
ئىسالم ئاۋازى ئىسالم ئاۋازى

ئىسلام  بلۇ  ئوخشاشلا  بولسلۇن،  ئارىسلىدا 
ئەقىلدە  بلۇ  بىللەن  قىلغلان  قوبلۇل  ئەقىدىسلىنى 
ئۈسلتىگە قۇرۇلغلان گەۋدىگلە قوشلۇلمىغان 
بلۇ گەۋدىنلى باشلقۇرىدىغان  شلۇنداقا 
رەھبەرلىككلە توللۇق ئىتائلەت قىلمىغلان...
)يەنلى  جەمئىيەتنىلڭ  بلۇ  بلۇالر  مانلا 
گەۋدىنىلڭ( ئەزالىرىغلا ئايلىنالمىدى. هللا ئەنە 
شۇ جەمئىيەت ئەزالىرى بەھرىمەن بولۇۋاتقان 
ئۆزئارا دوستلۇق ۋە ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىنى 
بلۇ ئەزاالرغلا بەرمىلدى چۈنكى بۇالر ئىسلامىي 
جەمئىيەتنىلڭ )يەنلى گەۋدىنىلڭ( ئەزالىلرى 
ئەملەس ئىدى شلۇڭا بۇالر ھەققىلدە تۆۋەندىكى 
ھۆكلۈم نازىلل بوللدى: »ئىملان ئېيتقلان ئەمملا 
بىللەن  قىلمىغانلار  ھىجلرەت  )مەدىنىگلە( 
سلىلەرنىڭ ئوتتلۇراڭاردا تاكلى ئلۇالر ھىجلرەت 
قىلغانغلا قلەدەر ئۆزئلارا ئىگلە بوللۇش )يەنلى 
ياردەملىشلىش، مىراسخور بولۇش( بولمايدۇ. 
ئەگلەر دىلن ئىشلىدا ئلۇالر سلىلەردىن يلاردەم 
بىللەن  دۈشلمىنى  ئۇالرنىلڭ  قىلسلا،  تەللەپ 
سلىلەرنىڭ ئلاراڭاردا كېلىشلىم بولمىسلىا، 
ئۇالرغلا يلاردەم بېرىشلىڭار كېلرەك«... مانلا 
بلۇ ھۆكلۈم للللل بلۇ دىننىلڭ خاراكتېرىگلە ھەم 
ئەمەلىيەتچلان  ۋە  ھەرىكەتچلان  دىننىلڭ  بلۇ 
بلۇ  ئەمملا  ھۆكۈملدۇر  ئۇيغلۇن  مەنھىجىگلە 
ئلەزاالر ئلۆز يۇرتلىرىدا دىنى تۈپەيلى ئىزىلگەن 
سلەۋەبتىن ئىسلام دىيارىدىكى مۇسۇلماناردىن 
ياردەم سورىغان بولسا، ئۇالرغا ياردەم بېرىش بۇ 
مۇسلۇلمان جەمئىيەت )گەۋدە(نىڭ ئۈسلتىگە 
ۋاجىبتلۇر لېكىلن بۇنىلڭ شلەرتى شلۇكى، بلۇ 
مۇسلۇلمان جەمئىيلەت بىللەن شلۇ ئەزگۈچلى 
قىلماسللىق  ئلۇرۇش  ئوتتۇرىسلىدا  كاپىلرالر 
چۈنكلى  كېلرەك  بولماسللىقى  كېلىشلىمى 
ياكلى  )يەنلى گلەۋدە  مۇسلۇلمان جەمئىيلەت 
دۆلەت(نىلڭ مەنپەئىتىگلە، ھەرىكەت پىانىغا 
سلەۋەبلىك  پىلان  ۋە  مەنپەئلەت  بلۇ  ھەملدە 
كېلىلپ چىقىدىغلان خەلقئارا مۇناسلىۋەت ۋە 
ئەھدىلەرگلە رىئايە قىلىش ئەسللى قائىدىدۇر...
يۇقىرىقلى ھەقىقەت للللل بىزگە بۇ دىننىڭ 
مەۋجلۇت بوللۇپ تۇرالىشلى ئۈچۈن بلۇ دىننىڭ 
ھەقىقىلي مەۋجۇتلۇقىنلى ئەكلس ئەتتلۈرۈپ 
بېرىدىغان بىر تەشلكىلىي گەۋدىنىڭ بولۇشىنىڭ 
نەقلەدەر پەرز ئىكەنلىكىنلى يورۇتۇپ بېرىدۇ... 
دەيلدۇ: »هللا  مۇنلداق  تعـاىل  هللا  ئارقىدىنلا 
سلىلەرنىڭ قىلىۋاتقلان ئىشلىڭارنى كلۆرۈپ 

تۇرغۇچىلدۇر«...
ئايەتتىن ئېلىنغان پايدىالر

بىرىنچى، مۇئمىنلەرنىڭ، رەببىنىڭ 
جەھەتتە  دەرىجە  ۋە  كامالەت  نەزىرىدىكى 

ئۆزئارا پەرقلىق بولىدىغانلىقى.
ئىككىنچلى، مۇئمىنلەرنىلڭ ئىچىلدە ئلەڭ 
كامىلل ئىملان كەلتۈرگەنللەر بولسلا ئىملان، 
ھىجلرەت، جىھلاد قاتارلىلق خىسللەتلەرنى 
بىرلەشلتۈرگەن ۋە بۇ خىسللەتلەرگە ئەڭ بالدۇر 
ئالدىرىغلان كىشلىلەر بولۇپ، بۇالر مۇھاجىرالر 
ئىملان،  بىرگلە  بىللەن  شلۇنىڭ  ئىكەنلىكلى؛ 
ۋە  )دىنغلا  بېرىلش،  ئلورۇن  )مۇھاجىرالرغلا( 
مۇھاجىرالرغلا( يلاردەم بېرىش ۋە جىھاد قىلىش 
قاتارلىلق خىسللەتلەرنى جەملىگلەن كىشلىلەر 

بوللۇپ، بلۇالر ئەنسلارىار ئىكەنلىكلى.
تۈرللۈك  ئىككلى  يۇقىرىقلى  ئۈچىنچلى، 
دەرىجىدىكلى  تۆۋەنلرەك  مۇئمىنلەردىلن 
مۇئمىنللەر بولسلا ھۇدەيبىيلە سۈلھىسلىدىن 
كېيىلن ئىملان، ھىجرەت ۋە جىھاد ئارىسلىنى 

ئىكەنلىكلى. بىرلەشلتۈرگەنلەر 
دەرىجىدىكلى  تلۆۋەن  ئلەڭ  تۆتىنچلى، 
مۇئمىنلەر بولسا ئىمان كەلتۈرۈپ ھىجرەتنى 
بۇالرنىلڭ  بوللۇپ،  ئەتكلەن كىشلىلەر  تلەرك 

ئىكەنلىكلى. خەتەرلىلك  ئىنتايىلن  ھاللى 
بەشلىنچى، قوللاش ۋە ياخشلى كلۆرۈش 
بېرىشلنىڭ  يلاردەم  مۇئمىنلەرگلە  ئارقىلىلق 
بىللەن  كاپىلرالر  ھەملدە  ئىكەنلىكلى  پلەرز 
ۋە  ياملان كلۆرۈش  دۈشمەنلىشلىش، ئۇالرنلى 
ئۇالرنى ياردەمسلىز تاشلاپ قويۇشلنىڭ پەرز 

ئىكەنلىكلى. 
ئالتىنچى، كاپىر ياكى مۇرتەد ھۆكۈمەت 
ھۆكلۈم سلۈرگەن يۇرتتىلن ئىسلام دۆلىتىگلە 
مۇسلۇلمان  قىلمىغلان  ھىجلرەت  ئۆزرىسلىز 
خلۇددى ھازىرقلى زاملان خاۋارىجلىرىنىڭ 
بەزىسلى ئېيتقاندەك كاپىر بولۇپ كەتمەسلتىن 
بولىدىغانلىقلى  مۇئمىلن  پاسلىق  بەلكلى 
چۈنكلى هللا بلۇ ئايەتتلە: »ئىمان ئېيتقلان ئەمما 
)مەدىنىگلە( ھىجلرەت قىلمىغانار...« دېيىش 
ئارقىلىق ھىجرەت قىلمىغان مۇسلۇلمانارنىڭ 
ئىملان كەلتۈرگەنلىكىنى يوققلا چىقارمىدى. 
ئەمەلىيەتتلە ھازىرقلى زاملان خاۋارىجلىرىنىلڭ 

سلەۋەبلىك  بلار  ئۆزرىسلى  شلەرئى  بەزىسلى 
ئەملەس  پاسلىق  قىالمىغلان  ھىجلرەت 
چىقىرىشلىدۇ.  كاپىرغلا  مۇسلۇلمانارنىمۇ 
يەتتىنچلى، ھۆكۈمىتلى يەرلىك ئەسللىي 
كاپىلر بولغلان مەككىگە ئوخشلاش دۆلەتلەر 
بىللەن ۋاقىتلىلق تىنچلىلق ئەھدىسلى تۈزۈش 
بولسلا »ھاجەت« )يەنلى زۆرۈرىيەتتىن تۆۋەن 
قىيىنچىلىق( تېپىلغان بولۇش ۋە بىر قىسلىم 
شلەرئىي شلەرتلەرگە رىئايلە قىلغلان بوللۇش 
شلەرتى ئاسلتىدا دۇرۇس بولىدىغانلىقى ئەمما 
ھۆكۈمىتلى يەرلىلك مۇرتلەد كاپىلر بولغلان ۋە 
بولغلان  كاپىلر  ئەسللىي  تاجاۋۇزچلى  ياكلى 
دۆللەت بىللەن ۋاقىتلىلق تىنچلىق ئەھدىسلى 
زۆرۈرىيلەت«  »ئاالھىلدە  بولسلا  تلۈزۈش 
شلەرئىي  قىسلىم  بىلر  ۋە  بوللۇش  تېپىلغلان 
شلەرتى  بوللۇش  قىلغلان  رىئايلە  شلەرتلەرگە 
هللا  چۈنكلى  ئىكەنلىكلى  دۇرۇس  ئاسلتىدا 
تعاىل: »ئۇالرنىڭ دۈشلمىنى بىلەن سلىلەرنىڭ 

ئلاراڭاردا كېلىشلىم بولمىسلىا...« دېلدى.
ۋە  قىلىشلقا  ھىجلرەت  سلەككىزىنچى، 
سلەۋەبلىك  بېسلىمى  ھۆكۈمەتنىلڭ  كاپىلر 
مەللۇم بىلر پەرزنلى ئورۇناشلقا ياكلى مەللۇم 
بىر ھارامنى تەرك ئېتىشلكە قادىر بواللمىسلا 
قادىلر  ھەملدە قوراللىلق جىھلاد قىلىشلقىمۇ 
بواللمىسلا )يەنلى بلۇ مۇسلۇلمانار كاپىلرالر 
ئاجىلز  كۈچلى  قلورال  قىلسلا  جلەڭ  بىللەن 
قىرىلىلپ  بولغانلىقتىلن  ئلاز  سلانى  ياكلى 
كېتىدىغانلىقلى ۋەياكى مۇھاسلىرىدە قېلىپ 
ئېنىلق  قالىدىغانلىقلى  چۈشلۈپ  ئەسلىرگە 
قىلىنغلان  گۇملان  كۈچللۈك  ياكلى  بولسلا 
بولسلا( شلۇ ھىجرەتتىن توسقۇچى كاپىرالرغا 
ئلۇرۇش ئېچىلش ئۈچلۈن ئىسلامىي دۆلەتتىن 
ئاغزاكلى يلاردەم سورىسلىغۇ ئۇالرغا قوراللىق 
جىھاد ئارقىلىق ياردەم بېرىش شلۇ ئىسلامىي 
دۆلەتنىلڭ ئۈسلتىگە ئەلۋەتتلە پلەرز، مۇبلادا، 
ئاغزاكى ياردەم سلورىمىغان تەقدىردىمۇ قۇرۇق 
گلەپ ياكلى ئىككى-تلۆت تال پلۇل ئارقىلىق 
ئەمەس بەلكى قوراللىق جىھاد ئارقىلىق ياردەم 
بېرىشلنىڭ يەنىلا پلەرز ئىكەنلىكى چۈنكى 
»شلۇ ئىزىلگلەن مۇسلۇلمانارنىڭ زۇللۇم 
چېكىۋاتقلان ئەمەلىلي ھالىتلى ئاغزاكى ياردەم 
سلورىغانغا ئوخشلاش« دېگلەن تەپسلىرگە 
بلۇ  لېكىلن  كەلگلەن  بىرلىككلە  ئۆلىملاالر 
خىلل »يلاردەم بېرىش«تىلن ئىبلارەت پەرزنلى 
ئورۇناشلقا شلۇ ئسلامىي دۆلەتنىلڭ كۈچلى 
يەتكلەن بولۇشلى شلەرت چۈنكلى ھەرقانلداق 
پلەرز ئەمەلنى ئورۇناشلنىڭ شلەرتى لللل كۈچى 
يەتكەن بولۇشلتۇر. بۇ ھەقتە رەسلۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص: 
بۇيرۇسلام، شلۇنى  »ملەن سلىلەرنى نېمىگلە 
كۈچۈڭارنىلڭ يېتىشلىچە ئورۇنلاڭار!« 

