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  كمىئايالالرنىڭ ئۇرۇشقا ئىشتىراك قىلىشىنىڭ ھۆ

   

   نومۇرلۇق سوئال- 45618

  : سوئال

ئايالالرنىڭ ئۇرۇشقا ئىشتىراك قىلىشىنىڭ ھۆكمى نېمه؟ بۇ ھهقته 

  .چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمهن

  : جاۋاپ

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا 

  .خاستۇر

ك قىلىشى پهرز ئىسالم دىنىمىزدا ئايالالرنىڭ جىهادقا ئىشتىرا

جىهادنىڭ : "ئىبنى قۇدامه رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ. قىلىنمىغاندۇر

مۇسۇلمان : پهرز بولىشى ئۈچۈن يهتته تۈرلۈك شهرت ھازىر بولىشى كېرەك

ھوشى جايىدا بولۇش، ھۆر بولۇش، -بولۇش، باالغهتكه يهتكهن بولۇش، ئهقلى

ك ئىقتىسادى بولۇش ئهر بولۇش، ساالمهتلىكى ياخشى بولۇش ۋە يېتهرلى

-ئهمما مۇسۇلمان بولۇش، باالغهتكه يهتكهن بولۇش ۋە ئهقلى قاتارلىقالر، 

ھوشى جايىدا بولۇش قاتارلىقالر باشقا ئىبادەتلهرنىڭ پهرز قىلىنىشى 

جىهادتا كاپىرغا ئىشهنچ قىلغىلى بولمايدۇ، . ئۈچۈنمۇ شهرت قىلىنىدۇ

ىك بالىالرنىڭ تهن مهجنۇن جىهاد قىلىشقا قادىر بواللمايدۇ، كېچ

ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن . قۇرۇلمىسى جىهادقا ئاجىزلىق قىلىدۇ

مهن ئوھۇد ئۇرىشى بولىدىغان كۈنى ئۇرۇشقا «رىۋايهت قىلىنىدۇكى، 

قاتنىشىش ئۈچۈن پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كهلدىم بۇ ۋاقىتتا 
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ېنىڭ ئۇرۇشقا  ياشتا ئېدىم، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم م14مهن 

  ]. بىرلىككه كهلگهن ھهدىس. [»قاتنىشىشىمغا رۇخسهت قىلمىدى

ئهر بولۇش دېگهن شهرتنىڭ دەلىلى، ئائىشه رەزىيهلالھۇئهنهادىن رىۋايهت 

ئايالالرغىمۇ جىهاد قىلىش ! مهن، ئى ئالالھنىڭ ئهلچىسى«قىلىنىدۇكى، 

ن ئۇرۇش ئۇالر ئۈچۈ: پهرزمۇ؟ دەپ سورىسام، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم

بولمايدىغان جىهاد پهرز قىلىندى يهنى ئۇ ھهج بىلهن ئۆمرىدىن ئىبارەت 

ئايالالرنىڭ تهبىئىتى ئاجىز بولغانلىقى سهۋەبىدىن ئۇالرنىڭ ئۇرۇش . »دېدى

  .بهت- 163 توم - 9مۇغنى . قىلىشى بېكىتىلمىگهن

ن ئايالالر ئۇرۇش قىلغۇچىالرغا ياردەم بېرىش ۋە يارىدارالرنى داۋاالش ئۈچۈ

  .بىرگه چىقسا بوالمدۇ؟

 -184 توم - 1ناملىق ئهسىرى " شهرھى سىيرۇلكهبىير"سهرخهسىي 

" ئايالالرنىڭ ئهرلهر بىلهن بىرگه ئۇرۇش قىلىشى ۋە ئۇرۇشقا چىقىشى"بهت 

ئۇرۇش ۋاقتىلىرىدا ئايالالرنىڭ ئهرلهر بىلهن : "دېگهن ماۋزۇدا مۇنداق دەيدۇ

 ئهمهس، بىرگه ئۇرۇش قىلىشى ئهجهبلىنهرلىك ئىش

ئۇرۇشتا «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بىر ھهدىسىدە مۇنداق دەيدۇ

ئۆلتۈرۈلگهن بىر ئايالنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ بۇ ئايال جىهاد قىلغۇچىالردىن 

