
قوش ھەپتىلىك گېزىت

63- سان

ھىجرىيە:      1440/08/06

مىالدىيە:      2019/04/12 ئىسالم ئاۋازى تەشۋىقات بۆلۈمى

http://www.muhsinlar.com t.me/@eserler t.me/@islamawazi

1

قايتۇرۇۋەتكەنگـە قـەدەر سـىلەر بىلـەن 
سـىلەردىن  ئۇرۇشـىدۇ.  داۋاملىـق 
كىمكـى ئـۆز دىنىدىـن قايتىـپ كاپىر 
پېتى ئۆلسـە، ئۇنىـڭ ئەمەللىرى دۇنيا 
ۋە ئاخىرەتتـە بىـكار بولـۇپ كېتىـدۇ. 
دوزاختـۇر،  ئەھلـى  ئادەملـەر  بۇنـداق 
ئـۇالر دوزاختـا مەڭگـۈ قالغۇچىـاردۇر« 

ئايـەت(.  -217 بەقـەرە  )سـۈرە 
﴿ِإنَّ  دەيـدۇ:  مۇنـداق  يەنـە  تعـاىل  هللا 
َلُـْم  تَِـَد  َولَـْن  النَّـاِر  ِمـَن  اْلَْسـَفِل  ْرِك  الـدَّ ِف  اْلُمَناِفِقـَن 
دوزاخنىـڭ  چوقـۇم  »مۇناپىقـار  َنِصـرًا﴾ 
)يەنـى  قەۋىتىگـە  ئاسـتىنقى  ئـەڭ 
قەئرىگە( تاشـلىنىدۇ، ئۇالرغا ھەرگىزمۇ 
مەدەتـكار  قۇتقۇزىدىغـان(  )ئازابتىـن 
تاپالمايسەن« )سـۈرە نىسا 145- ئايـەت(.

هللا تعـاىل يەنـە مۇنـداق دەيـدۇ: ﴿َي أَيُـَّهـا 
ِإِن  َأْولِيَـاَء  َوِإْخَواَنُكـْم  َآَبءَُكـْم  تـَتَِّخـُذوا  َل  َآَمنُـوا  الَِّذيـَن 
ُـْم ِمْنُكـْم فَُأولَئِـَك  ميَـاِن َوَمـْن يـَتـََولَّ اْسـَتَحبُّوا اْلُكْفـَر َعلَـى اْلِ
ئەگـەر  مۇئمىنلـەر!  »ئـى  الظَّاِلُمـوَن﴾  ُهـُم 
ئاتىلىرىڭار، قېرىندىشـىڭار ئىماندىن 
)كۇفرىـدا  كۆرسـە  ئارتـۇق  كۇفرىنـى 
دوسـت  ئۇالرنـى  تۇرسـا(،  مەھكـەم 
كىملەركـى  ئىچىڭاردىـن  تۇتمـاڭار. 
ئـۇالر  تۇتىدىكـەن،  دوسـت  ئۇالرنـى 
ئوخشـاش  ئۇالرغـا  )يەنـى  زالىمـاردۇر 
مۇشـرىكلىككە  چۈنكـى  مۇشـرىكتۇر، 
مۇشـرىك  ئادەممـۇ  بولغـان  رازى 
ھېسابلىنىدۇ(« )سـۈرە تەۋبـە 23- ئايەت(.
گۇۋاھلىـق  شـۇنداق  ئـۇالر 
شـېرىكنىڭ  كىمكـى  بېرىدۇكـى، 
شـەك- بولسـا،  ئۆلگـەن  ئۈسـتىدە 
كىرىـدۇ.  جەھەننەمگـە  شۈبھىسـىز 
ۋە  سـۆز  ياكـى  ئېتىقـاد  كىمكـى 
چـوڭ  ئىش-ھەرىكىتىـدە  ياكـى 
قىلىـپ  ئاشـكارا  كاپىرلىقنـى 
ئۆلگەن بولسـا، بۇ كىشـىگە »كاپىر« 
دۇنيـادا  ۋە  قىلىنىـدۇ  ھۆكـۈم  دەپ 
قىلغانـدەك  مۇئامىلـە  كاپىرالرغـا 
ئاخىرەتتـە  قىلىنىـدۇ،  مۇئامىلـە 
قالغۇچىارنىـڭ  مەڭگـۈ  دوزاختـا 
هللا  ھەقتـە  بـۇ  بولىـدۇ.  قاتارىدىـن 
َل  اللََّ  ﴿ِإنَّ  دەيـدۇ:  مۇنـداق  وتعـاىل  تبـارك 

يـَْغِفـُر َأْن ُيْشـَرَك بِـِه َويـَْغِفـُر َمـا ُدوَن َذلِـَك ِلَمـْن َيَشـاُء 
َعِظيًمـا﴾ »هللا  ِإْثًـا  افـْتـَـَرى  فـََقـِد  ِبللَِّ  ُيْشـِرْك  َوَمـْن 
ھەقىقەتـەن هللاقـا شـېرىك كەلتۈرۈش 
قىلمايـدۇ،  مەغپىـرەت  گۇناھىنـى 
خالىغـان ئادەمنىڭ ئۇنىڭدىن باشـقا 
قىلىـدۇ.  مەغپىـرەت  گۇناھىنـى 
كىمكـى هللاقا شـېرىك كەلتۈرىدىكەن، 
چـوڭ گۇنـاھ قىلغـان بولىدۇ« )سـۈرە 

نىسـا 48- ئايـەت(.
﴿ِإنَّ  دەيـدۇ:  مۇنـداق  يەنـە  تعـاىل  هللا 
ِلَمـْن  َذلِـَك  ُدوَن  َمـا  َويـَْغِفـُر  بِـِه  ُيْشـَرَك  َأْن  يـَْغِفـُر  َل  اللََّ 
بَِعيـًدا﴾  َضـَاًل  َضـلَّ  فـََقـْد  ِبللَِّ  ُيْشـِرْك  َوَمـْن  َيَشـاُء 
»هللا ئۆزىگـە بىـرەر نەرسـىنىڭ شـېرىك 
كەلتۈرۈلۈشـىنى )يەنى مۇشـرىكلىك 
مەغپىـرەت  ئەلۋەتتـە  گۇناھىنـى( 
قىلمايدۇ، بۇنىڭدىن باشقىنى )هللا ئۆزى( 
خالىغـان ئادەمگـە مەغپىـرەت قىلىـدۇ، 
كىمكـى هللاقـا شـېرىك كەلتۈرىدىكـەن، 
ئـۇ ھەقىقەتەن قاتتىـق ئازغان بولىدۇ« 

)سـۈرە نىسـا 116- ئايـەت(.
هللا تعـاىل يەنـە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن 
َيْكُفـُروَن ِبللَِّ َوُرُسـِلِه َويُرِيـُدوَن َأْن يـَُفّرِقُـوا بـَـْنَ اللَِّ َوُرُسـِلِه 
َويـَُقوُلوَن نـُْؤِمُن بِبـَْعٍض َوَنْكُفُر بِبـَْعٍض َويُرِيُدوَن َأْن يـَتَِّخُذوا 
بـَـْنَ َذلِـَك َسـِبيًا۞ ُأولَئِـَك ُهـُم اْلَكاِفـُروَن َحقًّـا َوَأْعتَـْدَن 
»شۈبھىسـىزكى،  ُمِهينًـا۞﴾  َعـَذاًب  ِلْلَكاِفرِيـَن 
پەيغەمبەرلىرىنـى  ئۇنىـڭ  ۋە  هللانـى 
ئۇنىـڭ  بىلـەن  هللا  قىلغانـار،  ئىنـكار 
)هللاقـا  ئارىسـىنى  پەيغەمبەرلىرىنىـڭ 
ئىشىنىپ پەيغەمبەرلىرىگە ئىشەنمەيمىز 
ئاجرىتىۋەتمەكچـى  بىلـەن(  دېيىـش 
بولغانـار، )پەيغەمبەرلەرنىـڭ( بەزىسـىگە 
ئىشـەنمەيمىز  بەزىسـىگە  ئىشـىنىمىز، 
ئىمـان  )يەنـى  ئۇنىـڭ  ــــ  دېگۈچىلـەر 
بىلـەن كۇفرىنىـڭ( ئارىسـىدا )ئوتتـۇرا( 
ئەنـە   ،]150[ بولغانـار  تۇتماقچـى  يـول 
شۇالر )ئىماننى دەۋا قىلغان تەقدىردىمۇ( 
كاپىرالرغـا  كاپىـرالردۇر،  راسـتىنا 
خورلىغۇچـى ئـازاب تەييارلىدۇق ]151[« 

ئايـەت(.  -151 ۋە   -150 نىسـا  )سـۈرە 
هللا تعاىل يەنە مۇنداق دەيدۇ: ﴿َوَمْن يـَبـَْتِغ 
ْسـَاِم ِدينًـا فـَلَـْن يـُْقبَـَل ِمْنـُه َوُهـَو ِف اْلَِخـَرِة ِمـَن  َغيـْـَر اْلِ
اْلَاِسـرِيَن﴾ »كىمكـى ئىسـام )دىنىدىن( 
 )ئاخىرى 2- بەتتە(

ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى ھەققىدە چۈشەنچە

َعْنـُه قَـاَل:   ُ َمْسـُعوٍد َرِضـَي اللَّ بْـِن  َعْبـِد اللَِّ  َعـْن 
اْلَمْصـُدوُق:  الصَّـاِدُق  َوُهـَو  اللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسـوُل  ثـَنَـا  »َحدَّ
يـَْوًمـا  َأْربَِعـَن  ـِه  ُأمِّ َبطْـِن  َخْلُقـُه ِف  ُيَْمـُع  َأَحدَُكـْم  >ِإنَّ 
نُْطَفًة، ثَّ َيُكوُن َعَلَقًة ِمْثَل َذِلَك، ثَّ َيُكوُن ُمْضَغًة ِمْثَل 
ُ ِإلَْيـِه اْلَملَـَك، فـَيـَنـُْفـُخ ِفيـِه الـرُّوَح  َذلِـَك، ثَّ يـُْرِسـُل اللَّ
َوَأَجِلـِه  َوَعَمِلـِه  ِرْزِقـِه  ِبَكْتـِب  بَِْربَـِع َكِلَمـاٍت:  َويـُْؤَمـُر 
َوَشـِقيٌّ َأْو َسـِعيٌد، فـَـَواللَِّ الَـِّذي َل ِإلَـَه َغيـْـُرُه ِإنَّ َأَحدَُكـْم 
لَيـَْعَمـُل ِبَعَمـِل َأْهـِل اْلَنَّـِة َحـىَّ َمـا َيُكـوُن بـَيـْنَـُه َوبـَيـْنـََهـا 
ِإلَّ ِذرَاٌع، فـََيْسـِبُق َعَلْيـِه اْلِكتَـاُب فـَيـَْعَمـُل ِبَعَمـِل َأْهـِل 
النَّـاِر فـَُيْدُخُلَهـا، َوِإنَّ َأَحدَُكـْم لَيـَْعَمـُل ِبَعَمـِل َأْهـِل النَّـاِر 
َحـىَّ َمـا َيُكـوُن بـَيـْنَـُه َوبـَيـْنـََهـا ِإلَّ ِذرَاٌع، فـََيْسـِبُق َعَلْيـِه 
اْلِكتَـاُب فـَيـَْعَمـُل ِبَعَمـِل َأْهـِل اْلَنَّـِة فـََيْدُخُلَهـا<« )َرَواُه 

َوُمْسـِلٌم(. اْلُبَخـاِريُّ 
رضي  مەسئۇد  ئىبنى  ئابدۇلاھ 
ئۇ  قىلىنىدۇكى،  نەقىل  عنهدىن  هللا 
ۋە  دەيدۇ: »راست سۆزلىگۈچى  مۇنداق 
رەسۇلۇلاھ  بولغان  سۆزلەنگۈچى  راست 

>شەك- دېدى:  مۇنداق  بىزگە  ملسو هيلع هللا ىلص 
بىرىڭارنىڭ  شۈبھىسىزكى، سىلەرنىڭ 
قورسىقىدا  ئانىسىنىڭ  يارىتىلىشى 
قىرىق  ھالەتتە،  مەنى  كۈن  قىرىق 
كۈن لەختە قان ھالەتتە، قىرىق كۈن 
بولىدۇ،  ھالەتتە  گۆش  چىشلەم  بىر 
ئاندىن هللا تعاىل ئۇ ھامىلىگە پەرىشتىنى 
ئەۋەتىدۇ. پەرىشتە ئۇ ھامىلىگە روھنى 
پۈۋلەيدۇ، ئاندىن كېيىن ئۇ پەرىشتە 
يېزىشقا  ئىشنى  تۆت  تۆۋەندىكى 
ئۇنىڭ  )بىرىنچىسى،(  بۇيرۇلىدۇ: 
ئۇنىڭ  )ئىككىنچىسى،(  رىزقى؛ 
ئۇنىڭ  )ئۈچىنچىسى،(  ئەمىلى؛ 
ئۇنىڭ  )تۆتىنچىسى،(  ئەجىلى؛ 
ئىكەنلىكى.  بەختسىز  ياكى  بەختلىك 
ھەقىقىي  ھېچبىر  باشقا  ئۆزىدىن 
قەسەمكى!  بىلەن  هللا  بولمىغان  ئىاھ 

سىلەرنىڭ بىرىڭار جەننەت ئەھلىنىڭ 
ئۇنىڭ  ھەتتاكى  قىلىدۇ،  ئەمىلىنى 
گەز  بىر  ئارىلىقى  جەننەتنىڭ  بىلەن 
يېزىلغىنى  لەۋھۇلمەھپۇزدا  قالغاندا 
ئەھلىنىڭ  دوزاخ  كېلىپ  غالىب 
دوزاخقا  ئۇ  قىلىدۇ-دە،  ئەمىلىنى 
كىرىدۇ. شەك-شۈبھىسىز، سىلەرنىڭ 
ئەھلىنىڭ  جەھەننەم  بىرىڭار 
ئۇنىڭ  ھەتتاكى  قىلىدۇ،  ئەمىلىنى 
بىلەن جەھەننەمنىڭ ئارىلىقى بىر گەز 
يېزىلغىنى  لەۋھۇلمەھپۇزدا  قالغاندا 
ئەھلىنىڭ  جەننەت  كېلىپ  غالىب 
جەننەتكە  ئۇ  قىلىدۇ-دە،  ئەمىلىنى 
كىرىدۇ<« )بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان(.

