
ئىسالم ئاۋازى

)بېشى ئالدىنقى ساندا( 
جەننەتكە  ئىچىدىكى  ئۈممىتى  ئۇ 
ئۈستۈن  كىشىلەرنىڭ  بەزى  كىرىدىغان 
دەرىجىگە كۆتۈرۈلۈشى ئۈچۈن شاپائەت قىلىدۇ.
بۆلەك  بىر  ئىچىدىكى  ئۈممىتى  ئۇ 
كىشىلەرنىڭ جەننەتكە ھېسابسىز كىرىشىگە 

شاپائەت قىلىدۇ.
ـــ ياخشىلىقلىرى بىلەن يامانلىقلىرى  ئۇـ 
باراۋەر بولۇپ قالغان بىر تۈركۈم كىشىلەرنىڭ 
قىلىدۇ  شاپائەت  كىرىشىگە  جەننەتكە 
شۇنداقال دوزاخقا ھۆكۈم قىلىنغان بىر تۈركۈم 
ئۈچۈن  كىرمەسلىكى  دوزاخقا  كىشىلەرنىڭ 

شاپائەت قىلىدۇ.
ئۇ يەنە، دوزاخقا كىرىپ بولغان گۇناھكار 
جەننەتكە  چىقىپ  دوزاختىن  مۇئمىنلەرنىڭ 
شاپائەت  بۇ  قىلىدۇ.  شاپائەت  كىرىشىگە 
بولماستىن  خاس  گىال  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ 
شەھىدلەر،  پەيغەمبەرلەر،  پەرىشتىلەر، 
بۇ  مۇئمىنلەرمۇ  ۋە  سالىھالر  سىددىقالر، 

شاپائەت ھوقۇقىغا ئىگە بولىدۇ.
بولۇپ،  شەرتى  ئىككى  شاپائەتنىڭ 
بىرى، هللا نىڭ شۇ شاپائەت قىلغۇچىغا ئىزنى 
نىڭ  تعاىل  هللا  بولسا،  بىرى  يەنە  بېرىشى؛ 

شاپائەت قىلىنغۇچىدىن رازى بولۇشى.
ئاخىرىدا هللا تعاىل بىر تۈركۈم كىشىلەرنى 
ئۆزىنىڭ  بولماستىن  شاپائىتى  باشقىالرنىڭ 
رەھمىتى  ۋە  سېخىيلىقى  ئېھسانى،  پەزلى، 
بىلەن دوزاختىن چىقىرىدۇ شۇنداقال ياخشى 
ئىگىسىگە  ئۆز  كۈنى  قىيامەت  ئەمەللەرمۇ 
شاپائەت قىلىدۇ چۈنكى رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص مۇنداق 

دېگەن: »روزا ۋە قۇرئان قىرائىتى قىيامەت كۈنى 
ئۆز ئىگىسىگە شاپائەت قىلىدۇ« )»صحيح اجلامع 
الصغري«دىن ئېلىندى(. ئەمما كاپىر ۋە مۇشرىكالر 
چۈنكى  ئېرىشەلمەيدۇ  شاپائەتكە  قىلچىمۇ 
ِإِذ  اْلَِزَفِة  يـَْوَم  ﴿َوأَْنِذْرُهْم  دەيدۇ:  مۇنداق  تعاىل  هللا 
يٍم  حَِ ِمْن  ِللظَّاِلِمنَي  َما  َكاِظِمنَي  اْلََناِجِر  َلَدى  اْلُقُلوُب 
كۈنىدىن  قىيامەت  »ئۇالرنى  يُطَاُع﴾  َشِفيٍع  َوَل 
ئاگاھالندۇرغىن، ئۇ چاغدا دىلالر )قورقۇنچنىڭ 
قاتتىقلىقىدىن( بوغۇزالرغا قاپلىشىۋالىدۇ، 
زالىمالرغا  تولىدۇ،  قايغۇ-ھەسرەتكە  ئۇالر 
يېقىن دوست ۋە شاپائىتى قوبۇل قىلىنىدىغان 
شاپائەتچى بولمايدۇ« )سۈرە غافىر 18- ئايەت(.

تـَنـَْفُعُهْم  ﴿َفَما  دەيدۇ:  مۇنداق  يەنە  تعاىل  هللا 
قىلغۇچىالرنىڭ  »شاپائەت  الشَّاِفِعنَي﴾  َشَفاَعُة 
شاپائىتى ئۇالرغا پايدا بەرمەيدۇ )يەنى ئۇالرنى 
شاپائەتچى  قۇتقۇزىدىغان  ئازابىدىن  نىڭ  هللا 
بولمايدۇ، ئۇالرغا پۈتۈن ئەھلى زېمىن شاپائەت 
قىلغان تەقدىردىمۇ، ئۇالرنىڭ شاپائىتى قوبۇل 

قىلىنمايدۇ(« )سۈرە مۇددەسسىر 48- ئايەت(.
خەۋەر  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ  خۇددى 
ئېلىپ  ئۆلۈم  كۈنى  قىيامەت  بەرگەندەك، 
ھاياتىنىڭ  ئاخىرەت  بوغۇزلىنىدۇ.  كېلىنىپ 
يوقالماستىن مەڭگۈلۈك داۋاملىشىشى ــــ هللا 
ئۆزىنىڭ جەننەت ئەھلى بولغان بەندىلىرىگە 
ئاتا قىلغان ئەڭ كاتتا ئىنئامى بولغان بولسا، 
غەمگە  ئۇالرنى  نىسبەتەن  ئەھلىگە  دوزاخ 

تاشاليدىغان ئەڭ ئەشەددىي خاپىلىقتۇر.
مەنىۋىي  كۆرۈنمەس  كۆزگە  ــــ  ئۆلۈم 
ئۇنى كۆزگە كۆرۈنىدىغان  هللا  بولۇپ،  نەرسە 
بىلەن  جەننەت  ئايالندۇرىدۇ-دە،  جىسىمغا 
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هللا تعاىل مۇنداق دەيدۇ: ﴿َما َكاَن لَِنِبٍّ َأْن َيُكوَن 
نـَْيا  يـُْثِخَن ِف اْلَْرِض تُِريُدوَن َعَرَض الدُّ َلُه َأْسَرى َحتَّ 
ُ َعِزيٌز َحِكيٌم ۞ َلْوَل ِكَتاٌب ِمَن  ُ يُِريُد اْلَِخَرَة َواللَّ َواللَّ
اللَِّ َسَبَق َلَمسَُّكْم ِفيَما َأَخْذُتْ َعَذاٌب َعِظيٌم ۞ َفُكُلوا ِمَّا 
َغِنْمُتْم َحَلًل طَيًِّبا َواتَـُّقوا اللََّ ِإنَّ اللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم ۞﴾.

ئايەتنىڭ تەرجىمىسى 
»پەيغەمبەرگە زېمىندا دۈشمەننى كۆپرەك 
مۇشرىكلىكنىڭ  )يەنى  تۇرۇپ  ئۆلتۈرمەي 
قۇۋۋەت  ئىسالمغا  يوقىتىپ،  ھەيۋىسىنى 
بەرمەي تۇرۇپ(، ئەسىرلەردىن فىدىيە ئېلىش 
سىلەر  مۇئمىنلەر!  )ئى  ئىدى.  ئەمەس  اليىق 
مەنپەئىتىنى  دۇنيا  بىلەن(  ئېلىش  فىدىيە 
)يەنى  ئاخىرەتنى  سىلەرگە  هللا  كۆزلەيسىلەر، 
غالىبتۇر،  هللا  ئاخىرەتنىڭ ساۋابىنى( كۆزلەيدۇ. 
 .]67[ قىلغۇچىدۇر  ئىش  بىلەن  ھېكمەت 
ئىشنى  چەكلەنمىگەن  )ئوچۇق  نىڭ  هللا 
ھۆكمى  دېگەن(  جازالىماسلىق  قىلغانالرنى 
)ئەسىرلەردىن(  ئىدى،  بولمىسا  ئەزەلىيسى 
زور  ئەلۋەتتە  ئۈچۈن  ئالغانلىقىڭالر  فىدىيە 
جىھاد  )ئى   .]68[ بوالتتىڭالر  دۇچار  ئازابقا 
ئالغان  غەنىيمەت  جامائەسى!(  قىلغۇچىالر 
نەرسەڭالرنى ھاالل ۋە پاك بىلىپ يەڭالر، هللا 
)هللا نىڭ ئەمرىگە مۇخالىپەتچىلىك قىلىش(
مەغپىرەت  ھەقىقەتەن  هللا  قورقۇڭالر.  تىن 
مېھرىباندۇر  )بەندىلىرىگە(  قىلغۇچىدۇر، 
]69[« )سۈرە ئەنفال 67- ئايەتتىن 69- ئايەتكىچە(.

ئايەتنىڭ تەپسىرى
سەييىد  ھەققىدە  تەپسىرى  ئايەتنىڭ  بۇ 
قۇتۇب رحه هللا مۇنداق دەيدۇ: قۇرئاننىڭ بايان 
قىزىقتۇرۇشتىن  ئۇرۇشقا  ھالىتى  قىلىش 
ئەسىرلەر مەسىلىسىنى بايان قىلىشقا يۆتكىلىدۇ 
مۇسۇلمانالر  ۋە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ  چۈنكى 

بەزىبىر تەسەررۇپاتالرنى قىلغان ئىدى. 
ئىبنى ئىسھاق غازات ۋەقەلىكلىرىنى بايان 
قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: »كىشىلەر كاپىرالرنى 
ئەسىرگە ئالغاندا رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص قوماندانلىق 
شىتابى ئۈچۈن ياسالغان ساتمىدا ئىدى. سەئىد 
ساتمىنىڭ  بولسا  عنه  هللا  رضي  مۇئاز  ئىبنى 
ئىشىكى ئالدىدا قىلىچىنى سۇغارغان ھالدا بىر 
توپ ئەنسارىالر بىلەن رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نى قوغداپ 
تۇراتتى. ئۇالر رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص گە دۈشمەننىڭ 
تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىپ قېلىشىدىن ئەنسىرەپ 
يۈزىدە  سەئىدنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ  تۇراتتى. 
كىشىلەرنىڭ قىلىقلىرىنى ياقتۇرمىغانلىقىنى 
بىلەن  >هللا  دېدى:  مۇنداق  ئۇنىڭغا  كۆرۈپ 
قەسەمكى ئى سەئىد! سەن كىشىلەرنىڭ بۇ 
قىلىسەنغۇ!؟<  ياقتۇرمىغاندەك  قىلىقىنى 
ئى  شۇنداق،  قەسەم،  بىلەن  >هللا  سەئىد: 
مۇشرىكالرغا  هللا  بولسا  بۇ  رەسۇلۇلالھ، 
چۈشۈرگەن تۇنجى مۇسىبەت شۇڭا ئەسىرلەرنى 
كۆپلەپ ئۆلتۈرۈۋېتىش ــــ ماڭا ئۇالرنى تىرىك 
قويۇپ قويغاندىن سۆيۈملۈكراقتۇر< دېدى«.

