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  قۇربان ھېيتنىڭ ئالدىدا ئائىلهمگه يېزىلغان خهت
  ئهبۇ مۇھهممهد ئهل مهقدىسى

  
  ...الله نىڭ ئىسمى بىلهن      
) سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ( رهسۇلۇلالھقا ... پۈتۈن ھهمدلهر الله قا خاستۇر      

  ...ساالت ۋه ساالم بولسۇن 
  :هيدۇكى الله تهئاال د     
ئۇ چاغدا ئۇنىڭغا ھېچكىم (ساڭا بىرهر ياخشىلىق يهتكۈزسه الله « ئهگهر      

  )17/ئهنئام،6(ھهر نهرسىگه قادىردۇر»الله چۈنكى ، )ئارىلىشالمايدۇ
تىن الله يالغۇز ، زهخمهت يهتكۈزۈشنى ئىراده قىلساـ ساڭا بىرهر زىيان الله « ئهگهر      

، ساڭا بىرهر ياخشىلىقنى ئىراده قىلساالله ئهگهر ، لمايدۇباشقا ئۇنى دهپئى قىلغۇچى بو
پهزلىنى بهندىلىرىدىن خالىغان ئادهمگه ، الله نىڭ پهزلىنى قايتۇرغۇچى بولمايدۇالله 

) ئۇالرغا(، مهغپىرهت قىلغۇچىدۇر) بهندىلىرىنىڭ گۇناھىنى(، الله يهتكۈزىدۇ
  )107/يۇنۇس،10(»)دېيىلدى(مېھرىباندۇر» 

الله تهئاالدىن ھهر بىرىڭالرنى ! ئايالىم ۋه باللىرىم ، ئانىجان ،  ئاتىجان قهدىرلىك     
  .ئامان قىلىشىنى تىلهيمهن 

  
  ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم ۋه رهھمهتۇلالھى ۋه بهرهكاتۇھۇ     
الله بهخش . سىلهرگه خهت يېزىش پۇرسىتىگه ئېرىشكهنده ئارسالدى بولدۇم      

خېتىم سهۋهبىدىن . ىكىگه شۈبھهڭالر بولمىسۇن ئېتىدىغان كهڭچىلىكنىڭ يېقىن ئىكهنل
. مېنى قۇتۇلۇشۇم توغرىسىدا ئۈمۈدسىزلهندى دهپ ئويالپ قېلىشىڭالردىن قورقتۇم 

ھهتتا الله . الله قا قهسهمكى بۇ تولىمۇ قىسقا ۋاقىتتا رېئاللىققا ئايلىنىدۇ ... ئهسال 
  ...ۋهتته بولمايدۇ ئهمما خالىمىسا ئهل.خالىسا ھهر قاچان رېئاللىققا ئايلىنااليدۇ 

ئهمما قۇربان ھېيتنىڭ ھارپىسىدا سىلهرگه ھېيىتنىڭ شۇنچىلىك ئهھمىيهتلىك      
. مهناالرغا ئىگه ئىكهنلىكىنى ئهسلىتىش ئۈچۈن بۇ پۇرسهتنى چىڭ تۇتماقچى بولدۇم 

بۇنىڭ بىلهن بىلله الله نىڭ ماڭا زۇلھهججىنىڭ ئونىدا بېغىشلىغان بۇ تهنھالىقىمدا ئۇ 
الله تهئاال ماڭا ئاتا قىلغان بۇ يالغۇزلۇق . مهناالرنى ئۆزۈممۇ تهكراراليمهن چوڭقۇر 

ئۇنى ئهسلهشنى ۋه ئۇنىڭغا شۈكۈر ، بولمىغان بۇلسا ئىدى ئۇنىڭغا ئىبادهت قىلىشنى 
ئهگهر الله تهئاال ماڭا ھېيىتنى . قىلىشنى بۇنچىلىك ئهمهلگه ئاشۇرالمىغان بوالتتىم 

ئۇ چاغدا بۇالرنىڭ ھهممىسىنى ، نىسىپ قىلىپ قالسا سىلهر بىلهن بىلله ئۆتكۈزۈشكه 
. ئهگهربۇ بولماي قالسا يهنىال ئۇنىڭغا شۈكۈر قىلىمهن . سىلهرگه يۈز تۇرانه ئېيتىمهن 

چۈنكى الله تهئاال مۇئمىنلهر ئۈچۈن تهقدىر قىلغان ھهر بىر نهرسه ئۇالر ئۈچۈن 
بۇ . ا تىكهنمۇ كىرمهيدۇ بىرهر ئهجىر بېرىلمهستىن مۇئمىننىڭ پۇتىغا ھهتت. خهيرىلىك 

  .پهقهت مۇئمىنلهر ئۈچۈن شۇنداق 
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. ناھايىتى ئۇلۇغ ۋه قىممهتلىك كۈنلهرنى كۈتۈۋېلىش ئالدىدا تۇرىۋاتىمىز      
. مۇسۇلمانالر قۇربانلىق قىلىشىنى ئادهت قىلىشقان بۇ مۇبارهك كۈننى بىر ئهسلهڭالر 

 ئۇنىڭ ئۇلۇغ ئۈممىتىنى ۋه ئهگىشىشىمىزگه بۇيرۇلغان) ئهلهيھىسساالم(ئىبراھىم 
ئۇنىڭ بۇ قىممهتلىك مهرتىۋىگه قانداق ئۇالشقىنىنى ۋه ھهقىقهتهن رهھماننىڭ . ئهسلهڭالر 

“ الله ئهكبهر ” كهلىمىسىنى دهل مهنىسى بىلهن ، ئۇ ... دوستى بولغىنىنى 
  .ئهمهلىيلهشتۈرگهنلىكى ئۈچۈن بۇ مهرتىۋىگه يهتتى 

  ...لىكته تهكبىر ئېيتىمىز ھېيىت ئهتتىگىنىده ھهممىمىز بىر     
الله ئهكبهر ۋهلىلالھىل ، الئىالھه ئىللهلالھ الله ئهكبهر ، الله ئهكبهر، الله ئهكبهر      

  ...ھهمد 
ھاياتىمىزدا بۇ تهكبىرنى ئهمهلىي قولالنمىغان مۇددىتىمىزچه سۆزلىرىمىز      

 بۇ كهلىمىلهر پهقهت تىلدىال قالغان. دهرۋىشلهرنىڭ پىچىرالشلىرىدىن نېرىغا ئۆتمهيدۇ 
مۇسۇلماننى الله ياخشى كۆرگهن ۋه پهقهتال ئۇالردىن رازى بولغان ئىبراھىمنىڭ 

كىشى قاچان “الله ئهكبهر” لهفزىنىڭ مهناسىنى ... ئۈممىتىدىن قىلمايدۇ ) ئهلهيھىسساالم(
سۇبھانهھۇ (ھاياتىغا نهقىل قىلغان ۋه ئۇنىڭ بىلهن ياشىغان بولسا مانا ئۇ چاغدا الله 

، ئانىدىن ، ئاتىدىن .  ئۇنىڭ نهزىرىده ھهر نهرسىدىن بهك ئۇلۇغ بولىدۇ )ۋهتهئاال
...  قېرىنداشتىن ۋه پۈتۈن دۇنيادىن بهك قىممهتلىك –قهۋىم ، ئائىلىدىن ، ئايالدىن 
مىللىتىدىن يىراقلىشىپ الله ، قهۋمىنىڭ دىنىدىن ، ئىنسانالرغا ئىمام بولغان ؛ مانا بۇ 

 قېرىنداشلىرىدىن ئۈستۈن تۇتقان –ىسىدىن ۋه قهۋىم ئۇنى ئات، تهئاالنى تاللىغان 
  :ئهسلهڭالر ئۇ مۇنداق دېگهن ئىدى . مىللىتى )ئهلهيھىسساالم(ئىبراھىمنىڭ 

، نى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان نهرسىلهردىن يىراق بولىمهنالله « سىلهردىن ۋه سىلهر      
 مهھرۇم بولۇپ پهرۋهردىگارىمنىڭ ئىبادىتىدىن، پهرۋهردىگارىمغا ئىبادهت قىلىمهن

  )48/مهريهم،19(قالماسلىقنى ئۈمىد قىلىمهن» 
بىلله بولغان مۇئمىنلهر بىلهن بىرلىكته قهۋمىگه ) ئهلهيھىسساالم(يهنه ئىبراھىم     

  :مۇنداق دېيىشكهن ئىدى 
نى قويۇپ ئىبادهت قىلىۋاتقان الله «ھهقىقهتهن بىز سىلهردىن ۋه سىلهر      

بىزنىڭ ئارىمىزدىكى ئاداۋهت ۋه ئۆچمهنلىك تاكى سىلهر ، زجۇدامىـ بۇتلىرىڭالردىن ئادا 
قا ئىمان ئېيتقىنىڭالرغا قهدهر ئهبهدىي ساقلىنىپ الله يالغۇز بىر 

  )4/مۇمتهھىنه،60(قالىدۇ»
ئهي ئىبراھىم”دهپ چاقىرغان !ئۇنى “ئىبراھىم، )ئهلهيھىسساالم(ھهقىقهتهن ئىبراھىم     

قۇرغاق بىر ۋادىدا قالدۇرۇپ ئارقىسىغىمۇ /ىنسىزئايالىنى ۋه كىچىككىنه پهرزهنتىنى ئېك
“الله .قارىماستىن ماڭغىنىدا الله ئۇنىڭ نهزىرىده ھهر نهرسىدىن بهك ئۇلۇغ ئىدى 

. ئهكبهر”دهپ الله تهئاالنىڭ ئهڭ ئۇلۇغ ئىكهنلىكىگه چىن قهلبىدىن ئىمان ئېيتقان ئىدى 
ىڭ بۇيرۇقى الله ن. چۈنكى بۇ الله نىڭ ئۇنىڭغا قىلغان بۇيرۇقى ئىدى 

ھېسىياتىدىن ۋه ھهر نهرسىدىن ، تۇيغۇلىرىدىن ، نهزىرىده ) ئهلهيھىسساالم(ئىبراھىمنىڭ
كېتىدىغىنىنى ) ئهلهيھىسساالم(ئايالى ئىبراھىمنىڭ. تېخىمۇ ئۈستۈن ئىدى 

جهزىملهشتۈرۈپ ئۇنىڭ قايتا ئارقىسىغا يېنىشىدىن ئۈمىدىنى ئۈزگىنىده ئۇنىڭغا “ بىزنى 
يىمهكلىك ۋه ئىچىملىك بولمىغان بۇ قۇرغاق يهرده قالدۇرۇشۇڭغا سېنى يا بىر سۇ يا بىر 
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ئۇ چاغدا . ” دهپ سورىغان ئىبراھىممۇ “رهببىم”دېگهن ئىدى ؟كىم بۇيرۇدى 
  1.ئايالى “ئۇنداق بولسا ئۇ بىزنى ھاالك قىلمايدۇ”دېدى 

گهن چېغىدا ئايالى بۇنىڭ الله نىڭ بۇيرۇقى ئىكهنلىكىنى بىل... بىر ئويالپ بېقىڭالر      
بىر ئىنسان بولمىغان بۇ چۆلنىڭ نه سۇ ، نه بىر بىر تهرهپتىن بالىسى يىغالۋاتقاندا ، 

ئوتتۇرسىدا يالغۇز قېلىشقا ئېتىبار بهرمهستىن “الله ئهكبهر ”سۆزىنى قانداق ئهمهلىي 
چۈنكى ئۇ الله نىڭ ھهر نهرسىدىن ئۇلۇغ ... تهدبىقلىغىنىنى بىر ئويالپ بېقىڭالر 

بۇنى ھاياتىغا تهدبىقلىغىنىدا نه ئۇنى نه پهرزهنتىنى الله .  جهزىم قىالتتى ئىكهنلىكىگه
  ...نىڭ ھاالك قىلمايدىغانلىقىدىن خاتىرجهم ئىدى 

ئىبراھىم “الله ئهكبهر” دهپ الله نىڭ ئهڭ بۈيۈك ئىكهنلىكىگه چىن ... ۋه يهنه      
ىبراھىمنىڭ نهزىرىده الله ئوغلىغا مۇنداق دېگهن چېغىدا ئ. قهلبىدىن ئىمان ئېيتقان ئىدى 

  :ئهڭ ئۇلۇغ ئىدى 
«ئى : ئىبراھىم، كۈشلىرىگه يارىغۇدهك بولغان چاغداـ « ئۇ ئىبراھىمنىڭ ئىش      

چۈشهپتىمهن ) ئهمر قىلىنىپ(مهن سېنى بوغۇزالپ قۇربانلىق قىلىشقا ! ئوغلۇم
يىچه نىڭ ئهمرى بوالله پهيغهمبهرلهرنىڭ چۈشى ھهقىقهتتۇر ۋه ئۇالرنىڭ ئىشلىرى (

! «ئى ئاتا: ئۇ ئېيتتى. » دېدى؟سېنىڭ قانداق پىكرىڭ بار! ئويالپ باققىنا، )بولىدۇ
مېنى سهۋر ) ئۇنىڭغا(الله خالىسا ، شۇنى ئىجرا قىلغىن، نېمىگه بۇيرۇلغان بولساڭ

  )102/ساففات،37(قىلغۇچى تاپىسهن»
بىگه قىلغان ئبراھىمنىڭ رهب. قايسىسى بهكراق ھهيران قاالرلىق بىلهلمهۋاتىمهن      

ناۋادا ،دۈم ياتقۇزۇشىنى ئۆزىنى قۇربانلىق قىلىدىغان چاغدا ، ياكى دادىسىغا ؟ ئىتائىتىمۇ 
ئۆزىنىڭ يۈزىگه قاراپ سېلىپ ھېس قىلغان مهرھهمىتىنىڭ ئۇنى الله نىڭ ئهمرىنى 

ئېيتقان دهرىجىده الله نىڭ ئهمرىگه ھهزهر قىلغانلىقىنى ئورۇنالشتىن توسۇپ قويۇشىدىن 
  ؟ ئهگكهن ئىسمائىلنىڭ سهبرىمۇ بويۇن
ئىبلىس كېلىپ ئۇنىڭغا “ ئىبراھىم ... ھاجهرنىڭ ئىمانىنى ... ۋه يهنه ئويالڭالر      

“ ئهگهر رهببى ؛ الله نىڭ بۇيرۇقى دهپ تۇرۇپ ئوغلۇڭنى بوغۇزاليدۇ ”دېگهن چېغىدا 
 بۇنىڭغا ئهمىر قىلغان بولسا بويۇن ئهگمهكتىن باشقا بىر ئىش يوق” دهپ “الله

  ...ئهكبهر” لهفزىنى ھاياتىغا قانداق تهدبىقلىغىنىنى بىر ئويالڭالر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دا بىر تاشالپ ھېچبىر ئىنسان ۋه نهرسه بولمىغان بۇ ۋادى! ھهزرىتى ھاجهر ئۇنىڭ ئارقىسىدىن بېرىپ “ئهي ئىبراھىم  1

ئىسمائىلنىڭ ئانىسى بۇسۆزلهرنى ئۇنىڭغا نهچچه قېتىم تهكرارلىغاندا ئىبراھىم ئۇنىڭغا بۇرۇلۇپ . ”دېدى ؟نهگه بارىسهن

بۇنىڭغا جاۋابهن “ . “ھهئه”دېدى ، ” دهپ سورىغاندا ئۇ ؟بۇ نۆۋهت “ بۇنى ساڭا الله بۇيرۇدىمۇ . قاراپمۇ قويماۋاتاتتى 

نىھايهت ئۇنى . ئىبراھىممۇ يولىغا راۋان بولدى .  پهرىشان قىلمايدۇ”دهپ ئارقىسىغا قايتتى ئۇنداق بولسا ئۇ بىزنى

! “ رهببىمىز : كۆرمهيدىغان ئېگىزلىكنىڭ يېنىغا كهلگهنده يۈزىنى بهيتكه قارىتىپ ۋه قولىنى كۆتۈرۈپ مۇنداق دۇئا قىلدى 

ئېكىنسىز بىر ،سېنىڭ بهيتىل ھهرهمىڭنىڭ يېنىدا ، ۈچۈن مهن باللىرىمدىن بىر قىسىمىنى نامازنى توپتۇغرا قىلىشلىرى ئ

ۋه ئۇالرنى بهزى مېۋىلهر بىلهن . سهن ئىنسانالردىن بىر قىسىمىنى ئۇالرغا مايىل قىلغىن . ۋادىغا يهرلهشتۈرۈدۈم 

  . تهييارلىغۇچى–) 9، ئهھادىسۇل ئهنبىيا ، بۇخارى(” .رىزىقالندۇرغىنكى ساڭا شۈكۈر قىلىشسۇن
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ھهقىقهتهن ...  ئايال ۋه ئوغۇل - ئهر. مۇبارهك بىر ئائىله قاالرلىق يران نهقهدهر ھه     
بۇ سهۋهبتىنمۇ الله ئۇالرنىڭ . الله ئۇالرنىڭ نهزىرىده ھهممه نهرسىدىن بهك ئۇلۇغ ئىدى 

قۇربان ھېيتىدا ئۇالرنى ، ھهجده ۋاقىت چۈنكى مۇسۇلمانالر ھهر . نامىنى چهكسىز قىلدى 
قوچقار چۈشۈرۈپ بهرگهن چاغدا ) غا فىدىيه قىلىپ ئوغلى(  الله –ئهسلىشىدۇ ۋه 

ھاياتىمىزنىڭ ھهر ساھهسىده “ الله .  قۇربانلىق قىلىشىدۇ –قىلغىنىدهك مىنىڭ ئىما
ئهكبهر ” لهفزىنى تهدبىق قىلىشىمىز كېرهكلىكىنى بىزگه خاتىرالتقان بۇ كۈننىڭ نهقهدهر 

ۇسىبهتلهرگه قارىتا سهبىرلىك ئهھمىيهتلىك ئىكهنلىكى ۋه بۇ يولدا بېشىمىزغا كهلگهن م
نىڭ الله قا )ئهلهيھىسساالم(ئهگهر ئىبراھىم... بولۇشىمىز توغرىسىدا گهپنى ئۇزاتقىم يوق 

ئىتائهت قىلىش يولىدا ئوغلىنى قۇربان قىلىشى نهزهرگه ئېلىنسا بىزنىڭ جىھاد ياكى 
ازادىلىك تۈرمىگه قامىلىشىمىز تۈپهيلىدىن بالىلىرىمىزدىن ئايرىلىپ قېلىشىمىزنى ئ

بۇ ئايرىلىش الله ئۈچۈن ۋه ئۇنىڭ يولىدا بولغان . ئىچىده قوبۇل قىلىشىمىز كېرهك 
ئىبراھىم ئۈممىتىگه قىلغان ، ھهم سىلهرمۇ بىلىسىلهر مهن بۇ يهرگه دىنىم ... مۇددهتچه 
ئهگهر ھېيتنى بۇ يهرده ئۆتكۈزۈپ . بۇ ھهقته يازغانلىرىم سهۋهبىدىن كىردىم ، دهۋىتىم 
. بۇنىڭ ئۈچۈن سىلهرگه سهبىرلىك بولۇشىڭالر كېرهكلىكىنى ئهسلهتمهكچىمهن ، قالسام 

  ...چۈنكى الله تهقدىر قىلغان ھهر ئىشتا مۇسۇلمان ئۈچۈن ياخشىلىق بار 
سۆزلىرىمدىن بۇ قىممهتلىك ۋه ئۇلۇغ تهكبىرنى پهقهت قۇربان ھېيتقىال خاس دېگهن      

لماننىڭ ئۇنى ھهر يهرده ھهر پهيتته ئهكسىچه ھهر بىر مۇسۇ. مهنىده چۈشهنمهڭالر 
مۇئهززىنلهر ھهر كۈنى قېتمالرچه بىزگه بۇ تهكبىرنى . ئهمهلىيلهشتۈرۈشى كېرهك بولىدۇ 

ھهر رۇكنىده ئۇنى ؟ ھهم نامىزىمىزنى ئۇنىڭ بىلهن باشلىماۋاتمامدۇق تمامدۇ ؟ ئاڭالتماۋا
تهسبىھ ۋه ، ر ئېيتىپ نامازنىڭ ئارقىسىدىن ساالم بهرگهن چېغىمىزدىمۇ تهكبى، تهكرارالپ 

نامازنىڭ تهكبىر بىلهن باشلىنىشى مۇسۇلمانغا ؟ الله قا شۇكرى ئېيتماۋاتمامدۇق 
دېگىنىدهك ) رهھىمهھۇلالھ(ئىبنى قهييىمنىڭ. ھهمىشه بۇ بۈيۈك مهناالرنى ئهسلىتىدۇ 

ناماز ئهسناسىدا كىشىنىڭ ھهم بهدىنى ھهم قهلبى بىلهن الله نىڭ ھوزۇرىدا تۇرغانالردىن 
لىشى ئۈچۈن ناماز ئوقۇۋاتقىنىدا بۇ تهكبىرنىڭ مهناسىنى داۋاملىق ئهسلهپ تۇرۇشى بوال

ئۇنىڭدىن ۋه ، قۇل الله تهئاالنىڭ ھوزۇرىدا تۇرغان چاغدا بىلىدۇكى . كېرهك بولىدۇ 
قهلب . ھهممه ئىشالرئۇنىڭ ئېلىكىده . ئۇنىڭ ئهمىرلىرىدىن ئۇلۇغ ھىچبىر نهرسه يوق 

ئۇنىڭ ئهزىمىتىدىن ۋه ھهشهمىتىدىن ، گه بولغاندا الله تىن مۇشۇنداق بىر چۈشهنچىگه ئى
ئۇنىڭدىن باشقىسىغا سېغىنمايدۇ ۋه ئۇنىڭدىن ، چېكىنىپ باشقىسىدىن ياردهم سورىمايدۇ 

  .باشقىسى بىلهن مهشغۇل بولمايدۇ 
نى قويۇپ ئىبادهت قىلىۋاتقان الله ئۇالر ، ئادىللىق بىلهن ھۆكۈم چىقىرىدۇالله «      

بهندىلهرنىڭ (ھهقىقهتهن ، الله ېچ نهرسىگه ھۆكۈم چىقىرىشقا قادىر ئهمهسبۇتالر ھ
كۆرۈپ ) ئۇالرنىڭ ئىشلىرىنى(، ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر) سۆزلىرىنى

  )20/مۇئمىن،40(تۇرغۇچىدۇر»
ئهگهر كىشى تهكبىرنىڭ ھهققىنى بۇ رهۋىشته ئادا قىلمىسا رهببىنىڭ ھوزۇرىدا پهقهت      

ئىشالر ۋه ، الله تىن باشقا كىشىلهر ، روھى بولسا ، بهدىنى بىلهنال تۇرىۋاتىدۇ 
ئهگهر الله ھهقىقهتهن كىشىنىڭ . ۋهسۋهسىلهر ئارىسىدا ئايلىنىپ يۈرىۋاتىدۇ دېگهن گهپ 

، ئۇنىڭدىن باشقىسى بىلهن مهشغۇل بولمايدۇ ، نامىزىدا ھهر نهرسىدىن ئۇلۇغ بولسا 
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  .قهلبى ئۇنىڭدىن باشقىسىغا مايىل بولمايدۇ 
لكىم ئۇنىڭ بۇ مۇھىم مهناسىنى ناماز ئوقۇۋاتقان كىشى ھهر رۇكنىده ئېسىگه به     

بىر . ئالسۇن ۋه ئۇنتۇپ قالمىسۇن دهپ نامازنىڭ ھهر رهكئىتىده تهكبىر ئېيتىلدىغاندۇ
بۇ ھاياتىنىڭ ... رۇكنىدىن باشقىسىغا ئۆتكهنده تهكبىر بىلهن قىلىنغان بىر ئهسلهتمه 

ھاياتىمىزنىڭ ھهر ساھهسىده ۋه ھهر زامان تهكبىرنى ... باشقا تهرهپلىرىدىمۇ ئوخشاش 
الله ... مۇشۇنداق تهدبىقلىغانغا قهدهر قهلبىلىرىمىزنى بۇ رهۋىشته تهربىيهلىيهلهيمىز 

  ...ئهكبهر ۋهلىلالھىلھهمد 
سىلهرگه الله تهئاالنىڭ بۇ سۆزىنى ! ئاتىجان ۋه ئائىلهم ، ئاخىردا قهدىرلىك ئانىجان      

  : خااليمهن خاتىرلىتىشنى
ئهمما ئۇ سىلهر ئۈچۈن ، «سىلهر بىرهر نهرسىنى ياقتۇرماسلىقىڭالر مۇمكىن     

ئهمما ئۇ سىلهر ئۈچۈن ، سىلهر بىرهر نهرسىنى ياقتۇرۇشۇڭالر مۇمكىن؛ پايدىلىقتۇر
سىلهر ، بىلىدۇالله ) سىلهرگه نېمىنىڭ پايدىلىق ئىكهنلىكىنى. (زىيانلىقتۇر

  )216/بهقهره،2(بىلمهيسىلهر»
بۇ تهنھالىق ئىچىده اللهنىڭ . مهن بۈيۈك بىر نېئمهت ئىچىدىمهن ،الله قا قهسهمكى      

، قېرىنداشلىرىمغا . دۇئالىرىڭالردا مېنى ئۇنۇتماڭالر . كىتابى بىلهن بىللىمهن 
قهتئىي ھالدا الله تهئاالنىڭ بۇ ئايىتىنى بىردهممۇ . دوستلىرىمغا ساالم ئېيتىڭالر 
  :ڭالر ئېسىڭالردىن چىقىرىپ قويما

ئۇ چاغدا ئۇنىڭغا ھېچكىم (ساڭا بىرهر ياخشىلىق يهتكۈزسه الله « ئهگهر      
  )17/ئهنئام،6(ھهر نهرسىگه قادىردۇر»الله چۈنكى ، )ئارىلىشالمايدۇ

  
الله نېمىدىگهن ياخشى ... ئۇ بىزنىڭ مهدهتكارىمىز ... اللهتىن فهزلىنى تىلهيمهن      

سهللهلالھۇ (ساالم پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد... مچى نېمىدىگهن ياخشى يارده، مهدهتكار 
  ...نىڭ ئائىلىسىگه ۋه ساھابىلىرىگه بولسۇن )ئهلهيھى ۋهسهللهم

  .سىلهرگه اللهنىڭ ساالمى رهھمىتى ۋه بهركىتى بولسۇن      

  
  15رهبىئۇلئهۋۋهل1423

  مهخسۇس ئىستىخبارات كامىرى
  تهۋھىد ۋه دهۋهت مۇنبىرى تهرجىمىسى
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  !اشلىرىغاجىھاد ي
  

غازىتىنىڭ » بهدرۇر رىياد« ماھيادىكى ئهھلى سهلبكه قارشى ئېلىپ بېرىلغان ( 

  )شهھىد ئهلى بىن ھهمىد ئهل ھهربىنىڭ ۋهسىيىتى  قهھرىمانلىرىدىن

  

دۇرۇد ۋه ساالم، پهيغهمبهرلهرنىڭ . ھهمد، ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى ئالالھقا خاستۇر

  ...لسۇنتۈگهنچىسى مۇھهممهد مۇستافاغا بو

بۇ ۋهسىيىتىمنى، جىھاد مهيدانلىرىدا اللهنىڭ دۈشمهنلىرىگه قارشى جىھاد قىلىۋاتقان 

  ...بولۇپمۇ ئهرهب يېرىم ئارىلى مۇجاھىدلىرىگه. بارلىق مۇجاھىد ياشالرغا قىلىمهن

  : ۋهسىيىتىمنى مۇجاھىدالرنىڭ قۇماندانلىرىدىن باشاليمهن ۋه مۇنداق دهيمهن

  :دهيدۇكى) هئاالسۇبھانهھۇ ۋهت(الله ‹ 

، الله ئۇنىڭ قىلغان جىھادى ئۆزىنىڭ پايدىسى ئۈچۈندۇر، « كىمكىجىھاد قىلىدىكهن

   )6: ئهنكهبۇت ( ».ھهقىقهتهن تامامىئهھلى جاھاندىن بىھاجهتتۇر

سىلهرنى .(سىلهرگه قاتتىق ئازاب قىلىدۇالله « ئهگهرسىلهر جىھادقا چىقمىساڭالر 

غا قىلچه زىيان اللهسىلهر ، باشقا قهۋمنى كهلتۈرىدۇئورنۇڭالرغاسىلهردىن ) ھاالك قىلىپ

   )39: تهۋبه ( » .ھهرنهرسىگهقادىردۇر،الله يهتكۈزهلمهيسىلهر

ۋهسىيهت قىلغان ئىش بىلهن ۋهسىيهت قىلىمهن ۋه ) سۇبھانهھۇ ۋهتهئاال(سىلهرگه الله 

يهنى (سىلهر يېنىك بولغان ياكى ئېغىر بولغان ھالهتته !) ئى مۇئمىنلهرجامائهسى(« 

، ئوڭۇشلۇق ۋه قىيىن شارائىتتا بولۇڭالر، ئۇالغلىق بولۇڭالر، پىياده،  قېرى-مهيلى ياش

نىڭيولىدا ، اللهجىھادقا چىقىڭالر) ھهممه ئهھۋالدا،  بولۇڭالرئىختىيارىسىزئىختىيارى ۋه 

ئهگهر بىلسهڭالر مۇنداق قىلىش ، جىنىڭالر بىلهن جىھاد قىلىڭالر، مېلىڭالربىلهن 

  .دهيمهن ) 41: تهۋبه ( » .ۇرسىلهرئۈچۈن ياخشىد

يهنه سىلهرگه ، رهسۇلۇلالھ ئهلهيھىسساالم ۋهسىيهت قىلغان نهرسه بىلهن ۋهسىيهت 

  .دهيمهن» !مۇشرىكالرنى ئهرهپ يېرىم ئارىلىدىن چىقىرىڭالر« قىلىمهن ۋه 

  !ئهي الله يولىدىكى قېرىنداشلىرىم 

غا ياردهم قىلغان بىزدىن دىنى) سۇبھانهھۇ ۋهتهئاال( ھىچ شۈبھىسىز الله 

قىلمىغانلىقىمىزنى ۋه كېچه كۈندۈز ئېقىتىلىۋاتقان مۇسۇلمانالرنىڭ قانلىرىنىڭ ھېسابىنى 
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ئۇالرنىڭ قانلىرى باشقا بىر سهۋهبلىك ئهمهس، پهقهت ئهزىز ۋه ھهمد بولغان . سورايدۇ

هھۇ سۇبھان( شۇنداق ئىكهن ، الله . اللهقا ئىمان ئېيتقانلىقى ئۈچۈنال ئېقىتىلىۋاتىدۇ

بىزدىن بۇنىڭ ھېسابىنى سورىمايدۇ دهپ گۇمان قىلىۋاتامسىلهر؟ بۈگۈن بىز ) ۋهتهئاال

الله نىڭ دۈشمىنى بولغان ۋه كىرىستكه چوقۇنىدىغان ) مهككه ۋه مهدىنه( ھهرهمهينده 

خىرىستىيانالرنىڭ ئافغانىستان، ئىراق ياكى باشقا يهرلهرده مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنى 

يهنه ئۇالرنىڭ دۆلهتلىرىمىزده . لىقىنى شهخسهن ئاڭالۋاتىمىز ۋه كۆرۈۋاتىمىزئۆلتۈرىۋاتقان

تاالڭ قىلىۋاتقانلىقىنى ۋه يوق -ماللىرىمىزنى خاراب قىلىۋاتقانلىقىنى بۇالڭ

يهنى سهئۇدى ( › ئالىئ سهلۇل ‹ ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇنى . قىلىۋاتقانلىقىنى بىلىمىز

مۇنافىق خىزمهتچىلىرىنىڭ ) هنهت قىلسۇنالله ئۇالرغا ل( نىزامىنىڭ ) ئائىلىسى 

  . پهتىۋالىرى بىلهن قىلىشىۋاتىدۇ

  !ئهي قېرىندىشىم 

( ئۇنداقتا دهرھال ئورنىڭدىن تۇر ۋه الله ! ئېمتىھان بهك چوڭ ۋه خىتابالر قاتتىق 

نىڭ ھوزۇرىدا قۇبۇل قىلىنالىشىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭ دىنىغا ياردهم قىلشقا ) سۇبھانهھۇ ۋهتهئاال

چۈنكى ئىسالم ، سىلهرنى مۇشۇنىڭغا چاقىرىۋاتىدۇ ۋه ئۈممهت سىلهرنىڭ ! ئاتالن

تهلهپ قىلىۋاتىدۇ ۋه ) سۇبھانهھۇ ۋهتهئاال( بۇنى سىلهردىن الله . ياردىمىڭالرنى كۈتىۋاتىدۇ

دىنىغا ياردهم قىلىشىڭالرنى، ئاجىزالرنى قوغدىشىڭالرنى ۋه ياردهمچى بولۇشىڭالرنى 

  .بۇيرۇۋاتىدۇ

  !م ئهي قېرىندىشى

ئۇنى نېمىشكه الله يولىدا خهجلىمهيسهن؟ سهن . بىلگىنكى ساڭا بېرىلگهن جان بىر 

نهفسىڭنى اللهنىڭ ھوزۇرىدا دهپ ھېسابال ۋه بىلگىنكى الله نىڭ ھوزۇرىدا بولغانالر 

ئۇنداقتا شهھىدلىك يولىغا ماڭغىن ۋه ئۇ يولدا سهندىن بۇرۇن . ياخشىراق ۋه ئهبهدىيدۇر

  ! داشلىرىڭغا قوشۇلغىنمېڭىپ كهتكهن قېرىن

! ھۇررا، ئاتلىرىڭالرنى مېنىڭالر )! ئاتلىق ئهسكهرلهر( ئهي اللهنىڭ سۇۋارىلىرى

نىڭ دۈشمهنلىرى، قهدهم بېسىشىمۇ ھارام بولغان مهككه )سۇبھانهھۇ ۋهتهئاال( چۈنكى الله 

ىنى ئۇ يهرده قېرىنداشلىرىمىزنىڭ قانلىر. ۋه مهدىنه شهھهرلىرىنى قولغا كىرگۈزۋېلىشتى

ئهمدىلىكته بىز مۇشۇ . ئېقىتىشتى ياكى نۇرغۇنىنى بۇ شهھهرلهردىن قوغالپ چىقاردى

ۋهزىيهتته جىھادنىڭ پهرز ئهين ياكى پهرز كۇپايه ئىكهنلىكى ھهققىده تارتىشىمىزمۇ؟ ئهي 

نىڭ ) سۇبھانهھۇ ۋهتهئاال( ده الله -قېرىندىشىم سهن بۇ تارتىشىشالردىن ئۆتۈپ كهتكىن

جىھاد قىلىشتىن مهقسىتىڭ ياخشى سۆزلهر ۋه مهدھىيهلهرنى !  يۈگۈرگىنيولىدا جىھادقا

ئاڭالش ياكى غهنىمهتكه ئېرىشىش ئهمهس، بهلكى اللهنىڭ رازىلىقىنى ۋه شهھىدلىكنى 

  .قازىنىش بولسۇن

m0
Freehand
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ئهي قېرىندىشىم ئهمدى سهن قهدهملىرىڭنى يا قېرىنداشلىرىڭغا ياردهم بېرىش 

ئهگهر سهن قېرىنداشلىرىڭنى ... ك قىلىش ئۈچۈنئۈچۈن ئالىسهن ياكى ئۇالرنى تهر

. مۇ سېنى يالغۇز تاشالپ قويىدۇ)سۇبھانهھۇ ۋهتهئاال( ياردهمسىز تاشالپ قويساڭ الله 

  . ئهمما قېرىنداشلىرىڭغا ياردهم قىلساڭ اللهمۇ ساڭا ياردهم قىلىدۇ

لله ائهگهر . ھېچ كىشى سىلهرنى يېڭهلمهيدۇ، سىلهرگه ياردهم بهرسهالله«ئهگهر 

مۇئمىنلهر ؟ دىن باشقا سىلهرگه كىم ياردهم بېرىدۇ، اللهسىلهرگه ياردىمىنى تهركئهتسه

ئالىئىمران ( »).غا تاپشۇرسۇناللهيهنى ھهممه ئىشىنى ! (غا تهۋهككۇل قىلسۇناللهيالغۇز 

 :160(   

ھالىڭنى ! دىن قورق )سۇبھانهھۇ ۋهتهئاال( ئهي قېرىندىشىم ئۆز نهفسىڭ ئۈچۈن الله 

. چۈنكى ئۈممهتنىڭ ساڭا ئوخشاش كىشىلهرگه ئېھتىياجى بار! ھ قىلىشقا تىرىشقىنئىسال

  . ئهگهر ۋاقتىدا تهدبىر قىلمىساڭ ۋه بوشاڭلىق قىلساڭ ۋاقىت قالماسلىقى مۇمكىن

الله ) ئۇنىڭ ئورنىغا(، الله سىلهردىن كىمكى مۇرتهد بۇلىدىكهن! « ئى مۇئمىنلهر

، مۇئمىنلهرگه كۆيۈنىدىغان، نى دوست تۇتىدىغاناللهئۇالرمۇ، ئۇالرنى دوست تۇتىدىغان

نىڭ يولىداجىھاد قىلىدىغان ۋه ماالمهت قىلغۇچىنىڭ ، اللهكافىرالرغا شهپقهتسىز

يهنى يۇقىرىدىكى سۈپهتلهر بىلهن (بۇ . ماالمىتىدىن قورقمايدىغان بىر قهۋمنى كهلتۈرىدۇ

، لىغان كىشىگه بېرىدۇخا) بهندىلىرىدىن(ئۇنى ، الله نىڭ پهزىلدۇركىالله) سۈپهتلىنىش

   )54: مائىده ( » .ھهممىنى بىلگۈچىدۇر، الله كهڭدۇر) نىڭ پهزىلى(الله 

ئولتۇرغۇچىالرنىڭ ئولتۇرۇشىدىن ۋه يالغۇز تاشالپ قويغانالرنىڭ يالغۇزلىقىدىن 

قىيامهت كۈنىده الله نىڭ ھوزۇرىدا . ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى بولغان الله قا سېغىنىمهن

ئارىمىزدا ھۆكۈم قىلغۇچى بولىدۇ ) سۇبھانهھۇ ۋهتهئاال( هن ھېسابلىشىمىز، الله ئۇالر بىل

  . ھىچ شۈبھىسىز ئۇ ، ھۆكۈم قىلغۇچىالرنىڭ ئهڭ ياخشىسىدۇر. 

  : الله يولىدا غهيرهت كۆرسىتىۋاتقانالرغا مۇنداق نىدا قىلىمهن 

هرگه سىل! سىلهرگه خۇش بىشارهت بولسۇن ! ئهي يىگىتلهر، كۆزۈڭالر رۇشهن 

ئىنسانالرنىڭ ئهڭ خهيرىلىكى بولغان ساھابى كىرامنىڭ ساۋابىنىڭ ئهللىك ھهسسىسى 

  ...بىلهن خۇش خهۋهر بېرىلگهن

ئۇالر دىننى تهرك . كىشىلهر ئولتۇرغاندا سىلهر تۇردۇڭالر ۋه جىھادقا ئاتالندىڭالر

شقان كۈنگه كىشىلهر شۈبھه قىلى. قىلىشقاندا سىلهر دىنغا ياردهم قىلىشقا ئاتالندىڭالر

. كىشىلهر قورققاندا سىلهر جهسۇر بولدۇڭالر. سىلهر چىن قهلبىڭالردىن ئىمان ئېيتتىڭالر

  !خۇش بىشارهتلهر بولسۇن...خۇش بىشارهتلهر بولسۇن! سىلهر نهقهدهر بهخىتلىك 
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نىڭ خۇش بىشارىتى بىلهن بىشارهت ئېلىڭالركى ئۇ ، ) سۇبھانهھۇ ۋهتهئاال( الله 

  : مۇنداق دېگهن 

رازىلىقى ۋه جهننهتلىرى بىلهن خۇش خهۋهر ،  پهرۋهردىگارىئۇالرغا ئۆزىنىڭ رهھمىتى«

ئۇالر جهننهتلهرده مهڭگۈ . ئۇالر جهننهتلهردهمهڭگۈلۈك نىئمهتكه ئېرىشىدۇ، بېرىدۇ

  )21،22: تهۋبه ( » .كاتتا ساۋاب بار) ئۇالرغا(نىڭ دهرگاھىدا ، اللهشۈبھسىزكى، قالىدۇ

نىڭ خۇش بىشارىتى بىلهن بىشارهت ئېلىڭالركى ئۇ ) م ئهلهيھىسساال( رهسۇلۇلالھ 

مۇجاھىدقا جهننهتته يۈز دهرىجىنى ۋهده ) سۇبھانهھۇ ۋهتهئاال( الله « : مۇنداق دېگهن 

بۇ دهرىجىلهرنىڭ ھهر بىرسىنىڭ ئارلىقى ئاسمان بىلهن زېمىن ئارىسىچىلىك . قىلدى

  )بۇخارى(» .كېلىدۇ

له ئۈچۈن ئۆلۈمنى تهلهپ قىلدىڭالر، اللهمۇ سىلهر ال! سىلهر نهقهدهر بهخىتلىك

سىلهر نهقهدهر . سىلهرگه تۈگىمهس نېئمهتلهر ئىچىده ئهبهدى بىر ھاياتنى بهخش ئهتتى

ئۆلۈمنىڭ . ئۆلۈم بىلهن ئۇچراشتىڭالر، سىلهرگه ئۆلۈمنى ئاسانالشتۇرۇپ بهردى! بهخىتلىك

  .ق ھىس قىلمىدىڭالرئاچچىقى سۈپىتىده بىر چىمدىق ئاغرىقتىن باشقا بىرهر ئاچچى

سىلهر ! نىڭ يارهنلىرى)ئهلهيھىسساالم(سىلهر نېمىدىگهن بهختىيار رهسۇلۇلالھ 

. فىردهۋس جهننهتلىرىده پهيغهمبهرلهر، ساھابىلهر ۋه سالىھالر بىلهن ھهمرا بولىسىلهر

سىلهر ، الله ئۈچۈن ئۇنىڭ يولىدا ئۆلۈمگه . سىلهر ئىنسانالرنىڭ ئهڭ خهيرىلىكىسىلهر

  . سىزالرچه يول ئېلىۋاتىسىلهرقورقۇم

ئاخىردا سىلهرگه الله قارىتا مۇتتهقى بولۇشنى ، ئۇنى داۋاملىق زىكىر قىلىشنى 

اللهنىڭ كاالمىنى بولۇپمۇ تهۋبه ۋه ! ئهمىرلىرىڭالرغا ئىتائهت قىلىڭالر. تهۋسىيه قىلىمهن

( سۇلۇلالھ ره! ئهنفال سۈرىلىرىنى مهنىسىنى تهپهككۈر قىلغاچ كۆپلهپ ئوقۇپ تۇرۇڭالر

يهنه بىزدىن ئىلگىرى كېلىپ . نىڭ ۋه ساھابىلىرىنىڭ ھاياتىنى ئوقۇڭالر)ئهلهيھىسساالم

كهتكهن خهتتاب ، شهيخ ئهبۇ ھهفس، ھهمزه ئهززۇبهير، شهيخ ئىيهيرى قاتارلىق قهھرىمان 

  !قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ھاياتىنى ئوقۇڭالر

ىنىڭ بىرلهشكهن جايىدا جهم دىن ھهممىمىزنى رهھمىت)سۇبھانهھۇ ۋهتهئاال( الله 

  ...ۋهلھهمدۇلىلالھى رهببىل ئالهمىن.قىلىشىنى تىلهيمهن

  جىھادنىڭ نىداسى ژورنىلى

  )سان-7( زۇلقهئده / 1424ھ 

  تهۋھىد ۋه دهۋهت مۇنبىرى تهرجىمىسى
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 ؟نېمه ئهھمىيىتى ئهقىدىسىنىڭ دۈشمهنلىك ۋه دوستلۇق ئىسالمدا

 ئهتتهرتۇسى بهسىير ئهبۇ

  

 ۋه دوستلۇق ، ئىسالمدا. تهكرارلىنىۋاتىدۇ ئاغزىدا ئىنساننىڭ كۆپلىگهن ،سوئال بۇ

 بالىسى ئادهم ؟نېمه سهۋهبى تهكىتلىنىشىنىڭ دهرىجىده بۇ ئهقىدىسىنىڭ دۈشمهنلىك

 ؟بولمايمىز قېرىنداش نېمىشكه  تاشالپ ئايرىمچىلىقىنى ئهقىده ۋه دىن ،بىزلهر بولغان

 تهدبىقلىنىش قىلمىشتا ،قارىماي بولۇشىغا انتارقالغ خېلىال سۆزلهر قېلىپالشقان بۇ

 :شۇنداقكى بۇ. تهلهپلهردۇر باتىل ۋه خىيالى بولمىغان ئىمكانىيىتى

 بولغان ئالالھقا ۋه ئۈچۈن ئالالھ بېغىنى دۈشمهنلىك ۋه دوستلۇق: بولۇپ دهسلهپ

 اقۇللىرىغ ئارقىلىق تىلى رهسۇلالرنىڭ ۋه نهبى ، تهئاالنىڭ ئالالھۇ،قۇرۇش ئۈستىگه ئىمان

 قېلىشنى دائىرىسىده ئىسالم بولغان دىنى تهئاالنىڭ ئالالھۇ. ئىبارهت دىندىن بىلدۈرگهن

 تهرىپى بۇ مهسىله. ئهمهس مۇمكىن چىقىشى سىرتىغا ئهقىدىنىڭ بۇ  كىشىنىڭ خالىغان

 !ئىمان ياكى كۇفرى...مهسىلىسى بولماسلىق ئىسالم ياكى ئىسالم ،بىلهن

 بېغى دۈشمهنلىك ۋه دوستلۇق ىدانام زاتى ئۆز شهخسهن : بولۇپ ئىككىنچى

 ئالالھ دۈشمهنلىكنى ۋه دوستلۇق كىمكى. بولىدۇ ئىالھالشتۇرۇلغان كىشى ئورنىتىلغان

 كىشى ئۇ ،دۈشمهنلهشسه ئۈچۈن ئالالھ ۋه  كۆرسه ياخشى ئۈچۈن ئالالھ ،قىلسا ئۈچۈن

 ڭغهيرىنى ئاشۇ ئۇ ، قىلسا ئۈچۈن غهيرىسى ئالالھتىن بۇالرنى كىمكى. قۇلىدۇر ئالالھنىڭ

 . قۇلىدۇر

 تهئاالدىن ئالالھۇ« : دهيدۇ مۇنداق ) رهھىمهھۇلالھ ( تهيمىييه ئىبنى شهيخۇلئىسالم

. ئهمهس دۇرۇس كۆرۈلىشى ياخشى ئۈچۈن ئۆزى ھېچكىمنىڭ ئىچىده مهۋجۇداتالر ، باشقا

 خۇسۇسىيهتنىڭ ئىالھلىق،بۇ. كۆرۈلىدۇ ياخشى ئۈچۈن زاتى تهئاالال ئالالھۇ پهقهت

 باشقا ئالالھتىن زېمىندا – ئاسمان ئهگهر: دهيدۇ مۇنداق ئاالته ئالالھۇ. بار مهناسىدا

) 22:ئهنبىيا( » .بۇزۇالتتى ئهلۋهتته ) تهرتىپى كائىناتنىڭ (،ئىدى بولسا ئىالھالر

 تهئاالدىن ئالالھۇ. شېرىكتۇر كۆرۈش ياخشى ئۈچۈن ئۆزى ئۇنىڭ نهرسىنى بىر ھهقىقهتهن

 خۇسۇسىيهتلىرىنىڭ ئىالھلىق ڭئۇنى،بۇ،كۆرهلمهيدۇ ياخشى ئۈچۈن ئۆزى ھېچكىم باشقا

 ياخشى ئۈچۈن ئالالھ ،نهرسه كۆرۈلگهن ياخشى باشقا تهئاالدىن ئالالھۇ. جۈملىسىدىندۇر

  )267/ 10 فهتىۋا مهجمۇئۇل( » .بۇزۇقتۇر مۇھهببهت بولغان ئۇنىڭغا ،كۆرۈلمىسه
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 چوڭ بولسا شېرىك. شېرىكتۇر ۋه تهۋھىد ، دۈشمهنلىك ۋه دوستلۇق بىلهن تهرىپى بۇ

 ئىنساننىڭ يارىتىلغان ئۈچۈن قىلىش ئىبادهت ئالالھقا بولغان يىگانه ۋه زۇلۇم ربى

 . چۈشۈرىدۇ پهسكهشلىكىگه قىلىش ئىبادهت مهخلۇققا ، قىممىتىنى

 يامانلىقنىڭ ۋه ياخشىلىق ، مهۋجۇتلۇقى باتىلنىڭ ۋه ھهقنىڭ : بولۇپ ئۈچىنچى

 ئالالھۇ ،قىلىش يوق بىلهن قياخشىلى يامانلىقنى ۋه بىلهن ھهق باتىلنى ،مهۋجۇتلۇقى

 ۋه باتىللىقىنى ،باتىل. فىترهتتۇر ياراتقان مهخلۇقاتالرنى ئۈستىگه ئۇنىڭ  تهئاال

. ئهگهشمهيدۇ ئۇنىڭغا ۋه بىرلهشمهيدۇ بىلهن ھهق جهريانىدا قىلغان داۋام ئازغۇنلىقىنى

. ماسالشمايدۇ بىلهن باتىل جهرياندا يوقاتمىغان سۈپىتىنى ئىكهنلىك ھهق ،ھهقمۇ

 بولسا كهلگهن يهرگه بىر باتىل ۋه ھهق ئهگهر. يوق ئىمكانىيىتى بېرىشىنىڭ يۈز بۇالرنىڭ

. بوالتتى يوق مهسلىھهتلىرى يۇرتالرنىڭ قۇلالرنىڭ ،ئۇچرىغان پاساتقا ھاياتلىق ،ئىدى

 ...دېگىنىده تهئاالنىڭ ئالالھۇ

 ،كۆرسهتكۈزمىگهنبولسا قارشىلىق بىرىگه -بىر ئىنسانالرنى الله ئهگهر «

 اللهنىڭنامى ۋه ئىبادهتخانىلىرى يهھۇدىيالرنىڭ ،چېركاۋالر ،ئىبادهتخانىلىرى بالرنىڭراھى

 بىر ئايهتنىڭ-40 : ھهج ( »قىلىناتتى ۋهيران ئهلۋهتته مهسجىدلهر يادلىنىدىغان كۆپ

 )قىسىمى

 ۋه قىلمايسىلهر يولىداجىھاد اللهنىڭ ،بولدىكى نېمه سىلهرگه!) مۇئمىنلهر ئى («

 ئۆز ،چىقارغىن شهھهردىنبىزنى زالىم ئاھالىسى بۇ! پهرۋهردىگارىمىز ئى«): قىلىپ دۇئا(

 ئۆزدهرگاھىڭدىن ،قىل مۇيهسسهر قىلغۇچىنى ئىگىدارچىلىق بىر بىزگه دهرگاھىڭدىن

 بالىالرنى ئايالالرۋه ئاجىز ،ئهرلهر ئاجىز دهيدىغان »قىل مۇيهسسهر مهدهتكارنى بىر بىزگه

  )75 : نىسا  (»قىلمايسىلهر جىھاد ئۈچۈن قۇتقۇزۇش

 ھهقىقهتهن باتىل ،يوقالدى) كۇفرى يهنى (باتىل ،كهلدى) ئىسالم يهنى (ھهقىقهت«“

  )81 : ئىسرا (»دېگىن“يۇقىلىدۇ ئوڭاي

 ناگاھان باتىل ،باتىلنىيوقىتىدۇ ھهق ،قىلىمىز ھۇجۇم باتىلغا ئارقىلىق ھهق بىز «

 سۈپهتلىگهن) دهپ نىبارخوتۇ ،بار بالىسى اللهنى! جامائهسى كۇففارالر ئى (،يوقىلىدۇ

  )18 : ئهنبىيا( » !ۋاي سىلهرگه سۆزۈڭالردىن

  )17: رهئد(»قىلىدۇ بايان شۇنداق ئهنه بىلهن مىسال بۇ باتىلنى بىلهن ھهق الله«

 قايىم قىيامهت تاكى ،بولىدۇ ئىچىده جىدهل بىر داۋاملىق ،باتىل بىلهن ھهق

 دوستلۇق ياكى ياشاش بىرلىكته لهنبى بىرى يهنه ، بىرىنىڭ ئۇالردىن. قهدهر بولغانغا

 ! بولمايدۇ قىلغىلى تهسهۋۋۇر ئهسال ئېھتىمالىنى بولۇش ئىچىده
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 پهقهتال ،ئىنسانالرنىڭ پۈتۈن بولغان ئۈچۈن باتىل بىلهن ھهق : بولۇپ تۆتىنچى

 ( فىئىلىياتتا ،  كهلتۈرۈلۈشى يهرگه بىر - خۇمانىزم ـ ئاساسىدا بولغانلىقى ئىنسان

 . خىيالدۇر خام بىر بىرلىشهلمهيدىغان ئهسال ) ئىش غانقىلىنىدى ،قىلمىش

 سىلهرنى كهلسىال قۇلىدىن) كۇففارالر يهنى (ئۇالر«  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال ئالالھۇ

 – 217 : بهقهره ( »ئۇرۇشىدۇ داۋاملىق بىلهن سىلهر قهدهر قايتۇرىۋهتكهنگه دىنىڭالردىن

  )قىسىمى بىر ئايهتنىڭ

 ئۈستۈڭالردىن سىلهرنىڭ ئهگهرئۇالر ؟قىلسۇن ۋاپا ۇقانداقم ئهھدىسىگه مۇشىرىكالر«

. قىلمايدۇ رىئايه نهئهھدىگه ،تۇغقانچىلىققا نه توغراڭالردا سىلهرنىڭ ،قىلسا غهلبه

 يهنى (خالىمايدۇ) تۇرۇشنى ۋهدىسىده (دىللىرىدا ،قىلىدۇ خوش ئېغىزلىرىدا سىلهرنى

 ئۇالرنىڭ).بىلهنتولغان اقنىف ،ئاداۋهت كۈڭۈللىرى بىلهن سۆزلىگىنى چىرايلىق ئاغزىدا

  )8 : تهۋبه ( »پاسىقالردۇر تولىسى

 رازى ھهرگىزمۇ ئۇالرسهندىن كىرمىگۈچه دىنىغا ناساراالرنىڭ ۋه يهھۇدىيالر سهن«

  )قىسىمى بىر ئايهتنىڭ – 120 : بهقهره ( »بولمايدۇ

 ئهھلىنى ھهق ۋه ھهق ، فىرقىنىڭ باتىل ،ئايهتلهر نۇرغۇنلىغان باشقا ۋه بۇ

 ۋاز تهييارلىقلىرىدىن جهڭ ۋه ئۇرۇش ،قىلتاق ،كىرگۈزمىگۈچه قولغا توپتۇلۇق

 . قىلىۋاتماقتا دااللهت كهچمهيدىغانلىقىغا

 راستقا ھهممىسىنى ئايهتلهرنىڭ بۇ كهلگهننى كهرىمده قۇرئان ، ۋهقهلهر كۈنىمىزدىكى

 پئېلى قارىتا مۇسۇلمانالرغا ھېرسهكتىكى بۇسنىيه ،ئۆتمۈشته يېقىنقى. چىقىرىۋاتىدۇ

 پهلهستىندىكى ۋه چېچهنىستان ، بولسا كۈنده بۈگۈنكى ،قهتلىئامالر بېرىلغان

 فىلىپىن ،كهشمىر ،ئارتېرىيه ،ئافغانىستان ،قهتلىئامالر بېرىلغان ئېلىپ مۇسۇلمانالرغا

. سانىيالىغانلىرىمىز بۇيهرده پهقهت بۇالر ،قىلىنغانالر مۇسۇلمانالرغا ھېندونوزىيهدىكى ۋه

 مۇسۇلمانالر ئاستىدىكى نهپرهتلىرى مىللهتلىرىنىڭ نىفاق ۋه كۇفرى ، دهرىجىدىكى شۇ

 ...چېكىۋاتماقتا پهرياد ۋه ئهلهم

 ئادالهت ،دهۋاسى كېلىش يهرگه بىر ئاساسىدا بولغانلىق ئىنسان : بولۇپ بهشىنچى

 گۇناھكار ئهڭ ۋه كافىر ئهڭ زېمىندىكى ،دېگهنلىك بۇ چۈنكى. زىتلىشىدۇ بىلهن

 ئۇچراتقان پاساتقا زېمىننى يهنه ۋه ئىنساننى مۇتتهقى ئهڭ دىكىزېمىن ، بىلهن ئىنسانالر

 بولسا بۇ. بېرىدۇ مهناسىنى كۆرۈش دهرىجىده تهڭ قىلغاننى ئىسالھ زېمىننى بىلهن زالىم

 .مهنبهسىدۇر ئازغۇنلۇقنىڭ ۋه زۇلۇم، 

  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال ئالالھۇ
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 باراۋهر) ساۋابتا هتلىكئاخىر (ئۇالر ؟ئوخشامدۇ ئادهمگه ئادهم پاسىق مۇئمىن  «

  )18 : سهجده ( »ئهمهس

  )35 : قهلهم(  » ؟قىالمدۇق باراۋهر كافىرالربىلهن مۇسۇلمانالرنى بىز «

 قىلغانالر بۇزغۇنچىلىق يهريۈزىده قىلغانالرنى ئهمهللهرنى ياخشى ۋه ئېيتقان ئىمان «

  )28: ساد  (»؟ئوخشاشقىالمدۇق فاجىرالرغا تهقۋادارالرنى ياكى ؟قىالمدۇق ئوخشاش بىلهن

 ۋه ئېرىق ، تىل ، ئهقىدىسى دۈشمهنلىك ۋه دوستلۇق ئىسالمدىكى : بولۇپ ئالتىنچى

 ۋه مۇئمىن :  ئايرىيدۇ قىسىمغا ئىككى بۇ ئىنسانالرنى پۈتۈن قارىماستىن پهرقىگه رايون

 ...كافىر

 يۈزلىگهن نهپرهتلىنىدىغان بىرىدىن بىر ، ئىنسانالر ئهقىدىلهرده باشقا ھالبۇكى

 يهرگه بىر ئارقىلىق پارچىالش ئاز ئهڭ ئىنسانالرنى سهۋهپتىن شۇ. ئايرىلىدۇ الرغاگۇرۇپپى

 .ئىسالمدۇر - كهلتۈرگىنى

. تهقۋالىقتۇر ؛ مىزان بهلگىلىگهن ئۈستۈنلۈكنى ئىسالمدا : بولۇپ يهتتىنچى

 تهقۋالىق پهقهت قارىماستىن رهڭگىگه ۋه يۇرتىغا ،ئېرىقىغا ، تىلىغا ئىنسانالرنىڭ

 پهرقلىق نۇرغۇنلىغان ئىنسانالرنى ،بولسا بۇ. قىلىنىدۇ ېتىبارئ ئۈستۈنلىكىگه

 ئىنسانى تۇرىدىغان پهرقلىنىپ ھهمىشه ئۆلچىمى ئۈستۈنلۈك ۋه ئايرىغان گۇرۇپپىالرغا

 . ئهكسىچىدۇر سېستىمىالرنىڭ

 ئۈممهتنى ،ئهقىدىسى دۈشمهنلىك ۋه دوستلۇق ئىسالمدىكى : بولۇپ سهككىزىنچى

 ئاالھىدىلىكىگه قهلئهلىك بىر قوغدايدىغان ھۇجۇمالردىن نىيمهده ۋه ئهسكىرى تۈرلۈك ھهر

 ...قهلئهدۇر بىر تۇرغان ئايرىپ كافىرالردىن گۇناھكار ئۈممهتنى ، يهنه ئهقىده بۇ. ئىگه

 ئۇالرغا ۋه قىلماسلىققا قوبۇل دۆلىتىنى سىيونىست زېمىنلىرىدا پهلهستىن ،ئۈممهتكه

. ئهمهس باشقىسى ئهقىدىدىن بۇ سىزكىشۈبھى ئامىل بولغان تۈرتكه قىلىشقا دۈشمهنلىك

 بولسا كىرگهن رهۋىشته بىر سهمىمىي ئىسالمغا ،ھهممىسى يهھۇدىالرنىڭ سىيونىست ئهگهر

 بۇ چۈنكى...ياق ئهلۋهتته ؟قىالرمۇ داۋام دۈشمهنلىكى بولغان ئۇالرغا مۇسۇلمانالرنىڭ، 

  : دۇقىلى ئىتائهت ئهمرىگه بۇ تهئاالنىڭ ئالالھۇ مۇسۇلمانالر ھهممه ۋهزىيهتته

  )10 : ھۇجۇرات(  » قېرىنداشالردۇر ) دىندا ( ھهقىقهتهن مۇئمىنلهر «

 قالمىغان ئىشارىتى ئىكهنلىك ھايات ئۆزىده بىلهن بولغانالر ھايات ، زېمىندا

 ، تىرىكلهر ،كۆرىسهنكى... باق ئويالپ پهرقنى ئارىسىدىكى ئۆلۈكلهر ياشاۋاتقان

 قېلىپ باغلىق قهلئهسىگه دۈشمهنلىك ۋه دوستلۇق ئهكسىچه ئۆلۈكلهرنىڭ ياشاۋاتقان

 . قالغانالردۇر
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 قهلبلىرىدىكى پهرزهنتلهرنىڭ مۇسۇلمان ،دۈشمهنلىرى تهئاالنىڭ ئالالھۇ سهۋهپتىن بۇ

 ئاجىز ئىنتايىن ئورنىغا ئهقىده بۇ ۋه قىلىشقا يوق ئهقىدىسىنى دۈشمهنلىك ۋه دوستلۇق

 بۇنى ئهگهر. تىرىشىۋاتماقتا دهسسىتىشكه دوستلۇقلىرىنى جاھىلىيهت قاتار بىر بولغان

 تېخىمۇ ئۈچۈن ئۇالر قىلدۇرۇش داۋام ئىشغالىيهتلىرىنى شۈبھىسىز،ئاشۇرالىسا ئهمهلگه

 . ئاسانلىشىدۇ بهك

 قانداق قارشى بىزلهرگه تاغۇتالر ۋه مىللهتلىرى كۇفرى : بولۇپ توققۇزىنچى

 دۈشمهنلىك قارىتا ئۇالرغا بىزنىڭمۇ ،بولسا نهپرهتلىنىۋاتقان ۋه قىلىۋاتقان دۈشمهنلىك

 . ھهققىمىزدۇر تهبىئىي ئهڭ نهپرهتلىنىشىمىز ۋه قىلىشىمىز

  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال ئالالھۇ

 بىرلىكته قارشى سىلهرمۇئۇالرغا ،قىلغاندهك ھۇجۇم بىرلىكته سىلهرگه مۇشرىكالر «

  )قىسىمى بىر ئايهتنىڭ – 36 : تهۋبه ( »قىلىڭالر ئۇرۇش

 قارشى زۇلۇمغا ئۇچرىغان« : يدۇده مۇنداق توغرىسىدا مۇئمىنلهر

  ) قىسىمى بىر ئايهتنىڭ 39 : شۇرا( » ...تۇرااليدىغانالرغا

 كۈچ ،كۆرهتتى يامان كهمسىتىلىشنى ئۇالر«  : دهيدۇ مۇنداق ئهننهخهي ئىبراھىم

 ».قىالتتى ئهپۇ ) كىشىلهرنى ( بولسا يهتكۈزهلىگىنىده

 بىزگه بىلهن سهۋهبى كىھېرىسمهنلى دۇنياۋى ۋه كۇفىرلىرى ، باتىللىرى ،ئۇالر

 ، نۇرىنى ھىدايهت ۋه ھهق  ،بولساق بىز. نهپرهتلىنىدۇ ۋه قىلىشىدۇ دۈشمهنلىك قارشى

 بۇ. قىلىمىز دۈشمهنلىك ئۈچۈن كۆرسىتىش جهننهتلىرىنى ئاسماننىڭ ۋه زېمىن

 ئالالھنىڭ ئۇالرنىڭ ،بۇ ئېھتىمال. دۈشمهنلىكتۇر بىر خهيرىلىك ھهقىقهتته ،دۈشمهنلىك

 .بوالر سهۋهب بىر ئۈچۈن كىرىشى ئىسالمغا غانبول دىنى

) مۇئمىنلهر (بولغان بىلله ئۇنىڭبىلهن ۋه ئىبراھىم«  : دېگىنىدهك تهئاالنىڭ ئالالھۇ

 بىز ھهقىقهتهن«: ئۇالرقهۋمىگه ۋاقتىدا ئۆز ،نهمۇنىدۇر ئوبدان ھهقىقهتهن سىلهرگه

 ،جۇدامىز -ىنئادابۇتلىرىڭالرد قىلىۋاتقان ئىبادهت قويۇپ اللهنى سىلهر ۋه سىلهردىن

 اللهغائىمان بىر يالغۇز سىلهر تاكى ئۆچمهنلىك ۋه ئاداۋهت ئارىمىزدىكى بىزنىڭ

  )4 : مۇمتهھنه ( »دېدى »قالىدۇ ساقلىنىپ ئهبهدىي قهدهر ئېيتقىنىڭالرغا

 قىلىشى قۇللۇق قۇلغا قۇلنىڭ ياكى ھېرىسمهنلىكى دۇنيا سهۋهبى دۈشمهنلىكنىڭ بۇ

. قىلىدۇ داۋام قهدهر ئېيتقانغا ئىمان ئالالھقا بىر يالغۇز رئۇال دۈشمهنلىك بۇ. ئهمهس

 ئورنىنى ئۆزىنىڭ دۈشمهنلىك بۇ ، ئېيتسا ئىمان ئالالھقا بىر يالغۇز ئۇالر ئهگهر

 ئالالھۇ... قالدۇرىدۇ قېرىنداشلىققا ۋه سۆيگۈ ئورنىنى بولسا نهپرهت ۋه كېلىشىشكه

 زاكات ،ئۆتىسه ناماز ،قىلسا بهتهۋ) كۇفرىدىن (ئۇالر ئهگهر«  : دېگىنىدهك تهئاالنىڭ
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 مهجبۇرىيهتته ۋه ھۇقۇق يهنى (بولىدۇ قېرىندىشىڭالر سىلهرنىڭ جهھهتته دىنىي ،بهرسه

  ) 11 : تهۋبه( » )ئوخشاشتۇر بىلهن سىلهر ئۇالر

 ئارزۇ ياخشىلىقنى ئۈچۈن ھهركىم ۋه ئىبادهت  دۈشمهنلىكىمىز قىلغان ئۇالرغا

 ئۈچۈن ھهركىم ۋه كۇفرى ،شېرىك بولسا شمهنلىكىدۈ قىلغان بىزگه ئۇالرنىڭ. قىلىشتۇر

 . قىلىشتۇر ئارزۇ يامانلىقنى

 .خاستۇر ئالالھقا بولغان پهرۋهردىگارى ئالهملهرنىڭ ھهمد

  تهرجىمىسى مۇنبىرى دهۋهت ۋه تهۋھىد
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 ...ئۈچۈن تاماملىنىشى غهلبىنىڭ ئېمتىھان

 فىدا ئهبۇل

 

 ،ۋهماللىرىڭالرغا بىلهن قهھهتچىلىك ئاز بىر ،بىلهن قۇنچقور ئاز بىر سىلهرنى بىز«

. سىنايمىز چوقۇم زىيانبىلهن يېتىدىغان زىرائهتلىرىڭالرغا ،بالىلىرىڭالرغا ،جانلىرىڭالرغا

) بىلهن جهننهت (سهۋرقىلغۇچىالرغا) زهخمهتلهرگه -زىيان ،مۇسىبهت كهلگهن بېشىغا(

  )155 : بهقهره( » .بهرگىن خهۋهر خۇش

 ،ئېتىلىمىز تهرك سىنالماي بىلهنال قۇيۇش دهپ »ئېيتتۇق ئىمان «ئىنسانالر«

) ئىمانىدا (الله ،سىنىدۇق ھهقىقهتهن بىز ئۆتكهنلهرنى ئىلگىرى ئۇالردىن ؟دهپئويالمدۇ

- 2 : ئهنكهبۇت(» .بىلىدۇ چوقۇم يالغانچىالرنىمۇ) ئىمانىدا (،بىلىدۇ چوقۇم راستچىلالرنى

3( 

 بولۇشىنى قېيىنچىلىقسىز مۇئمىننىڭ ىرب يارتىلغان ئۈچۈن قىلىنىش ئېمتىھان

 ۋه دهرد يهرده بولغان مهۋجۇت ئېمتىھان ھهقىقهتهن ؟مۇمكىنمۇ قىلىش تهسهۋۋۇر

 ئومۇمهن ، ئېمتىھان بىر بولمىغان جاپاسى ۋه مۇشهققىتى. بولىدۇ مهۋجۇت قېيىنچىلىقالر

 بېرىلىدىغان دايولى جهننهت ئۇنداقتا. ئاتىاللمايدۇ دهپ ئېمتىھان ياكى . ئهمهس ئېمتىھان

 ئېمتىھانغا يولىدا جهننهت ئهمما. ئېمتىھاندۇر قاتتىق ئهڭ ۋه قېيىن ئهڭ ئېمتىھان

 ھهتتا. قىلىنغانالردۇر دۇچار ئېمتىھانالرغا قهدىرسىز ۋه ئاددى تولىمۇ ،كىشىلهر كىرمىگهن

 بولغانالرمۇ كافىر ئېمتىھانالرغا خىلدىكى بۇ بولغان مۇپتىال كىشىلهر ، شۇنداقكى

 بۇ  ،مۇسۇلمانالر قىسىم بىر ھهقىقهتهن. سۈننىتى زېمىندىكى ئالالھنىڭ بۇ . ۇكىرىشىد

. كىشىلهردۇر بىچاره سانىغان قىلىنغانلىقىنى ئېمتىھان ئۆزلىرىنىڭ ۋه كىرگهن تۈرگه

 ۋه قېيىنچىلىقى ئۆزلىرىنىڭ سهۋهبىدىن پېقىرلىق ۋه كېسهللىك بىرهر باقسىڭىز قاراپ

 ئىنساننىڭ ھهر ئېمتىھانالر تۈردىكى بۇ ھالبۇكى. دۇئېيتىشى ئىكهنلىكىنى بار دهردى

 بهلكى ، ئهمهس ئېمتىھان ،ئېمتىھانالر تۈردىكى بۇ. ئېمتىھانالردۇر كهلگهن بېشىغا

 نېئمهتلىرىنىڭ بېرىلگهن ئىنسانالرغا ۋه قىلىش ئۈستۈن بىرىدىن بىر ئىنسانالرنى

 پهرۋهردىگارىغا ۋه سىلكىۋېتىشى كاللىسىنى ئىنساننىڭ ۋه چۈشىنىلىشى قىممىتىنىڭ

 . ئۈچۈندۇر قىلىشى ئىتائهت

  )71 :نهھىل(»...قىلدى ئۈستۈن رىزقتا بهزىڭالردىن بهزىڭالرنى سىلهرنىڭ الله«

     ئۈستۈن قانداق بهزىسىدىن بهزىسىنى ئۇالرنىڭ«

 )21:ئىسرا(»...قىلغانلىقىمىزغاقارىغىن
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 ؟قىلىنىدۇ ئېمتىھان قانداق مۇئمىن ، ئۇنداقتا

 ئېمتىھان ئالغان تىلغا يېرىده نۇرغۇن قۇرئاننىڭ يولباشچىمىز لۇغئۇ ،تهئاال ئالالھۇ

 ؟نېمه

 ئىتائهت ۋه ئىبادهت پهرۋهردىگارىغا ،غايىسى يارىتىلىش ئىنساننىڭ شۈبھىسىزكى

 ۋه قويۇلغان توسالغۇالر نۇرغۇن قارشىسىدا ئىتائهت ۋه ئىبادهت بۇ. ئۈچۈندۇر قىلىشى

 بولغان قىممهتلىك ئهڭ ئالالھنىڭ ،قۇلنىڭ ؛ هكئېيتىلغىنىد شهرىفلهرده ھهدىس نهتىجىده

 ئۇنىڭغا ۋه كهلتۈرۈشى قولغا ئېشىپ توسالغۇالرنى كۆپلىگهن) جهننىتىنى ( مېلىنى

 .ئېتىلگهن تهمىن بولۇشى ھهقلىق

 :دهيدۇ مۇنداق) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( ئهلچىسى ئالالھنىڭ

 نىشانىغا ئالسا يول كېچىسى مكى. ئالىدۇ يول قاراڭغۇلىقىدا كېچه ، قۇرقسا كىم «

 مېلى ئالالھنىڭ! قىلىڭالر دېققهت! قىممهتتۇر مېلى ئالالھنىڭ! قىلىڭالر دېققهت . بارىدۇ

 )تىرمىزى(» !جهننهتتۇر

 چۈنكى. كېلىدۇ دۇچ توسالغۇالرغا ۋه قېيىنچىلىق كۆپلىگهن مۇئمىن ھهر ئهلۋهتته

 تهرهپتارلىقىنى لهنىڭال ۋه ئالغان قارشىسىغا ئادىمىزاتنى بارلىق ،مۇئمىن بىر

 ۋه دېگىنىدهك كىشىلهرگه بهزىلىرىنىڭ ئهنسارىالردىن خۇددى . قىلىۋاتماقتا

 باشقا ۋه ئهرهپلهرنى پۈتۈن كىرىشىڭالر ئىسالمغا سىلهرنىڭ ؛ ئاگاھالندۇرغىنىدهك

 بۇ ، قىلىڭالر قارار كۆره ئۇنىڭغا . ئالغانلىقىڭالردۇر تهرىپىڭالرغا قارشى مىللهتلهرنى

 ...ئهمهس قارار بىر بولغان ئاسان ئاقىۋېتى ۋه ئاددى قارار

 قارشىسىغا ئۆزىنىڭ سانلىقنى كۆپ جهزمهن كىشى قىلغان تهرهپدارلىقىنى اللهنىڭ

 بىر قاتتىق تولىمۇ جهزمهن بولسا كىشى ئالغان قارشىسىغا سانلىقنى كۆپ . ئالىدۇ

 ، ىلمهيدىغانلىقىنىب قاچان ھهر سانلىقنىڭ كۆپ پهرۋهردىگارىمىز. كېلىدۇ دۇچ ئېمتىھانغا

 كۆپ ياكى. قىلىدۇ بايان قوشۇدىغانلىقىنى شېرىك ياكى ئهگىشىدىغانلىقىنى گۇمانغا

 خهۋهر ئازدۇرۇلىدىغانلىقىنى تهرىپىدىن سانلىقالر كۆپ كىشىنىڭ ئهگهشكهن سانلىققا

 . قىلىدۇ

  )34 : ئهنفال( » .بىلمهيدۇ ئۇالرنىڭتولىسى) بۇنى (لېكىن...«

 يۇنۇس (»تاينىدۇ پهرهزگىال پهقهت) قىلىشتا ئىتىقاد بۇتالرغا (تولىسى ئۇالرنىڭ...«

 :36(  

  )55: يۇنۇس( » .بىلمهيدۇ) بۇنى  (تولىسى نىڭ) يهنىئىنسانالر (ئۇالر لېكىن...«
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 قىلىساڭ گهئىتائهت) كۇففارالر يهنى (كىشلهر يۈزىدىكى كۆپچىلىك يهر سهن ئهگهر«

 پهقهت ئۇالر ،ئهگىشىدۇ گۇمانغىال پهقهت ئۇالر ،ئازدۇرىدۇ يولىدىن اللهنىڭ سېنى ئۇالر،

  )116 : ئهنئام( » .سۆزلهيدۇ يالغاننىال

 قارشىسىدا سانلىقنىڭ كۆپ ؛ مۇئمىن . ئاشكارا پهرمانى پهرۋهردىگارىمىزنىڭ مانا

 ...بولىدۇ مۇۋاھھىد بىر مۇستازئاف ۋه يىگانه

 ياردهمچى ىغابېسىش پۇختا يهرگه قهدهملىرىنى ۋه بهرگهن ئۈمىد مۇئمىنگه بىر لېكىن

 اللهنىڭ ۋه رهھبهرلىرى مۇئمىنلهرنىڭ بۇيان تارىختىن ؛ بولسا بىرى ئىشالردىن بولغان

 جهننهتكه باشقا ئۇنىڭدىن بولغان قۇللىرى قهدىرلىك ئهڭ ۋه سۆيۈملۈك ئهڭ

 ئېمتىھاندىن خىل بۇ پهيغهمبهرلهرنىڭ ، كىشىلهرنىڭ قىلىنغان كاپالهت كىرىدىغانلىقىغا

 ، باقسا قاراپ بۇرۇلۇپ بىر شۇنداق ئارقىسىغا مۇئىمن بىر. ئىبارهت نبولىشىدى ئۆتكهن

 پهيغهمبهرلهرنىڭ نهچچىلىگهن يولدا مۇشهققهتلىك بۇ تۇرىۋاتقان ئۈستىده ئۆزى

 ، تاشالنغان تۈرمىگه بهزىلىرى ، ئېتىلغان ئوتقا بهزىلىرى. كۆرىدۇ ئۆتكهنلىكىنى

 بىزنىڭ بهزىلىرى ۋه ئۆلتۈرۈلگهن ىنىپبوغۇزل بهزىلىرى ، قوغالنغان يۇرتىدىن بهزىلىرى

 نۇرغۇن ھهتتا ۋه تارتقان جاپاالرنى نۇرغۇن ئوخشاش باشلىقلىرىمىزغا ۋه رهھبهرلىرىمىز

 .  يولۇققان سۇيقهستلهرگه قېتىمالپ

 ئى : دېدىمكى مهن : قىلىدۇ رىۋايهت ) ئهنھۇ رهزىيهلالھۇ ( سهئد ساھابىلهردىن

  : ئېيتتىكى ؟ كىم بولغىنى قاتتىق ئهڭ ىھانىئېمت/ باالسى كىشىلهرنىڭ ، رهسۇلۇلالھ

 دىنىغا ،  كىشى . مۇئمىنلهردۇر قهدهم قهدهممۇ كېيىن ئاندىن ۋه پهيغهمبهرلهر «

 ئهڭ باالسى بولسا مۇستهھكهم ۋه كۈچلۈك دىنى. قىلىنىدۇ ئېمتىھان/ ئۇچرايدۇ باالغا كۆره

 دۇچ ئېمتىھانغا/يولۇقىدۇ غاباال مىقدارىچه دىنى ، بولسا ئاجىزلىق دىنىدا . بولىدۇ ئېغىر

 ، قهدهر بهرگهنگه قويۇپ ئۇنى  نىھايهت . ئىزلهيدۇ داۋاملىق كىشىنى ئۇ باال . كېلىدۇ

 ماجه ئىبنى سۈننهن( » .يۈرىدۇ ھالدا بولمىغان خاتاسى زېمىندا قۇل  بىلهن بۇنىڭلىق

3249(  

 دېگهن » هنئهگىشىم يولىغا پهيغهمبىرىمنىڭ ۋه مۇئمىنمهن مهن«  ؛ بولسا ئۇنداق

 مۇشهققهتلهرگه ۋه قېيىنچىلىق كهلگهن دۇچ پهيغهمبهرلهر چوقۇم ؛ مۇئمىن بىر ھهر

 ھهقىقىي ، بولسا مۇئمىن بىر يولۇقمىغان مۇشهققهتلهرگه ۋه قېيىنچىلىق . يولۇقىدۇ

 .ئهمهس مۇئمىن

 ئى ، كېلىپ يىنىغا نىڭ ) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ كىشى بىر

 . دېدى كۆرىمهن ياخشى بهك سېنى مهن ) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( الھرهسۇلۇل

 باالغا ، كۆرسهڭ ياخشى مېنى ئهگهر ) : ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( ئهلچىسى اللهنىڭ
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 ، باال كىشىگه كۆرگهن ياخشى مېنى ، قىلىمهنكى قهسهم . تهييارالنغىن بىلهن سهبىر

  )1586 سهھىھه سىلسىله . ( دېدى كېلىدۇ زتې سۇدىن ئاققان جىلغىغا چوققىدىن

 ئېمتىھانالر ۋه مۇسىبهت ،باال شىددهتلىك كهلگهن بېشىغا مۇئمىننىڭ بىر ، ئومۇمهن

 ۋه باال . نامايهندىسى ئىكهنلىكىنىڭ ئىگه ئىمانغا بىر يۈكسهك ۋه كۈچلۈك ئۇنىڭ، 

 ئهمهلىيهتته .قىلىدۇ دااللهت ئاجىزلىقىغا ئىماننىڭ بولسا ئازلىقى قېيىنچىلىقالرنىڭ

 ئۇ ، بولسا ئاجىز ۋه ئاز دهرىجىده قانچىلىك باالالر ۋه مۇسبهت كهلگهن بېشىغا بىراۋنىڭ

 . ئازدۇر ۋه ئاجىز دهرىجىده شۇ ئىمانىمۇ كىشىنىڭ

 ھاكىم زېمىندا سۆزىنى اللهنىڭ مۇئمىن بىر ؛ مۇنداق مهناسى بۇنىڭ ئهسلىده

 قانچىلىك ۋه يولۇقىدۇ ئېمتىھانالرغا دهرىجىده شۇ بولسا مهشغۇل قانچىلىك ئۈچۈن قىلىش

 ۋه دهردى كىشىنىڭ ئۇ ئاقىۋهتته بولسا قىلغان كۈرهش ئاز قانچىلىك ۋه تارتسا دهرت ئاز

 ئىگه دهۋاسىغا ئۇنىڭ ئېمتىھانى كىشىنىڭ شۇنداق مانا . بولىدۇ ئاز قېيىنچىلىقىمۇ

 بهك ئهڭ كىشى ئۇ يېپىشسا مهھكهم دهۋاسىغا ئۆزىنىڭ كىمكى . بولىدۇ مىقداردا بولغان

 ئايهتلهرنىڭ ۋه ھهدىسلهرنىڭ بۇ.كىشىدۇر چهككۈچى مۇشهققهتلهر ۋه تارتقۇچى دهرت

 . مۇشۇنداقتۇر ئهسلىده مهنىسى

 قىلىنمىغان ئېمتىھان بىلهن مۇشهققهت ۋه باال ، قېيىنچىلىق تۈرلۈك بۇ ، كىمكى

 سۇنغان دايۇقىرى بىز چۈنكى . كېرهك تارتىشى ھېسابغا ئۆزىنى كىشى ئۇ ، بولسا

 مۇشهققهتلهر ۋه قېيىنچىلىق دىن بۇ ، چۈشىنىلىدىغىنىدهك ئايهتلهردىن ۋه ھهدىسلهردىن

 بىر بولغان كۆپ قېيىنچىلىقلىرى ۋه مۇشهققىتى دهۋا بۇ . دىندۇر بىر يۈكلىنىدىغان

 كېرهك ئۇنتۇماسلىق ئىكهنلىكىنىمۇ جهننهت ئاخىرىنىڭ قېيىنچىلىقالرنىڭ ئهمما . دهۋادۇر

 بولۇشىمۇ مهۋجۈت قاچان ھهر چهككهنلهرنىڭ مۇشهققهتلهرنى بۇ بۇيان تارىختىن نئومۇمه. 

