ   تائاال مۇنداق دهيدۇ:هللا

 .1173F٥ئاۋازالرنىڭ ئهڭ زېرىكهرلىكى ھهقىقهتهن ئېشهكلهرنىڭ ئاۋازىدۇر

رىش ېــب ئهزىــيهتسۆزلىشىشــى ھهم  ينچى بىــر ئــادهمنى قويــۇپ مهخپىــىئادهمنىــڭ ئــۈچىككــى ئ
 لىنىدۇ. سابېھ

َا بِالنَّـاِس ِمـْن َأْجـِل َأْن « مۇنداق دېگهن: پهيغهمبهر  ِإَذا ُكْنـُتْم َثَالثَـًة فَـَال يـَتَـنَـاَجى اثـْنَـاِن ُدوَن اْآلَخـِر َحـىتَّ َختَْتِلطُـ
َــهُ  ئىككىســى قويــۇپ، رىــپ بىرىنــى ئاي چهۇمىغشــالىئاركىشــىلهرگه  بولســاڭالرئــۈچ ئــادهم » «ُحيْزِن

  1174F۱.»نى غهمگه تاشالپ قويىدۇىچۈنكى بۇنداق قىلىش ئۈچىنچى كىش ،پىچىرالشمىسۇن
                                                           

 رى رىۋايىتىبۇخا ۱
 مۇسلىم رىۋايىتى ۲
 مۇسلىم رىۋايىتى ۳
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ٤
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى –19سۈره لوقمان  ٥
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 مانا بۇ تهجرىبه قىلىنغان ئىشتۇر.
 ،بىـرال ئـادهمگه ئالـدىڭىزنى قىلىـپ ،ڭىزدهنىتـۇق سـۆزلىگىۇمگه نك، سىزنىڭ بىر قهۋنىڭدهشۇ

 نـاملىق» رهدمـۇف لبـۇئهلئهده«ئىمام بۇخارى  .ئۇنىڭ يهنه بىر مىسالى مۇشىڭىزۈباشقىالردىن يۈز ئۆر

ََن إذا َحدََّث الرجـُل أْن {رىۋايهت قىلىپ مۇنداق دهيدۇ: سابىتتىن  ۇب ئىبنى ئهبيكىتابىدا ھهبى َا حيُِبُّ كان
َاحــِد، ولِكــْن لــيعمَُّهمْ  ئــادهمگه پهقهت بىــرال  ،تــۇق سۆزلىســهۇبىــر ئــادهم ن دىنئــۇالر{ }ال يـُْقبِــَل علــى الرجــِل ال

 1175F۲.}ياخشى كۆرهتتى شنىىگه ئالدىنى قىلىھهممبهلكى  ،ئالدىنى قىلماستىن
ه كرىشـېب ئهزىـيهتكهت بىـلهن ىـھهر ياكىئۇنىڭغا سۆز  ،ىڭىزسلىقماقتۇرئادهمنى يا هرسىزنىڭ بىر

 لىنىدۇ. سابېھ گهنلىكزىيان يهتكۈز بۇمۇ ،ئېلىپ بارسا

دىن، ئۇ دادىسىدىن رىـۋايهت  ا ئىبنى ئۆمهر ىددېگهن كىتاب »رهدمۇف لبۇئهلئهده«ئىمام بۇخارى 

 فَ ْلـَكِلْفـَت كُ   تَ ْبـبَ حْ ا أَ ذَ إِ {:  الَ ؟ قَـ اكَ ذَ  فَ ْيـ: كَ تُ لْ قُ فَـ  }تَلفاً  ُضكَ  ْ  بُـ َال كَلفاً وَ   حبُّكَ  نْ كُ ال يَ { قىلىپ مۇنداق دهيدۇ:
پ ۋه دۈشـمهنلىكىڭ ھـاالكهت ۇنىڭ مۇھهببىتىڭ تهكهللـېس{ }لصاحبك التِّلـفوإذا أبَ ضت أحبَبَت  ِيب الصَ 

نارىسـىده كىچىـك  ،ئهگهر سهن ياخشـى كۆرسـهڭ{ ئۆمهر:. دېدىم ؟مهن: بۇ قانداق گهپ .}بولمىسۇن
بۇرادىرىڭنىـڭ ھـاالك  ،ئهگهر يامـان كۆرسـهڭ .پ قىلىسـهنۇپ قىلغىنىدهك تهكهللـۇبالىنىڭ تهكهلل

1176Fدى.دې »كۆرىسهنشىنى ياخشى ۇبول

۳ 
 
 يامان گۇمان قىلىشتىن ساقلىنىش 

لهر! مــۇئمىنئــى  يَاأَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمنُـوا اْجَتِنبُــوا َكِثــريًا ِمـْن الظَّــنِّ ِإنَّ بـَْعــَض الظـَّنِّ ِإمثٌْ تائــاال مۇنــداق دهيــدۇ: هللا

هزى گۇمانخورلۇق قىلمـاڭالر)، بنۇرغۇن گۇمانالردىن ساقلىنىڭالر (يهنى ئائىلىدىكىلىرىڭالرغا ۋه كىشىلهرگه 

   .1177F٤گۇمانالر ھهقىقهتهن گۇناھتۇر

ــگهن: پهيغهمــبهر  ــداق دې ــدىن ســاقلىنىڭالر« »ِإيَّــاُكْم َوالظَّــنَّ فَــِإنَّ الظَّــنَّ َأْكــَذُب اْحلَــِديثِ « مۇن  ،گۇمان

  1178F٥.»سۆزنىڭ ئهڭ يالغىنىدۇر ئۇچۈنكى 
قىلىدۇ. ئۇ بولسىمۇ قىلغان يامان گۇمـانىڭىزنى يامان گۇمان سىزنى يهنه بىر يامانلىققا مهجبۇر 
 :تائاالنىـڭهللاق قىلىشتۇر. بۇ سۆزىمىز بىـلهن ۇئىسپاتالش غهرىزى بىلهن قېرىندىشىڭىزغا جاسۇسل

 ـْتَـْب لهر! مـۇئمىنئـى  بـَْعُضـُكْم بـَْعًضـايَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمْن الظَّنِّ ِإنَّ بـَْعَض الظَّنِّ ِإْمثٌ َوال ََِسَُّسـوا َوال يـَ

نۇرغۇن گۇمانالردىن ساقلىنىڭالر (يهنى ئائىلىدىكىلىرىڭالرغا ۋه كىشىلهرگه گۇمانخورلۇق قىلمـاڭالر)، بهزى 

بىرىڭالرنىــڭ غهيــۋىتىنى –لهرنىــڭ ئهيىبىنــى) ئىــزدىمهڭالر، بىــرمۇئمىنگۇمــانالر ھهقىــقهتهن گۇنــاھتۇر، (

امـان گۇمـان جاسۇسـلۇق چـۈنكى ي ،كمىتـى بىلىنىـدۇېدېـگهن سـۆزىدىكى تهرتىپنىـڭ ھ قىلماڭالر
يامـانلىق يهنه بىـر  ،شـۇنىڭدهك !هۋهبچىدۇر. بۇنىڭغـا ھوشـيار بولـۇڭهت قىلىشقا سـۋغهي ۋه قىلىش

 تائاال تهۋبه قىلغان ئادهمنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ. هللايامانلىقنى تۇغدۇرىدۇ. 
                                                                                                                                                                                                 

 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 ئهسهر -1304» ئهلئهدهبۇل مۇفرهد« ۲
 ئهسهر -1322» ئهلئهدهبۇل مۇفرهد« ۳
 ئايهت -12سۈره ھۇجۇرات  ٤
 رىۋايىتىبۇخارى ۋه مۇسلىم  ٥
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ــر  ــڭ خىزى ــى ھهجهرنى ــىنىڭ ئىبن ــاالمنىڭ قىسسىس ــا ئهلهيھىسس ــلهن مۇس ــاالم بى ئهلهيھىسس
ــىد ــدىلىرى توغرىس ــپپاي ــىپ ك ا توختىلى ــا مۇناس ــۇ ئورۇنغ ــۆزى ب ــگهن س ــدۇېدې ــا  ،لى ــۈنكى مۇس چ

خىزىـــر  .ز ئىنكـــار قىلغـــان ئىـــدىېـــئهلهيھىسســـاالم خىزىـــر ئهلهيھىسســـاالمنىڭ ئىشـــلىرىنى ت
ــۇ ئىشــالرنى ت ــاالمغا ئ ــا ئهلهيھىسس ــاالم مۇس ــدهئهلهيھىسس ــپ بهرگهن ــۇ ئىشــالردىكى  ،هپســىر قىلى ئ

 كمهتنىڭ يولىنى بىلدى.ېھ
ئىنكـار قىلىشـتىن ئـۆزىنى  ،ھتىمـاللىق ئىشـالرداېبـۇ قىسسـه ئ[ ئىبنى ھهجهر مۇنداق دهيـدۇ:

  1179F۱.]ىنى ئىپادىلهيدۇكلىشنىڭ ۋاجىب ئىكهنلىېبېسىۋ
بولسا، تهرىپى ھتىمال تۇتىدىغان ېخاتاغا ئ–رىنداشلىرىنىڭ ئىشلىرى توغراېق الرغارىنداشېبىز ق

 ا نهسىھهت قىلىمىز.قىقئۇالرنى يامان گۇمان قىلىشقا ئالدىرىماسل
 
 سوراش رۇخسهت 

يَاأَيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوا ال تَـْدُخُلوا بـُُيوتًـا  :تائاالنىـڭهللا، بۇنىڭ دهلىلى پهرزرۇنالردا وسوراش خاس ئ رۇخسهت

َر بـُُيوِتُكْم َحىتَّ  لهر! باشـقىالرنىڭ ئـۆيلىرىگه (كىرىشـكه) ئىجـازهت مۇئمىنئى  َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا َعَلى َأْهِلَهاَغيـْ

چه كىرمهڭالرۈچه ۋه ئۆي ئىگىسىگه ساالم بهرمىگۇسورىمىغ 1180F

 دېگهن ئايىتىدۇر. ۲

تىم ېسوراش ئۈچ ق رۇخسهت» «فَـاْرِجعْ اِالْسِتْئَذاُن َثَالٌث فَِإْن أُِذَن َلَك َوِإالَّ « مۇنداق دېگهن: پهيغهمبهر 

 1181F۳.»تهقايتىپ ك ،رىلمىسهېب ؛گىنكىر ،رىلسهېب رۇخسهتئهگهر  .بولىدۇ

َـا ُجعِـَل « :رىـۋايهت قىلىـدۇلىكىنـى مۇنـداق دېگهننىـڭ  هيغهمـبهر پ د سهھلى ئىبنى سـهئ ِإمنَّ
 قېلىشـنى خالىمايـدىغان نهرسـىگه كـۆرۈپئـۆي ئىگىسـى  سـوراش رۇخسهت« »اِالْسِتْئَذاُن ِمـْن َأْجـِل اْلَبَصـرِ 

ئهۋرهتـلهر، سـىرالر ۋه  ،سـوراش رۇخسـهتيهنى  1182F٤.»يولغا قويۇلغان ماسلىقى ئۈچۈنلاقكۆزنىڭ چۈشۈپ 
ئۈچۈن  قئۇنىڭدىن باشقا كىشىلهرنىڭ كۆرۈپ قېلىشى يامان سانىلىدىغان ئىشالرنى كۆرۈپ قالماسلى

نهرسـىلهر  يالر ۋه ئۇنىڭدىن باشقا خۇسۇسىبلهر، خاس كىتاچهك–بۇنىڭ ئاستىغا خهت يولغا قويۇلغان.
 سىز قارىمىسۇن.رۇخسىتىتىدۇ. ئىنسان ئۇ نهرسىلهرگه ئىگىسىنىڭ ېھهم كىرىپ ك

 َمـْن َنظَـرَ «مۇنداق دېگهن:  پهيغهمبهر  ،دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ د ئىبنى ئابباس ۇئهبۇ داۋ
َا يـَْنظُُر ِيف النَّـارِ   ،قارىساسىز رۇخسىتىكىمكى قېرىندىشىنىڭ كىتابىغا ئۇنىڭ » «ِيف ِكَتاِب َأِخيِه ِبَ ْريِ ِإْذنِِه فَِإمنَّ

 1183F۱.»ۇدىقا قارىغاندهك بولزاخودئۇ گويا 
ــداق ئادهمنىــڭ  بۇنىڭــدىن مۇســۇلمانالر ئارىســىدىكى بهزى گۇمــانلىق كىشــىلهر مۇستهســنا. بۇن

 خاس نهرسىلىرىگه قاراشقا بولىدۇ. سىز رۇخسىتىئۇنىڭ  ،ئىسپاتالش ئۈچۈنئىشىنى 
كىتـابۇل «توپلىمىنىـڭ  لهرھهدىسـ نـاملىق» بۇخـارى ھۇلسـهھى«ئىمام بۇخارى رهھىمهھـۇلالھ 

مۇســۇلمانالرغا ھهزهر قىلىنىــدىغان ئادهمنىــڭ ئىشــىنى ئېــنىقالش ئۈچــۈن ئۇنىــڭ « دا»ئىســتىئزان
بهلتهئهنىـڭ  ۇبابنى كهلتۈرۈپ، ئۇنىڭدا ھـاتهب ئىبنـى ئهبـهپ بىر د »باب اش ھهققىدىكىقار خېتىگه

                                                           
 بهت -222جىلد  -1» فهتھۇل بارى« ۱
 ئايهت –27سۈره نۇر  ۲
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۳
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ٤
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رىش ئۈچـۈن ېـقىـگه خهۋهر بشـىدىن سـهلال بـۇرۇن مهكـكه خهلۇئۇرقىسسىسى ۋه ئۇنىڭ مهككه فهتھى 

 ،لىش ئۈچـۈنېلىـپ كـېتىنى ئېنىڭ ھاتهبنىڭ خ تىنى زىكىر قىلدى ھهمده پهيغهمبهر ېيازغان خ
 ى بايان قىلدى. كىنىلتۆگىلىك ئايالنىڭ كهينىدىن ئادهم ئهۋهتكهن

تىغـا ېگويـا ئىمـام بۇخـارى باشـقىالرنىڭ خ[ مۇنداق دهيـدۇ: ئىزاھالپ ئىبنى ھهجهر ئۇ ھهدىسنى
ســىز رۇخسىتىتىغــا ئۇنىــڭ ېنىڭ خىكىمكــى قېرىندىشــ« :كهلــگهن توغرۇلــۇققاراشــتىن چهكــلهش 

مۇسۇلمانالرنىڭ سىرلىرىنى كاپىرالرغـا  ،دېگهن ھهدىستىن» ك بولدىقا قارىغاندهزاخودئۇ گويا  ،قارىسا
سىز رۇخسىتىتىغا ېخ نىڭباشقىالرئۈچۈن ئېلىش  دىنىلئا ڭنىزىيانيهتكۈزۈشتهك ئېغىر دهرىجىدىكى 

 دى. نى زىكرى قىلسىكۇر ئهبۇ بهلتهئهنىڭ قىسسىرىشكه مهزېپ بىتىقىنى كۆرسىقاراشقا يول بارل
 »قـاراش دۇرۇس ئهمهسسـىز رۇخسىتىتىگه ئۇنىـڭ ېـبىرسـىنىڭ خ«‹مۇنـداق دهيـدۇ:  هبهللھمۇ

قارىالنغان  ،دۇر. ئهممادىمىغان ئادهمنىڭ ھهققىمۇسۇلمانالرنىڭ نهزىرىده قارىالنپهقهت  ،دېگهن ھهدىس
 1184F۲.]›ۇقاراش ھارام بولمايد گهتىېئادهمنىڭ خ

 
 چاق بىلهن بولسۇن قچا ياكى ىنتمهيلى راست ڭغا ئوخشاش نهرسىلهرنىنىۋه شۇ ياراق–قورال

 قاراتماسلىق مۇسۇلمانغا

َال ُيِشـُري َأَحـدُُكْم « :دۇنىـرىـۋايهت قىلى لىكـىگهنېمۇنداق د ىڭن پهيغهمبهر دىن،   ھۇرهيرهئهبۇ 
ـــْيطَاَن يـَْنـــزُِع ِيف يَـــِدِه فـَيَـَقـــُع ِيف ُحْفـــَرٍة ِمـــْن النَّـــارِ  َعَلـــى َأِخيـــهِ  ـــَالِح فَِإنَّـــُه َال يَـــْدرِي َلَعـــلَّ الشَّ نىڭ بىـــرىڭالر ســـىلهر« »بِالسِّ

قــورالنى  دىكىشــهيتان ئۇنىــڭ قولىــئۇقمايــدۇكى، ئــۇ  ،ىچــۈنك .تهڭلىمىســۇن قېرىندىشــىغا قــورال
 1185F۳.»مۇمكىن شاليدىغان ۋهقهگه دۇچار قىلىپ قويۇشىتا كهكهبىر ئورختىكى دوزاتارتىۋېلىپ، ئۇنى 

ده، ئاندىن ئۇ –پ قېرىندىشىنى ئۆلتۈرۈپ قويىدۇرال بىلهن ئاتىدىغان قىلىويهنى شهيتان ئۇنى ق
 ىشى مۇمكىن.تېقا كىرىپ كخكىشى دوزا

غـانلىقىنى نهقىـل دىـن مۇنـداق رىـۋايهت قىل پهيغهمـبهر  ىڭن  ھۇرهيرهئىمام مۇسلىم ئهبۇ 

ـــ« ىـــدۇ:قىل ـــِه َوأُمِّ ـــُه َوِإْن َكـــاَن َأَخـــاُه ِألَبِي ـــِإنَّ اْلَمَالِئَكـــَة تـَْلَعنُـــُه َحـــىتَّ َيَدَع كىمكـــى « »هِ َمـــْن َأَشـــاَر ِإَىل َأِخيـــِه ِحبَِديـــَدٍة َف

پهرىشــتىلهر ئۇنىڭغــا لهنهت  مىغۇچىلىكشــلىتا تــاكى شــۇ تىغنــى، هيــدىكهنتهڭلتىــغ قېرىندىشــىغا 
  1186F٤.»رىندىشى بولغان تهقدىردىمۇېئانا بىر ق ،نىڭ دادا بىرۆزىئ ىچۈگىتهڭل. گهرچه تىغ ئوقۇيدۇ

نىڭ بىسلىرى بىلهن مۇسۇلمانالرنىڭ بازارلىرى ۋه ئۇالرنىڭ رنىڭ قورالال پهيغهمبهر  ،شۇنىڭدهك
ـــجى ـــڭ تدمهس ـــتىن چهكلىگهنلېلىرىده بىراۋنى ـــۈن ئۆتۈش ـــلىك ئۈچ ـــىنى تىتىۋهتمهس ـــگه ىرىس كى

قانــداق جايغــا ئۇيغــۇن ھهرمۇســۇلمانالر توپالشــقان بــۇ  رىــپ ئــۆتمهكچىمهن. مانــاېئاگاھالنــدۇرۇش ب
 . كېرهكھتىيات قىلىشى ېرىشتىن ئېب ئهزىيهتمۇسۇلمان ئادهم قورالى بىلهن بىراۋغا . لىدۇېك

 
 شىشتىن چهكلهشېئ چېكىدىنچاقتا قچا 

                                                                                                                                                                                                 
 ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى ۱
 بهت -47جىلد  -11» فهتھۇل بارى« ۲
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۳
 بۇخارى رىۋايىتى ٤
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ــۈنلهي چهكــلهش دېمهســلىكىمىزقبىزنىــڭ چا ســاھابىلىرى بىــلهن  پهيغهمــبهر « چــاقتىن پۈت
1187Fدېگهن دهلىل كهلگهنلىكى ئۈچۈندۇر. »دهيتتى النىھهقىقهتىشاتتى ۋه پهقهت ئوين

۱  
ئـۇ  .ى ئۈچۈنـدۇرقئۇنىڭـدا زىياننىـڭ بولغـانلى ،تىشـتىن چهكـلهشېكىدىن ئاشۇرۇۋېچاقنى چقچا

كىشـىلهرنى كۈلـدۈرۈش ئۈچـۈن  گاھىـدا. اقى كىشىلهرنى كـۆزگه ئىلماسـلىقزىياننىڭ ئهڭ يهڭگىلر
چـاق قچاق كىشىلهرنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئـاداۋهتنى قوزغايـدۇ ۋه يـاكى چاقچا گاھىدايتىلىدۇ، ېيالغان ئ

لگهن مهلــۇم ۈگىــدۇ. بۇنىــڭ ھهممىســى كــۆز بىــلهن كــۆرېىغــا تئابرۇيقىلغــۇچى بهزى كىشــىلهرنىڭ 
 ئىشالردۇر. 

رىـۋايهت  لىكىنـىمۇنـداق دېگهن ىـڭن  ھـۇرهيرهتىرمىـزى ئهبـۇ [ ئىبنى ھهجهر مۇنـداق دهيـدۇ:

َُل ِإالَّ َحّقـاقَ « قىلىدۇ: ََل الَِّ ِإنََّك ُتَداِعبـَُنا قَـاَل ِإّينِ َال أَقُـ َا يَا َرُس بىـز  ىمۇسـىل ۇلالھ!لۇرهسـ ئىر: هساھابىل »اُل

 پهقهتالشسـام، چاققچاسـىلهر بىـلهن مهن : «پهيغهمـبهر  گهنـده،دې ؟ىغۇلدىكهنچاقلىشىقن چابىله
 .دېدى» مهنلىشىچاققچاپ ده النىھهقىقهت

دېــگهن » اقالشــمىغىنچقچا دهللهشــمىگىن ۋهېقېرىندىشــىڭ بىــلهن ج« »ُمتـَـاِر َأَخــاَك َوَال ُمتَازِْحــهُ َال «

 :لىدۇۈقى ھهدىسنىڭ ئوتتۇرىسى مۇنداق بىرلهشتۈرىرىقۇھهدىس بىلهن ي
چـۈنكى ئـۇ  ،چهكلهنـگهن تىش ياكى ئۇنى ھهرۋاقىت داۋامالشتۇرۇشېكىدىن ئاشۇرۇۋېچاقنى چقچا

چـاق ق. چاقىلىـدۇكاشـىال  قاىنىشـئويله دئۈسـتى ھىم ئىشلىرىۇدىننىڭ مۋه  قىلىش نى زىكرىهللا
ت ۋه ئاداۋهت پهيدا قىلىش، ھهيۋه–نهگى ۋه رىشېى قاتۇرۇش، باشقىالرغا ئهزىيهت ببنكۆپ ھالالردا قهل

چـاق دۇرۇس ق. بۇنىڭـدىن سـاالمهت قالىـدىغان چاپ چىقىرىـدۇۈرۈنى كهلتـتىشـىېتهمكىنلىكنىـڭ ك
ــۇ قچا ھرىبــانلىق ېســۆز ئاڭلىغۇچىنىــڭ كــۆڭلىنى خۇرســهن قىلىــش ۋه ئۇنىڭغــا مچــاقتۇر. ئهگهر ئ

 تۇر. بچاق مۇستهھهقئۇدۇل كېلىپ قالسا، ئۇ چا كۆرسىتىشكه ئوخشاش بىرهر مهنپهئهتكه

ــدۇ:  ــداق دهي ــى مۇن ــام غهززال ــبهر ‹ئىم ــۋقچا پهيغهم ــىپ قىلى ــان دهپ كهس ــاق قىلغ لىش ېچ
 1188F۱.]›خاتادۇر

ـــدۇ: [ ـــداق دهي ـــاۋهردى مۇن ـــام م ـــچاققچائىم ـــى ›مـــزاح‹ڭ نى ـــتىن  ،دهپ ئاتىلىش ـــڭ ھهق ئۇنى

 ۋېتىدىغان بولغانلىقى ئۈچۈندۇر. ۇيىراقالشتۇر
تىن يــاكى قــاتتىق خۇشــاللىقتىن گــالۋاڭلىق چــاققچا‹ئىبــراھىم ئهننهخهئــى مۇنــداق دېــگهن: 

 .›بولىدۇ
 دېــگهن ›چــاق ھهيــۋهتنى يهيــدۇقگهنگه ئوخشــاش چاېئــوت ئوتــۇننى يــ‹: چهشــمىلىرىده كمهتېھــ

 .بار سۆز كمهتلىكېھ
 كېتىپ قالىدۇ.ھهيۋىتى  ،چىقى كۆپ بولساقبىر ئادهمنىڭ چا‹ر مۇنداق دېگهن: لهدانىشمهنبهزى 

 .›لىدۇۈماسلىقى ياخشى كۆرشئۇنىڭ سورۇنغا قاتنا ،ۆپ بولساى كپبىر ئادهمنىڭ ئىختىال
چىقى كـۆپ قچـا ،بىـر ئادهمنىـڭ ئهقلـى كـام بولسـا‹ بهزى باالغهتشۇناس ئالىمالر مۇنداق دېگهن:

 :مهۋجۇد ئهمهسنچىسى ىى ھالهتنىڭ بىرىنى كۆزلهيدۇ، ئۈچچىقى بىلهن ئىككقئاقىل چا. بولىدۇ
 .ھهببهت ئىزھار قىلىشۇچىالرغا مۇالشقىئار ۋه هتلهندۈرۈشپسۆھبهتداشالرنى ئۈل ،بىرىنچى ھالهت

 لىدۇ. ېمانا بۇ ياخشى سۆز ۋه ياخشى قىلىق بىلهن ئۈلپهتلىشىش ئارقىلىق مهيدانغا ك
                                                           

 مۇسلىم رىۋايىتى ۱



 ت ئى پ ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                              شهرئى ئاساس ھهققىدهجىھاد تهييارلىقى 

 

319 
 

  ئوغلىغا مۇنداق دېگهن: د ئىبنى ئاس ىسهئ
 ،نى كهتكۈزىـدۇيۇتىش ئـابرېكىـدىن ئاشـۇرۇۋېئـۇنى چ ،چـۈنكى .ھال بـولاچىقىڭدا ئوتتۇرقچا ـــ

ئۈلپهتداشــالرنى  ئۇنىڭغــا ســهل قــاراش ،شۈبھىســىزكى .لهر ســاڭا جۈرئهتلىــك بولــۇپ قالىــدۇئهخمهقــ
 رىكتۈرۈپ قويىدۇ. ېسهندىن زتىدۇ ۋه سۆھبهتداشالرنى ېسهندىن تارقىتىۋ

