
ئىسالم ئاۋازى ئىسالم ئاۋازى

)بېشى ئالدىنقى ساند(  
ئۇالر يەنە شۇنىڭغا ئىمان كەلتۈرىدۇكى، 
ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ ئۈممىتى قىيامەت  مۇھەممەد 
بىرىنچى  ئىچىدە  ئۈممەتلەر  پۈتۈن  كۈنىدە 
جەننەتكە  ئېلىنىدىغان،  ھېساب  بولۇپ 
بىرىنچى بولۇپ كىرىدىغان ئۈممەت بولۇپ، 
ئىككى  ئۈچتىن  ئەھلىنىڭ  جەننەت  ئۇالر 
قىسمىنى ئىگىلەيدۇ. ئۇالردىن يەتمىش مىڭ 
كىشى سوئال-سوراقسىز جەننەتكە كىرىدۇ.
ئۇالر قىيامەتنىڭ ئەرەسات مەيدانىدىكى 
ھەۋزى  نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  مۇھەممەد  پەيغەمبىرىمىز 
كۆل  بۇ  كەلتۈرىدۇ.  ئىمان  كۆلىگە  كەۋسەر 
تۇنجى  كېيىنكى  تىرىلگەندىن  مەخلۇقاتالر 
ئىنتىلىپ ماڭىدىغان جاي بولۇپ، ئۇنىڭ سۈيى 
سۈتتىنمۇ ئاپئاق، ھەسەلدىنمۇ شېرىن بولۇپ، 
خۇشپۇراقتۇر.  ئەنبەردىنمۇ  ۋە  ئىپار  پۇرىقى 

ئۇ  خۇددى سەھىھ ھەدىسلەردە كەلگەندەك، 
ئاسماندىكى  سانى  قاچىلىرىنىڭ  كۆلنىڭ 
ئۇزۇنلۇقى  ئۇنىڭ  يۇلتۇزالرنىڭ سانىدەكتۇر، 
بىر ئايلىق مۇساپە، كەڭلىكى ھەم بىر ئايلىق 
مۇساپىدۇر، ئۇنىڭدىن ئىچكەن كىشى ئەبەدىي 
ئۇسسىمايدۇ. رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ ئۈممىتىدىن 
بىر تۈركۈم كىشىلەر رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص دىن كېيىن 
دىندا ئۆزگىرىش پەيدا قىلغانلىقى ئۈچۈن بۇ 
كۆلگە يېقىن كەلتۈرۈلمەستىن ھەيدىۋېتىلىدۇ 
چۈنكى پەيغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلص مۇنداق دېگەن: »ھەۋزى 
مۇساپە  ئايلىق  بىر  چوڭلۇقى  كەۋسەرنىڭ 
بولۇپ، سۈيى سۈتتىن ئاق، پۇرىقى ئىپاردىن 
خۇشپۇراق ۋە ئۇنىڭ قاچىلىرى ئاسماندىكى 
يۇلتۇزالرغا ئوخشاشتۇر. ئۇنىڭدىن ئىچكەن 
كىشى مەڭگۈ ئۇسسىمايدۇ« )بۇخارى توپلىغان(.

زىققا كېسىلىنىڭ شىپالىق رېتسىپلىرى
سەزگۈر  خىل  بىر  كېسىلى  زىققا 
كېسەللىك بولۇپ، بۇ ئاساسلىقى كانايچىدە 
تۇرغان  بولۇپ  مەۋجۇت  مەزگىل  ئۇزۇن 
ۋە  كۈز  ياللۇغ.  خاراكتېردىكى  ئاالھىدە 
كۆپ  ئەڭ  كېسىلى  زىققا  پەسـلى  قىش 
قوزغىلىدىغان پەسـىل. زىققا كېسىلىگە 
گىرىپتار بولغان %80 دىـن %90 گىچـە 
بۇرۇن  سېزىمچان  زىيادە  كىشىلەردە  بولغان 
سېزىمچان  بولىدۇ. زىيادە  بار  ياللۇغى 
كەلتۈرۈپ  زىققىنى  ئادەتتە  ياللۇغى  بۇرۇن 
زۇكام  دائىم  سەۋەبلىك  چىقىرىدۇ، شۇ 
زىيادە  ئەسلىدىال  كۆرۈلىدۇ.  ئەھۋالى  بولۇش 
سېزىمچان بۇرۇن ياللۇغى بار كىشىلەر 
كېرەك، بۇنى  قىلىشى  ئېھتىيات  تېخىمۇ 
كېسىلىنى  زىققا  داۋالىمىغاندا  ياخشى 
كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، كېسەللىك ئەھۋالىنى 

ئېغىرالشتۇرۇۋېتىدۇ. تېخىمۇ 
1( ئەگەر زىققا ياكى زىيادە سېزىمچانلىق 
بىمارى بولسـىڭىز تاماقتىن بۇرۇن كۆپرەك سـۇ 
ئىچىـپ بېرىشـىڭىز ۋە ئاشـتۇزى ئىسـتېمال 
بولغـان  بىلـەن  سـۇ  كۆپەيتىـپ  قىلىشـنى 
تەڭپۇڭلۇقنى ساقلىشىڭىز كېرەك بىراق بىرال 
قېتىمـدا سـۇنى بەك كـۆپ ئىچىۋەتمەسـلىك، 
ھەرگىزمـۇ ئـۇزۇن مەزگىللىك كېسـەللىكنى 
ئۈزۈل-كېسـىل  كۈندىـال  بىرقانچـە 
سـاقايتىۋېتىش خـام خىيالىـدا بولماسـلىق 
كېـرەك. كـۆپ سـۇ ئىچىـش ئادىتىنـى ئـۇزۇن 
مەزگىل داۋامالشـتۇرغاندىال، بەدىنىمىز ئاندىن 
يېتەرلىك سـۇغا ئېرىشـەلەيدۇ. سـۇ بىلەن تۇز 
 1.8L زىققىنىڭ ئەڭ ياخشـى دورىسـى. كۈنىگە
دىـن 2L غىچـە سـۇ ئىچىـپ بېرىـش كېرەك.

قېتىمـدا  ھـەر  تۇخۇمىنـى  توخۇنىـڭ   )2

قېتىـم  ئىككى-ئـۈچ  كۈنىگـە  تالدىـن  بىـر 
ئاچچىقسـۇدا قاينىتىپ پىشـۇرۇپ يېسە، زىققا 
َشـاء هللا(.  )إن  قىلىـدۇ  كېسـىلىگە مەنپەئـەت 
3( 15 گـرام ئـۆرۈك مېغىـزى ۋە 30 گـرام 
يـاڭاق مېغىزىنـى مۇۋاپىـق زەنجىۋىل سـۈيىدە 
ھەسـەلدىن  قاينىتىـپ،  ئېزىلگىچـە  مېغىـز 
مۇۋاپىـق قۇيـۇپ دۈملـەپ پىشـۇرۇپ يېسـە، 
شـىپا  ماغدۇرسـىزلىققا  كېسـىلىگە،  زىققـا 

بولىـدۇ )إن َشـاء هللا(.
4( 20 تـال چىـالن ۋە 500 گـرام يېڭـى 
كاۋىغـا قـارا شـېكەر ئارىالشـتۇرۇپ، سـۇدىن 
مۇۋاپىـق قۇيۇپ چىـالن ئېزىلگىچە قاينىتىپ 
ئىسـتېمال قىلسـا، كانايچە زىققا كېسىلىگە 

شـىپا بولىـدۇ )إن َشـاء هللا(.
ئۇششـاق  يۇغۇچنـى  ئاغىچـە  يۇمـران   )5
كېسـەل  ياكـى  ئىچسـە  قاينىتىـپ  توغـراپ 
پېلىكىنىـڭ  يۇغـۇچ  ئاغىچـە  قوزغالغانـدا 
سـۈيىنى كۈنـدە ئۈچ قېتىمدىن ئـۇدا يەتتە كۈن 
ئىچىـپ بەرسـە مەنپەئـەت قىلىدۇ )إن َشـاء هللا(.
ئـۆرۈك  گـرام   15 دۇفـۇ،  گـرام   120  )6
مېغىـزى ۋە 10 گـرام چاكاندىنـى قاينىتىـپ 
دورىنىڭ تىرپىسىنى سـۈزۈۋەتكەندىن كېيىن 
ئىككىگـە بۆلـۈپ، دۇفۇسـىنى يەپ سـۈيىنى 
ئىچىـپ بەرسـە، كانايچـە زىققـا كېسـىلىگە 

مەنپەئـەت قىلىـدۇ )إن َشـاء هللا(.
7( 30 گـرام ئاپتاپپـەرەس تاۋىقـى بىلـەن 
قاينىتىـپ،  سـۇدا  شـېكەرنى  قـۇم  گـرام   15
كۈنىگـە ئىككـى قېتىمدىـن ئىچىـپ بېرىـش 
داۋامالشتۇرسـا،  مـۇددەت  ئـۇزۇن  كېـرەك. 
كانايچـە زىققـا كېسـىلىگە ئوبـدان مەنپەئەت 

َشـاء هللا(. )إن  قىلىـدۇ 
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هللا تعاىل مۇنداق دەيدۇ: ﴿َي أَيُـَّها النَِّبُّ َحْسُبَك 
َحرِِّض  النَِّبُّ  أَيُـَّها  َي  اْلُمْؤِمِننَي ۞  ِمَن  اتَـّبـََعَك  َوَمِن   ُ اللَّ
اْلُمْؤِمِننَي َعَلى اْلِقَتاِل ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن 
يـَْغِلُبوا ِمائـَتـنَْيِ َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمَئٌة يـَْغِلُبوا أَْلًفا ِمَن الَِّذيَن 
ُ َعْنُكْم  َكَفُروا ِبَنَـُّهْم قـَْوٌم َل يـَْفَقُهوَن ۞ اْلََن َخفََّف اللَّ
َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعًفا فَِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمَئٌة َصاِبَرٌة يـَْغِلُبوا 
 ُ ِمائـَتـنَْيِ َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف يـَْغِلُبوا أَْلَفنْيِ بِِْذِن اللَِّ َواللَّ

َمَع الصَّاِبِريَن ۞﴾.
ئايەتنىڭ تەرجىمىسى 

»ئى پەيغەمبەر! )يالغۇز( هللا ساڭا ۋە ساڭا 
ئەگەشكەن مۇئمىنلەرگە كۇپايە قىلغۇچىدۇر 
]64[. ئى پەيغەمبەر! مۇئمىنلەرنى )مۇشرىكالر 
ئۇرۇش قىلىشقا رىغبەتلەندۈرگىن،  بىلەن( 
ئادەم  يىگىرمە  چىداملىق  سىلەردە  ئەگەر 
200 نى  بولسا، )دۈشمەندىن(  بولىدىغان 
يېڭەلەيدۇ؛ ئەگەر سىلەردە )چىداملىق( 100 
 1000 كاپىرالردىن  بولسا،  بولىدىغان  ئادەم 
نى يېڭەلەيدۇ؛ چۈنكى ئۇالر )جاھىل( قەۋم 
بولۇپ، )هللا نىڭ ھېكمىتىنى( چۈشەنمەيدۇ 
)يۈكۈڭالرنى(  سىلەرنىڭ  ئەمدى  هللا   .]65[
ئاجىزلىقىڭالرنى  سىلەرنىڭ  يېنىكلەتتى، 
بىلدى. ئەگەر سىلەردە چىداملىق 100 
)دۈشمەن(  200 بولسا،  بولىدىغان  ئادەم 
)چىداملىق(  سىلەردە  ئەگەر  يېڭەلەيدۇ؛  نى 
1000 ئادەم بولىدىغان بولسا، هللا نىڭ ئىزنى 
هللا  يېڭەلەيدۇ.  )دۈشمەن(نى   2000 بىلەن 
چىداملىقالر بىلەن بىللىدۇر ]66[« )سۈرە 

