
ئىسالم ئاۋازى ئىسالم ئاۋازى

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
هللا تعـاىل يەنـە مۇنـداق دەيدۇ: ﴿َوُقِل اْلَـقُّ ِمْن 
َربُِّكـْم َفَمـْن َشـاَء فـَْليـُْؤِمـْن َوَمـْن َشـاَء فـَْلَيْكُفـْر ِإنَّ َأْعتَـْدَن 
ِللظَّاِلِمـَن َنًرا َأَحـاَط ِبِـْم ُسـَراِدقـَُها َوِإْن َيْسـَتِغيُثوا يـَُغاثُـوا 
َوَسـاَءْت  الشَّـَراُب  بِْئـَس  اْلُوُجـوَه  َيْشـِوي  َكاْلُمْهـِل  ِبَـاٍء 
ھـەق  >)بـۇ(  مۇھەممـەد!(:  »)ئـى  ُمْرتـََفًقـا﴾ 
)قۇرئـان( پەرۋەردىگارىـڭالر تەرىپىدىـن نازىل 
ئېيتسـۇن،  ئىمـان  ئـادەم  خالىغـان  بولىـدۇ، 
خالىغـان ئـادەم كاپىـر بولسـۇن< دېگىـن. بىـز 
ھەقىقەتـەن كاپىـرالر ئۈچۈن تۈتۈن پەردىلىرى 
تەييارلىـدۇق،  ئوتنـى  ئورىۋالىدىغـان  ئۇالرنـى 
قىلسـا،  تەلـەپ  سـۇ  )تەشـنالىقتىن(  ئـۇالر 
ئوخشـاش،  ئېرىتمىسـىگە  مـەدەن  ئۇالرغـا 
)ناھايىتـى  كۆيدۈرۈۋېتىدىغـان  يۈزلەرنـى 
قىزىـق( سـۇ بېرىلىـدۇ، بـۇ نېمىدېگـەن يامـان 
شـاراب! جەھەننەم نېمىدېگـەن يامان جاي!« 

)سـۈرە كەھـف 29- ئايـەت(.

ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە شۇنىڭغا شەكسىز 
ئىمـان كەلتۈرىدۇكـى، ھېچبىـر يامانلىـق هللا 
نىـڭ زاتىغـا، ئىسـمىغا، سـۈپىتىگە ۋە ئىـش-
ھەرىكىتىگـە مەنسـۇپ قىلىنمايـدۇ چۈنكى ئۇ 
زات ـــــ كامىـل سـۈپەت، رەھمـەت ۋە ئادالەت 
ئىگىسـىدۇر. ئۇ، بەندىلەرنى ھىدايەت، ئېھسان 
يامانلىـق، كۇفـۇر،  بۇيـرۇپ،  ۋە ياخشـىلىققا 
ئازغۇنلۇق ۋە ئاسـىيلىقتىن توسىدۇ. يامانلىق 
بولسـا پەقـەت ئـۇ زاتنىـڭ كامىـل ھېكمىتـى 
ۋە ئۆتكـۈر ئىرادىسـىنىڭ تەلەپ-تەقەززاسـى 
بويىچىـال بارلىققـا كېلىـپ، مەخلۇقاتـالر 
ئىچىدىـال يـۈز بېرىـدۇ. بـۇ توغرىسـىدا هللا تعاىل 
مۇنـداق دەيـدۇ: ﴿َمـا َأَصاَبَك ِمْن َحَسـَنٍة َفِمـَن اللَِّ َوَما 
َأَصاَبَك ِمْن َسـيَِّئٍة َفِمْن نـَْفِسـَك َوَأْرَسـْلَناَك ِللنَّاِس َرُسـوًل 
َوَكَفى ِبللَِّ َشِهيًدا﴾ »)ئى ئىنسان!( ساڭا يەتكەن 
ياخشـىلىق )مەرھەمـەت قىلىـش يۈزىسـىدىن( 
هللا تەرىپىدىنـدۇر، سـاڭا يەتكـەن يامانلىـق 
ئۆزۈڭدىنـدۇر.  تۈپەيلىدىـن(  )قىلمىشـلىرىڭ 

)پۈتـۈن(  بىـز  سـېنى  مۇھەممـەد!(  )ئـى 
ئەۋەتتـۇق،  قىلىـپ  پەيغەمبـەر  ئىنسـانالرغا 
)سـېنىڭ پەيغەمبەرلىكىڭگـە( شـاھىدلىققا 

ئايـەت(.  -79 نىسـا  )سـۈرە  يېتەرلىكتـۇر«  هللا 
كامىـل  ۋە  پاكتـۇر  زالىملىقتىـن  تعـاىل  هللا 
ئـۇ  شـۇڭا  سـۈپەتلەنگۈچىدۇر  بىلـەن  ئادالـەت 
زۇلـۇم  زەررىچىلىـك  مەخلۇقاتىغـا  ھېچبىـر 
قىلمايـدۇ. ئۇ زاتنىڭ پۈتۈن ئىش-ھەرىكەتلىرى 
ئادالـەت ۋە رەھمەتتـۇر. هللا تعاىل مۇنداق دەيدۇ: ﴿
ٍم ِلْلَعِبيـِد﴾ »>مېنىـڭ  َمـا يـُبَـدَُّل اْلَقـْوُل لَـَديَّ َوَمـا َأَن ِبظَـاَّ
سـۆزۈم ئۆزگەرمەيـدۇ، مـەن بەندىلەرگـە زۇلـۇم 
قىلغۇچى ئەمەسـمەن<« )سۈرە قاف 29- ئايەت(. 
هللا تعاىل يەنە مۇنداق دەيدۇ: ﴿َوَلْوَل ِإْذ َدَخْلَت 
َأَن  تـَـَرِن  ِإْن  ِبللَِّ  ِإلَّ  َة  قـُـوَّ َل   ُ اللَّ َشـاَء  َمـا  قـُْلـَت  َجنَـّتَـَك 
َأقَـلَّ ِمْنـَك َمـاًل َوَولَـًد﴾ »سـەن بېغىڭغـا كىرگـەن 
هللا  بولىـدۇ،  خالىغىنـى  نىـڭ  چېغىڭـدا: >هللا 
نىـڭ ياردىمـى بولمىسـا قولۇمدىـن ھېـچ ئىـش 

كەلمەيدۇ< دېسـەڭچۇ! سـېنىڭ قارىشىڭچە، 
ئـاز  سـېنىڭدىن  ئەۋالدىـم  ۋە  مېلىـم  مېنىـڭ 

ئايـەت(.  -39 )سـۈرە كەھـف  بولسـىمۇ« 
َل  اللََّ  ﴿ِإنَّ  دەيـدۇ:  مۇنـداق  يەنـە  تعـاىل  هللا 
َيْظِلـُم ِمثـَْقـاَل َذرٍَّة َوِإْن تَـُك َحَسـَنًة ُيَضاِعْفَهـا َويـُـْؤِت ِمـْن 
زەررىچـە  ھەقىقەتـەن  »هللا  َعِظيًمـا﴾  َأْجـًرا  َلُدنْـُه 
زۇلـۇم قىلمايـدۇ. ئەگـەر كىشـىنىڭ زەررىچـە 
ياخشـىلىقى بولسـا، هللا ئۇنى ھەسسىلەپ زىيادە 
قىلىـدۇ، ئۆز دەرگاھىدىـن بۈيۈك ئەجىر )يەنى 
جەننـەت( ئاتا قىلىدۇ« )سـۈرە نىسـا 40- ئايەت(.
هللا تعاىل ئۆزىنىڭ قىلغان ئىشـى توغرىلىق 
ئـۇ  چۈنكـى  قىلىنمايـدۇ  سوئال-سـوراق 
َوُهـْم  يـَْفَعـُل  ـا  َعمَّ ُيْسـَأُل  ﴿َل  دەيـدۇ:  مۇنـداق 
سـوئال- قىلغانلىرىدىـن  نىـڭ  »هللا  ُيْسـأَُلوَن﴾ 
سـوراق قىلىنمايـدۇ، ئۇالردىـن سوئال-سـوراق 

ئايـەت(.  -23 ئەنبىيـا  )سـۈرە  قىلىنىـدۇ« 

كىم  قېنى  تېپىشماقالرنى  تۆۋەندىكى 
تېز ھەم توغرا تاپااليدۇ؟

1. تېشى يېشىل ئىچى قىزىلدۇر،
»گۆشى« تاتلىق قانغا كېپىلدۇر. 
2. رەڭگى سېرىق، گاھىدا قىزغۇچ،

پولو ئۈچۈن بىردىنبىر خۇرۇچ.
تېپىشماقنى  ئىسالمىي  تۆۋەندىكى   .3

تېپىپ بېقىڭ:
پەيغەمبەر  بولمىغان  ۋاپات  تۇغۇلۇپ 
كىم؟ تۇغۇلماي ۋاپات بولغان پەيغەمبەر كىم؟
تېپىشماقالرنىڭ  ساندىكى  ئالدىنقى 

جاۋابى:
1. چىالن.
2. قوغۇن.

مۇسا   .3
منىڭ  ال يھىسسا لە ئە

ھاسىسى. 

■ ئاتاقلىق ئۇيغۇر ئالىمى ئابدۇلئەھەد بارات 
مەخسۇم ھاجىمنىڭ خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى 
تەرىپىدىن شەھىد قىلىنغانلىقى ئاشكارىالندى. 
بۇ  كاپىرلىرى  خىتاي  تاجاۋۇزچى 
ئالىمىمىزنى 2017- يىلى 11- ئايدا 88 يېشىدا 

كېيىن  ئايدىن   6 بولۇپ،  قامىغان  تۈرمىگە 
ۋاپات  ئالىمىمىزنىڭ  ئائىلىسىدىكىلەرگە 
تاپقانلىق خەۋىرىنى يەتكۈزگەن. رەببىمىز هللا بۇ 
ئۇستازىمىزنىڭ شەھىدلىكىنى قوبۇل قىلسۇن 
ۋە جەننەتتىكى دەرىجىسىنى ئۈستۈن قىلسۇن!

■ 5- ئاينىڭ 24- كۈنى يەمەن ئەلقائىدە 
ۋىاليىتىنىڭ  ئەبيان  يەمەننىڭ  مۇجاھىدلىرى 
زەنجىبار شەھىرىدە مۇرتەد ئارمىيىنىڭ ئاالھىدە 

قىسىم ئەسكىرىي مەسئۇلىنى ئۆلتۈرگەن. 
ئافغانىستان  كۈنى   -25 ئاينىڭ   -5  ■
ئىسالم ئىمارىتى مۇجاھىدلىرى ئافغانىستاننىڭ 
فەرياب ۋىاليىتىنىڭ جۈمە بازار رايونىدا مۇرتەد 
 10 بىلەن  بازىسى  ئەسكىرىي   2 ئارمىيىنىڭ 
فەتىھ  پونكىتىنى  تەكشۈرۈش  بىخەتەرلىك 

قىلغان.
ئافغانىستان  كۈنى   -25 ئاينىڭ   -5  ■
ئىسالم ئىمارىتى مۇجاھىدلىرى ئافغانىستاننىڭ 
روزىگان ۋىاليىتى تەشۇرا رايونىغا قارىتا ھۇجۇم 
ئەمەلىيىتى ئېلىپ بېرىپ، 2 نەپەر مەسئۇلنى 
ئەسكەرنى  نەپەر   29 ئالغان  ئىچىگە  ئۆز 
يارىالندۇرغان.  نەپىرىنى   16 ۋە  ئۆلتۈرگەن 
ئۇندىن باشقا يەنە، ئەسكىرىي مەركەزدىن 5 نى 

