
ئىسالم ئاۋازى

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
ئىسـا  ئوغلـى  مەريـەم  ئۈچىنچـى، 
ئەلەيھىسسـاالمنىڭ شـامدىكى دەمەشىقنىڭ 
شـەرقىگە جايالشـقان ئـاق مۇنارنىڭ قېشـىغا 
ئـۇرۇش  قارشـى  دەججالغـا  ئـۇ  چۈشۈشـى. 
ئېچىـش ئۈچـۈن توپالنغـان ۋە ھـەق ئۈسـتىدە 
تائىفەتـۇل مەنسـۇرا )يەنـى  جـەڭ قىلىۋاتقـان 
بولغـان  ھەقلىـق  ياردەمگـە  تەرەپتىـن  هللا 
ئىسـا  چۈشـىدۇ.  ئۈسـتىگە  تائىپە(نىـڭ 
ئەلەيھىسسـاالم ئـۇالر نامازغـا تۇرغـان ۋاقىتتـا 
چۈشـىدىغان بولۇپ، ئاشـۇ تائىپىنىڭ ئەمىرى 
بولغـان مەھدىنىـڭ ئارقىسـىدا تـۇرۇپ نامـاز 
شـەرقى  بەيتۇلمۇقەددەسـنىڭ  ئـۇ  ئوقۇيـدۇ. 
دەرۋازىسـىنىڭ  لـۇد  جايالشـقان  تەرىپىگـە 
قېشـىدا ئۆزىنىڭ نەيزىسـى بىلـەن دەججالنى 
ئۆلتۈرىـدۇ. زېمىنـدا ئىسـالم قانۇنـى بويىچـە 
چاقىـدۇ،  كرېسـتنى  يۈرگـۈزۈپ  ھۆكـۈم 
بىـكار  جىزىيىنـى  ۋە  ئۆلتۈرىـدۇ  چوشـقىنى 
باشـقا  ئىسـالمدىن  يۈزىـدە  يـەر  قىلىـپ، 
بولۇشـىنى  مەۋجـۇت  دىننىـڭ  ھېچقانـداق 
تىنچلىـق،  يۈزىـدە  يـەر  قىلمايـدۇ.  قوبـۇل 
ئۈممەتتىـن  سـۈرىدۇ.  ھۆكـۈم  باياشـاتچىلىق 
ئۆزئارا ئۆچمەنلىك، ھەسـەت ۋە دۈشـمەنلىك 
كۆتۈرۈلـۈپ كېتىـدۇ. زېمىننى بەرىكەت 
قاپـالپ، ياخشـىلىقالر ۋە مال-مۈلۈكلـەر 
مـال  كۆپلۈكىدىـن  مالنىـڭ  كۆپىيىـدۇ. 
سېتىۋېلىشـقا ھېچكىـم قىزىقمايـدۇ. ئـۇرۇش 
ئاخىرلىشـىپ يەر يـۈزى تىنچلىققـا چۆمىدۇ.
تۆتىنچى، يەئجۈج-مەئجۈجنىڭ مەيدانغا 
چىقىشى. ئۇالر ھەربىر تۆپىلىكتىن ئالدىراپ 
نەسـىللەرنى  ۋە  ئېكىنزارلىقالرنـى  چۈشـۈپ 

پاسـات  چـوڭ  زېمىنـدا  ئارقىلىـق  قۇرۇتـۇش 
كىچىـك- ئۈسـتىگە  ئۇالرنىـڭ  هللا  تېرىيـدۇ. 

ئـۇ  بىلـەن،  چۈشـۈرۈش  قۇرتالرنـى  كىچىـك 
كىرىـپ  دىماغلىرىغـا  ئۇالرنىـڭ  قۇرتـالر 
ئۇالرنىـڭ خـۇددى چېكەتكـە ئۆلگەنـدەك 
ئۆلۈشـىگە سـەۋەب بولىـدۇ، زېمىـن ئۇالرنىـڭ 
سېسـىق تاپلىرىغا توشـىدۇ. ئاندىـن هللا ئۇالرنىڭ 
ئۈسـتىگە بىر توپ قۇشالنى چۈشۈرىدۇ-دە، ئۇ 
قۇشـالر ئۇ جەسـەتلەرنى كۆتۈرۈپ زېمىننىڭ 
هللا خالىغـان يېرىگـە تاشـاليدۇ. ئاندىن كېيىن هللا 
ئۇالرغـا يامغۇر ئەۋەتىـش ئارقىلىق ئۇ تاپالرنىڭ 
ھېچبىـر قالدۇقىنـى قويماي پاكىـز تازىاليدۇ.

بەشـىنچى، زېمىننىـڭ كـۆپ جايلىرىـدا 
ئـۈچ تەرەپلىـك كاتتـا يـەر يۇتـۇش ھادىسىسـى 
يۈز بېرىدۇ. بىرى مەشـرىقتە، بىرى مەغرىبتە 

ۋە يەنـە بىـرى ئـەرەب يېرىـم ئارىلىدا.
ئالتىنچى، ئاسمان-زېمىننىڭ ئارىلىقىنى 
ئارىلىقىنـى  مەشـرىق-مەغرىبنىڭ  ۋە 
ئىس-تۈتەكلەرنىـڭ  قويـۇق  قاپاليدىغـان 
مۇئمىنلەرنـى  ئىس-تۈتـەك  بـۇ  چىقىشـى. 
كاپىـر،  قويىـدۇ؛  قىلىـپ  ئوخشـاش  زۇكامغـا 
مۇناپىقالرنىـڭ بـەدەن تۆشـۈكچىلىرىگە 
مۇناپىقـالر  كاپىـر  كەتكەنلىكتىـن،  كىرىـپ 

كېتىـدۇ. سـەمىرىپ  ئىششـىپ، 
پېتىشـتىن  كـۈن  قۇياشـنىڭ  يەتتىنچـى، 
كەلتۈرگەنلەردىـن  ئىمـان  بۇنـى  چىقىشـى. 
ئـۇ  لېكىـن  كۆرەلمەيـدۇ  ھېچكىـم  باشـقا 
ئىماننىـڭ ھېچبىـر  چاغـدا كەلتۈرگـەن 

بولمايـدۇ. پايدىسـى 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا( 
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َمـا  َلُـْم  ﴿َوَأِعـدُّوا  دەيـدۇ:  مۇنـداق  تعـاىل  هللا 
ٍة َوِمْن ِرَبِط اْلَْيِل تـُْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّ  اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوَّ
ُ يـَْعَلُمُهـْم  ُكـْم َوآَخِريـَن ِمـْن ُدوِنِـْم َل تـَْعَلُمونـَُهـُم اللَّ َوَعُدوَّ
َوَمـا تـُْنِفُقـوا ِمـْن َشـْيٍء ِف َسـِبيِل اللَِّ يـُـَوفَّ ِإلَْيُكـْم َوأَنـْتُـْم 

ُتْظَلُمـوَن﴾. َل 
ئايەتنىڭ تەرجىمىسى 

»دۈشـمەنلىرىڭالر )بىلەن ئۇرۇش قىلىش( 
ئۈچـۈن قولۇڭالردىن كېلىشـىچە قورال كۈچى، 
جـەڭ ئېتـى تەييارالڭالر. بۇنىـڭ بىلەن، هللا نىڭ 
دۈشـمىنىنى، ئۆزۈڭالرنىڭ دۈشـمىنىڭالرنى ۋە 
ئۇالردىـن باشـقا دۈشـمەنلەرنى قورقۇتىسـىلەر. 
تونۇيـدۇ،  هللا  تونۇمايسـىلەر،  سـىلەر  ئۇالرنـى 
قىلغىنىـڭالر  سـەرپ  يولىـدا  هللا  سـىلەرنىڭ 
مەيلـى نېمـە بولسـا بولسـۇن، سـىلەرگە ئۇنىڭ 
زۇلـۇم  سـىلەرگە  بېرىلىـدۇ،  تولـۇق  سـاۋابى 
ھېچنەرسـە  سـاۋابتىن  بـۇ  )يەنـى  قىلىنمايـدۇ 
كېمەيتىلمەيـدۇ(« )سـۈرە ئەنفـال 60- ئايـەت(.

ئايەتنىڭ تەپسىرى
سـەييىد  ھەققىـدە  تەپسـىرى  ئايەتنىـڭ  بـۇ 
قۇتـۇب رمحـه هللا مۇنـداق دەيـدۇ: »ئىسـالم غەلىبـە 
قىلىـش ئۈچـۈن مۇسـۇلمان جامائەتنىـڭ تاقىتـى 
تەييارلىـق  رېئالىـي  ۋە  ئەمەلىـي  يېتىدىغـان 
جامائەتنـى  بـۇ  ئـۇ  ئىشـلەيدۇ.  خىزمىتىنـى 
قەدەملىرى خاتىرجەم دەسسـەپ تۇرااليدىغان 
مۇسـتەھكەم بىـر زېمىـن بىلـەن تەمىنلىمـەي 
كۆزلىرىنـى  ئەزالىرىنىـڭ  جامائـەت  تـۇرۇپ 
يۈكسـەك بىـر يىراقلىققـا قارىتىـپ قويمايـدۇ. 
پىترىتىگـە  ئەزالىرىنىـڭ  جامائەتكـە  بـۇ  ئـۇ 
ئەمەلىيەتچـان  مۇۋاپىـق  تەجرىبىلىرىگـە  ۋە 
سـەۋەبلەرنى ھازىـرالپ بېرىـدۇ شـۇنداقال بـۇ 
جامائەتنـى ھېلىقـى ئالىـي غايىلىرىنـى ئەمەلگە 
ئاشـۇرىدىغان ئەمەلىيەتچـان ھەرىكەتكـە 
تەيياراليـدۇ شـۇڭا تاقىتىـدە بار بولغـان قۇۋۋەتنى 
بولـۇپ  ھەمـراھ  جىھادقـا  پـەرز  ـــــ  تەييـارالش 
ئايرىلمـاي يۈرىدىغـان يەنـە بىـر پـەرز ئىبادەتتۇر. 
قۇرئان تېكىستى ھەرخىل تۈردىكى ۋە ھەرخىل 
شـەكىلدىكى كۈچ-قـۇۋۋەت تەييارالشـقا بۇيرۇق 
تەييـارالش<  ئېتـى  >جـەڭ  شـۇنداقال  قىلىـدۇ 
دېگـەن قۇۋۋەتنـى ئاالھىدە تىلغـا ئالىدۇ چۈنكى 
بـۇ قـۇۋۋەت قۇرئـان خىتـاب قىلىنغـان شـۇ زامان 
قېتىملىـق  تۇنجـى  نىسـبەتەن  كىشـىلىرىگە 
ئـەڭ روشـەن جـەڭ ۋاسىتىسـىدۇر. ئەگـەر قۇرئان 
ئۇالرنـى شـۇ زامانـدا تونۇلمىغـان ھازىرقـى زامـان 
جەڭ ۋاسـىتىلىرىنى تەييارالشقا بۇيرۇغان بولسا 
تېڭىرقـاپ  كىشـىلەر  زاماندىكـى  ئـۇ  ئىـدى، 
قالغـان بوالتتـى. هللا تعـاىل بۇنـداق قىلىشـتىن پـاك 
بـۇ  بولسـۇن،  بولسـا  نېمـە  زاتتـۇر.  ئۈسـتۈن  ۋە 
ئومۇمىـي  بۇيرۇقنىـڭ  بولغىنـى  مۇھىـم  يـەردە 
بولۇشـىدۇر: >دۈشـمەنلىرىڭالر )بىلـەن ئـۇرۇش 
قىلىـش( ئۈچـۈن قولۇڭالردىن كېلىشـىچە قورال 

تەييـارالڭالر!<... كۈچـى 
يۈزىدىكـى  يـەر  ئىسـالمدا  ھەقىقەتـەن 
ئىنسـاننى ئازاد قىلىش ئۈچـۈن، ھەرىكەتلىنىش 
چوقـۇم  كـۈچ  قوراللىـق  بولغـان  ۋاسىتىسـى 
كۈچنىـڭ  قوراللىـق  بـۇ  كېـرەك.  بولۇشـى 
بىرىنچـى  قىلىدىغـان  مەيدانىـدا  دەۋەت 
بـۇ  بىلـەن  ئىختىيارلىقـى  ئـۆز  بولسـا،  ئىشـى 
ئەقىدىنـى تالاليدىغـان كىشـىلەرنى بـۇ دەۋەتنـى 
ئاڭالشـتىن توسـۇلۇش ياكـى بـۇ دەۋەتنـى ئاڭالپ 
ۋە  قىيىن-قىسـتاق  كېيىـن  قىلغاندىـن  ئېتىقـاد 