دېگلەن )بۇخلارى ۋە مۇسللىم توپلىغلان(.
توققۇزىنچى، تاجاۋۇزچى كاپىر ھۆكۈمەت 
ياكلى يەرلىلك مۇرتلەد ھۆكۈمەتنىڭ ئاسلتىدا 
ياشلاۋاتقان مۇسۇلمانار جىھاد قىلىشقا قادىر 
بواللىسلىا )يەنى كاپىرالرنىڭ مۇھاسىرىسلىدە 
ياكلى  بىلىنگلەن  ئېنىلق  قالمايدىغانلىقلى 
شلۇ  بولسلىا(  قىلىنغلان  گۇملان  كۈچللۈك 
قىلىشلنىڭ  جىھلاد  قارشلى  ھۆكۈمەتكلە 
مۇسلۇلمانار  بلۇ  ئەگلەر  ئىكەنلىكلى.  پلەرز 
جىھلاد قىلسلا مۇھاسلىرىدە قالىدىغانلىقىنى 
ئېنىلق بىلسلە ياكلى كۈچللۈك گۇملان قىلسلا 
بېرىدىغلان  پاناھلىلق  چېكىنگەنلەرگلە  ۋە 
يۈزىلدە  يلەر  جامائلەت  مۇجاھىلد  قوراللىلق 
تېپىلسلا، كۈچلۈك زىيان كېلىپ چىقماسلىق 
ھۆكۈمەتكلە  تاغلۇت  شلۇ  ئاسلتىدا  شلەرتى 
قىلىشلنىڭ  جىھلاد  قوراللىلق  قارشلى 
دۇرۇسللۇقى ئەمما ۋاجىب ئەمەسلىكى. ناۋادا 
بلۇالر بلۇ خىلل دۇرۇس جىھادنىملۇ قىلمىسلا 
ۋە ھېلىقلى قوراللىلق جىھادىلي جامائەتكىمۇ 
چېكىنىلپ ياكلى ھىجرەت قىلىپ بارمىسلا، 
ئۇنداقتلا بلۇ مۇسلۇلمانار گۇناھلكار پاسلىق 
مۇسلۇلماناردىن بولىدىغانلىقى. ئەگەر بۇالر: 
»بىز ئۆز يۇرتىمىزدا جىھاد قىالمىسلاق باشلقا 
جىھلاد قىلغىللى بولىدىغلان جايلاردا جىھلاد 
قىلىش بىزگە پەرز ئەمەس« دەپ ئۆز يۇرتىدىن 
چىققىللى ئۇنىمىسلا ياكلى يۇرتىدىن چىققان 
تەقدىردىملۇ جىھلاد قىلىلش ئىمكانىيىتى بار 
جايلاردا  خاتىرجلەم  تىنلچ،  تاشلاپ  جاينلى 
بولسلا،  تۇرۇۋالغلان  دەپ  مۇھاجىلر«  »بىلز 
ئۇنداقتلا بۇالر قۇرئان، ھەدىس ۋە ئۆلىماالرنىڭ 
ئىجماسلى )يەنلى بىرلىكى(غلا خىلاپ يلول 
مۇسلۇلمانارغا  پاسلىق  ئازغلۇن،  تۇتقلان 
تعـاىل مۇنلداق  هللا  ئايلىنىدىغانلىقلى. چۈنكلى 
كاپىرالرنىلڭ  مۇئمىنللەر!  »ئلى  دەيلدۇ: 
ھۇجۇمىغلا دۇچ كەلگلەن چېغىلڭاردا ئۇالرغا 
قاچملاڭار(.  )يەنلى  قىلملاڭار  ئارقاڭارنلى 

جەنۇبنىڭ  كېرەك.  تولۇقاش  ئىسسىقلىق 
توخۇ  بولغاچقا  ئىللىق  قەدەر  بىر  ھاۋاسى 
گۆشى، غاز گۆشى، بېلىق گۆشى قاتارلىقار 

ئارقىلىق تەڭشەش كېرەك.
ئۇيقۇغا تولۇق كاپالەتلىك قىلىش كېرەك 
ئۇخاشقا  سائەت   6 چوقۇم  كۈنى  ھەر 

كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. 
پۇت-قول ۋە يۈرەكنى ئۇۋۇالپ بېرىش 

كېرەك 
ۋە  پۇت-قول  دائىم  بەرگەندە  يار  ۋاقىت 
ئايلىنىشنى  يۈرەكنى ئۇۋۇالپ بەرگەندە قان 
بەدەنگە  پۈتۈن  بىرگە  بىلەن  راۋاناشتۇرۇش 

ئىسسىقلىق يەتكۈزىدۇ.

تۆۋەندىكلى تېپىشلماقارنى قېنلى كىلم 
تېلز ھلەم توغلرا تاپااليلدۇ؟

1. بويى ئېگىز، قولى مىڭ، كۆپتۇر 
قۇلىقى، 

بودەك-بودەك »ئاق مارجان«دۇر گويا 
مېۋىسى.

2. ئاق چېچەكنى تاشلىۋەتسە ئانىسى، 
سېرىق ياغقا ئايلىنىدۇ بالىسى.

تېپىشلماقنى  شلېئىرىي  تۆۋەندىكلى   .3
بېقىلڭار: تېپىلپ 

ئاق بوز ئاتلىق قارا يىگىت،
كۆكرىكىدە كىچىك چېكىت.

كۈندۈزى ئۇ يۈرەر چېپىپ،
ئارام ئالماس بىردەم يېتىپ.

ئۇخلىغاندا تاپار تىنىم،
ئۇنىڭ ئىسمى نېمە ئىنىم؟

تېپىشلماقارنىڭ  سلاندىكى  ئالدىنقلى 
جاۋابلى:

1. ئانار.
2. قازان.

3. ياستۇق.

خىتاينىلڭ  كۈنلى   -27 ئاينىلڭ   -4  ■
شەنشلى ئۆلكىسلىدە بىلر نەپلەر خىتلاي 
مەكتەپتىكلى ئوقۇغۇچىارغلا ھۇجۇم قىلىپ 
19 نەپلەر ئوقۇغۇچىنلى يارىاندۇرۇپ، 7 

ئۆلتۈرگلەن.  نەپىرىنلى 
■ 4- ئاينىڭ 27- كۈنى شام مۇجاھىدلىرى 
سلۈرىيىنىڭ جەبلەل ئەكرادتىكلى تەلللە 
ئايروپىانىدىلن  جاسلۇس  ئىراننىلڭ  خلەددادا 

بىرنلى ئېتىلپ چۈشلۈرۈۋەتكەن.
ئافغانىسلتان  ئاينىلڭ 28- كۈنلى   -4 ■
ئىسام ئىمارىتى مۇجاھىدلىرى ئافغانىستاننىڭ 
رايونىدىكلى  ئەللى  نلەد  ۋىايىتلى  ھىلمەنلد 
بازىسلىغا  ئەسلكىرىي  ئارمىيىنىلڭ  مۇرتلەد 
قارىتلا پىدائىيلىلق ئەمەلىيىتى ئېلىپ بارغان، 

نەتىجىدە 29 نەپەر ئەسلكەرنى ئۆلتۈرگەن ۋە 
12 نەپىرىنلى يارىاندۇرغلان. ئۇندىلن باشلقا، 
5 دانە ئەسلكىرىي ماشلىنىنى ۋەيلران قىلغان.
ئىسلرائىلىيە  كۈنلى  ئاينىلڭ 29-   -4 ■
ئارمىيىسلى سلۈرىيىنىڭ ھاملا ۋىايىتىدىكلى 
ئىران ئارمىيىسلىنىڭ ئوق-دورا ئىسكىاتىنى 
بومباردىملان قىلغان، نەتىجىدە 40 نەپەر ئىران 
ئەسلكىرى ئۆلگلەن ۋە 60 نەپىرى يارىانغان.  
■ لىۋىيلە بىنغلازى مۇجاھىلدالر بىرلىكلى 
ۋىسلام  قوماندانلى  ئەسلكىرىي  جامائىتىنىلڭ 
بىلن خەملت 2016- يىلنىلڭ ئاخىرلىرىدىكى 
بوللۇپ،  يارىانغلان  ئېغىلر  ھۇجۇمىلدا  ھلاۋا 
ئاينىلڭ 30- كۈنلى ئىنشلائالاھ  يىلل 4-  بلۇ 
شلەھىد بولغان. بۇ قوماندان كازافىيغا قارشلى 

جىھلاد قىلغلان ۋە مۇرتلەد ھەفتەرگلە قارشلى 
نۇرغۇنلىغلان جەڭلەرگە قاتناشلقان. مېھرىبان 
جەننەتتىكلى  قېرىندىشلىمىزنىڭ  بلۇ  هللا 

ئورنىنلى ئۈسلتۈن قىلسلۇن.
ئىمارىتلى  ئىسلام  ئافغانىسلتان   ■
مۇجاھىدلىرىنىلڭ 2017- يىللى 4- ئايدىلن 
بىلر  بولغلان  ئايغىچلە   -4 يىلل  بلۇ  باشلاپ 
نەتىجىسلى  جەڭللەر  جەريانىدىكلى  يىلل 

تۆۋەندىكىچلە:
بلۇ بىلر يىلل ئىچىلدە مۇجاھىلدالر 8030 
قېتىلم ئەمەلىيلەت ئېلىلپ بارغلان بوللۇپ، 50 
قېتىلم پىدائىيلىق ئەمەلىيىتلى قىلغان؛ مۇرتەد 
نەپىرىنلى   16908 ئەسلكەرلىرىدىن  ئارمىيلە 
ئۆلتلۈرۈپ، 10207 نەپىرىنلى يارىاندۇرغلان؛ 
ئەسلكەرلىرىدىن  ئامېرىلكا  تاجاۋۇزچلى 
نەپىرىنلى   152 ئۆلتلۈرۈپ،  نەپىرىنلى   332
يارىاندۇرغان؛ جەمئىي 506 نەپەر ئەسكىرىي 
يەنلە،  باشلقا  ئۇندىلن  ئۆلتۈرۈلگلەن.  مەسلئۇل 
14 دانلە تىكئۇچلار ئايروپىان، 5 دانە جاسلۇس 
توشلۇغۇچى  ئەسلكەر  دانلە   2 ئايروپىلان، 
ئايروپىلان ۋە 2780 دانلە ھەرخىلل تىپتىكلى 

ئەسلكىرىي ماشلىنىار ۋەيلران قىلىنغلان.
■ 5- ئاينىلڭ 1- كۈنلى ئافغانىسلتاننىڭ 
مۇرتلەد  رايونىلدا  قادىلس  ۋىايىتلى  بادغىلس 
ئەسلكىرىي  نەپلەر  بىلر  ئىچىدىكلى  ئارمىيلە 
قوماندان قول ئاسلتىدىكى 19 نەپەر ئەسلكەر 
بىللەن بىلللە ئافغانىسلتان ئىسلام ئىمارىتلى 
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َآَمنُـوا  الَِّذيـَن  ﴿ِإنَّ  دەيلدۇ:  مۇنلداق  تعـاىل  هللا 
اللَِّ  َسـِبيِل  ِف  َوأَنـُْفِسـِهْم  بَِْمَواِلِـْم  َوَجاَهـُدوا  َوَهاَجـُروا 
بـَْعـٍض  َأْولِيَـاُء  بـَْعُضُهـْم  ُأولَئِـَك  َوَنَصـُروا  َآَوْوا  َوالَِّذيـَن 
ِمـْن  َوَليَِتِهـْم  ِمـْن  َلُكـْم  َمـا  يـَُهاِجـُروا  َوَلْ  َآَمنُـوا  َوالَِّذيـَن 
يِن فـََعَلْيُكُم  َشْيٍء َحتَّ يـَُهاِجُروا َوِإِن اْستـَْنَصُروُكْم ِف الدِّ
ِبَـا   ُ َواللَّ ِميثَـاٌق  َوبـَيـْنـَُهـْم  بـَيـَْنُكـْم  قـَـْوٍم  َعلَـى  ِإلَّ  النَّْصـُر 

َبِصـٌر﴾.  تـَْعَملُـوَن 
ئايەتنىڭ تەرجىمىسى 

نىلڭ  هللا  ۋە  نلى  )هللا  ئېيتقانلار،  »ئىملان 
پەيغەمبىرىنلى سلۆيۈش يۈزىسلىدىن يۇرتىنلى 
تاشلاپ( ھىجرەت قىلغلان، پۇل-ماللىرى ۋە 
جانلىلرى بىللەن هللا يولىلدا جىھلاد قىلغانلار 
)يەنى مۇھاجىلرالر(، )يۇرتىدا مۇھاجىرالرغا( 
كۆرسلەتكەنلەر  يلاردەم  ۋە  بەرگەنللەر  جلاي 
)يەنلى ئەنسلارىار( للللل ئەنلە شلۇالر ئەلۋەتتلە 
بىر-بىرىگلە  )يەنلى  ئىگىلدۇر  بىر-بىرىگلە 
مىراسلخوردۇر(.  بىر-بىرىگلە  ياردەمچىلدۇر، 
ئىملان ئېيتقلان ئەمملا )مەدىنىگلە( ھىجلرەت 
قىلمىغانلار بىللەن سلىلەرنىڭ ئوتتلۇراڭاردا 
تاكلى ئلۇالر ھىجلرەت قىلغانغلا قلەدەر ئۆزئارا 
ئىگە بولۇش )يەنى ياردەملىشلىش، مىراسلخور 
بوللۇش( بولمايلدۇ. ئەگلەر دىلن ئىشلىدا ئلۇالر 
ئۇالرنىلڭ  قىلسلا،  تەللەپ  يلاردەم  سلىلەردىن 
دۈشلمىنى بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭاردا كېلىشىم 
بولمىسلىا ئۇالرغلا ياردەم بېرىشلىڭار كېرەك، 
هللا سلىلەرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىڭارنى كۆرۈپ 

