
ئىسالم ئاۋازى ئىسالم ئاۋازى

ئەينەك
بىر چاغالردا بىر ۋهزىر قول ئاستىدىكى 
ئهمهلدارلىرى بىلهن بىلله بازار ئايلىنىپ قۇل 
بازاردا سېتىالتتى.  بۇ  قۇلالر  كهپتۇ.  بازىرىغا 

يېنىغا  قۇلالرنىڭ  ۋه  ئهسىرلهرنىڭ  ۋهزىر 
كېلىپ، ئۇالرنى يېقىندىن كۆرمهكچى بوپتۇ. 

ياشانغان بىر ئهسىر ۋهزىرگه: 
بىر  ئۈستىده  سهللىڭىزنىڭ  بېگىم،  ــــ 
ۋهزىر سهللىسىنى  دهپتۇ.  ــــ  ئىكهن،  بار  داغ 
بېشىدىن ئېلىپ قارىسا، ئهسىرنىڭ دېگىنى 
راست ئىكهن. دېمهككى، سائهتلهردىن بېرى 
كىشى  ھهممه  بۇنى  ۋه  يۈرگهن  مۇشۇنداق 
بوپتۇ  خىجىل  بهكال  ۋهزىر  ئىدى.  كۆرگهن 
قاراپ  يېرىم ھالدا  ئهمهلدارلىرىغا كۆڭلى  ۋه 

مۇنداق دهپتۇ: 
ــــ مېنىڭ بۇ ھالهتته كوچىدا يۈرۈشۈمگه 
كۆز يۇمدۇڭالر. سهللهمدىكى داغنى كۆرگهن 

تۇرۇغلۇق گهپ قىلمىدىڭالر. مېنىڭ ھهقىقىي 
مهن  ئهمما  ئىكهن  ئهسىر  مۇشۇ  دوستۇم 
بىلمهپتىمهن.  ئىكهنلىكىنى  دوستۇم  ئۇنىڭ 
رازى  سېتىلىشىغا  بولۇپ  قۇل  دوستۇمنىڭ 
ئهمهسمهن. ئۇنى دهرھال سېتىۋېلىپ ئازادلىققا 

ئېرىشتۈرۈڭالر! 
ئۈچۈن  قالماسلىقى  ئۇنتۇپ  ۋهقهنى  بۇ 
تۆۋهندىكى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  ۋهزىر 
قول  يازدۇرۇپ،  ھۆسنىخهتلهپ  ھهدىسىنى 

ئاستىدىكىلىرىگه ئهۋهتىپتۇ:
»اْلُمْؤِمُن ِمراُة اْلُمْؤِمِن« )رواه أبو داود(.

)ئهبۇ  ئهينىكىدۇر«  مۇئمىننىڭ  »مۇئمىن 
داۋۇد توپلىغان(.

فـََقْد  َتْستـَْفِتُحوا  ﴿ِإْن  دهيدۇ:  مۇنداق  تعاىل  هللا 
َجاَءُكُم اْلَفْتُح َوِإْن تـَنـْتـَُهوا فـَُهَو َخيـٌْر َلُكْم َوِإْن تـَُعوُدوا 
 َ نـَُعْد َوَلْن تـُْغِنَ َعْنُكْم ِفئـَُتُكْم َشيـًْئا َوَلْو َكثـَُرْت َوَأنَّ اللَّ

َمَع اْلُمْؤِمِننَي﴾.  
ئايەتنىڭ تەرجىمىسى 

»)ئى كۇففارالر جامائهسى!( ئهگهر سىلهر 
غهلىبىنى تىلىسهڭالر، غهلىبه ئاللىقاچان 
سىلهرنىڭ  ئۇ  )يهنى  كهلدى  سىلهرگه 
زىيىنىڭالرغا كهلدى(. ئهگهر )پهيغهمبهر 
يانساڭالر،  دۈشمهنلىشىشتىن(  بىلهن 
ئۇنىڭ  ئهگهر  ياخشىدۇر؛  ئۈچۈن  سىلهر  بۇ 
يهنه  ئۇنىڭغا  بىز  ئۇرۇشساڭالر،  يهنه  بىلهن 
بولغان  كۆپ  قوشۇنۇڭالر  بېرىمىز.  ياردهم 
تهقدىردىمۇ ئۇ سىلهردىن ھېچنهرسىنى دهپئى 
قىلىپ بېرهلمهيدۇ، هللا ھهقىقهتهن مۇئمىنلهر 

بىلهن بىللىدۇر« )سۈره ئهنفال 19- ئايهت(.
ئايەتنىڭ تەپسىرى

ئىبنى  ھهققىده  تهپسىرى  ئايهتنىڭ  بۇ 
كاپىرالر  »ئى  دهيدۇ:  مۇنداق  هللا  رمحه  كهسىر 
غهلىبىنى  سىلهر  ئهگهر  جامائهسى! 
تىلىسهڭالر، يهنى هللا تعاىل نىڭ سىلهرگه ياردهم 
ئارىسىدا  دۈشمىنىڭالر  بىلهن  سىلهر  بېرىپ 
ھۆكۈم چىقىرىشىنى تىلىسهڭالر، ھهقىقهتهن 

سورىغىنىڭالر سىلهرگه بېرىلدى«.
باشقىالر  ۋه  ئىسھاق  ئىبنى  ھهقته  بۇ 
زۇھرىدىن ئابدۇلالھ ئىبنى سۇئلهنىڭ مۇنداق 
ئۇرۇشى  »بهدر  قىلىدۇ:  نهقىل  دېگهنلىكىنى 
بىزدىن  هللا!  >ئى  جهھىل:  ئهبۇ  كۈنى  بولغان 
بىز  ۋه  ئۈزگهن  سىله-رهھىمنى  قايسىمىز 
كهلگهن  ئېلىپ  بىزگه  نهرسىنى  بىلمهيدىغان 
بولسا، ئۇنى ئهته )يهنى ئۇرۇش بولغان چاغدا( 
ئۇنىڭ  بۇ  قىلغان.  دۇئا  دهپ  قىلغىن<  ھاالك 
شۇنىڭ  ئىدى،  تىلىگىنى  ياردهم  دىن  تعاىل  هللا 
بىلهن هللا تعاىل نىڭ مهزكۇر ئايىتى نازىل بولغان 

ئىدى«.
بۇ ھهقته سۇددى مۇنداق دهيدۇ: »مۇشرىكالر 
كهئبىنىڭ  چىققاندا  بهدرگه  مهككىدىن 
يوپۇقلىرىنى بىلله ئېلىپ چىققان ئىدى. ئۇالر 
هللا تعاىل دىن ياردهم سوراپ: >ئى هللا! بۇ ئىككى 
بۇ  بولسا،  ئورۇندا  ئهال  قايسىسى  قوشۇننىڭ 
ئىككى گۇرۇھنىڭ قايسىسى ھۆرمهتلىك 
قايسىسى  قهبىلىنىڭ  ئىككى  بۇ  بولسا، 
ياخشى بولسا شۇ تهرهپكه ياردهم بهرگىن!< 
>)ئى  تعاىل:  هللا  بىلهن  شۇنىڭ  دېيىشتى. 
كۇففارالر جامائهسى!( ئهگهر سىلهر غهلىبىنى 
سىلهرگه  ئاللىقاچان  غهلىبه  تىلىسهڭالر، 
زىيىنىڭالرغا  سىلهرنىڭ  ئۇ  )يهنى  كهلدى 
كهلدى(< دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى. يهنى هللا: 
>سىلهرنىڭ دېگىنىڭالر بويىچه مۇھهممهد ملسو هيلع هللا ىلص 

گه ياردهم قىلدىم< دېدى«.
﴿ِإْن َتْستـَْفِتُحوا﴾ »)ئى كۇففارالر جامائهسى!( 
ئهگهر سىلهر غهلىبىنى تىلىسهڭالر« دېگهن 
دهيدۇ:  مۇنداق  سهئدى  ئهلالمه  ھهققىده  ئايهت 
ئازابىنى  دىن  تعاىل  هللا  سىلهر  مۇشرىكالر!  »ئى 
چۈشۈرۈشىنى  زالىمالرغا  ئاشقان  ھهددىدىن 
تهلهپ قىلساڭالر ھهقىقهتهن سىلهرگه غهلىبه 
ئازابىدىن  ئۆزىنىڭ  تعاىل  هللا  يهنى  كهلدى، 
مۇئمىنلهرگه  ۋه  زهربه  قاقشاتقۇچ  سىلهرگه 
ئىبرهت بولىدىغان نهرسىنى )يهنى غهلىبىنى( 

چۈشۈردى«.
»ئهگهر  َلُكْم﴾  َخيـٌْر  فـَُهَو  تـَنـْتـَُهوا  ﴿َوِإْن 
دۈشمهنلىشىشتىن(  بىلهن  )پهيغهمبهر 
ياخشىدۇر«  ئۈچۈن  سىلهر  بۇ  يانساڭالر، 
رمحه  كهسىر  ئىبنى  ھهققىده  ئايهت  دېگهن 
بىلهن  پهيغهمبهر  »ئهگهر  دهيدۇ:  مۇنداق  هللا 
تعاىل  هللا  يهنى  يانساڭالر،  دۈشمهنلىشىشتىن 
پهيغهمبهرنى  ۋه  قىلىشتىن  كۇفرىلىق  غا 
يالغانغا چىقىرىشتىن يانساڭالر، بۇ ــــ دۇنيا ۋه 

ئاخىرهتته سىلهر ئۈچۈن ياخشىدۇر«.
بىلهن  ئۇنىڭ  »ئهگهر  نـَُعْد﴾  تـَُعوُدوا  ﴿َوِإْن 
ياردهم  يهنه  ئۇنىڭغا  بىز  ئۇرۇشساڭالر،  يهنه 
بېرىمىز« دېگهن ئايهتنىڭ تهپسىرى ھهققىده 
قايتساڭالر  سىلهر  »>ئهگهر  دهيدۇ:  مۇنداق 
قىلساڭالر(  بۇزغۇنچىلىق  قايتا  )يهنى 
قايتا  سىلهرنى  بىز  )يهنى  قايتىمىز  بىز 
شۇكى،  مهنىسى  ئايهتنىڭ  بۇ  جازااليمىز(<. 
ئهگهر سىلهر ئىلگىرىكى كۇفرىلىقىڭالر ۋه 
ئازغۇنلۇقۇڭالرغا قايتساڭالر بىزمۇ سىلهرنى 
ھادىسىلهرگه  ئوخشاش  ئىلگىرىكىگه 

گىرىپتار قىلىمىز«.

هللا تعاىل نىڭ: ﴿َوَلْن تـُْغِنَ َعْنُكْم ِفئـَُتُكْم َشيـًْئا َوَلْو 
َكثـَُرْت﴾ »قوشۇنۇڭالر كۆپ بولغان تهقدىردىمۇ 
قىلىپ  دهپئى  ھېچنهرسىنى  سىلهردىن  ئۇ 
مۇنداق  ھهققىده  ئايىتى  دېگهن  بېرهلمهيدۇ« 
ئىمكانىيىتىڭالرنىڭ  سىلهر  »يهنى  دهيدۇ: 
شهك- تهقدىردىمۇ،  توپلىغان  قوشۇن  بارىچه 
شۈبھىسىزكى، هللا بىلله بولغان كىشىلهرنىڭ 
ئۈستىدىن غهلىبه قىاللمايسىلهر، هللا ھهممه 

نهرسىدىن غالىبتۇر«.
»هللا  اْلُمْؤِمِننَي﴾  َمَع   َ اللَّ ﴿َوَأنَّ  نىڭ:  تعاىل  هللا 
بىللىدۇر«  بىلهن  مۇئمىنلهر  ھهقىقهتهن 
»هللا  دهيدۇ:  مۇنداق  ھهققىده  ئايىتى  دېگهن 
ـــ پهيغهمبهر  تعاىل بىلله بولىدىغان مۇئمىنلهرـ 
پارتىيىسى ۋه مۇستافا ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ قوشۇنىدۇر« 

)»ئىبنى كهسىر تهپسىرى«دىن ئېلىندى(.  
»ئهگهر  َلُكْم﴾  َخيـٌْر  فـَُهَو  تـَنـْتـَُهوا  ﴿َوِإْن 
دۈشمهنلىشىشتىن(  بىلهن  )پهيغهمبهر 
ياخشىدۇر«  ئۈچۈن  سىلهر  بۇ  يانساڭالر، 
دېگهن ئايهت ھهققىده ئىبنى جهرىر تهبهرى 
ۋه  جامائهسى  قۇرهيش  »ئى  دهيدۇ:  مۇنداق 
كاپىرالر توپى! سىلهر هللا قا ۋه هللا نىڭ رهسۇلىغا 
ۋه  پهيغهمبىرى  نىڭ  هللا  بولۇشتىن،  كاپىر 
ئۇ  يانساڭالر،  قىلىشتىن  ئۇرۇش  مۇئمىنلهرگه 

