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 كىرىش سۆز

 

 (باشاليمەن)ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن  ناھايتى شەپقەتلىك ۋە رەھىمدىل 

،ۋەھىيلەر ئارقىلىق بىز ئىنسانالرنى پۈتۈن مەۋجۇداتنى يوقلۇقتىن بار قىلغان

يۈزىدە ئىنسانالرنى  خوجايىن قىلىپ ھۆر -يەر بارلىقىدىن خەۋەردار قىلغان،شۇنداقال 

 !لەر بولسۇنمەدھىيە تائاالغا تۈمەنمىڭالرچە  ىق قىلغۇچى بۆيۈك ئالالھياشاشقا چاقىر

رۇتۇش يۈزسىدىن نۇرلۇق مەشئىلى بىلەن يۇباراۋەرلىك ۋە ئادالەت -دۇنيانى باپ

 رەسۇل  -پەيغەمبەر – ئىالھى ئەلچى ئەڭ ئاخىرقى الن قىلغانچىراق بولۇپ جەۋ

گە، (الھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمسەللەل) دتى مۇھەممەىرۋە ئۇلۇغ يول باشچىمىز ھەز

 مۇستەھكەم ئەگەشكەن بارلىق تۇتقان يولىغا  ئۇنىڭ ھەمدە رغا ساھەبە كىرامال

 !دۇئا ۋە ساالمالر بولسۇن ئىمانداشالرغا 

توپلىغان  قولىڭىزدىكى بۇ ئەسەر نەچچە يىلدىن بۇيان ئىزدىنىشلىرىم نەتىجىىسىدە

يېزىپ قالدۇرغان  ئاھساسىدا جىھات ھەققىىدىكى ئايەت ۋە ھەدىسلەر توپلىمى 

ئوقۇرمەنلەرگە ئاسان بولسۇن ئۈچۈن .جاھات ۋە جاھاتقا دائىر ماقالىلەر توپلىمىدۇر

ئايەت ۋە ھەدىسلەرنىڭ ئەرەپچە تېكىستى قالدۇرۇلۇپ پەقەت ئۇيغۇرچە تەرجىمىسىال 

بېرىلدى،شۇنداقال ئايەتنىڭ سۈرە ۋە نومۇرى ،ھەدىسنىڭ بولسا مەنبەسى 

قۇرئان كەرىمدىن ئايەتلەر ۋە پەيغەمبىرىمىزنىڭ ھەدىس شەرىپلىرى .ئەسكەرتىلدى

ئالالھ  !بىلەن دەلىللەنگەن جاھات ئۇقۇمى چۈشەنچىمىزگە  يېڭى پەنجىرىلەر ئاچقۇسى
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جاھات ئۇقۇمىنى ئەسلى ماھىيىتى بويىچە كەڭ دائىرىلىك چۈشۈنۈپ كۆرسەتكەن 

ھەم ئالالھنىڭ رىزاسىغا ئېڭىمىزنى قۇرئان ۋە سۈننەت بويىچە شەكىللەندۈرسەك 

 .ئېرىشىمىز ھەمدە كۆزلىگەن مەنزىلىمىزگە يېقىنلىشىمىز

بۇ كىچىككىنە ئەمگىگىمنىڭ يائۇنداق يا بۇنداق سەۋەنلىك،يېتەرسىزلىك،ھاتتا 

خاتالىقالردىن خالى بولۇشى تەس،شۇڭا ئوقۇرمەنلەرنىڭ تەەنقىدى پىكىرلىرىنى 

 .نئايىماسلىقىنى تۆۋەنچىلىك بىلەن ئۆتۈنىمە

اننىڭ شەرقى تۈركىست  ىكىدغاچ ىنيەئ بۇ ئەسەرنىڭ رۇياپقا چىقىشىغا ئىلھام بولغان

 مىرىلزاتسۇئ مۇھرەم نەگرۈدڭىس رىجەئ ەگمىلىئلۇبىلات ەچرالڭىم ەدىرىلىسىردەمخوتەن 

 ىلېئ تەمەم كىلتەمھەر ەۋ مۇسخەم تەھەئلۇدبائ تىھېش ،مۇسخەم اللۇدبائ تەمەم

   .نەمىلىق ائۇد اغىھور ەۋ نەمىرۈدلىب ىنمىقىلرادتەننىم ەدىھالائ ىنرەلمىتىپلەخ

 ھېيتاخۇن مەمتىمن

كۈنى.20ئاينىڭ .8يىلى .1028 
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 جىھات

بىز جىھاد . ئىسالمىي ئاتالغۇالر ئىچىدە جىھاد سۆزىنى كۆپ ئاڭالپ تۇرىمىز
انلىقىنى، دىنىمىزدىكى سۆزىنىڭ قانداق مەناالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغ
 ئورنىنى ۋە ئۇنىڭ ماھىيتىنى قانداقراق چۈشەندۇق؟

كۆپ سۇيئسىتمال  ىال ئەمەس ھەتتا ئوتتۇرا ئەسىرلەردىمۇ دەۋرىمىزد

ئۈستىدە توختىلىشتىن بۇرۇن ئۇنىڭ لوغەت  ئۇقۇمى جىھادقىلىنغان 

 .مەنىسىدىن گەپ باشالشقا توغرا كېلىدۇ

جاپا چىكىش،  -ۆز بولۇپ، لوغەت مەنىسىجىھاد ئەرەپ تىلىدىن كەلگەن س

. ئېنىرگىيە كۈچ سەرىپ قىلىش، تىرىشىش قاتارلىق مەنىلەرنى بىلدۈرىدۇ

ئۇنىڭ شەرئى مەنىسى بولسا ئالالھ يولىدا كۆرەش قىلىش، ئۇنىڭ دىنىنى 

ئىنسانالرغا يەتكۈزۈش، ھەر بىر مۇسۇلمان ئۆزىنىڭ ئىستىدات ۋە 

ۋاقتىنى سەرىپ قىلىشى، ھەتتا يولى مېلىنى، -قابىلىيتىگە يارىشا پۇل

يۈزىدە ئالالھنىڭ تەلىماتلىرىغا -كەلگەندە جېنىنى قۇربان قىلىشى، يەر

مۇناسىپ ھايات كەچۈرىدىغانالرغا توسقۇنلۇق قىلغۇچىالرنىڭ ئالدىدىكى 

توسالغۇالرنى يوق قىلىشقا غەيرەت كۆسۈتۈش، ئەزگۈچى بۇرژۇئا 

ىمە بىرىش، زىمىندا تىنچلىق  بەرپە سىنىپالرنىڭ زۇلۇم ئىستىاللىرىغا خات

 قىلىش، ئادالەتنى يۈرگۈزۈش دىمەكتۇر

 –ىنمۇ ئۇچرىتىشقا بولغىنىدەك جەھد ئەرەپ تىلى ئىزاھلىق لوغەتلىرىد

كۈچ سەرىپ قىلىش، (ئۇيغۇر تىلىمىزدا جاھات دەپ ئۇمۇمالشقان)جىھاد 

 دەك گەن،كۆرەش قىلىش  دېتىركىشىش، تىرىشچانلىق كۆرسىتىش

الجهاد » دىنى ئاتالغۇ نوقتىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا . ى بىلدۈرىدۇرنالئۇقۇم

ئالالھ يولىدا بولسا( ئالالھ يولىدا جىھات قىلىش) «فى سبيل اللە
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كۈچ سەرىپ ،ئالالھنىڭ خۇرسەنلىكىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈ  

ۋە كۆرەش قىلىش  تىرىشچانلىق كۆرسىتىش ،ئۇرۇنۇش، تىركىشىش،قىلىش،

 .الرنى ئىپادىلەيدۇدېگەن مەزمۇن

بىلەن  ۋاريانتلىرى   - ھات سۆزى تۈردەشلىرىىجقۇرئان كەرىمدە 

 44 ىكى ھەرب سۆزى،ئۇرۇش قىلىش مەنىسىدئورۇندا14 قوشقاندا 

 قارشى ئۇرۇشۇۇش –ۋە قارمۇ  ئورۇندا 41ئورۇندا،قىتال سۆزى 

 يەردە  75مەنىسىدىكى مۇقاتەلە ئىبارىسى ۋايانتلىرى بىلەن قوشقاندا 

ىلغا ئېلىنغان بولۇپ ئايەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەپلىرى ۋە ئەينى ت

ھادىسىلەرگە بولغان قاراتمىلىقى ئاساسىدا ئۆزگىچە  -چاغدىكى ۋەقە

 . ئۇقۇمالردا ئىشلىتىلگەن

مەككە مۇشرىكلىرىغا قارشى قولغا قورال ئېلىپ  ئۇرۇش قىلىش رۇخسەت 

سساالم تېخى قىلنىشتىن بۇرۇن پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەت ئەلەيھى

جاھات قىلىشقا ئۈندىگەن مەككىىدىكى چاغدا نازىل بولغان ئايەتلەردىمۇ 

بايانالردىن شۇنى كۆرۈۋاالاليمىزكى،جاھات پەقەتال دۈشمەنگە قارشى قولغا 

دائىرلىك مەنىنى  قورال ئېلىپ ئۇرۇش قىلىش ئەمەس بەلكى كەڭ  

ئارقىلىق كۆرەش ئىپادىلەپ، ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن ئوخشىمىغان ۋاستىالر 

جېنى، مېلى ۋە بارلىقىنى بېغىشالپ،  ئىاليى كەلىمەتۇلالھ ئۈچۈن قىلىش،  

ئۇنىڭ ئالقىشى  تىرىشچانلىق كۆرسىتىشھەرقانداق جاپانى چىكىش،

 .مەكتۇرنال ھەقىقەت يولىدا كۆرەش قلىش دېئۈچۈ

جىھاد بولسا ئالالھ يولىدىكى ھەر تۈرلۈك . ھايات بىر خىل ھەركەتتۇر

بۇ ھەركەتلەرنىڭ ئىچىدە . يە ۋە ھەركەتنىڭ ئومۇمى نامىدۇرپائالى

دا قولىغا قۇرال ئېلىپ، ئالالھنىڭ دۈشمەنلىرىگە قارشى جەڭ مەيدانلىرى

 ، قالسام غازى دىگەننى كۆڭلىگە پۈككەن ھالدا دادىللىقئۆلسەم شېھىت

 .شمۇ جىھاتنىڭ مۇھىم بىر قىسمىدۇر ئەلۋەتتەبىلەن قەيسىرانە ئۇرۇش قىلى
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، ،تىرىشچانلىق كۆرسىتىش،ئۇرۇنۇشئالالھ يولىدا كۆرەش قلىش -تاجىھ

بۆزەك قىلغان  زالىمغا قارشى تۇرۇش ، ئاجىز ۋە بىچارە ئاممىنى

بىز  قىلىش،  تارمارمۇستەبىتلەرنىڭ  ھەددىدىن ئاشقان قىلمىشلىرىنى 

تەلىۋى تائاالنىڭ  ئالالھ كائىناتنىڭ ئىگىسى يەر شارى ۋە ياشاۋاتقان 

يولىدا جېنى، مېلى ۋە  جارى قىلدۇرۇش ۋە ئۇنىڭ ادالەتنى بولغان ئ

ۋەھيى ۋە ، ئالالھنىڭ تۇربارلىقىنى بېغىشالپ پىداكارلىق كۆرسىتىش

-ۋە ھەرقانداق قانۇن كۈچزىت ھەرقانداق  كۆرسەتمىلىرىگە

ئالالھقا قۇلچىلىق قىلىشتىن مەنئى  تۈزۈملەرنىڭ،ئەزگۈچى كۈچلەرنىڭ 

. جىھات ۇپ ئۇنى تارمار قىلىپ تاشالشتۇر  قىلىشىغا قەتئى قارشى تۇر

 قاھاكىم مۇتلەقلىق ھوقۇقيىگانە ھالدا يەر يۈزىدە كائىناتتا ۋە جۈملىدىن 

ئىگە ئالالھنىڭ ھۆر بەندىلىرىنى ئۆزلىرىگە قۇل، ماالي قىلىشقا ئۇرۇنغان 

خاتىمە بىرىپ، يەر يۈزىدە ئادالەتنى  تاغۇتالرغا -مۇستەبىت تۈزۈم

تۇر بار كۈچى بىلەن قارشى تۇرۇپ، ھەقىقەتنى قولالش تىكلەش، باتىلغا

ادالەتنىڭ مەنبەسى بولغان قۇرئانغا زىچ ئۇيۇشۇپ ، قىسقىسى ئجىھات

چوڭ مەنىدىن ،جىمىي پەيغەمبەرلەنىڭ ئىزىغا ۋارىسلىق قىلىشتۇر جىھات

 –ئېيتقاندا جىھات  ياراتقۇچى ئالالھنىڭ ئىنسانغا ئاتا قىلغان ئيمان 

يوق قىلىش  قىلىدىغان  ھەرقانداق تۇسالغۇنىتەرۈز  – ئېتىقاتقا دەخلى

ىتىش دەپ تەرىپلىسەك تولۇق ئېنىقلىما بەرگەن ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرس

 .بولىمىز جىھات ئۈچۈن
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 جىھاتنىڭ تۈرلىرى

 :خىلغا يىغىنچاقالشقا بولىدۇ 4جىھاتنى تۈرلەر بويىچە تۈۋەندىكى 

 .ن بىلەنياراق ئىشلىتىش ئارقىلىق بەدە-قۇرال. 1

سىىۆزلەش،زۇلۇمنى ۋە پ ، نىىاھەقچىلىككە قارشىىى تىىۇرۇھەقنىىى يىىاقىالپ قەلەم تەۋرىىىتىش. 2 

 .ئارقىلىقناھەقچىلىكىنى تەنقىت قىلىش،زالىمنىڭ زۇلمىنى پاش قىلىش 

 .سىن نەشىرىياتچىلىق قاتارلىقالر بىلەن -ئاخبارات،ئۈن  –يېزىق ،مېدىئا . 3 

 مال  ئىئانە قىلىش ئارقىلىق -پائالىيەتكە ئىقتىسات ۋە پۇل  جىھادقا ياتىدىغان ھەرقانداق .  4 

. 

 

رتىپ بولمايدىغان جىھاد قىلىش ھەر بىر مۇسۇلماننىڭ باش تا

 موھىم ۋەزىپىسى

 

ياراق ئىشلىتىش ئارقىلىق بەدەن بىلەن ئېلىپ بېرىلىدىغان  -قۇرال،4

 جىھات

اىشىشدىن تائال مەيلى قايسى مۇھىتتا ياكى قايسى شارائىتتا ي ئالالھ

ئىسالم دىنىدىكى . نغا پەرىز قىلغانجىھادنى ھەر بىر مۇسۇلما قەتئىنەزەر

ئۆزىنىڭ . شەرەپلىك ئىبادەت دەپ كۆرسەتكەنئەڭ مۇقەددەس ۋە 

تەئاال  ئالالھ ،تەكىتلىگەنماختىشىغا ئىرىشىدىغان بىردىن بىر يول دەپ 

ئەركىن ھوقۇقتىن ئىبارەت   -ھەق تەبىئىئاتا قىلغان  جىھاتنى ئۆزى 
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ئاخىرەتتە  يىگانە ئامىلى ىسىنى جارى قىلدۇرۇشنىڭھۆر ئىراد،ياشاش 

ىڭ شەرتى قىلىپ بولسا جەننەتتىكى ئەڭ ئۇلۇق ماقامغا مۇشەررەپ بولۇشن

ڭ ئىرىشىدىغان ساۋابى ، مۇجاھىدالر ۋە غازىالرنىېھىتالرشۇڭا ش. بېكىتكەن

ەمەل ئىبادەت ئۇالرنىڭ مەرتىۋىسىگە باشقا ھەرقانداق ئ. رغايەت زوردۇ

ىز ئىسالم ئەنئەنىسدە ئۇالرغا ئاالھىدە دىنىم. بولمايدۇ ئېرىشكىلىئارقىلىق 

ھەمدە ئۇالرنىڭ قۇربان . ، مۇجاھىد، غازى قاتارلىق نامالر بىرىلگەنشېھېت

ھەرخىل ماددى، مەنىۋى  كۆرسەتكەنئىسسىق قانلىرى ۋە بەرگەن

قەلىمىمىز بىلەن  تۆھپىلىرى بەدىلىگە ئالالھنىڭ دەرگاھىدا بۇ ئاجىز

مۇكاپاتالرنىڭ تۈگىمەس -تەسۋىرلەپ بولغىلى بولمايدىغان پۈتمەس

دۇنيادىمۇ تا ئاداققىچە شېھىتالر   .ھازىرالنغانلىقى بىشارەتلەنگەن

مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىنىڭ چىن دىللىرىدىن ئۇرغۇپ چىققان ھۆرمەت ۋە 

. ختىن ئورۇن ئالىدۇدۇئالىرى ئارقىلىق ياد ئىتىلىدۇ، شۇنداقال شانلىق تارى

ئۇالرنىڭ تۆكۈلگەن ئىسسىق قانلىرى دۇنيادا بولسا غەلبە نىشانى، 

ئادەتتە ئالالھ جىھادتىن . ئاخىرەتتە بولسا نىجاتلىق بەلگۈسىدۇر

جىھادتىن ئۆزىنى چەتكە . قاچقانالرنى ئەڭ ئېغىر جازا بىلەن جازاالندۇرىدۇ

سا ئالالھنىڭ دەرگاھىدا ئالغان، قورقۇنچاقلىق قىلغان توخۇ يۈرەكلەر بول

 .ئەڭ گۇناھكار مەخلۇقالردۇر

دىنىمىز ئىسالم ھەر ۋاقىت دۈشمەنلەردىن ھوشيار تۇرۇشقا، ھەر خىل 

ۋە ئۆزىنى قوغداشقا  ەتەننى، ۋ، دىنىنىرلىقالر بىلەن قوراللىنىپتەييا

زىلىش، ئې-ئايلىنىپ ئېزىشمۇسۇلمانالرنىڭ پوالتتەك كۈچكە . يدۇبۇيرۇ

 اتىمە بىرىشنى، ياشىغان مۇھىتنىناتوغرا ئىستىلگە خۋە  ناھەقچىلىك

چۈنكى مۇسۇلمانالر زىمىندا ئالالھنىڭ . ئادالەتكە پۈركىشىنى تەلەپ قىلىدۇ

ئۇالر قانداقلىكى يەردە زۇلۇمنى . ئادالەت چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشقۇچىالردۇر

ئۇالرنىڭ بۇ خىل . كۆرىدىكەن ئۇنىڭغا بار كۈچى بىلەن قارشى تۇرىدۇ

ىشى مۇئەييەن رايۇن ياكى مەلۇم سىنىپقا قارشى بولماستىن، كۆر
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 ھەممە ئىنسانغا ئوخشاشمشۇمۇل دۇنياۋى خاراكتىرلىك بولۇپ ئالە

 . ئۇنۋېرسال ھەركەتتۇربىلەن قارايدىغان  ئادالەت نەزىرى بىلەن

سىلەر ئىنسانالر  (!ئى مۇھەممەد ئۈممىتى:)ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان، ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن مەنپەئەتى ئۈچۈن 

 ىئال. )«توسىدىغان، ئالالھقا ئىمان ئېيتىدىغان ئەڭ ياخشى ئۈممەت سىلەر

 (ئايەت.441ئىمران 

مۇسۇلمانالر ئىنسانالرنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان گوروھ 

دەردىگە . بولۇشى ۈتۈن ئىنسانىيەتنىڭ غېمىدەبولغان ئىكەن، ئەلۋەتتە پ

ەرنى ئوتتۇرىدا يۈز بەرگەن مەسىلىل. دەرمان بولۇشى تەلەپ قىلىنىدۇ

بەجانىدىللىق بىلەن  قارشى ناھەقچىلىككە ئادىللىق بىلەن ھەل قىلىشى،

ارشى تۇرىشى ئىماننىڭ تەقەززاسى قەتئى ق زۇلۇمغا قەتئى كۆرەش قىلىشى،

ارشى يۈرگۈزۈلسە زۇلۇم كىمدىن كەلسە كەلسۇن،كىمگە ق.ھېساپلىنىدۇ

يۈرگۈزۈلسۇن ئۇنىڭغا قارشى تۇرۇش ھەربىر مۇسۇلماننىڭ ئەقەللى 

 .بۇرچىدۇر

يِن دىكى قۇرئان كەرىم ِ
  (ائيەت. 652سۈرە بەقەرە )دىندإ زورالش يوق  اَل ِإْكَرإَه ِفي إلد 

 شقارنى مۇسۇلمان بولۇشقا زورالئىنسانالرسەتمىىگە ئاساسەن كۆدېگەن 
 -ئىمان ئېيتىش. تئى بولمايدۇىۋېتىشكە قەياكى ئىسالمدىن چىقىر
لېكىن زۇلۇمدىن . ئىرادىسىگە باغلىق ئىش ئۆز ئىيتماسلىق ھەر كىشىنىڭ

 باشقۇرۇقۇچى ئورۇندا تۇرغانالرنى قول ئۈزۈشكە، بۇزغۇنچىلىق قىلماسلىققا، 
-بارلىق مەۋجۇدات، جۈملىدىن يەر. چاقىرىدۇ بولۇۋالماسلىقىغادىكتاتۇر 

سىياسەتلەر  تۈزۈم ۋە-ئىكەن، ئۇنداقتا  ئۇنىڭدىكى قانۇنيۈزى ئالالھنىڭ 
بېرىلىشى ئېلىپ  يۇرۇقىغا ماس ئادىللىق بىلەن -چوقۇم ئىگىسىنىڭ يول

ھەر بىر دەۋىر ۋە ھەر رايۇنغا مۇۋاپىق بىر  ۋەھيىئالالھنىڭ . كىرەك
رىقى چوڭقۇر پەلسەپىۋى ۇي-ئالالھنىڭ يول. زىل قىلىنغاندۇرەۋىشتە نا

 ئۇنېۋېرساليورۇق -ئۇ يول. ەپەۋقۇلئاددە ئاالھىدىلىككە ئىگ خاراكتىرلىك
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 لەرشەكلىدە بولۇپ، ھەر دەۋىرنىڭ شارائىتىگە قاراپ كونكىرت ھۆكۈم
ىز تەرەققى ئۇ قانۇننى اليھەلىگۈچى ئالالھ دۇنيانىڭ ئۆزلۈكس. چىقىرىدۇ

 ۋە، ھەر دەۋىرقانۇنىيىتىنى ئورۇنالشتۇرغۇچى ئۆزى بولغاچقا قىلىدىغانلىق
مەدەنىيەت، سەھيە -لىدىغان ھالەتتە ئىجتىمائى، پەنېارائىتىغا ماس كش

ھەتتا دېپلۇماتىك مەسىلىلەردىن تارتىپ، كىچىك ئائىلە تۈزىمىگە قەدەر 
 قۇرئان كەرىمدىن ئىبارەت سۈپىتىدە« ھايات قولالنمىسى»ھەر ساھەدە 
قانداق دۇنيادا ئىنسانالر شۇ بويىچە ماڭسا ھېچ. زىل قىلغاننىزامنامىنى نا

شەخىسلەر، گوروھالر، مىللەتلەر . غەيرى نۇرمال ئەھۋالالر يۈز بەرمەيدۇ
ھەممە كىشى . ئوتتۇرسىدا زىددىيەت، قىرغىنچىلىق ھادىسلىرى بولمايدۇ

تەلىۋى بويىچە ئەنە ئالالھنىڭ . خۇرام ياشىيااليدۇ-تىنچ، خۇشال-تىپ
 ماڭماي ۋەھىينىڭ ئىزىدىن مۇسۇلمانالرنىڭ ياشىشى تەلەپ قىلىنغان 
تىشى، ېئۇزاقلىشىپ ككۆرسەتمىسىدىن الالھنىڭ چىرىكلىككە يۈز تۇتىشى، ئ

تەرەققىياتىدىن  دەۋىر ئىمتىھان دۇنياسىنىڭ رېئالنى ئېقىمى بولغان 
چۈشۈنۈۋېلىشنىڭ ىر تەرەپلىمىلىك ئارقىدا قېلىشى، ئالالھنىڭ دىنىنى ب

بىزنى  لىقىئورۇن ئااللمىغان تېگىشلىك دۇنيا سەھنىسىدىن تەتىجىسىدە
 .ساۋاق ئېلىشقا، قايتىدىن ئەينەككە قاراپ بېقىشقا ئۈندىمەكتە

 مىنىڭچە بىز شەرقىي تۈركىستانلىقالر يېقىنقى بىر نەچچە ئەسىردىن بۇيان
ۇق، توخۇ بەرمىد ھەقىقى  رەۋىشتە ئەھمىيەتجىھادقا ئالالھ كۆرسەتكەن
ى ئاگاھ ۋە ئويغاق ھەر زامان بىزن ، ھالبۇكى ئالالھ تائاال يۈرەكلىك قىلدۇق

 .تەۋسىيە قىلغان تۇرۇشقا تۇرۇپ، دۈشمەنلەرگە نىسبەتەن ھوشيار
تەييارلىق ( دۈشمەنلەرنىڭ  شەررىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن! )ئى مۆئمىنلەر

تۈركۈم بولۇپ ياكى ھەممىڭالر بىر -ھالىتىدە تۇرۇڭالر، ئۇرۇشقا تۈركۈم
قېلىپ قالغانالر  مايىزكى ئاراڭالردا ئۇرۇشقا چىقشۈبھىس. بولۇپ چىقىڭالر

يەنى )بار، ئەگەر سىلەرگە بىرەر مۇسىبەت ( ئىككى يۈزلىمىچىلەريەنى )
ئالالھ ( ئىككى يۈزلىمىچىلەرئۇ )يەتسە، ( مەغلۇبىيەت ياكى قىرغىنچىلىق

( ئۇرۇشتا)چۈنكى مەن ئۇالر بىلەن . ماڭا ھەقىقەتەن مەرھەمەت قىلدى
( اتارىدا ئۆلتۈرۈلگەن بوالتتىمبولمىسا ئۆلتۈرۈلگەنلەر ق. )بىللە بولمىدىم

 (57 -54 . نىسا.  )دەيدۇ



 

14 
 

جىھادقا تەييارلىق قىلىشقا سەل قارىدۇق قوراللىق  ئەينى چاغدا بىز 
ھەتتا ئىسرائىل ئوغۇللىرى دۈشمەنلىرىگە قارشى قۇراللىق ئۇرۇش قىلىشقا ،

بىلەن بىللە بېرىپ سەن رەببىڭ  ،چاقىرىق قىلغان مۇسا ئەلەيھىسساالمغا
مۇشۇ يەردە تۇرۇپ تۇرايلى دېگىنىگە ئوخشاش  بىز! ش قىلغىنئۇرۇ

  .پۇزىتسىيەدە بولدۇق دېسەم مۇبالىغە قىلىۋەتكەن بولماسلىغىم مۇمكىن
بۇ پۈرسەتنى غەنىمەت . تېخنىكىغا ئەھمىيەت بەرمىدۇق –بىلىمگە ۋە پەن 

مۇستەملىكىسىگە  شىللىمىزگە مىنىۋالدى ۋە ئاخىرىبىلگەن دۈشمەنلىرىمىز 
بۇالپ ئېلىۋېلىپ، يېقىنقى  ئاز بولمىغان بايلىقىمىزنىقولىمىزدىن . لدىئا

بىز . ئەسىرلەردىن باشالپ بۈگۈنكى تەرەققىياتالرنى قولغا كەلتۈردى
زەنجىرىگە بوغۇلۇپ تىپىرلىغان  بولساق تۆمۈر قەپەسنىڭ ئىچىدە ئاسارەت

 .تى ئاھ ئۇرۇپ ياتماقتىمىزپې
ىشاننى كۆزلەپ ماڭىدۇ ۋە بۇ نىشانغا مۆئمىن پۈتۈن ئۆمرىدە مەلۇم بىر ن

ئۇ نىشان پەقەت . يىتىپ بېرىش ئۈچۈن بارلىقىنى بېغىشالپ كۆرەش قىلىدۇ
تىكلەپ، ئالالھنىڭ ئادىل تۈزىمى بىلەن ئىنسانىيەتنى  ئادالەتنىۋە پەقەت 

ئالالھنىڭ رازىلىقىغا  ئارقىلىقئىگە قىلىش  پاراۋانلىققاماددى ۋە مەنىۋى 
 .رىشتۈرىدۇېئى
بۇ  ئىسىملىك « جىھات»مەقسەدنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئمىن بۇ مۆ

يولىدا جېنى،  ئالالھنىڭ كۆرسەتمىسى . ئېلىپ بارىدۇ ئۇلۇغۋار پائالىيەتنى
بۇ . قىلىدۇ كۆرەش ھەققانىيەت ئۈچۈن مېلى ۋە تىلىنى ئىشقا سېلىپ 

 .خىزمەت مۆئمىننىڭ موھىم ۋەزىپىلىرىدىن بىرى
 

 قىسىم ئايەتلەرجاھات ھەققىدىكى بىر 
 

 :ئالالھتائاال بۇ ھەقتە بىزگە مۇنداق دەپ خىتاپ قىلىدۇ 
جىھاد قىلغانالرنى ( ھەقىقىي)ئالالھ سىلەردىن !( ئى مۆئمىلەر جامائەسى)

نى نامايەن قىلماي چىدىغۇچىالر( جىھادنىڭ جاپا مۇشەققەتلىرىگە)ۋە 
( دىيىش بىلەنال پەقەت ئاغزىڭالردا ئىمان ئېيتتۇق)، (يەنى ئايرىماي تۇرۇپ)

 (417. ئال ئىمران)جەننەتكە كىرىشنى ئويالمسىلەر؟ 
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پەرىز قىلىندى، ھالبۇكى سىلەرئۇنى  ئۇرۇش قىلىشسىلەرگە 
سىلەر بىر نەرسىنى ياقتۇرماسلىقىڭالر مۈمكىن، ئەمما ئۇ . ياقتۇرمايسىلەر

سىلەر بىر نەرسىنى ياقتۇرىشىڭالر مۈمكىن، . سىلەر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر
سىلەرگە نىمىنىڭ پايدىلىق . ئۇ سىلەر ئۈچۈن زىيانلىقتۇر ئەمما

ئالالھ ( شۇنىڭ ئۈچۈن. )ئىكەنلىكىنى ئالالھ بىلىدۇ، سىلەر بىلمەيسىلەر
 (742. بەقەرە! )بۇيرىغانغا ئالدىراڭالر

، بەلكى ئۇالر تىرىك دېمەڭالر ئۆلۈك ئۆلتۈرۈۈلگەنلەرنىئالالھنىڭ يولىدا 
يەنى . )رىزىقتىن بەھرىمەن قىلىنىدۇ بولۇپ، ئالالھنىڭ دەرگاھىدىكى

ئاخشامدا مەڭگۈلۈك رىزىقالندۇرۇپ -جەننەتنىڭ نېئمەتلىرىدىن ئەتىگەن
. ئۇالر ئالالھنىڭ ئۆزلىرىگە بەرگەن پەزلىدىن خۇرسەندۇر(. تۇرىلىدۇ)

شەھىد بولماي تىرىك )ئۆزلىرىنىڭ ئارقىسىدىن تېخى يىتىپ كەلمىگەن 
دۇنيادىن )نە قورقۇنچ، ( تتەئاخىرە)قېرىنداشلىرىغا ( قالغان

خەۋەر بىرىشنى -نە قايغۇ يوق ئىكەنلىكى بىلەن خوش( ئايرىلغانلىقىغا
 (51-26ئال ئىمران . )تىلەيدۇ

 قۇربىتىڭالرنىڭ يېتىشىچەئۈچۈن ( بىلەن ئۇرۇش قىلىش)دۈشمەنلىرىڭالر 
بۇنىڭ بىلەن ئالالھنىڭ دۈشمىنىنى، ! قۇرال كۈچى، جەڭ ئېتى تەييارالڭالر

. ڭالرنىڭ دۈشمىنى ۋە ئۇالردىن باشقا دۈشمەنلەرنى قورقۇتىسىلەرئۆزۈ
سىلەرنىڭ ئالالھ يولىدا . ئۇالرنى سىلەر تونىمايسىلەر، ئالالھ تونىيدۇ

سەرىپ قىلغىنىڭالر مەيلى نىمە بولسا بولسۇن، سىلەرگە ئۇنىڭ ساۋابى 
رسە يەنى بۇ ساۋاپتىن ھېچنە. )قىلىنمايدۇ ئۇۋالسىلەرگە . تولۇق بىرىلىدۇ
 (21. ئەنفال(.  )كېمەيتىلمەيدۇ

شۈبھىسىزكى ئالالھ مۆئمىنلەردىن ئۇالرنىڭ جانلىرىنى، ماللىرىنى ئۇالرغا 
ئۇالر ئالالھنىڭ يولىدا ئۇرۇش قىلىپ . جەننەتنى بىرىپ سېتىۋالدى

يەنى دۈشمەنلەر بىلەن ئۇرۇش . )ئۆلتۈرىدۇ ۋە ئۆلتۈرىلىدۇ( دۈشمەنلەرنى)
( ىھاد قىلغانالرغا جەننەتنى ۋەدە قىلىشج(. )بولىدۇ ېھىتقىلىپ  ش

راست ( ئالالھنىڭ)تەۋراتتا، ئىنجىلدا ۋە قۇرئاندا زىكرى قىلىنغان 
يەنى ) ۋەدىسىگە ئالالھتىنمۇ بەك ۋاپا قىلغۇچى كىم بار؟ . ۋەدىسىدۇر

بۇ . قىلغان سوداڭالردىن خۇشال بولۇڭالر( ئالالھتىنمۇ ۋاپادار ئەھەد يوق
 (444. تەۋبە. )زور مۇۋەپپەقيەتتۇر
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جىھاد ئەمرى )نىمىشقا ( جىھاد تەلەپ قىلىش يۈزسىدىن)مۆئمىنلەر  
جىھاد زىكرى قىلىنغان . بىرەر سۈرە نازىل قىلىنمىدى؟ دەيدۇ( قىلىنغان

نىڭ ( يەنى مۇناپىقالر)ئېنىق سۈرە نازىل قىلىنغاندا دىللىرىدا كىسەل بارالر 
پ كەتكەن ئادەمدەك ئايلىنى( ئۆلۈمدىن قورقۇپ)ساڭا ئۆلۈم ئالدىدا 

ئىتائەت ( ئۇالرنىڭ ساڭا(!  )ئى مۇھەممەد. )قاراۋاتقانلىقىنى كۆرىسەن
. قىلىشى ۋە چىرايلىق سۆز قىلىشى ئۇالر ئۈچۈن ئەلۋەتتە ياخشى ئىدى

ئۇرۇش قارار قىلىنغان چاغدا ئۇالر ئالالھقا سادىق بولۇشسا ئەلۋەتتە ئۇالر 
 (74-71. مۇھەممەد. )ئۈچۈن ياخشى ئىدى

بھىسىزكى ئالالھ  ئۆزىنىڭ يولىدا مۇستەھكەم بىنادەك سەپ بولۇپ شۈ
يەنى ئۇرۇش مەيدانىدا دۈشمەنلەرگە ئۇچراشقان )قىلغانالرنى  ئۇرۇش

. ) دوست تۇتىدۇ( چاغدا مەۋقەسىدە ساباتلىق تۇرۇپ غازات قىلغانالرنى
 (1. سەپ

 
غان مۇقەددەس قۇرئان كەرىمدىكى جىھاد ھەققىدە نازىل بول الريۇقارقى

ئالالھنىڭ كىتابى، شۇنىڭدەك ئايەت . ئايەتلەرنىڭ مەلۇم بىر قىسمى
قۇرئان كەرىمنى : ھۆرمەتلىك كىتابخان. كەرىملەر بىلەن تولۇپ تاشقاندۇر

ئۆزىڭىز بىۋاستە ئوقۇپ، جىھادقا ئاالقىدار ئايەتلەرنى ياخشى 
شۇ ئىسىڭىزدىن چىقمىسۇنكى، ئۆمرىڭىزدە جىھادقا . چۈشىنىۋېلىڭ

اي ياكى ۋاقتى پىشىپ يىتىلگەنگە قەدەر جىھاد قىلىش ئىرادىسى قاتناشم
قەلبىڭىزدە ئۇرغۇماي ئالەمدىن ئۆتسىڭىز، يېرىم مۇناپىق بولۇپ ئۆلگەن 

ئەينى دەۋىردە ئىسالمغا ھەقىقى خىزمەت قىلغان ساھابە كىرامالر . بولىسىز
 جىھادقا شۇ قەدەر ئەھمىيەت بىرەتتىكى، ھەتتا ئۆيىدە يېتىپ ئۆلۈشنى

مىڭ ساھابە مەككىدە  17شۇڭا . ئۆزلىرى ئۈچۈن نۇمۇس دەپ بىلەتتى
تۈنجى ئىسالم دۆلىتى قۇرۇلۇپ، مەككە خەلقى ئازادلىققا ئىرىشكەندىن 
كىيىنمۇ، دۇنيانىڭ تۆت تەرىپىگە يۈرۈش قىلىپ، پارالق ئىسالمنىڭ نۇرىنى 
 چاچتى ۋە يەر يۈزىدىكى ئەزگۈچى سىنپالرغا قارشى شانلىق كۆرەشلەرنى

ھەمدە كۆپۈنچىسى بۇ يولدا شەھىدلىك مەرتىۋىسىگە . ئېلىپ باردى
ھازىر ئەرەپ يېرىم ئارىلىدا ھازىر مەزكۇر ساھابىلەرنىڭ . مۇشەررەپ بولدى

باشقىلىرى تۆت تەرەپكە يەر . ئاز بىر قىسمىنىڭ قەبرىسىنى تاپااليسىز



 

