
ئىسالم ئاۋازى ئىسالم ئاۋازى

ئەششاباب  كۈنى   -7 ئاينىڭ   -9  ■
سومالىنىڭ  مۇجاھىدلىرى  تەشكىالتى 
جىلجىدوت ۋىاليىتىدىكى ئىستراتېگىيىلىك 
ئورنى مۇھىم بولغان بەدبەد رايونىدا ئېفئوپىيە 
ھۇجۇم  قارشى  ئارمىيىسىگە  تاجاۋۇزچى 
جەڭ  قاتتىق  بارغان،  ئېلىپ  ئەمەلىيىتى 
رايوننى  بۇ  تاغۇتالر  نەتىجىسىدە  قىلىش 

تاشالپ قاچقان.
■ 9- ئاينىڭ 7- كۈنى ئافغانىستان ئىسالم 
ئافغانىستاننىڭ  مۇجاھىدلىرى  ئىمارىتى 
روزىگان ۋىاليىتىدە كەڭ كۆلەملىك ھۇجۇم 
جەڭ  بولۇپ،  بارغان  ئېلىپ  ئەمەلىيىتى 
 32 رايون،  چوڭ   4 ھازىرغىچە  باشلىنىپ 
 4 ۋە  پونكىتى  تەكشۈرۈش  بىخەتەرلىك 

ئەسكىرىي بازا فەتىھ بولغان. 
رايونىنىڭ  تېرىنكوت  جەريانىدا  جەڭ 
ئەسكىرى  نەپەر   40 قوماندانى  ئەسكىرىي 
بولغان.  تەسلىم  مۇجاھىدالرغا  بىلەن 
ئوق-دورىالر  ۋە  ياراق   - قورال  نۇرغۇنلىغان 

غەنىيمەت ئېلىنغان.
■ 9- ئاينىڭ 8- كۈنى كەچ سائەت 7 
ئەتراپىدا جەبھەتۇ فەتھىششام جامائىتىنىڭ 
شۇنداقال  قوماندانى  ئەسكىرىي  باش 
باش  بىرلەشمە قوشۇنىنىڭ  جەيشىل فەتىھ 
كاپىرالر  سوراقىب  ئۆمەر  ئەبۇ  قوماندانى 
نىشانغا  تەرىپىدىن  ئايروپىالنى  كۈرەشچى 

ئېلىنىپ شەھىد قىلىنغان.
ئەششاباب  كۈنى   -9 ئاينىڭ   -9  ■
سومالىنىڭ  مۇجاھىدلىرى  تەشكىالتى 
ئارمىيىسىگە  تاغۇت  رايونىدا  ئېنبىرى 
قارشى پىستىرما ئەمەلىيىتى ئېلىپ بارغان، 
ئەسكىرى  تاغۇت  نەپەر   10 نەتىجىدە 

جەھەننەمگە ئۇزىغان.
■ 9- ئاينىڭ 10- كۈنى مۇجاھىد 
جەنۇبىغا  سۈرىيىنىڭ  قېرىنداشلىرىمىز 
جايالشقان قۇنەيتىرا رايونىدىكى تاغۇتالرغا 
ئەمەلىيىتى  ھۇجۇم  كۆلەمدە  كەڭ  قارشى 

ئېلىپ بارغان. 
بۇ قېتىملىق ھۇجۇم قۇنەيتىرا رايونىنىڭ 
ئەتراپىدىكى دەرئا قاتارلىق رايونالرنىمۇ ئۆز 
باشلىنىپ  بولۇپ، جەڭ  ئالغان  ئىچىگە 
شىمالىغا  رايونىنىڭ  قۇنەيتىرا  ھازىرغىچە 
جايالشقان ھەمەرىيا يېزىسى فەتىھ بولغان، 

جەڭ ھېلىھەم داۋامالشماقتا.
ئەششاباب  كۈنى   -11 ئاينىڭ   -9  ■
سومالىنىڭ  مۇجاھىدلىرى  تەشكىالتى 
رايونىدا  ئىدۇد  ئىيال  شەھىرىدىكى  ماركا 
ئەمەلىيىتى  ھۇجۇم  قارشى  تاغۇتالرغا 
ئېلىپ بارغان، نەتىجىدە بۇ رايون مۇجاھىد 

قېرىنداشلىرىمىزنىڭ قولىغا ئۆتكەن.
بەششار  كۈنى   -11 ئاينىڭ   -9  ■
ئەسەد ئارمىيىسى سۈرىيىنىڭ الزىقىيە 
مۇجاھىد  رايونىدا  كىبانى  ۋىاليىتى 
قېرىنداشلىرىمىز كونتروللۇقىدىكى جايالرغا 
مۇجاھىد  نىڭ  هللا  ئۇرۇنغان.  ئىلگىرىلەشكە 
بىلەن  قىلىشى  سابىت  قېرىنداشلىرىمىزنى 
مەقسىتىگە  كۆزلىگەن  ئۆزلىرى  تاغۇتالر 
ئارقىغا  شەرمەندىلەرچە  يېتەلمەي 

چېكىنگەن.

)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

قىلغان »ئەھلى سۈننە«دۇر.
سالىھ  سەلەف  دېگەن  سۈننە  ئەھلى 
ماڭغان  ئۈستىدە  مەنھىجى  ئۇالرنىڭ  ۋە 
سۈننە  ئەھلى  بۇ  مانا  كىشىلەردۇر. 
بولۇپ،  مەنىسى  خاس  ۋەلجامائەنىڭ 
بۇ مەنىدىن ھەر قانداق بىدئەتچى تائىپىلەر 
كېتىدۇ.  چىقىپ  ئەھلى  ھاۋايى-ھەۋەس  ۋە 
جەھمىييە،  خاۋارىج،  مەسىلەن،  ــــ  ئۇالر 
مۇرجىئىلەر،  مۇئتەزىلىلەر،  قەدەرىيە، 
رافىزىيالر ۋە ئۇالردىن باشقا ئۇالرنىڭ يولىغا 

كىرگەن بىدئەت ئەھلى قاتارلىقالردۇر.
شۇڭا »ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە« دېگەن 
سۆزدىكى »سۈننە« دېگەن سۆز »بىدئەت« 
سۆز  دېگەن  »جامائە«  سۆزگە،  دېگەن 
سۆزگە  دېگەن  )بۆلگۈنچىلىك(«  »فىرقە 
الزىم  جامائەتنى  ــــ  بۇ  مەنىدىدۇر.  قارشى 
)بۆلگۈنچىلىك( تەپرىقىچىلىق  ۋە  تۇتۇش 
تىن چەكلەش ھەققىدە كەلگەن ھەدىسلەردە 

مەقسەت قىلىنغان مەنىدۇر.
ـــ قۇرئاننىڭ تەرجىمانى ئابدۇلالھ  يەنە بۇـ 
رضي هللا عنه هللا تعاىل نىڭ »شۇ  ئىبنى ئابباس 
كۈندە )يەنى قىيامەت كۈنىدە( بەزى يۈزلەر 
ئاقىرىدۇ،  يۈزلىرى(  مۇئمىنلەرنىڭ  )يەنى 
يۈزلىرى(  كۇففارالرنىڭ  )يەنى  يۈزلەر  بەزى 
قىلىشتا  تەپسىر  سۆزىنى  دېگەن  قارىيىدۇ« 
مەقسەت قىلغان مەنە بولۇپ، ئۇ بۇ ئايەتنى 
سۈننە  »ئەھلى  دېدىكى:  قىلىپ  تەپسىر 
ئەھلى  ئاقىرىدۇ،  يۈزلىرى  ۋەلجامائەنىڭ 
بۆلگۈنچىلىك  ۋە  )بىدئەت  ۋەلفىرقە  بىدئە 
)»ئىبنى  قارىيىدۇ«  يۈزلىرى  ئەھلى(نىڭ 
 -106 ئىمران  ئال  سۈرە  تەپسىرى«دىكى  كەسىر 

ئايەتنىڭ تەپسىرىدىن ئېلىندى(.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

مەككە قوشۇنلىرىنىڭ ئەسكىرىي كۈچى
ئەھۋالىنى  ئۇالرنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ 
سۆزلەپ مۇنداق دەيدۇ: »ئۇالر رەسۇلۇلالھ ۋە 
ئۇنىڭ ساھابىلىرىغا غەزەپ-نەپرەت ئىچىدە 
چىقىش  قارشى  ئەلچىسىگە  ئۇنىڭ  ۋە  هللا 
ئۈچۈن تۆمۈر-قالقانلىرىنى ئېلىپ كەلدى«.

قۇرەيش كاپىرلىرى ناھايىتى تېز سۈرئەتتە 
قاراپ  بەدرگە  بىلەن  يول  تەرەپتىكى  شىمال 
ئاتلىنىپ كەتتى. ئۇالر يوللىرىدا ئوسباد، 
قودەيد ۋە جوھپەلەرنى بېسىپ ئۆتتى. ئۇالر 
جوھپە دېگەن يەرگە يېتىپ كەلگەن ۋاقىتتا، 
ئەبۇ سۇفياندىن يېڭى بىر مەكتۇپنى تاپشۇرۇپ 
مۇنداق  ئۇالرغا  سۇفيان  ئەبۇ  مەكتۇپتا  ئالدى. 
دېگەن ئىدى: »ھەقىقەتەن سىلەر كارۋاندىكى 
ئادەملەرنى ۋە مالالرنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن 
كارۋانغا  بۇ  هللا  ئەلۋەتتە  ئىدىڭالر،  چىققان 
نىجاتلىق بەردى. ئەمدى قايتىڭالر، ۋەسساالم«.