خەۋپىدىـن  بولـۇش  دۇچـار  ئازاب-ئوقۇبەتكـە 
خاتىرجەملەندۈرۈشـتۇر. بـۇ قوراللىـق كۈچنىـڭ 
دىننىـڭ  مۇشـۇ  بولسـا،  ئىشـى  ئىككىنچـى 
دەككە-دۈككىگـە  قورقۇتـۇپ  دۈشـمەنلىرىنى 
ھىمايـە  كـۈچ  قوراللىـق  بـۇ  ئارقىلىـق  سـېلىش 
ئىسـالم  )يەنـى  ئىسـالم  دارۇل  قىلىۋاتقـان 
تاجـاۋۇز  دىيار(غـا  ئاسـتىدىكى  ھاكىمىيىتـى 
كەلتۈرەلمەيدىغـان  خىيالىغىمـۇ  قىلىشـنى 
قىلىۋېتىشـتۇر. بـۇ قوراللىق كۈچنىڭ ئۈچىنچى 
ئىشـى بولسا، بۇ دۈشـمەنلەرنى ئىسالم دىنىنىڭ 
كېڭىيىشىگە توسقۇنلۇق قىلىشنى ئويالشقىمۇ 
پېتىنالمايدىغـان دەرىجىـدە قورقۇتـۇش ئارقىلىق 
ئىنسـانالرنى  بارلىـق  يۈزىدىكـى  يـەر  پۈتـۈن 
ئىلگىرىلەشـتىن  ئالغـا  ئۈچـۈن  قىلىـش  ئـازاد 
تۆتىنچـى  كۈچنىـڭ  قوراللىـق  بـۇ  ئىبارەتتـۇر. 
ئالىـي  ئـەڭ  ئۆزىگـە  يۈزىـدە  يـەر  بولسـا،  ئىشـى 
ئىالھلىـق سـۈپەتنى  ئىبـارەت  ھۆكۈمرانلىقتىـن 
دەۋا قىلغـان، ئۆزلىرىنىـڭ توقۇلمـا شـەرىئەت ۋە 
قانۇنلىـرى ھەمـدە ھاكىمىيـەت كۈچى ئارقىلىق 
ئىنسـانالرغا ھۆكۈمرانلىـق قىلىۋاتقان شـۇنداقال 
ئىالھلىـق ۋە ئىالھلىقنىـڭ بىـر قىسـمى بولغـان 
ئىالھىـي  ئىبـارەت  ھاكىملىقتىـن  ئالىـي  ئـەڭ 
خـاس  قىـال  هللا  يەككـە  خۇسۇسـىيەتنىڭ 
بارلىـق  قىلمايدىغـان  ئېتىـراپ  ئىكەنلىكىنـى 
تاشالشـتۇر.  پاچاقـالپ  كۈچلەرنـى  قوراللىـق 

ئەقىـدە  قەلبلـەردە  قانداقتـۇر  ئىسـالم 
مۇراسـىمالرنى  دىنىـي  ۋە  ئېلىـش  قـارار  بولـۇپ 
روياپقـا  بىلەنـال  ئورۇنالشـتۇرۇش  تەشـكىللىك 
چىقىـدۇ دەپ قارىلىـپ بولـدى قىلىۋېتىلىدىغان 
ئەمـەس  مۇراسـىمى  قائىـدە  ئىالھشۇناسـلىق 
بەلكى رېئالىي ۋە ئەمەلىيەتچان ھايات يولىدۇر. 
ھاكىمىيـەت  ۋە  كۈچ-قـۇۋۋەت  ماددىـي  ئـۇ 
ۋە  مەنھـەج  پۈتـۈن  تايانغـان  سىستېمىسـىغا 
يولالرغـا قارشـى كـۈرەش قىلىـدۇ. ئىسـالمنىڭ 
مانـا بـۇ ماددىـي كۈچلەرنـى پاچاقـالپ تاشـالش 
يولالرنـى  ۋە  مەنھـەج  بـۇزۇق  ئاشـۇ  شـۇنداقال 
مەنھەجگـە  رەببانىـي  ھەمـدە  يۈرگۈزۈۋاتقـان 
)يەنى هللا نىڭ يولىغا( قارشـىلىق كۆرسىتىۋاتقان 
ھاكىـم كۈچلەرنـى ۋەيـران قىلىشـتىن ئىبـارەت 
قېچىـپ  بېكىتىشـتىن  يولنـى  ئىالھىـي 
قۇتۇلىدىغـان ھېچبىـر جايـى يوقتۇر. مۇسـۇلمان 
كىشـى مانـا بـۇ كاتتـا ھەقىقەتنـى جاكارلىغـان 
كېكەچلـەپ  ۋە  بولماسـلىقى  خىجىـل  ۋاقىتتـا 
قالماسـلىقى كېـرەك. ئـۇ شـۇنى ئېسـىدە تۇتـۇش 
ھەرىكەتلەنگـەن  زېمىنـدا  ئىسـالم  كېرەككـى، 
ۋاقىتتـا ئىنسـان ئازادلىقىنـى جـاكارالش ئۈچـۈن 
ھەرىكەتلىنىـدۇ. بۇنىـڭ ئۈچـۈن هللا نىـڭ يەككە 
ئىالھلىـق ھوقۇقىنـى بېكىتىـدۇ ۋە بەندىلەرنىڭ 
ھۆكۈمرانلىـق(  ئالىـي  ئـەڭ  )يەنـى  ئىالھلىـق 
ئىسـالم  چۈنكـى  قىلىـدۇ  بىتچىـت  دەۋاسـىنى 
ئىنسان تۈزگەن قانۇن ۋە يولالر بىلەن ھەرىكەت 
قىلمايـدۇ. ئۇ بىـرەر داھىينىـڭ ھۆكۈمرانلىقىنى 
ياكـى بىـرەر دۆلەتنىـڭ ياكـى بىـرەر تەبىقىنىـڭ 
بىـرەر جىنسـنىڭ  )يەنـى سـىنىپنىڭ( ۋە ياكـى 
ھۆكۈمرانلىقىنـى ئورنىتىـش ئۈچـۈن ھەرىكـەت 
ئوخشـاش  رۇملۇقالرغـا  ئـۇ  قىلمايـدۇ. 
دېھقانچىلىـق  ئېتىزلىرىـدا  ئاقسـۆڭەكلەرنىڭ 
تۇتـۇپ  قـۇل  ئافرىقىدىـن  ئۈچـۈن  قىلـدۇرۇش 
تۈزۈمىگـە  كاپىتالىـزم  غەربتىكـى  كېلىـش، 
قولغـا  ئەشـياالرنى  خـام  ۋە  بـازار  ئوخشـاش 
چىققـان  ياسـاپ  ئىنسـانالر  نـادان  كەلتـۈرۈش، 

بۇالقتىن تامچە

ئىسالم ئاۋازى
41- سان

)قوش ھەپتىلىك گېزىت(

1- بەت 

ئىدىيـە  ئوخشـاش  تۈزۈمىگـە  كوممۇنىسـت 
تېڭىـش  زورالپ  باشـقىالرغا  مەزھەبلىرىنـى 
دېگەندەك مەقسـەتلەر ئۈچۈن ھەرىكەتلەنمەيدۇ 
بەلكـى ئـۇ ـــــ ھەممىنـى بىلگۈچـى، ھېكمـەت 
بىلـەن ئىـش قىلغۇچـى، ھەممىدىن خـەۋەردار ۋە 
ھەممىنـى كـۆرۈپ تۇرغۇچـى هللا تۈزگەن مەنھەج 
)يەنـى يـول( ئارقىلىـق يەككـە هللا نىـڭ ئىالھلىق 
خۇسۇسـىيىتىنى يۈرگـۈزۈش ۋە يـەر يۈزىدىكـى 
ئىنسـانالرنى بەندىلەرگـە قۇلچىلىـق قىلىشـتىن 

ئـازاد قىلىـش ئۈچـۈن ھەرىكەتلىنىـدۇ...
ئاقـالش  دىنىنـى  ئىسـالم  ـــــ  بـۇ  مانـا 
دىنـى  >ئىسـالم  ۋە  بولغـان  پوزىتسىيىسـىدە 
ئۆزىنـى كېڭەيتىـش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلماسـتىن 
ئـۇرۇش  ئۈچـۈن  قوغـداش  ئۆزىنـى  بەلكـى 
قىلىدۇ< دەپ ئىسـالمدىكى جىھادنى ئاقالشـقا 
روھىـي  كېكەچلەۋاتقـان  تىلـى  ئۇرۇنـۇپ 
مەغلۇبىيەتچىلـەر بىلىۋېلىشـى ۋاجىـب بولغان 
قـورال  ياخشىسـى  ئـەڭ  بىـز  ھەقىقەتتـۇر.  زور 
كۈچـى تەييارالش ھەققىدىكى مەجبۇرىيەتنىڭ 
چەك- چېگراسـىنى بىلىۋااليلى چۈنكى قۇرئان 
تېكىسـتى: >دۈشـمەنلىرىڭالر )بىلـەن ئـۇرۇش 
كېلىشـىچە  قولۇڭالردىـن  ئۈچـۈن،  قىلىـش( 

دەيـدۇ.  تەييـارالڭالر<  كۈچـى  قـورال 
مانـا بـۇ ئـەڭ يۇقىـرى چەكتىكـى >قولدىن 
كېلىش<تۇر. ھەتتاكى بۇنىڭ بىلەن مۇسۇلمان 
كەلگەنلىكـى  قولىدىـن  ئۆزىنىـڭ  جامائـەت 
قورال كۈچى سـەۋەبلىرىدىن ھېچبىر سـەۋەبكە 

سـەل قـاراپ ئولتـۇرۇپ قالمىسـۇن. 
كۈچـى  قـورال  يەنـە  تېكىسـتى  قۇرئـان 
ئىشـارە  مەقسـىتىگە  بىرىنچـى  تەييارالشـنىڭ 
قىلىـپ تـۇرۇپ مۇنداق دەيـدۇ: >بۇنىڭ بىلەن هللا 
نىڭ دۈشمىنىنى، ئۆزۈڭالرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى 
ۋە ئۇالردىن باشـقا دۈشـمەنلەرنى قورقۇتىسىلەر، 
ئۇالرنـى سـىلەر تونۇمايسـىلەر، هللا تونۇيـدۇ<...

نىـڭ  هللا  بولسـىمۇ  مەقسـەت  بـۇ  مانـا 
دۈشـمەنلىرىنىڭ قەلبلىرىگە قورقۇنچ سـېلىش 
بولـۇپ، بـۇ دۈشـمەنلەر شـۇ ۋاقىتنىـڭ ئۆزىـدە 
جامائەتنىـڭ  مۇسـۇلمان  يۈزىدىكـى  يـەر  ھـەم 
دۈشـمەنلىرى ئىدى. ئۇ دۈشـمەنلەرنىڭ ئىچىدە 
مۇسـۇلمانالر بىلىدىغان زاھىرىي دۈشمەنلەر ۋە 
ئۇالر بىلمەيدىغان يوشـۇرۇن دۈشمەنلەر باردۇر. 
ۋەھالەنكـى، هللا بۇ دۈشـمەنلەرنىڭ سـىرلىرىنى 
ۋە ماھىيىتىنـى ياخشـى بىلگۈچىـدۇر. مانـا بـۇ 
كۈچلىـرى  قوراللىـق  ئىسـالم  دۈشـمەنلەرنى 
بـۇ  ئۇالرغـا  گەرچـە  تۇرىـدۇ.  قورقۇتـۇپ 
ئىسـالم قوراللىـق كۈچلىـرى يېتىـپ بارمىغـان 
تەقدىـردە ھـەم ئـۇالر دەككە-دۈككىـدە ياشـاش 

كېـرەك. شـەرىئەتتە يـەر يۈزىدىكـى كاپىرالرنـى 
قورقۇتااليدىغـان بولـۇش، هللا نىڭ كەلىمىسـىنى 
خـاس  قـا  هللا  پۈتۈنلـەي  دىـن  ۋە  قىلىـش  ئالىـي 
سـەۋەبلىرىدىن  كۈچـى  قـورال  ئۈچـۈن  بولـۇش 
توپـالپ  ۋاسـىتىلەرنى  كەلگەنكـى  قولدىـن 
يىغىـش ۋە كۈچ-قۇۋۋەتلىـك بولـۇش قاتارلىقالر 

قىلىنغانـدۇر. تەلـەپ  مۇسـۇلمانالردىن 
مـال  نۇرغـۇن  تەييارالشـقا  قـورال كۈچـى 
ھەمـدە  بولغانلىقـى  الزىـم  چىقىمـالر  ۋە 
پۈتـۈن ئىسـالمىي تـۈزۈم ئۆزئـارا ھەمكارلىـق 
بـۇ  ئۈچـۈن  قۇرۇلىدىغانلىقـى  ئاساسـىغا 
ئايەتتـە جىھادقـا بولغـان دەۋەت هللا يولىـدا مال 
چىقىـم قىلىشـقا بولغـان دەۋەت بىلـەن بىللـە 
كەلتۈرۈلـدى: >سـىلەرنىڭ هللا يولىـدا سـەرپ 
بولسـۇن،  بولسـا  نېمـە  مەيلـى  قىلغىنىـڭالر 
بېرىلىـدۇ،  تولـۇق  سـاۋابى  ئۇنىـڭ  سـىلەرگە 
بـۇ  )يەنـى  قىلىنمايـدۇ  زۇلـۇم  سـىلەرگە 
كېمەيتىلمەيـدۇ(<... ھېچنەرسـە  سـاۋابتىن 