17 
 

يۈزىدە ئالالھنىڭ ھاكىمىيتىنى تىكلەش، ئىستىبدات زۇلۇمغا خاتىمە 
بىرىش، ئەڭ توغرا دۇنيا قاراش بولغان مۇقەددەس ئىسالم دىنىنى دۇنيا 
خەلقىگە تونۇشتۇرۇش يولىدا ئۆمرىنىڭ ئاخىرىغىچە كۆرەش قلىپ 
ئالالھنىڭ ئالقىشىغا ئىرىشتى ۋە تارىخ سەھىپىسىدە مۇسۇلمانالرنىڭ 

 .نەمۇنىسى بولۇپ ئورۇن ئالدى
ئەركىن ياشاش  ھۆر ۋە! ئەي شەرقىي تۈركىستانلىق قېرىنداشالر

ئۇنىڭغا ئاسارەت، قۇللۇق ۋە زۇلۇم ئاستىدا ياشاش . مۇسۇلماننىڭ ئىشىدۇر
! ئىزلىرىغا قاراپ باق -تارىخىڭغا ۋەباتۇر ئەجدادلرىڭنىڭ ئىش. نۇمۇس

. جەڭگىۋار ئەجدادىڭ ئەزەلدىن ياۋغا باش ئەگكەن ئەمەس! ئۇيقۇڭنى ئاچ
ەملىكىچىلىك تۈزۈمگە تارىختىن بۇيان كۇپرىغا، ناھەقچىلىككە ۋە مۇست

بايرىقىنى ئىگىز « الئىالھە ئىللەلالھ، مۇھەممەدۇن رەسۇلۇلالھ»قارشى 
كۆتۈرۈپ، ئۆلسەم شەھىد، قالسام غازى دىگەن ياڭراق  ساداالرنى 
ياڭرىتىپ، غەلبىلەرنى قولغا كەلتۈرگەن ۋە پاك ۋەتەننى يىرگىنىشلىك 

ئەۋالدىغۇ؟ ئەلۋەتتە كاپىرالردىن تازلىغان ئەمەسمىدى؟ سەنمۇ شۇالرنىڭ 
 !ئۇالرنىڭ باسقان ئىزىغا ۋارىسلىق قىلىشىڭ كىرەك

تەجىرىبىلىك ئەجدادالر مۇنداق بىر نەسىھىتىنى ساڭا قالدۇرۇپ كەتكەن  
!  «توشقاندەك مىڭ يىل ياشىغىچە، يولۋاستەك بىر كۈن ياشا»ئەمەسمىدى؛ 

 « پەقەت ئېلىنىدۇ. مۇستەقىللىق ئۆزلىكىدىن بىرىلمەيدۇ»
 

 شېرىپلەر اد توغرىسىدىكى ھەدىسجىھ
 
مەن . :ەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىشىچئەبۇ ھۇرەيرە رەزىي .4

پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ مۇنداق دىگىنىنى 
جېنىم ئىلكىدە بولغان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن قەسەم :  ئاڭلىدىم

يمىغان، بىللە قىلىمەنكى، مۇبادا مەندىن ئايرىلىپ قېلىشىقا كۆزى قى
ئېلىپ چىقاي دىسەم مىندۈرۈشكە ئۇالق تاپالمىغان بەزى كىشىلەر 
بولمىغان بولسا، ئالالھ يولىدا ئۇرۇشقا چىققان ھېچبىر قوشۇندىن 

جېنىمنى ئىلكىدە تۇتقۇچى ئالالھقا . ئايرىلىپ قالمىغان بوالتتىم
يەنە قەسەم قىلىمەنكى، ئالالھ يولىدا ئۆلتۈرۈلۈپ قايتا تىرىلىشىمنى، 
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ئۆلتۈرۈلۈپ يەنە تىرىلىشىمنى ۋە يەنە ئۆلتۈرۈلۈپ يەنە تىرىلىپ قايتا 
 (بۇخارى،  مۇسلىم. )ئۆلتۈرۈلىشىمنى بەكمۇ ئارزۇ قىلىمەن

پەيغەمبەر . ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ .7
جېنىمنى ئىلكىدە : سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئېيتقان ئىدى

ئۇ )الالھقا قەسەم قىلىمەنكى، ئالالھ يولىدا يارىالنغان بىرى تۇتقۇچى ئ
قىيامەت ( ئۆزىنىڭ يولىدا جاراھەتلەنمىگەن بىرىنى ياخشى بىلىدۇ

كۈنى ئالالھنىڭ ھوزۇرىغا كەلگىنىدە ئۇنىڭ قېنىنىڭ رەڭگى قان 
 .رەڭگىدە بولسىمۇ، پۇرىقى ئىپار پۇرايدۇ

تاغام :  نداق دەيدۇئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلىپ مۇ .1
ئۇرۇشتىن كىيىن . ئەنەس بىن نەزەر بەدرى ئۇرۇشىغا كەلمىگەن ئىدى

:  پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە مۇنۇالرنى ئېيتقان ئىدى
سىز مۇشرىكالرغا قارشى ئېلىپ بارغان تۇنجى ! ئى ئالالھنىڭ ئەلچىسى

ماڭا مۇشرىكالر  ئەگە ئالالھ. ئۇرۇشقا قاتنىشىش ماڭا نىسىپ بولمىدى
بىلەن جەڭ قىلىشنى نىسىپ قىلسا چوقۇم كۆرگۈلىكىنى كۆزىگە 

ئوھۇد ئۇرىشى بولغان كۈنى مۇسۇلمانالر چېكىنگىنىدە . كۆرسىتىمەن
ئى ئالالھىم ھەمراھلىرىمنىڭ :  تاغام ئەنەس مۇنداق دىدى

مۇشرىكالرنىڭ ئىشىدىن . قىلمىشلىرىغا ئۆزلىرىدىن ئۆزۈر تىلەيمەن
مەيدانغا ( جەڭگىۋارلىق بىلەن)بۇنى دەپ بولۇپ !  ۇداج-مەن ئادا

ئاتالندى ۋە توساتتىنال ئالدىغا سەئىد ئىبنى موئاز رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
ەزىر ن! ئى سەئىد ئىبنى موئاز: ئۇ سەئىدقا ئېيتتى. ئۇچرىدى

قەسەم قىلىپ ئېيتىمەن،  نىڭ نامى بىلەن(ئالالھ)قەبىلىسىنىڭ رەببى 
ئوھۇد تېغىنىڭ ئېتىكىدە ئۇنىڭ خۇش پۇرىقى  جەننەت ماڭا كۆرۈندى،

كىلىۋاتىدۇ دىدى ۋە ئالالھنىڭ دۈشمەنلىرى ئىچىگە شۇڭغۇپ كىرىپ 
 .كەتتى

ئۇنىڭ  !سەئىد ئىبنى نەزىر، ئى ئالالھنىڭ ھەق پەيغەمبىرى
قىلغىنىنى مەن بىجا كەلتۈرەلمىدىم، چۈنكى مىنىڭ تاقىتىم يەتمىدى، 

ئۇرۇش تۈگىگەندىن :  نھۇ ئېيتتىئەئەنە رەزىيەلالھۇ .  دىگەن ئىدى 
نەچچە يېرىدە قىلىچ، نەيزە  01ن ئۇنىڭ مۇبارەك جەسىدىنىڭ كېيى

كۆردۇقكى ئۆلتۈرۈلگەندىن . ۋە ئوقيا جاراھەت ئىزلىرىنى تاپتۇق
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ئۇنى قىز . تىلىۋىتىپتۇ ھەريېرىنىكىيىن مۇشرىكالر ۋۇجۇدىنىڭ 
ىشى قېرىند قىز. قېرىندىشىدىن باشقا ھېچكىم تونىيالمىغان ئىدى

 .لىدىئۇنىڭ بارماقلىرىدىن پەرق ئېتە
بىزنىڭ گۇمانىمىزچە : ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ دەيدۇ

 .ئۇنىڭ ھەققىدە نازىل بولغان ئىدى ەتۆۋەندىكى ئايەت كەرىم
رەسۇلۇلالھ بىلەن غازاتقا چىققاندا )مۆئمىنلەرنىڭ ئىچىدە 

ن جەڭ قىلىش ساباتلىق بولۇپ شەھىد بولغانغا قەدەر دادىللىق بىلە
ئالالھقا بەرگەن ئەھدىنى ئىشقا ئاشۇرغان نۇرغۇن ( توغرۇلۇق

. بولدى شېھىت( ئەھدىگە ۋاپا قىلىپ)بەزىسى  ئۇالرنىڭ. كىشىلەر بار
پەرۋەردىگارىغا بەرگەن )ئۇالر . كۈتمەكتە( شەھىد بولۇشنى)بەزىسى 

 (بۇخارى(  )71. ئەھزاپ. )ئۆزگەرتكىنى يوق زھەرگى( ئەھدىسىنى
ەنىڭ قىزى ئۇممۇ ھارىسە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن رىۋايەت سوراق .1

ئۇ پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ ھوزۇرىغا : قىلىنىشچە
 لۇپ كەتكەنبو ېھىتئى ئالالھنىڭ ئەلچىسى، ش:  كىلىپ ئېيتتى

ئۇ مۆھتىرەم ! )بەرسىلىچۇ بىرنەرسە دەپئوغلۇم ھارىسە ھەققىدە ماڭا 
ى ھارىسە بەدرى ئۇرىشىدىن بۇرۇن نامەلۇم ئانىنىڭ مۇبارەك ئوغل

ئوغلۇم : ئانا داۋاملىق دەيتتى( بىرى تەرىپىدىن شەھىد قىلىنغان ئىدى
.   موبادا ئەكسىچە بولسا يىغالۋىرىمەن. جەننەتتە بولسا سەبىر قىلىمەن

ئى ئۇممۇ : پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم سۆزلەپ بەردى
باغچىالر بار سىزنىڭ ئوغلىڭىز پىردەۋىس جەننەتتە نۇرغۇن ! ھارىسە

 (بۇخارى. )ئىسىملىك ئالى جەننەتتىدۇر
كۆردىڭالرمۇ؟  ساھابە كىرامالرنى جەننەت غەم ! قېرىنداشالر

قىستاق ۋە  -مۇشەققەت، قىيىن-جاپا. قايغۇدىن خاالس قىالاليتى
چاپقۇنالرغا بەرداشلىق بىرەلەيدىغان قەيسىرانە، جەڭگىۋار -بوران

 بىزگىچۇ؟. قىالتتى شىروھ بەخ
. ئابدۇلالھ بىن ئەبۇ ئەۋفا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلىدۇ .7

: ئىدى دېگەنپەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق 
بۇ ھەدىسىنى . )بىلىڭالركى جەننەت قىلىچالرنىڭ سايىسى ئاستىدا

 (.بۇخارى، مۇسلىم، ئەبۇ داۋۇت قاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان
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پەيغەمبەر :  ئىبنى خالىد ئەلجۇھەنى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئېيتىدۇ زەيد .2
اللە يولىدا غازات : سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دىگەن ئىدى

قىلغۇچىغا جەڭدە كىرەكلىك نەرسىلەرنى بەرگەن كىشى غازات 
ىنىڭ ھەمدە اللە يولىدا غازات قىلغۇچ. قىلغاننىڭ ساۋابىغا ئىرىشىدۇ

دەملەشكەن كىشىمۇ غازات قىلغاننىڭ ئىشلىرىغا يار قېلىپ قالغان
 (بۇخارى ، مۇسلىم، ئەبۇ داۋۇت، تىرمىزى. )ساۋابىغا ئىرىشىدۇ

پەيغەمبەر : ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلىپ ئېيتىدۇ .5
ئالالھقا ئىمان . ەن ئىدىلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگسەللە

چىن پۈتكەن ھالدا ئالالھ يولىدا ئۇرۇش  ئېيتقان ۋە ئۇنىڭ ۋەدىسىگە
قىلىش ئۈچۈن ئات باققان كىشىنىڭ قىيامەتتىكى تارازا مېيزاندا ئۇ 

قاتارىدا  خەشىكى، ئىچكەن سۈيى ۋە تېزىكى ساۋاپ–ئاتنىڭ يەم 
 (بۇخارى. )ئورۇن ئالىدۇ

گەن قىممەتلىك غۋار، نېمە دېجىھاد قىلىش نىمە دىگەن ئۇلۇ! قاراڭ 
 !ھە ئىبادەت -ئەمەل

خەشىكىدىن تارتىپ -جىھاد قىلىش غايىسىدە باققان ئاتنىڭ يەم
تىزەكلىگەن تېزىكىگىچە ساۋاپ يېزىلسا، بۇنىڭدىنمۇ كاتتا ساۋاپ 
تېپىالرمۇ؟ ئويالپ باقايلى؛ يەر يۈزىدىكى بارلىق مەخلۇقاتالرنىڭ 
ھەتتا پەرىشتىلەر، پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسىدىن پەزىلەتلىك، 

جەننەتتىمۇ ئەڭ يۇقىرى موكاپاتقا، ئالى دەرىجىگە ھەممىدىن ئۇلۇق، 
رەسۇلۇلالھ  قەررەر بولغان ھەزىرتى مۇھەممەدئىرىشىشى مۇ

سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم نىمىشقا، نىمە سەۋەپتىن تەكرار بىر 
قانچە قېتىم ئۆلۈپ يەنە تىرىلىپ يەنە شۇ يولدا ئۆلۈشنى ئارزۇ 

 ادى نىمە؟قىالتتى؟ بۇنىڭدىكى نېگىزلىق سەۋەپ ز
ىستە دىيىلگىنىدەك جەننەت زادى نېمىشقا قىلىچنىڭ سايىسىدا؟ ھەد

مەك بۇنىڭدىن جىھاد قىلىشتىكى ساۋاپنىڭ نەقەدەر بۆيۈك دې
 .ئىكەنلىكىنى كۆرىۋاالاليمىز

خىل بولۇپ، -ئۇسۇللىرى خىلمۇجىھاد  قوراللىىق ھازىرقى دەۋىردە
تىپ تىك ئۇچار ئات، بۈگۈنكى موتسېكلىتتىن تارشېرىپتىكى -ھەدىس

ئايرۇپىالنغىچە، كىچىك تاپانچىدىن تارتىپ، ئاتوم، يادرو 
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قۇراللىرىغىچە، بەش ئاتار مىلتىقتىن تانكىالرغىچە ھەممىنى ئۆز 
 .ئىچىگە ئالىدۇ

ئىيمان دۈشمەنلىرىنىڭ ئالالھ يولىدا جىھاد قىلىمەن، »
ئەركىن ھالدا مۇسۇلمانچە ، توسقۇنلۇقلىرىنى يىمىرىپ تاشالپ 

مۇھىتى بەرپا قىلىشنى غايە ۋە ئاۋانگارت نىشان قىلغان  ياشاش
ماڭغانالر قاتارىدىن ئورۇن ئېلىپ، ئۈستۈمگە چۈشكەن  ئاساستا

گەن ئىدىيەدە تەييارلىغان دې« مۇسۇلمانلىق ۋەزىپەمنى ئادا قىلىمەن
.... كەزا-تاپانچا، مىلتىقنىڭ ئوقلىرى، موتسېكلىت، ئاپتۇموبىل ۋەھا

ساۋاپنى سىتاتىستىكا -قىيامەت كۈنىدىك  گۇناھھېچ زايا كەتمەستىن 
 .قىلىشتا ساۋاپ قاتارىدىن ئورۇن ئالىدۇ

ھېلىقى ھاۋا كېلىماتنىڭ يۇقىرلىقىدىن مېڭىمىز قازان قاينىغاندەك 
-قاينايدىغان، ھەممە كىشى ئۆز ھالى بىلەن، ھەتتا مېھرىبان ئاتا

اس بولۇپ، بىرىنى تونىم-ئايال بىر-ئانىسىدىن بالىسى، كۆيۈمچان ئەر
 –دېگەن غەم « بىرەر پاالكىتى يۇقۇپ قاالرمۇ؟ ماڭا بۇنىڭ ئەجىبا»

ۋاتقان دەھشەتلىك مەنزىرە، مۇنداقچە ئېيتقاندا ئەندىشە ئىچىدە تۇرۇ
بىر قۇتۇلدۇرىدىغان، -ئەللىك مىڭ يىللىق دەشتى قىيامەتتە بىردىن

 .زىيدىغان ئەمەل ئەنە شۇ جىھادتۇر،غازاتتۇرئالالھقا ئەڭ ئەر
ەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىشچە، مۇنداق بىر ئ .0

جىھادقا تەڭلىشەلەيدىغان  :!سۇئال قويۇلدى،  ئى ئالالھنىڭ ئەلچىسى
پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى  -بارمۇ؟ ئىبادەت بىرەر ئەمەل

 ئىبادەتنى- جىھادقا تەڭ كىلىدىغان بىر ئەمەل:  ۋەسەللەم ئېيتتى
كىرامالر بۇ سۇئالنى ئىككى ئۈچ -ساھابە. ڭالر يەتمەيدۇقىلىشقا كۈچى

ئاخىرىدا . قېتىم تەكرارلىدى، پەقەت  ئوخشاش جاۋاپ ئالدى
 :يھى ۋەسەللەم مۇنداق جاۋاپ بەردىرەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلە

ئالالھ يولىدا جىھاد قىلغان كىشىنىڭ مىسالى؛ كۈندۈزنى روزا، كېچىنى 
لالھنىڭ ئايەتلىرىگە چىن پۈتكەن ھالدا ئىبادەت بىلەن ئۆتكۈزۈپ، ئا

روزا ۋە نامازدىن ھېچ ئايرىلماي تۇرغان كىشىنىڭ ئەھۋالىغا ئوخشاپ 
ھەدىس ئىماملىرى نەقىل  ھەممە  ئىمام ئەبۇ داۋۇتتىن باشقا. )كىتىدۇ
 .(قىلغان
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 ن رىۋايەت قىلىنىشىچە؛رى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىەئەبۇ سەئىدىلخۇد .6
مەن »: لەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەنھۇ ئەپەيغەمبەر سەللەلال

سىلەرگە ئىنسانالرنىڭ ئەڭ ياخشىسىنى ۋە ئەڭ يامىنىنى دەپ 
سىدا ئىنسانالرنىڭ ئەڭ ياخشىسى ئېتى ۋە تۆگىسىنىڭ ئۇچى «بىرەيمۇ؟

كەلگۈچىلىك جىھاد قىلغان ۋە ياكى پىيادە ھالدا ئۆلۈم يېتىپ 
ڭ كىتابىنى ئىنسانالرنىڭ ئەڭ يامىنى بولسا، ئالالھنى. كىشىدۇر

بۇ . )ئوقۇپ، ئۇنىڭدىن ھېچ نەسىھەت قوبۇل قىلمىغان كىشىدۇر
 (.ھەدىسنى ئىمام نەسەئى رىۋايەت قىلغان

 : ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلىپ ئېيتىدۇ .41
مەن پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ مۇنداق دىگەنلىكىنى 

بىرى . ۇالرنى دوزاخ ئوتى كۆيدۈرمەيدۇئىككى كۆز بار، ئ: ئاڭلىغان ئىدىم

ئالالھتىن قورقۇپ يىغلىغان كۆز، يەنە بىرى ئالالھ يولىدا كۈزەتچىلىك 

 (تىرمىزى. )قىلىپ ئۇيقۇسىز قالغان كۆز

پەيغەمبەر : ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلىپ ئېيتىدۇ. 44

ا ئالالھ يولىدا ماڭ: سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دىگەن ئىدى

 ماڭا تەئەللۇقئۆلتۈرلىشىم تاغالردا ۋە شەھەرلەردە ياشىغان ئىنسانالر 

مۈلىك -يەنى تاغ ، شەھەر خەلقى، مال(  )نەسەئى. )بولىشىدىن ئەۋزەلدۇر

ۋە دۇنيا ئوقەتلىرى مىنىڭ ئىگدارچىلىقىمغا، شەخسى مۈلكىمگە ئايالنغان 

اممۇ يەنىال جېنىمنى قۇربان تەقدىردە بۇالرنى ئالالھ يولىدا سەرپ قىلس

 (.قىلىپ شەھىد بولىشىم شەرەپلىكتۇر

دىن رىۋايەت راشىد بىن سەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىر ساھابە كىرام. 47

مەن بىر كىشىنىڭ پەيغەمبەر سەللەلالھۇ : گەنئۇ مۇنداق دې. قىلىدۇ

ئى ئالالھنىڭ »:لەمگە مۇنداق دىگىنىنى ئاڭلىدىمئەلەيھى ۋەسەل

نىمە ئۈچۈن مۆئمىنلەر قەبرى ئازابىدىن قۇتۇاللمايدۇ، پەقەت ! ىپەيغەمبىر

ئۇنىڭ »: پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم،«شەھىدال قۇتۇلىدۇ؟

 (تىرمىزى. )دىدى« بېشى ئۈستىدە قىلىچالرنىڭ چاقنىشى يىتىپ ئاشىدۇ
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نىڭ نەقەدەر ئىمتىيازغا ئىگە ئىكەنلىكىنى باشقا مۆئمىلەر ېھىتش ،بۇ

مىيۈزلۈك قەبرە ئازابى چەكسىمۇ شەھىد ئالالھنىڭ دەرگاھىدا ئومۇ

ئاالھىدە بەندىسى بولغىنى ئۈچۈن بۇ ئازاپقا دۇچار بولمايدىغانلىقىنىڭ 

 .رۈشەن شاھىدىدۇر

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇ، پەيغەمبەر . 41

لۈم ئاچچىقىدىن ئۆ ېھىتش: سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دىگەن

شەھىدلىك . )پەقەتال بىرىڭالر تىرنىقىنى كەسكەنچىلىك ھىس قىلىدۇ

. مەرتىۋىسىگە ئىرىشكەن كىشىگە ئۆلۈم ئىنتايىن ئوڭاي ۋە راھەت تۇيىلىدۇ

خۇددى ئىنسان تىرنىقىنى ئېلىۋاتقان ۋاقىتچىلىك تۇيغۇر ھىس 

ئۇ . ىدۇچۈنكى ئۇنىڭغا ئالالھنىڭ پىردەۋىس جەننىتى كۆرسىتىل.قىلىدۇ

. لىدۇكۆز ئالدىغا كې نېئمەتلەر ئېكراندىكى سۈرەتتەكال -جەننەتتىكى نازۇ

 .بۇ كۆرۈنۈشلەر ئالدىدا ئۆلۈمنىڭ ئاچچىقىنى ھىس قىلمايدۇ

پەيغەمبەر : ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلىپ ئېيتىدۇ. 41

ۇش ئۇر ئالالھ يولىدا:  سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دىگەن

لىدىغان پاجىئەنى بىلىپ قىلىۋېتىپ، ھەمراھلىرى قاچسىمۇ، بېشىغا كې

ش قىلغان كىشىنىڭ ھالىدىن تۇرۇپ قاچماي، قېنى تۆكۈلگەنگە قەدەر ئۇرۇ

ھەمدە پەرىشتىلەرگە . ۋە خۇرسەن بولىدۇئالالھنىڭ مەسلىكى كېلىدۇ 

ئىرىشىش،  مېنىڭ موكاپاتىمغا! ئى پەرىشتىلىرىم، قاراڭالر:  مۇنداق دەيدۇ

سىلەرنى گۇۋاھ . ئازابىمدىن ساقلىنىش ئۈچۈن بەندەمنىڭ قېنى تۆكۈلدى

 (ئەبۇ داۋۇت. )قىلىمەنكى ئۇ قۇلۇمنىڭ گۇناھىنى مەغپىرەت قىلدىم

ئابدۇلخەير بىننى سابىت بىننى قەيىس بىننى شەمماس رەزىيەلالھۇ . 47

پ ئەنھۇم ئاتىسىدىن، ئاتىسى ئۇنىڭ چوڭ دادىسىدىن رىۋايەت قىلى

ئۇممۇ خەلالھ ئىسىملىك زىننەتلەنگەن ۋە نىقاپ ئىچىدە بىر ئايال  : ئېيتىدۇ

پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ ھوزۇرىغا كىرىپ، ئالالھ 
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سۇئال ( مەرتىۋىسى ھەققىدە)يولىدا شەھىد قىلىنغان بىر ئوغلىنىڭ 

 .سورىدى

ئوغلىڭىز  بولۇپ كەتكەن ېھىتش: ئۇ ئايالغا ساھابىلەردىن بەزىسى

گەن ئىدى، رەتلىك كىيىنىۋاپسىزغۇ؟ دېتوغرىسىدا سوراۋاتىسىز، ئەمما سىز 

اممۇ ھاياتىمدىن ئايرىلغىنىم يوق ئوغلۇمدىن ئايرىلغان بولس: ئۇ ئايال

پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئۇ ئايالغا مۇنۇالرنى دېگەەندە 

 .بار پاتىمۇكا-نىڭ ئەجرېھىتئوغلىڭىزغا ئىككى ش: ئېيتقان

رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى : نىمە ئۈچۈن؟ دەپ سورىغاندا: ئايال

 (ئەبۇ داۋۇت. )دىدى-چۇنكى ئۇ ئەھلى كىتاب بىلەن ئۇرۇشتى،: ۋەسەللەم

بۇ ھەدىستىنى شۇنى بىلىۋېلىشىمىز الزىم؛ ئەھلى كىتاب بىلەن 

ڭ نىېھىتمەزكۇر ھەدىستىكى ش. ئۇرۇشۇشنىڭ ساۋابى ناھايتى بۆيۈكتۇر

ئەھلى كىتاب بىلەن   -ئەجرىگە ئىرىشىشتىكى سەۋەپ ېھەتئىككى ش

 .بولغانئۇرۇشقانلىقى 

دۇنيا مىقياسىدا ئىسالم دىنىغا،  دىمۇھازىرقى دەۋىر:  ئەھلى كىتاب

مۇسۇلمانالرغا ئەشەددى دەرىجىدە زەھەرخەندىلىك قىلىۋاتقان قانخور 

 .يەھۇدىيالر ھەمدە خىرىستىيانالردۇر

شرىكالرغا قارشىال ئەمەس بەلكى يەر يۈزىدە ئالالھنىڭ پەقەت مۇ تجىھا

قارشى تۇرغان دۈشمەنلەرنىڭ  كۆرسەتمىسى بويىچە ياشاش ئىستىلىغا

مۆئمىنلەر تىلى، ئىرقى ۋە ياشاۋاتقان . ھەممىسىگە قارشى ئېلىپ بېرىلىدۇ

الئىالھە ئىللەلالھ، »يۇرتىنىڭ قانداق بولىشىدىن قەتئى نەزەر ئىش قىلىپ 

، خۇددى بىر ئائىلە  دەپ ئىمان ئېيتقان ھەركىم« ۇن رەسۇلۇلالھمۇھەممەد

ھىساپالنغانلىقىغا ئوخشاش  ۋە بىر ئۈممەت قېرنداش كىشىلىرىدەك

ىتابقىچە، بۇددىستتىن تارتىپ كاپىرالرمۇ مۇشرىكتىن تارتىپ ئەھلى ك
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ھەممىسى ئىبلىسنىڭ . قىچە ھەممىسى پەرقسىز ھىساپلىنىدۇئاتېئىست

باشقىدەك كۆرۈنگىنى بىلەن زامانى -قارىماققا باشقا. لەشكەرلىرىدۇر

كەلگەندە ئىسالمغا قارشى، مۇسۇلمانالرغا بېسىم ئىشلىتىشتە ناھەق 

 .بۇنىڭ ئېنىق شاھىدى دەۋرىمىزمۇ. ھەمكارلىشىدۇ ئارا-دا ئۆزقىلمىشالر

سەھىل بىننى ھەنىف رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىشچە، . 42

چىن قەلبىدىن : ھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دىگەنپەيغەمبەر سەللەلال

بولۇشنى تىلىسە، ياتىقىدا يېتىپ ئۆلۈپ  ېھىتچىقىرىپ ئالالھتىن ش

.  لىك مەرتىۋىسىگە ئىرىشتۈرىدۇېھىتكەتكەن تەقدىردىمۇ ئالالھ ئۇنى ش

 (.بۇخارى ۋە باشقا بەش ھەدىس ئىماملىرى)

رىۋايەت قىلىنىدۇ، ئۇ خۇزەيم بىننى باتىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 45

ئالالھ :  گەنلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېپەيغەمبەر سەللە: ئېيتىدۇ

. ھەسسە ساۋاپ يېزىلىدۇ 511قىلغۇچىغا ( چىقىم)نەپىقە  ەريولىدا بىر

 (تىرمىزى، نەسەئى)

دىن رىۋايەت قىلىنىشىچە، ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 40

لىق، كىچىككىنە بۇالق جايالشقان بىر ردىن بىرى سۈيى تاتساھابىال

:  جىلغىدىن ئۆتكەن ۋە بۇ يەر ئۇنىڭغا يېقىپ قالغان، ھەمدە

دېگەننى ئارزۇ « يالغۇز مۇشۇ يەردە ياشىسامكەنئىنسانالردىن ئايرىلىپ »

يھى ۋەسەللەمگە ئۇنىڭ پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلە. قىلىپ قالغان ئىكەن

! بۇنداق قىلما »: ئۇ كىشىگە (ۋ.س)الھ بۇ ئارزۇسى يەتكۈزۈلگەندە رەسۇلۇل

چۈنكى ئالالھ يولىدىكى ئاز بىر ھەرىكەت سىلەرنىڭ بىرىڭالر ئۆيىدە 

ئالالھنىڭ سىلەرنى . ناماز قىلغىنىدىنمۇ ئەۋزەلدۇر( نەفلى)يەتمىش يىل 

مەغپىرىتىگە ئېلىپ جەننىتىگە داخىل قىلىشىنى ياقتۇرمامسىلەر؟ ئۇنداق 

كىمىكى ئالالھ يولىدا تۆگە ئۈستىدە ! ھاد قىلىڭالرئىكەن، ئالالھ يولىدا جى

 (تىرمىزى. )دىدى – «مۇقەررەردۇرئۇرۇش قىلسا جەننەتكە كىرىشى 
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مىقدام بىننى مەئدىيكەرەب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىشچە، . 46

كە ېھىتھەر ش: گەنلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېپەيغەمبەر سەللە

ئەڭ دەسلەپتە گۇناھى كەچۈرۈم . 4 :ئالتە موكاپات بارئالالھ ھوزۇرىدا 

قەبرە ئازابىدىن خاالس . 1.  جەننەتتىكى ئورنىنى كۆرىدۇ. 7.قىلىنىدۇ

. 7.  دىن خاتىرجەم قىلىنىدۇ(مەھشەر)ئەڭ بۆيۈك قورقۇنچ . 1.  بولىدۇ

لۇق تاجى كەيدۇرىلىدۇكى، ئۇ تاجنىڭ ياقۇتى دۇنيا ۋە ئۇنىڭ غبېشىغا ئۇلۇ

ئەيىن بىلەن ھۇرۇل 57. 2. ەرسىدىن قىممەتلىكتۇرھەممە ن ئىچىدىكى

. يېقىنىغا شاپائەت قىلىش پۇرسىتىگە ئېرىشىدۇ 51دۇ ۋە ئۆيلەندۈرىلى

 (تىرمىزى، ئىبنى ماججە)

. ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىپ مۇنداق دەيدۇ.  20

جىھادتىن :  ىدىپەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئېيتقان ئ

ھېچبىر ئىزنا بەلگە يوق ھالدا ئالالھ ھوزۇرىغا بارغان كىشى ئالالھقا 

 .ناكا ھالەتتە يولۇقىدۇ( بىرەر ئەزاسى)

پەيغەمبەر :  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ ئەنەس .17

خالىس نىيەت بىلەن : سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دىگەن

بواللمىسىمۇ ئالالھ ئۇ  ېھىتشەھىد بولۇشنى تىلىسە، گەرچە شئالالھتىن 

 (مۇسلىم. )لىك مەرتىۋىسىنى بىرىدۇېھىتكىشىگە ش

ئوسمان بىننى ئەففان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر سەللەلالھۇ . 77

لالھۇ ئەلەيھى پەيغەمبەر سەللە:  ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن رىۋايەت قىلىدۇ

الھ يولىدا بىر كېچە قاراۋۇللۇق قىلغان كىشى ئال: گەنۋەسەللەم مۇنداق دې

مىڭ كېچىنى روزا ۋە نەپلى ناماز بىلەن ئۆتكۈزگەن كىشىنىڭ ساۋابىغا 

 (ئىبنى ماجە. )ئىرىشىدۇ



 

27 
 

پەيغەمبەر :  ئەبۇ دەردائ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى. 71

م ئۇرۇش دېڭىزدا بىر قېتى: گەنلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېسەللە

دېڭىزدا . قىلىش، قۇرۇقلۇقتا ئون قېتىم ئۇرۇش قىلغان بىلەن باراۋەردۇر

كىشى ئالالھ يولىدا ئاققان قانغا  يول ئالغان (غازات قىلىش ئۈچۈن)

 (ئىبنى ماجە. )بويالغان كىشىگە ئوخشاش بولىدۇ

پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بۇھەدىس ئارقىلىق دېڭىز 

 ۋە بۇ ساھەدە غازات قىلىشنىڭ ساھىللىرىنى قوغداشنىڭۋە  لىنيەلىرى

 .موھىم ئىكەنلىكىگە ئىشارەت قىلغان

جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىندى، ئۇ . 71

ئىبنى ھىزام ئوھۇد كۈنىسى  ىرئابدۇلالھ ئىبنى ئەم: مۇنداق دەيدۇ

ئى : ۋەسەللەم ئېيتتىئۆلتۈرىلىۋىدى، پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى 

ىرەيمۇ؟  مەن باش ئالالھ تائاال ئاتىڭىزغا ئېيتقان سۆزنى دەپ ب! جابىر

ئالالھ : پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئېيتتىدىدىم، -ئۈستىگە

سۆزلىگەنلىكى كىشىگە پەردە ئارقىسىدىن سۆزلىدى، بىراق ئاتىڭىزغا 

مەندىن خالىغىنىڭنى ! ى قۇلۇمئ: ئاشكارا تۇرۇپ سۆزلىدى ۋە مۇنداق دىدى

نى تىرىلدۈرگىنكى ئى ئالالھىم  مې: ابدۇلالھ ئېيتتىئ. بىرىمەن! سورا 

: دىكىتەئاال دې ئالالھ.سىنىڭ يولۇڭدا يەنە ئىككىنچى قېتىم ئۆلتۈرىلەي

( دۇنياغا)ئەزەلى تەقدىرىمدە بىر قېتىم ئۆلگەن كىشى ئىككىنچى قېتىم 

 بارمۇ؟ باشقا ئىستىكىڭ . قايتۇرۇلمايدۇ

لغانالرغا بۇ خەۋەرنى يەتكۈزگەن قا( ھايات)ئارقامدا ! ئى رەببىم: ئابدۇلالھ

ئالالھنىڭ »: بۇ ھەقتە ئالالھ مۇنۇ ئايەتنى نازىل قىلدىدېۋىدى  -!بولسىال

بولغانالرنى ئۆلۈك دەپ گۇمان قىلمىغىن، بەلكى ئۇالر تىرىك  ېھىتيولىدا ش

ئال ئىمران . )بەھرىمەن قىلىنىدۇ بولۇپ، ئالالھنىڭ دەرگاھىدىكى رىزىقتىن

 .51  ) 
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رەسۇلۇلالھ : ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئاتىسىدىن رىۋايەت قىلىدۇ. 77

 تئالالھ يولىدا جىھا: گەن ئىدىلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېسەللە

ئۇنىڭ  ۋە دەم قىلىشىم، دۇنيابىرسىگە ئەتىگەن ياكى ئاخشام يارقىلغان 

 (ئىبنى ماجە. )سىدىن ئەۋزەل ۋە ئۈستۈندۇرئىچىدىكى ھەممە نەر

پەيغەمبەر : ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلىپ ئېيتىدۇ. 72

ئالالھنىڭ كارۋىنى :  دىىسەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دىگەن ئ

ئىھراملىق كىيىمنى كىيىپ، . ) ھەج ئادا قىلغۇچى. 7.  غازى. 4. ئۈچتۇر

پ قىلغان، ئەرەفە كۈنى ئەرەفات تېغىغا چىققان، بايرام يەتتە قېتىم تاۋا

ئۆمرە ھەج ئادا قىلغۇچى . 1(   كۈنى مىناغا كىلىپ قۇربانىق قىلغان كىشى

(  مىنا ۋە ئەرافاتقا بارماي ھەجنىڭ باشقا پائالىيەتلىرىنى قىلغان كىشى)

 (مۇسلىم)

لالھۇ سەللە پەيغەمبەر. رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلىدۇ ئەبۇ دەردا. 75

بولغان كىشى قىيامەت كۈنى  ېھىتش:  گەنئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دې

 (ئەبۇ داۋۇد. )ئەقرىبالىرىدىن يەتمىش كىشىگە شاپائەت قىلىدۇ-خىش

ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلىپ ئيېتىدۇ، . 70

-نىسى ئېلىم : گەنەسەللەم مۇنداق دېپەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋ

سېتىم قىلىپ، زىرائەت بىلەن ئاۋارە بولۇپ جىھاد قىلىشنى تەرك 

ئەتسەڭالر، ئالالھ دىنىڭالرغا قايتمىغۇچىلىك ئۈستىڭالردىن ئېلىپ 

ئەھمەد، ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت .  )تاشلىمايدىغان بىر خارلىققا  مۇپتىال قىلىدۇ

 .(قىلغان، ھاكىم سەھى دىگەن

پەيغەمبەر . لالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيە. 76

سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ساھابىلەر بىلەن بىرگە يۈرۈپ، 

، مۇشرىكالر قەدەم تەشرىپ قىلغان ئىدىمۇشرىكالردىن بۇرۇن بەدرىگە 
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 »:لىۋىدى پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ساھابىالرغاېتىپ كيې