ئىـچ « ئـارقىلىق يـوق قىلىشـتۇر. چاققچاۋه غهمنى  رىكىشېپهيدا بولغان ز ،ئىككىنچى ھالهت
 1189F۲.]›تهمسىل بار–دهيدىغان ماقال» پۇشۇقىنى چىقىرىۋېتىش الزىم

 
  يۇتۇشئاچچىقنى 

تائـاال مۇنـداق دېـگهن: هللالىنىدۇ. سابېھشلىرىدىن ۈنۈنى يىغىشنىڭ كۆرئهزىيهتئۇ كىشىلهردىن 

 ِـَْيَظ َواْلَعاِفَني َعْن النَّاس (ئۆچ ئېلىشقا قادىر تۇرۇقلۇق) ئـاچچىقىنى يۇتىـدىغانالر، (يامـانلىق  َواْلَكاِظِمَني اْل

   .1190F۳قىلغان ياكى بوزهك قىلغان) كىشىلهرنى كهچۈرىدىغانالردۇر

ــا ــۇشچچىقنى ئ ــۈپهتلىرىدىن  يۇت ــڭ س ــابېھتهقۋادارالرنى ــبهر س  »َال تـَْ َضــبْ « :لىنىدۇ. پهيغهم

 1191F٤.دېگهن »!ئاچچىقالنمىغىن«

 رۋسـهكىمكـى (ئهزىـيهتكه)  َوَلَمْن َصـبَـَر َوَغَفـَر ِإنَّ َذلِـَك َلِمـْن َعـْزِم األُُمـورِ تائاال مۇنداق دېگهن: هللايهنه 

   .1192F٥نىڭ رازىلىقى ئۈچۈن) ئىنتىقام ئالمىسا، بۇ ئهلۋهتته مهرغۇپ ئىشالردىندۇرهللاقىلسا، (
چــان ۇئهپ چان ۋهرۋســه، يۇتــۇۋېتىش نىىئــاچچىق ،قىلىــش رۋســهگه ىرىــلئهزىيهتقېرىنداشــالرنىڭ 

ھتــاج بولىــدىغان ئهخالقالردىــن وقانــداق ئــادهم ملىشــىدىغان ھهرىكىشــىلهرگه ئار قاتــارلىقالر بولــۇش
 زهشېـب. ئۇ ئهخالقالر بىـلهن ئـۆزىنى ىغان بولۇپ، بۇ ھهقته يۇقىرىدا توختىلىپ ئۆتتۇقلىنىدسابېھ

 لىدۇ.ېئارقىلىق قولغا ككهسىپكه ئايالندۇرۇش  ئۇنى تىرىشچانلىق كۆرسىتىش ۋه
 
 سىر ساقالش  

ُة اْلُمنَـاِفِق ثَـَالٌث ِإَذا َحـدََّث َكـَذَب َوِإَذا آيَـ« مۇنداق دېگهن: لىنىدۇ. پهيغهمبهر سابېھئۇ ئامانهتلهردىن 
ۋهده   ؛يتىــدۇېيالغــان ئ ،گهپ قىلســا  :ئــۈچ بهلگىســىمۇناپىقنىــڭ « »َخـانَ  َوَعـَد َأْخلَــَف َوِإَذا اْؤُمتِــنَ 

 1193F٦.»خىيانهت قىلىدۇ ،ئامانهت قويۇلسا ؛ خىالپلىق قىلىدۇ ،قىلسا

گهرچه روزا تۇتۇپ، ناماز ئوقـۇپ، ئـۆزىنى « »َوِإْن َصاَم َوَصلَّى َوَزَعـَم أَنـَُّه ُمْسـِلمٌ « :مۇسلىمنىڭ رىۋايىتىده

 دېگهن سۆز قوشۇپ زىكرى قىلىنغان. » مۇسۇلمان چاغلىسىمۇ مۇناپىقتۇر
                                                                                                                                                                                                 

 بهتلهر -527، -526جىلد  -10» فهتھۇل بارى« ۱
 بهتلهر -299، -298» ئهدهبۇد دۇنيا ۋهددىين« ۲
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -134سۈره ئال ئىمران  ۳
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ٤
 ئايهت -43را ۇسۈره ش ٥
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ٦
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ِإَذا َحـدََّث « مۇنـداق دېـگهن: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ، پهيغهمـبهر   پهيغهمبهر جابىر 
 ،دىن ئهتراپقا قاراپ قويساانئبولۇپ، بىر گهپنى قىلىپ  كىشىئهگهر « »الرَُّجُل احلَِْديَث ُمثَّ اْلتَـَفَت َفِهَي أََمانَةٌ 

 1194F۱.»ئۇ سۆز ئامانهتتۇر
، نهقىـل قىلىـدۇ ىغـانلىقىننـداق رىـۋايهت قىلمۇدىـن  پهيغهمـبهر  ىـڭن بىر اد جـۇئهبۇ داۋ

َأْو فـَرٌْ  َحرَاٌم َأْو اْقِتطَاُع َمـاٍل ِب َـْريِ  اْلَمَجاِلُس بِاْألََمانَِة ِإالَّ َثَالثََة َجمَاِلَس َسْفُك َدٍم َحرَامٍ « مۇنداق دېگهن: پهيغهمبهر 
ــۈچ  ،مهجلىســلهر ئامــانهت بولــۇپ« »َحــقٍّ  ــاھهق :بۇنىڭــدىن مۇستهســنا تۈرلــۈكىئ كــۈلگهن ۆقــان ت ن

  .»لىسمهجپ ئېلىۋالغان ۇلۇي نى ناھهقمۈلۈك–مال ،مهجلىس قىلغان زىنا ،مهجلىس
ـُتْم تائـاال مۇنـداق دهيـدۇ: هللاقۇرئان كهرىمده  ُونُـوا َأَمانَـاِتُكْم َوأَنـْ ُونُـوا الََّ َوالرَُّسـوَل َوََ ََ يَاأَيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوا ال 

سـىلهرگه قويۇلغـان ئامـانهتلهرگه بىلىـپ  .هرگه خىيانهت قىلماڭالرپهيغهمب ا،قهللالهر! مۇئمىنئى  تـَْعَلُمونَ 

   .1195F۲تۇرۇپ خىيانهت قىلماڭالر

 بهلـتهئه ۇ ۋه ھاتهب ئىبنى ئهب  به ئىبنى ئهلمۇنزىراكهلگهن ئهبۇ لوببۇ ئايهتنىڭ تهپسىرىده 
 دا ئۆتتى. ىرىقۇنىڭ قىسسىسى ي
 لۇكىتـاب«توپلىمىنىـڭ  لهرنـاملىق ھهدىسـ »بۇخـارى ھۇلسـهھى« رهھىمهھـۇلالھئىمام بۇخارى 

 :رىـۋايهت قىلىـدۇ دېگهنلىكىنى مۇنداق ىڭن ئهنهس  اد»بابى سىر ساقالشنىڭ« دىكى»نازستىئىئ

ــْرُت بِــِه َأَحــًدا بـَْعــَدُه َوَلَقــْد َســأَلَْتِين « ــِه َوَســلََّم ِســرّا َفَمــا َأْخبَـ ُ َعَلْي ــا « » أُمُّ ُســَلْيٍم َفَمــا َأْخبَـْرتـَُهــا بِــهِ َأَســرَّ ِإَيلَّ النَّــِيبُّ َصــلَّى الَّ ماڭ

بىـر كىشـىگه خهۋهر چېىن ھدىن كېي يتقان، مهن ئۇ سىرنى پهيغهمبهر ېبىر سىرنى ئ پهيغهمبهر 
م ىلهيۇئۇممــۇ ســ .»ئىــدىم ئېيتمىغــانئۇنىڭغىمــۇ  ،م ســورىغانداىمهنــدىن ئۇممــۇ ســۇلهي .مىــدىمبهر

 ئهنهسنىڭ ئانىسىدۇر. 
 بۇ سـىر‹الر مۇنداق دېگهن: الىمۆبهزى ئ[ئىبنى ھهجهر بۇ ھهدىسنىڭ شهرھىسىده مۇنداق دهيدۇ: 

ئــۇ ســىر  ،ئهگهر ئۇنــداق بولمــاي .بولســا كېــرهكنىــڭ ئاياللىرىغــا خــاس  ئېھتىمــال پهيغهمــبهر 
 .›ئهنهسكه ئۇنى يوشۇرۇش دۇرۇس بولمايتتى ،ئىلىمنىڭ قاتارىدىن بولغان بولسا
 ئىگىسـىگه زىيـان قارىشـى شـۇكى، سـىر رنىڭ كـۆزئهھلى ئىلىمال‹ئىبنى بهتتال مۇنداق دهيدۇ: 

 ۇالرنىڭ كۆپ قىسمى مۇنداق دهيدۇ:ئ. ئۇنى ئاشكارا قىلىش دۇرۇس ئهمهس ،لىدىغان بولساېك ئېلىپ
لىكـى پهرز ىكىتىـدقھايـات ۋامهزكـۇر سـىرنى ساقالشـنىڭ  ،ئىگىسى ئۆلۈپ كهتسـه ئهگهر سىر ـــ

ــۇ ســىر ئىگىســىگه ئهيىــ كــۈچتىن قالىــدۇ. ــۇۈشهكىللهندقســان ۇن–بلــېكىن ئ ئۇنىڭــدىن  رســه، ب
 .›مۇستهسنا

 دا كـارامهت،ئۇنىڭـ ئهگهر :نىـدۇىتـۈرلهرگه بۆلبىـرنهچچه سىر ئىگىسى ئۆلۈپ كهتكهندىن كېـيىن 
ئـۇنى  ،ئىگىسـى يامـان كـۆرگهن تهقـدىردىمۇ ،ئـارتۇقچىلىقالر بولسـا ياكى شۇ كهبى سىل خىسلهتېئ

بهزىـده  سـا،بول ھۇنى ئاشـكارا قىلىـش مـۇتلهق مهكـرئۇ يهنه بهزىده ؛بولىدۇ بزىكىر قىلىش مۇستهھه
بولىـدىغان  پهرزئاشـكارىالش  ،گاھىداشارهت قىلىپ ئۆتكهن. ىبنى بهتتال ئىئۇنىڭغا ئ ھارام بولىدۇ.
بۇ خۇددى ئۈستىده ئادا قىلىش  ،ۇپهرز بولىد رنى سۆزلهشىس سهۋهبلىكشى ۇبول مهۋجۇدبىر ئىشنىڭ 

                                                           
 ئهبۇ داۋۇد ۋه تىرمىزى رىۋايىتى ۱
 ئايهت -27سۈره ئهنفال  ۲
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يدىغان بىر ئادهمگه الالىئۇنىڭ سىرى ئادا ق ،نىيېئادهمنىڭ ئۆلۈمىدىن كبار  قىيىن بولغان بىر ھهق
 1196F۱.]بولغىنىغا ئوخشاشنىڭ ىئۈمىدھهقنى ئادا قىلىپ قويۇش  ۇاكالىتهن ئئۇنىڭ ۋسا، زىكىر قىلىن

ـــدۇ: ـــداق دهي ـــاۋهردى مۇن ـــاقالش مه[ م ـــىر س ـــهتكه يقس ـــالهتنى ىتېس ـــى ھ ـــنىڭ ۋه ياخش ش
 ندۇر. ىرىدىلسهۋهبداۋامالشتۇرۇشنىڭ ئهڭ كۈچلۈك 

َا« :ۇنىـدىرىـۋايهت قىل دېگهنلىكـىمۇنداق  ڭنى  پهيغهمبهر اْحلَاَجـاِت بِاْلِكْتَمـاِن فَـِإنَّ ُكـلَّ َعلَـى  اْسـَتِعيُن
َدٌ  چـۈنكى  ،ق يـاردهم سـوراڭالرىسـاقالش ئـارقىل رىسـ لىشـقاىراۋا ق ھاجهتلىرىڭالرنى« »ِذي نِْعَمـٍة َحمُْسـ

 1197F۲.»گىسى ھهسهت قىلىنغۇچىدۇرىئمهت ئېھهرقانداق بىر ن

 بِـِه ِصـْرتَ  فَـِإْن َتَكلَّْمـتَ  َأِسـريُكَ  ِسـرُّكَ { رهمهلالھۇ ۋهجھهھـۇ مۇنـداق دېـگهن:كهر پتالى ئهبۇ بنىىئهلى ئ
نىــپ ىگه ئايلىســهن ئۇنىــڭ ئهســىر ،ئــۇنى سۆزلىســهڭ ئهگهر .رۇســىرىڭ ســېنىڭ ئهســىرىڭد{ }َأِســريَهُ 

 1198F۳.}قالىسهن
نىڭ رىىسـهتلق، مهشـىگهۈلۈكتۆ ڭنىڭ قېنىنىـىگىسـىشـى ئىنىقىل انىڭ ئاشـكارالرنۇرغۇن سـىر

 قىدىنۇلدى، ئۇ سىرنىڭ كونترولىشۇرغان بولسا ئونى يۇئهگهر ئ. ھاسىل بولماسلىقىغا سهۋهب بولدى
 لىك بولغان بوالتتى.ىدئۈم ىشۇنىڭ راۋا بولى، ھاجهتلىربىخهتهر ىكىچهلېئهمىن، ك

ــڭ  ــر ئادهمنى ــىربىراۋبى ــڭ س ــۆىنى ــى ئ ــكارا قىلىش ــىر زنى ئاش ــكاراىس ــدىق نى ئاش نمۇ ىلغىنى
 :لهن قايتىدۇىپهتنىڭ بىرى بۈس خىل ككىىئ بۇ ھالهتته ئادهم ۇئ ،نكىۈچ .كتۇرىقاباھهتل

لهن يــاكى ئامــانهت ىــتى بىپۈق ســىخــائىنل ،بولســادهپ قارالغــان ئىشــهنچلىك  كىشــىئهگهر ئــۇ 
  1199F٤.]قايتىدۇ لهنىتى بىپۈك سىلىۇخهنچس ،يۇلغان سىر بولساوق

چۈنكى بۇ  ،دىكى جىھادقا ۋه جهڭگه ئاالقىدار ئىشالردا تېخىمۇ تهكىتلىنىدۇىيولهللا ساقالشسىر 

ڭ ئاســتىغا كىرىــپ ىســۆزىن يمــۇمىون ئدېــگه» جهڭ ئالداشــتۇر« »اْحلَـْرُب َخْدَعـةٌ «: نىــڭ ر پهيغهمــبه

 !اقمۇ دۈشمىنىڭىزنى ئالدىيااليسىزقاند ،شۇرماي تۇرۇپودۇ. سىز سىرىڭىزنى يىتېك

 1200F٥.}بېرهتتىه شهپبىلهن  غازات قىلماقچى بولسا باشقا بىر نىبىرهر غازات پهيغهمبهر 
ق دهرىجىســىگه ئېلىــپ ۇيالغانســىز مــۇمكىن بولمىســا، يالغــاننى دۇرۇســلشــۇرۇش وئهگهر ســىر ي

 بارىدۇ. مانا بۇ جهڭ ۋه جىھادقا ئاالقىدار ئىشالردا تېخىمۇ شۇنداق بولىدۇ.
 لگهن.ۈتۆقىلىپ ئ ئىشارهتمىدا بۇنىڭغا ېدېگهن ت» كۆرسهتكۈچلىرىئاساسلىق جىھادنىڭ «

دىغان ىـنىئۇالرغـا قىل بولـۇپ، ئائىت سـۆزلهر غاتېمىسى ئهزىيهتنى يىغىشلهردىن ىشىك الرۇمانا ب
 ڭ بىرىنچى قىسمىدۇر.ىككى مۇئامىلىنىئ

  
ك ۈلـۆبىـر ب نتىـدىغاشـنىڭ ئاسـتىغا كىرىـپ كېۈزۈگه پايـدا يهتككىشىلهر .سىمىئىككىنچى ق

 ئىشالر
                                                           

 بهت -82جىلد  -11» فهتھۇل بارى« ۱
 تهبهرانى رىۋايىتى ۲
 بهت -387» ئهدهبۇد دۇنيا ۋهددىين« ۳
 بهت -295» ئهدهبۇد دۇنيا ۋهددىين« ٤
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ٥
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ـُرُهْم ِلَصـاِحِبِه « مۇنداق دېگهن: پهيغهمبهر  ُر اْألَْصَحاِب ِعْنَد الَِّ َخيـْ ـُرُهْم ِجلَـارِهِ َخيـْ ـُر اْجلِـريَاِن ِعْنـَد الَِّ َخيـْ  »َوَخيـْ

غا ىوشنىسـقھېسـابلىنىدۇ.  ھهمراھ ئهڭ ياخشىنىڭ نهزىرىده هللابولغان كىشى  ھهمراھىغا ياخشى«
 1201F۱.»ھېسابلىنىدۇ كىشى ئهڭ ياخشىده ىنىڭ نهزىرهللا بولغان كىشى ياخشى
 
  لۇشوچۇق چىراي بوئ ۋه ياخشى گهپ قىلىشئۇچراشقاندا 
  .دىن باشلىدىمنىڭمهن گهپنى شۇ بولۇپ، شۈزۈدىكى پايدا يهتكىئهڭ تۆۋهن دهرىج بۇ

ــْد فَِبَكِلَمــٍة طَيَِّبــةٍ « مۇنــداق دېــگهن: پهيغهمــبهر  ََْ جيَِ َْ ِبِشــقِّ َمتْــَرٍة َفَمــْن  َا النَّــاَر َولَــ بىــر خورمىنىــڭ « »اتـَُّقــ

 ر،ساڭالىئۇنى تاپالم. ئهگهر ىڭالرساقلىنن ىتدوزاخ مۇىسهدىقه قىلىپ بولس چاغلىق نهرسىنى يېرىمى
 1202F۲.»ىڭالرساقلىنن ىتدوزاخمۇ ىياخشى گهپ بىلهن بولس

ََْجـٍه طَْلـقٍ « مۇنداق دېـگهن: پهيغهمبهر  َْ َأْن تـَْلَقـى َأَخـاَك ِب ھهرقانـداق « »َال َحتِْقـَرنَّ ِمـْن اْلَمْعـُروِف َشـْيًئا َولَـ

 شـىڭمۇئۇچرىشى بىـلهن چۇق چىرايوئ غاندىشىڭىقېر ، ھهتتاسانىمىغىن بىر ياخشى ئىشنى كىچىك
 1203F۳.»ارىغا كىرىدۇتاقى ئهمهل ياخش

مۇئمىنلهرنىـڭ  تائـاالهللا ،نكىۈچـ سـاقالنغىن.ن ىشتۈرۈزىگه چىرايىڭنى تۈنىڭ يڭىنداشلىرىقېر

لهرگه كۆيۈنىـدىغان، مـۇئمىن َأِذلـَّةإ َعلَـى اْلُمـْؤِمِنَني َأِعـزَّةإ َعلَـى اْلَكـاِفرِينَ  مۇنـداق دهيـدۇ: توغرۇلـۇقتى ىپۈس

  .1204F٤كاپىرالرغا شهپقهتسىز

ــدۇ:هللا ــداق دهي ــاال يهنه مۇن ــنَـُهمْ  تائ ــاِر ُرَمحَــاُء بـَيـْ اُء َعَلــى اْلُكفَّ ــارا  َأِشــدَّ ــاتتىقتۇر، ئۆزئ ــا ق كۇففارالرغ

  .1205F٥كۆيۈمچاندۇر
 
 لىرىنى ئادا قىلىشھهق مۇسۇلماننىڭ  

َردُّ السَّـَالِم  َمخْسٌ  اْلُمْسِلمِ  َعَلى اْلُمْسِلمِ  َحقُّ «مۇنۇ سۆزىده زىكرى قىلىنغان:  نىڭ پهيغهمبهر بۇ ھهقلهر 
ََِة َوَتْشـِميُت اْلَعـاِطسِ  ْع مۇسۇلماننىڭ مۇسۇلمان ئۈستىدىكى ھهققـى » «َوِعَياَدُة اْلَمرِيِض َواتَِّباُع اْجلََنائِِز َوِإَجابَُة الدَّ

نى ئۇزىتىـپ، قهبرىسـتانلىققا سـىجىنازى ؛يـوقالش بولسـا سهلېك ؛ساالمغا جاۋاب قايتۇرۇش :بهشتۇر

لِ « :چىۈرگۈچۈشـكىقىغـا ئـاۋاز قوشـۇش؛ قىراچ بېرىش؛  ) دېسـه،قـا خاسـتۇرهللاھهمدۇسـانا ( »َاحلَْْمـُد ِ

 1206F٦.»شىدېيساڭا رهھىم قىلسۇن) هللا( »يـَْرَمحَُك هللاُ «

 

 ساالمنى ئاشكارا قىلىش  
                                                           

 تىرمىزى رىۋايىتى ۱
 تىرمىزى رىۋايىتى ۲
 مۇسلىم رىۋايىتى ۳
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -54سۈره -5 ٤
 هتنىڭ بىر قىسمىئاي -29ره فهتھ ۈس ٥
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ٦
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َا َأَوَال « سـۆزىدۇر: مۇنـۇ نىڭ  لى پهيغهمبهرىبۇنىڭ دهل َا َحـىتَّ َحتَـابُّ َا َوَال تـُْؤِمنُـ ََن اْجلَنَّـَة َحـىتَّ تـُْؤِمنُـ َال تَـْدُخُل
ـــَنُكمْ  ـــَالَم بـَيـْ َا السَّ َُه َحتَـــابـَْبُتْم أَْفُشـــ چه جهنـــنهتكه ۇبولمىغـــ مـــۇئمىنســـىلهر « »أَُدلُُّكـــْم َعلَـــى َشـــْيٍء ِإَذا فـََعْلُتُمـــ

ئۆزئـارا مهن سىلهرنى ئۇنى قىلساڭالر  .لمايسىلهرالن بوىمۇئم چهۇىغمئۆزئارا دوستالش .مهيسىلهرهلكىر
  1207F۱»ڭالر!ئومۇمالشتۇرۇباشالپ قويمايمۇ؟ ئاراڭالردا ساالمنى  ئىشقادىغان بىر دوستالشتۇرى

 ز!ىنۇمىغان كىشىگه ساالم قىلغايسونۇغان ۋه توتشۇڭا 
 
 لۇشوگۈزهل ئهخالقلىق ب  

ــيَِّئَة احلََْســَنَة َمتُْحَهــا َوَخــاِلِق النَّــاَس ِمُلُــٍق َحَســنٍ اتَّــِق « مۇنــداق دېــگهن:  پهيغهمــبهر » الَِّ َحْيُثَمــا ُكْنــَت َوأَْتبِــْع السَّ

ىلىـپ سالسـاڭ، ئۇنىڭغـا قئىـش  يامـانبىـرهر  !تائاالغا تهقۋادارلىق قىلغىـنهللا ،بولساڭ ىالقهيهرد«
چىرايلىــق لهرگه ىشــىك .ۇچۈرىــدۆقنى ئىلىق يامــانلىياخشــئــۇ ، رگىنۈنى ئهگهشــتقىياخشــىل بىــرهر

  1208F۲.»مۇئامىلىده بولغىن

» چىرايلىـق مۇئامىلىـده بـولغىنلهرگه ىشىك« :نىڭ پهيغهمبهر [مۇنداق دهيدۇ:  بئىبنى رهجه
 نىڭسىز مۇكهممهللهشمهيدۇ.ۇق ئىتهقۋال ،لۇپوخىسلهتلىرىدىن بىرى ب دېگهن بۇ سۆزى تهقۋا

 .رۇى ئۈچۈنـدكئۇنى بايان قىلىشقا ھاجهت چۈشكهنلى ،ل ئهخالقنى ئاالھىده زىكىر قىلىشئۇ گۈزه
ئـادا نىـڭ ھهققىنـى هللا ،يـۇپ تـۇرۇپونـى قىنىڭ ھهققرهبهندىل تهقۋالىق‹ :كىشىلهرنۇرغۇن  ،چۈنكى
 .گهنق كهلۇيرۇبئوچۇق بىلهن ياخشى ئۆتۈشكه  كىشىلهر ۋاھالهنكى،دهپ گۇمان قىلىدۇ.  ›قىلىش

نىــڭ ئىبنــى مۇبارهك لالھئابــدۇ ســىداتوغرىئىزاھــاتى ئهخالقنىــڭ  ردىن گــۈزهلســالىھال–ســهلهف
 شۈق يهتكـۈزىلۇش، ياخشىلوچىراي ب چۇقوئ ،ئهخالق گۈزهل‹ نىدۇ:ىقىل دېگهنلىكى نهقىل مۇنداق

 .›رشتۇىغىنى يئهزىيهت ۋه
ئهزىيهتنـى  يهتـكهندىن كىشـىلهر ئهخـالق گـۈزهل‹دۇ: ىىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنتمام ئهھمهدىئ
 1209F۳.]›رۇشىڭدۈكۆتۈر

قالر ىبولـۇش قاتـارل ھرىبـانېكىشـىلهرگه كهمـتهر ۋه م سۆزنى يۇمشـاق قىلىـش، نى ساقالش،تىل
 .دىلبۇ ھهقته تۆتىنچى بابتا توختىلىپ ئۆتۈئهخالقنىڭ ئهڭ مۇھىملىرىدىندۇر.  گۈزهل

ــاچچ اســتىغايهنه بۇنىــڭ ئ ــۇقنى يىئ ــدىنش، ۇت ــان ئادهم ــانلىق قىلغ ــۈرۈش، يام ــى كۆت  ئهزىيهتن
ھتـاج والشقاندا مىئارگه كىشىلهربهنده الرغا بۇىغان بولۇپ، قالرمۇ كىرىدىۈش قاتارلقچه يۈز ئۆرىياخشىل

 لىدۇ.وب
ـــۇ يهردهمهن  ـــۈزهل ب ـــڭئهخالق گ ـــدا بئىگىســـىگه  نى ـــاخىرهتته پاي ـــا ۋه ئ ـــدېدۇني غانلىقىغا ىرى

 رىپ ئۆتمهكچىمهن.ېئاگاھالندۇرۇش ب
ــۈزهل ئهخــالق ئىگىســى  ــاداگ ــانلىقتىن،ق ىگه ياخشــىلكىشــىلهر دۇني ــا هللا قىلغ ــاال ئۇنىڭغ تائ

رىلىـدۇ. ېشـنىڭ تۈرىـدىن بىقىلغـان ئ مۇكاپـات .قىلىـدۇ ھدىغان ئـادهمنى ھهمـراىـق قىلىياخشىل
ــ ــلهن ياخش ــى ئهمهل بى ــىلهرگه قايس ــا،ىنلىق قىلىكىش ــاۋاب  س ــلهن ج ــىلىق بى ــل ياخش ــۇ خى ش

