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ِللسَّْلِم  َجَنُحوا  ﴿َوِإْن  دەيدۇ:  مۇنداق  تعاىل  هللا 
اْلَعِليُم ۞  السَِّميُع  ُهَو  ِإنَُّه  اللَِّ  َعَلى  َوتـََوكَّْل  َلَا  فَاْجَنْح 
ُ ُهَو الَِّذي أَيََّدَك  َوِإْن يُِريُدوا َأْن َيَْدُعوَك فَِإنَّ َحْسَبَك اللَّ
بَِنْصِرِه َوِبْلُمْؤِمِنَي ۞ َوأَلََّف بـَْيَ قـُُلوِبِْم َلْو أَنـَْفْقَت َما ِف 
يًعا َما أَلَّْفَت بـَْيَ قـُُلوِبِْم َوَلِكنَّ اللََّ أَلََّف بـَيـْنـَُهْم  اْلَْرِض جَِ

ِإنَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم ۞﴾.
ئايەتنىڭ تەرجىمىسى 

»ئەگـەر ئـۇالر تىنچلىققـا مايىـل بولسـا، 
سـەنمۇ تىنچلىققـا مايىـل بولغىـن، هللا قـا 
تەۋەككۈل قىلغىن. هللا )ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى( 
ئـاڭالپ تۇرغۇچىـدۇر، )نىيەتلىرىنـى( بىلىـپ 
تۇرغۇچىـدۇر ]61[. ئەگـەر ئـۇالر )تەييارلىـق 
سـېنى  بىلـەن(  سـۈلھى  ئۈچـۈن  قىلىۋېلىـش 
ئالدىماقچى بولسـا، هللا )ئۇالرنىڭ شـەررىدىن( 
شەكسـىز سـاڭا كۇپايـە قىلغۇچىـدۇر. هللا 
سـېنى ئۆزىنىـڭ ياردىمـى ۋە مۇئمىنلـەر بىلەن 
مۇئمىنلەرنىـڭ  هللا   .]62[ كۈچلەندۈرىـدۇ 
دىللىرىنى بىرلەشـتۈردى، سەن يەر يۈزىدىكى 
ئۇالرنىـڭ  قىلىپمـۇ  سـەرپ  بايلىقنـى  پۈتـۈن 
هللا  لېكىـن  بىرلەشـتۈرەلمەيتىڭ  دىللىرىنـى 
)ئۆزىنىـڭ قۇدرەت كامىلەسـى بىلەن( ئۇالرنى 
ئىنـاق قىلـدى. شۈبھىسـىزكى، هللا غالىبتـۇر، 

ھېكمـەت بىلـەن ئىـش قىلغۇچىـدۇر ]63[« 
)سـۈرە ئەنفـال 61- ئايەتتىـن 63- ئايەتكىچـە(.

ئايەتنىڭ تەپسىرى 
بـۇ ئايەتتـە هللا تعـاىل ئەگـەر شـۇ زاماندىكـى 
ئىسالم دۈشـمەنلىرى تىنچلىققا راستچىللىق 
بىلەن مايىل بولسا، قىزىقسا ھەمدە تىنچلىق 
بـۇ  پەيغەمبىرىنـى  ئۆزىنىـڭ  قىلسـا  تەلـەپ 
چۈنكـى  بۇيـرۇدى  قىلىشـقا  قوبـۇل  تەلەپنـى 
ــــ ئازاب پەيغەمبىرى بولماسـتىن  پەيغەمبـەر ملسو هيلع هللا ىلصـ 
تعـاىل  هللا  پەيغەمبىرىـدۇر.  رەھمـەت  بەلكـى 
پەيغەمبـەر ملسو هيلع هللا ىلص نـى بـۇ ئىشـتا هللا قـا تەۋەككـۈل 
قىلىشـقا، يەنـى تىنچلىقنـى قوبـۇل قىلىشـتا 
هللا  ئىشـىنى  ئـۆز  قىلىـش،  ئىتائـەت  قـا  هللا 
بۇيـرۇدى  تايىنىشـقا  قـا  هللا  ۋە  تاپشـۇرۇش  قـا 
پەيغەمبىرىنـى  ئۆزىنىـڭ  تعـاىل  هللا  چۈنكـى 
زىيانكەشـلىكىدىن  دۈشـمەنلىرىنىڭ 
ساقاليدۇ. ئۇ، دۈشمەنلەرنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ 
ئىش-ئەھۋاللىرىنـى  ئۇالرنىـڭ  تۇرغۇچىـدۇر، 
بىلىـپ تۇرغۇچىدۇر ھەمدە بۇ دۈشـمەنلەرنىڭ 
ئەمەسـتۇر.  مەخپىـي  قـا  هللا  ئىشـى  ھېچبىـر 
شـۇنىڭ ئۈچۈن، ئەگەر ئۇالر تىنچلىق ۋە سـۈلھى 
تەلـەپ قىلىـش ئارقىلىق پەيغەمبەرگە مىكىر 

بۇالقتىن تامچە

ئىسالم ئاۋازى
42- سان

)قوش ھەپتىلىك گېزىت(

1- بەت 

ئىشـلەتمەكچى بولىدىكەن )يەنى ھازىر سـۈلھى 
تـۈزۈپ كۈچىيىۋالغاندىن كېيىن مۇسـۇلمانالرغا 
ئوياليدىكـەن(،  دەپ  بېرىمىـز  زەربـە  قاتتىـق 
ئۇنداقتـا، هللا ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرىنى ئۇالرنىڭ 
زىيانكەشـلىكلىرىدىن  ۋە  ھىيلە-مىكىـر 
سـاقالپ قالىـدۇ. مانا بۇ هللا تعـاىل نىڭ: »ئەگەر 
ئـۇالر )تەييارلىـق قىلىۋېلىـش ئۈچـۈن سـۈلھى 
بىلەن( سـېنى ئالدىماقچى بولسـا، هللا )ئۇالرنىڭ 
شـەررىدىن( شەكسىز ساڭا كۇپايە قىلغۇچىدۇر. 
هللا سـېنى ئۆزىنىڭ ياردىمـى ۋە مۇئمىنلەر بىلەن 
كۈچلەندۈرىدۇ« دېگەن سـۆزىنىڭ مەنىسـىدۇر.
دىللىرىنـى  مۇئمىنلەرنىـڭ  »هللا 
بىرلەشـتۈردى«، يەنـى ئەرزىمـەس سـەۋەبلەر 
ۋە  ئۆچمەنلىـك  قەلبلىـرى  تۈپەيلىدىـن 
بىر-بىرىدىـن  كەتكـەن،  توشـۇپ  ئاداۋەتكـە 
قاتتىق نەپرەتلەنگەن شـۇ قەۋمنىڭ ئارىسىنى 
كۈچلـۈك  ئەنسـارىالر  بىرلەشـتۈردى.  هللا 
ئاداۋەتنىـڭ ئىچىـدە ياشـايتتى ھەتتا ئۇالرنىڭ 
ئارىسـىدا 120 يىللىـق ئـۇرۇش داۋاملىشـىپ 
كەلگـەن ئىـدى. ئـۇالر ئىسـالمغا كىرگەنـدە 
بارلىـق ئـاداۋەت ۋە ئۆچمەنلىكنىـڭ تەسـىرى 
تۈگـەپ بىر جەسـەتكە ئايالنـدى. مانا بۇالرنى 
ئىـدى  قىاللمىغـان  ھېچكىـم  باشـقا  تىـن  هللا 
شـۇڭا هللا تعـاىل ئـۆز پەيغەمبىرىگـە: »سـەن يەر 
يۈزىدىكـى پۈتـۈن بايلىقنـى سـەرپ قىلىپمـۇ 
بىرلەشـتۈرەلمەيتىڭ  دىللىرىنـى  ئۇالرنىـڭ 
كامىلەسـى  قـۇدرەت  )ئۆزىنىـڭ  هللا  لېكىـن 
بىلەن( ئۇالرنى ئىناق قىلدى. شۈبھىسـىزكى، 
ئىـش  بىلـەن  ھېكمـەت  غالىبتـۇر،  هللا 

قىلـدى. خىتـاب  دەپ  قىلغۇچىـدۇر« 
ئايەتتىن ئېلىنغان پايدىالر

تىنچلىـق  بىلـەن  كاپىـرالر  بىرىنچـى، 
ئەمـەس  دۇرۇس  ئەسـلى  تـۈزۈش  كېلىشـىمى 
بولغانـدا  زۆرۈرىيـەت  ياكـى  ھاجـەت  بولـۇپ، 
مۇسـۇلمانالرنىڭ  مەسـىلەن،  بولىـدۇ.  دۇرۇس 
كۈچى ئاجىز بولۇپ، تېخىمۇ كۈچلىنىۋېلىش 
مەقسـىتىدە سـۈلھى تۈزۈش ياكى بىرال ۋاقىتتا 
ۋە  قوشـۇن  ئارتـۇق  ئۇنىڭدىـن  ياكـى  ئىككـى 
ئاجىـز  قىلىشـقا  جـەڭ  بىلـەن  دۆلـەت  ياكـى 
كەلگەنـدە ئۇالرنىـڭ بىـر قىسـىملىرى بىلـەن 
زۆرۈرىيىتـى  ياكـى  ھاجىتـى  تـۈزۈش  سـۈلھى 

ئوخشـاش. دېگەنلەرگـە 
ياكـى  تـۈزۈش  سـۈلھى  ئىككىنچـى، 
ئـۇرۇش توختىتىشـقا سـەۋەب بولغـان ھاجـەت 
بەلگىلـەش  مىقدارىنـى  زۆرۈرىيەتنىـڭ  ياكـى 
ھەقتـە  بـۇ  بولـۇپ،  ئىشـالردىن  ئىجتىھادىـي 
قارار چىقىرىش ھوقۇقى ئۇرۇشـنىڭ ئەمىرىگە 
مەنسـۇپ ئىكەنلىكىگـە قۇرئـان، ھەدىـس ۋە 

سـەلەف ئۆلىماالرنىـڭ ئىجماسـى )بىرلىككـە 
كەلگـەن كۆز قارىشـى( دەلىلـدۇر )»شـرح العقيدة 
بـر  ناملىـق كىتابتىكـى »الصـاة خلـف كل  الطحاويـة« 
وفاجـر« دېگـەن سـۆزنىڭ شەرھىسـىگە قارالسـۇن(.

ئۈچىنچـى، بـەزى ئالىمـالر بـۇ تىنچلىـق 
نىـڭ:  تعـاىل  هللا  ئايەتنـى  توغرىسـىدىكى 
ئۇچراتسـاڭالر شـۇ  قەيـەردە  »مۇشـرىكالرنى 
يەردە ئۆلتۈرۈڭالر« )سۈرە تەۋبە 5- ئايەتنىڭ بىر 
قىسـمى( دېگەن سـۆزى مەنسـۇخ قىلىۋەتكەن 
)يەنـى ئەمەلدىن قالدۇرۇۋەتكەن( دېسـە، يەنە 
بـەزى ئالىمـالر: »بـۇ ئايـەت مەنسـۇخ ئەمـەس 
بەلكـى رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص گە ئوخشـاش سـۈلھى 
تىنچلىـق  ۋاقتىمىـزدا  موھتـاج  تۈزۈشـكە 
قىلىمىـز  ئەمـەل  ئايەتكـە  ھەققىدىكـى 
ئەممـا جـەڭ شـارائىتى پىشـىپ يېتىلگەنـدە 
كاپىرالرغـا ئـۇرۇش قىلىـش ھەققىدىكى 
دېيىشـىدۇ.  قىلىمىـز«  ئەمـەل  ئايەتكـە 
كېيىنكـى كـۆز قاراش سـەھىھتۇر )»أيسـر 
التفاسـر«گە قارالسـۇن(. بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا 
بولىدۇكـى، كاپىرالرنىـڭ: »ئىسـالم دىنـى 
باشـقىالرنى قىلىـچ بىلـەن دىنغـا مەجبـۇرالش 
ئارقىلىـق تارقالغـان« دېگـەن تۆھمەتلىرىنىـڭ 
ئالدىدا روھىـي مەغلۇبىيەتچىلىككە گىرىپتار 
بولـۇپ، ئۆزىچە »بىز ئىسـالمنى ئاقالۋاتىمىز« 
دەپ ئويـالپ: »ئىسـالم دىنـى پەقـەت ئۆزىنـى 
قوغـداش ئۈچۈنـال ئۇرۇش قىلىـدۇ، كاپىرالر ئۆز 
قىلسـىمۇ  بـوزەك  يۇرتلىرىدىكـى كىشـىلەرنى 
بـوزەك  كىشـىلەرنى  دىيارىدىكـى  ئىسـالم 
كېـرەك«  تۇرۇشـىمز  تىنـچ  بىـز  قىلمىسـىال 
خىـل  بـۇ  كىشـىلەرنىڭ  بـەزى  دەيدىغـان 
بىلجىرالشلىرى باتىلدۇر. بۇالر، مۇسۇلمانالر 
تەتبىقاليدىغـان  باسـقۇچتا  كۈچلـۈك 
ئۇچراتسـاڭالر  قەيـەردە  »مۇشـرىكالرنى 
ئاخىرىقـى  دېگـەن  ئۆلتـۈرۈڭالر«  يـەردە  شـۇ 
ھۆكۈمگـە كـۆز يۇمـۇپ، مۇسـۇلمانالر پەقـەت 
ھاجـەت چۈشـكەندە تەتبىقاليدىغـان تىنچلىق 
ئـەڭ  ھۆكۈمنـى  ئۆتكۈنچـى  توغرىسـىدىكى 
ئاخىرقـى ھۆكۈمگە ئايالندۇرۇۋېلىش ئارقىلىق 