سىلهر ئۈچۈن دۇنيا ۋه ئاخىرهتته ياخشىدۇر«.
﴿َوِإْن تـَُعوُدوا نـَُعْد﴾ »ئهگهر ئۇنىڭ بىلهن يهنه 
ئۇرۇشساڭالر، بىز ئۇنىڭغا يهنه ياردهم بېرىمىز« 
دېگهن ئايهت ھهققىده مۇنداق دهيدۇ: »ئهگهر 
سىلهر پهيغهمبهرگه قارشى ئۇرۇش قىلىشقا 
مۇئمىنلهرگه  ئهگهشكهن  پهيغهمبهرگه  ۋه 
قارشى ئۇرۇش قىلىشقا قايتساڭالر، بىزمۇ بهدر 
بىلهن  ئوخشىشى  ۋهقهنىڭ  بهرگهن  يۈز  كۈنى 

سىلهرگه قايتىمىز«.
َكثـَُرْت﴾  َوَلْو  َشيـًْئا  ِفئـَُتُكْم  َعْنُكْم  تـُْغِنَ  ﴿َوَلْن 
ئۇ  تهقدىردىمۇ  بولغان  كۆپ  »قوشۇنۇڭالر 
قىلىپ  دهپئى  ھېچنهرسىنى  سىلهردىن 
مۇنداق  ھهققىده  ئايهت  دېگهن  بېرهلمهيدۇ« 
دهيدۇ: »ئهگهر )دۈشمهنلىشىشكه( قايتساڭالر، 
مېنىڭ ئهۋلىيا )يهنى يېقىن( بهندىلىرىمنىڭ 
قولى بىلهن سىلهرنى مهغلۇپ قىلىش ۋه ھاالك 
قىلىش بىلهن سىلهرگه قايتىمىز. مهن سىلهرنى 
ئۇ ئهۋلىيا )يهنى يېقىن( بهندىلىرىمنىڭ قولى 
بىلهن ئۆلتۈرۈش، ئهسىر ئېلىش ۋه مهغلۇپ 
سىلهرنىڭ  ۋاقتىمدا،  قايتقان  بىلهن  قىلىش 
ۋه  قوشۇنۇڭالر  ئىبارهت  مۇشرىكالردىن 
بولغان  كۆپ  ھهرقانچه  جامائىتىڭالر 
تهقدىردىمۇ، خۇددى بهدر كۈنى كاپىرالرنىڭ 
سانى كۆپ، مۇئمىنلهرنىڭ سانى ئاز تۇرۇقلۇق 
ھېچنهرسىنى دهپئى قىاللمىغاندهك سىلهردىن 

ھېچنهرسىنى دهپئى قىاللمايدۇ«.
ھهقىقهتهن  »هللا  اْلُمْؤِمِننَي﴾  َمَع   َ اللَّ ﴿َوَأنَّ 
ئايهت  دېگهن  بىللىدۇر«  بىلهن  مۇئمىنلهر 
وتعاىل  سبحانه  »هللا  دهيدۇ:  مۇنداق  ھهققىده 
ئۆزىنىڭ بهندىلىرىدىن ئۆزىگه ئىمان ئېيتقان 
كىشىلهر بىلهن بىلله بولۇپ، كاپىرالرغا قارشى 
مۇشرىكالرغا  كۈنى  بهدر  ياكى  بېرىدۇ  ياردهم 
غهلىبه  ئوخشاش  قىلغانغا  ئاتا  غهلىبه  قارشى 

ئاتا قىلىدۇ« )»تهپسىر تهبهرى«دىن ئېلىندى(.
َوَأنَّ  َكثـَُرْت  َوَلْو  َشيـًْئا  ِفئـَُتُكْم  َعْنُكْم  تـُْغِنَ  ﴿َوَلْن 
بولغان  كۆپ  »قوشۇنۇڭالر  اْلُمْؤِمِننَي﴾  َمَع   َ اللَّ
تهقدىردىمۇ ئۇ سىلهردىن ھېچنهرسىنى دهپئى 
قىلىپ بېرهلمهيدۇ، هللا ھهقىقهتهن مۇئمىنلهر 
ھهققىده  ئايهت  دېگهن  بىللىدۇر«  بىلهن 
ئهلالمه سهئدى مۇنداق دهيدۇ: »سىلهر ئۇالرغا 
تايىنىپ ئۇرۇش قىلىدىغان ياردهمچىلىرىڭالر 
سىلهردىن  ھهمكارالشقۇچىلىرىڭالر  ۋه 
هللا  چۈنكى  قىاللمايدۇ  دهپئى  ھېچنهرسىنى 
بولغان  بىلله  هللا  بىللىدۇر.  بىلهن  مۇئمىنلهر 
غهلىبه  بولسىمۇ  ئاز  سانى  گهرچه  كىشى 
ياردهم  مۇئمىنلهرگه  قۇرئاندا  تعاىل  هللا  قىلىدۇ. 
بېرىدىغانلىقى بىلهن خهۋهر بهرگهن >بىلله 
بولۇش< بولسا، ئۇالرنىڭ ئىمانى ۋه ئهمهللىرى 
بهزى  دۈشمهنلهر  ئهگهر  بولىدۇ.  سهۋهبلىك 
غهلىبه  ئۈستىدىن  مۇئمىنلهر  ۋاقىتالردا 
سهل  مۇئمىنلهرنىڭ  بۇ  قالسا،  قىلىپ 
قارىغانلىقى ۋه ئىمانىي تهلهپ-تهقهززالىرىنى 
ئۇالر  ئهگهر  قىلمىغانلىقىدىندۇر.  ئىجرا 
قىلسا،  ئىجرا  نهرسىنى  بۇيرىغانلىكى  هللا 
مهغلۇبىيهتكه  ھهرگىزمۇ  بايرىقى  ئۇالرنىڭ 
ئۈستىدىن  ئۇالر  دۈشمهن  ۋه  ئۇچرىمايدۇ 

مهڭگۈ غهلىبه قازىنالمايدۇ«.

لىۋىيىنىڭ  كۈنى   -10 ئاينىڭ   -2  ■
بىنغازى شهھىرىدىكى مۇھاسىرىده تۇرۇۋاتقان 
ھهفتهر  مۇرتهد  قېرىنداشلىرىمىز  مۇجاھىد 
قوشۇنىنىڭ بىر تىكئۇچار ئايروپىالنىنى ئېتىپ 

چۈشۈرۈۋهتكهن، بىر ئۇچقۇچى ئۆلگهن.
■ 2- ئاينىڭ 10- كۈنى ئافغانىستاننىڭ 
رايونىدا  سهنگىن  ۋىاليىتىنىڭ  ھىلمهند 
تاجاۋۇزچى ئامېرىكا ئارمىيىسى خهلقلهرنىڭ 
ئادهمنى   35 قىلىپ  بومباردىمان  ئۆيلىرىنى 
يارىالندۇرغان.  ئادهمنى   18 ۋه  ئۆلتۈرگهن 
بۇالرنىڭ كۆپىنچىسى ئايال-بالىالر ئىكهن.

■ 2- ئاينىڭ 11- كۈنى ئافغانىستان ئىسالم 
ئىمارىتىدىكى بىر مۇجاھىد قېرىندىشىمىز 
ئافغانىستاننىڭ ھىلمهند ۋىاليىتى لهشكهرگاھ 
ئارمىيىگه  مۇرتهد  مهركىزىده  رايونىنىڭ 

بېرىپ،  ئېلىپ  ئهمهلىيىتى  پىدائىيلىق  قارشى 
 18 ۋه  ئۆلتۈرگهن  ئهسكهرنى  مۇرتهد   21
ئهسكىرىي  تۆت  ھهمده  يارىالندۇرغان  نى 

ماشىنىنى ۋهيران قىلغان.
سۈرىيىنىڭ  كۈنى   -12 ئاينىڭ   -2  ■
جهنۇبى )يهنى دهرئا رايونى(دىكى مۇجاھىدالر 
»ئۆلۈم  قارشى  ئارمىيىسىگه  ئهسهد  بهششار 
خارلىقتىن ياخشى« ناملىق جهڭنى باشلىغان 
بولۇپ، بۇ جهڭنىڭ نىشانى بولسا سۈرىيىنىڭ 
ئهسهد  بهششار  رايونلىرىنى  جهنۇبى 
ئهسكهرلىرىدىن تازىالش ۋه كاپىرالر مىكىر 
توختىتىش  ئۇرۇش  قويغان  ئوتتۇرىغا  بىلهن 

كېلىشىمىنى ئىنكار قىلىشتىن ئىبارهت.
بۇ جهڭ ئاۋۋال دهرئا شهھىرىنىڭ مانشىيا 
قىلىش  ئىستىشھادىيه  ئىككى  رايونىغا 

بىلهن باشالنغان بولۇپ، بىرىنچى قېتىملىق 
شام  تهھرىر  ھهيئهتۇ  ئىستىشھادىيىنى 
جامائىتى دهرئا رايونىنىڭ سابىق ئهسكىرىي 
مهسئۇلى ئهبۇ رهييان مۇھاجىر قىلغان. 
ئىككىنچى قېتىملىق ئىستىشھادىيىنى بولسا 
ھهيئهتۇ تهھرىر شام جامائىتىنىڭ ئهزاسى ئهبۇ 

مۇھهممهد ئهنسارى ئېلىپ بارغان.
مۇجاھىدالر يهنه يهر ئاستى تونىل كوالپ 
قوشۇنىنىڭ  ئهسهد  بهششار  قويۇپ،  بومبا 
ھازىرغىچه  بۇ جهڭده  پارتالتقان.  ئاستىدىن 
هللا نىڭ ياردىمى بىلهن 50 كه يېقىن تاغۇت 
ئهسكىرى ئۆلۈپ ئېغىر تاالپهتلهرگه ئۇچرىغان، 
جايلىرى  قىسىم  كۆپ  رايونىنىڭ  مانشىيا 
مۇئمىنلهرنىڭ  ئۆتكهن.  قولىغا  مۇجاھىدالر 
نهچچه  شۇكى،  شادالندۇرىدىغىنى  قهلبىنى 
ئوقۇلمىغان مهسجىدلهرده  ئهزان  بېرى  يىلدىن 
توۋلىنىشقا  ئهزان-تهكبىرلهر  قايتىدىن 

باشلىغان.
ئافغانىستان  كۈنى   -12 ئاينىڭ   -2  ■
ئىسالم ئىمارىتى مۇجاھىدلىرى ئافغانىستاننىڭ 
ساقچى  مۇئاۋىن  ۋىاليىتىنىڭ  خوسىت 

باشلىقىنى ئۆلتۈرگهن.
مۇجاھىد  كۈنى   -13 ئاينىڭ   -2  ■
قېرىنداشلىرىمىز يهمهننىڭ ئىب ۋىاليىتىده 
ئهترىتىگه  ماشىنا  ئارمىيىنىڭ  مۇرتهد 
قارشى مىنا ئهمهلىيىتى ئېلىپ بېرىپ، 
ئىستىخبارات مهركىزىنىڭ مهسئۇلى ئهھمهد 
باشقارمىسىنىڭ  ئىشالر  جىنايى  جۇمراھ، 
باشلىقى مهھمۇد ئهسهد قاتارلىقالرنى ئېغىر 
نهپهر  قانچه  بىر  ۋه  يارىالندۇرغان  دهرىجىده 
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ئىسالم ئاۋازى
18- سان

)قوش ھهپتىلىك گېزىت(

1- بەت  4- بەت 

قوغدىغۇچىسىنى جهھهننهمگه ئۇزاتقان.
ۋهتىنىمىز  كۈنى   -14 ئاينىڭ   -2  ■
شهرقىي تۈركىستاننىڭ خوتهن ۋىاليىتى گۇما 
ناھىيىسىده 3 نهپهر قېرىندىشىمىز پىچاقلىق 
بارغان.  ئېلىپ  ئهمهلىيىتى  قىلىش  ھۇجۇم 
خىتاي ئاخبارات ۋاسىتىلىرى 5 كىشىنىڭ 
يارىالنغانلىقىنى  كىشىنىڭ   5 ئۆلۈپ 
ۋهقهنىڭ  بۇ  تهرهپ  خىتاي  قىلغان.  ئېالن 
تهپسىالتىنى يوشۇرغان بولۇپ، ئىجتىمائىي 
تاراتقۇالردا بۇ ۋهقه ھهققىده تهپسىلىي 