  ...باغلىق بۇنىڭغا ئهسلىده

 ... » جهننهت « ۋه » رازىلىقى « اللهنىڭ

 جهڭ ئارىسىدىكى ئىسالم ۋه كۇفرى . بولغان مۇشۇنداق بۇيان تارىختىن ھهقىقهت بۇ

  : قىلىدۇ داۋام قهدهر غانغاقالمى كۇفرى ۋه شېرىك- فىتنه زېمىندا كۈرهش ۋه

 بىلهن ئۇالر قهدهر قويۇلغانغا يولغا دىنى اللهنىڭ ۋه زىيانكهشلىكتۈگىگهن تاكى «

 دۈشمهنلىك باشقىالرغا قىلغۇچىالردىن زۇلۇم ،توختاتسا ئۇالرئۇرۇشنى ئهگهر ؛ئۇرۇشۇڭالر

  )193 : بهقهره( » .بولمايدۇ قىلىشقا

 ئىكهنلىكىمۇ زۆرۈر قىلىشنىڭ ياردهم مۇشهققهتلىك ۋه قېيىن بۇ ئهسلىده

 اللهنىڭ ئۇنىڭ بولسا بولغان تهسلىم اللهقا كىمكى . كېلىدۇ مهيدانغا تهسلىمىيهتتىن

 اللهقا ؟ بولىدۇ قىلغىلى تهسهۋۋۇر قانداقمۇ كېتىشىنى چىقىپ سىرتىغا بۇيرۇقىنىڭ

 ، غائايال ، مالغا ، دۇنياغا ؛ كىشى بىر دېگهن مۇسۇلمانمهن مهن ۋه بولغان تهسلىم
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 خىزمهتكه ۋه ماشىنىغا ، خوتۇنغا ۋه ئۆيگه ، كۈمۈشكه ۋه ئالتۇن ، تاماشاغا ۋه لهززهتكه

  ؟ مۇمكىن بولۇشى تهسلىم قانداقمۇ شهرتلىرىگه تۇرمۇش، 

 . ئالالھتۇر پهقهت يول يىگانه بولغان الزىم بولۇشى تهسلىم ئىنسان

 بىر ۋه بولماسلىقىنى ئىگه دهۋاسىغا اللهنىڭ مۇسۇلماننىڭ بىر بولغان تهسلىم اللهقا

 اللهقا مهن كېيىن ئاندىن ۋه بولۇشىنى مهشغۇل بىلهن ئىشلىرى ئۆز چىقىۋېلىپ چهتكه

  ! مۇمكىن چۈشهندۈرۈش قانداق دېيىشىنى بولدۇم تهسلىم

 زۆرۈر بۇنىڭ ۋه ئۈندىگهن بولۇشقا ئىگه دهۋاغا بۇ كىشىنى بىر مۇسۇلمان مانا

 .  ئىبارهت مۇشۇنىڭدىن مۇئاڭ قويغان ئوتتۇرغا ئىكهنلىكىنى

 ئۆزىمىزگه ۋه سېلىشىمىز نهزهر بىر شۇنداق ئۆزىمىزگه بىزلهر ، دېمهككى

 ئهۋالتالرغا ، ئائىلىگه ، كهسىپكه ، ئىشقا بىر راھهت ئىنتايىن ئهگهر . كېرهك كېلىشىمىز

 ھېس ئىكهنلىكىنى مهۋجۈت خاتالىقنىڭ بىر يهرده بۇ بولساق ئىگه مۈلككه ۋه مال، 

  . كېرهك چۈشىنىشىمىز الزىملىقىنى ىزنىڭقىلىشىم

 مۇئمىن ، يۈرىۋاتقان خالىغانچه ، ئالغان ئهۋج كۇفرى زېمىندا ، مۇئمىن بىر چۈنكى

 سېلىنىپ ئىسكهنجه كهبى ھايۋانالر بولمىغان قىممىتى ھېچبىر يهرده ھهممه قېرىنداشلىرى

 تۇرمۇشىدا نىمىزدهكۈ ئۇشبۇ قىلىنغان ئهسىر تاشلىنىپ تۈرمىلهرگه ، ئۆلتۈرۈلىۋاتقان

  . كېرهك سۈرمهسلىكى ۋه سۈرهلمهيدۇ راھهت ھېچقاچان

 . دېگهنلىك بار مهسىله بىر ئىمانىدا كىشىنىڭ بۇ ، بولسا بولغان بار راھهت ئهگهر

 قهلبى پهقهت ياكى . دېگهنلىك بار مهسىله بىر قويۇشىدا ئوتتۇرغا ئهمهلده ئىمانىنى

 ئالىملىرىنىڭ سۈننهت ئهھلى ئىمان بۇ . خاتىرجهم سهۋهبلىك ئېيتقانلىقى ئىمان بىلهنال

 . ئهمهس ئىمان بىر مهقبۇل يېنىدا

 بولسا يوق دهردى ۋه قېيىنچىلىق ھېچبىر ۋه راھهت تۇرمۇشىدا مۇئمىننىڭ بىر ياكى

 ئهمهلىيهتته . دېگهنلىكتۇر قىلمايۋاتىدۇ ئىجرا ۋهزىپىلىرىنى كافىرالر  مهنىسى بۇنىڭ، 

 بىر مۇكهممهل ۋهزىپىلىرىنى كافىرالر كۈنىمىزده چۈنكى . رۈنمهيدۇكۆ توغرا بهك تهرهپ بۇ

 پۈتۈن بولغان بار زېمىندا بولسا ئىسپاتى چوڭ ئهڭ بۇنىڭ . بېجىرىشمهكته شهكىلده

 . باشقۇرۇلىشىدۇر بىلهن تۈزۈلمىلهر بولمىغان ئىسالمى دۆلهتلهرنىڭ

 ئادا ۋهزىپىلهرنى چۈشكهن ئۈستىمىزگه ،بىزلهر بولغان مۇئمىن ئهمما

 . كهلمهيۋاتماقتا باال ۋه قېيىنچىلىق ھېچبىر بېشىمىزغا ئۈچۈن قىلمىغانلىقىمىز

 بىر ، بولسا دهلىلى چوڭ ئهڭ قىلمىغانلىقىمىزنىڭ ئادا ۋهزىپىنى چۈشكهن ئۈستىمىزگه

 تۈرمىلهرنى مۇئمىنلهر نۇرغۇنلىغان. سانىدۇر مۇسۇلمانالرنىڭ دېيىلگهن مىليارد يېرىم

 بولغان مهجبۇر قېچىشقا يۇرتىدىن ئۆز نۇرغۇنلىرى ۋه چېكىۋاتقان ئاسارهت ، توشقۇزغان
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 قىسىم بىر ۋه سانى مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ سىزچه. ياشاۋاتىمىز بۆلىكىده زامان بىر

 زىتلىق بىر ئارىسىدا قېيىنچىلىقالر ۋه ئهرزىيهت بۇنچه كهلگهن بېشىغا مۇسۇلمانالرنىڭ

  ؟يوقمۇ

 بىزلهر ئهجهبا . كهچۈرهيلى كۆزدىن بىر ئۇبدان ئۆزىمىزنى بۇرۇن ھهممىدىن

 ئۆزىمىزنى ياكى ؟قىلىۋاتامدۇق ئادا ۋهزىپىلهرنى ئىسالمى چۈشكهن ئۈستىمىزگه

 قاتارلىق تۇتۇش روزا ۋه ئوقۇش ناماز ، ئېلىش تاھارهت دىننى ۋه ئالداۋاتامدۇق

 ئارالشمايدىغان رهھبهرلىكىگه ، سېستىمىسىغا ھاياتلىق ، تاپقان تهشكىل ئهمىرلهردىن

 ئهھمىيهت شهكلىگه كهچۈرۈش تۇرمۇش ئىنسانالرنىڭ ، قىلمايدىغان مۇداخىله تۇرمۇشقا ۋه

  !ئويالۋاتامدۇق دهپ دىن بىر بهرمهيدىغان

 ..راجىئۇن ئىلهيھى ئىننا ۋه لىلالھى ئىننا

 تهكلىپ ئىشالرغا مۇشهققهتلىك ۋه قىلىش ئهمىر جىھادقا (ئهلۋهتته سىلهرنى بىز «

 جىھاد) يولىدا اللهنىڭ (سىلهرنىڭئىچىڭالردىن تاكى ،سىنايمىز) بىلهن قىلىش

 ،بىلگهنگه چىداشلىقبهرگۈچىلهرنى) مۇشهققهتلىرىگه جىھادنىڭ (ۋه قىلغۇچىالرنى

  )31 : مۇھهممهد( » .قهدهر بولغانغا ۋاقىپ سىرلىرىڭالردىن

 

 كۈنىمىزدىكى ئېمتىھان بۇ ئهمما . ئىبارهت ئېمتىھاندىن ھاياتى مۇئمىننىڭ

 ياكى كهمتۈكلۈك ، پېقىرلىق ، سىالق- ئاغرىق قىسىم بىر ۈشهنگىنىدهكچ كىشىلهرنىڭ

 ئادىمىزاتنىڭ ياكى قىلغان ئۈستۈنلۈك ، ئوخشىماسلىق ئارىسىدىكى ئىنسانالر الله

  . ئهمهس باالالر ۋه قېيىنچىلىق بهرگهن يۈز سۈپىتىده زۆرۈرهتلىرى

 ...قازانغۇچىدۇر مۇئمىن بىر ھهر ؛ كېرهك ئۇنۇتماسلىق شۇنىمۇ

  ...قويمايدۇ يوقىتىپ ھېچقاچان ۇئمىنم

 جهڭ ) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( ئهلچىسىگه ۋه اللهقا ، قويىدىغانالر يوقىتىپ

  . كىشىلهردۇر قىلغان ئېالن

 ،ياخشىدۇر ئىشى ھهممىال ئۇنىڭ . ھهيرانمهن ئىشلىرىدىن بهندىنىڭ مۇئمىن مهن «

 ، يهتسه باياشاتلىق مۇئمىنگه گهرئه . ئهمهس ئۇنداق باشقىالر مۇئمىنلهردىن لېكىن

 قىلىدۇ سهۋر يهتسه قاتتىقچىلىق ئۇنىڭغا ئهگهر ، ياخشىدۇر ئۇنىڭغا بۇ . قىلىدۇ شۈكۈر

 )مۇسلىم(» . ياخشىدۇر ئۈچۈن ئۇنىڭ بۇمۇ، 

) ئىبارهت بولۇشتىن شهھىد ياكى قىلىش غهلبه (بىزنىڭ سىلهرپهقهت ‹،ئېيتقىنكى «

 ئۆز سىلهرگه اللهنىڭ بىزمۇ ،كۈتۈۋاتىسلهر رىشىشمىزنىبىرىگهئې ئاقىۋهتنىڭ خىل ئىككى

 جازالىشنى سىلهرنى ئارقىلىق قولىمىز بىزنىڭ چۈشۈرۈشىنىياكى ئازاب دهرگاھىدىن
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 زىمىزگه ئۆز (ئهلۋهتته بىزمۇ ،كۈتۈڭالر ) ئۆزهڭالرغاكهلگهننى ( سىلهرمۇ ،كۈتۈۋاتىمىز

  )52 : تهۋبه( » .  ›كۈتهيلى )كهلگهننى

  

  تهرجىمىسى مۇنبىرى ۋهتده ۋه تهۋھىد
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 ئانا يىغال ئۈچۈن دىن بىر بولمىغان يىغاليدىغىنى
 مهقدىسى ئهل مۇھهممهد ئهبۇ

  

 ئهسال ياشلىرىڭنى كۆز تۆككهن بۇيان ئېلىنغىنىمدىن قولغا ... ئهسال ؟ ئۇنتۇشمۇ

  ...ئۇنۇتمايمهن

 تېخىمۇ ئالدىدا شاتكىلىرىرى تۈرمىنىڭ كهلگىنىڭده كۆرگىلى قېتىم ھهر مېنى ۋه

 قالمايدىغان ئۆكسۈپ چېھرىمده كۆرۈشۈمده ھهر سېنى ... ياشلىرىڭنى كۆز ئالغان ئهۋج

  ...قارىماي تهبهسسۇمۇمغا

 دهپ يوق قىممىتى ۋه ئهھمىيىتى نهزىرىمده مېنىڭ ياشلىرىڭنى كۆز ! ئانىجانىم

  ...ھهرگىز ... قالمىغىن ئويالپ قهتئىي بولسىمۇ ئازراق

  ...بىلىدۇ ھهممىسى يېقىن يىراق ھۆرمىتىمنى ۋه مۇھهببىتىمنى بولغان ساڭا

 ھهر ئۈچۈن بىز دىنى نىڭ الله ! ئانىجان ئىدىمغۇ ئېيتقان قېتىمالپ قانچه ساڭا ئهمما

 ... سۆيۈملۈك كىمدىن ھهر بىزگه تهۋھىدى نىڭ الله ۋه ... قىممهتلىك  ئىشتىن قانداق

 ئانىجانىم بىل ، بولسام بولغان سهۋهب ارتىشىغائ ياشلىرىڭنىڭ كۆز ۋه قايغۇ ئهگهر

 تۈرمىده ئېيتقىنىمدهك قايتا – قايتا ئىلگىرى ساڭا ... قىلغىن سهبر ... مۇشۇ ئۆزۈرۈم

 ئىبارهت تهۋھىدىدىن ۋه دىنى نىڭ الله ئۇ ... ئۈچۈن غايه بىر ئۇلۇغ سهۋهبى بولۇشۇمنىڭ

  ...ئانىجان يۈرگىن ئىلىپ بىلهن ئىپتىخار ئۇنۋانىنى شهرهپ بۇ. 

  !ئانا قورقىسهن ئۈچۈن نه«

 ...دېدۇق دهيدىغىنىمىزنى

  ،قىلغىن تهبهسسۇم يهنىال سهن

  ...ئارىسىدىن ياشلىرىڭ كۆز

  ،ئوغلۇڭنى سۆيۈملۈك شۇ

 كهلتۈرىدىغان ساڭا ئۇنى كۈن بىر

 » ...قىلغىن ئامانهت كېچىلهرگه

 

 كۆرۈشۈش ...  سهنكېلى كۆرگىلى مېنى بېسىپ مۇساپىلهرنى ئۇزۇن تۇرۇپ تۇرۇپ

 پاراڭلىرىنى ئانىالرنىڭ باشقا ئارقىسىدىن تاملىرىنىڭ تۈرمه كۈتكهچ كېلىشىنى ۋاقتىنىڭ

 جىنايهتلىرىگه قېرىندىشىنىڭ ، يولدىشىنىڭ ، پهرزهنتلىرىنىڭ . قالىسهن ئاڭالپ
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 ، ئېلىۋىلىش بىلهن زورلۇق ، باسقۇنچىلىق ، ئوغرىلىق كۆپچىلىكى ... مۇناسىۋهتلىك

 ، يولىدا ھاياتى دۇنيا باققىنا ئويالپ. گۇناھالر باشقا ۋه جىنايهت ، دۇرغۇچىھوشسىزالن

 نهقهدهر گۇناھالر بۇ قۇلۇپلىغان ئىچىگه تېمى تۈرمه يىلالر ئۇزۇن قىلغۇچىسىنى سادىر

 ئارىسىدىكى تۇققانالر ... قويغۇچى نۇمۇسقا نهقهدهر ۋه قىلغۇچى دهپسهنده ئىززهت

 زور ، قىلغان ۋهيران دوستلۇقالرنى ، ولغانب سهۋهب ئۈزۈلىشىگه مۇناسىۋهتنىڭ

 دۇنيا پانى ئۈستىگه ئۇنىڭ ... گۇناھالر بولغان سهۋهب چىقىشىغا فىتنىلهرنىڭ

  ...يولىدا شهھۋهت بىر قويىدىغان خىجالهتكه ۋه ئۇرىدىغان پهسكه ... مهقسىتىده

 ، چۈشهندۈرگىنىمدهك قېتىم نهچچه ساڭا بۇرۇن ... ئانىجان بىز لېكىن

 بىزنىڭچه زاماندا بىر ئۆرىگهن يۈز بېرىشتىن ياردهم دىنىغا نىڭ الله كۆپى الرنىڭئىنسان

 ... ئهيىپلىنىۋاتىمىز بىلهن گۇناھ بىر ئىپتىخارالندۇرىدىغان ۋه قىممهتلىك تولىمۇ

 رازى ھاياتقا بىر ئىچىدىكى خورلۇق ، ئهگكهن بويۇن زهربىلىرىگه تاغۇتنىڭ ئىنسانالر

 تالالشقان سۈكۈناتنى بىر قۇتقۇزىدىغان مۇشهققهتلهردىن لدىكىيو بۇ ئۇالرنى ... بولۇشقان

 ۋه پهخىرلىنىشىڭ بىلهن ھهدىيهسى قىممهتلىك بۇ كۆرگهن اليىق بىزگه نىڭ الله... 

 ھاياتىمىزنى يولدا بۇ بولۇپ ساباتلىق يولدا بۇ ئۇنىڭدىن ۋه ... كېرهك بولۇشۇڭ مهغرۇر

 ئىالھه ال«  ) گۇناھىمىزنىڭ ( ىمىزنىڭدهۋاي ساڭا . كېرهك تىلىشىڭ ئاخىرالشتۇرۇشىنى

 سۆزلهيدىغان نېرىغا بۇنىڭدىن ، بهس ... ئىدىم چۈشهندۈرگهن ئىكهنلىكىنى » ئىللهلالھ

  !يوق سۆزىمىز

 ، ئىشىكلىرىگه كامىرىمىزنىڭ ... بولىمىز مهشغۇل كۆپ ئۈچۈن چۈشهندۈرۈش بۇنى

 بىلمىگهنلهر بۇنى...  يازىمىز بۇنى ھهمىشه ئانكىتلىرىمىزغا ۋه خاتىره تۈرمىدىكى

 بۇنى قاچانكى ... بىلهن ئۈمىد دېگهن بوالر ئىشىكى كىرىش بىر ، مۇقهددىمه بىر ئۈچۈن

 بوالمدىكهن گۇناھ دېيىش ئىللهلالھ ئىالھه ال “ ئهسكهرلهر ۋه ساقچى تۈرمىدىكى توۋلىساق

  ...مهنسىتمهيدۇ بىزنى دهپ” ؟ 

 شۇنداق ئۆزلىرىنى ... ىشىدۇدېي ” دهيمىز ئىللهلالھ ئىالھه ال بىرىمىز ھهر بىز “

  ...ئويلىشىدۇ

 بۇ ، يۈكلهيدىغانلىقىنى مهسئۇلىيهتلهرنى زور كىشىگه كهلىمىنىڭ ئۇلۇغ بۇ ئۇالرغا

 قىلغان ئىقرار ئۇنى كهلىمىنىڭ بۇ . چۈشهندۈرىمىز بارلىقىنى شهرتلىرى كهلىمىنىڭ

 تلهرنىمهسئۇلىيه مۇھىم تولىمۇ بولغان كېرهك قىلماسلىقى ۋه قىلىشى كىشىگه

 ئىكهنلىكىنى تهدبىقالشتا ، ئهمهس سۆزلهشته ئۇنى مهسىلىنىڭ ... يۈكلهيدىغانلىقىنى

  .چۈشهندۈرىمىز

 كۈندۈز كېچه ئۈچۈن يېقىتىش قىممهتلىرىنى ئۇلۇغ ئۇنىڭ ۋه سۆز بۇ ئۇالرغا ئاندىن

 ئۇنىڭ ، تهۋھىدكه كهلىمه ... قىلىمىز بايان تىرىشۋاتقانلىقىنى قانداق دېمهي
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 قانداق دۈشمهنلىرىگه تهۋھىدنىڭ كهلىمه ئاچقان ئۇرۇش ئهھلىگه ئۇنىڭ ۋه ادوستلىرىغ

 قارشى ئۇنىڭغا قارىماي قىلغانلىرىغا تهلهپپۇز سۆزنى بۇ ... قىلغانلىرىنى ئهسكهرلىك

  ...چۈشهندۈرىمىز ئاچقانلىرىنى ئۇرۇش قانداق

 ، قىلغان جهڭ ئۈچۈن بولۇشى ئۈستۈن كهلىمىنىڭ بۇ ... سۆز بىر ئۇلۇغ تولىمۇ بۇ

 بهرگهن بهرداشلىق ئهرزىيهتلهرگه يولدا ئۇ ... قىلغان سهرپ يولىدا ئۇنىڭ ئۆمۈرلىرىنى

 قاتارىدىن ئۇالر بىزنى نىڭ الله بىز ... بار ئهسكهرلىرى بهرگهن جان يولىدا ئۇنىڭ... 

  )ئامىن ئالالھۇممه ... ( تىلهيمىز قىلىشىنى قوبۇل

 قىلغانالر جهڭ ئۈچۈن بولۇشى ئۈستۈن تهۋھىدنىڭ كهلىمه ... سهپته قارشى ۋه

 ، قىلغان خىالپلىق كهلىمىسىگه تهۋھىد ... قىلغانالر دۈشمهنلىك ئۇنىڭغا ، بولغىنىدهك

  ...قىلغانالر ياردهم قانۇنلىرىغا تاغۇتالرنىڭ ، دىنىغا كافىرالرنىڭ

 بىرىگه بىر قهدهر بۈگۈنگه كۈندىن ياراتقان كائىناتنى الله ، سهپ ئىككى بۇ مانا

 دۈشمهن بىرىگه بىر ... تائىپه ئىككى بۇ مانا . سهپ ئىككى قىلغان كۈرهش قارشى

 قىلغان دۈشمهنلىك بىرىگه بىر ئۈچۈن قىلىش رازى رهببىنى بىرى ھهر ... تائىپه ئىككى

  ...تائىپه ئىككى

 ئاچچىق . بولىدۇ قىلغانلىرىمۇ قوبۇل ئۇنى ئاڭالپ چۈشهندۈرگهنلىرىمىزنى بۇ

 ئوخشىغان بۇنىڭغا ۋه پهرزهنت ، رىزىق ئاخىردا ئهمما ... ىشىدۇقىل ئېتىراپ ھهقىقهتنى

 مۇشرىكلهرگه ، كهلتۈرۈپ شېرىك مهقسهتته ئۇ . سۈرىشىدۇ ئىلگىرى باھانىلهرنى

 الله ... ئېيتىمىز ئاقمايدىغانلىقىنى ھېچبىرىنىڭ ئۆزۈرلىرىنىڭ بۇ بولغان ياردهمچى

   :ندۇرمىدىمۇئاگاھال دهپ مۇنداق بىزلهرنى توغرىسىدا بۇ تهئاال

 دۈشمهن سىلهرگه بالىلىرىڭالردىن ،ئاياللىرڭالردىن سىلهرنىڭ! مۆمىنلهر ئى «

 )14/تهغابۇن،64( » .قىلىڭالر ئېھتىيات ئۇالردىن ،بار بولىدىغانلىرىمۇ

  :دېمىدىمۇ مۇنداق رهببىمىز يهنه ۋه

 يېقىلغۇ تاشالر ۋه ئىنسان چاقاڭالرنى ـ باال ۋه ئۆزۈڭالرنى! مۆمىنلهر ئى «

 دوزاختىن بولغان مۇئهككهل پهرىشتىلهر قول قاتتىق قىلمايدىغان رهھىم ،دىغانبولى

 ئىجرا شۇنى بۇيرۇلسا نېمىگه ،چىقمايدۇ بۇيرۇقىدىن نىڭ الله پهرىشتىلهر ئۇ ،ساقالڭالر

 )14/تهھرىم،66(» .قىلىدۇ

 بىلىمىزكى ئهمما . تۇرىدۇ چىڭ باتىلىدا ۋه گۇناھىدا كىبىرلىنىپ تېخى بهزىلىرى

 بۇ قىلىدىغان بىئارام پهرۋهردىگارىنى ھهم ۋه ئۆزلىرىنى ھهم دۈشمهنلىرىنىڭ الله

  ...ئهمهس قاالرلىق ھهيران ھېچ چىدىيالمايدىغانلىقى سۆزلىرىمىزگه



 تهۋھىد ۋه دهۋهت مۇنبىرى
 

www.jennetyoli.com 28 

 سىقىلىپ دىللىرى ئىشهنمهيدىغانالرنىڭ ئاخىرهتكه ،ئېلىنسا تىلغا الله يالغۇز «

»  .كېتىدۇ بولۇپ خۇش رئۇال ،ئېلىنسا تىلغا مهبۇدالر باشقا تىن الله. كېتىدۇ

 )45/زۇمهر،39(

 چوڭچىلىق ، غهزهپلىنىشى چۈشهندۈرگىنىمىزده ئىكهنلىكىنى بۇ گۇناھىمىزنىڭ

  ؟دېمىدىمۇ مۇنداق تهئاال الله . ئهمهس ئىش قالىدىغان ھهيران قىلىشى

 ئىالھ ھېچ باشقا تىن الله بىر«: ئۇالرغا ،ئىدىكى مۇشۇنداق ھهقىقهتهن ئۇالر «

 »تارتاتتى باش قىلىپ تهكهببۇرلۇق) تهۋھىدتىن كهلىمه (،يىلسهدې) دهڭالر (»يوق

 )35/ساففات،37(

 ئالدىدا كۆزنىكى تۈرمىنىڭ خوشلىشىۋېتىپ بىلهن مهن ھېيتىدا قۇربان مۇبارهك

 قىلىدۇ تهبهسسۇم قاچان ھهر مېنى ... ئۇنۇتمايمهن ئهسال ئهسال ياشلىرىڭنى كۆز تۆككهن

 مېنى پهرىشانلىقىڭنى ۋه قايغۇڭنى سېنىڭ ... ئانىجانىم قالمىغىن ئويالپ دهپ

  ...ئهمهس توغرا بۇ ... ھهرگىز ... قالمىغىن ئويالپ دهپ چۈشىنهلمهيدۇ

 كۆز بۇ ۋه . قىلىمهن ئارزۇ ئۇنتۇلدۇرۇشنى مۇددىتىمنى كېسىم ساڭا مهن ئهكسىچه

 . قىلىمهن ئارزۇ ساقلىشىڭنى ئۈچۈن قىممهتلهر ئۇلۇغ تېخىمۇ قايغۇڭنى بۇ ، ياشلىرىڭنى

 . سورايمهن سۇئال بۇنىڭدىن ئۇنىڭدىن ئۈچۈن كهتكۈزۈش قايغۇسىنى تۈرمىنىڭ سهندىن

 ۋهھاكازاالر غهلۋىلىرىدىن ئۇالرنىڭ ۋه بالىالردىن گاھىدا دوستلىرىمدىن ۋه دادامدىن گاھىدا

 جىم ۋاقتىڭدا سۆزلىگهن ھهققىده تهرهپدارلىرى ئۇنىڭ غهزهپلىنىپ تاغۇتقا بهزىده... 

  ! دهپ قېلىشمىسۇن ئاڭالپ سېنى ... قىلىمهن رهتئىشا تۇرۇشىڭنى

  :يازدىم بىرقهسىده باشالنغان مۇنداق ئاتاپ ساڭا كۈنى ئۇ

  

  ،يىغال كۈنگه قارا بۇ ، ئانا ئهي ئهمهس ماڭا«

  .يىغال دىنغا خهسته قالمىغان يىغاليدىغىنى

  ،مېنى چۆكتۈرهلمهيدۇ تىز تۈرمىلهر زۇلمهتلىك بۇ

  .ھاياتىمنى پۈتۈن رهھمانغا ئاتىغانمهن ، مهن

  ،خورلۇقتىن ئهال تېخىمۇ دېگىنىڭ تۈرمه

  .مىللهتتىن بىر چۆككهن تىز ، ئهگكهن باش خورلۇققا

  ،قامىيالماس تۈرمىلهر داۋايىمنى ئۇلۇغ مېنىڭ

  .ئۆچۈرهلمهس كۈچ ھېچبىر نۇرىنى ئۆچمهس ئۇنىڭ

  ،ئارىسىدا زهنجىرلهر ئهركىنمهن يهنه قارا
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  .يولىدا ھهق ىزمىتىخ ، قامچىلىغان رۇھىمنى

  ،نېمهمىش كىشهن ، زهنجىر ! ئانىجان ھۆرمهن مهن

 ...ئهگمىش بويۇن خالىقىمغا ، يېشىڭنى كۆز ساقال سهن

 » ...ئانىجانىم بولسۇن ساالم ساڭا

 

 ۋه ئهگهشكهنلهرنىڭ ئۇالرغا ، ئهلچىلهرنىڭ ، ماھىيىتىنى يولنىڭ بۇ ساڭا

 ئۈچۈن نېمه يىغا بۇ ئۇنداقتا . تىرىشتىم اقىلىشق بايان ئىكهنلىكىنى يولى دوستلىرىنىڭ

 ؟ ...سهۋهبتىن نېمه يېشىڭ كۆز بۇ؟ ...

  

  ،تۈرمىسى بهلقا

 1418 ھىجرىيه

  تهرجىمىسى مۇنبىرى دهۋهت ۋه تهۋھىد
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 شهرتلىرى قوبۇل ۋه ئاالھىدىلىكلىرى ،مهنىسى - ئىبادهت

 مهقدىسى ئهل مۇھهممهد ئهبۇ

  

 ،قىلىش ئىتائهت،ئېگىش بويۇن بىلهن ئىتىبارى مهنىسى زلۈكسۆ كهلىمىسى ئىبادهت

 قىلغۇچى ئىتائهت ،يۇمشاق بوينى. دېگهنلىكتۇر كۆرۈش كىچىك ئۆزىنى ،بولۇش كهمتهر

 يىلتىزدىن ئوخشاش بىلهن ئىبادهت ئۈچۈنمۇ يول تۈز بولغان قاتنىشى قواليلىق ۋه ھايۋان

. دېگهنلىكتۇر ›يول تۈز ‹ ›ماببهدۇن نتارىقۇ‹ . ئىشلىتىلىدۇ كهلىمىسى ›ماببهد ‹كهلگهن

 . بىلدۈرىدۇ مهنىسىنى ›تۆگه ئىتائهتكار ‹ ›ماببهدۇن بهغىيرۇن ‹ ئوخشاشال

 ئهڭ سۆيگۈده بىلله بىلهن ئىتائهت ،كهلىمىسى ئىبادهت بولسا ئىستىالھتا شهرئى    

) رهھىمهھۇلالھ(تهيمىييه ئىبنى شهيخۇلئىسالم ھهقىقهتهن. دېگهنلىكتۇر چهك ئاخىرقى

 :تونۇشتۇرغان مۇنداق كهلىمىسىنى ئىبادهت

 ئاشكارا ياكى يوشۇرۇن بولغان رازى ۋه كۆرگهن ياخشى ئالالھ،كهلىمىسى ئىبادهت ‹

 ›.ئىسىمدۇر بىر قاپسىغان سۆزلهرنى ۋه ھهرىكهتلهرنى پۈتۈن

 ھالدا قهتئىي.ئىگه مهناغا بىر كهڭرى ئىنتايىن ئۇقۇمى ئىبادهت بىلهن ئېتىبار بۇ   

 قاتارلىق سهجده ۋه روزا،ناماز پهقهتال قىلغىنىدهك گۇمان ىشىلهرنىڭك كۆپ بهك

 قىلغان ئاڭسىزالرچه ،باركى كىشىلهر قانچىلىغان. قويۇاللمايدۇ چهكلهپ بىلهن ئىبادهتلهر

 ئىبادهت باشقىسىغا دىن)ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( ئالالھ بىلهن شهكىللىرى ئىبادهت تۈرلۈك

 ئهسال كىشىنى ئۆلگهن ئۈستىده شېرىك ئاالته ئالالھ.چۈشىۋاتىدۇ شېرىككه قىلىپ

 . قىلمايدۇ مهغفىرهت

( »...قىلمايدۇ مهغفىرهت گۇناھىنى كهلتۈرۈش شېرىك ئالالھقا ھهقىقهتهن ئالالھ«

  )48 : نىسا

 كىشى بىر قىلغان ئارزۇ كىرىشنى جهننهتكه ۋه قۇتۇلۇشنى ئوتتىن،سهۋهبلىك بۇ   

 مهنىنى نېمه ئىبادهتنىڭ ۈنئۈچ بىرلىيهلىشى ئالالھنى بىلهن ھالدا تولۇق

 ھهقىقهتهن.كېرهك بىلىشى ياخشى ئىنتايىن تۈرلىرىنى ئىبادهت ۋه ئىپادىلهيدىغانلىقىنى

 ئالالھنى ئىنسانالرنىڭ كهلگهندهك ھهدىسىده ) ئهنھۇ رهزىيهلالھۇ ( جهبهل بىن مۇئاز

 ۋه. ھهققىدۇر ئۈستىدىكى قۇللىرى ئالالھنىڭ قىلىشى ئىبادهت ئۇنىڭغىال پهقهت بىرلهپ

   پهرۋهردىگارى قۇلالرنىڭ تهقدىرده قىلغان ئادا رهۋىشته تېگىشلىك بۇنى ئىنسانالر
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 1.كىرگۈزۈشىدۇر جهننهتكه ئۇالرنى تهئاالنىڭ ئالالھۇ ھهققى ئۈستىدىكى

 شهرئى قاتارلىق سهجده،رۇكۇ،ناماز تهرهپتىن بىر بىلهن مهنىسى تۈپ،ئىبادهت    

 ئالالھتىن،قىلىش دۇئا نۇقتىسىدا قىلىش الھئى تهرهپتىن بىر يهنه قاپسىسا ئهمهللهرنى

 سېغىنىش ۋه قىلىش تهلهپ ياردهم خۇسۇسالردا بواللمايدىغان قادىر ھىچكىم باشقا

 ئالالھتىن ئىبادهتلهرده بارلىق بۇ سانىغان بىز. ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز ئهمهللهرنىمۇ قاتارلىق

 ۇئالالھ ھهقىقهتهن. ئهمهس جائىز ھالدا كهسكىن يۈزلىنىش باشقىسىغا

 :دهيدۇ مۇنداق توغرىسىدا) سېغىنىش(›ئىستىئازه‹تهئاال

 ،سېغىناتتى كىشىلهرگه بهزى بولغان جىنالردىن كىشىلهر بهزى بولغان ئىنسانالردىن«

 )6 : جىن(» .كهتتى تهكهببۇرلىشىپ تېخىمۇ جىنالر بىلهن شۇنىڭ

 باشقىسىغا ئالالھتىن قىلىشمۇ نهزىر ۋه قىلىش قۇربانلىق ئوخشاشال   

 :دهيدۇ مۇنداق تهئاال ئالالھۇ.ئىبادهتلهردىندۇر بولغان كېرهك سلىقىقارىتىلما

 ماماتىم ۋه ھاياتىم ،قۇربانلىقىم ،نامىزىم مېنىڭ «،ئېيتقىنكى! مۇھهممهد ئى(   «

 الله پهرۋهردىگارى ئالهملهرنىڭ) ئىبادهتلىرىم -تائهت ۋه ياخشىلىقلىرىم قىلغان دۇنيادا(

 ئىبادهت خالىس اللهغىال يالغۇز يهنى (مۇشۇنىڭغا مهن ،يوقتۇر شېرىكى اللهنىڭ. ئۈچۈندۇر

 )163-162 : ئهنئام.( »ئهۋۋىلىمهن مۇسۇلمانالرنىڭ مهن ،بۇيرۇلدۇم) قىلىشقا

 ۋه ئوقۇغىن ناماز ئۈچۈن پهرۋهردىگارىڭ«،تهئاال ئالالھۇ بولسا ئايهتته بىر يهنه

 نهزىر ۋه ىلىشق قۇربانلىق ،ئوخشاش نامازغا دهپ) 4 : كهۋسهر(».قىلغىن قۇربانلىق

 .قىلغان ۋاجىب قارىتىشىمىزنى ئۆزىگىال بىر پهقهت ئىبادهتلىرىنى

 ھهدىسىده بۇ) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ ،كهلگهنده دۇئاغا    

 :بىلدۈرگهن ئىكهنلىكنى ئىبادهت بىر دۇئانىڭ

 )تىرمىزى( » .ئۆزىدۇر ئىبادهتنىڭ دۇئا«
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 جهبهل بىن مۇئاز: قىلىدۇ ئىشارهت ھهدىسكه بۇ قىلىنغان نهقىل جهبهلدىن بىن مۇئاز يهرده بۇ شهيخ 1(

 ئېشهككه بىر ناملىق ئۇفهير ئىككىمىز بىلهن ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر: دهيدۇ مۇنداق ) ئهنھۇ رهزىيهلالھۇ(
 :مئهلهيھىسساال پهيغهمبهر.ئىدۇق مىنىۋالغان
 نېمه ھهققىنىڭ ئۈستىدىكى ئالالھ بهندىنىڭ بىلهن ھهققى ئۈستىدىكى بهنده ئالالھنىڭ سهن! مۇئاز ھهي-

 :مهن.سورىدى دهپ ؟بىلهمسهن ئىكهنلىكىنى
 :ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر. دېدىم-،بىلىدۇ رهسۇلى ئالالھنىڭ ۋه ئالالھ بۇنى-
 ئۈستىدىكى بهندىلهر ئالالھنىڭ قىلىشى ىبادهتئ كهلتۈرمهستىن شېرىك نهرسىنى ھىچ ئالالھقا بهندىلهرنىڭ-

 ئالالھ بهندىلهرنىڭ،بولسا ئازابلىماسلىق قىلغانالرنى ئىبادهت كهلتۈرمهستىن شېرىك نهرسىنى ھىچ ئالالھقا؛ھهققى
 :مهن.دېدى- ،ھهققىدۇر ئۈستىدىكى

 :االمئهلهيھىسس پهيغهمبهر.دېدىم-؟بهرمهيمۇ ئېيتىپ كىشىلهرگه بۇنى ئۇنداقتا! رهسۇلۇلالھ ئى ـ
-،تۇرغىن ئېيتماي،ئۈچۈن قالماسلىقى سۇسلىشىپ ئببادهتته- ئهمهل،ئېسىلۋېلىپ سۆزگه بۇ كىشىلهرنىڭ ـ

 ) :ئهنھۇ رهزىيهلالھۇ (مالىك ئىبنى ئهنهس.دېدى
 بۇنى ئالدىدا كېتىش ئۆلۈپ،ئهنسىرهپ قېلىشىدىن بولۇپ يوشۇرغان ئىلىمنى ئهنھۇ رهزىيهلالھۇ مۇئاز -

 )قىلغۇچىدىن تهرجىمه –) مۇسلىم. (دېدى-،ئىدى بهرگهن ئېيتىپ
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 بويۇن ۋه ئىتائهت بىر مۇتلهق بىلله بىلهن نۇقتىالر بارلىق بۇ قىلغان بايان بىز

 :دهيدۇ مۇنداق تهئاال ئالالھۇ.كېتىدۇ كىرىپ ئىچىگه ئۇقۇمىنىڭ ئىبادهت ئېگىشمۇ

 شهيتانغا! بالىلىرى ئادهم ئى«): ئارقىلىق پهيغهمبهرلىرىم (سىلهرگه   «

 بۇ ،قىلىڭالر ئىبادهت ماڭىال ،دۈشمهندۇر ئاشكارا سىلهرگه ھهقىقهتهن ئۇ ،ڭالرچوقۇنما

 )60 : ياسىن ( »؟قىلمىدىممۇ تهۋسىيه دهپ »يولدۇر توغرا

 ئىتائهت ئۇنىڭغا قىلىنغاننىڭ مهقسهت تىن ›قىلىش ئىبادهت شهيتانغا ‹ئايهتته

 كاتتىلىرىنىڭ ۋه فىرئهۋىن ،تهئاالنىڭ ئالالھۇ ئوخشاشال 1.ئېنىق ئىكهنلىكى قىلىش

 :بار مهنا مۇشۇ قىلغىنىدىمۇ بايان بۇ ئاالقىدار سۆزلىرىگه

 ،ھالبۇكى ،ئېيتامدۇق ئىمان ئىنسانغا ئىككى ئاددى ئوخشاش بىزگه«: ئۇالر   «

: مۇئمىنۇن(».دېيىشتى »خىزمهتچىلىرىمىزدۇر) ئوخشاش قۇلغا (بىزنىڭ قهۋمى ئۇالرنىڭ

47( 2 

 قىلىپ ئىبادهت بىزگه...‹ئېيتقان نىڭكاتتىلىرى ۋه فىرئهۋىن يهرده بۇ    

 ئىشالردىكى ھهممه ،قىلىنغىنى مهقسهت بىلهن كهلىمىسى ئىبادهت ئىپادىسىده› ..تۇرغاندا

 جائىز قهتئىي قىلىنىشى باشقىسىغا ئالالھتىن ئۇنىڭ ،ساداقهتكى ۋه ئىتائهت مۇتلهق

 قىلىنسا شقىسىغابا ئالالھتىن ساداقهت ۋه ئىتائهت بىر مۇتلهق ھالهتته بۇ ئهگهر. ئهمهس

 :چىقىدۇ كېلىپ ئهھۋال ئىككى ئالدىمىزغا

 بىراۋغا شهيتاننىڭ: ئىتائهت قىلىنغان بىلهن مهسىيهت قارىماستىن دهپ ھاالل-1    

 ،قىلىشى ئهمىر ئىچىشنى ھاراق قۇلىغا خوجايىننىڭ،كۆرسىتىشى ياخشى زىنانى

 قىلىنغۇچىسى خىتاب ئهمىرلهرنىڭ بۇ ۋه قىلىشى ئهمىر ئېلىشقا ساقالنى رهھبهرنىڭ

 ئۆزلىرىگه ھالهتته ئىشهنگهن ئىكهنلىكىگه ھارام بۇالرنىڭ كىشىلهرنىڭ بولغان

 ...قىلىشى ئىتائهت بۇيرۇلغانغا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اشهيتانغ! بالىلىرى ئادهم ئهي‹ : دهيدۇ مۇنداق ھالدا مۇناسىۋهتلىك تهپسىرىگه ئايهتنىڭ بۇ قۇرتۇبى 1
 ›.قىلماڭالر ئىتائهت ئۇنىڭغا خۇسۇسالردا قىلىدىغان تهقهززا قىلىشنى ئىسيان ماڭا يهنى.قىلماڭالر ئىبادهت

 شهيتاننى دۇنيادا بۇ ھىچكىم: ئېنىقكى ئىش شۇ‹ :دهيدۇ مۇنداق تهپسىرىده ئايهتنىڭ بۇ مهۋدۇدى ئوخشاشال
 يىراقالشتۇرۇشقا ئۆزىدىن ئۇنى ۋه قىلىدۇ هتلهن ئۇنىڭغا بىلهن كۈچى پۈتۈن ،ئهكسىچه.قىلمايدۇ قوبۇل دهپ ئىالھ

 شهيتانغا ھاياتىدا دۇنيا گۇناھ يۈكلهيدىغان بالىسىغا ئادهم كۈنىده قىيامهت تهئاال ئالالھۇ ئۈچۈن بۇنىڭ.تىرىشىدۇ
 يوللىرىغا كۆرسهتكهن ۋه ئهگىشىشى ھۆكۈملىرىگه ،قىلىشى ئىتائهت ئهمرىگه ئۇنىڭ،ئهمهس قىلىشى ئىبادهت

 .قىلغۇچى نهشىر-›.لىدۇبو يۈگۈرۈشلىرى
 ئىتائهت ئىچىده خارلىق فىرئهۋىنگه ئۇالر يهنى: دهيدۇ مۇنداق تهپسىرىده ئايهتنىڭ بۇ تهبهرى ئىمام 2
 ئىتائهت ھۆكۈمدارغا ئارىسىدا ئهرهبلهر.ئېگىدۇ بويۇن ئۇنىڭغا ،كهلتۈرىدۇ بهجا بىلهن تولۇقى ئهمىرىنى،قىلىدۇ
  .قىلغۇچى نهشىر- ›.ئىشلىتىلىدۇ سۆز دېگهن قۇلى ھۆكۈمدارنىڭ ئۈچۈن ھهركىم قىلغان
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 خۇسۇسالردا بۇ. كىرىدۇ دائىرىسىگه لهفزىنىڭ ئىبادهت ئىتائهتلهر ھهممه بۇ مانا

 ›قىلغان ئىتائهت شهيتانغا ‹ ياكى ›قىلغان ئىبادهت شهيتانغا ‹ كىشىلهر قىلغان ئىتائهت

 سادىر قىلمىشنى بىر بولغان ھارام كىشى بىر بۇنداق ئهمما.ئاتىلىدۇ دهپ كىشىلهر

 ( رهسۇلۇلالھ.چۈشمهيدۇ كۇفرىغا جهرياندا قارىمىغان دهپ ھاالل مهسىيهتلهرنى ۋه قىلغان

 ئىشالردا بولىدىغان گۇناھ قارىتا ئالالھقا « ھهقته بۇ) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ

 ،دهپ) مۇسلىم سهھىھ(» .ياخشىلىقتىدۇر پهقهت ئىتائهت ،يوق قىلىش ئىتائهت مهخلۇقاتقا

 .ئاگاھالندۇرغان بىر دهتلىكشى

 شهيئىنى بىر تۇرغۇزۇش قانۇن ۋه ھۆكۈم: ئىتائهت تۇرغۇزۇشتا قانۇن ۋه ھۆكۈم-2   

 ھالدا كهسكىن قارىتىلىشى باشقىسىغا ئالالھتىن بۇنىڭ ،قىلىشتۇركى ھارام ياكى ھاالل

 ئىتائهت باشقىسىغا ئالالھتىن ئىشىدا تۇرغۇزۇش قانۇن ۋه ھۆكۈم كىمكى. ئهمهس جائىز

 ھاراملىقى ياكى ھاالللىقى نهرسىنىڭ بىر ،چۈنكى.قىلغاندۇر سادىر شېرىكنى چوڭ قىلسا

 .خاس ئالالھقىال بولغان قهھھار ۋه يىگانه پهقهت بېرىش ھۆكۈم ھهققىده

 )26 : كهھف( » .قىلمايدۇ شېرىك كىشنى ھېچ ھۆكىمده ئۆز الله...   «

 بارىسىدىكى دىن ۋه ادهتئىب... «ئايىتىده-40 سۈرىسىنىڭ يۇسۇف تهئاال ئالالھۇ  

 تۇرغۇزۇش قانۇن ۋه ھۆكۈم چۈنكى. دېگهن»...مهنسۇپ اللهغىال پهقهت ھۆكۈملهر بارچه

 قانۇن « كهلىمىسى ئىالھ ھهقىقهتهن.خۇسۇسىيهتلىرىنىدۇر) ئىالھلىقنىڭ (ئۇلۇھىيهتنىڭ

 ئىسىملىرى »ھاكىم ئهل « ۋه »ھاكهم ئهل«. ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز مهناسىنى »قويۇش

 ھۆكۈمىدىن ئالالھنىڭ ھهركىم،سهۋهبلىك بۇ. ئىسىملىرىدىندۇر گۈزهل ئهڭ ڭئالالھنى

 بولغان خاس ئىالھلىققا ھالدا ئاشكارا قويسا قانۇن ياكى چىقارسا ھۆكۈم بىر باشقا

 كهلگىنىدهك ئايهتته ئهنه.بولىدۇ بهرگهن نىسبهت ئۆزىگه سۈپهتنى بىر سۈپهتلهردىن

( » ...بىلمهيمهن بارلىقىنى ئىالھنىڭ بىر يهنه باشقا ئۆزهمدىن مهن... « فىرئهۋىن

 ھهققىنى چىقىرىش قانۇن ۋه ھۆكۈم ئائىت ئىالھلىققا رهۋىشته مۇشۇ دهپ ) 38 : قهسهس

  1.بهرگهن نىسبهت ئۆزىگه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،فىرئهۋىن‹ : كهلگهن مهلۇماتالر مۇنداق تهفسىرلهرده قارىتا دهۋاسىغا رهبلىك ۋه ئىالھلىق فىرئهۋىننىڭ 1
 گهپنى چوڭ ئۇ سۆزلهپ نۇتۇق بىر ئارقىلىق يولى قىلىش خىتاب خهلققه تۇرۇپ ئورنىدىن ئارىسىدا  كىشىلهر توپلىغان

 )ئالۇسى( › .تۇتقان ئۈستۈن ھهممىسىدىن باشقۇرىۋاتقانالرنىڭ خهلقنى ئۆزىنى قىلىپ مۇشۇنداق ،قىلغان
 چهكلىمه ۋه بۇيرۇق بىرهر باشقىسىنىڭ مهندىن ھهققىده ھىچكىم: مۇنداق سىمهنى سۆزىنىڭ بۇ فىرئهۋىننىڭ‹
 )رازى(› .يوق ھهققى قويۇش

 ،دهۋاسىنىڭ فىرئهۋىننىڭ ،قاراش ئورتاق كهلگهن دېگۈدهك ئهسهرلهرده ھهممه دائىر تهپسىرىگه ئايهتنىڭ بۇ
 نهشىر- .شهكىلدىدۇر ئىپادىلىگهن نىمهنىسى ئىكهنلىكى ئىگه ھهققىگه باشقۇرۇش ،قىلىش ھۆكۈم ھالدا مۇستهقىل
 .قىلغۇچى
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 ۋه قىلىش ئىتائهت باشقىسىغا ئالالھتىن خۇسۇسىدا تۇرغۇزۇش قانۇن ۋه ھۆكۈم پهقهت

 تهئاال ئالالھۇ. مهۋجۇت دهلىل كۆپلىگهن دائىر ئىكهنلىكىگه شېرىك ئۇيغۇنلىشىشنىڭ

 :دهيدۇ مۇنداق

 دهپ بىسمىلال يهنى (النغانبوغۇز ئېيتىلماي ئىسمى اللهنىڭ!) مۇئمىنلهر ئى(   «

 ، شۈبھسىزكى. گۇناھتۇر ئهلۋهتته يېيىش ئۇنى ،يېمهڭالر ھايۋانالرنى) قىلىنمىغان زهبھى

 ۋهسۋهسه قىلىشقا دهتاالش بىلهن سىلهر) مۇشرىكالرنى يهنى (دوسىتلىرىنى ئۆز شهيتانالر

 ( ».قالىسىلهر بولۇپ مۇشرىك چوقۇم سىلهر،قىلىساڭالر ئىتائهت ئۇالرغا ئهگهر،قىلىدۇ

  )121 : ئهنئام

 كهلتۈرۈش شېرىك ،قىلىش ئىتائهت دوستلىرىغا شهيتاننىڭ كۆرۈلىدىغىنىدهك ئايهتته

 پهقهت ئىتائهت بىر بۇنداق چۈنكى. دېگهنلىكتۇر قىلىش ئىبادهت باشقىسىغا ئالالھتىن ۋه

 ھارام ياكى ھاالل نهرسىنى بىر يهنى؛تۇرغۇزۇش قانۇن ۋه ھۆكۈم بولغان خاس ئالالھقىال

 بىلهن سهنهد بىر سهھىھ باشقىالرنىڭ ۋه ھاكىم. ئىتائهتتۇر بىر نۇقتىسىدىكى قىلىش

 :قىلىنىدۇ بايان مۇنداق نۇقتا بۇ رىۋايهتته قىلغان ئابباستىن ئىبنى

 يىيىلىشى گۆشىنىڭ ئۆلۈكنىڭ ۋه قۇربانلىق كىشىلهر گۇرۇپپا بىر مۇشرىكالردىن   ‹ 

 ئۆزهڭالرنىڭ ،ئهمهس ىئۆلتۈرگىنىن ئالالھنىڭ-،بىلهن مۇسۇلمانالر ئىشىدا

 سهۋهبتىن بۇ.قىالتتى دهتاالش دهپ-يهيسىلهر گۆشىنى ئۆلۈكنىڭ يهنى ،ئۆلتۈرگىنىڭالرنى

 سىلهر) مۇشرىكالرنى يهنى (دوستلىرىنى ئۆز شهيتانالر ، شۈبھسىزكى « تهئاال ئالالھۇ

 1.دېگهن» .قىلىدۇ ۋهسۋهسه قىلىشقا دهتاالش بىلهن

 دهپ شېرىك ،قىلىش ئىتائهت بىر ىكىھالد نوقۇل مهسىلىلهرده تۈردىكى بۇ مانا

 :دهيدۇ مۇنداق تهپسىرىده ئايهتنىڭ بۇ) رهھىمهھۇلالھ ( كهسىر ئىبنى.قارىلىدۇ

 باشقىسىنىڭ قىلىپ تهرك قانۇنىنى قويغان يولغا ئۈچۈن سىلهر ئالالھنىڭ ئهگهر   ‹

 ›.شېرىكتۇر بۇ مانا تاللىساڭالر قانۇنىنى قويغان

 ھهركىم ،تۈپهيلىدىن سهۋهبلهر ارلىقب بۇ مانا قىلغان بايان بىز    

 قىلغانلىرىنى ھاالل ئالالھنىڭ رهھبهرلىرىنىڭ ياكى ئىگىلىرىنىڭ ئهمىر،ئالىملىرىنىڭ

 ئىنسانالرغا ئارقىلىق ئۇ ياكى پهتىۋالىرىغا قارىغان دهپ ھاالل قىلغانلىرىنى ھارام،ھارام

   ئۈچۈن ئۆزى نىئۇالر بىلهن ئىتائىتى بۇ ،قىلسا ئىتائهت قانۇنلىرىغا قىلغان ھۆكۈم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بىرسىنى قىلغانلىرىدىن ھارام ئالالھنىڭ ،ئىپادىده بۇ‹: دهيدۇ مۇنداق تهپسىرىده ئايهتنىڭ بۇ زهججاج 1

 دهلىل دائىر ئىكهنلىكىگه مۇشرىك،كىشىنىڭ قىلغان قوبۇل دهپ ھارام بىرسىنى قىلغانلىرىدىن ھاالل ياكى ھاالل
 دهپ مۇشرىك قىلغاننى قوبۇل دهپ قىلغۇچى ھۆكۈم بىرىنى باشقا سىرىت ئۆزىدىن تهئاال ئالالھۇ چۈنكى.بار

  .قىلغۇچى نهشىر-›.شېرىكتۇر بۇ  مانا.سانىغان
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 نۇقتىغا مۇشۇ ئايىتى-31 سۈرىسىنىڭ تهۋبه ئهمهلىيهتته. بولىدۇ تۇتقان پهرۋهردىگار

 :قىلىۋاتماقتا دااللهت

 ناساراالرنىڭ بىلهن يهھۇدىيالر (راھىبلىرىنى ،ھىبرلىرىنى ڭئۆزلىرىنى ئۇالر   «

» ...قىلىۋالدى مهبۇد مهسىھنى ئوغلى مهريهم ۋه) ئۆلمالىرىنى ،باشلىقلىرىنى دىنىي

  )31 : تهۋبه(

 رۇكۇ ئۇالرغا تۇتۇلغىنى كۆزده قىلىشتىن مهبۇد راھىبالرنى ۋه ئالىمالرنى يهرده بۇ   

 ئۇالرغا قىلىشتا ھاالل ۋه ھارام ،تۇرغۇزۇشتا نۇنقا ۋه ھۆكۈم،ئهمهس قىلىش سهجده ۋه

 جائىز قىلىنىشى ئۈچۈنال) ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ(ئالالھ پهقهت بۇمۇ. قىلىشتۇر ئىتائهت

 سۇبھانهھۇ(ئالالھ سهۋهبتىن بۇ.ئىبادهتتۇر بىر ئوخشاش سهجدىگه ۋه رۇكۇ بولغان

 بىر پهقهت) قىلىقئار پهيغهمبهرلهر (ئۇالر) ھالىبۇكى( « داۋامىدا ئايهتنىڭ) ۋهتهئاال

 ئالهملهرنىڭ يهنى (باشقا ئۇنىڭدىن ،ئىدى بۇيرۇلغان قىلىشقا ئىبادهت ئىالھقا

 شېرىك ئۇالرنىڭ الله ،يوقتۇر) بهرھهق (مهبۇد ھېچ) باشقا اللهدىن پهرۋهردىگارى

 .قىلغان تهنقىد ئۇالرنى دهپ ) 31 : تهۋبه(» .پاكتۇر كهلتۈرگهنلىرىدىن

 ھۆكۈمگه بىر باشقا سىرتىدىكى ھۆكۈملهرنىڭ قويغان ئۆزى يهنه تهئاال ئالالھۇ    

 :دهيدۇ مۇنداق ھهققىده كىشىلهرگه تۈردىكى بۇ ئهگهشكهن ۋه قىلغان ئىتائهت

 مهبۇدلىرى بېكىتكهن قىلىپ دىن نهرسىلهرنى قىلمىغان رۇخسهت الله ئۇالرنىڭ   «

  )21 : شۇرا (»؟بارمۇ

 مهرھهمهت سىلهرگه ۋه بىزگه لالھئا-.كېرهك قىلىش دېققهت ئىنتايىن نۇقتىدا بۇ   

 ھاالك سهۋهبتىن بۇ يالغۇز كىشى نۇرغۇن ئىنتايىن زامانىمىزدا چۈنكى- قىلسۇن

  1.بولغاندۇر

 تهلهپ بىزدىن تهئاال ئالالھۇ ئىبادهتنىڭ : ئاالھىدىلىكلىرى ئىبادهتنىڭ بىر سهھىھ

 بىر تاۋاقىت بىرال ئۇيغۇنلىشىشنى ۋه قورقۇش ،سۆيگۈ ئۈچۈن بولۇشى رهۋىشته قىلغان

 .كېرهك جۇغلىشى يهرده

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 بىلهن قانۇنلىرى خىرىستىيانالرنىڭ ۋه يهھۇدى ھالدا قىلغان گۇمان ئىكهنلىكىنى مۇسۇلمان ئۆزىنىڭ 1   

 بولسا غانلىرىنىقىل ھاالل،ھاالل قىلغانلىرىنى ھارام ئالالھنىڭ.كىرىدۇ قىسىمغا بۇ ھاكىمالرمۇ مۇرتهد قىلغان ھۆكۈم
 ئۇالرنىڭ.مۇشرىكتۇر رهۋىشته ئوخشاش ئۇالرمۇ قويمىسىمۇ يولغا قانۇن ئۆزلىرى شهخسهن بىلهن يولى قىلىش ھارام

 قىلىشى ئىتائهت ئارقىلىق يولى قىلىش ھۆكۈم بىلهن قانۇنالر قويغان يولغا ئۇالر پهقهت خىرىستىيانالرغا ۋه يهھۇدى
 شۇ. قارىلىدۇ دهپ قىلىش ئىبادهت باشقىسىغا ئالالھتىن ئېيتقاندا بىلهن هئىپاد بىر باشقا ،قوشۇش شېرىك ئالالھقا
 ھاالل،ھاالل قىلغانلىرىنى ھارام ئالالھنىڭ نۇرغۇنى قانۇنلىرىنىڭ يۈرگۈزگهن خىرىستىيانالرنىڭ ۋه يهھۇدى ،قهدهركى

 بىر يهككه  سىۋهتلىكمۇنا ھۆكۈمىگه ئالالھنىڭ مۇسۇلمانالرغا مۇشرىكلىرى ئهرهب.قىلغان ھارام بولسا قىلغانلىرىنى
 ئۇيغۇنلىشىشىنى ۋه ئىتائىتى مهسىلىلهردىكى بۇ ئۇالرنىڭ ئالالھ.قىالتتى دهتاالش ئىشىدا ›قىلىش قۇربانلىق‹ ؛ئىشتا
 خىرىستىيانالرنىڭ ۋه يهھۇدى،قىلغان تهرك ھهممىسىنى ھۆكۈملىرىنىڭ ئالالھنىڭ ئۇنداقتا.ئاتاۋاتماقتا دهپ شېرىك
 ؟بولىدۇ قانداق ئهھۋالى كىشىنىڭ نمۇۋاپىقالشقا قانۇنلىرىغا بارلىق
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 بۇنداق تهئاال ئالالھۇ.قىلىمىز ئىبادهت سهۋهبلىك سۆيگۈمىز تهئاالغا ئالالھۇ-1  

 : بهقهره(» ...تۇتقۇچىالردۇر دوست بهك ھهممىدىن ئالالھنى مۇئمىنلهر ...«،قۇللىرىنى

 .ماختىغان دهپ ) 165

 ئالالھۇ.قىلىمىز بادهتئى قورقۇپ ئازابىدىن ۋه ئۆزىدىن ،ئالالھقا ئوخشاشال-2   

 :دهيدۇ مۇنداق تهئاال

( » .قورقۇڭالر مهندىن ،قورقماڭالر ئۇالردىن ،بولساڭالر مۇئمىن ئهگهر...   «

 )175 : ئالىئىمران

 قىلىپ ئۈمىد) رهھمىتىنى (،قورقۇپ) ئازابىدىن (پهرۋهردىگارىنىڭ ئۇالر...   «

  )16 : سهجده( » ...قىلىدۇ دۇئا ئۇنىڭغا

 ئالالھۇ بولسا ئاخىرقىسى ئاالھىدىلىكلىرىنىڭ ئىبادهتنىڭ بىر سهھىھ: ئۈمىد-3   

 مۇنداق تهئاال ئالالھۇ. قىلىشتۇر ئىبادهت ئۇنىڭغا قىلىپ ئۈمىد رهھمىتىنى تهئاالنىڭ

 :دهيدۇ

» ...قورقىدۇ ئازابىدىن) ئۇنىڭ (،قىلىپ ئۈمىد رهھمىتىنى پهرۋهردىگارىنىڭ ئۇالر «

  )57 : ئىسرا(

 ئۈمىد رهھمىتىنى ئۇنىڭ ھهم ،قىلىپ مۇھهببهت ھهم، تهئاالغا ئالالھۇ بىزلهر   

 مۇشۇنداق مانا ئهھۋالى سالىھالرنىڭ. قىلىمىز ئىبادهت قورقۇپ ئازابىدىن ھهمده ۋه قىلىپ

 بۇالردىن ھهم ئاالھىدىلىكلىرى ئىبادهتنىڭ بىر سهھىھ قىلغان تهلهپ قۇللىرىدىن ئالالھ ۋه

 سهۋهبىدىنال سۆيگۈسى پهقهت ئالالھقا كىمكى ‹ بهزىلىرى سهلهفتىن سهۋهبتىن بۇ. ئىبارهت

 ئۈچۈنال قورققانلىقى ئۇنىڭدىن پهقهت ئالالھقا كىمكى 1.زىندىقتۇر كىشى ئۇ قىلسا ئىبادهت

 قىلسا ئىبادهت بىلهنال ئۈمىد پهقهت كىمكى 2.ھارۇرىدۇر كىشى ئۇ قىلسا ئىبادهت

 ئالالھقا لهنبى ئاالھىدىلىك ئۈچ بۇ كىشىلهر بولغان ئهھلى سۈننهت ئهمما 3.مۇرجىئهدۇر

 .دېگهن› .قىلىدۇ ئىبادهت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تىپقا بۇ ئهھۋالى سوپىالرنىڭ بهزى قىلغان گۇمان ئىكهنلىكىنى دوستى ئالالھنىڭ ئۆزلىرىنىڭ 1
 ۋه تىنىمهغفىرى ۋه قورقۇپ ئازابىدىن ئالالھنىڭ.سهۋهبىدىن سۆيگۈال پهقهت ئىبادىتى قىلغان ئالالھقا ئۇالرنىڭ.كىرىدۇ

 يولدىن ۋه چۈشىشىنىڭ زااللهتكه ھالى بۇ ئۇالرنىڭ مانا. قىلمىغان ئىبادهت ئۇنىڭغا قىلىپ ئۈمىد ساۋابىنى
 ئۇالر... «تهئاالنىڭ ئالالھۇ بىلهن ھاللىرى بۇ ئۇالر چۈنكى. سهۋهبلىرىدىندۇر مۇھىم ئهڭ چىقىشىنىڭ

 ) 16 : سهجده( » ...قىلىدۇ دۇئا ۇنىڭغائ قىلىپ ئۈمىد) رهھمىتىنى (،قورقۇپ) ئازابىدىن (پهرۋهردىگارىنىڭ
 .قىلىۋاتماقتا مۇخالىپهتچىلىك ئايىتىگه
 نىسبهت رايۇنغا بۇ ئۈچۈن چىققانلىقى خارۇرىده بولۇپ تۇنجى،.بىرسى فىرقىلهردىن خارىجى:  خارۇرى2

  .بېرىلگهن
 شهرتى بىر يا ىماننىڭئ ئهمهل كۆره مۇرجىئهگه.قارىمايدۇ دهپ قىسىمى بىر ئىماننىڭ ئهمهللهرنى: مۇرجىئه 3
 سهل ۋه بهرمهيدۇ ئهھمىيهتنى بولغان تېگىشلىك ئهمهللهرگه سهۋهبتىن بۇ.ئهمهس رۇكنى بىر يا ئهمهس
 ‹ قىلىنغىنىدا دهۋهت ئىبادهتكه بىر باشقا ياكى نامازغا نۇرغۇنىنىڭ ئىنتايىن كىشىلهردىن ھازىر ھهقىقهتهن.قارايدۇ
 .تهۋهدۇر تۈرگه بۇ دېيىشى ›مهرھهمهتلىكتۇر بهكمۇ ،قىلغۇچى مهغفىرهت بهكمۇ ئالالھ
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 ، ئىمان ئۈچۈن بولۇشى قوبۇل ئىبادهتنىڭ: شهرتلىرى بولۇشىنىڭ قوبۇل ئىبادهتنىڭ

 بۇ.كېرهك بولۇشى مۇجهسسهملهنگهن يهرده بىر شهرتلىرى ئۇيغۇنلىشىش ۋه ئىخالس

 ىلغۇچىنىڭق ئىبادهت مۇددهتچه كهلتۈرۈلمىگهن بهجا پهيتته بىر ئوخشاش نۇقتىالر ھهممه

 ياخشى كىمكى مۆمىنلهردىن ئايال -ئهر «تهئاال ئالالھۇ. ئهمهستۇر مهقبۇل ئىبادىتى

 ياخشى ۋه رىزىق ھاالل ،قانائهتچانلىق دۇنيانىڭ)ئهلۋهتته ئۇنى بىز ،قىلىدىكهن ئهمهل

 ئهمهلىدىنمۇ قىلغان ،ئهلۋهتته ،ئۇالرغا ،ياشىتىمىز ئوبدان) قىلىپ مۇۋهپپهق ئهمهلالرگه

 بولۇشىنى قوبۇل ئهمهلنىڭ سالىھ ، دهپ )97 : نهھىل( » .بېرىمىز ۋابسا ياخشىراق

 .باغلىغان ئىمانغا

 بىر قۇدسى.قىلىنمايدۇ قوبۇل ئىبادهتمۇ قىلىنغان رهۋىشته بىر ئىخالسسىز ئوخشاشال

  :دهيدۇ مۇنداق تهئاال ئالالھۇ كهلگىنىدهك ھهدىسته

 ماڭا ئۇنىڭدا قىلىپ ىئهمهلن بىر كىمكى ،بىھاجهتمهن ئهڭ شېرىكلهردىن مهن   «

( » .قويىمهن تاشالپ بىلهن نهرسىسى قىلغان شېرىك ئۇنى قىلسا شېرىك باشقىنى مهندىن

 ) 2985:نۇمىرى ھهدىس،46 زۇھۇد،مۇسلىم

 بولسا شهرت ئۈچىنچى ئۈچۈن بولۇشى قوبۇل ئىبادهتنىڭ   

 بولمىغان قمۇۋاپى شهرىئىتىگه قويغان يولغا ،تهئاال ئالالھۇ).ت-ئۇيغۇنلىشىش(ئىتتىبادۇر

 ئهلهيھىسساالم رهسۇلۇلالھ ھهدىسته بىر ئهمهلىيهتته. قىلمايدۇ قوبۇل ئهمهلنى ھىچبىر

 قوبۇل نهرسه ئۇ،قىلسا پهيدا ئىشنى بىر يوق دىنىمىزدا بىزنىڭ كىمكى« : دېگهن مۇنداق

 ) مۇسلىم،بۇخارى( ».قىلىنمايدۇ

 مۇۋهپپهق ىلىشقاق ئهمهللهرنى سهھىھ سىلهرنى ۋه بىزلهرنى تهئاالدىن ئالالھۇ   

 قىلىشىنى ياخشى ئاقىۋېتىمىزنى ۋه قىلىشىنى قوبۇل ئهمهللىرىمىزنى ،قىلىشىنى

 )ئامىن ئالالھۇممه.(تىلهيمىز

  

 تۈرمىسى قافقافا

 رهبىئۇسسانى\1415ھ

  تهرجىمىسى مهركىزى دهۋهت ۋه تهۋھىد
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 ۋه يازغانلىرى ئوقۇغۇچىسىنىڭ ئىلىم بىر
  سۆزلهر بولغان ېرهكك ئويلىنىشى چوڭقۇر ھهركىمنىڭ

  

 ئهبۇ مۇھهممهد ئهل مهقدىسى

  

 مهيلى. يېزىلغاندۇر بىلهن مهقسىتى قىلىش نهسىھهت مۇسۇلمانالرغا پۈتۈن رىساله بۇ

 ياكى ۋهكىل ،نازارهتچى ،ئوقۇتقۇچى بولغان جاۋابكار ئۇنىڭدىن ياكى ،بولسۇن ئوقۇغۇچى

. قىلىمهن نىدا باراۋهر مىسىگهھهم بولسۇن باشقۇرغۇچىالر ئۆتهۋاتقان ۋهزىپه مهكتهپلهرده

 نىڭ)ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( ئالالھ يېقىندا بىلىڭالركى. قورقۇڭالر ئالالھتىن بولۇپ ئادىل

. تارتىلىسىلهر سوراققا مۇھهققهق ئىشىڭالردىن ھهر قىلغان ۋه چىقىرىلسىلهر ھوزۇرىغا

 قۇتۇلۇش .بولىدۇ سوئال بىر كۈتىۋاتقان بېرىشنى جاۋاب ھالدا مۇتلهق قىلمىشىڭالر ھهر

 ( ئالالھ ئهمهللىرىده پۈتۈن ۋه. مۇمكىندۇر بىلهن جاۋابالر توغرا بېرىلىدىغان پهقهت

 كىشىلهر قىلغان ھهرىكهت ئاساسىدا دهلىل/ بۇرھان بىر كهلگهن دىن ) ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ

 ،ئىشلىرىڭالر قارىغان دهپ ياخشى ،قاراشالر شهخسى ھېچقاچان. بېرهلهيدۇ جاۋاب توغرا

 سىلهرنى ، قىلغانلىرىڭالر مهقسىتىده قىلىش رازى ئىنسانالرنى ياكى پقىلى تهقلىد

 .بولمايدۇ دهلىل بىر قۇتقۇزىدىغان ئازابىدىن ئالالھنىڭ

 ھېرىسمهنلىكىگه مال ، قۇرققانلىقى باشلىقالردىن نۇرغۇنى ئىنسانالرنىڭ بىلگىنكى

 يۈز ىشتىنئهگىش ھهققه سهۋهبلىك بولۇشى كهتكهن بېرىلىپ ۋهزىپىگه ياكى چۈشكهنلىكى

 دىنىدىن ئالالھنىڭ سهۋهبلىك قورققانلىقى كىشىلهردىن خالىساڭ ئهمما. ئۆرۈشىۋاتماقتا

 ...باققىن ئاڭالپ بىر  توۋالشلىرىنى بۇ كىشىلهرنىڭ ئۆرىگهن يۈز

 ئوپئوچۇق بىز ،قهسهمكى بىلهن الله«: ئېيتىدۇ جىدهللىشىپ دهۋزهختا ئۇالر «

 بىلهن پهرۋهردىگارى ئالهملهرنىڭ) ئىبادهتته (سىلهرنى ۋاقتىدا ئۆز. ئىدۇق گۇمراھلىقتا

 بىزگه ئۈچۈن شۇنىڭ. ئازدۇردى گۇناھكارالرال پهقهت بىزنى. قۇياتتۇق ئورۇندا ئوخشاش

 بولسا قايتىشقا) دۇنياغا (بىزگه ئهگهر. يوق دوستمۇ يېقىن ۋه يوق قىلغۇچىالر شاپائهت

 )102-97 : شۇئهرا( » .بۇالتتۇق مۇئمىنلهردىن بىز ،ئىدى

 قانداق قايتىشنى قايتا دۇنياغا ئۈچۈن يىراقلىشىش گۇناھكارالردىن ئېيتىپ انئىم

 پۈتۈپ ئاللىقاچان ئهمدى ئىش ئۈچۈن ئۇالر ئهمما. باققىن قاراپ بىر قىلغانلىقىغا ئارزۇ

 :دهيدۇ مۇنداق) ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( ئالالھ. بولغان
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 جۇدا -ئادا چىلهردىنئهگهشكۈ ،كۆرۈپ ئازابنى ئهگهشتۈرگۈچىلهر ۋاقىتتا ئهينى «

. ئۈزۈلىدۇ) دوستلۇقى دۇنيادىكى يهنى (مۇناسىۋىتى ئارا -ئۆز ئۇالرنىڭ. بولىدۇ

 - ئادا بىزدىن ئۇالر ،ئىدى بولسا قايتىشقا) دۇنياغا (بىزلهرگه كاشكى«: ئهگهشكۈچىلهر

 يامان ئۇالرغا الله. دهيدۇ »بوالتتۇق جۇدا -ئادا ئۇالردىن بىزمۇ بولغاندهك جۇدا

» .چىقالمايدۇ دهۋزهختىن ئۇالر ،كۆرسىتىدۇ مۇشۇنداق بولغانلىقىنى ھهسرهت ئىشلىرىنىڭ

 )167-166 : بهقهره( 

 ،ئاخىرهتته يىراقالشمىغانالر زالىمالردىن دۇنيادا بولسۇنكى قهسهم ! قهسهمكى

 ئىنسانالرنىڭ. يىتهلمهيدۇ ئارزۇلىرىغا ئهمما. تىلىشىدۇ بولۇشىنى قالغان يىراق ئۇالردىن

 سايىسىده سېستىمىلىرىنىڭ زالىمالرنىڭ تهرهپتىن بىر ،لغىنىدهكقى كۆپچىلىكىنىڭ

 دهپ »قىلىۋاتىمهن ئىنكار بىلهن قهلبىم ئۇالرنى مهن « تهرهپتىن بىر يهنه قىلىپ خىزمهت

 ئۇالردىن ،ئىنكار بىر قهلبى چۈنكى. ساقالنغىن قېلىشتىن بولۇپ ئالدىغانالردىن ئۆزىنى

 مۇنداق ئهھۋالنى بۇ فهكى ئهل همىدھ شهيخ. قىلىدۇ تهقهززا ھهم يىراقلىشىشنى

 :ئوچۇقلىغان

 قىلغانلىقىنى نهپرهت يامانلىققا بىر ئالالھنىڭ ،ھىكمىتى قىلىشنىڭ ئىنكار ‹

 قىلىنىشى ئىنكار ئهكىسچه ،ئهمهس بىلهن قهلب پهقهتال بۇ. بىلدۈرۈشتۇر ئىنسانالرغا

 تهرك انالرنىقىلغ يامانلىقالرنى بۇ ، بىلهن يىراقلىشىش شهيئىلهردىن بولغان كېرهك

 ئېالن يامانلىقلىرىنى ئۇالرنىڭ ، بىلهن ئۈزۈش مۇناسىۋهتنى بىلهن ئۇالر ، بىلهن قىلىش

 قېلىشىنى ئۈنسىز ئارىسىدا يامانلىقالر كىشىنىڭ ،ئالىمالر. بولىدۇ مۇمكىن بىلهن قىلىش

 . سانىغان سۈپىتىده دهلىلى بىر ئىكهنلىكىنىڭ يامانالردىن ئۇنىڭمۇ، 

 بۇ. قىلغان سۈكۈت ئۈچۈن قۇرققانلىقى يېتىشىدىن زىيان ربىره ئۆزىگه كىشى بۇ «

 كىشى بۇ ئهمما. توغرا بۇ ،شۇنداق. مۇمكىن دېيىلىشى »قارىلىدۇ ئۆزۈرلۈك سهۋهبتىن

 ئۆزىنى ،ئىدى بولمىسا شاھىد ئۇالرغا كىرمهي مهيدانالرغا قىلىنىۋاتقان يامانلىقالر

 ئۇنىڭ توسۇشمۇ يامانلىقتىن ۋه بۇيرۇش ياخشىلىققا بىلهن بۇنىڭلىق. ساقلىيااليتتى

 ئۇ تهقدىرده بارغان ۋه مهۋجۇتلىقىنى يامانلىقنىڭ يهرده بىر. ئىدى بولماس ۋاجىب

 ئۇ بىراۋنىڭ ، ھالهتته بىلگهن يهتمهيدىغانلىقىنى كۈچىنىڭ قىلىشقا يوق يامانلىقنى

 › .ئهمهستۇر جائىز بىلهن كهسكىنلىك بېرىشى ئورۇنالرغا

 مهجلىسكه بىر قىلىنغان ئىسيان ئالالھقا‹  : دهيدۇ اقمۇند سادى ئهس ئابدۇراھمان

 قىلىشى تهرك يهرنى ئۇ بولمىسا قىلىشى ئىنكار ئۇالرنى بولسا كۈچى كىشى كىرگهن

 ›.كېرهك

 ،قىلدىكى نازىل سىلهرگه) قۇرئاندا يهنى (كىتابتا الله« ، ) رهھىمهھۇلالھ ( قۇرتۇبى

 قىلىنىۋاتقانلىقىنى مهسخىره ۋه قىلىنىۋاتقان ئىنكار ئايهتلىرىنىڭ اللهنىڭ سىلهر
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) كافىرالر قىلىۋاتقان مهسخىره ئايهتلىرىنى اللهنىڭ يهنى (ئۇالر ،چېغىڭالردا ئاڭلىغان

 ئۇالرغا) گۇناھتا (بولمىسا ،ئولتۇرماڭالر بىلله بىلهن ئۇالر كىرىشمىگىچه پاراڭغا باشقا

 ھهممىسىنى كافىرالرنىڭ ۋه مۇناپىقالرنىڭ ھهقىقهتهن الله ،قالىسىلهر بولۇپ ئوخشاش

 : دهيدۇ مۇنداق تهپسىرىده ئايىتىنىڭ ) 140 : نىسا( » .توپاليدۇ جهھهننهمگه) ئاخىرهتته(

 يىراق ئۇالردىن ئىشلىگهنده ئاشكارا يامانلىقالرنى گۇناھكارالر ،كهرىمه ئايهتى بۇ ‹

 ،كىشى تۇرمىغان يىراق ئۇالردىن چۈنكى. دهلىلدۇر  دائىر ئىكهنلىكىگه ۋاجىب تۇرۇشنىڭ

 گۇناھ. كۇفرىدۇر بولۇش رازى كۇفرىغا . دېگهنلىك بولدى رازى قىلمىشلىرىغا ڭئۇالرنى

 ئۇالر گۇناھتا ،كىشى قىلمىغان ئىنكار ئۇالرنى تۇرۇپ ئولتۇرۇپ مهجلىسته بىر ئىشلهنگهن

 قىلغاندا ئهمهل بىلهن ئۇنىڭ ۋه سۆزلىگهن سۆزلهرنى بولغان گۇناھ. ئوخشاش بىلهن

 ئۇالرنى قىلغىنىدا قىلمىشالرنى گۇناھ اكىي. كېرهك قىلىشى ئىنكار ئۇالرنى

 تهھدىد ئايهتته ،يهتمىسه كۈچى ئاگاھالندۇرۇشقا ئهگهر. كېرهك ئاگاھالندۇرۇشى

 ›.كېرهك يىراقلىشىشى يهردىن ئۇ ئۈچۈن بولماسلىق قاتارىدا قىلىنغانالرنىڭ

 رهزىيهلالھۇ ( مهسئۇد ئىبنى ، بىلهن سهنهد بىر سهھىھ) رهھىمهھۇلالھ ( بهيھهقى

 بار رهسىم ئۆيده ، كىشىدىن بىر چاقىرغان تاماققا ئۇنى قىلىپ تاماق نىڭ) ئهنھۇ

 ، قىلغانلىقى رهد كىرىشنى ئۆيگه دېگهنده › بار ‹كىشى ئۇ ، سورىغانلىقىنى يوقلۇقىنى

 . قىلىدۇ رىۋايهت كىرگهنلىكىنى ئۆيگه كېيىنال قىلغاندىن يوق رهسىمنى پهقهت كىشى ئۇ

 سهمىمىي خۇسۇسىدا قىلىش دهۋهت ئالالھقا سهن گهرئه بىلگىنكى! قېرىندىشىم ئهي

 نۇرغۇن ۋه قىلىدۇ مۇقهددهس دهۋىتىڭنى سېنىڭ ) ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( ئالالھ بولساڭ

 ۋه ئايرىلىشىڭ ئهھلىدىن باتىل. ئېتىدۇ تهمىن بولۇشىڭنى مهنپهئهتلىك ئىنسانغا

 ئېچىلىشىغا ۆزىنىڭك ئىنسانالرنىڭ كۆپ بهك ئالدانغان ئۇالرغا ،بولۇشىڭ نېرى ئۇالردىن

 بولغان تهلىپىده ياخشىلىق بولسا قېلىشىڭ بىلله بىلهن ئهھلى باتىل. بولىدۇ ۋهسىله

 .بولىدۇ سهۋهب بولۇشىغا ھاالك ئۇالرنىڭ ۋه ئازغاشتۇرىدۇ كىشىنى نۇرغۇن

 قورقۇنچقا سهۋهبلىك زهرهر بىر قانداق ھهر بولغان مۇمكىن كېلىشى جېنىڭغا

 :دهيدۇ مۇنداق ) ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ (ئالالھ. اندىندۇرشهيت قورقۇنچ بۇ. چۈشمىگىن

 مۇئمىن ئهگهر. قورقىتىدۇ) كۇففارالرنى يهنى (دوستلىرىنى ئۆز شهيتان شۇ ئهنه «

  )175 : ئىمران ئال( » .قورقۇڭالر مهندىن ،قورقماڭالر ئۇالردىن ،بولساڭالر

 ۈچۈنئ چىقىشى ئوتتۇرغا سهمىمىيهتلىرىنىڭ بولغان دهۋالىرىغا ئاندىن ھهم

. سۈننىتىدۇر بىر نىڭ) ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( ئالالھ قىلىنىشى ئىمتىھان دهۋهتچىلهرنىڭ

 : دهيدۇ مۇنداق ) ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( ئالالھ ۋهھالهنكى
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 تهرك سىنالماي بىلهنال قۇيۇش دهپ »ئېيتتۇق ئىمان «ئىنسانالر .مىم ،الم ،ئهلىف «

 الله ،سىنىدۇق ھهقىقهتهن بىز هنلهرنىئۆتك ئىلگىرى ئۇالردىن ؟ئويالمدۇ دهپ ،ئېتىلىمىز

( » .بىلىدۇ چوقۇم يالغانچىالرنىمۇ) ئىمانىدا (،بىلىدۇ چوقۇم راستچىلالرنى) ئىمانىدا(

  )3- 1 : ئهنكهبۇت

 ئهمما يولۇقتۇرغان ئىمتىھانغا ئۈچۈن ئۆلچهش ھهقىقىتىنى ئىمانلىرىنىڭ ، ئالالھنىڭ

 . قىلغىن ھهزهر قېلىشتىن بولۇپ كىشىلهردىن بولغان مهغلۇپ ئېمتىھانالردا بۇ

 ئهگهر ،قىلىدۇ ئىبادهت) ھالدا تۇراقسىز يهنى (بىلهن شۈبھه -شهك اللهغا بهزىلهر «

 بىلهن دىلى اللهغا ،بولۇپ مۇناپىق ئادهم مۇنداق (تۇرىدۇ دىندا يهتسه ياخشىلىق ئۇنىڭغا