شـەرئىي تېكىسـتلەرنى تولغاشـقا ئۇرۇنغـان.
تۆتىنچـى، قاچانكى مۇسـۇلمانالر ھەقىقي 
دەيدىكـەن،  ياشـايمەن  ھالىتىـدە  مۇسـۇلمان 
ئۇالر دۈشـمەنلەردىن خالىي بواللمايدۇ چۈنكى 
ئىنسـان ۋە جىندىـن بولغـان رەزىـل كۈچلـەر ۋە 

زىيانداشـالر ــــ مۇسـۇلمانالرغا دۈشـمەندۇر.
بەشـىنچى، ئىمام شـافىئىينىڭ قارىشىدا 
مۇددىتـى  تۈزۈشـنىڭ  كېلىشـىمى  تىنچلىـق 
10 يىلدىـن ئېشـىپ كېتىـش جايىـز ئەمـەس 
بولۇپ، ئىمام شـافىي بۇ ھۆكۈمنى ھۇدەيبىيە 

سۈلھىسـىگە قىيـاس قىلغـان.

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
چـوڭ  بىـر  زېمىندىكـى  سـەككىزىنچى، 
ھايۋاننىـڭ ئـۆز ئورنىدىـن چىقىشـى. بـۇ ھايـۋان 
كـۆرۈپ  ئىنسـانالر  بولـۇپ،  چـوڭ  ئىنتايىـن 
دەرىجىـدە  ئاالھىـدە  ھايۋانالردىـن  كېلىۋاتقـان 
پەرقلىق بولىدۇ چۈنكى ئۇ كىشـىلەرگە خىتاب 
قىلىـدۇ، مۇئمىـن ۋە كاپىرنـى ئايرىـپ بېرىـدۇ. 
سـەۋەبلىك  ھايـۋان  ئـۇ  كەلسـەك،  مۇئمىنگـە 
مۇئمىننىـڭ يۈزىدە نـۇر جىلۋىلىنىدۇ. مانا بۇ ــــ 
ئۇنىـڭ مۇئمىنلىقىنىـڭ ئاالمىتـى ئەممـا كاپىـر 
بولسـا، ئـۇ ھايۋان سـەۋەبلىك بۇرنـى داغلىنىدۇ. 
مانـا بـۇ ـــــ ئۇنىـڭ كاپىرلىقىنىـڭ ئاالمىتىـدۇر.

ۋە  دېڭىـزى  ئـەدەن  توققۇزىنچـى، 
يېرىدىـن  چوڭقـۇر  دېڭىزىنىـڭ  ھەزرىمـەۋت 
ئـوت چىقىـپ كىشـىلەرنى قورشـاپ، ئۇالرنى 
ھـەر تەرەپتىـن مەھشـەر زېمىنـى بولغـان شـام 

ئاپىرىـدۇ. ھەيـدەپ  زېمىنلىرىغـا 
ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە هللا ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى 
خـەۋەر قىلغـان ئۆلۈمدىـن بـۇرۇن ۋە كېيىـن يـۈز 
بېرىدىغـان بارلىق غەيبىي ھادىسـىلەرگە ئىمان 
كەلتۈرىـدۇ. بـۇ ھادىسـىلەرنىڭ جۈملىسـىدىن 
پەرىشـتىلىرىنىڭ  ئۆلـۈم  سـەكراتلىرى،  ئۆلـۈم 
ھازىـر بولۇشـى، مۇئمىـن كىشـىنىڭ رەببىگـە 
ئۇچرىشـىدىغانلىقىدىن خۇشاللىنىشـى، 
شـەيتانالرنىڭ ئۆلـۈم پەيتىـدە ھازىـر بولۇشـى، 
كەلتۈرگـەن  پەيتىـدە  ئۆلـۈم  كاپىرنىـڭ 
بـەرزەخ  بولماسـلىقى،  قوبـۇل  ئىمانىنىـڭ 
قەبرىدىكـى  ھاياتـى(،  قەبـرە  )يەنـى  ئالىمـى 
قەبـرە  ھايـات،  ئازابلىـق  ۋە  نازۇ-نېئمەتلىـك 

ئازابىنىـڭ روھقـا ۋە جەسـەتكە بولىدىغانلىقى، 
ئىككى پەرىشـتىنىڭ سوئال-سـوراق قىلىشى، 
شـەھىدلەرنىڭ هللا نىـڭ ھوزۇرىـدا رىزىقالنغـان 
ھالدا تىرىك تۇرۇشـى، بەختلىك كىشـىلەرنىڭ 
روھلىرى ھوزۇر-ھاالۋەتتە ۋە بەختسـىزلەرنىڭ 

بولسـا ئازابتـا بولىدىغانلىقـى قاتارلىقالردۇر. 
ئەھلـى سـۈننە ۋەلجامائـە هللا ئۆلۈكلەرنـى 
بەندىلەرنـى قەبرىدىـن  تىرىلدۈرىدىغـان، 
تۇرغـۇزۇپ ھېسـاب ئالىدىغان چـوڭ قىيامەت 

كۈنىگـە ئىمـان كەلتۈرىـدۇ.
ئىسـرافىل  ۋە  چېلىنىشـقا  سـۈر  ئـۇالر 
ئەلەيھىسسـاالمنىڭ سـۈر چېلىـش بۇيرۇقىنـى 
ئېغىزىغـا  سـۈرنى  ھالەتتـە  تۇرغـان  كۈتـۈپ 
ئىمـان  تۇرۇۋاتقانلىقىغـا  تەييـار  سـېلىپ 
كەلتۈرىـدۇ. سـۈر چېلىنىشـنىڭ قېتىـم سـانىدا 
ئالىمـالر ئىختىالپ قىلىشـقان بولۇپ، بەزىلەر 
ئىككى قېتىم دېسە، بەزىلەر ئۈچ قېتىم دەيدۇ. 
يەنـە بەزىلـەر تـۆت قېتىـم دەيـدۇ. كۈچلۈك كۆز 
قـاراش شـۇكى، سـۈر چېلىـش ئىككـى قېتىـم 
بولـۇپ، بىرىنچـى قېتىملىق سـۈر چېلىنىشـتا 
ئالەمنىـڭ  كېتىـدۇ،  قورقـۇپ  خااليىـق  پۈتـۈن 
مەنزىرىسـى ئۆزگىرىـپ ئىنتىزامى بۇزۇلىدۇ ۋە 
هللا خالىغـان مەخلۇقاتـالر ئۆلىـدۇ. ئىككىنچـى 
ئالەملەرنىـڭ  مەخلۇقاتـالر  پۈتـۈن  قېتىمـدا 
رەببـى هللا نىـڭ ئالدىـدا تىـك تـۇرۇپ ھېسـاب 

تىرىلدۈرۈلىـدۇ. ئۈچـۈن  بېرىـش 
ئـۇالر ئۆلگەندىن كېيىنكى تىرىلىشـكە ۋە 
هللا نىڭ قەبرىدىكىلەرنى تىرىلدۈرىدىغانلىقىغا 
ئىمـان  شـۇنىڭغا  يەنـە  كەلتۈرىـدۇ.  ئىمـان 

كەلتۈرىدۇكـى، خااليىقـالر ئالەملەرنىـڭ رەببـى 
تـۇرۇپ ھېسـاب بېرىـش ئۈچـۈن  ئالدىـدا تىـك 
قىلىنمىغـان  خەتنـە  ۋە  يالىـڭاچ  ئايـاغ،  يـاالڭ 
قۇيـاش  تۇرغۇزۇلىـدۇ.  قەبرىدىـن  ھالەتتـە 
ئۇالرغـا ئىنتايىـن يېقىنلىشـىپ ئۇالرنى قىلغان 
چۆمدۈرىـدۇ.  تەرگـە  مىقدارىـدا  گۇناھلىـرى 
چۆمۈلسـە،  تەرگـە  ئوشـۇققىچە  بەزىلىـرى 
بەزىلىـرى ھەتتا ئېغىزىغىچە تەرگە چۆمۈلىدۇ. 
ئـاۋۋال  قەبرىدىـن  يېرىلىـپ  يـەر 
چىقىرىلىدىغان كىشـى بىزنىـڭ پەيغەمبىرىمىز 
مۇھەممـەد ملسو هيلع هللا ىلص دۇر. شـۇ ئۇلـۇغ كۈنـدە خااليىقالر 
قەبرىلىرىدىـن بىـر چاقىرغۇچـى تەرەپكـە بويۇن 
سـوزۇپ ئالدىرىغـان ھالەتتە خـۇددى چېچىلىپ 
كەتكـەن چېكەتكىلـەردەك چىقىشـىدۇ. پۈتـۈن 
ھەرىكـەت توختـاپ جاھـان جىمجىتلىققـا 
تارقىتىلىـپ  دەپتەرلىـرى  ئەمـەل  نـام  چۆمىـدۇ. 
يوشـۇرۇن ئىشالر پاش قىلىنىدۇ. كۆڭۈللەردىكى 
سـىرالر ئاشـكارا قىلىنىدۇ. هللا تعاىل شـۇ قىيامەت 
كۈنىـدە ئـۆز بەندىلىرىگـە تەرجىمانسـىز ھالـدا 
ۋە  ئىسـىملىرى  ئـۆز  كىشـىلەر  قىلىـدۇ.  سـۆز 
ئاتىلىرىنىـڭ ئىسـىملىرى بىلـەن چاقىرىلىـدۇ. 
ئەمەللىرىنـى  بەندىلەرنىـڭ  ئـۇالر 
تـارازا  بـار  پەللىسـى  ئىككـى  ئۆلچەيدىغـان 

كەلتۈرىـدۇ. ئىمـان  مىزانغـا 
دەپتەرلىرىنىـڭ  ئەمـەل  نـام  ئـۇالر 
نـام  بەزىلەرنىـڭ  تارقىتىلىدىغانلىقىغـا، 
ئەمەلـى ئـوڭ تەرەپتىـن ۋە بەزىلەرنىـڭ بولسـا 
سـول ياكى ئارقا تەرىپىدىن بېرىلىدىغانلىقىغا 

كەلتۈرىـدۇ. ئىمـان 

ئـۇالر سـىرات كۆۋرۈكىنىـڭ قىلىچتىنمـۇ 
ئىتتىك، چاچتىنمۇ ئىنچىكە ئىكەنلىكىگە، 
قويۇلغانلىقىغـا،  ئۈسـتىگە  جەھەننەمنىـڭ 
كۆۋرۈكتىـن  ئـۇ  بەندىلەرنىـڭ  ئىتائەتمـەن 
ۋە  كېتىدىغانلىقـى  ئۆتـۈپ  سـاالمەت 
پاسـىقالرنىڭ بولسـا ئـۇ كۆۋرۈكتىـن تېيىلىپ 

كەلتۈرىـدۇ.  ئىمـان  كېتىدىغانلىقىغـا 
ھازىرمـۇ  دوزاخنىـڭ  ۋە  جەننـەت  ئـۇالر 
بـار )يارىتىغلىـق( ئىكەنلىكىگـە ۋە ئۇالرنىڭ 
مەڭگـۈ يوقالمايدىغانلىقىغا ئىمان كەلتۈرىدۇ.
جەننـەت دېگىنىمىز ــــ دائىملىق سـاۋاب 
ۋە نازۇ-نېئمـەت يۇرتـى بولـۇپ، هللا بـۇ يۇرتنى 
تەقـۋادار،  مۇۋاھھىـد،  مۇئمىـن،  مۇسـۇلمان، 
مۇجاھىـد، سـالىھ ۋە ئىتائەتمـەن بەندىلەرگـە 
ئازاب-ئوقۇبـەت  بولسـا  دوزاخ  تەييارلىغـان. 
مۇشـرىك،  يۇرتنـى  بـۇ  هللا  بولـۇپ،  يۇرتـى 
دىنسـىز،  مۇناپىـق،  ناسـارا،  يەھۇدىـي، 
بۇتپـەرەس ۋە ئاسـىي گۇناھكارالردىن ئىبارەت 
جىنايەتچـى ۋە كاپىـرالر ئۈچـۈن تەييارلىغـان.
ئـۇالر گۇناھـكار مۇئمىنلەرنىـڭ دوزاختـا 
ئۇالرنىـڭ  بەلكـى  قالمايدىغانلىقـى  مەڭگـۈ 
گۇناھلىـرى مىقدارىـدا ئازابلىنىـپ، ئاقىۋەتتـە 
ئىمـان  كىرىدىغانلىقىغـا  جەننەتكـە 
كەلتۈرىـدۇ. بـۇالر ــــ هللا قا شـېرىك كەلتۈرۈش 
گۇنـاھ- بولغـان  تـۆۋەن  جىنايىتىدىـن 
مەئسـىيەتلەرنى ئىشلەش سـەۋەبلىك دوزاخقا 
كىرگـەن كىشـىلەردۇر چۈنكـى هللا قا شـېرىك 
كەلتۈرگۈچىلـەر جەھەننەمدە مەڭگۈ قالىدۇ.