ھەدىستىن ئېلىنغان پايدىالر
بىرىنچــى، هللا تعاىلنىڭ بەندىلىرىگە 
ناھايىتــى كۆڭــۈل بۆلىدىغانلىقــى، 
ئانىلىرىنىــڭ  ئىنســانار  يەنــى 
قارنىدىكــى ۋاقتىدىــا هللا تعــاىل ئۇالرغــا 
پەرىشــتىلەرنى  بۆلىدىغــان  كۆڭــۈل 
مۇئەككــەل قىلىدىغانلىقى، شــۇنداقا 
ئۆلگەنــدە  ۋە  تۇغۇلغانــدا  دۇنياغــا 
مۇئەككــەل  پەرىشــتىلەرنى  ھــەم 

نلىقــى. قىلىدىغا
ھەدىسـتىكى  بـۇ  ئىككىنچـى، 
»ئىنساننىڭ رىزقى، ئەجىلى، ئەمىلى، 

بەختسـىز ياكـى بەختلىـك ئىكەنلىكى 
»رىزىقنـى  دېگەنلىكتىـن  پۈتۈلـدى« 
سـەۋەبلىرىنى  كەلتۈرۈشـنىڭ  قولغـا 
دېگەنلىـك  كېـرەك«  تۇتماسـلىقىمىز 
ئەمـەس،  ئۇنـداق  يـاق!  چىقامـدۇ؟ 
سـەۋەبلىرىنى  رىزىقنىـڭ  بىـز  بەلكـى 
ياخشـى تۇتۇشـىمىز الزىـم، رىزىقنىـڭ 
رىزىقنىـڭ  تۇتۇشـىمىز  سـەۋەبلىرىنى 

قىسـمىدۇر. بىـر  ئايرىلمـاس 
ئـۆز  ئىنسـاننىڭ  ئۈچىنچـى، 
تەقدىرىگـە نېمىنىـڭ پۈتۈلگەنلىكىنـى 
بىلمىگەنلىكى ئۈچۈن، ئۆزىگە مەنپەئەت 
پايدىلىـق  ئۆزىگـە  ۋە  يېتىدىغـان 
قولغـا  نەرسـىنى  بېكىتىلگـەن  دەپ 
كەلتـۈرۈش ئۈچۈن تىرىشىشـقا ۋە ئۆزىگە 
پايدىسـىز، زىيانلىـق بولغـان نەرسـىنى 

بۇيرۇلغانلىقـى. ئېتىشـكە  تـەرك 
ھاياتىنىـڭ  ئىنسـان  تۆتىنچـى، 
بەختلىـك  ياكـى  بەختسـىز  ئاخىـرى 
بولۇشـتىن ئىبـارەت ئىككى ئىشـنىڭ 
بىـرى بىلـەن بولىدىغانلىقـى. هللا تعـاىل 
بـۇ ھەقتـە مۇنـداق دەيـدۇ: »ئۇالرنىڭ 
)جەھەننـەم  بەتبەخـت  بەزىلىـرى 
ئەھلى( بولىدۇ، بەزىلىرى سـائادەتمەن 
)جەننـەت ئەھلـى( بولىـدۇ« )سـۈرە ھۇد 

105- ئايەتنىـڭ بىـر قىسـمى(.

ئەمەللىرىمىزنىـڭ  بەشـىنچى، 
بولۇشـىنى  قانـداق  خاتىمىسـىنىڭ 
بىلمىگەنلىكىمىـز ئۈچۈن، هللا تعاىلدىن 
تۇرۇشـنى  مۇسـتەھكەم  دىنـدا  مۇشـۇ 
سـوراپ دۇئـا قىلىشـنىڭ زۆرۈرلۈكـى.
ئەمەللىرىمىزنىـڭ  ئالتىنچـى، 
بولـۇپ  يامـان  خاتىمىسـىنىڭ 
هللاتىـن  تىلـەپ،  پانـاھ  قېلىشـىدىن 
بېرىشـنى  قىلىـپ  ياخشـى  ئۇنـى 

الزىملىقـى. سوراشـنىڭ 
دوزاخ  ئەمەللەرنىــڭ  يەتتىنچــى، 
ســەۋەب  كىرىشــكە  جەننەتكــە  ۋە 

نلىقــى. ىغا لىد بو
ياكـى  بەختلىـك  سـەككىزىنچى، 
باشـقا  هللاتىـن  بولۇشـنى  بەختسـىز 

بىلمەيدىغانلىقـى. ھېچكىـم 
توققۇزىنچـى، تىرىلىشـنىڭ ھـەق 
بىـر  خـار  ئىنسـاننى  ئىكەنلىكـى. 
سـۇدىن يارىتىشقا قادىر بولغان هللانىڭ 
تىرىلدۈرۈشـكە  قايتـا  ئىنسـاننى  بـۇ 

ھـەم قادىـر ئىكەنلىكـى.
ھەدىسـنىڭ  بـۇ  ئونىنىچـى، 
ئىماننىـڭ ئالتىنچـى رۇكنـى بولغـان 
قـازا ۋە قەدەرگـە ئىمـان كەلتۈرۈشـنى 

بېرىدىغانلىقـى. ئىسـپاتاپ 

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
لېكىـن، ئەھلـى سـۈننە ۋەلجامائـە 
ئەقىدىسـىدىكىلەر ئىسـام )يەككە هللاقا 
قۇلچىلىـق قىلىـش( ئۈسـتىدە ۋاپـات 
ئومۇمىـي  تعـاىل  هللا  كىشـىنى  بولغـان 
مۇسـۇلمانچىلىقنىڭ  ئۇنىـڭ  ھالەتتـە 
تاشـقى كۆرۈنۈشىگە ئاساسـەن ئۆزىنىڭ 
كاالمى )سـۆزى( بولغان قۇرئان كەرىمدە 
قىلغانـدەك،  ۋەدە  ئوچـۇق  جەننەتنـى 
»ئـۇ جەننـەت ئەھلـى، إن شـاء هللا« دەپ 
هللا  ھەقتـە  بـۇ  بېرىـدۇ.  گۇۋاھلىـق 
تعـاىل مۇنـداق دەيـدۇ: ﴿َوالَِّذيـَن َآَمنُـوا َوَعِملُـوا 
الصَّاِلَـاِت َسـُنْدِخُلُهْم َجنَّـاٍت َتْـِري ِمـْن َتِْتَهـا اْلَنـَْهـاُر 
ِمـَن  َأْصـَدُق  َوَمـْن  َحقًّـا  اللَِّ  َوْعـَد  أَبَـًدا  ِفيَهـا  َخاِلِديـَن 
اللَِّ ِقيـًا﴾ »ئىمـان ئېيتقـان ۋە ياخشـى 
ئاسـتىدىن  قىلغانارنـى  ئەمەللەرنـى 
ئۆسـتەڭار ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتكە 
كىرگۈزىمىـز. ئـۇالر جەننەتتـە مەڭگـۈ 
ھەقتـۇر،  ۋەدىسـى  هللانىـڭ  قالىـدۇ. 
بـار؟  كىـم  سـۆزلۈك  راسـت  هللاتىنمـۇ 
)يەنـى هللاتىنمـۇ راسـت سـۆزلۈك ھېـچ 
ئەھـەدى بولمايـدۇ(« )سـۈرە نىسـا 122- 

ئايـەت(.
مۇنـداق  يەنـە  تعـاىل  هللا  ھەقتـە  بـۇ 
َمْقَعـِد  ِف  َونـََهـٍر۞  َجنَّـاٍت  ِف  ْلُمتَِّقـَن  ﴿ِإنَّ دەيـدۇ: 
ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر۞﴾ »شۈبھىسـىزكى، 
تەقـۋادارالر جەننەتلـەردە بولىدۇ، )سـۇ، 
مەي، ھەسـەل، سۈت( ئۆستەڭلىرىدىن 
)ئـۇالر(   .]54[ بولىـدۇ  بەھرىمـەن 
دەرگاھىـدا  هللانىـڭ  قۇدرەتلىـك 
كۆڭۈلدىكىـدەك جايـدا بولىـدۇ ]55[« 

)سۈرە قەمەر 54- ۋە 55- ئايەت(.
مۇنـداق  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  ئاندىـن 
باشـقا  هللاتىـن  »كىمكـى  دېگـەن: 
ھەقىقىـي ئىبـادەت قىلىنغۇچـى يوق 
ئىكەنلىكىنـى بىلگـەن ھالـدا ئۆلسـە 
مۇسـلىم  )ئىمـام  كىرىـدۇ«  جەننەتكـە 

توپلىغـان(.
مۇنـداق  يەنـە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ 
تعاىلغـا  هللا  »كىمكـى  دېگـەن: 
كەلتۈرمـەي  شـېرىك  ھېچنەرسـىنى 
)ئىمـام  كىرىـدۇ«  جەننەتكـە  ئۆلسـە 

توپلىغـان(. مۇسـلىم 
ئەھلـى سـۈننە ۋەلجامائـە شـۇنىڭغا 
كاپىـرالر،  بېرىدۇكـى،  گۇۋاھلىـق 
ئـۇالر  ۋە  مۇناپىقـار  مۇشـرىكار، 
دوزاخ  تۇتقانـار  يـول  ئورتـاق  بىلـەن 
ئىسـام  كىمكـى  ئەھلىدىنـدۇر. 
دىنىدىـن باشـقا بىر دىننـى ياكى نىزام 
)قانۇن(نـى دىـن قىلىـپ )ياكـى نىـزام 
مەڭگـۈ  جەھەننەمـدە  تۇتسـا،  قىلىـپ( 
شـۇنىڭ  ئـۇالر  ئەگـەر  قالغۇچىـدۇر. 
ئۈسـتىدە ئۆلگـەن بولسـا جەھەننەمدىن 
ھەرگىـز قۇتۇاللمايـدۇ، چۈنكى ئۇالرنىڭ 
جىنايىتـى  قىلغـان  ھەققىـدە  هللا 
هللا  ھەقتـە  بـۇ  ئېغىـردۇر.  ئىنتايىـن 
بُـوا  تعـاىل مۇنـداق دەيـدۇ: ﴿َوالَِّذيـَن َكَفـُروا وََكذَّ
َخالِـُدوَن﴾  ِفيَهـا  ُهـْم  النَّـاِر  َأْصَحـاُب  ُأولَئِـَك  بََِيتِنَـا 
»كاپىـرالر ۋە بىزنىـڭ ئايەتلىرىمىزنـى 
دوزاختـۇر،  ئەھلـى  قىلغانـار  ئىنـكار 
)سـۈرە  قالىـدۇ«  مەڭگـۈ  دوزاختـا  ئـۇالر 

ئايـەت(.  -39 بەقـەرە 

هللا تعاىل يەنە مۇنداق دەيدۇ: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن 
َجَهنَّـَم  َنِر  ِف  َواْلُمْشـرِِكَن  اْلِكتَـاِب  َأْهـِل  ِمـْن  َكَفـُروا 
»ئەھلـى  اْلَبِيَـِّة﴾  َشـرُّ  ُهـْم  ُأولَئِـَك  ِفيَهـا  َخاِلِديـَن 
كاپىـر  مۇشـرىكاردىن  ۋە  كىتابتىـن 
بولغانـار ھەقىقەتـەن دوزاخقا كىرىدۇ. 
دوزاختـا مەڭگـۈ قالىـدۇ. ئەنـە شـۇالر 
)سـۈرە  يامىنىـدۇر«  مەخلۇقاتارنىـڭ 

بەييىنـە 6- ئايـەت(.
هللا تعـاىل يەنـە مۇنداق دەيدۇ: ﴿َيْسـأَُلوَنَك 
َعـِن الشَّـْهِر اْلَـَراِم ِقتَـاٍل ِفيـِه قُـْل ِقتَـاٌل ِفيـِه َكبِـٌر َوَصـدٌّ 
َوِإْخـَراُج  اْلَـَراِم  َواْلَمْسـِجِد  بِـِه  وَُكْفـٌر  اللَِّ  َسـِبيِل  َعـْن 
اْلَقْتـِل  ِمـَن  َأْكبـَـُر  َواْلِفتـْنَـُة  اللَِّ  ِعْنـَد  َأْكبـَـُر  ِمْنـُه  َأْهِلـِه 
ِإِن  ِديِنُكـْم  َعـْن  يـَُردُّوُكـْم  َحـىَّ  يـَُقاتُِلوَنُكـْم  يـََزالُـوَن  َوَل 
ِمْنُكـْم َعـْن ِدينِـِه فـََيُمـْت َوُهـَو  يـَْرتَـِدْد  اْسـَتطَاُعوا َوَمـْن 
َواْلَِخـَرِة  نـْيَـا  الدُّ ِف  َأْعَماُلُـْم  َحِبطَـْت  فَُأولَئِـَك  َكاِفـٌر 
َوُأولَئِـَك َأْصَحـاُب النَّـاِر ُهـْم ِفيَهـا َخالِـُدوَن﴾ »)ئـى 
سـەندىن: >ھـارام  ئـۇالر  مۇھەممـەد!( 
قىلىشـقا  ئـۇرۇش  ئايـدا  قىلىنغـان 
بوالمدۇ؟< دەپ سـورايدۇ، ئېيتقىنكى: 
چـوڭ  قىلىـش  ئـۇرۇش  ئايـدا  >بـۇ 
گۇناھتـۇر؛ هللانىـڭ يولىدىن توسـۇش، 
هللاقـا كۇفرىلىق قىلىش، مەسـجىدىل 
قىلىشـتىن(  )ئىبـادەت  ھەرەمـدە 
ھەرەمدىـن  مەسـجىدىل  ۋە  توسـۇش 
چىقىرىـش  ھەيـدەپ  ئاھالىنـى 
چـوڭ  تېخىمـۇ  دەرگاھىـدا  هللانىـڭ 
گۇناھتـۇر، پىتنـە )يەنـى مۇئمىنلەرگە 
ئـادەم  قىلىـش(  زىيانداشـلىق 
ئۆلتۈرۈشـتىنمۇ قاتتىـق گۇناھتـۇر<. 
قولىدىـن  كۇففـارالر(  )يەنـى  ئـۇالر 
دىنىڭاردىـن  سـىلەرنى  كەلسـىا 



63- سان
غەيرىـي دىننـى تىلەيدىكـەن، ھەرگىز 
قوبـۇل  دىنـى(  ئۇنىـڭ  )يەنـى  ئـۇ 
زىيـان  ئاخىرەتتـە  ئـۇ  قىلىنمايـدۇ، 

 -85 ئىمـران  ئـال  )سـۈرە  تارتقۇچىـدۇر« 
ئايـەت(.