ئەنفال 64- ئايەتتىن 66- ئايەتكىچە(.
ئايەتنىڭ تەپسىرى

قۇتۇب  سەييىد  تەپسىرىدە  ئايەتنىڭ  بۇ 
ئايەتلەردە  رمحه هللا مۇنداق دەيدۇ: »يۇقىرىقى 
تۇرالمايدىغان  ــــ ھېچكىم قارشى  پىكىر 
كۆزدىن  كۈچنى  بىر  قايتۇرالمايدىغان  ۋە 
كۈچ  ئۇ  توختىتىلىدۇ،  ئۈچۈن  كەچۈرۈش 
هللا  غالىب  ۋە  كۈچلۈك  ھەممىدىن  بولسىمۇ 
نىڭ كۈچىدۇر. بۇ زور كۈچنىڭ ئالدىدا ئەنە 
شۇ ئاجىز، ئورۇق ۋە ئەرزىمەس كۈچلەر هللا نىڭ 
جامائەتلىرى( جىھادىي  )يەنى  كەتىبىلىرى 
گە قارشى مەيدانغا چىقماقتا. دەرۋەقە، پەرق 
ئاقىۋىتى كاپالەتكە  ــــ  ئىنتايىن زور. بۇ جەڭ 
ئىگە، ئاخىرى تونۇشلۇق ۋە نەتىجىسى ئېنىق 
بېكىتىلىپ بولغان جەڭ بولۇپ، بۇ مەنىلەر 
هللا تعاىل نىڭ مۇنۇ سۆزىدە گەۋدىلىنىدۇ: >ئى 
پەيغەمبەر! )يالغۇز( هللا ساڭا ۋە ساڭا ئەگەشكەن 

مۇئمىنلەرگە كۇپايە قىلغۇچىدۇر<...
دەل شۇ ۋاقىتتا، مۇئمىنلەرنى هللا يولىدىكى 
بۇ  كېلىدۇ.  بۇيرۇقى  قىزىقتۇرۇش  جەڭگە 
ۋاقىتتا ھەر بىر جان جەڭگە تەييارالنغان، 
بىر  ھەر  كۆرگەن،  تەييارلىق  يۈرەك  بىر  ھەر 
پەي چىڭىغان ۋە ھەر بىر تومۇر تېز سوقۇپ، 
ۋە  ئىشەنچ  خاتىرجەملىك،  قەلبلەرگە 
جەزمىيلىكلەر سىڭىپ كىرگەن ئىدى: >ئى 
پەيغەمبەر! مۇئمىنلەرنى )مۇشرىكالر بىلەن( 

ئۇرۇش قىلىشقا رىغبەتلەندۈرگىن<...
قىزىقتۇردى،  جەڭگە  ئۇالرنى  هللا 
هللا  ۋە  دۈشمىنى  ئۆزلىرىنىڭ  ئۇالر  ھالبۇكى، 
گەرچە  ئىدى.  يېتەرلىك  دۈشمىنىگە  نىڭ 
بۇالرنىڭ سانى ئاز ھەم ئەتراپىدىكى هللا نىڭ 
دۈشمەنلىرى ۋە ئۆزلىرىنىڭ دۈشمەنلىرى كۆپ 
كۇپايە  كاپىرالرغا  ئۇالر  تەقدىردىمۇ،  بولغان 

قىلىدۇ: >ئەگەر سىلەردە چىداملىق يىگىرمە 
ئادەم بولىدىغان بولسا، )دۈشمەندىن( 200 نى 
يېڭەلەيدۇ؛ ئەگەر سىلەردە )چىداملىق( 100 
ئادەم بولىدىغان بولسا، كاپىرالردىن 1000 نى 

يېڭەلەيدۇ<...
ئاجايىپ  پەرقنىڭ سەۋەبى  بۇ زور  ئەمما 
ھەيران قاالرلىق لېكىن ئىنتايىن سەمىمىي ۋە 
چوڭقۇر سەۋەبتۇر: >چۈنكى ئۇالر )جاھىل( 
قەۋم بولۇپ، فىقھىنى بىلمەيدۇ )يەنى هللا نىڭ 

ھېكمىتىنى چۈشەنمەيدۇ(<...
)يەنى  فىقھى  قارىغاندا  زاھىرىدىن 
نېمە  بىلەن  غەلىبە  چۈشىنىش(نىڭ 
ئاالقىسى بار؟ ئەلۋەتتە ھەقىقىي ۋە كۈچلۈك 
ئاالقىسى بار چۈنكى مۇئمىن گۇرۇھ ئۆزىنىڭ 
مەنھىجى  ئۆزىنىڭ  بىلىدىغانلىقى،  يولىنى 
ئۆزىنىڭ  ۋە  بارلىقى  فىقھىسىنىڭ  ھەققىدە 
ھەقىقىتىنى  غايىسىنىڭ  ھەم  مەۋجۇتلۇقى 
چۈشىنىدىغانلىقى بىلەن ئاالھىدە پەرقلىنىپ 
)يەنى  ئۇلۇھىيەت  گۇرۇھ  بۇ  تۇرىدۇ. 
)يەنى  ئۇبۇدىيەت  ۋە  چوقۇنۇلغۇچىلىق( 
فەقىھتۇر  ماھىيىتىگە  چوقۇنغۇچىلىق(نىڭ 

)چوڭقۇر چۈشەنگۈچىدۇر(.
يەككە  تەنھا،  ئۇلۇھىيەتنىڭ  گۇرۇھ  بۇ 
تۇتۇشنىڭ  ئۈستۈن  ئۆزىنى  ۋە  بولۇشى 
بولسا  ئۇبۇدىيەتنىڭ  زۆرۈرلۈكىنى؛ 
شېرىكسىز، يەككە هللا قىال خاس بولۇشىنىڭ 
بۇ  چۈشىنىدۇ.  چوڭقۇر  ئىكەنلىكىنى  پەرز 
يولىغا  نىڭ  هللا  ئۈممىتىنىڭ  ئىسالم  گۇرۇھ 
ئارقىلىق  ئىزنى  نىڭ  هللا  ھىدايەتلىنىپ، 
ئىنسانالرنى بەندىلەرگە چوقۇنۇشتىن يەككە 
هللا قا چوقۇنۇشقا ئېلىپ چىقىش ئۈچۈن ئالغا 
ئىكەنلىكىنى،  ئۈممەت  ئىلگىرىلىگەن 
يۈزىدە  يەر  ۋاكالىتەن  قا  هللا  ئۆزىنىڭ 
خەلىپىلىك )يەنى ئورۇنباسارلىق( ۋەزىپىسى 
ئۆتەيدىغانلىقىنى، يەر يۈزىدە ئۆزىنى ئۈستۈن 
تۇتۇپ ھاكاۋۇرلۇق قىلىش ۋە ئەيش-ئىشرەت 
نىڭ  هللا  بەلكى  ئەمەس  ئۈچۈن  قىلىش 
كەلىمىسىنى ئۈستۈن قىلىش، هللا يولىدا جىھاد 
ئاۋات قىلىش،  قىلىش، زېمىننى ھەق بىلەن 
ھۆكۈم  بىلەن  ئادىللىق  ئارىسىدا  كىشىلەر 
چىقىرىش ۋە كىشىلەر ئارىسىدا ئادىل بولۇش 
ئۈستىگە قۇرۇلغان هللا نىڭ مەملىكىتىنى بەرپا 
قىلىش ئۈچۈن تەمكىنلىك )يەنى ئۈستۈنلۈك(

ئىكەنلىكىنى  ئۈممەت  ئېرىشىدىغان  كە 
)يەنى  فىقھى  شۇ  ئەنە  چۈشىنىدۇ.  چوڭقۇر 
مۇسۇلمان  ھەممىسى  چۈشىنىش(الرنىڭ 
گۇرۇھنىڭ قەلبلىرىگە نۇر، ئىشەنچ، قۇۋۋەت 
ۋە جەزمىيلىك بېغىشالپ، بۇ گۇرۇھنى كۈچ 
خاتىرجەملىك  بولغان  ئاقىۋەتكە  ئارقىلىق 
بىلەن هللا يولىدا جىھاد قىلىشقا ئۈندەيدۇ. بۇ 
خاتىرجەملىك شۇ كۈچكە ھەسسىلەپ كۈچ 
دۈشمەنلىرى  گۇرۇھنىڭ  بۇ  ئەمما  قوشىدۇ 
نىڭ  )هللا  بولۇپ،  قەۋم  >)جاھىل(  بولسا: 
ئۇالرنىڭ  چۈشەنمەيدۇ<...  ھېكمىتىنى( 
ئۇالرنىڭ  قەلبلىرى پېچەتلەنگەندۇر، 
كۆڭۈللىرىنى قارا باسقاندۇر، كۈچلىرى 
بەرىبىر  كۆرۈنسىمۇ  ئۈستۈن  قانچە  ھەر 
ئاجىزدۇر ۋە چارچىغاندۇر چۈنكى بۇ كۈچلەر 
ئەڭ چوڭ مەنبەدىن چەتنىتىۋېتىلگەن ۋە 

ئۈزۈۋېتىلگەندۇر. 

تۆۋەندىكىچە:
6 دانە تانكا، 4 دانە ئەسكەر توشۇغۇچى 
دانـە   4 قورالـى،  كونكرىـس  دانـە   7  ،Bmp
بولغـان  ۋەيـران  ماشىنىسـى  ئەسـكىرىي 
كۈرەشـچى  دانـە  بىـر  تىپلىـق   L-39 ۋە 

چۈشـۈرۈلگەن. ئېتىـپ  ئايروپىـالن 
■ 1- ئاينىـڭ 26- كۈنـى ئافغانىسـتان 
بىـر  مۇجاھىدلىرىدىـن  ئىمارىتـى  ئىسـالم 
قەندەھـار  قېرىندىشـىمىز  پىدائىـي  نەپـەر 
مۇرتـەد  شـەھىرىدە  قەندەھـار  ۋىاليىتىنىـڭ 
ئورۇنغـا  توپالشـقان  سـاقچىلىرى  ئارمىيـە 
قارىتـا پىدائىيلىق ئەمەلىيىتى ئېلىپ بېرىپ، 
ئىچىگـە  ئـۆز  باشـلىقىنى  نەپـەر سـاقچى   3

ئۆلتۈرگـەن. سـاقچىنى  نەپـەر   18 ئالغـان 
■ 1- ئاينىـڭ 27- كۈنـى ئافغانىسـتان 
بىـر  مۇجاھىدلىرىدىـن  ئىمارىتـى  ئىسـالم 
نەپـەر پىدائىـي قېرىندىشـىمىز ئافغانىسـتان 
ئارمىيـە  مۇرتـەد  كابۇلـدا  پايتەختـى 
قارىتـا  ئورۇنغـا  توپالشـقان  سـاقچىلىرى 
پىدائىيلىـق ئەمەلىيتـى ئېلىـپ بارغـان، 
سـاقچى  ۋە  سـاقچى  نەپـەر   246 نەتىجىـدە 

يارىالنغـان. ۋە  ئۆلگـەن  مەسـئۇللىرى 
ھەيئەتـۇ  كۈنـى   -27 ئاينىـڭ   -1  ■
تەھرىـر شـام ئاالھىدە قىسـىم مۇجاھىدلىرى 
شـەرقىي  ۋىاليىتىنىـڭ  دەرئـا  سـۈرىيىنىڭ 
ئەسـەد  بەششـار  جايالشـقان  قىسـمىغا 
نۇقتىلىرىغـا  قانچـە  بىـر  ئارمىيىسـىنىڭ 
بارغـان،  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى  ئىنغىمـاس 
ئەسـكەرلەرنى  كۆپلىگـەن  نەتىجىـدە 
ئۆلتۈرگـەن ۋە يارىالندۇرغـان ھەمـدە قـورال-

يەردىـن  بـۇ  ئېلىـپ،  غەنىيمـەت  ياراغالرنـى 
چىققـان.  چېكىنىـپ  ساق-سـاالمەت 

ئەششـاباب  كۈنـى   -28 ئاينىـڭ   -1  ■
كېنىيىنىـڭ  مۇجاھىدلىـرى  تەشـكىالتى 
بىـر  ئارمىيىنىـڭ  مۇرتـەد  رايونىـدا  جارسـا 
پىسـتىرما  قارىتـا  ماشىنىسـىغا  ئەسـكىرىي 
نەپـەر   3 بېرىـپ  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى 

ئۆلتۈرگـەن.  ئەسـكەرنى 
خىتاينىـڭ  كۈنـى   -29 ئاينىـڭ   -1  ■
ناھىيىسـى  سـۈيياڭ  ئۆلكىسـىنىڭ  گۇاڭجـۇ 
جىنچاڭ يېزىسىدا خىتاي ھاۋا ئارمىيىسىنىڭ 
مەشـىق  بوشـلۇقىدا  ھـاۋا  ئايروپىالنـى  بىـر 
قىلىۋاتقاندا چۈشـۈپ كېتىـپ ۋەيران بولغان.

