
ئىسالم ئاۋازى ئىسالم ئاۋازى

1. تۆۋەندىكى شېئىرىي تېپىشماقالرنى تېپىپ بېقىڭ:
كېچە-كۈندۈز تىنمايدۇ، 
توختىماستىن سانايدۇ. 
ئۆمۈر بويى سانىسا، 

ئون ئىككىدىن ئاشمايدۇ.
ئىككىنچى تېپىشماق:

مېنىڭدە بار سەندە يوق،
جېنىمدا بار تەندە يوق.
ئالەمدە بار ئايدا يوق،

ئاسماندا بار يەردە يوق.
2. بۇ تېپىشماقنى قېنى كىم تېز ھەم توغرا تاپااليدۇ؟

سـەككىز ئادەمنىڭ سـەككىز كىشـىلىك تاماقنى يەپ بولۇشـغا 
يـەپ  تاماقنـى  كىشـىلىك   28 ئادەمنىـڭ   28 كەتسـە،  مىنـۇت   10

بولۇشـىغا قانچىلىـك ۋاقىـت كېتىـدۇ؟
ئالدىنقى ساندىكى تېپىشماقالرنىڭ جاۋابى:

1. سايە.
2. مەش.

3. زەيد ئىبنى ھارىسە رضي هللا عنه )سۈرە ئەھزاب 37- ئايەت(.

مالـى  كۈنـى   -15 ئاينىـڭ   -10  ■
مۇجاھىدلىـرى مالىنىڭ مۇپتى ۋىاليىتى دۈنقال 
رايونىـدا مۇرتـەد ئارمىيىنىـڭ بىـر ئەسـكىرىي 
ئەمەلىيىتـى  قـورال  تـوپ  قارىتـا  بازىسـىغا 
ئېلىـپ بارغـان، نەتىجىـدە 4 نەپـەر ئەسـكەر 
ئۆلـۈپ بىـر قانچـە نەپـەر ئەسـكەر يارىالنغان.
■ 10- ئاينىـڭ 16- كۈنـى ئافغانىسـتان 
ئىسالم ئىمارىتى مۇجاھىدلىرى ئافغانىستاننىڭ 
فاراخ ۋىاليىتى شـىبىكو رايونىغا قارىتا ھۇجۇم 
رايوننـى  بـۇ  بېرىـپ،  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى 
مۇكەممـەل فەتىـھ قىلغـان، نەتىجىـدە مۇرتەد 
ئارمىيـە ئەسـكەرلىرىدىن 12 نەپىـرى ئۆلۈپ، 
8 نەپىـرى يارىالنغـان. ئۇنىڭدىـن باشـقا يەنە، 
مۇجاھىـدالر 12 دانـە ئەسـكىرىي ماشـىنىنى 
ۋەيـران قىلىـپ، كۆپلىگەن مىقـداردا قورال-ياراغ 

ۋە ئوق-دورىالرنـى غەنىيمـەت ئالغـان. 
■ ئەششـاباپ تەشـكىالتى مۇجاھىدلىرى 
مۇشـۇ 6 يىـل جەريانىدا كېنىيـەدە 125 قېتىم 
بولـۇپ،  بارغـان  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى  جـەڭ 
نەتىجىلىـرى  ئەمەلىيەتلىرىنىـڭ  جـەڭ  بـۇ 

تۆۋەندىكىچـە: 
16 دىـن ئارتـۇق ھۆكۈمـەت ئورگانلىـرى 
 79 بولغـان؛  ۋەيـران  ئىدارىلىـرى  سـاقچى  ۋە 
دىـن ئارتـۇق ئەسـكىرىي ماشـىنىنى پاچاقالپ 
ئەسـكەرنى  ئارتـۇق  تىـن   760 تاشـلىغان؛ 
ئەسـكەرنى  ئارتـۇق  دىـن   230 ئۆلتـۈرۈپ، 
يارىالندۇرغـان. ئۇنىڭدىـن باشـقا يەنە 15 تىن 
ئارتۇق ئەسـكىرىي ماشـىنىنى غەنىيمەت ئالغان.
■ كالىفورنىيە شىتاتىدا يۈز بەرگەن ئوت 
ئوت  بۇ  داۋامالشماقتا.  تاھازىرغىچە  ئاپىتى 
ئادەم  42 نەپەر  ئاپىتى تەسىرىدە ھازىرغىچە 
ئىز- ئادەمنىڭ  ئارتۇق  دىن   100 ۋە  ئۆلگەن 
ئارتۇق  دىن  مىڭ   100 بولمىغان،  دېرىكى 
كۆچۈرۈلگەن،  ئۆيلىرىدىن  ئۆز  ئائىلىلىك 
850 كۋادرات كىلومېتىر يەر كۆيۈپ بولغان، 
بولغان،  ۋەيران  قۇرۇلۇش  ئارتۇق  دىن   5700
 3 زىيان  ئىقتىسادىي  بولغان  ھازىرغىچە 

مىليارد ئامېرىكا دوللىرىغا يەتكەن.
■ 10- ئاينىـڭ 17- كۈنـى ئافغانىسـتان 
ئىسـالم ئىمارىتـى مۇجاھىدلىرىدىـن 8 نەپـەر 

پىدائىـي قېرىندىشـىمىز پاكتىيـا ۋىاليىتىنىڭ 
قارىتـا  مەركىزىگـە  ئىسـتىخبارات  بـاش 
بـۇ  بارغـان.  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى  ئىنغىمـاس 
ۋە  ئەمەلدارلىـرى  ئىسـتىخبارات  مەركـەزدە 
سـاقچى- ئوفىتسـېرالر قوشـۇلۇپ 350 دىـن 
بولـۇپ، قېرىنداشـلىرىمىز  بـار  ئـادەم  ئارتـۇق 
5 سـائەت قاتتىـق جـەڭ قىلىش نەتىجىسـىدە 
نـى   277 ئەسـكەرلىرىدىن  ئارمىيـە  مۇرتـەد 

يارىالندۇرغـان.  نـى   162 ئۆلتـۈرۈپ، 
يەمەننىـڭ  كۈنـى   -18 ئاينىـڭ   -10  ■
ئەبيـان ۋىاليىتـى مۇدىيـە رايونىـدا تاجاۋۇزچـى 
يەمـەن  ئەسـكەرلىرى  ئارمىيـە  مۇرتـەد 
ئەلقائىدە مۇجاھىدلىـرى تەرىپىدىن قويۇلغان 
پارتـالپ  مىنـا  جەريانىـدا،  تازىـالش  مىنانـى 
ئارمىيىنىـڭ  مۇرتـەد  تاجاۋۇزچـى  كېتىـپ 
بىـر نەپـەر ئەسـكىرىي مەسـئۇلى ئۆلگـەن ۋە 

يارىالنغـان.  ئەسـكەرلەر  ئەتراپىدىكـى 
بەششـار  كۈنـى   -18 ئاينىـڭ   -10  ■
دەمەشـىق  سـۈرىيىنىڭ  ئارمىيىسـى  ئەسـەد 
تەللـە  رايونىدىكـى  غۇتـا  غەربىـي  ۋىاليىتـى 
ئىلگىرىلەشـكە  جايغـا  دېگـەن  بەردايـە 
ئۇرۇنغـان. هللا نىـڭ نۇسـرەت بېرىشـى، ئاندىن 
قالسـا مۇجاھىدالرنىڭ سابىت قەدەم تۇرۇشى 
بىلـەن بـۇ شـەيتان قوشـۇنلىرى خـار ھالەتتـە 
ئارقىغـا چېكىنىـپ، 5 دانـە تانكىسـى ۋەيـران 
بولغـان ۋە تانكا ئىچىدىكى ئەسـكەرلىرىنىڭ 

ئۇزىغـان.   جەھەننەمگـە  ھەممىسـى 
■ 10- ئاينىـڭ 21- كۈنـى ئافغانىسـتان 
ئىسـالم ئىمارىتـى مۇجاھىدلىرىدىـن بىر نەپەر 
مۇجاھىد قېرىندىشىمىز ئافغانىستان پايتەختى 
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َلُـُم  َزيَـَّن  ﴿َوِإْذ  دەيـدۇ:  مۇنـداق  تعـاىل  هللا 
الشَّـْيطَاُن َأْعَماَلُْم َوقَاَل َل َغاِلَب َلُكُم اْليـَْوَم ِمَن النَّاِس 
ـا تـَـَراَءِت اْلِفئـَتَـاِن َنَكَص َعَلى َعِقبـَْيِه  َوِإّنِ َجـاٌر َلُكـْم فـََلمَّ
َوقَـاَل ِإّنِ بَـِريٌء ِمْنُكـْم ِإّنِ َأَرى َمـا َل تـَـَرْوَن ِإّنِ َأَخـاُف 
ُ َشِديُد اْلِعَقاِب ۞ ِإْذ يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن  اللََّ َواللَّ
ِف قـُُلوِبِـْم َمـَرٌض غَـرَّ َهـُؤَلِء ِدينـُُهـْم َوَمـْن يـَتـَـَوكَّْل َعلَـى 

اللَِّ فَـِإنَّ اللََّ َعِزيـٌز َحِكيـٌم ۞﴾.
ئايەتنىڭ تەرجىمىسى 

»ئـۆز ۋاقتىـدا شـەيتان ئۇالرغـا )قەبىـھ( 
ئەمەللىرىنـى چىرايلىق كۆرسـىتىپ: 
>ھېچقانداق كىشـى سىلەرنى يېڭەلمەيدۇ، 
مەدەتـكار<  سـىلەرگە  ھەقىقەتـەن  مـەن 
دېگـەن ئىـدى. ئىككـى قوشـۇن ئۇچراشـقان 
ۋە:  چېكىنـدى  ئارقىسـىغا  شـەيتان  چاغـدا 
سـىلەر  ئادا-جۇدامـەن،  سـىلەردىن  >مـەن 
كـۆرۈپ  ھەقىقەتـەن  كۆرمەيۋاتقاننـى 
تۇرۇۋاتىمـەن، مەن راسـتال هللا تىن قورقىمەن، 
هللا نىـڭ ئازابـى قاتتىقتـۇر< دېـدى ]48[. ئـۆز 
ۋاقتىـدا مۇناپىقـالر ۋە دىللىرىـدا كېسـىلى 
)يەنى شەك ياكى زەئىپلىك( بارالر: >بۇالرنى 
دىنـى  ئۇالرنىـڭ  مۇسـۇلمانالرنى(  )يەنـى 
دىنىغـا  ئـۆز  مۇسـۇلمانالر  )يەنـى  ئالدىـدى 
مەغـرۇر بولـۇپ، ئۆزلىرىنى يېڭىلمەس دەپ 
گۇمـان قىلىـپ، ئـاز سـانلىق تۇرۇقلۇق كۆپ 
سـانلىقالر بىلـەن ئۇرۇشۇشـقا چىقتـى(< 
)هللا  يۆلىنىدىكـەن  قـا  هللا  كىمكـى  دېـدى. 
ئۇنىڭغـا ئەلۋەتتـە يـاردەم بېرىدۇ(. چۈنكى هللا 
غالىبتـۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر 

]49[« )سـۈرە ئەنفـال 48-، 49- ئايەتلـەر(.
ئايەتنىڭ تەپسىرى

ئايەتنىـڭ  بـۇ  هللا  رمحـه  قۇتـۇب  سـەييىد 
ھادىسـىدە  ]بـۇ  دەيـدۇ:  مۇنـداق  تەپسـىرىدە 
ئىسـپاتاليدۇكى،  شـۇنى  تېكىسـتى  قۇرئـان 
شـەيتان مۇشرىكالرغا ئەمەللىرىنى چىرايلىق 
كۆرسـەتتى، مۇشرىكالرغا پاناھلىق ۋە ياردەم 
ئارقىلىـق  قىلىـش  ئېـالن  بېرىدىغانلىقىنـى 
ئۇالرنـى جەڭگە چىقىشـقا رىغبەتلەندۈردى. 
ئاندىن كېيىن »ئىككى قوشـۇن ئۇچراشـقان 
ۋە:  چېكىنـدى  ئارقىسـىغا  شـەيتان  چاغـدا 
سـىلەر  ئادا-جۇدامـەن،  سـىلەردىن  >مـەن 
كۆرمەيۋاتقاننـى ھەقىقەتـەن كـۆرۈپ 
تۇرۇۋاتىمـەن، مەن راسـتال هللا تىن قورقىمەن، 
هللا نىـڭ ئازابـى قاتتىقتـۇر< دېدى«. شـۇنداق 
قىلىـپ شـەيتان ئۇالرنى ياردەمسـىز تاشـالپ 
قويدى. مۇشـرىكالر ئېچىنىشـلىق ئاقىۋەتكە 
بەرگـەن  ئۇالرغـا  شـەيتان  بولـدى.  دۇچـار 
ئەھدىسـىگە ۋاپا قىلمىدى. دەرۋەقە، شـەيتان 
يۇرتلىرىدىن ھاكاۋۇرلۇق ۋە رىياخورلۇق بىلەن 
چىققـان ھەمدە هللا نىڭ يولىدىن توسـىدىغان 
ۋە  مۇناپىقـالر  ئالدايتتـى.  مۇشـرىكالرنى 
قەلبلىرىـدە )يەنـى ئىمانلىرىـدا( زەئىپلىـك 
بـار بولغان كىشـىلەر مۇئمىن گۇرۇھقا يامان 
گۇمانالرنـى قىالتتى. ئۇالر مۇئمىن گۇرۇھنى 
»سـانى ئـاز، تەييارلىقى زەئىـپ ھالەتتە تۇرۇپ 
ئىنتايىـن زور بولغـان مۇشـرىكالر قوشـۇنىغا 
قارشـى جـەڭ قىلماقچـى بولۇۋاتىـدۇ« دەپ 
قارايتتى. ئۇالر )يەنى ئىمانى زەئىپ كىشىلەر( 
ئۆزلىرىنىـڭ ۋىرۇسـالنغان قەلبـى ۋە كۆزنـى 
كۆرۈنۈشـلەرگە  ماددىـي  قاماشـتۇرىدىغان 
مۇئمىنالرنـى  بىلـەن  نەزىـرى  چولتـا  قارىتـا 