مۇنـداق  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  ئاندىـن 
دېگـەن: »كىمكى هللاقا بىرەر نەرسـىنى 

دوزاخقـا  ئۆلسـە،  كەلتـۈرۈپ  شـېرىك 
توپلىغـان(. )ئىمـام مۇسـلىم  كىرىـدۇ« 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

2

)بېشى 1- بەتتە(

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
تۆتىنچى، مۇجاھىدالر قوشۇنىنىڭ 
ئىلگىرىكـى مۇجاھىـدالردا يـۈز بەرگەن 
خاتالىـق ۋە مۇسـىبەتلەردىن ئاچچىـق 
ئېلىشـنىڭ  ئىبـرەت  ۋە  سـاۋاق 
زۆرۈرلۈكـى. بـۇ ھەقتـە هللا تعـاىل مۇنـداق 
دەيـدۇ: »نۇرغـۇن پەيغەمبەرلـەر بىلـەن 
ئۆلىمـاالر  خۇداگـۇي  كۆپلىگـەن 
ئـۇالر  قىلـدى.  جـەڭ  بىرلىكتـە 
كۈلپەتلەردىـن  يەتكـەن  يولىـدا  هللا 
روھسـىزالنمىدى، بوشاشـمىدى، بـاش 
دۇچ  يولىـدا  ئۆزىنىـڭ  هللا  ئەگمىـدى. 
كەلگەن قىيىنچىلىقارغا چىداشـلىق 
تۇتىـدۇ  دوسـت  بەرگۈچىلەرنـى 
پەقـەت:  سـۆزى  ئۇالرنىـڭ   .]146[
گۇناھلىرىمىزنـى،  >پەرۋەردىگارىمىـز! 
ئىشىمىزدا چەكتىن ئاشقانلىقىمىزنى 
مەغپىـرەت قىلغىـن، قەدەملىرىمىزنى 
)جەڭ مەيدانىدا( مۇستەھكەم قىلغىن 
ۋە كاپىـر قەۋمگە قارشـى بىزگـە ياردەم 
بەرگىـن< دېگەندىـن باشـقا بولمىـدى 
]147[. هللا ئۇالرغـا دۇنيانىڭ سـاۋابىنى 
)يەنـى دۈشـمەنلەر ئۈسـتىدىن غەلىبـە 
ياخشـى  ئاخىرەتنىـڭ  ۋە  قىلىشـنى( 
ئۇنىـڭ  ۋە  جەننـەت  )يەنـى  سـاۋابىنى 
هللا  قىلـدى،  ئاتـا  نېئمەتلىرىنـى( 
دوسـت  قىلغۇچىارنـى  ياخشـىلىق 
تۇتىـدۇ ]148[« )سـۈرە ئـال ئىمران 146- 

ئايەتكىچـە(.  -148 ئايەتتىـن 
ئايەتنىـڭ تەپسـىرى ھەققىـدە  بـۇ 
ئىبنـى كەسـىر رمحـه هللا مۇنـداق دەيـدۇ: 
ئۇنىڭدىـن  ۋە  ئايەتلـەر  بـۇ  تعـاىل  »هللا 
ئىلگىرىكـى ئايەتلـەر ئارقىلىـق ئۇھۇد 
>مۇھەممـەد  بولـۇپ  مەغلـۇپ  كۈنـى 
ئاۋازنـى  دېگـەن  ئۆلتۈرۈلـدى< 
جىھادنـى  سـەۋەبلىكا  ئاڭلىغانلىـق 
تەرك ئەتكەن كىشـىلەرنى ئەيىبلىدى، 
ئۇالرنىـڭ قاچقانلىقـى ۋە جەڭنى تەرك 
ئەتكەنلىكـى ئۈچۈن ئۇالرغـا كايىدى«.
مۇجاھىـدالر  مۇئمىـن  تعـاىل  هللا 
ئۈچـۈن ئۇالرنىڭ ئىلگىرىكـى مۇجاھىد 
قېرىنداشلىرىنىڭ ۋەقەلىكىنى مىسال 
مۇجاھىـدالر  ئـۇ  كەلتـۈردى.  قىلىـپ 
جامائەتلـەر  كـۆپ  ئىنتايىـن  بولسـا 
پەيغەمبەرلىرىنىـڭ  ئـۆز  ئـۇالر  بولـۇپ، 
جىھادىنـى  يولىدىكـى  هللا  ئارقىسـىدا 
داۋاماشـتۇرۇپ ماڭغـان ئىدى. ئۇالر هللا 
يولىـدا يەتكـەن مۇسـىبەت سـەۋەبلىك 
جىھادتىـن  قالمىغـان،  بوشىشـىپ 
دۈشـمەنگە  قالمىغـان،  سۇسلىشـىپ 
بـاش ئەگمىگـەن، بەلكـى ئۆزلىرىنىـڭ 
مۇسـتەھكەم  ھەردائىـم  جىھادىـدا 
كەلگـەن  بولـۇپ  سـەۋرچان  ۋە  تۇرغـان 
ئىـدى. مانـا بۇنىڭـدا »رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص 
سـەۋەبلىك  سـۆز  دېگـەن  ئۆلتۈرۈلـدى« 
مۇجاھىدالرغـا قورقۇتـۇش خاراكتېرلىك 
جىھادتىـن  قىلىنغانـدا  ۋەسۋەسـە 
قالغـان  قورقـۇپ  قالغـان،  بوشىشـىپ 
ۋە مەنىۋىيىتـى سـۇنغان مۇسـۇلمانارغا 

قىلىنغـان  تەرەپتىـن  هللا  قارىتـا 
بـۇ  بـاردۇر.  ماالمـەت  تاپا-تەنـە،  بىـر 
ماالمەتنىـڭ سـەۋەبلىرىدىن يەنـە بىرى 
ـــ ئۇالرنىڭ مۇشـرىكارغا قارشى جىھاد 
قىلىشـتىن سۇسلىشـىپ قالغانلىقـى 
ۋە ئۇالرغـا باش ئېگىـپ قالغانلىقىدۇر. 
ئۆتكـەن  زامانـدا  ئىلگىرىكـى  تعـاىل  هللا 
ھـەق يولدىكـى مۇجاھىدالرنى مىسـال 
مۇئمىنلەرنـى  ئارقىلىـق  قىلىـش 
مەقسـەت  تۇرغۇزۇشـنى  مۇسـتەھكەم 
مۇنـداق  ھەقتـە  بـۇ  تعـاىل  هللا  قىلـدى. 
پەقـەت:  سـۆزى  »ئۇالرنىـڭ  دەيـدۇ: 
گۇناھلىرىمىزنـى،  >پەرۋەردىگارىمىـز! 
ئىشـىمىزدا چەكتىن ئاشقانلىقىمىزنى 
مەغپىـرەت قىلغىـن، قەدەملىرىمىزنى 
)جەڭ مەيدانىدا( مۇسـتەھكەم قىلغىن 
ۋە كاپىـر قەۋمگـە قارشـى بىزگـە ياردەم 
بەرگىـن< دېگەندىـن باشـقا بولمىـدى« 
)سـۈرە ئـال ئىمـران 147- ئايـەت(. مانـا بۇ 
ئايەتتىكـى ئىلگىرىكـى مۇئمىنلەرنىڭ 
هللانـى  ئۈسـتىدىكى(،  )ھـەق  رەببانـى 
سـۆيىدىغان، هللا ئۈچـۈن جېنىنـى پىـدا 
تۇرۇقلـۇق  كىشـىلەردىن  قىلىدىغـان 
ئۆز نەپسـىلىرىگە »گۇناھ-مەئسـىيەت« 
ۋە »چەكتىـن ئېشـىش« دېگـەن يامـان 
قىلغانلىقـى،  مەنسـۇپ  سـۈپەتلەرنى 
ئۆزىنـى ئىنتايىـن كەمتـەر تۇتقانلىقى، 
ۋە  قارىغانلىقـى  سـەل  ئۆزلىرىنىـڭ 
يېتەرسـىزلىك قىلغانلىقىنى ئېتىراپ 
قىلغانلىقى ۋە ئۆزلىرىنىڭ گۇناھلىرىغا 
مەغپىـرەت تىلـەپ هللاقا دۇئا قىلىشـنى 
مەيدانىـدا  جـەڭ  قەدەملىرىنـى 
مۇسـتەھكەم قىلىـپ بىرىشـنى تەلـەپ 
قويغانلىقىدىـن  ئالدىغـا  قىلىشـنىڭ 
پاكلىقـى،  قەلبىنىـڭ  ئۇالرنىـڭ 
پۈتـۈن  ۋە  پاكىزلىقـى  ۋۇجۇدىنىـڭ 
بويسـۇنغانلىقىنى  هللاقـا  ۋۇجۇدىنىـڭ 
مۇشـۇنداق  بولىـدۇ.  كۆرۈۋالغىلـى 
بولغانـدا، ئاندىـن رەببىنىـڭ نۇسـرىتى 
بۇنىڭدىـن  مانـا  چىقىـدۇ.  ئوتتۇرىغـا 
دۇئـا  يېلىنىپ-يالـۋۇرۇپ  تعاىلغـا  هللا 
ئېيتىـش  تەۋبە-ئىسـتىغپار  قىلىـش، 
ۋە هللاتىـن مەغپىرەت سـوراش قاتارلىق 
ئۈسـتىدىن  دۈشـمەنلەر  ئەخاقارنىـڭ 
غەلىبـە قازىنىشـتىكى مۇھىـم ئامىـل 
ئىكەنلىكـى ئايـان بولىـدۇ. بـۇ ھەقتـە 
ئۇالرغـا  »هللا  دەيـدۇ:  مۇنـداق  تعـاىل  هللا 
دۇنيانىـڭ سـاۋابىنى )يەنـى دۈشـمەنلەر 
ۋە  قىلىشـنى(  غەلىبـە  ئۈسـتىدىن 
ئاخىرەتنىـڭ ياخشـى سـاۋابىنى )يەنـى 
جەننـەت ۋە ئۇنىـڭ نېئمەتلىرىنى( ئاتا 
قىلـدى، هللا ياخشـىلىق قىلغۇچىارنى 
دوسـت تۇتىدۇ« )سـۈرە ئال ئىمـران 148- 
ئايـەت(. بـۇ دېگەنلىـك ــــ مۇئمىنلـەر 
ئىككىا دۇنيانىڭ سـاۋابىغا ئېرىشـتى، 
يەنـى دۇنيـادا غەنىيمـەت، نۇسـرەت ۋە 
غەلىبىگـە ئېرىشـتى، ئاخىرەتتە بولسـا 
گۈزەل سـاۋابقا ئېرىشـتى دېگەنلىكتۇر. 
مانـا بـۇ ــــ ئۇالرنىـڭ هللاقـا يېلىنىـپ 

پۈتـۈن  تعاىلغـا  هللا  ۋە  قىلىشـى  دۇئـا 
گـۈزەل  يۈزلەندۈرۈشـىدىكى  ۋۇجۇدىنـى 
قۇلچىلىقنىـڭ، شـۇنداقا يەنـە جىھـاد 
قۇلچىلىقىنىـڭ  گـۈزەل  مەيدانىدىكـى 
ئارقىلىـق  مۇشـۇ  ئـۇالر  مۇكاپاتىـدۇر. 
مۇسـۇلمانارغا  مۇجاھىـد،  كېيىنكـى 
بېرىلىدىغـان  ئۈلگـە قىلىـپ سـۆزلەپ 
تعاىلنىـڭ  هللا  بولۇشـتى.  نەمۇنـە 
ئاخىرەتنىـڭ سـاۋابىنى »ئاخىرەتنىـڭ 
»ياخشـى«  دەپ  سـاۋابى«  ياخشـى 
قىلغانلىقـى  خـاس  سـۈپەتكە  دېگـەن 
ــــ ئاخىـرەت سـاۋابىنىڭ پەزىلىتىنىڭ 
يۇقىـرى ئىكەنلىكى، ئۇنىڭ دۇنيادىكى 
تۇرىدىغانلىقـى  ئۈسـتۈن  ئەجىردىـن 
ۋە ئۇنىـڭ هللانىـڭ نەزىرىـدە ئىنتايىـن 
تېگىشـلىك  تايىنىشـقا  ئېتىۋارلىـق، 
سـەۋەبىدىندۇر.  ئىكەنلىكـى  نەرسـە 

مۇجاھىدالرنىـڭ  بەشـىنچى، 
بۇيرۇقىغـا  مەسـئۇلارنىڭ  ۋە  ئەمىـر 
رىئايـە قىلماسـلىقى ياكـى خىاپلىـق 
سـەۋەب  مەغلۇبىيەتكـە  قىلىشـىنىڭ 
نۇقتـا  بـۇ  مانـا  بولىدىغانلىقـى. 
رەسـۇلۇلاھ  قىسـمىنىڭ  ئوقياچىـار 
ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ بۇيرۇقىغـا خىاپلىـق قىلىـپ 
چۈشـۈپ  خاتالىققـا  بىـر  ئېغىـر 
بـۇ  مانـا  گەۋدىلىنىـدۇ.  قالغانلىقىـدا 
شـۇنداق بىر ئېغىر خاتالىق بولدىكى، 
تارازا-ئۆلچەملەرنـى  خاتالىـق  بـۇ 
مۇسـۇلمانارغا  ۋە  ئۆزگەرتىۋەتتـى 
يەتكـەن ئېغىـر مۇسـىبەتلەرگە سـەۋەب 
ئىگىلىرىگـە،  ئىـش  بىـز  بولـدى. 
ئىتائـەت  ئەمىر-مەسـئۇلارغا  يەنـى 
مۇھىملىقىنـى  نەقـەدەر  قىلىشـنىڭ 
بىلىشـىمىز ئۈچـۈن شـۇنى مۇالھىـزە 
ئابدۇلـاھ  كېرەككـى،  قىلىشـىمىز 
ئىبنـى ئۇبـەي ۋە ئۇنىـڭ بىلـەن بىللە 
مۇسـۇلمانارغا  مۇناپىقـار  بولغـان 
ئانچە تەسـىر كۆرسـىتەلمىدى، لېكىن 
تەرتىپكـە  ياخشـى  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ 
سـېلىپ قويغـان ۋە ھەربىرىگـە مۇھىم 
ئوقياچىـار  تاپشـۇرغان  خىزمـەت 
ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ  رەسـۇلۇلاھ  قىسـمىنىڭ 
قىلماسـلىقىدىن  رىئايـە  بۇيرۇقىغـا 
ئىبـارەت سـادىر قىلغـان خاتالىقىنىڭ 
ئومۇميۈزلـۈك  مۇسـۇلمانارغا  زىيىنـى 
ئۇالرغـا  تعـاىل  هللا  ھەتتاكـى،  بولـدى. 
ۋە  قىلـدى  مۇسـەللەت  دۈشـمەنلەرنى 
ئۈسـتىدىن  مۇئمىنلەرنىـڭ  ئۇالرنـى 
مانـا  قويـدى.  قىلىـپ  غالىـب 
ئەمىـر  ھەممىسـى  مۇشـۇالرنىڭ 
بۇيرۇقلىرىغـا  مەسـئۇلارنىڭ  ۋە 
بولـدى.  قىلىشـتىن  ئاسـىيلىق 
ئىشـلىرى  ئۇالرنىـڭ  كېيىـن  ئاندىـن 
قااليمىقانلىشـىپ، سـۆزى بىـر يەردىن 
چىقمايدىغـان بولـۇپ، ئارىسـىدا ئۆزئارا 
بۆلۈنـۈش ھاسـىل بولـدى. ئىسـامىي 
دەۋەت بۆشـۈكىدىا تۇنجۇقۇپ كەتكىلى 
تـاس قالـدى. بىـز ئۇھـۇد غازىتىنىـڭ 
كـۆرۈپ  شـۇنى  ۋەقەلىكلىرىدىـن 

