
ئىسالم ئاۋازى

)بېشى ئالدىنقى ساندا(  
ۋە  مىقـدار  مەۋجۇداتقـا  پۈتـۈن  هللا 
ئۆلچەملەرنـى بېكىتكـەن بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ 
ھەممىسى هللا نىڭ ئىلىمى بويىچە ۋە هللا نىڭ 
ھېكمىتـى تەقـەززا قىلغىنىـدەك يـۈز بېرىـدۇ. 
بۇرۇنـا  يارىتىشـتىن  بەندىلەرنـى  هللا 
ئۇالرنىـڭ ئەھۋالىنـى بىلەتتـى. هللا بەندىلەرنىڭ 
ئەمەللىـرى،  ئەجەللىـرى،  رىزىقلىـرى، 
بەختسـىز  ياكـى  بەختلىـك  ئاخىرەتتـە 
ئىشـلىرىنى  باشـقا  ئۇندىـن  ۋە  بولۇشـلىرى 
بىلگىنىنـى  شـۇ  بولـۇپ،  بىلگـەن  ئەزەلدىـن 
يېزىـپ قويغان شـۇڭا ھەر بىر ھادىسـىنىڭ يۈز 

بېرىشى هللا نىڭ ئىلىمى، قۇدرىتى ۋە ئىرادىسى 
ـــــ  دېگەنلىـك  تەقدىـر  )يەنـى  بولىـدۇ  بىلـەن 
بەندىنىـڭ ئـۆز ئىشـلىرىنى هللا نىـڭ بىلىشـى، 
بىلـەن  خالىشـى  ۋە  بېرىشـى  كۈچ-قـۇۋۋەت 
ھەرگىزمـۇ  بولـۇپ،  دېگەنلىـك  قىلىشـى 
ئىختىيارىسـىز،  ئـۆز  ئىشـنى  شـۇ  بەندىنىـڭ 
مەجبۇرىـي ھالدا قىلىشـى دېگەنلىك ئەمەس(.
خۇالسە شۇكى، تەقدىر دېگەن ــــ ئەبەدىي 
ئەزەلدىـن  نىـڭ  هللا  ئىشـارنى  بېرىدىغـان  يـۈز 
بىلىشـى ۋە قەلەمنىـڭ ئۇنـى يېزىـپ قويۇشـى 
دېگەنلىكتـۇر شـۇڭا تەقدىـر مەسىلىسـىدە هللا 
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هللا تعـاىل مۇنـداق دەيدۇ: ﴿َي أَيُـَّها النَِّبُّ ُقْل ِلَمْن 
ُ ِف قـُُلوِبُكـْم َخيـْـًرا  ِف أَْيِديُكـْم ِمـَن اْلَْسـَرى ِإْن يـَْعلَـِم اللَّ
َغُفـوٌر   ُ َواللَّ َلُكـْم  َويـَْغِفـْر  ِمْنُكـْم  ُأِخـَذ  ِمَـّا  َخيـْـًرا  يـُْؤِتُكـْم 
َرِحيـٌم ۞ َوِإْن يُِريـُدوا ِخَيانـَتَـَك فـََقـْد َخانُـوا اللََّ ِمـْن قـَْبـُل 

ُ َعِليـٌم َحِكيـٌم ۞﴾.  فََأْمَكـَن ِمنـُْهـْم َواللَّ
ئايەتنىڭ تەرجىمىسى 

قولۇڭاردىكـى  پەيغەمبـەر!  »ئـى 
ئەسىرلەرگە ئېيتقىنكى: >ئەگەر هللا دىلىڭاردا 
ئىمـان بارلىقىنى بىلسـە )يەنى دىلىڭاردا ئىمان 
بولسـا، هللا ئۇنى بىلىدۇ(، سـىلەرگە ئۆزۈڭاردىن 
ئېلىنغان فىدىيىدىن ياخشىراق نەرسىنى بېرىدۇ، 
)ئىلگىرىكـى گۇناھلىرىڭارنـى( مەغپىرەت 
قىلىـدۇ. هللا )تەۋبـە قىلغۇچىارنـى( مەغپىـرەت 
قىلغۇچىـدۇر، )بەندىلىرىگـە( مېھرىبانـدۇر< 
]70[. )ئـى مۇھەممەد!( ئەگەر ئۇالر )يەنى مۇشـۇ 
ئەسـىرلەر ئىماننى دەۋا قىلىش ئارقىلىق( سـاڭا 
خىيانـەت قىلماقچـى بولغان بولسـا، ئۇنداقتا 
ئەھدىنـى  بىلـەن،  )كۇفـرى  ئـۇالر  ئىلگىـرى 
بـۇزۇش بىلـەن( هللا قا خىيانـەت قىلغان ئىدى، 
هللا سـېنى ئۇالرنىڭ ئۈسـتىدىن غالىب قىلدى. 
بىلگۈچـى،  ئىشـنى(  ھەممـە  )بولغۇسـى  هللا 
قىلغۇچىـدۇر  ئىـش  بويىچـە  ھېكمىتـى  ئـۆز 

]71[« )سـۈرە ئەنفـال 70- ۋە 71- ئايـەت(.
ئايەتنىڭ تەپسىرى

بـۇ ئايەتنىـڭ تەپسـىرى ھەققىـدە سـەييىد 
قۇتـۇب رمحـه هللا مۇنـداق دەيـدۇ: ئەمـدى هللا تعـاىل 
ئەسىرگە چۈشكەن كاپىرالرغا بىر خىل سېزىم 
بېغىشـايدۇ. بـۇ سـېزىم ئۇالرنىـڭ قەلبلىرىگـە 
ئۈمىـد ۋە ئـارزۇ نۇرىنى تارقىتىپ، بۇ قەلبلەرنى 
ئۆتمۈشـتىنمۇ ئـەۋزەل بولغـان كەلگۈسـىگە، 
ھاياتقـا  بىـر  ئېسـىلراق  ئىلگىرىكىدىنمـۇ 
ھەمـدە يوقاتقـان مال-دۇنيـا ۋە دىيارلىرىدىنمـۇ 
چوڭـراق بىـر پايدىغـا تەلپۈندۈرىـدۇ، ھەتتـا بـۇ 
قەلبلەرنـى ئـەڭ ئاخىرىـدا هللا نىـڭ مەغپىرىتـى 

ۋە رەھمىتىنـى سـېغىنىدىغان قىلىـدۇ.
قولۇڭاردىكـى  پەيغەمبـەر!  »ئـى 
هللا  >ئەگـەر  ئېيتقىنكـى:  ئەسـىرلەرگە 
)يەنـى  بىلسـە  بارلىقىنـى  ئىمـان  دىلىـڭاردا 
هللا ئۇنـى بىلىـدۇ(،  دىلىـڭاردا ئىمـان بولسـا، 
فىدىيىدىـن  ئېلىنغـان  ئۆزۈڭاردىـن  سـىلەرگە 
)ئىلگىرىكـى  بېرىـدۇ،  نەرسـىنى  ياخشـىراق 
گۇناھلىرىڭارنـى( مەغپىـرەت قىلىـدۇ. 
مەغپىـرەت  قىلغۇچىارنـى(  )تەۋبـە  هللا 
قىلغۇچىدۇر، )بەندىلىرىگە( مېھرىباندۇر<«. 
ـــــ  ھەممىسـى  ياخشـىلىقنىڭ  بـۇ  مانـا 
بولـۇپ  ئىسـاھ  قەلبلىرىنىـڭ  ئۇالرنىـڭ 
تعـاىل  هللا  ئېچىلغاندىـن كېيىـن  نۇرىغـا  ئىمـان 
نىڭ شـۇ قەلبلەردە ياخشـىلىقنىڭ بارلىقىنى 
يەردىكـى  بـۇ  باغلىقتـۇر.  قىلىشـىغا  مەلـۇم 
ئىماننىـڭ  دەل  ـــــ  دېگىنىمىـز  ياخشـىلىق 
تىلغـا  ئاالھىـدە  ئىمـان  بـۇ  بولـۇپ،  ئـۆزى 
»ياخشـىلىق«  ئەمـەس.  مۇھتـاج  ئېلىشـقا 
دېگەنـدە، سـاپ ياخشـىلىق كـۆزدە تۇتۇلغـان 
بولـۇپ، ئىماننـى مەنبـە ۋە ئاسـاس قىلمىغـان 
ئاتالمايـدۇ. دەپ  »ياخشـىلىق«  ياخشـلىق 

ئەسـىرلەرنى  ئىسـامنىڭ  ھەقىقەتـەن 
ئۆلتۈرمەي قالدۇرۇپ قويۇشـتىكى مەقسـىتى 
مىللەتلەرنىـڭ  باشـقا  ۋە  رۇم  خـۇددى  ـــــ 
ئىشـغالىيەتلىرى مەقسـەت قىلغانـدەك، 
ئۇالرنى خارالپ ئىنتىقام ئېلىۋېلىش ۋە ئىزىپ 

ئېكسپىاتاتسىيە قىلىۋېلىش ئۈچۈن بولماستىن 
بەلكـى پەقـەت ئۇالرنىـڭ قەلبلىرىدىكـى 
ياخشـىلىق، ئۈمىد ۋە ئاقكۆڭۈللۈك يوشـۇرۇنغان 
جايارغا ئىللىق سـېزىم پەيدا قىلىش شـۇنداقا 
ئۇالرنىـڭ پىترىتـى )يەنى يارىلىـش خاراكتېرى(

قىلىـش  قوبـۇل  كۈتۈۋېلىـش،  ھىدايەتنـى  دە 
قوشـۇش  ئـاۋاز  چاقىرىقىغـا  ھىدايەتنىـڭ  ۋە 

تۇيغۇسـىنى ئويغىتىشـتۇر. 
ئىمام زۇھرى بىر بۆلەك كىشىلەردىن نەقىل 
قىلىـپ مۇنـداق دەيدۇ: ]قۇرەيش مۇشـرىكلىرى 
بېرىـپ  ئەسـىرلىرىنى فىدىيـە  ئۆزلىرىنىـڭ 
قۇتۇلـدۇرۇش ئۈچۈن ئادەم ئەۋەتتى. قۇرەيشـتىن 
ئەسـىرلىرىنى  ئۆزلىرىنىـڭ  جەمـەت  ھەربىـر 
مۇسـۇلمانار رازى بولغـان مىقداردىكـى مالنـى 
ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  قۇتۇلـدۇردى.  بېرىـپ  فىدىيـە 
نىـڭ تاغىسـى ئاببـاس: »ئـى رەسـۇلۇلاھ، مـەن 
مۇسـۇلمان ئىدىـم« دېگەنـدە، رەسـۇلۇلاھ 
ياكـى  مۇسـۇلمان  »سـېنىڭ  ئۇنىڭغـا:  ملسو هيلع هللا ىلص 
ئەگـەر  بىلىـدۇ.  ئـۆزى  هللا  ئەمەسـلىكىڭنى 
سـەن ئـۆزۈڭ ئېيتقاندەك )مۇسـۇلمان( بولسـاڭ، 
ئۇنداقتـا هللا سـاڭا ئـۆزى مۇكاپـات بېرىـدۇ ئەمما 
بىزگـە  رېئاللىقتـا  بولغـان  زاھىـر  بىزگـە  سـەن 
شـۇڭا  بولـدۇڭ  سـېپىدە  كاپىرالرنىـڭ  قارشـى 
ئوغلـى  ئىككـى  قېرىندىشـىڭنىڭ  ئۆزۈڭنـى، 
نەۋفـەل ئىبنـى ھارىـس ۋە ئۇقەيـل ئىبنـى ئەبـۇ 
تالىبنـى ھەمـدە سـېنىڭ ئىتتىپاقدىشـىڭ 
ئەمىـر  ئىبنـى  ئۇتبـە  قەسەمدىشـىڭ(  )يەنـى 
تۆلـەم(  )يەنـى  فىدىيـە  بىزگـە  قاتارلىقارنـى 
تۆلـەش ئارقىلىـق قۇتۇلدۇرۇۋالغىـن« دەپ 
ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  ئاببـاس  بەرگەنىـدى،  جـاۋاب 
گـە: »مەنـدە ئۇنـداق مال يـوق ئى رەسـۇلۇلاھ« 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ئۇممـۇ فـەزل بىلـەن  دېـدى. رەسـۇلۇلاھ 
قەيـەردە؟  مـال  قويغـان  كۆمـۈپ  ئىككىـڭار 
سـەن ئۇممـۇ فەزلگـە: >ئەگـەر بـۇ سـەپىرىمدە 
ئۆلـۈپ كەتسـەم، بـۇ كۆمـۈپ قويغـان ماللىرىـم 
ئوغۇللىرىـم فەزىـل، ئابدۇلـاھ ۋە قۇسـەملەرگە 
قالسـۇن دېدىڭغـۇ؟< دېگەنـدە، ئـۇ: »هللا بىلەن 
مـەن  ھەقىقەتـەن  رەسـۇلۇلاھ،  ئـى  قەسـەم! 
سـېنىڭ هللا نىـڭ ئەلچىسـى ئىكەنلىكىڭنـى 
ئىشـنى  بـۇ  چۈنكـى  بىلىۋاتىمـەن  شەكسـىز 
باشـقا  فەزلدىـن  ئۇممـۇ  ئايالىـم  ۋە  مـەن 
ھېچكىـم بىلمەيتتـى شـۇڭا ئـى رەسـۇلۇلاھ، 
 20 مەندىـن  ئۈچـۈن  ئەسـىر  قولۇڭاردىكـى 
ئۇقىيـە )يەنـى تەخمىنـەن 340 گـرام ئالتـۇن( 
مال ئالغىن« دېدى. رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص ئۇنىڭغا: 
»بـۇ ـــــ هللا تعـاىل سـەندىن ئېلىـپ بىزگـە ئاتـا 
قىلغـان مالـدۇر« دېـدى. شـۇنىڭ بىلـەن ئابباس 
ئۆزىنـى، قېرىنداشـلىرىنىڭ ئوغۇللىرىنـى ۋە 
ئىتتىپاقدىشـىنى تۆلـەم بېرىـپ قۇتۇلـدۇردى. 
پەيغەمبـەر!  »ئـى  ھەقتـە:  بـۇ  تعـاىل  هللا 
ئېيتقىنكـى:  ئەسـىرلەرگە  قولۇڭاردىكـى 
>ئەگـەر هللا دىلىـڭاردا ئىمان بارلىقىنى بىلسـە 
ئۇنـى  هللا  بولسـا،  ئىمـان  دىلىـڭاردا  )يەنـى 
ئېلىنغـان  ئۆزۈڭاردىـن  سـىلەرگە  بىلىـدۇ(، 
بېرىـدۇ،  نەرسـىنى  ياخشـىراق  فىدىيىدىـن 
)ئىلگىرىكـى گۇناھلىرىڭارنـى( مەغپىرەت 
قىلىدۇ. هللا )تەۋبە قىلغۇچىارنى( مەغپىرەت 
قىلغۇچىـدۇر، )بەندىلىرىگە( مېھرىباندۇر<« 

