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ـي أَنَـُس بْـُن  َعـْن أَنَـٍس َرِضـي اللَّ َعْنـه قَـاَل: غَـاَب َعمِّ
ِل  ، ِغْبُت َعْن َأوَّ النَّْضِر َعْن ِقَتاِل َبْدٍر، فـََقاَل: َي َرُسوَل اللَِّ
ُ َأْشَهَدِن ِقَتاَل اْلُمْشِرِكنَي  ِقَتاٍل قَاتـَْلَت اْلُمْشِرِكنَي لَِئِن اللَّ
َواْنَكَشـَف  ُأُحـٍد  يـَـْوُم  َكاَن  ـا  فـََلمَّ َأْصنَـُع.  َمـا   ُ اللَّ لَيـََريَـنَّ 
اْلُمْسـِلُموَن قَـاَل: اللَُّهـمَّ ِإّنِ َأْعتَـِذُر ِإلَْيـَك ِمَـّا َصنَـَع َهـُؤَلِء 
يـَْعـِي َأْصَحابَـُه َوأَبـْـَرأُ ِإلَْيـَك ِمَـّا َصنَـَع َهـُؤَلِء يـَْعـِي اْلُمْشـِرِكنَي 
َم فَاْسـتـَْقبـََلُه َسـْعُد ْبُن ُمَعاٍذ فـََقاَل َي َسـْعُد ْبَن ُمَعاٍذ  ثَّ تـََقدَّ
اْلَنََّة َوَربِّ النَّْضِر ِإّنِ َأِجُد ِرحَيَها ِمْن ُدوِن ُأُحٍد! قَاَل َسْعٌد: 
َفَما اْسَتَطْعُت َي َرُسوَل اللَِّ َما َصَنَع! قَاَل أََنٌس: فـََوَجْدَن ِبِه 
ِبْضًعا َوَثَاِننَي َضْربًَة ِبلسَّـْيِف َأْو َطْعَنًة ِبُرْمٍح َأْو َرْمَيًة ِبَسـْهٍم 
َوَوَجْدَنُه َقْد قُِتَل َوَقْد َمثََّل ِبِه اْلُمْشِرُكوَن َفَما َعَرَفُه َأَحٌد 
ِإلَّ ُأْختُـُه بِبـََنانِـِه قَـاَل أَنَـٌس: ُكنَّـا نـُـَرى َأْو َنظُـنُّ َأنَّ َهـِذِه اْليَـَة 
نـََزلَـْت ِفيـِه َوِف َأْشـَباِهِه ﴿ِمـَن اْلُمْؤِمنِـنَي ِرَجـاٌل َصَدُقوا َما 

َعاَهـُدوا اللََّ َعَلْيـِه﴾ ِإَل آِخـِر اْليَـِة )صحيـح البخـاري(.

ھەدىسنىڭ تەرجىمىسى
مۇنـداق  عنـه  رضـي هللا  مالىـك  ئىبنـى  ئەنـەس 
بـەدر  نەزىـر  ئىبنـى  ئەنـەس  »تاغـام  دەيـدۇ: 
جېڭىگـە قاتنىشـالماي قالغانلىقـى ئۈچـۈن، ئـۇ: 
قارشـى  رەسـۇلۇلالھ! سـەن مۇشـرىكالرغا  >ئـى 
قىلغـان تۇنجـى جەڭگـە مـەن قاتنىشـالماي 
قارشـى  مېنـى مۇشـرىكالرغا  هللا  ئەگـەر  قالدىـم. 
مېنىـڭ  بولسـا،  قىلىدىغـان  ھازىـر  جەڭگـە 
چوقـۇم  كىشـىلەرگە  قىلىدىغانلىقىمنـى  نېمـە 
ئـۇ ئۇھـۇد  كۆرسـىتىپ قويىـدۇ< دېـدى. كېيىـن 
قىسـمىنىڭ  )ئوقچىـالر  كۈنـى  بولغـان  ئۇرۇشـى 
قىلغانلىقـى  ئىتائەتسـىزلىك  چۈشـۈپ  تاغدىـن 
تـەرەپ  ئارقـا  مۇجاھىدالرنىـڭ  سـەۋەبىدىن( 