يېتەلەيمىزكـى، ئوقياچىـار دەسـلەپتە 
بۇيرۇقلىرىنـى  ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ  رەسـۇلۇلاھ 
ئىجـرا قىلغـان ۋە ئۆزلىرىنىڭ ئەمىرى 
بولغـان ئابدۇلـاھ ئىبنـى جۇبەيـر رضـي 
هللا عنهنىـڭ قوماندانلىقىغـا، بۇيرۇقىغـا 
بويسـۇنغان ۋاقتىدا غەلىبە قىلىشـقان 
رەسـۇلۇلاھ  ئـۇالر  لېكىـن  ئىـدى، 
ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ بۇيرۇقىغـا خىاپلىـق قىلغان 
ۋە باشـقا سـاھابىلەر بىلـەن بىرلىكتـە 
ئۈچـۈن  يىغىـش  غەنىيمەتلەرنـى 
تاغدىن چۈشـكەن ۋاقىتلىرىدا مەغلۇپ 
بولۇشـتى. هللا تعـاىل بـۇ ھەقتـە مۇنـداق 
دەيـدۇ: »ئـۆز ۋاقتىـدا پەيغەمبـەر )ئـى 
هللا نىـڭ بەندىلىرى! مېنىڭ تەرىپىمگە 
رەسـۇلۇلاھتۇرمەن،  مـەن  كېلىـڭار، 
كىمكـى جىھـاد مەيدانىغـا قايتسـا، ئۇ 
جەننەتكـە كىرىـدۇ دەپ( ئارقاڭاردىـن 
سـىلەرنى چاقىرىـپ تۇراتتـى، سـىلەر 
ھېـچ كىشـىگە قارىمـاي قاچاتتىـڭار، 
قولۇڭاردىـن  كېيىـن(  )بۇنىڭدىـن 
كەتكەن نەرسـىگە )يەنـى غەنىيمەتكە(، 
بېشـىڭارغا كەلگەن مۇسـىبەتكە )يەنى 
قايغۇرماسـلىقىڭار  مەغلۇبىيەتكـە( 
ئۈچۈن، هللا سـىلەرگە غەم ئۈستىگە غەم 
بـەردى )يەنـى سـىلەرنى غەنىيمەتتىـن 
ئۈسـتىگە  قىلغاننىـڭ  مەھـرۇم 
هللا  جازالىـدى(.  بىلـەن  مەغلۇبىيـەت 
)سـۈرە  قىلمىشـىڭاردىن خـەۋەرداردۇر« 

ئايـەت(.  -153 ئىمـران  ئـال 
بـۇ  هللا  رمحـه  ئۇسـەيمىن  ئىبنـى 
»ئىتائـەت  دەيـدۇ:  مۇنـداق  ھەقتـە 
قىلماسلىقنىڭ نەتىجىلىرىنىڭ بىرى 
رەسـۇلۇلاھ  سـاھابىلەرنىڭ  بـەزى  ــــ 
قىلغانلىـق  ئاسـىيلىق  ملسو هيلع هللا ىلصگـە 
مەغلۇبىيەتتـۇر.  كەلگـەن  سـەۋەبتىن 
ئالىـي  كەلىمىسـىنى  هللانىـڭ  ئـۇالر 
قىلىـش ئۈچـۈن جىھـاد قىاتتـى. يـۈز 
بەرگەن رېئاللىق شۇ بولدىكى، غەلىبە 
مۇئمىنلەرگـە بولۇۋاتقـان چاغـدا، بەزى 
مەغلـۇپ  مۇشـرىكارنىڭ  ئوقياچىـار 
رەسـۇلۇلاھ  كـۆرۈپ،  بولغانلىقىنـى 
ملسو هيلع هللا ىلص تەۋرەنمەسـلىككە بۇيرىغـان جاينـى 
تاشـاپ قويۇپ، كىشىلەر بىلەن بىللە 
كېتىشـتى. بـۇ پۇرسـەتنى غەنىيمـەت 
ئارقىدىـن  ئۇالرغـا  دۈشـمەن  بىلگـەن 
قايتـا ھۇجۇم قىلدى. شـۇنىڭ بىلەن، 
سىناشـقا  ۋە  پاكاشـقا  مۇئمىنلەرنـى 
بااليى-مۇسـىبەت  بولىدىغـان  سـەۋەب 
يۈز بەردى. هللا تعاىل بۇ ھېكمەتكە ئىشارە 
قىلىـپ مۇنـداق دەيدۇ: >هللا سـىلەرگە 
قارشـى  )دۈشـمىنىڭارغا  قىلغـان 
ئىبـارەت(  قىلىشـتىن  ئاتـا  نۇسـرەت 
ۋەدىسـىدە تۇردى؛ هللانىڭ ئىزنى بىلەن 
سـىلەر  هللا  قىرىۋاتاتتىـڭار،  ئۇالرنـى 
ياقتۇرىدىغان غەلىبىنى كۆرسەتكەندىن 
قالدىـڭار،  زەئىپلىشـىپ  كېيىـن 
توغرىسـىدا  ئەمـرى  پەيغەمبەرنىـڭ 
)پەيغەمبەرنىـڭ  جاڭجالاشـتىڭار، 
ئەمرىگە( بويسـۇنمىدىڭار، بەزىلىرىڭار 
بەزىلىرىـڭار  كۆزلىدىـڭار،  دۇنيانـى 
هللا  ئاندىـن  كۆزلىدىـڭار،  ئاخىرەتنـى 
سـىناش ئۈچۈن سـىلەردىن دۈشـمەننى 
قايتـۇردى )يەنـى سـىلەرنى غەلىبىدىن 
ۋە  يۈزلەنـدۈردى(  مەغلۇبىيەتكـە 
سـىلەرنى ھەقىقەتـەن ئەپـۇ قىلدى. هللا 
مۇئمىنلەرگە مەرھەمـەت قىلغۇچىدۇر< 

ئايـەت(.  -152 ئىمـران  ئـال  )سـۈرە 
سـەۋەبلىرى  ــــ  بـۇ  مانـا 
ئايـان  ئاالمەتلىـرى  ۋە  ھازىرالنغـان 
غەلىبىنىـڭ  بىـر  بولغـان  بولـۇپ 
كېتىـپ قېلىشـىغا سـەۋەبچى بولغان 
گۇنـاھ- بـۇ  گۇناھ-مەئسـىيەتتۇر. 
مەئسـىيەت بولسـا ئـاران بىـر گۇناھ-
مەئسـىيەت ۋە رەسۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص ئۇالرنىڭ 
گۇنـاھ- ھالەتتىكـى  بـار  ئارىسـىدا 
نۇرغۇنلىغـان  ئۇنداقتـا،  مەئسـىيەت. 
گۇناھ-مەئسـىيەتنىڭ ھالـى قانـداق 
بىـز  ئۈچـۈن  شـۇنىڭ  بولماقچـى؟! 
گۇناھ-مەئسـىيەتلەر  دەيمىزكـى، 
زالىمارنـى  بـەزى  تعاىلنىـڭ  هللا  بولسـا 
بـەزى زالىمارنىـڭ ئۈسـتىگە غالىـب 
بولىـدۇ.  سـەۋەب  قويۇشـىغا  قىلىـپ 
ۋە  غەلىبە-نۇسـرەت  سـەۋەبلىك  بـۇ 
كىشـىلەر  سـەۋەبلىرى  ئىززەتنىـڭ 
ئۆزلىرىگـە قانچىلىـك زۇلـۇم قىلغـان 
يوقـاپ  مىقـداردا  شـۇنچىلىك  بولسـا 

كېتىـدۇ«.

ئالتىنچـى، دۇنيانـى ئاخىرەتتىـن 
خەتىـرى.  بىلىشـنىڭ  ئۈسـتۈن 
دۇنيانىـڭ  ئايەت-ھەدىسـلەر  نۇرغـۇن 
بايـان  ئورنىنـى  نەزىرىدىكـى  هللانىـڭ 
قىلىـپ، دۇنيانىـڭ زىبۇ-زىننەتلىرى 
ئازدۇرۇشـقا  ئىنسـاننى  ئۇنىـڭ  ۋە 
بولغان تەسـىرىنى سـۈپەتلەپ، دۇنياغا 
ئاگاھانـدۇرۇپ  بولۇشـتىن  ھېرىـس 
كەلگـەن. بـۇ ھەقتـە هللا تعـاىل مۇنـداق 
دەيـدۇ: »ئايالـار، ئوغۇلـار، ئالتۇن-
مالـار،  كـۆپ  توپانغـان  كۈمۈشـتىن 
ئارغىماقار، چارۋىـار ۋە ئېكىنلەردىن 
تارتىدىغـان  كۆڭـۈل  ئىبـارەت 
نەرسـىلەرنىڭ مۇھەببىتى ئىنسانارغا 
چىرايلىق كۆرسـىتىلدى. ئـۇالر دۇنيا 
مەنپەئەتلىنىدىغـان  تىرىكچىلىكىـدە 
)باقاسـى يـوق( شـەيئىلەردۇر؛ هللانىـڭ 
دەرگاھىـدا بولسـا قايتىدىغـان گـۈزەل 
جـاي )يەنـى جەننـەت( باردۇر )شـۇنىڭ 
ئەمـەس، جەننەتكـە  باشـقىغا  ئۈچـۈن 
قىزىقىـش كېـرەك(« )سـۈرە ئـال ئىمران 
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ئورۇنـاردا  كـۆپ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ 
ئـۆز ئۈممىتىنـى دۇنياغـا ئالدىنىـش ۋە 
دۇنياغا قاتتىق ھېرىسـمەن بولۇشـتىن 
ئاگاھاندۇرغـان. بۇنىـڭ سـەۋەبى ــــ بۇ 
خىل ھېرىسلىق ئۈممەتكە ئومۇميۈزلۈك 
يامـان تەسـىر پەيـدا قىلىـدۇ، بولۇپمـۇ 
دەۋەت بايرىقىنـى كۆتۈرگـەن دەۋەتچىلەر 
ۋە مۇجاھىدالرغـا تېخىمـۇ يامان تەسـىر 
كۆرسـىتىدۇ. ئەبۇ سـەئىدىل خۇدرى رضي 
هللا عنهدىـن نەقىـل قىلىنغان ھەدىسـتە، 
رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص مۇنـداق دېگـەن: »دۇنيا 
بولسـا يېشـىل، تاتلىـق نەرسـىدۇر. هللا 
ئورۇنباسـار  دۇنياغـا  شـۇ  سـىلەرنى  تعـاىل 
قىلـدى. هللا سـىلەرنىڭ قانـداق ئەمـەل 
سـىلەر  قارايـدۇ.  قىلىدىغانلىقىڭارغـا 
ۋە  پىتنىسـى(دىن  )دۇنيانىـڭ  دۇنيـا 
پىتنىسـى(دىن  )ئايالارنىـڭ  ئايالـار 
بەنـى  چۈنكـى  سـاقلىنىڭار،  قاتتىـق 
ئىسـرائىلنىڭ تۇنجـى ئېزىپ كېتىشـى 
)مۇسـلىم  بولغـان«  سـەۋەبلىك  ئايالـار 

توپلىغـان(.
كىشـىگە  قىلغـان  تەتقىـق 
ئۇھـۇد  بولۇشـنىڭ  ھېرىـس  دۇنياغـا 
تەسـىر  يامـان  قانچىلىـك  جېڭىـدە 
بولىـدۇ.  ئايـان  قىلغانلىقـى  پەيـدا 
مۇنـداق  عنـه  هللا  رضـي  ئاببـاس  ئىبنـى 
كۈنـى  ئۇھـۇد  »مۇشـرىكار  دەيـدۇ: 
ئوقياچىـار  چاغـدا،  بولغـان  مەغلـۇپ 
هللانىـڭ  >ئـاۋۇ  كىشـىلەرگە: 
ئـۇالر  يېتىشـىۋېلىڭار!  پەيغەمبىرىگـە 
غەنىيمەتلەرنـى  بالـدۇرراق  سـىلەردىن 
بىلـەن  شـۇنىڭ  ئېلىۋالمىسـۇن، 
تەگمەسـتىن  سـىلەرگە  غەنىيمـەت 
بولـۇپ  ئىـش  قالىدىغـان  ئۇالرغـا 
ئۇالرنىـڭ  دېيىشـتى.  قالمىسـۇن< 
بەزىسى: >رەسۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص بىزگە رۇخسەت 
قىلمىغۇچە ئورنىمىزدىن تەۋرىمەيمىز< 
دېيىشـتى. شـۇنىڭ بىلـەن مۇنـۇ ئايەت 
نازىـل بولـدى: >بەزىلىرىـڭار دۇنيانـى 
ئاخىرەتنـى  بەزىلىرىـڭار  كۆزلىدىـڭار، 
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قىسـمى(«. بىـر  ئايەتنىـڭ 
تەبەرى مۇنداق دەيدۇ: »هللا تعاىلنىڭ: 
كۆزلىدىـڭار<  دۇنيانـى  >بەزىـڭار 
مەقسـەت،  ئايىتىدىـن  مۇشـۇ  دېگـەن 
>سـىلەرنىڭ ئىچىڭاردىن غەنىيمەتنى 
ئىـرادە قىلغانار بار< دېگـەن بولىدۇ«. 
ئىبنـى مەسـئۇد رضـي هللا عنـه مۇنداق 
ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ  رەسـۇلۇلاھ  »مـەن  دەيـدۇ: 
كىشـىنىڭ  بىرەربىـر  سـاھابىلىرىدىن 
قىلغانلىقنـى  ئىـرادە  دۇنيانـى 
بىلمەيتتىـم، ھەتتاكى بىز توغرىمىزدا 
>بەزىلىرىـڭار  كۈنىـدە  ئۇھـۇد  مۇشـۇ 
بەزىلىرىـڭار  كۆزلىدىـڭار،  دۇنيانـى 
ئاخىرەتنـى كۆزلىدىـڭار< دېگەن ئايەت 
رەسـۇلۇلاھ  مـەن  قـەدەر،  چۈشـكەنگە 
بىرەربىـر  سـاھابىلىرىدىن  ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ 
دەپ  كۆزلەيـدۇ  دۇنيانـى  كىشـىنى 

