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62- سان

بـۇ كۈچلـۈك  مانـا  دەيـدۇ.  سـۆزىدۇر« 
كۆزقاراشـتۇر.

دېگـەن  نىجىسـتۇر«  »مۇشـرىكالر 
دېگەندىـن  »نىجىـس«  ئايەتتىكـى 
مەقسـەت ـــ مەنىـۋى )يەنى ئېتىقادىي 
نىجىسـلىقتۇر.  جەھەتتىكـى( 
ئاببـاس  ئىبنـى  هللا  رمحـه  زەمەخشـەرى 
قىلىـپ:  نەقىـل  عنهدىـن  هللا  رضـي 
»مۇشـرىكالرنىڭ جىسـمى )بەدىنى( 
ئوخشـاش  توڭگۇزالرغـا  ئىـت، 
نىجىسـتۇر، چۈنكـى ئايەتنىڭ زاھىرى 
مۇشـۇنى ئۇقتۇرىـدۇ« دېگـەن، لېكىن 
مۇشـرىكالرنىڭ  ئۆلىمـاالر  جۇمھـۇر 
ئىكەنلىكىگـە  پـاك  بەدەنلىرىنىـڭ 
شۇڭالشـقا  كېلىشـكەن،  ئىتتىپاققـا 
مۇشرىك ياكى كاپىرنىڭ ئۆزى نىجىس 
ئەمەس ئەقىدىسـى نىجىستۇر، چۈنكى 
هللا تعـاىل ئەھلـى كىتابنىـڭ تامىقىنـى 

بەرگـەن. قىلىـپ  ھـاالل 
دېگەندىـن  ھـەرام«  »مەسـجىدىل 
شـافىئىي  ۋە  ئەتـا  ــــ  مەقسـەت 
مەزھىپىدىكـى ئالىمالرنىـڭ نەزىرىـدە 
»مەسـجىدىل  ھەممىسـى  ھەرەمنىـڭ 
ھـەرام« دېيىلىـدۇ. ئەممـا مالىكىـي 
مەزھىپىدىكـى ئالىمـالر: »هللا تعاىلنىڭ 
بـۇ ئايەتتـە >ئـۇالر مەسـجىدى ھەرامغا 
دەپ  يېقىنالشمىسـۇن<  )ھەرەمگـە( 
مەسـجىدىل ھەرامنـى خاس قىلىشـى 
بولسـا ئايەتنىڭ زاھىرى مەنىسـىدۇر« 
مەزھىپىدىكىلـەر:  ھەنەفىـي  دەيـدۇ. 
مەسـجىدىل  مەقسـەت  يەردىكـى  »بـۇ 
ھەرامغـا كىرىشـتىن توسـۇش ئەمـەس 
پەقـەت مۇشـرىكالرنىڭ ھـەج ۋە ئۆمـرە 
قىلىشـىنى توسـۇش، كىرسـە بولىـدۇ 
لېكىن ھەج ۋە ئۆمرە قىلسا بولمايدۇ. 
هللا تعـاىل ئۇالرنـى خـۇددى جاھىلىيەتتـە 
ھـەج، ئۆمـرە قىلغانـدەك ھـەج، ئۆمرە 
ھەرگىزمـۇ  توسـقان،  قىلىشـتىن 
كىرىشـتىن  ھەرامغـا  مەسـجىدىل 
توسـقان ئەمـەس. بۇ ئايەتتـە ئۇالرنىڭ 
دەپ  كېيىـن<  يىلدىـن  >مۇشـۇ 
كەلگىنـى >ھىجرەتنىڭ 9- يىلىدىن 
قىلمىسـۇن،  ھـەج  ئـۇالر  كېيىـن 
ئۆمـرە قىلمىسـۇن< دېگەنلىك بولىدۇ 
هللا  رضـي  ئەلـى  ھەزرىتـى  شـۇنداقال  ۋە 
توۋلىغانـدا:  سۈرىسـىنى  بارائـەت  عنـه 
>ئاگاھ بولـۇڭالر! بىلىپ قويۇڭالركى، 
مۇشـۇ يىلدىـن تارتىپ مۇشـرىك ھەج 

قىلمايـدۇ< دېگـەن« دەيـدۇ.
ھەنەفىـي  يەنـە،  باشـقا  ئۇنىڭدىـن 
مەزھىپىدىكىلـەر: »هللا تعاىلنىڭ: >ئەگەر 
قورقسـاڭالر<  پېقىرلىقتىـن  سـىلەر 
دەلىلكـى،  شـۇنىڭغا  سـۆزى  دېگـەن 
پېقىرلىقتىـن قورقـۇش مۇشـرىكالرنىڭ 
قىلىـش  ئۆمـرە  ۋە  تـاۋاپ  ھـەج، 
قالغانلىـق  ئۈزۈلـۈپ  مەۋسـۈملىرىنىڭ 
ئـۇالر  چۈنكـى  بولىـدۇ،  سـەۋەبىدىن 
چەكلەنگـەن.  ئۆمرىدىـن  ۋە  ھـەج 
مەسـجىدىل  مۇشـرىكالر  گەرچـە 
مەسـجىدىل  كىرمىسـىمۇ  ھەرامغـا 
قىلىـش،  ھـەج  ئەتراپىـدا  ھەرامنىـڭ 
نەرسـىلەردىن  دېگـەن  قىلىـش  تـاۋاپ 
چەكلىنىدىغانلىقىدا پۈتۈن مۇسۇلمانالر 

دەيـدۇ. كەلگـەن«  ئىتتىپاققـا 
)سـىلەرگە  هللا  »شۈبھىسـىزكى، 
بىلگۈچىـدۇر،  ئىشـالرنى(  پايدىلىـق 
ھېكمـەت بىلەن ئىـش قىلغۇچىدۇر«. 
يەنـى، ھەقىقەتـەن هللا تعـاىل سـىلەرنىڭ 
تۇرغۇچىـدۇر  بىلىـپ  ئەھۋالىڭالرنـى 
بارلىققـا  بولىدىغـان،  كەلگۈسـىدە  ۋە 

»باي-كەمبەغەللىـك«  كېلىدىغـان 
هللا  بىلگۈچىـدۇر.  ئىشـالرنى  دېگـەن 
قانۇنلىرىـدا  تۈزگـەن  سـىلەرگە  تعـاىل 
ھېكمـەت بىلـەن ئىـش قىلغۇچىدۇر. 
مەسىلەن، مۇشـرىكالرنىڭ ئەھدىلىرى 
مۇشـرىكالرغا  كېيىـن  تۈگىگەندىـن 
ۋە  بۇيـرۇش  قىلىشـقا  جـەڭ  قارشـى 
 -9 ھىجرەتنىـڭ  مۇشـرىكالرنىڭ 
يىلىدىن كېيىن مەسـجىدىل ھەرامغا 
چەكلىنىشـى  يېقىنلىشىشـتىن 
هللا  قانۇنلىرىـدا  هللانىـڭ  دېگەنـدەك 
قىلغۇچـى  ئىـش  بىلـەن  ھېكمـەت 
زاتتۇر. هللا تعاىل يەنە بەندىلەرگە رىزىقنى 
ئاتـا قىلىـش ۋە توسـۇپ قويۇشـتا ھەم 
قىلغۇچـى  ئىـش  بىلـەن  ھېكمـەت 
زاتتـۇر، چۈنكـى هللا تعـاىل ئۆزىنىڭ پۈتۈن 
ئىش-ھەرىكـەت ۋە سـۆزلىرىدە كامىل 
بولغـان، يارىتىشـى، بۇيرۇق-پەرمـان 
چىقىرىشـىدا  قانـۇن  ۋە  قىلىشـى 
بـۇ  مانـا  زاتتـۇر.  بولغـان  ئادىـل 
ھەققىدىكـى  غەيىـب  كەلگۈسـىدىكى 
ھەقىقەتـەن  خـەۋەر  بـۇ  خەۋەرلـەردۇر. 
هللا  چىقتـى.  روياپقـا  زامانـدا  ئەينـى 
ئىشـقا  ۋەدىسـىنى  بـۇ  ئۆزىنىـڭ  تعـاىل 
ئاشـۇردى. مەسـىلەن، يەمـەن ئەھلى، 
ۋە  ئەھلـى  جـەرش  ئەھلـى،  جىـددە 
ئۇنىڭدىـن باشـقا خەلقلـەر مۇسـۇلمان 
بولۇشـتى. ئـۇالر تائامالرنـى مەككىگـە 
مۇشـرىكالرمۇ  كېلىشـتى.  ئېلىـپ 
ھـەم مۇسـۇلمان بولۇشـتى. ئۇالردىـن 
ھەرەمدىن چەكلىنىدىغان ھېچقانداق 
كىشـى قالمىـدى. ئۇالرغـا ھەرقايسـى 
جايالردىـن بايلىقـالر، مال-مۈلۈكلـەر 
باشـلىدى.  كېلىشـكە  ئاشـلىقالر  ۋە 
ۋە  غەنىيمەتلـەر  نۇرغـۇن  ئۇالرغـا 
زىممـە ئەھلىدىـن ئالىدىغـان نۇرغـۇن 

چۈشـتى. پۇل-مالـالر  جىزىيـە، 
يۇقىرىقى ئايەتتىن ئېلىنغان پايدىالر

نىجىـس  مۇشـرىكنىڭ  بىرىنچـى، 
پـاك  مۇئمىننىـڭ  ئىكەنلىكـى، 
ئىكەنلىكى. شـۇنىڭ ئۈچۈن مالىكىي 
ۋە ھەنبەلىـي مەزھىپىدىكى ئالىمالر: 
چاغـدا  بولغـان  مۇسـۇلمان  »كاپىـر 
يۇيۇنۇش ۋاجىب بولىدۇ« دەپ قارايدۇ. 
شـافىئىي مەزھىپىدىكـى ئالىمـالر 
مۇسـتەھەپ،  »يۇيۇنۇشـى  بولسـا: 
مـەن  سـۆيۈملۈك.  مـاڭا  يۇيۇنۇشـى 
كاپىرنىـڭ مۇسـۇلمان بولغـان چاغـدا 
يۇيۇنۇشـىنى ياخشى كۆرىمەن« دەيدۇ. 
ئالىـم  دېگـەن  بۇسـتىي  ھاتـەم  ئەبـۇ 
كىتابىـدا  الصحيـح«  »املسـند  ئۆزىنىـڭ 
ملسو هيلع هللا ىلص  »پەيغەمبـەر  دەيدۇكـى:  شـۇنداق 
ئۇسـال  ئىبنـى  سـۇمامە  كۈنـى  بىـر 
ئۆتـۈپ  يېنىدىـن  كىشـنىڭ  دېگـەن 
مۇسـۇلمان  ئـۇ  ئاندىـن  قالـدى، 
پەيغەمبـەر  بىلـەن  شـۇنىڭ  بولـدى. 
ملسو هيلع هللا ىلص ئۇنـى ئەبـۇ تەلھـە رضـي هللا عنهنىـڭ 
بېغىغـا ئەۋەتتـى ۋە ئۇنـى يۇيۇنۇشـقا 
بۇيـرۇدى. ئـۇ يۇيۇنـۇپ ئىككـى رەكەت 
نامـاز ئوقۇدى. ئاندىن رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص: 
>ھەقىقەتـەن سـىلەرنىڭ سـاھىبىڭالر 
سۇمامىنىڭ مۇسـۇلمانچىلىقى گۈزەل 
بولـدى< دېـدى«. بۇ ھەدىسـنى ئىمام 
نەقىـل  مەنىـدە  مۇشـۇ  مۇسـلىممۇ 
قىلغان. شـۇنىڭدەك، رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص 
قەيـس ئىبنـى ئاسـىم رضـي هللا عنهنىمـۇ 
يوپۇرماقلىـرى  دەرىخىنىـڭ  سـىدر 
يۇيۇنۇشـقا  بىلـەن  سـۇ  ئارىالشـقان 

بۇيرۇغـان.
مۇشـرىكنىڭ  ئىككىنچـى، 

كىرىشـتىن  ھەرامغـا  مەسـجىدىل 
»مەسـجىدىل  چەكلەنگەنلىكـى. 
ــــ  مەقسـەت  دېيىشـتىن  ھـەرام« 
ئىمـام شـافىئىي مەزھىپىدىكىلەرنىڭ 
نەزىرىـدە مەككنىـڭ جىمى دائىرىسـى، 
مەيلـى مەسـجىدىل ھـەرام بولسـۇن 
يەرلـەر  باشـقا  مەسـجىدتىن  ياكـى 
»مەسـجىدىل  ھەممىسـى  بولسـۇن 
كاپىـر  شـۇڭا  دېيىلىـدۇ،  ھـەرام« 
كىرىشـتىن  مەككە(گـە  )يەنـى  ھـەرەم 
ئىمـام شـافىئىي: »بـۇ  چەكلىنىـدۇ. 
ھەققىـدە  مۇشـرىكالر  جىمـى  ئايـەت 
ھەرامغـا  مەسـجىدىل  ئومۇمىيـدۇر، 
بولسـا  چەكلىنىشـى  كىرىشـتىن 
مەسـجىدىل  مۇشـرىكالر  خاسـتۇر. 
مەسـجىدلەرگە  باشـقا  ھەرامدىـن 
كىرىشـتىن چەكلەنمەيـدۇ. خۇددى 
رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ زامانىسـىدا سۇمامە 
ئىبنى ئۇسال ۋە ئەبۇ سۇفيان مۇشرىك 
تـۇرۇپ مەسـجىدكە كىرسـە رەسـۇلۇلالھ 
ملسو هيلع هللا ىلص ئۇالرنـى چەكلىمىگەنـدەك ھازىرمـۇ 
مالىكىـي  دەيـدۇ.  چەكلەنمەيـدۇ« 
مەزھىپىدىكـى ئالىمـالر بولسـا: »بۇ 
ئايـەت جىمـى مۇشـرىكالر ۋە جىمـى 
مەسجىدلەر ھەققىدە ئومۇمىي ئايەتتۇر، 
لېكىـن كاپىر ئۆزرىلىـك بولغان چاغدا 
مەسـجىدگە كىرسـە مەيلى. مەسىلەن، 
جىزىيـە  دىيارىـدا  )مۇسـۇلمانالرنىڭ 
تۆلـەپ ئامانلىـق ئىچىـدە ياشـاۋاتقان( 
زىممـى كاپىـر مۇسـۇلمان ھاكىمنىـڭ 
ئىشـلىرى  )سـوت(  قازىلىـق  ئالدىغـا 
بولسـا،  كىرگـەن  مەسـجىدكە  ئۈچـۈن 
ئۆزرىلىـك بولغانلىقـى ئۈچـۈن دۇرۇس، 
ئۆزرىسـىز ھالەتتـە مەيلـى مەسـجىدىل 
ھەرام بولسـۇن ياكى باشـقا مەسجىدلەر 
بولسۇن كىرىش دۇرۇس ئەمەس« دەيدۇ. 
ئابدۇلئەزىـز  ئىبنـى  ئۆمـەر  ھەزرىتـى 
بـۇ كۆزقاراشـنى قولـالپ،  رمحـه هللا مانـا 
جايالردىكـى  ھەرقايسـى  ئۆزىنىـڭ 
يازغـان  خـەت  مۇشـۇنداق  ۋالىلىرىغـا 
ھـەم مۇشـۇ ئايەتنـى دەلىـل قىلىـپ 
»هللانىـڭ  تعاىلنىـڭ:  هللا  كەلتۈرگـەن. 
يـاد  ئىسـمىنىڭ  ۋە  ئۇلۇغلىنىشـى 
ئېتىلىشـى بۇيرۇلغـان مەسـجىدلەردە، 
ئۆيلـەردە« )سـۈرە نـۇر 36- ئايەتنىـڭ بىـر 
قىسـمى( دېگـەن ئايىتـى ھـەم ئۇالرنىڭ 
كۈچلەندۈرىـدۇ.  كۆزقاراشـلىرىنى  بـۇ 
مەسـجىدلەرگە  بـۇ  كاپىرالرنىـڭ  يەنـى 
ئۇلۇغلىنىشـقا  »هللا  ــــ  كىرىشـى 
بۇيرۇغـان مەسـجىدلەر، ئۆيلـەر« دېگەن 
سـۆزگە زىتتـۇر. شـۇنداقال هللا تعاىلنىـڭ: 
بـۇ  دېگـەن  نىجىسـتۇر«  »مۇشـرىكالر 
سـۆزى ھـەم يەنـە بىـر دەلىلـدۇر. بـۇ 
ئايەتتـە مۇشـرىكالرنىڭ مەسـجىدلەرگە 
كىرىشـىدىن توسۇلۇشـنىڭ ئىللىتـى، 
مۇشـرىك  ئۇالرنىـڭ  بولسـا  سـەۋەبى 
ئىكەنلىكى ۋە مۇشـرىكلىك سەۋەبلىك 
بولغـان.  ئىكەنلىكـى  نىجىـس 
مەزھىپىدىكىلـەر:  مالىكىـي  شـۇڭا 
نىجىـس،  مۇشـرىك  »ھەرقانـداق 
نىجىس بولغانلىقى ئۈچۈن مەسـجىدگە 
ھەنەفىـي  قارىغـان.  دەپ  كىرمەيـدۇ« 
»كاپىرنىـڭ  ئالىمـالر:  مەزھىپىدىكـى 
مەيلـى ھەرەمدىكـى مەسـجىدلەرگە 
بولسـۇن، مەيلـى ئۇنىڭدىـن باشـقا 
مەيلـى  بولسـۇن،  مەسـجىدلەرگە 
ھاجەتسـىز بولسـۇن ياكـى ھاجەتلىك 
بولسـۇن كىرىشـى دۇرۇس، چۈنكـى بـۇ 
ئايەتتىكى مەقسـەت خـۇددى ئىلگىرى 