تۇرغۇچىلدۇر« )سلۈرە ئەنفلال 72- ئايلەت(.
ئايەتنىڭ تەپسىرى 

بلۇ ئايەتنىلڭ تەپسلىرى ھەققىدە سلەييىد 
قۇتلۇب رمحـه هللا مۇنلداق دەيلدۇ: مەككىدە »هللا 
تىلن باشلقا ھېچبىلر ھەقىقىلي ئىلاھ )يەنلى 
قۇلچىلىلق قىلىنغۇچلى( يلوق، مۇھەممەد ملسو هيلع هللا ىلص 
هللا نىلڭ ئەلچىسلى« دەپ گۇۋاھلىلق بەرگلەن 
ئۆزىنىلڭ  ئاللىبلۇرۇن  كىشلى  قانلداق  ھلەر 
ئائىلىسلى، جەمەتلى ۋە قەبىلىسلىگە بولغلان 
دوسلتلۇق )يەنى ئەڭ ئالىي ياردەملىشلىش(تىن 
ھەملدە قۇرەيلش جەمئىيىتىلدە گەۋدىلەنگلەن 
رەھبەرلىككە بولغان دوستلۇق )يەنى تەۋەلىك(
تىلن ئادا-جلۇدا بوللۇپ، ئۆزىنىلڭ دوسلتلۇقىنى 
شلۇنداقا  گلە  ملسو هيلع هللا ىلص  مۇھەمملەد  تىزگىنىنلى  ۋە 
يېڭلى  رەھبەرلىكىدىكلى  ملسو هيلع هللا ىلص  مۇھەمملەد 
مەنسلۇپ  جامائەتكلە  يېتىلىۋاتقلان  ئۆسلۈپ 
قىللدى. بلۇ ۋاقىتتلا جاھىلىيلەت جەمئىيىتلى 
ئۆزىگلە تەھدىلت بولۇۋاتقان يېڭلى جامائەتنىڭ 
خەتىرىنلى يلوق قىلىلش ۋە يېڭلى تۇغۇلغلان 
گەۋدىنى بۆشلۈكىدە ئۇجۇقتۇرۇۋېتىش ئۈچۈن 

دەرھلال ھەرىكەتكلە ئۆتتلى.
بلۇ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسلۇلۇلاھ  پەيتتلە  شلۇ  دەل 
ئەزالىرىنلى  جامائەتنىلڭ  تۇغۇلغلان  يېڭلى 
يەنلى  قويلدى...  قىلىلپ  قېرىنلداش  ئۆزئلارا 
جاھىلىيلەت جەمئىيىتىدىلن يەككە-يەككلە 
ھالەتتلە كەلگلەن بلۇ يېڭلى ئەزاالرنلى ئۆزئلارا 
بىر-بىرىگلە كېپىلل بولغلان »جامائەت«كلە 
ئاياندۇردى. بۇ جەمئىيەتتە ئەقىدە رىشتىسلى 
قلان ۋە نەسلەب رىشتىسلىنىڭ ئورنىنلى ئاللدى، 
»ئەللۋەال«  بولغلان  رەھبەرلىككلە  يېڭلى 
ئىتائلەت(  ۋە  سلاداقەت  تەۋەلىلك،  )يەنلى 
بولغلان  رەھبەرلىكىگلە  جاھىلىيلەت  بولسلا 
»ئەلۋەال«نىلڭ ئورنىنلى ئىگىلىلدى. دېملەك، 
يېڭلى جامائەتكلە بولغلان »ئەللۋەال« بولسلا 

جاھىلىيەتنىلڭ يۇقىرىلدا تىلغا ئېلىنغان بارلىق 
»ئەلۋەال« رىشلتىلىرىنىڭ ئورنىنى ئىگىلىدى. 
ئىسلامىي رەھبەرلىككلە »مۇتللەق 
ۋە  ئىتائلەت  يۇقىلرى  ئلەڭ  )يەنلى  ئەللۋەال« 
تەۋەلىك(نلى تەقدىلم قىلىلش، ئاسلانچىلىق ۋە 
قىلىلش  ئىتائلەت  ئوخشاشلا  قىيىنچىلىقتلا 
ئۆزلىرىنىلڭ  نلى  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسلۇلۇلاھ  ھەملدە 
ماللىرى، بالىلىرى ۋە ئاياللىرىنى قوغدىغاندەك 
قوغلداش ھەققىدە شلۇ رەھبەرلىككە بەيئەت 
قىلغلان مۇسلۇلمانار مەدىنىلدە تېپىلغاندىلن 
كېيىلن هللا مەدىنىدە مۇسلۇلمانارغا ھىجرەت 
يۇرتىنلى ئېچىلپ بەردى ۋە رەسلۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ 
رەھبەرلىكلى ئاسلتىدىكى ئىسلامىي دۆللەت 
پەيتتلە، رەسلۇلۇلاھ  بىلر  مەدىنىلدە قۇرۇلغلان 
ئۆزئلارا  ئەنسلارىارنى  بىللەن  مۇھاجىلرالر  ملسو هيلع هللا ىلص 
بلۇ  قويلدى.  قىلىلپ  قېرىنلداش  بىر-بىرىگلە 
نەسلەب  ۋە  قلان  رىشتىسلى  قېرىنداشللىق 
رىشتىسلىنىڭ ئورنىنلى ئىگىلىگلەن بوللۇپ، 
بلۇ دېگەنلىلك للللل ئائىللە ۋە جەمئىيەتتىكلى 
قلان رىشتىسلى سلەۋەبلىك كېلىلپ چىققلان 
مىلراس*، دىيلەت ۋە تۆلەم قاتارلىلق ھوقۇقار 
قېرىنداشللىق رىشتىسلىدىمۇ مەۋجلۇت 
دېگەنلىكتۇر... بۇ ھەقتە هللا تعاىل مۇنداق ھۆكۈم 
قىللدى: »ئىملان ئېيتقانلار، )هللا نى ۋە هللا نىڭ 
پەيغەمبىرىنلى سلۆيۈش يۈزىسلىدىن يۇرتىنلى 
تاشلاپ( ھىجرەت قىلغلان، پۇل-ماللىرى ۋە 
جانلىلرى بىللەن هللا يولىلدا جىھلاد قىلغانلار 
)يەنلى مۇھاجىلرالر(، )يۇرتىلدا مۇھاجىرالرغا( 
كۆرسلەتكەنلەر  يلاردەم  ۋە  بەرگەنللەر  جلاي 
)يەنلى ئەنسلارىار( للللل ئەنلە شلۇالر ئەلۋەتتلە 
بىر-بىرىگلە ئىگىدۇر)يەنلى بىر-بىرىگلە 
ياردەمچىلدۇر، بىر-بىرىگە مىراسلخوردۇر(«... 
يەنلى ئلۇالر يلاردەم بېرىلش، مىلراس، دىيلەت، 
تۆلەم قاتارلىق ئىشلاردا ھەمدە قان ۋە نەسلەب 
رىشتىسلى تۈپەيللى كېلىلپ چىققلان بارلىلق 
مەجبۇرىيلەت ۋە ئاالقە مۇناسلىۋەتلىرىدە ئۆزئارا 

بىر-بىرىگلە ئىگىلدۇر.
ئۇنىڭدىن باشقا، بۇ دىنغا ئەقىدە جەھەتتە 
كىرگلەن ئەمما ئەملەل ۋە ھەرىكەت جەھەتتە 
قېتىلمىغلان  جەمئىيەتكلە  مۇسلۇلمان  بلۇ 
بىلر بۆللەك ئلەزاالر بلار بوللۇپ، ئلۇالر هللا نىلڭ 
شلەرىئىتى )يەنلى قانۇنى( ھۆكۈم سلۈرۈۋاتقان 
مۇسلۇلمان رەھبەرلىلك ئاسلتىدىكى ئىسلام 
دىيارىغلا تېخىچلە ھىجلرەت قىلمىغان ئىدى. 
ئلۇالر قېتىلمىغلان بلۇ مۇسلۇلمان جەمئىيلەت هللا 
نىلڭ شلەرىئىتىنى تىكلەيدىغلان بىلر دىيارغلا 
ئىگلە بوللۇپ قاللدى. بلۇ جەمئىيلەت مۇشلۇ 
دىيلاردا ئۆزىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى تولۇق ئىشلقا 
ئاشلۇرااليدۇ چۈنكى بلۇ جەمئىيەت ئىلگىرى 
مەككىدىكلى ۋاقىتتا ئۆزىنىلڭ مەۋجۇتلۇقىنى 
پەقەت قىسلمەن ھالەتتىا گەۋدىلەندۈرەلەيتتى، 
جەمئىيلەت  بلۇ  بولسلا  ئەمدىلىكتلە  مانلا 
ئۆزىنىلڭ سلاداقىتىنى يېڭى رەھبەرلىككە ۋە 
جاھىلىيلەت جەمئىيىتىدىلن ئۈزۈل-كېسلىل 
ئايرىلغلان ھەرىكەتچلان ئەزاالرنى ئۆز ئىچىگە 
ئالغان تەشلكىلىي گەۋدىگە مەنسلۇپ قىلغان 
بوللۇپ، بۇ گەۋدە جاھىلىيلەت جەمئىيىتىگە 
مۇسلتەقىل  ۋە  پەرقلىلق  خىلل  مۇشلۇ  مانلا 

مەۋجۇتلۇقلى بىللەن قارشلى تۇرىلدۇ. 
مانلا بلۇ يەككلە ئلەزاالر مەيللى مەككىلدە 
بولسۇن ياكى مەدىنىنىڭ ئەتراپىدىكى ئەئرابىار 

سەبىيلەر سەھىپىسى

جىھاد چەشمىلىرى

ئىسالم ئاۋازى
46- سان

)قوش ھەپتىلىك گېزىت(

1- بەت  4- بەت 

)ئاخىرى 2- بەتتە(

مۇجاھىدلىرى سېپىگە قېتىلغان.  
■ 5- ئاينىلڭ 1- كۈنى ھەيئەتۇ تەھرىر 
شلام مۇجاھىدلىلرى دەمەشلىق ۋىايىتىنىلڭ 
جەنۇبىغلا جاياشلقان يەرملۇك الگېرىدىكلى 
141 نەپلەر مۇجاھىدالرنلى ئائىلىسلى بىلەن 
مۇجاھىدالرنىلڭ مۇھاسىرىسلىدە تۇرۇۋاتقان 
كەفەريا فۇئا يېزىسىدىكى 18 نەپەر يارىدار ۋە 
جىسلىر شلۇغۇر جېڭىدە ئەسلىرگە چۈشكەن 
40 نەپلەر نۇسلەيرىيىلەرگە ئالماشلتۇرغان. هللا 
نىلڭ ياردىملى بىللەن بلۇ قېرىنداشلار سلاق-
سلاالمەت ئىدلىب ۋىايىتىگە قايتىپ چىققان.
ئەتىگەنلدە  كۈنلى   -2 ئاينىلڭ   -5  ■
ئافغانىستان ئىسام ئىمارىتى مۇجاھىدلىرى 
ۋەتىنىمىز شلەرقىي تۈركىستانغا چېگرىداش 
بولغلان بەدەخشلان ۋىايىتىنىلڭ كوھىسلتان 
رايونىدىكلى بىخەتەرلىك خادىملىرىنىڭ 
كۆپلىگلەن  ۋە  مەركىزىنلى  تۇرىدىغلان 
بىخەتەرلىلك تەكشلۈرۈش پونكىتلىرىنى 
نۇرغۇنلىغلان  ھەملدە  قىلغلان  فەتىلھ 
ئەسلكەرلەرنى ئۆلتۈرگلەن ۋە يارىاندۇرغان.
رۇسلىيە  كۈنلى   -3 ئاينىلڭ   -5  ■
ئارمىيىسلىنىڭ Sukhoi-30 تىپلىق بىر دانە 
دېڭىزغلا چۈشلۈپ  ئايروپىانلى  كۈرەشلچى 
كېتىلپ 2 نەپلەر رۇس ئەسلكىرى ئۆلگلەن.
■ 5- ئاينىڭ 4- كۈنى ئافغانىستان ئىسام 
ئافغانىسلتاننىڭ  مۇجاھىدلىلرى  ئىمارىتلى 
رايونىنلى  كوھىسلتان  ۋىايىتلى  بەدەخشلان 
ئەمەلىيلەت  بلۇ  قىلغلان.  فەتىلھ  مۇكەمملەل 
بوللۇپ،  داۋاماشلقان  كلۈن   3 جەمئىلي 
مۇجاھىلدالر  نەتىجىسلىدە  جەڭللەر  قاتتىلق 
 3 ھەملدە  ئۆلتۈرگلەن  ئەسلكەرنى  نەپلەر   29
دانلە ئەسلكىرىي ماشلىنا ۋە قورال-ياراقارنلى 

ئالغلان. غەنىيملەت 
مىسلر  كۈنلى   -5 ئاينىلڭ   -5  ■
ھۆكۈمىتىنىڭ گېزىتخانىسلىدا ئاشكارىانغان 
خەۋەرگە ئاساسانغاندا، رىم پاپىسى ۋاتىكان 
بىللەن سلەئۇدى ئەرەبىسلتان خائىنلىلرى 
ئوتتۇرىسلىدا سلەئۇدى ئەرەبىسلتان دۆلىتىدە 

چېلركاۋ ئېچىلش ئىتتىپاقلى تۈزۈلگلەن.
ئەششلاباب  كۈنلى   -6 ئاينىلڭ   -5  ■
تەشلكىاتى مۇجاھىدلىلرى سلومالىنىڭ 
تاجاۋۇزچلى  ئەتراپىلدا  شلەھىرىنىڭ  دۇبللى 
مىنلا  قارشلى  ئەسلكەرلىرىگە  كېنىيلە 
نەتىجىلدە  بارغلان،  ئېلىلپ  ئەمەلىيىتلى 
بىلر  ۋە  ئۆلتۈرۈلگلەن  ئەسلكەر  نەپلەر   15