تاشـلىدى،  ھاالكەتكـە  »ئۆز-ئۆزىنـى 
ئۆزىنىـڭ دىنىغا ئالدىنىپ ۋە مەغرۇرلىنىپ: 
>دىنىمىـز بىزگـە يـارەم بېرىـدۇ< دەپ گۇمـان 
ۋاقتىـدا  »ئـۆز  ئوياليتتـى.  دەپ  قىلىشـتى« 
مۇناپىقـالر ۋە دىللىرىدا كېسـىلى )يەنى شـەك 
)يەنـى  >بۇالرنـى  بـارالر:  زەئىپلىـك(  ياكـى 
ئالدىـدى  دىنـى  ئۇالرنىـڭ  مۇسـۇلمانالرنى( 
)يەنى مۇسۇلمانالر ئۆز دىنىغا مەغرۇر بولۇپ، 
ئۆزلىرىنـى يېڭىلمـەس دەپ گۇمـان قىلىپ، 
ئـاز سـانلىق تۇرۇقلۇق كۆپ سـانلىقالر بىلەن 

ئۇرۇشۇشـقا چىقتـى(< دېـدى...«. 
قارىشـىچە:  ئالىمالرنىـڭ  بـەزى 
»>مۇناپىقالر ۋە دىلىدا كېسـەل )يەنى شـەك 
ياكـى زەئىپلىـك( بـارالر< بولسـا مەككىـدە 
ئىسـالمغا مايىـل بولغـان لېكىـن ئەقىدىسـى 
توغرىلىنىـپ بواللمىغـان ۋە دىللىـرى ئىمـان 
شـۇنداقال  بولمىغـان  مۇسـتەھكەم  بىلـەن 
مۇشـرىكالر  ھالـدا  قورقۇمسـىرىغان 
ئارمىيىسـى بىلـەن بىرلىكتـە مۇئمىنلەرگـە 
قارشـى جەڭگە چىققان بىر بۆلەك كىشـىلەر 
ئازلىقىنـى  مۇسـۇلمانالرنىڭ  ئـۇالر  بولـۇپ، 
كۆرگەنـدە  كۆپلۈكىنـى  مۇشـرىكالرنىڭ 

قىلغـان«. سـۆزلەرنى  يۇقىرىقـى 
مۇناپىقالر ۋە دىلىدا كېسەل بارالر غەلىبە 
ۋە مەغلۇبىيەتنىـڭ سـەۋەبلىرىنىڭ ھەقىقىي 
ئـۇالر  چۈنكـى  بىلەلمەيـدۇ  ماھىيىتىنـى 
ئىشـالرنىڭ سـىرتقى كۆرۈنۈشىگىال قارايدۇ. 
ئـۇالردا ئىشـالرنىڭ ئىچكـى كۆرۈنۈشـلىرىگە 
باشـاليدىغان بەسىيرەت )يەنى قەلب كۆزى( 
يـوق. ئـۇالر ئەقىـدە، هللا قـا ئىشـەنچ قىلىـش، 
قـا بولغـان  هللا  قـا تەۋەككـۈل قىلىـش ۋە  هللا 
ئەقىدىدىـن كېلىدىغان كۈچكـە تايانمايدىغان 
گـۇرۇھ ۋە قوشـۇنالرنى كۆزگـە ئىلماسـلىق 
دېگەنلەرنىڭ ئىچىگە يوشـۇرۇنغان يوشـۇرۇن 

كۈچنـى ھېس قىلىشـمايدۇ.
ھەقىقەتەن ماددىي جەھەتتىكى زاھىرىي 
رېئاللىـق ئىمانلىـق قەلبلەر بىلـەن ئىماندىن 
سـىرتقى  ئوتتۇرىسـىدا  قەلبلـەر  خالىـي 
كۆرۈنـۈش جەھەتتىـن پەرقلەنمەيـدۇ لېكىـن 
رېئاللىقنـى  زاھىرىـي  جەھەتتىكـى  ماددىـي 
بولىـدۇ.  پەرقلىـق  باھـاالش  ۋە  ئۆلچـەش 
مەسـىلەن، ئىماندىـن خالىـي قەلبلـەر پەقەت 
ماددىـي جەھەتتىكـى زاھىرىـي رېئاللىقنىـال 
ئېتىۋارغـا ئالىـدۇ. ئىمانلىـق قەلبلـەر بولسـا 
يوشـۇرۇنغان  ئارقىسـىغا  رېئاللىقنىـڭ  شـۇ 
ھەقىقىـي رېئاللىقنى ئېتىۋارلىق دەپ قارايدۇ 
چۈنكـى بـۇ ھەقىقىـي رېئاللىـق پۈتۈن كۈچ-
ئىمانلىـق  ئالىـدۇ.  ئىچىگـە  ئـۆز  قۇۋۋەتنـى 
قەلبلـەر ئەنـە شـۇ كۈچ-قۇۋۋەتلەر ئارىسـىنى 
توغرا رەۋىشـتە دەڭسىيەلەيدۇ: »كىمكى هللا 
قـا يۆلىنىدىكـەن )هللا ئۇنىڭغا ئەلۋەتتە ياردەم 
غالىبتـۇر، ھېكمـەت  هللا  بېرىـدۇ(. چۈنكـى 

بىلـەن ئىـش قىلغۇچىـدۇر«...
ئىمانلىـق قەلبلەر مانا بۇ نۇقتىنى تونۇپ 
ئىماندىـن  تاپىـدۇ.  ئـارام  يېتىـپ كۆڭۈللىـرى 
پەردىلەنگـەن  ئۆزىدىـن  قەلبلـەر  خالىـي 
ھېلىقـى يوشـۇرۇن كۈچنـى ئېتىۋارغـا ئېلىـپ 
قويمايـدۇ. دەل مۇشـۇ نۇقتـا ـــــ ھـەر قانـداق 
تارازىنىـڭ  ماكانـدا  قانـداق  ھـەر  ۋە  زامـان 
ئاخىرقـى  چۈشـكۈچى  بېسـىپ  پەللىسـىنى 

سەبىيلەر سەھىپىسى

جىھاد چەشمىلىرى

ئىسالم ئاۋازى
36- سان

)قوش ھەپتىلىك گېزىت(

1- بەت  4- بەت 

كابۇلدا دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرىنىڭ ماشىنا 
ئەمەلىيىتـى  پىدائىيلىـق  قارىتـا  ئەترىتىگـە 
ئېلىـپ بارغـان، نەتىجىدە 15 نەپەر ئەسـكەر 

ئۆلگـەن ۋە يارىالنغـان. 
ئىمارىتـى  ئىسـالم  ئافغانىسـتان   ■
كۈنىدىـن   -21 ئاينىـڭ   -9 مۇجاھىدلىـرى 
بولغـان  كۈنىگىچـە   -21 ئاينىـڭ   -10
جـەڭ  قېتىـم   669 جەريانىـدا  ئـاي  بىـر 
ئەمەلىيىتـى ئېلىـپ بارغـان بولـۇپ، بۇ جەڭ 
ئەمەلىيەتلىرىنىڭ نەتىجىسى تۆۋەندىكىچە:
ئەسـكەرلىرىدىن  ئارمىيـە  مۇرتـەد 
نەپەرنـى   885 ئۆلتـۈرۈپ،  نەپەرنـى   1659
ئامېرىـكا  يارىالندۇرغـان؛ تاجاۋۇزچـى 
ئۆلتـۈرۈپ،  نەپەرنـى   46 ئەسـكەرلىرىدىن 
دانـە  بىـر  يارىالندۇرغـان؛  نەپەرنـى   17
ئەسـكەر توشـۇغۇچى ئايروپىـالن، بىـر دانـە 
ئۇچقۇچىسـىز جاسـۇس ئايروپىالنـى ۋە 262 
دانـە ئەسـكىرىي ماشـىنىنى ۋەيـران قىلغـان. 
  ■ 10- ئاينىـڭ 22 -كۈنـى بىـر نەپـەر 
ئارمىيـە  مۇرتـەد  قېرىندىشـىمىز  مۇجاھىـد 
كىيىنىـپ  ئوخشـاش  ئەسـكەرلىرىگە 
ۋىاليىتـى  لەغمـەن  ئافغانىسـتاننىڭ 
غەمبىـرداك رايونىدىكـى مۇرتـەد ئارمىيىنىڭ 
ئەسـكىرىي بازىسـىغا كىرىپ، بـۇ بازىدىكى 
ئەسـكەرلىرىدىن 13  ئامېرىـكا  تاجاۋۇزچـى 
ئىنشـائالالھ  ئـۆزى  ۋە  ئۆلتۈرگـەن  نەپەرنـى 

ئېرىشـكەن.   شـەھىدلىك ماقامىغـا 
ئايدىـن   -5 مۇجاھىدلىرىنىـڭ  مالـى   ■
ئـاي   5 بولغـان  ئايغىچـە   -10 باشـالپ 
ئەمەلىيەتلىرىنىـڭ  جـەڭ  ئىچىدىكـى 

تۆۋەندىكىچـە: نەتىجىسـى 
 64 ئەسـكەرلىرىدىن  ئارمىيـە  مۇرتـەد 
نـى ئۆلتـۈرۈپ، 91 نـى يارىالندۇرغـان ۋە 6 
نەپىرىنـى ئەسـىر ئالغـان؛ 7 دانە ئەسـكىرىي 
ماشـىنا ۋە ئېغىر-يېنىـك تىپتىكـى قـورال-

ياراغالرنـى غەنىيمـەت ئالغـان. 
مىسـىر  كۈنـى   -22 ئاينىـڭ   -10  ■
مۇجاھىدلىرى مۇرتەد سىسـى ئارمىيىسىگە 
قارشـى پىستىرما ئەمەلىيىتى ئېلىپ بېرىپ، 
ئەسـكەرلىرىدىن  قىسـىم  ئاالھىـدە  مىسـىر 

58 نەپەرنـى ئۆلتۈرگـەن.  
بەششـار  كۈنـى   -23 ئاينىـڭ   -10  ■
الزىقىيـە  سـۈرىيىنىڭ  ئارمىيىسـى  ئەسـەد 
رايونىدىكـى  تۈركمـەن  جەبـەل  ۋىاليىتـى 
مۇجاھىد قېرىنداشلىرىمىزنىڭ نۇقتىلىرىغا 
مۇجاھىـدالر  چىققانـدا،  رازۋېتكىغـا  قارىتـا 
تەرىپىدىـن قويۇلغـان پىسـتىرمىغا چۈشـۈپ 
2 نەپـەر مەسـئۇل بىلـەن 5 نەپـەر ئەسـكەر 