ۋە  جىھـاد  يولىدىكـى  هللا  ـــــ  ئىسـالم 
زىـت  غايىگـە  ئاسـمانىي  قىلىشـنى  چىقىـم 
بولغـان ھەرقانـداق يەرلىـك غايـە ۋە شەخسـى 
مەقسـەتلەردىن ھەمدە ھەرقانداق مىللىي ياكى 
سـىنىپىي ھېس-تۇيغۇالردىـن مانا مۇشـۇنداق 
تازىـالپ، هللا قـا خالىس قىلىـش ئۈچۈن، هللا نىڭ 
رازىلىقىغا ئېرىشىش ۋە هللا نىڭ كەلىمىسىنى 
سـبيل هللا<  مەقسـىتىدە >ف  قىلىـش  ئۈسـتۈن 
دېگـەن ئۇقۇمغـا ئاالھىدە ئەھمىيـەت بېرىدۇ. 
ۋە  شەخسـلەرنىڭ  دەسـلەپتىال  تۈپەيلـى  شـۇ 
دۆلەتلەرنىـڭ شان-شـۆھرىتى ئۈچۈن قوزغالغان 
ھەرقانداق ئۇرۇشنى ئۆز ھېساباتىدىن چىقىرىپ 
تاشـاليدۇ. كىرىم ئىزدەش ۋە بازارالرنى ئېچىش 
ئۈچـۈن ئېلىپ بېرىلغان ھەرقانداق ئۇرۇشـنى 
ئىنكار قىلىدۇ. باشـقىالرنى ئىزىشـنى ۋە بوزەك 
قىلىشـنى مەقسەت قىلغان ھەرقانداق ئۇرۇشنى 
رەت قىلىـدۇ. ئـۇ پەقەت بىـرال ھەرىكەت تۈرىنى 
ئېتىـراپ قىلىـدۇ. ئـۇ بولسـىمۇ هللا يولىدىكـى 
جىھـاد ھەرىكىتىدۇر. هللا تعـاىل ھېچبىر جىنس، 
ھېچبىـر ۋەتـەن، ھېچبىـر مىللـەت، ھېچبىـر 
ھېچبىـر  ۋە  شـەخس  ھېچبىـر  سـىنىپ، 
ياقتۇرمايـدۇ  سۈرۈشـىنى  ھۆكـۈم  خەلقنىـڭ 
ئىالھلىقـى،  ئۆزىنىـڭ  پەقـەت  ئـۇ  بەلكـى 
ھۆكـۈم  ھاكىملىقىنىـڭ  ۋە  سـۇلتانلىقى 
سۈرۈشىنىال ئىرادە قىلىدۇ. ئۇ ــــ ئالەملەردىن 
ئىالھلىقىنىـڭ  ئۇنىـڭ  لېكىـن  بىھاجەتتـۇر 
ھۆكـۈم سۈرۈشـى بولسـا پۈتـۈن ئالـەم ئۈچـۈن 
ۋە  ئەركىنلىـك  بەرىكـەت،  ياخشـىلىق، 
ئىززەت-ھۆرمەتكە ئېرىشىشـنىڭ بىردىنبىر 

كاپالىتىـدۇر )»ف ظـال القرآن«دىـن ئېلىنـدى(.

دىنىي ئەھكامالر
ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى ھەققىدە چۈشەنچە 
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)بېشى ئالدىنقى ساندا( 
كىشـىلەر  مەزكـۇر  قىلىـپ  شـۇنداق 
كەئبنىـڭ  ھالـدا  ئېسىشـقان  قوراللىرىنـى 
ئۆيىدىـن  كەئـب  كېلىشـتى.  قورغىنىغـا 
يېنىدىكـى  ئۇالرنىـڭ  چاغـدا  چۈشـكەن 
قىلمىـدى  ئىنـكار  كـۆرۈپ  قوراللىرىنـى 
ئارىسـىدا  ئۇالرنىـڭ  بىلـەن  كەئـب  چۈنكـى 
بـار  كېلىشـىم  كېلىشـكەن  دەسـلەپتە 
كەئبنىـڭ  عنـه  هللا  رضـي  نائىلـە  ئەبـۇ  ئىـدى. 
خۇشـپۇرىقىنى مەدھىيلەپ، بېشـىنى پۇراش 
كېرىلىـپ  كەئـب  سـورىدى،  ئىزنـى  ئۈچـۈن 
پەخىرلەنگـەن ھالـدا ئۇنىڭغـا ئىزنـى بەردى. 
ئۇنىـڭ  عنـه  رضـي هللا  نائىلـە  ئەبـۇ  ئارقىدىنـال 
چېچىنـى تۇتـۇپ ئۆزىنىـڭ ھەمراھلىرىغىمۇ 
پۇراتتـى. ئاندىـن كېيىـن ئىككىنچـى قېتىـم 
يەنـە ئىزنـى سـورىدى، يەنـە شـۇنداق قىلدى. 
شـۇنداق  يەنـە  قېتىـم  ئۈچىنچـى  ئاندىـن 
بېشـىنى  ئۇنىـڭ  قېتىمـدا  بـۇ  ۋە  قىلـدى 
هللا  »بـۇ  ھەمراھلىرىغـا:  قامالـالپ  تولـۇق 
دېـدى.  ئۆلتـۈرۈڭالر«  دۈشـمىنىنى  نىـڭ 
ئۆلتـۈرۈش  ئۇنـى  قىلىچـالر  بىلـەن  شـۇنىڭ 
كېتىـپ  سوقۇشـۇپ  چېپىلغانـدا  ئۈچـۈن 
نەتىجـە بولمىـدى. ئاندىـن مۇھەممـەد ئىبنـى 
مەسـلەمە بىـر پىچاقنـى كەئبنىـڭ قورسـاق 
ئۇنىـڭ  پىچـاق  تىقتـى، ھەتتاكـى  قىسـمىغا 
قالـدى.  دەپ  بـاراي  يېتىـپ  ئەۋرىتىگىچـە 
كەئـب شـۇنداق ئېچىنىشـلىق ۋارقىرىدىكى، 
قاتتىـق  ئەتراپىدىكىلـەر  ۋارقىراشـتىن  بـۇ 
چۆچـۈپ كېتىشـتى. ئـۇ جـان ئـۈزۈپ يەرگـە 

يىقىلـدى. قەلئـە ئۈسـتىگە ئوتـالر يېقىلـدى 
يېنىـپ  خاتىرجـەم  پىدائىيـالر  لېكىـن 
پاراكەنـدە  مۇسـۇلمانالرنى  چىقىشـتى. 
ئۆچۈرۈلـدى.  ئاخىـرى  ئوتـى  پىتنـە  قىلغـان 
يەھۇدىيالرنىـڭ »چايان«لىـرى ئـۇزۇن زامـان 

كەتتـى. كىرىـپ  ئۇۋىسـىغا 
يۇقىرىقىالردىن ئېلىنىدىغان پايدىالر

نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  بىرىنچـى، 
ئىسـتىخبارات ۋە خەۋپسـىزلىك ئىشـلىرىنى 
ئاالھىدە تەرتىپ بىلەن ئورۇنالشتۇرىدىغانلىقى. 
ئومۇمىـي  كۇفـرى  ئىككىنچـى، 
جەھەتتىـن كىچىـك كۇفـرى )يەنـى دىندىـن 
مەڭگـۈ  دوزاختـا  ۋە  چىقىرىۋەتمەيدىغـان 
ۋە  بولمايدىغـان كۇفـرى(  قېلىشـقا سـەۋەب 
چوڭ كۇفرى )يەنى دىندىن چىقىرىۋېتىدىغان 
كۇفـرى( دەپ ئىككـى تۈرگە بۆلۈنىدۇ. چوڭ 
كۇفرىنـى ئىشـلىگەن كاپىر ئىككـى تۈرلۈك 
بولـۇپ، بىـرى، ئەسـلىي كاپىـر )يەنـى ئاتـا-
بوۋىسـىدىن تارتىـپ كاپىـر بولغانـالر(؛ يەنـە 
بىـرى بولسـا مۇرتـەد كاپىر )يەنى مۇسـۇلمان 

بولغاندىـن كېيىـن كاپىـر بولغانـالر(. 
ۋە  مۇرتـەد  ئاددىـي  كاپىـر  مۇرتـەد 
تۈرلـۈك  ئىككـى  دەپ  مۇرتـەد  مۇرەككـەپ 
بولىـدۇ. ئاددىـي مۇرتـەد دېگىنىمىـز ــــ قولغا 
بولسـۇن  كېيىـن  ياكـى  بـۇرۇن  چۈشۈشـتىن 
ئۆلتۈرۈلمەيدىغانـالر لېكىـن تەۋبـە قىلمىسـا 
دوزاختـا مەڭگۈ قالىدىغانالردۇر. مۇرەككەپ 
قولغـا چۈشۈشـتىن  ـــــ  دېگىنىمىـز  مۇرتـەد 
ئۆلتۈرۈلمەيدىغـان،  قىلسـا  تەۋبـە  بـۇرۇن 

قىلسـا  تەۋبـە  كېيىـن  چۈشـكەندىن  قولغـا 
ئۆلتۈرۈلىدىغـان لېكىـن چىـن تەۋبـە قىلسـا 
ئەممـا  كىرىدىغـان  جەننەتكـە  ئاخىرەتتـە 
قىلىنمـاي  قوبـۇل  تەۋبىسـى  دۇنيـادا  بـۇ 
بـۇالر  بولـۇپ،  كىشـى  ئۆلتۈرۈلىدىغـان 
بولغـان  كاپىـر  تىلـالپ  نـى  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ 
تىللىماسـتىن  نـى  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  ياكـى 
ئادەتتىكـى كۇفـرى ئىشـنى سـادىر قىلىـپ، 
ئۆلتـۈرۈش  مۇسـۇلماننى  قوشـۇپ  بۇنىڭغـا 
نومۇسـلىرىغا  مۇسـۇلمانالرنىڭ  ياكـى 
ئوخشـىغان  دېگەنگـە  قىلىـش  تاجـاۋۇز 
قوشـقان  جىنايەتنـى  كېلىدىغـان  ئۆلـۈم 
مۇرتەدلـەر ـــــ مۇرەككـەپ مۇرتـەد دېيىلىـدۇ 
ئىشـلىرى  ئىنسـاننىڭ  شـەرىئەتتە  چۈنكـى 
بېخىللىـق ئۈسـتىگە قۇرۇلغانـدۇر. هللا نىـڭ 
ئىشـلىرى بولسـا كەڭچىلىك، ئۆتۈۋېتىش ۋە 
ئەپۇچانلىـق ئۈسـتىگە قۇرۇلغانـدۇر. هللا نىڭ 
ھەققىنـى هللا ئۆتۈۋەتكەن بىلەن، ئىنسـاننىڭ 
ھەققىنى شـۇ ئىنسـان ئـۆزى ئۆتۈۋەتمىگۈچە 
هللا ئۆتۈۋەتمەيـدۇ شـۇڭا رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىـڭ 
ھەققى ئىنسـاننىڭ ھەققـى قاتارىغا كىرىدۇ. 
ئەسـلى كاپىرمـۇ يەڭگىـل ئەسـلى كاپىر 
ئىككىگـە  دەپ  كاپىـر  ئەسـلى  ئېغىـر  ۋە 
بۆلۈنىـدۇ. ئېغىـر ئەسـلى كاپىـر دېگىنىمىـز 
ياكـى  تىللىغـان  نـى  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  ـــــ 
قاتناشـقان  ئۆلتۈرۈشـكە  مۇسـۇلمانالرنى 
دېيىلىـدۇ.  كاپىـر  ئەسـلى  ئېغىـر  كاپىـرالر 
كۇفرىلىقىغـا  ئەسـلىدىكى  ئۆزىنىـڭ 
رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نى تىلالش ياكى مۇسۇلمانالرنى 

ئۆلتـۈرۈش دېگەنـدەك ئىشـالرنى قوشـمىغان 
كاپىـرالر  ئەسـلى  يەڭگىـل  كاپىـرالر 
دەل  ئەشـرەف  ئىبنـى  كەئـب  دېيىلىـدۇ. 
مۇشـۇ ئېغىـر ئەسـلى كاپىرالرنىـڭ ھەتتاكى 
كاپىرالرنىـڭ ئىماملىرى )يەنى باشـلىقلىرى، 
جۈملىسـىدىندۇر. كاتتىۋاشـلىرى(نىڭ 

