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  كىتاب ھهققىده                         

  

 دۇرۇد ۋه ساالمالر . اللهقا خاستۇررهببىسانا ئالهملهرنىڭ - جىمى ھهمدۇ
 . ۋه ساھابىلىرىگه بولسۇن بهيتىگه-، ئهھلىرهسۇلۇلالھ ئهلهيھىسساالمغا 

قولىڭىزدىكى بۇ كىتاب شهيخ ئابدۇلقادىر بىن ! قېرىندىشىم ئوقۇرمهن 
بولغان ، ئىنتايىن كهڭرى بىر رهۋىشته ئىلىم ، ئىلىم ئابدۇلئهزىزگه ئائىت 

ئهل جامىئ « تهھسىلى ، ئىمان ۋه كۇفرى تېمىلىرىغا ئاالقىدار ھالدا تهييارالنغان 
  . بۆلۈمىدۇر نىڭ پهقهت بىرناملىق كىتاب» ف فى تالهبى ئىلمىششهر

 ھۆكمىنى بىلىشى ، شۇ دۆلهتنىڭ ئۆزى تۇرىۋاتقان بىر مۇسۇلماننىڭھهر 
ھۆكۈملىرىنى بهجا كهلتۈرۈپ ھهقىقىي مۇناسىۋهتلىك ئاساستا الله تهئاالنىڭ 

مهرھهمىتى - الله تهئاالنىڭ فهزل.تهلهپ قىلىنغانتهۋھىدى بىر ھاياتتا ياشىشى 
ئىمان ۋه كۇفرى تېمىسىغا بىۋاسته مۇناسىۋهتلىك بولغان ۋه مۇسۇلمانالر ، بىلهن 

دۆلهتلهرنىڭ ئارىسىدا مهشھۇر بولغان دۆلهتلهرنىڭ ھۆكمى توغرىسىدا شۇنداقال 
 ئىچىدىكى ئهڭ مۇھىم ئارىسىدىكى ئوخشىماسلىقالر تهقهززا قىلغان شهرئى ھۆكۈملهر

 ئۆزى قىسقا -ۆكۈملىرى توغرىسىدا ھ» جىھاد « ۋه » ھىجرهت « ئىككىسى بولغان 
ۈشىنىشلىك بولغان بۇ  ۋه چئىنتايىن رۇشهن الله تهئاالنىڭ ئىزنى بىلهن -بولسىمۇ
   .سۇندۇق قېرىنداشلىرىمىزنىڭ پايدىلىنىشىغا ىنىكىتابچ

» دهۋهت ۋه جىھاد تور بېكىتى « بۇ كىتابچىنى ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلىشتا 
 قېرىنداشلىرىمىز تهرىپىدىن تهرجىمه قىلىنىپ )www.davetvecihad.com (دىكى

تهرجىمه ۋه تهييارالش جهريانىدا . تارقىتىلغان تۈركچه نۇسخىسىدىن پايدىالندۇق 
. سادىر قىلغان خاتالىقلىرىمىزغا مېھرىبان رهببىمىزدىن مهغفىرهت تىلهيمىز 

  . بهكمۇ مهغفىرهت قىلغۇچىدۇر ۋه شۈبھىسىز ئۇ بهكمۇ مېھرىباندۇر 

تهئاالدىن بۇ خىزمىتىمىزنى بهرىكهتلىك قىلىپ بېرىشىنى ، خالىس ئۆز الله 
  . رازىلىقى يولىدا قوبۇل قىلىشىنى تىلهيمىز 

  

  تهرجىمه قىلغۇچىدىن-                                  
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  دۆلهتلهرنى ئىككى قىسىمغا ئايرىشنىڭ ئاساسى

  

 ياردهم ۋه مهغفىرهت ئۇ زاتتىن. سانا اللهقا خاستۇر-شۈبھىسىزكى ھهمدۇ
نهپسىمىزنىڭ شهررىدىن ۋه ئهمهللىرىمىزنىڭ يامانلىقىدىن اللهقا . تىلهيمىز

الله ھىدايهت قىلغان كىشىنى ھېچكىم ئازدۇرالمايدۇ ۋه الله ئازدۇرغان . سېغىنىمىز
اللهتىن باشقا ئىالھنىڭ يوقلۇقىغا ، يىگانه . كىشىنى ھېچكىم ھىدايهت قىاللمايدۇ

نىڭ ) سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ( ىڭ يوقلۇقىغا ، مۇھهممهد بولۇپ شېرىكىن
  .ئۇنىڭ قۇلى ۋه ئهلچىسى ئىكهنلىكىگه گۇۋاھلىق بېرىمهن

الله غا اليىق رهۋىشته تهقۋادارلىق قىلىڭالر، پهقهت مۇسۇلمانلىق ! ئى مۆمىنلهر«
  )102: ئال ئىمران (» ھالىتىڭالر بىلهنال ۋاپات بولۇڭالر

) يهنى ئادهم ئهلهيھىسساالمدىن( سىلهرنى بىر ئىنساندىن !ئى ئىنسانالر«
) يهنى ھهۋۋانى(ئۇنىڭ جۈپتىنى ) يهنى ئۆز جىنسىدىن(ياراتقان، شۇ ئىنساندىن 

نۇرغۇن ئهر ـ ئايالالرنى ياراتقان ) يهنى ئادهم بىلهن ھهۋۋادىن(ياراتقان ۋه ئۇالردىن 
نهرسه سورىغاندا نامى بىلهن پهرۋهردىگارىڭالردىن قورقۇڭالر، بىر ـ بىرىڭالردىن 

الله . سورايدىغان الله تىن قورقۇڭالر، سىله ـ رهھىمنى ئۈزۈپ قويۇشتىن ساقلىنىڭالر
   )1: نىسا(» .كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر) رنىيهنى پۈتۈن ئهھۋالىڭال(ھهقىقهتهن سىلهرنى 

الله سىلهرنىڭ . الله تىن قورقۇڭالر، توغرا سۆزنى قىلىڭالر! ئى مۆمىنلهر«
، )يهنى سىلهرنى ياخشى ئهمهللهرگه مۇۋهپپهق قىلىدۇ(هللىرىڭالرنى تۈزهيدۇ ئهم

گۇناھلىرىڭالرنى مهغپىرهت قىلىدۇ، كىمكى الله قا ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت 
   )71-70: ئهھزاب (» .قىلسا زور مۇۋهپپهقىيهت قازانغان بولىدۇ

« ھهقىقهتهن : دهيدۇ مۇنداق ) سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ( رهسۇلۇلالھ 
ھهقىقهتهن كىشىگه ئۆزى . بارلىق ئهمهللهرنىڭ دۇرۇس بولۇشى نىيهتكه باغلىق

كىمكى ئالالھ تائاال ۋه ئالالھ تائاالنىڭ . نىيهت قىلغان نهرسىسى بولىدۇ
ئۇ ھىجرىتىدىن شۇنى ، پهيغهمبىرىنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن ھىجرهت قىلغان بولسا

غا ئېرىشىش ياكى بىرهر خوتۇن ئېلىش ئۈچۈن مال-كىمكى بۇ دۇنيادا پۇل. تاپىدۇ
  )بۇخارى ۋه مۇسلىم ( » .ئۇ ھىجرىتىدىن شۇنى تاپىدۇ، ھىجرهت قىلغان بولسا

دۆلهتلهرنى دارۇل ئىسالم ۋه دارۇل كۇفرى دهپ ئىككىگه ئايرىشنىڭ ئاساسىدا ؛ 
نىڭ پۈتۈن ئىنسانالرغا ئهۋهتىلىشى ، ) سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ( نهبى 

يغهمبهرلىكىنىڭ ماكان جهھهتتىن پۈتۈن زېمىن خهلقىنى ۋه زامان جهھهتتىن په
ئهۋهتىلگهن كۈنىدىن قىيامهت كۈنىگىچه بولغان پۈتۈن ۋاقىتنى ئۆز ئىچىگه ئالغان 

  .بولۇشى ياتىدۇ
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ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىكىنىڭ ئومۇمى بولۇشى ۋه دهۋىتىنىڭ يېيىلىشى بىلهن تهڭ 
ئاندىن كېيىن الله . ۇش ئاساسىدا ئىككىگه ئايرىلدىئىنسانالر مۇئمىن ۋه كافىر بول

تهئاال مۇئمىنلهرگه كافىرالر ئارىسىدىن ئايرىلىپ ھىجرهت قىلىشنى پهرز قىلدى ۋه 
ئۇ يهر ھىجرهت . تهقدىر قىلدى) ئهنسارالرنى ( مهدىنىده ئۇالر ئۈچۈن ياردهمچىلهرنى 

لهلالھۇ ئهلهيھى سهل( رهسۇلۇلالھ . يۇرتى ۋه مۇھاجىرالر جهمئىيىتى بولدى
مهدىنىگه ھىجرهت قىلىشنىڭ پهرزلىكى . ئۇ يهرده ئىسالم دۆلىتىنى قۇردى) ۋهسهللهم 

ئۇنىڭدىن كېيىنمۇ كافىرالرنىڭ . مهككىنىڭ فهتخ قىلىنىشىغا قهدهر داۋامالشتى
ئارىسىدا ياشاۋاتقان ھهر بىر مۇسۇلمان ئۈچۈن ھىجرهت قىلىشنىڭ پهرزلىكى داۋام 

 .قىلدى

ىپ دۆلهتلهر، جهمئىيىتى مۇسۇلمان بولغان ، ئۇالرنىڭ ھۆكۈمى ۋه شۇنداق قىل
ياكى جهمئىيىتى كافىر بولغان ) دارۇل ئىسالم ( باشقۇرۇشىدا بولغان ئىسالم دۆلىتى 

بولۇش ) دارۇل كۇفرى ( ، ئۇالرنىڭ ھۆكۈمى ۋه باشقۇرۇشىدا بولغان كۇفرى دۆلىتى 
مىنلهرگه قىيامهتكه قهدهر كافىرالر الله تهئاال مۇئ. ئاساسىدا ئىككىگه ئايرىلغان

بىلهن ئۇرۇش قىلىشنى پهرز قىلغان ۋه ئۇالرنىڭ دۆلىتى بولسا دارۇل ھهرب دهپ 
  :بۇالرنىڭ دهلىللىرى تهرتىپ بويىچه مۇنداق . ئاتالغان  

        ::::پهيغهمبهرلىكنىڭ ئومۇمى ئىكهنلىكىگه دائىر دهلىللهر پهيغهمبهرلىكنىڭ ئومۇمى ئىكهنلىكىگه دائىر دهلىللهر پهيغهمبهرلىكنىڭ ئومۇمى ئىكهنلىكىگه دائىر دهلىللهر پهيغهمبهرلىكنىڭ ئومۇمى ئىكهنلىكىگه دائىر دهلىللهر 

، گاھالندۇرغۇچى بۇلۇشى ئۈچۈنئا) نىڭ ئازابىدىنالله(« پۈتۈن جاھان ئهھلىنى 
ھهق بىلهن باتىلنى ئايرىغۇچى ) يهنى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا(بهندىسىگه 

   )1: فۇرقان ( » .نىڭ بهرىكىتى بۈيۈكتۇراللهقۇرئاننى نازىل قىلغان 

مهن ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ ! ‹ ئى ئىنسانالر،ئېيتقىنكى!) ئى مۇھهممهد(« 
   )158: ئهئراف ( »› ...تىلگهن ئهلچىمهنتهرىپىدىن ئهۋهالله ھهممىڭالرغا 

خۇش ) مۇئمىنلهرگه جهننهت بىلهن(« سېنى بىز پهقهت پۈتۈن ئىنسانالر ئۈچۈن 
ۋه . ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئهۋهتتۇق) كافىرالرنى ئازاب بىلهن(خهۋهر بهرگۈچى ۋه 

   )28: سهبه ( » .بىلمهيدۇ) بۇنى(لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسى 

يهنى (ۋه ئۈممىلهرگه ) يهنى يهھۇدىالر ۋه ناساراالرغا(نلهرگه كىتاب بېرىلگه...«
ئهگهر ئۇالر مۇسۇلمان ، » دېگىن؟«مۇسۇلمان بولدۇڭالرمۇ): ئهرهپ مۇشرىكلىرىغا

، )ساڭا ھېچ زىيىنى يوق(ئهگهر ئۇالر يۈز ئۆرۈسه . توغرا يول تاپقان بولىدۇ، بولسا
يهنى ھهممه (ىلىرىنى بهند، الله سېنىڭ پهقهت تهبلىغ قىلىش مهسئۇليىتىڭ بار

   )20: ئالئىمران ( » .كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر) ئهھۋالىنى

يهنى ئۇنىڭ (ھهرگىز ئۇ ، غهيرى دىننى تىلهيدىكهن) دىنىدىن(« كىمكى ئىسالم 
  )85: ئالئىمران ( » .ئۇ ئاخىرهتته زىيان تارتقۇچىدۇر، قوبۇل قىلىنمايدۇ) دىنى

  :نداق دهيدۇ رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇ



 تهۋھىد ۋه دهۋهت مۇنبىرى

 

www.jennetyoli.com 6 

ماڭا مهندىن ئىلگىرى پهيغهمبهرلهردىن ھېچبىرىگه بېرىلمىگهن بهش نهرسه « 
قورقۇنچ سېلىش ئارقىلىق ) دۈشمهنگه( ماڭا بىر ئايلىق مۇساپىدىن . بېرىلدى 

ماڭا زېمىن پاك ۋه مهسجىد قىلىپ بېرىلدى، ئۈممىتىمدىن ھهر . ياردهم قىلىندى
غهنىمهتلهر ماڭا ھاالل . امىزىنى ئوقۇسۇنقانداق كىشى ناماز ۋاقتى كهلسه ن

ھهر بىر پهيغهمبهر ئۆز قهۋمىگه ئهۋهتىلهتتى؛ مهن بولسام پۈتۈن . قىلىندى
بۇخارى ، ( » .ۋه ماڭا شاپائهت قىلىش ھوقۇقى بېرىلدى. ئىنسانالرغا ئهۋهتىلدىم 
  . )جابىردىن رىۋايهت قىلغان

الغانلىقى ، دىندا قهتئىي پهيغهمبهرلىكنىڭ پۈتۈن ئىنسانالرنى ئۆز ئىچىگه ئ
  .رهۋىشته مهلۇم بولغان ئىشالردىندۇر

نىڭ دهۋىتى بىلهن ئىنسانالرنىڭ مۇئمىن ۋه )سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم(ئهلچى 
كافىر بولۇپ ئايرىلىشىغا كهلگهنده ، بۇ پۈتۈن ئهلچىلهر بىلهن بىرلىكته بارلىق 

قىيامهتتىن سهلال . لالھتۇرئىنسانىيهت ئۈچۈن تهقدىر قىلىنىپ بولغان سۈننهتۇ
ئىلگىرىكى شامال چىققانغا قهدهر مۇئمىن ۋه كافىر ئىككى گۇرۇھ چوقۇم مهۋجۇت 

  .بۇ بولسا ئېمتىھان قانۇنىنىڭ ئهمىلىيلىشىشى ئۈچۈندۇر. بولىدۇ

يهنى (شهيتاندىن ، غا ئىبادهت قىلىڭالرالله«:« بىز ھهقىقهتهن ھهربىر ئۈممهتكه
) غا ئوخشاش ھهرقانداق مهبۇدقا ئىبادهت قىلىشتىنكاھىنالر،بۇتالرغا، شهيتانغا

ھىدايهت الله ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ، يىراق بولۇڭالر»دهپ پهيغهمبهر ئهۋهتتۇق
يهر يۈزىده سهير . گۇمراھلىققا تېگىشلىك بولغانلىرىمۇ بار، قىلغانلىرىمۇ بار
ئىنكار قىلغانالرنىڭ ئاقىۋىتنىڭ قانداق ) پهيغهمبهرلهرنى(، قىلىپ يۈرۈپ

   )36: نهھل ( » .لغانلىقىنى كۆزىتىڭالربو

) يهنى ساڭا قهۋمىڭنىڭ مۇشرىكلىرىدىن دۈشمهنلهرنى قىلغاندهك(« شۇنىڭدهك 
» ...ھهر بىر پهيغهمبهرگه بىر قىسىم گۇناھكارالرنى ئۇنىڭ دۈشمىنى قىلدۇق

   )31: فۇرقان ( 

ۈممهت پۈتۈن ئادهملهرنى ئهلۋهتته بىر ئ، « ئهگهر پهرۋهردىگارىڭ خالىسا ئىدى
داۋاملىق ئىختىالپ ) توغرىسىدادىن (ئۇالر ، قىالتتى)يهنى بىر دىندا(

پهقهت پهرۋهردىگارىڭنىڭ رهھمىتىگه ئېرىشكهنلهر بۇنىڭدىن ، قىلىشقۇچىالردۇر
، ياراتتى) يهنى ئىختىالپ ئۈچۈن(ئۇالرنى شۇنىڭ ئۈچۈن الله . مۇستهسنا

ىلهن دهۋزهخنى «مهن چوقۇم پۈتۈن جىنالر ۋه ئىنسانالر ب: پهرۋهردىگارىڭنىڭ
   )119-118: ھۇد ( » .تۇشقۇزىمهن» دېگهن سۆزى ئېنىق بهلگىلهندى

» .مۇھهممهد ئىنسانالرنىڭ ئارىسىنى ئايرىدى« : ھهدىسته مۇنداق كېلىدۇ 
  .)بۇخارى ، جابىردىن رىۋايهت قىلغان ( 

  :قۇدسى بىر ھهدىسته بولسا مۇنداق كهلمهكته 
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ىكته ساڭا ئىسيان قىلغانالرغا قارشى ساڭا ئىتائهت قىلغانالر بىلهن بىرل« 
  .)مۇسلىم، ئىياد بىن خىماردىن رىۋايهت قىلغان( » .ئۇرۇشقىن

ئېمتىھان قانۇنىنىڭ ئادا قىلىنالىشى ئۈچۈن مهخلۇقاتالر ئارىسىدا كافىر 
  .بولغاننىڭمۇ  مۇئمىن بولغاننىڭمۇ مهۋجۇت بولۇشى زۆرۈر

) رۇشقا تهكلىپ قىلماستىنالسىلهرنى ئۇ(خالىسا ئهلۋهتته الله ئهگهر ... «
بهزىڭالرنى بهزىڭالر بىلهن سىناش ئۈچۈن الله لېكىن ، ئۇالرنى جازالىغان بوالتتى

   )4: مۇھهممهد ( » )...يهنى ئىمانىڭالرنى سىناش ئۈچۈن جىھادقا ئهمىر قىلدى(

) يهنى سهۋر قىلىڭالر(؟ سهۋر قىالمسىلهر، « بهزىڭالرنى بهزىڭالر بىلهن سىنىدۇق
كۆرۈپ ) هۋر قىلغۇچىالر بىلهن سهۋر قىلمىغۇچىالرنىس(پهرۋهردىگارىڭ 

   )20: فۇرقان ( » .تۇرغۇچىدۇر

يهنه بىر قۇدسى ھهدىسته الله ئهززه ۋهجهلله نهبى سهللهلالھۇ ئهلهيھى 
  :ۋهسهللهمگه مۇنداق دېگهن 

شۈبھىسىزكى سېنى ، ھهم سېنى ئېمتىھان قىلىش ۋه ھهمده سهن بىلهن « 
مۇسلىم، ئىياد بىن خىماردىن (» .ئۈچۈن ئهۋهتتىم باشقىالرنى ئېمتىھان قىلىش 