ئۇزىغـان.   جەھەننەمگـە 
يەمـەن  كۈنـى   -23 ئاينىـڭ   -10  ■
ئەلقائىـدە مۇجاھىدلىـرى يەمەننىـڭ ئەبيـان 
ئەتراپىدىكـى  شـەھىرى  مۇدىيـە  ۋىاليىتـى 
بىـر  ئارمىيىنىـڭ  بىرلەشـمە  تاجاۋۇزچـى 
ئەمەلىيىتـى  ھۇجـۇم  قارشـى  مەركىزىگـە 
ئېلىـپ بارغـان. بـۇ جـەڭ ئـاۋۋال پىدائىيلىـق 
قىلىـش بىلـەن باشـالنغان بولـۇپ، ئارقىدىـن 
ئىنغىماسـچى قېرىنداشـلىرىمىز باستۇرۇپ 
قالسـا  ئاندىـن  ياردىمـى  نىـڭ  هللا  كىرگـەن. 
مۇجاھىدلىرىمىزنىڭ سـابىت قەدەم تۇرۇشـى 
بىرلەشـمە  بـۇ  قېرىنداشـلىرىمىز  بىلـەن 
يېقىننـى  كـە  ئەسـكەرلىرىدىن 50  ئارمىيـە 
ئۆلتـۈرۈپ، 50 كـە يېقىننـى يارىالندۇرغـان. 
7 دانە ئەسـكىرىي ماشىنىنى ۋەيران قىلغان. 
■ 10- ئاينىڭ 24- كۈنى ئافغانىسـتان 
مۇجاھىدلىـرى  ئىمارىتـى  ئىسـالم 
ئافغانىستاننىڭ روزىگان ۋىاليىتى جاھارچىنو 
تەكشـۈرۈش  بىخەتەرلىـك   7 رايونىدىكـى 
پونكىتىنـى فەتىـھ قىلىـپ، مۇرتـەد ئارمىيـە 
ئۆلتۈرگـەن.  نەپەرنـى   22 ئەسـكەرلىرىدىن 

يۆتەل ئۈچۈن شىپالىق رېتسىپالر
بىرىنچـى رېتسـىپ: بىـر تـال ئامـۇت، بـەش گـرام چاكانـدا 
تەييارلىنىـدۇ. ئامۇتنىـڭ ئوتتۇرىسـىنى ئېچىـپ چاكانـدا سـېلىنىدۇ، 
ئۇنىـڭ  پىشـقاندا  قاينـاپ  ئامـۇت  قاينىتىلىـدۇ.  قازانـدا  ئاندىـن 
ئىچىدىكـى چاكانـدا ئېلىۋېتىلىپ، ئارىسـىدا يىغىلىپ قالغان سـۈيى 
ئىسسـىقىدا ئىچىلىـدۇ. بـۇ ـــــ بەلغـەم چىقمايدىغان قـۇرۇق يۆتەلگە 

پايـدا قىلىـدۇ )إن َشـاء هللا(.
ئىككىنچـى رېتسـىپ: نـاۋات بىلـەن ھەسـەلنى قازانغـا سـېلىپ 
ئىسسـىتقاندىن كېيىـن، ئېزىلگـەن يـاڭاق مېغىـزى ۋە زەنجىۋىلنـى 
قويـۇپ،  قاچىـالپ  قۇتىغـا  بىـر  پىشـۇرۇپ،  ئارىالشـتۇرۇپ  سـېلىپ 
يېسـە  قوشـۇق  بىـر  قېتىمـدا  ھـەر  قېتىمدىـن،  تۆت-بـەش  كۈنىگـە 

يۆتەلگـە شـىپا بولىـدۇ )إن َشـاء هللا(. 
ئۈچىنچـى رېتسـىپ: ئـاق تۇرۇپنى يالپاقالپ توغـراپ، زەنجىۋىل 
ۋە ئامۇتالرنـى مۇۋاپىـق مىقـداردا ئارىالشـتۇرۇپ قاينىتىـپ ئىچسـە، 
شـاخچە نەپـەس يولـى ياللۇغىدىـن بولغـان يۆتەلگـە شـىپا بولىـدۇ )إن 

َشـاء هللا(.
تۆتىنچـى رېتسـىپ: كـۆك تۇرۇپنـى توغـراپ، ئۇششـاق چانـاپ 
قاينىتىـپ  ئارىالشـتۇرۇپ  بىلـەن  سـۈيى  بېـدە  چىقىرىـپ،  سـۈيىنى 
بولغـان  ئىسسـىقتىن  كـۆپ چىقىدىغـان،  بەلغـەم  سـاغۇچ  ئىچسـە، 
يۆتەلگـە شـىپا قىلىـدۇ. كۆك تۇرۇپنىڭ ئوتتۇرىسـىنى ئويۇپ ئىچىگە 
ھەسـەل قۇيـۇپ ئوتقـا قاقـالپ قىزىتىـپ ئىچسـە، ياكـى ئۇنىڭغا ئۈچ 
قىلىـپ  مەلھـەم  ياكـى  قاينىتىـپ  سـېلىۋېتىپ  زەنجىۋىـل  خـام  تـال 

ئىچسـە، سـوغۇقتىن بولغـان يۆتەلگـە شـىپا بولىـدۇ )إن َشـاء هللا(.
پۇرچـاق  سـېرىق  شـەربىتى،  نېلۇپـەر  يەنـە،  باشـقا  ئۇنىڭدىـن 
ئاپېلسـىن ۋە پېدىگـەن، كەرەپشـە يېسـىمۇ  ئۈندۈرمىسـى، چىـالن، 
يۆتەلنـى  ساغالمالشـتۇرۇش،  تالنـى  يېمەكلىكلەرنىـڭ  بـۇ  بولىـدۇ. 

بـار. رولـى  ھەيـدەش  بەلغـەم  ۋە  توختىتىـش 

ئەسكەرتىش
گېزىـت،  قېرىنداشـلىرىمىزنىڭ 

رادىئـو ۋە ژۇرناللىرىمىزنـى ماقالـە، شـېئىر، 
تەلىـم،  ئەسـكىرىي  تارىـخ،  سەرگۈزەشـتە، 
تېببىـي  ئاجايىباتـالر،  مەيدانىدىكـى  جـەڭ 
مەلۇماتـالر... قاتارلىـق ھەرخىـل ژانىردىكى 
بىلـەن تەمىنلىشـىنى سـەمىمىي  ئەسـەرلەر 

قىلىمىـز. ئىلتىمـاس 
بۇ گېزىتنى تارقىتىشقا ياردەملەشكەن، 
قولالپ-قۇۋۋەتلىگـەن  ۋە  چىقارغـان  كـۈچ 
نىـڭ  تعـاىل  هللا  قېرىنداشـلىرىمىزغا  بارلىـق 
بەرىكىتـى  ۋە  رەھمىتـى  مەغپىرىتـى، 
مۇجاھىـد  دۇئالىرىـڭالردا  سـالىھ  بولسـۇن! 
ئۇنۇتمىغايسـىلەر! قېرىنداشـلىرىڭالرنى 

والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

بۇالقتىن تامچە

نەتىجىنـى بەلگىلەيدىغـان ۋە ئـەڭ ئاخىرىـدا 
مەسـىلىگە كېسـىم چىقىرىدىغـان ئامىلـدۇر.
مۇناپىقالر ۋە قەلبىدە كېسـەل بارالرنىڭ 
توغرىسـىدا  بـەدر كۈنـى مۇسـۇلمان گـۇرۇھ 
مۇسـۇلمانالرنى(  )يەنـى  »بۇالرنـى  قىلغـان: 
ئۇالرنىـڭ دىنـى ئالدىدى )يەنى مۇسـۇلمانالر 
ئۆزلىرىنـى  بولـۇپ،  مەغـرۇر  دىنىغـا  ئـۆز 
يېڭىلمـەس دەپ گۇمـان قىلىپ، ئاز سـانلىق 
تۇرۇقلۇق كۆپ سـانلىقالر بىلەن ئۇرۇشۇشـقا 
چىقتى(« دېگەن سـۆزى بولسـا ھەر زامان ۋە 
ھـەر ماكاندىكـى مۇناپىـق ۋە دىلىدا كېسـەل 
كۈچـى  قـورال  ۋە  ئەسـكىرىي  بارالرنىـڭ 
تاغۇتنىـڭ  بولغـان  كۈچلـۈك  جەھەتتىـن 
مۇسـۇلمان  چىققـان  قارشـى  قوشـۇنىغا  زور 
گۇرۇھنـى كۆرگـەن چېغىـدا تەكراراليدىغـان 
سـۆزىدۇر. مۇسـۇلمان گۇرۇھنىـڭ بىردىنبىر 
ئىگە بوالاليدىغان ئاساسىي جەڭ تەييارلىقى 
ئالغـا  ـــــ  شـۇ  مانـا  دىنـدۇر.  مۇشـۇ  بولسـا 
ئەقىدىـدۇر؛  ھەرىكەتچـان  ئىتتىرىگۈچـى 
)يەنـى  ئۇلۇھىيىتـى  نىـڭ  هللا  ـــــ  شـۇ  مانـا 
قۇلچىلىـق قىلىنىـش ھوقۇقى(گە ۋە هللا نىڭ 
كۈندەشـلىكتۇر  بولغـان  مۇقەددىسـاتلىرىغا 
ــــ هللا قـا بولغـان تەۋەككۈل  ھەمـدە مانـا شـۇـ 
بېرىدىغـان  دوسـتلىرىغا  ئـۆز  نىـڭ  هللا  ۋە 

باغالشـتۇر. ئىشـەنچ  ياردىمىگـە 
ھەقىقەتەن مۇناپىقالر ۋە دىلىدا كېسـەل 
بارالر تاغۇتنىڭ زور قوشـۇنىغا قارشى ئۇرۇش 
تاماشـا  گۇرۇھقـا  مۇسـۇلمان  قىلىۋاتقـان 
ئۇالرنىـڭ  تۇرىـدۇ.  قـاراپ  ھالـدا  قىلغـان 
دىللىرىـدا خەتەرگـە تەۋەككـۈل قىلىۋاتقـان 
بـۇ  مانـا  ئىلمايۋاتقـان  كۆزگـە  خەتەرنـى  ۋە 
مەسـخىرە  قارىتـا  گۇرۇھقـا  مۇسـۇلمان 
دىللىرىـدا  ئۇالرنىـڭ  شـۇنىڭدەك،  بـاردۇر. 
تۇرغـان  كۆرۈنـۈپ  گۇرۇھنىـڭ  مۇسـۇلمان 
قىيىنچىلىق ۋە روشـەن خەتەرلەرگە بۆسۈپ 
ۋە  ئەجەبلىنىـش  قارىتـا  كىرگەنلىكىگـە 
ھەيرانلىـق بـاردۇر چۈنكى بـۇالر ئۆزلىرىنىڭ 
قارىشـىچە مۇسـۇلمان گۇرۇھنىـڭ بـۇ خىـل 
»تەنتەكلىـك« ۋە »ئۆز-ئۆزىنـى ھاالكەتكـە 
ئەقىلگـە  ئىشـلىرىنى  قاتارلىـق  تاشـالش« 
سـىغدۇرالمايدۇ. بـۇالر دىـن ۋە ئەقىدىنـى ئۆز 
تىجـارەت  ھاياتنـى  پۈتـۈن  ئالغـان  ئىچىگـە 
بازىرىدىكى سودا-سـېتىق دەپ ھېساباليدۇ. 
قىلىـدۇ  باتۇرلـۇق  كۆرۈلسـە  پايـدا  ئەگـەر 
ئەممـا خەتـەر كۆرۈلسـە: >تىنچ-ئامانلىققـا 
ئـۇالر  دېيىشـىدۇ.  يەتمەيـدۇ<  ھېچنىمـە 
ئىشـالرنى مۇئمىنچە بەسـىيرەت )يەنى قەلب 
كۆزى( ئارقىلىق بىلىشمەيدۇ ۋە نەتىجىلەرنى 
ئىمـان ئۆلچىمى بىلـەن ئۆلچىمەيدۇ چۈنكى 
مۇئمىننىـڭ ھېس-تۇيغۇسـى ۋە ئۆلچىمىـدە 
پايـدا  ئىزچىـل  ئىشـالر  خەتەرلىـك  ئـۇ 
چىقىدىغـان تىجارەتتـۇر. يەنـى بـۇ تىجـارەت 
ۋە  شـەھىدلىك  ياكـى  غەلىبە-نۇسـرەت 
جەننەتتىـن ئىبارەت ئىككى ياخشـىلىقنىڭ 
ئۇنىڭدىـن  چىقىرىـدۇ.  كەلتـۈرۈپ  بىرىنـى 
باشـقا، مۇئمىننىڭ كۆڭلىـدە كۈچلەر ئۆزئارا 
پەرقلىـق بولىـدۇ چۈنكـى ئۇالرنىـڭ قەلبىـدە 
بـارالر  كېسـەل  دىلىـدا  ۋە  مۇناپىـق  بـار.  هللا 
)يەنـى شـەك ياكـى ئىمانى زەئىپ كىشـىلەر( 

ئالمايـدۇ. ئېتىۋارغـا  بۇنـى 
ھـەر دەۋر ۋە ھـەر ماكاندىكى مۇسـۇلمان 
شـۇكى،  قىلىنىدىغىنـى  تەلـەپ  گۇرۇھتىـن 
ئـۇالر ئىشـالرنى ئىمـان ۋە ئەقىـدە ئۆلچىمـى 
بىلـەن ئۆلچىشـى، مۇئمىنچـە بەسـىيرەت ۋە 
ئىشـالرغا  قىلىشـى،  ئىـدراك  بىلـەن  قەلـب 