  . دېگهن» ئهمهس

ئايالالرنىڭ ئۇرۇشقا چېقىشى مۇسۇلمانالرنى قىيىن ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ 

رنىڭ مۇسۇلمانالرغا قويۇشى، مۇشرىكالرنى خۇرسهن قىلىشى ياكى ئۇال

ھۇجۇم قىلىشىغا جۈرئهت قىلىشقا سهۋەپ بولىشى، مۇسۇلمانالرنى ئاجىز، 

ئۇالر بىز بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا ئايالالرنىمۇ قاتناشتۇردى دېگهندەك 

مهسخىرىلىرىگه سهۋەپ بولىشى مۇمكىن، شۇ سهۋەبلهردىن ئايالالرنىڭ 
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مانالر ئايالالرنى ئۇرۇشقا ئهمما مۇسۇل. بىۋاسته ئۇرۇشقا چېقىشى چهكلىنىدۇ

ئىلىپ چېقىشقا مهجبۇر قالغاندا ۋە مۇشرىكالرنىڭ پىتنىسىدىن 

ساقلىنىش ئۈچۈن ئۇالرنى ئۆزلىرى بىلهن بىرگه ئىلىپ چېقىش پهرز 

  .ھۇنهيىن ئۇرىشى ۋەقهلىكى بۇنىڭ تىپىك مىسالىدۇر. ھېسابلىنىدۇ

ۇنداق مىلهاننىڭ قىزى ئۇممۇ سۈلهيىم م: بۇ ۋەقهلىكنىڭ ئاخىردا

بۇ كۈنلهردە ئۇرۇش قاتتىق بولۇپ كهتتى، ئۇ جىهادقا تولۇق : "دەيدۇ

ئى : تهييارلىق قىلىپ، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ

ئۇالر ئۇرۇشنىڭ قىيىن ۋاقىتلىرىدا سىلىنى تاشالپ ! ئالالھنىڭ ئهلچىسى

ىگه غهلبه ئاتا قىلسا ئۇالرنى كهچۈرمىسله دېدى، قاچتى، ئالالھ سىل

ئالالھنىڭ كهچۈرۈم قىلىشى ! ئى ئۇمۇ سۈلهيىم: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم

مهن بۇ سۆزۈمنى ئۈچ قېتىم تهكرارلىدىم، ھهر . ھهممىدىن كاتتىدۇر دېدى

ئالالھنىڭ كهچۈرۈم قىلىشى كاتتىدۇر : قېتىمدا پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم

  . »دېدى

هر چېكىنىپ قېچىپ كهتسه ئايالالرنىڭ ئۇرۇش قىلىشى مۇھىم ئهرل

بولىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن زۆرۈر بولغاندا ئايالالرمۇ ۋەزىيهتنىڭ تهقهززاسىغا 

چۈنكى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئۇالرنى ئۇ . قاراپ ئۇرۇشقا قاتناشسا بولىدۇ

لالرنىڭ ۋاقىتتا ئۇرۇشتىن چهكلىمىدى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا جىهادالردىمۇ ئايا

  .ئۇرۇش قىلىشىغا رۇخسهت بهرگهنلىكى بايان قىلىنمىدى

ئوتتۇرا ياشلىق ۋە ياشانغان ئايالالرنىڭ ئۇرۇشقا بىرگه چېقىپ 

كېسهللهرنى داۋالىشى، سۇ قاتارلىق نهرسىلهرنى يهتكۈزۈپ بېرىشى ۋە 

ئابدۇلالھ ئىبنى قۇرەتىل . يىمهكلىك تهييار قىلىپ بېرىشى توغرا بولىدۇ

زىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، خالىد ئىبنى ۋەلىدنىڭ ئهزدىي رە
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ۋە ئۇنىڭ ھهمراھلىرىنىڭ ئاياللىرى ئۇرۇش ۋاقتىدا يهڭلىرىنى تۈرۈپ 

رىملىقالر بىلهن ئۇرۇش قىلىۋاتقان مۇجاھىدالرغا سۇ يهتكۈزۈپ بېرەتتى، 

پىتنىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ياش ئايالالرنىڭ ئۇرۇش مهيدانىغا چېقىشى 