  .)رىۋايهت قىلغان

مۇسۇلمان كىشىنىڭ كافىرالر ئارىسىدىن ھىجرهت قىلىشىنىڭ پهرز بولۇشىغا مۇسۇلمان كىشىنىڭ كافىرالر ئارىسىدىن ھىجرهت قىلىشىنىڭ پهرز بولۇشىغا مۇسۇلمان كىشىنىڭ كافىرالر ئارىسىدىن ھىجرهت قىلىشىنىڭ پهرز بولۇشىغا مۇسۇلمان كىشىنىڭ كافىرالر ئارىسىدىن ھىجرهت قىلىشىنىڭ پهرز بولۇشىغا 
        ::::كهلگهنده ، بۇنىڭ دهلىللىرى بۇالردىن ئىبارهت كهلگهنده ، بۇنىڭ دهلىللىرى بۇالردىن ئىبارهت كهلگهنده ، بۇنىڭ دهلىللىرى بۇالردىن ئىبارهت كهلگهنده ، بۇنىڭ دهلىللىرى بۇالردىن ئىبارهت 

يهنى ھىجرهتنى تهرك ئېتىپ كۇففارالر بىلهن (« ئۆزلىرىگه زۇلۇم قىلغۇچىالر 
، نىڭ جانلىرى پهرىشتىلهر تهرىپىدىن ئېلىنىدىغان چاغدا)چىالربىلله تۇرغۇ

» دهپ ؟قايسى ھالهتته ئىدىڭالر) دىنىڭالرنىڭ ئىشىدا(«: پهرىشتىلهر ئۇالردىن
) دىننى بهرپا قىلىشتىن(بىز ) يهنى مهككه زېمىنىدا(«زېمىندا : ئۇالر. سورايدۇ

نىڭ زېمىنى  الله«ھىجرهت قىلساڭالر: پهرىشتىلهر. بوزهك قىلىنغان ئىدۇق» دهيدۇ
الرنىڭ بارىدىغان جايى )ھىجرهت قىلمىغان(ئهنه شۇ . » دهيدۇ؟كهڭرى ئهمهسمىدى

  )97: نىسا ( » !جهھهننهم نېمىدېگهن يامان جاي، جهھهننهمدۇر

ھىجرهتنىڭ تهرك قىلىنىشىغا قارىتا ئايهتته كهلگهن تهھدىد، ئۇنىڭ ۋاجىپلىقىغا  
تا ئازاپ تهھدىدى سېلىنغان ئىش ۋاجىپ چۈنكى تهرك قىلىنىشىغا قارى. دهلىلدۇر
ئهمما سهل تۇرۇپ كېلىدىغان ئايهتلهرده بايان قىلىنغىنىدهك بىرهر ئۆزۈر . بولىدۇ

  .سهۋهبىدىن بولۇشى بۇنىڭ سىرتىدا

ھىجرهت قىلىشقا بۇيرىغان ھهدىسلهرده كهلگهن ئازاپ تهھدىدىمۇ ھىجرهتنىڭ 
ارىسىدا بولغان ھهر مۇسۇلماندىن مۇشرىكالرنىڭ ئ« : ۋاجىپ ئىكهنلىكىنىڭ دهلىلى 

ئهبۇ داۋۇد ۋه تىرمىزى ( » .يىراقمهن، ئۇالرنىڭ ئوتلىرى بىر بىرىگه كۆرۈنمىسۇن
  .)سهھىھ بىر ئىسناد بىلهن مۇرسهل ھالدا رىۋايهت قىلغان
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ئهھمهد ( » .جهڭ قىلىنىدىغان دۈشمهن بولىدىكهن ھىجرهتمۇ ئۈزۈلۈپ قالمايدۇ«
  .)دېگهن› .راۋىلىرى بۇخارىنىڭ راۋىلىرىدۇر‹:رىۋايهت قىلغان،ھهيسهمىمۇ 

كافىرالر بىلهن ئۇرۇش قىلىشنىڭ مۇسۇلمانالرغا پهرز ئىكهنلىكىگه دائىر كافىرالر بىلهن ئۇرۇش قىلىشنىڭ مۇسۇلمانالرغا پهرز ئىكهنلىكىگه دائىر كافىرالر بىلهن ئۇرۇش قىلىشنىڭ مۇسۇلمانالرغا پهرز ئىكهنلىكىگه دائىر كافىرالر بىلهن ئۇرۇش قىلىشنىڭ مۇسۇلمانالرغا پهرز ئىكهنلىكىگه دائىر 
        ::::بۇالردىن بهزىلىرى تۆۋهندىكىدهك بۇالردىن بهزىلىرى تۆۋهندىكىدهك بۇالردىن بهزىلىرى تۆۋهندىكىدهك بۇالردىن بهزىلىرى تۆۋهندىكىدهك . . . . دهلىللهر مهلۇملۇق ئىشالردۇردهلىللهر مهلۇملۇق ئىشالردۇردهلىللهر مهلۇملۇق ئىشالردۇردهلىللهر مهلۇملۇق ئىشالردۇر

: تهۋبه ( » ...مۇشرىكالرنى قهيهرده ئۇچراتساڭالر ، شۇ يهرده ئۆلتۈرۈڭالر...«
5(   

رىكالر سىلهرگه بىرلىكته ھۇجۇم قىلغاندهك ، سىلهرگه ئۇالرغا قارشى مۇش...«
   )36: تهۋبه ( » ...بىرلىكته ھۇجۇم قىلىڭالر

  :رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دهيدۇ 

كىشىلهر الئىالھه ئىللهلالھ دېگهنگه قهدهر ئۇالر بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا « 
  )هلهيھ مۇتتهفهقۇن ئ( » .بۇيرۇلدۇم

قىيامهتكه يېقىن بىر زاماندا ، يالغۇز اللهقا ئىبادهت قىلىنىشى ئۈچۈن قىلىچ «
  .)ئهھمهد رىۋايهت قىلغان(».بىلهن ئهۋهتىلدىم

بۇ يهرده دېققهت قىلىش زۆرۈر بولغان بىر نۇقتا بار؛ رىسالهتنىڭ ئومۇمى 
بولۇشى، دۆلهتلهرنىڭ ئىككى قىسىمغا بۆلۈنىشنىڭ ئاساسىنى 

ئىككى خىل دۆلهتنىڭ بار ھالدا ئهمما بۇ ، دۇنيادا ئىزچىل . ۈرىۋاتماقتاشهكىللهند
 توغرا باھالىنىشىنىڭبىر دۆلهتنىڭ كۇفرى دۆلىتى دهپ . بولۇشىنى تهقهززا قىلمايدۇ

. بواللىشى ئۈچۈن دۇنيادا ئىسالم دۆلىتىنىڭمۇ چوقۇم تېپىلىشى شهرت ئهمهس
تلهر توغرىسىدا بېرىلىدىغان ھۆكۈمنىڭ ئالدىمىزدا بايان قىلىنىدىغىنىدهك بۇ ، دۆله

ئهكسىچه زېمىندا مۇئهييهن بىر مهزگىل ئىسالم دۆلىتى . سهۋهبلىرى ئارىسىدا يوق
مهۋجۈت ) دارۇل كۇفرى ( مهۋجۈت بولماي پهقهت كۇفرى دۆلىتىال ) دارۇل ئىسالم ( 

ىن خۇددى ئىسالمنىڭ دهسلهپكى مهزگىللىرىده مهدىنىگه ھىجرهت قىلىشت. بوالاليدۇ
 .ئىلگىرىكىگه ۋه يهنه بۈگۈنكى كۈنىمىزدىكىگه ئوخشاش

ھۇزهيفه ئىبنۇل يهماننىڭ فىتنىلهر ھهققىدىكى ھهدىسىمۇ بۇنىڭغا ئىشارهت 
» ئهگهر ئۇ مهزگىلده بولۇپ قالسام نېمه قىلىشىمنى بۇيرۇيسهن؟...«: قىلىدۇ

مۇسۇلمانالر جامائىتى ۋه ئىماملىرىدىن « : رهسۇلۇلالھ مۇنداق دېدى 
. دېدىم» مۇسۇلمانالرنى جامائىتى ۋه ئىمامى بولمىسىچۇ؟» « .ايرىلمىغىن ئ

باشقا پىرقىلهرنىڭ ھهممىسىدىن ئايرىلغىن، دهرهخنىڭ يىلتىزىنى « : رهسۇلۇلالھ 
  )مۇتتهفهقۇن ئهلهيھ . ( دېدى»يهپ ياشاشقا توغرا كهلسىمۇ،ئۆلگىچه ئايرىم ياشىغىن

تلهرنىڭ ئىككىگه ئايرىلىشىنىڭ بۇ بايان قىلغانلىرىمىز دۇنيادىكى دۆله
 .ئاساسىنى شهكىللهندۈرىۋاتماقتا 
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  بۇ ئايرىش بىلهن مۇناسىۋهتلىك دهلىللهر

  

ئىسالمى فىقىھتا ئۇرۇش ‹ ۋهھبه زۇھهيلىنىڭ ( زامانداشلىرىمىزدىن بهزىلىرى 
، دۆلهتلهرنىڭ ئىككىگه ئايرىلىشى )ئىسىملىك كىتابىدا ئېيتقىنىدهك › نهتىجىلىرى 
ا كىتاب ۋه سۈننهتتىن بىرهر دهلىل يوق بولۇپ ، بۇنىڭ پهقهت پهيغهمبهر توغرىسىد

ۋه ساھابىلهر دهۋرىدىن كېيىنكى فىقىھالرنىڭ بىر ئىجتىھادى ئىكهنلىكى قارىشىدا 
  .بولغان 

ئىلگىرىكىلهر بولسۇن ( بىلىنىشى كېرهككى ، بۇ ئايرىش ئۈممهتنىڭ ئالىملىرى 
ۋه ئىجمانىڭمۇ ئىبنى . لگهن بىر تېمىدۇرئىجماغا كه) ياكى كېيىنكىلهر بولسۇن

.  دهلىلگه تايىنىشى زۆرۈر هرتهيمىييهنىڭ ئېيتقىنىدهك كىتاب ۋه سۈننهتتىن بىر
ئهمدى بۇ ئايرىش بىلهن مۇناسىۋهتلىك دهلىللهرنى  ) 7/39مهجمۇئۇل فهتىۋا، ( 

  :نهقىل قىاليلى

  

        :::: الله تهئاالنىڭ كىتابىدىن دهلىللهر الله تهئاالنىڭ كىتابىدىن دهلىللهر الله تهئاالنىڭ كىتابىدىن دهلىللهر الله تهئاالنىڭ كىتابىدىن دهلىللهر- - - - 1111

، ‹سىلهرنى زېمىنمىزدىن چوقۇم ھهيدهپ چىقىرىمىز:لىرىگه«كافىرالر پهيغهمبهر
   )13: ئىبراھىم ( » ...ياكى چوقۇم بىزنىڭ دىنىمىزغا قايتىشىڭالر كېرهك›دېدى

! «ئى شۇئهيب:تهكهببۇر چوڭلىرى) ئىماندىن باش تارتقان(«شۇئهيب قهۋمىنىڭ 
ۇپ بىلهن قوش) يهنى ساڭا ئىمان ئېيتقانالر(سېنى چوقۇم ئهگهشكۈچىلىرىڭ 
ياكى چوقۇم بىزنىڭ دىنىمىزغا قايتىشىڭالر ،شهھرىمىزدىن ھهيدهپ چىقىرىمىز

   )88: ئهئراف ( » ...كېرهك»دېدى

كهلىمىلىرىگه » قهريهتىنا« ۋه » ئاردىنا« مهنىسىدىكى » يۇرتىمىزغا« 
بۇ ئىككى . ئالمىشى ئىگه بولۇش مهنىسىنى بېرىدۇ» نا « قوشۇمچه بولۇپ كهلگهن 

كافىرالرنىڭ قولىدا بولۇپ ، بۇيرۇش، چهكلهش ۋه باشقۇرۇشتا ئۇالر كهلىمه ئارقىلىق 
مۇشۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن .ھۆكۈم ئىگىسى بولغان دۆلهت كۆزده تۇتۇلغان

  .مانا بۇ كۇفرى دۆلىتىنىڭ ئاالھىدىلىكىدۇر. ئهلچىلهرگه تهھدىد سېلىشقان 

فارالر بىلهن يهنى ھىجرهتنى تهرك ئېتىپ كۇف(« ئۆزلىرىگه زۇلۇم قىلغۇچىالر 
، نىڭ جانلىرى پهرىشتىلهر تهرىپىدىن ئېلىنىدىغان چاغدا)بىلله تۇرغۇچىالر

» دهپ ؟قايسى ھالهتته ئىدىڭالر) دىنىڭالرنىڭ ئىشىدا(«: پهرىشتىلهر ئۇالردىن
) دىننى بهرپا قىلىشتىن(بىز ) يهنى مهككه زېمىنىدا(«زېمىندا : ئۇالر. سورايدۇ

نىڭ زېمىنى الله«ھىجرهت قىلساڭالر : تىلهرپهرىش. بوزهك قىلىنغان ئىدۇق» دهيدۇ
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الرنىڭ بارىدىغان جايى )ھىجرهت قىلمىغان(ئهنه شۇ . » دهيدۇ؟كهڭرى ئهمهسمىدى
  )97: نىسا ( » !جهھهننهم نېمىدېگهن يامان جاي، جهھهننهمدۇر

ئۇالرنى سىناپ ، سىلهرگه مۇئمىن ئايالالر ھىجرهت قىلىپ كهلسه! «ئى مۇئمىنلهر
سىنىغاندىن كېيىن (ئهگهر ئۇالرنى ، ئوبدان بىلىدۇالله ئىمانىنى ئۇالرنىڭ ، كۆرۈڭالر
» ...ئۇالرنى كافىرالرغا قايتۇرۇپ بهرمهڭالر، مۇئمىنه دهپ تونۇساڭالر) ھهقىقىي

   )10: مۇمتهھىنه ( 

ھىجىرهت قىلمىغانالر بىلهن سىلهرنىڭ ) مهدىنىگه(ئىمان ئېيتقان ئهمما ...«
يهنى (ا قهدهر ئۆزئارا ئىگه بولۇش ئوتتۇراڭالردا تاكى ئۇالر ھىجرهت قىلغانغ

   )72: ئهنفال ( » ...بولمايدۇ) مىراسخور بولۇش، ياردهملىشىش

مهخسۇس ھىجرهتتىن سۆز ئاچقان مانا بۇ ئايهتلهر، دارۇل ئىسالم ۋه دارۇل 
چۈنكى شهرئى . كۇفرى بولۇپ ئىككى تۈرلۈك دۆلهتنىڭ بارلىقىغا ئوپئوچۇق دهلىلدۇر

 مهنىده ئىشلىتىلگهنده دارۇل كۇفرىدىن دارۇل ئىسالمغا نهسلهرده ھىجرهت مۇتلهق
  :يهنه بۇ ھهقتىكى نهسلهردىن بىرى بولسا بۇ ئايهتتۇر. كۆچۈشنى ئىپادىلهيدۇ

نىڭ دىيارىنى ) يهنى فىرئهۋن ۋه ئۇنىڭ قهۋمى(سىلهرگه پاسىقالر ...«
   )145: ئهئراف ( » .كۆرسىتمهن

  

        :::: سۈننهتتىن دهلىللهر سۈننهتتىن دهلىللهر سۈننهتتىن دهلىللهر سۈننهتتىن دهلىللهر- - - - 2222

ولۇشى ھهققىدىكى ھهدىسلهركى ، بۇالرمۇ دۆلهتلهرنىڭ ھىجرهتنىڭ ۋاجىپ ب
يۇقىرىدا كهلگهن ھهدىسلهرنى . ئىككى قىسىمغا ئايرىلىدىغانلىقىغا دااللهت قىلىدۇ

  :ئۇشبۇ ھهدىسمۇ بۇنىڭ بىلهن مۇناسىۋهتلىك. بۇالرنىڭ قاتارىدا سانىيااليمىز

ى دهستهكلىشى بىر بىرىن. ھهر بىر مۇسۇلمان باشقا مۇسۇلمان ئۈچۈن ھارامدۇر« 
الله تهئاال بىر مۇشرىك ئىسالمغا كىرگهندىن . كېرهك بولغان ئىككى قېرىنداشتۇر

كېيىن مۇشرىكالرنى تاشالپ مۇسۇلمانالرنىڭ يېنىغا كهلمىگىچه ئۇنىڭ ھېچبىر 
نهسهئى سهھىھ بىر ئىسناد بىلهن بهھز بىن ھۇكهيم ( »...ئهمىلىنى قوبۇل قىلمايدۇ
  .)ڭ يولى بىلهن رىۋايهت قىلغان، دادىسى ۋه چوڭ دادىسىنى

ھىجرهتنىڭ ۋاجىپ بولۇشىغا دااللهت قىلغان بۇ ھهدىسلهر بىلهن بىرلىكته 
دۆلهتلهر بىلهن مۇناسىۋهتلىك ئايرىشقا دااللهت قىلغان نهسلهردىن بهزىلىرى 

  :تۆۋهندىكىدهك 

رهسۇلۇلالھ « : ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنغان
للهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم دۈشمهنلهر زېمىنىغا سهپهر قىلغاندا قۇرئان سه

  )مۇتتهفهقۇن ئهلهيھ ( » .ئېلىۋېلىشنى مهنئى قىلغان
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ئىبنى ئابباستىن كهلگهن رهجم توغرىسىدىكى ئۇزۇن ھهدىسنىڭ ئىچىده ، 
ئابدۇررهھمان ئىبنى ئهۋفنىڭ، ئۆمهر ئىبنۇل خهتتابقا مىنادا مۇنداق دېگهنلىكى 

مهدىنىگىچه ساقال، چۈنكى ئۇ يهر ھىجرهت ۋه پهيغهمبهرنىڭ سۈننىتىنىڭ « : تىدۇ ئۆ
  )بۇخارى( » .دىيارىدۇر

« : نهسهئى سهھىھ بىر ئىسناد بىلهن ئىبنى ئابباستىن مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ 
رهزىيهلالھۇ ( رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ، ئهبۇ بهكرى ۋه ئۆمهر 

چۈنكى ئۇالر مۇشرىكالردىن . اجىرالردىن ئىدىمۇھ) ئهنھۇما 
چۈنكى مهدىنه بىر چاغالردا . ئهنسارىالردىنمۇ مۇھاجىرالر بار ئىدى.يىراقالشتى

شېرىك دىيارى ئىدى ۋه ئۇالر ئهقهبه كېچىسى پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى 
  ».ۋهسهللهمنىڭ يېنىغا كهلگهن ئىدى

« :  قىلغان ھهدىسته مۇنداق كېلىدۇ ئهبۇ ھۇرهيرهنىڭ ھىجرهت قىلىشىنى بايان
  :نهبى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ يېنىغا كهلگهنده مۇنداق دېدىم

  

  نېمىدىگهن ئۇزۇن ، نېمىدىگهن ھاردۇرغۇچى بىر كېچه،

  .ئهمما مېنى كۇفرى دىيارىدىن قۇتقازدى

  

نهبى سهللهلالھۇ ئهلهيھى . سهپهر ئهسناسىدا قۇلۇم قېچىپ كهتكهن ئىدى
تېخى يېنىدىن ئايرىلماي تۇرۇپ . هللهمنىڭ ھوزۇرىغا كېلىپ بهيئهت قىلدىمۋهس

ئهي « : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېدى . قۇلۇم چىقىپ كهلدى
دېدىم ۋه » ئۇ الله رازىلىقى ئۈچۈن ھۆر« : مهن » ئهبۇ ھۇرهيره بۇ سېنىڭ قۇلۇڭمۇ؟

  )بۇخارى( » .ئازاد قىلدىم

ىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنغان ۋه شارىپا ئوغرىالش بىلهن يهنه ئائ
ئهيىبلهنگهن مۇھاجىره جارىيهنىڭ قىسسىسى بىلهن مۇناسىۋهتلىك رىۋايهتمۇ 

ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن نهقىل قىلىنىشچه ، ئهرهب . بۇالرنىڭ ئىچىده بار
ئۇ ، ئۇالر . ئۇنى ئازاد قىلىشتىقهبىلىلىرىنىڭ بىرىده زهنگى بىر جارىيه بار ئىدى؛ 

ئۇچىسىدا تېرىدىن قىزىل شارپىسى « :ئۇ مۇنداق بايان قىلدى. بىلهن بىلله تۇراتتى
. شارپىسىنى بىر يهرگه قويدى ياكى ئۇنى تاشلىدى . بار بىر ياش قىز چىقىپ كهلدى

ئۇالر شارىپىنى ئىزدىدى ئهمما . بىر قۇش ئۇنى گۆش دهپ قېلىپ ئېلىپ قاچتى
« : مۇنداق دهيدۇ ) ئائىشه ( » .مىدى، مېنى ئوغرىلىق بىلهن ئهيىبلهشتىتاپال

) جارىيه. ( ھهتتا جارىيهنىڭ ئهۋرهت يېرىگىمۇ قاراشتى .ئاختۇرۇشقا باشلىدى
اللهقا قهسهمكى تېخى ئۇالرنىڭ يېنىدا ئىدىم، قۇش كهلدى ، ئۇنى ‹ : دېدىكى 

مانا سىلهر مېنى « :ىمكى ئېيتت» .تاشلىدى، شارىپا ئۇالرنىڭ ئارىسىغا چۈشتى
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ئۇ رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى » .ئهيىبلىگهن نهرسه، مهن ئۇنىڭدىن يىراقمهن
ئۇنىڭ « :ئائىشه مۇنداق دهيدۇ. ۋهسهللهمنىڭ يېنىغا كهلدى ۋه مۇسۇلمان بولدى

. يېنىمغا كېلهتتى ۋه مهن بىلهن پاراڭلىشاتتى. مهسجىتته بىر چىدىرى بار ئىدى
  :كېلىشىده مۇنداق دهيتتى يېنىمغا ھهر 

  

  .شارىپا كۈنى اللهنىڭ كۈنلىرىدىندۇر

  . قۇتقازغان ئىدى دۆلىتىدىنئۇ مېنى كۇفرى 

  

دېگىنىمده » ھهر قېتىم يېنىمغا كهلگىنىڭده نېمىشقا بۇنى دهيسهن؟‹ ئائىشه، 
  )بۇخارى(» .دهيدۇ› .بۇ ۋهقهنى ئېيتىپ بهردى

 ۋه دارۇل كۇفرى بولۇپ ئىككىگه بۇ نهسلهر دۇنيا دۆلهتلهرنىڭ دارۇل ئىسالم
ئايرىلىشىنىڭ كىتاب، سۈننهت ۋه ساھابىلهردىن كهلگهن نهقىللهر بىلهن سابىت 
ئىكهنلىكىگه ۋه دارۇل كۇفرىدىن دارۇل ئىسالمغا ھىجرهت قىلىشنىڭ ۋاجىپلىقىغا 

ھهتتا بۇ دۆلهتلهر بىلهن مۇناسىۋهتلىك ھالدا كىتاب ۋه سۈننهتته . دهلىلدۇر
تۈرلۈك لهفزىلهر ئارقىلىق مهخسۇس ئاتالغۇالر ) ئۆتكهن نهسلهردهيۇقىرىدا ( 

» ئاردۇل ئاداۋ« ، )فاسىقالر دۆلىتى( » دارۇل فاسىقىن« مهسىلهن؛ . قوللىنىلغان
« ، )ھىجرهت ۋه سۈننهت دىيارى( » دارۇل ھىجره ۋه سۈننه« ، ) دۈشمهن زېمىنى ( 

. گه ئوخشاش)كۇفرى دۆلىتى ( » دارۇل كۇفرى« ، )شېرىك دۆلىتى( » دارۇش شېرىك
بۇالرنىڭ ھهممىسى دۇنيادىكى دۆلهتلهرنىڭ ئىككىگه ئايرىلىشىنىڭ فهقىھالر 

  .ئوتتۇرغا قويغان ئىجتىھادتىن ئىبارهت ئىكهنلىكىنى دهۋا قىلغانالرغا جاۋاب بولىدۇ

  

  دارۇل ئىسالم ۋه دارۇل كۇفرى

  

بولۇۋاتىدۇكى؛ دارۇل يۇقىرىدىكى ئىككى تېمىدا بېرىلگهن دهلىللهردىن ئاشكارا 
نىڭ بۇيرۇش ۋه ئىتائهت قىلدۇرۇش كۈچى ۋه باشقۇرۇشى رئىسالم ، مۇسۇلمانال

ئاستىدىكى دۆلهت؛ دارۇل كۇفرى بولسا، كافىرالرنىڭ بۇيرۇش ۋه ئىتائهت قىلدۇرۇش 
  .كۈچى ۋه باشقۇرۇشى ئاستىدىكى دۆلهتتۇر

 مۇنداق كۆپچىلىكى ئالىمالرنىڭ« : ئىبنۇل قهييىم رهھىمهھۇلالھ مۇنداق دهيدۇ
دارۇل ئىسالم؛ مۇسۇلمانالر ئولتۇراقالشقان ۋه ئىسالم ھۆكۈملىرى كۈچكه : قاراشتا 

ئهگهر ئىسالمنىڭ ھۆكۈملىرى كۈچكه ئىگه بولمىسا ، بىر . ئىگه بولغان دۆلهتتۇر
. دۆلهت دارۇل ئىسالمغا تۇتىشىپ كهتكهن تهقدىردىمۇ دارۇل ئىسالم سانالمايدۇ
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ىنتايىن يېقىن بولغان بولسىمۇ مهككىنىڭ فهتىھ قىلىنىشى بىلهن تائىف، مهككىگه ئ
   )1/366ئهھكامۇ ئهھلى زىممه ، ( » .دارۇل ئىسالم بولمىغان

ئهبۇ ھهنىفه « : ئىمام ئهسساراھسى ئهل ھهنهفى رهھىمهھۇلالھ مۇنداق دهيدۇ
: رهھىمهھۇلالھقا كۆره دۆلهتلهرنىڭ دارۇل ھهرب بولۇشى ئۈچ شهرتكه باغلىق

ىنچىسى ؛ بۇ دۆلهتنىڭ ، كۇفرى دۆلىتى بىلهن تۇتاشقان بولۇشى، دارۇل ھهرب بىر
ئىككىنچىسى ؛ ئىچىده . بىلهن ئارىسىدا مۇسۇلمانالر دۆلىتىنىڭ مهۋجۈت بولماسلىقى

 بولغان بىرهر مۇسۇلمان، نه بىخهتهرلىكى خاتىرجهملىك ئىچىدهنه ئىمانى سهۋهبلىك 
ئۈچىنچىسى؛ .  بىرهر زىممىنىڭ قالماسلىقى بولغانخاتىرجهملىك ئىچىدهسهۋهبلىك 

  .شېرىك ھۆكۈملهرنىڭ ئۈستۈن ۋهزىيهتته تۇرغان بولۇشى

بىر « :مۇنداق نهقىل قىلىنىدۇ) رهھىمهھۇلالھ( ئهبۇ يۈسۈفتىن ۋه مۇھهممهدتىن 
دۆلهتته شېرىك قانۇنلىرى ئۈستۈن بولغان ۋهزىيهتته بولسا ، ئۇ يهر دارۇل ھهرب 

يۇننىڭ بىزگه ياكى ئۇالرغا نىسبهت بېرىلىشى ، قۇۋۋهت ۋه چۈنكى بىر را. بولىدۇ
شېرىك قانۇنلىرى كۈچكه ئىگه بولغان ھهر يهرده . ئۈستۈنلۈك ئېتىبارى بىلهن بولىدۇ

ئىسالم . قۇۋۋهتمۇ مۇشرىكلهرگه ئائىتتۇر ۋه ئۇ يهرده دارۇل ھهرب بولغان بولىدۇ
» . مۇسۇلمانالرغا ئائىتتۇرقانۇنلىرى كۈچكه ئىگه بولغان ھهر يهرده بولسا قۇۋۋهت

شۇڭالشقا، ئىمامهينگه كۆره بۇ يهرده ئىللهت  ) 10/114ئهسسهراھسى ، ئهلمهبسۇت، ( 
سۈپىتىده ئېتىبارغا ئېلىنىدىغان نهرسه، ئۈستۈنلۈكنىڭ ۋه كۈچكه ئىگه بولغان 

  .قانۇنالرنىڭ كىمگه ئائىت ئىكهنلىكىدۇر

ھهتتا . هنرگه ئېتىبار بهرمىگئالىمالر ئهبۇ ھهنىفه ساناپ ئۆتكهن بۇ شهرتله
شاگىرتلىرى بولغان ئهبۇ يۈسۈف ۋه مۇھهممهد ، سهراھسىنىڭ ئېيتقىنىدهك ئۇنىڭغا 

ئاالئۇددىن ئهل قاسانىمۇ بۇ ھهقته سۆز قىلغان ۋه ئىككى . مۇخالىپهت قىلغان
بىر دۆلهت يا « : ئالىمنىڭ سۆزلىرىگه قارىتا مۇنداق بىر ئوچۇقلىما كهلتۈرگهن

ئىسالمغا نىسبهت بېرىلىشى، ئۇ يهرده . ا كۇفرىغا نىسبهت بېرىلىدۇئىسالمغا ي
ئىسالم قانۇنلىرىنىڭ تهدبىقلىنىشى، كۇفرىغا نىسبهت بېرىلىشى بولسا ئۇ يهرده 

مهسىلهن جهننهتته ئامانلىق . كۇفرى قانۇنلىرىنىڭ تهدبىقلىنىشى سهۋهبلىك بولىدۇ
، )ئامانلىق يۇرتى-تىنچ( االم ، جهھهننهمده ئازاپ بارلىقى ئۈچۈن جهننهت دارۇسس

چۈنكى ئىسالمنىڭ ياكى . دېيىلگهن) ھاالكهت يۇرتى( جهھهننهم بولسا دارۇلبهۋار 
كۇفرىنىڭ ئۈستۈن ھالهتته بولۇشى، ئىسالم قانۇنلىرىنىڭ ياكى كۇفرى قانۇنلىرىنىڭ 

  )9/4375ئهل قاسانى،بهدائىئۇس سهنائ، ( » .كۈچكه ئىگه بولۇشى بىلهن بولىدۇ

اھسى ، ئهسسىيهرۇل كهبىر ناملىق كىتابنىڭ شهرھىسىده مۇنداق ئهسسهر
دۆلهت ئىسالم قانۇنلىرىنىڭ تهدبىق قىلىنىشى بىلهن مۇسۇلمانالرنىڭ « : دهيدۇ

  )2197/ 5ئهسسىيهرۇل كهبىر،( » .دۆلىتى بولىدۇ
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ئىسالم قانۇنلىرى ئهمهس ، « : قازى ئهبۇ يهئال ئهل ھهنبهلى بولسا مۇنداق دهيدۇ
ئهل ( » .نۇنلىرى يۈرگۈزۈلىۋاتقان ھهر قانداق دۆلهت دارۇل كۇفرىدۇركۇفرى قا

  )276مۇئتهمهس فىلئۇسۇلىددىن، 

دارۇل ھهربته دىنىنى ئاشكارا « : شهيخ مهنسۇر ئهل بهخۋهتى مۇنداق دهيدۇ 
دارۇل ھهرب بولسا كۇفرى . ياشاشتىن ئاجىز بولغان كىشىگه ھىجرهت قىلىش ۋاجىپ

  )3/43كهششافۇل كىنائ، ( » .قان دۆلهتتۇرقانۇنلىرى يۈرگۈزۈلىۋات

  

  دۆلهت ھهققىده بېرىلگهن ھۆكۈمنىڭ ئىللىتى

  

 مهۋجۈت بولغىنىداماھىيهت . ئىللهت، ھۆكۈم باغلىق بولغان ماھىيهتتۇر
  .مهۋجۈت بولمايدۇ ھۆكۈممۇ مهۋجۈت بولمىغىنىدا، مهۋجۈت بولىدۇھۆكۈممۇ 

لهت ھهققىده بېرىلىدىغان ھۆكۈم ئالىمالرنىڭ يۇقىردا ئۆتكهن سۆزلىرىده بىر دۆ
  .ئۈچۈن ئىككى سهۋهپتىن سۆز قىلىنىۋاتماقتا

        ....كۈچ ۋه ئۈستۈنلۈككۈچ ۋه ئۈستۈنلۈككۈچ ۋه ئۈستۈنلۈككۈچ ۋه ئۈستۈنلۈك: : : : بىرىنچىسىبىرىنچىسىبىرىنچىسىبىرىنچىسى

چۈنكى بىر رايوننىڭ بىزگه ياكى « ئهبۇ يۇسۇف ۋه مۇھهممهد ئىبنۇل ھهسهننىڭ 
دېگهن » ئۇالرغا نىسبهت بېرىلىشى قۇۋۋهت ۋه ئۈستۈنلۈك ئېتىبارى بىلهن بولىدۇ

ھهرقانداق بىر كافىرنىڭ بىر دۆلهتنى ئىشغال قىلىشى . پادىلهيدۇسۆزى بۇنى ئى
 يهرده ئىسالم ھۆكۈملىرى يۈرگۈزۈلىۋاتقان ھالهتته قېلىپ قالغان ئهھۋالدا بۇ ئۇئهمما 

يهرنىڭ دارۇل ئىسالم بولىدىغانلىقى مهسىلىسى، كافىرالرنىڭ ئىسالم دۆلىتىنى 
  .ۈمده سۆزلىنىدۇ ئىنشائالالھئىشغال قىلىۋالغان ۋهزىيهتنى تېما قىلغان بۆل

        ....دۆلهتته تهدبىق قىلىنىۋاتقان ھۆكۈملهرنىڭ تۈرىدۆلهتته تهدبىق قىلىنىۋاتقان ھۆكۈملهرنىڭ تۈرىدۆلهتته تهدبىق قىلىنىۋاتقان ھۆكۈملهرنىڭ تۈرىدۆلهتته تهدبىق قىلىنىۋاتقان ھۆكۈملهرنىڭ تۈرى: : : : ئىككىنچىسى ئىككىنچىسى ئىككىنچىسى ئىككىنچىسى 

   . ئالىمالرنىڭ سۆزلىرىده ئۆتكهنبۇ بولسا بىز ئۇالردىن نهقىل كهلتۈرگهن باشقا

 بۇ بولسا كىۇقايتىددېققهت قىلىنسا، بۇ ھهر ئىككى سهۋهپ يهككه بىر نهرسىگه 
بۇ ئىككى سهۋهپ ئارىسىدا ھهر . غان ھۆكۈمنىڭ ئىللىتىدۇردۆلهت ھهققىده بېرىلىدى
چۈنكى ئۈستۈنلۈكنىڭ تېپىلىشى ۋه ھۆكۈملهرنىڭ تهدبىق . قانداق بىر زىتلىق يوق

بىراۋ پهقهت بۇيرۇش ۋه چهكلهش ھوقۇقىغا . قىلىنىشى بىر بىرى بىلهن باغلىنىشلىق
ئۈستۈنلۈكنىڭ ھهم بۇيرۇش  ۋه چهكلهش ، . ئىگه بولغان بولسا ئۈستۈن سانىلىدۇ

. بۇيرۇق ۋه ئىتائهت قىلدۇرۇش كۈچىنىڭ ئهڭ مۇھىم نامايهندىلىرىدىن ئىككىسىدۇر
مۇسۇلمان بىر ھۆكۈمران ئىسالم ھۆكۈملىرىنى تهدبىق قىلىدۇ، ئهكسى تهقدىرده 

كافىر بىر ھۆكۈمران بولسا كۇفرى قانۇنلىرىنى . ئومۇمهن مۇسۇلمان سانالمايدۇ
پتىن بىر دۆلهت ھهققىده بېرىلىدىغان ھۆكۈمنىڭ ئىللىتى، بۇ سهۋه. تهدبىق قىلىدۇ
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ئۇ يهرده تهدبىق قىلىنغان قانۇنالرنىڭ تۈرىدۇر ۋه بۇ ، ئۇ دۆلهتته ئۈستۈنلۈكنىڭ 
  .كىمگه ئائىت ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ بهرگهن نهرسىدۇر

كۆرۈلگىنىدهك ھۆكۈم باغلىق بولغان سهۋهپنى شهكىللهندۈرگهن نهرسىنىڭ، 
دبىقالنغان ھۆكۈملهرنىڭ تۈرى ئىكهنلىكى ، ئىللهت سۈپىتىده كۆرسىتىلىش دۆلهتته ته

چۈنكى دۆلهتنى شهكىللهندۈرگىنى ، . ئۈچۈن مۇۋاپىق بولغان بىر خارهكتېردۇر
ئىسالم ھۆكۈملىرى، بۇيرۇقلىرى ۋه چهكلىمىلىرى . ھۆكۈمران بولماستىن قانۇنالردۇر

ئوخشاشال كۇفرى ھۆكۈملىرىمۇ . دۇئارقىلىق دۆلهتنى ئىسالمى قىلىپ شهكىللهندۈرى
بۇيرۇغان، مۇباھ قىلغان ۋه چهكلىگهن ئىشالرنىڭ يولى ئارقىلىق دۆلهتنى كۇفرى 
بىلهن شهكىللهندۈرىدۇ؛ رىددهتنى، دىنىسىزلىقنى، دىنغا ھاقارهت قىلىشنى، دىننى 

  .سۆكۈشنى ھهر قانداق بىر سىقىش ۋه جازا قولالنماستىن مۇباھ قىلىدۇ

، ئهر ئايالنىڭ ) يالىڭاچلىقىئايالالر( ا، ھاراق، تهبهررۇج م ، زىنئوخشاشال ئۆسۈ
بىر يهرده تۇرۇشى، ناماز ، روزا ۋه زاكاتنى تهرك قىلغان كىشىنى جازالىماسلىق، 

) بولۇپمۇ بۇنى قولى بىلهن قىلسا ( ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسقان كىشىنى 
نىڭ ئومۇمىيالشقان بولۇشى ، كۇفرى جازاالش ۋه بۇالردىن باشقا نۇرغۇن ئىشالر

  .دۆلىتىنىڭ ئاالھىدىلىكلىرىدىندۇر

يهنى . دۆلهتنى شهكىللهندۈرگهن ھۆكۈمران بولماستىن بهلكى قانۇنالردۇر
لى بىلهن ھۆكۈمران بىر ئىش قىلماقچى بولغىنىدا بۇنى پهقهت بۇيرۇش ۋه چهكلهش يو

 هتكۈچىىن قويۇۋ ياكى ئهركچهكلىگۈچى، ئهمىر قىلغۇچى. قىلىشى مۇمكىن
  .قانۇنالردۇر؛ ھۆكۈمران بولسا ئۆز كۈچى ئارقىلىق بۇ قانۇنالرنى تهدبىقاليدۇ

  

بىر دۆلهت ھهققىدىكى ھۆكۈم باغلىق بولغان ئىللهتنىڭ ، ئۇ 
دۆلهتته ئۈستۈنلۈكنىڭ كىمگه ئائىت ئىكهنلىكىنىڭ نامايهندىسى 

  بولغان قانۇنالرنىڭ تۈرى ئىكهنلىكىگه دائىر دهلىللهر

  

يهنى ھىجرهتنى تهرك ئېتىپ كۇففارالر بىلهن (ئۆزلىرىگه زۇلۇم قىلغۇچىالر «  ●
نىڭ جانلىرى پهرىشتىلهر تهرىپىدىن ئېلىنىدىغان چاغدا، )بىلله تۇرغۇچىالر

دهپ » قايسى ھالهتته ئىدىڭالر؟) دىنىڭالرنىڭ ئىشىدا(«: پهرىشتىلهر ئۇالردىن
) دىننى بهرپا قىلىشتىن(بىز ) ايهنى مهككه زېمىنىد(زېمىندا «: ئۇالر. سورايدۇ