كارۋاننىڭ قېچىپ قۇتۇلغانلىق خەۋىرى
جەريانى  كېتىش  قېچىپ  كارۋاننىڭ 
مۇنداق ــــ ئەبۇ سۇفيان مەككە بىلەن مەدىنە 
بويالپ  لېنىيىنى  ئاساسىي  ئوتتۇرىسىدىكى 
سەگەك  ئىنتايىن  لېكىن  بولسىمۇ  ماڭغان 
ئۆزىنىڭ  بولغانلىقتىن  ئېھتىياتچان  ۋە 
كۈچەيتكەن  ھەرىكەتلىرىنى  ئىستىخبارات 
شۇنداقال بەدرگە يېقىنالشقاندا ئۆزى كارۋاننىڭ 
بىلەن  ئەمىر  ئىبنى  مەجدى  مېڭىپ  ئالدىدا 
ئۇچراشقان ھەمدە مەجدىدىن مۇسۇلمانالرنىڭ 
ئەھۋالى توغرىلىق سورىغان. مەجدى: »مەن 
چۆكتۈرگەن  تۆگىسىنى  كەينىدە  دۆڭنىڭ 
سۇ  تۇلۇمىغا  كىشىنىڭ  ئۇالغلىق  ئىككى 
كۆردۈم.  كەتكەنلىكىنى  ئاندىن  قاچىالپ، 
ئۇنىڭدىن باشقا بىرەرسىنى كۆرمىدىم« دېدى. 
ئەبۇ سۇفيان مەجدى كۆرسەتكەن يەرگە 
ئالدىراپ بېرىپ، ئۇ ئىككىيلەننىڭ تۆگىسىنىڭ 
تېزەكلىرىنى ئېلىپ ئەزدى - دە، ئۇنىڭدىكى 

كەتتى.  چۆچۈپ  كۆرۈپ  ئۇرۇقىنى  خورما 
يەسرىبنىڭ  بۇ  قەسەمكى،  بىلەن  »هللا  ئاندىن: 

ھەلەپلىرىنى يېگەن تۆگىدۇر« دېدى.
ئەبۇ سۇفيان ئالدىراپ قايتىپ، تۆگىلەرنى 
ۋە  بۇرىدى  يولغا  تەرەپتىكى  دېڭىز ساھىلى 
سولدا  يولىنى  ئاساسلىق  ئۆتىدىغان  بەدردىن 
قالدۇردى. ئەبۇ سۇفيان ئۇ ئارقىلىق كارۋاننى 
قېلىشتىن  قولىغا چۈشۈپ  مۇسۇلمانالرنىڭ 
ساقالپ قالدى ۋە جوھپە دېگەن ئورۇندا 
قۇرەيشلەرگە  مەكتۇپنى  ئالغان  تاپشۇرۇپ 

يوللىۋەتتى.
مەككە قوشۇنىنىڭ قايتماقچى بولغانلىقى 

ۋە ئارىدا ئىختىالپ يۈز بەرگەنلىكى
سۇفياننىڭ  ئەبۇ  قوشۇنى  مەككە 
ئالغاندىن  تاپشۇرۇپ  مەكتۇپىنى  يېڭى 
باش  لېكىن  بولۇشتى  قايتماقچى  كېيىن 
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َعْن َأِب ُهَريـَْرَة َعْن َرُسوِل اللِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »َمْن َكاَن 
يـُْؤِمُن ِبهلل َواْليـَْوِم ااَلِخِر فـَْليـَُقْل َخْيا َأْو لَِيْصُمْت، َوَمْن 
َكاَن يـُْؤِمُن ِبهلل َواْليـَْوِم ااَلِخِر فـَْلُيْكِرْم َجاَرُه، َوَمْن َكاَن 
يـُْؤِمُن ِبهلل َواْليـَْوِم ااَلِخِر فـَْلُيْكِرْم َضيـَْفُه« )صحيح مسلم(.
نەقىل  دىن  عنه  هللا  رضي  ھۇرەيرە  ئەبۇ 
دېگەن:  مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر  قىلىنىدۇكى، 
ئىمان  كۈنىگە  ئاخىرەت  ۋە  قا  هللا  »كىمكى 
قىلسۇن  سۆز  ياخشى  بولسا  كەلتۈرگەن 
هللا ۋە ئاخىرەت  ياكى جىم تۇرسۇن، كىمكى 
كۈنىگە ئىمان كەلتۈرگەن بولسا قوشنىسىنى 
ئاخىرەت  ۋە  قا  هللا  كىمكى  ھۆرمەتلىسۇن، 
كۈنىگە ئىمان كەلتۈرگەن بولسا مېھمىنىنى 

ھۆرمەتلىسۇن« )مۇسلىم توپلىغان(.
ھەدىسنىڭ شەرھىيسى

شەرھىسىدە  ھەدىسنىڭ  بۇ  نەۋەۋى  ئىمام 
مۇنداق دەيدۇ: »پەيغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ >ياخشى 
دېگەن  تۇرسۇن<  جىم  ياكى  قىلسۇن  سۆز 
ــــ كىمكى سۆزلەشنى ئىرادە  سۆزىنىڭ مەنىسىـ 
كىشىگە  ئۇ  سۆز  بولغان  قىلماقچى  قىلسا، 
مۇستەھەب  ياكى  بولسۇن  ۋاجىب  مەيلى 
بولسۇن، ئۇنىڭغا ساۋاب بېرىلىدىغان ھەقىقى 
ئەگەر  سۆزلىسۇن؛  ئۇنى  بولسا  ياخشىلىق 
ساۋاب  ئۇنىڭغا  سۆزى  بولغان  قىلماقچى 
ئېنىق  ئىكەنلىكى  ياخشىلىق  بېرىلىدىغان 
مەيلى  توختىسۇن.  ئۇنى سۆزلەشتىن  بولمىسا 
ئۇ كىشىگە ئاشكارا بولغان نەرسە ھارام بولسۇن 
ياكى مەكرۇھ بولسۇن ۋە ياكى ئىككىال تەرىپى 
باراۋەر بولغان )يەنى ۋاجىب، مەندۇب بولمىغان 
ياكى ھارام، مەكرۇھ بولمىغان( مۇباھ بولسۇن، 

سۆزلەشتىن توختىسۇن«.
سۆزنى  مۇباھ  ئاساسەن،  مۇشۇنىڭغا 
ھارامغا  ئۇنىڭ  ــــ  بۇيرۇش  ئېتىشكە  تەرك 
قورقۇش  كىرىشىدىن  سۆرەپ  مەكرۇھقا  ياكى 
بولغان  )مۇستەھەب(  مەندۇب  جەھەتتىن 

يۈز  ھالەتتە  كۆپ  ئىش  بۇنداق  ئىشتۇر. 
بېرىپ قالىدۇ. بۇ ھەقتە هللا تعاىل مۇنداق دەيدۇ: 
تەرىپىدە  سول  ۋە  تەرىپىدە  ئوڭ  »ئىنساننىڭ 
ئولتۇرۇپ خاتىرىلەيدىغان ئىككى پەرىشتە بار، 
خاتىرىلىنىۋاتقان  سۆز-ھەرىكىتى  ئىنساننىڭ 
ۋاقىتتا، ئۇ قانداق بىر سۆزنى قىلمىسۇن، ئۇنىڭ 
ئالدىدا ھامان پەرىشتە ھازىر بولۇپ، كۆزىتىپ 

تۇرىدۇ« )سۈرە قاف 17-، 18- ئايەتلەر(.
كەسىر  ئىبنى  تەپسىرىدە  ئايەتنىڭ  بۇ 
بىرەر  بالىسى  »ئادەم  دېگەن:  مۇنداق  هللا  رمحه 
كۆزىتىپ  ئۇنى  قالسا  سۆزلەپال  سۆزنى 
تۇرىدىغان، يېزىشقا تەييار تۇرغان پەرىشتە بار 
بولۇپ، ھېچبىر سۆز ياكى ھەرىكەتنى يازماي 
دەيدۇ:  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تعاىل  هللا  قالمايدۇ. 
سىلەرنى  ئۈستۈڭالردا  سىلەرنىڭ  >ھالبۇكى 
كۆزىتىپ تۇرغۇچى پەرىشتىلەر بار ]10[. ئۇالر 
پەرىشتىلەر  ھۆرمەتلىك  دەرگاھىدا(  نىڭ  )هللا 
ۋە  سۆزلىرىڭالرنى  )سىلەرنىڭ  بولۇپ، 
ئەمەللىرىڭالر( نى يېزىپ تۇرىدۇ ]11[<« 

)سۈرە ئىنفىتار 10-، 11- ئايەت(.
عنه  هللا  رضي  ھارىس  ئىبنى  بىالل  ھەقتە  بۇ 
دىن نەقىل قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص مۇنداق 
بولىدىغان  رازى  هللا  دېگەن: »ھەقىقەتەن كىشى 
سۆزنىڭ  ئۇ  ئەمەلىيەتتە  قىلىدۇ،  سۆزنى  بىر 
دەرىجىدە  يۇقىرى  قانچىلىك  ياخشىلىقىنىڭ 
ئىكەنلىكىنى ھېس قىلمايدۇ ئەمما شۇ بىر ئېغىز 
سۆزنىڭ سەۋەبىدىن هللا بۇ كىشىگە تا قىيامەت 
كۈنىگىچە رازىلىقىنى يازىدۇ؛ ھەقىقەتەن كىشى 
هللا غەزەپ قىلىپ كايىيدىغان بىر ئېغىز سۆزنى 
قىلىدۇ، ئۇ بۇ سۆزنىڭ يامانلىقىنىڭ قانچىلىك 
يۇقىرى دەرىجىدە ئىكەنلىكىنى ھېس قىلمايدۇ، 
شۇ بىر ئېغىز سۆزنىڭ سەۋەبىدىن هللا ئۇنىڭغا تا 
قىيامەت كۈنىگىچە غەزەپ-نەپرىتىنى يازىدۇ« 
)ئەھمەد، تىرمىزى، نەسائى، ئىبنى ماجە توپلىغان(.

اْلَقِّ  ِف  ﴿ُيَاِدُلوَنَك  دەيدۇ:  مۇنداق  تعاىل  هللا 
َا ُيَساُقوَن ِإىَل اْلَمْوِت َوُهْم يـَْنظُُروَن﴾. بـَْعَدَما تـَبـَيََّ َكَأنَّ

ئايەتنىڭ تەرجىمىسى 
»ئۇالر گويا )ئاالمەتلىرى( كۆرۈنۈپ 
تۇرۇۋاتقان ئۆلۈمگە ھەيدىلىۋاتقاندەك، ھەقىقەت 
)يەنى  ھەقىقەت  كېيىن  ئايدىڭالشقاندىن 
ئۇرۇشقا چىقىش مەسىلىسى( ئۈستىدە سەن 
بىلەن مۇنازىرىلىشىدۇ« )سۈرە ئەنفال 6- ئايەت(.