مالـى  كۈنـى   -30 ئاينىـڭ   -1  ■
مۇجاھىدلىرى مالىنىڭ مۇنكا يېزىسـىدىكى 
ئەسـكىرىي  ئارمىيىسـىنىڭ  مالـى 
ئەمەلىيىتـى  ھۇجـۇم  قارىتـا  تەلىمگاھىغـا 
ئەسـكەرلەرنى  نۇرغۇنلىغـان  بېرىـپ  ئېلىـپ 
ئۇنىڭدىـن  يارىالندۇرغـان.  ۋە  ئۆلتۈرگـەن 
ئـوق- ۋە  قورال-يـاراغ  نۇرغۇنلىغـان  باشـقا، 

يەردىـن  بـۇ  ئېلىـپ  غەنىيمـەت  دورىالرنـى 
چىققـان. چېكىنىـپ  ساق-سـاالمەت 

■ 2- ئاينىـڭ 1- كۈنـى بەششـار ئەسـەد 
ئەسـكەرلىرى دەمەشـىق ۋىاليىتىنىـڭ ئېرىـن 
هللا  ئۇرۇنغـان.  ئىلگىرىلەشـكە  شـەھىرىگە 
نىڭ ياردىمى، ئۇندىن قالسـا مۇجاھىدالرنىڭ 
سـابىت قەدەم تۇرۇشـى بىلـەن مۇجاھىدالر 8 
نەپـەر تاغـۇت ئەسـكىرىنى ئۆلتۈرگەن ۋە بىر 
دانـە تانـكا، بىـر دانـە شـاالكا ماشىنىسـىنى 
قوشـۇنلىرىنى  تاغـۇت  بـۇ  قىلىـپ،  ۋەيـران 

ئارقىغـا چېكىندۈرگـەن.
ئافغانىسـتان  كۈنـى   -1 ئاينىـڭ   -2  ■
مۇجاھىدلىـرى  ئىمارىتـى  ئىسـالم 
ۋىاليىتىنىـڭ  لەغمـەن  ئافغانىسـتاننىڭ 
ئارمىيـە  مۇرتـەد  مەركىزىـدە  ۋىاليـەت 
ئەسـكەرلىرىگە قارشـى ھۇجـۇم ئەمەلىيىتـى 
ئەسـكەرنى  نەپـەر   27 بېرىـپ،  ئېلىـپ 
ئۆلتۈرگـەن ۋە يارىالندۇرغـان ھەمـدە 6 دانـە 

قىلغـان. ۋەيـران  ماشـىنىنى  ئەسـكىرىي 

تۆۋەندىكـى تېپىشـماقالرنى قېنـى كىـم 
تېـز ۋە توغـرا تاپااليـدۇ؟

1. ئـۆزى مـاڭار ئىـزى يـوق، ماڭلىيىـدا 
كـۆزى يـوق. ئـۇ نېمـە؟

چـاي  تېگىـدە،  كۆيمەيـدۇ  ئـوت   .2
نېمـە؟ ئـۇ  ئىچىـدە.  قاينايـدۇ 

تېپىشـماقنى  شـېئىرىي  تۆۋەندىكـى   .3
تېپىـپ بېقىـڭ:

يۇلتۇزمىكىن دېمەڭالر، 
يىراق ئەمەس يۇلتۇزدەك.
يۇلتۇزالردەك نۇر چاچار، 
كېچە بوالر كۈندۈزدەك.

تېپىشـماقالرنىڭ  سـاندىكى  ئالدىنقـى 
جاۋابـى:

1. نان.
2. قەلەم.

3. ئەلگەك.

سەبىيلەر سەھىپىسى

ئەسكەرتىش
گېزىـت،  قېرىنداشـلىرىمىزنىڭ 
رادىئـو ۋە ژۇرناللىرىمىزنـى ماقالـە، شـېئىر، 
تەلىـم،  ئەسـكىرىي  تارىـخ،  سەرگۈزەشـتە، 
تېببىـي  ئاجايىباتـالر،  مەيدانىدىكـى  جـەڭ 
مەلۇماتـالر... قاتارلىـق ھەرخىـل ژانىردىكـى 
سـەمىمىي  تەمىنلىشـىنى  بىلـەن  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

■ 1- ئاينىـڭ 19- كۈنـى يەمـەن ئەلقائىـدە 
ۋىاليىتىنىـڭ  بەيـدا  يەمەننىـڭ  مۇجاھىدلىـرى 
سـۈمئە رايونىـدا مىنا ئەمەلىيىتـى ئېلىپ بېرىپ 
ۋۇسـى شـىئە ئەسـكەرلىرىدىن 6 نى ئۆلتۈرگەن.
ئافغانىسـتان  كۈنـى   -20 ئاينىـڭ   -1  ■
 5 مۇجاھىدلىرىدىـن  ئىمارىتـى  ئىسـالم 
ئافغانىسـتان  قېرىندىشـىمىز  پىدائىـي  نەپـەر 
پايتەختى كابۇلدىكى كونتو ناتىل ئىسىملىك 
مېھمانخانىغـا قارىتـا ھۇجـۇم ئەمەلىيىتى ئېلىپ 
سـائەت   14 قېرىنداشـلىرىمىز  بـۇ  بارغـان. 
ئېتىشـىش نەتىجىسىدە ئامېرىكا ئەسكەرلىرى، 
مۇرتـەد ئارمىيـە ئەسـكەرلىرى ۋە تاجاۋۇزچـى 
دۆلەتلەرنىـڭ ئۇچقۇچىلىرىدىن بولۇپ جەمئىي 

43 نەپـەر ئەسـكەرنى ئۆلتۈرگـەن.

ئافغانىسـتان  كۈنـى   -20 ئاينىـڭ   -1  ■
مۇجاھىدلىـرى  ئىمارىتـى  ئىسـالم 
ۋىاليىتىنىـڭ  قەندەھـار  ئافغانىسـتاننىڭ 
ئارمىيـە  مۇرتـەد  رايونىـدا  بەنچۇۋايـى 
ئەسـكەرلىرىگە قارشـى ھۇجـۇم ئەمەلىيىتـى 
ئەسـكەرنى  نەپـەر   17 بېرىـپ  ئېلىـپ 
تەكشـۈرۈش  بىخەتەرلىـك   2 ۋە  ئۆلتۈرگـەن 

قىلغـان. فەتىـھ  پونكىتىنـى 
ئەششـاباب  كۈنـى   -20 ئاينىـڭ   -1  ■
سـومالىنىڭ  مۇجاھىدلىـرى  تەشـكىالتى 
جىمامى شـەھىرىدە ئامېرىكا ئارمىيىسـىنىڭ 
ئەمەلىيىتىنـى  تاشـالش  ئەسـكەر  ھاۋادىـن 

قىلغـان. بىتچىـت 

نەپـەر  بىـر  كۈنـى   -22 ئاينىـڭ   -1  ■
مۇجاھىد قېرىندىشىمىز سۈرىيىنىڭ ئىدلىب 
ۋىاليىتىنىـڭ ئەبـۇ زوھـۇر ھەربىـي ئايرودرومى 
ئەتراپىدىكى بەششـار ئەسـەد ئەسـكەرلىرىگە 
قارشى پىدائىيلىق ئەمەلىيىتى ئېلىپ بارغان، 
ئەسـكەرلىرىدىن  ئەسـەد  بەششـار  نەتىجىـدە 
ئەسـكىرىي  دانـە   3 ۋە  ئۆلگـەن  نەپىـرى   30

ماشىنىسـى ۋەيـران بولغـان. 
ئەششـاباب  كۈنـى   -23 ئاينىـڭ   -1  ■
تەشـكىالتى مۇجاھىدلىرى سومالى پايتەختى 
مۇقدىشـۇدا مىنـا ئەمەلىيىتـى ئېلىـپ بېرىـپ 
ئىلبور شـەھىرىنىڭ سابىق شەھەر باشلىقىنى 

4 ئەسـكەر بىلـەن قوشـۇپ ئۆلتۈرگـەن.
مۇجاھىـدالر  كۈنـى   -24 ئاينىـڭ   -1  ■
قۇبەيـدە  ۋىاليىتىنىـڭ  ئىدلىـب  سـۈرىيىنىڭ 
ئەسـەد  بەششـار  ئەتراپىدىكـى  يېزىسـى 
ھۇجـۇم  تۇيۇقسـىز  قارشـى  ئەسـكەرلىرىگە 
ئەمەلىيىتى ئېلىپ بارغان، نەتىجىدە بەششـار 
ئەسـەد ئەسـكەرلىرىدىن 8 نـى ئۆلتـۈرۈپ، بىر 
دانـە  بىـر  بىلـەن  تانـكا  تىپلىـق   T-62 دانـە 

شـاالكا قورالىنـى ۋەيـران قىلغـان. 
بەششـار  ئىچىـدە  كـۈن   50 مۇشـۇ   ■
ۋە  ئىدلىـب  ھامـا،  ئارمىيىسـىنىڭ  ئەسـەد 
زىيانلىـرى  ئۇچرىغـان  ۋىاليەتلىرىـدە  ھەلـەب 

جىھاد چەشمىلىرى

ئىسالم ئاۋازى
43- سان

)قوش ھەپتىلىك گېزىت(

1- بەت  4- بەت 

)ئاخىرى 2- بەتتە(

بۇالقتىن تامچە

ئائىلىدىكى رېتسىپالر

ئەرەب تىلى ئۆگىنىمەن
سۆزلۈكلەر

َصَدَقٌة                                                                        سەدىقە
َخطٌّ                                                                             خەت 
َحْرٌف                                                                          ھەرپ
َلِذْيٌذ                                                                       مەززىلىك
َشْىٌء                                                                           نەرسە
َمرٌَّة                                                                        بىر قېتىم
ِب                                                                              بىلەن
ِل                                                                       گە، ئۈچۈن

ِك                                                                          دەك، تەك  
ِف                                                                       دا، دە، تا، تە                                   
َعْن                                            دىن، تىن، ھەققىدە، توغرىسىدا 
ِمْن                                                      دىن، تىن، جۈملىسىدىن

 
 جۈملىلەر

َل َنُْخُذ َصَدَقًة                                            بىز سەدىقە ئالمايمىز
ْيٌل ِجدًّا                                    ئۇنىڭ خېتى بەك چىرايلىق َخطُُّه جَِ
ِف اللَُّغِة اأُلويـُْغورِيَِّة ِاثـَْنان َوَثاَلثُوَن َحْرفًا            ئۇيغۇر تىلىدا 32 ھەرپ بار
أ                         بۇ تاماق بەك مەززىلىك بوپتۇ ِإنَّ َهَذا الطََّعاَم َلِذْيٌذ ِجدًّ
ُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديـٌْر                         ئالالھ ھەر نەرسىگە قادىردۇر اللَّ
رَأَيـُْتُه َمرًَّة ُأْخَرى                              مەن ئۇنى يەنە بىر قېتىم كۆردۈم
َكَتَب َوَلِدي ِبََذا اْلَقَلِم                       باالم بۇ قەلەم بىلەن خەت يازدى