دېگـەن ئايەتنـى نازىـل قىلـدى[. 
ئاببـاس رضـي هللا عنـه مۇنـداق دەيـدۇ: »هللا 
تعاىل ماڭا ئىسـامدىكى شـۇ 20 ئۇقىيە مالنىڭ 
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)قوش ھەپتىلىك گېزىت(

1- بەت 

)ئاخىرى 2- بەتتە(

بۇالقتىن تامچە

ئورنىغـا 20 قـۇل ئاتـا قىلدى. ھـەر بىر قۇلنىڭ 
قولىـدا ئۆزىنىڭ باھاسـىغا تـەڭ كەلگۈدەك مال 
بـار ئىـدى. شـۇنىڭ بىلـەن بىرگـە مـەن ئـارزۇ 
قىلىدىغـان هللا نىـڭ مەغپىرىتىمۇ بار ئىدى...«
مېھرىبانلىـق  ئۈچـۈن  ئەسـىرلەر  تعـاىل  هللا 
دېرىزىسـىنى  ئۈمىـد  بولغـان  نۇرلـۇق  بىلـەن 
ئېچىـپ بەرگـەن شـۇ پەيتنىـڭ ئۆزىـدە ئۇالرنى 
ئىلگىـرى  خـۇددى  گـە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ 
خىيانـەت قىلغانـدەك يەنـە خىيانـەت قىلىـپ 
دەيـدۇ:  مۇنـداق  ئاگاھانـدۇرۇپ  قېلىشـتىن 
»)ئـى مۇھەممـەد!( ئەگـەر ئۇالر )يەنى مۇشـۇ 
ئەسىرلەر ئىماننى دەۋا قىلىش ئارقىلىق( ساڭا 
خىيانـەت قىلماقچـى بولغان بولسـا، ئۇنداقتا 
ئەھدىنـى  بىلـەن،  )كۇفـرى  ئـۇالر  ئىلگىـرى 
بـۇزۇش بىلـەن( هللا قـا خىيانەت قىلغـان ئىدى، 
هللا سـېنى ئۇالرنىڭ ئۈسـتىدىن غالىب قىلدى. 
هللا )بولغۇسـى ھەممە ئىشنى( بىلگۈچى، ئۆز 

ھېكمىتـى بويىچـە ئىـش قىلغۇچىـدۇر...«.
ھەقىقەتـەن ئـۇالر هللا قـا خىيانـەت قىلىپ 
باشقىارنى هللا قا شېرىك قىلدى ۋە هللا قا يەككە-
يېگانە ئىاھ سـۈپىتىدە مۇئامىلە قىلىشـمىدى. 
ھالبۇكـى، هللا تعـاىل ئۇالرنىـڭ پىترىتـى )يەنـى 
يارىلىـش تەبىئىتى(دىـن ئەھـدى مىسـاق ئالغان 
ئىـدى، ئـۇالر هللا نىـڭ بـۇ ئەھدىسـىگە خىيانەت 
قىلىشـتى. ئەگـەر ئـۇالر رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص نىـڭ 
گـە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  تۇرۇقلـۇق  ئەسـىر  قولىـدا 
بولسـا،  ئويايدىغـان  قىلىشـنى  خىيانـەت 
ئۇنداقتا ئۇالر ئۆزلىرىنى ئەسـىرگە چۈشـۈرۈپ 
رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص ۋە ئۇنىڭ دوسـتلىرىنىڭ قولىغا 
چۈشـۈپ قېلىشـىغا سـەۋەب بولغـان تۇنجـى 
هللا  ئەسلىسـۇن.  ئاقىۋىتىنـى  خىيانىتىنىـڭ 
ئۇالرغـا  ۋە  بىلگۈچـى  سـىرلىرىنى  ئۇالرنىـڭ 
ئىـش  بىلـەن  ھېكمـەت  ئـازاب چۈشۈرۈشـتە 

قىلغۇچـى زاتتـۇر.
هللا )بولغۇسى ھەممە ئىشنى( بىلگۈچى، 

ئۆز ھېكمىتى بويىچە ئىش قىلغۇچىدۇر...
ئايەتتىن ئېلىنغان پايدىالر

بىرىنچـى، رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ تاغىسـى 
ئاببـاس رضـي هللا عنـه نىـڭ خـاس پەزىلىتنىـڭ 
بارلىقـى چۈنكـى يۇقىرىقـى ئايـەت ئۇ كىشـى 

ھەققىـدە نازىـل بولغـان.
ئىككىنچـى، ياخشـىلىقنى ۋە ياخشـى 
نىيەتلەرنى يوشـۇرۇن تۇتۇشنىڭ ئەۋزەللىكى.
ئۈچىنچـى، ئىسـام ۋە قۇرئانغـا »خەيـر« 
دېگـەن سـۆزنى  ياخشـىلىقتۇر(  )يەنـى 

ئىكەنلىكـى. دۇرۇس  ئىشلىتىشـنىڭ 
تۆتىنچـى، بەنـدە هللا رىزالىقـى ئۈچـۈن 
نىـڭ  هللا  ئەتسـە،  تـەرك  نەرسـىنى  بىـرەر 
ياخشـىراقىنى  ئۇنىڭدىنمـۇ  بەندىگـە  ئـۇ 

بېرىدىغانلىقـى. ئالماشـتۇرۇپ 
بەشىنچى، ھېچكىمنىڭ هللا نى مەغلۇپ 
ئىلكىدىـن  نىـڭ  هللا  ۋە  قىالمايدىغانلىقـى 
قاچالمايدىغانلىقـى شـۇڭا بەندىنىـڭ هللا تىـن 
قورقۇشـى ۋە هللا قىـا تەۋەككۇل قىلىشـىنىڭ 

الزىـم ئىكەنلىكـى.
مۇسـۇلمان  بىـر  قانـداق  ئالتىنچـى، 
مۇسـۇلمانارغا قارشـى ئېلىـپ بېرىلغان ئۇرۇشـتا 
ئىختىيـارى  سـېپىدە  ئـۇرۇش  كاپىرالرنىـڭ 
تۇرغـان بولسـا مۇرتـەد ھېسـابلىنىدىغانلىقى 
)مۇسـۇلمانارغا ئـوق ئاتقـان بولسـىغۇ تېخىمـۇ 
مۇرتـەد بولىـدۇ، نـاۋادا ئـوق ئاتمـاي جىم تۇرسـىمۇ 
ئەگـەر  ھېسـابلىنىۋېرىدۇ(.  مۇرتـەد  يەنىـا 
تۇتـۇپ  مەجبـۇرى  سـېپىگە  ئـۇرۇش  شـۇ  ئـۇ 
ئېلىـپ كېلىنگـەن بولسـا ۋە مۇسـۇلمانارغا 
مەجبـۇرى ھالـدا ئـوق چىقارغان بولسـا كاپىر 

بولماسـتىن ئېغىـر گۇناھـكار بولىدىغانلىقـى 
لېكىن مۇسـۇلمانارغا ئەسـىرگە چۈشسـە، 
مۇسـۇلمانار ئۇنىـڭ مەجبۇرالنغانلىقىنى 
بىلمىگەن بولسـا ئۇنىڭغا كاپىر ئەسـىرلىرىگە 
مۇئامىلـە قىلغانـدەك مۇئامىلـە قىلىنىدىغانلىقى. 
ئەگـەر مۇسـۇلمانار ئۇنىـڭ مەجبۇرالنغانلىقىنـى 
بىلگـەن بولسـا، ئەسـىرگە چۈشۈشـتىن ئىلگىرى 
ئـۇ ئـۆزى مۇسـۇلمانارغا ئـوق چىقارغانلىقـى 
ئـوق  كاپىرالرغـا  مۇسـۇلمانارمۇ  ئۈچـۈن 
ئاتسـا  ئـوق  قارىتىـپ  ئۇنىڭغـا  ئاتقانـدەك 
دۇرۇس بولۇۋېرىدىغانلىقـى. ئەگەر ئۇ مۇسـۇلمان 
كاپىرالرنىـڭ سـېپىگە مەجبـۇرى ئېلىـپ 
چىقىلىـپ ئـوق ئاتماي جىم تۇرغان بولسـا ياكى 
ئوقنى مۇسـۇلمانارغا تەگمەيدىغـان تەرەپلەرگە 
ئاتقان بولسـا مۇسـۇلمانار تەرەپكە ھىجرەت 
قىلىپ ئۆتۈۋېلىشـقا قادىر بواللماسـلىق شـەرتى 
بىلـەن كاپىرمـۇ بولمايدىغانلىقـى، گۇناھكارمۇ 
بولمايدىغانلىقـى ئەممـا ھىجـرەت قىلىشـقا قادىر 
سـېپىدە  ئـۇرۇش  كۇفرىنىـڭ  تۇرۇقلـۇق  بولـۇپ 
ئېغىـر  بولسـا  چىقىلغـان  ئېلىـپ  مەجبـۇرى 
گۇناھـكار بولىدىغانلىقى. ئەگەر ئۇ مۇسـۇلمان 
قادىـر  ياكـى  بولسـۇن  قادىـر  قىلىشـقا  ھىجـرەت 
بولمىسـۇن كۇفرىنىـڭ ئۇرۇش سـېپىگە مەجبۇرى 
ئېلىـپ كېلىنگـەن بولسـا، مۇسـۇلمانار تەرەپكـە 
ئـوق ئاتمىغان بولسـا ۋە ئۇنىڭ مەجبۇرلىنىپ 
چىققانلىقىنى مۇسـۇلمانار بىلسـە، ئۇ كىشى 
كۈچىنىـڭ  چىقىرىشـتىن  ئـوق  مۇسـۇلمانغا 
يېتىشـىچە ساقلىنىشـى كېرەكلىكـى ئەممـا 
جەڭنـى  قارىتـا  كاپىرالرغـا  مۇسـۇلمانارنىڭ 
شـۇ  قالغانـدا  بولـۇپ  زۆرۈر  داۋاماشتۇرۇشـى 
مەجبـۇرى چىققـان مۇسـۇلماننى ئېتىشـنى 
مەقسـەت قىلماسـتىن، پەقـەت كاپىرالرنـى 
ئېتىشـنى مەقسـەت قىلىـپ ئوق ئاتسـا، شـۇنىڭ 
بىلـەن بـۇ ئوق شـۇ مۇسـۇلمانغا تېگىپ كەتكەن 
بولسـا ھېـچ گۇنـاھ بولمايدىغانلىقـى. ئەگـەر 
بـۇ مۇسـۇلمان ئەسـىرگە چۈشـكەندىن كېيىن 
ۋە  ئاتمىغانلىقـى  ئـوق  تەرەپكـە  مۇسـۇلمان 
ھىجرەتكـە قادىر بواللمىغانلىقى ئىسپاتانسـا 
قويـۇپ بېرىلىدىغانلىقـى. ئەگـەر ھىجرەتكـە 
ئـوق  مۇسـۇلمانارغا  ۋە  ئىكەنلىكـى  قادىـر 
ئاتمىغانلىقى ئىسپاتانسـا بۇ چاغدا شـەرئىي 
مەھكىمە ئۇ كىشىگە ئەڭ پايدىلىق ئۇسلۇبتا 
تەئزىـر )يەنـى مەمۇرىـي جـازا( بېرىدىغانلىقى 
ئەممـا ئـۇ ھىجرەتكـە قادىر بولسـۇن ياكـى قادىر 
بولمىسـۇن مەجبـۇرى ھالدا مۇسـۇلمانار تەرەپكە 
شـەرئىي  بولسـا  ئىسـپاتانغان  ئاتقانلىقـى  ئـوق 
مەھكىمـە ئۇ مەجبۇرالنغۇچى ئۈسـتىدىن 
مۇسـىبەت  تەرەپتىـن  مۇسـۇلمانار  جەڭـدە  شـۇ 
بولغـان ياكـى بولمىغانلىقىغـا قـاراپ ھۆكـۈم 
چىقىرىدىغانلىقـى لېكىن بۇ كىشـى ئاخىرەتلىك 
ھۆكۈمـدە ئېغىر گۇناھـكار بولۇۋېرىدىغانلىقى 
چۈنكى مۇسـۇلمان ئۆزىدىن باشـقا مۇسۇلماننىڭ 
بەدىنىگە زىيانكەشلىك قىلىشقا مەجبۇرالنسا بۇ 
مەجبۇرلىنىـش ئـۇ مەجبۇرالنغۇچىدىن گۇناھنى 
سـاقىت قىالمايدۇ. گۇناھنى سـاقىت قىلىدىغان 
بولسـا شـۇ مەجبۇرالنغۇچـى  مەجبۇرلىنىـش 
زىيىنـى  مۇسـۇلمانغا  باشـقا  مۇسـۇلماندىن 
ئۆتمەيدىغـان گۇناھـاردا بولىـدۇ. مەسـىلەن، 
قولىدىكـى  كاپىرالرنىـڭ  كىشـى  مۇسـۇلمان 
ھالەتتـە، ئۇ كاپىرالر شـۇ مۇسـۇلمانغا: »كۇفرى 
ئىشـنى  كۇفـرى  ياكـى  سۆزلەيسـەن  سـۆزنى 
قىلىسـەن ۋە ياكـى ھـاراق ئىچىسـەن، ئەگـەر 
ئۇنـداق قىلمىسـاڭ سـېنى مۇنداق-مۇنـداق... 
ۋاھاكازا چىدىغۇسـىز ئازابـار بىلەن ئازابايمەن« 
دېسـە، ئۇ مۇسـۇلمان ئۇ ئىشـنى قىلىش بىلەن 
گۇناھـكار بولمايـدۇ چۈنكـى بۇ گۇناھار شـۇ 
مەجبۇرالنغۇچى مۇسـۇلماندىن باشقا مۇسۇلمانغا 
تەسـىرى ياكى زىيىنى بولمىغـان گۇناھاردۇر.