 يهتسه كبهختسىزلى بىرهر ئۇنىڭغا ئهگهر، )قىلىدۇ ئىبادهت بىلهن تىلى پهقهت ،ئهمهس

 : ھهج( ».زىياندۇر روشهن بۇ ،تارتىدۇ زىيان ئاخىرهتته ۋه دۇنيا ،ئۇ، يېنىۋالىدۇ دىندىن

11(  

 ئهرزىيهت بىرهر يولىدا اللهنىڭ ،دهيدۇ »ئېيتتۇق ئىمان اللهغا«: كىشىلهر بهزى «

 ،بىلىدۇ ئوخشاش بىلهن ئازابى اللهنىڭ كۈلپهتنى يهتكهن تهرىپىدىن كىشىلهر ،تارتسا

 »ئىدۇق بىلله بىلهن سىلهر ھهقىقهتهن بىز«: كهلسه مهدهت پهرۋهردىگارىڭدىن ئهگهر

 : ئهنكهبۇت ( »؟بىلمهمدۇ ئوبدان ھهممىدىن دىللىرىدىكىنى ئهھلىنىڭ جاھان الله. دهيدۇ

10(  

 سېنى ئهكىسچه. قالمىغىن بولۇپ سىنىپتىن بۇ مانا سهن ! قېرىندىشىم شۇنداق

 رىزقىڭنىڭ ،پېقىرلىقتىن. تۇتقىن مهھكهم ھهقنى انقۇتقۇزىدىغ ئازابىدىن ئالالھنىڭ

 قېلىشتىن ئايرىلىپ مهنپهئهتلهردىن دۇنياۋى ئوخشىغان بۇنىڭغا ۋه قېلىشىدىن ئۈزۈلۈپ

 .ئالالھتىندۇر مۇھهققهقكى رىزىق چۈنكى. قورقمىغىن

 زاكات ،بېخىللىققا يهنى (ئىشالرغا يامان ،قورقىتىدۇ پېقىرلىقتىن سىلهرنى شهيتان «

 اللهنىڭ. قىلىدۇ ۋهده پهزلىنى ۋه مهغفىرىتىنى ئۆز سىلهرگه الله ؛بۇيرۇيدۇ) سلىككهبهرمه

  )268 : بهقهره( » .تۇرغۇچىدۇر بىلىپ ھهممىنى ئۇ ،كهڭدۇر مهرھهمىتى

 سهندىن ،بولغان بهلگىلىنىپ ئهجىلىڭ ،ئاستىدا كاپالهت رىزقىڭ سېنىڭ بىلگىنكى

 چوقۇم كۈنى بىر ھامان. لىشىڭدۇرقى ھهرىكهت يولىدا ئالالھ قىلىنغىنى تهلهپ

 قهبىرنىڭ بىر بولىدىغان ئاھالىسىدىن ئۇنىڭ سهن ۋه پهرۋهردىگارنىڭ بىر ئۇچرىشىدىغان

 .ئۇنۇتمىغىن بارلىقىنى

 ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( ئهلچىسىنىڭ ۋه كىتابىنى نىڭ ) ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( ئالالھ

 ، بىلهن سۆيگۈ ئۇالرغا. نچۈشهنگى ياخشىالپ ئىنتايىن سۈننىتىنى نىڭ) ۋهسهللهم

 چىققۇچىالرنىڭ قارشى. مهيلى قالساڭمۇ يالغۇز ئۆزۈڭ. باغالنغىن مهھكهم بىلهن ئىشتىياق

  : دهيدۇ مۇنداق) ئهنھۇ رهزىيهلالھۇ ( مهسئۇد بىن ئابدۇلالھ. ئالدىمىسۇن سېنى كۆپلىكى
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 ›.بويسۇنغاندۇر ھهققه بولسىمۇ كىشى بىر يالغۇز ،جامائهت ‹

 ،ئۇچۇرسا پىتنىگه جامائهت بىر ئهگهر‹ : دهيدۇ مۇنداق بولسا دھهمما بىن نهئىم

 ھالهتته ئاۋۋالقى ئۇچراشتىن پىتنىگه جامائهت قالساڭمۇ بىلهن بېشىڭ يالغۇز سهن

 ›.بولىسهن جامائهت بىر كىشىلىك يالغۇز سهن ۋهزىيهتته بۇ. كېرهك بولۇشىڭ

. قىلسۇن رهھمهت لهرگهسى ئالالھ‹  : دهيدۇ مۇنداق ) رهھىمهھۇلالھ ( بهسرى ھهسهن

 كېيىنكى ھهمده زامانالردا ئىلگىرى ھهم چۈنكى. بولۇڭالر ئۈستىده سۈننهت ئهھلى

 ئىچىده دهبدهبه ئۇالر. ئىدى ئاز بهكمۇ سانى بولغانالرنىڭ سۈننهتتىن ئهھلى زامانالردا

 بىلهن پهرۋهردىگارى. ئهگهشمىدى ئهھلىگه بىدئهت. ماڭمىدى يولىدا ياشىغانالرنىڭ

 مۇشۇنداق سىلهرمۇ ئىنشائالالھ. قېلىشتى ئۈستىده ئادىتى بۇ قهدهر ائۇچراشقانغ

 ›.بولۇڭالر

 كۆرۈنگهنده چىقىپ ئوتتۇرغا ھهق‹ : دهيدۇ مۇنداق ) رهھىمهھۇلالھ ( قهييىم ئىبنى

 ھهقنى ئوخشاش كۆرگىنىگه قۇياشنى كۆزنىڭ ، قهلب. يوقتۇر ئېھتىياج گۇۋاھچىغا

 ۋه مهۋجۇتلۇقىغا قۇياشنىڭ ، كېيىن هندىنكۆرگ بىلهن كۆزى قۇياشنى كىشى. كۆرىدۇ

 كىشىگه بىر باشقا بېرىدىغان گۇۋاھلىق بۇنىڭغا ئۈچۈن ئىشىنىش چىققانلىقىغا

 ›.يوقتۇر ئېھتىياجى

 ئهمما بارىدۇ كۈچىيىپ كېسىلى ۋه بولىدۇ كېسهل قهلب‹ : دهيدۇ مۇنداق يهنه

 كۆڭۈل ىكىگهساالمهتل ئۇنىڭ ئىگىسى چۈنكى. يوق خهۋهرى بۇنىڭدىن ئىگىسىنىڭ

 قهلبنىڭ. قىلمايدۇ ھېس ئۆلگىنىنىمۇ ئۇنىڭ ئېگىسى ئهمما ئۆلىدۇ قهلب ھهتتا. بۆلمىگهن

 بىئارام يارىالردىن ئاچقان ئهسكىلىكلهر) مهنىۋى ( كىشىنىڭ ،ئاالمىتى ئۆلگهنلىكىنىڭ

 چۈنكى. سىقىلمايدۇ ئىچى ئېتىقادالردىنمۇ باتىل ۋه بىلمهسلىكتىن ھهقنى. بولماسلىقىدۇر

 ۋه چىركىنلىكلىرىدىن باتىلنىڭ ھاياتلىق بۇ ، بولسا ھاياتلىق قهلبته بىر رئهگه

 ئاچچىق. قىلىدۇ ھېس كېسىلىنى ئېگىسىمۇ قهلبنىڭ. بولىدۇ بىئارام جاھالهتتىن

. توسۇيدۇ كۈچىيىشىنى كېسهللىكىنىڭ داۋامالشتۇرۇپ دورىالرنى بۇ ۋه ئىچىپ دورىالرنى

 دورا بۇ دېيىلىۋاتقان. تالاليدۇ ئىچىشنى رادو ئاچچىق بولسا چېكىشتىن ئىزتىراپ ،ئۇ

 كېلىدىغان قېيىن ئهڭ نهفىسكه بۇ ئهگهشمهسلىكىدۇركى ھهۋىسىگه ھاۋايى كىشىنىڭ

 قىلىشقا سهبىر قهلىبنى بهزهن. يوقتۇر دورا بىرهر پايدىلىقراق  بۇنىڭدىن. ئىشتۇر

 جىزلىقىئا بهسىرىتىنىڭ ۋه ئىلىمىنىڭ. بولىدۇ يوق غهيرىتى ئاندىن. كۆندۈرىدۇ

 يولغا بىر قورقۇنچلۇق سهبىر بىر بۇنداق. كېچىدۇ ۋاز قىلىشتىن سهبىر تۈپهيلىدىن

 كىشى بۇ. ئوخشايدۇ سهبرىگه كىشىنىڭ قىلمىغان ھىس ئهمىنلىكته ئۆزىنى ،كىرگهن

. كېلىدۇ قايتىپ خاتىرجهملىكى ۋه كېتىدۇ قورقۇنچىسى قىلسا سهبىر ئهگهر بىلىدۇكى

 ئاجىزلىغان ئىشهنچىسى ۋه سهبىر. باردۇر ئېھتىياج ۈچىگهك ئىشهنچنىڭ ۋه سهبىرنىڭ
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 يالغۇزلۇقتىن ۋه بولمسا سهپهردىشى بىرهر يېنىدا بولۇپمۇ. چېكىنىدۇ يولدىن ۋاقىتتا

 »؟كهتتى قهيهرگه كىشىلهر قىلىدىغان ئۆرنهك مهن« : باشاليدۇ دېيىشكه مۇنداق قۇرقسا

 بولغان سهۋهب بولۇشىغا ھاالك نىڭئۇالر ۋه بولغان گىرىپتار كىشى كۆپ بهك ئهھۋال بۇ

 ،نهبىلهرنى ماڭغان يولدا بۇ ئاۋۋال ئۆزىدىن قهلبى ئهگهر ھهقىقهتهن.  ئهھۋالدۇر بىر

 كىشى بولغان سهبىرلىك قىلسا ھېس بارلىقىنى سالىھالرنىڭ ۋه شهھىدلهرنى ،سادىقالرنى

 نېمىدىگهن ئۇالر. قورقمايدۇ بولماسلىقىدىن ھىچ ياكى بولۇشىدىن ئاز سهپهرداشلىرىنىڭ

 ›.دهلىلىدۇر ساداقىتىنىڭ ،قېلىشى يالغۇز يولىدا ماڭغان كىشىنىڭ. سهپهرداشالر ياخشى

 ناملىق »سالىكىن مهدارىجۇس « نىڭ) رهھىمهھۇلالھ ( قهييىم ئىبنى سۆزلىرىمىزنى

  : تۈگىتىمىز بىلهن سۆزلىرى بۇ دېگهن ئاخىرىسىدا كىتابىنىڭ

. ئائىت يازغۇچىغا زىيىنى ،ساڭا دىسىپاي ئوقۇغانلىرىڭنىڭ ! ئوقۇرمهن ئهي ‹

 توغرا ۋه ھهق كۆرگهن يهرده بۇ سهن.يازغۇچىسىنىڭدۇر بۇزۇلغانلىرى ،سېنىڭ سهمهرىسى

. قارىما قىلىنغانلىقىغا تهرىپىدىن كىم سۆزنىڭ ئۈچۈن بۇنىڭ ،ئالغىن نهرسىلهرنى بولغان

،  ) ۋهتهئاال ھانهھۇسۇب ( ئالالھ چۈنكى. ئهمهس دېگۈچىگه ،قارا دېيىلگهنلهرگه ئهكسىچه

 بۇنىڭ ،قىلغان رهد كهلگهنده تهرىپىدىن كىشىلهر بولغان ئۆچ كۆرمىگهن ياخشى ئۆزى ھهق

 ،بۇ. ئهيىبلىگهن كىشىلهرنى قىلغان قوبۇل كهلگهنده كۆرگهنلىرىدىن ياخشى ئهكسىچه

 « بهزىلىرى ساھابىدىن ھهقىقهتهن. خۇلقىدۇر كىشىلهرنىڭ بولغان اليىق غهزهپكه

  بولسىمۇ كىشىڭ سۆيگهن ، ئالغىن سۆزلىسه بولغاننى ھهق بولسىمۇ كىشىڭ سۆيمىگهن

 .دېگهن » قىلغىن رهد سۆزلىسه بولغاننى باتىل

 كىشى ئېيتقان ئۇنى بىلگىنكى بولساڭ تاپقان خاتالىق ئىچىده بۇنىڭ ئهگهر

 زنۇقسانسى ئۆزىنى ۋه تارتىشمايدۇ بىلهن سهن ھهققىده ئىكهنلىكى توغرا ئېيتقانلىرىنىڭ

 :ئېيتقىنىدهك شائىرنىڭ. تۇرىۋالمايدۇ دهپ

  

 ،يوشۇرۇندۇر ئهسلىده تهبىئهتنىڭ كهمچىلىك ‹

 ›تارتىشىلمايدۇ بارلىقى كهمچىلىكى بالىسىنىڭ ئادهم ئۇنداقتا

 

 قانداقمۇ مهۋجۇتلۇق بىر بولغان بار قىلىش زۇلۇم ۋه نادانلىق تهبىئىتىده

 باشقا ياكى قىلغانغا گهپ هيلىم نۇقتىدا بۇ مانا. مۇمكىن بولۇشى خاتالىقسىز

 بىلهن شۇنىڭ ۋه بولۇشى ئۈستىده ھهق سۆزلىگهنلىرىنىڭ ،ۋهزىپه چۈشكهن كىشىلهرگه

 قىلىشنى نهسىھهت ئۈچۈن قېرىنداشلىرى مۇسۇلمان ۋه ئهلچىسى ،ئالالھ ۋاقىتتا بىر

 :دهيدۇ مۇنداق ) ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( ئالالھ. كېرهك بولۇشى قىلغان مهقسهت
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 بويسۇنىدىغان خاھىشلىرىغا -نهفسى ئۇالرنىڭ) قۇرئان يهنى (ھهقىقهت ئهگهر «

 ،بوالتتى بولغان خاراپ مهخلۇقاتالر ئۇالردىكى ۋه زېمىن ،ئاسمانالر ئهلۋهتته ،بولسا

 ئاتا قۇرئاننى) ئالغان ئىچىگه ئۆز نهسىھهتنى - ۋهز (ئۇالرغا ،يوق بولغىنى ئۇنداق

 مۇئمىنۇن( » .ئۆرۈيدۇ يۈز قۇرئاندىن) نبولغا نهسىھهت -ۋهز (ئۆزلىرىگه ئۇالر ،قىلدۇق

 :71(  

 پۈتكۈل بولسا نادانلىق ۋه زۇلۇم ، ياخشىلىقالرنىڭ پۈتكۈل ئادالهت ۋه ئىلىم

 ( ئهلچىسىنى،  ) ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( ئالالھ قهسهمكى. مهنبهسىدۇر يامانلىقالرنىڭ

 ئىنسانالر ئۇنىڭغا ،ئهۋهتكهن بىلهن دىن ھهق ۋه ھىدايهت ) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ

 ھهۋىسىگه ھاۋايى ھىچكىمنىڭ ، قىلىشىنى ھۆكۈم بىلهن ئادالهت ئارىسىدا

 . قىلغان ئهمىر ئهگهشمهسلىكنى

 بارلىق! مۇھهممهد ئى) (ئۈچۈن قىلىشقانلىقى ئىختىالپ دىندا يهنى (ئۈچۈن شۇنىڭ «

 بۇيىچه بۇيرۇلغىنىڭ ،چاقىرغىن) بولۇشقا ئىتتىپاق ئاساسىدا دىن توغرا ئىنسانالرنى

 ئهگهشمىگىن خاھىشلىرىغا نهفسى نىڭ) مۇشرىكالر يهنى (ئۇالر ،تۇرغىن چىڭ يولدا توغرا

 ئادىل ئاراڭالردا ،ئېيتتىم ئىمان كىتابالرغا) بارلىق (قىلغان نازىل الله«: ئېيتقىن ۋه

 ،پهرۋهردىگارىڭالردۇر سىلهرنىڭمۇ ،پهرۋهردىگارىمىزدۇر بىزنىڭ الله ،بۇيرۇلدۇم بولۇشقا

 ئۆزلىرىڭالر ئهمهللىرىڭالرمۇ سىلهرنىڭ ،ئۈچۈندۇر ئۆزىمىز ئهمهللىرىمىز بىزنىڭ

 ھهقىقهت چۈنكى (يوق) ئورۇن (جېدهللىشىشكه ئارىمىزدا بىزنىڭ بىلهن سىلهر ،ئۈچۈندۇر

 ئاخىرى ،يىغىدۇ) ئۈچۈن چىقىرىش ھۆكۈم (بىزنى) كۈنى قىيامهت (الله، )ئاشكارىدۇر

  )15 : شۇرا ( ».دهرگاھىدۇر اللهنىڭ جاي قايتىدىغان

 ئهلچىلهرنىڭ ساالم ۋه ساالت. خاستۇر ئالالھقا  پهرۋهردىگارى ئالهملهرنىڭ ھهمد

 ›  .بولسۇن ئائىلسىگه پۈتۈن ۋه گه ) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( مۇھهممهد  ئاخىرقىسى

  

 كىتابتا ناملىق »مهكتهپلىرى پاسات ۋه مىتۇد پهيغهمبىرانه تهربىيىسىده پهرزهنت «

  . تهرجىمىسى ماقالىنىڭ پارچه بىر نبېرىلگه
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 ؟ »مهنسۇرا تائىفهتۇل « كىملهر
 ئابدۇلئهزىز بىن ئابدۇلقادىر شهيخ

  

 ئهھلى ھهدىس ۋه ئالىمالر مهنسۇرانىڭ تائىفهتۇل ، كۆپچىلىكى سهلهپنىڭ

. قاراشتا مۇشۇ )رهھىمهھۇمهلالھ  (ھهنبهلمۇ بىن ئهھمهد ۋه بۇخارى. ئېيتىدۇ ئىكهنلىكىنى

 قىلىشنى ئۇرۇش ئۈستىده ھهق قهدهر كۈنىگه قىيامهت گۇرۇپپا بىر ئۈممىتىمدىن « ئهمما

 بىلهن قاراش بۇ رىۋايهتلهر باشقا سىرتىدىكى ھهدىسنىڭ بۇ ۋه ھهدىسى »داۋامالشتۇرىدۇ

 ائىفىنىڭت بۇ قىلىشنىڭ جىھاد ، رىۋايهتلهرده باشقا چۈنكى. مۇۋاپىقالشمايۋاتماقتا

 بىن ئىمران ، ئابدۇلالھ بىن جابىر. بىلدۈرۈلگهن ئوچۇق ئىكهنلىكى ئاالھىدىلىكلىرىدىن

 ئهنھۇم رهزىيهلالھۇ ( ئامىردىن بىن ئۇقبه ۋه مۇئاۋىيهدىن ئهسامنىڭ بىن زهيد ،  ھۇسهين

 بۇ. ھهدىسلهردىندۇر بهرگهن كۆرسىتىپ ئاالھىدىلىكلهرنى بۇ رىۋايهتلىرى قىلغان) 

 بۇ. ئهمهستۇر مۇمكىن قويۇش چهكلهپ بىلهن ئالىمالر مهنسۇرانى ئىفهتۇلتا سهۋهبلىك

 .بولىدۇ توغرا تېخىمۇ ئېيتىش ئىكهنلىكىنى ئهھلى جىھاد ۋه ئىلىم تائىفهنىڭ

) رهھىمهھۇمۇلالھ ( باشقىالرنىڭ ۋه ئهھمهد ، بۇخارى ، نهۋهۋى سهۋهبتىن بۇ

 ،  تائىفه بۇ ھتىمالئې« : دهيدۇ مۇنداق كېيىن قىلغاندىن بايان قاراشلىرىنى

 ،قىلغانالر جهڭ بولۇپ جهسۇر ئۇالردىن. تارقالغاندۇر ئارىسىغا قىسىملىرى مۇئمىنلهرنىڭ

 ،  توسىغانالر يامانلىقتىن ۋه بۇيرىغان ياخشىلىققا ، زاھىدلهر ،  مۇھهددىسلهر ،  فهقىھالر

 يهرده بىر ھهممىسىنىڭ. تائىفىدىندۇر بۇ بولغانالرمۇ ئىگىسى ياخشىلىق تۈرلهردىن باشقا

( » .مۇمكىن تېپىلىشى ھالهتته تارقاق يۈزىده يهر . ئهمهس كېرهك بولۇشى توپالنغان

 )13/67 ، نهۋهۋى ، شهرھى مۇسلىم سهھىھ

 ئىسالم ئهمما ئېيتقان كهلىمىسىنى شاھادهت) رهھىمهھۇلالھ ( تهيمىييهمۇ ئىبنى

 بهرگهن قىدهھهق قىلىش ئۇرۇش قارشى مۇڭغۇلالرغا قىلمىغان ھۆكۈم بىلهن شهرىئىتى

 كۆپ ئهڭ كىرىشكه دائىرىسىگه مهنسۇرانىڭ تائىفهتۇل ئهھلىنىڭ جىھاد پهتىۋاسىدا

 ۋه مىسىر ، شام«  : دهيدۇ مۇنداق قىلىپ بايان ئىكهنلىكىنى بولغانالردىن ھهقلىق

 ۋه قىلغانالر ئۇرۇش ئۈچۈن ئىسالم بۈگۈن ، تائىفه بولغان بار ئهتراپىدا ئۇالرنىڭ

 قىلغان گىپىنى ھهدىسىده مهشھۇر) ۋهسهللهم ئهلهيھى الھۇسهللهل ( رهسۇلۇلالھنىڭ

 سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ. بولغانالردۇر اليىق ئهڭ كىرىشكه ئىچىگه مهنسۇرانىڭ تائىفهتۇل

 ئادا ئهمرىنى نىڭ الله گۇرۇپپا بىر ئۈممىتىمدىن«  : دهيدۇ مۇنداق ) ۋهسهللهم ئهلهيھى

 ، چىققانالر قارشى ئۇالرغا ياكى قويغانالر تاشالپ يالغۇز ئۇالرنى. قىلىدۇ داۋام قىلىشنى

 ئۈستىدىن كىشىلهر ئۇالر ۋه بېرهلمهيدۇ زهرهر بىرهر ئۇالرغا قهدهر كهلگهنگه ئهمرى الله
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 ، فهتهۋا مهجمۇئۇل ،تهيمىييه ئىبنى ) ( ئهلهيھ مۇتتهفهقۇن( » .قىلىدىغاندۇر غهلبه

28/531( 

 كىرىشكه بۇرۇن ىمدىنھهرك فىرقىغا بۇ ، ئالىمالر قىلغۇچى ئهمهل شۈبھىسىزكى

 .تهۋهدۇر ئۇالرغا باشقىالرمۇ ۋه قىلغانالر جىھاد. اليىق

 ،  نهرسه بولغان سهۋهب سۆزلىشىگه ئىكهنلىكىنى ئالىمالر تائىفىنىڭ بۇ سهلهفنىڭ

. بولمىغانلىقىدۇر مهۋجۇت ئىختىالپنىڭ ئارىسىدا مۇسۇلمانالر ھهققىده جىھاد چاغالردا ئۇ

 ئۇالرنىڭ. ئىدى تولغان بىلهن ئهسكهرلهر ئۈچۈن قىلىش جىھاد بىلهن دۈشمهن چىگىرالر

 بىدئهت. ئىدى ئازغۇنلۇقالر چوڭ ۋه بىدئهتلهر ،  نهرسه بۇزغان كۆپ ئهڭ دىننى زامانىدا

 ئاتلىق ( سۇۋارىلىرى مهيدانىنىڭ قوغداش دىننى قارشى ئازغۇنلۇقالرغا چوڭ ۋه

 . ئىدى ئالىمالر بولسا) ت-جهڭچىلىرى

 ۋه قىلىشىغا جىھاد مۇجاھىدالرنىڭ ۋه ئالىمالرنىڭ دهساھه ھهر بىز بولسا بۈگۈنده

 جىھاد يالغۇز نه ، بىلهن ئىلىم يالغۇز نه دىن چۈنكى. مۇھتاجىمىز تىرىشچانلىقلىرىغا

 مۇنداق تهئاال الله. زۆرۈر بولۇشى بىرلىكته ئىككىسىنىڭ بهلكى . تۇرىدۇ ئۆره بىلهن

 ۋهئۇالر ئهۋهتتۇق بىلهن زىلهرمۆجى روشهن پهيغهمبىرىمىزنى ھهقىقهتهن بىز«  : دهيدۇ

) ت-مىزاننى (قانۇننى ،كىتابنى ،دهپ قىلسۇن بهرپا ئادالهتنى ئىنسانالر ، بىلله بىلهن

) ياسىلىدىغانلىقىئۈچۈن قۇراللىرى ئۇرۇش تۆمۈردىن (،ياراتتۇق تۆمۈرنى ،چۈشۈردۇق

 نۇرغۇن ئۈچۈن ئىنسانالر تۆمۈرده ،ئالغان ئىچىگه ئۆز قۇۋۋهتنى - كۈچ تۆمۈر

 ۋه اهللاغا) ئىشلىتىپ قۇرالالرنى تۇرۇپ كۆرمهي اهللانى اهللا ،پهئهتلهربارمهن

 اهللا، )ياراتتى تۆمۈرنى (ئۈچۈن) قىلىش مهلۇم (بهرگهنلهرنىبىلىش ياردهم پهيغهمبهرلىرىگه

 )25 : ھهدىد( » .غالىبتۇر ،كۈچلۈكتۇر ھهقىقهتهن

 تۆمۈر ۋه نمىزا ، كىتاب پهقهت دىن«  : دهيدۇ مۇنداق رهھىمهھۇلالھ تهيمىييه ئىبنى

 ؛ تهئاال الله . قۇۋۋهتلهيدۇ ئۇنى تۆمۈر ۋه كۆرسىتىدۇ يول كىتاب. تۇرىدۇ ئۆره بىلهن

 ،چۈشۈردۇق) ت-مىزاننى (قانۇننى ،كىتابنى ،دهپ قىلسۇن بهرپا ئادالهتنى ئىنسانالر...«

 - كۈچ تۆمۈر) ياسىلىدىغانلىقىئۈچۈن قۇراللىرى ئۇرۇش تۆمۈردىن (،ياراتتۇق تۆمۈرنى

 . دهيدۇ »مهنپهئهتلهربار نۇرغۇن ئۈچۈن ئىنسانالر تۆمۈرده ،ئالغان ئىچىگه ئۆز قۇۋۋهتنى

 مىزان ئادالهت ۋه ھهق كېلىشىملهرده باشقا ۋه مېلى ،  بولىدۇ بىلهن كىتاب ئىلىم ۋه دىن

 ئىبنى( » .قىلىنااليدۇ ئىجرا بىلهن كۈچى تۆمۈرنىڭ بولسا جازاالر ،  بولىدۇ بىلهن

 )35/36 ، افهتۋ مهجمۇئۇ ، تهيمىييه

 بۇ بولغان سۈننهت ۋه كىتاب قىلىچلىرى مۇسۇلمانالرنىڭ«  : دهيدۇ مۇنداق يهنه ئۇ

 : دېگهن مۇنداق ) ئهنھۇ رهزىيهلالھۇ ( ئابدۇلالھ بىن جابىر. قۇۋۋهتلهيدۇ دىننى

 قىلىچ بۇ چىققانالرنى سىرتىغا كىتابنىڭ بۇ،  ) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ
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) 35/365 ، فهتۋا مهجمۇئۇ ، تهيمىييه ئىبنى( ».بۇيرىدى ىزنىچېپىشىم بىلهن

 : دهيدۇ مۇنداق بولسا سۆزىده بىر باشقا ) رهھىمهھۇلالھ ( تهيمىييه ئىبنى شهيخۇلئىسالم

 كىتاب كۆرسهتكۈچى يول ، بولۇشى ئۆره دىننىڭ ، قىلغىنىدهك بايان تهئاالنىڭ الله« 

 ،فهتۋا مهجمۇئۇ ، تهيمىييه ئىبنى(  » بولىدۇ بىلهن ر تۆمۈ قۇۋۋهتلىگۈچى ۋه بىلهن

 ئوخشىغان بۇنىڭغا يهرلهردىمۇ باشقا ) رهھىمهھۇلالھ ( تهيمىييهنىڭ ئىبنى) 28/396

 .مهۋجۇت بايانلىرى

 ۋه سۈننهت ئهھلى ، مهنھهجگه توغرا مهنسۇرانىڭ تائىفهتۇل سهۋهبتىن بۇ

 .اليمىزئېيتا ئىكهنلىكىنى تائىفه مۇجاھىد تايانغان يولىغا جامائهتنىڭ

 

  تهرجىمىسى مۇنبىرى دهۋهت ۋه تهۋھىد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تهۋھىد ۋه دهۋهت مۇنبىرى
 

www.jennetyoli.com 48 

  

 1دۈشمهن ئىككى تارتىشقان ھهققىده پهرۋهردىگارى
 ؟نېمه جىنايىتىمىز ؟كىم بىز

 مهقدىسى ئهل مۇھهممهد ئهبۇ

  

 ئالالھنىڭ ساالم دۇرۇد. خاستۇر ئالالھقا پهرۋهردىگارى ئالهملهرنىڭ ھهمدلهر پۈتۈن

 ۋه ئائىلىسى ئۇنىڭ ، گه)ۋهسهللهم ئهلهيھى هللهلالھۇس ( مۇھهممهد ئهلچىسى

 .بولسۇن ساھابىلىرىگه

 ئهمهل ۋه ئۈگىنىشىنى ئۈستىگه قۇللىرى ، تهئاالنىڭ ئالالھۇ ،يوقكى شۈبھه ھىچ

. تهۋھىدتۇر ئۇلۇغى ئهڭ ۋه مۇھىمى ئهڭ ،تۇنجىسى ئاساسالرنىڭ قىلغان پهرز قىلىشىنى

 :دهيدۇ مۇنداق تهئاال ئالالھۇ...ئېيتىش ىمانئ ئالالھقا ۋه قىلىش ئىنكار تاغۇتنى يهنى

 زارىيات( » . ياراتتىم ئۈچۈنال قىلىش ئىبادهت ماڭا پهقهت ئىنسانالرنى ،جىنالرنى «

 :56(  

 قىلىشى ئىبادهت ماڭا پهقهت‹ :دېگهن مۇنداق تهپىسىرىده ئايهتنىڭ بۇ مۇپهسسىرلهر

 نىڭ ئىلاللالھ الئىالھه ۇب. دېگهنلىكتۇر ئۈچۈن بىرلىشى مېنى ئىبادهتته يهنى ،ئۈچۈنال

 ›.مهنىسىدۇر

 ئهڭ ئهۋهتكهن ئۈچۈن ئۇنىڭ ئهلچىلىرىنى پۈتۈن) ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( ئالالھ ، بۇ

 نازىل ئۈچۈن بۇنىڭ كىتابالر پۈتۈن. تۇتقۇدۇر مهھكهم ۋه نىشان مۇھىم ئهڭ ،غايه ئۇلۇغ

  .قىلىنغان

 يهنى (هيتاندىنش ،قىلىڭالر ئىبادهت اللهغا«:ئۈممهتكه ھهربىر ھهقىقهتهن بىز «

 يىراق) قىلىشتىن ئىبادهت مهبۇدقا ھهرقانداق ئوخشاش كاھىنالرغا،بۇتالرغا ،شهيتانغا

  )36 : نهھل( » ...پهيغهمبهرئهۋهتتۇق دهپ»بولۇڭالر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-19 سۈرىسىنىڭ ھهج ھالدا پارالىل تېمىغا توختالغان،ماۋزۇسىنى يازمىسىنىڭ بۇ مۇھهممهد ئهبۇ شهيخ 1

) پىرقه (ئىككى بۇ) ئىبارهت كۇففارالردىن ۋه مۇئمىنلهر(«  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال ئالالھۇ.ئالغان ئايىتىدىن
 مۇنازىره -بهس ئۈستىده دىنى اللهنىڭ كۇففارالر بىلهن مۇئمىنلهر يهنى (مۇنازىرىلهشتى توغرىسىدا پهرۋهردىگارى

، )بولدى ئۆچۈرمهكچى نۇرىنى اللهنىڭ كۇففارالر ،بولدى بهرمهكچى ياردهم غادىنى اللهنىڭ مۇئمىنلهر ،قىلىشىپ
 سهھىھ» .قۇيۇلىدۇ قايناقسۇ ھارارهتلىك يۇقىرى ئۈستىدىن باشلىرى ئۇالرنىڭ ،پىچىلىدۇ كىيىملهر ئوتتىن كافىرالرغا
 ئىككى كهلگهن يۈز يۈزمۇ ئۈچۈن ئېلىشىش يهك يهكمۇ بهدىرده ئايهتنىڭ بۇ ھهدىسته بىر قىلىنغان رىۋايهت مۇسلىمده

 ئىككى بۇ تهپسىرىده ، قۇرتۇبى ئىمام ) 5362 : نۇمىرى ھهدىس. ( بىلدۈرۈلگهن بولغانلىقى نازىل ھهققىده تهرهپ
 ئىكهنلىكى » مۇئمىنلهر پۈتۈن بىلهن كافىرالر پۈتۈن كهلگهن يۈز يۈزمۇ بولسۇن بولسا دىندىن قايسى « گۇرۇپپىنىڭ

 نازىل ھهققىده ھهم بىلهن ئىتىبارى بولۇشى ئومۇمى قاراش بۇ‹  : دېگهن مۇنداق ېيىنك قىلغاندىن زىكىر قارىشىنى
 . قىلغۇچى نهشىر– ) 12/26 ، ئهھكام جامىئۇلى ئهل( › .ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز باشقىالرنى ھهمده كىشىلهرنى
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: ھهممىسىگه پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهۋهتىلگهن ئىلگىرى سهندىن!) مۇھهممهد ئى («

 ۋهھى دهپ »قىلىڭالر ئىبادهت ماڭىال ،يوقتۇر) بهرھهق (مهبۇد ھېچ اباشق مهندىن«

  )25 : ئهنبىيا( » .قىلدۇق

 قهۋمى ئۇالرنىڭ بىلهن ئهلچىلىرى ئالالھنىڭ ، ئاساسى بىرلهش اللهنىال پهقهت

 :سهۋهبىدۇر ئهسلى دۈشمهنلىكنىڭ ئارىسىدىكى

) ىنجهھهتت نهسهب قهبىلىسىگه سهمۇد يهنى (سهمۇدقا ھهقىقهتهن بىز «

 »قىلىڭالر ئىبادهت اللهغا«) سالىھ (،ئهۋهتتۇق) قىلىپ پهيغهمبهر (قېرىندىشىسالىھنى

 مۇئمىنلهر جىدهللىشىدىغان بارىسىدا دىن يهنى (جىدهللىشىدىغان ئۇالر ناگاھان، )دېدى(

  )45 : نهمىل( » .كهتتى بۆلۈنۈپ گۇرۇھقا ئىككى) ئىبارهت كافىرالردىن ۋه

 ئالالھنى ئىبادهتلىرىڭالردا ،ئىپادىسى » قىلىڭالر ىبادهتئ ئالالھقا « كهلگهن ئايهتته

 چۈنكى. دېگهنلىكتۇر ) ت- بولسۇن ئۈچۈنال الله بىر ئىبادهتلىرىڭالر پۈتۈن يهنى( بىرلهڭالر

 ئوخشاش ئادىتىگه مۇشرىكالرنىڭ ھهممه باشقا ئومۇمهن ،قهۋملهر ئهۋهتىلگهن پهيغهمبهر

 ئىالھالرغىمۇ باشقا ئالالھتىن بىلله بىلهن بۇنىڭ ئهمما. قىلىشاتتى ئىبادهت ئالالھقا

 ھالدا مۇجهررهد ھىچقاچان دهۋىتى ئهلچىلهرنىڭ ،سهۋهبتىن بۇ. ئىدى قىلىشىۋاتقان ئىبادهت

 ۋه پهقهت بهلكى ،ئالمايتتى ئىچىگه ئۆز قىلىشنى ئىبادهت اللهقا )ت- ھالدا يالغۇز يهنى( 

 2. ئاالتتى ئىچىگه ئۆز قىلىشنى ئىبادهت ئالالھقىال پهقهت

 ».بولۇڭالر يىراق تاغۇتتىن ، قىلىڭالر ئىبادهت لالھقائا «

 ئهلچىلهرنىڭ. ئىدى بۇ مانا سهۋهبى دۈشمهنلىكنىڭ پۈتمهس -  تۈگىمهس

 ۋه. تاشالندى تۈرمىلهرگه ، كهلدى دۇچ ئىسكهنجىلهرگه سهۋهبتىن بۇ ئهگهشگۈچىلىرى

 ئهھلى نهمجهھهن ۋه ئهھلى جهننهت. ئايرىلدى پىرقىگه ئىككى ئىنسانالر بىلهن بۇنىڭلىق

 ...دهپ

 تهئاال ئالالھۇ ، ئاساسى بولۇش يىراق تاغۇتالردىن ۋه قىلىش ئىبادهت ئالالھقىال پهقهت

. تۇتقۇدۇر بىر مهھكهم سۇنماس ئالىدىغان ئاستىغا كاپالىتى يۆلهنگهنلهرنى ئاساسقا بۇ

  .قىلغان مهركىزى ئوق يىگانه قۇتۇلۇشنىڭ بۇنى ئالالھ

 ئېنىق گۇمراھلىقتىن ھىدايهت ،وقتۇري زورالش) كىرىشكه ئۇنىڭغا (دىندا «

 )ئىمان اللهغا ،قىلىپ ئىنكار نى)مهبۇد بارچه باشقا الله يهنى (تاغۇت كىمكى ،ئايرىلدى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ئىبادهت ىالئالالھق پهقهت ۋه پهقهت « ،ئهمهس شهكلىده »قىلىڭالر ئىبادهت ئالالھقا « مهزمۇنى دهۋهتنىڭ يهنى 2
 »قىلىڭالر ئىبادهت ئالالھقا « چۈنكى. ئاشكارا پهرق ئارىسىدىكى دهۋهتنىڭ ئىككى بۇ. ئىدى شهكلىده » قىلىڭالر
 »قىلىڭالر ئىبادهت ئالالھقىال پهقهت « توسىمىسا قىلىشتىن ئىبادهت ئىالھالرغا ) باتىل ( باشقا ئالالھتىن چاقىرىقى
 .قىلغۇچى نهشىر- قىلىدۇ بولۇشسىز قىلىشنى ئىبادهت ھالرغائىال) باتىل ( پۈتۈن باشقا ئالالھتىن چاقىرىقى
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) سۆزلىرىنى بهندىلىرىنىڭ (الله ،بولىدۇ تۇتقان تۇتقىنى مهھكهم ،ئۇسۇنماس ،ئېيتىدىكهن

 )256 : بهقهره( » .تۇرغۇچىدۇر بىلىپ) ئىشلىرىنى (،تۇرغۇچىدۇر ئاڭالپ

 ئوتتىن ،شقىمۇشۇڭال. ئۆزى نىڭ ئىلاللالھ الئىالھه كهلىمىسى تهۋھىد ،ئاساس بۇ

 مهھكهم ، مهنىسىنى كهلىمىنىڭ بۇ ھهركىشى قىلغان ئارزۇ ئېرىشىشنى جهننهتكه قۇتۇلۇپ

 ئۇنىڭغا ۋه قىلىش ئهمهل بىلهن تهۋھىد. الزىم بىلىشى كۈتىسىز كهم مهزمۇنىنى تۇتقۇنىڭ

 ئۈگىنىلىشى بۇنىڭ ئۈچۈن قىلىش دهۋهت بىلهن) ت- ھۇشيارلىق،پاراسهت (بهسىرهت

 :دهيدۇكى تهئاال ئالالھۇ. ۆرۈرىيهتز بىر كهسكىن

  )19 : مۇھهممهد( » .يوقتۇر ) بهرھهق ( مهبۇد ھېچ باشقا ئالالھتىن ، بىلگىنكى «

 ۋه مهن ،قىلىمهن دهۋهت اللهغا) كىشلهرنى (،يولۇمدۇر مېنىڭ بۇ ‹،ئېيتقىنكى«

 مۇشرىكالردىن مهن ،پاكتۇر الله. ئاساسلىنىمىز دهلىلگه روشهن ماڭائهگهشكهنلهر

  )108 : يۇسۇف( ›» .هسمهنئهم

 غايه ۋه نىشان قايسى ئۆزىنىڭ بىلگىنىده مهزمۇنىنى كهلىمىسىنىڭ تهۋھىد كىشى

 نېمه كىتابالر ؟ئهۋهتىلدى ئۈچۈن نېمه ئهلچىلهر. بولىدۇ بىلگهن يارىتىلغانلىقىنى ئۈچۈن

 باش ئارىسىدا بىلهن قهۋىملىرى ئهگهشگۈچىلىرىنىڭ ۋه ئهلچىلهرنىڭ ؟چۈشۈرۈلدى ئۈچۈن

 بىلىش جاۋابىنى ھهممىسىنىڭ سوئالالرنىڭ بۇ ؟نېمه سهۋهبى دۈشمهنلىكنىڭ كۆتۈرگهن

 .بولىدۇ مۇمكىن بىلهن بىلىش مهزمۇنىنى كهلىمىسىنىڭ تهۋھىد پهقهت

 ھۆكۈمهتلهر ئۆزگهرتكهن شهرىئىتىنى ئالالھنىڭ بۈگۈن بىلهن بىزلهر ئهجهبا

 بىر قىلغىنىنى نازىل نىڭئالالھ ؟نېمه سهۋهبى ھهقىقىي دۈشمهنلىكنىڭ ئارىسىدىكى

 ئهسلى ئىختىالپنىڭ ئارىمىزدىكى بىلهن ئهسكهرلىرى ھۆكۈمهتلهرنىڭ ئاتقان بۇلۇڭغا

 بۇ ؟ چىقىرىمىز كافىرغا ئۇالرنى،نهپرهتلىنىمىز ئۇالرغا نېمىشكه ؟نېمه سهۋهبى

 دۈشمهنلىك سهۋهپتىن قايسى  ئارىمىزدا بىلهن ياردهمچىلىرى ۋه دوستلىرى ھۆكۈمهتلهرنىڭ

 تهۋھىدنىڭ ،بىزلهر ؟سېلىشىدۇ ئىسكهنجه بىزگه ئۇالر ئۈچۈن نېمه ؟كۆتۈرگهن باش

 بىز يۇقىرىدا مانا ؟توشقۇزىدۇ تۈرمىلهرنى بىلهن ياردهمچىلىرى تهۋھىدنىڭ ،ئهسكهرلىرى

 .بېرىدۇ كۆرسىتىپ شهكىلده بىر رۇشهن تېمىالرنى ھهممه بۇ ساڭا خۇسۇسالر قىلغان بايان

 « ۋه »قىلىش ئىنكار/ رهد « ئىلاللالھ الئىالھه سىكهلىمى تهۋھىد كېرهككى بىلىش

 تۇتقۇغا مهھكهم سۇنماس. تاپىدۇ تهشكىل قىسىمدىن ئىككى بولۇپ » قىلىش قوبۇل

 قىلىش نۇقتىسىدا قىلىش قوبۇل ۋه قىلىش ئىنكار/ رهد كهلىمىنىڭ بۇ پهقهت تايىنىش

 كهلىمىسى هۋھىدت. مۇمكىندۇر بىلهن كهلتۈرۈش بهجا كۈتىسىز كهم بولغانالرنى تېگىشلىك

 رهد ئۇالرنى قىلسا تهلهپ قىلىشىمىزنى ئىنكار ، قىلىشىمىزنى رهد نېمىلهرنى بىزدىن

 قىلىشىمىز قوبۇل ئۇالرنى قىلسا تهلهپ قىلىشىمىزنى قوبۇل نېمىلهرنى ،قىلىشىمىز

 ئادا مهسئۇلىيهتلهرنى يۈكلىگهن كىشىگه كهلىمىسىنىڭ تهۋھىد بىلله بىلهن بۇنىڭ. زۆرۈر
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. كېرهك بولىشىمىز يىراق ھهم ئىشالردىن چهكلىگهن كهلىمىسى تهۋھىد يهنه ، قىلىشىمىز

 يالغۇز قىلىنماستىن قوبۇل رهۋىشته تېگىشلىك ئىشالر قىلىنىدىغان قوبۇل ھېچقاچان

 قىلىنىشى رهد رهۋىشته ئوخشاش يهنه. بولمايدۇ يېتهرلىك كۇپايىلىنىش بىلهن ئىنكار/رهد

 كۇپايىلىنىشمۇ بىلهن قىلىش قوبۇل يالغۇز تىنقىلىنماس رهد ئىشالر بولغان كېرهك

 .الزىم كهلتۈرۈش بهجا تهڭ بۇيرۇقنى ئىككى ھهر ئهكسىچه. بولمايدۇ يېتهرلىك

 مهنىسىنى ، قىلغىنىدهك گۇمان كىشىلهرنىڭ نۇرغۇن ۋاقىتتا بىر بىلهن شۇنىڭ

 لهپپۇزته جۈملىنى بۇ پهقهتال تۇرۇپ چۈشهنمهي مهجبۇرىيهتلىرىنى ۋه ھهق ،تۇرۇپ بىلمهي

 بىر ئۇلۇغ شۇنداق كهلىمىسى تهۋھىد چۈنكى. ئهمهستۇر كۇپايه ئۈچۈن بىراۋ قىلىشمۇ

 پهللىگه بىر يهنه ئۇ ،قويۇلسا پهللىگه بىر زېمىنالر ۋه ئاسمان قات يهتته ،كهلىمىكى

 ئهمما. ئاچقۇچى جهننهتنىڭ ئۇ. كېتىدۇ بېسىپ كهلىمىسى تهۋھىد يهنىال تارتىلسا قويۇلۇپ

 ئۇنىڭغا كهلسه بىلهن ئاچقۇچ بىر بولغان چىشلىرى كىم. بار چىشلىرى ئاچقۇچنىڭ ھهر

 .ئېچىلمايدۇ ئىشىك ئۇنىڭغا كهلسه بىلهن ئاچقۇچ يوق چىشى كىمكى ،ئېچىلىدۇ ئىشىك

 ئىنكار/رهد بولغان بۆلۈمى تۇنجى كهلىمىسىنىڭ تهۋھىد ،كهلىمىسىنى »الئىالھه «

 بىر مهھكهم كهلىمىسىنى » الئىالھه  «تهئاال ئالالھۇ. قىلىدۇ تهشكىل قىسىمىنى قىلىش

 :ئوچۇقاليدۇ مۇنداق بايانىدا تۇتقۇنىڭ

 »...قىلسا ئىنكار تاغۇتنى كىم «

 تهۋھىد بىنائهن جىددىيىتىگه ۋه ئهھمىيىتىگه قىلىنىشىنىڭ ئىنكار تاغۇتالرنىڭ ،بۇ

. قىلىنغان زىكىر ئاۋۋال قىسىمىدىن »ئىللهلالھ «بولغان قىسىمى ئىككىنچى كهلىمىسىنىڭ

 سۆزلهش ھهققىده ئهمهلىيلىشى قىلىشنىڭ قوبۇل تۇرۇپ بولماي قىلىش ئىنكار بۇ

 ئالالھقا ، تۇرۇپ بولماي يىراق ئۇالردىن قىلىپ ئىنكار تاغۇتالرنى ؛يهنى. ھاجهتسىز

 ئالالھۇ.ئهمهس سهھىھ ۋه مهقبۇل ئىمان بىر بۇنداق. يوق پايدىسى ئېيتىشنىڭ ئىمان

 ئارقىلىق دېيىش »بولۇڭالر يىراق تاغۇتالردىن « هدهۋىتىد ئهلچىلهرنىڭ پۈتۈن بۇنى تهئاال

 .قىلغان بايان

 ئىسىم دهپ قىلىش قوبۇل بىز بولسا قىسىمى ئىككىنچى كهلىمىسىنىڭ تهۋھىد

 ئىچىگه ئۆز قىلىشنى ئىبادهت ئالالھقىال پهقهت بۇمۇ. قىسىمىدۇر »ئىللهلالھ «قويغان

 » قىلىڭالر ئىبادهت ئالالھقا«  دهۋىتىده ئهلچىلهرنىڭ بارلىق بۇنى تهئاال ئالالھۇ. ئالىدۇ

 دهپ »ئېيتىدىكهن ئىمان ئالالھقا كىمكى « بايانىدا تۇتقۇنىڭ مهھكهم ،قىلسا بايان دهپ

 .ئوچۇقلىغان

 ئورتاق ئهلچىلهرنىڭ بارلىق  ، ئىللهالھ الئىالھه كهلىمىسى تهۋھىد بۇ مان

 .دهۋىتىدۇر
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 يهنى (شهيتاندىن ،قىلىڭالر ئىبادهت اللهغا«:ئۈممهتكه ھهربىر ھهقىقهتهن بىز «

 يىراق) قىلىشتىن ئىبادهت مهبۇدقا ھهرقانداق ئوخشاش كاھىنالرغا،بۇتالرغا ،شهيتانغا

  )36 : نهھل( » ...پهيغهمبهرئهۋهتتۇق دهپ»بولۇڭالر

 .تۇتقۇدۇر بىر مهھكهم سۇنماس ئۇ

 ئىمان اللهغا ،قىلىپ ئىنكار نى)مهبۇد بارچه باشقا الله يهنى (تاغۇت كىمكى ... «

  )256 : بهقهره( » ...بولىدۇ تۇتقان تۇتقىنى مهھكهم ،سۇنماس ئۇ ، كهنئېيتىدى

 ۋه قىلىنغان ئىبادهت ئۆزىگه ئارقىلىق بىرى قانداق ھهر تۈرلىرىنىڭ ئىبادهت ،تاغۇت

 ۋه تۈرلىرى ئىبادهتنىڭ 3.نهرسىدۇر ھهر بولغان رازى ئىبادهتتىن بۇ قارىتىلغان ئۆزىگه

 بۇت تاغۇت بهزىده. بولىدۇ پهرقلىق ماكاندا ھهر ۋه امانز قايسى ھهر شهكىللىرى تاغۇتنىڭ

 قۇربانلىق ۋه قىلىشىدۇ سهجده ،ئوقۇشىدۇ ناماز ئۈچۈن ئۇنىڭ ئىنسانالر ،بولىدۇ

 ئالالھنىڭ بهزىده تاغۇت. سورايدۇ ياردهم ئۇنىڭدىن. قىلىدۇ دۇئا ئۇنىڭغا. قىلىشىدۇ

 ياكى. قىلىنىدۇ ھۆكۈم بىلهن ئۇنىڭ ئىنسانالرغا. بولىدۇ قانۇنالر باشقا قانۇنلىرىدىن

 چهكلىمىلهرنى ۋه بۇيرۇق ،قويغان قانۇنالرنى خۇسۇسالردا بهرمىگهن ئىزىن ئالالھ بهزىده

 .بولىدۇ بولغان تاغۇت كاھىن بىرهر ،پارالمىنت بىرهر ، ھاكىم بىرهر كهلگهن ئېلىپ

 هتدهۋ ئهلچىلهر بارلىق ماكانالردا پۈتۈن ۋه زامان پۈتۈن ۋاقىتتا بىر بىلهن بۇنىڭ

 ،قىلىڭالر ئىبادهت ئالالھقا«  : بولغان ئوخشاش ھهمىشه ئۆزگهرمهستىن ئاساس قىلغان

 يىراق قىلىشتىن ئىبادهت تاغۇتقا بىلهن تۈرلىرى بارلىق يهنى »بولۇڭالر يىراق تاغۇتتىن

 .بولۇڭالر

 ،ناماز ،سهجده ؛قوشۇش شېرىك ئالالھقا ۋه قىلىش ئىبادهت تاغۇتقا قوشۇپ ئالالھقا

 كۆپىنچه يهنه بولغىنىدهك مۇمكىن بىلهن پائالىيهتلهر ئوخشىغان ئۇنىڭغا ۋه قىلىش دۇئا

 قوبۇل دهپ بهلگىلىگۈچى قانۇن تاغۇتالرنىڭ بولۇۋاتقاندهك دهۋرده بۇ ياشاۋاتقان بىز

 بۈگۈنكى نۇقتىدا بۇ. بولىدۇ بىلهنمۇ مۇۋاپىقلىشىش قانۇنلىرىغا ئۇالرنىڭ ياكى قىلىنىشى

 قويۇپ قايرىپ ئالالھنى قىلىشمۇ قوبۇل قانۇنالرنى بۇ ىگهنبهلگىل دۆلهتلهر تۈرلۈك كۈنده

  .مىسالىدۇر بىر قىلىشنىڭ ئىبادهت تاغۇتالرغا

  :دهيدۇ مۇنداق ماددىسىدا - 25 قانۇنىنىڭ ئاساسى ئىئوردانىيه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ئىبادهت ئۆزىگه ، بىلهن چهكلىشى» ...بولۇش رازى ئىبادهتتىن بۇ قارىتىلغان ئۆزىگه...«: ئىزاھات 3
 ئۆزلىرىگه ئۇالر چۈنكى. چىقىرىۋېتىلگهن ئىچىدىن ئۇقۇمى تاغۇت ،كىشىلهر سالىھ ۋه نهبىلهر ،پهرىشتىلهر قىلىنغان
 تهبىئىي ئوخشاش ئاتالمىغىنىغا دهپ تاغۇت ئۇالر سهۋهپتىن بۇ. ئهمهستۇر رازى پائالىيهتلىرىدىن ئىبادهت قىلىنغان

 ئىبادهت ئۇالرغا ،بولۇش يىراق قىلىشتىن ئىبادهت ئۇالرغا بهلكى ،ئهمهس الزىم تۇرۇش يىراق ئۇالردىن ھالدا
 .قىلغۇچى نهشىر-.الزىم تۇرۇش يىراق قىلغانالردىن
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  قۇرۇلتىيى خهلق. ئائىت قۇرۇلتىيىغا خهلق ۋه پادىشاھقا ھوقۇقى تۇرغۇزۇش قانۇن ‹

 ۋه ھوقۇق ئورگىنى تۇرغۇزۇش نۇنقا. ئالىدۇ ئۈستىگه ھوقۇقىنى تۇرغۇزۇش قانۇن

  ›.كهلتۈرىدۇ بهجا ھالدا ئۇيغۇن ماددىلىرىغا قانۇن ئاساسى مهجبۇرىيهتلىرىنى

 بىر ھهر قىلغان قوبۇل كۇفرىنى ئوپئۇچۇق ۋه دىننى بۇ چىققان ئوتتۇرغا كېيىن

 قوشقان شېرىك ئالالھقا ، قىلغان ئىالھ باشقا ئالالھتىن كىشىلهرنى بۇ قويغان قانۇن كىشى

 .بولىدۇ قىلغان ئىبادهت باشقىسىغا ئالالھتىن هۋ

 باشقىسىغا ئالالھتىن پهقهت قىلغىنىدهك گۇمان نۇرغۇنىنىڭ ئىنسانالرنىڭ ،شېرىك

 بىلهنال يولى قىلىش ئىبادهت ئۇالرغا قىلىپ قۇربانلىق ياكى قىلىپ رۇكۇ ۋه سهجده

 ھهر ىرىدىنتۈرل ئىبادهت بولۇپ تهرهپلىمىلىك ھهر بهك بۇنىڭدىنمۇ شېرىك. بولمايدۇ

 ، قويۇش يولغا قانۇن مهسىلهن. قىلىشتۇر ئۈچۈن باشقىسى ئالالھتىن بىرىنى قانداق

 بىر ئوپئۇچۇق قىلىش ئىتائهت باشقىسىغا ئالالھتىن ئىشىدا بهلگىلهش ھارامنى ۋه ھاالل

 ...بهزىلىرى ئۇالردىن بۇ. مۇمكىن كهلتۈرۈش دهلىل كۆپلىگهن دائىر بۇنىڭغا. شېرىكتۇر

 ھاتهم بىن ئهدىيي بىلهن يولالر تۈرلۈك جهرىرنىڭ ئىبنى ۋه تىرمىزى،دئهھمه ئىمام- 1

 ئۇنىڭغا دهۋىتى ئهلچىسىنىڭ ئالالھنىڭ كۆره رىۋايهتلىرىگه قىلغان دىن)ئهنھۇ رهزىيهلالھۇ(

 خىرىستىيان دهۋرىده جاھىلىيهت ،ئهدىيي. ئىدى كهتكهن قېچىپ شامغا ئۇ چاغدا يهتكهن

 ئهلچىسىنىڭ ئالالھنىڭ ھالهتته بار كىرىست بىر مۈشتىنكۈ بوينىدا ،ئهدىيي. ئىدى بولغان

 راھىبلىرىنى ،ھىبرلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر « ئهلچىسى ئالالھنىڭ. كىردى يېنىغا

 مهريهمئوغلى ۋه) ئۆلمالىرىنى ،باشلىقلىرىنى دىنىي ناساراالرنىڭ بىلهن يهھۇدىيالر(

 ھاتهم بىن ئادىيي. دىئوقۇ ئايىتىنى ) 31 : تهۋبه( » ...قىلىۋالدى مهبۇد مهسىھنى

 بۇنىڭغا رهسۇلۇلالھ. دېدىم › قىلمىدى ئىبادهت ئۆلىمالىرىغا ، ئۇالر‹  : مهن : دهيدۇكى

 ئۇالرمۇ. قىلىشتى ھاالل ھارامنى. قىلىشتى ھارام ھااللنى ئۇالرغا ئۇالر ،ھه«  : جاۋابهن

 .دېدى»  . ئىبادىتى قىلغان ئۇالرغا ئۇالرنىڭ بۇ مانا. ئهگهشتى ئۇالرغا

 ؛يهنى. بار مهنپهئهتلهر مۇھىم ئىنتايىن بولغان زۆرۈر ئايدىڭالشتۇرۇش نھهدىستى بۇ

 بىر قىلغان نۇقتىسىدىن بهلگىلهش قانۇن يهنى ،تۈزۈش قانۇن ئۆلىمالىرىغا يهرده بۇ

 ئىكهنلىكى قوشۇش شېرىك ئۇنىڭغا ۋه قىلىش ئىبادهت باشقىسىغا ئالالھتىن ئىتائهتنىڭ

 رهھمهت ئۇنىڭغا ئالالھ ( ئابدۇلۋهھھاب بىن ھهممهدمۇ شهيخ سهۋهبتىن بۇ. كۆرۈلىۋاتماقتا

 بۇ كىتابىدا ئىسىملىك › تهۋھىد...ھهققى ئۈستىدىكى قۇللىرى ئالالھنىڭ‹  ) قىلسۇن

 :ئاچقان بۆلۈم بىر مۇنداق مۇناسىۋهتلىك بىلهن ھهدىس

   ۋه ئالىمالرغا سانىغان ھاالل قىلغىنىنى ھارام ،ھارام قىلغىنىنى ھاالل ئالالھنىڭ ‹
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   قىلغان پهرۋهردىگار باشقىسىنى ئالالھتىن كىشى قىلغان ئىتائهت قىلغۇچىالرغا ئىداره

 4› .دېگهنلىكتۇر

 ساھىبى ۋه ئهمهس ئۆزۈر ئهسال جاھالهت تېمىدا بۇ ئىپادىلىگهن ئهھمىيهتنى ئۇلۇغ

 بىر بولغان مۇناسىۋهتلىك ئهسلىگه دىننىڭ ،بۇ چۈنكى. شهكىللهندۈرمهيدۇ ئۆزۈر ئۈچۈن

 ئهلچىلهر پۈتۈن...تهۋھىدى ئۇلۇھىيهت...بىرلهش ئىبادهتته نىئالالھ. نۇقتىدۇر

 مۇخالىپهتچىلىك ئۇنىڭغا ۋه قىلغان دهۋهت تهۋھىدىگه ئۇلۇھىيهت پهقهت ئىنسانالرنى

 .ئاگاھالندۇرغان قىلىشتىن

 ئۆزۈر جاھالهتنىڭ نۇقتىدا بۇ ھهدىسىمىزدىمۇ بهرگهن يۇقىرىدا ئهمهلىيهتته

 بهلگىلهش قانۇن خىرىستىيانالرنىڭ باشقا نه ھاتهم بىن ئهدىي نه. كۆرۈلىدۇ ئهمهسلىكى

 شېرىك ۋه قىلىش ئىبادهت باشقىسىغا ئالالھتىن قىلىشىنىڭ ئىتائهت ئۆلىمالىرىغا ئىشىدا

 چىقىرىلىشىغا كافىرغا ئۇالرنىڭ بۇ قارىماي بىلمىگهنلىكلىرىگه ئىكهنلىكىنى كهلتۈرۈش

 فىترىتىده ئىنساننىڭ بۇ. ۈرمىدىشهكىللهند توسالغۇ بىرهر بولۇشىغا مۇشرىكالردىن ۋه

 ،ياراتقان. مۇمكىن كۆرۈلۈشى مهئزۇر قانداقسىگه ئۈچۈن بولغانلىقى ئىش بىر بولغان

 پهقهت تۈرىنى ھهر ئىبادهتنىڭ ۋه. ئۇدۇر ئىچكۈزگهن ۋه يىگۈزگهن ،بهرگهن رىزىق

 جائىز قوشۇش شېرىك ئۇنىڭغا رىزىقتا ۋه يارىتىلىش. كېرهك قىلىش خاس ئۇنىڭغىال

 قوشۇش شېرىك ئۇنىڭغا ئهمىردىمۇ ۋه ھۆكۈم ،خۇسۇسىدا تۇرغۇزۇش قانۇن ولمىغىنىدهكب

 .ئهمهس جائىز ئهسال

 اللهنىڭ راستىنال) قىلىش تهسهررۇپ كائىناتنى يهنى (ئهمىرقىلىش ۋه يارىتىش...«

  )54 : ئهئراف( » ...ئىلكىدىدۇر

 .ئهۋهتكهن تتهمهقسه بۇ ئهلچىلهرنى پۈتۈن ۋه كىتابالرنى پۈتۈن تهئاال ئالالھۇ

 يهنى (شهيتاندىن ،قىلىڭالر ئىبادهت اللهغا«:ئۈممهتكه ھهربىر ھهقىقهتهن بىز «

 يىراق) قىلىشتىن ئىبادهت مهبۇدقا ھهرقانداق ئوخشاش كاھىنالرغا،بۇتالرغا ،شهيتانغا

  )36 : نهھل( » ...پهيغهمبهرئهۋهتتۇق دهپ»بولۇڭالر

 ئاخىرهتتىن ۋه بىلىشكهن ئهال تىنئاخىرهت ھاياتىنى دۇنيا كۆپى كىشىلهرنىڭ ئهمما

   قارشى شېرىككه بىر مۇنداق بىرىنى قانداق ھهر ئۇالردىن سهۋهبتىن بۇ.يىراقالشقان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ھارام ۋه ھاالل ئىبادهتلىرىنى قىلغان ئۆلىمالىرىغا ، كىتابنىڭ ئهھلى باشقىالر ۋه ئابباس ئىبنى ، ھۇزهيفه 4
 ئهسهر دائىر قۇرئانغا مهئانىل قۇرتۇبى ئىمام ،قىلسا تهفسىر شهكلىده قىلىشى ئىتائهت ئۇالرغا هرسىلهردهن قىلغان

 پهرۋهردىگار ئۇالرنى بىلهن يولى قىلىش ئىتائهت ئىشتا بىر ھهر ئالىملىرىغا كىتابنىڭ ئهھلى ئايهتنى بۇ يازغانالرنىڭ
  .قىلغان نهقىل قىلغانلىقىنى تهفسىر شهكلىده قىلغانلىقى
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 ئۆزىنى بىلهن دهلىللهر كهلمهس كارغا ۋه تۇرىدۇ چىڭ خاتالىقىدا ئاگاھالندۇرغىنىڭدا

 كىشىلهرنى تۇتقان روزا ۋه ئوقۇغان ناماز دهپ ئىللهلالھ الئىالھه‹ . تىرىشىدۇ قوغداشقا

 ئۇالر ھالبۇكى. قىلىشىدۇ مۇنازىره بىلهن سىز دهپ ›چىقىرىسىلهر كاپىرغا قانداقسىگه

 قىلغان ئىبادهتلهرنى باشقا ۋه تۇتقان روزا ،ئوقۇغان ناماز ئايهتلهر بۇ بىلىشمهيدۇكى

 چىقىرىش قانۇن ،قويۇش يولغا قانۇن ئۇالر ئهمما. بولغان نازىل ھهققىده كىشىلهر

 نىزاملىرىغا قويغان يولغا رهھبهرلىرىنىڭ ،بهرگهن ھۆكۈمهتلىرىگه ،ئالىملىرىغا ھوقۇقىنى

 ۋه روزىلىرى تۇتقان ،نامازلىرى ئوقۇغان سهۋهپتىن ۇب. قىلىشقان ئىتائهت قانۇنلىرىغا ۋه

 بىن مۇھهممهد شهيخ ھهقىقهتهن. بهرمىگهن مهنپهئهت ھېچبىر ئۇالرغا ئىبادهتلىرى باشقا

  :دېگهن مۇنداق توغرىسىدا بۇ ئابدۇلۋهھھاب

 يوقلىقىغا ئىالھنىڭ باشقا ئالالھتىن ئهگهشگۈچىلىرىمۇ كهززابنىڭ مۇسهيلهمهتۇل ‹

 ماقامىغا نۇبۇۋهت باراۋهر بىلهن رهسۇلۇلالھ مۇسهيلهمهنى ئهمما. تتىبېره گۇۋاھلىق

 ئىالھنىڭ باشقا ئالالھتىن ‹ ئوقۇغاندا ئهزان مۇئهززىنلىرى ئۇالرنىڭ. قىلىشتى ئورتاق

 گۇۋاھلىق ئىكهنلىكىگه ئهلچىسى ئالالھنىڭ مۇسهيلهمهنىڭ ۋه مۇھهممهد ، يوقلۇقىغا

 ئهزان ،تۇتقانلىرىغا روزا ،ئوقۇپ ناماز ئۇالر سهۋهبتىن بۇ. دهيتتى ›بېرىمهن

 شېرىك رهسۇلۇلالھقا ئىشىدا نۇبۇۋهت ھالدا ئۇ. چىقىرىلدى كاپىرغا قارىماي ئوقۇغانلىرىغا

 قارىماي تۇتقىنىغا روزا ، ئوقۇپ ناماز ،دېگىنىگه ئىللهلالھ الئىالھه كىشى قوشقان

 ،ئادهمنى ىرهرب ماقامىغا ئۇلۇھىيهت ئهمىسه چىقىۋاتسا دىنىدىن ئىسالم چۈشۈپ كۇفرىغا

 ئىشىدا بهلگىلهش قانۇن تهيىنلهپ ۋهكىل قىلغۇچىنى ئىداره بىرهر ياكى ئالىمنى بىرهر

 :دهيدۇ مۇنداق تهئاال ئالالھۇ ؟بولىدۇ نېمه ئهھۋالى كىشىنىڭ قوشقان شېرىك ئالالھقا

 مهبۇدلىرى بېكىتكهن قىلىپ دىن نهرسىلهرنى قىلمىغان رۇخسهت الله ئۇالرنىڭ «

  )21 : راشۇ( » ...؟بارمۇ

 الله بىر قۇدرهتلىك ياكى ؟ياخشىمۇ مهبۇدالر كۆپ ،تارقاق! ئاغىنىلهر تۈرمىداش«

  )39 : يۇسۇف( » .ياخشىمۇ

 قىلىنغان باشقىالرغا ئالالھتىن نۇقتىسىدا چىقىرىش ھۆكۈم ،بهلگىلهش قانۇن

 دهلىللىرىدىن چىقارغانلىقىنىڭ ئىسالمدىن ساھىبىنى ۋه ئىكهنلىكى شېرىك ئىتائهتنىڭ

 باشقىالرنىڭ ۋه ھاكىم ئاالقىدار سهۋهبىگه بولۇش نازىل سۈرىسىنىڭ ئهنئام بولسا رىبى

 مۇنۇ قىلغان رىۋايهت بىلهن ئىسناد بىر سهھىھ ) ئهنھۇما رهزىيهلالھۇ ( ئابباستىن ئىبنى

 :ھهدىستۇر

 ئۆلگهن بوغۇزالنماستىن شهرئى ( ئۆلۈكنىڭ ئۇالرنىڭ بىلهن مۇسۇلمانالر مۇشرىكالر

 ئۇنى ئۆلگهنده ئۆلۈك‹ . تارتىشاتتى ھهققىده سهۋهبى ېمهسلىكىي گۆشىنى) ھايۋان

 قانداقسىگه ‹ دېگهنده ›ئۆلتۈردى ئالالھ ئۇنى ‹ مۇسۇلمانالر. دېيىشهتتى ›كىم ئۆلتۈرگهن
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 پىچىقى ئالتۇن ئالالھنىڭ بولۇپ ھاالل بوغۇزلىغىنىڭالر بىلهن پىچاق تۆمۈر سىلهرنىڭ

  :بولدى نازىل ئايهت بۇ ئاندىن ›؟بولىدۇ ھارام ئۆلتۈرگىنى بىلهن

 دهپ بىسمىلال يهنى (بوغۇزالنغان ئېيتىلماي ئىسمى اللهنىڭ!) مۇئمىنلهر ئى («

 ، شۈبھسىزكى. گۇناھتۇر ئهلۋهتته يېيىش ئۇنى ،يېمهڭالر ھايۋانالرنى) زهبھىقىلىنمىغان

 ۋهسۋهسه قىلىشقا دهتاالش بىلهن سىلهر) مۇشرىكالرنى يهنى (دوسىتلىرىنى شهيتانالرئۆز

( » .قالىسىلهر بولۇپ مۇشرىك چوقۇم سىلهر،قىلىساڭالر ئىتائهت هگهرئۇالرغائ،قىلىدۇ

  )121 : ئهنئام

 چۈشكهن پهرۋهردىگارىدىن زېمىننىڭ ۋه ئاسمانالرنىڭ ، بولغان جهببار ھۆكۈم بۇ

 ئىتائهت بولسىمۇ ئىشتا بىر يالغۇز قانۇنالرغا ئىنسانىي ؛يهنى. ھۆكۈمدۇر بىر ئوپئۇچۇق

 قىلدى پهرۋهردىگار باشقىسىنى ئۇنىڭدىن ۋه قوشتى شېرىك ئالالھقا كىشى قىلغان

... بولسىمۇ ئوقۇمىغان ناماز ئۈچۈن ئۇنىڭ قىلىپ سهجده ئۇنىڭغا گهرچه. دېگهنلىكتۇر

 خاس ئالالھقىال پهقهت ھهققى بهلگىلهش نىزام ۋه چىقىرىش ھۆكۈم ،تۇرغۇزۇش قانۇن

 ئالالھتىن بولسىمۇ لىدهمهسى بىر يالغۇز كىم. ھهقتۇر بىر بولغان كېرهك قىلىنىشى

 ئۆزىگه مهرجىنى قىلغان ئىتائهت شۇ ،قىلسا ئىتائهت قانۇنالرغا بهلگىلىگهن باشقىسى

 قىلغان ئىبادهت باشقىسىغا ئالالھتىن ۋه قوشقان شېرىك ئالالھقا ،قىلغان تاغۇت

 5. دېگهنلىكتۇر

 ربى قىلىنغان باشقىالرغا ئالالھتىن نۇقتىسىدا چىقىرىش ھۆكۈم ،بهلگىلهش قانۇن

 دهلىللىرىدىن چىقارغانلىقىنىڭ ئىسالمدىن ساھىبىنى ۋه ئىكهنلىكى شېرىك ئىتائهتنىڭ

 دهۋا ئىكهنلىكىنى مۇسۇلمان ئۆزلىرىنىڭ قىلغان زىكىر تهئاال ئالالھۇ بولسا بىرسى يهنه

 ئىشالردا بهزى پهقهت ئهمما ،تۇتقان روزا ئوقۇغان ناماز دهپ ئىللهلالھ الئىالھه ، قىلغان

 بىلهن كىشىلهر ئېيتىشقان قىلىدىغانلىقىنى ئىتائهت قانۇنلىرىغا باتىل كافىرالرنىڭ

 .ئايهتلىرىدۇر سۈرىسىنىڭ مۇھهممهد بولغان نازىل ھالدا مۇناسىۋهتلىك

 يهنى (قايتىۋالغانالر ئارقىسىغا كېيىن بولغاندىن ئېنىق يول توغرا «

   ،كۆرسهتتى چىرايلىق شهيتان) ئىشىنى بۇ ئۇالرنىڭ (غا) قايتقانالر ئىماندىنكۇفرىغا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ئۇالرغا ئهگهر« : قىلغان رىۋايهت دېگهنلىكىنى مۇنداق سۇددىنىڭ تهفسىرىده ئايهتنىڭ بۇ كهسىر ئىبنى 5
 ئاندىن» .قالىسىلهر بولۇپ مۇشىرىك مۇھهققهقكى «،يىسهڭالر گۆشىدىن ئۆلۈكنىڭ يهنى» ...قىلساڭالر ئىتائهت

 شېرىك ئۆتكۈزۈشنىڭ ئالدىغا بۇيرۇقلىرىنىڭ ئالالھنىڭ بۇيرۇقلىرىنى باشقىالرنىڭ ئالالھتىن ، كهسىر ئىبنى يىنكى
 بىر ياراشقان ئىنتايىن ئوچۇقلىما بۇ. قىلغان زىكىر ئايىتىنى-31 سۈرىسىنىڭ تهۋبه سۆزلهپ ئىكهنلىكىنى
 بىر چىقارمايدىغان دىندىن كىشىنى يىيىش ىنىگۆش ھايۋاننىڭ بىر ئۆلۈك بولغىنىدهك مهلۇم چۈنكى. ئوچۇقلىمىدۇر

 دىندىن قىلغۇچىسىنى بولسا بىلهن يولى قىلىش ئىتائهت بۇيرۇقىغا باشقىسىنىڭ ئالالھتىن بۇ ئهمما. گۇناھ
 نهشىر-)قاراڭ غا 3/329،تهفسىرى كهسىر ئىبنى ئۈچۈن مهلۇمات كهڭرى.( بولىدۇ شېرىك بىر چچىقىرىدىغان

 . قىلغۇچىدىن
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 يهنى (بۇ. تىندۇردى كۆڭلىنى ئۇالرنىڭ) بىلهن ئۇزۇنلۇقى ئهجهلنىڭ ارزۇۋهئ شهيتان( 

 نهرسىنى قىلغان نازىل الله ئۇالر ،ئۈچۈندۇركى شۇنىڭ) ئۇالرنىئازدۇرۇشى شهيتاننىڭ

 الله ،دېدى »قىلىمىز ئىتائهت سىلهرگه ئىشالردا بهزى بىز«: كافىرالرغا كۆرگهن يامان

 )26-25 : مهدمۇھهم( » .بىلىدۇ سىرلىرىنى ئۇالرنىڭ

 ئېيتقانلىقى قىلىدىغانلىقىنى ئىتائهت كافىرالغا ئىشالردىال بهزى پهقهت كىشىلهر بۇ

 روزا ،ئوقۇشى ناماز ئۇالرغا. چۈشكهن كۇفىرغا كېيىن بولغاندىن مۇسۇلمان ئۈچۈن

 ئۇنداقتا. بهرمىگهن پايدا دېيىشى ئىللهلالھ الئىالھه ،بېرىشى زاكات ،تۇتۇشى

 قىلغان ئىتائهت قانۇنلىرىغا ، چهكلىگهنلىرىگه ۋه انلىرىغابۇيرۇغ پۈتۈن مۇشرىكالرنىڭ

 .بوالر قانچىلىك ھالى كىشىلهرنىڭ

 بىز ‹ كۆرگهنلهرگه يامان دىنىنى ۋه شهرىئىتىنى ئۇنىڭ ، ھۆكۈمىنى ئالالھنىڭ ئۇالر

 دېگهنلىكى › قىلىمىز ئىتائهت سىلهرگه ھۆكۈملىرىڭالردا باتىل ۋه قانۇنلىرىڭالردا بهزى

 قانۇنالرنىڭ ئىنسانىي ئۇنداقتا. چۈشۈشتى كۇفرىغا كېيىن ېيتقاندىنئ ئىمان ئۈچۈن

 بىلهنال بۇنىڭ تېخى دهپ › قىلىمىز ئىتائهت ئىشىڭالردا ھهر سىلهرگه بىز ‹ قۇللىرىغا

 كۆزهتچىلىكىنى ئىخالسمهن ،سادىق قانۇنلىرىنىڭ ئۇالرنىڭ ،قالمىغان كۇپايىلىنىپ

 بهك تېخىمۇ خىتابقا بۇ ئۇالر ىزشۈبھىس. بوالر قانچه ھالى ئالغانالرنىڭ ئۈستىگه

 6.اليىقتۇر

 قهغهزلهرگه بۇ ئۇالرنى ۋه نۇرغۇن ئىنتايىن دهلىلهر تېمىدا بۇ ، كېرهككى بىلىش

 يهرگىچه بۇ ئهگهر. يېتهرلىك مۇشۇنچىلىكىمۇ قىلغانالرغا ئارزۇ ھىدايهتنى.سىغدۇرالمايمىز

 دهپ بهلگىلىگۈچى قانۇن باشقىسىنى ئالالھتىن بولسا چۈشىنىلگهن قىلىنغانالر بايان

 بۇ. دېگهنلىك چۈشىنىلدى ئىكهنلىكى كۇفرى ۋه شېرىك ئاپئاشكارا قىلىشنىڭ قوبۇل

 بولسۇن ئهزاسى پارالمېنت بىرهر ياكى ھاكىم بىرهر مهيلى ،بولسۇن ئالىم بىرهر مهيلى

 بۇ تهئهالنىڭ ئالالھۇ بولغىنى كېرهك بىلىشىڭ يهرده بۇ ھالدا ئۇ. قالمايدۇ ئۆزگىرىپ

 :قىلمايدىغانلىقىدۇر مهغفىرهت ئهسال قوشۇشنى شېرىك زىگهئۆ رهۋىشته

) گۇناھىنى مۇشرىكلىك يهنى (كهلتۈرۈلىشىنى شېرىك نهرسىنىڭ بىرهر ئۆزىگه الله «

   ئادهمگه خالىغان) ئۆزى الله (باشقىنى بۇنىڭدىن ،قىلمايدۇ مهغفىرهت ئهلۋهتته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نازىل ئالالھنىڭ ئايهتلهر بۇ‹  : دېمهكته مۇنداق شهنقىتى ئهمىن مۇھهممهد شهيخ ، تهپسىرىده ئايهتنىڭ بۇ 6
 كافىر بولغانالرنىڭ ياردهمچى قاراشلىرىغا باتىل ئۇالرنىڭ قىلىپ ئىتائهت نهپرهتلىنىدىغانالرغا قىلغانلىرىدىن
 ئىتائهت سىلهرگه ئىشالردا بهزى ‹ ئىپادىلهنگهندهك ئايهتته كافىرالرغا بۇ كىمكى. ئىپادىلهۋاتماقتا ئىكهنلىكىنى

 قىلغانالر ئىتائهت سېستېمىالرغا ئىنسانىي ھازىرقى. كېتىدۇ كىرىپ ئاستىغا تهھدىدى ئايهتنىڭ بۇ ،دېسه ›قىلىمهن
 قىلىمهن ئىتائهت سىلهرگه ئىشالردا بهزى ! دېققهت ! دېققهت. كىرىدۇ ئاستىغا دائىرىسى ئايهتنىڭ بۇ شۈبھىسىز

 . قىلغۇچى نهشىر – ) 3/383،بهيان ئهدۋائۇل( ›.بولمىغىن ىلهردىندېگۈچ
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 ئازغان قاتتىق ھهقىقهتهن ئۇ ،كهلتۈرىدىكهن شېرىك اللهغا كىمكى ،مهغفىرهت قىلىدۇ

  )116 : نىسا( » .بولىدۇ

 ئارىسىدىكى ھۆكۈمهتلهر بۇ بىلهن بىز كېيىن قىلغانلىرىمىزدىن بايان يهرگىچه بۇ

 ھۆكۈمهتلهرنىڭ بۇ بىلهن ئهھلى تهۋھىد. چىقىدۇ ئوتتۇرغا ىتىھهقىق دۈشمهنلىكنىڭ

 ئۇل دۈشمهنلىكنىڭ ئارىسىدىكى ياردهمچىلىرىنىڭ ۋه دوستلىرىنىڭ ، ئهسكهرلىرىنىڭ

 قىلغىنىدهك گۇمان كىشىنىڭ نۇرغۇن. نۇقتىالردۇر بۇ مانا قىلغان بايان بىز سهۋهبى

 مال ۋه زېمىن ،ئىگهللهش مهرتىۋه ،تۇتۇۋېلىش ماقام ھهرگىز سهۋهبى دۈشمهنلىكىمىزنىڭ

 ماقاملىرىدىن دۆلهت ئهھلى تهۋھىد بولغىنىدهك مهلۇم. ئهمهس مهسىلىسى بولۇش ئىگىسى

 ئىگىسى ماقام بىر ئىچىده ھۆكۈمهت سهن ئهگهر ھهتتا. ئىنسانالردۇر بولغان يىراق ئهڭ

 ۋه ئۇالردىن چاقىرىقى تۇنجى قىلىدىغان  ساڭا كىشىلهرنىڭ بولغان ئهھلى تهۋھىد بولساڭ

 تهرهپتىن قىلىشىڭ تهرك ماقامىڭنى تۇرىۋاتقان ئۈچۈن يىراقلىشىش شېرىكلىرىدىن

 دېگهن »ساقلىنىڭالر تاغۇتتىن ،قىلىڭالر ئىبادهت ئالالھقا « تهئاالنىڭ ئالالھۇ. بولىدۇ

 .دهستۇرىدۇر ھايات كىشىلهرنىڭ بولغان ئهھلى تهۋھىد سۆزى

 ئۇسسۇل ،كىنوخانىالرنىڭ ، نىڭمهيخانىالر ھهرگىز سهۋهبى كۈرهشنىڭ ئوخشاشال

 پارچىالرنى ،قىلىش تهرك ئىشالرنى فهرئى ئوخشاش قىلىنىشىگه يوق مهيدانلىرىنىڭ

 گۇمان دهپ ئاساسى جهڭنىڭ ئارىسىدىكى ئۇالر بىلهن بىز بۇالرنى. ئهمهس قىلىش ئىسالھ

 ئهلچىلهر ،چۈشهنمىگهن ھهقىقىتىنى ،جهۋھىرىنى دهۋىتىنىڭ ئهلچىلهرنىڭ كىشىلهر قىلغان

 بىلمهيدۇ سهۋهبىنى ئهسلى دۈشمهنلىكنىڭ كۆتۈرگهن باش ئارىسىدا قهۋىملىرى بىلهن

 ئېلىپ ئۆلۈمگه كىشىلهر بولغان مهشغۇل بىلهن مهسىلىلهر فهرئى. دېگهنلىكتۇر

 داۋاالش بىلهن دورىالر يۈزهكى بهدهننى بىر بولغان گىرىپتار كېسىلىگه راك بارىدىغان

 .خشايدۇئو كىشىگه گوللىنىۋاتقان ئارقىلىق

 تهۋھىد بۇ. مۇھىمدۇر ۋه چوڭ بهك بۇنىڭدىن دۈشمهنلىك ئارىمىزدىكى ! قهۋمىم ئهي

 قېلىش ئهبهدى جهھهننهمده ياكى جهننهت ،ئىمان ۋه كۇفرى. مهسىلىسى شېرىك ۋه

 .مهسىلىسىدۇر

 ياردهمچىلىرى ۋه دوستلىرى ئۇنىڭ ،ئهگهشكهنلهر شېرىكىگه ئۇنىڭ ۋه ھۆكۈمهت بۇ

 سهزگۈر ئهڭ ، مۇھىم ئهڭ )تهئاالنىڭ الله. ( قوشۇشتى شېرىك ۆزلىرىنىئ تهئاالغا ئالالھۇ