َقْد ُكِتَب َهَذا اْلِكَتاُب ِلْلَْطَفاِل   بۇ كىتاب كىچىك بالىالر ئۈچۈن يېزىلغان 
َيِْضي اْلُعْمُر ِبلسُّْرَعِةَكالظِّاَلِل             ئۆمۈر سايىدەك تېز ئۆتۈپ كېتىدۇ
يـََناُم َأِب ِف اْلبـَْيِت                                        دادام ئۆيدە ئۇخالۋاتىدۇ
لَُتْسئـَُلنَّ َعْن النَِّعْيِم        سىلەر چوقۇم ھەر بىر نېئمەتتىن سورىلىسىلەر
ِجْئُت ِمْن تـُرِْكْسَتاِن الشَّْرِقيَِّة                        مەن تۈركىستاندىن كەلدىم

مانا بۇ نىسبەت، يەنى >بىر مۇئمىن ئون 
ـــ فەقىھ  كاپىرغا تەڭ كېلىش< دېگەن نىسبەتـ 
بولغان )يەنى چۈشىنىدىغان( مۇئمىن قەۋم بىلەن 
فەقىھ بولمىغان كاپىر قەۋم ئوتتۇرىسىدىكى 
ئەسلى  سېلىشتۇرمىسىدىكى  كۈچلەر 
نىسبەت، چىداملىق  بۇ  قائىدىدۇر. ھەتتا 
بىر  ھالىتىدە  زەئىپ  ئەڭ  مۇسۇلمانالرنىڭ 
مۇسۇلمان ئىككى كاپىرغا تەڭ كېلىش بىلەن 
بولدى: >هللا ئەمدى سىلەرنىڭ )يۈكۈڭالرنى( 
ئاجىزلىقىڭالرنى  سىلەرنىڭ  يېنىكلەتتى، 
 100 چىداملىق  سىلەردە  ئەگەر  بىلدى. 
)دۈشمەن(  200 بولسا،  بولىدىغان  ئادەم 
)چىداملىق(  سىلەردە  ئەگەر  يېڭەلەيدۇ؛  نى 
1000 ئادەم بولىدىغان بولسا، هللا نىڭ ئىزنى 
هللا  يېڭەلەيدۇ.  )دۈشمەن(نى   2000 بىلەن 

چىداملىقالر بىلەن بىللىدۇر<...
فىقھىشۇناس  ۋە  تەپسىرشۇناس  بەزى 
ئايەتلەر  بۇ  چۈشەندىكى،  شۇنداق  ئالىمالر 
>كۈچلۈك  بولغان  كەلتۈرگەنلەرگە  ئىمان 
ھالەتتە بىر مۇسۇلمان ئون كاپىردىن قاچمىسۇن 
ئىككى  مۇسۇلمان  بىر  ھالەتتە  ئاجىز  ۋە 
ئۆز  بۇيرۇقنى  كاپىردىن قاچمىسۇن< دېگەن 
كۆپلىگەن شاخچە  يەردە  بۇ  ئالىدۇ.  ئىچىگە 
ئىختىالپالرغا  بۇ  بىز  بولۇپ،  ئىختىالپالر 
كىرىشمەيمىز. بىزنىڭ نەزىرىمىزدە كۈچلۈك 
ــــ مۇئمىنلەر  كۆز قاراش شۇكى، بۇ ئايەتلەر 
نىڭ  هللا  كۈرەشتە  قارشى  دۈشمەنلىرىگە 
كۈچ-قۇۋۋىتىنى  ئۆزلىرىنىڭ  ئۆلچىمىدىكى 
باھاالپ ئېنىقالش توغرىسىدىكى ھەقىقەتنى 
ـــ مۇئمىنلەرگە  ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ كۈرەشـ 
ئىبارەتتۇر.  تونۇتۇشتىن  ھەقىقەتنى  بۇ  مانا 
ئارام  قەلبلىرى  ئۇالرنىڭ  قىلغاندا  مۇشۇنداق 
تۇرىدۇ.  مۇستەھكەم  قەدەملىرى  تاپىدۇ، 
ئاساسالنغاندا،  قاراشقا  كۆز  كۈچلۈكرەك 
ھۆكۈملەرگە  شەرئىي  نىسبەتلەر  يۇقىرىقى 

تەۋە ئەمەس« )»ف ظالل القرآن«دىن ئېلىندى(.
ئايەتتىن ئېلىنغان پايدىالر

كۇپايە  باشقا ھېچبىر  تىن  هللا  بىرىنچى، 
قىلغۇچى يوق بولۇپ، كىمكى »هللا تىن باشقا 
كۇپايە قىلىدىغانالر بار« دەپ دەۋا قىلسا، ئۇ 

مۇشرىك بولغان بولىدۇ.
ئىككىنچى، مۇئمىنلەرنى جىھادقا 
ۋە  زامان  ھەر  ئۇالرنى  ھەمدە  قىزىقتۇرۇش 
قىلىشنىڭ،  تەرغىپ  جىھادقا  ماكاندا  ھەر 
يەنى تەشۋىقاتقا سەل قارىماسلىقنىڭ ۋاجىب 

ئىكەنلىكى.
بىر  مۇسۇلماننىڭ  بىر  ئۈچىنچى، 
كاپىردىن ياكى ئىككى كاپىردىن قېچىشنىڭ 
دۇرۇس ئەمەسلىكى، ئەگەر ئىككىدىن يۇقىرى 
بولۇپ قالسا قېچىشنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكى.
تۆتىنچى، مۇجاھىدالرنى ئەقلىي، روھىي 
ۋە ھۈنەر-سانائەت جەھەتتە ساقافەتلەندۈرۈش 
)يەنى مەلۇمات سەۋىيىسىنى يۇقىرى 

كۆتۈرۈش(نىڭ ۋاجىب ئىكەنلىكى.
چىداملىق  مەيدانىدا  جەڭ  بەشىنچى، 
ئەگەر  ئىكەنلىكى.  ۋاجىب  بولۇشنىڭ 
ياكى  مىڭ   12 سانى  قوشۇننىڭ  مۇسۇلمان 
قوشۇنى  كاپىرنىڭ  بولسا  كۆپ  ئۇنىڭدىن 
تەقدىردىمۇ  بولغان  كۆپ  ھەسسە  نەچچە 
قېچىشنىڭ دۇرۇس ئەمەسلىكى لېكىن بۇنىڭ 
ئەمىر  بىر  قوشۇن  مۇسۇلمان  شۇ  ــــ  شەرتى 
ئاستىغا ئۇيۇشقان ۋە ئۆئارا بۆلۈنمىگەن بولۇشى 

ھەمدە شۇ زاماندا ئىشلىتىدىغان ھەربىي قورال-
ياراق يېتەرلىك بولغان بولۇشتۇر ئەمما قورال-
دۈشمەننىڭكى  سۈپىتى  ۋە  سانى  ياراقنىڭ 
ئەمەس،  شەرت  بولۇشى  ئوخشاش  بىلەن 
جەڭ قىلىشقا يېتەرلىك بولسىال بولىدۇ. 
بولۇش- يېتەرلىك  كۈچى  قورال  شۇنداقتىمۇ 
بولۇپ،  ئىشالردىن  ئىجتىھادىي  بولماسلىق 
ھەم  ئىشالردىن  ھەربىي  ۋە  ئەسكىرىي  بۇنى 
تەجرىبىلەردىن خەۋىرى بولغان ئىشەنچلىك 
ئەمىر قارار قىلىدۇ. ئەگەر مۇئمىن قوشۇن 12 
مىڭ بولۇپ لېكىن ئارىسى بۆلۈنگەن بولسا ۋە 
كاپىرالر مۇسۇلمانالردىن ئىككى ھەسسە كۆپ 
بولۇپ كەتسە كۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ نەزىرىدە 
بۇ چاغدا قېچىش دۇرۇستۇر. بەزى ئالىمالر: 
»ساننىڭ 12 مىڭ بولۇش-بولماسلىقى مۇھىم 
بولماستىن بەلكى كاپىرالرغا قارشى كۈچ ۋە 
ئىمكانىيەتنىڭ يېتەرلىك بولۇش-بولماسلىقى 

مۇھىمدۇر« دېگەن.
يېتەرلىك  ئىمكانىيەتنىڭ  ۋە  كۈچ 
بولۇش-بولماسلىقىنى بەلگىلەش ئىجتىھادىي 
ئىشالردىن بولۇپ، بۇنى قارار قىلىش ئەسكىرىي 
تەجرىبىلەردىن  ھەم  ئىشالردىن  ھەربىي  ۋە 
خەۋىرى بولغان ئىشەنچلىك ئەمىرگە خاستۇر. 
مۇشۇنداق ئەمىرلەرنىڭ پىكرىنى ئالماي تۇرۇپ 
ئەسكىرىي  ئىلىملەرنىڭ  ئەھلى  ھېچقانداق 
يوق  خەۋىرى  تەجرىبىلەردىن  ۋە  ئىشالردىن 

ھالەتتە قارار چىقىرىش ھەققى يوقتۇر. 
بەزى  بىلەن  ئالىمالر  كۆپچىلىك 
ئالىمالرنىڭ بۇنداق ئىختىالپ قىلىشىدىكى 
ئەھمەد  ۋە  تىرمىزى  داۋۇد،  ئەبۇ  ــــ  سەۋەب 
قوراللىق  كىشىلىك  مىڭ   12« توپلىغان 
مەغلۇپ  سەۋەبىدىن  ئازلىقى  مۇجاھىد 
سەھىھ- ھەدىسنىڭ  بۇ  دېگەن  بولمايدۇ« 
زەئىپلىكىدە ھەدىسشۇناسالرنىڭ ئىختىالپ 
مۇھەددىس  شەيخ  قىلغانلىقىدىندۇر. 
كىشىنى  ئۇ  )هللا  تەرىفى  ئابدۇلئەزىز 
ھەدىسنىڭ  بۇ  قۇتقازسۇن!(  ئەسىرلىكتىن 

زەئىپلىكىنى كۈچلۈك سانىغان. 
قېچىش  يۇقىرىقى  ئەسكەرتىش: 
تەلەپ  توغرىسىدىكى ھۆكۈملەر جىھادىي 
قىلىش  فەتىھ  يۇرتىنى  كاپىرالرنىڭ  )يەنى 
جىھاد(كە  كۇپايە  پەرز  قىلىنىدىغان  ئۈچۈن 
قارىتىلغان. ھازىرقى زاماندىكىدەك جىھادىي 
دەفئى )يەنى تاجاۋۇز قىلغۇچىدىن قوغدىنىش 
ئۈچۈن قىلىنىدىغان پەرز ئەين جىھاد(دە سان 
ۋە باشقا شەرتلەر ساقىت بولىدىغان بولۇپ، 
مۇھاسىرىدە قېلىش ياكى ئەسىرگە چۈشۈپ 
قېلىش ئېنىق بىلىنگەن بولسا ياكى كۈچلۈك 
گۇمان قىلىنغان بولسا ۋە ئەمىرگە قاچماستىن 
شەھىد بولغانغا قەدەر جەڭ قىلىش توغرىسىدا 
بەيئەت ياكى ئەھدە بەرمىگەن بولسا قېچىش 
يۈزىنىڭ  يەر  كېيىن  قاچقاندىن  دۇرۇستۇر. 
قايسى بىر يېرىدە بولسۇن جىھاد قىلىۋاتقان 
تائىپىگە  شۇ  ۋە  تۇرۇقلۇق  بار  تائىپە  بىر 
تائىپىگە  بۇ  تۇرۇقلۇق،  قادىر  قوشۇلۇشقا 
قوشۇلماستىن جىھاد يوق تىنچ شەھەرلەرگە 

بېرىپ ياشاش ھارامدۇر.
ئەمەس  چىدامسىز  نىڭ  هللا  ئالتىنچى، 
بەلكى چىداملىق بەندىلەرگە ياردەم بېرىش ۋە 
ئۇالرنى قولالش ھەمدە ئۇالرنىڭ ئىشلىرىنى 
بىللە  بىلەن  ئۇالر  ئارقىلىق  تۇرۇش  بىلىپ 

ئىكەنلىكى.    

