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  : مۇھىم ئهسكهرتىش 
 - ئۇشبۇ ئهسهر ئۆزبىكىستان ئىسالمىي ھهركىتى سابىق ئهمىرى مۇجاھىد ئۇستاز

 .نىڭ شۇ ناملىق قىممهتلىك تهبلىغىدىن ئاڭالپ يېزىپ چىقىلدى »فارۇق«مۇھهممهد تاھىر 
پېتى يېزىلدى چىققان اغزىدىن ڭ ئبىز بۇ يهرگه يېزىلغان ھهر بىر كهلىمىنى ئۇستازنى

 ئهدهبىيلهشتۈرۈپگهرچه دهسلىپىده ئاساسهن شۇنداق يېزىلغان بولسىمۇ كېيىنكى .دېمهيمىز
بارلىققا  لهرپهرققىسمهن مۇناسىپ ئهسلى نۇتۇققا تهبىئى ھالدا  داۋامىدا لهرتهھرىرلهش

ھۆرمهتلىك  .ىۋىتىلدىكهلدى شۇنداقال ئاڭقىرالماي قالغان پهقهت بىر نهچچه جۈمله قىسقارت
  .ئوقۇرمهنلهر ۋاقىپ بولۇپ قالغاي
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 نما ، وفُِسنورِ أَنرش نم وذُ بِاللَّهعنو ، هرفغتسنو ، هينعتسنو ، هدمحن ، لَّهل دمإِنَّ الْح

هدهي نا ، منالمأَع ئَاتيإِالَّ س أَنْ الَ إِلَه دهأَشو ، لَه يادلْ فَالَ هلضي نمو ، لَّ لَهضفَالَ م اللَّه 
ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ، لَه رِيكالَ ش هدحو اللَّه. 

  
  ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم ۋه رهھمهتۇلالھى ۋه بهرهكاتۇھۇ

  
الله سۇبھانهھۇ ۋهتهئاال پۈتۈن مهخلۇقاتنى بىر مهقسهت ، بىـر رلهر،ئهھلى ئىمان بۇراده

بـۇ مهخلۇقاتالرنىـڭ ئىچىـدىكى ئـۆزى الله سـۇبھانهھۇ ۋهتهئـاال ھېكمهت بىلهن ياراتقان ۋه 
 مانا بـۇ ياراتقـان ئىنـساننى ئـۆز ،مۇكهررهم قىلغان ئىنساننى ئالى مهقسهت بىلهن يارىتىپ

ئىنساننىڭ ھىـدايىتى ئۈچـۈن پهيغهمبهرلهرنـى ئهۋهتتـى ۋه ھالىغا تاشالپ قويماي بهلكى بۇ 
تاكى مانا بـۇ ئـۆزى مـۇكهررهم . ئۇالر بىلهن بىرگه سهھىپىلهرنى ، كىتابالرنى نازىل قىلدى

  . قىلغان ئىنسان، ھاياتى دۇنيادا اللهنى رازى قىلىدىغان ھالهتته ياشىشى ئۈچۈن
. بىر ئالى غايه بىلهن يارىتىلغـانمىزبىز . يهنى بىز ھاياتقا ئهبهس بىھۇده كهلمىگهنمىز

  : الله سۇبھانهھۇ ۋهتهئاال مانا بۇ ئالى غايىنى مهرھهمهت قىلىپ ئېيتتىكى 

»وندبعيإِلَّا ل الْإِنسو الْجِن لَقْتا خمو «  
 دېـمهك.» يـاراتتىم مهن ئىنسانالرنى ۋه جىنالرنى پهقهت ماڭىال ئىبادهت قىلـسۇن دهپ« 

بىزنىـڭ ھاياتقـا  الـله سـۇبھانهھۇ ۋهتهئـاال بىزنـى ئهبهس بىھـۇده ياراتقـان ئهمهس بهلكـى
نـدىلىك قىلىـشىمىز ئۈچـۈن  ئاساسى مهقسهت الله سۇبھانهھۇ ۋهتهئاالغا بهكېلىشىمىزدىكى

الــله ســۇبھانهھۇ ۋهتهئاالغــا بهنــدىچىلىك قىلىــشنىڭ قانــداق بولۇشــىنى ئــادهم . ياراتقــان
لهيھىسساالمدىن تارتىـپ تـاكى مـۇھهممهد سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋهسـهللهمگىچه بولغـان ئه

نــى قىلــسا اللهقــا ھهقىقىــي پهيغهمــبهرلهر سۇاللىــسى مانــا بــۇ ئىنــسان قانــداق ئهمهللهر
 ئـۇنى پهيغهمـبهرلهر ،ھهقىقىـي ئۇبـۇدىيهت سـۈپىتى بولىـدۇئۇنىڭـدا  قىلىدۇ ، بهندىچىلىك

ــاتى خاســسهتهن مــۇھهممهدۇن ــى ۋهســهللهم رهســۇلۇلھاي ــۇ -الھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھ ــا ب مان
رىــسالهتنى كامــالهتكه يهتكــۈزگهن زات ۋه پهيغهمبهرلهرنىــڭ ئاخىرقىــسى مــۇھهممهدۇن 

 يىل مابهينىده ئهمهلىي رهۋىـشته كۆرسـهتتى ۋه 23رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم 
 مـۇكهممهل رهۋىـشته  تهلىمـاتىچىلىكنى قانـداق قىلىـشنىڭئۆزىدىن كېيىن مانا بۇ بهنـدى

قۇرئان كهرىم ۋه سۈننهتى نهبهۋى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئارقىلىق بىـزلهرگه مىـراس 
  . بولۇپ كهلدى 

دېـمهك الــله ســۇبھانهھۇ ۋهتهئــاال بىزنــى ئــۆزىگىال ئۇبــۇدىيهت ســۈپىتى بىــلهن ھايــات 
هيھى ۋهسهللهم بـۇنى ئهمهلىـي كهچۈرۈش ئۈچۈن ياراتقان ئىكهن ۋه رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهل

رهۋىشته كۆرسىتىپ قويغان ئىـكهن مانـا بـۇ سـۈپهتلهرگه ئهمهل قىلىـشنى بىـز دائىملىـق 
بىرىمىزگه ئهسلىتىپ تۇرىشىمىز كېرهككى بىز ھاياتقا نـېمىگه كهلگهنمىـز ، -رهۋىشته بىر
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لىنىپ نېمه مهقسىتىمىز بار ۋه بىزنىڭ ۋهزىپىمىـز نـېمه؟ مهن مانـا شـۇ پۇرسـهتتىن پايـدى
دىكــى بىــر ئــايهتكه مــۇراجىئهت قىلمــاقچىمهن ، » ھهشــىر سۈرىــسى « قۇرئــان كهرىمــده 

بىــر -خاســسهتهن مۇھــاجىرلىق ســۈپىتىنى ئالغــان مۇھاجىرالرنىــڭ ۋهزىپىلىرىنــى بىرمــۇ
  .ئهسلىتىپ قويماقچىمهن

للْفُقَراء الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَمـوالهِم         « سمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ   ب
   » يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصادقُونَ

 دىيارىدىن ھهيدهپ چىقىرىلغـان، )ئۇ غهنىمهتنىڭ بىر قىسمى(«: ئۇيغۇرچه تهرجىمىسى 
 نىـڭ پهزلىنــى ۋه الـلهمۈلكىـدىن ئايرىلغـان پېقىــر مۇھاجىرالرغـا خاسـتۇر، ئــۇالر -مـال

) ئىمانـدا( غا ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ياردهم بېرىـدۇ، ئهنه شـۇالر اللهرازىلىقىنى تىلهيدۇ، 
  )8 :ھهشىر(» .سادىق ئادهملهردۇر

ئايىتىده غهنىـمهت مهسىلىـسىنى يهنـى -8ىسىنىڭ الله سۇبھانهھۇ ۋهتهئاال ھهشىر سۈر
مۇسۇلمانالر تهرىپىدىن مهدىنه مۇنهۋۋهرده يهھۇدىالرنىڭ ماللىرى غهنىمهت ئېلىنغان ۋاقىتتـا 

 الـله سـۇبھانهھۇ ۋهتهئـاال بۇنىـڭ ئىختىيـارىنى ،بۇ غهنىمهتتىن باشـقا بىـر تـۈرى بولغـان
مانـا بـۇ غهنىمهتـلهر .  بهرگهن ئىـدىمۇكهممهل رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه

تهقسىماتىدا رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مهككىده ھهمـمه نهرسىـسىنى تاشـالپ 
ئهسـلى . چىققان مۇھاجىرالرغا بهردى، پهقهت ساناقلىق ئهنسارىالرغا نېسىۋه تهگدى خاالس 