مهلۇمات بهرمىگهن.
يهمهننىڭ  كۈنى   -14 ئاينىڭ   -2  ■
رايونىدا  مىنىن  شهھىرىنىڭ  مهئارىب 
ئامېرىكىنىڭ بىر ئۇچقۇچىسىز جاسۇس 

ئايروپىالنى چۈشۈپ كهتكهن.
سۈرىيىنىڭ  كۈنى   -14 ئاينىڭ   -2  ■
ئهسۋهد  داھار  غهربىدىكى  رايونىنىڭ  غۇته 
دېگهن جايدا بهششار ئهسهد ئهسكهرلىرى 
نۇقتىالرغا  كونتروللۇقىدىكى  مۇجاھىدالر 
هللا  قاتتىق ئىلگىرىلىگهن بولسىمۇ لېكىن 
نىڭ مۇجاھىد قېرىنداشلىرىمىزنى سابىت 
قهدهم قىلىشى بىلهن بۇ نىجىس كاپىرالرنى 
تاالپهتلهرنى  زور  ئۇالرغا  چېكىندۈرۈپ 
يهتكۈزگهن. بۇ نۇسهيرىيه شىئهلىرىدىن ئاز 
ئۆلگهنلهرنىڭ  ئۆلگهن،  ى   50 دېگهندىمۇ 
ئىكهن.  بار  گېنېرالمۇ  بىر  ئارىسىدا 
مۇجاھىدالر بۇ جهڭده نۇرغۇن قورال-ياراق 

ۋه ئوق-دورىالرنى غهنىيمهت ئالغان.
شهرقىي  تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ  خىتاي   ■
تېررور  بېرىۋاتقان  ئېلىپ  تۈركىستاندا 
ئاسمىالتسىيه  ۋه  باستۇرۇش  خاراكتېرلىك 
سىياسىتى كۈندىن-كۈنگه ئېشىپ بېرىۋاتقان 
بولۇپ، يېقىنقى مهزگىللهرده كۈچهپ تهشۋىق 
قىلىنىۋاتقان ئاتالمىش »قوشماق تۇغقان« 
بولۇش سىياسىتىنىڭ خىتاي كۈتكهندهك 
نهتىجىگه ئېرىشهلمهيۋاتقانلىقى ئاخبارات 
ۋاستىلىرىدا ئوتتۇرىغا چىققان ئىدى. شۇنداق 
بولۇشىغا قارىماي، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى 
شهرقىي تۈركىستاندا يهنه »مىللهتلهر 
بىر  يېڭى  نامىدا  تامىقى«  ئىتتىپاقلىقى 
بېرىۋاتقانلىقى  ئېلىپ  سىياسهتنى  بىمهنه 
مهلۇم بولماقتا. بۇ خىلدىكى »مىللهتلهر 
ئىتتىپاقلىقى تامىقى« ئېتىش ۋه يېيىشنىڭ 
2016- يىلى 10- ئايدىن باشالپ رهسمىي 
تۈرده سىياسىي مهيدانىنى ئىپاده قىلىدىغان بىر 
پائالىيهت سۈپىتىده ئېلىپ بېرىلىۋاتقانلىقى، 
بۇ تاماقنى يېيىشنى رهت قىلغان ياكى يېگهن 
بولسىمۇ نارازىلىق ئىپادىلهنگهن كهيپىياتتا 
يېگهنلهرگه نىسبهتهن »دىنىي ئاشقۇن«، 
»مىللىي بۆلگۈنچى«، »تېررورچى« دېگهندهك 
قىلىنىپ،  مۇئامىله  قاتتىق  بىلهن  نامالر 
ئاتالمىش »تهربىيىلهش ئورنى« دېيىلىۋاتقان 
تۈرمىلىرىگه سولىنىۋاتقانلىقى،  قارا  يېزا 
ھهتتا تۇتقۇن قىلىنىپ ئىز-دېرهكسىز يوقاپ 

كېتىۋاتقانلىقى مهلۇم بولماقتا. 
■ يېقىندىن بېرى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى 
شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئاتۇش رايونىدىكى 
يوقىتىش  مهخسۇس  بايلىرىنى  ئۇيغۇر 
ئوبيېكتى قىلىپ، ئۇالرنى تۇيۇقسىزال ئارقا-
ئارقىدىن تۇتقۇن قىلىشقا باشلىغان. تۇتقۇن 
ھازىرغىچه  بهزىلىرىنىڭ  قىلىنغانالرنىڭ 
ئىكهن.  يوق  ئىز-دېرىكى  ھېچقانداق 
ھازىرغىچه ئاتۇش رايونىدا تۇتقۇن قىلىنىپ   
ئىز-دېرىكى بولمىغان بايالرنىڭ سانى 50 
يىللىق  بايالرنىڭ  بۇ  ئاشىدىغانلىقى،  دىن 
ئىقتىسادىي كىرىمى 10 مىليون خىتاي 
پۇلىغا  مىليون خىتاي  پۇلىدىن 60-50 
يېتىدىغان ئاالھىده بايالر ئىكهنلىكى مهلۇم 

بولغان. 

ئەسكەرتىش
قېرىنداشلىرىمىزنىڭ گېزىت، رادىئو ۋه 
ژۇرناللىرىمىزنى ماقاله، شېئىر، سهرگۈزهشته، 
مهيدانىدىكى  جهڭ  تهلىم،  ئهسكىرىي  تارىخ، 
قاتارلىق  مهلۇماتالر...  تېببىي  ئاجايىباتالر، 
بىلهن  ئهسهرلهر  ژانىردىكى  ھهرخىل 
تهمىنلىشىنى سهمىمىي ئىلتىماس قىلىمىز.
بۇ گېزىتنى تارقىتىشقا ياردهملهشكهن، 
كۈچ چىقارغان ۋه قولالپ-قۇۋۋهتلىگهن بارلىق 
قېرىنداشلىرىمىزغا هللا تعاىل نىڭ مهغپىرىتى، 
رهھمىتى ۋه بهرىكىتى بولسۇن! سالىھ 
دۇئالىرىڭالردا مۇجاھىد قېرىنداشلىرىڭالرنى 

ئۇنۇتمىغايسىلهر!
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

بۇالقتىن تامچە

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
﴿َولِلَِّ اْلَْسَاُء اْلُْسَن فَاْدُعوُه ِبَا َوَذُروا الَِّذيَن يـُْلِحُدوَن 
ِف َأْسَائِِه َسُيْجَزْوَن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن﴾ »هللا نىڭ گۈزهل 
ئىسىملىرى بار، هللا نى شۇ )گۈزهل ئىسىملىرى( 
بىلهن ئاتاڭالر، هللا نىڭ ئىسىملىرىنى كهلسه-

ئېتىڭالر،  تهرك  قوللىنىدىغانالرنى  كهلمهس 
ئۇالر )ئاخىرهتته( قىلمىشلىرىنىڭ جازاسىنى 

تارتىدۇ« )سۈره ئهئراف 180- ئايهت(.
نىڭ  هللا  ۋهلجامائه  سۈننه  ئهھلى 
چهك  ئېنىق  قانداقلىقىغا  سۈپهتلىرىنىڭ 
بېكىتمهيدۇ چۈنكى هللا ئۇ توغرىسىدا خهۋهر 
بهرمىگهن. ئۇنىڭ ئۈستىگه، هللا نى ئۆزىدىنمۇ 
بهكرهك بىلىدىغان ھېچكىم يوق. بۇنىڭغا هللا 
نىڭ تۆۋهندىكى سۆزلىرى گۇۋاھتۇر: ﴿ُقْل أَأَنـُْتْم 
َأْعَلُم َأِم اللَُّ﴾ »ئېيتقىنكى: >)ئۇالرنىڭ قايسى 
دىندا ئىكهنلىكىنى( سىلهر ئوبدان بىلهمسىلهر 
ياكى هللا ئوبدان بىلهمدۇ؟« )سۈره بهقهره 140- 

ئايهتنىڭ بىر قىسمى(.
َل  َوأَنـُْتْم  يـَْعَلُم  اللََّ  ِإنَّ  اْلَْمثَاَل  لِلَِّ  َتْضِربُوا  ﴿َفاَل 
تـَْعَلُموَن﴾ »سىلهر هللا قا مىسال كهلتۈرمهڭالر 
هللا  ئوخشاتماڭالر،  بۇتالرنى  قا  هللا  )يهنى 
قا شېرىك كهلتۈرمهڭالر(. هللا ھهقىقهتهن 
)ھهممه ھهقىقهتنى( بىلىدۇ، سىلهر )هللا نىڭ 
بۈيۈكلۈكىنى( بىلمهيسىلهر« )سۈره نهھل 

74- ئايهت(.
پهيغهمبهردىنمۇ  قالسا  تىن  هللا  نى،  هللا 
بهكرهك بىلىدىغان ھېچكىم يوق. بۇنىڭغا هللا 
يـَْنِطُق  ﴿َوَما  نىڭ تۆۋهندىكى سۆزى گۇۋاھتۇر: 
َعِن اْلََوى ۞ ِإْن ُهَو ِإلَّ َوْحٌي يُوَحى ۞﴾ »)ئۇ( ئۆز 
 .]3[ سۆزلىمهيدۇ  بويىچه  نهپسى-خاھىشى 
ۋهھيىنىال  قىلىنغان  نازىل  ئۇنىڭغا  پهقهت 
سۆزلهيدۇ ]4[« )سۈره نهجم 3-، 4- ئايهتلهر(. 

ئهھلى سۈننه ۋهلجامائه هللا تعاىل نىڭ ئۆزىدىن 
ئىلگىرى ھېچبىر شهيئى بولمىغان »اَلوَّل« ۋه 
ئۆزىدىن كېيىن ھېچبىر شهيئى بولمىغان »اآلخر« 
ئىكهنلىكىگه، ئۆزىنىڭ ئۈستىده ھېچبىر شهيئى 
بولمىغان »الظاهر« ۋه ئۆزىنىڭ تۆۋىنىده ھېچبىر 
شهيئى بولمىغان »الباطن« ئىكهنلىكىگه ئىمان 
كهلتۈرىدۇ. هللا تعاىل مۇنداق دهيدۇ: ﴿ُهَو اْلَوَُّل َواآْلَِخُر 
َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم﴾ »هللا ئهۋۋهلدۇر 
)يهنى هللا تىن ئىلگىرى ھېچنهرسه يوقتۇر(، 
ھېچنهرسه  كېيىن  تىن  هللا  )يهنى  ئاخىردۇر 
ئۈستىده  نىڭ  هللا  )يهنى  زاھىردۇر  يوقتۇر(، 
ھېچنهرسه يوقتۇر( ۋه باتىندۇر )يهنى هللا نىڭ 
ئاستىدا ھېچنهرسه يوقتۇر(*، هللا ھهر نهرسىنى 

بىلگۈچىدۇر« )سۈره ھهدىد 3- ئايهت(.
شۇنىڭغا  يهنه  ۋهلجامائه  سۈننه  ئهھلى 
ئىمان كهلتۈرىدۇكى، هللا سبحانه وتعاىل نىڭ زاتى 
)يهنى ۋۇجۇدى ۋه گهۋدىسى( ھېچ شهيئىگه 
ئوخشىمايدۇ ۋه ئۇنىڭ سۈپهتلىرى ھېچقانداق 
نهرسىنىڭ سۈپهتلىرىگه ئوخشىمايدۇ چۈنكى 
يوقتۇر.  تهڭدىشى  ۋه  ئوخشىشى  نىڭ  تعاىل  هللا 
ئۇ ئۆزىنىڭ مهخلۇقلىرىغا قىياس قىلىنمايدۇ. 
ئهھلى سۈننه ۋهلجامائه هللا تعاىل ئۆزىده بار دېگهن 
سۈپهتلهرنى بار دهيدۇ لېكىن »متثيل« قىلمايدۇ 
ھېچنهرسىگه  سۈپهتلىرىنى  نىڭ  هللا  )يهنى 
ئوخشاتمايدۇ(. ئۇالر هللا تعاىل نى پاك دهپ بىلىدۇ 
ئۇ  بىرگه  بىلهن  بىلىش  دهپ  پاك  ئۇنى  لېكىن 
ئۆزىده بولۇشلۇق قىلغان سۈپهتلهرنى »تعطيل 

)بېكار(« قىلىۋهتمهيدۇ.
)هللا خالىسا داۋامى كېلهركى ساندا(

                                   
ھېچنهرسه  ئاستىدا  نىڭ  »هللا  ئىزاھات:   *
ـــ »هللا پۈتۈن كائىناتنى  يوقتۇر« دېگهننىڭ مهنىسىـ 

قورشاپ تۇرغۇچى« دېگهنلىكتۇر.