دىنىي ئەھكامالر
ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى ھەققىدە چۈشەنچە 



ئىسالم ئاۋازى

بويسـۇنۇش الزىمـدۇر  تەلتۆكـۈس، مۇتلـەق  قـا 
چۈنكـى تەقدىـر بولسـا غەيىـب ئىـش بولـۇپ، 
ئـۇ مۇتلـەق تەسـلىم بولۇش ئۈسـتىگە قۇرۇلغان 
ئەقىدىـدۇر. هللا تعـاىل مۇنـداق دەيدۇ: ﴿َمـا َكاَن َعَلى 
ُ َلُه ُسنََّة اللَِّ ِف الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن  النَِّبِّ ِمْن َحَرٍج ِفيَما فـََرَض اللَّ
قـَْبـُل َوَكاَن َأْمـُر اللَِّ قَـَدًرا َمْقـُدوًرا﴾ »هللا پەيغەمبەرگە 
بولمايـدۇ.  ئىشـقا ھېـچ گۇنـاھ  قىلغـان  ھـاالل 
)پەيغەمبەرلەرگـە(  ئۆتكەنكـى  نىـڭ  هللا  )بـۇ( 
ئەزەلدىنـا  ئەمـرى  نىـڭ  هللا  يولىـدۇر.  تۇتقـان 
بېكىـپ كەتكـەن )ئۆزگەرمـەس( ھۆكۈمـدۇر« 

)سـۈرە ئەھـزاب 38- ئايـەت(.
لَـُه  ﴿الَـِّذي  دەيـدۇ:  مۇنـداق  يەنـە  تعـاىل  هللا 
ُمْلـُك السَّـَماَواِت َواْلَْرِض َوَلْ يـَتَِّخـْذ َولَـًدا َوَلْ َيُكـْن لَـُه 
تـَْقِديـًرا﴾  َرُه  فـََقـدَّ َشـْيٍء  ُكلَّ  َوَخلَـَق  اْلُمْلـِك  ِف  َشـِريٌك 
پادىشـاھلىقى  زېمىننىـڭ  ۋە  »ئاسـمانارنىڭ 
يوقتـۇر،  بالىسـى  نىـڭ  هللا  خاسـتۇر،  قـا  هللا 
پادىشـاھلىقتا شـېرىكىمۇ يوقتـۇر. هللا ھەممـە 
نەرسـىنى ياراتتى، ئاندىن )ئۆزىنىڭ خاھىشـى 
ئۆلچەمنـى  مۇناسـىپ  ئۇنىڭغـا  بويىچـە( 

ئايـەت(.  -2 فۇرقـان  )سـۈرە  بەلگىلىـدى« 
هللا تعـاىل يەنـە مۇنـداق دەيـدۇ: ﴿ِإنَّ ُكلَّ َشـْيٍء 
َخَلْقنَـاُه ِبَقـَدٍر﴾ »بىـز ھەقىقەتەن ھەممە نەرسـىنى 
ئۆلچەملىـك ياراتتۇق« )سـۈرە قەمەر 49- ئايەت(.

»بەنـدە  دېگـەن:  مۇنـداق  ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبـەر 
ۋە  ياخشىسـى  تەقدىرنىـڭ  يەنـى  تەقدىرگـە 
يامىنىنىـڭ هللا تەرەپتىن بولىدىغانلىقىغا ئىمان 
كەلتۈرمىگۈچـە، ھەتتـا ئۆزىگـە كەلگـەن 
ھادىسـىنىڭ خاتـا كېلىـپ قالمىغانلىقىنـى ۋە 
خاتا كېلىپ قالىدۇ دەپ ئويلىغان ھادىسىنىڭ 
شـۇ بەندىگە ھەرگىزمـۇ يولۇقمايدىغانلىقىنى 
بىلمىگۈچـە مۇئمىـن بواللمايـدۇ« )ئەلبانىنىـڭ 
»سـەھىھ تىرمىـزى« دېگـەن كىتابىدىـن ئېلىنـدى(. 
ئەھلـى سـۈننە ۋەلجامائـە شـۇنداق ئېتىقـاد 
قىلىدۇكـى، تەقدىرگە ئىمان كەلتۈرۈش پەقەت 
تـۆت ئىـش بىلەنـا تامـام )پۈتـۈن( بولىـدۇ. بـۇ 
ئىشـار »تەقدىر مەسىلىسىنىڭ دەرىجىلىرى« 
ياكـى »رۇكۇنلىرى« دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ رۇكۇنار 
مەسىلىسـىنى  تەقدىـر  دەرىجىلـەر(  )ياكـى 
ئاساسـى  بولغـان  توغـرا  چۈشىنىشـنىڭ 
مۇشـۇ  ئىمـان  بولغـان  تەقدىرگـە  بولـۇپ، 
رۇكۇنارنىڭ ھەممىسـىنى سـاغام ھالەتتە 
)پۈتـۈن(  تامـام  تـۇرۇپ  ئاشـۇرماي  ئەمەلگـە 
بىر-بىرىنـى  رۇكۇنـار  بـۇ  چۈنكـى  بولمايـدۇ 
تولۇقلىغۇچىـدۇر ۋە بىر-بىرىگـە چەمبەرچـاس 
رۇكۇنارنىـڭ  بـۇ  كىمكـى  باغلىنىشـلىقتۇر. 

ھەممىسـىنى ئىقرار قىلىدىكەن، ئۇ كىشـىنىڭ 
تەقدىرگـە بولغـان ئىمانـى مۇكەممەللەشـكەن 
بولىـدۇ. كىمكـى ئـۇ رۇكۇناردىـن بىرنـى كـەم 
قويسـا ياكـى ئۇنـى ئىنـكار قىلسـا، ئۇنداقتـا ئـۇ 
كىشـىنىڭ تەقدىرگـە بولغـان ئىمانىدا مەسـىلە 

كۆرۈلگـەن بولىـدۇ. 
بىرىنچـى  )ياكـى  رۇكـۇن  بىرىنچـى 

بىلىـش  دەرىجـە(: 
نىـڭ ھەممـە  تعـاىل  هللا  ـــــ  دېگەنلىـك  بـۇ 
ئىمـان  ئىكەنلىكىگـە  بىلگۈچـى  شـەيئىنى 
كەلتۈرۈش دېگەنلىك بولۇپ، هللا نىڭ بىلىشـى 
ــــ ئىلگىرى بولغان، كەلگۈسىدە بولىدىغان ۋە 
تېخـى بولمىغان لېكىن بولسـا قانـداق ھالەتتە 
بولىدىغـان ئىشـارنىڭ ھەممىسـىنى ئومۇمىـي 
ئالغانـدۇر.  ئىچىگـە  ئـۆز  ھالـدا  تەپسـىلىي  ۋە 
ئاسـمان-زېمىندىكى زەررە چاغلىـق نەرسـە هللا 

نىـڭ بىلىشـىنىڭ سـىرتىدا ئەمەسـتۇر.
هللا مەخلۇقاتارنـى يارىتىشـتىن ئىلگىرىـا 
ئۇالرنىـڭ نېمـە ئىشـارنى قىلىدىغانلىقىنـى، 
ئۇنىڭ رىزىقلىرىنى، ئەجەللىرىنى، سۆزلىرىنى، 
ئىش-ھەرىكەتلىرىنـى ۋە جىمجىتلىقلىرىنى 
ۋە  بەختلىـك  ئىچىدىكـى  ئۇالرنىـڭ  ھەمـدە 
بەختسـىزلەرنى ئەزەلدىـن بىلگەنـدۇر. هللا تعـاىل 
َعِليـٌم﴾ »هللا  َشـْيٍء  بِـُكلِّ  ﴿ِإنَّ اللََّ  مۇنـداق دەيـدۇ: 
ھەقىقەتەن ھەر نەرسـىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر« 

)سـۈرە تەۋبـە 115- ئايەتنىـڭ بىـر قىسـمى(.
ئىككىنچى رۇكۇن: يېزىپ قويۇش 

نىـڭ  تعـاىل  هللا  ـــــ  دېگەنلىـك  بـۇ 
بولغـان  بـار  قـەدەر  بولغانغـا  قايىـم  قىيامـەت 
مەۋجۇداتارنىـڭ مىقـدار ۋە ئۆلچەملىرىنـى 
كەلتـۈرۈش  ئىمـان  قويغانلىقىغـا  يېزىـپ 
دېگەنلىكتۇر. ئۇ لەۋھۇلمەھپۇز بولسـا پۈتۈن 
شـەيئى ۋە ھادىسـىلەر چـاال قالدۇرۇلماسـتىن 
تەلتۆكـۈس يېزىلغـان كىتابتـۇر. ئىلگىرى يۈز 
بەرگـەن ۋە كەلگۈسـىدە قىيامەت كۈنىگىچە 
يـۈز بېرىدىغـان بارلىـق شـەيئى ۋە ھادىسـىلەر 
كىتـاب«  »ئۇممـۇل  دەرگاھىدىكـى  نىـڭ  هللا 

يېزىلغانـدۇر.  لەۋھۇلمەھپۇز(تـا  )يەنـى 
لەۋھۇلمەھپۇز بولسـا »زىكىر«، »ئىمام«، 
»كىتابـۇ مۇبىـن« ۋە »ئۇممـۇل كىتاب« دېگەن 
ئىسـىمار بىلـەن ئاتىلىـدۇ. بـۇ ھەقتـە هللا تعـاىل 
ِإَمـاٍم  ِف  أْحَصيـْنَـاُه  َشـْيٍء  ﴿َوُكلَّ  دەيـدۇ:  مۇنـداق 
دەپتـەردە  روشـەن  شـەيئىنى  »ھەممـە  ُمبِـٍن﴾ 
خاتىرىلـەپ  تولـۇق  لەۋھۇلمەھپـۇزدا(  )يەنـى 

قويغانمىـز« )سـۈرە ياسـىن 12- ئايـەت(.  
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

ھىجرىيە: 1439/08/11     مىالدىيە: 452018/04/27- سان 

ئى مۇسۇلمانالر، خاۋارىجالرنىڭ ئەخالق ۋە سۈپەتلىرىنى ئۆزۈڭالرغا 
يۇقتۇرۇۋېلىشتىن ساقلىنىڭالر!