مىنچىلىك بولغان جەننەتكە كىرىش زې-سمانڭلىكى ئاكە! ئى ساھابىلىرىم

 )بەخ -ئۆمەر ئىبنى ھەممام بەخ دېگەندە«!ئۈچۈن ئورنۇڭالردىن تۇرۇڭالر

 پەيغەمبەر سەللەلالھۇ  ،دېدى( مەنىدە دېگەندەك پاھ-پاھ ياخشى،بەك 

مىگە بۇنداق دەيسىز؟ دەپ سورىغاندا نې! ئەلەيھى ۋەسەللەم، ئى ئۆمەير

پەيغەمبەر . دىدى -لۇشۇم ئۈچۈن شۇنداق دىدىمجەننەت ئەھلى بو: ئۆمەير

 .دىدى -«سىز جەننەت ئەھلىدىن»: سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

:  بۇ ھەدىسنى رىۋايەت قىلغان ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئېيتىدۇ

: ئۆمەير خالتىسىدىن بىر قانچە خورما ئالدى ۋە ئۇالرنى يەۋېتىپ ئېيتتى

بولغىچىلىك ھايات قالسام ئۇ بەكمۇ ئۇزۇن  ئەگەر خورمىلىرىمنى يەپ

دىدى ۋە قولىدىكى خورمىالرنى چۆرۈپ تاشالپ كاپىرالرغا  -ھاياتتۇر

 .بولدى ېھىتئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇپ ش. قارشى ھوجۇمنى باشلىدى

بىز رۇم : ئەبۇ ئىمران رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلىپ ئېيتىدۇ. 11

چىقىپ  ئۇدۇلكۈچ بىلەن بىزگە  رۇمالر زور ئەسكىرى. شەھرىدە ئىدۇق

ئاتلىنىپ  رەۋىشتەبىزمۇ ئۇالر بىلەن تەڭ، بەلكى ئۇالردىنمۇ كۆپ  كەلدى،

ئۇقبە ئىبنى ئامىر  اغدا مىسىر ئەسكەرلىرىنىڭ باشقۇماندىنىبۇ چ. چىقتۇق

كۇماندىرى بولسا  ئالدىنقى سەپنىڭ دۈشمەنگە قارشى تىزىلغان بولۇپ،

ۇلمانالر ئىچىدىن بىرى رۇم سىپىگە بۆسۈپ مۇس  ،فۇزالە بىن ئۇبەيد ئىدى

ئۆزى  -ئۆزىنى! سۇبھانەلالھ»: بۇ ۋاقىتتا باشقا مۇسۇلمانالر. كىرىپ كەتتى

بۇنى ئاڭلىغان ئەبۇ ئەييۇب  چوقان سېلىشتى،دەپ  «ھاالكەتكە ئاتتى

ئۆزۈڭالرنى »سىلەر بۇ  !  ئى خااليىق:  دىېئەنسارى قوپۇپ مۇنداق د

گەن ئايەتنى ئەسلى مەنىسىدىن ېد «ھاالكەتكە تاشلىماڭالر

بۇ ئايەت بىز ئەنسارالر توغرىسىدا نازىل  ۋەھالەنكى.بۇرۇۋېتىۋاتىسىلەر

ئەگەشكۈچىلىرى ئىسالم دىنى كۈچلىنىپ، ھەر يەردە . بولغان ئىدى

پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى  ەمەيدانغا كەلگەن مەزگىللەرد
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ماللىرىمىزدىن -پۇل» :  مۇنداق دىيشكەن ئىدۇق ۋەسەللەمدىن يوشۇرۇنچە

ئەزىز قىلدى . ئىسالم دىنىنى غەلبىگە ئىرىشتۈردى تەئاال ، ئالالھئايرىلدۇق

ئەمدى ئىقتىسادىمىزنى ياخشىالشقا . كۆپەيدى قوللىغۇچىلىرىۋە 

 «!يلىقىلمائۇرۇشالرغا ئىشتىراك ! تىرىشايلى

پ رىېسۆزلىرىمىزگە رەددىيە ب بىزنىڭ مەزكۇرئالالھ تائاال بۇ چاغدا 

بۇ .  ەسەللەمگە بۇ ئايەتنى نازىل قىلغانپەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋ

-مالتىش، مالغا بېرىلىپ كې-الكەت بولسا پۇلئايەتتە نەزەردە تۇتۇلغان ھا

بۇ ۋەجىدىن . تىشتۇردۇنيانى كۆپەيتىمەن دەپ ئۇرۇشنى تەرك ئې

دۈشمەننىڭ سىپىنى يېرىش ئۈچۈن دۈشمەن سېپىگە شۇڭغۇپ كىرىش 

 .ىزمۇ ئۆزىنى ھاالكەتكە ئاتقانلىق بولمايدۇھەرگ

ئەبۇ ئەييۇب ئەنسارى ئۆمرىنىڭ ئاخىرىغا قەدەر :  ئەبۇ ئىمران ئېيتىدۇ

. ۋە شۇ يەردە دەپنە قىلىندى ېھىت بولدىئۇرۇشقا قاتنىشىپ، رۇمدا ش

 (تىرمىزى)

ئەبۇ ئەييۇب ئەنسارى رەزىيەلالھۇ !  مۇالھىزە قىلىڭ!  ئى دىنى قېرىندىشىم

 ياشىنىپ قالغان ئىدى، تا خېلىالۋاقت تىلغا ئالغان بۇ سۆزلەرنى  ئەنھۇ

لېكىن بونىڭغا قارىماي قەلبى، روھى ۋە ئىمانى جەڭگىۋارلىق بىلەن تولۇپ 

ۇپ، مەنىۋى كۈچ بەخىش ئەتكەن ساھەبە بول تەئاال ئالالھ. تاشقان ئىدى

چۈن رىشىشى ۋە يۈكسىلىشى ئۈېغەلبىگە ئ مۇسۇلمانالرنىڭبارلىق غايىسى 

بۇ خىل  ئۇنىڭدىكى شانلىق ۋە پوالتتەك ئىسالمى ئىرادە. ئىدى

 .جەڭگىۋارلىققا تۈرتكە بولغان بولسا كېرەك

ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر  سەللەلالھۇ ئەلەيھى . 31
لالھۇ رەسۇلۇلالھ سەللە: ۋەسەللەمدىن رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

 گىمۇئۇرۇش قىلماي ھەتتا قەلبى: ەن ئىدىگئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دې
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ئۈستىدە  مۇناپىقلىق ئۆلۈپ كەتكەن كىشى بىر پارچەتۇتۇپ   پۈكمەيبۇنى 
 (مۇسلىم، ئەبۇ داۋۇد. )ئۆلۈپ كەتكەن بولىدۇ

 
 

 جىھادنىڭ ھۆكمى
 

 
غازات ئادەتتىكى ئەھۋالدا -تگە قارشى ئېلىپ بېرىلغان جىھادۈشمەن
تىن تاشقىرى شارائىت ۋە ئادەت -شەرت  نلېكىن مۇئەييە. كۇپايىدۇر پەرزى

 .ئەيىنگە ئايلىنىدۇ ئەھۋال ئاستىدا پەرزى
ئىش  ىتى مۇھەممەدنىڭ ھەممىسىنىڭ زىممىسىدىكىئۈمم  -كۇپايە پەرزى

بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىر قىسمى ئورۇندىسا قالغانلىرىدىن ساقىت 
ە مۇسۇلمانالر مۇميۈزلۈك ھەممۇئ بەجا كەلتۈرمىسەلېكىن ھېچكىم  ،بولىدۇ

 .گۇناھكار بولىدۇ
 بولغان كېرەك بىۋاستە ئورۇندىشى ئۆزىھەر بىر مۇسۇلمان   -پەرىز ئەيىن

 .دىنى بۇرچتۇر
قۇرئان كەرىمدىكى مۇنۇ  دەلىلىىڭ پەرىز ئىكەنلىكىنىڭ ئىلمى تنجىھا

 (742. بەقەرە)« سىلەرگە جىھاد پەرىز قىلىندى». ئايەتتۇر
ئەما، توكور، )ئۆزرىسىز »لىلى؛ ۇرئاندىكى دەپەرىز كۇپايە ئىكەنلىكىنىڭ ق

جىھادقا ( رىسى بارالر بۇنىڭدىن مۇستەسناش ئۆزسەلگە ئوخشاكې
چىقمىغانالر ئالالھ يولىدا ماللىرىنى، جانلىرىنى تىكىپ جىھاد قىلغۇچىالر 

ئالالھ ماللىرىنى، جانلىرىنى تىكىپ جىھاد . بىلەن باراۋەر بولمايدۇ
بۇ . قمىغانالردىن بىر دەرىجە ئۈستۈن قىلدىقىلغۇچىالرنى جىھادقا چى

يەنى ئۆزرىسى بولۇپ جىھادقا چىقالمىغانالر ۋە )ئىككى خىل كىشىلەر 
ئالالھ . نىڭ ھەممىسىگە ئالالھ جەننەتنى ۋەدە قىلدى(جىھادقا چىققۇچىالر

ئۆزرىسىز تۇرۇپ )جىھاد قىلغۇرچىالرغا بۆيۈك ئەجىر ئاتا قىلىپ، ئۇالرنى 
 (67.  نىسا . )قىلدى( الردىن ئارتۇقجىھادقا چىقمىغان

 -ت ئادەتتىكى ئەھۋال ئاستىدا مۆئمىنلەرنىڭ ھەممىسى بىردەك جىھا
، الرچوالق-ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئاقساق. چىقالىشى مۈمكىن ئەمەس غازاتقا
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 ،مېيىپالر، ھەددىدىن ئارتۇق ياشىنىپ قالغانالر ۋە نارەسىدە بوۋاقالر
بېقىشقا  نىكلەرسەللەرگە ئوخشاش ئۆزۈرلۈئايالالر، كىشۇنداقال ھامىلدار 

 .تېگىشلىك مەلۇم كىشىلەر كىرەك
يەنە جىھادقا كەتكەن مۇجاھىدالرنىڭ ئىشلىرىنى ئۈستىگە ئالىدىغان، شۇ 

ئۈگىنىدىغان، دىنى ئۈگىتىدىغان ۋە مەرىپەت -جەمئىيەتكە پايدىلىق ئىلىم
ر جىھادقا تەربىيە ئېلىپ بارىدىغان بىر تۈركۈم كىشىلە-خىزمەت، تەلىم

چىقمىسىمۇ باشقا مەلۇم كىشىلەر شۇالرغا ۋەكالەتەن جىھادقا چىقسا، 
 .ئۇالرنىڭ ھەممىسىدىن جىھاد پەررزى ئادا بولغان بولىدۇ

كىچىك پۈتۈن مۇسۇلمانالر  -قېرى، چوڭ-بىراق پەۋقۇلئاددە ياش
ىپ، قولىغا بولمايدىغان، ھەممە ئىشنى تەرك ئېت سەپەرۋەرلىككە ئاتالنمىسا

ل ئېلىپ ئۆزلىرىنى زۇلۇمدىن قۇتۇلدۇرمىسا، ئىسالم دۈشمەنلىرىنى قۇرا
 ئەركىنلىككە ئېرىشىشىگە، دىننىڭ ھېچ توسالغۇسىز تارمار قىلىپ

كاپالەتلىك قىلمىسا بولمايدىغان ئەھۋالالردا جەڭگە ئاتلىنىش ھەر بىر 
 .مۇسۇلماننىڭ ئۈستىگە پەرىز ئەيىن بولىدۇ

 
 

 ھىجازدىكى چاغ ئۇمۇمالشقان ئىسالم دىنى 
 

 سەكتىن ياسىۋالغان بۇت ھەيكەللەرگە كې-ئىنسانالر ئۆزلىرى تاش
بوۋىسىدىن تارتىپ ئەنئەنىلىشىپ كەتكەن بۇتقا -ئاتا. تېۋىناتتىچوقۇناتتى،

چوقۇنۇش ئىشىنى ئۇالر ئالالھقا يېقىنالشتۇرىدىغان ۋاستە دەپ 
كېسەكتىن مەدەت تىلەيدىغان دەرىجىدە -جانسىز تاش.قارايتتى

اپاتلىق، جاھالەت پاتقىقىغا چۈمگەن ئۇ ئىنسانالرنىڭ ئىجتىمائى خۇر
تۈزىمىدىمۇ ئىزىش، قۇل قىلىش قاتارلىق ئادالەتسىزلىكلەرنىڭ ھەممىسى 

. سوقاتتى-خوجايىن قۇلنى خالىغانچە ئۇرۇپ. ئەۋىج ئالغان ئىدى
 .بۇنىڭ ھېچقانداق سورىقى بولمايتتىۈۋېتەتتى،ئۆلتۈر

نۇمۇسىنى سېتىش ئارقىلىق -سېلىنىپ، ئىپپەتياش چۆرىلەر بازارالرغا  
بىر قانچە ئەر بىلەن ئورتاق  لبىر ئايا. خوجايىن پۇل تاپاتتى

مالغا ئوخشاش ۋارىسالرغا -ئۈگەي ئانا خۇددى پۇل. ئۆيلەندۈرىلەتتى
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قىز بالىالرنى شۇنداق خوراليتتىكى، بالىسى قىز . مىراس سۈپىتىدە قاالتتى
ولى بىلەن ئۆز ق جەمئيىتنىڭ بېسىمى تۈپەيلى تۇغۇلسىال كۆپۈنچە ھالالردا

 .ئورا كوالپ كۆمىۋېتىشكە مەقبۇر قاالتتى
تۈزۈملەردىن -سىياسى ۋە ئەخالقى، قانۇن ھىجازدەۋرىدىكى جاھىلىيەت 

ئاممىۋى خەلق ئاساسەن چارۋىچىلىق بىلەن . تامامەن مەھرۇم ئىدى
پات -لۇپ، پاتئارا قەبىلە، ئايماقالرغا بۆلۈنگەن بو-ئۆز. شۇغۇللىناتتى

-بىر قەبىلە ئىككىنچى بىر قەبىلىنى بۇالڭ. ماجرا چىقىپ تۇراتتى-لجىدە
قىزلىرىنىڭ نۇمۇسىنى -مۈلكىنى تارتىۋېلىش، ئايال-تاالڭ قىلىش، مال

قەبىلىلەر . تۆكۈش ۋە قۇل قىلىپ ئىشلىتىش ھەتتا سېتىشنىال ئوياليتتى
دەۋالىرى نەسىللەر  ئوتتۇرسىدا زىددىيەت تۈپەيلى ئىنتىقام ئېلىش ۋە قان

 .بويى تۈگىمەيتتى
سە يەتمىش يەردىن بەل ېئۇرۇش دى ئەينى چاغدىكى ئەرەبىستان خەلقى

ھەتتا شائىرالر قەبىلىسىدىن بىرمۇ كىشىنىڭ ياتىقىدا يېتىپ . باغاليتتى
. ،قوشاق توقۇيتتىبىلەن پەخىرلىنىپ شېئىر يازاتتى ۆلۈپ باقمىغانلىقىئ

. ىرىقىنى ئاڭلىسىال دەرھال يۈگرەيتتىئادەتتىكى ھەركىم ئۇرۇش چاق
مە سەۋەپتىن يۈز بەرگەنلىكى، قايسى قەبىلىگە قارشى ئۇرۇش ئۇرۇشنىڭ نې
تتى ۋە شۇنداق ئۇرۇشقا قېتىال ىنى سۈرۈشتىىمۇ قىلماستىنقىلىدىغانلىق

ھەرقانداق كىشى ياكى قەبىلە بىرەر ئۇرۇشتىن . قىلىشى ئەنئەنە ئىدى
گەن تامغۇ دې« توخۇ يۈرەك»لمايدىغان قېلىپ قالسا، ئۆلگۈچە قۇتۇال

 .قان تۆكۈشنى ئىپتىخار دەپ ھىس قىالتتى. بېسىلىپ قاالتتى
قەۋمىيەتچىلىك، ئىرقۋازلىق،»بىر ئامىل -رنى ئۇرۇشقا ئىتتىرگەن بىردىنئۇال

 رىمانلىق نامى ئېلىش، ئىنتىقاميۇرتۋازلىق، غەنىمەت قولغا كەلتۈرۈش، قەھ
 .ئىدى رئارمانال-رىك ئارزۇگەندەك چىدې «ئېلىش ئارزۇسى
بۇرۇنقى ئەرەپلەرنى ئۇرۇشقا ئىتتىرىدىغان يەنە بىر ئامىل  iئىسالمىيەتتىن

بىر . ماختىنىش ئارزۇسى بولۇپ، بۇ ئارزۇ ئۇالردا ئىنتايىن ئېغىر ئىدى
ئەرەپنىڭ ئەڭ بۆيۈك ئارزۇسى ئۆزى كەيگەن كىيىمنىڭ ئوخشىشىنى يەنە 

ماللىرى سۇ ئىچكەن كۆلچەكتىن -رۋابىرسىنىڭ كەيمەسلىكى، ئۆزىنىڭ چا
قىسقىسى . ئۇالقلىرى ھېچ سۇ ئىچمەسلىكى ئىدى -چارۋا  باشقىالرنىڭ 

دېگەندەك « پەرەسلىكئابرۇي كۆز قىلىش، -مەنمەنچىلىك،كۆزچوڭچىلىق،»
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 -ئابروي،ئەمەل -،يۈزبايلىق ئەۋج ئېلىپ كەتكەن بولۇپ چىرىكلىك
قىنلىشىپ قالسا بۇنىڭغا جەھەتلەردە باشقا بىرسى ئۆزىگە يې مەنسەپ

ماجرا تۇغدۇرۇپ رەقىبىنى كۆزدىن  –جېدەل دە  -چىداپ تۇرالمايتتى
 .يوقىتىشنىڭ كۇيىغا چۈشەتتى

بىللە يەنە ئۇالر قارشى تەرەپتىكى قەبىلىدىن ئۇرۇشقانالر بىلەن 
. قىز ۋەنارەسىدىلەرنىمۇ ئۆلتۈرىۋىتەتتى-، خوتۇنسال -ئۇرۇشمغان قېرى

دۈشمەن تەرەپنىڭ ئاياللىرىنى ۇتۇشقا تىرىشاتتى،ئۇرۇق ئەجدادىنى قۇر
مەغلۇپ . ئۇالرنىڭ يۈزىنى تۆكۈش ئۈچۈن بىر ۋاستە سۈپىتىدە قوللىناتتى

ئاستى -قىزلىرىنى ھېچ ئىككىلەنمەستىن ئاياق-بولغان قەبىلىنىڭ خوتۇن
نوقتىدىن بولسىمۇ ئۇالر دۈشمەنلىرىنى جازاالشتىمۇ ھېچ ئىنسانى . قىالتتى
ئۇرۇشتا ئەسىر چۈشكەنلەرنى . تىرىك ئوت قوياتتى،قىلمايتتى دىللىكرەھىم

ئەسىرلەر . ھايۋاناتالرغىمۇ ئېلىپ بارغىلى بولمايدىغان خورلۇققا ئىتتىرەتتى
: مەسىلەن.رەتتىېقىستاقالر تۈپەيلى جان ب-كۆپ ھالالردا مۇشۇنداق قىيىن

ەيھى ئۇكەل بىلەن ئۇراينا قەبىلە مۇشرىكلىرى پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەل
قوللىرىنى -ن ساھابىلىرىنىڭ پۇتتۆگە بېقىۋاتقا بىگۇناھ ۋەسەللەمنىڭ

 .سىپ، كۆزلىرىنى ئويۇپ، سۇسىز چۆلگە تاشالپ قويغان ئىدىكې
قۇالق . ئۇالر ئۇرۇشتا قارشى تەرەپنى ئۆلتۈرۈش بىلەن توختاپ قالمايتتى

ا بىرنىڭ ئارىسىد-بىر. بۇرۇنلىرىنى كىسىپ، يۈرەك باغرىنى يېرىۋىتەتتى
كىچىككىنە كۆڭۈلسىزلىك تۇغۇلسىال بىرى يەنە بىرىنى ئۆلتۈرىۋىتىشكە ۋە 

سۈلھى، كېلىشىم . بىر قوشۇق قېنىنى ئىچىشكە قەسەم قىالتتى
دىگەنلەرگىمۇ بوي سۇنماي، پۇرسەت تاپسىال دۈشمىنىنىڭ جېنىنى تېنىدىن 

 .جۇدا قىلىشقا تىرىشاتتى
لەردە ئەرەبىستاننىڭ ئىسالم دىنى يىتىپ كەلگەن دەۋىر غمەك ئۇلۇدې

 .ئىدى چىرىك ئومۇمى ئەھۋالى مانا موشۇنداق
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 ئۇ زاماندىكى دۇنيانىڭ ئومۇمى ئەھۋالى

 
، چاقىرغانلىقىمەرىپەتكە -ئىسالم دىنىنىڭ پۈتۈن دۇنيانى يورۇقلۇق، ئىلىم»
ا ، دۇنيئېزىلىشكە قارشى تۇرغانلىقى -ئۇدالىزىم، بۇرجۇئازىيە، ئېزىشپې

،  مۇھەببەتكە ئۈندىگەنلىكى –راۋەرلىك، سۆيگۈ ۋە مېھىر با-خەلقىنى باپ
جاھانگىرلىك، مۇستەملىكىچىلىك ۋە ئاسمىالتسىيەلەرگە قەتئى قارشى 

يېتەكلىگەنلىكى تۇرغانلىقى، ئىنسانىيەتنى ھۆر، ئەركىنلىككە 
ھەقىقى يوسۇندا تونۇپ يىتىش ئۈچۈن، ئۇلۇق دىنىمىز  نى«قاتارلىقالر

ىر قۇر كۆزدىن دۇنيانىڭ ئەھۋالىنى  ئاز بولسىمۇ  ب ئومۇملىشىشتىن بۇرۇنقى
 .لىدۇكەچۈرۈشكە توغرا كې

ئىسالم دىنى ئومۇمالشقان مەزگىلدە دۇنيادىكى بۆيۈك دۆلەت ۋىزانتىيە 
ئىمپىرىيەسى، مىسىر، ھىندىستان ۋە باشقا ( ئىران)ئىمپىرىيەسى، پارىس 

 .ىدىدۆلەتلەرمۇ ئەرەپ يېرىم ئارىلىدىن بەك پەرقلىق ئەمەس ئ
بۇ دۆلەتلەردە ئىنسانالر پۈتۈنلەي بىر خۇدالىق ئەقىدىسىدىن ئۇزاقالشقان 

ۈزۈپ، بولۇپ، خىرىستىيانالر بولسا ئالالبۇرۇن دىنلىرىغا ئۆزگەرتىش كىرگ
زىلەر ئوتقا بە. تىقادقا چۆككەن ئىدىلىق ئويدۇرما ئې«ئۈچ ئىالھ»

مەسىلەن كونا مىسىردا بوقىغا )رچوقۇنسا، بەزى خەلقلە
ھايۋاناتالرغا  (ۇنغاندەك،ھىندىستاندا كالىنى ئۇلۇغ بىلگەندەكچوق

دەرەخلەرگە تېۋىنىدىغان خۇراپاتلىق -چوقۇنىدىغان، كونا تاش، دەل
بۇددىزىم ۋە شامان دىنى كەڭ تارقالغان . ئېقىملىرى ئەۋىج ئالغان ئىدى

 .ئىدى
شىپ كۆلەمدە ئومۇملى-كىشىلەر ئوتتۇرىسىدا ئىرىقچىلىق، تەبىقىۋازلىق كەڭ

كەمبەغەللىك دىگەنلەر گۇياكى -قۇل، باي-كەتكەن بولۇپ، ئاقسۆڭەك
باشقا -ئارا ئوخشاشماسلىققا ئىگە بولغان باشقا-ئىكى خىل ئۆز

 .مەخلۇقالردەك پەرىقلىنەتتى
بولۇپ ئىشچى،  ئىلكىدەئاقسۆڭەكلەرنىڭ  بىر قىسىمسىياسى ھوقۇق 

مۈرۋايەت شۇ ھۈنەرۋەن، كاسىپالر، چارۋىچى، دېھقانالر قاتلىمى ئۆ
ئۇالر يۈكسىلىش،  .ئاقسۆڭەكلەرگە ھەقسىز ئىشلەشكە مەجبۇر ئىدى



 

36 
 

دۆلەت شاھ، . ھوقۇق تۇتۇش دىگەنلەرنى خىيالىغىمۇ كەلتۈرەلمەيتتى
ئەۋالدقا مىراس -ئەرباپلىرى ۋە ئەمەلدارالرنىڭ ھوقۇق ئىمتىيازى ئەۋالدتىن

. ن ئىشلىتەتتىئۇالر  پۈتۈن خەلقنى ئۆزلىرىنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈ. قاالتتى
ھەممە پىشكەللىك . ىكى يوق ئىدىكۆپچىلىكنىڭ پىكىر قىلىش ئەركىنل

زارىنى ھېچكىم -ھۇئۇالرنىڭ ئا. لەتتىېبىچارىلەرگىال ك -ئاجىز  گۈدەك ېد
. تسىمانالشقان ئىدىئاقسۆڭەك ئەمەلدارالر بەئەينى بۇ،تىڭشىمايتتى

نىڭ ئېغىزىدىن ئۇالر ،گەن، ئەتكىنى ئەتكەن ئىدىېگىنى دېئۆزلىرىنىڭ د
شىدىن قەتئى نەزەر خاتا بولى-چىققان بۇيرۇق شەرتسىز ھالدا  توغرا

ئۇالردا ئىسالم تەلىماتلىرىدىكىدەك پىكىر . رەك ئىدىېئورۇندىلىشى ك
ىش گەنلەردىن سۆز ئېچېشەپقەت د-كىشىلىك ھوقۇق، مېھىر  ئەركىنلىكى،

ىشى سۇغا پۈتۈن دۇنيا گوياكى ئۇسسۇز ك . ئەسال مۈمكىن ئەمەس ئىدى
، قا ئىگەبىر دۇنيا قاراشئېسىل  ئوخشاش   غاتەشنا بولغاندەك ئىسالم

يىگانە -بىرىگە قۇل بولۇپ قېلىشتىن قۇتۇلدۇرۇپ، يەككە -بىر نىئىنسانالر
تەڭرىگىال بوي سۇنۇشقا چاقىرىق قىلىدىغان، ئىنسانالرنى بىرلىك ، 

اد ياشاشقا باراۋەرلىك، قېرىنداشلىق رىشتى بىلەن خاتىرجەم ۋە باياش
 .ئېلىپ بارىدىغان ئەڭ ئادىل بىر تۈزۈمگە تەلپۈنەتتى

تى مۇھەممەدۇن رەسۇلۇلالھ ىرنابى ئالالھ دەل بۇ پەيتتە ھەزاج
ئۇنىڭ قولىدا . سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنى پەيغەمبەرلىككە تاللىدى

بۇ موبارە كىتاب . كەرىم بار ئىدى-تەڭداشسىز مۇجىزە بولغان قۇرئان
-سىل ئەخالقېقانۇن ۋە ئ اش، ئادىل بىرمىزانى، توغرا دۇنيا قار ئىبادەت

تۈزۈم ۋە ناچار -تىقاد، ناھەق قانۇنېىلەتنىڭ سىمۋولى بولۇپ، خۇراپى ئپەز
بۇ ۋەجىدىن مەزكۇر كىتابنى ئېلىپ كەلگەن . ئەخالقالرغا قارشى تۇراتتى

ھى ئىسالم دىنىنىڭ ئەلچىسى مۇھەممەدۇن رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەي
ئەينى دەۋىردىكى . ۋەسەللەم ئوخشىمىغان پۇتلىكاشاڭالرغا دۈچ كەلدى

ئەڭ بىمەنە . بۇت خاراكتىرىنى ئالغان كۈچلەر بېسىم ئىشلىتىشكە باشلىدى
چۈنكى  .كۆردىلەرنى راۋا لەقەملەر بىلەن قارىلىدى، ئېغىر ھاقارەت

الالھقىال بارچە ئىنسانالرنى يىگانە ئپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋەزىپىسى
بارلىق ناچارلىققا قارشى كۆرەش قىلىش، ئەزگۈچى  قۇل بولۇشقا چاقىرىپ

سىنىپالرنى قىلمىشلىرىدىن چەكلەش، ئىنسانالرنى ھۆرلۈككە ئىرىشتۈرۈپ، 
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دۇنيادا ئادالەتنى بەرپا قىلىش بولۇپ، بۇ غايە ئۇالرنىڭ ئومىچىغا توپا 
 گوروھالرستىدىكى ئۇ بايرىقى ئا توغرا قاراششۇڭا باتىل ۋە نا. ساالتتى

 .تەبئى ھالدا پەيغەمبەرنىڭ ئالدىنى توساتتى
دىننى ئىسالم  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا ھالدا 

بۇ ۋاقىت پەيغەمبەر . يىل  مەككىدە خىزمەت ئېلىپ باردى 41يەتكۈزۈپ  
قات -ئەلەھىسساالم ۋە  مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئەڭ قىيىن ئۆتكەل ۋە  قاتمۇ

رۇپ تىلالش، ئىزىش، ئۇ. چاپقۇنالر بىلەن ئۇچراشقان مەزگىل بولدى-بوران
گۈدەك ھەر تەرەپتىن يېغىپ ېۈندۈز دك-گەنلەر كېچەېھاقارەتلەش د

قىستاقالر بىر مىنۇتمۇ باشلىرىدىن نېرى -چىدىغۇسىز قىيىن. تۇراتتى
تەتتى، ېمۈلكىنى بۇالپ ك-لىپ مالېكاپىرالر ئۇشتۇمتۇت ك. كەتمەيتتى

بىراق رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى . تەتتىېىرىگە ئوت قويىۋليئۆ
ياراق بىلەن -ۋەسەللەم بۇ  ۋاقىتتا دۈشمەنلەرگە ھېچقانداق ماددى قۇرال

چۈنكى . قارشى تۇرمىدى، پەقەتال ھەممىنى ئىچىگە يۇتۇپ ئۆتتى
گۈدەك ېئۇنىڭ ئۈستىگە د. ېلىال ئاز ئىدىمۇسۇلمانالرنىڭ سانى تېخى خ

اپاراتالر تۇرغۇزۇلمىغان بولۇپ، موبادا كاپىرالر بىلەن ئېلىشىپ تەشكىلى ئ
ھەتتا قەتلىئام يۈز بىرىشىمۇ . قالسا ئەھۋال تېخىمۇ قىيىنلىشىپ كىتەتتى

رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم . ئىھتىمالغا يېقىن ئىدى
شۇنداق قىلىپ مەككىدىكى . بۇالرنىڭ ھەممىسىنى ناھايتى ياخشى بىلەتتى

 .مۇشەققەتتە ئۆتكۈزگەن ئىدى -ۋاقىتالرنى ئىنتايىن قىيىن، جاپا
 
 

 قىين كۈنلەر
 

چەكلىمىلىرى ئىنسان -ئۇنىڭ بۇيرۇق. دىندۇر قئىسالم تەبئى خاراكتىرلى
، ئورۇندىغىلى ئەمىلىلەشتۈرگىلىپىسخولوگىيسىگە بەكمۇ ئۇيغۇن بولۇپ، 

 .بولمايدىغان ھېچقانداق كۆرسەتمە يوق
بۇ مەزگىلدە مۇسۇلمانالر  ،قلىق ئىدىسپېرا تولىمۇ پەرمەككىدىكى ئاتمو

چىدىغۇسىز ھاقارەت، . ئاجايىپ ئېغىر كۈنلەرنى بېشىدىن ئۆتكۈزدى
 .كۈلپەتلەرگە دۇچاربولدى-دەھشەت ئازار
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كاپىرالر پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە قارشى ھەر خىل 
اشتۇرۇشنى، توختۇتۇشنى ئۇلۇقۋار يولىدىن ئاد. بۆھتانالرنى توقۇپ چىقتى

ئالجىپ قالغان بىرى، سېھىرگەر، يالغانچى،  -اڭ سار. خام خىيال قىلىشتى
ئۇنىڭ ئالالھ . گەنگە ئوخشاش لەقەمالرنى قويۇپ تىلالشتىشائىر دې

كەرىمنى ئىالھى سۆز بولماستىن ئۆزى -دەرگاھىدىن ئېلىپ كەلگەن قۇرئان
ىدىغۇسىز ھاقارەتلىك تىل كاپىرالرنىڭ چ. ئىجاد قىلغان ئەسەر دىيىشتى

( !ئى مۇھەممەد. )كەرىم مۇنداق بايان قىلىپ بىرىدۇ -دەشناملىرىنى قۇرئان
ئالجىغان ( مۇشرىكالر ئېيتقاندەك)نىڭ نېئمىتى بىلەن رەببىڭنىڭسەن پ

 (ئايەت.7سۈرە قەلەم . )ئەمەسسەن بىرى
ئازار كاپىرالر رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە سۆز ئارقىلىق 

بىرىپال قالماي بەلكى جىسمانى جەھەتتىنمۇ قولىدىن كىلىدىغانلىكى 
رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ : مەسىلەن. ئوساللىقنىڭ ھەممىنى قىلىپ تۇراتتى

ئەلەيھى ۋەسەللەم  بىر كۈنى كەبىنىڭ يېنىدا ناماز قىلىۋاتقاندا ئەبۇ 
ەيھى جەھىل تۆگىنىڭ ئۈچەي قارنىلىرىنى پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەل

 .ۋەسەللەمنىڭ موبارەك بېشىغا تاشلىغان ئىدى
يەنە بىر كۈنى رەسۇلۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم سەقىف 

 ئەپسۇسكى ،قەبىلىسىنى ئىسالم دىنىغا دەۋەت قىلىش ئۈچۈن تائىفقا بارىدۇ
قوبۇل قىلىش ئۇياقتا تۇرسۇن رەسۇلۇلالھ  ئىسالم دىنىنىئۇ يەردىكى خەلق 

. ەلەيھى ۋەسەللەمنى تائىفتىن چىقىپ كىتىشكە زوراليدۇسەللەلالھۇ ئ
ھەتتا قۇلالر، ئۇششاق بالىالر ۋە ساراڭ كىشىلەرنى كۈشكۈرتۈپ تاش ۋە 

كۆز ۋە بەدەنلىرى قانغا -بۇ ئەسنادا يۈز. كېسەك يامغۇرىغا قويىدۇ-چالما
بويالغان رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم سەبىر تاقەتنىڭ 

ى ئىزھار قىلىپ، جانابى ئالالھقا مۇنداق دەپ مۇناجات قىلغان نەمۇنىسىن
 .ئىدى

كۈچسىز ۋە چارىسىز قالغانلىقىمنى، كىشىلەر ئىچىدە ! ئى ئالالھىم»
خارالنغانلىقىم ۋە ھاقارەتلەنگەنلىكىمنى پەقەت ئۆزلىرىگىال شىكايەت 

 ئى مېھرىبانالرنىڭ ئەڭ مېھرىبانى، ھەممە كىشى خورالپ ئازار. قىلىمەن
سىلى مېنىڭ ! بەرگەن بىچارىلەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ

نى رەت قىلغان، كاپىر پ قويىال؟ مېنى كىمگە تاشال، سىلى مېپەرۋەردىگارىم
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بولغانالرغىمۇ؟ ۋە ياكى مەن قولىغا ئەسىر چۈشۈپ قالغان 
دۈشمەنلەرگىمۇ؟ ئەگەر سىلىنىڭ غەزەپلىرىگە ئۇچراپ قالمىسامال تارتقان 

ئى . ماڭا شەپقەت قىلىشلىرى ئەڭ ياخشىدۇر. غا ناگىرىم بولمايمەنجاپايىم
غەزەپلىرىگە يولۇقۇش ياكى نەپرەتلىرىگە دۇچار بولۇشتىن !  ئالالھىم

قاراڭغۇلۇقنى يورۇتقان، دۇنيا ۋە ئاخىرەت ئىشلىرىنى يۈرگۈزگەن ئىالھى 
لىرىگە ئۆزلىرىنىڭ رىزاسىغا ئىرىشكەنگە قەدەر ئۆز. نۇرلىرىغا پاناھلىنىمەن

 .«كۈچ قۇۋۋەت ئۆزلىرىنىڭ. تەۋبە قىلىمەن
 

 
 

 تاغۇتقا قارشى جىھاد
 

ئالالھ تەئاال بىلەن تەڭداش ئورۇنغا قويۇلۇپ چوقۇنۇلغان  -تاغۇت
 .ئىنسان،جىن ۋە ياكى جانسىز ئەشياالرنى كۆرسىتىدۇ

: تاغۇت ئاتالغۇسى قۇرئان كەرىمدە سەككىز يەردە تىلغا ئېلىنىدۇ 
؛ 42/12؛ نەھل 21؛ مائىدە 52، 1/74،21؛ نىسا 775-7/772بەقەرە )

مەزكۇر ئايەتلەرگە ئاساسەن تاغۇت تۆۋەندىكىلەردىن (. 16/45زۇمەر 
 :ئىبارەت

ئالالھتىن باشقا ئىبادەت قىلىنغان ۋە ئىبادەت قىلىنىشىغا رازى  -4
. بۇالرنىڭ بېشىدا شەيتان كېلىدۇ. بولغان بارلىق شەيئى ۋە شەخسلەر

قىلىشتىن توسۇپ  قۇلچىلىق-نسانالرنى ئالالھقا ئىبادەتچۈنكى شەيتان ئى
ئالالھقا ئىبادەت قىلمىغانالر شەيتانغا . ئۆزىگە ئەگىشىشكە دەۋەت قىلىدۇ

 (.12/21؛ ياسىن 74/76ئەنبىيا )ئىبادەت قىلغان بولىدۇ 

ھۆكۈم قىلىش ئىماكانىيىتى بار  بويىچەئالالھنىڭ ھۆكمى  -7
نىسا )ئەمەلدار  شەخىسلەر ۋە  م قىلغانتۇرۇپ، باشقا ھۆكۈم بىلەن ھۆكۈ