قىلىنغلان. ۋەيلران  ماشلىنا  ئەسلكىرىي 
سلۈرىيىنىڭ  كۈنلى   -7 ئاينىلڭ   -5  ■
 KA-52 شلەرقىدە رۇسلىيە ئارمىيىسلىنىڭ
تىپلىق بىر دانە تىكئۇچار ئايروپىانى چۈشلۈپ 

كېتىلپ 2 نەپلەر رۇس ئەسلكىرى ئۆلگلەن.
ئامېرىلكا  كۈنلى   -8 ئاينىلڭ   -5  ■
پرىزدىنتلى تراملپ ئىران بىللەن بولغان يادرو 
ئېلان  چېكىنگەنلىكىنلى  كېلىشلىمىدىن 
قىلغاندىن كېيىن، ئىسلرائىلىيە ئارمىيىسلى 
ئىلران  جاياشلقان  جەنۇبىغلا  دەمەشلىقنىڭ 
ئىسلكىاتىنى  ئلوق-دورا  ئارمىيىسلىنىڭ 
نەپلەر   9 نەتىجىلدە  قىلغلان،  بومباردىملان 
ئۇندىلن  ۋە  ئۆلگلەن  ئەسلكىرى  ئىلران 
باشلقا، 5- ئاينىلڭ 9- كۈنلى ئىسلرائىلىيە 
ئارمىيىسلى يەنلە ئىلران ئارمىيىسلىنىڭ بىلر 
قىلىلپ  بومباردىملان  نۇقتىلىرىنلى  قانچلە 
كۆپلىگلەن ئىقتىسلادىي زىيانارنى سلالغان.
■ 5- ئاينىڭ 8- كۈنى ئافغانىستان ئىسام 
ئافغانىسلتاننىڭ  مۇجاھىدلىلرى  ئىمارىتلى 
رايونىنلى  بەرفىلك  تلاال  باغلان ۋىايىتلى 
مۇكەمملەل فەتىھ قىلغلان ۋە كۆپلىگەن مۇرتەد 
ئارمىيلە ئەسلكەرلىرىنى ئۆلتلۈرۈپ، ئۇالرغلا 

نۇرغلۇن ئىقتىسلادىي زىيانارنلى سلالغان.
ئافغانىسلتان  كۈنلى   -9 ئاينىلڭ   -5  ■
مۇجاھىدلىلرى  ئىمارىتلى  ئىسلام 
ئافغانىسلتاننىڭ فەرياب ۋىايىتى بەلتىشراغ 
جلەڭ  قىلغلان.  فەتىلھ  مۇكەمملەل  رايونىنلى 
جەريانىلدا مۇجاھىدالر 50 نەپەر ئەسلكەرنى 
دانلە   2 يارىاندۇرغلان؛  ۋە  ئۆلتۈرگلەن 
ئەسكىرىي ماشىنا ۋە 30 دانە موتسىكلىتنى 

ئالغلان. غەنىيملەت 
■ 5- ئاينىڭ 10- كۈنى ئافغانىستاننىڭ 
 5 رايونىلدا  قادىلس  ۋىايىتىنىلڭ  بادغىلس 
ئاسلتىدىكى  قلول  باشللىقى  سلاقچى  نەپلەر 
ئافغانىسلتان  بىللەن  سلاقچى  نەپلەر   130
تەسللىم  ئىمارىتلى مۇجاھىدلىرىغلا  ئىسلام 
يېزىسلى   22 يەنلە،  باشلقا  ئۇندىلن  بولغلان. 
ۋە 2500 نەپلەر ئاھالىسلى بولغلان فلەردەك 
رايونىنىلڭ خەلقلىلرى ئافغانىسلتان ئىسلام 

ئۆتكلەن. تەرەپكلە  ئىمارىتلى 

ھەر كۈنى پۇتنى چىالش 
پۇتنى چىاش ئەڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇل بولۇپ، 
ئەتراپىدىكى  گرادۇس   40 داسقا  چوڭراق 
ئىسىسق سۇنى قۇيۇپ ئوشۇققىچە چىاش. 20 
مىنۇت ئەتراپىدا چىاپ بەرگەندە پۈتۈن بەدەن 
ئاستا-ئاستا ئىسسىيدۇ، بۇ لللل قان ئايلىنىشنىڭ 
راۋاناشقانلىقىنىڭ ئىپادىسى. ئەگەر پۇتنى 
چىاش بىلەن بىرگە ئىككى پۇتىنى ئۇۋۇالپ 

بەرسە، ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ. 
مۇۋاپىق ھەرىكەت قىلىش 

مېڭىش،  تېزراق  يۈگۈرۈش،  ئاستا 
تەنتەربىيە  خىل  ھەر  سەكرەش،  ئارغامچا 
ماھارىتى بىلەن شۇغۇللىنىش قاتارلىقارنىڭ 
ھەممىسى پۈتۈن بەدەننى ھەرىكەتلەندۈرۈپ، 
قان ئايلىنىشنى تېزلىتىدۇ. ھەرىكەتنى بەك 
ئېغىر قىلىۋەتكەندە ئەكسىچە ئۈنۈم بېرىدۇ 

شۇڭا دىققەت قىلىش كېرەك.
پاختىدىن تىكىلگەن پايپاق كىيىش 

ساپ پاختىدىن تىكىلگەن پايپاق يۇمشاق 
بولۇپ، پۇتقا راھەت بېغىشاش بىلەن بىرگە 
پۇتتىكى تەرنى سۈمۈرۈپ، پۇتنى قۇرۇتىدۇ 

ھەم پۇتنى ئازادىلەشتۈرىدۇ.
ئىسسىقلىق مىقدارى يۇقىرى يېمەكلىك 

تولۇقالش 
ئىسسىقلىق  ۋاقىتتا  سوغۇق  ھاۋا 
بېغىشايدۇ.  ئاراملىق  پۇت-قولغا  قىلغاندا 
بولغاچقا  سوغۇق  پەسلى  قىش  شىمالنىڭ 
كاال گۆشى، قوي گۆشى قاتارلىقار ئارقىلىق 

بۇالقتىن تامچە

ئائىلىدىكى رېتسىپالر
پۇت-قول مۇزلىسا قانداق تەڭشەش كېرەك؟

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

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

ئۇنۇتمىغايسىلەر!
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

ئەرەب تىلى ئۆگىنىمەن
سۆزلۈكلەر

اْليـَْوَم                                                                           بۈگۈن
َاْمِس                                                                        تۈنۈگۈن
اآلَن                                                                            ھازىر
آنًِفا                                                                            باياتىن
النَـَّهاٌر                                                                         كۈندۈز
اللَّْيُل                                                                           كېچە
الصََّباُح                                                                     ئەتىگەن
اْلَمَساُء                                                                           كەچ
يـَْوُم اْلُُمَعِة                                                             جۈمە كۈنى  
يـَْوُم السَّْبِت                                                            شەنبە كۈنى                                   
يـَْوُم اَلَحِد                                                        يەكشەنبە كۈنى 
يـَْوُم اِلثـْنـَْيِ                                                         دۈشەنبە كۈنى

 
 جۈملىلەر

َنْذَهُب اْليـَْوَم ِإىَل اْلَمْدَرَسِة                       بىز بۈگۈن مەدرىسكە بارىمىز
أَْيَن ُكْنَت َأْمِس؟                               سەن تۈنۈگۈن قەيەردە ئىدىڭ؟
ُأرَاِبُط اآْلَن ِف اْلَطِّ اْلَوَِّل    مەن ھازىر ئالدىنقى سەپتە رىباتتا تۇرۇۋاتىمەن
َما َحَدَث آنًِفا َي َأمْحَُد؟                   ئەھمەد، باياتىن نېمە ئىش بولدى؟
يـَْعَمُل َمُْموٌد نـََهارًا َوَيْدُرُس لَْياًلَ   مەھمۇد كۈندۈزى ئىشلەپ، كېچىسى ئوقۇيدۇ
نـَْبَدأُ ِقَتاَل الطَُّغاِة َهَذا اللَّْيَل        بۈگۈن كېچە تاغۇتارغا جەڭ باشايمىز
نـَْنطَِلُق َغًدا بـَْعَد اْلَفْجِر ِف الصََّباِح    بىز ئەتە ئەتىگەن بامداتتىن كېيىن يولغا چىقىمىز
َنْذَهُب ِإىَل اْلَمْشَفى ِف اْلَمَساِء             بىز كەچتە دوختۇرخانىغا بارىمىز
َل َنْسَتِْيُح إلَّ يـَْوَم اْلُُمَعِة                    بىز ھەر جۈمە كۈنى دەم ئالىمىز
َأْذَهْب ِإلَْيَك يـَْوَم السَّْبتَِ                     مەن يېنىڭغا شەنبە كۈنى باراي
َسَتْأِت ُأمَّي يـَْوَم اْلََحِد                      يەكشەنبە كۈنى ئانام كەلمەكچى
ثـْنـَْيِ                           مەن دۈشەنبە كۈنى روزا تۇتىمەن َأُصوُم يـَْوَم اْلِ



ئىسالم ئاۋازى ئىسالم ئاۋازى

مەسلىلەن، كىشلى پلەرۋا قىلماسلتىن هللا نلى 
غەزەپلەندۈرىدىغان بىر سۆزنى قىلىپ قويىدۇ-
دە، شلۇ سلەۋەبلىك ئۇ كىشلى ئۆزى تۇيماستىن 
دوزاخنىلڭ نەچچە يىللىلق چوڭقۇر قاتلىمىغا 
شلۇڭغۇپ كېتىدۇ. )هللا بىزنى بۇ ھالغا چۈشلۈپ 

قېلىشلتىن ئلۆز پاناھىدا ساقلىسلۇن!(
رەسلۇلۇلاھ  غازىتىلدا  تەبلۇك  سلىلەر 
ملسو هيلع هللا ىلص بىللەن بىلللە بولغلان مۇناپىقارنىلڭ 
يەنلى،  بېقىلڭار!  قلاراپ  ۋەقەلىكىگلە 
سلورۇندا  بىلر  ئۆزئلارا  مۇناپىقلار  ئلۇ 
تۆۋەندىكىلدەك سلۆزلەرنى قىلىشلتى: »بىلز 
قورسلاق،  يوغلان  ئىنتايىلن  بلۇالردەك  مانلا 
تىللىرى بەك يالغانچى ۋە دۈشمەنگە روبىرو 
بولغانلدا بلەك قورقۇنچلاق  ئالىملىرىمىزنلى 

كۆرمەپتىكەنمىلز«. 
ئۇالر بۇ سلۆزلىرى ئارقىلىق رەسلۇلۇلاھ 
مەقسلەت  سلاھابىلىرىنى  ئۇنىلڭ  ۋە  ملسو هيلع هللا ىلص 
قىلىشلقانىدى. يەنى، ئۇالر بۇ سۆزى ئارقىلىق 
رەسۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرى ھەققىدە: 
قورسلاقلىرى  يېگەنلىكتىلن  كلۆپ  »بلۇالر 
يوغلان، بۇالرنىلڭ يەپ-ئىچىشلتىن باشلقى 
باشلقىنى  يالغاندىلن  بلۇالر  يلوق،  ئىشلى 
سلۆزلىمەيدۇ ۋە بۇالر دۈشمەنلەر بىلەن روبىرو 
بولغاندا مۇسلتەھكەم تۇرالماسلتىن قورقۇپ 
قېچىشلىدۇ« دېگەنگە ئوخشىغان سۆزلەرنى 
قىلىشلقان. ئەگلەر سلىز ئويلىنىدىغلان 
بولسلىڭىز شلۇنى كۆرۈپ يېتەلەيسلىزكى، بۇ 
يامان سلۈپەتلەر مۇئمىنلەرگلە ئەمەس بەلكى 
تاماملەن مۇناپىقارغلا ماس كېلىلدۇ چۈنكى 
مۇناپىقار ياشاشقا ئەڭ ھېرىس، ئەڭ يالغانچى 
ۋە دۈشلمەنگە ئۇچراشلقاندا ئلەڭ قورقۇنچاق 
كىشلىلەرنىڭ دەل ئۆزىلدۇر. هللا تعـاىل بۇ ھەقتە 
ئەگلەر  مۇھەمملەد!(  »)ئلى  دەيلدۇ:  مۇنلداق 
قىلغانلىقىنلى(  )مەسلخىرە  ئۇالرنىلڭ  سلەن 
ئەملەس(،  )راسلتىن  >بىلز  ئلۇالر:  سورىسلاڭ، 
پەقلەت ئىلچ پۇشلىقى قىلىلپ ئوينىشلىپ دەپ 
قويلدۇق< دەيدۇ« )سلۈرە تەۋبلە 65- ئايەت(. يەنى 
بۇ لللل »بىز سۆز قىلىشنى مەقسەت قىلمىدۇق، 
پەقلەت سلۆزگە كىرىشلىپ ئوينىشلىپ قويدۇق 
شلۇ« دېگەنلىلك بوللۇپ، ئۇللۇغ هللا بلۇ ھەقتلە 
مۇنلداق دەيلدۇ: »)بۇ مۇناپىقارغا(: >سلىلەر 
هللا نىلڭ دىنىنلى، هللا نىلڭ ئايەتلىرىنلى )يەنلى 
كىتابىنى( ۋە هللا نىڭ پەيغەمبىرىنى مەسخىرە 
قىلدىڭارملۇ؟< دېگىلن ]65[ سلىلەر )يالغان 
قەسلەم ئىچىلپ( ئلۆزرە ئېيتملاڭار، سلىلەر 
ئىملان ئېيتقىنىڭاردىلن كېيىن، )پەيغەمبەرنى 
مەسلخىرە قىلىلش بىللەن( كاپىلر بوللدۇڭار، 
سلىلەردىن بىلر گۇرۇھنلى )راسلت تەۋبلە 
قىلغانلىقلىلرى ئۈچلۈن( ئەپلۇ قىلسلاق، يەنلە 
بولغانلىقلىلرى  بىلر گۇرۇھنلى گۇناھلكار 
گۇناھنلى  بىللەن  مۇناپىقلىلق  )يەنلى 
داۋاماشلتۇرغانلىقلىرى( ئۈچلۈن جازااليمىز 