ئۇممۇ مهتائ پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بىلهن بىرگه خهيبهر . ىنهتتىچهكل

ئهسلهم : "ئۇرۇشىغا قاتناشقان ئايالالردىن بولۇپ، ئۇ مۇنداق دەيدۇ

قهبىلىسىدىكى كىشىلهر پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ، 

دۇچ كېلىۋاتقان ئىجتىمائىي قىيىنچىلىقلىرىدىن شىكايهت قىلدى، 

لهيهىسساالم ئۇالرنى جىهادقا ئىشتىراك قىلىشقا بۇيرىدى، ئۇالر پهيغهمبهرئه

ئۇرۇشقا چىقتى، ئهسلهم قهبىلىسىدىكى كىشىلهر ھهممىدىن بۇرۇن 

- قورغانالرغا ھۇجۇم قىلىپ كهلدى، شۇ كۈنى كۈن ئولتۇرۇشتىن بۇرۇن 

  . بىز غهلبىنى قولغا كهلتۈردۇق-ئالالھنىڭ پهزلى بىلهن

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بىلهن  نغان ئايالالر بۇ ۋەقهلىكتىمۇ بهزى ياشا

بىرگه ئۇرۇشقا چىقتى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئۇالرنى بۇنىڭدىن 

چهكلىمىدى، شۇنىڭغا ئاساسهن ياشانغان ئايالالرنىڭ ئۇرۇشقا چىقىپ 

  .ئۆزىگه اليىق خىزمهتلهرنى قىلىشى دۇرۇس بولىدۇ

هيغهمبهرئهلهيهىسساالم بىز پ«: رەبىئه بىنتى مۇئهۋۋەزنىڭ ھهدىسىدىمۇ

بىلهن بىرگه ئۇرۇش قىالتتۇق، بىز ئهرلهرگه سۇ يهتكۈزۈپ بېرەتتۇق، يارىدار 

ئهرلهر ]. بۇخارى رىۋايىتى.[دەيدۇ» ۋە ئۆلگهنلهرنى مهدىنىگه يۆتكهيتتۇق

ئۇرۇش قىلىۋاتقان ۋاقىتالردا، ئايالالر ئۇالرغا قولىدىن كېلىشىچه ياردەمچى 

  .بوالتتى

الر جىهاد پهرز ئهيىن قىلىنمىغان ۋاقىتالردا شۇنداق يۇقىرىدىكى ئىش

ئهمما كاپىرالر مۇسۇلمانالرنىڭ يۇرتلىرىغا بېسىپ كىرىدىكهن، ئۇ . بولىدۇ
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ۋاقىتتا ئۇرۇش قىلىشقا قادىر بوالاليدىغان، مۇجاھىدالرغا ياردەم 

  . بېرەلهيدىغان ھهرقانداق ئهر، ئايالغا جىهاد قىلىش پهرز بولىدۇ

. الرنىڭ جىهادقا ئىشتىراك قىلىشى تهۋسىيه قىلىنمايدۇئهسلىدە ئايال

ئهمما يۇرتىغا كاپىرالر باستۇرۇپ كىرگهندەك ئهھۋالالر ئاستىدا ئايالالرنىڭ 

ئهرلىرىنىڭ رۇخسىتىسىز ئۇرۇشقا ئاتلىنىشى ۋە قولىدىن كېلىشىچه 

يۇرتى ۋە مۇسۇلمانالرنى زۇلۇمدىن ساقالپ قىلىشقا تىرىشىشى ۋاجىپ 

ئالالھ تائاال مۇنداق . هر قۇدرىتى يهتمىسه ھېچگۇناھ بولمايدۇئهگ. بولىدۇ

» .ئالالھ ھېچكىمنى تاقىتى يهتمهيدىغان ئىشقا تهكلىپ قىلمايدۇ«: دەيدۇ

ھهنهفىي ۋە مالىكىي ]. ئايهتنىڭ بىر قىسمى- 286سۈرە بهقهرە [

مهزھىبىدىكى پىقهىشۇناس ئالىمالر يۇقىرىدىكى كۆزقاراشنى ئىلگىرى 

  .سۈرىدۇ

  .مىدىن توغرىسىنى بىلگۈچى جانابى ئالالھھهم

   

  

  

  

  