 (.7/11؛ مائىدە 1/21

ئەنئام )كىشى  بىلىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدىغانغەيىبنى  -1
 (.57/72؛ جىن 2/776
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ھادىسىلەرنى -ئەۋلىيا يەنى كەلگۈسىدە يۈز بېرىدىغان ۋەقە -7
ئالدىن ئېيتىپ بېرەلەيدۇ، كىشىلەرنىڭ مۈشكۈالتلىرىنى ئاسانالشتۇرۇپ 
بېرەلەيدۇ، ئالالھ بىلەن ئىنسانالر ئارىسىدا ۋاسىتە بوالاليدۇ، ئۇچااليدۇ، 
ئىسمىنى تىلغا ئالغان ھامان ھازىر بوالاليدۇ، كىشىلەرنىڭ ھاياتىغا ۋە 

دەپ ئېتىقاد قىلىنىدىغان ۋە بۇنىڭغا … تۇرمۇشىغا تەسىر كۆرسىتەلەيدۇ،
 (. 7/775بەقەرە )رازى بولغان كىشىلەر 

ئاممىنى ئىدارە غەزەپلىنىدىغان ئادالەتسىزلىك بىلەن  الھياراتقۇچى ئال 
  .تاغۇتالردۇر مۇۇچىالرباشقۇرۇشتەك جىنايەت سادىر قىلغقىلىش، 

 رەت قىلىپ ھۆكمىنىيۈزىدە ئالالھنىڭ -مۇنداقچە ئېيتقاندا تاغۇت يەر
التاتسىيە قىلىشقا ئۇرۇنغان ىنسانىيەتنى قۇل قىلىشقا، ئېكىسپىئ ىئۆز

كەرىمدە -ئاال بىزگە قۇرئانتە ئالالھ. ەنكەشلەردۇرھارامزادە گەد
تونۇشتۇرۇپ ئۆتكەن نەمرۇد، پىرئەۋىن، قارۇن قاتارلىق چوڭچىلىق قىلىشقا 
ۋە كۆپلىگەن كاپىرالردىن تارتىپ ئوخشىمىغان دەۋىرلەردە ئالالھنىڭ 

خىل ئازغۇن ئىدولوگىيە ئېقىملىرىنى -خىالپ ھالدا خىلمۇ كۆرسەتمىسىگە
يتانى پىرىنسىپالر ئارقىلىق كىشىلەرنى قايمۇقتۇرغان ئويدۇرۇپ، شە

ماركىس، ئىنگىلىس، دارۋىن، لېنىن، سىتالىن ۋە ماۋزىدۇڭ قاتارلىقالرنىڭ 
ئېسىڭالردا بولسۇن ئۇيغۇرنىڭ تاغۇتى  .تاغۇتالر ئىدى ەرھەممىسى بىر

بىزنى يەريۈزىدىن سۈپۈرۈپ تاشالشقا ئۇرۇنۇۋاتقان خەن جۇمھۇرىيىتىنىڭ 

 . جىنپىڭ تاي دۆلىتىنىڭ دەۋرىمىزدىكى رەئىسى شى خى  بېشى
 

 ئۇرۇشتىكى غايىلەر
-ئارزۇ سۈپىتىدە ئۆزىگە خاس مۇئەييەن  مەنبەسىھەر مىللەتنىڭ ئىلھام 

مىللەت ئۇ مەپكۇرىگە قانچىلىك ساداقەت ۋە . بار غايىلىرى ۋە   ئارمانلىرى
 .ئىشەنچ باغلىسا ئۇنىڭغا بولغان غەيرىتى شۇنچىلىك بولىدۇ

 
مەتكە سازاۋەر ربەزىلەر ئۇرۇشتا ئۆزىنى كۆرسىتىپ خەلق ئالەمدە ھۆ

گەن نامنى ئېلىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلسا، بەزىلەر بۇ بولۇش ۋە پالۋان دې
يەنە  ،ئارقىلىق سىياسى ھوقۇقنى قولغا ئېلىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىدۇ

http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjovZzNuofYAhWnDZoKHcBYDRIQFggyMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.uyghurnet.org%2Fug%2F%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25AA%25DB%2590%25D8%25B1%25D9%2589%25D8%25B3-%25D8%25A6%25D8%25A7%25DA%25AF%25DB%2590%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%2584%25D9%2589%25D9%2582%25D9%2589%25D9%2586%25D9%2589%25DA%25AD-%25D8%25AE%25DB%2595%25DB%258B%25D9%2589%25D8%25B1%25D9%2589%25DA%25AF%25DB%2595-%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B1%2F&usg=AOvVaw25Tgo0tz2AtgtviGlmw814
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ئۇرۇشتا جېنىنى پىدا قىلىپ تارىخ سەھىپىسىدىن مىللەت ۋە  بولسابەزىلەر
 .ۇرۇش قىلىدۇۋەتەن قەھمانى دىگەن نام بىلەن ئورۇن ئېلىش ئۈچۈن ئ

ئۇالر  :ى يۇقارقىالردىن تامامەن باشقىچەباركى ئارزۇس مۇيەنە بەزىلەر
. مۇنداق بىر ئۇلۇقۋار نىشاننى چىقىش نوقتىسى قىلىپ كۆرەش قىلىدۇ

ئىنسانالرنىڭ  ،ئىسالم دىنى ئۈچۈن ئىخالسمەن بىر مۇسۇلمان بارلىقىنى
يۈزىدە مۇتلەق -يەر باشقىچە قىلىپ ئېيتقاندا. ھىدايىتى ئۈچۈن بېغىشاليدۇ

ھەرخىل تۇسالغۇالردىن ھاكىمىيەت ئىگىسى بولغان ئالالھنىڭ دىنىنى 
ھېچكىمنى بۇ دىنغا زورلىماستىن رىزاسىنى كۆزلەپ ، ئۇنىڭ خاالس قىلىش

 ھەممىگە ئاممىباپ بولغان ئالالھنىڭ ئادالىتىنى كۈچكە ئىگە قىلىش
بولۇشتەك  بەندىنى بەندىگە قۇل. ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىدۇ

ھۆر ۋە  قۇرئاننىڭ روھى بويىچە كىشىلەرنىڭ، چىرىكلىكتىن ئازاد قىلىپ
مېلى، جېنى ۋە  ياشىيااليدىغان مۇھىت بەرپا قىلىش ئۈچۈنئەركىن 

ئۇالرنىڭ پۈتكۈل غايىسى يىغىنچاقالپ . بارلىقىنى بېغىشالپ كۆرەش قىلىدۇ
ئەگەر ئەكسىچە . ئېيتقاندا جانابى ئالالھنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشىشتۇر خاالس

 ئۆتكۈنچى دۇنيانىڭ مبەلكى لالھنىڭ موكاپاتىغا ئىرىشەلمەيدۇ،بولغاندا ئا
 .ماددى ۋە مەنىۋى مەنپەئەتىگە ئىرىشەلىشى مۈمكىن

 
جانابى ئالالھ مۆئمىنلەر نىمە ئۈچۈن جىھاد قىلىدىغانلىقى، كاپىرالر قايسى 

 . يولدا ئۇرۇشىدىغانلىقىنى مۇنداق ئىزاھالپ بىرىدۇ
يولىدا ئۇرۇش  تاغۇتنىڭقىلىدۇ، كاپىرالر  ئۇرۇشئمىنلەر ئالالھ يولىدا مۆ»

ھەرقانداق تەئاالغا قارشى ئالالھ  تاغۇت. (ئايەت.52سۇرە نىسا )«قىلىدۇ
ئۇ ئىسالمغا زىت بولغان ھەرقانداق خاھىش . نەرسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ

ىر بقۇرئاننىڭ روھىغا ئاساسەن  . ۋە ئىش ھەركەتنىڭ سىمۋولىدۇر
ياكى تۇغۇلما خور  ئۈستۈن كۆرۈش تۇغۇلما مىللەتنى يەنە بىر مىللەتتىن

ناتۇغرا  ققا ياتىدىغانقەبىلىۋازلىمىلىتارىزىم ۋە ئىرىقچىلىق،  دەپ بىلىش
ئالالھنىڭ نەزىرىدىكى ئۈستۈنلۈك پەقەت تەقۋالىققا باغلىق .خاھىشتۇر
كى ئۆز ئەمما ئەسكەرتىپ ئۆتۈشكە تېگىشلىك بولغىنى شۇ.مەسىلىدۇر

مىللىتىنى سۆيۈش،مۇھەببەت باغالش ئالقىشالشقا سازاۋەر ئەقەللى 
 .ئەخالقتۇر
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تۇغۇلما باغلىنىشلىقى  ئۆزى تەۋە بولغانئىسالم دىنىدا ئىرىقچىلىق يوق،
تنى سۆيۈش مىلل ئالالھ تەئاالنىڭ بىر ئايىتى سۈپىتىدە تىلغا ئېلىنغان 

گوروھۋازلىق يوق، . ارئۈممەتچىلىك ب بار،ئىمانداشلىقنى كۆرسىتىدىغان
،بىراق مۇسۇلمان ئەمەسلەرگىمۇ زۇلۇم ملۈك ۋە بىرلىك بارۆئ

 .قىلىش،ھەققىنى يەۋېلىش،ئېزىش يوق
ھەممە ئىنسانالر ئادەم ۋە ھەۋۋانىڭ  ئىسالم دىنىنىڭ پەلسەپىسىدە 

ئەۋالدلىرى بولۇپ، ئۇ قايسى مىللەتتىن، قايسى دۆلەتتىن، قايسى رايۇندىن 
يەر شارى ۋە . نەزەر ئەسال ئايرىمچىلىق قىلىنمايدۇبولىشىدىن قەتئى 

ئۇنىڭ ئىچىدىكى بارلىق مەۋجۇدات جانابى ھەقنىڭ مۈلكى بولغىنىدەك، 
 .دۇرجۈملىدىن ئىنسانىيەتمۇ ئۇنىڭ مەخلۇقلىرىدىن بىرى

قارا تەنلىك، ئۇيغۇر ياكى باشقا بىر -ئايال، ئاق تەنلىك-بىر ئىنساننىڭ ئەر
لىدىغان ئۆز ئىرادىسىدىكى ېئۇنىڭ قولىدىن ك مىللەت بولۇپ يارىتىلىشى

 1نۆۋەتتە دۇنيادا  .،ئالالھنىڭ ئىختىيارلىقىدىكى ئىشتۇرئىش ئەمەس
 مىڭ خىلدىن ئارتۇق تىل ۋە شىۋىلەر مەۋجۇد 5مىڭدىن ئارتۇق مىللەت 
مەزكۇر تىل ۋە شېۋىلەرنىڭ ھەممىسى جانابى  .ئىكەنلىكى بىر رېئاللىق

ئالالھ ھەممە تىلنى ئوخشاشال . اراۋەرب-ئالالھنىڭ ھوزۇرىدا باپ
خىل -ئەسلىدىنال ئىنسانالرنى خىلمۇ ،تەرجىمانسىز ھالدا چۈشىنىدۇ

شۇڭا ئىسالم . مىللەت ۋە ئوخشىمىغان رايۇنالردا ياراتقانمۇ ئۇ  ئالالھدۇر
پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى . ئىتىقادىدا ئايرىمچىلىققا يول يوق

ئى . نۇ چاقىرىقنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدىۋەسەللەم ۋىدا خۇتبىسىدا مو
ھەممىڭالر . ئاناڭالرمۇ بىردۇر-ئاتا. پەرۋەردىگارىڭالر بىردۇر! ئىنسانالر

ئەرەبنىڭ باشقا . ئادەم تۇپراقتىن يارىتىلدى. ئادەمنىڭ ئەۋالدلىرى سىلەر
مىللەتكە، باشقا مىللەتنىڭ ئەرەپكە ھېچقانداق ئۈستۈنلىكى بولمىغىنىدەك، 

لىكنىڭ قارا تەنلىككە، قارا تەنلىكنىڭ قىزىل تەنلىككە قىزىل تەن
ئالالھنىڭ . ئۈستۈنلىك پەقەت تەقۋالىق بىلەن ئۆلچىنىدۇ. ئۈستۈنلىكى يوق

 .دەرگاھىدا ئەڭ ئۈستۈن بولغۇچىالر ئۇنىڭدىن ئەڭ بەك قورققانالردۇ
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ئەزاسى ناكا قارا تەنلىك بىر قۇل سىلەرگە رەئىسلىككە سايالنسىمۇ، 
بوي ! الالھنىڭ كىتابى بىلەن باشقۇرسىال قۇالق سېلىڭالرسىلەرنى ئ

 !سۇنۇڭالر
ئاتا . ھېچكىمنى باشقىسىنىڭ جىنايىتى تۈپەيلى جاۋاپكارلىققا تارتىش يوق

ئوغلىنىڭ جىنايىتىدىن، ئوغلى ئاتىسىنىڭ جىنايىتىدىن جاۋاپكارلىققا 
دىققەت قىلىڭالركى مۇنۇ تۆت ئىشنى ھەرگىز قىلىپ . تارتىلمايدۇ

ئالالر ! ئالالھقا ھېچقانداق نەرسىنى شىرىك كەلتۈرمەڭالر!  لماڭالرسا
چەڭلىگەن ناھەت ئادەم ئۆلتۈرۈش قىلمىشىنى ھەرگىز قىلماڭالر، زىنا 

 (بۇخارى)!قىلماڭالر، ئوغۇرلۇق قىلماڭالر
يولباشچىمىز مۇھەممەدۇن رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم  

قارغۇالرچە تەرەپپازلىق يولىدا ۆئمىنلەرنى يۇقارقى باياناتى ئارقىلىق م
ئۇرۇش قىلىشقا تەشەببۇس  ئەمەس ئادالەت ۋە ھەققانىيەت يولىدا 

يرىمچىلىق ئا ناھەق رەۋىشتە قارغۇالرچە ، ئىنسانالر ئوتتۇرىسىداقىلغان
مۆئمىنلەر ئالالھ رىزاسىغا ئىرىشىش ئۈچۈن . قىلىشتىن قەتئى چەكلىگەن
ۋەتەن ئۈچۈن ئۇرۇش ئەلۋەتتە  لىپ بارىدۇ، ئۇ ئۇرۇش قىلىدۇ ۋە جىھاد ئې

قىلىدۇ، لېكىن ئۇنىڭ ئاداققى غايىسى ئۇ ۋەتەندە ئالالھنىڭ مۇقەددەس 
ئىسالم دىنى ھېچقانداق توسالغۇسىز ھالدا كەڭ خەلق ئاممىسىغا 
ئۇالشسۇن ۋە ئۇالر بېسىمغا، زۇلۇمغا ئۇچرىماي ئەركىن ھالدا ئىسالمنىڭ 

 .مەل قىلسۇن ئۈچۈنپىرىنسىپلىرىغا ئە-قانۇن
مۆئمىن خەلقى ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىدۇ، بىراق ئۇنىڭ ئاداققى غايىسى، ئۇ 
خەلقنى زالىم، تاجاۋۇزچى ۋە ئىمپىرىيالىست سىنىپنىڭ مۇستەملىكىسىدىن 

 .ئاستىدا ھۆر ياشىسۇن ئۈچۈندۇر ئادىل تۈزۈمقۇتۇلدۇرۇپ، 
نىشانى  مۆئمىن مىللىتى ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىدۇ، لېكىن ئۇنىڭ ئاخىرقى

ئۇالرنى شەيتانى يولالردىن ساقالپ قېلىپ، پارالق ئىسالم يولىغا باشالش 
 .كاپالەتكە ئىگە قىلىش ئۈچۈندۇر دەتنىسائا-نيا ئاخىرەتلىك بەخىتۋە دۇ

–باشقىالرنىڭ مال دېمەك، ئىسالم دېنىدا زىمىن ئىشغال قىلىۋېلىش، 
نەپسانى ئارزۇسىنى بايلىق قولغا كەلتۈرۈش، تاالڭ قىلىپ  –مۈلكىنى بۇالڭ 
رىشىشلەرگە ئوخشاش ېشەرىپىگە ئ -شان  قەھرىمانلىققاندۇرۇدىغان 

ن كۆرەش، جىھاد ھاياتى دۇنيانىڭ مەنپەئەتلىرى ئۈچۈن قىلىنغا
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يولالرنىڭ بىرىدە ئۆلۈپ  ئالالھنىڭ كۆرسەتمىلىىرىگە زىت . ھىساپالنمايدۇ
 ىشكەباھا بېرھىد ئەمەس، بەلكى قەھرىمان دەپ ېكەتكەن كىشى ش

 .بولىدۇ
ساھابىلەر : ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىدۇ

ئى : ئىچىدىن بىرى پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن سورىدى
ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغان كىشىگە  لىقدۇنيا! ئالالھنىڭ بەرھەق پەيغەمبىرى

 ساۋاپ بارمۇ؟ 
 .دەپ جاۋاپ بەردى ھېچقانداق ساۋاپ يوق: رەسۇلۇلالھ 

قايتا سورىۋىدى، رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ -ئۇ ساھابە ئۈچ قېتىم قايتا
. جاۋاپ بەردى« ھېچ ساۋاپ يوق دەپ»ئەلەيھى ۋەسەللەم ئوخشاشال 

 [ئەبۇ داۋۇد]
كىم : گەن ئىدىلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېيەنە پەيغەمبەر سەللە

ۇن ئۈچۈن ئۇرۇش قىلسا، ئەنە ئۇ ئالالھنىڭ سۆزى ئۈستۈنلىككە ئىگە بولس
 [بۇخارى ۋە مۇسلىم. ]ئالالھ يولىدا بولغان بولىدۇ

بۇ ھەدىستىن ئالالھنىڭ سۆزى ئۈستۈنلىككە ئىگە بولسۇن ئۈچۈن  

ئۇرۇشماي، باشقا ھەرقانداق خاھىشالر يولىدا ئۇرۇش قىلغان كىشى ئالالھ 

 .يولىدا بولمىغان بولىدۇ، دىگەن مەزمۇن چىقىدۇ

الئىالھە ئىللەلالھ مۇھەممەدۇن » ۆئمىن پەقەت ۋە پەقەتدېمەك، م

گاھىدا قەلەم بىلەن گاھىدا    يۈزسىدىن  نىڭ ئالى بولۇشى« راسۇلۇلالھ

كۆرەش قىلىدۇ، بۇ يولدا ئېغىزاكى خىزمەت ئېلىپ بارىدۇ، ئەلەم بىلەن 

ئىستىداتى بولسا قەلەم تەۋرىتىدۇ، ئىقتىسادىنى بۇ يولغا چىقىم قىلىدۇ، بۇ 

. تېخنىكا ئۈگىنىدۇ ۋە ئىلمى تەتقىقاتالر  بىلەن شۇغۇللىنىدۇ-يىدە پەنغا

پەرمانى بىلەن باشالنغان شانلىق ئىسالم دىنىنىڭ « ئوقۇ»تۈنجى بۇيرۇق 

ىڭ ئەزالىرى بولغان مۆئمىنلەر ھەر دەۋىردە، ھەر ساھەدە ئىنسانالرن

ىقالرنى ئالدىنقى قاتارىدا ئورۇن ئېلىشىى ،ئىنسانىيەتكە پايدىلىق يېڭىل

ئەمگەك سەرپ قىلىشى كەشىپ قىلىشقا،كائىناتنىڭ سىررىنى ئېچىشقا 

:  ئالالھتائاال مۇنداق دېمىگەنمىدى. كىرەك، ئىسالمنىڭ تەلىۋى بۇدۇر

ھەقىقىي تۈردە مۆئمىن بولساڭالر ئەگەر ! بۇشاشماڭالر،قايغۇرماڭالر»

بۇ  ،(ئايەت.931سۈرە ئالى ئىمران )«ئۈستۈنلۈك سىلەرگە مەنسۇپ
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دۇنيادا . ۈنلۈكتۇردۇنيا ۋە ئاخىرەتتىكى ئۈست« ئۈستۈنلۈك»ايەتتىكى ئ

تېخنىكىدا، سانائەتتە، ئىقتىسادتا، -رىشىش ئۈچۈن پەنئۈستۈنلىككە ئې

خەلقئارالىق سىياسى سەھنىدە ۋە زامانىۋى قۇرالالر بىلەن 

قۇرالالندۇرۇلغان قۇدرەتلىك ھەربىي كۈچتە پۈتۈن دۇنيا خەلقىنىڭ ئالدىنقى 

قۇرئان ئالالھ تەئاال بىزدىن . رىدىن ئورۇن ئېلىش بىلەن بولىدۇقاتا

قايتا تەكرارالپ ئوقۇشنى ئەمەس،ئۇنىڭ  –تەلىماتلىرىنى ئېغىزىمىزدا قايتا 

دە ياشىشىمىزنى ۋە ئىجرا ئىچىدىكى مەزمۇنالرنى ئەمىلىيىتىمىز

ھەققانىيەتنى باشقىالرغا تونۇتۇش ئۈچۈن،  .قىلىشىمىنى تەلەپ قىلىدۇ

 پ ھەققانى بولۇشىمىز،ئوقۇشنى باشقىالرغا تەرغىى بىلەن ئۆزىمىزئالد

.ۇقىلىشتىن بۇرۇن ئۆزىمىز بىلىملىك بولۇشىمىزغا توغرا كېلىد  

 
 

 ھەر ۋاقىت جىھادقا تەييار تۇرىشىمىز الزىم
 

مۆئمىنلەر كەلگۈسى ئۈچۈن دۈشمەنلىرىگە قارشى ھەر ۋاقىت جەڭگە، 
ۋە ھوشيار  ئويغاقبۇ ھەقتە دىنىمىز . جىھادقا تەييار ھالدا تۇرۇش كىرەك

تۇرىشىمىزنى تەلەپ قىلىپ، قۇرئان كەرىمدە مۇنداق دەپ تەلىم بەرگەن 
 .ئىدى

ئۈچۈن، قوللىرىڭالردىن ( بىلەن ئۇرۇش قىلىش)دۈشمەنلىرىڭالر »
تەييارالڭالر، بۇنىڭ بىلەن  (قۇرال كۈچى ۋە جەڭ ئېتى)كېلىشىچە  

مىنىڭالرنى ۋە ئۇالردىن باشقا دۈشئالالھنىڭ دۈشمىنىنى، ئۆزۈڭالرنىڭ 
 [21ئەنفال، ] ئەيمەندۈرىسىلەردۈشمەنلەرنى 

شارائىتىغا -پەيغەمبەر سەللەالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئەينى دەۋىرنىڭ شەرت
يارىشا زامانىۋى ئۇرۇش ئۈسكۈنىلىرىنىڭ مودىسى ھىساپالنغان ئاتنى 

ھ يولىغا ئاتاپ كىمىكى ئېتىنى ئالال»:  گەن ئىدىپ مۇنداق دېمىسالغا ئېلى
باقسا، ئۇ ئاتنىڭ تويىشى، سۇغا قېنىشى، تېزىكى ۋە سۈيدىكى قىيامەت 

 [بۇخارى، كىتابۇلجىھاد. ]«كۈنى ساۋاپ تارازىسىغا قويىلىدۇ
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يۇقارقى ئايەت ۋە ھەدىس مۆئمىنلەرنىڭ داۋاملىق دۈشمەنلىرىگە قارشى 
ۇشنى تەلەپ سەزگۈر بولۇپ، ئۇالرنى قورقۇتالىغۇدەك قۇرالالرغا ئىگە بول

 .قىلىدۇ
دەۋرىدە ئۇرۇش ئەسلىھەلىرى قىلىچ، نەيزە،  ساھابىلەر مەلۇم  بولغىنىدەك

جەمىيەت تەرەققىياتىغا . تۆگىلەر ئىدى-ۋە ئات( ئوقيا)كالتەك، ياچاق 
ئەگىشىپ مىلتىق، تاپانچا، ئاپتۇمات ۋە ھەرخىل تىپتىكى پارتالتقۇچ 

ئەسىر ھارپىسىدا  -74ا بومبىالر ياسىلىپ قوللىنىدىغان بولدى، ھەتت
تۇرىۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە، خۇددى قۇشالردەك ھاۋادا ئۇچۇپ يۈرۈپ 
ئۇرىشىدىغان، دېڭىز قەرىدە ئىز دىرەكسىز ئۈزۈپ كىلىپ، تۇيۇقسىز ھوجۇم 

ئارقىلىق كۈزىتىپ ئولتۈرۈپ، ( كومپىيۇتېر)قىلىدىغان، ئېلىكتىرونلۇق مېڭە 
ۇلىدىغان بومبا قويۇپ بىرىدىغان بىر قىتئەدىن يەنە بىر قىتئەگە باشقۇر

 .يېڭى ئۇرۇش ئۈسكۈنىلىرى ياساپ چىقىلدى
ئىش ئۇنداق ئىكەن يۇقارقىدەك زامانىۋى يادرو قۇرالالر شەرتسىز ھالدا  

مۆئمىنلەرنىڭمۇ قوللىرىدا بولىشى، كاپىرالرنى قورقۇتالىغۇدەك سەۋىيەگە 
 .ئىرىشىشى الزىم

ەر، سەرىپ قىلىنغان ئېنىرگىيەلەر مۇقەررەر ھالدا بۇ ساھەدىكى ئىزدىنىشل
مەھشەر كۈنى  ھەممىسى ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن بولۇش شەرتى بىلەن

: پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم . ساۋاپلىق قاتارىدا ھىساپلىنىدۇ
دىگەن  (ئەنفال -ئەبۇداۋۇت)«جىھاد قىيامەتكە قەدەر داۋاملىشىدۇ»

ىملىقىنى، ھەمدە ھەر زامان مۇبارەك سۆزى ئارقىلىق جىھادنىڭ موھ
 .ئەھمىيەت بىرىلىشىنى تەكىتلىگەن ئىدى

 
 جىھانىڭ تۈرلىرى

 
ئالالھنىڭ سۆزىنى  -بىز باشتا تونۇشتۇرۇپ ئۆتكىنىمىزدەك، جىھاد

،ھەققانىيەتنى ۋە ئادالەتنى تىكلەش ئۈستۈنلىككە ئىگە قىلىش يولىدا
ئۆز ئىچىگە  نىۋە ككرەش ئېلىپ بېرىلىدىغان ھەرقانداق ھەركەتنى يولىدا
 .ئالىدۇ
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جىھادنىڭ بەزى تۈرلىرى باركى ئۆمۈرۋايەت، ھەر ۋاقىت، ھەر ماكاندا  
. يەنە بەزى تۈرلىرى باركى، ۋاقتى كەلگەندە ئورۇندىلىدۇ. ئېلىپ بېرىلىدۇ

شارائىت پىشىپ -شەرىت. بۇنىڭدىن مۇئەييەن شەرت ۋە مۇقتەزا كىرەك
شقاندا غەلبە قازىنالىشىغا تىغ ئۇرۇ-يىتىلىشى، دۈشمەنلەر بىلەن تىغمۇ

ياراق ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىدىغان جىھاد بۇ -قۇرال. كۆزى يىتىشى الزىم
 .كاتۇگۇرىيەگە كىرىدۇ

 
 قۇراللىق ئېلىپ بېرىلىدىغان جىھاد

تارىختىن بۇيان ئىنسانال ئوتتۇرىسىدا ئوخشىمىغان سەۋەپلەر تۈپەيلى 
تەبئىيكى ئىككى  .ماجرا ۋە ئۇرۇشالر داۋاملىشىپ كەلمەكتە-جىدەل

. تارتىشالر، دەۋا، مەپكۈرىلەر مەۋجۇد-تەرەپنىڭ ئوتتۇرىسىدا مەلۇم تاالش
. بۇ داۋاالر ئىنسانالرنى ئۆز ئارا ئۇرۇشقا سۆرەپ كىرگەن ئاساسى ئامىلدۇر

بۇالر خۇددى . ھەر دەۋىردە ھەق ۋە ناھەق داۋاملىق كۆرەش ئېلىپ بارىدۇ
ن ئىككى چەۋەندازغا ئوخشىشىپ بىرى بىلەن ئەجەللىك ئېلىشىۋاتقا-بىر

بە ىغەل پاراسەتلىك ۋە كۈچلۈك بولسا ئەنە شۇ -ەمكىتىدۇ، قايسى پ
 .تەبئى قانۇنىيەتتۇر بۇ بولسا جانابى ئالالھ ئورۇنالشتۇرغان. قىلىدۇ

پاراسىتىنى ئىشقا -ئەگەر باتىل تەرەپدارلىرى توغرا ئۇسۇلنى قولالنسا، پەم
دەۋاسى ھەققانىيەت بولسىمۇ، ناتوغرا  سالسا، ئەكسىچە ھەق تەرەپدارلىرى

ئۇسۇل قوللۇنۇپ، پىالنسىز ئىش ئېلىپ بارسا يەنىال باتىل تەرەپدارلىرى 
 .يېڭىپ چىقىدۇ

ئەسىرنىڭ ئىسالم دۇنياسى بىلەن دىنسىز  -71بۇنىڭ تىپىك مىسالى، 
، جېدەللەر بولۇپ –ڭگى نىڭ ئوتتۇرىسىدا يۈز بەرگەن جەياۋرۇپا ئەللىرى
تېخنىكىدا ئۆزىدىن نەچچە ھەسسە  –ھەقلىق تۇرۇپ پەن مۇسۇلمانالر 

 .ئۈستۈن غەرپكە تاقابىل تۇرالمىغانلىقى بىزگە ئىبرەت بولۇشى كېرەك
دۇنيانىڭ ۋە  بارلىق مەۋجۇداتنىڭ ئىگىسى  ئۇالرمۇ بىردەك ھالدا چۈنكى

بولغان ئالالھقا ۋە ئۇنىڭ ئاخىرقى پەيغەمبىرى مۇھەممەد سەللەلالھۇ 
 لەم ئېلىپ كەلگەن ئالالھنىڭ ئىسالمدىن ئىبارەتئەلەيھى ۋەسەل

يۇ -تەلىماتلىرىغا چىن دىلىدىن ئىشىنىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ
ئەسىرنىڭ  -40بولۇپمۇ . ئەمىلىيەتكە كەلگەندە رېئاللىق بۇنىڭ ئەكسىچە
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پەندە ئارقىغا چېكىنىشكە  -ئىلىمئاخىرلىرىدىن باشالپ مۇسۇلمانالر 
دىنىمىزنىڭ بەزى تەرەپلىرىگە ئەھمىيەت بەرگەن  باشلىغانلىق سەۋەپلىك

، تېخى يەنە نۇرغۇن تەرەپلىرىگە ئەھمىيەت بەرمىگەنبولسىمۇ قىسمەن 
ئىسالم تەلىماتىدىن  ئۇنىڭ بىلەنال قالماي پەننى بىلىملەرنى ئۈگىنىشنى

 .قارايدىغانالرمۇئاز بولمىغان سىرت دەپ
قارىغان، ھالبۇكى بۇ  سەلپەنگە، كەشپىياتقا تەبىئى  شۇنداق قىلىپ  

بىلىم »تى مۇھەممەد سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ىردىننىڭ رەھبىرى ھەز
ئىلىم مۆئمىننىڭ يوقۇتۇپ قويغان »،  «خىتايدا بولسىمۇ ئۈگەن

دەپ، « ئۈگىنىشى كېرەك( بېرىپ)خىتايدا بولسىمۇ ، ئۇنى  ئەنگۈشتەرىدۇر
ا مۇسۇلمانالرنى قاتتىق پەنگە، كەشپىياتقا ۋە  زامانىۋى تېخنىكىغ-ئىلىم

 .تەشۋىق قىلغان ئىدى
رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بۇ پەرماننى ئوتتۇرىغا قويغاندا، 
ئىسالم دىنى تېخى ئەرەپ يېرىم ئارىلىدىن سىرىتقا تارقالمىغان بولۇپ، 
دىنى بىلىم خىتايدا بولىشى ئۇياقتا تۇرسۇن، خوشنا دۆلەتلەرگىمۇ 

ئۇنداقتا رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى . ۋەزىيەت ئىدىئۇالشمىغان بىر 
يىراق ئەللەرگە بېرىش  پەننى خىتايدەك-ۋەسەللەمنىڭ مەقسىدى ئىلىم

 .دېسەك خاتاالشمايمىز ئارقىلىق بولسىمۇ ئۈگۈنۈشنى تەۋسىيە قىلىش ئىدى
 

 –پەن مۇسۇلمانالر پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ 
، ھورۇنلۇق غانۋار نەسىھىتىگە سەل قارىغئۇلۇ ەتلەندۈرگەنتېخنىكىغا رىغب

ئەجدادلىرى ئۇل ۋە  گۈللەنگەن دەۋىردىكى مۇسۇلمانالرنىڭ. لغانقى
ئەسىردىن باشالپ  -47ئاساس سالغان پەننى تەتقىقات ماتېرياللىرىنى 

ئۆز تىللىرىغا تەرجىمە قىلدۇرۇپ بۇ چىغىرنى  ئەللىرى ھەدەپ غەرپلىكلەر
ھەر ساھەدە ئىلمى تەتقىقات ئېلىپ  ،شۇنداقالغاناۋاجالندۇرئۆزلۈكسىز ر

ھالبۇكى مۇسۇلمانالر بۇ ئىشقا ئەڭ .  گەنبېرىشقا ئىنتايىن كۆڭۈل بۆل
بىراق  .ئەپسۇسكى سۈت ئۇيقۇسىغا چۈمدى. تېگىشلىك ئىدى

يىلىدىكى  -4056. ياۋرۇپالىقالرچۇ؟ ئۇالر توختىماي ئالغا ئىلگىرلىدى
ئارقىدىن -ياۋرۇپادا ئارقا  نقىالۋىنىڭ نەتىجىسىدەسانائەت ئىفىرانسىيە 

-زاۋۇت. ئېگىلىك ئىشلىرى ماشىنىالشتى-يېزا. يېڭىلىقالر بارلىققا كەلدى
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فابرىكىالر قۇرۇلۇپ ئاز ئەمگەك كۈچى بىلەن بۇرۇنقىدىن نەچچە ھەسسە 
تۆگىلەرنىڭ ئورنىغا -ئات. ئارتۇق مەھسۇالت ئىشلەپچىقىرىدىغان بولدى

شۇنىڭ . ىنا، پويىزالر، ھەتتا ئايرۇپىالنالر ئىجاد قىلىندىتېراكتور، ماش
بىلەن ياۋرۇپا ئەللىرى كۈچىيىپ مۇسۇلمانالرنى ھەربىي جەھەتتىن يېڭىپ، 

ئاسىيا . دى جەھەتتىن چاڭگىلىغا ئېلىۋاالاليدىغان كۈچكە ئىرىشتىئىقتىسا
ۋە ئافرىقىدا ئىسالم دۆلىتى جۇغراپىيەسىنىڭ سىرتىدىكى نۇرغۇن 

ەرنى بېسىۋالدى، ھەمدە ئۈچ قىتئەدە ھۆكۈم يۈرگۈزىۋاتقان شانلىق دۆلەتل
. ئۇرۇندى غۇلىتىشقابولغان ئوسمانلى دۆلىتىنى  ئىسالم خەلىپىلىكى

ش ۋە ىزېدۇنيانىڭ قەيىرىدە بولسا بولسۇن زۇلۇم ۋە تاجاۋۇزچىلىققا، ئ
ىنى ياردەم قولىنى ئۇزۇتۇپ، ئالالھنىڭ ئادالىت تاالڭغا ئۇچرىغانالرغا-بۇالڭ

يۈرگۈزىدىغان ئۇ دەۋىرنىڭ ئەڭ قۇدرەتلىك بىر دۆلىتى تاجاۋۇزچى 
ئۇالر   .ياۋرۇپالىقالرنىڭ ئالدىدىكى چوڭ پۇتلىكاشاڭ دەپ قارىالتتى

ئوسمانىيە خەلىپىلىگى تەۋەلىكىدىكى ھەرقايسى ئەللەردە بىر ياقتىن 
 يەنە بىر ياقتىن سادىق مىللەت دەپ نام ئېلىپ كەلگەن  الرنىمۇسۇلمان

ئىرقچىلىق ئۇرۇقىنى . غەيرى مۇسۇلمان كىشىلەرنى قۇترىتىشقا كىرىشتى
بۆلىۋىتىشكە يارايدىغانلىكى قىلمىشالرنىڭ ھەممىسىنى ئىشقا . چاچتى
ئوسمانلى دۆلىتى يېڭى . ، ئىچكى جەھەتتىن زەئىپلەشتۈردىسېلىپ

ئاستا پارچىلىنىشقا يۈز تۇتقان  -لەر ئۇياقتا تۇرسۇن ئاستاىھەتپ
  .ئىدى مۇداپىئە قىلىش بىلەن ئاۋارە ىھاكىمىيتىن
ئوسمانىيە ئەسىرنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدىن باشالپ  -46ئاخىرى 

 تەۋەسىدىكى پۇخراالر خەلىپگە قارشى توپىالڭ كۆتىرىشكە لىپىلىگى ەخ
تارىيىپ بالقانالر ۋە ئوتتۇرا  بارا  دۆلەتنىڭ يەر كۆلىمى -،بارا باشلىدى

مانىيە خەلىپىلىگىنىڭ قولىدىن چىقىپ شەرىقتىكى نۇرغۇن رايۇنالر ئوس
ئەمدى شۆلگەيلىرىنى ئېقىتىپ تۇرغان ياۋرۇپا  .ېتەي دەپال قالغان ئىدىك

رەسمى ھوجۇم باشالپ بۇ دۆلەتنىڭ، يەنى ئسالم ھاكىمىيتىنىڭ ئىزىنى 
 .يۇرۇش قىلغان ئىدى ئۆچۈرۈپ تاشالپ ھەممىنى بېسىۋېلىشقا

سۇلمانالرنىڭ قولىدا سۈپەتسىز، مۇئۇ چاغدا ئوسمانىيە خەلىپىلىگىدىكى  
ياراقالر، كاپىرالرنىڭ قولىدا بولسا زامانىۋى -ئاددى بولغان قۇرال

