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 چوڭ ۋە مېچىل جىھبد توغرىطىدا
 

 ًوهۇرلۇق ضوئبه -10455      
 :ضوئبه      
ًەپطىگە قبرغي مۆرەظ  ىٌىوىسچوڭ جىھبد دېگ     

بىلەى  مبپىرالرقىلىػوۇ ٍبمي ئۇرۇظ هەٍداًىدا 
ئەهەلىٌ جىھبد قىلىػوۇ؟، بۇ ھەقتە تەپطىلي چۈغەًچە 

.  بېرىػىڭالرًي ضوراٍوەى
 :جبۋاپ     
ببرلىق گۈزەه هەدھىَىلەر ئبلەهلەرًىڭ      

 .پەرۋەردىگبرى بولغبى ئبلالھ تبئبالغب خبضتۇر
پەٍغەهبەرئەلەٍھىططبالم بىر قېتىولىق غبزاتتىي      

بىس مېچىل جىھبدتىي »: قبٍتقبًدا، ضبھببە مىراهالرغب
مبپىرالر : الرچوڭ جىھبدقب قبٍتتۇق، دېۋىدى، ضبھببي

بىلەى ئۇرۇظ قېلىػتىٌوۇ مبتتب جىھبد بوالهدۇ؟ دەپ 
ھەئە، ببر، ئۇ بولطىوۇ : ضوراٍدۇ، پەٍغەهبەرئەلەٍھىططبالم

دېدى دەپ رىۋاٍەت « ًەپطىگە قبرغي جىھبد قىلىع،
قېلىٌغبى بۇ ھەدىص پەٍغەهبەرئەلەٍھىططبالهدىي ببٍبى 

.  قېلىٌغبى ضەھىھ ھەدىص ئەهەش
ًەپطىگە قبرغي جىھبد قىلىػٌىڭ ھەقىقەتەى      

مبپىرالرغب قبرغي جىھبد قىلىػتىي ئىلگىرى 



 

4 

ئىٌطبى ئۆز . غۈبھە ٍوق-تۇرىدىغبًلىقىدا ھېچ غەك
ًەپطىگە قبرغي مۆرەظ قىلوبضتىي مبپىرالرغب قبرغي 

-جىھبد قىاللوبٍدۇ، چۈًني ئىٌطبًٌىڭ تەبىئىتي جبپب
ال قۇرئبى بۇ توغرىدا ئبلالھ تبئب. هۇغەققەتٌي ٍبقتۇرهبٍدۇ

﴿ُكِتَب عليكم الِقتَاُل وهو ُكْرٌه  :مەرىودە هۇًداق دەٍدۇ
لَُكْم وَعََس أن تكرهوا شيئا وهو خرٌي لكم وعَس أْن حتتوا 

: تەرجىوىطيشيئا وهو رٌش لكم وا يعلم وأهتم ال تعلمون﴾ 

ضىلەرگە جىھبد پەرز قىلىٌدى، ھبلبۇمي، ضىلەر ئۇًي »
ًەرضىٌي  ٍبقتۇرهبٍطىلەر، ضىلەر بىرەر

ئۈچۈى ٍبقتۇرهبضلىقىڭالر هۇهنىي، ئەهوب ئۇ ضىلەر 
ضىلەر بىرەر ًەرضىٌي ٍبقتۇرۇغۇڭالر . پبٍدىلىقتۇر

ضىلەرگە ). هۇهنىي، ئەهوب ئۇ ضىلەر ئۈچۈى زىَبًلىقتۇر
ئبلالھ بىلىدۇ،  (ًېوىٌىڭ پبٍدىلىق ئىنەًلىنىٌي

ئبلالھ بۇٍرۇغبًغب  (غۇًىڭ ئۈچۈى)ضىلەر بىلوەٍطىلەر، 
.  [ئبٍەت-216ضۈرە بەقەرە ]« .ئبلدىراڭالر

