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  بىسمىلالھىر رهھمانىر رهھىم

  كىرىش سۆز

. پۈتكۈل مهدھىيه ۋه ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى يىگانه ئالالھقا خاستۇر

 تاۋاباتلىرىغا بارلىق دۇرۇد ۋه ساالمالر پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا ۋه ئائىله

  .بولسۇن

مهن بۇ كىتابچىنى جىھادقا قاتنىشىش ئۈچۈن ئوت بولۇپ يېنىۋاتقان ۋه شۇ يولدا شهھىد 

  .بولۇشنى ئارزۇ قىلىۋاتقانالر ئۈچۈن يازدىم

دېگهن تېمىالر بىلهن ئىككى » ئىسالم! ئاھ«، »جىھاد زادى نېمه ئۈچۈن؟«بۇ كىتابچه 

ھهممىنى . ۇالھىزىلهر بىلهن ئاخىرالشتۇرۇلدىقىسىمغا بۆلۈنگهن بولۇپ، خۇالسه ۋه م

ئاڭلىغۇچى، ھهممىدىن يېقىن تۇرغۇچى، دۇئاالرنى ئىجابهت قىلغۇچى ئالالھدىن بۇ 

داشلىرىمىزنى مهنپهئهتلهندۇرۇشنى، شۇ ئارقىلىق بىزنى كىتابچه ئارقىلىق دىنىي قېرىن

چىن دىلىمدىن ئارزۇ ئىسالھ قىلىشىنى ۋه بىز ئارقىلىق باشقىالرنىمۇ ئىسالھ قىلىشىنى 

  .قىلىمهن

ك مۇجاھىدالرنىڭ جىھادقا قاتنىشىش همېنىڭ بۇ كىتابنى يېزىپ چىقىشىمغا ئوت يۈر

ئۈچۈن ئافغانىستانغا كېلىش ھهققىده مهندىن يوليۇرۇق سوراپ يازغان توختاۋسىز خهتلىرى 

  .تۇرتكه بولدى

  مهرھۇم شهھىد مۇجاھىد ئابدۇلالھ ئهززام

  

  

  



 

- 3 - 

 باب- 1

  ېمه ئۈچۈن؟جىھاد زادى ن

سانا ئېيتىمىز، ئۇنى مهدھىيىلهيمىز، ئۇنىڭغا تايىنىمىز، ئۇنىڭدىن -ئالالھقا ھهمدۇ

ياتىدىغان ئهمهللىرىمىز ۋه خاھىشلىرىمىزنىڭ جىنايهتكه . مهغفىرهت تىلهيمىز

ئالالھ ھىدايهت قىلغان كىشىلهرنى . يامانلىقلىرىدىن ئالالھقا سېغىنىپ پاناھ تىلهيمىز

ئالالھدىن «. ېزىپ كهتكهنلهرنى ئالالھدىن غهيرى ھىدايهت قىلغۇچى يوقئازدۇرغۇچى ۋه ئ

دهپ گۇۋاھلىق » باشقا ئىالھ يوق، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ ئهلچىسى ۋه بهندىسى

سهن ئاسان قىلىپ بهرگهن ئىشالردىن باشقا ئىشالردا ئاسانچىلىق يوق، ! ئى ئالالھ. بېرىمىز

  .الرنى يوق قىلىۋىتهلهيسهن قايغۇ-ئهگهر سهن خالىساڭ غهم

بۈگۈنكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئهھۋالىنى كۆرگهن ھهر قانداق كىشى ئۇالرنىڭ جىھادنى تهرك 

تىن ئىبارهت ناھايىتىمۇ چوڭ ئاپهتكه ) دۇنيانى ياخشى كۆرۈپ، ئۆلۈمدىن قېچىش(ئىتىش 

نىڭ دۈچ كهلگهنلىگىنى، شۇ ۋهجىدىن دۇنيانىڭ ھهممىال يىرىده كاپىرالر مۇسۇلمانالر

يهلكىسىگه مىنىۋېلىپ مۇستهبىت ھۆكۈمهتلهرگه ئايلىنىۋالغانلىغىنى كۆرىۋاالاليدۇ، 

نىڭ يولىدا هللا ا!) ئى مۇھهممهد(« .ئهمهلىيهتته ئۆلۈمدىن ئهڭ قورقىدىغىنى دهل كاپىرالردۇر

رنىڭ مۇناپىقال. يهنى ئۆزۈڭ يالغۇز بولساڭمۇ جىھاد قىلغىن، ساڭا غهلىبه ۋهده قىلىنغان(جىھاد قىلغىن 
سهن پهقهت ئۆزۈڭگىال جاۋابكار سهن، .) جىھادتىن قېلىپ قالغانلىقىغا ئهھمىيهت بېرىپ كهتمه

نىڭ هللا نىڭ كاپىرالر كۈچىنى توسىدىغانلىقىمۇ ھهقىقهتتۇر، اهللا قىزىقتۇرغىن، ا) جىھادقا(مۆمىنلهرنى 
   )  سۈره نىسا(» ].84[نىڭ جازاسى ئهڭ قاتتىقتۇر هللا ا. كۈچى ئهڭ زوردۇر

هندىكى سهۋهپلهر تۈپهيلى، مۇسۇلمانالرنىڭ جىھاد مهيدانىغا قاراپ قهدهم بىز تۆۋ

  .بېسىشىغا رىغبهتلهندۇرىمىز ۋه دهۋهت قىلىمىز

  .كاپىرالرنىڭ ھۆكۈمرانلىغىنى توسۇپ قېلىش -12

 .نى كېمهيتىش ئۈچۈن)ئهركهكلهر قهھهتچىلىگى( -12

 .دوزاخ ئوتىدىن قورققانلىقىمىز ئۈچۈن -12
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 .ئۈچۈنئىسالم چاقىرىقىغا ئهگىشىش  -12

 . سالىھالرغا ئهرگىشىش ئۈچۈن-سهلهف -12

 ئىسالمىيهت دۇنياسىغا بىر مۇستهھكهم قوماندانلىق مهركىزى بهرپا قىلىش  -12

 .ئۈچۈن

 .دۇنيادىكى ئىزىلگهنلهرنى ھىمايه قىلىش ئۈچۈن -12

 .شهھىد بولۇشنى ئارزۇ قىلغانلىقىمىز ئۈچۈن -12

  

  كاپىرالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى توسۇپ قېلىش -1

  :ده بۇ ھهقته مۇنداق دىيىلىدۇ» رىمقۇرئان كه    « 

ئۈچۈن بولغانغا قهدهر ئۇالر بىلهن ئۇرۇشۇڭالر؛ هللا پىتنه تۈگىگهن، دىن پۈتۈنلهي ا«

  سۈره ئهنفال» ].39[ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى كۆرىدۇ هللا يانسا، ا) كۇفرىدىن(ئهگهر ئۇالر 

ۆكۈمرانلىق شۇنىڭدىن مهلۇمكى، ئهگهر جىھاد توختاپ قالسا بارلىق ھاكىمىيهت ۋه ھ

 شىرىكچىلىكنىڭ  كېڭىيىپ پاسات-پىتنه. ئىشلىرى كاپىرالرنىڭ قولىغا ئۆتۈپ كېتىدۇ

  .ئاساسى يارىتىلىدۇ

  ئهركهكلهر قهھهتچىلىگىنى كېمهيتىش  -2

ناۋادا بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ ئۈستىدىكى ئېغىر كۈلپهتلهرنى كۆتۈرۈپ قوپۇشقا دائىم 

چمايدىغان ئهركهكلهرنىڭ كېمىيىپ كېتىپ تهييار تۇرااليدىغان، مهسئۇلىيهتتىن قا

  .بارغانلىقى ھهقىقهتهنمۇ ئىسالم دۇنياسى ئۈچۈن ئهڭ ئېغىر كىرىزىس بولۇپ ھىسابلىنىدۇ

. كىشىلهر يىتهكلهپ ماڭغۇچىسى بولمىغان يۈز تۆگىگه ئوخشايدۇ«:بىر سهھىھ ھهدىسته

» گه تېپىلمايدۇسهپهر جهريانىدا يۈز تۆگه ئىچىدىن سېنى كۆتۈرۈپ ماڭىدىغان بىر تۆ

  .دېيىلگهن ئىدى

 رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۆز ھهمرالىرىدىن بىر قىسىم رىۋايهت قىلىنىشىچه ئۆمهر ئىبنى خهتتاب
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دېگهنده ئۇالرنىڭ ھهممىسى » بىر نهرسىلهرنى ئارزۇ قىلىپ بېقىڭالرچۇ؟«: كىشىلهرگه

ارى، سىزمۇ بىر ئهي مۆمىنلهرنىڭ سهرد«: ئاندىن ئۇالر. بىردىن نهرسىنى ئارزۇ قىلىشىدۇ

مهن ئهبۇ ئۈبهيدىگه ئوخشاش كىشىلهردىن «ئۇ . دېيىشتى» نهرسه ئارزۇ قىلىپ بېقىڭچۇ؟

ئهبۇ ئۇبهيده ئۆز ئىقتىسادى (، دېدى »مۇشۇ ئۆي توشقىچه بولسىكهن دهپ ئارزۇ قىلىمهن

  ).بىلهن ئىسالم ئۈچۈن شانلىق تۆھپىلهرنى قوشقان ساھابه

يهنه بىر قىسىم كىشىلهر بۇ يولدا سهبىر . هم ئۇچرايدۇ كھازىر جىھاد قىلغۇچىالر تولىمۇ

ھهقىقهتهن كىشىلهر ئۆزلىرىنىڭ ئازغىنه . قىلىۋېرىپ ئۆزىنى ئۇنتۇشقا تاسال قالىدۇ

بىر قېتىم جىھاد مهيدانىدا ئهرهپ يىگىتلىرىنىڭ . بىلگهنلىرىدىنمۇ ئاز ئهمهل قىلىدۇ

 ئۇالرنىڭ ئىچىدىن تىالۋهت بىراق. ئۈگىنىۋاتقان يىرىدىن ئۆتۈپ قالدىم» قۇرئان«

شۇ چاغدا رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . ئهھكاملىرىنى تۇلۇق بىلىدىغان بىرىنىمۇ تاپالمىدىم

 جېڭىده شهھىد قىلىنغان يهتته كىشىنى ئۆز كۆزى بىلهن ئهلهيھى ۋهسسهللهمنىڭ ئوھود

نى دېگهن سۆزنى دى» بىز ئۆز كىشىلىرىمىزگه ئىنساپ قىلمىدۇق« :كۆرگهنده ئېيتقان

تالىپالرغا ۋه كهڭ تهبلىغچى ئۇستازالرغا تهكرارالپ قويۇشنىڭ نهقهدهر مۇھىملىغىنى ھىس 

چۈنكى مانا مۇشۇنداق تىالۋهت بىلىدىغانالرغا جىددى ئېھتىياجلىق ئورۇندا بىرمۇ . قىلدىم

ئۇالر جىھاد مهيدانىغا كېلىش ئۇياقتا تۇرسۇن، ھهتتا بۇ يهرگه . قارى تاپقىلى بولمايدۇ

چى بولىۋاتقانالرنىمۇ ئۆز يۇرتىدىن ئايرىلماسلىق ھهققىده نهسىھهت قىلىپ توسۇپ كهلمهك

قىسقىسى ئۇالر زالىم ھۆكۈمهتلهرنىڭ زۇلۇمى ھهققىده بىرهر ئېغىز سۆزلهپ . قويىدۇ

تېخى يهنه بهزىلىرى ھېچبىر ئاساسسىزال پهتىۋا بېرىشىپ . سېلىشتىنمۇ ئۆلگىدهك قورقىدۇ

مهن مۇجاھىدالر . دهپ جۆيلۈپ يۈرۈشىدۇ» س، بايلىق كېرهكمۇجاھىدالرغا ئادهم ئهمه«

ئارىسىدا ئۆتكهزگهن ئالته يىللىق ھاياتىمدىن شۇنى ئېنىق ئىسپاتالپ بېرهلهيمهنكى، 

مۇجاھىدالر ھهقىقهتهنمۇ بايلىققا قاتتىق ئېھتىياجلىق، لېكىن ئۇنىڭدىنمۇ بهكرهك 

ئهگهر دېگهنلىرىمگه گۇمان . لىقئهركهكلهرگه، بولۇپمۇ دهۋهتچى ئۇستازالرغا ئېھتىياج
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بىز ئافغانىستانغا بېرىپ باقايلى، سىز پۈتۈن ! بىلهن قارايدىغان بولسىڭىز، مهرھهمهت

نى راۋرۇس قىرائهت قىالاليدىغان بىرىنىمۇ »قۇرئان«ئالدىنقى سهپ تهۋهسىدىن 

 بىر تاپالمايسىز، سىز تېخىمۇ كۈچلۈك جهزىملهشتۈرۈش ئۈچۈن مهن بىلهن بىرگه ئىككىنچى

ئالدىنقى سهپكه يۆتكىلىڭ، ئۇ يهردىمۇ شهھىدلهرنىڭ نامىزىنى چۈشۈرۈش ئۈچۈن جىنازا 

ئۇالر شهھىدلهرنى دهپنه قىلىش ئۈچۈن خېلى ! نامىزىنى بىلىدىغانالرنى ئۇچرىتالمايسىز

جىھادنىڭ غهنىمهتلىرىنى تهقسىم قىلىش، . ئۇزۇن مۇساپىلهرنى بېسىشقا مهجبۇر بولىدۇ

فىقھى مهسىلىلهرگه كهلسهك، مۇجاھىدالر ئىسالم مىله قىلىشقا ئوخشاش ئهسىرلهرگه مۇئا

 - ئېلىش ئۈچۈن ئۆلىما ئىزدهپ نهچچىلىگهن يېزارشهرىئىتىنىڭ تهقهززاسى بويىچه پىكى

مهدهنىيهت سهۋىيىسى تۆۋهن، تولۇق ئوتتۇرا . كهنتلهرنى بېسىپ ئۆتۈشكه مهجبۇر بولىدۇ

 يىگىتلىرىنىڭ ئالدىنقى سهپلهرده قالدۇرغان چوڭقۇر مهكتهپنىمۇ ئاخىرالشتۇرالمىغان ئهرهب

 قۇرئانالرغا، يىتهكچى ئىمامالرغا، دهۋهتچىلهرگه -تهسىرلىرىدىن ئۇالرنىڭ ئالىمالرغا، قارى

 پهقهت مىسال ئۈچۈنال. قانچىلىك مۇھتاج بولىۋاتقانلىرىنى سىز ئاسانال بايقىيااليسىز

قاتارلىق بىر قىسىم ... ئهبۇ ئاسىم، تاھىرتۆۋهندىكى ئابدۇلالھ، ئهنهس، ئهبۇ دۇجانه، 

  :قېرىنداشالرنى سىزگه تونۇشتۇرۇپ ئۆتهي

ئهگهر مهن ساۋاتسىز ئهرهب قېرىنداش ئهبۇ شۇئهيىبنىڭ ئافغانىستاننىڭ باغالن 

ۋىاليىتى تهۋهسىده قانداق مهنىۋى تهسىرلهرنى قالدۇرغانلىقىنى سۆزلهپ بهرسهم 

  . ھهيرانلىقتىن قېتىپ قالىسىز

شۇناسالرنىڭ سۈيىقهستلىك ھۇجۇملىرى ئالدىدا، ئاچچىق ئهمهلىيهتلهرنىڭ شهرق

، بېسىمى ئاستىدا يوقىلىۋاتقان ئهۋالدالرنىڭ مىراسلىرىنى يهلكىلىرىگه ئالمىغان

تهقلىدچىلىك رامكىلىرىدىن باشلىرىنى تارتالمىغان ئىجتىمائى ئادهتلهرنىڭ قهپهسلىرىدىن 

ئهگهر ئۇالر ئۆزلىرى جىھاد «:ۇراجىئهت قىلىمهنكىقۇتۇاللمىغان قېرىنداشالرغا شۇنى م

مهيدانىغا چىقالمىسا ھىچبولمىغاندا، روھلىرىنى ياكى جهسهتلىرىنى بولسىمۇ جىھاد 
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  .»مهيدانىغا يهتكۈزۈپ قويۇشىنى ئالالھدىن تىلهپ تۇرۇشى الزىم