كاپىـر  ئەسـلى  ئېغىـر  ئۈچىنچـى، 
پىدائىـي  ئۈچـۈن  يوقىتىـش  زىياننـى  دېگـەن 
يەڭگىـل  قىسـىم  بىـر  مۇجاھىدالرغـا 
كۇفرىلىقنـى ئىشـلەش دۇرۇس بولـدى. مانـا 
زىياننىـڭ  »ئىككـى  شـەرىئەتتىكى  ـــــ  بـۇ 
تارتىشـقا قىسـتالغاندا يەڭگىلىنـى  بىرىنـى 
تارتىـش ئارقىلىـق ئېغىرىنـى چېكىنـدۈرۈش 
قائىدىنىـڭ  فىقھـى  دېگـەن  دۇرۇس« 
دەلىلىـدۇر لېكىـن كۇفـرى سـۆزنى سـۆزلەش 
ئىككـى  ئىمكانقـەدەر  كەلگەنـدە  توغـرا 
بىسـلىق سـۆزنى سـۆزلەش الزىمدۇر چۈنكى 
بـەزى ئالىمـالر ئىككـى سـاھابىنىڭ كەئبگە 
قىلغـان سـۆزىدىكى »بـۇ ئـادەم بىزدىـن تـوال 
»بىـز  ۋە  چارچىتىۋەتتـى«  سـوراپ  سـەدىقە 
دېگەنـدەك  قاپتىمىـز«  ئەگىشـىپ  ئۇنىڭغـا 
قىلىـش  پۇشـايمان  كىرگەنلىكىدىـن  دىنغـا 
دەپ  كۇفرىلىـق  يەڭگىـل  سـۆزلىرىنى 
شـەرىئەتتىكى  ئىشـالر  بـۇ  مانـا  قارىغـان. 
»زۆرۈرىيـەت بىـر قىسـىم ھارامالرنـى ھـاالل 
قىلىـدۇ« دېگـەن فىقھى قائىدىگـە دەلىلدۇر. 
ـــــ  يولـى  پەيغەمبەرنىـڭ  تۆتىنچـى، 
گـۈزەل  ۋە  ھېكمـەت  كەلگەنـدە  نۆۋىتـى 
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2- بەت 

)ئاخىرى 3- بەتتە(

َعـْن َعاِئَشـَة رضـي هللا عنهـا، قَالَـْت: »َكاَن َرُسـوُل 
هللِا ملسو هيلع هللا ىلص يـَُقـوُم ِمـَن اللَّْيـِل َحـىَّ تـَتـََفطَـَّر ِرْجـَاُه، فـَُقْلـُت َلُه: 
َم ِمْن  >ِلَ َتْصَنُع َهَذا َي َرُسوَل هللِا َوَقْد ُغِفَر َلَك َما تـََقدَّ
َذنْبِـَك َوَمـا تََخيَــَّر؟< فـََقـاَل: >َي َعاِئَشـُة، َأفَـَا َأُكـوُن 

َعْبـًدا َشـُكوًرا<« )متفـق عليه(.
ھەدىسنىڭ تەرجىمىسى

نەقىـل  دىـن  عنهـا  هللا  رضـي  ئائىشـە 
قىلىنىدۇكى، ئۇ مۇنداق دەيدۇ: »رەسۇلۇلالھ 
ملسو هيلع هللا ىلص ئىككـى پۇتى يېرىلىـپ كەتكەنگە قەدەر 
كېچىـدە قىيامـدا تۇراتتـى. مـەن ئۇنىڭدىـن: 
>ئـى رەسـۇلۇلالھ! هللا سـېنىڭ ئىلگىرىكـى 
ھەممىنـى  گۇناھلىرىڭنىـڭ  كېيىنكـى  ۋە 
نېمىگـە  تۇرۇقلـۇق  قىلغـان  مەغپىـرەت 
بۇنچىـۋاال قىلىسـەن؟!< دەپ سـورىغانىدىم، 
ئۇ: >ئى ئائىشـە، شـۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن 
بولمايمەنمـۇ!<  بەنـدە  قىلغۇچـى  شـۈكۈر 

ھەدىـس(. كېلىنگـەن  )بىرلىككـە  دېـدى« 
ھەدىسنىڭ شەرھىسى 

ئائىشـە رضـي هللا عنهـا ۋە رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص 
نىـڭ ئۇنىڭدىـن باشـقا ئاياللىرى باشـقىالرغا 
ئۆيىدىكـى  نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  قارىغانـدا 
ھالەتلىرىنـى ئـەڭ ياخشـى بىلگەچكـە، كاتتـا 
سـاھابىلەر رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىـڭ ئۆيىدىكـى 
ئۈچـۈن  سـوراش  سـوئال  ھەققىـدە  ئەھۋالـى 
رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىـڭ ئاياللىرىنىـڭ قېشـىغا 
كېچىـدە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  ئەۋەتەتتـى.  ئـادەم 
تەھەججـۇد نامىـزى ئوقـۇش ئۈچـۈن قىيامـدا 
تۇراتتـى. هللا تعـاىل بـۇ ھەقتـە مۇنـداق دەيدۇ: ﴿

ِإنَّ َربَـَّك يـَْعلَـُم أَنَـَّك تـَُقـوُم َأْدَن ِمـْن ثـُُلثَـِي اللَّْيـِل َوِنْصَفـُه 
ُر اللَّْيَل َوالنَـَّهاَر  ُ يـَُقدِّ َوثـُُلَثُه َوطَائَِفٌة ِمَن الَِّذيَن َمَعَك َواللَّ
َعِلـَم َأْن لَـْن ُتُْصـوُه فـَتَـاَب َعَلْيُكـْم فَاقـْـَرُءوا َمـا تـََيسَّـَر ِمـَن 
اْلُقـْرَآِن َعِلـَم َأْن َسـَيُكوُن ِمْنُكـْم َمْرَضـى َوَآَخـُروَن َيْضِربُـوَن 
ِف اْلَْرِض يـَبـْتـَُغوَن ِمْن َفْضِل اللَِّ َوَآَخُروَن يـَُقاتُِلوَن ِف َسِبيِل 
َكاَة  اللَِّ فَاقـْـَرُءوا َمـا تـََيسَّـَر ِمْنـُه َوَأِقيُمـوا الصَّـَاَة َوَآتُـوا الـزَّ
ُموا ِلَنـُْفِسُكْم ِمْن َخْيٍ  َوَأْقِرُضوا اللََّ قـَْرًضا َحَسًنا َوَما تـَُقدِّ
تَُِدوُه ِعْنَد اللَِّ ُهَو َخيـًْرا َوَأْعَظَم َأْجًرا َواْستـَْغِفُروا اللََّ ِإنَّ اللََّ 
َغُفـوٌر َرِحيـٌم﴾ »)ئـى مۇھەممەد!( شۈبھىسـىزكى، 
پەرۋەردىگارىڭ سـېنىڭ ۋە سـەن بىلەن بولغانالر 
ئادەمنىـڭ  تـوپ  بىـر  سـاھابىلەر(دىن  )يەنـى 
)تەھەججـۇد نامىزى ئۈچۈن( كېچىنىڭ ئۈچتىن 
ئىككى ھەسسىسـىدە، يېرىمىـدا ۋە ئۈچتىن 
تۇرىدىغانلىقىڭالرنـى  ھەسسىسـىدە  بىـر 
بىلىـدۇ. كېچـە بىلـەن كۈندۈزنىـڭ ئۇزۇنلۇقىنى 
هللا ئالدىنئـاال بەلگىلەيـدۇ، سـىلەرنىڭ ئۇنـى 
ھېسـابالپ بواللمايدىغانلىقىڭالرنى هللا بىلىدۇ، 

هللا سـىلەرگە رەھىـم قىلـدى )يەنـى كېچىـدە 
تەھەججۇد نامىزى ئوقۇشـنىڭ پەرزلىكىنى( 
ئەمەلدىـن قالـدۇردى، تەھەججـۇد نامىزىدىـن 
هللا  ئوقـۇڭالر.  بولغاننـى  قـۇالي  سـىلەرگە 
بىلىدۇكى، بەزىڭالر كېسەل بولۇپ قالىسىلەر، 
بەزىلـەر هللا نىڭ پەزلىنـى تىلەپ )يەنى تىجارەت 
قىلىـپ( يەر يۈزىدە سـەپەر قىلىدۇ، يەنە بەزىلەر 
هللا نىـڭ يولىـدا جىھـاد قىلىـدۇ، شـۇنىڭ ئۈچـۈن 
نامىزىدىـن(  تەھەججـۇد  )يەنـى  ئۇنىڭدىـن 
قـۇالي بولغاننـى ئوقـۇڭالر، )پـەرز( نامازنـى ئـادا 
قىلىـڭالر، زاكاتنـى بېرىـڭالر، هللا قـا قەرزىي 
ھەسـەنە بېرىـڭالر )يەنـى هللا نىـڭ رازىلىقـى 
ئۈچـۈن ياخشـىلىق يوللىرىغـا پۇل-مـال سـەرپ 
قىلىـڭالر(. ئۆزۈڭالر ئۈچۈن )دۇنيادا( قايسـىبىر 
ياخشـى ئىشـنى قىلسـاڭالر، هللا نىـڭ دەرگاھىدا 
سـاۋابقا  كاتتـا  تېخىمـۇ  ياخشـى،  تېخىمـۇ 
ئېرىشىسـىلەر )دۇنيا بولسـا پانىيـدۇر، ئاخىرەت 
بولسا باقىيدۇر، ياخشى بەندىلەر ئۈچۈن هللا نىڭ 
دەرگاھىدىكـى سـاۋاب ھەممىدىـن ئارتۇقتۇر(، 
هللا تىـن مەغپىـرەت تىلـەڭالر، هللا ھەقىقەتـەن 
ناھايىتى مەغپىـرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى 
مېھرىبانـدۇر« )سـۈرە مۇززەممىـل 20- ئايـەت(. 
شـۇڭا رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص گاھىـدا كېچىنىـڭ كـۆپ 
قىسـمىدا قىيامدا تۇرسـا، گاھىـدا كېچىنىڭ 
يېرىمىـدا ۋە ئۈچتىـن بىـر قىسـمىدا قىيامـدا 
تۇراتتـى چۈنكى رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص پەرۋەردىگارىغا 
بىلـەن  قىلىـش  تولـۇق  ئىبادىتىنـى  بولغـان 
بىرگـە ئـۆز نەپسـىگىمۇ راھەتلىنىـش ھەققىنـى 
نىـڭ كېچىـدە  ملسو هيلع هللا ىلص  يەنـى رەسـۇلۇلالھ  بېرەتتـى، 
قىيامـدا ئـۇزۇن ياكـى قىسـقا تۇرۇشـى ئۆزىنىـڭ 
زېرىكمەسـلىك ۋە ئاكتىپلىـق ھالىتـى بويىچـە 
بوالتتـى. ئـۇزۇن قىيامـدا تۇرغانلىقتىـن ئىككـى 
قېلىـپ،  ئۇيـۇپ  قـان  ئىچىـدە  ئىششـىپ  پۇتـى 
نەتىجىـدە پۇتـى يېرىلىپ كېتەتتى. رەسـۇلۇلالھ 
سـاھابىلەرمۇ  يـاش  بـەزى  بىرگـە  بىلـەن  ملسو هيلع هللا ىلص 
ئىبنـى  مەسـىلەن،  تۇراتتـى.  قىيامـدا  كېچىـدە 
مەسـئۇد رضـي هللا عنـه مۇنـداق دەيـدۇ: »مـەن بىـر 
كېچىسـى پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم بىلـەن 
ئـۇزۇن قىيامـدا  بـەك  ئـۇ  ئۇقـۇدۇم.  نامـاز  بىرگـە 
قىلىـپ  قەسـت  يامانلىقنـى  تۇرغانلىقتىـن 
مەسـئۇدنىڭ  ئىبنـى  )يەنـى  ئـۇالر  قالدىـم«. 
عنـه  رضـي هللا  مەسـئۇد  ئىبنـى  ھەمراھلىـرى( 
دىـن: »نېمـە يامانلىـق ئـۇ؟« دەپ سـورىغانىدى، 
قىلغانـدەك  سـەۋر  رەسـۇلۇلالھ  »مـەن  ئـۇ: 
كەلگەنلىكتىـن  ئاجىـز  قىلىشـقا  سـەۋر 

يامانلىقنـى  ئىبـارەت  ئولتۇرۇۋېلىشـتىن 
قەسـت قىلدىـم« دەپ جـاۋاب بـەردى. 