)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

دىنىي ئەھكامالر
ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى ھەققىدە چۈشەنچە 
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2- بەت 

ئۇھۇد ئۇرۇشى
بـۇ ئـۇرۇش ھىجرىيـە 3- يىلى شـەۋۋالنىڭ 
يېرىمىـدا، يەنـى مىالدىيـە 625- يىلى 3- ئايدا 
قۇرەيـش مۇشـرىكلىرى  بولـۇپ،  بەرگـەن  يـۈز 
بەدردە ئۆلتۈرۈلگەن كىشىلىرىنىڭ قىساسىنى 
يەنـى  مەدىنىگـە،  قىلىشـىپ  قـارار  ئېلىشـنى 
ھۇجـۇم  ئۇشـتۇمتۇت  گـە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ 
قىلىـش ئۈچـۈن قەتئىـي ئىرادىگـە كېلىشـتى.
قۇرەيـش مۇشـرىكلىرى ئىسـالمغا قارشـى 
توپـالش  ھەممىنـى  كۈچلەرنىـڭ  رەزىـل 
مەقسـىتىدە مەككىنىـڭ ئەتراپىغـا جايالشـقان 
ھەر قايسى قەبىلىلەرنى ياردەمگە چاقىرىشتى 
شـۇنداقال ئەرلـەر قاچقاندا ئۇالرنىـڭ غۇرۇرىنى 
قوزغاش ئارقىلىق قېچىشـىنى توسـۇپ قېلىش 
ئۈچـۈن قۇرەيـش ئاياللىرىنـى جەڭگـە ئېلىـپ 
چىقىشـتى. ئۇنىڭدىن باشـقا، ئۇالر ئەرەبلەرنى 
قۇرەيشـكە  ۋە  ئېچىشـقا  ئـۇرۇش  ئىسـالمغا 
يـاردەم بېرىشـكە تەشـۋىق-تەرغىبات قىلىـش 
بىـر  ئۈچـۈن ئەرەبلەرنىـڭ ئىچىـدە يۈرىدىغـان 

تـوپ ئەلچىلىرىنـى ئەۋەتىشـتى.
 3000 سـانى  دۈشـمەننىڭ  جەڭـدە  بـۇ 
سـاۋۇت- نەپىـرى   700 ئۇالرنىـڭ  بولـۇپ، 

ئىـدى  ئاتلىـق  نەپىـرى   200 دۇبۇلغىلىـق، 
ئـۈچ  قاتناشـقانالرنىڭ  بەدرگـە  ئۇالرنىـڭ  ۋە 
)يەنـى  كەلگـۈدەك  توغـرا  ھەسسىسـىگە 

ئىـدى. بـار  تۆگىسـى  تۇيـاق(   3000
ئۇالرنىـڭ خەۋىرىنـى  عنـه  رضـي هللا  ئاببـاس 
رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص گـە يەتكۈزدى. رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص 
سـاھابىلىرىنى شۇراغا )يەنى مەسلىھەتلىشىش 
مەدىنىـدە  »ئەگـەر  ئۇالرغـا:  يىغىـپ  ئۈچـۈن( 

ئۇالرنىـڭ جەڭگـە چۈشۈشـكە  تـۇرۇپ، 
بويىچـە  شـۇ  كۆرسـەڭالر  اليىـق  چاقىرىشـىنى 
يامـان  قالسـا  تـۇرۇپ  ئـۇالر  ئەگـەر  قىاليلـى. 
ئورۇنـدا تـۇرۇپ قالغـان بولىـدۇ، ئەگـەر بىزنىـڭ 
ئۈسـتىمىزگە بېسـىپ كىرسـە، بىـز مەدىنىـدە 
دېگەنىـدى،  قىلىمىـز«  جـەڭ  بىلـەن  ئـۇالر 
كىشـىلەر  تـوپ  بىـر  قاتناشـمىغان  بەدرگـە 
ئۇنىڭغـا: »ئى رەسـۇلۇلالھ! بىزنـى مەدىنىنىڭ 
بىلـەن  ئـۇالر  بىـز  چىققىـن،  ئېلىـپ  سـىرتىغا 
بـەدر  دەپ  ئۇرۇشـايلى«  جايـدا  دېگـەن  ئۇھـۇد 
ئۆزلىرىنىڭمـۇ  پەزىلەتكـە  ئېرىشـكەن  ئەھلـى 

بىلـدۈردى. بارلىقىنـى  ئېرىشكۈسـى 
جۈمـە كۈنـى رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص كىشـىلەرگە 
ۋەز- ئۇالرغـا  بېرىـپ،  ئوقـۇپ  نامىـزى  جۈمـە 
ۋە  ئەسـتايىدىل  ئۇالرنـى  قىلـدى.  نەسـىھەت 
تىرىشـچان بولۇشـقا، سـەۋر قىلسـا نۇسرەت ۋە 
غەلىبىگـە ئېرىشـىدىغانلىقىنى خەۋەر قىلىپ، 
قىلىشـقا  تەييارلىـق  قارشـى  دۈشـمىنىگە 
خۇشـال  بۇنىڭدىـن  كىشـىلەر  بۇيـرۇدى. 
بولۇشـتى. رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص كىشـىلەرگە ئەسـىر 
بـەردى ۋە مەدىنىنىـڭ ئېگىـز  ئوقـۇپ  نامىـزى 
جايىدىكـى پۈتـۈن ئاھالىلەرنـى يىغـدى. ئاندىن 
رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص ئىككـى ھەمراھـى ئەبۇبەكـرى 
ئۆيىگـە  بىلـەن  الر  عنهمـا  هللا  رضـي  ئۆمـەر  ۋە 
كىـردى-دە، ئـۇ ئىككىسـى رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص گە 
كىيـدۈرۈپ  ساۋۇت-دۇبۇلغىسـىنى  ۋە  سـەللە 
قويدى. شـۇنىڭ بىلەن رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص قورالىنى 
ئېسـىپ ئىككى قات سـاۋۇت كىيگەن ھالەتتە 

كىشـىلەر ئالدىـدا نامايـەن بولـدى.
ئىبنـى  ئۇسـەيد  ۋە  مۇئـاز  ئىبنـى  سـەئىد 

)يەنـى  قەۋمـى  ئـۆز  الر  عنهمـا  هللا  رضـي  ھۇزەيـر 
ئـەۋس قەبىلىسـى(گە: »سـىلەر رەسـۇلۇلالھ 
چىقىشـقا  سـىرتىغا  مەدىنىنىـڭ  نـى  ملسو هيلع هللا ىلص 
زورلىدىڭالر، ئەسـلى ئىشـنى رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص 
نىـڭ ئۆزىگـە قايتۇرسـاق بوالتتـى« دېگەنىـدى، 
ئۇالرنىڭ ھەممىسـى قىلغان ئىشـىغا پۇشـايمان 
ئالدىغـا  ئۇالرنىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  قىلىشـتى. 
»ئـى  گـە:  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  ئـۇالر  چىققانـدا، 
رەسـۇلۇلالھ، بىزنىـڭ سـاڭا قارشـى پىكىـردە 
سـەن  شـۇڭا  ئەمـەس  ھەددىمىـز  بولۇشـقا 
خالىغىنىڭنـى قىـل، ئەگـەر مەدىنىـدە تۇرۇپ 
بويىچـە  شـۇ  كۆرسـەڭ  ياخشـى  قېلىشـنى 
ئۇالرغـا:  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  دېگەنىـدى،  قىـل« 
»پەيغەمبەر جـەڭ كىيىمىنى كىيىپ بولغاندىن 
كېيىـن هللا ئۇنىڭ بىلەن دۈشـمىنى ئوتتۇرىسـىدا 
سېلىۋېتىشـى  ئۇنـى  چىقارمىغۇچـە  ھۆكـۈم 

بـەردى. جـاۋاب  دەپ  ئەمـەس«  مۇمكىـن 
يۇقىرىقىالردىن ئېلىنىدىغان پايدىالر

بىرىنچـى، كاپىـرالر ئىسـالمىي دۆلەتتىـن 
جامائەتتىـن  ئىسـالمىي  قوراللىـق  ياكـى 
دائىـم  يېتىشـىچە  كۈچىنىـڭ  ئېلىشـقا  ئـۆچ 

قىلىدىغانلىقـى. ھەرىكـەت 
ئىسـالمغا  كاپىرالرنىـڭ  ئىكىنچـى، 
دۆلەتلەرنـى  قوشـنا  ئۈچـۈن  تـۇرۇش  قارشـى 
ئەھمىيـەت  ئاالھىـدە  كەلتۈرۈشـكە  قولغـا 

نلىقـى. بېرىدىغا
ئۈچىنچـى، كاپىـرالر ئـۆز ئەسـكەرلىرىنى 
)يەنـى  ئايالالرنـى  ئۈچـۈن  جانالنـدۇرۇش 
ئايالالرنىـڭ تىلـى ۋە تەشـۋىقاتىنى( ئاالھىـدە 

قىلىدىغانلىقـى. ۋاسـىتە 

تۆتىنچـى، رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىـڭ دۈشـمەن 
مۇسـۇلمانالرنى  بەزىبىـر  زېمىنىدىكـى 
ئىسـتىخبارات خىزمىتىگە ئىشلەتكەنلىكى.
نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  بەشـىنچى، 
ۋە  مەلۇمـات  ھەربىـي  تەرەپتىـن  دۈشـمەن 
ۋە  ئىنچىكـە  ئىنتايىـن  توپلىغانـدا  ئاخبـارات 
سـانى،  دۈشـمەننىڭ  بىلـەن  ئەسـتايىدىللىق 
مال-مۈلكـى، پىيـادە قىسـىملىرى ۋە ئاتلىـق 
ئىگىلەشـكە  سـانىنى  قىسـىملىرىنىڭ 

بەرگەنلىكـى. ئەھمىيـەت 
ۋەھىـي  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  ئالتىنچـى، 
ئوچـۇق  تۇرۇقلـۇق  پەيغەمبـەر  چۈشـىدىغان 
تېكىسـت يوق ئىشـالردا شـۇرا قىلىشنى تەرك 

ئەتمىگەنلىكـى.
ئـۆزى  قىلىشـنىڭ  جـەڭ  يەتتىنچـى، 
دەپ  پـەرز  تېكىسـتلىرىدا  شـەرىئەت 
بېكىتىلگـەن بىلـەن جەڭنـى قانـداق قىلىش، 
قىلىـش،  ئۇسـۇلدا  قايسـى  قىلىـش،  قەيـەردە 
قانچىلىـك كـۈچ كېتىـش، قاچـان باشـالش ۋە 
ئوچـۇق  ئىشـالر  قاتارلىـق  باشـالش  قەيـەردە 
ئىشـالر  ئىجتىھادىـي  بولمىغـان  تېكىسـت 
چىقىرىـش  قـارار  ئىشـالردا  بۇنـداق  بولـۇپ، 
بىلـەن  تەجرىبـە  ئەسـكىرىي  ۋە  ئىشـەنچ 
خاسـتۇر.  ئىگىلىرىگـە  ئىـش  تونۇلغـان 
مۇشـۇنداق ئىش ئىگىلىرىدىن باشـقا جىھادىي 
جامائـەت ئەزالىرىنىـڭ ياكـى شـۇ جامائەتنىڭ 
ئىجتىھادىـي  بـۇ  كىشـىلەرنىڭ  سـىرتىدىكى 
ئىنـكار  ئىگىلىرىنـى  ئىـش  ئـۇ  ئىشـالردا 

يوقتـۇر.  ھەققـى  ئەيىبلـەش  ۋە  قىلىـش 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

يۇلتۇزالر چىمىراليدۇ

َعـْن َأِب ُهَريـْـَرَة َرِضـي هللا عنـه قَـاَل: قَـاَل َرُسـوُل اللَِّ 
ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلُمْؤِمـُن اْلَقـِويُّ َخيـْـٌر َوَأَحـبُّ ِإىَل اللَِّ ِمـَن اْلُمْؤِمـِن 
الضَِّعْيِف َوِف ُكلٍّ َخيـٌْر. ِاْحِرْص َعَلى َما يـَنـَْفُعَك َواْسَتِعْن 
بللَِّ َوَل تـَْعَجـْز. َوِإْن َأَصابَـَك َشـْيٌئ فَـَا تـَُقـْل: >لَـْو َأّنِ 
ُ ، َوَمـا  فـََعْلـُت َكاَن َكـَذا َوَكـَذا<، َوَلِكـْن قُـْل: >قَـدََّر اللَّ
َشاَء فـََعَل<؛ فَِإنَّ َلْو تـَْفَتُح َعَمَل الشَّْيطَاِن« )رواه مسلم(.