فەتىھ قىلغان.
■ 5- ئاينىڭ 28- كۈنى ئافغانىستان ئىسالم 
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سۈرە تەۋبىنىڭ تەپسىرى
بۇ سۈرە ئازاب ئايىتى بىلەن باشالنغانلىقى 
بېشىغا »بسم هللا« كەلمىگەن  ئۈچۈن، سۈرە 
هللا نىڭ رەھىملىك زات  چۈنكى »بسم هللا«تا 
»بسم  بولۇپ،  ئېلىنغان  تىلغا  ئىكەنلىكى 
هللا«نى تىلغا ئېلىش ئازاب ئايىتىنىڭ مەنىسىگە 
خىالپ بوالتتى. ئىبنى ئابباس رضي هللا عنه بۇ 
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ]مەن ئەلىدىن: »بەرائەت 
ئۈچۈن  نېمە  تەۋبە(  سۈرە  )يەنى  سۈرىسى 
باشالنمىغان«  بىلەن  الرحيم<  الرمحن  هللا  >بسم 
دەپ سورىسام، ئۇ: »چۈنكى >بسم هللا الرمحن 
الرحيم< دېگەن ئامانلىقتۇر. بەرائەت سۈرىسى 
قىلىچ  بولغان  قارشىسى  ئامانلىقنىڭ  بولسا 
بىلەن )يەنى >ئۆلتۈرۈڭالر<، >چېپىڭالر< 
ــــ  مۇشۇ  مانا  سۈرىدۇر.  بولغان  نازىل  دەپ( 
يازماسلىقتىكى  هللا<نى  >بسم  سۈرىگە  بۇ 
ئەڭ  بىرىدۇر شۇنداقال  بەش خىل سەۋەبنىڭ 
كۈچلۈكىدۇر« دەپ جاۋاب بەردى[ )»أيسر 

التفاسري«دىن ئېلىندى(.
بۇ سۈرە قۇرئان سۈرىلىرى ئىچىدىكى ئەڭ 
ئاخىرىدا نازىل بولغان سۈرىلەردىن بولۇپ، بۇ 
سۈرىدىكى ھۆكۈملەر مۇھكەم ھۆكۈملەردۇر، 
يەنى مەنسۇخ بولۇش ئېھتىماللىقى يوق بولغان 
»ئەڭ تۈگەنچە« خاراكتېرلىك ھۆكۈملەردۇر. 
هللا تعاىل مۇنداق دەيدۇ: ﴿بـََراَءٌة ِمَن اللَِّ َوَرُسوِلِه 
ِإىَل الَِّذيَن َعاَهْدُتْ ِمَن اْلُمْشِرِكَن ۞ َفِسيُحوا ِف اْلَْرِض 
اللََّ  َوَأنَّ  اللَِّ  ُمْعِجِزي  َغيـُْر  أَنَُّكْم  َواْعَلُموا  َأْشُهٍر  َأْربـََعَة 
النَّاِس  ِإىَل  َوَرُسوِلِه  اللَِّ  ِمَن  َوَأَذاٌن   ۞ اْلَكاِفِريَن  ُمِْزي 
يـَْوَم الَْجِّ اْلَْكَبِ َأنَّ اللََّ بَِريٌء ِمَن اْلُمْشِرِكَن َوَرُسولُُه 
فَِإْن تـُبـُْتْم فـَُهَو َخيـٌْر َلُكْم َوِإْن تـََولَّيـُْتْم فَاْعَلُموا أَنَُّكْم َغيـُْر 
ِإلَّ   ۞ أَلِيٍم  ِبَعَذاٍب  َكَفُروا  الَِّذيَن  ِر  َوَبشِّ اللَِّ  ُمْعِجِزي 
يـَنـُْقُصوُكْم َشيـًْئا َوَلْ  الَِّذيَن َعاَهْدُتْ ِمَن اْلُمْشِرِكَن ثَّ َلْ 
ِتِْم ِإنَّ  يُظَاِهُروا َعَلْيُكْم َأَحًدا فََأِتُّوا ِإلَْيِهْم َعْهَدُهْم ِإىَل ُمدَّ

اللََّ يُِبُّ اْلُمتَِّقَن ۞﴾.

ئايەتنىڭ تەرجىمىسى 
»)بۇ( هللا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ سىلەر 
مۇشرىكالرغا  تۈزۈشكەن  مۇئاھىدە  بىلەن 
)يەنى مۇئاھىدىنى  بولۇش  ئادا-جۇدا  قاراتقان 
بىكار قىلىش( ئېالنىدۇر ]1[. )ئى مۇشرىكالر!( 
ئاي  تۆت  )خالىغىنىڭالرچە(  يۈزىدە  يەر 
يۈرۈڭالر، بىلىڭالركى، سىلەر هللا )نىڭ ئازابى(

تىن قېچىپ قۇتۇاللمايسىلەر، )بىلىڭالركى( هللا 
كاپىرالرنى خار قىلغۇچىدۇر ]2[. )بۇ( چوڭ 
ھەج كۈنىدە هللا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى تەرىپىدىن 
ۋە  هللا  ئېالندۇركى،  چىقىرىلغان  كىشىلەرگە 
ئۇنىڭ پەيغەمبىرى مۇشرىكالردىن ئادا-جۇدادۇر. 
ئەگەر )كۇفرىدىن( تەۋبە قىلساڭالر، بۇ سىلەرگە 
)گۇمراھلىقتا كېتىۋېرىشتىن( ياخشىدۇر، ئەگەر 
بىلىڭالركى،  ئۆرۈسەڭالر،  يۈز  )ئىسالمدىن( 
هللا )نىڭ ئازابى(تىن قېچىپ قۇتۇاللمايسىلەر. 
كاپىرالرغا قاتتىق ئازاب بىلەن بېشارەت بەرگىن 
]3[. ئەمما مۇشرىكالر ئىچىدىكى سىلەر بىلەن 
ھېچقانداق  مۇئاھىدىگە  تۈزگەن،  مۇئاھىدە 
قارشى  سىلەرگە  قىلمىغان،  خىالپلىق 
ياردەم بەرمىگەنلەرگە  ئادەمگە  ھېچقانداق 
كەلسەك، ئۇالر بىلەن تۈزگەن بۇ مۇئاھىدىگە 
ئۇنىڭ ۋاقتى توشقانغا قەدەر رىئايە قىلىڭالر، 
شۈبھىسىزكى، هللا تەقۋادارالرنى دوست تۇتىدۇ 

]4[« )سۈرە تەۋبە 1- ئايەتتىن 4- ئايەتكىچە(.
ئايەتنىڭ تەپسىرى 

رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص ھىجرەتنىڭ 9- يىلى ھەج 
مەزگىلىدە ئەلى رضي هللا عنه باشچىلىقىدا بىر 
بىلەن  ئايەتلەر  مۇشۇ  ساھابىلەرنى  تۈركۈم 
كىشىلەرگە  ئۇالرنى  بولۇپ،  سالغان  يولغا 
بىرىشكە  قىلىپ  تىالۋەت  ئايەتلەرنى  بۇ 
شۇنى  مۇشرىكالرغا  ئايەتلەر  بۇ  بۇيرۇغان. 

سەبىيلەر سەھىپىسى

جىھاد چەشمىلىرى

ئىسالم ئاۋازى
48- سان

)قوش ھەپتىلىك گېزىت(

1- بەت  4- بەت 

)ئاخىرى 2- بەتتە(

ئىمارىتى مۇجاھىدلىرى ئافغانىستاننىڭ 
مۇرتەد  رايونىدا  خۇۋاجاغار  ۋىاليىتى  تاھار 
ئارمىيىنىڭ 17 ئورۇندىكى بىخەتەرلىك 

تەكشۈرۈش پونكىتىنى فەتىھ قىلغان. 
■ 5- ئاينىڭ 29- كۈنى پەلەستىندىكى 
مۇجاھىد قېرىنداشلىرىمىز ئىسرائىلىيىدىكى 
قورال  توپ  رايونالرغا  ياشايدىغان  يەھۇدىيالر 
ئەمەلىيىتى ئېلىپ بېرىپ، 3 نەپەر يەھۇدىي 
نۇرغۇنلىغان  ۋە  ئۆلتۈرگەن  ئەسكىرىنى 

ئىقتىسادىي زىيانالرنى سالغان.
■ 5- ئاينىڭ 30- كۈنى شام مۇجاھىدلىرى 
ھەلەب شەھىرى تۈرمىلىرىدىكى سىياسىي 
جىنايەتچىلەرگە مەسئۇل سۇمىر زەيدان 
ئىسىملىك ئەسكىرىي مەسئۇلنى قەستلەپ 

ئۆلتۈرگەن.
■ 6- ئاينىڭ 1- كۈنى ئافغانىستان ئىسالم 
ئافغانىستاننىڭ  مۇجاھىدلىرى  ئىمارىتى 
رايونىدا مۇرتەد  غەزنى ۋىاليىتى شەلجار 
بازىسىغا ھۇجۇم  2 ئەسكىرىي  ئارمىيىنىڭ 
ئەمەلىيىتى ئېلىپ بارغان، نەتىجىدە 12 نەپەر 
ئەسكەرنى ئۆلتۈرگەن ۋە يارىالندۇرغان. ئۇندىن 
باشقا يەنە، 3 دانە ئوق ئۆتمەس ماشىنىنى ۋەيران 

قىلىپ بۇ ئەسكىرىي بازىنى فەتىھ قىلغان.
■ 6- ئاينىڭ 1- كۈنى شام مۇجاھىدلىرى 
زوھۇر  ئەبۇ  ۋىاليىتى  ئىدلىب  سۈرىيىنىڭ 
ئەسەد  بەششار  ئەتراپىدىكى  ئايرودرومى 
ئارمىيىسىنىڭ نۇقتىلىرىغا مەخپىي ھۇجۇم 
ئەسەد  نەپەر   7 بېرىپ،  ئېلىپ  ئەمەلىيىتى 

ئەسكىرىنى ئۆلتۈرگەن.
ئەششاباب  كۈنى   -1 ئاينىڭ   -6  ■
تەشكىالتى مۇجاھىدلىرى سومالىنىڭ ھىران 
مۇرتەد  شەھىرىدىكى  مۇفىكرى  ۋىاليىتى 
ھۇجۇم  بازىسىغا  ئەسكىرىي  ئارمىيىنىڭ 
نەپەر   150 بېرىپ،  ئېلىپ  ئەمەلىيىتى 
يارىالندۇرغان،  ۋە  ئۆلتۈرگەن  ئەسكەرنى 
قورال- ۋە  ماشىنا  ئەسكىرىي  كۆپلىگەن 
بۇ ئەسكىرىي  ئېلىپ  ياراقالرنى غەنىيمەت 

بازىنى ئۆز كونتروللۇقىغا ئالغان.
شام  كۈنى   -2 ئاينىڭ   -6  ■
مۇجاھىدلىرى سۈرىيىنىڭ الزىقىيە ۋىاليىتى 
ئەسەد  بەششار  يېزىسىدىكى  ئەلۋات  ئارد 
ئەسكەرلىرىنىڭ نۇقتىلىرىغا قارىتا مەخپىي 
بىر  بېرىپ،  ئېلىپ  ئەمەلىيىتى  ھۇجۇم 
ئۆلتۈرگەن  ئەسكەرلىرىنى  شىئە  نەچچە 
غەنىيمەت  قورال-ياراقلىرىنى  ئۇالرنىڭ  ۋە 

ئېلىپ ساق-ساالمەت چېكىنىپ چىققان.
■ 6- ئاينىڭ 2- كۈنى ئافغانىستان ئىسالم 
ئافغانىستاننىڭ  مۇجاھىدلىرى  ئىمارىتى 
ئەنگلىيە  رايونىدا  بەلىكۇن  ۋىاليىتى  كابۇل 
ئەسكىرىي  ئۆتمەس  ئوق  ئارمىيىسىنىڭ 
ئېلىپ  ئەمەلىيىتى  مىنا  قارىتا  ماشىنىسىغا 
ۋەيران  ماشىنىنى  ئۆتمەس  ئوق  بۇ  بېرىپ، 
نەپەر  بىر  ئىچىدىكى  ماشىنا  ۋە  قىلغان 
نەپەر   3 ئالغان  ئىچىگە  ئۆز  مەسئۇلنى 

ئەنگلىيە ئەسكىرىنى ئۆلتۈرگەن. 
■ 6- ئاينىڭ 3- كۈنى ئافغانىستان ئىسالم 
ئافغانىستاننىڭ  مۇجاھىدلىرى  ئىمارىتى 
قارىتا  رايونىغا  بەرجىمان  ۋىاليىتى  فەراھ 
بۇ  بارغاندا،  ئېلىپ  ئەمەلىيىتى  ھۇجۇم 
مەسئۇلى،  ئەسكىرىي  ھاكىمى،  رايوننىڭ 
قول  قاتارلىقالر  مەسئۇلى  ئىستىخبارات 
بىلەن مۇجاھىدالرغا  ئاستىدىكى ئەسكەرلەر 
رايوننى  بۇ  مۇجاھىدالر  ۋە  بولغان  تەسلىم 

مۇكەممەل فەتىھ قىلغان.
تارقالغان  4- كۈنىدىكى  ئاينىڭ   -6  ■
سەئۇدى  ئاساسالنغاندا،  خەۋەرلەرگە 
شەھىرىنىڭ  جۇف  ھۆكۈمىتى  ئەرەبىستان 
ئىككى قازىسىنى رامىزانلىق ئېلىپ بارغان 
پائالىيەتتە دۆلەت مارشىغا ئۆرە تۇرمىغانلىق 

سەۋەبلىك تۇتۇپ سولىغان.
ئەششاباب  كۈنى   -6 ئاينىڭ   -6  ■
سومالىنىڭ  مۇجاھىدلىرى  تەشكىالتى 
مۇرتەد  كېتىۋاتقان  قاراپ  شەھىرىگە  بەلەد 
ئارمىيىنىڭ ماشىنا ئەترىتىگە قارىتا پىستىرما 
ئەمەلىيىتى ئېلىپ بېرىپ، پارالمېنت ئەزالىرى 
ئىچىگە  ئۆز  ئەمەلدارلىرىنى  ھۆكۈمەت  ۋە 
ئالغان 10 دىن ئارتۇق ئەسكەرنى ئۆلتۈرگەن.
ئەششاباب  كۈنى   -6 ئاينىڭ   -6  ■
كېنىيىنىڭ  مۇجاھىدلىرى  تەشكىالتى 
جارىسا  جايالشقان  شىمالىغا  شەرقىي 
مىنا  ئەتراپىدا  شەھىرى  لوبۇۋى  رايونىنىڭ 
ئەسكەر  بىر  بېرىپ،  ئېلىپ  ئەمەلىيىتى 
ۋە ماشىنا  پارتالتقان  توشۇغۇچى ماشىنىنى 
ئەسكەرنى  ئارتۇق  دىن   20 ئىچىدىكى 

ئۆلتۈرگەن. 