ئايەتنىڭ تەپسىرى
﴾ دېگەن ئايەتنىڭ  مۇجاھىد ﴿ُيَاِدُلوَنَك ِف اْلَقِّ
تەپسىرى ھەققىدە: »قۇرەيش كاپىرلىرى 
بىلەن ئۇرۇش قىلىش مەسىلىسىدە سەن بىلەن 

مۇنازىرىلىشىدۇ دېگەن بولىدۇ« دېدى.
ئايەتنى:  بۇ  ئىسھاق  ئىبنى  مۇھەممەد 
ئېلىنغان  تىلغا  قىلىش  ئۇرۇش  »ئۇالرغا 
ئىنكار  كارۋىنىنى  قۇرەيش  ئۇالر  ۋاقىتتا، 
ئۇچرىشىشنى  كارۋىنىغا  قۇرەيش  ۋە  قىلىپ 
يامان كۆرۈپ، سەن بىلەن ئۇرۇش توغرىسىدا 

مۇنازىرىلىشىدۇ« دەپ تەپسىرلىدى.
َا ُيَساُقوَن ِإىَل اْلَمْوِت  سۇددى ﴿بـَْعَدَما تـَبـَيََّ َكَأنَّ
تەپسىرى  ئايەتنىڭ  دېگەن  يـَْنظُُروَن﴾  َوُهْم 
ھەققىدە: »>ئۇالرغا سېنىڭ هللا نىڭ بۇيرۇقى 
بىلەن ئىش قىلىدىغانلىقىڭ ئېنىق بولغاندىن 
بىلەن(  كاپىرلىرى  )قۇرەيش  ئۇالر  كېيىن، 
بىلەن  سەن  ئېيتىپ  قىلماسلىقنى  ئۇرۇش 

جېدەللىشىدۇ< دېگەن بولىدۇ« دېدى.
توغرىسىدا  ئايىتى  بۇ  نىڭ  تعاىل  هللا 
»ئۇالرنىڭ  دەيدۇ:  مۇنداق  قۇرتۇبى  ئىمام 
ئۇالرنى  ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر  ــــ  مۇنازىرىلىشىشى 
ئۆتۈپ  كارۋان  چاقىرىپ،  كارۋىنىغا  قۇرەيش 
ئۇرۇشقا  ئۇالرنى  ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر  كېتىپ 
چاقىرغاندا، ئۇالردا بۇ ئۇرۇشقا چوڭ تەييارلىق 
بولمىغاچقا بۇ بۇيرۇق ئۇالرغا ئېغىر كېلىپ: 
بولىدىغانلىقى  ئۇرۇشنىڭ  بىزگە  >ئەگەر 
ئەلۋەتتە  بولساڭ  بەرگەن  خەۋەر  بىلەن 

تەييارلىق قىلىۋاالتتۇق< دېگەن سۆزىدۇر«.

بۇالقتىن تامچە

ئىسالم ئاۋازى
8- سان

)قوش ھەپتىلىك گېزىت(

1- بەت  4- بەت 

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
9. ئۇالر ئۆزلىرىنى »ئىسالم«، »سۈننەت« 
باشقا  ئىسىمالردىن  دېگەن  »جامائەت«  ۋە 

ئىسىمالر بىلەن ئاتاشمايدۇ.
توغرا  ۋە  ئەقىدىنى  سەھىھ  ئۇالر   .10
ئۇالر  ھېرىستۇر.  تارقىتىشقا  دىننى 
يېتەكلەيدۇ،  ۋە  بېرىدۇ  تەلىم  كىشىلەرگە 
ئۇالرغا كۆيۈنۈشنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويىدۇ، 

ئۇالرنىڭ ئىشلىرىغا ئەھمىيەت بېرىدۇ.
سۆزلىرىدە،  ئۆزلىرىنىڭ  ئۇالر   .11
ئېتىقادلىرىدا ۋە دەۋەتلىرىدە قاتتىق سەۋرچان 

كىشىلەردۇر.
ۋە  بولۇشقا  جامائەت  ئۇالر   .12
بىرلىشىشكە ھېرىستۇر ھەمدە كىشىلەرنى 
شۇنىڭغا دەۋەت قىلىدۇ ۋە قىزىقتۇرىدۇ؛ 
ئېتىدۇ  تەرك  بۆلگۈنچىلىكنى  ئىختىالپنى، 

ۋە كىشىلەرنى ئۇنىڭدىن ئاگاھالندۇرىدۇ.
13. هللا تعاىل ئۇالرنى بىر-بىرىنى كاپىرغا، 
بىدئەتچىگە ۋە پاسىققا چىقىرىشتىن قوغداپ 
ھۆكۈملىرىدە  شەرىئەت  ئۇالر  شۇڭا  قالدى 
ئۆزلىرىدىن  ئۇالر  كىشىلەردۇر.  فەقىھ  ئەڭ 
ئىلىم،  چاغدا،  قىلغان  ھۆكۈم  باشقىالرغا 
ئادالەت ۋە ئىنساپ بىلەن ھۆكۈم چىقىرىدۇ.
14. ئۇالر بىر-بىرىنى ياخشى كۆرۈش، 
بىر-بىرىگە  تىلەش،  رەھىم  بىر-بىرىگە 
بىر- ۋە  قوغداش  بىر-بىرىنى  قىلىش،  دۇئا 
ئارقىلىق  تولدۇرۇش  بوشلۇقىنى  بىرىنىڭ 
ئۇالر  قىلىدۇ.  يېقىنچىلىق  غا  تعاىل  هللا 
ۋە  دوستلىشىدۇ  ئاساسىدىال  دىن  پەقەت 

دۈشمەنلىشىدۇ.
ئەڭ  ئۇالر  ئېيتقاندا،  قىلىپ  ئومۇمىي 
تعاىل  هللا  كىشىلەردۇر،  ئەخالقلىق  گۈزەل 
ئۆزلىرىنىڭ  ئارقىلىق  قىلىش  ئىتائەت  غا 
ھېرىستۇر،  ئەڭ  پاكالشقا  نەپسىلىرىنى 
كەڭدۇر  ئىنتايىن  دائىرىسى  نەزەر  ئۇالرنىڭ 
ۋە ئىختىالپقا نىسبەتەنمۇ كۆكسى - قارنى 
ئىختىالپنىڭ  ئۇالر  كەڭدۇر،  ئىنتايىن 
ئەدەب-قائىدىلىرىنى ياخشى بىلگۈچىدۇر.

سوئال: »ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە« 
تەبىر  قىسقىچە  ھەققىدىكى  ئۇقۇم  دېگەن 

نېمە؟
سۈننە  ئەھلى  ھەقىقەتەن  جاۋاب: 
باشقا  ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر  بولسا  ۋەلجامائە 
ۋەدە  نىجاتلىقنى  ئارىسىدىن  پىرقىلەر 
ۋەدە  نىجاتلىق  پىرقىدۇر.  بىر  قىلغان 
قىلىنىشتىن ئىبارەت بۇ سۈپەتنىڭ سەۋەبى 
سۈننەتتە  شۇ  ئەگىشىش؛  سۈننەتكە  بولسا 
مەنھەج،  يول،  ئىبادەت،  ئېتىقاد،  كەلگەن 
مۇۋاپىقلىشىش  ئىشالرغا  قاتارلىق  ئەخالق 

ۋە مۇسۇلمانالر جامائىتىنى الزىم تۇتۇشتۇر.
ۋەلجامائەنى  سۈننە  ئەھلى  شۇڭا 
تەرىپلەش  سەلەفنى  بولسا  تەرىپلەش 
بىز  كەتمەيدۇ.  چىقىپ  دائىرىسىدىن 
ۋە  قىلغۇچى  ئەمەل  قۇرئانغا  سەلەفنىڭ 
ئىكەنلىكىنى  ئېسىلغۇچى  سۈننەتكە 
بىلگەنىكەنمىز، ئۇنداقتا »سەلەف« دېگەن 
مەقسەت  ھەدىسلىرىدە  ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر 

دىنىي ئەھكامالر
ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى ھەققىدە چۈشەنچە 

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
قان  كۆك  تومۇرالر  قان  خىل  بۇ 
دېگۈدەك  ئاساسەن  ئەكسىچە  تومۇرالرنىڭ 
قوش يۆنىلىشلىك سۆڭەكلەرنىڭ ئارىلىقى ۋە 
بەدەننىڭ سۆڭەككە يېقىن ئىچى تەرىپىگىراق 
نۇقتىدا  نەچچە  بىر  بولۇپ،  جايالشقان 

كۆتۈرۈلۈپ بەدەن سىرتىغا يېقىنالشقان.
قارىتا  ئېھتىياجىغا  بەدىنىنىڭ  ئىنسان 
قاننىڭ  تومۇرالردىكى  قان  قىزىل  بارلىق 
بولۇپ،  چوڭ  سۈرئىتى  ئېقىش  ۋە  بېسىمى 
بۇزۇلسا يۈز بېرىدىغان خەتەر پەۋقۇلئاددە زور 
نۇرغۇن  ۋە  ئازاليدۇ  بىلەن  شىددەت  قان  ــــ 
خەۋپ  تەمىنلىنىشى  بىلەن  قان  ئەزاالرنىڭ 

ئاستىدا قالىدۇ.

بىخەتەرلىك  مۇھىم  مۇشۇنداق  مانا 
بولغاندا  كېرەك  ھەمدە  ئېھتىياجى 
نۇقتىالردا  يېتەرلىك  ئۈچۈن  پايدىلىنىش 
كۆتۈرۈلۈش ــــ قىزىل قان تومۇرلىرىدىكى هللا 
نىڭ مۆجىزىلىرىدىن بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.  

ئۆز بەندىسىنى ھەر بىر خەتەردىن 
مۇھاپىزەت قىلىپ، ئىشلىرىنى قۇاليالشتۇرۇپ 
چەكسىز  رەببىگە  ئالەملەرنىڭ  بەرگەن 

ھەمدىلەر بولسۇن!
يارا  يارىدارنىڭ  ۋاقىتتا  قانداق  ھەر  بىز 
ئېغىزىدىن چىققان قاننىڭ قىل قان تومۇرالردىن 
تومۇرالردىن  چوڭ  باشقا  بەلكى  ئەمەس 

كېتىۋاتقانلىقىنى ئېقىۋاتقان قاننىڭ ئەھۋالىغا 
يارا  چۈنكى  بىلىۋاالاليمىز  دەرھالال  قاراپ 
بۇ  بولسا  ئېقىپ چىقىۋاتقانال  قان  ئېغىزىدىن 
قىل قان تومۇرالردىن تەپچىپ ئۆرلەۋاتقان قان 

ئەمەس.
يارىدارنى  يوقىتىۋاتقان  قان  بىز 
خىل  قايسى  قېنى  »ئۇنىڭ  ھامانال  تاپقان 
تومۇردىن  قان  كۆك  يەنى  تومۇردىن،  قان 
تومۇردىن  قان  قىزىل  ياكى  كېلىۋاتامدىغاندۇ 
كېلىۋاتامدىغاندۇ ۋەياكى ھەر ئىككىلىسىدىن 
تەكشۈرۈپ  دەپ  كېلىۋاتامدىغاندۇ؟«  تەڭال 
مۇالھىزە قىلىپ يۈرمەستىن دەرھالال بىرىنچى 