]66[ )سلۈرە تەۋبلە 65- ۋە 66- ئايەتللەر(.
بلۇ ئايەتتلە هللا تعـاىل بىزگلە شلۇنى بايلان 
ئىملان  كىشلىلەر  بلۇ  بەردىكلى،  قىلىلپ 
ئېيتىلپ بولغاندىلن كىيىلن هللا نلى، هللا نىلڭ 
كىتابىنى ۋە هللا نىڭ پەيغەمبىرىنى مەسخىرە 
بوللۇپ  كاپىلر  ئۈچلۈن  قىلغانلىقلىلرى 
كېتىشلتى شلۇڭا مۇئمىلن كىشلى ئۆزىنىلڭ 
خارلىققلا  ۋە  تىزگىنلىشلى  قاتتىلق  تىلىنلى 
چۈشلۈپ ھاالك بولۇپ كەتمەسللىكى ئۈچۈن 
تىلىنى قاتتىق مۇھاپىزەت قىلىشلى ۋاجىبتۇر. 
ئۇلۇغ هللا سلىلەرنى ۋە بىزلەرنى ھەق ئۈسلتىدە 
مۇسلتەھكەم قىلسلۇن ۋە گۇناھقلا چۈشلۈپ 

قىلىشلتىن سلاالمەت قىلسلۇن!
ھەدىستىن ئېلىنغان پايدىالر

جەننەتكلە،  ئىتائەتنىلڭ  بىرىنچلى، 
ئېلىلپ  ئاسلىيلىقنىڭ جەھەننەمگلە 

بارىدىغانلىقلى.
ئىككىنچلى، نەپسى-خاھىشلقا قارشلى 
ماڭىدىغلان  جەننەتكلە  قىلىشلنىڭ  ئىلش 
يلول ئىكەنلىكلى ئەمملا ئاسلىيلىق قىلىلپ، 
نەپسى-خاھىشلقا مۇۋاپىقلىشىشنىڭ بولسا 

بارىدىغانلىقلى. ئېلىلپ  دوزاخقلا 
ئۈچىنچلى، كىشلىنىڭ جەننلەت بىللەن 
كىشلىنىڭ  شلۇ  پەقلەت  ئارىلىقىلدا  بولغلان 
ئەمەلنلى  قىلغۇچلى  تەقلەززا  جەننەتنلى 
مۇسلاپىنىڭا  ئىبلارەت  ئۆلۈشلتىن  قىلىلپ 
قالغانلىقى؛ شلۇنىڭدەك، ئۇنىڭ دوزاخ بىلەن 
كىشلىنىڭ  شلۇ  پەقلەت  ئارىلىقىلدا  بولغلان 
ئەملەل  قىلغۇچلى  تەقلەززا  دوزاخنلى 
ئۈسلتىدە ئۆلۈشلتىن ئىبلارەت مۇسلاپىنىڭا 
نەپسلىگە  ئلۆز  ئىنسلان  شلۇڭا  قالغانلىقلى 
قارشلى جىھاد قىلىشنى ئازراقمۇ توختىتىپ 

ئىكەنلىكلى. ۋاجىلب  قويماسللىقىنىڭ 

كىمكلى قايتا ئۇرۇشلۇش ياكى )يلاردەم تىلەش( 
ئۈچۈن مۇسلۇلمانار جامائەسلىگە قوشۇلۇش 
مەقسلىتىدە بىلر تەرەپكلە يۆتكىلىش 
قىلماسلتىن بەلكلى دۈشلمەنگە ئارقىسلىنى 
قىلىدىكلەن )يەنلى قاچىدىكەن( ئۇ ھەقىقەتەن 
هللا نىلڭ غەزىپىگلە ئۇچرايلدۇ، ئۇنىلڭ جايلى 
ياملان  نېمىدىگلەن  دوزاخ  بولىلدۇ.  دوزاخ 
جلاي!« )سلۈرە ئەنفلال 15- ۋە 16- ئايەتللەر(. 

رەسلۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص يەتتلە چلوڭ گۇناھنىلڭ 
قېچىلش«  مەيدانىدىلن  بىرىنلى »جلەڭ 

دېگلەن )بۇخلارى ۋە مۇسللىم توپلىغلان(. 
شلەھىد دوكتۇر ئابدۇللاھ ئەززام رمحه هللا 
»مۇسلۇلمانارنىڭ زېمىنلىرىنى قوغداش...« 
ناملىلق كىتابىنىلڭ 10- بېتىلدە مۇنلداق 
دەيلدۇ: »ئىبنى تەيمىيلە مۇنداق دېگەن: >... 
تاجاۋۇزنى چېكىندۈرۈش ئۇرۇشى ئۆلىماالرنىڭ 
ئىجماسلى بىللەن پەرزدۇر، ئىمان كەلتۈرۈشلتىن 
كېيىلن قالسلىا بۇنىڭدىنملۇ چوڭ پلەرز يوق<« 

)»پەتىلۋا كۇبلرا« 4- تلوم 608- بەت(. 
ئلۇ يەنە »فىلجىھاد...«ناملىق كىتابىنىڭ 
»سلەن  دەيلدۇ:  مۇنلداق  بەتلىرىلدە   -5  ،-4
ئافغانىسلتاندا ئىككلى يىل، ياكلى بەش يىل، 
ياكلى... يىلل جىھلاد قىلىش بىللەن >مەندىن 
دەپ  بولىلدۇ<  سلاقىت  جىھلاد  ئەيلن  پلەرز 
ئوياپ قالما! خۇددى نامازغا ئوخشلاش سلەن 
بواللىسلاڭ  قادىلر  قىلىشلقا  قەيلەردە جىھلاد 
ئەينلدۇر،  پلەرز  قىلىشلىڭ  جىھلاد  شلۇيەردە 
سلاقىت  سلەندىن  ناملاز  ئۆلمىگۈچلە  سلەن 
بولمىغانلدەك، جىھادملۇ سلەن ئۆلمىگۈچلە 
مېيىلپ  ياكلى  ۋە  كېسلەل  ئېغىلر  ياكلى 

بولمايلدۇ«.  بولمىغۇچلە سلەندىن سلاقىت 
»فىلجىھلاد...« ناملىق كىتابىنىڭ 41- 
بېتىلدە ئۇ يەنە مۇنداق دەيدۇ: »ئىبنى تەيمىيە 
مۇنداق دېگەن: >دۈشلمەن ئىسلام يۇرتلىرىغا 
باستۇرۇپ كىرىشى بىلەن ئۇنى چېكىندۈرۈش 
ئۈچلۈن ئلۇرۇش قىلىش ئلەڭ يېقىندىكىلەرگە 
پلەرزدۇر. ئەگلەر بلۇالر قادىلر بواللمىسلا ياكلى 
بۇالردىلن  ئولتۇرۇۋالسلا  قىلىلپ  ھورۇنللۇق 
كېيىنكىلەرگلە پلەرزدۇر )ئۇندىن كېيىن قالسلا 
ئۇندىلن كېيىنكىلەرگە... شلۇنداق قىلىپ پەرز 
ئەينلىك پۈتۈن يەر شلارىدىكى مۇسۇلمانارغا 
)مۇسلۇلماننىڭ  چۈنكلى  تارقايلدۇ( 
ئەقىدىسلىدە( ئىسام يۇرتلىرىنىڭ ھەممىسى 
بىلر يۇرتنىڭ ھۆكۈمىدىلدۇر<« )»پەتىۋا كۇبرا« 

4- تلوم 608- بلەت(. 
ئۇ شۇ كىتابنىڭ 52- بېتىدە يەنە مۇنداق 
دەيلدۇ: »پەلەسلتىندە جىھلاد قىلىشلقا قادىلر 
بواللمىسلاڭ ئافغانىسلتاندا جىھلاد قىلىشلىڭ 
بىلر  ھەرگىزملۇ  دېيىشلىم  بۇنلداق  پلەرزدۇر. 
يۇرتنىلڭ  بىلر  يەنلە  مەسىلىسلىنى  يۇرتنىلڭ 
مەسىلىسلىدىن ئىلگىلرى قويغانلىقتىلن 
ئەملەس بەلكلى بۇ للللل نىجىس بولۇپ كەتكەن 
زېمىن مەسىلىسىدۇر. يەنى بىزنىڭ ھويلىمىز 
خوشلنىمىزنىڭ  كېتىلپ  بوللۇپ  نىجىلس 
ھويلىسلى پلاك قالغلان بولسلا، ئۇنداقتلا شلۇ 
ناملاز  خوشلنىمىزنىڭ ھويلىسلىغا چىقىلپ 
ھويلام  >ئۆزۈمنىلڭ  پلەرزدۇر.  ئوقۇشلىمىز 
تۇرىملەن<  ئوقۇملاي  ناملاز  بولمىغۇچلە  پلاك 
دەپ نامازنى تەرك ئېتىش هللا نىڭ نەزىرىدىمۇ 
ئلۆزرە ئەملەس ۋە ئىنسلانارنىڭ نەزىرىدىملۇ 

ئلۆزرە ئەمەسلتۇر...«. 
54- بەتتلە ئلۇ يەنلە مۇنلداق دەيلدۇ: »ئى 
قېرىنداشلار! مەن سلىلەرگە يەنلە بىر قېتىم 
ئەينلدۇر.  پلەرز  جىھلاد  قويايكلى،  ئېيتىلپ 
جىھاد دېگەنلىك لللل قوراللىق ئۇرۇش قىلىش 
يۇرتۇڭلدا  ئلۆز  سلەن  ئەگلەر  دېگەنلىكتلۇر. 
بواللمىسلاڭ  قادىلر  كۆتۈرۈشلكە  قلورال 
ئۇنداقتلا قوراللىلق جەڭگلە تەييارلىق كۆرۈش 
مۇمكىن بولىدىغان ۋە مۇسلۇلمان ئايالارنىڭ 
ئىپپەت-نومۇسلىنى قوغدىغىللى بولىدىغلان 

بىلر ماكاننلى ئىزدىشلىڭ پلەرزدۇر...«. 
زېمىنلىرىنلى  »مۇسلۇلمانارنىڭ  ئلۇ 
قوغلداش...« ناملىلق كىتابىنىڭ 18-، 19- 
»ئلەرەب  دەيلدۇ:  مۇنلداق  يەنلە  بەتلىرىلدە 
)مۇسلۇلمان(لەردىن كىمكى پەلەسلتىندە 
جىھلاد قىلىشلقا قادىر بواللىسلا، شلۇ يەردىن 
باشلىشلى پلەرزدۇر، ئەگلەر قادىلر بواللمىسلا 
پلەرزدۇر ئەمملا  ئافغانىسلتانغا كېلىشلى 
باشلقا مۇسلۇلمانارنىڭ ئافغانىسلتاندىن 
باشلىشلىنى اليىلق كۆرىمىلز، بلۇ ھەرگىزملۇ 
بىزنىڭ ئافغانىسلتاننى پەلەسلتىندىنمۇ بەك 
چۈنكلى  ئەملەس  كۆرگىنىمىزدىلن  مۇھىلم 
ئلەڭ  ئىسلامنىڭ  مەسىلىسلى  پەلەسلتىن 
بىرىنچى دەرىجىلىك مەسىلىسلى ۋە ئىسام 
مۇبلارەك  شلۇنداقا  يۈرىكلى  دۇنياسلىنىڭ 

َعْنـُه قَـاَل: قَـاَل النَّـِيُّ   ُ َعـْن ِابْـِن َمْسـُعوٍد َرِضـَي اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلَنَّـُة َأقـْـَرُب ِإىَل َأَحِدُكـْم ِمـْن ِشـَراِك نـَْعِلـِه َوالنَّـاُر 

البخـاري(. َذلِـَك« )رواه  ِمثْـُل 
ھەدىسنىڭ تەرجىمىسى 

دىلن  عنـه  هللا  رضـي  مەسلئۇد  ئىبنلى 
ملسو هيلع هللا ىلص  رەسلۇلۇلاھ  ھەدىسلتە  قىلىنغلان  نەقىلل 
مۇنلداق دېگلەن: »جەننلەت سلىلەرنىڭ ھلەر 
بوغقۇچىدىنملۇ  ئايلاغ  ئۆزىنىلڭ  بىرىڭارغلا 
شلۇنىڭغا  دەل  دوزاخملۇ  يېقىنراقتلۇر، 

توپلىغلان(. )بۇخلارى  ئوخشاشلتۇر« 
ھەدىسنىڭ شەرھىسى 

ھەدىسلنى  بلۇ  هللا  رمحـه  نلەۋەۋى  ئىملام 
بابىلدا  قىلىلش«  جىھلاد  قارشلى  »نەپسلىگە 
بلۇ ھەدىلس جەننەتكلە  بوللۇپ،  كەلتۈرگلەن 
قىزىقتۇرۇش ۋە جەھەننەمدىن ئاگاھاندۇرۇشنى 