چايان
سېرىقئېشەك  ئامبۇرسىمان  ــــ  بۇ 
قۇرۇتۇلغان  چاياننىڭ  ھايۋانات  ئائىلىسىدىكى 
تېنىدىن ئىبارەت بولۇپ، ياز ۋە كۈز پەسىللىرىدە 
سۈيىدە  تۇز  ياكى  سۇ  سۈزۈك  تۇتۇۋېلىنىپ، 
چىقىرىۋېتىلىدۇ،  توپىلىرى  ۋە  الي  يۇيۇپ 
چۆككۈچە  چايان  سېلىپ  قازانغا  ئاندىن 
چايانغا  جىڭ  بىر  ئۈستىگە  قۇيۇلىدۇ،  سۇ 
چاياننىڭ  سېلىپ،  تۇز  گرام   60  ~  50
ۋە  بولغۇچە  پەيدا  سىزىق  دۈمبىلىرىگە 
سۈزۈۋېلىنىپ،  قاينىتىپ،  قاتقۇچە  بەدىنى 
قۇرۇتۇشقا  ئاپتاپتا  قۇرۇتۇلىدۇ.  جايدا  سالقىن 
قۇرۇتۇلغان  يۇقىرىقىدەك  ئۇنىڭ  بولمايدۇ، 

تېنى »چايان« نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.
چايان مەشھۇر بولغان زەھەرلىك ھاشارات 
بولۇپ، ئۇنىڭ تۈرى كۆپ. بىر خىلى ماڭغاندا 
قۇيرۇقىنى كۆتۈرۈپ ماڭىدۇ، ئۇنى »شەييالە«؛ 
يەرگە  قۇيرۇقىنى  ماڭغاندا  خىلى  بىر  يەنە 
دەيدۇ،  »جەررارە«  ئۇنى  ماڭىدۇ،  سۆرەپ 
بۇنىڭ  بولىدۇ،  كىچىكرەك  شەييالەدىن  بۇ 
زەھىرى ئارتۇق ھەم كۈچلۈك بولۇپ، ئادەمنى 
ئۆلتۈرىدۇ. چىشى چاياننىڭ زەھىرى ئەركەك 
چاياندىن ئارتۇقراق. قارا چايان بەك يامان، قارا 
»ئەقرەبىي  بولغىنى  قاناتلىق  چوڭ  تۈكلۈك 
بەزىلىرىنىڭ  يەنە  دېيىلىدۇ.  ئەسكىرىيە« 
زەھەرلىرى ئارتۇق بولۇپ، بەدەندىن مېڭىپ 
ئۆلتۈرۈپ  ئادەمنى  بىلەنال  كېتىش  ئۆتۈپ 

قويىدۇ. 
چاياننىڭ تەبىئىتى ئۈچىنچى دەرىجىدە 
قۇرۇق ئىسسىق بولۇپ، زەھەر قايتۇرۇش، پەي-
مۇسكۇلالرنى چىڭىتىش، چاچ قۇۋۋەتلەش، 
بوشىتىش،  قېلىش(نى  )تارتىشىپ  ئىسپازما 
ئارتۇق  تارقىتىش،  يەل  پەسەيتىش،  ئاغرىق 
دوۋساقتىكى  ۋە  بۆرەك  يوقىتىش،  گۆشنى 
تاشالرنى پارچىالش، سۈيدۈك ھەيدەش قاتارلىق 
زەھەرلىنىش،  ئۇ،  ئىگە.  خۇسۇسىيەتلەرگە 
)پەي-مۇسكۇلالر  ئىستىرخا  لەقۋا،  پالەچ، 
ئاغرىقى،  بوغۇم  كېتىش(،  بوشىشىپ 
ۋە  تاش  يولىدىكى  سۈيدۈك  ئاغرىقى،  كۆز 
چاچ  داغ،  قارا  ۋە  ئاق  جاراھەت،  يىرىڭلىق 
قاتارلىق  بوۋاسىر  ۋە  چاقا  بەرەس،  چۈشۈش، 

كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ. 

چاياندىن ھەر كۈنى بىر گرام ئىشلەتسە، 
تارتىشىشقا قارشى تۇرااليدۇ. چايان تىنكتورىسى 
قان  كىرگۈزۈلسە،  ۋىنادىن  قايناتمىسى  ۋە 

بېسىمنى چۈشۈرىدۈ )إن َشاء هللا(.
ئۇنى ئىشلىتىش ئۇسۇللىرى تۆۋەندىكىچە:
يەرلىك  يېغىنى چىقىرىپ  1. چاياننىڭ 
ياغالپ  ئورنى(نى  كېسەللىك  )يەنى  ئورۇن 
)پەي- ئىستىرخا  لەقۋا،  پالەچ،  بەرسە، 
بوۋاسىر  ۋە  كېتىش(  بوشىشىپ  مۇسكۇلالر 
)إن  قىلىدۇ  پايدا  كېسەللىكلەرگە  قاتارلىق 

َشاء هللا(. 
مايىقى  چاشقان  كۆيدۈرۈپ  چاياننى   .2
ئاق  كۆزگە  تارتسا،  كۆزگە  ئېزىپ  بىلەن 

چۈشۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ )إن َشاء هللا(. 
3. چايان كۈشتىسى 3 گرام، ئوغرىتىكەن 
ئېلىپ،  25 گرام  7 گرام، ھەجرۇليەھۇددىن 
ئىچسە،  قىلىپ  )تالقان(  سوفۇپ  سوقۇپ 
دوۋساقتىكى تاشنى پارچىاليدۇ )إن َشاء هللا(. 

يېغىغا  زەيتۇن  كۆيدۈرۈپ  چاياننى   .4
چاچ  چاپسا،  ئورۇنغا  يەرلىك  ئارىالشتۇرۇپ 

چۈشۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ )إن َشاء هللا(. 
5. چاياننى تۇتۇپ قارنىنى يېرىپ، چايان 
)إن  قايتۇرىدۇ  زەھەر  تاڭسا  ئورۇنغا  چاققان 

َشاء هللا(. 
6. ھەر خىل چاقا ۋە ئوڭاي پۈتمەيدىغان 

يارىالرغا چاياننى كۆيدۈرۈپ چېپىلىدۇ.
گرامغىچە   5  ~  3 كۈشتىسىدىن 

ئىشلىتىلىدۇ. 
ئۇنىڭ  قىلىدۇ.  زىيان  ئۆپكىگە  ئۇ 
زىيىنىنى تۈزەتكۈچىسى تۆۋەندىكىلەردىن 

ئىبارەت: 
ياڭاق  چېپىلىدۇ؛  بىلەن  تۇخۇم  ھاك 
مېغىزى، ئەنجۈر، سامساق بەرگى چېپىلىدۇ؛ 
بىلەن  سىركە  ئىزىپ  ئۇرۇقىنى  بېدە 
چېپىلىدۇ؛ ئىچىدىن بۆرە سويمىسى يىلتىزى، 
ئەمەن، زىراۋەندە قاتارلىقالر مۇۋاپىق مىقداردا 
يېغى  قوي  يېغى،  قىلىنىدۇ؛ كاال  ئىستېمال 
قاپاق  ئارپا،  كاسىنە،  چېپىلىدۇ؛  ئېرىتىپ 
سۇلىرى ۋە قۇرسى كاپۇر ئىستېمال قىلىنىدۇ.

بۇالقتىن تامچە

چەكسىز  ۋە  مۇددەتسىز  جاكاراليدۇكى، 
ئايدىن  تۆت  ياكى  بار مۇشرىكالر  ئەھدىسى 
تۆۋەن ۋە ياكى تۆت ئايدىن يۇقىرى ئەھدىسى 
بولسا،  بۇزغان  ئەھدىسىنى  مۇشرىكالر  بار 
ئامانلىق  كامىل  ئاي  تۆت  ئۇالر  ئۇنداقتا، 
ئىچىدە ياشىۋالىدۇ. ئاندىن كېيىن ئۇالر ئەگەر 
مۇسۇلمان بولسا، بۇ ئۇالر ئۈچۈن ياخشىدۇر. 
ئەگەر ئەرەب يېرىم ئارىلىدىن چىقىپ كەتسە، 
بۇمۇ ئۇالرنىڭ ئىختىيارى. ئەگەر ئۇالر كاپىر 
ھالىتىدە تۇرۇۋېرىدىغان بولسا، ئۇنداقتا، ئۇالر 
تائىف ئەھلىنىڭ ئىسالمغا كىرگەنلىكى ۋە 
سەۋەبلىك  قىلىنغانلىقى  فەتىھ  مەككىنىڭ 
يېرىم  ئەرەب  ئايالنغان  ئىسالمغا  دارۇل 
تېپىلىدىكەن،  يېرىدە  بىر  قايسى  ئارىلىنىڭ 
مانا  ئۆلتۈرۈلىدۇ.  ۋە  ئېلىنىدۇ  ئەسىرگە 
ئۇنىڭ  ۋە  هللا  »)بۇ(  نىڭ:  تعاىل  هللا  ــــ  بۇ 
مۇئاھىدە  بىلەن  سىلەر  پەيغەمبىرىنىڭ 
ئادا-جۇدا  قاراتقان  مۇشرىكالرغا  تۈزۈشكەن 
قىلىش(  بىكار  مۇئاھىدىنى  )يەنى  بولۇش 

ئېالنىدۇر« دېگەن سۆزىنىڭ مەنىسىدۇر.
يۈزىدە  يەر  مۇشرىكالر!(  »)ئى 
بۇ  يۈرۈڭالر«.  ئاي  تۆت  )خالىغىنىڭالرچە( 
مۆھلەت قۇربان ھېيت كۈنىدىن ئىبارەت چوڭ 
ئېالن كۈنىدىن تارتىپ باشلىنىدۇ. هللا تعاىل نىڭ: 
»بىلىڭالركى، سىلەر هللا )نىڭ ئازابى(تىن قېچىپ 
قۇتۇاللمايسىلەر« دېگىنى ــــ سىلەر هللا نىڭ 
ۋە كونتروللۇقىدىن ھەرگىزمۇ چىقىپ  قەھرى 
دېگىنىدۇر.  قاچالمايسىلەر  ۋە  كېتەلمەيسىلەر 
ئىككىنچى  ئاگاھالندۇرۇشتۇر.  بىرىنچى  بۇ 
هللا  »)بىلىڭالركى(  بولسا  ئاگاھالندۇرۇش 
كاپىرالرنى خار قىلغۇچىدۇر«، يەنى هللا ئۇالرنى 