دىنىي ئەھكامالر
ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى ھەققىدە چۈشەنچە 



ئىسالم ئاۋازى ئىسالم ئاۋازى

پەيغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلص يەنە مۇنداق دېگەن: »مەن 
سىلەردىن بۇرۇن ھەۋزى كەۋسەر بويىدا سىلەرنى 
ساقالپ تۇرىمەن، كىم مېنىڭ يېنىمدىن ئۆتسە 
كىشى  ئىچكەن  ئۇنى  ئىچىدۇ،  ئۇنىڭدىن 
يېنىمغا مەن  ئەبەدىي ئۇسسىمايدۇ. مېنىڭ 
نۇرغۇن  تونۇيدىغان  مېنىمۇ  ۋە  تونۇيدىغان 
بىلەن  مەن  كېيىن  ئاندىن  كېلىدۇ.  كىشىلەر 

قالىدۇ، مەن:  توسۇلۇپ  ئوتتۇرىسى  ئۇالرنىڭ 
ئارقىدىن  دەيمەن،  ئىدى<  تەۋە  ماڭا  >بۇالر 
ماڭا: >سەن ۋاپات بولغاندىن كېيىن ئۇالرنىڭ 
دىندا قانداق يېڭىلىقالر )بىدئەتلەر(نى پەيدا 
قىلغانلىقىنى بىلمەيسەن< دەپ جاۋاب 
بېرىلىدۇ. ئاندىن مەن: >مەن ۋاپات بولغاندىن 
كېيىن دىندا ئۆزگىرىش پەيدا قىلغان كىشىلەر 

يىراق تۇرسۇن< دەيمەن« )بۇخارى توپلىغان(.

پەيغەمبىرىمىز  ۋەلجامائە  سۈننە  ئەھلى 
مۇھەممەد ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ قىيامەت كۈنىدىكى 
شاپائەت قىلىش ھوقۇقىغا ۋە يۇقىرى ماقامىغا 

ئىمان كەلتۈرىدۇ:
نىڭ  هللا  مەھشەرگاھتىكىلەرگە  ئۇنىڭ 
شاپائەت  ئۈچۈن  ئېچىشى  سوت  تېزراق 
يۇقىرى  )يەنى  مەھمۇد  ماقامى  ــــ  قىلىشى 

ماقام( دېيىلىدۇ.

پەيغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلص جەننەت ئەھلىنىڭ جەننەتكە 
كىرىشلىرى ئۈچۈن شاپائەت قىلىدىغان بولۇپ، 

ئۇ، جەننەتكە بىرىنچى بولۇپ كىرىدۇ.
ئۇ تاغىسى ئەبۇ تالىپقا شاپائەت قىلىپ، 
بۇ  مانا  يەڭگىللىتىدۇ.  ئازابنى  ئۇنىڭدىن 
ــــ پەقەت رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص گىال  ئۈچ شاپائەت 

خاستۇر.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

ئۇسەيد ئىبنى ھۇزەير رضي هللا عنه غا تۇتقۇزدى. 
ئۈچىنچىسى، خەزرەج قەبىلىسىدىن بولغان 
ئەنسارىالر كەتىبىسى بولۇپ، ئۇنىڭ تۇغىنى 
ھۇباب ئىبنى مۇنزىر رضي هللا عنه غا تۇتقۇزدى. 
تاغ  كىشىنى  ئەللىك  قىسمىدىن  ئوقچىالر 
باغرىدىكى ئېگىزرەك جايغا ئورۇنالشتۇرۇپ، 
ئۇالرغا ئابدۇلالھ ئىبنى جۇبەير رضي هللا عنه 
رەسۇلۇلالھ  قىلدى.  مەسئۇلى  گۇرۇپپا  نى 
ملسو هيلع هللا ىلص ئابدۇلالھ ئىبنى جۇبەير رضي هللا عنه غا: 
مۇشرىكالرنى  ئاتلىق  ئېتىپ  ئوق  »سەن 
كەينى  بىزگە  ئۇالر  چېكىندۈرگىن،  بىزدىن 
بىز  قىاللمىسۇن،  ھۇجۇم  تەرىپىمىزدىن 
ئۆز  بواليلى  مەغلۇپ  ياكى  قىاليلى  غەلىبە 
سېنىڭ  بىز  تۇرغىن،  مۇستەھكەم  ئورنۇڭدا 
بولۇپ  ھاالك  سەۋەبلىك  بىخەستەلىكىڭ 
ئوقچىالرغا:  تاپىلىسا،  دەپ  يۈرمەيلى« 
»سىلەر ئارقا تەرىپىمىزنى ھىمايە قىلىڭالر، 
ئۆلتۈرۈلۈۋاتقانلىقىمىزنى  بىزنىڭ  سىلەر 
بەرمەڭالر.  ياردەم  بىزگە  كۆرسەڭالرمۇ 
ئالغىنىمىزنى  غەنىيمەت  بىزنىڭ  ئەگەر 
كۆرسەڭالرمۇ بىزگە شېرىكلەشمەڭالر« دەپ 
مۇجاھىدالرنى  قالغان  جېكىلىدى.  قاتتىق 
ۋە  قانات  سول  قانات،  ئوڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ 
باشتىن ئىبارەت ئۈچ قىسىمغا ئايرىدى. ئوڭ 
نى،  عنه  هللا  رضي  ئەمر  ئىبنى  مۇنزىر  قاناتقا 
سول قاناتقا زۇبەير ئىبنى ئەۋۋام رضي هللا عنه 
نى مەسئۇل قىلىپ زۇبەير ئىبنى ئەۋۋام رضي 
هللا عنه نى خالىد ئىبنى ۋەلىد باشچىلىقىدىكى 
ۋەزىپىسىگە  توسۇش  مۇشرىكالرنى  ئاتلىق 
بولسا  قىسمىغا  باش  تەيىنلىدى. 
ۋە  باتۇرلۇق  ئىچىدە  مۇسۇلمانالرنىڭ 
قەھرىمانلىقتا داڭقى چىققان قۇۋۋەتۇ نۇخبە 
)يەنى ئاالھىدە قىسىم( ۋە ئىنغىماسچىالرنى 
قوشۇننى  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ  ئورۇنالشتۇردى. 
سۆزلەپ  نۇتۇق  ئۇالرغا  تىزىپ،  سەپكە 
تاپىلىدى. ئۇالرنى  ۋەسىيەت ۋە بۇيرۇقالرنى 
سەۋر  ئۇالر  ئەگەر  قىزىقتۇردى.  ئۇرۇشقا 
قىلسا غەلىبە قىلىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلدى. 
ئەبۇ سۇفيان قۇرەيشنى ۋە باشقا ئەرەبلەرنى 
ۋادىنىڭ  تەرەپتىكى  ئۇھۇد  كېلىپ  باشالپ 
تۈزلەڭلىكتە  قوشۇننى  چۈشۈپ  ئىچىگە 
سەپكە تىزدى ۋە ئۇرۇشقا تەييارلىق كۆردى.

يۇقىرىقىالردىن ئېلىنىدىغان پايدىالر
بىرىنچى، جەڭگە كېتەرلىك ئەسكەرنىڭ 
ئىشالرنىڭ  ئىجتىھادىي  بېكىتىش  سانىنى 
شۇ  پەقەت  بۇنىڭغا  بولۇپ،  جۈملىسىدىن 
ئەمەلىي مەيدانغا ئىشتىراك قىلغان قوماندان 

قارار چىقىرىدۇ. 
جەڭ  بىلەن  كاپىرالر  ئىككىنچى، 
ئۈچۈن  بولۇشى  ۋاجىب  قىلىشنىڭ 
مۇسۇلمانالرنىڭ جەڭ تەييارلىقى ۋە قورال-
ياراقلىرى كاپىرالرنىڭكى بىلەن تەپمۇ-تەڭ 
كاپىرالرغا  پەقەت  ئەمەس،  شەرت  بولۇشى 
كۈچ- قىلغۇدەك  كۇپايە  تۇرۇشقا  قارشى 

قىلىنىدۇ.  شەرت  بولۇشى  قۇۋۋەتنىڭ 
بولغان- قىلغۇدەك  كۇپايە  كۈچ-قۇۋۋەتنىڭ 
بولمىغانلىقىنى دەڭسەش بولسا ئىشەنچلىك، 
رېئال  ۋە  ئىشلىرىدىن  جەڭ  تەجرىبىلىك، 
ئەسكىرىي  بولغان  خەۋەردار  ئەھۋالالردىن 

قومانداننىڭ قارار چىقىرىشىغا خاستۇر.
تۇغ-ئەلەملەرنى  ئۈچىنچى، جەڭدە 
ئاسان  يىغىش  قوشۇننى  بولسا  ئىشلىتىش 
ئىش  قويۇلغان  يولغا  ئۈچۈن  بولسۇن 
بولۇپ، ۋاجىب ئەمەستۇر. بۇ تۇغ-ئەلەملەر 
تاغۇتالر  ئوخشاش،  زاماندىكىگە  يېقىنقى 
بۆلۈش  زېمىنلىرىنى  مۇسۇلمانالرنىڭ 
سىمۋول  يۇرتقا  بىر  مەخسۇس  مەقسىتىدە 
قىلىنغان بايراق بولماستىن بەلكى رەسۇلۇلالھ 
ملسو هيلع هللا ىلص بۇ تۇغ-ئەلەم ۋە بايراقالرنى جەڭ پەيتىدە 
بىلەن  تەرەپ  مۇسۇلمان  مۇجاھىدالر 
ئېتەلمەي  پەرق  ئارىسىنى  تەرەپنىڭ  كاپىر 
قالماسلىقى ئۈچۈن قوماندانالرغا تۇتقۇزاتتى 
شۇنداقال بايراقنىڭ رەڭگى ۋە شەكىللىرىنى 
ۋە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ  تۇراتتى.  ئۆزگەرتىپ 
بايرىقى  دۆلەت  ۋاقىتالردا  ئۇ  ساھابىلەر 
دېگەندەك نەرسىلەرنى ئىشلەتكەن ئەمەس. 
دېمەك، بايراق ئىشلىتىش مۇباھ ئىشالرنىڭ 
قاتارىدىن بولۇپ، ھارامغا ۋاسىتە بولسا ھارام 
بولىدۇ، ۋاجىبقا ۋاسىتە بولسا ۋاجىب بولىدۇ. 
قارشى  مۇشرىكالرغا  تۆتىنچى، 
نورمال  چاقىرىش  ياردەمگە  مۇشرىكالرنى 
ھاجەت  لېكىن  ئەمەس  دۇرۇس  ئەھۋالدا 
مەنپەئەتلىك  جەڭگە  )يەنى  چاغدا  بولغان 
نەزىرىدە  ئالىمالرنىڭ  بەزى  چاغدا(  بولغان 
بولغان  زۆرۈر  ئىكەن،  ئۇنداق  دۇرۇستۇر. 
بىر  بۇنىڭ  ئەمما  دۇرۇستۇر  تېخىمۇ  چاغدا 
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2- بەت  3- بەت 