 چىڭ قوشۇشتا شېرىك ئالالھقا سۈپىتىده چىقىرىش ھۆكۈم ،بهلگىلهش قانۇن يهنى سۈپىتىده

 ھهم. قۇرۇشتى ئورگانلىرى تۇرغۇزۇش قانۇن كهلگىنىدهك قانۇنلىرىدا ئاساسى. تۇرۇشتى

 دېمكوراتىيهنىڭ ئهگهشتىكى دىنغا دېيىشكهن يهدېمكوراتى ئهگهشگۈچىلىرى ھهم ئۆزلىرى

 قانۇن ئالالھنىڭ ئۈچۈن ئىنسانالر ،بهلگىلىشىدۇر قانۇن ئۈچۈن ئۆزى خهلقنىڭ ،مهنىسى

 ۋهكىللىرى ئىشىنى چىقىرىش قانۇن بۇ ،خهلق دىنىدا دېمكوراتىيه. ئهمهس بهلگىلىشى
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 رهھبهرلىرىنىڭ ،نىڭھاكىملىرى بولغان ساھىبى ئورگىنىنىڭ تۇرغۇزۇش قانۇن ياكى بىلهن

 .چىقىرىشىدۇ قانۇن ئۈچۈن ئۆزى ئارقىلىق ۋاستىسى

 الله بىر قۇدرهتلىك ياكى ؟ياخشىمۇ مهبۇدالر كۆپ ،تارقاق! ئاغىنىلهر تۈرمىداش«

  )39 : يۇسۇف( » .ياخشىمۇ

. بۇ مانا دېمكوراتىيه تاللىغان قىلىپ مىتۇد ۋه دىن دوستلىرى ئۇنىڭ ۋه تۈزۈملهر بۇ

 ئۈچۈن ئىنسانالر. دىن بىر بولغان پهرۋهدىگارالر خىل خىلمۇ سۈپىتىده گۈچىبهلگىلى قانۇن

 ...دىن تهدبىقالنغان قانۇنالر يېڭى سىرتىدا قانۇنلىرىنىڭ ئالالھنىڭ

 بهلگىلىگۈچنىڭ قانۇن باشقا ئالالھتىن ھىچقاچان... كهلگهنده دىنىغا ئالالھنىڭ

 ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ ھهتتا...بولسۇن بولسا كىم. ئهمهس جائىز بولۇشى

. بولمايدۇ ئاچقىلى سۆز ھهققىدىن بهلگىلهش نىزام ،تۇرغۇزۇش قانۇن ئۈچۈنمۇ) ۋهسهللهم

 .تهبلىغچىسىدۇر قويغۇچىنىڭ قانۇن بولغان بىر ۋه ئاگاھالندۇرغۇچى پهقهتال ئۇ

 ،تهۋھىدلىشكه تۈرىده ھهر ئىبادهتنىڭ ئالالھنى كىشىلهرنى بىز...كهلگهنده بىزگه

 .ھېسابلىنىدۇ قاتارىدىن بۇنىڭ قويۇشمۇ يولغا قانۇن قىلىمىزكى دهۋهت لىشكهبى دهپ بىر

 دهۋهت شېرىككه ئاپئاشكارا بۇ ئىنسانالرنى ئهسكهرلىرى ئۇنىڭ ۋه ھۆكۈمهتلهر بۇ

 ھۆكۈمهتلهر بۇ بىلهن بىز. كۆرسىتىۋاتىدۇ زىننهتلهپ كىشىلهرگه بۇنى. قىلىۋاتىدۇ

 ئۇالرغا بىز سهۋهبتىن بۇ. بۇ مانا سهۋهبى ئهسلى دۈشمهنلىكنىڭ ئارىسىدىكى

 دۈشمهنلىك بىزلهرگه سهۋهبتىن بۇ ئۇالرمۇ. بولۇۋاتىمىز دۈشمهن ،نهپرهتلىنىۋاتىمىز

 ،قىلىۋاتىدۇ سۈرگۈن بىزنى سهۋهبتىن مۇشۇ. تاشالۋاتىدۇ تۈرمىلهرگه بىزنى ،قىلىپ

 .سېلىۋاتىدۇ ئىسكهنجه بىزگه ۋه قىلىۋاتىدۇ تۇتقۇن

 دىنىڭالردىن سىلهرنى كهلسىال قۇلىدىن) الركۇففار يهنى (ئۇالر ... «

 دىنىدىن ئۆز كىمكى سىلهردىن. ئۇرۇشىدۇ داۋاملىق بىلهن سىلهر قايتۇرىۋهتكهنگهقهدهر

. كېتىدۇ بولۇپ بىكار ئاخىرهتته ۋه دۇنيا ئهمهللىرى ئۇنىڭ ،ئۆلسه پېتى كافىر قايتىپ

 : بهقهره( » .ىالردۇرقالغۇچ مهڭگۈ دهۋزهخته ئۇالر ،دهۋزهختۇر ئهھلى ئادهملهر بۇنداق

217( 

 ›جىنايىتىمىزنىڭ ‹ئىشلىگهن بىلهن قىلىش ئىنكار ھۆكۈمهتلهرنى بۇ بىزنىڭ

 قىلغان ئىنكار پۈتۈنلهي قهۋىملىرىنى جىنايهتنىڭ بۇ ،بولساڭالر چۈشهنگهن چوڭلۇقىنى

 ئۇالردىن. گهپ دېگهن چۈشىنىپسىلهر ئىكهنلىكىنى ئوخشاش ›جىنايىتىگه ‹ئهلچىلهرنىڭ

 دۈشمهنلىك ئۇالرغا ۋه بولۇشىمىزنىڭ يىراق ئۇالردىن ، ىشىمىزنىڭنهپرهتلىن

 ھۆكۈمهتنىڭ بۇ ھهرگىز بىز .گهپ دېگهن چۈشىنىپسىلهر سهۋهبىنى قىلىشىمىزنىڭ

 دوستلۇق بىلهن ئۇالر ۋه كۆرمهيمىز ياخشى ئهسكهرلىرىنى ،ياردهمچىلىرىنى ،دوستلىرىنى

 ئۇنى. قويمايمىز ساالملىشىپمۇ زسىقىشمايمى قولمۇ بىلهن ئۇالر ھهتتا. ئورناتمايمىز
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 قول بىر بهرگهن گۇۋاھلىق بىرلىكىگه ئالالھنىڭ بهرگهن رىزىق ئۇنىڭغا ، ياراتقان

 باشقا قوشقان شېرىك تهئاالغا ئالالھۇ سۈپهتلىرىده سهزگۈر ئهڭ )تهئاالنىڭ الله ( ئهلۋهتته

 هھلىگهئ شېرىك ، دۈشمهنلىرىگه ئالالھنىڭ ئهلۋهتته. قىلىدۇ رهد سىقىشنى قولالرنى

 قول بىلهن قول بىر سالغان كويزا بىلهكلىرىگه مۇۋاھھىدلهرنىڭ ئۈچۈن قىلىش ياردهم

 توغرا قهدهر نه ) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ. خالىمايدۇ ئېلىشىشنى

 :ئېيتىقان

 دااللهت ئىشقا بىر كۆرىدىغان ياخشى بىرىڭالرنى-بىر قىلساڭالر ئۇنى سىلهرنى «

 »ئومۇمالشتۇرۇڭالر ساالمنى ئاراڭالردا سىلهر ؟قىاليمۇ

 ھالدا كهسكىن...ئهمهس ئارىسىدا ئهھلى شېرىك... ئارىسىدا ئهھلى تهۋھىد يهنى

 ئاچقىلى سۆز بولۇشىدىن مۇھهببهتنىڭ ۋه دوستلۇقنىڭ بىرهر ئارىمىزدا بىلهن ئۇالر

  :دهيدۇ مۇنداق تهئاال ئالالھۇ. بولمايدۇ

 ئۇنىڭ ۋه بىلهن الله قهۋمنىڭ بىر ئىشىنىدىغان كۈنىگه ئاخىرهت ۋه اللهغا «

 يا ،ئوغۇللىرى ،ئانىللىرى ئۇالرنىڭ --  قارشىالشقانالرنى پهيغهمبىرىبىلهن

 تۇتقانلىقىنى دوست --  تهقدىردىمۇ بولغان تۇغقانلىرى -ئورۇق يا ،قېرىنداشلىرى

  )22 : مۇجادىله( » )...ئهمهس مۇمكىن تۇتۇشى دوست ئۇالرنى يهنى (كۆرمهيسهن

 ئۈچۈن ئالالھ ۋه كۆرۈشۈڭ ياخشى ئۈچۈن ئالالھ تۇتقۇسى مهھكهم ڭئه ئىماننىڭ

 ياخشى قىلغانالرنى ياردهم ئۇنىڭغا ،سۆيگهنلهرنى تهۋھىدنى. نهپرهتلىنىشىڭدۇر

 ،قىلغانالرغا ياردهم ئۇالرغا ،كۆرگهنلهرگه ياخشى قانۇنالرنى باتىل ۋه شېرىكنى ،كۆرۈشۈڭ

 يوشۇرغانالرغا قىلغانلىرىنى ىڭئۇالرن ئۈچۈن ئالداش كىشىلهرنى ،بولغانالرغا رازى

 ...تۇتقۇسى مهھكهم ئهڭ ئىماننىڭ قىلىشىڭدۇر دۈشمهنلىك

 چىققان ئوويدۇرۇپ ئۆزهڭالر ھهقىقهتنى قىلغان نازىل الله يهنى (باتىلغا ھهقنى«

  )42 : بهقهره( » .يوشۇرماڭالر تۇرۇپ بىلىپ ھهقنى ،ئارىالشتۇرماڭالر) نهرسىگه

 قىلمىغان ھۆكۈم بىلهن شهرىئىتى ئالالھنىڭ ! ېرالرئوفىتس ۋه ئهسكهرلهر ئهي سىلهر

 ئاساسى ، نىزاملىرىنى ئويدۇرغان ئۇالرنىڭ ،قىلغان ياردهم ئاشكارا مۇشرىكالرغا بۇ

 ...كىشىلهر قىلغان ھىمايه قوغداپ قانۇنلىرىنى

 ،ئېلىشمىغاندا قول بىلهن سىلهر ،ئۆرۈپ يۈز سىلهردىن مۇسۇلمانالر ئهھلى تهۋھىد

 ئۇالر. چۈشىنىڭالر قهدرىنى بۇنىڭ بولسا ئهقلىڭالر ئهگهر مىغانداقىل ساالم سىلهرگه

 ۋه كۆرسىتىۋاتىدۇ ئىكهنلىكىنى سهمىمىي نهسىھىتىده قىلغان سىلهرگه قىلىپ بۇنداق

 غهيرهت ئۈچۈن قۇتقۇزۇش ئوتتىن بولغان تاشالر ۋه ئىنسانالر يېقىلغۇسى سىلهرنى

 ئهھۋالىنى قارىتا سىلهرگه شۈبھىسىزكى...كېرهك بىلىشىڭالر بۇنى. كۆرسىتىۋاتىدۇ

 ئېسىلىپ رۇخسهتلهرگه ، ئاياپ ئۆزىنى ،كىشى قىلغان ئېنىق ھالدا ئاشكارا مۇشۇنداق
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 يامانلىقىڭالردىن ،قورققانلىقى سىلهردىن ،ئېلىشقان قول ،ساالمالشقان بىلهن سىلهر

 كىشىلهر بۇنداق. ياخشىدۇر كىشىلهردىن كۈلگهن قاراپ يۈزۈڭالرغا ، ئۈچۈن قاچقانلىقى

 يامانلىقنىڭ بىر چوڭ بولسا سىلهرنى قوغداۋىتىپ يامانلىقىڭالردىن سىلهرنىڭ ۆزىنىئ

 ئىنتايىن كۈنىده قىيامهت بهدىلىنى بۇنىڭ بولساڭ سهن. قويىۋاتماقتا قالدۇرۇپ ئىچىده

 بىر ئوپئۇچۇق ھهقىقهتهن بولسا بۇ...بىلهن زىيىنى نهپسىڭنىڭ. ئۆتهيسهن ئېغىر

 .زىياندۇر

 سېنىڭ ۋاقتىمىزدا ئۈگهتكهن ھهقىقىتىنى شېرىكنىڭ تۇرىۋاتقان دهئىچى سهن ساڭا بىز

. تىرىشىۋاتىمىز توسۇشقا كىرىشىڭنى چوقۇرلىرىغا جهھهننهم يوق تېگى چوڭقۇر ئىنتايىن

 جاۋاب بىلهن قىلىش دۈشمهنلىك بىزگه بولساڭ سهن. جاي بىر يامان نېمىدىگهن ئۇ

 سېنىڭ ئهكسىچه بۇنىڭ. ىۋاتىسهنتىرىش سېلىشقا ئىسكهنجه تىركىشىپ ،بېرىۋاتىسهن

 كۈلگهن قاراپ يۈزۈڭگه سېنىڭ تۇرۇپ كۆرۈپ ئىكهنلىكىڭنى ئازغۇنلۇقتا بىر ئاپئاشكارا

 .بولىۋاتىسهن خۇشھال كىشىدىن

... ياردهمچىلىرى شېرىكنىڭ ئهي... قۇللىرى نىزامالرنىڭ ۋه قانۇن ئاساسى ئهي

 شېرىكتىن بۇ. ىلىۋاتىمىزق ئهندىشه ئۈچۈن سىلهر بىز بولسۇنكى قهسهم ئالالھقا

 ئىككىال ، رازىلىقىنى ئالالھنىڭ بىلهن بۇنىڭلىق. قىلىۋاتىمىز ئارزۇ قۇتۇلۇشۇڭالرنى

 شېرىكنىڭ ئوخشاش سىلهرگه دهسلىپىده بولۇپمۇ. قىلىمىز ئۈمىد قىلىشنى غهلبه جاھاندا

 بهك قىلغان تهۋبه بىلهن قىلىشى ھىدايهت ئۇالرغا ئالالھنىڭ كېيىن بولۇپ ياردهمچىسى

 تهئاال ئالالھۇ. ئاشىدۇ ھهسسه بىر خۇشاللىقىمىز ئهسلىگىنىمىزده ھهمراھلىرىڭالرنى كۆپ

 .چىقاردى يورۇقلۇقىغا تهۋھىدنىڭ قاراڭغۇلىقىدىن شېرىكنىڭ ئۇالرنى

 پۈتۈن. قىلىمىز ئۈمىد ئۇلىشىشىڭنى ياخشىلىققا ئۇالشقان بىز سېنىڭمۇ

 قۇتۇلۇشقا سېنى بىلهن لىقالرئاشكارى ھهممه. يېنىڭدىمىز سېنىڭ بىلهن سهمىمىيتىمىز

 قولۇڭدىن. تىرىشىۋاتىمىز قىلىشقا ئىگه مهلۇماتقا سېنى ھهققىده ئىشالر بارىدىغان ئېلىپ

 ،ئهھۋالىڭنى دهرگاھىدىكى ئالالھنىڭ ئۆلسهڭ ئۈستىده ھال بۇ ئهگهر ساڭا تۇتۇپ

 نكارئى تهۋھىدنى ۋه ھهقنى. كۆرسىتىۋاتىمىز چاقىرىقنى ھهقىقىي قىلىپ بايان ھۆكمىڭنى

 كېسهللىكلىرىڭنىڭ ۋه شېرىكنىڭ تۇرىۋاتقان ئىچىده سهن ئۇ چۈنكى. قىلمىغىن

 بۇ ؛دېيىلىدۇكى. قىلغىن قوبۇل ئۇنى بىلىنسىمۇ ئاچچىق بىرئاز ساڭا. دورىسىدۇر

 تۇنجى سهن ئۈچۈن سهن ۋه. تاتلىقتۇر بالدىن نهرسه كهلگهن ئارقىسىدىن ئاچچىقلىقنىڭ

 .ياخشىدۇر زىياندىن ۋه زهرهر بىر ئهبهدى،  قېيىنچىلىق بۇ ئۇچرىغان بولۇپ

 مهقسهتنىڭ بىرهر ئوخشاش سۆزلهشكه يالغان ساڭا ،ئالداش سېنى ھالدا قهتئىي بىز

  :دهيدۇ مۇنداق بىزگه ئالالھ چۈنكى. ئهمهسمىز كهينىده
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 سىلهرگه الله كېيىن ،ئىدىڭالر) كافىر (شۇنداق ئهنه سىلهرمۇ ئىلگىرى...«

  )94 : نىسا( » ...دىقىل ئىلتىپات) ئىماننى(

 سىلهر سىلهرنى سهۋهبلىك سهمىمىيتىمىز بۇ. سهمىمىيمىز قارىتا سىلهرگه بىز

 بۇنىڭ. خااليمىز قۇتقۇزۇشنى شېرىكتىن ۋه مۇسىبهتتىن چوڭ بۇ تۇرىۋاتقان ئىچىده

 ئهرزىيهتلهر كۆپلىگهن دوستلىرىڭالردىن ياكى سىلهردىن مهيلى بىزگه بهدىلىگه

 ...يهتسىمۇ

 يېقىلغۇسى. مۇھىم ئىنتايىن ھهقىقهتهن ئىش بۇ ! ياردهمچىسى نىڭشېرىك ئهي

 بۇيرۇقىدىن ئالالھنىڭ يهرده ئۇ. ئارقاڭدىال سېنىڭ ئوت بولغان تاشالر ۋه ئىنسانالر

 قىلغان بىز. بار زابانىلهر كهلتۈرىدىغان بهجا شۇنى بۇيرۇلسا نېمىگه ۋه چىقمايدىغان

 قۇتقۇزۇش شېرىكتىن چوڭ بۇ ۋه ئوتتىن ۇب ئوخشاشالرنى ساڭا ۋه سېنى بىلهن دهۋىتىمىز

 ھىدايهتكه سىلهرنىڭ بىلهن سهمىمىيىتىمىز پۈتۈن...قىلىۋاتىمىز كۈرهش ئۈچۈن

 .تىلهيمىز ئېرىشىشىڭالرنى

 ،روزا ،ناماز ؛نهرسىدىن ھهر ساڭا ئېلىۋاتقاندا جېنىڭنى پهرىشتىلهر بىلگىنكى

 قايسى. سورايدۇ كهنلىكىڭنىئى سهپتىن قايسى ئاۋۋال ئىبادهتلهردىن باشقا ۋه زاكات

 ۋه شېرىك. سورايدۇ بولغانلىقىڭنى دوست پارتىيهگه قايسى ،قىلغىنىڭنى ياردهم قانۇنالرغا

 قانۇنالرنىڭ ئىنسانىي. ساقالنغىن بولۇشتىن ھاالك سهپلىرىده ئهھلىنىڭ ئۇنىڭ

 ...ساقالنغىن ئۆلۈشتىن بولۇپا گۇرۇھىدا شهيتاننىڭ ۋه بولۇپ ياردهمچىسى

 بىلهن كۇففارالر ئېتىپ تهرك ھىجرهتنى يهنى (قىلغۇچىالر ۇلۇمز ئۆزلىرىگه«

 پهرىشتىلهر ،چاغدا ئېلىنىدىغان تهرىپىدىن پهرىشتىلهر جانلىرى نىڭ)بىللهتۇرغۇچىالر

: ئۇالر. سورايدۇ دهپ »؟ئىدىڭالر ھالهتته قايسى) ئىشىدا دىنىڭالرنىڭ(«: ئۇالردىن

 »ئىدۇق قىلىنغان بوزهك) لىشتىنقى بهرپا دىننى (بىز) مهككهزېمىنىدا يهنى (زېمىندا«

. دهيدۇ »؟ئهمهسمىدى كهڭرى زېمىنى اللهنىڭ قىلساڭالر ھىجرهت«: پهرىشتىلهر. دهيدۇ

 نېمىدېگهن جهھهننهم ،جهھهننهمدۇر بارىدىغانجايى الرنىڭ)قىلمىغان ھىجرهت (شۇ ئهنه

  )97 : نىسا( » !جاي يامان

 ياشاۋاتقان ھالهتته قىلغان دهۋا ئىكهنلىكىنى مۇئمىن ۋه مۇسۇلمان ئايهتلهر بۇ

 رىزىق ئوخشاش چىقىشقا پېنسىيىگه ۋه مائاش ياكى قىاللمىغان تهرك جايلىرىنى

 قىلمىغانالر تهرك سهپلىرىنى مۇشرىكالرنىڭ سهۋهبلىك يۈرگهنلىكى قىلىپ ئهندىشىسى

 دهپ » قىلغۇچىالر زۇلۇم ئۆزلىرىگه « كىشىلهرنى بۇ ئالالھ . بولغان نازىل توغرىسىدا

 جانلىرىنى ئۇالرنىڭ پهرىشتىلهرنىڭ ، تهئاال ئالالھۇ ئايهتته بۇ يهنه. گهنسۈپهتلى

 سورىغانلىقىنى دهپ »؟ئىدىڭالر ھالهتته قايسى « بولۇپ دهسلهپ ئۇالرغا ئېلىۋاتقاندا

 شېرىك ، دوستلىرىنىڭ شهيتاننىڭ ؟ئىدىڭالر سهپته قايسى سىلهر يهنى. قىلغان خهۋهر
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 شهرىئهتنىڭ ،دوستلىرىنىڭ رهھماننىڭ ياكى سېپىدىمۇ ياردهمچىلىرىنىڭ قانۇنالرنىڭ

 ؟سېپىدىمۇ يادهمچىلىرىنىڭ

 ئىكهنلىكى سېپىده قانۇنالرنىڭ شېرىكى جاۋاب بېرىلىدىغان پهرىشتلهرگه ئهگهر

 كهلمهس كارغا رهۋىشته دېگهن »ئىدۇق قىلىنغان بوزهك بىز زېمىندا « ئارقىدىنال بولسا

 يىراق باتىلدىن بۇ ئۇالرغا بىز بۈگۈنمۇ ھهقىقهتهن. تىلىشىدۇ پاناھلىق باھانىلهردىن

 يارىماس مۇشۇنداق بىزلهرگىمۇ ۋاقىتتا كۆپىنچه قىلغىنىمىزدا نهسىھهت بولۇشىنى

 باھانىلىرىنى ئۇالرنىڭ پهرىشتىلهر كۈنده ئۇ ئهمما. سۈرىشىدۇ ئىلگىرى باھانىلهرنى

 »؟هسمىدىئهم كهڭرى زېمىنى اللهنىڭ قىلساڭالر ھىجرهت « ئۇالرغا ۋه قىلمايدۇ قوبۇل

 ئهسكهرلىرىگه قانۇنالرنىڭ ئىنسانىي ۋه ياردهمچىلىرىگه شېرىكنىڭ بۈگۈن بىزمۇ. دهيدۇ

 ئۈچۈن قۇتۇلۇش ئوتىدىن جهھهننهم قولۇڭالردا يهنىال. سۆزلهۋاتىمىز نهرسىنى ئوخشاش

 شېرىكنىڭ. نۇرغۇن بولسا ئىشىكلىرى رىزىق. كهڭرى زېمىنى ئالالھنىڭ ۋه. بار پۇرسهت

 ئۇالر ئالالھ. قىلىڭالر تهرك ئهسكهرلىكىنى تاغۇتنىڭ. قىلىڭالر هتھىجر سهپلىرىدىن

 :دېگهن مۇنداق توغرىسىدا

 قىلىنىدىغان مهغلۇب ئۇيۇشقان جامائهلهردىن) قارشى رهسۇلۇلالغا (ئۇالر «

  )11 : ساد( » .قوشۇندۇر

 ئۇالر ئالالھ. بولۇڭالر ئهسكهرلىرىدىن تهۋھىد ۋه ياردهمچىلىرىدىن شهرىئهت

  :دهيدۇ اقمۇند توغرىسىدا

 ».قىلغۇچىالردۇر غهلبه چوقۇم قوشۇنىمىز بىزنىڭ «

 دوستلىرى مۇتتهقى ۋه ئهسكهرلىرى مۇۋاھھىد  ئاخىردا غهلبىسى ئالالھنىڭ ئهلۋهتته

 ئېنىق كۈنى ئۇچرىشىدىغان بىلهن ئۇنىڭ غهلبه بۈيۈك ئهڭ ئۈچۈن ئۇالر ۋه. كېلىدۇ ئۈچۈن

 قانۇنالرنىڭ شېرىكى ، ۇنالرنىڭقان ئاساسى ئىنسانىي ئهي...كۈنى ئۇ ۋه. بولىدۇ

 زىيانغا قانداق مۇشرىكالرنىڭ ۋه غهلبىسىنى مۇۋاھھىدالرنىڭ كۈنده ئۇ ! ياردهمچىلىرى

 قىلىش ئارزۇ قايتىشنى دۇنياغا تىلىكىڭالر چوڭ ئهڭ كۆرگىنىڭالردا ئۇچرايدىغانلىقىنى

 ئۈچۈن قىلىش ئىبادهتلهرنى باشقا ۋه بېرىش زاكات ،تۇتۇش روزا ،ئوقۇش ناماز. بولىدۇ

 ،قىلىش ئادا ھهقلىرىنى كهلىمىسىنىڭ تهۋھىد ئاۋۋال ھهممىسىدىن بۇالرنىڭ...ئهمهس

 قوبۇل بىلهنال ئۇنىڭ پهقهت ئىبادهتلهر باشقا ۋه روزا ، ناماز ،يىراقلىشىش تاغۇتالردىن

 .قىلىسىلهر ئارزۇ قايتىشنى دۇنياغا تهكرار ئۈچۈن تۇتۇش تۇتقۇنى مهھكهم بولىدىغان

 سهۋهبىنى بولۇشى ھاالك مۇشرىكالرنىڭ ، كۆرۈپ تنىھهقىقه...شۇنداق

 ئۇنىڭ ۋه شېرىكتىن ،چىقىرىش كاپىرغا قانۇنالرنى ئاساسى ئىنسانىي كۆرگىنىڭالردا

 ئۇ ئهمما. قىلىسىلهر ئارزۇ قايتىشنى ئارقاڭالرغا ئۈچۈن يىراقلىشىش ياردهمچىلىرىدىن

 .بولمايدۇ ئاچقىلىمۇ سۆز قايتىشتىن بىرهر چاغدا
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 -ئادا ئهگهشكۈچىلهردىن ،كۆرۈپ ئازابنى ئهگهشتۈرگۈچىلهر تتاۋاقى ئهينى «

. ئۈزۈلىدۇ) دوستلۇقى دۇنيادىكى يهنى (مۇناسىۋىتى ئارا -ئۆز ئۇالرنىڭ. جۇدابولىدۇ

 - ئادا بىزدىن ئۇالر ،ئىدى بولسا قايتىشقا) دۇنياغا (بىزلهرگه كاشكى«: ئهگهشكۈچىلهر

 يامان ئۇالرغا الله. دهيدۇ »تۇقبوالت جۇدا -ئادا ئۇالردىن بولغاندهكبىزمۇ جۇدا

( » .چىقالمايدۇ دهۋزهختىن ئۇالر ،كۆرسىتىدۇ بولغانلىقىنىمۇشۇنداق ھهسرهت ئىشلىرىنىڭ

  )167-166 : بهقهره

 ئهگهر ! قۇللىرى قانۇنالرنىڭ تهرمه توپالنما ، قانۇنالرنىڭ ئىنسانى ئهي شۇنداق

 پۇشايمان قىلمىساڭالر ئىنكار چېغىڭالردا دۇنيادىكى ۋه كهچمىسهڭالر ۋاز  ئۇنىڭدىن بۈگۈن

 ،ئهمهلىيلهشتۈرگهن تهۋھىدنى. قىلىسىلهر پۇشايمان بهك كۈنده ئۇ بهرمهيدىغان پايدا

 .تىلهيسىلهر بولۇشنى قاچقان قىلىشتىن ياردهم تاغۇتالرغا ،بولغان يىراق شېرىكتىن

 ىئۇن ، بولۇشىنى يىراق تاغۇتتىن ئىنسانالرغا ئايهتلهرده مۇھكهم كىتابىدىكى ئالالھ

  :قىلىۋاتىدۇ ئهمىر قىلىشىنى ئىنكار

 قىلىنغان نازىل بۇرۇن سهندىن ۋه) قۇرئانغا يهنى (كىتابقا قىلىنغان نازىل ساڭا «

 يهنى (كىشىلهر دهۋالغان كهلتۈردۇق ئىمان) ئىنجىلغا ۋه تهۋرات يهنى (كىتابالرغا

 ؛بولۇۋاتىدۇ قچىبارما ئېلىپ ئالدىغا شهيتاننىڭ ئهرزىنى ئۇالر ؟كۆرمىدىڭمۇ نى)مۇناپىقالر

 ئازدۇرۇشنى چوڭقۇر ئۇالرنى شهيتان ،بۇيرۇلغان قىلىشقا ئىنكار شهيتاننى ئۇالر ،ھالبۇكى

  )60 : نىسا( » .خااليدۇ

 زۇلۇم « قىلغىنىدا ئهمىر قىلىشىنى رهد تاغۇتالرنى ئۇالرغا تهئاال ئالالھۇ

 ) 59 : قهرهبه( » ...ئۆزگهرتىۋهتتى سۆزگه باشقا سۆزنى سۆزلهنگهن قىلغۇچىالرئۆزلىرىگه

 ئۇنىڭ ئورنىغا چىقىرىش كاپىرغا ئۇنى ،يىراقلىشىش ئۇنىڭدىن ،ساقلىنىپ تاغۇتالردىن

 ئىنسانىي.بولۇشتى كۆزهتچىلىرى ۋه ئهسكهرلىرى سادىق ،قوللىغۇچىسى ،ياردهمچىسى

 ئالالھنىڭ كۆرۈپ ھهقىقهتنى كۈنىده قىيامهت ئۇالر. بولۇشتى دوستى قانۇنالرنىڭ ئاساسى

 ياردهم تاغۇتالرغا ،قوشۇشنىڭ شېرىك ئالالھقا ،كهتكىنىنى يىراقلىشىپ كقانچىلى دىنىدىن

 بىرىگه بىر كۆرگهنده ئىكهنلىكىنى گۇناھ بىر يىرگىنچلىك دهرىجىده قانچىلىك قىلىشنىڭ

 .بولغان پۈتۈپ ئاللىقاچان ئىش ئهمما. قىلىشىدۇ لهنهت

 زىڭالرغابه ،قىلىسىلهر ئىنكار بهزىڭالر بهزىڭالرنى كۈنى قىيامهت ئاندىن «

 ،ئايلىنىدۇ دۈشمهنلىككه دوستلۇق مهزكۇر كۈنى قىيامهت يهنى (ئوقۇيسىلهر بهزىڭالرلهنهت

 ئهگهشكۈچىلهر ،بولىدۇ جۇدا -ئادا ئهگهشتۈرگۈچىلهرئهگهشكۈچىلهردىن

 ئۈچۈن الله دوستلۇقى دۇنيادىكى ئۇالرنىڭ چۈنكى ،ئوقۇيدۇ لهنهت ئهگهشتۈرگۈچىلهرگه

  )25 : تئهنكهبۇ( » )...ئهمهس بولغان
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... بولۇڭالر چاققان...ئالدىراڭالر ! ياردهمچىلىرى قانۇنالرنىڭ شېرىكى ئهي

 نىزاملىرىدىن ، قانۇنلىرىدىن ئاساسى تاغۇتالرنىڭ ،قىلىشتا ياردهم شهرىئىتىگه ئالالھنىڭ

 ...بولۇڭالر تېز يىراقلىشىشتا

 زنىدهۋىتىمى ۋاقتىمىزدا ھۆر بىزلهر...بۇ جىنايىتىمىزمۇ...بۇ مانا دهۋىتىمىز

 ئهسناسىدىمۇ سوراق تۈرمىلىرىده ئاخبارات.توۋلىدۇق بىلهن ئاۋاز بىر يۈكسهك

 ئۇنىڭ. چاقىردۇق ئۇنىڭغا تۈرمىدىمۇ ۋه. سۇندۇق بىلهن ئاشكارىلىقى پۈتۈن دهۋىتىمىزنى

 ئىسكهنجه ،تېرورلۇق ،كويزا بۇنى.ئۆلىمىز يولىدا ئۇنىڭ ،ياشايمىز يولىدا

 كهچمهيمىز ۋاز ئۇنىڭدىن قورقۇپ تۈرمىدىن ياكى ىنجالالتت ئۆلۈمدىن. ئۆزگهرتهلمهيدۇ

 ...بىلهن ئىزنى ئالالھنىڭ

 خالىساڭ...دۈشمىنىمىز خالىساڭ بول دوستىمىز خالىساڭ... كهلگهنده ساڭا

 ...قىل تهرك خالىساڭ بول ياردهمچىسى دهۋىتىمىزنىڭ

 .بولسۇن ساالم ئهگهشكهنلهرگه ھىدايهتكه

  

 .يازدىم كۈنى قىلغان ھاالك دۈشمهنلىرىنى قۇتقۇزۇپ مۇسانى ئالالھ: ئهسكهرتىش

  

  تهرجىمىسى مۇنبىرى دهۋهت ۋه تهۋھىد
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  ۋه مۇستازئاف چۈشهنچىسىقىلىشى ئاشكارا دىنىنى مۇسۇلماننىڭ
 ئهتىق بىن ھامهد شهيخ

 

 مۇسۇلماننىڭ دىنىنى ئاشكارا قىلىشى.1

 .توختىلىدۇ تىدهئۈس مهسىلىسى ياشىشى ئاشكارا دىنىنى ،بىراۋنىڭ يهرده بۇ

 بهش ، ئېيتالىسا شاھادهتنى كهلىمه ، كىشى بىر ئهگهر ؛ كۆپچىلىكى كىشىلهرنىڭ

 مهنئى كېلىشتىن بېرىپ جامائهتكه ۋه مهسجىتكه ، ئوقۇيالىسا نامىزىنى ۋاقىت

 قىلىش گۇمان بولىدىغانلىقىنى ياشىسا ئارىسىدا مۇرتهدلهرنىڭ ياكى مۇشرىك ، قىلىنمىسا

 . چۈشىۋاتماقتا  اتالىققاخ بىر چوڭ بىلهن

 قىسىمى بىر بۇالرنىڭ. بار قىسىملىرى ۋه تۈرلىرى كۇفىرنىڭ بولغىنىدهك مهلۇم

 كۇفىرنىڭ ،دهۋرىده ئۆز تائىپىنىڭ كافىر بىر ھهر. ئىدى سۆزلهنگهن بهتلهرده ئالدىنقى

 تۈرلىرىنىڭ كۇفىر ئومۇمالشقان بۇ ، كىشى مۇسۇلمان بىر . بولىدۇ تۈرى بىر ئومۇمالشقان

 بىراۋنىڭ بولغان مۇسۇلمان. بواللمايدۇ ياشىغان دىنىنى قىلمىغىچه رهد ھهممىسىنى

 مۇناسىۋىتىنى بىلهن ئۇالر ، قىلىپ ئېالن ئاشكارا دۈشمهنلىكىنى قارشى كافىرالرغا

 .زۆرۈر ئۈزۈشى

 ۋهزىپىسى مۇسۇلماننىڭ : بولسا ئىچىده شېرىك جهمئىيىتى تۇرىۋاتقان ئهگهر

 ، قىلىش مهنئى شېرىكتىن ئۇالرنى ، قىلىپ ئېالن ئاشكارا تهۋھىدنى يېنىدا بۇالرنىڭ

 .قوغداشتۇر ئۆزىنى ئۇالردىن ، بېرىپ ئاگاھالندۇرۇشنى تېگىشلىك

 جهمئىيىتى كۇفرى بىر قىلغان ئىنكار پهيغهمبهرلىكنى جهمئىيىتى تۇرىۋاتقان ئهگهر

 للهمنىڭۋهسه ئهلهيھى سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ ، ئىش قىلىنىدىغان ۋهزىيهتته بۇ ؛ بولسا

 ئاشكاره كېرهكلىكىنى ئهگىشىلىشى ئۇنىڭغا ۋه ئىكهنلىكىنى ئهلچىسى اللهنىڭ

 .سۆزلهشتۇر

 ئوقۇپ ناماز ئىچىده كىشىلهرنىڭ ؛ بولسا ئوقۇماسلىق ناماز كۇفرى ئۇالرنىڭ ئهگهر

 .بۇيرۇش ئوقۇشقا ناماز ئۇالرنىمۇ تۇرۇپ

 كۇفرىلىق سهۋهبلىك قىلىش ئىتائهت ئۇالرغا ۋه قىلىش دوستلۇق مۇشرىكالرگه ئهگهر

 ئاالقىسىنى ۋه ئېتىبار بىلهن ئۇالر ، بىلدۈرۈشى دۈشمهنلىكىنى قارشى ئۇالرغا ؛ قىلسا

 .كېرهك ئۈزۈشى

 ئاشكارا دىنىنى ئارىسىدا كافىرالنىڭ ياشاۋاتقان بىلله ئۆزى ، كىشى بىر ؛ قىسقىسى

 ياشىغان دىنىنى ئۈزمىگىچه مۇناسىۋىتىنى بولغان بىلهن ئۇالر ، ياشىمىغىچه
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 مۇمكىن بولۇشى سهۋهپ قېلىشىغا چۈشۈپ كۇفرىغا ئۆزىنىڭ چۈنكى. ھېسابالنمايدۇ

 ئاشكارا دۈشمهنلىكىنى قارشى ئۇالرغا ئۈچۈن ساقلىنالىشى نهرسىلهردىن بولىدىغان

 رهسۇلۇلالھ مۇشرىكالر سهۋهبلىك بۇ. شهرت يىراقلىشىشى ئۇالردىن ، قويۇپ ئوتتۇرغا

  : دېيىشهتتى نداقمۇ ھهققىده ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ

 ھاقارهت ئىالھلىرىمىزنى ، قىلىدۇ مهسخىره ئهقلىمىزنى ، ئهيىپلهيدۇ دىنىمىزنى ‹

 ›  .قىلىدۇ

  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله

 ئهگهر! ئىنسانالر ئى «،ئېيتقىنكى) مۇشرىكلىرىغا قهۋمىڭنىڭ! مۇھهممهد ئى («

 چوقۇنۇۋاتقان اللهنىقويۇپ سىلهرنىڭ ،بولساڭالر گۇمانلىنىدىغان دىنىمدىن مېنىڭ سىلهر

 ئىبادهت قىلىدىغاناللهغا روھ قهبزى سىلهرنى مهن لېكىن ،چۇقۇنمايمهن مهن بۇتلىرىڭالرغا

 ،دىنالردىنبۇرۇلۇپ باتىل«): ماڭا (يهنه. »بۇيرۇلدۇم بولۇشقا مۇئمىنلهردىن مهن ،قىلىمهن

 -ايداپ ساڭا ،قويۇپ اللهنى. بولمىغىن مۇشرىكالردىن ،يۈزلهنگىن دىنغا توغرا

 ،قىلساڭ ئىبادهت ئۇالرغا ئهگهر ،قىلمىغىن ئىبادهت نهرسىلهرگه زىيانيهتكۈزهلمهيدىغان

  )106- 104 : يۇنۇس( » .بولىسهن سالغۇچىالردىن زۇلۇم) ئۆزۈڭگه (چوقۇم

  : بۇيرىغان دېيىشنى مۇنداق ۋهسهللهمگه ئهلهيھى سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ تهئاال الله

 مهن بىلىڭالركى ، قىلساڭالر شۈبھه توغرىسىدا دىنىم مېنىڭ ! ئىنسانالر ئهي «

 ئاالقهم بىرهر مېنىڭ بىلهن دىنىڭالر سىلهرنىڭ ؛ يىراقمهن دىنىڭالردىن باتىل سىلهرنىڭ

 ئۆرۈشىمنى يۈز مۇشرىكالردىن ۋه بولۇشىمنى مۇئمىن ماڭا پهرۋهردىگارىم چۈنكى. يوق

 ».قىلدى ئهمىر

  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله

 « ،ئېيتقىنكى) ئۈندىگۈچىكۇففارالرغا چوقۇنۇشقا بۇتالرغا نىسې! مۇھهممهد ئى («

 ئىبادهت مهن سىلهرمۇ.  چوقۇنمايمهن مهن بۇتالرغا چوقۇنۇۋاتقان سىلهر! كاپىرالر ئى

 چوقۇنغىنىم مېنىڭ بۇتالرغا چوقۇنغان سىلهر.  قىلمايسىلهر ئىبادهت اللهغا قىلىۋاتقان

 سىلهرنىڭ.  يوق قىلغىنىڭالر دهتئىبا اللهغا قىلغان ئىبادهت سىلهرنىڭمۇمهن.يوق

  ) سۈرىسى كافىرۇن ( »ئۈچۈن ئۆزهم دىنىممۇ مېنىڭ ،ئۈچۈن ئۆزهڭالر دىنىڭالر

  : بۇيرۇدى دېيىشنى مۇنداق ۋهسهللهمگه ئهلهيھى سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ ، تهئاال الله

 يوق مۇناسىۋىتىم ھېچبىر بىلهن دىنىڭالر قىلىۋاتقان ئېتىقاد ھازىر سىلهر مېنىڭ «

 » . يىراقسىلهر دىنىمدىن مېنىڭ سىلهرمۇ. يىراقمهن دىندىن ئۇ مهن. 
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 ئۈستىده كۇفرى ئۇالرنىڭ ؛ نوقتا بولغان تهكىتلهنمهكچى ئهسلى بۇيهرده

 ئىكهنلىكى يىراق دىنىدىن ئۇالرنىڭ ۋه كافىرالردىن. قىلىنىشىدۇر ئېالن ئىكهنلىكىنىڭ

 .كېرهك بىلدۈرۈلىشى ئاشكارا

 چوقۇم بۇنى ، بولسا ئهگهشكهن ۋهسهللهمگه ئهلهيھى سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ كىم

. باغلىق بولۇشقا مۇئامىلىده بىر مۇشۇنداق ياشاش ئاشكارا دىنىنى. زۆرۈر سۆزلىشى

 ئهمهل رهۋىشته مۇشۇنداق ساھابىلىرى ۋهسهللهمنىڭ ئهلهيھى سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ

 سهۋهب بۇ. ئۇچرىدى ازۇلۇمغ ۋه ئىسكهنجىگه تهرىپىدىن مۇشرىكالر سهۋهبلىك قىلغانلىقى

 ھىجرهت ھهبهشىستانغا ساھابىلىرىنىڭ ، ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ بىلهن

 بىرهر ئاالقىدار قېلىشقا ئۈنسىز قارىتا مۇشرىكالرگه ، ئهگهر. بهردى ئىزىن قىلىشىغا

 قىلىشقا ھىجرهت يهرگه بىر بولغان ناتونۇش ئۇالر ئۇالرنى ، ئىدى تېپىلسا رۇخسهت

 . بوالتتى مىغانبۇيرۇ

  ؛ كۆرسىتىلگىنىدهك كىتابلىرىدا تهرجىمھال

 كىشىنى ئاتلىق يۈز ئىككى ئۇالرغا ۋهلىد بىن خالىد بولغاندا مۇرتهد خهلقى يهمامه

 بارغان. دېدى » تۇتۇڭالر ئۇچرىساڭالر كىمگه خهلقتىن « ۋه ئهۋهتتى سۈپىتىده ئاۋانگارت

  : ئېيتتىكى ئۇچراشقاندا خالىدقا مهجائا .تۇتتى كىشىنى 23 بىلله بىلهن مهجائا ئاتلىقالر

 ھايات ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ مهن ، بىلىسهن سهنمۇ ! خالىد ئهي ‹

 مهن بۈگۈنمۇ مهن ۋه قىلدىم بهيئهت ئۇنىڭغا ھهققىده ئىسالم ۋه باردىم ھوزۇرىغا چېغىدا

 ، چىققان قهبىلىمىزدىن بىزنىڭ مۇسهيلهمه . ئۈستىدىمهن نهرسه تۇرغان ئۈستىده تۈنۈگۈن

  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله ۋهھالهنكى

 : ئهنئام( » ...ئهمهس جاۋابكار گۇناھىغا ئادهمنىڭ باشقا ئادهم گۇناھكار بىر ...«

  )ئايهتتىن– 164

  : دېدى مۇنداق ئۇنىڭغا خالىد قارىتا بۇنىڭغا

 تهرك نهرسىنى نبولغا ئۈستىده ئۇنىڭ سهن تۈنۈگۈن ، بۈگۈن سهن ! مهجائا ئهي ‹

 ئۈنسىز ، ھالىتىڭده بولغان ئادىمى ھۆرمهتلىك ئهڭ خهلقىنىڭ يهمامه سهن . ئهتتىڭ

 كهلگهنلىكىمنى مېنىڭ. كۆرسهتتىڭ رازىلىق ئىشىغا يالغانچىنىڭ بۇ بىلهن قېلىش

 مۇسهيلهمهنى بىلهن يولى قىلىش سۈكۈت سهن. دهۋاتىسهن مۇشۇنداق ئۈچۈن بىلگهنلىكىڭ

 سهن. بولمايدۇ ئۆزۈر بىر ئهسال ئۈچۈن سهن بۇ . قىلدىڭ قوبۇل قىلغانلىرىنى ۋه

 ئهگهر . قىلىنمىدى قوبۇل ئهمما ؛ دېدى يهشكۇرىمۇ ۋه سهمامه . دېدىڭ دهيدىغانلىرىڭنى

 ياكى كېلهلمهمتىڭ قېشىمغا مېنىڭ ۋهزىيهتته بۇ ، دېسهڭ › قورقتۇم ئۈچۈن قهۋمىم مهن‹ 

 ›  ؟ئهۋهتهلمهمتىڭ ئهلچى بىرهر
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  : مهجائا قارىتا ابۇنىڭغ

  : خالىد . دېدى ›؟كهچۈرمهمسهن ھهممىسىنى بۇالرنىڭ ! مۇغىره ئىبنى ئهي ‹

 . دېدى ›بهرمهيمهن قويۇپ سېنى كهچۈرسهممۇ جېنىڭنى ‹

  ؛ بېرىدۇكى كۆرسىتىپ ھهممىسى بۇالرنىڭ

 ، ياشىيالىسا ئاشكارا دىنىنى يهرده ئۇ ، كىشى بىر ياشايدىغان دۆلىتىده كۇفرى

 مۇناسىۋىتىنى بولغان بىلهن ئۇالر ، سۆزلىيهلىسه يانماستىن ئىكهنلىكىنى كافىر ئۇالرنىڭ

 . بولىدۇ ساقلىغان دىنىنى جاكارلىسا ئىكهنلىكىنى دۈشمىنى ئۆزىنىڭ ئۇالرنىڭ ۋه ئۈزسه

  . سانالمايدۇ ياشىغان ئاشكارا دىنىنى قىاللمىسا بۇالرنى ئهگهر

 

  ؟ كىم » مۇستازئاف« .2

 » مۇستازئاف « كىملهرنىڭ ۋه مهنىسى نىڭ »ئافمۇستاز « بۆلۈمده بۇ

 « دېگهنلهرمۇ ئالىم ئۆزىنى كۈنده بۈگۈنكى چۈنكى. توختىلىمىز ئۈستىده دېيىلىدىغانلىقى

 .چۈشۈۋاتماقتا خاتالىقالرغا چوڭ ھالدا ئاالقىدار بىلهن مهسىلىسى » مۇستازئاف

  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله

 ۋه قىلمايسىلهر جىھاد اللهنىڭيولىدا ،ولدىكىب نېمه سىلهرگه!) مۇئمىنلهر ئى («

 ئۆز ،چىقارغىن بىزنى زالىمشهھهردىن ئاھالىسى بۇ! پهرۋهردىگارىمىز ئى«): قىلىپ دۇئا(

 دهرگاھىڭدىن ئۆز ،مۇيهسسهرقىل قىلغۇچىنى ئىگىدارچىلىق بىر بىزگه دهرگاھىڭدىن

 بالىالرنى ۋه ئاجىزئايالالر ،ئهرلهر ئاجىز دهيدىغان »قىل مۇيهسسهر مهدهتكارنى بىر بىزگه

  )75 : نىسا( » .قىلمايسىلهر جىھاد ئۈچۈن قۇتقۇزۇش

  : كۆره بىلىنگىنىگه ئايهتتىن

 يهرده ئۇ ئهسلىده ، كىشىلهر بۇ بولغان ئارزۇدا بىر بۇنداق تۇرىۋېتىپ مهككىده

 دۇئا تهئاالغا الله ئۈچۈن چىقىشى ئېلىپ يهردىن ئۇ ئۆزلىرىنى ۋه خالىمايتتى قېلىشنى

 .ئۆزۈرلۈكتۇر كىشىلهر بۇ سهۋهپتىن بۇ. قىالتتى

 مۇشرىكالر مهككىلىك كىشىلهرنىڭ بۇ قالغان ئىچىده چارىسىزلىق مهككىده ، ئايهت

 بولىدىغان ئىگه ئۆزلىرىگه قارشى قهۋىمگه زالىم بۇ ۋه ئۇچۇرغانلىقىنى زۇلۇمغا تهرىپىدىن

. بىلدۈرمهكته نلىكىنىتىلىگه ئهۋهتىلىشىنى ۋهلى بىر قىلىدىغان ھىمايه قوغداپ ۋه

 . ئىدى كۈچسىز ھهقىقهتهن كىشىلهر بۇ چۈنكى

  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله

 قىلىشقا ھىجرهت يهنى (چارىسىزقالغان بالىالردىن ،ئايالالردىن ،ئهرلهردىن پهقهت «

  )98 : نىسا( » .مۇستهسنا بۇنىڭدىن ئاجىزالر بىلمهيدىغان يول، )تاپالمىغان چاره
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 ھهقىقهتهن بۇالر توختالغانكى ھهققىده ئهھۋالى چارىسىزالرنىڭ ۋه جىزئا ئايهتتىمۇ بۇ

 .كىشىلهردۇر تاپالمىغان يول بىرهر ۋه بىچاره

  : ئېيتىدۇ كهسىر ئىبنى

 بىلهن يول بىر قانداق بولسىمۇ كۈچى ، قۇتۇاللمىغانالر قولىدىن مۇشرىكلهرنىڭ ‹

  : قىدهھهق ئۇالر سهۋهبتىن بۇ. بىلهلمىگهنلهردۇر قىلىدىغانلىقىنى

 » .دېيىلگهن » يهتمىگهنلهر كۈچى تېپىشقا بىرهرچاره «

 ئىكرهمهمۇ

 يول بىرهر بۇنىڭغا ، بولغانالر ئهھۋالدا بارالمايدىغان مهدىنىگه بۇالر «

  . دېگهن» .تاپالمىغانالر

  : بۇنى مۇجاھىدمۇ

 . چۈشهندۈرگهن دهپ » تاپالمىغانالر يول «

  : خۇالسلىغاندا

 ئارىسىدىن مۇشرىكالرنىڭ ئۈچۈن بولغانلىقى كۈچسىز ۋه ئاجىز؛   » مۇستازئاف «

 بىلهن شۇنىڭ. دېگهنلىكتۇر بولغانالر مهجبۇر ياشاشقا يهرده بىر بىلهن ئۇالر چىقالماي

  : ئۇالر بىلله

 ئۆز ،چىقارغىن شهھهردىنبىزنى زالىم ئاھالىسى بۇ! پهرۋهردىگارىمىز ئى «

 ئۆزدهرگاھىڭدىن ،قىل ۇيهسسهرم قىلغۇچىنى ئىگىدارچىلىق بىر بىزگه دهرگاھىڭدىن

 . تاپالمايدۇ يول بىرهر ۋه دهيدۇ ) 75 : نىسا( » .قىل مۇيهسسهر مهدهتكارنى بىر بىزگه

  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله توغرىلىق بولغانالر بۇنداق ئهھۋالى

 ناھايىتى ،ئهپۇقىلغۇچىدۇر ناھايىتى الله. قىلغاي ئهپۇ الله شۇالرنى ئهنه «

  )99 : نىسا( » .ىدۇرقىلغۇچ مهغفىرهت

 ھالدا چىقااليدىغان يهردىن ئۇ ،كىشىلهر تۇرىۋاتقان دۆلىتىده مۇشرىكالرنىڭ ئهمما

 ۋه ۋاقا-باال ، مال ، مۇھهببىتى ۋهتهن پهقهت ھالهتته بولغان قادىر بۇنىڭغا ، بولسا

 . بولمايدۇ ئۆزۈر بۇ ، بولسا توسالغۇ ئۇالرغا بېرىلىشى ئارتۇق ھهددىدىن يېقىنلىرىغا

 . قىلمىغان قوبۇل دهپ ئۆزۈرلۈك بۇنداقالرنى تهئاال للها

  : دهيدۇ نداق مۇ تهئاال الله

 بىلله بىلهن كۇففارالر تهركئېتىپ ھىجرهتنى يهنى (قىلغۇچىالر زۇلۇم ئۆزلىرىگه «

: ئۇالردىن پهرىشتىلهر ،ئېلىنىدىغانچاغدا تهرىپىدىن پهرىشتىلهر جانلىرى نىڭ)تۇرغۇچىالر

 يهنى (زېمىندا«: ئۇالر. سورايدۇ دهپ »؟ئىدىڭالر ھالهتته ايسىق) ئىشىدا دىنىڭالرنىڭ(«

. دهيدۇ »ئىدۇق قىلىنغان بوزهك) قىلىشتىن بهرپا دىننى (بىز) زېمىنىدا مهككه
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 شۇ ئهنه. دهيدۇ »؟ئهمهسمىدى كهڭرى زېمىنى اللهنىڭ قىلساڭالر ھىجرهت«: پهرىشتىلهر

 يامان نېمىدېگهن جهھهننهم ،جهھهننهمدۇر جايى بارىدىغان الرنىڭ)قىلمىغان ھىجرهت(

  )97 : نىسا( » !جاي

  : تهپسىرىده جهاللهين ئايهت بۇ

 . قىلىنغان تهفسىر دهپ » ئولتۇراقالشقانالر ئارىسىدا مۇشرىكالر «

  : دهيدۇ مۇنداق رهھىمهھۇلالھ كهسىر ئىبنى

 كۈچى قىلىشقا ھىجرهت بولماستىن ئاجىز ۋه كۈچسىز. ئومۇمىيدۇر ئايهت بۇ «

 داۋامالشتۇرغان ئولتۇرۇشنى ئارىسىدا مۇشرىكالرنىڭ قىلماي ھىجرهت ممائه ؛ يهتكهن

 قېلىشى يهرده ئۇ . قىلىۋاتماقتا ھارامنى كىشىلهر بۇ. ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز ھهركىشىنى

 ئهمهسلىكى مۇمكىن بۇنىڭ ئايهتتىن ئومۇمهن. ئهمهس ئۈچۈن قىلىش بهرپا دىنىنى

  :ئىپادىلهنمهكته

 بىلله بىلهن كۇففارالر تهركئېتىپ ھىجرهتنى يهنى (ىالرقىلغۇچ زۇلۇم ئۆزلىرىگه «

: ئۇالردىن پهرىشتىلهر ،ئېلىنىدىغانچاغدا تهرىپىدىن پهرىشتىلهر جانلىرى نىڭ)تۇرغۇچىالر

 يهنى (زېمىندا«: ئۇالر. سورايدۇ دهپ »؟ئىدىڭالر ھالهتته قايسى) ئىشىدا دىنىڭالرنىڭ(«

. دهيدۇ »ئىدۇق قىلىنغان هكبوز) قىلىشتىن بهرپا دىننى (بىز) زېمىنىدا مهككه

 شۇ ئهنه. دهيدۇ »؟ئهمهسمىدى كهڭرى زېمىنى اللهنىڭ قىلساڭالر ھىجرهت«: پهرىشتىلهر

 يامان نېمىدېگهن جهھهننهم ،جهھهننهمدۇر جايى بارىدىغان الرنىڭ)قىلمىغان ھىجرهت(

  )97 : نىسا( » !جاي

 ۋهسهللهم ئهلهيھى ھۇسهللهلال رهسۇلۇلالھ قىلىنىدۇكى رىۋايهت جۇندۇپدىن بىن سهمۇره

  : دېدى مۇنداق

 ئۇمۇ ، ئولتۇرسا بىرلىكته بىلهن ئۇنىڭ ، قالسا بىلله بىلهن مۇشرىك بىر كىم «

  )170 : جىھاد ، داۋۇد ئهبۇ( » .ئوخشاشتۇر ئۇنىڭغا

 ئهسىرلىككه نهۋفهل ۋه ئاقىل ، ئابباس ، قىلىدۇ رىۋايهت ھاتهم ئهبۇ ئىبنى

  : دېگهن مۇنداق ئابباسقا ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ چۈشكهنده

 ».تۆلىگىن فىدىيه ئۈچۈن ئوغلى قېرىندىشىڭنىڭ ۋه ئۆزۈڭ «

 ؟ئوقۇماۋاتامدۇق ناماز قاراپ قىبلهڭگه سېنىڭ بىز ! ئهلچىسى نىڭ الله ئهي«  : ئۇ

 ئهلهيھى سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ. دېدى » ؟ئېيتماۋاتمامدۇق شاھادهتنى ئېيتقان سهن

  : دېدى مۇنداق مۋهسهلله
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 دۈشمهن سهۋهبلىك بۇ،  )چىقاردىڭالر غهۋغا ( ئۇرۇشتىڭالر سىلهر ! ئابباس ئهي «

  : كېيىن ئاندىن. دېدى » قارالدىڭالر دهپ

 ».ئوقۇدى ئايىتىنى »؟ئهمهسمىدى كهڭرى زېمىنى اللهنىڭ قىلساڭالر ھىجرهت«

« . چېكىدۇر نىڭكهلىمىسى »مۇستازئاف « بولغىنى چۈشهندۈرمهكچى ئهسلى يهرده بۇ

 ئى « ۋه تاپالمىغان يول بىرهر قېلىپ چارىسىز ھهقىقهتهن:  »مۇستازئاف

 بىزگه دهرگاھىڭدىن ئۆز ،چىقارغىن بىزنى شهھهردىن ئاھالىسىزالىم بۇ! پهرۋهردىگارىمىز

 مهدهتكارنى بىر بىزگه دهرگاھىڭدىن ئۆز ،قىل قىلغۇچىنىمۇيهسسهر ئىگىدارچىلىق بىر

 .يالۋۇرغانالردۇر دهپ ) 75 : نىسا( » .قىل مۇيهسسهر

 كۆرسهتكهنلهرگه ئۆزۈر مېلىنى ۋه چاقىلىرىنى-باال ، يېقىنلىرىنى ،ۋهتىنىنى

 « ئۆزلىرىنى بۇالرنىڭ. يوق ئۆزۈرى ھېچقانداق ئۆتىدىغان بۇالرنىڭ ؛ كهلگهنده

. ئىبارهت خىيالدىن ئورۇنسىز ۋه خاتا بىر يوق پايدىسى قارىشى دهپ » مۇستازئاف

. ئۆتمهيدۇ ھوزۇرىدا ۋهسهللهمنىڭ ئهلهيھى سهللهلالھۇ ئهلچىسى ۋه تهئاال الله ئۆزۈرلىرى

 ئۇالرنىڭ ئهھلىمۇ ئىلىم بىلگهن رهۋىشته تېگىشلىك شهرىئىتىنى تهئاالنىڭ الله ۋهھالهنكى

 .قىلىشمىغان قوبۇل ئۆزۈرلىرىنى

 قۇتۇلۇش تۇتۇشتىن دوست مۇرتهدلهرنى ۋه مۇشرىكالرنى « شهيخنىڭ پارچىالر بۇ

 . قىلىندى تهرجىمه كىتابىدىن ناملىق » ىرىيولل

 

  تهرجىمىسى مۇنبىرى دهۋهت ۋه تهۋھىد
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  ...ئۈگىتىمهن ئوۋلىنىدىغانلىقىنى قانداق بۈركۈتنىڭ ساڭا يېقىندا ! ئوغلۇم

 مهقدىسى ئهل مۇھهممهد ئهبۇ

 

  ... ئوقۇلىۋاتىدۇ ئهزىنى نامىزى شام تۇنجى رامىزاننىڭ ۋه ... سېكۇنتالر

 تۈرمىده بۇ ... مىنۇتالر تولغان كۆڭۈلسىزلىككه ، ماكاندا بىر ئۈزۈلگهن دۇنيادىن

  ... رامىزان تۆتىنچى قىلغان زىيارهت بىزنى

 ئۈچۈن بولماسلىق تهسلىم كۆڭۈلسىزلىكلهرگه ۋه ئهسلىمىلهرگه چاغالردا بۇنداق

 . بولىمهن ۇلمهشغ بىلهن ئىشالر پايدىلىق باشقا ياكى بىلهن زىكىر ، يۈزلىنىپ ئۆزۈمگه

  ...ۋاقىتالردا مۇشۇنداق ۋه كۈنلهرده مۇشۇنداق بولۇپمۇ

 ئهسلىمه ئوخشاش ئالدىمدا كۆز ھهمىشه كۈنىده تۇنجى ئېيىنىڭ رامىزان ھهر

  ... جانلىنىدۇ

 ئهزان توپلىشىپ ئهتراپىدا دهستىخىنىنىڭ ئىپتارلىق بالىالر ... بالىلىقىم

 ئىپتارلىق ئۇالرغا كېلىپ بېرىپ بىلهن لىقئالدىراش ، ئانا ... كۈتىشىدۇ ئوقۇلۇشىنى

 تۇتۇش روزا يهنىال ئهمما ...ئهمهس ياشتا تۇتىدىغان روزا ھېچبىرى ئهسلىده . تهيياراليدۇ

  ...كۈنىده تۇنجى بۇ رامىزاننىڭ بولۇپمۇ ... قىلىشىدۇ شۇنچىلىك ئۈچۈن

 ىلىدۇق ئهسىر ۋه ئالىدۇ قارشى ئۇنى بالىلىق ... رهۋىشته ئوخشاش قېتىمىدا ھهر

  ...بىلهن سۆيگۈ ۋه ھهۋهس ، زوق كۆپىنچه... 

 بولمايدۇ يېتهرلىك يالغۇز ئۆزى ئېرىشتۈرۈشكه يولالرنى بهزى غهيرهتال پهقهت ئهمما

  ؟ئهمهسمۇ شۇنداق... 

 چۆلنىڭ ئۈنۈمسىز ... قاراۋاتىمهن تاشقىرىغا دېرىزىسىدىن كىچىك تۈرمىنىڭ

 مهنزىرىسىنى دهبدهبىلىك قىلغان مهنلىكئىتائهت ، قۇياشنىڭ پېتىۋاتقان ئوتتۇرىسىدا

 بىلهن ئالدىراشلىق بىر بوشاڭ ، بىلهن جىلۋه بىر يوقسۇل قۇياش ... ئۈچۈن كۆرهلىشىم

 ئهزىنى نامىزى شام ... مېڭىۋاتىدۇ  ئېلىپ نهرسىنى ھهر قالدۇرغان ئارقىسىدا

 .. توپى قۇش ربى ئوپۇقتا  قىپقىزىل ... قىسقا دېگهن نېمه ھايات ! ئاھ ... چىقىۋاتىدۇ

 ئۇلىشىش بالىلىرىغا ساقالۋاتقان ئۆزلىرىنى ئۇۋىلىرىدا باسماستىن قاراڭغۇلۇق

  ...ھهلهكچىلىكىده

 . بار تهبىئىيتىده ئىنساننىڭ ، ماھىيىتىده ئادىمىزاتنىڭ مۇھهببىتى پهرزهنىت

 ئىنسانالر . ئهسىرى بىر مهرھهمىتىنىڭ سالغان قهلبىگه ئادىمىزات رهھماننىڭ
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  بولسىمۇ قهتئىي ۋه سهبىرلىك ، قاتتىق نهقهدهر . قىلىشىدۇ مهرھهمهت رىگهپهرزهنتلى

  ... بولىدۇ ھاكىم كىشىگه تۇيغۇ بۇ تۇرۇپ تۇرۇپ

 . قىلماۋاتىمهن دىققهت ئۇالرغا ... قۇتۇلدۇرىۋاتىمهن ئۆزۈمنى خىيالالردىن بارلىق بۇ

 بىر ئالغان قهلهمگه ئارىسىدا تاملىرى كامىرنىڭ كىچىك چاغلىرىمىزدا ئىلگىركى

  . كېلىۋاتىدۇ ئېسىمگه شېئىرىم

 

  ،ئان بىر قىلمىدۇق شۈبھه ھهققىده ۋهده ئىالھى“

  .ئىمان كۈچلىنىۋاتىدۇ بىلهن تۈرمه ۋه كويزا

  ،شهھىدلهر يۈزلهرچه نه ، قامىلىشى قېرىندىشىمىزنىڭ نه

  .داۋاغا ئۇلۇغ بۇ توسقۇن ، بولمايدۇ بولمىدى

  ،بولسا خۇشنۇد بىزدىن ئۇ ، بولسا رازى رهببىم ئهگهر

  .بىزگه تاتلىق ئهلهملهر ، تۈرمىدۇر يهر گۈزهل ئهڭ

  ،بولسۇن رازى بىزدىن ئۇ ، مهمنۇن رهببىم يېتهركى

 ” . بولسۇن پىدا يولىدا ئوغۇل ئونالرچه ۋه ھاياتىم

 

 ئوغلۇم كىچىك دېگهن مۇنداق ئانىسىغا ئېيىدا رامىزان بىر مىنۇتالردا بۇ مانا

  : كهلدى ئېسىمگه لىرىسۆز بۇ ئۆمهرنىڭ

 ، كۆرىمهن ياخشى بهك ئۇنى مهن ۋه شهيخ بىر ياخشى بهك دادام مېنىڭ بىلىمهن «

 ئارزۇ بولۇشىنى بىلله بىلهن بىز يهرده بۇ ئۇنىڭ بىراق . پهخىرلىنىمهن بىلهن ئۇنىڭ

 » ...ئهمهس تۈرمىده ، قىلىمهن

 نهسىھهت ئىشالنى بهزى ئىردا بهلگىلىرىگه يولنىڭ بۇ ئۇنىڭغا بىلهن ھاياجان ئانىسى

  : بولىۋاتىمهن ئاڭلىغاندهك ساداسىنى ئهكىس ئۇنىڭ جىمجىتلىقىدا كېچىنىڭ . قىلىدۇ

 داداڭنىڭ قېتىم نهچچه ساڭا ؟ دهۋاتىسهن نېمىلهرنى ؟ ئۆمهر گهپ دېگهن نېمه بۇ «

 تهۋھىدى ... ئۈچۈن دهۋاسى ؟ دېمىدىممۇ قامالغىنىنى تۈرمىگه ئۈچۈن دىنى نىڭ الله

 ئېتىلغىنىنى قانداق ئوتقا يولىدا دهۋاسى ئۆز پهيغهمبهرنىڭ ئىبراھىم ساڭا ... ۈچۈنئ

 توشقۇزۇلغان ئوتقا ۋه كهھفنى ئهسھابى،  ) ئهلهيھىسساالم ( مۇسانى ؟چۈشهندۈرمىدىممۇ

  » ...قىسسىسىنى ئېتىلغانالرنىڭ ئورهكلهرگه

 داداڭالر سىلهر اغداچ ئۇ . قالغانسهن ئهسلهپ ھيىتنى ئۆتكهنكى سهن ! ئۆمهرىم ئاھ

 ئهسله ! ئۆمهرچاق خوپ ... ئىدى بىلله بىلهن سىلهر داداڭالرمۇ . ئىدىڭالر بىلله بىلهن
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 كهلمهس كهلسه ھهققىمده مهن سهن . ئىدى كۈنلىرى تۇنجى  كىرگىنىمنىڭ تۈرمىگه... 

 بولۇشنى دادامدهك مهنمۇ “ قاراپ ئاناڭغا ۋه قالغان ئاڭالپ بىرلىرىنى قىلغان سۆزلهرنى

 جهڭ بىلهن تاغۇتالر ۋه قىلىمهن قىلغىنىدهك ئۇنىڭ بولغاندا چوڭ ... قىلىمهن ئارزۇ

  . ئىدىڭ دېگهن”  . قىلىمهن

 ۋه كۈنلهر ياكى ؟  بولدى نېمه ساڭا بۈگۈن ... قۇزام ئۇنۇتتۇڭمۇ سۆزلىرىڭنى شۇ

 كىچىك ياكى ...  قوزام بېشى يولنىڭ تېخى بۇ ئهمما ؟ تۇيۇلىۋاتامدۇ ئۇزۇن كېچىلهر

 كۈتۈشتىن نهتىجىسىنى بهخت ۋه غهلبىنى ؟ كهلدىمۇ ئېغىر يۈكى تۈرمىنىڭ يهلكىلىرىڭگه

  ؟ تۇيۇلدىمۇ قاتتىق بهك ساڭا يول بۇ ؟ كهچتىڭمۇ ۋاز

 سېنىڭ كىرگىنىده بېسىپ ئۆيىمىزگه دۈشمهنلىرى اللهنىڭ يېرىمىدا كېچه بىر

 سهت ئۇالرنىڭ ېچىسىك قىش ئۇ . ئهسلهيمهن ھېلىمۇ پارالقلىقنى كۆرگهن كۆزلىرىڭده

 تهرىپىگه ھهممه ئۆينىڭ ئۇالر . ئىدىڭ كهتكهن ئويغىنىپ قورقۇپ بىلهن ئاۋازلىرى

 بوغۇق بىرى دىنسىزدىن ئارىسىدىكى  . ئىدى ئاختۇرشىۋاتقان بۇلۇڭنى ھهر ، تارقىلىشقان

 ، يۈزلهنگهن ياتىقىڭغا ده – ئىدى سورىغان دهپ”  ؟نهده داداڭ “ سهندىن بىلهن ئاۋاز بىر

 جاۋاب دهپ ” بىلمهيمهن “ ئىككىلهنمهستىن ئۇنىڭغا تۇرۇپ ئۇۋۇالپ كۆزلىرىڭنى سهن

 ياخشى ناھايىتى قهيهردىلىكىنى داداڭنىڭ كېچىده ئۇ سهن ھالبۇكى . ئىدىڭ بهرگهن

  . بىلهتتىڭ

 تۇرۇپ تىكىپ كۆزلىرىڭنى ماڭا كېچىسى ئاخىرقى ئايرىلغان سىلهردىن ! ئوغلۇم

 ئالغان قولغا مېنى ئاۋۋالقى يىل تۆت ... ئۇنۇتمايمهن ئهسال..  .ئهسلهيمهن قارىغىنىڭنى

 قوللىرىدىكى . ئىدى قورشىغان ئهتراپىمنى ، سېلىشقان كويزا قولۇمغا . ئىدى كېچه

 كېچىنىڭ پهيتته شۇ . ئىدى مېڭىشقان ئېلىپ مېنى بىلهن توقماقلىرى ۋه قۇرال

 دېگهن مۇنداق ساڭا ۋ يقىغانبا قارىغىنىڭنى ماڭا بالىكوندىن سېنىڭ قاراڭغۇلىقىدا

  : ئىدىم

 بىر پهقهت ئۇالر ... ھاشارهت ئۇالر ! يانماڭالر ئۇالردىن ! قورقماڭالر ئۇالردىن “

 ”... چىۋىنلهر

 قانداق زېھنىڭگه بۇسۆزلىرىمنىڭ كهلگىنىڭده كۆرگىلى مېنى كېيىن ئايدىن ئالته

 تۈرمىگه مېنى . ئىدىم ئهسلهتكهن كېچىنى ئۇ ساڭا . كۆردۈم كهتكىنىنى ئورۇنلىشىپ

  :ماڭا ۋه ئىدىڭ ئالغان ئېسىگه دهرھال ... كېچىنى ماڭغان ئېلىپ

 بىر ئۇالر ! قورقماڭالر ئۇالردىن . بار ئېسىمده ئېنىق ناھايىتى ! ئاتىجان شۇنداق “

  . ئىدىڭ دېگهن ” دهيتتىڭ ... چىۋىنلهر پهقهتال ئۇالر ... ھاشارهتلهر
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 ئوپۇر چۇرۇڭ – ۋاراڭ ئونلىغان ۋه هريادالرپ ئۆتكهن تېشىپ قاراڭغۇلۇقالرنى كېچه ئۇ

 ھهيران ھېچ قالغىنىدىن ئېسىڭده دهرىجىده بۇ سۆزلىرىمنىڭ ئارىسىدا توپۇرالر -

  . قالمىدىم

 بۇ قهييىمنىڭ ئىبنى يازغان خهتلىرىمدىمۇ ئهۋهتكهن تۈرمىدىن ، ساڭا كۈنى ئۇ

  : ئهسلهتتىم بېيىتىنى

  ،سۇنقورقۇتمى سىلهرنى كۆپلىكى سانلىرىنىڭ “

 ” ؟ ھېچ قۇرققۇلۇقمۇ چىۋىنلهردىن

 قانداق سۆزلىرىمىزگه بۇ دۈشمهنلىرى نىڭ الله ... ئۆمهرچاق ئهسلىتىۋاتىمهن بۇنى

  :خااليمهن ئهسلىتىشنى ھهمىشه ساڭا بۇنى قارشى ئۇالرغا . ئىدى ئاچچىقلىنىشقان

 ئۇالر . ھاشارهتلهر ئۇالر ... چېكىنمهڭالر ئۇالردىن ... قورقماڭالر ئۇالردىن «

  » ...چىۋىن پهقهتال

 ئهمما ؟ تاقهتسىزلىنىۋاتىسهن ئۈچۈن يوقلۇقۇم ئىچىڭالردا بولدىكى نېمه ساڭا بۈگۈن

  ... كىچىك تېخى سهن ... يوق ئىش بىر قالىدىغان ھهيران بۇنىڭدىن بىلىمهن شۇنىمۇ

 بېسىپ يهلكىلىرىنى ئۇلۇغالرنىڭمۇ ... تولغان مۇشهققهتلهرگه ۋه ئۇزۇن يول بۇ

   ...كېتىدۇ

  ... كېچىدۇ ۋاز يولدا يېرىم كىشى نۇرغۇن

 باشقا ھاياتىمىز تۈرمه بىزنىڭ ، ئېيتقىنىمدهك قېتىم نهچچه باشقىالرغا ۋه ساڭا

  ... قىسقا بهكمۇ ھهقىقهتهن سېلىشتۇرۇلسا بىلهن قېرىنداشلىرىمىز دۆلهتلهردىكى

 تۇنجى لغانئا يولىدا داۋا قىممهتلىك بۇ تېخى بۇالر ... قۇزام مۇقهددىمه تېخى بۇ

 بولىدىغان پىدا يولىدا ، قىلمايدىغان قوبۇل بهدهل بىر باشقا جاندىن ... قهدهملىرىمىز

  ... داۋا بىر ئىلگىرلىمهيدىغان تۇرۇپ بولماي ئادهملهر

 شېھىت ،بولۇپ ساباتلىق چىققاندا غازاتقا بىلهن رهسۇلۇلالھ (ئىچىده مۆمىنلهرنىڭ «

 ئىشقا ئهھدىنى بهرگهن قا الله) توغرۇلۇق قىلىش جهڭ بىلهن دادىللىق قهدهر بولغانغا

 ،بولدى شېھىت) قىلىپ ۋاپا ئهھدىگه (بهزىسى ئۇالرنىڭ. بار كىشىلهر نۇرغۇن ئاشۇرغان

 ھهرگىز) ئهھدىسىنى بهرگهن پهرۋهردىگارىغا (ئۇالر ،كۈتمهكته) بولۇشنى شېھىت (بهزىسى

 )23/ئهھزاب،33( » يوق ئۆزگهرتكىنى

 گۈزهل نهقهدهر مهردلهرنى ئۇ بىلهن سۆزلىرى بۇ )ھۇلالھرهھىمه( قهييىم ئىبنى

  : بهرگهن تهسۋىرلهپ

 ماللىرىنى ۋه جانلىرىنى مۇئمىنلهردىن بهدىلى جهننهتنىڭ ۋه سۆيگۈنىڭ «

 ۋه جانلىرى ئۈچۈن تهئاال الله بولغان ئېگىسى جهننهتنىڭ ۋه سۆيگۈنىڭ ، سېتىۋالغان
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 مالنىڭ بۇ قورقاق بىر ئۆرىگهن يۈز هۋ بولغان ۋهيران . قىلىشتۇر پىدا ماللىرىنى

 ۋهيران ،  ئهمهسكى ئهرزانچىلىق ئۇنچىلىك مال بۇ ۋالالھى . قىلسۇن قانداقمۇ تىجارىتىنى

 ، يوقاتمىدىكى قىممىتىنى ئۇنچىلىك ... سورايدىغان باھاسىنى ئۇنىڭ كېلىپ بولغانالر

 بازارغا بازىرىدا نىڭسورىغانالر ئىزدهپ ، مال بۇ ... سېتىۋالىدىغان نىسىگه يوقالر پۇلى

 بىر باشقا قىلىشتىن پىدا جانالرنى ئۈچۈن بهدىلى بۇنىڭ ئىگىسى مالنىڭ . سېلىندى

 بۇ سېتىلغان ، ده– قالدى نېرىدا ھورۇنالر سهۋهبتىن بۇ ... بولماۋاتماقتا رازى ئىشقا

 ئالدىغا ئاشىقالر قىالاليدىغان پىدا سۈپىتىده بهدهل جانلىرىنى مۇقابىلىسىده مالالر

 مۇئمىنلهرگه “ ۋه ئايالندى كېلىپ – بېرىپ ئارىسىدا كىشىلهرنىڭ بۇ مال . شتىچىقى

  . چۈشتى قولغا بولغانالرنىڭ)54/مائىده،5( ” شهپقهتسىز كافىرالرغا ، كۆيۈنىدىغان

 داۋالىرىنىڭ ئۇالردىن كۆپهيگىنىده قىلغانالر دهۋا بارلىقىنى مۇھهببهتى قارىتا قا الله

 پهقهت ئىنسانالرغا ئهگهر . قىلىندى تهلهپ لتۈرۈشلىرىكه ئىسپات ئائىت توغرىلىقىغا

 مهشغۇل ئادهم بىكارچى ئىدى بولسا بېرىلىدىغان نهرسىلهر بىرهر كۆره داۋالىرىغا

 دهلىل داۋا بۇ “ ئۇالرغا سهۋهبتىن بۇ . ئىدى بېرهر شهرھىلهپ ماھارىتىنى ئادهمنىڭ

 داۋالىرىدا قىلىشقانالر داۋاسى مۇھهببهت نۆۋهت بۇ . دېيىلدى ” ئىسپاتالنمايدۇ بولماستىن

  . كهلتۈرۈشتى دهلىللهرنى تۈرلۈك تۈرلۈك مهقسىتىده بىلدۈرۈش ئىكهنلىكىنى سهمىمىي

 ماڭا ،تۇتساڭالر دوست نى الله سىلهر ئهگهر «،ئېيتقىنكى) ئۇالرغا! مۇھهممهد ئى («

. لىدۇقى مهغپىرهت گۇناھىڭالرنى) ئۆتكهنكى (،تۇتىدۇ دوست سىلهرنى الله ،ئهگىشىڭالركى

 )31/ئىمران ئال،3 (»مېھرىباندۇر ناھايىتى ،قىلغۇچىدۇر مهغپىرهت ناھايىتى الله

 ، سۆزلىرىده ، ھهرىكهتلىرىده ، ده – قالدى نېرىدا كىشىلهر پۈتۈن بىلهن بۇنىڭلىق

 ئهگهشكهنلهر)ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ (رهسۇلۇلالھغا ئهخالقلىرىدا ۋه مۇئامىلىلىرىده

  .قىلىندى قوبۇل داۋالىرى ئۇالرنىڭ.  چىقىشتى ئالدىغا

 گۇۋاھچىالرنى ئادىل ئۈچۈن قىلىنالىشى قوبۇل داۋالىرىنىڭ كىشىلهردىن بۇ ئاندىن

  :دېيىلدى مۇنداق ئۇالرغا ۋه . قىلىندى تهلهپ كهلتۈرۈشلىرى

 ماالمىتىدىن قىلغۇچىنىڭ ماالمهت ۋه قىلىدىغان جىھاد يولىدا الله« : پهقهت ئادالهت

 بىلهن بۇنىڭ . قىلىنىدۇ قوبۇل بىلهن ئاقلىشى ئايىتىنىڭ) 54/مائىده،5( »قورقمايدىغان

 ئورۇنلىرىدا مۇجاھىدلهر ، ده – قالدى نېرىدا كۆپچىلىكى قىلغانالرنىڭ داۋاسى مۇھهببهت

  . قىلىندى قوبۇل گۇۋاھچىلىرى كهلتۈرگهن ئۇالرنىڭ . تۇرۇشتى  رهۋىشته بىر مهھكهم

 ماللىرى نه جانلىرى نه ئاشىقالرنىڭ « ، دېيىلدىكى مۇجاھىدلهرگه قېتىم بۇ

 ، الله چۈنكى . تاپشۇرۇڭالر نهرسىنى توختامالشقان . ئهمهس تهئهللۇق ئۆزلىرىگه

 » .سېتىۋالغاندۇر بېرىپ جهننهتنى ئۇالرغا ماللىرىنى ۋه جانلىرىنى ئىنسانالردىن
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 . ىلىدۇق الزىم تاپشۇرۇشىنى ئالغاننى ئۈستىگه تهرهپنىڭ ئىككى ھهر ، كېلىشىمى سودا

 قولىدا كېلىشىمى سودا ، مىقدارىنى بهدهلنىڭ ، ئهزىمىتىنى خېرىدارنىڭ ، سودىگهرلهر

 كىتابنىڭ يېزىلغان كېلىشىم بۇ ۋه ئۇلۇغلۇقىنى قهدرىنىڭ زاتنىڭ ئهمهلىيلىشىدىغان

 بىر بولمىغان مالالردا باشقا ، مالنىڭ چىقىرىلغان سېتىشقا ، كۆرگهنده قىممىتىنى

 ، كېتىدىغان زوقى ۋه لهززىتى مالنى بۇ . چۈشىنىشتى  ئىكهنلىكىنى ئىگه قىممهتكه

 بىر ئهرزان ھېسابىغا دهرھهملهر ساناقلىق قالىدىغان ئهلىمى ۋه ئاقىۋىتى يامان كهينىده

 بۇنىڭغا . بىلىشتى ئىكهنلىكىنى ئالدىنىش ۋه زىيان بىر ئوپئۇچۇق سېتىشنىڭ باھاغا

 سهۋهبتىنمۇ بۇ . كۆرۈشتى بولىدىغانلىقىنى رازى ئهخمهقالرنىڭ كهمتۈك ئهقلى پهقهت

 سودىلىرىنى بىلهن خۇشنۇدلىقى ۋه رازىلىقى كۆڭۈل ، قويماستىن شهرتى*مۇھهييهرلىك

  :ئهمهلىيلهشتۈرۈشتى) بهياتۇررىزۋان(

 نه ، بۇزىمىز سودىنى بۇ ئۈچۈن قىلغىنىڭ تهلهپ سهن نه ، قهسهمكى قا الله “

  . دېيىشتى) ت -.قىلمايمىز ئۇنداق يهنى( ” .قىلىمىز تهلهپ بۇزۇشىڭنى سهندىن

“  : دېيىلدىكى ئۇالرغا چاغدا تاپشۇرۇلغان ئالغۇچىسىغا مال تاماملىنىپ كېلىشىم

 تېخىمۇ بولغىنىدىن سىلهرده ئۇالرنى ئهمدى . بولدى بىزنىڭ ماللىرىڭالر ۋه جانلىرىڭالر