سلىق انىڭ ئاس)ئافغانىستاندىكى داڭلىق قوماندان(بىز ئهھمهد شاھ مهسئۇد 

ىدىن بىرى بولغان قازى مهزلۇم دېگهن كىشىدىن ئاندىراپ ۋىاليىتىده ئۇالرنىڭ ئادهملر

 ئاسىم ھهققىده سۆزلهپ بېرىشنى ۇ قۇرئان ئهب-ئارىسىدا شهھىد بولۇپ كهتكهن قارى

  :تهلهپ قىلدۇق، ئۇ

ئۇ . مهن ئۇنىڭدهك ھهيۋهتلىك، ساالپهتلىك، يۈرهكلىك، تهمكىن بىرىنى كۆرمىگهن-

كۈلۈپ چاقچاق قىلىش ئۇياقتا . ن ھىچكىممۇ سۆزلهشكه پېتىنالمايتتىبار سورۇندا بىزدى

ناۋادا مهن سىزگه ئۇ كىشىنىڭ يېشى . تۇرسۇن، پۇتىنى سۇنۇشقىمۇ جۈرئهت قىاللمايتتى

قۇرئان « كىمۇ توشمىغان، قولىدا پهقهت تولۇق ئوتتۇرىنىڭ دىپلۇمى بار، ئهمما 23

 دهپ ئېيتسام، ھهيرانلىقتا نېمه دهپ نى يادىالپ بولغان، ئىسمى ئهبۇ ئاسىم»كهرىم

   ھه؟- قاالرسىز

. دهۋردۇربۇ دهۋر ئورۇن تالاليدىغان ئهمهس، بهلكى ئهمهلى ئىش قىلىدىغان 

 ئاپهتلهرگه، ناھايىتى چوڭ ئىشالرغا دۈچ كېلىۋاتقان -مۇسۇلمانالر دهھشهتلىك بااليى

قىدىكى گهپلىرىڭىزنى مۇنداق نازۇك ۋهزىيهتته، تاماق يىيىش ۋه سۆزلىشىش ئۇسلۇبى ھهق

قويۇپ، مۇھىم ئىشالر توغرىسىدا يهنى بۇالرغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن قانداق تهييارلىق 

  !ھهققىده سۆزلهشنى باشالڭقىلىش كېرهكلىكى 

  

   دوزاخ ئوتىدىن قورقۇش -3

ئهگهر سىلهر جىھادقا چىقمىساڭالر ئالالھ سىلهرگه قاتتىق «:ئالالھ تائاال مۇنداق دهيدۇ

. ئورنۇڭالرغا سىلهردىن باشقا قهۋمنى كهلتۈرىدۇ) سىلهرنى ھاالك قىلىپ. (ىلىدۇئازاپ ق

  »سىلهر ئالالھقا قىلچه زىيان يهتكۈزهلمهيسىلهر، ئالالھ ھهر نهرسىگه قادىردۇر

قاتتىق ئازاب دۇنيادا دۈشمهنلهرنىڭ تاجاۋۇزچىلىقى، «:ئىبنى ئهرهبنىڭ سۆزى يويىچه 
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   بهت- 142جىلىد -8پسىرى قۇرتۇبى، ته» ئاخىرهتته ئوت بىلهن بولىدۇ

بۇ ئايهتنىڭ  مهنىسى نۆۋىتى «:يۇقىرىقى سۆز دېيىلگهنده قۇرتۇبى مۇنداق دهيدۇ

 شهۋكىتى ئۆسۈپ كهتكهنده ھهممهيلهننىڭ - كهلگهنده كاپىرالر كۆپىيىپ، ئۇالرنىڭ شانۇ

  »ئورتاق ئاتلىنىشى الزىم دېگهننى كۆزده تۇتىدۇ

يهنى ھىجرهتنى تهرك ئېتىپ (ىگه زۇلۇم قىلغۇچىالر  ئۆزلىر«:ئالالھ مۇنداق دهيدۇ

نىڭ جانلىرى پهرىشتىلهر تهرىپىدىن ئېلىنىدىغان ) كۇففارالر بىلهن بىلله تۇرغۇچىالر

دهپ » قايسى ھالهتته ئىدىڭالر؟) دىنىڭالرنىڭ ئىشىدا(«: چاغدا، پهرىشتىلهر ئۇالردىن

بوزهك ) دىننى بهرپا قىلىشتىن(بىز ) يهنى مهككى زېمىنىدا(زېمىندا «: ئۇالر. سورايدۇ

نىڭ زېمىنى كهڭرى هللا ھىجرهت قىلساڭالر ا«: پهرىشتىلهر. دهيدۇ» قىلىنغان ئىدۇق

الرنىڭ بارىدىغان جايى ) ھىجرهت قىلمىغان(ئهنه شۇ . دهيدۇ» ئهمهسمىدى؟

پهقهت ئهرلهردىن، ئايالالردىن، ]. 97! [جهھهننهم نېمىدېگهن يامان جاي. جهھهننهمدۇر

، يول بىلمهيدىغان )يهنى ھىجرهت قىلىشقا چاره تاپالمىغان(ىن چارىسىز قالغان بالىالرد

ناھايىتى ئهپۇ هللا ا. ئهپۇ قىلغايهللا ئهنه شۇالرنى ا]. 98[ئاجىزالر بۇنىڭدىن مۇستهسنا 

  )سۈره نىسا (» ].99[قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مهغپىرهت قىلغۇچىدۇر 

ئىبنى ئابباسنىڭ ماڭا : قىلىنىدۇبۇخارىدىن ئهكرهمهگه چېتىلىپ مۇنداق رىۋايهت 

خهۋهر قىلىشىچه، رهسۇلۇلالھنىڭ زامانىسىدا بىر قىسىم مۇسۇلمانالر مۇشرىكالرنىڭ سېپىده 

ئۇالرنىڭ بىرلىرى ئوق تىگىپ . اتتىانىنىڭ كۆپىيىشىگه سهۋهپ بولۇۋاتتۇرۇپ، ئۇالرنىڭ س

دا ئېيتىلغان مۇنۇ ئايهتنى شۇ چاغدا ئالالھ يۇقىرى. ئۆلسه يهنه بىرلىرى ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈلهتتى

يهنى ھىجرهتنى تهرك ئېتىپ كۇففارالر (ئۆزلىرىگه زۇلۇم قىلغۇچىالر «: نازىل قىلغان ئىدى

» ...نىڭ جانلىرى پهرىشتىلهر تهرىپىدىن ئېلىنىدىغان چاغدا) بىلهن بىلله تۇرغۇچىالر

  )سۈره نىسا(

ۇتۇپ تۇراتتى، لېكىن مهككىدىكى مۇسۇلمانالر دىننى گويا چوغنى تۇتۇپ تۇرغاندهك ت
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ھىجرهت قىلمىغان ئىدى، بهدىر كۈنى دۈشمهنلهردىن قورقۇش ۋه ئهنسىرهش سهۋهپلىك 

. مهجبۇر جهڭگه قاتنىشىپ دۈشمهنلهرنىڭ سانىنىڭ كۆپىيىشىگه سهۋهپ بولغان ئىدى

 شۇ جهڭده ئۆلدى، بۇخارىنىڭ رىۋايىتىگه قارىغاندا ئۇالر جهھهننهمگه ئۇالرنىڭ بهزىلىرى

  .بولدىھهقلىق 

 - مۈلكى قانلىرى ۋه ئار- ئهمدى سىز ھايۋاندىنمۇ خار ياشاۋاتقان؛ ئۆزىنىڭ مال

نۇمۇسلىرىنى قوغداش يولىدا رهقىپلىرىگه قارشى تۇرالمىغان؛ ئىسالمنىڭ ئهمهلىي ئىپادسى 

تاپان ۋه كۇكۇلىرىدىن تارتىپ ئالىدىغان «بولغان ساقاللىرىغا ئۆزلىرى ئىگه بواللمىغان؛ 

شهرىئهتنىڭ تهقهززاسى بويىچه ئۆز ئاياللىرىنىڭ » ابالنغانلىغى ئۈچۈنجىنايهت ھىس

كىيىملىرىنى ئۈزۈن كهيدۈرۈشكه كۈچى يهتمىگهن؛ بىراۋالرنىڭ نهزىرىده قانۇنسىز 

يىغىلىش بولغانلىقى ئۈچۈن ياشالردىن ئۈچهيلهن بىرلىكته ئالالھنىڭ مهسجىتلىرىدىمۇ 

سالم نامى بىلهن ئاتالغان بىر قىسىم ئۈگىنهلمىگهن؛ تېخى ئى» قۇرئان«يۈرهكلىك 

دۆلهتلهرده ئايالالرنىڭ چاچلىرىنى يۆگىتىش ئۇياقتا تۇرسۇن، جاسۇسالرنىڭ زۇلمهتلىك 

كېچه قوينىدا قىزلىرىنىڭ قوللىرىدىن تارتىپ خالىغانچه ئېلىپ مېڭىشلىرىغا قارشى 

ن قىياپىتىگه تۇرالمايۋاتقان؛ ھهقىقهتهنمۇ ئازاپقا اليىق كېلىدىغان ھېلىقى مۇسۇلما

كىرىۋالغانالر ھهققىده نېمه دهيسىزكىن؟ ئۇالر قانخورالنىڭ شهھۋهت قۇشخانىلىرىدا قهدرى 

 ئهنه شۇ قۇربان بولۇۋاتقانالر ئۈچۈن زالىمالرغا قارشى ھهرىكهت ئېلىپ باراالمدۇ؟

مىليۇنلىغان مۇسۇلمانالر خارلىق ئىچىده بوزهك قىلىنىش بىلهن ياشاۋاتمامدۇ؟ پهرىشتىلهر 

ئۇالرنىڭ جانلىرىنى ئۆزلىرىگه زۇلۇم قىلىنىۋاتقان ئهھۋالدا ئېلىۋاتمامدۇ؟ ئهگهر پهرىشتىلهر 

بىز «:دهپ سورىسا ئۇالر جاۋاب بېرىپ» زېمىندا قايسى ھالهتته ئىدىڭالر«:ئۇالردىن

 ئۆزره -دېيىشهمدۇ؟ ئاجىزلىق ئالالھنىڭ ئالدىدا باھانه» زېمىندا بوزهك قىلىنغان ئىدۇق

 قالماستىن بهلكى باھانه كۆرسهتكۈچىنى جهھهننهمگه اليىقالشتۇرىدىغان بواللمايال

ئهزىز زېمىنغا بارىدىغان يولنى بىلمهيدىغانالر، ئىسالم دىيارلىرىغا ھىجرهت . جىنايهتتۇر
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قىاللمايدىغانالر، جىھاد مهيدانلىرىغا يىتىپ بارالمايدىغانالر، قۇتۇلۇش تهدبىرلىرىنى 

پ قالغانالر، كىچىك بالىالر ۋه ئايالالر، ئالالھنىڭ ئالدىدا تاپالمايدىغان ياشتا قېرى

  .ئۆزرىلىك

شهكسىزكى جىھاد ۋه جىھاد ئۈچۈن قىلىنىدىغان ھىجرهت بۇ دىننىڭ ئايرىلماس 

شۇنىڭدهك جىھادسىز دىن زېمىننىڭ قايسى يېرىده بولمىسۇن . تهبىئى بىر قىسمى

. ڭ يىلتىز تارتالمايدىغانلىقى ئېنىقمۇستهھكهم تۇرالمايدىغانلىغى ۋه ئۇنىڭ دهرهخلىرىنى

جىھاد بۇ دىننىڭ مۇھىم ئاساسلىرىدىن بىرى بولۇپ، ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارىنىڭ 

نازىل بولغان دهۋردىكى ۋاقىتلىق » قۇرئان«ئۇ ھهرگىزمۇ . تارازىسىدا ئۇنىڭ ۋهزنى بار

  .ىسىدۇرھادىسه بولماستىن بهلكى بۇ دىنغا يۈزلىنىۋاتقان كارۋاننىڭ زور يىتهكچ

بهتتىكى ئايهتنىڭ - 742جىلىد -2نىڭ » فىي زىالل«ئۇستاز سهييىد قۇتۇپ 

ئهگهر جىھاد مۇسۇلمان مىللهتلهر ھهياتىدىكى ۋاقىتلىق «:تهپسىرىسىده مۇنداق يازىدۇ

ھادىسه بولىدىغان بولسا، ئالالھنىڭ كىتابىدىكى ھهر بىر بابتىن بۇ قهدهر چوڭقۇر ئورۇن 

سۈننهتلىرىده بۇنچه كۈچلۈك بايان ) هللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسسهللهمرهسۇلۇلالھ س(ئالمىغان، 

ئهگهر جىھاد ۋاقىتلىق ھادىسه بولسا رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . قىلىنمىغان بوالتتى

ۋهسهللهم قىيامهت كۈنىگىچه كېلىدىغان ھهر بىر مۇسۇلمانغا قارىتىپ مۇنۇ سۆزنى دېمىگهن 

ھاد قىلمىسا ياكى كۆڭلىده جىھاد قىلىشنى ئويلىمىسا ھهر قانداق ئادهم جى-: بوالتتى

ئالالھ تائاال بۇ ).   ئىمام مۇسلىم ۋه بۇخارىدىن رىۋايهت قىلىنغان (مۇناپىق ھالهتته ئۆلىدۇ

ئىشنىڭ پادىشاھالرغا ياقمايدىغانلىقىنى، ھۆكۈمدارالرنىڭ قوللىغۇچىالرنىڭ ۋه 

چۈنكى بۇ يول ئۇالرنىڭ . وبدان بىلىدۇپادىشاھنىڭ نهپرىتىنى كۈچلهندۈرىدىغانلىقىنىمۇ ئ

بۇ پهقهت تۆنۆگۈنكىال ئىش . يولىغا، بۇ پروگرامما ئۇالرنىڭ پروگراممىسىغا ئوخشىمايدۇ

رهزىللىكنىڭ ئۆز . بهلكى بۈگۈن ئهته ۋه ھهممه يهر، ھهممه دهۋرده شۇنداق بولىدۇ. ئهمهس

جىھاد ھهر قانداق شۇنىڭ ئۈچۈن . رهقىبى ئۈستىدىن غهلبه قىاللىشى مۇمكىن ئهمهس
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جىھاد ئالدى بىلهن كىشىلهرنىڭ روھى دۇنياسىدا . ئهھۋالدا ئېلىپ بېرىلىشى الزىم

رهزىللىك بىلهن . باشلىنىشى، كېيىن ئهمهلىيهت ئارقىلىق رىئاللىققا ئاشكارىلىنىشى كېرهك

كۈر  توقماقلرىغا ھهقىقهتهنمۇ بىر قان چاچااليدىغان ئۆت-قورالالنغانالرغا ساناقسىز تاياق

ئۇنداق بولمىغاندا ئىش مۇسۇلمانالرغا مۇناسىپ . شهمشهرلىرىنى قارشى قويۇش تولىمۇ زۆرور

  »كهلمهيدىغان ئۆلىۋېلىش دهرىجىسىگه يېتىدۇ

  

  ئىالھى چاقىرىققا ئاۋاز قوشۇش -4

سىلهر يىنىك ياكى ئېغىر بولغان ھالهتته ) ئى مۆمىنلهر( :ئالالھ تائاال مۇنداق دهيدۇ

، قېرى، پىياده، ئۇالغلىق بولۇڭالر، ئوڭۇشلۇق ياكى قىيىن ھالهتته يهنى مهيلى ياش(

! ھهر قانداق ئهھۋالدا جىھادقا چىقىڭالر) بولۇڭالر، ئىختىيارى ياكى ئىختىيارسىز بولۇڭالر

ئهگهر بىلسهڭالر مۇنداق ! ئالالھ يولىدا مېلىڭالر بىلهن جېنىڭالر بىلهن جىھاد قىلىڭالر