ھەدىسنىڭ تەرجىمىسى 
نەقىـل  دىـن  عنـه  هللا  رضـي  ھۇرەيـرە  ئەبـۇ 
قىلىنىدۇكـى، رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص مۇنداق دېگەن: 
مۇئمىندىـن  ئاجىـز  مۇئمىـن  »كۈچلـۈك 
ياخشـىراق ھـەم هللا قـا سـۆيۈملۈكراقتۇر. ھـەر 
ئۆزۈڭگـە  بـار.  ياخشـىلىق  مۇئمىنـدە  بىـر 
تىـن  هللا  بـول،  ھېرىـس  ئىشـالرغا  پايدىلىـق 
مۇبـادا  قىلمـا!  سۇسـلۇق  سـورىغىن،  يـاردەم 
سـاڭا بىـرەر مۇسـىبەت يېتىپ قالسـا >ئەگەر 
مۇنـداق قىلغان بولسـام مۇنـداق بوالر ئىكەن< 
دېمەسـتىن بەلكى >هللا تەقدىر قىلغان نەرسـە 
بولـدى، هللا ئـۆزى خالىغـان نەرسـىنى قىلىدۇ< 
سـۆز  دېگـەن  >ئەگـەر<  چۈنكـى  دېگىـن 
شـەيتاننىڭ ھەرىكەتلىنىشـىگە يول ئاچىدۇ« 

توپلىغـان(. )مۇسـلىم 
ھەدىسنىڭ شەرھىسى 

»كۈچلـۈك مۇئمىـن« دېگەندىـن مەقسـەت 
كۈچلـۈك  جىسـمى  ياكـى  بەدىنـى  ھەرگىزمـۇ 
بەدەننىـڭ  چۈنكـى  ئەمـەس  دېگەنلىـك 
ياكـى  ماختىلىدىغـان،  يـا  بولۇشـى  كۈچلـۈك 
ئىنسـان  ئەگـەر  ئەمـەس.  ئىـش  سـۆكۈلىدىغان 
بەدەننىـڭ كۈچىنـى هللا قـا ئاسـىيلىق قىلىشـقا 
ئىشـلەتكەن بولسـا، بـۇ كۈچلۈكلـۈك ئۇنىڭغـا 
زىيانكەشـلىك قىلغـان بولىـدۇ؛ ئەگـەر ئىنسـان 
بـۇ كۈچنـى دۇنيا-ئاخىرەتلىك پايدىلىق ئىشـقا 
ماختىلىدىغـان  بـۇ  مانـا  بولسـا،  ئىشـلەتكەن 
نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  دېمـەك،  بولىـدۇ.  ئىـش 
»كۈچلۈك مۇئمىن« دېگەن سۆزىدىن مەقسەت 
دېگەنلىكتـۇر  مۇئمىـن  كۈچلـۈك  ئىمانـى  ـــــ 
مەنىسـى  سـۈپەتنىڭ  تىلىـدا  ئـەرەب  چۈنكـى 
سۈپەتلەنگۈچىنىڭ مەنىسـىگە مۇناسىۋەتلىك 
بولىدۇ. مەسـىلەن، كۈچلۈك ئەركەك دېيىلسـە، 
ياكـى  ئەرلىكتـە  كىشـىنىڭ  بـۇ  بۇنىڭدىـن 
كـۆزدە  ئىكەنلىكـى  كۈچلـۈك  ئەركەكلىكتـە 
مۇئمىـن  كۈچلـۈك  شـۇنىڭدەك،  تۇتۇلىـدۇ. 
دېيىلسـە، مۇئمىنلىكتـە كۈچلـۈك ئىكەنلىكى 
كۈچلـۈك  ئىمانـى  چۈنكـى  تۇتۇلىـدۇ  كـۆزدە 
ـــــ  كۈچلۈكلۈكـى  ئىمانىنىـڭ  مۇئمىننىـڭ 
هللا پـەرز قىلغـان ئەمەللەرنـى، شـۇ جۈملىدىـن 

پەرزلەرنـى  ئوخشـاش  جىھادقـا  ۋە  ھىجـرەت 
ئىبادەتلەرنـى  نەفلـە  باشـقا  ئۇنىڭدىـن  ھەتتـا 
ئىمانـى  ئەممـا  ئىتتىرىـدۇ  ئورۇنالشـقا  ھـەم 
زەئىپلىكـى  ئىمانىنىـڭ  مۇئمىننىـڭ  زەئىـپ 
پەرزلەرنـى قىلىشـقا ۋە ھـارام ئىشـالرنى تولـۇق 
تـەرك ئېتىشـكە ئىتتىرەلمەيـدۇ-دە، ئاقىۋەتتـە 
ئـۇ نۇرغـۇن كەمچىلىكلەرنـى سـادىر قىلىـدۇ. 
مۇئمىـن  زەئىـپ  ـــــ  مۇئمىـن  ئاسـىي  دېمـەك، 
ھېسابالنسـا، ئاسـىي ئەمـەس كامىـل ئىتائـەت 
مۇئمىـن  كۈچلـۈك  بولسـا  مۇئمىـن  قىلغۇچـى 

بلىنىدۇ. ھېسـا
رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىـڭ »ھـەر ئىككىسـىدە 
ئاجىـز  دېگىنـى ھەرگىزمـۇ  بـار«  ياخشـىلىق 
مۇئمىن بىلەن كۈچلۈك مۇئمىن ئىككىلىسـى 
بـۇ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  ئەمـەس.  دېگەنلىـك  تـەڭ 
يـەردە »كۈچلـۈك مۇئمىـن ئاجىـز مۇئمىندىـن 
ياخشـىراق ۋە هللا قـا سـۆيۈملۈكراقتۇر« دېگەن 
مۇئمىنـدە  ئاجىـز  باشـقىالرنىڭ  سـۆزدىن 
دەپ  ئوخشـايدۇ  يـوق  ياخشـىلىق  ھېچبىـر 
ئىككىسـىدە  »ھـەر  ئۈچـۈن  قالماسـلىقى 
ياخشـىلىق بـار« دېگـەن سـۆزنى ئەسـكەرتىپ 
پەقـەت  مۇئمىنـدە  ئاجىـز  دېمـەك،  قويغـان. 
ياخشـىلىق يـوق ئەمـەس بەلكـى ئـۇ ئەلۋەتتـە 
كاپىردىـن ياخشـىدۇر. بـۇ خـۇددى هللا تعـاىل نىڭ 
سـۈرە نىسـا 95- ئايەتتىكـى: »هللا ماللىـرى ۋە 
جانلىـرى بىلەن جىھـاد قىلغانالرنى جىھادتىن 
جەھەتتـە  دەرىجـە  قالغانالردىـن  ئولتـۇرۇپ 
ئىككىسـىگە  ھـەر  هللا  قىلـدى.  ئارتـۇق 
دېگىنىگـە  قىلـدى«  ۋەدە  ياخشـىلىقنى 
ئوخشـايدۇ چۈنكى باشقا ئايەتلەردە جىھادتىن 
پاسـىقلىق  قالغانـالر  ئولتـۇرۇپ  ئۆزرىسـىز 
جىھادتىـن  يـەردە  بـۇ  ئەيىبلەنگـەن.  بىلـەن 
ئولتـۇرۇپ قالغانـالردا پەقـەت ياخشـىلىق يـوق 
قالماسـلىقى  چۈشـىنىلىپ  دەپ  ئوخشـايدۇ 
ئۈچۈن هللا تعاىل ھەر ئىككىسىگە ياخشىلىقنى 
ۋەدە قىلغانلىقىنـى بايـان قىلـدى. دېمـەك، بـۇ 
ئولتـۇرۇپ  ئۆزرىسـىز  ئايەتتىنمـۇ »جىھادتىـن 
قالغـان مۇئمىـن گەرچـە پاسـىق، گۇناھـكار ۋە 
كاپىردىـن  بەرىبىـر  بولسـىمۇ  زەئىـپ  ئىمانـى 

ياخشـى« دېگـەن مەنـە چىقىـدۇ.
رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىـڭ: »ئۆزۈڭگە پايدىلىق 
ئىشـقا ھېرىس بولغىن« دېگىنىدىن »سـېنىڭ 
ئىشـقا  پايدىلىـق  دۇنيالىقىڭغـا  ۋە  دىنىـڭ 
مەنپەئىتـى  دىننىـڭ  ئەگـەر  بولغىـن،  ھېرىـس 
بىلـەن دۇنيـا مەنپەئىتـى توقۇنۇشـۇپ قالغانـدا 
ئورۇنغـا  ئالدىنقـى  مەنپەئىتىنـى  دىننىـڭ 

تۇتۇلىـدۇ  كـۆزدە  مەنـە  دېگـەن  قويغىـن« 
چۈنكـى دىـن تۈزەلسـە دۇنيـا تۈزۈلىـدۇ؛ ئەگـەر 
دىـن زىيانغـا ئۇچـراپ دۇنيالىـق ياخشىالنسـا، 
بولماسـتىن  ياخشـىلىنىش  ـــــ  بـۇ  ئۇنداقتـا 
بەلكـى زىيـان ۋە بۇزۇلۇشـتۇر. بـۇ جۈملـە يەنـە 
قىلىشـقا  بىرىنـى  ئىبادەتنىـڭ  خىـل  ئىككـى 
ئـاۋۋال  مۇھىمىنـى  ئـەڭ  كەلگەنـدە  توغـرا 
قىلىشـنىڭ زۆرۈرلۈكىگە دەلىلدۇر. مەسىلەن، 
ئاتـا- ۋاقتىـدا  بولغـان  ئەيـن  پـەرز  جىھـاد 
يەككـە  ئىبـارەت  قىلىشـتىن  ئىتائـەت  ئانىغـا 
شەخسـكە پايدىلىق ئىبادەتنى كېچىكتۈرۈپ، 
كۆپچىلىككـە ياكى ئۈممەتكە پايدىلق بولغان 
پـەرز ئەيـن جىھادنـى ئـاۋۋال قىلىـش پـەرزدۇر.