دىنىي ئەھكامالر
ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى ھەققىدە چۈشەنچە 

بانان )طَْلٌح(
هللا تعاىل مۇنداق دهيدۇ: »سانجاق-سانجاق بولۇپ كهتكهن مهۋز 

)بانان( دهرهخلىرىدىن« )سۈره ۋاقىئه 29- ئايهتنىڭ بىر قىسمى(.
ئۇ  ياخشى.  ئهڭ  پىشقىنى  تاتلىق  ئۇنىڭ  ئىسسىق،  ھۆل  ئۇ 
كۆكرهك، ئۆپكه، يۆتهللهرگه ۋه بۆرهك، دوۋسۇنالرنىڭ جاراھىتىگه 
مهنپهئهت قىلىدۇ؛ سۈيدۈكنى راۋانالشتۇرۇپ، قورساقنى بوشىتىدۇ؛ 
زىيانلىق.  ئاشقازانغا  ئۇ  ياخشى،  يېگهن  ئىلگىرى  تاماقتىن  ئۇنى 
ۋه  زىيىنىنى شېكهر  ئۇنىڭ  بهلغهمنى كۆپهيتىۋېتىدۇ،  ۋه  ئۇ سهپرا 

ھهسهل بىلهن قايتۇرىمىز.

پەيغەمبەر تىبابىتى
بىلىۋېلىڭ-ئېلىۋېلىڭ دائىم لىمون سۈيى ئىچىپ بېرىشنىڭ پايدىسى

تېببى مۇتهخهسسىسلهر يېقىندا تهتقىق قىلىش ئارقىلىق لىمون 
ئىگه  رولىغا  ئېلىش  ئالدىنى  تاش چۈشۈشنىڭ  بۆرهككه  سۈيىنىڭ 
سىتراتى  لىمون  قارىشىچه،  ئۇالرنىڭ  ئىسپاتلىغان.  ئىكهنلىكىنى 
چۆكۈپ  كالتسىينىڭ  سۈزۈۋېلىپ،  كالتسىينى  سۈيدۈكتىكى 

بۆرهكته تاش پهيدا بولۇشنىڭ ئالدىنى ئالىدىكهن.
لىمون تهركىبىدىكى سىتراتنىڭ مىقدارى ئىنتايىن مول بولۇپ، 
ئورنىدا  دورا  سۈيىنى  لىمون  بىمارالر  خالىمايدىغان  ئىچىشنى  دورا 
ئىچىپ بهرسىمۇ بولىدىكهن. كۈنده 120 مىللىلىتىر لىمون سۈيى 

ئىچىپ بهرگهنده ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدىكهن )إن شاء هللا(.

ئائىلىدىكى رېتسىپالر

جىھاد چەشمىلىرى

سەبىيلەر سەھىپىسى

َع َرُسوَل اللَِّ  َعْن َأِب ُهَريـَْرَة رضي هللا عنه أَنَُّه سَِ
يَِْت  الَِّذي  اْلَوْجَهنْيِ  ُذو  النَّاِس  َشرَّ  »ِإنَّ  يـَُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص 

َهُؤَلِء ِبَوْجٍه َوَهُؤَلِء ِبَوْجٍه«.
دهيدۇ:  مۇنداق  عنه  هللا  رضي  ھۇرهيره  ئهبۇ 
مهن رهسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى 
ئهڭ  كىشىلهرنىڭ  »ھهقىقهتهن  ئاڭلىغان: 
بىر  بۇالرغا  بىلهن،  يۈزى  بىر  ئۇالرغا  يامىنى 
يۈزلىمه  ئىككى  كېلىدىغان  بىلهن  يۈزى 
كىشىدۇر« )»سهھىھ مۇسلىم« 7179- ھهدىس(.

ھەدىسنىڭ شەرھىسى
شهرھىلهپ  ھهدىسنى  بۇ  قۇرتۇبى  ئىمام 
كىشىنىڭ  يۈزلىمه  »ئىككى  دهيدۇ:  مۇنداق 
بولۇشىنىڭ سهۋهبى  يامىنى  ئهڭ  خااليىقنىڭ 
ھالىتىگه  مۇناپىقالرنىڭ  ھالىتى  ئۇنىڭ 
كىشى  ئۇ  چۈنكى  ئوخشىغانلىقىدىندۇر 
ئىنسانالر  ۋه  بولىدۇ  ياخشىچاق  يالغاندىن 

ئوتتۇرىسىدا پاسات تېرىيدۇ«.
ئىمام نهۋهۋى مۇنداق دهيدۇ: »ئۇ ئىككى 
گۇرۇھنى  شۇ  گۇرۇھقا  ھهربىر  كىشى  يۈزلىمه 

كېلىدۇ،  بىلهن  ھالهت  قىلىدىغان  خۇرسهن 
ئۆزىنىڭ شۇ گۇرۇھتىن ئىكهنلىكىنى ۋه شۇ 
گۇرۇھنىڭ دۈشمىنىگه دۈشمهن ئىكهنلىكىنى 
مۇناپىقلىقتۇر؛  قىلىقى  بۇ  ئۇنىڭ  بىلدۈرىدۇ. 
ئىككى  ھهر  ۋه  ئالدامچىلىق  يالغانچىلىق، 
ئۇرۇنۇشتۇر  بىلىشكه  سىرىنى  تائىپىنىڭ 
ھهمده بۇ ھارام ئىشالردۇر. ئهمما قانداقلىكى 
بىر ئادهم شۇ قىلىق ئارقىلىق ئىككى تائىپىنىڭ 
مهقسهت  قىلىشنى  ئىسالھ  ئوتتۇرىسىنى 

قىلسا بۇ ياخشىدۇر«. 
باشقا ئالىمالر مۇنداق دېگهن: »بۇ 
ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى پهرق شۇكى، 
كىمكى ھهربىر گۇرۇھنىڭ ئهمىلىنى ئۇالرغا 
قېشىدا  باشقىالرنىڭ  كۆرسىتىپ  چىرايلىق 
سۆكسه، بۇ ئهيىبلىنىدۇ ئهمما بىر تائىپىگه يهنه بىر 
كىشىنىڭ ئۆزرىسىنى يهتكۈزگهن، شۇ تائىپىگه 
يهتكۈزۈپ  ئىشالرنى  ياخشى  مۇمكىنقهدهر 
قهبىھلىكلهرنى يۆگىگهن كىشى ياخشى ئىش 

قىلغان بولىدۇ« )»حتفة الحوذى«دىن ئېلىندى(.

ھەدىس ئۈنچىلىرى

ئەرەب تىلى ئۆگىنىمەن
سۆزلۈكلەر

اَْلَثُغ                                                                            كېكهچ
لَثـَْغاُء                                                              كېكهچ )ئاياللىق( 
لُْثٌغ                                                                                  كېكهچلهر 
َامْحَُق                                                                           ئهخمهق 
مَحَْقاُء                                                            ئهخمهق )ئاياللىق(

مُحٌْق                                                                                   ئهخمهقلهر 
لَْيَس                                                                             ئهمهس
لَْيُسوا                                                              ئهمهس )كۆپلۈك(
لَْيَسْت                                                                 ئهمهس )ئايالغا(
َلْسَن                                                              ئهمهس )ئايالالرغا(
َلْسَت                                                                   )سهن( ئهمهس
َلْسُتْم                                                                  )سىلهر( ئهمهس

جۈملىلەر

َهَذا الصَِّبُّ اَْلَثُغ                                                         بۇ باال كېكهچ
َهِذِه الصَِّبيَُّة لَثـَْغاُء                                                      بۇ قىز كېكهچ
ُاْولَِئَك اْلَمَّاُلوَن لُْثٌغ                             ئاۋۇ يۈك توشۇغۇچىالر كېكهچ
ُجُل َامْحَُق                                                  بۇ كىشى ئهخمهق َهَذا الرَّ
َهِذِه اْلَمْرَأُة مَحَْقاُء                                                  بۇ ئايال ئهخمهق
َهُؤلِء اْلَفالُحوَن مُحٌْق                                         ئۇ دېھقانالر ئهخمهق
ُهَو لَْيَس                                                                     ئۇ ئهمهس
ُهْم لَْيُسوا                                                                ئۇالر ئهمهس
ِهَى لَْيَسْت                                                             ئۇ )ئايال( ئهمهس
ُهنَّ َلْسَن                                                        ئۇالر )ئايالالر( ئهمهس
اَْنَت َلْسَت                                                               سهن ئهمهس
اَنـُْتْم َلْسُتْم                                                                  سىلهر ئهمهس
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)بېشى ئالدىنقى ساندا(
مۇسۇلمانالرنى  قويۇپ  كاپىرالرنى  ئۇالر 
»كاپىرالرنى  ھهدىسنى  دېگهن  ئۆلتۈرىدۇ« 
چۈشىنىش  دهپ  بولمايدۇ«  خاۋارىج  ئۆلتۈرسه 
نهقىل  ئهھمهد  ئىمام  دهلىلى  بۇنىڭ  باتىلدۇر. 

قىلغان ھهدىسنىڭ تۆۋهندىكى بىر قىسمى:
»ئائىشه رضي هللا عنها ئىبنى شهددات رضي 
)يهنى  ئۇ  شهددات،  ئىبنى  >ئى  دىن:  عنه  هللا 
ئهلى رضي هللا عنه( خاۋارىجالرنى ئۆلتۈردىمۇ؟< 
عنه:  هللا  رضي  شهددات  ئىبنى  سورىغاندا،  دهپ 

يولالرنى  پهقهت  ئۇالر  بىلهن قهسهمكى!  >هللا 
زىممىي  ۋه  تۆككهن  قانالرنى  توسقان، 
ئهلى  كېيىنال  ئۆلتۈرگهندىن  كاپىرالرنى 
بىلهن  قوشۇن  قىلىشقا  ئۇرۇش  ئۇالرغا  مېنى 
ئائىشه  ئاندىن  بهردى.  جاۋاب  دهپ  ئهۋهتتى< 
شۇنداق  قهسهم،  بىلهن  >هللا  عنها:  هللا  رضي 
بولدىمۇ؟< دهپ سورىغاندا، ئۇ: >ئۆزىدىن 
باشقا ھېچبىر ھهق مهئبۇد بولمىغان هللا بىلهن 
دېدى«  بولدى<  شۇنداق  ئىش  بۇ  قهسهمكى، 
)»البداية والنهاية« 10- توم 567- بهت، ئىبنى كهسىر 
رمحه هللا بۇ ھهدىسنىڭ ئىسنادىنى »سهھىھ« دېگهن(.