 لىدۇ. ۇقايتۇر
                                                           

 مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 تىرمىزى رىۋايىتى ۲
 بهتكىچه -160بهتتىن  -158» جامىئۇل ئۇلۇمى ۋهلھىكهم« ۳
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 ياخشــى ئىشــالر ،ندهككۆرســىتىلگهكهلــگهن بايــانالردا دا ىرىســلىتــى توغىڭ پهزرهھىمنىــ–ســىله
نى ىنىڭ ئىشـىئۇ كىشـهللادىن قورقىدىكهن، هللاكىمكى  قالىدۇ. شالردىن ساقالپىيامان ئ ئىنساننى

 كهت ئاتا قىلىدۇ. ىبهر گهرىزقى ۋه ئۆمرىئاسان قىلىدۇ، 

 ِيف َمـا ِمـْن َشـْيٍء يََُضـُع « مۇنـداق دېـگهن:  پهيغهمـبهر توغرىسـىدامۇكاپـات بېرىلىدىغان ئاخىرهتته 
ِم َوالصَّ  َْ ُلُغ ِبِه َدَرَجَة َصاِحِب الصَّ  بهنـدىنىڭ گـۈزهل« »َالةِ اْلِميزَاِن أَثـَْقُل ِمْن ُحْسِن اْخلُُلِق َوِإنَّ َصاِحَب ُحْسِن اْخلُُلِق لََيبـْ

 ئهخـالق گـۈزهل ،شهكسـىزكى .يـوق ئهمىلـى هربىـر ئولتۇرىدىغان ئېغىرراقتارازىغا  باشقا هخالقتىنئ
 1210F۱.»تهلهيدۇېگه يىقۇغۇچىنىڭ دهرىجىسوزا تۇتقۇچى ۋه ناماز ئولىق رگىسى ئۇ ئارقىىئ

 

 رپهيغهمبه  يهتكۈزۈش ھېسابلىنىدۇ پايداده بايان قىلغانلىرىمۇ تۆۋهندىكى سۆزى نىڭ:  

نـَْيا، نـَفَّسَ َمْن نـَفََّس َعْن « ُ  ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الدُّ ِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َيسََّر َعلَـى ُمْعِسـٍر َيسَّـَر الَّ َْ ُ َعْنُه ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يـَ الَّ
نـَْيا َواآلِخَرِة، َوَمْن َسَلَك َطرِي ُ ِيف الدُّ نـَْيا َواآلِخَرِة، َوَمْن َستَـَر ُمْسِلًما َستَـَرُه الَّ ُ لَـُه بِـِه ًقـا يـَْلـَتِمُس ِفيـِه ِعْلًمـَعَلْيِه ِيف الدُّ ا َسـهََّل الَّ

َنَهُ  ََن ِكَتــاَب الَِّ َويـََتَداَرُســ ُلــ ٌم ِيف بـَْيــٍت ِمــْن بـُيُــَِت الَِّ يـَتـْ َْ ــ ــِكيَنُة َطرِيًقــا ِإَىل اْجلَنَّــِة، َوَمــا اْجَتَمــَع قـَ ــنَـُهْم، ِإالَّ نـََزلَــْت َعَلــْيِهُم السَّ  بـَيـْ
ُهُم اْلَمالئِ  ــــتـْ ُهُم الرَّْمحَــــُة َوَحفَّ ََْ ُيْســــرِْع بِــــِه َنَســــُبهُ َوَغِشــــَيتـْ ُ ِفــــيَمْن ِعْنــــَدُه، َوَمــــْن َبطَّــــَأ بِــــِه َعَملُــــُه  مكــــى ىك« »َكــــُة َوذََكــــَرُهُم الَّ

 دىنتائـاال ئـۇ كىشـىهللا ،نچىلىقنـى كۆتۈرۈۋهتسـهىنچىلىقلىرىـدىن بىـر قىيىقىي ندىن دۇنيـاىئمۇم
كىمكـى قىيىنچىلىقتـا  ؛تىـدۇېدىن بىر قىيىنچىلىقنى كۆتۈرۈۋىلىرمهت كۈنىنىڭ قىيىنچىلىققىيا

دۇنيـا ۋه ئـاخىرهتته  نىڭغـاتائـاال ئۇهللائاسانالشـتۇرۇپ بهرسـه، لىرىنى قىيىنچىلىق نىڭقالغان كىشى
دۇنيـا ۋه ئـاخىرهتته  مۇتائـاالهللاياپسـا،  نـىىىبئهيمكـى بىـر مۇسـۇلماننىڭ ىك ؛رىدۇېب يىشلىقئاسا
نى ىيـول جهننهت نىڭغائۇ تائاالهللا ،سائال يولېلىش ئۈچۈن مكى ئىلىم ئىك ؛نى ياپىدۇىئهيىبڭ ىئۇن

ۋه ئـۇنى  سـاتىـالۋهت قىلمهسجىدلهردىن بىرىگه يىغىلىپ، قۇرئان  قهۋم هربىر ؛دۇىرېب الشتۇرۇپئاسان
ياپىـدۇ،  ىتـىرهھمتائاالنىڭ هللاچۈشىدۇ، ئۇالرنى  خاتىرجهملىك، ئۇالرغا ئۆگهنسهس قىلىپ دهرئۆزئارا 

 دىنئــۇالر گهدهرگاھىــدىكى پهرىشــتىلهر تائــاال ئــۆزهللا ڭ ئهتراپىغــا جهم بولىــدۇ ۋهپهرىشــتىلهر ئۇالرنىــ
ــدۇ ــۆزلهپ بېرى ــانلىقىنى س ــۇن بولغ ــدۇرى. ئهممهمن ــدا قال ــى ئارقى ــدىغان ل ــهبى ئال ــىنى نهس غا كىش

  1211F۲.»شى ئۇنىڭغا پايدا بهرمهيدۇ)ۇنهسهبلىك بول ينىڭ ئالىى(يهنى ئۇ كىش مايدۇچىقىرال
 .ئاالھىده ئهسكهرتىمهن كېڭهيتىشكهئىلىمنى  بولۇپمۇ، چىدىنىبۇ سۈپهتلهر ئ مهن

َا َحـىتَّ يـَُعلَّـَم َمـْن ال يـَْعلَـُم، فَـِإنَّ اْلِعْلـَم ال { مهر ئىبنى ئابدۇلئهزىز مۇنـداق دېـگهن:ۆئ َا اْلِعْلـَم، َوْلَتْجِلُسـ َوْلتـُْفُشـ
ََن ِسـرّا مهرىـپهت –ئىلىـم ،نىڭ بىلىۋېلىشى ئۈچۈنلهربىلمىگهن !ڭالركېڭهيتىئىلىمنى { }يـَْهِلُك َحىتَّ َيُكـ

 .}لمايدۇيوقا هچۇمىغۇپ قالبول يچۈنكى ئىلىم مهخپى سورۇنلىرىنى تۈزۈڭالر،
 ،قىلىـش ئـارقىلىق ىدا زىكـر»بـابى ڭ كۆتۈرۈلـۈپ كېـتىشئىلىمنىـ«ئهسهرنى  ئىمام بۇخارى بۇ

 تهركشــنى ىتىگۆگه ئىلىــم ئكىشــىلهر‹ :قنىــڭ تــارقىلىش ســهۋهبىىۋه نادانليوقۇلــۇش ئىلىمنىــڭ 
 چامىڭىزنىـڭ يېتىشـىچه ئىلىـمندىشـىڭىزغا ى. سـىز مۇسـۇلمان قېرئىشارهت قىلغاندهپ  ›تىشېئ
ــڭشــكه ىتىگۆئ ــئىنتىلى ــالۋهت! ئۇنىڭغ ــش،  ا تى ــۇش ۋهلهرىزىكرقىلى ــى ئوق ــان ن ــى قىف زۆرۈر بولغ ھ

                                                           
 ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد ۋه تىرمىزرى رىۋايىتى ۱
 مۇسلىم رىۋايىتى ۲
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! ئۇنىڭغــا تىن تهلىــم بېرىــڭشــىقــۇش ۋه يېزوئ ،ساۋاتســىز بولســا ئهگهر ئــۇ ڭ.ىــتىئۆگ نــىلهربىلىم
 ڭ! سـىزىـتىزنـى ئۆگىبىلىرىڭىرتهج ه ئىگهللىـگهنزنى ۋه ئىسـالم خىزمىتىـدىتېخنىكىڭ يئهسكىرى

بـۇ سـىز  ،كېـيىن ۋاپـاتىڭىزدىن لۇپ كېتىشىڭىز مـۇمكىن.وب شهھىد ايال،پايدىالنمتېخى بۇنىڭدىن 

  تىپ تۇرىدۇ. بۇنىـڭ دهلىلـى پهيغهمـبهرېنىڭ مۇكاپاتى سىزگه يئۇدۇ ۋه ىلوئۈچۈن سهدىقه جارىيه ب

ئۇنىڭغا  ،ياخشىلىقنى كۆرسىتىپ قويىدىكهن هركىمكى بىر« »َعَلى َخْريٍ فـََلُه ِمْثُل َأْجِر فَاِعِلهِ  َمْن َدلَّ « نىڭ:

 نىـڭ ئاساسـىدىن«سـى ىبۇنىڭ ھهمم 1212F۱.»ۇرىلىدېئهجىر ب ،كهندهرىلگېشۇ ياخشىلىقنى قىلغۇچىغا ب
 كىرىدۇ. نىڭ ئاستىغا دېگهن باب» تۇرسادىق بولۇش

» ياپسـا ئهيىبىنـى مكـى بىـر مۇسـۇلماننىڭىك« الر ئىچىدىنقىلىنغانقى ھهدىسته زىكرى ىرىقيۇ
ئــۇنى  ،ندىشــىڭىزنى گۇنــاھ ئۈســتىده كۆرســىڭىزىئهگهر قېر ،دېــگهن خىســلهت شــۇنى كۆرســىتىدۇكى

 زىيـان يهتكۈزىـدىغان ئىشـنى ئهگهر ئـۇ بىراۋغـا ؛قىلماڭ ۋه ئۇنىڭغا نهسىھهت قىلىـڭيېپىڭ، رهسۋا 
ــان ــادىر قىلغ ــا،  س ــۇربولس ــڭىئ مهزك ــرگه خهۋهر قىلى ــنى ئهمى ــىقېر ؛ش ــى ىزنىڭ ئهيىبىڭىندىش ن
نىڭ ئوخشىشـى قىلغـان ئىشـىڭىز چۈنكى سىز ،مىسى قىلىۋالماڭېت گهپنىڭ قرۇۇمۇڭدىشىش ۋه ق

َْرَتَـُه « :مۇنـداق دېـگهن  پهيغهمبهربۇ ھهقته  بىلهن جازالىنىسىز. ََْرَة َأِخيـِه اْلُمْسـِلِم َسـتَـَر الَُّ َع َمـْن َسـتَـَر َعـ
َْرَتَـــُه َحـــىتَّ يـَْفَضـــَحُه ِبـَــا ِيف بـَْيتِـــهِ  ُ َع ََْرَة َأِخيـــِه اْلُمْســـِلِم َكَشـــَف الَّ َم اْلِقَياَمـــِة، َوَمـــْن َكَشـــَف َعـــ َْ مكـــى مۇســـۇلمان ىك« »يـَــ

مكى مۇسۇلمان ىك ؛ياپىدۇنى ىبىتائاال قىيامهت كۈنى ئۇنىڭ ئهيهللا ،بىنى ياپساىنىڭ ئهيىدىشنىقېر
تاكى ئۇنى شۇ ئهيىب بىلهن بىنى ئاچىدۇ، ھهتىنىڭ ئهيتائاال ئۇهللاچسا، نى ئاىبىنىڭ ئهيىندىشىقېر
  1213F۲.»ئۆيىده رهسۋا قىلىدۇ ئۆز

دېــگهن » ۋهتســهۈنچىلىقنــى كۆتۈرىنــدىن بىــر قىيىئمۇمكــى بىــر مىك« نىــڭ:  ھــۇرهيرهئهبــۇ 
ا تيامـان ئىشـ قـا،مۇكاپات ات(يهنـى ياخشـى ئىشـ تا بولىدۇىشقا قارىمۇكاپات قىلغان ئ–جازا« ھهدىسى
ىنىڭ بــۇ قائىــد ئىچىــگه ئالىــدۇ. نى ئــۆزىنىڭ نۇرغــۇن مىســاللىرىدېــگهن قائىــد »چرايــدۇ)ۇجازاغــا ئ

قانداق نى قهدهم باسماقچى بولغان ھهرىسىز ئۇ قائىد. مدۇرىمۇھدائىرىسى كهڭ بولۇپ، ئۇ ئىنتايىن 
 ىڭىـزلىئهمقىلغـان شـۇنى بىلىـۋېلىڭكى، سـىز  يـۇڭ!وياخشى ياكى يامان ئىشتا كـۆز ئالـدىڭىزغا ق

 .تارتىلىسىزجازاغا  يا بېرىلىسىز، مۇكاپات ه يائاخىرهتتۋه  يابىلهن دۇن
 
 نداشالرغا خىزمهت قىلىشىقېر 
 تـا»كىتابۇل جىھـاد« نىڭتوپلىمى لهرھهدىسناملىق  »بۇخارى ھۇلسهھى«مام بۇخارى ئۆزىنىڭ ىئ

دىـن  ئهنهس ئۇنىڭـدا  ئېچىـپ، بـاب هپ بىـرد» ڭ بـابىىـغازاتتا خىزمهت قىلىشـنىڭ پهزلىتىن«

ُ َعَلْيـِه « مۇنـداق دهيـدۇ: ئهنهس  ،گهنرۈكهلتـغان مۇنـۇ ھهدىسـنى رىۋايهت قىلىن ُكنَّـا َمـَع النَّـِيبِّ َصـلَّى الَّ
ــا الَّــ َا َشــْيًئا َوأَمَّ ــ َا فـََلــْم يـَْعَمُل ــا الَّــِذيَن َصــاُم َا ِذيَن َوَســلََّم َأْكثـَرُنَــا ِظــّال الَّــِذي َيْســَتِظلُّ ِبِكَســائِِه َوأَمَّ ــ َا الرَِّكــاَب َواْمتَـَهُن أَْفطَــُروا فـَبَـَعثُــ

َم بِـاْألَْجرِ  َْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َذَهَب اْلُمْفِطُروَن اْليَــ َا فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى الَّ بىلهن بىلله ئىدۇق.  بىز پهيغهمبهر « »َوَعاجلَُ

ــۆپىنچىمىز كىيىم ــڭ ك ــايىدايتتى. روزا ىبىزنى ــپ س ــايىۋهن قىلى ــى س ــانالرن ــر ھېچ تۇتق ــش بى ئى
                                                           

 مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 ئىبنى ماجه رىۋايىتى ۲
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 .»تامـاق ئهتتـى ،قىلـدى خىـزمهت، نى ھهيـدهپ ئاپـاردىتـۆگىلهر ،بولساقىلمىدى. روزا تۇتمىغانالر 

 .دېدى» لىپ كهتتىېئ روزا تۇتمىغانالر بۈگۈن ئهجىرنى: «پهيغهمبهر 
پ لىــېئ روزا تۇتمىغــانالر ئهجىرنــىبۈگــۈن « :نىــڭ پهيغهمــبهر [ ئىبنــى ھهجهر مۇنــداق دهيــدۇ:

زا تۇتقۇچىالرنىـڭ ئهجرىنىـڭ ور ،سـهتق. مهىـر كـۆزده تۇتۇلغـانلـۇق ئهجوت دىندېگهن سـۆزى» كهتتى
ــكېمىي ــتېپ كى ــى بولماس ــى ر ،نىتىش ــۇچوبهلك ــڭ ۋه رىالر ئۆزلىرىزا تۇتمىغ ــڭ ونى زا تۇتقۇچىالرنى
ئهجرىنىـڭ زا تۇتقۇچىالرنىڭ ورى ۋه رڭ ئهجىن، ئۇالرغا ئۆزىنىڭ ئهمىلىنقى ئۈچۈىنى قىلغانلىئىشلىر

بىـرى بىـلهن –بىرتا جىھادن ىستۇ ھهدىب مۇنداق دهيدۇ: هرسۇف ۇبنى ئهبىلدى. ئقولغا كهشى ىئوخش
 زاور سهپهردهۇشتىن ئهۋزهل ۋه زا تۇتورتۇتماسلىق  زاور سهپهرده ھهمكارلىشىشقا رىغبهتلهندۈرۈش ھهمده

 ›بولمايـدۇزا ور ،زاورتقـان تۇ سـهپهرده‹ :بۇنىڭغـا خىـالپ ھالـدا. چىقىدۇدېگهن مهزمۇن ۇش دۇرۇس تۇت
 1214F۱.]دهيدىغانالرمۇ بار

غـا ســهپهرده  مهر ۆى ئـنــبىمهن ئ« :مۇجاھىــد مۇنـداق دېـگهن[ بنـى رهجهب مۇنـداق دهيـدۇ:ىئ
 سـالىھ. نۇرغـۇن تتـىخىزمهت قىال ىمۇبولدۇم، ئۇ ماڭ ھشىم ئۈچۈن ھهمراىلېڭغا خىزمهت قىلىۋىئۇن
ياتتى. بىر ئـادهم جىھادتـا بىـر وخىزمهت قىلىشنى شهرت قهرده ئۇالرغا پبۇرادهرلىرىگه سه لهر ئۆزىشىك

ئهگهر ئۇالرنىـڭ بىرهرسـى  .الرغا خىزمهت قىلىشنى شـهرت قويـدىشى ئۇىقهۋمگه ھهمراھ بولدى، ئۇ ك
 1215F۲.]مىنى يۇماقچى بولسا، ئۇ ئادهم بۇ مېنىڭ شهرتىمدىن دهيتتىىبېشىنى ياكى كىي

 
 چىكنىڭ ھهققىنى بىلىشىك–چوڭ  
 .ۇقتتئۆتوختىلىپ  ماۋزۇدا دېگهن رهلمهنسهپ–قۇقوتىكى ھبباتۆتىنچى  ھهقته بۇ
 

 پ ئۆتۈش ىلهر بىلهن چىقىشىشىك 

نَـُه َعـَداَوٌة  تائاال مۇنداق دهيـدۇ: هللا نَـَك َوبـَيـْ ـيََُِّّة اْدفَـْع بِـالَِّيت ِهـَي َأْحَسـُن فَـِإَذا الـَِّذي بـَيـْ َوال َتْسـَتِوي احلََْسـَنُة َوال السَّ

ـيمٌ َكأَنَُّه   ياخشـى ئىـش بىـلهن يامـان ئىـش بـاراۋهر بولمايـدۇ، ياخشـى خىسـلهت ئـارقىلىق (يامـان َوِيلٌّ محَِ

خىسلهتكه) تاقابىل تۇرغىن، (شۇنداق قىلساڭ) سـهن بىـلهن ئۆزىنىـڭ ئارىسـىدا ئـاداۋهت بـار ئـادهم گويـا 

 .1216F۳سىرداش دوستۇڭدهك بولۇپ قالىدۇ

ده »كىتـابۇل ئهدهب«توپلىمىنىڭ  لهرھهدىس ناملىق »بۇخارى سهھىھۇل«ئىمام بۇخارى ئۆزىنىڭ 

مۇنۇ  نىڭ ئ ئهبۇ دهردائېچىپ،  باببىر  هپد» باب ھهققىدىكى بىلهن چىقىشىپ ئۆتۈش كىشىلهر«
 :كهلتۈرگهن ئهسىرىنى

ــۇ دهردا ــداق دېگهنلى ئ ئهب ــۋايهت قىلىنىــدۇ:كــنىــڭ مۇن ََاٍم َوِإنَّ ِإنَّــا { ى رى ــ َِه أَقْـ َبـََنــا  لََنْكِشــُر ِيف ُوُجــ قـُُل
ــۈزبىــز بىــر قهۋم بىــلهن  } {ھهقىــقهتهنلَتَـْلَعــنـُُهمْ   .تهبهسســۇم قىالتتــۇق ، ئۇالرغــائۇچراشــقاندا يۈزمۇي

  .}قۇيتتىوبلىرىمىز ئۇالرغا لهنهت ئقهل ،ۋاھالهنكى
                                                           

 ئايهت -84جىلد  -6» فهتھۇل بارى« ۱
 بهت -299» جامىئۇل ئۇلۇمى ۋهلھىكهم« ۲
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -34سۈره فۇسسىلهت  ۳
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َصـلَّى اْسـَتْأَذَن َعلَـى النَّـِيبِّ «دىن رىۋايهت قىلىپ مۇنداق دېـگهن: زىيهلالھۇ ئهنھاهرئىمام بۇخارى ئائىشه 
َا َلُه فَِبْئَس اْبُن اْلَعِشريَِة َأْو بِْئَس َأُخَ اْلَعِشريَِة فـََلمَّا  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َرُجٌل فـََقاَل اْئَذُن ََل الَّ َدَخَل َأَالَن َلُه اْلَكَالَم فـَُقْلُت لَـُه يَـا َرُسـ

ِل فـََقـــالَ  َْ َأْي َعاِئَشـــُة ِإنَّ َشـــرَّ النَّـــاِس َمْنزِلَـــًة ِعْنـــَد الَِّ َمـــْن تـَرََكـــُه َأْو َوَدَعـــُه النَّـــاُس اتَِّقـــاَء  الَِّ قـُْلـــَت َمـــا قـُْلـــَت ُمثَّ أَلَْنـــَت لَـــُه ِيف اْلَقـــ
ئۇنىڭغـا « :شـكه ئىجـازهت سـورىدى، پهيغهمـبهر ىنىڭ قېشـىغا كىر  بىر ئادهم پهيغهمبهر« »ُفْحِشهِ 

يامـان  گهنېمىـدېن ئـۇ«يـاكى  .دېـدى »نىـڭ ئـوغلىىيامـان قهبىل گهنېدىـمېن ڭالر، ئۇىرېئىجازهت ب

ئۇ كىشىگه يۇمشـاق گهپ  پهيغهمبهر  ،ئۇ ئادهم كىرگهن ۋاقىتتا .دېدى» ندىشىدۇرىقهبىلىنىڭ قېر

دهيدىغان گهپنى دېدىله، ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇ  ىسىل !رهسۇلۇلالھ ئى« گه: مهن پهيغهمبهر  .قىلدى

تائاالنىڭ نهزىرىده هللا ،شهكسىزكى !ئى ئائىشه« :پهيغهمبهر  دېدىم. »كىشىگه يۇمشاق سۆز قىلدىال
ئــۇنى  ،لهر ئۇنىـڭ ئهخالقسـىزلىقىدىن قورقـۇپىشــىك ،نىڭ ئهڭ يـامىنىكىشـىلهره جهھهتـته مهرتىـۋ

 1217F۱.دېدى »تاشالپ قويغان ئادهمدۇر
بهزى ئـورۇنالردا  ،سـهتقن مهىكهلتۈرۈشـت ئورۇنـداسـنى بـۇ ىئـۇ ھهد[ بنى ھهجهر مۇنداق دهيدۇ:ىئ

 ئائىشـه ر.ۇقىلىـش ئۈچۈنـد ئىشـارهتسـلهرگه دىدېگهن لهۋزى بىلهن كهلـگهن ھه ›چىقىشىپ ئۆتۈش‹
سـهفۋان ئىبنـى سـامىنىڭ ونىڭ ھهدىسىگه ئوخشاپ كېتىدىغان ھارىس ئىبنى ئهبۇ ئزىيهلالھۇ ئهنھاهر

 مۇنـداق دېـگهن: پهيغهمـبهر  هسـتىئـۇ ھهد .ھهدىسى بۇنىڭ مىسالىدۇرئهسسالدىن رىۋايهت قىلغان 

ـــَرهُ ِإنـَّـُه « مهن ئۇنىـــڭ  .قتۇرىئـــۇ مۇنـــاپ ،زكىىبھىســـۈش» «ُمنَــاِفٌق أَُدارِيــِه َعــْن نَِفاقِـــِه َوَأْخَشــى َأْن يـُْفِســَد َعلَــيَّ َغيـْ

  1218F۲.]»سسه قىلىمهن ۋه ئۇنىڭ باشقىالرغا پاساتچىلىق تېرىشىدىن قورقىمهنهىدىن مۇرققلىىمۇناپ
سـابلىنىدۇ. ئۇنىڭـدىن ېھ قوغـداشئـۆزىنى  سسه قىلىـشهمۇر[ بنى ھهجهر يهنه مۇنداق دهيدۇ:ىئ

  .ۇرتشايتۇرۇقيۇمشاقلىق بىلهن  ىنيامانلىق ،سهتقمه

 لىرىھهدىسـتۆۋهنـدىكى دىـن رىـۋايهت قىلغـان  نىـڭ پهيغهمـبهر   ۋه ئهبۇ ھـۇرهيره جابىر 

 مۇنداق دېگهن:  هردىن ھېسابلىنىدۇ. پهيغهمبهرلچۇق دهلىلوكهلگهن ئ قىدهپ ئۆتۈش ھهقىچىقىش

رَْأُس اْلَعْقـِل بـَْعـَد اِإلميَـاِن بِـَالَِّ ُمـَدارَاُة « ؛»ىدۇرپ ئۆتۈش سهدىقىلهر بىلهن چىقىشىشىك» «النَّاِس َصـَدَقةٌ  ُمَدارَاةُ «
 .»لهر بىلهن چىقىشـىپ ئۆتۈشـتۇرىشىك ،دىن قالسارۈشقا ئىمان كهلتۈهللائهقىلنىڭ بېشى « »النَّـاسِ 

 سنىڭ قاتارىدىن سانىغان. ىۇ ھهدىسنى بهززار زهئىپ ھهدب
لهرنىـــڭ مۇئمىن ،لهر بىـــلهن چىقىشـــىپ ئۆتـــۈشىشـــىك‹ ئىبنـــى بهتتـــال مۇنـــداق دېـــگهن:

بولــۇش، گهپنــى يۇمشــاق قىلىــش، ئۇالرغــا گهپــته  لهرگه كهمــتهرىشــىك بولــۇپ، ئــۇ نىدلىرىــئهخالق
كۈچلـۈك نىڭ ئهڭ تلىشىشـهلپۈئ. مانـا بـۇ نى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدۇوپاللىق قىلماسلىق قاتارلىقالرق