4
 )ئاخىرى 2- بەتتە(

گېزىـت،  قېرىنداشـلىرىمىزنىڭ 
ماقالـە،  ژۇرناللىرىمىزنـى  ۋە  رادىئـو 
شېئىر، سەرگۈزەشتە، تارىخ، ئەسكىرىي 
تەلىم، جەڭ مەيدانىدىكى ئاجايىباتالر، 
تېببىي مەلۇماتالر... قاتارلىق ھەرخىل 
ژانىردىكى ئەسەرلەر بىلەن تەمىنلىشىنى 

سـەمىمىي ئىلتىماس قىلىمىز. 
تارقىتىشـقا  گېزىتنـى  بـۇ 
چىقارغـان  كـۈچ  ياردەملەشـكەن، 
بارلىـق  قولالپ-قۇۋۋەتلىگـەن  ۋە 
تعاىلنىـڭ  هللا  قېرىنداشـلىرىمىزغا 
مەغپىرىتـى، رەھمىتـى ۋە بەرىكىتـى 
بولسۇن! سالىھ دۇئالىرىڭالردا مۇجاھىد 
قېرىنداشلىرىڭالرنى ئۇنۇتمىغايسىلەر! 

والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

ئەسكەرتىش

ئۇيغۇرچـە  تـورى  خەلـق  خىتـاي   ■
قانىلىنىـڭ 3- ئاينىڭ 18- كۈنىدىكى 
مەركىزىـي  دېيىلىشـىچە،  خەۋىرىـدە 
كومىتېتـى،  تەكشـۈرۈش  ئىنتىـزام 
دۆلـەت  كومىتېتـى،  رېۋىزىيـە  دۆلـەت 
تەرەققىيـات ۋە ئىسـالھات كومىتېتـى 
ئەزاسـى،  سـابىق  پارتگۇرۇپپىسـىنىڭ 
مۇئاۋىـن مۇدىـرى، دۆلـەت ئېنېرگىيـە 
ئىدارىسـى پارتگۇرۇپپىسـىنىڭ سابىق 
نـۇر  باشـلىقى  ئىـدارە  شۇجىسـى، 
جەمـەت  قىلىـپ  ئاچكۆزلـۈك  بەكـرى 
چىرىكلىشـىش،  خاراكتېرلىـك 
مەرتىۋىسـىدىكى  ياكـى  ۋەزىپىسـى 
پايدىلىنىـپ  شـارائىتتىن  قواليلىـق 
باشـقىالرنىڭ ۋەزىپىسـىنى ئۆسـتۈرۈش، 
خىزمـەت يۆتكىلىش، كارخانا تىجارىتى، 
قېزىلمـا بايلىقالرنـى ئېچىـش قاتارلىق 
بىۋاسـىتە  بېرىـپ،  يـاردەم  ئىشـلىرىغا 
ئارقىلىـق  تۇغقانلىـرى  باشـقا  ياكـى 
مال-مۈلۈكلەرنـى  سـوممىلىق  زور 
قانۇنسـىز قوبـۇل قىلىش، باشـقىالردىن 
ئائىلىسـىدىكىلەرنى ئۇزاققىچە ھەقسىز 
ئالىـي دەرىجىلىـك ماشـىنا، مەخسـۇس 
بىلـەن  مۇالزىمەتلـەر  قاتارلىـق  شـوپۇر 
قىلىـش،  تەلـەپ  تەمىنلىشـىنى 
ئىنتىزامغا ئاشـكارا خىالپلىق قىلىش، 
خىـالپ  بەلگىلىمىگـە  قېتىـم  كـۆپ 
ھالـدا ئالىي دەرىجىلىـك زىياپەتلەرنى 
قوبـۇل قىلىـش، زور سـوممىلىق پـارا 
ئېلىـش، ئەخالقـى بۇزۇلـۇپ، ھوقـۇق 
ۋە سەتەڭ سودىسـىغا بېرىلىش دېگەن 
ئەيىبلىنىـپ  بىلـەن  جىنايەتلـەر 
تەپتىـش ئورگىنىنىـڭ تەكشۈرۈشـىگە 
ئۆتكـۈزۈپ بېرىلگـەن ھەمـدە بارلىـق 
مال-مۈلۈكلىرى مۇسـادىرە قىلىنىپ 
پۈتۈنلـەي  ھوقۇق-مەنسـەپلىرىدىن 
ئېلىـپ تاشـالنغان ۋە كوممۇنىسـتىك 

چىقىرىلغـان. قوغـالپ  پارتىيىدىـن 
قوش تىل مائارىپىنى يولغا قويغان 
ۋە پۈتـۈن كۈچـى بىلـەن قوللىغـان؛ 
قارىتـا  مۇسـۇلمانلىرىغا  تۈركىسـتان 
ئېلىپ بېرىلغان زالىم سىياسـەتلەرنىڭ 
رول  كۆۋرۈكلـۈك  ئەمەلىيلىشىشـىدە 
ئوينىغـان؛ شـۇنچە يىلالردىـن بېـرى 
خىتـاي كومپارتىيىسـىگە سـادىقلىق 
بىلـەن خىزمـەت قىلغـان خائىـن نـۇر 
خىتايالرنىـڭ  تاجاۋۇزچـى  بەكرىمـۇ 
ئۇيغۇرالرنى يوق قىلىش سىياسـىتىدىن 

ئامـان قالمىغـان.
مۇجاھىدلىرىنىـڭ  سـۈرىيە   ■
ئەسـەد  ئىچىـدە  كـۈن   20 يېقىنقـى 
ئەسـكەرلىرىگە قارىتـا ئېلىـپ بارغـان 
ناملىـق  مُّْؤِمنِـَن«  قـَـْوٍم  ُصـُدوَر  »َوَيْشـِف 
جـەڭ ئەمەلىيەتلىرىنىـڭ نەتىجىسـى 

تۆۋەندىكىچـە:
ياردەمگـە  ئەسـكەرلىرىگە  ئەسـەد 
كەلگەن شـىئە ۋە رۇس ئەسكەرلىرىدىن 
جەمئىـي 100 دىن ئارتۇقـى ئۆلۈپ، 75 
تىن ئارتۇقـى يارىالنغان. ئۆلگەنلەرنىڭ 
ئەلمەھجـۇرا«  »كەتىبـە  ئىچىـدە 
نۇقتىسـىدا مەرگـەن قورالـى ئارقىلىـق 
16 نەپەر ئەسـەد ئەسـكىرى ۋە تۆت نەپەر 
رۇس قەنناسچىسى ئۆلتۈرۈلگەن؛ جەبەل 
قوشـۇنلىرىنىڭ  ئەسـەد  تۈركمەندىكـى 
بېرىلغـان  ئېلىـپ  قارىتـا  نۇقتىسـىغا 
ئەسـكىرى  ئەسـەد  نەپـەر   34 ھۇجۇمـدا 
مەسـئۇل  ئەسـكىرىي  نەپـەر  بىـر  ۋە 
ماخاردادىكـى  دىيـار  ئۆلتۈرۈلگـەن؛ 
نۇقتىسـىغا  ئەسـكەرلىرىنىڭ  ئەسـەد 
قارىتـا ئېلىـپ بېرىلغـان پىدائىيلىـق 
ھۇجۇمىـدا 25 نەپـەر ئەسـكەر ئۆلگـەن؛ 
باشـقۇرۇلدىغان  ئەتراپىـدا  زۇھـۇر  ئەبـۇ 
نەپـەر   10 ئارقىلىـق  راكېتاسـى  تـاۋ 
بـۇ  ئۆلتۈرۈلگـەن؛  ئەسـكىرى  ئەسـەد 
ئەسـەد  ماخاردادىكـى  دىيـار  ھۇجۇمـالدا 
ئەسـكەرلىرىنىڭ قوماندانلىق شـتابى، 
ھەلـەب شـەھىرى ئەتراپىغا جايالشـقان 
ھەربىـي  ئەسـكەرلىرىنىڭ  ئەسـەد 
ھەربىـي  جۇرىـن  ئاكادېمىيىسـى، 
بازىسـى، جەبەل تۈركمەن، ماسياف 

ۋە سـەۋران قاتارلىـق مۇھىـم نۇقتىـالر 
ئېلىنغـان. نىشـانغا 

■ 3- ئاينىـڭ 15- كۈنـى يېڭـى 
چىـرچ  كرېسـت  زېلالندىيىنىـڭ 
شـەھىرىدىكى ئىككى مەسجىدتە جۈمە 
مۇسـۇلمانالر  قايتىۋاتقـان  نامىزىدىـن 
ئۇچرىغـان.  ھۇجۇمغـا  قوراللىـق 
بـۇ ھۇجۇمـدا 49 نەپـەر مۇسـۇلمان 
نەپـەر   48 ئايرىلىـپ،  ھاياتىدىـن 
مۇسـۇلمان يارىالنغان. يارىالنغانالرنىڭ 

ئىچىـدە بالىالرمـۇ بـار ئىكـەن.
ياشـلىق   28 ئاۋسـترالىيىلىك 
تېررورلـۇق  بـۇ  تارانـت  بېرانتـون 
ھۇجۇمىنى باش كامېراسـى ئارقىلىق 
تـوردا  مەيداندىـن  نـەق  تارتىـپ 
زېلالندىيـە  يېڭـى  بولـۇپ،  تارقاتقـان 
سـاقچىلىرى بېرانتون تارانت ۋە باشقا 
ئـۈچ نەپـەر كىشـىنى قولغـا ئالغـان.
تارانتنىـڭ  بېرانتـون  جاۋاپـكار 
ئىشـلەتكەن  ھۇجۇمىـدا  تېررورلـۇق 
قورالى ۋە باشقا ئەسۋابلىرىغا قەدىمدىن 
مۇسـۇلمانالرنىڭ  ھازىرغىچـە  تارتىـپ 
چوڭ دۈشـمىنى بولغان كىشـىلەرنىڭ 
ئىسـىملىرى ۋە مۇسـۇلمانالرغا قارىتـا 
يىـل  بېرىلغـان جەڭلەرنىـڭ  ئېلىـپ 

ناملىـرى يېزىلغـان ئىكـەن.
■ 3- ئاينىـڭ 4- كۈنىدىـن 3- 
ئافرىقـا  كۈنىگىچـە   -16 ئاينىـڭ 
قىتئەسـىدىكى بىـر قانچـە دۆلەتلەردە 
قۇيـۇن ئاپىتـى يۈز بەرگـەن. بۇ قۇيۇن 
»ئايـداي« دەپ ئاتالغـان بولـۇپ، 3- 
يۇقىـرى  ئـەڭ  كۈنـى   -14 ئاينىـڭ 
پەللىگە چىقىپ، سـائەتلىك سۈرئىتى 

يەتكـەن. كىلومېتىرغـا   195
»ئايـداي« قۇيۇنـى ماداغاسـقار، 
زېمبابـۋى  ۋە  مـاالۋې  موزامبېـك، 
قاتارلىـق دۆلەتلەرگـە تەسـىر قىلىـپ 
كەلكـۈن ئاپىتىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان.
نەتىجىســـىدە  تەكشـــۈرۈش 
كۆرسىتىلىشـــىچە، ھازىرغـــا قـــەدەر 
نەپەر،   431 قازا قىلغانالرنىڭ ســـانى 
نەپەردىن   2000 سانى  يارىالنغانالرنىڭ 
 268 موزامبېكتـــا  ئىكـــەن.  كـــۆپ 
نەپەر، زېمبابۋىـــدا 104 نەپەر، ماالۋېدا 
56 نەپـــەر، ماداغاســـقاردا ئـــۈچ نەپەر 
ئـــادەم قازا قىلغـــان بولۇپ، جەمئىي 
ئىككى مىليـــون 600 مىڭ ئادەم بۇ 

ئاپەتنىـــڭ تەســـىرىگە ئۇچرىغان.
پرېزىدېنتىنىـڭ  موزامبېـك 
ئاپىتىـدە  قۇيـۇن  بـۇ  دېيىشـىچە، 
موزامبېكتـا ئـاز دېگەنـدە 1000 نەپـەر 
ئـادەم قـازا قىلغـان بولۇشـى مۇمكىن 

