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» كۇففارالرنىڭ تهرىپىنى ئېلىشنىڭ ھاراملىقى«

  اتىدېگهن چوڭ پرىنسىپنىڭ ئىزاھ

   

   نومۇرلۇق سوئال-٢١٧٩

   

  : سوئال

دېگهن پرىنسىپنى مىسالالر » كۇففارالرنىڭ تهرىپىنى ئېلىش ھارام«

  .بىلهن شهرھلهپ بهرسهڭالر

  :جاۋاب

تۆۋەندە . توغرا مىسالالر مهقسهتنى ئىپادىلهشته ئاالھىدە ياردەمچىدۇر 

ئۆلىماالرنىڭ كۇففارالرنىڭ تهرىپىنى ئېلىش مهسىلىسىگه بهرگهن 

  :مىساللىرىنى كهلتۈرىمىز

 كۇففارالرنىڭ كاپىرلىقىغا رازىلىق بىلدۈرۈش ياكى ئۇالرنىڭ كۇففار -

ئىكهنلىكىدىن شهك قىلىش ياكى ئۇالرنى كاپىر دېيىشتىن چېكىنىش 

ياكى ئۇالرنىڭ باتىل دىنلىرىنى ماختاش قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى 

قۇرئان كهرىمدە بارچه   ئالالھ تائاال. كۇففارالرنىڭ تهرىپىنى ئالغانلىقتۇر

ساختا مهبۇدالرنى ۋە ئۇالرغا چوقۇنغۇچىالرنى ئىنكار قىلىش ئىماننىڭ 

كىمكى « :شهرتلىرىدىن بىرى ئىكهنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېگهن

غا ئىمان هللا نى ئىنكار قىلىپ، ا) دىن باشقا بارچه مهبۇدهللا يهنى ا(تاغۇت 

 - ٢٥٦بهقهرە (»تۇتقان بولىدۇئېيتىدىكهن، ئۇ سۇنماس، مهھكهم تۇتقىنى 

  ). ئايهت
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ئالالھ تائاال يهھۇدىيالرنىڭ مۇشرىكالرنى مۇسۇلمانالردىن ئۈستۈن 

ئۇالر كاپىرالر ئۈچۈن « :مۇنداق دەيدۇ كۆرگهنلىكى ھهققىدە كايىپ 

  . »دېدى“ئاشۇالر مۆمىنلهرگه قارىغاندا توغرا يول تاپقان كىشىلهردۇر”