بىـز . بېرىش كېرهك ئىدىبۇ ئايهت مانا شۇ غهنىمهتنىڭ ھۆكمى ھهققىده، غهنىمهتنى كېمگه 
غهنىمهت توغرىسىدا توختىلىپ ئۆتمهكچى ئهمهسـمىز بهلكـى مانـا شـۇ غهنىـمهت بېـرىلگهن 
ـــپ  ـــده توختىلى ـــرى ھهققى ـــڭ ۋهزىپىلى ـــڭ ســـۈپهتلىرى ۋه ئۇالرنى ـــر مۇھاجىرالرنى پېقى

  . ئۆتمهكچىمىز
دهپ  مۇھـاجىرالردىن بولغـان پېقىرالرغـا نـىالله سۇبھانهھۇ ۋهتهئـاال مانـا بـۇ غهنىمهت

  بۇ مۇھاجىرالر شۇنداق كىشىلهركى. خاسالپ قويدى 

 » ميارِهن دوا مرِجأُخ ينالَّذ «   
ئۇالرنى مهدىنىگه ئېلىپ كهلگهن نهرسـه، . ئۇالر ئۆز دىياردىنى چىقىرىلغان كىشىلهردۇر

لىرى دىيارلىرىـدا قېلىـپ قالغـان ، ۈكمۈلـ-ئۇالرنىڭ مال. ئۇالرنى دىيارلىرىدىن چىقارغان 
الرنىڭ ئارقىـسىدا دىيـارلىرى ، ئـۆيلىرى ، جـايلىرى، ۋهتهنلىـرى ھهممىـسى قالغـان ۋه ئۇ

. ئۇالرنىڭ ماللىرى ھهم قالغان ، بىرهر نهرسىنى ئۆزلىرى بىلهن بىلله ئېلىپ كېلىـشمىگهن 
بۇالر پېقىر مۇھاجىرالر ، ھهممه نهرسىنى ئارقىدا قالدۇرۇپ كېلىشكهن، شۇنىڭ ئۈچۈن الـله 

ئــاال مانــا بــۇ غهنىمهتنىــڭ تهقــسىماتىدا رهســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ســۇبھانهھۇ ۋهته
ھهممه نهرسىسىنى ئارقىدا ۋهسهللهمگه ، بۇ كىشىنىڭ ئۈممىتىگه تهلىمات بهردىكى مانا بۇ 

 كېـرهك ئىـكهن ، اللهنىـڭ رهسـۇلى ئۈچـۈن چىقىـش: پېقىـر مۇھـاجىرالرقالدۇرۇپ كهلگهن 
 ئۇالرنىـڭ كـۆزىگه ھـېچ چاغدا كېرهك ئىكهن دېگهن  رهسۇلى ئۈچۈن ھىجرهت قىلىشنىڭالله

نهرسه كۆرۈنمىگهن ، ھهممه نهرسىنى ئارقىدا قالدۇرغان، ھهتتاكى ھىجرهت توغرىسىدا سـۆز 
قىلغان ۋاقتىدا ئۆلىماالر ئېيتىشىدۇكى ھهتتاكى ساھابىالر ئۈچـۈن مېلىنـى توشـۇپ كېـتىش 

 ۋه لېكىن ئۇالر الله تهئاالنىـڭ .جايىنى توشۇپ كېتىشى ئاسان ئىدى –ئاسان ئىدى ، ئۆي 
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بۇيرۇقىغــا شــۇنچىلىك ئىتــائهت قىلــدىكى رهســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋهســهللهمنىڭ 
. بۇيرۇقى بىلهن ئارقىسىدا رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنى قالـدۇرۇپ چىقىـشتى

هلهيھـى ۋهسـهللهمنىڭ ھهتتا ئهبۇ بهكرى سىددىق رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئ
الله تهئـاال ھىجـرهتكه بۇيرۇپتـۇ يـا رهسـۇلۇلالھ، ھىجـرهتكه « ھوزۇرىغا كېلىپ ئېيتتىكى 
 الھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋهســهللهم؛ رهســۇلۇلۋاقتىــدادېــگهن » چىقىــپ كهتــسهم بوالمــدۇ؟ 

بىلـله ، ئهبـۇ بهكرىنـى توختىتىـپ قويـدىشايهتكه سـىزگه سـۆھبهت تېپىلىـپ قالـسا دهپ 
  . بىر ئىشارهت قىلىپ قويدىت قىلىمىز دهپ ھىجره
ۇالرغا ھهممه نهرسىنى تاشالپ چىقىـش ئاسـان ئىـدى، لـېكىن رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئ

. ئهلهيھى ۋهسهللهمنى ئۆزلىرىنىڭ ئارقىسىدا قالدۇرۇپ كېـتىش بـۇالر ئۈچـۈن ئېغىـر ئىـدى
لالھۇ ئهلهيھـى ھهتتـا رهسـۇلۇلالھ سـهلله. ئۇالر ئۈچـۈن ھىجـرهت شـۇنچىلىك مـۇھىم ئىـدى

بــۇ ســۆزىمىز بهزىبىــر ھىجــرهتكه قېينىلىۋاتقــان . ۋهســهللهمنى قالــدۇرۇپ چىقىــشتى
بۇرادهرلهرنىڭ قۇلقىغا يېتىـپ قالـسا ئهجهپ ئهمهسـكى ئۇالرمـۇ كۇفرىغـا رازى بولماسـتىن 

ھىجرهتكه پهقهت مال ، ئۆي ـ جـايىنى تاشـالپ ئهمهس ھهتتـا . ھىجرهتكه چىقىپ قېلىشسا
ئـانىلىرىنى - ئانىلىرىدىن ئهڭ سۆيۈملۈكرهك بولغان ، ئاتـا–غا ئاتىلىرى ساھابىالر ئۇالر

رهسۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ . پىدا قىلىدىغان زات رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىدى 
  . ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ مۇھهببىتى ئۇالرنىڭ قهلبىده شۇنچىلىك جايالشقان ئىدى

 ئهممار شـۇنچىلىك قـاتتىق ئازاپلىنـاتتىكى بـۇالردىن  ئوغلى،ياسىر ، ئايالى سۇمهييه
سـهللهلالھۇ ( ئهبۇ جهھىل مهلئـۇن ئېيتتىكـى مـۇھهممهدنى . بىرال نهرسه تهلهپ قىلىناتتى 

نـى ھاقـارهت ) سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋهسـهللهم (سۆكىسهن ، مـۇھهممهد ) ئهلهيھى ۋهسهللهم
 سۇمهييه رهزىيهلالھۇ ئهنھـا پهقهت قتىداۋاقىلىسهن ، يامان سۆز بىلهن يادقا ئالىسهن دېگهن 

. ئهبۇ جهھىلنى ھاقارهت قىالتتـى ،ئهبـۇ جهھىـل سـېغىنىدىغان بـۇتالرنى ھاقـارهت قىالتتـى
رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ . رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسـهللهمنى ھاقـارهت قىلمـايتتى 

ئۇالرنىــڭ شــۇنچىلىك ئهلهيھــى ۋهســهللهمنى ھاقــارهت قىلغــان ســاھابه بولغــان ئهمهس ، 
  .مۇھهببهتلىرى بولغان

تى ۋه پېقىــر بولــۇپ ىــشھهمــمه نهرســىنى تاشــالپ چىق الــله ۋه رهســۇلى ئۈچــۈن ۇالر ئــ
ئوھـۇد كۈنىـده بـۇ .  بۇ كىشىگه كېپهنلىـك تېپىلمىـدى ؛مۇسئهب ئىبنى ئۇمهير. قېلىشتى

ۋهھـالهنكى بـۇ كىشىنى دهپنه قىلىش ئۈچۈن كېپهنلهيمىز دېگهن ۋاقتىدا كېپهن تېپىلمىـدى، 
ھـېچكىمگه ئۇنىڭغـا ئانىـسى . كىشى ئىسالمدىن بۇرۇپ مهككىنىـڭ يىگىتلىرىـدىن ئىـدى 

كىيگــۈزمىگهن لىباســنى كىيــدۈرهتتى ، ھــېچكىمگه يىــدۈرمىگهن تائــامنى يىگــۈزهتتى ۋه 
كوچىالردىن ئۆتۈپ كهتسه بىـر قـانچه سـائهتكىچه بـۇ كوچىـدىن ئهتىـر خۇشـپۇراق ھېـدى 

 ھهر بىـر ،اتتىكى بـۇ كوچىـدىن مۇسـئهب ئـۆتكهن بولـسا كېـرهك كېلهتتى ۋه ھهممه ئېيتـ
  ...ل بۇ كىشىگه ئاشىق بولۇپ قاالتتىكۆرگهن ئايا

 بۇ كىشى شهھىد بولغان ۋاقتىدا پېقىرلىقى شۇ دهرىجىده ئىدىكى بۇ كىشىگه كېپهنلىـك 
-ئوت(پۇتلىرىغا بۇ كىشى تانهلهردىكى لىباسالر بىلهن بېشىنى ئوراپ قويدى، . تېپىلمىدى 