. پارتىلىدى ىشۇنداق قىلىپ بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇش. ئەسلىھەلەر بار ئىدى
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دۆلىتى كاپىرالر تەرىپىدىن  ئوسمانىيەئىسالم خەلىپىلىكى بولغان  نەتىجىدە
نى ھېساپقا ئالمىغاندا ئىسالم اقالربەزى كىچىك دۆلەتچ. لدىتيىقى

غەرپ ئەللىرى  .كىگە ئايالندىبىرەر مۇستەملى ئەللىرىنىڭ ھەممىسى
تىشكە ېك كىنىپ چىقىپېئاستا ئىسالم دۇنياسىدىن چ-ئاستا كېينچە

ئۆزلىرىگە سادىق قورچاق ئەمەلدارالر ۋە شاھالر مەجبۇر بولغان بولسىمۇ 
 .ئارقىلىق ئۇزاقتىن باشقۇرۇپ كەلمەكتە

ھالدا  پىالنلىقمۇستەقىل ئىسالم دۆلەتلىرىنىڭ كۆپ ساندىكىلىرى 
ۋە پارچىالپ باشقۇرۇش  دۆلەتچىلەرگە بۆلىۋىتىلگە بولۇپ كىچىك-كىچىك

بۇنىڭ تىپىك مىسالى ئىسالم دۇنياسىنىڭ  .غانسىياسىتىگە قۇربان بول
 بۆيۈك بىر پارچىسى بولغان ئەرەب رايۇنلىرى تىلى بىر، دىنى بىر، تارىخى

مىليۇندىن ئارتۇق  711نوپۇسى  ۋە مەدەنىيتى ئورتاق بولغان ھەمدە
. ىۋىتىلگەنلىكى كۆز ئالدىمىزدا تۇرۇپتۇدۆلەتكە بۆل 71بولغان ئەرەپلەرنىڭ 

چىقىشالماي  ھەرگىزبىرى بىلەن -بۇيان  ئۆتمۈشتە بىر يېرىم ئەسىردىن 
بىرلىكىنى قۇرۇپ چىقىپ ياۋرۇپا  ،دۆلەتلىرى كەلگەن ياۋرۇپا

راۋاجالندۇرۇشتا بىرلىككە  سانائەتنىۋە تېخنىكا-پەن سىياسى،قتىسادى،ئى
. بازىرى قۇرغان ۋە ياۋرۇپا ئورتاق ياۋرۇپا ئورتاق پۇل بىرلىكىكەلگەن،

ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇش ئۇياقتا تۇرسۇن  -بىرلىكى بىراق ئىسالم دۆلەتلىرى
ك دۇنياسى ھەتتا، ئىسالم پۇل بىرلىكى، ئىسالم ئورتاق بازىرى ياكى تۈر

بولسا، ئىسالم  لىدىغانئېغىز ئېچى  ئورتاق بازىرى دىگەنلەردىن
بۇنداق . دۈشمەنلىرى قانچىلىك بەدەل تۆلىسىمۇ بۇنى بۇزۇشقا ئۇرۇنىدۇ

روياپقا چىقىپ قېلىشىدىن قاتتىق مۇسۇلمانالر ئىتتىپاقىنىڭ  بىرلىكنىڭ
-جان. «دۇئېقىتىشىساماننىڭ تېگىدىن سۇ »بار كۈچى بىلەن  ئەنسىرەيدۇ،

 .جاسۇسلىرىنى ئىشقا سالىدۇ. جەھلى بىلەن توسالغۇلۇق قىلىدۇ
تېخنىكىدا ئارقىدا -بىز مۇسۇلمانالر  پەن : سۆزىمىزنىڭ تېمىسىغا كەلسەك

ئەجدادلىرىمىز ۋە ئىسالمى پەيالسۇپلىرىمىزدىن فارابى ۋە . قالدۇق
ىرىدا ئىبنىسىناالرنىڭ كەشپىياتلىرى ئەسىرلەرچە ياۋرۇپا ئونۋېرىستېتل

ئۇالرنىڭ ئىجاد قىلغان يېڭىلىقلىرى، . دەرىسلىك سۈپىتىدە ئوقۇتۇلدى
ئىسالم مەدەنىيتىنىڭ ئاساسىدا بارلىققا كەلگەن  تۈزگەن فۇرمۇاللىرى

. ئىلىم ئەرباپلىرىمۇ ئېتراپ قىلماقتابۇنى ياۋرۇپالىق . كەشپىياتالردۇر
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 رىئايە ھقاسۈننەتۇلال ۋايىمىز ھەققانى تۇرۇپابادا بىزنىڭ دۇمەك مدې
ئىلىم ۋە بىلىمگە ئىگە  كاپىرالردىن ئېشىپ چۈشكىدەك قىلمىساق،
 .بولمايمىز دىنىمىزنىڭ تەلىۋى بويىچە يول تۇتقان  بولمىساق

-پەم بويىچە يىتىكاپىرالرنىڭ دەۋاسى باتىل بولسىمۇ دۇنيا قانۇنى
 پاراسەتنى قوللۇنۇپ كۈچلۈك ھەربىي بىرلىك تەشكىل قىلغان بولسا غەلبە 

 . ىاللىشى تۇرغان گەپق
 

 قۇراللىق جىھاتنىڭ پەزىلىتى ھەققىدە
 

 .ۋە خەتەرلىك بىر جىھادتۇر قۇراللىق جىھاد ھەم پەزىلەتلىك ھەم جاپالىق
بۇ جىھادقا . ۋاقتى كەلگەندە بۇ جىھادنى ئېلىپ بېرىش پەرىز ئەيىن بولىدۇ

قاتناشقان مۇجاھىدالر ساق قالسا غازى، ئۆلسە شەھىد دىگەننى كۆز 
  .ئالدىغا كەلتۈرۈپ جەڭ مەيدانىغا ئۆزىنى ئاتىدۇ

جەننەت قىلىچالرنىڭ سايىسى »پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم 
دىگەن موبارەك سۆزى ئارقىلىق دۈشمەنلەرگە قارشى قۇراللىق « ئاستىدا

ئەۋزەللىككە ئىگە ئىكەنلىكىنى  ئۇرۇش ئېلىپ بېرىشنىڭ نەقەدەر موھىم ۋە
ھەتتا پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئۆزى . ئىدىبايان قىلغان 

بۇ ئىشنىڭ  قېتىم ئۇرۇشقا قاتناشقانلىقى 46بىۋاستە قۇماندانلىق قىلىپ 
ئىش ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بەرسە، يەنە بىر  ئەھمىيەتلىكپەۋقۇلئاددە 

ھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ مۇنداق تەرەپتىن رەسۇلۇلالھ سەللەلال
ئالالھ  -ئارزۇ قىالتتىمكى! ئاھ» .ئىلھامالندۇرىدۇىزنى تېخىمۇ گەنلىكى بدې

قايتا تىرىلدۈرۈلسەم، ئۇنىڭدىن كىيىن يەنە  ئارقىدىنيولىدا ئۆلتۈرۈلسەم، 
 .«قايتا ئۆلتۈرۈلسەم قايتاتىرىلدۈرۈلسەم ۋە  يەنە ئاندىنئۆلتۈرۈلسەم، 

پەيغەمبەر ئەمرى بىن ئەبەسە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  رىۋايەت قىلىنىشىچە 
كىمكى دۈشمەنگە :  سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دىگەن ئىدى

ئالالھ يولىدا بىر پاي ئوق ئاتسا ئوقى دۈشمەنگە تەگسۇن ياكى تەگمىسۇن 
 [رامىزۇلئەھادىس. ]بىر قۇل ئازاد قىلغاننىڭ ساۋابىغا ئىرىشىدۇ
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 ئىقتىساد ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىدىغان جىھاد
 

مۇھىم ئوروندا تۇرىدىغانلىقىنى رىدا ئىقتىسادنىڭ رولى ئىشلى تجىھا
مەيلى ئالالھ يولىدىكى جەڭلەردە بولسۇن، مەيلى . ھەممىمىز بىلىمىز

 تەربىيە، قەلەم تەۋرىتىش ئارقىلىق-جىھادنىڭ ئىلىم ۋاستىسى بولغان تەلىم
لىرى بولسۇن ھەممىسىگە ماددى ىگورىيېئېلىپ بېرىلىدىغان كات

رەكلىك ھەربىي ېئىقتىساد بولمايدىكەن ئۇرۇشقا ك. رەكېئىمكانىيەت ك
ئىچمەك، كىيىم -، ئىسالم جەڭچىلىرنىڭ يىمەكياراقالر-قۇرل ئەسلىھەلەر،

دىن سۆز ئېچىش قىيىن رەكلىك ئەشياالرېكىچىكى ۋە شۇنىڭغا ئوخشىغان ك
-ئىقتىساد بولمىسا مۇسۇلمانالرغا دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك  تەلىم. ئەلۋەتتە

ز نەسىھەت قاتارلىقالرنى مۇكەممەل رەۋىشتە ئېلىپ بېرىش تەربىيە، ۋە
مۇسۇلمان ئاممىسى ئۈچۈن بۈگۈنكى كۈندە ئىسالم دۈشمەنلىرى ھەر . تەس

تۈرلۈك نەشىرىيات ۋە تەشۋىقات ۋاستىلىرىغا تاينىپ ھەدىسىال 
ئەخالقسىزلىق، چىرىكلىك ۋە ناتوغرا  ئىدولوگىيەلەرنى سىڭدۈرۈشكە 

ەركەتلەرگە قارشى ئىسالمى تەشۋىقات ئورگانلىرى بۇ خىل ھ. تىرىشماقتا
ر قاناللىرى وزىۋىتېل ئىسالمى ۋە مىللى روھنى ئويغىتىدىغان، قۇرۇلۇپ

ژۇرنال نەشىر قىلىش، راىيو ئىستانسلىرىنى -ئېچىشقا، كىتاب، گېزىت
مۇسۇلمانالرنى مەنىۋى شۇنداق قىلغاندىال .قا توغرا كېلىدۇقۇرۇش

پاراسەتلىك قىلىپ -دىيانەتلىك، ئەقىل-ىن، دپاالكەتتىن قۇتۇلدۇرۇپ
 يىتىشتۈرۈپ چىقااليمىز،

بىز  ئەگەر  .شۈبھىسىز ھالدا ئىبادەتتۇر-ى شەكمەزكۇر ئىشالرنىڭ ھەممىس
اخبارات ئاگېنتىلىقى بولمىسا نىڭ ئۆز ئالدىغا ئىرىمۇسۇلمانلئۇيغۇر 

، پقامال قىلى كۇپپارالرھەرخىل ئاخباراتالرنى  يەرلىكارالىق ياكى خەلق
قىسمەن  ئۇچۇر تارقاتقاندا  .رىدۇزلىرىنىڭ پايدىسى ئۈچۈن قوللىنىۋېئۆ

بۇنى كۈنىمىزدە ئەڭ .بورمىالپ ئاقنى قارا قىلىپ كۆرسىتىدۇ ياكى پۈتۈنلەي
  .ئادەتتىكى ئاۋاممۇ پەرق ئېتەلەيدۇ

بىر مۆئمىن ئىسالم دىنىنى ۋايىغا يەتكۈزۈپ : ئاددى بىر مىسال ئااليلى
كەرىم ۋە دىينىمىزنىڭ -ر يېزىش ئارقىلىق قۇرئانئۈگۈنۈپ بىر تەپسى

 ماھىيتىنى ئىزاھلىسا، يەنە بىر مۆئمىن پەننى بىلىم ئىگەللەپ
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ئاستىرونومىيە، ئارخىئولوگىيە، فىزىكا ۋە خېمىيەگە ئوخشاش ساھەلەرنىڭ 
ئىنسانىيەتنىڭ مانپەئەتى ئۈچۈن بىرىدە مۇتەخەسىس بولۇپ، بۇ ئارقىلىق 

خېمىيە بىلىمىنى جانلىقالرنىڭ  ۋە ا كەلتۈرسە،يېڭىلىقالرنى بارلىقق
ئىنسانالرنىڭ زەھەرلىنىشى ئۈچۈن ئەمەس، پايدىلىنىش ئۈچۈن ئىشلەتسە 

ئىسالم دىنىنىڭ ھەققانى دىن ئىكەنلىكىنى ئىلمى  ھېچ بولمىغاندا،
، ھەر ئىككىسى تەتقىقات نەتىجىلىرى بىلەن ئىسپاتالپ ئاممىغا سۇنسا

مىشقا؟  چۈنكى مۇپەسسىر بىلەن نې .رىشىدۇېش ساۋاپقا ئئوخشا
ياخشىلىق ئېلىپ  ئىنسانىيەتكە مۇتەخەسىسنىڭ تۆھپىسى ئوخشاشال

تونۇتۇشتىن ئىبارەت بولۇپ،  ، ئالالھنىڭ ۋە ئاخىرەتنىڭ بارلىقىنىكېلىش
 . تودتىن ئىبارەتتۇرېئوتتۇرىدىكى پەرق پەقەتال م

ھاد تۈرلىرىنىڭ باشقا جى -ت ئىقتىساد ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىدىغان جىھا
 (جان)ئايرىلماس موھىم بىر قىسمى بولغاچقا نۇرغۇن ئايەتلەردە بەدەن 

بىلەن  تنىڭ يېنىدىال ئىقتىساتئارقىلىق ئورۇندىلىدىغان جىھا
بۇنىڭدىن شۇنى . ئورۇن بېرىلگەنلىكىنى كۆرىمىزقا تئورۇندىلىدىغان جىھا

ۇ ئىنتايىن ئارقىلىق جىھاد قىلىشم تۋېلىشقا بولىدۇكى، ئىقتىساۈكۆر
 .موھىمدۇر

بىرى جان، . دۇنيادا ئىنسان ئۈچۈن ئىككى خىل قىممەتلىك نەرسە بار 
پۇلنىڭ بىر ئۇچى يۈرەكنىڭ » بوۋىلىرىمىز-شۇڭا ئاتا. دۇنيا-يەنە بىرى مال

 .دەپ بىكار ئېيتمىغان« بېغىدا
خىل -ئىبادەتتە خىلمۇ -ئەمەلئۆز تىرىشچانلىقىغا قاراپ مۆئمىنلەر 

 لىرىنى ئورۇنداشتىمۇ  ىگورىيېنىڭ كاتتبولغىنىغا ئوخشاش جىھاە لەرددەرىجى
بۇنىڭ . ئېرىشىدۇئوخشىمىغان دەرىجىلەرگەقىلغان مېھنىتىگە قاراپ 

بەزى مۆئمىنلەر . باغلىق دىكى ئىمكانىيتى ۋە تەقۋالىقىغاىھەممىسى قول
نى تمېلىنى سەرىپ قىلىش ئارقىلىق ئىقتىسادى جىھا-پەقەتال پۇل

نە بەزىلەر پەقەت ئىلمى قابىلىيتىنى ئىشقا سېلىپ، ئىلىم ئورۇندىسا، يە
ياراق كۆتۈرۈپ جەڭ مەيدانىدا -يەنە بەزىلەر قۇرال .ئارقىلىق جىھاد قىلىدۇ

بىلەن  ياكى قەلىمى  نى ئورۇندىسا، يەنە بەزىلەر تىلىتئەسكىرى جىھا
ئارقىلىق ھەققانىيەتكە چاقىرىق قىلىپ سۆز  ۋە يازمىلىرى تەسىرلىك سۆز 

 يەنە  بەزىلەر باركى ھەم جېنى، ھەم مېلى، ھەم. ارقىلىق جىھاد قىلىدۇئ
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ئالالھ . قىلىدۇ تئارقىلىق جىھا قەلىمى  -ئىلمى ئىقتىدارى، ھەمدە تىلى
بولغىنى ئۈچۈن،  يۈكلىمەيدىغان نىقولىدىن كەلمەيدىغان ئىش غائىنسانالر

ئالالھ . )ھەر بىر مۆئمىن قولىدىكى ئىمكانىيتى ئۆلچىمىدە جاۋاپكاردۇر
. سۈرە بەقەرە.  ]ھېچكىمنى تاقىتى يەتمەيدىغان ئىشقا تەكلىپ قىلمايدۇ

702)] 
جانابى ئالالھ  ئىقتىسادنى ئۆزىنىڭ يولىدا نەپەقە قىلغانالر ھەققىدە  

پۇل مېلىنى ئالالھ يولىدا سەرىپ قىلىدىغان، ئارقىسىدىن » : گەنېمۇنداق د
( خاۋىتىگە ئىرىشكەنلەرنىسا-خەير)ئۇنىڭغا مىننەت قىلمايدىغان ۋە 

. رەنجىتمەيدىغان كىشىلەر پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ساۋاپ تاپىدۇ
 سۈرە بەقەرە. ]قايغۇ بولمايدۇ-قورقۇنچ ۋە غەم( قىيامەت كۈنى)ئۇالرغا 

727] 
سىلەرگە !  ئى مۆئمىنلەر  »: ئىدى چاقىرىقالرنىمۇ قىلغانيەنە مۇنداق 

قۇتۇلدۇرىدىغان بىر تىجارەتنى  ئوقۇبەتتىن-سىلەرنى قاتتىق ئازاپ
ئىمان ( چىن) كۆرسىتىپ قويايمۇ؟ ئالالھقا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە

ئالالھنىڭ يولىدا مېلىڭالر بىلەن، جېنىڭالر بىلەن جىھاد . ئېيتقايسىلەر
. سۈرە سەپ. )ئەگەر بىلسەڭالر سىلەر ئۈچۈن بۇ ياخشىدۇر. قىلغايسىلەر

41- 44) 
سىلەر يېنىك بولغان ياكى ئېغىر بولغان (  !ئى مۆئمىنلەر جامائەسى)»

 بولۇڭالر، ئوڭۇشلۇق ۋە قېرى، پىيادە، ئۇالقلىق-يەنى مەيلى ياش)ھالەتتە 
قىيىن شارائىتتا بولۇڭالر، ئىختىيارى ۋە ئىختىيارسىز بولۇڭالر،  ياكى

ئالالھنىڭ يولىدا مېلىڭالر بىلەن . جىھادقا چىقىڭالر( ھەرقانداق ئەھۋالدا
ئەگەر بىلسەڭالر بۇنداق قىلىش سىلەر . لەن جىھاد قىلىڭالرجېنىڭالر بى

 [14. تەۋبە. ] ئۈچۈن ياخشىدۇر
، ھەقىقى مۆئمىنلەر ئالالھقا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىمان شۈبھىسىزكى 

شەك كەلتۈرمىگەن، ماللىرى بىلەن جانلىرى ( ئىمانىدا)كەلتۈرگەن، ئاندىن 
( ئىمان دەۋاسىدا)ئەنە شۇالر . ردۇربىلەن ئالالھنىڭ يولىدا جىھاد قىلغانال

 .[47. ھوجۇرات. ]راستچىلالردۇر



 

55 
 

ئىپادىسى ئېغىزدا مەن مۆئمىن  بۇ ئايەت كەرىمدە ھەقىيقىي مۆئمىنلىكنىڭ 
دەپ قويۇش بىلەن ئەمەس بەلكى نەق مەيداندا مېلى ۋە جېنى ئارقىلىق 

 .رىلگەنېدۈرۈپ بكۆرەش قىاللىغانالر ئىكەنلىكى گەۋدىلەن
سۇلۇلالھ ىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىشچە، رەئەبۇ خال

كىمكى ئالالھ يولىدا بىر : سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دىگەن
غازات قىلغان بولىدۇ ۋە كىمكى غازاتقا ( ئۆزى)ئەسكەرنى قۇرالالندۇرسا 

كەتكەن بىر ئەسكەرنىڭ ئائىلىسىگە ياردەم قىلسا يەنە غازات قىلغان 
 .بولىدۇ

 
 

 ئارقىلىق جىھاد قىلىش بىلىم
 

ماجراالر، چىرىك -قىلمىشالر، جىدەل بولمىغۇردۇنيادا يۈز بەرگەن 
. ا بېرىپ تاقىلىدۇجاھالەت، قاششاقلىقئاڭسىزلىق،ئەخالقالرنىڭ ھەممىسى 

بارلىق ناتوغرا ئىشالرنىڭ نېگىزلىك مەنبەسى يەنىال بىلىمسىزلىك ۋە 
بىلىم  ئىزدىگۈچىلەر ئالدى بىلەنھەقىقەت ۋە توغرىنى . نادانلىقتۇر

. تەكلەيدۇېبىلىم ھەر زامان توغرىغا يئىگەللىشىگە توغرا كېلىدۇ ،چۈنكى 
ئىسالم دىنى . كۇپۇر ۋە خۇراپاتلىققا ئېلىپ بارىدۇ -جاھالەت

دەۋىرنىڭ جاھىلىيەت دەۋرى دەپ ئاتىلىشى  ئومۇملىشىشتىن بۇرۇنقى
جاھالەتنىڭ ئىمانغا توسالغۇ ئۇ نادانلىق ۋە . ھەرگىزمۇ تاسادىپى ئەمەس

كۇپرىنىڭ  -ئىسالم دىنىنىڭ غايىسى. بولىشىدىكى بىر نەمۇنىسىدۇر
 ئېڭىنىقاراڭغۇلىقلىرىنى يوقۇتۇپ ھەقىقى بىلىم بىلەن كىشىلەرنىڭ 

جىھات قىلغاندىال ئاندىن بۇ غايە بىلىم ئارقىلىق . يورۇتۇشتۇر
گۈدەك قىلىچ ېالر دتئۆتمۈشتىكى ئۇرۇشالر ۋە جىھا .ئەمەلىيلىشىدۇ

، ياكى بىراق زامانىمىزدا ئۇنىڭ شەكلى ئۆزگەردى. ئارقىلىق ئېلىپ بېرىالتتى
،  ھازىرقى دەۋىردە پىسخولوگىيەلىك ئۇرۇشالر. بىرمۇنچە تۈرگە بۆلۈندى

مەدەنىيەت ئاسمىالتسىيەسى ۋە ئىقتىسادى مونوپول كۆرىشى ھەممىنىڭ 
كە بىر پاي ئوق ئاتماي بىر دۆلەت ئىككىنچى بىر دۆلەت .ئالدىدا تۇرىدۇ

تۇرۇپ، ئالدى بىلەن ئۇ دۆلەتنىڭ خەلقىنى تەشۋىقات ۋە نەشىرىيات 
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 .ۋاستىسى بىلەن پىسخولوگىيە جەھەتتە ئاسارەت ئاستىغا ئالىدۇ
سىياسى، ئىقتىسادى تەرەپتىن . مەدەنىيەت ۋە تىلىنى ئاسمىالتسىيە قىلىدۇ

دۆلەتنىڭ بايرىقى گەرچە ئۇ دۆلەتتە ئىشغالىيەتچى . ئۆزىگە قارىتىدۇ
ئۆز ئىرادىسىگە بوي . ئەمما ھەممە سۆزى ئاقىدۇ لەپىلدىمىسىمۇ

 بۇالرنىڭ ھەممىسى بىلىمنىڭ كۈچى بولماي نىمە؟. سۇندۇرىدۇ
كەرىمنىڭ تۈنجى نازىل -شۇڭا قۇرئان .مەك بىلىمنىڭ رولى بۆيۈكتۇردې

گەن سۆز بىلەن ېد« ئوقۇ»بولغان ئايىتى بىلىمگە تەرغىپ قىلىپ 
 .نغانباشال

پاكىتالرنى )قۇرئان ئارقىلىق ئۇالرغا قارشى  : ئالالھ مۇنداق دەيدۇ
 [77. فۇرقان. ]بارلىق كۈچۈڭ بىلەن جىھاد قىلغىن( ئوتتۇرىغا قويۇپ

ئۇ بولسا . كەرىم دەپ كۆرسەتتى-قۇرئان مەزكۇر ئايەتتە جىھاد ۋاستىسىنى 
ئۇنداقتا  .بولۇش بىلەن بىرگە بىلىمنىڭ ئاچقۇچى پەرمان-ئەمىرئىالھى 
بىلىم ئارقىلىق جىھاد قىلىش   -جىھاد قىلىش كەرىم ئارقىلىق-قۇرئان

يۇقاردىكى ئايەت مەككىدە نازىل بولغان بولۇپ، ئۇ ۋاقىتتا . دىمەكتۇر
قۇراللىق ئۇرۇش قىلىش بۇيرۇقى  .قۇراللىق كۆرەش پەرىز قىلىنمىغان ئىدى
لىم ئارقىلىق دىمەك ئايەتتە بى. خېلىال كىيىن مەدىنىدە نازىل بولدى

 .كۆرەش قىلىش تەۋسىيە قىلىنغان
ھەرقانداق جىھاد تۈرى ئىلىمغا ئاساسالنغان بولۇپ، بۇ ۋەجىدىن ئىلىم 

شۇڭا . ئارقىلىق جىھاد قىلىش ئەڭ بۆيۈك جىھادتۇر دەپ ئېيتااليمىز
. ئەجدادلىرىمىز  مۇنداق بىر مەنىلىك سۆزنى بىزگە مىراس قالدۇرغان ئىدى

 . «يېڭەر، بىلىمى چوڭ مىڭنىبىلىكى چوڭ بىرنى »
ىڭ ئوخشىمىغان يولالر بىلەن تنجىھا:  شۇنداق قىلىپ ئىسالم دىنىمىزدا

ئارقىلىق  ئېلىپ  قارشى تۇرۇشئېلىپ بېرىلىدىغانلىقى، بەزىدە قۇراللىق 
، بەزىدە دىپلۇماتىك يولالر بىلەن ئېلىپ بېرىلىدىغانلىقى، گاھ ئىلىم بېرىلسا

ئىقتىساد بىلەن بىجىرىلىدىغانلىقىدىن ئىبارەت  ئارقىلىق يۈرگۈزۈلسە، گاھ
چۈشىنىلگەندەك  خەلق ئارىسىدا تقىسقىسى جىھا. خۇالسىنى يەكۈنلەيمىز

پەقەتال قولىمىزغا قىلىچ ياكى ئاپتۇمات ئېلىپ، ئالالھۇ ئەكبەر شۇئارىنى 
جېنىدىن جۇدا  كاپىرالرنى تاجاۋۇزچىتوۋالپ دىن، ۋەتەن دۈشمەنلىرى ۋە 

 قالماستىن بەلكى خالىسانە ئالالھ رىزاسىنى كۆزلىگەن  قىلىش بولۇپال
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ھالدا ئىسالم دىنى ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان 
كاپىرالرنىڭ  ۋەتەننى ۋە مىللەتنى . تۇرتھەرقانداق كۆرەش جىھا

. ۋارىدۇرغئاسارىتىدىن قۇتۇلدۇرۇش جىھادنىڭ بىر تۈرى ۋە ئەڭ ئۇلۇ
كۆرسەتمىلىرى بويىچە ئسالم دىنىنىڭ ئازاد بولمايدىكەن ۋەتەن ۋە خەلىق 

  .ھەقىقى تۈردە ياشاش قىيىنلىشىدۇ
قۇرال   -ختۇلۇپ ئۆتۈلىدىغان ئوبىكتىپ تېمىمىزبىزنىڭ بۇ كىتابىمىزدا تو

جىھادنىڭ مۇناسىۋەتلىك  ئارقىلىق جەڭ مەيدانلىرىدا ئېلىپ بېرىلىدىغان
شۇڭا بۇ . ىرى بويىچە ئىزاھالشتۇرئەھكاملىرىنى ئىسالم دىنىمىزنىڭ قانۇنل

 .ھەقتە توختىلىمىز
 
 

 قۇماندان
 

كاپىرالرغا قارشى ئۇرۇش باشالشتىن بۇرۇن ئىسالم جەڭچىلىرىنى 
خۇددى سىنىپتىكى ئوقۇغۇچىالرنىڭ  .يىتەكلەيدىغان بىر رەھبەر سايلىنىدۇ

دەرىستە مۇۋەپپەقيەتلىك نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرىشىدىكى ئەڭ موھىم 
، جەڭدىمۇ ئەسكەرلەرنىڭ ل ئوقۇتقۇچىنىڭ يىتەكلىشى بولغىنىدەكئامى

تىشكەن قابىلىيەتلىك ېغەلبە قىلىشى ئۈچۈن ھەر جەھەتتە ئوبدان ي
بە قىلىش ىجەڭچىلەرنىڭ غەل. قۇمانداننىڭ يىتەكچىلىك قىلىشى شەرتتۇر

، ماھارەتلىك. دا قۇمانداق موھىم رول ئوينايدۇياكى مەغلۇپ بولىشى
تەرتىپلىك ۋە . قۇماندان ئەسكەرلىرىنى ئوبدان چېنىقتۇرىدۇ قابىلىيەتلىك

سەپنىڭ ئالدىدا ماڭسا  ۋاقتى كەلگەندە .تىشتۈرىدۇېئىنتىزامچان قىلىپ ي
تەسىرلىك ۋە ئۆتكۈر نوتۇقلىرى ئارقىلىق ئەسكەرلەرنى يەنە بەزىدە 

ئىلغار، غەلبىگە  ماددى ۋە مەنىۋى ھەر تەرەپتىن. جاسارەتلەندۈرىدۇ
وھلۇق جەڭچىلەر ئەنە شۇنداق ىلەن قارايدىغان قەيسەر، رئىشەنچ ب

 .داتلىق قۇماندانالرنىڭ تەربىيسىدە يىتىشىدۇئىستې
قانداق كىشىنىڭ  قىسسىسى بىزگە« تالۇت ۋە جالۇت»كەرىمدىكى -قۇرئان

قۇماندان بوالاليدىغانلىقىنى، قانداق ئاالھىدلىكلەر بولغاندا ئۇرۇشتا 
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رىشكىلى بولىدىغانلىقىنى قىسقىچە ئىزاھالپ پپىقيەت  ۋە غەلبىگە ئىەمۇۋ
 .بىرىدۇ

ن ۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋرىدىن كېيىھەزىرىتى مئوغۇللىرىى، ئىسرائىل
خېلى ئۇزۇن زامان پەيغەمبىرىنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ماڭغان بولسىمۇ 

توغرا  خۇراپات، بىدئەتلەرگە چۈمۈپ:رىكلىككە يۈز تۇتتىېبارا چ-بارا
ۋە بۇ  مەسىيەتلەرگە چۆكتى-گۇناھ بۇلغىدى،ساپ دىننى ،ىئېزىشتيولدىن 

نۇرغۇن خەلقنى . سەۋەپلەر تۈپەيلى دۈشمەنلىرى ۋەتىنىنى بېسىۋالدى
. ئۆلتۈرىۋەتتى ۋە بىر قىسمىنى ئەسىرگە ئېلىپ قۇل قىلىپ ئىشلەتتى

تەۋرات لەۋھەلىرى ۋە مۇسا  .زۇلۇم قىلدى،ئېكىسپوالتاتسىيە يۈرگۈزدى
مانىدىن قالغان مۇقەددەس ئامانەتلەر دۈشمەنلەرنىڭ ئەلەيھىسساالم زا

ئاخىرى ئاسارەتتىن قۇتۇلۇش، ئۆز تەقدىرىنى ئۆزى . قولىغا چۈشۈپ كەتتى
بىر يولنىڭ قۇراللىق كۆرەش -بەلگۈلەپ ئىنساندەك ياشاش ئۈچۈن بىردىن

:  پەيغەمبىرىگە مۇنداق دەپ خىتاي قىلىشتى ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتتى دە
بىزگە پادىشاھ تىكلەپ بەرگىن » :  كەرىمدىن تىڭشايلى-بۇنى قۇرئان

! ئالالھنىڭ يولىدا جىھاد قىاليلى( ئۇنىڭ بىلەن دۈشمەنلەرگە قارشى)
جىھاد قىلماي  پەرىز قىلىنسا تسىلەرگە جىھا: پەيغەمبەر . دىيىشتى

زدىن ھەيدەپ چىقىرىلغان ۋە ىيۇرتلىرىم: ئۇالر  دېۋىدى،« قاالرسىلەرمۇ؟
دىن جۇدا قىلىنغان تۇرساق قانداقمۇ ئالالھنىڭ يولىدا جىھاد ئوغۇللىرىمىز

ئاز قىسىمىدىن  پەرىز قىلىنغان چاغدا تئۇالرغا جىھا. دىيىشتى! قىلمايلى؟
ئالالھ زالىمالرنى ئوبدان . باشقا ھەممىسى جىھادتىن باش تارتتى

 «.بىلگۈچىدۇر
ىر قىسمى ئىچىدە ئاز ب بىراق ئۇالرنىڭ. نەتىجىدە ئۇرۇش پەرىز قىلىندى

جىھادى ئۇرۇشقا قاتناشقان بولسىمۇ كۆپ ساندىكىلىرى ئوخشىمىغان 
 .باھانىلەر تۈپەيلى ئۇرۇشقا قاتناشمىدى

ئالالھ ھەقىقەتەن سىلەرگە تالۇتنى پادىشاھ قىلىپ » : پەيغەمبىرى ئۇالرغا
ئۇ قانداقمۇ ( :  پەيغەمبىرىگە ئىتراز بىلدۈرۈپ)ئۇالر . دىدى« ئەۋەتتى

( ئارىمىزدا پادىشاھ ئەۋالدلىرى بولغانلىقتىن) بولىدۇ بىزگە پادىشاھ
مۈلكى -ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇنىڭ مال. پادىشاھلىققا بىز ئۇنىڭدىن ھەقلىقمىز

 .دىeد -كۆپ بولمىغان تۇرسا
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ئۇنى ( پادىشاھ قىلىشقا(ئالالھ ھەقىقەتەن سىلەرگە :   پەيغەمبىرى ئۇالرغا 
. بەدىنىنى قۇۋۋەتلىك قىلدىئۇنىڭ ئىلمىنى زىيادە ۋە . ئىختىيار قىلدى

( نىڭ پەزلى)ئالالھ.  ئالالھ سەلتەنەتنى ئۆزى خالىغان ئادەمگە بىرىدۇ
. دىدې -ئوبدان بىلىدۇ( لىدىغانلىقىنىئۇنىڭغا كىمنىڭ اليىق بو. )كەڭدۇر

، ىنىڭ ئاالمىتى شۇكىئۇنىڭ پادىشاھلىق»:  بىرى ئېيتتىكىئۇالرغا پەيغەم
نىڭدا راببىڭالر تەرىپىدىن سىلەرنى لىدۇ، ئۇېسىلەرگە بىر ساندۇق ك

تەسكىن تاپقۇزۇدىغان نەرسە ۋە مۇسانىڭ، ھارۇننىڭ تەۋەلىرى قالدۇرۇپ 
يەنى مۇسانىڭ ھاسىسى، كىيىمى، ۋە تەۋرات يېزىلغان ) كەتكەن نەرسىلەر

. لىدۇېئۇنى پەرىشتىلەر كۆتۈرۈپ ك. قاچىالنغان بولىدۇ( بەزى تاختىالر
بولساڭالر، بۇنىڭدا ( كۈنىگە ئىشىنىدىغان ئالالھقا ۋە ئاخىرەت) ئەگەر

تابۇتنىڭ نازىل بولىشىدا ئالالھنىڭ تالۇتنى سىلەرگە پادىشاھلىققا )
. بەقەرە. ]ئاالمەتلەر بار( رۈشەن) ئەلۋەتتە سىلەر ئۈچۈن( تاللىغانلىقىغا

710] 
تالۇتنىڭ : ئايەت كەرىمدە ئوقۇپ ئۆتكۈنىمىزدەك، پەيغەمبىرى ئۇالرغا

تەيىنلەنگەنلىكى ئېيتقاندا  دىن پادىشاھ يەنى قۇماندان قىلىپئالالھ تەرىپى
 ئۇنىڭ پادىشاھ ئائىلىسىدىن ئەمەسلىكى ھەمدە: بەنى ئىسرائىل مىللىتى

تراپ قىلغىلى ېقولىدا بايلىقى يوقلىقىنى باھانە قىلىپ  قۇماندانلىقىنى ئ
قۇماندان بولۇش ئۈچۈن پادىشاھ ياكى  : لېكىن پەيغەمبىرى ،ئۇنىمىدى

باشنىڭ ئەۋالدى بولۇش شەرت ئەمەسلىكى، باي بولمىسىمۇ تاتك
ۋە بەدەن قۇرۇلمىسىنىڭ  پاراسەتلىك-دىغانلىقى، سەۋيەلىك، پەمېبولىۋىرى

ستىخانلىق، گەۋدىلىك ئىكەنلىكى قۇماندانلىقنىڭ ئاالھىدلىكلىرىدىن ۇئ
بۇ سۈپەتلەرنىڭ تېپىلغانلىقىنى  گەن كىشىدەېبىرى بولغاچقا، تالۇت د

تالۇتنىڭ قۇماندانلىقىنى  شۇنداق قىلىپ بەنى ئىسرائىل. ىغا قويدىئوتتۇر
تالۇت ئۆز  يىنېجەڭ ھازىرلىقى تامامالنغاندىن ك. تراپ قىلدىېئ

كەلگەندە بىر  جايغابىر  ماڭا-ماڭا.ندىئەسكەرلىرىنى باشالپ يولغا ئاتال
كىمكى :  دە، تالۇت ئەسكەرلىرىنى سىناش ئۈچۈن ئېيتىدۇ-دەريا ئۇچرايدۇ

ۇنىڭدىن ئىچىدىكەن ئۇ ماڭا تەۋە ئەمەس، كىمكى دەريا سۈيىنى ئ
ئۇسسۇزلىقىنى ) ئۇنىڭدىن . تېتىمايدىكەن ئۇ ھەقىقەتەن ماڭا تەۋەدۇر
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( بۇيرۇققا خىالپلىق قىلغان بولمايدۇ)ئىچكەن ئادەم ( بېسىش ئۈچۈن
 [716. بەقەرە. ]دىېد

لغان ھەممىسى بىراق ئەسكەرلىرىنىڭ ئازغىنىسىنى ھىساپقا ئالمىغاندا قا
نەتىجىدە بۇ . قۇمانداننىڭ بۇيرۇقىغا خىالپلىق قىلىپ تويغۇچە سۇ ئىچىدۇ