ھەدىستە،  قىلغان  نەقىل  ئەھمەد  ئىمام 
ئەسىرلەر  كۈنى  بەدر  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ 
سوراپ:  مەسلىھەت  ساھابىلەردىن  ھەققىدە 
»شۈبھىسىزكى، هللا ئۇ مۇشرىكالرنى سىلەرنىڭ 
دېگەنىدى،  بەردى«  چۈشۈرۈپ  قولۇڭالرغا 
ئۆمەر رضي هللا عنه ئورنىدىن دەس تۇرۇپ: »ئى 
رەسۇلۇلالھ، ئۇالرنىڭ بوينىلىرىغا چاپسىال!« 
ئۆرۈپ  يۈز  ئۇنىڭدىن  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ  دېدى. 
ئۇ  هللا  شۈبھىسىزكى،  خااليىق!  »ئى  يەنە: 

مۇشرىكالرنى سىلەرنىڭ قولۇڭالرغا چۈشۈرۈپ 
بىر  سىلەرنىڭ  تۈنۈگۈن  تېخى  ئۇالر  بەردى. 
دېدى.  ئىدى«  قېرىنداشلىرىڭالر  قەبىلىدىكى 
ئۆمەر رضي هللا عنه يەنە ئورنىدىن تۇرۇپ: »ئى 
چاپسىال!«  بوينىلىرىغا  ئۇالرنىڭ  رەسۇلۇلالھ، 
يەنە  كىشىلەرگە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ  دېگەندە، 
ئىلگىرىكى سۆزىنى تەكرارلىدى. شۇ چاغدا 
ئەبۇبەكرى سىددىق رضي هللا عنه ئورنىدىن دەس 
تۇرۇپ: »ئى رەسۇلۇلالھ، بىز سېنىڭ ئۇالرنى 
ئېلىشىڭنى  تۆلەم  ئۇالردىن  قىلىپ،  ئەپۇ 
بىلەن  شۇنىڭ  دېدى.  قارايمىز«  دەپ  توغرا 
غەمكىنلىك  يۈزىدىن  نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ 
ۋە  قىلدى  ئەپۇ  ئۇالرنى  كۆتۈرۈلۈپ  ئاالمىتى 

تۆلەم ئېلىشنى قوبۇل قىلدى.
ۋە  ئەھمەد  ئىمام  باشقا،  ئۇنىڭدىن 
ئابدۇلالھ  ھەدىستە  قىلغان  نەقىل  تىرمىزى 
دەيدۇ:  مۇنداق  عنه  هللا  رضي  مەسئۇد  ئىبنى 
]بەدر كۈنى رەسۇلۇلالھ )ساھابىلەرگە قاراپ(: 
»سىلەر ئەسىرلەر ھەققىدە نېمە دەيسىلەر؟« 
دەپ سورىغاندا، ئەبۇبەكرى رضي هللا عنه: »ئى 
رەسۇلۇلالھ، بۇالر سېنىڭ قەۋمىڭ ۋە سېنىڭ 
تۇغقانلىرىڭدۇر شۇڭا ئۇالرنى قالدۇرۇپ قويۇپ 
تەۋبىگە چاقىرساڭ، هللا ئۇالرنىڭ تەۋبىسىنى 
مەسلىھەت  دەپ  مۇمكىن«  قىلىشى  قوبۇل 
رضي هللا عنه: »ئى رەسۇلۇلالھ،  بەردى. ئۆمەر 
سېنى  ۋە  چىقاردى  يالغانچىغا  سېنى  ئۇالر 
ئۇالرنى  شۇڭا  چىقىرىۋېتىشتى  يۇرتۇڭدىن 
ئالدىغا چىقىرىپ بويۇنلىرىغا چاپقىن« دېدى. 
ئابدۇلالھ ئىبنى رەۋاھە بولسا: »ئى رەسۇلۇلالھ، 
تۇرۇۋاتىسەن،  ۋادىدا  بىر  تولغان  ئوتۇن  سەن 
ئوتقا  شۇ  ئۇالرنى  يېقىپ،  ئوت  ۋادىغا  شۇ 
تاشلىغىن« دەپ مەسلىھەت بەردى. رەسۇلۇلالھ 
ملسو هيلع هللا ىلص بىردەم سۈكۈت قىلغاندىن كېيىن ئۇالرغا 
جاۋاب قايتۇرماستىنال ئورنىدىن تۇرغان پېتى 
كىرىپ كەتتى. بەزى كىشىلەر: »رەسۇلۇلالھ 
دېسە،  تۇتىدۇ«  سۆزىنى  ئەبۇبەكرىنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص 
يەنە بەزىلەر: »ياق، ئۆمەرنىڭكىنى تۇتىدۇ« 
»ئابدۇلالھ  بولسا:  بەزىلەر  يەنە  دېيىشتى. 
ئىبنى رەۋاھەنىڭ سۆزىنى تۇتىدۇ« دېيىشتى. 
بىر ئازدىن كېيىن رەسۇلۇلالھ ئۇالرنىڭ يېنىغا 
چىقىپ: »ھەقىقەتەن هللا تعاىل بەزى كىشىلەرنىڭ 
قەلبلىرىنى شۇنداق يۇمشاق قىلىدۇكى، ھەتتا 
ئۇالرنىڭ قەلبلىرى اليدىنمۇ يۇمشاق بولىدۇ. 
بەزى كىشىلەرنىڭ قەلبلىرىنى شۇنداق قاتتىق 
قەلبلىرى  ئۇالرنىڭ  ھەتتاكى  قىلىدۇكى، 
تاشتىنمۇ قاتتىق بولىدۇ« دەپ مۇنداق مىسال 
كەلتۈردى: »ئى ئەبۇبەكرى، سەن >ئى رەببىم، 
مەندىن؛  شۇ  ئەنە  ئەگەشسە،  ماڭا  كىمكى 
كىمكى ماڭا ئاسىيلىق قىلسا، سەن تولىمۇ 
رەھىملىكسەن<  ۋە  قىلغۇچى  مەغپىرەت 
دەپ دۇئا قىلغان ئىبراھىمغا ئوخشايسەن. ئى 
ئەبۇبەكرى، سەن يەنە >ئى رەببىم، ئەگەر سەن 
ئۇالرنى ئازابلىساڭ، ھەقىقەتەن ئۇالر سېنىڭ 
بەندىلىرىڭدۇر؛ ئەگەر سەن ئۇالرنى مەغپىرەت 
قىلساڭ، سەن ھەقىقەتەن غالىب، ھېكمەت 
بىلەن ئىش قىلغۇچى< دەپ دۇئا قىلغان ئىسا 
ئۆمەر،  ئى  ئوخشايسەن.  ئەلەيھىسساالمغا 
سەن >ئى رەببىمىز، ئۇالرنىڭ مال-مۈلكىنى 
ۋەيران قىلغىن! ئۇالرنىڭ قەلبلىرىنى شۇنداق 
قاتتىق قىلغىنكى، ھەتتا ئۇالر ئېغىر ئازابنى 
دۇئا  دەپ  ئېيتمىسۇن<  ئىمان  كۆرمىگۈچە 
قىلغان مۇسا ئەلەيھىسساالمغا ئوخشايسەن. 

ئىسالم ئاۋازى
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)قوش ھەپتىلىك گېزىت(

1- بەت 

بۇالقتىن تامچە

)ئاخىرى 2- بەتتە(

ئى ئۆمەر، سەن يەنە >ئى رەببىم، يەر يۈزىدە 
كاپىرالرنىڭ بىرىنىمۇ قويمىغىن< دەپ دۇئا 
قىلغان نوھ ئەلەيھىسساالمغا ئوخشايسەن«. 
»سىلەر  دېدى:  مۇنداق  يەنە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ 
كەمبەغەل شۇڭا مۇشرىكالردىن قايسى بىرى 
>ئەسىرلىكتىن قۇتۇلىمەن< دەيدىكەن ياكى 
تۆلەم تۆلىشى، ياكى بوينى ئۈزۈلۈشى كېرەك«[. 
مۇنداق  يەنە  عنه  هللا  رضي  مەسئۇد  ئىبنى 
دەيدۇ: »مەن: >ئى رەسۇلۇلالھ، لېكىن سۇھەيل 
ئىبنى بەيزا ئىسالمنى تىلاليتتى< دېگەنىدىم، 
رەسۇلۇلالھ سۈكۈتكە چۆمدى. مەن ئۆزۈمدىن 
>ئۈستۈمگە ئاسماندىن تاش يېغىپ كېتەرمۇ!؟< 
دەپ شۇ دەرىجىدە ئەنسىرىدىمكى، ھېچقاچان 
ئىدىم.  باقمىغان  ئەنسىرەپ  كۈندىكىدەك  شۇ 
ئارقىدىن رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص: >سۇھەيل ئىبنى بەيزا 
بۇنىڭدىن مۇستەسنا< دېدى. ئاندىن هللا تعاىل: 
كۆپرەك  دۈشمەننى  زېمىندا  >پەيغەمبەرگە 
مۇشرىكلىكنىڭ  )يەنى  تۇرۇپ  ئۆلتۈرمەي 
ھەيۋىسىنى يوقىتىپ، ئىسالمغا قۇۋۋەت بەرمەي 
اليىق  ئېلىش  فىدىيە  ئەسىرلەردىن  تۇرۇپ(، 
ئەمەس ئىدى< دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى«.
ھەقىقەتەن بەدر غازىتى مۇسۇلمانالر بىلەن 
كاپىرالر ئوتتۇرىسىدىكى تۇنجى جەڭ بولۇپ، 
مۇشرىكالرنىڭ  ئاز،  سانى  مۇسۇلمانالرنىڭ 
ئىچىدە  مۇشرىكالر  ئىدى.  كۆپ  سانى 
ئازلىقى  سانىنىڭ  قىلىدىغانالرنىڭ  جەڭ 
قۇۋۋىتىنى(  )يەنى  شەۋكىتىنى  ئۇالرنىڭ 
تەكەببۇرلۇقىنى  ئۇالرنىڭ  زەئىپلەشتۈرەتتى، 
قايتا  مۇسۇلمانالرغا  ئۇالرنى  ۋە  سۇندۇراتتى 
قوياتتى.  قىلىپ  قىاللمايدىغان  ھۇجۇم 
بولغان  كەمبەغەل  قانچە  ھەر  مۇسۇلمانالر 
مانا  تۆلەم  ئالغان  ئەسىرلەردىن  تەقدىردىمۇ 
بۇ نىشاننىڭ ئورنىنى ھەرگىزمۇ باسالمايدۇ. 
مۇستەھكەم  قەلبلەردە  ۋە  كۆڭۈل  يەردە  بۇ 
تۇرغۇزۇش نىيەت قىلىنغان يەنە بىر مەنا بار، 
ۋە  كەسكىن  عنه  هللا  رضي  ئۆمەر  بولسىمۇ  ئۇ 
هللا  »ھەتتاكى  ئىپادىلىگەن:  قىلىپ  روشەن 
نىسبەتەن  مۇشرىكالرغا  قەلبلىرىمىزدە  تعاىل 
بىلسۇن  يوقلۇقىنى  يۇمشاقلىق  قىلچىلىك 
)يەنى يەر يۈزىگە ئاشكارا قىلسۇن(« دېگەن 

مەنىدۇر...
ئىككى  گەۋدىلىك  يۇقىرىقى  شۇ  ئەنە 
سەۋەب تۈپەيلىدىن )قالغان سەۋەبلەرنى هللا ئۆزى 
ئوبدان بىلگۈچىدۇر( هللا تعاىل مۇسۇلمانالرنىڭ 
تۆلەم  ئەسىرلەردىن  مۇشرىك  كۈنىدە  بەدر 
كۆردى.  يامان  بەرگەنلىكىنى  قويۇپ  ئېلىپ 
قۇرئان تېكىستى دائىم يۈزلىنىپ كېلىۋاتقان 
بۇ خىل رېئال شارائىتالرغا قارىتا مۇنداق دەيدۇ: 

كۆپرەك  دۈشمەننى  زېمىندا  »پەيغەمبەرگە 
مۇشرىكلىكنىڭ  )يەنى  تۇرۇپ  ئۆلتۈرمەي 
قۇۋۋەت  ئىسالمغا  يوقىتىپ،  ھەيۋىسىنى 
بەرمەي تۇرۇپ(، ئەسىرلەردىن فىدىيە ئېلىش 

اليىق ئەمەس ئىدى«. 
ئۇرۇش  تۇنجى  ئۈچۈن،  شۇنىڭ  دەل 
بەرگەن  قويۇپ  ئېلىپ  تۆلەم  ئەسىرلىرىنى 
مۇنداق  دارىتمىالپ  قۇرئان  مۇسۇلمانالرغا 
دەيدۇ: »ئى مۇئمىنلەر! سىلەر )فىدىيە ئېلىش 

بىلەن( دۇنيا مەنپەئەتىنى كۆزلەيسىلەر«... 
ئۆلتۈرۈشنىڭ  ئۇالرنى  سىلەر  يەنى 
ئۇالرنى  ۋە  ئالدىڭالر  ئەسىر  ئۇالرنى  ئورنىغا 

تۆلەم ئېلىپ قويۇپ بەردىڭالر. 
»هللا سىلەرگە ئاخىرەتنى )يەنى ئاخىرەتنىڭ 

ساۋابىنى( كۆزلەيدۇ«... 
كۆزلىگەننى  هللا  مۇسۇلمانالر  يەنى 
ئەۋزەل  ئەڭ  بۇ  چۈنكى  ۋاجىب  كۆزلىشى 
دۇنيا  بولسا  ئاخىرەت  مەڭگۈلۈكتۇر.  ۋە 
بولۇشنى  ئادا-جۇدا  كۆزلەشتىن  مەنپەئەتىنى 
ھېكمەت  غالىبتۇر،  »هللا  قىلىدۇ.  تەقەززا 
ظلل  )»ف  قىلغۇچىدۇر«...  ئىش  بىلەن 

القرآن«دىن ئېلىندى(.
ئايەتتىن ئېلىنغان پايدىالر

مۇسۇلمانالردىن  دۈشمەن  بىرىنچى، 
كۈچلۈك ۋاقىتتا ئەسىرلەرنى ئۆلتۈرمەستىن تۆلەم 
ئېلىپ قويۇپ بېرىش ياكى ئېھسان يۈزىسىدىن 
قويۇپ بېرىشنىڭ دۇرۇس ئەمەسلىكى ئەمما 
كاپىرالرنىڭ قولىدا مۇسۇلمان ئەسىر بار بولسا، 
ئەسىر ئالماشتۇرۇپ كاپىر ئەسىرلەرنى قويۇپ 

بەرسە دۇرۇس بولىدىغانلىقى.
نەرسە  ئەرزىمەس  دۇنيا  ئىككىنچى، 
قىزىقماسلىق،  ئۇنىڭغا  ئۈچۈن  بولغانلىقى 
ئاخىرەتنىڭ ئەجىر-ساۋابى كاتتا بولغانلىقى 

ئۈچۈن ئۇنىڭغا قىزىقىشنىڭ الزىملىقى.
ئۈچىنچى، ئەسىرلەرنى بىر تەرەپ قىلىش 
مۇناسىۋەتلىك  دەڭسەشكە  پايدا-زىياننى  ــــ 
بۇنداق  بولۇپ،  مەسىلە  ئىجتىھادىي 
مەسىلىلەردە شۇ جىھاد مەيدانىدىكى ئۇرۇش 

ئەمىرىگە ئىتائەت قىلىنىش الزىملىقى.
تۆتىنچى، دۈشمەن ئەسىرلەرنى كۆپلەپ 
رەھمەت  نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ  ــــ  ئۆلتۈرۈش 
پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىگە زىت ئەمەسلىكى 
ئۇرۇش  )يەنى  كاپىرالرنى  زوراۋان  بەلكى 
جىنايەتچىلىرىنى( كۆپلەپ ئۆلتۈرۈپ ئۇالرنىڭ 
زېمىندا  ئاندىن  سۇندۇرغاندا،  كۈچىنى 

رەھمەت ۋە ئادالەت ھۆكۈم سۈرىدىغانلىقى.