يتتىـم«. ىما ر قا
بەرگـەن  يـۈز  ئۇرۇشـىدا  ئۇھـۇد 
)ياكـى  دەۋەتچىلـەر  ۋەقەلىـك  بـۇ 
مۇجاھىـدالر( ئۈچـۈن ناھايىتـى چـوڭ 
تەلىـم- بىـر  چـوڭ  ۋە  ئىبـرەت  بىـر 
تەربىيەكـى، دۇنيانـى ياخشـى كـۆرۈش 
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گاھىـدا ئىمـان ئەھلىنىڭ قەلبلىرىگە 
ئاستا-ئاسـتا سـىڭىپ كىرىپ، ئۇالرغا 
بىلـەن  شـۇنىڭ  قالىـدۇ،  مەخپىـي 
ئىمـان ئەھلـى دۇنيانـى ۋە دۇنيانىـڭ 
ۋە  ئاخىرەتتىـن  ھوزۇر-ھاالۋىتىنـى 
ئېرىشـىش  نېئمىتىگـە  ئاخىرەتنىـڭ 
ئۈسـتۈن  غايە-مەقسـەتلىرىدىن 
ھېلىقـى  خـۇددى  ئاندىـن  بىلىـدۇ، 
ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ  رەسـۇلۇلاھ  ئوقياچىـار 
قىلغانـدەك  ئاسـىيلىق  بۇيرۇقلىرىغـا 
بۇيرۇقلىرىغـا  ئوچـۇق  شـەرىئەتنىڭ 
ئاسـىيلىق قىلىـدۇ. بـۇ ئاسـىيلىقنى 
»نەپسـى-خاھىش«،  ئـۇالر  قىلغانـدا، 
شـۇ  دېگـەن  مۇھەببىتـى«  »دۇنيـا 
بىلـەن  نەرسـە  بىـر  باشـقا  نەرسـىنى 
يەنـى  ئەگىشـىدۇ.  قىلىـپ  تەئۋىيـل 
ئۇالر شـەرىئەتنىڭ ئوچۇق بۇيرۇقلىرىغا 
ئۆزرىگـە  چاغـدا  قىلغـان  ئاسـىيلىق 
يارىمايدىغـان، ھۆججـەت بواللمايدىغان 
تەئۋىيلنـى  بـۇزۇق(  )يەنـى  پاسـىت 
بـۇزۇق  بـۇ  مانـا  قىلىـدۇ.  ھۆججـەت 
تەئۋىيلنـى نەپسـى-خاھىش، ھاۋايى-
توغـرا  مۇھەببىتـى  دۇنيـا  ۋە  ھـەۋەس 
قىلىـپ كۆرسـىتىدۇ، شـۇنىڭ بىلـەن 
مۇخالىپەتچىلىـك  شـەرىئەتكە  ئـۇالر 
قىلىـدۇ ۋە شـەرىئەتنىڭ بۇيرۇقلىـرى 
ئىچىدىكـى مۇھكـەم، ئوچـۇق، ئېنىق 
بۇيرۇقارنى ئۇنتۇيدۇ. مانا مۇشـۇالرنىڭ 
بېرىـدۇ.  يـۈز  مۇئمىندىـن  ھەممىسـى 
مۇئمىـن  ۋاقىتتـا  بـۇ  ھالبۇكـى، 
دۇنياسـىدىكى  ئىچكـى  ئۆزىنىـڭ 
نىيەت-مەقسـەتلەردىن  مەخپىـي 
مەخپىـي  بـۇ  مانـا  قالىـدۇ.  غاپىـل 
ئەۋۋىلـى  نىيەت-مەقسـەتلەرنىڭ 
دۇنيانـى  يەنـى  مۇھەببىتـى،  دۇنيـا 
تەلـەپ- ئىماننىـڭ  ۋە  ئاخىرەتتىـن 
تەقەززالىرىدىـن ئۈسـتۈن بىلىـش. مانا 
مۇجاھىدالردىـن  ياكـى  دەۋەتچـى  بـۇ، 
دائىـم ئۆزلىرىنىـڭ كۆڭلىنىڭ چوڭقۇر 
ۋە  تەتقىـق  ئىنچىكـە  قاتاملىرىـدا 
تەپتىش قىلىپ تەكشـۈرۈپ چىقىشـنى 
قەلبىنىـڭ  مۇھەببىتىنـى  دۇنيـا  ۋە 
يۇلـۇپ  قاتاملىرىدىـن  چوڭقـۇر 
قىلىـدۇ.  تەقـەززا  چىقىرىۋېتىشـنى 
دۇنيـا  ئاندىـن  بولغانـدا،  مۇشـۇنداق 
ئـۇالر بىلـەن شـەرىئەتنىڭ بۇيرۇقلىرى 
بواللمايـدۇ  توسـالغۇ  ئوتتۇرىسـىدا 
بىلـەن  نەپسـى-خاھىش  ئۇالرنـى  ۋە 
تەئۋىيللـەر  يالغـان  بـۇزۇق  ئورالغـان 
ئارقىلىق شەرىئەتكە مۇخالىپەتچىلىك 
قىلىشقا چۈشـۈرەلمەيدۇ ھەمدە ئۇالرنى 
ھوزۇر-ھاالۋىتىگـە  ئۇنىـڭ  ۋە  دۇنيـا 

بۇرىيالمايـدۇ.
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بىرىنچى بۆلەك: مۇرجىئالر كىملەر؟
بولـۇپ،  تۈرلـۈك  ئـۈچ  مۇرجىئـار 
ئىمـان  بولسـا  تۈردىكىلىـرى  بىرىنچـى 
مۇرجىئىلىكنـى  مەسىلىسـىدە 
مەسىلىسـىدە  تەقدىـر  قولايدىغـان، 
قەدەرىيلـەر )»تەقدىـر پۈتۈلگەن ئەمەس، 
ۋە  دەيدىغانـار(  ئەركىنـدۇر«  ئىنسـان 
مۇئتەزىيلـەر )تەقدىـر مەسىلىسـىدە 
ئەركىنچىلەر(نـى قولايدىغانـاردۇر. 
بولسـا  تۈردىكىلىـرى  ئىككىنچـى 
ئەممـا  مۇرجىـئ،  مەسىلىسـىدە  ئىمـان 
تەقدىر مەسىلىسـىدە جەبـەرى )»تەقدىر 
بولغـان  دېگۈچىلـەر(  مەجبۇرىـدۇر« 
جەھمـى مەزھىپىدىكـى )جەھـم ئىبنى 
بولغـان  ئەگەشـكۈچىلىرى  سـەففاننىڭ 
تونـۇش«  قەلبتـە  دېگـەن  »ئىمـان 
ئۈچىنچـى  مۇرجىئـاردۇر.  دەيدىغـان( 
تۈردىكىلىرى بولسا تەقدىر مەسىلىسىدە 
قەدەرىيلىكتىـن  ۋە  جەبەرىيلىكتىـن 
خالىـي بولغـان مۇرجىئـار بولـۇپ، بۇالر 
يەنە نۇرغۇن پىرقىلەرگە بۆلۈنىدۇ. ئۇالر: 
يۇنۇسـىيار، غەسسـانىيار، سەۋبانىيار، 
تومۇنىيـار ۋە مەرىسـىاردىن ئىبـارەت.
دەپ  »مرجـئ«  مۇرجىئارنىـڭ 
ئىمـان  ــــ  سـەۋەب  ئاتىلىشـىدىكى 
ئىماندىـن  ئەمەلنـى  مەسىلىسـىدە 
ئەمەلنـى  )يەنـى  كېچىكتـۈرۈپ 
ئىماندىـن ئايرىـپ( چۈشـەندۈرگەنلىكى 
دېگـەن  »مرجـئ«  چۈنكـى  ئۈچۈنـدۇر. 
دېگـەن سـۆزدىن كېلىـپ  سـۆز »إرجـاء« 
چىققـان بولـۇپ، »إرجاء«نىـڭ مەنىسـى 
»كېچىكتـۈرۈش« دېگـەن بولىـدۇ. يەنى 

ئەمەلنـى ئىماندىـن كېچىكتـۈرۈش ــــ 
مۇرجىئـار  مۇرجىئلىقتـۇر.  بـۇ  مانـا 
ئىمـان مەسىلىسـىدە ئىككى قىسـىمغا 
چېكىدىـن  بىرىنچىسـى،  بۆلۈنىـدۇ: 
ئاشـقان مۇرجىئـار )»>ئىمـان< دېگـەن 
قەلبتـە  ياكـى  تونـۇش  قەلبتـە  ــــ 
ئىقـرار  ئېغىـزدا  دەپ  تەسـتىقاش« 
قىلىـش بىلەن بـەدەن ئەزالىرىدا ئەمەل 
كاالمىزمچـى  قوشـمايدىغان  قىلىشـنى 
مۇرجىئارنـى  جەھمـى  ۋە  مۇرجىئـار 
ئىككىنچىسـى،  كۆرسـىتىدۇ(؛ 
فەقىھلەرنىـڭ مۇرجىئلىرى )»>ئىمان< 
ۋە  تەسـتىقاش  قەلبتـە  ــــ  دېگـەن 
تىلـدا ئىقـرار قىلىـش« دەپ ئەمەلنـى 
بـەزى  مۇرجىئـار(.  قوشـمايدىغان 
قىسـىمنىمۇ  ئۈچىنچـى  يەنـە  ئالىمـار 
قوشـۇپ قويىدۇ. بۇالر بولسـا »>ئىمان< 
سـۆزلەش«  تىلـدا  پەقـەت  ــــ  دېگـەن 
كېيىنكـى  لېكىـن  دەيدىغانـاردۇر، 
يوقـاپ  مۇرجىئـار  خىـل  بـۇ  زامانـدا 

تۈگىگـەن.
كەلسەك،  مۇرجىئارغا  كاالمىزمچى 
ئۇنىڭ  ۋە  سەففان  ئىبنى  جەھم  بۇالر 
ئۇالرنىڭ  بولۇپ.  ئەگەشكۈچىلىرى 
قەلبتە  نۇقۇل  بولسا  ئىمان  قارىشىچە، 
بىلىشتۇر.  قەلبتە  ياكى  تەستىقاش 
ئىماندىن  ئەمەللىرىنى  قەلبنىڭ  ئۇالر 
»ئىنسان  ئۇالر:  ھېسابلىمايدۇ. 
تىلاپ،  رەسۇلىنى  هللانىڭ  ۋە  هللانى 
ۋە  دۈشمەنلىشىپ  دوستلىرىغا  هللانىڭ 
دوستلىشىپ،  دۈشمەنلىرىگە  هللانىڭ 

قۇرئان  قىلىپ،  ۋەيران  مەسجىدلەرنى 
كەرىمنى دەپسەندە قىلىپ، مۇئمىنلەرنى 
كاپىرالرنى  خارالپ،  دەرىجىدە  ئېغىر 
ئىنتايىن يۇقىرى دەرىجىدە ھۆرمەتلەپ 
مۇئمىن  كامىل  بىلەن  قەلبى  تۇرۇپمۇ 
بوالاليدۇ« دەپ گۇمان قىلىشىدۇ. ئۇالر 
گۇناھ-مەئسىيەتلەر  بۇ  »مانا  يەنە: 
قەتئىي  ئىمانغا  قەلبىدىكى  كىشىنىڭ 
كىشى  ئۇ  بەلكى  كەلمەيدۇ،  قارشى 
مۇشۇنداق كۇفرىي گۇناھارنى قىلسىمۇ 
ئۆزىنىڭ قەلبىدىكى ئېتىقادى ئارقىلىق 
بوالاليدۇ«  مۇئمىن  نەزىرىدە  هللانىڭ 
بۇ  دۇنيادا  »بىز  يەنە:  ئۇالر  دېيىشىدۇ. 
بېرىلىدىغان  كاپىرالرغا  پەقەت  كىشىگە 
ھۆكۈملەرنى بېرىمىز )يەنى >كاپىر< دەپ 
گۇناھار  بۇ  چۈنكى  قىلىمىز(،  ھۆكۈم 
ئەمەس،  ئۆزى  كاپىرلىقنىڭ  بولسا 
ئاالمىتىدۇر«  كاپىرلىقنىڭ  بەلكى 
دېيىشىدۇ. ئەگەر ئۇالرغا قۇرئان-ھەدىس 
كەلتۈرۈلۈپ:  دەلىل  ئىجمادىن  ۋە 
تىللىغان...  هللانى  يەنى  »يۇقىرىقى، 
كىشىلەر  قىلغان  ئىشارنى  دېگەندەك 
شۇ قىلغان ئىشىنىڭ ئۆزى سەۋەبلىكا 
كاپىر بولىدۇ ۋە ئاخىرەتتە ئازابلىنىدۇ« 
ئۇ  دېگەن  بۇ  »ياق!  ئۇالر:  دېيىلسە، 
ۋە  تەستىقنىڭ  قەلبىدە  كىشىنىڭ 
دەلىل«  يوقالغانلىقىغا  ئىلىمنىڭ 
»كۇفۇرلۇق«  چۈنكى،  دېيىشىدۇ. 
يالغانغا  قەلبنىڭ  نەزىرىدە  ئۇالرنىڭ 
قەلبنىڭ  بولسا  »ئىمان«  چىقىرىشى؛ 
ئۇالر  تەستىقلىشىدۇر.  ئىسامنى 
ئىلىمدىن  تەستىقى<  »>قەلبنىڭ 
ئىلىمنىڭ  ياكى  نەرسىمۇ  بىر  باشقا 
ئۈستىدە  مەسىلە  دېگەن  شۇمۇ؟«  ئۆزى 
ئىمان  قىلىشىدۇ.  تاالش-تارتىش 
ھەققىدە دېيىلگەن مانا بۇ سۆزنىڭ ئەڭ 
كاالمىزمچى  قارىماي،  بولۇشىغا  بۇزۇق 
مۇرجىئارنىڭ زور كۆپچىلىگى بۇ سۆزنى 
قوللىغان. ۋەكىئ ئىبنى جەرراھ، ئەھمەد 
ئىبنى ھەنبەل، ئەبۇ ئۇبەيد رمحه هللا الر ۋە 
ئۇنىڭدىن باشقا سەلەف ئالىمار بۇنداق 
كاپىرغا  كىشىلەرنى  قىلغان  سۆزنى 
دېيىشكەن:  مۇنداق  ئۇالر  چىقارغان. 
ئوچۇق  كەرىمنىڭ  قۇرئان  »ئىبلىس 
تېكىستى )ھۆججىتى( بىلەن كاپىردۇر. 
تەكەببۇرلۇق  پەقەت  كاپىرلىقى  ئۇنىڭ 
ئەلەيھىسساالمغا  ئادەم  ۋە  قىلغانلىق 
تارتقانلىق  باش  قىلىشتىن  سەجدە 
كەلگەن  ھەرگىزمۇ  سەۋەبتىندۇر، 
چىقارغانلىقتىن  يالغانغا  خەۋەرنى 
ۋە  فىرئەۋن  شۇنىڭدەك،  ئەمەس. 
ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ كاپىرلىقىمۇ كەلگەن 
چىقارغانلىقتىن  يالغانغا  خەۋەرنى 
ئەلەيھىسساالمغا  مۇسا  بەلكى  ئەمەس، 
باش  ئومۇميۈزلۈك  قىلىشتىن  ئىتائەت 