 دۇ.ىسابلىنېھ لىرىدىنسهۋهب
 .. بـۇ قـاراش خاتـا›خۇشـامهتچىلىك ــــ پ ئۆتـۈشىچىقىشـ‹ :شۇنداق گۇمان قىلىدۇكى لهربهزى
. تۇرھـارام قىلىنغـان ئىشـ خۇشامهتچىلىك ،بولسا غان ئىشىنلتهلهپ قى پ ئۆتۈشىچىقىش ،چۈنكى

لـۇپ، بىـر نهرسـىنىڭ وب نغـانىتىـن ئېل»يـاغلىنىش« ،سـۆزبۇ دېگهن  خۇشامهتچىلىك ق شۇكى،پهر
. پهردىلهشــنى كۆرســىتىدۇئۇنىــڭ ئىچىنــى  ،بىــر نهرســىنى ئاشــكارا قىلىــپ قويــۇپ باشــقائۈســتىده 

                                                           
 ھهدىس -6131» سهھىھۇل بۇخارى« ۱
 بهت -529جىلد  -10» فهتھۇل بارى« ۲
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نكـار ىقنىڭ قىلغـان ئىشـىنى ئىپاسـىق بىـلهن بىـرگه ياشـاش، پاسـ‹ :الرالىمـۆنى ئكىخۇشامهتچىل
 ن.سىر قىلغاپدهپ ته ›قىلىش ىزھاررازىلىقىنى ئ ،نىقىلماست

 قايتۇرۇشــتاقىلغــان ئىشــىدىن نى قىپاســ ۋه شىرېــنادانغــا تهلىــم ب ،بولســاۆتــۈش پ ئىچىقىشــ
 نىقوپاللىق قىلماسلىق ۋه يۇمشاقلىق قىلىش ئۇنىڭغا نى ئاشكارا قىلماسلىق يولى بىلهنقىخاتالى

 ،لۇپمـۇوب .نى كۆرسـىتىدۇنكـار قىلىشـىئ ئـۇنىئـارقىلىق  مۇئـامىله سـىلىق ۋه سۆزھهمده يۇمشاق 
  1219F۱.]›نىڭغا ئوخشاش ئىشالرغا ھاجهت چۈشكهنده تېخىمۇ شۇنداقرۈش ۋه شۇۈئۈلپهتلهند

ــى ھهجهر  ــر ئئىبن ــدۇ:ويهنه بى ــداق دهي ــدا مۇن ــ[ رۇن ــلهن خۇشــامهتچىلىك ىچىقىش ــۈش بى پ ئۆت
ــ ــۇكى،ىئوتتۇرىس ــۈشىچ دىكى پهرق ش ــىپ ئۆت ــالىق قىش ــاكى دۇني ــدى ي ــىتئهمهنپه ينى ــاكى  ن ۋه ي

. مۇسـتهھهب بولۇپ، گاھىـدا ۇ دۇرۇسب .ىشتۇرتېىۋرېدۇنيانى بدهپ  نىتىئهنىڭ مهنپهىسىئىككىلھهر

1220F.]دىننى تاشالشتۇر ،نى دهپتئهدۇنيالىق مهنپه، چىلىك بولساخۇشامهت

۲ 
ــبۇ ــل ئهخالشــۇنى بىلىۋاالاليســىزكى، ئىنســان  دىننىڭ ــھهرخى ــل ۋهق قلى ــ ھهرخى ك تهبىئهتلى

 نىىئارىســلهرنىڭ ىشــىلىــدۇ. ئــۇ كوھتــاج بوم كــۆپ پ ئۆتۈشــكهىچىقىشــ ،الشــقانداىلهرگه ئارىشــىك
ــوللىرىهندۈرۈتلهلپۈئ ــالھات ي ــهۋهبلىرىدىن ۋه ئىس ــۈك س ــنىڭ ئهڭ كۈچل ــ ،ش ــۇنداقال ياخش لىققا ىش

 ،پ ئۆتـۈشىچىقىشـ ،چـۈنكى .دۇىسابلىنېن توسۇش يوللىرىنىڭ ئهڭ ئاسىنى ھيامانلىقتى ،بۇيرۇپ
 .شقا تۈرتكه بولىدۇبۇل قىلىوق تنهسىھهۇپ، سىنى يېقىنالشتۇرىئار بلهرقهل

 
 نى ئىسالھ قىلىشىلهرنىڭ ئارىسىشىك  

 ىقتىن،ىگه ئوخشـاش بولمىغـانلبىـر–ئهتلىرى بىـرىلهرنىڭ تهبىشىك تهىيهتئجهم بىر قانداقھهر
نىـڭ ئهڭ ئۈممهت مهزكۇر ئهھۋال بۇ رىپ تۇرىدۇ، ھهتتاكىېيۈز ب لهرشهلمهسلىكىلېك ۋه ئاداۋهت–گىنه

ــۈز بىالرنىــڭ ئارىســ ه ســاھاب رى بولغــانىياخشــىل ــۇراتتى،رىــپ ېدىمۇ ي ئۇالرنىــڭ  پهيغهمــبهر  ت
1221Fياتتى.ونى ئىسالھ قىلىپ قىئارىس

۳ 

دىـن قورقـۇڭالر، (ئىخـتىالپ قىلىشـماي هللا فَـاتـَُّقوا الََّ َوَأْصـِلُكوا َذاَت بـَْيـِنُكمْ تائاال مۇنداق دهيدۇ: هللا

  .1222F٤ئىتتىپاق بولۇپ) ئاراڭالرنى تۈزهڭالر

ـَر ِيف  تائاال مۇنداق دهيدۇ: هللايهنه  َكثِـريإ ِمـْن َجنْـَواُهْم ِإال َمـْن َأَمـَر ِبَصـَدَقةإ َأْو َمْعـُروفإ َأْو ِإْصـالحإ بـَـْنيَ النَّـاِس ال َخيـْ

ـَاَء َمْرَضاِة الَِّ َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجًرا َعِظيًما تىنىڭ تولىسىدا خهيـرىيهت ىئۇالرنىڭ يوشۇرۇن سۆھب َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك ابِْت

(نىڭ پلهشتۈرۈشـكه ئهمـر قىلغـان كىشـىلهرياكى ياخشىلىققا ياكى كىشـىلهرنى ئه هگيوقتۇر. پهقهت سهدىقى
نىـڭ رازىلىقىنـى تىـلهش يۈزىسـىدىن هللاالرنـى نىڭدىن مۇستهسنا. كىمكى ئۇ (ئىش)يوشۇرۇن سۆھبىتى) بۇ

  .1223F٥ر ئاتا قىلىمىزىقىلىدىكهن، ئۇنىڭغا بۈيۈك ئهج

ََل الَِّ  َأال ُأْخـِربُُكمْ « مۇنداق دېـگهن: پهيغهمبهر  َا بـَلَـى يَـا َرُسـ َِم َوالصَّـالِة َوالصَّـَدَقِة قَـاُل بِأَْفَضـَل ِمـْن َدَرَجـِة الصـ
دىنمۇ ىزا، ناماز ۋه سـهدىقىنىڭ دهرىجىسـومهن سىلهرگه ر« »قَاَل ِإْصالُح َذاِت اْلبَـْنيِ َوَفَساُد َذاِت اْلبَــْنيِ اْحلَاِلَقـةُ 

                                                           
 بهت -528جىلد  -10» فهتھۇل بارى« ۱
 بهت -454جىلد  -10» فهتھۇل بارى« ۲
 تبه -182جىلد  -12» فهتھۇل بارى« ۳
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -1سۈره ئهنفال  ٤
 ئايهت -114سۈره نىسائ  ٥
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 دېــدى. !ۇلالھرهســۇل يــا ،شــۇنداق قىلســىال الر:اھابىســ »خهۋهر بهرمهيمــۇ! دىنبىــر ئهمهلــ هۋزهلــرهكئ

  1224F۱.دېدى »پ تاشلىغۇچىدۇرشى دىننى قىرىۇىڭ بۇزۇلئارىنى ئىسالھ قىلىشتۇر، ئارىن« :پهيغهمبهر 
ككـى تهرهپنىـڭ ھهربىـرىگه ىدۇرۇس. ئ مۇكىشىلهرنىڭ ئارىسىنى ئىسالھ قىلىشتا يالغان سۆزلهش

يــاكى ئۇنىــڭ قېشــىغا كهلمهكچــى بولغــانلىقى قاتــارلىقالرنى يهنه بىرىنىــڭ ئــۇنى ماختايــدىغانلىقى 
 تما گهپ ئىشلىتىشتۇر. ىدار ىهۋزهلرهكئلىدۇ. وكۆتۈرۈپ ئهكهلسه ب

مۇنـداق دېـگهن:  مۇنـداق دهيـدۇ: پهيغهمـبهر  رهزىيهلالھۇ ئهنھـالسۇم گۇئۇقبهنىڭ قىزى ئۇممۇ 

ـرًالَْيَس اْلَكذَّاُب الَِّذي ُيْصِلُح بـَْنيَ النَّاِس « َُل َخيـْ رًا َأْو يـَُقـ  سـۆز ياكى ياخشى ۈشقنى كۆپتۈرىياخشىل« »فـَيَـْنِمي َخيـْ

  1225F۲.»يالغانچى ھېسابالنمايدۇكىشىلهرنىڭ ئارىسىنى ئىسالھ قىلىدىغان ئادهم قىلىش ئارقىلىق 
 ،رتـۇلهتىنى ئىسالھ قىلىش بۈيـۈك پهزىكىشىلهرنىڭ ئارىس ،لهرده كۆرگهندهكلقى دهلىىرىسىز يۇق

تىنىڭ بىـرلىكىگه ئهڭ چـوڭ ىۋهتلهر مۇسۇلمان جامائادكى ئىختىالپ ۋه ئاىدىئارىس چۈنكى كىشىلهر

 .سۈپهتلىدىدهپ » چىدۇرپ تاشلىغۇقىرى«: ئۇنى ۇلالھ ھهتتا رهسۇل دۇ.ىسابلىنېلۇپ ھوتهھدىت ب

َلُكْم احلََْســُد « مۇنــداق دېــگهن: پهيغهمــبهر  ــَعرِ الَ  َواْلبَـْ َضــاُء ِهــَي اْحلَاِلَقــةُ َدبَّ ِإلَــْيُكْم َداُء اْألَُمــِم قـَــبـْ  »َحاِلَقــُة الشَّ

كــى ئۈممهتلهرنىــڭ كېســىلى ىن ئىبــارهت ســىلهردىن ئىلگىرىشــتىۋه دۈشمهنلىش تســىلهرگه ھهســه«
 1226F۳.»بهلكى دىننى قىرىۋهتكۈچىدۇر ،چاچنى ئهمهس ؛قىرىۋهتكۈچىدۇر ئۇ .كىردىسىڭىپ 

قـا دلهر جامائهتسـىز ۋۇجۇىۋهزىپ يدىنى كۆپلىگهنچۈنكى  ىپ تاشاليدۇ،قىردىننى  شىدۈشمهنلىش
 چىقمايدۇ.

 
 لۇشوىگه كېپىل ببىر–بىر  

َمـْن َكـاَن َمَعـُه َفْضـُل َظْهـٍر فـَْليَـُعـْد بِـِه َعلَـى َمـْن ال َظْهـَر لَـُه « سـۆزىدۇر: مۇنـۇ نىڭ  بۇنىڭ دهلىلى پهيغهمبهر
َمْن ال زَاَد لَـُه قَـاَل فَـذََكَر ِمـْن َأْصـَناِف اْلَمـاِل َمـا ذََكـَر َحـىتَّ رَأَيـْنَـا أَنـَُّه ال َحـقَّ َألَحـٍد  َوَمْن َكاَن َلُه َفْضٌل ِمْن زَاٍد فـَْليَـُعْد ِبِه َعَلى

منىـڭ ئـارتۇق ىك ؛ئۇنى ئۇلىغى يوق ئـادهمگه بهرسـۇن ،بولسا ىغىئارتۇق ئۇل نىڭمىك« »ِمنَّا ِيف َفْضـلٍ 

 غهمـبهر سـاھابىلهر مۇنـداق دهيـدۇ: پهي .»زۇقى يوق ئادهمگه بهرسۇنوئۇنى ئ ،كى بولساۈتۈل–قۇزوئ
ــتۈرلىر مــال ــدىىلهرنى دىن كــۆپ نهرســى ــارتۇق ىبىرھېچ :، ھهتتــاكى بىــززىكــرى قىلىۋى مىزنىــڭ ئ

 1227F٤.قالدۇق ئويالپ دهپ ،كهنئى نهرسىمىزده ھهققىمىز يوق

نىڭ كىشـىئىككى « »َوَطَعاُم الثََّالثَـِة َكـاِيف اْألَْربـََعـةِ  َكاِيف الثََّالثَةِ َطَعاُم اِالثـْنَـْنيِ  « مۇنداق دېگهن:  پهيغهمبهر

 1228F٥.»تىدۇېنىڭ تامىقى تۆت ئادهمگه يكىشىتامىقى ئۈچ ئادهمگه، ئۈچ 

: مۇنـداق دېـگهن  پهيغهمـبهردىـن قىلغـان يهنه بىـر رىۋايىتىـده  ئىمام مۇسلىمنىڭ جـابىر 

ََاِحِد َيْكِفي اِالثـْنَـْنيِ َوَطَعاُم « نىڭ تـامىقى كىشـى بىـر« »اِالثـْنَـْنيِ َيْكِفي اْألَْربـََعَة َوَطَعاُم اْألَْربـََعِة َيْكِفي الثََّمانَِيةَ َطَعاُم اْل

                                                           
 تىرمىزى رىۋايىتى ۱
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۲
 ئهھمهد ۋه تىرمىزى رىۋايىتى ۳
 مۇسلىم رىۋايىتى ٤
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ٥



 ت ئى پ ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                              شهرئى ئاساس ھهققىدهجىھاد تهييارلىقى 

 

330 
 

ئـادهمگه  سـهككىزنىڭ تـامىقى كىشـى تـۆت، ئـادهمگه تۆتنىڭ تامىقى كىشىئىككى  ،ئىككى ئادهمگه
 .»تىدۇېي

َا َمــا  ِإنَّ اَألْشـَعرِيَِّني ِإَذا « يهنه مۇنــداق دېــگهن: پهيغهمــبهر  َا ِيف اْل َــْزِو َأْو قَـلَّ َطَعـاُم ِعيَــاهلِِْم بِاْلَمِدينَـِة َمجَُعـ أَْرَملُـ
َِيَِّة فـَُهْم ِمينِّ َوأَنَـا ِمـ نَـُهْم ِيف ِإنَاٍء َواِحٍد بِالسَّ َُه بـَيـْ ٍَْب َواِحٍد ُمثَّ اقْـَتَسُم ُهمْ َكاَن ِعْنَدُهْم ِيف ثـَ قاچـانىكى لهر يئهشـئهرى« »نـْ

ىـده بـار ئـاز قالسـا، ئۆزلىر قىۇئوزۇقلـنىـڭ ىچاقىلىر–بـاال يۇرتىـداگهپ قالسا يـاكى زۇقى تۈوزاتتا ئغا
ئهنه  تتـى.ئارا بىـر قاچىـدا تهڭ تهقسـىم قىالندىن ئۇنى ئۆزا، ئاتتىرهختكه يىغپارچه نهرسىلهرنى بىر 

  1229F۱.»مهن ئۇالردىن ،ۇالر مهندىنش
دهرىجىســىنىڭمۇ ئهڭ  شىرېــتۈنــۈپ بۆئ ئۈســتۈندۇر.بۇنىڭــدىنمۇ دهرىجىســى  نىڭشــىرېتۈنــۈپ بۆئ

سـۆزىده  مۇنۇ نىڭتائاالهللا بۇ بولۇپ، شىرېتۈنۈپ بۆئ ،ئۆزى موھتاج تۇرۇپ ،يۇقىرى ئورۇندا تۇرىدىغىنى

ــا ئې ــده تىلغ ــانئاالھى ــاَن ِبِــْم َخَصاَصــةٌ : لىنغ ــْو َك ُفِســِهْم َوَل ــى أَنـْ ــْؤِثُروَن َعَل ــۇالر م َويـُ ــۇق وئ ــاج تۇرۇقل ھت

  .1230F۲تى)دىن ئهال بىلىدۇهئۆزلىرىنىڭ مهنپهئتىنى ه(مۇھاجىرالرنىڭ مهنپهئ
ىيىتــى ۋه مۇســۇلمانالر ئهملــۇش، مۇســۇلمانالر جوبىــرىگه كېپىــل ب–بىــر ،شــۇنى بىلىــۋېلىڭكى

دېـگهن » كۆرسهتكۈچلىرىئاساسلىق جىھادنىڭ «رىدا مهن ىلىرىدىن. يۇقئاساس مۇھىمتىنىڭ ىجامائ
 ي. ئهگهر جىھـاد ئهمهلىـمۇجاھىد ئۈممهت تىىلمان ئۈممقىلدىمكى، مۇسۇبايان شۇنداق دهپ  تېمىدا

 . تۈسنى ئالىدۇيېڭى بىر چوقۇم تى ىىيئجهم الرمۇسۇلمانھهرىكهت باسقۇچىغا ئۆتسه، 
ئىقتىســادنىڭ كېــرهك بولىــدىغانلىقى ، ئۈچــۈن رالشاتهييــمۇجاھىــدالرنى  ۋه جابــدۇشقــا جىھاد

 :مهن ئـۇ يهرده ھهمـده ئـۆتكهن ئىـدىم توختىلىپبابىدا  –٢سىدا مهن بۇ كىتابنىڭ ىقالر توغرىقاتارل
جـان بىـلهن قىلىنىـدىغان  نىـڭمال بىلهن قىلىنىدىغان جىھادبىر ئايهتتىن باشقا ھهممه ئايهتته «

پهقهت مـالنى  ،ھـاد قىلىـشىشۇنىڭ ئۈچۈنكى، جان بىلهن ججىھادتىن ئىلگىرى زىكرى قىلىنىشى 
 مۇجاھىـدالر ،شـۇنىڭدهك .ن ئىـدىمدهپ زىكـرى قىلغـا »دۇىئهمهلـگه ئاشـرىپ بولغاندىن كېـيىن ېب

جىھادنىـڭ  ،لـۇپوۋه تۇل ئايالالرنى ئارقىدا قالدۇرىدىغان ب مىجىھاد قىلىش نهتىجىسىده نۇرغۇن يېت
ــا كېپ ــۈن ئۇالرغ ــك قىداۋام ئېتىشــى ئۈچ ــمىللى ــش الزى ــۈنكى .لى ــۇلمان ،چ ــيىن  مۇس ــدىن كې ئۆزى

 ،ئۇ جىھادتىن قېلىپ قالىـدۇ. شـۇنىڭ ئۈچـۈن ،قىنى بىلسهىلۇپ كېتىدىغانلونىڭ زايه بىلىرپهرزهنت

 بـۇ ھهقـته پهيغهمـبهر  .اكاتتـئاالھىـده رى للىـك قىلىشـنىڭ ئهجـىئايالالرغـا كېپۋه تـۇل  ىمتېي

َُْســـَطى« مۇنـــداق دېـــگهن: ـــبَّابَِة َواْل  تىمگهېـــمهن ۋه ي« »أَنَـــا وََكافِـــُل اْلَيتِـــيِم ِيف اْجلَنَّـــِة َهَكـــَذا َوقَـــاَل بِِإْصـــبَـَعْيِه السَّ

ئوتتـۇرا بىـلهن  دهپ كۆرسهتكۈچ بـارمىقى» يېقىن تۇرىمهن لغۇچى جهننهتته مۇشۇنداقىللىك قىكېپ
  1231F۳.كهننى كۆرسهتىبارمىق

 السَّـاِعي َعلَـى«مۇنـداق دېـگهن:  پهيغهمبهر  ،دۇىدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىن يهنه ئهبۇ ھۇرهيره 
َُم اللَّْيـلَ  اْألَْرَمَلِة َواْلِمْسِكِني َكاْلُمَجاِهِد ِيف  َُم النـََّهـاَر َويـَُقـ ۋه مىسـكىنلهرنىڭ  تـۇل ئايـال» «َسِبيِل الَِّ َأْو َكالَِّذي َيُصـ

                                                           
 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -9سۈره ھهشىر  ۲
 رىۋايىتىبۇخارى  ۳
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كېچىسـى  ،زا تۇتـۇپوزى رۈلىدا جىھاد قىلغۇچىغا ئوخشاش ياكى كۈنـدويهللاھالىدىن خهۋهر ئالغۇچى 
  1232F۱.»قىيامدا تۇرغان كىشىگه ئوخشاشتۇر

ئاتـا قىلىـدۇ. جامـائهت مۇجاھىـدالرنى جابـدۇش،  تـۈستىگه يېڭى بىر ىاد مۇسۇلمانالر جامائجىھ
نى ساقالپ قېلىش ئۈچـۈن كـۆپ ىشهھىدلهرنىڭ ئاياللىر ،للىك قىلىشىۋه تۇل ئايالالرغا كېپ مىتېي
 الزىم. ىرۈشئۆزلهشتۈنى رهلخىزمهت لۇشقا روھالندۇرۇش قاتارلىقوبتۇنلۇق وخ

 ئۆزئـارا جرهتنـى مۇسـۇلمانالرىھ .لىـدۇېقىلىشقا توغرا كرهت ھاد قىلىشتىن بۇرۇن ھىجبهزىده جى

نـداش ىنى قېروتتۇرىسـىالرنىڭ ئهن ئهنسـارمۇھاجىرالر بىـل لۇش، پهيغهمبهر ول بىبىرىگه كېپ–بىر
 .پهرزى رۈشئۆزلهشتۈلۇش ئارقىلىق ونداش بىئارا قېرئۆز ،قىلىپ قويغىنىدهك

َحاَلَف النَِّيبُّ َصلَّى { مۇنداق دهيدۇ: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلغان، ئهنهس  ئهنهس  ئىمام بۇخارى
ــَرْيٍش َواْألَْنَصــاِر ِيف َدارِي ــِه َوَســلََّم بـَــْنيَ قـُ ُ َعَلْي ــبهر { }الَّ ــ پهيغهم ــار لىكلهرقۇرهيش ــلهن ئهنس ــڭ  الرنىبى مېنى

  .}ئۆيۈمده دوستالشتۇرۇپ قويغان ئىدى

ـا قَـِدْمَنا اْلَمِدينَـَة آَخـى { :دۇىـرىـۋايهت قىلىن لىكـىدېگهن مۇنداق ڭنى مان ئىبنى ئهۋف ھارئابدۇ َلمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بـَْيِين َوبـَْنيَ َسْعِد ْبِن الرَّبِيعِ  مهن   پهيغهمـبهر ،گه كهلـگهن ۋاقتىمىـزداىبىز مهدىن{ }النَِّيبُّ َصلَّى الَّ

 1233F۲.}قويغان ئىدىنداش قىلىپ ىبنى رهبىئنى قېرىد ئبىلهن سهئ
تائاال ئۇالرنى ئولجا ۋه غهنىمهتلهر هللاىنى تاكى كلمۈ–الدىن ئۇنىڭ ئۆيى ۋه مالرئهنسار الرمۇھاجىر

 . تتىبىلهن باي قىلغانغا قهدهر تهقسىم قىلىپ ئاال
 

  :خۇالسه
ئـۈچ باسـقۇچنى  مۇنداق اتقىلىش ئادارنى هخىزمهتل ىيدىن نىڭ رازىلىقىنى كۆزلهپهللامۇسۇلمان 

  :دۇه توغرا كېلىۈشكبېسىپ ئۆت
 ه؛ چۈشهنچ ؛ ساداقهت ئىستىل 
لىـدۇ. بهنـده ئۇالرنىـڭ ېنىڭ ئارقىسـىدىن كىبهزىسـ بهزىسـى ،چهىيوۇ باسقۇچالر مۇشۇ تهرتىپ بـب

 نى بېسىپ ئۆتمهي تۇرۇپ، يهنه بىرسىدىن پايدىلىنالمايدۇ.ىئالدىنقىس
 هچۈشهنچ  

لغـان ئىبـادهتته يـاكى ىنـادانلىق بىـلهن ق ،شـۇنىڭ ئۈچـۈن .لىـدۇېئۇ ئىلىم ئارقىلىق قولغا ك
مهر ئىبنـى ئابـدۇلئهزىز مۇنـداق ۆئـ ھهقته بۇ زلىك بىلهن قىلغان ئهمهلده ياخشىلىق يوق.ىئىلىمس

قىلسـا،  ئهمهل لىك بىـلهنمسـىزىمكـى ئىلىك{ }َمْن َعِمَل ِبَ ْريِ ِعْلٍم َكاَن َما يـُْفِسُد َأْكثـََر ِممـَّا ُيْصـِلحُ {دېگهن: 

ھالدا ئېلىپ بېرىلىدىغان لىكى يهككه پهرزبۇنىڭ  .1234F۱}لىدۇوغىنىدىن كۆپ بىدهيزۈغىنى تزىدىۇئۇنىڭ ب
 .خىزمهتلهرده تېخىمۇ تهكىتلىنىـدۇ رلىكېكتاجامائهت خار ،ئىكهنخىزمهتلهرده تهكىتلهنگهن  يدىنى

 دهپ ئاتايمىز. »سالم خىزمىتىىئ«ئۇنى بىز ھازىرقى زاماندا 
ئاساسـلىق جىھادنىـڭ «ۋه » كه ئېسىلىشتىكى ئاساسالرھهدىسقۇرئان ۋه « نىڭكىتابمهزكۇر مهن 

لـۈك ۆباسقۇچىغا ئائىـت بىـر ب هكى چۈشهنچئىسالم خىزمىتىدى ،داىرلىمىېدېگهن ت» كۆرسهتكۈچلىرى
                                                           

 بۇخارى رىۋايىتى ۱
 بۇخارى رىۋايىتى ۲
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قىسـقىچه بايـان  ى نهزهرده تۇتـۇپ،كىنىلدىن چىقىـپ كهتمهسـسـىمىېت يلىئهسكىتابنىڭ  رنىبايانال
 .ىپ ئۆتتۈمقىل

 ساداقهت 
ــۇ  ــهنچىدىن كئ ــچۈش ــا كىيې ــدىن ېن قولغ ــدۇ. نادان ــدىلىقلى ــان پاي ــهۋۋۇر  بولغ ــاداقهت تهس س