دىنىي ئەھكامالر
ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى ھەققىدە چۈشەنچە 



ئىسالم ئاۋازى

چۈنكى  بوغۇزلىنىدۇ  ئوتتۇرىسىدا  دوزاخ 
»جەننەت  دېگەن:  مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ 
ئەھلى جەننەت تەرەپكە، دوزاخ ئەھلى دوزاخ 
تەرەپكە ئۆتكەندە ئۆلۈم جەننەت بىلەن دوزاخ 
ئاندىن  بوغۇزلىنىدۇ.  كەلتۈرۈلۈپ  ئارىسىغا 
جەننەت  >ئى  قىلغۇچى:  نىدا  بىر  كېيىن 
ئەھلى! سىلەرگە ھېچ ئۆلۈم يوقتۇر، ئى دوزاخ 
دەپ  يوقتۇر<  ئۆلۈم  ھېچ  سىلەرگە  ئەھلى! 
ئەھلىنىڭ  نىدا جەننەت  بۇ  قىلىدۇ-دە،  نىدا 
زىيادە  تېخىمۇ  خۇشاللىقنى  خۇشاللىقىغا 
ئازابنى  ئازابىغا  ئەھلىنىڭ  دوزاخ  قىلسا، 
تېخىمۇ زىيادە قىلىدۇ« )ئىمام مۇسلىم توپلىغان(.
ئىماننىڭ ئالتىنچى رۇكنى: تەقدىرگە 

ئىمان كەلتۈرۈش
ۋە  شەكسىز  ۋەلجامائە  سۈننە  ئەھلى 
قىلىدۇكى،  ئېتىقاد  شۇنىڭغا  ھالدا  جەزمى 
كائىناتتىكى ھەر قانداق ياخشىلىق ۋە يامانلىق 

هللا نىڭ تەقدىرىسىز بارلىققا كەلمەيدۇ. 
ئۇ  بولۇپ،  قادىر  نەرسىگە  ھەر  تعاىل  هللا 
بارلىققا  نەرسىنىڭ  قانداق  ھەر  خالىغان 
ئەمەستۇر.  مۇمكىنسىز  ئۇنىڭغا  كېلىشى 
ھېچ  زاتتۇر.  قىلىدىغان  خالىغىنىنى  ئۇ 
تەدبىرىسىز  ئىرادىسىسىز،  ئۇنىڭ  شەيئى 
ۋۇجۇدقا كەلمەيدۇ. ھېچبىر  قۇدرىتىسىز  ۋە 
شەيئى هللا نىڭ خالىشىدىن ۋە تەقدىرى )يەنى 

ئورۇنالشتۇرۇشى(دىن چىقىپ كېتەلمەيدۇ. 
هللا ئۆتمۈشتىكى بارچە نەرسىلەرنى بىلىدۇ 
كەلگۈسىدە  ۋە  بولۇۋاتقان  ھازىر  شۇنداقال 

بولىدىغان ئىشالرنىمۇ ئەزەلدىن بىلىدۇ.
بېرىدىغان  يۈز  كەلگۈسىدە  شۇ  يەنە  ئۇ 
مەلۇم  ۋە  ۋاقىتالردا  مەلۇم  ئىشالرنىڭ 
بېرىدىغانلىقىنى  يۈز  بىلەن  سۈپەتلەر 
هللا  ئىشالر  بۇ  بولۇپ،  بىلىدىغان  ئەزەلدىن 

تەقدىر قىلغان ئۆلچەم بويىچە يۈز بېرىدۇ.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(  

ھىجرىيە: 1439/07/27     مىالدىيە: 442018/04/13- سان 

2- بەت 

)بېشى 1- بەتتە)

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
تەرتىـپ  جەڭگـە  قوشـۇننى  بەشـىنچى، 
كىرمىگەنلەرنـى  ياشـقا   15 قىلغانـدا 
جىھادقـا  كۇپايـە  پـەرز  قايتۇرۇۋېتىـش 
مۇناسىۋەتلىكتۇر ئەمما بۈگۈنكى كۈندىكىدەك 
پـەرز ئەين جىھادتا ئۇالرنى قايتۇرۇۋېتىش ياكى 
قايتۇرۇۋەتمەسـلىك ئەسـكىرىي مەسـئۇلنىڭ 

ئىشـتۇر.  مۇناسـىۋەتلىك  ئىجتىھادىغـا 
ئالتىنچى، سـاھابىلەرنىڭ يېشى توشمىغان 
چىقىشـىدەك  ئېلىـپ  جەڭگـە  بالىلىرىنـى 

پىداكارلىـق روھـى.
يەتتىنچـى، رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ كېچىدە 
پوسـتالرنى(  )يەنـى  ھارىسـالرنى  قوشـۇنغا 
تەدبىـرى  ئىنچىكـە  ئىبـارەت  بېكىتىشـتىن 
ھارىسـلىقتا  كېچىـدە  سـاھابىلەرنىڭ  ۋە 

چىدامچانلىقـى.  جاپاالرغـا  تۇرۇشـتەك 
ئىبنـى  ئابدۇلـالھ  سـەككىزىنچى، 
ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  قوشـۇنىنى  ئـۆز  ئۇبەينىـڭ 
ئېلىـپ  بـۇرۇن  بولۇشـتىن  ھازىـر  جەڭگـە 
ھالقىلىـق  بولغـان  ھازىـر  جەڭگـە  كەتمـەي 
پەيتتـە ئېلىـپ كېتىشـى ـــــ مۇجاھىدالرنىـڭ 
سـۇندۇرۇپ  تېخىمـۇ  مەنىۋىيىتىنـى 
مەغلۇبىيەتكـە ئۇچرىتىشـتىن ئىبـارەت ھـەر 

يولىـدۇر.  مۇناپىقالرنىـڭ  زاماندىكـى 
ئاسـتىدىكى  ھاكىـم  بىـر  توققۇزىنچـى، 
ھـەر  مىللەتلەرنىـڭ  ۋە  قەبىلـە  نەچچـە  بىـر 
تەشـكىللەش  قىلىـپ  كەتىبـە  بىـر  بىرىنـى 
ئەمەسـتۇر  گۇرۇھۋازلىـق  ۋە  مىللەتچىلىـك 
بەلكـى بـۇ ـــــ مۇجاھىدالرنى ئىدارە قىلىشـقا 

ئۇسـۇلدۇر.  قواليلىـق  تېخىمـۇ 
گۇناھ-مەئســىيەتنىڭ  ئونىنچــى، 
بولىدىغانلىقــى  ســەۋەب  مەغلۇبىيەتكــە 
قىلىــش  ئىتائەتســىزلىك  ئەمىرگــە  ئەممــا 
گۇناھىنىــڭ بولســا مەغلۇبىيەتكــە بىۋاســىتە 
ۋە تېخىمــۇ بەكــرەك ســەۋەب بولىدىغانلىقــى. 
ئون بىرىنچى، قوشۇن جەڭگە كىرىشتىن 
بـۇرۇن قومانداننىـڭ مۇجاھىدالرغـا نۇتـۇق ۋە 
ۋەز-نەسىھەت قىلىشـىنىڭ مۇستەھەبلىكى.

نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  ئىككىنچـى،  ئـون 
سـاھابىلەرگە نۇتـۇق سـۆزلەپ، ئۇالرغـا غەلىبـە 
ۋەدە قىلغاندا: »ئەگەر سەۋر قىلساڭالر، غەلىبە 
ئىنچىكـە  بىلـەن  دىققـەت  دەپ  قىلىسـىلەر« 
دەسـلەپتە  سـاھابىلەر  شـۇڭا  قىلغانلىقـى  ۋەدە 
قىلغـان،  غەلىبـە  ئۈچـۈن  قىلغانلىقـى  سـەۋر 
كېيىـن ئىتائەتكە سـەۋر قىاللمىغانلىقى ئۈچۈن 

يۈزلەنگـەن.  مەغلۇبىيـەت  ئۇالرغـا 
ئەسـكىرىي  مەيلـى  ئۈچىنچـى،  ئـون 
مەسـئۇلى  ئائىلـە  ياكـى  بولسـۇن  مەسـئۇل 
بولسـۇن ئۆزىنىڭ قول ئاسـتىدىكىلەرنى ئىشقا 
بىلگىلـى  مۈجمـەل،  بۇيرۇقنـى  بۇيرۇغانـدا 
بەلكـى  قىلماسـتىن  ھالەتتـە  بولمايدىغـان 
رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص ئىنچىكىلىگەنـدەك بۇيرۇقنـى 
كېيىنكـى  تاپىـالش  ئىزاھـالپ  تەپسـىلى 
زۆرۈردۇر. ئۈچـۈن  ئېلىـش  ئالدىنـى  چاتاقنىـڭ 

جەڭ ئوتىنىڭ تۇنجى يېقىلغۇسى
كۆتۈرگـەن  بايرىقىنـى  مۇشـرىكالرنىڭ 
ئەبـدەرى  تەلھـە  ئەبـۇ  ئىبنـى  تەلھـە  كىشـى 
بولـۇپ، قۇرەيش چەۋەندازلىرىنىڭ ئەڭ باتۇرى 
ئىـدى. ئـۇ زىيـادە شـىجائەتلىك بولغانلىقتىـن 
توپىنىـڭ  ئۇنـى »مۇشـرىكالر  مۇسـۇلمانالرمۇ 
تۆگىگـە  ئـۇ  ئاتىشـاتتى.  دەپ  سەركىسـى« 
مىنىـپ مۇبارىـزە )يەنـى جەڭگە چۈشـۈش)گە 
چاقىرغـان ھالـدا چىقىـپ كەلـدى. ھېچكىـم 
لېكىـن  ئىلگىرىلىيەلمىـدى  تەرەپكـە  ئـۇ 
مەيدانغـا  عنـه  هللا  رضـي  ئـەۋۋام  ئىبنـى  زۇبەيـر 
ئۇنىڭغـا مۆھلـەت بەرمەسـتىن  چۈشـۈپ 
ئۇنىـڭ  سـەكرەپال  بىـر  يولۋاسـتەك  خـۇددى 
ئۇنـى  تـۇرۇپ  مىنگىشـىۋېلىپ  تۆگىسـىگە 
يەرگـە يىقىتتـى-دە، ئارقىدىنال قىلىچى بىلەن 
بوغۇزىغـا چاپتـى. رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص ئۇنىـڭ بـۇ 
ئاجايىـب باتۇرلۇقىنى كـۆرۈپ تەكبىر ئېيتتى، 
شـۇنىڭ  ئېيتتـى.  تەكبىـر  مۇسـۇلمانالرمۇ 
بىلـەن بىرگـە زۇبەير رضي هللا عنـه غا: »ھەر بىر 
ئـەڭ  )يەنـى  ھاۋارىيىسـى  بىـر  پەيغەمبەرنىـڭ 
بـار، مېنىـڭ ھاۋارىيىـم  قوللىغۇچىسـى)  بـەك 
زۇبەيـر« دەپ ئاپىرىـن ئوقـۇدى. ئاندىـن كېيىن 
ئۇرۇش كەسكىنلىشـىپ كەتتى. مۇسـۇلمانالر 
بۇ ئۇرۇشـتا ئاجايىپ قەھرىمانلىق كۆرسەتتى. 
بايراقدارلىرىنـى  مۇشـرىكالرنىڭ  ئـۇالر 
ئابدۇلمۇتتەلىـب  ئىبنـى  ھەمـزە  ئۆلتـۈردى. 
مۇسـۇلمانالر  قىلىنـدى.  عنـه شـەھىد  رضـي هللا 