ناماز(نىـڭ  )يەنـى  قىيـام  كېچىلىـك 
سـەۋەبى  بولۇشـىنىڭ  ئـۇزۇن  بۇنچىلىـك 
نامـازدا  كېچىلىـك  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  شـۇكى، 
قىلغـان  ئـۇزۇن  قىرائەتنـى  ئوقۇيدىغـان 
چاغـدا رۇكـۇ، سـەجدىنىمۇ ئـۇزۇن قىالتتـى. 
مەسـىلەن، پەيغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلص قىش كېچىلىرى بىر 
كېچىنىـڭ ئۈچتىن ئىككى قىسـمىغا يېقىن 
ۋاقىـت قىيامـدا تۇرسـا تەخمىنەن يەتتە سـائەت 
قىيامـدا تۇرغـان بولىـدۇ چۈنكـى ئـۇ كېچىنىـڭ 
ئومۇمىي ۋاقتى 12 سائەت. رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ 
بـۇ ھالىنـى بىـر تەسـەۋۋۇر قىلىـڭ! مۇشـۇنداق 
نەپسـىنى  ئـۆز  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  تۇرۇقلـۇق، 
سـەۋرگە باسقان ۋە نەپسى بىلەن جىھاد قىلغان 
شـۇڭا ئۇ »هللا سـېنىڭ ئىلگىرىكى ۋە كېيىنكى 
گۇناھلىرىڭنىـڭ ھەممىنـى مەغپىرەت قىلغان 
تۇرۇقلـۇق نېمىگـە بۇنچىـۋاال قىلىسـەن؟« دەپ 
ئۈچـۈن  بولغانلىقـى  »شـۇنداق  سـورالغاندا: 
بولمايمەنمـۇ!«  بەنـدە  قىلغۇچـى  شـۈكۈر 

دەپ جـاۋاب بەرگـەن.
ھەدىستىن چىقىدىغان پايدىالر

ئىتائـەت  قـا  هللا  ـــــ  شـۈكۈر  بىرىنچـى، 
قىلىش بىلەن بولىدۇ. ئىنسان پەرۋەردىگارىغا 
شـۇنچە  بولسـا  قىلغـان  ئىتائـەت  قانچـە 
شـۈكۈر قىلغـان بولىـدۇ. شـۈكۈر ھەرگىزمـۇ 
ئىنسـاننىڭ »مـەن هللا قـا شـۈكۈر ئېيتىمـەن، 
دەپ  ئېيتىمـەن«  ھەمدۇسـانا  قـا  هللا  مـەن 
قويۇشـى بىلەنـال بولمايـدۇ بەلكـى تاقىتىنىڭ 
تـۇرۇپ،  قىلىـپ  ئىتائـەت  قـا  هللا  يېتىشـىچە 

كېـرەك.  قىلىـش  شـۈكۈر  تىلـدا  ئاندىـن 
چـوڭ  پەيغەمبەرلەرنىـڭ  ئىككىنچـى، 
كىچىـك  بولغـان  رەزىـل  ۋە  گۇناھالردىـن 
گۇناھالردىن مەسـۇم )يەنى پـاك( ئىكەنلىكىگە 
رەزىـل  لېكىـن  كەلگـەن  بىرلىككـە  ئالىمـالر 
ھەققىـدە  گۇناھـالر  كىچىـك  بولمىغـان 
گـە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  قىلىشـقان.  ئىختىـالپ 
»مەغپىـرەت قىلىنغـان گۇنـاھ« دېيىلگـەن بـۇ 
ئىشـالر بىزدەك ئاددىي مۇسـۇلمانالرغا نسبەتەن 
يېقىـن  قـا  هللا  ئەممـا  دېيىلمەيدىغـان  گۇنـاھ 
يامانلىـق  نىسـبەتەن  بەندىلىرىگـە  مۇقـەررەب 
دېيىلىدىغان ئىشـالردۇر. يەنى ئەۋزەل ئىشالرنى 
تـەرك ئېتىـش ئاددىي مۇسـۇلمانالرغا نىسـبەتەن 
گـە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  لېكىـن  بولسـىمۇ  يوللـۇق 
خـۇددى  بـۇ  ھېسـابلىناتتى.  گۇنـاھ  نىسـبەتەن 

ئالىمالرنىـڭ ئارىسـىدىكى »ئەبـرارالر )يەنـى هللا 
قـا ئىتائـەت قىلغۇچىالر(نىـڭ ھەسـەنات )يەنى 
مۇقـەررەب  ئىش(لىـرى  قارىغـان  دەپ  ياخشـى 
)يەنـى هللا قـا ئىنتايىـن يېقىـن بەندە(لەرنىـڭ 
يامانلىقلىـرى(دۇر«  )يەنـى  سـەييىئاتلىرى 

دېگـەن مەشـھۇر سـۆزىگە ئوخشـايدۇ.
بەندىلەرنىـڭ  بـەزى  هللا  ئۈچىنچـى، 
ئىلگىـرى  ئارقىلىـق  ئەمەللىـرى  سـالىھ 
ئۆتكـەن گۇناھلىرىنـى مەغپىـرەت قىلىـدۇ. 
مەغپىـرەت  گۇناھالرنىـڭ  ئىلگىرىكـى 
بـەزى  ۋە  گـە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  قىلىنىشـى 
كېيىنكـى  بولسـا،  ئورتـاق  بەندىلەرگـە 
گۇناھالرنىـڭ مەغپىـرەت قىلىنىشـى پەقەت 

رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص گىـال خاسـتۇر. 
نەپسـى  قىلىشـتا  پەرزلەرنـى  تۆتىنچـى، 
بىلـەن جىھـاد قىلىش پەرز، مۇسـتەھەبلەرنى 
قىلىشـتا بولسـا نەپسـى بىلەن جىھاد قىلىش 

مۇستەھەبتۇر. 
سـەۋر  ئىتائەتكـە  نەپسـىنى  بەشـىنچى، 
جىھـاد  قارشـى  نەپسـىگە  ـــــ  قىلـدۇرۇش 
ھېسـابلىنىدۇ. نەپسـى بىلەن مانا مۇشـۇنداق 
ئېيتقانـدەك  ئالىمـالر  بـەزى  قىلىـش  جىھـاد 
چـوڭ جىھـاد بولـۇپ، ئـۇ ھەرگىزمـۇ هللا پـەرز 
ۋە  جىھـاد  تەييارلىـق،  ھىجـرەت،  قىلغـان 
ئۆزىنىـڭ زىيىنىغـا ھۆكـۈم چىقىپ قالسـىمۇ 
نەپسـىگە  ئوخشـىغان  دېگەنگـە  چىـداش... 
تـەس  قىلىـش  سـەۋر  ۋە  كېلىدىغـان  ئېغىـر 
بولغـان ئىبادەتلەرنـى تـەرك قىلغان بىر قىسـىم 
كىشـىلەر ئېيتقانـدەك: »سـبحان هللا، احلمـد هلل، 
هللا اكرب...« دېگەنگە ئوخشـىغان كەلىمىلەرنى 
ئېغىزىـدا دەپ قويـۇش ۋە بىـر قىسـىم ئىبـادەت 
بىلەنـال  قويـۇش  ئورۇنـالپ  شـەكىللىرىنى 
ئەمەلگـە ئاشـىدىغان ئىـش ئەمـەس. دېمەك، هللا 
پـەرز قىلغـان ئىبادەتنـى تەرك ئېتىپ »نەپسـىم 
ياكـى  قىلىۋاتىمـەن  جىھـاد  چـوڭ  بىلـەن 
نەپسـىمنى تەربىيىلەۋاتىمـەن« دېگەنلـەر ــــ 
سـۆزىگە ئەمەلىيىتى زىت بولغان كاززابالردۇر. 
ـــــ  نېئمـەت  بەرگـەن  هللا  ئالتىنچـى، 
كۇفۇرلـۇق قىلىشـقا ۋە نانكورلـۇق قىلىشـقا 
قىلىشـقا  شـۈكۈر  زىيـادە  بەلكـى  ئەمـەس 

ۋاجىبتـۇر.  بولۇشـى  سـەۋەب 
يەتتىنچى، مۇسـۇلمان كىشى كۈچىنىڭ 
بېجىرىشـى  ئەمەللەرنـى  نەفلـە  يېتىشـىچە 

الزىمدۇر.

ھەدىس ئۈنچىلىرى

يۇلتۇزالر چىمىراليدۇ



ئىسالم ئاۋازى

نەسـىھەت بىلەن دەۋەت قىلىش بولسـا، يەنە 
نۆۋىتـى كەلگەنـدە ئادالـەت ۋە ھـەق بىلـەن 
كەلگەنـدە  نۆۋىتـى  قىلىشـتۇر؛  ھاكىملىـق 
كەسـكىنلىك بىلەن جازا يۈرگۈزۈش بولسـا، 
شـارائىت پىشـىپ يېتىلگەنـدە مېھرىبانلىـق 

بىلـەن قوراللىـق جىھـاد قىلىشـتۇر. 
كىشـىگە  گۇناھسـىز  بەشـىنچى، 
زىيـان يەتكۈزمەيدىغـان ۋە ھەقنـى ئۆزىنىـڭ 
ياكـى دۈشـمەننىڭ  ئەھلىگـە قايتۇرىدىغـان 
مەقسـەت  بۇزۇۋېتىشـنى  سۇيىقەسـتلىرىنى 
قىلغـان ھىيلە-مىكىر قىلىش ــــ شـەرىئەت 
يولغـا  ئۆرپ-ئـادەت  ۋە  قىلغـان  تەلـەپ 
ملسو هيلع هللا ىلص:  رەسـۇلۇلالھ  چۈنكـى  ئىشـتۇر  قويغـان 

دېگـەن. تاكتىكىـدۇر«  دېگـەن  »ئـۇرۇش 
تاغۇتـى  يەھۇدىيالرنىـڭ  ئالتىنچـى، 
ھـاالك  ئەشـرەفنىڭ  ئىبنـى  كەئـب 
يەھۇدىيالرغـا  پۈتـۈن  بولسـا  قىلىنىشـى 
ئۇقتـۇرۇش،  )يەنـى  رىسـالە  بىـر  كۈچلـۈك 
بـۇ  بولـدى.  چاقىرىـق(  ۋە  خىتـاب  بايانـات، 
مەدىنـە  ئىبارەتكـى،  شـۇنىڭدىن  رىسـالە 
نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  مۇنەۋۋەردىكـى 
بىخەتەرلىـك گۇرۇپپىسـى قانۇندىـن چىقىپ 
ياكـى  كەتكۈچىلەرنـى قوغالشـتا بىۋاسـىتە 
ۋاسـىتىلىق كۈچ ئىشلىتىشـتىن بوشىمايدۇ، 
رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص بىلـەن يەھۇدىـي قەبىلىلىرى 
ئوتتۇرىسـىدا دەسـلەپتە تۈزۈلگـەن ئەھدىگە 
خىالپلىـق قىلغـان كىشـىلەرنى جازاالشـنى 
دېمـەك،  كېچىكتۈرمەيـدۇ.  ھەرگىزمـۇ 
جىھادىـي جامائـەت ئىسـالمىي جەمئىيەتتـە 
ياشـاۋاتقان خەلقلەر بىلەن ئىسـالمىي ھاكىم 
ئوتتۇرىسـىدا تۈزۈلگـەن ئاساسـىي قانـۇن ۋە 
ئىشەنچىسـىنى  ۋە  ئابـرۇي  ئەھدىلەرنىـڭ 
تولىمـۇ  بېرىشـى  ئەھمىيـەت  قوغداشـقا 

زۆرۈر. 
جىنايەتچىسـى  ئـۇرۇش  يەتتىنچـى، 

كەئب ئىبنى ئەشرەفنىڭ جىنايەتلىرى:
1. رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص گە بەزى سـوئالالرنى 
ئورۇنسـىز  بىلـەن  ئۇنىـڭ  ۋە  تاشـالش 
جېدەللىشـىش ئارقىلىق قەسـتەن رەسۇلۇلالھ 
ۋە  كەلتـۈرۈش  ئاچچىقىنـى  نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص 

ئۇرۇنـۇش. تېرىكتۈرۈشـكە 
2. رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص گە ئۇرۇش ئېچىشـقا 

ئاشـكارا قۇترىتىش.
3. سـاھابىلەرنىڭ ئاياللىرىنى نىشانالپ 

تۇرۇپ شـېئىر ئوقۇش.
قۇرەيشـنىڭ  ئۆلگـەن  بـەدردە   .4
ئوقـۇپ،  شـېئىر  يىغـالپ  كاتتىلىرىغـا 
بولغـان  ئېلىشـقا  ئىنتىقـام  قۇرەيشـلەرنىڭ 

قوزغـاش.  غەزىپىنـى 
مۇئمىنلەرنـى  ۋە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ   .5

ھەجۋىيلەشـتۈرۈش. ئاشـكارا 
6. مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش ئېچىش 

ئۈچۈن قۇرەيش بىلەن قەسەملىشىش.
قەستلەشـكە  نـى  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ   .7

ئۇرۇنـۇش.
مانـا بـۇ يەتتـە تۈرلـۈك جىنايەتنىـڭ ھـەر 
بىـرى مەدىنىنىـڭ ھاكىمـى رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص 
بىلـەن مەدىنىـدە ياشـاۋاتقان كاپىـر قەۋملـەر 
قانۇنغـا  ئاساسـىي  تۈزۈلگـەن  ئوتتۇرىسـىدا 
بـۇ  بولـۇپ،  قىلغانلىـق  خىالپلىـق  ئوچـۇق 
جىنايەتنـى ئىشـلىگەنلەر ئۆلۈمگـە ھەقلىق 