هللا نىـڭ نـۇرى ۋە ھىدايىتـى بىلـەن قارىشـى، 
تاغۇتنىـڭ زاھىرىي ماددىـي كۈچ-قۇۋۋىتىنى 
ۋە  قـۇۋۋەت  ئۆزىنىـڭ  كـۆرۈپ  چـوڭ 
كېـرەك  كۆرمەسـلىكى  تـۆۋەن  ئۆلچىمىنـى 
چۈنكى هللا مۇسۇلمان گۇرۇھ بىلەن بىللىدۇر 
شـۇنداقال بـۇ گـۇرۇھ ئۆزىنىـڭ دىققىتىنـى هللا 
قارىتىشـى  ئىزچىـل  تەلىماتىغـا  مۇنـۇ  نىـڭ 
كېـرەك: »كىمكـى هللا قـا يۆلىنىدىكـەن )هللا 
ئۇنىڭغـا ئەلۋەتتـە يـاردەم بېرىـدۇ(. چۈنكـى 
ئىـش  بىلـەن  ھېكمـەت  غالىبتـۇر،  هللا 
قىلغۇچىـدۇر«[ )»ف ظالل القرآن«دىن ئېلىندى(. 
يۇقىرىقى ئايەتلەردىن ئېلىنغان پايدىالر

ۋە  مۇشـرىك  شـەيتاننىڭ  بىرىنچـى، 
كاپىرالرغـا شـېرىك ۋە كۇفـرى ئىشـلىرىنى 
چىرايلىق كۆرسـىتىدىغانلىقى. شۇنىڭدەك، 
مۇسـۇلمانالرغىمۇ  گۇناھـكار  ۋە  ئاسـىي 
ھـەم شـۇ ئاسـىي گۇناھكارلىقنـى چىرايلىـق 

كۆرسـىتىدىغانلىقى.
ئىككىنچى، شـەيتان )يەنى ئىبلىس(نىڭ 
مەۋجۇت ئىكەنلىكىگە ئىمان كەلتۈرۈشـنىڭ 
تـەرك  ۋاجىبنـى  بـۇ  دېمـەك،  ۋاجىبلىقـى. 
مەۋجۇتلۇقىنـى  شـەيتاننىڭ  )يەنـى  ئېتىـش 
ئىنـكار قىلىـش( دىندىـن چىقىرىۋېتىدىغـان 
كۇفرىلىقتـۇر چۈنكى بۇنـى ئىنكار قىلغانلىق 
شـەيتاننى زىكىـر قىلغـان قۇرئـان ئايىتىنىڭ 

بىـر قىسـمىنى ئىنـكار قىلغانلىقتـۇر.
ئۈچىنچـــى، شـــەيتان گۇناھكارالرنىڭ 
كۆرســـىتىپ  زور  ئۆزلىرىگـــە  كۈچىنـــى 
ئارقىلىـــق  تاشـــالش  مەغرۇرلۇققـــا 

ئازدۇرىدىغانلىقـــى.
تۆتىنچـى، شـەيتانغا ئەگىشـىش )يەنـى 
كۇفرىلىق ۋە گۇناھ-مەئسـىيەتنى ئىشلەش(
نىڭ بولسـا تەرەققىي قىلمىغانلىق، قاالقلىق 
ۋە ئارقىغا چېكىنىش ئىكەنلىكى. ئەكسىچە، 
ھەقىقىـي  بولسـا  ئەگىشـىش  پەيغەمبەرگـە 

تەرەققىيـات ۋە ئىلغارلىـق ئىكەنلىكـى.
ئىنســـان  شـــەيتاننىڭ  بەشـــىنچى، 
نەرســـىلەرنى  قىســـىم  بىـــر  كۆرمىگـــەن 

. نلىقـــى ىغا يد لە ە ر كۆ
نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  ئالتىنچـى، 
ئاجىـز  ئىمانـى  ۋە  مۇناپىـق  جامائىتىدىمـۇ 
كىشـىلەرنىڭ مەۋجۇت ئىكەنلىكى. شـۇڭا، 
مۇناپىـق  ياكـى  پاسـىق  جامائەتتـە  »پاالنـى 
بـار« دېگـەن باھانـە بىلـەن شـۇ جامائەتنـى 

ئەمەسـتۇر. دۇرۇس  سـۆكۈش 
بولمـاي  زەئىـپ  ئىماننىـڭ  يەتتىنچـى، 
مەيدانىدىكـى  جـەڭ  بولۇشـى  كۈچلـۈك 
قورقۇنچنـى يوقىتىـپ، مۇسـتەھكەم 
تۇرۇشـقا سـەۋەب بولىدىغـان ئـەڭ كۈچلـۈك 
ئامىـل ئىكەنلىكـى. ئىمـان ئاسـىيلىق )يەنى 
گۇناھ-مەئسـىيەت(بىلەن زەئىپلىشـىدۇ، 
ياكـى  تائەت-ئىبـادەت  )يەنـى  ئىتائـەت 
سـاۋابلىق ئىشـالر(بىلەن كۈچىيىـدۇ. ئىمـان 
جـەڭ  زەئىپلەشكەنسـېرى  قانچىلىـك 
مەيدانىـدا مۇسـتەھكەم تـۇرۇش شـۇنچىلىك 

ئۇچرايـدۇ. توسـقۇنلۇققا 
چاقىرىـــق  باتىلغـــا  ســـەككىزىنچى، 
ئىتائەتتىـــن  ۋە  جىھـــاد  قىلغۇچىـــالر، 
روھىـــي  ۋە  ئولتۇرغۇزغۇچىـــالر 
مەغلۇبىيەتچىلەرنىـــڭ دەۋالىرى قانچىلىك 
كاتتا بولـــۇپ كېتىشـــىدىن قەتئىينەزەر هللا 
قا تەۋەككۈل قىلىش ۋە هللا قا تايىنىشـــنىڭ 

پـــەرز ئىكەنلىكـــى.

ئائىلىدىكى رېتسىپالر

)بېشى ئالدىنقى ساندا( 
ئاندىن كېيىن رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص يەتتىنچى 
هللا  قىلدۇرۇلـۇپ،  مىـراج  قـەدەر  ئاسـمانغا 
ئۇنـى سـىدرەتۇل مۇنتەھا )يەنـى جەننەتنىڭ 
يېنىدىكـى بىـر دەرەخ(غىچـە ئېلىـپ چىقتى. 
سـىدرەتۇل مۇنتەھانىڭ يېنىـدا مەئۋا جەننىتى 
ئـۆزى خالىغـان ئىشـالر  تعـاىل  هللا  ئىـدى.  بـار 
بىلەن رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص گـە ئىززەت-ھۆرمەت 
قىلىـپ بىـر بۆلـۈك ئىشـالرنى ۋەھىـي قىلـدى. 
بىـر  قىلـدى.  سـۆز  بىۋاسـىتە  ئۇنىڭغـا  هللا 
پـەرز  نامازنـى  ۋاق  بـەش  كېچە-كۈنـدۈزدە 
قىلـدى. رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص جەننەتكـە كىرىـپ 

جەننەتتىكـى نەرسـىلەرنى ئۆز كـۆزى بىلەن 
كـۆردى، دوزاختىكـى كۆرۈنۈشـلەرنىمۇ ھـەم 
پەرىشـتىلەرنى  كـۆردى.  بىلـەن  كـۆزى  ئـۆز 
ئەلەيھىسسـاالمنى  جىبرىئىـل  كـۆردى، 
ۋە  كـۆردى  قىياپىتىـدە  ئەسـلى  ياراتقـان  هللا 
رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىـڭ قەلبـى بولسـا كۆرگـەن 
نەرسـىلەرنى ئىنـكار قىلمىـدى بەلكى ئۇنىڭ 
كـۆزى  ئـۆز  نەرسـىلىرى  ھەممـە  كۆرگـەن 
بىلـەن ھەقىقىـي كۆرگـەن نەرسـىلەردۇر. هللا 
تعاىل بۇ ئىشـالرنىڭ ھەممىسىنى رەسۇلۇلالھ 
قارىغانـدا  پەيغەمبەرلەرگـە  باشـقا  نـى  ملسو هيلع هللا ىلص 

دىنىي ئەھكامالر
ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى ھەققىدە چۈشەنچە 

)ئاخىرى 2- بەتتە(

ئەرەب تىلى ئۆگىنىمەن
سۆزلۈكلەر

َمْشُهوٌر                                                                     مەشھۇر
َو                                                                           ۋە، ھەم 
َبْل                                                                           بەلكى
ِإمَّا                                                                              ياكى
َامَّا                                                                             ئەمما
بـََلٌد                                                               دۆلەت، شەھەر
َقريٌَة                                                                              يېزا
َمْدَرَسٌة                                                                    مەدرىسە
بـَْيٌت                                                                             ئۆي
َبٌب                                                                         ئىشىك

ٌة                                                                         تۈڭلۈك  ُكوَّ
َواِسٌع                                                                           كەڭ

 
 جۈملىلەر

ُهَو َمْشُهوٌر ِبَشَجاَعِتِه                             ئۇ باتۇرلۇقى بىلەن مەشھۇر
ُ َو َرُسولُُه    هللا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى نېمىگە بۇيرىسا شۇنى قىلىمىز نـَْفَعُل َما َأَمَرَن اللَّ
َبْل ُهْم قـَْوٌم َخِصُموَن                       بەلكى ئۇالر جىدەلخور قەۋمدۇر
َهَذا الرَُّجُل ِإمَّا َغِنُّ َاْو َفِقيـٌْر          بۇ كىشى ياكى باي، ياكى كەمبەغەل
فََأمَّا الَِّذْيَن آَمُنوا يـَْعَلُموَن أَنَُّه اْلَقُّ   ئەمما ئىمان كەلتۈرگەنلەرگە كەلسەك، ئۇالر ئۇنىڭ ھەق ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ

ِمْصٌر بـََلٌد ِإسالِميٌّ َعرِْيٌق ف اتِريِِْه   مىسىر قەدىمىي تارىخقا ئىگە بىر ئىسالم دۆلىتى
ا           بىزنىڭ يېزىنىڭ مەنزىرىسى بەك گۈزەل ْيٌل ِجدًّ َمْنَظُر قـَْريَِتَنا جَِ
َكْم طَاِلٍب ِف َمْدَرَسِتُكْم    سىلەرنىڭ مەدرىسىدە قانچە ئوقۇغۇچى بار؟
َل َأْرِجُع اْليـَْوَم ِإىَل اْلبـَْيِت                       مەن بۈگۈن ئۆيگە قايتمايمەن
َقْد َكاَن َبُب اْلَمْسِجِد َقِدْيًا   مەسجىدنىڭ ئىشىكى بەك كونىراپ كېتىپتۇ
ِة               قۇشقاچ تۈڭلۈكتىن چىقىپ كەتتى َخَرَج اْلُعْصُفوُر ِمَن اْلُكوَّ
ا       ئۇنىڭ يېزىدىكى ئۆيى ناھايىتى كەڭ بـَيـُْتُه الَِّذي ِف اْلَقْريَِة َواِسٌع ِجدًّ



ئىسالم ئاۋازى ئىسالم ئاۋازى

تېخىمـۇ ھۆرمەتلەش ۋە رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ 
پەيغەمبەرلەردىـن  پۈتـۈن  جەھەتتـە  مەرتىـۋە 
بىلـدۈرۈش  ئىكەنلىكىنـى  ئۈسـتۈن 
ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  ئاندىـن  قىلـدى.  ئۈچـۈن 
چۈشـۈپ،  بەيتۇلمۇقەددەسـكە  ئاسـماندىن 
پەيغەمبەرلەرگـە ئىمـام بولـۇپ نامـاز ئوقـۇپ 
بەرگەندىـن كېيىـن تـاڭ ئېتىشـتىن ئىلگىرى 
هللا  ھەقتـە  بـۇ  كەلـدى.  قايتىـپ  مەككىگـە 
تعـاىل مۇنـداق دەيـدۇ: ﴿َوالنَّْجـِم ِإَذا َهـَوى ۞ َمـا َضلَّ 
ِإْن   ۞ اْلَـَوى  َعـِن  يـَْنِطـُق  َوَمـا   ۞ غَـَوى  َوَمـا  َصاِحُبُكـْم 
ٍة  ُهـَو ِإلَّ َوْحـٌي يُوَحـى ۞ َعلََّمـُه َشـِديُد اْلُقـَوى ۞ ُذو ِمـرَّ
فَاْستـََوى ۞ َوُهَو ِبْلُُفِق اْلَْعَلى ۞ ثَّ َدَن فـََتَدىلَّ ۞ َفَكاَن 
قَـاَب قـَْوَسـْنِ َأْو َأْدَن ۞ فََأْوَحـى ِإىَل َعْبـِدِه َمـا َأْوَحـى ۞ 
يـَـَرى  َمـا  َعلَـى  َأفـَُتَماُرونَـُه   ۞ َرَأى  َمـا  اْلُفـَؤاُد  َكـَذَب  َمـا 
 ۞ اْلُمنـْتـََهـى  ِسـْدَرِة  ِعْنـَد   ۞ ُأْخـَرى  نـَْزلَـًة  َرَآُه  َوَلَقـْد   ۞
يـَْغَشـى  َمـا  ـْدَرَة  السِّ يـَْغَشـى  ِإْذ  اْلَمـْأَوى ۞  َجنَّـُة  ِعْنَدَهـا 
َآَيِت  ِمـْن  َرَأى  َلَقـْد   ۞ َطغَـى  َوَمـا  اْلَبَصـُر  َزاَغ  َمـا   ۞
بىلـەن  يۇلتـۇزالر  »سـاقىغان   ﴾۞ اْلُكبـْـَرى  َربِّـِه 
ھەمراھىـڭالر  سـىلەرنىڭ   ،]1[ قەسـەمكى 