ھىجرهت قىلساڭالر اللهنىڭ زېمىنى «: پهرىشتىلهر. دهيدۇ» بوزهك قىلىنغان ئىدۇق
الرنىڭ بارىدىغان جايى )ھىجرهت قىلمىغان(ئهنه شۇ . دهيدۇ» كهڭرى ئهمهسمىدى؟

  )97: نىسا ( » !جهھهننهمدۇر، جهھهننهم نېمىدېگهن يامان جاي
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ىنغان مۇسۇلماننىڭ مۇئهييهن بىر دۆلهتته ھىجرهت قىلىشى خىتاپ قىل
بولۇشى ، ئۇ يهرده ئۈستۈنلۈكنىڭ كافىرالرغا ) ئاجىز قالدۇرۇلغان( مۇستازئاف 

  :يهنه بىر ئايهتته مۇنداق كېلىدۇ. ئائىت ئىكهنلىكىنىڭ دهلىلىدۇر

! ‹ئى شۇئهيب:تهكهببۇر چوڭلىرى) ئىماندىن باش تارتقان(« شۇئهيب قهۋمىنىڭ 
بىلهن قوشۇپ ) يهنى ساڭا ئىمان ئېيتقانالر(هگهشكۈچىلىرىڭ سېنى چوقۇم ئ

ياكى چوقۇم بىزنىڭ دىنىمىزغا قايتىشىڭالر ،شهھرىمىزدىن ھهيدهپ چىقىرىمىز
  )88: ئهئراف ( » .كېرهك›دېدى

كهلىمىسىنىڭ » قهريهتۇنا« مهنىسىدىكى » شهھىرىمىز« ئايهتته كهلگهن 
ه ئىگه بولۇش مهنىلىرىنى قوشۇمچىسى نىسبهت بېرىلىش ۋ» نا«ئاخىرىدىكى 

. يهنى بۇ ؛ بۇ دۆلهت كافىرالرنىڭ ۋه تهكهببۇرالرنىڭ دۆلىتى دېگهنلىكتۇر. بېرىدۇ
ئۇالرنىڭ بۇ دۆلهتكه ئىگه ۋه ئۇ يهرده ئۈستۈن ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ بهرگهن 

 بۇ ،نهرسه مۇئمىنلهرنى ئۇ يهردىن قوغالپ چىقىرىش بىلهن تهھدىد سېلىشىكى
بۇ يهنه شۇنى .هش ھوقۇقىنىڭ ئۇالرغا تهۋه ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهيدۇبۇيرۇش ۋه چهكل

كۆرسىتىدۇكى دارۇل كۇفرى بولسا ئۇ يهردىكى ئۈستۈنلۈك ، بۇيرۇش ۋه چهكلهش 
بۇيرۇش ۋه چهكلهش دېيىلگهنده، قانۇنالر .ھوقۇقى كافىرالرغا ئائىت بولغان دۆلهتتۇر

ش ھوقۇقىنىڭ هۇش ھهم چهكلبۇ ئىككىسى ئۈستۈنلۈكنىڭ ۋه بۇير. ئهسكه كېلىدۇ
  .نامايهندىسىدۇر

  :بۇنىڭغا ئوخشىغان يهنه بىر ئايهت بولسا 

، ‹سىلهرنى زېمىنمىزدىن چوقۇم ھهيدهپ چىقىرىمىز:« كافىرالر پهيغهمبهرلىرىگه
   )13: ئىبراھىم ( » .ياكى چوقۇم بىزنىڭ دىنىمىزغا قايتىشىڭالر كېرهك› دېدى

سهللهمنىڭ مهككىنىڭ فهتخ قىلىنىشىدىن  رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه●
فهتختىن كېيىن ھىجرهت قىلىش « : كېيىن ئېيتقان بۇ سۆزىمۇ ئۇشبۇ دهلىللهردىندۇر 

  )مۇتتهفهقۇن ئهلهيھ ( » .يوقتۇر

چۈنكى فهتخ قىلىنغانغا . مهككىدىن مهدىنىگه ھىجرهت قىلىش ۋاجىپ ئىدى
ل ئىسالم بولدى ۋه ئۇ يهردىن فهتختىن كېيىن دارۇ. قهدهر مهككه دارۇل كۇفرى ئىدى

فهتخ قىلىش بىلهن تهڭ ئۆزگهرگهن . ھىجرهت قىلىشنىڭ پهرزىيىتى كۆتۈرۈلۈپ كهتتى
ۋه ئۇنىڭ ئۆزگىرىشى بىلهن تهڭ مهككىده تهدبىقالنغان ھۆكۈملهرنىمۇ ئۆزگهرتكهن 
نهرسه ، ئۇ يهردىكى ئۈستۈنلۈكنىڭ كافىرالرنىڭ قولىدىن مۇسۇلمانالرنىڭ قولىغا 

بۇ بولسا بىر .ۋهقهسىدۇر ۋه بۇنىڭغا ئهگىشىپ ھۆكۈملهرنىڭ ئۆزگۈرۈش ئۆتۈشى
دۆلهت توغرىسىدا بېرىلىدىغان ھۆكۈم باغلىق بولغان ئىللهتنىڭ ، ئۇ دۆلهتته 
ئۈستۈنلۈككه ئىگه بولغان سىنىپ ۋه بۇ سىنىپقا ئهگهشكهن ھۆكۈملهر ئىكهنلىكىگه 

  .دهلىلدۇر



ȉتهۋھىد ۋه دهۋهت مۇنبىرى 

 

www.jennetyoli.com 17 

« : پ بېرىدىغان ئاالھىدىلىككه ئىگهئىبنى ھهزىمنىڭ بۇ سۆزى تېمىنى ئوچۇقال
بىر دۆلهت ، ئۇ يهرده ئۈستۈن بولغۇچىغا ، ھۆكۈم ساھىبى بولغۇچىغا ۋه ئۇ يهرگه 

  )11/200ئهل مۇھالال ، ( » .ئىگه بولغۇچىغا نىسبهت بېرىلىدۇ

 

  )تهنكىھ ( دۆلهتنىڭ ھۆكمى توغرىسىدىكى ئىللهتنىڭ تازلىنىشى

  

تهنكىھ ، لوغهتته « : مۇنداق دهيدۇشهيخ مۇھهممهد ئهمىن ئهششهنقىتى 
ئىللهتنىڭ پاكىزلىنىشى بولسا ، . پاكىزلىماق ۋه خالى قىلماق مهنىسىده كېلىدۇ

ئىللهت ئۈچۈن ئۇيغۇن بولمىغان نهرسىلهرنىڭ قالدۇرۇلىشى ۋه ئۇيغۇن بولغان 
  )292مۇزهككىراتۇ ئۇسۇلى فىقھ ، ( » .نهرسىلهرگه ئېتىبار قىلىنىشىدۇر

ىلهر خاتا قىلغان ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ كۆپچىلىكىنىڭ بهزى بۇ خۇسۇستا بهز
دۆلهتلهرده ئهمىنلىك ئىچىده ياشىشىنى ، ئهزان ، ناماز، روزا ۋه بۇنىڭغا ئوخشىغان 
دىنىنىڭ بهلگىسى بولغان بىر قاتار ئىشالرنى ئاشكارا ئىلىپ بېرىشقا كۈچ 

 يىتهرلىك دهپ يهتكۈزهلىشىنى مهزكۇر دۆلهتنىڭ دارۇل ئىسالم سانىلىشى ئۈچۈن
پايتهختىده مىڭدىن ئارتۇق « : ھهتتا بهزىلىرى مۇنداق دېگهن. گۇمان قىلىشقان

مهسجىد بولغان ئهھۋالدا قانداقسىگه پاالنى دۆلهتنىڭ دارۇل كۇفرى ئىكهنلىكىنى 
  »ئېيتااليمىز؟

يۇقىرىدا بىر دۆلهت ھهققىده . بۇالرنىڭ ھېچبىرىگه ئېتىبار قىلغىلى بولمايدۇ
ن ھۆكۈم ئىللىتىنىڭ ، ئۇ يهرده ئۈستۈنلۈكنى ئېلىكىده تۇتۇپ تۇرغان بېرىلىدىغا

بىر دۆلهت . بايان قىلدۇقسىنىپ ۋه يۈرگۈزۈلىۋاتقان قانۇنالر ئىكهنلىكىنى 
  . دېققهتكه ئېلىنمايدۇخارهكتېرلهرتوغرىسىدا ھۆكۈم بېرىلگهنده بۇالردىن باشقا 

ىلىرىنى مۇنداق تهرتىپكه  بهزخارهكتېرلهردىنئىللهت ئۈچۈن ئۇيغۇن بولمىغان 
  :تىزىشىمىز مۇمكىن 

دۆلهتنىڭ كۆپچىلىك نوپۇسىنىڭ دىنى ، دۆلهتنىڭ ھۆكمى : بىرىنچىسى 
  :بۇنىڭ دهلىلى مۇنداق . توغرىسىدا ھېچقانداق تهسىرگه ئىگه ئهمهس

يىلى نهبى سهللهلالھۇ -7ھىجرى .  نۇپۇسىنىڭ كۆپچىلىكى يهھۇدى ئىدىخهيبهر
يهرنى فهتخ قىلغاندا دېقانچىلىق قىلىشى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ئۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئۇ 

ۋه ئۇالرغا ئهنسارىالردىن بىر ئهمىر تهيىن ) بۇخارى ( يهرده قېلىشىغا ئىزىن بهردى 
ئۆمهر ئىبنۇل خهتتاب ، خهلىپىلىك قىلغان دهۋرىده ئۇالرنى ) بۇخارى. ( قىلدى

ئهمما بۇ .  يهھۇدى ئىدىچىقىرىۋهتكهنگه قهدهر ئۇ يهردىكى خهلقنىڭ كۆپچىلىكى
چۈنكى خهيبهر . ئهھۋال ئۇ يهرنىڭ دارۇل ئىسالم بولۇشىغا توسالغۇ بولمىدى

  .مۇسۇلمانالرنىڭ ئېلىكىده ئىدى ۋه ئىسالم ھۆكۈملىرى تهدبىق قىلىناتتى
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بىر دۆلهتنىڭ دارۇل ئىسالم « : ئهبۇ قاسىم ئهررافى ئهششافى مۇنداق دېگهن
ئۇيهرنىڭ ، . انالرنىڭ بار بولۇشى شهرت ئهمهسبولۇشى ئۈچۈن ئۇ يهرده مۇسۇلم

قولىدا بولۇشى ۋه ئىمامنىڭ بولسا مۇسۇلمان بولۇشى ) ت- رهھبهرنىڭ( ئىمامنىڭ 
  )8/14فهتھۇل ئهزىز شهرھۇل ۋهجىز، ( » . كۇپايىدۇر

دۆلهتته ئىسالم ياكى كۇفرى بهلگىلىرىنىڭ كۆرۈلىۋاتقان بولۇشى : ئىككىنچىسى 
  .ىلىدىغان ھۆكۈمده ھېچقانداق تهسىرگه ئىگه ئهمهس، دۆلهت توغرىسىدا بېر

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مهككىده دىننى ئاشكارىاليتتى، دهۋهت 
 باشقا دىنقىالتتى ۋه مۇشرىكالرغا بولغان دۈشمهنلىكىنى، ئۇالردىن ۋه ئۇالرنىڭ الله

بۇالرنىڭ ھهممىسى . ىئىبادهت قىلىۋاتقانلىرىدىن يىراق ئىكهنلىكىنى ئېالن قىالتت
  .مهككىنىڭ فهتخ قىلىنىشىدىن بۇرۇن ئىدى

ئوخشاشال ساھابىلهردىن بهزىلىرى ئاشكارا ھالدا ناماز ئوقۇيتتى ۋه قۇرئان 
ئهمما بۇ ئهھۋال مهككىنىڭ دارۇل ئىسالم بولۇشىنى تهمىن ئهتمىگهن . ئوقۇيتتى 

ۇلمانالر ئۇ  يهردىن ئهكسىچه ئۈستۈنلۈك كافىرالردا بولغانلىقى ئۈچۈن مۇس. ئىدى
  .ھىجرهت قىلغان ئىدى

ئوخشاشال زىممىيلهردهك بهزى كافىرالرنىڭ دارۇل ئىسالمدا ئولتۇرىۋاتقان بولۇشى 
ۋه دىنىنىڭ سېموۋۇللىرىدىن بولغان بىرقاتار ئىشالرنى ئاشكارا ئادا قىلىۋاتقان 

ىنىڭ چۈنكى كۇفرى سېموۋۇللىر. بولۇشى ئۇ يهرنى دارۇل كۇفرى قىلىپ قويمايدۇ
ئوتتۇرغا قويۇلىشى كافىرالرنىڭ كۈچى بىلهن ئهمهس ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئىزنى بىلهن 

  .بولغان

دۆلهت ئۈچۈن بېرىلىدىغان ھۆكۈمده سېموۋۇلالرنىڭ ئاشكارا ئادا قىلىنىشىنىڭ 
ئېتىبار بېرىلىدىغىنى ، « : شهۋكانى مۇنداق دهيدۇ . ھهرقانداق بىر تهسىرى يوق
بىر دۆلهتته كافىرالردىن بىرىنىڭ . ده ئىكهنلىكىدۇرسۆز قىلىش ھهققىنىڭ كىم

كۇفرىنى ئاشكارا قىاللىشى ، پهقهت مۇسۇلمانالر تهرىپىدىن ئۇنىڭغا بېرىلىدىغان 
ئىزىنگه باغلىق بولىدىغان رهۋىشته  دۆلهتتىكى بۇيرۇش ۋه چهكلهش ھوقۇقى 

دىلىكلهرنىڭ كۇفرى ئاالھى. مۇسۇلمانالرغا ئائىت بولسا ، ئۇ يهر دارۇل ئىسالمدۇر
چۈنكى بۇ ، كافىرالرنىڭ . ئاشكارا ئوتتۇرغا چىقىرىلىشى بىرهر زهرهر بهرمهيدۇ

بهئهينى يهھۇدى ، خىرىستىيان ياكى . كۈچى ياكى ھۇجۇمى بىلهن بولغان ئهمهس
. شهرتلىشىش ئاستىدا ئىسالم شهھهرلىرىده ئولتۇرغان زىممىيلهرده كۆرۈلگىنىدهك

» .ۆلهتنىڭ ھۆكۈمىمۇ دهل ئهكسىچه بولىدۇئهھۋال بۇنىڭ ئهكسىچه بولسا د
  )4/575ئهسسهيلۇل جهررار ، ( 

دۆلهتته ياشاۋاتقان بىرهر گۇرۇپپىنىڭ ئامانلىق ئىچىده : ئۈچىنچىسى 
  .بولۇشىنىڭمۇ دۆلهتنىڭ ھۆكۈمىگه بىرهر تهسىرى بولمايدۇ



 تهۋھىد ۋه دهۋهت مۇنبىرى

 

www.jennetyoli.com 19 

ئهمما بۇ ئۇ يهرنىڭ دارۇل . زىممىيلهر دارۇل ئىسالمدا ئامانلىق ئىچىدىدۇر
ئىسالمنىڭ دهسلهپكى يىللىرىدا مۇسۇلمانالر . بولۇشىغا توسالغۇ بولمايدۇالم ئىس

ھهبهشىستانغا ھىجرهت قىلغىنىدا ئۇ يهرده ئامانلىق ئىچىده ئىدى؛ بۇنىڭغا 
يهنه مهككىلىكلهر نهبى سهللهلالھۇ ئهلهيھى . قارىماي ئۇ يهر دارۇل كۇفرى ئىدى

) دهيبىيه سۇلھىسىدىن فهتخكه قهدهر ھۇ( ۋهسهللهم بىلهن توختامالشقان مهزگىلده 
ھهتتا ئۇالر قازا ئۆمرىسىنىمۇ ئادا . مۇسۇلمانالرنىڭ جان ئامانلىقى مهۋجۇت ئىدى

 غائهمما بۇ ئامانلىقمۇ ، فهتخكه قهدهر مهككىنىڭ دارۇل كۇفرى بولۇشى. قىلىشتى
فهتختىن كېيىن « : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . دهخلى قىلمىدى

. دېمىگهن» سۇلھىدىن كېيىن ھىجرهت قىلىش يوق « دېگهن؛ » ھىجرهت قىلىش يوق
ى يالغۇز كۆرۈلگىنىدهك بىر دۆلهت ھهققىدىكى ھۆكۈمنى ئۆزگهرتكهن ئىللهت ئۆز

  .ئامانلىق بولماستىن ، بهلكى ئۇ يهرده قولغا كهلتۈرۈلگهن ئۈستۈنلۈكتۇر

بۈگۈن مۇرتهد : السه شۇكى بۇ يهرگىچه بايان قىلىنغانالردىن كېلىپ چىققان خۇ
ھۆكۈمرانالر كۇفرىدىن ئىبارهت بولغان ئىنسانى قانۇنالر بىلهن ھۆكۈمرانلىق 
قىلىۋاتقان دۆلهتلهرده ، خهلقنىڭ كۆپچىلىكى مۇسۇلمان بولسىمۇ ، جۈمه ۋه جامائهت 
نامازلىرىغا ئوخشاش دىنىنىڭ سېموۋۇللىرىدىن بهزى ئىشالرنى خاتىرجهملىك ئىچىده 

چۈنكى ئۈستۈنلۈك ۋه . رالىسىمۇ بۇ دۆلهتلهر كۇفرى دۆلهتلىرىدۇرئېلىپ با
  .يۈرگۈزۈلىۋاتقان ھۆكۈملهر كافىرالرغا ئائىتتۇر

نىڭ دىنىغا ئائىت بولغان سېموۋۇلالرنى ئوتتۇرغا ىمۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز
قويالىغىنىغا كهلگهنده بۇ ، مۇسۇلمانالرنىڭ كۈچى سهۋهبلىك بارلىققا كهلمهستىن ، 

كۈمرانالر تهرىپىدىن بېرىلگهن ئىزىن نهتىجىسىده مهيدانغا كهلگهن بىر كافىر ھۆ
ئۇالرنىڭ خاتىرجهملىكىنى قورقۇنچقا ئۆزگهرتىشنى ياكى كۈچ ۋه . ئهھۋالدۇر

لىشى ئهسكهرلىرى بىلهن ئۇالرنى مۇشهققهتلىك ئهھۋالدا قالدۇرۇشنى خالىسا بۇنى قىال
تېرور بىلهن ياكى چېكىدىن ئاشقان ئهمهلىيهتته بۈگۈن كۆپلىگهن دۆلهتته . مۇمكىن

دىندارلىق بىلهن كۈرهش قىلىش نامى ئاستىدا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئىش مۇشۇنىڭدىن 
 .ئىبارهت

 دارۇل كۇفرىنىڭ تۈرلىرى

بۇ تۈرلهرنىڭ ھهممىسىنى ئۆز . دارۇل كۇفرى كۆپ تهرهپتىن تۈرلهرگه بۆلۈنىدۇ
بۇالرنى . ېرىكتىن ئىبارهتدارۇل كۇفرى ياكى دارۇل ش: ئىچىگه ئالغان ئىسىم 

  :مۇنداق تهرتىپكه تىزااليمىز

 