بوالتتـى.
سـاھابىلەرنىڭ  سـەككىزىنچى، 
ئاالھىـدە  ۋە  ئەمەلىيەتلىرىگـە  پىدائىيلىـق 
بەس-بەسـتە  ھەرىكەتلىرىگـە  قىسـىم 

ئالدىرايدىغانلىقـى. 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(
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3- بەت 

)بېشى 2- بەتتە(

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
راھمانقـۇل بىزنـى ئۆزىنىـڭ تۇرالغۇسـىغا 
تەكلىـپ قىلـدى ۋە بىـز ئـۇ يـەردە بـەش كـۈن 
ياخشـى مېھمان بولـدۇق. يازنىڭ ئوتتۇرىدىكى 
ۋاقىتالر بولسـىمۇ بۇ يەردە قار ئۇچقۇنلىرى ۋە 
سـوغۇق شامال ئادەمنى بىئارام قىالتتى. بىز بۇ 
يەردىكـى كۈنلىرىمىزنـى جەنـۇب تەرەپتىكـى 
 5500 ۋە  ئۆتكـۈزدۇق  بىلـەن  چىقىـش  تاغقـا 
بىـر  چوققىالردىـن  بولغـان  ئېگىـز  مېتىردىـن 
قانچىگـە يامىشـىپ چىقىـپ بولـدۇق. ۋاخـان 
كارىدورىنىـڭ شـەرقى بۇرجىكىدە تۆت دۆلەت 
بولـۇپ،  ئۇچرىشـىدىغان  ئۆزئـارا  چېگراسـى 
شـەرقىي  ئافغانىسـتان،  تاجىكسـتان،  ئـۇالر 

تۈركىسـتان ۋە پاكىسـتان چېگرالىرىـدۇر.  
تۇرالغۇمىزنىـڭ جەنـۇب تەرىپىدە تەرگان 
)Tergan( جىلغىسـى ئورۇنالشـقان بولـۇپ، 
بـۇ جىلغـا تاغدۇمبـاش پامىرغا تۇتىشـىدىغان 
بـۇ  ۋە  بىرىـدۇر  جىلغىالرنىـڭ  كىچىـك 
پامىردىـن  كىچىـك  ئارقىلىـق  جىلغىـالر 
ئېگىـز  كىرىدىغـان  تۈركىسـتانغا  شـەرقىي 
ئۆتۈشـمىلەرگە بارغىلـى بولىـدۇ. جىلغىنىـڭ 
مېتىـر   5500 يۈزىدىـن  دېڭىـز  تەرىپـى  بـاش 
ئېگىـز بولـۇپ، بـۇ يەرگـە يېقىـن ئەتراپتىكـى 
سۈيى سۈزۈك بىر دەريانى سۇ بىلەن تەمىنلەپ 
يـان  ئورۇنالشـقان.  بېرىدىغـان چـوڭ مۇزلـۇق 
بولـۇپ،  جىلغىـالر  نۇرغۇنلىغـان  تەرەپتـە 

ئـەڭ چـوڭ جىلغىـدا چوڭ بىـر مۇز پارچىسـى 
دەريـا ئېقىنىنـى ئېتىۋالغانلىقـى ئۈچـۈن دەريـا 
ئايلىنىـپ  توسـمىدىن  تەبىئىـي  بـۇ  سـۈيى 
ئۆتەتتـى. بىزنىـڭ ئېسـىل قوتازلىرىمىزمـۇ بۇ 
مـۇز پارچىسـىدىن ناھايىتـى تەسـتە ئايلىنىپ 
ئۆتتـى. جىلغىنىـڭ جەنۇبىـي گىرۋىكـى 
مېتىرغىچـە   5500 مېتىردىـن   4500
بـۇ  ئېگىزلىـك  بـۇ  ۋە  ماڭىـدۇ  يۇقىرىـالپ 
رايونالردىكـى ئۆسـۈملۈكلەرنىڭ ئۆسۈشـىگە 
مـاس كەلگـەن ئېگىزلىكنىـڭ ئـەڭ يۇقىـرى 

ھېسـابلىنىدۇ.  چېكـى 
ياماشـقان  بىرىگـە  جىلغىالردىـن  بىـز 
گۈمۈرۈلـۈپ  تـاش  تۇيۇقسـىز  ۋاقتىمىـزدا 
چۈشتى، بەختىمىزگە يارىشا ھېچقايسىمىز 
يارىالنمىدۇق. قۇياشـنىڭ ھارارىتى تاشالرنى 
ۋاقىتـالردا  بۇرۇنقـى  چۈشـتىن  ئىللىتقـان 
چىققـان  گۈمۈرۈلۈشـتىن  تـاش  پات-پـات 

ئاڭلىنىـدۇ.  ئـاۋازالر 
بىـز راھمانقـۇل بىلـەن ۋاخـان كارىـدورى 
پاراڭالشـتۇق.  قىزغىـن  ناھايىتـى  ھەققىـدە 
ئەسـىرنىڭ   -20( باشـلىرىدا  ئەسـىرنىڭ  بـۇ 
باشـلىرىدا( ۋاخـان كارىدورىـدا باھار پەسـلىدە 
ياغاتتـى  قـار  مـول  پەسـلىدە  قىـش  يامغـۇر، 
يىللىرىغـا   -50 ئەسـىرنىڭ  بـۇ  لېكىـن 
مىقـدارى  قارنىـڭ  ۋە  يامغـۇر  كەلگەنـدە 
ئېگىـز  پەقـەت  ئـازالپ كەتتـى. مۇزلۇقالرمـۇ 

بۈگۈنكـى  قالـدى.  قېلىـپ  جىلغىالردىـال 
تەمىنلەۋاتقـان  بىلـەن  سـۇ  مۇزلۇقـالر  كۈنـدە 
ئـەڭ  ئالدىـدا  يىلنىـڭ  قانچـە  بىـر  دەرياالرنـى 
كامىـدا يازنىـڭ ئوتتۇرىغىچـە ئېرىگـەن قارالر 
ھۆل-يېغىننىـڭ  تەمىنلەيتتـى.   بىلـەن  سـۇ 
تەسـىر  ئوتالقالرغىمـۇ  كېتىشـى  ئـازالپ 
قېتىـم  تۇنجـى  قىرغىزالرمـۇ  ۋە  كۆرسـەتتى 
سـەۋەبىدىن  ئىشـلىتىش  زىيـادە  ئوتالقالرنـى 
يولۇقتـى.  مەسـىلىلەرگە  چىققـان  كېلىـپ 
ۋاخانـدا  شـەرقىي  قارىغانـدا،  ئېيتىشـالرغا 
بـار  چارۋىچىـالر  كۆچمـەن  ئەتراپىـدا   2700
ئەتراپىـدا  تۇيـاق   3000 ئۇالرنىـڭ  بولـۇپ، 
قوتازلىرى ۋە 30000 تۇياق ئەتراپىدا قويلىرى 
بـار ئىكـەن. ئاقئـۆي ۋە قەغـەز ياسـاش ئۈچـۈن 
ئىشـلىتىدىغان ياغـاچ ماتېرىياللىرى ناھايىتى 
كـەم بولـۇپ، بـۇ ماتېرىيالـالر يىـراق غەربىـي 

كېلىنىـدۇ.  ئېلىـپ  رايونلىرىدىـن  ۋاخـان 
ئاۋغۇسـتنىڭ ئوتتۇرىلىرى بىز راھمانقۇل 
كۆلىدىـن  بىشـۇتىك  خوشلىشـىپ  بىلـەن 
ئاتلىق ئۆتتۇق ۋە تاجىكىسـتان چېگراسىنىڭ 
شـىمالى تەرىپىگـە توغـرا كېلىدىغان كىچىك 
قايتتـۇق.  ئەتراپىغـا  جىلغىسـى  پامىـر 
غەربىـي  بىـز  شـىمالىدا  بۇزۇيگۈمبەزنىـڭ 
 )Warm( شـىمال يۆنىلىشـىدە مېڭىـپ ۋارم
ئۆتۈشمىسـى ئارقىلىـق ۋارم مۇزلۇقىدىـن 
ئۆتـۈپ سـپەتغىز )Spadghiz( جىلغىسـىغا 

ئافغانىستان ۋاخان كارىدورىنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالى

پايدىلىنىش 

بىلىملىرى
)چاتما ماتېرىيالالر(

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
3. ھىجرىيـە 300- يىلىدىـن كېيىنكـى 
ھەممىسـى  دەۋرلەرنىـڭ  ئىسـالمىي  پۈتـۈن 
جاھىلىيـەت  ۋە  كۇفـۇر  نەزىرىـدە  ئۇالرنىـڭ 
دەۋر  »شـۇ  ئـۇالر:  چۈنكـى  دەۋرلىرىـدۇر 
)يەنـى  تەقلىـد  قويـۇپ  نـى  هللا  كىشـىلىرى 
ئۆرپ-ئـادەت ياكـى مۇجتەھىـد ئالىمالرنىـڭ 
قىلماسـتىن  سۈرۈشـتە  دەلىـل  پەتىۋالىرىنـى 
تۇتـۇش( دېگەن بۇتنى ئۇلۇغلىغان. ئەسـلىدە 
مۇسـۇلمان دېگـەن مەيلـى ئەقىدىۋىـي ياكـى 
فىقھـى ھۆكـۈم بولسـۇن ھـەر قانـداق دىنىـي 
ئەھكامالرنى باشـقىالرغا تەقلىد قىلماستىن 
دەلىللىرىنـى بىلىـپ تۇتۇشـى كېـرەك« دەپ 

قارىشـىدۇ.
4. ھەتتـا تـۆت خەلىپىنىـڭ بىـرى بولغان 
سـۆزى  سـاھابىنىڭ  ھېچبىـر  تەقدىردىمـۇ 
ئۇالرنىڭ نەزىرىدە ھۆججەت ھېسابالنمايدۇ.
ئىككىنچى، ھىجرەت ــــ بۇ جامائەتنىڭ 
ئىدىيىسـىدىكى ئىككىنچى ئاساسـىي يىلتىز 
بولۇپ، ئۇالر بۇ ئاساس ئارقىلىق جاھىلىيەت 

جەمئىيىتىدىـن ئۆزلىرىنى چەتكە تارتىشـنى 
مەقسـەت قىلىدۇ. ئۇالرنىڭ نەزىرىدە ھازىرقى 
جاھىلىيـەت  ھەممىسـى  جەمئىيەتلەرنىـڭ 
نەزىرىدىكـى  ئۇالرنىـڭ  جەمئىيەتلىرىـدۇر. 
چەتنـەپ  )يەنـى  ئىزلـەت  ياكـى  ھىجـرەت 
ھېسسـىي  جەھەتتىكـى  مـاكان  تـۇرۇش( 
چەتنـەش بولۇپ، ئۇالر: »خۇددى رەسـۇلۇلالھ 
ملسو هيلع هللا ىلص ۋە سـاھابىلەر مەككە دەۋرىدە ياشىغاندەك 
بىزمـۇ جامائـەت بولـۇپ ھەقىقىي ئىسـالمىي 
ھايـات تولـۇق گەۋدىلىنىدىغان بىر شـارائىتتا 
تۇرمۇش كەچۈرۈشـىمىز كېرەك« دېيىشـىدۇ.
ئۇالر يەنە: »مۇسۇلمانالر ۋە ئىسالم بوزەك 
>مۇسـۇلمانالر  باسـقۇچتا  بـۇ  قىلىنىۋاتقـان 
تەكفىـر  ھىجـرەت  )ئەمەلىيەتتـە  جامائىتـى 
جامائىتى(<گـە كىرىـش ئارقىلىـق خەلقتىـن 
ئىسـالمغا  ئايرىلىـپ  جەھەتتـە  ھېسسـىي 
كېـرەك  كۈچەيتىـش  سـاداقىتىنى  بولغـان 
ھەمـدە يېتەرلىـك كۈچ-قۇۋۋەتكە ئېرىشـىپ 
توختاشـلىرى كېـرەك«  بولغۇچـە جىھادتىـن 

قارىشـىدۇ. دەپ 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(  

قەدىمكى ۋە ھازىرقى زاماندىكى خاۋارىجالر 

تارىخقا 
نەزەر

كىـردۇق. بـۇ جىلغـا ئادەمسـىز رايـون بولـۇپ، 
ئېگىزلىكـى  يۈزىدىـن  دېڭىـز  يەرگـە  بـۇ 
مۇزلـۇق  كـەڭ  ئاشـىدىغان  مېتىردىـن   5000
ئۆسـۈملۈكلەرنىڭ  يـەردە  بـۇ  جايالشـقان، 
قىلغىنىمىزدىنمـۇ  پـەرەز  بىزنىـڭ  مىقـدارى 
ئـاز بولـۇپ، ئـۇالر ئاساسـەن ئېرىـق بويلىرىغـا 
جايالشـقان شـاالڭ ئوت-چۆپلـەر ئىـدى. ئـەڭ 
ئاخىرىـدا بىزنىـڭ يولىمىز ئىلگىرى شـەرقىي 
ۋاخـان تەرەپكـە بېرىش جەريانىدا مۇشـەققەت 
دەرياسـى  باخـاراك  ئۆتكـەن  كېچىـپ  بىلـەن 
يۆنىلىشـى بويىچە جەنـۇب تەرەپكە بۇرۇلدى. 