ئۇالر تاغۇتالغا « : ئالالھ مۇنداق دېگهن. كۇففارالرغا ھۆكۈم قىلدۇرۇش-

ھالبۇكى ئۇالر تاغۇتالرنى ئىنكار قىلىشقا . ھۆكۈم قىلدۇرماقچى بولىشىدۇ

  .»بۇيرۇلغان

اللهغا ۋە  « :ئالالھ مۇنداق دەيدۇ.  كۇففارالرنى كۆڭۈلدىن دوست تۇتۇش-

ئاخىرەت كۈنىگه ئىشىنىدىغان بىر قهۋمنىڭ الله بىلهن ۋە ئۇنىڭ 

 ئۇالرنىڭ ئانىلىرى، ئوغۇللىرى، يا - بىلهن قارشىالشقانالرنى پهيغهمبىرى

 دوست - تۇققانلىرى بولغان تهقدىردىمۇ -قېرىنداشلىرى، يا ئۇرۇق 

، )يهنى ئۇالرنى دوست تۇتۇشى مۈمكىن ئهمهس(تۇتقانلىقىنى كۆرمهيسهن 

ئهنه شۇالرنىڭ دىللىرىدا الله ئىماننى مهھكهم قىلدى ۋە ئۆز دەرگاھىدىن 

ان روھ بىلهن ئۇالرنى كۈچهيتتى، الله ئۇالرنى ئاستىدىن ئۆستهڭلهر بولغ

ئېقىپ تۇرىدىغان جهننهتلهرگه كىرگۈزىدۇ، ئۇالر جهننهتلهردە مهڭگۈ قالىدۇ، 

الله ئۇالردىن رازى بولىدۇ، اللهدىن ئۇالرمۇ مهمنۇن بولىدۇ، ئهنه شۇالر 

ه اللهنىڭ قوشۇنىدۇر، بىلىڭالركى، اللهنىڭ قوشۇنى مهقسهتك

  ).مۇجادەله سۈرىسى(»ئېرىشكۈچىلهردۇر

« :ئالالھ مۇنداق دەيدۇ.  كۇففارالرغا ئىشهنچ باغالپ يۆلۈنۈپ ياشاش-

  دوزاخ ئازابىغا قالىسىلهر، ) مايىل بولساڭالر(زالىمالرغا مايىل بولماڭالر، 
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ھېچ ياردەمچى يوقتۇر، ) دوزاختىن قۇتۇلدۇرىدىغان(دىن باشقا هللا سىلهرگه ا

 -١١٣ھۇد سۈرىسى (»ىن ھېچ ياردەمگه ئېرىشهلمهيسىلهرئاندىن كېي

  ).ئايهت

مۆمىنلهر ھهققىدە .  مۇسۇلمانالرغا قارشى كۇففارالردىن ياردەم سوراش-

 بىرى بىلهن -مۆمىن ئهرلهر، مۆمىن ئايالالر بىر « : ئالالھ مۇنداق دەيدۇ

بىلهن كۇففار بهزىسى بهزىسى « :كۇففارالر ھهققىدە مۇنداق دەيدۇ. »دوستتۇر

سىلهردىن كىمكى ئۇالرنى كۆڭۈلدىن دوست تۇتىدىكهن، ئۇ . دوستتۇر

  .»شۇالرنىڭ قاتارىدىندۇر

  . كۇففارالر بىلهن بىرلىشىش، ئۇالرنى كۈچلهندۈرۈش-

كېلىپ مۇسۇلمانالرنىڭ  كۇففارالرنىڭ قانۇنلىرىنى ئېلىپ -

سىلهر جاھىلىيهتنىڭ ھاكۈمىنى « . دىيارلىرىدا تهتبىق قىلماقچى بولۇش

  .»خاالمسىلهر؟

  . دىن ھېسابىغا ئۇالرغا ياالقچىلىق قىلىش-

 كۇففارالرنىڭ ئىسالمنى ياكى پهيغهمبهرنى ياكى قۇرئاننى مهسخىرە -

  .قىلىشلىرىغا سۈكۈت قىلىپ تۇرۇش

باغالپ ئۇالرنى مۇسۇلمانالرنىڭ ئىشلىرىدا  كۇففارالرغا ئىشهنچ -

ئۆزەڭالردىن ! ئى مۆمىنلهر« .مهسلىههتچى ۋە كېڭهشچى تۇتۇش

سىرداش قىلىۋالماڭالر، ئۇالر سىلهرگه ) يهنى مۇناپىقالرنى(بولمىغانالرنى 

ئۇالر سىلهرنىڭ . قالمايدۇ  بۇزغۇنچىلىق قىلىشتا بوشاڭلىق قىلىپ 

  -ئېغىز ئۇالرنىڭ دۈشمهنلىكى  قىلىدۇ، مۇشهققهتته قېلىشىڭالرنى ئارزۇ
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لىرىدىن مهلۇم بولۇپ تۇرىدۇ، ئۇالرنىڭ دىللىرىدا يوشۇرغان دۈشمهنلىكى  