يـاردەم  تىـن  »هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ 
سـورىغىن« دېگـەن سـۆزى ئارقىلىق، ئىنسـان 
ئۆزىگـە پايدىلىق ئىشـنى قىلماقچـى بولغاندا 
تەجرىبىسـىدىن  ۋە  ئەقلىدىـن  ئۆزىنىـڭ 
مەغرۇرلىنىـپ ھـەم ئۆزىگـە تايىنىـپ كېتىـپ 
هللا تىـن يـاردەم سوراشـنى ئېسـىدىن چىقىرىپ 
دورا  كېسـەلگە  ئىبـارەت  قويىدىغانلىقىدىـن 

بېرىـدۇ.
رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص »سۇسـلۇق قىلما« دېگەن 
سـۆزى ئارقىلىق، ئىنسـان ھىجرەت ۋە جىھادقا 
ئوخشـىغان ئۆزىگە پايدىلىق پەرز ئىبادەتلەرگە 
ئىبادەتلەرگـە  نەفلـە  باشـقا  ئۇندىـن  ياكـى 
كىرىشـىپ بىر مەزگىل ئۆتكەندە سۇسلىشىپ 
چېكىنىـپ  كەينىگـە  قىلىـپ  بوشـاڭلىق  ۋە 
قالىدىغانلىقىدىـن ئىبـارەت خەتەرگـە سـىگنال 
ــــ تەرتىپ بويىچە ئۆيىدە ياكى  بېرىـدۇ. مانـا بۇـ 
يىغىلىـش مەركىزىدە )ماقاردا( ئـارام ئېلىۋاتقان 
جىددىـي  تۇيۇقسـىز  مۇجاھىدالرنىـڭ  بـەزى 
ھالـەت يـۈز بەرگەندە ئەمىـر تەرەپتىن چاقىرىق 
قىلىنسـا سـەل قـاراپ ياكـى بوشـاڭلىق قىلىـپ 
ۋە ياكـى سۇسـلۇق قىلىپ: »مـەن بەك چارچاپ 
كەتتىـم، تېخـى تولۇق ئارام ئېلىـپ بواللمىدىم« 
دېگەنـدەك باھانە-سـەۋەبلەر بىلـەن ئەمىرنىـڭ 
ئىبـارەت  قوشماسـلىقتىن  ئـاۋاز  چاقىرىقىغـا 

خەتەرلىـك گۇناھتىـن ئاگاھالندۇرۇشـتۇر.  
پەيغەمبـەر ملسو هيلع هللا ىلص نىـڭ: »مۇبـادا سـاڭا بىـرەر 
مۇنـداق  >ئەگـەر  قالسـا،  يېتىـپ  مۇسـىبەت 
ئىكـەن<  بـوالر  مۇنـداق  بولسـام  قىلغـان 
قىلغـان  تەقدىـر  >هللا  بەلكـى  دېمەسـتىن 
نەرسـىنى  خالىغـان  ئـۆزى  هللا  بولـدى،  نەرسـە 
سـەن  ـــــ  دېگەنلىكـى  دېگىـن«  قىلىـدۇ< 
بولـۇپ،  ھېرىـس  ئىشـقا  پايدىلىـق  ئۆزۈڭگـە 
تىـن  هللا  سـېلىپ،  ئىشـقا  كۈچۈڭنـى  پۈتـۈن 

ئىزچىـل  قىلمـاي  سۇسـلۇق  سـوراپ،  يـاردەم 
داۋامالشـقاندىن كېيىنمـۇ ئىشـنىڭ نەتىجىسـى 
قالسـا  چىقىـپ  قارشـى  ئويلىغانغـا  سـەن 
بولسـام  قىلغـان  مۇنـداق  »ئەگـەر  ھەرگىزمـۇ 
مۇنـداق بـوالر ئىكـەن« دېمەسـتىن بەلكـى »بـۇ 
ئىـش مېنىـڭ خالىغىنىمچە بولماسـتىن پەقەت 
دەپ  بولىـدۇ«  بويىچـە  خالىغىنـى  نىـڭ  هللا 
چۈنكـى  تۇتىـدۇ  كـۆزدە  قىلىشـىڭنى  ئېتىقـاد 
شـەيتاننىڭ  سـاڭا  سـۆز  دېگـەن  »ئەگـەر« 
ۋەسۋەسـىلىرى، پۇشايمان ۋە غەم-خاپىلىقنىڭ 
سـېنىڭ  بىلـەن  شـۇنىڭ  ئاچىـدۇ،  ئىشـىكىنى 
كەيپىياتىـڭ بۇزۇلىـدۇ، ئىچىـڭ دەرتكـە تولىدۇ 
ھەمدە ئىچىڭ سـىقىلىپ روھىي ۋە پىسـخىكا 
جەھەتتـە كۆڭـۈل پاراكەندىچىلىكتىن ئىبارەت 
كائىناتنـى  سـەن  شـۇڭا  قالىسـەن  ئازابقـا 
تەسـلىم  قـا  هللا  بويسـۇندۇرغۇچى  مەجبـۇرى 
تەقدىـرى  نىـڭ  هللا  ئىـش  »ھەممـە  بولۇشـۇڭ، 
شـۇ  خالىسـا  نېمىنـى  هللا  ۋە  بولىـدۇ  بىلـەن 

ۋاجىبتـۇر. دېيىشـىڭ  بولىـدۇ« 
ھەدىستىن ئېلىنغان پايدىالر

زەئىپلىـك  ۋە  كۈچلۈكلـۈك  بىرىنچـى، 
قىلىـش،  جىھـاد  قارشـى  نەپسـىگە  پەقـەت 
بولـۇش،  ئىزچىـل  ئىبادەتتـە  ۋە  ئىتائـەت 
جامائەت ياكى ئۈممەتكە پايدىلىق ئىشـالرنى 
قىلىـش ۋە ياكـى ئۇالرنـى زىياندىـن سـاقالش 
قاتارلىق ئىشـالرغا مۇناسـىۋەتلىك سـۈپەتتۇر.

ئىككىنچى، ئىمان ــــ ئىتائەت ۋە ئىبادەت 
ئەممـا  بولىـدۇ  زىيـادە  ۋە  كۈچىيىـدۇ  بىلـەن 
ئاسـىيلىق ۋە گۇناھـالر بىلـەن زەئىپلىشـىدۇ.

ئۈچىنچـى، ئىنسـان دىنىنـى، ئائىلىسـىنى 
ۋە ئېسـىل ئەخالقلىرىنـى قوغدىشـىغا سـەۋەب 
ۋە  دىنـى  ئۆزىنىـڭ  دەرىجىـدە  بولغـۇدەك 
دۇنياسـىغا پايدىلىق بولغان ئىشـالرنى قىلىشقا 
تىـن  هللا  بۇنىڭغـا  شـۇنداقال  بولۇشـى  ھېرىـس 
يـاردەم سورىشـى ۋاجىبتـۇر چۈنكـى كىمگـە هللا 

يـاردەم بەرسـە ئـۇ ئۇتـۇق قازانغـان بولىـدۇ.
ئىشـقا  كۈچنـى  پۈتـۈن  تۆتىنچـى، 
ئىنسـاننىڭ  نەتىجـە  كېيىنمـۇ  سـالغاندىن 
ئويلىغىنىـدەك چىقمىسـا، هللا نىـڭ قازاسـىغا 
تەسـلىم بولۇش، رازى بولۇش ۋە بولۇپ بولغان 
ئىشـقا ياكى ئۆتمۈشكە پۇشايمان قىلماسلىق 
الزىـم چۈنكـى بۇ ئىنسـان كۆڭلىنـى پاراكەندە 
قىلىشـتىن ئىبارەت پىسـخىكىۋىي كېسەلگە 
سـەۋەب بولىـدۇ شـۇنداقال بۇنىڭدىـن شـەيتان 

خۇرسـەن بولىـدۇ.

ھەدىس ئۈنچىلىرى



ئىسالم ئاۋازى

)ېشى ئالدىنقى ساندا(
ئىسـالم  نەزىرىـدە  ئۇالرنىـڭ  ئۈچىنچـى، 
تارىخىنىـڭ ھېچبىـر قىممىتـى يـوق چۈنكـى 
ئـۇالر: »قۇرئـان كەرىمدە كەلگـەن ئەڭ گۈزەل 
قىسسـىلەرال تارىخ ھېسابلىنىدۇ« دەپ قارايدۇ.

نەزىرىـدە  ئۇالرنىـڭ  يەنـە  تۆتىنچـى، 
تەھقىقـالپ  )چوڭقـۇر  مۇھەققىـق 
سـۆزلىرى،  ئۆلىماالرنىـڭ  ئېنىقلىغۇچـى( 
مۆتىـۋەر، داڭلىـق بولغـان ئەقىـدە ۋە تەپسـىر 
ئىگـە  قىممەتكـە  ھېچبىـر  كىتابلىـرى 

ئەمەستۇر چۈنكى ئۈممەتنىڭ ئىلگىرىكى ۋە 
ھازىرقى ئالىملىرى بولسـا ئۇالرنىڭ دەۋاسـىدا 

»ئىسالمدىن يېنىۋالغان مۇرتەدلەردۇر«.
قۇرئـان- »پەقـەت  ئـۇالر:  بەشـىنچى، 

ھەدىسـال ھۆججەتكـە يارايـدۇ« دېيىشسـىمۇ 
لېكىـن باشـقا ئەھلـى بىدئەتلەرگـە ئوخشـاش 
تىكلـەپ  قاراشـنى  كـۆز  بىـر  بىلـەن  ئالـدى 
ئېتىقـاد قىلىۋېلىـپ، قۇرئـان تېكىسـتلىرىنى 
شـۇ كـۆز قاراشـقا مەجبـۇرى تاڭىـدۇ. ئاندىـن 
ھەدىسـلەردىن ئۆزىنىڭ شـۇ كۆز قاراشـلىرىغا 
مۇۋاپىـق كەلگىنىنـى قوبـۇل قىلىـدۇ، مۇۋاپىق 
قىلىـش  رەت  ئەينـەن  بولسـا  كەلمىگىنىنـى 
ئۈچـۈن ياكـى ئۇنىـڭ مەزمۇنىنـى رەت قىلىش 

ئىشـلىتىدۇ. ھىيلە-مىكىـر  ئۈچـۈن 
نىـڭ:  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  ئـۇالر  ئالتىنچـى، 
»بىـز دېگـەن ساۋاتسـىز مىللـەت...« دېگـەن 
)يەنـى  قىلىۋېلىـپ  تەئۋىـل  خاتـا  ھەدىسـىنى 
ساۋاتسـىزلىققا  بېرىـپ(  چۈشـەنچە  خاتـا 
دەۋەت قىلىـدۇ-دە، شـۇنىڭ بىلـەن ئىسـالمىي 
فاكۇلتېت، ئۇنىۋېرسىتېت ۋە ئېنىستىتۇتالرنى 
تـەرك ئېتىشـكە تەرغىـب قىلىشـىدۇ چۈنكـى 
تاغۇتنىـڭ  نەزىرىـدە  ئۇالرنىـڭ  ئورگانـالر  بـۇ 

زىرارنىـڭ  مەسـجىدىي  بولـۇپ،  ئورگانلىـرى 
قاتارىـدا مۇئامىلـە قىلىنىـدۇ. ساۋاتسـىزلىقنى 
ئۇالرنىـڭ  تۈگىتىشـكە چاقىرىـق قىلىـش 
چاقىرىقـى  يەھۇدىيالرنىـڭ  نەزىرىـدە 
ھېسـابلىنىدۇ چۈنكـى كىشـىلەرگە كاپىرنىڭ 
ــــ ئۇالرنىـڭ نەزىرىدە  بىلىملىرىنـى ئۆگىتىـشـ 
كىشـىلەرنى ئىسـالمنى ئۆگىنىشـتىن توسـىدۇ 
خـاس  ئۆزلىرىنىـڭ  نەزىرىـدە  ئۇالرنىـڭ  شـۇڭا 
ئىلىمـال  ئېلىنغـان  مەجلىسـلىرىدە  ھەلقـە 

ھېسـابلىنىدۇ. ئىلىـم  ھەقىقىـي 
مەسـجىدلەردىكى  ئـۇالر  يەتتىنچـى، 
نامازلىرىنـى  جامائـەت  ۋە  نامىزىنـى  جۈمـە 
قىلىۋالغـان چۈنكـى  قائىـدە  ئېتىشـنى  تـەرك 
ئۇالرنىـڭ نەزىرىـدە تـۆت مەسـجىدتىن باشـقا 
»مەسـجىدىي  ھەممىسـى  مەسـجىدلەرنىڭ 
ئىماملىـرى  مەسـجىدلەرنىڭ  ئـۇ  ۋە  زىـرار« 
»كاپىر« ھېسـابلىنىدۇ. ئۇ تۆت مەسـجىد بولسـا 
ھـەرام مەسـجىدى، قۇبـا مەسـجىدى، پەيغەمبـەر 
مەسـجىدى ۋە ئەقسـا مەسـجىدىدىن ئىبـارەت 
بولـۇپ، ئـۇالر بـۇ مەسـجىدلەردىمۇ ئۆزلىرىنىـڭ 
ئىچىدىن بولغان ئىمام بولمىسـا ناماز ئوقۇمايدۇ. 