ئىكـەن.
»ئايـداي« قۇيۇنى بولسـا جەنۇبىي 
چـوڭ  ئـەڭ  رايونىدىكـى  شـار  يېرىـم 

تەبىئىـي ئاپـەت ھېسـابلىنىدۇ.
كۈنـى   -17 ئاينىـڭ   -3  ■
رايونىـدا  غەربـى  پەلەسـتىننىڭ 
لەيـال  ئەبـۇ  ئۆمـەر  پەلەسـتىنلىك 
ئىسـىملىك 19 ياشـلىق بىر مۇجاھىد 
قېرىندىشـىمىز بىـر نەپـەر تاجاۋۇزچـى 
پىچاقـالپ  ئەسـكىرىنى  يەھۇدىـي 
ئۆلتـۈرۈپ قورالىنـى تارتىۋالغاندىن 
كېتىۋاتقـان  رايونـدا  شـۇ  كېيىـن، 
ئېتېنگېـر«  »ئەھىيـەد  ياشـلىق   47
يەھۇدىينـى  نەپـەر  بىـر  ئىسـىملىك 
ئېتىـپ ئۆلتۈرگـەن ۋە يەنـە بىـر نەپـەر 
يارىالندۇرغـان.  ئەسـكەرنى  يەھۇدىـي 
بـۇ ئەمەلىيەتتىـن كېيىـن يەھۇدىـي 
قېرىندىشـىمىزنى  بـۇ  ئەسـكەرلىرى 
ئىزدىگـەن  كېچە-كۈنـدۈز  ئىككـى 
بولـۇپ، 3- ئاينىـڭ 19- كۈنـى ئۆمـەر 
ئېتىشـىش  بىلـەن  ئـۇالر  لەيـال  ئەبـۇ 
جەريانىـدا )إن شـاء هللا( شـەھىد بولغـان.
شـەرقى  ھىندونېزىيىنىـڭ   ■
رايونىـدا كەلكـۈن ئاپىتـى يـۈز بەرگەن 
كۈنـى   -19 ئاينىـڭ   -3 بولـۇپ، 
ھاياتىدىـن ئايرىلغانالنىـڭ سـانى 89 
نەپەرگـە يەتكـەن، 150 دىن كۆپ ئادەم 
يارىالنغـان، ئـاز دېگەندە 74 نەپەر ئادەم 

ئىز-دېرەكسـىز يوقـاپ كەتكـەن. شـۇ 
رايوندىكـى 12 مىـڭ نوپـۇس ئاپەتنىڭ 

ئۇچرىغان. تەسـىرىگە 
كۈنـى   -22 ئاينىـڭ   -3  ■
 »Stram Kurs« جۈمـە( دانىيىنىـڭ(
پارتىيىنىـڭ  ئىرقچـى  نامىدىكـى 
يېڭـى  پـاالدۇن  راسـمۇس  باشـلىقى 
زېلالندىيىدىكـى مەسـچىتكە ھۇجـۇم 
قىلىـش ۋەقەسـىدىن كېيىـن، دۇنيـا 
پارالمېنـت بىناسـى ئالدىدا ئالالھنىڭ 
كەرىمنـى  قۇرئـان  بولغـان  كاالمـى 
ئوقۇۋاتقـان  نامىـزى  كۆيـدۈرۈپ جۈمـە 
مۇسـۇلمانالرغا قارشىلىق بىلدۈرگەن.
كۈنـى   -23 ئاينىـڭ   -3  ■
ئەششـاباب تەشـكىالتى مۇجاھىدلىرى 
مۇقدىشـۇدا  پايتەختـى  سـومالىنىڭ 
بىناسـى  مىنىسـتىرلىقى  ئەمگـەك 
ۋە ئاممىـۋى ئىشـالر مىنىسـتىرلىقى 
بىناسـىغا قارىتـا ھۇجـۇم ئەمەلىيىتى 

بارغـان. ئېلىـپ 
ھۇجۇمـــدا  بـــۇ  مۇجاھىـــدالر 
نەپـــەر   15 مىنىســـتىرلىقتىكى 
 26 ۋە  ئۆلتۈرگـــەن  ئەمەلدارنـــى 
نەپـــەر ئەمەلدارنـــى يارىالندۇرغـــان. 
ئەمگـــەك  ئىچىـــدە  ئۆلگەنلەرنىـــڭ 
مىنىســـتىرلىقىنىڭ ۋەكىلى ساكېر 
ئىچىدە  يارىالنغانالرنىڭ  ئىبراھىـــم؛ 
مىنىستىرلىقىنىڭ  ئىشالر  ئاممىۋى 
مۇئاۋىـــن ســـېكرېتارى ئابدۇلۋەلـــى 

ئىكەن. بـــار  جامېمـــۇ 
■ 3- ئاينىـڭ 24- كۈنـى يەمـەن 
ۋىاليىتىنىـڭ  بەيـدا  مۇجاھىدلىـرى 
زاھىـر رايونىدا ھۇسـى شـىئەلىرىنىڭ 
ماشىنىسـىغا قارىتا مىنا ئەمەلىيىتى 
ئىككـى  نەتىجىـدە  بارغـان،  ئېلىـپ 
نەپـەر ھۇسـى ئەسـكىرى ئۆلـۈپ، بىـر 

نەپىـرى يارىالنغـان.
 -26 ۋە   -25 ئاينىـڭ   -3  ■
كۈنلىـرى جامائىتىمىز مۇجاھىدلىرى 
تۈزلەڭلىكىنىـڭ  غـاب  سـۈرىيىنىڭ 
ئىككـى  نۇقتىسـىدا  سـەپ  ئالدىنقـى 
مەرگـەن  ئەسـكىرىنى  ئەسـەد  نەپـەر 
ئۆلتۈرگـەن. ئېتىـپ  بىلـەن  قورالـى 
■ تيانشان تورىنىڭ 3- ئاينىڭ 27- 
كۈنىدىكـى خەۋىرىدە دېيىلىشـىچە، بۇ 
يىل 4- ئاينىڭ 10- كۈنىدىن باشـالپ 
جەنۇبىي ۋە شـىمالىي تۈركىسـتاننىڭ 
دانـە   21 يۆنىلىشـلىرىگە  ھەرقايسـى 
كۆپەيتىلىدىكـەن.  پويىـز  نۆۋەتچـى 
بۇنىـڭ ئىچىـدە ئاقسـۇدىن كورلىغىچە 
قاتنايدىغـان نۆۋەتچـى پويىزدىـن تۆتـى، 
ئاقسـۇدىن قەشـقەرگىچە قاتنايدىغـان 
ئىككىسـى  پويىزدىـن  نۆۋەتچـى 
كۆپەيتىلگەندىـن سـىرت، ۋىاليـەت ۋە 
شـەھەرلەر ئـارا قاتنايدىغـان نۆۋەتچـى 

كۆپەيتىلىدىكـەن. پويىزالرمـۇ 
تاجاۋۇزچـــى  بولســـا  بـــۇ 
تۈركىستاندا  شـــەرقىي  خىتايالرنىڭ 
راۋانالشتۇرۇش  ئىشـــلىرىنى  قاتناش 
باھانىســـىدا تۈركىستانغا خىتايالرنى 
رەزىـــل  ئىبـــارەت  يۆتكەشـــتىن 
نامايەندىســـىدۇر.  سىياســـىتىنىڭ 
■ مۇشـۇ ھەپتـە ئىراننىـڭ جەنـۇب 
ۋە غەربـى رايونلىرىـدا قاتتىـق يامغـۇر 
سەۋەبىدىن كەلكۈن ئاپىتى يۈز بەرگەن 
ئۆلگەنلەرنىـڭ  ھازىرغىچـە  بولـۇپ، 
سـانى 23 كـە؛ يارىالنغانالرنىـڭ سـانى 

200 گـە يەتكـەن.

أَيُـَّهـا  ﴿َي  دەيـدۇ:  مۇنـداق  تعـاىل  هللا 
يـَْقَربُـوا  فَـاَل  َنَـٌس  اْلُمْشـرُِكوَن  َـا  ِإنَّ َآَمنُـوا  الَِّذيـَن 
َعيـْلَـًة  ِخْفتُـْم  َوِإْن  َهـَذا  َعاِمِهـْم  بـَْعـَد  اْلَـَراَم  اْلَمْسـِجَد 
ِمـْن َفْضِلـِه ِإْن َشـاَء ِإنَّ اللََّ َعِليـٌم   ُ َفَسـْوَف يـُْغِنيُكـُم اللَّ
َحِكيـٌم﴾ »ئـى مۇئمىنلەر! مۇشـرىكالر 
قىلغانلىقلىـرى  ئىنـكار  )هللانـى 
ئۈچـۈن( پەقـەت نىجىسـتۇر، مۇشـۇ 
 -9 ھىجرىيىنىـڭ  )يەنـى  يىلدىـن 
يىلىدىـن( كېيىـن ئـۇالر مەسـجىدىل 
ھەرامغـا يېقىنالشمىسـۇن )يەنـى ھەج 
قىلمىسـۇن، ئۆمرە قىلمىسۇن(. ئەگەر 
سـىلەر )ئى مۇئمىنلەر! مۇشـرىكالرنىڭ 
ھەرەمگە كىرىشتىن مەنئى قىلىنىشى 
بىلـەن( پېقىرلىقتىـن قورقسـاڭالر، هللا 
خالىسـا ئۆز پەزلى بىلەن سـىلەرنى باي 
قىلىـدۇ. شۈبھىسـىزكى، هللا )سـىلەرگە 
بىلگۈچىـدۇر،  ئىشـالرنى(  پايدىلىـق 
ھېكمـەت بىلـەن ئىـش قىلغۇچىـدۇر« 

)سـۈرە تەۋبـە 28- ئايـەت(.
ئايەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى

مۇئمىنلـەر!  )ئـى  سـىلەر  »ئەگـەر 
كىرىشـتىن  ھەرەمگـە  مۇشـرىكالرنىڭ 
مەنئى قىلىنىشى بىلەن( پېقىرلىقتىن 
نازىـل  ئايەتنىـڭ  دېگـەن  قورقسـاڭالر« 
بولـۇش سـەۋەبى مۇنـداق: ئىبنـى ئەبى 
رضـي هللا  ئاببـاس  ئىبنـى  رمحـه هللا  ھاتـەم 
عنهدىـن نەقىـل قىلىپ مۇنـداق دەيدۇ: 
»مۇشـرىكالر بەيتۇلالھقـا كىرىشـەتتى. 
تىجـارەت  كەلگەنـدە  بەيتۇلالھقـا  ئـۇالر 
يېمەكلىـك  نۇرغـۇن  ئۈچـۈن  قىلىـش 
ۋە ئاشـلىقالرنى ئېلىـپ كېلەتتـى. هللا 
كىرىشـتىن  بەيتۇلالھقـا  ئۇالرنـى  تعـاىل 
>ئەمـدى  مۇسـۇلمانالر:  چەكلىگەنـدە، 
بىزگـە تائام نەدىن كېلەر؟< دېيىشـتى، 
ئايەتنـى  بـۇ  تعـاىل  هللا  بىلـەن  شـۇنىڭ 
)ئـى  سـىلەر  >ئەگـەر  قىلـدى:  نازىـل 
ھەرەمگـە  مۇشـرىكالرنىڭ  مۇئمىنلـەر! 
كىرىشـتىن مەنئـى قىلىنىشـى بىلەن( 
پېقىرلىقتىـن قورقسـاڭالر، هللا خالىسـا 
بـاي  سـىلەرنى  بىلـەن  پەزلـى  ئـۆز 
قىلىـدۇ<« )»التفسـري املنري«دىـن ئېلىنـدى(.
يەنـە ئىبنـى جەرىـر تەبـەرى ئىبنى 
ئىبنـى  سـەئىد  ۋە  ئەنسـارى  ھەييـان 
مۇنـداق  قىلىـپ  نەقىـل  جۇبەيردىـن 
دەيدۇ: »>مۇشرىكالر پەقەت نىجىستۇر< 
بـۇ،  بولغانـدا،  نازىـل  ئايـەت  دېگـەن 
ۋە:  كەلـدى  ئېغىـر  مۇسـۇلمانالرغا 
يېمەكلىـك،  بىزگـە  >ئۇنداقتـا 
ئاشـلىق ۋە تىجـارەت ماللىرىنـى كىم 
ئېلىپ كېلىدۇ؟< دېيىشـتى. شـۇنىڭ 
)ئـى  سـىلەر  >ئەگـەر  تعـاىل:  هللا  بىلـەن 
ھەرەمگـە  مۇشـرىكالرنىڭ  مۇئمىنلـەر! 
كىرىشـتىن مەنئى قىلىنىشى بىلەن( 
دېگـەن  قورقسـاڭالر<  پېقىرلىقتىـن 
)»التفسـري  قىلـدى«  نازىـل  ئايەتنـى  بـۇ 

ئېلىنـدى(. املنري«دىـن 
ئايەتلەر  ئىلگىرىكى  ئايەتنىڭ  بۇ 

بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى
 -9 ھىجرەتنىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبـەر 
يىلى ھەزرىتى ئەلى رضي هللا عنهنى مەككە 
سۈرىسـىنىڭ  بارائـەت  مۇشـرىكلىرىغا 

ئۇنىـڭ  ۋە  هللا  )يەنـى  ئەۋۋىلىنـى 
رەسـۇلىنىڭ مۇشـرىكالردىن ئادا-جـۇدا 
ئىكەنلىكىنـى( ئوقـۇپ بىرىشـكە ۋە ئۇ 
مۇشـرىكالر بىلـەن تۈزگـەن تىنچلىـق 
تاشـالپ  ئۆزلىرىگـە  ئەھدىسـىنى 
بىرىشـكە بۇيرۇغـان چاغـدا بىـر تۈركۈم 
كىشـىلەر: »ئـى مەككە ئەھلى! سـىلەر 
بىلىـپ  ئەمـدى  قاتتىقچىلىقنـى 
قالىسـىلەر، چۈنكى يولالر كېسـىلىدۇ، 
تىجـارەت  كېلىدىغـان  مەككىگـە 
يوقىلىـدۇ«  ئاشـلىقالر  ۋە  ماللىـرى 
بـۇ  مانـا  بىلـەن  شـۇنىڭ  دېيىشـتى، 
ئايـەت بـۇ شـۈبھىنى يوقىتىـش ئۈچۈن 