 ،هرنى بىلـگهن ۋه چۈشـهنگهن ئـادهمنىئهمهلل پهرز يۈكلهنگهن ئۈستىگه شهرىئهتته ،ئهمما .نمايدۇىقىل
 پ بارىدۇ. ىلهشتۈرۈشكه ئېليلىهئهم ئۇنى شقا ۋهىشتىن ئهمهل قىلىبىل ساداقهت

نمۇ ىبـار. ئۇنىڭـد الرمۇچۈشهنگهندىن كېيىن مۇشـۇ باسـقۇچتا توختـاپ قالغـانۋه  بۇ يهرده بىلگهن
 دۇر. الرلغانىق ئهكسىنىشنىڭ ىبولغان ئ پهرزئۈستىگه  ئاندىنلگهن ۋه چۈشهنگهن، ىب ،يامانراقى
توغرۇلـۇق توختىلىـپ  سـاداقهتدېگهن تېمىـدا » دىدىكى مهجبۇرىيهتلىرىئالهللابهندىنىڭ «مهن 
 ئۆتتۈم. 
 ئىستىل 
 . دۇرىئهمهلنى الزىم تۇتقۇچ ئىستىلچۈنكى  ،دۇىلېن قولغا ككېيى ساداقهتتىنۋه  هچۈشهنچئۇ 

 .»شهكىللىنىدۇتىن ساداقهت ئهمهل«بىز مۇنداق دهيمىز: 
 لىـدا جىھـادويهللا بولغـان مىىنىـڭ ئهڭ مـۇھىرىلهتسـالم خىزمىئ دهۋرىمىزدىكـىگهپنـى  بىز بۇ

 پهرز ئۆز زىممىسىگهئهگهر مۇسۇلمان «مۇنداق دهيمىز: ، قاليدىغان بولساقىبتتهگه سىىىلىش مهسىلق
 قا بهل باغلىسـا،شـئـادا قىلى بىـلهن نى سـاداقهتمهنلىكپ ۋه بـۇىنىۋهزىپىسىنى چۈش بولغان جىھاد
ــادا قىلىــش جهريانىــدىكى مۇئامىل ئىســتىلشهكســىزكى  ــۇ ۋهزىپىنــى ئ لىرىنىــڭ ىمۇســۇلماننىڭ ب

 . »ىسى بولىدۇدنىيىغ
 :ئىككى قىسىمدۇر ئىستىل

 ئىستىل يشهخسى -١
 ىئىستىلهت مائاج -٢

 :ئىككى قىسىم بولىدۇ ئىستىل يشهخسى
ئهمهللىــرىگه  بئهخالقــالر ۋه قهلــ ئىچكــى ،دېگىنىمىــز ئىســتىل ئىچكــى( ئىســتىل ئىچكــى) ١(

مهزمــۇنالر ئهكــس ئهتــكهن ىتىدىغان شــبنــى يۇمقهلھهقــته مهخســۇس  ۇلهر بولــۇپ، بــئاالقىــدار نهرســى
  )ئا–ئۆتىلىدۇقىلىپ  دا دهرسكىتابالر

يـالغۇز بولسـۇن يـاكى كىشـىلهرگه  ئىنسـان ،دېگىنىمىـز ئىسـتىل (تاشـقى ئىستىل تاشقى) ٢(
  ئهخالقالرنى كۆرسىتىدۇ)–بهدهئۋه  مهجبۇرىيهت ئېلىپ بارىدىغان ئۇالشقان ھالهتته بولسۇن، ىئار

بارىــدىغان ئېلىــپ بىــلهن باشــقا كىشــىلهر  دىنمۇســۇلماننىڭ ئۆزىــ ،بولســا ىئىســتىلهت مــائاج
مۇســۇلماننىڭ جىھــاد  ،دىن مهقســهتنى ئــۆز ئىچىــگه ئالىــدۇ. بۇنىڭــىندىســىيىغ ڭىــرىنلىىمۇئامىل
قېرىنداشلىرى ۋه دۈشمىنى بىلهن ئېلىپ بارىدىغان مۇئامىلىسـىدۇر. بىـز بـۇ  ،رىىئهم ىدىكىمهيدان
لـۇق ۇتوغرتا مۇسۇلماننىڭ ئهمىرى ۋه قېرىنداشـلىرى بىـلهن ئېلىـپ بارىـدىغان مۇئامىلىسـى بكىتا

لمىـدۇق. توختا يسـىلىلـۇق تهپۇبىـلهن قىلىـدىغان مۇئامىلىسـى توغردۈشمهن  ،ئهمما .قسۆزلىدۇ
 بولۇپ، جىھادنىڭ ئۆزى ئهمهس.  تهربىيه–ھهربىي تهلىمنىڭ تېمىسى ببۇ كىتا ،چۈنكى

ــلىرى ــرى ۋه قېرىنداش ــۇلماننىڭ ئهمى ــۇرىيهت  مهن مۇس ــدىكى مهجب ــتىلئالدى ــۇنىدا ئىس  نۇرغ
 اڭالش ۋه ئىتـائهت قىلىـش، سـىرىـڭ ئىچىـده ئهمىرنىـڭ سـۆزىنى ئـالرنزىكىر قىلـدىم. ئۇرنى هلۆزس

                                                                                                                                                                                                 
 بهت -293جىلد  -2ناملىق كىتابى، » شۇئهبۇل ئىيمان«بهيھهقىنىڭ  ۱
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ــاقالش ــر س ــاش–ۋه بى ــا ئوخش ــۇش قاتارلىقالرغ ــل بول ــرىگه كېپى ــاد ئ ،بى ــىز ۇجىھ ــا ۋنىڭس ۇجۇدق
 مۇجاھىـدالرنـى ۋه ىجامائهتلهرنىڭ بىرلىك ىيادىھىڭ ئىچىده جالرنبار. يهنه ئۇھهم  چىقمايدىغانلىرى

 گه مهنىـبۇنىـڭ ئىچ زۆرۈر بولغانلىرى ھهم بار.كىنى ساقالش ئۈچۈن ىخهتهرلىنىڭ بىشۇقۇرۇل ىپېس
» مهنـپهئهت يهتكـۈزۈش ئهزىيهتنـى يىغىـش ۋه ـــ مهجبۇرىيىتىئالدىدىكى قېرىنداشلىرى ئهزاالرنىڭ «

 تىدۇ.ېنىڭ ھهممىسى كىرىپ كمهزمۇنالرقىلغان  تهپسىلىي باياندېگهن تېمىدا 
 لىنىدۇ.ســابېھ ىنىڭ ســهۋهبنۇســرهت–هبىــغهل ،ســىگه ئهمهل قىلىــشھهممىرنىڭ الئىســتىلبــۇ 

جامائهتنىـڭ بىرلىكـى  ،ئاڭالش ۋه ئىتائهت قىلىشتىن نهتىجىلهنگهن ئىنتىزامچانلىققـامهسىلهن: (
 يمـاددى شـهكىللهنگهنن ردىالئىسـتىلمهزكـۇر ) ئـا–ىگه ئوخشـاشخهتهرلىكىبنىڭ ىشۇۋه ئۇنىڭ قۇرۇل

 نۇسـرهتكه–غهلىبهسىنى ىتائاالنىڭ ئۇنىڭ ئىگهللا بىۋاسىتهئهخالقالر  گۈزهل ، يهنهپۇپايدىالرغا قوشۇل

برىئىــل ىنىــڭ قېشــىغا ج دا پهيغهمــبهر ىــغار ھىــرا نۇقتــا بــۇ دۇر.بهلگىســىنىڭ ىشــۇاليىقالشتۇر

ئهنھانىـڭ لالھـۇ ه رهزىيهجخهدىـ ده،پ كهتكهنۈچۆچ پهيغهمبهر  ېلىپ،نجى قېتىم كۇتئهلهيھىسساالم 
  سۆزىدىن ئېلىنىدۇ.دېگهن  زاتقا ئۇ

مۇنـداق  ئهنھـالالھـۇ ئائىشـه رهزىيه ،ئهنھادىن قىلغـان رىـۋايهتتهلالھۇ ئىمام بۇخارى ئائىشه رهزىيه

ــدۇ:  َُه َحــىتَّ َذَهــبَ {دهي َِين، فـََزمَّلُــ لُــ َِين َزمِّ لُــ َهــا فـََقــاَل: َزمِّ ُ َعنـْ ََيِْلــٍد َرِضــي الَّ ْوُع، فـََقــاَل َعْنــُه الــرَّ  فَــَدَخَل َعَلــى َخِدَجيــَة بِْنــِت ُخ
 أَبَـًدا، ِإنـََّك لََتِصـُل الـرَِّحَم َوَحتِْمـُل ِخلَِدَجيَة َوَأْخبَـَرَها اْخلَبَـَر: َلَقْد َخِشيُت َعَلى نـَْفِسي، فـََقالَـْت َخِدجيَـُة: َكـالَّ َوالَِّ َمـا ُخيْزِيـَك الَُّ 

ََائِـِب اْحلَـقِّ  اْلَكلَّ َوَتْكِسُب اْلَمْعُدوَم َوتـَْقرِي الضَّْيَف َوتُعِـُني َعلَـى ه جنىڭ قىـزى خهدىـدىـخۇۋهيل پهيغهمـبهر { }نـَ

 تىن بولغــان تىترهكنــى بېســىش ئۈچــۈن، ئايــالىنچۇقورقــ، كىرىــپئهنھانىــڭ قېشــىغا لالھــۇ رهزىيه

 نــى ه پهيغهمــبهر جخهدىــ .دىېــد »نــى يــۆگهپ قويــۇڭالرېر، منــى يــۆگهپ قويــۇڭالېم: «هجىــگخهدى
مهن : «ئهھۋالنى بايان قىلىـپغا ئهنھالالھۇ ه رهزىيهجخهدى ئۇ .يدىويۆگهپ ق چهۇىسى بېسىققنچۇقورق
 ،بىـلهن قهسـهمكىهللا ئۇنـداق ئهمهس. :ئهنھـالالھـۇ ه رهزىيهجخهدى .دىېد» مدىن قورقۇپ قالدىمۈئۆز
 ؛رهھىـم قىلىسـهن–سـىله ئهقرىباالرغـا–خىـش سـهن ،قىلمايـدۇ. چـۈنكىرهسۋا ھهرگىزمۇ هللانى ېس

رنى ياخشـى المېھمـان ؛سىزالرنىڭ ھالىـدىن خهۋهر ئالىسـهنيوق ؛بىچارىلهرگه ياردهم قىلىسهن–ئاجىز
 .}رىسهنېب مهزلۇمالرغا ياردهم ؛كۈتىسهن

بىلهن  رىلىاسسائ نىڭل ئهخالقالرىسېدهپ ئۇ زاتنى ئ» راست گهپ قىلىسهن« :يهنه بىر رىۋايهتته
1235Fدى.گهن ئىسۈپهتلى

۱ 
بولغــان بــۇ ئىــش شــۇنىڭغا  هدمهزگىلىــ پهيغهمبهرلىكنىــڭ باشــلىنىش« مۇنــداق قــارايمهن: مهن

 گــۈزهل ،قــارار ئالغــان نهرســه شــۇكى ىمۇشــىدىقار نىــڭ كــۆزئهھلى هتىيلىجــاھ ،دۇكىىــدااللهت قىل
 .»دۇربهلگىسىشىشنىڭ ىاليىقل نۇسرهتكه–هبىۋه غهل ىڭنمهقسهتكه ئېرىشىش ئهخالقالر

، ئېيتقان يۇقىرىقى سۆزلىرى بىـلهن گه ئىبنى دهغىنه خهدىجه رهزىيهلالھۇ ئهنھانىڭ پهيغهمبهر 

ئـۇ زاتنـى  ،قـان ۋاقتىـداغا مهككه تار كېلىـپ ھهبهشىسـتانغا ھىجـرهت قىلىـپ چىق ئهبۇ بهكرى 
 سۈپهتلىگهن ئىدى.

ِغَنةِ { مۇنداق دهيدۇ: ئهنھالالھۇ ئائىشه رهزىيه ََ َسيُِّد اْلَقاَرةِ  ـــ َلِقَيُه اْبُن الدَّ فـََقاَل: أَْيَن تُرِيُد يَـا أَبَـا َبْكـٍر؟  ـــ َوُه
ِغنَـِة، فَـإِ  ، قَـاَل ابْـُن الدَّ َِْمي فَُأرِيـُد َأْن َأِسـيَح ِيف اَألْرِض َوَأْعبُـَد َريبِّ نَّ ِمثْـلَـَك يَـا أَبَـا َبْكـٍر ال َخيْـرُُ  َوال فـََقاَل أَبَُ َبْكٍر: َأْخَرَجِين قـَ



 ت ئى پ ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                              شهرئى ئاساس ھهققىدهجىھاد تهييارلىقى 

 

334 
 

، فَأَنَـا لَـَك َجـاٌر اْرِجـْع  ُخيْرَُ ، ِإنََّك َتْكِسُب اْلَمْعـُدومَ  ََائِـِب اْحلَـقِّ َوَتِصـُل الـرَِّحَم َوَحتِْمـُل اْلَكـلَّ، َوتـَْقـرِي الضَّـْيَف، َوتُعِـُني َعلَـى نـَ
دى: قهيهرنى ې، مۇنداق دىپ قېلىپشىئۇچرى بىلهن هغىنه ئهبۇ بهكردئىبنى { }َواْعُبْد رَبََّك بِبَـَلِدَك، فـََرَجعَ 

نـى ېئهبـۇ بهكـرى: م )جايىنى ئىدىوئۇ شۇ مهھهللىنىڭ خ(ئهبۇ بهكرى؟  ىتىپ بارىسهن ئېكۆزلهپ ك
 .دىېـد مـاقچى،رهبـبىمگه ئىبـادهت قىل پ،مىنـدا سـاياھهت قىلىـېمهن ز .چىقاردىھهيدهپ قهۋمىم 
هسـلىكى ھهمـده ھهيـدهپ چىقىرىلماسـلىقى چىقىـپ كهتم لهرهغىـنه: سـاڭا ئوخشـاش ئـادهمدئىبنى 

بىچــارىلهرگه يــاردهم –ئــاجىز ؛رهھىــم قىلىســهن–ســىله ئهقرىباالرغــا–خىــش ســهن ،چــۈنكى كېــرهك.
مهزلۇمالرغا ياردهم  ؛رنى ياخشى كۈتىسهنالمېھمان ؛سىزالرنىڭ ھالىدىن خهۋهر ئالىسهنيوق ؛قىلىسهن

 .دىېـد ،ئىبـادهت قىلغىـن اڭـديۇرتۇرهبـبىڭگه ئـۆز  !قايتقىن .هيرېمهن ساڭا پاناھلىق ب ؛رىسهنېب
 1236F۲.ئىدى} رى قايتقانئهبۇ بهكشۇنىڭ بىلهن 

ئىــدى. شــۇنىڭ  نگهنســۈپهتله ىرى بىــلهنســۈپهتلنىــڭ  پهيغهمــبهر   ســىددىق ئهبــۇ بهكــرى

دىـن كېـيىن  ئـۇ پهيغهمـبهر  .بولدىبولۇشقا سازاۋهر  ىھهمراھ ىكىغاردرهسۇلۇلالھنىڭ  ئۇ ،ئۈچۈن
گـۈزهل ئهخالقـالر  ،ممهتنىڭ ئهڭ ياخشىسى ئىدى. بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋاالاليسـىزكىۈمۇشۇ ئ ،قالسا

 دۇر.بهلگىسىشىشنىڭ ىاليىقل نۇسرهتكه–هبىۋه غهل ىڭنمهقسهتكه ئېرىشىش

ئۇنىـڭ هللادىـن قورقىـدىكهن، هللاكىمكـى  َوَمْن يـَتَِّق الََّ َجيَْعْل َلُه ِمْن َأْمرِِه ُيْسـًرا تائاال مۇنداق دهيدۇ:هللا

ئىشىنى ئاسانالشتۇرۇپ بېرىدۇ 1237F

۳،  ِلْلُمتَِّقـنيَ فَاْصِربْ ِإنَّ اْلعاِقَبَة شۈبھىسىزكى، ياخشى ئاقىۋهت  !قىلغىن رۋسه

 .1238F٤تهقۋادارالرغا مهنسۇپتۇر

نىڭ ىئىبــادهتلهر قائىدىســ–تــائهتده كهلــگهن ىســۆز نىــڭ تۆۋهنــدىكىتائاالهللا بۇنىــڭ ھهممىســى

ــًرا َهلـُـْم َوَأَشــدَّ  :ئاســتىغا كىرىــدۇ ْثِبيًتــاَولَــْو أَنـَُّهــْم فـََعلُــوا َمــا يُوَعظُــوَن بِــِه َلَكــاَن َخيـْ –ئهگهر ئــۇالر قىلىنغــان ۋهز تـَ
بـوالتتى  بولغـان بـوالتتى ۋه ئىمـانى مۇسـتهھكهم نهسىھهتكه ئهمهل قىلسا ئىدى، ئهلۋهتته ئۇالرغـا ياخشـى

  .1239F٥)بوالتتى(گۇمراھلىق ۋه نىفاقتىن ئهڭ يىراق بولغان 
، ئېرىشــىش نۇســرىتىگه–هبىــغهلنىــڭ هللا ،ده كهلــگهنىســۆز تۆۋهنــدىكى تائاالنىــڭهللابــۇ قائىــده 

سـىلهر ! لهرمـۇئمىنئـى  ِإْن تَنُصـُروا الََّ يَنُصـرُْكْم َويـُثَبِّـْت َأقْـَداَمُكمْ  :ئومۇمىي قائىدىسىنىڭ بىر تارمىقىدۇر

قارشــى يــاردهم بېرىــدۇ،  ســىلهرگه (دۈشــمىنىڭالرغاهللانىــڭ دىنىغــا) يــاردهم بهرســهڭالر، هللاا (يهنــى قــهللا

   .1240F٦قهدىمىڭالرنى (ئۇرۇش مهيدانلىرىدا) بهرقارار قىلىدۇ
ۋه گۈزهل ئهخالقالر جهڭ مهيدانىدا قهدهملهرنى  ئىبادهت–تائهت ،شۇنى كۆرۈۋاالاليسىزكى دىنبۇنىڭ

 غهلىـبه ،ئىزنى بىلهننىڭ هللاۋه ئۇرۇشنىڭ  كهكۈزۈشگته جايىغا ئاتقان ئوقنى قا،شىمۇستهھكهم قىل
 ته تهسىر كۆرسىتىدۇ. ىبىلهن ئاخىرلىشىشىغا بىۋاس

ته تهسىر ىسىگه بىۋاسىھهم جهڭ مهيدانىغا ۋه ئۇنىڭ نهتىج مهئسىيهتلهر–گۇناھ ئهكسىچه،ئۇنىڭ 
 كۆرسىتىدۇ.

                                                                                                                                                                                                 
 بهت -24جىلد  -1» فهتھۇل بارى« ۱
 ھهدىس -3905بۇخارى رىۋايىتى  ۲
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -4سۈره تاالق  ۳
 ئايهت -49سۈره ھۇد  ٤
 ئايهت -66سۈره نىسائ  ٥
 ئايهت -7مۇھهممهد سۈره  ٦
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ُْم الشَّـْيطَاُن بِـبَـْعِض ِإنَّ الَِّذيَن تـََولَّْوا ِمْنُكْم يـَْوَم اْلتَـَقى  :دهكده كهلگهنىسۆز مۇنۇ تائاالنىڭهللا َـا اْسـتَـَزهلَّ َْمَعـاِن ِإمنَّ َْ ا

 بىـرى بىـلهن ئۇچراشـقان كۈنـده،–ئىككى قوشۇن (يهنـى مۇسـۇلمانالر بىـلهن مۇشـرىكالر) بىـر َما َكَسـُبوا

پهيغهمبهرنىـڭ  گهن كىشـىلهرنى، بهزى قىلمىشـلىرى (يهنـىىدىكـى (جهڭـدىن) ھهقىـقهتهن يـۈز ئـۆرئىچىڭالر

   .1241F۱ئۇرۇندى مۇخالىپهتچىلىك قىلغانلىقى) تۈپهيلىدىن، شهيتان تېيىلدۇرۇشقائهمرىگه 
نلهرده ىـھېز ،لـۇپوبقا قارىتىلغـان لىشېرىشىش ۋه ياردهمسىز قېبىگه ئىقائىدىلهر غهل يمۇمىوبۇ ئ

 .زىمشى الۇھازىر بول
لىرىغا دوسـتئـۆز  نىـڭتائاالهللا ئۇالرنىـڭ ،يۇلغـان ۋاقىتتـاومهدىنىده جىھاد يولغا ق مۇسۇلمانالرغا
دۈشـمهنلىرىنى  ى،رىـدىغانلىقىنى بىلىۋېلىشـېمه بىـلهن يـاردهم بېدىغانلىقى ۋه نىرېقانداق ياردهم ب

 ھهم مه بىـلهن ياردهمسـىز تاشـالپ قويىـدىغانلىقىنىېدىغانلىقى ۋه نـىقانداق ياردهمسىز تاشالپ قوي
مهككىـده  ېـگهن مهقسـهتته،ن دۇسـلىرىده بۇ قائىـدىلهر ھـازىر بولنىھېئۇالرنىڭ ز ،ئۈچۈن ىۋېلىشىبىل

لىرىده بـۇ ىلىـرى بىـلهن بولغـان قىسسـقهۋمئـۆز پهيغهمبهرلهرنىـڭ  ــــرئـان كهرىـم نازىل بولغـان قۇ
 . ئۆز ئىچىگه ئالغان قائىدىلهرنى

 :دا مۇنـداق دهيـدۇىـنىڭ ئاخىرسـىسساالمنىڭ قهۋمى بىلهن بولغـان قىسسىىھ ئهلهيھۇتائاال نهللا

 ِـَْيــب َبــاِء اْل ْبــِل َهــَذا فَاْصــِربْ ِإنَّ اْلعاِقَبــَة ِلْلُمتَِّقــنيَ  تِْلــَك ِمــْن أَنـْ (ئــى  نُوِحيَهــا ِإلَْيــَك َمــا ُكنــَت تـَْعَلُمَهــا أَنْــَت َوَال قـَْوُمــَك ِمــْن قـَ

قىلـدۇق، سـهن ۋه سـېنىڭ  ۋهھىيخهۋهرلهردىندۇر، ساڭا ئۇنى  مۇھهممهد!) ئهنه شۇ (قىسسه) غهيبكه ئائىت
 قىلغىن، شۈبھىسىزكى، ياخشى ئاقىۋهت تهقۋادارالرغا رۋسه .بىلمهيتتىڭالرئۇنى  قهۋمىڭ بۇنىڭدىن ئىلگىرى

   .1242F۲مهنسۇپتۇر

ـْوِمِهْم َفَجـاُءوُهْم بِاْلبَـيِّنَـاِت فَانتَـَقْمنَـا ِمـْن الـَِّذيَن  تائاال مۇنداق دهيـدۇ:هللايهنه  ْبِلـَك ُرُسـال ِإَ  قـَ َوَلَقـْد َأْرَسـْلَنا ِمـْن قـَ

َنـــا َنْصـــُر اْلُمـــْؤِمِننيَ َأْجَرُمـــوا وََكـــاَن َحق�ـــا  ئـــى مـــۇھهممهد!) شۈبھىســـىزكى، ســـهندىن ئىلگىـــرى نۇرغـــۇن ( َعَليـْ

 پ) ئهۋهتتـۇق، ئـۇ پهيغهمـبهرلهر ئۇالرغـا (ئۆزلىرىنىـڭ راسـتىـقهۋمىـگه (پهيغهمـبهر قىل پهيغهمبهرلهرنى

مۆجىزىلهرنى ئىنكار  پهيغهمبهرلىكلىرىنى ئىسپاتاليدىغان) نۇرغۇن روشهن مۆجىزىلهرنى ئېلىپ كهلدى (ئۇالر

لهرگه ياردهم قىلىش بىزگه تېگىشـلىك مۇئمىن ئاسىيلىق قىلغانالرنى جازالىدۇق، .قىلىپ ئاسىيلىق قىلدى)

  .1243F۳بولدى

ــَؤاَدَك َوَجــاَءَك ِيف َهــِذِه   تائــاال مۇنــداق دهيــدۇ:هللايهنه  َبــاِء الرُُّســِل َمــا نـُثَبِّــُت بِــِه فـُ اْحلَــقُّ وَُكــال نـَُقــ ُّ َعَلْيــَك ِمــْن أَنـْ

خاتىرجهم قىلىش ئۈچۈن، ساڭا پهيغهمبهرلهرنىـڭ قىسسـىلىرىنى بايـان  كۆڭلۈڭنى َوَمْوِعَظٌة َوِذْكَرى ِلْلُمـْؤِمِننيَ 

 ئىبرهتلهرنـى ئـۆز ئىچىـگهۋه  مۇئمىنلهر ئۈچـۈن ۋهز ـ نهسـىھهتقىسسىلهر ھهقىقهتنى،  بۇ .قىلىپ بېرىمىز

 .1244F٤ئالغان

ۋاجىب بولغـان جىھـادتىن  ،دۇر. ئهمماىكاپىر دۈشمهنلىرى ھهققىدمۇئمىنلهر ۋه ئۇالرنىڭ مانا بۇ 

قَـاُلوا يَاُموَسـى ِإنـَّا لَـْن نَـْدُخَلَها أَبَـًدا َمـا َداُمـوا  تائاال مۇنداق دهيدۇ:هللاپ قالغۇچى پاسىقالرنىڭ ھهققىده قېلى

ِِّ ال َأْمِلُك ِإالَّ نـَْفِسي َوَأِخـي َقاِتَال ِإنَّا َهاُهَنا قَاِعُدوَن قَاَل َربِّ ِإ نَـنَـا َوبـَـْنيَ اْلَقـْوِم اْلَفاِسـِقَني  ِفيَها فَاْذَهْب أَْنَت َورَبَُّك فـَ فَـافْـُرْق بـَيـْ
                                                           

 ئايهت -155سۈره ئال ئىمران  ۱
 ئايهت -49سۈره ھۇد  ۲
 ئايهت -47سۈره رۇم  ۳
 ئايهت -120سۈره ھۇد  ٤
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مـادامىكى  !ئـى مۇسـا« :ئـۇالر ا ُحمَرََّمٌة َعَلْيِهْم َأْربَِعَني َسَنًة يَِتيُهوَن ِيف اَألْرِض َفَال تَْأَس َعَلى اْلَقـْوِم اْلَفاِسـِقنيَ قَاَل فَِإنـَّهَ 