ئهلى  ۋه  عنها  هللا  رضي  ئائىشه  دېمهك، 
هللا  رضي  ساھابه  بارچه  قاتارلىق  عنه  هللا  رضي 
ئۆلتۈرسه  كاپىرالرنى  »خاۋارىجالر  الر:  عنهم 
دهپ  كېتىدۇ«  چىقىپ  خاۋارىجلىقتىن 
چۈشهنمىگهن ۋه تارىختىن بۇيان ھېچبىر ئالىم 
ھهم بۇ بىدئهت سۆزنى دېمىگهن. ئهكسىچه، 
كاپىرالرنى ئۆلتۈرگهن خاۋارىجالرنىڭ خاۋارىج 
ئارىسىدا  ئالىمالر  بولۇۋېرىدىغانلىقىدا 
ھېچبىر ئىختىالپ يوق. مهسىلهن، قهيرىۋان 
يهزىد  ئهبۇ  خاۋارىج  مهشھۇر  يۇرتلىرىدىكى 
خارىجى باتىنىيالر پىرقىسى بولغان ئۇبهيدىيه 
زهربه  قاقشاتقۇچ  مۇرتهدلىرىگه  خاندانلىقى 
بهرگهن تۇرۇقلۇق ھېچبىر ئالىم ئۇنى »خاۋارىج 

ئهمهس« دېمىگهن.
باشقا  مهلۇمكى،  ھهممهيلهنگه  يهنه 
قېنىغا  كاپىرالرنىڭ  زىممىي  خاۋارىجالر 
خاۋارىجلىرى  نهجداد  قىلسا،  رىئايه  قاتتىق 
كاپىرالرنى  زىممىي  بىلهن  مۇسۇلمانالر 
ئوخشاش ئۆلتۈرگهن شۇنداقال بۇتپهرهسلهرنىمۇ 
تۇرۇقلۇق  مۇشۇنداق  ئۆلتۈرگهن.  قوشۇپ 
ئهھلى سۈننهت ئۆلىمالىرىدىن ھېچبىر كىشى 
ئۇالرنى »خاۋارىج ئهمهس« دېمىگهن )»موسوعة 

الفرق... - الدرر السنية« 5- توم 39- بهت(.
»ئۇالر كاپىرالرنى قويۇپ مۇسۇلمانالرنى 
تهيمىيه  ئىبنى  سۆزنى  دېگهن  ئۆلتۈرىدۇ« 
»خاۋارىجالر  چۈشهندۈرگهن:  مۇنداق  هللا  رمحه 
مۇسۇلمانالرنىمۇ >مۇرتهد< دهپ ئېتىقاد 
قارىغاندا  كاپىرغا  ئۈچۈن  قىلغانلىقى 
مۇسۇلماننى ئۆلتۈرۈشكه كۆپرهك ئهھمىيهت 
كاپىردىن  ئهسلى  مۇرتهد  چۈنكى  بېرىدۇ 

زىيانلىقتۇر« )»جمموع الفتاوى« 28- توم 497- بهت(.
»ئۇالر كاپىرالرنى قويۇپ مۇسۇلمانالرنى 
چۈشىنىشته  سۆزنى  بۇ  دېگهن  ئۆلتۈرىدۇ« 
خۇددى هللا نىڭ مۇنۇ سۆزىنى چۈشهنگهندهك 
دهيدۇ:  مۇنداق  تعاىل  هللا  الزىم.  چۈشىنىش 
»سىلهر ئهھلى جاھان ئىچىدىن لىۋاته قىلىپ، 
پهرۋهردىگارىڭالر سىلهر ئۈچۈن ياراتقان 
ئاياللىرىڭالرنى تاشالپ قويامسىلهر؟! سىلهر 
ھهقىقهتهن )بۇزۇقچىلىقتا( ھهددىدىن ئاشقۇچى 
قهۋمسىلهر« )سۈره شۇئهرا 165-، 166- ئايهتلهر(.
لۇت  مهلۇمكى،  ھهممهيلهنگه 
بىلهن  ئايالالر  قهۋمى  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
تهرك  پۈتۈنلهي  قىلىشنى  يېقىنچىلىق 
بولسا  ئهتكهن  تهرك  ئهگهر  ئىدى،  ئهتمىگهن 
ئۇالرنىڭ نهسلى ئاللىبۇرۇن ئۈزۈلگهن بوالتتى 
لېكىن ئۇالر ئايالالر بىلهن يېقىنچىلىق قىلىش 
تۈپهيلى  پهيتته شهھۋهتلىرى  بىر  بولغان  الزىم 
شۇنىڭ  قىلغان،  يېقىنچىلىق  ئهرلىرىگه 
بىلهن  ئهرلهر  قويۇپ  ئايالالرنى  ئۇالر  بىلهن 
يېقىنچىلىق قىلغۇچىالر دهپ سۈپهتلهنگهن. 
قىلغان  زىنا  تۇرۇقلۇق  بار  ئايالى  سىز  خۇددى 
قىلغان خوتۇننى  كىشىگه: »هللا ساڭا ھاالل 
قويۇپ، هللا ھارام قىلغان زىنانى قىالمسهن؟« 
كىشى  بۇ  دېمهك،  ئوخشاش.  دېگىنىڭىزگه 
ئهمهس  قويغان  قويۇپ  پۈتۈنلهي  خوتۇنىنى 
الزىم  قىلىش  يېقىنچىلىق  خوتۇنىغا  بهلكى 
زىناغا  قويۇپ  خوتۇنىنى  پهيتته،  بىر  بولغان 
يۈزلهنگهن. ساھابىلهر ۋه بارلىق ئالىمالرنىڭ 
يۇقىرىقى بىرلىككه كهلگهن چۈشهنچىسىگه 
يېڭىچه  ئايهت-ھهدىسكه  ھالدا  خىالپ 

سېتىلغاننى ئىگىسىگە 
تاپشۇرۇڭالر

على  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  المد 
نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني!

غا  تعاىل  اهلل  جانلىرىڭالرنى  سىلهر 
سېتىلغاننى  ئالدىڭالردا  ساتتىڭالر، 
ئىگىسىگه تاپشۇرۇشتىن باشقا يهنه بىر تالالش 
يوق. اهلل تعاىل مۇنداق دهيدۇ: »شۈبهىسىزكى، اهلل 
مۇئمىنلهردىن ئۇالرنىڭ جانلىرىنى ۋه ماللىرىنى 
ئۇالرغا جهننهتنى بېرىپ سېتىۋالدى« )سۈره 

تهۋبه 111- ئايهتنىڭ بىر قىسمى(.
نهرسه سېتىۋالغۇچىغا  سېتىلغان 
تاپشۇرۇلغاندا، سېتىۋالغۇچى ئۇنى خالىغانچه 
يهرگه  خالىغان  ئۇنى  قىلىدۇ.  تهسهررۇپ 
قويىدۇ. خالىسا ئۇنى بىر سارايغا، خالىسا بىر 
زىندانغا قويىدۇ؛ خالىسا ئۇنى ئهڭ قىممهتلىك 
كىيىملهر بىلهن كىيىندۈرىدۇ، خالىسا ئۇنى 
بىرى  ياپااليدىغان  يهرلىرىنى  ئهۋرهت  پهقهت 
قىلىپ قويىدۇ؛ خالىسا ئۇنى بىر باي، خالىسا 
خالىسا  قىلىدۇ؛  پېقىر  بىر  موھتاج  ئۇنى 
دارغا  ئۇنى  خالىسا  قىلىدۇ،  ئۇزۇن  ئۆمرىنى 
ئاسىدۇ، دۈشمهنلىرىنى ئۇنى ئۆلتۈرۈشكه 

مۇسهللهت قىلىدۇ.
ئۇنى  خېرىدار  سېتىۋالغان  قوينى 
بوغۇزلىغىنىدا قوينىڭ بۇرۇنقى ئىگىسىنىڭ 
بولۇپ  يېرىم  كۆڭلى  ياكى  ئاچچىقلىنىشى 
قېلىشى توغرىمۇ؟! اهلل ۋه رهسۇلىنىڭ شىرى 
عنه  هللا  رضي  ئابدۇلمۇتهللىب  ئىبنى  ھهمزه 
ئاڭلىمىدىڭالرمۇ؟!  بولغانلىقىنى  نېمه  غا 
قورسىقى يېرىلغان، جىگىرى چىقىرىلغان، 
ملسو هيلع هللا ىلص  رهسۇلۇلالھ  ئىدى.  كېسىلگهن  ئهزالىرى 
نىڭ ساھابىلىرىدىن يهنه باشقىلىرىمۇ ئۇھۇد 
ئۇرۇشىدا ئوخشاش رهۋىشته شهھىد بولغان 
يېرىلغان،  قورساقلىرى  ئۇالرنىڭ  ئىدى، 
كېسىۋېلىنغان  بۇرۇنلىرى  ۋه  قۇالقلىرى 
ئۇنىڭ  ۋه  ئۇتبه  بىنتى  ھىندى  ھهتتا  ئىدى. 
ئاياللىرى  قۇرهيش  بولغان  بىلله  بىلهن 
قۇالقلىرىنى  ۋه  بۇرۇنلىرىنى  ساھابىلهرنىڭ 
ئېلىپ ئۆزلىرىگه بىلهيزۈك ۋه ھالقا قىلىشقان 
ئىدى. ھىندى بىنتى ئۇتبه بىلهيزۈكلىرىنى ۋه 

ۋهھشىيگه  قاتىلى  ھهمزىنىڭ  ھالقىلىرىنى 
مۇكاپات قىلىپ بېرىۋهتكهن ئىدى.

ئۇھۇد ئۇرۇشىدا رهسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص گه نېمه 
رهسۇلۇلالھ  ئاڭلىمىدىڭالرمۇ؟!  بولغىنىنى 
چۈشۈپ  ئورهككه  تهرهپتىكى  دۈشمهن  ملسو هيلع هللا ىلص 
چىشى  يېرىلغان،  يۈزى  مۇبارهك  كهتكهن، 
سۇنغان ئىدى... رهسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص ئهنه شۇنداق 
بىر  ئالماشقان  ئىمتىھانغا  ئىمتىھاندىن 

ھايات كهچۈرگهنىدى.
ئىبنى جهۋزى مۇنداق دهيدۇ: »رهسۇلۇلالھ 
ملسو هيلع هللا ىلص >مېنى كىم قوغدايدۇ؟ مېنى كىم 
بىر  كېرهكمىدى؟  دېيىشى  قولاليدۇ؟< 
كاپىرنىڭ ھىمايىسىده مهككىگه كىرگىنىده، 
ئارتىپ  قارنى  ئىچ  تۆگىنىڭ  دۈمبىسىگه 
ئۆلتۈرۈلگهنده،  قېرىنداشلىرى  قويۇلغاندا، 
ئاچلىق ئازابى بىلهن قىينالغىنىدا، ئۇ يهنىال 
كېيىن  ئۆزگهرمهيتتى.  ئىدى،  تهمكىن 
مهدىنىده ئاچلىق بىلهن ئىمتىھان قىلىنغىنىدا 
ھالبۇكى،  ئىدى.  باغلىغان  تاش  قورسىقىغا 
خهزىنىلىرى  زېمىننىڭ  ۋه  >ئاسمانالرنىڭ 
 -7 مۇنافىقۇن  )سۈره  ئىلىكىدىدۇر<  نىڭ  اهلل 

ئايهتنىڭ بىر قىسمى(. 
يۈزى  ئۆلتۈرۈلگهن،  ئهسهابىلىرى 
يارىالنغان، چىشى سۇنغان، تاغىسىنىڭ 
يهنىال  ئۇ  بولسىمۇ  ئهزالىرى كېسىلگهن 
بىلهن  پهرزهنت  بىر  ئىدى.  قىلغان  سهۋر 
رىزىقالندۇرۇلغان ئىدى، كېيىن ئۇنىڭدىن 
ئايرىلىپ قالدى. ھهسهن ۋه ھۈسهين رضي 
ئۇالرنىڭ  ئهركىلىتهتتى،  الرنى  عنهما  هللا 
بېشىغا كېلىدىغان ئىشالرنى ئۇالرغا خهۋهر 
بىلهن  عنها  هللا  رضي  ئائىشه  ئىدى.  قىلغان 
قىلىنغان  غا  عنها  هللا  رضي  ئائىشه  ياشايتتى، 
چهككهن  ئاچچىق  ھاياتىدا  بىلهن  تۆھمهت 
چىقىشى  ئوتتۇرىغا  مۆجىزىلهرنىڭ  ئىدى. 
ئانسى  ئۇنىڭ  ۋه  كۆپىيىۋاتاتتى، مۇسهيلهمه 
ھهمده ئىبنى سهيياد ئۇنىڭغا قارشى 
چىقىۋاتاتتى، >سېهرىگهر، يالغانچى< دېگهن 
بهتنامالر چاپلىناتتى. كېيىن ئۇ كېسهل بولدى، 

بىرسى  ئىدى.  ئۈنسىز  ۋه  تهمكىن  يهنه  ئۇ 
ھالىنى ئېيتسا ئۇنىڭغا سهۋرنى تهۋسىيه 
قىالتتى. كېيىن ئۆلۈم كهلدى ۋه ئۇنىڭ روھىنى 
ئالدى... ئۇ پاالس سېلىنغان بىر ئۆيده ۋه قېلىن 
بىر يېپىنچا ئاستىدا ياتاتتى... ئۇنىڭ كېچىسى 

چىراغنى ياقىدىغانغا يېغىمۇ يوق ئىدى«.
سهن  قېرىندىشىم!  قهدىرلىك 
ئۇالر  الزىم،  ئويلىشىڭ  پهيغهمبهرلهرنى 
مهخلۇقاتنىڭ جهۋھىرى ئىدى. خالىقنىڭ 
دهرگاھىدا ئىنسانالرنىڭ ئهڭ مهرتىۋىلىكلىرى 
ۋه ئهڭ سۆيۈملۈك بولغانالر ئىدى. ئىبراھىم 
ئهلهيهىسساالم ئوتقا تاشالنغان، زهكهرىيا 
ئهلهيهىسساالم ھهره بىلهن ھهرىدهلگهن، 
ئهييۇب  بوغۇزالنغان،  ئهلهيهىسساالم  يهھيا 
ھالدا  كېسهل  يىلالرچه  ئهلهيهىسساالم 
قالغان، مېلىدىن ۋه بالىسىدىن ئايرىلغان، 
قارنىدا  بېلىقنىڭ  ئهلهيهىسساالم  يۇنۇس 
ئهلهيهىسساالم  يۇسۇف  قالغان،  قامىلىپ 
تولىمۇ ئهرزان باھادا سېتىلغان ۋه بىر مهزگىل 
زىندانغا سوالنغان ئىدى. ئۇالرنىڭ ھهممىسى 
اهلل تعاىل نىڭ تهقدىرىدىن رازى ئىدى، رهببىمۇ 