نازىـل بولـدى.
ئايەتنىڭ تەپسىرى

ئـى هللا ۋە هللانىـڭ رەسـۇلىغا ئىمان 
كەلتۈرگۈچـى مۇئمىنلـەر! ھەقىقەتـەن 
ئۇالرنىـڭ  نىجىسـتۇر.  مۇشـرىكالر 
ئېتىقـادى بۇزۇقتـۇر. ئۇالر نىجاسـەتكە 
ئۇالرنىـڭ  كەتكۈچىلـەردۈر.  شـۇڭغۇپ 
نىجىسـلىقى، ياكـى ئۇالرنىـڭ بۇتالرغا 
ۋە ھەرخىل سـاختا تاغـۇت، مەبۇدالرغا 
سـەۋەبلىك  قىلغانلىـق  قۇلچىلىـق 
بولغانلىقـى  بـۇزۇق  ئەقىدىسـىنىڭ 
تۇرۇشـىمىز  يىـراق  ياكـى  ئۈچۈنـدۈر، 
ئوخشـاش  نىجاسـەتكە  بولغـان  پـەرز 
نەرسـىنىڭ  دېگـەن  »شـېرىك« 
بولغانلىقـى سـەۋەبتىندۇر، ياكـى ئۇالر 
جۇنـۇپ بولـۇپ قالغانـدا جۇنۇپلۇقتىن 
ۋە  يۇيۇنمايدىغـان  پاكالنمايدىغـان، 
)مەسـىلەن،  نىجاسـەت  ھېسسـىي 
چوڭ-كىچىـك  ئىـت،  چوشـقا، 
تەرەتنىڭ يۇقۇندىلىرى دېگەندەك...(
بولغانلىقـى  سـاقالنمايدىغان  لەردىـن 
ئۈچۈنـدۈر. ئـۇالر مۇشـۇنداق نىجىـس 
بولغانلىقى ئۈچۈن مەسجىدىل ھەرامغا 
كىرمىسـۇن ۋە مەسـجىدىل ھەرامنـى 
ئايالنمىسـۇن.  ھالەتتـە  يالىـڭاچ 
مانـا بـۇ ــــ مۇئمىنلەرگـە قىلىنغـان 
تارتىـپ  يىلىدىـن   -9 ھىجرەتنىـڭ 
ھەرامغـا  مەسـجىدىل  مۇشـرىكالرنىڭ 

بۇيرۇقىـدۇر. چەكلـەش  كىرىشـىنى 
هللا تعاىلنىڭ »مۇشرىكالر نىجىستۇر« 
دېگـەن بـۇ سـۆزى خاسالشـنى )يەنـى 
نىجىـس  باشقىسـى  »مۇشـرىكتىن 
ئەمەس، نىجىسـلىق پەقەت مۇشرىكقا 
خـاس« دېگـەن مەنىنـى( ئۇقتۇرىـدۇ. 
يەردىكـى  »بـۇ  ئالىمـالر:  كۆپلىگـەن 
مەقسـەت  دېگەندىـن  >مۇشـرىكالر< 
چوقۇنغۇچىـالردۇر<«  >بۇتقـا  ــــ 
دەيـدۇ. يەنـە بىـر قىسـىم ئالىمـالر: 
»>مۇشـرىكالر< دېگەن بۇ سـۆز )ئەھلى 
كىتـاب مۇشـرىك بولسـۇن، بۇتپـەرەس 
كۇففارالرنىـڭ  بولسـۇن(  مۇشـرىك 
ئالىـدۇ.  ئىچىگـە  ئـۆز  ھەممىسـىنى 
بۇنىـڭ دەلىلـى ــــ هللا تعاىلنىـڭ: >هللا 
ھەقىقەتـەن هللاقـا شـېرىك كەلتـۈرۈش 
قىلمايـدۇ،  مەغپىـرەت  گۇناھىنـى 
خالىغـان ئادەمنىـڭ ئۇنىڭدىـن باشـقا 
گۇناھىنـى مەغپىـرەت قىلىدۇ< )سـۈرە 
نىسـا 48- ئايەتنىـڭ بىر قىسـمى( دېگەن 

»ئەرەبلـەر  بولسـا  ئويدۇرمىـالر  بـۇ 
بىرىنچـى دۇنيـا ئۇرۇشـىدا تۈركلەرگـە 
دېگەندىـن  قىلغـان«  خىيانـەت 
ئىبـارەت. مانـا بـۇ ئويدۇرمىـالردا شـەرف 
ھۈسـەيننىڭ ئوسمانىيالر سـۇلتانلىقىغا 
بولغـان  بىلـەن  ئىنگلىـزالر  قارشـى 
قەسەمداشلىقى )ئىتتىپاقداشلىقى( 
شـەرف  »دەسـلەپتە  توغرىسـىدا: 
سـانى  قوشـۇنىنىڭ  ھۈسـەيننىڭ 
دۇنيـا  بىرىنچـى  بولـۇپ،   4000 پەقـەت 
ئۇرۇشـىنىڭ ئاخىرىدا تەخمىنەن 30000 
غـا يەتكـەن« دېيىلىدۇ. دەرۋەقـە، تۈرك 
ئارمىيىسـىنىڭ سانى 300 مىڭ بولۇپ، 
ئەسـكەر  ئـەرەب  مىڭـى   70 ئۇالردىـن 
ئـۇالر ئىسـتانبولنى قوغـداپ  ئىـدى. 
ئۆلتۈرۈلگەن ئەمەسـمۇ!؟ ئەجەبلىنەرلىك 
ئىـش شـۇكى، ئوسـمانىيالر دۆلىتىنىـڭ 
ئوسـمانىيالر  ھۆججەتلىرىـدە،  تارىخىـي 
قىلىـپ،  مۇداپىئـە  دۆلىتىنـى 
قوغـداپ جـەڭ قىلغـان يۇقىرىقـى 300 
نامـى،  قوشـۇننىڭ  كىشـىلىك  مىـڭ 
خاتىرىسـى، تارىخـى ياكـى ۋەقەلىكـى 
تېخىمـۇ  يېزىلمىغـان.  قاتارلىقـالر 
ئىـراق  شـۇكى،  ئەجەبلىنەرلىكـى 
ئەمىرلىكـى ھەققىدە ھېچقانداق نەرسـە 
تىلغـا ئېلىنمىغـان. ئەمەلىيەتتـە 
ئوسـمانىيالر  ئەمىرلىكـى  ئىـراق 
ئارمىيىسـى بىلـەن بىرلىكتـە يانمۇيـان 
ئارمىيىگـە  بـۇ  قىلغـان.  تـۇرۇپ جـەڭ 
ئەجەمـى پاشـا سـەئدۇن دېگـەن كىشـى 

ئىـدى.  قىلغـان  قوماندانلىـق 
يەنە ئال رەشىد دۆلىتى توغۇرلۇقمۇ 
ئېلىنمىغـان.  تىلغـا  ھېچنەرسـە 
ئەمىرلىـرى  ئـال رەشـىد  ئەمەلىيەتتـە 
شـىمالىدا  ئارىلىنىـڭ  يېرىـم  ئـەرەب 
توسـۇق بولـۇپ تۇرغـان ۋە ئوسـمانىيالر 
سـۇلتانلىقنىڭ ئارمىيىسى بىلەن تۆت 
يىـل تولـۇق بىرلىكتە جـەڭ قىلغان. 
پەخىردىـن پاشـا دېگـەن كىشـى 
ئـەرەب  بولغـان  بىللـە  بىلـەن 
قەبىلىلىرىنىـڭ سـانى ھـەم تولـۇق 
ئەمەلىيەتتـە  ئېلىنمىغـان.  تىلغـا 
پەخىردىن پاشا بىلەن بىللە بولغان بۇ 
ئـەرەب قەبىلىلىـرى مەدىنە-مۇنـەۋۋەر 
ۋە ھىجاز ئالدىنقى سـەپلىرىدە ئوسمان 
بىلـەن  ئارمىيىسـى  سـۇلتانلىقى 
دۈشـمەنلەرگە قارشـى بىرلىكتـە جـەڭ 
قىلغـان. بۇنىڭدىنمـۇ ئەجەبلىنەرلىك 
ئىـش شـۇكى، لىۋىيىدىكـى سەنۇسـى 
ھېچنەرسـە  توغرىسـىدا  ئەمىرلىكـى 
لىۋىيىدىكـى  ئېلىنمىغـان.  تىلغـا 
ئوسـمان  ئەمىرلىكـى  سەنۇسـى 
بىلـەن  ئارمىيىسـى  سـۇلتانلىقى 
ئارمىيىسـىگە  ئىنگلىـز  مىسـىردىكى 

قارشـى بىرلىكتـە جـەڭ قىلغـان. 
يەنە ئاشـۇ ئوسـمانىيالرنىڭ تارىخىي 
دۆلىتـى  ئوسـمانىيالر  ھۆججىتىـدە، 
بىلـەن بىرلىكتـە يانمۇيان تـۇرۇپ جەڭ 
قىلغان سـۇداننىڭ غەربىي جەنۇبىدىكى 
توغرىسـىدا  سـۇلتانلىقى  دارفـور 
ئېلىنمىغـان.  تىلغـا  ھېچنەرسـە 
مىسـىردىكى  بـۇالر  ئەمەلىيەتتـە 
قىلغـان  جـەڭ  قارشـى  ئىنگلىزالرغـا 
كىشـىلەر ئىـدى. يەنـە شـۇ دارفورنىـڭ 
سۇلتانى ئەلى ئىبنى دىنار مۇشۇ ئۇرۇش 
جەريانىـدا شـەھىد قىلىنغـان. ئۇندىـن 
باشـقا ئـەرەب قوماندانلىـرى ھەققىدىمۇ 
بـۇ  ئېلىنمىغـان.  تىلغـا  ھېچنەرسـە 
تۈركىيىنىـڭ  قوماندانلىـرى  ئـەرەب 
مۇستەقىللىق ئۇرۇشلىرىغا قاتناشقان. 
ئـەڭ كۆزگـە  ئۇالرنىـڭ ئىچىدىكـى 
كۆرۈنەرلىكراقـى شـەيخ ئەھمەد سەنۇسـى 
ۋە ئۇنىڭدىن باشـقا شۇ ھۆججەتتە تىلغا 
ئەزىمـەت  يۈسـۈپ  قالغـان  ئېلىنمـاي 
بـۇ كىشـىمۇ  بولـۇپ،  دېگـەن كىشـى 

ئوسـمان ئارمىيىسـى بىلـەن بىرلىكتـە 
ئېنىقكـى،  شۇنىسـى  قىلغـان.  جـەڭ 
دەپ  قىلغـان«  خىيانـەت  »ئەرەبلـەر 
ئەرەبلەرنىـڭ خىيانىتىنى سـۆزلەيدىغان 
كىشـىلەر ئۆز ۋاقتىدىكى ئىلمانىزىمچى 
مۇسـتاپا كامالچىالرنىڭ پارتىيىسى 
تەرەققىيـات  ۋە  »بىرلىـك  بولغـان 
پارتىيىسـى« بىلـەن »تۈرك ياشـالر 
پارتىيىسـى« دېگەن پارتىيىلەرنىڭ 
قوماندانلىـرى ئىـدى. ئەمەلىيەتتە 
تـۈرك قوماندانلىرىنىڭ ھەممىسـى 
ئۆزئـارا  تۈركلەرنىـڭ  بىلـەن  ئەرەبلـەر 
سەمىمىي-سادىق بولۇپ تاجاۋۇزچىالرغا 
قارشـى بىرلىكتە جـەڭ قىلغانلىغىغا 
گۇۋاھلىق بىرىشىدۇ. شۇ ئەرەبلەرنىڭ 
ئـەڭ كۆزگـە كۆرۈنەرلىكراقـى شـام، 
ھىجازدىكـى تۆتىنچـى ئارمىيىنىڭ 
قوماندانـى جامال پاشـا ئىدى. بىز 
ئۇ كىشـىنىڭ ئەسـلىمە خاتىرىلىرىنى 
شـۇنى  ۋاقتىمىـزدا  ئوقۇغـان 
كۆرىمىزكـى، ئـۇ ئـەرەب جەڭچىلىرىدىن 
تەشـكىللەنگەن ئاالھىدە قىسـىم قۇرۇپ 
چىققـان ۋە ئۇنىـڭ قوغدىغۇچىلىـرى 
ئـەرەب ئەسـكەرلەردىن بولغـان. ئـۇرۇش 
جەريانىدا ئوسـمان ئارمىيىسى ئىچىدىن 
بىرمـۇ ئـەرەب ئەسـكەرنىڭ قاچقانلىقـى 
خاتىرىلەنمىگەن. پەخىردىن پاشا دېگەن 
خاتىرىلىرىـدە،  ئەسـلىمە  كىشـىنىڭ 
مەدىنە-مۇنـەۋۋەر دۈشـمەنلەر تەرىپىدىن 
»ئـال  پەيتلـەردە  قالغـان  مۇھاسـىرىدە 
رەشـىد« )يەنـى رەشـىد ئاھالىسـى(نىڭ 
قاتتىـق  سـۇلتانلىقىنى  ئوسـمانىيالر 
قوللىغانلىقـى ۋە ئۇالرغـا پۈتـۈن كۈچـى 
تىلغـا  ياردەملەشـكەنلىكى  بىلـەن 
دېگـەن  پاشـا  پەخىردىـن  ئېلىنغـان. 
كىشـىگە ياردەمچـى بولـۇپ ئىشـلىگەن 
كەشـمىننىڭ  ناجـى  ئوفىتسـېر  تـۈرك 
ئەسـلىمە خاتىرىلىرىدە شـۇنداق دەيدۇ: 
»ئـەرەب دۆلەتلىرىنىـڭ زور كۆپچىلىكـى 
پەخىردىـن پاشـا بىلـەن بىرگـە ئىدى«. 
قىلغـان  تەتقىـق  ئىنچىكـە 
كۆرىمىزكـى،  شـۇنى  ۋاقتىمىـزدا 
ئىسـتانبول ھىجـاز، يەمـەن قاتارلىق 
بـۇرۇن  كېتىشـتىن  قولدىـن  يۇرتـالر 
بـۇ  مانـا  ئىـدى.  كەتكـەن  قولدىـن 
شـۇنىڭغا دەلىلكى، ئىستانبولدىكى 
دۆلىتىنىـڭ  ئوسـمانىي  خىيانـەت 
خىيانەتتىـن  جايلىرىدىكـى  باشـقا 
شـۇنداق  مانـا  تارىـخ  بولغـان.  كـۆپ 
بۇرمىلىنىـپ كېتىۋېرىدۇ، بىز غاپىل 

يۈرۈۋېرىمىـز.
ـــ سەئدۇلال كەيالن

سەبىيلەر سەھىپىسى

كۆپلىگەن تۈركلەر ۋە بىر قىسىم ئەرەبلەرنىڭ 
نەزىرىدىكى بەزىبىر ئويدۇرمىالر

تېپىشـماقالرنى  تۆۋەندىكـى   .1
قېنـى كىم تېز ھـەم توغرا تاپااليدۇ؟

ئاغزى بار جېنى يوق،
قۇيرۇقى بار يۇڭى يوق.

يۈگۈرىدۇ ئاق يەردە قالدۇرىدۇ قارا 
ئىز،

قوش تىلىدىن شۇ زامان تۆكۈلىدۇ 
سۆز.

شـېئىرىي  تۆۋەندىكـى   .2
تېپىشـماقنى قېنـى كىـم تاپااليدۇ؟

ئاق كېمە، ئاپئاق كېمە،
سۇدا ئۈزەر بۇ كېمە.