)يەنـى مۇھەممـەد ئەلەيھىسسـاالم( گۇمـراھ 
بولمىدى ۋە يولدىن ئاداشـمىدى ]2[. )ئۇ( ئۆز 
نەپسى-خاھىشـى بويىچـە سـۆزلىمەيدۇ ]3[. 
پەقـەت ئۇنىڭغـا نازىـل قىلىنغـان ۋەھىينىـال 
سـۆزلەيدۇ ]4[. ۋەھىينـى ئۇنىڭغـا كۈچلـۈك 
پەرىشـتە )جىبرىئىـل( تەلىم بەردى ]5[. ئۇنىڭ 
)يەنـى جىبرىئىلنىـڭ( كۆرۈنۈشـى چىرايلىـق 
شـەكلىدە(  )ئـۆز  ئۇپۇقتـا  يۇقىـرى  بولـۇپ، 
ئاستا-ئاسـتا  ئـۇ  ئاندىـن  ]6ـ7[.  تـۇردى 
)مۇھەممەد ئەلەيھىسسـاالمغا( يېقىنلىشـىپ 
)پەيغەمبـەر  ئـۇ   .]8[ تۆۋەنگـە سـاڭگىلىدى 
ئەلەيھىسسـاالمغا( ئىككـى ياچـاق مىقـدارى 
يېقىنالشـتى  يېقىنـراق  ئۇنىڭدىنمـۇ  ياكـى 
ئارقىلىـق  )جىبرىئىـل  بەندىسـىگە  هللا   .]9[
تېگىشلىك( ۋەھىيلەرنى ۋەھىي قىلدى ]10[. 
ئۇنىـڭ كۆرگىنىنـى دىلـى ئىنـكار قىلمىـدى 
)يەنى راسـت كۆردى( ]11[. )ئى مۇشـرىكالر 
ئۈسـتىدە  كۆرگەنلىـرى  ئۇنىـڭ  جامائەسـى!( 
ئۇنىـڭ بىلـەن مۇنازىـرە قىلىشامسـىلەر؟ ]12[ 

ئىككىنچـى  ھەقىقەتـەن  جىبرىئىلنـى  ئـۇ 
قېتىـم سـىدرەتۇلمۇنتەھا )دەرىخىنىـڭ( يېنىـدا 
كـۆردى ]13ـ14[. جەننەتۇلمەئـۋا بولسـا 
 .]15[ يېنىدىـدۇر  سـىدرەتۇلمۇنتەھانىڭ 
)ئـۇ( سـىدرەتۇلمۇنتەھانى )ئالەملەرنىـڭ 
چاغـدا  قاپلىغـان  نـۇرى(  پەرۋەردىگارىنىـڭ 
)كۆردى( ]16[. )پەيغەمبەر( نىڭ كۆزى )ئوڭ-

سـولغا( بۇرالمىـدى، )كۆزلەنگـەن نەرسـىدىن( 
شۈبھىسـىزكى،   .]17[ كەتمىـدى  ئۆتـۈپ 
)قۇدرىتىنـى  پەرۋەردىگارىڭنىـڭ  ئـۇ 
كۆرسـىتىدىغان( بۈيـۈك ئاالمەتلەرنـى كـۆردى 
]18[« )سـۈرە نەجـم 1- ئايەتتىـن 18- ئايەتكىچە(.
رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ نۇرغۇن مۆجىزىلىرى 
بـار بولـۇپ، تۆۋەنـدە ئۇنىـڭ بەزىلىرىنى بايان 

قىلىمىز:
مۆجىزىسـى. يېرىلىـش  ئـاي  بىرىنچـى، 

نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبـەر  ـــــ  ۋەقەلىـك  بـۇ 
پەيغەمبەرلىكىگـە دەلىل بولۇشـى ئۈچۈن هللا 
تعـاىل رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص گـە ئاتـا قىلغان كاتتا بىر 

مۆجىزىدۇر. بۇ ھادىسـە مەككىدە مۇشرىكالر 
دىـن مۆجىـزە كەلتۈرۈشـنى  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ 

تەلـەپ قىلغـان ۋاقىتتـا يـۈز بەرگـەن.
ئىككىنچى، ئازغىنە تائامنى كۆپەيتىش 
ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  مۆجىـزە  بـۇ  مۆجىزىسـى. 

نىـڭ قولىـدا نۇرغـۇن قېتىـم يـۈز بەرگـەن.
ئۈچىنچى، رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ مۇبارەك 
بارماقلىـرى ئارىسـىدىن قاچىدىكـى سـۇنىڭ 
ئېتىلىـپ چىقىشـى  ۋە سـۇنىڭ  كۆپىيىشـى 
رەسـۇلۇلالھ  تائامنىـڭ  يېيىلىۋاتقـان  ھەمـدە 
ملسو هيلع هللا ىلص گە تەسـبىھ ئېيتىپ بېرىشـى. بۇ مۆجىزە 
رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص تەرەپتىـن نۇرغـۇن قېتىـم يۈز 

بەرگەن.
تۆتىنچى، ماددىي دورىالرنى ئىشـلەتمەي 
تـۇرۇپ، رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ قولـى ئارقىلىق 
بـەزى  ۋە  ساقىيىشـى  كېسـەللەرنىڭ 

سـاھابىلەرنىڭ شـىپا تېپىشـى.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا( 

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
Shahgo- ـــــ  شـاھئولۇغ ئۆتۈشمىسـى 

پۇرنىسـىنى،  ئىسـمى:  قوشـۇمچە   .logh
ئىنگلىزچىسـى: Phur Nisini. تەخمىنـەن 
 36°50' كەڭلىـك  شـىمالىي  كوئوردېناتـى: 
N، شـەرقىي ئۇزۇنلـۇق 'E 72°43؛ دېڭىـز 

مېتىـر.  5240 ئېگىزلىكـى  يۈزىدىـن 
پىيـادە  تەرىپـى  جەنـۇب  ئەھۋالـى: 
مۇزلۇقتىـن  بىـر  يـول  مۇۋاپىـق،  مېڭىشـقا 
كېسـىپ ئۆتىـدۇ. ۋاخـان تەرىپىـدە بىـر مـۇز 
قىيـا بـار بولـۇپ، ئۇنىـڭ ئاسـتى تەرىپى كەڭ 

مۇزلـۇق. كەتكـەن 
 .Anoshah ـــــ  ئۆتۈشمىسـى  ئاناشـاھ 
ئىنگلىزچىسـى:  كاچ،  ئىسـمى:  قوشـۇمچە 
Kach. تەخمىنـەن كوئوردېناتـى: شـىمالىي 
ئۇزۇنلـۇق  شـەرقىي   ،N  36°49' كەڭلىـك 
ئېگىزلىكـى  يۈزىدىـن  دېڭىـز  E؛   72°32'

مېتىـر.  5360
جەنـۇب  ئۆتۈشـمىنىڭ  ئەھۋالـى: 
يېرىـق  ئـۇ  ھەمـدە  تـۈز  يـول  تەرىپىدىكـى 

ئۆتىـدۇ.  كېسـىپ  مۇزلۇقالردىـن 
 Kotgaz كوتـگاز ئـان ئۆتۈشمىسـى ـــــ
سارئىشـتېراھ  ئىسـمى:  قوشـۇمچە   .An
Sar Ishter- ئىنگلىزچىسـى:  كوتـگاز، 

كوئوردېناتـى:  تەخمىنـەن   .agh Gotgaz
شـەرقىي   ،N  36°35' كەڭلىـك  شـىمالىي 
يۈزىدىـن  دېڭىـز  'E 72°02؛  ئۇزۇنلـۇق 

مېتىـر.  5600 ئېگىزلىكـى 
ئەھۋالـى: يـاز پەسـلىدە ئۆتۈشـكە بولىدۇ 
ئەممـا ئەتراپنى پۈتۈنلـەي مۇزلۇق تاغ قاپالپ 

كەتكەن، ئاز ئىشـلىتىلىدۇ.
 Sad ـــــ  ئۆتۈشمىسـى  ئىسـتىراغ  سـەد 
Istragh. تەخمىنەن كوئوردېناتى: شـىمالىي 
ئۇزۇنلـۇق  شـەرقىي   ،N  36°28' كەڭلىـك 

 .E  71°40'
6- ئايدىن 9- ئايغىچە پىيادە مېڭىشـقا 
 -8 ئـۇالغ  ئارتىلغـان  يـۈك  يېنىـك  مۇۋاپىـق، 
يـول  تەرىپىدىكـى  ماڭااليـدۇ. جەنـۇب  ئايـدا 
تىـك ۋە مۇزلـۇق. ياز ئايلىرى ۋە سـەھەرلىرى 
چۈنكـى  بىخەتـەر  مېڭىـش  مۇزلۇقتىـن  بـۇ 
مۇزلۇقنىـڭ ئۈسـتى تەرىپـى سـىلىق ئەمـەس 
بىـراق چـۈش ۋاقىتلىـرى مـۇز سـىلىق بولـۇپ 
ئۇالغـالر  ئارتىلغـان  يـۈك  لىـق  كېتىـدۇ. 
مېڭىـش  كېيىـن  ئۆتكەندىـن  رەرەپكـە 
بىـر  يـول  بـۇ  ۋە  كېتىـدۇ  بولـۇپ  ئاسـان 
مۇزلۇقتىـن  بـۇ  بىـراق  ئۆتىـدۇ  مۇزلۇقتىـن 
ئاينىـڭ   -10 ئوتتۇرىلىرىدىـن  ئاينىـڭ   -6
ئۇالغـالر  بېسـىلغان  يـۈك  ئوتتۇرىلىرىغىچـە 
ئۆتەلەيـدۇ. مۇزلۇقنىـڭ ئاسـتىدىكى يولدىـن 
قازىدەھنىـڭ  يـول  بـۇ  ۋە  ئاسـان  ئۆتـۈش 

تۇتۇشـىدۇ. يېزىلىرىغـا 
.Khathnza ـــــ  ئۆتۈشمىسـى  خاتىنـزا 

تەخمىنـەن كوئوردېناتى: شـىمالىي كەڭلىك 
'N 36°23، شـەرقىي ئۇزۇنلـۇق 'E 71°05؛ 
دېڭىـز يۈزىدىـن ئېگىزلىكـى 4877 مېتىـر.

ئەھـۋال: يىلنىـڭ ھەممە پەسـلىدە پىيادە 
مېڭىشـقا بولىدۇ ئەمما ئـۇالغ ئۆتەلمەيدۇ. 

 .Nuqsan ـــــ  ئۆتۈشمىسـى  نۇقسـان 
تەخمىنـەن كوئوردېناتى: شـىمالىي كەڭلىك 
'N 36°22، شـەرقىي ئۇزۇنلـۇق 'E 71°34؛ 
دېڭىـز يۈزىدىـن ئېگىزلىكـى 4755 مېتىـر.

ئوتتۇرىلىرىدىـن  ئاينىـڭ   -5 ئەھۋالـى: 
پىيـادە  ئوتتۇرىلىرىغىچـە  ئاينىـڭ   -10

مېڭىشـقا بولىـدۇ، 8-  ۋە 9- ئايـالردا ئـۇالغ 
ماڭااليدۇ.