ئۇالردىن رازى ئىدى.
دهيدۇ:  شۇنداق  بهزىلىرى  سهلهفلهردىن 
پارچىنىڭ  بىر  ۋۇجۇدۇمدىن  بىلهن  »قايچا 
كېسىلىشى ــــ اهلل تعاىل نىڭ تهقدىرىگه قارىتا 
>كاشكى بولمىغان بولسامچۇ< دېگىنىمدىن 
ياخشىراق«. باشقا بىر سۆزده مۇنداق كېلىدۇ: 
بېرى  يىلدىن  ئوتتۇز  ئىشلىدىم،  گۇناھ  »بىر 
كىشى  بىر  يىغالۋاتىمهن«.  ئۈچۈن  ئۇنىڭ 
زۆرۈرىيهت  ۋه  ئاتىغان  ئىبادهتكه  ئۆزىنى 
بولمىسا ئىنسانالر بىلهن بولغان ئاالقىسىنى 
ئۈزگهن ئىدى. بۇ ھهقته ئۇنىڭدىن: »بۇ نېمه 
قىلغىنىڭ؟« دهپ سورالدى، ئۇ: »بىر قېتىم 
بىر ئىش ئۈچۈن >كاشكى ئۇنداق بولمىغان 
سهۋهبلىك  بۇ  ئىدىم،  دېگهن  بولسىچۇ< 
ئۈچۈن  قىاللىشىم  تهۋبه  اليىقىدا  رهببىمگه 
مۇشۇنداق قىلىۋاتىمهن« دهپ جاۋاب بهردى. 
بىلهن  ئورۇنالشتۇرغىنى  رهببىنىڭ 
ئۈچۈن  ئۆزى  رهببىنىڭ  قارشىالشمىغان، 
تاللىغىنىنى رهت قىلمىغان ئهنه شۇنداق 
ئۇالر  قېرىندىشىم!  بول  كىشىلهردىن 
»مۇنداق بولغان بولسا ئىدى مۇنداق بوالتتى« 
نىڭ  تعاىل  اهلل  دهپ  كاشكى«  »ئهگهر،  ياكى 
كىشىلهردىن  ئارىالشقان  ئورۇنالشتۇرۇشىغا 

ئهمهس ئىدى.
ئۈچۈن  قۇلى  مۇئمىن  نىڭ  تعاىل  اهلل 
تالالشتۇر.  قىممهتلىك  ئهڭ  ئىشى  تاللىغان 
مالنىڭ  ياكى  جاپالىق  قىيىن،  كۆرۈنۈشكه 
مهرتىۋىنىڭ،  ۋه  ئورۇن  بولۇشى،  ھاالك 
بولۇپ  يوقىتىلىشى  ئائىله-بالىلىرىنىڭ 
تالالشتۇر،  ئۈستۈن  ئهڭ  ئۇ  كۆرۈنسىمۇ، 
قوشۇلۇپ  بىلهن  ئىچىدىكىلهر  دۇنيا  مهيلى 

يوق بولۇپ كهتسۇن پهرقى يوق.
نهقىل  ھهققىده  ئۇرۇشى  بهدر 
ياخشىالپ  ئۇالرنى  ئوقۇپ،  قىلىنغانالرنى 
ئويلىنىشىڭ كېرهك. ساھابىلهردىن بهزىلىرى 
خااليتتى  كېلىشنى  غالىب  كارۋانغا  پهقهت 
بىر  بۈيۈك  تېخىمۇ  ئۇالرغا  تعاىل  اهلل  ئهمما 
تېخىمۇ  تاللىغىنىدىن  ئۇالرنىڭ  ۋه  تالالش 
ئۇرۇشنى  ئۈچۈن  ئۇالر  بېرىپ  ئالىيسىنى 
بىلهن  يهر  ئارىسىدا  ئىككىسى  ئۇ  تاللىدى. 
بار  كارۋاندا  ئىدى.  بار  پهرق  ئاسماندهك 

كىيىلىپ  تۈگهيدىغان،  يىيىلىپ  بولغانالر 
كونىرايدىغان ۋه كېيىنچه تاشلىنىدىغان 

كىيىم ھهم ئۆتكۈنچى نهرسىلهر ئىدى.
ئۇرۇشقا كهلگهنده ئۇنىڭدا اهلل تعاىل نىڭ 
ئايرىشى  بىر-بىرىدىن  باتىلنى  بىلهن  ھهق 
مهۋجۇت ئىدى. ئۇرۇشتا شېرىكنىڭ مهغلۇپ 
تهۋھىدنىڭ  قىلىنىشى،  ۋهيران  بولۇشى، 
ئۇلۇغلىنىشى ۋه يېيىلىشى ھهمده ئىسالمنىڭ 
ئالدىدا توساق بولۇپ تۇرۇۋاتقان مۇشرىكالرنىڭ 
ئۆلتۈرۈلۈشى مهۋجۇت ئىدى. ئۇرۇشتا قولغا 
كهلتۈرگهن بۇ غهلىبه ئۇالر ئۈچۈن ئهڭ ياخشى 

مۇكاپات بولدى:
شۈبهىسىزكى، اهلل بهدر ئهھلىنىڭ ھالىنى 
كۆردى ۋه: »خالىغىنىڭالرنى قىلىڭالر، 

سىلهرنى مهغپىرهت قىلدىم« دېدى. 
اهلل  ۋاقتىدا  »ئۆز  دهيدۇ:  مۇنداق  تعاىل  اهلل 
ئىككى گۇرۇھ )بىرى مۇشرىكالر كارۋىنى، 
يهنه بىرى مۇشرىكالر قوشۇنى(دىن بىرىنىڭ 
قىلدى.  ۋهده  كهلتۈرۈلۈشىنى  قولۇڭالرغا 
سىلهر قورالسىز گۇرۇھنىڭ )يهنى كارۋاننىڭ( 
قولۇڭالرغا كهلتۈرۈلۈشىنى ياقتۇردۇڭالر. اهلل 
ئۆز سۆزلىرى ئارقىلىق ھهقنى ھهق قىلىشنى 
قىلىشنى(،  ئۈستۈن  دىنىنى  ئىسالم  )يهنى 
كاپىرالرنىڭ يىلتىزىنى قۇرۇتۇشنى خااليدۇ« 

)سۈره ئهنفال 7- ئايهت(.
ئاۋۋال  تامامالشتىن  تېمىدا سۆزۈمنى  بۇ 
ئىمام ئىبنى قهييىم رمحه هللا نىڭ »زادۇلمهئاد« 
ناملىق كىتابىدا زىكىر قىلىنغان جۈملىلهرنىڭ 
نهقىل  يىغىنچاقالپ  بىرئاز  مهنىسىنى 
كهلتۈرمهكچىمهن: »شۈبهىسىزكى، اهلل تعاىل 
بېخىللىق قىلىپ سهندىن بىرهر نهرسىنى ئاياپ 
نهرسىنى  بىرهر  خهزىنىلىرىڭدىن  قالمىغان، 
كهملىتىپ قويمىغان، سېنىڭ ھهققىڭ بولغان 
نهرسىنى ئۆزىگه ئايرىمىغاندۇر ئهمما ئۆزىدىن 
نهرسىلهرنى  بهزى  ساڭا  ئۈچۈن  تىلىشىڭ 
بهرمىگهن، سېنى ئىززهتلىك قىلىش ئۈچۈن 
قىلغان  تۆۋهن(  )يهنى  ھهقىر  قارىتا  ئۆزىگه 
قارىتا  ئۆزىگه  سېنى  ئۈچۈن  قىلماق  باي  ۋه 
پېقىر قىلغاندۇر. سېنى پۇشايمان قىلىشىڭغا 
مهجبۇر قىلغان، ئۇنىڭغا بويۇن ئېگىشنىڭ ۋه 
ئۇنىڭغا موھتاج بولۇشنىڭ لهززىتىنى تېتىش 
بىلهن تهمىن ئهتكهن، ساڭا قۇللۇق كىيىمىنى 
ۋهزىپىلهر  ئهڭ شهرهپلىك  كىيدۈرگهن، سېنى 
ئۇنىڭ  قۇدرىتىده  ۋهزىپىلهندۈرگهن.  بىلهن 
رهھمىتىنى،  ئۇنىڭ  ئىززىتىده  ھېكمىتىنى، 
قهھرىده ئۇنىڭ لۇتفىنى )كۆيۈنۈشىنى( ۋه 
ياخشىلىقىنى كۆرۈشۈڭنى خالىغاندۇر. ئۇنىڭ 
ئايىشى بېغىشلىغىنى، ئېلىپ تاشلىشى 
ۋهزىپىگه تهيىنلىگىنى، جازالىشى تهربىيه، 
ئىمتىھانى ھهدىيه ۋه سۆيگۈ، دۈشمهنلىرىنى 
ساڭا ئهۋهتىشى سېنى ئۇنىڭغا يهتكۈزىدىغان 

بىر يولدۇر«. 
ۋه  قهلبى  جۈملىلهرنى  بۈيۈك  بۇ  كىم 
ئهمهل  ئۇالرغا  چۈشهنمىسه،  بىلهن  ئهقلى 
قوبۇل  ئاتاالر  دهرىجىسى  ئۇنىڭ  قىلمىسا، 
بىلهن  ئۇنىڭ  ئورۇندۇر.  قىلىنمايدىغان 
قويىدىغانغا  قىلىنغاننى  ئاتا  ئىچىگه  بىلله 
بىرهر قاچىسى )ئهجىر-ساۋاب خهزىنىسى( 
ھالهتته  بىر  يوق  قاچىسى  كىم  بولمايدۇ. 
كهلسه مهھرۇم بولغانچه قايتىدۇ، ئۇ چاغدا 

ئۇ ئۆزىدىن باشقىسىنى ئهيىبلىمىسۇن...

2- بەت  3- بەت 

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
7. ئابدۇراھمان ئىبنى ئهۋف رضي هللا عنه 
مهككىدىكى  بىلهن  خهلهف  ئىبنى  ئۇمهييه 
دوستالردىن  جاھىلىيهتتىكى  ۋاقىتلىرىدا 
ئهۋف  ئىبنى  ئابدۇراھمان  كۈنى  بهدر  ئىدى. 
تال  نهچچه  بىر  ئالغان  ئولجا  عنه  هللا  رضي 
ئۇمهييه  ھالهتته  كۆتۈرۈۋالغان  ساۋۇتالرنى 
ئۇمهييه  ئۆتتى.  يېنىدىن  خهلهفنىڭ  ئىبنى 
ئوغلى ئهلى ئىبنى ئۇمهييهنىڭ قولىنى تۇتۇپ 
نى  عنه  هللا  رضي  ئابدۇراھمان  ئۇ  تۇرۇۋاتاتتى. 
كۆرۈپ: »مېنى ھىمايه قىلىۋالمامسهن!؟ مهن، 
ياخشىراق.  ساۋۇتالردىن  كۆتۈرۈۋالغان  سهن 
مهن بۈگۈنكىدهك خارلىق تارتىپ باقمىغان، 
يوقمۇ؟«  ئېھتىياجىڭالر  سىلهرنىڭ سۈتكه 
قۇتۇلدۇرۇپ  ئۆلۈمدىن  مېنى  )يهنى  دېدى 
قالغان كىشىگه سۈتلۈك تۆگىلهرنى بېرىمهن 
دېمهكچى(. شۇنىڭ بىلهن، ئابدۇراھمان رضي 
ئىككىسنى  بۇ  تاشالپ  ساۋۇتالرنى  عنه  هللا 
رضي  ئابدۇراھمان  ماڭدى.  ئېلىپ  ئهسىر 
بىلهن  ئۇمهييه  »مهن  دهيدۇ:  مۇنداق  عنه  هللا 
ئۇمهييه  كېتىۋاتسام  ئوتتۇرىسىدا  ئوغلى 
ئاراڭالردىكى  ئىبنى خهلهف: >سىلهرنىڭ 
كىشى  تاقىۋالغان  پېيىنى  قۇشىنىڭ  تۆگه 
كىم؟< دهپ سورىدى، مهن: >ئۇ ھهمزه ئىبنى 
بىزنى  >ئۇ  ئۇ:  دېسهم،  ئابدۇلمۇتهللىپ< 