قىلىپ تۆۋەندىكى تەدبىرلەرنى قوللىنىمىز: 
يارىالنغان  ۋە  يېقىن  يارىغا  تېزدىن   ①
قان  قىزىل  داۋامالشقان  قاراپ  ئورۇنغا 
ھالەتتە  يېقىن  سىرتىغا  بەدەن  تومۇرالرنىڭ 
نۇقتىلىرىنى  كۆتۈرۈلۈش  جايالشقان 
سۆڭەكلەرگە  تەگ  بولغان  يېقىن  ئۆزىگە 
 — قىسىمىز  بېسىپ  قاتتىق  بىلەن  بارماق 
سۆڭەككە  چېكە  تومۇرىنى  قىزىل  چېكە 
قىسىمىز، ئېڭەك قىزىل تومۇرىنى ئاستىنقى 
بويۇن قىزىل  ئېڭەك سۆڭىكىگە قىسىمىز، 
تومۇرىنى بويۇن سۆڭىكىگە قىسىمىز، مۈرە 
سۆڭىكىگە  كۆۋرۈك  مۈرە  تومۇرىنى  قىزىل 
قىسىمىز، ئۈستۈنكى بىلەك قىزىل تومۇرىنى 
قولتۇق سۆڭىكىگە  ياكى  بىلەك  ئۈستۈنكى 
تومۇرىنى  قىزىل  بىلەك  تۆۋەنكى  قىسىمىز، 
ئۈستۈنكى  ياكى  سۆڭىكى  بوغۇم  جەينەك 
بىلەك سۆڭىكىدىن قىسىمىز ھەمدە بېغىش 
ۋاقىتتا  )بۇ  قىسىمىز  سۆڭىكىگە  بۇغۇم 
يەردىن  ئىككى  سۆڭىكىگە  بۇغۇم  بېغىش 
ئىككى تومۇرنى تەڭ قىسىمىز(، يوتا قىزىل 
قىسىمىز،  سۆڭىكىگە  يىرىق  تومۇرىنى 
پاچاق قىزىل تومۇرىنى تىز سۆڭىكىگە ياكى 
پاچاق سۆڭىكىگە  تۆۋەنكى  ھوشۇق ئۈستى 

قىسىمىز. 
قىسىش  تومۇرنى  قان  قىزىل  خىل  بۇ 
تېببىي ياردىمى تۆۋەندە بېرىلگەن رەسىمدە 

كۆرسىتىلگەن ھالەتتە بولىدۇ:

جىھاد چەشمىلىرى

ھەدىس ئۈنچىلىرى

يۇلتۇزالر چىمىراليدۇ

)ئاخىرى 2- بەتتە)

ئەسكەرتىش
ۋە  رادىئو  گېزىت،  قېرىنداشلىرىمىزنىڭ 
ژۇرناللىرىمىزنى ماقالە، شېئىر، سەرگۈزەشتە، 
مەيدانىدىكى  جەڭ  تەلىم،  ئەسكىرىي  تارىخ، 
قاتارلىق  مەلۇماتالر...  تېببىي  ئاجايىباتالر، 
بىلەن  ئەسەرلەر  ژانىردىكى  ھەرخىل 

تەمىنلىشىنى سەمىمىي ئىلتىماس قىلىمىز.
بۇ گېزىتنى تارقىتىشقا ياردەملەشكەن، 
قۇۋۋەتلىگەن   - قولالپ  ۋە  چىقارغان  كۈچ 
نىڭ  تعاىل  هللا  قېرىنداشلىرىمىزغا  بارلىق 
بەرىكىتى  ۋە  رەھمىتى  مەغپىرىتى، 
مۇجاھىد  دۇئالىرىڭالردا  سالىھ  بولسۇن! 

قېرىنداشلىرىڭالرنى ئۇنۇتمىغايسىلەر!  
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

مۇجاھىد  كۈنى   -11 ئاينىڭ   -9  ■
قېرىنداشلىرىمىز سۈرىيىنىڭ ھاما ۋىاليىتى 
جايالشقان  شەرقىگە  رايونىنىڭ  سوۋران 
كوكاب يېزىسىغا ھۇجۇم ئەمەلىيىتى ئېلىپ 
بارغان. ھۇجۇم ئاۋۋال پىدائىيلىق ئەمەلىيىتى 
مۇجاھىد  كېيىن  بولۇپ،  باشالنغان  بىلەن 
قىلىشى  قاتتىق جەڭ  قېرىنداشلىرىمىزنىڭ 
نەتىجىسىدە هللا نىڭ ياردىمى بىلەن كوكاب 

يېزىسى مۇجاھىدالرنىڭ قولىغا ئۆتكەن.
■ 9- ئاينىڭ 12- كۈنى ئافغانىستان ئىسالم 
ئافغانىستاننىڭ  مۇجاھىدلىرى  ئىمارىتى 
رايونىدا  ھىسارىك  ۋىاليىتىنىڭ  نەنگارھار 
ھۇجۇم  قارشى  مەسئۇللىرىغا  ئىستىخبارات 
ئەمەلىيىتى ئېلىپ بارغان، نەتىجىدە نەنگارھار 
ۋىاليىتىنىڭ ئىستىخبارات مەسئۇلى، 3 نەپەر 
جەھەننەمگە  ئەسكەر  نەپەر   15 ۋە  قوماندان 

ئۇزىغان.
كۈنى سۈرىيىدىكى   -13 ئاينىڭ   -9  ■
جەبھەتۇ فەتھىششام جامائىتى بايانات 
جىھادىي  باشقا  سۈرىيەدىكى  چىقىرىپ، 

جامائەتلەرگە تەشەككۈر بىلدۈرگەن. 
رۇس  ۋە  ئامېرىكا  ــــ  سەۋەبى  بۇنىڭ 
ئۇرۇش  ئاتالمىش  سۈرىيىدە  ئارمىيىسى 
جىھادىي  باشقا  ۋە  توختىدىغانلىقى 
فەتھىششام  جەبھەتۇ  جامائەتلەرنىڭ 
كېرەكلىكى  قىلىش  ئۇرۇش  جامائىتىگە 
ئىدى.  قىلغان  ئېالن  بايانات  ھەققىدە 
كېيىن  قىلىنغاندىن  ئېالن  بايانات  بۇ 
بۇنىڭغا  جامائەتلەر  جىھادىي  سۈرىيىدىكى 
يەنە  ئەكسىچە  قالماستىن  قوشۇلمايال 
بەششار ئەسەد ئارمىيىسىگە قارشى ئۇرۇش 

قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن.
ئەششاباب  كۈنى   -14 ئاينىڭ   -9  ■
سومالىنىڭ  مۇجاھىدلىرى  تەشكىالتى 
ۋە  ئەلمەدا  ۋىاليىتىدىكى  سەفال  شىبىيلى 
ئىيدوجىالد رايونلىرىدا تاغۇت ئارمىيىسىگە 
قارشى پىستىرما ئەمەلىيىتى ئېلىپ بارغان، 
نەتىجىدە كۆپلىگەن ئەسكەرلەر ئۆلگەن ۋە 

يارىالنغان.
■ 9- ئاينىڭ 15- كۈنى ئەششاباب 
ھىران  سومالىنىڭ  مۇجاھىدلىرى  تەشكىالتى 
ۋىاليىتىدە ئېفئوپىيە تاجاۋۇزچى ئارمىيىسىگە 
قارشى جەڭ ئەمەلىيىتى ئېلىپ بارغان، نەتىجىدە 
ھىران ۋىاليىتىدىكى ئىستراتېگىيىلىك ئورنى 
مۇھىم بولغان مەقكىرى شەھىرى مۇجاھىدالر 

قولىغا ئۆتكەن.
■ 9- ئاينىڭ 15- كۈنى ئافغانىستان ئىسالم 
ئىمارىتى مۇجاھىدلىرى ئافغانىستاننىڭ كابۇل 
شەھىرىدە ساقچى باشلىقىغا قارشى پىستىرما 
ئەمەلىيىتى ئېلىپ بارغان، نەتىجىدە مىرۋىيس 
ئىسىملىك ساقچى باشلىقى تۆت نەپەر 
قوغدىغۇچىسى بىلەن بىللە جەھەننەمگە 

ئۇزىغان.



ئىسالم ئاۋازى ئىسالم ئاۋازى

يەمەن  ئالجىرىيە،  سومالى،  كاۋكاز،  پەلەستىن، 
كۆتۈرگەن  قېرىنداشلىرىمىز  جايالردا  قاتارلىق 
ساپ ۋە يارقىن بايراقالر سىماسىدا كۆزلىرىمىز 
خۇشاللىققا چۆممەكتە. ئۇالر تەۋھىد بايرىقى 
ئاستىدا جىهاد قىلىۋاتقان يېڭى ئازادلىقنىڭ 

ئۈمىدۋار جەڭچىلىرىدۇر. 
ئازادلىق  ئەگەر  بىلسەم!  كاشكى 
جەڭچىلىرى ئۇالر بولمىسا ئۇنداقتا كىم؟!  

ملسو هيلع هللا ىلص مۇنداق  ھەدىس-شەرىفتە رەسۇلۇلالھ 
بارىدۇكى،  يىتىپ  يەرگە  شۇ  »ئىش  دېگەن: 
جايالردىن  قاتارلىق  ئىراق  يەمەن،  شام، 
كېلىدۇ«.  مەيدانغا  توپالنغان جەڭچىلەر 
ئىبنى ھەۋالە: »ئەگەر مەن شۇ چاغدا بولۇپ 
قالسام قايسىسىدا بولۇشۇمنى تالالپ بەرسىلە 
ئى هللا نىڭ ئەلچىسى!« دېگەندە، رەسۇلۇلالھ: 
»شام قوشۇنىدا بولغىن. شەكسىزكى، ئۇ هللا 
تاللىغان زېمىندۇر، ئۇنىڭغا هللا نىڭ تاللىغان 
قوشۇنىدا  شام  ئەگەر  يىغىلىدۇ.  بەندىلىرى 
بواللمىساڭالر يەمەن قوشۇنىدا بولۇڭالر. 
تەشنالىقىڭالرنى  كۆللىرىدە  بۇالق،  ئۇنىڭ 
قاندۇرۇڭالر! ھەقىقەتەن هللا ماڭا شام ۋە ئۇنىڭ 

ئەھلى ھەققىدە كاپالەت بەردى« دېگەن.
بېشىغا  مۇسۇلمانالرنىڭ  ھەدىستە  بۇ 
تۇرىدىغان  تەييار  شەھەردە  ھەربىر  چوقۇم 
مەيدانغا  دەۋرنىڭ  بىر  چىقىدىغان  قوشۇنالر 
كېلىدىغانلىقى شۇنداقال بۇ چاغدا ھەرقانداق 
سادىق بىر مۇسۇلمان، كىشىلەرنىڭ ۋاپاسىزلىق 
شەھىرىدىكى  ئۆز  قارىماي  قىلغىنىغا 
دىنغا  ئۆزىنى  تىن  هللا  قېتىلىپ  قوشۇنغا 
ياردەم بىرىش خىزمىتىگە سېلىشىنى ئۈمىد 
بىر  قوشۇنىنىڭ  مۇسۇلمانالر  ھالدا  قىلغان 
جەڭچىسىگە ئايالنماي مۇمكىن ئەمەسلىكى 
كۆرسىتىلگەندۇر. ئەنە شۇنداق قىلغان 
ئىلگىرى  ئازادلىقتىن  كىشى  ھەرقانداق 
جەڭ قىلىپ قۇربان بەرگەنلەر دەرىجىسىگە 

يەتكۈسىدۇر*...
 ــــ شەيخ ئەبۇ مۇھەممەد مەقدىسى )هللا 

ئۇ كىشىنى سابىت قەدەم قىلسۇن!(
(6(

پەرزەنتلىرى!  ئۈممىتىنىڭ  ئىسالم  ئى 
نىڭ  هللا  خرىستىئانالرنىڭ  زەھەرخەندە 
قىلغان  گە  ملسو هيلع هللا ىلص  مۇھەممەد  ئەلچىسى 
ھاقارەتلىرى ۋە قۇرئاننى دەپسەندە قىلىشقا 
پۈتمەس  قەلبىڭالرنى  قىلىشى  جۈرئەت 
شۇنداقال  تولدۇرسۇن!  نەپرەتكە   - غەزەپ 
نىڭ  هللا  ئارقىلىق  نەپرىتىڭالر   - غەزەپ  بۇ 
ئىزنى بىلەن ئامېرىكا تۈزۈلمىسىنىڭ چەكتىن 
ئاشقان يوغانچىلىقىنى يەرگە ئۇرۇپ، بۇرنىنى 
توپا ۋە پاتقاقالرغا تىقىش ئۈچۈن تاڭ يورۇشقا 
بىشارەت  خۇش  ئىبارەت  قالغانلىقىدىن  ئاز 

بىلەن ھەرىكەتكە كەلگەيسىلەر!