پهرۋهردىگارىـڭ بىـلهن بىلـله بېرىـپ  سـهن .ئۇالر مۇقهددهس يهرده ئىكهن، بىز ھهرگىز ئۇ يهرگه كىرمهيمىز
پهرۋهردىگـارىم! مهن پهقهت « :دېـدىمۇسـا . دىېـد »تۇرايلى بىز بۇ يهرده ئولتۇرۇپئىككىڭالر ئۇرۇشۇڭالر، 

(ئىتائىتىڭدىن باش تارتقان) قهۋمنىـڭ ئارىسـىنى  مگه ۋه قېرىنداشلىرىمغىال ئىگىمهن، سهن بىز بىلهنۈئۆز
جهريانـدا) يىلغىچه ھارام قىلىندى، (بۇ  ٤٠ئۇالرنىڭ مۇقهددهس يهرگه كىرىشى : «ئېيتتىهللا .»ئايرىۋهتكىن

  .1245F۱»ئۈچۈن قايغۇرمىغىن پاسىق قهۋم .ئۇالر زېمىندا ئادىشىپ يۈرىدۇ
پ قېلىــتىن بولغــان جىھــاد پهرز ۈشئادىشــىپ يــۈر ،شــۇنى بىلىۋاالاليســىزكى ىنبــۇ ئــايهتت

زامانــدىكى نۇرغــۇن  قىرھــازى ،مهنكىئــوياليدۇر. مهن شــۇنداق ســىجازا تهقــدىرى نىــڭقالغۇچىالر
 اقتا. ىمياشه ھالهتت مۇشۇ مۇسۇلمانالر

ــۇ  ــدا بهشــىنچىب ــۆتىنچىكىتابخــان قېرىنداشــنىڭ نهزىرىنــى  مهن ،بابنىــڭ ئاخىرى ــابت ت  ىكىب
 ماقچى. ىبۇر مهزمۇنالرغاقىلغان  بايانمهسىلىسىده  قولغا كهلتۈرۈشماختالغۇچى ئهخالقالرنى قانداق 

ــۇ يهرده نهم ــان ب ــان مۇســۇلم باي ــدىكى ئهقىلغ ــى زىيهاننىڭ قېرىنداشــلىرى ئالدى  ۋه يىغىــشتن
ھتـاج بولغـان وئۇنى م ،بولۇپ الرئىستىل خىل ىن ئىبارهت مهجبۇرىيهتلىرى بىرىدشۈۈزكتهيت ئهمهنپه

ئـارقىلىق  ىشـىجىھاد قىلىش ۋه قېرىنداشلىرىنىڭ ئۇنىڭغا نهسـىھهت قىلقارشى سىگه پئادهم ئۆز نه
 ئىنسـان ۋۇجۇدىغـا الرئىسـتىلقولغا كهلتۈرهلهيـدۇ. راسـتچىللىق ۋه مۇسـتهھكهم ئىـراده بىـلهن بـۇ 

مۇسـتهھكهم ىـپ تۇرىـدىغان تسـىنى چىڭىىر بهزىسـى بهزهلمـۇئمىن ئورۇنلىشـىدۇ ھهمـدهمۇستهھكهم 
 دۇ. تاش بولى ئۇيۇل بىنادهك

مىقـداردا  تهرلىـكېيىكى نۇقسان ۋه قىسمهن مۇسۇلمانالرنىڭ دئىستىل ،رى شۇكىيېنارلىق ىچېئ
سـتىگه ۋاجىـب بولغـان ياخشـىلىققا ۈئ مۇسـۇلمانالر ــــ مهسلىكىىزېئۆزىنى ب بىلهن ئهخالقالر گۈزهل

ئـادا ۋهزىپىلهرنـى  ينىـرلىـك دىېكتاجامائهت خار تهكسۇش ۋه جىھاد قىلىشوبۇيرۇش، يامانلىقتىن ت
 پ قويىدۇ. ۈرۈتچىكېشنى كقىلى

سـى بىـلهن جىھـاد قىلىشـقا تهكـرار نهسـىھهت پيولىـدا نههللامگه ۋه باشقا مۇسۇلمانالرغا ۈمهن ئۆز
 ش، قېرىنداشـلىرىغاۇئاڭالش، ئىتـائهت قىلىـش، ئىنتىزامچـان بولـ ،غا بولسامۇجاھىدالر .قىلىمهن

 ،ۇجۇدقـا چىقىـرىش ئۈچـۈنۋمهنپهئهتلهرنـى  يشـهرئى الرۇبـمهن. ىتهۋسىيه قىل نىشىقىل رۋسه قارىتا
 ئېغىر كهلمهيدۇ. يۇغان كىشىنىڭ نهپسىگه قهتئىۆزىنى ئۇنتئىنى كۆزلهپ رازىلىقهللا

 

 
 خاتىمىسىكىتابنىڭ 

 

َزْلَنا َمَعُهـْم اْلِكتَـاَب َواْلِميـَزاَن لِيَـُقـوَم النَّـاُس بِاْلِقْسـِط وَ  :تائاال مۇنداق دهيدۇهللا َزْلنَـا َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَـيَِّناِت َوأَنـْ أَنـْ

ُ َمــْن يـَْنُصــ ـَْيــِب ِإنَّ الََّ قَــِويٌّ َعزِيــزٌ اْحلَِديــَد ِفيــِه بَــْأٌس َشــِديٌد َوَمنَــاِفُع ِللنَّــاِس َولِــيَـْعَلَم الَّ بىــز ھهقىــقهتهن  ُرُه َوُرُســَلُه بِاْل

پهيغهمبهرلىرىمىزنى روشهن مۆجىزىلهر بىلهن ئهۋهتتۇق ۋه ئـۇالر بىـلهن بىلـله، ئىنسـانالر ئـادالهتنى بهرپـا 

قىلســۇن دهپ، كىتــابنى، قــانۇننى چۈشــۈردۇق. تۆمــۈرنى يــاراتتۇق، (تۆمــۈردىن ئــۇرۇش قــوراللىرى 
قۇۋۋهتنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان، تۆمـۈرده ئىنسـانالر ئۈچـۈن نۇرغـۇن –ياسىلىدىغانلىقى ئۈچۈن) تۆمۈر كۈچ

                                                           
 ئايهتلهر -26، -25، -24سۈره مائىده  ۱
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ا ۋه پهيغهمبهرلىــرىگه يــاردهم قــهللانــى كــۆرمهي تــۇرۇپ (قــورالالرنى ئىشــلىتىپ) هللاهللامهنــپهئهتلهر بــار، 

   .1246F۱، غالىبتۇرھهقىقهتهن كۈچلۈكتۇرهللابهرگهنلهرنى بىلىش (مهلۇم قىلىش) ئۈچۈن (تۆمۈرنى ياراتتى)، 
 تىرهپ تۇرالمايدۇ. ۇتپقۇۋۋهتسىز –رىدۇكى، ھهق كۈچېشۇنى كۆرسىتىپ ب هبۇ ئايهت كهرىم

قىلغـان دا ىنىڭ مۇشۇ ئـايهت توغرىسـرهھىمهھۇلالھييه ىبۇ كىتابتا شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيم
مۈرسـىز پـۇت ۆت ۋه تـارازا ،بـۇ دىـن كىتـاب[ :دىگهن ئىـېۇنداق دتۈپ كهتتى. ئۇ مۆگىرى ئلئى بايانى

شـۇنىڭ ئۈچـۈن  1247F۲.ۇ]يـاردهم بېرىـد غـامـۈر ئۇنىڭۆت ۇ،تىرهپ تۇرالمايدۇ. كىتـاب تـوغرا يولغـا باشـاليد

 .تتىرىشنى تهلهپ قىالېنىڭ دىنىغا ياردهم بهللا  پهيغهمبهر

 لَـــُدْنَك ُســـْلطَانًا َنِصـــريًا َوقُـــْل َربِّ َأْدِخْلـــِين ُمـــْدَخَل ِصـــْدقإ َوَأْخـــرِْجِين ُخمْـــَرَج ِصـــْدقإ َواْجَعـــْل ِيل ِمـــنْ : تائاالنىـــڭهللا

» پهرۋهردىگارىم! مېنى (قهبرهمگه) ئوڭۇشـلۇق كىرگـۈزگىن، (قهبرهمـدىن) ئوڭۇشـلۇق چىقـارغىن، ماڭـا

ۇ دىننـى ۋه بـ جىھـاد ،دېگىنىدهك 1248F۳دېگىن» !دهرگاھىڭدىن ھهققه ياردهم بېرىدىغان قۇۋۋهت ئاتا قىلغىن
 جـازانه ئـارىالش سـودا بىـلهن شۇغۇلالنسـاڭالر،« :شۇڭا .مايه قىلىدىغان ئىبادهتىئۇنىڭ ئهھلىنى ھ

مـالالرنى بـېقىش ۋه كـۆپهيتىش بىـلهن مهشـغۇل –چـارۋا ،ئېتىـپ ركهجىھادنى تئهين بولغان)  رزهپ(
ال قىلىـپ تىپمـۇتائـاال شـۇنداق بىـر خارلىققـا هللابىلهن قانائهتلهنسهڭالر،  رىقچىلىقېبولساڭالر ۋه ت

يهنى دىنىڭالر كۆرسىتىپ بهرگهن جىھاد ئىبـادىتىنى ( هقايتمىغۇچ ، تاكى سىلهر دىنىڭالرغاكىۇقويىد
ئهگهر ئـۇالر  ،ه كهلگهندهكتھهدىسدېگهن  »ۇيدهتمۈۋهرۈتۆۇ خارلىقنى ئۈستۈڭالردىن كئ )ئادا قىلمىغۇچه

 .تىال قىلىدۇپمۇتائاال ئۇالرنىڭ ئۈستىگه خارلىقنى هللا، ئهتسه تهركجىھادنى 

 نىـڭ  باشلىنىدۇ. مانا بـۇ پهيغهمـبهر بىلهنتىنى تهشكىللهش ىلى مۇسۇلمانالر جامائوجىھاد ي

نىڭ رىـۋايهت قىلغـان ھهدىسـىده ىھارىسىل ئهشـئهر ر دۇر. ئۇنى پهيغهمبهرجىمىھالىهتتى ۋه ىسۈنن

ُ أََمـَرِين ِبِـنَّ : «: گهن ئىـدىېـمۇنـداق د ر چۇق زىكرى قىلغان. پهيغهمـبهوئ اجلََْماَعـِة، َوأَنَـا آُمـرُُكْم ِمَْمـٍس الَّ
ـــْمِع، َوالطَّاَعـــِة، َواهلِْْجـــَرِة، َواجلَِْهـــادِ  مېنـــى شـــۇنىڭغا هللامهن ســـىلهرنى بهش نهرســـىگه بـــۇيرۇيمهن، « »َوالسَّ

ئىتـائهت (ئهمىـرگه)   ؛ئاڭالشـقا(ئهمىرنىـڭ سـۆزىنى)   ؛نى الزىـم تۇتۇشـقاجامـائهت  :غانۇبۇير
لى جامــائهت وجىھــاد يــ ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن 1249F٤.»جىھــاد قىلىشــقا  ؛قىلىشــقا ھىجــرهت  ؛قىلىشــقا

  نىنى ھىمايه قىلىدۇ.ڭ ئۆزى بۇ جامائهتنى ۋه ئۇنىڭ دىدۇ، جىھادنىىباشلىن بىلهنتهشكىللهش 

 َولَــــْوال َدْفــــُع الَِّ النَّــــاَس بـَْعَضــــُهْم بِــــبَـْعضإ َلَفَســــَدْت اَألْرضُ  دېــــگهن: مۇنــــداق تائــــاالهللاته قــــبــــۇ ھه

تاجاۋۇزچىغــا  قىلىــپ تۇرمىســا (يهنــى كۈچلــۈك هداپىئۇمــئىنســانالرنىڭ بهزىســىنى بهزىســى بىــلهن هللا

ئۇنىڭدىنمۇ كۈچلۈك بولغان بىرسىنى ئاپىرىده قىلمىسا) ئىدى، يهر يۈزى ئهلۋهتته پاساتقا ئايلىناتتى (يهنى 

  .1250F٥لىققا يۈزلىنهتتى)ىخاراب

َمْت َصـَواِمُع َوبَِيــٌع َوَصــَلَواٌت َوَمَســاِجُد َولَــْوال َدْفــُع  تائــاال مۇنــداق دهيــدۇ:هللا يهنه الَِّ النَّـاَس بـَْعَضــُهْم بِــبَـْعضإ َهلـُـدِّ

ُ َمــــْن يَنُصــــُرهُ  بىــــرىگه قارشــــىلىق –ئىنســــانالرنى بىــــرهللائهگهر  يُــــْذَكُر ِفيَهــــا اْســــُم الَِّ َكِثــــريًا َولََينُصــــَرنَّ الَّ

                                                           
 ئايهت -25سۈره ھهدىيد  ۱
 بهت -36جىلد  -35» مهجمۇئۇل فهتاۋا« ۲
 ئايهت -80سۈره ئىسرا  ۳
 رىۋايىتىئهھمهد ۋه تىرمىزى  ٤
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -251سۈره بهقهره  ٥
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ىرى، چېركـاۋالر، يهھۇدىيالرنىـڭ ئىبادهتخـانىلىرى ۋه كۆرسهتكۈزمىگهن بولسـا، راھىبالرنىـڭ ئىبادهتخـانىل

نىـڭ دىنىغـا يـاردهم هللاكىمكـى  .ىدلهر ئهلـۋهتته ۋهيـران قىلىنـاتتىنىڭ نامى كۆپ يادلىنىدىغان مهسـجهللا

  .1251F۱ئۇنىڭغا ياردهم بېرىدۇهللابېرىدىكهن، ئهلۋهتته 
 قىلغىلى بولىدۇ.  هداپىئۇمۋه ئۇنىڭ ئهھلىنى پاساتتىن جىھاد ئارقىلىقال  نىنبۇ دى
نىڭ يولغــا تۇرغۇزۇشــۋه ئهمىــر  كىللىنىششــپ تهلــۇوبــابى جامــائهت ب ئــۈچىنچىكىتابنىــڭ  بــۇ

بــابى ئــاڭالش ۋه بهشــىنچى  ئىچىــگه ئالىــدۇ. ئــۆز نــىبهلكــى ۋاجىبلىقىنىــڭ دهلىللىرى ،شــىۇيۇلوق
 ئالىــدۇ.ئىچىــگه  لىرىنــى ئــۆزبهلكــى ۋاجىبلىقىنىــڭ دهلىل ،شــىۇيۇلوئىتــائهت قىلىشــنىڭ يولغــا ق

نى ئىبـادهتلهر–تـائهت ۆزئـارامۇسـۇلمانالرنىڭ ئ لهر ۋه جامائهتلهر بولغان ھالهتته،شهخسبابى  تۆتىنچى
ـــقا ـــان قىلىش ـــى بولغ ـــڭ ئهڭ كاتتىس ـــىش ۋهيولهللا ۋه ئۇنى ـــقا ئهھدىلىش ـــاد قىلىش ـــدا جىھ  ى

 ئىچىگه ئالىدۇ. زۆشىنى ئۇيۇلوبهيئهتلىشىشنىڭ يولغا ق
سـۈننه  ، ئـۇ ئهھلـىئىچىـگه ئالغـاچ رنى ئۆزئاساسال تىكىىشبۇ كىتاب قۇرئان ۋه ھهدىسكه ئېسىل

بولغـان ھـالهتته ئـۇ يولـدا  ۋه جامـائهت يـالغۇزمۇسـۇلمانالرنىڭ  ،لـۇپوب نىزامنامىسـىۋهلجامائهنىڭ 
 .پهرزمېڭىشى 
ــ ،ڭدهكىشــۇن دهپ ئاتىغــان نۇرغــۇن  »كۆرســهتكۈچلىرىئاساســلىق جىھادنىــڭ « ۇ كىتــاب مهنب

ــۇنالرنى ــۇئمىن يهنه شــۇنداقال ،مهزم ــاردهم بېرىشــكه م ــا لهرگه ي ــدىرۋهدىن ىــيالھىئقارىت  ىىــڭ ۋه تهق
 ئۈچـۈن جىھـاد« نىـڭبابتـۆتىنچى ئىچىگه ئالىدۇ. بۇنىڭ ھهممىسـى  رىنى ئۆزىنىڭ شهرتليهتقانۇنى
 قىلىندى. بايان بۆلىكىدهگهن خاس ېد» رلىق كۆرۈشاجهھهتته تهيي يئىمانى
ــا ،يولىــدىكى جىھــادهللا، هكســىزكىش ــاخىرهتته بهخــ ،ۋه خوجايىنلىقنىــڭدا ئىــززهت دۇني –تئ

ــدۇر ــائادهتنىڭ يولى ــۇپوياخشــىلىق ب ســىئىككى ھهر .س ــۇ ،ل ــۆزىده زىكــرهللا ئ ــۇ س ــڭ مۇن  ىتائاالنى

سـىلهر پهقهت بىزنىـڭ (غهلىـبه قىلىـش «ئېيتقىنكـى،  ُقْل َهْل َتربَُّصوَن بِنَـا ِإال ِإْحـَدى اْحلُْسـنَـيَـْنيِ  قىلىنغان:

 ئاقىۋهتنىـــڭ بىـــرىگه ئېرىشىشـــىمىزنىبولۇشـــتىن ئىبـــارهت) ئىككـــى خىـــل ياخشـــى  شـــهھىديـــاكى 

   .1252F۲كۈتۈۋاتىسىلهر
نىڭ ئۈستىدىن غالىب قىلىشـنى دىنقانداق ھهر ئۆزگهڭ ھهق دىنىنى ئۇنىڭدىن تائاال ئۆزىنىهللا

 ئىراده قىلىدۇ.

يِن ُكلِّـِه َولَـْو َكـرِهَ ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْهلَُدى َوِديِن  تائاال مۇنداق دهيدۇ:هللا  اْلُمْشـرُِكونَ  اْحلَقِّ لُِيْظِهـَرُه َعلَـى الـدِّ

نى بارلىق دىنالردىن ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن، ئۆزىنىڭ پهيغهمبىرىنى (يهنى مـۇھهممهد ھهق دىن (ئىسالم)هللا
نى) يامان شىۇئهلهيھىسساالمنى تولۇق) ھىدايهت ۋه ھهق دىن بىلهن ئهۋهتتى، مۇشرىكالر ئۇنىڭ (ئۈستۈن بول

 .1253F۳كۆرگهن تهقدىردىمۇ
 تىسىدۇر.ىدىننى ئۈستۈن قىلىشنىڭ ۋاس جىھاد

ــدۇ:هللا ــداق دهي ــاال مۇن يُن ُكلُّــُه ِلَِّ َوَقــاتُِلوُهْم َحــىتَّ َال  تائ َنــٌة َوَيُكــوَن الــدِّ ــن   َتُكــوَن ِفتـْ ــۈگىگهن، دى ــنه ت پىت

   .1254F٤ئۈچۈن بولغانغا قهدهر ئۇالر بىلهن ئۇرۇشۇڭالرهللا پۈتۈنلهي
                                                           

 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -40سۈره ھهج  ۱
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -52سۈره تهۋبه  ۲
 ئايهت -33سۈره تهۋبه  ۳
 ئايهت -39سۈره ئهنفال  ٤
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قــا بهنــدىچىلىك قىلىــش هللا ىســىدۇر، ئــۇقســالمنىڭ ئهڭ يــۇقىرى چوقىئ جىھــاد ،ســىزكىىشۈبھ
ئـۇ  ببهتنى ۋههتائاالغا بولغان مۇھهللا ئۇنىڭدا ،دۇ. چۈنكىىسابلىنېىلىرىنىڭ ئهڭ يۇقىرىسى ھمهرتىۋ

پىـدا جاننى  ،زاتقا بولغان ئىتائهتنى ئىزھار قىلىش ۋه ئۇ زاتنىڭ رازىلىقىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن
 باردۇر. لىشقى

تائاالغا قانداق بىر بهنـدىچىلىك قىلىـش هللا دىن باشقاۇنىڭب !مه بولسۇن؟ېنيهنه ۇنىڭ ئۈستىده ب
 !؟مهۋجۇد

َال ِإلَـَه ِإالَّ «دۇ. ئـۇ قوغدايقۇقىنى وتائاالنىڭ ئىالھلىق ھهللا جىھاد يهر يۈزىده تاجاۋۇز قىلىنىۋاتقان
يـۇپ ونـى قهللا يهر يۈزىده ،ئىالھ يوق) دېگهن ھهقىقهت قارار ئېلىپ يدىن باشقا ھهقىقىهللا (بىر» الَُّ 

 قالغانغا قهدهر داۋاملىشىدۇ.والر يمهئبۇددىغان باشقا ىئىبادهت قىلىن

ئاسماندىمۇ ئىالھتـۇر، زېمىنـدىمۇ هللا َوُهَو الَِّذي ِيف السََّماِء ِإَلٌه َوِيف اَألْرِض ِإلَـهٌ  تائاال مۇنداق دهيدۇ:هللا

 .1255F۱ئىالھتۇر
رىش ېـبىمىـزگه يـاردهم ببىـز رهب ،الھلىق ھوقۇقىغا تاجـاۋۇز قىلىـدىكهنىتائاالنىڭ ئهللا كىمكى

 ِإْن تَنُصـُروا الََّ يَنُصـرُْكمْ  :دهيـدۇمۇنـداق  تائـاالهللا بـۇ ھهقـته ئۈچۈن ئۇنىڭغا قارشى ئـۇرۇش ئـاچىمىز.

 قارشــى يــاردهم  ســىلهرگه (دۈشــمىنىڭالرغاهللانىــڭ دىنىغــا) يــاردهم بهرســهڭالر، هللاا (يهنــى قــهللاســىلهر

 .1256F۲بېرىدۇ)

يُن ُكلُّـُه ِلَِّ  :هيدۇتائاال يهنه مۇنداق دهللا نَـٌة َوَيُكـوَن الـدِّ دىـن  پىتـنه تـۈگىگهن، َوقَـاتُِلوُهْم َحـىتَّ َال َتُكـوَن ِفتـْ

 .1257F۳ئۈچۈن بولغانغا قهدهر ئۇالر بىلهن ئۇرۇشۇڭالرهللا پۈتۈنلهي
غا قارشى انالرمرۈكۆهد ھكۈم قىلغۇچى مۇرتۆبىلهن ھ يغهيرىئىتىنىڭ ىئىسالم شهر ،سىزكىىشۈبھ

 ۇبـ ۇر.تئهين بولغان جىھـادپهرز زاماندىكى كۆپىنچه مۇسۇلمانالرنىڭ ئۈستىگه  قىرھازى جىھاد قىلىش
ناســارا،  ،يىئۇنىڭــدىن باشــقا يهھــۇد ،جىھــادئېلىــپ بېرىلىــدىغان مــۇرتهد ھاكىمالرغــا قارشــى  خىــل

ــل ــبۇتپهرهس ــاش ئهس ــا يلىهرگه ئوخش ــى  كاپىرالرغ ــدىغان قارش ــپ بېرىلى ــرى ئېلى ــادتىن ئىلگى جىھ
 .ىدپ ئۆتۈلدېگهن ماۋزۇدا توختىلى »كۆرسهتكۈچلىرىئاساسلىق جىھادنىڭ «قىلىنىدۇ. بۇ ھهقته 

 شى ۋه مۇرتهد بولۇشىدىن ئىبارهت ئىككـى سـۈپهتۇبول داجايبىزگه يېقىن  انالرمرۈكۆھبۇ  ،چۈنكى
ئـاۋۋال ئۇالرغـا  نىڭ ئـۆزىالسـۈپهت ئىككـى مۇشۇ .كاپىرالردىن ئېشىپ چۈشىدۇ يهسلىمهزكۇر ئ بىلهن

سهرمايىسىنى ساقالپ قـالغىلى  ا قارشى جىھاد قىلغاندا ئىسالمئۇالرغ. جىھاد باشالشنى الزىم تۇتىدۇ
 لىدۇ.وب

 لهرئۆزىدىن كېيىنكى خهلىپىلهرده بولمىغـان سـۈپهت ۋه بۈيـۈك خىسـلهت  ئهبۇ بهكرى سىددىق
نى ساقالپ قېلىش ئۈچـۈن مـۇرتهدلهرگه ىسهرمايىس ئىسالم بىلهن ئاالھىده ئورۇندا تۇرىدۇ، ئۇ بولسىمۇ

ََال { مۇنداق دېگهن ئىدى:  ئهبۇ ھۇرهيرهھهقته  بۇقارشى ئۇرۇش قىلىشتۇر.  وِهللا الـذي ال إلـَه إال هـَ، لـ
بىـــلهن هللايـــوق بولغـــان زات بهرھهق  ىدئۇنىڭـــدىن باشـــقا مهئبـــۇ} {أنَّ أبَــا بكــٍر اســـُتْخِلَف َمــا ُعبــَد هللا

                                                           
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -84سۈره زۇخرۇف  ۱
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -7سۈره مۇھهممهد  ۲
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -39سۈره ئهنفال  ۳
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ئـادهم غان دىقـا ئىبـادهت قىلىـهللا ،سـايالنمىغان بولسـا ئىـدى ىلىككهخهلىـپ ئهبۇ بهكرى ،قهسهمكى
 1258F۱.}تتىقالماي

مـا ُولِـَد آلدم يف ذريتـه بعـد { رىـۋايهت قىلىـدۇ: ېگهنلىكىنىمۇنداق دنىڭ ۈسهينئىبنى ئهساكىر ئهبۇ ھ
َم الـردة مقـام نـيب مـن األنبيـاء النبيني واملرسلني أفضل من أيب بكر، نىڭ ئـادهم ئهلهيھىسسـاالم{ }ولقد قام أبَ بكـر يـ

بىـر بـاال  هكئهبـۇ بهكرىـدىن ئهۋزهلـر ،نهبـى ۋه مۇرسـهل پهيغهمـبهرلهردىن قالسـائىچىـده  لىرىپهرزهنت
ــدى ــرى. تۇغۇلمى ــۇ بهك ــۆپلىگهن ئهب ــپ ك ــدىن يېنى ــۇرتهد  كىشــىلهر دىن ــۇپ م ــۈنىبول ــكهن ك ، كهت