 ” .يتۇرىمىزقا ئۆزۈڭالرغا قوشۇپ مال ھهسسىلهپ ماللىرىڭالرغا ، رهۋىشته بىر مۇل

 ئۇالر بهلكى ،قىلمىغىن گۇمان دهپ ئۆلۈك بولغانالرنى شېھىت يولىدا نىڭ الله «

 جهننهتنىڭ يهنى (قىلىنىدۇ بهھرىمهن رىزىقتىن دهرگاھىدىكى نىڭ الله ،بولۇپ تىرىك

 ئال،3(» )تۇرۇلىدۇ رىزىقالندۇرۇپ مهڭگۈلۈك ئاخشامدا ـ ئهتىگهن نېمهتلىرىدىن

 )169/ئىمران

 قېيىنچىلىقالرغا نهقهدهر ۋه ئىكهنلىكىنى يول بىر قانداق هقىقهتتهھ يولنىڭ بۇ

 ھهرگىز ۋه چۈشىنىشىڭ ياخشى تولىمۇ سهتىرلهرنى بۇ ئۈچۈن ئۈگىنىشىڭ تولغانلىقىنى

 ئهمدى يول بۇ ئېتىبارهن بۇگۈندىن چۈشهنگىنىكى شۇنداق . قوزام كېرهك ئۇنۇتماسلىقىڭ

  . بولمىسۇن پهس – ئىگىز جهريانىدا شاشيا بىلهن ئۇنىڭ ۋه تۇيۇلمىسۇن ئۇزۇن ساڭا

 كۆزنىكىنىڭ زىيارهت ، ئهسله چاغنى كهلگهن كۆرگىلى قېتىم ئاخىرقى مېنى

 ماڭا سهن ... قاراۋاتاتتىم كۆزلىرىڭگه چاقنىغان بهختىيارلىق ۋه خۇشاللىق ئارقىسىدىن

 بىلهن ىقمىلت قېتىم تۇنجى ۋه ... چىقتىم ئوۋغا بىلهن دادام چوڭ تۈنۈگۈن ئاتىجان“ 

  . ئىدىڭ دېگهن ” ئوۋلىدىم كهپتهر

 ” ... ئوۋلىدىم كهپتهر بىلهن مىلتىق قېتىم تۇنجى ... ئاتىجان شۇنداق“ 

  ... كهلدى بۈركۈتلهرگه نۆۋهت ئهمدى ... مۇكهممهل ھهقىقهتهن ! ئوغلۇم ئېسىل
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 پئۈگىتى ئوۋلىنىدىغانلىقىنى قانداق بۈركۈتنىڭ ساڭا يېقىندا تولىمۇ ئىنشائالالھ

  ... قويىمهن

 ياشقا كۆزلىرىم ... يىراقلىشىۋاتىمهن ئهسلىمىلىرىمدىن ... ئوقۇلىۋاتىدۇ ئهزان

  :پىچىرالۋاتىمهن دۇئانى بىر ۋه ... سۈرتىۋاتىمهن تىزلىكته ياشلىرىمنى ... تولغان

 دهۋهتچىلىرىڭنىڭ ۋه ... كۈنلهر ئۇزىغان ۋه كېچىلهر كهلگهن بۇ ! پهرۋهردىگارىم ئى

  ... قىلغىن مهغفىرهت مېنى.. .سادالىرى

 

 تۈرمىسى سۇۋاقه

 يىلى.1417 ھىجرىتىنىڭ مۇھهممهدنىڭ

  ...كۈنى تۇنجى رامىزاننىڭ

  تهرجىمىسى مۇنبىرى دهۋهت ۋه تهۋھىد
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 شهرهپ ئۇلۇغ ئهڭ ۋه نېئمهت قهدىرلىك ئهڭ
 ئانىسى شهھىد بىر

 

 ئهڭ ۋه نېئمهت قىممهتلىك ئهڭ ۈچۈنئ ئايالالر بىز بولغان يېقىنلىرىدىن مۇجاھىدنىڭ

 ئارىسىغا گۇرۇپپا قۇتلۇق بۇ بىزنى نىڭ) ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ (ئالالھ شهرهپ ئۇلۇغ

 .تاللىغانلىقىدۇر

 ئهسىرده بۇ قالدۇرۇلغان غېرىپ زېمىنلىرىدا ئۆز ۋه تهرىپىدىن ئهۋالدلىرى ئۆز ئىسالم

 سۇبھانهھۇ  (ئالالھ ئۈچۈن تاللىغانلىقى قىلىپ ياردهمچى دىنىغا ۋه ئۆزىگه بىزلهرنى

 .كېرهك قىلىشىمىز شۈكرى غا)ۋهتهئاال

 بولسۇن قىلغانالر تهرك مهيلى قهدهر كۈنىگه قىيامهت . بهخىت بىر ئۈچۈن بىز بۇ

 » مهنسۇرا تائىفهتۇل « بۇ يهتكۈزهلمهيدىغان زهرهر بولسۇن قىلغانالر سۇيقهسىت مهيلى

 ؟مۇمكىن بولۇشى نېمه انقىلىدىغ ئاتا بهخت بهكراق ئېلىشتىنمۇ ئورۇن دىن

 ھاياتى دۇنيا بهخت ھهقىقىي ئۈچۈن ئايال بىر ،قهسهمكى ئالالھقا... شۇنداق

 بهخت. ئېلىشتۇر سېتىپ جهننهتنى كېلىدىغان زېمىنچىلىك - ئاسمان كهڭلىكى ئارقىلىق

 نېئمهتلىرىده ئۆتكۈنچى دۇنيانىڭ ۋه پۇل كۆپ ،ئۆيلهر ھهشهمهتلىك ، ئىچىش ، يىيىش

 سۈننىتىگه ئهلهيھىسساالمنىڭ نهبى ۋه كىتابىغا نىڭ)ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ (ھئالال ،ئهمهس

 قانداق دىنغا ئانىلىرىمىزنىڭ ساھابه ،ئاياللىرىنى سالىھىننىڭ -سهلهف ،ئهگىشىشته

 ئائىلىسى ۋه بالىلىرى ،ئېرى ، بىلهن جانلىرى بىلهن ماللىرى ۋه قىلغانلىرىنى ياردهم

 . قىلىشتىدۇر ئۈلگه قىلغانلىرىنى اپىيهمۇد قانداق دىننى بىرلىكته بىلهن

 قىلىش ياردهم دىنغا ئايال مۇسۇلمان تارتىپ تۇغۇلىشىدىن نۇبۇۋهتنىڭ چۈنكى

 ؛خۇۋهيلىد بىنتى خهدىجه ئانىسى مۇئمىنلهرنىڭ مهسىلهن. ئوينىغان رول  غايهت ئىشىدا

 نكېيى بولغاندىن نازىل تۇنجى ۋهھىي نهبىسى نىڭ) ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ (ئالالھ

 خاتىرجهملىك ئۇنى جۆره شهپقهتلىك بۇ كهلگىنىده قايتىپ تىترهپ قهلبى قورقۇنچتىن

 .دېگهن »قىلمايدۇ رهسۋا سېنى ئالالھ ! قىلمىغىن غهم « ۋه كۈتىۋالغان بىلهن

 بۇ ئېيتقان ئۈچۈن بولۇش ياردهمچى ئۇنىڭغا ئايالىنىڭ ئىمامىنىڭ مۇجاھىدالرنىڭ

 قهلبىنى ،ئاشۇرغان غهيرىتىنى ئۇنىڭ كېيىن  چۈشهنگىنىدىن ھهقنى سۆزلىرى ئاددى

 ئىشتا بۇ جۆرىنىڭ مۇبارهك بۇ. كهلگهن ھالغا مهلۇملۇق يولى ۋه. قىلغان خاتىرجهم

 ۋه جىھادى قهدهر بولغانغا ۋاپات ،قالمىغان چهكلىنىپ بىلهن بۇنىڭ رولى ئوينىغان

 . داۋامالشقان پىداكارلىقلىرى
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 ماددى ئۇنىڭغا ۋه ئېيتقان ئىمان لۇپبو تۇنجى غا) ئهلهيھىسساالم ( رهسۇل ئۇ

 ھىچبىر ئۆزىنىڭ يولىدا قىلىش دهۋهت ئىسالمغا. ئايالدۇر بىر بولغان ياردهمچى مهنىۋى

 .ئۈلگىدۇر بىر ياخشى تولىمۇ ئۈچۈن بىز ئۇ سهۋهبتىن بۇ. قالمىغان ئاياپ نهرسىسىنى

 نىڭ) ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ (ئالالھ شهرهپ ئۇلۇغ ئهڭ ئۈچۈن ئايال بىر مۇئمىن ئاخىردا

 ئالالھ ئايالنىڭ بىر مۇجاھىده ،بۇ . ئىبارهت تاللىشىدىن شهھىدلىككه يولىدا ئۆز ئۇنى

 . ئىشىدۇر ئۇلۇغ ئهڭ بولىدىغان مۇمكىن قىلىشى ئارزۇ يولىدا
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 ؟قىلىمىز جىھاد ئۈچۈن نېمه
 ئۇتهيبى ئهل سۇاليمان ئهبۇ

  

 بىر يېقىن قىيامهتكه ساالم ۋه دۇرۇد. خاستۇر اللهقا پهرۋهردىگارى ئالهملهرنىڭ ھهمد

 قىلىشقا جهڭ قهدهر قىلىنغانغا ئىبادهت اللهقا يالغۇز ۋه ئهۋهتىلگهن بىلهن قىلىچ زاماندا

 ۋه ساھابىلىرىگه پۈتۈن ، ئائىلىسىگه ئۇنىڭ ، ئابدۇلالھقا بىن مۇھهممهد بۇيرۇلغان

  .بولسۇن ماڭغانالرغا يولىدا ئۇنىڭ هرقهد قىيامهتكه

 يوقلۇقىغا شېرىكىنىڭ ۋه ھهمراھى ئۇنىڭ ، يوقلۇقىغا ئىالھنىڭ باشقا اللهتىن مهن

. بولىدۇ مهۋجۇت ئاسمانالر ۋه زېمىن بىلهن) ال إله إالّ الله (كهلىمه بۇ مانا. بېرىمهن گۇۋاھلىق

 كهلىمه بۇ ) ۋهتهئاال انهھۇسۇبھ ( الله . يارىتىلدى ئۈچۈن كهلىمه بۇ مهخلۇقات پۈتۈن

 بۇ . بهلگىلىدى شهرىئهتلهرنى ۋه قىلدى نازىل كىتابالرنى. ئهۋهتتى پهيغهمبهرلهرنى يولىدا

 ۋه جهننهت ، قويدى يولغا قانۇنالرنى ،قۇردى تارازىلىرىنى ئادالهت ئۈچۈن كهلىمه

 كىئىك كافىر ۋه مۇسۇلمان ئىنسانالرنى . بهردى كۆرسىتىپ يوللىرىنى جهھهننهمنىڭ

 قىلىچالر ۋه قۇرۇلدى ئۈممهتلهر ،بېكىتىلدى قىبله يولىدا كهلىمه بۇ. ئايرىدى قىسىمغا

 نىڭ ) ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( الله كهلىمه بۇ شۈبھىسىزكى ھېچ. سۇغۇرۇلدى قېنىدىن

 .ھهققىدۇر ئۈستىدىكى قۇللىرى

 ئىالھ باشقا اللهتىن بېرىمهنكى گۇۋاھلىق بىلهن ئىخالس ۋه راستچىللىق يهنه

 اللهتىن ، كۆرىمهن ياخشى ۋه تۇتىمهن دوست مۇئمىنلهرنى ۋه ئهلچىسىنى ،اللهنى. وقتۇري

 ، بولىمهن يىراق شېرىكلىرىدىن ئۇالرنىڭ ۋه تاغۇتالردىن ، قىلىنغانالردىن ئىبادهت باشقا

 .قىلىمهن ئىبادهت غا ) ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( الله  پهقهتال

 مۇسۇلمانلىق پهقهت ،قىلىڭالر دارلىقتهقۋا رهۋىشته اليىق غا الله! مۆمىنلهر ئى«

 )102 : ئىمران ئال (»بولۇڭالر ۋاپات بىلهنال ھالىتىڭالر

 ،ياراتقان) ئهلهيھىسساالمدىن ئادهم يهنى (ئىنساندىن بىر سىلهرنى! ئىنسانالر ئى«

 ئۇالردىن ۋه ياراتقان) ھهۋۋانى يهنى (جۈپتىنى ئۇنىڭ) جىنسىدىن ئۆز يهنى (ئىنساندىن شۇ

 پهرۋهردىگارىڭالردىن ياراتقان ئايالالرنى ـ ئهر نۇرغۇن) ھهۋۋادىن لهنبى ئادهم يهنى(

 تىن الله سورايدىغان بىلهن نامى سورىغاندا نهرسه بىرىڭالردىن ـ بىر ،قورقۇڭالر

 يهنى (سىلهرنى ھهقىقهتهن الله. ساقلىنىڭالر قويۇشتىن ئۈزۈپ رهھىمنى ـ سىله ،قورقۇڭالر

  )1 : نىسا(» .ۇرتۇرغۇچىد كۆزىتىپ) ئهھۋالىڭالرنى پۈتۈن
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 سىلهرنىڭ الله. قىلىڭالر سۆزنى توغرا ،قورقۇڭالر تىن الله! مۆمىنلهر ئى«

، )قىلىدۇ مۇۋهپپهق ئهمهللهرگه ياخشى سىلهرنى يهنى (تۈزهيدۇ ئهمهللىرىڭالرنى

 قىلسا ئىتائهت پهيغهمبىرىگه ئۇنىڭ ۋه قا الله كىمكى ،قىلىدۇ مهغپىرهت گۇناھلىرىڭالرنى

 )71-70 : ئهھزاب(» .بولىدۇ قازانغان مۇۋهپپهقىيهت زور

  ئۈممىتى ئىسالم ئى

 ۋه رافىزىلهر مهجۇسى بولسا خىرىستىيانالر ۋه يهھۇدى دۈشمهنلىرى اللهنىڭ ئهگهر

 دۇچار پاساتقا زېمىننى ئۇالر. تهرهپدارلىرىدۇر ۋه قۇيرۇقچىلىرى ئۇالرنىڭ مۇرتهدلهرمۇ

 . قىلىشتى ھاالك هسىلنىن ۋه نۇمۇس ، ئىففهت . قىلىشتى بۇزغۇنچىلىق ، قىلدى

 الله ۋه چوقۇنۇش دۇنياغا ، قويۇش تاشالپ يالغۇزلىققا قېرىنداشنى ، قىلىش خىيانهت

 ئهمما. قاپلىدى دۇنيانى پۇراقلىرى گۇناھلىرىنىڭ قىلىش تهرك جىھادنى يولىدىكى

 ئاستىدا ئاسارهت ، قۇللىرى خاس اللهنىڭ خالىغان ھاياتنى بىر شهرهپلىك ۋه ئىززهتلىك

  : دهيدۇ مۇنداق ۋه قىلمايدۇ قوبۇل اشنىياش

 ئىچكۈزىدىغانغا سۈيىنى خارلىق ھاياتنىڭ ماڭا

 ...ئىچكۈز ئىززهتنى جامىدىن* خانزالهنىڭ

 . )ئۆسۈملۈك خىل بىر بولغان ئاچچىق ئىنتايىن مىۋىسى( * 

  : دهيدۇ مۇنداق ) ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( الله

 ئۇالرغا ماللىرىنى ،جانلىرىنى ڭئۇالرنى دىن مۇئمىنلهر الله ،شۈبھسىزكى «

 ۋه ئۆلتۈرىدۇ) دۈشمهنلهرنى (قىلىپ ئۇرۇش يولىدا الله ئۇالر ،سېتىۋالدى بېرىپ جهننهتنى

 قىلغۇچىالرغا جىھاد(، )بولىدۇ شېھىت قىلىپ جىھاد بىلهن دۈشمهنلهر يهنى (ئۆلتۈرۈلىدۇ

) اللهنىڭ (نقىلىنغا زىكرى قۇرئاندا ۋه ئىنجىلدا ،تهۋراتتا) قىلىش جهننهتنىۋهده

 اللهدىنمۇ يهنى (؟بار كىم قىلغۇچى ۋاپا بهك اللهدىنمۇ ۋهدىسىگه ،راسىتۋهدىسدۇر

( » .مۇۋهپپهقىيهتتۇر زور بۇ ،بولۇڭالر خۇشال سوداڭالردىن بۇ قىلغان) يوق ۋاپادارئهھهدى

 )111 : تهۋبه

  !قېرىنداشلىرىم مۇسۇلمان ئى

 ھهيرهتته شۇنداق بىزنى ۋهقهلهر قايغۇلۇق كهلگهن بېشىغا مۇسۇلمانالرنىڭ

 سۆزلهيدىغانلىقىمىزنى نېمىنى ، باشاليدىغانلىقىمىزنى قهيهردىن سۆزىمىزنى قالدۇردىكى

 ...بولدۇق بىلهلمهس

 قىلغان ئۇالرغا كافىرالرنىڭ ياكى ؟قىاليلىمۇ سۆز يارىلىرىدىن مۇسۇلمانالرنىڭ

 ؟قىاليلىمۇ سۆز ئىسكهنجىلىرىدىن ۋه ئهرزىيهت
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 ؛يهتكۈزهلمهيدۇ زهخمهت -زىيان باشقاھېچقانداق ىشتىنبېر ئازار سىلهرگه ئۇالر«

 ياردهم ئۇالرغا ئاندىن ،قاچىدۇ قىلىپ سىلهرگهئارقىسىنى ،ئورۇشسا بىلهن سىلهر ئهگهر

  )111 : ئالئىمران( » .بېرىلمهيدۇ

-بۇالڭ ياكى قىاليلىمۇ سۆز ئىففهتلهردىن قىلىنغان دهپسهنده ، قىلىنغان پايخان

  ؟مۇمالالردىن قىلىنغان تاالڭ

 بېسىۋېلىنغان ياكى قىاليلىمۇ سۆز مهسجىتلهردىن قىلىنغان تارمار ، ئۆرۈلگهن

 ؟زېمىنالردىمۇ

 قىاليلىمۇ سۆز رهھمهتتىن چۈشكهن ئۈستىمىزگه تهرىپىدىن الله بىرلىكته بىلهن بۇالر

 ؟غهلبىدىنمۇ ۋه ياردهم پارلىغان ئۇپۇقتا ياكى

  !ئۈممىتى ئىسالم ئى

 بۇيرۇيدۇ توغرىسىنى ئهڭ بولسا بۇيرىغان ) ۋهتهئاال ۇسۇبھانهھ ( الله ئۇنۇتماڭالركى

 « ئومۇمهن . قىلىدۇ ئادا رهۋىشته گۈزهل ئهڭ ئۇنى بولسا قىلغان ۋهده بىرهر ئهگهر. 

  )ئايهتتىن-111 : تهۋبه ( »؟بار كىم ۋاپاقىلغۇچى بهك اللهدىنمۇ ۋهدىسىگه

 ئۇنىڭدىن بولسا لغانقى سۆز ) ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( الله توغرىسىدا ئىش بىر ئهگهر

  : دهيدۇ مۇنداق ) ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( الله. ئۆتمهيدۇ ھۆكمى سۆزلهرنىڭ پۈتۈن باشقا

 جهننهتكه تۇرۇپ ئۇچرىماي كۈلپهتلهرگه ئۇچرىغان ئىلگىرىكىلهر تېخى سىلهر «

 ،ئېغىرچىلىقالرغا لهر)مۇئمىن (ئۆتكهن ئىلگىرى سىلهردىن ؟ئويالمسىلهر كېرىشنى

 اللهنىڭ«: مۇئمىنلهر ۋه ھهتتاپهيغهمبهر ،ئىدى چۆچۈتىۋېتىلگهن ۋه ئۇچرىغان كۈلپهتلهرگه

 ياردىمى اللهنىڭ ،بىلىڭالركى. دېگهنئىدى »؟كېلىدۇ قاچان ياردىمى) قىلغان ۋهده بىزگه(

  )214 : بهقهره( » .يېقىندۇر ھهقىقهتهن

  !ئۈممىتى ئىسالم ئى

 ھاياتىمىزدىكى ، غېرىچىدا بىر ھهر زېمىنلىرىمىزنىڭ ، بۆلىكىده ھهر تارىخىمىزنىڭ

 ئايتىنىڭ »يېقىندۇر ھهقىقهتهن ياردىمى نىڭ الله ،بىلىڭالركى « كهلىمىمىزده بىر ھهر

 .يولۇقىمىز ۋهزىيهتلهركه تهستىقلىغان ۋه تهكىتلىگهن مهنىسىنى

 ، باتىل بىلهن ھهق ئۇرۇشالر بارلىق كهلگهن مهيدانغا بويىچه تارىخى ئىنسانىيهت

 قىلغىنى غهلبه . مهلۇملۇقتۇر نهتىجىسى ۋه داۋامالشقان ئوتتۇرسىدا فرىكۇ بىلهن ئىسالم

  : دهيدۇكى ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ الله . بولغاندۇر ئېنىق  بولغىنى مهغلۇپ ۋه

) ئىبارهت بولۇشتىن شېھىت ياكى قىلىش غهلبه (بىزنىڭ پهقهت سىلهر«،ئېيتقىنكى «

 ئۆز سىلهرگه اللهنىڭ بىزمۇ ،اتىسلهركۈتۈۋ بىرىگهئېرىشىشمىزنى ئاقىۋهتنىڭ خىل ئىككى

 جازالىشنى سىلهرنى ئارقىلىق قۇلىمىز بىزنىڭ چۈشۈرۈشىنىياكى ئازاب دهرگاھىدىن
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 زىمىزگه ئۆز (ئهلۋهتته بىزمۇ ،كۈتۈڭالر) كهلگهننى ئۆزهڭالرغا ( سىلهرمۇ ،كۈتۈۋاتىمىز

 )52 : تهۋبه ( »كۈتهيلى) كهلگهننى

 .تىلهيمىز جهملىشىڭنى بىزده ھهم ياخشىلىقنى ئىككى بۇ ! ئالالھىم

 !بولغىن يۆلهك- يار بىزلهرگه بىلهن ياردهم بىر بولغان دهرگاھىڭدىن ئۆز ! ئالالھىم

 ئاخىرلىشىشقا بىلهن  شهھىدلىك كېلىدىغان دهرگاھىڭدىن ئۆز ھاياتىمنى ! ئالالھىم

 !قىلغىن نىسىپ

 !بولغىن رازى بىزدىن ۋه قىلغىن مهغفىرهت گۇناھلىرىمىزنى بىزنىڭ ! ئالالھىم

 !ئۈممىتى ئىسالم ئى

 ئۇ ، قىلغان ئىشغال يۇرتلىرىنى ئىسالم خىرىستىيانالر چوقۇنغۇچى كىرىستكه

 ، ئۆلتۈرۈپ ئهرلهرنى ،ئازاپلىغان بىلهن يامىنى ئهڭ ئازاپالرنىڭ ئاھالىسىنى يهرنىڭ

 زقىلىمى جىھاد يولىدا نىڭ) ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( الله بىزلهر قالدۇرغاندا تىرىك ئايالالرنى

 .ئۇرۇشىمىز ۋه

 جىسمىنىڭ ، سۆزلهيدىغان بىلهن تىلىمىز بىزنىڭ ، بولغان ئېرىقىمىزدىن ئۆز

 نىڭ الله ، بولغان قهلبىدهك شهيتاننىڭ قهلبلىرى قارىماي ئوخشىغىنىغا ئىنسانغا

 چىقارغان پاسات زېمىندا ، قىلغان مۇھهببهت خىرىستىيانالرغا ، ئۆلتۈرگهن قۇللىرىنى

 بىر ھهر بولغان يۆلهك-يار بىلهن قىلىش ساقچىلىق ۋه سكهرلىكئه دۆلهتته تاغۇتى

 .ئۇرۇشىمىز يولىدا الله قارشى گۇرۇپپىغا

 مۇسۇلمان دۈشمهنلهر ، چهيلهنگىنىده قىلىنىپ ئاستى ئاياغ نۇمۇسالر ۋه ئىففهت

 .ئۇرۇشىمىز يولىدا الله بىز بهرگىنىده فىتنىلهرنى خهلقكه

 باتىل بىلهن ھهق ، قالدۇرۇلغىنىدا ھۆكۈمى نىڭ)ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( الله زېمىندا

 .قىلىمىز ئۇرۇش يولىدا الله بىزلهر ئارالشتۇرۇلغىنىدا بىرىگه بىر

 زاماندا ئۇ . كېلىدۇ يىلالر يالغانچى كىشىلهرگه« ) ئهلهيھىسساالم ( رهسۇلۇلالھ

 خائىنالرغا . چىقىرىلىدۇ يالغانچىغا راستچىلالر ، قىلىنىدۇ تهستىق يالغانچىالر

 » قىلىدۇ سۆز رۇۋهيبىدا « ۋه قىلىنىدۇ خائىنلىق كىشىلهرگه ئىشهنچىلىك ، نىلىدۇئىشى

 رهسۇلۇلالھ سورالغاندا دهپ»  ؟نېمه دېگهن رۇۋهيبىدا ! رهسۇلۇلالھ ئى « ئۇنىڭدىن . دېدى

 قىلغان سۆز ھهققىده ئىشلىرى كىشىلهرنىڭ«  ) : ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ( 

 . )قىلغان رىۋايهت ھهنبهل بىن ئهھمهد ئىمام  . (دېگهن » كىشى يالغانچى

  ! قېرىنداشلىرىم مۇسۇلمان ئى
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 بولۇشى ئالىي ئهڭ نىڭ) ال إله إالّ الله (كهلىمىسى ۋهتهئاالنىڭ سۇبھانهھۇ الله ، بىزلهر

 بولۇشى ئالىي ئهڭ كهلىمىسىنىڭ اللهنىڭ كىمكى . ئۇرۇشىمىز ، قىلىمىز جىھاد ئۈچۈن

 . يولىدىدۇر الله،  ئۇ ، قىلسا جىھاد ئۈچۈن

  : ئېيتىدۇكى ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ الله

 بىلهن ئۇالر قهدهر ئۈچۈنبولغانغا الله پۈتۈنلهي دىن ،تۈگىگهن پىتنه «

  )39 : ئهنفال( » ...ئۇرۇشۇڭالر

 ، ئۈچۈن ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ الله قىسىمى بىر دىننىڭ ئهگهر « بهزىلىرى ئالىمالردىن

 دىن ، بولسا بولغان ئۈچۈن باشقىسى ۋهتهئاالدىن سۇبھانهھۇ الله بولسا قىسىمى بىر باشقا

 .كېرهك قىلىش ئۇرۇش قهدهر بولغانغا ئۈچۈن الله تامامهن

 ؛ئۇرۇشۇڭالر بىلهن ئۇالر قهدهر ئۈچۈنبولغانغا الله پۈتۈنلهي دىن ،تۈگىگهن پىتنه «

) ئىماندىن( ئۇالر ئهگهر.قىلمىشلىرىنىكۆرىدۇ ئۇالرنىڭ الله ،يانسا) كۇفرىدىن (ئۇالر ئهگهر

 الله ،سىلهرنىڭمهدهتكارىڭالردۇر الله ،بىلىڭالركى!) مۇئمىنلهر ئى (،ئۆرىسه يۈز

 )40- 39 : ئهنفال( » !ياردهمچى ياخشى نېمىدېگهن ،مهدهتكار ياخشى نېمىدېگهن

 ، قىلىش جىھاد يولىدا الله چۈنكى . ئۇرۇشىمىز ۋه قىلىمىز جىھاد يولىدا الله  بىز

. ئۇلۇغىدۇر ئهڭ ئىتائهتنىڭ ، پهزىلهتلىكى ئهڭ ئهمهللهرنىڭ نيېقىنالشتۇرىدىغا اللهقا

 مۇسابىقىلهشكۈچىلهرنىڭ ياخشىلىقتا ۋه بولغانالرنىڭ يېقىن اللهقا ، ئۇ ھهتتا

 كافىرالرنى ۋه قىلىش ياردهم مۇئمىنلهرگه چۈنكى. پهزىلهتلىكىدۇر ئهڭ قىلغانلىرىنىڭ

 بۇ شۈبھىسىزكى ھېچ. هشتۈرۈلىدۇئهمىلىيل بىلهن جىھاد پهقهت ئۇچرىتىش مهغلۇبىيهتكه

 .ئۆرۈيدۇ يۈز مۇنافىقالر پهقهت جىھادتىن

 بىلهن ماللىرى سهندىن كۈنىگهئىشىندىغانالر ئاخىرهت ۋه اللهغا!) مۇھهممهد ئى («

 ئوبدان تهقۋادارالرنى الله. سورىمايدۇ رۇخسهت قىلىشقا جىھاد بىلهن جانلىرى ۋه

 ،كۈنىگهئىشهنمهيدىغانالر ئاخىرهت ۋه االلهغ پهقهت سهندىن! مۇھهممهد ئى.(بىلىدۇ

 بارالررۇخسهت گۇمانى) پهيغهمبهرلىكىڭگه سىنىڭ ۋه بىرلىكىگه اللهنىڭ دىللىرىدا

 چىقىش جىھادقا ئۇالرنىڭ ئهگهر.يۈرىدۇ تېڭىرقاپ گۇمانىدا ئۆز ئۇالر ،سورايدۇ

 چىقىشنى ئۇالرنىڭ الله لېكىن ،قىالتتى تهييارلىق ئۇنىڭغا ئهلۋهتته ،نىيتىبولسا

 ،سۇندۇردى ئىرادىسىنى ئۇالرنىڭ) سېلىپ ھورۇنلۇقنى ئۇالرنىڭدىللىرىغا(،اقتۇرمىدىي

 بىلهن) ئاجىزالر ،بالىالر كىچىك ،ئايالالر يهنى (قېلىپقالغۇچىالر ئۆيلىرىده«) ئۇالرغا(

  )46-44 : تهۋبه( » .دېيىلدى »قېلىڭالر

  ! قېرىنداشلىرىم مۇسۇلمان ئى
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 دهپ»  ؟ قىلىمىز جىھاد ئۈچۈن ېمهن « بىرهرسى كېيىن يۇقىرقىالردىن ئهمدى

 كىرىستكه ، قىلىشقا جىھاد يولىدا الله ئۈممىتىنى ئىسالم پۈتۈن بىز بۈگۈن ؟سورىياالمدۇ

 ( رهسۇلۇلالھ توغرىسىدا بۇ ۋه يانجىشقا بېشىنى مۇرتهدلهرنىڭ ۋه چوقۇنغۇچىالرنىڭ

 .قىلىمىز چاقىرىق ئهگىشىشكه قا )ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ

 كۇپايه مۇئمىنلهرگه ئهگهشكهن ۋهساڭا ساڭا الله) يالغۇز! (مبهرپهيغه ئى «

  )64 : ئهنفال( » .قىلغۇچىدۇر

 قىلىشقا ئۇرۇش مۇشرىكالربىلهن (مۇئمىنلهرنى! پهيغهمبهر ئى «

  )65 : ئهنفال( » ...رىغبهتلهندۈرگىن

  !مىنىڭالر ئاتلىرىڭالرغا قېنى ! سۇۋارىلىرى اللهنىڭ ئى

  !ياغدۇرغىن يامغۇر ، ئاسمىنى اللهنىڭ ئى ! بولغىن ھىتشا ، زېمىنى اللهنىڭ ئى

  !تېشىڭالر قايناپ قېنى ! قوشۇنى اللهنىڭ ئى

  !بولۇڭالر خۇشال بىلهن جهننهتلهر ۋه تۇرۇڭالر قېنى ! بايراقدارالر ئى

 . قويمايمىز قىلىچلىرىمىزنى قهدهر قىلغانغا ھۆكۈم ئارىمىزدا الله قهسهمكى اللهقا

 بىلهن قىلىچ(« .چاپىمىز گهدهنلهرگه ، كېسىمىز قولالرنى هنكۆپلىگ بىلهن ئۇنىڭ

 بارماقلىرىغا ئۇالرنىڭ،)كېسىڭالر يهنىباشلىرىنى (گهدهنلىرىگهچېپىڭالر) كافىرالرنىڭ

  )12 : ئهنفال( » .چېپىڭالر) ئهزاسىغا ھهممه(

  ! ئۈممىتى ئىسالم ئى

 ددىقسى بهكرى ئهبۇ خهلىپىسى ۋهسهللهمنىڭ ئهلهيھى سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ

 ئوسامه ئۇنىڭغا مۇسۇلمانالر بهزى ؟ئهمهسمۇ ئۆرنهك ئۈچۈن سىلهر ئهنھۇ رهزىيهلالھۇ

 الله«  : دهيتتى مۇنداق ئۇ بهرگهنده تهكلىپىنى قىلىش بىكار قوشۇنىنى ئهنھۇ رهزىيهلالھۇ

 ئىتالر ، پارچىلىسا چىقىپ ئېلىپ سىرتىغا مهدىنىنىڭ مېنى ھايۋانالر ۋهھشى قهسهمكى

 بىر ھازىرلىغان رهسۇلۇلالھ ، ھۇۋالشسىمۇ ئاستىدا پۇتلىرى ىلىرىنىڭئان مۇئمىنلهرنىڭ

 جېنىم ! يهشمهيمهن ئهسال  بايراقنى بىر  چهكگهن ئۇ ! چېكىندۈرمهيمهن قوشۇننى

 قالمىغان كىشى باشقا مهندىن شهھهرده بۇ قىلىمهنكى قهسهم بولغانغا ئېلىكىده

 ، قىلدىم ئىتائهت ئۇنىڭغا ۋاقىتتا ساق ئۇ مهن . كهلتۈرىمهن بهجا ئۇنى مهن تهقدىردىمۇ

 »  !قىالمدىم ئىسيان كېيىن بولغىنىدىن ۋاپات

 ئۇرۇشىدا ئوھۇد ؟ يوقمۇ ئۆرنهك بىر ئۈچۈن سىلهر رهبئته بىن سهئد ، خوش

 شۇنداق قهۋمىگه ھالهتته بولغان يارىسى نهيزه ۋه قىلىچ ، ئوق يېرىده يېقىن يهتمىشكه

 ۋه ئېيتىڭالر ساالم مهندىن ) ۋهسهللهم ئهلهيھى ۇسهللهلالھ ( رهسۇلۇلالھقا«  : دهيتتى

 جان كېيىن ئاندىن»  ...ئېلىۋاتىمهن ھېدىنى جهننهتنىڭ مهن قهسهمكى للهقا ؛ دهڭالر
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 رازى ئۇنى ۋه قىلدى رهھمهت ئۇنىڭغا ، بولدى رازى ئۇنىڭدىن الله . قىلدى تهسلىم

 . قىلدى

 ...ئاخىردا

 بىر بىلگهن دهپ قۇتۇلۇش ھهم قنىنىفا ۋه قىلىۋالغان قۇرال ئۆزىگه ھىيلىنى

 ئازغان يولىدىن اللهنىڭ يوشۇرۇنۇپ كهينىگه قهسهملىرىنىڭ . ئاگاھالندۇرىمهن توپلۇقنى

 ئىماننى بىلهن كۇفرى ئۇالر . ئاگاھالندۇرىمهن سىياسهتچىلهرنى ۋه باشلىقلىرىنى پارتىيه

 ئۇالر تۇرۇپ داقمۇشۇن ئهھۋال . تىرىشىۋاتىدۇ بىرلهشتۈرۈشكه شېرىكنى بىلهن تهۋھىد، 

 يامانلىق ئۇالر ئهسلىده . دېيىشىدۇ » خااليمىز ياخشىلىقنى ۋه تهۋپىقنى پهقهت بىزلهر« 

 . قىلمايۋاتىدۇ نهرسه بىر باشقا پاساتتىن ۋه

 چۈنكى . ئاگاھالندۇرىمهن بىلهن غهزىپى شىددهتلىك اللهنىڭ ئۇالرنى بولۇپ دهسلهپ

 ئېيتىقانالرغا يالغان مۇسۇلمانالرغا هۋ ئهلچىسىگه ، ئۆزىگه ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ الله

 ئىدى بىلىشسه ئۇنى ئهگهر ؛ ئازاپكى شۇنداق ئۇ . قىلغان تهييار ئازاپ بىر قاتتىق

 ، ئۇالرغا مهن . بوالتتى تالالشقان ئۆلۈمنى ھهتتا ئۈچۈن قالماسلىق يولۇقۇپ ئۇنىڭغا

  : ئهسلىتىمهن جاۋابىنى ئاخىرهتتىكى ھىيلىلىرىنىڭ قىلغان دۇنيادا

 ئۆز (كافىرالر ئىلگىرىئۆتكهن دىن) كافىرلىرى مهككه يهنى (الرئۇ «

 الله، )ئۆچۈرمهكچىبولدى نۇرىنى اللهنىڭ (ئىشلىتىپ مىكىر -ھىيله) پهيغهمبهرلىرىگه

 بۇ (ئۈستىگه ئۇالرنىڭ ،قىلدى گۇمران تهلتۈكۈس بىناسىنى) مىكىر -ھىيله (ئۇالرنىڭ

. كهلدى ئازاب يهردىن ئويلىمىغان ئۆزلىرى ئۇالرغا ،چۈشتى ئۆرۈلۈپ ئۆگزىسى) بىنانىڭ

 مېنىڭ«) كايىپ ئۇالرغا (،قىلىدۇ رهسۋا كۈنى قىيامهت ئۇالرنى الله كېيىن ئاندىن

 بىلهن پهيغهمبهرلهر (توغرسىدا ئۇالر سىلهر ؟قهيهرده شېرىكلىرىمقېنى

 قىلغان دهۋهت ئىمانغا ئۇالرنى يهنى (بېرىلگهنلهر ئىلىم. دهيدۇ »؟مۇنازىرىلىشهتتىڭالرغۇ

 كافىرالرغا ھهقىقهتهن ئازاب ۋه رهسۋالىق بۈگۈن«):ۋهئۆلىماالر همبهرلهرپهيغ

  ) 27- 26 : نهھل( » .دهيدۇ»تېگىشلىكتۇر

 سېنىڭ قوشۇنالر ، ئاسمىنىڭ سېنىڭ ئاسمان ، زېمىنىڭ سېنىڭ زېمىن ! ئالالھىم ئى

 ئهھلى . قىلىمهن ھاۋاله ساڭا سهلىبلهرنى ئهھلى زالىم بۇ ! ئالالھىم ... قوشۇنلىرىڭ

 ئى... مۇرتهدلهرنىمۇ قىلغان چاكارلىق ئۇالرغا ۋه سوكۇلدىغان كهينىده سهلىبلهرنىڭ

 ، بولسۇن ئهرهپ ! رهببىم ئى . قىلىمهن ھاۋاله ساڭا رافىزىلهرنىمۇ ئاداۋهتخور ! رهببىم

 ھېچبىرىنى ئۇالردىن رهببىم ئى . قىلىمهن ھاۋاله ساڭا تاغۇتالرنى بارلىق بولسۇن ئهجهم

 جېنىمىزنى ۋه قېنىمىزنى بىزنىڭ بولغانچه رازى سهن ! رهببىم ئى!  قالدۇرمىغىن ساق

  ! رهببىم ئالمىغىن جېنىمىزنى تۇرۇپ بولماي رازى بىزدىن ! ئالغىن
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  .ئېيتىشتۇر ھهمد اللهقا پهرۋهردىگارى ئالهملهرنىڭ ئاخىرى دۇئالىرىمىزنىڭ

  ...مۇھهممهد نهبىييىنا ئهال سهللهلالھۇ ۋه

 

 ۇتهيبىئ ئهل سۇاليمان ئهبۇ

 قازىسى شهرئى دۆلىتى ئىسالم ئىراق

  تهرجىمىسى مۇنبىرى دهۋهت ۋه تهۋھىد
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 بولۇش ئويدا ياخشى قارىتا ئالالھقا  
 مهقدىسى ئهل مۇھهممهد ئهبۇ

 

 ياغدۇرۇپ يامغۇر الله) كېيىن ئۈمىدسىزلهنگهندىن يېغىشىدىن يامغۇرنىڭ (ئۇالر«

( » .اليىقتۇر مهدھىيهگه ،ئىگىسىدۇر) ھهممىنىڭ (الله ،يايىدۇ رهھمىتىنى ،بېرىدۇ

  )28:شۇئهرا

 ...باشاليمهن بىلهن ئىسمى ئالالھنىڭ بولغان رهھىم ۋه رهھمان

 قىلغان تهپهككۈر ۋه توختالغان كۆپ ئهڭ مهن كهرىمده قۇرئان ، كهرىمه ئايهتى بۇ

 مۇنداق تهئاال ئالالھۇ. قارايمهن دهپ ھهقلىق توختىلىشىمنى بۇ...بىرى ئايهتلهردىن

 :دهيدۇ

 ياغدۇرۇپ يامغۇر الله) كېيىن ئۈمىدسىزلهنگهندىن يېغىشىدىن يامغۇرنىڭ (ئۇالر«

 شۇئهرا( » .اليىقتۇر مهدھىيهگه ،ئىگىسىدۇر) ھهممىنىڭ (الله ،رهھمىتىنىيايىدۇ ،بېرىدۇ

 :28(  

 نېئمهتلىرى،ئهۋالدلىرى ، ئۆزلىرى... قىلىۋاتىمهن تهسهۋۋۇر ھالىتىنى كىشىلهرنىڭ

... چۈشۈشكهن ئهندىشىلهرگه مۇناسىۋهتلىك بىلهن نهرسىسى ھهر تىككهن -  تېرىپ ۋه

 ۋه دهھشهتلىك ،كهتكهن قاغجىراپ كۆيۈپ نۇرىدا قوياش زېمىن ،تۈگهشكهن باقمىچىلىق

 ...قۇرغاقچىلىق بىر بارىدىغان ئېلىپ ئۆلۈمگه

 ىدىغانلىقىغابول ھاالك... تۈگهيدۇ ئۈمىدلىرى تاكى.يالۋۇرىشىدۇ ئالالھقا توۋلىشىپ

 تهرىپىگه ھهر زېمىننىڭ رهھمىتىنى ئالالھنىڭ،ئاسماندىن تۇيۇقسىز...قىلىشىدۇ جهزىم

 ئارقىسىدىن ئۆلۈمنىڭ ۋه ئۈمىدسىزلىك. باشاليدۇ يېغىشقا شارقىراپ يامغۇر بىر يايغان

 ...يامغۇر بىر ياغقان ئۈچۈن تېرىلدۈرۈش جانالرنى ۋه رۇھالرنى ،زېمىننى

 » ھهمد « ۋه »ۋهلى « نىڭ ) ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( ئالالھ كهرىمىنىڭ ئايهت

 قۇلالرنىڭ چۈنكى... شۇنداق. مهنىلىك نېمىدىگهن ئاخىرلىشىشى بىلهن ئىسىملىرى

 ۋه تۇرىدۇ باشقۇرۇپ ئان ھهر ئىشىنى بىر ھهر قۇللىرىنىڭ ،ئۇكى پهقهتال بولغان ۋهلىسى

 پهقهت بولغان اليىق ىلىشقائېيت ھهمد ھالهتته ھهر سهۋهبتىنمۇ بۇ. قىلىدۇ ھىمايه ئۇالرنى

 .ئۇدۇر پهقهت ۋه

 چۈشىدۇ غهپلهتكه ،قىلىدۇ سادىر خاتالىق ،ئۇنتۇيدۇ دوستالر ھهممه باشقا ئۇنىڭدىن

 .قارايدۇ سهل ۋه
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 ۋه خاتاالشمايدۇ پهرۋهردىگارىم مېنىڭ ؛كهلگهنده بولغانغا » ھهمد « ۋه »ۋهلى«

 ئىداره ھهممىنى،تىرىك ئۇ...سۇنتۇت مۈگىدهش بىر نه ، ئۇيقۇ بىر نه ئۇنى. ئۇنۇتمايدۇ

 ئۇنى -شۈبھىسىز ھىچ-ھهربىرهيلهن تۇتقان دوست ئۇنى سهۋهپتىن بۇ...تۇرىدۇ قىلىپ

 يهرده ھهر ،ئان ھهر...بىلىدۇ دهپ ياردهمچى ياخشى ئهڭ ۋه دوست ياخشى ئهڭ

 مۇشهققهتلىك ئهڭ ھهتتا... دوست بىر ياغدۇرىدىغان رهھمىتىنى دوستلىرىغا

 ...قىسىنچىلىقتىمۇ ئهڭ،پهيتلهرده

 ئالدىمدىن كۆز) كارۋانى سالىھالر ( كارۋان بىر ئالغان يول تىرهنلىكلىرىده زاماننىڭ

 ...كهچتى

 ھهر قهۋمى...ئهسلىدىم نى )ئهلهيھىسساالم ( ئىبراھىم دوستى ئالالھنىڭ ۋه

 قىلغان ،ئهيىبلهيدۇ بىلهن سۇندۇرۇش ئىالھلىرىنى ئۇنى ،قورشىغان ئهتراپىنى تهرهپتىن

 قارىتا دوستىغا ئۇ... سېلىنىدۇ تهھدىد ۋه مهجبۇرلىنىدۇ قىلىشقا ئېتىراپ يهتنىجىنا

 تاغالر پۈكۈلمهس...بېرىدۇ جاۋاب بىلهن ماتانىتىنى كىشىنىڭ بىر بولغان ئويدا ياخشى

 ...كۈچلۈك بهكراق ئۇالردىنمۇ ھهتتا...كهبى

 شۈرمىگهنچۈ دهلىل ھېچقانداق سىلهرگه الله ھهققىده بولۇش شېرىكى  نىڭ الله«

 كهلتۈرگهن شېرىك سىلهرنىڭ،قورقمايۋاتساڭالر كهلتۈرۈشتىن شېرىك اللهغا بۇتالرنى

 بۇ بىز،)ئېيتىڭالرچۇ (بىلسهڭالر ئهگهرسىلهر!قورقاتتىم قانداقمۇ مهن بۇتلىرىڭالردىن

  )81 : ئهنئام ( »قورقماسلىققاتېگىشلىك ئهڭ قايسىمىز زادى ئادهمدىن گۇرۇھ ئىككى

 ئىچكى ۋه خاتىرجهملىك ،بولۇشقا ئويدا ياخشى قارىتا ) چىغابولغۇ ئىگه ( مهۋالغا

 قولىدا مۇلكى شهيئىنىڭ ھهر ؟ گۇرۇھ قايسى بولغان ئىگىسى ھهق بهك ئهڭ ھوزۇرغا

 ئۆزىگه نه ياكى گۇرۇھمۇ تۇتقان دوست پهرۋهردىگارىنى زېمىننىڭ ۋه ئاسمانالرنىڭ ،بولغان

 جاۋاب ؟گۇرۇھمۇ تۇتقان دوست انالرنىتهگمهيدىغ زىيىنى ياكى پايدىسى باشقىلىرىغا نه

 ...كېلىدۇ ھالدا رۇشهن ۋه تولۇق

 ئارالشتۇرمىغان مۇشرىكلىكنى ئىمانغا ،ئېيتقان ئىمان بولۇش ئهمىن ئازابتىن «

  )82 : ئهنئام( »  .تاپقۇچىالردۇر ھىدايهت ئۇالر ، ئادهملهرگهمهنسۈپتۇر

 بولغانلىقنىڭ ئويدا خشىيا ھهققىده ئالالھ ،ئىشهنچ ۋه خاتىرجهملىك ،ھوزۇر ئىچكى

 نىڭ ) ئهلهيھىسساالم ( ئىبراھىم. مهھسۇلى تهۋھىدنىڭ بىرى ھهر. ئهسىرىدۇر بىر

 بولۇپ ئاتماقچى ئوتتۇرسىغا قاق ئوتنىڭ بىلهن قوللىرى ئۇنى. ئهسلهۋاتىمهن قهۋمىنى

 بولغان ئىگىسىگه قهلبىده ئۇنىڭ ۋهزىيهتتىمۇ بىر بۇنداق. مېڭىشىدۇ ئېلىپ

 نېمىدىگهن ئۇ ،كۇپايه ماڭا ئالالھ « پهقهت ۋه قالمايدۇ كهملهپ ھىچنهرسه ئىشهنچىسىدىن

 .دهيدۇ » ياردهمچى ياخشى
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 قالدۇرۇپ ئوتتۇرسىغا ۋادىنىڭ بىر ئېكىنسىز بىلهن بوۋىقى ئايالىنى ئاندىن

 يهرده بۇ بىزنى ! ئىبراھىم ئهي ! ئىبراھىم ئهي « ئۇنىڭغا ئايالى. ئهسلىدىم قويغىنىنى

. ماڭىدۇ قويماستىن قاراپمۇ ئارقىسىغا ئۇ چاقىرغىنىدا دهپ »؟قويىسهن ۇپقالدۇر كىمگه

 ماھىيىتىنى ئىشنىڭ ئايالى بولغان ھهيران مېڭىشىدىن قارىماي ئارقىسىغا يولدىشىنىڭ

 ( ئىبراھىم دهيدۇ »شۇنداق« . دهيدۇ »؟بۇيرىدىمۇ ئالالھ ساڭا بۇنى « ئويلىغاچ

« : بىلهن ئىشهنچ ۋه ئوي ياخشى قارىتا الالھقائ ئايالى ئاڭلىغان بۇنى). ئهلهيھىسساالم

 رازى ئالالھ ئۇنىڭدىن ۋه يولدىشىدىن. دهيدۇ» .قىلمايدۇ پهرىشان بىزنى ئۇ ئۇنداقتا

 ...بولسۇن

 ) ئهلهيھىسساالم ( نۇھ ئىچىدىن كارۋاننىڭ قۇتلۇق بۇ تىرهنلىكلىرىدىكى زاماننىڭ

 يالغۇزلىقىغا بۇ ۋه تۇرىدۇ هتتهھال بىر يالغۇز قارشىسىدا قهۋمىنىڭ. ئهسلهۋاتىمهن نى

 بولغان پهرۋهردىگارىغا نىڭ ) ئهلهيھىسساالم ( نۇھ... قىلىدۇ ئېالن جهڭ ئۇالرغا قارىماي

 بۇ ئۇنىڭ پهقهت ئويىنى ياخشى ھهققىدىكى پهرۋهردىگارى ۋه تۇيغۇسىنى ئىشهنچ

  :چۈشىنهلهيدۇ كىشى ئويالنغان ياخشىالپ ئىنتايىن سۆزلىرىنى

 ئى«:قهۋمىگه نۇھ ۋاقتىدا ئۆز ،بهرگىن ئوقۇپ سسىسىنىقى نۇھنىڭ ئۇالرغا «

 بىلهن ئايهتلىرى اللهنىڭ سىلهرنى ۋه تۇرۇشۇم ئىچىڭالردا مېنىڭ ئهگهرسىلهرگه! قهۋمىم

 ،يۆلهندىم اللهغا يهنى (قىلدىم تهۋهككۈل اللهغا مهن ،بولسا ئېغىركهلگهن قورقۇتۇشۇم

) قهسىتلهيدىغان مېنى (بىرلىكته هنبىل بۇتلىرىڭالر سىلهر). قىلمايمهن پهرۋا سىلهرگه

 مېنى يهنى (قالمىسۇن بولۇپ تۇتۇق سىلهرگه ئىشىڭالر ،قىلىۋېرىڭالر قارار ئىشالرنى

 مېنىڭ،كېچىكتۈرمهي بىردهممۇ مېنى ئاندىن، )بولسۇن ئاشكارا ئىشىڭالر قهسىتلهيدىغان

  )71 : يۇنۇس( »  .قىلىۋىرېڭالر ئىجرا) خالىغىنىڭالرنى (ھهققىمده

 جاھىل ،سهركهش ئهڭ زېمىننىڭ... ئهسلهۋاتىمهن نى ) ئهلهيھىسساالم ( دھۇ ئاندىن

 ئالدىغا... سۈپهتلىگهن دهپ »كۈچلۈك « ئۇالرنى ئالالھ ... يۈز يۈزمۇ بىلهن زوراۋانلىرى

 بۈيۈك ۋه ئويى ياخشى قىلغان دائىر قىلىدىغانلىقىغا ياردهم ئۇنىڭغا دوستىنىڭ ۋه چىقىدۇ

 :دۇدهي مۇنداق بىلهن ئىشهنچ بىر

 ،بولۇڭالركى گۇۋاھ سىلهرمۇ ،قىلىمهن گۇۋاھ اللهنى ھهقىقهتهن مهن«:ئېيتتى ھۇد «

 ،جۇدامهن -ئادا بۇتلىرىڭالردىن كهلتۈرگهن شېرىك قويۇپ نى الله سىلهرنىڭ مهن

 مېنىڭ ،شۈبھسىزكى. بهرمهڭالر مۆھلهت ماڭا ،سۈيىقهسىتقىلىڭالر ماڭا ھهممىڭالر

 ،قىلدىم تهۋهككۈل مهن اللهغا گارىڭالربولغانپهرۋهردى سىلهرنىڭ ۋه پهرۋهردىگارىم

 توغرا ھهقىقهتهن پهرۋهردىگارىم ؛يوقتۇر مهخلۇق بىرمۇ بولمىغان باشقۇرىشىدا اللهنىڭ

 )56-55 : ھۇد( » ).قىلمايدۇ زولۇم قىلچه كىشىگه ھېچ بولۇپ ئادىل يهنى (يولدىدۇر

 



 تهۋھىد ۋه دهۋهت مۇنبىرى
 

www.jennetyoli.com 93 

 چىققان قارشى ھهممىسىگه يىقىن ،يىراق ئۈچۈن ئېرىشىش رازىلىقىغا ئالالھنىڭ

 دوستىغا ئىسياندىن ۋه پىسقىدىن ،شېرىكتىن. ئهسلهۋاتىمهن جامائهتنىمۇ بىر ئۇلۇغ

 ھاياتقا بىر ئىچىدىكى پاراغهت ۋه باياشاتچىلىق ئۈچۈن رازىلىقى ئۇنىڭ... قېچىشىدۇ

 بېغىشلىغان ئۇالرغا ئالالھنىڭ قوللىرىدا. تالاليدۇ غارنى بىر قىسىلچاق ،قارشى

 ...ھالهتته يوق نهرسه ھىچ باشقا رهھمهتتىن

 قىلىدىغان ئىبادهت باشقا اللهدىن ئۇالرنىڭ ۋه ئۇالردىن سىلهر!) يىگىتلهر ئى («

 سىلهرگه پهرۋهردىگارىڭالر ،قىلىڭالر جاي پانا غارنى ،ئىكهنسىلهر بۇتلىرىدىنئايرىلغان

 16 : كهھف( » .بېرىدۇ ئاسانالشتۇرۇپ ئىشلىرىڭالرنى سىلهرنىڭ الله ،رهھمهتقىلىدۇ كهڭ

( 

 »...قىلىدۇ رهھمهت كهڭ سىلهرگه پهرۋهردىگارىڭالر...«

 تۈرمىنى بۇ ،غارنى بۇ پارچىسىمۇ بىر ئۇنىڭ. كهڭ رهھمىتى ئالالھنىڭ ،بىلىمهن

 باشتا. يېتىدۇ ئۆزگهرتىشكه باغچىغا بىر باغچىلىرىدىن جهننهت زىندانالرنى ئۇ ياكى

 كېيىن ئۈزگهندىن مىدىنىئۈ قۇلالر ۋه. ئهسلهۋاتىمهن قايتا ئايهتنى قىلغان گېپىنى

 يهتكۈدهك غارنى قاراڭغۇ ، قىسىلچاق ۋه... چۈشۈرگىنىنى قانداق ئاسماندىن رهھمىتىنى

 تهسبىھ پهرۋهردىگارىمغا... ئويلىدىم بهرگىنىنى ئۆزگهرتىپ بوشلۇققا بىر ئازاده ،كهڭرى

 ...ئۇلۇغلىدىم ۋه ئېيتتىم

 بىر اليىق ھىيهلىنىشكهمهد ،يېيىشى يهتكۈچه رهھمىتىنى قارىتا دوستلىرىغا

 بىر بهرگهن دوستلىرىغا باغلىغان ئىشهنچ بىلهن تۇيغۇالر ياخشى ئهڭ ئۆزىگه دوستنىڭ

 ،ئىشهنگهن ئهمىنلىكىگه بهرگهن ،تهستىقلىغان سۆزىنى ،قىلمىغان تۆھمهت. مۇكاپاتى

 ...قارىتا دوستالرغا تاپقان ھۇزۇر قهلبى بىلهن ئىشهنچ بولغان ئۇنىڭغا

 بىر قىلغان رىۋايهت مۇسلىم ۋه بۇخارى ) ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( ھئالال سهۋهبتىن بۇ

 :دهيدۇ مۇنداق ھهدىسته قۇدسى

 ئۇ ،بولىمهن شۇنداق ئۇنىڭغا مهن ،ئويلىسا قانداق قارىتا ئۆزىگه مېنى بهندهم «

 ئۇنى مهنمۇ ئهتسه ياد مهخپى مېنى ئۇ ئهگهر. ئېتىمهن ياد ئۇنى مهنمۇ يادئهتسه مېنى

 ئۇ ئۇنى مهن ،ئهتسه ياد يهرده بار جامائهت مېنى ئۇ ئهگهر. مهنئېتى ياد مهخپى

 غېرىچ بىر ماڭا ئۇ ئهگهر. ئېتىمهن ياد جايدا بار جامائهت جامائهتتىنمۇياخشىراق

 مهن ،يېقىنالشسا گهز بىر ماڭا ئۇ ئهگهر. يېقىنلىشىمهن گهز ئۇنىڭغابىر مهن ،يېقىنالشسا

 يۈگۈرۈپ ئۇنىڭغا مهن ،كهلسه مېڭىپ ماڭا ئۇ ئهگهر. يېقىنلىشىمهن غۇالچ بىر ئۇنىڭغا

 مهن ،كهلسه بىلهن گۇناھ توشقۇچىلىك زېمىن كهلتۈرمهستىن شېرىك ماڭا كىمكى. كېلىمهن

  )ئهلهيھ مۇتتهفهقۇن( » .ئۇچرىشىمهن بىلهن مهغفىرهت ئاشۇنچىلىك ئۇنىڭغا
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 مسىزيارده ئۇنى پهرۋهردىگارى بولسا ئويدا يامان قارىتا پهرۋهردىگارىغا كىمكى

 .ئۇچرىتىدۇ زىيانغا ئۆزىنى سهۋهبىدىن ئويى بۇ ۋه قالدۇرىدۇ

 بىلىشى دهپ » ياردهمچى ياخشى ئهڭ ۋه دوست ياخشى ئهڭ « ئالالھنى بىراۋنىڭ

 باشقا پهرۋهردىگارىنى. چىقىدۇ كېلىپ ئويىدىن ياخشى توغرىسىدىكى پهرۋهردىگارى

 ئۆزىگه دوستالركى شۇنداق ئۇالر. پاكاليدۇ نۇقساندىن بىرهر ئوخشىتىشتهك دوستالرغا

 بىرى ھهر بۇالرنىڭ. ئازدۇرىدۇ ۋه ئۇنتۇيدۇ ئۇالرنى ،قىلىدۇ تهرك ئهگهشكهنلهرنى

 .دوست يامان نېمىدىگهن

 ئۇ ،ئۇلۇغلىغان ئۇنى ،مهدھىيلىگهن دهپ پاك نۇقساندىن ) ئالالھنى ( دوستىنى

 الھئال ئۈچۈن كىشى قىلغان تهۋهككۈل ئۇنىڭغا بولۇپ ئويدا ياخشى توغرىسىدا

 .يېتهرلىكتۇر

  )3 : تاالق( » .قىلىدۇ كۇپايه ئۇنىڭغا ئالالھ قىلسا تهۋهككۈل ئالالھقا كىم «

 ئۇنىڭغا. بولىدۇ ئۈمىدۋار مىقدارىچه ئويىنىڭ ياخشى تۇتقان پهرۋهردىگارىغا قۇل

 قىلمىغىنىغا بىكار ئهمهللىرىنى قىلغانالرنىڭ ئهمهل ئالالھ چۈنكى. قىلىدۇ تهۋهككۈل

 رهسۇلۇلالھ سهۋهبتىن بۇ. قىلىۋهتمهيدۇ بىكار ئۈمىدىنى غلىغانالرنىڭمۇبا ئۈمىد ،ئوخشاش

 تىترىگهن قهلبى كۆرگىنىده پهرىشتىسىنى ۋهھىي ھىرادا ) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ( 

 مۇنداق ئۇنىڭغا ،ئانىمىز ) ئهنھا رهزىيهلالھۇ ( خهدىجه چاغدا كهلگهن قايتىپ ھالدا

 :ئىدى دېگهن

 چۈنكى ،قىلمايدۇ رهسۋا ھهرگىز سېنى ئالالھ قهسهمكى الھقائال ، ئهمهس ئۇنداق «

 ،قىلىسهن ياردهم بىچارىلهرگه ، ئاجىز ،قىلىسهن شهپقهت ئهقرىباالرغا-خىش سهن

 كۈن بېشىغا ،كۈتىۋالىسهن ياخشى مېھمانالرنى ،ئالىسهن خهۋهر ھالىدىن يوقسۇلالرنىڭ

  )ئهلهيھ مۇتتهفهقۇن( » .قىلىسهن ياردهم چۈشكهنلهرگه

 قۇللىرىغا بولغان ساھىبى ئىھسان ،ئالالھنىڭ ئانىمىز ) ئهنھا رهزىيهلالھۇ ( جهخهدى

 رهسۋا ئۇنى ئالالھنىڭ سهۋهبىدىن ئويى ياخشى ھهققىدىكى مۇئامىلىسى بولغان

 .ئىدى قىلغان قهسهم دائىر قىلمايدىغانلىقىغا

 ( ».ئۈمىدسىزلىنىدۇ رهھمىتىدىن ئالالھنىڭ قهۋمال كافىر پهقهت ،شۈبھىسىزكى... «

  )87 : يۇسۇف

 ئاخىرهت ۋه دۇنيا ۋه كۆرمىگهن خوپ ئۆزىگه تۇتۇشنى يول بىر ئوخشاش كافىرالرغا

 بۇ...ھهق بىر بۇ ئۈچۈن مۇئمىنلهر بولغان ئويدا ياخشى قارىتا ئالالھقا ئىشلىرىدا

 بولسا قارىتىلغىنىدا ھاياتىغا ئاخىرهت. قارىتىلغان ھاياتىغا دۇنيا زاھىرى ئايهتنىڭ

 :دهيدۇ مۇنداق التهئا ئالالھۇ
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) قىلىۋېرىپ گۇناھالرنى( «،ئېيتقىنكى) تىلىمدىن مېنىڭ! مۇھهممهد ئى («

 الله. ئۈمىتسىزلهنمهڭالر رهھمىتىدىن اللهنىڭ! بهندىلىرىم جىنايهت قىلغان ئۆزلىرىگه

 الله ،شۈبھىسىزكى ،قىلىدۇ مهغفىرهت گۇناھلىرىنى جىمى) ئادهمنىڭ خالىغان (ھهقىقهتهن

  )53 : زۇمهر( » .مېھرىباندۇر ناھايىتى ،قىلغۇچىدۇر هتمهغفىر ناھايىتى

 ئىچىگه ئۆز خهۋهرنى خۇش بىر چوڭ كۆرسهتكىنىدهك ئالىمالرنىڭ ئايهت بۇ

. ئايهتتۇر بېغىشاليدىغان ئۈمىد ئهڭ كىشىگه كىتابىدىكى ئالالھنىڭ سهۋهبلىك ئالغانلىقى

 بىلهن ئۆزى ئۈچۈن ۈرۈشئېرىشت شهرهپكه قۇللىرىنى تهئاال ئالالھۇ كهرىمىده ئايهت بۇ ۋه

 قۇللىرىنى بولغان ئويدا ياخشى قارىتا ئۆزىگه ،سېغىنغان ئۆزىگه ئۇ. قىلىدۇ زىكىر بىلله

 كهينىدىنال بۇنىڭ. دوستتۇر بولغان اليىق ئهڭ ئېيتىشقا شۈكۈرلهر ،قىلمايدىغان تهرك

 ېچىلىپئ پۈتۈنلهي ئۇنىڭغا ، قۇللىرىغا ئاندىن. چهكلهۋاتىدۇ ئۈزۈشنى ئۈمىد رهھمهتتىن

 .بىلدۈرىدۇ قىلىدىغانلىقىنى مهغفىرهت گۇناھلىرىنى پۈتۈن ھهربىرهيلهننىڭ قىلغان تهۋبه

 يۈزلهنگهنلهرنى قىلىپ ئىلتىجا بىلهن ئوي ياخشى ئۆزىگه ، تهئاالنىڭ ئالالھۇ

 قهلبلهرگه مۇئمىن شۈبھىسىز ھىچ قىلىشى قوبۇل تهۋبىلىرىنى ئۇالرنىڭ،قىلىشى مهغفىرهت

 .خهۋهردۇر خۇش بىر بېغىشاليدىغان ئىشهنچ ادىقالرغاس ،ھوزۇر بىر بۈيۈك

 پهرۋهردىگارىڭالر بۇرۇن ئېرىشهلمىگىنىڭالردىن ياردهمگه ،كېلىپ سىلهرگهئازاب«

  )54 : زۇمهر( » .قىلىڭالر ئىتائهت ئۇنىڭغا قايتىڭالرۋه تهرهپكه

 بولۇشى ئويدا ياخشى قارىتا ئالالھقا چاغدا يېقىنالشقان ئۆزىگه ئۆلۈم كىشىنىڭ

 ئهسال ئۆزىنى ،ئىشىنىشى ۋهدىسىگه قىلغان مۇئمىنلهرگه ئالالھنىڭ قهلبىنىڭ ،بولسا

 كهتمهيدىغانلىقىغا زايه ئهمهللىرىنىڭ ۋه بىلىشى قالدۇرمايدىغانلىقىنى ياردهمسىز

 ) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ ھهقىقهتهن. ئهمىلىيلىشىدۇ بىلهن ئىشىنىشى

 :دهيدۇ مۇنداق

( » .ئۆلمىسۇن تۇرۇپ بولماي ئويدا ياخشى قارىتا ئالالھقا بىرىڭالرھىچ سىلهردىن «

  )داۋۇد ئهبۇ ، مۇسلىم

 تهۋبه ھالدا داۋاملىق ، بولۇشى ئويدا ياخشى قارىتا ئالالھقا چېغىدا ھايات كىشىنىڭ

 رازىلىقىغا ئۇنىڭ بىلهن ۋاستىسى ئهمهللهر سالىھ ۋه سېغىنىشنى ئۇنىڭغا ،قىلىشنى

 قارىتا ئۇنىڭغا قىلىپ ئىسيان پهرۋهردىگارىغا ئوخشاشال ۋه. ىلىدۇق تهقهززا ئېرىشىشنى

 .قىلىدۇ تهقهززا قىلىشنىمۇ تهرك بولغانالرنى ئويدا يامان

 بولۇشنىڭ ئويدا ياخشى ھهققىده ئۇ ، بىلهن قىلىش ئارزۇ نهرسىلهرنى بىر ئالالھتىن

 ولساب يولى كۆتۈرگهنلهرنىڭ ئىسيان ئۇنىڭغا بىرىنجىسى. بار پهرق ئارىسىدا

 .يولىدۇر مۇئمىنلهرنىڭ ئىككىنجىسى
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 ئارزۇ. مهۋجۇت ئهگىشىش ھهۋهسكه - ھاۋايى ،ھورۇنلۇق ،زهئىپلىك قىلىشتا ئارزۇ

 بىر يوقسۇل كۆرسىتىشتىن تىرىشچانلىق ۋه قىلىش تهۋبه ،تۇرۇپ قىلماي ئهمهل ؛قىلىش

 .كۈتۈشتۇر نهرسىلهرنى بىر ئالالھتىن رهۋىشته

 پۈتۈن ،تۇتۇلغىنى كۆزده ئويدىن ياخشى ۋه قىلىش ئۈمىد مهنىدىكى شهرئى ئهمما

 تهۋهككۈل رهۋىشته گۈزهل ئهڭ ئالالھقا ئاخىردا ۋه كۆرسىتىش تىرىشچانلىق بىلهن كۈچى

 .قىلىشتۇر

 ئىگه تۇپراققا قىلىدىغان تېرىقچىلىق تىرىشماستىن ھىچقانداق بىرىنجىسى

 ئۈستىگه تلىرىنىمهسئۇلىيه ئائىلنىڭ ياكى. ئوخشايدۇ كىشىگه بولغان بولماقچى

 ؛بولسا ئىككىنجىسى. ئوخشايدۇ كىشىگه بولغان بولماقچى پهرزهنتلىك تۇرۇپ يۈكلىمهي

. قىلىدۇ ئۈمىد پىشىشىنى ھوسۇلنىڭ كېيىن ئاندىن ،چاچىدۇ ئۇرۇق ،ئاغدۇرىدۇ تۇپراقنى

 تۇرۇپ بولماي ئهمهل بولۇشنىڭ ئويدا ياخشى ۋه قىلىش ئۈمىد ئالىمالر سهۋهبتىن بۇ

 ئانىسىنىڭ مۇئمىنلهرنىڭ. كېلىشكهن ئىجمائغا توغرىسىدا لمايدىغانلىقىبو مۇمكىن

 توغرىسىدىكى قىلمايدىغانلىقى رهسۋا ھهرگىز ئالالھنىڭ قىلغانالرنى ئهمهل ياخشى

 .ئىدۇق ئۆتكهن قىلىپ زىكىر باشتا سۆزىنى تايانغان ئىدراكىغا ئىنچىكه ۋه تهجرىبىسى

 ،بارىدىغان ئېلىپ دىيارىغا ىشىلهرنىڭك سۆيۈملۈك كىشىنى بولۇشنىڭ ئويدا ياخشى

 ھالدا مۇتلهق ئۈچۈن بولۇشى ئامىل بىر قواليالشتۇرىدىغان يېتىشىنى يۇرتىغا ئاخىرهت

 بولۇشقا ئويدا ياخشى كۆپچىلىكى سالىھالرنىڭ. كېرهك بولۇشى باغالنغان بىلهن ئهمهل

 .قوشقان قىلىپ شهرت بۇنى سۆزلىرىده پۈتۈن مۇناسىۋهتلىك

 گۇناھالرغا بولسا بىرسى الزىملىرىدىن بولۇشنىڭ ئويدا ياخشى قارىتا ئالالھقا

 ئالالھنىڭ دۇنيادا پهقهت. يىراقلىشىشتۇر كىشىلهردىن تاللىغان ئازغۇنلۇقنى ،چۆمگهن

 يىراق قانۇنلىرىدىن ،تۈزۈلمىلىرىدىن ئۇالرنىڭ ،ئايرىغان يولىنى بىلهن دۈشمهنلىرى

 قىلىشى ئۈمىد قۇتقۇزىدىغانلىقىنى ئازاپتىن ئۇنى پهرۋهردىگارىنىڭ كىشىنىڭ بولغان

 ئۇنى پهرۋهردىگارىمۇ بولسا تۇرغان يىراق قانداق كافىرالردىن دۇنيادا ئۇ. ھهقلىق

 .قىلىدۇ يىراق كافىرالردىن كۈنىده قىيامهت

 ،ئۈزمىسه مۇناسىۋېتىنى بىلهن ئۇالر ،ئايرىلمىسا مۇشرىكالردىن ۋه كافىر كىم ئهمما

 بۇنداق مانا ... بولسا بىلله بىلهن ئۇالر ۋه تۇرمىسا يىراق قانۇنلىرىدىن باتىل ئۇالرنىڭ

 دۇنيادا ئۇ. يوقتۇر ھهققى قىلىشقا ئۈمىد قۇتۇلۇشنى ئازابىدىن ئالالھنىڭ كىشىلهرنىڭ

 بىلله دۇنيادا ئۇنى كۈنىده قىيامهت ئالالھمۇ بولسا بولغان بىلله قانداق بىلهن كافىرالر

 .قىلىدىغاندۇر باراۋهر بىلهن كىشىلهر بولغان

) ئاخىرهتته (ھهممىسىنى كافىرالرنىڭ ۋه مۇناپىقالرنىڭ اللهھهقىقهتهن...«

  )140 : نىسا( » .توپاليدۇ جهھهننهمگه
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 پهقهت بولۇشى ئويدا ياخشى ھهققىده پهرۋهردىگارى دائىر كۈنىگه قىيامهت كىشىنىڭ

 .بولىدۇ مۇمكىن بىلهن ئهمهللىرى قىلغان چېغىدا دۇنيادىكى

 يولىغا مۇئمىنلهرنىڭ ۋه قىلغان تهۋبه ،بولغان ۇسدۇر سهن ! قېرىندىشىم ئهي

 قىلغان بىلهن پهرۋهردىگارىڭ مۇددهتچه ئۆرىگهن يۈز يوللىرىدىن گۇناھكارالرنىڭ ئهگىشىپ

 .قورقمىغىن قارىلىشتىن سهل ،ئالدىنىشتىن ،قىلىنىشتىن تهرك سوداڭدا

 نىمۇبىز ئوخشاش قۇتقۇزغىنىڭغا نهبىيىڭنى توغىراڭدا سېنىڭ بىز ! ئالالھىم

 بىلهن مهرھهمىتىڭ بىزنى! ئالالھىم. بولۇۋاتىمىز ئويدا ياخشى دائىر قۇتقۇزىدىغانلىقىڭغا

 ...ئامىين. قۇتقازغىن قايغۇلىرىدىن ئاخىرهتنىڭ ۋه دۇنيا

 جهننهتنى ئۇالرغا ماللىرىنى ،جانلىرىنى ئۇالرنىڭ مۇئمىنلهردىن الله ،شۈبھسىزكى «

 ۋه ئۆلتۈرىدۇ) دۈشمهنلهرنى (قىلىپ شئۇرۇ يولىدا الله ئۇالر ،سېتىۋالدى بېرىپ

 قىلغۇچىالرغا جىھاد(، )بولىدۇ شېھىت قىلىپ جىھاد دۈشمهنلهربىلهن يهنى (ئۆلتۈرۈلىدۇ

 راسىت) اللهنىڭ (قىلىنغان زىكرى قۇرئاندا ۋه ئىنجىلدا ،تهۋراتتا) قىلىش ۋهده جهننهتنى

 ئهھهدى ۋاپادار اللهدىنمۇ يهنى (؟بار كىم قىلغۇچى بهكۋاپا اللهدىنمۇ ۋهدىسىگه ،ۋهدىسدۇر

 )111 : تهۋبه( » .مۇۋهپپهقىيهتتۇر زور بۇ ،خۇشالبولۇڭالر سوداڭالردىن بۇ قىلغان) يوق

 

 مهقدىسى ئهل مۇھهممهد ئهبۇ

 تۈرمىسى سۇلتا

 يىلىدا 1419 ھىجرىتىنىڭ مۇستافانىڭ مۇھهممهد

 ئاخشىمى كۈنىنىڭ قۇتقازغان دۈشمهنلىرىدىن مۇسانى ئالالھنىڭ

 تهرجىمىسى مۇنبىرى دهۋهت ۋه تهۋھىد
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 ئاساس بهش ئۈچۈن ئهمىلىيلىشىشى غهلبىنىڭ
  

  »ئۇدده ئىئدهدىل فى ئۇمده ئهل « ئابدۇلئهزىزنىڭ بىن ئابدۇلقادىر شهيخ

 تهرجىمىسى بۆلۈمنىڭ بىر كىتابىدىن ناملىق

 

  : مۇمكىن تىزىشىمىز تهرتىپكه مۇنداق ئاساسالرنى بۇ

 .ئىلىكىده نىڭ الله يالغۇز غهلبه : بىرىنچىسى

 ياردهم قارشى دۈشمهنگه ، قۇللىرىغا مۇئمىن دۇنيادا ، تهئاال الله : ئىككىنچىسى

  .بهرگهن ۋهدىسىنى قىلىش

 ئىمان كامىل ، ۋهدىسى قىلىش ياردهم ۋه غهلبه بۇ تهئاالنىڭ الله : ئۈچىنچىسى

 . بولىدۇ ىقدارىدام ئىمانى ، نېسىۋىسى ياردهمدىن بۇ مۇئمىننىڭ ھهر. ئۈچۈندۇر ئىگىلىرى

 ياردهمنىڭ بۇ قىلغان ۋهده مۇئمىنلهرگه تهئاال الله : تۆتىنچىسى

 .سهۋهبىدىندۇر قىلىنمىغانلىقى ئادا شهرتلهرنىڭ ، ئهمىلىيلهشمهسلىكى

 اليىق بۇنىڭغا قۇل ، كېچىكسه ئهمىلىيلىشىشى ياردهمنىڭ بۇ : بهشىنچىسى

 .كېرهك تاماملىشى شهرتلهرنى تېگىشلىك ئۈچۈن بولۇشى

  

 .ئىلىكىده نىڭ الله يالغۇز غهلبه :بىرىنچىسى 

 قىلغۇچى ئىش بىلهن ھېكمهت ،غالىب پهقهت ياردهم«  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله

  )126 : ئالئىمران( » .تهرىپىدىندۇر اللهنىڭ

 بۇ. ئالماقتا ئىچىگه ئۆز شهكلىنى يۇقىرى ئهڭ چهكلهشنىڭ تىلىدا ئهرهب ،ئايهت

 ھهرىپى ئىستىسنا بىلهن ھهرىپى » ما « ئىپادىلىگهن سىزلىقنىبولۇش ، بولسا چهكلهش

 الله ئهگهر«  : تهئاالنىڭ الله ، مهنا بۇ. ئىشلىتىلىشىدۇر ھهرپلىرىنىڭ » ئىلال « بولغان

 ياردىمىنى سىلهرگه الله ئهگهر. يېڭهلمهيدۇ سىلهرنى كىشى ھېچ ،ياردهمبهرسه سىلهرگه

 تهۋهككۇل اللهغا يالغۇز مۇئمىنلهر ؟بېرىدۇ ياردهم كىم سىلهرگه اللهدىنباشقا ،ئهتسه تهرك

. بار ئايىتىدىمۇ ) 160 : ئالئىمران( » )تاپشۇرسۇن اللهغا ئىشىنى يهنىھهممه! (قىلسۇن

 كۆپلىكىگه سانىنىڭ قاراپ سهل مهناغا بۇ بهزىلىرى ساھابىدىن ئۇرۇشىدا ھۇنهين

 ئىشقا بىرهر قنىڭھازىرلى ۋه سان بولماستىن ئىزنى نىڭ الله ، ئالدانغىنىدا
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 مۇنداق تهئاال الله. كهلدى مهيدانغا مهغلۇبىيهت ئۈچۈن كۆرۈشى يارىمايدىغانلىقىنى

 : دهيدۇ

) جېڭىده يهنى (كۈنىده ھۈنهيىن ۋه مهيدانلىرىنى جهڭ سىلهرگهنۇرغۇن الله «

 كهتتىڭالر خۇشاللىنىپ كۆپلۈكىدىن سانىڭالرنىڭ ۋاقىتتا ئهينى. بهردى ياردهم ھهقىقهتهن

 سىلهرنىڭ چاغدا بۇ ،دېدىڭالر بولمايمىز مهغلۇپ ،سانىمىزكۆپ بىزنىڭ بۈگۈن ىيهن(

 زېمىن كهڭ) قورققىنىڭالردىن قاتتىق.(قىلچهئهسقاتمىدى سىلهرگه كۆپلۈكى سانىڭالرنىڭ

 بىلهن مۇئمىنلهر ئازغىنا رهسۇلۇلالنى ،مهغلۇپبۇلۇپ (ئاندىن. تۇيۇلدى تار سىلهرگه

 مهرھهمهت (مۇئمىنلهرگه ۋه پهيغهمبىرىگه الله دىنئان. قاچتىڭالر ئارقاڭالرغا) تاشالپ

 ياردهمگه سىلهرگه يهنى (قۇشۇنالرنى سىلهرگه ،بېغىشلىدى خاتىرجهملىك) قىلىپ

 غهلىبه بىلهنسىلهر شۇنىڭ (كۆرمىدىڭالر سىلهر ئۇالرنى ،چۈشۈردى) پهرىشتىلهرنى

 كافىرالرنىڭ ،ىدىئازابل) بىلهن ئېلىنىش ئهسىر ۋه ئۆلتۈرۈش (كافىرالرنى الله، )قىلدىڭالر

  )60 : تهۋبه( » .شۇ ئهنه جازاسى

 ياردهم يهرده نۇرغۇن بولماستىن كۆپلۈك بۇ ئىشهنگهن ئۇالر ئۇالرغا ، تهئاال الله

 بىرهر ئۇالرغا ئىشىنىشىنىڭ ئۇنىڭغا ئالدىنىپ كۆپلۈككه. ئهسلهتتى قىلغانلىقىنى

 كېيىن غلۇبىيهتتىنمه. بىلدۈردى يېڭىلگهنلىكىنى ۋه كهلمىگهنلىكىنى ئىلىپ مهنپهئهت

 بىلدۈرۈش ئىكهنلىكىنى اللهتىن ، ئهمهس كۆپلىكتىن سانى ئهسقاتمىغان غهلبىنىڭ ئۇالرغا

 ؛ قويغان قاچۇررۇپ كۆزدىن كۆپچىلىكى ۋه قىلدى ئاتا غهلبه قىلىپ ياردهم ئۇالرغا ئۈچۈن

  .بۇرىدى دېققىتىنى ئۇالرنىڭ پرىنسىپىگه » اللهدىندۇر پهقهت غهلبه« 

  

 ياردهم قارشى دۈشمهنگه ، قۇللىرىغا مۇئمىن دۇنيادا ، تهئاال الله   :ئىككىنچىسى

  .بهرگهن ۋهدىسىنى قىلىش

 الله ۋه سۆز بىر توغرا بولمايدىغان مۇمكىن ئېچىش سۆز ئۆزگهرتىلىشىدىن ، بۇ

  : دهيدۇ مۇنداق ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ الله. قانۇنىدۇر بىر قهدهرى ئۆزگهرمهس تهئاالنىڭ

 قهۋمىگه پهيغهمبهرلهرنى نۇرغۇن ئىلگىرى سهندىن ،شۈبھىسىزكى !)مۇھهممهد ئى («

 راست ئۆزلىرىنىڭ (ئۇالرغا پهيغهمبهرلهر ئۇ ،ئهۋهتتۇق) قىلىپ پهيغهمبهر(

 ئۇالر (كهلدى ئېلىپ مۆجىزىلهرنى روشهن نۇرغۇن) ئىسپاتاليدىغان پهيغهمبهرلىكلىرىنى

 ،جازالىدۇق غانالرنىقىل ئاسىيلىق،)قىلدى ئاسىيلىق قىلىپ ئىنكار مۆجىزىلهرنى

  )47 : رۇم( » .بولدى تېگىشلىك بىزگه قىلىش ياردهم مۇئمىنلهرگه

 قىلغانلىقىغا ئىنكار ئۇالر،قىلىندى ئىنكار پهيغهمبهرلهرمۇ ئۆتكهن بورۇن سهندىن «

 ياردىمىمىزگه بىزنىڭ ئۇالر ئاخىر،قىلدى سهۋر ئهرزىيهتلهرگه يهتكهن ئۆزلىرىگه ۋه

 ئادهم قانداق ھهر ىنىسۆزلىر اللهنىڭ ،ئېرىشتى
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 ئهنئام( » .بولدى نازىل ساڭا قىسسلىرى پهيغهمبهرلهرنىڭ،شۈبھىسىزكى،ئۆزگهرتهلمهيدۇ

 :34 (  

 ئىجتىمائى يهنى» ..ئۆزگهرتهلمهيدۇ ئادهم قانداق ھهر سۆزلىرىنى اللهنىڭ «

 بۇ» .كېلىدۇ ۋۇجۇتقا ئۇ ،ده -دهيدۇ »كهل ۋۇجۇتقا« «. ئهمهلىيلىشىدۇ چوقۇم قانۇنلىرى

 ياردىمىمىز ئۇالرغا«  : ئىبارهت ۋهدىدىن بهرگهن مۇئمىنلهرگه بولسا بىرى يهنه قانۇنالردىن

 » ...كهلگهنده يېتىپ

 ، ئهمهس ئاخىرهتته ، بولغىنىدهك ئايهتلهرده يۇقىرىقى ، ۋهدىسى قىلىش ياردهم

  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله. ياردهمدۇر بولغان دۇنيادا

 ۋه دۇنيادا ھاياتىي مۇئمىنلهرگه ،پهيغهمبىرىمىزگه بىز ،شۈبھىسىزكى - شهك «

) بولىدىغان گۇۋاھ ئهمهللىرىگه بهندىلهرنىڭ مۇئمىنلهردىن ۋه پهيغهمبهر ،پهرىشته(

  )51 : غافىر( » .بېرىمىز ياردهم ئهلۋهتته كۈنده بولىدىغان ھازىر گۇۋاھچىالر

 ،بولدۇق يۈلهكته -يار تۇرۇشىدا قارشى دۈشمهنلىرىگه ئۆز ئۇالرنىڭ مۇئمىنلهرگه «

  )14 : سهف( »  .بولدى غالىب مۇئمىنلهر بىلهن شۇنىڭ

 زېمىندا ، بولسا بىرى كېرهكلىرىدىن قانۇنلىرىنىڭ ئىجتىمائى بۇ تهئاالنىڭ الله

 ئىچىڭالردىكى الله«  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله. بېرىشىدۇر رهھبهرلىكنى مۇئمىنلهرگه

 ئۆتكهنلهرنى بۇرۇن ئۇالردىن ،كىشىلهرگه ىلغانق ئهمهللهرنى ياخشى ۋه ئېيتقان ئىمان

 تاللىغان ئۈچۈن ئۇالر ،قىلىشنى ھۆكۈمران چوقۇم ئۇالرنىمۇ ،قىلغاندهك ھۆكۈمران زېمىندا

 ئامانلىققا قورقۇنچىسىنى ئۇالرنىڭ ۋه بېرىشنى قىلىپ مۇستهھكهم چوقۇم دىننى

  )55 : نۇر( » ...قىلدى ۋهده بېرىشنى ئايالندۇرۇپ

 ،چىقىرىمىز ھهيدهپ چوقۇم زېمىنمىزدىن سىلهرنى«:همبهرلىرىگهپهيغ كافىرالر «

) مۇنداق (پهرۋهردىگارى ئۇالرغا. دېدى»كېرهك قايتىشىڭالر دىنىمىزغا بىزنىڭ چوقۇم ياكى

 زېمىندا ،كېيىن قىلغاندىن ھاالك ئۇالرنى. قىلىمىز ھاالك چوقۇم زالىمالرنى«:قىلدى ۋهھى

 سوراققا يهنى (تۇرۇشتىن ئالدىمدا مېنىڭ) هغهلىب يهنى (بۇ ،تۇرغۇزىمىز سىلهرنى چوقۇم

  )14 – 13 : ئىبراھىم. ( »ئۈچۈندۇر قورققانالر ئازابىمدىن ۋه) تارتىلىشتىن

 ئىلگىرىكى ، مۇئمىنلهرگه تهئاالنىڭ الله ، ئايهت سۈرىسىدىكى نۇر ۋه بۇ

 ھاكىم ۋه ياشىيااليدىغان ھالدا خاتىرجهم دىنىنى قىلغىنىدهك نىسىپ مۇئمىنلهرگه

 الله باشقا بۇنىڭدىن. قىلىدۇ ئىشارهت قىلىدىغانلىقىغا نىسىپ ۋهزىيهتنى بىر اليدىغانبوال

 ئېيتقان ئىمان ئىچىڭالردىكى الله«  : بېرىۋاتماقتا كۆرسىتىپ شهرتلىرىنىمۇ بۇنىڭ تهئاال

 ئالدىمدا مېنىڭ) غهلىبه يهنى (بۇ « ۋه» ...كىشىلهرگه قىلغان ئهمهللهرنى ياخشى ۋه

 نۇر . دهيدۇ» .ئۈچۈندۇر قورققانالر ئازابىمدىن ۋه) تارتىلىشتىن وراققاس يهنى (تۇرۇشتىن

 » قىلغاندهك ھۆكۈمران زېمىندا ئۆتكهنلهرنى بۇرۇن ئۇالردىن«  ؛ ئايهتته سۈرىسىدىكى
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 بېرىش ئوچۇقالپ تېخىمۇ ۋه تهكىتلهش قانۇننى ئىالھى بۇ ئۆزگهرمهس ، دېيىشى

 شهرتلىرىنى ، ئهمىلىيلهشكىنىدهك بۇ ئۈچۈن بۇرۇنقىالر سىلهردىن ، يهنى. ئۈچۈندۇر

  . ئىپادىلهيدۇ مهنانى دېگهن ،ئهمىلىيلىشىدۇ ئۈچۈنمۇ سىلهر ۋاقتىڭالردا ئورۇنلىغان

  

 ئىمان كامىل ، ۋهدىسى قىلىش ياردهم ۋه غهلبه بۇ تهئاالنىڭ الله : ئۈچىنچىسى

 مىقدارىدا ىئىمان ، نېسىۋىسى بولغان ياردهمدىن بۇ مۇئمىننىڭ ھهر. ئۈچۈندۇر ئىگىلىرى

 . بولىدۇ

 بولدى تېگىشلىك بىزگه قىلىش ياردهم مۇئمىنلهرگه...« : دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله

 ئىمان. بولىدۇ نېسىۋىسى كۆره ئىمانىغا ياردىمىدىن اللهنىڭ قۇلنىڭ ) 47 : رۇم( » .