ئلۆز ئىچىگلە ئالىلدۇ. يەنلى، كىشلى ئۆزىنلى 
هللا  ۋە  يەتكۈزىدىغلان  دەرىجىگلە  يۇقىلرى 
قىلىلپ  سلۆزنى  بىلر  قىلىدىغلان  رازى  نلى 
قويىلدۇ-دە، نەتىجىلدە بلۇ سلۆز ئلۇ كىشلىنى 
بارىلدۇ.  ئېلىلپ  نازۇ-نېئمەتلىلك جەننەتكلە 
شلۇنىڭ بىللەن بىرگە بۇ ھەدىلس بۇنىڭدىنمۇ 
كەڭلرەك مەنىگە ئىگىدۇر. مەسلىلەن، تائەت-
ئىبادەتنلى كلۆپ قىلىلش ۋە ھلارام ئىشلاردىن 
كىرىشلنىڭ  جەننەتكلە  للللل  يېنىلش 
هللا  للللل  قىلىلش  بۇنلداق  سلەۋەبلىرىدىندۇر. 
ئاسلان قىلغلان بەندىلەرگلە ئاسلاندۇر شلۇڭا 
ئېچىۋېتىلگلەن  قەلبلى  تەرەپتىلن  هللا  سلەن 
مۇئمىننىلڭ راھلەت، خۇرسلەنلك، مۇھەببەت 
ئوقۇغىنىنلى  ناملاز  بىللەن  ھلوزۇرى  دىلل  ۋە 
زاكات،  )جىھلاد(،  كىشلىنىڭ  بلۇ  كۆرىسلەن. 
ئەمەل-ئىبادەتلىرىملۇ  باشلقا  ۋە  ھلەج  روزا، 

يەنلە  بىلىنىلدۇ.  ئاسلان  شلۇنداق  ئەنلە  ھلەم 
ۋە  سلۆز  قىلغلان  ھلارام  هللا  سلەن  شلۇنىڭدەك، 
كىشلىگە  ئلۇ  ساقلىنىشلنىڭ  ئەمەللەردىلن 
كۆرىسلەن  كەلمەيۋاتقانلىقىنلى  ئېغىلر  پەقلەت 
ۋە  سلىقىلىدىغان  ئىچلى  ئىسلامدىن  ئەمملا 
ئىسلامنى قاتتىق ئېغىر كۆرىدىغان كىشلىگە 
كەلسلەك، تائەت-ئىبادەتلەرنلى ئورۇنلاش ۋە 
ھارام ئىشلاردىن سلاقلىنىش بۇنداق كىشلىگە 
ئېغىلر تۇيۇلىدىغلان بولۇپ قالىدۇ-دە، نەتىجىدە 
جەننلەت ئۇ كىشلىگە ئايلاغ بوغقۇچىدىنمۇ بەك 
يېقىلن ئەمەس بوللۇپ قالىدۇ. )هللا بىزنى بۇنداق 
ساقلىسلۇن!( پاناھىلدا  ئلۆز  قېلىشلتىن  بوللۇپ 

شلۇنىڭغا  دەل  ئىشلىمۇ  دوزاخنىلڭ 
ئوخشلايدۇ. يەنلى دوزاخملۇ بىزگلە بىزنىلڭ 
ئايلاغ بوغقۇچىمىزدىنملۇ بەكلرەك يېقىنلدۇر. 
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2- بەت  3- بەت 

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
پەيغەمبلەر ملسو هيلع هللا ىلص مۇنلداق دېگلەن: »هللا تعـاىل 
تۇنجى ياراتقان نەرسە قەلەم بولۇپ، هللا ئۇنىڭغا: 
>يلاز!< دېگەندە، ئلۇ: >نېمىنى يازىمەن؟< دەپ 
سلورىغانىدى، هللا تعـاىل ئۇنىڭغلا: >تەقدىرنى، 
تلا  كەلگۈسلىدە  ۋە  بولغلان  ئىلگىلرى  يەنلى 
قىيامەتكە قەدەر يۈز بېرىدىغان پۈتۈن شلەيئى 
ۋە ھادىسلىلەرنى يازغىلن< دەپ جلاۋاب بلەردى« 

)تىرمىلزى توپلىغلان، ئەلبانلى »سلەھىھ« دېگەن(.

ئۈچىنچى رۇكۇن: ئىرادە ۋە خاالش 
كائىناتتىكلى  مۇشلۇ  للللل  دېگەنلىلك  بلۇ 
بارلىق ھادىسە هللا نىڭ ئىرادىسى ۋە خالىشى 
ئارقىلىلق يلۈز بېرىلدۇ دېگەنلىكتلۇر. هللا نىڭ 
ئىرادىسلى ۋە خالىشلى بولسلا رەھمەت بىلەن 
ھېكملەت ئوتتۇرىسلىدا ئايلىنىلپ تۇرىدۇ. هللا 
ئۆزى خالىغان بەندىسىنى رەھمىتى ئارقىلىق 
بەندىسلىنى  خالىغلان  قىلسلا،  ھىدايلەت 
ئلۆز ھېكمىتلى بىللەن ئازدۇرىلدۇ. هللا كامىلل 
ھېكملەت ۋە ھوقلۇق ئىگىسلى بولغانلىقلى 
ئۈچلۈن ئۆزىنىلڭ قىلغلان ئىشللىرى ھەققىدە 
سوئال-سلوراق قىلىنمايدۇ بەلكى بەندىلەرنىڭ 
قىلغان ئىشللىرىدىن سوئال-سوراق قىلىنىدۇ. 
يلۈز بەرگلەن ھلەر قانلداق ھادىسلىلەر هللا نىلڭ 
لەۋھۇلمەھپلۇزدا يېزىلغلان ئەزەلىلي ئىلىملى 
)بىلىشلى(گە مۇۋاپىلق يلۈز بېرىدىغان بولۇپ، 
بۇنىڭدا هللا نىڭ خالىشلى ئىجرا بولىدۇ. هللا نىڭ 
قۇدرىتلى بولسلا ھەممىنى ئلۆز ئىچىگە ئالىدۇ، 
يەنلى هللا خالىغان نەرسلە بولىلدۇ، خالىمىغان 
نەرسلە بولمايدۇ. ھېچنەرسلە هللا نىڭ ئىرادىسلى 
ۋە خالىشلىدىن چىقىلپ كەتمەيلدۇ. بلۇ ھەقتە هللا 
ُ َربُّ  تعاىل مۇنداق دەيدۇ: ﴿َوَما َتَشاُءوَن ِإلَّ َأْن َيَشاَء اللَّ
اْلَعاَلِمـَي﴾ »پەقلەت ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى هللا 
خالىغاندىلا، ئاندىن سلىلەر خااليسلىلەر )يەنى 
هللا خالىمىغۇچە سلىلەرنىڭ خالىغىنىڭارنىڭ 
ھېچ پايدىسلى يوق(« )سلۈرە تەكۋىر 29- ئايەت(.
رەسلۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص مۇنلداق دېگلەن: »پۈتلۈن 
ناھايىتلى  قەلبلىلرى  بالىلىرىنىلڭ  ئلادەم 
شلەپقەتلىك هللا نىلڭ بارماقلىرىدىلن ئىككلى 
قەلبكلە  بىلر  خلۇددى  ئارىسلىدا  بارماقنىلڭ 
ئوخشلاش بوللۇپ، هللا ئلۇ قەلبنلى خالىغانچلە 

توپلىغلان(. مۇسللىم  )ئىملام  تۇرىلدۇ«  ئلۆرۈپ 
تۆتىنچى رۇكۇن )ياكى دەرىجە(: 

يارىتىش
للللل هللا تعـاىل نىلڭ ھەمملە  بلۇ دېگەنلىلك 
نەرسلىنى ياراتقۇچلى ئىكەنلىكىگلە ھەملدە 
ۋە  ياراتقۇچلى  ھېچبىلر  باشلقا  ئۆزىدىلن 
يوقلۇقىغلا  قىلغۇچىنىلڭ  ئىگىدارچىلىلق 
تىلن  هللا  دېگەنلىكتلۇر.  كەلتلۈرۈش  ئىملان 
باشلقا ھەرقانلداق مەخللۇق يوقلۇقتىن بارلىققا 
بولمىغلان،  مەۋجلۇت  بلۇرۇن  ۋە  كەلگلەن 
كېيىلن مەۋجلۇت بولغاندۇر. هللا ھەر قانداق ئىش 
قىلغۇچىنى ۋە شلۇ ئىلش قىلغۇچىنىڭ قىلغان 
ھەرقانلداق  ئلۇ  ياراتقۇچىلدۇر؛  ھلەم  ئىشلىنى 
ھەرىكلەت قىلغۇچىنلى ھەمدە شلۇ ھەرىكەت 
قىلغۇچىنىلڭ ھەرىكىتىنلى ھلەم ياراتقۇچىلدۇر؛ 
بلۇ كائىناتتلا قانلداق بىر ھادىسلە يلۈز بەرگەن 
بولسا بۇ ھادىسىنى پەقەت شۇ هللا ال ياراتقاندۇر 

چۈنكلى هللا تعـاىل مۇنلداق دەيلدۇ: ﴿الَِّذي لَـُه ُمْلُك 
السََّماَواِت َواْلَْرِض َوَلْ يـَتَِّخْذ َوَلًدا َوَلْ َيُكْن َلُه َشِريٌك ِف 
َرُه تـَْقِديًرا﴾ »ئاسمانارنىڭ  اْلُمْلِك َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فـََقدَّ
ۋە زېمىننىڭ پادىشلاھلىقى هللا قا خاسلتۇر، هللا 
نىڭ بالىسلى يوقتۇر، پادىشلاھلىقتا شېرىكىمۇ 
يوقتلۇر، هللا ھەمملە نەرسلىنى ياراتتلى، ئاندىن 
)ئۆزىنىڭ خاھىشلى بويىچە( ئۇنىڭغا مۇناسلىپ 
ئۆلچەمنلى بەلگىلىدى« )سلۈرە فۇرقان 2- ئايەت(.
هللا تعاىل يارىتىش ۋە ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈشلتە 
يەككە-يېگانىلدۇر، ھېچبىلر نەرسلە ئۇنىلڭ 
يارىتىشلىدىن تاشلقىرى ئەمەستۇر. هللا تعاىل بۇ 
ُ َخالِـُق ُكلِّ َشـْيٍء َوُهَو  ھەقتلە مۇنلداق دەيلدۇ: ﴿اللَّ
نەرسلىنى  ھەمملە  َوِكيـٌل﴾ »هللا  َشـْيٍء  ُكلِّ  َعلَـى 
ھامىيلدۇر  نەرسلىگە  ھەمملە  ياراتقۇچىلدۇر، 
قىلىلدۇ(«  تەسلەررۇپ  خالىغانچلە  )ئۇالرنلى 

)سلۈرە زۇملەر 62- ئايلەت(.
ُ َربُُّكـْم  هللا تعـاىل يەنلە مۇنلداق دەيلدۇ: ﴿َذِلُكـُم اللَّ
َخالِـُق ُكلِّ َشـْيٍء َل ِإلَـَه ِإلَّ ُهـَو فَـَأنَّ تـُْؤَفُكـوَن﴾ »ئەنلە 
شۇ هللا سلىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭاردۇر، ھەممە 
نەرسلىنى ياراتقۇچىدۇر، ئۇنىڭدىن باشلقا 
ھېلچ ئىلاھ يوقتلۇر، قانداقملۇ )هللا قلا ئىبلادەت 
قىلىشلتىن بۇتارغا ئىبادەت قىلىشقا( بۇرۇلۇپ 

كېتىسلىلەر؟« )سلۈرە غافىلر 62- ئايلەت(.
هللا تعـاىل يەنلە مۇنلداق دەيلدۇ: ﴿َي أَيُـَّهـا النَّاُس 
اْذُكـُروا نِْعَمـَة اللَِّ َعَلْيُكـْم َهـْل ِمـْن َخالِـٍق َغيـْـُر اللَِّ يـَْرُزُقُكـْم 
ِمـَن السَّـَماِء َواْلَْرِض َل ِإلَـَه ِإلَّ ُهـَو فَـَأنَّ تـُْؤَفُكـوَن﴾ »ئلى 
ئىنسلانار! هللا نىڭ سىلەرگە بەرگەن نېئمىتىنى 
ياد ئېتىڭار، هللا تىن باشلقا سلىلەرگە ئاسماندىن 
ۋە زېمىندىلن رىزىلق بېرىپ تۇرىدىغان ياراتقۇچى 
بارملۇ؟ هللا تىلن باشلقا ھېلچ مەئبلۇد )بەرھەق( 
يوقتلۇر، )هللا نىلڭ ئىبادىتىدىلن( قانداقمۇ باش 

تارتىسلىلەر؟« )سلۈرە فاتىر 3- ئايەت(.
ئىلش- ئۇالرنىلڭ  ۋە  بەندىلەرنلى  هللا 
ھەرىكەتلىرىنلى ياراتقۇچىلدۇر. ھلەر قانلداق 
ئىملان  ۋە  كۇفلرى  يامانلىلق،  ۋە  ياخشلىلىق 
نىلڭ  هللا  للللل  ئاسلىيلىق  ۋە  ئىتائلەت  ھەملدە 
ئارقىلىلق  يارىتىشلى  ۋە  تەقدىلرى  خالىشلى، 
بارلىققلا كېلىلدۇ چۈنكى هللا تعـاىل مۇنداق دەيدۇ: 
﴿َوَما َكاَن لِنـَْفٍس َأْن تـُْؤِمَن ِإلَّ بِِْذِن اللَِّ َوَيَْعُل الرِّْجَس 
كىشلى  قانلداق  »ھلەر  يـَْعِقلُـوَن﴾  َل  الَِّذيـَن  َعلَـى 
پەقلەت هللا نىلڭ ئىرادىسلى بولغاندىا، ئاندىن 
ئىملان ئېيتىلدۇ، )هللا نىڭ ئايەتلىرى ئۈسلتىدە( 
پىكىر يۈرگۈزمەيدىغانارنى هللا ئازابقا گىرىپتار 