  ...چۆپلهر بىلهن دهپىن قىلىندى- ئاشۇ ئوت)چۆپلهرنى ئوراپ
سۇھهيب رۇمى ھهمـمه مـاللىرىنى الـله ۋه ئۇنىـڭ .  ھهممه نهرسىنى تاشالپ چىقىشتى 

ئهبــۇ . رهســۇلى ئۈچــۈن مۇشــرىكالرغا بهردى تــاكى ئــۆزى ســاالمهت ھىجــرهتكه كېتىۋالــدى 
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ھىجرهت شـۇنچىلىك مـۇھىم . كهتتىسهلهمه، ئۇممۇ سهلهمه بىلهن ئوغلى سهلهمهنى قويۇپ 
دائىـم بىـز ئېيتىقـانمىز ئهگهر بىـز . ئىدىكى ئـۆزلىرى يـالغۇز ھىجـرهتكه چىقىـپ كهتتـى 

ــمىز ،  ــۇ ئهمهس ــساق ئهۋۋهلقىلىرىم ــان بول ــاجىر بولغ ــساق، مۇھ ــان بول ــد بولغ مۇجاھى
ان الپ قويغـيىالپ قويغان، مۇجاھىدلىقنى قاييىئاخىرقىسىمۇ ئهمهسمىز ، مۇھاجىرلىقنى قاي

   .سالىھلىرىمىز بار -بىزدىن بۇرۇن ئۆتكهن سهلهف
 نېمىشقا مهككىنى تاشالپ مهدىـنىگه ؟بۇ فۇقاراالر، بۇ مۇھاجىرالر نېمه ئۈچۈن چىققان 

   ؟كهلگهن 

   »يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضوانا« 
لىقىنـى ئىـستهپ  ئۇالرنىڭ بىرال نىيىتى بار ، ئۇالر اللهنىـڭ فهزلىنـى ۋه اللهنىـڭ رازى

مهككىده ئـاچ قالغانلىقىـدىن . ئىرادىلىرى شۇ خاالس -ئۇالرنىڭ خاھىش. چىققان كىشىلهر
 قالغانلىقىدىن ، مهككىده كهمبهغهل بولۇپ قېلىپ ئىش ئىـزدهپ ماكانسىزمهككىده ئۇالر  ،

خاھىـشى ، ئۇالرنىـڭ -ئۇالرنىڭ ئىستهپ چىققان نهرسىسى ، ئۇالرنىڭ ئىـستهك. چىقمىغان
شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئـۇالر ھهمـمه نهرسـىدىن ۋاز . ى نېمه ؟ اللهنىڭ فهزلـى ۋه رازىلىقـى ئۈمىد

 ئاتىـدىن ، اللهنىـڭ فهزلـى ۋه اللهنىـڭ رازىلىقـى ئۈچـۈن-ئىككى نهرسه ئۈچـۈن. كهچكهن 
.  مانـا بـۇ نىـيهت . ھهممه نهرسـىدىن كـېچهلىگهن،ئانىدىن ، ئهھلى ئايال ، پهرزهنتىدىن

  پىسى نېمه ؟كېيىن ئۇالرنىڭ ۋهزىئاندىن 

 » ولَهسرو ونَ اللَّهرنصيو «  
ئۇالرنىڭ ۋهزىپىسى، ئۇالرنىڭ بۇ يولغـا چىقىـپ قىلىـدىغان خىزمىتـى نـېمه ؟ الـله ۋه 

 ئۆزى پېقىر بولۇپ قالغـان بولـسا ، ۋهتهنـدىن  !رهسۇلىغا ياردهم بېرىش دېدى، سۇبھانهلالھ
 الله تهئاال .ا ۋه رهسۇلىغا ياردهم بېرىدۇقوغالنغان بولسا، ھېچۋاقاسى بولمىسا ئۇ ھهم اللهق

  . ئۇالر اللهقا ۋه رهسۇلىغا ياردهم بېرىدۇ ، ئۇالرنىڭ باشقا مهقسىتى يوق،ئېيتىۋاتىدۇ

   » أُولَئك هم الصادقُونَ«
 بـۇالر. ىدىغان سـادىقالربۇالر ئهمدى بىز مۇئمىنمىز دېسه، مۇھـاجىرمىز دېـسه يارىـش

ھۇ ۋهتهئـاال گۇۋاھلىـق ھادىدا سادىق كىشىلهر دهپ الـله سـۇبھانه، ھىجرىتىده، جىئىمانىدا
ئهنه شۇالر  » أُولَئك هم الصادقُونَ   « الله سۇبھانهھۇ ۋهتهئاال گۇۋاھلىق بېرىۋاتىدۇكى .بېرىۋاتىدۇ

بـۇالر . ھهقىقىي مۇئمىن ، ئهنه شۇالر ھهقىقىي مۇھاجىر، ئهنه شۇالر ھهقىقىي مۇجاھىـدالر 
قولىـدا ھـېچ ۋاقاسـى .  بىز مۇئمىنمىز ، بىز مۇھاجىرمىز ، بىز مۇجاھىدمىزئېيتااليدۇكى

 لـېكىن ئـۇالر الـله ۋه اللهنىـڭ ى بىلهن بىللهيوق ، ھهتتا شهھىد بولسا كېپهنلىكى يوقلىق
  !رهسۇلىغا ياردهم بېرىدۇ ، الله اكبر

تهئـاال الـله تهئـاال مۇھتـاج ئهمهس ، الـله سـۇبھانهھۇ ۋه. بۇ، مۇئمىنلهرگه بىشارهت 
ئۆزىنىــڭ دىنىنــى ئــالىي قىلىــش ئۈچــۈن ماالئىكىلهرنىــڭ يــاردىمىگىمۇ مۇھتــاج ئهمهس ، 
پهيغهمبهرلهرنىڭ ياردىمىگىمۇ مۇھتاج ئهمهس ۋه بـۇنى دهپ ھهمـمه نهرسىـسىدىن مهھـرۇم 

بۇ الله سـۇبھانهھۇ ۋهتهئـاال . پېقىر مۇھاجىرالرغا مۇھتاج ئهمهس -بولغان بىچاره، فۇقارا
بۇالر اللهقا ۋه رهسـۇلىغا . ىنلهرگه بىر ئهزىزلىك، بۇ، مۇئمىنلهرگه بىشارهتتهرىپىدىن مۇئم

قـۇۋۋىتى ، پۈتـۈن غېمـى الـله ۋه -خىيـالى، پۈتـۈن كـۈچ-ياردهم بېرىدۇ ، ئۇالرنىڭ پىكىر
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ئۇالرنى بىـۋهتهن قىلغـان . رهسۇلىنىڭ دىنىنى ئالىي قىلىش ، ئۇالرنىڭ باشقا مهقسىتى يوق
  . ان سۈپهت مانا بۇ سۈپهتتۇر، يېقىنلىرىدىن جۇدا قىلغ

ن چىقمىغـان، ئىـش ئىـزدهپ چاقىـسى ئۈچـۈ-ئۇالر قورسىقى ئۈچـۈن چىقمىغـان ، بـاال
ئۇالرنى بۇ يولدا غېرىپ قىلغان ، بۇ يولـدا ئـۇالرنى ھهمـمه نهرسـىدىن ، دۇنيـا . چىقمىغان

بـۇ قىيـامهت كـۈنىگىچه كېلىـدىغان . لهززىتىدىن مهھرۇم قىلغـان نهرسـه مانـا بـۇ نهرسـه
نـېمه ئۈچـۈن ھهممىنـى تهرك . مۇئمىن، مۇھاجىر، مۇجاھىدنىڭ سۈپىتى بولۇشـى كېـرهك 

الدى ، قېرىنداشـلىرى ، جـايى ، ئهۋ-قىلىپ چىقتى ؟ تۇغۇلغـان ۋهتىنـى ، تۇغۇلغـان ئـۆي
مۇھاجىر .  نېمىگه چىقتىڭ ؟ دېگهن سوئالنىڭ جاۋابى مانا شۇ ئايهتته بار ...مۈلكى-مال

. ئۇالر ئۆزلىرىنى مۇھـاجىر دهيـدۇ . مىليون ئىنسانالر بار -ليوننامى بىلهن يهر يۈزىده مى
نىـمه ئىـستهپ چىقىپتـۇ؟ ئىـش ...لېكىن ئۇالر نېمه، مانا بـۇ سـۈپهتنىڭ قايسىـسى بـار ؟

پاناھ تهلهپ قىلىپ چىقىپتۇ، بىـر ئىسـسىق ئـۆي تىـپىش -ئىستهپ چىقىپتۇ، سىياسى باش
  . قىپتۇ، قورسىقى ئۈچۈن چىقىپتۇسىنى جىقايتىش ئۈچۈن چىىچاق-ئۈچۈن چىقىپتۇ،باال

إِن تنـصروا اللَّـه ينـصركُم    «ئهگهر بۇ سۈپهتلهر تىپىلىدىغان بولسا، ئالالھ سۇبھانهھۇ ۋهتهئاال
 كُمامأَقْد تثَبيىـدۇ، ئهگهر سىلهر ئالالھنىڭ دىنىغا ياردهم بهرسهڭالر ئالالھ سىلهرگه ياردهم بىر »و