 Agram ـــــ  ئۆتۈشمىسـى  ئـان  ئاغـرام 
شـىمالىي  كوئوردېناتـى:  تەخمىنـەن   .An
 E' شـەرقىي ئۇزۇنلـۇق ،N 36°15' كەڭلىـك
25°71؛ دېڭىـز يۈزىدىن ئېگىزلىكى 5060 

مېتىـر.
مېتىـر   4300 ئايـدا   -8 ئەھۋالـى: 
بـەك  يـول  ئۇچرايـدۇ.  قـار  ئېگىزلىككىچـە 
ئۆتىـدۇ.  مۇزلۇقالردىـن  يېرىلغـان  ۋە  تىـك 
قارىغانـدا  ئۆتۈشمىسـىگە   )Dorah( دوراھ 
يـول قىسـقا ۋە ئۆتـۈش ئاسـان بىـراق ئىنتايىن 

ئۇچرايـدۇ. شـامالغا  سـوغۇق 
 .Mach An مـاچ ئـان ئۆتۈشمىسـى ـــــ
تەخمىنـەن كوئوردېناتى: شـىمالىي كەڭلىك 
'N 36°17، شـەرقىي ئۇزۇنلـۇق 'E 71°25؛ 
دېڭىـز يۈزىدىـن ئېگىزلىكـى 5180 مېتىـر.

ئايغىچـە   -10 ئايدىـن   -6 ئەھۋالـى: 
ئۆتۈشـمىدە  بولىـدۇ.  ئۆتۈشـكە  پىيـادە 
يۇمشـاق توپىلىق ۋە تاشـلىق يانباغرىالر بار، 
كەلمەيـدۇ. مـاس  ئۆتۈشـىگە  ھايۋانالرنىـڭ 

 .Uni An ـــــ  ئۆتۈشمىسـى  ئـان  ئۇنـى 
تەخمىنـەن كوئوردېناتى: شـىمالىي كەڭلىك 
'N 36°09، شـەرقىي ئۇزۇنلـۇق 'E 71°17؛ 
دېڭىـز يۈزىدىـن ئېگىزلىكـى 4785 مېتىـر.

ئوتتۇرىلىرىدىـن  ئاينىـڭ   -7 ئەھۋالـى: 
بولىـدۇ.  مېڭىشـقا  پىيـادە  ئايغىچـە   -10
ئىشـلىتىلىدۇ.  ئالماشـتۇرۇپ  بىلـەن  دوراھ 
تەرىپىدىـن  ئەتكەسـچىلەر  ئۆتۈشـمە  بـۇ 
پايدىلىنىـدۇ چۈنكـى ئـۇالر چـوڭ يولالردىـن 

كېـرەك.  قاچۇرۇشـى  ئۆزىنـى 
 .Dorah An دوراھ ئـان ئۆتۈشمىسـى ــــ
تەخمىنـەن كوئوردېناتى: شـىمالىي كەڭلىك 
'N 36°07، شـەرقىي ئۇزۇنلـۇق 'E 71°14؛ 
دېڭىـز يۈزىدىـن ئېگىزلىكـى 4511 مېتىر.

ئايدىـن   -5 ئۈچـۈن  مېڭىـش  پىيـادە 
ئۈچـۈن  ئۇالغـالر  ۋە  ئوچـۇق  ئايغىچـە   -11
يـاز  ئوچـۇق.  ئايغىچـە   -10 ئايدىـن   -6
ئايـدا   -6 لېكىـن  يـوق  قـار  پەسـلىدە 
كۈچلـۈك بوران-چاپقۇنغـا ئۇچرايـدۇ. بـۇ يول 
ھىندىسـتان  بىلـەن  ئافغانىسـتان  شـىمالىي 
تەۋەلىكىدىكى رايونالرنىڭ ئاساسـلىق سـودا 

يولىـدۇر.
تەخمىنـەن ئورنـى ۋاغجىـر ئۆتۈشمىسـى 
توغـرا  ئوتتۇرىغـا  گۈمبەزنىـڭ  بـوزاي  بىلـەن 
كەلگـەن ئورۇندىكـى كارىدورنىـڭ شـەرقىي 
ئېقىنىنىـڭ  سـۇ  نۇقتىسـىدىن  جەنـۇب 
 Delhi( دېلھىسـاڭ  بۇرۇلـۇپ  جەنۇبىغـا 
پاكىسـتانغا  ئارقىلىـق  ئۆتۈشمىسـى   )Sang
ئۆتكىلـى بولىـدۇ. بـۇ يولنىـڭ كـۆپ قىسـمى 
پۈتـۈن يىـل ئېرىمەيدىغان مەڭگۈلـۈك قارلىق 
يەرلەردىـن ئۆتىـدۇ. تىـك قىيالىقتىـن تۆۋەنگە 
چۈشـكەندىن  )Hunza(غـا  ھونـزا  قـاراپ 
Ka- )كېيىـن داۋاملىق ماڭسـاق كاالمدارچى 
Mis-( ئارقىلىـق مىسـكەر  )lam Darchi
بولىـدۇ. كارىدوردىـن  بارغىلـى  gar( گـە 
ـــــ  يـول  ئاساسـىي  بارىدىغـان  ھونزاغـا 
ئايالنمـا يـول بولۇپ، شـەرققە قـاراپ ۋاغجىر 
Tagh- تاغدۇمبـاش  )ئۆتۈشمىسـىدىن 

بارغاندىـن  بېشـىغا  پامىرنىـڭ   )dumbash
كېيىـن جەنۇبقـا قـاراپ كىلىك ئۆتۈشمىسـى 
ئارقىلىـق  ئۆتۈشمىسـى  مىڭتىكـە  ياكـى 
لەنگـەر  بولىـدۇ.  بارغىلـى  كاالمدارچىغـا 
)Lyangar(نىـڭ تەخمىنـەن 16 كىلومېتىـر 

كونتروللۇقىدىكـى  پاكىسـتان  شـەرقىدە 
بارغىلـى  رايونىغـا  ھونـزا  ۋە  گىلگىـت 
دېلھىسـاڭ  بـار.  تۈگۈنلىـرى  يـول  بولىدىغـان 
جەنۇبىغـا  غەربىـي  ئۆتۈشمىسـىنىڭ 
ئۇۋىـن  ئىرشـاد  بولسـا  يـول  كەلگـەن  توغـرا 
ئۆتۈشمىسـى بولـۇپ، بـۇ ئۆتۈشـمە بىر مىلغا 
ئىككـى  ئىچىدىكـى  ئارىلىـق  يەتمىگـەن 
ئومۇمىـي  ـــــ  ئۆتۈشـمىلەر  بـۇ  ئۆتۈشـمىدۇر. 
كىلومېتىـر   8 ۋە  كىلومېتىـر   6 ئۇزۇنلۇقـى 
بولغـان ئۆزئارا ئالمىشـىپ تۇرىدىغان ئىككى 
تۇرىـدۇ.  ئايرىلىـپ  تەرىپىدىـن  يـول  چىغىـر 
كەلگـەن  توغـرا  غەربىگـەرەك  لەنگەرنىـڭ 
ئورۇنـدا خورابـورت ۋە گارزان ئۆتۈشـمىلىرى 
كـۈز  ۋە  باھـار  ئۆتۈشـمىلەر  بـۇ  بولـۇپ،  بـار 
پەسـىللىرىدە بىـر قانچـە ھەپتـە ئېچىلىـدۇ.
يولالر شـىمالىي يۆنىلىشـتە كارىدورنىڭ 
تۇرغـان  چوقچىيىـپ  شـىمالىدىكى 
قـاراپ  تەرىپىگـە  شـىمالىي  قىسـمىنىڭ 
 Andaman( ئېقىندىن ئۆتۈپ ئاندامان داۋان
 )Jaman Shur( جامانشـۇر  ۋە   )Dawan
ئۆتۈشـمىلەر  ئېگىزلىكتىكـى  قاتارلىـق 
ۋە  كېتىـدۇ  بۆلۈنـۈپ  ئىككىگـە  ئارقىلىـق 
( كۆلىنىـڭ   Sari qul( ئاخىرىـدا سـارىقۇل
شـەرقى تەرىپىگـە توغـرا كېلىدىغـان چـوڭ 
بوزۇيگۈمبەزنىـڭ  تۇتۇشـىدۇ.  پامىرغـا 
 32 تەخمىنـەن  شـىمالىغا  شـەرقىي 
كىلومېتىـر كېلىدىغـان ئورۇنـدا ئاندامان سـۇ 
ئېقىنـى غەربىـي شـىمال تەرەپتىـن بۆلۈنگەن 
قااليمىقـان سـۇ ئېقىنلىرىغـا ئېقىـپ كىرىدۇ 
)بۇ يەر ئاقسـۇ سـۇ مەنبەسـى دەپ ئاتىلىدۇ(. 
غەربىـي  ئۇنىـڭ  ۋە  ئېقىنـى  ئاندامـان 
ماڭسـاق،  قـاراپ  ئالدىغـا  بويىچـە  تارمىقـى 
ۋە  شـەرق  چوققىسـىنىڭ  سالىسـبۇرىي 
ئۇچرايـدۇ،  يانباغـرى  تەرىپىدىكـى  شـىمال 
An- )بـۇ يەردىـن ئۆتسـەك ئاندىيمىـن داۋان 
deymin Dawan(دىكـى چېگـرا ئارقىلىـق 
)بـۇ يەرنىـڭ كوئوردېناتى شـىمالىي كەڭلىك 
 74°14' ئۇزۇنلـۇق  شـەرقىي   ،N  32°24'
بولىـدۇ.  كىرگىلـى  تاجىكىسـتانغا   )E
چوققىدىكـى كىچىـك كۆلچەكنىـڭ جەنۇب 
ئېغىزلىـرى  ۋە شـىمالغا سـۇ چىقىرىدىغـان 
بـار. بـۇ يەرنىـڭ شـىمال ۋە شـەرق تەرىپىدىن 
 )Istyk( يـول ئاندېيمىـن ئېقىنى ۋە ئىسـتيك
ئاخىرىـدا  سـوزۇلۇپ  بويـالپ  دەرياسـىنى 
قىزىلرىباتنىڭ 40 كىلومېتىر شـىمالىدىكى 
توختامىيـش )Tokhtamysh( دېگەن يەردە 
ئېقىنىغـا  شـىمالىي  دەرياسـىنىڭ  ئاقسـۇ 
ئاقسـۇ  ۋە  ئاندامېيىـن  بارىـدۇ.  يېتىـپ 
كىلومېتىـر   12 تەخمىنـەن  دەريالىرىنىـڭ 
شەرقىدە ۋە بوزويگۈمبەزنىڭ 45 كىلومېتىر 
شـەرقىدىكى پـاكار يانتۇلۇقالر ئارىسـىدىكى 
چىغىـر يولالردىـن شـىمالغا قـاراپ ماڭسـاق 
 Juan<( بېـل  ئورتـا  ياكـى  جۇەنشـۇر 
ئۆتۈشمىسـىگە   )Shur>Urtd - Bel
ئاندىن پەسـكە چۈشسـەك ئسـتيك دەرياسـى 

بولىـدۇ. بارغىلـى  يولىغـا 
ۋاخـان  بىلـەن  دەرياسـى  پامىـر 
نۇقتىسـىدىكى  قوشـۇلۇش  دەرياسـىنىڭ 
ۋاخـان  شـەرقىدە  يېزىسـىنىڭ  لەنگـەر 
كارىـدورى ئويمانلىقالرنـى تەشـكىل قىلىـدۇ 
قاپتاللىـرى  تـاغ  ئېگىـز  ئويمانلىقـالر  بـۇ  ۋە 
»دۇنيانىـڭ  رايوننـى  بـۇ  قورشـالغان.  بىلـەن 

بولىـدۇ. دېسـەكمۇ  ئۆگزىسـى« 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(
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)بېشى ئالدىنقى ساندا( 
كېيىـن سـەئىد ئىبنـى ئابدۇلـالھ ئىبنـى 
مەنسـەپكە  مەھمـۇد  ئىبنـى  مۇھەممـەد 
ئېتىـراپ  ھەممىسـى  ئـۇ  ئولتۇرغـان. 
قىلىدىغان ۋە ئىبازىيالر ئارىسىدا سالىھ دەپ 
سـۈپەتلىنىدىغان كىشـى بولۇپ، ئۇ ئاخىرى 

ھىجرىيـە 328- يىلـى قەتلـى قىلىنغـان.