ئۆز تهپسىرىسىنىڭ (قۇرتۇبى ).  ئايهت-41سۈره تهۋبه (» رقىلىش سىلهر ئۈچۈن ياخشىدۇ

بۇ ئايهتنىڭ تهپسىرى ھهققىده ئهڭ مۇھىم نوقتىنى نهقىل ) بېتىده-150جىلىد -8

  :كهلتۈرگهن

 ياش - ئىبنى  ئابباس بۇ سۆزنى قېرى–) ئېغىر ۋه يىنىك ئهھۋالدا(ئهفهفه ۋه سهقهله 

  .دهپ رىۋايهت قىلغان

ئىشچان ۋه ھورۇن دهپ رىۋايهت ) ئهقىللىق ۋه ئهقىلسىز( ائىبنى ئابباس ۋهقاتهد-2

  قىلغان

مۇجاھىد يىنىك دېگهن سۆز باينى، ئېغىر دېگهن سۆز كهمبهغهلنى كۆرسىتىدۇ  -3

 .دېگهن

 .ھهسهن، يىنىك دېگىنى ياشالر، ئېغىر دېگىنى قېرىالر دهپ كۆرسهتكهن -4

ه ئىشلىمهيدىغانالر نى ئۆتهيبه، ئىشلهيدىغانالر ۋزهيىد ئىبنى ئهلى ۋه ھاكىم ئىب -5

 .دهپ كۆرسهتكهن
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چاقىسى بارالرنى، يىنىك دىگهن سۆز - زهيىد ئىبنى ئهسلهم ئېغىر دېگهن سۆز باال -6

 .چاقىسى يوقالرنى كۆرسىتىدۇ دېگهن ئىدى-باال

ئىبنى زهيد، ئېغىر تاشالپ قويغىلى چىدىمايدىغان ھۈنىرى بارالرنى، يىنىك  - 7

 .ھۈنهرسىزلهرنى كۆرسىتىدۇ دېگهن

 .پىيادىلهرنى ئېغىر ئاتلىقالرنى كۆرسىتىدۇ دېگهن يىنىك ، ئهۋزهي -8

دېگهن سۆز مۇجاھىدالرنىڭ باشالمچىلىرىنى، ئاۋانگارت ئهترهتتهك جهڭگه يىنىك  -9

 .ئالدىدا كىرىدىغانالرنى كۆرسىتىدۇ

نهققاش، ئېغىر دېگهن سۆز جاسارهتلىكلهرنى كۆرسىتىدۇ دهپ  - 10

  مۇئهييهنلهشتۈرگهن

جهڭگه ئاتلىنىش سىلهرگه مهيلى ئېغىر كهلسۇن، مهيلى «:مهنىسى     ئايهتنىڭ ھهقىقىي 

  .دېگهننى بىلدۈرىدۇ» يىنىك كهلسۇن، ئورتاق ئاتلىنىڭالر

ئىبنى ئۇممۇ مهكتۇمنىڭ رىۋايهتق قىلىشىچه ئۇ رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى 

« :ھرهسۇلۇلال. دهپ سورايدۇ» مهنمۇ غازات قىالمدىم؟«ۋهسسهللهمنىڭ قېشىغا كېلىپ، 

دېگهن » كۆزى ئهماالرغا گۇناھ ئهمهس«شۇ چاغدا ئالالھ . دهپ جاۋاب بېرىدۇ» ھهئه

  .ئايهتنى نازىل قىلدى

دېگهن سۆزلهر پهقهت مىسال ئۈچۈنال » ئېغىر ۋه يىنىك«يۇقىرىدىكى ئايهتته ئېيتىلغان 

ئاقىل ئىگىلىرى ھهرگىزمۇ بىز ياشاۋاتقان ئافغانىستان ۋه پهلهستىندىكى . ئېلىندى

هھۋالىمىزنىڭ شۇنىڭدهك ئىسالم دۇنياسىنىڭ كۆپلىگهن رايۇنالردىكى ئهھۋالىمىزنىڭ بۇ ئ

ئهگهر دۈشمهن ئىسالم . ئايهتنىڭ مهزمۇنى ئاستىغا كىرىپ كېتىدىغانلىقىدىن گۇمانالنمايدۇ

زېمىنىغا باستۇرۇپ كىرسه، شۇ دۆلهتنىڭ مۇسۇلمانلىرىغا دۈشمهنگه قارشى ئۇرۇشقا 

هر ئۇالر ھورۇنلۇق قىلىپ ئولتۇرىۋالسا ياكى كۈچى يهتمهي قالسا، ئهگ. ئاتلىنىش ۋاجىب

گويا رامزاندا سهۋهپسىزال ئىپتار قىلغانغا ياكى ماللىرىنىڭ زاكىتىنى بهرمىگهن بايالرغا 
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بهلكى جىھادنى تهرك قىلىش ئۇنىڭدىنمۇ . ئوخشايدۇئوخشاش پهرزنى تهرك قىلغانغا 

  .قاتتىقتۇر

مان ئېيتقاندىن كىيىنال دىن ۋه دۇنيانى بۇزىدىغان ئى«خۇددى ئىبنى تهيمىيهنىڭ 

دېگىنىگه ئوخشاش، » تاجاۋۇزچى دۈشمهنلهردىن مۇداپىئهلىنىشتىن ئارتۇق ۋاجىپ يوق

ئالالھ «:دېگهن ئايهت ئوقۇلغاندا» يىنىك ئهھۋالدا چىقىڭالر-ئېغىر«ئهبۇ تهلھهنىڭ 

مۇ قىل سىغماس دېگهن سۆزى ھهقىقهتهن» ھېچكىمنىڭ ئۆزرىسىنى قوبۇل قىلمايدۇ

  .ھهقىقهت

دهپ » مېنى تهييارالپ قويۇڭالر، مېنى تهييارالپ قويۇڭالر! ئهي بالىلىرىم«:ئۇ بالىلىرىغا

ئالالھ سېنى كهچۈرىدۇ، سهن رهسۇلۇلالھ بىلهن ئۇنىڭ «:بالىلىرى ئۇنىڭغا. تهكرارلىدى

 ئۇنىڭ ۋاپاتىغىچه جىھاد قىلدىڭ، ئهبۇبهكرى بىلهن ئۇنىڭ ۋاپاتىغىچه، ئۆمهر بىلهن

، »ئهمدى سهن ئۈچۈن بىز جىھاد قىاليلى دېيىشتى. ۋاپاتىغىچه قهدهر جىھاد قىلدىڭ

ئۇ دېڭىزدا جىھاد قىلىش شۇنىڭ بىلهن . دېدى» !ياق، مېنى تهييارالپ قويۇڭالر«:ئۇ

يهتته كۈنگىچه ئۇنى دهپنه قىلغۇدهك جاي تېپىلمىدى، ئۇ دهپنه . جهريانىدا شهھىد بولدى

  !ىرى ئۆزگهرمىگهن ئىدى، ئالالھ ئۇ كىشىدىن رازى بولسۇنقىلىنغاندا جهسهتل

ئهگهر بۇرۇن ئىسالم دىيارى بولغان «:ده ) بېتى-151جىلىد -8(قۇرتۇبى ئۆز تهپسىرى 

ھهر قانداق بىر پارچه زېمىن دۈشمهنلهرنىڭ قول ئاستىدا قالىدىكهن، شۇ دىيار 

قېرى، دادىسى -يىنىك، ياش-مۇسۇلمانلىرىنىڭ ھهممىسىگه ئۆز تاقىتى دائىرىسىده ئېغىر

مهيلى جهڭچى سۈپىتىده بولسۇن ياكى . بارالر ھهم يوقالرنىڭ جىھادقا چىقىشى ۋاجىب

ئهگهر شۇ رايۇن خهلقى ئۆز . سانىنى كۆپهيتىش ئۈچۈن بولسىمۇ چىقىشى كېرهك

چىگىرداش دۆلهتلهرنىڭ ئۆزىگه —دۈشمهنلىرىگه قارشى تۇرۇشتا ئاجىز كهلسه يېقىنلىرى

هرىجىده جىھادقا چىقىپ ئهسلىدىكى رايۇن ئهھلىنىڭ ئۆزىنى قوغداشقا كۈچى تىگىشلىك د

. يېتىدىغانلىقىنى بىلگهنگه قهدهر ئۇالر بىلهن بىلله جىھاد مهيدانىدا تۇرۇش الزىم
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شۇنىڭدهك ئۇالرنىڭ دۈشمهنلىرىگه نىسبهتهن ئاجىز كهلگهنلىكىنى بىلگهن ھهر قانداق 

نىيىتىگه قاراپ، ئۆزىگه تېگىشلىك دهرىجىده جىھاد  ئىمكاكىشى ئۆزىنىڭ ياردهمگه بېرىش

مۇسۇلمانالر بىر ياقتىن باش چىقىرىپ دۈشمهنلهر باستۇرۇپ كىرگهن رايۇن . قىلىش زۆرۈر

ئهھلىنى ئۇالرنىڭ زىيانكهشلىكىدىن قوغداپ، ئۇ يهرنى قولغا ئالغاندىن كېيىن ئاندىن 

  .هندېيىلگ» جىھادنىڭ پهرزلىكى باشقىالردىن ساقىت بولىدۇ

ئهگهر دۈشمهن ئىسالم دىيارىغا يېقىنالپ كهلگهن، لېكىن ئۇنىڭغا باستۇرۇپ كىرمىگهن 

تاكى ئالالھنىڭ دىنى غهلبه قىلىپ مۇسۇلمانالر . ئهھۋالدىمۇ ئۇالرغا قارشى ئاتلىنىش الزىم

. قوغدىلىپ، ئىسالم چىگرالىرى بىخهتهر، دۈشمهنلهر خار بولغانغا قهدهر جهڭ قىلىش الزىم

) جىھادقا چىقماي(نهبىغهتۇل جهئىدنىڭ ئايالى ئۇنى .  ھېچقانداق ئىختىالپ يوقبۇنىڭدا

  !!ئائىلىسىده بىرگه قېلىشىنى ئۈمىد قىلغىنىدا ئوقۇغان بىيىتلىرى نېمه دېگهن گۈزهل ھه

  

   سالىھالرغا ئهرگىشىش- سهلهف-5

  

) سهللهمسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه(سالىھالرنىڭ ئادىتى ئىدى، رهسۇلۇلال -جىھاد سهلهف

ئۇالر ئۇرۇش قىزىغاندا . مۇجاھىدالرنىڭ يىتهكچىسى، يۈزى يۇرۇقالرنىڭ قوماندانى ئىدى

. رهسۇلۇلالھنى قوغدايتتى، رهسۇللۇلالھ دائىم دۈشمهنلهرگه يېقىن يهرده تۇراتتى

 بولۇپ بۇنىڭدىن توققۇزىغا 27رهسۇلۇلالھ ئۆزى قوماندانلىق قىلغان غازاتالرنىڭ سانى 

ه، خهندهك، قۇرهيزه، خهيبهر، بهدر، ئوھۇد، مۇر ياسىي: ئۇالر. قاتناشقانئۆزى بىۋاسته 

  . مهككىنىڭ فهتىھ قىلىنىشى، ھۇنهيىن ۋه تائىف قاتارلىقالر

مېنىڭ مهككىنىڭ فهتىھ قىلىنىشىنى بۇنىڭ ئىچىگه قىستۇرۇپ قويىشىمدىكى سهۋهب، 

نۇرغۇن . قارايدۇدهپ » مهككه قورال كۈچى بىلهن فهتىھ قىلىنغان«بهزى ئۆلىماالر 

 قېتىم قوشۇن ئهۋهتكهن، بهنى ئۇزهيرگه ئۆزى قاتناشقان 40كىتابالردا رهسۇلۇلالھ 

ئىككى ئاي ياكى . رهسۇلۇلالھ جهزمهن جىھادقا چىقاتتى«: بۇنداق دېگهنلىك. دېيىلگهن
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  .دېگهننى بىلدۈرىدۇ» تۇراتتىئۇنىڭغا يهتمىگهن ۋاقىت ئىچىده قوشۇنالرنى ئهۋهتىپ 

قۇرئان «. رهملهر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ سۈننىتى بويىچه ماڭدىساھابه كى

بۇ بىر ئهۋالدنى جىھاد ئىدىيىسى بىلهن پهرۋىش قىلىپ، گويا جاراھىتىمىزگه سۇ » كهرىم

تېگىپ كېتىشىدىن قاچۇرغىنىمىزدهك ئۇالرنى دۇنياغا ھېرىسمهن بولۇشتىن قوغداپ قالدى 

ھهدىس بايان ) ئىشهنچىلىك( بىر سهھىھده) بهت- 275جىلىد، -2(» مۇستهدرىك«

قۇستهنتىنىيهده «:ئۇنىڭدا. قىلىنغان ۋه ئۇنىڭ سهھىھلىكىگه زهھهبى قوشۇلغان

مۇھاجىرالردىن بىر كىشى دۈشمهن تهرهپكه ئىلگىرلهپ ئۇالرنىڭ سېپىنى يېرىپ كىرىپ 

 كىشىلهر ئۇنىڭغا. بۇ چاغدا بىز بىلهن ئهبۇ ئهييۇبى ئهنسارىمۇ بار ئىدى. كهتتى

: بۇنى ئاڭلىغان ئهبۇ ئهييۇبى دهرھالال. ئۆزىنى ھاالكهتكه تاشلىدى، دېيىشتى:قاراپ

بىز . ئايهت ئهنسارىالر ئۈچۈن چۈشكهن، بىز بۇنى سىلهردىن ياخشىراق بىلىمىزبۇ«

رهسۇلۇلالھ بىلهن بىرگه ئهمهلىي كۆرۈنۈشلهرنى كۆردۇق، ئۇنىڭغا ياردهم بهردۇق، ئىسالم 

هنسارىالر توپى ناھايىتى قىزغىن جهم بولۇپ، ئالالھ رهسۇلۇلالھ بىزئ. كېڭىيىپ تارالدى

بىلهن بىرگه بولغانلىقىمىز ئۈچۈن ھۆرمهتلىك قىلدى، غهلبىگه ئىگه قىلدى، ئىسالم 

بىز يۇرتداشالرنى، . تارقىلىپ ئۇنىڭ ئهھلى كۆپهيدى، ئۇرۇشمۇ ئاخىرىقى چىكىگه يهتتى

ئهمدى ئائىلىمىزگه بېرىپ . مۇلۇكلهرنى، پهرزهنتلىرىمىزنى سېغىندۇق-مال

 - ئالالھ يولىدا مال« دېيىشىۋاتقىنىمىزدا، بىزگه چاقىلىرىمىز بىلهن بىرگه تۇرىمىز-باال

دېگهن ئايهت » جانلىرىڭالر بىلهن جىھاد قىلىڭالر، ئۆزهڭالرنى ھاالكهتكه تاشلىماڭالر

بىرگه بۇ يهردىكى ھاالكهت جىھادنى تهرك ئېتىپ مال ۋه پهرزهنت بىلهن . چۈشكهن

   .دېگهن» تۇرىۋېلىشنى كۆرسىتىدۇ

زۇمرهتۇ بىن ئهيىس «:ئىكرهمه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ

ئۇ ھىجرهت توغرىسىدا . كىسهللىك سهۋهبىدىن مهككىدىكى ئاجىزالر بىلهن بىلله ئىدى

ېلىپ شۇنىڭ بىلهن ئۇنى گىلهمگه ئ. مېنى چىقىرىڭالر دېدى: چۈشكهن ئايهتنى ئاڭالپ



 

- 16 - 

مهككىدىن ئالته كلومىتىر يىراقلىقتىكى (ھىجرهت قىلىش ئۈچۈن سهپهرگه چىقىپ، تهنئىم 

  .دېگهن جايغا كهلگهنده ۋاپات بولۇپ كهتتى) جاي

ده ئىمام تهبهرانىنىڭ ھىمسىده مىقداد ئىبنى )بهت-349جىلىد -5(تهپسىر قۇرتۇبى

ئۇ مىقداد ئهسۋهتنى بىر : هئهسۋهتنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرگهن كىشىدىن رىۋايهت قىلىشىچ