ئارىسـىدا ئاجايىپ پىداكارلىـق نامايەن بولدى. 
ئاندىـن كېيىـن هللا تعـاىل مۇسـۇلمانالرغا غەلىبـە 
ئاياللىرىنـى  بولسـا  مۇشـرىكالر  قىلـدى،  ئاتـا 
بايرىقـى  مۇشـرىكالرنىڭ  ئېلىـپ قېچىشـتى. 
يەرگـە يىقىلـدى، ئۇنـى كۆتۈرىدىغان ھېچكىم 
قالـدى.  پېتـى  يىقىلغـان  چىقمىغانلىقتىـن 
مۇشـرىكالرنىڭ بايرىقىنـى كۆتـۈرۈش ئۈچـۈن 
ئابـدۇددار جەمەتىدىن ئون كىشـى ئارقىمۇئارقا 
ئۆلتۈرۈلـدى.  ھەممىسـى  چىقىـپ  مەيدانغـا 
مۇشـرىكالرنى  ئاتلىـق  ۋەلىـد  ئىبنـى  خالىـد 
قىلغانىـدى،  ھۇجـۇم  ئوقياچىالرغـا  باشـالپ 
ئۇمـۇ  ئۇچـراپ  ھۇجۇمىغـا  ئوقياچىالرنىـڭ 

چېكىنـدى.
جـەڭ  بولغاچقـا  ئېگىـزدە  ئوقياچىـالر 
مەيدانىدىكى ئىشـالرنى كۆرۈپ تۇراتتى شـۇڭا 
مۇشـرىكالرنىڭ  نەتىجىلىـرى،  جـەڭ  ئـۇالر 
غەنىيمەتلەرنـى  ۋە  قېچىۋاتقانلىقـى 
بىر-بىرىگـە  ئۆزئـارا  كۆرگەنلىكتىـن 
غەنىيمەتلەرنـى قولدىـن بەرمەسـلىكنى 
ئىسـالم  كېيىـن  ئاندىـن  قىلىشـتى.  تەۋسـىيە 
قوشـۇنىنىڭ ھۇجۇمچـى قىسـمىدا چېكىنىـش 
ھۇجۇمدىـن  بەلكـى  قالماسـتىن  بېرىپـال  يـۈز 
ۋەلىـد  ئىبنـى  خالىـد  قىلىشـتى.  توختـاپ 
توسـۇپ  ئىلگىرىلىشـىنى  مۇشـرىكالرنىڭ 
بـوش  تاغنـى  ئوقياچىالرنىـڭ  تۇرۇۋاتقـان 
قېلىـپ  تۇيـۇپ  قويغانلىقىنـى  قويـۇپ 
قورشـاش  ئارقىسـىنى  قوشـۇننىڭ  مۇسـۇلمان 
باشـالپ  ئاتلىقلىرىنـى  قۇرەيشـنىڭ  ئۈچـۈن 
ئەسـنادا  شـۇ  قىلـدى.  ھۇجـۇم  مۇسـۇلمانالرغا 
دەپ  ئۆلتۈرۈلـدى!!!«  »مۇھەممـەد  بىـرى: 
ۋارقىرىغانىدى، مۇسۇلمانالر چېكىنىش 
ئۈچۈن كەينىگە بۇرۇلۇشتى، شۇ تۈپەيلى ئۇالر 
سـالدى.  ئۆلتـۈرۈپ  بىر-بىرىنـى  تۇيماسـتىن 
تەرەپكـە  مەدىنـە  تائىپىسـى  بىـر  ئۇالردىـن 
چېكىندى. كىشـىلەر پەيغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلص نى يالغۇز 
تاشـالپ قويغـان پەيتتـە هللا نىـڭ پەيغەمبىـرى 
چېكىنمەي مۇسـتەھكەم تـۇرۇپ ئۇالرنى ئۆزى 
تەرەپكـە چاقىرغانىـدى، ئۇالرنىڭ بىر قىسـمى 
ئاۋازنـى  بـۇ  مۇشـرىكالر  كېلىشـتى.  قايتىـپ 
تەرەپكـە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  قىلىـپ  ئـاڭالپ 
ئـوق  ئۇنىڭغـا  كېلىشـتى-دە،  يوپۇرۇلـۇپ 
ئۈزۈشـتى، نەتىجىـدە ئۇنىـڭ يۈزى قـان بولۇپ، 
ئـۇدۇل چىشـلىرى سـۇنۇپ كەتتـى. ئـۇ تەلھـە، 
زۇبەيـر رضـي هللا عنهمـا ۋە بىـر بۆلـەك ئەنسـارىالر 
ئېگىزلىككـە  جىلغىدىـن  بىرلىكتـە  بىلـەن 
ئـۆز  مۇشـرىكالر  ۋاقىتتـا  بـۇ  ماڭـدى.  قـاراپ 
كۆڭۈللىرىـدە: »مۇھەممەدنـى ۋە ئۇنىـڭ كاتتـا 
دەپ  بولـدۇق«  قىلىـپ  ھـاالك  ھەمراھلىرىنـى 
جەسـەتلىرىنى  مۇسـۇلمانالرنىڭ  ئويـالپ 
كەتتـى.  بولۇشـۇپ  ئـاۋارە  بىلـەن  پارچىـالش 

قايتتـى. ھالىتىگـە  ئەسـلى  ئىشـالر  كېيىـن 
يۇقىرىقىالردىن ئېلىنغان پايدىالر

بىرىنچـى، بىر كىشـىنىڭ بـەك باتۇرلىقى 
ئىكەنلىكىگـە  توغـرا  يولىنىـڭ  ئۇنىـڭ  ـــــ 

بواللمايدىغانلىقـى. دەلىـل 
ئىككىنچـى، پەيغەمبـەر ملسو هيلع هللا ىلص نىـڭ زۇبەير 
بـەك  ئـەڭ  نـى ھەۋارىيىـم )يەنـى  عنـه  رضـي هللا 
ھەرگىزمـۇ  ـــــ  دېگەنلىكـى  قوللىغۇچـۇم) 
ئەبـۇ بەكـرى رضـي هللا عنـه ۋە ئۆمـەر رضـي هللا عنه 
غـا ئوخشـاش باشـقا سـاھابىلەرنىڭ پەزىلىتى 
دېگەننـى  تـۆۋەن  دىـن  عنـه  هللا  رضـي  زۇبەيـر 
ئۇقتۇرمايدىغانلىقـى. مەسـىلەن، ئەبـۇ بەكرى 
رضـي هللا عنـه ئومۇمىـي جەھەتتـە ئۆمـەر رضـي 
هللا عنـه ۋە زۇبەيـر رضـي هللا عنـه الردىـن ئـەۋزەل 
»فـارۇق«  نـى  عنـه  هللا  رضـي  ئۆمـەر  لېكىـن 
)ھەق-ناھەقنىـڭ ئارىسـىنى بەك ئايرىغۇچى) 
دېگەنلىـك ھەرگىزمـۇ ئەبـۇ بەكـرى رضـي هللا 
عنـه ھەق-ناھەقنىـڭ ئارىسـىنى ئايرىيالمايـدۇ 
ئۆمـەر  بـۇ  بەلكـى  ئەمـەس  دېگەنلىـك 
سـۈپىتى  گەۋدىلىـك  ئـەڭ  نىـڭ  عنـه  هللا  رضـي 
ئىكەنلىكىنـى بىلدۈرىـدۇ شـۇڭا رەسـۇلۇلالھ 
ملسو هيلع هللا ىلص نىـڭ سـاھابىلەرنى مەلـۇم سـۈپەت بىلـەن 
ـــ ھەرگىزمۇ بۇ سۈپەتنىڭ  سۈپەتلىگەنلىكىـ 
باشـقا سـاھابىلەردە يوقلۇقىنـى بىلدۈرمەيـدۇ 
بەلكـى بۇ سـۈپەتنىڭ شـۇ سـاھابىدە ئاالھىدە 
بىلدۈرىـدۇ.  تۇرىدىغانلىقىنـى  گەۋدىلىنىـپ 
ئۈچىنچـى، جەڭـدە پىداكارلىـق قىلغـان 
ماختىشـىنىڭ  ئەمىرنىـڭ  مۇجاھىدالرنـى 
دۇرۇسـلۇقى لېكىن بۇ مۇجاھىد شـۇ ماختاش 
بولـۇپ  مەغرۇرلىنىدىغـان  سـەۋەبىدىن 
قالماسـلىقى مۆلچەرلەنگـەن بولۇشـىنىڭ 

ئىكەنلىكـى.  شـەرت 
)ئاخىرى 3- بەتتە(

َمَع  »َصلَّْيُت  قَاَل:  عنه،  هللا  رضي  ُحَذيـَْفَة  َعْن 
يـَْرَكُع  فـَُقْلُت:  اْلبـََقَرَة،  فَافـْتـََتَح  لَيـَْلٍة،  َذاَت  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبِّ 
َرْكَعٍة،  ِف  ِبَا  ُيَصلِّي  فـَُقْلُت:  َمَضى،  ثَّ  اْلِماَئِة،  ِعْنَد 
فـََقَرَأَها،  النَِّساَء  افـْتـََتَح  ثَّ  ِبَا،  يـَْرَكُع  فـَُقْلُت:  َفَمَضى، 
َمرَّ  ِإَذا  ًل؛  ُمتـََرسِّ يـَْقَرأُ  فـََقَرَأَها  ِعْمَراَن،  آَل  افـْتـََتَح  ثَّ 
ِبيٍَة ِفيَها َتْسِبيٌح َسبََّح، َوِإَذا َمرَّ ِبُسَؤاٍل َسَأَل، َوِإَذا َمرَّ 
 َ َربِّ >ُسْبَحاَن  يـَُقوُل:  َفَجَعَل  َرَكَع،  ثَّ  َذ،  تـََعوَّ ٍذ  بِتـََعوُّ
َع  اْلَعِظيِم<، َفَكاَن ُرُكوُعُه َنًْوا ِمْن ِقَياِمِه، ثَّ قَاَل: >سَِ
َدُه، َربَـَّنا َوَلَك اْلَْمُد<، ثَّ قَاَم َطِويًل َقِريًبا  ُ ِلَمْن حَِ اللَّ
اْلَْعَلى<،   َ َربِّ >ُسْبَحاَن  فـََقاَل:  َسَجَد،  ثَّ  َرَكَع،  ِمَّا 

َفَكاَن ُسُجوُدُه َقِريًبا ِمْن ِقَياِمِه )رواه مسلم(. 
ھەدىسنىڭ تەرجىمىسى 

ھۇزەيفە رضي هللا عنه مۇنداق دەيدۇ: »مەن بىر 
كېچىسى پەيغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلص بىلەن ناماز ئوقۇدۇم، 
مەن  باشلىدى.  بەقەرەنى  سۈرە  )نامازدا)  ئۇ 
)كۆڭلۈمدە(: >يۈز ئايەت بولغاندا رۇكۇ قىلىدۇ< 
كېيىنمۇ  ئايەتتىن)  )يۈز  ئۇ  ئويلىدىم،  دەپ 
)كۆڭلۈمدە(:  يەنە  مەن  داۋاملىشىۋەردى. 
>سۈرە بەقەرەنى مۇشۇ بىر رەكئەتتە ئوقۇيدۇ< 
سۈرە  كېيىن  سۈرىدىن  بۇ  ئۇ  ئويلىدىم،  دەپ 
ئاندىن  باشلىدى،  قىلىشقا  قىرائەت  نىسانى 
كېيىن سۈرە ئال ئىمراننى باشلىدى. پەيغەمبەر 
قىلدى،  قىرائەت  ئالدىرىماي  سۈرىلەرنى  ملسو هيلع هللا ىلص 
تەسبىھ بار ئايەتنى ئوقۇغاندا تەسبىھ ئېيتاتتى، 
دۇئا ئايىتىنى قىرائەت قىلغاندا دۇئا قىالتتى، 
پاناھ تىلەش ئايىتىنى ئوقۇغاندا پاناھ تىلەيتتى. 
قىلىپ:  رۇكۇ  ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر  كېيىن  ئاندىن 
پاك  رەببىمنى  )ئۇلۇغ  العظيم<  رب  >سبحان 
دەپ ياد ئېتىمەن) دېيىشكە باشلىدى. ئۇنىڭ 
ئوخشاش  قىيامىغا  ئۇزۇنلۇقى  رۇكۇسىنىڭ 
دەرىجىدە بولدى. ئاندىن كېيىن: >سع هللا ملن 
حده، ربنا ولك المد< )هللا ئۆزىنى مەدھىيىلىگەن 
بەندىنىڭ مەدھىيىسىنى ئاڭاليدۇ. ئى هللا! بارلىق 
ئاندىن  دېدى.  خاستۇر)  ساڭىال  مەدھىيىلەر 
كېيىن رۇكۇ قىلغان مۇددەتكە يېقىن دەرىجىدە 
قىيامدا تۇردى. ئاندىن كېيىن سەجدە قىلىپ: 
>سبحان رب العلى< )ھەممىدىن ئۈستۈن بولغان 
رەببىمنى پاك دەپ ياد ئېتىمەن) دېدى. ئۇنىڭ 
مۇددىتىگە  قىيام  مۇددىتى  قىلغان  سەجدە 