سېرىق تۇمشۇق كەڭ تاپان،
ئېيتىڭالرچۇ بۇ نېمە؟ 

سـاندىكى  ئالدىنقـى 
جاۋابـى: تېپىشـماقالرنىڭ 

1. ئىۋرىق.
2. تىل.
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مۇشـرىكالرنىڭ  قىلىنغانـدەك  بايـان 
ئۆمـرە قىلىشـىنى  ۋە  ھـەج قىلىـش 
ناسـاراالر  يەھۇدىـي،  شـۇڭا  توسـۇش، 
مەسجىدىل ھەرامغا ۋە ئۇنىڭدىن باشقا 
چەكلەنمەيـدۇ.  كىرىشـتىن  جايالرغـا 
بۇتپەرەسـلەرال  ۋە  مۇشـرىكالر  پەقـەت 
كىرىشـتىن  ھەرامغـا  مەسـجىدىل 

دەيـدۇ. چەكلىنىـدۇ« 
ئۈچىنچـى، ئىمـام رازى: »هللانىـڭ 
دېگـەن  كېيىـن<  يىلدىـن  >مۇشـۇ 
سـۆزىدىن مەقسـەت ــــ >مۇشـرىكالرغا 
)يەنـى  يىلـى  شـۇ  قىلىنغـان  نىـدا 
ھىجرەتنىـڭ 9- يىلى(دىـن كېيىن< 
كۆرسـىتىدىغانلىقىدا  دېگەننـى 
مۇشـرىكالرنىڭ  يـوق.  شەك-شـۈبھى 
كىرىشـتىن  ھەرامغـا  مەسـجىدى 
 -10 ھىجرەتنىـڭ  چەكلىنىشـى 
يىلىدىن تارتىپ باشـلىنىدۇ« دەيدۇ.
تۆتىنچـى، بـۇ ئايەتتىكـى هللانىـڭ 
قىلىشـى  بـاي  بىلـەن  پەزلـى  ئـۆز 
مۇئمىنلەرنـى  يەنـى  مۇتلەقتـۇر. 
بـاي قىلىشـقا سـەۋەب بولىدىغـان 
ئـۆز  ھەممىنـى  نېئمەتلەرنىـڭ 
ئىچىگـە ئالىـدۇ. مانـا بۇ ئەڭ سـەھىھ 
مۇپەسسـىرلەر:  بـەزى  كۆزقـاراش. 
ئەھلـى  ــــ  مەقسـەت  »بۇنىڭدىكـى 
شـەھەرلەردىن  بولغـان  مۇسـۇلمان 
بېرىـش.  ئېلىـپ  تائامنـى  مەككىگـە 
مەسـىلەن، جىـددە، سـەنئا، ھۇنەيـن 
مۇسـۇلمان  جايالردىكـى  دېگەنـدەك 
مەككىگـە  كىشـىلەردىن  بولغـان 
بېرىلىشـى  ئېلىـپ  تائامالرنىـڭ 
ئـۆز  سـىلەرنى  خالىسـا  >هللا  دەل 
پەزلـى بىلـەن بـاي قىلىـدۇ< دېگـەن 
ئايەتتىكى بىھاجەت قىلىشـقا سـەۋەب 
نېئمىتنـى  تعاىلنىـڭ  هللا  بولىدىغـان 
تعـاىل  هللا  چۈنكـى  قىلىـدۇ،  مەقسـەت 
قىلـدى.  راۋا  ھاجىتىنـى  ئۇالرنىـڭ 
قولىدىكـى  مۇشـرىكالرنىڭ  ئۇالرنـى 
نەرسـىدىن بىھاجـەت قىلـدى« دەيدۇ. 
يەنـە بـەزى مۇپەسسـىرلەر: »ياق، >هللا 

سـىلەرنى بىھاجـەت قىلىـدۇ< دېگـەن 
ئايەتتىكى بىھاجەت قىلىشـقا سـەۋەب 
بولغـان  نېئمەتتتىـن  بولىدىغـان 
مەقسـەت ــــ جىزىيـە« دېگـەن. بەزى 
بىھاجـەت  »مۇئمىنلەرنـى  ئالىمـالر: 
بولىدىغـان  سـەۋەب  قىلىشـقا 
كاپىرالردىـن  )يەنـى  فـەي  نېئمـەت 
هللا  دېگـەن.  ئولجـا(«  چۈشـكەن 
سـىلەرنى  خالىسـا  »هللا  تعاىلنىـڭ: 
ئـۆز پەزلـى بىلـەن بـاي قىلىـدۇ< 
دېگـەن بـۇ سـۆزى جەزمىيلىـك بىلەن 
بولىدىغـان  كەلگۈسـىدە  ئېيتىلغـان، 
خـەۋەردۇر.  توغرىسـىدىكى  غەيىـب 
ھەقىقەتـەن  ئىـش  ئەمەلىيەتتـە، 
ئاشـۇ خەۋەرگـە مۇۋاپىـق يـۈز بـەردى، 
بـۇ  مۆجىزىـدۇر.  ئايـەت  بـۇ  شـۇڭا 
باركـى،  دەلىـل  شـۇنىڭغا  ئايەتتـە 
سـەۋەبلىرىگە  رىزىقنىـڭ  قەلـب 
باغلىنىـپ قالسـا دۇرۇسـتۇر. بـۇ ــــ 
تەۋەككۇلغـا قارشـى ئەمەسـتۇر. گەرچە 
رىزىـق ئالدىنئـاال تەقدىـر قىلىنىـپ 
ۋە  بۇيرۇقـى  هللانىـڭ  ۋە  بەلگىلەنگـەن 
ئورۇنلىنىدىغـان  چوقـۇم  تەقسـىماتى 
كىشـىلەرنى  هللا  لېكىـن  بولسـىمۇ، 
ھەرىكەت قىلىشـقا، ئەمگەك قىلىشـقا 
ئىتتىرىـش  قىلىشـقا  ئەمـەل  ۋە 
سـەۋەبلەرگە  رىزىقنـى  ئـۇ  ئۈچـۈن 
سـەۋەبنى  شـۇڭا  قويـدى،  باغـالپ 
تۇتـۇش تەۋەككۇلغـا زىـت كەلمەيـدۇ. 
ئىمـام بۇخـارى توپلىغـان رەسـۇلۇلالھ 
ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ تۆۋەندىكـى ھەدىسـى بۇنىڭغـا 
دەلىلىـدۇر: »رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص مۇنـداق 
ھەقىقىـي  سـىلەر  >ئەگـەر  دېگـەن: 
قىلغـان  تەۋەككـۇل  هللاقـا  رەۋىشـتە 
بولسـاڭالر ئىـدى، ئەلۋەتتە، هللا تعاىل 
ئـاچ  ئەتىگەنـدە  خـۇددى  سـىلەرگە 
رىزىقلىنىـپ،  چىقىـپ،  قورسـاق 
كەچتـە تـوق قايتىـپ كەلگەن قۇشـقا 
ئوخشـاش رىزىـق بەرگـەن بوالتتى<«. 
دېگـەن  خالىسـا«  »هللا  تعاىلنىـڭ:  هللا 
رىزىـق  دەلىلكـى،  شـۇنىڭغا  سـۆزى 
ئىنسـاننىڭ ئۆز تىرىشچانلىقى بىلەن 

دېگـەن  »رىزىـق«  كەلمەيـدۇ.  قولغـا 
ــــ هللا تعـاىل پەزلى-مەرھەمـەت قىلىـپ 
قىلىشـقا  تەقسـىمات  ۋە  بىرىدىغـان 
هللا  نەرسـىدۇر.  بولغـان  ئىگـە  ئـۆزى 
تعاىلنىـڭ تۆۋەندىكـى ئايىتـى بۇنىڭغـا 
ھاياتىـي  ئۇالرنىـڭ  »بىـز  دەلىلـدۇر: 
دۇنيادىكى رىزقىنى ئۇالرنىڭ ئارىسـىدا 
تەقسـىم قىلـدۇق« )سـۈرە زۇخرۇف 32- 

قىسـمى(. بىـر  ئايەتنىـڭ 
بەشـىنچى، كۇففارالرنىـڭ ئىسـالم 

دىيارىـدا تـۇرۇپ قېلىشـى
ئىسـالم دىيارلىـرى كۇففارالرنىـڭ 
شـۇ ئىسـالم دىيارلىرىغـا كىرىشـى ۋە 
شـۇ يـەردە تـۇرۇپ قېلىـش ئېتىـۋارى 

بىلـەن ئـۈچ قىسـىمغا بۆلۈنىـدۇ:
1. مەككە تەۋەلىكىدىكى ھەرەم

بولغـان  تـەۋە  مەككىگـە  »كاپىـر 
چەكلىنىـدۇ«.  كىرىشـتىن  ھەرەمگـە 
ۋە  شـافىئىي  ئىمـام  ــــ  بـۇ  مانـا 
مەزھىپىدىكىلەرنىـڭ  ھەنبەلىـي 
زاھىرىغـا  ئايەتنىـڭ  ئـۇالر  سـۆزىدۇر. 
كاپىرنىـڭ  شـۇڭا  قىلغـان،  ئەمـەل 
قويمايـدۇ.  يـول  كىرىشـىگە  ھەرەمگـە 
گەرچـە ئـۇ كاپىـر ئۆزىنىـڭ دۆلىتىدىن 
تەقدىردىمـۇ،  كەلگـەن  بولـۇپ  ئەلچـى 
ياكـى  خەلىپـە  )يەنـى  ئىمـام  پەقـەت 
ھاكىمـى،  دۆلىتىنىـڭ  ئىسـالم 
سـۇلتانى، رەئىسـى( ياكى سـۇلتاننىڭ 
نائىبـى ھەرەمنىـڭ سـىرتىغا چىقىـپ 
ئەلچـى بولـۇپ كەلگـەن شـۇ كاپىرنىڭ 
ئاڭاليـدۇ،  ۋەزىپىسـىنى  ئەلچىلىـك 
ئەممـا مالىكىي مەزھىپىدىكى ئالىمالر 
كىشـىلەرنىڭ  ئەمـەس  مۇسـۇلمان 
مەككە دائىرىسـىگە كىرىشىگە رۇخسەت 
قىلغـان، لېكىـن ھەرەمگە كىرىشـىگە 
رۇخسـەت قىلمىغان. ئـۇالر: »مەككىگە 
مۇددەتتىكـى  كۈنلـۈك  ئـۈچ  كىرىشـتە 
ئامانلىـق بىلـەن كىرىـش دۇرۇس ياكى 
سـۇلتان تەرىپىدىن مەلۇم )مەسـىلەن، 
ۋە  قىلىـش  رېمونـت  يولالرنـى 
ئۇنىڭدىن باشـقا، مۇسـۇلمانالر قىلىپ 
قىلىدىغـان  كاپىـر  بواللمايدىغـان 

مەنپەئەتنـى  دېگەنـدەك(  ئىشـالر... 
ھاجـەت  شـۇ  تـۇرۇپ  مۆلچەرلـەپ 
مىقدارىـدا تۇرۇشـى دۇرۇس، بۇنىڭدىـن 
دەيـدۇ.  تۇرالمايـدۇ«  ۋاقتىـدا  باشـقا 
ئەبـۇ ھەنىفـە رمحـه هللا بولسـا كاپىرنىـڭ 
سـۇلتاننىڭ  ياكـى  سـۇلتان  خەلىپـە، 
ئـۈچ  ئارقىلىـق  ئىزنـى  نائىبىنىـڭ 
كېچە-كۈنـدۈز مۇددەت شـەرت ئاسـتىدا 
دەپ  دۇرۇس  كىرىشـىنى  ھەرەمگـە 

قارىـدى.
ئىككىنچـى  مۇسـۇلمانالرنىڭ   .2

زېمىنـى بولغـان ھىجـاز
ــ ئۇزۇنلۇق  »ھىجـاز« دېگىنىمىـزـ 
جەھەتتە يەمەندىكى ئەدەن شەھىرىدىن 
بولغـان،  چېگرىلىرىغىچـە  ئىـراق 
كەڭلىـك جەھەتتـە جىـددە ۋە جىددىگە 
يانداشـقان دېڭىز ساھىلىدىن شامنىڭ 
ئارىلىـق  بولغـان  چېگرىلىرىغىچـە 
»ھىجـاز« دېيىلىـدۇ. كاپىرنىـڭ مانـا 
بۇ ھىجـاز زېمىنىغا سـۇلتاننىڭ ئىزنى 
بىلـەن ئـۈچ كـۈن مۇددەتلىك كىرىشـى 
ئىبنـى  مۇسـلىم  ئىمـام  دۇرۇس. 
ئۆمـەر رضـي هللا عنهدىـن شـۇنداق نەقىـل 
»مـەن  ملسو هيلع هللا ىلص:  رەسـۇلۇلالھ  قىلغانكـى، 
ئـەرەب  ناسـاراالرنى  يەھۇدىـي،  چوقـۇم 
چىقىرىۋېتىمـەن.  ئارىلىدىـن  يېرىـم 
باشـقا  مۇسـۇلماندىن  يـەردە  ئـۇ  مـەن 
دېگـەن.  قويمايمـەن«  ھېچكىمنـى 
ئىمـام مۇسـلىم نەقىـل قىلغـان يەنـە 
بىـر ھەدىسـتە پەيغەمبـەر ملسو هيلع هللا ىلص: »سـىلەر 
مۇشـرىكالرنى ئـەرەب يېرىـم ئارىلىدىـن 
چىقىرىۋېتىـڭالر« دېگـەن. شـۇنىڭدەك 
جۇمھـۇر  هللا  رمحـه  ھەجـەر  ئىبنـى 
قىلىنغـان  نەقىـل  ئۆلىماالردىـن 
تۆۋەندىكى ھەدىسـىنى دەلىل قىلغان: 
نەقىـل  هللا  رمحـه  ئەھمـەد  ئىمـام 
ملسو هيلع هللا ىلص:  رەسـۇلۇلالھ  ھەدىسـتە،  قىلغـان 
ھىجازدىـن  يەھۇدىيالرنـى  »سـىلەر 
چىقىرىۋېتىـڭالر« دېگـەن )ئىمـام بۇخارى 
ۋە بەيھەقـى توپلىغـان(. شـۇنداقال ئۆمـەر 
رضـي هللا عنهنىـڭ يەھۇدىـي ۋە ناسـاراالرنى 
چىقارغانلىقـى  ھەيـدەپ  ھىجازدىـن 

لېكىن ئەرەب يېرىم ئارىلىدىن ھەيدەپ 
چىقارمىغانلىقـى ۋە يەمەن ئەرەب يېرىم 
تۇرۇقلـۇق  تەۋەلىكىـدە  ئارىلىنىـڭ 
ئۇالرنـى يەمەنـدە ئولتۇراقلىشىشـقا يول 