  1259F۲.}ن بىر پهيغهمبهرنىڭ ئورنىدا تۇرغان ئىدىپهيغهمبهرلهردى
  ئالىمى ئىدى.ئهڭ رنىڭ هشۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ زات ساھابىل

 :ېـگهنددېـگهن كىتابىـدا مۇنـداق  »تهھزىـب«ئىمـام نهۋهۋى ئۆزىنىـڭ [ مۇنـداق دهيـدۇ:سۇيۇتى 
ــارهنبىزنىــڭ « ــۈكلىكىگهمىز ىلىري ــۇ زاتنىــڭ ئىلىمىنىــڭ بۈي ســهھىھ «ۋه  »ســهھىھۇل بۇخــارى« ئ

ڭ تۆۋهنـدىكى سـۆزى بىـلهن ىـزاتن ئـۇ غان ھهدىسـتىكىالناتپسئىئىككى ھهدىس توپلىمىدا  »مۇسلىم

َْ َمنَـُعـَ { :دهلىل كهلتۈردى َا َوالَِّ َألُقَاتَِلنَّ َمْن فـَرََّق بـَْنيَ الصََّالِة َوالزََّكاِة فَِإنَّ الزََّكـاَة َحـقُّ اْلَمـاِل َوالَِّ لَـ يـَُؤدُّونَـُه ِين ِعَقـاًال َكـاُن
ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َلَقــاتـَْلتـُُهْم َعَلــى َمْنعِــهِ  َِل الَِّ َصــلَّى الَّ بىــلهن قهســهمكى، ئهلــۋهتته مهن نامــاز بىــلهن هللا{ }ِإَىل َرُســ

بىلهن هللازاكات مالنىڭ ھهققىدۇر.  چۈنكى ،ئاچىمهن ئۇرۇش گهلهرسىنى ئايرىۋهتكهنىزاكاتنىڭ ئوتتۇر

مهن  هتتهۋلـئه ،بىـر ئـوغالقنى بهرمىسـهدىغان تاپشـۇرى گه دىن پهيغهمبهر قهسهمكى، ئهگهر ئۇالر مهن
  1260F۳.}ئاچىمهنئاساسهن ئۇرۇش  بهرمىگهنلىكىگهئۇنى غا ئۇالر

دېـگهن كىتابىـدا  »قـاتهتهب«نىـڭ ىبىـلهن ئۆز لهرسھاق بۇ ۋه ئۇنىڭدىن باشـقا سـۆزىخ ئهبۇ ئشهي

ئهبــۇ  ،چــۈنكى ئــالىمى ئىــدى.ئهڭ  رنىڭهســاھابىل  ئهبــۇ بهكــرى ،شــۇنىڭغا دهلىــل كهلتــۈردىكى
دىن ئهبـۇ انـشته توختاپ قالغان ئىدى. ئۈكمىنى چۈشۈنۆمهسىلىنىڭ ھ ،مهيلهنھهم بهكرىدىن باشقا

ئـۇالر  ئۇنىڭ سۆزىنىڭ راستلىقى ئاشـكارا بولـدى، ئۇالرغا ،لىشىش ئارقىلىقىبىلهن مۇنازىر  رىبهك
  1261F٤.]ئهبۇ بهكرىنىڭ سۆزىگه قايتتى

ئهبـۇ بهكـرى ۋه سـاھابىلهر ھايـات  ،داسـىزامانىمـۇ ئـۆز رهھىمهھۇلالھھهتتاكى ئىبنـى تهيمىيـيه 
هتته ئۇالرنىـڭ ئهمهللىرىنىـڭ ئهڭ ياخشىسـى مـۇرتهدلهرگه قارشـى ئـۇرۇش ۋئهلـ ،بولغان بولسا ئىـدى

 ،ئهگهر ئهبۇ بهكرى ،بىلهن قهسهم قىلىمهنكىهللا[ :گهن ئىدىمۇنداق دې دهپ ،التتىوقىلىش بولغان ب
ۋه ئهنسارالر مۇشـۇ زامانـدا  كى مۇھاجىرىمهر، ئوسمان، ئهلى ۋه ئۇالردىن باشقىالرغا ئوخشاش ئىلگىرۆئ

ئاشـۇ جىنـايهتچىلهرگه  ،هتته ئۇالرنىـڭ ئهمهللىرىنىـڭ ئهڭ ئهۋزىلـىۋبولغان بولسـا ئىـدى، ئهلـھازىر 
 1262F٥.]التتىوبولغان ب قارشى ئۇرۇش قىلىش

هتته ۋئهلـ ،ئهگهر ئۇالر ھازىر بولغـان بولسـا ئىـدى ،بىزنىڭ زامانىمىزدىمۇ ،شۇنىڭدهك«: ىڭچهنېم
ئىســالمنىڭ سهرمايىســىنى ســاقالپ قــېلىش ئۈچــۈن مــۇرتهد  ،ئۇالرنىــڭ ئهمهللىرىنىــڭ ئهڭ ئهۋزىلــى

 دهپ قارايمهن. »التتىوغا قارشى جىھاد قىلىش بولغان برالھاكىم
                                                           

 بهيھهقى رىۋايىتى ۱
 بهت -23جىلد  -1» تارىيخۇل خۇلهفائ« ۲
 بهتلهر -73، -60، -41» تارىيخۇل خۇلهفائ« ۳
 .دېگهن كىتابىدىن ئېلىندى» تارىيخۇل خۇلهفائ«سۇيۇتىنىڭ  ٤
 بهت -421جىلد  -28» مهجمۇئۇل فهتهۋا« ٥
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ئـۆزىنى ئهيـن بولغـان جىھـادتىن پهرز ۈسـتىگه ىنىڭ ئكزاماندا مۇسۇلمانالرنىڭ كۆپچىلىھازىرقى 
بـۇ ھهقـته  .الرنى ياردهمسـىز تاشـالپ قويغانلىقىنىـڭ ئاالمىتىـدۇرئۇتائاالنىڭ هللا هتتهۋئهل ،قاچۇرۇش

ــاالهللا ــداق تائ ــگهن: مۇن ــاثـَُهْم  دې ُ انِْبَع ًة َوَلِكــْن َكــرَِه الَّ ــُه ُعــدَّ ــْو َأرَاُدوا اْخلُــُروَج َألََعــدُّوا َل ــَع َوَل ــبََّطُهْم َوِقيــَل اقْـُعــُدوا َم َث فـَ

ــۋهتته  اْلَقاِعــِديَن لَــْو َخَرُجــوا ِفــيُكْم َمــا عَاُدوُكــْم ِإالَّ َخَبــاال ئهگهر ئۇالرنىــڭ جىھادقــا چىقىــش نىيىتــى بولســا، ئهل

ئۇالرنىڭ چىقىشىنى ياقتۇرمىدى، (ئۇالرنىـڭ دىللىرىغـا ھورۇنلـۇقنى هللا ئۇنىڭغا تهييارلىق قىالتتى، لېكىن
ئۆيلىرىده قېلىپ قالغۇچىالر (يهنـى ئايـالالر، كىچىـك «(ئۇالرغا)  ) ئۇالرنىڭ ئىرادىسىنى سۇندۇردى.سېلىپ

ئـاراڭالردا  ئهگهر ئۇالر سىلهر بىلهن بىـرلىكته چىققـان بولسـا،، دېيىلدى» بالىالر، ئاجىزالر) بىلهن قېلىڭالر

  .1263F۱پاساتنى كۆپهيتهتتى–پهقهت پىتنه

ـــًرا َألْمسََعُهـــْم َولَــْو َأْمسََعُهـــْم لَتَـَولَّـــوا َوُهـــْم ُمْعِرُضـــونَ  َولَــوْ  يـــدۇ:هتائـــاال مۇنـــداق دهللا ُ ِفـــيِهْم َخيـْ  ئهگهر َعِلـــَم الَّ

ئۇالرغـا ئاڭالتقـان  .ئۇالردا بىرهر ياخشىلىق بار دهپ بىلسه ئىدى، ئهلۋهتته ئۇالرغا (ھهقنى) ئاڭلىتـاتتىهللا

  .1264F۲تتىاھالدا باش تارت گهنىتهقدىردىمۇ، ئۇالر ھهقتىن ئهلۋهتته يۈز ئۆر
ئـالىم ۋه  .ه ناداننىڭ ھهققىده چـوڭ گۇنـاھتۇرۋ ئالىم جىھادتىن قېلىپ قېلىش ،سىزكىىشۈبھ

ئىلىمنىـڭ ھهققىـده تېخىمـۇ قابـاھهتلىكتۇر. ئۇالرنىـڭ كـۆپ قىسـمى جىھـادتىن قىلىـپ  ۇلتالىب
 قانداقمۇ شۇنداق بولمىسۇن! ،شۇرۇۋاتقان تۇرساوقېلىۋاتقان ۋه ھهقنى ي

َنًـا َقِلـيال ُأْولََِّـَك َمـا يَـْأُكُلونَ  تائاال مۇنداق دهيدۇ:هللا َُ ُ ِمـْن اْلِكتَـاِب َوَيْشـتَـُروَن بِـِه  ِيف  ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنَزَل الَّ

ُ يـَـْوَم اْلِقَياَمــِة َوال يـُـزَكِّيِهْم َوَهلُـْم َعــ َذاٌب أَلِـيٌم ُأْولََِّــَك الـَِّذيَن اْشـتَـَرْوا الضَّــالَلَة بِاْهلُـَدى َواْلَعــَذاَب بُطُـوِ�ِْم ِإالَّ النَّـاَر َوال ُيَكلُِّمُهــْم الَّ

ـِْفَرِة َفَما َأْصبَـَرُهْم َعلَـى النَّـارِ  كىتابتا (يهنى تهۋراتتا) نازىل قىلغان نهرسىلهرنى يوشۇرىدىغان ۋه ئۇنى هللا بِاْلَم

يېگىنى پهقهت ئوتتـۇر (چـۈنكى ئۇالرنىـڭ يـېگهن شـۇ ھـارام مېلـى  ا پۇلغا ساتىدىغانالرنىڭ قارنىغائازغىن
ئۇالرغـا (ئـۇالرنى خۇشـال قىلىـدىغان) سـۆز قىلمايـدۇ، هللا ئۇالرنى دوزاخقا ئېلىپ بارىدۇ)، قىيامهت كـۈنى

ــدۇ ــار بولى ــا دۇچ ــاتتىق ئازابق ــۇالر ق ــدۇ، ئ ــدىن) پاكلىماي ــۇالرنى (گۇناھلىرى ــدايهتنى  .ئ ــۇالر ھى ئهنه ش

گهن ېزاخ ئازابىغـا نېمىـدنى ئازابقا، (يهنى جهننهتنـى دوزاخقـا) تېگىشـتى، ئـۇالر دوغفىرهتمهگۇمراھلىققا، 

 1265F۳!چىداملىق
چىـدىن خالىغـان كىشـىنى تالاليـدۇ. ش ئۈچـۈن مهخلـۇقلىرى ئىىرېـنىغا ياردهم بىتائاال ئۆز دهللا

ــبهر ــى پهيغهم ــكه خهلق ــدا  مهك ــان چاغ ــاپىر بولغ ــڭ هللا، گه ك ــۇ زاتنى ــى ئ ــنه خهلقىن ــاال مهدى تائ
 تاللىدى. قاشۇلوچىلىرى بميارده

ْلَنا ِبَا قـَْوًما لَْيُسـوا ِبَـا ِبَكـاِفرِينَ  مۇنداق دهيدۇ:هللا ئهگهر بۇ مۇشرىكالر ئۇالرنى  فَِإْن َيْكُفْر ِبَا َهُؤالِء فـََقْد وَكَّ

قهۋمـگه (يهنى كىتاب، ھېكمهت ۋه پهيغهمبهرلىكنى) ئىنكار قىلسا، ئۇالرنى ئىنكار قىلمايدىغان باشقا بىـر 

 .1266F٤تاپشۇرىمىز

(مهخلۇقاتىـدىن) خـالىغىنىنى يارىتىـدۇ، هللا َورَبَُّك َخيُْلُق َما َيَشاُء َوَخيَْتارُ  تائاال مۇنداق دهيدۇ:هللا يهنه

 .1267F٥خالىغان ئادهمنى (پهيغهمبهرلىككه) تالاليدۇ

                                                           
 ئايهتلهر -47، -46سۈره تهۋبه  ۱
 ئايهت -23 سۈره ئهنفال ۲
 ئايهت -175، -174سۈره بهقهره  ۳
 ئايهت -89سۈره ئهنئام  ٤
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -68سۈره قهسهس  ٥
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ُ َعَلْيـِه ِإنَّ الََّ َنَظَر ِإَىل قـُُلَِب { گهن:ېمۇنداق د  بنى مهسئۇدىئ ھئابدۇلال َََجَد قـَْلَب ُحمَمٍَّد َصلَّى الَّ اْلِعَباِد فـَ
َر قـُُلَِب اْلِعَبادِ َوسَ  ـٍد َصـلََّم َخيـْ ُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ ، فَاْصَطَفاُه لِنَـْفِسِه َوابـْتَـَعَثُه ِبرَِسالَِتِه ُمثَّ َنَظَر ِيف قـُُلَِب اْلِعبَـاِد بـَْعـَد قـَْلـِب ُحمَمَّ ، لَّى الَّ

َََجــــَد قُـ  ــــادِ ُلــــََب َأْصــــحَ فـَ ــــَر قـُُلــــَِب اْلِعَب ــــهِ َجَعَلُهــــْم ُوَزرَاَء نَِبيِّــــهِ ، فَ اِبِه َخيـْ ََن َعَلــــى ِديِن ــــقهتهن } {، يـَُقــــاتُِل ــــاال هللاھهقى تائ

قهلبلىرىنىـڭ ئهڭ ياخشىسـى  نىڭ قهلبىنـى بهنـدىلهر  مۇھهممهد ،بلىرىگه قاراپبهندىلهرنىڭ قهل
نى پهيغهمبهرلىـك ۋهزىپىسـى بىـلهن للىـدى ۋه ئـۇزاتنـى ئـۆزى ئۈچـۈن تا تائاال ئـۇهللا تاپتى. ئاندىن

بهندىلهرنىڭ قهلبلىرىگه قارىدى، ئـۇ  ،نىڭ قهلبىدىن قالسا  ممهدهئهۋهتتى. ئۇنىڭدىن كېيىن مۇھ
ھابىلىرىنىڭ قهلبلىرىنى بهندىلهرنىڭ قهلبلىرىنىڭ ئهڭ ياخشىسى تاپتى. ئاندىن ئۇالرنى استنىڭ زا

  1268F۱.}ئۆز پهيغهمبىرىنىڭ ۋهزىرلىرى قىلدى نئۇرۇش قىلىدىغاى ئۈچۈن ئۇ زاتنىڭ دىن
رىشـتىن يـۈز ېقـا يـاردهم بهللا بۈگۈنكى ئهھـۋال ھهم شـۇنىڭغا ئوخشـاش، كىمكـى جىھـادتىن ۋه

 كېلىدۇ. لهتكه اليىق ئادهمنى ئېلىپىقۇم ئۇ ئادهمنىڭ ئورنىغا بۇ پهزوتائاال چهللايدىكهن، ئۆرۈ

ُ َعلَـى ُكـلِّ ِإالَّ تَنِفـُروا  تائاال مۇنـداق دهيـدۇ:هللا ـرَُكْم َوال َتُضـرُّوُه َشـْيًَّا َوالَّ ْبُكْم َعـَذابًا أَلِيًمـا َوَيْسـَتْبِدْل قـَْوًمـا َغيـْ يـَُعـذِّ

َقـْد َنَصـَرُه الَُّ  سىلهرگه قاتتىق ئازاب قىلىـدۇ. هللا، جىھادقا چىقمىساڭالر ئهگهر سىلهر َشْيءإ َقِديٌر ِإالَّ تَنُصُروُه فـَ

ا قىلـچه زىيـان قـهللا نـى كهلتۈرىـدۇ، سـىلهرئورنۇڭالرغـا سـىلهردىن باشـقا قهۋم(سىلهرنى ھاالك قىلىـپ) 
نىـڭ پهيغهمبىـرىگه يـاردهم قىلمىسـاڭالر هللا ئهگهر سـىلهر نهرسـىگه قـادىردۇر.ھهرهللا يهتكۈزهلمهيسـىلهر،

  .1269F۲ھهقىقهتهن ئۇنىڭغا ياردهم قىلغان ئىدىهللا ياردهم قىلىدۇ)،هللا(

ُتْم  ق دهيـدۇ:ايـۈز ئۆرۈگـۈچىلهر توغرىسـىدا مۇنـديولىدا نهفىقه قىلىشتىن ئۆزىنىڭ  تائاالهللا َهـاأَنـْ

َـا يـَْبَخـُل َعـْن نـَْفِسـهِ  ـُتْم اْلُفَقـَراُء َوِإْن تـَتَـَولـَّْوا َهُؤالِء ُتْدَعْوَن لُِتنِفُقوا ِيف َسِبيِل الَِّ َفِمْنُكْم َمْن يـَْبَخُل َوَمْن يـَْبَخْل فَِإمنَّ ُ اْلـَـِينُّ َوأَنـْ  َوالَّ

رَُكْم مثَُّ ال َيُكونُوا َأْمثَـاَلُكمْ  َيْسَتْبِدلْ  مـال) سـهرپ –نىـڭ يولىـدا (پـۇلهللاسىلهر شۇنداق كىشـىلهركى،  قـَْوًما َغيـْ

كىمكى بېخىللىق قىلىدىكهن، ئـۇ  .قىلىشقا چاقىرىلساڭالر، سىلهرنىڭ ئاراڭالردا بېخىللىق قىلىدىغانالر بار

ڭالردىن) بىھــاجهتتۇر، ســىلهر ىمــۈلك–مــال(ســىلهرنىڭ هللا .ئۆزىنىــڭ زىيىنــى ئۈچــۈن بېخىللىــق قىلىــدۇ
ســىلهرنىڭ هللانىــڭ تائىتىــدىن) يــۈز ئۆرۈســهڭالر، هللائهگهر ســىلهر ( .ھتاجســىلهروا) مقــهللابولســاڭالر (

ا ئىتـائهت قـهللائورنۇڭالرغا باشقا بىر قهۋمنى ئالماشـتۇرىدۇ، ئـۇالر سـىلهرگه ئوخشـاش بولمايـدۇ (بهلكـى 

 .1270F۳قىلىدۇ)
رگه هنى باشقىالرنى ئىگه قىلمىغان نۇرغۇن سۈپهتلرالىلىدىغانتائاال مۇرتهدلهرگه قارشى جىھاد قهللا

ُ  تائاال مۇنداق دهيـدۇ:هللا ئىگه قىلغان. بۇ ھهقته يَاأَيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوا َمـْن يـَْرتَـدَّ ِمـْنُكْم َعـْن ِدينِـِه َفَسـْوَف يَـْأِيت الَّ

ـبـُُّهْم َوحيُِبُّونَـُه َأِذلـَّةإ َعلَـى  َذلِـَك َفْضـُل الَِّ  اْلُمـْؤِمِنَني َأِعـزَّةإ َعلَـى اْلَكـاِفرِيَن ُجيَاِهـُدوَن ِيف َسـِبيِل الَِّ َوال َخيَـاُفوَن َلْوَمـَة الئِـمإ ِبَقـْومإ حيُِ

ُ َواِسٌع َعِلـيمٌ   (ئۇنىـڭ ئورنىغـا)هللا لهر! سىلهردىن كىمكى مـۇرتهد بولىـدىكهن،مۇئمىنئى  يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َوالَّ

لهرگه كۆيۈنىـدىغان، كاپىرالرغـا مـۇئمىننـى دوسـت تۇتىـدىغان، هللا دوست تۇتىدىغان، ئۇالرمـۇئۇالرنى هللا

نىڭ يولىـدا جىھـاد قىلىـدىغان ۋه مـاالمهت قىلغۇچىنىـڭ ماالمىتىـدىن قورقمايـدىغان بىـر هللا شهپقهتسىز،
ئـۇنى  هللا)نىـڭ پهزلىـدۇركى، (هللا دىكى سۈپهتلهر بىلهن سـۈپهتلىنىش)ىقهۋمنى كهلتۈرىدۇ. بۇ (يهنى يۇقىر

                                                           
 تهيالى ۋه ئهھمهد رىۋايىتى ۱
 ئايهتلهر -40، -39سۈره تهۋبه  ۲
 ئايهت -38سۈره مۇھهممهد  ۳
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ئهبـۇ  .1271F۱لگۈچىـدۇرى) ھهممىنـى بهللا(نىڭ پهزلى) كهڭدۇر، (هللا (بهندىلىرىدىن) خالىغان كىشىگه بېرىدۇ،

ــۇ  ،مــۇرتهدلهرگه قارشــى جىھــاد قىلغــانلىق ســهۋهبىدىن كىــرامالر ۋه ســاھابه  بهكــرى ســىددىق ب
 نجى كىشىلهر ئىدى.ۇپهتلهرگه ئىگه بولغان تۈس

ـِْلُبوَن ِيف ِبْضِع ِسِننيَ  اْ ُغِلَبتْ  تائاال مۇنداق دهيدۇ:هللا  ئهلىف  الرُّوُم ِيف َأْدَىن اَألْرِض َوُهْم ِمْن بـَْعِد َغَلِبِهْم َسيَـ

  .1272F۲ئۇالر يېڭىلگهندىن كېيىن بىر قانچه يىل ئىچىده يېڭىدۇ ،ملۇقالر يېقىن بىر جايدا يېڭىلدىۇر .الم مىم
مۇسـۇلمانالر ئـاز ۋه  ،لـۇپونازىل بولغان ببۇ ئايهتلهر ئىسالمنىڭ دهسلهپكى ۋاقىتلىرىدا مهككىده 

ت، هقۇۋۋ–كۈچ دۇنيانىڭدىكى ىمۇسۇلمانالرنى ئۆز زامانىس ئارقىلىقتائاال بۇ ئايهتلهر هللا ئاجىز ئىدى.
ئۇالرنىـڭ  ،سـۇن دېـگهن مهقسـهتتههربدىققىتىنـى غـا ىرىلىق قاتـارلىق تهڭپۇڭلۇقلئىتتىپاق ۋه جهڭ

سانىنىڭ ئازلىقى ۋه ئاجىزلىقىغا قارىماي، ئۇالرنىڭ نهزهر دائىرىلىرىنـى تـار دائىرىـدىكى مهھهلـله ۋه 
نغا ئېلىـپ چىقمـاقچى بولـدى. رلىـك مهيـداېكتادۆلهت خارۋه  دۇنيـا رلىـك مهيدانـدىنېكتارايون خار

 نىـڭندىندۇر. ئۇ دى نياۋىدۇ بهلكى ،دىن بولماستىنىك رلېكتابۇ دىن مهھهلله ۋه رايون خار ،چۈنكى
 ۋاتاتتى. ۈئهينى ۋاقىتتا شۇ كۈتۈل بولۇپ،ىم شى الزۈشۈبىلهن بىر مهيدانغا چ ىكۈچ دۇنيانىڭمۇشۇ 

ۋه  ئاللىققاېر. مۇسۇلمانالرنىڭ نىڭ دهل ئۆزىدۇربۈگۈنكى ئهھۋالىمىزبىزنىڭ : مانا بۇ مهن دهيمهن
 ،بولماسـتىنكۆز قاراش رلىك ېكتامهھهلله خارتار دائىرىدىكى شى ىقار لهرگه بولغان كۆزىيېڭى ھادىس

ى ىننجى بىلىـدىغۇشـى ئـارقىلىق تـىقار مۇشـۇ كـۆز لۇشى كېرهك. مۇسـۇلمان كىشـىنىڭوب دۇنياۋى
ھازىرقى ئهسىردىكى بۇ ئالهم خۇددى بۇرۇنقىدهكال ھهرقانداق نهرسىنى ئاجىزالرنىـڭ ئۈسـتىگه  ،شۇكى
ۋهت تهييارالشـقا بـۇيرۇپ ۋقـۇ–تائـاال بىزنـى كـۈچهللا ،ىدۇر. شۇنىڭ ئۈچۈنزامانر هلۈككۈچل دىغانتاڭى

ــدى ــداق دې ةإ : مۇن ــوَّ ــْن قـُ ــا اْســَتَطْعُتْم ِم ـُـْم َم ــۈن،  َوَأِعــدُّوا َهل ــش) ئۈچ ــۇرۇش قىلى ــلهن ئ ــمهنلىرىڭالر (بى دۈش

  .1273F۳قولۇڭالردىن كېلىشىچه قورال كۈچى تهييارالڭالر

َِيُّ « گهن:ېـمۇنداق د  يهنه پهيغهمبهر ـٌر َوَأَحـبُّ ِإَىل الَِّ ِمـْن اْلُمـْؤِمِن الضَّـِعيفِ اْلُمـْؤِمُن اْلَقـ  كۈچلـۈك» «َخيـْ

  1274F٤.»كۆرىدۇ ياخشىنى بهكرهك مۇئمىنكۈچلۈك  گه قارىغاندامۇئمىنتائاال ئاجىز هللا دۇر.ياخشى مۇئمىن
 تۇتىــدىغان مۇئــامىلىمىز ئاللىقىغــاېرمۇســۇلمانالرنىڭ ئــاچچىق بىزنىــڭ  ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن

 بىكىتـا–سـابېنىڭ ئىنچىكه ھكىشىلهرلىك ىرىبتهج ،ھالهتته ينىكلىكتىن خالىېيات ۋه يسىسېھ
ئـۆزى  شـهھىدلىكنى تهلهپ قىلىـش«مهن  ،ڭاشى الزىم. شۇۇئۈستىگه قۇرۇلغان بول ىۋه ساغالم پىالن

 »قىلىـش ئۈچـۈن مهقسـهت قىلىنغۇچىـدۇر ئۈسـتۈندىننى  ته مهقسهت قىلىنماستىن، بهلكىىبىۋاس
ئورتـاق ئېلىـپ بارىـدىغان ئۇنىڭـدا دىم. غـان ئىـئاپىتىنى زىكرى قىل لىقنىڭقارامگهن مهسىلىده ېد