كاجىۋا ئۈستىده جىھادقا تهييارلىنىۋاتقان ھالهتته كۆردى، ئۇ چوڭ ۋه سىمىزلىگى 

ئالالھ سىنىڭ : ئۇنىڭغا. تۈپهيلىدىن كاجۋىدىن يېرىمى ئېشىپ چىقىپ كهتكهن ئىدى

دهپ ) يىنىك ھالهتته چىقىڭالر-ئېغىر(بىزگه :ئۆزرهڭنى قوبۇل قىلىدۇ دىيىلگهنده، ئۇ 

يلىرىمىزدىن ئايرىلىپ جىھاد مهيدانىغا ئاتلىنىش ئۈچۈن ئايهت كهلدى، دهپ جاۋاب ئۆ

سهئىد ئىبنى مۇسهييىپ جىھادقا چىقىپ بىر كۆزىدىن : زهھرى مۇنداق دهيدۇ. بهردى

دېيىشتى، ئۇ ) چىقمىساڭمۇ بولىدۇ(ئىدى، كىشىلهر ئۇنىڭغا سېنىڭ كۆزۈڭ كور ئايرىلغان 

ئهگهر ئۇرۇش قىلىشىمغا » ىنىك ھهممىڭالر چىقىڭالر دېدىي- ئالالھ ئېغىر«:مۇنداق دېدى

مۇمكىن بولمىسا قۇشۇننىڭ سانىنى كۆپهيتىش ، يۈك تاقلىرىنى ساقلىشىپ بېرىشكه 

  .دېدى»بولسىمۇ ئهسقاتىمهن

شامدىكى ئۇرۇشالرنىڭ بىرىده، ئۇالر قاشلىرى «: يهنه بهزى كىشىلهر رىۋايهت قىلىشىچه

ئالالھ سېنىڭ ئۆزرهڭنى ! ئهي تاغا: كىشىنى كۆرۈپ ئۇنىڭغاكۆزلىرىنى يېپىلىۋاتقان بىر 

ئالالھ بىزنى ! ئهي قېرىندىشىمنىڭ ئوغلى:ئۇ كىشى مۇنداق دېدى. قوبۇل قىلىدۇ، دېيىشتى

  ».يىنىك ئهھۋالدا چىقىشقا بۇيرىغان تۇرسا-ئېغىر

! اڭئىبراھىم ئىبنى ئهدھهمنىڭ ئۆلۈمى شۇنچه يېقىنلىشىپ قالغاندىمۇ دېگهنلىرىگه قار

ياچىقىمنى كۆردۈڭالرمۇ؟ ئۇ شۇنداق دېگهچ ياچىقىنى تۇتقان ھالدا ۋاپات بولدى ۋه 

  ۋهزهنتىيهدىكى بىر ئارالغا دهپنه قىلىنغان

ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارهك دېسىڭىز، ئۇ مۇسۇلمانالرغا تهۋه رايۇنالردا ئالالھ يولىدا جىھاد 

  .باسقان كلۇمېتىر يولنى ئاتلىق ۋه پىياده 2000قىلىش ئۈچۈن 



 

- 17 - 

مهن قىرىق يىلدىن بېرى «:زۇھهيىر بىن قهمىيرۇل مهرۇزى دېگهن كىشى مۇنداق دهيدۇ

ۋهزهنىتىيه شهھىرىگه كىرىپ ئۇ لېكىن ئارزۇيۇم . گۆش سېغىنىپ كېلىۋاتقان ئادهممهن

  »يهردىن ئالغان غهنىمهتلهردىن يىيىش بولغانلىقى ئۈچۈن ھازىرغىچه يىمىدىم

 ئات 70ى جهئىدنىڭ ئۆيىده جىھاد ئۈچۈن داۋاملىق كۇفىنىڭ قازىسى ئۇرۋهت ئىبن

  .باغالقلىق تۇراتتى

مۇھهممهد ئىبنى ۋاسى ئىبادهت بىلهن ئۆتىدىغان، ھهمىشه جىھادقا تهييار تۇرىدىغان 

مۇھهممهد «:قۇتهيبه ئىبنى ئهلبهھىلى ئۇ كىشى ھهققىده مۇنداق دهيدۇ. غازىالردىن ئىدى

ىدىكى ئاسمانغا ئىشارهت قىلىپ تۇرغان بىر تال ئىبنى ۋاسىنىڭ ئهمهلىي كۈرهش مهيدان

  »بارمىقى مهن ئۈچۈن يۈز مىڭ ئۆتكۈر قېلىچ ۋه كۈچتۈڭگۈر يىگىتتىن سۆيۈملۈك ئىدى

جهزىم قىالاليمهنكى «: ئهھمهد ئىبنى ئىسھاق ئىبنى سهلهمى دېگهن كىشى مۇنداق دهيدۇ

 بولمايدىغان بولسا، بۇ ئهگهر بىدئهت. مهن مۇشۇ قېلىچىم بىلهن مىڭ كاپىرنى ئۆلتۈردۈم

  »قېلىچنى مهن بىلهن دهپنه قىلىشقا بۇيرۇيتىم

ئهبى ئابدۇلالھ بىن قهدۇس ئىسپانىيه خىرىستىيانلىرىنى كۆپ ئۆلتۈرگهنلىگى بىلهن 

ناۋادا ناسارارنىڭ ئاتلىرى سۇ ئىچكىلى ئۇنىمىسا، نېمىشقا سۇ ئىچمهيسهن؟ . مهشھۇر ئىدى

  .يىشهتتىقانداق سۇدا قهدۇسنى كۆردۈڭمۇ؟ دې

ن بهدر ئىبنى ئهممارنى ماختاپ، مهتهنهببى يولۋاسنى قامچىسى بىلهن ئۇرۇپ ئۆلتۈرگه

  :مۇنداق يازىدۇ

  قامچا بىلهن شىر، يولۋاسنى يهكسان ئهيلىگهن،

  .قالقان، قىلىچ، شهمشىرىنى كىمگه قالدۇرغان

 ئىچىده  ئاي21« :ئىتالىيه گېنراللىرىدىن بىرى ئۆمهر مۇختهر ھهققىده مۇنداق دهيدۇ

ئهمما ئۇنىڭ بارلىق .  قېتىم ئۇرۇشتى263ئۆمهر مۇختهر بىزنىڭ ئهسكهرلىرىمىز بىلهن 

  »ئۇرۇشلىرىنىڭ سانى مىڭغا يىتىدۇ
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ئىنگىلىزالر شهيىخ مۇھهممهد بىن پهرغالىنىڭ شهھهرگه كىرگىنىنى ئاڭلىسا گازارمىالردا 

 تىرىك ياكى ئۆلۈك ھهربىي ھالهت ئېالن قىالتتى، شۇنىڭ بىلهن بىرگه كىمكى ئۇنىڭ

  . جونهيد بېرىدىغانلىقىنى ئېالن قىلغان ئىدى5000ھالهتته بېشىنى كهلتۈرسه 

ۋهرىگىنى ئۇچۇرىۋهتكهن يۈسۈف تهلئهتلهر -سۇۋهيىش قانىلىدا ئىنگىلىزالرنىڭ ۋهت

لېكىن ئابدۇ ناسىر ئۆزىنىڭ ئامېرىكىلىق . ئىنگىلىزالرنى سويىدىغان قاسساپ دهپ ئاتىالتتى

  . رنى رازى قىلىش ئۈچۈن ئۇالرنى شهھىد قىلدىخوجايىنال

ئهھمهد شاھ مهسۇتنىڭ ئاساسسلىق ئادهملىرىدىن بىرى بولغان مۇھهممهد بهنه ۋه ئۇنىڭ 

گۇرۇپىسى مىرساالڭدا روسالرنىڭ يۈزلىگهن ماشىنلىرىنى ئولجا ئالغانلىقى ئۈچۈن، روسالر 

لهپ بېرىشىچه بىر قېتىم روسالر ئابدۇلالھ ئهنهسنىڭ ماڭا سۆز. ئۇنى ئىنرال دهپ ئاتايتتى

  .ئۇنى كۆرگهنده، قورقۇنچتىن بهزىلهرنىڭ قوللىرىدىكى قوراللىرى چۈشۈپ كېتىپتۇ

  

  ئىسالم ئۈچۈن مۇستهھكهم قوماندانلىق مهركىزى تۇرغۇزۇش. 6

 روشهنكى زېمىن يۈزىده مۇسۇلمانالر جهمىيىتىنى بهرپا قىلىش سۇ بىلهن ھاۋاغا ئوخشاشال  

ئىسالم دىيارى جىھادنىڭ چاقىرىقىسىز، ئۇنىڭ بىلهن ئهمهلى ھهرىكهت . رئىنتايىن زۆرۇ

ئېلىپ بارىدىغان ئۇرۇش قايناملىرىدا قان كېچىدىغان، سېستىمىالشقان ئىسالم ھهركتىسىز 

شۇنىڭدهك ھېچقانداق ئىسالم ھهرىكىتى ئومۇمى خهلقنىڭ جىھادىسىز . ئهمهلگه ئاشمايدۇ

لىش ياكى خاتىرجهم مۇھىت تهشكىللهش ۋهزىپىسىنى ئادا مۇسۇلمانالر جهمىيىتىنى بهرپا قى

  .ئالالھ ھهممىدىن ئالىم.  قىاللمايدۇ

ئومۇمى خهلقنىڭ جىھادى ئۈچۈن سوقىدىغان يۈرهك ۋه شۇنى — ھهرىكهت دېمهك

چوڭ ئۈسكۈنىلهرنى ئومۇمى -مۇنداقچه ئېيتقاندا ئۇ چوڭ. ئوياليدىغان ئهقىل دېمهكتۇر

، ئاچچىق ئهمهلىيهتلهر، ساناقسىز قۇربان ان جىھاد ھهركىتىخهلقنىڭ ئۇزۇنغا سوزۇلىدىغ

بېرىشلهر، ئېغىر ھادىسىلهر جهريانىدا قهلبىنى پاكىزالپ زېمىندىن خارلىقنى كۆتۈرۈش، 

پۇرات -تىلالالر، ناچار نهرسه كېرهكلهر، ئاداۋهت ئۇرۇقلىرى ھهققىدىكى پارچه- تهڭگه
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كارۋان چوڭقۇر ئازگالالرنىڭ . دۇتارتىشالرنى تۈگىتىپ روھىنى نۇرالندۇرى-تاالش

مۇشاققهتلىرىدىن قۇتۇلۇپ، ئورمانالرنىڭ توسالغۇلىرىنى ۋه الي پاتقاقالردىن خالى ئىگىز 

ئۇزۇنغا سۇزۇلغان جىھاد ھهركىتى جهريانىدا ياخشى . چوققىالرغا قاراپ ئىلگىرلهيدۇ

هريانىدا قۇربان بېرىش، ساخاۋهت ۋه ھهدىيهلهر ج. قوماندانالر مهيدانغا كېلىدۇ

نىشان يۇقىرى بولسا . ساالھىيهتلهر ئاشكارلىنىپ ئهرلهرنىڭ باتۇر، مهردانىلىقى تونىلىدۇ

ئهقىل كىچىك ئىشالرنى قويۇپ، خهلقنىڭ ئارزۇسى، قهلبلهرنىڭ نىشانى بوالاليدىغان 

. يىتى خۇددى بىر توختام سۇغا ئوخشايدۇئجهمىيهتنىڭ تهب. بۈيۈك ئىشالرغا مهركهزلىشىدۇ

قۇڭغۇزالر لهيلهپ قالغىنى بىلهن ئېقىن -، قۇرۇتچاۋاالر- سۇدا نۇرغۇن ئهخلهتتوختام 

شۇنىڭغا ئوخشاش جىمجىت ھالهتتىن ھهقىقىي قوماندانالر . سۇدا لهيلهپ تۇرالمايدۇ

ساخاۋهت مهيدانى ئهمهس بهلكى ئهمهلىي - چۇنكى ئۇالر خهير. ھهرگىزمۇ مهيدانغا كهلمهيدۇ

  . ىش مهيدانلىرىدىن مهيدانغا كېلىدۇھهرىكهت، ئهمگهك ۋه قۇربان بېر

قاتارلىقالر پهقهت ) ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن(ئهبۇ بهكرى، ئۆمهر، ئوسمان، ئهلى 

شۇنىڭ ئۈچۈن . بۇيۇك خىزمهتلهر، چوڭقۇر قۇربان بېرىشلهر جهريانىدىال يېتىشىپ چىققان

 سانىغا پهرۋا ئهبۇ بهكرىنى خهلىپه سايلىغان ۋاقىتتا، كىشىلهر سايلىغۇچىالرنىڭ

چۈنكى ئۇ رهسۇلۇلالھنىڭ روھى . قىلماستىن، ئۇنىڭ رهھبهرلىكىگه بىردهك قوشۇلغان

جهننهتتىن ئورۇن ئالغاندىن كېيىن، كىشلهرنىڭ نهزىرىده رهھبهرلىك ئۈچۈن ئهبۇ 

  .ئىككىنچى بىرى يوق ئىدى) مۇۋاپىقراق(بهكرىدىنمۇ ياخشىراق

تهرلىرى ۋه ئاز - يانىدا ئاققۇزغان قانمۇسۇلمان رهھبهرلىرىنىڭ جىھاد قىلىش جهر

بولمىغان قۇربانلىقلىرى بهدىلىگه قولغا كهلتۈرىدىغان شىرىن كۆرهش مىۋىلىرىنى ھهرگىزمۇ 

 ئهلچىخانىالرنىڭ پهرده ئهمما ئۇنىڭغا ئهكسىچه. ئاسانال ۋهيران قىلىپ تاشلىغىلى بولمايدۇ

بهدىلىگه ئاسانال قولغا كهلگهن ئارقىسىدا تۇرۇپ ھهرخىل سىياسى ئۆزگۈرۈشلهرنى قوزغىشى 

ئۇزۇنغا سوزۇلغان . كۆرهش نهتىجىلىرىنى يهنه شۇنداق ئاسان بىكار قىلىۋهتكىلى بولىدۇ
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ۆز رهھبهرلىگىگه نىڭ ئىدا يىتىشىپ چىققان مۇجاھىد خهلقجىھاد ھهركىتى جهريان

تۇزكورلۇق قىلىشى ياكى ھوقۇقتىن ئېلىپ تاشالشقا سۇيىقهست ئىشلىتىشى ھهرگىزمۇ 

شۇنىڭ ئۈچۈن مۇسۇلمانالرنى ئۆز قهھرىمانلىرىنىڭ تارىخى ئىزلىرىدىن . مۇمكىن ئهمهس

ئۇزۇنغا سوزۇلغان جىھاد ھهركىتىدىن . شۆبھىلهندۈرۈشمۇ دۈشمهنلهرگه ئاسانغا توختىمايدۇ

يىتىنى بهرپا قىلىش ئۈچۈن ئمۇسۇلمانالر شۇنى ھىس قىلىدۇكى، ئىسالم ئىجتىمائىي جهم

يهتنىڭ قايتىدىن ئش، ئورتاق بهدهل تۆلهش قىسقىسى بۇ يېڭىش جهمئورتاق قۇربان بېرى

. تۇغۇلىشى ئۈچۈن ھهممه ئورتاق بىر قېتىملىق ئاچچىق تۇغۇت ئازابى تارتىشى الزىم

يىتى يېڭىدىن تۇغۇلىشى، تۇغۇش ئۈچۈن ھامىلدار بولىشى ئشۇنداق، ئىسالم ئىجتىمائى جهم

ئۇزۇنغا . مىنى تارتىشتىن باشقا چاره يوقئهلى- ھامىلدار بولغاندىن كېيىن دهرت. كېرهك

پاراغهت - سۇزۇلغان جىھاد ھهركىتى جىمجىت ۋهزىيهت، خهلق ئادهتلىنىپ كهتكهن راھهت

  .ۋه ھاكاۋۇرلۇقنى تۈگىتىپ مىللهت روھىدىكى ھۇرۇنلۇقنى ئۆچۈرۈپ تاشاليدۇ

  

 زېمىندا بوزهك قىلىنغانالرنى ھىمايه قىلىش-7

زېمىندا بوزهك قىلىنغان مۇسۇلمانالرنى ھىمايه شهكسىزكى جىھادنىڭ بۇيرۇلىشى 

بۇ ھهقته . قىلىش، قوغداش ۋه ئۇالرنىڭ ئۈستىدىكى زۇلۇمنى تۈگىتىشنى مهقسهت قىلىدۇ

سىلهرگه نېمه بولدىكى، ئالالھنىڭ يولىدا جىھاد !) ئى مۆمىنلهر(«: ئالالھ مۇنداق دهيدۇ

ئاھالىسى زالىم شهھهردىن بىزنى بۇ ! ئى پهرۋهردىگارىمىز«):دۇئا قىلىپ(قىلمايسىلهر ۋه 