دەلىـل قىلغـان. قويغانلىقىنـى 
مەزھىپىدىكـى  مالىكىـي 
ئالىمالرنىڭ نەزىرىدە مۇسۇلمان ئەمەس 
كىشىنىڭ ھىجاز ۋە يەمەندىن ئىبارەت 
جايلىشىشـى  ئارىلىغـا  يېرىـم  ئـەرەب 
دۇرۇس ئەمـەس، چۈنكـى ئىبنـى ئۆمـەر 
ئومۇمىـي  ھەدىسـى  عنهنىـڭ  هللا  رضـي 
جەھەتتىـن شـۇنى ئىپادىلەيـدۇ. يەنـە 
ئائىشـە رضـي هللا عنهانىـڭ ئـەرەب يېرىـم 
قىلغـان  نەقىـل  ھەققىـدە  ئارىلـى 
بـۇ  ئىپادىلەيـدۇ.  شـۇنى  ھەدىسـىمۇ 
ھەدىسـتە دېيىلگەنكى: »ئـەرەب يېرىم 
ئارىلىـدا ئىككى دىن جەملەشـمەيدۇ«. 
»موطـأ«  مالىـك  ئىمـام  ھەدىسـنى  بـۇ 
دېگـەن كىتابتـا زۇھرىيدىـن مۇرسـەل 
ھالەتتـە نەقىـل قىلغـان. بـۇ ھەدىس: 
»ئـەرەب يېرىـم ئارىلىـدا ئىككـى دىـن 
توپالشـمايدۇ« دېگەن لەۋزىدە كەلگەن. 
3. قالغـان ئىسـالم يۇرتلىرىنىـڭ 

ھەممىسـى 
ئىسـالم  كاپىرنىـڭ  دېمـەك، 
يۇرتلىرىـدا ئامانلىـق بىلـەن تۇرۇشـى 
سـۇلتان  مەيلـى  يەنـى  دۇرۇس. 
يەككـە  ياكـى  بولسـۇن  تەرەپتىـن 
مۇسـۇلمان شـەخس تەرەپتىن بولسـۇن 
دۇرۇس،  تۇرۇشـى  ئېلىـپ  ئامانلىـق 
ئىزنىسـىز  لېكىـن مۇسـۇلماننىڭ 
دۇرۇس  كىرىشـى  مەسـجىدلەرگە 
ئەمـەس. ئەگـەر كاپىـر جۇنـۇپ بولغان 
ئىزنـى  مۇسـۇلماننىڭ  تەقدىردىمـۇ 
بىلەن مەسجىدكە كىرسە ۋە مەسجىدتە 
تـۇرۇپ قالسـا دۇرۇس بولىـدۇ. چۈنكـى 
رەسـۇلۇلالھ  زامانـدا  ئەينـى  كاپىـرالر 
كىرىشـەتتى.  مەسـجىدىگە  ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ 
ئىچىـدە  ئۇالرنىـڭ  يوقكـى،  شـەك 
ئىـدى، شـۇڭا ئىمـام  بـار  جۇنۇبالرمـۇ 
مەسـجىدكە  »مۇشـرىكنىڭ  بۇخـارى 
كىرىشـىنىڭ بابـى« دەپ باب تۈزگەن.
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)بېشى 1- بەتتە(

ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى ھەققىدە چۈشەنچە
تۆتىنچى ئاساس: ۋەدە ۋە ۋەئىد )ئازاب ۋەدىسى( تېكىستلىرىگە ئىمان كەلتۈرۈش

سـۈننە  )ئەھلـى  سـالىھ  سـەلەف 
ۋەلجامائە(نىـڭ ئەقىدە پرىنسـىپلىرى 
ۋەدە  ــــ  بىـرى  )ئاساسـلىرى(نىڭ 
ئىمـان  تېكىسـتلىرىگە  ۋەئىـد  ۋە 
تېكىسـتلىرى  ۋەدە  كەلتۈرۈشـتۇر. 
دېگىنىمىز ـــ مەخسـۇس ياخشـىلىق 
بەرگـەن  خـەۋەر  ھەققىـدە  سـاۋاب  ۋە 
كۆرسـىتىدۇ.  ئايەت-ھەدىسـلەرنى 
سـاۋاب  ۋە  ياخشـىلىق  بـۇ  مانـا 
رەھمىتـى،  وتعاىلنىـڭ  هللا سـبحان  بولسـا 
پەزلـى، ئېھسـانى ۋە سـېخىيلىقىدىن 
كەلگەندۇر. هللا تعاىلنىڭ ئۆزىگە ئىتائەت 
قىلغانالرغـا سـاۋاب، ياخشـى مۇكاپـات 
ۋە مۇقىـم نېئمـەت بولغـان جەننەتنى 
ئـۆز  ۋەدىسـىنى  بىرىدىغانلىـق 
ئىچىگـە ئالغـان بىر قىسـىم شـەرئىي 
بـۇ  بولـۇپ،  كەلگـەن  تېكىسـتلەر 
ۋەدىنىڭ ئىشـقا ئېشىشى مۇقەررەردۇر، 
ئورۇنالنماسـلىقى مۇمكىن ئەمەسـتۇر. 
رەببـى  ئـۆز  بەندىلەرنىـڭ  ۋەدە  بـۇ 
هللا  چۈنكـى  ھەققىـدۇر،  ئۈسـتىدىكى 
ئـەززە ۋە جەللە سـاۋابنى ئۆز ئۈسـتىگە 
تەقەززاسـى  ۋەدىنىـڭ  قىلـدى.  پـەرز 
ۋە  ئەمـەل  سـۆز،  ئىماننـى  بولسـا 
ھەرىكەت جەھەتتە ئەمەلگە ئاشـۇرۇش، 
ئىماننـى بۇزىدىغـان ھېچبىـر ئىشـنى 

. ر سـلىقتۇ قىلما
ۋەئىـد دېگىنىمىـز ــــ يامانلىـق 
بىرىدىغـان  خـەۋەر  جازادىـن  ۋە 
قارىتىلغـان  ئايەت-ھەدىسـلەرگە 
ۋەدىسـى(  )ئـازاب  ۋەئىـد  بولـۇپ، 

ئەدلى-ئادالىتـى  تعاىلنىـڭ  هللا  بولسـا 
چىققانـدۇر.  كېلىـپ  غەزىپىدىـن  ۋە 
ئاسـىي گۇناھكارالرغـا ئـازاب ۋە جازانى 
سـالغان  تەھدىـت  قىلىـپ  ۋەدە 
شـەرئىي تېكىسـتلەر ئىنتايىـن كـۆپ 
ۋەدىسـى  ئـازاب  هللانىـڭ  كەلگەنـدۇر. 
بولغـان ۋەئىدنىـڭ تەقەززاسـى بولسـا 
ئېتىقاد جەھەتتە كۇفرىلىق ۋە ئەمەل 
جەھەتتـە كاپىرلىـق ياكـى ئېتىقاد يا 
ئەمـەل جەھەتتىكى چـوڭ گۇناھالرنى 
ئىشلەشـتىن ئىبارەتتۇر. ۋەدە )هللانىڭ 
)هللانىـڭ  ۋەئىـد  ۋە  ۋەدىسـى(  سـاۋاب 
ئىككـى  بـۇ  دېگـەن  ۋەدىسـى(  جـازا 
نەرسـىنىڭ ھـەر ئىككىلىسـى دۇنيـادا 
بولۇشـى مۇمكىن. هللا تعاىل ياخشـىلىق 
ياكـى يامانلىـق ۋەدە قىلغـان بولسـا 
بولسـا(،  قىلغـان  ۋەئىـد  ۋەدە  )يەنـى 
بـۇ ۋەدە ۋەئىدنـى بەزىـدە دۇنيالىققىمۇ 
قىلىـپ قويىـدۇ. مەسـىلەن، قانـداق 
يـاردەم  دىنىغـا  هللانىـڭ  ئـادەم  بىـر 
بەرسە، هللا ئۇ كىشىگە بۇ دۇنيادا ياردەم 
بىرىـدۇ دېگەنـدەك ياكى قانـداق ئادەم 
مۇنـداق مۇنـداق قىلغـان بولسـا، هللا 
ئـۇ كىشـىنى بـۇ دۇنيـادا ئۇشـتۇمتۇت 
ئـازاب بىلـەن جازااليـدۇ، ئاخىرەتتىمۇ 
ۋەدە  دېمـەك،  دېگەنـدەك.  جازااليـدۇ 
ۋەئىـد دۇنيادىمـۇ بولۇشـى مۇمكىـن، 
مۇمكىـن  بولۇشـى  ئاخىرەتتىمـۇ 
ھەربىـرى  ۋەئىدنىـڭ  ۋەدە  شـۇنداقال 
ياكـى مەنىۋىمـۇ  بولىـدۇ  ھېسسـىيمۇ 
بـۇ  دېگـەن  ۋەئىـد  ۋەدە  بولىـدۇ. 

تېپىلسـا،  تولـۇق  شـەرتلىرى  نەرسـە 
چوقـۇم  يوقالسـىال  توسـالغۇلىرى 
شـەرتلىرىدىن  ئەگـەر  بىرىـدۇ.  يـۈز 
ياكـى  قالسـا  چـاال  شـەرت  بىـرەر 
توسـالغۇلىرىدىن بىـرەر توسـالغۇ بـوپ 
قالسـا، بـۇ چاغـدا هللا ۋەدە قىلغـان بـۇ 
بـۇ  سـالغان  تەھدىـت  هللا  ۋە  ۋەدىلـەر 
ۋەئىدلـەر يۈز بەرمـەي توختاپ قالىدۇ.
ۋەلجامائـە  سـۈننە  ئەھلـى 
تېكىسـتلىرىگە  ۋەئىـد  ۋەدە  بولسـا 
تبـارك  هللا  خـۇددى  ھالەتتـە  جەزمىـي 
پېتىـال  كەلگـەن  تەرىپىدىـن  وتعـاىل 
بـۇ  ھەرگىزمـۇ  كەلتۈرىـدۇ،  ئىمـان 
قىلمايـدۇ.  تەئۋىيـل  تېكىسـتلەرنى 
بەلكـى ئەھلـى سـۈننە ۋەلجامائـە بـۇ 
ۋەدە ۋەئىـد تېكىسـتلىرىنى ئۆزلىرىگە 
تعـاىل  هللا  چۈنكـى  قىلىـدۇ.  ھاكىـم 
مۇنـداق دەيـدۇ: ﴿ِإنَّ اللََّ َل يـَْغِفـُر َأْن ُيْشـَرَك 
بِـِه َويـَْغِفـُر َمـا ُدوَن َذلِـَك ِلَمـْن َيَشـاُء َوَمـْن ُيْشـِرْك ِبللَِّ 
ھەقىقەتـەن  »هللا  َعِظيًمـا﴾  ِإْثًـا  افـْتـَـَرى  فـََقـِد 
گۇناھىنـى  كەلتـۈرۈش  شـېرىك  هللاقـا 
خالىغـان  قىلمايـدۇ،  مەغپىـرەت 
ئادەمنىـڭ ئۇنىڭدىن باشـقا گۇناھىنى 
هللاقـا  كىمكـى  قىلىـدۇ.  مەغپىـرەت 
شـېرىك كەلتۈرىدىكـەن، چـوڭ گۇنـاھ 
 -48 نىسـا  )سـۈرە  بولىـدۇ«  قىلغـان 

ئايـەت(.
هللا تعـاىل يەنـە مۇنـداق دەيـدۇ: ﴿ِإنَّ 
اللََّ َل يـَْغِفـُر َأْن ُيْشـَرَك بِـِه َويـَْغِفـُر َمـا ُدوَن َذلِـَك ِلَمـْن 
بَِعيـًدا﴾  َضـاَلًل  َضـلَّ  فـََقـْد  ِبللَِّ  ُيْشـِرْك  َوَمـْن  َيَشـاُء 
»هللا ئۆزىگـە بىـرەر نەرسـىنىڭ شـېرىك 

مۇشـرىكلىك  )يەنـى  كەلتۈرۈلۈشـىنى 
مەغپىـرەت  ئەلۋەتتـە  گۇناھىنـى( 
)هللا  باشـقىنى  بۇنىڭدىـن  قىلمايـدۇ، 
ئادەمگـە مەغپىـرەت  ئـۆزى( خالىغـان 
شـېرىك  هللاقـا  كىمكـى  قىلىـدۇ. 
ھەقىقەتـەن  ئـۇ  كەلتۈرىدىكـەن، 
قاتتىـق ئازغـان بولىـدۇ« )سـۈرە نىسـا 

ئايـەت(.  -116
ۋەلجامائـە  سـۈننە  ئەھلـى 
قىلىدۇكـى،  ئېتىقـاد  شـۇنداق 
ئېنىـق  ئاقىۋىتـى  بەندىلەرنىـڭ 
ئەمەسـتۇر. يەنـى بىـر كىشـى ئۆزىنىـڭ 
ئەمەللىرىنىـڭ خاتىمىسـىنىڭ قانـداق 
تۈگەيدىغانلىقىنـى بىلمەيـدۇ. مۇئمىـن 
تۇيدۇرماسـتىن  تعاىلنىـڭ  هللا  كىشـى 
ئازابىغـا  جەھەننـەم  تەدرىجـى 
يېقىنالشـتۇرۇش ياكـى گۇناھلىرى 
ئىبـارەت  ئازابالشـتىن  سـەۋەبلىك 
بولمايـدۇ،  خاتىرجـەم  مىكرىدىـن 
)گۇناھـكارالر ۋە كاپىـرالر مىكىر قىلسـا، 
ئالـالھ ئۇالرغـا قارشـى مىكىـر قىلىدۇ.( 
شـۇنداقال يەنـە ئەگەر ئىمـان، تەۋھىد ۋە 
سـۈننەت ئۈسـتىدە سـۆزى ۋە ھەرىكىتـى 
تۇرىدىكـەن،  مۇسـتەھكەم  بىلـەن 
هللانىـڭ رەھمىتىدىـن ئەبەدىـي ئۈمىـد 
مۇنـداق  تعـاىل  هللا  ھەقتـە  بـۇ  ئۈزمەيـدۇ. 
َآَمنُـوا َوَعِملُـوا الصَّاِلَـاِت  ـِر الَِّذيـَن  دەيـدۇ: ﴿َوَبشِّ
»)ئـى  اْلَنـَْهـاُر﴾  َتِْتَهـا  ِمـْن  َتْـِري  َجنَّـاٍت  َلُـْم  َأنَّ 
مۇھەممـەد!( ئىمـان ئېيتقان ۋە ياخشـى 
ئۇالرنىـڭ  قىلغانالرغـا  ئەمەللەرنـى 
ئاسـتىدىن ئۆسـتەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان 
بىلـەن  كىرىدىغانلىقـى  جەننەتلەرگـە 
خۇشـخەۋەر بەرگىن« )سـۈرە بەقـەرە 25- 

قىسـمى(. بىـر  ئايەتنىـڭ 
بـۇ ھەقتـە رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص مۇنداق 
كۆرۈنۈشـتە  كىشـى  »بىـر  دېگـەن: 
ئەمىلىنـى  ئەھلىنىـڭ  جەننـەت 
قىلىـدۇ، ۋەھالەنكـى، ئـۇ جەھەننـەم 
كىشـى  بىـر  يەنـە  ئەھلىدىنـدۇر. 
ئەھلىنىـڭ  جەھەننـەم  كۆرۈنۈشـتە 
ئەمىلىنـى قىلىـدۇ، ۋەھالەنكـى، ئـۇ 
جەننـەت ئەھلىدىنـدۇر« )ئىمـام بۇخارى 