قهدىمىڭالرنــى كاپىرالرغــا قارشــى مۇســتهھكهم قىلىــدۇ، ئــالالھ ۋهدىــسىگه خىالپلىــق 
! يـۇ،دىن ئـالي بولمايـدۇ؟-مىليۇن مۇھاجىر بولىـدۇ-نېمه ئۈچۈن شۇنچه مىليۇن.قىلمايدۇ

كۆپ، سانى بىھىساپ، لىكىن قهدىمـى مۇسـتهھكهم ئهمهس؟ شۇنچه نېمه ئۈچۈن مۇھاجىرالر 
شايدۇ؟ كاپىرالرغا مهدىكار بولۇپ ياشايدۇ؟ كاپىرالر قولىدا قهتىـل كاپىرالرغا قۇل بولۇپ يا

ــگه؟ ــدۇ؟ نىمى ــاۋۇز بولى ــى تاج ــپ نومۇس ــۇق قىلى ــۇپ ،قۇلل ــان ! بول ــۆزىگه ئالغ ــۇالر ئ ئ
مۇھــاجىرلىق ســۇپىتىده يالغــانچى، مانــا ئــالالھ تائــاال ھهشــىر سۈرىــسىده ئىيتىۋاتىــدۇ، 

ن ۋاز كهچــكهن، بۇنىــڭ ئورنىغــا مۇھــاجىر قانــداق بولىــشى كىــرهك؟ ھهمــمه نهرسىــسىدى
بـۇ سـۆزىنىڭ .ئـۇالرنى شـۇنى ئىـستهپ چىققـان . ئالالھنىڭ فهزلىنى ۋه رازىلىقنـى ئالغـان

ئىسپاتى ئۈچۈن نىـمه قىلغـان؟ ئالالھنىـڭ رهسـۇلىغا تاقىتىنىـڭ بـارىنى ئىـشلىتىپ نىـمه 
مـالىنى -انۇ ئالالھ سۇبھانهھۇ ۋهتائاال يولىدا جـلغان؟ مانا بۇ دىننى ئالى قىلىش ئۈچۈنقى

  . قۇربان قىلغان
ۇالر مهككىدىن مهدىنهگه چىقىپ،مۇھـاجىر ئساھابىالرنىڭ ھاياتىنى كۆرىدىغان بولساق 

مهدىنه مـۇنهۋۋهرگه بارغانـدىن كىـيىن ئىـسالم بۇالر بولۇپ بۇالنىڭ ۋهزىپىسى نىمه بولغان؟ 
 تهۋھىـد دۆلىتـى لىقىدىكىدۆلىتى قۇرۇلغان، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم باشچى

ن دۇنيانىـڭ دۈشـمهنلىكىگه قارىماسـتىن، ۈتـۈتهۋھىد دۆلىتى قۇرۇلىـشى بىـلهن پقۇرۇلغان،
كاتتا زوراۋان يهھۇدى قهبىلىلىـرى بـار ئىـدى، مهدىنىـده -ئۇشا مهدىنىنىڭ ئهتراپىدا كاتتا

ــمهن  ــارىس دۇش ــدى، پ ــدى، رۇم دۇشــمهن ئى ــمهن ئى ــۇرهيىش دۇش ــدى، ق ــار ئى ــاپىقالر ب مۇن
ه دۇنيا دۇشمهن ئىدى ۋه لىكىن ئاز سانلىق بولغان بۇ مۇۋاھھىدالر، ئازسـانلىق ئىدى،ھهمم

مۇجاھىـد ئهنـسارالردىن -بولغان ھهقىقى مۆمىنلهر، ئاز سانلىق بولغان سـادىق مۇھـاجىر
  . ن دۇنيا بىلهن يۈزلهشتىۈتۈقۇرۇلغان بۇ دۆلهت پ

ده ئهبـۇ جهھىـل بهدر غازىتىـ. ۇالرنى يوقىتىش ئۈچـۈن قانچىلىغـان ئۇرۇنـۇش بولـدىئ
ئوھـۇد كـۈنى نىـمه . تومۇرى بىلهن ئۇزىۋالىمهن دهپ شۇ نىيهتته چىققان ئىدى-بۇالرنى تهك

. بولدى؟ خهندهكته نىمه بولدى؟ خهيبهرده نىمه بولدى؟ھهممىسى ئىـسالمنى يـوقىتىش ئۈچـۈن
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ا بۇالرنىڭ شۇنچه كۈچى بار ئىدى، نېمه ئۈچۈن يوقىتالمىدى ؟ چـۈنكى ئـالالھ تائـاال ئۇالرغـ
 الـله ا ئالالھ تائاال ياردهم بهرگهن ئـاجىز جامـائهتلهر دائىمـئىسالم تارىخىدا .ياردهم بهرگهن

ئهگهر ئالالھ . ياردهم بهرمىگهن ھهر قانداق كۈچلۈك جامائهتلهرنى مهغلۇپ قىلغان، بۇ ھهق
يولىــدا چىققــان كىــشىلهر ئۆزىنىــڭ ئهھــدىگه ۋاپــا قىلــسا، ســادىقالردىن بولــسا، نىيىتــى 

چاقماق تىزلىكىـده . سا، ئهمىلى بۇزۇلمىسا ئالالھ سۇبھانهھۇ ۋهتهئاال ياردهم بهرگهنبۇزۇلمى
  !پۈتۈن دۇنيانى قىسقا مۇددهتته

ئۆمهر ئىبنى خهتتاب دهۋرىده ئىسالمنىڭ قارشىسىدا تۇرىدىغان باشـقا كـۈچ  ! بۇرادهرلهر
ــدىغان يىــل رهســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋهســهللهمنىڭ ھىجرىتــى ب10. قالمىغــان ولى

 22 يىـل ئۆمهرنىـڭ بولىـدىغان بولـسا،10 يىل ئابابهكرىنىـڭ بولىـدىغان بولـسا، 2بولسا،
. پارىس ئېمپىرىيىلىـرى پاچاقالنـدى، مهغلـۇبىيهتكه ئۇچرىـدى  يىل مابهينىده رۇم،23،يىل

  .  يىل مابهينىده22،23جهزيرهتۇل ئهرهبته يهھۇدىالرنىڭ شاۋكىتى قالمىدى، قىسقا مۇددهت،
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بۇ تهۋھىد دهۋىتىنـى ئـۆزى يـالغۇز كى ۋاھالهن

ئايىتىـده ئـالالھ  »...فَاتقُوا اللَّه مـا اسـتطَعتم   «بۇرادهرلهرگه ئهسلىتىپ ئۆتتـۈم . باشلىغان ئىدى
لىكىـن بـۇ تـاقهت، بـۇ .قـۇڭالر دېـگهن تاقىتىڭالر يهتكىچه قوردىنالله، سۇبھانۇھۇ ۋهتائاال

خۇددى ھهربىر . قۇۋۋهتنىڭ تارازىسى ھهر كىمنىڭ ئۆزىنىڭ ئالدىدا بولماسلىقى كىرهك-ۈچك
ئهمهلىمىزده كىتـاب ۋه سـۇننهتكه مـۇراجىئهت قىلىـپ، خاسـسهتهن رهسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ 

قهتنىمۇ كىتـابتىن ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ ھاياتىدىن ئۆزىمىزگه نهمۇنه ئالغانغا ئوخشاش تـا
لىـشىمىز كىـرهك، خۇالفـائى راشـىدىنالرنىڭ ھاياتىـدىن ېلىشىمىز كىرهك، سـۈننهتتىن ئېئ
سـالىھىنالرنىڭ -لىـشىمىز كىـرهك، سـهلهفېلىشىمىز كىرهك، ساھابىالرنىڭ ھاياتىدىن ئېئ

بولمىـسا شـهيتان . ھاياتىدىن ئۆزىمىزگه تاقهتنىڭ قانچىلىك بولىشىنى ئېلىـشىمىز كىـرهك
 يىتىـدۇ دهيـدۇ، سـىنىڭ دىنغـا خىزمىتىـڭ شـۇنچىلىكى، ساڭا شۇنچىلىكى يېتىـدۇ دهيـدۇ

  . سېنىڭ تاقىتىڭ شۇنچىلىكىگه يهتكهن دهيدۇ
ســهللهلالھۇ ۋهتهئــاال ئۆزىنىــڭ كاالمىــدا ۋه رهســۇلۇلالھ ۋاھــالهنكى ئــالالھ ســۇبھانهھۇ 

 ئۆزىنىـڭ سـۇننهتلىرىده پهيغهمبهرلهرنىـڭ ئـالالھ تائاالغـا بهنـدىچىلىك ئهلهيھى ۋهسـهللهم
بىـز بىـخهۋهر ئـۇممهت ئهمهسـمىز، يـولىنى . قىلىشتىكى تـاقىتىنى قوبـۇل قىلغـان بىـزگه