چىقارغىن، ئۆز دهرگاھىڭدىن بىزگه بىر ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىنى مۇيهسسهر قىل، ئۆز 

دهيدىغان ئاجىز ئهرلهر، ئاجىز » دهرگاھىڭدىن بىزگه بىر مهدهتكارنى مۇيهسسهر قىل

). هتئاي-75سۈره نىسا (» ئايالالر ۋه بالىالرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن جىھاد قىلمايسىلهر

ئهگهر بىر . ئالالھ يولىدا بوزهك قىلىنغانالرنىڭ يولىدا دېگهن بولىدۇ«:نىسىئايهتنىڭ مه

مۇسۇلمان ئايال ئهسىرگه چۈشۈپ قالسا، جان ۋه مال بىلهن جىھاد قىلىش پهرز ئهيىنلىككه 

دېگهن كىتابتا » بهززهزىيه«. ئايلىنىدىغانلىقىغا بارلىق فىقھىشۇناسالر بىرلىككه كهلگهن
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سىرگه چۈشكهن بولسا، غهرب ئهھلىگه ئۇنى قۇتقۇزۇش ۋاجىب شهرقته بىر ئايال ئه«

  .دهپ خاتىرىلهنگهن» بولىدۇ

ۋىاليهت . بىر قېتىم مهن ئافغانىستاننىڭ لوگار ۋىاليىتىده ھېكمهتيار بىلهن بىرگه ئىدىم

چىيا قىلىشتى ۋه -بۇ چاغدا ۋىاليهتتىكى بالىالر قىيا. مهركىزى قاتتىق زهربىگه ئۇچرىدى

. الالرنىڭ تىللىرى ھېكمهتيارغا دۇئا قىلىش بىلهن مهشغۇل بولۇپ كهتتىياشانغان ئاي

بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق . ئىسالم دىنى زېمىندا ئادالهت يۈرگۈزۈش ئۈچۈن كهلگهن

بىز ھهقىقهتهن پهيغهمبىرىمىزنى روشهن مۆجىزىلهر بىلهن ئهۋهتتۇق ۋه ئۇالر « :دهيدۇ

سۈره (» ۇن دهپ كىتابنى، قانۇننى چۈشۈردۇقى بهرپه قىلسبىلهن بىلله، ئىنسانالر ئادالهتن

  )ئايهتنىڭ بىر قىسىمى-25ھهدىد 

  

  جهننهتته ئالىي مهرتىۋىگه ئېرىشىش ئۈچۈن شهھىدلىكنى ئارزۇ قىلىش-8

ئىمام ئهھمهد ۋه تېرمىزىنىڭ مىقدامدىن بايان قىلغان بىر ھهدىسىده مۇنداق 

دهسلهپكى .1:اھىدا يهتته خىل خىسلهت بارشهھىدلىك ئۈچۈن ئالالھنىڭ دهرگ«:دېيىلگهن

  .بىر تامچه قېنى تۆكۈلىشى بىلهن الله نىڭ مهغفىرهت قىلىشىغا ئېرىشىدۇ

  ئۆزىنىڭ جهننهتتىكى ئورنىنى كۆرىدۇ ۋه ئىماننىڭ تهمىنى تېتىيدۇ.2

  . سى ئۇنىڭ نىكاھىغا ئۆتىدۇ72ھۆرلهردىن .3

  .قىيامهتنىڭ قورقۇنچلىرىدىن خالىي بولىدۇ.4

  .ره ئازابىدىن يىراق بولىدۇقهب.5

ئۇنىڭ بېشىغا ھهر بىر تال ياقۇتى دۇنيا ۋه ئۇنىڭدىكى بارلىق نهرسىلهرنىڭ .6

  .كهيگۈزۈلىدۇ» )ئۇلۇغالر تاجى(تاجىل ۋىقار«قىممىتىدىن يوقىرى تۇرىدىغان 

سهھىھۇل جامى -- » . كىشىنى شاپائهت قىالاليدۇ70تۇققانلىرىدىن - ئۆز ئۇرۇق.7

  بهت- 5058

ۇخارى ئهبۇ ھۇرهيرىدىن رهسۇلۇلالھنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى بايان ئىمام ب
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ھهر ئىككى .  دهرىجه تهييارلىدى100جهننهتته الله تائاال مۇجاھىدالر ئۈچۈن «:قىلىدۇ

ئهگهر تهلهپ قىلساڭالر فىردهۋسنى . دهرىجىنىڭ ئارلىقى ئاسمان زېمىننىڭ ئارلىقىچىلىك بار

  .بهت- 9جىلىد -6، فهتقۇل بارى» تىلهڭالر

جىھاد مۇسۇلمانالرنىڭ ئىززىتىنى قوغدايدۇ ۋه ئۇالرنى خارلىقتىن  -9

  قۇتقۇزىۋالىدۇ

ئىمام ئهھمهد ھهزرىتى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهردىن رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىسته مۇنداق 

ئهگهر كىشىلهر دهرھهم، دىنارالرنىڭ كهينىگه كىرىپ، دۇنيا ۋه ئۇنىڭدىكى «:دهيدۇ

) دېھقانچىلىق ئىشلىرىغا(كۆزى بىلهن قاراپ، كالىنىڭ قۇيرۇقىغانهرسىلهرگه مۇھهببهت 

) مۇستهبىت ھۆكۈمران كۈچلهرنى(ئهگىشىپ كهتسه، الله ئۇالرنىڭ ئۈستىگه خارلىقنى 

جامىئۇل » كهلتۈرۈپ تاكى ئۇالر ئۆز دىنلىرىغا قايتقانغا قهدهر ئۇ خارلىقتىن خاالس قىلمايدۇ

  .بهت-688سهھىھ 

  

 ئۇلۇغلىقى ۋه ھهيۋىسىنى ئاشۇرۇپ، رنىڭجىھاد مۇسۇلمانال-10

  نهيرهڭلىرىگه تاقابىل تۇرىدۇ-دۈشمهنلهرنىڭ ھىيله

يهنى ( الله نىڭ يولىدا جىھاد قىلغىن ) ئى مۇھهممهد(«:بۇ ھهقته الله مۇنداق دهيدۇ

 مۇنافىقالرنىڭ جىھادتىن .ئۆزهڭ يالغۇز بولساڭمۇ جىھاد قىلغىن، ساڭا غهلبه ۋهده قىلىنغان

سهن پهقهت ئۆزهڭگىال جاۋابكارسهن، ). غانلىقىغا ئهھمىيهت بېرىپ كهتمهقېلىپ قال

قىزىقتۇرغىن، الله نىڭ كاپىرالر كۈچىنى توسىدىغانلىقىمۇ ) جىھادقا(مۆمىنلهرنى 

سۈره نىسا (» الله نىڭ كۈچى ئهڭ زوردۇر، الله نىڭ جازاسى ئهڭ قاتتىقتۇر. ھهقىقهتتۇر

  .) ئايهت-84

 ئهھمهد ۋه داۋۇد شۇ ئىبان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت بىر سهھىھ ھهدىسته ئىمام

دۇنيادىكى مىللهتلهر : رهسۇلۇلالھ مۇنداق دېگهن« :قىلىپ مۇنداق دهيدۇ

. بىرىنى چاقىرىشىدۇ-بىر) سىلهرنى بوزهك قىلىش ئۈچۈن(تهرهپتىن سىلهرگه -تهرهپ
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همبىرى شۇ كۈنلهرده ئى الله نىڭ پهيغ. گويا داستىخانلىرىدىكى تاماققا چاقىرىشقاندهك

. ياق: رهسۇلۇلالھ جاۋاب بېرىپ. نىڭ كهملىكىدىن شۇنداق بوالمدۇ؟ دېيىلدى)مۇسۇلمانالر(

. لېكىن سىلهر سهلنىڭ كۆپۈكىگه ئوخشايسىلهر، قهلبىڭالردىن ئاجىزلىق ئورۇن ئالىدۇ

 دۈشمىنىڭالرنىڭ ئۆلۈمدىن قېچىپ دۇنياغا مۇھهببهت بىلهن قارىغىنىڭالر سهۋهبلىك

  .بهت- 8035جامىئۇل سهھىھ » بىدىن ھهيۋىتىڭالر يوقاپ كېتىدۇقهل

  

جىھادنىڭ مهقسىدى زېمىننى ئىسالھ قىلىش ۋه ئۇنى بۇزۇقچىلىقتىن -11

  قوغداش

الله ئىنسانالرنى بهزىسىنى بهزىسى بىلهن مۇداپىئه قىلىپ «:الله تائاال مۇنداق دهيدۇ

ك بولغان بىرسىنى ئاپىرىده يهنى كۈچلۈك تاجاۋۇزچىغا ئۇنىڭدىنمۇ كۈچلۈ(تۇرمىسا 

ئايهتنىڭ - 251سۈره بهقهره --»ئىدى، يهر يۈزى ئهلۋهتته پاساتقا ئايلىناتتى) قىلمىسا 

  بىر قىسىمى

  

  جىھاد ئىسالم ئهھكاملىرىنى قوغدايدۇ -12

بىرىگه قارشى قىلىپ - الله ئىنسانالرنى بىرئهگهر «:بۇ ھهقته الله تائاال مۇنداق دهيدۇ

راھىبالرنىڭ ئىبادهتخانىلىرى، چىركاۋالر، يهھۇدىيالرنىڭ كۆرسهتكۈزمىگهن بولسا، 

ئىبادهتخانىلىرى ۋه الله نىڭ نامى كۆپ يادلىنىدىغان مهسجىدلهر ئهلۋهتته ۋهيران 

  .ئايهتنىڭ بىر قىسمى-40سۈره ھهج » قىلىناتتى

ئوقۇبهتتىن ۋه ئۆزگۈرۈپ كېتىشتىن -جىھاد مۇسۇلمانالرنى ئازاب-13

  قوغدايدۇ

ئهگهر سىلهر جىھادقا چىقمىساڭالر الله سىلهرگه قاتتىق «: مۇنداق دهيدۇالله بۇ ھهقته

ئورنۇڭالرغا سىلهردىن باشقا بىر قهۋىمنى ) سىلهرنى ھاالك قىلىدۇ(ئازاب قىلىدۇ، 

  ئايهتنىڭ بىر قىسىمى-39سۈره تهۋبه » كهلتۈرىدۇ
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  مۇلكىنى قوغدايدۇ-جىھاد مۇسۇلمانالرنىڭ مال-14

ىبنى ئۆمهردىن رىۋايهت قىلغان بىر سهھىھ ھهدىسته پهيغهمبهر ئىمام ئهھمهد ھهزرىتى ئ

» الله مېنىڭ رىزقىمنى نهيزهمنىڭ سايىسىدا قىلدى« :ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن

  .بهت- 2828سهھىھۇل جامى 

  

  جىھاد ئىسالمنىڭ ئهڭ يۇقىرى پهللىسى-15

لهيھىسساالمدىن بىر سهھىھ ھهدىسته ھهزرىتى مۇئاز رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ پهيغهمبهر ئه

مۇسۇلمانالرنىڭ » ھهممىنىڭ يۇقىرى پهللىسى جىھاد« :رىۋايهت قىلىپ مۇنداق دهيدۇ

پهيغهمبهر . جىھاد بىلهن بولىدۇ) يهنى مۇسۇلمانالرنىڭ تهرك دۇنيا بولىشى(رهھبانىيىتى 

چۈنكى جىھاد ئىسالمنىڭ . سهن جىھاد قىلىشىڭ الزىم«:ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن

  .»دۇرزاھىدلىقى

  

جىھاد مۇسۇلمانالرنى يۇقىرى دهرىجىگه ئېرىشتۇردىغان ئهڭ ئهۋزهل -16

  ئىبادهتتۇر

ئهبۇ ئابدۇلالھ ئهھمهد بىن ھهنبهل دۈشمهننىڭ : فازىل ئىبنى زىياد مۇنداق دهيدۇ

دۈشمهنگه قارشى تۇرۇشتىنمۇ « ئىشلىرىنى كۆز ئالدىغا كهلتۈرگهنده يىغالپ تۇرۇپ 

بۇ ھهقته يهنه بىر كىشى . ېگهنلىگىنى ئاڭلىغان ئىدىم دهيدۇد» ئهۋزهل، ياخشى ئىش يوق

جىھاد . »دۈشمهن بىلهن روبىرو تۇرغانغا ھېچنهرسه تهڭ بواللمايدۇ«:مۇنداق دېگهن

دۈشمهن بىلهن . مهيدانىغا ئۆزى كهلگهنلىك ئهمهللهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى ھېسابلىنىدۇ

هتنىڭ ئاسرىغۇچىلىرى تۇرسا، ئېلىشىۋاتقان كىشىلهر ئىسالمنىڭ قوغدىغۇچىلىرى، مىلل

) ئۇرۇشنىڭ (ئۇنىڭدىنمۇ پهزىلهتلىك خىزمهت بارمۇ؟ كىشىلهر ئۆيلىرىده ئولتۇرۇۋېلىپ 

زهخمهتلىرىدىن خاتىرجهم بولغان بولسىمۇ، قورقۇنچتىن جانلىرى چىقىپ كېتىپ -زىيان
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؟ ئۇالرنىڭ قايسىسىنىڭ خىزمىتى ئهڭ ياخشى، !قېنى سىز ئېيتىپ بېقىڭچۇ. بارىدۇ

. هننهتته الله يولىدا جىھاد قىلغان مۇجاھىدالر ئۈچۈن الله تائاال يۈز دهرىجه ھازىرلىدىج

  .ھهر ئىككى دهرىجىنىڭ ئارلىقى ئاسمان بىلهن زېمىننىڭ ئارلىقىچىلىك كېلىدۇ
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  باب    - 2

  !!!!ئاھ ئىسالم

  

  ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم ۋهرهھمهتۇلالھى ۋهبهراكاتۇھۇ

ئافغانىستان مۇسۇلمان خهلقىگه كهلگهن ئېغىر دهرىجىدىكى ! رىنداشالرئى مۇسۇلمان قې

يىلى مهيدانغا كهلگهن نۇر تۇراقنىڭ - 1978مىالدى . قۇربان بېرىشلهر سىلهرگه سىر ئهمهس

بۇ جهرياندا . كوممۇنىستىك ئىنقىالۋىدىن تا ھازىرغا قهدهر سهككىز يىل سهككىز ئاي ئۆتتى

نۇمۇسىنى، - ئابرويىنى، ئار-ئۆز دىنىنى، ئىززهتئافغانىستاندىكى مۇسۇلمانالر 

چاقىلىرىنى قوغداش يولىدا ئىنسانىيهت تاقهت قىالاليدىغان دائىره ئىچىدىكى بارلىق -باال

يىتىمچىلىكتىن خالىي -مۇسىبهتتىن، غېرىب-ماتهم. ئېغىرچىلىقالرنى بېشىدىن ئۆتكۈزدى

تىتما بولۇپ كهتكهن - روھالر، تىتمادهرياالپ ئاققان قانالر، ئىزىلگهن. بىرمۇ ئۆي قالمىدى

ئۇ . ئۇالر اللهغا ئهڭ ئۆزرىلىك. قول ۋه سۆڭهكلهرنىڭ كهچۈرمىشلىرىگه الله گۇۋاھ-پۇت

مۇشۇ ئۇزۇن . ئوقدانالرنىڭ ئوقلىرى تۈگهشكه ئاز قالدى. يهرده ئېتىلمىغان ياچاق قالمىدى

ىرىدىن ئۆز توپلىرىغا مۇددهت جهريانىدا ئافغان خهلقى ئۆزلىرىنىڭ مۇسۇلمان قېرىنداشل

قېتىلىشىنى، بىرلىكته دۈشمهنگه قارشى تۇرۇش ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ قهلبىنىڭ چوڭقۇر 

لېكىن مۇسۇلمانالر گويا ھازىدار . قاتالملىرىدا ئىسالم قېرىنداشلىقىنىڭ قوزغىلىشىنى كۈتتى

 ئايالالرنىڭ تاقهتسىز يىغالشلىرى، يىتىمالرنىڭ كۈلپهتلىك ئىڭراشلىرى، يارىدار،

مىيىپالرنىڭ ئازابلىق تولغۇنۇشلىرى، قېرىالرنىڭ ھهسرهتلىك ئاھ ئۇرۇشلىرىغا نىسبهتهن، 