يېقىنراق بولدى )مۇسلىم توپلىغان(.
ھەدىسنىڭ شەرھىسى 

بەزىبىر  كېچىلىرى  بەزى  ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر 
ساھابىلىرى بىلەن بىللە ناماز ئوقۇيتتى. بەزىدە 
ھۇزەيفە رضي هللا عنه بىلەن ناماز ئوقۇسا، بەزىدە 
ئىبنى مەسئۇد رضي هللا عنه بىلەن، يەنە بەزىدە 
بولسا ئىبنى ئابباس رضي هللا عنه بىلەن ئوقۇيتتى. 
پەيغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلص كۆپ ۋاقىتالردا كېچىلىك نامازنى 
ئۆزى يالغۇز ئوقۇيتتى چۈنكى رامىزاندىن باشقا 
جامائەت  دائىم  نامازنى  كېچىلىك  ۋاقىتالردا 

بولۇپ ئوقۇش مەشرۇئ )يوللۇق) ئەمەس.
دۇئا  زىكىر،  قىرائەت،  ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر 
ھەممىسىنى  قاتارلىقالرنىڭ  تەپەككۇر  ۋە 
بىرلەشتۈرەتتى چۈنكى دۇئا قىلىدىغان يەردە 
دۇئا قىلىپ، پاناھ تىلىگەن يەردە پاناھ تىلەپ، 
تەسبىھ ئېيتقاندا تەسبىھ ئېيتىدىغان كىشى 
يۈرگۈزۈپ  ئوي-پىكىر  قىرائىتىنى  ئۆزىنىڭ 
قىلىدىغانلىقىدا ھېچ شەك يوق شۇڭا بۇنداق 
بىلەن  تەپەككۇر  ۋە  دۇئا  زىكىر،  قىرائەت، 
ــــ زىكىر باغچىلىرىدىن بىر  قىيامدا تۇرۇش 

باغچىدۇر. 
كۆپرەك  پارىدىن  بەش  ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر 

تۈگەتمىگۈچە  سۈرىنى  ئۈچ  بۇ  چىقىدىغان 
رۇكۇ قىلمىدى. نېمىدىگەن ئۇزۇن مۇددەت-
ھە! دەل مۇشۇ سەۋەبتىن پەيغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلص ئىككى 
قەدەر  كەتكەنگە  يېرىلىپ  ئىششىپ  پۇتى 
كېچىلىك قىيامدا تۇراتتى. ھەتتا ئىبنى مەسئۇد 
رضي هللا عنه مۇ بىر قېتىم پەيغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلص بىلەن 
ئۇزۇن قىيامدا تۇرۇشقا سەۋر قىاللمىغانلىقتىن 
پەيغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلص نى تاشالپ قويۇپ ئولتۇرۇۋېلىش 

نىيىتىگە كېلىپ قالغانىدى.
ئىچكى  نامىزىنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر 
ھالەتتە  مۇناسىپ  ئۆزئارا  قىسىملىرىنى 
ئۇزۇن  قىرائەتنى  مەسىلەن،  تەڭشەيتتى. 
كېيىنكى  رۇكۇدىن  سەجدە،  رۇكۇ،  قىلسا 
ئارىلىقىدا  سەجدىنىڭ  ئىككى  ۋە  قىيام 
ئولتۇرۇش دېگەنلەرنىمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش 
ياكى شۇنىڭغا يېقىنراق مىقداردا ئۇزارتاتتى.

ھەدىستىن ئېلىنغان پايدىالر
بىرىنچى، پەيغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ ئۆز-ئۆزىنى 
بىلەن  نەپسى  بېسىشتا  تائەت-ئىبادەتكە 
جىھاد قىلىۋاتقان مۇجاھىدتەك تىرىشچانلىق 
بۇنداق  ئۇ  چۈنكى  كۆرسىتىدىغانلىقى. 
مۇشەققەتلىك ئەمەللەرنى پەقەت هللا نى رازى 
قىلىش ئۈچۈنال قىالتتى شۇڭا هللا تعاىل مۇنداق 
دەيدۇ: »ئۇالرنى رۇكۇ قىلغان، سەجدە قىلغان 
ۋە  پەزلىنى  نىڭ  هللا  ئۇالر  كۆرىسەن.  ھالدا 
رازىلىقىنى تىلەيدۇ« )سۈرە فەتىھ 29- ئايەت).

ئىككىنچى، كېچىلىك ناماز )تەھەججۇد 
نامىزى)نى ئارىالپ-ئارىالپ جامائەت بولۇپ 
رامىزاندا  ئەمما  دۇرۇسلۇقى.  ئوقۇشنىڭ 
جامائەت بولۇپ ئوقۇش بولسا مۇستەھەبتۇر.

رەھمەت  نامازدا  كېچىلىك  ئۈچىنچى، 
ئايىتىنى ئوقۇغاندا هللا تىن رەھمەت سوراش، 
جەننەتنى  قىلىنغاندا  زىكىر  جەننەت 
سوراش، ئازاب ۋە دوزاخ زىكىر قىلىنغاندا هللا 
تىن پاناھلىق تىلەش، هللا نى ئۇلۇغاليدىغان ۋە 
ئوقۇغاندا  ئايەتنى  ئېيتىدىغان  تەسبىھ  قا  هللا 
هللا نى ئۇلۇغالش ۋە ئۇنىڭغا تەسبىھ ئېيتىش 
ئىكەنلىكى.  مۇستەھەب  قاتارلىقالرنىڭ 
مۇستەھەبمۇ  بولسا  نامازالردا  پەرز  ئەمما 

ئەمەس ۋە مەكرۇھمۇ ئەمەستۇر.
تۆتىنچى، نامازدا سۈرىلەرنى قۇرئاندىكى 
مۇستەھەب  ئوقۇشنىڭ  بويىچە  تەرتىپ 
بۇرۇن  سۈرىنى  كېيىنكى  ئەمما  ئىكەنلىكى 
ئوقۇشنىڭمۇ  كېيىن  ئالدىدىكىنى  ئوقۇپ 

دۇرۇس ئىكەنلىكى.
بەشىنچى، رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ رۇكۇ ۋە 
رب  ــــ »سبحان  قىلغانلىقى  ئۇزۇن  سەجدىنى 
العظيم« ۋە »سبحان رب العلى« دېگەن زىكىرنى 
مۇستەھەبلىكىگە  تەكرارالۋېرىشنىڭ  كۆپ 
دەلىل بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە پەيغەمبەر 
ملسو هيلع هللا ىلص قىلىپ كەلگەن »سبحانك اللهم وحبمدك، اللهم 
والروح«  امللئكة  قدوس رب  ۋە »سبوح  اغفريل« 
دۇئاالرنىمۇ  ۋە  زىكىر  ئوخشىغان  دېگەنگە 

قوشۇپ قىلىش ھەم مۇستەھەبتۇر.
ئالتىنچى، »سبحان رب العظيم« ۋە »سبحان 
ئاز  ئەڭ  تەسبىھلەرنىڭ  دېگەن  العلى«  رب 
كامىل  بولغان  ئاز  ئەڭ  قېتىم،  بىر  ئۆلچىمى 
ئۆلچىمى ئون بىر قېتىم بولۇپ، بۇنىڭدىنمۇ 
كۆپ قىلىشنىڭ مەكرۇھ ئەمەسلىكى لېكىن 
قىلىش  نورمال  بولغاندا  ئىمام  نامازغا  پەرز 

الزىملىقى.

ھەدىس ئۈنچىلىرى

يۇلتۇزالر چىمىراليدۇ



ئىسالم ئاۋازى

تۆتىنچـى، مۇجاھىـدالر دۈشـمەننىڭ باش 
بايراقدارىنـى )يەنـى كاتتىۋېشـىنى) دەسـلەپتە 
مەنىۋىيىتـى  دۈشـمەننىڭ  ئۇجۇقتۇرۇۋەتسـە 
چېكىنىشـىگە  بولـۇپ  مەغلـۇپ  چۈشـۈپ 

يارىتىلىدىغانلىقـى. پۇرسـەت 

ۋە  دۆڭلـۈك  ئېگىـز  جەڭـدە  بەشـىنچى، 
ئىسـتراتېگىيىلىك  مۇھىـم  بـەك  تاغالرنىـڭ 
)يەنـى ھالقىلىـق پەيتتـە ئەسـقاتقۇچى) ئورۇن 
بۇنـداق  مۇجاھىدالرنىـڭ  ۋە  ئىكەنلىكـى 
ھېرىـس  كەلتۈرۈشـكە  قولغـا  ئورۇنالرنـى 

بولۇشىنىڭ الزىملىقى. 
ئالتىنچى، دۈشـمەن بىلەن ئۇرۇشۇۋاتقاندا 
ئۇنىـڭ يـۈزى ياكـى گېلـى ۋە ياكى قايسـى بىر 
ئەزاسـى بولسـۇن قانداق يېرىگە ئۇرۇش قوالي 
بولسـا شـۇنداق يېرىگـە ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈشـنىڭ 

دۈشـمەن  لېكىـن  ئىكەنلىكـى  دۇرۇس 
قولىمىزغـا چۈشـكەن پەيتتـە قايسـى ئۇسـۇل 
ئۇنىـڭ جېنىنىـڭ تېزراق چىقىشـىغا سـەۋەب 
بولسـا شـۇ ئۇسۇل بىلەن ئۆلتۈرۈش الزىملىقى.

)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
بىـر چېدىرسـىمان ئـۆي بىـر قانچـە ئـادەم 
ياسـىلىپ  ئىچىـدە  سـائەت  ئـۈچ  تەرىپىدىـن 
چۇۋۇلـۇپ  سـائەتتە  ئىككـى  ۋە  بولىـدۇ 
بولىـدۇ. قىرغىـزالر قىـش ۋە يـاز پەسـىللىرى 
ۋە  ئات-كالىلىـرى  ئۆچكـە،  قـوي،  قوتـاز، 
ئائىلـە ئەزالىرىنـى ئېلىـپ كۆچۈشـىدۇ )بـەزى 
قىرغىزالر باھار پەسـلى قوشـۇلۇپ ئۈچ قېتىم 
قىشـلىق  جىلغىسـى  ۋاغجىـر  كۆچىـدۇ(. 
ئۇالرنىـڭ  تۇرالغۇسـىدۇر.  چارۋىچىلىـق 

كۆچىـدۇ.  ئاقبېلۇسـقا  يـازدا  ھەممىسـى 
ئىككىنچـى كۈنـى بىـز دەل-دەرەخسـىز 
تىكتـۇق.  چېدىرىمىزنـى  تۈزلەڭلىككـە  بىـر 
ئۇزۇنلۇقتـا  مېتىـر   1.5 ئۇيەر-بۇيـەردە  مـەن 
مۈڭگۈزى بولغان ئارقارنىڭ باش سـۆڭىكىنى 
تەرەپكـە  جەنـۇب  شـەرقىي  دەريـا  بايقىدىـم. 
ئـۈچ كىلومېتىـر داۋامالشـقاندىن كېيىـن بىـر 

ئاخىرالشـتى.  مۇزلۇقتـا 
يانتۇلۇققـا  تىـك  بىـز  كۈنـى  يەتتىنچـى 
كېيىـن  ئۆرلىگەندىـن  مېتىـر   200 قـاراپ 
بىـر قاقـاس جىلغـا ۋە بىـر قانچـە يـۈز مېتىـر 
كەڭلىكتىكى دەل-دەرەخسـىز تۈزلەڭلىككە 

تۆۋەنلىـدۇق.  تەرەپكـە  شـەرق  قـاراپ 

جەنۇب تەرەپتىكى تاغ تىزمىلىرى ئېگىزرەك 
ئىـدى، بىـز دېڭىز يۈزىدىـن ئېگىزلىكى 5000 
مېتىردىن ئاشـىدىغان بىر قانچە پارچە كىچىك 
مۇزلۇقالرنـى كـۆردۇق. يۇمىالق تاشـالردىن ئۆتۈپ 
ئـۈچ سـائەت ماڭغاندىن كېيىـن دېڭىز يۈزىدىن 
ۋاغجىـر  بولغـان  مېتىـر   4950 ئېگىزلىكـى 
ئۆتۈشمىسـىگە كەلـدۇق. بـۇ يـەردە ئافغـان ۋە 
خىتـاي تىللىرىدا يېزىلغان چېگرا بەلگىسـى 
بـار ئىدى. يىراق شـەرق تەرەپتە دېڭىز يۈزىدىن 
ئېگىزلىكـى تەخمىنـەن 5000 مېتىر ئەتراپىدا 