توپلىغـان(.  مۇسـلىم  ئىمـام  ۋە 
يەنـە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  ھەقتـە  بـۇ 

مۇنـداق دېگەن: »سـىلەرنىڭ بىرىڭالر 
جەننەت ئەھلىنىڭ ئەمىلىنى قىلىدۇ، 
ھەتتاكـى ئۇنىـڭ بىلـەن جەننەتنىـڭ 
قالغانـدا  گـەز  بىـر  پەقـەت  ئارىلىقـى 
لەۋھۇلمەھپـۇز  يېزىلغـان  ئۇنىڭغـا 
غالىـب كېلىـپ جەھەننەم ئەھلىنىڭ 
ئەمىلىنـى قىلىـدۇ-دە، جەھەننەمگـە 
بىرىـڭالر  سـىلەرنىڭ  يەنـە  كىرىـدۇ. 
دوزاخ ئەھلىنىـڭ ئەمىلىنـى قىلىـدۇ، 
دوزاخنىـڭ  بىلـەن  ئۇنىـڭ  ھەتتاكـى 
قالغانـدا  گـەز  بىـر  پەقـەت  ئارىلىقـى 
تەقدىـر )لەۋھۇلمەھپـۇزدا پۈتۈلگىنـى( 
جەننەتنىـڭ  كېلىـپ  غالىـب 
ئەمىلىنـى قىلىـدۇ-دە، جەننەتكـە 
ئىمـام  ۋە  بۇخـارى  )ئىمـام  كىرىـدۇ« 
مۇسـلىم نەقىـل قىلغـان(. شـۇڭا ئەھلى 
سـۈننە ۋەلجامائەنىـڭ نەزىرىـدە هللانىـڭ 
رازىلىقىغا ئېرىشـىش ۋە جەھەننەمدىن 
هللانىـڭ  ــــ  يولـى  قۇتۇلۇشـنىڭ 
مىكرىدىـن خاتىرجـەم يـۈرۈش بىلـەن 
هللانىـڭ رەھمىتىدىـن نائۈمىـد بولـۇش 
ۋە  بولـۇش  ئوتتۇراھـال  ئوتتۇرىسـىدا 
بىلـەن  قورقـۇش  ئازابىدىـن  هللانىـڭ 
قىلىـش  ئۈمىـد  رەھمىتىنـى  هللانىـڭ 
بولۇشـتىن  ئوتتۇراھـال  ئوتتۇرىسـىدا 
ئىبارەتتـۇر. بـۇ ھەقتـە هللا تعـاىل مۇنداق 
دەيدۇ: ﴿ِإنَـُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن ِف اْلَيـَْراِت َوَيْدُعونـََنا 
َرَغبًـا َوَرَهبًـا وََكانُـوا لَنَـا َخاِشـِعَن﴾ »ئـۇالر ياخشـى 
ئالدىرايتتـى،  قىلىشـقا  ئىشـالرنى 
)رەھمىتىمىزنـى( ئۈمىـد قىلىـپ، 
دۇئـا  بىزگـە  قورقـۇپ  )ئازابىمىزدىـن( 
قىالتتـى، بىزگـە كەمتەرلىـك بىلـەن 
ئىبـادەت قىالتتـى« )سـۈرە ئەنبىيـا 90- 

ئايەتنىـڭ بىـر قىسـمى(.
بۇ ھەقتـــە هللا تعاىل يەنـــە مۇنداق 
اْلَيـْـــَراِت  ِف  ُيَســـارُِعوَن  ﴿ِإنَـُّهـــْم َكانُـــوا  دەيـــدۇ: 
َخاِشـــِعَن﴾  لَنَـــا  وََكانُـــوا  َوَرَهبًـــا  َرَغبًـــا  َوَيْدُعونـَنَـــا 
ياخشىلىققا  ئۇالر  »شەك-شۈبھىسىز 
رەببىگـــە  ئۆزىنىـــڭ  ۋە  ئالدىرايـــدۇ 
قىزىقىـــپ ۋە قورقـــۇپ تـــۇرۇپ دۇئا 
قورققۇچى  بىزدىـــن  ئـــۇالر  قىلىدۇ. 
 -90 ئەنبىيـــا  )ســـۈرە  بەندىلـــەردۇر« 

قىســـمى(. بىر  ئايەتنىـــڭ 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
يـۈز  كۈنـى  ئۇھـۇد  ئىككىنچـى، 
بەرگەن ۋەقە-ھادىسىلەردە مۇئمىنلەرگە 
تەسـەللىي بىرىلگەنلىكـى ۋە هللانىـڭ 
بـۇ ئىشـالردىكى ھېكمىتىنىـڭ بايان 

نلىقـى قىلىنغا
هللا تعـاىل بـۇ ھەقتـە مۇنـداق دەيـدۇ: 
يەتكـەن  )ئۇالرغـا  »مۇئمىنلەرنـى 
پاكلىشـى  ئارقىلىـق(  مۇسـىبەت 
قىلىشـى  يـوق  كاپىرالرنـى  ئۈچۈنـدۇر، 
مۇئمىنلـەر  )ئـى   .]141[ ئۈچۈنـدۇر 
جامائەسـى!( هللا سـىلەردىن )ھەقىقىـي( 
)جىھادنىـڭ  ۋە  قىلغانالرنـى  جىھـاد 
جاپا-مۇشەققەتلىرىگە( چىدىغۇچىالرنى 
تـۇرۇپ(،  ئايرىمـاي  )يەنـى  بىلمـەي 
ئېيتتـۇق  ئىمـان  ئاغزىـڭالردا  )پەقـەت 
دېيىـش بىلەنـال( جەننەتكـە كىرىشـنى 
ئۆلـۈم  سـىلەر   .]142[ ئويالمسـىلەر؟ 
)يەنى دۈشـمەن( بىلەن ئۇچرىشىشـتىن 
ئىلگىـرى ئۇنى ئـارزۇ قىالتتىـڭالر، مانا 
كـۆردۈڭالر  بىلـەن  كـۆزۈڭالر  ئـۆز  ئۇنـى 

)ئەمدى نېمىشـقا مەغلۇپ بولىسىلەر؟( 
 -141 ئىمراننىـڭ  ئـال  )سـۈرە   »]143[

ئايىتىگىچـە(.  -143 ئايىتىدىـن 
هللا تعاىل مۇئمىنلەرگە شۇنى ئېنىق 
ۋە  زەخمىلىنىـش  كۆرسـەتتىكى، 
ئۆلتۈرۈلۈش دېگەندەك ئىشالر دۈشمەنگە 
قارشى جىھاد قىلىشتا مۇئمىنلەرنىڭ 
جەسـىتى ۋە تىرىشـچانلىقىغا تەسـىر 
چۈنكـى  الزىـم.  كۆرسەتمەسـلىكى 
مۇئمىنلەر جاراھەتلىنىش، ئۆلتۈرۈلۈش 
دېگـەن مۇسـىبەتلەرگە يولۇققان بولسـا، 
ئۇالرنىڭ دۈشمىنىمۇ ئىلگىرى شۇنىڭغا 
ئوخشـاش مۇسـىبەتكە يولۇققـان. ئەگەر 
باتىـل  شـۇ  ئۆزلىرىنىـڭ  دۈشـمەنلەر 
يوللىرىـدا تـۇرۇپ، ئاقىۋىتـى خەتەرلىك 
ۋە يامـان تـۇرۇپ جەڭـدە ئۆلتۈرۈلۈش، 
ھادىسـىلەر  دېگـەن  جاراھەتلىنىـش 
قالمىغـان  بوشىشـىپ  سـەۋەبلىك 
بولسـا، ئۇنداقتـا، مۇئمىنلـەر ھەققـە 
چىـڭ ئېسـىلغان ۋە ئاقىۋىتـى گۈزەل 
بولغانلىقـى ئۈچـۈن يەتكەن جاراھەت، 

ئۆلتۈرۈلـۈش دېگـەن بـۇ مۇسـىبەتلەر 
قالماسـلىققا  بوشىشـىپ  سـەۋەبلىك 

تېخىمـۇ ھەقلىقتـۇر.
مۇئەللىپـى  الكشـاف«نىڭ  »تفسـري 
تەپسـىرى  ئايەتلەرنىـڭ  يۇقىرىقـى 
»بـۇ  دەيـدۇ:  مۇنـداق  ھەققىـدە 
شـۇنىڭدىن  مەنىسـى  ئايەتلەرنىـڭ 
كۈنـى  ئۇھـۇد  دۈشـمەنلەر  ئىبارەتكـى، 
بولسـا،  سـالغان  مۇسـىبەت  سـىلەرگە 
سـىلەرمۇ بـەدر كۈنى ئۇالرغا مۇسـىبەت 
سـالغان ئىدىـڭالر. سـىلەرنىڭ بـەدردە 
سالغان مۇسـىبىتىڭالر بۇ كاپىرالرنىڭ 
ۋە  ئاجىزالشـتۇرالمىدى  قەلبىنـى 
جـەڭ  قايتـا  سـىلەرگە  ئۇالرنىـڭ 
چېكىندۈرەلمىـدى.  باشلىشـىدىن 
سـىلەر  ئىكـەن،  بولغـان  بۇنـداق 
بوشىشىپ قالماسلىققا، ئاجىزلىشىپ 
قالماسـلىققا ئۇالرغـا قارىغانـدا تېخىمۇ 

ھەقلىـق«.
ئىبنـى ئابباس رضي هللا عنه يۇقىرىقى 
ئايەتلەرنىڭ تەپسـىرى ھەققىدە مۇنداق 

دەيـدۇ: »ئۇھـۇد كۈنـى بـەدر كۈنىنىڭ 
باراۋىرىـدە بولـدى. يەنـى ئۇھـۇد كۈنى 
مۇئمىنلـەر ئۆلتۈرۈلگـەن ئىدى. هللا تعاىل 
تاللىۋالغـان  شـەھىدلەرنى  ئۇالردىـن 
كۈنـى  بـەدر  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  ئىـدى. 
مۇشـرىكالرنى مەغلۇپ قىلدى. غەلىبە 
كاپىرالرنىـڭ زىيىنىغـا مۇئمىنلەرنىڭ 
ئۇھـۇد  تعـاىل  هللا  بولـدى.  پايدىسـىغا 
غازىتىـدا يـۈز بەرگـەن ھادىسـىلەرنىڭ 
تـۆت خىـل ھېكمىتىنى بايان قىلدى. 

ئـۇالر تۆۋەندىكىچـە:
ئىلىمىـي  تعاىلنىـڭ  هللا   .1
ئەزەلىيسـىنىڭ ھەق ئىكەنلىكىنىڭ 
ئوتتۇرىغـا چىققانلىقـى ۋە هللا تعاىلنىـڭ 
بۇنى مۇئمىنلەرگە ئاشكارا قىلغانلىقى.
2. هللا تعاىلنىـڭ بەزى مۇئمىنلەرنى 
يەتكۈزىدىغـان  دەرىجىگـە  ئالىـي 
بىلـەن  مەرتىۋىسـى  شـەھىدلىك 

ھۆرمەتلىگەنلىكـى.
مۇئمىنلەرنـى  تعاىلنىـڭ  هللا   .3
گۇناھالردىـن ۋە مۇناپىقالردىـن پاكالپ 

قىلغانلىقـى. خـاالس 
4. هللا تعاىلنىـڭ كاپىرالرنى تەدرىجى 
تۈپ يىلتىزىدىن قۇرۇتۇپ تاشـلىماقچى 

بولغانلىقى«.
ئۈچىنچى، مۇسـۇلمانالر جامائىتى 
ۋە مۇجاھىدالر جامائىتىنىڭ ئۆزلىرى 
خاتالىقالرنـى  بەرگـەن  يـۈز  ئارىسـىدا 
قانداق داۋاالش ئۇسۇلىنىڭ كۆرسىتىپ 

بىرىلگەنلىكى
كۈنـى  ئۇھـۇد  كەرىـم  قۇرئـان 
مۇسـىبەتنى  يەتكـەن  مۇسـۇلمانالرغا 
بىلـەن  يۇمشـاقلىق  ئىنتايىـن 
بـەدردە  لېكىـن  قىلـدى،  بايـان 
بۇنـداق  ئايەتلـەر  بولغـان  نازىـل 
ئىـدى.  قولالنمىغـان  ئۇسـلۇبنى 
چۈنكـى غەلىبـە قىلغانالرنىـڭ ئـۆز 
خاتالىقلىرىدىـن ھېسـاب ئېلىـش 
كەرىمنىـڭ  قۇرئـان  ھەققىدىكـى 
ئۇسلۇبى مەغلۇپ بولغانالردىن ھېساب 
ئېلىشـقا قارىغانـدا قاتتىقـراق بولغان 
ئىـدى. هللا تعـاىل بەدر غازىتى توغرىسـىدا 
مۇنـداق دەيـدۇ: »پەيغەمبەرگە زېمىندا 
دۈشـمەننى كۆپـرەك ئۆلتۈرمـەي تۇرۇپ 

ھەيۋىسـىنى  مۇشـرىكلىكنىڭ  )يەنـى 
يوقىتىـپ، ئىسـالمغا قـۇۋۋەت بەرمـەي 
تـۇرۇپ(، ئەسـىرلەردىن فىدىيە ئېلىش 
اليىـق ئەمەس ئىـدى. )ئى مۇئمىنلەر! 
سـىلەر فىدىيـە ئېلىـش بىلـەن( دۇنيا 
مەنپەئىتىنى كۆزلەيسىلەر، هللا سىلەرگە 
ئاخىرەتنىـڭ  )يەنـى  ئاخىرەتنـى 
سـاۋابىنى( تىلەيـدۇ. هللا غالىبتـۇر، 
ھېكمـەت بىلـەن ئىـش قىلغۇچىـدۇر 
]67[. هللانىـڭ )ئوچـۇق چەكلەنمىگـەن 
جازالىماسـلىق  قىلغانالرنـى  ئىشـنى 
دېگـەن( ھۆكمـى ئەزەلىيسـى بولمىسـا 
فىدىيـە  )ئەسـىرلەردىن(  ئىـدى، 
ئالغانلىقىـڭالر ئۈچـۈن ئەلۋەتتـە زور 
ئازابقـا دۇچـار بوالتتىڭالر ]68[« )سـۈرە 