شـۇنى  قېرىندىشـىم!  مۇسـۇلمان  ئـى 
بىلگىنكـى، بىـر كىشـىنىڭ خاۋارىجلىقىغـا 
خاۋارىـج  ئۇنىـڭ  ئۈچـۈن  قىلىنىـش  ھۆكـۈم 
بولـۇپ تۇغۇلۇشـى شـەرت ئەمـەس. بەلكىـم 

بىـر كىشـى بىـر ئۆمـۈر ئەھلـى سـۈننە بولۇپ 
تەلىماتارنـى  خاتـا  كېيىـن،  ياشـىغاندىن 
قوبـۇل قىلىـش ۋە ئـۆزى ياشـاۋاتقان مۇھىـت 

2- بەت 

)بېشى 1- بەتتە(

)ئاخىرى 3- بەتتە(

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
ــــ  يەتتىنچـى، مۇشـرىكارنى ئۆلتـۈرۈشـ 
پەيغەمبىـرى  رەھمـەت  پەيغەمبىرىمىزنىـڭ 
ئەمەسـلىكى شـۇنداقا  زىـت  ئىكەنلىكىگـە 
روھىـي مەغلۇبىيەتچىلىككـە مۇپتىـا 
بولغـان بىـر قىسـىم زامانىۋى ئىسـامچىارغا 
ئوخشـاش پەيغەمبىرىمىزنىـڭ بۇ سـۈننىتىنى 
تىلغـا ئېلىشـتىن ھەمـدە »تېررورچـى« دەپ 
ئاتىلىـپ قېلىشـتىن نۇمـۇس قىلماسـلىقىمىز 

كېرەكلىكـى.
سـەككىزىنچى، غەنىيمەتكـە ئوخشـاش 
كىرىـپ  قەلبىگـە  ئىنسـان  شـەھۋىتى  دۇنيـا 
قالغانـدا پەيغەمبەر ياكى ئەمىر-مەسـئۇلارنىڭ 
بۇيرۇقىنـى ھـەر خىـل مەنىگـە بـۇراپ 
ئاخىـرەت ۋە دۇنيالىقتا زىيان تارتىشـقا ئېلىپ 

بارىدىغانلىقـى.
ياكـى ئەمىـر -پەيغەمبـەر  توققۇزىنچـى، 

-مەسئۇلارنىڭ بۇيرۇقىغا خىاپلىق قىلىشنىڭ 
مەغلۇبىيەتكـە سـەۋەب بولىدىغانلىقى. 

خاتالىقارنىـڭ  ياكـى  گۇنـاھ  ئونىنچـى، 
ئەممـا  بېرىدىغانلىقـى  يـۈز  سـاھابىلەردىمۇ 
ئۇالرنىڭ تەنبىھ ئاڭلىغاندىن كېيىن خاتالىقىنى 
قىلىدىغانلىقـى.  تەۋبـە  قىلىـپ  ئېتىـراپ 
سـاغام  بولدىكـى،  مەلـۇم  بۇنىڭدىـن  مانـا 
مەنھەجدىكـى بىـر جىھادىـي جامائەتنىڭ بىر 
قىسـىم ئەزالىرىنىـڭ خاتاالشـقانلىقى ـــــ شـۇ 
جامائەتنىـڭ مەنھىجىنىـڭ خاتالىقىغـا دەلىل 
بواللمايدۇ لېكىن بۇ جامائەت شـۇ خاتالىقارنى 
»خاتالىـق« دەپ ئېتىراپ قىلىشـى شـەرتتۇر.
ئون بىرىنچى، تەشكىلسـىز، ئىنتىزامسىز 
)يەنى جامائەتچىلىك ئېڭى يوق( ياكى ساغام 
مەنھەجسىز ۋە ياكى ئەمىرگە ئىتائەتسىز ھالدا 
جىھـاد قىلىـش مەغلۇبىيەتكـە سـەۋەب بولۇپا 
قالماسـتىن بەلكى شـۇ ئەمىر-مەسئۇلارنىڭ 
بەزىبىـر مۇسـىبەتلەرگە يولۇقۇشـىغا سـەۋەب 

بولىدىغانلىقى. 
مۇسـۇلمانار،  ئىككىنچـى،  ئـون 
خۇسۇسـەن مۇجاھىدالر مۇسـۇلمانارنىڭ 
ئۆسـەك  تارقالغـان  ھەققىـدە  مۇسـىبىتى 
قاتتىـق  قېلىشـتىن  ئالدىنىـپ  سـۆزلەرگە 
چۈنكـى  كېرەكلىكـى  بولۇشـلىرى  ھوشـيار 
بۇمۇ مۇجاھىدالرنىڭ مەنىۋىيىتىنىڭ چۈشۈپ 
چىقىرىدىغانلىقـى.  كەلتـۈرۈپ  كېتىشـىنى 
ئـون ئۈچىنچـى، ئەمىـر، قومانـدان ياكـى 
مەسـئۇلارنىڭ ھالقىلىـق ۋە قىيىن پەيتلەردە 
روھى چۈشـۈپ كەتمەي سـابىت قەدەم تۇرۇشى 
كۆتۈرۈشـكە  مەنىۋىيىتىنـى  قوشـۇننىڭ  ـــــ 
ھەمدە مەغلۇبىيەتنى غەلىبىگە ئاياندۇرۇشـقا 

سـەۋەب بولىدىغـان ئامىـل ئىكەنلىكـى. 
پەيتتـە  قىيىنچىلىـق  تۆتىنچـى،  ئـون 
چېكىنىـش ياكى مۇسـتەھكەم تۇرۇشـنى شـۇ 
جەڭنىـڭ ئەمىرى بەلگىلەيدىغانلىقى لېكىن 
بۇ ئەمىرنىڭ ئىشـەنچلىكلىكى ئىشـەنچلىك 
كىشـىلەرنىڭ تەجرىبىسـىدىن ئۆتكەن بولۇشى 

ئىشـار  بۇنـداق  چۈنكـى،  ئەلۋەتتـە.  كېـرەك 
ئىجتىھادىي ئىشـارنىڭ جۈملىسـىدىن بولۇپ، 
بۇنداق ئىجتىھادىي ئىشـاردا پەقەت ئۇرۇشـنىڭ 
چىقىرىـش  قـارار  مەسـئۇلىا  ياكـى  ئەمىـرى 
ھوقۇقىغـا ئىگـە ئىكەنلىكىگە قۇرئان، ھەدىس 
ۋە ئۆلىماالرنىڭ ئىجماسـى دەلىلدۇر )»ئەقىدە 

تەھھاۋىيە«نىـڭ شەرھىيسـىگە قارالسـۇن(.

هللا نىڭ يولۋىسى ھەمزە ئىبنى 
ئابدۇلمۇتەللىب رضي هللا عنه نىڭ شەھىد 

قىلىنىشى
ھەمـزە رضـي هللا عنـه نىڭ قاتىلى ۋەھشـىي 
ئىبنـى ھـەرب بـۇ ۋەقەلىكنـى بايـان قىلىـپ 
مۇنداق دەيدۇ: »مەن جۇبەير ئىبنى مۇتئىمنىڭ 
چاكىـرى ئىدىم. جۇبەيرنىڭ تاغىسـى تۇئەيمە 
ئىبنـى ئـەدى بەدر كۈنـى ئۆلتۈرۈلگەن بولۇپ، 
قۇرەيـش ئۇھـۇد جېڭىگـە ماڭغانـدا جۇبەيـر 
تاغامنىـڭ  مـاڭا: >ئەگـەر سـەن ھەقىقەتـەن 
قىساسـىنى ئېلىشـىم ئۈچـۈن مۇھەممەدنىـڭ 
تاغىسـى ھەمزىنـى ئۆلتۈرەلىسـەڭ، سـەن شـۇ 

ھامـان ئـازات بولىسـەن< دېدى. 
شـۇنداق قىلىپ مەن كىشـىلەر بىلەن بىرگە 
چىقتىم. مەن ئەسـلى ھەبەشىسـتانلىق بولۇپ، 
نەيزە ئېتىپ تەگكۈزۈشتە ئۇستا مەرگەن ئىدىم. 
ئىككـى قوشـۇن ئۇچراشـقاندا مـەن چىقىـپ 
ھەمزىنى قاتتىق كۆزىتىشـكە باشـلىدىم. مەن 
ئۇنىڭ كىشـىلەر ئارىسـىدا خۇددى ئاق تۆگىدەك 
ھۆركىـرەپ ئەتراپىدىكىلەرنـى سـۈر-توقاي 
هللا  كـۆردۈم.  قىلىۋاتقانلىقىنـى  جـەڭ  قىلىـپ 
بىلەن قەسـەمكى، مەن ئۇنى قەسـتلەش ئۈچۈن 
تەييارلىنىپ بىر دەرەخ ياكى تاشـنىڭ كەينىگە 
يېقىنلىشىشـىنى  مـاڭا  ئۇنىـڭ  يوشـۇرۇنۇپ 
كۈتۈپ تۇردۇم. ئۇ ماڭا يېقىناشـقاندا نەيزەمنى 
چەنلـەپ ھەتتـا ئۇنىڭغا توغـرا كەلگەندە بىرال 
كۈچـەپ ئاتقانىدىم، نەيزە ئۇنىڭ قورسـىقىدىن 
كىرىـپ چاترىقىدىـن چىقتى. ئـۇ مەن تەرەپكە 
يېقىنلىشىشـقا ئۇرۇنغان بولسـىمۇ، نەتىجىدە 
ھالسىزلىنىپ يىقىلدى. مەن ئۇنى ۋە نەيزەمنى 
ئۇ ئۆلگەنگە قەدەر شـۇ پېتى قالدۇرۇپ قويدۇم. 
ئاندىـن ئۇنىـڭ يېنىغا بېرىـپ نەيزەمنى ئالدىم-
دە، قۇرەيشـنىڭ سـېپىغا قايتىپ كېلىپ شـۇ 
يـەردە ئولتۇرۇۋالدىم چۈنكـى مېنىڭ ھەمزىنى 
ئۆلتۈرۈشـتىن باشـقا ئېھتىياجىـم يـوق ئىـدى. 
مـەن ئۇنـى پەقـەت ئـازاد قىلىنىشـىم ئۈچۈنـا 
ئۆلتۈرگەن ئىدىم شـۇڭا مەن مەككىگە قايتىپ 

كېلىشـىم بىلەنـا ئازاد بولـۇپ كەتتىم«.
يۇقىرىقىالردىن ئېلىنغان پايدىالر

بىرىنچى، قومانداننىڭ ئۆز تۇغقانلىرىنى 
جەڭنىـڭ ئالدىغـا ئېلىـپ چىقىشـى ـــــ 
جامائـەت ئەزالىرىنىڭ مەنىۋىيىتىنى ئۈسـتۈن 
كۆتۈرىدىغان ۋە ئەزاالرنىڭ ئۆز رەھبەرلىرىگە 
بولغان ئىشەنچىسـىنى يۇقىـرى كۆتۈرىدىغان 

ئامىلاردىـن ئىكەنلىكى.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

يۇلتۇزالر چىمىراليدۇ

ُ َعْنـه َعـِن َرُسـوِل اللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَـاَل:  َعـْن أَنَـٍس َرِضـَي اللَّ
»يـَتـْبَـُع اْلَمْيـَت َثَلثَـٌة، َأْهلُـُه َوَمالُـُه َوَعَملُـُه؛ فـَيـَْرِجـُع اثـْنَـاِن 
َويـَبـَْقـى َواِحـٌد. يـَْرِجـُع َمالُـُه َوَأْهلُـُه َويـَبـَْقـى َعَملُـُه« )متفـق 

عليـه(.
ھەدىسنىڭ تەرجىمىسى

نەقىـل  دىـن  عنـه  هللا  رضـي  ئەنـەس 
قىلىنىدۇكى، رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص مۇنداق دېگەن: 
»مېيىتقا ئۈچ نەرسـە قەبرىگىچە ئەگىشىدۇ. 
ئـۇ بولسـىمۇ مېيىتنىـڭ ئائىلىسـى، مېلـى ۋە 
قايتىـپ  ئىككىسـى  بۇنىڭدىـن  ئەمەللىـرى. 
كېتىـپ پەقـەت بىرىـا قالىـدۇ، يەنـى ئەھلـى 
قېلىـپ  ئەمىلـى  كېتىـدۇ،  قايتىـپ  مېلـى  ۋە 

قالىـدۇ« )بۇخـارى ۋە مۇسـلىم توپلىغـان(.
ھەدىسنىڭ شەرھىسى 

ئىنسـان ئۆلگەنـدە ئۇنـى ئۇزىتىدىغانـار 
كەينىدىن ئەگىشىپ ماڭىدۇ. ئۇنىڭ ئائىلىسى 
ئۇنـى دەپنـە قىلىش ئۈچۈن قەبرىسـتانلىققىچە 
بارىـدۇ. ھاياتىـي دۇنيـا نېمىدىگـەن غەلىتـە، 
نېمىدىگـەن رەزىـل، نېمىدىگـەن پـەس، 
نېمىدىگەن ۋاپاسـىز-ھە! سەن ئۆلگەندە سېنى 
دەپنـە قىلىشـقا ئەڭ سـۆيۈملۈك كىشـىلىرىڭ 
ئىگىدارچىلىـق قىلىدۇ، ئۇالر سـېنى ئۆزىدىن 
يىـراق بىـر جايغـا ئاپىرىـپ كۆمـۈپ قويىـدۇ. 
بىراۋ سـېنىڭ شـۇ سـۆيۈملۈك كىشىلىرىڭگە: 
»سـىلەر بـۇ جەسـەتنى كۆممـەي ئـاراڭاردا 
كـۆپ  سـىلەرگە  مـەن  قويـۇڭار،  قالـدۇرۇپ 
پـۇل بېرەي« دېگـەن تەقدىردىمۇ ئۇالر بۇنىڭغا 
ھەرگىـز ئۇنىمايـدۇ. دېمەك، سـېنىڭ ئەڭ يېقىن 
تۇغقانلىرىڭ ۋە سـېنى ئەڭ ياخشـى كۆرىدىغان 
كۆمـۈپ  توپىغـا  ئۇزىتىـپ  سـېنى  كىشـىلەر 
قويۇش ئىشـىنى ئۆزلىرى بىۋاسـىتە بېجىرىدۇ.
دېگـەن  ئەگىشـىدۇ«  ئۇنىڭغـا  »مېلـى 
كىشـىگە  بـار  چاكارلىـرى  ۋە  قـۇل  سـۆز 
ئـۇ كىشـىنىڭ  بـۇالر  قارىتىلغـان بولـۇپ، 