كېلىدىغـان قارلىـق تاغالر بـار ئىدى. 
بىر قانچە يۈز مېتىر كەڭلىكتىكى مۇزلۇق 
شـىمال تەرەپتىـن تۆۋەنلەيتتـى. بىـز مۇزلۇقنىـڭ 
مېتىـر  يـۈز  قانچـە  بىـر  بۇرجىكىگـە  ئاخىرقـى 
مۇزلـۇق  كېيىـن،  يېقىنالشـقاندىن  قالغىچـە 
ئېقىتىـپ كەلگەن 30 مېتىر ئېگىزلىكتىكى 
بىـر مـۇز ۋە تاشـالردىن شـەكىللەنگەن دۆۋىنى 
بايقىـدۇق. بۇ يەر ئۇش دەرياسـىنىڭ باشـلىنىش 
ئورنـى ئىكـەن. سـۇالر بىـر قانچـە نۇقتىدىـن 
يېقىـن  قىالتتـى.  ھاسـىل  ئېقىـن  قوشـۇلۇپ 
ئارىلىقتـا بـۇ ئېقىن بىر قانچە تارماققا بۆلۈنۈپ، 
ئاخىرىـدا  بىرلىشـەتتى.  ئېقىنـدا  جەنۇبىـي 
بـۇ ئېقىـن سـۈزۈك سـۇلۇق بىـر قانچـە مېتىـر 
كەڭلىكتىكـى بىـر قانچـە كىچىـك ئېقىنغـا 

بۆلۈنۈپ غەرب تەرەپكە ئېقىپ كېتەتتى.
جەنـۇب  شـەرقىي  بىـز  كۈنـى  كېيىنكـى 
تەرەپكـە سـوزۇلۇپ كەتكـەن ئـوڭ تـەرەپ 
قىرغاقتىكـى دەريـا سـاھىلىنى بويـالپ 
تۆۋەنلىـدۇق. بىـر ئـاز ماڭغاندىـن كېيىـن 
بـۇ  كەتتـى.  يوقۇلـۇپ  ئېقىـن  تارمـاق  اليلىـق 
ئېقىـن پاكىسـتانغا يىـراق بولمىغـان جەنـۇب 
ئاخىرقـى  مۇزلۇقنىـڭ  ئـۇزۇن  تەرەپتىكـى 

كېلەتتـى.  ئېقىـپ  قىرغىقىدىـن 
چاقماقتىن كۆلى – قەلئە جىلغىسى 

 )Sayutik( سايئۇتىك – )Qala Jilga(
– ئاق بېلۇس 

توققۇزىنچـى كۈنـى بىـز كېلىـش يولىمىز 
ھەممىسـى  قىرغىزالرنىـڭ  قايتتـۇق.  بىلـەن 
كەتكـەن  تۇرالغۇلىرىغـا  يازلىـق  ئۆزلىرىنىـڭ 
بولۇپ، ئۇالرنىڭ تاشـالردىن ياسـالغان كىچىك 
ئۆيلىـرى چۆلـدەرەپ قالغـان ئىدى. بـۇ يەردىن 
شـىمالغا بۇرۇلـۇپ، ئاندىـن كىچىـك پامىرغـا 
بۇرۇلـدۇق.  شـەرققە  ئـازراق  ئۈچـۈن  مېڭىـش 
قىرغاقلىرىـدا تۇز دانچىلىرى بولغان بىر تۇزلۇق 
پامىـر  ئۆتتـۇق، كىچىـك  بۇالقتىـن  ئىسسـىق 
دەرياسـىنىڭ بىر تارماق ئېرىقچىسـىنىڭ شىمال 
تەرەپتىكـى جىلغىدا يوقىلىپ كېتىدىغانلىقىنى 

كـۆردۇق. بىز ئېگىزلىكسـىمان بىـر چۆللۈكتىن 
ئۆتـۈپ، چاقماقتىـن كۆلىنىـڭ بويىغـا ھەمـدە 
ئوت-چۆپلـەر  پـاكار  ۋە  مۇخـى  فونتىنالىـس 
ئۆسـكەن بىـر يەرگـە كەلـدۇق. بىـز بـۇ يـەردە 
پاشـىالرنىڭ ھۇجۇمىغـا ئۇچرىـدۇق. كۆلنىـڭ 
جەنۇبى قىرغىقىدىن باشالپ تاغنىڭ تۈۋىگىچە 
كىلومېتىـر  بىـر  تەخمىنـەن  ئارىلىـق  بولغـان 
ئەتراپىـدا ئىـدى. 10 كىلومېتىـر ئالدىمىـزدا بىـز 
بـۇ كۆلنىـڭ ئاقسـۇ دەرياسـىغا )بـۇ شـەرقىي 
تۈركىسـتاندىكى ئاقسۇ دەرياسى ئەمەس( سۇ 
چىقىدىغـان شـەرقىي قىرغىقىدىـن ئۆتتـۇق. 

ئونىنچـى كۈنـى بىـز نۇرغۇنلىغـان قوتـاز 
ۋە قـوي پادىلىـرى بولغـان بىـر قانچـە گۇرۇپپـا 
ئاقئۆيلەردىـن ئۆتۈپ قەلئە جىلغىسـىغا كەلدۇق. 
بۇ يەردىكى 6 ئاقئۆيدە 12 دىن ئارتۇقراق كىشـى 
تۇرىدىغـان بولـۇپ، ئۇنىڭدىن باشـقا، ئىككى 
يـۈرۈش ھويلىلىـق ئۆيدە بىر گـۇرۇپ ھەربىيلەر 
تۇراتتى. بىز كىچىك پامىرنىڭ مەسـئۇلى بولغان 
ئابدۇرەشـىدخاننىڭ ئاقئۆيىگە ئورۇنالشـتۇق. 
ئۇنىڭ ئېيتىشـىچە، ئافغانىستان پامىرىدىكى 
قىرغىزالرنىـڭ سـانى 700 گـە يەتمەيدىكەن. 
بىـز  كۈنـدە  ئىككـى  كېيىنكـى 
تاجىكىسـتان چېگرىسـىدىكى گۇنجـى 
بـاي )Gunji Bai(غـا يېقىـن بولغـان، قەلئـە 
شـەرقىگە  كىلومېتىـر   20 جىلغىسـىنىڭ 
ئـەڭ  قىرغىزالرنىـڭ  ۋە  كېلىدىغـان  توغـرا 
شـەرقتىكى يازلىـق چارۋىچىلىـق تۇرالغۇسـى 
بېرىـپ،  سـايئۇتىككە  ھېسـابلىنىدىغان 

كەلـدۇق.  قايتىـپ  يەردىـن  ئـۇ  ئاندىـن 
قىسـمىنىڭ  مەلـۇم  دەرياسـىنىڭ  ئاقسـۇ 
سـايئۇتىكنىڭ شـىمالىدىكى بىـر چۆللۈككـە 
ئورۇنالشـقانلىقىنى كـۆردۇق. بـۇ چۆللۈكنىـڭ 
ئاشـىدىغان  كىلومېتىردىـن   4 كەڭلىكـى 
يۈزىدىـن  دېڭىـز  بولـۇپ، چۆللۈكتىكـى 
ئېگىزلىكى 6000 مېتىردىن ئاشـىدىغان ئۈچ 
چوققىنـى قارالر قاپـالپ تۇراتتى. بۇ چوققىالر 
تاجىكىسـتانغا  ياكـى  تۈركىسـتان  شـەرقىي 

تـەۋەدەك كۆرۈنەتتـى.
قەلئـە  بىـز  كۈنـى   -9 ئاينىـڭ   -7
جىلغىسـىدىن ئايرىلىپ چاقماقتىن كۆلىنىڭ 
شـىمالىي قىرغىقىنى بويالپ چـوڭ پامىرنىڭ 
ئاقبېلۇسـقا  بولغـان  نۇقتىسـى  باشـلىنىش 

ماڭـدۇق.  قـاراپ 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

ئۇالرنىڭ ئىدىيە ۋە ئەقىدە يىلتىزلىرى
مۇسـۇلماننى كاپىرغـا چىقىرىـش بولسـا 
كەلگـەن  داۋاملىشـىپ  تارتىـپ  قەدىمدىـن 
ئىدىيـە  ئىسـالم  ئۇنىـڭ  بولـۇپ،  مەسـىلە 
يىلتىـزى خاۋارىجـالر دەۋرىگـە  تارىخىدىكـى 
بـۇ مەسـىلە نۇرغـۇن  تۇتىشـىدۇ. ھەقىقەتـەن 
ئەۋالدالرغـا ئىلمىـي ۋە ئەمەلىـي تەسـىرلەرنى 
ئۆلىمـاالر  ھادىسـە  بـۇ  كەتكـەن.  قالـدۇرۇپ 
تىلغـا ئالغـان تۆۋەندىكـى بىر نەچچە سـەۋەب 

ئويغانـدى: قايتـا  تۈپەيلىدىـن 
جەمئىيەتلـەردە  ئىسـالمىي  بىرىنچـى، 
ھەتتـا  ئېلىشـىغا  ھېسـاب  ھېچكىمنىـڭ 
تاغۇتالرنىـڭ  زالىـم  ۋە  ھاكىمىيەتنىـڭ 
ئىسـالمىي  يەنچىلىۋاتقـان  ئاسـتىدا  تاپىنـى 

جەمئىيەتلەرنىڭمۇ ھېسـاب ئېلىشـىغا ياكى 
دىنسـىزلىق،  يولۇقماسـتىن  سوئال-سـورىقىغا 
پاسىقلىق ۋە بۇزۇقچىلىقنىڭ كەڭ تارقىلىشى.

ئىككىنچى، مۇسـۇلمانالرنىڭ ھاكىملىرى 
تەرىپىدىن ئىسالمىي ئىسالھات ھەرىكەتلىرىگە 
ئۇرۇش ئېچىلىشى، تۈرمىلەرنىڭ دەۋەتچىلەرگە 
بىلـەن  قىينىغۇچىـالر  ۋە  تولۇشـى  لىـق 
كۇفـرى سـۆزلەرنىڭ  تەرىپىدىـن  گۇندىپايـالر 
سۆزلىنىشـى بىلـەن بىرگـە ئەڭ ۋەھشـىيانە 

ئازابـالش تۈرلىرىنىـڭ ئىشلىتىلىشـى.
قىيىـن شـارائىتتا  ئۈچىنچـى، مۇشـۇ 
تۈزۈلگەن بىر قىسـىم ئىسـالمىي كىتابالرنىڭ 
بـۇ كىتابـالر  يامرىشـى.  ۋە  تارقىلىشـى  كـەڭ 
مۇشـۇ ئىدىيىنىـڭ ئۇرۇقلىرىغـا ھامىلـدار 

جامائەتنىـڭ  مۇشـۇ  ئىدىيـە  بـۇ  بولـدى. 
قۇچىقىدا بېقىلىپ، ئاخىرىدا ئۇنىڭ ئۈسـتىگە  
ئاشـقۇنلۇق ۋە زوراۋانلىق تامغىسى بېسىلدى.
سـەۋەبلەرنىڭ  ئىلگىرىكـى  تۆتىنچـى، 
ئاساسـى ھېسـابلىنىدىغان يەنـە مۇنـداق 

مەۋجـۇت: سـەۋەبلەرمۇ 
دىننىـڭ ھەقىقىتى ۋە ماھىيىتى ھەققىدە 
شـەرىئەت  بولـۇش،  زەئىـپ  كۆزلىـرى  قەلـب 
تېكىسـتلىرىنى چۈشىنىشتە زاھىرىلىق )يەنى 
تېكىسـتلەرنىڭ مەنا-مەقسەتلىرىگە پەقەت 
كېتىـش،  ئېغىـپ  مەزھىپىگـە  قارىماسـلىق( 
بىـر نەرسـىگە »ھـارام« دەپ ھۆكۈم قىلىشـتا 
چەكتىن ئاشۇرۇۋېتىش، مەنا ۋە چۈشەنچىلەرنى 
ئىسـالم  قىسـىم  بىـر  ئارىالشـتۇرۇۋېتىش، 
ھەرىكىتـى يېتەكچىلىرىنىـڭ ئەھلـى سـۈننە 
ۋەلجامائە ئەقىدىسـىنى سۇيۇقالشتۇرۇۋېتىشى، 
مۇھكـەم )پەقـەت بىـر مەنـا ئېھتىماللىقى 
بولغان تېكسـت(نى تاشالپ قويۇپ مۇتەشابىھ 
)يەنـى بىردىـن كۆپ مەنـا ئېھتىماللىقى بولغان 
تېكىسـت(گە ئېسـىلىۋېلىش، تارىـخ، رېئال 
شـارائىت، كائىنـات ۋە ھايـات قانۇنىيەتلىـرى 
ھەمـدە ئەھلى سـۈننە ۋەلجامائەنىڭ مەنھىجى 
)يەنـى يولـى( قاتارلىقالرغا بولغان تونۇشـنىڭ 

زەئىپلىكى.
بۇ جامائەتنىڭ تارقالغان ئورۇنلىرى

كۆپلىگـەن  مىسـىرنىڭ  جامائـەت  بـۇ 
بولـۇپ،  تارقالغـان  كـەڭ  ۋىاليەتلىرىگـە 
خۇسۇسەن، سەئىد رايونىدا كۆپرەك سالماقنى 
ئىئوردانىيـە،  يەمـەن،  يەنـە  ئـۇ  ئىگىلەيـدۇ. 
ئـەرەب  كۆپلىگـەن  دېگەنـدەك  ئالجىرىيـە... 