كۆپ مۇسىبهتلهندۈرۈۋهتتى<دېدى«.
دهيدۇ:  مۇنداق  عنه  هللا  رضي  ئابدۇراھمان 
ئىككىسىنى  بۇ  مهن  قهسهمكى،  بىلهن  »هللا 
ئېلىپ مېڭىۋاتاتتىم، تۇيۇقسىز بىالل رضي هللا 
عنه ئۇمهييهنىڭ مهن بىلهن كېتىۋاتقانلىقىنى 
كۆپ  بىاللنى  مهككىده  )ئۇمهييه  كۆرۈپ 
مۇشرىكالرنىڭ  >بۇ  ئىدى(:  ئازابلىغان 
كاتتىۋېشى ئۇمهييه ئىبنى خهلهفقۇ!؟ يا 
دېدى. مهن:  ياشايمهن<  مهن  يا  ياشايدۇ،  ئۇ 
>ئى بىالل! بۇ مېنىڭ ئهسىرىم< دېگهنىدىم، 
ياشايمهن<  مهن  يا  ياشايدۇ،  ئۇ  >يا  بىالل: 
بالىسى!  خوتۇننىڭ  قارا  >ئى  مهن:  دېدى. 
ئاڭالۋاتامسهن؟!< دېسهم، ئۇ: >يا ئۇ ياشايدۇ، 
يۇقىرى  ئۆزىنىڭ  دهپ  ياشايمهن<  مهن  يا 
بۇ  گۇرۇھى!  ئهنسارىالر  >ئى  بىلهن:  ئاۋازى 
ئىبنى  ئۇمهييه  كاتتىۋېشى  مۇشرىكالرنىڭ 
خهلهف، يا ئۇ ياشايدۇ، يا مهن ياشايمهن< دېدى. 
ئهتراپىمىزنى  بىزنىڭ  ئۇالر  كېيىن  ئاندىن 
ئۇنى  مهن  قورشىدى.  قىلىپ  ھالقىسىمان 
ئوغلىنىڭ  ئۇمهييهنىڭ  بىرى  قوغداۋاتاتتىم، 
يىقىتىۋهتتى.  ئۇرۇپ  بىلهن  قىلىچ  پۇتىغا 
ئۇمهييه قاتتىق ۋارقىراپ كهتتى. مهن ئۇنداق 
باقمىغان  ئاڭالپ  ئۆمرۈمده  ئاۋازنى  توۋلىغان 
ئۆزۈڭنى  سهن  ئۇمهييه!  >ئى  مهن:  ئىدىم. 

قۇتقۇزغىن. هللا بىلهن قهسهمكى، مهن ساڭا 
ھېچقانداق ئهسقاتمىغۇدهكمهن< دېدىم. ئۇالر 
قانغا  چېپىپ  بىلهن  قىلىچ  ئىككىسىنى  ئۇ 
رضي  ئهۋف  ئىبنى  ئابدۇراھمان  بويىۋهتتى«. 
قىلسۇنكى،  رهھمهت  بىاللغا  »هللا  عنه:  هللا 
ۋه  قويدى  مهھرۇم  ساۋۇتلىرىمدىن  مېنى  ئۇ 
)»الرحيق  دهيتتى  ئۆلتۈرۈۋهتتى«  ئهسىرىمنى 

املختوم«دىن ئېلىندى(.
بۇ ۋەقەلىكتىن چىقىدىغان ئىبرەتلەر

ئۆزىگه  عنه مهككىده  رضي هللا  بىالل   )1
ئىبنى  ئۇمهييه  قىلغان  زۇلۇمالرنى  ئهشهددىي 
خهلهفنى ئابدۇراھمان ئىبنى ئهۋف رضي هللا عنه 
ۋاقىتتا،  كۆرگهن  ھالهتته  ئهسىر  قولىدا  نىڭ 
يۇقىرى ئاۋازدا: »ئهگهر ئۇ قۇتۇلۇپ قالسا مهن 
مهقسىتىمگه ئېرىشهلمهيمهن« دهپ توۋالپ 
كهتتى. ھهقىقهتهن بۇ ــــ هللا نىڭ دۈشمهنلىرى 
كاتتىلىرىدىن  كاپىرالرنىڭ  زالىم  بولغان 
ئاچچىقىنى چىقىرىش كۆرۈنۈشىدۇر. بۇ 
ھاياتىي دۇنيادىكى كاتتا بىر نېئمهت بولۇپ، 
هللا بۇ ئارقىلىق زوراۋان، تاجاۋۇزچى كاپىرالرنىڭ 
ئۇچرىغان  خارلىققا  ۋه  ئهزىيهت  قولىدا 
مۇئمىنلهرنىڭ ئىچ پۇشۇقىنى كهتكۈزىدۇ. بۇ 
ھهقته هللا تعاىل مۇنداق دهيدۇ: »ئۇالرغا ئۇرۇش 
قولۇڭالر  سىلهرنىڭ  ئۇالرنى  هللا  ئېچىڭالر، 
بىلهن جازااليدۇ. هللا ئۇالرنى خار قىلىدۇ، هللا 
قىلىدۇ،  غالىب  ئۈستىدىن  ئۇالر  سىلهرنى 
كاپىرالرنى  قىلىپ،  ئۈستۈن  دىنىنى  )ئىسالم 
جازاالپ( مۇئمىن قهۋمنىڭ كۆڭلىگه شىپالىق 
)يهنى تهسهللى( بېرىدۇ ]14[. شۇنداقال ئۇالرنى 
دىللىرىدىكى ئاچچىقتىن خاالس قىلىدۇ. هللا 
تهۋبىگه مۇۋهپپهق قىلىدۇ.  ئادهمنى  خالىغان 
هللا ھهممىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر، ھېكمهت 
)سۈره تهۋبه  بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر ]15[« 

14-، 15- ئايهتلهر(.
ئۇمهييهنىڭ  زوراۋان  ھهقىقهتهن   )2
ئېچىنىشلىق خار ھالدا ئۆلتۈرۈلۈشىده 
پهخىرلىنىدىغان،  بىلهن  كۈچ-قۇۋۋىتى  ئۆز 
ئالدانغان،  بىلهن  ھوقۇقى  ۋه  يۈز-ئابرويى 
ئۇالرنىڭ  قىلىدىغان،  تاجاۋۇز  ئاجىزالرغا 
ھهق-ھوقۇقلىرىنى دهپسهنده قىلىدىغان 
ئىبرهتلىك،  تاجاۋۇزچىالرغا  زوراۋان  ھهربىر 
يامان  دۇنيادا  ئۇالر  بار.  ساۋاق  ئاچچىق 
ئاقىۋهتكه، ئاخىرهتته ئېچىنىشلىق ئهھۋالغا 
قالىدۇ. بۇ ھهقته هللا تبارك وتعاىل مۇنداق دهيدۇ: 
»بىز )مىسىر( زېمىنىدا بوزهك قىلىنغانالرغا 
مهرھهمهت قىلىشنى ئىراده قىلىمىز. ئۇالرنى 
يولباشچىالردىن قىلىشنى، ئۇالرنى پىرئهۋن ۋه 
ئۇنىڭ قهۋمىنىڭ )مۈلكىگه( ۋارىس قىلىشنى 

ئىراده قىلىمىز« )سۈره قهسهس 5- ئايهت(.

رضي  8. شۇ كۈنى ئۆمهر ئىبنى خهتتاب 
ئىبنى  ھىشام  ئىبنى  ئاس  تاغىسى  عنه  هللا 
قارىماي  ئىكهنلىكىگه  تۇغقان  مۇغىرهنى 
ئۆلتۈرۈۋهتتى. ئۇ مهدىنىگه قايتىپ كهلگهنده 
رهسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ ئهسىرلىكتىكى تاغىسى 
بولغىن.  مۇسۇلمان  ئابباس!  »ئى  ئابباسقا: 
مۇسۇلمان  سېنىڭ  قهسهمكى،  بىلهن  هللا 
مۇسۇلمان  خهتتابنىڭ  )دادام(  ماڭا  بولۇشۇڭ 
رهسۇلۇلالھ  مهن  سۆيۈملۈكتۇر.  بولۇشىدىن 
بولۇشۇڭغا  مۇسۇلمان  سېنىڭ  نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص 
ھېرىسمهن ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ بۇ گهپنى 

دهۋاتىمهن« دېدى.
عنه  هللا  رضي  سىددىق  بهكرى  ئهبۇ   .9
كۈنى  )شۇ  چاقىرىپ  ئابدۇراھماننى  ئوغلى 
ئابدۇراھمان مۇشرىكالر بىلهن بىلله ئىدى(: 
»ئى نىجىس! مېنىڭ ماللىرىم قېنى؟« دهپ 
قېرىنى  »ئالجىغان  ئابدۇراھمان:  توۋلىدى. 
ئۆلتۈرىدىغان قىلىچ ۋه ئۇرۇشتىن باشقا بىر 

نهرسه قالمىدى« دېدى. 
ئهسىرگه  كاپىرالرنى  مۇسۇلمانالر   .10
ملسو هيلع هللا ىلص  رهسۇلۇلالھ  ۋاقىتتا  باشلىغان  ئېلىشقا 
رضي هللا  مۇئاز  ئىبنى  ئىدى. سهئىد  چېدىردا 
رهسۇلۇلالھ  ھالدا  سۇغارغان  قىلىچىنى  عنه 
رهسۇلۇلالھ  ئىدى.  قوغداۋاتقان  نى  ملسو هيلع هللا ىلص 
نىڭ  عنه  هللا  رضي  مۇئاز  ئىبنى  سهئىد  ملسو هيلع هللا ىلص 
قىلغانلىرىنى  كىشىلهرنىڭ  چىرايىدا 
ياقتۇرمىغانلىقىنى كۆرۈپ: »ئى سهئىد، سهن 
كىشىلهرنىڭ قىلغانلىرىنى ياقتۇرمىغاندهك 
مۇئاز  ئىبنى  سهئىد  دېدى.  قىلىسهنغۇ؟« 
بۇ  رهسۇلۇلالھ،  ئى  »شۇنداق  عنه:  هللا  رضي 
قىلغان  مهغلۇپ  مۇشرىكالرنى  هللا  ــــ  جهڭ 
كۆپرهك  مۇشرىكالرنى  جهڭدۇر.  تۇنجى 
ئېلىشتىن  ئهسىر  ئۇالرنى  ماڭا  ئۆلتۈرۈش 

سۆيۈملۈكتۇر« دېدى.
ئۆلتۈرۈش  ئهسىرلهرنى  ۋهقهلىكتىن  بۇ 
قىلىپ  ئېھسان  ياكى  ۋه  ئېلىش  تۆلهم  ياكى 
مۇسۇلمانالرغا  ئهمىرنىڭ  ــــ  قويۇۋېتىش 
كېلىدىغان پايدا-زىياننى دهڭسىگهن ئاساستا 
ئىكهنلىكى  باغلىق  ئىجتىھادىغا  قىلغان 

چىقىدۇ.
ئهسهدىي  ئىبنى  ئۇكاشه  كۈنى  شۇ   .11
كهتتى.  سۇنۇپ  قىلىچى  نىڭ  عنه  هللا  رضي 
يىلتىز  بىر  ئۇنىڭغا  ملسو هيلع هللا ىلص كېلىپ  رهسۇلۇلالھ 
بۇنىڭ  مانا  ئۇكاشه،  »ئى  بېرىپ:  ئوتۇننى 
ئوكاشه  دېدى.  قىلغىن«  ئۇرۇش  بىلهن 
ئوتۇننى قولىغا ئېلىپ ئۇنى ئويناتتى. ئوتۇن 
ئۇنىڭ قولىدا ئۇزۇن، مهزمۇت ۋه پارقىراق بىر 
هللا  رضي  ئوكاشه  ئاندىن  ئايالندى.  قىلىچقا 
هللا  ئاقىۋهت  ئۇرۇش قىلدى.  بىلهن  ئۇنىڭ  عنه 

مۇسۇلمانالرغا غهلىبه-نۇسرهت ئاتا قىلدى. 
ئۇ قىلىچ »نۇسرهت قىلىچى« دهپ ئاتالدى. 
يېنىدىن  قىلىچنى  بۇ  عنه  هللا  رضي  ئۇكاشه 
جهڭلهرگه  بىلهن  قىلىچ  شۇ  ئايرىمايتتى. 
عنه  هللا  رضي  ئۇكاشه  ئاخىرى  قاتناشتى. 
مۇرتهدلهرگه قارشى ئۇرۇشتا، ئۇ قىلىچ ئۇنىڭ 