ئائىلىسىدىكىلەرگە ئوخشاش قەبرىستانلىققا 
بىللـە بېرىـپ ئۇنى يالغۇز تاشـاپ قويۇپ يەنە 
پەقـەت  ئۇنىڭغـا  قايتىـپ كېتىـدۇ.  بىرلىكتـە 
بولغانغـا  قايىـم  قىيامـەت  ئەمىلىـا  ئۇنىـڭ 
قـەدەر قەبرىسـىدە ھەمـراھ بولـۇپ قالىـدۇ. هللا 
تىـن سـورايمىزكى، ئـۇ بىزنىـڭ ۋە سـىلەرنىڭ 

ئەمىلىڭارنـى سـالىھ قىلىـپ بەرسـۇن!
ھەدىستىن ئېلىنغان پايدىالر

بىرىنچـى، بـۇ ھەدىسـتە شـۇنىڭغا دەلىـل 
زىبـۇ- پۈتـۈن  دۇنيانىـڭ  ھاياتىـي  باركـى، 

بىللـە  قەبرىسـىدە  ئىنسـاننىڭ  زىننەتلىـرى 
كېتىدىغانلىقـى  قايتىـپ  بىللـە  قالماسـتىن 
شۇڭا ئىنسان قايتىپ كېتىدىغان نەرسىلەرگە 
قارىغانـدا ئۆزىگـە ھەتتـا قەبرىدىمـۇ ھەمـراھ 
بـۇ  بولـۇپ تۇرىدىغـان ئىش-ئەمەللىرىگـە ۋە 
ئەمەللەرنىـڭ شـەرىئەتكە ئۇيغـۇن بولۇشـىغا 

كېرەكلىكـى. بولۇشـى  ھېرىـس  قاتتىـق 
ئىككىنچى، ئىنسـان تۇرمۇش ھەمراھى، 
پۇل-مـال، ھوقۇق-مەنسـەپ، نام-ئابرۇي، 
باال-چاقـا، ئۇرۇق-تۇغقـان ۋە ئەل-ئاغىنـە 
قاتارلىقاردىـن ئىبـارەت ئاخىرەت ۋە قەبرىگە 
نىسـبەتەن ۋاپاسـىز بولغـان ھاياتىـي دۇنيـا 
زىننەتلىرىنىـڭ كەينىگـە كىرىـپ كۇفرى-

مەئسـىيەت ۋە ئازغۇنلۇقـار ئىچىدە يۈرۈشـى 
ئۇچىغـا چىققـان ئەقىلسـىزلىق ۋە جاھالـەت 
ئىكەنلىكى. گەرچە ئۇ كىشـى پەن-تېخنىكىدا 
دۇنيـا بويىچـە ئـەڭ يۇقىـرى سـەۋىيىدە بولغان 
تەقدىردىمۇ هللا نىڭ نەزىرىدە بەرىبىر ئەقىلسـىز 
ۋە جاھالەتچىدۇر شۇڭا پەقەت ياخشى ۋە سالىھ 

ئەمەللـەرال ئۇ كىشـىگە ۋاپـادار ھەمراھدۇر. 
ئۈچىنچـى، ئىنسـان ئەنـە شـۇنداق سـالىھ 
ئەمەللەردىـن ئۈزۈلـۈپ قالماسـلىقى ئۈچۈن دائىم 
نەپسىگە قارشى جىھاد قىلىپ، نەپسىنى سالىھ 

ئەمەللەرگە زورلىشـى كېـرەك ئىكەنلىكى.

ھەدىس ئۈنچىلىرى

تارىخقا 
نەزەر

قەدىمكى ۋە ھازىرقى زاماندىكى خاۋارىجالر 
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قىرغىز تاماقلىرى، چاقماقتىن كۆلىنىڭ 
شىمالىي قىرغىقى، ئەپيۈن خۇمارلىرى ۋە 

ئاقبېلۇس
تامىقـى  كۈندىلىـك  قىرغىزالرنىـڭ 
دېئامىتىـرى 30 سـانتىمېتىر بولغـان چەمبـەر 
شـەكىللىك نـان، لوگـەن )يەنـى سـېرىقماي(، 
قايمـاق، ئىسـتاچ )يەنـى پىشـاق( ۋە سـۈتلۈك 
ئارىاشـتۇرۇپ  كرىسـتالىنى  تـۇز  چايغـا 
تـۇز  چايـدا  قـارا  چايـدۇر.  قـارا  تەييارالنغـان 
چاينىـڭ  قـارا  مىقـدارى  كرىسـتالىنىڭ 
ىنـى   0.6%~0.3% مىقدارىنىـڭ  ئومۇمىـي 
مۇھىـم  ۋاقىتـاردا  بـەزى  ئـۇالر  ئىگىلەيـدۇ. 
پىشـۇرۇلغان  ئۆپكە-ھېسـىپ،  مېھمانلىرىنـى 
قايمـاق  ئارىسـىغا  شـورپا،  گۆشـى،  قـوي 
سـېلىپ پىشـۇرۇلغان قاتلىمـا ھەمـدە سـۈت ۋە 
گۈرۈچنـى قاينىتىـپ ئېتىلگـەن سـۈت ئېشـى 
بىلـەن مېھمـان قىلىـدۇ. قۇاليلىـق يېمەكلىـك 
سـۈپىتىدە ئـۇالر »بۇلسـاك« دەپ ئاتىلىدىغـان 
ياكـى  ئـۇن  تەييارلىۋالىـدۇ.  نـان  كىچىـك 
ياكـى  بـازار  الزىمەتلىكلىرىگـە  كۈندىلىـك 
سـودا ئورۇنلىرىدىكـى توپ مال سـودىگەرلىرى 
كاال  ۋە  يـۇڭ  قـۇرۇت،  سـېرىقماي،  بىلـەن 
تېرىسـىنى ئالماشـتۇرۇش ئارقىلىق ئېرىشىدۇ. 
ئۇنىڭدىـن باشـقا، يىلـدا بىـرەر قېتىـم ئەتراپىدا 
رەھبىـرى  ئىسـمائىلىيىارنىڭ  يەرلىـك 
ئـاز  بىلـەن  قىلىشـى  ھەدىيـە  ئاغاخاننىـڭ 
مىقداردىكـى ئۇنغـا ئېرىشـىدۇ. يـاز ۋاقىتلىـرى 
ئۆسـىدىغان  بويلىرىـدا  ئېرىـق  كىچىـك  ئـۇالر 
چىغـرى )chigri( دەپ ئاتىلىدىغـان بىـر خىل 
ئـۇالر  قىلىـدۇ.  ئىسـتېمال  ئوتنـى  قۇرۇتۇلغـان 
بەزى ۋاقىتاردا قايماققا قوناقنى ئېلىشـتۇرۇپ 
خىـل  بىـر  كۈنلىـرى  يـاز  ۋە  قىـش  يەيـدۇ. 
كىچىـك پىيازنـى ئىسـتېمال قىلىـدۇ )»پىياز« 
قىرغىزچىمـۇ »پىيـاز« دەپ تەلەپپۇز قىلىندۇ( 
 Cبىـراق بـۇ يېمەكلىكلـەر ئۇالرنىـڭ ۋېتامىـن

يەتمەيـدۇ.  ئاساسـەن  تولۇقلىشـىغا  نـى 
چاقماقتىـن  بىـز  كۈنـى  ئىككىنچـى 
كۆلىنىڭ شەرقىي قىرغىقى )بۇ يەرنىڭ دېڭىز 
مېتىر(دىكـى   4020 ئېگىزلىكـى  يۈزىدىـن 
ئاقسـۇ دەرياسـىنىڭ 20 مېتىـر كەڭلىكتىكـى 
بىـر سـۈيى سـۈزۈك ئۆسـتىڭىنى كېسـىپ، ئـۇ 
ئۆسـتەڭنىڭ شـىمالىي قىرغىقىغـا ئۆتتۇق. بىر 
قانچـە يـۈز مېتىـر تۆۋەنلىكتـە ئاقسـۇ دەرياسـى 
)بۇ شـەرقىي تۈركىسـتاندىكى ئاقسـۇ دەرياسـى 
شـەكىللەندۈرگەن  كۆلچەكنـى  بىـر  ئەمـەس( 
بولۇپ، بۇ كۆلچەكتە سۇ دۇغلىشىپ كېتەتتى 
ۋە داۋاملىـق تـۆۋەن تەرەپكـە ئاقاتتـى. شـەرقىي 
ئېگىزلىكـى  يۈزىدىـن  دېڭىـز  قىرغاقتىكـى 
4050 مېتىـر بولغـان بىـر توسـما شـەكىللىك 
ئېگىزلىكتـە بىـز بىـر تاشـنى كـۆردۇق. بـۇ تاش 
چاقماقتىـن )يەنـى چاقماقتـاش، »چاقمـاق ـــــ 
ئـوت يېقىـش ئەسـۋابى، تىـن ـــــ تـاش« دېگـەن 
مەنىـدە( دەپ ئاتىاتتـى. چاقماقتىـن كۆلىنىـڭ 

ئىسـمى بۇ تاشنىڭ ئىسـمى ئارقىلىق قويۇلغان 
ئىـدى. بـۇ كۆلنىڭ ئىسـمىنى بەزىلـەر »چىاپ 
)Chilap(« دەپمـۇ قويىـدۇ بىـراق »چىـاپ« 
يېقىـن  بەلكـى  ئەمـەس  ئىسـمى  كۆلنىـڭ 
ئەتراپتىكـى بىـر يەرنىـڭ ئىسـمىدۇر. كۆلنىـڭ 
شـىمالىي قىرغىقىدىكـى تـاغ تىزمىلىرىنىـڭ 
يەردىكـى  بـۇ  تـۆۋەن.  قـەدەر  بىـر  ئېگىزلىكـى 
پـاكار.  دەرياسـىدىنمۇ  ئاقسـۇ  ھەتتـا  جىلغـا 
رايونـى  تۇرالغـۇ  قىرغىزالرنىـڭ  يەرلىـك 
شـىمالىي  دەرياسـىنىڭ  ئاقسـۇ  ئاساسـەن 
يېقىغـا  سـول  دەريانىـڭ  يەنـى  تەرىپىگـە، 
ئېيتىشـىچە،  كىشـىلەرنىڭ  ئورۇناشـقان. 
قىـش پەسـلىدە دەريانىـڭ شـىمالىي يېقىدىكـى 
رايونارنىـڭ قـار مىقـدارى دەريانىـڭ جەنۇبىي 
مىقدارىدىـن  قـار  رايونارنىـڭ  يېقىدىكـى 
ئاندا-سـاندا  تۈۋىلىـرى  تـاغ  بولىـدۇ.  تـۆۋەن 
ئېگىـز ئوت-چۆپلـەر ئۆسـۈپ قالىدىغـان بىر 
چۆللۈكتىـن ئىبـارەت. بىـز بـۇ يـەردە ئىلگىـرى 
ئىشـلەتكەن  تاجاۋۇزچىلىـرى  سـوۋېت 
تـۆت  داۋاملىشـىدىغان  بوزۇيگۈمبەزگىچـە 
چاقلىـق ماشـىنىار ماڭااليدىغـان بىـر يولنـى 

كـۆردۇق. 
ئـەڭ  پامىرىدىكـى  ئافغـان  كۈنـى  ئـۇ  بىـز 
بـاي كىشـى ئەپەندىباينىـڭ  تۇرالغۇسـىدا 
 )Taryak( تـۇردۇق. ئەپەندىبـاي بولسـا تاريـاك
دەپ ئاتىلىدىغـان بىـر خىـل تەبىئىـي ئەپيۇننـى 
چېكىدىغـان ۋە يامـان نامـى ھەممـە يەرگـە پـۇر 
كەتكـەن بىر بەڭگـى بولۇپ، ئۇنىڭ كۈندىلىك 
گرامدىـن   18 مىقـدارى  ئەپيـۈن  چېكىدىغـان 
ئاشـاتتى. ئادەتتـە 180 گـرام ئەپيۇنغـا ئىككـى 
ئېيتىلىشـىچە،  ئالماشـتۇرۇلىدۇ.  قـوي  تۇيـاق 
خـام  خېروئىننىـڭ  چېكىلىدىغـان  ياۋروپـادا 
ماتېرىيالىنىڭ تەڭدىن تولىسى ئافغانىستاندىن 

قىلىنىـدۇ.  ئېكسـپورت 
ئاقبېلۇسـنىڭ  بىـز  كۈنـى  ئىككىنچـى 
بوستانبوي )Bostan Boi( دېگەن يېرىدىكى 
بىـر ئاقئۆينىڭ يېقىن ئەتراپىغا ئورۇناشـتۇق.
تۆت ئۆتۈشمىدىن ئۆتۈش – سارىقۇل 