دۈشمەنلەرنىڭ كۆپلىكىنى كۆرۈپ  خاتالىق سادىر قىلغان ئەسكەرلەر
بۈگۈن بىز جالۇت ۋە ئۇنىڭ :  تىدۇ ۋە مۇنداق دىيىشىدۇېقورقۇپ ك

رنىڭ سانى ئۇال ، ئۇرۇشۇشقا تاقەت كەلتۈرەلمەيمىز  ئەسكەرلىرى بىلەن
 .يىشىدۇدى-كۆپ، بىز ئاز سانلىق تۇرساق

ئۇالرنىڭ بۇ گېپى خۇددى بىزنىڭ ئىچىمىزدىكى بەزىلەرنىڭ مۇنۇ 
سىڭگەن نېنىمىزنى يەپ جىم ياتقىنىمىز »:  تەتتىېسۆزلىرىگە ئوخشىشپ ك

، دۈشمىنىمىز خىتاينىڭ تۈزۈك، تۆگىنىڭ قۇيرۇقىغا چالما ئاتمايلى
مانىۋى قۇراللىرى بار، بىزدە ئۇنچىلىك ئەسكەرلىرى كۆپ، قولىدا زا

ئەسكىرى ئەسلىھەلەر يوق، تۇخۇم بىلەن تاشنىڭ تەڭ بولغىنى يوق، بۇمۇ 
 .دىگەندەك-ۋەھاكەزا... تەقدىر

نى، تاجاۋۇزچى تالوتنىڭ، ئالالھقا بىركۈنى ھىساپ بىرىدىغانلىقى
-دۈشمىنىنى ئۆز ۋاقتىدا ۋەتەندىن قوغالپ چىقىرىۋەتمىسە دۇنيادا خار

ەبۇن، ئاخىرەتتە بولسا تېخىمۇ پەرىشان بولىدىغانلىقىنى، باشقىچە قىلىپ ز
ئالالھنىڭ ئالدىدا قاتتىق جاۋاپكارلىققا تارتىلىدىغانلىقىنى  ئېيتقاندا

 : ئويلىغان ئەسكەرلىرى مۇنداق دىيىشكەن ئىدى
ئالالھنىڭ ئىرادىسى بىلەن ئاز جامائەت كۆپ جامائەت ئۈستىدىن غەلبە  

 [716 ەرەبەق. ]قىلىدۇ
ئۇزۇن يىلالردىن كېيىن غەپلەت  ئۇيقۇسىدىن ئويغۇنۇپ ئۇرۇش قىلىشقا  

ا تۇتۇش دۈشمەنلىرى بىلەن ئۇرۇشقبەل باغلىغان ئىسرائىل ئوغۇللىرى 
 : مۇنداق دەپ دۇئا قىلدى قىلغاندائالالھقا يالۋۇرۇپ

، ايسەنقەلبىمىزنى چىدامچانلىق بىلەن تولدۇرغ! پەرۋەردىگارىمىز 
كاپىر قەۋىمگە  !ساباتلىق قىلغىن( ئۇرۇش مەيدانىدا) ىمىزنى قەدەملىر

 [771. بەقەرە! ]ەيسەنقارشى بىزگە ياردەم بەرگ
. دۈشمەنلىرى ئۈستىدىن غەلبە قىلدى ل،بەنى ئىسرائى نىھايەت 

چان ۋە ئىمانى كۈچلۈك ئەسكەرلەر ئاز بولسىمۇ چىداملىق، ئىتائەت»
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 ئەمىلىيەت بىلەن« ىغانلىقىلىدلسىال ئالالھنىڭ نۇسرىتى قولغا كېبو
 .ئىسپاتالنغان ئىدى

تالۇتنىڭ  بولغۇسى پەيغەمبەر داۋۇدمۇ  بۇ قېتىمقى غەلبىدە،: خوش
قۇماندانلىقى ئاستىدا ئۇرۇشقا قاتناشقان بولۇپ، دۈشمىنى جالۇتنى ئۆز 

ئۇرۇشتا غەلبە قازانغان بەنى ئىسرائىل . قولى بىلەن ئۆلتۈرگەن ئىدى
، ۋەتىنىنى قولىغا ئېلىپ ھۆرلۈككە ئىرىشكەن ۇتۇلۇپمىللىتى ئاسارەتتىن ق

 .ئىدى
ىدلىكلەرگە قانداق ئاالھ انبىز يۇقارقى قىسسىدىن تەسىرات ئېلىپ، قۇماند

 :گەن ھەقتە بىر ئاز توختىلىمىزئىگە بولىشى شەرت؟  دې
قۇمانداق ئادەتتىكى بىرى بولماستىن تالالنغان، قابىلىيەتلىك كىشى . 4

ئۇنى ( پادىشاھ قىلىشقا)لالھ ھەقىقەتەن سىلەرگە ئا» .بولىشى كىرەك
كەلىمىلەرنىڭ مەزمۇنى دىگەن جۈملىدىكى « ئىختىيار قىلدى ۋە تاللىدى

شۇنىڭدەك قۇمانداق ئىسىلزادە، باي بولىشى شەرت . شۇنى ئۇقتۇرىدۇ
چۈنكى ئالالھ باشقا باي ۋە ئىسىلزادە كىشىلەر تۇرۇقلۇق، قولىدا . ئەمەس

سىل نەسەپتىنمۇ بولمىغان تالۇتنى قۇماندانلىققا ، ئېمۈلكى يوق-مال
 .تاللىشى بۇنى ئۇقتۇرىدۇ

قۇمانداق بولىدىغان كىشى ھەربى ۋە دىپلۇماتېك ساھەدە يۇقىرى . 7
ۋە  ئۇنىڭ ئىلمىنى زىيادە» . مەلۇماتقا ئىگە بولىشى الزىم سەۋىيەدە

لەت ئىبارە بۇنىڭغا داالئايەتتىكى  گەن دې« بەدىنىنى قۇۋۋەتلىك قىلدى
 . قىلىدۇ

. قۇمانداق تەن قۇرۇلمىسى بۆيۈك، ئۈستىخانلىق كىشى بولىشى كىرەك .1
گەن جۈملە بۇنى دې« بەدىنىنى قۇۋۋەتلىك قىلدى»كى مەزكۇر ئايەتتى

 .ئۇقتۇرىدۇ
قەيسەر ئىرادىگە ئىگە، ئېغىر  قۇمانداق ئىگىلمەس، پۈكۈلمەس،.  1

تالۇتنىڭ . بولىشى الزىمكۈلپەتلەر ئالدىدا باش ئەگمەيدىغان جاسارەتلىك 
قەۋمىدىن بەزى كىشىلەر ئۇرۇش پەرىز قىلىنغاندا ئارقىسىغا داجىپ توخۇ 

پىسەنت قىلماي ئۇرۇشقا  بۇنىڭغا  ،ئۇيۈرەكلىك قىلغان بولسىمۇ
 .ئاتلىنىۋەرگەنلىكى بىزگە بۇ نەسىھەتنى چۈشەندۈرۈپ بىرىدۇ
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 ا بوي سۇنۇشقۇماندانغ
 

قۇماندانغا بوي سۇنىشىغا  ەرتىپلىك بولىشىجەڭچىلەرنىڭ ئىنتىزامچان ۋە ت
ھەرقانداق ۋاقىتتا باشلىققا بوي سۇنۇلمايدىكەن، ئىنتىزام ۋە . باغلىقتۇر

ئى :  ئالالھ مۇنداق بۇيرۇق قىلغان. تەرتىپتىن سۆز ئېچىش مۈمكىن ئەمەس
ئالالھقا، پەيغەمبەرگە ۋە ئۆزۈڭالردىن بولغان ئىش  ! مۆئمىنلەر

 [76نىسا !  ]ەت قىلىڭالرئۈستىدىكىلەرگە ئىتائ
تەبئىكى    -دىگەندە ئايەتتىكى ئۆزۈڭالردىن بولغان ئىش ئۈستىكىلەر 

ئۇنداقتا قۇمانداق بولغان . مۆئمىن بولىشى الزىم دىگەن چىقىپ تۇرىدۇ
 مۇسۇلمان ئەمەس كىشى . كىشى ئەلۋەتتە مۇسۇلمان بولىشى كىرەك

 .قۇماندان قىلىپمۇ سايالنمايدۇ
قەتئى بوي  ندان گۇناھ ئىشقا بۇيرۇسا ئۇنىڭغا بۇ ئىشتا يەنە بىرى قۇما 

چۈنكى پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەدۇن رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ . سۇنۇلمايدۇ
ئالالھقا ئاسىيلىق بولىدىغان ئىشتا مەخلۇققا بوي » : ئەلەيھى ۋەسەللەم

 .دەپ تەلىم بەرگەن« سۇنۇلمايدۇ
 .ىغا شەرتسىز بويسۇنىلىدۇقۇماندان گۇناھقا بۇيرىمىسىال ئۇنىڭ بۇيرىق

 .مۇنداق دىگەن ئىدى چۈنكى پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم
پاجىر بولسۇن سىلەرگە جىھاد  مەيلى پازىل بولسۇن،مەيلى قۇماندانىڭالر »

كەبىرە ئىشلىگەن -پازىل ياكى پاجىر ۋە ھەتتا گۇناھى. قىلىش پەرىزدۇر
سىدا ناماز قىلىشىڭالر سىلەرگە بولسىمۇ ھەرقانداق مۇسۇلماننىڭ ئارقى

 [ئەبۇ داۋۇد. ]«پەرىزدۇر
 . ئەسىرى سائادەتتە مۇنداق بىر ئىبرەتلىك ھادىسە مەيدانغا كەلگەن ئىدى

پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بىر بۆلۈك ساھابىنى مەلۇم بىر 
. كىلەيدۇېسەپەرگە ئەۋەتىدۇ ۋە ئۇالرغا قۇماندانىغا ئىتائەت قىلىشنى ج

يول ئەسناسىدا بەزىلەر باشباشتاقلىق قىلىپ قۇمانداننىڭ ئاچچىقىنى 
 كۆپچىلىكنى توختۇتۇپ غەزەپلەنگەن قۇماندان. كەلتۈرۈپ قويىدۇ

 دە، جۇغالنغان ئوتۇن دۆۋىسىگە ئوت يېقىپ-ئەتراپتىن ئوتۇن توپلىتىدۇ
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دەرۋەقە ئەسكەرلەر  .دەپ بۇيرۇق بىرىدۇ« !ئۆزۈڭالرنى ئوتقا ئېتىڭالر»
ئوتقا ئۆزىمىزنى ئاتايلى، چۈنكى پەيغەمبەر : بەزىسى. ىراپال قالىدۇگاڭگ

تاپىلىغان  سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم قۇماندانىمىزغا بوي سۇنىشىمىزنى
، بىز ئوتتىن قۇتۇلۇش سە، يەنە بەزىلىرى بۇنىڭغا قارشى چىقىپېد

 يۈزسىدىن پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە ئەگەشتۇق، نىمە
ئۆچىدۇ  مۇبۇ ئەسنادا ئوت .ىدۇدىيىش! ئەمدى ئۆزىمىزنى ئوتقا ئاتقۇدەكمىز

شۇنداق قىلىپ بۇالر . ھەمدە قۇمانداننىڭمۇ ئاچچىقى پەسلەيدۇ
. يىن مەدىنىگە قايتىدۇۋەزىپىسىنى تۈگىتىپ بولغاندىن كې سەپەردىكى

ھېلىقى ۋەقەلىك پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە 
مۇبادا ئوتقا كىرگەن بولسا داۋاملىق ئوتتا : مۇنداق دەيدۇ دەيەتكۈزۈلگەن

. ئالالھقا ئاسىيلىق بولىدىغان ئىشتا ئىتائەت قىلىنمايدۇ .قالغان بوالتتى
 [ئەبۇ داۋۇد.]يوللۇق ئىشالردا بولىدۇ -مەرۇپ  ئىتائەت پەقەت 

 
 

 ئىسالم دىنىدا مەجبۇرالش يوق
 

بۇ دىن . بولۇشقا زورالنمايدۇئىسالم دىنىدا ھېچكىم مەجبۇرى مۇسۇلمان 
توغرا بولغان ئەقىلگە ئۇيغۇر ۋە ئىلمى دىن بولۇپ، ھېچكىمنى قۇرال كۈچى 

نەرسىلەرگە تاينىش ئارقىلىق مەجبۇرى ھالدا مۇسۇلمان قىلمايدۇ ۋە باشقا 
ئەقلىنى جايىدا ئىشلەتكەن . بۇنداق قىلمىش ئېغىر گۇناھ دەپ قارىلىدۇۋە 

بۇ ھەقتە جانابى ئالالھ . بۇ دىننى قوبۇل قىلىدۇھەرقانداق ئىنسان ئۆزىچە 
زورالش ( شكىمۇ،چىقىشقىمۇئۇنىڭغا كىرى)دىندا » :  مۇنداق دىگەن ئىدى

 [772. بەقەرە]« ھىدايەت گۇمراھلىقتىن ئېنىق ئايرىلدى. يوقتۇر
سىياسى ئىنسانالر ئۇيدۇرۇپ چىققان ئىسالم دىنى ئۇ ياقتا تۇرسۇن 

ئاز ۋاقىت ئۆتكەندىن  مۇئىدىئولوگىيەلەر غانخارەكتىرلىق مەجبۇرى تېڭىل
ئىنسانالرنىڭ تىلىغا ھاكىم بولغىلى . ، يوقۇلۇپ تۈگەيدۇكېيىن ئۇنتۇلۇپ

. ئەمەس بولسىمۇ قەلبىگە ۋە ئىرادىسىگە ھاكىم بولۇش مۈمكىن
ئىسالمنىڭ ئەڭ نېگىزلىق چاقىرىقلىرىدىن بىرى بولۇپ رىدىكى ئايەت يۇقى
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لىشنى ۋە ئۆزلىرىنى ئالالھنىڭ ئورنىدا قويۇپ دىن نامىدىن زوراۋانلىق قى
   .كىشىلەرنىڭ ئىمانىغا مېتىر تەڭلەشنى قاتتىق چەكلىگەن

قەبىلىسىدىن ئەلھۈسەينى  ئەنسارالر ئىچىدىن  بەنى سەلىم بىننى ئەۋىف
بۇالر ئىسالمىيەتتىن . ئىسىملىك بىر كىشىنىڭ ئىككى ئوغلى بار ئىدى

خىرىستىيان  ىڭ ۋاستىسى ئارقىلىقبۇرۇن بەزى شاملىق تىجارەتچىلەرن
بىر قېتىم . دىنىنى قوبۇل قىلغان ۋە كىيىنچە شامدا ئولتۇراقلىشىپ قالغان

بىرگە زەيتىن يېغى سېتىش ئۈچۈن مەدىنىگە  شاملىق كارۋانالر بىلەن
بىراق ئاتىسى بالىلىرىنىڭ ياقىلىرىغا . كىلىدۇ ۋە ئاتىسى بىلەن كۆرىشىدۇ

نى قوبۇل قىلمىساڭالر ئەسال قويۇپ بەرمەيمەن، ئېسىلىۋېلىپ ، ئىسالم دىنى
پەيغەمبەر سەللەلالھۇ   شۇنىڭ بىلەن بۇ ئۈچەيلەن .دەپ تۇرىۋالىدۇ

ئۇالرنىڭ ئاتىسى . ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ ھوزۇرىغا دەۋالىشىپ كىلىدۇ
مەن تىرىك تۇرۇپ بەزى ! ئى ئالالھنىڭ پەيغەمبىرى: مۇنداق دەيدۇ

ئۇنىڭغا )دىنىدا »: مدۇ؟ بۇ چاغدا ئالالھ ئەزالىرىم دوزاخقا كىرسە بوال
 .غانئايىتىنى نازىل قىل« زورالش يوقتۇر( كىرىشكە

ۋە بۇ يولالرنىڭ قايسى  كەنئالالھ بەندىسىگە ئىككى تۈرلۈك يولنى كۆرسەت
 كىتاپالر ۋە پەيغەمبەرلەر توغرىسىدا بولىدىغانلىقىقانداق ۋىتىتوغرا ۋە ئاقى

ئىنساننى بۇ  مەلۇمات بەرگەن،ىق كونكىرت پەيغەمبەرلەر ئەۋەتىش ئارقىل
يامان يولالرنى ئۆز ئىرادىسى بىلەن تالالپ ماڭىدىغان -خىل ياخشى

مەك ئىنسان دې. قانئەقىلدىن ئىبارەت تالالش خاراكتىرىنىمۇ بىللە يارات
تىھانىدىن ئۆتەلىسە ئاخىرەتتە مەڭگۈلۈك جەننەتكە مدۇنيادا ئالالھنىڭ ئى

تىھاندىن ئۆتەلمىسە دوزاخا مىدا مېڭىشنى تالالپ ئىمۇبادا كۇپر. ئىرىشىدۇ
خۇددى بىر . تىھان مەيدانىمبۇ دۇنيا بىر ئى. ئارقىلىق جازاغا تارتىلىدۇ

تىھانغا قاتناشقان ئوقۇغۇچىالر مئونۋېرىستىتقا  تاللىنىش ئۈچۈن ئى
تىھاندىن ئۆتەلىشى كىرەك، ئەمما مئۈچۈن چوقۇم ئى شرىستېتقا كىرىېئونۋ

چوقۇم ئۆتۈسەن دەپ مەجبۇرالنمىغىنىدەك، جەننەتكە كىرىش  تىھاندىنمئى
تىھاندىن مبىراق ئى. تىھانىدىن ئۆتۈش الزىممئۈچۈنمۇ ئالالھنىڭ ئى
تىھاندىن ملىكىن جەننەتكە كىرىشنىڭ شەرتى ئى. مەجبۇرى ئۆتكۈزۈلمەيدۇ

 تىھانىدىنمتىرىشىپ جاپاغا چىداپ ئالالھنىڭ ئى نىڭخالىغانالر. ئۆتۈش
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ەتكە كىرىش ياكى بوشاڭلىق قىلىپ، ئەقلىنى ئىشلەتمەي ئۆتۈپ جەنن
 .دوزاخقا مەھكۇم بولۇشمۇ  ئۆزىنىڭ ئىختىيارى

 ھەركىتىنىڭ-ئىشسىلەردىن قايسىڭالرنىڭ :  گەن ئىدىېئالالھ مۇنداق د
. ياخشى ئىكەنلىكىنى سىناش ئۈچۈن ئالالھ ئۆلۈمنى ۋەتىرىكلىكنى ياراتتى

. ناھايتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر( ىتەۋبە قىلغۇچىن. )ئالالھ غالىپتۇر
 [7. مۇلك]

تىھاننى ئەمەلدىن مئۇنداقتا دىنغا زورالش دىمەك، سىناق ۋە ئى
 .مۇمكىن ئەمەسبىراق بۇ  ،مەكتۇرېتىشكە ئۇرۇنغانلىق دېقالدۇرۇ

مۆئمىنلەرنىڭ ئۈستىدىكى ۋەزىپە بىردىنبىر ھەقىقەت بولغان ئىسالم دىنىنى 
ۇتۇش،  ئالالھنىڭ بىرلىك ۋە بارلىقىنى دۇنيا خەلقىگە تون ئۆز پېتىچە

ھەزرىتى مۇھەممەد سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ بەرھەق پەيغەمبەر 
 .پاكىتالر بىلەن ئوتتۇرىغا قويۇش ۋە چۈشەندۈرۈش-ئىكەنلىكىنى دەلىل

ھەق ( بۇ)» !(  ئى مۇھەممەد: )جانابى ئالالھ يەنە مۇنداق دىگەن ئىدى
ەرىپىدىن نازىل بولدى، خالىغان ئادەم ئىمان قۇرئان پەرۋەردىگارىڭالر ت

 [76. كەھف]« ئېيتسۇن، خالىغان ئادەم كاپىر بولسۇن
تارىختىن بۇيان ھېچقانداق بىر پەيغەمبەر قەۋمىنى زورلۇق ۋە قۇرال 

ئۇالرنىڭ بىردىنبىر . كۈچىگە تاينىپ ئىمانغا كەلتۈرۈشكە بۇيرۇلمىغان
-كۆرسەتمىلىرى ۋە ئەمىرۋەزىپىسى ئىنسانالرغا جانابى ئالالھنىڭ 

پەرمانلىرىنى تونۇشتۇرۇش، ھەمدە يولىغا ئەگەشكەنلەرگە جەننەت 
بارلىقىنى، ئېزىپ كەتكەنلەرنى جەھەننەمنىڭ كۈتۈپ تۇرغانلىقىنى بايان 

جانابى ئالالھنىڭ پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە . قىلىشتۇر
يەنى قۇرەيش )ۇالرنىڭ بىز ئ»:  ئېيتقان مۇنۇ سۆزىنى ئوقۇپ باقايلى

ئېيتىدىغان سۆزلىرىنى ئوبدان بىلىمىز، سەن ئۇالرنى ( كۇپپارلىرىنىڭ
مىنىڭ ئاگاھالندۇرۇشىمدىن . زورلىغۇچى ئەمەسسەن( ئىسالمغا)

 [17. فۇرقان. ]نەسىھەت قىلغىن-ۋەز( قۇرئان بىلەن)قورقىدىغانالرغا 
بىز سىنى ئۇالرغا يۈز ئۆرىسە ( ئىماندىن( )يەنى مۇشرىكالر) ئەگەر ئۇالر

سىنىڭ ۋەزىپەڭ پەقەت تەبلىغ . كۈزەتچى قىلىپ ئەۋەتكىنىمىز يوق
 [10. شۇرا. ]قىلىشتۇر



 

66 
 

تىھان دۇنياسى بولغان ئىكەن، ئىسالم دىنىنى مدىمەك بۇ دۇنيا بىر ئى
ئۇنداقتا زورالپ  . تالالش ياكى كۇپرىغا ئالدىنىش ئىنسانالرنىڭ ئەركىنلىكى

كىمنىڭ ھەققى بولمىغىنىدەك،  بۇ دىنغا دىندىن چىقىرىۋىتىشكە ھېچ
بىراق بۇ دىننى . كىرىشتىمۇ ھېچكىم زورالنمايدۇ، بېسىم ئىشلىتىلمەيدۇ

قوبۇل قىلىمەن دەپ تەلپۈنگەنلەرنى ياكى بۇ دىننى قوبۇل قىلغانالرنى 
زورالپ دىندىن چىقىرىشقا، بۇ دىننى قوبۇل قىلىدۇرماسلىققا ئۇرۇنغانالرغا 

بۇ پارالق ئىسالم دىنىنى تونۇشتا كىشىلەرنىڭ . دۇقەتئى قارشى چىقىلى
ئىختىيارى ھالدا قوبۇل قىلىشىدا ھېچقانداق چەكلىمە ۋە توسالغۇ 

. يۈزىدە توختاۋىسىز كۆرەش ئېلىپ بېرىلىدۇ-قالمىغانغا قەدەر يەر
 .ئىسالمنىڭ ئاساسى ئوبىكتى شۇنىڭدىن ئىبارەتتۇر

 
 

 دەسلەپتە تەبلىغ
 

ەيرى مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆلتۈرۈپ تۈگىتىۋىتىش ئىسالم دىنىنىڭ تەلىپى غ
ۋە مەرھەمەت بىلەن،  ئەمەس بەلكى ئۇالرنىڭ دىلىنى ئىالھى شەپقەت

لىپ چىققان ېتولۇپ تاشقان ئىسالم نۇرى بىلەن يورۇتۇپ، جاھالەتتىن ك
ئالالھقا ئىشەنگۈچى مۆمىنلەرنىڭ .كۇپرى قاراڭغۇلىقىدىن قۇتقۇزۇشتۇر

 تۇسالغۇ بولىدىغان ھەرقانداق ئامىلنى ئالالھقا قۇلچىلىق قىلىشىغا
شۇڭا بۇ دىن دەسلەپتە كىشىلەرگە  .يوقتىشتىن ئىبارەت خاالس

نىمىلەردىن -مەىن ئىكەنلىكى، دۇنيا قارىشىنىڭ نېنىڭ قانداق دتئىسالمىيە
مىنى تەلەپ قىلىدىغانلىقى ت ئىكەنلىكى، ئەگەشكۈچىلىرىدىن نېئىبارە

لەن بىرگە ئالالھنىڭ ۋە ھەققىدە كونكىرت مەلۇمات بىرىش بى
پەيغەمبىرىنىڭ بەرھەق ئىكەنلىكىنى ئەقلى پاكىتالر ئارقىلىق 

بۇنى ئورۇندىماي تۇرۇپ ھوجۇم قىلىشنى . چۈشەندۈرۈشنى بۇيرىيدۇ
ئىسالم مۇجاھىدلىرىنىڭ ۋەزىپىسى ئالدى بىلەن مۇقەددەس . چەكلەيدۇ

بۇل قىلىشىنى ئىسالم دىنىنى تونۇتۇش، ئىختىيارى ھالدا ئىسالم دىنىنى قو
بۇ يوسۇندا ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلسا بۇ نىمە دىگەن . تەلەپ قىلىش

ياخشى بولغىنى، مۇبادا ئەكسىچە بولسا، ئىسالم ھاكىمىيتىنىڭ  
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ھىمايىسىگە كىرىشى يولى بىلەن زىممى نامىدا گىراژدان بولۇشقا 
بىرىگە -چاقىرىلىدۇ، ياكى ھېچبولمىغاندا ئىككى تەرەپ بىر

بۇ ھەقتە ئىسالم . دىغانغا تىنچلىق بىتىمى ئىمزالىنىدۇ چىقىلماي
 .لىرى  بىردەك پىكىردىدۇر(فۇقەھا) قانۇنشۇناس 

پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئەينى دەۋىردە ئەتراپقا ئەۋەتكەن 
قوشۇن رەئىسلىرىگە تۆۋەندىكى مەزمۇنالردا بۇيرۇق 

يىتىپ بارغىنىڭالردا ئۈچ دۈشمىنىڭالر بولغان مۇشرىكالرغا :ىچۈشۈرەتت
قايسى بىرىگە ماقۇل كەلسە قوبۇل قىل، ! ئىشتىن بىرنى تەلەپ قىل

گەن ۋەت قىل،  بۇنى قوبۇل قىلسا نېمە دېئەۋۋەل ئىسالمغا دە! ئۇرۇشما
تاپشۇرۇشقا چاقىرىق  (پۇقرالىق باج)ياخشى، ئەگەر قوبۇل قىلمىسا جىزىيە 

مۇبادا . ئۇالرغا چېقىلمابۇنى قوبۇل قىلسا سەنمۇ ماقۇل بول، ! قىل
ھېچبىرىنى قوبۇل قىلمىسا ئالالھنىڭ نۇسرىتىنى تىلىگەن  ھالدا ئۇالر 

 [ئىمام نەۋەۋى شەرھى -مۇسلىم!  ]بىلەن ئۇرۇش قىل
تى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قۇماندانلىرىغا بۇ پىرىنسىپنى تەلىم ىھەزر

: ىيە قىالتتىكلەيتتى ۋە مۇنداق دەپ تەۋسېرىش بىلەن بىرگە قاتتىق جېب
ئۇالرنىڭ بىزنى پەقەت . بىز ئۇالر بىلەن پەقەت دىن ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىمىز

ئۈستۈنلىككە ئىگە بولۇش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىدۇ دەپ خاتا چۈشىنىشى 
مۈمكىن، شۇڭا ئەسلى غايىمىزنى بىلدۈرمەي تۇرۇپ ئۇالر بىلەن ئۇرۇش 

 !قىلىنمىسۇن
 : رىشى مۇنداقبۇ ھەقتە ئىسالم قانۇنشۇناسلىرىنىڭ كۆز قا

ئىسالمنىڭ دەۋىتى ئۇالشمىغانالرغا قارشى :  ئىمام ماۋىردى ئېيتىدۇ
ئۇالرغا دەسلەپتە ئىسالم دىنىنى . تۇيۇقسىز ئۇرۇش باشالش ھارامدۇر

نىڭ تونۇشتۇرۇش، پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم
سۆز قىلىش ۋە ئىسالمغا ئىنتىلدۈرىدىغان كۈچلۈك  تەلىماتلىرىدىن 

 .كىتالرنى ئوتتۇرىغا قويۇش الزىمپا
ئىسالمغا چاقىرىق قىلماي ( كاپىرالرنى)ئۇ : ئىبنى ھومام مۇنداق دەيدۇ

تۇرۇپ ھوجۇم قىلىنسا، ئۇالرنىڭ ماللىرىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئۇرۇش 
باشالتقانلىقىمىزدىن ۋە ئۇششاق بالىلىرىنى غەنىمەت سۈپىتىدە قولغا 
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شۇڭا تەبلىغ . ىزنى گۇمان قىلىپ قالىدۇچۈشۈرۈش ئۈچۈن ئۇرۇشقانلىقىم
 .قىلىش شەرتتۇر

ئىسالمى ئۇرۇش :  ھەتتا بەزى ئىسالم قانۇنشۇناسلىرى شۇ قاراشقا ئىگە
قۇماندانى كاپىرالرنى ئىسالم دىنىغا چاقىرىق قىلماي تۇرۇپ ئۇشتۇمتۇت 
ئۇرۇش باشلىسا ۋە پوالتتەك پاكىتالرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئىسالمنى 

 .تۇرۇپ ئۇالرنى ئۆلتۈرسە دىيەت تۆلىشى كىرەك تونۇشتۇرماي
بەزىلەر دىيەتنى خۇددى مۇسۇلمان بىركىشىنىڭ دىيىتى مىقدارىدا دىيەت 

شۇناسالر مەقتۇلنىڭ خەلق ئىچىدە پىقىھسە، يەنە بەزى ېتۆلەيدۇ دى
تۆلەيدۇ (خۇن ھەققى)دىيەت يۈرگۈزۈلۈپ كەلگەن قان بەدىلى ئۆلچىمىدە 

نى دۇنياغا تىنچلىق، ئامانلىق ئېلىپ كىلىدىغان ەك ئىسالم دىېمد. دەيدۇ
دىن بولۇپ، قارىسىغا كىشىلەرنى ئۆلتۈرىۋەرمەيدۇ، ئۇنىڭ مەلۇم 

شۇڭا ھەر بىر مۇجاھىد، ھەر بىر ئىسالمى جەڭچى بۇ . پىرىنسىپلىرى بار
ئىسالم دىنى يوقۇتۇش ئۈچۈن . نوقتىغا قاتتىق دىققەت قىلىشى الزىم

ۈش ئۈچۈن كەلگەن ئىالھى دۇنيا قاراش ۋە ئەمەس، ياشىتىش، گۈللەندۈر
 .تۈزۈمدۇر-ساماۋى قانۇن

 
مۇسۇلمان بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن ئىسالمى كۆرەشنىڭ جىھاد  زبى

ە تونۇپ، ھىسياتىمىزغا بىرىلمەسلىكىمىزگە پىرىنسىپىنىمۇ ئىسالمى ئۆلچەمد
ئۇنداقتا ھەرقانداق ۋاقىتتا ۋە ھەرقانداق يەردە غەيرى . توغرا كېلىدۇ

ۇسۇلمان بىرسىنى ئۇچراتقىنىمىزدا ئۇنى جېنىدىن جۇدا قىلىش، ھەرگىزمۇ م
ئەكسىچە بىگۇناھ ئىنساننى .ئالالھ يولىدا بولغان بولمايدۇ

ئالالھنىڭ  .سادىر قىلغان بولىدۇئۆلتۈرگەنلىكتىن ئىبارەك ئېغىر گۇناھ 
 .ئۆلتۈرۈش ئەمەس،ياشىتىشتۇريولى 

رىنىڭ سەلبى تەشۋىقاتى ئەسىرلەردىن بۇيان خىرىستىيان راھىپلى
 شۇنچىۋاالغەرىپ دۇنياسىدىكى ئاممىۋى خەلق ئىسالم دىنىنى نەتىجىسىدە 

ئىچكى ،  مۇسۇلمان دىيىلسە قولىدا قىلىچ كۆتۈرگەن،بىلىدۇكىخاتا 
 ، ايىكۆزلىرىدىن قان تېمىپ تۇرغان، چىر دۇنياسى نەپرەت بىلەن توشقان،

دىغا ئۇچرىغانلىكى تارتىپ ئالالھۇ ئەكبەر دەپ نەرە ئال»پۇرسەت تاپسىال 
ۋەھشى بىر مەخلۇق دەپ  «غەيرى مۇسۇلماننى چېپىپ تاشاليدىغان
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غەرىپ   -سەۋەبى. كەڭ تارقىلىپ كەتكەنقىلىدىغان ئاڭ تەسەۋۋۇر 
تېلېۋۇزۇر، -دۇنياسىدىكى تەشۋىقات ئورگانلىرى، نەشىرياتالر، رادىيو

خۇنۇك نە شۇنداق ئە دىنىنى گېزىت، ژۇرنالالر ھەممىسى بىردەك ئىسالم
قورقۇنچلۇق شەكىلدە تونۇشتۇرۇپ كەلگەن ۋە ھازىرمۇ تەسۋىرلەپ،

ئاز ساندىكىلىرىنى ھېساپقا ئالمىغاندا كۈندىلىك .شۇنداق تونۇشتۇرماقتا
مېدياالردا ئېالن قىلىنىدىغان مۇسۇلمانالر ھەققىدىكى خەۋەر ۋە ئوبرازالر 

بىز  .اساس قىلىدۇكىشىنى خۇرسەن قىلمايدىغان سەلبى مەزمۇنالرنى ئ
بىرىمىزنىڭ -تېخىچە سۈت ئۇيقۇدا ئۇخالپ، موھىم ۋاقىتلىرىمىزنى بىر

بۇندىن يېرىم ئەسىر . ئەيىپىنى ئېچىشنىڭ كويىدا ئىسراپ قىلماقتىمىز
بىرى بىلەن ئىتتەك تالىشىدىغان غەرىپ دۇنياسىدىكى -بۇرۇن بىر

ستان ۋە كاتولىك ۋە پىروتە خىرىستىيان دىنىنىڭ ئىككى چوڭ مەزھىپى
ئۇالرنىڭ . بىر سەپتە تۇرماقتايەھۇدىيالر بۈگۈن ئىسالم دۇنياسىغا قارشى 

ھەر مىسسېئونېرلىرى،ماسونالر،يەھۇدىيالر،ئىچىدىن خىرىستىيان 
چاڭگىلىغا ئېلىشقا ۋە  مۇسۇلمانالرنىجەھەتتىن ئىش بىرلىكى تۈزۈپ 

امانلىقنى يۈزلەندۈرۈش كويىدا قولىدىن كىلىدىغانلىكى ھەممە ي خاراپلىققا
ئىش ئۇنداق ئىكەن بىر ئاز بېشىمىزنى سىلكىۋىتىپ . سادىر قىلماقتا

ھېچ بولمىغاندا غەيرى مۇسۇلمانالر بىزگە قاراپ . ئەتىراپقا قارايلى
. ئىسالمنىڭ يۈزىگە قارا سۈركىمەيلى. ئىسالمدىن نەپرەتلەنمىسۇن

رغا ساپ ئىمكانىيتىمىزنىڭ ئۆلچىمى دائىرسى ئىچىدە بۇ دىنىمىزنى باشقىال
بىز ئىسالمنىڭ ئىگسى بىز ئەمەس ،پەقەتال ئىسالمغا . ھالدا تونۇشتۇرايلى

ئىسالمنىڭ ئىگىسى بولسا .تەۋە بولۇشقا تىرىشىۋاتقان مۇسۇلمانالردۇرمىز
. كائىنات ۋە ئۇنىڭ ئىچىدىكى ھەممىنىڭ ياراتقۇچىسى بولغان  ئالالھتۇر

باشقا غەرەزلەر  .بىز ئىسالمنى ئەمەس، ئۆزىمىزنى ئوڭشىساقال بولدى
مىنى بۇلغىماسلىقىمىز،دۇنيا ئارقىسىدا ئادەم ئۆلتۈرۈپ ئالالھنىڭ نا

خەلقىنى ئىسالم دىنىدىن نەپرەتلەندۈرمەسلىكىمىز مۇھىم مەسىلىلەرنىڭ 
 .بىرى
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 بۇزغۇنچىلىق قىلىش ھارامئۇرۇش جەريانىدا 

 
رۇش ئۇئۇرۇشتا پەقەت ئۇرۇشقا قاتناشقان دۈشمەن ئەسكەرلىرىگە قارشى 

ئۇرۇش  جەريانىدا مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش سىپىگە . ئېلىپ بېرىلىدۇ
ئايالالر، ئۇششاق بالىالر، . كىرمىگەنلەرگە چېقىلىش توغرا ئەمەس
-پەقەت يۇقارقىالردىن كىمدە. كىسەللەر، مېيىپلەر، قېرىالر ئۆلتۈرۈلمەيدۇ

بىراق . ناكىم مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇشقا قاتناشسا بۇنىڭدىن مۇستەس
جەڭدىن ئارقىغا چېكىنىپ قاچسا يەنە ئۇششاق بالىالر ۋە ئايالالر 

 .ئۆلتۈرۈلمەيدۇ
پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ۋە خۇلەپائۇرراشىدىنالر دەۋرىدە 
ئۇرۇشقا ئەۋەتىلگەن قۇماندانالرغا بۇ ھەقتە ئاالھىدە ئاگاھالندۇرۇش 

الھۇ ئەنھۇنىڭ رىۋايىتىدىكى بىر ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەل. بىرىلەتتى
رنى ۋە ئايالالرنى قېرى چالالرنى، كىچىك بالىال: ھەدىستە مۇنداق دىيىلىدۇ

 !ھەددىدىن ئاشماڭالر! ئۆلتۈرمەڭالر
ھەزىرتى ئەبۇ بەكىرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قۇماندان يەزىد بىن ئەبۇ 

الھقا سەن ئۆزلىرىنى ئال:  سوفيانغا مۇنداق دەپ تەۋسىيە قىلغان ئىدى
ئىبادەت قىلىشقا ئاتاۋاتقانلىقىنى ئېيتقان بەزى كىشىلەرنى يولۇقتۇرىسەن، 