ئەللىرىـدە ھـەم مەۋجـۇت.
بـۇ  بولدىكـى،  ئايـان  شـۇ  يۇقىرىقىالردىـن 
جامائەت )يەنى ھىجرەت ۋە تەكفىر جامائىتى( 

ئاشـقۇن جامائەت بولـۇپ، گۇناھى كەبىرىلەر 
ئۇنىڭغـا  قىلىـپ  گۇناھالر(نـى  چـوڭ  )يەنـى 
داۋامالشـقان كىشـىنى كاپىرغـا چىقىرىـش ۋە 
ھاكىمالرنـى »ئـۇالر هللا نىڭ شـەرىئىتى )يەنى 
قانۇنـى( بىلـەن ھۆكـۈم قىلىشـمايدۇ« دېگەن 
باھانە بىلەنال تەپسـىلىي ئايرىماستىن مۇتلەق 
ھالـدا كاپىرغـا چىقىرىـش… قاتارلىقالر 
قايتـا  ئىدىيىسـىنى  خاۋارىجلىـق  ئارقىلىـق 
ھاكىمنىـڭ  شـۇ  ئـۇالر  ھەمـدە  تىرىلدۈرگـەن 
كەچۈرۈۋاتقـان  ھايـات  ئاسـتىدا  سـۇلتانلىقى 
ھۆكۈمراننىـڭ  شـۇ  مانـا  »بـۇالر  پۇقراالرنـى 
قانۇنىغـا رازى بولـدى« دېگـەن باھانـە بىلـەن 
كاپىرغا چىقارسـا، ئۆلىماالرنى »بۇالر ئەنە شـۇ 
ھاكىم )يەنـى ھۆكۈمران(الرنى كاپىر دېمىدى« 

دېگـەن باھانـە بىلـەن كاپىرغـا چىقىرىـدۇ. 
جامائەتنىـڭ  بـۇ  ھىجـرەت  شـۇنىڭدەك، 
ئىدىيىسـىدىكى ئىككىنچى ئاساسـىي ئامىل 
بولۇپ، بۇنىڭ بىلەن جاھىلىيەت جەمئىيىتىدىن 
مـاكان ۋە ھېسسـىي جەھەتتـە ئايرىلىـپ ھەم 
قىلىشـىدۇ.  مەقسـەت  تۇرۇشـنى  چەتنـەپ 
مەسـىلەن، »جاھىلىيەت ئىبادەتخانىلىرى« )يەنى 
مەسـجىدلەرنى دېمەكچى(دىـن ئايرىلىپ تۇرۇش 
)كاپىـر ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان مۇسـۇلمانالر 
يۇرتىدىكـى مۇسـۇلمان خەلقنى كاپىرمۇ 
دېمـەي مۇسـۇلمانمۇ دېمەي توختـاپ تۇرۇش( 

ۋە ئېنىقالشـنىڭ ۋاجىبلىقـى… قاتارلىقـالر.
دېمـەك، كۆرسـەتمە قوبۇل قىلىش ۋە دەلىل 
سۈرۈشـتە قىلىش مەنبەلىرىدە، كۇفۇر ۋە ئىمان 
مەسـىلىلىرى ۋە ئىلگىـرى ئۆتكـەن بىـر تاالي 
ھـەم  مەنھـەج  جامائەتنىـڭ  بـۇ  مەسـىلىلەردە 
ئىدىيىلىرىنىـڭ ئەھلـى سـۈننە ۋەلجامائەنىڭ 
خىـالپ  دەرىجىـدە  قانچىلىـك  مەنھىجىگـە 

ئىكەنلىكـى ھېـچ مەخپـى ئەمەسـتۇر.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(
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3- بەت 

ئافغانىستان ۋاخان كارىدورىنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالى

)بېشى 2- بەتتە(

تارىخقا 
نەزەر

قەدىمكى ۋە ھازىرقى زاماندىكى خاۋارىجالر 

 پايدىلىنىش

بىلىملىرى
)چاتما ماتېرىيالالر)



ئىسالم ئاۋازى

ئەششاباب  كۈنى   -31 ئاينىڭ   -3  ■
تەشكىالتى مۇجاھىدلىرى سومالى پايتەختى 
مەھمۇد  رايونىدا  خەماراۋىينى  مۇقدىشۇنىڭ 
ئىسىملىك بىر نەپەر ھۆكۈمەت ئەمەلدارىنى 

ئۆلتۈرگەن. 
ئافغانىستاننىڭ  كۈنى   -2 ئاينىڭ   -4  ■
قۇندۇز ۋىاليىتى داشارچى رايونىدىكى مەدرىستە 
قارىيلىق پۈتتۈرۈش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلۈۋاتقاندا، 
بومباردىمان  ئارمىيىسى  ئامېرىكا  ئورۇننى  بۇ 
ئاتا-ئانىالر  قارىيالر،  مەدرىستىكى  قىلىپ، 
خەلق  بىگۇناھ  قاتناشقۇچى  مۇراسىمغا  بۇ  ۋە 
شەھىد  كىشىنى  نەپەر   150 جەمئىي  بولۇپ 

قىلغان ۋە يارىالندۇرغان. 
■ 4- ئاينىڭ 2- كۈنى ئافغانىستان ئىسالم 
ئافغانىستاننىڭ  مۇجاھىدلىرى  ئىمارىتى 
مۇرتەد  رايونىدا  جانىخىل  ۋىاليىتى  پاكتىيا 
نەپەر  بىر  ئىسىملىك  داۋۇت  ئارمىيىنىڭ 
قوغدىغۇچىلىرى  مەسئۇلىنى  ئىستىخبارات 

بىلەن بىللە ئۆلتۈرگەن.  

 ■ 4- ئاينىڭ 3- كۈنى ئافغانىستاننىڭ 
مۇرتەد  رايونىدا  جانارتو  ۋىاليىتى  روزىگان 
ئەسكەر  نەپەر   40 ئىچىدىكى  ئارمىيە 
ئافغانىستان ئىسالم ئىمارىتى مۇجاھىدلىرى 
ھەققە  ئۆزلىرىنىڭ  قېتىلىپ  سېپىگە 

قايتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. 
ھەيئەتۇ  كۈنى   -4 ئاينىڭ   -4  ■
تەھرىر شام مۇجاھىدلىرى سۈرىيىنىڭ ھاما 
تەخسىس  جايالشقان  جەنۇبىغا  ۋىاليىتنىڭ 
يېزىسىدىكى بەششار ئەسەد ئەسكەرلىرىنىڭ 
ئەمەلىيىتى  ئىنغىماس  قارىتا  نۇقتىلىرىغا 
بىر  ئەسكەرلىرىدىن  ئەسەد  بېرىپ،  ئېلىپ 
قانچىنى ئۆلتۈرۈپ، بۇ يەردىن ساق-ساالمەت 

چېكىنىپ چىققان.    
ئەلقائىدە  يەمەن  كۈنى   -4 ئاينىڭ   -4  ■
مۇجاھىدلىرى يەمەننىڭ ھەزرىمەۋت ۋىاليىتى 
خەجەر رايونىدا تاجاۋۇزچى بىرلەشمە قوشۇننىڭ 
ئېلىپ  ئەمەلىيىتى  ھۇجۇم  قارىتا  نۇقتىلىرىغا 
 10 ئەسكەرلىرىدىن  ئارمىيە  مۇرتەد  بېرىپ، 

نەپىرىنى ئۆلتۈرۈپ، 4 نەپىرىنى يارىالندۇرغان 
ھەمدە كۆپلىگەن مىقداردا قورال-ياراق ۋە ئوق-

دورىالرنى غەنىيمەت ئالغان. 
■ 4- ئاينىڭ 5- كۈنى ئافغانىستان ئىسالم 
ئافغانىستاننىڭ  مۇجاھىدلىرى  ئىمارىتى 
پاكتىيا ۋىاليىتى گاردىس شەھىرىنىڭ شەھەر 
بىلەن  ئىنىسى  مەسلىھەتچىسىنى  باشلىقى 

بىللە جەھەننەمگە ئۇزاتقان.  
ئامېرىكىنىڭ  كۈنى   -5 ئاينىڭ   -4  ■
بازىسىدا  ئارمىيە  ھاۋا  نېلىس  شتاتى  نىۋادا 
F-16 تىپلىق بىر دانە كۈرەشچى ئايروپىالن 

مەشىق جەريانىدا چۈشۈپ كەتكەن. 
■ 4- ئاينىڭ 6- كۈنى ھەيئەتۇ تەھرىر 
ھاما  مۇجاھىدلىرى  قىسىم  ئاالھىدە  شام 
ۋىاليىتىنىڭ تەھسىس يېزىسىدىكى بەششار 
قارىتا  نۇقتىلرىغا  ئارمىيىسىنىڭ  ئەسەد 
ھۇجۇم ئەمەلىيىتى ئېلىپ بارغان، نەتىجىدە 
ئەسكەرلىرىنى  ئەسەد  نەپەر  قانچە  بىر 
باشقا  ئۇندىن  يارىالندۇرغان.  ۋە  ئۆلتۈرگەن 

يەنە بىر دانە تراكسنى ۋەيران قىلغان.   
ئەششاباب  كۈنى   -6 ئاينىڭ   -4  ■
تەشكىالتى مۇجاھىدلىرى سومالىنىڭ پايتەختى 
مۇقدىشۇدىكى مۇرتەد ئارمىيىنىڭ ئىككى دانە 
بىخەتەرلىك تەكشۈرۈش پونكىتىغا قارىتا مىنا 
ئارتۇق  نەپەردىن   18 بېرىپ  ئېلىپ  ئەمەلىيىتى 

ھۆكۈمەت ئەسكىرىنى ئۆلتۈرگەن. 
■ 4- ئاينىڭ 6- كۈنى يەمەن ئەلقائىدە 
شەھىرىدىن  بەيدا  يەمەننىڭ  مۇجاھىدلىرى 
مەكراس شەھىرىگە قاراپ ماڭغان تاجاۋۇزچى 
قارىتا  ماشىنىسىغا  ئەسكەرلىرىنىڭ  ھۇسى 
نەچچە   10 بېرىپ  ئېلىپ  ئەمەلىيىتى  مىنا 
ۋە  ئۆلتۈرگەن  ئەسكەرلىرىنى  ھۇسى  نەپەر 

يارىالندۇرغان. 
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جىھاد چەشمىلىرى

4- بەت 

■ 4- ئاينىڭ 7- كۈنى ئافغانىستان ئىسالم 
ئافغانىستاننىڭ  مۇجاھىدلىرى  ئىمارىتى 
نەپەر  بىر  مۇھىم  شەھىرىدە  جااللئاباد 
قوغدىغۇچىسى  مەسئۇلىنى  ئىستىخبارات 

بىلەن بىللە جەھەننەمگە ئۇزاتقان. 
ئەششاباب  كۈنى   -7 ئاينىڭ   -4  ■
سومالىنىڭ  مۇجاھىدلىرى  تەشكىالتى 
پايتەختى مۇقدىشۇ ئەتراپىدا ئىلشا رايونىنىڭ 
ئىستىخبارات مەسئۇلىنى قوغدىغۇچىسى 
بىلەن بىللە ئۆلتۈرگەن، ئۇالرنىڭ ماشىنىسى 

ۋە قورال-ياراقلىرىنى غەنىيمەت ئالغان. 
ئامېرىكىنىڭ  كۈنى   -8 ئاينىڭ   -4  ■
»EMC« شىركىتى سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ 
پايتەختى رىيادتا تۇنجى كىنوخانىنى ئىشقا 
 -1980 كىنوخانا  بۇ  كىرىشتۈرمەكچى. 
ئېچىلغان كىنوخانا  تۇنجى  بۇيانقى  يىلدىن 
دۆلىتىنىڭ  ئەرەبىستان  سەئۇدى  بولۇپ، 
بولغان  يىلغىچە   -2030 قىلىشچە،  ئېالن 
كە   350 ئەرەبىستاندا  سەئۇدى  ئارىلىقتا 
يېقىن كىنوخانىنى قۇرماقچى ئىكەنلىكىنى 