)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا( 
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3- بەت 

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
ئومۇمالشـتۇرۇپ ئېيتقانـدا، بىـز بىـر ئايغا 
تەكشۈرۈشـىمىزدە  قېتىمقـى  بـۇ  سـوزۇلغان 
تۈرىنـى  ئۆسـۈملۈك  يېقىـن  خىلغـا   300
تۈرلىـرى  ئۆسـۈملۈك  ۋاخاندىكـى  بايقىـدۇق. 
شـەرقىي  بولغـان  رايونلىرىدىـن  پامىـر  قوشـنا 
ۋە  ھىمااليـا  غەربىـي  قاراقـۇرۇم،  ھىندىقـۇش، 
شـىمالىي نېپالنىـڭ ئوتتـۇرا قىسـىملىرىدىكى 
بـۇ  ئوخشـاش.  بىلـەن  تۈرلىـرى  ئۆسـۈملۈك 
رايونالرنىـڭ ھەممىسـىنىڭ دېگـۈدەك يامغـۇر 
مىقدارى تۆۋەن بولۇپ، ھىندىستان پەسىللىك 
قىـش  ئۇچرىمايـدۇ.  تەسـىرىگە  يامغۇرىنىـڭ 
پەسـىللىرى ئۇزۇن ۋە سـوغۇق، ياز پەسىللىرى 
ئېگىزلىكلـەردە  قۇرغـاق.  ۋە  قىسـقا 
قىسـقىال  ئىنتايىـن  ئۆسـۈملۈكلەرنىڭ 
ئاساسـەن  ئـۇالر  بولـۇپ،  مەزگىلـى  ئۆسـۈش 
چېچەكلىشـى،  ئىچىـدە  ھەپتـە  قانچـە  بىـر 
گەرچـە  كېـرەك.  ئۆسۈشـى  ۋە  ئۇرۇقلىنىشـى 
غەربىـي  قىسـمى  بىـر  ئۆسـۈملۈكلەرنىڭ  بـۇ 
قالغـان  بولسـىمۇ  تۈرلـەر  خـاس  ھىماالياغـا 
قىسـمى ئوتتـۇرا ئاسـىيا ۋە شـىمالىي قۇتـۇب 

تۈرلـەردۇر.  ئاالقىـدار  رايونلىرىغـا 
كەلگۈسـى  قىرغىزالرنىـڭ  ۋاخاندىكـى 
تارقىلىۋاتقـان  ئەگـەر  شـۈبھىلىك.  ئىنتايىـن 
بولـۇپ  ئىشـەنچلىك  پاراڭلىـرى  كوچـا 
قالسـا، سـوۋېت تاجاۋۇزچىلىـرى بـۇ يەرلەرنى 
بىلـەن  شـۇنىڭ  ۋە  مۇمكىـن  بېسىۋېلىشـى 
ئاسـىيادىكى  ئوتتـۇرا  پۈتكـۈل  رايونـى  ۋاخـان 
ئـەڭ مۇھىم ئىسـتراتېگىيىلىك ئـورۇن بولۇپ 

مۇمكىـن. قېلىشـى 
5. ئافغانىستان پامىرىغا سەپەر

2001- يىلـى 7- ئاينىـڭ 19- كۈنى مەن 
زور كۆلىنىـڭ شـەرقىي قىرغىقىغـا باردىـم، بـۇ 
كـۆل غـەرب تەرەپتىكـى پاراللېل ئورۇنالشـقان 
ئىككى تاغ تىزمىسـىنىڭ ئارىسـىغا سوزۇلۇپ 
كىرىپ كەتكەن كۆل ئىدى. بۇ يەرنىڭ دېڭىز 
يۈزىدىن ئېگىزلىكـى ئېگىزلىك ئۆلچىگۈچى 
ئەسـۋابىنىڭ ئۆلچـەپ چىققىنـى بويىچـە 
 -1999 ماتېرىيـال  بـۇ  ئىـدى.  مېتىـر   4200
يىلىدىـن بۇيانقـى مېنىـڭ ئۈچىنچى قېتىملىق 
يېزىـپ  قىلىـپ  ئاسـاس  زىيارىتىمنـى  ۋاخـان 
تەرىپىدىـن  تالىبـان  سـەپىرىم  بـۇ  چىقىلـدى. 

مەسـئۇد  قومانـدان  ئۆلتۈرۈلگـەن  قەسـتلەپ 
قوغدىغۇچىنىـڭ  بەرگـەن  ئورۇنالشـتۇرۇپ 
تامامالنـدى.  غەلىبىلىـك  ھەمراھلىقىـدا 
ئافغـان پامىـرى ۋاخان رايونىنىڭ شـەرقىدىكى 
ئويمانلىقنـى كۆرسـىتىدۇ ۋە بـۇ رايـون پۈتكۈل 
پامىر رايونىنىڭ ئوندىن بىرىگە توغرا كېلىدۇ. 
تۈزۈلگـەن  قىسـىمدىن  ئـۈچ  پامىـرى  ئافغـان 
بولـۇپ، بىـرى، چـوڭ پامىـر؛ ئىككىنچىسـى، 
كىچىـك پامىـر؛ ئۈچىنچىسـى، ۋاخانـدۇر. بـۇ 
رايـون تاجىكىسـتان، شـەرقىي تۈركىسـتان ۋە 

پاكىسـتان بىلـەن چېگرىلىنىـدۇ. 
19- ئەسـىرنىڭ ئاخىرىـدا بـۇ رايـون رۇس 
ئىمپېرىيىسـى، برىتانىيـە كونتروللۇقىدىكـى 
ئوتتۇرىسـىدىكى  خىتـاي  ۋە  ھىندىسـتان 
ئۈچـۈن  تۆۋەنلىتىـش  جىددىيچىلىكنـى 
سـۈپىتىدە  رايـون  پەسـەيتكۈچى  توقۇنۇشـنى 
ئافغانىستانغا تەۋە قىلىنغان. 20- ئەسىرنىڭ 
قاتتىـق  كىرىـش  رايونغـا  بـۇ  باشـلىرىغىچە 
بېرىلغـان.  ئېلىـپ  ئاساسـىدا  كونتروللـۇق 
ئېـي.  يىلـى   -1915 بىلىشـىمچە،  مېنىـڭ 
ئېيـچ.  يىلـى   -1947  ،)A.Stein( سـىتېين 
 -1967  ،)H.W.Tilman( تىلمـەن  دابليـۇ. 
 ،)R.S.Michand( يىلـى ئېر. ئېس. مىچانـد
ئۇنىۋېرسـىتېتىنىڭ  كابـۇل  يىلـى   -1971

تەتقىقاتچىلىـرى، 1968- يىلـى ئېـس. ئېـي. 
گالدېيـۋ )S.A.Gladiew( قاتارلىـق ئـاز بىـر 
قىسـىم كىشـىلەرال بۇ رايونالرغـا كىرەلىگەن 
پەقـەت  باشـقىالر  ئېـي. سـىتېيندىن  بولـۇپ، 

كىچىـك پامىـر رايونىغىچـە بارالىغـان. 
ئىشكەشىم ـــــ قەلئەيىپەنجە ـــــ سەرھەد

ۋاخاننىـڭ ئەڭ غەربىدىكـى ئورۇن بولغان 
ئىشكەشـىمگە بارغاندىـن كېيىـن تۆت چاقى 
سـۆرەيدىغان ماشـىنا بىلـەن 6- ئاينىـڭ 20- 
كەلـدۇق.  يېتىـپ  قەلئەيىپەنجىگـە  كۈنـى 
باشـالپ  ئىشكەشـىمدىن  قەلئەيىپەنجىنىـڭ 
قىرغىقىدىكـى  سـول  دەرياسـىنىڭ  ئامـۇ 
دەريانىـڭ غەربىگىچـە بولغـان ئارىلىقـى 100 
كىلومېتىـر كېلەتتـى. ئامـۇ دەرياسـى جەنـۇب 
تەرەپتىكـى شـاھدەرراھ تـاغ تىزمىسـى بىلـەن 
شـىمال تەرەپتىكـى شـەرقىي ھىندىقـۇش تـاغ 
تىزمىسى ئارىسـىدىكى بىر جىلغىنى بويالپ 
نەپـەر  يـۈز  قانچـە  بىـر  جىلغـا  بـۇ  ئاقىـدۇ. 
ۋاخىالردىـن تەركىـب تاپقان بىر يېزىدۇر. دەريا 
تەرەپتـە يەرلىـك شـاھنىڭ بۇزۇلـۇپ كەتكـەن 
كەڭلىكـى  دەريانىـڭ  بـۇ  بـار.  قەلئەسـى  بىـر 
قىرغىقىـدا  قارشـى  بولـۇپ،  مېتىـر   100
بـۇ  پەسـىللەردە  قۇرغـاق  بـار.  تاجىكىسـتان 
 -1832 ئاسـان.  ئۆتمـەك  كېچىـپ  دەريادىـن 
پامىـر  )يەنـى  دەريـا  بـۇ  ۋۇد  جوھـون  يىلـى 
مەنبەسـى  دەريانىـڭ  ئۆتـۈپ  دەرياسـى(دىن 
ۋىكتورىيـە  كۆلنـى  )بـۇ  سـىرىكۆلى  بولغـان 

بايقىغـان. ئاتىشـىدۇ(نى  دەپمـۇ  كۆلـى 
 80 جىلغىنىـڭ  بـۇ  كۈنـى  ئىككىنچـى 

قـاراپ  كىلومېتىـر شـەرقىدىكى سـەرھەدكە 
تەكشـۈرۈش  بـۇ  بىزنىـڭ  چىقتـۇق.  يولغـا 
ئافغـان  بىـر  تەرجىمـان،  بىـر  گۇرۇپپىمىـز 
مەندىـن  ۋە  قوغدىغۇچـى  بىـر  ئاشـپەز، 
ئالتـە  دەسـلەپكى  يولنىـڭ  تاپقـان.  تەركىـب 
كىلومېتىرلىـق بۆلىكىـدە ئـۇش دەرياسـىنىڭ 
بىـر تارمـاق ئېقىنى بولغان سـارىقۇل كۆلىدىن 
ئاساسـىي  دەرياسـى  پامىـر  چىققـان  ئېقىـپ 

قوشـۇالتتى.  ئېقىنغـا 
جايالشـقان  يېنىغـا  دەريانىـڭ  ئىككـى 
 160 تەرەپكـە  شـەرق  تىزمىسـى  تـاغ  ۋاخـان 
يـازدا  يىلـى   -2000 سـوزۇلىدۇ.  كىلومېتىـر 
مـەن ئامۇ دەرياسـىنى بويالپ چـوڭ پامىردىكى 
سـارىقۇل كۆلىنـى زىيـارەت قىلغـان ئىدىـم. بـۇ 
قېتىـم پامىـر دەرياسـىنى بويـالپ ماڭـدۇق. 10 
)Sust(تـا  سۇسـت  شـەرقتىكى  كىلومېتىـر 
سـوۋېت تاجاۋۇزچىلىـرى تەرىپىدىـن ياسـالغان 
بىـر ئاسـما كـۆۋرۈك ئارقىلىـق دەريانىـڭ ئـوڭ 
قىرغىقىغـا ئۆتتـۇق. بىـز سـەرھەدكە بارغۇچـە 
ئـۈچ يـەردە مۇشـۇنىڭغا ئوخشـاش كۆۋرۈكنـى 
تېـز  دەريانىـڭ  كـۆۋرۈك  ھەربىـر  كـۆردۇق. 
ئاقىدىغـان، 20 مېتىـر ئەتراپىدا كېلىدىغان تار 
قىسـمىغا ياسـالغان ئىـدى. تاشـالرنى چېقىـپ 
ئېگىز-پـەس  ماڭااليدىغـان  ماشـىنا  ياسـالغان 
بىر يول جىلغا تەرەپكە ياكى تاشـلىق قىرغاق 
تەرەپكـە كىرىپ كېتەتتـى. ئوچۇقچىلىقتا بىر 
كـۈن تۈنىگەندىـن كېيىـن بىـز دېڭىـز يۈزىدىن 
بولغـان كوھىبابـا  مېتىـر   6513 ئېگىزلىكـى 
تەرەپكـە  قىرغـاق  سـول  ئۆتـۈپ  تاڭگىدىـن 
ئۆرلـەپ، دېڭىـز يۈزىدىـن 6020 مېتىر ئېگىز 
دېڭىـز  ۋە   )Koh-i-Khan( كوخىخـان 
يۈزىدىـن 6286 مېتىـر ئېگىـز كوخىباالندارىن 
ۋاخـان  جايالشـقان   )Koh-i-Balandarin(
قىسـمى  مەركىزىـي  تىزمىسـىنىڭ  تـاغ 
 )Jurab  Issik( جـۇراب  ئىسسـىق  بولغـان 
دېڭىـز  ئۆتتـۇق.  كېسـىپ  جىلغىسـىدىن 
بولغـان  مېتىـر   4200 ئېگىزلىكـى  يۈزىدىـن 
سـەرھەد يېقىنـال يـەردە ئىـدى، بىـز يـول بويىدا 

