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 جىهاد قىلىشتىكى ھېكمهت نېمه؟

   

  نومۇرلۇق سوئال-  21961

  : سوئال

دېگهن سۆزدىن مۇسۇلمان بولمىغانالرنى ئۆلتۈرۈش » جىهاد قىلىش«

  .دېگهن چۈشهنچه بېرىلهمدۇ؟

  : جاۋاپ

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھغا خاستۇر

ئىنسان : جىهاد دېگهن ئهرەبچه سۆز بولۇپ، ئۇنىڭ لۇغهت مهنىسىدە

  .بارلىق كۈچ قۇۋۋىتى ۋە تىرىشچانلىقىنى كۆرسىتىش دېمهكتۇر

مۇسۇلمان ئالالھنىڭ دىنىنى ئۈستۈن : ىي ئاتالغۇ مهنىسىدەشهرئ

قېلىش ۋ ە زېمىندا دىننى مۇستهھكهم قېلىش ئۈچۈن بارلىق 

  .تىرىشچانلىقىنى كۆرسىتىشىدۇر

ئىسالم دىنىدا جىهاد قىلىشتىكى مهقسهت پهقهت مۇسۇلمان 

بولمىغانالرنى ئۆلتۈرۈش ئهمهس، بهلكى زېمىندا ئالالھنىڭ دىنىنى 

ش، قانۇنىنى ئىجرا قېلىش، بهندىلهرنى ئىنسانالرغا چوقۇنۇشتىن تۇرغۇزۇ

بارلىق مهخلۇقاتالرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا ئىبادەت قېلىشقا، 

باتىل دىن ۋە سىياسهتلهرنىڭ زۇلمىدىن ئىسالمنىڭ ئادالىتىگه 

پىتنه تۈگىگهن، دىن « : ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. چىقىرىشتىن ئىبارەتتۇر

سۈرە ئهنپال . [ »پۈتۈنلهي ئالالھ ئۈچۈن بولغانغا قهدەر ئۇالر بىلهن ئۇرۇشۇڭالر

  ]. ئايهت - 39
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يۇقىرىقى ) ئالالھ ئۇنىڭغا رەھمهت قىلسۇن(شهيخ ئابدۇرەھمان سهئدى 

ئالالھ تائاال ئۆزىنىڭ : " ئايهتنىڭ تهپسىرىدە توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ

سۆزلىدى، بۇنىڭدىن بولغان يولىدا ئۇرۇش قېلىشتىن بولغان مهقسهتنى 

مهقسهت كافىرالرنىڭ قېنىنى تۆكۈپ، مېلىنى ئىلىۋېلىش ئهمهس، بهلكى 

دىننى ئالالھ ئۈچۈن قېلىش، ئالالھنىڭ دىننى باشقا بارلىق باتىل 

ك ۋە باتىل دىنالردىن ئۈستۈن قېلىش، بۇنىڭغا زىت بولغان شېرى

بۇ ئايهتته سۆزلهنگىنى . پرىنسىپالردىن مۇداپىئه قېلىشتىن ئىبارەتتۇر 

. ئهگهر مهقسهت ھاسىل بولسا، ئۇرۇش قېلىشنىڭ ئورنى يوق. پىتنىدۇر

  .بهت-98تهپسىر سهئدى 

بىزگه قارشى ئۇرۇش قىلىدىغان كاپىرالرمۇ جىهادتىن مهنپهئهت ئالىدۇ، 

ىڭ ھوزۇرىدا قوبۇل قىلىنىدىغان دىنغا ئۇالر ئالالھن  بىز ئۇالر بىلهن 

ئاخىرەتته نىجات - كىرگهنگه قهدەر ئۇرۇش قىلىمىز، بۇ ئۇالرنىڭ دۇنيا

ئى مۇھهممهد «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. تېپىشىغا سهۋەپ بولىدۇ

سىلهر ئىنسانالر مهنپهئهتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان ! ئۈممىتى

 توسىدىغان، ئالالھغا ئىمان ئېيتىدىغان ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن

  ].ئايهت -110ئال ئىمران . [ »ئهڭ ياخشى ئۈممهتسىلهر

نومۇرلۇق ھهدىسته ئهبۇ ھۈرەيرە -4557ئىمام بۇخارىي 

سىلهر ئىنسانالر «: رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

دېگهن » لهرئهڭ ياخشى ئۈممهتسى مهنپهئهتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان 

يهنى ئىنسانىيهت ئۈچۈن ئىنسانالرغا ياخشىلىق «ئايهتنى شهرھىلهپ؛ 

قىلىدىغان، ھهتتا ئۇالر ئىسالم دىنىغا كىرگهنگه قهدەر ئۇالرنىڭ 

  . »بويۇنلىرىنى زەنجىرىدە باغالپ ئىلىپ كېلىسىلهر
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ئۇالر «: ئىبنى جهۋزىي يۇقىرىقى ھهدىسته توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ

باغلىنىدۇ، ئىسالمنىڭ توغرا دىن ئىكهنلىكىنى ئهسىرگه چۈشۈپ 

بىلگهندىن كېيىن ئۆز ئىختىيارلىقى بىلهن مۇسۇلمان بولىدۇ ئاندىن 

       . »كېيىن جهننهتكه كېرىدۇ

ئالالھ تائاال ھهممىمىزنى ئۆز يولىدا جان پىدا قىالاليدىغان بۈيۈك ئىمان، 

  .قهتئى ئىرادە، باتۇرانه روھ ئاتا قىلسۇن

  .ىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇرئالالھ ھهمم

 
  

  

  

  

  

  

  

  