خار ۋە شەرمەندە قىلغۇچىدۇر.
ئۇنىڭ  ۋە  هللا  »)بۇ( چوڭ ھەج كۈنىدە 
كىشىلەرگە  تەرىپىدىن  پەيغەمبىرى 
ئۇنىڭ  ۋە  هللا  ئېالندۇركى،  چىقىرىلغان 
ئادا-جۇدادۇر.  مۇشرىكالردىن  پەيغەمبىرى 
ئەگەر )كۇفرىدىن( تەۋبە قىلساڭالر«، يەنى ئى 
مۇشرىكالر، سىلەر هللا نى يەككىلەشتۈرۈش 
ئىمان كەلتۈرۈش  گە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ  شۇنداقال 
ۋە ئىتائەت قىلىش ئارقىلىق هللا قا تەۋبە قىلىپ 
)گۇمراھلىقتا  سىلەرگە  »بۇ  قايتساڭالر، 
بۇ  يەنى  ياخشىدۇر«،  كېتىۋېرىشتىن( 
سىلەرنىڭ كۇفۇر، شېرىك ۋە ئاسىيلىقتا 
»ئەگەر  ياخشىدۇر.  داۋامالشقىنىڭالردىن 
ئىمان  يەنى  يۈز ئۆرۈسەڭالر«،  )ئىسالمدىن( 
قىلساڭالر،  كەينىڭالرنى  ئىتائەتكە  ۋە 
قېچىپ  ئازابى(تىن  )نىڭ  هللا  »بىلىڭالركى، 
قۇتۇاللمايسىلەر«. يەنى، ھېچبىر ھالەتتە هللا 
نىڭ كونتروللۇقىدىن قېچىپ قۇتۇاللمايسىلەر 
ئۈستىدىن  نىڭ  هللا  چۈنكى ھېچقانداق كۈچ 
ئۇ  قاچقۇن  ھېچبىر  ۋە  كېلەلمەيدۇ  غالىب 
زاتنىڭ ئىلكىدىن قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ. ئاندىن 
هللا تعاىل ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرى مۇھەممەد ملسو هيلع هللا ىلص گە 
مۇنداق دەيدۇ: »كاپىرالرغا قاتتىق ئازاب بىلەن 
بېشارەت بەرگىن«. يەنى سەن ئۇالرغا شۇنداق 
تەۋبە  قىلمىشىدىن  ئۇالر  بەرگىنكى،  خەۋەر 
قىلمىسا، بۇ ئازابنىڭ ئۇالرغا چۈشىدىغانلىقىدا 
مۇشرىكالر  »ئەمما  يوقتۇر.  شەك  ھېچ 
تۈزگەن،  مۇئاھىدە  بىلەن  ئىچىدىكى سىلەر 
مۇئاھىدىگە ھېچقانداق خىالپلىق قىلمىغان، 

ياردەم  ئادەمگە  قارشى ھېچقانداق  سىلەرگە 
سىلەرگە  يەنى  كەلسەك«،  بەرمىگەنلەرگە 
قارشى ھېچبىر كىشىگە ئادەم كۈچى، قورال-
تەجرىبە  پىكىر،  ياكى  ۋە  ياراق، مەسلىھەت 
بولسا  مۇشرىكالر  بەرمىگەن  ياردەم  ئارقىلىق 
بۇ مۇئاھىدىگە ئۇنىڭ  »ئۇالر بىلەن تۈزگەن 
قىلىڭالر«،  رىئايە  قەدەر  توشقانغا  ۋاقتى 
بىلەن  ۋاقىت  مۇئەييەن  ئۈچۈن  ئۇالر  يەنى، 
چەكلەنگەن ئەھدىسىگە ۋاپا قىلىڭالر. ئەگەر 
ئۇالرنىڭ مۇددىتى توشسا، بۇ چاغدا ئۇالر ياكى 
كېلىدۇ  قىلىچقا  ياكى  كىرىدۇ،  ئىسالمغا 
چۈنكى دارۇل ئىسالمغا ئايالنغان ئەرەب يېرىم 
ئارىلىدا شېرىكنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىغا 

قىلچە ئورۇن يوقتۇر.
ئايەتلەردىن ئېلىنغان پايدىالر

كاپىرالر  بىلەن  مۇسۇلمانالر  بىرىنچى، 
)كېلىشىمنامە(  مۇئاھىدە  ئۆزئارا  ئارىسىدا 
تۈزۈشنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكى لېكىن بۇنىڭ 
شەرتى شۇكى، بۇ مۇئاھىدە )كېلىشىمنامە( 
ئارقىلىق مۇسۇلمانالردىن ئېنىق بىر زىياننى 
ئۈچۈن  مۇسۇلمانالر  ياكى  چېكىندۈرۈش 
ئېنىق بىر پايدىنى ھاسىل قىلىش مەقسەت 

قىلىنغان بولۇشى كېرەك.
ئىككىنچى، ئەھدىگە خىيانەت قىلىش 
ۋە ئالدامچىلىق قىلىشنىڭ ھارام ئىكەنلىكى. 
مۇئاھىدە )كېلىشىمنامە(لەرنى  چۈنكى، 
ئەمەلدىن قالدۇرۇش ئاشكارا ئۇقتۇرۇلىدىغان 
)كېلىشىمنامە(لەرنىڭ  مۇئاھىدە  شۇ  ۋە 
بەلگىلەپ  مۇددەتنى  ئاي  تۆت  ئىگىلىرىگە 
بېرىدىغان بولغانلىقى ــــ شۇ مۇشرىكالرنىڭ 
يۈرگۈزۈپ،  پىكىر  ھەققىدە  ئىشلىرى  ئۆز 
ئىشنى  بىر  بولغان  پايدىلىق  ئەڭ  ئۆزلىرىگە 

تالالش ئەركىنلىكى بارلىقىنى ئۇقتۇرىدۇ.
ئۈچىنچى، ئەگەر مۇئاھىدە )كېلىشىمنامە(
بۇزمىسىال،  كېلىشىمنامىنى  تۈزۈشكەنلەر 
)كېلىشىمنامە(لەرگە  مۇئاھىدە  مۇددەتلىك 
قىلىشنىڭ  ۋاپا  قەدەر  توشقانغا  مۇددىتى 

پەرزلىكى.
تەقۋادارالرنىڭ  ۋە  تەقۋالىق  تۆتىنچى، 
ئىكەنلىكى.  ئىگە  پەزىلەتكە  ئاالھىدە 
قا سۆيۈملۈك  هللا  ــــ  دېگىنىمىز  تەقۋالىق 
يامان  قا  هللا  ۋە  قىلىش  ئىشالرنى  بولغان 
كۆرۈلىدىغان ئىشالرنى تەرك ئېتىش ئارقىلىق 

هللا نىڭ غەزىپىدىن ساقلىنىشتۇر.
ئېيتىدۇكى:  ئالىمالر  بەشىنچى، 
»مۇسۇلمانالر بىلەن كاپىرالر ئوتتۇرىسىدىكى 
ئىككى  ئۈزۈش  )كېلىشىمنامە(نى  مۇئاھىدە 

ئىشنىڭ بىرى بىلەن بولىدۇ: 
1. كېلىشىمنامىدە بەلگىلەنگەن مۇددەت 
تۈگىگەندە، ئۇالرغا مۇئاھىدە )كېلىشىمنامە(
نىڭ تۈگىگەنلىكىنى ۋە ئۇالرغا قارشى جەڭ 

قىلىدىغانلىقىمىزنى ئۇقتۇرۇپ قويۇش؛ 
خىيانەت  ئەھدىگە  ئۇالرنىڭ   .2
قىلغانلىقىنى ئۇقتۇرىدىغان ئاالمەتلەر ئاشكارا 
بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ كېلىشىمنامىگە 

خىيانەت قىلىشىدىن ئەنسىرىشىمىز.
ئالتىنچى، دېمەك، ھاجەت ياكى زۆرۈرىيەت 
بولمىسىال، كاپىرالر بىلەن مۇئاھىدە تۈزۈشنىڭ 

دۇرۇس ئەمەسلىكى ئەسلىي قائىدىدۇر«.

دىنىي ئەھكامالر
ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى ھەققىدە چۈشەنچە 

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

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

ئۇنۇتمىغايسىلەر!
والسام عليكم ورمحة هللا وبركاته

ئەرەب تىلى ئۆگىنىمەن
سۆزلۈكلەر

ُهَناَك                                                                     ئاۋۇ يەردە
فـَْوَق                                                                         ئۈستى 
َتَْت                                                                          ئاستى
َاَماَم                                                                           ئالدى
َورَاَء                                                                          كەينى
يََِن                                                                              ئوڭ
َيَساَر                                                                            سول
ِعْنَد                                                                  قېشى، يېنى
ِحَذاَء                                                                        ئۇدۇلى

بـَْنَ                                                              ئۆزئارا، ئارىسىدا                                   
َحْوَل                                                                        ئەتراپى 
لََنا                                                                           بىزنىڭ

 
 جۈملىلەر

َأَنُم ُهَناَك                                           مەن ئاۋۇ يەردە ئۇخاليمەن
ِسَاُحَك َفوَق اْلَمْكَتِب                              قورالىڭ ئۈستەل ئۈستىدە
ِحَذاُئَك َتَت اْلَمْكَتِب                سېنىڭ ئايىغىڭ ئۈستەلنىڭ ئاستىدا
ِاْنطََلَق َأمْحَُد أَماَم الصُُّفوِف                   ئەھمەد سەپنىڭ ئالدىدا ماڭدى
َماِم                       مەن ئىمامنىڭ كەينىدە ئولتۇردۇم َجَلْسُت َورَاَء اْلِ
بـَيـُْتُه يَِْنَ َهَذا الشَّارِِع              ئۇنىڭ ئۆيى بۇ كوچىنىڭ ئوڭ تەرىپىدە
َيْكُتُب َأِب بَِيَسارِِه                        دادام سول قولى بىلەن خەت يازىدۇ
ُكْنُت ِعْنَد َأِخي الصًِّغرِي َأْمِس       مەن تۈنۈگۈن ئۇكامنىڭ قېشىدا ئىدىم
َمْدَرَستـَُنا ِحَذاَء اْلَمْكتـََبِة           بىزنىڭ مەدرىس كىتابخانىنىڭ ئۇدۇلىدا
َمَصاِلُُهْم ُمْشتـَرََكٌة بـَيـْنـَُهْم              ئۇالرنىڭ مەنپەئەتى ئۆزئارا ئورتاقتۇر
َقْد َكاَن َحْوَل َهَذا اْلَمَكاِن َغابَُة اْلَْشَجار      بۇ جاينىڭ ئەتراپى ئورمانلىق ئىكەن
تِْلَك اْلَْسِلَحُة اْلُمَعلََّقُة لََنا    ئاۋۇ ئېسىقلىق تۇرغانلىرى بىزنىڭ قورالالر



ئىسالم ئاۋازى ئىسالم ئاۋازى

شـۇنىڭغا  ۋەلجامائـە  سـۈننە  ئەھلـى 
جەزمـەن ئىشـىنىدۇكى، هللا تعـاىل ئىنسـاننى ۋە 
شـۇ ئىنسـاننىڭ ئىش-ھەرىكەتلىرىنى ياراتتى 
قـۇدرەت،  ئىـرادە،  ئىنسـاندا  شـۇ  شـۇنداقال 
تالالش ۋە خاالش قاتارلىق ئاالھىدىلىكلەرنىمۇ 
خىـل  بـۇ  ئىنسـانغا  نىـڭ  تعـاىل  هللا  ياراتتـى. 
ـــ ئىنسـاندىن  ئاالھىدىلىكلەرنى ئاتا قىلىشـىـ 
سـادىر بولغـان شـۇ ئىش-ھەرىكەتلەرنىـڭ هللا 
قـا مەنسـۇپ ئەمـەس بەلكـى شـۇ ئىنسـاننىڭ 
ئۆزىگـە مەنسـۇپ بولۇشـى ئۈچۈنـدۇر. ئاندىن 
كېيىن هللا ئىنسـاندا ئەقىلنى ياراتتى. ئىنسـان 
مۇشـۇ ئەقىل ئارقىلىق ياخشى بىلەن ياماننىڭ 
ئارىسـىنى ئايرىيااليدۇ. ئىنسـان ئـۆز ئىختىيارى 
بىلـەن بولمىغان ھەر قانداق ئىش-ھەرىكەتتىن 
ھەرگىزمـۇ سوئال-سـوراق قىلىنمايدۇ چۈنكى 
ئىنسـاندا خـاالش ۋە ئىختىيارلىـق بـار شـۇڭا 
ئىش-ھەرىكەتلىرىنـى  ئۆزىنىـڭ  ئىنسـان 
ئۇنىـڭ  لېكىـن،  تالاليـدۇ.  ھالـدا  ئىختىيـارى 
هللا  نىـڭ خالىشـىغا باغلىقتـۇر،  هللا  خالىشـى 
خالىغـان ھەرقانـداق نەرسـە بـار بولىـدۇ، ئەگـەر 
هللا خالىمىسـا ھېچنەرسـە بارلىققـا كەلمەيـدۇ. 
بەندىلەرنىـڭ ئىش-ھەرىكەتلىرىنـى ياراتقۇچى 
بەندىلەرنىـڭ  لېكىـن  دۇر  تعـاىل  هللا  پەقـەت 
ئىش-ھەرىكەتلىرىنى  ياخشـى-يامان 
قىلغۇچى شـۇ بەندىلەرنىڭ ئۆزلىرىدۇر )يەنى 