كۆلى )Sari Kul نىڭ يەنە »ۋىكتورىيە 
كۆلى« دېگەن نامىمۇ بار(

تۇرالغۇمىزدا ئىككى كۈننى ئۆتكۈزگەندىن 
كېيىـن بىـز ئاقبېلـۇس ئۆتۈشمىسـى، ۋارم 
ئۆتۈشمىسـى ۋە قارا )Kara( ئۆتۈشمىسىدىن 
ئۆتـۈپ غەربىي شـىمال تەرەپكە قاراپ ماڭدۇق. 
مېتىـر  ئېگىزلىكـى 4950  يۈزىدىـن  دېڭىـز 
ئۆتۈشمىسـىگە   )Shower( شـوۋېر  بولغـان 
بەشـىنچى  بۇرۇلـۇپ،  شـىمالغا  كەلگەنـدە 
كۈنى سارىقۇل كۆلى )يەنى سېرىقكۆل( نىڭ 
غەربىـي قىرغىقىغـا كەلـدۇق. بـۇ كـۆل يەنـە 
زور )يەنـى چوڭ( كـۆل دەپمۇ ئاتىلىدۇ. دېڭىز 
يۈزىدىـن ئېگىزلىكى 4100 مېتىر بولغان كۆل 
سـۈيىنىڭ چىقىش ئېغىزىدا سۈيى سېكۇنتىغا 
ئاقىدىغـان  غەربكـە  تېزلىكتـە  مېتىـر  بىـر 
سـۈيى  بىـر  كەڭلىكتىكـى  مېتىـر   100
سـۈزۈك ئېقىننـى كۆردۇق. كۆلنىڭ شـىمالىي 
يېقىدىكـى تاجىكىسـتان تېررىتورىيىسـى بـۇ 
ئوخشـايدىغان  توسـمىغا  نىسـبەتەن  كۆلگـە 
ئېگىزلىكلەرنـى شـەكىللەندۈرەتتى. سـۇ ئـاز 
بولىدىغـان مەزگىللەردە كالىـار بۇ ئېقىندىن 

ئۆتىدىكەن. 
شـەرق  تىزمىسـىنىڭ  تـاغ  ۋاخـان  بىـز 
سـوزۇلغان  كىلومېتىرغـا   4~3 تەرىپىدىكـى 
بـۇ  ماڭـدۇق.  قـاراپ  شـەرققە  تۈۋىـدە  تـاغ 
رەڭگىـدە  بېلىقـى  سـىياھ  ئېتەكلىـرى  تـاغ 
تۇمشـۇقلىرى  تاغارنىـڭ  بـۇ  كۆرۈنەتتـى. 

كـۆل ئىچىگـە بىـر قانچـە كىلومېتىر كىرىپ 
قىسـمىدا  ئوتتـۇرا  باغرىنىـڭ  تـاغ  كېتەتتـى. 
كـۆل  تۈزلەڭلىـك  توسمىسـىمان  پـاكار  بىـر 
ئىچىگـە سـوزۇلۇپ كىرىـپ كەتكـەن ئىـدى. 
بىـز بۇ يەردە چـوڭ پامىردىكى قىرغىزالرنىڭ 
يازلىـق تۇرالغۇسـىنى كـۆردۇق. بـۇ يـەردە 12 
ھەمـدە  ئىـدى  بـار  ئاقئۆيلـەر  كۆپـرەك  دىـن 
تۈزۈلگـەن  كالىاردىـن  ئارتۇقـراق  يۈزدىـن 
چارۋىـار ئوتاۋاتاتتـى. ئوتـاق كـۆل يۈزىدىـن 
100 مېتىـر ئەتراپىـدا ئېگىـز ۋە تـاغ باغرىغـا 
2~3 كىلومېتىـر ئەتراپىـدا سـوزۇلۇپ كىرىپ 
كەتكـەن ئىـدى. قىـش پەسـلىدە كالىـار 
تۆۋەنلەيدىكـەن. قىرغاقلىرىغىچـە  كۆلنىـڭ 
كۆلنىـڭ  بىـز  كۈنـى   -19 ئاينىـڭ   -7
شـەرقتىن غەربكىچـە بولغـان ئۇزۇنلۇقـى 
يۈزىدىـن  دېڭىـز  بولغـان،  كىلومېتىـر   18
4150 مېتىـر ئېگىزلىكتىكـى ئـەڭ شـەرقىي 
قىرغىقىغـا يېتىـپ كەلدۇق. يەر شـارى ئورۇن 
بەلگىلـەش سىستېمىسـى )يەنـى GPS(نىڭ 
كۆرسەتكەن سانلىق مەلۇماتىغا ئاساسانغاندا، 
بۇ قىرغاقنىڭ كوئوردېناتى شـەرقىي ئۇزۇنلۇق 
′26○37، شـىمالىي كەڭلىـك ′42○73 ئىـدى. 
بـۇ قىرغاقنىـڭ شـەرق تەرىپـى تاجىكىسـتان 
بولـۇپ، ئـازراق ئېگىـز بولغـان بىـر تۆپىلىكتـە 
ئارقارالرنىـڭ مۈڭگۈزلىـرى ئارىسـىغا تىكلـەپ 
قويۇلغـان بىـر تـاش مۇنـار بـۇ يەرنىـڭ ئىككـى 
خـەۋەر  ئىكەنلىكىدىـن  چېگرىسـى  دۆلەتنىـڭ 
تەرىپىـدە  غـەرب  كۆلنىـڭ  تۇراتتـى.  بېرىـپ 
ئاقىدىغـان پامىر دەرياسـىمۇ بۇ ئىككى دۆلەتنى 
ئايرىـپ تۇراتتـى. چـوڭ پامىردىكـى قىرغىـزالر 
ھـەر يىلىنىـڭ مـاي ئايلىرىـدا كۆلنىـڭ غەربىـي 
قىرغىقىدىـن بىـر يېرىم كۈنلۈك مۇسـاپە بولغان 
 )Khargush( خەرگـۇش  تـەۋە  تاجىكىسـتانغا 
دېگـەن يەرگـە چۈشـۈپ ئاغاخـان تارقاتقـان ئۇن 
ئېلىـپ  الزىمەتلىكلىرىنـى  تۇرمـۇش  قاتارلىـق 
چىقىشـاتتى. مـاي ئايلىرىـدا پامىـر دەرياسـىدىن 

ئۆتـۈش ئاسـان بولىـدۇ.
جەنۇبـى  كۆلنىـڭ  بىـز  قايتىشـىمىزدا 
تـاغ  ۋاخـان  ماڭـدۇق.  يولـدا  بىـر  يېقىدىكـى 
تىزمىلىـرى كـۆل يۈزىدىـن 1000 مېتىردىـن 
تەرەپتـە  غـەرب  ئىـدى.  ئېگىـز  ئارتۇقـراق 
كىچىـك  تۇراتتـى.  كۆرۈنـۈپ  مۇزلـۇق  بىـر 
تۆپىلىكلـەر كـۆپ بولغـان شـىمال تەرەپتىكـى 
مېتىـر  يـۈز  قانچـە  بىـر  تـەرەپ  تاجىكىسـتان 
يانباغـرى  شـىمالىي  تاغنىـڭ  ئىـدى.  تـۆۋەن 
ئـاز  بىـر  يەرلـەر  بولـۇپ، يېشـىل  تـار  ئـاز  بىـر 
كىچىـك كۆرۈنەتتـى. بۇ يەرلـەردە ئات-كالىار 
بـار  يـول  بىـر  سـاھىلىدا  كـۆل  كۆرۈنمەيتتـى. 
ئىدى. بۇ يەردە تاغ تۇمشـۇقلىرى كۆپ بولۇپ، 
بىـرەر  كىرىـپ  سـوزۇلۇپ  دەرياغـا  بەزىلىـرى 
كىلومېتىرلىـق قانالارنـى شـەكىللەندۈرەتتى.
7- ئاينىـڭ 21- كۈنـى بىـز چۆللـۈك ۋە 
دەل-دەرەخسـىز بىـر تۈزلەڭلىكتىـن ئۆتـۈپ، 
مېتىـر   4300 ئېگىزلىكـى  يۈزىدىـن  دېڭىـز 
بولغان شـوۋېر جىلغىسـىدىكى يەنە بىر دەل-
بـۇ  دەرەخسـىز تۈزلەڭلىككـە ئورۇناشـتۇق. 
تۇرالغۇلىرىـدا  چارۋىچىلىـق  قىشـلىق  يـەردە 
قېلىـپ قالغـان كىشـىلەر بـار ئىـدى. 2000- 
يەرنىـڭ  بـۇ  سـەۋەبىدىن  قـار  يـازدا،  يىلـى 
كېچىلىـك تېمپېراتۇرىسـىنىڭ نۆلدىـن تـۆۋەن 
چۈشـكەنلىكىنى  گرادۇسـقا  سېلسـىيە   15
كۆرگەن ئىدىم. بۇ قېتىم بۇ يەرنىڭ كۈندۈزلۈك 
تېمپراتۇرىسـى نۆلدىـن يۇقىـرى 13 سېلسـىيە 
گـرادۇس، كېچىلىـك تېمپېراتۇرىسـى نۆلدىـن 

تـۆۋەن 3 سېلسـىيە گـرادۇس بولـدى.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

3- بەت 

ئەھلـى  سـەۋەبلىك  ئامىلـار  قاتارلىـق 
ياكـى  خاۋارىـج  چەتنـەپ  يولىدىـن  سـۈننە 
بىلىپ-بىلمـەي  ئۆزگىرىـپ،  مۇرجىئىگـە 
شـۇالرنىڭ ئەخـاق ۋە سـۈپەتلىرىنى ئۆزىگە 
توغرىلىـق  بـۇ  مۇمكىـن.  يۇقتۇرۇۋېلىشـى 
سـەھىھ  قىلغـان  نەقىـل  بۇخـارى  ئىمـام 
دېگـەن:  مۇنـداق  ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبـەر  ھەدىسـتە 
»ھـەر قانـداق تۇغۇلغۇچـى فىتـرەت )يەنـى 
تۇغۇلىـدۇ،  ئۈسـتىگە  يارىلىـش(  تەبىئىـي 
>ئىسـام  ھەدىسـىدە:  )تىرمىزىنىـڭ 
ئاندىـن  دېيىلگـەن(  تۇغۇلىـدۇ<  ئۈسـتىگە 
يەھۇدىـي  ئۇنـى  ئاتا-ئانىسـى  ئۇنىـڭ 
ياكـى ناسـارا ۋە ياكـى مەجۇسـى قىلىـپ 

تەربىيىلەيـدۇ«.
دېگـەن:  مۇنـداق  يەنـە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ 
بىلـەن  هللا  زات  بولغـان  قولىـدا  »جېنىـم 
سـىلەرنىڭ  ھەقىقەتـەن  قەسـەمكى، 
ئەمىلىنـى  ئەھلىنىـڭ  جەننـەت  بىرىـڭار 
گـەز  بىـر  )جەننەتكـە(  كېلىـپ  قىلىـپ 
قالغانـدا دوزاخ ئەھلىنىڭ ئەمىلىنى قىلىدۇ-
دە، دوزاخقـا كىرىـپ كېتىـدۇ...« )بۇخـارى ۋە 

توپلىغـان(. مۇسـلىم 
يۇقىرىقى يەككە شەخسـنىڭ مىسالىغا 
تەشـكىاتارمۇ  ۋە  جامائـەت  ئوخشـاش، 
دەسـلەپتە ئەھلـى سـۈننە بولـۇپ قۇرۇلىـدۇ، 
سـەل  يېتەكچىلىرىنىـڭ  جامائـەت  كېيىـن 
قارىشـى، ئۆزلىرىنـى قايتا-قايتا تەكشـۈرۈپ 
تۇرماسلىقى ۋە ئۆزلىرىنى سەمىمىي باھاالپ 
مەنھەجدىـن  سـەۋەبىدىن  چىقماسـلىقى 
زاماننىـڭ  كېيىـن  ئاندىـن  چەتنەيـدۇ، 
ئۆتۈشـىگە ئەگىشـىپ بـۇ خىل چەتنەشـتىن 
كېڭىيىـپ  بارا-بـارا  يىرتىـق  ئىبـارەت 
يېتىـپ  دەرىجىگـە  بولمايدىغـان  يامىغىلـى 
ئاشـقۇچى  چەكتىـن  ئاخىرىـدا  بارىـدۇ-دە، 
مۇرجىئـە  قارىغۇچـى  سـەل  ياكـى  خاۋارىـج 