يېنىدىكى ھالهتته شهھىد قىلىندى. 
12. جهڭ ئاخىرالشقاندىن كېيىن 
مۇسئهب ئىبنى ئۇمهير ئهبدهرى رضي هللا عنه 
ئۇمهيرنىڭ  ئىبنى  ئهزىز  ئهبۇ  قېرىندىشى 
قارشى  مۇسۇلمانالرغا  ئۇ  ئۆتتى.  قېشىدىن 
ئهنسارىالردىن  ئىدى،  قاتناشقان  جهڭگه 
باغالۋاتاتتى.  قولىدىن  ئهزىزنىڭ  ئهبۇ  بىرى 
»ئۇنىڭ  ئهنسارىغا:  عنه  هللا  رضي  مۇسئهب 
قولىنى چىڭ باغال! ئۇنىڭ ئانىسى )ئۆزىنىڭ 
پۇل  كۆپ  بۇنىڭغا  دېمهكچى(  ئانىسىنى 
بېرىپ قۇتۇلدۇرۇشى مۇمكىن« دېگهنىدى، 
هللا  رضي  مۇسئهب  قېرىندىشى  ئهزىز  ئهبۇ 
ماڭا  سېنىڭ  بۇ  قېرىندىشىم!  »ئى  غا:  عنه 
قىلغان ياخشىلىقىڭمۇ؟!« دېدى، مۇسئهب 
قېرىندىشىم  مېنىڭ  سهن   « عنه:  هللا  رضي 
ئهنسارى(  ھېلىقى  )يهنى  ئۇ  بهلكى  ئهمهس 

مېنىڭ قېرىندىشىمدۇر« دېدى. 
13. مۇشرىكالرنىڭ سېسىق جهسهتلىرى 
ئۇتبه  بۇيرۇلدى.  تاشلىنىشقا  ئورهككه 
ئۈچۈن  تاشلىنىش  ئورهككه  رهبىئه  ئىبنى 
ئۇتبهنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رهسۇلۇلالھ  ۋاقىتتا  سۆرهلگهن 
ئۇنىڭ  قاراپ  غا  عنه  هللا  رضي  ھۇزهيفه  ئوغلى 
ھالىتىنى  غهمكىن  ئۆزگهرگهن  چىرايى 
كۆرۈپ: »ئى ھۇزهيفه، داداڭنىڭ ئهھۋالىدىن 
دېدى.  قىلىدىغۇ؟!«  پۇشقاندهك  ئىچىڭ 
بىلهن  هللا  ئهلچىسى!  نىڭ  هللا  ئى  »ياق،  ئۇ: 
شهك  ئهھۋالىدىن  دادامنىڭ  مهن  قهسهمكى، 
ئورنىدا ھهم  يىقىلغان  دادامنىڭ  قىلمايمهن، 
شهك قىلمايمهن. لېكىن، مهن دادامنىڭ 
توغرا پىكىرلىك، ئېغىر-بېسىق، پهزىلهتلىك 
ئاشۇ  مهن  بىلهتتىم؛  ئىكهنلىكىنى  كىشى 
ئىسالمغا ھىدايهت  دادامنى  خىسلهتلهرنىڭ 
دادامنىڭ كۇفرى  قىالتتىم؛  ئارزۇ  قىلىشىنى 
ئارزۇيۇمنىڭ كۆپۈككه  ئۆلۈپ،  ھالىتىده 
دېدى.  تاشلىدى«  غهمگه  مېنى  ئايلىنىشى 
غا  عنه  هللا  رضي  ھۇزهيفه  ئهبۇ  ملسو هيلع هللا ىلص  رهسۇلۇلالھ 
ياخشى گهپلهرنى قىلدى ۋه ياخشى دۇئاالرنى 

قىلدى )»الرحيق احملتوم«دىن ئېلىندى(.
قول  ئهمىر-قوماندانالر  ۋهقهلىكتىن  بۇ 
روھى-ھالهتلىرىگه  ئاستىدىكىلهرنىڭ 
تۇرۇشنىڭ  قىلىپ  دىققهت  ئىنچىكه 

مۇھىملىقى چىقىدۇ.
)هللا خالىسا داۋامى كېلهركى ساندا(

يۇلتۇزالر چىمىراليدۇ

قەدىمكى ۋە ھازىرقى زاماندىكى خاۋارىجالر 

تارىخقا 
نەزەر

چۈشهنچه پهيدا قىلىش بىدئهت ۋه زااللهتتۇر 
ئۇيغۇن  يولىغا  مۇئمىنلهرنىڭ  شۇنداقال 
ئهمهستۇر. دېمهك، خاۋارىجالر ھۆكۈم ئېتىبارى 
بىلهن يهڭگىل خاۋارىجالر ۋه ئېغىر خاۋارىجالر 
دهپ ئىككىگه ئايرىلىدۇ. يهڭگىل خاۋارىجالر 
دېگىنىمىز ــــ غۇالتالر. بۇالر »غالة التكفري 
)يهنى تهكفىرده چېكىدىن ئاشقۇچىالر(« دهپ 
ئاتىلىدۇ ۋه بهزىده »خاۋارىج« دهپمۇ ئاتىلىدۇ.
بۇالرنىڭ يهڭگىل خاۋارىج بولۇشىدىكى 
ناھهق  مۇسۇلمانالرنى  ئۇالر  ــــ  سهۋهب 
كۇپايىلىنىپ  بىلهنال  چىقىرىش  كاپىرغا 
مۇسۇلمانالرغا ئۇرۇش ئاچمىغان كىشىلهردۇر. 
دهۋهتچىلىرىنى  شۇكى،  ھۆكۈمى  بۇالرنىڭ 
ئالىمالرنىڭ  دۇرۇسلۇقىدا  ئۆلتۈرۈشنىڭ 
قاراش  كۆز  سهھىھ  بار،  ئىختىالپ  ئارىسىدا 
بولسا ئۇ دهۋهتچىلهرنىڭ زىيىنى ئۆلتۈرۈشتىن 
بولمىسا  مۇمكىن  يوقىلىش  بىلهن  يول  باشقا 
كهلمىسه  ئهگىشىپ  زىيان  بىر  كۈچلۈك  ۋه 
ئۇالرنى  لېكىن  دۇرۇستۇر  ئۆلتۈرۈلۈشى 
شهرئىي  ئۆلتۈرۈش  دهۋهتچىلىرىنى(  )يهنى 

دهڭسهشكه  پايدا-زىياننى  ۋه  سىياسهتكه 
ئاددى  بولمىغان  دهۋهتچى  ئهمما  قاراشلىقتۇر 
دۇرۇس  ئۆلتۈرۈش  ئهگهشكۈچىلىرىنى 
ۋه  )يهنى ساالمنى  تهزىر  باشقا  بهلكى  ئهمهس 
گهپلىشىشنى تهرك ئېتىش ياكى ئۇندىن باشقا 
جازاالر( ياكى شۈبھىلهرگه رهددىيه بېرىش ۋه 
ياكى دهۋهت قاتارلىق ئۇسلۇبالر بىلهن ھهققه 
چاقىرىلىدۇ )»جمموع الفتاوى« 28- توم 273- بهت(.
ئهلى  ھهزرىتى  خاۋارىجالردا  مهسىلهن، 
چىقىشتىن  قارشى  قوراللىق  غا  عنه  هللا  رضي 
ئىلگىرى خاۋارىجلىق سۈپهت بولسىمۇ ئهلى 
رضي هللا عنه ئۇالرغا ئۇرۇش ئاچمىغان بهلكى 
ئۇالرغا دهۋهت قىلغان چۈنكى ئۇالر ئۇ چاغدا 
تېخى قوراللىق كۈچ بولۇپ يول توسىدىغان، 
مۇسۇلمانالرنى ۋه زىممىيالرنى ئۆلتۈرىدىغان 

ئىشالرنى سادىر قىلمىغان.
»خاۋارىج«،  خاۋارىجالرنىڭ  ئېغىر 
»مهۋارىق«، »مارىقه«، »ھهرۇرىيه« دېگهندهك 
ئالىمالر  ئاتىلىدىغانلىقىغا  بىلهن  ئىسىمالر 
مۇسۇلمانالرنى  ئۇالر  چۈنكى  ئىتتىپاقتۇر 
ناھهق كاپىرغا چىقىرىشقا يول توسۇش ۋه قان 

قوشقانلىقى  جىنايهتلهرنى  قاتارلىق  تۆكۈش 
ئۇرۇشۇشنىڭ  بىلهن  ئۇالر  ئۆلىماالر  ئۈچۈن، 
)ئهبۇبهكرى  كهلگهن  ئىتتىپاققا  پهرزلىكىگه 
جهسساس ھهنهفىينىڭ »ئهھكامۇل قۇرئان« 5- توم 
281- بهت، »شهرھى مۇسلىم« 7- توم 170- بهت، 
»جمموع الفتاوى« 28- توم 130- بهت، »فهتىۋا كۇبرا« 
3- توم 547-، 548- بهت، »املغن« 10- توم 46- بهت(.
گۇناھكار،  ئازغۇن،  خاۋارىجالرنىڭ 
ئۈممهت  ئىكهنلىكىگه  بىدئهتچى  پاسىق، 
كاپىرغا  ئۇالرنى  ئهمما  كهلگهن  ئىتتىپاققا 
قىلىشقان  ئىختىالپ  ئالىمالر  چىقىرىشتا 
ئىمام  ۋه  ئهھمهد  ئىمام  مالىك،  ئىمام  بولۇپ؛ 
ئىككى  مهشھۇر  مهزھىبىده  شافىئىيالرنىڭ 
يهنه  دېيىش؛  كاپىر  بىرى،  بار:  پهتىۋا  خىل 
بىرى، بىدئهتچى ۋه ئازغۇن دېيىش. كۈچلۈك 
بىدئهتچى  ئهمهس،  كاپىر  شۇكى،  قاراش  كۆز 

ۋه ئازغۇن دېيىشتۇر.
ئالىمالر ئۇالرغا ئۇرۇش قىلىشنىڭ ھۆكمىده 
ياكى  قىلىنامدۇ  مۇئامىله  ئوخشاش  »باغىالرغا 
مۇرتهدكه ئوخشاش مۇئامىله قىلىنامدۇ ۋه ياكى 
ھهر ئىككىلىسى ئهمهسمۇ؟« دېگهن ئۈچ خىل 

كۆز قاراشتا ئىختىالپ قىلىشتى.
باغى دېگهن ــــ ئادىل مۇسۇلمان ھاكىمغا 
يوللۇقتهك كۆرۈنىدىغان تهئۋىل بىلهن قارشى 
ئۆزىنى  ئارقىلىق  كۈچى  قورال  ۋه  چىققان 
خىل  ئىككى  بۇالر  تائىپىدۇر.  قوغدىۋالغان 
بهلكى  ئهمهس  گۇناھكار  بىرى،  بولۇپ: 
ئىجتىھادتا خاتا كېتىپ بىر ئهجىر ئالىدىغان 
ئهھلى سۈننه ئهقىدىسىدىكى )يهنى خاۋارىج 
ۋه بىدئهتچى بولمىغان( كىشىلهردۇر. 
مهسىلهن، ئهلى رضي هللا عنه غا بويسۇنمىغان 
مۇئاۋىيه رضي هللا عنه غا ئوخشاش باغىالر. يهنه 
بىرى، گۇناھكار باغىالر؛ مهسىلهن، ئوسمان 
رضي هللا عنه نى ئۆلتۈرگهن گۇرۇھقا ئوخشاش. 
ئۇالرغا  ئاچمىغۇچه  ئۇرۇش  ئۆزلىرى  ئۇالر 
قارشى ئۇرۇش قىلىنمايدۇ. ئهڭ كۈچلۈك كۆز 
قاراش شۇكى، خاۋارىجالرنىڭ ھۆكمى باغىمۇ 
ئهمهس، مۇرتهدمۇ ئهمهس ئهمما ئۇالر ئۆزلىرى 
ئۇرۇش  دهسلهپته  ئۇالرغا  ئاچمىسىمۇ  ئۇرۇش 
توم   -28 الفتاوى«  )»جمموع  دۇرۇستۇر  باشالش 

518- بهت.(
)هللا خالىسا داۋامى كېلهركى ساندا(

)ئاخىرى 3- بهتته(

)بېشى 2- بهتته(