ئالىمالر  مۇجاھىد  دەۋرىدىكى  ئۆز 
ئۆزىنىڭ  هللا  رمحه  تەيمىيە  ئىبنى  پىشىۋاسى 
تەگكۈزگەنلەرگە  تىل  »پەيغەمبەرگە 
سۇغۇرۇلغان شەمشەر« ناملىق مەشهۇر كىتابىدا 
»تەجرىبە  قالدۇرغان:  جۈملىلەرنى  مۇنداق 
ئىشەنچلىك  بولغان  ئەھلىدىن  فىقھى  ۋە 
ئۇالر  بېرىشىچە،  سۆزلەپ  ماڭا  كىشىلەرنىڭ 
قارشى  غەربلىكلەر(غا  )ھازىرقى  رۇملۇقالر 
جەڭ قىلىپ ئۇالر بېكىنىۋالغان بىرەر قەلئەنى 
ئازات قىلىش قىيىنالشقان بىر پەيتتە، قەلئەگە 
بېكىنىۋالغانالر پەيغەمبىرىمىزنىڭ  شەرىپىگە 
تىل تەگكۈزگەن. مۇسۇلمان قوشۇنى بۇنىڭدىن 
يېقىنالشقانلىقىدىن  ئازادلىقى  قورغاننىڭ 
ئەسلەپ  ۋاقىتالرنى  ئاشۇ  ئالغان.  بىشارەت 
يۈز  ئىش  ئاشۇ  قەسەم،  بىلەن  >هللا  دەيدۇكى: 
بىرىپ بىر- ئىككى كۈن ئۆتە - ئۆتمەيال ئۇلۇغ 
قورغاننى  بىز  بىلەن  ئىزنى  نىڭ  هللا  بۈيۈك  ۋە 

ئازات قىلدۇق<«.
 - شانۇ  بىلگىنكى  ئۈممىتى!  ئىسالم  ئى 
ــــ تەشۋىقات ۋاستىلىرى بىلەن  شەۋكەت 
قارشى  باياناتلىرى،  ئەيىبلەش  قىلىنغان 
ۋە  نامايىشالر  قىلىنغان  بىلەن  شۇئارالر 
ئەمەس  بىلەن  ۋارقىراشالر  كېرىپ  كاناينى 
ئۇنى  ۋە  )قۇرئان(  كىتابى  ھىدايەت  بەلكى 
ھىمايە قىلىدىغان قىلىچ بىلەن قولغا كېلىدۇ.
چوقۇم  شۇنىڭغا  ئۈممىتى!  قۇرئان  ئى 
ئىشەنگىنكى ئازادلىق يېقىنالشتى، ئازادلىق 
يېقىنالشتى، ئازادلىق يېقىنالشتى. »گۇناھى 
ھاالك  تەلتۆكۈس  ئۇالرنى  هللا  تۈپەيلىدىن 
هللا  قىلدى، ئومۇميۈزلۈك ھاالك قىلدى ]14[. 
قىلغانلىقنىڭ(  ھاالك  ئۇالرنى  )يەنى  ئۇنىڭ 
)سۈرە شەمس   »]15[ قورقمايدۇ  ئاقىۋىتىدىن 

14- ۋە 15- ئايەتنىڭ بىر قىسمى(. 
گۇۋانتانامودا،  ئامېرىكىدا،  هللا!  ئى 
كىتابىڭنى  ئۇلۇغ  غېرىبتا  ئەبۇ  ۋە  بەگرامدا 
كۆيدۈرۈش ئۈچۈن يىرتىپ پارچىلىغانالرنىڭ  
ھۆكۈمرانلىقىنى پارچىالپ ھاالك قىلغىن!..

ئەبۇ   - ئۇسەيلىم  ئەبۇ  نازىم  شەيخ  ــــ 
ئوسامەنناسىرى )هللا ئۇ كىشىنى مۇھاپىزەت 

قىلسۇن!(
                              

قىلىنىشتىن  فەتھى  مەككە  »سىلەردىن   *
ئىلگىرى پۇل-مال سەرپ قىلغانالر ۋە )رەسۇلۇلالھ 
بىلەن(  دۈشمەنلەر  تۇرۇپ  بىرلىكتە  بىلەن 
كېيىن  قىلىنغاندىن  فەتىھ  )مەككە  ئۇرۇشقانالر 
)بىر  ئۇرۇشقانالر  ۋە  قىلغانالر  نەپىقە  پۇل-مال( 
شۇالرنىڭ  ئەنە  ئەمەس،  باراۋەر  بىلەن(  بىرى  ـ 
كېيىن  قىلىنغاندىن(  فەتىھ  )مەككە  دەرىجىسى 
نەپىقە قىلغان ۋە ئۇرۇشقانالرنىڭ )دەرىجىسىدىن( 
چوڭدۇر، )ئۇالرنىڭ( ھەر بىرىگە هللا جەننەتنى ۋەدە 
قىلدى« )سۈرە ھەدىد 10- ئايەتنىڭ بىر قىسمى(.

8- سان  ھىجرىيە: 1437/12/14     مىالدىيە: 2016/09/16ھىجرىيە: 1437/12/14     مىالدىيە: 82016/09/16- سان 

2- بەت  3- بەت 

كاۋاپ )َشِويٌّ(
ئەلەيھىسساالمنىڭ  ئىبراھىم  تعاىل  هللا 
زىياپىتى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: »ئۇ ئۇزاق 
قالماي بىر موزاينى كاۋاپ قىلىپ ئەكەلدى« 

)سۈرە ھۇد 69- ئايەت(.
سەلەمە  ئۇممۇ  توپلىغان  »تىرمىزى« 
ئۇ  نىڭ ھەدىسىدە كېلىشىچە،  عنها  رضي هللا 
بېقىن  قىلىنغان  كاۋاپ  گە  ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر 
ئۇنىڭدىن  ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر  قويغان،  گۆشنى 
يەپ تاھارەت يەڭگۈشلىمەيال نامازغا تۇرغان 

)1829- ھەدىس(.
ئابدۇلالھ ئىبنى ھارىس رضي هللا عنه مۇنداق 
مەسجىدتە  بىلەن  ملسو هيلع هللا ىلص  »پەيغەمبەر  دېگەن: 

كاۋاپ يېدۇق« )تىرمىزى توپلىغان(.
مۇغىرە ئىبنى شۇئبە رضي هللا عنه مۇنداق 
ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر  »بىر كېچىسى  دېگەن: 
بىلەن مېھمان بولدۇم، قوي بېقىنىنى كاۋاپ 
قىلىشقا بۇيرۇدى. كاۋاپ كەلگەندىن كېيىن 
بەردى.  پارچىالپ  ماڭىمۇ  ئېلىپ  پىچاقنى 
)ئەبۇ  ئېيتتى«  ئەزان  كېلىپ  بىالل  كېيىن 

داۋۇد 194/4- ھەدىس(.
ئەڭ مەنپەئەتلىك كاۋاپ ئوغالق كاۋىپىدۇر؛ 
ئاندىن سېمىز، يۇمشاق توپاق گۆشىدۇر. توپاق 
گۆشى قۇرۇققا مايىل ھۆل ئىسسىق، سەۋدانى 
كۆپەيتىدۇ. ئۇ كۈچلۈكلەر ۋە ساغالمالرنىڭ 
ئاشقازانغا  پىشۇرغىنى  سۇدا  يېمەكلىكىدۇر. 
قۇرىغانغا  ھەمدە  يەڭگىل  ۋە  مەنپەئەتلىك 

قارىغاندا ھۆللىكى يۇقىرىراقتۇر.
ــــ كۈن نۇرىدا كاۋاپ  ئەڭ ناچار كاۋاپ 
كاۋاپ  ئۈستىدە  چوغ  قىلىنغىنىدۇر. 
قىلىنغىنى ئوت ئۈستىدە كاۋاپ قىلىنغىنىدىن 

ياخشىراقتۇر.

پەيغەمبەر تېبابىتى
بىلىۋېلىڭ-ئېلىۋېلىڭ

سۈرىيە جىھادى ۋە شىئەلەر
)بېشى ئالدىنقى ساندا(

ئۆز  ئۇنىڭ  ئۆلگەن.  ھەلەبتە  ئۇ 
ماختايدىغان  بەيتنى  ئەھلى  ۋە  مەزھىبىنى 
ئەسەرلىرى  تاپقان  تەركىب  شېئىرلىرىدىن 
بار بولۇپ، ئۇ ئەسەرلەر »روھنىڭ كۆچۈشى 
ئىنسانالرنىڭ  نىڭ  »هللا  ۋە  )تەناسۇخ(« 
بەدىنىگە چۈشىدىغانلىقى )ھۇلۇل(«نى 

ئىلگىرى سۈرەتتى.
ھىالكونىڭ باغدادقا ھۇجۇم قىلىشىدىن 
مۇنقەرز  مەركىزى  يەردىكى  ئۇ  كېيىن، 

بولغان.
الزىقىيەگە  مەركىزى  ھەلەبتىكى 
ئەلمەيمۇن  ئەبۇ سەئىد  ئۇنىڭغا  يۆتكىلىپ، 
)ھىجرىيە  ئەتتېبرانىي  قاسىم  ئىبنى  سۈرۈر 