 ئىمان ئهكسىچه بۇنىڭ. ئارتىدۇ نېسىۋىسىمۇ ياردىمىدىن اللهنىڭ يۈكسهلگهنچه دهرىجىسى

 .تۆۋهنلهيدۇ نېسىۋىسىمۇ ياردىمىدىن اللهنىڭ ، تۆۋهنلىگهنچه دهرىجىسى

 ئاشىدىغانلىقى كېمىيىپ ۋه تاپقانلىقى تهركىپ تارماقالردىن ، ئىماننىڭ ، بۇ

 سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ. ئېتىقادىدۇر ۋهلجامائهتنىڭ سۈننهت ئهھلى بۇ. تايىنىدۇ ئاساسىغا

 : دهيدۇ مۇنداق ۋهسهللهم ئهلهيھى

. تاپقان تهركىپ شاخچىدىن نهچچه يهتمىش ياكى شاخچىدىن نهچچه ئاتمىش نئىما«

 ئهرزىيهت كىشىلهرگه تۆۋىنى ئهڭ ، دېيىش » ئىللهلالھ الئىالھه «ئهۋزىلى ئهڭ ئۇنىڭ

( » . بىرىدۇر شاخچىالرنىڭ شۇ-ھايا. ئېلىۋېتىشتۇر يولدىن نهرسىلهردىن يهتكۈزىدىغان

 .)قىلغان رىۋايهت ۇدىنئهنھ رهزىيهلالھۇ ھۇرهيره ئهبۇ ، مۇسلىم

 سهللهلالھۇ ( ئهلچىسى اللهنىڭ«  : كېلىدۇ مۇنداق بولسا ھهدىسته بىر باشقا

 ماڭا ئىنسانالرنىڭ چېغىمدا ئۇيقۇدىكى مهن«  : دېدى مۇنداق ) ۋهسهللهم ئهلهيھى

 بهزىسى كۆينهكلهرنىڭ . كۆردۈم كۆرسىتىلگهنلىكىنى بىلهن كۆينهكلىرى ئۇچىسىدىكى

 بولسا خهتتاب ئىبنۇل ئۆمهر . ئىدى تۆۋهن تېخىمۇ بولسا بهزىسى  ،قهدهر كۆكسىگه

 ماڭا كىيىۋېتىپ) ت– چاپان پۈركهنجىلىك ئۇزۇن (ئهنتارىنى بىر ئۇزۇن ئۈستىدىكى

. دېيىشتى»  ؟ ئهلچىسى اللهنىڭ ئى شهرھىلىدىڭىز قانداق بۇنى» «  .كۆرسىتىلدى

 )  بۇخارى( »  .دېدى » بىلهن دىن«  ) : ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( ئهلچىسى اللهنىڭ

 ئاشىدۇ ، ئهمهلدۇر ۋه سۆز ئىمان « بېشىدا بۆلۈمىنىڭ » ئىمان « سهھىھىنىڭ ، بۇخارى

 « اللهقائى ئهل قاسىم ئهبۇل«  : دهيدۇ مۇنداق ھاجهر ئىبنى. دهيدۇ » كېمىيىدۇ ۋه

 باشقا ۋه دئۇبهي ئهبۇ ، راھۇيه بىن ئىسھاق ، ئهھمهد ، شافىئى ده » سۇننه كىتابۇس

 مۇنداق بۇخارىنىڭ بىلهن سهنهد بىر سهھىھ ۋه قىلغان نهقىل شهكىلده بۇ ئىمامالردىن

 بىلهن ئالىمالر ئارتۇق مىڭدىن شهھهرلهرده ئوخشىمىغان«  : قىلغان رىۋايهت دېگهنلىكىنى
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 كېمىيىدىغانلىقى ۋه ئاشىدىغانلىقى ، ئىكهنلىكى ئهمهل ۋه سۆز ئىماننىڭ . كۆرۈشتۈم

 )1/47 ، فهتھۇلبارى( »  .كۆرمىدىم قىلغىنىنى ئىختىالپ بىرهرسىنىڭ توغرىسىدا

. ئارتىدۇ نېسىۋىسى ياردىمىدىن قىلغان ۋهده اللهنىڭ كۈچهيگهنده ئىمانى كىشىنىڭ

  :باغلىق شهرتكه ئىككى غهلبه ساھهسىده جىھاد

 مۇئمىنلهرگه « بىراۋنىڭ بولسا بۇ. ھازىرلىقتۇر ئىمانى ، بۇ:  شهرت ئومۇمىي - 1

 بواللىشى مۇئمىنلهردىن كۆرسىتىلگهن ئايىتىده »بولدى تېگىشلىك بىزگه قىلىش ياردهم

 دائىما ھهممىسىنى تارماقلىرىدىن ئىمان ئهمهلى ۋه ئىلمى ،زاھىرى ، قهلبى ؛ ئۈچۈن

 .بولىدۇ بىلهن كۈچهيتىشى

 قۇرال. ھازىرلىقتۇر ماددى قىلىنىدىغان ئۈچۈن جىھاد بولسا بۇ:  شهرت خاس - 2

 ۋه قىلىش نهفىقه يولىدا الله ،قىلىش تهشۋىق ئۇرۇشقا مۇئمىنلهرنى ،الشتهييار

 سانالغانالرنىڭ بۇ بولسا تهربىيه- تهلىم ئهسكىرى. بولىدۇ بىلهن قىلىش پىداكارلىق

 .ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز ھهممىسىنى

 كافىرالر) قالغان ئۆلتۈرۈلمهي ئۇرۇشىدا بهدرى(«  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله

 قېچىپ ھهقىقهتهن) جازاسىدىن پهرۋهردىگارىنىڭ (ئۇالر ،ئويلىمىسۇن دهپ قۇتۇلدۇق

 قورال كېلىشىچه قۇلۇڭالردىن ،ئۈچۈن) قىلىش ئۇرۇش بىلهن (دۈشمهنلىرىڭالر. قۇتۇاللمايدۇ

 ئۆزهڭالرنىڭ ،دۈشمىنىنى اللهنىڭ بىلهن بۇنىڭ ،تهييارالڭالر ئېتى جهڭ ،كۈچى

 ،تۇنۇمايسىلهر سىلهر ئۇالرنى ،تىسلهرقورق دۈشمهنلهرنى باشقا ئۇالردىن ۋه دۈشمىنىڭالرنى

 سىلهرگه ،بولسۇن بولسا نېمه مهيلى قىلغىنىڭالر سهرپ اللهيولىدا سىلهرنىڭ ،تۇنۇيدۇ الله

 نهرسه ھېچ ساۋابتىن بۇ يهنى (قىلىنمايدۇ زۇلۇم سىلهرگه ،بېرىلىدۇ تولۇق ساۋابى ئۇنىڭ

 )60-59 : ئهنفال( » ).كېمهيتىلمهيدۇ

 كۈچى ئۇالرغا ، قورۇشىغانلىقىنى تولۇق كافىرالرنى ، الۋهتهئا سۇبھانهھۇ الله

 بۇالر ئهمما . قىلماقتا بايان قالدۇرالمايدىغانلىقىنى ئاجىز ئۆزىنى ۋه يېتىدىغانلىقىنى

 سۈپىتىده شهرتى بىر ئهمهلىيلىشىشىنىڭ ۋهدىسىنىڭ ياردهم ئىالھى ، بىزگه بىلله بىلهن

 ، دۇنيا چۈنكى .  بۇيرۇغان قىلىشنىمۇ تهييارلىقالرنى تۈرلۈك ھهر كهلگهنچه قولىمىزدىن

 ، تهئاال الله. يۈرۈشىدۇ ھالدا باغالنغان سهۋهبلهرگه دۇنيادا ئىشالر ۋه يېرى ئېمتىھان

 ئېمتىھان ئارقىلىق كافىر مۇئمىننى ئۈچۈن ئۆلچهش دهرىجىسىنى راستچىللىق ئىمانىدىكى

 قۇۋۋهت ۈچۈنئ بۇنىڭ ، قىلىشى جىھاد قارشى كافىرغا كىشىنىڭ مۇئمىن . قىلىدۇ

 ئاۋاز چاقىرىقىغا ئىمان ، باشقا ئۇنىڭدىن. كىرىدۇ ئىچىگه ئېمتىھاننىڭ بۇ تهييارلىشى

 ئۈچۈن چىقىرىش ئوتتۇرغا قىلىدىغانلىقىنى ئۇرۇش قوشماي ئاۋاز ياكى قوشۇدىغانلىقىنى

 بىر تهرهپنى ئىككى ھهر ، تهئاال الله . قىلىدۇ ئېمتىھان ئارقىلىق مۇئمىن ، كافىرنىمۇ

  : دهيدۇ مۇنداق توغرىسىدا قىلىشى ئېمتىھان بىلهن ىبىر
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 ئۇالرنى) قىلماستىنال تهكلىپ ئۇرۇشقا سىلهرنى (ئهلۋهتته خالىسا الله ئهگهر ... «

 يهنى (ئۈچۈن سىناش بىلهن بهزىڭالر بهزىڭالرنى الله لېكىن ،بوالتتى جازالىغان

 )4:  مۇھهممهد(» )...قىلدى ئهمىر جىھادقا ئۈچۈن سىناش ئىمانىڭالرنى

 مۇسۇلمانالرنىڭ ، بولسا بىرسى ئىشالردىن كىرىدىغان دائىرسىگه تهييارلىق ماددى

  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله. بىرلهشتۈرىشىدۇر سهپلىرىنى قارشى دۈشمهن

 ئىتائهت پهيغهمبىرىگه ئۇنىڭ ۋه  اللهغا) ھهركهتلىرىڭالردا -سۆز پۈتۈن («

 قورقۇپ) ئۇچرىشىشتىن بىلهن مهندۈش( ،بولمىسا ،قىلىشماڭالر ئىختىالپ ،قىلىڭالر

 سهۋر ھهقىقهتهن الله ،قىلىڭالر سهۋر ؛قالىدۇ كېتىپ قۇۋۋىتىڭالر -كۈچ ،قالىسلهر

 )46 : ئهنفال( » .بىللىدۇر بىلهن قىلغۇچىالر

 ، بولۇشىنىڭ تارتىشىشنىڭ ۋه ئىختىالپ ئارىسىدا مۇسۇلمانالرنىڭ ، ئايهتته

 دوست بىرىنى- بىر مۇئمىنلهرنىڭ هۋ ئىكهنلىكى سهۋهبى رۇشهن ئهڭ مهغلۇبىيهتنىڭ

 تهئاال الله . بىلدۈرۈلمهكته ئىكهنلىكى شهرتى مۇھىم ئهڭ غهلبىنىڭ بولسا تۇتۇشىنىڭ

 : دهيدۇ مۇنداق

 ئۇ (تۇتىدىكهن دوست مۇئمىنلهرنى ۋه  پهيغهمبىرىنى اللهنىڭ ،اللهنى كىمكى «

  )56 : مائىده( » .رغالىبتۇ) ئهلۋهتته (جامائهسى اللهنىڭ). جامائهسىدىندۇر اللهنىڭ

 چۈنكى . ئۇللىرىدىن ئىماننىڭ قىلىشمۇ تهييارلىق جهھهتتىن ماددى ، يوقكى شۈبھه

 الله ، بولسا ئهمىر بۇ قىلىنغان ئادا. قىلىشتۇر ئادا ئهمرىنى بىر تهئاالنىڭ الله ، بۇ

  : ئىبارهت بۇيرۇقىدىن ئۇشبۇ تهئاالنىڭ

 قورال كېلىشىچه قۇلۇڭالردىن ،چۈنئۈ) قىلىش ئۇرۇش بىلهن (دۈشمهنلىرىڭالر ... «

  )60 : ئهنفال( » ...تهييارالڭالر ئېتى جهڭ ،كۈچى

 ئىمانى بۇنىڭ . توختالدۇق مهخسۇس ھهقته بۇ ئۈچۈن تهكىتلهش ئهھمىيىتىنى بۇنىڭ

 مۇناسىۋىتى بولغان بىلهن ئومۇمى بولغاننىڭ خاس ، مۇناسىۋىتى بولغان بىلهن تهييارلىق

 .شهكلىدىدۇر

 

 ياردهمنىڭ بۇ قىلغان ۋهده مۇئمىنلهرگه تهئاال الله  :تۆتىنچىسى

 .سهۋهبىدىندۇر قىلىنمىغانلىقى ئادا شهرتلهرنىڭ ، ئهمىلىيلهشمهسلىكى

 كهلتۈرمىگهنلىكىنىڭ بهجا اليىقىدا تهييارلىقنى ماددى ۋه ئىمانى قۇلنىڭ بولسا بۇ

 . ئاقىۋىتى

 مۇسۇلمانالرغا الرنىڭكافىر ؛ مهنىسى ئهمهلىيلهشمهسلىكىنىڭ ۋهدىسىنىڭ ياردهم بۇ

 بۇالرنىڭ. بولۇشىدۇر قولىدا كافىرالرنىڭ ۋه كۇفرىنىڭ دۆلهتنىڭ ، كېلىشى غالىب
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 تهئاال الله. بولغان سهۋهبىدىن گۇناھالر ۋه مهئسىيهت ، كهمتۈكلۈك ئىماندىكى ھهممىسى

  : دهيدۇ مۇنداق

 : نىسا( » ...ئۆزهڭدىندۇر) تۈپهيلىدىن قىلمىشلىرىڭ (يامانلىق يهتكهن ساڭا ...«

79(  

 ئۇ ،يهتسه مۇسىبهت بىر ھهرقانداق) مېلىڭالرغا ياكى جېنىڭالر يهنى (سىلهرگه «

 ئهپۇ گۇناھىڭالرنى نۇرغۇن الله ،بولىدۇ كهلگهن تۈپهيلىدىن گۇناھىڭالر قىلغان سىلهرنىڭ

 شۇرا( » ).ئىدىڭالر قۇتۇلماس ھېچ مۇسىبهتتىن ۋه باال ،بولسا قىلمايدىغان ئهپۇ (قىلىدۇ

 :30(  

 ئۆزلىرىنىڭ قهۋم بىرهر ،ئۈچۈنكى شۇنىڭ) ئازاب بولغان نازىل ئۇالرغا يهنى (ۇب «

 نېمىتنى بهرگهن ئۇالرغا الله ئۆزگهرتمىگىچه) بىلهن گۇناھ ۋه كۇفرى (ھالىتىنى

  )53 : ئهنفال( » ...ئۆزگهرتىۋهتمهيدۇ

 مۇكهممهل ، ئايهتته بۇ تهئاال الله«  : دهيدۇ مۇنداق رهھىمهھۇلالھ كهسىر ئىبنى

 تۇرۇپ بولماستىن گۇناھلىرى ئۇنىڭ ، نېئمىتىنى بهرگهن كىشىگه ۋه ئادالىتىنى

 مۇنداق تهئاال الله» .قىلىدۇ بايان ھۆكمىنى توغرىسىدىكى ئۆزگهرتىۋهتمهيدىغانلىقى

 : دهيدۇ

 ۋه كۇفرى (ئىنسانالر لېكىن ،قىلمايدۇ زۇلۇم قىلچه ئىنسانالرغا الله ،شۈبھسىزكى «

  )44 : يۇنۇس( » .قىلىدۇ زۇلۇم گهئۆزلىرى) ئارقىلىق گۇناھ

 ، بولسىمۇ تالالنغىنى ئهڭ ئىنسانالرنىڭ ، قانۇنى ئىجتىمائى بۇ تهئاالنىڭ الله

 كۈنى ئوھۇد ، بىرى مىساللىرىدىن رۇشهن ئهڭ بۇنىڭ . قويمايدۇ قايرىپ ھېچكىمنى

 ئۆلتۈرۈلۈش ۋه يارىلىنىش كهلگهن بېشىغا ) ئهنھۇم رهزىيهلالھۇ ( ساھابىلهرنىڭ

 ۋهسهللهمنىڭ ئهلهيھى سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ بهزىلىرى ئۇالرنىڭ چۈنكى. سىدۇرۋهقه

 جامائهت : چىقىۋاتماقتا خۇالسه مۇنداق بۇنىڭدىن. ئىدى قىلىشقان خىالپلىق بۇيرۇقىغا

 . بېرىدۇ زهرهر ھهممهيلهنگه مهئسىيهتلىرى بهزىلهرنىڭ ، ئىشالردا قىلغان ئادا بولۇپ

 الله ھالدا ئاالقىدار بىلهن كهلگهنلهر بېشىغا ئهنھۇمالرنىڭ رهزىيهلالھۇ ساھابه كۈنى ئوھۇد

  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال

 تهڭ يېرىمىغا مۇسىبهتنىڭ يهتكۈزگهن دۈشمهنگه سىلهر مۇسىبهت يهتكهن سىلهرگه «

 بهدرى ،تۇرسا بولغان شېھىت كىشى 70 سىلهردىن غازىتىدا ئۇھۇد يهنى (تۇرسا كېلىدىغان

 ئالغان ئهسىر كىشىنى 70 ،ئۆلتۈرگهن كىشىنى 70 نمۇشرىكالردى بولسا غازىتىدا

 ئۇ «،ئېيتقىنكى. دېدىڭالر »؟كهلدى قهيهردىن مۇسىبهت بۇ«: يهنه سىلهر، )تۇرساڭالر

 ۋه قىلغانلىقىڭالر خىالپلىق ئهمرىگه پهيغهمبهرنىڭ يهنى (ئۆزلىرىڭالردىن سىلهرنىڭ
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» .قادىردۇر نهرسىگه هرھ ھهقىقهتهن الله. »بولدى) بولغانلىقىڭالردىن ھېرىس غهنىيمهتكه

  )165 : ئالئىمران( 

 الله سهۋهبلىك گۇناھلىرى ، بولۇشى مۇسهللهت بېشىغا مۇسۇلمانالرنىڭ دۈشمهننىڭ

 ئهھۋال نۇقتىسىدىن دۈشمهنلهر بولغان ئىنسان. جازاسىدۇر بىر بهرگهن ئۇالرغا تهئاالنىڭ

 تهئاال الله . مۇشۇنداق نۇقتىسىدىنمۇ دۈشمهنلهر بولغان جىن بولغاندهك مۇشۇنداق

  : دهيدۇ مۇنداق

 بىز ،ئۆرۈيدىكهن يۈز) قۇرئاندىن يهنى (ئېتىشتىن ياد اللهنى مېھرىبان كىمكى «

 ئۇنىڭغا شهيتان، )قىلىدۇ ۋهسۋهسه ئۇنى شهيتان (قىلىمىز مۇسهللهت شهيتاننى ئۇنىڭغا

  )36 : زۇخرۇف( » .بولىدۇ ھهمراھ ھهمىشه

 يول بولۇشىغا مۇسهللهت ئۇنىڭغا اننىڭشهيت سهۋهبلىك گۇناھلىرى قىلغان قۇل

 مۇنداق تهئاال الله . قىلىدۇ خار ئۇنى ئالدىدا دۈشمهنلىرى بولغان ئىنسانالردىن ۋه ئاچىدۇ

  : دهيدۇ

 ئۇچراشقان بىلهن بىرى -بىر) مۇشرىكالر بىلهن مۇسۇلمانالر يهنى (قۇشۇن ئىككى «

 قىلمىشلىرى بهزى ،لهرنىكىشى ئۆرۈگهن يۈز ھهقىقهتهن) جهڭدىن (ئىچىڭالردىكى ،كۈنده

 شهيتان ،تۈپهيلىدىن) قىلغانلىقى مۇخالىپهتچىلىك ئهمرىگه پهيغهمبهرنىڭ يهنى(

  )155 : ئالئىمران» « ...ئورۇندى تېيىلدۇرۇشقا

 مۇسۇلمانالرنىڭ : مۇمكىن قىلىشىمىز بايان مۇنداقمۇ پرىنسىپنى بۇ

 بۇ . ئىبارهت ردىنسهۋهبله ئىچكى خۇسۇسى ئهسلىده سهۋهبلىرى ئوڭۇشسىزلىقىنىڭ

 ئوچۇق ھهدىسته ئۇشبۇ قىلغان رىۋايهت ئهنھۇدىن رهزىيهلالھۇ سهۋبان مۇسلىم

  : بىلدۈرۈلمهكته

 غهربىنى ۋه شهرقىنى ئۇنىڭ مهن ،يىغدى قاتالپ ئۈچۈن مهن زېمىننى تهئاال الله «

 ماڭا . ئۇزىرايدۇ قهدهر يهرلهرگه كۆرسىتىلگهن ماڭا ، مۈلكى ئۈممىتىمنىڭ . كۆردۈم

 ئۈممىتىمنى ،پهرۋهردىگارىمدىن مهن . خهزىنىلهر ئاق ۋه قىزىل ، بېرىلدى خهزىنه ىككىئ

 بىر باشقا ئۆزىدىن ئۈممىتىمگه ، قىلماسلىقىنى ھاالك بىلهن قهھهتچىلىك بىر ئومۇمي

 تهلهپ بهرمهسلىكىنى مهيدان قىلىشىغا ھاالك كۆپچىلىكىنى قىلىپ مۇسهللهت دۈشمهننى

 بىر ! مۇھهممهد ئى«  : بهردى جاۋاب مۇنداق تهلهپلىرىمگه بۇ پهرۋهردىگارىم . قىلدىم

 بىر ئومۇمى ئۇالرنى « ئۈممىتىڭگه سېنىڭ مهن . قايتۇرۇلمايدۇ ئۇ ئهمدى بهردىممۇ ھۆكۈم

 قىلىدىغان ھاالك كۆپچىلىكىنى ، سىرىت ئۆزىدىن ، قىلمايمهن ھاالك بىلهن قهھهتچىلىك

 ئۇالرغا ، تهرىپىدىكىلهر ھهر زېمىننىڭ تاھهت ، قىلمايمهن مۇسهللهت ھهم دۈشمهننى بىر

 ».قىلىشىدۇ ھاالك بىرلىرىنى بىر ئارىسىدا ئۆز ئهمما . توپالنسىمۇ قارشى
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 ، چۈشمىگىچه دهرىجىگه بولىدىغان اليىق جازاغا بۇزۇقلۇقتا مۇسۇلمانالر ، ھهدىس بۇ

 ۋه قىلمايدىغانلىقىنى مۇسهللهت دۈشمهننى كافىر تاشقىرىدىن ئۇالرغا تهئاالنىڭ الله

 ئىكهنلىكىنى ئۆزلىرى يهنى ، خۇسۇسى بولسا سهۋهبىنىڭ ئانا مهغلۇبىيىتىنىڭ

  .بىلدۈرمهكته

 ھىيله كافىرالرنىڭ ، سهۋهبىنى ئاجىزلىقىنىڭ ۋه ئوڭۇشسىزلىقىنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ

 تاكتىكىلىرىدىن ۋه پىالن يهھۇدىالرنىڭ . ئېنىق خاتالىقى باغلىغانالرنىڭ پىالنلىرىغا ۋه

 يازغۇچىالر بهزى بهرگهن نىسبهت ئۇالرغا پاساتنى ۋه يامانلىقنى تۈرلۈك رھه ۋه قورقۇتقان

 بولغان كېرهك بىلىشى مۇسۇلماننىڭ بىر ھهر ھالبۇكى. قىلىۋاتماقتا سادىر خاتانى بۇ

 بۇ ، كهلسۇن كهلسه مۇسىبهت نېمه بېشىغا مۇسۇلمانالرنىڭ ؛ شۇكى ھهقىقهت

«  ؛ تهئاال الله چۈنكى. جاۋابكار زلىرىئۆ مۇسۇلمانالر دهرىجىده بىرىنچى مۇسىبهتلهردىن

 ) 79 : نىسا( » .ئۆزهڭدىندۇر) تۈپهيلىدىن قىلمىشلىرىڭ (يامانلىق يهتكهن ساڭا

 بولغان ئىگه ئىمانغا كامىل ، ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ الله ئۈستىگه ئۇنىڭ . دهۋاتماقتا

 ئۇشبۇ ىئىكهنلىكىن ئاجىز ئويۇنلىرىنىڭ ۋه ھىيله كافىرالرنىڭ قارشى مۇئمىنلهرگه

  : بىلدۈرمهكته ئايهتته

 ؛يهتكۈزهلمهيدۇ زهخمهت - زىيان ھېچقانداق باشقا بېرىشتىن ئازار سىلهرگه ئۇالر «

 ياردهم ئۇالرغا ئاندىن ،قاچىدۇ قىلىپ ئارقىسىنى سىلهرگه ،ئۇرۇشسا بىلهن سىلهر ئهگهر

  )111 : ئالئىمران( » .بېرىلمهيدۇ

 ئىستىسنا بۇنىڭ ئومۇمىيسىدىن نىڭزهرهر ،بۇ . زهرهردۇر كىچىك ، ئهرزىيهت

 الله . مهنسۇپتۇر تهقۋادارالرغا ئاقىۋهت گۈزهل . ئايدىڭلىشىۋاتماقتا قىلىنغانلىقىدىن

  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال

، )يېڭىسىلهر ئۇالرنى سىلهر (قىلىڭالر ئۇرۇش بىلهن دوستلىرى شهيتاننىڭ ... «

  )76 : نىسا( » .ئاجىزدۇر ھهقىقهتهن تهدبىرى شهيتاننىڭ

 كۆرسىتىپ ئىكهنلىكىنى ئاجىز توزاقلىرىنىڭ ۋه ھىيله كافىرالرنىڭ ، ئايهت بۇ

 . نهستۇر بىر ئوچۇق بهرگهن

 مهدهتكار كافىرالرغا ،مهدهتكارىدۇر مۇئمىنلهرنىڭ الله ،ئۈچۈندۇركى شۇنىڭ بۇ «

 )11:مۇھهممهد(» .يوقتۇر

 دهسلهپ سئهمه سهۋهبىدىن دۈشمهنلىرى ، ئوڭۇشسىزلىقى مۇسۇلمانالرنىڭ شۇڭا

 دۈشمهنلىرىگه بىلهن گۇناھالر ۋه ئىسيان مۇسۇلمانالر. سهۋهبىدىندۇر ئۆزلىرى بولۇپ

  . بهرگهن ئىمكان ۋه پۇرسهت
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 ئۆزلىرىگه جامائهتلهر ۋه شهخس مۇسۇلمان ئاستىدا نۇرى ئاساسنىڭ تۆتىنچى بۇ

 بولغان كېرهك قىلىنىشى ۋه گۇناھ ، ئاستىدا نۇرى بۇنىڭ . كېرهك بېرىشلىرى باھا

 كهلمهيدىغانلىقىنى مۇسىبهتنىڭ تۇرۇپ بولماي قىلىش ئىجرا ھالدا كهمچىل ئىشالرنى

 ئىلىپ  قىلىشنىڭ تهنقىد ئۆزىنى بۇ . كېرهك كهچۈرۈشى كۆزدىن ھېسابلىرىنى بىلگهچ

  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله چۈنكى. ۋاجىپتۇر بېرىلىشى

 يۈز ئاپهت دېڭىزدا ۋه اقۇرۇقلۇقت ،تۈپهيلىدىن گۇناھلىرى قىلغان ئىنسانالرنىڭ «

 ئۇالرغا) جازاسىنى (قىسمىنىڭ بىر قىلمىشلىرىنىڭ دهپ قىلسۇن تهۋبه ئۇالرنى الله ،بهردى

  )41 : رۇم( » .تېتىتتى

 يهنى (ئازابتىن چوڭ ئهڭ چوقۇم ئۇالرغا بىز ئۈچۈن قىلىشى تهۋبه ئۇالرنىڭ «

( » .تېتىتىمىز نى) ابىئاز دۇنيا يهنى (ئازاب يېقىنقى ئهڭ ئىلگىرى) ئازابىدىن ئاخىرهت

  )21 : سهجده

 ئۈچۈن كۆرۈش ئىكهنلىكىنى ئاساس بىر كهسكىن بۇنىڭ شهرىئهتلهرده پۈتۈن

 باشلىرىغا يولىدا الله. يېتهرلىك سېلىش نهزهر ئۈممهتلىرىگه پهيغهمبهرلهرنىڭ ئىلگىرىكى

 ئىكهنلىكىنى سهۋهبىدىن گۇناھالر قىلغان ئۆزلىرى بۇنىڭ كهلگىنىده ئىش بىرهر

  . ئيېتىشقان ئىستىغفار ۋه تهۋبه اللهقا دهرھال ۋه ۈشهنگهنچ

 خۇداگۇي كۆپلىگهن بىلهن پهيغهمبهرلهر نۇرغۇن«  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله

 كۈلپهتلهردىن يهتكهن يولىدا اللهنىڭ ئۇالر. قىلدى جهڭ بىرلىكته ئۆلىماالر

 كهلگهن ۇچد يولىدا ئۆزىنىڭ الله ،ئهگمىدى باش ،بۇشاشمىدى ،روھسىزالنمىدى

«  :پهقهت سۆزى ئۇالرنىڭ. تۇتىدۇ دوست بهرگۈچىلهرنى چىداشلىق قىيىنچىلىقالرغا

 مهغفىرهت ئاشقانلىقىمىزنى چهكتىن ئىشىمىزدا ، گۇناھلىرىمىزنى! پهرۋهردىگارىمىز

 قارشى قهۋمگه كافىر ۋه قىلغىن مۇستهھكهم) مهيدانىدا جهڭ (قهدهملىرىمىزنى ، قىلغىن

  )147- 146 : ئالئىمران( » .بولمىدى باشقا دېگهندىن » بهرگىن ياردهم بىزگه

 بۇنىڭ بولغاندا خاراپ بېغى ، ئېگىلىرىمۇ باغ كهلگهن قىسسىسى كهرىمده قۇرئان

 : يۈزلهنگهن اللهقا قىلىپ تهۋبه دهرھال ۋه چۈشهنگهن بولغانلىقىنى سهۋهبىدىن گۇناھلىرى

 قىلىپ تهۋبه اللهغا ېمىشقان سىلهر«): ئهقىللىقى ئهڭ يهنى (ياخشىسى ئۇالرنىڭ «

 ئېتىقاد پاك سېنى! پهرۋهردىگارىمىز«: ئۇالر.دېدى »دېمىگهنمىدىم ئېيتمايسىلهر تهسبىھ

 زۇلۇم ھهقىقهتهن) بىلهن قىلىش مهنئى ھهققىنى مىسكىنلهرنىڭ (بىز ،قىلىمىزكى

 ماالمهت ئۆزئارا قارىشىپ بىرىگه -بىر ئۇالر بىلهن شۇنىڭ. دېدى »بولدۇق قىلغۇچىالردىن

 ،ئۈمىدكى.ئېشىپتۇق ھهددىمىزدىن ھهقىقهتهن بىز! بىزگه ۋاي«: دېيىشتى ئۇالر.قىلىشتى

 ئهلۋهتته بىز ،بهرگهي باغنى ياخشىراق بۇنىڭدىن بىزگه پهرۋهردىگارىمىز

  )32-28 : قهلهم. ( »قىلغۇچىالرمىز ئۈمىد پهرۋهردىگارىمىزدىن
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 اليىق بۇنىڭغا قۇل ، كېچىكسه ئهمىلىيلىشىشى ياردهمنىڭ بۇ : بهشىنچىسى

 .كېرهك تاماملىشى شهرتلهرنى تېگىشلىك ئۈچۈن بولۇشى

 ئهھۋالىنى ئۆزىنىڭ قهۋم بىر قانداق ھهر...«  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله

 گۇناھالرغا قىلىپ تۇزكورلۇق نىئمهتلىرىگه بهرگهن اللهنىڭ يهنى (ئۆزگهرتمىگىچه

 ،نىئمهت بهرگهن ئۇالرغا الله نىيه (ئۆزگهرتمهيدۇ ئهھۋالىنى ئۇالرنىڭ الله) چۆممىگىچه

  )11 : رهئد( » ) ...تاشلىمايدۇ ئېلىپ ھۆرمهتنى -ئىززهت ۋه خاتىرجهملىك

 مۇسىبهتنى كهلگهن بېشىغا ،اللهنىڭ . قانۇنىيىتى ئۆزگهرمهس تهئاالنىڭ الله بۇ

 ئهھۋالىنى ئۆزىنىڭ بولۇپ دهسلهپ  قۇل ئۈچۈن قىلىشى ئاتا نېئمهتلهرنى ۋه كۆتۈرۈۋېتىشى

 قىلغان داۋام قىلىشى بىپهرۋالىق ۋه قىلىشى ئىتائهتسىزلىك اللهقا . كېرهك زىتىشىتۈ

 توختالغان يۇقىرىدا بىز . يوق مهنىسى كۈتۈشىنىڭ قۇتۇلۇشنى مۇسىبهتلهردىن ھالهتته

 بولۇشى خار قارشى كافىرالرغا قېلىپ ئارقىدا مۇسۇلمانالرنىڭ ، ماددا تۆتىنچى

 ماددا بهشىنچى . قىلىدۇ بايان چىققانلىقىنى كېلىپ ىنقۇرۇلمىلىرىد خۇسۇسى ،سهۋهبىنىڭ

 مهخسۇس ئۆزگىرىشنىڭ ، ئۈچۈن ئۆزگىرىشى مهغلۇبىيهتنىڭ ۋه ئوڭۇشسىزلىق بولسا

 كۆرسىتىپ كېرهكلىكىنى باشلىنىشى ئۆزلىرىدىن مۇسۇلمانالرنىڭ ۋه قىسىمدىن ئىچكى

  . بېرىدۇ

 ئاالقىدار بىلهن كهلمهسلىكى ياكى كېلىشى يېتىپ ۋهدىسىنىڭ بهرگهن تهئاالنىڭ الله

 ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ . ئىبارهت مۇشۇالردىن ئاساس بهش تېگىشلىك تۇتۇلۇشقا نهزهرده ھالدا

 چىقىرىپ ئهقلىدىن ئاساسالرنى بۇ ، تىرىشىۋاتقانالر ساھهسىده جىھاد ۋه دهۋهت بولۇپمۇ

  . كېرهك قويماسلىقى

 ئهنىددهۋائىش سهئهله نلىمه كافى جهۋابۇل ئهل«  ، رهھىمهھۇلالھ قهييىم ئىبنۇل

 كىتابىدا ئۇ . توختالغان ھالدا ئايرىم ئايرىم ئاساسالردا بۇ ئهسىرىده ئىسىملىك » شافى

« . قىلغان بايان تهسىرلىرىنى يامان ئۈستىدىكى جهمئىيهت ۋه كىشىلهر گۇناھالرنىڭ

 اللهنىڭ مۇئمىنلهرگه كىتابىدىمۇ ناملىق » شهيتان ماسايىدىش مىن لهھفان ئىغاسهتۇل

 بۇنىڭ ۋه سهۋهبلىرىنى كهلمهسلىكىنىڭ ياردهم ، شهرتلىرىنى قىلىشىنىڭ ياردهم

 ،لهھفان ئىغاسهتۇل . قاراڭ ( ئاچقان بۆلۈملهرنى ئېسىل ئۈچۈن قىلىش بايان ھېكمىتىنى

 رهھىمهھۇلالھ ( تهيمىيهمۇ ئىبنى). 1407ھىجرىيه ،ئىلمىييه كۇتۇبىل دارۇل، / 2188-108

 ) 79 : نىسا( » .ئۆزهڭدىندۇر) تۈپهيلىدىن قىلمىشلىرىڭ (لىقيامان يهتكهن ساڭا« ، ) 

 ھاسهنه ئهل « ئۈچۈن چۈشهندۈرۈش مهسىلىنى بۇ يهنه ، ھالدا ئاالقىدار بىلهن ئايىتى

 ئىسالم بولۇپمۇ ۋه مۇسۇلمانالرنى پۈتۈن . يازغان كىتابىنى ئىسىملىك » ۋهسسهييىئه

 چۈشىنىشكه ياخشىالپ ۋه ئوقۇشقا رنىكىتابال بۇ قېرىنداشلىرىمىزنى تىرىشىۋاتقان ئۈچۈن
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 زۆرۈر قىلىشى ئهمهل ۋه بىلىشى چوقۇم مۇسۇلماننىڭ بىر ھهر ئۇالر چۈنكى . چاقىرىمهن

 .قويغان ئوتتۇرغا ئاساسالرنى بۇ بولغان

 مۇنداق كىتابىدا ئىسىملىك » لهھفان ئىغاسهتۇل«  ،رهھىمهھۇلالھ قهييىم ئىبنۇل

 دىنىنى بولۇپ ئهمهل ھهم ئىلىم ھهم ۋه هرهپتارلىرىغات ئۆز ، دىنىغا تهئاال الله«  : دهيدۇ

 ئىكهنلىكىگه ھهق ئىگىسى . ئالغان ئۈستىگه ئۆز بېرىشنى ياردهم دوستىغا قىلغان ئىجرا

 الله ، ئىززهتمۇ ۋه ئۈستۈنلۈك. ئالمىغان ئۈستىگه بېرىشنى ياردهم باتىلغا ، ئىشهنسىمۇ

 « قىلغان نازىل بىلهن ئۇنىڭ ىتابلىرىنىك ، ئهۋهتكهن بىلهن ئۇنىڭ ئهلچىلىرىنى ئۆزىنىڭ

 . ئىبارهت ھالدىن ۋه ئهمهل ، ئىلىم بولسا ئىمان بۇ. ئۈچۈندۇر ئىگىلىرى نىڭ » ئىمان

 : ئالئىمران( »  .قازىنىسىلهر ئۈستۈنلۈك ، بولساڭالر مۇئمىن ئهگهر...«  ؛ تهئاال الله

 الله. بولىدۇ ئۈستۈن تىدهنىسبى دهرىجىسى ئىمان بولغان ئىگه ئۆزى ، قۇل . دېگهن ) 139

 بىر . دېگهن » مهنسۇپ مۇئمىنلهرگه ۋه پهيغهمبىرىگه اللهنىڭ ،اللهغا غهلبه«  ؛ تهئاال

 ئىگىسى ئىززهت بويىچه مىقدارى بولغان ئىگه ھهقىقهتلىرىگه ئۇنىڭ ۋه ئىمان ، كىشى

 ،  ئهمهل ، ئىلىم ؛ بولسا ئااللمايۋاتقان نېسىۋىسىنى ئۈستۈنلۈكتىن ۋه ئىززهت . بولىدۇ

 . سهۋهبىدىندۇر ھهقىقهتلىرى ئىمان قويغان يۈتتۈرۈپ بولۇپ باتىنى ۋه زاھىرى

 الله«  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله. بولىدۇ مىقدارىچه ئىمانى قۇلنىڭ قوغداشمۇ قۇلنى

 بۇ ، بولسا ئاز قوغدىلىشى قۇلنىڭ ) 38 : ھهج( » ...قوغدايدۇ چوقۇم مۇئمىنلهرنى

 . ندۇرئازلىقىدى ئىمانىنىڭ

 ئىمانىنىڭ مۇئمىننىڭ ئۇ ، بولۇشىمۇ كۇپايه ئۈچۈن مۇئمىن تهئاالنىڭ الله

 الله) يالغۇز! (پهيغهمبهر ئى«  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله. بولىدۇ قارىتا دهرىجىسىگه

  )64 : ئهنفال( » .قىلغۇچىدۇر كۇپايه مۇئمىنلهرگه ئهگهشكهن ساڭا ۋه ساڭا

 تهئاالنىڭ الله . كۇپايه مۇئمىنلهرگىمۇ ئهگهشكهن ساڭا ، ساڭىمۇ تهئاال الله يهنى

 قىلىشى ئىتائهت ۋه ئهگىشىشى ئهلچىسىگه اللهنىڭ ئۇالرنىڭ ، بولۇشى كۇپايه ئۇالرغا

 تهئاالنىڭ الله ، بولسا بولغان كهمچىللىك دهرىجىده قانچىلىك ئىماندا. بولىدۇ مىقدارىچه

 ئهھلى بولغىنىدهك مهلۇم. دۇبولى ئاز دهرىجىده شۇ بولۇشىمۇ يىتهرلىك ئۈچۈن بىراۋ

  . كېمىيىدۇ ۋه ئارتىدۇ ئىمان كۆره مهزھىپىگه ۋهلجامائهت سۈننهت

 . مۇتاناسىپتۇر بىلهن ئىمانى قۇلنىڭ مهدهتكارلىقىمۇ بولغان قۇلىغا تهئاالنىڭ الله

 ) 68 : ئالئىمران( » .مهدهتكارىدۇر مۇئمىنلهرنىڭ الله... « : دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله

  )257 : بهقهره . ( دهۋاتماقتا » ئىگىسىدۇر مۇئمىنلهرنىڭ الله « هيهن ۋه

: دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله . ئۈچۈن ئهھلى ئىمان بولۇشىمۇ بىلله خاس تهئاالنىڭ الله

 ئاجىز ۋه ئاز ئىمان ) 19 : ئهنفال( »  .بىللىدۇر بىلهن مۇئمىنلهر ھهقىقهتهن الله...« 
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 قۇلنىڭ بولۇشىمۇ بىلله بىلهن ئۇنىڭ ۋه مهدهتكارلىقى غانبول قۇلغا تهئاالنىڭ الله ، بولسا

 . بولىدۇ ئاجىز ۋه ئاز نېسىۋىسىچىلىك بولغان ئىماندىن

 الله . ئۈچۈن ئىگىلىرى ئىمان مۇكهممهل پهقهت قولالشمۇ مۇكهممهل ۋه بېرىش ياردهم

 مۇئمىنلهرگه ،پهيغهمبىرىمىزگه بىز ،شۈبھىسىزكى -شهك«  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال

 گۇۋاھ ئهمهللىرىگه بهندىلهرنىڭ مۇئمىنلهردىن ۋه پهيغهمبهر ،پهرىشته (ۋه دۇنيادا اياتىيھ

 )  51 : غافىر( » .بېرىمىز ياردهم ئهلۋهتته كۈنده بولىدىغان ھازىر گۇۋاھچىالر) بولىدىغان

 دۈشمهنلىرىگه ئۆز ئۇالرنىڭ مۇئمىنلهرگه... «  : دهيدۇ مۇنداق بولسا ئايهتته بىر باشقا

 سهف( »  .بولدى غالىب مۇئمىنلهر بىلهن شۇنىڭ ،بولدۇق يۈلهكته -يار تۇرۇشىدا قارشى

 :14(  

 . بولىدۇ ئاز نېسىۋىسىمۇ بولغان قولالشتىن ۋه  ياردهم كىشىنىڭ بولغان ئاز ئىمانى

 قارشى دۈشمهنگه ياكى يهتسه مۇسىبهت بىرهر مېلىغا ياكى ئۆزىگه قۇلنىڭ سهۋهپتىن بۇ

 ئۈچۈن ئىشلىگهنلىكى ھارامنى ياكى قىلغانلىقى تهرك ۋاجىپنى نىڭئۇ بۇ ، بولسا مهغلۇپ

 . كهمتۈكلىكىدىندۇر ئىماننىڭ بولسا بۇ. بولغان سهۋهبىدىن گۇناھلىرى كهلگهن مهيدانغا

»  .بهرمهيدۇ يول ھهرگىز قارشى مۇئمىنلهرگه كافىرالرغا الله...  « قىلىپ شۇنداق

 ئېلىشقان تىلغا كىشىلهر نۇرغۇن انتىرىشق چۈشىنىشكه ئايىتىنى ) 141 : نىسا( 

 ئايهتنى بۇ كۆپچىلىكى كىشىلهرنىڭ بۇ بولۇۋاتىدۇكى يوق ئارىدىن مهسىلىمۇ

 يول بىر قارشى مۇئمىنلهرگه تهرىپىدىن ) دهلىل ( ھۈججهت ؛ ۋاقتىدا چۈشهندۈرگهن

  . دېيىشىدۇ ، بهرمهيدۇ

 مۇكهممهل پهقهت. ئهينىسى قىلىنغانالرنىڭ بايان ئايهتلهرده بۇ ئهھۋال ھالبۇكى

 بۇ ، بولسا بولغان ئاجىز ئىمانى ئهمما. بېرىلمهيدۇ يول ئۇالرغا قارشى ئىگىلىرىگه ئىمان

 كهلگهن پۇرسهت قولىغا كافىرالرنىڭ قارشى مۇئمىنلهرگه سهۋهبلىك ئاجىزلىق

 قارشى ئۆزلىرىگه ئۈچۈن قىلغانلىقى تهرك قىلىشنى ئىتائهت اللهقا. بولىۋاتماقتا

 ، ئهزىزدۇر ، غالىپتۇر مۇئمىن . بولۇۋاتماقتا بهرگهن پۇرسهت ۋه يول كافىرالرغا

 بولسا قهيهرده ۋه قىلىدۇ كۇپايه ئۇنىڭغا الله . قىلىنغۇچىدۇر ياردهم ، دهستهكلهنگۈچىدۇر

 بهجا الزىملىقلىرىنى ۋه) ؟(ھهقىقىتى ئىماننىڭ باتىنىده ۋه زاھىردا ھهم ، بولسۇن

 خاس قوغدىغۇچىسى ئۇنىڭ تهقدىردىمۇ توپالنغان رشىقا ئۇنىڭغا دۇنيا پۈتۈن ، كهلتۈرسه

  : دهيدۇ مۇنداق ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ الله. تهئاالدۇر الله

 ئهگهر ،قايغۇرماڭالر ئۈچۈن بولغانالر شهھىد ،قالماڭالر بوشىشىپ) جىھادتىن («

  ) 139 : ئالئىمران( » .قازىنىسىلهر ئۈستۈنلىك ،بولساڭالر مۇئمىن



 تهۋھىد ۋه دهۋهت مۇنبىرى
 

www.jennetyoli.com 111 

 سۈلىھكه) كافىرالرنى (،قالماڭالر بوشاپ) چېغىڭالردا لغانقى جهڭ بىلهن كافىرالر («

 ھهرگىز الله ،بىرگىدۇر بىلهن سىلهر الله ،غالىبتۇرسىلهر سىلهر ،ھالبۇكى ،چاقىرماڭالر

  )35 : مۇھهممهد( » .كېمهيتىۋهتمهيدۇ) ساۋابىنى (ئهمهللىرىڭالرنىڭ

 تهئاالنىڭ الله بۇالر بىلهندۇركى سهۋهبى ئهمهللىرى ۋه ئىمان ، بولۇش كۇپايه بۇ

 ، قوغدايدۇ بىلهن ئىمانلىرى بۇ ئۇالرنى تهئاال الله. مۇئمىنلهردۇر بولغان ئهسكهرلىرىدىن

 ۋه كافىرالرنىڭ . قويمايدۇ ئۈزۈپ ھهرگىز ۋه قىلىدۇ داۋام قوغداشنى بۇ قاچان ھهر

 ئهمرىگه تهئاالنىڭ الله ۋه قىلغانلىرىنى ئۈچۈن باشقىسى تهئاالدىن الله ، مۇنافىقالرنىڭ

  . ئوخشاش قىلىۋهتكىنىگه بىكار ئهمهللىرىنى بولمىغان يغۇنئۇ

 كىتابىدا ئىسىملىك » كافى جهۋابۇل ئهل«  ، رهھىمهھۇلالھ قهييىم ئىبنۇل

 ، بولسا بىرى جازاالردىن«  : دهيدۇ مۇنداق توغرىلىق جازاسى ئىالھى گۇناھالرنىڭ

 تهئاالنىڭمۇ الله،  ئوخشاش قارىغىنىغا ئاددى ۋه سانىغىنى كىچىك گۇناھنى ، كىشىنىڭ

 بىرى قورقۇلمايدىغان ئۇنىڭدىن ۋه قهدىرسىز ، سۆيۈمسىز قهلبىده مهخلۇقاتنىڭ ئۇنى

 ئۇنى كىشىلهرمۇ مىقداردا كۆرگهن ياخشى تهئاالنى الله ، قۇل . كهلتۈرۈشىدۇر ھالىتىگه

 ىتهئاالن الله. قورقىدۇ ئۇنىڭدىن ھهم كىشىلهر مىقداردا قورققان اللهتىن . كۆرىدۇ ياخشى

 قىممهتلىرىنى اللهنىڭ. يۈكسهلتىدۇ ئۇنى قۇلالر مىقداردا يۈكسهلتكهن قىممهتلىرىنى ۋه

 كىچىك تهئاالنى الله ! چهيلىمىسۇن قانداقسىگه ئىنسانالر قىممهتلىرىنى قۇلنىڭ چهيلىگهن

 كىچىك قانداقسىگه ئىنسانالر قۇلنى ئۇلۇغلىمىغان رهۋىشته تېگىشلىك ۋه كۆرگهن

 چاغلىغان ئاددى قىلىشنى دهپسهنده چهكلىمىلىرىنى اللهنىڭ! نخورلىمىسۇ ۋه كۆرمىسۇن

  ! كۆرۈلمىسۇن خار ۋه ئاددى قانداقسىگه نهزىرىده ئىنسانالرنىڭ قۇل

 ۋه قىلغان ئىشارهت بۇنىڭغا قىلغاندا بايان گۇناھالرنى قۇرئاندا ، تهئاال الله

 پهردىلىگهن بلىرىنىقهل ، قىلغان رهسۋا قىلغانالرنى سادىر بۇالرنى ، سهۋهبلىك گۇناھلىرى

 دىنىنى ، ئۇنۇتقان ئۇالرنىمۇ ئۇنۇتقىنىدهك ئۆزىنى ، مۆھۈرلىۋهتكهن بىلهن گۇناھلىرى ۋه

 الله ئۈچۈن ئالمىغانلىقى ھېسابقا ئۆزىنى ۋه خارلىغان ئۇالرنى ئوخشاش خارلىغىنىغا

 ، مهخلۇقاتلىرىنىڭ ، تهئاال الله سهۋهبلىك بۇ . ئالمىغان ھېسابقا ئۇالرنى تهئاالمۇ

  : دهيدۇ مۇنداق ئايهتته قىلغان بايان قىلغانلىقىنى سهجده ۆزىگهئ

 : ھهج( » ...چىقمايدۇ ھۆرمهتلىگۈچى ئادهمگه ئۇچرىغان خارلىشىغا اللهنىڭ ...«

18(  

 تهرك قىلىشنى سهجده ئۇنىڭغا كۆرۈپ كىچىك خارالپ قىلىشنى سهجده تهئاالغا الله

 قىلىشىدىن خار ئۇالرنى تهئاالنىڭ الله. رقىلغاندۇ خار ئۇالرنى تهئاالمۇ الله ، قىلغاندا

 كىم قىلغىنىنى خار اللهنىڭ . قىاللمىغان ھۆرمهتلىك ئۇالرنى ھېچكىم ئهمدى كېيىن
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 ، قهييىم ئىبنۇل( »  ؟ قىلىدۇ خار كىم قىلغىنىنى ھۆرمهتلىك ياكى ؟قىلىدۇ ھۆرمهتلىك

 )81-80 ، كافى جهۋابۇل ئهل

 گۇناھالرنىڭ«  : دهيدۇ مۇنداق ردهيه بىر باشقا رهھىمهھۇلالھ قهييىم ئىبنۇل

 ئۈستىگه قۇلنىڭ مۇسىبهتلهرنى ۋه قىلىشى يوق نېئمهتلهرنى بولسا بىرى جازالىرىدىن

 سهۋهبىدىن گۇناھى بىر چوقۇم ، نېئمهت بىر ھهر قويغان يوقىتىپ قۇل. چۈشۈرۈشىدۇر

 ئهلى. غانبول سهۋهبىدىن يامانلىق بىر چوقۇم مۇسىبهت بىر ھهر كهلگهن بېشىغا . بولغان

 بولماستىن تهۋبه ۋه كهلمهس باال بولماستىن گۇناھ«  : دهيدۇ مۇنداق ئهنھۇ رهزىيهلالھۇ

  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله» .كهتمهس باال

 ئۇ ،يهتسه مۇسىبهت بىر ھهرقانداق) مېلىڭالرغا ياكى جېنىڭالر يهنى (سىلهرگه «

 ئهپۇ گۇناھىڭالرنى نۇرغۇن لهال ،بولىدۇ كهلگهن تۈپهيلىدىن گۇناھىڭالر قىلغان سىلهرنىڭ

 شۇرا( » ).ئىدىڭالر قۇتۇلماس ھېچ مۇسىبهتتىن ۋه باال ،بولسا قىلمايدىغان ئهپۇ (قىلىدۇ

 :30(  

 ئۆزلىرىنىڭ قهۋم بىرهر ،ئۈچۈنكى شۇنىڭ) ئازاب بولغان نازىل ئۇالرغا يهنى (بۇ «

 ېمىتنىن بهرگهن ئۇالرغا الله ئۆزگهرتمىگىچه) بىلهن گۇناھ ۋه كۇفرى (ھالىتىنى

) قىلىمىشلىرىنى (،تۇرغۇچىدۇر ئاڭالپ) سۆزلىرىنى ئۇالرنىڭ (الله ،ئۆزگهرتىۋهتمهيدۇ

  )53 : ئهنفال( » .تۇرغۇچىدۇر بىلىپ

 نېئمهتنى بىر بهرگهن قۇلغا ئۆزگهرتمىگىچه ئهھۋالىنى ئۆزىنىڭ ، تهئاال الله

 شۈكرى ، هئسىيهتكهم ئىتائهتنى بولغان اللهقا . قىلغان بايان ئۆزگهرتىۋهتمهيدىغانلىقىنى

 غهزهپلهندۈرىدىغان سهۋهبلىرىنى بولۇشىنىڭ رازى ، قىلىشقا كۇفرىلىق قىلىشنى

 ئاتا قۇلغا تهئاالمۇ الله سۈپىتىده جاۋاب بىر تولۇق ؛ ئۆزگهرتىۋهتسه سهۋهبلهرگه

 مهئسىيهتنى ، قۇل . قىلمايدۇ زۇلۇم قۇللىرىغا الله . ئۆزگهرتىۋىتىدۇ قىلغانلىرىنى

 ئىززهتكه خارلىقنى ، مۇكاپاتقا جازانى اللهمۇ ، ئۆزگهرتسه بىلهن ىشقىل ئىتائهت

  . بېرىدۇ ئايالندۇرۇپ

 بهرگهن اللهنىڭ يهنى (ئۆزگهرتمىگىچه ئهھۋالىنى ئۆزىنىڭ قهۋم بىر قانداق ھهر  «

 ئهھۋالىنى ئۇالرنىڭ الله) چۆممىگىچه گۇناھالرغا قىلىپ تۇزكورلۇق نىئمهتلىرىگه

 ھۆرمهتنى -ئىززهت ۋه خاتىرجهملىك ،نىئمهت بهرگهن ئۇالرغا لهال يهنى (ئۆزگهرتمهيدۇ

 ،بولسا) ئازابلىماقچى ياكى (قىلماقچى ھاالك قهۋمنى بىرهر الله، )تاشلىمايدۇ ئېلىپ

 ئىگىمۇ باشقا اللهدىن قىلىدىغان دهپئى ئازابنى ئۇالرغا ،بولمايدۇ تۇرغىلى قارشى ئۇنىڭغا

 دارۇننهدۋهتىل، 86- 85 ، كافى جهۋابۇل ئهل ، ىمقهيي ئىبنۇل ) ( 11 : رهئد(» .بولمايدۇ

 )1400 ھىجرى ، جهدىده
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 بهش قىلغان بايان بىز ، چۈشهندۈرۈشلىرى بۇ ) رهھىمهھۇلالھ ( قهييىمنىڭ ئىبنۇل

  . قويۇۋاتماقتا ئوتتۇرغا شهكىلده رۇشهن ئهڭ ئاساسنى

 « ؛ كېيىن چۈشهندۈرگهندىن مۇشۇنداق بىلهن ئىزنى اللهنىڭ ئاساسنى بهش

 مۇسۇلمانالر . سورىيااليمىز دهپ » ؟ئهھۋالدىمىز قانداق ئهجهبا بىزلهر بولغان مۇسۇلمان

 دۇنيانىڭ جهھهتتىن بايلىق دۆلهتلهر ياشاۋاتقان مۇسۇلمانالر . كۆپ مىلياردتىن بىر بۈگۈن

 دېڭىز مۇھىم ئهڭ . سوزۇلغان قهدهر غهرپكه شهرقتىن ۋه دۆلهتلىرى باي ئهڭ

 ئهھۋالدا نېمه مۇسۇلمان مىليارد بىر بۇ ئهجهبا. ئىگه رىغابوغۇزلى ۋه كېچىكلىرىگه

  ؟ قانداق ۋهزىنى ۋه ۋهزىيىتى ئۇالرنىڭ دۇنيادا ئهجهبا ؟تۇرىۋاتىدۇ

 قىلغان لهنهت ، ئۇرغان تامغىسىنى پهسلىك ۋه خارلىق ، قىلغان غهزهپ ئۇالرغا الله

 ئارتۇق ندىنمىليو يۈز ئهجهبا توپى يهھۇدى بىر ئاشمايدىغان مىليوندىن ئىككى

 ئهكسىچه ، دېمىدىم دۆلهتلىرىده مۇسۇلمانالرنىڭ ؟ بولغان مۇسهللهت قانداق مۇسۇلمانغا

  ؟ قۇرالغان دۆلهت بىر قانداقسىگه يۈرىكىده دۆلهتلىرىنىڭ مۇسۇلمان

 ئۇرۇش بىلهن دوستلىرى شهيتاننىڭ...«  : ئوقۇۋاتماقتىمىز شۇنى كىتابىدا اللهنىڭ

 نىسا( » .ئاجىزدۇر ھهقىقهتهن تهدبىرى شهيتاننىڭ، )ڭىسىلهريې ئۇالرنى سىلهر (قىلىڭالر

 :76(  

 ؛يهتكۈزهلمهيدۇ زهخمهت - زىيان ھېچقانداق باشقا بېرىشتىن ئازار سىلهرگه ئۇالر «

 ياردهم ئۇالرغا ئاندىن ،قاچىدۇ قىلىپ ئارقىسىنى سىلهرگه ،ئورۇشسا بىلهن سىلهر ئهگهر

  )111 : ئالئىمران( » .بېرىلمهيدۇ

 قاراپ ئارقىسىغا ،ئهلۋهتته ،ئۇرۇشسا) ھۇدهيبىيىده (بىلهن سىلهر كافىرالر هرئهگ «

 )22 : فهتىھ( » ...قاچاتتى

 ئهسلى. كېلىمىز دۇچ رېئاللىققا بىر بولغان ئهكسىچه دهل بۇنىڭ بۈگۈن ھالبۇكى

 ئازاپنى يامان ئهڭ مۇسۇلمانالرغا ،كافىرالر بولغان ھۆكۈمرانالردىن مۇرتهد ۋه كافىرالردىن

 ۋه توشقۇزىۋاتىدۇ تۈرمىلهرگه ، ئۆلتۈرىشىۋاتىدۇ ئهرلىرىنى مۇسۇلمانالرنىڭ. ىۋاتىدۇتېت

 ئېلىۋاتىدۇ ئهسىر ئاياللىرىنى مۇسۇلمانالرنىڭ . قىلىشىۋاتىدۇ يوق بىلهن ئىسكهنجىلهر

 رىزىقلىرىنى خهلقنىڭ . تېگىۋاتىدۇ ئىففىتىگه ئۇالرنىڭ تۈرمىلىرىده تاغۇتالرنىڭ ۋه

 ئىسالمدىن نهسىللهرنى ، ئۆزگهرتىش دىننى ، قىلىش تاالڭ- بۇالڭ بايلىقلىرىنى ، كېسىش

 ئهڭ قىلغان ئۇالر يېيىشىمۇ ئهخالقسىزلىقالرنى ۋه فىتنىلهرنى ئۈچۈن يېتىشتۈرۈش يىراق

 . ئىشالردىندۇر مهلۇملۇق

 خىزمهتلهرنىڭ توغرىسىدا ئىلىملهر ئىسالمى ھالهتته بىر دائىرىلىك كهڭرى ، بۈگۈن

 بولمايۋاتماقتا پايدىسى ھېچبىر خىزمهتلهرنىڭ بۇ ئهمما . ىمىزكۆرۈۋات ئىشلهنگهنلىكىنى

 بۇنىڭ . ئۆزگهرتهلمهيۋاتماقتا نهرسىنى ھېچبىر ئهھۋالىدىن نۆۋهتتىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ۋه
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 ۋه ئىلىمنىڭ بۇ چۈنكى. ئىبارهت بولمايۋاتقانلىقىدىن بهرىكىتىنىڭ ئىلىمنىڭ سهۋهبى

 ، رهھبهرلىك ؛ئهمهس ئېرىشىش رازىلىقىغا ڭاللهنى ، نىشانى خىزمهتلهرنىڭ قىلىنغان

 غالجىرلىشىپ ياكى قولالش ھهتتا ۋه يوشۇرۇش باتىللىرىنى پادىشاھالرنىڭ ، مهمۇرلۇق

 ئىمان. كۈچلهندۈرۈشتۇر ئىقتىدارلىرىنى كافىرالرنىڭ توشقۇزغان بىلهن پاسات تهرهپنى ھهر

 ئىسالمى بۈگۈن . ىرتىداس بۇنىڭ ئهلۋهتته ئهھلى ئىلىم قىلغان ئهمهل ياخشى ۋه ئېيتقان

 ، گېزىتلهر ، ماتېرىياللىرى نهشىر سىنلىق ۋه ئاۋازلىق ، كۆپلىكى نهشرىياتنىڭ

 بىلهن نامى ئىسالم ، ئۇنۋانالر ئاكادېمىك بېرىلگهن ھهقسىز ۋه ھهقلىق ، ژورنالالر

 ، ئېنستىتۇتالر ئىسالمى ، مۇسابىقىالر ، قۇرۇلتايالر ۋه كونفرىنسىيه تهشكىللهنگهن

 ، سالغىنىمىزدا نهزهر قىلىنغانالرغا نهشىر سهۋىيهدىن ھهر ۋه تېلېۋىزىيهلهر  ،رادىئوالر

 ئهمما. كۆرىمىز مهۋجۈتلىقىنى خىللىقنىڭ كۆپ ۋه كۆپلۈكنىڭ بىر كۆرۈلمىگهن ئوخشىشى

  . كېرهك سورىشىمىز كهلگهنلىكىنى ئېلىپ مهنپهئهت قانچىلىك ھهممىسىنىڭ بۇالرنىڭ

 تېما بۇ. توختىيالمايمىز ئۇزۇن ئۈستىده ۋهزىيهت تۇرىۋاتقان مۇسۇلمانالر يهرده بۇ

 مۇھهممهد دوكتور مهسىلهن . مهۋجۇت خىزمهتلهر ئۇزۇن تهييارالنغان مۇناسىۋهتلىك بىلهن

 قاراش كىتابىغا ئىسىملىك » ئىسالمى ئالهمىل ھادىرىل كىتابۇ « مىسرىنىڭ ئهل جهمىل

 بۈگۈنكى بىزنىڭ سنىڭئاسا بهش قىلغان بايان مهن پهقهت يهرده بۇ مهن . مۇمكىن

  : يهنى . قىلدىم مهقسهت بىلىشىنى مۇسۇلماننىڭ بىر ھهر ئاالقىسىنى بىلهن ئهھۋالىمىز

 ئهمهل ۋه ئىلىم ، سهۋهبى قېلىشىنىڭ مهھرۇم غهلبىدىن ۋه ياردهم مۇسۇلمانالرنىڭ

 ياردهم مۇئمىنلهرگه...«  ؛ تهئاال الله . ئىبارهت كهمتۈكلۈكتىن چوڭ ئىماندىكى بولۇپ

 نېمىشكه ۋهده بۇ بهرگهن الله . دېگهن ) 47 : رۇم( »  .بولدى تېگىشلىك بىزگه لىشقى

 بوشىشىپ) جىھادتىن(«  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله ؟ئهمهلىيلهشمهيدۇ ئۈچۈن بىز

 ئۈستۈنلىك ،بولساڭالر مۇئمىن ئهگهر ،قايغۇرماڭالر ئۈچۈن بولغانالر شېھىد ،قالماڭالر

 ئاساسالرنىڭ چۈشهندۈرگهن يۇقىرىدا بىز بۇ ) 139 : ئالئىمران( » .قازىنىسىلهر

  . ئۈچىنچىسى

 ۋه گۇناھلىرىمىز ، خارلىق ۋه چېچىلىش ، بۆلۈنۈش ، باال بۇ تۇرىۋاتقان ئىچىده بىز

  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله چۈنكى . بولغان سهۋهبلىك بىپهرۋالىقىمىز

 ئۇ ،يهتسه ۇسىبهتم بىر ھهرقانداق) مېلىڭالرغا ياكى جېنىڭالر يهنى (سىلهرگه «

 ئهپۇ گۇناھىڭالرنى نۇرغۇن الله ،بولىدۇ كهلگهن تۈپهيلىدىن گۇناھىڭالر قىلغان سىلهرنىڭ

 شۇرا( » ).ئىدىڭالر قۇتۇلماس ھېچ مۇسىبهتتىن ۋه باال ،بولسا قىلمايدىغان ئهپۇ (قىلىدۇ

 :30(  

 : ىسان( » ...ئۆزهڭدىندۇر) تۈپهيلىدىن قىلمىشلىرىڭ (يامانلىق يهتكهن ساڭا ...«

79 (  
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 تهرك  جىھادنى ، بولغىنى مۇھىم ئهڭ بهلكى ، بىرى گۇناھالردىن ۋه يامانلىق بۇ

 قىلىشقا تهرك بۇ ،بولغىنى يامان بهك قىلىشتىنمۇ تهرك جىھادنى . ئىبارهت قىلىشتىن

 بۇ . قىلىشتۇر ئهگرى ئېگىپ دهلىللهرنى شهرئى ئۈچۈن يوپۇق بۇ ۋه توقۇش يوپۇق

  . ئاساستۇر تۆتىنچى

 ئىچىده بىز ۋه قېلىشتىن مهھرۇم قوللىشىدىن ۋه قىلىشى ياردهم تهئاالنىڭ الله

 الله ھاياتىمىزنى ؛ يولى يىگانه قۇتۇلۇشنىڭ ھالىتىدىن خارلىق ۋه پهسلىك بۇ تۇرىۋاتقان

«  ؛ تهئاال الله چۈنكى. ئۆزگهرتىشتۇر ھالهتكه بىر كۆرىدىغان ياخشى ۋه بولىدىغان رازى

 بهرگهن اللهنىڭ يهنى (ئۆزگهرتمىگىچه ئهھۋالىنى ئۆزىنىڭ قهۋم بىر قانداق ھهر

 ئهھۋالىنى ئۇالرنىڭ الله) چۆممىگىچه گۇناھالرغا قىلىپ تۇزكورلۇق نىئمهتلىرىگه

 ھۆرمهتنى -ئىززهت ۋه خاتىرجهملىك ،نىئمهت بهرگهن ئۇالرغا الله يهنى (ئۆزگهرتمهيدۇ

  . ئاساستۇر بهشىنچى بولسا بۇ . دهۋاتماقتا ) 11 : رهئد( » )...تاشلىمايدۇ ئېلىپ

 بۈگۈن : دېيهلهيمىز مۇنۇالرنى ئاستىدا نۇرى سۆزلهنگهنلهرنىڭ قهدهر يهرگه بۇ

 ، ھهرىكهتلهر ۋه ئېقىمالر ئىسالمى قىلىۋاتقان خىزمهت ئۈچۈن مۇستهقىللىكى ئىسالمنىڭ

 جابه شهرتلهرنى بولغان زۆرۈر بولۇشى ئۈچۈن ئۈستۈنلۈك ۋه غهلبه ، ياردهم بېرىدىغان الله

  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله . ئهمهس كهلتۈرگهن

 ۋه كۇفرى (ئىنسانالر لېكىن ،قىلمايدۇ زۇلۇم قىلچه ئىنسانالرغا الله ،شۈبھسىزكى «

 )44 : يۇنۇس( » .قىلىدۇ زۇلۇم ئۆزلىرىگه) ئارقىلىق گۇناھ
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 ئېيى ئىسالھات ۋه غهلبه ؛ رامىزان
 مهقدىسى ئهل مۇھهممهد ئهبۇ

  

 ئۆتهڭلهرنى ئۈچۈن قىلىشى تهپهككۈر ۋه ئېلىشى نهسىھهت سهپىرىده ھايات قۇللىرىغا

 مهۋسۇمالرغا مۇبارهك ئالغان ئىچىگه ئۆز مۇكاپاتالرنى ۋه ساۋاب ھهسسىلهپ ، قىلغان بار

 كۈتىلىدىغان ئۈچۈن قىلىنىشى قوبۇل دۇئاالرنىڭ مهۋسۇمالرنى بۇ ۋه قىلغان نىسىپ

 ۋه ئېيتىپ ئىمان رامىزاندا كىم « ساالم ۋه ساالت . بولسۇن ھهمد قا الله قىلغان كۈنلهر

 گۇناھلىرى ئۆتكهنكى تۇتسا روزا كۈتۈپ دىن)ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ (الله پهقهت ساۋابىنى

 ، ئائىلىسىگه نىڭ)ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ(مۇھهممهد دېگهن »قىلىنىدۇ مهغفىرهت

  .بولسۇن ئهگىشىدىغانالرغا ئۇنىڭغا ىيامهتكىچهق ۋه ساھابىلىرىگه

 ،يېتهكچىدۇر ئىنسانالرغا قۇرئان ،باشلىدى بولۇشقا نازىل قۇرئان ئېيىدا رامىزان «

 سىلهردىن ،ئايهتلهردۇر روشهن ئايرىغۇچى ناھهقنى بىلهن ھهق ۋه قىلغۇچى ھىدايهت

 )185/بهقهره،2(»تۇتسۇن روزىسىنى رامىزان بولسا ھازىر ئېيىدا رامىزان كىمكى

 ۋه ياخشىلىق . تۇرىۋاتىمىز سايىسىده ئاينىڭ بىر سېخى ، مهۋسۇمنىڭ بىر ئۇلۇغ

  ...ئېيى فهتخ ۋه غهلبه ، فۇرقان ۋه قۇرئان ، بهرىكهت

 . كهچۈرۈلگهن باشتىن ۋهقهلهر كۆرۈلمىگهن ئوخشىشى تارىختا ئېيىدا رامىزان

 شهيتاننىڭ ... غازىتى بهدىر يۈكبۈ باشالنغان) ئىززىتىنىڭ ( يۈكسىلىشى مۇسۇلمانالرنىڭ

 ئايرىلىش بولغان تهرهپتىن ئهقىده ئارىسىدا دوستلىرى رهھماننىڭ بىلهن دوستلىرى

 بىرىدىن بىر رهۋىشته ئاپئاشكارا ئارقىلىق ھهرىكهت ئهمهلىي كېيىن ئهمهلىيلهشكهندىن

  ...كۈن ئايرىلغان

 ۋادىنىڭ ئۇالر ،ئىدىڭالر تهرىپىده يېقىن) مهدىنىگه (ۋادىنىڭ سىلهر ۋاقتىدا ئۆز «

 سىلهرنىڭ بولسا كارۋىنى سودا) قۇرهيشنىڭ. (ئىدى تهرىپىده يىراق) مهدىنىگه(

 سىلهر ،بولساڭالر ۋهدىلهشكهن) ئۇچرىشىشنى بىلهن مۇشرىكالر. (ئىدى تۆۋىنىڭالردا

 خىالپلىق بۇنىڭغا ئهلۋهتته) كۆرۈپ كۆپلۈكىنى مۇشرىكالرنىڭ ،ئازلىقىنى ئۆزۈڭالرنىڭ(

 ،ئهزىز مۇسۇلمانالرنى يهنى (ئىشنى تېگىشلىك بولۇشقا الله لېكىن ،تىڭالربوالت قىلغان

 بىلهن مۇشرىكالر بهدرىده سىلهرنى (ئۈچۈن ئاشۇرۇش ئهمهلگه) قىلىشنى خار مۇشرىكالرنى

 دهلىلنى روشهن بولىدىغانالرنىڭ ھاالك قىلىشى مۇنداق نىڭ الله). ئۇچراشتۇردى ۋهدىسىز

 ياشىشى ئاندىن كۆرۈپ دهلىلنى روشهن ىغانالرنىڭياشايد ،بولۇشى ھاالك ئاندىن كۆرۈپ
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 ،تۇرغۇچىدۇر ئاڭالپ ،ئهلۋهتته، )سۆزلىرىنى بهندىلىرىنىڭ (الله. ئىدى ئۈچۈن

 )42/ئهنفال،8(»تۇرغۇچىدۇر بىلىپ) نىيهتلىرىنى(

 كېچىسى بهشىنچى يىگىرمه ئېيىنىڭ رامىزان مۇبارهك ، يىلى ئىككىنچى ھىجرهتنىڭ

 ... كېلىشكهن يۈز يۈزمۇ ... نهيزه قوللىرىدا ئوغۇلالر ۋه تىالرئا ... كۈنى جۈمه بىر ۋه

 « ۋه ئۆرىگهن يۈز دۈشمهنلىرىدىن ، قىلىپ ئۈستۈن دوستلىرىنى ئۆز تهئاال الله كۈن ئۇ

 سانىڭالر (ئىدىڭالر كۈچسىز سىلهر ،ھالبۇكى ،قىلدى ئاتا نۇسرهت بهدرىده سىلهرگه الله

 يۈزىسىدىن قىلىش شۈكۈر نۇسرىتىگه بهرگهن هسىلهرگ نىڭ الله). ئىدى ئاز قورالىڭالر ۋه

 ئۈستۈنلىكىنى دوستلىرىنىڭ دهپ)123/ئىمران ئال،3(»قورقۇڭالر تىن الله

  ...كۈن مهھكهملهشتۈرگهن

 ئۆز تهئاالنىڭ الله . ئېيى رامىزان بىر يهنه ۋه يىلى سهككىزىنچى ھىجرهتنىڭ

 غهلبه بۇ ... كۈنى تخفه ئۇلۇغ قىلغان ئۈستۈن دىنىنى ، بېرىپ ياردهم دوستلىرىغا

 ئىنسانالر ۋه پاكىزاليدۇ مۇشرىكالردىن ۋه بۇتالردىن نىجىس ئۆيىنى مۇقهددهس ئارقىلىق

  .كىرىشىدۇ بولۇپ توپ -توپ دىنىغا نىڭ الله

... جۈمه كۈنلهردىن ۋه ئېيى رامىزان بىر مۇبارهك يهنه ... 658 يىلى ھىجرىيه

 قىلىشقا ئۇرۇش بىلهن مۇڭغۇلالر قىداباشچىلى نىڭ”قۇتۇز “قۇماندان غالىب مۇسۇلمانالر

 دۆلىتى ئىسالم ، يېقىتقان خىالفهتنى ، قىلغان ھۇجۇم دۆلىتىگه مۇسۇلمانالرنىڭ .باشاليدۇ

 ۋه قىلىۋالغان ئىشغال زېمىنلىرىنى مۇسۇلمانالرنىڭ ، كىرىشكهن قىلىشقا ئۇرۇش بىلهن

 ئۈممهتنى بۇ) الۋهتهئا سۇبھانهھۇ (الله ۋه ... مۇڭغۇلالر قىلغان پارچه-پارچه ئۇالرنى

 ، ئۈچۈن خاتىرلىشى كۈنلىرىنى ئهسلىدىكى ۋه شهرهپلىك ، ئېرىشتۈرۈش قايتا ئىززىتىگه

 – ئهين “قوشۇن ئىككى . قىلىدۇ ئاتا قۇمانداننى جهسۇر ۋه جهڭگىۋار ، قهھرىمان بۇ

 مۇنبهرده خاتىبالر ...چىقىدۇ شامال ... ئۇچرىشىدۇ يهرده دېيىلىدىغان ”جالۇت

 . بولىدۇ يوق بولۇپ ھاالك كافىرالر ... مۇسۇلمانالرنىڭ غهلبه ۋه ... ئادادۇ كىشىلهر...