. قۇالقلىرى پۈتۈپ قالغاندهك ھېلىغىچه ئۇالرنىڭ نىدالىرىغا نهزهر ئېتىبارىنى قارىتىشمىدى

نۇرغۇنلىغان ياخشى كىشىلهر تائاملىرىنىڭ ئېشىندىلىرىدىن، داستىخانلىرىنىڭ 

ئهمهلىيهتته بولسا . لۇپ ئازراق بىر نهرسه ئهۋهتىش بىلهن كۇپايىلهندىقېقىندىلىرىدىن بو
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ئافغانىستاندا ئىسالم ۋه مۇسۇلمانالر . ئىش ئۇالر ئويلىغاندىنمۇ چوڭ، خهتهر ئۇنىڭدىنمۇ زور

بۇ مۇبارهك جىھاد ئۆزلىرىنى الله . ئېغىر كۈلپهتكه، خهتهرلىك تهھدىدكه دۈچ كهلمهكته

رۇپ ئالىمالر ۋه ئىسالم يولىدا تهربىيلهنگهن بىر تۈركۈم ياشالرنىڭ غا ئاتىۋهتكهن بى گۇيولى

لېكىن، بۇ بىرىنچى ئهۋالدنىڭ كۆپىنچىسى شاھادهت يولىدا . قولىدا مهيدانغا كهلدى

تۈگهشكهن بولسا، ئىككىنچى ئهۋالد ئۇالرنىڭ مائارىپ ئىشلىرىغا كۆڭۈل بۆلىدىغان 

يۇرۇقالردىن ئالىدىغان نىسىۋىگه - ۋه يولساخاۋهتچىلهر بىلهن دىدارلىشالماي، تهربىيه

دېمهك ئۇالر ئۆزلىرى بىلهن بىرگه ياشاپ ئۇالرنى الله بىلهن . مۇيهسسهر بواللمىدى

يېقىنالشتۇرىدىغانالرغا ۋه يهنه شهرىئهت ئهھكاملىرىنى چۈشهندۈرىدىغانالرغا تولىمۇ 

  .مۇھتاج

 جهزم قىالاليمىزكى، ئىقتىدارىمىز ئاجىز، بىلىمىمىز تۆۋهن بولسىمۇ، شۇنىڭدىن

ئافغانىستاندىكى ھازىرقى رىئال ئهھۋالدا جىھاد قىلىش بولسا تۆت مهزھهب 

» پهرز ئهيىن«فىقھىشۇناسلىرى، تهپسىرشۇناسلىرى ۋه قانۇنشۇناسلىرى قارار قىلغاندهك 

  .دهرىجىسىگه يهتتى

جىلىد -4دېگهن كىتابنىڭ » فهتىۋا ئهلكۇبرا«شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه ئۆزىنىڭ 

ئهگهر دۈشمهن ئىسالم دىيارىغا باستۇرۇپ كىرسه، «: بېتىده مۇنداق دهپ كۆرسىتىدۇ-608

ئۇالرنىڭ تاقىتى يهتمىگهنده ( شهكسىزكى ئۇالرغا قارشى تۇرۇش يېقىندىكىلهرگه

ئانىنىڭ، قهرزدار قهرز ئىگىسىنىڭ -بۇنداق چاغدا باال ئاتا. ۋاجىب) ئهتراپىدىكىلهرگه

بۇ دهلىلنى ئىمام ئهھمهد بىن ھهمبهل ئۇچۇق . »ئاتلىنىش پهرزرۇخسىتىسىز جىھادقا 

ئهگهر «بېتىده - 258جىلىد -28دېگهن كىتابنىڭ » مهجمۇئهتۇل فهتۋا«. كۆرسهتكهن

دۈشمهن مۇسۇلمانالر زېمىنىغا ھۇجۇم قىلىشنى مهقسهت قىلسا، شۇ رايۇندىكى بارلىق 

ۇ رايۇن بىلهن ئاالقىدار باشقا كىشىلهرگه دهرھال جىھادقا ئاتلىنىش ۋاجىب بولىدۇ ۋه ش

« :بۇ ھهقته الله تائاال مۇنداق دهيدۇ. دهپ بايان قىلغان» مۇسۇلمانالرغىمۇ ۋاجىب بولىدۇ
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پهيغهمبهر . »ئهگهر ئۇالر سىلهردىن دىن ئىشىدا ياردهم سورىسا ياردهم بېرىشىڭالر زۆرۈر

خشاش، مهيلى ئۇرۇشتا ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇسۇلمانالرغا ياردهم بېرىشكه بۇيرىغىنىغا ئو

نىسىۋىسى بار ئادهم بولسۇن، ياكى نىسىۋىسى يوق ئادهم بولسۇ، ھهممهيلهن ئاتلىق ياكى 

پىياده، ئاز بولسۇن ياكى كۆپ بولىشىدىن قهتئىينهزهر مال ۋه جانلىرى بىلهن 

گويا خهندهك غازىتىدا دۈشمهنلهر . ئىمكانىيهتنىڭ يېتىشىچه جىھادقا ئاتلىنىشى ۋاجىب

انالرغا ھۇجۇم قىلىشنى ئويالشقاندا الله تائاال ھېچكىمنىڭ جىھادتىن رۇخسهت مۇسۇلم

  .ئېلىشىغا يول قويمىغىنىغا ئوخشاش

بۇ ھهقته تۆت مهزھهب فىقھىشۇناسلىرى بىردهك، كۆز يۇمۇش ۋه ئۆزگهرتىش مۇمكىن 

  .بولمايدىغان ناھايىتى روشهن دهلىللهرنى كهلتۈرگهن

بېتىده مۇنداق - 238جىلىد -3شهرھىسىنىڭ ئىبنى ئابىددىن ئهلھهنهفى ئۆز 

ئهگهر دۈشمهن ئىسالم دۆلىتىنىڭ چىگرىسى تهرهپكه ھۇجۇم باشلىسا، شۇ «:دهيدۇ

شۇ ئهتراپىدا ئۇالرغا يېقىن . مۇسۇلمانالرغا نىسبهتهن جىھاد پهرز ئهين بولىدۇيهردىكى 

 بىر ئاز يىراق ئهمما دۈشمهنگه. خوشنا دۆلهتلهردىكىلهرگىمۇ پهرز ئهينلىككه ئايلىنىدۇ

جىھاد مهيدانىدىكىلهر ئۇالرنىڭ ياردىمىگه مۇھتاج (كىلىدىغان كىشىلهرگه نىسبهتهن 

دۈشمهنگه يېقىن تۇرغان كىشىلهر ئۇالرغا . پهرز كۇفايه ھالىتىده قېلىپ قالىدۇ) بولمىسا

قارشى تۇرۇشقا ئاجىز كېلىپ قېلىش سهۋهپلىك يىراقتىكىلهرگه ئېھتىياجى چۈشۈپ ياكى 

 كهلمىسىمۇ، ھورۇنلۇق قىلىپ جىھاد قىلمىغان بولسا، جىھاد تاشالپ قويۇشقا ئاجىز

. بولمايدىغان ناماز، روزىغا ئوخشاشال ئۇالرنىڭ ئهتراپىدىكىلهرگه پهرز ئهينلىككه ئايلىنىدۇ

شۇندا داۋاملىشىۋهرسه ئاخىرى شهرق ۋه غهرىبتىكى بارلىق ئىسالم ئهھلىگه جىھاد پهرز 

  .ئهينلىككه ئايلىنىدۇ

ناملىق » ....بهده «بۇنىڭغا ئوخشاش روشهن دهلىللهر ئىمام كهسهنى ئهلھهنهفىنىڭ 

دېگهن » ئهلبهھرۇ رائىق«بېتىده، ئىبنى نهجىم ئهلھهنهفىنىڭ - 72جىلىد -5كىتابىنىڭ 
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دېگهن كىتابىنىڭ » فهتھۇل قهدىر«بېتىده، ئبنى ئهلھاممامنىڭ - 72جىلىد -5كىتابىنىڭ 

خاشىيه ئهلدىسۇقۇل «ئهگهر ۋاقتىڭىز چىقىپ قالسا . گهنبېتىده كهلتۈر-191جىلىد -5

ئهل «بېتىگه، ئىبنى قۇدامهتۇل ھهمبهلىنىڭ -174جىلىد -2دېگهن كىتابنىڭ » مالىكى

  .نهزىرىڭىزنى ئاغدۇرسىڭىز بولىدۇبېتىگه -345جىلىد-8 دېگهن كىتابىنىڭ» مۇغنى

ه قوبۇل قىلغۇدهك كۆپلىگهن ئافغان خهلقىنى تهربىيه جهھهتت«بىر قىسىم كىشىلهر 

يانا بىر قىسىم كىشىلهر بهزىبىر . دېيىشىپ مهيۈسلهنمهكته» ئىسالم سهۋىيهسىده ئهمهس

تۈپهيلى ئۆزلىرىنى جهڭگه چىقماسلىققا باھانه ) ئوخشىماسلىقالر(قارشىلىقالر -قارمۇ

ئهمما قومانداننىڭ قانداقلىغىغا قارىماستىن جىھادنىڭ يهنىال ۋاجىپ . ھىسابالشماقتا

ىۋېرىدىغانلىقىغا نۇرغۇنلىغان فىقھىشۇناسالرنىڭ كهلتۈرگهن دهلىللىرى ئېنىق دهلىل بول

  .بوالاليدۇ

. جىھاد ياخشىالر ۋه گۇناھكارالر بىلهن بولىدۇ: مانا بۇ ئهھلى سۇننه ۋهلجامائهنىڭ يولى

ا مان. شهكسىزكى الله تائاال بۇ دىننى پاسىق ئهر ۋه ئهخالقسىز قهۋملهر بىلهن كۈچلهندۈرىدۇ

مۇشۇ ئۈممهتنىڭ، اللهغا ۋه مۇھهممهد ئهلهيھىسسدالمغا ئىمان كهلتۈرگهن كىشىلهرنىڭ 

قهدىمى ۋه ھازىرقى تاللىۋالغان بۇيۇك يولى بولۇپ، ھهر بىر مهسئۇلىيهت ئىگىسىگه شۇنداق 

باشقىالر بىلهن گۇناھكار بولسىمۇ ياكى كۆپ گۇناھ ئۆتكۈزىدىغان ئهسكهر . قىلىش ۋاجىب

 بىرگه جىھاد قىلىشنى تهرك ئىتىش بىر قىسىم خاۋارىجالرنىڭ يولى بولۇپ، بولسىمۇ يهنىال

كىمكى شۇ يولنى تۇتىدىكهن بىلىمسىزلىكتىن خاتالىشىپ كهتكهن نادان ئۆسمۇرنىڭ 

تهربىيه ئىشلىرى - يهنه بىر قىسىم كىشىلهر تهلىم. يولىنى تۇتقان بىلهن ئوخشاش بولىدۇ

. ھىسابلىشىدۇ) ئۆزره(ئىكهنلىگىنى باھانه قىلىپ ئۈچۈن ئۆز شهھىرىده تۇرۇشنىڭ زۆرۈر 

سهئىد ئىبنى مۇسهييىب «: زۇھهيرىنىڭ بۇ سۆزىنى نهقىل كهلتۈرىمىزبىز ئۇالرغا ئىمام

ئايرىلغان ) ئالدىنقى جهڭلهرده(ۋهھالهنكى ئۇ بىر كۆزىدىن ئاللىقاچان. جىھادقا چىقتى

يىنىك ھالهتته - الله ئېغىر:سىز كېسهل ئارام ئېلىڭ دېيىلگهنده، ئۇ: ئۇنىڭغا. ئىدى
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جىھادقا چىقىشقا بۇيرىدى، ئۇرۇشقا قاتنىشىشقا مادارىم يهتمىسه، قوشۇننىڭ سانىنى 

  » دهپ جاۋاب بهرگهن ئىدى-كېرهكلىرىنى ساقالپ بهرسهممۇ بولىدىغۇ-كۆپهيتىپ، نهرسه

قېنى كىمنىڭ ئورنى ۋه ئىلمى پهيغهمبهرلىكنىڭ ۋارىسى، تابىئىنالرنىڭ سهردارى، 

يغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قېيىن ئاتىسى ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ئورنىغا په

  تهڭلىشهلهيدۇ؟ ئۇ زاتمۇ دائىم جىھادقا قاتنىشىپ تۇراتتىغۇ؟

سهل قىرغاقتىن تاشتى، پىچاق ئاللىقاچان سۆڭهككه يهتتى، مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ھهممه 

ا ھازىر ئاتالنماي قاچان ئاتلىنىسىز؟ شۇنداق ئىكهن جىھادق. ئىش بىردهك قىيىنالشتى

» بهززهرىيا«ئۇرۇشقا ئاتالنماي يېتىۋېلىش قاچانغىچه داۋاملىشار؟ بارلىق فىقھىشۇناسالر 

شهرىقته بىر مۇسۇلمان ئايال ئهسىرگه ئېلىنغان بولسا غهرب ئهھلىگىچه «دېگهن كىتابتا 

دۇ دهپ پهتىۋا بېرىشكهن ئۇنى قۇتۇلدۇرۇش ۋاجىب بولى) پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرىغىچه(

  !بوسىچۇ؟ كاشكى

نۇمۇسلىرى دهپسهنده قىلىنىۋاتقان - بىزنىڭ ئالىملىرىمىز چىمىلدىقلىرى ئىچىده ئار

!!! ئونمىڭلىغان مۇسۇلمان ئايالالر ھهققىده نېمه دهپ پهتىۋا بېرىشىدىكىن؟-مىڭلىغان

لدا ئۆزىنى نۇمۇسىنىڭ دهپسهنده بولىشىدىن قورققان ئهھۋا-ئهگهر ئايال كىشى ئار

ئهمدى . ئهسىرلىككه تاپشۇرۇشقا بولمايدىغانلىقىغا بارلىق ئالىمالر بىرلىككه كهلگهن

كوممۇنست ئهسكهرلىرىنىڭ قولىدا نۇمۇسىنىڭ دهپسهنده قىلىنىشىدىن قېچىپ ئۆزلىرىنى 

  .كۆنهر دهرياسىغا تاشالپ ئۆلىۋالغان ئايالالر ھهققىده نېمه دهپ جاۋاب بېرىشىدىكىن

ئاپهتنىڭ ئهتراپىمىزدا ئايلىنىشىدىن، ئىشنىڭ نۇمۇسىڭىزغا بېرىپ -سىز بااليى

  تاقىلىشىدىن قورقمامسىز؟

بېتىده ھهزرىتى جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن -5556نىڭ » سهھىھ جامى«ئهبۇ داۋۇد 

ئابرويى تۆكىلىۋاتقان، -كىمكى بىر مۇسۇلماننى يۈز« :رىۋايهت قىلىپ مۇنداق دهيدۇ

تهرۇزغا ئۇچرىغان ماكاندا خوراليدىكهن، الله ئۇ كىشىنى ئۆزىگه -هھۆرمىتى دهخل-ئىززهت
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يهنه كىمكى بىر مۇسۇلمانغا . ياردهم كىلىشنى كۈتكهن بىر ماكاندا خورالپ قويىدۇ

تهرۇزغا ئۇچرىغان بىر ماكاندا ياردهم -  دهخلهھۆرمىتى-ئابرويى تۆكۈلۈپ، ئززهت-يۈز

ردهم كىلىشىنى كۈتكهن بىر ماكاندا ياردهم قولىنى سۇنىدىكهن، الله ئۇ كىشىگه ئۆزىگه يا

  .»بېرىدۇ

   !خۇدادىن قورقۇڭالر!! ئابرويىڭالر توغرىسىدا ئويلىنىڭالر-يۈز

ئىبنى مۇبارهك بىلهن بىرگه شامغا « :ھهببان ئىبنى مۇسا مۇنداق دهيدۇ

مۇھاپىزهتچىلىككه چىققان ئىدۇق، ئۇ ھهر كۈنى كىشىلهرنىڭ ئىبادهت بىلهن، جىھاد بىلهن 

توپ قۇشۇن بولۇپ تۇرغانلىقىنى كۆرگهندىن كېيىن ماڭا بۇرۇلۇپ مۇنداق -وپت

بىز اللهنىڭ ئىگىدارچىلىقىدىمىز ، چۇقۇم (ئىننا لىلالھى ۋه ئىننا ئىلهيھى راجىئۇن «:دېدى