358ــــ427( رەئىس بولغان.
قارشى  ئۇالرغا  تۈركلەرنىڭ  ۋە  كۇرد 
ئۇالرنىڭ  ــــ  كۈچىيىشى  ھۇجۇملىرىنىڭ 
ئەسسىنجارىي  ئەلمەكزۇن  ھەسەن  ئەمىر 
تەلەپ  ياردەم  583ــــ638(دىن  )ھىجرىيە 
قېتىم  ئىككى  الزىقىيەگە  ۋە  قىلىشنى 
ئۇ  چىقارغان.  كەلتۈرۈپ  قىلىشنى  ھۇجۇم 
بىرىنچى قېتىملىق ھۇجۇمدا مەغلۇپ بولغان 
ھۇجۇمىدا  قېتىملىق  ئىككىنچى  بولسىمۇ، 
غەلىبە قىلىپ الزىقىيە تاغلىرىدا نۇسەيرىيە 

مەزھىبىنىڭ ئاساسىنى تۇرغۇزغان.
)مىالدىيە  يىللىرى   -700 ھىجرىيەنىڭ 
قىبرىس  ئەتراپىدا  يىللىرى(   -1300
دەۋلە  ئىسمەتۇد  يازغۇچىسى  رىسالىسىنىڭ 
ئارىسىدا  نۇسەيرىيىلەر  ئەتتۇبانىي  ھاتىم 
ئەئنا  ئەجرەد  ھەسەن  ئۇ  چىققان.  ئوتتۇرىغا 
 -836 ھىجرىيىنىڭ  ۋە  تۇغۇلغان  رايونىدا 
الزىقىيەدە  يىلى(   -1432 )مىالدىيە  يىلى 

ئۆلگەن.
نۇسەيرىيە  باشقا  كېيىن  بۇالردىن 
مەسىلەن،  باشلىقلىرىنى،  گۇرۇپپىسىنىڭ 
ئەلقەمەرىي  شائىر  ئەتراپىدا  ئانتاكىيە 
مۇھەممەد ئىبنى يۈسۈف كىالزىي )ھىجرىيە 
يىلى(،   -1602 مىالدىيە  يىلى،   -1011
ۋە  نەيسافىي  نەسىر  ئەلماھۇس،  ئەلى 
ئوخشاش كىشىلەرنى  ئۇبەيدىيگە  يۈسۈف 

ئۇچرىتىمىز.
ھىجرىيە  ئەلئەزنىي  ئەفەندىي  سۇاليمان 
بولۇپ،  تۇغۇلغان  ئانتاكىيەدە  يىلى   -1250
تەلىماتلىرىنى  تائىپىسىنىڭ  نۇسەيرىيە 
ئۆگەنگەن ئەمما كېيىن بىر مىسسىيونىرنىڭ 
قىلغان  قوبۇل  دىنىنى  خرىستىئان  قولىدا 
»الباكورة  بېرىپ،  قېچىپ  بېيرۇتقا  ۋە 
قىلىپ،  نەشىر  كىتابىنى  ناملىق  السليمانية« 
نۇسەيرىيە تائىپىسىنىڭ سىرلىرىنى ئېچىپ 
نۇسەيرىيىلەر  كېيىن  بۇالردىن  تاشلىغان. 

ئۇنى ئاستا - ئاستا ئۆزىگە يېقىنالشتۇرۇپ، 
ئۆلتۈرۈپ،  ئېسىپ  ھامان  كەلگەن  قايتىپ 
مەيدانالرنىڭ  الزىقىيەدىكى  جەسىتىنى 

بىرىدە كۆيدۈرۈۋەتكەن.
ــــ  تەۋىيل  غالىب  ئەمىن  مۇھەممەد 
كىشىلىرىدىن  ئاساسلىق  نۇسەيرىيىلەرنىڭ 
سۈرىيىنى  فرانسىيىنىڭ  ئۇ  بولۇپ،  بىرى 
قوماندان  مەزگىلىدە  قىلىش  مۇستەملىكە 
بولغان. ئۇ »ئەلەۋىيلەر تارىخى« ناملىق بىر 
كىتاب يازغان بولۇپ، كىتابىدا بۇ پىرقىنىڭ 

كېلىپ چىقىشى ھەققىدە توختالغان.
يىلى   -1920 ــــ  ئەھمەد  سۇاليمان 
بىلەن  مەنسەپ  دىنىي  دۆلىتىدە  ئەلەۋىيلەر 

شۇغۇلالنغان.
پادىچى  ئەسلى  ــــ  مۇرشىد  سۇاليمان 
باغرىغا  ئۇنى  فرانسىيىلىكلەر  ئەمما  بولۇپ 
باسقان ۋە ئىالھلىقنى دەۋا قىلىشىدا ھەمدەم 
ئەلمىيدە  سۇاليمان  يەنە  ئۇنىڭغا  بولغان. 
»پەيغەمبەر«  قويچىنى  بىر  ئىسىملىك 
قىلىپ تەيىنلەپ بەرگەن. كېيىن ئىستىقالل 
 -1946 ۋە  ئالغان  قولغا  ئۇنى  ھۆكۈمىتى 

يىلى دارغا ئېسىپ ئۆلتۈرگەن.
مۇجىيب  ئوغلى  كېيىن  ئۇنىڭدىن 
قىلغان  دەۋاسى  ئىالھلىق  كېلىپ  مەيدانغا 
سۈرىيە  يىلىدىكى   -1951 ئۇمۇ  ئەمما 
رەئىسىنىڭ  ئىدارىسىنىڭ  بىخەتەرلىك 
ئۆلتۈرۈلگەن. نۇسەيرىيىلەرنىڭ  بىلەن  قولى 
نامىنى  ئۇنىڭ  ھازىرمۇ  پىرقىسى  مۇۋاخەسە 

قۇربانلىقلىرىدا زىكىر قىلىدۇ.
سۇاليمان مۇرشىدنىڭ ئىككىنچى ئوغلى 
ئىالھلىققا  قىلغان  دەۋا  »دادىسى  مۇغىيس 

ۋارىسلىق قىلغان« دەپ دەۋا قىلىنىدۇ.
سۈرىيىدىكى  )نۇسەيرىيلەر(  ئەلەۋىيلەر 
ۋە  كىرگەن  سىڭىپ  سەپلەرگە  مىللىي 
بىلەن  يۈزى  قارشى  سۈننىلەرگە  ئەھلى 
ھۆكۈمەتتىكى  باشالپ  يىلىدىن   -1964
نوپۇزى زورايغان. 1970- يىلى 11- ئاينىڭ 
16- كۈنى ئىنقىالب قوزغىغان ۋە ئۇنىڭدىن 
 -1971 ئالغان،  قولغا  ھۆكۈمەتنى  كېيىن 
جۇمھۇرىيەت  كۈنى   -12 ئاينىڭ   -3 يىلى 

رەئىسلىكىنى قولغا كەلتۈرگەن.
پىكىر ۋە ئېتىقادلىرى:

نى  عنه  هللا  رضي  ئەلى  نۇسەيرىيىلەر   ①
روھانىي  »ئەلىنىڭ  ئۇالر  قىلىۋالغان.  ئىالھ 
پانىي بولۇپ، جىسمانىي ۋۇجۇدى  چىقىشى 
بىلەن كۆزگە كۆرۈنۈشى بولسا جىبرىئىلنىڭ 
كۆرۈنۈشىگە  شەكلىدە  كىشىلەرنىڭ  بەزى 

ئوخشايدۇ« دېگەننى ئىلگىرى سۈرىدۇ.
سۈرىتىدە  ئىنسان  ئەلى  »تەڭرى   ②
بەندىلىرى  ئارقىلىق  چىقىش  ئوتتۇرىغا 

مەقسەت  كۆندۈرۈشنى  مەخلۇقلىرىنى  ۋە 
قىلىدۇ« دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ.

قاتىلى  نىڭ  عنه  هللا  رضي  ئەلى   ③
ياخشى  مۇلجەمنى  ئىبنى  ئابدۇراھمان 
ئىنسانالردىن  تەڭرىنىڭ  كۆرۈشىدۇ. 
ئۇنىڭغا  قويۇپ،  ئوتتۇرىغا  قۇتۇلغانلىقىنى 

لەنەت ئوقۇغانالرنى خاتاغا چىقىرىدۇ.
ئاساسەن،  قاراشلىرىغا  بەزىلىرىنىڭ   ④
ئەلى رضي هللا عنه ئۆزىنى باغلىۋالغان جەسەتتىن 
قۇتۇلغاندىن كېيىن بۇلۇتقا يەرلەشكەن شۇڭا 
ئۇالر ئۈستىلىرىدىن بۇلۇت ئۆتكەندە: »ساالم 
ساڭا ئى ئەبۇلھەسەن!« دېيىشىدۇ. ئۇالر يەنە 
گۈلدۈرمامىنى »ئۇنىڭ ئاۋازى«، چاقماقنى 

»ئۇنىڭ قامچىسى« دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ.
مۇھەممەد  »ئەلى  يەنە:  ئۇالر   ⑤
مۇھەممەد  ياراتقان،  ئەلەيھىسساالمنى 
ئەلەيھىسساالم سەلمان فارىسىينى، سەلمان 
ياراتقان.  يېتىمنى  تۆۋەندىكى بەش  فارىسىي 

ئۇالر:
ئىنسانالرنىڭ  ــــ  ئەسۋەد  ئىبنى  مىقداد 
تەڭرىسى، ياراتقۇچىسى ۋە گۈلدۈرمامىالرنىڭ 

يېتەكچىسى.
ۋە  يۇلتۇزالر  ــــ  غىفارى  زەر  ئەبۇ 

پىالنتالرنىڭ مۇئەككىلى.
ۋە  شامال  ــــ  رەۋاھە  ئىبنى  ئابدۇلالھ 

ئىنسانالرنىڭ روھلىرىنى ئېلىشقا مەسئۇل.
ئوسمان ئىبنى مەزئۇنـ ـــ ئاشقازان، تەننىڭ 
كېسەللىكلىرىنىڭ  ئىنسان  ۋە  قىزىقلىقى 

مەسئۇلى.
ـــ ۋۇجۇدالرغا روھنى  قەنبەر ئىبنى كادانـ 
ئېتىقاد  دەپ  مۇئەككىلى«  پۈۋلەشنىڭ 

قىلىدۇ.
⑥ باشقا باتىنىي گۇرۇپپىالرغا ئوخشاش 
يات  ۋە  جىنىسالر  )ئوخشاش  ئۇالرنىڭمۇ 
ئىرمىشىپ-چىرمىشىپ  ئۆزئارا(  جىنىسالر 

كېتىدىغان ئايرىم كېچىسى بار.
ۋە  ئۇلۇغاليدۇ  ھاراقنى  ئۇالر   ⑦
دەرىخىنى  ئۈزۈم  سەۋەبلىك  بۇ  ئىچىشىدۇ، 
ئاتايدىغان  دەپ  »نۇر«  ئۇالر  بىلىدۇ.  چوڭ 
ئۈزۈم  چىقىشى  كېلىپ  ئەسلى  ھاراقنىڭ 
بولغانلىقى ئۈچۈن ئۈزۈم دەرىخىنى قومۇرۇپ 
يامان  تولىمۇ  كېسىشنى  ياكى  تاشالش 

كۆرىدۇ.
⑧ ئۇالر ھەر كۈنى ئاتالمىش بەش ۋاخ 
رەكئەت  نامازنىڭ  بۇ  ئەمما  ئوقۇيدۇ  ناماز 
ئەلۋەتتە  مۇسۇلمانالرنىڭكىگە  سانلىرى 
رۇكۇ  بەزى  ئۇنىڭدا  گەرچە  ئوخشىمايدۇ. 