)بېشى 1- بەتتە( )بېشى 2- بەتتە(

لەڭگەر )Langar( – كارۋان باالسى 
)Carwan Balaci( – بوزۇيگۈمبەز – 

ۋاغجىر جىلغىسى
ئىككىنچى كۈنى ئىككى ئات ۋە ئىككى 
 40 گۇرۇپپىمىـز  قىلغـان  سـەپەر  ئېشـەكلىك 
كىلومېتىر شەرقتىكى بوزۇيگۈمبەزگە كەلدۇق. 
توسـاتتىنال  تـۈۋى  دەريـا  سـوزۇلغان  كەڭـرى 
چوڭقـۇر سـايلىققا ئايلىنىـپ قالغـان بولـۇپ، بـۇ 
بوزۇيگۈمبەزگىچـە  ئاساسـەن  سـايلىق  چوڭقـۇر 
يېقىنلىشـىپ قاالتتـى. ئۆتۈشـمىدىن ئۆتكەندىـن 
ۋە  يوللىرىـدا  تـاغ  ئەگرى-بۈگـرى  بىـز  كېيىـن 
ئۈچىنچـى  ماڭـدۇق.  قايتـا  ئېقىنـالردا  ئىتتىـك 
يېـرى  مۇقـەددەس  يەرلىكلەرنىـڭ  بىـز  كۈنـى 
ۋە  ئۆتتـۇق  لەڭگەردىـن  ئارقىلىـق  جىيالـەت 
ئولتۇراقالشـقان  ئائىلىسـى  ۋاخـى  قانچـە  بىـر 
چېدىرىمىزنـى  جايغـا  دېگـەن  مىرزامـۇرات 
باالسـىدىكى  كارۋان  كۈنـى  تۆتىنچـى  تىكتـۇق. 
تـاش مۇناردىـن ئۆتـۈپ بـۇ سـايلىقنىڭ ئاخىرقـى 
قىرغىقىنـى كـۆردۇق. كىشـىلەر بـۇ يەردىـن بىـر 
ئاسـما كـۆۋرۈك ئارقىلىـق ئۆتۈپ سـول قىرغاقنى 
ۋاخىالرنىـڭ  ئـۇالر  ماڭاتتـى.  تۆۋەنگـە  بويـالپ 
 Bai( يازلىـق چارۋىچىلىق رايونـى بولغان بايكارا
Kara( دېگـەن جايـدا جەنۇبقـا بۇرۇلـۇپ، دېڭىز 
يۈزىدىـن 4925 مېتىـر ئېگىزلىكتىكـى ئېرشـاد 
پاكىسـتاندىكى  ئۆتـۈپ  ئۆتۈشمىسـىدىن  ئوۋىـن 
گۇمـدى  بابـا  بولغـان  جـاي  مۇقـەددەس  بىـر 
بېرىشـاتتى.  يەرگـە  دېگـەن   )Baba Gumdy(
بىـر  يېقىـن  شـەرقىدىكى  كۆۋرۈكنىـڭ  ئاسـما 

ئۇچرىشـىدۇ،  ئۆزئـارا  دەريـا  ئىككـى  ئورۇنـدا 
ئېقىـپ  تەرەپتىـن  ئۆتۈشمىسـى  ۋاغجىـر  ئـۇالر 
چىققـان اليلىـق ئاساسـىي ئېقىـن بولغـان ۋاخـان 
دەرياسـى بىلـەن كىچىـك پامىر تەرەپتىـن ئېقىپ 
كەلگـەن سـۈزۈك كىچىـك پامىر دەرياسـىدۇر. بۇ 
دەرياالرنىـڭ قوشۇلمىسـى كەڭلىكـى بىـر قانچە 
دەريـادۇر.  تـاش  تېگـى  كېلىدىغـان  مېتىـر  يـۈز 
قىرغىقـى  ئـوڭ  بولغـان  قـۇرۇق  دەريانىـڭ  بىـز 
يـەر  بـۇ  كەلـدۇق.  بوزۇيگۈمبەزگـە  ئارقىلىـق 
بـۇ  بولـۇپ،  قەبرىسـتانلىقى  قىرغىزالرنىـڭ 
يـەردە قىرغىزالرنىـڭ چارۋىچىلىـق تۇرالغۇلىـرى 
اليدىـن  قەبـرە  يەنـى  گۈمبـەز،  باشـلىناتتى. 
ئاساسـقا  شـەكىللىك  چاسـا  تـۆت  ياسـالغان 
ئەگـرى مۇنارنـى ئورۇنالشـتۇرۇپ تەخمىنەن ئۈچ 
مېتىـر ئېگىزلىكتـە ياسـىالتتى. بۇ يـەردە ئوندىن 
ئارتـۇق قەبرىلەر بـار ئىدى بىراق ھېچكىم بوزۇي 
)بـۇرۇن ياشـاپ ئۆتكـەن بىـر ئادەمنىـڭ ئىسـمى(

نىـڭ قەبرىسـىنىڭ قايسـى قەبـرە ئىكەنلىكىنى 
سـوۋېت  ئەتراپتـا  يېقىـن  پەرقلەندۈرەلمەيتتـى. 
تاجاۋۇزچىلىـق  ئارمىيىسـىنىڭ  تاجاۋۇزچـى 
بـار  شـتابى  بـاش  بىـر  ئىشـلەتكەن  مەزگىلىـدە 
ئىرماش-چىرمـاش  ئەتراپىـدا  بۇنىـڭ  ئىـدى. 
سـىمالر ئۇچـراپ تۇراتتـى. شـىمال تەرەپكـە بىـر 
قانچـە كىلومېتىر سـوزۇلۇپ كەتكەن  ۋاخان تاغ 
جىلغىالرنىـڭ  تارماقلىرىدىكـى  تىزمىسـىنىڭ 
يازلىـق  تۈزلەڭلىكلىرىـدە  دەل-دەرەخسـىز 
ئورۇنالشـتۇرۇلغان  تۇرالغۇلىرىغـا  چارۋىچىلىـق 
ئاقبېلـۇس )Ak Belius( دېگـەن جاي بار ئىدى. 

بەشـىنچى كۈنـى بىـز ئاساسـىي ئېقىننىڭ 
ئـوڭ قىرغىقىنـى بويالپ ماڭـدۇق. لەڭگەرنىڭ 
تەرىپىـدە ئىنچىكـە سـۆگەتلەردىن،  غـەرب 
قېيىـن دەرىخىدىـن، ياۋا قىزىلگۈلدىن ۋە يىڭنە 
شـەكىللەنگەن  دەرەخلەردىـن  يوپۇرماقلىـق 
ئورنىغـا  بۇالرنىـڭ  ئىـدى.  يـوق  چاتقاللىقـالر 
ۋە   )Showaq( شـىۋاق  كىشـىلەر  يەرلىـك 
چىـڭ  يىلتىزلىـرى  ئاتىشـىدىغان  دەپ  ئـوت 
بىـر خىـل ئوت-چۆپلەرنـى قۇرۇتـۇپ يېقىلغـۇ 
ئورنىـدا ئىشـلىتەتتى. چـۈش ۋاقتىـدا بىر قانچە 
چېدىرسـىمان ئۆيلەرنى ۋە قىرغىزالرنى تۇنجى 
قېتىـم كـۆردۈم. چېدىرسـىمان ئۆيلـەر 50 تـال 
ياسـالغان  ياغىچىدىـن  سـۆگەت  ئەتراپىـدا 
بولۇپ، ئۆي ئىچىگە قوي يۇڭلىرى سېلىنغان. 
تـەۋە.  مۇسـۇلمانالرغا  سـۈننىي  قىرغىـزالر  بـۇ 
باشقۇرۇشـى  بولغـان  ئايالالرغـا  بۇالرنىـڭ 
ئەمـەس.  چىـڭ  ۋاخىـالردەك  ئىسـمائىلىي 
ئېچىۋېتىـدۇ،  يۈزلىرىنـى  ئايالـالر  قىرغىـز 
ئەرلـەر پۇتىغـا رېزىنكـە ياكى تېـرە ئۆتۈكلەرنى 
كېيىۋالىـدۇ. تۇنجى قاراشـتا سـىز قىرغىزالرنى 
ۋاخـى ياكـى باشـقا قـان سىستېمىسـىدىن دەپ 
قـان  تۈرك-مۇڭغـۇل  ئـۇالر  بىـراق  قالىسـىز 
سىستېمىسـىدىكى كىشـىلەردۇر. قىسـتۇرۇپ 
ئىسـكەندەر  ئۆزلىرىنـى  ۋاخىـالر  ئۆتسـەك، 
زۇلقەرنەيـن )Alexander the Great(نىـڭ 

دېيىشـىۋالىدۇ. ئەۋالدلىـرى 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

ئافغانىستان ۋاخان كارىدورىنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالى

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
ئۆزلىرىنىـڭ  ئـۇالر  سـەككىزىنچى، 
»مۇشـۇ  مۇسـتافانى  شـۈكرى  ئەمىـرى 
ئۈممەتنىـڭ كۈتۈۋاتقـان مەھدىسـى، هللا تعـاىل 
ئىسـالمنىڭ پۈتـۈن دىنـالر ئۈسـتىدىن غالىـپ 
ملسو هيلع هللا ىلص  مۇھەممـەد  ئىبـارەت  بولىدىغانلىقىدىـن 
ئارقىلىـق ئەمەلگـە ئاشـمىغان بۈيۈك ئىشـنى 
ئەمەلگـە  ئارقىلىـق  قولـى  ئەمىرنىـڭ  مۇشـۇ 

قىلىشـىدۇ.  دەۋا  ئاشـۇرىدۇ«دەپ 
يۇقىرىقىالرنـى  ئـۇالر  ئۈچـۈن  شـۇنىڭ 
دەۋا  شـۇنداق  يەنـە  تـۇرۇپ  قىلىـپ  ئاسـاس 
سـوۋېت  بىلـەن  ئامېرىـكا  قىلىدۇكـى، 
ئىتتىپاقـى ئوتتۇرىسـىدا جاھـان ئۇرۇشـى يـۈز 
بېرىـپ زېمىـن ۋەيـران قىلىنغانـدا ئاندىـن بـۇ 
جامائەتنىـڭ رولـى باشـلىنىدۇ. مۇشـۇ جـەڭ 
سـەۋەبلىك سـارۇخ، ئايروپىالنغـا ئوخشـىغان 
زامانىۋىـي قورالالرنىـڭ دەۋرى ئاخىرلىشـىپ 
ۋە  قىلىـچ  ئوخشـاش  ئۆتمۈشـتىكىگە 
قورالـالر  قەدىمىـي  ئىبـارەت  نەيزىلەردىـن 
بىلـەن يەكمۇ-يـەك جـەڭ قىلىدىغـان ئـۇرۇش 

دەۋرى قايتىپ كېلىدۇ.
جامائەتنىـڭ  بـۇ  توققۇزىنچـى، 
كاتتىلىـرى: »بىـز ئىلىمـدە )ئەبـۇ ھەنىفـە ۋە 
شـافىئىي قاتارلىقالرغـا ئوخشـاش( ئىماملىـق 
دەرىجىسـىگە  مۇجتەھىدلىـك  مۇتلـەق  ۋە 
يەتتـۇق ۋە بىزنىـڭ پۈتۈن ئۈممەتكە شـۇنداقال 
ئۈممەتنىـڭ سـەلەف ۋە خەلـەف ئۆلىمالىـرى 
بىرلىككە كەلگەن پەتىۋاسـىغا قارشـى پەتىۋا 
بېرىـش ھەققىمىـز بـار« دەپ دەۋا قىلىشـىدۇ.
پـاش  ھەقىقىتىنـى  ۋە  دەۋەت  بۇالرنىـڭ 
قىلىـپ بەرگـەن ئـەڭ مۇھىـم كىتاب »ذكـرييت 
مۇسـۇلمانالر  )مېنىـڭ  املسـلمني«  جاعـة  مـع 
تەكفىـر  ۋە  ھىجـرەت  )يەنـى  جامائىتـى 
دېگـەن  كەچمىشـلىرىم(  بىلـەن  جامائىتـى( 
كىتـاب بولـۇپ، بـۇ كىتابنـى شـۇ جامائەتكـە 
ئـەزا بولـۇپ مەلۇم مۇددەتتىـن كېيىن چىقىپ 
دېگـەن  ئەبۇلخەيـر  ئابدۇراھمـان  كەتكـەن 

يازغـان. كىشـى 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا( 

قەدىمكى ۋە ھازىرقى زاماندىكى خاۋارىجالر 

تارىخقا 
نەزەر

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
سەككىزىنچى، جەڭگە قاتناشماي قالغان 
قاتنىشالمىغانلىقىغا  جەڭگە  ساھابىلەرنىڭ 
جەڭگە  كېيىنكى  بۇندىن  ھەمدە  ئۆكۈنۈش 
شىجائىتى  ۋە  پەزىلەتلىرى  بەسلىشىشتەك 

بىزنىڭ ئۈلگە ئېلىشىمىزغا تېگىشلىكتۇر.
ساھابىلەرنىڭ  شۇرادا  توققۇزىنچى، 
دادىل  ئويلىغىنىنى  قورقماستىن  ئەمىردىن 
كۆڭلىدە  چۈنكى  قويىدىغانلىقى.  ئوتتۇرىغا 
ئوتتۇرىغا  پىكىرنى  قارىغان  دەپ  توغرا 