)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

تۆۋەندىكـى تېپىشـماقالرنى قېنـى كىـم 
تېـز ۋە توغـرا تاپااليـدۇ؟

ئاتقانـدا  تـاڭ  كۆرۈنـەر،  قاراڭغـۇدا   .1
نېمـە؟ ئـۇ  مۆكۈنـەر. 

ھـەم  بېرىـدۇ  ماڭىـدۇ،  توختىمايـدۇ   .2
ئالىـدۇ. ئـۇ نېمـە؟

3. تۆۋەندىكـى شـېئىرىي تېپىشـماقنى 
تېپىـپ بېقىـڭ: 

ئۇزۇن ئارقان تۇتاشقىنى، مۆكۈشىدۇ، 
كۆرۈشمەيدۇ، 

ئاداۋىتى بارمىكىن تاڭ؟! بىر سورۇندا 
كۈلۈشمەيدۇ.

ئۇچرىشاي دېگەندە قىزىرىشىپ 
جىمىقىدۇ، 

رەببىمىزنىڭ پىالنى بۇ، سىرلىرىنى كىم 
يېشىدۇ؟

تېپىشـماقالرنىڭ  سـاندىكى  ئالدىنقـى 
جاۋابـى:

1. ئاياغ.
2. غەلۋىر.

3. جەمئىي تۆت مۈشۈك.

سەبىيلەر سەھىپىسى



ھىجرىيە: 1439/04/18     مىالدىيە: 412018/01/05- سان ئىسالم ئاۋازى
سۈرىيىنىڭ الزىقىيە ۋىاليىتى ئەينىل ئەشىر 
ئارمىيىسـىگە  ئەسـەد  بەششـار  رايونىـدا 
ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى  ئىنغىمـاس  قارشـى 
ئەسـەد  بەششـار  نەتىجىـدە  بارغـان، 
ئۆلتـۈرۈپ،  نەپەرنـى   11 ئەسـكەرلىرىدىن 

يارىالندۇرغـان. كۆپلىرىنـى 
■ 12- ئاينىـڭ 30- كۈنـى ئەششـاباب 
تەشـكىالتى مۇجاھىدلىـرى سـومالىنىڭ 
بـۇ  قىلىـپ،  ھۇجـۇم  يېزىسـىغا  ئىمبىـرا 

قىلغـان. فەتىـھ  يېزىنـى مۇكەممـەل 
ئىمارىتـى  ئىسـالم  ئافغانىسـتان   ■
مۇجاھىدلىرىنىـڭ 2017- يىلىدىكـى 
ئەمەلىيەتلىرىنىـڭ  جـەڭ  بارغـان  ئېلىـپ 

تۆۋەندىكىچـە: نەتىجىسـى 
مۇجاھىـدالر بىـر يىل جەريانىـدا 7503 
قېتىـم ئەمەلىيـەت ئېلىـپ بارغـان بولـۇپ، 
48 قېتىـم پىدائىيلىـق ئەمەلىيىتـى قىلغان؛ 
كاپىرالرنىـڭ 13 دانە تىكئۇچار ئايروپىالنى 
ئېتىـپ  ئايروپىالنىنـى  جاسـۇس  دانـە   7 ۋە 
ئامېرىـكا  تاجاۋۇزچـى  چۈشـۈرگەن؛ 
ئەسـكەرلىرىدىن 289 نەپەرنـى ئۆلتۈرگـەن 
مۇرتـەد  يارىالندۇرغـان؛  نەپىرىنـى   124 ۋە 
 14938 ئەسـكەرلىرىدىن  ئارمىيـە 
نەپىرىنـى   9430 ۋە  ئۆلتۈرگـەن  نەپەرنـى 
يارىالندۇرغـان؛ ھۆكۈمەت ئەسـكەرلىرىدىن 
تەسـلىم  مۇجاھىدالرغـا  نەپىـرى   4196
ماشـىنىنى  ئەسـكىرىي  دانـە  بولغـان؛ 323 
غەنىيمـەت ئېلىـپ 2976 دانـە ئەسـكىرىي 

ماشـىنىنى ۋەيـران قىلغـان.
■ 12- ئاينىـڭ 31- كۈنـى مۇجاھىـدالر 
سـۈرىيىنىڭ الزىقىيـە ۋىاليىتىگـە جايالشـقان 
ھـاۋا  ھۇمەيمىـن  ئارمىيىسـىنىڭ  رۇسـىيە 
قـورال  تـوپ  قارىتـا  بازىسـىغا  ئارمىيـە 
ئەمەلىيىتى ئېلىپ بارغان، نەتىجىدە رۇسـىيە 
 ،Sohoy-24  ،Sohoy-35 ئارمىيىسـىنىڭ 
ئايروپىالنلىـرى  تىپلىـق   Antonov-72
ۋەيـران  ئايروپىالنـى  دانـە   7 بولـۇپ جەمئىـي 
ئېتىـراپ  دائىرىلىرىنىـڭ  رۇسـىيە  بولغـان. 
قىلىشـىچە، بـۇ رۇسـىيە ئارمىيىسـىنىڭ 
2015- يىلدىن بۇيانقى سـۈرىيىدە ئۇچرىغان 

ئـەڭ چـوڭ زىيىنـى ھېسـابلىنىدىكەن.
■ 12- ئاينىڭ 31- كۈنى سـۈرىيىنىڭ 
ئارمىيىسـىنىڭ  رۇسـىيە  ۋىاليىتىـدە  ھامـا 
ئايروپىالنـى چۈشـۈپ  تىكئۇچـار  دانـە  بىـر 

كېتىـپ، 2 نەپـەر ئەسـكەر ئۆلگـەن.
مۇجاھىـدالر  كۈنـى   -1 ئاينىـڭ   -1  ■
دەمەشـىقنىڭ  پايتەختـى  سـۈرىيىنىڭ 
خارىسـتا  ھېسـابلىنىدىغان  دەرۋازىسـى 
ھۇجـۇم  كۆلەمـدە  كـەڭ  قارىتـا  رايونىغـا 
بولـۇپ  جـەڭ  باشـلىغان.  ئەمەلىيىتـى 
قېرىنداشـلىرىمىز  مۇجاھىـد  ھازىرغىچـە 
 411 ۋە  ئۆيلەرنـى  بىنـا  ئەتراپىـدا   350
فەتىـھ  بازىنـى  ئەسـكىرىي  بىـر  نامىدىكـى 
ئارمىيىسـىنىڭ  ئەسـەد  بەششـار  قىلغـان. 
نەپـەر   3 ۋە  ئەسـكىرىنى  ئارتـۇق  دىـن   100
يۇقىرى دەرىجىلىك ئەسـكىرىي قوماندانىنى 
ئۆلتۈرگـەن ۋە 11 نەپـەر ئەسـكەرنى ئەسـىر 
قېرىنداشـلىرىمىز  مۇجاھىـد  ئالغـان. 
ئەسـكىرىي  ۋە  ئەسـكەر  نەپـەر   300 يەنـە 
بىـر  ئالغـان  ئىچىگـە  ئـۆز  مەسـئۇلالرنى 
ئالغـان. مۇھاسـىرىگە  بازىنـى  ئەسـكىرىي 

■ 1- ئاينىـڭ 2- كۈنـى پاكىسـتاننىڭ 
پەلۇجىسـتان رايونىـدا بىـر نەپـەر مۇجاھىـد 
بىـر  ئارمىيىنىـڭ  مۇرتـەد  قېرىندىشـىمىز 
بىخەتەرلىـك تەكشـۈرۈش پونكىتىغـا قارىتا 
بارغـان،  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى  پىدائىيلىـق 
نەتىجىـدە مۇرتـەد ئارمىيە ئەسـكەرلىرىدىن 

20 دىـن ئارتۇقىنـى ئۆلتۈرگـەن.

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

قىلىمىـز. ئىلتىمـاس 
بۇ گېزىتنى تارقىتىشقا ياردەملەشكەن، 
قولالپ-قۇۋۋەتلىگـەن  ۋە  چىقارغـان  كـۈچ 
نىـڭ  تعـاىل  هللا  قېرىنداشـلىرىمىزغا  بارلىـق 
مەغپىرىتـى، رەھمىتـى ۋە بەرىكىتـى 
مۇجاھىـد  دۇئالىرىـڭالردا  سـالىھ  بولسـۇن! 

ئۇنۇتمىغايسـىلەر! قېرىنداشـلىرىڭالرنى 
والسام عليكم ورمحة هللا وبركاته

■ 12- ئاينىـڭ 25- كۈنـى مۇجاھىـدالر 
غەربىـي  ۋىاليىتـى  دەمەشـىق  سـۈرىيىنىڭ 
غۇتـا رايونىدىكى بەيتجان يېزىسـى ئەتراپىدا 
ئەسـەد  بەششـار  بولغـان  ئىلگىرىلىمەكچـى 
پاچاقـالپ  تانكىسـىنى  بىـر  ئارمىيىسـىنىڭ 

تاشـلىغان.
■ 12- ئاينىـڭ 25- كۈنـى ئەششـاباپ 
قىلغـان  فەتىـھ  مۇجاھىدلىـرى  تەشـكىالتى 
نەپـەر   5 مەھكىمـە  شـەرئىي  رايوندىكـى 
جىنايىتىنـى  مۇرتەدلىـك  جاسۇسـنىڭ 

بەرگـەن. جازاسـى  ئۆلـۈم  ئىسـپاتالپ 
كۈنـى   -25 ئاينىـڭ   -12  ■
لـوالش  ۋىاليىتـى  فەريـاب  ئافغانىسـتاننىڭ 
بىـر  ئىچىدىكـى  ئارمىيـە  مۇرتـەد  رايونىـدا 
نەپـەر ئەسـكىرىي مەسـئۇل قول ئاسـتىدىكى 
7 نەپەر ئەسـكەر بىلەن ئافغانىسـتان ئىسـالم 
ئىمارىتـى مۇجاھىدلىـرى سـېپىغا قېتىلغان.

■ 12- ئاينىـڭ 26- كۈنـى مۇجاھىـدالر 
شـىمالىدا  ۋىاليىتىنىـڭ  ھامـا  سـۈرىيىنىڭ 

بەششـار ئەسەد ئارمىيىسىنىڭ L-39 تىپلىق 
كۈرەشـچى ئايروپىالنىنى ئېتىپ چۈشـۈرگەن.

■ 12- ئاينىڭ 28- كۈنى بەششار ئەسەد 
ۋىاليىتىنىـڭ  ھامـا  سـۈرىيىنىڭ  ئارمىيىسـى 
شـىمالىدىكى بىر قانچە يېزىالردا مۇجاھىدالر 
تەرەپتىـن نۇرغۇنلىغـان زىيانالرغـا ئۇچرىغان: 
بەششـار ئەسـەد ئەسـكەرلىرى ئەبـۇ دالى 
تەللـە  جايالشـقان  شـەرقىگە  يېزىسـىنىڭ 
مەختاغـا مەخپىـي ھۇجـۇم ئېلىـپ بارماقچى 
قىلىـپ  پىسـتىرما  مۇجاھىـدالر  بولغانـدا، 
ھەممىسـىنى  ئەسـكەرلىرىنىڭ  تاغـۇت 
ئارمىيىسـى  ئەسـەد  بەششـار  ئۆلتۈرگـەن. 
ئىلگىرىلەشـكە  يېزىسـىغا  مەشـرىفە 
ئۇرۇنغانـدا مۇجاھىـدالر تەرەپتىـن قويۇلغـان 
ئەسـكەرلەر  كۆپلىگـەن  چۈشـۈپ  مىناغـا 
كېيىـن  ئۇنىڭدىـن  يارىالنغـان.  ۋە  ئۆلگـەن 
ئەۋەتكـەن  ئۈچـۈن  قۇتقـۇزۇش  يارىدارالرنـى 
تەرەپتىـن  مۇجاھىـدالر  ماشىنىسـىمۇ 
قويۇلغان مىناغا چۈشۈپ ماشىنا ئىچىدىكى 
بـۇ  ئۆلگـەن.  ھەممىسـى  ئەسـكەرلەرنىڭ 

بىـر كـۈن جەريانىـدا هللا نىـڭ مۇجاھىدالرغـا 
قېرىنداشـلىرىمىز  بىلـەن  ياردىمـى  بەرگـەن 
قـا   60 ئەسـكەرلىرىدىن  ئەسـەد  بەششـار 

ئۆلتۈرگـەن. يېقىننـى 
كۈنـى   -27 ئاينىـڭ   -12  ■
ئافغانىسـتاننىڭ ھېلمەنـد ۋىاليىتىنىڭ 
لەشـكەرگاھتا  بولغـان  مەركىـزى  ۋىاليـەت 
بىـر نەپـەر مۇجاھىـد قېرىندىشـىمىز مۇرتـەد 
ئارمىيىنىـڭ بىـر ئەسـكىرىي بازىسـىغا قارىتـا 
بارغـان،  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى  پىدائىيلىـق 
نەتىجىـدە 31 نەپـەر ئەسـكەرنى ئۆلتۈرگـەن، 
باشـقا،  ئۇندىـن  يارىالندۇرغـان.  نەپىرىنـى   21
21 دانە ئەسـكىرىي ماشـىنىنى ۋەيران قىلغان.
■ 12- ئاينىـڭ 28- كۈنـى ئافغانىسـتان 
ئىسالم ئىمارىتى مۇجاھىدلىرى ئافغانىستاننىڭ 
غەزنـى ۋىاليىتىـدە مۇرتـەد ئارمىيىنىـڭ بىـر 
بىخەتەرلىـك تەكشـۈرۈش پونكىتىنـى فەتىـھ 
ئارمىيـە  مۇرتـەد  جەريانىـدا  جـەڭ  قىلغـان. 
ئەسـكەرنى  نەپـەر   17 ئەسـكەرلىرىدىن 
ئۆلتۈرگـەن ۋە يارىالندۇرغـان. ئۇندىن باشـقا، 
2 دانە ئەسـكىرىي ماشـىنىنى ۋەيران قىلغان.