بولسىمۇ سەجدىنى ئۆز ئىچىگە ئالمايدۇ.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

پۇل
بىر رامىزان كۈنى ئىدى. ئەكرەم ئىپتارغا 
باردى.  ناۋايخانىغا  ئۈچۈن  ئېلىش  نان  يېقىن 
بار  ئۆچىرەت  ئۇزۇن  ئالدىدا  ناۋايخانىنىڭ 
يېقىنالشقانسىرى  ۋاقتى  ئىپتار  بولۇپ، 
سەۋرسىزلىنىشكە  ساقالۋاتقانالر  ئۆچىرەت 

ئالدىراش  بەك  تېخىمۇ  ناۋاي  باشلىدى، 
بېرىپ  ناننى  كەلگەنلەرگە  نۆۋىتى  ئىدى. 
ئەمەس  ئاسان  ئۇنچىۋاال  ئېلىش  پۇلىنى 
قالغاندا  دەپ  ئوقۇالي  ئەزان  ئىپتارغا  ئىدى. 
ھېرىپ  قاتتىق  كەلدى.  نۆۋەت  ئەكرەمگە 
كەتكەن ناۋاي ئەكرەمگە دىققەتسىزلىكتىن 
ئەكرەم  بەردى.  ياندۇرۇپ  ئارتۇق  پۇلنى 
ھەيرانلىق  يۈزىگە  ناۋاينىڭ  قېلىپ  توختاپ 

بىلەن قارىۋىدى، ناۋاي: 
ــــ بىرەر خاتالىق بولدىمۇ باالم؟ ــــ دەپ 

سورىدى. ئەكرەم: 
ـــ دەپ پۇلالرنى ئېلىپ ئۆيىگە  ــــ ياقەي،ـ 
يۈگۈرۈپ كەتتى. ئەكرەم ئىپتار داستىخىنىدا 
ئۇخالش  ئولتۇراتتى.  سۈرۈپ  خىيال 
تېخىمۇ  بىئاراملىقى  چېغىدا  ياتقان  ئۈچۈن 
كۈچەيدى. كۆزگە كۆرۈنمەس بىرەيلەن 
خۇددى ئۇنى ھېسابقا تارتىۋاتقاندەكال ئىدى: 

ــــ نېمىشقا ئۇنداق قىلدىڭ؟ 
ــــ ھەققىڭ يوق پۇلنى نېمىشقا ئالدىڭ؟

ئانىسىغا  ئەھۋالنى  بولغان  ئەكرەم 
دەرھال  يەنە  لېكىن  يۇ،   - بولدى  دېمەكچى 
ۋاز كەچتى. چوقۇمكى، ئانىسى ئۇنى قاتتىق 

ئەيىبلەپ ئاچچىقاليتتى. 
ئەتىگەن  باستى.  قارا  كېچە چۈشىدە 
ئىچىدىكى  تۇرغاندىمۇ  ئورنىدىن 
ھېس  ئازايمىغانلىقىنى  بىئارامچىلىقنىڭ 
قىلدى. تامدىكى كالېندارنىڭ ۋارىقىنى ئېچىپ 
ئوقۇشقا باشلىدى. ئۇنىڭدا پەيغەمبىرىمىزنىڭ 
َحاَك  َما  ْثُ  »اْلِ ئىدى:  يېزىقلىق  ھەدىسى  مۇنۇ 
ــــ  )گۇناھ  النَّاُس  َعَلْيِه  َيطَّلَع  َأْن  وََكرِْهَت  َصْدِرَك  ِف 
ئىچىڭنى تاتىلىغان ۋە باشقىالرنىڭ بىلىشىنى 
)مۇسلىم  ئىشتۇر(«  بىر  خالىمايدىغان  سەن 

توپلىغان(. 
ھېس  قىزارغانلىقىنى  يۈزىنىڭ  ئەكرەم 
گويا  پەيغەمبىرىمىز  ھەدىسنى  بۇ  قىلدى. 
ئىدى.  سۆزلەۋاتقاندەكال  ئۈچۈن  ئۇنىڭ 
ئەكرەم ئۇدۇل ناۋايخانىغا باردى - دە، ھەققى 
ناۋايغا  ھالدا  سورىغان  كەچۈرۈم  پۇلنى  يوق 

قايتۇرۇپ بەردى.

سەبىيلەر سەھىپىسى
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بىلگىنكى،  شۇنى  ئۈممىتى!  ئىسالم  ئى 
سېنىڭ مۇجاھىد پەرزەنتلىرىڭ سەندىن خارۇ-
تاشالش  سۈپۈرۈپ  چاڭ-توزانلىرىنى  زارلىق 
ئۈچۈن شۇنداقال سېنىڭ سېپىڭگە ساڭا بۆھتان 
بىلەن زورمۇزور مەنسۇپ قىلىپ كىرگۈزۈپ 
قويۇلغان ۋە ۋىجدانسىزالر سەندىن كەتكۈزۈپ 
قايتۇرۇۋېلىش  شانۇ-شەۋكىتىڭنى  قويغان 
ئەسكەرلەردىن  ۋە  ئەمىر  ھەركۈنى  ئۈچۈن، 

بولغان پىداكار شەھىدلەرنى تەقدىم قىلماقتا.
ۋەزىيەتتە  بۇ  ئۈممىتى!  ئىسالم  ئى 
بەرىكەتلىك باتۇرالرنى يەنىمۇ كۆپرەك يولالپ 
قىلىش  ئادا  ئامانەتنى  ئېلىپ،  قولغا  بايراقنى 
چۈنكى  قىلغايسىلەر  تۇتۇش  جىددى  ئۈچۈن 
بۇ جەڭ ـــــ ئەجەللىك بىر كۈرەشتۇر. هللا نىڭ 
جەڭنى  شەھىدلەر  ئاشۇ  بىلەن  مەرھەمىتى 
شۇنىڭ  يەتكۈزدى،  باسقۇچقا  يۇقىرى  خېلى 
ئۈچۈن سەل قاراش ۋە ئارقىغا سوزۇشقا ئورۇن 
يوق، ئارقىغا چېكىنىپ كېتىشنى خالىمايمىز.
ھىممەت قىلىڭالر! ھىممەت قىلىڭالر!
جاسارەت  كۆرسىتىڭالر!  جاسارەت 

كۆرسىتىڭالر!
ساباتلق بولۇڭالر! ساباتلىق بولۇڭالر!

بۇ پەقەت بىر ئاز جەڭ تۈتەكلىرى خاالس، 
كېتىدۇ. كەلگۈسى  تاراپ  قالماي  ئۇزاققا 
تەقۋادارالرغا مەنسۇپ، ئاداۋەت پەقەت 
ئۇزاققا  قىلغۇچىالر  »زۇلۇم  زوراۋانالرغىدۇر. 
قالماي قايسى جايغا قايتىدىغانلىقىنى بىلىدۇ« 

)سۈرە شۇئەرا 227- ئايەتنىڭ بىر قىسمى(.
ياالقچىلىرىغا  ئۇنىڭ  ئامېرىكىغا،  زالىم 
شۇنداق  ئويناۋاتقانالرغا  ئۇسۇل  دېپىغا  ۋە 
قوماندانالرنى  قويۇڭالركى،  بىلىپ  دەيمىز: 
ئۆلتۈرۈش بىلەن جىهاد چاقى توختاپ قالمايدۇ 
بەلكى تېخىمۇ تېز سۈرئەتتە ئىلگىرىلەيدۇ. 
ئۇالر  بىزنى  بولۇشى  شەھىد  قوماندانالرنىڭ 
تېخىمۇ  تېخىمۇ مۇستەھكەم،  يولدا  ماڭغان 
يولنى  شۇ  ئەنە  ئۇالر  قىلىۋېتىدۇ.  ساباتلىق 

قوغدىغان، ئەنە شۇ يول ئۈچۈن جەڭ قىلىپ 
ئۆلتۈرۈلگەن ئەمەسمۇ؟!

ئى كرېست شۇئارى گۇرۇھى! سىلەرگە 
شۇملۇق خۇشخەۋىرى: سىلەر بىلەن بىزنىڭ 
بىرەر-ئىككى  كۈرەش  ئوتتۇرىمىزدىكى 
ئەمەس  باغلىق  ئۆلۈمىگە  قومانداننىڭ 
بەلكى ئۇنىڭ ئەكسىچە قوماندانلىرىمىزدىن 
بىرەرسىنىڭ شەھىد بولۇشى جەڭلىرىمىزنى 
تارىخنى  ياخشىسى  يالقۇنلىتىدۇ.  تېخىمۇ 

ئوبدانراق كۆرۈڭالر.

ھەرىكىتى  ياشالر  مۇجاھىد  سومالى  ــــ 
قوماندانلىق شىتابى )هللا ئۇالرغا نۇسرەت 

بەرسۇن!(
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بىز ئىپتىدائىي ئىسالم ھالىتىگە چېكىنىپ 
مۇرتەدلەر  دىيارلىرى  مۇسۇلمان  كەتتۇق. 
قالدى.  چۈشۈپ  ئاستىغا  ھۆكۈمرانلىقى 
ئۇنىڭدا ئىلمانىيالر، دىنسىزالر، خرىستىئانالر 
ۋە كاپىر-زىندىقالر ھوقۇقدار بولماقتا؛ ئۇنىڭدا 
ۋە  سالىه  تارتىلىپ،  كۈرەشكە  تەۋھىدچىلەر 
ياخشىالر ئۆلتۈرۈلمەكتە؛ ئۇنىڭ بۈگۈنكى 
تۈرمىلىرى خرىستىئانالر بىلەن بىر مەيداندا 
قارشى  ھۆكۈمرانالرغا  مۇرتەد  تۇرۇۋاتقان 
ئۇرۇش قىلىپ، جىهادتىن ئىبارەت ئىبادەتنى 
ئېچىنىشلىق  بولغانالرنىڭ  قىلماقچى  ئادا 

ئاۋازلىرى بىلەن تولماقتا.
بارلىق دىيارلىرىمىز، جۈملىدىن ئەرەب يېرىم 
ئارىلى يېڭىدىن ئازات قىلىش كېرەك بولغان بىر 
ھالغا قايتتى. مۇشۇ كۈنلەردە خۇراسان، ئىراق، 