هللا  ھەقتە  بۇ  سەۋەبتىندۇر.  تارتقانلىق 
تعاىل مۇنداق دەيدۇ: >ئۇالر ئۇ ئايەتلەرنى 
ئۇالر  لېكىن  قىلدى،  ئېتىراپ  ئىچىدە 
قىلىش  تەكەببۇرلۇق  ۋە  زۇلۇم  ئۇنى 
)سۈرە  قىلدى<  ئىنكار  يۈزىسىدىن 
مۇسا  قىسمى(.  بىر  ئايەتنىڭ   -14 نەمل 
مۇنداق  فىرئەۋنگە  ئەلەيھىسساالم 
)يەنى  بۇالر  فىرئەۋن!(  >)ئى  دېگەن: 
ئاسمانارنىڭ  پەقەت  مۆجىزە(نى  توققۇز 
)مېنىڭ  پەرۋەردىگارى  زېمىننىڭ  ۋە 
دەلىل  ئىسپاتايدىغان(  راستلىقىمنى 
قىلىپ نازىل قىلغانلىقىنى سەن )گەرچە 
دىلىڭدا  قىلمىساڭمۇ  ئىقرار  تىلىڭدا 
ئەلۋەتتە( ئوبدان بىلىسەن< )سۈرە ئىسرا 
ـــ  بۇ  مانا  بىر قىسمى(.  ئايەتنىڭ   -102
راست سۆزلەيدىغان ۋە راست سۆز نازىل 
ئەلەيھىسساالمنىڭ  مۇسا  بولۇۋاتقان 
سۆز  بۇ  سۆزىدۇر.  قىلغان  فىرئەۋنگە 
شۇنىڭغا دەلىلكى، فىرئەۋن هللا تعاىلنىڭ 
ۋە  مۆجىزىلەرنى  ئايەتلەرنى،  شۇ  ئەنە 
بىلگەن،  چۈشۈرگەنلىكىنى  پاكىتارنى 
قىلغان.  تەكەببۇرلۇق  ھەققە  لېكىن 
هللانىڭ  فىرئەۋن  بىلەن،  شۇنىڭ 
ھاكاۋۇر،  ئەڭ  ئىچىدە  مەخلۇقلىرى 
چۈنكى،  ھېسابانغان.  تاجاۋۇزكار  ئەڭ 
ئۇنىڭ قەلبىنىڭ ئىلىمى بار بولسىمۇ، 
لېكىن ئۇنىڭ نىيىتى، يەنى قەلبىنىڭ 
ئەمىلى بولغان ئۇنىڭ ئىرادىسى بۇزۇق 
ئىدى. بۇ ھەقتە هللا تعاىل مۇنداق دەيدۇ: 
)مىسىر(  فىرئەۋن  >شۈبھىسىزكى، 
ھەددىدىن  )زومىگەرلىكتە(  زېمىنىدا 
بۆلەكلەرگە  ئاھالىسىنى  ئاشتى، 
بۆلۈپ، ئۇالردىن بىر تائىپە )يەنى بەنى 
ئۇالرنىڭ  قىلدى.  بوزەك  ئىسرائىل(نى 
قىزلىرىنى  ئۆلتۈرۈپ،  ئوغۇللىرىنى 
تىرىك  ئۈچۈن(  سېلىش  )خىزمەتكە 
ھەقىقەتەن  فىرئەۋن  قالدۇردى، 
قەسەس  )سۈرە  ئىدى<  بۇزغۇنچىاردىن 
هللا  شۇنىڭدەك،  ئەنە  ئايەت(.   -4
دەل  يەھۇدىيارمۇ  سۈپەتلىگەن  تعاىل 
سۈرە  تعاىل  هللا  ئوخشايدۇ.  مۇشۇنىڭغا 
دەيدۇ:  مۇنداق  ئايەتتە   -146 بەقەرە 
>بىز كىتاب بەرگەنلەر )يەنى يەھۇدىيار 
بىلەن ناساراالر( ئۇنى )يەنى پەيغەمبەرنى( 
تونۇيدۇ<.  تونۇغاندەك  ئوغۇللىرىنى  ئۆز 
مۇشرىكارمۇ  سۈپەتلىگەن  تعاىل  هللا  يەنە 
مۇشۇنىڭغا ئوخشايدۇ. هللا تعاىل سۈرە ئەنئام 
دەيدۇ: >ئۇالرنىڭ  مۇنداق  ئايەتتە   -33
سالىدىغانلىقىنى  قايغۇغا  سۆزى سېنى 
سېنى  ئۇالر  بىلىمىز،  ئوبدان  بىز 
)ئىچىدە( ئىنكار قىلمايدۇ )لېكىن ئۇالر 

تەرسالىقتىن ئىنكار قىلىدۇ(<«.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

مىسىردا يۈز بەرگەن ئىشالر ھەققىدە قىسقىچە توختىلىش
بىرىنچى، 2011- يىلى يانۋاردىكى 
تەرەپتىـن  خەلقـى  مىسـىر  ئىنقىـاب 
بىـر  بېرىلگـەن  ھۆكۈمىتىگـە  مىسـىر 
سـوۋغا بولـدى. بـۇ سـوۋغىنى مىسـىر 
ئارمىيىسـى قوللىـدى، قوينىغا ئالدى 
ۋە ئۇنـى قـورال قىلىـپ ئىشـلەتتى. 
ئارمىيىسـى  مىسـىر  چۈنكـى، 
مۇبارەكنىـڭ   ھۆسـنى  ھاكىمىيەتنـى 
ئەزامـۇ  قاتامغـا  ئاساسـىي  ھەربىـي 
جامالغـا  ئوغلـى  باقمىغـان  بولـۇپ 
ئەمـەس  رازى  قالدۇرۇشـىغا  مىـراس 
بولۇپمـۇ  ئورگىنـى،  سـاقچى  ئىـدى. 
ئورگىنىنىـڭ  خەۋپسـىزلىك  مىسـىر 
ھاكىمىيەتكە قول تىقىشـى ۋە بەزىبىر 
كونا قىسـاس ئېلىشـار بىلەن مىسـىر 
خەۋپسـىزلىك ئورگىنىنىـڭ نوپۇزىنىڭ 
زىيـادە ئېشـىپ كېتىشـى سـەۋەبلىك 
سـاقچىاردىن  ئارمىيىسـى  مىسـىر 
ئىنتىقام ئېلىپ، خەلقنىڭ سـاقچىار 
قانـدۇرۇش  غەزىپىنـى  ھەققىدىكـى 

ئىشىدا خەلققە ياردەملەشتى.
مۇبـارەك  ھۆسـنى  ئىككىنچـى، 
مەنسـەپتىن قالدۇرۇلغاندىـن كېيىـن، 
باسـقۇچتىكى  ھەربىـر  ئارمىيـە 
ئارقىسـىدا  پـەردە  دۆلىتىنـى  مىسـىر 
ھەتتاكـى  كەلـدى،  باشـقۇرۇپ  تـۇرۇپ 
باشـلىق سـاياش سـاياملىرىدا ھـەم 
ھېسـابلىنىدىغان  خەتـەر  ئارمىيىگـە 
ھـەر بىـر كىشـىنى چەتتـە قالـدۇردى. 
قېرىنداشـار  مۇسـۇلمان  مەسـىلەن، 

تەشـكىاتىنىڭ ئەزاسـى بولغان شـەيخ 
ئەبـۇ ئىسـمايىل ۋە ئېنژىنىـر  ھازىـم 
نوپۇزلـۇق  شـاتېردەك  خەيـرەت 
قالـدۇردى.  چەتتـە  شەخسـلەرنى 
»مۇھەممـەد  ئارمىيىدىكىلـەر: 
ئاجىـز،  شەخسـىيىتى  مۇرسـىنىڭ 
ئۇنـى كېيىن چوقـۇم يىقىتىۋالىمىز« 
مۇرسـىنىڭ  مۇھەممـەد  ئويـاپ  دەپ 
قىلغـان،  قوبـۇل  بولۇشـىنى  رەئىـس 
ئەمما: »شـەيخ ھازىم ئەبۇ ئىسـمايىل، 

دېگـەن  شـاتېر  خەيـرەت  ئېنژىنىـر 
ئادەملەرنىـڭ شەخسـىيىتى كۈچلـۈك، 
چاتـاق  قويسـاق  سـاياپ  بۇالرنـى 
چىقىـدۇ« دەپ ئويـاپ بۇالرنـى قوبـۇل 

. ن قىلمىغـا
مۇرسـىي  دوكتـۇر  ئۈچىنچـى، 
ھەقىقىـي  ئولتۇرغانـدا  رەئىسـلىككە 
مىسـىرنىڭ  ئىـدى.  ئەمـەس  رەئىـس 
چۈشـىنىدىغان  رېئاللىقىنـى 
ياخشـى  شـۇنى  كىشـى  ھەرقانـداق 
بىلىدۇكـى، مۇرسـى پەقـەت قونچـاق، 
ئـۇ  ئەمەلىيەتتـە  ئىـدى.  ھەيكـەل 
ھاكىـم بواللمىغـان ئىـدى. )شـۇنىڭ 
شـۇ  ئۇنـى  ۋاقىتتـا  مۇشـۇ  ئۈچـۈن، 
يۇرتنىـڭ ھاكىمى دەپ تۇرۇپ ھېسـاب 
ئېلىـش زۇلـۇم ھېسابانسـا كېـرەك.( 
مىسـىردىكى  مۇرسـىي  دوكتـۇر 
تەڭپۇڭلۇقنى ئۆزگەرتىش ئۇرۇنۇشـىنى 
قارشـى  ئۆزىگـە  ئارمىيـە  باشـلىدى. 
كېلىـپ  خەتەرلەرنىـڭ  بـەزى 
پەقـەت  قىلىـپ،  ھېـس  چىقىشـىنى 
ھەرىكـەت  تۇرۇپـا  ئارقىسـىدا  پـەردە 
قىلىشـتىن سـەھنىنىڭ ئوتتۇرىسـىدا 
ئاساسـىي ھەرىكـەت قىلىشـقا ئۆتتـى. 
تۈركـۈم  بىـر  مۇرسـىيغا  )دوكتـۇر 
ئىشـار ھەققىـدە ئەپـۇ قىلىنمايدىغان 
بولـۇپ،  يۈكلەنگـەن  مەسـئۇلىيەت 
دوكتۇر مۇرسـىي ئەسلى شـۇ ۋەزىيەتنى 
شـۇڭا  ئىـدى.  قادىـر  ئۆزگەرتىشـكە 
ئىشـار  مۇشـۇ  مۇرسـىي  دوكتـۇر 
ھەققىدە سوئال-سـوراققا تارتىلىشـى، 

كېـرەك.  قىلىنماسـلىقى  ئەپـۇ 
ئـۇزۇن،  لېكىـن مۇرسـىي مۇساپىسـى 
نەتىجىسـى نامەلـۇم بولغـان ھەقىقىي 
يەنـى  تونىلىغـا،  ئـۇرۇش  ئىچكـى 
قاراڭغـۇ ئۆڭكۈرگە كىرىپ قېلىشـتىن 
ئىككىلىنىـپ  ئەنسـىرىگەنلىكتىن 
تـۇرۇپ قالـدى. بـۇ ئـۇرۇش ئەسـلىدە، 
ھاكىمىيىتـى  سىسـىنىڭ  ئەلۋەتتـە، 
نەچچـە  ۋەزىيەتتىـن  ئاسـتىدىكى 

ئىـدى(. ئـەۋزەل  ھەسسـە 
مىسـىر  سىسـى  تۆتىنچـى، 
بىـر  قەبىـھ  ئىنتايىـن  ئارمىيىسـىنىڭ 
يـۈزى ئىدى. ئۇ نۇرغۇن ھاماقەتلىكلەرنى 
ھاماقەتلىكلـەر  بـۇ  بولـۇپ،  قىلغـان 
ئىلگىرىكـى  ئۇنىـڭ  بىلـەن  ئۇنىـڭ 
ئەجـداد بوۋىسـى بولغان ھۆسـنى مۇبارەك 
باشـقۇرۇش  ۋە  ئەقلىـي  ئوتتۇرىسـىدىكى 
ئاالھىـدە  ئىقتىـدارالردا  جەھەتتىكـى 
ئۇنىـڭ  قىلـدى.  ئاشـكارا  پەرقىنـى 
ھاماقەتلىكىنـى تەكشـۈرگەن ھەرقانداق 
بىر كىشـى شـۇنى ياخشـى بىلەلەيدۇكى، 
سـۈپىتى  بولـۇش  ۋاسـىتە  بىـر  ئارمىيـە 
بىلەن ئىسـامىزمچىارنىڭ شەۋكىتىنى 
كـۈچ  زورلـۇق  مىسـىردا  ۋە  سـۇندۇرۇش 
بىلـەن ئىلمانىزمنـى تارقىتىـش ئۈچـۈن 
مەخسـۇس سسـىغا بىر مەزگىـل خىزمەت 
ئارمىيـە  كېيىـن  ئاندىـن  قىلـدى. 
ئېنىـق ۋە كەسـكىن ھالـدا سىسـىدىن 
چۈنكـى  قوتۇلماقچـى،  تەلتۆكـۈس 
سىسـى ھاكىمىيىتىنىڭ داۋاملىشىشـى 
 )ئاخىرى 4- بەتتە(

)بېشى 2- بەتتە(

ھازىرقى زامان مۇرجىئلىرى
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گېزىـت،  قېرىنداشـلىرىمىزنىڭ 
ماقالـە،  ژۇرناللىرىمىزنـى  ۋە  رادىئـو 
شـېئىر، سەرگۈزەشـتە، تارىخ، ئەسكىرىي 
تەلىم، جـەڭ مەيدانىدىكى ئاجايىباتار، 
تېببىي مەلۇماتار... قاتارلىق ھەرخىل 
ژانىردىكى ئەسەرلەر بىلەن تەمىنلىشىنى 

سـەمىمىي ئىلتىمـاس قىلىمىز. 
تارقىتىشـقا  گېزىتنـى  بـۇ 
چىقارغـان  كـۈچ  ياردەملەشـكەن، 
بارلىـق  قولاپ-قۇۋۋەتلىگـەن  ۋە 
تعاىلنىـڭ  هللا  قېرىنداشـلىرىمىزغا 
مەغپىرىتـى، رەھمىتـى ۋە بەرىكىتـى 
بولسۇن! سالىھ دۇئالىرىڭاردا مۇجاھىد 
قېرىنداشلىرىڭارنى ئۇنۇتمىغايسىلەر! 

والسام عليكم ورمحة هللا وبركاته

ئەسكەرتىش

كۈنـى   -28 ئاينىـڭ   -3  ■
ئىمارىتـى  ئىسـام  ئافغانىسـتان 
مۇجاھىدلىرى بەدەخشان ۋىايىتىنىڭ 
مۇكەممـەل  رايونىنـى  جـوۋا  ئارغىنـج 
فەتىـھ قىلغـان بولـۇپ، ئىسـتىخبارات 
تەكشـۈرۈش  دانـە  ئالتـە  ۋە  مەركىـزى 
پونكىتىنـى ئۆز كونتروللۇقىغا ئالغان. 
ئـۇالر بـۇ جەڭـدە بـەش نەپـەر سـاتقىن 
ئارمىيـە ئەسـكىرىنى ئۆلتـۈرۈپ، تـۆت 
نەپىرىنـى يارىاندۇرغـان ۋە بىـر نەپـەر 

ئالغـان.  ئەسـىر  ئەسـكەرنى 
كۈنـى   -28 ئاينىـڭ   -3  ■
ئەششـاباب تەشـكىاتى مۇجاھىدلىـرى 
مۇقدىشـۇنىڭ  پايتەختـى  سـومالىنىڭ 
دابـكا رايونىـدا سـومالى ئىسـتىخبارات 
ئورۇنغـا  توپاشـقان  ئەمەلدارلىـرى 
ماشـىنا بومبا ھۇجۇمى ئېلىپ بېرىپ، 
ئىسـتىخبارات مەسـئۇلىنى ئۆز ئىچىگە 
ئالغـان 10 نەپەر ئەسـكەرنى ئۆلتۈرگەن.
كۈنـى   -30 ئاينىـڭ   -3  ■
لياڭشـەن  ئۆلكىسـىنىڭ  سـىچۇن 
يىـزۇ ئاپتونـوم ئوباسـتىدىكى دېڭىـز 
يۈزىدىـن 4000 مېتىـر ئېگىـز بولغان 
كۆلەملىـك  كـەڭ  رايونـدا  چـەت  بىـر 
نەپـەر   30 بېرىـپ،  يـۈز  ئاپىتـى  ئـوت 
 27 ئۆلگەنلەرنىـڭ  ئۆلگـەن.  كىشـى 
نەپىـرى ئۆت ئۆچـۈرۈش خادىمـى، تۆت 
نەپىـرى يەرلىـك ئەمەلـدارالر ئىكـەن.
2015- يىلـى تىيەنجىن خىمىيە 
بەرگـەن  يـۈز  زاۋۇتىـدا  سـانائىتى 
ئۆچـۈرۈش  ئـوت  ۋەقەسـىدە  پارتـاش 
ئالغـان  ئىچىگـە  ئـۆز  خادىملىرىنـى 
ئۆلگـەن  كىشـى  ئارتـۇق  دىـن   100
ئىـدى. بـۇ قېتىملىـق ئـوت ئاپىتـى 
2015- يىلدىكـى پارتـاش ۋەقەسـىدە 
ئۆلگـەن ئوت ئۆچـۈرۈش خادىملىرىدىن  
ئۆچـۈرۈش  ئـوت  كېيىنكـى 
خادىملىـرى ئـەڭ كـۆپ ئۆلگـەن ۋەقـە 
ھېسـابلىنىدىكەن. ئۇلـۇغ رەببىمىـز 
ھاالكىتىنـى  خىتايارنىـڭ  زالىـم  هللا 

)ئامىـن( بەرسـۇن!  تېزلەشـتۈرۈپ 
رىـم  كۈنـى   -30 ئاينىـڭ   -3  ■
پاپاسـى فرانسـىس ئاتالمىـش »دىنـار 
بىرلەشمىسـى«نى ئەمەلگـە ئاشـۇرۇش 
بېرىـپ،  يېتىـپ  ماراكەشـكە  ئۈچـۈن 
ئىككـى كۈنلـۈك زىيارەتتـە بولغـان.