  .بولسۇن شۈكۈرلهر اللهقا بولغان رهببى ئالهملهرنىڭ

 داۋامالشتۇرىدىغان قىلىشنى بايان ئهگهر . تامچىسىدهكتۇر دېڭىزنىڭ ، مىسالالر بۇ

 نهچچىلىگهن نكهلتۈرگه قولغان ئېيىدا رامىزان مۇسۇلمانالر بۇيان تارىختىن بولساق

  .قالىدۇ يېتىشمهي بهتلهر بۇنىڭغا . تاپىمىز غهلبىلهرنى

 قىلغىنىدا زىيارهت ھهربىر بىزنى ئېيى رامىزان مۇبارهك ، كۈنلهرنى ئۇلۇغ بۇ بىز

 يۈز ئارىسىدا مۇسۇلمانالر ؛ كۈنلىرىمىزده بۇ كهچۈرىۋاتقان باشتىن ، ئهسلهيمىزكى

 ، ئاستىدا زوراۋانلىقى تاغۇتالرنىڭ ، فىرالرنىڭكا ، كۆلهڭگىسىده قۇللۇقنىڭ بېرىۋاتقان

 يولىدىكى ئېرىشىش قايتا كۈنلهرگه بۇ ۋه سېغىنىشىمىز بولغان كۈنلىرىمىزگه شانلىق

  .ئارتسۇن تىرىشچانلىقىمىز
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 باشچىلىقىدا سهلبلهر ئهھلى ئامرىكىلىق ، بىزگه ئاي مۇبارهك بۇ ، يىل بۇ

 بىرلىشىپ تاغۇتالر پۈتۈن دۇنيادىكى رشىقا مۇجاھىدالرغا ۋه مۇسۇلمانالرغا ، ئىسالمغا

 ... كېلىۋاتىدۇ ئارقىسىدىن يىلنىڭ بىر ئۆتكهنكى كېيىن ئۇرۇشىدىن دۇنيا بارغان ئېلىپ

 قانداق بۇنىڭغا دۈشمهنلىرى ئىسالم مهيلى ... ئۇرۇشى دۇنيا قارشى ئىسالمغا ! شۇنداق

 ھهممه بۇ ، سۇنسىمۇ قىياپىتىده ئۇرۇشى تېرورلۇق ۋه قويۇشسىمۇ ئىسىمالرنى

 كېلىشىچه قولىدىن يولىدا بۇ . ھهقىقهت بىر بولغان كېرهك ئېيتىشى مۇسۇلمانالرنىڭ

  .پهرىز مۇسۇلمانالرغا پۈتۈن ، قىلىش ئۇرۇش بىلهن دۈشمهنلىرى اللهنىڭ

 قورال كېلىشىچه قولۇڭالردىن ،ئۈچۈن) قىلىش ئۇرۇش بىلهن (دۈشمهنلىرىڭالر «

 ئۆزۈڭالرنىڭ ،دۈشمىنىنى نىڭ الله ،هنبىل بۇنىڭ ،تهييارالڭالر ئېتى جهڭ ،كۈچى

 سىلهر ئۇالرنى ، قورقۇتىسىلهر دۈشمهنلهرنى باشقا ئۇالردىن ۋه دۈشمىنىڭالرنى

 بولسا نېمه مهيلى قىلغىنىڭالر سهرپ يولىدا الله سىلهرنىڭ ،تونۇيدۇ الله ،تونۇمايسىلهر

 بۇ يهنى (قىلىنمايدۇ زۇلۇم سىلهرگه ،بېرىلىدۇ تولۇق ساۋابى ئۇنىڭ سىلهرگه ،بولسۇن

 )60/ئهنفال،8(»)كېمهيتىلمهيدۇ نهرسه ھېچ ساۋابتىن

 الله. جازااليدۇ بىلهن قولۇڭالر سىلهرنىڭ ئۇالرنى الله ،ئېچىڭالر ئۇرۇش ئۇالرغا «

 ئۈستۈن دىنىنى ئىسالم. (قىلىدۇ غالىب ئۈستىدىن ئۇالر سىلهرنى الله ،قىلىدۇ خار ئۇالرنى

) تهسهللى يهنى (شىپالىق ىگهكۆڭل قهۋمنىڭ مۆمىن) جازاالپ كاپىرالرنى ،قىلىپ

 )14/تهۋبه،9(»بېرىدۇ

 قىلىڭالر ئۇرۇش بىلهن كاپىرالر جايدىكى يېقىن ئۆزۈڭالرغا سىلهر! مۆمىنلهر ئى «

 كۇففارالرنى ئهتراپىڭالردىكى بىلهن ئالدى ،ئۈچۈن بولماسلىق خهتهر سىلهرگه يهنى(

 قول قاتتىق الرغائۇ ئۈستىده ئۇرۇش يهنى (قىلسۇن ھېس ئۇالر سىلهرنى، )ئۇجۇقتۇرۇڭالر

 بىللىدۇر بىلهن تهقۋادارالر الله ،بىلىڭالركى، )ئاغرىمىسۇن ئىچىڭالر ئۇالرغا ، بۇلۇڭالر

 )123/تهۋبه،9(»)مهدهتكاردۇر تهقۋادارالرغا الله يهنى(

 قهدهر بولغانغا ئۈچۈن الله پۈتۈنلهي دىن يوقىلىپ فىتنه بىرلىكته بىلهن بۇنىڭ

 ساناقسىز ، ئايهت نۇرغۇن قىلغان پهرىز نالرغامۇسۇلما قىلىشنى ئۇرۇش بىلهن كافىرالر

 ئايرىم بولغان) ئۇرۇش( قىتال ئىسمى كىتابىدا نىڭ الله ھهتتا . مهۋجۇت شهرىفلهر ھهدىس

  :دهيدۇ مۇنداق سۈرىده بۇ تهئاال الله . بار سۈره بىر

) قىلىنغان ئهمرى جىھاد (نېمىشقا«): يۈزىسىدىن قىلىش تهلهپ جىھادنى (مۆمىنلهر«

 نازىل سۈره ئېنىق قىلىنغان زىكرى جىھاد ،دهيدۇ »؟قىلىنمىدى نازىل سۈره بىرهر

 ئۆلۈمدىن (ئالدىدا ئۆلۈم ساڭا) مۇناپىقالرنىڭ يهنى (بارالر كېسهل دىللىرىدا ،قىلىنغاندا

!) مۇھهممهد ئى (،كۆرىسهن قاراۋاتقانلىقىنى ئادهمدهك كهتكهن ئايلىنىپ) قورقۇپ
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 ياخشى ئهلۋهتته ئۈچۈن ئۇالر قىلىشى سۆز چىرايلىق ۋه قىلىشى ئىتائهت) ساڭا ئۇالرنىڭ(

 )20/مۇھهممهد، 47(»ئىدى

 مۇسۇلمانالرنىڭ بىرسىنىڭ ھهرقانداق . بىرى پهرىزلىرىدىن قهتئىي دىننىڭ بۇپهرز

 ئىگه كۈچكه ( قالدۇرۇشى ئارىدىن ياكى قىلىشى بىكار پهرزنى بۇ بولغان بار دىنىدا

 ئېيتىپ ئىمان رهۋىشته مۇشۇنداق بۇنىڭغا  .ئهمهس مۇمكىن ) سانىشى دهپ ئهمهس

 ئهگهر . دېگهنلىك يېشىۋهتتى ئارغامچىسىنى ئىسالم بوينىدىكى كىشى بولمىغان تهسلىم

  !بوالاليدۇ دىندىن بىر قانداق ھهر باشقا ياكى مۇرتهد ، خىرىستىيان ، يهھۇدى خالىسا

 ۋهزىيهتنى بۇ ئاتاشقان دهپ تېرورىزم ئىتتىپاقداشلىرىنىڭ ۋه ئامېرىكا بۈگۈن

 ئۇنىڭ ، ئىسالمغا ئهسلىده ئۇرۇشنىڭ بۇ ، بولسا ئاڭقىرىدىغان توغرا ئهگهر مۇسۇلمانالر

 بۇ . كۆرۈشىدۇ ئىكهنلىكىنى ئۇرۇش بىر قارىتىلغان ھۆكۈملىرىگه ۋه بۇيرۇقلىرىغا

 بىلهن كهسكىنلىك بولسا ئاتىغانالر دهپ ئۇرۇش بىر قارىتىلغان تېرورىستالرغا ئۇرۇشنى

 ئىتتىپاقداشلىرى ۋه شىتاتلىرى قوشما ئامېرىكا . ئهمهس لمانالرمۇسۇ مۇجاھىد

 مهشغۇل بىلهن گهپلهر قۇرۇق ۋه ئۇخالتماقچى مۇسۇلمانالرنى ئارقىلىق قىلىش مۇشۇنداق

 الله ، قارىشى ئېتىبارسىز ۋهزىيهتكه بۇ مۇسۇلمانالرنىڭ ئهسلىسى ئىشنىڭ . قىلماقچى

 غهپلهتتىن مۇسۇلمان . مهسلىكىدۇركۆڭۈلشى پهرزلهرگه ۋه ئايرىلىشى دىنىدىن نىڭ

 ئېسىگه دهرھال مهسئۇلىيهتلهرنى بولغان زۆرۈر قىلىشى ئادا ، قايتقان دىنىغا ، ئويغانغان

 دۈشمهنلهرنىڭ مۇسۇلمانالر مۇشۇنداق مانا ... چاغدا ئاتالنغان خىزمهتكه ئېلىپ

 لغانبو كېرهك قىلىنىشى يوق دهرھال ۋه ئويغانغان ئۇيقۇسىدىن غهپلهت نهزىرىده

 تاغۇت غهربتىكى ۋه شهرق ئۇنىڭ ۋه ئامېرىكا كۈنىمىزده . مۇسۇلمانالردۇر

 ئىمان قۇرئانغا ، باغالنغان ئىسالمغا ، بىلهن كۈچلهر كافىر بولغان ئىتتىپاقداشلىرى

  .بۇ مانا قىياپىتى ئهسلى ئۇرۇشنىڭ كهلگهن مهيدانغا ئارىسىدا مۇسۇلمانالر ئېيتقان

 . كۈنلهردۇر ئاخىرقى ئايرىلغان قىسىمغا ئىككى ئادىمىزات ، كۈنلهر بۇ شۇنداق

 ئۇالرنى ۋه ئاچىدۇ سهھىپىلهرنى يېڭى مۇسۇلمانالرغا تهئاال الله كۈنلهرده بۇ ئىنشائالالھ

  .قۇتۇلدۇرىدۇ ۋهزىيهتتىن باغالنغان قوللىرى – پۇت

 ياردهم دىنىگه ۋه قىلماسلىقى كۈرهش ئۈچۈن دىنى مۇسۇلماننىڭ بىر زاماندا بۇ

  .ئهمهس جائىز ھهرگىز تۇرۇۋېلىشى مهۋقهده سهلبى دائىشى بېرىش

 ۋه ئاسمانالرنىڭ ،قىلمايسىلهر سهرپ) مال ـ پۇل (يولىدا نىڭ الله سىلهر نېمىشقا «

 ـ پۇل ئىلگىرى قىلىنىشتىن پهتھى مهككه سىلهردىن ،خاستۇر قا الله مىراسى زېمىننىڭ

 ئۇرۇشقانالر) بىلهن دۈشمهنلهر تۇرۇپ بىرلىكته بىلهن رهسۇلۇلالھ (ۋه قىلغانالر سهرپ مال

 بىرى ـ بىر (ئۇرۇشقانالر ۋه قىلغانالر نهپىقه) مال ـ پۇل كېيىن قىلنغاندىن پهتھى مهككه(

 كېيىن) قىلىنغاندىن پهتھى مهككه (دهرىجىسى شۇالرنىڭ ئهنه ،ئهمهس باراۋهر) بىلهن
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 الله بىرىگه ھهر) ئۇالرنىڭ (،چوڭدۇر) دهرىجىسىدىن (ئۇرۇشقانالرنىڭ ۋه قىلىنغان نهپىقه

 )10/ھهدىد،57(»خهۋهرداردۇر ئىشىڭالردىن قىلىۋاتقان سىلهرنىڭ الله. قىلدى ۋهده جهننهتنى

 ئۇالرغا ، ئېلىشى ئورنىنى ئۆز سېپىدىن بهرگهنلهر ياردهم دىنغا مۇسۇلمانالر پۈتۈن

 كۆره پهرزلىرىگه قاراتقان ئۆزىگه دىننىڭ كۈتكهنلىرىنى ۋه پائالىيهتلىرىنى ، قوشۇلىشى

 چۈنكى. كېرهك تىرىشىشى بىلهن مېلى بىلهن جىنى ئۈچۈن دىنى ، مهلىيلهشتۈرۈشىئه

 تاختىسى نىشان ئۈچۈن دۈشمهنلهر – قىلمىسۇن قوبۇل ياكى قىلسۇن قوبۇل – دىنى ئۇنىڭ

  .ۋهزىيهتتىدۇر بولغان

  ،بهرمىگهن تارتىشىپ ئهلهملىرىنى ، ئۇرۇشكى بىر شۇنداق بۇ“

 ” .ۇرقىلىدىغاند پۇشايمان كېيىنچه

 ساختا كهچۈرگهن باشتىن ئىلگىرى ئىچىده ئاي بۇ ،ئېيىنى رامىزان مۇسۇلمانالر

 ،ئۈچۈن تىرىشىش يۈزلىنىشىده ئېرىشىش قايتا ئىززهتكه ، غهلبىلهرگه ھهقىقىي بولمىغان

 مۇھىم ۋه قىلىش پىالن ،رهتلهش سهپلهرنى ،كهچۈرۈش كۆزدىن قايتا ئىشالرنى قىلىنىدىغان

 .كېرهك بىلىشى دهپ پۇرسهت بىر ئۈچۈن تۈزۈش جهدىۋېلىنى ئىشالرنىڭ

 ئىشلهش ۋه جىھاد ،فهتخ نهزىرىده سالىھالرنىڭ ئىلگىرىكى بىزدىن ،ئاي مۇبارهك بۇ

 قالماسلىقى بولۇپ زىيارهتچىدهك بىرهر قانداق ھهر نهزىرىمىزده بىزنىڭ بولغىنىدهك ئېيى

 ئۈستۈن تېخىمۇ ايالردىنئ باشقا ئۇنى ئالالھ. ئېيى ياخشىلىق ۋه ئىتائهت ئاي بۇ. كېرهك

 مهغفىرهت خاتالىقالرنىڭ ۋه گۇناھالرنىڭ نامازنى ۋه روزا تۇتۇلغان ئۇنىڭدا. قىلغان

 ئۆزىنى ئايدا بۇ قۇلالر. قىلغان سهۋهب بىر ئۈچۈن قۇتۇلۇش جهھهننهمدىن ۋه قىلىنىشى

 مۇنداق تهئاال ئالالھۇ. بولۇشىدۇ تهقۋادار ۋه كۆپهيتىدۇ ئىشالرنى خهيرلىك ،تهكشۈرىدۇ

  :دهيدۇ

 ئىلگىرىكىلهرگه  سىلهردىن ،ئۈچۈن ساقلىنىشىڭالر) گۇناھالردىن! (مۇئمىنلهر ئى «

 پهرز) رامىزانروزىسى (سىلهرگىمۇ ،قىلىنغاندهك پهرز روزا) ئۈممهتلهرگه ئىلگىرىكى يهنى(

  )183: بهقهره ( »قىلىندى

 ۋه ساقلىنىش بۇيرىغىنىدهك تهئاالنىڭ ئالالھۇ ھېكمهت ئۇلۇغ ئايدىكى بۇ

 .ئېرىشىشتۇر هقۋادارلىققات

 . »ئۈچۈن ساقلىنىشىڭالر ) گۇناھالردىن(«

 ئۇنى ،كهلتۈرگهيسىلهر بهجا ھوقۇقىنى ۋه قورققايسىلهر ئالالھتىن ، ئۈمىدكى

 راستتىن يولدا بۇ ،ئهمىلىيلهشتۈرگهيسىلهر تهۋھىدنى ۋه قىلغايسىلهر تهنزىھ شېرىكتىن

 .قىلغايسىلهر جىھاد



 تهۋھىد ۋه دهۋهت مۇنبىرى
 

www.jennetyoli.com 121 

 تېخىمۇ ئۇنىڭغا،قاچقايسىلهر غهزىپىدىن ئۇنىڭ ،سىلهرقورققاي ئالالھتىن ،ئۈمىدكى

 تهقۋالىق. ياپقايسىلهر بىلهن لىباسى تهقۋالىق ئهيىبلىرىڭالرنى ،قىلغايسىلهر ئىتائهت بهك

 ...بۇ مانا خهيرىلىكى ئهڭ...لىباسى

 ،بولسا كىيمىگهن لىباسى تهقۋالىق كىشى گهر «

 .يالىڭاچتۇر ھهم بولسىمۇ كىيىنگهن

 .ئىتائهتتۇر رهببىگه ئاالھىدىلىكى مۇھىم ئهڭ كىشىنىڭ

 ».يوقتۇر ياخشىلىق قىلغاندا ئىتائهت تۇرۇپ بولۇپ ئاسىي ئالالھقا

 ئهي« : ئۇبهي. سورىدى دهپ»  ؟ نېمه دېگهن تهقۋالىق « كهئبتىن بىن ئۇبهي ،ئۆمهر

 ئۆمهر ھهزرىتى. دېدى »؟باققانمىدىڭ مېڭىپ يولدا تېكهنلىك سهن! ئهمىرى مۇئمىنلهرنىڭ

 دهپ »؟قىلدىڭ قانداق مېڭىۋېتىپ يولدا تىكهنلىك « ئۇبهي دېگهنده » شۇنداق «

 سانجىلىپ ماڭا تىكهنلهرنىڭ ۋه يىغدىم كىيمىمنى « ئۆمهر ھهزرىتى. سورىدى

 »مۇشۇ دېگهن تهقۋالىق مانا « ئۇبهي قارىتا بۇنىڭ. دېدى»تىرىشتىم ئۈچۈن كهتمهسلىكى

 .بهردى جاۋاب دهپ

 دىققهت قارشى خاتالىقالرغا ۋه گۇناھالرغا،فىتنىلهرگه ڭمۇسۇلماننى ؛تهقۋالىق

 ئادا ھوقۇقىنى ئۇنىڭ ،ساقلىنىشى قىلىشتىن خىالپلىق ئهمىرلىرىگه ئالالھنىڭ ،قىلىشى

 ئۈستىدىكى يول ۋه قېچىشى قويۇشتىن قىلىپ سادىر كهمچىللىك ياكى قېلىشتىن قىاللماي

 .تىرىشىشىدۇر قلىنىشقاسا تىكهنلهردىن گۇناھالردهك بۈيۈك ،شهھۋهت،فىتنه،شۈبھه

«  : دهيدۇ مۇنداق مۇناسىۋهتلىك بىلهن تهقۋالىق ) ئهنھۇ رهزىيهلالھۇ ( ئهلى ھهزرىتى

 ۋه قىلىش قانائهت ئازغا ،قىلىش ئىبادهت بىلهن تهۋازۇ ،قورقۇش ئالالھتىن تهقۋالىق

 ».قىلىشتۇر تهييارلىق ئۆلۈمگه

. ئېيتىشقان سۆزلهرنى ىغانئوخش بۇنىڭغا ھهققىده تهقۋالىق بهزىلىرىمۇ سهلهفتىن

 تاتلىق يوق تهڭدىشى ..ئوخشاش ،قىلىشقان گهپ ئۈستىده تهرز ئوخشاش ھهممىسى

 .تۆكۈلگهن جايغا ئهسلىدىكى تۇغۇلۇپ مهنبهدىن

 تىرىشىشى ئۈچۈن يېڭىالش ئىمانلىرىنى ئايدا مۇبارهك بۇ ،مۇسۇلمانالر پۈتۈن

 مۇھاپىزهت ئۆزىنى ۇسۇلماننىڭم قارشى تواقلىرىغا كافىرالرنىڭ ،ئىمان چۈنكى. كېرهك

 ،ئورۇنىشى تهقۋالىققا ئايدا بۇ كىشى مۇسۇلمان. قۇرالىدۇر تۇنجى بولغان مۇمكىن قىلىشى

 تهسىر پائالىيهتلىرىگه ۋه ھاياتىغا ،سهمرىشى بولۇشىچه بىلهن زىكىر ۋه روزا ،ناماز

 قايتىدىن ىنىئارزۇس بولۇش ياردهمچىلىرىدىن دىننىڭ ئارقىلىق تهۋبه بىر كۆرسىتىدىغان

 .كېرهك جانالندۇرۇشى



 تهۋھىد ۋه دهۋهت مۇنبىرى
 

www.jennetyoli.com 122 

 مهجبۇرىيهتلىرىنى قارىتا دىنىغا ئۈچۈن ئۆلىما ۋه ئهھلى ئىلىم ،ئاي مۇبارهك بۇ

 تهييار بۇيرۇقىغا رهھبهرلهرنىڭ،دىننى ،كۆرۈشى قىلغانلىقىنى ئادا كهمچىل قانداق

 نئىزاھالشتى رهۋىشته بولىدىغان پايدىسىغا تاغۇتالرنىڭ ئۇنى ،كېچىش ۋاز قىلىشتىن

 ۋاز ئېلىشتىن ئۈستىگه ئىشلىرىنى رهھبهرلهرنىڭ. پۇرسهتتۇر بىر ئۈچۈن بولۇشى يىراق

. كېرهك قىلىشى تهۋبه ۋه بۆلۈشى كۆڭۈل مۇسۇلمانالرغا مهقامدا تۇرىۋاتقان ئۆزى ،كېچىشى

 .كېرهك ئاگاھالندۇرۇشى قېلىشتىن ئالدىنىپ مۇسۇلمانالرنىمۇ

 ) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( الھتىنرهسۇلۇل ) ئهنھۇ رهزىيهلالھۇ ( ھۇرهيره ئهبۇ

 بىلهن سۆز يالغان ۋه سۆزلهشنى يالغان تۇرۇپ روزىدار كىمكى« : قىلىدۇ رىۋايهت مۇنداق

 روزىسىغا تۇتقان ، ئىچمهي سۇ ،يېمهي تاماق ئۇنىڭ،قىلمايدىكهن تهرك قىلىشنى ئىش

 ».ئهمهس مۇھتاج تهئاال ئالالھۇ

 تهقۋالىقلىرىنى ۋه دهۋهتلىرىنى ، رىنىكهمچىلىكلى ئۈچۈن دهۋهتچىلهر ئاي بۇ

 ،بوھتان ،پاكىزلىشى شۈبھلهرنى دهۋىتىدىكى ئايدا بۇ. پۇرسهت بىر ئۈچۈن تهكشۈرۈشى

 نهرسىلهرنى بولىدىغان پۇتلىكاشاڭ مۇجاھىدالرغا ۋه جىھادقا قاتارلىق تېرىش گهپ

 .كېرهك ئايرىۋېتىشى دهۋىتىدىن

 تهرك قىلىشنى ئىش بىلهن سۆز يالغان هۋ سۆزلهشنى يالغان تۇرۇپ روزىدار كىمكى «

 مۇھتاج تهئاال ئالالھۇ روزىسىغا تۇتقان ، ئىچمهي سۇ ،يېمهي تاماق ئۇنىڭ،قىلمايدىكهن

 ».ئهمهس

 ھهر دۇنيانىڭ ئۈچۈن بايالر مۇسۇلمان ياشاۋاتقان ئىچىده باياشاتچىلىق ئاي بۇ

 كهچۈرۈشى دىنكۆز مهسئۇلىيىتىنى بولغان قېرىنداشلىرىغا مۇجاھىد تهرهپلىرىدىكى

 بىلهن جان ،جىھاد قىلىنىدىغان بىلهن مال چۈنكى. پۇرسهتتۇر بىر نۇقتىسىدىن

 قېيىنچىلىقتا ،ئارقىلىق ئاچلىق تارتقان روزىدا. قېرىندىشى جىھادنىڭ قىلىنىدىغان

. ئالىدۇ ئېسىگه ئېزىلگهنلهرنى ۋه مىسكىنلهرنى ،پېقىرالرنى ،قالغانالرنى

 تهرهپلىرىده قايسى ھهر دۇنيانىڭ ۋه...ئهسىرلهر...مهھكۇمالر...ئايالالر...ئهرلهر

 ھهقىقهتهن ئهگهر ئهلۋهتتىكى...قىلىنغانالر نهزهربهنت تهرىپىدىن دۈشمهنلىرى ئالالھنىڭ

 قايغۇلىرى ،قىلىدۇ ھىس پاالكهتنى كهلگهن بېشىغا ئۇالرنىڭ ،بولۇشسا مۇئمىنلهردىن

 مۇھىم سۇلمانالرنىمۇ. تارتىشىدۇ تهڭ ئهندىشىلىرىنى ،بولىدۇ قايغۇداش بىلهن

 ۋه مۇھهببهت ،سۆيگۈ بولغان بىرىگه بىر مۇسۇلمانالر. ئهمهس ئۇالردىن ،بىلمىگهن

 ،قېيىنچىلىق بىرهر بىرى قانداق ھهر ئهزاالردىن. ئوخشايدۇ تهنگه بىر يالغۇز مهرھهمهتته

 بۇ. تارتىشىدۇ تهڭ ئهلىمىنى بۇ ئۇنىڭ ئهزاالر ھهممه باشقا قىلغىنىدا ھىس ئهلهم

 ئىگه ئائىلىلىرىگه ،قىلىش دۇئا ئۇالرغا. بولىدۇ بىلهن ئېلىش ئېسىگه ىمۇھتاجالرن

 بهرگهن ئالالھنىڭ،كۆرسىتىش شهپقهت ،قىلىش مهرھهمهت پهرزهنتلىرىگه ،بولۇش
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 دهرتلىرىنى ۋه ئوڭۇشسىزلىقلىرىنى ،بولۇش بهھرىمهن تهڭ بىلهن ئۇالر نېئمهتلىرىدىن

 .بولىدۇ ئارقىلىق تىرىشىش ئۈچۈن يېنىكلىتىش

 سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ«  : دېگهن مۇنداق) ئهنھۇ رهزىيهلالھۇ ( ئابباس بنىئى

 بىلهن جىبرىئىل ئېيىدا رامىزان بولۇپمۇ. ئىدى كهڭ بهك قولى نىڭ )ۋهسهللهم ئهلهيھى

 رامىزاندا ئهلهيھىسساالم جىبرىئىل. كېتهتتى سېخىيلىشىپ تېخىمۇ چاغلىرىدا ئۇچراشقان

 ئۇنىڭغا ئۇچرىشىپ بىلهن ) ۋهسهللهم ئهلهيھى لالھۇسهلله ( رهسۇلۇلالھ كىچىسى ھهر

 چاغالردا ئۇچراشقان بىلهن ئهلهيھىسساالم جىبرىئىل. بېرهتتى تهلىم كهرىمدىن قۇرئان

 ئېلىپ بۇلۇتنى يامغۇرلۇق ئىشالردا خهيرىلىك ) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ

 ».ئىدى ئومۇمىي ۋه تېز شامالدىنمۇ كهلگهن

. كېرهك تهكشۈرۈشى بىنائهن قۇرئانغا ئۆزلىرىنى مۇسۇلمانالر سايىسىده پۇرسهت بۇ

 .ئېيىدۇر قۇرئان ،رامىزان چۈنكى

 ،يېتهكچىدۇر ئنسانالرغا قۇرئان ،باشلىدى بۇلۇشقا نازىل قۇرئان ئېيىدا رامىزان«

 ».ئايهتلهردۇر روشهن ئايرىغۇچى ناھهقنى بىلهن ھهق ۋه قىلغۇچى ھىدايهت

 مۇنداق بولسا قىلغانالرنى تهرك كىتابىنى تهئاال ئالالھۇ مۇقابىلىسىده بۇنىڭ

 :ئهيىبلهيدۇ

قۇرئاننى  بۇ قهۋمىم مېنىڭ ،شۈبھىسىزكى! پهرۋهردىگارىم ئى”: ئېيتتى پهيغهمبهر«

 ».“قويدى قىلىپ شالندۇقتا

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھالدا ئومۇمىي ،بولسا ياخشىسى ئهڭ يۈزلىنىشنىڭ قۇرئانغا

 ئۇنىڭ ،تهدبىقالش ئۇنى ھۆكۈملىرىده ،مۇناسىۋهتلىرىده ، سىياسهتلىرىده ،ھاياتىدا

 .قىلىشتۇر مۇراجىئهت قانۇنلىرىغا ۋه ھۆكۈملىرىگه

 ۋه پاراغهت – راھهت زېمىندا ۋاقىتتا ئهينى پۇرسىتى بهرگهن ئاينىڭ مۇبارهك بۇ

 ئۆزلىرىنى. ۋهسىلىسىدۇر تهكشۈرۈش ئۆزلىرىنى ئۈچۈنمۇ ياشاۋاتقانالر ئىچىده كهڭچىلىك

 ھازىرلىشى بېرىشكه بهرداشلىق مۇشهققهتلهرگه ۋه قېيىنچىلىق يولىدىكى دىن ، اجىھادق

 بىر ئۈگىنىدىغان سهبىرنى ۋه ئىراده مۇسۇلمانغا ئاينى بۇ تهئاال ئالالھۇ چۈنكى. كېرهك

 ،بېرىشنى بهرداشلىق قېيىنچىلىقالرغا ئايدا بۇ مۇسۇلمان. بهرگهن قىلىپ مهكتهپ

. ئېرىشىلمهيدۇ بىلهن نېئمهت نېئمهتكه چۈنكى. ىدۇئۈگىن قىلىشنى تهرك نېئمهتلهرنى

 ياردهم دىنىغا ئالالھنىڭ. الزىم قىلىشى تهرك راھهتنى ئاۋۋال كىشى قىلغان ئارزۇ راھهتنى

 .ئىشىدۇر سهبىر ۋه غهيرهت ،جىددىيهت ؛بېرىش
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 سهمىمىي ،روزا تۇتۇلغان كۆزلهپ ئالالھتىن ساۋابىنى ،ئېيى رامىزان ئاخىردا

 بولۇش ئىجابهت دۇئانىڭ بىر بولغان تولۇق شۈبھىسىز بىلهن بهتهۋ ۋه يۈزلىنىش

 :دهيدۇ مۇنداق ئاخىرىدا ئايىتىنىڭ روزا )ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( ئالالھ. مهۋسۇمىدۇر

 مهن، )ئېيتقىنكى ئۇالرغا (سورىسا توغرىلىق مهن سهندىن بهندىلىرىم مېنىڭ «

 ماڭا، )تۇرىمهن بىلىپ زلىرىنىسۆ ،ئهھۋالىنى ئۇالرنىڭ يهنى (يېقىنمهن ھهقىقهتهنئۇالرغا

 تېپىش يول توغرا ئۇالر ،قىلىمهن ئىجابهت دۇئاسىنى قىلغۇچىنىڭ دۇئا مهن ،قىلسا دۇئا

 بىلهن ئىمان ھهمىشه يهنى (ئېيتسۇن ئىمان ماڭا ۋه قىلسۇن دهۋىتىمنىقوبۇل مېنىڭ ئۈچۈن

  )186: بهقهره( » ).بولسۇن

 ۋه قېرىنداشلىرىڭالر دهۋهتچى الردادۇئايىڭ قىلغان ئۈچۈن ئائىلهڭالر ۋه ئۆزۈڭالر

 ،دۇئادۇر زېمىن مهۋسۇمدا ئۇلۇغ مۇبارهك بۇ. قىلماڭالر بىخىللىق ئۈچۈن مۇجاھىدالر

 ،بولۇشى ھاالك كافىرالرنىڭ ،قىلىشى غهلبه مۇسۇلمانالرنىڭ...دۇئادۇر ئاسمان

 قىلىنىشى ئازاد ئهسىرلهرنىڭ ،قۇتۇلۇشى ئېزىلگهنلهرنىڭ ،بولۇشى خار مۇشرىكالرنىڭ

 ئهڭ ئۈستۈڭالردىكى سىلهرنىڭ قېرىنداشلىرىڭالرنىڭ بۇ. قىلىڭالر دۇئا داۋاملىق ۈنئۈچ

 نه ئاجىرسۇن نه بىرىدىن بىر. قېرىندىشى مۇسۇلماننىڭ ، مۇسۇلمان. ھهققى كىچىك

 بىلهن دۇئا ،بولساڭالر ئاجىز قىلىشتىن ياردهم بىلهن كۈچ ۋه قۇرال ئهگهر. ئايرىلسۇن

 .قۇرالدۇر ئۇلۇغ ئهڭ دۇئا قىلىڭالركى ياردهم اقېرىنداشلىرىڭالرغ ۋه دىنىڭالرغا

 سېنىڭ ،ئېرىشىشىنى ئىززهتكه دوستلىرىڭنىڭ سېنىڭ ،ئۈممهتكه بۇ ! ئالالھىم

 توپتۇغرا قىلىنىدىغان ھۆكۈم بىلهن كىتابىڭ سېنىڭ ،بولغىنىنى خار دۈشمهنلىرىڭنىڭ

 .قىلغىن نىسىپ بولۇشنى يولدا

 ، گه ) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( مۇھهممهد پهيغهمبىرىمىز ساالم ۋه ساالت

 .بولسۇن ساھابىلىرىگه ۋه ئائىلىسىگه

 

 1423 ھىجرىيه

 تۈگىشىگه ئېيىنىڭ شهئبان

 قالغاندا كۈن تۆت ياكى ئۈچ
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 ئاستىدا سايىسى قىلىچالرنىڭ
 چاقىرىق جىددى ياشلىرىغا ئىسالم

 غهيس ئهبۇ سۇاليمان

  

 قىيامهت. رهھىمدۇر ۋه رهھمان ئۇ. خاستۇر پهرۋهردىگارىغا ملهرنىڭئاله ھهمد

 تارتىپ ئادهمدىن خالىغان ،بېرىدۇ ئادهمگه خالىغان مۈلكنى. ئىگىسىدۇر كۈنىنىڭ

 ياخشىلىق ھهممه. قىلىدۇ خار ئادهمنى خالىغان قىلىدۇ ئهزىز ئادهمنى خالىغان. ئالىدۇ

 ،خۇجىسى رهسۇلالرنىڭ ساالم ۋه دۇرۇد .قادىردۇر نهرسىگه ھهر ئۇ ۋه قولىدا ئۇنىڭ

 قىيامهت ،پهيغهمبىرى جهڭ ۋه مهرھهمهت ،قۇماندان يىگانه ،ئىمامى مۇتتهقىيلهرنىڭ

 رهسۇلۇلالھ دېگهن مۇنداق ۋه ئهۋهتىلگهن بىلهن قىلىچ قالغاندا ۋاقىت ئاز سائىتىگه

  .بولسۇن غا) ئهلهيھىسساالم(

 قىلىش تېرىقچىلىق ئهگىشىپ هينىدىنك ئۆكۈزلهرنىڭ ، قىلغان سودا بىلهن1ئىئينه «

 خارلىقنى بىر سىلهرگه الله چېغىڭالردا قىلغان تهرك جىھادنى ۋه كۇپايىلهنگهن بىلهن

 2».كۆتۈرۋهتمهيدۇ سىلهردىن ئۇنى قايتمىغۇچه دىنىڭالرغا قايتىدىن ۋه بېرىدۇ

  ! ياشالر ئهي

 ىكهتكهھهر سىلهرسىز ،بواللمايدۇ بار بولماستىن سىلهر ، باركى سۈپهت تۆت

 ،ئىمان سۈپهتلهر بۇ. بېرهلمهيدۇ مېۋه بولماستىن تىرىشچانلىقىڭالر ۋه كېلهلمهيدۇ

 . ئهمهلدۇر ۋه جاسارهت ،ئىخالس

 ،شۈبھىسىزكى! مۇسا ئى‹: كېلىپ ئالدىراپ يېرىدىن يىراق شهھهرنىڭ ئادهم بىر «

 ،هتكىنك چىقىپ) دهرھال شهھهردىن (قىلىشىۋاتىدۇ مهسلىھهت ئۆلتۈرۈشنى سېنى كاتتىالر

   )20 : قهسهس( » .دېدى ›كىشىلهردىنمهن سادىق ساڭا مهنئهلۋهتته

 ( جاسارهت ،پاكلىغان قهلبىنى ئىخالس ،تولدۇرغان قهلبىنى ئادهمنىڭ بۇ ئىمان

 بىر توپتۇغرا جهۋھىرى ئهمىلىنىڭ ئۇنىڭ. ئىدى يۈكسهلتكهن تىرىشچانلىقىنى) غهيرهت

 سىلهرنىڭمۇ مهسئۇلىيىتى همنىڭئاد بۇ ، مانا. ئىدى بولۇش قىلغۇچى نهسىھهت

  ئۆتكهن بېسىپ ئۈممهت ئىشى قىلغان. پهرز سىلهرگىمۇ تىرىشچانلىقى. مهسئۇلىيىتىڭالر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تهيىن ۋاقىت ، كىشى بىر : ئاالھىدىلىكى. تۈرىدۇر بىر سودىنىڭ قىلىنىدىغان بىلهن ئۆسۈم : ئئينه.1
 كىشىدىن ساتقان ، مالنى ئاشۇ كېيىن ئاندىن ، سېتىشى بىراۋغا نهرسىنى بىر ) نىسى ( بىلهن لبهده بىر قىلىنغان

 بهدىلىنى نىسى ئارقىلىق بهدهل ئاۋۋالقى ، شهكىلده بۇ. سېتىۋېلىشىدۇر بىلهن ھهق بىر ئهرزان تېخىمۇ ئالدىن
 .   بولىدۇ ئېرىشكهن پايدىغا بىر جازانىلىك ئايرىپ

 . قىلغان رىۋايهت ئۆمهردىن ئىبنى بىلهن ئىسناد بىر ھهسهن داۋۇد ئهبۇ. 2
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 بۇ.رولدۇر بولغان كېرهك ئېلىشىڭالر ئۈستىڭالرغا سىلهرنىڭ باسقۇچتا مۇھىم بۇ

. ئاشقان ھهسسىلهپ ھهسسه ھهققى ئۈستىڭالردىكى سىلهرنىڭ ئۈممهتنىڭ سهۋهبتىن

 كۆپ تېخىمۇ نقاچاندىكىدى ھهر ئامانىتى ئۈممهتنىڭ تۇرىۋاتقان يهلكهڭالردا سىلهرنىڭ

 . بهس

 !ياشالر ئهي

 كهينىدىن – كهينى... ۋهقهلهر تۈگىمهس پۈتمهس... توۋالشالر سادالىق ئهكىس بۇ

 ۋه كېچىلهر قاراڭغۇ تۇرىۋاتقان بىز سهۋهبى ھهممىنىڭ بۇ... پاالكهتلهر كهلگهن

 يولىدىكى الله ئهگهر. يارىالردۇر ئۆلتۈرگۈچى كهتكۈزىۋهتكهن ھالىدىن ئۈممىتىمىزنى

. ئىدى كهلمهس بېشىمىزغا ھېچبىرى بۇنىڭ ئىدۇق بولساق قىلمىغان تهرك نىجىھاد

 ئاقىۋېتىمىز خۇش...يىرگهندۇق ئۆلۈمدىن ،چۆكتى سۆيگۈسىگه دۇنيا قهلىبلىرىمىز

 ؟بولدى قانداق

 بۇرنىمىزنى ،خارلىق بىر ئهگدۈرگهن بېشىمىزنى ،قورقۇنچ بىر قاپلىغان قهلبىمىزنى

 ( ۋه...بۇزغۇنچىلىق بىر سۇندۇرغان ۇرۇرىمىزنىغ ،قهدىرسىزلىك بىر سۈرتكهن

 پهقهت ۋه پهقهت ۋهزىيهت بۇ ئالغان ئىچىگه ئۆز ھالىتىنى ھهممه زهئىپلىكنىڭ) بىلىڭالركى

 جىھاد ، ئاتىشىڭالر ئۆزۈڭالرنى. مۇمكىن ئۆزگىرىشى بىلهن تىرىشچانلىقىڭالر ئىخالسمهن

 جاكارالپ سۆزىنى بۇ نىڭتهئاال الله قارشى سهلگه ،چاپقۇنغا – بوران ۋه قىلىشىڭالر

 ...پهقهت مۇمكىن ئۆزگىرىشى بىلهن تۇرۇشۇڭالر

: قىلىدىغانالر ئېتىقاد بولۇشقا مۇالقات اللهغا) تهۋهلىرىدىن تالۇتنىڭ...(«

 الله. دېدى »قىلىدۇ غهلبه ئۈستىدىن جامائهنىڭ كۆپ جامائه ئاز بىلهن اللهنىڭئىرادىسى«

  )249 : بهقهره (» .بىللىدۇر بىلهن چىداملىقكۆرسهتكۈچىلهر

 ...بېقىڭالر قاراپ بىر جهمئىيىتىڭالرغا ، خهلقىڭالرغا ، ھالىغا ئۈممهتنىڭ

 ؟كۆرهلهمسىلهر نهرسه بىرهر باشقا بولۇشىمىزدىن ئوبىكتى مهسخىره

 كهينىدىن شهھۋهت. مهھكۇم شهرىئهتلهرگه باشقا شهرىئىتىدىن پهرۋهردىگارىمىزنىڭ

 ماللىرىمىز ،تېگىلىپتۇ نۇمۇسىمىزغا ،پتۇچهيلىنى زېمىنلىرىمىز ،بوپتۇق يۈگۈرگهن

 .بوپتۇ ئۆتمهس شهرىئىتى دىنىمىزنىڭ دۆلهتلىرىمىزده ،تارتىۋېلىنىپتۇ

 مۇستهملىكىنىڭ ؟كۆرهلهمسىلهر كىشىنى بىرهر يالغۇز قۇتۇلغان ئهلهمدىن ئاچچىق

 باشقا ئاغدۇرمىچىلىقىدىن خىيانهتنىڭ قىلغان ئهزالىرىمىزغىچه پۈتۈن ،ھىيلىلىرىدىن

 ئۆزىمىزنى ؟كارامهت قايسى كارامىتىمىز يۈرگهن ئالداپ ئۆزىمىزنى ؟قالدى نېمه ىزگهب

 تىنىچلىقىمىز قىلغان تهلهپ دۈشمهنلىرىمىزدىن ؟شهرهپ قايسى شهرىپىمىز يۈرگهن گولالپ

 ئاندىن ھهم ؟قىلىۋاتىمىز ئارزۇ كهلتۈرۈشنى قولغا مهنپهئهتنى قايسى ؟تىنىچلىق قايسى
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 ۋه قورقۇۋاتىمىز كىمدىن ؟قورقىمىز ئۈچۈن نېمه ؟قورقىمىز  سهۋهبتىن نېمه كىيىن

 ؟يىته زهرهرى نېمه قاسساپنىڭ قوزىغا كېيىن سويۇلغاندىن ؟قورقىمىز قاچانغىچه

 ئهگهر. قورقىتىدۇ) كۇففارالرنى يهنى (دوستلىرىنى ئۆز شهيتان شۇ ئهنه «

  )175 : ىمرانئالىئ( » .قورقۇڭالر مهندىن ،قورقماڭالر ئۇالردىن ،مۇئمىنبولساڭالر

  ! ياشالر ئهي

 بهدهنلىرىمىزنى ئېلىپ جېنىمىزنى پهقهت جهڭ قىلغۇچى ۋهيران بۇ بوسۇغىمىزدىكى

 گىرىپتار باالالرغا زېمىننى مهقسىتى بىر يهنه ئۇنىڭ بهلكى ، قالمايدۇ پارچىالپال

 يهھۇدى دۇنياسىنى ئىسالم ،بۇالش بايلىقلىرىمىزنى ،چهيلهش زېمىنلىرىمىزنى. قىلىشتۇر

 .ئۆزگهرتىشتۇر قىلىپ بولىدىغان مهنپهئهتىگه سهلىبلهرنىڭ هھلىئ ۋه

 تالالش. يېقىن سىلهرگه دهرىجىده بهرمىگۈدهك پۇرسهت ئويلىنىشىمىزغا جهڭ بۇ

 تهلهپ بىزدىن ياكى قىلغۇچىلىك قارار قىلىدىغانلىقىمىزنى نېمه. يوق ھهققىمىز

 بىرهر لىشىدىغانچىلىكمهسلهھهت بىلهن چوڭلىرىمىز ئىكهنلىكىنى نېمه قىلىنغاننىڭ

 ...بىزگه بهرمهيدۇ مۆھلهت

  !ياشالر ئهي

 ، يولى چىقىش بىر ئىككىنچى. بار ئىش بىر يىگانه بولغان زۆرۈر قىلىشىمىز بۈگۈن

 .ئۇرۇشتۇر بولسىمۇ ئۇ . يوق قۇتۇلۇش بولماستىن ئۇ. يوق تالالش بىر ئىككىنچى

 جىھاد بولساڭمۇ يالغۇز ۆزهڭئ يهنى (قىلغىن جىھاد اللهنىڭيولىدا!) مۇھهممهد ئى («

 قالغانلىقىغا قېلىپ جىھادتىن مۇناپىقالرنىڭ. قىلىنغان ۋهده غهلىبه ساڭا ،قىلغىن

) جىھادقا (مۇئمىنلهرنى ،ئۆزهڭگىالجاۋاپكارسهن پهقهت سهن). كهتمه بېرىپ ئهھمىيهت

 هڭئ كۈچى اللهنىڭ. توسىدىغانلىقىمۇھهقىقهتتۇر كۈچىنى كافىرالر اللهنىڭ ،قىزىقتۇرغىن

  )84 : نىسا( » .قاتتىقتۇر ئهڭ جازاسى اللهنىڭ ،زوردۇر

 ھهمكارلىق سهلىبلهر ئهھلى ۋه يهھۇدى ، دۈشمهن بۇ تۇرغان يۈز – يۈزمۇ بىز

 شهك بىرهر زهررىچىلىك توغرىسىدا كۇفرى ئۇالرنىڭ ھېچكىم. دۈشمهندۇر بىر ئورنىتىشقان

 ، ئىكهنلىكى دۈشمهن هرىجىدهد قانچىلىك مۇسۇلمانالرغا ؛ بىزلهرگه ۋه. ئهمهس ئىچىده

 ئاشكارىدۇر ئىكهنلىكى ھېرىسمهن دهرىجىده قانچىلىك قۇرۇتۇشقا يىلتىزىمىزنى بىزنىڭ

 بايان نىيهتلىرىنى . چۈشىنىشلىكتۇر نىيىتى. ئارىدا ئوپئوچۇق مهقسىتى ۋه نىشانى.

 تىگهمهقسى. بولۇشىۋاتىدۇ خۇشال بىلهن بۇنىڭ  ۋه قېلىشمايۋاتىدۇ تارتىنىپ قىلىشتىن

 . قىلىشىۋاتىدۇ ئېالن ئۇرۇش ھهركىمگه چىققان ئالدىغا يولىدا يېتىش
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 يېقىنالشتۇرىدىغان قا الله ۋه مهسئۇلىيهت چوڭ ئهڭ قىلىش ئۇرۇش بىلهن ئۇالر مانا

 بولسىمۇ بىلهن سۆز ئېغىز بىر قۇرسا يېقىنچىلىق بىلهن ئۇالر كىمكى. ئهمهلدۇر چوڭ ئهڭ

 ۋه قىلغان ئېالن جهڭ ئۈممىتىگه ئىسالم بولسا هكتېر ئارقا ۋه قىلسا ياردهم ئۇالرغا

 . .بولىدۇ چۈشكهن كۇفرىغا

 . خاستۇر اللهقا پهرۋهردىگارى ئالهملهرنىڭ ھهمدلهر جىمى ؛ ئاخىرى دۇئالىرىمىزنىڭ

 تهرجىمىسى مۇنبىرى دهۋهت ۋه تهۋھىد
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 قىسىملىرى ئهھلىنىڭ ئىمان
 )فهلهستىنى ئهل قهتاده هبۇئ ( ئۆمهر ئهبۇ مهھمۇد ئۆمهر

 

 :قىسىمدۇر ئىككى ئهھلى ئىمان

 ۋهدىسىده بهرگهن پهرۋهردىگارىغا ۋه ئۇچراشقانالر پهرۋهردىگارىغا بولۇپ شهھىد

 پهرۋهردىگارىغا ئىككىلىسى بۇالرنىڭ. كۈتىۋاتقانالر شهھىدلىكنى ياكى غهلبىنى تۇرۇپ

 ھىچقانداق دهرگاھىدا ارىپهرۋهردىگ  ،ئۇالرنىڭ سهۋهپتىن بۇ. كۆرسىتىشتى ساداقهت

 ئارىسىدا كۇفرى بىلهن ئىمان ،ئۇرۇش. بار مۇكاپاتلىرى بولمىغان يېنىدا مهخلۇقاتنىڭ

 شۇ قېلىپ ئۈستىده كۇفرى يا بۇالر. قىلىدۇ ئاشكارا مۇنافىقالرنىمۇ يۈرگهن كېتىپ كېلىپ

 ؛اللهنىڭ ياكى. باردۇر ئازاپ ئۈچۈن ئۇالر ئهھۋالدا بۇ ئۆلىدۇكى ئۈستىده ھالهت

 ئاپئاشكارا ئوخشاش قىلىشىغا ياردهم بىلهن شامال ئۇنىڭ ،ياردىمى قىلغان پهيغهمبىرىگه

 مهغفىرهت ئۇالرنى تهئاال الله ئهھۋالدا بۇ كېلىدۇكى نۇر قهلبىگه كۆرۈپ مۆجىزىلهرنى

 . قوشىدۇ جامائىتىگه نۇر ۋه ھىدايهت ، كارۋىنىغا ئىمان ۋه ئىسالم قىلىپ

 خاپا نى) قوشۇن ئىتتىپاقداش قىلغان ھۇجۇم همهدىنىگ يهنى (كافىرالر الله «

 تهئاالنىڭ الله ،بوران. بهردى ئازاپ بىلهن بوران ئۇالرغا ،الله» ...قايتۇردى

 ) ئهنھۇ رهزىيهلالھۇ ( جابىردىن سهھىھىده ،مۇسلىم ئىمام. بىرىدۇر ئهسكهرلىرىدىن

. قايتىۋاتاتتى دىنسهپهر بىر) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ قىلىشىچه رىۋايهت

 شامال بىر شىددهتلىك قويغىدهك ئۆلتۈرۈپ جهڭچىلهرنى ئاتلىق يېقىنالشقاندا مهدىنىگه

 بۇ«  : دېدى مۇنداق ) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ قارىتا بۇنىڭغا. چىقتى

 بارغاندىن مهدىنىگه ھهقىقهتهنمۇ» .ئهۋهتىلگهن ئۈچۈن ئۆلىمى مۇنافىقنىڭ بىر شامال

 ۋه بۇران دۈشمهنگه (الله«  . كۆرۈلدى ئۆلگهنلىكى مۇنافىقنىڭ بىر چوڭ كېيىن

 الله ،ئېرىشتۈردى غهلبىگه ئۇرۇشسىز مۇئمىنلهرنى) قىلىپ ئاپىرىده پهرىشتىلهرنى

 بۇ. ئېتىلمىغان ئوق ، ئىشلىتىلمىگهن قىلىچ جېڭىده ئهھزاپ» .غالىبتۇر ،كۈچلۈكتۇر

 . قىلغان مهغلۇپ شامىلى تاڭ هنئهۋهتك تهئاال الله دۈشمهننى جهڭده

 ،جازالىشى ئوغۇللىرىنى قۇرهيزه ، بولسا بىرى ئىھسانىدىن ۋه لۇتىف تهئاالنىڭ الله

 ( ئائىشهدىن بۇخارى. ئۆتىشىدۇر بولۇپ غهنىمهت مۇسۇلمانالرغا ماللىرىنىڭ ۋه زېمىنىنىڭ

 ۋهسهللهم هلهيھىئ سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ«  : قىلىدۇ رىۋايهت مۇنداق ) ئهنھا رهزىيهلالھۇ

 ( جهبرائىل قىلىۋاتقىنىدا غۇسلى قويۇپ قۇرالىنى قايتىشىدا دىن)ئۇرۇشى ( خهندهك) 

 بىز قهسهمكى اللهقا ! قويدۇڭ قويۇپ قۇرالىڭنى سهن«  : ئۇنىڭغا كېلىپ ) ئهلهيھىسساالم

. دېدى»  !چىق يولغا قاراپ ) ئۈچۈن قىلىش ھۇجۇم ئۇالرغا ( ئۇالرغا ،قويمىدۇق تېخى
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 ( جهبرائىل دېگهنده»  ؟قهيهرگه«  ) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( ۇلالھرهسۇل

 ئاندىن. قىلدى ئىشارهت ئوغۇللىرىنى قۇرهيزه ۋه دېدى »ياققا ئاۋۇ« ) ئهلهيھىسساالم

 ».چىقتى ئۈچۈن ئاتلىنىش قاراپ ئۇالرغا )ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ

 جهبرائىل«  : كېلىدۇ مۇنداق بولسا ايهتتهرىۋ بىر باشقا قىلغىنىدىن بۇخارىنىڭ

 قىلىش ئۇرۇش بىلهن ئوغۇللىرى قۇرهيزه! ئهلچىسى نىڭ الله ئهي«  : ئهلهيھىسساالم

 ساھابىلىرىم«  ) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ ئاندىن. دېدى » تۇر ئۈچۈن

 دهپ » ېلىمهنك ئۈچۈن ئۇالر مهن ، تۇرغىن«  : جهبرائىل ، دېگهنده » ھارغىن بهك

 دىن )ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ بىرلىكته بىلهن پهرىشتىلهر يېنىدىكى

 ئوغۇللىرىنىڭ غانهم ئهنسارىالردىن ، جهڭچىلهر پهرىشته : ئېيتىدۇ راۋى. ئايرىلدى

 ».كۆتۈرلىۋاتاتتى چاڭالر كېتىۋاتقاندا ئۆتۈپ كوچىسىدىن

 چۈنكى. قىلدى ياردهم قارشى ئوغۇللىرىغا يزهقۇره مۇسۇلمانالرغا تهئاال الله نىھايهت

 ئهسىر ئايالالر. قالمىدى ئهركىشى ھىچبىر ئۆلتۈرۈلمىگهن بولۇپ بالىغ – ئهقىل ئۇالردىن

 : قىلىۋاتماقتا بايان مۇنداق بۇنى تهئاال الله. قىلىندى غهنىمهت بولسا ماللىرى ،ئېلىندى

) تېخى (مۈلۈكلىرىنىۋه -مال ،جايلىرىنى -قورۇ ،زېمىنىنى ئۇالرنىڭ سىلهرگه الله« 

 ھهر الله ،بهردى قىلىپ مىراس زېمىننى باقمىغان دهسسهپ قهدىمىڭالر سىلهرنىڭ

) تېخى (ۋه « تهئاالنىڭ الله ، ئهھلى ئىلىم ) 27 : ئهھزاپ( » .نهرسىگهقادىردۇر

 ،بۇ«  : ئىزاھلىغان مۇنداق سۆزىنى »زېمىننى باقمىغان قهدىمىڭالردهسسهپ سىلهرنىڭ

 ئوغۇللىرىنىڭ قۇرهيزه ، ساھابىنىڭ ۋه نىڭ) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ

 بهزى.بىشارهتتۇر خۇش بىر ئائىت قىلىدىغانلىقىغا فهتخ زېمىنالرنىمۇ باشقا زېمىنلىرىدىن

 ۋه ئىران كۆره بهزىلىرىگه يهنه ، مهككه كۆره بهزىلىرىگه ، خهيبهر بۇ كۆره ئالىمالرغا

 فهتخ قهدهر قىيامهتكه ، تۇتۇلغىنى كۆزده بۇنىڭدىن كۆره ىمهگهئىكر. زېمىنىدۇر بىزانس

 ».زېمىنالردۇر بارلىق قىلىنىدىغان

 ۋارس ھۆكۈمرانلىقىغا ۋه خهزىنىلىرىگه زېمىننىڭ سايىسىده جىھاد مۇسۇلمانالر

 ئۈچۈن ئۇنىڭ ، چارچىتىۋهتكهن ئىگىلىرىنى توپالۋېتىپ قېزىپ مهدهنلىرىدىن ؛بولدى

 ھالىتىگه جهننىتى يۈزىنىڭ يهر ؛ خهزىنىلهرگه قىلشقان زايه رلىرىنىئۆمۈ ۋه ۋاقىتلىرىنى

 ۋه ياغاچالرغا ئىگىز ، باغچىالرغا كهتكهن تۇتىشىپ بىرىگه بىر ، يهرلهرگه كهلتۈرۈشكهن

 جىھادنى بولسا ئهمدىلىكته. بولدى ئىگه تۇپراقالرغا قاماشتۇرغان كۆزنى بىلهن مهھسۇالتى

 شۇنچىلىك كهلگهنلهر بېشىمىزغا سهۋهبىدىن كىمىزبېرىلگهنلى دۇنياغا ، قىلىپ تهرك

 ، بهرگهندهك قايتۇرۇپ جىزىيهلهرنى ئالغان كافىرالردىن ئۆتكهنچه ۋاقىت..! ئهلهملىك

 .بولۇشتى ۋارس يۇرتلىرىمىزغا ۋه زېمىنلىرىمىزغا كافىرالر
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 لىمون ۋه پورتىكال ، يهرلهرنى خاتىرلىتىدىغان جهننهتلىرىنى دۇنيا فهلهستىنده

 ئىگىلىرىدىن ،يهھۇدىالر بولغان قېرىنداشلىرى توڭگۇزنىڭ ۋه مايمۇن ، لىرىنىباغچى

 بالىلىرى يۇرتىمىزنىڭ بولغان دۆلىتى ھهسهل ۋه ياغ.بولۇشتى ۋارس ئۇالرغا ئېلىپ ئاسانال

 توختىماستىن ئىچىده خورلۇق ۋه كۆرۈش پهس ياۋرۇپادا ئۈچۈن تېپىش نان چىشلهم بىر

 ئالتۇنلىرىنىڭ ۋه نىفىت ، مهدهن زېمىنىمىزنىڭ قىممهتلىك ئهھلى كۇفۇر ؛ ئىشلهۋاتقىنىدا

 سايىسىده بۇنىڭ ئۇالر يهنه. ياشاۋاتماقتا ئىچىده ئوڭايلىق ۋه باياشاتچىلىق سايىسىده

 چىشلهم بىر ، يوقسۇللۇق يۇرتلىرىمىزدىكى ، بولسا كۆمۈلگهن مولچىلىققا قۇلىقىغىچه

. ئېزىۋاتماقتا توختىماي ىلىلهرنىئائ ساتقان ئىززىتىنى ۋه ئىففىتىنى ئۈچۈن نان

 نېمىدىگهن ئازابى ئۇچرايدىغان بېرىلگهنلهرنىڭ دۇنياغا قىلىپ تهرك جىھادنى!ئالالھىم

  !شىددهتلىك

 بهدىلى قاننىڭ ، يوقتۇر بهدىلى قۇرالنىڭ ،يوقتۇر بهدىلى ئوتنىڭ! مۇسۇلمانالر ئهي

 ...يوقتۇر

 ئهڭ ئوينىشىپ ، يوقاتقان مۇرتهدلهر ... جىھاد ... جىھاد! مۇسۇلمانالر ئهي

  ...جىھاد ئۈچۈن دىنىمىز قويغان ئهكىلىپ ھالىتىگه نهرسه بىر قهدىرسىز

 ھىكايىلىرىگه كېچه تاغۇتالر ، ئېزىۋاتقان ئاچلىق ۋه يوقسۇللۇق ، كهمبهغهللىك

  ...جىھاد ئۈچۈن نۇمۇسىمىز ئېچىۋاتقان كۆڭۈل ئوخشاش

  ...جىھاد ئۈچۈن دىپهريا قامالغانالرنىڭ تۈرمىگه ۋه ئهسىرلهرنىڭ

 زېمىنلىرى ئىسالم يۇيۇلغان بىلهن قانلىرى سالىھالرنىڭ ۋه ئهۋلىيانىڭ ، ساھابىنىڭ

  ...جىھاد ئۈچۈن يۇرتلىرى ۋه

 ئېتىنىڭ مۇسهيلهمهنىڭ ۋه ئاۋازىدىن قاغىالرنىڭ ، كىشىلدىشىدىن يىالنالرنىڭ

 تاشالر ، اغاچالري ؟  توقۇيدۇ ئېگهر كىم ئېتىغا جىھاد. ئېغىرالشتى قۇالقالر كىشنىشىدىن

 ئورنىدىن بىلهن نىداسى » ھۇررا ، ئېتى نىڭ الله ئهي « قاچان مهۋجۇداتالر باشقا ۋه

 ؟كېتىدۇ قوزغىلىپ

 .قىلىندى تهرجىمه كىتابىدىن ناملىق » ۋهلئىجتىھاد جىھاد ئهل « ئۇستازنىڭ

 بېكىتى تور جىھاد ۋه دهۋهت : مهنبه

 تهرجىمىسى مۇنبىرى دهۋهت ۋه تهۋھىد
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 قىلىش ئارزۇ بولۇشنى شهھىد رهۋىشته بىر ىمىيسهم
  

 ئهسسالىمنىڭ ئهھمهد بىن مۇھهممهد ئۇستاز

 بۆلۈم بىر كىتابىدىن ناملىق » يولى 39 قوشۇشنىڭ ھهسسه جىھادىغا ئىسالم «

  

 بىلهن ئىخالسمهنلىك ، ھالدا ئۈزلۈكسىز بولۇشنى شهھىد مۇئمىن ھهر شۈبھىسىزكى

 بىر راستچىل ۋه خالىس كىم چۈنكى . الزىم لىشىقى ئارزۇ رهۋىشته بىر سهمىمىي ۋه

 شهھىدلهردىن يهنىال بولسىمۇ ئۆلگهن كارۋىتىدا كىشى ئۇ قىلسا ئارزۇ شهھىدلىكنى ھالهتته

 قىلىنىشىچه رىۋايهت دىن ) ئهنھۇ رهزىيهلالھۇ( ھۇنهيف ئىبنۇ سهھل . سانىلىدۇ

 ئالالھدىن ىلهنب راستچىللىق كىم«  ) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ

 شهھىدالرنىڭ كىشىنى ئۇ ئالالھ ئۆلسىمۇ كۆرپىسىده گهرچه كىشى ئۇ تىلىسه شېھىتلىكنى

  )ماجه ئىبنۇ ۋه نهسهئى ، تىرمىزى ، داۋۇد ئهبۇ ، مۇسلىم( »  .يهتكۈزىدۇ دهرىجىسىگه

  : دېگهن  مۇنداق ) رهھىمهھۇلالھ ( ئهززام ئابدۇلالھ

 تهييارلىق ئۈچۈن بولۇش شهھىد ، لىشىقى تهلهپ شهھىدلىكنى مۇئمىننىڭ بىر ‹

 كىشى ئۇ بولسا قىلىشى ئارزۇ بىلهن راستچىللىق بولۇشنى شهھىد . قىلىشىدۇر

 « رهببىمىز ۋاھالهنكى . ئېلىشىدۇر ئهجىرىنى شهھىدنىڭ ئوخشاشال ئۆلسىمۇ كۆرپىسىده

( » . تىقىالت تهييارلىق ئۇنىڭغا ئهلۋهتته ، بولسا نىيىتى چىقىش جىھادقا ئۇالرنىڭ ئهگهر

  . دهيدۇ ) 46 تهۋبه : 9

 يېنىغا نىڭ ) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ ! قېرىندىشىم مۇئمىن ئى

 ئارزۇسىنى بولۇش شهھىد ۋه سهمىمىيتىنى مۇئمىننىڭ ئهرابى قوشۇلغان ئۇرۇشقا كېلىپ

 ىگېلىن ! ( رهسۇلۇلالھ ئى ‹ ۋه كهلگهن ئهرابى ئۇ شۇنداقكى ؟ باقمىدىڭمۇ ئوقۇپ

  ۋه دېگهن › قىلىمهن ئارزۇ بولۇشنى شهھىد ئۇرۇلۇپ يېرىمدىن بۇ دهل ) تۇرۇپ كۆرسىتىپ

 ئوق بىر گېلىدىن دهل سهۋهبلىك سهمىمىيىتى ئۇنىڭ )  ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( ئالالھمۇ

 ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ . ئىدى قىلغان تهقدىر بولۇشىنى شهھىد تهككۈزۈپ

  . دېگهن » ئىسپاتلىدى ئۇنى ئالالھمۇ . سۆزلىدى راست ئۇ « رىتاقا بۇنىڭغا ) ۋهسهللهم

 قىلغان ئارزۇ بولۇشنى شهھىد بىلهن نىيهت بىر خالىس ۋه بىلهن ئارزۇالر سهمىمىي

 مهشغۇل بىلهن ئىش نېمه مهيلى بولسۇن بولسا قهيهرده مهيلى بولسا ھهقىقىتى كىشىنىڭ

 قىلىش ئىجابهت ئۇنىڭغا ئاڭلىغىنىدا ىچاقىرىقىن جىھاد بىر قانداق ھهر ،بولسۇن بولسا

  . كىشىدۇر ئۇۋلىغان ئالقانلىرىنى ۋه كهتكهن دۈپۈلدهپ يۈرىكى ئۈچۈن
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 بىلهن ئۇنىڭ ئورنىتىپ دوستلۇق بىر سهمىمىي بىلهن ) ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( ئالالھ

 ئىجابهت بىلهن راستچىللىق چاقىرىقىغا ئۇنىڭ ۋه ئۈزمىگهن ھىچ ئاالقىسىنى بولغان

 شهھىد كۆڭلىدىن چىن ۋه كۈتكهنلهرگه ھازىر بولۇپ تهييار بۇيرۇققا ئۈچۈن قىلىش

 كهبى قۇش بىر ئاڭالپ نىداسىنى جىھاد... بولسۇن ساالم قىلغانالرغا ئارزۇ بولۇشنى

 ئارقىسىنى ئېلىشىپ كۆكرهك كۆكرهكمۇ بىلهن دۈشمهن ، قاققانالرغا قانات دهرھال

 ... بولسۇن ساالم قىلمىغانالرغا

 بىلهن ئارزۇ سهمىمىي كىمكى ! قىلغىن غهيرهت قىلىشقا جىھاد ! ندىشىمقېرى ئۇبدان

 ) بولسۇن بولسا ئۈستىده ھال قانداق مهيلى(  ، كىشى ئۇ قىلسا ئارزۇ بولۇشنى شهھىد

  ! تىرىشقىن بولۇشقا كىشىلهردىن بۇ مانا سهن . يېتىدۇ مۇرادىغا چوقۇم كۈنى بىر
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 ھۆكمى قىلىشنىڭ ھىجرهت دۆلىتىگه كافىرالرنىڭ
  

 دۆلىتىده ئۆز سهۋهبىدىن ياشىشى بىلهن دىنى مۇسۇلمانالرنىڭ مۇۋاھھىد : سوئال

 ياكى ياۋرۇپا تۇرۇپ تۇتۇلۇپ كۆزده زۇلىمى ئۇچرىغان تهرىپىدىن جالالتالر رهھىمسىز

 ؟نېمه ھۆكمى ىلىشنىڭق ھىجرهت دۆلهتلهرگه كۇفرى ئهسلى ئوخشاش ئامرىكىغا

 

 مۇھهممهد ئهبۇ شهيخ ساڭا توغرىسىدا ھىجرهت ! قېرىندىشىم قهدىرلىك: جاۋاب

 : دهيدۇكى شهيخ. قىلماقچىمهن نهقىل پهتىۋاسىنى نىڭ) ھهفىزهھۇلالھ ( مهقدىسى

 ياۋرۇپا ئۈچۈن كهلتۈرۈش ھالغا ياخشى تېخىمۇ شهرتلىرىنى ياشاش ۋه تۇرمۇشىنى‹

 ، قىلىش ۋهتهن يهرلهرنى ئۇ ، قىلىش ھىجرهت دۆلهتلهرگه كۇپرى ىئهسل ئامرىكىدهك ياكى

. كېرهك ئۇرۇنماسلىق ھهرگىز قىلىشقا بۇنداق ۋه ئهھۋال بىر ياراشمىغان مۇسۇلمانغا

 مۇسۇلمان تاپالمىغىنىدا جاي بىرهر بولغىدهك باشپاناھ ئۆزىگه زېمىنلىرىدا ئىسالم

 ئۆز مۇسۇلمانالر يهنى. بېرىلگهن نئىزى قىلىشىغا ھىجرهت دىيارىغا كۇفرى كىشىنىڭ

 مۇھاجىرالرنىڭ دهسلهپكى مهجبۇرالنسا قىلىشقا ھىجرهت ۋه تارتسا ئهرزىيهت دۆلىتىده

 دۆلهتكه بىرهر ئادالهتلىكراق ئوخشاش قىلغىنىغا ھىجرهت ھهبهشىستانغا مهككىدىن

 پهقهت تۇرۇپ بولماي مهجبۇر ئېيتقىنىمىزدهك ئهمما. بېرىلگهن ئىزىن كېتىشىگه

 ئهھمىيهت ئائىلىسىگه ۋه دىنىغا ،قىلىۋېلىش ۋهتهن ئۇالرنى ئۈچۈن كۆپهيتىش نيالىقىنىدۇ

 ئۇ چۈنكى. ئهمهس ئهھۋال بىر قارىلىدىغان يهڭگىل ئۈچۈن مۇسۇلمان بىر بهرگهن

 دۈشمهنلىكى بولغان نۇمۇسقا ۋه ئىففهت ، دىنىغا ئىسالم ، فاساد-فىتنه دۆلهتلهردىكى

 .ئاشكارىدۇر

 يهرلهرگه ئۇ ، قېرىنداشلىرىمىز بولغان جايىدا ئهقلى مرىكىدىكىئا ياكى ياۋرۇپا

 مهجبۇر ! بولۇڭالر پهخهس « ۋه ئهيلىتىۋاتىدۇ ھهزهر بولغانالرنى قىلماقچى ھىجرهت

 . دېيىشىۋاتىدۇ»  ! ئالماڭالر قهدهممۇ بولمىغىچىلىك

 باشقۇرىلىۋاتقان بىلهن نىزامى كۇفرى ئهمما قويۇلغان ئات دهپ مۇسۇلمان بۈگۈن

 ، ئائىلىسىگه ، دىنىغا كىشىنىڭ بىلهن فاسادى ۋه فىتنه كۆپچىلىكىنىڭ مهملىكهتلهرنىڭ

 بېرىدىغان دۆلهتلهرنىڭ ئامرىكىدهك ۋه ياۋرۇپا زهرهرى بېرىدىغان نۇمۇسىغا ۋه ئىففىتىگه

 دۆلهتلهرگه قاتارلىق ياۋرۇپا ياكى ئامرىكا ، بىزلهر سهۋهپتىن بۇ. يهڭگىلدۇر زهرهرىدىن

 .قىلمايمىز تهۋسىيه ۋه كۆرمهيمىز ئۇيغۇن لىشنىقى ھىجرهت
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 ناملىق »دىندىندۇر قېچىش فىتنىلهردىن « سهھىھىده ) رهھىمهھۇلالھ ( بۇخارى ئىمام

 يېقىندا«  : قىلغان رىۋايهت ھهدىسنى بۇ ئهلهيھىسساالمدىن رهسۇلۇلالھ ۋه ئاچقان باب بىر

 فىتنىلهردىن دىنىنى ئۆز  ،مۇسۇلماننىڭ بىر كېلىدۇكى مهيدانغا يامانلىقالر شۇنداق

 يهرلهرده چۈشكهن سۇلىرى يامغۇر ئايالندۇرۇپ باشلىرىدا تاغ ئۈچۈن ساقلىشى ساالمهت

 ».بولىدۇ مېلى خهيرىلىك ئهڭ ، ئۆچكىلىرى-قوي باققان

 بارچه كۆرۈنمىگهن ۋه كۆرۈنگهن بىزلهرنى ۋه سىلهرنى ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ الله

 ›.ساقلىسۇن فىتنىلهردىن

 قۇتۇلۇش بېسىمىدىن نىزامالرنىڭ تاغۇتى ، قىلىش ھىجرهت هملىكهتكهم بىر باشقا

 ئادالهتنىڭ ياكى بولسا ئادالهت بولىسمۇ ئاز يهرده قىلىنىدىغان ھىجرهت ۋه بولسا ئۈچۈن

 بۇيرۇقى رهسۇلۇلالھنىڭ ساھابىلهرنىڭ. جائىزدۇر قىلىش ھىجرهت قىلىنسا ئۈمىد بارلىقى

 دۆلىتى كۇفرى يهر ئۇ چۈنكى...ئوخشاش اقىلغىنىغ ھىجرهت ھهبهشىستانغا بىلهن

 . ئىدى بولغان مهلۇم ئىكهنلىكى ئادالهتلىك پادىشاھىنىڭ قارىماي بولغىنىغا

 ئهبۇ شهيخ مهسىلىسىده ئېلىش گهرهژدانلىق دۆلهتلهردىن ئامرىكىدهك ۋه ياۋرۇپا

 مهسىلىسىگه گهرهژدانلىق‹  : دېمهكته مۇنداق) ھهفىزهھۇلالھ ( مهقدىسى مۇھهممهد

 ئارىسىدا گهرهژدانلىقى دۆلهتلهرنىڭ مۇرتهد بىلهن گهرهژدانلىقى ئامرىكىنىڭ بىز هلگهندهك

 قىلىش دۈشىمهنلىك مۇسۇلمانالرغا بولغىنىدهك مهلۇم ئهكىسچه. قارىمايمىز دهپ بار پهرق

 ئۇ. شىددهتلىكتۇر تېخىمۇ قارىغاندا خىرىستىيانالرغا مۇرتهدلهر قارىغاندا نۇقتىسىدىن

 بولسا ئىتتىرمهيدىغان فاسادقا ۋه فىتنه ئائىلىسىنى ۋه كىشىنى هرهژدانلىقىگ دۆلهتلهرنىڭ

 گهرهژدانلىق بولسا بهرمهيدىغان چۈشۈپ دىنىدىن ئالغاندا گهرهژدانلىق مۇسۇلمانالر ۋه

 كۆپچىلىكى كىشىلهرنىڭ بهردىكى كۆرسىتىپ بىزگه تهجرىبىلىرىمىز ئهمما. جائىز ئېلىش

 يوقۇتۇپ تامامهن قىممهتلىرىنى قهدىر مهنىۋى كېيىن ئورۇنالشقاندىن دۆلهتلهرگه ئۇ

 .قويۇشتى

 ئۇالرنى ،تۇتۇش دوست كافىرالرنى « ئهسناسىدا ئېلىش گهرهژدانلىق باشقا ئۇنىڭدىن

 ئهھۋالى قىلىش قهسهم ئاساسىدا » ئۆزلهشتۈرۈش قانۇنلىرىنى ۋه كۆرۈش ياخشى

 .چۈشۈرىدۇ كۇفرىغا كىشىنى قهسهم بىر بۇنداق چۈنكى. كېرهك بولماسلىقى

 زۆرۈرىيهت مىدىرلىتىشال كالپۇكنى پهقهت قهسهملهرده ئوخشىغان بۇنىڭغا

 سۆزلهپ سۆزنى بىرهر باشقا سۆزلىرىدىن قهسهم قهسهملهرده ئاممىۋى. جائىز نۇقتىسىدىن

 بۇنداق كىشى چۈنكى. بىلگۈچىدۇر ياخشى ئهڭ الله. جائىزدۇر مىدىرلىتىش كالپۇكلىرىنى

 ئهكىسچه. بولىدۇ سۆزلىمىگهن سۆزنى بىرهر قىلىدىغان تهقهززا كۇفرىنى ۋهزىيهتته بىر

) ئالداش ( تهۋرىيه بولسا بۇ. ئېتىدۇ تهمىن قېلىشىنى ئويالپ شۇنداق كافىرالرنىڭ

 .جائىزدۇر  قارىتا كافىرالرغا تۈرىدىندۇركى



 تهۋھىد ۋه دهۋهت مۇنبىرى
 

www.jennetyoli.com 136 

 ئېلىش گهرهژدانلىقىنى كافىرالرنىڭ بولسا مهۋجۇت يۇرتى ئىسالم ئهگهر...شۇنداق

 ۋه كۇفرى دۆلهتلهرنىڭ يۈرگهن ئېلىپ گهرهژدانلىقىنى بىز ئهمما. ئهمهس جائىز ھهرگىز

 ئېيتىلغانالر ئۈچۈن دۆلهتلهر بولغان گهرهژدانى بىز سهۋهپتىن بۇ. ئاشكارىدۇر مۇرتهدلىكى

 .ئىگه كۈچكه ئۈچۈنمۇ گهرهژدانلىقى دۆلهتلىرىنىڭ ياۋرۇپا ۋه ئامرىكا، 

 ھهققىده مهسىله بۇ ئهگهر . قارىشىم قىلغان قارار مهسىلىده بۇ مېنىڭ بۇ مانا

 بىزگه بولسا كىشى ئىگه مهلۇماتقا بهرگۈچى رۇشهنلهشتۈرۈپ ۋه ئوچۇقلىغۇچى تېخىمۇ

 ئۇنى. نهرسىمىزدۇر قويغان يىتتۈرۈپ بىزنىڭ ھهقىقهت شۈبھىسىزكى ھىچ. بىلدۈرسۇن

 ›.ئالىمىز يهردىن شۇ تاپساق قهيهردىن

 

 مۇنبىرى جىھاد ۋه تهۋھىد

 ئهزاسى ئۇيۇشمىسى ۋاپهتى شهرئى

 ئهششامى ئۇسامه ئهبۇ شهيخ

 تهرجىمىسى مۇنبىرى دهۋهت ۋه تهۋھىد
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 ؟قىلىشمۇ تهھسىل ئىلىم ياكى ئهۋۋهلمۇ قىلىش جىھاد
 

 پۈتۈن سىلهرنى الله. قىلىمهن ئۈمىد بېرىشىڭالرنى جاۋاب سوئالىمغا بۇ : سوئال

 .قىلسۇن نائىل ياخشىلىقالرغا

 قىلىشنى جىھاد. ياشايمىز ئىراقتا. قېرىنداشمىز ئىككى ياشالردىكى 21 ۋه 20 بىز

 قىلىشقا جىھاد بىلهن ئىزنى نىڭ الله بىلله بىلهن بۇنىڭ. تالىپىمىز ئىلىم ئهمما خااليمىز

 -ئۇرۇق ۋه ئائىلىمىزدىن ۋاقىتتا بىر بىلهن بۇنىڭ ئهمما. بار كۈچىمىزمۇ

 بىزنىڭ ئۇالر چۈنكى. مهۋجۇت لىرىمىزمهسىلى بهزى چىققان كېلىپ تۇققانلىرىمىزدىن

 ۋه كافىر ، يىتىشىدىن زهرهر بىزگه. ئهمهس رازى قاتنىشىشىمىزدىن جىھادقا

 ئارىمىزدا سهۋهبلىك بۇ. قورقىشىدۇ قىلىشىدىن زىيانكهشلىك بىزگه مۇرتهدلهرنىڭ

 جىھادقا ئهگهر ئائىلىمىز چاغالردا بهزى. بېرىدۇ يۈز كېلىشهلمهسلىكلهر داۋاملىق

 ئىراقتا بولغىنىدهك مهلۇم. ئېيتقان قىلىدىغانلىقىنىمۇ تهرك بىزنى بولساق لىدىغانقوشۇ

 بىر ھهر قىلغان ئارزۇ قوغداشنى ئهقىدىسىنى ۋه دىنىنى ۋه جىھادىدۇر مۇداپىيه جىھاد

 ۋاقىتتا بىر بىلهن بۇنىڭ ئۆتكىنىمدهك ئېيتىپ. پهرز قىلىش جىھاد ئۈستىگه مۇسۇلماننىڭ

 قىلىشىمىز داۋام تهھسىلىنى ئىلىم قىلىپ تهرك جىھادنى بىز. زتالىپىمى ئىلىم بىز

 قىلغاننىڭ مهنئى جىھادتىن ۋه ؟كېرهكمۇ قىلىشىمىز جىھاد يولىدا الله ياكى كېرهكمۇ

  ؟نېمه ھۆكمى

 ئهتتهالفهرى سهندهس ئهبۇ-                                              

 

 ۋه ساڭا ھالدا بۇ بولغان قادىر ىلىشقاق جىھاد سىلهر شۈبھىسىزكى ھىچ : جاۋاب

 ئۇرۇش تهرىپىدىن دۈشمهن. قىلىشتۇر جىھاد بولۇپمۇ بولغىنى ۋاجىب قېرىندىشىڭغا

 توغرىسىدا ئىكهنلىكى ۋاجىب قىلىشنىڭ جىھاد رايونالردا قىلىنغان ئىشغال ،ئېچىلغان

 -ئۇرۇق ۋه ئائىلىڭىزدىن ئېيتقان سىلهر. بار ئىجماسى ئالىمالرنىڭ مۇسۇلمان پۈتۈن

 يىراقلىشىشى سىلهردىن ئائىلهڭالرنىڭ ،مهسىلىلهر چىققان كېلىپ تۇققانلىرىڭىزدىن

 سهۋهب بىر) ت-قويۇلغان يولغا ،قانۇنى( مهشرۇ ئۈچۈن قىلىشىڭالر تهرك جىھادنى

 الله ۋه كېلىشىڭالر قارشى ئېيتقانلىرىغا نۇقتىدا بۇ ئائىلهڭالرنىڭ ئهكىسچه. بولمايدۇ

. بولىدۇ مهئرۇفتا پهقهت ئىتائهت چۈنكى. ۋاجىپتۇر سىلهرگه رقىلىشىڭال جىھاد يولىدا

 ئۇالرغا ۋاقىتتا قىلغان تهلهپ قىلىشىڭالرنى تهرك روزىنى ۋه نامازنى سىلهردىن خۇددى

 بۇيرۇغىنىدا قىلىشقا ئىسيان للهقا سىلهرنى بولمىسا جائىز قانداق قىلىشىڭالر ئىتائهت

 . مايدۇبول جائىز شۇنداق قىلىشىڭالر ئىتائهت ئۇالرغا
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 ،قىلغان تاجاۋۇز ئىففهتكه ، كىرگهن بېسىپ زېمىنىڭالرغا سىلهرنىڭ دۈشمهن

.) ئولتۇرااليسىلهر ( قانداقمۇ قىلىۋاتقاندا يهكسان بىلهن يهر زېمىنالرنى ۋه كىشىلهرنى

 ھىچكىم باشقا كىشىلهردىن خالىغان ياخشىلىقنى ۋه قىلغان مۇۋهپپهق الله ھالبۇكى

 سىلهر سهۋهبلىك بۇ ۋه ئۇالشتۇرغان سىلهرنى الله جىھادقا اكاتت بۇنداق قىاللمايدىغان

 .ئىچىدىسىلهر نېئمهت بىر كاتتا

 دىن »مهنسۇرا تائىفهتۇل «كهلتۈرگهنلهرنىڭ بهجا جىھادنى بۇ كۈنده بۈگۈنكى

 شامدىن ، مهغرىپتىن ، جهزايىردىن ، تۇنىستىن. يوق شۈبھه ھىچبىر ھهققىده ئىكهنلىكى

 نىڭ الله ، قىلىش جىھاد دۆلىتىڭالرغا سىلهرنىڭ ىدالرمۇجاھ پۈتۈن يهمهندىن، 

 تۇرغان ئوتتۇرىسىدا جىھادنىڭ نهق يۈگۈرىشىۋاتقاندا ئۈچۈن قىلىش ھۇجۇم دۈشمهنلىرىگه

 قانداقمۇ  تىرىشچانلىقىڭالر قارىتا قىلىشقا تهلهپ شهھىدلىكنى ۋه جىھادقا سىلهرنىڭ

  . مۇمكىن بولۇشى كهم تىرىشچانلىقىدىن ئۇالرنىڭ

 ئهلۋهتته جىھاد ،كهلگهنده سۆزۈڭالرغا توغرىسىدىكى جىھاد ۋه قىلىش تهلهپ مئىلى

 جىھاد ھهم ۋاقىتتا بىر ئوخشاش سهن ئهكىسچه. ئهمهس مۇخالىپ ئىگهللهشكه ئىلىم

 ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ الله ،بىلگىنكى. قىالاليسهن داۋام تهھسىلىنى ئىلىم ھهم قىالاليسهن

 ساالمهت چۈشهنچهڭالرنى ،بېرىدۇ بهرىكهت الرغائىلىمىڭ سىلهرنىڭ مهيدانلىرىدا جىھاد

 بىر باشقا سىرتىدىكى مهيدانلىرىنىڭ جىھاد بهرىكهتنى بىر بۇنداق سىلهر ۋه. قىلىدۇ

 كۈرهش ئۈچۈن بىز « ۋهتهئاالنىڭ سۇبھانهھۇ الله ھهقىقهتهن. تاپالمايسىلهر ئهسال يهرده