ئـۈچ يـەردە ئىسسـىق بـۇالق كـۆردۇق. 
 3840 ئېگىزلىكـى  يۈزىدىـن  دېڭىـز 
مېتىـر بولغـان بروغىل ئوۋىن ئۆتۈشمىسـىگە 
سـوزۇلۇپ كەتكـەن شـەرقىي ھىندىقـۇش تـاغ 
تىزمىسـىنىڭ شـىمالىي يانتۇلۇقلىـرى يىـراق 
جەنـۇب تەرەپتىـن 10 كىلومېتىـر يىراقلىقتـا 
ئېقىـپ  تىزمىسـىدىن  تـاغ  دەريـا  بىـر  ئىـدى. 
قوشـۇلىدىغان  ئېقىنغـا  ئاساسـىي  كېلىـپ 
بولـۇپ، بـۇ دەريانىـڭ تېگـى تـاش ئىـدى. بـۇ 
يەردىكـى تېرىلغـۇ يەرلەر شـىمالدىكى ۋاخان 
سـۇغىرىلىدىغان  ئارقىلىـق  تىزمىسـى  تـاغ 
قونـاق،  بۇغـداي،  يەرلـەردە  بـۇ  بىـز  بولـۇپ، 

بايقىـدۇق.  ياڭيۇالرنـى  ۋە  پۇرچـاق 
سـېمىز  تۇرغـان  مەرىشـىپ  ئوتالقتـا 
كالىـالر  ۋە  ئاتـالر  يەنـە  باشـقا  قويالردىـن 
ئوتلىشـاتتى. شـەرق تەرەپتـە بـۇ چارۋىالرنىڭ 
ئورنىنـى قوتـازالر ئاالتتـى. بۇ رايونـالر ۋاخىالر 
چارۋىچىلىـق قىلىدىغان رايونالرنىڭ شـەرقىي 
رايونىـدا  باباتاڭگـى  ھېسـابلىنىدۇ.  چېكـى 
ئـۆرۈك دەرىخـى يوق. ئەلۋەتتە، بـۇ رايونالردا يەنە 
سۆگەت ۋە قېيىن دەرىخى قاتارلىق دەرەخلەرمۇ 
يۇقىـرى  ئـەڭ  رايوننىـڭ  بـۇ  تېپىلمايـدۇ. 
تېمپېراتۇرىسـى 54 سېلسـىيە گـرادۇس، ئەڭ 
تـۆۋەن تېمپېراتۇرىسـى 2 سېلسـىيە گرادۇس.

)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

ئافغانىستان ۋاخان كارىدورىنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالى

پايدىلىنىش 

بىلىملىرى
)چاتما ماتېرىيالالر(

»→« تەكشۈرۈش خادىملىرىنىڭ بېرىش 
خەلقئارالىق   »-.-« يولىنى،  قايتىش  ۋە 
چېگرانى، »--« مەمۇرى رايونالر چېگراسىنى، 
يۈزىدىن  دېڭىز  قىسمى  بويالغان  قارا  قېنىق 
ئاشىدىغان  مېتىردىن   5000 ئېگىزلىكى 
رايونالرنى، سۇس قارا بويالغان قىسمى دېڭىز 
مېتىرغىچە   5000~4000 ئېگىزلىكى  يۈزىدىن 

بولغان رايونالرنى كۆرسىتىدۇ. 

بروغىل ئۆتۈشمىسىدىن بىر كۆرۈنۈش

قەدىمكى ۋە ھازىرقى زاماندىكى خاۋارىجالر 

تارىخقا 
نەزەر
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ئارمىيـە  مۇرتـەد  ئەتراپىدىكـى  شـەھىرىنىڭ 
ئەسـكەرلىرى جايالشـقان ئورۇنالرغـا قارىتـا 
ھۇجـۇم ئەمەلىيىتى ئېلىـپ بارغان، نەتىجىدە 
ئەسـكەرلىرى  ئارمىيـە  مۇرتـەد  نەپـەر   11
ئۆلگـەن ۋە كۆپلىگـەن مىقداردا قورال-ياراغ ۋە 

ئوق-دورىالرنـى غەنىيمـەت ئالغـان.
ئەششـاباب  كۈنـى   -11 ئاينىـڭ   -1  ■
بىلـەن  تەشـكىالتى مۇجاھىدلىـرى سـومالى 
دىـف  جايالشـقان  چېگراسـىغا  كېنىيـە 
ئەمەلىيىتـى  ھۇجـۇم  قارىتـا  شـەھىرىگە 
مۇكەممـەل  شـەھەرنى  بـۇ  بېرىـپ،  ئېلىـپ 
قوشـۇنلىرىغا  تاغـۇت  ۋە  قىلغـان  فەتىـھ 

سـالغان. زىيانالرنـى  نۇرغـۇن 
يەمـەن  كۈنـى   -11 ئاينىـڭ   -1  ■
شـەھىرىدە  رىـدا  يەمەننىـڭ  مۇجاھىدلىـرى 
ھۇسـى شىئەلىرىگە قارشى مىنا ئەمەلىيىتى 
نەپـەر ھۇسـى   3 نەتىجىـدە  بارغـان،  ئېلىـپ 

ئۇزىغـان. جەھەننەمگـە  ئەسـكىرى 
ئىچىـدە  كـۈن   20 مۇجاھىدالرنىـڭ   ■
دەمەشـىق ۋىاليىتىنىـڭ غارىسـتا شـەھىرىدە 
نەتىجىسـى  جەڭلـەر  بارغـان  ئېلىـپ 

تۆۋەندىكىچـە:
بەششـار ئەسـەد ئارمىيىسـىنىڭ 3 دانـە 
 Bmp دانـە ئەسـكەر توشـۇغۇچى  2 تانـكا، 
ۋە 1 دانـە تراكىسـى ۋەيـران قىلىنغـان؛ 107 
نەپـەر مەسـئۇلنى ئـۆز ئىچىگـە ئالغـان 500 
نەپـەر ئەسـكەر ئۆلتۈرۈلگـەن ۋە 20 نەپىـرى 

ئەسـىر ئېلىنغـان.
■ سۈرىيىدىكى مۇجاھىدالر ھازىرغىچە 
جاسـۇس  دانـە   19 ئارمىيىسـىنىڭ  رۇسـىيە 

ئايروپىالنىنـى ئېتىـپ چۈشـۈرگەن.
ئەششـاباب  كۈنـى   -13 ئاينىـڭ   -1  ■
كېنىيىنىـڭ  مۇجاھىدلىـرى  تەشـكىالتى 
المـۇ ۋە مۇمباسـا ۋىاليەتلىرىنى تۇتاشـتۇرۇپ 
ئەسـكەرلىرىگە  كېنىيـە  يولـدا  تۇرىدىغـان 
ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى  پىسـتىرما  قارشـى 
ئەسـكەر  نەپـەر   6 نەتىجىـدە  بارغـان، 
ئۆلگـەن ۋە يارىالنغـان. ئۇندىـن باشـقا، 2 دانە 

قىلغـان. ۋەيـران  ماشـىنىنى  ئەسـكىرىي 
■ 1- ئاينىڭ 15- كۈنى ئافغانىستاننىڭ 
مۇجاھىـد  بىـر  شـەھىرىدە  جااللئابـاد 
ئەسـكەرلىرى  ئامېرىـكا  قېرىندىشـىمىز 
ماشـىنىدىن چۈشـۈۋاتقان پەيتتـە ئۇالرغا قول 
بومبـا ئېتىـپ، ئامېرىـكا ئەسـكەرلىرىدىن 2 
نەپەرنـى ئۆلتۈرگەن ۋە بىرنـى يارىالندۇرغان.

■ 1- ئاينىڭ 15- كۈنى بەششار ئەسەد 
ئەسكەرلىرى سۈرىيىنىڭ دەمەشىق ۋىاليىتى 
فارىسـتا شـەھىرىدىكى مۇجاھىدالرنىـڭ 
هللا  ئۇرۇنغـان.  ئىلگىرىلەشـكە  نۇقتىلىرىغـا 
نىـڭ ياردىمى، ئۇندىن قالسـا مۇجاھىدالرنىڭ 
تاغـۇت  بـۇ  بىلـەن  تۇرۇشـى  قـەدەم  سـابىت 
قوشـۇنلىرى ئارقىغا چېكىنگەن ۋە 10 نەچچە 
نەپەر تاغۇت ئەسـكىرى ئۆلگـەن ۋە يارىالنغان.

ئەششـاباب  كۈنـى   -15 ئاينىـڭ   -1  ■
سـومالىنىڭ  مۇجاھىدلىـرى  تەشـكىالتى 
فەتىـھ  يېزىلىرىنـى  جۇفجىـدۇ  ۋە  دەينونـاي 

قىلغـان.
سـومالىنىڭ  كۈنـى   -17 ئاينىـڭ   -1  ■
جۇبـا ۋىاليىتىنىڭ جەلىب شـەھىرىدە مۇرتەد 
ئارمىيىنىـڭ 3 نەپـەر ئەسـكىرى ئەششـاباب 
تەشـكىالتى مۇجاھىدلىرىغا تەسـىلم بولغان.

■ 1- ئاينىـڭ 17- كۈنـى ئافغانىسـتان 
مۇجاھىدلىـرى  ئىمارىتـى  ئىسـالم 
ئافغانىسـتاننىڭ ھېرات ۋىاليىتى رىباتسىنجى 
رايونىـدا مۇرتەد ئارمىيە ئەسـكەرلىرىگە قارىتا 
ھۇجـۇم ئەمەلىيىتـى ئېلىپ بارغـان، نەتىجىدە 
17 نەپـەر ئەسـكەر ئۆلگـەن ۋە 12 نەپىـرى 
4 نەپـەر  يارىالنغـان. ئۇنىڭدىـن باشـقا يەنـە 

ئەسـكىرىي ماشـىنىنى ۋەيـران قىلغـان.

تۆۋەندىكـى تېپىشـماقالرنى قېنـى كىـم 
تېـز ۋە توغـرا تاپااليـدۇ؟

ئـاڭا  ئـادەم  قىزىـرار،  ئوتتـا  يـۈزى   .1
نېمـە؟ ئـۇ  ئىنتىـزار. 

2. قىزىـل، قـارا قېنـى بـار، قەغەزلـەردە 
ئىـزى بـار. ئـۇ نېمـە؟

تېپىشـماقنى  شـېئىرىي  تۆۋەندىكـى   .3
تېپىـپ بېقىـڭ: 

ئۇ كاچىتىمغا ئۇرىدۇ، 
بۇ كاچىتىمغا ئۇرىدۇ.

مەن ھېچ گۇناھ قىلمىسام،
مېنى نېمىشقا ئۇرىدۇ؟

ئالدىنقى ساندىكى 
تېپىشماقالرنىڭ جاۋابى:

1. يۇلتۇز.

2. ۋاقىت.
3. كۈندۈز بىلەن كېچە.

سەبىيلەر سەھىپىسى

ئەسكەرتىش
گېزىـت،  قېرىنداشـلىرىمىزنىڭ 

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

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

ئۇنۇتمىغايسـىلەر! قېرىنداشـلىرىڭالرنى 
والسام عليكم ورمحة هللا وبركاته

■ 1- ئاينىڭ 6- كۈنى ئافغانىستان ئىسالم 
ئافغانىسـتاننىڭ  مۇجاھىدلىـرى  ئىمارىتـى 
نىمـرۇز ۋىاليىتـى داالرم رايونىـدا مۇرتـەد 
ئارمىيىنىـڭ بىـر دانـە تىكئۇچـار ئايروپىالنىنى 

ئېتىـپ چۈشـۈرگەن. 
ھەيئەتـۇ  كۈنـى   -8 ئاينىـڭ   -1  ■
سـۈرىيىنىڭ  مۇجاھىدلىـرى  شـام  تەھرىـر 
جايالشـقان  جەنۇبىغـا  ۋىاليىتىنىـڭ  ئىدلىـب 
ئىنغىمـاس  قارىتـا  يېزىسـىغا  زارزۇر  ئارىـز 
ئەمەلىيىتى ئېلىپ بېرىپ، 35 نەپەر بەششـار 
دانـە  بىـر  ۋە  ئۆلتۈرگـەن  ئەسـكىرىنى  ئەسـەد 

قىلغـان. ۋەيـران  تانكىسـىنى 
ئەششاباب  كۈنى   -8 ئاينىڭ   -1  ■
تەشكىالتى مۇجاھىدلىرى سومالىنىڭ ئىلشا 
تەرىپىدىن  ئارمىيىسى  ئامېرىكا  رايونىدا 
تەربىيىلەنگەن مۇرتەد ئارمىيىنىڭ ئاالھىدە 
قىسىم ئەسكەرلىرىنىڭ ماشىنىسىغا قارىتا مىنا 
نەتىجىدە ماشىنا  بارغان،  ئېلىپ  ئەمەلىيىتى 
ئىچىدىكى ئەسكەرلەر ئۆلگەن ۋە يارىالنغان.