ـــسىدىن  ـــزگه ھهممى ـــمىز، بى ـــۈممهت ئهمهس ـــان ئ ـــپ قويغ ـــاريوقىتى ـــادهم .خهۋهر ب ئ
ئهلهيھىسساالمدىن تارتىپ تا مۇھهممهدۇن رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋهسـهللهمگىچه 
بولغان پهيغهمبهرلهرنى رهببىلىرىگه بهنـدىلىك قىلىـشىدىكى، دهۋهت يولىـدىكى ئازارالرغـا، 

  . مۇسىبهتلهرگه، نىمهتلهرگه شۈكۈر قىلىشى، ھهممىسى بار
ستهھكهم تۇرغـان پهيغهمـبهرلهر ھهممىـسى بـۇنى ئهمهلـى ده مۇ» سىراتهل مۇستهقىم«

 يىــل دهۋهت قىپتــۇ،دهۋهتتىكى بــۇ كىــشىنىڭ 950نــوھ ئهلهيھىســساالم . كۆرسـىتىپ بهرگهن
ئارقـا -يىل ئارقىمۇ18تاقىتى شۇنچىلىك، ئهييۇب ئهلهيھىسساالم مۇسىبهت يهتكهن ۋاقتىدا، 

 تهگكىنى يـوق، ئـۆزگهرگىنى تخمهمۇسىبهتلهرنى قوبۇل قىلدى، بهندىلىكىگه ھىچقانداق زه
ياقۇپ ئهلهيھىسساالم پهرزهنتى يۈسۈپنى يوقىتىپ قويۇپ مۇسـىبهتلهرگه قـانچه سـهۋر . يوق

قىلــدى، يۈســۈپ ئهلهيھىســساالم قــانچه ســهۋرلهرنى قىلــدى، مۇســا ئهلهيھىســساالم قــانچه 
الى، سهۋرلهرنى قىلـدى، بۇالرغـا ئىمـان كهلتـۇرگهن مۇسـانىڭ ئانىـسى، فىرئهۋىننىـڭ ئايـ

ئهسھابۇل ئۇخدۇد؛ بۇالرنىڭ قانچىلىك بهندىلىك تـاقىتى ! بۇالرنىڭ قانچه تاقىتى بار ئىدى؟
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بار ئىـدى؟ فىرئهۋىننىـڭ سـىھىرگهرلىرى؛ دهسـلىپىده فىـرئهۋىنگه سـىھىرگهرلىك قىلىـپ، 
ـــدا شـــهھىدلىك مهقامىغـــا  كۈننىـــڭ ئاۋۋىلىـــدا ســـىھىرگهر بولـــۇپ ، كۈننىـــڭ ئاخىرى

قـوللىرى كىـسىلدى، ئۆزلىرىمـۇ دهرهخـكه -انچىلىك ئىـدى؟ پـۇتئىرىشكهنلهرنىڭ تاقىتى ق
 18ئهسھابۇل ئوخدۇد تۈرلۈك رىۋايهتلهرده . ئىسىپ قويۇلدى، لىكىن ئۇالر يولىدىن قايتمىدى

... مىڭغا يىقىن ئهر ۋه ئايال ۋه ياش باال ئوتتـا كۆيدۈرۈلـدى، بـۇالر ئىمانـدىن قايتمىـدى
ىنــى ئۈچــۈن شــۇنچىلىك ئازابالنغــان كىــشى، ؛ ئهقىدىــسى ئۈچــۈن، دب ئىبنــى ئهرهببــابخه

ئـالالھتىن ! يـا رهسـۇلۇلالھ «رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ ھوزۇرىغا كىلىپ 
دىگهن چاغدا رهسـۇلۇلالھ » بىزگه ياردهم سوراپ بهرمهيسهنمۇ؟ زۇلۇم كۆپىيىپ كهتكهن ۋاقىت

 كهبىگه يۆلىنىـپ ئولتۇرغـان ئىـدى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم نارازى بولدى،
سىلهر شاش قـارا ئۇممهتـسىلهر، سـىلهردىن ئىلگىـرى ئـۆتكهن «جايىدىن قايتىپ ئىيتتىكى

ئۈممهتلهر دىنى ئۈچۈن تىرىك يهرگه كۆمۇلۇپ، ھهرىدهلگهن، گۆشلىرى يۇلىۋىلىنغان، لىكىن 
  ... دېدى» ئۇالر ئارقىسىغا قايتمىغان

 ئـى« ئىبنـى ئهرهبـكه ئىيتتىكـىخهببـابىدا بىر كۇنى ئۆمهر ئىبنى خهتتاب خهلىپه ۋاقت
دىگهنـده، » مهككىده ئالالھ ئۈچۈن ئازابالنغان ئورۇنلىرىڭىزنى ماڭا بىر كۆرسـىتىڭ!بۇرادهر

ۇ كىـشىنىڭ بهدىنىـدىكى ئـازاب ئـورۇنلىرىنى كـۆرۇپ ئـبهدهنلىرىنى كۆرسهتكهن ۋاقتىـدا ، 
بـۇ ... ۇشىدىن كىتىپ قالغان ئىدىئۆمهر ئىبنى خهتتابتهك شۇنچىلىك ساالپهتلىك كىشى ھ

كىشىنىڭ خوجايىنى يىنىپ تۇرغان چوغقا بۇ كىشىنىڭ بهدىنىنى باساتتى،بهدىنىدىن چىققان 
قانچىلىك تاقىتىمىز . ياغ ھىلىقى ئوتنى ئۆچۈرۈپ قوياتتى، بۇ كىشى شۇنچىلىك ئازابالنغان

 ئىمـانى قهلبىـده  ئهممـار ئىبنـى ياسـىرنىڭ- ۋهھـالهنكى شـهرىئهت ئىجـازهت بهرگهن!بار؟
گه شـهرىئهت ئىجـازهت بهردى ،لىكىـن بىـر ىمۇستهھكهم تۇرۇپ ئاغزىغا ئىلىپ كهلگهن سۆز

  ... مانا تاقهت دېگهن.مۇسۇلماننىڭ دهرىجىسى باشقا بولىدۇ
ــاقهت د ــسىمىز ېت ــده ھهر قاي ــى گهن ــۇپ تېخ ــارازا قوي ــۆزىمىزگه ت ــاقىتىم ئ ــڭ ت مىنى

 رهسـۇلۇلالھ ، خـوپ.)دهيمىـز (ىلىككه يىتىـدۇ، نامازدا مىنىڭ مۇشۇنچشۇنچىلىككه يېتىدۇ
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم قانچىلىك ناماز ئوقىغان ، ساھابىلهر قانچه ناماز 
ئوقىغان ، قانچه جىھاد قىلغـان ؟ قـانچه تهقـۋا قىلغـان، قـانچه زاھىـدلىق قىلغـان؟ مانـا 

ئـۇممهتكه . ى خۇتبىده تۇرغان ئىـدىئۆمهر ئىبنى خهتتاب بىر كۈن. بۇالردىن ئۆرنهك ئااليلى
غولدۇر قىالتتى، بىر نهرسه يىمىـگهن -بىر ئاچارچىلىق كهلگهن، ئاچلىقتىن قورسقى غولدۇر

ــدى ــاراپ ئىيتتىكــى . ئى ــۈممهتتىكى -غولدۇرالمــسهن«قورســقىغا ق ــا ئ غولدۇرلىمامــسهن ت
  ...».يىتىملهرنى، بىۋىلهرنى تويغۇزمايدىكهنمهن، ساڭا ھىچنهرسه بهرمهيمهن

كىچىلىــرى ئايلىنىــپ مۇســۇلمانالرنىڭ ھــالى قانــداق دهپ كــۆپ ســىناق قىلغــانمىز، 
 يىــتىم بالىالرنىــڭ تائــامىنى ئــۆزى پۇشــۇرۇپ بىرهتتــى، ئۇنىڭغــا ئىــزافهتهن ...يــۈرهتتى

ئهبۇ بهكرى سىددىق پۇتۇن . كىچىلىرى تۇرۇپ ھېچكىمى يوق ئۆيلهرنىڭ خىزمىتىنى قىالتتى
. ه قىلدى، ئۆيگه ھىچ نهرسه ئىلىپ قالمىـدى، بـۇ ھهم تـاقهتماللىرىنى ئالالھ يولىدا نهپىق

بىـز ئوڭـاي . ئۆمهر ئىبنى خهتتاب تهبۇك غازىتىگه يىرىم مىلىنـى بهردى ، بـۇ ھهم تـاقهت
ئۇالر شاۋكىتى بولۇپ تۇرۇپ ، دۇنيانى فهتىخ قىلىپ تۇرۇپ . چارچاپ قالماسلىقىمىز كىرهك