دۆلهتنىڭ باشتىن تارتىپ كۇفرى دۆلىتى بولۇشى ياكى كېيىن كۇفرى دۆلىتىگه دۆلهتنىڭ باشتىن تارتىپ كۇفرى دۆلىتى بولۇشى ياكى كېيىن كۇفرى دۆلىتىگه دۆلهتنىڭ باشتىن تارتىپ كۇفرى دۆلىتى بولۇشى ياكى كېيىن كۇفرى دۆلىتىگه دۆلهتنىڭ باشتىن تارتىپ كۇفرى دۆلىتى بولۇشى ياكى كېيىن كۇفرى دۆلىتىگه 
        ئايلىنىشى نۇقتىسىدىن تۈرلىرىئايلىنىشى نۇقتىسىدىن تۈرلىرىئايلىنىشى نۇقتىسىدىن تۈرلىرىئايلىنىشى نۇقتىسىدىن تۈرلىرى
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ھېچقاچان دارۇل ئىسالم بولۇپ باقمىغان  : ئهسلى دارۇل كۇفرى بولغان دۆلهت
گۇنىڭ شهرقى ، ئهنگىلىيه ، شىمالى ئامرىكا ياپونىيه ، جۇڭ: مهسىلهن . دۆلهتتۇر

  .، جهنۇبى ئامرىكا ۋه ئاۋىستىرالىيهگه ئوخشاش

بىر زامانالردا دارۇل ئىسالم بولۇپ كېيىن  : كېيىن دارۇل كۇفرى بولغان دۆلهت
ئىسپانىيه ۋه ( مهسىلهن ئهندهلۇس . ئهسلى كافىرالر قولغا كىرگۈزىۋالغان دۆلهتتۇر

ىن ، بىر زامانالردا ئوسمانى ھۆكۈمرانلىقىدا بولغان شهرقى ، فهلهست)پورتۇگالىيه 
ياۋرۇپا دۆلهتلىرى ، رومىنىيه ، بولغارىيه ، يۇگۇسالۋىيه ، گرېتسىيه ۋه ئالبانىيهگه 

  .ئوخشاش

 بىر دۆلهتلهرنىڭ دارۇل كۇفرى بولغان بۇ بولسا كېيىن : دارۇل رىدده
 ، مۇرتهدلهر ئۈستۈنلۈكنى قولغا بىر چاغالردا دارۇل ئىسالم بولغىنىدا. تارمىقىدۇر

بۈگۈن . كىرگۈزۈشۈپ كۇفرى ھۆكۈملىرىنى تهدبىق قىلغان دۆلهتلهردىن ئىبارهت
ئهرهپ . ئىسالم دۆلهتلىرى دهپ ئىسىم قويۇلغان دۆلهتلهر بۇ سىنىپقا كىرىدۇ

بۇ دۆلهتلهرنىڭ كۆپچىلىكى دارۇل كۇفرى باسقۇچىغا . دۆلهتلىرىمۇ بۇالرنىڭ ئارىسىدا
بۇ مهزگىللهرده ئهھلى . هلبنىڭ مۇستهملىكه قىلىشى ئهسناسىدا ئۆتكهنئهھلى س

سهلبلهر بۇ دۆلهتلهرده ئىنسانىي قانۇنالرنى بىكىتكهن ، ئۇ يهردىن ئايرىلغاندىن 
  .كېيىن ئورنىغا ئاشۇ دۆلهت خهلقىدىن بولغان مۇرتهدلهرنى ئورۇنالشتۇرغان

كۈملهرده بهزى پهرقلهر دارۇل كۇفرى بىلهن دارۇل رىدده ئارىسىدا فىقىھ ھۆ
  .مهۋجۈت

بلىرىمىزدا كۆپىنچه كىتا: بۇ يهرده مۇنداق بىر نۇقتىغا دېققهتنى تارتماقچىمىز 
دهپ باھا بېرىشىمىز ، يۇرت ئاھالىسىنىڭ » مۇسۇلمانالرنىڭ دۆلىتى  « گهبۇ دۆلهتلهر

ىلهن بۇ باھاالش ، دارۇل ئىسالم ئاتالغۇسى ب. كۆپچىلىكىنىڭ ئهھۋالىغا نىسبهتهندۇر
بۇ . ئهكىسچه بۇ دۆلهتلهر كۇفرى ۋه رىددهت دۆلهتلىرىدۇر. ئوخشاش مهنىده ئهمهس

هرز پ« يهرلهردىكى كافىر ھۆكۈمرانالرغا قارشى جىھاد قىلىش ، مۇسۇلمان خهلقكه 
  .بايان قىلدۇقبۇنى كۆپ يهرده . دۇر» ئهين 

  

        ىڭ تۈرلىرىىڭ تۈرلىرىىڭ تۈرلىرىىڭ تۈرلىرىدارۇل ئىسالم بىلهن بولغان ئاالقىلىرى نۇقتىسىدىن  دارۇل كۇفرىندارۇل ئىسالم بىلهن بولغان ئاالقىلىرى نۇقتىسىدىن  دارۇل كۇفرىندارۇل ئىسالم بىلهن بولغان ئاالقىلىرى نۇقتىسىدىن  دارۇل كۇفرىندارۇل ئىسالم بىلهن بولغان ئاالقىلىرى نۇقتىسىدىن  دارۇل كۇفرىن

دارۇل ئىسالم بىلهن ئارىسىدا ھهرقانداق بىر تىنچلىق ياكى  : دارۇل ھهرب
قويۇلغان ئىسىمنىڭ توغرا بولۇشى ئۈچۈن . ئۇرۇش توختىتىش بولمىغان دۆلهتتۇر

ئېيتىپ ئۆتكىنىمىزدهك بىرهر . فىئىلى بىر ئۇرۇشنىڭ بولۇشى شهرت ئهمهس
بۇ ، مۇسۇلمانالرنىڭ خالىغان ۋاقىتتا . تىنچلىق سۇلھىسىنىڭ يوقلۇقى يېتهرلىكتۇر

شۇڭا  . ئۇ دۆلهتنىڭ خهلقى بىلهن ئۇرۇش قىلىشىنىڭ جائىز ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهيدۇ
  .دارۇل ھهرب دهپ ئىسىم بېرىلگهن
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دارۇل ئىسالم بىلهن ئارىسىدا ئۇرۇش توختىتىش ۋه تىنچلىق  : دارۇل ئهھد
رىسىدا ھۇدهيبىيه سۇلھىسىدىن  يىللىرى ئا8- 6خۇددى ھىجرىيه . بولغان دۆلهتتۇر

  .فهتخكه قهدهر بولغان مهزگىلدىكى مهككىنىڭ ئهھۋالىغا ئوخشاش

كافىرالر بىلهن ئۇرۇش قىلىشنى تهرك قىلىپ تىنچلىق سۇلھىسى تۈزۈش ، 
مۇسۇلمانالر ئاجىزالپ كهتكهن ۋهزىيهتته بولغاندهك ، پهقهت مۇسۇلمانالرنىڭ ئهھۋالى 

  :ئايهتته مۇنداق كېلىدۇ . دۇسۆز تېمىسى بولسا جائىز بولى

) كافىرالرنى(، بوشاپ قالماڭالر) كافىرالر بىلهن جهڭ قىلغان چېغىڭالردا(« 
، سىلهر بىلهن بىرگىدۇر، الله سىلهر غالىبتۇرسىلهر، ھالبۇكى، چاقىرماڭالرسۈلھىگه 

   )35: مۇھهممهد ( » .كېمهيتىۋهتمهيدۇ) ساۋابىنى(مهللىرىڭالرنىڭ ئهھهرگىز الله 

ه تهئاال دىن پۈتۈنلهي الله ئۈچۈن بولغانغا قهدهر كافىرالر بىلهن چۈنكى الل
ئۇرۇش قىلىشنى ئۈستىمىزگه پهرز قىلغان، ئۇالر بىلهن تىنچلىق تۈزۈشكه پهقهت 

  :الله تهئاال مۇنداق دهيدۇ . ئېھتىياجلىق ۋهزىيهتتىال  ئىزىن بهرگهن

   )5: تهۋبه ( » ...مۇشرىكالرنى قهيهرده ئۇچراتساڭالر شۇ يهرده ئۆلتۈرۈڭالر«

ئۈچۈن بولغانغا قهدهر ئۇالر بىلهن الله دىن پۈتۈنلهي ، « پىتنه تۈگىگهن
   )39: ئهنفال ( » ...ئۇرۇشۇڭالر

تىنچلىق سۇلھىسىنىڭ پهقهت مۇسۇلمان ئىمام ياكى ئۇنىڭ ۋهكىلى تهرىپىدىن 
شۇڭا شهرئهن . دهۋرىمىزده بۇنداق بىر ئىمام تېپىلمايدۇ. تۈزۈلىشى جائىز

ىيهتكه ئىگه بولمىغان بىراۋ تهرىپىدىن تۈزۈلگهنلىكى ئۈچۈن ، كافىر ساالھ
. رهھبهرلهر تۈزگهن دۆلهتلهر ئارىسىدىكى ھهر قانداق بىر سۇلھى كۈچكه ئىگه ئهمهس

 ھېسابالنغان تۈزۈلمىگهنگه ئوخشاش؛ چۈنكى ھۆكۈم جهھهتتىن يوق ھېچبۇ سۇلھى 
  .ھېسابلىنىدۇنهرسه ئهمىلىيهتتىمۇ يوق 

  

        ننىڭ جېنىنىڭ ئامان بولۇشى نۇقتىسىدىن دارۇل كۇفرىنىڭ تۈرلىرىننىڭ جېنىنىڭ ئامان بولۇشى نۇقتىسىدىن دارۇل كۇفرىنىڭ تۈرلىرىننىڭ جېنىنىڭ ئامان بولۇشى نۇقتىسىدىن دارۇل كۇفرىنىڭ تۈرلىرىننىڭ جېنىنىڭ ئامان بولۇشى نۇقتىسىدىن دارۇل كۇفرىنىڭ تۈرلىرىمۇسۇلمامۇسۇلمامۇسۇلمامۇسۇلما

ئىسالمنىڭ . مۇسۇلمانالرنىڭ جان ئامانلىقى بار بولغان دۆلهتتۇر : دارۇل ئهمن
دهسلهپكى يىللىرىدا ساھابىلهرنىڭ مهككه كافىرلىرىنىڭ ئىسكهنجىلىرىدىن قېچىپ 

  .ھىجرهت قىلغان ھهبهشىستاننىڭ ئهھۋالىغا ئوخشاش

ئىسالمنىڭ . مۇسۇلمانالرنىڭ جان ئامانلىقى يوق بولغان دۆلهتتۇر : ل فىتنهدارۇ
دهسلهپكى يىللىرىدىكى مهككىنىڭ ئهھۋالى ۋه بۈگۈنكى رىددهت دۆلهتلهرنىڭ 

  .كۆپىنچىسىنىڭ ئهھۋالىغا ئوخشاش
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  دارۇل ئىسالمنىڭ تۈرلىرى

  

غۇن يهرده ئىلىم ئهھلىنىڭ كىتابلىرىدا دارۇل ئىسالمنىڭ تۈرلىرى ئۈچۈن نۇر
  :مىسال سۈپىتىده بۇالرنى بېرهلهيمىز . ئاالھىده ئىستىالھالر ئىشلىتىلگهن

ئىسيانكارالر ياكى خارىجىالر دارۇل ئىسالمنىڭ ھهر قانداق بىر  : دارۇل بهغي
« ىڭ زىتى بولسا بۇن. بۆلىكىده مۇستهقىل ھالدا ھۆكۈم تهدبىق قىلىدىغان يهردۇر

  .رنىڭ ئىمامىنىڭ ھۆكۈمى ئاستىدا بولغان يهردۇربۇ يهر مۇسۇلمانال. »دارۇل ئهدل 

يۈز . فۇجۇر كهڭرى تارقالغان رايون-دارۇل ئىسالمدا فىسقى : دارۇل فىسق
كىشىنى ئۆلتۈرگهن ئادهم بىلهن مۇناسىۋهتلىك ھهدىستىمۇ كهلگىنىدهك، ئىچىده الله 

. تهھهبتۇرتهئاالغا قارشى ئىشلهنگهن گۇناھالر كۆپ بولغان رايوننى تهرك قىلىش مۇس
ھهدىسته ئالىم كىشى ئۇنىڭغا، ئۇ يامان يهر دهپ ئاتىغان رايوندىن ئايرىلىپ سالىھ 
بىر جامائهت بار بولغان رايونغا بېرىشىنىڭ ۋه ئۇالر بىلهن بىرلىكته اللهقا ئىبادهت 

  .قىلىشىنىڭ ، قىلغان تهۋبىسىگه ياردهمچى بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن ئىدى

چۈنكى ئۇالر دارۇل .  بۇ دارۇل ئهھد ۋه دارۇل سۇلھ ئهمهس :دارۇ ئهھلىز زىممه
نهبى .دارۇ ئهھلىز زىممه  بولسا ئىسالم دىيارىدۇر. كۇفرىنىڭ تۈرىگه تهۋه 

 فهتخ قىلىنغاندىن بويىچهسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم دهۋرىده مۇسۇلمانالر 
  .كېيىنكى خهيبهرنىڭ ئهھۋالى مۇشۇنداق ئىدى

ڭ ئاالھىدىلىكى مۇھهممهد ئىبنۇل ھهسهننىڭ دارۇ ئهھلىز زىممىنى
قوشۇننىڭ قۇماندانى، دۈشمهن « : مۇنداق دهيدۇئۇ .ئىپادىلىگىنىدهكتۇر

شهھهرلىرىدىن بىرىنى قورۇشىغىنىدا بىر قىسىمى مۇسۇلمان بولغانلىقىنى 
» ئۆيىمىزدىن ئايرىلمايمىز« ئېيتىشىدۇ، بىر قىسىمى بولسا ئهھلىز زىممه بولۇپ 

ر مۇسۇلمانالر ، سىرتتىن كېلىدىغان ھۇجۇمالرغا قارشى ئۇرۇشتا ئۇالرنى ئهگه. دهيدۇ
دهستهكلهشكه ۋه ئىسالم ھۆكۈملىرى بىلهن ھۆكۈم قىلىش ئۈچۈن مۇسۇلمانالردىن 
 بىرقىسىمىنى ئۇ يهرده قالدۇرۇپ قويۇشقا كۈچى يېتىدىغان ئهھۋالدا بولسا ، ئهمىر

چۈنكى « : سىده مۇنداق دهيدۇ ئهس سهراھسى بۇنىڭ شهرھى».كېرهكبۇنى قىلىشى 
مۇسۇلمانالر . ئۇالرنىڭ دۆلىتىده مۇسۇلمانالرنىڭ قانۇنلىرىنى يۈرگۈزۈش مۇمكىندۇر

.  بولىدۇىتىهن ئۇ دۆلهت مۇسۇلمانالرنىڭ دۆلقانۇنلىرىنىڭ تهدبىق قىلىنىشى بىل
» .ئىمام ئۇ يهرنى دارۇل ئىسالم ، جهمئىيىتىنى بولسا ئهھلىز زىممه قىلىدۇ

  )2197-5/2196يهرۇل كهبىر ، ئهسسى( 
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  دۆلهتنىڭ خارهكتېرى ۋه ھۆكمىنىڭ ئۆزگىرىشى

  

بىر دۆلهتكه ئائىت بولغان خارهكتېر ، ھېچ ئۆزگهرمهيدىغان تۇراقلىق 
ئهكسىچه ئۇ يهرنى ئېلىكىده تۇتقان سىنىپقا ۋه . ئاالھىدىلىكلهردىن ئهمهس

 بىر دۆلهت خۇددى .يۈرگۈزۈلىۋاتقان قانۇنالرغا كۆره ئۆزگىرىشى مۇمكىندۇر
ده مهككىگه ئوخشاش بىر مهزگىل دارۇل كۇفرى ىئىسالمنىڭ دهسلهپكى مهزگىللىر

بولۇپ كېيىنچه دارۇل ئىسالم بولۇشى مۇمكىن بولغىنىدهك بهزىده ئهندهلۇس ۋه 
  .فهلهستىنگه ئوخشاش دارۇل ئىسالم بولۇپ كېيىنچه دارۇل كۇفرى بولۇشى مۇمكىن

بىر يهرنىڭ دارۇل كۇفرى ، « :  مۇنداق دهيدۇ شهيخۇلئىسالم ئىبنى تهيمىيه
دارۇل ئىسالم ، دارۇل ئىمان ، دارۇسسىلم ، دارۇل ھهرب ، دارۇ تائات ، دارۇ 
مهئسىيهت ، دارۇل مۇئمىمىن ، دارۇل فاسىقىن بولۇشى ئۆتكۈنچى باھاالشالردىن 

 ئۆتۈشى بىراۋنىڭ كۇفرىدىن ئىمانغا ۋه ئىلىمگه. بولۇپ ئىزچىللىقنى ئىپادىلىمهيدۇ
ياكى دهل ئهكسىچه بولۇشى مۇمكىن بولغىنىدهك ، دۆلهتمۇ بىر خارهكتېردىن يهنه 

  )27/45مهجمۇئۇل فهتهۋا ، ( » .بىرسىگه ئۆتهلهيدۇ

« ئىبنى ھاجهر ئهل مهككى ئهل ھهيتهمى ، شافىئي فىقھىسى ئاساسىدا يېزىلغان 
ىسالم كافىرالر ناملىق ئهسىرىده دارۇل ئ» تۇھفهتۇل مۇھتاج لىشهرھىل مىنھهج 

تهرىپىدىن ئىشغال قىلىنسا ۋه ئۇ يهرده ئۆزىنىڭ ھۆكۈملىرىنى تهدبىق قىلسىمۇ ئۇ 
بۇ ھهقته مۇنۇ ھهدىسنى . بولغانى قارىشىدا يهرنىڭ دارۇل كۇفرى بولمايدىغانلىق

» .ئىسالم ئۈستۈندۇر، ئۇنىڭغا ئۈستۈن كېلىدىغان يوقتۇر« : دهلىل كهلتۈرىدۇ 
بىر ئىسناد بىلهن ئهئز بىن ئهمردىن مهرفۇ ھالدا رىۋايهت داراقۇتنى ، ھهسهن ( 

. مۇئهللهق ھالدا رىۋايهت قىلغان» كىتابۇل جهنائىز « بۇخارىمۇ . قىلغان 
  )220- 3/218فهتھۇلبارى ، 

. زامانداشلىرىمىزدىن بهزىلىرىمۇ ئىبنى ھاجهرنىڭ بۇ قارىشىنى ئۆزلهشتۈرگهن
بولغان ) خاس ( مهخسۇس . رىدۇرھالبۇكى بۇنىڭ باتىل ئىكهنلىكى ئاپئاشكا

دهلىللهر ، دۆلهت ھهققىده بېرىلىدىغان ھۆكۈم ئىللىتىنىڭ ئۈستۈنلۈك ۋه ئۇ يهرده 
بۇ خاس دهلىللهر ، ئىبنى . گه ئاالقىداردۇركىكۈچكه ئىگه بولغان ھۆكۈملهر ئىكهنلى

 يهنى ئهۋزهل( ھاجهر كهلتۈرگهن دهلىللهردهك ئومۇمى دهلىللهرگه تهرجىھ قىلىنىدۇ
ئالىمالر خاس بولغان دهلىللهرنىڭ ، ئومۇمى بولغان دهلىللهرگه ) .  ت–كۆرۈلىدۇ 

  .تهرجىھ قىلىنىدىغانلىقى ھهققىده ئىجماغا كهلگهن

هككىنىڭ سۆزى توغرا بولسا ئىدى ، مۇسۇلمان بولغان مئهگهر ئىبنى ھاجهر ئهل 
غانلىقىنى بىر كىشى ھهتتا كۇفرىنى ئىشلىسىمۇ ، قايتا ھهرگىز كافىر بولمايدى

چۈنكى رهسۇلۇلالھ . ئهمما بۇ ، نهس ۋه ئىجماغا زىت كېلىدۇ. ئېيتىش جائىز بوالتتى



 تهۋھىد ۋه دهۋهت مۇنبىرى

 

www.jennetyoli.com 24 

كىم دىنىنى ئۆزگهرتسه ئۇنى « : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دهيدۇ 
  )بۇخارى( » .ئۆلتۈرۈڭالر