 ردۇر. جىھــادنىيــاراقال–ۋه قــورال مــال–، پــۇلئــادهمئىســالمنىڭ كــۈچى  جىھادنىــڭ تهپســىالتى بــار.
 لىدۇ.وب ىغىلىباشل زىقتۇرۇش بىلهنىالش ۋه ئۇالرنى جىھادقا قتوپنى ئادهملهر

   .1275F٥) قىزىقتۇرغىنى (جىھادقالهرنمۇئمىن اْلُمْؤِمِننيَ َوَحرِّْض  تائاال مۇنداق دهيدۇ:هللا

                                                           
 ئايهت -54سۈره مائىده  ۱
 ئايهتلهر -3، -2، -1سۈره رۇم  ۲
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -60سۈره ئهنفال  ۳
 مۇسلىم رىۋايىتى ٤
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -84سۈره نىسائ  ٥
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 ،رىدهېياراقالرنى ئېلىپ كېلىدۇ. مهن كىتابنىڭ كۆپلىگهن ي–مال ۋه قورال–پۇل ئادهملهر بولسا 
دوســتلۇق ئــارقىلىق بارلىققــا كېلىــدىغانلىقىنى زىكىــر  يتىنىڭ ئىمــانىهۋكىشــ–ئىســالمنىڭ شــان

َهـْوَن  دهيدۇ:تائاال مۇنداق هللا قىلغان ئىدىم. َواْلُمْؤِمنُـوَن َواْلُمْؤِمنَـاُت بـَْعُضـُهْم َأْولِيَـاُء بـَْعـضإ يَـْأُمُروَن بِـاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

بىـرى بىـلهن دوسـتتۇر، ئـۇالر (كىشـىلهرنى) ياخشـى –ئايـالالر بىـر مـۇئمىنئهرلهر،  مۇئمىن َعْن اْلُمنَكرِ 

َوَمْن يـَتَـَولَّ الََّ َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا فَـِإنَّ ِحـْزَب الَِّ ُهـْم ،1276F۱ دۇئىشالرنى قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، يامان ئىشالردىن توسى

ـَــالُِبونَ  ــى اْل ــى،هللا كىمك ــى ۋه هللا ن ــڭ پهيغهمبىرىن ــۇئمىننى ــۇم ــدىكهن، (ئ ــت تۇتى ــڭ هللا لهرنى دوس نى

بـَْعُضـُهْم َأْولِيَـاُء بـَْعـضإ ِإالَّ تـَْفَعلُـوُه َتُكـْن َوالـَِّذيَن َكَفـُروا ،1277F۲ نىڭ جامائهسى (ئهلۋهتته) غالىبتۇرهللا جامائهسىدىندۇر)

َنٌة ِيف اَألْرِض َوَفَساٌد َكِبريٌ  بىـرىگه ئىگىـدۇر، ئهگهر بـۇ ھۆكـۈمگه –كاپىرالر (ياردهمـده ۋه مىراسـتا) بىـر ِفتـْ

 .1278F۳ئهمهل قىلمىساڭالر، يهر يۈزىده پىتنه ۋه چوڭ قااليمىقانچىلىق تۇغۇلىدۇ
ــدىغان ھهرئىســالمنىڭ شــهۋكىتىنى ئاجى :مهن دهيــمهن قانــداق ئىــش زالشتۇرۇشــقا ئېلىــپ بارى

 ش ۋاجىب.ۇنكهردۇر، ئۇنىڭدىن چهكلهش ۋه توسمۇ
ى يوق ئامال–هياراقالر الزىم. جىھادنىڭ ئهرلىرى ياشالر ۋه چار–قورالۋه  مال–پۇل ،ئادهمجىھادقا 

ياشـالر ئىسـالمنىڭ ئهسـكهرلىرى ۋه . نىـڭ يـاردىمى چۈشـىدۇهللا ئۇالرنىڭ ئۈسـتىگه ،لۇپوئاجىزالر ب

 ئهنھــالالھــۇ رهزىيه هجئــۇ زاتنــى خهدىــ ،كهلــگهن چاغــدا گه ۋهھىــي  پهيغهمــبهر .تىىئۇنىــڭ قــۇۋۋ
ۋاي وئۇ ياشىنىپ قالغـان بىـر بـ فهلنىڭ قېشىغا ئېلىپ باردى.ۋهرهقه ئىبنى نهۋ تاغىسىنىڭ ئوغلى

َُن َحيّــا ِإْذ ُخيْرُِجــَك  َهــَذا النَّــاُمَُس الَّــِذي نـَــزَّلَ { مۇنــداق دېــدى: بولــۇپ، ُ َعلَــى ُمََســى يَــا لَْيتَــِين ِفيَهــا َجــَذًعا لَْيتَــِين َأُكــ الَّ
ََْ يَــْأِت َرُجــٌل قَــطُّ ِمبِْثــِل َمــا جِ  َُل الَِّ صــلى هللا عليــه وســلم َأَوُخمْرِِجــيَّ ُهــْم قَــاَل نـََعــْم  ُمــَك فـََقــاَل َرُســ َْ َِدَي َوِإْن قـَ ْئــَت بِــِه ِإالَّ ُعــ

ُمـَك أَْنُصـْرَك َنْصـرًا ُمـَؤزَّرًايُْدِر  َْ  ئهلهيھىسسـاالمغا چۈشـۈرگهن پهرىشـتىدۇر. تائاال مۇسـاهللا بۇ پهرىشته{« }ْكِين يـَ

چىقارغـان ۋاقتىـدا ھايـات ھهيـدهپ نى قهۋمىڭ ې! كاشكى مهن سچۇبولسامياش يىگىت كاشكى مهن 

پهيغهمـبهر « ئـۇ: .دېـدى »؟ارمـۇقىرىچ مدىن ھهيـدهپۇيۇرتمېنى  قهۋمىم« : پهيغهمبهر!» چۇبولسام
غان ىـدىبولھايات  دۈشمهنلىك بولىدۇ. سهن دىنغا دهۋهت قىلغان چاغلىرىڭداھهرقانداق ئادهم بولغان 
 1279F٤.دېدى} »ىمتتالقى ياردهم يېقىندىنساڭا  ،بولسام
يـاش  ،قىلىـش ئاشـكارا بولغـان چاغـدا نىىتىۋده ىيئۇنىڭ ئىسالم[ نى ھهجهر مۇنداق دهيدۇ:بئى

سـهت قىلغـان قرىشـنى مهېيـاردهم ب هككۈچلـۈكر گه پهيغهمـبهر  ،لىشـىىئـارزۇ ق نىشـۇلوبيىگىت 
دۇنيا ماتاسى  كىشىلهر بولۇپ، بۇ دىننىڭ ئهسكهرلىرى ئاجىز غا ئوخشاش،شۇنىڭ 1280F٥.]شى مۇمكىنۇبول

 دۇر.كىشىلهريلىرى تۆۋهن ۇئابر–يۈز ۋه مهنسهپ رى ئاز،لىمال–دۇر. ئۇالر پۇلماتاسى ئاز

َُه أَْم ُضــَعَفاُؤُهْم؟ قَــاَل أَبُــَ ُســْفَياَن: بَــْل ُضــَعَفاُؤُهمْ قَــاَل ِهَرْقــُل َألِيب { ... قَــاَل ِهَرْقــُل: َوُهــْم  ُســْفَيان: َأْشــرَاُف النَّــاِس اتـَّبَـُعــ
ــقهھىر{ }أَتْـَبــاُع الرُُّســلِ  ــا  ىل ــۇفيانغا: ئۇنىڭغ ــۇ س ــىلهرئهب ــاكى كىش ــىۋاتامدۇ ي ــۇغلىرى ئهگىش نىڭ ئۇل

                                                           
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -71سۈره تهۋبه  ۱
 ئايهت -56سۈره مائىده  ۲
 ئايهت -73سۈره ئهنفال  ۳
 بۇخارى رىۋايىتى ٤
 بهت -26جىلد  -1» فهتھۇل بارى« ٥
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 :ىلـھىرهق. دېدى »تىدۇئهگىشىۋا بهلكى ئۇالرنىڭ ئاجىزلىرى« :ئهبۇ سۇفيانده، گهنېد ؟مۇئاجىزلىرى
 1281F۱.دېگهن ئىدى} »دۇرىئۇالر پهيغهمبهرنىڭ ئهگهشكۈچىلىر«

نَـاَك  تائاال مۇنداق دهيدۇ:هللا َواْصـِربْ نـَْفَسـَك َمـَع الـَِّذيَن يَـْدُعوَن رَبـَُّهـْم بِاْلـَـَداِة َواْلَعِشـيِّ يُرِيـُدوَن َوْجَهـُه َوَال تـَْعـُد َعيـْ

َيا نـْ ُهْم ُترِيــُد عِيَنــَة اْحلََيــاِة الــدُّ ئاخشــامدا ئۇنىڭغــا –ســهن پهرۋهردىگارىڭنىــڭ رازىلىقىنــى تىــلهپ، ئهتىــگهن َعــنـْ

 .چان بولغـان ھالـدا بىلـله بـولغىنرۋسـهئىبادهت قىلىدىغانالر (يهنى ئاجىز، كهمبهغهل مۇسۇلمانالر) بىلهن 

، ئـۇالرنى كـۆزگه مۇشـرىكالرنىڭ چوڭلىرىنىـڭ سـۆھبىتىنى) دهپزىننىتىنى (يهنـى اياتىي دۇنيانىـڭ زىبـۇھ

  .1282F۲ئىلماي قالمىغىن
 ۋه چېچـى چـۇۋۇق دۇنيالىقى ئاز،. لىرىدۇريئهرلىرى ۋه ھامى ،ئهنه شۇالر ئىسالمنىڭ ئهسكهرلىرى

 نىڭ ئهسـىرىگه ئايالنغـانپاراغهت–ئۇالر ھاياتى دۇنيا ئالداپ كهتكهن، راھهت كىشىلهردۇر. چاڭ باسقان
باتتـا ىقىلغۇچى، جىھادنى كۈتـۈپ ر رۋسهرى ئهمهس. مهن بۇ كىتابنى ىنېئمهت ۋه مهنسهپ ئىگىلنازۇ

ــۇچى ــاۋاب ئۈم(هللا ۋه تۇرغ ــن) س ــدى ــازدىمد قىلى ــاپ ي ــۇچى مۇشــۇ ياشــالرغا ئات ــۇ هللا .غ ــاالدىن ب تائ
د قىلىـمهن. ىـنى ئۈمىرىشـېاب ئـارقىلىق پايـدا ببۇل قىلىشـىنى ۋه ئۇالرغـا بـۇ كىتـوق ئهمىلىمنى

سـهن ھهقىـقهتهن  ِإنـََّك َميِّـٌت َوِإنـَُّهـْم َميِّتُـونَ  تائاال مۇنداق دهيدۇ:هللا .لۈم ھامان كېلىدۇۆئ ،سىزكىشهك

  .1283F۳ئۆلىسهن، ئۇالرمۇ ھهقىقهتهن ئۆلىدۇ
پ ۇرىزىقنــى توســ نه لىــدىكى جىھــاد ئهجهلنــى ئالــدىغا ســۈرمهيدۇ ۋهويهللا، ســىزكىشۈبھى–شــهك

لَــْن َمتـُـََت َحــىتَّ َتْســتْكِمَل  نفســاِإنَّ ُروَح الُقــُدِس نـََفــَث يف ُروعــي َأّن « گهن:ېــمۇنــداق د  مايــدۇ. پهيغهمــبهرلقاال
مېنىڭ قهلبىمگه شۇنداق دهپ  ىسساالمھجىبرىئىل ئهلهي ـــرۇھۇلقۇددۇس ھهقىقهتهن « »وأَجَلهـا رِْزقـََها

پۈتـۈنلهي تـۈگىمهي تـۇرۇپ،  رىزىقـىتوشماي تۇرۇپ،  گىسى ئهجىلىىجان ئ هربىرھ ،لدىكىئىلھام قى
 1284F٤.»ھهرگىز ئۆلمهيدۇ

گه ۋه كىشـىلهرجىھادنىـڭ خـاس  ،گهن تېمىـداېـد »كۆرسهتكۈچلىرىئاساسلىق جىھادنىڭ «مهن 
، شـۇنداقال ئهمهس. بهلكـى جىھـاد ئاممىنىـڭ ارتـوغ قېلىشـى يۈكلىنىـپجامائهتلهرنىڭ ئۈستىگىال 

مۇ ياخشـى كىشـىلهرگه ئوخشـاش يىسـئاى كېـرهك. پاسـىق ۋه شـۇلونىڭ ئىشـى ببارلىق مۇسۇلمانالر
 ئىدىم. نهدېگ ،تامامهن جىھاد قىلىشقا بۇيرۇلغان

ــڭ  ــۇلوب پهرزجىھادنى ــۇلمان ى ئۈچــۈنش ــۇش دۇرۇس مۇس ــاد  بول ــىقلىق جىھ شــهرت ئهمهس. پاس
ي مـانىىئ ئۈچـۈن جىھاد«شقا كهلگهن بۇيرۇقنى ساقىت قىلىۋهتمهيدۇ. مهن بۇنىڭ ھهممىسىنى ىقىل

 بايان قىلدىم.  يىسىدا تهپسىلىتۆتىنچى تولۇقلىم نىڭمهسىلى دېگهن» تهييارلىق كۆرۈش جهھهتته
گهنلىـك ئهمهس، بهلكـى ېئاسىيلىقى ئۈستىده تاشـالپ قويـۇش دئۆز خهلقنى  يگهنلىك ئاسىېبۇ د

ــۇيرۇ ــىلىققا ب ــۇر.پياخش ــۇش ۋاجىبت ــانلىقتىن توس ــانىىمهن ئ ، يام ــ يم ــارلىق مهسىلىس  ،دهىتهيي
ــۇلمانالر ــان ب مۇس ــاچچىق اشــتىن كهچۈرۈۋاتق ــا ېرئ ــاۋۋال ئاللىقق ــۆزلىرىئ ــۇلمانالر ئ ــهۋهبچى  مۇس س

 زىكرى قىلغان ئىدىم.ئىكهنلىكىنى 
                                                           

 بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى ۱
 ايهتنىڭ بىر قىسمىئ -28سۈره كهھف  ۲
 ئايهت -30سۈره زۇمهر  ۳
 ئىبنى ھهببان رىۋايىتى ٤
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ســىلهرگه (يهنــى جېــنىڭالر يــاكى  َوَمــا َأَصــاَبُكْم ِمــْن ُمِصــيَبةإ فَِبَمــا َكَســَبْت أَيْــِديُكمْ  گهنــدهك:ېتائــاال دهللا

ھىڭالر تۈپهيلىــدىن كهلــگهن ئــۇ ســىلهرنىڭ قىلغــان گۇنــامېلىڭالرغــا) ھهرقانــداق بىــر مۇســىبهت يهتســه، 

  .1285F۱بولىدۇ

ِإنَّ الََّ ال  تائاالنىـڭ:هللا شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالھاتنى ھهم ئۆزىدىن باشالش الزىـم. ئۇنىـڭ دهلىلـى

ُوا َما بِأَنُفِسـِهمْ  ـَريِّ ُ َما ِبَقْومإ َحىتَّ يـُ ـَريِّ نىـڭ هللا چه (يهنـىۈئۆزگهرتمىگـقانداق بىر قهۋم ئۆزىنىڭ ئهھۋالىنى ھهر يـُ

ئۇالرنىـڭ ئهھـۋالىنى ئۆزگهرتمهيـدۇ هللا، چه)ۈگۇناھالرغـا چۆممىگـ ،مهتلىرىگه تۇزكورلۇق قىلىپئبهرگهن نې

  .1286F۲رمهتنى ئېلىپ تاشلىمايدۇ)ۆھ–مهت، خاتىرجهملىك ۋه ئىززهتئئۇالرغا بهرگهن نېهللا (يهنى
ۋه  سـاداقهت ،هغان چۈشهنچزىكرى قىل هدىبابنىڭ خۇالسىسبهشىنچى مهن  لىشىنى ئىسالھ قىئۆز

ئىســالھاتنى ئــاۋۋال ئۆزىــدىن  مهن لىــدۇ.وچه ئهمهل قىلىــش ئــارقىلىق بىيوقاتــارلىقالر بــ تىلســئى
 تونۇپ يهتكهنلىكىمى كىنىلئىكهن ۋاجىبۋه ئىچكى قىسىمدا ئۆزگهرتىش ئېلىپ بېرىشنىڭ  شباشال

رۇلۇشــىدىكى ۋه ئۇنىــڭ ئهزالىرىنىــڭ تىنىــڭ ئىچكــى قۇىجامائ مۇســۇلمانالر« :نىبــۇ كىتــاب ،ئۈچــۈن
بىـلهن بولغـان ئاالقىسـىدىكى ئاساسـنى  بىرى–بىرئهخالق جهھهتته  ئىسالمىيسىياسهت ۋه  يشهرئى

قۇرئان ۋه « مهنبۇ كىتاب  ،. شۇنىڭ بىلهن بىرگهدېگهن مهقسهتته يېزىپ چىقتىم »تهتقىق قىلىدۇ
دېـگهن تـېمىالردا » كۆرسـهتكۈچلىرىئاساسـلىق جىھادنىـڭ «ۋه  »كه ئېسىلىشتىكى ئاساسـالرھهدىس

 رىدۇ.ېشهنچىنى توغرىالشنىمۇ كۆرسىتىپ بچۈ ئىسالمىي ،قىلغىنىم بويىچه ىرزىك
قانـداق ۇنىڭغا ئوخشـىغان ھهرشـۋه ، مىللهتچىلىـك ى سوتسـىيالىزم، دېمـوكراتىيهجىھاد بـايرىق

 لۇشى الزىم.وئىسالمىي بالشمىغان خالىس ىپىكىرلهرگه ئار يھهۋهسلهر ۋه ئىنسانى–ھاۋايى

يُن اْخلَـاِل ُ  تائاال مۇنداق دهيدۇ:هللا ا قـهللابىلىڭالركى، (شېرىكتىن ۋه رىيادىن) ساپ دىـن  َأال ِلَِّ الدِّ

 .1287F۳خاستۇر

َلُكـْم  ۋه ئۇالردىن ئايرىلىش توغرۇلۇق مۇنداق دهيـدۇ: جۇدا بولۇش–ئاداتائاال كاپىرالردىن هللا يهنه

چقانـداق ېمانا بـۇ ھ .1288F٤م ئۈچۈنۈڭالر ئۈچۈن، مېنىڭ دىنىممۇ ئۆزۈدىنىڭالر ئۆزسىلهرنىڭ  ِديُنُكْم َوِيلَ ِدينِ 

لۇشـتۇر. وجـۇدا ب–شـهن ئـاداولۇق ئايرىلىش ۋه خۇشـامهتچىلىك بولمىغـان رولىشىش بولمىغان تىئار
. زۆرۈرشـى ۇلوب ئىسـالمىي سـاپمـۇ كىىلجىھاد رهھبهر ،بولغىنىدهك ئىسالمىيخالىس  جىھاد بايرىقى
يـاكى  نىق بىـرهر شـهخسېچۈشهنچىسـى نـائ قاتلىمىغـا ئۇنىـڭ رهھبهرلىـك نىلىشىۆي چۈنكى جىھاد

كى كىشـىلهرنىڭ چىقىشـى بىـلهن ئىسالم تونىغا ئورىنىۋالغان بىر بۆلۈك ئىلمـانىيه چۈشهنچىسـىدى
نىـڭ دىنىغـا يـاردهم بېـرىش ۋه هللا هپ كېتىشى مۇمكىن. مۇشۇ خىـل كىشـىلهرنىڭ ئىچىـدىرىئۆزگ

ۇالرنىـڭ ئشـى مـۇمكىن. گهرچه ۇلوب ىغانلىرىمۇسـىناقالردىن ئۆتىـد ئېغىـر ئۇنىڭ ئهھلىنى قوغداشتا
ئىكهنلىكـى ئىمـان ۋه  ئىسـالمىيتىلى سـئىبولسـىمۇ، چۈشهنچىسـى ۋه  لهرمۇشۇنداق ئـادهم هئىچىد

 ئۇنىڭغا تاپشۇرۇشقا بولمايدۇ.  تىزگىنىنىجىھاد  ،جىھاد ئهھلىگه مهلۇم بولمىسا
                                                           

 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -30سۈره شۇرا  ۱
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى -11سۈره رهئد  ۲
 ئايهت -3سۈره زۇمهر  ۳
 ئايهت -6سۈره كافىرۇن  ٤
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تائاال هللا، شۈبھىسىزكى« »َوِإنَّ الََّ لَيـَُؤيُِّد َهَذا الدِّيَن بِالرَُّجِل اْلَفاِجرِ : «ئىدى گهنېمۇنداق د  پهيغهمبهر

  پهيغهمـبهر ،ىر تـۇرۇپپئهبۇ تالىپ كـا 1289F۱.»رىدۇۈندهچلۈك مۇبۇ دىننى ھهقىقهتهن پاسىق ئادهم بىلهن
 زاتنى قوغدىغان.ئۇ  گه ياردهم بهرگهن ۋه مهككىده

ــۇن  ــىھهتنى ئىســالمىي دولق ــۇ نهس ــى مهن ب ــۇلمانلىق دهۋاس ــگه كۆتۈرۈلســه، مۇس ــۇقىرى پهللى ي
پارتىيهلهرنىـڭ ئادهملىرىـدىن مۇجاھىـدالرنى  يئىلمـانىتهمهسـىدىكى ئېرىشىش  قۇققاوھ قىلىدىغان،

 . ۋاتىمهنۇئوتتۇرىغا قوي مهقسىتىدهئاگاھالندۇرۇش 

منـى ئۆزىنىـڭ مۇنـۇ سـۆزى بىـر قهۋ  پهيغهمـبهر ه،نىڭ بىرلىككه كهلگهن ھهدىسىد  زهيفهۇھ

ََل الَِّ ِصْفُهْم لَنَـا قَـالَ «ئىدى:  بىلهن سۈپهتلىگهن َُه ِفيَها قـُْلُت يَا َرُس َها َقَذُف ََاِب َجَهنََّم َمْن َأَجابـَُهْم ِإلَيـْ  ُدَعاٌة َعَلى أَبـْ
َنَ   ،چىــلهر بــاردهۋهتلــۈك ۆرى ئۈســتىده بىــر بىــمنىــڭ دهرۋازىلجهھهننه« »بِأَْلِســَنِتَنا ُهـْم ِمــْن ِجْلــَدتَِنا َويـََتَكلَُّمـ

مهن  .»ئۇالر ئۇ كىشـىنى جهھهنـنهمگه تاشـاليدۇ ،بارسا قېشىغانىڭ الرئۇ ،شۇپوكىمكى ئۇالرغا ئاۋاز ق

ر ئـۇال« مۇنـداق دېـدى:  پهيغهمـبهر »ئـۇالرنى بىـزگه سـۈپهتلهپ بهرسـىله!ۇلالھ! رهسـۇل ئى« دېدىم:
  .»ىرىمىز بىلهن گهپ قىلىدۇللبىزنىڭ تى بولۇپ، بىزنىڭ تېرىمىزدىن

بىزنىـڭ تىلىمىـز  بولـۇپ، شـى ئىسـالمۈرۈنۆيهنـى ئۇالرنىـڭ تاشـقى ك ،زدىنىبۇالر بىزنىڭ تېرىم
كىمكـى ئۇالرغـا ئـاۋاز  سـۆزلهيدۇ.ۋه ھهدىس بىـلهن  قۇرئان بىلهن، يهنى ئىسالم ،بىلهن گهپ قىلىدۇ

خىزمىتىــدىكى ئىســالم  ا، مهنشــۇڭاليدۇ. ئــۇالر ئــۇ كىشــىنى جهھهنــنهمگه تاشــ ،شــۇپ ئهگهشســهوق
 .دهپ قارايمهن شى الزىمۇلوئىسالمىي بىچه ىگلىكىي سىدىنرهھبهرلىك تېرى

غــا شــۇنى لــۈمگه كهلــگهن ئــاخىرقى ســۆزلهردۇر. ھۆرمهتلىــك كىتابخانخاتىمىــده كۆڭ الرمانــا بــۇ 
نـام بىـلهن دېـگهن » دهۋهتتهۋھىـدكه «نـى ىمىلىرېبۇ كىتابنىڭ بهزى ت خالىساهللائهسكهرتىمهنكى، 

 چىقارماقچىمهن.كىتابچه قىلىپ مۇستهقىل 
 ايهپـكۇبىـزگه  تهۋهككـۈل قىلىمىـز، ئـۇئۇ زاتنىڭ ئـۆزىگىال  ،يمىزراوس ىنالتهللا نىياردهمبارلىق 

 مهغفىـرهتكـتىن ىللۋه كهمچى تائـاالدىن سـهھۋهنلىكهللا .چىدۇر ۋه بهكمۇ ياخشـى تايانچىـدۇرقىلغۇ
مهن  كهلسه، شىقار گهدهلىل يشهرئى قانداق سۆزگهن ھهرېدىن دئۆز تهرىپىم ىڭنېتهلهپ قىلىمهن. م

 سۆزنى دهيمهن. لىكتوغرا دهلىل .ىمهنيانئۇنىڭدىن 

ْعنَـا  تائاال مۇنداق دهيدۇ:هللا ـنَـُهْم َأْن يـَُقولُـوا مسَِ ـْوَل اْلُمـْؤِمِنَني ِإَذا ُدُعـوا ِإَ  الَِّ َوَرُسـوِلِه لِـَيْكُكَم بـَيـْ َا َكـاَن قـَ َوَأَطْعنَـا ِإمنَّ

ا ۋه ئۇنىـڭ قـهللا لهرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن، ئۇالرمۇئمىن(پهيغهمبهر)  َوُأْولَََِّك ُهْم اْلُمْفِلُكـونَ 

ئاڭلىدۇق ۋه ئىتائهت قىلدۇق دېيىشلىرى كېرهك، مانـا شـۇنداق «ئۇالر: ، پهيغهمبىرىگه چاقىرىلغان چاغدا

 .1290F۲كىشىلهر مهقسهتكه ئېرىشكۈچىلهردۇر
 

 وآخر دعوانا أن احلمد ل رب العاملني
 

 ېزىپ چىققۇچى:يد قىلىپ ىسىدىن ئهجىر ئۈمىقا بولغان ئىمانى يۈزهللا بۇ كىتابنى
 ئابدۇلئهزىز ىبنئىابدۇلقادىر ئ

                                                           
 بۇخارى رىۋايىتى ۱
 ئايهت -51سۈره نۇر  ۲