؟ بىز بۇ يهرده جهننهتنىڭ ئىشىگىنى ئۇچۇق تاشالپ قۇيۇپ، ) اللهنىڭ دهرگاھىغا قايتىمىز

دۇزلهپ مهخلۇقالر ۋه ھۇجهيرىلهر دائىرىسىدىكى بىلىملهرنى كۈن- ھاياتىمىزنىڭ كېچه

  »ئۇگۇنۇش بىلهن زازا قىلىپتۇق

ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارهك ھهر يىلى ئىككى ئاي ياكى ئۇنىڭدىن كۆپرهك ۋاقىتتا 

شۇنداقتىمۇ ئۇ . تىجارىتىنى ۋه ھهدىس دهرىسىنى توختىتىپ چىگرا قوغداشقا چىقاتتى

ئىشلىرىدا ئۆتكۈزهلمىگهنلىگىنى ۋه ئۇ ھهقتىكى بىلىملهر بىلهن پۈتۈن ھاياتىنى مۇداپىئه 

لېكىن ھاياتىدا الله يولىدا بىر تال ئوق ئېتىپ . شۇغۇللىنالمىغانلىقتىن كۆپ يىغاليتتى

  !!باقمىغان كىشىلهر ئۆزلىرى ھهققىده نېمىلهرنى دېيىشهركىن؟

كرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ ۋاپاتىمۇ ئهبۇ به

ئهبۇ . ئوسامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ قوشۇنىنى ئاتالندۇرۇشتىن غهپلهتته قالدۇرالمىدى

بهكرى سىددىن رهزىلهلالھۇ ئهنھۇ ئوسامهنىڭ قۇشۇنىنى ئاتالندۇرۇشقا تهمشىلىۋاتقاندا، 

همكى، الله بىلهن قهس«:ساھابىلهر ئۇنى نىيتىدىن قايتۇرۇشقا تىرىشتى، شۇ چاغدا ئۇ

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىنىڭ پۇتلىرىغا ئىتالر ئېسىلىۋالغان تهغدىردىمۇ 
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رهسۇلۇلالھ ئۆزى ئاتلىنىشقا بۇيرىغان بۇ قوشۇننى مهن توختۇرۇپ قااللمايمهن ۋه ئۇ 

الله پهيغهمبهر . دېگهن مهشھۇر سۆزنى جاكارلىدى» چهگكهن بايراقنى مهن يېشهلمهيمهن

نىڭ دوستىنىڭ ئاخىرقى ۋهسىيىتىنىڭمۇ كىشىلهرنى جىھادقا قىزىقتۇرۇش ئهلهيھىسساالم

شۇنىڭ بىلهن ئهبۇ بهكرى سىددىق ھاياتىنىڭ ئاخىرقى . بولىشىنى ئىراده قىلدى

! ئۆمهر ماڭا قوالق سالغىن« :مىنۇتلىرىدا ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنى چاقىرىپ مۇنداق دېدى

سۆزنى ئېيتىمهن، مهن بۈگۈنكى يهنى دۈشهنبه ساڭا ئهمهل قىلىشىڭ زۆرۈر بولغان بىر 

ئهگهر مهن ۋاپات بولۇپ كهتسهم، كهچ بولۇشنى . كۈنده ۋاپات بولىشىنى ئارزۇ قىلىمهن

ئهگهر . نىڭ يىتهكچىلىكىده جهڭگه ئاتالندۇرگىن» مۇسهننه«كۈتمهي كىشىلهرنى 

ت سىلهرنى مۇسىبه! كېچىكىپ قالسام، تاڭ ئېتىشقا قارىماي ئۇالرنى يولغا سېلىڭالر

ئالدىراش قىلىپ قويمىسۇ، دىنىڭالرنىڭ ئىشى، پهرۋهردىگارىڭالرنىڭ يوليۇرىقى 

سهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ۋاپات بولغان چېغىدا مېنى . ھهممىدىن مۇھىمدۇر

ئهمهلىيهتته كىشىلهر ئۈچۈن . كۆرگهن ۋه نېمىلهرنى قىلغانلىغىمغا شاھىد بولغان ئىدىڭ

الله بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، ئهگهر مهن الله . مۇسىبهت يوق ئىدىئۇنىڭدىن ئارتۇقراق 

نىڭ رهسۇلىنىڭ بۇيرۇقىنى كېچىكتۈرگهن بولسام، الله بىزنى خارلىغان ۋه جازالىغان، 

الله ئهبۇبهكرى سىددىق رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا . (شهھهر ئوت دېڭىزىغا ئايالنغان بوالتتى

. ساالمدىن كىيىنكى ئهڭ ياخشى كىشى ئىدىئۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىس) رهھمهت قىلسۇن

شهكسىزكى الله ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىنىڭ جىھادقا ئاتلىنىشقا بهرگهن بۇيرىقىنى 

  .كېچىكتۇرۇش خارلىق ۋه پاالكهتتىن باشقا نهرسىگه ئېلىپ بارمايتتى

مانا يۇقىرىقىالر ئارىمىزدا ھۆكۈم قىلىدىغان اللهنىڭ كىتابىنىڭ ئهھكاملىرى، اللهنىڭ 

هسۇلىنىڭ بىز ئۈچۈن بايان قىلغان سۈننهتلىرى، شۇنىڭدهك بۇ دىندىكى جىھادنىڭ ر

ئېنىقكى بىز ئۈچۈن يهنه ئۇنىڭدىن . ئهھمىيىتىنى چۈشهنگهن ساھابىلهرنىڭ تۇتقان يولى

شۇنداق . روشهن پاكىتلىق، قهتئىيلىككه، زور قىممهتكه ئىگه دهلىللهر بولمىسا كېرهك
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  !!ڭدىن چىقىپ كىرىۋالىدىغان بىرهر يۇچۇق چىقارمۇ؟تۇرۇغلۇقمۇ يهنه بىزگه ئۇنى

قاراقچىالر مۆمىن ئايالالرنىڭ خاس ھۇجرىلىرىغا باستۇرۇپ كىرمهكته، ئۇالرنىڭ 

نۇمۇسىنى دهپسهنده قىلىشقا باشلىماقتا، پاكلىقىمىزنى بۇلغىشىغا، دىنىمىزنىڭ -ئار

  ئاساسىنى يهرگه ئۇرۇشقا سۈكۈت ئىچىده قاراپ تۇرىمىزمۇ؟

 نى كوممۇنىزىم ئهقىدىسىده تهربىيلهش ۋه 5200ر ئافغانىستان ئۆسمۈرلىرىدىن روسال

. قهلبىنىڭ چوڭقۇر قاتالملىرىغىچه خۇداسىزلىق ئۇرۇقىنى چېچىش ئۈچۈن ئېلىپ كهتتى

 مىڭدىن ئارتۇق 105سىرتىدا - مهكتهپ ئېچىپ دۆلهتلهرنىڭ ئىچى600ئامىرىكىلىقالر 

بىزنىڭ ئىسالم . ىشلىرى بىلهن شۇغۇلالنماقتائوقۇتۇش ئ-ئافغان ئۆسمۈرلىرىنى ئوقۇ

تهشۋىقاتچىلىرىمىز قهيهرگه كهتتى؟ مۇسۇلمان تهربىيهتچىلىرىمىزچۇ؟ ئۇالر مۇسۇلمانالرنىڭ 

پهرزهنتلىرىنى قۇتقۇزۇش، جىھاد پىكرىنى قولالش ئۈچۈن زادى قانداق تهييارلىق 

  خىزمىتىنى ئىشلىمهكته؟

دۆلهتلىرى بىر دۆلهتكه ئوخشاش، مۇسۇلمانالرنىڭ بارلىق ئىسالم « فىقھىشۇناس ئالىمالر

قهيهرده بىر پارچه زېمىنى خهتهرگه دۈچ كېلىدىكهن، بارلىق مۇسۇلمان مىللهتلهر بۇ 

نى قوغداش ئۈچۈن چاقىرىق » گۆش«تاجاۋۇزچىلىقتىن مىكروپالنغان بىر پارچه 

نى جىھادقا ئالىمالر ياشالر. چىقىرىشى ۋاجىب دهپ ئېنىق كۆرسهتمىلهرنى كهلتۈرگهن

قىزىقتۇرسا نېمه بولىدىغاندۇ؟ خۇسۇسهن ھازىرقىدهك جىھادقا قىزىقتۇرۇش پهرز بولىۋاتقان 

دهۋهتچىلهرنىڭ . »مۆمىنلهرنى جىھادقا قىزىقتۇرغىن«:ئهھۋالدا  الله تائاال مۇنداق دهيدۇ

مۇجاھىدالر ئارىسىدا ياشاپ، ئۇالرنى تهربىيلهش، توغرا يول كۆرسىتىپ بېرىش ئۈچۈن 

تۈن ھاياتىدىن بىرهر يىل ۋاقىت ئاجراتسا بولمامدىغاندۇ؟ ئۇنۋىرسىتىت ئۇقۇغۇچىلىرى پۈ

زېمىندا الله ھۆكمىنى تۇرغۇزۇش ئۈچۈن جانلىرى بىلهن ھهسسه قوشۇش ۋه جىھاد 

شهرىپىگه ئېرىشىشنى مهقسهت قىلىپ بىرهر يىللىق رۇخسهت ئېلىشقا بولماسمۇ؟ الله تائاال 

بىلهن ) يهنى ئايالالر، كېسهللهر ۋه ئاجىزالر( لىرىده قالغۇچىالر ئۇالر ئۆي« :مۇنداق دهيدۇ
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شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر . ئۇالرنىڭ دىللىرى پېچهتلهندى. بىرگه بولۇشقا رازى بولدى

لېكىن . چۈشهنمهيدۇ) جىھادتىكى پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىشتىن كېلىدىغان بهختنى(

، جانلىرى بىلهن جىھاد ئېيتقانالر ماللىرىپهيغهمبهر ۋه پهيغهمبهرلهر بىلهن بىلله ئىمان 

ئهنه شۇالر . ياخشىلىقلىرىغا نائىل بولىدۇ) ئىككىال دۇنيانىڭ( ئهنه شۇالر . قىلدى

ئۆزىنىڭ .  ئايهتنىڭ بىر قىسمى-88- 87سۈره تهۋبه --»مهقسهتكه ئېرىشكۈچىلهردۇر

ادقا چىقىشنى روھى ۋه قانلىرى ئارقىلىق دىننى ھىمايه قىلىش ئۈچۈن الله يولىدا جىھ

يۇرۇق بهرسه نېمه -مهقسهت قىلىپ مهسلىھهت سورىغانالرغا ئىمامالر كۆڭۈل بۆلۈپ، يول

بولىدىغاندۇ؟ پاك قانلىرى ئارقىلىق مۇسۇلمانالر زېمىنىنى سۇغۇرۇش ئۈچۈن غهيرهتلىرى 

تېشىپ، جاسارهتلىرى ئۇرغۇپ، قهلب ئوتلىرى يالقۇنجاپ تۇرغان مۆمىن يىگىتلهر يهنه 

ه جىھادقا ئاتالنمايدىغاندۇ؟ بىر يىگىتنى جىھادتىن توسقان كىشى ئهمهلىيهتته قاچانغىچ

ياشالرنى جىھادتىن توسقان . بىراۋنى ناماز ۋه روزىدىن توسقان كىشىدىن پهرقلهنمهيدۇ

) يهنى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى(ناماز ئوقۇۋاتقان بهندىنى « :كىشى اللهنىڭ سۆزىدىكى

دېگهن ئايهت كهرىمىنىڭ ئومۇمىي » ماڭا ئېيتىپ بهرسهڭچۇ؟) ھالىنى(توسقان ئادهمنىڭ 

مهنىسى ئاستىغا ۋاستىلىق يولالر بىلهن كىرىپ قېلىشتىن قورقمامدىغاندۇ؟ ئانىالر 

ئۆزلىرىنىڭ پهرزهنتلىرىدىن بىرهرىنى الله يولىدا تهقدىم قىلسا، ئۇالر ئۈچۈن دۇنيادا 

س بايلىق بولۇپ تۇرماسمىدى؟ ئاتىالر ئىززهت، ئاخىرهتته شاپائهتچى بولۇش ئۈچۈن زاپا

پهرزهنتلىرىدىن بىرهرىنى ئهرلهر تۇتىشىدىغان مهيدانغا، قهھرىمان تاۋاليدىغان زاۋۇتقا 

تاپشۇرسا نېمه بولىدىغاندۇ؟ ئۇالر اللهنىڭ تۇغماس قىلىپ يارىتىپ قويمىغانلىقىنى 

ېيتىش يۈزىسىدىن نىڭ بهرگهن نېمهتلىرىگه رهھمهت ئئهلۋهتته، پهرۋهردىگار! ئويلىسۇن

پهرزهنتلىرىنىڭ زاكىتىنى ئايرىشمۇ، اللهنىڭ نېمهتلىرىگه شۈكرى قىلىش جۈملىسىدن 

  .سانىلىدۇ

الله ئۆزى ياراتقان جان ۋه مالالرنى ئۆزى رىزىقالندۇرىۋاتقان تۇرسا، ئالهملهرنىڭ 
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ىمهي، بىر كىشىنىڭ رىزقى تۈگ«پهرۋهردىگارىغا بېخىللىق قىلىپ نېمه كهپتۇ؟ بۇ بېخىللىق 

دېگهن مۇستهھكهم ئهقىدىسى تۇرۇغلۇقمۇ، » ئهجىلى توشماي تۇرۇپ ھهرگىزمۇ ئۆلمهيدۇ

مۇسۇلمانالر ئۆزلىرىنىڭ . يهنه ئۆز پهرۋهردىگارىغا قىلغان بېخىللىق بولۇپ سانىلىدۇ

خىزمهت سهھىپىلىرىگه، ياخشىلىق دىۋانلىرىغا، جىھاد مهيدانىدا ئۆتكۈزگهن بىر نهچچه 

تهييارلىقتا تۇرغان بىر نهچچه كۈندىن ئۆچمهس ئىزالرنى قالدۇرسا سائهت ۋاقتىدىن، 

  بولمامدىغاندۇ؟ 

الله يولىدا بىر كۈن تهييارلىقتا تۇرۇش بىر ئاي « :بىر سهھىھ ھهدىسته مۇنداق دېيىلگهن

ئىمام ئهھمهد ۋه تىرمىزىدىن . »روزا تۇتۇپ، كېچىلىرى ناماز ئوقۇغاندىن ئهۋزهلرهكتۇر

الله يولىدا جىھاد قىلىش ئۈچۈن « :ر سهھىھ ھهدىسته مۇنداق دېيىلگهنرىۋايهت قىلغان بى

سهھىھۇل جامى . » يىل ناماز ئوقۇغاندىن ياخشىراق60ئالدىنقى سهپته بىر سهپته تۇرۇش 

  .بهت-4503

پهيغهمبهرنىڭ سۈننىتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش، ! دىنى قېرىنداشالر كېلىڭالر! كېلىڭالر

  !ېرىشىش، دىنىڭالرنى ھىمايه قىلىش ئۈچۈن ئاتلىنىڭالرپهرۋهردىگارىنىڭ ياردىمىگه ئ

قېلىچىڭنى بىلهپ، ئىگهرگه مىنگىنده دۈشمهن تهرهپكه ! ئى ھۆرمهتلىك قېرىندىشىم

  !چۈرۈپ تاشالخورلۇقنى ئۆ! ئۈممىتىڭگه يۈزلهنگىن! ئات سالغىن

لىرى بۇ قىسسىلهرده ئهقىل ئىگى« :الله تائاال مۇنداق دهيدۇ! ئى ھۆرمهتلىك بۇرادهر

  جاراھهتلىك بۇخارىنىڭ قانلىق قىسسىسى، پهلهستىننىڭ. »ئۈچۈن نۇرغۇن ئىبرهتلهر بار

قىسسىلىرى، ئادهمنىڭ كۈلگه ئايلىنىشى، ھاالكهتكه دۇچار بولغان ئهسىرلهرنىڭ 

ئهلهملىك كهچمىشلىرى بىز مۇسۇلمانالر ئۈچۈن -سهرگۈزهشتىلىرى، ئىسپانىيهنىڭ دهرت

شۇنداق ئىكهن پۇرسهت كېتىپ قېلىشتىن ئىلگىرى . الاليدۇناھايىتى ياخشى ئىبرهت بو

ئۆتمۇشتىن ئىبرهت ئاالمدۇق ياكى ئۆمرىمىزنى ئۆتكۈزۈپ، خارلىق ئىچىده ئىلگىركىلهر 

  دهسسهلگهندهك دهسسىلىپ ئۇالر ۋهيران بولغاندهك ۋهيران بوالمدۇق؟
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لىرىغا ئۈمىدسىز بىز اللهدىن رۇسالرنى ئافغانىستاندىن چىقىرىۋىتىشنى، ئۇالرنى ماكان