بۇندىـن ئىلگىـرى 2- ئايـدا پـوپ 
فرانسـىس رەسۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص مۇشرىكارنى 
ئـەرەب  بۇيرۇغـان  چىقىرىۋېتىشـكەن 
يېرىـم ئارىلـى )يەنـى ئەرەب بىرلەشـمە 
خەلىپىلىكى(دا مۇشـۇنىڭغا ئوخشـاش 
بولغـان  زىيارەتتـە  بىلـەن  داۋا 
ئىـدى. ئۇلـۇغ رەببىمىـز هللا بـۇ دىـن 
دۈشـمەنلىرىنىڭ مىكىرلىرىنى بەربات 

)ئامىـن( قىلسـۇن! 
كۈنـى   -31 ئاينىـڭ   -3  ■
بېتـى  تـور  خـەۋەر  »شـاھادەت« 
دېيىلىشـىچە،  خـەۋەردە  تارقاتقـان 
ئەششـاباب تەشـكىاتى مۇجاھىدلىرى 
ئىسـامىي  بىـر  ۋىايىتىدىكـى  جـۇدا 
مەھكىمىـدە تـۆت نەپـەر سـومالىلىق 
ئىجـرا  جازاسـى  ئۆلـۈم  جاسۇسـقا 
بـۇ  بولۇشـىچە،  مەلـۇم  قىلغـان. 
كامسـۇما  سـومالىنىڭ  جاسۇسـار 
شـەھىرىدىكى ئەنگلىيـە، جىبۇتـى ۋە 
ئورگانلىرىغـا  ئىسـتىخبارات  سـومالى 
جاسۇسـلۇق خىزمىتـى قىلىدىكـەن.
■ 3- ئاينىڭ 31- كۈنى نۇسـرەتۇل 
جامائىتـى  ۋەلمۇسـلىمىين  ئىسـام 
چېگرىسـىغا  مالىنىـڭ  مۇجاھىدلىـرى 
جاياشقان بۇركېنافاسو ئەسكەرلىرىنىڭ 
نۇقتىسـىغا قارىتـا ھۇجـۇم ئەمەلىيىتى 
تـۆت  نەتىجىـدە  بارغـان،  ئېلىـپ 
قـورال- ئۆلتـۈرۈپ،  ئەسـكەرنى  نەپـەر 
ئـۇ  ئېلىـپ،  غەنىيمـەت  ياراغلىرىنـى 
چېكىنگـەن. ساق-سـاالمەت  جايدىـن 
■ 4- ئاينىڭ 1- كۈنى تاجاۋۇزچى 
ئامېرىكا ئارمىيىسـى ئافغانىستاننىڭ 
پاكتىـكا، غەزنـى، پاكتىيـا، ھېلمانـد 
مۇسـۇلمان  ۋىايەتلىرىـدە  فەريـاب  ۋە 

خەلقلەرگە قارىتـا ھۇجۇم ئەمەلىيىتى 
ئېلىـپ بارغـان بولۇپ، بـۇ ھۇجۇماردا 
ئايـال ۋە بالىارنـى ئـۆ ئىچىگە ئالغان 
ھاياتىدىـن  مۇسـۇلمان  نەپـەر   26

ئايرىلغان.
■ 4- ئاينىڭ 2- كۈنى ئافغانىستان 
مۇجاھىدلىـرى  ئىمارىتـى  ئىسـام 
بەلىـخ ۋىايىتىنىـڭ شـولگېرا رايونىدا 
سـاتقىن ئافغـان ئارمىيىسـىنىڭ بىـر 
نۇقتىسـىغا قارىتا ھۇجـۇم ئەمەلىيىتى 
نۇقتىنىـڭ  شـۇ  بېرىـپ،  ئېلىـپ 
ئالغـان  ئىچىگـە  ئـۆز  مەسـئۇلىنى 
سـەككىز نەپەر ئەسـكەرنى ئۆلتۈرگەن ۋە 

يارىاندۇرغـان. نەپىرىنـى  ئالتـە 
مالـى  كۈنـى   -2 ئاينىـڭ   -4  ■
مۇجاھىدلىـرى بۇركېنافاسـوغا يېقىن 
تاجاۋۇزچـى  رايونىـدا  گۇمـا  بولغـان 
دانـە  بىـر  ئارمىيىسـىنىڭ  فرانسـىيە 
قارىتـا  ماشىنىسـىغا  ئۆتمـەس  ئـوق 
مىنـا ئەمەلىيىتى ئېلىـپ بارغان، 
اليكـۇراس  بېرمـارك  نەتىجىـدە 
ئىسـىملىك بىر نەپـەر ھەربىي دوختۇر 
ئۆلـۈپ، بىر نەپـەر ئەسـكەر يارىانغان.
ئـەرەب  كۈنـى   -2 ئاينىـڭ   -4  ■
دۇبـەي  خەلىپىلىكىنىـڭ  بىرلەشـمە 
تېـز  دۇبەي-ئەبۇزەبـى  شـەھىرىدىكى 
مۇرتـەد  يولىغـا  تـاش  سـۈرئەتلىك 
چـوڭ  تەرىپىدىـن  ھاكىمىيـەت 
بۇتنىـڭ  دانـە  بىـر  ھەجىمدىكـى 

ئورنىتىلغـان.  ھەيكىلـى 
رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ: »مۇشرىكارنى 
ئارىلىدىـن  يېرىـم  ئـەرەب 
بۇيرۇقىنـى  دېگـەن  چىقىرىۋېتىـڭار!« 
كۆزگـە ئىلمىغان بۇ مۇرتەد ھاكىمىيەت 
بۇندىن ئىلگىرى 2- ئايدا رىم پاپىسـى 
پوپ فرانسىسـنى ئـەرەب يېرىم ئارىلىغا 
ئىـدى. زىيـارەت قىلىشـقا چاقىرغـان 

ئۇنىڭدىن سـىرت، ئەرەب بىرلەشمە 
خەلىپىلىكىدە بۇددىستارنىڭ بىر دانە 
بۇتخانىسـى بىلـەن خرىسـتىئانارنىڭ 
ئىكـەن.  بـار  چېـركاۋى  دانـە  توققـۇز 
ئـۆزى  زالىمارغـا  هللا  رەببىمىـز  ئۇلـۇغ 

كۇپايـە قىلسـۇن! )ئامىـن(
تاجاۋۇزچىلىـرى  خىتـاي   ■
تۈركىسـتاندا  شـەرقىي  ۋەتىنىمىـز 
ئاسسىمىلياتسـىيە  ۋە  باسـتۇرۇش 
بارغـان  ئېلىـپ  ھەرىكىتـى  قىلىـش 
22 يىـل مابەينىـدە ئـۇزۇن يىللىـق 
تارىخقـا ئىگە مەسـجىدتىن تەخمىنەن 

چېقىۋەتكـەن. يۈرۈشـنى   1200
ئـۇزۇن  تارىخـى  چېقىۋېتىلگـەن 
خوتـەن  قاتارىدىـن  مەسـجىدلەرنىڭ 
يـۈز  ۋە  مەسـجىد  بىـر  ۋىايىتىدىكـى 
يىلدىـن ئارتـۇق تارىخقا ئىگـە كېرىيە 
بـار  قاتارلىقارمـۇ  مەسـجىدى  بايـرام 

ئىكـەن.
■ 4- ئاينىـڭ 4- كۈنـى بەششـار 
سـۈرىيىنىڭ  ئەسـكەرلىرى  ئەسـەد 
كەفەرامبېـل  ۋىايىتـى  ئىدلىـب 
بازارغـا  مەشـھۇر  بىـر  يېزىسـىدىكى 
قارىتـا ھـاۋا ھۇجۇمى ئېلىـپ بارغان، 
نەتىجىـدە بـەش نەپـەر كىچىـك باال ۋە 
ئايالارنـى ئۆز ئىچىگە ئالغان 14 نەپەر 

ئايرىلغـان. ھاياتىدىـن  مۇسـۇلمان 
كۈنـى   -4 ئاينىـڭ   -4  ■
ئەششـاباب تەشـكىاتى مۇجاھىدلىرى 
موقدىشـۇدا  پايتەختـى  سـومالىنىڭ 
ئىسـتىخبارات  سـومالى  سـاتقىن 
ئورۇنغـا  توپاشـقان  ئەمەلدارلىـرى 
قارىتا ماشـىنا بومبـا ھۇجۇمى ئېلىپ 
بارغـان، نەتىجىـدە بىـر نەپـەر سـاقچى 
ئالغـان  ئىچىگـە  ئـۆز  باشـلىقىنى 
ئىسـتىخبارات  ۋە  سـاقچى  نەپـەر   16

ئۆلگـەن. ئەمەلـدارى 
■ 4- ئاينىڭ 5- كۈنى ئافغانىستان 
مۇجاھىدلىـرى  ئىمارىتـى  ئىسـام 
بادغىـس ۋىايىتىنىـڭ مۇرغاب رايونىدا 
سـاتقىن ئارمىيىنىـڭ بىـر نۇقتىسـىغا 
ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى  ھۇجـۇم  قارىتـا 
بارغـان، نەتىجىدە توققۇز نەپەر سـاتقىن 

ئارمىيـە ئەسـكىرى ئۆلگـەن ۋە 24 نەپەر 
ۋە سـاقچى قورال-ياراغلىـرى  ئەسـكەر 
بىلـەن مۇجاھىدالرغا تەسـلىم بولغان. 
كۈنـى   -7 ئاينىـڭ   -4  ■
ئەسـكەرلىرى  ئامېرىـكا  تاجاۋۇزچـى 
بىلـەن سـاتقىن ئافغـان ئەسـكەرلىرى 
باباجـى  ۋىايىتىنىـڭ  ھېلمانـد 
ئۆيىگـە  دوختۇرنىـڭ  بىـر  رايونىـدا 
بىلـەن  دوختـۇر  كىرىـپ،  باسـتۇرۇپ 
بىر كىشـىنى شـەھىد قىلىۋەتكەن ۋە 
ئـۈچ نەپـەر ئايالنـى تۇتـۇپ كەتكـەن.
كۈنـى   -8 ئاينىـڭ   -4  ■
ئىمارىتىنىـڭ  ئىسـام  ئافغانىسـتان 
قانىلىدا بىلدۈرۈلۈشـىچە، نەسىبۇلاھ 
ئىلياس ئىسىملىك بىر نەپەر پىدائىي 
قېرىندىشـىمىز پـەرۋان ۋىايىتىنىـڭ 
قاراشـلىق  ناھىيىسـىگە  باگـرام 
بازىسـىنىڭ  ئارمىيـە  ھـاۋا  باگـرام 
ئامېرىـكا  دەرۋازىسـىدا  ئۈچىنچـى 
ئەترىتىگـە  ماشـىنا  ئارمىيىسـىنىڭ 
ئەمەلىيىتـى  پىدائىيلىـق  قارىتـا 
ئېلىـپ بارغـان، نەتىجىـدە ئالتە نەپەر 
ۋە  ئۆلتۈرۈلگـەن  ئەسـكىرى  ئامېرىـكا 
پاچاقـاپ  پۈتۈنلـەي  تانـكا  دانـە  بىـر 

تاشـانغان. 
كۈنـى   -9 ئاينىـڭ   -4  ■
ھەيئەتـۇ تەھرىر شـام مۇجاھىدلىرى 
ۋىايىتىنىـڭ  ھەلـەب  سـۈرىيىنىڭ 
خانتۇمـان  جاياشـقان  جەنۇبىغـا 
ئـۈچ  نۇقتىسـىدا  سـەپ  ئالدىنقـى 
مەرگـەن  ئەسـكىرىنى  ئەسـەد  نەپـەر 
قورالـى بىلـەن ئېتىـپ ئۆلتۈرگـەن.
■ 4- ئاينىـڭ 9- كۈنـى ئەنسـار 
نەپـەر  ئـۈچ  كەتىبىسـىدىن  تەۋھىـد 
پىدائىـي قېرىندىشـىمىز سـۈرىيىنىڭ 
ئىمـام  تاييىبەتـۇل  ۋىايىتـى  ھامـا 
يېزىسـىدىكى ئەسـەد ئەسـكەرلىرىنىڭ 
نۇقتىسـىغا  تەكشـۈرۈش  »ماداجېـن« 
ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى  قارىتـا ھۇجـۇم 
 30 دېگەنـدە  ئـاز  نەتىجىـدە  بارغـان، 
نەپـەر ئەسـەد ئەسـكىرى ئۆلگـەن. بـۇ 
تارقىتىلغـان  توغرىسـىدا  ئەمەلىيـەت 
ئەمەلىيەتنىـڭ  بـۇ  باياناتتـا، 
مۇجاھىـدالر  كۈچلرىنىـڭ  ئەسـەد 
قارىتـا  رايونارغـا  كونتروللۇقىدىكـى 
ئېلىـپ بېرىۋاتقان ھـاۋا ھۇجۇملىرىغا 
قايتۇرۇلغـان جـاۋاب ئىكەنلىكى بايان 

ن. قىلىنغـا
كۈنـى   -9 ئاينىـڭ   -4  ■
ئىمارىتىنىـڭ  ئىسـام  ئافغانىسـتان 
بادغىـس  بىلدۈرۈلۈشـىچە،  قانىلىـدا 
ئاتـەش  سـىڭ  ۋىايىتىنىـڭ 
ناھىيىسىدىكى ھۇجۇم ئەمەلىيىتىدە 
16 نەپـەر سـاتقىن ئارمىيـە ئەسـكىرى 
ئۆلـۈپ، 12 نەپەر ئەسـكەر يارىانغان ۋە 
13 نەپەر ئەسـكەر ئەسـىرگە چۈشـكەن. 
ئۇندىـن باشـقا ئۈچ دانە ئـوق ئۆتمەس 
ماشـىنا ۋە قورال-ياراقـار غەنىيمـەت 

ئېلىنغـان.
كۈنـى   -10 ئاينىـڭ   -4  ■
ئىمارىتـى  ئىسـام  ئافغانىسـتان 
مۇجاھىدلىـرى ھېلمانـد ۋىايىتىنىڭ 
ۋاشىر رايونىدا ئامېرىكا ئارمىيىسىنىڭ 
يـۈك  دانـە  بىـر  تىپلىـق   »B-52«
ئېتىـپ  ئايروپىانىنـى  توشـۇغۇچى 
چۈشـۈرۈۋەتكەن، نەتىجىـدە ئايروپىـان 
ئىچىدىكـى ئەسـكەرلەرنىڭ ھەممىسـى 

ئۆلگـەن.