كەلتـۈرۈش«  »ۋۇجۇتقـا  ياكـى  »يارىتىـش« 
بىلەن »قىلىش« ياكى »ئىشـلەش« ئارىسـىدا 
بەرگـەن  هللا  بەنـدە  مەسـىلەن،  بـار.  پـەرق 
ئىختىيارلىقنى ئىشـقا سـېلىپ بىرەر ئىشـنى 
»قىلىش« ياكى »ئىشلەش«كە تۇتۇش قىلسا، 
هللا شـۇ ئىشـنى »قىلىش« ياكى »ئىشلەش«كە 
شـۇ بەندىنىڭ ۋۇجۇدىـدا قۇدرەتنى »يارىتش« 
ياكـى »ۋۇجۇدقـا كەلتـۈرۈش« ۋە شـۇ بەندىنى 
قورشـاپ تۇرۇۋاتقـان تەبىئـەت دۇنياسـىدىكى 
شەرت-شـارائىتنى »يارىتىش« ياكى »ۋۇجۇدقا 
كەلتـۈرۈش«... قاتارلىقالر بارلىققا كەلمىسـە، 
ئۇ بەندە ئۇ ئىشـنى ھەرگىزمۇ قىاللمايدۇ ياكى 
مۇنـداق  ھەقتـە  بـۇ  تعـاىل  هللا  ئىشـلىيەلمەيدۇ(. 
دەيـدۇ: ﴿ِلَمـْن َشـاَء ِمْنُكـْم َأْن َيْسـَتِقيَم ۞ َوَمـا َتَشـاُءوَن 
»سـىلەرنىڭ   ﴾۞ اْلَعاَلِمـَن  َربُّ   ُ اللَّ َيَشـاَء  َأْن  ِإلَّ 
ئاراڭالردىن )دىن بارىسـىدا( راۋۇرۇس بولۇشـنى 
خااليدىغانالرغـا )قۇرئـان( نەسـىھەتتۇر 
]28[. پەقـەت ئالەملەرنىـڭ پەرۋەردىـگارى هللا 
خالىغاندىال، ئاندىن سىلەر خااليسىلەر )يەنى 
هللا خالىمىغۇچـە سـىلەرنىڭ خالىغىنىڭالرنىڭ 
ھېچ پايدىسـى يوق( ]29[« )سـۈرە تەكۋىر 28-، 

29- ئايەتلـەر(. 
هللا تعـاىل يەنـە مۇنـداق دەيدۇ: ﴿َوَربَُّك َيُْلُق َما 
َيَشـاُء َوَيَْتاُر َما َكاَن َلُُم اْلِيـََرُة ُسـْبَحاَن اللَِّ َوتـََعاىَل َعمَّا 
ُيْشـِرُكوَن﴾ »هللا )مەخلۇقاتىدىـن( خالىغىنىنـى 
يارىتىـدۇ، خالىغان ئادەمنى )پەيغەمبەرلىككە( 

تالاليـدۇ، تالـالش ھوقۇقـى ئـۇالردا ئەمـەس، هللا 
پاكتـۇر، ئۇالرنىـڭ شـېرىك كەلتۈرگەنلىرىدىن 

ئۈسـتۈندۇر« )سـۈرە قەسـەس 68- ئايەت(.
ھـەر  »سـىلەرنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص:  پەيغەمبـەر 
قاندىقىڭالرنىڭ جەننەت ۋە جەھەننەمدىكى 
بولغانـدۇر«  يېزىلىـپ  ئاللىبـۇرۇن  ئورنـى 
دېگەنـدە، سـاھابىلەر: »ئـى رەسـۇلۇلالھ! 
ئالدىنئـاال  قىلماسـتىن  ئەمـەل  بىـز  ئۇنداقتـا 
دەسـتەك  دەپتىرىمىزنـى  بولغـان  يېزىلىـپ 
قىلسـاق بولمامـدۇ؟« دەپ سـورىغانىدى، 
قىلىۋېرىـڭالر  »ئەمـەل  ملسو هيلع هللا ىلص:  رەسـۇلۇلالھ 
ئـۆزى  بىرىـڭالر  ھـەر  سـىلەرنىڭ  چۈنكـى 
ئەمەلگـە  يارىتىلغـان  ئالدىنئـاال  ئۈچـۈن 
مۇۋەپپـەق قىلىنىدۇ. مەسـىلەن، بەختلىكلەر 
بەختلىكلەرنىـڭ  جەننىتىيلـەر(  )يەنـى 
ئەمىلىگە مۇيەسسەر قىلىنىدۇ؛ بەختسىزلەر 
بەختسـىزلەرنىڭ  دوزىخىيـالر(  )يەنـى 
ئەمىلىگـە مۇۋەپپـەق قىلىنىـدۇ« دەپ ئاندىـن 
ُرُه  ﴿فََأمَّا َمْن َأْعَطى َواتَـَّقى ۞ َوَصدََّق ِبْلُْسَن ۞ َفَسنـَُيسِّ
ِلْلُيْسـَرى ۞﴾ »)پۇل-مېلىنـى هللا نىـڭ رازىلىقـى 
ئۈچۈن( سـەرپ قىلغـان، تەقۋادارلىق قىلغان، 
)كەلىمە تەۋھىدنى( تەسـتىق قىلغان ئادەمگە 
كەلسـەك ]5ــــ6[، ئۇنىڭغا بىز ياخشـى يولنى 
مۇيەسسـەر قىلىـپ بېرىمىز ]7[« )سـۈرە لەيل 
ئايەتنـى  دېگـەن  ئايەتكىچـە(   -7 ئايەتتىـن   -5

ئوقۇغـان )بۇخـارى ۋە مۇسـلىم توپلىغـان(. 

هللا تعاىل تەقدىرنى )ئۆزلىرىنىڭ گۇناھىغا( 
ھۆججـەت قىلىـپ تۇرۇۋالغـان مۇشـرىكالرغا 
رەددىيـە بىرىـپ مۇنـداق دەيـدۇ: ﴿َسـيـَُقوُل الَِّذيـَن 
ْمَنا ِمْن  ُ َما َأْشَرْكَنا َوَل َآَبُؤَن َوَل َحرَّ َأْشَرُكوا َلْو َشاَء اللَّ
َشـْيٍء َكَذلِـَك َكـذََّب الَِّذيـَن ِمـْن قـَْبِلِهـْم َحـىَّ َذاقُـوا بََْسـَنا 
قُـْل َهـْل ِعْنَدُكـْم ِمـْن ِعْلـٍم فـَُتْخِرُجـوُه لَنَـا ِإْن تـَتَِّبُعـوَن ِإلَّ 
الظَّنَّ َوِإْن أَنـُْتْم ِإلَّ َتُْرُصوَن ۞ ُقْل َفِللَِّه اْلُجَُّة اْلَباِلَغُة فـََلْو 
َشـاَء َلََداُكـْم َأْجَِعـَن ۞﴾ »مۇشـرىكالر: >ئەگـەر 
ئاتا-بوۋىلىرىمىـز  ۋە  بىـز  ئىـدى،  هللا خالىسـا 
ھېچنەرسـىنى  ۋە  كەلتۈرمەيتتـۇق  شـېرىك 
ھـارام قىلمايتتـۇق< دەيـدۇ. ئۇالردىـن بۇرۇنقى 
نازىـل  ئازابىمىـز  )بىزنىـڭ  تاكـى  كىشـىلەر 
قـەدەر  تېتىغانغـا  ئازابىمىزنـى  بولـۇپ( 
مۇشـۇنداق  پەيغەمبەرلىرىنـى(  )ئۆزلىرىنىـڭ 
)يەنى مۇشـرىكالر سـېنى ئىنكار قىلغاندەك( 
ئىنـكار قىلغـان ئىدى. )ئۇالرغـا( ئېيتقىنكى: 
>سـۆزۈڭالرنىڭ راسـتلىقىغا پاكىتىڭالر 
كۆرسـىتىڭالر،  چىقىرىـپ  بىزگـە  بولسـا، 
سـىلەر پەقـەت گۇمانغىـال ئاساسلىنىسـىلەر، 
هللا قا پەقەت يالغاننى چاپاليسـىلەر< ]148[. 
)ئـى مۇھەممـەد!( ئېيتقىنكى: >)سـىلەرنىڭ 
پاكىتىـڭالر بولمىسـا( هللا نىـڭ ئېنىق پاكىتى 
بـار، ئەگەر ئۇ خالىسـا ھەممىڭالرنى ئەلۋەتتە 
ئەنئـام  )سـۈرە   »]149[ قىالتتـى<  ھىدايـەت 

148-، 149- ئايـەت(.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(
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)بېشى ئالدىنقى ساندا(
عنه  هللا  رضي  ئەلى  ئەمىرۇلمۇئمىنىن 
مۇنداق دېگەن: »ئى خااليىق! مەن رەسۇلۇلالھ 

ئاڭلىدىم:  دېگەنلىكىنى  مۇنداق  نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص 
>ئۈممىتىم ئىچىدىن قۇرئان ئوقۇيدىغان بىر 

2- بەت  3- بەت 

)بېشى 1- بەتتە(

)ئاخىرى 3- بەتتە)

قەۋم چىقىدۇ، سىلەرنىڭ قۇرئان ئوقۇشۇڭالر 
ئالدىدا ھېچنەرسە  ئوقۇشى  ئۇالرنىڭ قۇرئان 
ئۇالرنىڭ  نامىزىڭالر  سىلەرنىڭ  ئەمەس، 
نامىزى ئالدىدا ھېچنەرسە ئەمەس، سىلەرنىڭ 
روزاڭالر ئۇالرنىڭ روزىسى ئالدىدا ھېچنەرسە 
يولىنىڭ  ئۆزلىرىنىڭ  ئۇالر قۇرئاننى  ئەمەس، 
ئويالپ  دەپ  دەلىل  ئىكەنلىكىگە  ھەق 
ئۇالرنىڭ  قۇرئان  ۋەھالەنكى،  ئوقۇيدۇ. 
نامىزى  ئۇالرنىڭ  ئىدى.  ھۆججەت  زىيىنىغا 
گاللىرىدىن ئۆتمەيدۇ، ئۇالر خۇددى ئوق ئوۋغا 
)يەنى  دىندىن  كەتكەندەك  چىقىپ  كىرىپ 
ئىتائەتتىن( ئەنە شۇنداق چىقىپ كېتىدۇ<« 
ــــ  دېگەنلىك  بۇ  يەنى،  توپلىغان(.  )مۇسلىم 
ئۆزۈڭالرنىڭ  ئالدىدا  ئىبادىتى  ئۇالرنىڭ 
چۈنكى  قالىسىلەر  ساناپ  ئاز  ئىبادىتىنى 
ئۇالرنىڭ تاشقى كۆرۈنۈشىنى ئىبادەت بىلەن 
شۇڭا  قاپلىغان  تۈسى  شۇغۇللىنىش  كۆپ 
سىلەرنىڭ ئىبادىتىڭالر ئۇالرنىڭ ئىبادىتىگە 

سېلىشتۇرۇلغاندا ھېچنەرسە ئەمەس!
رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص يەنە مۇنداق دېگەن: »ئۇالر 
دىنغا چوڭقۇرالپ كىرىپ ھەتتا خۇددى ئوق 
دىندىن  كەتكەندەك  چىقىپ  كىرىپ  ئوۋغا 
)يەنى ئىتائەتتىن( چىقىپ كېتىدۇ« )ئەھمەدنىڭ 
ئەلبانى  ئېلىندى،  كىتابىدىن  دېگەن  »مۇسنەد« 