ئايلىنىـدۇ. جامائىتىگـە 
ئۆتمۈشـتىا  پەقـەت  ـــــ  خاۋارىجـار 
ھادىسـە  تارىخىـي  بولغـان  مەۋجـۇت 
بولماسـتىن بەلكى ئۆزلىرىنىڭ ئاشـقۇنلۇقى 
ۋە بەدئەخاقـى بىلـەن ھەر ئەسـىردە يېڭى-
يېڭـى چىقىـپ تۇرىدىغـان، ھەتتـا دەججـال 
بىلـەن  دەججـال  شـۇ  زاماندىمـۇ  چىققـان 
جـەڭ  قارشـى  مۇئمىنلەرگـە  بىرلىكتـە 
قاچـان  ھـەر  بولـۇپ،  تائىپـە  قىلىدىغـان 
ئۇالردىـن بىـر تائىپـە يوقالسـا ئۇنىـڭ ئورنىغا 
يەنـە بىـر تائىپـە چىقىـپ تۇرىـدۇ. بـۇ ھەقتـە 
»قۇرئـان  دېگـەن:  مۇنـداق  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ 
شـۇنداق  ئۆتمەيدىغـان  گاللىرىدىـن  ئوقۇسـا 
ھـەر  كېلىدۇكـى،  مەيدانغـا  ئـەۋالد  بىـر 
قاچـان ئۇالردىـن بىـر تائىپـە چىقسـا چېپىپ 
عنـه  هللا  رضـي  ئۆمـەر  ئىبنـى  تاشـلىنىدۇ«. 
مۇنـداق دەيـدۇ: »مـەن رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص نىـڭ 
>ھـەر  ئاڭلىدىـم:  دېگەنلىكىنـى  مۇنـداق 
قاچـان ئۇالردىـن بىر تائىپە چىقسـا يىگىرمە 
تاشـلىنىدۇ،  چېپىـپ  كۆپـرەك  قېتىمدىـن 
مەيدانغـا  تەرەپتـە  ئـۇالر  دەججالمـۇ  ھەتتـا 
 -174 ماجـە«  ئىبنـى  )»سـەھىھ  كېلىـدۇ<« 

ھەدىـس(.
دەيـدۇ:  مۇنـداق  يەنـە  ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبـەر 
چىقىـپ  دائىـم  خاۋارىجـار(  )يەنـى  »ئـۇالر 
تۇرىـدۇ، ھەتتـا ئۇالرنىـڭ ئاخىرقـى بۆلىكـى 
دەججـال بىلـەن بىرگـە چىقىـدۇ« )»مەجمەئۇ 
زەۋائىـد« 6- تـوم 231- بـەت(. ئىبنـى تەيمىيـە 
رمحـه هللا ئۆزىنىـڭ پەتىۋا توپلىمىنىڭ 28- توم 
»پەيغەمبـەر  دەيـدۇ:  مۇنـداق  بېتىـدە   -495
ملسو هيلع هللا ىلص بـۇ ھەدىسـتە خاۋارىجارنىڭ دەججالنىڭ 
تۇرىدىغانلىقىنـى  چىقىـپ  زامانىسـىغىچە 
ئۇالرنىـڭ  مۇسـۇلمانار  قىلـدى.  خـەۋەر 
خـاس  زامانىغـا  نىـڭ  عنـه  هللا  رضـي  ئەلـى 
ئەمەسـلىكىگە بىرلىككە كەلگەن )دېمەك، 
خـاس<  زامانىغـا  نىـڭ  عنـه  هللا  رضـي  >ئەلـى 
ــــ مۇسـۇلمانارنىڭ بىرلىككـە  دېگۈچىلـەرـ 
كەتكۈچـى،  چىقىـپ  قارىشـىدىن  كەلگـەن 
ھېسـابلىنىدۇ(،  بىدئەتچـى  ئازغـۇن، 
ھەدىسـنى  بـۇ  سـاھابىلەر  سـەۋەبتىن  شـۇ 

قارايتتـى«. دەپ  ھەدىـس<  >ئومۇمىـي 
رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص ۋە بىـر بۆلـەك سـەلەف 
خاۋارىجارنىـڭ  مۇسـۇلمانارنى  سـالىھار 
دائىـم  زىيانكەشـلىكىدىن  ۋە  رەزىللىكـى 
ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبـەر  كەلگـەن.  ئاگاھانـدۇرۇپ 
دوزاخنىـڭ  »خاۋارىجـار  دەيـدۇ:  مۇنـداق 
>دوزاخ  ھەدىسـتە:  بىـر  )يەنـە  ئىتلىرىـدۇر 
كەلگـەن(«  دەپ  ئىتلىرىـدۇر<  ئەھلىنىـڭ 

ھەدىـس(.  -173 ماجـە«  ئىبنـى  )»سـەھىھ 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

)بېشى 2- بەتتە(

ئافغانىستان ۋاخان كارىدورىنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالى

)چاقماقتىن كۆلىنىڭ شەرقىي قىرغىقى(

پايدىلىنىش 

بىلىملىرى
)چاتما ماتېرىيالار(



ئىسالم ئاۋازى

تۆۋەندىكـى تېپىشـماقارنى قېنـى كىـم 
تېـز ھـەم توغـرا تاپااليـدۇ؟

ئىچىـدە  چاپـان،  قاتتىـق  تېشـىدا   .1
نېمـە؟ ئـۇ  مارجـان.  قىزىـل 

2. تۆت قۇالقلىق ئاسـمانغا قاراپ تۇرار، 
ھەممـە كىشـى ئاڭا قاراپ تـۇرار. ئۇ نېمە؟

3. كېچىسـى قـۇل بولۇر، ئەتىسـى بەگ 
بولـۇر. ئـۇ نېمە؟

تېپىشـماقارنىڭ  سـاندىكى  ئالدىنقـى 
جاۋابـى:

1. پىياز.
2. تۇخۇم.

3. بىـر يىـل، ئـون ئىككـى ئـاي، ئوتتـۇز 
كـۈن ۋە كېچە-كۈنـدۈز.

رۇسـىيە  كۈنـى   -13 ئاينىـڭ   -4  ■
ئارمىيىسـىىنڭ KA-29 تىپلىـق ئەسـكىرىي 
دېڭىزىغـا  بالتىـق  رۇسـىيىنىڭ  ئايروپىانـى 
 2 ئايروپىـان ئىچىدىكـى  چۈشـۈپ كېتىـپ، 

ئۆلگـەن. لىيۇتچىـك  نەپـەر 
ئامېرىـكا،  كۈنـى   -14 ئاينىـڭ   -4  ■
دۆلەتلـەر  قاتارلىـق  فرانسـىيە  ئەنگلىيـە، 
ھۆكۈمىتـى  ئەسـەد  بەششـار  سـۈرىيىدىكى 
مۇھىـم  تۇرۇشـلۇق  ئارمىيىسـى  ئىـران  ۋە 
يۈزىدىـن  يـەر  ۋە  ھاۋادىـن  نۇقتىارنـى 
 105 بىلـەن  سـىنارەدلەر  باشـقۇرۇلىدىغان 
قېتىـم نىشـانغا ئېلىـپ بومباردىمـان قىلغـان. 
ھەربىـي  بېرىلغـان  ئېلىـپ  قېتىملىـق  بـۇ 

قىلىنغـان  خـەۋەردار  ئالدىـن  ھەرىكەتتىـن 
مۇداپىئەلەنگـەن  تولـۇق  ئارمىيىسـى  رۇسـىيە 

ئۇچرىمىغـان.  زىيانغـا  كـۆپ  بولغاچقـا 
■ 4- ئاينىڭ 14- كۈنى ئافغانىستاننىڭ 
ئارمىيىنىـڭ  مۇرتـەد  ۋىايىتىدىكـى  سـەرپول 
بىـر ئەسـكىرىي مەسـئۇلى قـول ئاسـتىدىكى 
مۇجاھىـدالر  بىلـەن  ئەسـكىرى  نەپـەر   20

قېتىلغـان. سـېپىگە 
ئافغانىسـتان  كۈنـى   -16 ئاينىـڭ   -4  ■
ئىسام ئىمارىتى مۇجاھىدلىرى ئافغانىستاننىڭ 
ھىـرات ۋىايىتىنىڭ شـىندىك رايونىدا مۇرتەد 
ئارمىيىنىـڭ بىـر ئەسـكىرىي مەركىزىگە ھۇجۇم 

قىلىـپ، 20 نەپـەر مۇرتـەد ئارمىيـە ئەسـكىرىنى 
ئۆلتۈرگـەن ۋە 8 نەپىرىنـى يارىاندۇرغـان ھەمـدە 

بـۇ مەركەزنـى مۇكەممـەل فەتىـھ قىلغـان.
■ 4- ئاينىڭ 16- كۈنى فرانسىيىنىڭ تۇلۇز 
شـەھىرىدە ھىجابانغان بىر نەپەر ھەمشـىرىمىز 
سـەۋەبلىك  تۇتۇۋېلىنغـان  تەرىپىدىـن  سـاقچىار 
بىلـدۈرۈپ  نارازىلىقىنـى  ياشـار  يەردىكـى  شـۇ 
بـۇ  ئۆتكۈزگـەن.  نامايىـش  قارشـى  سـاقچىارغا 

نامايىـش تاكـى ھازىرغىچـە داۋام قىلماقتـا.
شـام  كۈنـى   -17 ئاينىـڭ   -4  ■
مۇجاھىدلىرى سـۈرىيىنىڭ ھاما ۋىايىتىدىكى 
جاياشـقان  شـىمالىغا  يېزىسـىنىڭ  قامھەنـە 
ئـوق-دورا  ئارمىيىسـىنىڭ  ئەسـەد  بەششـار 
قىلغـان.  ۋەيـران  پارتلىتىـپ  ئىسـكىاتىنى 
ئافغانىسـتان  كۈنـى   -19 ئاينىـڭ   -4  ■
روزىـگان  مۇجاھىدلىـرى  ئىمارىتـى  ئىسـام 
مۇرتـەد  شـەھىرىدە  تىرىنكـوت  ۋىايىتىنىـڭ 
ئارمىيىگە قارشـى ھۇجـۇم ئەمەلىيىتى ئېلىپ 
بېرىـپ، 17 نەپـەر ئەسـكەرنى ئۆلتۈرگـەن ۋە 

يارىاندۇرغـان. 
شـام  كۈنـى   -22 ئاينىـڭ   -4  ■
ئەسـەد  بەششـار  سـۈرىيىنىڭ  مۇجاھىدلىـرى 
يېزىسـىغا  قابىھـە  كونتروللۇقىدىكـى 
فـۇۋزى  خالىـد  كىرىـپ،  ھالەتتـە  مەخپىـي 
ئىسـىملىك ھۆكۈمـەت ئەمەلدارىنىـڭ ئۆيىـدە 
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سەبىيلەر سەھىپىسى

جىھاد چەشمىلىرى

4- بەت 

يـوق ۋاقتىدىـن پايدىلىنىـپ ئـۆي ئىچىدىكـى 
مۇھىـم دوكات ۋە ماتېرىيالارنى ئېلىۋېلىپ 

ئۆيىنـى پارتلىتىۋەتكەن.  
■ 4- ئاينىـڭ 23- كۈنـى ئافغانىسـتان 
مۇجاھىدلىـرى  ئىمارىتـى  ئىسـام 
ئافغانىسـتاننىڭ ھىلمەنـد ۋىايىتىنىڭ 
ئارمىيىگـە  مۇرتـەد  رايونىـدا  جەرشـىك 
قارشـى ھۇجـۇم ئەمەلىيىتـى ئېلىـپ بېرىـپ، 
ۋە  ئۆلتۈرگـەن  ئەسـكەرنى  نەپـەر   13
ئـوق  دانـە   1 باشـقا،  ئۇندىـن  يارىاندۇرغـان. 

قىلغـان. ۋەيـران  ماشـىنىنى  ئۆتمـەس 
شـىمالىي  كۈنـى   -23 ئاينىـڭ   -4  ■
قاتنـاش  بىـر  جەنۇبىدىكـى  كورىيىنىـڭ 
ۋەقەسـىدە 32 نەپـەر خىتـاي سـاياھەتچى ۋە 
4 نەپـەر شـىمالىي كورىيـە پۇقراسـى بولـۇپ 

ئۆلگـەن. ئـادەم  نەپـەر   36 جەمئىـي 
■ 4- ئاينىـڭ 23- كۈنـى ئافغانىسـتان 
مۇجاھىدلىـرى  ئىمارىتـى  ئىسـام 
ئافغانىسـتاننىڭ بادغىـس ۋىايىتىنىڭ قادىس 
ئەسـكەرلىرىگە  ئارمىيـە  مۇرتـەد  رايونىـدا 
بېرىـپ،  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى  قارشـى ھۇجـۇم 
11 نەپەر ئەسـكەرنى ئۆلتۈرۈپ، 11 نەپىرىنى 
بىخەتەرلىـك  دانـە   3 ۋە  يارىاندۇرغـان 

قىلغـان.  فەتىـھ  پونكىتىنـى  تەكشـۈرۈش 
■ 4- ئاينىـڭ 24- كۈنـى ئافغانىسـتان 
مۇجاھىدلىـرى  ئىمارىتـى  ئىسـام 
ۋىايىتىدىكـى  بادغىـس  ئافغانىسـتاننىڭ 
بازىدىـن  ئەسـكىرىي  نەتىجىسـىدە  جەڭلـەر 
بىرنى، بىخەتەرلىك تەكشـۈرۈش پونكىتىدىن 
6 نـى فەتىـھ قىلغـان ۋە 4 دانـە ئەسـكىرىي 
ۋە  قورال-يـاراق  نۇرغۇنلىغـان  بىلـەن  ماشـىنا 

ئالغـان.  غەنىيمـەت  ئوق-دورىارنـى 
خىتاينىـڭ  كۈنـى   -24 ئاينىـڭ   -4  ■
رايونىغـا  جىڭيـۇەن  ئۆلكىسـىنىڭ  گۇاڭـدۇڭ 
بىـر  شـەھىرىدىكى  يىڭـدې  قاراشـلىق 
كېچىلىـك كۇلۇبتـا ئـوت ئاپىتـى يـۈز بېرىـپ، 
18 نەپـەر خىتـاي ئۆلۈپ، 5 نەپىرى يارىانغان.