بىلدۈرگەن. 
■ 4- ئاينىڭ 8- كۈنى ئافغانىستان ئىسالم 
ئىمارىتى مۇجاھىدلىرى ئافغانىستاننىڭ 
غەزنى ۋىاليىتىنىڭ ۋىاليەت مەركىزىدە مۇرتەد 
تەكشۈرۈش  بىخەتەرلىك  بىر  ئارمىيىنىڭ 
ئېلىپ  ئەمەلىيىتى  ھۇجۇم  قارىتا  پونكىتىغا 
دانە   1 ئۆلتۈرۈپ  ئەسكەرنى  نەپەر   3 بېرىپ، 
بۇ  ۋە  قىلغان  ۋەيران  ماشىنىنى  ئەسكىرىي 

پونكىتنى مۇكەممەل فەتىھ قىلغان. 
تاجاۋۇزچى  كۈنى   -10 ئاينىڭ   -4  ■
ئارمىيىسى  كېنىيە  ئارمىيىسى،  ئامېرىكا 
كىسمايو  بىرلىكتە  ئارمىيىسى  سومالى  ۋە 
مۇجاھىدالرنىڭ  ئەتراپىدىكى  شەھىرىنىڭ 
نۇقتىلىرىغا قارىتا ئىلگىرىلەشكە ئۇرۇنغان. 
هللا نىڭ نۇسرەت بېرىشى بىلەن مۇجاھىدالر 
ئەسكىرىي  دانە   2 تاجاۋۇزچىالرنىڭ  بۇ 
ئۇالرغا  ۋە  قىلغان  ۋەيران  ماشىنىسىنى 
نۇرغۇنلىغان ئىقتىسادىي زىيانالرنى سېلىپ 
خار  قوشۇنلىرىنى  شەيتان  كۆرەڭلىگەن  بۇ 

ھالەتتە ئارقىغا چېكىندۈرگەن. 
خىتاينىڭ  كۈنى   -10 ئاينىڭ   -4  ■
 5 ناھىيىسىدە  جىيەن  ئۆلكىسى  شەنشى 
توننىدىن ئارتۇق پارتلىغۇچى ماددا توشۇغان 
نامەلۇم سەۋەبلەر  ئاپتوموبىلى  يۈك  دانە  بىر 
پارتالشتا  كەتكەن.  پارتالپ  تۈپەيلىدىن 
خىتاي   13 ۋە  ئۆلگەن  خىتاي  نەپەر   7

يارىالنغان.
ئافغانىستان  كۈنى   -11 ئاينىڭ   -4  ■
ئىسالم ئىمارىتى مۇجاھىدلىرى ئافغانىستاننىڭ 
مەيدان ۋارداك ۋىاليىتىدىكى مۇرتەد ئارمىيىنىڭ 
پىدائىيلىق  قارىتا  بازىسىغا  ئەسكىرىي  بىر 
ئەمەلىيىتى ئېلىپ بارغان، نەتىجىدە 10 نەچچە 
نەپەر مۇرتەد ئارمىيە ئەسكىرىنى ئۆلتۈرگەن ۋە 

يارىالندۇرغان.
روسىيىنىڭ  كۈنى   -11 ئاينىڭ   -4  ■
تىكئۇچار  دانە  بىر  شەھىرىدە  ھابارھوسك 
ئايروپىالن ھەربىي مەشىق ئېلىپ بېرىۋاتقاندا 
تىكئۇچار  نەتىجىدە  كەتكەن،  چۈشۈپ 
جەھەننەمگە  ئەسكەر  نەپەر   6 ئىچىدىكى 

ئۇزىغان.
ئالجىرىيىدە  كۈنى   -11 ئاينىڭ   -4  ■
بىر دانە ھەربىي ئايروپىالن چۈشۈپ كېتىپ، 
ئەسكەر  نەپەر   257 ئىچىدىكى  ئايروپىالن 

ئۆلگەن. 
ئافغانىستان  كۈنى   -12 ئاينىڭ   -4  ■
ئىسالم ئىمارىتى مۇجاھىدلىرى ئافغانىستاننىڭ 
مۇرتەد  رايونىدا  جۇنۇد  ۋىاليىتى  بادغىس 
مەسئۇلىنى  ئەسكىرىي  نەپەر  بىر  ئارمىيىنىڭ 
جەھەننەمگە  بىللە  بىلەن  قوغدىغۇچىسى 

ئۇزاتقان. 

ئەسكەرتىش
گېزىت،  قېرىنداشلىرىمىزنىڭ 

شېئىر،  ماقالە،  ژۇرناللىرىمىزنى  ۋە  رادىئو 
سەرگۈزەشتە، تارىخ، ئەسكىرىي تەلىم، جەڭ 
مەيدانىدىكى ئاجايىباتالر، تېببىي مەلۇماتالر... 
قاتارلىق ھەرخىل ژانىردىكى ئەسەرلەر بىلەن 
تەمىنلىشىنى سەمىمىي ئىلتىماس قىلىمىز.
بۇ گېزىتنى تارقىتىشقا ياردەملەشكەن، 
قولالپ-قۇۋۋەتلىگـەن  ۋە  چىقارغـان  كـۈچ 
نىـڭ  تعـاىل  هللا  قېرىنداشـلىرىمىزغا  بارلىـق 
بەرىكىتـى  ۋە  رەھمىتـى  مەغپىرىتـى، 
مۇجاھىـد  دۇئالىرىـڭالردا  سـالىھ  بولسـۇن! 

ئۇنۇتمىغايسـىلەر! قېرىنداشـلىرىڭالرنى 
والسلم عليكم ورحة هللا وبركاته

كىم  قېنى  تېپىشماقالرنى  تۆۋەندىكى 
تېز ۋە توغرا تاپااليدۇ؟

كىم  تونى،  قاتمۇقات  بار  ئۈستىدە   .1
سالدۇرسا يىغلىتار ئۇنى. ئۇ نېمە؟

2. يۇڭلۇقتىن يۇڭسىز چىقار، ئۆلۈكتىن 
تىرىك چىقار. ئۇ نېمە؟ 

تېپىشماقنى  شېئىرىي  تۆۋەندىكى   .3
تېپىپ بېقىڭ:

بىر تۈپ دەرەخ، ئون ئىككى شاخ،
ھەر شېخىدا ئوتتۇز ياپراق.

ھەر ياپراقنىڭ بىر يۈزى قارا، بىر يۈزى ئاق،
قېنى ئوبدان ئويالپ تېپىپ باق. 

تېپىشماقالرنىڭ  ساندىكى  ئالدىنقى 
جاۋابى:

1. كېمە.
2. توك چەينەك.

3. ئېلېكتر چىراغ.

سەبىيلەر سەھىپىسى

لىمـون پارچىسـىنى كۆپىنچـە كىشـىلەر 
چايغـا دەملەپ ئىچىشـكە ئامراق. لىموننىڭ 
ئۇنىڭدىـن باشـقا يەنـە نۇرغـۇن ئىشـلىتىش 

ئۇسـۇللىرى بـار. بۇالرنـى بىلەمسـىز؟
1. مىكرو دولقۇنلۇق ئوچاق تازىالش

سـۇغا  ئىلمـان  پارچىسـىنى  لىمـون 
ئـۈچ  ئوچاقتـا  دولقۇنلـۇق  مىكـرو  سـېلىپ 
مىنـۇت  بـەش  كېيىـن  قىزىتقاندىـن  مىنـۇت 
كېيىـن  سـوۋۇغاندىن  سـەل  سـۇ  قويـۇپ، 
ئاشـخانىدا ئىشـلىتىدىغان قەغـەز سـۈرتكۈچ 
پاكىـز  سـۈرتكەندە  ئىچىنـى  ئوچـاق  بىلـەن 

هللا). شـاء  )إن  بولىـدۇ  سـۈرتكىلى 
2. ئەمبەلنى تازىالش

توغراشـقا  گـۆش  ۋە  توغرايدىغـان  سـەي 
دېگـۈدەك  كۈنـدە  ئەمبـەل  ئىشـلىتىدىغان 
بـەزى  ئۈسـتىدىكى  ئەمبـەل  ئىشـلىتىلىدۇ. 
ئـاۋۋال  چىقىرالمىغانـدا،  پاكىـز  قالدۇقالرنـى 
ئەمبـەل يۈزىگـە بىر قـەۋەت تـۇز چېچىۋېتىپ 
ئاندىن بىر تال لىموننى ئىككى پارچە قىلىپ 
پارچىسـى  لىمـون  كېيىـن  يالپاقلىغاندىـن 
بىلـەن سـۈرتكەندە پاكىـز بولىدۇ )إن شـاء هللا).

3. سۇ جۈمىكىنى تازىالش
سـۇ جۈمىكىنـى توال ئىشـلىتىش 

قەۋىتىگـە  سـىرتقى  جۈمەكنىـڭ  جەريانىـدا 
ئۇنـى  يېپىشـىۋالىدۇ.  نەرسـىلەر  ھەرخىـل 
پاكىـز  سـۈرتكەندە  بىلـەن  پارچىسـى  لىمـون 

هللا). شـاء  )إن  چىقىـدۇ 
4. توڭالتقۇدىكى غەيرى پۇراقنى يوقىتىدۇ

ئـازراق پاختىنى يۇمىالق قىلىپ تەخسـە 
ئۈسـتىگە نەچچـە تـال قويـۇپ، ئاندىـن بىـر 
ھـۆل  بىلـەن  سـۈيى  سـىقىپ  لىموننـى  تـال 
قىلىـپ توڭالتقـۇ ئىچىگـە قويـۇپ قويغانـدا 
توڭالتقۇدىكـى غەيـرى پۇراقالرنـى يوقىتىـدۇ 

)إن شـاء هللا).
5. چاي چەينىكىنى تازىالش 

ئىشـلىتىۋەرگەندە  چەينىكىنـى   چـاي 
چەينەك دىۋارىدا سـۇ دۇغلىـرى قېلىپ قالىدۇ. 
بـۇ ۋاقىتتـا چەينەككە نەچچە پارچـە لىموننى 
سـۇ  قاينىتىۋەتكەنـدە  بىلـەن  سېلىپ سـۇ 
دۇغلىـرى پاكىـز چىقىـپ كېتىدۇ )إن شـاء هللا).

6. ئاشخانا بۇيۇملىرىنى يۇيۇش
تۆمۈردىن ياسالغان ئاشخانا بويۇملىرىدىكى 
يۇيالمىغانـدا،  پاكىـز  قالدۇقالرنـى  ھەرخىـل 
لىمـون سـۈيى بىلەن يۇسـا پاكىـز چىقىدۇ )إن 

شـاء هللا).

ئائىلىدىكى رېتسىپالر

ئەرەب تىلى ئۆگىنىمەن
سۆزلۈكلەر

إىَل                                                                  غا، قا، گە، كە
َعَلى                                               ئۈستىدە، ئۈستىگە، ئۈستى 
َلَدى                                                                            يېنىدا
َمَع                                                                    بىلەن، بىللە
َمَكاٌن                                                                      يەر، جاي
َاْمِكَنٌة                                                               يەرلەر، جايالر
ِمْثٌل                                                                        ئوخشاش
َاَخُر                                                              باشقا، يەنە بىرى
َسَكَن                                                  ئولتۇراقالشتى، ئولتۇردى  
رََحَل                                                                         كۆچتى                                   
َذَهَب                                                                باردى، كەتتى 
رََجَع                                                                           قايتتى

 

 
جۈملىلەر

َذَهَب َأِب ِإىَل اْلَكاِشَغِر                                   دادام قەشقەرگە كەتتى
ُ اْستـََوى َعَلى اْلَعْرِش                     ئالالھ ئەرش ئۈستىدە قارار ئالدى اللَّ
َأَكْلَنا الطََّعاَم َلَدِي اْلَباِب                 بىز ئىشىكنىڭ يېنىدا تاماق يېدۇق
ِإنَّ اللََّ َمَعَنا َداِئًما                                  ئالالھ دائىم بىز بىلەن بىللە
رََحَل ِمْن َهَذا اْلَمَكاِن ِإىَل َمَكاٍن آَخَر      ئۇ بۇ جايدىن باشقا جايغا كۆچتى
َذَهُبوا ِإىَل َأْمِكَنٍة ُأْخَرى                             ئۇالر باشقا جايالرغا كەتتى
لَْيَس َعاِلٌ ِمْثُل َهَذا الرَُّجِل ِإلَّ َقِلْيٌل         ئۇ كىشىگە ئوخشاش ئالىمالر ئاز
َنِوْلِن ِكَتاًب آَخَر                            ماڭا باشقا كىتابنى ئېلىپ بېرىڭ
َسَكَن َخارَِج اْلَمِديـَْنِة                       ئۇ شەھەر سىرتىدا ئولتۇراقالشتى
ِه ِإىَل َمَكاٍن آَخَر           ئۇ ئانىسى بىلەن باشقا جايغا كۆچتى رََحَل َمَع ُأمِّ
يَذَهَب َعْبُد الرَّْحَِن ِإىَل اْلَمْدَرَسِة               ئابدۇراھمان مەدرىسكە كەتتى
رََجَع َأْحَُد ِمَن السُّوِق ِإىَل اْلبـَْيِت                ئەھمەد بازاردىن ئۆيگە قايتتى