باشقىچه بولغاندا مۇسۇلمانالرنىڭ ئۈستىگه قانچىلىك . قايتۇرىۋېتىشنى ئۈمىد قىلىمىز

  !ئاپهتلهرنىڭ كېلىدىغانلىقلىرىنى چۈشهندۈرهلىسهمچۇ كاشكى؟-بااليى

ئهبۇ داۋۇد ئىبنى ئهمامهدىن رىۋايهت قىلغان بىر سهھىھ ھهدىسته مۇنداق 

ياكى بىرهر مۇجاھىدنى ئۇنىڭ ئائىلىسىگه ياخشىلىق كىمكى جىھاد قىلمىغان «:دېيىلىدۇ

قىلىش ئارقىلىق تهييارالپ قويمىغان بولسا، الله ئۇ كىشىنى قىيامهت كېلىشتىن ئىلگىرى 

ھهقىقهت ئۈستىده پىكىر (بۇنىڭدا « :الله تائاال مۇنداق دهيدۇ . »ئاپهتكه دۇچار قىلىدۇ

ھۇزۇرى قهلبى بىلهن ) نهسىھهتكه -زۋه(قهلبكه ئىگه ئادهم ئۈچۈن ياكى ) يۈرگۈزىدىغان

  .ئايهت- 37سۈره قاف . »نهسىھهت بار-قۇالق سالىدىغان ئادهم ئۈچۈن ئهلۋهتته زور ۋهز

  !مهن يهتكۈزمىدىممۇ؟ ئي الله گۇۋاھ بولغىن

  !مهن يهتكۈزمىدىممۇ؟ ئي الله گۇۋاھ بولغىن

  !مهن يهتكۈزمىدىممۇ؟ ئي الله گۇۋاھ بولغىن

  

  

  خۇالسه
  

مانالر زېمىنىغا باستۇرۇپ كىرگهنده جىھادنىڭ پهرز ئهيىنلىككه دۈشمهن مۇسۇل .1

ئايلىنىدىغانلىقىغا بارلىق فىقھىشۇناس، تهپسىرشۇناس، ھهدىسشۇناس ئالىمالر ئورتاق 

  .بىرلىككه كهلگهن

جىھاد پهرز ئهيىنلىككه ئايالنغاندا جىھاد بىلهن روزا، نامازنىڭ ئوتتۇرىسىدا  .2

ه ئۈچ ئىمامنىڭ پىكرى بىردهك، ئهمما ئىمام ھهنبهلى ھېچقانداق پهرق يوق ئىكهنلىكىد

 .نامازنىڭ جىھادنىڭ ئالدىغا قويىدۇ
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دېگهن كىتابتا » بىلۇغهتىل لىسانىك لىئهقرابىل مالىك«  ئىمام مالىك مهزھىپىدىكى 

بىر قىسىم كىشىلهر (الله نىڭ يولىدا جىھاد قىلىش داۋاملىق پهرز كۇفايه « :مۇنداق كهلگهن

) يىتهكچىنىڭ( ئىمامنىڭ .بولىدۇ)  باشقىالردىن كهچۈرۈم بولىدىغان پهرزئىجرا قىلسا،

جىھادنىڭ پهرز ئهيىن ئىكهنلىگىنى ئېالن قىلىشى ياكى دۈشمهنلهرنىڭ مۇسۇلمانالر 

  »زېمىنىغا ھۇجۇم قىلىشى بىلهن جىھاد پهرز ئهيىنلىككه ئايلىنىدۇ

 كىتابتا مۇنداق دېگهن» مهجمۇئهل ئهنھار«ئىمام ئهبۇ ھهنىفه مهزھىپىدىكى 

پهرز كۇفايه بارلىق كىشىلهر بىلهن ئورتاق ئادا قىلىنىدىغان بولۇپ قالغان « :دېيىلگهن

  .چاغدا، ئۇ نامازغا ئوخشاش پهرز ئهيىنلىككه ئايلىنىدۇ

بېتىده -238جىلىد -2دېگهن كىتابىنىڭ » خاشىيه«ئىبى ئابىدهي نىل ھهنهفىنىڭ 

انالر چىگرىسىغا ھۇجۇم قىلسا، جىھاد نامازغا ئهگهر دۈشمهن مۇسۇلم«:مۇنداق دېيىلگهن

  .»ئوخشاش تاشلىنىپ قېلىشقا يول قويۇلمايدىغان پهرز ئهيىنلىككه ئايلىنىدۇ

جىھاد پهرز ئهيىنلىككه ئايالنغاندا گويا رامزان روزىسىنىڭ ياكى ناماز بامداتنىڭ  .3

ئۇنىڭغىمۇ ئانىدىن رۇخسهت ئالمىغانغا ئوخشاشال، -پهرزىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن ئاتا

  .ئانىدىن رۇخسهت ئېلىش كهتمهيدۇ- ئاتا

پهرز ئهينلىككه ئايالنغان جىھادنى ئۆزرىسىز تاشالپ قويغۇچى بىلهن رامزاندا  .4

 .سهۋهپسىزال ئىفتار قىلىۋهتكهن كىشىنىڭ پهرقى يوق

مال تاپشۇرۇش ئارقىلىقال -جان بىلهن قىلىدىغان جىھاد ئۈچۈن پۇل .5

مال بهرگهن كىشىنىڭ گهدىنىدىكى -شۇنىڭدهك پۇل. دۇمهسئۇلىيهتتىن قۇتۇلغىلى بولماي

گويا كهمبهغهللهرگه . تىگىشلىك دهرىجىدىكى جىھادنىڭ پهرزلىگى داۋام قىلىۋېرىدۇ

مال بېرىش ئارقىلىق ئۆزىگه روزا تۇتۇش ياكى ناماز ئوقۇتىشقا بولمىغىنىدهك، جان - پۇل

 .بىلهن قىلىدىغان جىھاد ئۈچۈنمۇ بۇنداق قىلىشقا بولمايدۇ

جىھاد نامازغا ئوخشاش ئۆمۈرلۈك پهرز بولۇپ، بىر يىل روزا تۇتۇپ يهنه بىر يىل  .6
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تاشالپ قويۇشقا، بىر كۈن ناماز ئوقۇپ يهنه بىر كۈن ئوقۇماسلىققا يول قويۇلمىغىنىدهك 

بىر نهچچه يىل ) كۈچ قۇدرىتى بويىچه(جىھادنىمۇ بىر يىل قىلىپ، ئۆز خىيالى بويىچه 

 .ۇتاشالپ قويۇشقا بولمايد

ھازىر كافىرالر بېسىۋالغان ھهر قانداق بىر رايۇندا مال ۋه جان بىلهن جىھاد قىلىش  .7

پهرز بولۇپ، بۇ پهرز ئهيىنلىككه شۇ رايۇن ئازاد بولۇپ ئىسالم ھاكىمىيىتى تىكلهنگهنگه 

 .قهدهر داۋاملىشىدۇ

جىھاد سۆزى تىلغا ئېلىنغان ھامان ئۇنىڭ قورال «ئىبنى رۇشهد ئېيتقانغا ئوخشاش  .8

 بۇ پىكىرگه تۆت ئىمام  بىردهك --»بىلهن ئۇرۇش قىلىش ئىكهنلىكىنى مهقسهد قىلىدۇ

 .قوشۇلغان

ئىبنى . دېگهن سۆز ئالدى بىلهن جىھادنى مهقسهد قىلىدۇ» في سهبىيلىلالھ« .9

 .بېتىده شۇنداق بايان قىلغان-23جىلىد -6دېگهن كىتابىنىڭ » ئهلفاز«ھاجهر 

تىن قايتىپ چوڭ جىھادقا، يهنى ئۆز نهفسى كىچىك جىھاد«بۇالردىن باشقا يهنه  .10

دېگهندهك ئۆسهك سۆزلهرمۇ بولۇپ، بهزىلهر بۇنى » بىلهن قىلىنىدىغان جىھادقا ئاتالندۇق

ئۇ ئهسلىده ئاساسى يوق يالغان ھهدىس بولۇپ، . ھهدىس دېگهن سۆزده چىڭ تۇرۇۋالىدۇ

شىنىڭ قىلغان سۆزى تابىئىنالردىن بىرى بولغان ئىبراھىم ئىبنى ئهبى ئهيال دېگهن كى

 .ئىدى

نىڭ ئهڭ يۇقىرى پهللىسى بولۇپ، ئۇ ئالدى ) دىنىدىكى ئىبادهتلهر(جىھاد ئىسالم  .11

قىلىش، ئۈچىنچى ) مهشىق(بىلهن ھىجرهت قىلىش، ئىككىنچى باسقۇچتا ھازىرلىق 

قىلىش قاتارلىق ) جىھاد(ئۇرۇش ) ئاخىرىدا(باسقۇچتا تهييار تۇرۇش، تۆتىنچى باسقۇچتا 

قىلىش جىھادنىڭ ئهڭ ئاساسي ۋاستىسى بولۇپ ھىجرهت . رغا بۆلۈنگهن بولىدۇباسقۇچال

جىھادل بولىدىكهن «خۇددى ئىمام ئهخمهدنىڭ بىر سهھىھ ھهدىسىده . ھېسابلىنىدۇ

). بهت-1987سهھىھۇل جامى . (دهپ كهلتۈرگىنىگه ئوخشاش» ھىجرهت توختاپ قالمايدۇ
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تهييارلىق . ىرىكى ئهڭ زۆرۈر ئىشئۇرۇشقا كىرىشتىن ئىلگ) تهييارلىق(ھازىرلىق 

تهنھهرىكهت ئارقىلىق بهدهن چېنىقتۇرۇنى، قورال ئارقىلىق ئېتىش مهشىقى ئېلىپ 

بېرىشنى، شۇنىڭدهك ھهربىي پىالن دهرىسلىكى، دۈشمهنلهرنىڭ ئۇرۇش قىلىش 

. ئۇسلۇبىنى ئىگهللهش ۋه روھى تهربىيه ھازىرلىقلىرىنى كۈچهيتىشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ئۇ مۇسۇلمانالرنى ھىمايه ) جىھادقا تهييار تۇرۇش(دىن كېيىن تهييارلىقتا تۇرۇش ئۇنىڭ

. قىلىپ دۇشمهن چىگرىسىدا تۇرۇش بولۇپ ئۇرۇشنىڭ مۇھىم زۆرۈرىياتلىرىدىن بىرى

ئىنسان ئۇزۇن مهزگىل تهييارلىقتا تۇرۇش جهريانىدا . چۈنكى ئۇرۇش كۈنده بولۇپ تۇرمايدۇ

 .رۇشقا كىرىشى مۇمكىنئىككى قېتىمال ئۇ-پهقهت بىر

 ھازىرقى شارائىتتا بارلىق مۇسۇلمانالرغا مال ۋه جان بىلهن جىھاد قىلىش پهرز  .12

بولۇپ، مۇجاھىدالردىن باشقا بارلىق مۇسۇلمان ئهڭ ئاخىرقى بىر پارچه ئىسالم دىيارى 

 .كافىرالرنىڭ قولىدىن ئازاد بولغانغا قهدهر گۇناھكار بولۇپ قېلىۋېرىدۇ

بهدر . يھىسساالمنىڭ دهۋرىده جىھادنىڭ ھۆكمى ھهر خىل ئىدىپهيغهمبهر ئهله .13

، خهندهك ۋه تهبۇك غازىتى )قاتنىشىش بىلهن ساۋابقا ئېرىشىدىغان ئهمهل(غازىتى مهندۇب 

تهبۇك غازىتىغا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم (مۇسۇلمانالرغا پهرز ئهيىن بولغان ئىدى 

تىدا بولسا مۇسۇلمانالرنىڭ زېمىنى بولغان مۇسۇلمانالرنى چىقىشقا بۇيرىغان، خهندهك غازى

يىلىدىكى خهيبهر غازىتىغا كهلسهك، ئۇ -7ھىجرهتنىڭ ). مهدىنىگه كافىرالر تاجاۋۇز قىلغان

يىلىدىكى ھۇدهيبه -6چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھىجرهتنىڭ . پهرز كۈفايه ئىدى

 . انغازىتىغا قاتناشمىغانالرنى ھۇزۇرىغا كىرىشكه رۇخسهت قىلمىغ

.  ساھابه ۋه تابىئىنالرنىڭ دهۋرىده كۆپىنچه ئهھۋالدا جىھاد پهرز كۇفايه ئىدى .14

 .قىلىنىپ تۇراتتى) ئىسالم ئېچىش(چۈنكى رايۇنالر فهتھى 

 .ھازىرقى ئهھۋالدا مال ۋه جان بىلهن جىھاد قىلىش پۈتۈنلهي پهرز ئهيىن .15

، )ا يهتمىگهنلهرباالغهت يېشىغ(الله كېسهللهر، پالهچلهر، كورالر، ئۆسمۈرلهر  .16
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ھىجرهت ۋه جىھادنىڭ يولىنى بىلمهيدىغان ئايالالر ۋه قېرىالردىن باشقا ھېچكىمنىڭ 

ھهتتاكى ئېغىر بولمىغان . جىھادنى تاشالپ قويۇشتىكى ئۆزرىسىنى قوبۇل قىلمايدۇ

كېسهللهر، ئاقساپ ماڭىدىغانالر، كۆزى كورمهيدىغانالرنىڭمۇ تاقىتى يهتسه مۇجاھىدالر 

شۇلۇش ئۈچۈن چېنىقىش ئېلىپ ھهربىي گازارمىالرغا بېرىشى، ئابدۇلال ئبنى سېپىگه قو

مهكتۇمنىڭ ئوھود ۋه قادىسىيه ئۇرۇشلىرىغا كهلگىنىگه ئوخشاش كېلىپ مۇجاھىدالرغا 

ئۈگىتىشى، ئۇالرنى جىھادقا قىزىقتۇرۇشى، ۋه باتۇر بولۇشقا رىغبهتلهندۇرۇشى » قۇرئان«

مهيلى ئۇ . ا اللهنىڭ ھۇزۇرىدا ئۆزره تېپىلمايدۇيۇقۇرىقىالردىن باشقىالرغ. الزىم

خىزمهتچى ياكى ھۇنهرۋهن بولسۇن، ئىش بېشىدىكىلهر ياكى كاتتا تىجارهتچىلهر - ئىشچى

بولسۇن ئۇالرنىڭ تاپشۇرغان ماللىرى جان بىلهن قىلىدىغان جىھادنى تاشلىشىغا سهۋهب 

 .بواللمايدۇ

جامائهت ئۈچۈن چۇقۇم ئهمىر جىھاد بىر ئىجتىمائى ئىبادهت بولۇپ، ھهر بىر  .17

جىھادنىڭ ئهڭ كۈچلۈك تهقهززاسى ) بويسۇنۇش(ئهمىرگه ئىتائهت قىلىش . بولىشى الزىم

بولۇپ، ھهر بىر كىشى ئۆزىنىڭ ئهمرىگه ئىتائهت قىلىشنى ئۆزىگه ۋهزىپه قىلىپ 

ئىمام مۇسلىم ئهبۇ ھۇرهيرهدىن رىۋايهت قىلىپ مۇنداق . ئادهتلهندۈرۈشى الزىم

ن ئۈچۈن ھهممىدىن ياخشى ئىش ئىختىيارى ياكى ئىختىيارسىز، قواليلىق ياكى سه«:دهيدۇ

  .»قواليسىز شارائىتتا ئاڭالش ۋه ئىتائهت قىلىشتۇر