10- كۈنـى جامائىتىمىـز  ئاينىـڭ   -1 ■
جەنۇبىدىكـى  ئىدلىبنىـڭ  مۇجاھىدلىـرى 

»هللا  قارشـى  كاپىرالرغـا  ئاشـقان  ھەددىدىـن 
يـاردەم بېرىشـكە قادىـر« ناملىـق جەڭلەرنـى 
ئـۇم  داۋامىـدا  جەڭلـەر  بولـۇپ،  باشـلىۋەتكەن 
قەالفىل ۋە ئارىز زارزۇر يېزىلىرىنى كاپىرالرنىڭ 
ئەسـەد  بەششـار  قايتۇرۇۋالغـان؛  قولىدىـن 
كاپىرلىرىدىـن 100 گـە يېقىننـى ئۆلتـۈرۈپ، 
بىرنى ئەسـىر ئالغان ھەمـدە كۆپلىگەن مىقداردا 
غەنىيمـەت  ئوق-دورىالرنـى  ۋە  قورال-يـاراغ 
ئالغـان. يەنـە شـۇ كۈنـى كەچتـە مۇجاھىـد 
قېرىنداشـلىرىمىز »هللا يـاردەم بېرىشـكە 
قادىـر« نامى ئاسـتىدا ئىدلىبنىڭ جەنۇبىدىكى 
كاپىرالرنىـڭ نۇقتىلىرىغـا قارىتـا قاقشـاتقۇچ 
زەربىلەرنـى بەرگـەن بولۇپ، كۆپلىگەن بەششـار 
ئەسەد كاپىرلىرىنى ئۆلتۈرگەن ۋە ئەسىر ئالغان. 

جـەڭ ھازىرمـۇ شـىددەتلىك داۋامالشـماقتا.
مۇجاھىـدالر  كۈنـى   -10 ئاينىـڭ   -1  ■
سـەلنەفە  ۋىاليىتـى  الزىقىيـە  سـۈرىيىنىڭ 
رايونىـدا بەششـار ئەسـەد ئارمىيىسـىنىڭ بىـر 
مىنـا  قارىتـا  ئىسـكىالتىغا  ئـوق-دورا  دانـە 
يېقىـن  گـە   20 بېرىـپ  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى 
ئۆلتۈرگـەن. ئەسـكىرىنى  ئەسـەد  بەششـار 

يەمـەن  كۈنـى   -10 ئاينىـڭ   -1  ■
مۇجاھىدلىـرى يەمەننىـڭ شـەبۋە ۋىاليىتـى 
سـەئىد رايونىـدا مىنـا ئەمەلىيىتى ئېلىپ بېرىپ، 
تاجاۋۇزچى بىرلەشمە ئارمىيە قوشۇنلىرىدىن 20 
نەپەر ئەسـكەرنى ئۆلتۈرگـەن ۋە يارىالندۇرغان.
نەپـەر  بىـر  كۈنـى   -10 ئاينىـڭ   -1  ■
پىيارىلسـاب  پەلەسـتىننىڭ  قېرىندىشـىمىز 
نەپـەر   3 ئاپتوبـۇس بېكىتىـدە  شـەھىرىدىكى 

ئۆلتۈرگـەن. يەھۇدىينـى 
■ 1- ئاينىـڭ 11- كۈنى ھەيئەتۇ تەھرىر 
شـام مۇجاھىدلىـرى ھەلەبنىـڭ جەنۇبىغـا 
جايالشـقان جەبەل ھىـس رايونىنى مۇكەممەل 

فەتىـھ قىلغان.
■ غۇتانىڭ شـەرقىگە جايالشقان فارىستا 
شـەھىرىدە بولۇۋاتقـان جەڭلـەر جەريانىـدا 
مۇجاھىـد قېرىنداشـلىرىمىز بەششـار ئەسـەد 
ئەسـكىرىي  نەپـەر   38 ئارمىيىسـىنىڭ 

ئۆلتۈرگـەن. قوماندانلىرىنـى 
■ 1- ئاينىـڭ 11- كۈنـى ئىككـى نەپـەر 
ئافغانىسـتاننىڭ  قېرىندىشـىمىز  مۇجاھىـد 
مۇرتـەد  رايونىـدا  مامـدۇ  ۋىاليىتـى  نەنگارھـار 
ئارمىيىنىـڭ قوماندانلىـرى بىلـەن تاجاۋۇزچـى 
ئامېرىكا ئارمىيىسـىنىڭ قوماندانلىرى يىغىن 
ئېچىۋاتقـان پەيتتـە ئۇالرغـا قارشـى ئىنغىماس 
تاجاۋۇزچـى  بېرىـپ،  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى 
ئامېرىـكا ئەسـكەرلىرىدىن 16 نـى ۋە مۇرتـەد 
ئارمىيـە ئاالھىدە قىسـىم ئەسـكەرلىرىدىن 13 

نـى ئۆلتۈرگـەن.
ئەششـاباب  كۈنـى   -11 ئاينىـڭ   -1  ■
تەشـكىالتى مۇجاھىدلىـرى سـومالىنىڭ بەلئىد 

جىھاد چەشمىلىرى

4- بەت 

قىزىق لۆڭگە 10 خىل كېسەلگە شىپا بولىدۇ )إن شاء هللا(
1. كـۆز تېلىـپ ئاغرىشـقا شـىپا بولىـدۇ. 
كـۆز  ياققانـدا،  كۆزگـە  قىزىتىـپ  لۆڭگىنـى 
ياخشـىالپ،  ئايلىنىشـىنى  قـان  ئەتراپىنىـڭ 
كۆز تېلىپ ئاغرىشـقا شـىپا بولىدۇ شـۇنداقال 
داۋاالپ،  كېسـىلىنى  قۇرغاقلىشـىش  كـۆز 
مىڭىنـى  ۋە  روشەنلەشـتۈرۈش  كۆزنـى 
ساغالمالشـتۇرۇش مەقسـىتىگە يەتكىلى 

بولىـدۇ )إن شـاء هللا(.
2. گاسـلىقنىڭ ئالدىنـى ئالىـدۇ. قىزىـق 
لۆڭگـە بىلـەن قۇالقنـى سـۈرتۈپ بەرگەنـدە، 
ئايلىنىشـىنى  قـان  ئەتراپىنىـڭ  قـۇالق 
پەيـدا  كەملىكتىـن  قـان  راۋانالشـتۇرۇپ، 
بولغـان گاسـلىقنىڭ ئالدىنـى ئالىـدۇ )إن شـاء 

هللا(.
3. بـاش قېيىشـقا شـىپا بولىـدۇ. قىزىـق 
نەچچـە  بىـر  كەينىگـە  باشـنىڭ  لۆڭگىنـى 
ئۆتكۈزگەنـدە،  ئىسسـىق  قويـۇپ  مىنـۇت 
نېرۋىنـى غىدىقالپ باش قېيىش كېسـىلىگە 

)إن شـاء هللا(. شـىپا بولىـدۇ 
4. بوينىغـا يـەل تـۇرۇپ قېلىشـقا شـىپا 
بولىـدۇ. قىزىـق لۆڭگىنـى يەل تـۇرۇپ قالغان 
ھـەر  ئاستا-ئاسـتا  باشـنى  قويـۇپ،  ئورۇنغـا 
تەرەپكـە يېنىـك ھەرىكەتلەندۈرگەنـدە بويۇن 
ھەرىكىتـى ئەسـلىگە كېلىـدۇ )إن شـاء هللا(. 

شـىپا  كېسـىلىگە  ئۇمۇرتقـا  بويـۇن   .5

كېسـىلىنىڭ  ئۇمۇرتقـا  بويـۇن  بولىـدۇ. 
ياكـى  ئاغرىسـا  گەجگـە  دەسـلىپىدە 
بىئاراملىـق  كېيىـن  قالغاندىـن  شـامالداراپ 
كۆرۈلسـە، لۆڭگىنـى قىزىتىـپ ياققانـدا قـان 

هللا(. شـاء  )إن  ياخشـىاليدۇ  ئايلىنىشـنى 
6. سـوزۇلما بەل ئۇمۇرتقىسـى تومپىيىپ 
چىقىشـقا شـىپا بولىـدۇ. لۆڭگىنـى قىزىتىپ 
بەرسـە  ئۆتكـۈزۈپ  ئىسسـىق  بەلگـە 

مەنپەئەتىنـى كۆرىـدۇ )إن شـاء هللا(.
شـىپا  قالغانغـا  تـۇرۇپ  سـانجىق   .7
يېقىمسـىز  تۇتـۇپ  يـەل  بەدىنىمىـز  بولىـدۇ. 
ئاغرىغـان  لۆڭگىنـى  يېتىـپ  تـۈز  ئاغرىسـا، 
ئورۇنغا بېسـىپ ئىسسـىق ئۆتكۆزۈپ بەرسـە 

هللا(. شـاء  )إن  قىلىـدۇ  شـىپا 
8. سـوغۇقتىن بولغان قورساق ئاغرىقىغا 
شـىپا بولىدۇ. سـوغۇقتىن قورسـاق ئاغرىسـا، 
ياتسـا  بېسـىپ  قورسـاققا  لۆڭگىنـى  قىزىـق 

شـىپا قىلىـدۇ )إن شـاء هللا(.
بولىـدۇ.  شـىپا  ئاغرىغانـدا  يىقىلىـپ   .9
ئادەتتـە يىقىلىـپ 2~3 كۈندىـن كېيىـن، 
بـەزى جايلىرىمىـز يا ئىششـىماي، يا قانىماي 
ئاغرىسـا، دەرھال قىزىق لۆڭگىنى بىر نەچچە 
قېتىم ياقسـا ئاغرىقنى توختىتىدۇ )إن شـاء هللا(.
بولغـان  پەيـدا  سېلىشـتىن  ئوكـۇل   .10

هللا(. شـاء  )إن  قىلىـدۇ  شـىپا  ئىششـىققا 

ئائىلىدىكى رېتسىپالر

ئەرەب تىلى ئۆگىنىمەن
سۆزلۈكلەر

قـََرَأ                                                                           ئوقۇدى
َكَتَب                                                                           يازدى 
َاَخَذ                                                                  ئالدى، تۇتتى

َمَنَح                                                                            بەردى 
َاَكَل                                                                             يېدى   
َسَرَق                                                                    ئوغرىلىدى 
َجََع                                                                         توپلىدى
فـََتَح                                                                            ئاچتى
َماٌل                                                                               مال  
َثٌَن                                                                               پۇل                                   
َطَعاٌم                                                                            تاماق 
َهِديٌَّة                                                                           سوۋغا

 
 جۈملىلەر

قـََرَأَ َأمْحَُد اْلِكَتاَب                                        ئەھمەد كىتاب ئوقۇدى
َكَتَب َمَْموٌد                                               مەخمۇت خەت يازدى
ْبِرْيَق                                                   ئۇ چۆگۈننى ئالدى َأَخَذ اْلِ
َمَنَحِنَ اْلُمَدرُِّس قـََلًما                          مۇئەللىم ماڭا بىر قەلەم بەردى
َأَكَل َخاِلٌد الطََّعاَم                                              خالىد تاماق يېدى
َسَرَق اْلَِقيـَْبَة                                              ئۇ سومكا ئوغرىلىدى
َجََع َأْمَواًل َكِثيـَْرًة                                  ئۇ كۆپ مال-دۇنيا توپلىدى
فـََتَح َبَب اْلبـَْيِت                                 ئۇ ئۆينىڭ ئىشىكىنى ئاچتى
ِعْنَدُه َماٌل َكِثيـٌْر                                            ئۇنىڭدا كۆپ مال بار
بَِقَي ِعْنِدي َثٌَن َقِلْيٌل                                     مېنىڭ پۇلۇم ئاز قالدى

َهْل َتُْكُلوَن الطََّعاَم                                              تاماق يەمسىلەر؟ 
َهِذِه السَّاَعُة َهِديٌَّة َلَك                                    بۇ سائەت ساڭا سوۋغا