قويماسلىق خىيانەتتۇر.
ئەمىر  ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ  رەسۇلۇلالھ  ئونىنچى، 
ئۆزىنىڭ  بىلەن  سۈپىتى  بولۇش  قوماندان  ۋە 
پىكرىگە خىالپ )لېكىن شەرىئەتكە خىالپ 
قويغانالرنى  ئوتتۇرىغا  پىكىرلەرنى  ئەمەس( 

سەپتىن سىقىپ چىقارمايدىغانلىقى.
ئون بىرىنچى، ئەمىرگە ئىتائەت قىلىش، 
ئەسناسىدا  جەڭ  ۋە  تەييارلىقىدا  جەڭ 
تاالنتىنى  ۋە  كۈچ  پۈتۈن  بولۇش،  ئەستايىدىل 
ـــ جەڭدە  چىقىرىش، سەۋر قىلىش قاتارلىقالرـ 

غەلىبە قىلىشنىڭ ئاساسىي ئامىللىرىدىندۇر.
نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ  ئىككىنچى،  ئون 
مۇھاجىرالرنىال  ۋە  ئەنسار  پەقەت  جىھادقا 
چاقىرماستىن شۇ ئىسالمىي دۆلەتتىكى 
جىھادىي  چاقىرغانلىقى،  پۇقراالرنى  پۈتۈن 
مۇجاھىدالر  تەقۋا  خىلالنغان  )يەنى  نۇخبە 
بەلكى  قولالنماستىن  ئۇسلۇبىنى  جىھادى( 
جىھادى(  ئۈممەت  )يەنى  ئۇممە  جىھادىي 

ئۇسلۇبىنى قولالنغانلىقى.
نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ  ئۈچىنچى،  ئون 
قاتمۇقات دۇبۇلغا كىيگەنلىكىـ ـــ تەۋەككۇلغا 
ــــ  دېگەن  تەۋەككۈل  بەلكى  ئەمەستۇر  زىت 
هللا بۇيرۇغان سەۋەبلەرنى تاقەتنىڭ يېتىشىچە 
تولۇق تۇتۇپ، نەتىجىنى ۋە كۈچى يەتمىگەن 
دېگەنلىكتۇر  تاپشۇرۇش  قا  هللا  سەۋەبلەرنى 
ئەسكەر  بولغان  كېتەرلىك  جەڭگە  ئەمما 
قاتارلىق  الزىمەتلىكلىرى  جەڭ  ۋە  سانى 
قا  هللا  تۇتماستىن  سەۋەبلەرنى  بۇيرۇغان  هللا 
ئەمەس  تەۋەككۈل  بولسا  قىلىش  تەۋەككۈل 
بەلكى تەۋاكۇل )يەنى تەقدىرگە يۆلىنىۋېلىش، 

ھورۇنلۇق ۋە دەرۋىشلىك(دۇر.
ئون تۆتىنچى، قوماندان شۇرا )مەسلىھەت 
كېڭىشى(دا قارار چىقىرىپ بولغاندىن كېيىن، 
ئۇنى  بولمىسىال  خىالپ  شەرىئەتكە  قارار  بۇ 
چۈنكى  بولمايدىغانلىقى  ئۆزگەرتىشكە 
ۋە  تەۋرىنىشىگە  سەپنىڭ  قىلىش  بۇنداق 
قاتلىمىغا  رەھبەرلىك  تۆۋەندىكىلەرنىڭ 
ئىشەنچ قىاللماسلىقىغا سەۋەب بولۇپ قالىدۇ.
مۇجاھىدالرنى تەشكىللەش ۋە جەڭگە 

چىقىش
تاپقان  تەركىب  مۇجاھىدتىن  نەپەر  مىڭ 
ئىچىدە  ئۇالرنىڭ  ئاتالندى.  جەڭگە  قوشۇن 
پەقەت بىر نەپەر ئاتلىق بار ئىدى. رەسۇلۇلالھ 
»بىز  ۋە:  چىگدى  تۇغ-ئەلەملەرنى  ملسو هيلع هللا ىلص 
مۇشرىكالرغا قارشى مۇشرىكالرنى ياردەمگە 
جەڭدە  يەھۇدىيالردىن  دەپ  چاقىرمايمىز« 
ياردەم ئېلىشنى رەت قىلدى. ئاندىن قوشۇننى 
توشمىغانالرنى  يېشى  كەچۈرۈپ  كۆزدىن 
قايتۇرۇۋەتتى. كېچىچە مۇسۇلمانالرغا ھارىس 

كىشىلەرنى  قىلىدىغان  )مۇھاپىزەتچى(لىق 
تەيىنلىدى. 

ئارىلىقىدىكى  ئۇھۇدنىڭ  بىلەن  مەدىنە 
»بىز  ئۇبەي:  ئىبنى  ئابدۇلالھ  يولدا 
سېلىپ  جېنىمىزنى  ئۆزىمىزنىڭ  نېمىدەپ 
بەرگۈدەكمىز؟!« دەپ قوشۇننىڭ ئۈچتىن 
جىھادتىن  چىقىپ  ئېلىپ  قىسمىنى  بىر 
ئولتۇرۇۋالدى. رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص 700 كىشىلىك 
قوشۇن بىلەن قالدى. رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص يۈرۈپ-
گىرۋىكىگە  ۋادىنىڭ  تەرەپتىكى  تاغ  يۈرۈپ 
جايالشقان ئۇھۇد جىلغىسىغا چۈشۈپ ئۆزىنىڭ 
ۋە قوشۇننىڭ دۈمبىسىنى ئۇھۇد تەرەپكە قىلدى.
پەيغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلص قوشۇننى ئوقچىالر قىسمى 
ۋە ئۈچ كەتىبە )ئەترەت(دىن ئىبارەت ئىككى 
مۇھاجىرالر  بىرىنچىسى،  بۆلدى.  قىسىمغا 
مۇسئەب  تۇغىنى  ئۇنىڭ  بولۇپ،  كەتىبىسى 
تۇتقۇزدى.  غا  عنه  هللا  رضي  ئۇمەير  ئىبنى 
بولغان  قەبىلىسىدىن  ئەۋس  ئىككىنچىسى، 
ئەنسارىالر كەتىبىسى بولۇپ، ئۇنىڭ تۇغىنى 

يۇلتۇزالر چىمىراليدۇ

)ئاخىرى 3- بەتتە(

پايدىلىنىش 

بىلىملىرى
)چاتما ماتېرىيالالر(

هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  عنه  هللا  رضي  ُهَريـَْرَة  َأِب  َعْن 
اْلَنَُّة  َوُحِجَبِت  ِبلشََّهَواِت،  النَّاُر  »ُحِجَبِت  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص 

ِبْلَمَكاِره« )رواه البخاري ومسلم(.
ھەدىسنىڭ تەرجىمىسى

نەقىل  دىن  عنه  هللا  رضي  ھۇرەيرە  ئەبۇ 
قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص مۇنداق دېگەن: 
شەھۋەتلەر  ئەتراپى  ئوتىنىڭ  »جەھەننەم 
بىلەن  ئىشالر(  تارتىدىغان  كۆڭۈل  )يەنى 
كۆڭۈلگە  بولسا  جەننەت  پەردىلەنگەن، 
پەردىلەنگەن«  بىلەن  ئىشالر  ياقمايدىغان 

)بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان(.
ھەدىسنىڭ شەرھىسى 

ئويالنماستىن،  ــــ  دېگەندە  شەھۋەتلەر 
ۋە  دىنغا  قارىماستىن،  ئاقىۋىتىگە  ئىشنىڭ 
ئېسىل ئەخالقالرغا رىئايە قىلماستىن كۆڭۈل 
تارتىدىغان ئىشالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ. مەسىلەن، 
ئەۋرەت  تارتىدىغان  كۆپ  كۆڭۈل  بولسا  زىنا 
شەھۋەتتىن  ئىنسان  ئەگەر  شەھۋىتىدۇر. 
بۇ  سالىدىكەن،  يىرتىپ  پەردىنى  بۇ  ئىبارەت 
ــــ ئۇ كىشىنىڭ جەھەننەم ئوتىغا كىرىشىگە 
سەۋەب بولىدۇ. شۇنىڭدەك، ھاراق ئىچىشمۇ 
ئىشتۇر  ئىنتىلىدىغان  ۋە  تارتىدىغان  كۆڭۈل 
ئىشنى  بۇ  زات  تۈزگۈچى  شەرىئەت  شۇڭا 
جازاسى  ئۇرۇش  قامچا  ئۈچۈن  توسۇش 
بۇ پەردىنى يىرتىپ  بېكىتتى. ئەگەر ئىنسان 
ئۇ  ئىش  بۇ  ئىچسە،  ھاراق  يەنى  سالسا، 
كىشىنى جەھەننەم ئوتىغا ئېلىپ بارىدۇ. )هللا 

بىزگە بۇنداق ئىشتىن پاناھ بەرسۇن!( 
يەنە شۇنىڭدەك، پۇل-مالنىڭ مۇھەببىتىمۇ 
بولۇپ،  بىرى  شەھۋەتلىرىدىن  كۆڭۈلنىڭ 
ئىنسان مال توپالش مۇھەببىتى ياكى كۆڭلى 
قىزغىنلىقى  ئېرىشىش  مالغا  تارتىدىغان شۇ 
سەۋەبلىك ئوغرىلىق قىلىپ قالسا، ئۇ مۇشۇ 
ئوتىغا  جەھەننەم  تاشالپ  يىرتىپ  پەردىنى 

يېتىپ بارىدۇ. )هللا ساقلىسۇن!( 
يەنە بۇالرنىڭ جۈملىسىدىن، مال ساتقاندا 
ئالدامچىلىق  ئۈچۈن  ئېلىش  كۆپ  پايدىنى 
قىلىش كۆڭۈل تارتىدىغان ئىشالردىن بولۇپ، 
بىلەن  ئۆزى  ئارقىلىق  قىلىش  بۇنى  ئىنسان 
جەھەننەم ئوتى ئارىسىدىكى پەردىنى يىرتىپ 

تاشاليدۇ-دە، ئوتقا چۈشۈپ كېتىدۇ. 
ئۇزىتىش،  تىل  ئابرۇيىغا  باشقىالرنىڭ 
ئاالھىدە  ۋە  ئۈستۈن كۆرۈش  ئۇالردىن  ئۆزىنى 
ياخشى  ئىنسان  قاتارلىقالرمۇ  تۇتۇش 
ئىشالردىن  تارتىدىغان  كۆڭۈل  ۋە  كۆرىدىغان 

بولۇپ، كىشى بۇ ئىشنى قىلىش بىلەن ئۆزى 
بىلەن جەھەننەم ئارىسىدىكى پەردىنى يىرتىپ 
تاشالپ ئوتقا كىرىپ كېتىدۇ. )هللا ساقلىسۇن!(

كۆڭۈل  بۇ  بۇيرۇيدىغان،  توال  يامانلىققا 
خالىغۇچى شەھۋەتنىڭ دورىسى زادى نېمە؟ 
ـــ كۆڭۈلگە  بۇ سوئالغا ھەدىسنىڭ: »جەننەتـ 
پەردىلەنگەن«  بىلەن  ئىشالر  ياقمايدىغان 
دېگەن كېيىنكى بۆلىكى جاۋاب بەرگەن. بۇ 
ـــ جەننەت كۆڭۈل ئۆچ كۆرىدىغان  دېگەنلىكـ 
ئىشالر بىلەن ئورالغان دېگەنلىكتۇر چۈنكى 
ئىنسان  بۇيرۇغۇچى  توال  يامانلىققا  ــــ  باتىل 
ئىنسان  ــــ  بولسا، ھەق  يېقىشلىق  نەپسىگە 
ئەگەر  ئىشالردۇر.  ياقتۇرمايدىغان  نەپسى 
ئىنسان بۇ نەپسى ياقتۇرمايدىغان ئىشالردىن 
يامانلىققا  ئۆزىنىڭ  ۋە  كېتەلىسە  ھالقىپ 
كۆڭلىنى(  )يەنى  نەپسىنى  بۇيرۇغۇچى  توال 
تەرك  ھارامالرنى  ۋە  ئورۇنالشقا  پەرزلەرنى 
ئېتىشكە زورلىيالىسا، ئۇ شۇ چاغدا جەننەتكە 
بەش  ئىنسان  تۈپەيلى،  شۇ  دەل  يېتەلەيدۇ. 
ۋە سوغۇق  ئېغىر سانايدۇ، قىش  نامازنى  ۋاخ 
بولۇپمۇ  بولىدۇ.  شۇنداق  تېخىمۇ  كۈنلەردە 
ئىنسان ھېرىپ-چارچىغاندىن كېيىن قاتتىق 
ئۇيقۇ باسقان بولسا، شۇ چاغدا ناماز ئۇنىڭغا 
كۆرپىنى  يۇمشاق  ئىسسىق،  كېلىپ،  ئېغىر 
ساناپ  ئېغىر  قوپۇشنى  نامازغا  ئېتىپ  تەرك 
يىرتىپ  پەردىنى  شۇ  ئەنە  ئۇ  ئەگەر  قالىدۇ. 
ۋە  ياقمايدىغان  نەپسىگە  بۇ  مانا  تاشالپ، 
ئېغىر كېلىدىغان ئىشنى قىاللىسا جەننەتكە 