ناسارا، كاپىرالرنىڭ ئـايىغى -زىر يهھۇدىبىز ھا.قۇۋۋىتىنى سهرىپ قىلغان-ۇنچه كۇچ، ش
ئاستىدا قالغان ئۈممهتمىز ، قۇرئـاننى ھىمـايه قىاللمايـدىغان ، پهيغهمبهرنىـڭ ئـابرۇيىنى 
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ــجىد ــدىغان ، مهس ــايه قىاللماي ــسا ھىم ــاۋۇز بول ــى تاج ــدىغان ، نومۇس ــايه قىاللماي -ھىم
ىـڭ قېنـى بهدىلىـگه بوۋىلىرىن-مهدرىسهلهر بۇزۇلـسا ھىمـايه قىاللمايـدىغان ، پۈتـۈن ئاتـا

بىـز ئۇالرغـا نىـسبهتهن كـۆپرهك ... ئىلىنغان دىيارالر كـاپىرالر تهرىپىـدىن بىـسىۋىلىنغان
  ! رهك بۇرادهرلهرېھهرىكهت قىلىشىمىز كىرهك ، بىزده غهپلهت بولماسلىقى ك

رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ  . ياشـلىق بـاال17ا؛ ئهمىيـرۇل ئـۆمهر-ئوسامه ئىبنـى زهيىـد
ئهبۇ بهكرى، ئۆمهر، ھهممه بۈيۈك ساھابىلهرنىڭ ئۇسـتىگه شـۇ كىـشىنى م ئهلهيھى ۋهسهلله

 ئهمىـر، 3بۇ كىشىنىڭ ئاتىسى موته غهزۋهسـىدىكى . ئهمىر قىلىپ قويدى ، بۇ ھهم تاقهت 
.  كىشى روبىرو تۇرغان يۇز مىڭالپ ئهسـكهر بىـلهن ئۇرۇشـتى ، بـۇ ھهم تـاقهت 3000بۇالر 

  .  ھهممىسى ياش يىگىتلهرنىڭ قاسىم، بۇالرتارىق ئىبنى زىياد ، مۇھهممهد ئىبنى
مىـڭ 12... ياشـلىق بـاال17 فهتىـخ قىلغۇچىـسى ، ڭمۇھهممهد ئىبنـى قاسـىم سـىننى

لهشـكهرنىڭ ئهمىـرى ، بىــر يىلـدا ســىننى فهتىـخ قىلـدى ، بىــر مۇسـلىمهنىڭ نىداســىنى 
ــدى  ــابهت قىل ــز . ئىج ــدى ، بى ــدا قىل ــىڭىللىرىمىز نى ــالپ س ــجىدته مىڭ ــزگه الل مهس بى

لىمىزدىن كهلگهن ئىشنى توله بىجىرهلمىدۇق،  ئانىمىز شهھىد بولدى ، ئـاچىمىز شـهھىد قو
قـولىمىزدىن ھىچـنىمه كهلمىـدى ، چـۈنكى شـهيتان ... بولدى ، سـىڭلىمىز شـهھىد بولـدى

نا ۋهزىپهڭنـى ساڭا شۇنچىلىكى يىتىدۇ ، سهن ئىش قىلىپ تۇرۇپسهنغۇ، مابىزنى ئالدىدى؛ 
گهر ئــۆلگىنىمىزگىچه جىھــاد قىلــساق الل مهســجىتتىكى  ئه...بىجىرىــپ تۇرۇپــسهنغۇ

  . كاپارهت بولمىسا كېرهك شۇ نهرسىگه! كاپارهتنى بىجىرهلمهيمىز بۇرادهرلهر بىلىپ قويۇڭالر
قىنى بىلىـده ئهركهكلىـك !!  قىنى مۇجاھىدالر؟...دهپتۇ ئۇ يهرده مۇسلىمهلهر!!!... داد 

... بىـز يـاردهم بىرهلمىـدۇق! ردهم بهرمهمـدۇ؟يـا! كهلمهمـدۇ؟!!  قهيهرده ؟!؟غهيرىتى بـارالر
 نهچـچه كىلـومىتىر ، ئهگهر 200ئىـسالم ئابـاد .بۇرادهرلهر، ئۆزىمىزنى ئـۆزىمىز ئالـدىمايلى

ھهممىـسى ئاشـۇ مۇسـلىمهلهرنى ھىمـايه ) ھهتتا(تنىڭ يىرىمى ئاشۇ مۇسلىمهلهرنى ،جامائه
ن ئىپتىخار ئىدى ، چـۈنكى قىلىپ مهسجىد ئىچىده تۇرۇپ شهھىد بولۇپ كهتسه بۇ بىز ئۈچۈ

 شـۇنىڭ ...خۇدانىڭ ئالدىغا بارغاندا ئۆزرىمىز بوالر ئىـدى ، ھـازىر مىنىـڭ ئـۆزرهم يـوق 
، قورۇلۇڭالر ، بولمىسا يۈزىمىز قارا بولىـدۇ، ېمىده كۆيۈڭالرئۈممهتنىڭ غ، بۇرادهرلهرئۈچۈن 

ۋهسـىيىتىم ھهر كىم ئۆزىنى تهكـشۈرسۇن، ھهر كىـم ئـۆزىنى ئىـسالھ قىلـسۇن ، بىرىنچـى 
ائهت بىـلهن تىبار بېرىڭالر ، نامـازنى جامـې نامازغا ئ، ئىككىنچىسى…ئالالھتىن قورقۇڭالر

ــرىڭالر ــار بى ــقا ئىتىب ــسه،ئوقۇش ــامىزىمىز تۈزهل ــدۇ ، ن ــز تۈزىلى ــشائالالھ ئهمهلىمى .  ئىن
ــسى، ــايلىئۈچىنچى ــاپىرالردىن قورقم ــايلى ، ك ــاھتىن قورق ــڭ . گۇن ــڭ غهيرىتىمىزنى  بىزنى

قۇۋۋىتىمىزنىـڭ -لىشىغا، ھهق بىلهن باتىلنى تونىيالماي قىلىشىمىزغا ، كۈچئاجىزالپ قى
ئۆمهر ئىبنى خهتتاب ئىيتقـان . ئاز قالغانلىقىغا سهۋهب بولغان نهرسه گۇناھىمىز بۇرادهرلهر

كــاپىرالردىن قورقمــاڭالر ، دۈشــمهنلهردىن كــۆپ قورقمــاڭالر ، لىكىــن گۇنــاھتىن «ئىــكهن 
  » .قورقۇڭالر

ئۇچرىغـان ۇنچه شـهھىد بهرگهن، لىكىـن ھهر ۋاقىـت ئـۈممهت ھۇجۇمغـا بۇ جامائهت ش
ه تـۇرۇپ سـهپت-1، ئهڭ ياخشى كۆرگهنلىرىنى ، ئهڭ ئهزىزلىرىنى سهپته بولغان-1ۋاقىتتا 

 بۇ جامائهت قاچمىغان،  ۋاقتىداھهممه ئۈممهت قىچىپ كهتكهن...شهھىد بهرگهن بۇ جامائهت
يرهتلىـك ، دهيۈزلـۈك بـۇ جامـائهتته بولمىغـان ، نامهرتلىـك ، بىغه. نامهرتلىك قىلمىغان 
 دهيـۈز بولـۇپ قالمـايلى ،چۈنكى سادىقلىق بىلهن بولىمىز ، بىغهيرهت. بولماسلىقى كىرهك 
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بۇرادهرلهر ، ئاچىمىز ئاياغ ئاستى بولدى بىلهيلى ،ئاشـۇ سـىلهرنىڭ ئـاچىلىرىڭالر بىلىـپ 
 ،ن ئاشــۇ مۇســلىمهلهر ئــاچىمىزئاشــۇ الل مهســچىتته پــاۋجىالر ئايىغىــدا قالغــا. قويــۇڭالر

ئايــاغ ئاســتى ئــۇالرنى كــۆزىمىز ئالدىــدا مهلئــونالر  ئــانىمىز بولىــدۇ ، دهيــۇز بولمــايلى ،
 غهيرىتىڭالرنى قولۇڭالرغا قايتۇرىۋېلىڭالر ، بولمىـسا ئايـاغ ئاسـتى بولىـسىلهر، ...قىلدى

  . بىلىپ قويۇڭالر 
مائهت دهيۈز جامـائهت ئهمهس ،  ئۆزىنى تهكشۈرسۇن،  بۇ جاممىسىئهركهك ۋه ئايال ھه

تاشـقىرى . بىزنىڭ شهھىدلهرگه بهرگهن ئهھـدىمىز بـار، رهببىمىـزگه بهرگهن ئهھـدىمىز بـار
تۈگىدى بۇ جامائهت ، بۇ جامائهتته غهيرهت ئىگىسى قالمىغان «چوڭ خائىن؛ چىقىپ كهتكهن

 خـائىن چىقىـپ چوڭ بۇ جامائهتته ئهركهكلهر بار ، رىجالالر بار ، .دىگهن كاززاپالر ئۇالر» 
، بۇ جامائهت ئىـسپاتاليدۇ ئىنشائالالھ .كهتكىنى بىلهن بۇ جامائهت تۈگهپ كهتكهن ئهمهس 