ئاچچىقسۇنىڭ كۆپ تەرەپلىمە 
پايدىلىنىش ئۇسۇللىرى

سوغۇق سۇغا ئازراق ئاچچىقسۇ قوشۇپ 
گۆش  توڭ  چىلىسا،  گۆشنى  توڭ  ئۇنىڭغا 
ئۇسۇلدا  مۇشۇ  بېلىقنى  توڭ  ئېرىيدۇ،  تېز 

ئېرىتسىمۇ بولىدۇ. 
بوغۇزلىغان توخۇ، غاز، ئۆردەك، كەپتەر 
ئاچچىقسۇ  قوشۇق  چوڭ  بىر  قاتارلىقالرنى 
مىنۇت  نەچچە  بىر  قايناقسۇغا  قوشۇلغان 
چىلىسا، ئۇالرنىڭ پەيلىرىنى تازىالش ئاسان 

بولىدۇ.
ئاچچىقسۇ  ئازراق  قورىغاندا  مۇچ 
قۇيۇۋەتسە، مۇچ ئاچچىق بولماي، مەززىلىك 

پىشىدۇ. 
ھەر كىلوگرام سۇغا 10 مىللىلېتىردىن 
نەچچە  بىر  بېلىقنى  قۇيۇپ،  ئاچچىقسۇ 
قىرسا،  قاسرىقىنى  ئاندىن  چىالپ  مىنۇت 

قاسرىقى ئاسان تازىلىنىدۇ. 
ئاچچىقسۇ  بېلىقنى  ئىسسىقتا  تومۇز 
بىر  بېلىق  قويسا،  چىالپ  سۇغا  قۇيۇلغان 

كېچە - كۈندۈزدىمۇ بۇزۇلمايدۇ.
ئازراق ئاچچىقسۇ قۇيۇپ  شورپىغا 
ئىچسە، بەدەننىڭ كالتسىينى سۈمۈرۈشىگە 

پايدىسى بولىدۇ.
تۇخۇم پىشۇرغاندا سۇغا بىر نەچچە تېمىم 
يېرىلماي  تۇخۇم  تېمىتىۋەتسە،  ئاچچىقسۇ 

پىشىدۇ.
تېمىم  نەچچە  بىر  دۈملىگەندە  گاڭپەن 
ئاچچىقسۇ تېمىتىپ دۈملىسە، گۈرۈچ ئاپئاق، 

تىرىك ھەم مەززىلىك پىشىدۇ.
سۇغا  يۇغان  كۆكتات  يۇغاندا  كۆكتات 
تېمىتىۋەتسە،  ئاچچىقسۇ  تېمىم  نەچچە  بىر 
كۆكتات يوپۇرمىقىدىكى قۇرۇتالرنى يوقىتىپ، 

تازىالش ئاسان بولىدۇ.
كىلوگرام  ھەر  پىشۇرغاندا،  گۆشى  كاال 
سۇغا بىر - ئىككى چوڭ قوشۇق ئاچچىقسۇ 
قۇيۇپ قايناتقاندا، كاال گۆشى ھەم مەززىلىك، 

ھەم يۇمشاق پىشىدۇ.
ئاقالنغان بەرەڭگە )ياڭيۇ(نى سوغۇق سۇغا 
تېمىتىۋەتسە  ئاچچىقسۇ  ئازراق  چىلىغاندا، 

بەرەڭگىنىڭ رەڭگى ئۆزگەرمەيدۇ.
پوشكال، بوغۇرساق سالغاندا، خېمىرغا 
يېيىشلىك  قۇيۇۋەتسە  ئاچچىقسۇ  ئازراق 

بولىدۇ.
ئاچچىقسۇ  ئازراق  قورۇغاندا  كۆكتات 
قۇيۇۋەتسە، ۋىتامىنC نىڭ ئىسراپ بولۇشىنىڭ 

ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. 
ئاچچىقسۇ  ئازراق  قورۇغاندا  پىدىگەن 

قۇيۇۋەتسە، قارىيىۋالماي كۆركەم پىشىدۇ.
بېلىق پىشۇرغاندا ئازراق ئاچچىقسۇ 
تېمىتىۋەتسە، بېلىقنىڭ غەيرى پۇرىقىنى 

يوقىتىدۇ.
سۇدا  يۇغان  مور  قۇيۇپ  ئاچچىقسۇ 
داستىخان، لۆڭگىلەرنى يېنىك ئۇۋىالپ يۇسا 

كىرى ئاسان چىقىدۇ.
لەغمەن پىشۇرغاندا سۈيىگە ئازراق 
چۆپ  قاينىتىلسا،  تېمىتىپ  ئاچچىقسۇ 
تىرىك ھەم ئاپئاق پىشىپ يېيىشلىك بولىدۇ.

ئائىلىدىكى رېتسىپالر

جىنايەتچى، مۇستەبىت تاغۇت ئەبۇ جەھىل 
ئوتتۇرىغا  بىلەن  ھاكاۋۇرلۇق  ھىشام  ئىبنى 
بەدرگە  بىز  قىلىمەن،  »قەسەم  چىقىپ: 
بېرىپ ئۇ يەردە ئىككى - ئۈچ كۈن تۇرۇپ، 
زىياپەت  لەشكەرلەرگە  سويۇپ  تۆگىلەرنى 
بېرىپ، ھاراق - شارابالرنى ئىچىپ، ئەيش - 
بىزنىڭ  ئەرەبلەرگە  پۈتۈن  قىلىپ،  ئىشرەت 
ۋە ھەربىي كۈچ -  تارتقانلىقىمىزنى  قوشۇن 
قۇۋۋىتىمىزنى كۆرسىتىپ قويماي قايتمايمىز. 
شۇنداق قىلغاندا ئاندىن ئۇالر مەڭگۈ بىزدىن 
ئەبۇ  ئەمما  دېدى.  بولىدۇ«  تارتىدىغان  تەپ 
شۇرەيق  ئىبنى  ئەھنەس  قارشى  جەھىلگە 
قايتىپ كېتىش مەسلىھەتىنى بېرىۋېدى، 
ئۇنىمىدى.  تەرەپدارلىرى  جەھىل  ئەبۇ 
نەتىجىدە، ئەھنەس بەنى زۆھرە قەبىلىسىنى 
باشالپ قايتىپ كەتتى. ئەھنەس بەنى زۆھرە 
بەنى  ۋە  ئىدى  ئىتتىپاقدىشى  قەبىلىسىنىڭ 
ھەرىكەتتىكى  قېتىملىق  مۇشۇ  زۆھرەنىڭ 
ئەمىرى ئىدى. ئاقىۋەتتە بەدرگە بەنى زۆھرە 
قەبىلىسىدىن بىرمۇ ئادەم قاتناشمىدى. ئۇالر 
دەۋرلەردە  كېيىنكى  ئىدى.  ئادەم  دەك   300
ئىبنى  ئەھنەس  قەبىلىسى  زۆھرە  بەنى 
شۇرەيقنىڭ مانا بۇ پىكىرىدىن پەخىرلىنەتتى 
ۋە ئەھنەسنىڭ گەپلىرىنى ئاڭاليدىغان، ئۇنى 

چوڭ كۆرىدىغان بولۇپ كەتتى.
ئەبۇ  بولغاندا  كەتمەكچى  ھاشىم  بەنى 
تائىپە  »بۇ  تېگىپ:  قاتتىق  ئۇالرغا  جەھىل 

بىز بىلەن بىرگە چىقىشى كېرەك« دېدى.
بەنى زۆھرە قايتىپ كەتكەندىن كېيىن 
قاراپ  بەدرگە  قوشۇنى  مەككە  دەك   1000
يولغا چىقتى. ئۇالر بەدرگە يېقىن ئودۋەتۇل 

قوسۋە دېگەن ئورۇنغا چۈشتى. 
مانا بۇ ۋەقەلىكىنى تىلغا ئېلىپ هللا تعاىل 
مۇنداق دەيدۇ: »)ئەسلەڭالر،( ئۆز ۋاقتىدا سىلەر 
ۋادىنىڭ )مەدىنىگە( يېقىن تەرىپىدە ئىدىڭالر. 
تەرىپىدە  يىراق  )مەدىنىگە(  ۋادىنىڭ  ئۇالر 
ئىدى. )قۇرەيشنىڭ( سودا كارۋىنى بولسا 
سىلەرنىڭ تۆۋىنىڭالردا ئىدى. )مۇشرىكالر 
ۋەدىلەشكەن  ئۇچرىشىشنى(  بىلەن 
بولساڭالر، سىلەر )ئۆزۈڭالرنىڭ ئازلىقىنى، 
مۇشرىكالرنىڭ كۆپلۈكىنى كۆرۈپ( ئەلۋەتتە 
بۇنىڭغا خىالپلىق قىلغان بوالتتىڭالر لېكىن 
ئەمەلگە  ئىشنى  بەلگىلىگەن  تەقدىردە  هللا 
ئاشۇرۇش ئۈچۈن بۇنى ئورۇنالشتۇردى« )سۈرە 

ئەنفال 42- ئايەتنىڭ بىر قىسمى(.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

)بېشى 1- بەتتە)

ئەرەب تىلى ئۆگىنىمەن
سۆزلۈكلەر

َضْيٌف                                         مېھمان
َضيـَْفٌة                            مېھمان )ئاياللىق( 
ُضُيوُف                                     مېھمانالر
َصِديـَْقٌة                           دوست )ئاياللىق( 
َعُدوٌَّة                           دۈشمەن )ئاياللىق(
َجارٌَة                              خوشنا )ئاياللىق(
ُه                           ئۇنىڭ، ئۇنى)ئەرلىك(
َها                         ئۇنىڭ، ئۇنى )ئاياللىق(
َك                       سېنى، سېنىڭ )ئەرلىك(
ِك                      سېنىڭ، سېنى )ئاياللىق(
ُهْم                   ئۇالرنىڭ، ئۇالرنى )ئەرلىك(
ُهنَّ                 ئۇالرنىڭ، ئۇالرنى )ئاياللىق(

 

جۈملىلەر

َصِديـُْقُه                               ئۇنىڭ دوستى                                        
َصِديـُْقُهْم                          ئۇالرنىڭ دوستى 
َصِديـُْقَها                 ئۇنىڭ دوستى )ئاياللىق(
َصِديـُْقُهنَّ            ئۇالرنىڭ دوستى )ئاياللىق(

َصِديـُْقَك                           سېنىڭ دوستۇڭ 
َصِديـُْقِك             سېنىڭ دوستۇڭ )ئاياللىق(                
َصدْيِقى                              مېنىڭ دوستۇم  
عُدوُُّه                              ئۇنىڭ دۈشمىنى
عُدوُُّهْم                         ئۇالرنىڭ دۈشمىنى

َجارُُه                             ئۇنىڭ خوشنىسى             
َجارُُهم                        ئۇالرنىڭ خوشنىسى  
َضيـُْفُه                              ئۇنىڭ مېھمىنى 

قان بىلەن يېزىلغان سۆزلەر