■ 4- ئاينىڭ 25- كۈنى ھەيئەتۇ تەھرىر 
شـام مۇجاھىدلىـرى 2 نەپەر ھىزبۇششـەيتان 
نەپـەر   3 ئەسـىرلىكتىكى  ئەسـكىرىگە 
مۇجاھىـد قېرىندىشـىمىزنى ئالماشـتۇرغان.

■ 4- ئاينىـڭ 25- كۈنـى ئافغانىسـتان 
ئىسـام ئىمارىتـى مۇجاھىدلىـرى بـۇ يىللىـق 
بـۇ  ۋە  باشـلىغان  ئەمەلىيىتىنـى  باھـار 
دەپ  »خەنـدەك«  ئىسـمىنى  ئەمەلىيەتنىـڭ 

ئاتىغـان. 
■ 4- ئاينىـڭ 25- كۈنـى ئافغانىسـتان 
مۇجاھىدلىـرى  ئىمارىتـى  ئىسـام 
ئارمىيـە  ھـاۋا  باغـرام  ئافغانىسـتاندىكى 
تـوپ  كۆلەملىـك  چـوڭ  قارىتـا  بازىسـىغا 

بارغـان. ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى 
■ 4- ئاينىـڭ 26- كۈنـى ئافغانىسـتان 
مۇجاھىدلىـرى  ئىمارىتـى  ئىسـام 
ئافغانىسـتاننىڭ بەلىـخ ۋىايىتىنىڭ جاربۇلىك 
رايونىـدا مۇرتـەد ئارمىيىگـە قارشـى ھۇجـۇم 
ئەمەلىيىتـى ئېلىپ بېرىپ، ئۇالرنىڭ 30 نەپەر 
يارىاندۇرغـان. ۋە  ئۆلتۈرگـەن  ئەسـكىرىنى 

ئەششـاباب  كۈنـى   -26 ئاينىـڭ   -4  ■
سـومالىنىڭ  مۇجاھىدلىـرى  تەشـكىاتى 
ئەيىلرىقـۇ  ۋىايىتىنىـڭ  سـەفا  شـىبىيلى 
رايونىـدا تاجاۋۇزچـى ئۇگاندا قوشـۇنلىرىنىڭ 
ماشـىنا ئەترىتىگە قارىتا ھۇجۇم ئەمەلىيىتى 
ئېلىـپ بېرىـپ، 5 نەپەر ئۇگاندا ئەسـكىرىنى 

ئۆلتۈرگـەن.
شـام  كۈنـى   -26 ئاينىـڭ   -4  ■
مۇجاھىدلىرى سۈرىيىنىڭ ھاما ۋىايىتىنىڭ 
جەنۇبىغـا جاياشـقان بىـر قىسـىم رايونارغا 
كـەڭ كۆلەملىـك ھۇجـۇم ئەمەلىيىتـى ئېلىپ 
بېرىـپ ھامامىيات يېزىسـىنى فەتىھ قىلغان.   

ئۈجمىنىڭ شىپالىق رولى
ئۈجمە ئىككى مىڭ يىلدىن ئارتۇق ۋاقىت 
ئىلگىرىا پادىشـاھار ئىشـلىتىدىغان قۇۋۋەت 
ئۈجمىدىكـى  قىلىنغـان.  بۇيۇمـى  تولۇقـاش 
بـۇ قـۇۋۋەت تولۇقـاش ـــــ ئۈجمىنـى ئاالھىـدە 
ئۆسـۈش ئاالھىدىلىككـە ئىگـە قىلغـان شـۇڭا 
ئۈجمـە خەلق ئارىسـىدا »خاسـىيەتلىك مېۋە« 
خىـل  كـۆپ  ئۈجمىنىـڭ  تەرىپلىنىـدۇ.  دەپ 
رولـى بولغانلىقتىن تېبابەت ساھەسـىدىكىلەر 
ياخشـى  ئـەڭ  ئەسـىردىكى   -21« تەرىپىدىـن 
سـاقلىق سـاقاش مېۋىسـى« دەپ قارالماقتـا. 
ئۈجمـە تەركىبىـدە كۆپ خىـل ۋىتامىن 
ۋە مىنېـرال ماددىـار بار. ئۈجمىنىڭ تېرىنىڭ 
)جۈملىدىـن بـاش تېرىسـىنىڭ( قـان بىلـەن 
تەمىنلىنىشـىنى ياخشـىاش، تېرىنـى 
ئوزۇقانـدۇرۇش، تېرىنى ئاقارتىش ۋە چاچنى 
قارايتىـش ھەمدە قېرىشـنى كېچىكتۈرۈش 

قاتارلىـق رولـى بار )إن شـاء هللا(. 
ـــــ ئىممۇنىتېتنـى ئىلگىـرى  ئۈجمـە 
سـۈرۈش رولىغـا ئىگـە. تالغـا نىسـبەتەنمۇ 
بـار.  رولـى  ئاشـۇرۇش  ئېغىرلىقىنـى 
بوغۇملىـرى  سـۆڭەك  قېتىشـىش،  ئارتېرىيـە 
مـاددا  ئالىـدۇ.  ئالدىنـى  قاتتىقلىشىشـنىڭ 
ئالماشتۇرۇشـنى ئىلگىرى سـۈرىدۇ )إن شاء هللا(. 
قـان ھۈجەيرىلىرىنىـڭ  قىزىـل  ـــــ  ئۈجمـە 
قـان  ئـاق  سـۈرۈپ،  ئىلگىـرى  ئۆسۈشـىنى 
ھۈجەيرىلىرىنىڭ ئازىيىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى 
ئالىـدۇ. ئـۇ ـــــ دىئابېـت كېسـىلى، قـان ئازلىـق، 
يۇقىـرى قـان بېسـىم، قاندا يـاغ كۆپىيىـش، نېرۋا 
ئاجىزلىـق قاتارلىـق كېسـەللىكلەرنى داۋاالشـتا 

ياردەمچـى رولغـا ئىگـە )إن شـاء هللا(. 
قىلىـپ،  پەيـدا  خىلىـت  ـــــ  ئۈجمـە 
قىلىشـنى  ھەزىـم  بېسـىش،  ئۇسسـۇزلۇقنى 
چىقىرىـپ  تەرەتنـى  سـۈرۈش،  ئىلگىـرى 
ئىگـە.  رولىغـا  بېرىـش  يـاردەم  تاشاشـقا 

قىلىـپ  ئىسـتېمال  مۇۋاپىـق  ئۈجمىنـى 
بەرگەندە ئاشـقازان سۇيۇقلۇقىنىڭ ئاجرىتىپ 
سـۈرىدۇ،  ئىلگىـرى  چىقىرىلىشـىنى 
ۋە  غىدىقايـدۇ  لۆمۈلدىشـىنى  ئۈچەينىـڭ 
هللا(.  شـاء  )إن  يوقىتىـدۇ  ئىسسـىقنى  قـۇرۇق 
بۆرەكنـى  ۋە  جىگـەر  ـــــ  ئۈجمـە 
قۇۋۋەتلەنـدۈرۈش، چاچنـى قارايتىـش، كۆزنى 
ئىگـە.  رولارغـا  قاتارلىـق  روشەنلەشـتۈرۈش 
ئۈجمـە ــــ قارا ئۈجمە ۋە ئاق ئۈجمە دەپ 
ئىككـى خىـل بولىـدۇ. ھـۆل پېتى ئىسـتېمال 
رەڭدىكىسـى  قـارا  بىنەپشـە  قىلىشـتا 
ياخشىسى ھېسـابلىنىدۇ. ئۈجمە ــــ ئايالار، 
كۆزىنـى  ۋە  ياشـانغانار  ياشـلىقار،  ئوتتـۇرا 
زىيادە كۆپ ئىشـلىتىدىغانارنىڭ ئىسـتېمال 

قىلىشـىغا مۇۋاپىـق كېلىـدۇ. 
ئۈجمە تەركىبىدە شېكەر مىقدارى يۇقىرى 
بولغاچقـا، دىئابېـت كېسـىلىگە گىرىپتار 
بولغانـار ئۈجمە ئىسـتېمال قىلىشـتىن پەرھىز 

تۇتۇشـى الزىم. 
ياش-ئۆسـمۈرلەر ئۈجمىنى كۆپ ئىستېمال 
قىلماسلىقى الزىم چۈنكى ئۈجمە تەركىبىدە بىر 
قەدەر كۆپ مىقداردا ترىپسـىننى تورمۇزلىغۇچى 
ــــ تاننىـك كىسـاتا بـار بولۇپ، ئـۇ ئادەم  مـادداـ 
بەدىنىنىڭ تۆمۈر، كالتسـىي، سـىنك قاتارلىق 
ماددىارنى شۈمۈرۈشـىنى تەسـىرگە ئۇچرىتىدۇ. 
ئۈجمـە تەركىبىـدە قـان ئېرىتكۈچـى سـېزىمچان 
ماددىـار ۋە گىئالورونىـك كىسـاتا بولىـدۇ. 
كـۆپ مىقـداردا ئىسـتېمال قىلىنسـا ئاسـانا 
قان ئېرىشـچان ئۈچەي ياللۇغىنـى پەيدا قىلىدۇ. 
يېيىشـكە  ئۈجمىنـى  پىشـمىغان 
بولمايـدۇ. ئۈجمـە ھالۋىسـى تەييارالشـتا 
تۆمۈر قازان-قۇمۇچ ئىشلەتمەسـلىك كېرەك. 
تىلـى زەئىپلەشـكەنلەر، چوڭ تەرىتى سـۇيۇق 

كېلىدىغانـار ئۈجمـە يېمەسـلىكى الزىـم.

ئەسكەرتىش
گېزىـت،  قېرىنداشـلىرىمىزنىڭ 

ماقالـە،  ژۇرناللىرىمىزنـى  ۋە  رادىئـو 
شـېئىر، سەرگۈزەشـتە، تارىـخ، ئەسـكىرىي 
ئاجايىباتـار،  مەيدانىدىكـى  جـەڭ  تەلىـم، 
ھەرخىـل  قاتارلىـق  مەلۇماتـار...  تېببىـي 
ژانىردىكـى ئەسـەرلەر بىلـەن تەمىنلىشـىنى 

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

ئۇنۇتمىغايسـىلەر! قېرىنداشـلىرىڭارنى 
والسلم عليكم ورمحة هللا وبركاته

ئەرەب تىلى ئۆگىنىمەن
سۆزلۈكلەر

َخَرَج                                                                          چىقتى
َدَخَل                                                                          كىردى 
َجَلَس                                                                      ئولتۇردى
رََقَد                                                                        ئۇخلىدى
َنَظَر                                                                           قارىدى
تـََرَك                                                                        تاشلىدى
َشَتَم                                                                         تىللىدى
َضَرَب                                                                          ئۇردى
َدَرَس                                                                   دەرس ئالدى  
َوْقٌت                                                                          ۋاقىت                                   
َصَلٌة                                                                            ناماز 
َصلُة اْلَفْجِر                                                       بامدات نامىزى

 
 جۈملىلەر

َخرَِج ِمَن اْلبـَْيِت ِف السَّاَعِة اْلَعاِشَرِة          ئۇ سائەت 10 دا ئۆيىدىن چىقتى
َدَخَل َأِب اْلبـَْيَت َوْقَت اْلَفْجِر              دادام بامدات ۋاقتىدا ئۆيگە كىردى
َدَخَل اْلُمَدرُِّس اْلَفْصَل َفَجَلَس ِبَْنِب   مۇئەللىم سىنىپقا كىرىپ مېنىڭ يېنىمدا ئولتۇردى
َنَم َأِخي ِمْن َوْقِت الظُّْهِر ِإىَل َوْقِت اْلَعْصِر   ئاكام پىشىن ۋاقتىدىن ئەسىر ۋاقتىغىچە ئۇخلىدى
ُن اْلَمَنارََة فـََنَظَر ِإىَل اْلَقَمِر   مۇئەززىن مۇنارغا چىقىپ ئايغا قارىدى َصِعَد اْلُمَأذِّ
تـَْرُك الصََّلِة ُكْفٌر                             نامازنى تاشاش ــــ كۇپۇرلۇقتۇر
َما َشَتَم َأَحًدا                                        ئۇ ھېچكىمنى تىللىمىدى
َضَرَب َأِب َأِخي                                              دادام ئۇكامنى ئۇردى
َدِرَس ِكَتاَب اْلَعِقْيَدِة                        ئۇ ئەقىدە كىتابىدىن دەرس ئالدى
َلْ َيْكِف َوْقُت َدْرِس الرَِّيَضِة   تەنتەربىيە دەرسىنىڭ ۋاقتى قىسقا بولۇپ قاپتۇ
َل تـَتـُْرْك َصَلًة                         سەن بىرەر نامازنىمۇ تەرك ئەتمىگىن
بـَْعَد َصَلِة اْلَفْجِر َحْلَقِة اْلُقْرآِن   بامدات نامىزىدىن كېيىن قۇرئان ھەلقىسى بار