يېتەلەيدۇ. 
دەل شۇنىڭدەك، يامانلىققا دائىم بۇيرۇپ 
تۇرغۇچى نەپس ياكى كۆڭۈل كىشىنى زىناغا 
بولسا  زىنا  ۋەھالەنكى،  تۇرىدۇ.  ئۈندەپ 
ئىشتىھا  كۆڭۈل  بۇيرۇغۇچى  توال  يامانلىققا 
قىلىدىغان ۋە ياخشى كۆرۈدىغان شەھۋەتتۇر 
شەھۋەتتىن  بۇ  نەپسىنى  كىشى  ئۇ  لېكىن 
تۇرۇشقا  يىراق  شەھۋەتتىن  بۇ  ۋە  چەكلىسە 
ئۆچ  كىشىگە  شۇ  ــــ  بۇ  مانا  زورلىسا، 
ئىشتۇر،  كېلىدىغان  ئېغىر  ۋە  كۆرۈلىدىغان 
ئۇ كىشى بۇ ئۆچ كۆرۈلىدىغان ئىشنى قىلىش 
چۈنكى  يېتەلەيدۇ  جەننەتكە  ئارقىلىق 
ۋە  كۆرۈلىدىغان  ئۆچ  شۇنداق  ئەنە  جەننەت 
ئېغىر كېلىدىغان ئىشالر بىلەن ئورالغاندۇر. 

هللا  بولساق،  ئالىدىغان  مىسال  يەنە 
ئېغىر  نەپسىگە  جىھادمۇ  يولىدىكى 
دەيدۇ:  مۇنداق  تعاىل  هللا  ئىشتۇر.  كېلىدىغان 

ھالبۇكى،  قىلىندى،  پەرز  جىھاد  »سىلەرگە 
بىرەر  سىلەر  ياقتۇرمايسىلەر.  ئۇنى  سىلەر 
ئەمما  مۇمكىن  ياقتۇرماسلىقىڭالر  نەرسىنى 
بىرەر  سىلەر  پايدىلىقتۇر،  ئۈچۈن  سىلەر  ئۇ 
ئۇ  ئەمما  مۇمكىن  ياقتۇرۇشۇڭالر  نەرسىنى 
سىلەر ئۈچۈن زىيانلىقتۇر. )سىلەرگە نېمىنىڭ 
سىلەر  بىلىدۇ،  هللا  ئىكەنلىكىنى(  پايدىلىق 
بىلمەيسىلەر، )شۇنىڭ ئۈچۈن( هللا بۇيرۇغانغا 

ئالدىراڭالر« )سۈرە بەقەرە 216- ئايەت(. 
نەپسىگە  ئىبارەت  جىھادتىن  ئىنسان 
قىلىش  ئىبادەتنى  بۇ  كېلىدىغان  ئېغىر 
ئارقىلىق جەننەتنى ئوراپ تۇرىدىغان پەردىنى 

يىرتىپ تاشالپ، شۇ جەننەتكە يېتەلەيدۇ.
يامانلىقتىن  بۇيرۇپ  ياخشىلىققا  يەنە 
كېلىدىغان  ئېغىر  كۆڭۈلگە  توسۇشمۇ 
سەل  بۇنىڭغا  ئىنسان  بولۇپ،  ئىشالردىن 
»باشقىالر  ھەمدە:  ياقتۇرمايدۇ  ۋە  قارايدۇ 
ۋە  ئۆزۈمنىمۇ  نېمىدەپ  كارىم،  نېمە  بىلەن 
لېكىن  دەيدۇ  چارچاتقۇدەكمەن«  ئۇالرنىمۇ 
يامانلىقتىن  بۇيرۇپ  ياخشىلىققا  كىشى  ئۇ 
توسۇشتىن ئىبارەت نەپسىگە ئېغىر كېلىدىغان 
ئارقىلىق  قىلىش  ئىشنى  بۇ  ياقمايدىغان  ۋە 
بۇ پەردىنى يىرتىپ تاشالش بىلەن جەننەتكە 
نەرسىلەرنىڭ  بۇيرۇغان  هللا  شۇڭا  كىرەلەيدۇ 
ھەممىسى كۆڭۈل ۋە نەپسىلەرگە ياقمايدۇ لېكىن 
سەن جەننەتكە كىرىشىڭ ئۈچۈن كۆڭلۈڭنى 
شۇ ئىشالرنى قىلىشقا مەجبۇرلىشىڭ كېرەك. 
يەنە ھارام قىلىنغان ئىشالرمۇ كۆڭۈللەرگە ۋە 
نەپسىلەرگە ئېغىر كېلىدىغان ئىشتۇر. بولۇپمۇ 
بۇ ھارامغا ئىتتىرىگۈچى سەۋەب كۈچەيگەندە، 
تۇيۇلىدۇ.  ئېغىر  تېخىمۇ  يېنىش  ئىشالردىن  بۇ 
قىلىنغان  ھارام  بۇ  نەپسىڭنى  سەن  ئەگەر 
ئىشالرنى تەرك ئېتىشكە زورلىيالىساڭ، مانا 
ـــ سېنىڭ جەننەتكە كىرىشىڭنىڭ سەۋەبى  بۇـ 
بوالاليدۇ. مەسىلەن، كۇفرى يۇرتلىرىدا ياكى 
گۇناھ-مەئسىيەت ۋە بۇزۇقچىلىقالرنى قىلىش 
ياش  بويتاق  بىر  يۇرتالردا  بار  ئەركىنلىكى 
يىگىتنىڭ ئالدىدا گۈزەل، چىرايلىق ياش قىزالر 
بولغان بولسا، ئۇنداقتا، بۇ بويتاق يىگىتنىڭ 
زىنانى تەرك ئېتىشى ئۈچۈن ئېغىر مۇشەققەت 
بىر  شەك-شۈبھىسىز  چىكىدىغانلىقى 
ھەقىقەتتۇر چۈنكى ئۇ يىگىتكە زىنا قواليلىق 
بولغان ۋە ئۇنىڭ سەۋەبلىرىمۇ ئىنتايىن كۆپ 
بولغان. ئەگەر ئۇ بويتاق يىگىت شۇ زىنانى تەرك 
ئېتىشكە نەپسىنى ۋە كۆڭلىنى زورلىيالىسا، بۇ 
ــــ ئۇنىڭ جەننەتكە كىرىشىگە سەۋەب بولىدۇ 

شۇڭا رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص ئۆز ھەدىسىدە ئېسىل ۋە 
گۈزەل بىر ساھىبجامال تەرىپىدىن ئۆزى بىلەن 
قىيامەت  ئەرنى  چاقىرىلغان  بولۇشقا  بىللە 
كۈنى هللا نىڭ سايىسىدا سايىدايدىغان 7 تۈرلۈك 
كىشىنىڭ قاتارىغا تىزغان. بۇ يەردە ئايالنىڭ 
گۈزەللىكى ئۇ كىشىنىڭ نەپسىنى شۇ ئايالغا 
بولسا  كىشى  ئۇ  ئىتتىرىۋاتقان،  تەلپۈنۈشكە 
چۈنكى  دەۋاتقان  قورقىمەن«  تىن  هللا  »مەن 
بار،  شەھۋەت  كىشىدە  ئۇ  ۋە  ياش  كىشى  ئۇ 
زىنادىن  زىنانىڭ شارائىتلىرى ھەم مەۋجۇت، 
توسۇپ قالغۇچى مانىئالر )يەنى توسالغۇالر(
نىڭ ھەممىسى يوق بولۇپ، پەقەت بىر مانىئال 
ئۇلۇغ  بولسىمۇ  مانىئ  بۇ  قالغان،  قېلىپ 
ھەيۋەتلىك هللا تىن قورقۇشتۇر. شۇنىڭ بىلەن 
ئۇ كىشى »مەن هللا تىن قورقىمەن« دېگەن، شۇ 
سەۋەبتىن ئۇ كىشى هللا نىڭ سايىسىدىن باشقا 
تۈرلۈك   7 سايىدىتىلىدىغان  كۈندە  يوق  سايە 

كىشىنىڭ قاتارىغا كىرگەن. 
ــــ شەھۋەتلەر  مۇھىمى، جەھەننەم ئوتى 
بىلەن  ئىشالر(  ياقىدىغان  كۆڭۈلگە  )يەنى 
كۆڭۈلگە  بولسا  جەننەت  پەردىلەنگەن. 
كېلىدىغان  ئېغىر  نەپسىگە  ۋە  ياقمايدىغان 
ئىشالر بىلەن ئورالغان. شۇڭا ئى ئىنسان! 
سەن نەپسىڭ ياقتۇرمىسىمۇ هللا ياقتۇرىدىغان 
زورالپ،  نەپسىڭنى  ئىشقا  قانداق  ھەر 
نەپسىڭگە قارشى جىھاد قىلغىن. تەجرىبىلىك 
كىشىلەردىن شۇ بىلىنگەنكى، سەن نەپسىڭنى 
هللا نىڭ ئىتائىتىگە زورلىساڭ ۋە مەجبۇرلىساڭ، 
ۋە  قالىسەن  كۆرۈپ  ياخشى  ئىتائەتنى  شۇ 
ئۇنىڭغا كۆنۈپ قالىسەن-دە، بارا-بارا كۆڭلۈڭ 
ئىتائەتسىزلىككە ئۇنىمايدىغان بولۇپ قالىدۇ. 
مەسىلەن، بىز بەزىبىر كىشىلەرنىڭ جامائەت 
ئېغىر  ئۇالرغا  دەسلەپتە  ئوقۇش  ناماز  بىلەن 
كەلگەنلىكىنى لېكىن بىر مەزگىل ئۆتكەندىن 
ئوقۇشتىن  ناماز  بىلەن  جامائەت  كېيىن 
خۇرسەن بولىدىغان، جامائەتكە چىقماسلىققا 
قىلمايدىغان  ئىتائەت  سىزگە  بۇيرۇسىڭىز 
ھالەتكە ئۆتكەنلىكىنى كۆرىمىز. شۇڭا، ئى 
جىھاد  قارشى  نەپسىڭىزگە  قېرىندىشىم! 
قىلىش ئارقىلىق نەپسىڭىزنى هللا رازى بولىدىغان 
ئەمما نەپسىڭىز ياقتۇرمايدىغان ئىشقا بېسىپ 
كۆندۈرۈڭ. شۇنداق بولغاندا نەپسىڭىز سىزگە 
سىزگە  يۇمرانلىشىپ،  ھالدا  بويسۇنىدىغان 
جىھادقا  ۋە  ھىجرەت  تۇيۇلىدىغان  ئېغىر 
بولىدىغان  خۇرسەن  ئىبادەتلەردىن  ئوخشاش 
ۋە لەززەتلىنىدىغان ھالەتكە ئۆزگىرەلەيسىز.
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ياردەمگە سېلىشنى رەت قىلغان.  
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا( 