سەئىدتىن كېيىن ئىبازىيالر تەرجىمھالى 
ئۆزلىرىگـە مەجھـۇل بولغـان راشـىد ئىبنـى 
ۋەلىـد دېگـەن كىشـىگە بەيئـەت قىلىشـتى. 
ئارمىيىسـىنى  خىالپـەت  ئابباسـىي  ئـۇ 
بولغاندىـن  مەغلـۇپ  ئۇرۇنـۇپ  توسۇشـقا 
ئۇنىڭغـا  ۋالىسـى  ئابباسـىيالر  كېيىـن، 
ئەمىنلىـك بەرگـەن. ئـۇ ئەمىنلىـك بېرىلىـپ 

قەدىمكى ۋە ھازىرقى زاماندىكى خاۋارىجالر 

تارىخقا 
نەزەر

2- بەت  3- بەت 

 -342 ھىجرىيـە  كېيىـن  ۋاقىتتىـن  ئـازراق 
يىلـى ئۆلگـەن. شـۇنداق قىلىـپ ئاتالمىـش 
خەلىپىلىـك ئاخىرلىشـىپ ئوممـان رايونـى 
ئابباسـىي خىالپىتىنىـڭ ئىتائىتىگە كىرىپ 
ھىجرىيـە 407- يىلىغا قەدەر داۋامالشـقان. 
ئاندىـن كېيىـن ئىبازىيـالر خەلىل ئىبنى 
شـازانغا بەيئـەت قىلغـان. خەلىل ئابباسـىي 
ۋالىسـىنى  ئوممـان  قويغـان  خەلىپىسـى 
قوغلىۋەتكـەن. كېيىـن خەلىـل ئابباسـىيالر 
خەلىـل  چۈشـكەن.  ئەسـىرگە  تەرىپىدىـن 
ئىبازىيـالر  ئەسـىرگە چۈشـكەندىن كېيىـن 
دېگـەن  ئەلـى  ئىبنـى  مۇھەممـەد  ئۆزىگـە 
كىشـىنى ئىمـام قىلىـپ سـايلىغان، ئاندىـن 
ئـۇ  قويۇۋەتكـەن.  خەلىلنـى  ئابباسـىيالر 
قايتىـپ كەلگـەن چاغـدا مۇھەممـەد ئىبنـى 
ئەلـى ئۇنىڭغـا رازىمەنلىـك بىلـەن تەختنـى 
بوشـىتىپ بەرگـەن. شـۇنىڭ بىلـەن خەلىـل 
بولغانغـا  ۋاپـات  يىلـى   -435 ھىجرىيـە 

تۇتقـان. ھاكىمىيـەت  قـەدەر 
ئۇنىڭدىن كېيىن ئاتالمىش ئىمام )يەنى 
»خەلىپـە«( راشـىد ئىبنـى سـەئىد تەختكـە 
ئولتۇرغـان لېكىـن نەھىـد ۋە ئوقەيل دېگەن 
ئىسـيان  قارشـى  ئۇنىڭغـا  قەبىلـە  ئىككـى 
كۆتۈرگەن. راشـىد ئىسـياننى بېسـىقتۇرۇپ 
ۋاپـات بولغانغا قەدەر مەنسـەپتە ئولتۇرغان. 
ھاكىمىيىتىمـۇ  ئۇنىـڭ  ئېيتىلىشـىچە، 
 -453 تارتىـپ  يىلىدىـن   -445 ھىجرىيـە 

يىلغىچـە ھۆكـۈم سـۈرگەن. 
كېيىـن ئوممـان ئىبازىيلىـرى ئارىسـىدا 
بۆلگۈنچىلىكلـەر  ۋە  پىتنـە  نۇرغۇنلىغـان 
ئاشـكارا بولغان، ھەتتاكـى ئۇالر بۇ پىتنىدىن 
ئايرىلىـپ بولغۇچـە ئۇ پىتنىگە دۇچار بولغان. 
ئـۇ يۇرتالرغا ئىنتايىن زەئىپ ئەمىرلەر كەينى-
كەينىدىـن ھاكىـم بولۇپ، چوڭ خەلىپىلىكنى 
قولىغـا ئېلىشـقا نۇرغۇن قېتىـم ئۇرۇنغان. مانا 
جۈملىسـىدىن  ئىمامالرنىـڭ  ئاتالمىـش  بـۇ 
بولغـان ھـاۋارى ئىبنى مالىـك ھىجرىيە 809- 
يىلىدىن 832- يىلىغىچە ھۆكۈم سـۈرگەن. 
ئەبـۇل ھەسـەن ئىبنـى خۇمەيـس ئىبنـى 
تەختكـە  يىلـى   -839 ھىجرىيـە  ئامىـر 
ئولتۇرۇپ 846- يىلى ۋاپات بولغانغا قەدەر 
ھۆكۈم سـۈرگەن. ئۇ بۇ جەرياندا بىر قىسـىم 
توپىـالڭ ۋە بۆلگۈنچىلىكلەرگـە يولۇققـان. 
يىلـى   -885 ھىجرىيـە  كېيىـن  ئۇنىڭدىـن 
مۇھەممـەد  ئىبنـى  خەتتـاب  ئىبنـى  ئۆمـەر 

دېگـەن كىشـى تەختكـە ئولتۇرغـان. 
كېيىن ھىجرىيە 906- يىلى مۇھەممەد 
ئىبنـى ئىسـمايىل ھازىـرى دېگـەن كىشـى 

تەختكـە ئولتۇرغان.
 -942 ھىجرىيـە  كېيىـن  ئۇنىڭدىـن 
ئىبنـى  بەرىـكات  ئوغلـى  ئۇنىـڭ  يىلـى 
مۇھەممـەد ئىسـمايىل تەختكـە ئولتۇرغـان. 
خاندانلىقـى  يەئرۇبىـالر  كېيىـن  بۇنىڭدىـن 

سـۈرگەن. ھۆكـۈم 
قـەدەر  ھازىرغـا  ئىبازىيـالر  دېمـەك، 
ئومماندا كۆپ نىسبەتنى ئىگىلەپ تۇرماقتا. 
ئومماندىكـى ئاتالمىـش كىچىك خەلىپىلىك 
ئەنـە شـۇ جەڭلەردىـن كېيىـن ئاخىرالشـتى. 
بـۇ جەڭلـەر بىـر تەرەپتىـن شـۇ مەزھەپنىـڭ 
بەرسـە،  يـۈز  ئارىسـىدا  ئەگەشـكۈچىلىرى 
يەنـە بىـر تەرەپتىن شـۇ ئوممان سـۇلتانلىرى 
بـەردى.  يـۈز  ئارىسـىدا  ئىنگلىـزالر  بىلـەن 
ئاتالمىـش خەلىپىلىكنـى قايتۇرۇپ كېلىش 
ۋە  سىياسـىي  بېرىلغـان  ئېلىـپ  ئۈچـۈن 
ھەربىـي تىرىشـچانلىقالر بىكارغـا كەتتـى. 
ئوممانغـا پەقـەت بـۇ سـەئىدلەر خاندانلىقى 
ھۆكۈمرانلىـق قىلـدى. بـۇ جەمـەت ھازىرغا 
ۋارىسـلىق  ھۆكۈمىتىگـە  ئوممـان  قـەدەر 
سـۇلتانالر  بـۇ  لېكىـن  كەلمەكتـە  قىلىـپ 
تۇتمىـدى.  تەلتۆكـۈس  مەزھىپىنـى  ئىبـازى 
شـۇنداقتىمۇ، بۇ مەزھەپ بـۇ يۇرتتا، بولۇپمۇ 
ئۆلىمـاالر ۋە ئـاۋام خەلقلەرنىڭ نەزىرىدىكى 
فىقھى مەسـىلىلەردە ھۆكۈم سۈرۈپ كەلدى. 
ئومماندىكـى خاۋارىـج دۆلىتـى ھەققىـدە 
سۆزىمىزنى ئاخىرالشتۇرۇشتىن ئىلگىرى بىز 
بۇ يەردە شـۇنى تىلغـا ئالماي تۇرالمايمىزكى، 
خاۋارىجـالر ئۆز نوپۇزلىرىنى ئومماندىن باشـقا 
بەزىبىر مەشـرىق رايونلىرىغـا كېڭەيتكەن. 
مەسـىلەن، نافىي ئىبنى ئـەزرەق ئۆز نوپۇزىنى 
ئەھۋازدىـن كەرمانغىچە كېڭەيتكەن. نەجدە 
بولسـا ئۆز نوپۇزىنى يەمامە، بەھرەيىن، سـەنئا 
ۋە خەتىـف دېگەن رايونالرغىچە كېڭەيتكەن.

)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا( 

تالقان غازىتى
ئىبنــى ئۇمەييــە، يەھۇدىيــالر  ســەفۋان 
قارشــى  مۇســۇلمانالرغا  مۇناپىقــالر  ۋە 
ئەبــۇ  پەيتتــە،  پىالنالۋاتقــان  سۇيىقەســت 
مەرتىۋىســىنى  قەۋمىنىــڭ  ئــۆز  ســۇفيان 
ســاقالش ۋە ئەرەبلــەر ئارىســىدىكى كۈچىنى 
تەســىرى  مەقســىتىىدە  قىلىــش  نامايــەن 
كۈچلــۈك، چىقىمــى ئــاز ۋە تېــز ســۈرئەتلىك 
ــۇ: »مۇھەممەدكــە  ھەرىكــەت پىالنلىــدى. ئ
ھۇجــۇم قىلمىغۇچــە جۇنۇپلۇقتىــن پاكلىنىش 
ســۇ  تامچىمــۇ  بىــر  بېشــىمغا  ئۈچــۈن 
تەگكۈزمەيمــەن« دەپ نەزىــر )يەنــى ئەھــدە، 
ــۇ قەســىمىنى ئورۇنــالش  قەســەم( قىلــدى. ئ
ئەســكەرنى  ئاتلىــق  نەپــەر   200 ئۈچــۈن 
باشــالپ مەدىنىدىــن بىــر بەرىيــد )يەنــى 20 
كىلومېتىــر ئەتراپىــدا( يىراقلىققا جايالشــقان 
ســەييىب تېغىنىــڭ بــاش تەرىپىگــە چۈشــتى 
ئــۇ مەدىنىگــە كۈنــدۈزى ھۇجــۇم  لېكىــن 
قىلشــقا پېتىنالمــاي قاراقچىالرغــا ئوخشــاش 
ھەرىكــەت قىلــدى. ئۇ كېچــە قاراڭغۇلۇقىدىن 
پايدىلىنىــپ مەدىنىنىــڭ ئەتراپىدىكــى ھۇيەي 
ئىبنــى ئەختەبنىــڭ قېشــىغا كەلــدى. ئــۇ 
ئىشــىك ئېچىشــنى ســورىغان ئىــدى، ھۇيــەي 
ئىشــىكنى ئېچىــپ بېرىشــكە ئۇنىمىــدى 
ۋە ئەنســىرىدى. شــۇنىڭ بىلــەن، ئــۇ بەنــى 
نەزىــر يەھۇدىيلىرىنىــڭ رەھبىــرى ســەلالم 
ئىبنــى مىشــكەم تەرەپكــە يــۈرۈپ ئۇالرنىــڭ 
شــۇ چاغدىكــى خەزىنــە باشــلىقىنىڭ يېنىغــا 
ــەت  ــكە رۇخس ــن كىرىش ــپ، ئۇنىڭدى كىرى
ســورىغانىدى، ئــۇ رۇخســەت بــەردى ھەمــدە 
مېھمــان  بىلــەن  ھــاراق  ســۇفياننى  ئەبــۇ 
ئىشــلىرىدىن  مەدىنىدىكىلەرنىــڭ  قىلىــپ 
ســۇفيان  ئەبــۇ  ئاندىــن  قىلــدى.  خــەۋەردار 
كېچىــدە ھەمراھلىرىنىــڭ قېشــىغا قايتىــپ 
قوشــۇننى  گــۇرۇھ  بىــر  ئۇالردىــن  كېلىــپ 
يولغــا ســالدى. ئــۇالر مەدىنىنىــڭ ئۇرەيىــز 
دېگــەن يېرىگــە ھۇجــۇم قىلىــپ نۇرغــۇن 
خورمــا دەرەخلىرىنــى كەســتى ۋە كۆيدۈرۈپ 
بىــر  ئەنســارىالردىن  ھەمــدە  تاشــلىدى 
كىشــىنى ۋە ئۇنىــڭ ئاغىنىســىنى تۇتۇۋېلىپ 
ئۆلتۈرۈۋەتتــى-دە،  ئىككىلىســىنى  ھــەر 
مەككىگــە تىكىۋېتىشــتى. رەســۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص 
بــۇ خەۋەرنــى ئاڭلىغــان ھامــان دەرھــال ئەبــۇ 
ئۇنىــڭ قوشــۇنىنى قوغالشــقا  ۋە  ســۇفيان 
ئاتالنــدى لېكىــن ئــۇالر تېــز ســۈرئەت بىلــەن 
قېچىــپ كېتىشــكەن ئىــدى. مۇشــرىكالر 
ــان بولســۇن  ــش ئاس ــدا، قېچى ــان ۋاقتى قاچق
يەڭگىللىتىــپ  ئۆزلىرىنــى  ئۈچــۈن 
نۇرغۇنلىغــان تالقاننــى تاشــالپ قېچىشــقان 
كــۇدر  قەرقــەرە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەســۇلۇلالھ  ئىــدى. 
دېگــەن جايغــا يېتىــپ بارغاندىــن كېيىــن 
كاپىــرالر  مۇســۇلمانالر  كەتتــى.  قايتىــپ 
ــا  ــى ئۇالغلىرىغ تاشــالپ كەتكــەن تالقانالرن
ــى دەپ  ــان غازىت ــى تالق ــۇ غازاتن باســتى ۋە ب
ئاتاشــتى. بــۇ غــازات ھىجرىيــە 2- يىلــى بەدر 
جېڭىدىــن 2 ئــاي كېيىــن زۇلھەججــە ئېيىــدا 
)يەنــى مىالدىيــە 624- يىلــى 5- ئايــدا( يــۈز 
بــەردى. رەســۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص بــۇ غازاتتــا مەدىنىگــە 
ئەبــۇ لۇبابــە ئىبنــى ئابدۇلمۇنزىــر رضــي هللا عنــه 