رغي جىھبد قىلىع پەقەت ًەپطىگە دۈغوەًگە قب     
قبرغي مۆرەظ قىلىع ًەتىجىطىدە ببرلىققب مىلىدىغبى 

بولۇپ، ًەپص جىھبدقب رازىوەًلىل بىلەى بوٍطۇًىدىغبى 
غەٍخ ئىبٌي ]. ھبلەتنە مەلگەًدە ئبًدىي روٍبپقب چىقىدۇ
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ئۇضەٍوىَي رەھىوەھۇلالھٌىڭ هىٌبرۇه ئىطالم 
.  [بەت-421توم -2پەتىۋالىرى

جىھبد : "بٌي قەٍَىن رەھىوەھۇلالھ هۇًداق دەٍدۇئي      
. ًەپطي بىلەى جىھبد قىلىع. تۆت دەرىجىگە ئبٍرىلىدۇ

مبپىرالر بىلەى جىھبد . غەٍتبى بىلەى جىھبد قىلىع
.  هۇًبپىقالر بىلەى جىھبد قىلىع. قىلىع

ًەپطىٌي : ًەپطي بىلەى جىھبد قىلىع بولطب      
تەرلىل بىلىن ھىداٍەت ٍولىغب ٍېتەملەظ ئۈچۈى ٍې

ئىلىػقب تىرىػچبًلىق مۆرضۈتۈظ، تەلىن ئبلغبًدىي 
مېَىي ئۈگەًگەًلىرىگە ئەهەه قىلىع، مىػىلەرًي 

دىٌغب چبقىرىع، ئبلالھ تبئبالًىڭ دىٌىغب دەۋەت قىلىع 
ٍولىدا دۇچ مەلگەى ببرلىق قىَىٌچىلىق ۋە 

هۇغەققەتلەرگە ضەبىر قىلىع قبتبرلىقالردىي 
.  ئىببرەتتۇر

غەٍتبًٌىڭ : تبًغب قبرغي جىھبد قىلىع بولطبغەً      
غۈبھىلەرًي پەٍدا قىلىػىغب، -ئىٌطبًغب تۈرلۈك غەك

ئىوبى ۋە ئەقىدىگە زىت بولغبى ئىننىلىٌىػٌي پەٍدا 
غەھۋەت بۇزۇقچىلىققب تۈرتنە -قىلىػىغب، ًەپطي

.  بولىدىغبى پىتٌىلەرگە قبرغي تۇرۇغتىي ئىببرەتتۇر
: ارغي جىھبد قىلىع بولطبمبپىر ۋە هۇًبپىقالرغب ق     

قەلبي بىلەى، تىلي بىلەى، هىلي بىلەى ۋە ًەپطي بىلەى 



 

6 

مبپىرالرغب قبرغي جىھبد ئبضبضەى قولي بىلەى . بولىدۇ
هۇًبپىقالرغب قبرغي جىھبد تىلي بىلەى ئبغسامي، . بولىدۇ

تەغۋىقبت  ۋە قبرغي تۇرۇظ ۋە رەددىَە بېرىع بىلەى 
.  بولىدۇ

: ىوەھۇلالھ ٍەًە هۇًداق دەٍدۇئىبٌي قەٍَىن رەھ     
تۆت تۈرلۈك جىھبدًي تولۇق ئبدا قىلغبى مىػي ئەڭ 

ئىٌطبًالرًىڭ جىھبد . هۇمەهوەه ئىٌطبى ھېطببلىٌىدۇ
قىلىع دەرىجىطىٌىڭ ئوخػبظ بولوىغبًلىقي 

ضەۋەبىدىي، ئۇالرًىڭ ئبلالھ تبئبالًىڭ ھوزۇرىدىني ئورًي 
 .[بەت-12-9توم -3زادۇه هەئبد ]." ئوخػبظ بولوبٍدۇ

 .غرىٌي بىلگۈچي ئبلالھ تبئبالدۇروھەهوىدىي ت

 
 