  شۈبهىسىزكى، ئهگهر چۈشىنىدىغان بولساڭالر، سىلهرگه . تېخىمۇ چوڭدۇر

سىلهر ئۇالرنى !) ئى مۆمىنلهر جامائهسى. (نۇرغۇن ئايهتلهرنى بايان قىلدۇق

سىلهرگه بولغان ( ئۇالر سىلهرنى دوست تۇتمايدۇ دوست تۇتىسىلهر،

كىتابقا ) ھهممه ساماۋى(، سىلهر )دۈشمهنلىكىنى يوشۇرۇن تۇتىدۇ

، ئۇالر سىلهر )شۇنداق تۇرۇقلۇق ئۇالر سىلهرنى ئۆچ كۆرىدۇ(ئىشىنىسىلهر 

ئۆزلىرى يالغۇز قالغاندا . بىلهن ئۇچراشقاندا، ئىمان ئېيتتۇق، دەيدۇ

!) ئى مۇھهممهد. (ىقىدىن بارماقلىرىنى چىشلهيدۇسىلهرگه بولغان ئاچچ

ئۆلگىنىڭالرغا قهدەر هللا يهنى ا! (ئاچچىقىڭالر بىلهن ئۆلۈڭالر« ئېيتقىنكى، 

ھهقىقهتهن دىلالردىكىنى هللا ا» !)ئاچچىقىڭالرنى داۋامالشتۇرسۇن

كهڭچىلىك، مولچىلىق، نۇسرەت، غهنىمهت (ئهگهر سىلهرگه . بىلگۈچىدۇر

ىلىق يهتسه، ئۇالر بۇنىڭدىن قايغۇرىدۇ؛ ئهگهر بىرەر ياخش) قاتارلىق

بىرەر ) ئېغىرچىلىق، قهھهتچىلىك ۋە مهغلۇبىيهت قاتارلىق(سىلهرگه 

ئال ئىمران سۈرىسى ( ».يامانلىق يهتسه، ئۇالر بۇنىڭدىن خۇشال بولىدۇ

  ).ئايهتلهر١٢٠ -١١٨

 كۇففارالرنى مۇسۇلمانالر مهملىكهتلىرىدە چوڭ ئورۇنالرغا ۋە -

ئالالھ كۇففارالرغا مۆمىنلهرگه قارشى يول « . هرگه قويۇشمهنسهبل

  .»بهرمهيدۇ

.  سۆزدە كۇففارالرنى دوراش-تۇرۇش ۋە گهپ - كېچهك، يۈرۈش - كىيىم -

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كىمكى بىر قهۋمگه ئۆزىنى ئوخشىتىۋالىدىكهن، 

   كۇففارالغا ھېچبىر. دەپ كۆرسهتكهن» ئۇ شۇ قهەۋمدىن بولۇپ كېتىدۇ
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ئۇالرنىڭ دىنىي ياكى مىللىي . جهھهتتىن ئوخشىۋېلىشقا بولمايدۇ

 تېخنىكىلىرىنى، -ئهمما بىلىم . (ئادەتلىرىنى دوراشقا بولمايدۇ

ھېكمهت « :چۈنكى بىر ھهدىسته. تىرىشچانلىقىنى ئۆگىنىش الزىم

دەپ » مۇسۇلماننىڭ يۈتتۈرۈپ قويغان نهرسىسى، ئۇنى قهيهردىن تاپسا تاپىدۇ

 توغرا ئىش قىلىش، توغرا سۆزلهش، توغرا بولۇش -ھېكمهت . نكۆرسهتكه

  ). ت-دېگهنلىكتۇر 

  . كۇففارالنى ماختاش ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىغا شۇڭغۇپ كېتىش-

 مۇسۇلمانالر تۈزگهن تارىخالرنى تاشالپ قويۇپ، كۇففارالر يازغان -

  .تارىخالرغا بېرىلىش

شۇڭا پهيغهمبهر  .  بالىالرغا كۇففارالرنىڭ ئىسىملىرىنى قويۇش-

ئهلهيهىسساالم بهزى ساھابىلهر قولالنغان جاھىلىيهتتىكى بهزى 

  .ئىسىمالرنى مۇسۇلمانچه ئىسىمالرغا ئۆزگهرتىۋەتكهن

 ئۆزۈرسىز ۋە ئېهتىياجسىز تۇرۇپ كۇففارالرنىڭ يېنىغا بېرىش ۋە -

  .ئۇالر بىلهن ياشاش

ىرىغا  بايراملىرىغا ياكى دىنىي مۇراسىمل- كۇففارالرنىڭ ھېيت -

  .ئىشتىراك قىلىش

ئهمما ئۇالرنىڭ .  كۇففارالرغا ئالالھتىن مهغپىرەت تىلهش-

چۈنكى ئۇالرنى ئىسالمغا دەۋەت قىلىش . ھىدايىتىنى تىلهشكه بولىدۇ

  . مۇسۇلمانالر ئۈچۈن پهرزدۇر
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. يۇقىرىقىالر كۇففارنىڭ تهرىپىنى ئېلىشنىڭ بهزى مىساللىرىدۇر

سالمىي گۈزەل ئهخالقىمىزدا سابىت قهدەم ئى ئالالھتىن ئهقىدىمىزدە ۋە 

  .قىلىشنى سورايمىز

 