ــدى.  ــر قىلىــپ قويغــان ئى ــى ئەمى ن

ئېلىنىدىغان  ۋەقەلىكلەردىن  يۇقىرىقى 
پايدىالر

بىرىنچـى، گەرچـە مۇسـۇلمانالر بـەدردە 
مۇشـرىكالرنى مەغلـۇپ قىلغـان بولسـىمۇ، 
ھاكىمىيىتـى،  بۇتپەرەسـلەر  مەككىدىكـى 
يەھۇدىيـالر  جايالشـقان  ئەتراپىغـا  مەدىنـە 
ھاكىمىيىتـى ۋە مەدىنىدىـن ئىبـارەت يېڭـى 
دۆلىتـى  ئىسـالم  يېتىلىۋاتقـان  ئۆسـۈپ 
ئىچىدىكـى مۇناپىقـالر گۇرۇھىدىن ئىبارەت 
ھەرخىـل گۇرۇھالرنىـڭ بـۇ يېڭـى قۇرۇلغان 
ئىسـالمىي دۆلەتكـە بولغـان سۇيىقەسـتىنى 

توختاتمىغانلىقـى. ئىزچىـل 
ئۆزئـارا  مۇشـرىكالرنىڭ  ئىككىنچـى، 
چىقىشالماسـلىقى  ۋە  بىرلىشەلمەسـلىكى 
پايدىلىـق  قوشـۇنىغا  مۇجاھىـدالر  بولسـا 
ئوپئوچـۇق  كۇففارالرنىـڭ  ـــــ  بـۇ  بولـۇپ، 

تەرىپىـدۇر.  ئاجىزلىـق 
نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  ئۈچىنچـى، 
مۇھاپىـزەت  ئايال-بالىالرنـى  مەدىنىدىكـى 
ئىگىسـى  كۈچ-قـۇۋۋەت  قىالاليدىغـان، 
بولغـان بىـر ئەمىرنـى مەدىنىگـە ئورۇنباسـار 
قىلمـاي تـۇرۇپ مەدىنىنىـڭ سـىرتىغا جـەڭ 

چىقمايدىغانلىقـى. ئۈچـۈن  قىلىـش 
نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  تۆتىنچـى، 
جامائەت ئەزالىرىنى ۋاقتى كەلسـە ئەسـكەر 
ئەمىرمـۇ  كەلسـە  ۋاقتـى  بوالاليدىغـان، 
تەربىيىلەيدىغانلىقـى  قىلىـپ  بوالاليدىغـان 
مەدىنىگـە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  چۈنكـى 
دەك  عنهمـا  هللا  رضـي  ئۆمـەر  ۋە  ئەبۇبەكـرى 
ياكـى  سـاھابىلىرىنى  مۇھاجىـر  داڭلىـق 
ئـەۋس قەبىلىسـىنىڭ ئەمىرى سـەئىد ئىبنى 
مۇئـاز رضـي هللا عنـه ۋە خەزرەج قەبىلىسـىنىڭ 
عنـه  ئىبنـى زۇرارە رضـي هللا  ئەمىـرى ئەسـئەد 
دېگەنـدەك داڭلىـق ئەنسـارى سـاھابىلىرىنى 
ئەمىـر قىلماسـتىن بەلكـى ئەبـۇ لۇبابـە رضـي 

هللا عنـه نـى ئەمىـر قىلـدى.
جامائـەت  ئۆزىنىـڭ  ئەمىـر  بەشـىنچى، 
ئەزالىرىدىـن يىراقـالپ كەتكەنـدە، جامائەت 
قويۇشـنىڭ  سـايالپ  ئەمىـر  ئەزالىرىغـا 
سـۈننەتلىرىدىن  نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  ـــــ 

 . نلىكـى ئىكە
ئالتىنچـى، مۇسـۇلمانالر جامائىتى 
ئىزچىـل  ھالىتىنـى  ھەرىكەتچـان  ئۆزىنىـڭ 
سـاقالش ئۈچـۈن توختىماسـتىن ھەرىكـەت 
چۈنكـى،  الزىملىقـى.  تۇرۇشـنىڭ  قىلىـپ 
جەمئىيەت، ئەسـكەرلەر ۋە مۇسـۇلمانالر 
توختاۋسـىز  ئومۇميۈزلـۈك  ھەممىسـى 
چاقىرىلغانـدۇر.  قىلىشـقا  ھەرىكـەت 
ھەرىكەتتـە ـــــ بەرىكـەت، ئىالسـتىكىلىق، 
بـاردۇر  مەشـىقلەندۈرۈش(  )يەنـى  تەدرىـب 
شـۇنداقال ھەرىكەتتـە نەپسـىلەرنى پـاكالش، 
تازىـالش ۋە تەربىيىلـەش بـاردۇر. مەيلـى بـۇ 
ھەرىكەت ئىبادەتكە ئاالقىدار بولسۇن، ياكى 
ياكـى  بولسـۇن،  ئاالقىـدار  ئىجتىمائىيلىققـا 
ياكـى  ۋە  بولسـۇن  ھەرىكـەت  ئىقتىسـادىي 
ئەسـكىرىي ھەرىكەت بولسـۇن بەرىكەتلىك 
ئەممـا  ئوخشاشـتۇر  ھەممىسـى  بولۇشـتا 
بەرىكەتنىـڭ دەرىجىسـى ئۆزئارا پەرقلىقتۇر.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(        

يۇلتۇزالر چىمىراليدۇ
ئافغانىستان ۋاخان كارىدورىنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالى

پايدىلىنىش 

بىلىملىرى
)چاتما ماتېرىيالالر(

)بېشى 1- بەتتە(

َرُجـٌل  َجـاَء  قـال:  عـن أيب هريـرة رضـي هللا عنـه 
ِإىَل النَّـِي ملسو هيلع هللا ىلص فـََقـاَل: َي َرُسـوَل هللِا، َأيُّ الصََّدقَـِة َأْعظَـُم 
َأْجـًرا؟ قَـاَل: َأْن َتَصـدََّق َوأَنْـَت َصِحْيـٌح َشـِحْيٌح َتَْشـى 
اْلَفْقـَر، َوَتُمـُل اْلِغـَن، َوَل ُتِْهـْل َحـىَّ ِإَذا بـََلغَـْت اْلُْلُقـوَم 
قـُْلـَت ِلُفـاَلٍن َكـَذا َوِلُفـاَلٍن َكـَذا، َوقَـْد َكاَن ِلُفـاَلٍن )متفق 

عليه(.
ھەدىسنىڭ تەرجىمىسى 

نەقىـل  دىـن  عنـه  رضـي هللا  ئەبـۇ ھۇرەيـرە 
ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  كىشـى  بىـر  قىلىنىدۇكـى، 
رەسـۇلۇلالھ،  »ئـى  كېلىـپ:  يېنىغـا  نىـڭ 
كاتتـا؟«  ئـەڭ  ئەجـرى  سـەدىقىنىڭ  قانـداق 
دەپ سـورىغانىدى، رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص: »تېنىڭ 
سـاغالم، مال-دۇنياغـا ھېرىـس بولۇۋاتقان ۋە 
كەمبەغەللىكتىن ئەنسـىرەپ باي بولۇشـنى 
قىلغـان  ھالىتىڭـدە  قىلىۋاتقـان  ئـارزۇ 
بولغـان  كاتتـا  ئـەڭ  ئەجـرى  ـــــ  سـەدىقە 
سـەدىقىدۇر شـۇڭا سـەن سـەدىقە قىلىشـنى 
كېچىكتۈرمىگىـن. جان ھەلقۇمغا يەتكەندە 
پاالنىغـا مۇنچىلىـك، پۇسـتانىغا مۇنچىلىـك 
)دېگىنىڭنىـڭ ھېچ پايدىسـى يوق( چۈنكى 
بـۇ ۋاقىتتـا ئـۇ مال ئاللىبـۇرۇن باشـقا بىرىگە 
دەپ  بولىـدۇ«  بولغـان  بولـۇپ  مەنسـۇپ 
جـاۋاب بـەردى )بىرلىككـە كېلىنگـەن ھەدىس(.

ھەدىستىن چىقىدىغان پايدىالر
كېلىشـتىن  ئۆلـۈم  ئىنسـان  بىرىنچـى، 
بۇرۇن سـەدىقىگە ئالدىرىشىنىڭ الزىملىقى. 
قىلغـان  كەلگەنـدە  ئەجـەل  چۈنكـى، 
سـەدىقىنىڭ پەزىلىتـى تېنـى سـاق ۋە مـال-

دۇنياغـا ھېرىس ۋاقىتتا قىلغان سـەدىقىنىڭ 
پەزىلىتىگـە قارىغانـدا ئىنتايىـن ئـاز بولىـدۇ. 
ئىنسـان تېنـى سـاغالم ۋاقىتتـا مال-دۇنياغـا 
ھېرىـس بولىـدۇ چۈنكـى ئـۇ يەنـە ياشاشـنى 

ئارزۇ قىلىدۇ ۋە كەمبەغەللىكتىن ئەنسىرەيدۇ 
شـۇڭا مال-دۇنيـا ئۇنىڭ نەزىرىدە كاتتا نەرسـە 
ھېسـابلىنىدۇ ئەمما كېسـەل بولغاندا بولسـا 
دۇنيـا ئۇنىـڭ نەزىرىـدە ھېچنەرسـىگە تـەڭ 
كەلمەيدىغان ئەرزىمەس نەرسـە ھېسابلىنىدۇ، 
بـۇ ۋاقىتتـا ئىنسـانغا مال-مۈلكىدىـن سـەدىقە 

قىلىـش يەڭگىـل تۇيۇلىدۇ.  
پەيتىـدە  ئۆلـۈم  ئىنسـان  ئىككىنچـى، 
سۆزلىسـە، ھۇشـىدىن كەتمىسـىال سـۆزى 
نېمـە  ئەممـا  بولىدىغانلىقـى  ئېتىۋارلىـق 
دەۋاتقانلىقىنـى ھېس قىاللمايدىغان دەرىجىدە 
ھوشـىدىن كەتكـەن بولسـا ئۇنىڭ سـۆزىنىڭ 

ئىكەنلىكـى. ئېتىۋارسـىز 
روھ(نىـڭ  )يەنـى  جـان  ئۈچىنچـى، 
بەدەننىڭ ئاسـتى تەرىپىدىن چىقىپ ئۈسـتى 
تەرىپىگـە ئۆرلـەپ، شـۇ ئۈسـتى تەرىپىدىـن 
قەبزى قىلىنىدىغانلىقى. شـۇڭا، رەسۇلۇلالھ 
ملسو هيلع هللا ىلص »جان ھەلقۇمغا يەتكەندە« دەپ ھەدىس 
ئـاۋۋال ئۆلىدىغـان  كەلتۈرگـەن. ئىنسـاننىڭ 
يېـرى بەدىنىنىـڭ ئاسـتى تەرىپىـدۇر. ئاندىـن 
ئۆرلـەپ،  تەرىپىگـە  بەدەننىـڭ ھەلقـۇم  روھ 
ئاخىرىدا ئۆلۈم پەرىشتىسـى روھنى بەدەندىن 
تارتىـپ چىقىرىـدۇ. هللا تىـن ھەممىمىزنىـڭ 
بىلـەن  سـائادەت  ۋە  ياخشـىلىق  ئەمىلىنـى 

ئاخىرالشـتۇرۇپ بېرىشـىنى سـورايمىز.
تۆتىنچـى، ھىجـرەت، جىھـاد ۋە ئۇندىـن 
باشـقا پەرزلەرنـى تـەرك ئەتكـەن ۋە گۇنـاھ-
مەئسـىيەتنى تەرك ئېتىشـكە سەل قاراۋاتقان 
كىشـىلەر ئۆلۈم كېلىشـتىن بۇرۇن شـۇنداقال 
سـاق  بـۇرۇن  قېلىشـتىن  بولـۇپ  كېسـەل 
تەۋبـە  قـا  هللا  بىلىـپ،  غەنىيمـەت  ۋاقتىنـى 

الزىملىقـى.  ئالدىراشـنىڭ  قىلىشـقا 

ھەدىس ئۈنچىلىرى

)بېشى 2- بەتتە(

)ئاخىرى 3- بەتتە(