ئىبنى ھاجهرنىڭ قىلغىنىدهك ئومۇمى نهس بىلهن مهخسۇس نهسلهرگه قارشى 
. ۋه بۇ نهسكه ئوخشىغان ھۆكۈملهرنىڭ بېقىندۇرۇلىشى مۇۋاپىق ئهمهسچىقىلىشى 

دېگهن سۆزى دهلىللهر بىلهن » دارۇل ئىسالم دارۇل كۇفرىغا قايتمايدۇ « ئۇنىڭ 
ئۇنىڭ بۇ . توقۇنۇش بىلهن بىرلىكته كۆپچىلىك فۇقاھاالرنىڭ قارىشىغىمۇ خىالپ

ان ئىسپانىيه بۈگۈن دارۇل سۆزىنى توغرا دهپ قوبۇل قىلىدىغان بولساق، خىرىستىي
چۈنكى ئۇ يهر بۇنىڭدىن ئىلگىرى دارۇل ئىسالم ئىدى . ئىسالم سانىلىشى كېرهك

بۇ بولسا پۈتۈن مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسپانىيهدىكى ئىسالم دۆلىتىگه ). ئهندهلۇس( 
ھىجرهت قىلىشىنىڭ ۋه بۇنىڭلىق بىلهن ئۇ يهرده ئۆزلىرىگه تهدبىقلىنىدىغان كۇفرى 

 خاالپ قوبۇل قىلىشىنىڭ زۆرۈرلىكىنى ، ئىسپانىيهده تۇرىۋاتقانالرنىڭ ھۆكۈملىرىنى
باشقا يهرگه ھىجرهت قىلىشىنىڭ بولسا ھارام ئىكهنلىكى ئىپادىلهيدۇ ؛  چۈنكى 

ئۇنىڭدىن باشقا بۇ، مۇسۇلمانالرغا . دارۇل ئىسالمدىن ھىجرهت قىلىنمايدۇ
ىدۇ، چۈنكى ئۇالرغا كۆره ئۇ خىرىستىيان ئىسپانىيه بىلهن ئۇرۇش قىلىشنى ھارام قىل

ئهگهر كافىرالر ئىسپانىيهگه ھۇجۇم قىلىدىغان بولسا ھهر بىر . يهر دارۇل ئىسالمدۇر
مۇسۇلمانغا دارۇل ئىسالم بولغان ئىسپانىيهنى قوغداش ئۈچۈن تېگىشلىك بولغان 

ئىبنى ھاجهرنىڭ بۇ سۆزى تهقهززا قىلىدىغان يهنه . ئىشالرنى قىلىشى ۋاجىپ بولىدۇ
بۇ سۆزنىڭ ۋه ئاقىۋېتىنىڭ بۇزۇق . غۇن ئىشالرنى سانىشىمىز مۇمكىن نۇر

  .ئىكهنلىكى ئاپئاشكارا كۆرۈلىۋاتماقتا

 

 كافىرالرنىڭ دارۇل ئىسالمنى ئىشغال قىلىۋېلىشىنىڭ ئاقىۋهتلىرى

  :بۇ ئىشغال قىلىش ئىككى خىل 

بۇ، كافىرالرنىڭ دارۇل ئىسالمدا ئۈستۈنلۈكنى قولغان  : تولۇق ئىشغال
بىر دۆلهت ، ئىللهتنىڭ . لتۈرۈپ ، كۇفرى ھۆكۈملىرىنى تهدبىق قىلىشىدۇركه

بۇنىڭغا ئىنسانى قانۇنالر . ئهمهلىيلهشتۈرۈلۈشى سهۋهبلىك دارۇل كۇفرى بولىدۇ
بىلهن باشقۇرىلىۋاتقان مۇسۇلمانالرنىڭ دۆلىتىمۇ كىرىدىغان بولۇپ ، بۇ يهرلهرمۇ 

  .دۇردارۇل كۇفرى بولغان

ئىنسانى قانۇنالر بىلهن باشقۇرىلىۋاتقان « : نى ئىبراھىمدىن شهيخ مۇھهممهد ئىب
دهپ سورالغىنىدا مۇنداق جاۋاب »  مۇسۇلمان دۆلىتىدىن ھىجرهت قىلىش الزىممۇ ؟ 

. ئىنسانى قانۇنالر بىلهن باشقۇرىلىۋاتقان دۆلهت ئىسالم دۆلىتى ئهمهس « : بېرىدۇ 
 بىر دۆلهتته بۇتپهرهسلىك ، هتتهئهمهلىي. شۇڭا ئۇ يهردىن ھىجرهت قىلىش ۋاجىپتۇر 

ھېچقانداق ئىنكار قىلىش ۋه توسقۇنلۇق قىلىشقا ئۇچرىماستىن ئۈستۈنلۈككه ئىگه 
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ئۇنداقتا بىر يهرده كۇفرى يېيىلىپ ئۈستۈن .  ھىجرهت ۋاجىپ بولىدۇىمۇ بولغىنىد
فهتهۋا ۋه ( » .بولغان ۋهزىيهتكه كهلگهنده ئۇ يهر كۇفرى دۆلىتى بولغان بولىدۇ

  )6/188ئلۇش شهيخ مۇھهممهد بىن ئىبراھىم ئالۇششهيخ ، راسا

بۇ ، كافىرالر دارۇل ئىسالمنى قولغا كىرگۈزۈشكهن ھالهتته ئۇ  : يېرىم ئىشغال
يىلىنىڭ - 700ھىجرىيه . يهرده ئىسالم ھۆكۈملىرىنىڭ يۈرگۈزۈلىۋاتقان بولۇشىدۇر 

. ىسال قىالاليمىزئاخىرلىرىدا مۇڭغۇلالرنىڭ شامنى قولغا كىرگۈزۈشىنى بۇنىڭغا م
ئىسىملىك › ياساق ‹ ئۇ مهزگىلده مۇڭغۇلالر ئۆزلىرىنىڭ ئارىسىدا چىڭگىزخاننىڭ 

قانۇنىنى تهدبىق قىلغانلىقى ئۈچۈن ئالىمالرنىڭ ئۇالرنى كافىر دهپ ھۆكۈم 
قىلغانلىقىغا قارىماي ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز ئىچىده شهرىئهت بىلهن ھۆكۈم 

. ۆز ئورۇنلىرىدا قالدۇرغانلىقى تارىختا سابىتتۇرقىلىشلىرى ئۈچۈن قازىالرنى ئ
؛ مۇھهممهد ماھىر ھاماده، 232سىددىق ھهسهن خان، ئهل ئىبراس ، : قاراڭ ( 

  )ۋاسائىقۇل ھۇرۇبىسسالىبىييهتى ۋهل غازۋىل ماغۇلى 

شهرئى ھۆكۈملهر تهدبىقالنغان مۇددهتچه بىر دۆلهتنىڭ دارۇل كۇفرى 
. كۈنىمىزدىكى فهقىھلهردىنمۇ نهقىل قىلىنغانبولمايدىغانلىقىدهك كۆز قاراش 

توغرىسى شۇكى )  ۋه كېيىنكىسى 232سىددىق ھهسهن خان ، ئهل ئىبرا ، : قاراڭ ( 
كافىرالر ھهر قانداق بىر ئىسالم يۇرتىنى ئىشغال قىلغان ۋه ئىسالم ھۆكۈملىرى 

لىكمۇ  ئۇ يهرده يۈرگۈزۈلىۋاتقان بولسا ، بۇ مۇسۇلمانالرنىڭ كۈچى سهۋهبيهنىال
. بولدىمۇ ياكى كافىرالر ئىزىن بهرگهنلىكى ئۈچۈن بولدىمۇ بۇنى ئايرىش كېرهك

ئىسالم ھۆكۈملىرى مۇسۇلمانالرنىڭ كۈچى سهۋهبلىك يۈرگۈزۈلگهن ھالهتته قېلىپ 
بىز يۇقىرىدا كهلتۈرگهن، مۇڭغۇلالرنىڭ . قالغان بولسا ئۇ يهر دارۇل ئىسالم بولىدۇ

بۇ ئهھۋال . يدانغا كهلگهن ھادىسه بۇنىڭ مىسالىدۇرئىستىالسى ئهسناسىدا شامدا مه
، ئىسالم ھۆكۈملىرى ئهمهلدىن قالدۇرۇلغاندا مۇسۇلمانالر قوزغىلىپ كهتمىسۇن دهپ 
. ئىشغالچى كافىرالرنىڭ ئىككى يۈزلىمىلىك قىلغانلىقىدىن باشقا نهرسه ئهمهس 

ر ئىشغالغا ۋه كافىرالر بۇنداق بىر ئىككى يۈزلىمىلىكنى پهقهت تولۇق بولغان بى
شامدىكى ئهھۋالمۇ مۇشۇنداق . ئۈستۈنلۈككه كۈچ يهتكۈزهلمىگهن ۋهزىيهتته قىلىدۇ 

ئۇ مهزگىلده مۇڭغۇلالر بىلهن شام ۋه مىسىرلىقالر ئارىسىدا ئۇرۇش داۋام . ئىدى
شهيخۇلئىسالم ئىبنى . بهزىده ئۇالر بهزىده مۇسۇلمانالر غهلبه قىالتتى . قىلىۋاتاتتى

ھۆكۈمران كافىر بولسىمۇ .  ئۇرۇشالرنىڭ بهزىلىرىده بار ئىدى تهيمىييهمۇ بۇ
ئۈستۈنلۈككه توپتولۇق ئىگه بواللمىغانلىقى ۋه ئىسالم ھۆكۈملىرىنىڭ 
. تهدبىقلىنىشىنىڭ داۋاملىشىشى سهۋهبلىك دۆلهت دارۇل ئىسالم ھالىتىده قالدى

 ھېچقايسىنى ھهقىقهتهن مۇسۇلمان بىر ھۆكۈمران ، مۇرتهد بولغىنىدا ھۆكۈملهردىن
ھهر ئىككى ئهھۋالدا . ئۆزگهرتمىسه دۆلهت يهنىال دارۇل ئىسالم ھالىتىده قالىدۇ

مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇنى ۋهزىپىدىن ئېلىپ تاشالپ ئورنىغا مۇسۇلمان بىر ئىمامنى 
كافىر ھۆكۈمرانغا قارشى ) ئىشغالچى ياكى مۇرتهد بولسۇن ( تهيىن قىلىش ئۈچۈن 
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 ئۇنىڭ بىلهن جىھاد قىلىش فهرز ئهيندۇر ۋه بۇ چۈنكى. ئۇرۇش قىلىشى زۆرۈر
  .مۇداپىيه جىھادىدۇر

ئهمما كافىرالرنىڭ ئىشغال قىلىشى بىلهن بىلله دۆلهتته ئىسالم ھۆكۈملىرىنىڭ 
يۈرگۈزۈلىۋاتقان ھالدا قېلىپ قېلىشى مۇسۇلمانالرنىڭ كۈچى بىلهن ئهمهس بهلكى 

زىن بىلهن بولسا ، ئۇ يهر دارۇل غهلبه قىلغان كافىرالر تهرىپىدىن بېرىلگهن بىر ئى
چۈنكى ئۇالر بۇنى ئهمهلدىن قالدۇرماقچى بولۇشسا ئهمهلدىن . كۇفرى بولىدۇ

بۇ ئهھۋال ، ئىسپانىيهلىكلهر ئىشغالىنىڭ باشالنغۇچ مهزگىلىده . قالدۇرااليدۇ
: مۇھهممهد ئىبنى جافهر ئهل قهتتانى مۇنداق دهيدۇ . ئهندهلۇستا مهيدانغا كهلگهن 

انىيهلىكلهر كۆپلىگهن جهڭدىن ۋه چوڭ بىر قورۇشاشتىن كېيىن ئهندهلۇس ئىسپ« 
خهلقىنى ئاجىز ئورۇنغا چۈشۈرۈپ قويغاندا ئهندهلۇسلىقالر ئۇالرغا بهزى شهرتلهرنى 

بۇ شهرتلهرنىڭ . قوشۇپ ئۇالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىغا كىرىشنى قوبۇل قىلىشتى
بۇالرنىڭ ئارىسىدا بالىالرنىڭ ۋه .  گه يېقىن ئىكهنلىكى سۆزلهنگهن67 ياكى 55

ۋاقلىرىدا ، مۇلكىده -چوڭالرنىڭ جان ، ئائىله ۋه مال ئامانلىقى ، كىشىلهرنىڭ ئۆي
قېلىپ قېلىشى ، شهرىئهت باردىكىدهك تهدبىقلىنىشى ۋه ھېچكىمنىڭ ئۇالر 
توغرىسىدا بۇنىڭدىن باشقا بىر نهرسىلهر بىلهن ھۆكۈم قىلماسلىقى ، مهسجىدلهرنىڭ 

الله تهئاال ئۇالرغا قهھر قىلسۇن ، ...قىپلهرنىڭ باردىكىدهك قېلىپ قېلىشى بارۋه ۋه
ۋهزىيهتنىڭ ئۆزلىرىنىڭ پايدىسىغا بولۇۋاتقانلىقىنى ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇالرنىڭ 
زىممى كېلىشىمى ئاستىغا كىرگىنىنى ۋه ئۆزلىرىنىڭ مۇسۇلمانالرغا كۈچ 

دهسلهپته . ىنلىق قىلىشقا باشلىدى يهتكۈزهلهيدىغان بولغانلىقى كۆرۈشكىنىده خائ
مۇسۇلمانالر قوشقان بۇ شهرتلهرنى بىرمۇ بىر بۇزۇشقا باشلىدى ۋه بۇ ئهھۋال 

مۇسۇلمانالرنىڭ ئامانلىقى . شهرتلهرنىڭ ھهممىسى بۇزۇلغانغا قهدهر داۋامالشتى 
كېيىن ... غايهت بىر ئاجىزلىققا ۋه خارلىققا دۇچار بولۇشتى . تامامهن يوق بولدى 

ۈتۈن مۇسۇلمانالرنى خىرىستىيان بولۇشقا ۋه ئۇالرنىڭ دىنىغا كىرىپ ئىسالمنىڭ پ
نهسىھهتۇ ئهھلىل ( » .بهلگىلىرىنىڭ ھهممىسىنى بىراقال تهرك قىلىشقا زورالشتى

  )103-102ئىسالم ، 

باشالنغۇچ چاغالردا كافىرالرنىڭ ئىزنى بىلهن ، شهرىئهت ھۆكۈملىرى تهدبىق 
بۇ ، دۆلهتنىڭ دارۇل كۇفرى بولۇپ خارهكتېرلىنىشىنى ئهمما . قىلىنىۋاتاتتى 

خۇددى مۇسۇلمان ھۆكۈمراننىڭ زىممىلهرگه ، ئۆزلىرىنىڭ بهلگىسىنى . توسىمىدى 
تهدبىقلىشى ياكى بهزى ئهھۋالالردا راھىبلىرىدىن ھۆكۈم ئېلىشى ئۈچۈن ئىزىن 

  .بېرىشىنىڭ دۆلهتنىڭ دارۇل ئىسالم بولۇشىنى توسىمىغىنىغا ئوخشاش

  راقال ئىككى ئاالھىدىلىككه ئىگه بولغان دۆلهتبى

شهيخۇلئىسالم ئىبنى تهيمىيه رهھىمهھۇلالھ دۆلهتنىڭ يهنه ئۈچىنچى بىر تۈرى بار 
ئىسالم ۋه ( بۇ بولسا ئۆزىده ئىككى ئاالھىدىلىكنى بىراقال . دېگهن  قاراشقا ئىگه
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ھهربمۇ دارۇل ماردىن دارۇل « ئۇنىڭدىن . مۇجهسسهملهشتۈرگهن دۆلهتتۇر) كۇفرى 
ئىسالممۇ؟ ئۇ يهرده ياشاۋاتقان مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسالم دۆلىتىگه ھىجرهت قىلىشى 
زۆرۈرمۇ ياكى ئهمهسمۇ؟ ئهگهر ھىجرهت قىلىش ۋاجىپ بولسا ھىجرهت قىلماستىن 
دۈشمهنلهرگه جېنى ۋه مېلى بىلهن ياردهم قىلغان بۇ ۋهزىيهتته گۇناھكار بوالمدۇ ؟  

نىفاق بىلهن ئهيىبلىگهن ۋه ھاقارهت قىلغان كىشى گۇناھكار مۇشۇنداق بىرهيلهننى 
« : دېگهندهك سوئالالر سورالغىنىدا مۇنداق جاۋاب بهرگهن » بوالمدۇ بولمامدۇ؟ 

مهيلى . ماردىنده ياكى باشقا يهرلهردىكى مۇسۇلمانالرنىڭ قانلىرى ۋه ماللىرى ھارام 
 شهرىئىتىدىن چىقىپ ماردىن خهلقى بولسۇن مهيلى باشقىالر بولسۇن ئىسالم

ئۇ يهرده ياشىغان بىرى ئهگهر دىنىنى ئادا . كهتكۈچىلهرگه ياردهم بېرىشمۇ ھارامدۇر
بۇنداق بىر . قىلىشتىن ئاجىز بولسا ئۇنىڭغا ھىجرهت قىلىش ۋاجىپ بولىدۇ

. ئاجىزلىق مهۋجۈت بولمىسا ھىجرهت قىلىش ۋاجىپ ئهمهس مۇستهھهپتۇر
جانلىرى ياكى ماللىرى بىلهن ياردهم قىلىشى مۇسۇلمانالرنىڭ ، دۈشمهنلىرىگه 

يا قېچىش ئارقىلىق ، يا تهۋرىيه قىلىش ئارقىلىق ياكى ئالداش ئارقىلىق ؛ . ھارام 
. قايسى يول بىلهن بولسا بولسۇن ، بۇنىڭدىن ساقلىنىش ئۇالرنىڭ ئۈستىگه ۋاجىپ 

ىجرهت ئهگهر بۇنىڭدىن ساقلىنىشى پهقهت ھىجرهت قىلىش بىلهن مۇمكىن بولسا ھ
  .قىلىشى پهرز بولىدۇ 

بۇ كىشىلهرنىڭ ئومۇمىسىغا ھاقارهت قىلىش ۋه نىفاق بىلهن ئهيىبلهش ھاالل 
 بىلهن بۇ سۈپهتلهرگه لىبۇ پهقهت قۇرئان ۋه سۈننهتته كۆرسىتىلگهن شهك. بولمايدۇ 

ماردىنلىقالر ياكى باشقىالر بولسۇن ، ھهركىم ئۈچۈن . ئىگه بولغانالر ئۈچۈن جائىزدۇر
  .قائىده كۈچكه ئىگهبۇ 

دارۇل ھهرب ياكى دارۇل ئىسالم بولۇشىغا كهلگهنده ، ئۇ يهر بۇ ئىككى 
بۇ مۇنداق ئىككى ). دارۇل مۇرهققهبه ( خارهكتېرنى مۇجهسسهملىگهن بىر دۆلهتتۇر 

بۇ يهر نه قوشۇنى مۇسۇلمان بولغانلىقىنى ئۈچۈن ئىسالم : مهنىنى ئىپادىلهيدۇ 
ىر دارۇل ئىسالم ۋهزىيىتىده بولسۇن ، نه خهلقى كافىر ھۆكۈملىرى تهدبىقالنغان ب

ئۇ يهرده . ئهكسىچه ئۈچىنچى بىر تۈردۇر. بولغان دارۇل ھهرب ۋهزىيىتىده بولسۇن
مۇسۇلمانالرغا اليىقىدا مۇئامىله قىلىنىدۇ ، ئىسالم شهرىئىتىدىن چىققانالر بىلهن 

  )241- 28/240هۋا ، مهجمۇئۇل فهت( » . بولسا ھهقلىق رهۋىشته ئۇرۇش قىلىنىدۇ

ماردىن بۈگۈن تۈركىيهنىڭ شهرقى جهنۇبىدا سۈرىيه چىگراسىغا يېقىن بىر يهرگه 
  .توغرا كېلىدۇ