  . مىنىڭ ئىشهنچىم بار ئىنشائالالھئىسپات بىلهن ئىسپاتاليدۇ ،
، رۇلـۇڭالر ، كىچىلىـرى ئۇخلىمـاڭالر، ئۈممهتنىڭ غېمىـده قوبۇرادهرلهرلىكىن يېنىڭالر 

ئۈممهتنىڭ غىمىـده تـاڭ «رهسۇلۇلالھى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  !خاتىرجهم ئۇخلىماڭالر
، تـاڭ ئاتقۇزسـىمۇ ئۈممهتنىـڭ غىمىـده تـاڭ دىدى» غان مىنىڭ ئۈممىتىم ئهمهس ئاتتۇرمى

ئاتقۇزمىسا مىنىڭ ئۈممىتىم ئهمهس دىدى ، يېنىڭالر بۇ ئۈممهتنىڭ غېمىـده ، ئىنـشائالالھ 
 جېڭىــده ســىلهر ســهپلهرده تــۇرۇڭالر ، قهلهي-1دۇ ، ئــۈممهتكه ئــالالھ تائــاال زهپهر بىرىــ

، شىمال خهتلىده پۈتـۈن دۇنيـا يوپۇرۇلـۇپ كهلگهنـده سـىلهر ھهم بىرىنچى سهپته تۇردۇڭالر
ــۇپ ق ــى بول ــايكوتتا ھهم بىرىنچ ــسىلهر، ش ــهپته تۇرغان ــى س ــان بىرىنچ ــى قالق هلبىڭالرن

 ئىـشنى قىلغانـسىلهر ، ، پاكىستاندىمۇ قىلغانـسىلهر ، تاجىكىـستاندىمۇ شـۇقىلغانسىلهر
قورغان توپىده تانكىالرنىڭ ئاياغ ئاستىدا قالغان ئادىرخانالر ، بۇ سىلهرنىڭ ئهجـدادىڭالر ،  

ئاشۇالرغا مۇناسـىپ ۋارىـس بولـۇڭالر ، ئاشـۇالرغا مۇناسـىپ ئۇكـا بولـۇڭالر ، ! بۇرادهرلهر
پ قالمـاڭالر ، يۇز بولۇئاشۇالرغا مۇناسىپ بۇرادهر بولۇڭالر ، بىغهيرهت بولۇپ قالماڭالر ، ده

 نىمه قىلسام شۇ ئۈممهتنى زىللهتتىن ئىلىـپ چىقىـمهن دىـگهن غهمـده ...ئوتىدا قورىلىڭالر
  . بولۇڭالر ، ئالالھ ۋه رهسۇلىغا خىيانهت قىلىپ قويماڭالر 

ـــا بىـــز ھهم ئىـــشلىگهنمىز ئاشـــۇ يهرده، كـــاپىر  كۇفرىنىـــڭ راۋاجـــى ئۈچـــۈن مان
ــۈن ،  ــى ئۈچ ــستالرنىڭ راۋاج ــكومىنى ــۇن ــۈن ب ــۈچېمه ئۈچ ــۈن - ك ــسالم ئۈچ ــۇۋۋهت ئى ق

ئىشلىتىلمهيدۇ؟ كۇفرى دىيارىـدا بىـز كۇفرىنىـڭ راۋاجـى ئۈچـۈن، ئىـسالم دۇشـمهنلىرىنىڭ 
ــشلىگهنمى ــاي ئى ــنىم تاپم ــا بىغىــشلىغانمىز ، تى ــانىمىزنى جاببارغ ــۈن ج  .زراۋاجــى ئۈچ

نىڭ رهسۇلىغا يـاردهم ئهلھهمدۇلىلالھ جهننهت يولىغا ھىدايهتلىنىمىز ، ئهلھهمدۇلىلالھ ئالالھ
 كىلـو يـۈك كۆتـۈرگهن 100 ! ، ھهممه كۈچىمىزنى سـهرپ ئىتهيلـىبىرىدىغان بولۇپ قالىمىز

بـۇاردهرلهر ، ھهمـمه سـاھهده تهشـهببۇس    كىلو يۈك كۆتـۇرۇڭالر150بولساق بۈگۈنگىچه ، 
ۇ ، قىلىنىدۇ ، خاتا قىلىپ قويارمهنمۇ دهپ قورقماڭالر ، كىشى ئىشلىسه كېيىن خاتا قىلىـد

، تهۋھىــد قولىمىزغــا بـايراق بىـرىلگهنكىـيىن ئىـسالھ قىلىــدۇ ، تهشـهببۇس قىلىنىـدۇ ، 
بايرىقى بىرىلگهن ، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ تهۋھىد بـايرىقىنى جىھـاد 

نچىسى مۇسئهب مهيدانلىرىدا كۆتۈرۈپ يۈرگهن ساھابىلهرنى ئۆرنهك قىاليلى ، بۇالرنىڭ بىرى
ى ۋهســهللهمنىڭ بايراقــدارى ئىــدى ، رهســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــهيىر ئىــدىئىبنــى ئــۆم

تاشلىدى، بـايراق ئـوڭ قولىـدا ئىـدى، يهرگه چۈشـهرمىدى، كاپىرالر ئوڭ قولىنى كىسىپ ،
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، سول قولى كىسىلدى ، بـايراقنى كىـسىلگهن ئىككـى قـولى بىـلهن سول قولى بىلهن تۇتتى
ــسىۋالدى، بهده ــا بى ــرىگه ئۇرباغرىغ ــدىنلى ــوقتىن يىقىل ــان ئ ــايراق يهرگه ۇلغ ــن ب ، لىكى

  .  بۇ  بىر ئىبرهت بولسۇن ، بۇ ھهم تاقهت ...چۈشمىدى
، بـايراقنى ئوڭ قـولى كىـسىلدى. شاش ئىش قىلدى مۇته غهزۋهسىده ئوخجهفهر تهييار؛

ىـسىلگهن قالغـان قـولى بىـلهن ، بـايراقنى كلهن تۇتتى، سول قولى كىـسىلدىسول قولى بى
جهفهر تهييـار ئىككـى قـولى «ۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىيتتىكـى  رهسۇل...تۇتتى

  ...دېدى» كىسىلگهنده جهننهتته ئۇچۇپ يۈرۈپتۇ 
ئهنه بۇالردىن ئىبرهت ئىلىڭالر ، سۈلۈك قىلماڭالر ، ئۆزىمىزدىكى غهفلهتنـى يوقىتـايلى 

ىخ چۈش كۆرگهن ئىكهن ئاڭلىدىم ، بىر شهي) لىنتىدا(بۇرادهرلهر ، ھهقىقهتهن مهن كهسىتىده
ئيتىپ قويۇڭ ئۈممهتكه مىنىڭ ھهققىم بىـلهن مىنىـڭ «چۈشىده   ...، سالىھ كىشى ئىكهن 

 پهيغهمـبهر ئوچـۇق ...»ئۈستۈمده شـۇنچه ھاقـارهت بولىۋاتـسا تاماشـا قىلىـپ تۇرۇپتـۇ 
ىلىــپ كىنــو قدۇنياغــا ھاقــارهت قىلىنىۋاتىــدۇ ، ئــاچچىق مهســخىره قىلىنىۋاتىــدۇ ، 

ئيتتىكى جهننهتته ئاشـۇ !!! ئانىمىز ئۇ كىشىگه پىدا بولسۇن- ئاتا، ھوي...دۇكۆرسىتىۋاتى
كىشى بىـلهن بىلـله يـۇرمهكچىمىز ، مۇشـۇ كىـشىنىڭ شـاپائىتىنىڭ ئۈمىدىـده يـۈرىمىز ، 

 ...شـهھىد بوپتـۇ) سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم( رهسۇلۇلالھى ،ساھابه ئايالالر ئاڭاليدۇكى
 ،بىـز ئاشـۇ كىـشىنىڭ ئـۈممىتى بىـز... همهس دهپتـۇ ئـۇالره ھايات كىـرهك ئئهمدى بىزگ

   ... ئاشۇ كىشىدىن ئۈمىدىمىز بارئهتىسى بىزگه شاپائهت قىلسا دهپ
بىز نىمه قىلىپ يۈرىمىز؟ ئۆزىمىزنى ئالـدىمايلى ، تېخـى شـاۋكىتىمىزنىڭ مىليونـدىن 

 يىلـدىن كىـيىن 6بىرىنىمۇ قايتۇرىۋالمىغانمىز ،كېچه سىلهرنىڭ قىلغان ئىشىڭالرنى بۈگۈن 
بىز پاكىـستان « مۇجاھىدالرنىڭ رهھبهرلىرىدىن شهيىخ ئوسامه ھهفىزهھۇلالنى نېمه دهپتۇ؟ 