ناتـو  بىلـەن  ئارمىيىسـى  ئامېرىـكا   ■
روزىـگان  ئافغانىسـتاننىڭ  ئارمىيىسـى 
بازىسـىدىن  ئارمىيـە  ھـاۋا  ۋىاليىتىدىكـى 
چېكىنگەن. چېكىنىشـنىڭ سەۋەبى بولسا، 
ئافغانىسـتان ئىسالم ئىمارىتى مۇجاھىدلىرى 
ئارمىيـە  ھـاۋا  مەزكـۇر  ئىچىـدە  كـۈن   45
بازىسـىنى 116 قېتىـم بومباردىمـان قىلغـان 
بولـۇپ، بۇنىڭغا چىدىمىغان كاپىرالر بازىنى 

بولغـان. تاشـالپ چېكىنىشـكە مەجبـۇر 
ھەيئەتـۇ  كۈنـى   -30 ئاينىـڭ   -12  ■
تەھرىـر شـام ئاالھىـدە قىسـىم مۇجاھىدلىرى 

جىھاد چەشمىلىرى

4- بەت 

پەرزەنتلەرنى تەربىيىلەشنىڭ 10 ياخشى پۇرسىتى
1. بالىـالر تۇرمۇشـتا يېڭـى باشلىنىشـقا 
يۈزلەنگـەن ۋاقىـت. يېڭـى بىـر يىـل، يېڭـى 
يېڭـى  بالىـالر  ياكـى  مەۋسـۇمى  ئوقـۇش 
ۋاقىتتـا،  كىرگـەن  مۇھىتىغـا  ئۆگىنىـش 
بالىـالردا بىـر خىـل يېڭىچە سـېزىم، يېڭىچە 
كـۈچ  ھەرىكەتلەندۈرگـۈچ  ھـەم  تەسـىرات 
ئاتـا- پەيتتـە  شـۇنداق  ئەنـە  بولىـدۇ.  پەيـدا 
ئانىـالر بالىالرنـى ئىلگىرىلـەش يۆنىلىشـىگە 
ئىشـنىڭ  يېتەكلىگەنـدە  ئالغـا  قـاراپ 
يەتكىلـى  بېشـىدىال كۆزلىگـەن مەقسـەتكە 

هللا(. َشـاء  )إن  بولىـدۇ 
مۇۋەپپەقىيەتلىرىدىـن  ئـۆز  بالىـالر   .2
خۇشـال بولۇۋاتقـان ۋاقىـت. ئاتا-ئانىالر مۇبادا 
تەبرىكلـەش  مۇۋەپپەقىيىتىنـى  بالىالرنىـڭ 
ۋە ئىلھامالنـدۇرۇش ئاساسـىدا ئۇالرغـا قارىتـا 
قويسـا  تەلەپلەرنـى  كونكرېتنـى  ئېنىـق، 
)إن  ئېرىشـەلەيدۇ  ئۈنۈمگـە  قانائەتلىنەرلىـك 

هللا(.  َشـاء 
قىلغـان  ھېـس  ئۇۋالچىلىـق  بالىـالر   .3
ۋاقىت. ئاتا-ئانىالر تەشەببۇسكار، سوغۇققان، 
كـەڭ قورسـاق بولـۇپ، بالىالرغـا ھېسداشـلىق 
بىـر  بالىـالردا  يېتەكلىسـە،  ئۇالرنـى  قىلىـپ 
خىـل رازىمەنلىـك ھېسسـىياتى پەيـدا بولىـدۇ 
ئوڭايـال  نەسـىھىتىنى  ئاتا-ئانىالرنىـڭ  ھەمـدە 

قوبـۇل قىلىـدۇ )إن َشـاء هللا(.
4. ئۇسـتازى ئائىلـە زىيارىتـى قىلغـان 

ۋاقىت. بۇ ۋاقىتتا ئاتا-ئانىالر پەرزەنتلىرىنىڭ 
ئارتۇقچىلىقىنـى ئۇسـتازىغا ئېيتىـپ بىرىـش 
بىلەن بىرگە يېتەرسـىزلىكىنىمۇ كۆرسىتىپ 
بېرىـش الزىـم بىراق يەڭگىللىـك بىلەن »ئەرز 

قىلىش« ياخشـى ئۈنـۈم بەرمەيدۇ.
قالغـان  ئەھۋالـدا  قىيىـن  بالىـالر   .5
ۋاقىـت.  ئۇچرىغـان  ئوڭۇشسـىزلىققا  ۋە 
ئۇالرنـى  ئاتا-ئانىـالر  ۋاقىتتـا  بۇنـداق 
ئەيىبلىمەستىن بەلكى ئۇالرنىڭ نەتىجىسىنى 
يېتەرسىزلىكلىرىنى  مۇئەييەنلەشتۈرۈشى، 
ئەھۋالدىـن  قىيىـن  ۋە  بېرىشـى  كۆرسـىتىپ 
قۇتۇلـۇپ چىقىشـىغا يـاردەم بېرىشـى الزىـم.
سـەۋەنلىك  چوڭـراق  بالىـالر   .6
ۋاقىتتـا  بۇنـداق  ۋاقىـت.  قويغـان  ئۆتكـۈزۈپ 
بالىالر چۈشىنىشـىڭىزگە، ھېسداشـلىققا ۋە 
ھالىغـا يېتىشـكە ئـەڭ موھتـاج بولىـدۇ. دەل 
مۇشـۇنداق ۋاقىتتـا، بالىالرنـى ئىزچىـل تـۈردە 
ئۈنۈمىنـى  يېتەكلىگەنـدە  تەرەپكـە  ياخشـى 

َشـاء هللا(.  )إن  بولىـدۇ  كۆرگىلـى 
قارىتـا  شـەيئىلەرگە  مەلـۇم  بالىـالردا   .7
بۇنـداق  ۋاقىـت.  قوزغالغـان  ئىشـتىياق 
ۋاقىتتـا ئاتا-ئانىـالر بالىالرنـى پائـال قولـالپ، 
ئىـزدەش  بىلىـم  رىغبەتلەندۈرۈشـى،  ئۇالرنـى 
ئىشـتىياقىغا تۈرتكە بولۇشـى ھەمـدە تۈرلۈك 
قوزغىتىشـى  تەپەككۇرىنـى  بىلـەن  ئامالـالر 

الزىـم. 

كوللېكتىـپ  چوڭـراق  بالىـالر   .8
ـــــ  بـۇ  ۋاقىـت.  قاتناشـقان  پائالىيەتلەرگـە 
قىلىدىغـان،  رىئايـە  ئىنتىزامغـا  بالىالرنـى 
كەلتۈرىدىغـان  شـەرەپ  ئۈچـۈن  جامائـەت 
ئىگـە  قاراشـقا  كـۆز  كوللېكتىۋىزملىـق 

ئاساسـى. تەربىيىلەشـنىڭ  قىلىـپ 
قازانغـان  مۇۋەپپەقىيـەت  بالىـالر   .9
ۋاقىـت. بالىـالر كۆپ ھالـالردا كۆڭلىدە: 
دەپ  كېـرەك!«  قازىنىشـىم  »مۇۋەپپەقىيـەت 
ئاتا-ئانىـالر  باغاليـدۇ.  ئىـرادە  ھـەم  ئوياليـدۇ 
بـۇ پۇرسـەتنى چىـڭ تۇتـۇپ، بالىالرغـا قارىتا 
تەلەپلەرنـى  كۆرسـىتىپ  نىشـان  مۈۋاپىـق 
قويسـا، ئۇالرنىـڭ بىردەملىـك قىزغىنلىقىنى 
ئـۇزۇن مۇددەتلىك ھەرىكەتكە ئايالندۇرااليدۇ 

)إن َشـاء هللا(. 
10. مېھمان بولۇۋاتقان ۋاقىت ۋە مېھمان 
ھەممىسـى  بالىالرنىـڭ  ئادەتتـە  ۋاقىـت.  بـار 
ياخشـى گەپ-سـۆزلەرنى ئاڭالشـقا خۇشـتار 
چـوڭالر  ۋاقىتتـا  ئۇنـداق  شـۇڭا  كېلىـدۇ 
دىققـەت  قوغداشـقا  غۇرۇرىنـى  بالىالرنىـڭ 
بالىالرنىـڭ  ئالدىـدا  مىھمـان  قىلىشـى، 
بالىالرنىـڭ  ئاچماسـلىقى،  ئەيىبىنـى 
كۆپـرەك  ئاالھىدىلىكىنـى  ۋە  ئارتۇقچىلىـق 
كۈتىدىغـان  بالىالردىـن  ھەمـدە  سۆزلىشـى 
ئوتتۇرىغـا  ئارزۇ-ئۈمىدلىرىنـى  مۇۋاپىـق 

الزىـم. قويۇشـى 

ئەرەب تىلى ئۆگىنىمەن
سۆزلۈكلەر

ُسَعاٌل، ُسْعَلٌة                                                                  يۆتەل
ُزَكاٌم                                                                          زۇكام 
ِإْلِتَهاٌب                                                                       ياللۇغ
ُصَداٌع                                                              باش ئاغرىقى 
َأَلُ اْلَْسَناِن                                                        چىش ئاغرىقى   
ُمْسَتشَفى، َمْشَفى                                                     دوختۇرخانا 
طَِبْيٌب، ُدْكُتوُر                                                              دوختۇر
ُمَرٌِّض                                                                      سېسترا
ِعَياَدُة النَِّساِء                                                      ئايالالر بۆلۈمى  
ِعَياَدُة الرَِّجاِل                                                      ئەرلەر بۆلۈمى                                   
ِعَياَدُة اْلَعَمِليَِّة                                               ئوپېراتسىيە بۆلۈمى 
َواِء                                                         دورا ئىچىش تـََناُوُل الدَّ

 
 جۈملىلەر

َهاِت ِل َدَواَء السُّْعَلِة                              ماڭا يۆتەل دورىسى بېرىڭ
َتاِء    بالىالر قىشتا ئاسانال زۇكام بولۇپ قالىدۇ َكاِم ِف الشِّ اْلَْطَفاُل َقِريـَْبٌة ِمَن الزُّ
َقِد اْلتـََهَب ُجْرُحُه                         ئۇنىڭ يارىسى ياللۇغلىنىپ قاپتۇ
َصدََّع َرْأَس َأِب َفْجَأًة    دادامنىڭ باش ئاغرىقى تۇيۇقسىز تۇتۇپ قالدى
ُمْنُذ َقِديٍْ َكاَن َأَلُ َأْسَنانِِه         ئۇنىڭ بۇرۇندىنال چىش ئاغرىقى كېسىلى بار ئىدى
َذَهْبُت ِبَوَلِدي اْليـَْوَم ِإىَل اْلَمْشَفى            مەن بۈگۈن باالمنى دوختۇرخانىغا ئاپاردىم
ِتيَّةِِ      دوختۇر مەندىن كېسەللىك ئەھۋالىمنى سورىدى حَّ َسأََلِن الطَِّبْيُب َعْن َحاَلِتَ الصِّ
َزْوَجُة َعْبُد اللَِّ ُمَرَِّضٌة                           ئابدۇلالھنىڭ ئايالى سېسترا
أَْيَن ِعَياَدُة النَِّساِء َي ُدْكُتوُر؟              دوختۇر! ئايالالر بۆلۈمى قەيەردە؟
يـَْعَمُل َأِخي اْلَكِبيـُْر ِف ِعَياَدِة الرَِّجاِل            مېنىڭ ئاكام ئەرلەر بۆلۈمىدە ئىشلەيدۇ
أَْيَن ِعَياَدُة اْلَعَمِليَِّة؟                             ئوپىراتسىيە بۆلۈمى قەيەردە؟
تـَْيِ         مەن كۈندە ئىككى ۋاخ دورا ئىچىمەن َواَء ِف يـَْوٍم َمرَّ أَتـََناَوُل الدَّ