ماردىننى كافىرالر : سوئالدىن ۋه جاۋابىدىن مۇنداق خۇالسه چىقىدۇ 
ئۇ يهرده نه ئىسالم . ئىشغال قىلىۋالغان ) مۇسۇلمانالرنىڭ دۈشمهنلىرى ( 

خهلقى بولسا كافىر ۋه . ۇن ۋه نه قوشۇنى مۇسۇلمان بولسۇنھۆكۈملىرى تهدبىقالنس
دارۇل ھهرب . بۇ يهرنىڭ دارۇل ھهرب ئىكهنلىكى شۈبھىسىز . مۇسۇلمان ئارىالش 
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بولۇشى ئۈچۈن شهيخۇلئىسالمنىڭ ئېيتقىنىدهك خهلقىنىڭ كافىر بولۇشى شهرت 
 قىلىۋېتىپ ، بىر دۆلهت ھهققىده بېرىلىدىغان ھۆكۈمنىڭ ئىللىتىنى بايان. ئهمهس 

شهيخۇلئىسالمنىڭ . خهلقنىڭ دىنىنىڭ ئۆلچهم بولمايدىغانلىقىنى كۆرسهتكهن ئىدۇق 
دۆلهتلهرگه يهنه ئۈچىنچى بىر تۈرنى قوشۇشى ، ئۆزىدىن ئىلگىرى ئالىمالرنىڭ ، 
دۆلهتلهرنىڭ ئىككى قىسىم ئىكهنلىكى توغرىسىدىكى ئىجمالىرى بىلهن 

ق ئالىمالر ئۇنىڭ دۆلهتلهرنىڭ ئۈچىنچى بىر بۇ سهۋهپتىن نهجدلى. چىرىتىلمهكته 
كۇفرى قانۇنلىرى ( « : تۈرى بار دېگهن سۆزىگه ئېتىراز بىلدۈرۈپ مۇنداق دېگهن 

  ».ھۆكۈم قىلىنغان بىر دۆلهت دارۇل كۇفرىدۇر ) بىلهن 

بۇ يهرده دېققهتنى تارتماقچى بولغان نۇقتىمىز دۆلهتلهرنىڭ ئىككى تۈرلۈك 
بىرال ۋاقىتتا ئىككى . چى بىر خىل دۆلهت تۈرىنىڭ يوقلۇقىدۇربولىدىغانلىقى ، ئۈچىن

ئاالھىدىلىككه ئىگه بولۇش ، دۆلهت خهلقىنىڭ ئهھۋالىغا قىياسهن بىر تۈرلۈك 
ھهر قانداق كىشىگه ئۇنىڭغا . باھاالش بولۇشى مۇمكىن ، ئهمما ھۆكۈم بواللمايدۇ

مۇسۇلماننىڭ مهيلى . تېگىشلىك بولغان مۇئامىلىنى قىلىش ھهققىده ئىختىالپ يوق 
ئهمما بۇ پهرقلىق . قهيهرده بولسا بولسۇن قېنى ۋه مېلى ئامانلىق ئىچىده بولىدۇ

ئىبنىڭ تهيمىيه ئۆزى ، . مۇئامىلىلهر دۆلهتنى ئۈچىنچى بىر تۈرگه تهۋه قىلمايدۇ
فاتىمىالر دهپ خاتىرلهنگهن  ئۇبهيدىلهرنىڭ ئىشغالىيهت مهزگىللىرىده ، ئۇالرنىڭ 

مۇرتهد بولغانلىقى سهۋهبلىك مىسىرنىڭ دارۇل رىدده ئىكهنلىكىنى نهقىل زىندىق ۋه 
ھالبۇكى مىسىردا ئۇالرنىڭ ئىككى يۈز ) 13/178مهجمۇئۇل فهتهۋا ، . ( قىلغان 

سهكسهن يىلغىچه داۋام قىلغان ھۆكۈمرانلىقى جهريانىدا شهرىئهت ئهھكامى 
ۋه مىسىر خهلقىنىڭ ) 12/267ئهل بىدايه ۋهننىھايه ، ( يۈرگۈزۈلگهن ھالهتته ئىدى 

ئهمما ئۇبهيدىلهرنىڭ تولۇق ئىشغال . كۆپچىلىكىنى مۇسۇلمانالر تهشكىل قىالتتى
قىلىشى سهۋهبى بىلهن دۆلهت دارۇل رىدده بولغان ئىدى ۋه ئۇ يهرده شهرىئهت بىلهن 

  . بۇنىڭغا بىرهر تهسىرى بولمىغان ئىدىبهرگهنلىكىنىڭھۆكۈم قىلىنىشىغا ئىزىن 

« : الم مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلۋهھھاب رهھىمهھۇلالھ مۇنداق دهيدۇ شهيخۇلئىس
مۇسۇلمان ئىكهنلىكىنى دهۋا قىلغان ھالهتته ، ئالىمالر كافىرغا چىقارغان، ئۇالرنىڭ 
رىددهتلىرىگه ۋه ئۆلتۈرۈلۈشىگه پهتىۋا بهرگهن كىشىلهرنى ساناشقا باشلىساق سۆز 

هرده يۈز بهرگهن ۋهقهلهردىن بىرى بولسا ئهمما كېيىنكى دهۋرل. بهك ئۇزىراپ كېتىدۇ 
. ، مىسىر پادىشاھلىرى بولغان بهنى ئۇبهيد ۋه تهرهپدارلىرى بىلهن ئاالقىدار ۋهقهدۇر

جۈمه ۋه جامائهت نامازلىرىنى . ئۇالر ئهھلى بهيتتىن ئىكهنلىكىنى دهۋا قىلىشاتتى
 ئۇالرنىڭ كافىر ،لىمالرئهمما ئا. داۋام قىالتتى ، قازىالر ۋه مۇفتىالر تهيىن قىلىناتتى 

ۋه مۇرتهد ئىكهنلىكى ، ئۇالر بىلهن ئۇرۇش قىلىش كېرهكلىكى خۇسۇسىدا، ئهينى 
 ىتىنىڭۋاقىتتا خهلقى سهسكىنىش ئاستىدا ۋه ئۇالرغا نهپرهتلىنىۋاتقان بولسىمۇ ، دۆل

دارۇل ھهرب ئىكهنلىكى ۋه بۇ سهۋهبلىك ئۇالر قارشى ئۇرۇش قىلىنىدىغانلىقى 
   )220ئهرراسائىلۇش شهخسىييه ، ( » . ماغا كهلگهنتوغرىلىق ئىج
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ئهگهر مىسىر، ئۇبهيدىلهرنىڭ دهۋرىده ئۇالرنىڭ شهرئى قازىالرنى تهيىن 
قىلغانلىقىغا قارىماي دارۇل ھهرب ۋه دارۇل رىدده بولسا ، بىز يۇقىرىدا 

چۈنكى ئۇ يهرده .  چۈشهندۈرگهن ماردىننىڭ ئهھۋالى بۇنىڭدىن تېخىمۇ ياماندۇر
ئىلگىرىمۇ كۆرسىتىپ ئۆتكىنىمىزدهك . الم ئهھكامى يۈرگۈزۈلىۋاتقان ئهمهس ئىس

لىكلهرگه كۆره ئۇ يهر دارۇل ىئىبنى تهيمىيهنىڭ پهتىۋاسىدىن چىقىرىلغان ئاالھىد
  .ئهڭ توغرىسىنى الله تهئاال بىلىدۇ. ھهربتۇر 

  

  دۆلهتلهرنىڭ پهرقلىق بولۇشىدىن مهيدانغا كهلگهن ھۆكۈملهر

 ززا قىلغان شهرئى ھۆكۈملهر بىزئارىسىدىكى ئوخشىماسلىقالر تهقهدۆلهتلهرنىڭ 
. بۇ ھهقتىكى تهتقىقاتنىڭ بىر خۇالسىسى سۈپىتىده  ئېرىشكهن پاكىتالردىن ئىبارهت 

بۇ . ھۆكۈملىرىدۇر» جىھاد « ۋه » ھىجرهت « بۇالردىن ئهڭ مۇھىم ئىككىسى 
  :ھۆكۈملهردىن بهزىلىرىنى مۇنداق تهرتىپكه تىزااليمىز 

  بىرىنچىسى

ئىمكان تېپىلغاندا دارۇل كۇفرىدىن دارۇل ئىسالمغا ھىجرهت قىلىشنىڭ 
  ۋاجىپلىقى

مۇسۇلمانالر ھهبهشىستانغا ھىجرهت قىلغان ئىسالمنىڭ دهسلهپكى مهزگىلدىكىگه 
ۋه بۈگۈنكى كۈنىمىزدىكىگه ئوخشاش زېمىندا دارۇل ئىسالم مهۋجۈت بولمىسا ، 

ت قىلىنىدۇكى ئۇ يهر فىتنه ئاز بولغان دارۇل ئىشهنچىلىك بىرهر دۆلهتكه ھىجره
  .كۇفرىدۇر

  :ھىجرهتنىڭ ۋاجىپ بولۇشى بهزى ھۆكۈملهرنى مهيدانغا كهلتۈرىدۇ يهنى 

دارۇل كۇفرىدىن ھىجرهت قىلىۋاتقان بىر ئايالنىڭ ، مهيلى ئىلگىرى كافىر ) ئا
 ئۇالردىن بولۇپ مۇسۇلمان بولغان بولسۇن ، مهيى كافىرالرنىڭ قولىدا ئهسىر بولۇپ

قۇتۇلغان بىر مۇسۇلمان بولسۇن ، سهپهر قىلىشى ئۈچۈن مهھرىمى بولۇشىنىڭ 
ئهگهر مهھرهم تېپىشى قېيىن بولسا مهھرهمسىز ھالدا . ۋاجىپلىقى كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ

چۈنكى كافىرالرنىڭ ئارىسىدا قېلىپ . دارۇل كۇفرىدىن سهپهرگه چىقااليدۇ
ئىككى . پهرگه چىققاندىكى زهرهردىن چوڭدۇرقالغاندىكى زهرهر مهھرهمسىز ھالدا سه

ئهل مۇغنى . ( زهرهردىن چوڭ بولغاننى قوغالش ئۈچۈن كىچىكىگه چىدىلىدۇ
   )4/76 ۋه 2/568 ؛ فهتھۇلبارى ، 10/527 ۋه 3/192مهئاششهرھىل كهبىر ، 

دارۇل ھهربته ئىلگىرى كافىر بولۇپ كېيىن مۇسۇلمان بولغان ، ئهمما ) ب
هتته قالغان مۇھاجىره ئايالنىڭ ئىددىتى بىلهن مۇناسىۋهتلىك يولدىشى كافىر ھال

بۇ ئهھۋالدىكى بىر ئايالنىڭ ئىددىتى ، بىر ھهيز . ھۆكۈممۇ بۇالرنىڭ ئىچىده 
بۇنىڭ . بۇ مۇددهتتىن كېيىن بىر مۇسۇلمان بىلهن نىكاھلىنااليدۇ. مۇددىتىدۇر 



 تهۋھىد ۋه دهۋهت مۇنبىرى

 

www.jennetyoli.com 30 

ئايال دارۇل ھهربتىن بىر « : دهلىلى ئىبنى ئابباس رىۋايهت قىلغان بۇ ھهدىستۇر
ھىجرهت قىلغىنىدا ھهيزىدار بولۇپ پاكالنغانغا قهدهر ئۇنىڭغا توي قىلىش تهكلىپ 

نىكاھلىنىشتىن . پاكالنغىنىدىن كېيىن ئۇنىڭغا نىكاھ ھاالل بولىدۇ . قىلىنالمايدۇ 
بۇ الله ) بۇخارى ( » .بۇرۇن ئېرىمۇ ھىجرهت قىلغان بولغان ئېرىگه قايتۇرۇلىدۇ

  : مۇنۇ سۆزىنى ئوچۇقاليدۇ تهئاالنىڭ

ئۇالرنى ، سىلهرگه مۇئمىن ئايالالر ھىجرهت قىلىپ كهلسه! « ئى مۇئمىنلهر
سىنىغاندىن (ئهگهر ئۇالرنى ، ئوبدان بىلىدۇالله ئۇالرنىڭ ئىمانىنى ، سىناپ كۆرۈڭالر
، ئۇالرنى كافىرالرغا قايتۇرۇپ بهرمهڭالر، مۇئمىنه دهپ تونۇساڭالر) كېيىن ھهقىقىي
كافىر ئهرلىرىنىڭ ، كافىرالرمۇ ئۇالرغا ھاالل ئهمهس، ا ھاالل ئهمهسئۇالر كافىرالرغ

ئۇالرنىڭ مهھرىلىرىنى بېرىپ ، ئۇالرغا بهرگهن مهھرىنى قايتۇرۇپ بېرىڭالر
كافىر ئايالالرنى ئهمرىڭالردا ، نىكاھىڭالرغا ئالساڭالر سىلهرگه ھېچ گۇناھ بولمايدۇ

ھىجرهت (فىرالرمۇ كا، ئۇالرغا بهرگهن مهھرىڭالرنى تهلهپ قىلىڭالر، ساقلىماڭالر
نىڭ ، اللهمهھرىلىرىنى تهلهپ قىلسۇن) قىلىپ كهلگهن مۇئمىن ئاياللىرىغا بهرگهن

، ھهممىنى بىلگۈچىدۇر، الله ئاراڭالردا ھۆكۈم چىقىرىدۇالله . ھۆكمى ئهنه شۇ
ئىبنۇل قهييىم ، :  ؛ قاراڭ 10: مۇمتهھىنه ( » .ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر

   )365 ۋه 1/39 ئهھكامۇ ئهھلىز زىممه ،

كافىرالرنىڭ قۇللىرىدىن مۇسۇلمان بولۇپ ھىجرهت قىلغانالر ھۆر بولىدۇ ۋه ) س
بۇ بىز يۇقىرىدا . ھهرب ئهھلىنىڭ ماللىرىدىن يېنىغا ئېلىۋالغانلىرى ئۆزىنىڭ بولىدۇ

بىر قۇل ياكى جارىيه ئۇالرنىڭ « : زىكىر قىلغان ئىبنى ئابباس ھهدىسىده كېلىدۇ 
مۇھاجىرالر ئۈچۈن . لىپ ھىجرهت قىلسا ، ئۇالر ھۆر سانىلىدۇ ئارىسىدىن ئايرى

بۇنىڭ مىسالى ، » .كۈچكه ئىگه بولغان نهرسه ، ئۇالر ئۈچۈنمۇ كۈچكه ئىگىدۇر
ھۈنهين ئۇرۇشىدىن كېيىن نهبى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  مۇھاسىرىگه ئالغان 

 ئىسىملىك ساھابىنىڭ پهيتته تائىف قهلئهسىدىن ئهبۇ بهكهره نهفى ئىبنۇل ھارىس
ۋاستىسى بىلهن ) بهكهره ( ئهبۇ بهكهره قهلئهدىن بىر چىغرىقنىڭ .  قېچىشىدۇر 

ئۇنىڭ ھېكايىسى . بۇ سهۋهبتىن ئۇنىڭغا بۇ ئىسىم بېرىلدى . قاچقان ئىدى 
 .بۇخارىده ، تائىف ئۇرۇشىنى بايان قىلغان بۆلۈمده كېلىدۇ

دارۇل ھهربكه بېرىشى ۋه ئۇ يهرده  بىر مۇسۇلماننىڭ زۆرۈرىيهتنىڭ سىرتىدا) د
چۈنكى ئۇ يهرده . تۇرۇپ قېلىشىنىڭ ھارام بولۇشىمۇ بۇ ھۆكۈملهرنىڭ ئارىسىدا بار 

بىر مۇسۇلمان . ۋاجىپ بولىدۇ قىلىش تۇرىۋاتقان مۇسۇلمان بولغان كىشىگه ھىجرهت 
له ال. ئۇ يهرگه پهقهت تىجارهت ۋه داۋالىنىشتهك زۆرۈرى ئىشالر ئۈچۈن بارااليدۇ 

الله نىڭ زېمىنى « تهئاال كافىرالرنىڭ ئارىسىدا ئولتۇراقالشقان كىشىلهر ھهققىده 
  .دېمهكته » كهڭرى ئهمهسمىدى ؟
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كافىرالر ئارىسىدا ئولتۇراقلىشىش ، دىندا فىتنىگه سهۋهب بولىدىغان ئىشالرنىڭ 
 كۇفرى يۇرتىغا بېرىشقا مهجبۇر بولۇپ قالغان كىشىنىڭ ئۇ. ئهڭ مۇھىملىرىدىندۇر

يهرده قېلىشقا نىيهت قىلماسلىقى ۋه ئىمكان تاپقىنىدا ئۇ يهرنى تهرك قىلىشنى 
بۈگۈن زۆرۈرىيهت بولماي تۇرۇپ ، دۇنيا . داۋاملىق نىيهت قىلىشى زۆرۈر 

سهرمايىسىنى كۆپهيتىش ئۈچۈن ياۋرۇپا ، ئامرىكىدهك ئهسلى كۇفرى دۆلهتلهرگه 
ىرى ياكى ئىسالم دۆلهتلىرى دهپ ئهرهب دۆلهتل.  بېرىش باالسى كهڭرى تارقالغان 

ئىسىم قويۇلغان رىددهت دۆلهتلىرىده مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىدا ياشاش ، ئهسلى 
ئىككىلىسى دارۇل كۇفرى بولغان بولسىمۇ . كۇفرى دۆلهتلهرده ياشاشتىن ياخشى 

  .يامانلىقنىڭ بهزىسى بهزىسىدىن يهڭگىلدۇر

ۈملهرنىڭ ئىش بېشىدا تۇرۇشىدىكى مۇسۇلمانالر ياشاۋاتقان دۆلهتلهرده الئىق تۈز
ئهڭ مۇھىم سهۋهبلىرىدىن بىرى ؛ غهرب دۆلهتلىرىده تهربىيه كۆرگهن ۋه ئۇالرنىڭ 
مىزاجىنى ئالغان كىشىلهرنىڭ سىياسهت ، ئىقتىساد ، مائارىپ ۋه مېديا بىلهن 

  .ئاالقىدار مۇھىم ئورۇنالردا ئولتۇرغانلىقىدۇر

الىقىغا كىرىش توغرىلىق مۇسۇلمانالردىن ئهسلى كۇفرى بولغان دۆلهتلهرنىڭ پۇقر
مۇئهييهن شهرتلهر ئورۇندالغىنىدا ئۇالرنىڭ دۆلىتىده « : مۇنداق بىر سوئال كهلدى 

ئهگهر  . تۇغۇلىدۇئولتۇراقالشقان بىر مۇسۇلمان ئۈچۈن پۇقرالىق تهلهپ قىلىش ھهققى 
غا بۇ كىشىگه ، مهزكۇر دۆلهت بىلهن دوست بولىدىغانلىقىغا ، قانۇنلىرى

بېقىنىدىغانلىقىغا ، ئۇنى قوغدايدىغانلىقىغا ۋه زىيان سالمايدىغانلىقىغا دائىر 
  »قهسهم قىلمىغان مۇددهتچه پۇقرالىق بېرىلمىسه ئهھۋال قانداق بولىدۇ ؟ 

كىم .  بۇ رهۋىشته قهسهم قىلىش ئاپئاشكارا كۇفرىدۇر : جاۋاب مۇنداق 
كى بۇ قهسهم ئارقىلىق ئۆزى خاالپ چۈن.  يىرگهنمهستىن بۇنى ئېيتسا كافىر بولىدۇ 

تۇرۇپ تاغۇتتىن ھۆكۈم ئېلىشقا باغلىق قالىدىغانلىقىغا دائىر ۋهده بېرىلگهن 
بۇ ئهھۋال رىددهت . بۇ يهردىكى تاغۇت بولسا ، كافىرالرنىڭ ھوقۇقىدۇر . بولىدۇ 