»سەھىھ« دېگەن(.
رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص يەنە مۇنداق دېگەن: »مېنىڭ 
خىل  ئىككى  ئېرىشەلمەيدىغان  شاپائىتىمگە 
كىشى بار بولۇپ، بىرى، ئەشەددى زالىم؛ يەنە 
بىرى بولسا دىنغا چوڭقۇرالپ كىرىپ، چىقىپ 
ئاسىم«دىن  ئەبى  ئىبنى  )»سۈننە  كەتكۈچى« 

ئېلىندى، ئەلبانى »سەھىھ« دېگەن(.
ئۇالرنىڭ  ۋە  خاۋارىجالرنى  دېمەك، 
يۇقىرىقى  كەلگەن  ئەيىبلەپ  ئاشقۇنلۇقىنى 
بار.  ھەدىسلەر  نۇرغۇن  باشقا  ھەدىسلەردىن 
)يەنى خاۋارىجالرنى(،  ماڭا: »ئۇالرنى  ئەگەر 
ئۇالرنىڭ سۈپەتلىرىنى ۋە بۈگۈنكى كۈنلەردە 
ئېنىق  ئىكەنلىكىنى  خاۋارىج  كىملەرنىڭ 
جاۋابىم  مېنىڭ  دېيىلسە،  بېرىڭ؟«  دەپ 

ئۆزى  كىشىنى  بىر  ھېچكىمنىڭ  شۇكى، 
كىرگۈزۈش  قاتارىغا  خاۋارىجالر  خالىغانچە 
ياكى خاۋارىج قاتارىدىن چىقىرىۋېتىش ھەققى 
يوق، بۇ ھوقۇق پەقەت شەرىئەتكە مەنسۇپ. 
يەنى، كىمدە خاۋارىجالرنىڭ شەرىئەتتە بايان 
تېپىلسا،  سۈپەتلىرى  ۋە  ئەخالق  قىلىنغان 
ئۆزىنى:  ئۇ  خاۋارىجدۇر، گەرچە  ــــ  شۇ  ئەنە 
ئەھلى  دېگەن  مەن  ئەمەس،  خاۋارىج  »مەن 
سۈننە« دەپ ئاتىۋالسىمۇ بەرىبىر ئوخشاش. 
سۈپەتلىرى  ۋە  ئەخالقى  ئۇالرنىڭ  كىمدە 
تېپىلمايدىكەن، ئەنە شۇـ ـــ خاۋارىج ئەمەستۇر، 
چىقىرىۋېلىش  ئاچچىقىنى  بەزىلەر  گەرچە 
دەۋالسىمۇ  »خاۋارىج«  كىشىنى  ئۇ  ئۈچۈن 
كىرگۈزىۋالسىمۇ  قاتارىغا  خاۋارىج  ياكى 
بىكار. ئەڭ مۇھىمى، مۇسۇلمان كىشى ياكى 
بولۇپ  خاۋارىج  »مەن  جامائەت:  مۇسۇلمان 
ھالىتىدە  سۈننە  ئەھلى  ياكى  قېلىۋاتىمەنمۇ 
تۇرىۋاتىمەنمۇ؟« دەپ ئۆزىنى خاۋارىجالرنىڭ 
ئەخالق، سۈپەت ۋە پرىنسىپلىرىغا پات-پات 

سېلىشتۇرۇپ كۆرۈشى كېرەك.
مۇھىم  ئەڭ  خاۋارىجالرنىڭ  بىز  ئەمدى 
بايان  سۈپەتلىرىنى  ۋە  ئەخالق  پرىنسىپ، 

قىلماقچىمىز.
پرىنسىپ  ئاساسىي  ئەڭ  خاۋارىجالرنىڭ 

ۋە سۈپەتلىرى تۆۋەندىكىچە:
ئاساسىي  ياكى  پرىنسىپى  بىرىنچى 
ـــ كۇفۇر ۋە شېرىكتىن تۆۋەن بولغان  سۈپىتىـ 
گۇناھىي كەبىرىلەر )يەنى چوڭ گۇناھالر(نى 
سادىر قىلغان ھەر بىر مۇسۇلمان شەخسنى 
»دوزاختا  ئۇنى  ھەمدە  چىقىرىش  كاپىرغا 

مەڭگۈ قالىدۇ« دەپ ھۆكۈم قىلىش.
نەقىل قىلىپ  يەزىد فەقىر دېگەن كىشى 
مۇنداق دەيدۇ: مەن خاۋارىجالرنىڭ پرىنسىپلىرى 
گۇناھىي  )يەنى  پرىنسىپقا  بىر  ئىچىدىكى 
دەپ  »كاپىر«  مۇسۇلماننى  قىلغان  كەبىرە 
ئېتىقاد قىلىشقا( مەپتۇن بولۇپ قالغان ئىدىم. 
بىز خېلى زور ساندىكى بىر جامائەت ئىچىدە 
قايتقاندىن  ھەجدىن  بىز  چىقتۇق.  ھەجگە 
چىقماقچى  قارشى  قوراللىق  خااليىققا  كېيىن 

ئىدۇق. شۇنداق قىلىپ بىز مەدىنىدىن ئۆتتۇق. 
جابىر  )يەنى  كىشى  بىر  بولساق،  قارىغۇدەك 
دېگەن ساھابە( ئېگىز بىر ياغاچنىڭ ئۈستىدە 
نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ  باشقىالرغا  ئولتۇرۇپ 
شۇ  ئۇ  تۇرۇپتۇ.  بەرگىلى  سۆزلەپ  ھەدىسىنى 
ۋاقىتتا جەھەننەم ئەھلىنى بايان قىلدى، شۇئان 
مەن ئۇنىڭغا: ]ئى رەسۇلۇلالھنىڭ ساھابىسى، 
سۆزلەمسىلەر؟  ھەدىس  مۇشۇنداق  سىلەر 
ھالبۇكى، هللا تعاىل: »ھەر قاچان ئۇالر دوزاختىن 
قايتۇرۇلىدۇ.  دوزاخقا  ئۇالر  بولسا،  چىقماقچى 
دوزاخنىڭ  قىلغان  ئىنكار  >سىلەر  ئۇالرغا: 
سەجدە  )سۈرە  دېيىلىدۇ«  تېتىڭالر<  ئازابىنى 
ئۇ مەندىن:  ئايەت( دېگەن تۇرسا![ دېدىم.   -20
»سەن قۇرئان ئوقۇمسەن؟« دەپ سورىدى، مەن 
ئاندىن  بەردىم.  جاۋاب  دەپ  »ھەئە«  ئۇنىڭغا: 
ماقامى<  >مۇھەممەدنىڭ  »سەن  مەندىن:  ئۇ 
نى  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ  كۈنى  قىيامەت  هللا  )يەنى 
دېگەننى  ماقامى(  شاپائەت  يەتكۈزىدىغان 
مەن  سورىغانىدى،  دەپ  ئاڭلىمىغانمۇ؟« 
ئۇنىڭغا: »ھەئە ئاڭلىغان« دەپ جاۋاب بەردىم. 
ئۇ: »هللا تعاىل مۇشۇ ماقام سەۋەبلىك بىر تۈركۈم 
دېدى.  چىقىرىدۇ«  دوزاختىن  كىشىلەرنى 
كۆۋرۈكىنىڭ  پىلسىرات  ئۇ  كېيىن  ئاندىن 
قويۇلىدىغانلىقى ۋە كىشىلەرنىڭ ئۇنىڭ 
توغرىلىق  ئۆتىدىغانلىقى  ئۈستىدىن 
ئەستە  بۇ ئىشالرنى  سۆزلەپ كېلىپ: »مەن 
ئەنسىرەيمەن«  بولۇشۇمدىن  ساقلىيالمىغان 
دېيىشىچە،  ئۇنىڭ  قويدى.  قوشۇپ  دېگەننى 
بىر تۈركۈم كىشىلەر دوزاخقا كىرىپ بولغاندىن 
كېيىن )يەنى دوزاختا كۆيۈپ، قارىداپ كەتكەن 
قالغاندىن كېيىن( جەننەت  بولۇپ  تۈۋرۈكتەك 
كىرىپ،  دەرياغا  بىر  بولغان  دەريالىرىدىن 
پاكلىنىپ  قەغەزدەك  ئاق  خۇددى  يۇيۇنۇپ 

چىقىدىكەن.
بولدۇق  قايتماقچى  بىز  قىلىپ  شۇنداق 
ئەنە  )يەنى  جامائەتكە  بۇ  ئالدىدا  قايتىش  ۋە 
»ۋاي  جامائەتكە(:  پىكرىدىكى  خاۋارىج  شۇ 
سىلەرنىڭ ھالىڭالرغا! سىلەر بۇ شەيخنى )يەنى 
جابىر دېگەن ساھابىنى( رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ 

نامىدىن يالغاننى توقۇيدۇ دەپ قارامسىلەر؟« 
بىلەن  هللا  قايتىشتۇق.  قويۇپ  سوئالنى  دېگەن 
قەسەمكى، بىزنىڭ ئىچىمىزدىن بىر كىشىدىن 
باشقا ھېچقايسىمىز خااليىقالرغا )قوراللىق( 

قارشى چىقمىدۇق )مۇسلىم توپلىغان(.
بۇ ھەدىستىن ئېلىنغان پايدىالرنىڭ بىرى 
شۇكى، ئەھلى قىبلە )يەنى مۇسۇلمانالر(
كاپىرغا  قىلغانالرنى  كەبىرە  گۇناھىي  دىن 
چىقىرىش ۋە ئۇالرنى »دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ« 
دەپ قاراش ــــ خاۋارىجالرنىڭ مەزھىپى )يەنى 
پرىنسىپى(دۇر چۈنكى جابىر رضي هللا عنه ئەھلى 
گۇناھكار-ئاسىيالرنىڭ  ئىچىدىكى  قىبلە 
دەلىل  چىقىدىغانلىقىغا  دوزاختىن  ھامىنى 
قىلغاندا  نەقىل  ھەدىسنى  بولىدىغان 
خاۋارىجالرنىڭ ئۇنىڭغا ئېتىراز بىلدۈرۈشى ــــ 

بۇ سۆزىمىزنىڭ دەلىلىدۇر.
ئۆزىنىڭ  هللا  رمحه  تەيمىيە  ئىبنى 
توم   -3 كىتابى  ناملىق  توپلىمى«  »پەتىۋاالر 
»خاۋارىجالر  دەيدۇ:  مۇنداق  بەتتە   -279
چىقارغان  كاپىرغا  مۇسۇلمانالرنى  بولسا 
مۇسۇلمانالرنى  ئۇالر  كىشىلەردۇر.  تۇنجى 
سەۋەبلىك  گۇناھالر  بولمىغان(  )كۇفۇر 
بۇ  ئۆزلىرىنىڭ  ئۇالر  چىقىرىشىدۇ،  كاپىرغا 
كاپىرغا  قوشۇلمىغانالرنى  بىدئىتىگە  خىل 
ۋە  جېنى  ئۇالرنىڭ  بىرگە  بىلەن  چىقىرىش 

مېلىغا چېقىلىدۇ«.
دېمەك، )بۈگۈنكى كۈندە( يامان گۇمان، 
شۈبھىلىك ۋە ئېھتىماللىق ئىشالر سەۋەبلىك 
شۇنداقال ئىجتىھادىي ئىشالر )يەنى مەزھەپ 
ئىماملىرى ئارىسىدا ئىختىالپلىق بولغان فىقھى 
مەسىلىلەر(دا ئۆزلىرىگە ئوخشىماس پىكىردە 
بولغان ۋە هللا نىڭ قانۇنىدا »گۇناھ« دېيىلمىگەن 
لېكىن ئۆزلىرى »گۇناھ« دەپ قارىۋالغان 
ئىشالر سەۋەبلىك مۇسۇلماننى كاپىرغا 
چىقىرىۋاتقانالرمۇ ئەنە شۇ خاۋارىجالر قاتارىدىن 
ئۆزلىرىگە  ئۇالرنىڭ  ــــ  بۇ  مانا  سانىلىدۇ. 
مۇسۇلمانالرغا  بولغان  پىكىردە  ئوخشىماس 

تۇتۇپ كەلگەن ئادىتى ۋە يولىدۇر.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