قىلىلدۇ« )سلۈرە يۇنلۇس 100- ئايلەت(.
هللا تعـاىل يەنلە مۇنداق دەيدۇ: ﴿قُـْل َلْن ُيِصيبـََنا 
فـَْليـَتـَـَوكَِّل  َوَعلَـى اللَِّ  َمـْوَلَن  ُهـَو  لَنَـا   ُ َكتَـَب اللَّ َمـا  ِإلَّ 
اْلُمْؤِمُنوَن﴾ »ئېيتقىنكى: >بىزگە پەقەت هللا نىڭ 
تەقدىلر قىلغلان نەرسىسلى يېتىلدۇ، ئلۇ بىزنىڭ 
مەدەتكارىمىلزدۇر. مۇئمىنللەر هللا قلا تەۋەككلۈل 
قىلسلۇن )يەنى مۇئمىنلەر ھەممە ئىشلنى هللا 
قا تاپشۇرسلۇن، ئۇندىن باشلقا ھېچ ئەھەدىگە 

يۆلەنمىسلۇن(<« )سلۈرە تەۋبلە 51- ئايەت(.
 ُ ﴿َواللَّ دەيلدۇ:  مۇنلداق  يەنلە  تعـاىل  هللا 
َخَلَقُكـْم َوَمـا تـَْعَملُـوَن﴾ »ھالبۇكلى، سلىلەرنى ۋە 
ياسلىغان نەرسلەڭارنى هللا ياراتقاندۇر« )سۈرە 

ئايلەت(.  -96 سلاففات 
 )هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

دىنىي ئەھكامالر
ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى ھەققىدە چۈشەنچە 

ئافغانىسلتاندىن  دەسللەپتە  زېمىنلدۇر. 
تۆۋەندىكىچلە: باشاشلنىڭ سلەۋەبى 

جلەڭ  ئەمەلىلي  ئافغانىسلتاندىكى   .1
داۋاماشلماقتا...  ھازىرملۇ 

بايلراق  كۆتۈرۈلگلەن  ئافغانىسلتاندا   .2
بايرىقلى  تەۋھىلد  روشلەن  غايلە(  )يەنلى 
ئاساسلىي  مەسلىلەن،  )غايىسلى(دۇر. 
قانۇننىلڭ 3- ماددىسلىدا: »بىزنىلڭ ھلەدەپ 
)نىشلان(ىمىز هللا نىلڭ: >ھۆكلۈم پەقلەت هللا 
قىلا خلاس<« دېگەن سلۆزىدىن ئېلىنغاندۇر. 
يەنى، »ئەڭ ئالىي ھۆكۈمرانلىق ئالەملەرنىڭ 
رەببىگلە خاسلتۇر« دەپ ئوچلۇق يېزىلغلان.

3. ئافغانىسلتاندىكى ئسامچىار بولسا 
باشلقىار )يەنلى مىللەتچىلەر(دىلن بۇرۇنلراق 
جىھادنىلڭ يېتەكچىلىرىگە ئاياندى... ئەمما 
پەلەسلتىندە بولسلا تامامەن باشلقىچە. يەنى بۇ 
يەردىكلى جىھادنىلڭ رەھبەرلىكىنى ھەرخىل 
ئەقىدىدىكى كىشىلەر ئىگىلىۋالغان. بۇالرنىڭ 
ئىچىلدە سلاددا، ئاقكۆڭۈل مۇسلۇلمانارمۇ ۋە 
كوممۇنىستارمۇ بار بولۇپ، بۇالر )تۈركىيىگە 
بايرىقلى  دۆلىتىنىلڭ  ئىلمانىزىلم  ئوخشلاش( 

)يەنى غايىسلى(نى ئېگىز كۆتۈرۈشلكەن. 
دائىلم  مەسىلىسلى  ئافغانىسلتان   .4
كەللدى.  بوللۇپ  قولىلدا  مۇجاھىدالرنىلڭ 
ئىنقىابلى  پەلەسلتىن  ئەكسلىچە،  بۇنىلڭ 
پۈتۈنللەي  ئىتتىپاقىغلا  سلوۋېت  بولسلا 
تايىنىلپ قالغلان بوللۇپ، بۇ يۇرتنىلڭ خەلقى 
ۋە بلۇ خەلقنىلڭ نومۇسلى چلوڭ دۆلەتلەرنىڭ 
قولىلدا قىملار كەبلى ئوينىلىلپ، خەلقئارالىق 
ئېچىنىشللىق  ئلەڭ  ئالدىلدا  سۇيىقەسلت 

كەچۈرمەكتلە...  باشلتىن  شلارائىتنى 
5. ئافغانىسلتان چېگرالىرى مۇجاھىدالرغا 
بۇنىلڭ  لېكىلن  تۇرماقتلا...  ئوچلۇق  ھېلىملۇ 
پەلەسلتىن چىگرالىلرى  ئەكسلىچە  دەل 
بولسلا ئېتىۋېتىلگلەن، قوللار باغانغلان 
ۋە »يەھۇدىيارغلا ئلۇرۇش قىلىملەن« دەپ 
چېگرادىلن ئۆتمەكچلى بولغلان كىشلىلەرنى 
مۇئەييەن مەسلئۇل كۈچللەر ماراپ تۇرماقتا... 
ئىملام شلافىئى رمحـه هللا »ئەلئۇمملۇ« ناملىلق 
كىتابىنىلڭ 32- بېتىلدە مۇنداق دېگەن: »ئەگەر 
مۇسلۇلمانارنىڭ باشللىقى دەسلەپتە يىراقتىكى 
دۈشلمەنگە ئۇرۇش ئاچمىسلا مۇسلۇلمانارغا 
تېخىملۇ زىيان ياكى خەتەر بولىدىغان بولسلا، 
دۈشلمەندىن  يىراقتىكلى  جىھادنلى  ئۇنداقتلا 
باشلاش كېرەك... چۈنكى رەسۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص يېقىن 
جايدىكى دۈشلمەننى تاشلاپ قويۇپ تېخىمۇ 
يىلراق جايدىكلى ھلارس ئىبنلى ئەبلۇ زىرارنىڭ 
قوشلۇنى ۋە خالىلد ئىبنلى ئەبلۇ سلۇفياننىڭ 

قوشلۇنلىرىغا قارشلى قوشلۇن ئەۋەتكلەن...«.
سلەۋردە  ۋە  ئىلززەت  خەلقلى  ئافغلان   .6
ئاالھىلدە خەلقتلۇر. ئافغانىسلتان زېمىنلىلرى 
ۋە  شلارائىتلىرى(  جۇغراپىيىلىلك  )يەنلى 
خلاس  تعـاىل  هللا  گوياكلى  بولسلا  تاغلىلرى 
ئاالھىلدە  ياراتقانلدەك  ئاتلاپ  مۇجاھىدالرغلا 

ئىگىلدۇر. ئەۋزەللىككلە 
                              

بىر-بىرىگلە  ۋە  ھىجلرەت  للللل  مىلراس   *
مىراسلخور  ئۆزئلارا  سلەۋەبلىك  ياردەملىشلىش 
بولۇشلتىن ئىبلارەت بلۇ ھۆكلۈم كېيىلن »كىتابۇلادا 
ئۇرۇق-تۇغقانارنىلڭ بەزىسلى بەزىسلىگە )مىلراس 
ئېلىشتا( مۇئمىنلەردىن ۋە مۇھاجىرالردىن يېقىندۇر« 
)سلۈرە ئەھلزاب 6- ئايەتنىلڭ بىلر قىسلمى( ئايىتى 
بىلەن مەنسلۇخ قىلىنىپ، پەقەت نەسلەب سلەۋەبى 
بىللەن مىراسلخور بوللۇش ھۆكۈملى بېكىتىللدى. 

ھەدىس ئۈنچىلىرى

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
ئىككىنچلى، بىزگە ياملان كۆرۈلىدىغان 
ئىشاردا هللا نىڭ ھېكمەتلىرى بار ئىكەنلىكى. 
بىلەلمەيدىغانلىقىمىلز،  بىلز  بەزىلىرىنلى 
بىلىدىغلان،  قالغانلار  ھايلات  بەزىلىرىنلى 
بىلىدىغلان  هللا  پەقلەت  بەزىلىرىنلى  يەنلە 
بوللۇپ، شلۇ يامانلىقارغلا مۇئمىننىڭ ئىچى 
سىقىلماسلىقى كېرەكلىكى. مەسىلەن، 
ۋەھشىي رضي هللا عنه نىڭ ھەمزە رضي هللا عنه 
غلا نەيلزە سانجىشلى ۋە ھەملزە رضـي هللا عنـه 
نىڭ ئۇنى ئۆلتۈرۈشلكە قادىر بواللماسللىقى 
للللل شلۇ ۋاقىتنىلڭ ئۆزىلدە ھەقىقەتلەن ھلەر 
قانلداق كىشلىنىڭ غەزىپىنلى قوزغايدىغلان 
ئىلش بولسلىمۇ لېكىلن ۋەھشلىينىڭ ھايلات 
قلا  هللا  بولۇشلى  مۇسلۇلمان  كېيىلن  قېلىلپ 
رضـي  ۋەھشلىي  ۋە  بولغلان  مەللۇم  ئەزەلدىلن 
ئۆملۈر  قلەدەر  بولغانغلا  مۇسلۇلمان  عنـه  هللا 
كۆرگەنللەر بىلەلىگلەن بىلر ھېكملەت 
هللا  رضـي  ھەملزە  ھېكمەتنلى  بلۇ  بوللۇپ، 
بىلەلمىگلەن  پەيتىلدە  تالىشلىش  جلان  عنـه 
بېرىۋاتقلان  يلۈز  مۇجاھىلدالر  شلۇڭا  ئىلدى. 
مۇسلىبەتكە نىسلبەتەن »ئاھ!« ئۇرۇپ تاپا-
مۇسلىبەتكە  ئلۇ  نىلڭ  هللا  قىلىشلماي،  تەنلە 
ھېكمەتلىرىنىلڭ  مەللۇم  يوشلۇرۇنغان 

بارلىقىغلا ئىملان كەلتۈرۈشلى كېلرەك.
ئەرەبللەر  زامانلدا  ئەينلى  ئۈچىنچلى، 
قىسلىم  بىلر  ئوخشلاش  ھەبەشللەرگە  ۋە 
مىللەتلەرنىلڭ كىچىكىدىلن ھەربىي تەلىم-
تەربىيلە ئېلىشلى ئۇالرنىڭ تۇرمۇش ئادىتىگە 
ئايلىنىلپ قالغلان بولغاچقلا ئۇالرنى ئاالھىدە 
مۇئەسلكەر ئېچىپ تەربىيىلەشكە ئېھتىياج 
بولمىغلان ئىدى لېكىلن ھازىرقى زاماندىكى 
مۇسلۇلمان مىللەتلەرنىلڭ كۆپچىلىكى 
كىچىكىدىن ھەربىي تەلىمگە ئادەتلەنمىگەن 
بولغاچقا مۇئەسلكەرلەرگە كىرىپ ئەسكىرىي 

تەلىم-تەربىيلە ئېلىشلى كېرەكلىكلى.
ئالدىلدا  ھۆكۈمەتنىلڭ  زالىلم  تۆتىنچلى، 
بولغلان كىشلىنىڭ  ھلەق سلۆزلەپ شلەھىد 
ئلەڭ  نەزىرىلدە  نىلڭ  هللا  شلەھىدلىكى 
بۇنلداق  ئىكەنلىكلى.  شلەھىدلىك  ئلەۋزەل 
ھەملزە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسلۇلۇلاھ  شلەھىدلەرنى 
رضـي هللا عنـه نىلڭ شلەھىدلىكى بىللەن بىلر 
رضـي  ھەملزە  چۈنكلى  تىزغانلىقلى  قاتارغلا 
هللا عنـه قۇرەيشلنىڭ كۇفلرى ھاكىمىيىتىنلى 
ھاكىمىيىتىنلى  ئىسلام  ئاغلدۇرۇپ، 
ئلەڭ  ئارمىيىسلى  ئىسلام  ئۈچلۈن  تىكللەش 
پەيتللەردە تۆھپلە قوشلقان ۋە  ئېھتىياجلىلق 

ئىكەنلىكلى. سلاھابە  بەرگلەن  قۇربانلىلق 
بەشلىنچى، هللا تعـاىل بلەزى قوماندانارنلى 
ئارقىلىلق  كېتىلش  ئېلىلپ  قىلىلپ  شلەھىد 
مۇجاھىلدالر  بولۇپملۇ  مۇسلۇلمانارنى 
ياكلى  چۈشكۈنلۈشلەمدۇ  جامائىتىنلى 
ئاچچىق سلاۋاق ۋە تەجرىبىلەرنى يەكۈنلەپ 
بىللەن  ئۈمىدۋارلىلق  ۋە  تېخىملۇ شلىجائەت 
ئالغلا ئىلگىرىللەپ ماڭاملدۇ دەپ سىناشلنى 

قىلىدىغانلىقلى. مەقسلەت 
ئالتىنچلى، هللا تعـاىل بلەزى قوماندانارنلى 
ئارقىلىلق  كېتىلش  ئېلىلپ  قىلىلپ  شلەھىد 
پاسسلىپ  ۋە  پۇچلەك  سلەپتىكى  جىھادىلي 
كىشلىلەرنى ئاكتىپ ۋە ئىلغار كىشىلەردىن 
مەللۇم  مۇئمىنلەرگلە  چىقىلپ  ئايرىلپ 
قىلىشلنى مەقسلەت قىلىدىغانلىقى. چۈنكى، 
هللا تعـاىل مۇنلداق دېگلەن: »هللا ياماننلى )يەنلى 
مۇناپىقنلى( ياخشلىدىن )يەنلى مۇئمىندىلن( 
ئايرىمىغۇچلە مۇئمىنلەرنى )يەنى سلىلەرنى( 
ھازىرقى پېتىڭارچە قويمايدۇ. هللا سلىلەرنى 
لېكىلن  ۋە  قىلمايلدۇ  خلەۋەردار  غەيبتىنملۇ 
هللا پەيغەمبەرلىرىدىلن خالىغىنىنلى تاللاپ، 
ئەلەيھىسسلاالمغا  )مۇھەمملەد  ئۇنىڭغلا 
مۇناپىقارنىڭ ھالىنى بىلدۈرگەندەك( غەيبنى 
بىلدۈرىلدۇ؛ هللا قلا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە 
ئىملان  سلىلەر  ئەگلەر  ئېيتىلڭار،  ئىملان 
)پەرۋەردىگارىڭاردىلن(  ۋە  ئېيتسلاڭار 
قورقسلاڭار، چلوڭ سلاۋابقا ئېرىشىسلىلەر« 

)سلۈرە ئلال ئىملران 179- ئايلەت(.