:  كىلەيمەنېساڭا ئون تۈرلۈك ئىشنى ج. كىنقويىۋەت مەيلىگەئۇالرنى ئۆز 
! ىگىنئۆلتۈرم ھەرگىز ئايالالرنى، ئۇششاق بالىالرنى ۋە قېرى چالالرنى

قوي ۋە تۆگىلەرنى  ،ىگىن، ئۆيلەرنى چاقمىغىنۋىلىك دەرەخلەرنى كەسمېم
چېقىلمىغىن، ، خورمىزارلىق باغالرغا يەۋېلىش ئۈچۈن ئۆلتۈرمىگىن

 !چكنتىكىڭگە سېلىۋالمىغىن، قورقۇنچاقلىق قىلمىغىنغەنىمەتلەرنى
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان بىر ھەدىستە، 

ئەۋەتكەندە پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بىر يەرگە قوشۇن 
! ئۇلۇق ئالالھنىڭ نامى بىلەن ئۇرۇش قىلىڭالر: مۇنداق دەپ جىكىلەيتى

ئالالھنى ئىنكار قىلغانالر بىلەن ئالالھ يولىدا ئۇرۇش قىلىسىلەر، 
ۋەدەڭالرغا خىالپلىق قىلماڭالر، غەنىمەت ئېلىنغان مالالرنى ئۆزەڭالرچە 
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سىدىغان ئىشنى ېىز، بۇرۇن، ۋە باشقا ئەزاالرنى كئېلىۋالماڭالر، ئېغ
 [جىھاد. مۇسلىم! ]بالىالرنى ۋە راھىبالرنى ئۆلتۈرمەڭالر سەبىقىلماڭالر، 

بۇ ھەقتە يەنە نۇرغۇنلىغان ھەدىسلەرنى ئۇچرىتىمىز، بىراق يۇقارقىرار 
 .بىلەن كۇپايىلىنىشنى مۇۋاپىق كۆردۇق

ئۇرۇش . دىكى ھەدىسلەرنىڭ ئومۇمى مەزمۇنى شۇنىڭدىن ئىبارەتيۇقار
، ئۇنداقتا بىزنىڭ قارشى ئوبىكتىمىز ڭ رايۇنىدىال ئېلىپ بېرىلىدۇپەقەت جە

جەڭگە قاتناشقان دۈشمەن ئەسكەرلىرى ۋە ئۇالرغا ھەرخىل رەۋىشتە 
سىرىتتىن يارىدەم بەرگۈچىلەر ۋە باشقۇرغۇچىالردۇر، ياكى بىزگە قارشى 

ئىسالم دىنىدىكى ئۇرۇشنىڭ . ئۇرۇشقا كوللىكتىپنى قۇتراتقۇچىالردۇر
ى ئىسالمغا قارشى تۇرۇپ كەلگەن تاجاۋۇزچىالرنى يوقۇتۇش، بۇ غايىس

دىننىڭ كەڭتاشا، ئەركىن ھالدا يېيىلىشى ۋە خالىغان كىشىلەرنىڭ 
چەكلىگەن، توسالغۇلۇق  ياكى مۇسۇلمانچەە ياشىشىنى  ئىسالمغا كىرىشىنى

ۈچسىزلەرنى رىدە بولمىسۇن ئاجىزالرنى ۋە كقىلغان ياكى يەر يۈزىنىڭ قەيى
زىمىنىنى بېسىۋالغان مۇستەبىتالرنى  -ناھەت رەۋىشتەيەر قىلغان،  بۆزەك

بۇ ئۇرۇشالر زۇلۇمنى يوقۇتۇش ۋە . زۇلۇمدىن توختۇتۇش ئۈچۈندۇر
شۇڭا بىگۇناھ پۇقراالرنى ئۆلتۈرۈش، . ئادالەتنى تىكلەشنى مەقسەد قىلىدۇ

بۇستانلىقالرنى بۇزۇپ تاشالپ  -،باغۇ ئۆي ئىمارەتلەرنى يىقىتىش
لېكىن بۇ يەرلەرگە كاپىر دۈشمەن . گۇناھتۇرىيىنى بۇلغاش قاتتىق  ئېكولوگ

ئەسكەرلىرى يوشۇرۇنۇپ ئىستىھكام قۇرغان ۋە پاناھالنغان بولسا ۋاقتى 
دەرەخ بولسۇن، باغ ۋە زىرائەت بولسۇن نىمە بولىشىغا -كەلگەندە دەل

م  چۈنكى پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللە. قارىماي بۇزۇلسا بولىدۇ
 .بۇ ۋەزىيەتتە سەقىپ قەبىلىسىنىڭ خورما باغچىسىغا ئوت قويغان ئىدى

 
 

 ئۇسۇلى ئەسىرلەرگە مۇئامىلە
 

ئۇرۇش بولىدىكەن ئەسىر ئېلىش ۋە ئەسىرگە ئېلىنىش مەسىلىسى 
ھۆرمىتىگە يۇقىرى -ئوتتۇرىغا چىقىدۇ، ئۇرۇشتا ئىنسانالرنىڭ ئىززەت
ىسالم دىنى، قولغا دەرىجىدە ھۆرمەت قىلىشنى تەۋسىيە قىلغان ئ



 

72 
 

چۈشۈرۈلگەن ئەسىرلەرگىمۇ ئىنسانى مۇئامىلە قىلىشنى، ئىسالمى ئەخالق 
شۇڭا تارىختا نۇرغۇنلىغان . ئۆلچىمىدە ئىش ئېلىپ  بېرىشنى بۇيرۇيدۇ

ۋاتقان مۇسۇلمانالرنىڭ گۈزەل ئەخالقىدىن ۇئەسىرلەر ئۆزلىرىنى تۇتۇپ تۇر
كەرىم ئەسىرلەر -قۇرئان .تەسىرلىنىپ مۇسۇلمان بولغانلىقىنى كۆرىمىز

شارائىتقا قاراپ ئىش كۆرۈشنى تەۋسىيە -ھەققىدە ۋەزىيەت ۋە شەرت
 :  ۇپ باقايلىقىلىدۇ ۋە بۇ ھەقتە تۈنجى قېتىم نازىل بولغان ئايەتنى ئوق

يەنى مۇشرىكلىقنىڭ ) ئېغىر بېسىپمىندا پەيغەمبەرگە زېھېچبىر 
ئەسىرلەردىن ( ۇپھەيۋىسىنى يوقۇتۇپ، ئىسالمغا قۇۋۋەت  بەرمەي تۇر

سىلەر فىديە ئېلىش !( ئى مۆئمىنلەر. )فىديە ئېلىش اليىق ئەمەس ئىدى
يەنى )بىلەن دۇنيا مەنپەئەتىنى كۆزلەيسىلەر، ئالالھ سىلەرگە ئاخىرەتنى 

ئالالھ غالىپتۇر، ھىكمەت بىلەن ئىش . تىلەيدۇ( ئاخىرەتنىڭ ساۋابىنى
 [25. ئەنفال. ]قىلغۇچىدۇر

بەدىر ئۇرىشىدا .  نۇ سەۋەپتىن نازىل بولغان ئىدىيۇقارىدىكى ئايەت مۇ
پەيغەمبەر . كىشىنى ئەسىرگە ئالدى 51مۇسۇلمانالر كاپىرالر تەرىپىدىن 

سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بۇ ئەسىرلەرنى قانداق بىر تەرەپ قىلىش 
ئىككى خىل پىكىر ئوتتۇرىغا  دە،-ھەققىدە ساھابىلەرگە مەسلىھەت سالدى

ئارقىلىق ( قويىۋىتىش مال  بەدىلىگە-پۇلمەلۇم )ەرنى فىديە ئەسىرل. چىقتى
پەيغەمبەر . ۋىتىشۈبىر تەرەپ قىلىش، يەنە بىرى ھەممىنى ئۆلتۈر

سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم فىديە يولى بىلەن بىر تەرەپ قىلىشقا مايىل 
ئەسىرگە چۈشكەنلەر  ئىقتىسادى ئەھۋالىغا قاراپ مەلۇم ئۆلچەمدە . ئىدى

يۇقارىدىكى ئايەت نازىل  ئەنە شۇ چاغدا. لىپ قويىۋىتىلەتتىپۇل ئې
ئايەتتە كاپىرالرنىڭ ھەيۋىسىنى، . غانلىقى نەقىل قىلىنغانبول

مۇغەمبەرلىكىنى باستۇرۇپ، ئىسالم دىنىنىڭ ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ كۈچلۈك 
ۋە قۇدرەتلىك موھىتقا ئىرىشمىگۈچە ئۇالردىن پۇل ئېلىپ ئەسىرلەرنى 

 .وغرا بولمايدىغانلىقى چۈشەندۈرۈلگەنقويىۋىتىشنىڭ ت
ئەنە شۇنداق بەدىر ئۇرىشى مەزگىلدىكىدەك :  ۋى مەزمۇنىىئايەتنىڭ ئىدىي

مۇسۇلمانالر تېخى ھەر جەھەتتىن يىمىرىلمەس، سىياسى، ئىقتىسادى ۋە 
ئەسىرلەرنى  ھەربى نوقتىدىن بۆيۈك قۇدرەتكە ئىگە بولمىغان ۋەزىيەتتە

ىتىۋىتىشنىڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى قويىۋىتىشتىن ئۆلتۈرۈپ تۈگ
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چۈنكى بۇنداق ۋەزىيەتتە ئەسىرلەر . چۈشەندۈرۈش مەقسەد قىلىنغان
قويۇپ بىرىلسە يەنە دۈشمەنلەرگە قېتىلىپ قارشى تەرەپنى 

 .مۇسۇلمانالرغا تېخىمۇ چوڭ باال بوالتتى. كۈچلەندۈرەتتى
بەزى  كىيىنچە ئەسىرلەر ھەققىدە يەنە باشقا ئايەت نازىل بولۇپ، يېڭى

( جەڭ مەيدانىدا)سىلەر كۇپپارالرغا :  ھۆكۈملەرنى ئېلىپ كەلگەن ئىدى
مەغلۇپ )ئۇچراشقان چېغىڭالردا ئۇالرنى ئۆلتۈرۈڭالر، سىلەر ئۇالرنى قىرىپ 

قىلىپ ئۇالردا سىلەرگە قارشىلىق كۆرسىتىدىغان كۈچ قالمىغان چاغدا 
ئاندىن ئۇالرنى ئۇالرنى ئەسىر ئېلىڭالر، ( ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشتىن توختاپ

ئىھسان قىلىش يۈزسىدىن قويۇپ بىرىڭالر، ياكى فىديە ئېلىپ قويۇپ 
يەنى )تاكى ئۇرۇش ئۆزىنىڭ ئېغىر يۈكىنى تاشلىغانغا قەدەر . بىرىڭالر

ئەگەر ئالالھ خالىسا . ئىش مانا شۇنداقتۇر( ئۇرۇش توختىغانغا قەدەر
نى جازالىغان ئۇالر( سىلەرنى ئۇرۇشقا تەكلىپ قىلماستىنال)ئەلۋەتتە 

يەنى )لېكىن ئالالھ بەزىڭالرنى بەزىڭالر بىلەن سىناش ئۈچۈن . بوالتتى
ئالالھنىڭ يولىدا ( ئىمانىڭالرنى سىناش ئۈچۈن جىھادقا ئەمىر قىلدى

ئالالھ بىكار  نى(مېھنەتلىرى)ئەمەل( لەرنىڭتىېھيەنى ش)ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ 
 .[1. مۇھەممەد.]قىلىۋەتمەيدۇ

 : خىل ھۆكۈم بار 1 ئەسىرلەر ھەققىدە
 .ھېچبىر نەرسە ئالماي قويۇپ بىرىش .4
 .ئۆلۈم ئارقىلىق جازاالش .فىدىيە ئېلىپ قويۇپ بىرىش .7
 .ئالماشتۇرۇشرنىڭ قولىدىكى مۇسۇلمان ئەسىرگە كاپىرال .1

پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئەينى چاغدا دەۋىرنىڭ سىياسى 
ا يۇقارقى ھۆكۈملەرنى ئىجرا ۋەزىيتىگە قاراپ، ئوخشىمىغان زامانالرد

 .قىلغان ئىدى
پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بەدىر ئەسىرلىرىدىن ئۇقبە بىن 
ئەبۇمۇئىتنى  قويۇپ بىرىلسە مۇسۇلمانالرغا يەنە زىيانكەشلىك قىلىدۇ دەپ 
ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلغان بولسا، يەنە بەزى ئەسىرلەرنى مۇئەييەن فىديە 

ئەبۇ ئەززە ئىسىملىك بىر شائىر ئەسىر ئېلىنغان . ەنئېلىپ قويۇپ بەرگ
بولۇپ، قولىدا فىديە تۆلىگىدەك ئىقتىسادى بولمىغىنى ئۈچۈن، بۇنىڭدىن 
كىيىن مۇسۇلمانالرغا زىيانكەشلىك قىلماسلىق، كاپىرالر تەرەپدارى بولۇپ 
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ھەركەتلەرگە قېتىلماسلىق شەرتى بىلەن ھېچنەرسە ئالماي قويۇپ 
بولۇپ، ئۇھۇد ئۇرۇشىدىن كىيىنال ئېلىپ بېرىلغان بىرىلگەنلەردىن 

غازىتىدا قايتا ئەسىر ئېلىنغىنىدا ئۆلۈمگە ھۆكۈم «ھەدرائۇلئەسەد»
 .قىلىنغان ئىدى
ھۆكۈمنى يۈرگۈزۈشتە ئەمەلى ئەھۋالغا قاراپ ئىش  خىل 1دىمەك مەزكۇر 
بىراق ئىسالم دىنىنىڭ ئەسىرلەرنى قۇل قىلىش مەسىلىسى . ئېلىپ بېرىلىدۇ

دەۋىرنىڭ ئەمەلى ئەھۋالىغا ئاساسەن ئېلىپ بېرىلغان بولۇپ، ئىنتايىن  شۇ
ئۇ دەۋىردە دۇنيانىڭ ئومۇمىي . ئاز ساندا قۇل قىلىش ئىشى يۈرگۈزۈلگەن

ۋەزىيتى كۆپۈنچە ئەسىرگە ئېلىنغانالرنى ۋەھشىيلەرچە ئۆلتۈرۈش، ياكى 
. ئىدىقۇلغا ئايالندۇرۇپ  ئېغىر ئەمگەككە سېلىشتەك ئادەتلەر مەۋجۇد 

سىياسىتىنى قولالنغان بولسىمۇ، « ئامال قىلىپ قويۇۋىتىش»ئىسالم دىنى 
كاپىرالر كۆپۈنچە ئۆلتۈرىۋىتەتتى  مۇسۇلمانالردىن ئەسىرگە چۈشكەنلەرنى

بۇنىڭ  ئەينى چاغدىكى مۇسۇلمانالرمۇمۇبادا . ياكى قۇلغا ئايالندۇراتتى
تېخى تۈنۈگۈن   ھېچبىرىنى ئېلىپ بارمىسا ئەقىلگە مۇۋاپىق بوالرمىدى؟

مۇسۇلمان بولغان ساھابىلەرنىڭ ئىچىدە ھەرخىل نارازىلىقالر 
چىقماسمىدى؟ كاپىرالر ئەسىر ئالسا قۇل قىلىش، مۇسۇلمان ئەسىر ئالسا 

 .قويۇۋىتىش قائىدىسى ئەلۋەتتە ئەقىلگە سىغمايدۇ
بۇ ھەقتە . ئىسالم دىنى ئەسىرلەرنى قۇلغا ئايالندۇرۇشقا بۇيرىمايدۇ 

ئەسلى مەقسەد . رىم ۋە ھەدىستە ھېچقانداق ئوچۇق ھۆكۈم يوقكە-قۇرئان
پۈتۈن ئىنسانىيەتنى ئىالھى قانۇن چىگرىسى ئىچىدە ھۆرىيەتكە 
ئىرىشتۈرۈش، ھېچبىر ئىنساننىڭ يەنە بىر ئىنساننى ئىزىشىگە خاتىمە 
بىرىشتەك پىرىنسىپلىرى بولغان ئىسالم دىنى قۇللۇققا تەرغىپ قىلمايدۇ ۋە 

 .ىڭغا بۇيرىمايدۇئۈممەتنى بۇن
لدۇرماي، تەدىرجى ئىسالم دىنى قۇللۇق تۈزۈمنى بىر يولى ئەمەلدىن قا

زىھار قىلىش، قەسىمىدە تۇرالماسلىق،  ھالدا يوقۇتۇشن كۆزلىگەچكە
بىلەن ئادەم ئۆلتۈرۈپ قويۇش قاتارلىق ئىشالرنىڭ كاپارىتىنى  بىخەستەلىك

ش ئارقىلىق، قۇللۇق قۇل ئازاد قىلىشقا باغال(  گۇناھتىن يۇيىلىشىنى)
قۇللۇق تۈزۈمنى بىرال . تۈزۈمنى يوقۇتۇشقا تىرىشقانلىقىنى كۆرەلەيمىز

ۋاقىتتا ئەمەلدىن قالدۇرۇش ھەرگىزمۇ ئاسانغا چۈشىدىغان ئىش ئەمەس 
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پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ھۆر ئىنساننى قۇلغا . ئىدى
ىلىش بىلەن بىرگە، ئايالندۇرۇشنى ئىتايىن ئېغىر گۇناھ دەپ ئىالن ق

مۇسۇلمانالرنىڭ قوللىرىدا قۇل مەۋجۇد بولغان تەقدىردە ياخشى مۇئامىلە 
غا قۇلۇم، چۆرەم « قۇلالر»ئۇالر : قىلىشنى تەۋسىيە قىلدى ۋە مۇنداق دىدى

 [بۇخارى! ]دىمەڭالر، بەلكى ئوغلۇم، قىزىم دەڭالر
ن كىيىمدىن ئۇالرنى سىلەر يىگەن نەرسىلەردىن يىگۈزىڭالر، سىلەر كەيگە

 [بۇخارى! ]كەيدۈرۈڭالر
تەدىرجى ھالدا تۈگىتىش  مەلۇم بولغىنىدەك، ئىسالم دىنى قۇللۇق تۈزۈمنى
 .بۇيرۇيدۇبىلەن بىرگە، ئۇالرغا ئىنسانى مۇئامىلە قىلىشنى 

 
 ئىرقچىلىق

 
ئىنسانىيەت تارىخىدا ئەڭ دەھشەتلىك زۇلۇم ۋە ئىرقۋازلىق،

ن ئامىلالرنىڭ ئالدىنقى قاتارىدىن ئىكىسپۇالتاتسىيەلەرگە تۈرتكە بولغا
تارىختىكى تاجاۋۇز، قەتلىئام، سۈرگۈن ۋە نۇرغۇن ئۇرۇشالر . ئورۇن ئالىدۇ

گۇناھ مىليۇنلىغان بىالردا بۇ سەۋەپتىن مەيدانغا كەلگەن ۋە كۆپ ھال
 ئېسەنلىكىنى-ئامانئىنسانىيەتنىڭ . خەلقنىڭ جېنىغا زامىن بولغان

بىرىنى يامان كۆرۈشكە ئاپىرىدىغان بۇ -بۇزىدىغان، سەۋەپسىز ھالدا بىر
پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم   ئىرىقچىلىق كىسىلىنى -ئىللەتنى

جانابى . خىل ئىپادىلەر ئارقىلىق چەكلىگەن ئىدى-ئوچۇق ھالدا خىلمۇ
باراۋەر يارىتىلغانلىقى، -كەرىمدە بارلىق ئىنسانالرنىڭ باپ-ئالالھ قۇرئان

ىكەنلىكى، پەقەت بۇالرنىڭ مەنبەسىنىڭ بىر ئ ئەسلى كىلىپ چىقىش
ئەڭ تەقۋالىرى ئەڭ ئۈستۈن ھىساپلىنىدىغانلىقى،  ئىچىدىدىن ئەڭ ئاڭلىق،

بىرىگە تەقۋالىقتىن باشقا -ئەكسىچە بىر قەۋمنىڭ ياكى بىر مىللەتنىڭ بىر
ھەرقانداق ئامىل بىلەن ئۈستۈن بواللمايدىغانلىقى ھەققىدە ئاالھىدە 

سىلەرنى بىز ھەقىقەتەن بىر ئەر، بىر ! ئى ئىنسانالر» : نئېنىقلىما بەرگە
 (بىر ئاتا، بىر ئانىدىن ياراتتۇق ئادەم بىلەن ھەۋۋادىن ئىبارەت)ئايالدىن 

-ىلەرنى نۇرغۇن مىللەت ۋە ئۇرۇق ئارا تونۇشىشىڭالر ئۈچۈن س-ئۆز
ھەقىقەتەن ئەڭ تەقۋادار بولغانلىرىڭالر ئالالھنىڭ . قىلدۇق جەمەتلەر
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بىرىدىن -يەنى كىشىلەرنىڭ بىر. )ساپلىنىسىلەرېھ ئەتىۋارىدا ئەڭ دەرگاھ
ئالالھ ( ئارتۇق بولىشى نەسەپ بىلەن ئەمەس، تەقۋالىق بىلەن بولىدۇ

. ھوجۇرات. ]ھەممىدىن خەۋەرداردۇر. ھەقىقەتەن ھەممىنى بىلگۈچىدۇر
41] 

بىرى بىلەن قېرىنداش ئىكەنلىكىنى -يەنە مۇنۇ ئايەت مۆئمىنلەرنىڭ بىر
. قېرىنداشالردۇر( دىندا)مۆئمىنلەر ھەقىقەتەن ». وتتۇرىغا قويىدۇئ
-مېھىر!قېرىنداشلىرىڭالرنىڭ ئارىسىنى  تۈزەڭالر( ئۇرۇشۇپ قالسا)

. ھوجۇرات!]ڭالر ئۈچۈن ئالالھتىن قورقۇڭالرشەپقەتكە سازاۋەر بولۇشۇ
41] 

كەرىمدە ئىرىقچىلىقنى چەكلىگەن ئايەتلەردىن بىرى -شۇنداقال قۇرئان
ئېيتقىنكى ئەگەر سىلەرنىڭ »!   پىتىدە بۇ ئايەتنى مۇالھىزە قىاليلىسۈ
-ئاناڭالر، ئوغۇللىرىڭالر، قېرىندىشىڭالر، خوتۇنلىرىڭالر، ئۇرۇق-ئاتا

تاپقان مۇل ماللىرىڭالر، ئاقماي ( ھەمدە ئۇالردىن باشقىالر)تۇغقانلىرىڭالر 
رىڭالر سىلەر قېلىشىدىن قورققان  تىجارىتىڭالر، ياخشى كۆرىدىغان ئۆيلى

ئۈچۈن ئالالھتىن ۋە ئالالھنىڭ پەيغەمبىرىدىن ، ئالالھ يولىدا جىھاد 
يەنى شۇالر بىلەن بولۇپ كىتىپ ئالالھنىڭ )قىلىشتىنمۇ سۆيۈملۈك بولسا 

ئۇ ھالدا سىلەر تاكى ئالالھنىڭ ئەمرى  ( پەيغەمبىرىگە ياردەم بەرمىسەڭالر
ئالالھ پاسىق . ۈتۈڭالركەلگۈچە ك( يەنى مەككە فەتھى قىلىنىش ئەمرى)

( چېگراسىدىن چىقىپ كەتكۈچىلەرنى-ئالالھنىڭ دىنىنىڭ چەك)قەۋمنى 
 [51.  تەۋبە. ]توغرا يولغا يېتەكلىمەيدۇ

ئىككىنچى ئايەتتە، ھەرقانداق يېقىن مۇناسىۋەتكە ئىگە قانداقال بىراۋ 
ئالالھ ۋە پەيغەمبەر سۆيگۈسىدىن ئىبارەت  بولىشىدىن قەتئىنەزەر

ك ۋە ئىمانى قېرىنداشلىقنىڭ ئالدىدا قويغىلى بولمايدىغانلىقى مۆئمىنلى
قىممىتى ئالالھ -چۈشەندۈرۈلۈش  بىلەن بىرگە، ھەممە ئىنسانالرنىڭ قەدىر

 بىلەن ئۆلچىنىدىغانلىقى چۈشەندۈرۈپسۆيگۈسى ۋە پەيغەمبەر مۇھەببىتى 
 .بېرىلگەن

القىسىنىڭ ئىمان ئا بەكرەك رىشتىسىدىنكەرىم نەسەپ ۋە مىللەت -قۇرئان
« ئۆتمۈشتىكى توپان باالسى»جۈملىدىن . موھىملىقىنى تەكىتلەيدۇ

ئەسناسىدا ئاتىسى نوھ ئەلەيھىسساالمنىڭ رىسالىتىنى ئىنكار قىلىپ 
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كېمىگە چىقىشتىن باش تارتقان ئوغلى ھەققىدىكى قىسسە بۇنىڭ بىر 
ئوغلۇم ! پەرۋەردىگارىم:  نوھ پەرۋەردىگارىغا دۇئا قىلىپ. مىسالى بوالاليدۇ

سەن ماڭا ئۇالرنىڭ نىجات تېپىشىنى . )مىنىڭ ئائىلەمدىكىلەردىن ئىدى
دىگەن ھالدا . سىنىڭ ۋەدەڭ ئەلۋەتتە ھەقتۇر( ۋەدە قىلغان ئىدىڭ

مەن نىجات )ئۇ  ! ئى نوھ»: ئوغلىنىڭ قۇتۇلىشىنى تىلىگەندە، جانابى ئالالھ
 لمىشىقىئۇنىڭ . ئائىلەڭدىكىلەردىن ئەمەس( تېپىشىنى ۋەدە قىلغان

چاقا -تۇغقان، باال-دىيىش ئارقىلىق ئىمان ئېيتمىغان ئۇرۇق«ياماندۇر
قېرىنداشالرنىڭمۇ ئىمانى بولمىغان تەقدىردە -ئانا، قەۋىم-ھەتتا ئاتا

 .قىممىتى يوقلىقىنى چۈشەندۈرۈپ بەرگەن ئىدى-ھېچقانداق قەدىر
نىڭ ئىرق سۆزى ئەسلىدە بىئولوگىيەلىك ئاتالغۇ بولۇپ، جانلىقالر-مىللەت

فىزولوگىيەلىك ئوخشاشلىقىدىن، پەرىقلىقىدىن مەيدانغا كەلگەن 
ئىنسانالر ۋە باشقا جانلىقالرنىڭ ئۆزگىچە پەرىقلىق تەن . كەلىمىدۇر

قولىدىن  كىمنىڭقۇرۇلۇشى ۋە رەڭگارەڭلىكى ھېچقانداق بىر 
 .كەلمەيدىغان، پەقەتال ئالالھقا ئائىت بولغان بىر مۆجىزىۋى ئىشتۇر

شەكىللىنىدىغان ئىرىق،  سانالر ئىرادىسىدىن تاشقىرىئەپسۇسكى ئىن
-ئەقرىبالىق ئاالقە ئالالھنىڭ تەلەپ قىلغىنى بويىچە بىر-مىللەت، خىش

رەھىمگە تۈرتكە بولىدىغان ئىجابى تەرىپى -بىرىنى تونۇپ، سىلە
ئەمەلىيلىشىپال قالماستىن، شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۆز ئىرقى، مىللىتى ۋە 

ناھەقچىلىك بولمىغانالرنى چەتكە قاقىدىغان، ئەقىربالىرىدىن-خىش
تۆۋەن كۆرىدىغان، ھەتتا ئۆزلۈكسىز نەپرەتلىك قارايدىغان  قىلىدىغان،

بۇنىڭ ئىسمى . سەلبى رەۋىشتىكى ناتوغرا ھەركەتلەرمۇ مەيدانغا كەلدى
شۇنى ئاالھىدە .دەپ ئاتالدى« فاشىزىم»مىلىتارىزىم، -قۋازلىقىرئ

ۋە بولغان مىللەتكە،جەمەتكە مۇھەببەت ى تەئەسكەرتىش كېرەككى،ئۆز
 .بىلەن قاراش،تونۇشۇش ئايەتتە ئاالھىدە رىغبەتلەندۈرۈلگەن

 – 47ۋە  -41مەسىلىسى مىالدىيدىن بۇرۇنقى  مىلىتارىزم-قۋازلىقئىر
ئەسىرلەردە ئوتتۇرىغا چىقىپ، كىشىلەرنىڭ ئىجتىمائى جەمئىيەتتىكى ئورنى 

خىل مەنپى رەۋىشتىكى تەبىقىۋازلىق  ۋە مەدەنىيەت سەۋىيەسىگە قارىتا بىر
 .ۋە سىنىپى كۆرەشكە باشالنغۇچ رول ئوينىدى



 

78 
 

ق ۋە ئىنسانالرنىڭ ئۆز ئىرقىنى باشقا ئىر:  دېگىنىمىز قۋازلىقئىر
ناھەق مەسىلىسىدىمۇ -تۇغما ھالەتتە ئۈستۈن كۆرۈش، ھەق مىللەتلەردىن

ن ئەتى ئۈچۈقارىغۇالرچە قەۋمى تەرەپكە يان بېسىش، ئۆز ئىرقىنىڭ مەنپە
 . باشقىالرغا زۇلۇم قىلىشتۇر

ئەينى دەۋىردىكى ئەڭ مەدەنىيەتلىك ۋە ئىلغان مىللەت سەۋىيەسىدىكى 
ۋىزانتىيە مىللىتىگە مەنسۇپ مەشھۇر پەيالسۇپ ئەپالتۇننىڭ مۇنۇ سۆزى ئۇ 

ئۇ . ئەكىس ئەتتۈرۈپ بىرىدۇ دەۋىرنىڭ ئىرىقچىلىق ئىدىئولوگىيەسىنى
مىللىتىدىن بولمىغانالر تۆۋەن تەبىقىدىكى ( ىرىكگ)يۇنان :  مۇنداق دەيدۇ

ئۇالر ئۈچۈن يۇنانالر تەرىپىدىن ئىدارە قىلىنىش ئەڭ . ئىنسانالردۇر
 [رەھبەر ئانىسكىلوپىدىيسى، تۈركىيە گېزىتى. ]شەرەپتۇر

مەپكۇرىسى ھەر دەۋىردە دەھشەتلىك سىنىپى زىدىيەت ۋە  قۋازلىقئىر
يېقىن تارىختا گېتلىر، : مەسىلەن. رەھىمسىزلەرچە زۇلۇمغا سەۋەپ بولدى

. موسۇلىن، سىتالىن، ماۋزىدۇڭ قاتارلىقالر بۇنىڭ ئەڭ تىپىك مىساللىرىدۇر
ھەر بىرى ئۆز ئىرقىنى دەپ مىليۇنلىغان بىگۇناھ  زالىمالرنىڭبۇ 

ئىنسانالرنىڭ قېنىنى ئىچتى، قەتلىئام يۈرگۈزدى ۋە ھەرخىل ئېچىنىشلىق 
للەتلەرگە قولىدىن كىلىدىغانلىكى زۇلۇمنى ئۇسۇلالرنى قوللۇنۇپ باشقا مى

قىلدى ۋە يېقىن تارىختىكى بۇرژۇئا فاشىزىمىنىڭ ۋەكىللىك جىنايەتچىلىرى 
كۈنىمىزدە خىتاي دۆلىتىنىڭ يېڭى  تەختىگە ئولتۇرغان  .بولۇپ باھاالندى

كاتتىۋېشى شىجىنفىننىڭ خەن مىللىتىنى باشقا مىللەتلەردىن ئۈستۈن 
ۋە موڭغۇلالرنىڭ مىللى كىملىكىگە قارشى يوقۇرى كۆرۈپ ئۇيغۇر،تىبەت 

قۋازلىق بېسىملىق ئىرقۋازلىق ۋە ئاسىمىالتسىيەسىياسىتى  يۈرگۈزۈشى ئىر
 بولماي نېمە؟
پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ  قىممىەت قارىشى بويىچە ئېيتقاندا، ئىسالم دىنى

ۋا، ئاتىسى ئادەم دەپ ابولۇپ، ئانىسى ھ تۇپراقلىپ چىقىش مەنبىئى ېك
تى نوھ ىرارىخچىلىرىنىڭ كۆز قارىشىدا، ھەزئىسالم ت. ىلىدۇقار

ئەلەيھىسساالم دەۋرىدە ئىنسانالرنىڭ قىلمىشلىرى تۈپەيلى 
بۇ ۋاقىتتا نوھ . باالسى يۈز بەرگەن«توپان»يۈزسىدىن ئاگاھالندۇرۇلۇش 

چىقىپ ساق  ئەلەيھىسساالم ئۈچ ئوغلى ۋە ئازغىنە مۆئمىنلەر بىلەن كېمىگە
نوھ ئەلەيھىسساالمغا ئىمان . غانئىنسانالر سۇدا غەرق بول باشقا. قالغان
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 ئېيتىپ ساق قالغان ئۈچ ئوغلى ھام، سام ۋە ياپەسلەردىن دۇنيادىكى 
ھامدىن ئىندىئان، . كۆپىيىپ تەدرىجى مىللەت شەكىللەنگەنئىنسانالر 

ھەبەش ۋە ئاپىرىقىلىقالر، سامدىن ئەرەپ، پارىس ۋە رۇمالر، ياپەستىن 
 ئايرىم -ئايرىم  مۇۋە بۇالر گەنباشقا ئاسىيالىقالر مەيدانغا كەل تۈركلەر ۋە

  ئۇزۇن تارىخى مۇساپىلەر جەريانىدا. شەكىللەنگەنمىللەت سۈپىتىدە 
 .جەمەتلەر سۈپىتىدە ياشاپ كەلگەن،ئايماقالر،قەبىلىلەرئىنسانالر 

تەۋە ئىنسان مەلۇم بىر مىللەتكە، مۇئەييەن بىر جەمئىيەتكە  قانداقھەر
باشقا دىنغا  پىترىتى بويىچە ياشىشى كىشىنىڭ مۇسۇلمان. لۇپ توغۇلىدۇبو

 ئىش بولۇپ ، ياخشى ياكى يامان بولىشى ئۆز ئىرادىسىگە باغلىق كىرىشى
ئېتىقادى ۋە ئىش ھەركىتىنىڭ  -دۇنيادىكى ئالالھقا بولغان ئىمان 

 ەربىر ،مىللەتكە ەرئەمما ئۇنىڭ بىر.نەتىجىسىنى ئاخىرەتتە كۆرىدۇ
. ەتكە مەنسۇپ بولىشى، ياراتقۇچى ئالالھنىڭ ئىلكىدىكى بىر ئىشتۇرجەم

مىللىتىدىن  ئالالھ خالىسا ئۇيغۇر قىلىپ ياراتقىنىدەك، خالىسا ئىنگىلىز
لېكىن بۇ ھېچقانداق بىر ئىنساننىڭ قولىدىن كىلىدىغان  ،يارتىدۇ قىلىپ

يەنە  ئالالھ بىرىنى ئاق، بىرىنى قارامتۇل،. ئىختىيارى بىر ئىش ئەمەس
بىرىنى بۇغداي ئۆڭلۈك، بىرىنى ئەركەك، بىرىنى ئايال، بىرىنى ئېگىز، 
بىرىنى پاكار، بىرىنى سېمىز، يەنە بىرىنى ئورۇق ياراتسا، بىرىنى گاس، يەنە 

 بۇ . بىرىنى كور ھەرخىل يوسۇندا ئۆزى خالىغىنى بويىچە دۇنياغا كەلتۈرىدۇ
شۇڭا ھېچكىمنىڭ . بىرئىش ئىختىيارلىقىدىكى جانابى ئالالھنىڭ تاامامەن 

ئۆز ئىرادىسى سىرتىدا مەيدانغا كەلگەن بىر ئىشتىن مەغرۇرلۇنۇش، يەنە 
  .يوق ھەققىبىر مىللەت ياكى جەمەتنى پەس كۆرۈش 

 ساھابىلەرغا: مەسىلەنئىرقۋازلىق ئىسالمىيەتتە قاتتىق چەكلەنگەن،
شىغا قارايدىغان بولساق، نۇرغۇنلىرىنىڭ ئوخشىمىغان مىللەتتىن بولى

غانلىقىنى نباراۋەر مۇئامىلە قىلى-قارىماي پەيغەمبىرىمىزنىڭ ھوزۇرىدا  باپ
 ئەبۇ بەكرى سىددىق ئەرەب،  بىالل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ . تونۇپ يېتىمىز

ھەبەش، ھەزىرتى سۈھەيب گىرىك، ھەزىرىتى سەلمان ئېتىئوپىيىلىك 
دەۋىردىكى  باشقا مىللەتتىن بولىشى ئەينى-بۇالرنىڭ باشقا. پارىس ئىدى

ۋەت، قېرىنداشلىق پىرىنسىپىدىن ۋۇخباراۋەرلىك، ئو-باپ ساھابىلەر توپىنى
ھەبەشىستانلىق ساھابە بىالل ھەبەشى مۇسۇلمانالرنىڭ . غانمەھرۇم قىلمى
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ئۆمەر رەزىيەلالھۇ )سەلمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ . مۇئەززىنى بواللىدى
لگەن ئىسالم ئىرانغا قارشى ئەۋەتى( ئەنھۇنىڭ خىالفىتى دەۋرىدە

ىدا خىتاب جەڭچىلىرىنىڭ قۇماندانلىقىغا سايالندى ۋە پارىسالرغا ئانا تىل
يەنە  كېينىچە  قىلىپ، مۇسۇلمان ئەسكەرلەرنىڭ باياناتچىسى بولدى،

 .مەدائىن شەھرىنىڭ ۋالىيلىقىغا سايالندى
زى ۋە ھەركىتى ئارقىلىق پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم سۆ