دۆلهتلىرىدىكى كىشىگه مهجبۇرى ھالدا كۇفرى قانۇنلىرىنىڭ تهدبىق قىلىنىش 
ئهمهلىيهتته پۇقرالىققا ئېرىشكهندىن كېيىن . بىلهن ئوخشاش ئهمهس ئهھۋالى 

ئۆزىنىڭ ياكى پهرزهنتلىرىنىڭ كافىرالرنىڭ قوشۇنىدا خىزمهت قىلىش ۋه ئۇرۇشلىرىدا 
ئۇالرغا قوشۇلۇش مهجبۇرىيىتى بار بولۇپ بۇمۇ كۇفرىغا چۈشۈرگۈچى بىر ئهمهلدىن 

  :الله تهئاال مۇنداق دهيدۇ . لىشتۇر ئىبارهت ؛ چۈنكى ئۇ تاغۇتنىڭ يولىدا ئۇرۇش قى

   )76: نىسا ( » ...كافىرالر تاغۇتنىڭ يولىدا ئۇرۇش قىلىدۇ« 

بىر كىشى بۇ ھۆكۈمنى بىلگهن « : سوئال سورىغان كىشى كېيىن مۇنداق دېدى 
مهن قهسهم بهرگهن جهرياندا بهش مىنۇت كافىر بولۇپ كېيىن تۆۋبه ‹ ھالهتته ، 
  »سا ،ئۇ چاغدا ئهھۋال قانداق بولىدۇ ؟ دهيدىغان بول› قىلىمهن 
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ئهگهر قهسهم ئهسناسىدا كافىر بولىمهن دېسه ، قهسهم قىلمىغان بولسىمۇ ئۇ بۇ 
چۈنكى ئالىمالر كېيىنكى بىر ۋاقىت ئۈچۈن كۇفرىغا . سۆزى بىلهن كۇفرىغا كىرىدۇ 

ىالپ نىيهت قىلغان بىر كىشىنىڭ شۇ پهيتتىال كۇفرىغا كىرىدىغانلىقى ھهققىده ئىخت
  .قىلىشمىغان 

ئۇنىڭدىن باشقا بۇ كىشى ، تهۋبه قىلغانغا قهدهر ياشايدىغانلىقىنى نهدىن 
بىلهلهيدۇ ؟ ئۆلىشى ياكى ئۇ پهيتته ئهقلىنى يوقىتىپ تهۋبه قىلىش پۇرسىتىدىن 

  :الله تهئاال مۇنداق دهيدۇ . مهھرۇم قىلىشى مۇمكىندۇر

مىكىر الله .  بهربات قىلدى ئۇالرنىڭ مىكرىنى، الله « ئۇالر مىكىر ئىشلهتتى 
   )54: ئالئىمران ( » .قىلغۇچىالرنىڭ جازاسىنى ئوبدان بهرگۈچىدۇر

نىڭ ئۆزلىرىنى يهرگه الله مىكىر ئىشلىتىپ يامان ئىش قىلغانالر -« ھىيله
» ؟رقمامدۇويۇتقۇزۇۋىتىشدىن ياكى ئۆزلىرىگه ئويلىمىغان يهردىن ئازاب كېلىشدىن ق

   )45: نهھل ( 

شهيخ . قهسهم قىلىشقا باغلىق بولغان بىر پۇقرالىق جائىز ئهمهس بۇ رهۋىشته 
ئۇالرنىڭ ھۆكۈم قىلىشى ۋه بېسىمى « : ھامهد بىن ئهتىق ئهننهجدى مۇنداق دهيدۇ 

ئاستىدا بولماستىن  باشلىقلىققا بولغان ھېرىسمهنلىك ، مالغا بولغان ھېرىسمهنلىك 
دانغا كېلىشى مۇمكىن بولىدىغان ياكى ۋهتهن ۋه ئائىلىگه بېرىلىش ياكى كېيىن مهي

بىرهر ئىشتىن قورقۇش سهۋهبىدىن باتىنهن مۇخالىپهتچىلىك قىلىش بىلهن بىرلىكته 
. راى بولۇش بىلهن كىشى مۇرتهد بولىدۇ ) يهنى كافىرالرغا ( زاھىرهن ئۇالرغا 

بۇ . ئىچىده بۇ ئهھۋالدىن سىقىلغان بولۇشى ئۇنىڭغا بىرهر مهنپهئهت بهرمهيدۇ 
  :لله تهئاال ئۇالر ھهققىده مۇنداق دېگهن كىشىلهردۇر كىشى ا

ئۇالرنىڭ دۇنيا تىرىكچىلىكىنى ئاخىرهتتىن ئارتۇق ) يهنى ئازاب(«بۇ 
» .نىڭ كافىر قهۋمىنى ھىدايهت قىلمايدىغانلىقى ئۈچۈندۇراللهكۆرگهنلىكىلىرى ۋه 

   )107: نهھل ( 

ىلهن كافىرالرنىڭ ئالىمالرنىڭ كۆپچىلىكى ، مۇباھ بولغان بىر سهۋهب ب) ئى
ئهمما . دۆلىتىگه سهپهر قىلغان كىشىنىڭ ، ئۇ دۆلهتته توي قىلىشىنى يامان كۆرگهن 

زىنا قىلىپ سېلىشتىن قورقسا  ، مۇمكىن بولغان تهقدىرده مۇسۇلمان بىر ئايال 
بىلهن ، بولمىسا ئهھلى كىتاپتىن بىر ئايال بىلهن توي قىلىدۇ ۋه ھهر ئهھۋالدا 

افىرالرنىڭ دىنى ئاساسىدا يىتىشىش ۋه ئۇالرنىڭ ئهخالقى بىلهن پهرزهنتى بولۇپ ك
: قاراڭ . ( ئهخالقلىنىش قورقۇنچىسى بارلىقى ئۈچۈن ، باال بولۇشىنى توسۇيدۇ 

 ۋه 5/1838 ؛ ئهسسىيهرۇل كهبىر ، 10/512ئهلمۇغنى مهئاششهرھىل كهبىر ، 
  )2/431ئهھكامۇ ئهھلىز زىممه ، 
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ئاللىقالرمۇ ې بېرىۋاتقان رزلدۇرغان ئىشقا يۈسهلهف ۋه فۇقۇھاالر ھهزهر قى
كافىرالرنىڭ قانۇنلىرى ئايالالرغا ۋه بالىالرغا ، ئىسالمى . گۇۋاھلىق بېرىۋاتماقتا 

مۇسۇلمان بولغان جۆره .  بىر ئهركىنلىكنى بهرگهنچهكلهيدىغانى نيوسۇندا يىتىشىش
نىدا ئايرىپ قويۇش دۆلهتنى تهرك قىلماقچى بولغىنىدا ، ئايالغا پهرزهنتلىرىنى يې

  .ھهققى بېرىلگهن 

رىكىدا خىرىستىيان بىر ئايال بىلهن ئۆيلهنگهن ، ئۈچ پهرزهنتى بولغان ىئام
بۇ شهخىس ئۆلدى ۋه خىرىستىيان .  مۇسۇلمان بىر شهخىسنىڭ ۋهقهسىنى بىلىمهن 

رىكىنىڭ ىبۇ كىشىنىڭ ئائىلىسى ئام.  ئايالى پهرزهنتلىرىنى خىرىستىيانالشتۇردى 
  .دا بولغانلىقى ئۈچۈن بالىالرنى قۇتقۇزۇشقا قادىر بواللمىدى سىرتى

  ئىككىنچىسى

دۆلهتلهرنىڭ پهرقلىق بولۇشىدىن مهيدانغا كهلگهن ھۆكۈملهردىن بهزىلىرى 
  :مۇنداق 

   .كافىرالر بىلهن ئۇالرنىڭ دۆلهتلىرىده ئۇرۇش قىلىشنىڭ ۋاجىپلىقى ) ئا

  :الله تهئاال مۇنداق دهيدۇ . ردىدۇ) ھۇجۇم جىھادى ( » جىھادۇت تالهپ « بۇ 

سىلهر ئۆزهڭالرغا يېقىن جايدىكى كافىرالر بىلهن ئۇرۇش ! « ئى مۇئمىنلهر 
ئالدى بىلهن ئهتراپىڭالردىكى ، يهنى سىلهرگه خهتهر بولماسلىقى ئۈچۈن(قىلىڭالر 

   )123: تهۋبه ( » )...كۇففارالرنى ئۇجۇقتۇرۇڭالر

ئىمامى ئهڭ ئاز بولغاندا يىلدا بىر مۇسۇلمانالرنىڭ « : ئالىمالر مۇنداق دهيدۇ 
ئهلمۇغنى : قاراڭ ( » .قېتىم كافىرالرنىڭ دۆلىتىگه ھۇجۇم قىلىشى كېرهك

  )368-10/367مهئاششهرھىل كهبىر ، 

  :بۇ سان مۇنۇ ئايهتتىن چىقىۋاتماقتا 

« ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ھهر يىلى بىر قىتىم ياكى ئىككى قىتىم سىنىلىدىغانلىقىنى 
ئىبرهتمۇ ). يهنى نىفاقتىن قايتمايدۇ(ن ئۇالر تهۋبه قىلمايدۇ ئاندى؟ بىلمهمدۇ
   )126: تهۋبه ( » .ئالمايدۇ

ئهھۋالى بىلىنمىگهن كىشىنىڭ ئهھۋالىنىڭ سۈرۈشتۈرۈلىشى مۇمكىن ) ب
) » ئىستىسھابۇد دار« ( قىلىشبولمىغاندا ، دۆلهتنىڭ ھۆكۈمىگه كۆره ھۆكۈم 

  .بۇالرنىڭ ئارىسىدا بار 

اندا سۈرۈشتۈرۈشنىڭ زۆرۈرلىكى ، دارۇل كۇفرىدىكى باش گۆش سېتىۋالغ) س
تارتقۇچى مۇرتهدنىڭ ئىستىتابه قىلىنماستىن ئۆلتۈرۈلۈشى ۋه يېنىدىكى مېلىنى 

  .ئېلىشنىڭ جائىز بولۇشىمۇ دارۇل كۇفرىغا ئائىت ھۆكۈملهردىندۇر 
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ھهنهفىلهر دۆلهتلهرنىڭ پهرقلىق بولۇشى ئاساسىدا كۆپلىگهن ھۆكۈملهرنى 
ئۇ ھۆكۈملهردىن .  بۇالرغا قوشۇلمىغان ئالىمالرنىڭ كۆپچىلىكىئهمما . غان تۇرغۇز

  :بهزىلىرى مۇنداق 

ھهربلهردىن، ئۇالرنىڭ رازىلىقى بولغان تهقدىرده ئۆسۈم  دارۇل ھهربته ●
)  ۋه ئاخىرى 4/1486ئهسسىيهرۇل كهبىر ، : قاراڭ . (  ئېلىنىشىنىڭ مۇباھلىقى

دىكى ئالىمالردىن بهزىلىرى بۈگۈنكى كۈنده كۈنىمىزىنىپ تۇرۇپ بۇنىڭغا تاي
مۇسۇلمانالرنىڭ پۇلىنى چهتئهل بانكىلىرىغا قويۇشىنىڭ ۋه ئۆسۈم ئېلىشىنىڭ جائىز 

بۇ ئهۋزهل كۆرۈلمىگهن ھهتتا باتىل بىر . ئىكهنلىكىدهك ھۆكۈمنى چىقارغان
 ،  ؛ ئهننهۋهۋى163-4/162ئهلمۇغنى مهئاش شهرھىل كهبىر ، : قاراڭ . ( قاراشتۇر 
 ۋه ئهلبهھۋهتى ، كهششافۇل 358-7/357 ؛ ئهششافىي ئهلئۇم ، 392-9/391مهجمۇ ، 
  )3/271كىنا ، 

 دارۇل ھهربته بىر مۇسۇلمان ھهد جازاسىنى تهقهززا قىلغان بىر ئىشنى ●
ئهسسىيهرۇل كهبىر ، : قاراڭ . ( قىلغىنىدا بۇ جازانىڭ كۆتۈرۈلۈپ كېتىدىغانلىقى 

ئهلئۇم ، : قاراڭ . ( ىلىكى بۇنىڭ ئهكسىنى ئېيتىشقان ئالىمالرنىڭ كۆپچ) 5/1851
7/356-359(   

 كافىر بىر ئايال مۇسۇلمان بولۇپ دارۇل ھهربتىن ھىجرهت قىلغىنىدا ، ئۇنىڭ ●
. بۇ ھىجرىتى ئارقىلىق دارۇل ھهربته ئولتۇرىۋاتقان ئېرىدىن ئايرىلغان سانىلىشى 

ى ئۆتكهندىن كېيىن ياكى ھامىلدار ھالبۇكى ئالىمالرنىڭ كۆپچىلىكى بىر ھهيز مۇددىت
بولسا بالىنىڭ تۇغۇلۇشىدىن كېيىن باشقىسى بىلهن نىكاھلىنىشىنىڭ ھاالل 
بولىدىغانلىقىنى ، باشقىسى بىلهن نىكاھلىنىشتىن ئاۋۋال ئېرىمۇ مۇسۇلمان بولسا 

: قاراڭ . ( ۋه كهلسه ، ئاۋۋالقى نىكاھ بىلهن ئېرىگه قايتىدىغانلىقىنى ئېيتىشقان 
  )364- 1/363ۇل قهييىم ، ئهھكامۇ ئهھلىز زىممه ، ئىبن

مهسىلهن ، ئهھلى .  دۆلهتلهرنىڭ ئايرىلىشى بىلهن مىراسنىڭ كېسىلىشى ●
كىتاب بىر زىممى دارۇل ئىسالمدا ئۆلگىنىده دارۇل ھهربته ياشىغان يېقىنى ئۇنىڭغا 

ىبنى قهييىم ئ. ( كۆپچىلىك ئالىمالر بولسا ۋارىس بولىدۇ دېگهن . ۋارىس بواللمايدۇ 
  )2/444، ئهھكامۇ ئهھلىز زىممه ، 

ردىن تهسىرلهنگهن دۆلهتلهرنىڭ ھۆكمى مهسىلىسى ، كۈنىمىزده شهرقشۇناسال
 ئىجتىھاد قىلغانلىقىنى دهۋا قىلغانالر تهرىپىدىن ئهڭ شىددهتلىك كىشىلهر بولۇپ

رى ۋه بۇ كىشىلهر كۇفرى ھۆكۈملى. تۈرده بۇرمىالشقا دۇچ كهلگهن تېمىالردىن بىرى 
بولۇپمۇ دۆلهتلهر ئارا ھوقۇق ، بىرلهشكهن دۆلهتلهر كېلىشىمنامىسى دهپ ئاتالغان 
قانۇنالر بىلهن ئىسالم ھۆكۈملىرىنى بىر بىرىگه ماسالشتۇرۇش تىرىشچانلىقىدا ، 
جهمئىيهتلهر ئارا تىنچلىق ئورنىتىش ۋه ھۇجۇم ئۇرۇشىنى چهكلهش چاقىرىقلىرىدا 

  .هگه ئىگه بولغان كىشىلهردۇرئۇالر بىلهن ئوخشاش پوزىتسىي



 تهۋھىد ۋه دهۋهت مۇنبىرى

 

www.jennetyoli.com 35 

بۇالرنىڭ ھهممىسى ئاجىزنىڭ ئاجىز پېتى ، كۈچلۈكنىڭ كۈچلۈك پېتى قېلىشى 
ئۈچۈن ئارىسىدا مۇسۇلمان خهلقلهرمۇ بار بولغان ئاجىز خهلقلهرنى ئالدىغان بىر 

 مۇسۇلمانالر كافىرالر بىلهن جىھاد كۈنلهرنىڭ بىرىدهبۇالر ، . ۋهھىمىدىن ئىبارهت 
چۈن تۇرغاندا ئۇالرنى خهلقئارا ھوقۇقنى دهپسهنده قىلىش بىلهن قارىالپ ، قىلىش ئۈ

  .خهلقئارالىق جازاالرغا دۇچار قىلىش ئۈچۈندۇر 

كافىرالرنىڭ ، مۇسۇلمانالرنى ئازدۇرۇش ۋه ئالداش ئۈچۈن قولالنغان 
مىتۇدلىرىدىن بىرى ، ئىسالم ھۆكۈملىرىنى بولۇپمۇ جىھادقا ئاالقىدار بولغان 

دۆلهتلهرنىڭ ھۆكۈملىرى بىلهن جىھاد . رنى بۇرمىالشتىن ئىبارهت ھۆكۈمله
نىسىۋېسىنى بولغان ئارىسىدىكى زىچ مۇناسىۋهت سهۋهبلىك بۇ تېمىنىڭ بۇرمىالشتىن 

  :الله تهئاال مۇنداق دهيدۇ . يهتكۈچه ئالغانلىقىنى ئېيتااليمىز 

، د قىلىدۇ« ئهھلى كىتابتىن بىر تۈركۈم كىشىلهر سىلهرنى ئازدۇرۇشنى ئۈمى
بۇنىڭ ۋابالى ئۇالرغا ھهسسىلهپ ئازاب قىلىنىش (ئۇالر پهقهت ئۆزلىرىنىال ئازدۇرىدۇ 

   )69: ئالئىمران ( » .تۇيمايدۇ) بۇنى(ئۇالر ) لېكىن). (بىلهن ئۆزلىرىگىال قايتىدۇ

-ئۇرۇقىنى شهرقشۇناسالر سالغان ، ئىجتىھاد دهۋاسىدا بولغان بهزىلهرنىڭ كۆز
ئالغان بۇ بۇرمىالشالردىن بىرى ئۇالرنىڭ ، دۇنيا قۇالق بولۇشنى ئۈستىگه 

دۆلهتلىرىنى ئىككى قىسىمغا بۆلۈشىنىڭ ھېچقانداق بىر تايانچىسىنىڭ يوقلۇقى ، 
كافىرالرنىڭ دۆلهتلىرىنىڭ پهقهت مۇسۇلمانالر بىلهن مهزكۇر دۆلهت ئارىسىدا فىئىلى 

، بۇنداق بىر ئۇرۇش بىر ئۇرۇش بولغىنىدا ئاندىن دارۇل ھهرب دهپ ئاتىلىدىغانلىقى 
يوق بولۇپ تىنچلىق تارقالغان ۋهزىيهتته دارۇل ھهربنىڭ بولمايدىغانلىقى ، 
كافىرالرنىڭ ئىشغال قىلىشىنىڭ ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ دۆلىتىده كۇفرى قانۇنلىرىنى 
يۈرگۈزۈشنى يولغا قويۇشىنىڭ ئۇ يهرنى دارۇل كۇفرى قىلمايدىغانلىقى ، مۇسۇلمانالر 

ڭ بهلگىلىرىنى ئاشكارا قويالىغان مۇددهتچه ئۇ يهرنىڭ دارۇل ئىسالم ئۇ يهرده دىنىنى
بولۇپ تۇرىدىغانلىقى ۋه بۇالر داۋامالشقان مۇددهتچه دارۇل ئىسالمدا جىھادنىڭ 

  .دىكى گهپلىرىدۇر ىبولمايدىغانلىقى شهكل

بۇنىڭ ۋه مۇسۇلمانالرنى ئازدۇرۇپ دىنىدىن قايتۇرۇشنى مهقسهت قىلىشقان باشقا 
 بۇرمىالشقا يۆنهلگهن سۆزلهرنىڭ كۈچكه ئىگه ئهمهسلىكى، ھىدايهتتىن بارلىق

  .نىسىۋېسى بولغانالر ئۈچۈن ئاپئاشكارا ئوتتۇردا 

 .دهۋىتىمىزنىڭ ئاخىرى ؛ ھهمد ئالهملهرنىڭ رهببى اللهقا ئائىتتۇر 

  

 

 