 مۇشۇنىڭدىن قىلغىنى ئىشارهت سۆزىده »يىتهكلهيمىز يولىمىزغا ئهلۋهتته قىلغانالرنى

 .ئىبارهت

 ئىلىم بىز « تالىپلىرى ئىلىم كۈنلهرده قىلىۋالغان ئىشغال زېمىنىڭالرنى دۈشمهن

  ؟بېرىدۇ ياردهم جىھادقا كىم باشقا قىلسا تهرك جىھادنى دهپ »قىلىمىز تهھسىل

 سېپىگه قېرىنداشلىرىڭنىڭ مۇجاھىد سۈرهتته تىز! قېرىندىشىم قۇرققىن تىن الله

 ، بىلهن ئىلىمىڭ ، بىلهن سۆزلىرىڭ شهخسهن. قېرىندىشىم يۈگۈرگىن ئۈچۈن قېتىلىش

 ئهنهس ئهبۇ بولغان شهھىد زېمىنىڭالردا سىلهرنىڭ. بولغىن ياردهمچى بىلهن بهدىنىڭ

 نامى قىلىش تهلهپ ئىلىم ھېچقاچان ئۇالر . ئهسلىگىن ئالىمالرنى مهرد ئهششامىدهك

 . ئهمهس تۇرغان يىراق قېتىلىشتىن كارۋىنىغا جىھاد بىلهن

 .تىلهيمىز ساالمهتلىك اللهتىن

 ئهزاسى ئۇيۇشمىسى پهتىۋا مۇنبىرى جىھاد ۋه تهۋھىد

 ئهششامى ئۇسامه ئهبۇ

 تهرجىمىسى مۇنبىرى دهۋهت ۋه تهۋھىد
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 ھۆكمى يوشۇرۇنۇشنىڭ ۋه يوشۇرۇنلۇق دهۋهتته
  

 :سوئال

 بهرهكاتۇھۇ ۋه رهھمهتۇلالھى ۋه ئهلهيكۇم ئهسساالمۇ

. بىلىسىلهر قېيىنچىلىقالرنى كهلگهن بېشىمىزغا. هفىلىرىمىزسهل غهززه بىز

 نۇر ئهبۇ بىلىشىمىزچه... بۇ بۇ تېخى ۋه ئىسكهنجىلهر ،قىلىشالر تۇتقۇن ،ئهرزىيهتلهر

 قالمىغاندا كىشىلهر مهرد قوغدايدىغان مهسجىتلهرنى‹  ) :رهھىمهھۇلالھ ( مهقدهسى ئهل

 ئىسالم قارىماي بۇنىڭغا. ئىدى دېگهن › قىلىدۇ ھهرىكهت مهخپى سهلهفىلهر كېلهچهكته

 ۋاقىتتا بولغان مۇۋاپىق شهرتلهر كىشىلهرنىڭ قىلغان دهۋهت ئىسالمغا بويىچه تارىخى

 زهر ئهبۇ ،مهسئۇد بىن ئابدۇلالھ. بىلىمىز بارغانلىقىنىمۇ ئېلىپ ئاشكاره دهۋهتلىرىنى

 نىڭ) ۋهسهللهم ىئهلهيھ سهللهلالھۇ ( مۇستافا مۇھهممهد ئىلگىرى ئۇنىڭدىنمۇ ۋه غىففارى

 ...قىلغىنىدهك

 ۋه پىالن ، مهنھهجنى ؟جائىز خۇسۇسالردا قايسى يوشۇرۇنۇش ۋه يوشۇرۇنلۇق

 تېمىالر مۇئهييهن ۋه ۋاقىتالردا مۇئهييهن پهقهت ياكى ؟ئاالمدۇ ئىچىگه ئۆز پروگراممىالرنىمۇ

  ؟ ئېگىمۇ كۈچكه ئۈچۈن

 ئىنسانالرنى ۋه مىزئاشكارلىشى ئهقىدىمىزنى ۋه پىكرىمىزنى تهرهپتىن بىر يهنه

 كۆره يهتكۈزهلىگىنىگه كۈچ كىشىلهرنىڭ ياكى ؟ۋاجىپمۇ قىلىشىمىز دهۋهت ئاشكاره

  ؟ ئۆزگۈرهمدۇ

  

 :جاۋاب

 بهرهكاتۇھۇ ۋه رهھمهتۇلالھ ۋه ئهسساالم ئهلهيكۇم ۋه

 رهھىم رهھمانىر بىسمىلالھىر

 .بولسۇن ئهلچىسىگه ئالالھنىڭ ساالم ۋه ساالت. خاستۇر ئالالھقا پهقهت ھهمد

 كهينىدىن ئىلىم مهنپهئهتلىك. قىلسۇن مۇبارهك ) ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( الالھئ

 ۋه بىزگه. ئارتتۇرسۇن غهيرىتىڭنى ۋه ئىستهك ھهقتىكى بۇ ئۈچۈن يۈگۈرگهنلىكىڭ

 )ئامىين. (قىلسۇن نىسىپ قىلىشقا ئهمهللهرنى سالىھ سىلهرگه
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 سۇبھانهھۇ ( الھئال كېرهككى ئوچۇقلىشىم بىلهن ئالدى ! قېرىندىشىم قهدىرلىك

 بىلهن سهزگۈرلۈك. مهنھهجىدۇر سالىھىننىڭ سهلهفى قىلىش دهۋهت يولىغا نىڭ ) ۋهتهئاال

 ، قىلىش دهۋهت غا )ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( ئالالھ رهۋىشته بىر گۈزهل ۋه راستىچىل

 ،ئېھتىياجى بولغان دهۋهتكه ئىنساننىڭ. زۆرۈرىيهتلىرىدىندۇر كېچىلمهس ۋاز ھاياتنىڭ

 ۋه دۇنيا ئادىمىزاتنىڭ چۈنكى. ئارتۇقتۇر ئېھتىياجىدىن بولغان ئىچمهككه ۋه يىمهك

 ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( ئالالھ. باغلىق دهۋهتكه بۇ پاراغىتى ۋه راھهت ، بهختى ئاخىرهتتىكى

 بىلهن  دهلىل نۇرغۇنلىغان سۈننهتتىن ۋه كىتاب ئىكهنلىكى ۋاجىپ قىلىشنىڭ دهۋهت غا) 

 .سابىتتۇر

 ئىشالرغا ياخشى ،قىلىدىغان دهۋهت ئىشالرغا خهيرىلىك ڭالردائارا سىلهرنىڭ «

 مهقسىتىگه شۇالر ئهنه ؛بولسۇن جامائهت بىر قىلىدىغان مهنئى ئىشالرنى يامان بۇيرۇپ

  )103 ^ئىمران ئال 3 ( »ئېرىشكۈچىلهردۇر

 ۋه مهن ،قىلىمهن دهۋهت غا الله) كىشىلهرنى (،يولۇمدۇر مېنىڭ بۇ «،ئېيتقىنكى «

 مۇشرىكالردىن مهن ،پاكتۇر الله. ئاساسلىنىمىز دهلىلگه روشهن هنلهرئهگهشك ماڭا

  )108 ^ يۇسۇف 12 ( »ئهمهسمهن

 ياخشى ئۇسلۇبتا ھېكمهتلىك) دىنىغا ئىسالم يهنى (يولىغا پهرۋهردىگارىڭنىڭ «

 بىلهن) قىلغۇچىالر مۇخالىپهتچىلىك يهنى (ئۇالر ،قىلغىن دهۋهت بىلهن نهسىھهت -ۋهز

 ئازغانالرنى يولىدىن ئۇنىڭ ھهقىقهتهن پهرۋهردىگارىڭ. مۇنازىرلهشكىن رهۋىشته چىرايلىق

  )125 ^ نهھىل 16 ( »بىلىدۇ ئوبدان تاپقۇچىالرنىمۇ ھېدايهت ،بىلىدۇ ئوبدان

 دهۋهت) قىلىشقا ئىبادهت ئۇنىڭغا ۋه بىلىشكه بىردهپ ئۇنى يهنى (پهرۋهردىگارىڭغا «

 خاھىشلىرىغا نهپسى ئۇالرنىڭ يهنى (بولمىغىن مۇشرىكالردىن ھهرگىزمۇ ،قىلغىن

  )87 ^ قهسهس 28( » )ماسالشمىغىن

 ھهقىقهتهن سهن ،قىلغىن دهۋهت) ئىبادىتىگه (پهرۋهردىگارىڭنىڭ كىشىلهرنى «

  )67 ^ ھهج 22 ( »يولدىدۇرسهن توغرا شهكسىز

 بارلىق! مۇھهممهد ئى) (ئۈچۈن قىلىشقانلىقى ئىختىالپ دىندا يهنى (ئۈچۈن شۇنىڭ «

 بويىچه بۇيرۇلغىنىڭ ،چاقىرغىن) بولۇشقا ئىتتىپاق ئاساسىدا دىن توغرا ئىنسانالرنى

 »ئهگهشمىگىن خاھىشلىرىغا نهپسى نىڭ)مۇشرىكالر يهنى (ئۇالر ،تۇرغىن چىڭ يولدا توغرا

  )15 ^ شۇرا 42( 

 ۋه) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ،  ) ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( ئالالھ

 بايان ئىكهنلىكىنى كىشىلهر قىلغان دهۋهت ئالالھقا نلهرنىڭمۇئمى ئهگهشكهن ئۇنىڭغا

 ۋه ئهگىشىش گه)ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ شۈبھىسىز ھىچ . قىلغان

 .ۋاجىپتۇر مۇسۇلمانالرغا بارلىق مېڭىش يولىدا ئۇنىڭ
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 ئهتكهنلهرگه ياد كۆپ اللهنى ۋه قىلغان ئۈمىد ئاخىرهتكۈنىنى ،اللهنى – سىلهرگه«

  )21 ^ ئهھزاب 33( » .ياخشىئۈلگىدۇر ئهلۋهتته رهسۇلۇلال –

. قىلدى بايان ئىكهنلىكىنى كۇپايه فهرز قىلىشنىڭ دهۋهت ئالالھقا ئالىمالر

 مهسئۇلىيهت باشقىلىرىدىن كهلتۈرسه بهجا ۋهزىپىنى بۇ گۇرۇھ بىر مۇسۇلمانالردىن

. بولىدۇ ئهمهل ىرب سالىھ ، سۈننهت مۇئهككهد ئۈچۈن ئۇالر دهۋهت ئهمدى. كۆتۈرۈلىدۇ

 دهۋهت ۋه بولىدۇ گۇناھكار ھهممىسى ئېتىشسه تهرك تامامهن دهۋهتنى كىشىلهر ئهگهر

 ، يهتكىنىچه كۈچىنىڭ كىشى بىر ھهر بولسا شۇنداق.بولىدۇ ۋاجىپ ھهركىمگه قىلىش

  .كېرهك ئېسىلىشى دهۋهتكه نىسبىتىده تاقىتى

 بولغانلىقى ئاز تولىمۇ سانى ڭكىشىلهرنى قىلغان دهۋهت مهنھهجگه سهھىھ كۈنىمىزده

 سهھىھ بۈگۈن سهۋهبتىن بۇ. قامدىيالمايۋاتىمىز ئېھتىياجىنى ئىنسانالرنىڭ سهۋهبلىك

 بهجا فهرزنى بۇ نىسبىتىده كۈچى ھهركىم. ئهيندۇر فهرز قىلىش دهۋهت مهنھهجگه

 ھىچكىمگه ) ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( ئالالھ شۈبھىسىز ھىچ . كېرهك كهلتۈرۈشى

 . يۈكلىمهيدۇ يۈكنى دىغانكۆتۈرهلمهي

 بولۇۋاتقان ئېھتىياجلىق ئىنسانالر. ھارامدۇر يوشۇرۇش ئىلىمنى ، باشقا ئۇنىڭدىن

 ) ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( ئالالھ. ئهمهس جائىز ئهسال ئۈچۈن ئالىمالر يوشۇرۇش ئىلىمنى بىر

  : دهيدۇ مۇنداق

 قىلغىنىمىزدىن بايان ئېنىق يولنى توغرا كىشىلهرگه) تهۋراتتا يهنى (بۇكىتابتا«

 پهيغهمبهر راست ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇھهممهد (قىلغان نازىل بىز ،كېيىن

 الله يوشۇرىدىغانالرغا يولنى توغرا ۋه دهلىللهرنى روشهن) ئىكهنلىكىنىئىسپاتاليدىغان

 ۋه پهرىشتىلهر يهنى (قىلغۇچىالر لهنهت؛ )قىلىدۇ يىراق رهھمىتىدىن يهنى (قىلىدۇ لهنهت

  )159 ^ بهقهره 2( » .قىلىدۇ لهنهت الرغائۇ مۇ) مۇئمىنلهر

 ئۇنى ۋه يوشۇرىدىغان نهرسىلهرنى قىلغان نازىل) تهۋراتتا يهنى (اللهكىتابتا«

 شۇ يېگهن ئۇالرنىڭ چۈنكى (ئوتتۇر پهقهت يېگىنى قارنىغا ساتىدىغانالرنىڭ ئازغىنهپۇلغا

 ئۇالرنى (ائۇالرغ الله كۈنى قىيامهت، )بارىدۇ ئېلىپ دهۋزهخكه ئۇالرنى ھاراممېلى

 قاتتىق ئۇالر ،پاكلىمايدۇ) گۇناھلىرىدىن (ئۇالرنى ،قىلمايدۇ سۆز) خۇشالقىلىدىغان

  ) 176 ^ بهقهره 2( » .بولىدۇ ئازابقادۇچار

 يهنى (كىتابنى دىن)يهھۇدىيالر يهنى (بېرىلگهنلهر كىتاب الله ،ۋاقتىدا ئۆز «

 ۋه بېرىشكه ىپقىل بايان چوقۇم كىشىلهرگه) ئهھكاملىرىنى كىتابتىكىاللهنىڭ

 ۋه چۆرۈۋهتتى ئارقىسىغا ئۇالر) ئهھدىنى يهنى (بۇنى لېكىن ،ئهھدهئالدى يوشۇرماسلىققا

 ئۇالرنىڭ. تېگىشتى) نهرسىسىگه ئهرزىمهس دۇنيانىڭ يهنى (ئازغىنابهدهلگه ئۇنى

  )187 ^ ئىمران ئال 3( » !يامان ئالغىنىنېمىدېگهن تېگىشىپ
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 خۇسۇسالر دائىر تهۋھىدكه ۋه تهۋھىد بولۇپمۇ  (ئىلىم ھهر بولغان مۇھتاج ئىنسانالر

 رهببانى يېتىشىدىغان خهلققه تاكى . كېرهك بىلدۈرۈلىشى ۋه ئوچۇقلىنىشى ئۇالرغا) 

 ...قهدهر قىلىنغانغا ئادا كۇپايه فهرز كېلىپ بارلىققا ئالىمالر

 سۇبھانهھۇ ( ئالالھ بىلهن يوشۇرۇش پائالىيهتلىرىنى ۋه قۇرۇلمىسى جامائهتنىڭ

 ئارالشتۇرىۋهتمهسلىك بىرىگه بىر يوشۇرۇشنى دهۋهتنى قىلىنغان دىنىغا نىڭ ) الۋهتهئا

 قىلىش رىئايه يوشۇرۇنلۇققا ئارتقىنىدا بىسىم ۋه قېيىنچىلىق بىرىنجىسىده. كېرهك

 بىلدۈرۈلىشى دهۋهت قىلىنغان دىنىغا نىڭ )ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( ئالالھ ئهمما. مۇمكىندۇر

 ئاجىز يهتمىگهن كۈچى تۇرۇشقا ئۈستىده ھهق ئوخشاشال . كېرهك يوشۇرۇلماسلىقى ۋه

 . كېرهك ئايرىش بىرىدىن بىر ئهربابىنى ئىلىم ئهگىشىلگهن ئۆزلىرىگه بىلهن كىشىلهر

 بولغىنىدا جائىز تۇتۇش يولىنى ) يوشۇرۇنۇش ( تهقىييه ئۈچۈن گۇرۇپپىدىكىلهر بىرىنجى

 ئهرزىيهتلهرگه كېلىدىغان اباشق سهۋهبلىك بۇ ۋه سۆزلهش ھهقنى ئۈچۈن ئهھلى ئىلىم

 ۋهزىيىتى ۋه بۇيىچه قابىلىيىتى ئۆز كىم ھهر نۇقتىدا بۇ . يوق يول بىر باشقا چىداشتىن

 .كېرهك قىلىشى ھهرىكهت رهۋىشته قىلغان تهقهززا

 ئېالن تهۋھىدنى ،جاكاراليتتى ھهقنى) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ

 ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ. قىالتتى غتهبلى دىنىنى ئالالھنىڭ ۋه قىالتتى

 ئۇنىڭغا ئۇ چۈنكى . ئىدى ئهمهس جائىز قىلىشى يوشۇرۇن تهبلىغنى نىڭ)ۋهسهللهم

 قۇرئاننى مۇشرىكالرغا ئېسىلىپ غهيرهتكه ساھابىلهردىن يهنه. ئىدى ئىمام ئهگىشىلگهن

 رمىسىمۇيوشۇ ئىمانىنى بولغىنىدهك قىلغانالر ئاشكارا تهبلىغنى ئۈچۈن يهتكۈزۈش

 . ئىدى مهۋجۇت يوشۇرغانالر تهبلىغنى

 قېتىم ئىككىنچى ھۆكۈمىتىگه ھاماس ...كهلسهك قېرىنداشلىرىمىزغا غهززهدىكى

 قىلىشلىرى يوشۇرۇن ئىشنى بۇ ئۈچۈن قالماسلىق بولۇپ لوقما بىر قوالي ۋه ئوۋ بىر قۇالي

 ( نالردىنئىنسا ۋه ئورۇندىلىشى شهرتلىرى بىرلىكته بىلهن بۇنىڭ ئهمما . كېرهك

 ئۇنۇتماسلىق . الزىم يوشۇرۇلماسلىقى چۈشهنچه ھىچبىر ) ئائىت دىنىغا ئالالھنىڭ

. بولىدۇ خۇسۇسىدا پائالىيهتلىرى ۋه قۇرۇلمىسى جامائهتنىڭ يوشۇرۇنلۇق كېرهككى

 كېرهكلىك ئهكىسچه. يوق يوشۇرۇنلۇق قىلىشتا دهۋهت دىنىغا ئالالھنىڭ ئىنسانالرنى

 قىلىش ئادا دهۋهتنى ۋه يىپىشىش دهۋهتكه ھالدا ستىمىلىقسې ۋه قوللىنىپ تهدبىرلهرنى

 كىشىلهرنى كۈتۈلگهن ياخشىلىق ئۇنىڭدىن ئۈچۈن قىلىش تهبلىغ مهسىلهن . كېرهك

 تارتىشمايدىغان ،كهلمهيدىغان قارشى ۋه بار ئۈمىد قىلىشىدىن قوبۇل دهۋهتنى ، تالالش

 كۈزىتىلىشى ئورۇنالرنىڭ ۋه ۋاقىت مۇناسىپ ئۈچۈن تهبلىغ ياكى تاللىنىشى كىشىلهرنىڭ

 . كېرهك ئېلىنىشى تهدبىرلهر قاتارلىق

  :مۇنداق نۇقتىالر بولغان كېرهك قىلىنىشى دېققهت قىلغاندا دهۋهت ، خۇالسلىغاندا
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 سۆزلهرنى شىرىن ۋه ھىكمهتلىك بىلهن ئۇسلۇپ بىر گۈزهل ئهسناسىدا دهۋهت.1

 .سۆزلهش

 بېرىش ئېلىپ تهدرىجى دهۋهتنى. 2

 ( تالىب ئهبى بىن ئهلى. كېرهك دىيىلمهسلىكى ھهركىمگه چۈشهنچه ھهر بىلىنگهن.3

 ۋه ئالالھ سىلهر! سۆزلهڭالر نهرسىلهرنى چۈشىنهلهيدىغان كىشىلهرگه‹  ) ئهنھۇ رهزىيهلالھۇ

  )بۇخارى. ( دېگهن›   ؟ قىالمسىلهر ئارزۇ چىقىرىلىشىنى يالغانغا رهسۇلىنىڭ

 تهۋھىدنىڭ كىشىلهر . كېرهك ىنىشىباشل تېمىالردىن مۇھىم ئهڭ بولۇپ دهسلهپ. 4

 سۆزئىچىشنى مهسىلىلىرىدىن فۇرۇ ئهقىدىنىڭ ئۇالرغا تۇرغاندا بىخهۋهر سىدىن › ت‹ 

 . بولمايدۇ قىلغىلى تهسهۋۋۇر ھهرگىز

. دىندۇر ) ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ ( ئالالھ ) مۇۋاپپهقىيهت ( تهۋفىق شۈبھىسىز ھىچ

 . ئالهمىين رهببىل ۋهلھهمدۇلىلالھى

 

 بهرگۈچى جاۋاب

 ئۇيۇشمىسى پهتىۋا شهرئى مۇنبىرى جىھاد ۋه تهۋھىد

 مهقدىسى ئهل ۋهلىد ئهبۇ شهيخ : ئهزاسى ھهيئهت

 تهرجىمىسى مۇنبىرى دهۋهت ۋه تهۋھىد
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 ھۆكمى تهربىيهنىڭ- تهلىم ئهسكىرى ئۈچۈن مۇسۇلمانالر
 ئابدۇلئهزىز بىن ئابدۇلقادىر شهيخ

 ھهر بولغان مۇكهللهف ، سىرىت بولغانالردىن ۆزۈرىئ قانۇنلۇق ، تهربىيه ئهسكىرى

. بىرى تۈۋرۈكلىرىدىن ئۇل جىھادنىڭ بۇ چۈنكى. ۋاجىپتۇر ئۈستىگه مۇسۇلماننىڭ بىر

 دهلىللهرنى كۆرسىتىدىغان ئىكهنلىكىنى ۋاجىپ تهربىيهنىڭ-تهلىم ئهسكىرى

  : مۇمكىن تىزىشىمىز تهرتىپكه تۆۋهندىكىدهك

 ئهين پهرز ئۈستىگه مۇسۇلمانالر جىھادنىڭ كىتابالردا ىھفىق بولغىنىدهك مهلۇم : ئا

 ( ھهنبهلى ئهل قۇدامه ئىبنى بۇالرنى . قىلىنغان بايان ۋهزىيهتلىرى بولىدىغان

 يهرده ئۈچ جىھاد‹ : قىلىدۇ بايان مۇنداق كىتابىدا ناملىق »ئهلمۇغنى«  ) رهھىمهھۇلالھ

  :بولىدۇ ئهين پهرزى

 ۋاقىتتا باشالنغان ئۇرۇش ۋه كهلگهن يۈز- يۈزمۇ سهپ ئىككى كافىر ۋه مۇسۇلمان - 1

 پهرز قىلىشى ئۇرۇش بولۇپ ھارام قېتىلماسلىقى ئۇرۇشقا كىشىلهرنىڭ بولغان بار يهرده ئۇ

  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله چۈنكى. ئهيىندۇر

 ئۇچراشقان) قوشۇنىغا دۈشمهن يهنى (جامائهگه بىر) مۇشرىكالردىن! (مۇئمىنلهر ئى «

 ياد كۆپ اللهنى ئۈچۈن قازىنىشىڭالر مۇۋهپپهقىيهت ،كۆرسىتىڭالر باتلىقسا چېغىڭالردا

 ئىتائهت پهيغهمبىرىگه ئۇنىڭ ۋه  اللهغا) ھهركهتلىرىڭالردا -سۆز پۈتۈن.(ئېتىڭالر

 قورقۇپ) ئۇچرىشىشتىن بىلهن دۈشمهن( ،بولمىسا ،قىلىشماڭالر ئىختىالپ ،قىلىڭالر

 سهۋر ھهقىقهتهن الله ،قىلىڭالر سهۋر ؛قالىدۇ قۇۋۋىتىڭالركېتىپ -كۈچ ،قالىسلهر

  )46-45 : ئهنفال( » .بىللىدۇر بىلهن قىلغۇچىالر

 ئۇالرغا ،چېغىڭالردا كهلگهن دۇچ ھۇجۇمىغا كافىرالرنىڭ! مۇئمىنلهر ئى «

 ئۈچۈن) تىلهش ياردهم (ياكى ئۇرۇشۇش كىمكىقايتا).قاچماڭالر يهنى (قىلماڭالر ئارقاڭالرنى

 بهلكى ،قىلماستىن يۆتكىلىش بىرتهرهپكه ىدهمهقست قوشۇلۇش جامائهسىگه مۇسۇلمانالر

 غهزىپىگه اللهنىڭ ھهقىقهتهن ئۇ، )قاچىدىكهن يهنى (قىلىدىكهن ئارقىسنى دۈشمهنگه

 46-45 : ئهنفال( » !جاي نېمىدېگهنيامان دهۋزهخ. بولىدۇ دهۋزهخ جايى ئۇنىڭ ،ئۇچرايدۇ

( 

 ئۇرۇش خهلقنىڭ ىكىيهرد ئۇ ، ۋاقىتتا قىلىۋالغان ئىشغال يهرنى بىر  دۈشمهن - 2

 .ئهيىندۇر پهرز تىرىشىشى چىقىرىشقا قوغالپ دۈشمهننى بۇ ۋه قىلىشى

 ئۇنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ ۋاقىتتا قىلغان سهپهرۋهرلىك ئىمامى مۇسۇلمانالرنىڭ - 3

  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله. ئهيىندۇر پهرز چىقىشى ئۇرۇشقا بىرلىكته بىلهن
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 نېمىشقا ،دېيىلسه چىقىڭالر قىلىشقا جىھاد دايولى الله سىلهرگه! مۇئمىنلهر ئى «

) بهخىت (ئاخىرهتتىكى ھاياتنى دۇنيا ؟كهلمهيدۇ ئايرىلغىڭالر يۇرتۇڭالردىن

 ئاخىرهتنىڭ بولۇش بهھرىمهن ھاياتىدىن دۇنيا ؟بولدىڭالرمۇ رازى بىلهنتېگىشىشكه

 مىساڭالرچىق جىھادقا سىلهر ئهگهر.نهرسىدۇر ئهرزىمهس ،سېلىشتۇرغاندا نىئمهتلىرىبىلهن

 باشقا سىلهردىن ئورنۇڭالرغا) قىلىپ ھاالك سىلهرنى.(قىلىدۇ ئازاب سىلهرگهقاتتىق الله

 ھهرنهرسىگه الله،يهتكۈزهلمهيسىلهر زىيان قىلچه اللهغا سىلهر ،كهلتۈرىدۇ قهۋمنى

  )39- 38 : تهۋبه( » .قادىردۇر

 رۇشقائۇ سىلهر« :دهيدۇ مۇنداق ) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ

 ،كهبىر ۋهششهرھۇل مۇغنى كىتابۇل) ( ئهلهيھ مۇتتهفهقۇن( »  ! چىقىڭالر چاقىرىلساڭالر

10/ 365 -366( 

 بىنائهن ۋهزىيهتكه ئىككىنچى بولۇپمۇ جىھاد بۈگۈن بولىدۇكى چۈشىنىشكه بۇنىڭدىن

 بۈگۈن چۈنكى. ھۆكۈمىدىدۇر ئهيىن پهرز ئۈستىگه مۇسۇلماننىڭ بىر ھهر ئومۇمهن

 بولغان ھۆكۈمران ۋه ھاكىم كافىرالر ھهممىسىده ئاساسهن لهتلهرنىڭدۆ مۇسۇلمان

 كافىرالردىن يهرلىك يا كافىرالر جاھانگىر چهتئهللىك يا بۇالر. تۇرىۋاتىدۇ ۋهزىيهتته

 .ئىبارهت

. ھېسابلىنىدۇ گۇناھالردىن چوڭ قىلىش تهرك ئۇنى ، بولغاندا ئهين پهرز جىھاد

 ( رهسۇلۇلالھ ئهكسىچه بۇ. قىلىنغان تهھدىد بىلهن جازاالر كاتتا توغرىلىق بۇ چۈنكى

 بۇ. بىرىدۇر گۇناھنىڭ يهتته قىلغۇچى ھاالك بىلدۈرگهن ) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ

 مۇمكىن بولۇشى ئهيىن پهرز ۋاقىتتا بىر قانداق ھهر ئۈستىگه مۇسۇلماننىڭ ھهربىر يهرده

 تهربىيهنىڭ ئهسكىرى تىنجهھهت ھېسابلىنىدىغانلىقى تهييارلىق ئۈچۈن جىھاد بولىدىغان

 ئهمهلىيلىشىدىغان ئارقىلىق ئۇ پهقهت ۋاجىپ چۈنكى. چىقىۋاتماقتا ئوتتۇرغا ۋاجىپلىقى

 .بولىدۇ ھۆكمىده ۋاجىپنىڭ ئىشمۇ

 قورال كېلىشىچه قۇلۇڭالردىن ،ئۈچۈن) قىلىش ئۇرۇش بىلهن (دۈشمهنلىرىڭالر « -  ب

 ئامىردىن بىن ئۇقبه ، بىلهن تىئايى ) 60:ئهنفال(»...تهييارالڭالر ئېتى جهڭ،  * كۈچى

» .مهرگهنلىكتۇر قۇۋۋهت ، بىلىڭالركى « قىلىنغان رىۋايهت ھالدا مهرفۇئ

 قۇرئان« ، كهلىمىسى »قۇۋۋهت «كهلگهن ئايهتته: ئىزاھات( * )مۇسلىم.(ھهدىسى

 ئېھتىياج.   ئېلىنغان دهپ »كۈچى قۇرال « ده »تهرجىمىسى ئۇيغۇرچه كهرىمنىڭ

 .)ئېلىندى ئۆزگهرتمهي يهرلهرده باشقا كهلىمىسى » قۇۋۋهت « كهلگهن هماقالىد تۈپهيلىدىن
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 ئىكهنلىكىنى مهندۇپ ۋه ئىپادىلهۋاتماقتا ۋاجىپلىقنى ، بۇيرۇق ئايهتتىكى بۇ

 ، بولسا ۋاجىپ قىلىش تهييارلىق . يوق ئاالمىتىمۇ بىرهر ھېچقانداق كۆرسىتىدىغان

 .قىسىمىدۇر بىر مۇھىم رلىقنىڭتهييا تهربىيه چۈنكى. بولىدۇ ۋاجىپ تهربىيهمۇ

 ، ھهدىس : دهيدۇ مۇنداق سانئانى ئوچۇقالۋېتىپ ھهدىسىنى بۇ ئامىرنىڭ بىن ئۇقبه

. بىلدۈرگهن ئىكهنلىكىنى ئېتىش ئوق قىلىنغاننىڭ مهقسهت قۇۋۋهتتىن كهلگهن ئايهتته

 ئېتىش بولغان مهلۇملۇق دهۋرىده) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ چۈنكى

 ئىشلىتىشنىمۇ قۇرال قارشى ئىسيانكارالرغا ۋه مۇشرىكلهرگه ، بۇ. بوالتتى بىلهن ئۇنىڭ

 ئېلىپ تهربىيهلهش ئۈچۈن كهلتۈرۈش بهجا ۋهزىپىنى بۇ سهۋهپتىن بۇ. ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز

 قولغا كۆنۈشنى پهقهت ، قىلىش تهييارلىق. زۆرۈرىيىتىدۇر بىر شهرىئهتنىڭ بېرىشمۇ

 قىلغان تهييارلىقىنى قۇۋۋهت كىشى بېجىرهلمىگهن مهرگهنلىكنى. بولىدۇ بىلهن كهلتۈرۈش

 )1236 نۇمىرى ھهدىس ، 4/1384 ،سۇبۇلۇسساالم( » .ھېسابالنمايدۇ

 ،بولسا نىيتى چىقىش جىھادقا ئۇالرنىڭ ئهگهر«  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله -س

 چىقىشنى ئۇالرنىڭ الله لېكىن ،قىالتتى تهييارلىق ئۇنىڭغا ئهلۋهتته

 ،سۇندۇردى ئىرادىسىنى ئۇالرنىڭ) سېلىپ ھورۇنلۇقنى ئۇالرنىڭدىللىرىغا(،رمىدىياقتۇ

 بىلهن) ئاجىزالر ،بالىالر كىچىك ،ئايالالر يهنى (قېلىپقالغۇچىالر ئۆيلىرىده«) ئۇالرغا(

 )46 : تهۋبه( » .دېيىلدى »قېلىڭالر

 نىڭئۇ تهربىيه- تهلىم ( قىلماسلىقنى تهييارلىق جىھادقا ، ۋهتهئاال سۇبھانهھۇ الله

 « بۇمۇ . قويغان قاتارغا قىلىپ بىرى سۈپهتلىرىدىن مۇنافىقالرنىڭ) قىسىمىدۇر بىر

 كۈچى قورال كېلىشىچه قۇلۇڭالردىن ،ئۈچۈن) قىلىش ئۇرۇش بىلهن (دۈشمهنلىرىڭالر

. كۈچلهندۈرىۋاتماقتا ئىپادىلىگهنلىكىنى ۋاجىپلىقنى بۇيرۇقنىڭ ئايىتىدىكى »تهييارالڭالر

 ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ بۇ. سۆكۈلگهن قىلماسلىق رلىقتهييا ئايهتته بۇ چۈنكى

 قىلماي جىھاد كىم«  :  ئىپادىلىنىۋاتماقتا رۇشهن سۆزىدىمۇ تۆۋهندىكى نىڭ)ۋهسهللهم

 سۈپهت بىر سۈپهتلىرىدىن مۇنافىقالرنىڭ ئۆلسه قىلماي نىيهتمۇ قىلىشنى  جىھاد ياكى

 )مۇسلىم( »  .بولىدۇ ئۆلگهن بىلهن

 مهرگهنلىكنى«  : دهيدۇ مۇنداق) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( لالھرهسۇلۇ -د

 قىلغان ئىتائهتسىزلىك ياكى ئهمهس بىزدىن كىشى قىلغان تهرك كېيىن ئۈگهنگهندىن

 مهرگهنلىكنى ،بۇ« : دهيدۇ مۇنداق) رهھىمهھۇلالھ ( نهۋهۋى)  مۇسلىم(» .بولىدۇ

 ئۆزۈرسىز. تهھدىد بىر چوڭ ىكىتوغرىسىد يامانلىقى ئۇنتۇشنىڭ كېيىن ئۈگهنگهندىن

 ».مهكرۇھتۇر بىر شىددهتلىك ، قىلىش تهرك ئۇنى ھالدا
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 ئۈچۈن قالماسلىقى ئۇنتۇپ كېيىن ئۈگهنگهندىن مهرگهنلىكنى ، سۆكۈش ۋه تهھدىد بۇ

 ئۈچۈن قويمىغانالر ئۈگىنىپ ھېچ ئهجهبا ، بولسا توغرىسىدا داۋامالشتۇرمىغانالر ئۇنى

 ؟كېلهر توغرا شسۆكۈ ۋه تهھدىد بىر قانداق

 مۇشۇنچىلىكى ئۈچۈن ئۇزارتماسلىق. مهۋجۇت دهلىللهرمۇ باشقا ھهققىده مهسىله بۇ

 مۇكهللهف مۇسۇلمان بىر ھهر بولمىغان ئۆزۈرى ، قىلغاندا خۇالسه. كۇپايىلىنىمىز بىلهن

 توغرىسىدا ›ساھه ئهسكىرى ئىسالمدىكى‹ ‹. ۋاجىپ ئېلىش تهربىيه ئهسكىرى ئۈستىگه

 مۇنداق بۆلۈمىده »تهربىيىسى قۇرال « خهتتاب شىت مهھمۇد يارلىغانتهي كىتاب بىر

 داۋامالشقان. بولمايدۇ قىممىتى قۇرالنىڭ ھىچبىر تۇرۇپ ئۈگهنمهي ئىشلىتىشنى «: دهيدۇ

 ئىشلىتىش ھالدا مۇۋاپپهقىيهتلىك قۇرالنى ئۇ ، تهربىيىسى قۇرال سهۋىيىدىكى يۇقىرى ۋه

 قۇرالنى ئۇ ، جهڭچى ئالغان رهۋىشته تېگىشلىك سىنىتهربىيى قۇرال. ئېتىدۇ تهمىن بىلهن

 ئوڭۇشلۇق ئۇنى جهڭچى ئالمىغان تهربىيىسى قۇرال ئهمما. ئىشلىتهلهيدۇ غهلبىلىك

 ئاسانال جهڭچىنى كۆرمىگهن تهربىيه ، بولسا جهڭچى تهربىيهلهنگهن. ئىشلىتهلمهيدۇ

 .بىلهن ئىزى نىڭ الله ،يېڭىۋاالاليدۇ

 تهربىيىسى ئهمما. باراتتى ئىلىپ تهربىيىسىنى قۇرال ئهرهپلهر ئىلگىرى ئىسالمدىن

. ئالمايتتى تهربىيىسىنى قۇرال بويىچه ھهۋىسى ۋه ئارزۇ بهزىلىرى. ئىدى ئهمهس مهجبۇرى

 تۇتقان قۇرال قولى چۈنكى. بۇيرۇدى ۋه قىلدى تهشۋىق تهربىيىسىنى قۇرال كېلىپ ئىسالم

 قوشۇنىدا ئىسالم ھهممىسى نالرنىڭمۇسۇلما. قىلدى پهرز جىھادنى مۇسۇلمانغا بىر ھهر

 .قىلىدۇ جىھاد ئۈچۈن بولۇشى ئۈستۈن ئهڭ سۆزىنىڭ تهئاالنىڭ الله ۋه سانىلىدۇ ئهسكهر

 ( رهسۇلۇلالھ...مهۋجۇت ھهدىسلهر قاتار بىر قىلغان تهشۋىق مهرگهنلىكنى

 كېيىن ئۈگهنگهندىن مهرگهنلىكنى« : دهيدۇ مۇنداق) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ

 ئىمامالرنىڭ ۋه ئالىم كۆپلىگهن قالغان ياشىنىپ) ئهھمهد(».ئهمهس بىزدىن نئۇنتۇغا

 بىن ئهھمهد  ئىمام بولسا بىرى بۇالردىن. كۆرۈلگهن ئۈگهنگهنلىكى مهرگهنلىكنى

 بۇنى خهلقنىڭ ياكى سورالغىنىدا قىلغانلىقى ئۈچۈن نېمه بۇنى). رهھىمهھۇلالھ( ھهنبهلدۇر

) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( هسۇلۇلالھنىڭر ،سهزگىنىده كۆرۈۋاتقانلىقىنى يات

 ئهلئهسكهرىييهتۇل ،خهتتاب شىت مهھمۇد( ».بېرهتتى جاۋاب بىلهن ھهدىسى يۇقىرىدىكى

 )1405 ھىجرى ،مۇئهسسهسهتۇررىساله، 149 -146 ،ئىسالمىييه ئهرابىييهتۇل

 بولسا بىرى داۋامالشتۇرغانالردىن مهرگهنلىكنى قارىماي قالغىنىغا ياشىنىپ

 مهرگهنلىك. ئۆزىدۇر ئامىرنىڭ بىن ئۇقبه ساھابه قىلغان رىۋايهت ھهدىسنى ىرىدىكىيۇق

 قىلغان نهقىل يۇقىرىدا بىز جاۋابهن بۇنىڭغا  كۆرگىنىده كۆرۈلگهنلىكىنى يات قىلىشىنىڭ

  .قىلغان رىۋايهت ھهدىسنى مۇسلىمدىكى

 تهرجىمىسى مۇنبىرى دهۋهت ۋه تهۋھىد
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 جاۋاب شۈبھىسىگه » بولمايدۇ جىھاد تۇرۇپ ئۈگهنمهي ئىلىم« 
 ئابدۇلئهزىز بىن ئابدۇلقادىر شهيخ

 

 بۇ ،تاشلىغانالر ئوتتۇرغا دهۋاسىنى كېرهكلىكى ئۈگىنىلىشى ئىلىم ئهۋۋهل جىھادتىن

 بۇنىڭ ، بولسا قىلىۋاتقان مهقسهت ئىلىملهرنى شهرئى بولغان ئهين پهرز بىلهن دهۋالىرى

 دهلىللىرىنى شهرئى ھۆكۈملهرنىڭ ۋه ىقىنىقىلىنااليدىغانل ئادا ۋاقىتتا قىسقا ئهڭ

 زۆرۈر ئۈچۈن كىشى ھهر سهۋهبلىك ئىكهنلىكى كۇپايه پهرز بىلىشنىڭ ھالدا تهپسىلى

 دېگهنلىكىنى مۇنداق قۇرتۇبىنىڭ ، ھاجهر ئىبنى . كېرهك ئېيتىشىمىز ئهمهسلىكىنى

. قارىشىدۇر ڭئىماملىرىنى سهلهف ئىلگىرىكى ۋه ئىماملىرى پهتىۋا بۇ«  : قىلىدۇ نهقىل

 نهبى ۋه ئېيتىلغانالر ئاالقىدار بىلهن ئهسلى فىترهتنىڭ ، قارىشىنى بۇ بهزىلىرى بۇالردىن

 نهقىل دىن )ئهنھۇم رهزىيهلالھۇ( ساھابىلهر ۋه دىن ) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ( 

( ساھابىلهر مهيلى بولسۇن ) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( نهبى مهيلى ۋه قىلىنغان

 ئىككى ئهرهبلهرنىڭ بهدهۋى كهلگهن قېشىغا ئۇالرنىڭ ،بولسۇن ) ئهنھۇم هلالھۇرهزىي

 ئۇالرنىڭ كهلتۈرۈشىنى بهجا ھۆكۈملىرىنى ئىسالمنىڭ ۋه قىلىشى ئىقرار شاھادهتنى

 شهرت ئۇالرغا ئۈگىنىشىنى دهلىللىرىنىمۇ ھۆكۈملهرنىڭ بۇ قاراپ يىتهرلىك ئۈچۈن ئىسالمى

( » .دهلىللىمهكته بىلهن خهۋهرلهر مۇتهۋاتىر غانبول ئاالقىدار قۇشمىغانلىقىغا قىلىپ

  )13/352 ، فهتھۇلبارى

 ئىلىملهر بولغان كۇپايه فهرز ، تۇتقىنى كۆزده چىقارغانالرنىڭ ئوتتۇرغا دهۋانى بۇ

 جىھاد مۇسۇلماننىڭ تۇرۇپ ئۈگهنمهي مىقدارىنى بىر مۇئهييهن ئىلىملهردىن بۇ ۋه بولسا

  : خاتادۇر جهھهتتىن ئىككى بۇ ، ابولس دېمهكچى قىاللمايدىغانلىقىنى

 ۋهزىيىتىگه ئهين فهرز ئىلىمنى بولغان كۇپايه فهرز ئۇالر : جهھهتتىن بىرىنچى

 سهپهرۋهر ئۈچۈن ئۈگىنىش ئىلىم ھهممىسىنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ بولسا بۇ. كهلتۈرۈشكهن

 ىكئهھمىيهتل قاتار بىر بولىدىغان مۇمكىن كېلىشى قولغا ، سهۋهبلىك بۇ ۋه بولۇشىغا

 مۇنداق چهكلهپ بۇنى  تهئاال الله ھالبۇكى. بولىدۇ سهۋهب قىلىنىشىغا يوق ئىشالرنىڭ

  : دهيدۇ

 تۈركۈمى بىر ئۇالرنىڭ (ئهمهس اليىق چىقىشى ھهممىسنىڭجىھادقا مۇئمىنلهرنىڭ «

 ئالىم دىنيى تۈركۈمى بىر يهنه جامائهدىن ئىچىدىكىھهربىر ئۇالرنىڭ، )چىقتى جىھادقا

 ،ئۈچۈن قورقۇشى اهللادىن قهۋمىنىڭ ،قايتقاندىنكېيىن قېشىغا ڭقهۋمنى ئۇالر ،بولۇپ

 : تهۋبه(  » ؟چىقمىدى) قىلىشقا ئىلىمتهلهپ (نېمىشقا مهقسىتىده ئاگاھالندۇرۇش ئۇالرنى

122(  
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 بولمىغانالر ۋه بولغانالر مهلۇماتلىق كهڭرى دىندا ئىنسانالرنى تهئاال الله ئايهتته بۇ

  : دهيدۇ مۇنداق التهئا الله . ئايرىۋاتماقتا ئىككى دهپ

 )ئايهتتىن– 43 : نهھل(» ...سوراڭالر دىن ئهھلىلىرى  ئىلىم ،بىلمىسهڭالر بۇنى «

 جاۋاب سوئالالرغا بۇنى . يۈكلهنگهن ئۈگىتىش ئىنسانالرغا كىشىگه بولغان ئالىم

 بىلهن قىلىش بايان ھهقنى تۇرماي كۈتۈپ سورىلىشىنى ئۆزىدىن ياكى بىلهن بېرىش

  :دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله. قىلىدۇ

 ،ئۈچۈن قورقۇشى اهللادىن قهۋمىنىڭ ،كېيىن قايتقاندىن قهۋمنىڭقېشىغا... «

 : تهۋبه(  » ؟چىقمىدى) قىلىشقا تهلهپ ئىلىم (مهقسىتىدهنېمىشقا ئاگاھالندۇرۇش ئۇالرنى

122(  

 سىلهرگه نهرسىلهرنى قىلغان ھارام الله، )ئاڭالڭالر ( كېلىپ سىلهر‹  : ئېيتقىنكى «

  )ئايهتتىن – 151 : ئهنئام( » ..بېرهي ئوقۇپ

 ئائىت دىنىغا ،بىلمىگهنلهر بىلدۈرۈلگىنىدهك ئايهتته سۈرىسىدىكى نهھل ئوخشاشال

 باشقا ئۇنىڭدىن. كېرهك ئۈگىنىشى سوراپ بىلىدىغانالردىن بىلىملهرنى ئهين فهرز

 ارىمايق بىلمهيدىغانلىقىغا ۋه قىلغانلىقىنى ئهمهل تۇرۇپ بىلمهي بىراۋنىڭ  ،بىلىدىغانالر

 بولغاننى توغرا قىلىپ نهسىھهت ۋه ئۈگىتىپ ئۇنىڭغا كۆرگىنىده سورىمىغانلىقىنى

 .كۆرسىتىدۇ

 شهرت مهسىلىنى بىر بولمىغان شهرت ئۈچۈن جىھاد ئۇالر : جهھهتتىن ئىككىنچى

 دهپ پهرز ئۈگىنىشنى ئىلىم بۇرۇن قىلىشتىن جىھاد ئهجهبا . كهلتۈرۈشمهكته ھالىتىگه

 دهرھال ؟ نېمه دهلىلى  سۈننهتتىن ۋه كىتاب سۆزلىگهنلىرىنىڭ ىنىڭكىش بۇ ھېسابلىغان

 ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ . يوق دهلىلى ھېچقانداق بۇنىڭ قىاليلىكى بايان

  : دهيدۇ مۇنداق ) ۋهسهللهم

 قوبۇل نهرسه ئۇ ، قىلسا پهيدا ئىشنى بىر بولمىغان دىنىدا ئىسالم كىمكى «

  )ئهلهيھ نمۇتتهفهقۇ( » .قىلىنمايدۇ

 ئۇ بولۇپ قىلىش پهيدا نهرسىنى بىر بولمىغان دىندا دهۋاسى سۆزلىگهنلهرنىڭ بۇنى

 .قىلىنىدۇ رهد نهرسه

 ۋه ساھابىلهر ئهجهبا ؟ بارمۇ دهلىلى سهلهفتىن سالىھ ياكى سۈننهتتىن دهۋانىڭ بۇ

 ىپۋاج ئۈگىنىشىنى ئىلىم مۇسۇلماننىڭ ھهر بۇرۇن قىلىشتىن جىھاد ، سالىھىن سهلهفى

 ؟ئاالمتى ئېمتىھان جهڭچىلهردىن ئۈچۈن بۇنىڭ ؟قارامتى دهپ

 ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ كۈنى ھۈدهيبىيه يىلىدا ئالتىنچى ھىجرهتنىڭ

 يىلىدىكى سهككىزىنچى . ئىدى بار كىشى 1400 ساھابىالردىن بىلله بىلهن ) ۋهسهللهم
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 . ئىدى كىشى مىڭ10 سانى ساھابىنىڭ بولسا سهپىرىده قىلىش فهتھى مهككىنى

 ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ تۇرۇپ بولماي ئايمۇ بىر كېيىن فهتخىدىن مهككىنىڭ

 مهككه مىڭى10 بۇالردىن . باردى جېڭىگه ھۇنهين بىلله بىلهن ساھابه مىڭ12 ) ۋهسهللهم

 كېيىن فهتخىدىن مهككىنىڭ بولسا مىڭى ئىككى ، بولغانالر بار قىلىنغاندا فهتخ

 ئايمۇ بىر بولغىنىغا مۇسۇلمان ، كىشى مىڭ ئىككى بۇ ئهجهبا. غانالردۇربول مۇسۇلمان

 سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ ئهجهبا . ئۈگهندى قهيهردىن ئىلىمنى قارىماي بولۇشىغا ئۆتمىگهن

 تهھسىل ئىلىم ، بولدۇڭالر مۇسۇلمان يېڭىدىن سىلهر « ئۇالرغا ) ۋهسهللهم ئهلهيھى

 بىلله بىلهن ئۇنىڭ . ياق ؟ دېدىمۇ »چىقماڭالر بىلله ئۇرۇشقا بىلله بىلهن مهن قىلمىغىچه

 ۋه ئۈگىنهتتى ئىلىم ۋاقىتتا بىر ئوخشاش بولسا ئۇالر ، بهردى ئىزىن چىقىشقا جىھادقا

 .ئۈگىتهتتى ئۇالرغا نهرسىلهرنى الزىملىق ) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( نهبى

«  : قىلىنىدۇ ۋايهترى مۇنداق ) ئهنھۇ رهزىيهلالھۇ ( لهيسىدىن ئهل ۋاقىت ئهبۇ

 چىققنىمىزدا ئۇرۇشىغا ھۇنهين بىلله بىلهن ) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ

 يىغىلىپ ئهتراپىغا ئۇنىڭ ، مۇشرىكالنىڭ. ئىدۇق كىرگهن ئىسالمغا يېڭىدىن تېخى بىز

 ىرب. دېيىشهتتى › ئهنۋات زاتۇ ‹ بۇنى. ئىدى بار دهرىخى سىدر بىر ئېسىشقان قۇراللىرىنى

 ! ئهلچىسى اللهنىڭ ئهي‹  : بىز كېتىۋېتىپ ئۆتۈپ يېنىدىن دهرىخىنىڭ سىدر

› .بهرگىن بهلگىلهپ ئهنۋات زاتۇ بىر ئۈچۈنمۇ بىز بولغىنىدهك ئهنۋاتى زاتۇ مۇشرىكالرنىڭ

. سۈننهتلىرىدۇر نىڭ الله بۇالر مانا ! ئهكبهر الله«  : دېدى مۇنداق رهسۇلۇلالھ. دېدۇق

 مۇساغا ئوغۇللىرىنىڭ ئىسرائىل ، قىلىمهنكى قهسهم اللهقا بولغان ئىلىكىده جىنىم

 ئۇالرنىڭ‹  : ئىدى دېگهن مۇنداق ئۇالر. دېدىڭالر ئىشنى بىر ئوخشاش دېگىنىگه

 بىر سىلهر‹  ؛ مۇسا›  .بهرگىن ياساپ ئىالھ بىر ئۈچۈنمۇ بىز ئوخشاش ئىالھلىرىغا

 يولىغا هرنىڭئىلگىركىل سىلهردىن سىلهرمۇ. ئىدى دېگهن › قهۋىمسىلهر جاھىل

 .)قىلغان بايان ئىكهنلىكىنى سهھىھ ۋه قىلغان رىۋايهت تىرمىزى( » .ئهگىشىۋاتىسىلهر

 ، ئهمهسلىكىنى شهرتلىرىدىن جىھادنىڭ ئىگهللهشنىڭ ئىلىم ، ھهممىسى بۇالرنىڭ

 سادىر كهمچىللىك ئۈگىنىشته ئىلىمنى بولغان ئهين فهرز ئۈستىگه كىشى بىر ھهتتا

 قۇدامه ئىبنى. كۆرسهتمهكته بولمىغانلىقىنى توسالغۇ قېتىلىشىغا قاجىھاد بۇنىڭ قىلسىمۇ

«  : قىلغان بايان مۇنداق شهرتلىرىنى بولۇشىنىڭ ۋاجىپ جىھادنىڭ ) رهھىمهھۇلالھ( 

 ، ئىسالم : كېرهك تېپىلىشى شهرت يهتته بۇ ئۈچۈن بولۇشى ۋاجىپ كىشىگه جىھادنىڭ

 مالى ، ساغالملىق جىسمانى ، بولۇش كىشى ئهر ، ھۆرلۈك ، يېتىش باالغهتكه ، ئهقىل

 ۋه ئانىنىڭ - ئاتا ،شهرتلهرگه بۇ)10/366 ، كهبىر ۋهششهرھۇل مۇغنى ئهل(» .ئىمكان

 بۇالرنىمۇ يهرده بىر باشقا قۇدامه ئىبنى كېرهككى قوشۇلىشى رۇخسىتىمۇ ئىگىسىنىڭ قهرز

  )384-10/381 . ئاغه . ( قىلغان بايان
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 ئهين فهرز. شهرتلىرى بولۇشىنىڭ ۋاجىپ جىھادنىڭ بولغان ھۆكۈمىده كۇفايه فهرز بۇ

: قالىدۇ شهرت بهشال بۇ پهقهت ۋه چۈشىدۇ بهزىلىرى شهرتلهرنىڭ بۇ بولسا جىھادتا بولغان

 ئهين فهرز . ساغالملىقى تهن ۋه بولۇش كىشى ئهر ،ئهقىل ،يېتىش باالغهتكه ، ئىسالم

 ، دۈشمهن. بار يتقانالرمۇئې يوقلۇقىنى شهرتىنىڭ بولۇش كىشى ئهر ئۈچۈن جىھاد بولغان

 جائىز ئوقۇش قىسقارتىپ نامازالرنى ياكى قىلغان ئىشغال مهملىكىتىنى مۇسۇلمانالرنىڭ

 تۇرمۇش ( شهرتى نهپهقه ، ۋهزىيهتته كهلگهن ئارلىقالرغا يېقىن مۇساپىدىنمۇ بولىدىغان

 .سۈرۈشتۈرۈلمهيدۇ) ت-نهرسىلهر زۆرۈر ئۈچۈن كهچۈرۈش

 شهرئى كۆرۈۋاتىدۇكى ھهركىم قىلمىغان جاھىللىق ۋه كىبىر ، ئهگهشكهن ھهققه

. سانالمايۋاتماقتا ئارىسىدا شهرتلهرنىڭ ئۆتۈلگهن كۆرسىتىپ يۇقۇرىدا ، تهھسىلى ئىلىم

 بىلله بىلهن بۇنىڭ بهلكى . ئهمهس قارىشى قۇدامهنىڭال ئىبنى پهقهت شهرتلهر بۇ سانالغان

 تهھسىل ئىلىم ئۈچۈن قىلىش دجىھا كىتابلىرىدىمۇ فىقىھ ھېچبىر قىلغان تهتقىق مهن

 .ئۇچراتمىدىم كۆرسىتىلگهنلىكىنى قىلىپ شهرت قىلىشنىڭ

 دهلىل ھهدىس بۇ قىلغان رىۋايهت ) ئهنھۇ رهزىيهلالھۇ ( بهرادىن بۇخارى توغرىسىدا بۇ

 تۆمۈر يېنىغا نىڭ )ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ : يېتهرلىكتۇر سۈپىتىده

 ياكى قىاليمۇ جهڭ ئاۋۋال ئهلچىسى اللهنىڭ ئهي‹  : ۋه كهلدى ئادهم بىر ساۋۇتلۇق

 ئاۋۋال« ،  ) ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ. دېدى »؟بواليمۇ مۇسۇلمان

 ۋه كىردى جهڭگه ،بولدى مۇسۇلمان ئادهم ئۇ. دېدى »قىل جهڭ ئاندىن ،بول مۇسۇلمان

 : دېدى مۇنداق ) ۋهسهللهم ئهلهيھى ۇسهللهلالھ ( رهسۇلۇلالھ قارىتا بۇنىڭغا . ئۆلتۈرۈلدى

 ، كهت قايتىپ بولسا ئۇنداق«  )مۇسلىم( ».ئالدى ئهجىر كۆپ ، قىلدى ئهمهل ئاز« 

 .ئوخشايدۇ بۇنىڭغا ھهدىسىمۇ »ئالمايمهن ياردهم مۇشرىكتىن بىر ھېچقاچان

 ئۇنىڭدىن ، ھهدىسته قىلغان رىۋايهت ) ئهنھا رهزىيهلالھۇ ( ئائىشهدىن مۇسلىم

 مۇسۇلمان كۈنى بهدىر ، مۇشرىكنىڭ بۇ قىلىنغان رهد ياردىمى قىلىنغان تهكلىپ

 كۆرۈلگىنىدهك. قىلىنىدۇ بايان ئۆلتۈرۈلگهنلىكى ۋه قىلغانلىقى جهڭ ئاندىن ، بولغانلىقى

 ئاۋۋال كىشىلهرگه بۇ ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ ۋهقهدىمۇ ئىككى ھهر بۇ

 ئىمانغا مۇجمهل پهقهت . ئهمهس بۇيرۇغان قىلىشىنى هڭج كېيىن ئاندىن ئۈگىنىپ ئىلىم

 بولۇشىدا ۋاجىپ جىھادنىڭ ئۈگىنىش ئىلىم . قىلغان تهلهپ بولۇشىنى مۇسۇلمان بىر ئىگه

 ئىلىم كىشىلهرنىڭ بۇ ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ ،ئىدى بولسا شهرت

 يهردىنمۇ بۇ ،بهرمهيتتى ئىزىن قىلىشىغا جهڭ بىلله بىلهن ئۆزى بۇرۇن ئۈگىنىشتىن

 ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ. چۈشىنىمىز يوقلۇقىنى شهرتنىڭ بىر بۇنداق

 مۇۋاپىقالشمىغان كىتابىغا اللهنىڭ ، قوشۇلسىمۇ شهرت قېتىم يۈزلهرچه« : دهيدۇ مۇنداق

 )بۇخارى(».ئهمهستۇر ئىگه كۈچكه شهرت تۈرلۈك ھهر
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 بىر باتىل سۆزلهشنىڭ ئىكهنلىكىنى شهرت ىشىنىڭئۈگىن ئىلىم ئۈچۈن قىلىش جىھاد

 پۈتۈن كۈنده بۈگۈنكى بىز ،دهۋانىڭ بۇ ۋه كېرهك چۈشىنىلىشى ئىكهنلىكى دهۋا

 يول قىلىنىشىغا يوق ئهمىلىنىڭ جىھاد ئىشهنگهن ئىكهنلىكىگه ئهين فهرز مۇسۇلمانالرغا

 .كېرهك ئاشكارىلىنىشى مۇمكىنلىكى ئېچىشى

 تهرجىمىسى مۇنبىرى دهۋهت ۋه تهۋھىد
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 ھىجرهت

 ئهتىق بىن ھامهد شهيخ

  

 .پهرىزدۇر قهدهر قىيامهتكه ئۈممهتكه بۇ ھىجرهت

  :دېگهن مۇنداق ۋهسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ

 چىقمىغۇچه غهرپتىن قوياش ، تاقالمايدۇ يولى ھىجرهت تاقالمىغۇچه ئىشىكى تهۋبه«

 ئىرۋائۇل ئهلبانى ، 192 : ئهھمهد ، 2 : جىھاد ، داۋۇد ئهبۇ( » .يدۇتاقالما ئىشىكى تهۋبه

  )1208 : غالىل

 مۇنداق ۋهسهللهمدىن ئهلهيھى سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ ، ئهنھۇ رهزىيهلالھۇ ئهنهس

  : قىلغان رىۋايهت

 ، 99- 3 : ئهھمهد(    » ئالماڭالر يورۇقلۇق  پايدىلىنىپ ئوتىدىن مۇشرىكالرنىڭ «

  )51 : تزىنه  نهسهئى

  : دهيدۇ مۇنداق ھالدا مۇناسىۋهتلىك بىلهن ھهدىس بۇ ، كهسىر ئىبنى

 يهرده بىر ياشاپ بىللهن بىلهن ئۇالر ، سالماڭالر يېقىن ئۇالرغا ئۆيلىرىڭالرنى «

 ھىجرهت دۆلهتلىرىدىن مۇشرىكالرنىڭ ۋه يىراقلىشىڭالر ئۇالردىن ئهكسىچه . تۇرماڭالر

 »  .قىلىڭالر

  :دېگهن مۇنداق ۋهسهللهم هيھىئهل سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ

 بىرىگه-بىر ) ئوتلىرى مۇشرىكالرنىڭ بىلهن مۇسۇلمانالر ( ئوتلىرى ئىككىسىنىڭ «

 غالىل ئىرۋائۇل ئهلبانى ، 27 : قاسامه نهسهئى ، 95 : جىھاد داۋۇد ئهبۇ( » .كۆرۈنمىسۇن

 :1207(  

  :دېيىلىدۇ مۇنداق بولسا ھهدىسته بىر باشقا

 ئۇمۇ ، ياشىسا بىلله بىلهن ئۇالر ، بولسا يهرده بىر هنبىل مۇشرىكالر كىمكى «

  )170 :جىھاد داۋۇد ئهبۇ( » .ئوخشاشتۇر ئۇالرغا

  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله

 بىلله بىلهن كۇففارالر تهركئېتىپ ھىجرهتنى يهنى (زۇلۇمقىلغۇچىالر ئۆزلىرىگه «

: ئۇالردىن پهرىشتىلهر ،ئېلىنىدىغانچاغدا تهرىپىدىن جانلىرىپهرىشتىلهر نىڭ)تۇرغۇچىالر

 يهنى (زېمىندا«: ئۇالر. سورايدۇ دهپ »؟ئىدىڭالر ھالهتته قايسى) ئىشىدا دىنىڭالرنىڭ(«

. دهيدۇ »ئىدۇق قىلىنغان بوزهك) قىلىشتىن بهرپا دىننى (بىز) زېمىنىدا مهككه
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 شۇ ئهنه. دهيدۇ »؟ئهمهسمىدى كهڭرى زېمىنى اللهنىڭ ھىجرهتقىلساڭالر«: پهرىشتىلهر

 يامان نېمىدېگهن جهھهننهم ،جهھهننهمدۇر جايى الرنىڭبارىدىغان)قىلمىغان ھىجرهت(

  ) 97 : نىسا( » !جاي

  :دېگهن مۇنداق ئابباس ئىبنى كۆره رىۋايىتىگه ھاتهمنىڭ ئهبۇ ئىبنى

 مۇسۇلمان ئهمما ، ئىدى بولغان مۇسۇلمان كىشىلهر بهزى خهلقىدىن مهككه «

 ئۇرۇشقا ئۇالرنىمۇ كۈنى بهدىر ، مۇشرىكالر  .تۇتۇشىۋاتاتتى يوشۇرۇن بولغانلىقىنى

. ئۆلتۈرۈلدى جهڭده بهزىلىرى ۋه قوشۇلدى ئۇرۇشقا ئۇالرمۇ. مهجبۇرالشتى چىقىشقا

 ئۇرۇش قارشى بىزگه قېرىنداشلىرىمىز مۇسۇلمان ئۇ«  : مۇسۇلمانالر قارىتا بۇنىڭغا

 بۇنىڭغا . دېيىشىتى » تىلهڭالر مهغفىرهت اللهتىن ئۈچۈن ئۇالر ، مهجبۇرالندى قىلىشقا

 ».بولدى نازىل ئايىتى-97 سۈرىسىنىڭ نىسا قارىتا

  : دهيدۇ مۇنداق ھالدا ئاالقىدار بىلهن ئايهت بۇ دهھھاق

 ئهلهيھى سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ ۋه قىلمىغان ھىجرهت قېلىپ مهككىده ئايهت «

.  بولدى نازىل توغرىسىدا مۇنافىقالر بۆلۈك بىر ئالمىغان ئورۇن يېنىدىن ۋهسهللهمنىڭ

 ».ئۆلتۈرۈلدى جهڭده ۋه چىقتى بىرلىكته بىلهن مۇشرىكالر كۈنىده بهدىر بۇالر

  : دهيدۇ مۇنداق ۋه قىلىدۇ رىۋايهت دهھھاقتىن بۇنى كهسىر ئىبنى

 ئۆز ھهركىشىنى داۋامالشتۇرغان ئولتۇرۇشنى ئارىسىدا مۇشرىكالر ، ئايهت بۇ «

 مۇشرىكالرنىڭ ، ھالدا يهتكهن كۈچى قىلىشقا ھىجرهت ئۇالر چۈنكى . ئالىدۇ ئىچىگه

 ئىمكانىيهتلىرى ياشاش دىنىنى ئارىسىدا مۇشرىكالرنىڭ ھالبۇكى . قېلىۋاتىدۇ ئارىسىدا

 بىر ، سالغان زىيان ئۆزلىرىگه ، قىلغان زۇلۇم ئۆزلىرىگه بىلهن بۇنىڭلىق . بولمايدۇ

 .بولىدۇ ئۆلتۈرىۋالغان ئۆزلىرىنى جهھهتتىن

 ئۆزلىرىگه « ئايهتته چۈنكى . قىلىنغان ۇلقوب دهپ ھارام بىلهن ئىجما قىلمىش بۇ

 نىڭ)تۇرغۇچىالر بىلله بىلهن كۇففارالر تهركئېتىپ ھىجرهتنى يهنى (زۇلۇمقىلغۇچىالر

 .دېيىلگهن »ئېلىنىدىغانچاغدا تهرىپىدىن جانلىرىپهرىشتىلهر

 دۆلىتىگه كافىرالرنىڭ بىلهن مهقستى تىجارهت بىراۋنىڭ ؛ ئائىلىسىدىن شهيخنىڭ

 جاۋاب مۇنداق سورالغىنىدا توغرىسىدا ئهمهسلىكى ياكى جائىزلىقى ىڭقىلىشىن سهپهر

  : بهرگهن

 بولسا ياشىيااليدىغان شهكىلده بىر ئاشكارا دىنىنى يېرىده بارغان كىشى بۇ ئهگهر «

 .جائىزدۇر بولسا كۆرسهتمهيدىغان دوستلۇق مۇشرىكالرغا ۋه
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 مۇشۇنداق ) رىبهك ئهبۇ ، مهسىلهن ( بهزىلىرى ساھابىالردىن ئهمهلىيهتته

 قارشى بۇنىڭغا ۋهسهللهممۇ ئهلهيھى سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ ، قىلغان سهپهرلهرنى

 ».چىقمىغان

 قارشى مۇشرىكالرغا ۋه بولسا ياشىيالمايدىغان ئاشكارا  دىنىنى دۆلهتته بارغان ئهگهر

 .بولمايدۇ جائىز بېرىشى دۆلىتىگه كافىرالرنىڭ ئىپادىلىيهلمىسه ئاشكارا دۈشمهنلىكىنى

 ئالىمالرنىڭ ۋه ھهدىس كۆپ بهك بهرگهن كۆرسىتىپ ئىكهنلىكىنى چهكلهنگهن بۇنىڭ

 ئهگهر . قىلغان فهرىر ئىپادىلهشنى دۈشمهنلىك مۇشرىكالرغا ، تهئاال الله . بار قاراشلىرى

 كافىر چۈنكى. بولمايدۇ جائىز بېرىش يهرگه ئۇ ، قىلىنالمىسا ئادا شهرتلهر بۇ يهرده بىر

 ۋه كۆرۈشكه ئۆز ئۇالرنى بارا بارا كىشىنى ، قىلىش سهپه رىگهشهھهرلى مۇشرىك ۋه

 شهھهرلىرىگه كافىر رېئاللىقنى بۇ. بارىدۇ ئىلىپ ياقتۇرۇشقا قىلغانلىرىنى ئۇالرنىڭ

 .مۇمكىندۇر كۆرۈش مۇسۇلمانالردىن بارغان كۆچۈپ

  : سوئال

 ىرىنىسېموۋۇلل ئۆزلىرىنىڭ مۇشرىكالر ، بىلهن مهقسىتى تىجارهت مۇسۇلماننىڭ بىر

  ؟جائىزمۇ بېرىشى يهرلهرگه قويغان ئوتتۇرغا ئاشكارا ئهنئهنىلىرىنى ۋه

  :جاۋاب

 ئهگهر. يوق پهرق ھېچبىر ئارىسىدا . ئوخشاش يۇقىرىقىغا جاۋابىمۇ سوئالنىڭ بۇ

 سهپهر يهرگه ئۇ ، ياشىيالمىسا ئاشكارا دىنىنى شهھهرده بىر ھهرقانداق مۇسۇلمان بىر

 .بولمايدۇ جائىز قىلىشى

  :سوئال

 قېلىشنىڭ مۇددهت بىر ئۇزۇنراق ، بىلهن مۇددهت بىر قىسقا ئايدهك ئىككى- بىر

 ؟بارمۇ پهرق بىرهر ئارىسىدا

  :جاۋاب

 مهيلى مۇددهت . يوق پهرق بىرهر ئارىسىدا قېلىشنىڭ مۇددهت ئۇزۇن ياكى قىسقا

 بىر وچۇقئ دىنىنى يهرده ئۇ كىشى مۇسۇلمان ئهگهر ،بولسۇن ئۇزۇن مهيلى بولسۇن قىسقا

 ئۇ ۋه قىاللمىسا بايان ئاشكارا دۈشمهنلىكىنى قارشى مۇشرىكالرغا ، ياشىيالمىسا شهكىلده

 .ئهمهستۇر جائىز قېلىشى كۈنمۇ بىر يهرده ئۇ ، بولسا ھهم كۈچى چىقااليدىغانغا يهردىن

  :سوئال

 مۇشرىكالرغا ۋه كۆرگهن ياخشى مۇسۇلمانالرنى ۋه دىنىنى قىلىپ قوبۇل ئىسالمنى

 ئهتراپى شهھهر ياشاۋاتقان كىشى بۇ . قىلىڭ تهسهۋۋۇر كىشىنى بىر قىلغان كئۆچمهنلى

 بىلهن مۇسۇلمانالر ، قويغان ئوتتۇرغا پوزىتسىيهنى قارشى ئىسالمغا ھالدا ئاشكارا خهلقى
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 بۇ. بهرمهۋاتىدۇ ئارام ئائىلىلىرىگه ،قىلىۋاتىدۇ جهڭ بىلهن ئۇالر ، قىلىۋاتىدۇ مۇجادىله

 ئېغىر ئۆزىگه ئايرىلىش دۆلىتىدىن پهقهت قارىماي هھهممىسىگ بۇالرنىڭ كىشى

 قىلمىسا ھىجرهت سهۋهبىدىن ئۆزۈرلهر ئوخشىغان بۇنىڭغا ياكى ئۈچۈن كهلگهنلىكى

  ؟قاالالمدۇ ھالهتته مۇسۇلمان

  :جاۋاب

 ياشىيالىسا ئاشكارا دىنىنى ئارىسىدا مۇشرىكالرنىڭ ، كىشى بىر بولغان ئهھۋالدا بۇ

 ئېتىقادلىرىدىن ئۇالرنىڭ ، ئۈزسه ئاالقىلىرىنى بولغان ىلهنب ئۇالر نۇقتىسىدىن دىن، 

 ۋه ئىسالمغا ، ئىكهنلىكىنى كافىر ئۇالرنىڭ ، ئۆزلهشتۈرمىسه نهرسىنى ھېچقانداق

 ، ئىپادىلىيهلىسه بىلهن تىل بىر كهسكىن ئىكهنلىكىنى دۈشمهن مۇسۇلمانالرغا

 فىتنىگه ئۇنى ھهققىده سهنهر بىرهر باشقا ياكى مېلى ، تۇققانلىرى ، دىنى ، مۇشرىكالرمۇ

 .بېرىلهلمهيدۇ ھۆكۈمى كافىر كىشىگه بۇ قىلمىسا بېسىممۇ ۋه قىلمىسا دۇچار

 ھىجرهت ھالدا بولغان ئىگه كۈچكه قىالاليدىغان ھىجرهت كىشىلهر بۇنىڭدهك ئهمما

 يهنى (قىلغۇچىالر زۇلۇم ئۆزلىرىگه« «  ، ئۆلسه ئارىسىدا مۇشرىكالرنىڭ قىلماي

 پهرىشتىلهر جانلىرى نىڭ)تۇرغۇچىالر بىلله بىلهن كۇففارالر ھىجرهتنىتهركئېتىپ

 كىرىپ دائىرسىگه ئايىتىنىڭ) 98-97 : نىسا( » ..تهرىپىدىنئېلىنىدىغانچاغدا

 تاپالمىغانالرنى يول ۋه چاره بىرهر پهقهت تهئاال الله چۈنكى. قورقۇلىدۇ قېلىشىدىن

  ئومۇمهن مۇشرىكالر نكىچۈ.ئاز بولۇشىچه كىشىلهر بۇنداق ئهمما. سانىغان ئۆزۈرلۈك

 كىشىلهرنى بۇنداق. كهتمهيدۇ سىغدۇرۇشۇپ جىق ئارىسىدا ئۆزلىرىنىڭ كىشىلهرنى بۇنداق

 .يىراقالشتۇرىدۇ دۆلهتلىرىدىن ياكى ئۆلتۈرىشىدۇ يا

 قېلىشنى ئارىسىدا مۇشرىكالر ھالدا يوق ئۆزۈر بىرهر ئۈچۈن قىلىش ھىجرهت ئهمما

‹  ، ئېيتقان ئىكهنلىكىنى بىرى ئۇالردىن ڭمۇئۆزىنى چېكىنمهستىن ، داۋامالشتۇرغان

 دىنى ئىسالم ‹ نۇسخىدا بىر پهرقلىق ( ›دىنىمۇ ئىسالم ، ھهق دىنىڭالرمۇ سىلهرنىڭ

 ۋه كافىر بولسىمۇ ئىگه ئهقىدىسىگه ئىسالم جهھهتتىن قهلبى كىشى بىر دېگهن ) ›باتىلدۇر

 ھىجرهت ئۈچۈن بىلگهنلىكى ئارتۇق ئاخىرهتتىن دۇنيانى پهقهت چۈنكى. مۇرتهدتۇر

 . ئېيتماقتا سۆزلىرىنى كۇفرى ، ھالدا بولمىغان يىرگىنىش ۋه بېسىم بىرهر ،قىلماۋاتماقتا

  : كىشىلهر بۇنداق

 بىلهن ئىمان قهلبى-،يېنىۋالسا ئىمانىدىن كېيىن ئېيتقاندىن ئىمان غا الله كىمكى«

 بىلدۈرگهنلهر ىنىيانغانلىق ئىماندىن) ئاغزىدىال (ئاستىدا مهجبۇرالش تۇرسىمۇ مۇستهھكهم

 يوسۇندا ئىختىيارىي يهنى (بولسا ئازاده كۆڭلى بىلهن كۇفرى -مۇستهسنا بۇنىڭدىن

 بۇ. قالىدۇ ئازابقا چوڭ ۋه بولىدۇ دۇچار غهزىپىگه نىڭ الله ئۇ، )بولسا بولغان مۇرتهد

 الله ۋه كۆرگهنلىكلىرى ئارتۇق ئاخىرهتتىن تىرىكچىلىكىنى دۇنيا ئۇالرنىڭ) ئازاب يهنى(
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) 107- 106 : نهھل( » .ئۈچۈندۇر قىلمايدىغانلىقى ھىدايهت قهۋمنى كاپىر ىڭن

 .كىرىدۇ ئىچىگه ھۆكۈمىنىڭ

 ئابدۇلۋهھھابنىڭ بىن مۇھهممهد بىن ئابدۇلالھ شهيخ بىلهن ھۈسهين شهيخ ، بۇالر

 .جاۋابلىرىدۇر

 بۇ « كىشىلهر بهزى ، ئېيتىشىچه خهلقىنىڭ شهھهر بىر ئۇالشقان دهۋهت بۇ ئۆزلىرىگه

 ۋه چهكلىمهيمىز يامانلىقنى بىر ھهرقانداق بىز ئهمما ، توغرا چۈشهندۈرۈلگهنلهر

 بوۋىلىرىمىزنىڭ-ئاتا بىز « ئهھلى تهۋھىد ۋه دېيىشىدۇ» .بۇيرۇمايمىز ياخشىلىققا

 بويۇن ئۇالرغا ھهم دېگىنىده»  .يوق مۇناسىۋېتىمىز بىرهر بىلهن ئۇالر ، يىراقمىز دىنىدىن

 . ئېگىشمهيدۇ

 زىننهتلهپ ئۇالرغا بۇنى شهيتان ۋه ئالدىشىۋاتىدۇ ئۆزلىرىنىال پهقهت ركىشىله بۇ

 بۇ. سۆزلىيهلمهيۋاتىدۇ سۆزلهرنى بولغان كېرهك سۆزلىشى ئاشكارا چۈنكى. كۆرسىتىۋاتىدۇ

 بۇ. ئوخشايدۇ خهلقىگه شهھهر قىلىنغان بايان باشتا ئهڭ تهرهپلهردىن بهزى سهۋهبتىنمۇ

 قارىماي بىلمىگىنىگه بولىدىغانلىقىنى كافىر قانالرنىڭچىق قارشى دهلىللهرگه ، كىشىلهر

 ھالبۇكى. بولۇشىدۇ كافىر ئۆزلىرى ئۈچۈن دېمىگهنلىكى كافىر كىشىلهرنى بۇنداق

 بۇ كىشىنىڭ بىر ياشىيالمىغان ئاشكارا دىنىنى ، ئولتۇرغىنىدا ئارىسىدا مۇشرىكالرنىڭ

 ئهمهس كىشىلهردىن سانىغان ۈكئۆزۈرل تهئاال الله ئهگهر. پهرزدۇر قىلىشى ھىجرهت يهردىن

 مۇشرىكالر ۋه كافىر ئهھۋالى قىلمىسا ھىجرهت. بولىدۇ كېرهك قىلىشى ھىجرهت ، بولسا

 .ئوخشاشتۇر بىلهن

 ئۆزۈرلۈك ، كىرگهنلهر سىنىپىغا مۇستازئاف ئۈچۈن كۈچىسزبولغانلىقى ۋه ئاجىز

 دىنىنى ۋه ماتې بۇ . تاپالمايۋاتماقتا يولى چىقىش بىر بۇالر چۈنكى. كىشىلهردۇر

 ئىكهنلىكى ۋاجىپ قىلىشىنىڭ ھىجرهت بىراۋنىڭ بولمىغان ئىگه كۈچىگه ئاشكارىالش

 .ئىدى قىلىنغان بايان ئىلگىرى مهسىلىسى

 ئاشكاره قانداق دىننىڭ : بولسا خۇسۇس بىر باشقا بولغان مۇھىم يهردىكى بۇ

 .قويۇلىدىغانلىقىدۇر ئوتتۇرغا قىلىنىپ

 ۋه ئىكهنلىكىنى كافىر ئۇالرنىڭ يۈزىگه رىكالرنىڭمۇش كىشىنىڭ مۇسۇلمان ، بۇ

 مهسىلىمۇ بۇ. ئهمىلىيلىشىدۇ بىلهن جاكارلىشى ئاشكارا ئىكهنلىكىنى باتىل دىنىنىڭ

 .ئىدى قىلىنغان بايان ئىلگىرى

 بولغان ئۇالرغا ،جاكارالپ ئاشكارا ئىكهنلىكىنى كافىر ئۇالرنىڭ ئۇالرغا كىشى بىر

 ئۇالر ، قالمايدۇ ئىمكانىيىتى ياشاش ئارىسىدا الرنىڭئۇ ئهمدى ، بىلدۈرسه دۈشمهنلىكىنى

 .قىلىنىدۇ سۈرگۈن يا ئۆلتۈرۈلىدۇ يا تهرىپىدىن
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 رهۋىشته مۇشۇنداق پوزىتسىيهسىنىڭ كافىرالرنىڭ بارلىق ، تهئاال الله

  .قىلغان خهۋهر بولىدىغانلىقىنى

  : دهيدۇ مۇنداق تهئاال الله

 ياكى ،چىقىرىمىز ھهيدهپ چوقۇم دىنزېمىن سىلهرنى« : پهيغهمبهرلىرىگه كاپىرالر«

) مۇنداق (پهرۋهردىگارى ئۇالرغا. دېدى »كېرهك قايتىشىڭالر دىنىمىزغا بىزنىڭ چوقۇم

 زېمىندا كېيىن قىلغاندىن ھاالك ئۇالرنى .قىلىمىز ھاالك چوقۇم زالىمالرنى«: قىلدى ۋهھىي

 سوراققا هنىي(تۇرۇشتىن ئالدىمدا مېنىڭ) غهلىبه يهنى(بۇ ،تۇرغۇزىمىز سىلهرنى چوقۇم

 )14-13 : ئىبراھىم .( »ئۈچۈندۇر قورققانالر ئازابىمدىن ۋه) تارتىلىشتىن

! شۇئهيب ئى«: چوڭلىرى تهكهببۇر) تارتقان باش ئىماندىن (قهۋمىنىڭ شۇئهيب«

 شهھرىمىزدىن قوشۇپ بىلهن) ئېيتقانالر ئىمان ساڭا يهنى (ئهگهشكۈچىلىرىڭ چوقۇم سېنى

: شۇئهيب. دېدى »كېرهك قايتىشىڭالر دىنىمىزغا بىزنىڭ چوقۇم ياكى ،چىقىرىمىز ھهيدهپ

 مهجبۇر شۇنىڭغا يهنىال بىزنى (تۇرساق كۆرۈدىغان يامان ئىككىلىسىنى ھهر بۇنىڭ (بىز«

  )88 : ئهئراف( » .دېدى» ) ؟قىالمسىلهر

 قىلىپ كېسهك چالما سىلهرنى ،تۇتۇۋالسا سىلهرنى كىشلهر شهھهردىكى«

  )20 : كهھف(» ...ئۆلتۈرىدۇ

 .تېمىسىدۇر سۆز ئۆلتۈرۈلۈش قىلىپ كېسهك-چالما يهرده بۇ ، قىلىنسا دېققهت

 ، بولغانالر مۇرتهد سهۋهبلىك قىلغانلىقى ئىتائهت كۆرسىتىپ دوستلۇق مۇشرىكالرغا

  : كېرهك بىلىشلىرى ياخشى ناھايىتى ھهقىقهتنى ئۇشبۇ

 ھهرگىز نمۇسۇلمانالردى بولمىغىچه خالىغىنىدهك ئۇالرنىڭ ، مۇشرىكالر ۋه كافىر

 ئۇالرنى ، بهرمهيدۇ ئىزىن بولۇشىغا ئارىسىدا ئۆزلىرىنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ . بولمايدۇ رازى

 قىلىشقا يوق ، ئۆلتۈرۈپ ئۇالرنى ، تاپالىسا پۇرسهت ھهتتا. قىلىشىدۇ سۈرگۈن

 .تىرىشىدۇ

  . تهئاالدۇر الله پهقهتال ياردهمچىسى مۇئمىنلهرنىڭ

  

 قۇتۇلۇش تۇتۇشتىن دوست ۇرتهدلهرنىم ۋه مۇشرىكالرنى « شهيخنىڭ پارچه بۇ

 .قىلىندى تهرجىمه كىتابتىن ناملىق » يوللىرى

 تهرجىمىسى مۇنبىرى دهۋهت ۋه تهۋھىد

  