ھەل قىلغۇچ جەڭ
جلەڭ  ئەتراپىلدا  نىلڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسلۇلۇلاھ 
بلەك كەسكىنلىشلىپ كەتكلەن ئىلدى. بىلز 
مۇسلۇلمانارنى  مۇشلرىكارنىڭ  ئىلگىلرى 
تارمار قىلىش ھەرىكىتىنى باشللىغانلىقىنى 
بايلان قىلغلان ئىلدۇق. بۇ ۋاقىتتا رەسلۇلۇلاھ 

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
ملسو هيلع هللا ىلص يەنلە مۇنلداق دەيلدۇ:  پەيغەمبلەر 
ياشللىرى كىچىلك ۋە  زامانلدا  »ئاخىرقلى 
ئەقىللىرى كالتە شۇنداق بىر قەۋم چىقىدۇكى، 
ئلۇالر ئلەڭ ياخشلى سلۆزنى سلۆزلەيدۇ لېكىلن 
ئىمانلى گاللىرىدىلن ئۆتمەيلدۇ ۋە خلۇددى ئلوق 
دىندىلن  ئوۋغلا كىرىلپ چىقىلپ كەتكەنلدەك 
)يەنلى ئىتائەتتىلن( چىقىلپ كېتىلدۇ. ئۇالرنلى 
قەيلەردە ئۇچراتسلاڭار شلۇ يلەردە ئۆلتلۈرۈڭار 
چۈنكلى ئۇالرنى ئۆلتۈرگەنللەر قىيامەت كۈنى 
ئىنتايىلن كاتتلا ئەجىرگلە ئېرىشلىدۇ« )بۇخارى 

ۋە مۇسللىم توپلىغلان(.
يۇسلەير ئىبنلى ئەمر مۇنلداق دەيدۇ: ]مەن 
سۇھەيل ئىبنى ھۇنەيفتىن: »سەن پەيغەمبەر 
ملسو هيلع هللا ىلص دىلن خاۋارىجلار توغرىسلىدا بىرەر نەرسلە 
ئاڭلىدىڭملۇ؟« دەپ سلورىغانىدىم، ئۇ قولىنى 
»ملەن  تلۇرۇپ:  ئۇزىتىلپ  تەرەپكلە  ئىلراق 
قۇرئلان  جايدىلن  >ئلۇ  نىلڭ:  ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبلەر 
ئوقۇيدىغان ۋە قۇرئان گاللىرىدىن ئۆتمەيدىغان 
بىلر قلەۋم چىقىدۇكى، ئلۇالر خۇددى ئوق ئوۋغا 
كىرىلپ چىقىلپ كەتكەنلدەك دىندىلن )يەنلى 
ئىتائەتتىن( چىقىلپ كېتىدۇ< دېگەنلىكىنى 

ئاڭلىغانىدىلم« دەپ جلاۋاب بەردى[ )بۇخارى ۋە 
مۇسللىم توپلىغان(. 

ئىمام مۇسلىم نەقىل قىلغان ھەدىستە ئۇ 
)يەنى سلۇھەيل( مۇنداق دېگەن: »رەسلۇلۇلاھ 
قولىنلى مەشلرىق تەرەپكلە ئۇزىتىلپ تلۇرۇپ: 
قۇرئلان  لېكىلن  ئوقۇيلدۇ  قۇرئلان  >ئلۇالر 
گاللىرىدىلن ئۆتمەيدۇ، ئلۇالر خۇددى ئوق ئوۋغا 
كىرىلپ چىقىلپ كەتكەنلدەك دىندىلن )يەنلى 
ئىتائەتتىلن( ئەنلە شلۇنداق چىقىلپ كېتىلدۇ< 
دېگەنلىكىنلى ئاڭلىغان«. بۇ ھەدىسلتە تىلغا 
ئېلىنغان مەشلرىق بولسلا ئىراقنى كۆرسىتىدۇ.

دەيلدۇ:  مۇنلداق  عنـه  هللا  رضـي  زەر  ئەبلۇ 
»رەسلۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص مۇنلداق دېگلەن: >مەندىلن 
كېيىلن پلات يېقىنلدا ئۈممىتىمدىلن بىلر قەۋم 
مەيدانغلا كېلىدۇ، ئلۇالر قۇرئان ئوقۇيدۇ لېكىن 
قۇرئلان گاللىرىدىلن ئۆتمەيلدۇ، ئلۇالر خلۇددى 
ئلوق ئوۋغا كىرىپ چىقىپ كەتكەندەك دىندىن 
چىقىلپ  شلۇنداق  ئەنلە  ئىتائەتتىلن(  )يەنلى 
كېتىلدۇ، ئۇالر للللل مەخلۇقاتار ئىچىدىكى ئەڭ 
رەزىلل، زىيانلداش مەخلۇقاردۇر<« )»سلەھىھ 

ئىبنلى ماجلە« 170- ھەدىلس(. 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

تارىخقا 
نەزەر

قەدىمكى ۋە ھازىرقى زاماندىكى خاۋارىجالر 

ملسو هيلع هللا ىلص بىللەن بىلللە پەقەت 9 نەپەر سلاھابە قالغان 
ئىدى. رەسلۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص مۇسلۇلمانارغا: »مەن 
تەرەپكلە كېلىڭار! مەن هللا نىڭ ئەلچىسلى!« 
دەپ نىدا قىلغاندا، مۇشلرىكار ئۇنىڭ ئاۋازىنى 
ئلاڭاپ ئۇنلى تونۇپ قاللدى-دە، دەرھال پۈتۈن 
كۈچى بىلەن رەسۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص تەرەپكە ئېتىلدى. 
بلۇ ۋاقىتتلا مۇسلۇلمانار قوشلۇنى رەسلۇلۇلاھ 
ملسو هيلع هللا ىلص تەرەپكلە قايتىلپ كەلمىگلەن ئىلدى. شلۇ 
پەيتتلە مۇشلرىكار بىللەن بۇ 9 نەپەر سلاھابە 
ئوتتۇرىسلىدا شلۇنداق دەھشەتلىك جەڭ بولۇپ 
كەتتىكلى، بۇ جەڭلدە كەمدىنكەم تېپىلىدىغان 
ۋە  ئۇنتلۇش، شلىجائەت  ئۆزىنلى  مۇھەببلەت، 

قەھرىمانلىلق ئوچۇق نامايلەن بولدى.
رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىك 

خەۋىرىنىڭ تارقالغانلىقى
ھەمزە رضي هللا عنه ۋە كۆزلىرى رەسۇلۇلاھ 
كېتىدىغلان  ئوخشلاپ  كۆزلىرىگلە  نىلڭ  ملسو هيلع هللا ىلص 
نىلڭ  عنـه  هللا  رضـي  ئۇمەيلر  ئىبنلى  مۇسلئەب 
ئۆلتۈرۈلگەنلىلك خەۋىرى تارقالغاندىن كېيىن 
مۇشلرىكار: »بىز مۇھەممەدنى ئۆلتۈرۈۋەتتۇق« 
دەپ گۇمان قىلىشلتى لېكىن رەسلۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص بۇ 
ئۆسلەك سلۆز ۋە مىش-مىش خەۋەرگە رەددىيە 

بەرمەسللىككە بۇيلرۇق قىلدى.
مۇسۇلمانالرنىڭ مۇداپىئە سېپى 

بۇزۇلغاندىن كېيىن قوشۇننىڭ ئۈچ 
گۇرۇھقا بۆلۈنۈشى

بىر گۇرۇھ مۇسلۇلمانار مەدىنىگە يېقىن 
جايغلا قېچىلپ بېرىلپ ئلۇرۇش تۈگىمىگىچە 
قايتىشلمىدى. ۋاھالەنكلى، ئلۇالر ئلاز سلانلىق 

ئىدى. 
ئىككىنچى گۇرۇھ بولسلا رەسۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص 
نىلڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىلك خەۋىرىنلى ئاڭلىغانلدا 
تېڭىرقلاپ قالغانلار بوللۇپ، ئۇالرنىلڭ ھلەر 
قوغلداش  جېنىنلى  ئلۆز  غايىسلى  بىرىنىلڭ 
ياكلى ئۆلتۈرۈلگەنگلە قلەدەر پاراسلەت بىللەن 
جەڭنلى داۋاماشلتۇرۇش بولۇپ قالغلان ئىدى. 
ۋاھالەنكلى، بلۇالر سلاھابىلەرنىڭ كلۆپ 

قىسلمىنى ئىگىلەيتتلى.
ئۈچىنچلى گلۇرۇھ بولسلا رەسلۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص 

بىلەن مۇسلتەھكەم تۇرغان 12 نەپەر سلاھابە 
بوللۇپ، بلۇالر ئىككىنچلى گۇرۇھتىكلى 
كىشلىلەرنى بارغانسلېرى ئۆزلىرىگلە 

قوشۇۋېلىشلقا باشللىغان ئىدى.
يۇقىرىقىالردىن ئېلىنغان پايدىالر

بىرىنچى، رەسلۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ ئاشلۇنداق 
ئېغىر جەڭلەردە مۇستەھكەم تۇرۇشىدىن ھازىرقى 
مەيدانىدىلن  جىھلاد  ھاللدا  ئۆزرىسلىز  زاماندىكلى 
ئۇزاقتلا ئولتۇرغلان ئاتالمىلش »ئىلىلم ئەھللى« ۋە 
»تالىبلۇل ئىلىملەر«نىڭ تەسلىرلەنمىگەنلىكى 
لللل ئۇالرنىڭ قەلبلىرىنىڭ كېسلەل ئىكەنلىكى 
ۋە قاساۋەتلىشلىپ كەتكەنلىكىنىڭ ئاالمىتىدۇر 
شۇنداقا بۇ لللل »بىز پەيغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ ئىزىنى 
باسلىدىغان ۋارىسلارمىز« دېگەن سۆزلىرىنىڭ 

يالغان ئىكەنلىكىگلە دەلىلدۇر.
ئىككىنچلى، قوشلۇننىڭ جلەڭ مەيدانىدا 
مۇسلتەھكەم تۇرۇشلى ئۈچۈن قوماندانارنىڭ 

مۇسلتەھكەم تۇرۇشلى الزىلم ئىكەنلىكى.
ئۈچىنچى، مۇشۇنداق سادىق قوماندانارنى 
ھىمايلە قىلىلش ئۈچلۈن ئۆزىنلى پىلدا قىلىلش 
ۋە  دەرىجىگلە  يۈكسلەك  ئلەڭ  ئاخىرەتتلە  للللل 
دۇنيلادا بولسلا جىھادىلي جامائەتنىلڭ ئىزچىل 

گۈللىنىشلىگە سلەۋەب بولىدىغانلىقلى.
مەغلۇبىيلەت  قوشلۇندا  تۆتىنچلى، 
كۆرۈلگەنلدە قومانلدان بولغانارنىلڭ قىسلقا 
بولغلان خۇتبە )يەنلى خىتاب، چاقىرىق(الرنى 
سلەۋەب  ئوڭشاشلقا  ۋەزىيەتنلى  للللل  قىلىشلى 
ئىكەنلىكلى. بىلرى  ئامىلاردىلن  بولىدىغلان 

بەشىنچى، دۈشلمەنلەر ھەرزامان جىھادنى 
ئۇجۇقتۇرۇۋېتىلش ئۈچۈن دائىم قوماندان، ئەمىر 

ۋە يېتەكچىلەرنى نىشانغا ئالىدىغانلىقى.
ئالتىنچلى، جىھادىي جامائەتنىڭ ئىچىدە 
رەھبەرلەرگلە بولغلان زور مۇھەببلەت، ئۆزىنى 
بىلر  بولغلان  ئىگلە  شلىجائەتكە  ۋە  ئۇنتلۇش 
تۈركۈم مۇجاھىدالرنىڭ بولۇشى لللل مۇسۇلمان 
سلاالمەت  تاجاۋۇزىدىلن  كاپىلرالر  قەۋمنىلڭ 
مۇسلۇلمانارغا  غەلىبىنىلڭ  ۋە  قېلىشلىغا 

يۈزلىنىشلىگە سلەۋەب بولىدىغانلىقلى. 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

)بېشى 1- بەتتە(يۇلتۇزالر چىمىراليدۇ

)ئاخىرى 3- بەتتە(

)بېشى 2- بەتتە(