بەزىدە جاھىلىييە . چەكلىگەن ئىدىتىن،يۇرتۋازلىقتىن قاتتىق ،ئىرقۋازلىق
ئىبارىسىنى قولالنسا بەزىدە ئەسەبىيەت دەۋاسى  تەئەسسۇبىيىتى

خىل خاھىشقا قاتتىق قارشى تۇرغانلىقىنى ئىبارىسىنى قوللۇنۇپ، بۇ 
: گەن ئىدىدېسۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىز بۇ ھەقتە مۇنداق . كۆرىمىز

قىلغان، ئۇنى تارقىتىشقا ئۇرۇنغان، بۇ يولدا ( لىققۋازئىر)ئەسەبىيەت  
 [ئەبۇ داۋۇد. ]كۆرەش قىلغان بىزدىن ئەمەس

جەھەننەمگە ئىككى تىزىغىچىلىك  كىم جاھىلىيەت دەۋاسىدا بولىدىكەن
گەرچە روزا تۇتۇپ، ! ئى ئالالھنىڭ رەسۇلى: سورىدى( ساھابىالر.  )كىرىدۇ

روزا تۇتۇپ، ناماز   -ھەئە: الھرەسۇلۇلناماز ئوقىسىمۇ شۇنداق بوالمدۇ؟ 
 [مۇستەدرەك. ھاكىم... ]ئوقۇغان تەقدىردىمۇ

يەنە ئۆمرىنىڭ ئاخىرقى مەزگىللىرىدىكى ساھابىالر بىلەن ۋىدالىشىش 
ئى »:ېگەن ئىدىئۈچۈن سۆزلىگەن ھەججەتۇلۋىدا نوتقىدا مۇنداق د

ىڭالر ھەمم. ئاناڭالرمۇ بىردۇر-پەرۋەردىگارىڭالر بىردۇر، ئاتا! ئىنسانالر
ئەرەبنىڭ باشقا . ئادەم تۇپراقتىن يارىتىلدى. ئادەمنىڭ ئەۋالدى سىلەر

مىللەتكە ۋە باشقا مىللەتنىڭ ئەرەبكە ھېچقانداق ئۈستۈنلىكى 
بولمىغىنىدەك، قىزىل تەنلىكنىڭ قارا تەنلىكككە ھەمدە قارا تەنلىكنىڭ 

لەن ئۈستۈنلۈك پەقەت تەقۋالىق بى. قىزىل تەنلىككە ئۈستۈنلىكى يوقتۇر
ئالالھنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ئۈستۈن بولغۇچىالر ئۇنىڭدىن ئەڭ . ئۆلچىنىدۇ

 .ئەڭ ئاڭلىق بولغانالردۇر-كۆپ قورققانالردۇر
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 ئىرقى ۋە مىللىتىنى سۆيۈشئۆز 
 

گەن، لېكىن كىشىنىڭ ئۆز ئىرقىنى، ئىسالم دىنى ئىرقچىلىقنى چەكلى
ئۆز . ىگىنى يوقسۆيىشىدىن چەكلجەمەتىنى،يۇرتىنى -مىللىتىنى،ئۇرۇق

سۆيۈش ئىنسانالردىكى تەبئى  مەتىنىجە -ئۇرۇق ئىرقىنى، مىللىتىنى ۋە
رەھىمگە بۇيرۇش ئارقىلىق -خاراكتىر بولۇش بىلەن بىرگە، دىنىمىز سىلە

دەمنىڭ ئەۋۋەل يۇقارقىالردىن ى ۋە مەنىۋى يارھەرقانداق مادد
-ايەتقچىلىقنى چەكلىگەن ئھەتتا ئىر. نىشىنى تەرغىپ قىلىدۇباشلى

كەرىمنىڭ ئۆزىدىمۇ ئىرق، مىللەت ۋە جەمئىيەت مۇناسىۋىتىنى ئوتتۇرىغا 
سىلەرنى بىز ھەقىقەتەن بىر ئەر، بىر ! ئى ئىنسانالر» قويۇپ 

بىر ئاتا بىر ( ئادەم بىلەن ھەۋۋادىن ئىبارەت)ئايالدىن، 
ئانىدىن ياراتتۇق، ئۆز ئارا تونۇشۇشۇڭالر ئۈچۈن سىلەرنى 

قىلدۇق، ھەقىقەتەن ئەڭ  جەمەت -ۇقنۇرغۇن مىللەت ۋە ئۇر
 ئەتىۋاربولغانلىرىڭالر ئالالھنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ئاڭلىق /تەقۋادار

يەنى كىشىلەرنىڭ بىر ـ بىرىدىن ئارتۇق )ھېسابلىنىسىلەر 
، (بولۇشى نەسەب بىلەن ئەمەس، تەقۋادارلىق بىلەن بولىدۇ

ئالالھ ھەقىقەتەن ھەممىنى بىلگۈچىدۇر، ھەممىدىن 
ئارا تونۇشىشىڭالر ئۈچۈن سىلەرنى نۇرغۇن -ئۆز». 1«.ۇرخەۋەردارد

بىرىنى تونۇش، -جۈملىسى بىلەن بىر« قىلدۇق جەمەت-مىللەت ۋە ئۇرۇق
 بۇ. تەرەپنى تىلغا ئالىدۇ ئىجابىرەھىم قىلىش، ياخشى كۆرۈشتەك -سىلە

رەھىمگە  -سىلە ئىرقنى ۋە مىللىتىنى سۆيۈشئۆز ئېيتقاندا  ەنىدىنم
ساۋاپلىق ئىش  ئاپىرىدىغان كۆۋرۈك بولۇش جەھەتتىن ئېلىپ ئېيتقاندا 

 .دىيشكە بولىدۇ
:  دىگەن ئىلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېپەيغەمبەر سەللەيەنە  

-انالر سىلەنىڭ ئۇزۇن بولىشىنى خالىغىررىزىقنىڭ مول بولىشى ۋە ئۆم

                                                      
1
ائيەت.41سۈرە ھۇجۇرات     
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 -رەھىم دېگەندە ئۇرۇق –سىلە  [مۇسلىم. بۇخارى، ئەدەپ. ]رەھىم قىلسۇن
 .تۇققانالرنىڭ ھالى ئەھۋالىدىن خەۋەر ئېلىش نەزەردە تۇتۇلغان

ئىزلىرىدىن ئۈلگە ئېلىش -ئەجدادالرنى ئەسلەش ۋە ئۇالرنىڭ ياخشى ئىش
ن بەلكى ھەمدە ئىزىغا ۋارىسلىق قىلىش دىنى ۋەزىپە بولۇپال قالماستى

ئىسالم دىنى بۇ مەنادا مىللىتى ۋە ئەجدادىنى سۆيۈشنى . ئىنسانى بۇرچتۇر
پەيغەمبەر . مىللىتىگە ياخشىلىق قىلىشنى بۇيرىيدۇ. قۇۋۋەتلەيدۇ -قولالپ

 قارغۇالرچە ئەلەيھىسساالم چەكلىگەن قەۋمىيەت ۋە ئىرقچىلىق 
 باشقا قەۋمگە قەۋمىگە يان بېسىپئۆز ناھەق بولسىمۇ ، قىلىش تەرەپبازلىق

 .زۇلۇم قىلىشتۇر
مدىن مۇنداق ەساھابىالردىن بىرى پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەلل

سۆيىشى ئىرقچىلىق ( مىللىتىنى)كىشىنىڭ قەۋمىنى :  دەپ سورىدى
ياق، : ھىساپلىنامدۇ؟ پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى سەۋەللەم

-ا ياردەم قىلىشىدۇرگە زۇلۇمد( مىللىتى)كىشىنىڭ قەۋمى  -ئىرىقچىلىق
 .دېدى

يۆلەك بولۇش، زالىمالر ۋە -ئۇنداقتا مىللىتىگە ئادالەتتە، ھەققانىيەتتە يار
ھەرقانداق مۇسۇلماننىڭ مۇستەبىتالرنىڭ ئىزىشىدىن مۇداپىئە قىلىش 

ئەمما ھەرقانداق شارائىتتا مىللى . چوڭ ساۋاپتۇر ھەتتا، ئەقەللى بۇرچىدۇر
لىقنىڭ ئالدىغا ئۆتكۈزۈشكە، مىللى قېرىنداشلىقنى دىنى قېرىنداش

. قىلىشقا قەتئى بولمايدۇ رەت قۇرئاننىڭ كۆرسەتمىلىرىنى دەپ مەنپەئەتنى
ئۇ مەلۇم بىر مىللەت ياكى  ،دىن ئالەمشۇمۇل،ئۇنۋېرسالئىسالم دىنى 

دىننىڭ ئوبېكتى بۇ . مۇئەييەن بىر رايۇن خەلقىنىڭ دىنى ئەمەس
ال قۇل بولۇپ بارچە ئىنسانالرغا يىگانە ئالالھقى –كىىشىلەرنى يەككە 

 .ئادىل مۇئامىلىدە بولۇشقا تەرغىپ قىلىشنى ئاساس قىلغان
ئالالھقا باش ئىنسانالرنى ئەرەپلەشتۈرۈش ئەمەس،بەلكى  يىسىغا

-پبۇ دىن ھەرقانداق ئىرقنىڭ مىللى ئۆر ئېگىشكە چاقىرىش بولغان
ە شۇڭا بۇ دىن ھەمم. يېزىقىغا ھۆرمەت قىلىدۇ-ئادىتىگە، تىل

-ياكى مۇئەييەن بىر خىل يۈرۈش مۇسۇلمانالرنىڭ بىرال تىلدا سۆزلىشىگە
بۇ ھەقتە نېمىنىڭ ئىالھى بۇيرۇق، . ش ئادىتىگە مەجبۇرلىمايدۇتۇرۇ

نېمىنىڭ ئەنئەنىنىڭ مەھسۇلى ئىكەنلىكىنى ئېنىق ئايرىماستىن قارغۇالرچە 
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پەيغەمبىرىمىزنى تەقلىت قىلىش ئۇنىڭ سۈننىتىگە ئەگىشىش 
 .دورامچىلىق قىلشتۇرئەمەس،

 
 

گە قىلىچ كۈچى ئىلگىرى سۈرگىنىدەكئىسالم دىنى بەزىلەرنىڭ 
 تاينىپ تارالمىغان

 
گەن ھامان بەزى ئىسالم دۈشمەنلىرى بۇ دې« ئىسالم دىننىڭ تارقىلىش»

. شانلىق دىننىڭ قىلىچ كۈچىگە تاينىپ كىڭەيگەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ
تارىختا شۇنداق .خاتا قاراشتۇر بۇ بىر تەرەپلىمىلىك  تەئەمەلىيەت

قىسمەن ھادىسىلەردىنال ئىبارەت دېسەك ۋەقەلەرنىڭ سادىر بولغانلىقى 
 زوراۋانلىق بىلەن ئىسالمنى تارقىتىش .چىنلىققا سادىق بولغان بولىمىز

 .دىنىغا زىت قىلمىش ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ ئۆتۈشكە توغرا كېلىدۇئىسالم 
غەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ پەي ھەمدەكەرىمدە -قۇرئانھەم 

ئىنسانالرنى ئىسالم دىنىغا كىرىشكە زورالش  ەتلىرىدەئىش ھەرك -تەۋسىيە
. كەرىمدە مۇنداق بىر ئايەتنى ئۇچرىتىمىز-قۇرئان .قاتتىق چەكلەنگەن

 [772بەقەرە . ]زورالش يوقتۇر( كىرىشكىمۇ،چىقىشقىمۇئۇنىڭغا )دىندا »
ا قارشى كۆرەش قىلىشقا بۇيرۇق قىلىش بىلەن بىر كەرىم كاپىرالرغ-قۇرئان

كتىنى ئېنىق ئايرىپ كۆرەش ئوبېچېگرالىرىنى، -ۋاقىتتا، بۇ كۆرەشنىڭ چەك
تۈگىگەن ۋە ئالالھنىڭ دىنى  بېسىمتاكى » : گەن ۋە مۇنداق دېگەنبەر

ئەگەر ئۇالر ئۇرۇشنى . يولغا قويۇلغانغا قەدەر ئۇالر بىلەن ئۇرۇشىڭالر
. م قىلغۇچىالردىن باشقىالرغا دۈشمەنلىك قىلىشقا بولمايدۇتوختاتسا، زۇلۇ

 [461. بەقەرە]
بۇ ئايەتتە جىھاد قىلىشتىكى ئاداققى نىشاننىڭ زىيانكەشلىك،  

ئالالھنىڭ دىنى توسقۇنلۇققا ئۇچرىمايدىغان، ئىسالم  بۇزغۇنچىلىق تۈگەپ
روھنىڭ دىنىغا ئىتىقاد قىلغۇچىالر ھۆر ۋە ئەركىن ھالدا ھېچقانداق بىر گو
-قائىدەقارشىلىق ۋە بېسىمىغا ئۇچرىماي كۈندىلىك تۇرمۇشتا دىننىڭ 

تۈزۈملىرى بويىچە ياشىيااليدىغان ھەمدە ئىسالم دىنىغا كىرىشنى  ئارزۇ 
قىلغانالرنىڭ ھېچقانداق توسالغۇغا ئۇچرىماي بۇ دىنغا كىرەلەيدىغان 
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. نغانۋى مەزمۇن قىلىىئادىل موھىت شەكىللەندۈرۈش ئىكەنلىكى ئىدىي
زۇلۇم قىلغۇچىالردىن باشقىالرغا دۈشمەنلىك »شۇنداقال ئايەتنىڭ ئاخىرىدا 

بۇنىڭدىنمۇ جىھادنىڭ غايىسى زۇلۇمنى، .  دىيىلىدۇ« .قىلىشقا بولمايدۇ
ئىزىلىشنى يوقۇتۇپ، ئورنىغا ئادالەت، باراۋەرلىك ۋە -تەڭسىزلىكنى، ئىزىش

 . رىدۇھەققانىيەتنى ئورنۇتۇش ئىكەنلىكى ئوچۇق چىقىپ تۇ
ئىككى خىل كىشىنى  شەرئى مەھكىمە قارارى بىلەن  ئىسالم دىنى پەقەت

مىندا ېبىرى ناھەق ئادەم ئۆلتۈرگەن، يەنە بىرى ز. ئۆلتۈرۈشكە بۇيرىيدۇ
ئەمما ھېچكىمنى كاپىرلىقى ۋە ئىمانسىزلىقى . ناھەق بۇزغۇنچلىق قىلغان

قىلىنماقچى  پەتھى مۇسۇلمانالرنىڭ ئەنئەنىسىدە. تۈپەيلى ئۆلتۈرمەيدۇ
ئادالەتنى بەرپا قىلىش ئۈچۈن مەلۇم ئارمىيە ئەۋەتىش  رايۇندا بولغان

خەلق  دە-ئارقىلىق ئىسالم ھاكىمىيتىنىڭ ھىمايىسىگە كىرىشكە چاقىرىدۇ
 خەلپىلىگىنىڭ ئىسالم بولۇپ مۇسۇلمانيا : ئىككى يولنىڭ بىرىنى تالاليدۇي

ەر مۇسۇلمان بولمىسا ئەگ. ھىمايىسى ئاستىغا كىرىدۇ بۇ ئەڭ گۈزەل يول
بۇمۇ ئۆزىنىڭ ئەركىنلىكى، بىراق بۇ ۋەزىيەتتە  ئىسالم ھاكىمىيتىگە جىزىيە 

ھاكىمىيەت . زىممى نامىدىكى پۇقرالىققا ئۆتىدۇ.  تۆلەشكە مەجبۇر بولىدۇ
مۇبادا بۇنىڭغىمۇ . تەرىپىدىن جان ۋە مال ئامانلىقىغا كاپالەتلىك قىلىنىدۇ

 .ىنىدۇ ىمىسا ئاندىن ئۇرۇش باشلئۇن
قاچانىكى مۇسۇلمانالر ھاكىمىيەتتىن ئايرىلىپ قالغان بولسا ئەنە 

. لىقىغا تارىخ گۇۋاھقانچېكىدىن ئاش نىڭكاپىرالر شۇنىڭدىن باشالپ
 -، كۈچيىمىرىلىپ خىالپىتىئىسالم ئوسمانيە  خۇددى بۇ ئەسىرنىڭ بېشىدا 

 زىدەيۈ-يەر يىن كاپىرالرقولىغا ئۆتكەندىن كېقۇدرەت كۇپپارالرنىڭ 
 ئالالھتىن قورقىدىغان ئەركىن ھالدا زۇلۇمنى يۈرگۈزەلىگىنىدەك، ھوقۇق

 .بولمىسا مۇسۇلمانالر بېسىمغا ئۇچرايدۇ لكىدەئ ئەھلى  ئىسالم
مۇسۇلمانالرنىڭ قولىدا بولىشى  ھاكىمىيتىيەريۈزىنىڭ ئىش ئۇنداق ئىكەن، 

ق ۋە يۈزىدە ئادالەت، تىنچلى-رەك، شۇنداق بولغاندىال ئاندىن يەركې
 .ئەمەلگە ئاشىدۇ ئاسايىش تۇرمۇش

( كۇپپارالردىن)» .  سۆزۈمنى تۆۋەندىكى بىر ئايەت بىلەن نوقتىاليمەن
سىلەر بىلەن ئۇرۇش قىلمىغان ۋە سىلەرنى يۇرتۇڭالردىن ھەيدەپ 
چىقارمىغانالرغا كەلسەك، ئالالھ ئۇالرغا ياخشىلىق قىلىشىڭالردىن، ئۇالرغا 
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شۈبھىسىزكى ئالالھ ئادىلالرنى . ى توسمايدۇئادىل بولىشىڭالردىن سىلەرن
ئالالھ دىن ئۈچۈن سىلەر بىلەن ئۇرۇشقان، سىلەرنى . دوست تۇتىدۇ

يۇرتۇڭالردىن ھەيدەپ چىقارغان ۋە سىلەرنى ھەيدەپ چىقىرىشقا 
كىمكى . يارىدەملەشكەنلەرنى دوست تۇتىشىڭالردىن سىلەرنى توسىدۇ

 [ 6-0. مۇمتەھىنە. ]ۇرئۇالرنى دوست تۇتىدىكەن ئۇالر زالىمالرد
مەك مۇسۇلمانالرنى يۇرتىدىن ھەيدەپ چىقارمىغان، دۆلىتىنى دې

بېسىۋالمىغان كاپىرالرغا ياخشىلىق قىلىشنى يوللۇق دەپ قارىغان ئىسالم 
. دىنى، كىشىنىڭ ئىمان ئېيتقانلىقى تۈپەيلى ئۇنى ئۆلتۈرۈشكە بۇيرىمايدۇ

. قا تەشە ببۇس قىلىدۇقىلىش بىلەن مۇئامىلە بەلكى ئۇنىڭغا ئادالەت
 .ئىسالمغا كىرىشكە زورلىمايدۇ چىگە تايىنىپھېچكىمنى قۇرال كۆ

 
 
 

ئىتتىپاق  زۇلۇمغا قارشى كۆرەشتە غەيرى مۇسۇلمانالر بىلەن 
 نىڭ ھۆكمىھەركەت قىلىش تۈزۈپ بىللە

 
ئىلگىرى دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا  ئۇمۇملىشىشتىنئىسالم دىنى 

ئەۋىج ئالغىنىدەك، جۈملىدىن پەيغەمبىرىمىز  ئادالەتسىزلىك، زۇلۇم
مۇھەممەدۇن رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ ئۆسۈپ 

تىلگەن مۇھىتى  مەككىدىمۇ جەمئىيەت قااليمىقان بولۇپ ئوغۇرلۇق، ېيى
ك جىنايى قىلمىشالر ئەۋج ئالغان تاجاۋۇزچىلىق، خىيانەت، بۇالڭچىلىقتە

، ئاقسۆڭەك ۋە بۇرجۇئا سىنىپىنىڭ زورسىياسى ھوقۇق مۇشتۇم. ئىدى
ئىبراھىم .قا كىم كۈچلۈك بولسا شۇ ھەقلىق ھېساپلىناتتىقولىدا بولغاچ

ئەلەيھىسساالمنىڭ دىنىنىڭ ۋارىسلىرى ئىكەنلىگىنى سۈرۈشۈپ، بىر 
-نەسىلدىن، خۇدالىق ئېتىقادىدىن، ساپ دىندىن ئاللىبۇرۇن ئۇزاقالشقان

كىشىلەرنى  رىك ئېتىقاتشى ۇدالىقكۆپ خ داۋاملىشىپ كەلگەن نەسىلگە
ئىگە  كۈچكە  مەنىۋى مەزكۇر جىنايەتلەرنى سادىر قىلىشتىن توسالىغۇدەك

چەتئەللىك سودىگەرلەر كۆپ ھالالردا يەرلىك بۇالڭچىالر . ئەمەس ئىدى
. ساتقان ماللىرىنىڭ پۇلىسىنى ئااللمايتتى. تەرىپىدىن زىيانغا ئۇچرايتتى
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قىزلىرى تاجاۋۇزغا -ن ھاجىالرنىڭ خوتۇنكەبىنى تاۋاپ قىلىشقا كەلگە
ئۇچرايتتى، ھەتتا بۇالپ ئېلىۋېلىناتتى، بىراق شۇنىڭدەك قىلمىشالرغا 

 .يوق ئىدىئاساسەن قارشى تۇرىدىغانالر 
يىلى يەمەندىن يەزىد قەبىلىسىگە تەۋە بىر  -71مەشھۇر پىل ئۇرۇشىنىڭ 

كىلىك ئاس مال ئېلىپ كەلگەن بولۇپ، مەك كىشى مەككىگە بىر تۈگىلىك
لېكىن ئاس ھېلىقى سودىگەرنىڭ پۇلىسىنى بەرگىلى . ئىبنى ۋائىلغا ساتىدۇ

سودىگەن مەككىدىكى بارلىق قەبىلە رەئىسلىرىگە مۇراجىئەت . ئۇنىمايدۇ
 . قىلغان بولسىمۇ ھېچكىم قۇالق سالمايدۇ، ھەتتا يانلىرىدىن قوغاليدۇ

غا چىقىپ قۇرەيش سودىگەر بىر كۈنى قۇبەيس تېغىئېلىشىنى ئااللمىغان 
زارىنى بايان قىلىپ، ئۆتكۈر -ۇقەبىلىسىنىڭ يۇقىرى قاتالم كىشىلىرىگە ئاھ

 دىمىسىمۇ شۇنىڭدەك ھەقسىزلىك. شېئىرى نوتىقى بىلەن دەرت تۆكىدۇ
 .ھەممە يەرگە يامراپ كەتكەن ئىدى

بۇ مۇناسىۋەت بىلەن پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ تاغىسى 
ى ھەركەتكە ئاتلىنىپ ھاشىم، مۇتەللىپ، زوھر، ئەسەد، زۇبەير جىدد

م ئايماقلىرىنىڭ ئىلغار كىشىلىرىنى سەپەرۋەرلىككە يھارىس ۋە تەمى
مەككىنىڭ باي ۋە مۆتىۋەرلىرىدىن ئابدۇلال ئىبنى جۇدئاننىڭ . چاقىرىدۇ

جەمئىيەتتىكى ئادالەتسىزلىك ۋە جىنايى . ئۆيىدە مۇزاكىرە يىغىنى ئاچىدۇ
نەتىجىدە . ىڭ ئالدىنى ئېلىش ھەققىدە مۇھاكىمە يۈرگۈزىشىدۇقىلمىشالرن

مەككىدە يەرلىك ياكى چەتئەللىك ھېچكىمنىڭ زۇلۇمغا ئۇچرىشىغا قاراپ »
تۇرماسلىق، زۇلۇمغا ئۇچرىغانالر زالىمالردىن ھەققىنى ئالغانغا قەدەر ئۇالر 

پەزىلەتلىكلەر »ۋە . ھەققىدە قەسەم ئىچىشىدۇ« بولۇش ھەمدەمدە غا
شۇنىڭ بىلەن ئاس ئىبنى ۋائىلدىن . نامىدا ئويۇشما قۇرۇلىدۇ«يۇشمىسىئو

ھېلىقى سودىگەرنىڭ پۇلىنى ئېلىپ بىرىدۇ ۋە ئەينى دەۋىردىكى نۇرغۇن 
غا «پەزىلەتلىكلەر ئويۇشمىسى». جىنايى قىلمىشالرنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ

ھ رەسۇلۇلال. پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەممۇ قاتناشقان ئىدى
كىيىن جانابى ئالالھ تەرىپىدىن ئەلچىلىككە . ياشتا ئىدى 71ئۇ ۋاقىتتا 

پەزىلەتلىكلەر »تەيىنلىنىپ پەيغەمبەر بولغان مەزگىلدە ئۆتمۈشتىكى 
ئابدۇلال ئىبنى »:  ھەققىدە مۇنۇالرنى ئېيتقان ئىدى« ئويۇشمىسى

 ئۇ قەسەم ماڭا. جۇدئاننىڭ ئۆيىدىكى قەسەم ئىچىشتە مەنمۇ بار ئىدىم
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مەن يەنە ھازىر ئىسالمىيەت . قىزىل تۆگىلەرگە ئىگە بولۇشتىنمۇ ياخشىدۇر
دەۋرىدىمۇ شۇنىڭدەك كىلىشىملەرگە تەكلىپ قىلىنسام ھېچ 

 .ئىككىلەنمەستىن قوبۇل قىلىمەن
سىنىڭ تەسىرى ياخشى بولغان ئەينى دەۋىردىكى پەزىلەتلىكلەر ئويۇشمى

ا قىلمىشلىرى چەكلەنگەن، نىڭ ناتوغرئەزگۈچى سىنىپبولۇپ زالىمالرنىڭ، 
شۇنىسى ئېنىقكى، . يۈرىكىنى تىترەتكەن ئىدى مۇشتۇمزورالرنىڭ

 ئۇ ۋاقىتتا تېخى. ئويۇشمىنىڭ غايە پىرىنسىپى ئىسالم ئەمەس ئىدى
 رىسالەت ۋەزىپىسى يېتىپ كەلمىگىنى ئۈچۈنيھىسساالمغا لەمۇھەممەت ئە

ا مەزكۇر شۇڭ. كەلمىگەن ئىدى ئۇمۇمالشمىغان ۋاقىتئىسالم دىنى 
پەقەت زۇلۇمغا  ئامىلبىر -بىردىنئادالەتپەرۋەرلىككە تۈرتكە بولغان 

ئىش شۇنداق تۇرۇقلۇق . قارشى تۇرۇش، ئاجىزالرنى قوغداش ئىدى خاالس
مەن يەنە ھازىر »: پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ

 ئىسالمىيەت دەۋرىدىمۇ شۇنىڭدەك كىلىشىملەرگە تەكلىپ قىلىنسام ھېچ
مىن دېگەن مۇبارەك باياناتى ھەر بىر مۆ« ئىككىلەنمەستىن قوبۇل قىلىمەن

 .بىلىۋېلىشقا تېگىشلىك موھىم مەسىلىدۇ
ات، ھەج قاتارلىقالرنىال تەرغىپ ئىسالم دىنى پەقەتال ناماز، روزا، زاك

ائى ئادالەت تۈزۈمى قاتارلىق تاالي ئىجتىمداقال يەنە ، شۇنقىلماستىن
پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى . بۇس قىلىدۇتەشەب ئەسىلىلەرنىمۇ

ئۇدا يىللىق پەيغەمبەرلىك دەۋرىدە  71ۋەسەللەم بۇ ئەمەلىيەتنى 
ئۇ مەسجىدتە  بىر . ئۈلگىلىك رول ئوينىدى ، ھەر جەھەتتىنداۋامالشتۇرۇپ

ئىمام، تەلىم تەربىيە خىزمىتىدە بىر پىداگوگ، ئائىلىدە بىر ئائىلە باشلىقى، 
ەت رەئىسى، ئۇرۇشتا بىر قۇماندان، سىياسى سەھنىدە بىر دۆلەتتە بىر دۆل

تاالنتلىق سىياسىئۇن، چەتئەللىك  دۆلەت رەئىسلىرى بىلەن بولغان 
بىر دىپلۇمات قاتارلىق ھەممە ئاالھىدلىكلەرنى  ماھارەتلىكمۇناسىۋەتتە 

ئۇنىڭ . ئىالھى ئەلچى ئىدى زىدە مۇجەسسەملەشتۈرگەن ئەڭ ئۇلۇغئۆ
قۇرئان كەرىمدىن ئىبارەت ئىالھى رىپىدىن ئېلىپ كەلگەن جانابى ئالالھ تە

النمىسى بولۇپ، مەيلى بۇ پۈتكۈل ئىنسانالرغا ئەۋەتىلگەن ھايات قولكىتاپ 
كۈندىلىك تۇرمۇشىدا  قىلمىسۇنئېتىقات تىقاد قىلسۇن ياكى دىنغا ئې
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ھەقىقى مەنادا بەخىتلىك ئەمەلىيلەشتۈرمىگىچىلىك ھوزۇرلۇق 
 .ياشىيالمايدۇ

پىرىنسىپلىرىدىن بىرى  ئىجتىمائى قەمىيەتكە مۇناسىۋەتلىكمنىڭ ئىسال
، قانداق غا ئېتىقات قىلىشىدۇنيادا ئىنسانالرنى قانداق دىن بولسا،بۇ

بولىشىدىن قەتئىنەزەر ى مەملىكەتتىن قايسىكە تەۋە بولۇشى ياكى مىللەت
زىلىش، ناھەقچىلىكتەك بولمىغۇر قىلمىشالردىن ئې-ئېزىشتەڭسىزلىك، 

 ئالقىشاليدۇ قوشسا،كىم ئاۋاز -كىمدە چاقىققابۇ شانلىق د. ۇلدۇرۇشتۇرقۇت
 .بىرلىكتە ھەركەت قىلىدۇۋە زۇلۇمغا قارشى كۆرەشتە 

ئەگەر ئۇالر ئۇرۇشنى توختاتسا زۇلۇم :  گەن ئىدىئالالھ تائاال مۇنداق دې 
 [461بەقەرە . ]قىلغۇچىالردىن باشقىالرغا دۈشمەنلىك قىلىشقا بولمايدۇ

رالردىن سىلەر بىلەن ئۇرۇش قىلمىغان ۋە سىلەرنى يۇرتۇڭالردىن كۇپپا
ھەيدەپ چىقارمىغانالرغا كەلسەك، ئالالھ ئۇالرغا ياخشىلىق 
. قىلىشىڭالردىن، ئۇالرغا ئادىل بولىشىڭالردىن سىلەرنى توسىمايدۇ

 [0.  سۈرە مۇمتەھىنە. ]شۇبھىسىزكى ئالالھ ئادىلالرنى دوست تۇتىدۇ
زۇلۇم قىلمىغان، دۆلىتىنى بېسىۋېلىپ ( ى مۇسۇلمانالرغايەن)مەك بىزگە دې 

-تاالن يەرئاستى ۋە يەر ئۈستىبايلىقلىرىنىخالىغانچەماالي، -خەلقىنى قۇل
باشقا ھەرقانداق غەيرى دىندىكىلەر تاجاۋۇزچىالردىن تاراج قىلمىغان،  

دىنىمىزنى ئەركىن ئازادە بىلەن ئىتتىپاق تۈزۈپ، كۈچ توپالپ 
ۋەتىنىمىزنى ۋە ھۆرلىكىمىزنى ،ش ئۈچۈنن پۇرسەتكە ئېرىشىياشىيااليدىغا

ئىش ئېلىپ بارساق ئانىنىڭ ئاپئاق  بىرلىكتەقولىمىزغا كەلتۈرۈش يولىدا  
 . نىمىزدا ھېچقانداق توسالغۇ يوقبۇنىڭغا دى. سۈتىدەك ھااللدۇر

قىستۇرۇپ  ھىكمەتلىك سۆزنىئەجدادالردىن مىراس قالغان مۇنداق بىر 
بىرى سىنىڭ دوستۇڭ، ئىككىنچىسى دوستۇڭنىڭ ڭ ئۈچتۇر، دوستۇ:تىمەنئۆ

 .دۈشمىنىڭنىڭ دۈشمىنى بولسا دوستى، ئۈچىنچىسى
بىزنىڭ سىياسى مەنادا ئۇنداقتا دۈشمىنىمىزگە كىم دۈشمەن بولسا ئۇ 

كىم قايسى دىن ۋە قايسى مىللەتتىن -كىمدە. رئىتتىپاقدىشىمىزدۇ
قان، دىنىمىزنى ۋە ۋەتىنىمىزنى بولىشىدىن قەتئىنەزەر بىزگە زۇلۇم قىلىۋات

ھەتتا مۇسۇلمانمۇ ئەمەس  مۇسۇلمانئاستى قىلىپ ۋەھشىيلەرچە -ئاياق
غەيرى دىندىكى ھەرقانداق خەلقكە ئېكىسپوالتاتسىيە يۈرگۈزىۋاتقان 
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ھاكىمىيەتكە، گورۇھقا قارشى تۇرۇشتا بىز بىلەن بىر سەپتە  بولۇشنى 
غەيرى . قول ئۇزىتىمىزپ خالىسا قوبۇل قىلىمىز ۋە باش ئۈستىگە دە

قارشى كۆرەشتە ئىتتىپاق تۈزۈش  دىندىكىلەر بىلەن دۈشمەنلەرگە
ئۇالرمۇ . گەنلىك ئۇالرنىڭ يولىغا ياكى دىنىغا كىرىش دىگەنلىك ئەمەسدې

بىزمۇ ئۆز غايىمىز ئۈچۈن جىھاد . ئۆزىنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن كۆرەش قىلىدۇ
لىمىزنىڭ ئوبىكتىپ يوقۇتۇش لېكىن قارشىمىزدىكى دۈشمەن  ئىكك. قىلىمىز

بىرىنچى قەدەم ئىككىمىزنىڭ ئورتاق شۇئارى بولغان ئىكەن . نىشانىدۇر
ىلىپ كۆرىشىمىزنى داۋامالشتۇرۇشىمىزغا توغرا پۇرسەتنى غەنىمەت ب

ئەيسا يۈسۈپ ئالپتېكىن تولىمۇ ئۇرۇنلۇق قىلىپ  بوۋىمىز مەرھۇم .كېلىدۇ
سۈپىتىمىز بىلەن ئىسالم  بىز مۇسۇلمان بولۇش»: مۇنداق دېگەن ئىدى

دۇنياسىدىن، تۈرك ئىرقى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن تۈرك دۇنياسىدىن، 
ئىنسان بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن ئىنسانىيەت ئالىمىدىن ھىسىداشلىق 

 .«كۈتىمىز
بىزنىڭ . دۇنيادا ھېچقانداق بىر مىللەت ياكى دۆلەت بىلەن ئاداۋىتىمىز يوق

 چارىسىزلىق گىرداۋىدا ئىڭراۋاتقاندىنىغا ۋە  بىر ئاداۋىتىمىز ئىسالم-بىردىن
قىلىۋاتقان جاھانگىر، تاجاۋۇزچى، فاشسىت ۋە ئۇۋال مىللىتىمىزگە 

بۇ ئىمپىراتۇرلۇقنى يىقىتماقچى . كوممۇنىست خىتاي دىكتاتۇر ھاكىمىيتى
 .دۇربولغان ھەرقانداق گوروھ ۋە شەخىس بىزنىڭ ئىتتىپاقدىشىمىز

                                                      
i
ىئسالمىيەت ەئسلىدە تاكى تۇنجى ىئنسان ائدەم ەئىەيھىسساالمدىن باشالپ ىئنسانىيەتنى ائىالھقا چاقىرغان دىننىڭ  

بوىغان مۇھەممەت ەئىەيھىسساالمنىڭ  ۇئمۇمى نامى بوىسىمۇ بۇ يەردە نەزەردە تۇتۇىغىنى  ەئڭ ائخىرقى پەيغەمبەر
.دەۋىتى نەزەردە تۇتۇىغان  

 
 

ىقىلھانۇگ رىغېئ ڭىنشىتىلتر اپ ۆئزىنى  

ىۇشتىن بوىق انىلمىقائخ ڭوچ ڭەئ شەدز ىئ ىنتەننەج قىلىقر ائ شىتىلتر اپ ىنىز ۆئ
 ىىنز ۆئ كىھاىدى ناغلىق تكېبوئى قنىخە ھانۇگىب مۇىەم،اھۇنگ رغىېئقال اشۇندىرت س

 ىنىھانۇگ ىكلگەنۈر ىتۆئ ىرنىالشقاب ىشىەن كىتۈرگدەم ۆئائ ىقىلرقتىش ائىلتر اپ
ىنى ېنزىنىڭ جۆئىلغان مانەت قائ ىالھۇنىڭ بىلەن بىللەائھەم ش ،اىسبون غااىىالكۈ ي
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 ىالھائ.دۇىغان بوىىااكلىيۈ ۇ ىنىماھىق گۇنغانلاىۈرۈۋ ىتۆئ  زىنىۆئىق ىلرققىيىش ائى ز ۆئ

:ۇدەيد اقندمۇ مدەەرىائن كقۇر  قتەۇ ھەب الەائت  

مىىىۈلكىنى -بىىىىر ى بىرىڭالرنىىىىڭ مىىىال! ئىىىى ئىمىىىان ئېيتقىىىانالر

ئالداش،ئوغرىالش، خىيانەت قىلىش، بىۇالش، جىازانىخورلۇق، )

ناھەق يول بىلەن يەۋالماڭالر، ئىككىى ( قىمار ئويناش قاتارلىق

ئىىارقىلىق تەرەپ رازى بولۇشىىۇپ قىلىشىىقان سىىودا ى سىىېتىق 

 سىىلەر. بۇنىڭىدىن مۇستەسىنا (يەنىى نەپ)ئېرىشىلگەن نەرسىە

، ئىالالھ ھەقىىقەتەن سىىلەرگە تولىمىۇ ئۆزۈڭالرنى ئۆلتۈرمەڭالر

 (.ئايەت .76سۈرە نىسا)رەھىمدىلدۇر 
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