يەنـە  ئىنقىابنىـڭ  ھەقىقىـي  مىسـىردا 
بولۇپمـۇ  ئۇقتۇرىـدۇ.  بېرىشـىنى  يـۈز 
ۋە  ھاماقەتلىكـى  ئۆزىنىـڭ  سىسـى 
دۆتلۈكىدىـن %60 تىـن كۆپرەك خەلقنى 
بـۇ  ھالبۇكـى،  بولغـان.  ئەزمەكچـى 
ئاساسـىي  ئىسـامىزمچىارنىڭ  خەلـق 
خەلقـى  ئـەرەب  پۈتـۈن  ۋە  كۆپچىلىكـى 
ئارىسىدا ئەڭ زور نىسبەتنى ئىگىلەيدىغان 
كىشـىلەر ئىـدى. )مانـا بـۇ خەلقئارالىـق 
ھۆججەتلەشـتۈرۈلگەن  ئىشـەنچلىك 
ئىلمىـي تەتقىقاتاردىن ئېلىنغان سـۆز.(
ئارمىيـە  مىسـىردىكى  بەشـىنچى، 
ئارمىيىگـە  يۇرتتىكـى  ھەرقانـداق 
ئارمىيـە  يۇرتـاردا  باشـقا  ئوخشـىمايدۇ. 
»ئارمىيـە«  نەزىرىـدە  دۆلەتلەرنىـڭ 
ھېسـابلىنىدۇ، ئەمما مىسىر ئارمىيىسى 
قارىغانـدا  جەھەتتىـن  ھـەر  بولسـا، 
ئارمىيـە  بـۇ  ھېسـابلىنىدۇ.  »دۆلـەت« 
ھەرقانـداق  جەمئىيىتىنىـڭ  مىسـىر 
ئارىلىشـااليدۇ  بىۋاسـىتە  ئىشـلىرىغا 
شـۇنىڭدەك  قىااليـدۇ،  كونتـرول  ۋە 
ئارمىيىنـى ئىلمانىزماشـتۇرۇش جامـال 
ئابدۇناسـىر دەۋرىدىن تارتىـپ قوللىنىپ 
ــــ  مەقسـەت  بۇنىڭدىـن  كېلىنگـەن. 
ئىدىيـە  ئىسـامىي  بىـر  ھېچقانـداق 
تەرەققىـي  پىكىرنىـڭ  ئىسـامىي  ۋە 
مىسـىر  قويماسـلىق.  يـول  قىلىشـىغا 
ئىسـامىي  مەخسـۇس  ئارمىيىسـى 
ئىدىيىگـە ئۆزگەرمەس شـەكىلدە ئىزچىل 
دۈشمەنلىشـىش  ۋە  ئاداۋەتلىشـىش 
ئارمىيىـدۇر.  تەربىيىلەنگـەن  ئۈچـۈن 
كۇپايىكـى،  بىلىشـىڭ  شـۇنى  سـېنىڭ 
ئارمىيىنىـڭ بىرىنچـى ياكـى ئىككىنچى 
ۋە ياكـى ئۈچىنچـى دەرىجىلىـك ئورنىـدا 
ئىدىيىنـى  ئىسـامىي  شەخسـنىڭ  بىـر 
قولايدىغـان يېقىـن تۇغقىنى بولسـا، بۇ 
كىشىنى ئەسكەرلىكتىن يىراقاشتۇرۇش 
تەكراراليمەنكـى،  )مـەن  بولىـدۇ  ئاسـان 
قىلىشـتا  قوبـۇل  ئەسـكەرلىككە 
ئەسـكەرلەر ئارمىيىنىڭ ئوفىتسېرلىقىغا 
ئۆستۈرۈلمەسـلىك شـەرتى بىلـەن قوبـۇل 
قىلىنىـدۇ(، شـۇنداقا ئارمىيىـدە ئالىـي 
مەرتىۋىلەرگـە ئۆرلەشـنىڭ شـەرتلىرىدىن 
كىرگـەن  ئەسـكەرلىككە  شـۇكى،  بىـرى 
قوماندانىغـا  قوشـۇننىڭ  شـۇ  كىشـى 
مۇتلـەق ئىتائـەت قىلىشـى ۋە سـاداقەت 
دىندارلىـق  بىرگـە  بىلـەن  بىلـدۈرۈش 

كېـرەك. بولۇشـى  ئاجىـز  تەرىپـى 
ئارمىيىسـى  مىسـىر  ئالتىنچـى، 
تەشـكىاتىنىڭ  دۆلەتلـەر  بىرلەشـكەن 
دۆلىتىدىـن  قىساسـچىلىرى  يەھۇدىـي 
بىۋاسـىتە  رايوندىكـى  شـۇ  كېيىنكـى 
ۋەكىلـى  نومۇرلـۇق  ئىككىنچـى 
ھەممەيلەنگـە  بـۇ  مانـا  ھېسـابلىنىدۇ. 
ھۆججـەت  ئاالھىـدە  بولغـان  تونۇشـلۇق 
سىياسـىي  ئىسـپاتانغان  بىلـەن 
ھەقىقەت. شۇنى بىلىشىڭ يېتەرلىككى، 
ئىسـرائىلىيە  ئارمىيىسـى  مىسـىر 
ئامېرىكىنىـڭ  قالسـىا  ئارمىيىسـىدىن 
ئـەڭ  ئېرىشـكەن  قوللىشـىغا  بىۋاسـىتە 

ئارمىيىـدۇر. ئىككىنچـى  چـوڭ 
يەتتىنچـى، مىسـىر ئارمىيىسـىنىڭ 
يۇقىرىـدا تىلغـا ئېلىنغـان ۋەزىيىتىنـى 
ئۆزگەرتىـش ئۈچـۈن ئومۇمىـي مەنىدىكـى 
كـەڭ كۆلەملىـك بىـر ئـۇرۇش قوزغـاش 
زۆرۈر، شـۇڭا بـۇ ئارمىيـە بـۇ ۋەزىيەتنـى 
ھەرگىـز قويـۇپ بەرمەيـدۇ. ئامېرىكىمـۇ 
يـول  ھېچقاچـان  بېرىشـكە  قويـۇپ 
قويمايـدۇ، لېكىـن يـول قويۇشـقا توغـرا 
كەلگەنـدە ئىنتايىـن زور دەرىجىـدە قـان 
تۆلىگـەن  بېجى(نـى  )قـان  پاتۇراسـى 
ۋاقىتتـا، يەنـى ئىنتايىـن زور دەرىجىـدە 
قـان تۆككـەن ۋاقىتتـا، ئاندىـن ئامېرىكا 
بـۇ ئارمىيىنى ئـۆز ھالىغا قويۇپ بېرىدۇ.
سـەككىزىنچى، قۇرۇلۇش ھۆددىگىرى 
قويغـان  ئوتتۇرىغـا  ئەلـى  مۇھەممـەد 
سىسىنىڭ رەسۋالىقى ۋە سىسىغا بولغان 
كۈچلـۈك  ئـەڭ  توغرىسـىدىكى  غـەزەپ 
ئەلىنىـڭ  مۇھەممـەد  مۇالھىـزە شـۇكى، 
تەشكىلسـىز،  دەسـلەپتە  ئىشـى  بـۇ 
ئىنتىزامسىز ھالەتتە باشانغان. ئارمىيە 
ئۆزىنىـڭ بۇرۇنقـى ئادىتىگـە ئوخشـاش بۇ 
پۇرسـەتنى غەنىيمـەت بىلىـپ، ئۆزىنىـڭ 
ئوبرازغـا  بىـر  باشـقا  ئوبرازىنـى  قەبىـھ 
ئۆزىنىـڭ  ئارقىلىـق  ئالماشـتۇرۇش 
ئوبرازىنـى  سـەت  شـۇ  بۇزغـان  بۇرۇنقـى 

سەبىيلەر سەھىپىسى
تېپىشـماقارنى  تۆۋەندىكـى   .1
قېنـى كىم تېز ھـەم توغرا تاپااليدۇ؟

يەرگە چۈشىدۇ قاقساڭ،
يېگىلى بوالر چاقساڭ.

2. قېنـى بۇنىڭغـا كىـم جـاۋاب 
بىرەلەيـدۇ؟

تىرىك قوپۇپ ئۆلۈكتىن لوقما 
سورىدى،

ئۆلۈك قوپۇپ تىرىكنى بوغۇپا 
قويدى. 

سـاندىكى  ئالدىنقـى 
جاۋابـى: تېپىشـماقارنىڭ 

1. قەلەم.
2. ئۆردەك.

ئىسـاھ قىلىـش، تـۈزەش ۋە ۋەزىيەتنـى 
ھۆسـنى مۇبارەكنىڭ دەۋرىدىكى ئەسـلىي 
شـۇنىڭ  كېلىـش،  قايتـۇرۇپ  ھالەتكـە 
بىلـەن بىرگە ئىلمانىزمدىن پايدىلىنىپ 
ئوبرازىنـى  ئىسـامىزمچىارنىڭ 
يەتكـەن.  مەقسـىتىگە  سەتلەشـتۈرۈش 
ئوبرازىنـى  ئىسـامىزمچىارنىڭ  سىسـى 
تۆھپـە  ئاالھىـدە  سەتلەشتۈرۈشـتە 
يوقكـى،  شـەك  شـۇنىڭدا  كۆرسـەتتى. 
ئىسـتىخبارات  قەدىمكـى  بىـر  سىسـى 
خىزمەتچىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن مانا 
بـۇ ئۆزگىرىـش ۋە ئىنقىابنى چەكلەشـكە 
قولىـدا  ئۇنىـڭ  كەلـدى.  ئۇرۇنـۇپ 
تولـۇق  ۋاسـىتىلەر  ئىنتايىـن كۈچلـۈك 
بـار ئىـدى. ھازىرقى ھالـەت ئارمىيىنىڭ 
ئىچىدىكـى ھەرقايسـى تەرەپلەرنـى ئۆزىگە 
تارتىـش، جەلپ قىلىش، شـۇنىڭ بىلەن 
خەلقنـى پايدىلىنىدىغـان قـورال قىلىپ 
گۇرۇھنىـڭ  بـۇ  ئارقىلىـق  ئىشـلىتىش 
ئـۇ  ياكـى  قىلىـش  غالىـب  تەرىپىنـى 
گۇرۇھنىڭ تەرىپىنى غالىب قىلىشـتەك 

تۇرۇۋاتماقتـا. ۋەزىيەتتـە 
باھـارى«  »ئـەرەب  توققۇزىنچـى، 
ئىنقىابـار  بـۇ  ئاتىلىدىغـان  دەپ 
كۆپىنچـە  ھەقىقەتنىـڭ  ئىسـپاتلىغان 
ئـەرەب  ئىبارەتكـى،  شـۇنىڭدىن  تەرىپـى 
قىلىۋاتقـان  ھۆكۈمرانلىـق  دۇنياسـىغا 
بـۇ چوماقچـى، خىزمەتچـى ھۆكۈمەتلـەر، 
هللانىـڭ  بولسـا  ھاكىمـار  ۋە  تۈزۈملـەر 
ئۈچـۈن  قىلىـش  ئالىـي  كەلىمىسـىنى 
قىلىنغـان جىھـاد ۋە شـەرت-رۇكۇنلىرى 
تولـۇق تېپىلغـان ھەقىقىـي قوراللىـق 
بىلـەن  نەرسـىلەر  باشـقا  قوزغىاڭدىـن 
ئاغدۇرۇلـۇش مۇمكىـن ئەمـەس. )غەلىبە 
قازانغـان قوزغىـاڭار تارىختـا ئىنتايىن 
ئـاز ئۇچرايـدۇ. سىياسـەت ئىلمـى بىلەن 
ئالىمـار  كىشـىلەر،  شـۇغۇللىنىدىغان 
قويىدۇكـى،  ئوتتۇرىغـا  شـۇنى  دائىـم 
تارىختىـن بېـرى قوزغىـاڭ پەقـەت ئـۈچ 
ياكـى تـۆت قېتىمـا غەلىبـە قىلغـان.(
ئونىنچـى، مـەن شـۇنداق دەيمەنكى: 
ئۆزگەرتىشـنىڭ  تۈزۈملەرنـى  »بـۇ 
بىردىنبىر چارىسـى هللانىڭ كەلىمىسىنى 
ئالىـي قىلىـش ئۈچـۈن جىھـاد قىلىش. 
چۈنكـى، بۇنىڭـدا هللانىـڭ تەۋپىقـى بـار. 
هللانىـڭ تەۋپىقـى ئىنسـانىي ئۆلچەملەرنى 
قىلىۋېتەلەيـدۇ،  ئاستىن-ئۈسـتۈن 
بـۇ  ۋەزىيـەت  ھازىرقـى  ئۆزگەرتەلەيـدۇ. 
قارشـىلىق  ھەرىكىتىگـە  ئۆزگەرتىـش 
چـوڭ  خەلقئارلىـق  كۆرسـىتىدىغان 
كۈچلەرگـە، ئارمىيىلەرگـە قارشـى جـەڭ 
ئېـان قىلىشـنى تەقـەززا قىلىـدۇ. مانـا 
دەپ  ئەللىـرى<  دۇنيـا  >ئۈچىنچـى  بـۇ 
خەلقىنىـڭ  مىسـىر  زەئىـپ  ئاتالغـان 
ئورۇنلىشـى  بولمىسـا  ياردىمـى  هللانىـڭ 
مۇمكىـن ئەمـەس بولغـان بىـر ئىشـتۇر. 
هللا تعـاىل مۇنـداق دەيـدۇ: >ئـى مۇئمىنلەر! 
سـىلەر هللاقـا )يەنى هللانىڭ دىنىغـا( ياردەم 
بەرسـەڭار، هللا سىلەرگە )دۈشـمىنىڭارغا 
قەدىمىڭارنـى  بېرىـدۇ،  يـاردەم  قارشـى 
)ئـۇرۇش مەيدانلىرىـدا( بەرقـارار قىلىدۇ< 

ئايـەت(«.  -7 مۇھەممـەد  )سـۈرە 
ـــ يەھيا ئىبنى تاھىر فەرغەلى 

ئاينىـڭ   -9 يىلـى   -2019
22- كۈنـى )ھىجرىيـە 1441- يىلـى 

كۈنـى(  -23 مۇھەررەمنىـڭ 

 )بېشى 3- بەتتە(