 يىـل ۋاق قالـدۇق 6«دهپ كىتاپ يېزىـپ چىقىرىپتـۇ ، » يىل كېيىن قالدۇق6مهسىلىسىده 
 ئهلھهمدۇلىلالھ ئالالھ سىلهرگه بۇ غهيرهتنـى .دهپتۇ»  ئيتىشىمىز كىرهكبۇنىڭغا ئىستىغفار

بهرگهن ئىدى ، ئۇالردىن ئالدىنراق بۇ ئىشنى باشـلىغان ئىـدىڭالر ئهلھهمـدۇلىلالھ ، بۈگـۈن 
ــۈڭالر ئ ــدىغا ئۆت ــاڭالر ، ئال ــدا قالم ــلهن ئېئارقى ــاپتۇرۇڭالر ، ھهممهي ــى چ ــى ېتىڭالرن تىن

ئىـسالم ئوتىـدا كـۆيهيلى ، -غهپلهتنـى يـوقىتىڭالر ، ئىمـان! چاپتۇرسۇن ، پهقهت ئالـدىغا 
قولىمىز -لىكىن ئاياغ! ولۇپ كىتهيلى ، مهيلى سهتىمىز يوقالسۇن شۇ يهرده پارچه ب-پارچه

تـاقىتىمىز كىسىلسه ھهم بىز بۇ يولدىن قايتمايمىز  ، بۇ بىزنىـڭ ئهھـدىمىز بـۇرادهرلهر ، 
  ...ئالالھ بىرىدۇ» هته ئىلال بىلالۋهال ھهۋله ۋهال قۇۋۋ«، تاقهتنى يهتمهيۋاتىدۇ دىمهڭالر

 كىـشى 313 چىقتـى ، غهلبىنـى  مىـڭ لهشـكهر80 مهلـۇم ، جـالۇت قىسسىـسى- تالۇت
جامـائهت ئىچىــده ھهممهيــلهن  كىيىنكــى ۋهســىيىتىم ؟ قايـدا 313 مىــڭ قايــدا 80، قىلـدى
سـىلهردىن قايـسى بىرىڭىـز بىـر  «.مـۇنكهر قىلىـدىغان بولـسۇن -، نهھىمهرۇف-ئهمرى

ۇن ، قـولى بىـلهن مۇنكهرنى كۆرسه قولى بىلهن قايتۇرسـۇن ، ۋه بـۇ گۇنـاھنى قىلغۇزمىـس
قايتۇرۇشــقا قــادىر بولمىــسا ، زوراۋان بولــسا ، جاببــار ئهمىــر بولــسا ،مهســئۇل بولــسا، 

، قورقـسا ئۆلتۈرۋېتىـدۇ شـۇ ، شـۇ مۇنكهرلىـك » قۇماندان بولسا ، تىلى بىلهن قايتۇرسۇن
ئهلھهمـــدۇلىلالھ بىـــز . قىلغــۇچى ســـىزنى ئۆلتۈرىۋىتهمـــدۇ؟ تىلىڭىـــز بىـــلهن ئىيتىـــڭ

خاتالىقىمىزنى تۈزهتكهن بۇرادهردىن قېنىنى تۆكۈشتىن قورقىمىز ، بهلكى بىز مۆئمىنلهرنىڭ 
 زوراۋان ، ئۇ مېنىڭ ئالدىمدىكى ئهڭ ئاجىز ئادهم، ئهبۇ بهكرى سىدىقنىڭ .خۇرسهن بولىمىز
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نى تۆكمهكچىمـۇ؟ بـۇ شـهھىدلهرنىڭ نـامىنى بهدنـام ى تاپقـان ئـابرۇينىڭبۇ جامائهت. سۆزى
-ھهر بىـر چـوڭ ھهم كىچىـك ، مۇھـاجىر... بولغىمـاقچىمۇ؟قىلماقچىمۇ؟ بـۇ جامـائهتنى

 ئهمىـردىن بىز ئېيتقـانمىز، شـهرىئهتنى.يتۇرۇشئهنسانالرنىڭ ۋهزىپىسى مانا مۇنكهردىن قا
ــز ــۇقراغىچه تهدبىــق قىلىمى ــاددى پ چــوڭ يىغىلىــشالردا ســىلهرگه -مهن چــوڭ. تارتىــپ ئ

ككهن بولـسام ، زۇلـۇم قىلغـان قايسى بىر مۇئمىن بۇرادىرىمنىڭ ئـابرۇيىنى تـۆ. ئېيتقانمهن
بولـسام كهلـسۇن،ھهققىنى ئېلىۋالــسۇن ، قىيـامهتكه قالمىــسۇن دهپ ئارقـامنى ئاچقــانمهن، 

ه شـۇ بـويىچ.بۇنى رهسۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋهسـهللهم قىلغـان. ھازىر ھهم ئاچىمهن
  .، ئۆزهم قىلماستىنقىلىمهن

بۇنىڭـــدىن .لىـــسىلهر قىفمهئـــرۇ-رئهمىـــردىن باشـــالپ ھهر بىـــر كىـــشىگه ئهمـــ
قهلـب بىـلهن يامـان كۆرۈشـكه . جامائهتته قهلب بىلهن قايتۇرۇشقا ئىجازهت يوق.قورقماڭالر

ئۆلىماالر قهلب بىـلهن ئىنكـار قىلىـشقا كـۇفرى ئىچىـده ياشـاپ تۇرىۋاتقـان . ئىجازهت يوق
  . شۇ ئهڭ ئاجىز ئىمان. ۇ نهرسنى قايتۇرااليدۇئقهلبى بىلهن .كىشىگه ئىجازهت بېرىدۇ

نــېمىگه .قورسـقىڭالرنىڭ غېمىنـى قىلمـاڭالر.ئۈممهتنىـڭ غېمىـدا ياشـاڭالر! بـۇرادهرلهر
قايــسى بىــر .چىققــانلىقىمىزنى ، نــېمه ۋهزىپىمىــز بــارلىقىنى ياخــشىالپ پىكىــر قىلىڭــالر

ئارقـاڭالردا .خىزمهتته بولساڭالر ، قايسى بىر سهنگهرده بولساڭالر خىيانهت قىلىپ قويماڭالر
ماڭا شۇ جىنايهتچىلهر كېلىـپ شـىكايهت ...رقارڭالردا ئىففهتلهر تۇرۇپتۇئا.ئۈممهت تۇرۇپتۇ

خاتـا ...پاالنچى مېنىڭ قىلغان جىنايىتىم ئۈچۈن مېنى ئۇردى دهپ يۈزۈمگه دېسۇن.قىلسۇن
 سـىزنىڭ شهخـسى تىجـارىتىڭىز ئهمهس،  بـۇ! بـۇرادهرئى: لىڭالرېقىلدۇقمۇ، ياقىمىزدىن ئ
ېلىڭالرنــى مهھــكهم ، ب نهرســىنى بۇزمــاڭ دهڭــالرىڭىزچه بــۇ، ئــۆزبــۇنچه شــهھىد بهردۇق

  !باغالڭالر

»نِنيمؤم منَ إِن كُنتلَواَألع مأَنتوا ونزحالَ توا وهِنالَ تو«  
ىن تىۋاتقــان ئازارالرغــا خاپــا بولمــاڭالر ، ئهگهر ھهقىقــى مــۆمېســۈلۈك قىلمــاڭالر ، ي«

ــىلهر ــساڭالر س ــسىلهر بول ــدىن . » غالىب ــاپىرالر تهرىپى ــۆمىنلهرگه ك ــش ، م ــۈلۈك قىلى س
ىـز  ب.اال توسـقان نهرسـه ، ھهققىمىـز يـوقيىتىۋاتقان ئازارالرغا خاپا بولۇش، بۇ ئالالھ تائ

   .ئادهملهر ئۈچۈن قىلمايۋاتىمىز

   »لَا نرِيد منكُم جزاء ولَا شكُورا«
، ۋاتقان ئىشلىرىمىزغا ئادهملهر بىزگه نه رهھمهت ئېيتسۇن نه مۇكاپـات بهرسـۇنبۇ قىلى

 بىز ئهتراپىمىزدىكىلهرگه قاتتىق تهگكهن بولـساق ئۇالرنىـڭ جهنـنهتكه .كۈتمهسلىك كىرهك
، شۇ يـولىمىزنى كىرىشى ئۈچۈن، ئۇالرنى ياخشى كۆرگهنلىكىمىز ئۈچۈن قاتتىق تهگكهنمىز 

لىقـى ، تـاكى ھىرنى مهھكهم باغالڭالر، ئۆزىمىز ئۈستىده ئىشلهيلىبىلىڭال. داۋام ئهتتۇرىمىز
  .  ياردهم  بهرگۇچىلهردىن بولۇڭالر ئالالھ ۋه رهسۇلىغا.داۋايىمىزدا سادىق بواليلى

ــھهدۇئهل« ــدىكه ئهش ــۇبھانهكهلالھۇممه ۋهبىھهم ــتهغفىرۇكهس ــته ئهس  ...الئىالھهئىال ئهن
  » .جهزهكۇمۇلالھۇ خهيرهن

 