)بېشى 2- بەتتە(

عن َأب َصفوان عبد هللا بِن ُبْسٍر السلمي رضي 
هللا عنه، قَاَل: قَاَل َرُسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »َخرُي النَّاِس َمْن طَاَل 
»حديث  َوقاَل:  الرتمذي،  )رواه  َعَمُلُه«  َوَحُسَن  ُعُمرُه، 

حسن«(.
ھەدىسنىڭ تەرجىمىسى 

دىن  عنه  هللا  رضي  بۇسر  ئىبنى  ئابدۇلالھ 
رەسۇلۇلالھ  ھەدىستە  قىلىنغان  نەقىل 
ئەڭ  »كىشىلەرنىڭ  دېگەن:  مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلص 
ئىش- )يەنى  ئەمەللىرى  ــــ  ياخشىسى 
بىرگە  بىلەن  بولۇشى  گۈزەل  ھەرىكىتى( 
)تىرمىزى  كىشىدۇر«  بولغان  ئۇزۇن  ئۆمرى 

توپلىغان ۋە »ھەسەن« دېگەن(.
ھەدىسنىڭ شەرھىسى 

ئىنسان هللا قا ئىتائەت قىلغان ھالدا ئۆمرى 
قانچە ئۇزۇن بولسا هللا قا شۇنچە يېقىنلىشىدۇ 
مەرتىۋىنى  يۈكسەك  تېخىمۇ  ئاخىرەتتە  ۋە 
بولۇشى  ئۇزۇن  ئۆمرىنىڭ  كەلتۈرىدۇ.  قولغا 

بولۇپ،  ئاستىدا  تەسەررۇپى  نىڭ  هللا  پەقەت 
تەسەررۇپ  قىلچىمۇ  ھەقتە  بۇ  ئىنساننىڭ 
هللا  ئۆمۈرلەر  چۈنكى  يوقتۇر  ھەققى  قىلىش 
ئىش-ھەرىكەت  ئەمما،  قولىدىدۇر.  نىڭ 
ئىنساننىڭ  بولۇشى  گۈزەل  ئەمەلنىڭ  ۋە 
ئىنسانغا  تعاىل  هللا  چۈنكى  ئىمكانىيىتىدىدۇر 
نازىل  كىتابالرنى  بەردى،  يارىتىپ  ئەقىلنى 
قىلدى، پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتى، توغرا يولنى 
ھۆججەتنى  ۋە  قىلدى  بايان  روشەن  ئىنتايىن 
ئۆزرە  ھېچقانداق  بەندىگە  يەنى  تۇرغۇزدى. 
سالىھ  ئىنسان  قانداق  ھەر  شۇڭا  قالدۇرمىدى 
شۇنىڭ  بوالاليدۇ.  قادىر  قىلىشقا  ئەمەل 
خەۋەر  شۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ  بىرگە  بىلەن 
ئۆمۈرنىڭ  ئەمەللەر  سالىھ  بەزى  قىلدىكى، 
مەسىلەن،  بولۇشىغا سەۋەبچىدۇر.  ئۇزۇن 
ھەقتە  بۇ  ئوخشاش.  ئۇالشقا  سىلە-رەھىمنى 
رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص مۇنداق دەيدۇ: »كىمكى رىزقىم 
تېخىمۇ  ئۆمرۈم  ۋە  بولسۇن  كەڭرى  تېخىمۇ 

تارىخقا 
نەزەر

قەدىمكى ۋە ھازىرقى زاماندىكى خاۋارىجالر 

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
)3( بۆرە 

ئەتراپىدىن  ھەممە  كارىدورىنىڭ  ۋاخان 
كىشىلەر بۆرىنى كۆرگەن. بىز بۇالرنىڭ يېڭى 
ئىزلىرىنى چوڭ ۋە كىچىك پامىردا بايقىدۇق. قار 
بۆرىنىڭ  ــــ  پامىر  سېلىشتۇرغاندا،  يىلپىزىغا 
ھېسابلىنىدۇ.  مەركىزى  تارقالغان  كۆپ  ئەڭ 
چوڭ-كىچىك پامىردا چارۋىالرنى ئۆلتۈرۈشكە 
مۇشۇ بۆرە سەۋەبچى دەپ قارىلىدۇ لېكىن بۇ 

بۆرە ھەددىدىن زىيادە ئۆلتۈرمەيدۇ. 
)4( ئارقار 

پامىر  چوڭ-كىچىك  ئاساسەن  قوي  بۇ 
كۈچلۈك  كىشىلەرنىڭ  بولۇپ،  بار  رايونىدىال 
قارىشى بۇ قوينىڭ سانى كىچىك پامىردا كۆپرەك. 
بىز چوڭ پامىر رايونىنىڭ دېڭىز يۈزىدىن 4400 
يانتۇلۇقتىكى شىكارگاھ  بولغان  ئېگىز  مېتىر 
جىلغىسىدا بۇ تۈردىن ئىككى توپنى بايقىدۇق. 
بىر توپ 28 بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچىدە قوزىلىرىمۇ 
ئېگىزلىكتىكى  مېتىر   4700 بىز  ئىدى.  بار 
رايونىدا  ئوۋچىالر  تىزمىلىرىنىڭ  تاغ  ئالپىس 
ئالتە قوچقارنى كۆردۇق. بىز كىچىك پامىردىكى 

ئارقار ياشايدىغان ئورۇنالرنى بايقىمىدۇق.
رايونالرغا  قىشلىق  ياشايدىغان  ئارقار 
باشقا پادىچىالر ئۆز ماللىرىنى ئېلىپ كېلىپ 

قىش-ياز  بەزىلىرى  ئۇالرنىڭ  ئوتلىتىدۇ، 
بۇ  بىلەن  شۇنىڭ  پايدىلىنىدۇ.  رايوندىن  بۇ 
يەرنىڭ يايالق كۆلىمى 4000ــــ4300 كۋادرات 
يەنە  تۈر  بۇ  مېتىرغىچە كېمىيىپ كەتكەن. 

يېيىش ئۈچۈن داۋاملىق ئوۋلىنىۋاتىدۇ.
)5( سىبىرىيە ياۋا ئۆچكىسى 

تۇياقلىق  تۈرلۈك  ئۈچ  رايوندا  بۇ 
ھايۋانالرنىڭ ئىچىدە سىبىرىيە ياۋا ئۆچكىسى 
ناھايىتى كۆپ. ئۇالر ۋاخان ۋە چوڭ-كىچىك 
ئارقارغا  ئۇچرايدۇ.  ئومۇميۈزلۈك  پامىرالردا 
ياۋا ئۆچكىسى  ئوخشىمايدىغىنى، سىبىرىيە 
كەتمەيدۇ.  كۆچۈپ  ئانچە  ئېگىزلىكلەرگە 
تىك  ئۆچكىلەر  بۇ  يەنە،  باشقا  ئۇنىڭدىن 

يەرلىك  ئۈچۈن  ياشىغانلىقى  قىيالىقالردا 
ئەتراپتا  يېقىن  چارۋىلىرىنى  كىشىلەرنىڭ 
تەسىر كۆرسەتمەيدۇ.  بەك  ئۇالرغا  ئوتلىتىشى 
ئۆچكىلەرنى  بۇ  چارۋىچىالر  رايوندىكى  شۇ 
قەلئەيىپەنجىنىڭ  بىلەن  ئىشكەشىم 
كۆرگەن.  كۆپ  رايونالردا  ئارىلىقىدىكى 
كىشىلەر بۇ ھايۋاننىڭ گۆشىدىن پايدىلىنىش 
قىش  يىلى  ئالدىنقى  ئوۋاليدۇ.  كۆپ  ئۈچۈن 
پەسلىدە يەرلىك ئەسكەرلەر غازخاننىڭ ئۈستى 
تەرىپىدە ئىككى دانە سىبىرىيە ئۆچكىسىنى 

ئېتىۋەتكەن.
)6( ئورىيال قويى 

بىز بۇ قېتىمقى تەكشۈرۈشىمىزدە 
لېكىن  باقمىدۇق  كۆرۈپ  قويىنى  ئۇرىيال 
ئىشكەشىم  ۋە  جىلغىسىدا  پامىر  ھايۋان  بۇ 

بىلەن قەلئەيىپەنجىنىڭ ئارىلىقىدا بار. 
)7( باشقا ھايۋانالر 

ياۋا  تۈلكىنىڭ،  قىزىل  رايوندا  بۇ  بىز 
توشقاننىڭ ۋە قۇندۇزنىڭ ئىزلىرىنى بايقىدۇق. 
ئەمما  ئاڭلىدۇق  پەقەت  ھەققىدە  مولۇن 
كابۇلنىڭ توخۇ بازىرىدىكى مولۇن تېرىلىرىنى 
بەدەخشان ۋىاليىتىنىڭ مەھسۇالتى دېيىلگەن. 
يىلپىزى  قار  ئېيىق،  قوڭۇر  ھايۋانالر  بۇ 
بۇ  ھېسابلىنىدۇ.  ئوۋلىرى  بۆرىلەرنىڭ  ۋە 

رايونالردا بىز يەنە كۆپ مىقداردا ياۋا چاشقان 
ۋە غاجىلىغۇچى ھايۋانالرنى بايقىدۇق.

2. ئىنسانالر ۋە ياۋا ھايۋانالرنىڭ 
زىددىيىتى

ھايۋانالر  ياۋايى  بىلەن  ئىنسانالر 
ياۋا  قىسمى  گەۋدىلىك  ئەڭ  زىددىيىتىنىڭ 
ۋە  كېتىشى  يەپ  چارۋىالرنى  ھايۋانالرنىڭ 
ئۇالرنى  ئېلىش مەقسىتىدە  ئۆچ  كىشىلەرنىڭ 
ئۆلتۈرۈشىدۇر. كىشىلەر ياۋايى ھايۋانالرنىڭ 
بۇزۇۋەتكەنلىكى  زىرائەتلىرىنى  ئۇالرنىڭ 
ياۋا  ئۆزلىرىنىڭ  ياكى  ۋەقەلەرنى  ھەققىدىكى 
ھايۋانالر تەرىپىدىن يارىالنغانلىقى ھەققىدىكى 

ھادىسىلەرنى ئېيتىپ باقمىدى. 
يېزىلىقالرنىڭ  كارىدورىدىكى  ۋاخان 
ۋە  يىلپىزى  قار  ھالالردا  كۆپ  چارۋىلىرىنى 
بۆرىلەر يەپ كېتىدۇ. ئاساسلىق مىسالالردىن 
ـــ بىر چارۋىچىنىڭ قوتىنىنىڭ تېمىدىن  بىرىـ 
ئارتىلىپ كىرگەن قار يىلپىزى تەخمىنەن 70 
ئەتراپىدىكى مال-چارۋىالرنى ئۆلتۈرۈۋەتكەن. 
بۆرىلەر ياز ياكى قىش دەپ ئايرىماستىن 
قار  ئەمما  كېتىدۇ  يەپ  داۋاملىق  چارۋىالرنى 
پەسلىدىال  قىش  پەقەت  چارۋىالرنى  يىلپىزى 
ئوچۇقچىلىق  چارۋىالرنى  بۆرىلەر  يەيدۇ. 
ئوتالقالردا يەيدۇ ئەمما قار يىلپىزى چارۋىالرنى 
قوتانالرغا كىرىپ ئۆلتۈرۈپ يەيدۇ. بۆرىلەرگە 
قارىغاندا قار يىلپىزلىرى چارۋىالرنى ھەددىدىن 
پامىرالردا  چوڭ-كىچىك  ئۆلتۈرىدۇ.  زىيادە 
ھايۋان  ياۋايى  زىيانداش  ئاساسلىق  بۆرىلەر 
ئەمما ۋاخاننىڭ ئىشكەشىم ۋە قەلئەيىپەنجە 
ئارىسىدىكى رايونالردا ۋە قەلئەيىپەنجىدىكى 
يىلپىزى  قار  ئەتراپلىرىدا  دەرياسى  پامىر 

ئاساسلىق زىيانداش ھايۋان ھېسابلىنىدۇ. 
قار يىلپىزلىرى كىشىلەرنىڭ چارۋىلىرىنى 
يەپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن، ئۇالر كىشىلەرنىڭ 
ئۆچ ئېلىشىغا ئۇچرايدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ھەم 