ئەنفـال 67- ۋە 68- ئايـەت(. 
ئارقىدىـن هللا تعـاىل ئۇھـۇد غازىتـى 
»ئـۆز  دەيـدۇ:  مۇنـداق  توغرىسـىدا 
هللانىـڭ  )ئـى  پەيغەمبـەر  ۋاقتىـدا 
تەرىپىمگـە  مېنىـڭ  بەندىلىـرى! 
رەسـۇلۇلالھتۇرمەن،  مـەن  كېلىـڭالر، 
كىمكـى جىھـاد مەيدانىغـا قايتسـا، ئۇ 
جەننەتكـە كىرىـدۇ دەپ( ئارقاڭالردىـن 
سـىلەرنى چاقىرىـپ تۇراتتـى، سـىلەر 
ھېـچ كىشـىگە قارىمـاي قاچاتتىـڭالر، 
قولۇڭالردىـن  كېيىـن(  )بۇنىڭدىـن 
كەتكەن نەرسـىگە )يەنى غەنىيمەتكە(، 
بېشـىڭالرغا كەلگەن مۇسىبەتكە )يەنى 
قايغۇرماسـلىقىڭالر  مەغلۇبىيەتكـە( 
ئۈچۈن، هللا سىلەرگە غەم ئۈستىگە غەم 
بـەردى )يەنـى سـىلەرنى غەنىيمەتتىن 
ئۈسـتىگە  قىلغاننىـڭ  مەھـرۇم 
مەغلۇبىيـەت بىلـەن جازالىـدى(. هللا 
قىلمىشـىڭالردىن خـەۋەرداردۇر« )سـۈرە 

ئـال ئىمـران 153- ئايـەت(.
ئەمەلىـي  ئايەتلـەردە  بـۇ  مانـا 
تەربىيـە  بىـر  قۇرئانىـي  ۋە  ھېكمـەت 
بـار بولـۇپ، بـۇ ــــ ئىسـالم ئەھلىنى 
تەربىيىلەيدىغان تەربىيەتچى كىشـىلەر 
ۋە مۇسـۇلمان خەلققە كۆرسەتمە بىرىش 
مەسـئۇلىيىتىنى ئۈسـتىگە ئالغانـالر 
رىئايە قىلىشـى زۆرۈر بولغان ھېكمەت 

تەربىيىـدۇر. ۋە 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

ھازىرقى زامان مۇرجىئلىرى

بسم هللا الرمحن الرحيم
كىرىش سۆز

المـد هلل رب العاملـن والصـالة والسـالم علـى 
خـامت النبيـاء واملرسـلن وبعـد:

ئـى ئوقۇرمـەن! )هللا بىزگـە ۋە سـاڭا 
رەھمـەت قىلسـۇن( شـۇنى بىلگىنكى، 
ۋە  ئىلىمنـى  بىـز  كۈنـدە  بۈگۈنكـى 
قىلىدىغـان  دەۋا  دەۋەتچىلىكنـى 
ھەققىـدە  كىشـىلەر  نۇرغۇنلىغـان 
ئۇچرىتىۋاتىمىـز.  سـۆزلەرنى  جىـق 
شـۇنىڭدىن  مەزمۇنـى  سـۆزلەرنىڭ  بـۇ 
ئەمـەل  ھېچبىـر  »دىنـدا  ئىبارەتكـى: 
ياكـى ھېچبىـر سـۆز كىشـىنى كاپىرغا 
ھېچبىـر  دىنـدا  چىقىرىۋېتەلمەيـدۇ. 
ياكـى  سـۆز  ھېچقانـداق  مۇسـۇلمان 
كاپىـر  بىلـەن  ئەمـەل  ھېچقانـداق 
بولمايـدۇ، پەقـەت شـۇ سـۆز ياكـى شـۇ 
ئەمەلنى كۇفرى ئېتىقادقا باغلىغاندىال 

ئاندىـن كاپىـر بولىـدۇ. ئەگـەر كىشـى 
بولمايدىكـەن،  كاپىـر  ئېتىقادتـا 
كاپىـر  بىلـەن  ھەرىكـەت  ياكـى  سـۆز 
ئـۇالر  بولمايـدۇ« دېيىشـىدۇ. لېكىـن 
بـۇ سـۆزدىن نامازنى مۇستەسـنا قىلىپ 
چىقىرىۋېتىـدۇ. ئۇالرنىـڭ بەزىسـى بـۇ 
قىلىـپ  مۇستەسـنا  نامازنـى  سـۆزدىن 
چىقىرىشـقا ئابدۇلـالھ ئىبنى شـەقىق 
ئەقىلى رضي هللا عنهنىڭ مۇنۇ ھەدىسـىنى 
دەلىـل قىلىـدۇ: »رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ 
ئەمەلنـى  ھېچبىـر  سـاھابىلىرى 
دەپ  كاپىـر  كىشـىنى  ئەتكـەن  تـەرك 
تـەرك  نامازنـى  لېكىـن  قارىمايتتـى، 
ئەتكەن كىشـىنى كاپىر دەپ قارايتتى« 
)ئىمـام تىرمىـزى نەقىـل قىلغـان(. ئـۇالر 
بولغـان:  مەشـھۇر  ھەممىگـە  يەنـە 

»ھەرقانداق بىر مۇسـۇلمان ھەرقانداق 
بىـر گۇناھنى ئىشلىسـە، شـۇ گۇناھنى 
دېمەيمىـز  كاپىـر  سانىمىسـىال  ھـاالل 
)كاپىرغـا چىقارمايمىـز(« دېگەن مۇشـۇ 
داڭلىـق سـۆزنى ھۆججەت قىلىشـىدۇ. 
دەۋەتچـى،  ئۆزىنـى  شـۇ  )يەنـى  ئـۇالر 
قىلغانـالر( دەۋا  دەپ  ئەھلـى  ئىلىـم 
نىـڭ بەزىسـى بۇ سـۆزنى »رەسـۇلۇلالھ 
ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ ھەدىسـى« دەپ ھەدىس ئورنىدا 

كەلتۈرۈشـىدۇ.
ئەنـە  بىـز  شـۇكى،  گـەپ  خۇالسـە 
شـۇ ئۆزىنـى ئىلىـم ئەھلـى، دەۋەتچـى 
بىلـەن  كىشـىلەر  قىلغـان  دەۋا  دەپ 
تۈزگـەن  ئۇالرنىـڭ  سۆھبەتلەشـتۇق. 
ۋە  تاشـاليدىغان  بـۇزۇپ  قائىدىلىرىنـى 
ئـۇ قائىدىلەرگـە مۇخالىـپ كېلىدىغـان 
كەلتۈرۈشـتۇق.  مىسـالالرنى  بەزىبىـر 
مەسـىلەن، هللا ياكـى هللانىـڭ رەسـۇلىنى 
قىلىـش،  مەسـخىرە  دىننـى  تىلـالش، 
بۇت ۋە شـۇنىڭغا ئوخشىغان نەرسىلەرگە 
سـەجدە قىلىـش دېگەنـدەك بىـر تۈركۈم 
كۇفرى ئىشالرنى، يەنى بىر كىشى مۇشۇ 
ئاندىـن  ئىشـالرنىمۇ ھـاالل سـانىغاندا 
كاپىر بوالمدۇ؟ مۇشـۇ كۇفرى ئىشـالرنى 
ئۇنـى  بىـر مۇسـۇلمان  سـادىر قىلغـان 
ھـاالل سـانىمىغۇچە كاپىـر بولمامـدۇ؟ 
مۇشـۇنداق  سـالىھالر  )»سـەلەف 
كىشـىلەرنى كاپىـر دەيتتىغـۇ« دېگـەن 
مىسـالالرنى  دېگەنـدەك  مەقسـەتتە( 
كەلتـۈردۈق. شـۇنىڭ بىلـەن ئـۇالر بـۇ 
مىسـالغا جاۋابـەن: »دىننـى مەسـخىرە 
قىلىـش، بۇتقـا سـەجدە قىلىـش، هللا ۋە 
هللانىـڭ رەسـۇلىنى تىلـالش دېگەنـدەك 
پەقـەت  ھەرىكەتلـەر  ۋە  سـۆز  بۇنـداق 
ئېتىقادتىـال سـادىر بولىدۇ. مەسـىلەن، 
تىللىغۇچـى  رەسـۇلىنى  هللانىـڭ  ۋە  هللا 
ۋە  قىلغۇچـى  مەسـخىرە  دىننـى  ياكـى 
قىلغۇچىنىـڭ  سـەجدە  بۇتقـا  ياكـى 
دىننىـڭ  دىننـى،  چوقـۇم  كۆڭلىگـە 
كۆزگـە  قانۇن-ئەھكاملىرىنـى 
تۈركـۈم  بىـر  دېگەنـدەك  ئىلماسـلىق 

يوشـۇرۇنغان،  ئېتىقادلىـرى  قەلـب 
مانـا بـۇ ئېتىقـاد شـۇ كىشـىنى هللانـى 
تىلالشـقا، دىننـى مەسـخىرە قىلىشـقا 
كۇفـرى  ئوخشـىغان  شـۇنىڭغا  ياكـى 
ئىتتىرگـەن،  ھەرىكەتلەرگـە  ۋە  سـۆز 
ئـۆزى  ئەمەلنىـڭ  كۇفـرى  بـۇ  شـۇڭا 
دىننـى  تىلـالش،  هللانـى  ئەمـەس، 
مەسـخىرە قىلىـش دېگـەن ئەمەللەرگـە 
ئىتتىرگۈچـى قەلبتىكى سـەۋەب )يەنى 
ئېتىقـاد( كۇفرىـدۇر. شـۇڭا ھېچبىـر 
ئەمەللەرگە مۇشـۇ ئېتىقادنـى باغلىماي 
تـۇرۇپ كۇفـرى دەپ ھۆكـۈم قىلغىلى 

دېيىشـتى. بولمايـدۇ« 
ئـى ئوقۇرمەن! شـۇنى بىلگىنكى، 
مەنبەسـى  ئەسـلى  مەسـىلىنىڭ  بـۇ 
قىلـدۇرۇش،  ھۆكـۈم  تاغۇتقـا  بولسـا 
تاغۇتقـا ھۆكۈم سـۇنۇش ۋە ئـەرز قىلىش 
ھەققىـدە قوزغالغـان مەسـىلىدۇر. مانـا 
مۇشـۇ »>تاغۇتقـا ھۆكـۈم قىلـدۇرۇش< 
كىشـى  قىلغۇچـى  ئىشـنى  دېگـەن 
هللانىـڭ ھۆكۈمىنـى ئىنـكار قىلمىسـا 
ياكـى ئۇنـى قەلبتـە ۋە ياكـى ئېغىزدا 
ھـاالل سانىمىسـىال كاپىـر بولمايدۇ« 
دېگـەن سـۆز ئەنـە شـۇ ئىلىم دەۋاسـىنى 
»دەۋەتچىمـەن«  ئۆزىنـى  ۋە  قىلغـان 
دېگـەن كىشـىلەرنىڭ ئاساسـلىنىدىغان 
سـۆزىدۇر. ئـۇالر: »تاغۇتقـا ئـەرز قىلىش 
ۋە تاغۇتقـا ھۆكـۈم قىلـدۇرۇش كۇفرى 
سـۆزلىرى  دېگـەن  ئەمـەس«  ئىـش 
قانـۇن  بىرگـە  بىلـەن  هللا  ئارقىلىـق 
زامانىمىـز  بولۇۋالغـان  تۈزگۈچـى 
تاغۇتلىرىنـى كاپىرغا چىقارماسـلىقنى 
مەقسـەت قىلىشـىدۇ. شـۇنىڭ بىلـەن 
دىننـى  تىلـالش،  هللانـى  يۇقىرىقـى 
سـەجدە  بۇتقـا  قىلىـش،  مەسـخىرە 
ۋە  سـۆز  كۇفـرى  دېگەنـدەك  قىلىـش 
ئەمەللـەر ھەققىدە »ئىنـكار قىلىش« 
شـۇ  دېگـەن  سـاناش«  »ھـاالل  ۋە 
قەلبىـي ئېتىقادالرنـى »كۇفرى« دەپ 
بېكىتىشـىدۇ. ئـۇالر »تاغۇتقـا ھۆكۈم 
قىلـدۇرۇش، هللا بىلـەن بىرگـە قانـۇن 

چىقىرىـش، هللانىـڭ دىنىنـى مەسـخىرە 
قىلىـش، هللانىڭ شـەرىئىتىنى تىلالش، 
هللانىـڭ غەيرىگـە سـەجدە قىلىـش ۋە 
ئۇندىـن باشـقا كۇفـرى سـۆز ۋە كۇفـرى 
ھەرىكەتلـەر ئۆز ئالدىغـا كۇفرى ئەمەس، 
بەلكـى بۇ نەرسـىلەرنى ھاالل سانىسـا 
دېگـەن  بولىـدۇ«  كۇفـرى  ئاندىـن 
ئېتىقادنـى ئاسـاس قىلىـش ئارقىلىـق 
زامانىمىز تاغۇتلىرىنى ۋە شۇ تاغۇتالرغا 
كىشـىلەرنى  قىلغـان  قۇلچىلىـق 
قوغدىماقچى بولىـدۇ. مەن ئىلگىرى: 
»دەلىللەردىـن خالىـي بولغـان بۇ رەزىل 
سـۆز پەقـەت ئۆزىنىڭ ئـازراق ئىلمىدىن 
مەغرۇرلىنىدىغان بەزى كىشـىلەرگىال 
مەنسـۇپ« دەپ ئوياليتتىـم، لېكىـن 
كېيىـن ئۆزىنـى »مەن ئىلىـم ئەھلى«، 
»مەن دەۋەتنىڭ پىشىۋاسـى« دەيدىغان، 
ئـاۋام خەلـق ۋە ئومۇمىي كىشـىلەر 
ئارىسـىدا بارمـاق بىلـەن ئىشـارەت 
داڭلىـق  ئاالھىـدە  قىلىنىدىغـان 
كېسـەل  بـۇ  مانـا  كىشـىلەرنىڭمۇ 
قولاليدىغانلىقىنـى  چۈشـەنچىنى 
مۇرتـەد  شـۇ  ئەنـە  ئـۇالر  كـۆردۈم. 
ھاكىـم، سـۇلتان، پرېزىدېنت، پادىشـاھ 
دېگەنلەردىـن ئىبـارەت تاغـۇت ۋە دىـن 
ئۈچـۈن  قوغـداش  دۈشـمەنلىرىنى 
كېسـەل  بـۇ  مانـا  قىلىـپ،  مۇنازىـرە 
سـالىدۇ  بازارغـا  كـەڭ  چۈشـەنچىلەرنى 
ۋە ئۇنـى راۋاجالندۇرىـدۇ. شـۇڭا مـەن 
قىلىـش  بىتچىـت  شـۈبھىلەرنى  بـۇ 
ۋە ئۇنىـڭ باتىـل ئىكەنلىكنـى بايـان 
قىلىش ئۈچۈن بۇ كىتابچىنى يېزىشقا 
ئالدىرىدىـم. مـەن بۇ ھەقتـە هللا تعاىلدىن 
مۇشـۇ كىتابچـە ئارقىلىق باشـقىالرغا 
مانـا  يەتكۈزۈشـنى،  پايدا-مەنپەئـەت 
بـۇ ئەمەللىرىمنـى ئۆزىنىـڭ رازىلىقـى 
بىرىشـىنى  قىلىـپ  خالىـس  ئۈچـۈن 
سـورايمەن. هللا نېمىدىگەن ياخشـى ئىگە 
ۋە نېمىدېگەن ياخشـى ياردەمچى-ھە!
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(