بەزى ۋاقىتالردا كىشىلەر ئۇالرنى ئوۋاليدۇ. 
يىلپىزلىرى  قار  كارىدورىدىكى  ۋاخان 
ئۆلتۈرۈلگەندە ئۇالرنىڭ تېرىلىرى ئېلىۋېلىنىدۇ، 
باشقا قىسىملىرى ئىشلىتىلمەيدۇ. تېرىلىرى 
بازارالردا 15ــــ140 دولالر ئەتراپىدا سېتىلىدۇ. 
قويالرنى  ياۋا  ۋە  ئۆچكە  كىشىلەر  يەرلىك 
ئۇالرنىڭ گۆشلىرى ئۈچۈن ئوۋاليدۇ ئەمما قار 
يىلپىزىنى ئۆچ ئېلىش مەقسىتىدە ئۆلتۈرۈپ 

ئۇالرنىڭ تېرىلىرىنى ئېلىپ قالىدۇ.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

ئافغانىستان ۋاخان كارىدورىنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالى

پايدىلىنىش 

بىلىملىرى
)چاتما ماتېرىيالالر(

)شىكارگاھ جىلغىسى رايونى(

مانا بۇ ــــ ھەقىقىي پەيغەمبەرلىك
دەيدۇ: ]مەن  ئىبنى جۇبەير مۇنداق  نافىئ 
مۇھاجىرالردىن بىرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 
ئاڭلىدىم: »مەن ئۇھۇد جېڭىگە شاھىد بولدۇم. 
يېغىۋاتقان  يامغۇردەك  تەرەپتىن  ھەر  مەن 
ئوقالرغا قاراپ تۇراتتىم، رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص شۇ 
ئەمما  ئىدى  قالغان  ئوتتۇرىسىدا  ئوقالرنىڭ 
بۇ ئوقالرنىڭ ھەممىسى رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص دىن 
ئىبنى  ئابدۇلالھ  كېتەتتى.  ئۆتۈپ  ئەگىپ 
دەيتتى:  مۇنداق  ئاشۇ كۈندە  زۇھرى  شىھاب 
قويۇڭالر!  كۆرسىتىپ  مۇھەممەدنى  >ماڭا 
چۈنكى ئۇ قۇتۇلۇپ قالسا مەن قۇتۇاللمايمەن 
)يەنى ھاالك بولىمەن(<. ئۇنىڭ يېنىدا پەقەت 
رەسۇلۇلالھ  ئۇ  ئىدى.  بار  ال  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ 
قالدى-دە،  كېتىپ  ئۆتۈپ  ھالقىپ  دىن  ملسو هيلع هللا ىلص 
لېكىن  ئۇچرىدى  ئەيىبلىشىگە  سەفۋاننىڭ 
بىلەن  ئېيتتى: >هللا  ئۆزرە  ئۇ سەفۋانغا مۇنداق 
كۆرمىدىم.  مۇھەممەدنى  مەن  قەسەمكى! 
يەنە هللا بىلەن قەسەمكى! مەن مۇھەممەدنىڭ 
ھەقىقەتەن بىزنىڭ زىيىنىمىزدىن قوغدىلىنىپ 
چۈنكى  يەتتىم  كۆرۈپ  تۇرۇۋاتقانلىقىنى 
ئۆلتۈرۈشكە  مۇھەممەدنى  كىشى  تۆت  بىز 
ئۆزئارا ئەھدە قىلىشقان بولساقمۇ، بىز بۇنى 
ئورۇنلىيالمىدۇق<. بۇ تۆت كىشى ئۇھۇد 
غازىتى كۈنى: >ئەگەر قايسىمىز مۇھەممەدنى 
كۆرۈپ قالساق، چوقۇم ئۇنى ئۆلتۈرىمىز ياكى 
ئۇنى ئۆلتۈرۈش يولىدا چوقۇم بىز ئۆلتۈرۈلىمىز< 

دەپ ئۆزئارا قەسەم قىلىشتى«[.
ـــ ئابدۇلالھ ئىبنى شىھاب  بۇ تۆت كىشىـ 
زۇھرى، ئۇبەي ئىبنى خەلەف )رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص 
ئۇنى بىر نەيزە بىلەن ئۆلتۈرگەن(، ئابدۇلالھ 

ئىبنى قەمئە لەيسى )ئۇ رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ 
بولۇپ، شۇ  ئۇرغان  قېتىم  ئىككى  يۈزىگە 
دۇبۇلغىنىڭ  بىرىدە  قېتىملىقنىڭ  ئىككى 
ھالقىلىرىدىن ئىككى تال ھالقىنى رەسۇلۇلالھ 
ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ ئىككى مەڭزىگە پاتۇرۇۋېتىپ: »ئۇنى 
ئېلىۋال! مانا مەن قەمئەنىڭ ئوغلى«  ئۆزەڭ 
دەپ ۋارقىرىغان، رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص ئۇنىڭغا: 
»هللا سېنى قەمئە قىلىۋەتسۇن! )يەنى هللا 
سېنى ئەڭ قەبىھ ئۇسلۇبتا ئۆلتۈرۈۋەتسۇن(« 
دەپ جاۋاب قايتۇرغان( ۋە ئۇتبە ئىبنى ئەبۇ 

ۋەققاس قاتارلىقالردىن ئىبارەت.
قەمئە  ئىبنى  نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ  تعاىل  هللا 
ئىجابەت  بەددۇئاسىنى  قىلغان  توغرىسىدا 
قىلدى. بۇ توغرىلىق ئىبنى ھەجەر ئەسقەالنى 
نەقىل  شۇنداق  كىتابتا  دېگەن  »فەتھۇلبارى« 
قىلىدۇ: »ئىبنى قەمئە مۇشۇ قېتىملىق جەڭدىن 
چىقتى.  يوقالپ  قويلىرىنى  كۈنى  بىر  كېيىن، 
بىلەن  قويلىرى  تاغنىڭ چوققىسىدا  ئېگىز  ئۇ 
كىرىپ  ئارىسىغا  قويلىرىنىڭ  ئۇچرىشىپ، 
كەتتى. ئارقىدىنال ئۇنى بىر تېكە قاتتىق ئۈسۈپ 
ئېگىز تاغنىڭ چوققىسىدىن پەستىكى ھاڭغا 
مولالق ئاتقۇزۇۋەتتى-دە، ئۇنىڭ جەسەتلىرى 

پارە-پارە بولۇپ ئۆلتۈرۈلدى«.
يۇقىرىقىالردىن ئېلىنغان پايدىالر

ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ  نىڭ  تعاىل  هللا  بىرىنچى، 
نىڭ ۋارىسلىرى بولغان مۇجاھىد جامائەتنى 
شۇڭا  قولاليدىغانلىقى.  شەكىلدە  خىل  ھەر 
هللا نىڭ نۇسرىتىدىن ھەرگىزمۇ  مۇجاھىدالر 

نائۈمىد بولماسلىقى كېرەك.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

يۇلتۇزالر چىمىراليدۇ

سىلە-رەھىمنى  دەيدىكەن،  بولسۇن  ئۇزۇن 
ئۇلىسۇن« )بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان(.

ئۆمۈرنىڭ  ــــ  ئۇالش  سىلە-رەھىمنى 
ئۇزۇن بولۇش سەۋەبلىرىنىڭ بىرىدۇر. ئىنسان 
كىشىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسى ۋە ئەۋزىلىدىن 
بولۇش ئۈچۈن دائىم هللا تىن ئەمىلى گۈزەل ۋە 
ئۆمرى ئۇزۇن بولغانالرنىڭ قاتارىدىن قىلىپ 

بىرىشىنى سورىشى كېرەك.
باركى،  دەلىل  شۇنىڭغا  ھەدىستە  بۇ 
ئىنساننىڭ ئەمىلى گۈزەل بولمىسا ئۆمرىنىڭ 
ئۇزۇن بولغانلىقىنىڭ ھېچبىر پايدىسى يوقتۇر. 
بەزىدە ئىنساننىڭ ئۆمرىنىڭ ئۇزۇن بولۇشى شۇ 
ئىنسان ئۈچۈن يامانلىق ۋە زىيانلىقتۇر. بۇ ھەقتە 
ئۆزلىرىگە  »كاپىرالر  دەيدۇ:  مۇنداق  تعاىل  هللا 
بىرىشىمىزنى  مۆھلەت  بەرمەستىن(  )جازا 
قىلىشىمىزنى(  ئۇزۇن  ئۆمرىنى  )يەنى 
ھەرگىز ئۆزلىرى ئۈچۈن پايدىلىق دەپ گۇمان 
بىرىشىمىز  مۆھلەت  ئۇالرغا  قىلمىسۇن، 
پەقەت  كېچىكتۈرۈشىمىز(  ئەجىلىنى  )ۋە 
ئۈچۈندۇر.  كۆپىيىشى  گۇناھىنىڭ  ئۇالرنىڭ 
ئۇالر )ئاخىرەتتە( خار قىلغۇچى ئازابقا دۇچار 
بولىدۇ« )سۈرە ئال ئىمران 178- ئايەت(. هللا تعاىل 
نىڭ مانا بۇ كۇففارالرغا رىزىق، ساالمەتلىك، 
زىيادە  خوتۇننى  ۋە  باال-چاقا  ئۆمۈر،  ئۇزۇن 
بولسۇن  ياخشى  بۇالرغا  ــــ  بىرىشى  قىلىپ 
ۋە  يامانلىق  ئۇالرغا  بەلكى  ئەمەس  ئۈچۈن 
هللا  بۇنىڭدىن  ئۈچۈندۇر.  بولسۇن  زىيانلىق 
نېئمەتلەر  بۇ  ئۇالر  ساقلىسۇن!  پاناھىدا  ئۆز 
گۇناھنى  ئۈستىگە  گۇناھنىڭ  ئارقىلىق 
تېخىمۇ زىيادە قىلىشىدۇ. شۇ تۈپەيلىدىن بەزى 
ئالىمالر ئىنساننىڭ ئۆمرىنىڭ ئۇزۇن بولۇشىنى 

كۆرگەنلىكتىن:  ئۆچ  قىلىشنى  دۇئا  تىلەپ 
>هللا  قىلغاندا:  دۇئا  باشقىالرغا  »سەن 
دەپ  قىلسۇن!<  ئۇزۇن  ئۆمرۈڭنى  سېنىڭ 
دۇئا قىلمىغىن بەلكى >هللا سېنىڭ ئىتائەت 
ئىچىدىكى ئۆمرۈڭنى ئۇزۇن قىلسۇن!< دەپ 
دۇئا قىلغىن« دېگەن ۋەسىيەتلەرنى قىلغان.

سىلەرنى  ۋە  بىزنى  تىن  هللا  مېھرىبان 
ئۆمرى ئۇزۇن، ئەمىلى گۈزەل ۋە ئەمەللەرنىڭ 
كىشىلەردىن  بولغان  چىرايلىق  خاتىمىسى 
ئۇ  چۈنكى  سورايمىز  بېرىشىنى  قىلىپ 

ئىنتايىن سېخى ۋە كەرەملىك زاتتۇر.
ھەدىستىن ئېلىنغان پايدىالر

بولۇشىنىڭ  ئۇزۇن  ئۆمۈرنىڭ  بىرىنچى، 
گۈزەل  ئەمەلنىڭ  ــــ  بولۇشى  پەزىلەتلىك 
بۇنىڭ  ئىكەنلىكى.  باغلىق  بولۇشىغا 
ئۆمرى  بولغان  يامان  ئەمىلى  ئەكسىچە، 
ئۇزۇن كىشىلەر ئىنسانالرنىڭ ئەڭ زىيانداش 

ۋە رەزىلى ئىكەنلىكى.
ئىككىنچى، ئۆمۈر مۇسۇلمان ئۈچۈن 
بىر پۇرسەت بولۇپ، مۇسۇلمان بۇ پۇرسەتتىن 
ياخشى  ۋە  تائەت-ئىبادەتلەرنى  پايدىلىنىپ 
ئەمەللەرنى تېخىمۇ كۆپ قىلىۋېلىشىنىڭ 

ۋاجىب ئىكەنلىكى.
ئۈچىنچى، ئەمەلنىڭ گۈەل بولۇشى ئۈچۈن 

ئىككى شەرت تېپىلىشى كېرەكلىكى: 
1. ئىخالس، يەنى نىيەتنىڭ دۇرۇس 

بولۇشى؛ 
پەيغەمبەرنىڭ  يەنى  ئەگىشىش،   .2
ياكى  قىلىش  ئەمەل  مۇۋاپىق  سۈننىتىگە 

بىدئەت ئىش قىلماسلىق.

ھەدىس ئۈنچىلىرى