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
شۇنىڭغا  ۋەلجامائە  سۈننە  ئەھلى 
تعال  هللا  ــــ  تەقدىر  ئىشىنىدۇكى،  جەزمەن 
يوشۇرۇن  ھەققىدە  مەخلۇقاتلىرى  ئۆز  نىڭ 
تۇتقان سىرىدۇر. بۇ سىردىن ھېچبىر مەلەك 
يېقىنالشتۇرۇلغان  قا  هللا  )يەنى  مۇقەررەب 
پەرىشتە( ۋە ھېچبىر ئەلچى ھەم پەيغەمبەر 
سىرنى  بۇ  ئەمەس.  بولغان  خەۋەردار 
مەخلۇقاتالردىن ھېچكىم بىلەلمەيدۇ لېكىن 
يۈزىدە  يەر  بىلىشكە توغرا كەلسە شۇ سىر 
مۇمكىن  بىلەلىشى  كېيىن  بەرگەندىن  يۈز 
ئوي- چوڭقۇرالپ  ھەققىدە  تەقدىر  شۇڭا 
هللا  چۈنكى  ئازغۇنلۇقتۇر  يۈرگۈزۈش  پىكىر 
َوُهْم  يـَْفَعُل  َعمَّا  ُيْسَأُل  ﴿َل  دەيدۇ:  مۇنداق  تعال 
سوئال- قىلغانلىرىدىن  نىڭ  »هللا  ُيْسأَُلوَن﴾ 
سوئال-سوراق  ئۇالردىن  قىلىنمايدۇ،  سوراق 

قىلىنىدۇ ]23[« )سۈرە ئەنبىيا 23- ئايەت(.
نىڭ  هللا  ۋەلجامائە  سۈننە  ئەھلى 
ئايىتىگە مۇتلەق تەسلىم بولىدۇ  تۆۋەندىكى 
ئايەتنى  بۇ  مەزھەپتىكىلەرگە  قارشى  ۋە 
يُْدِرُكُكُم  َتُكونُوا  ﴿أَيـَْنَما  قىلىدۇ:  ھۆججەت 

اْلَمْوُت َوَلْو ُكنـُْتْم ِف بـُُروٍج ُمَشيََّدٍة َوِإْن ُتِصبـُْهْم َحَسَنٌة 
يـَُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعْنِد اللَِّ َوِإْن ُتِصبـُْهْم َسيَِّئٌة يـَُقوُلوا َهِذِه 
اْلَقْوِم َل  ِمْن ِعْنِدَك ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّ َفَماِل َهُؤَلِء 
بۇ  مۇھەممەد!  »)ئى  َحِديثًا﴾  يـَْفَقُهوَن  َيَكاُدوَن 
>)ياخشىلىق  ئېيتقىنكى:  ئەخمەقلەرگە( 
هللا تەرىپىدىندۇر  يامانلىقنىڭ( ھەممىسى  ۋە 
بۇ  ياراتقاندۇر(<.  هللا  ھەممىسىنى  )يەنى 
قەۋمگە نېمە بولدىكىن، ئۇالر ھېچبىر سۆزنى 
تەقدىرى  نىڭ  هللا  شەيئىنىڭ  ھەممە  )يەنى 
بىلەن بولىدىغانلىقىنى( چۈشەنمەيدۇ ]78[« 

)سۈرە نىسا 78- ئايەت(.
بەندە تەقدىرگە خۇددى ساھابە، تابىئىن 
سەلەف  ئىبارەت  تابىئىنالردىن  تابىئى  ۋە 
سەھىھ  كەلتۈرگەندەك  ئىمان  سالىھالر 
رەببىگە  ئۆز  ئاندىن  كەلتۈرگەندىال،  ئىمان 
ئايلىنااليدۇ- قىلغۇچىغا  ئىبادەت  ھەقىقىي 
ئېرىشكەن  ئىنئامىغا  نىڭ  هللا  ئاخىرەتتە  دە، 
سالىھالر  ۋە  شەھىد  سىددىق،  پەيغەمبەر، 
گۈزەل  نېمىدىگەن  بۇ  بولىدۇ،  بىرگە  بىلەن 

»بىرگە بولۇش«-ھە!
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

ھىجرىيە: 1439/12/21     مىالدىيە: 2018/08/31 49- سان 

ئىسالم ئاۋازى
49- سان

)قوش ھەپتىلىك گېزىت(

1- بەت 

)ئاخىرى 2- بەتتە(

دىنىي ئەھكامالر
ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى ھەققىدە چۈشەنچە 

هللا تعـال مۇنـداق دەيـدۇ: ﴿فَـِإَذا اْنَسـَلَخ اْلَْشـُهُر 
َوُخُذوُهـْم  َوَجْدُتُوُهـْم  َحْيـُث  اْلُمْشـِرِكنَي  فَاقـْتـُلُـوا  اْلُـُرُم 
َواْحُصُروُهـْم َواقـُْعـُدوا َلُـْم ُكلَّ َمْرَصـٍد فَـِإْن َتبُـوا َوَأقَاُمـوا 
َكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإنَّ اللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم  الصََّلَة َوَآتـَُوا الزَّ
۞ َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكنَي اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحتَّ َيْسَمَع 
َكَلَم اللَِّ ثَّ أَْبِلْغـُه َمْأَمنَـُه َذلِـَك ِبَنَـُّهـْم قـَـْوٌم َل يـَْعَلُمـوَن ۞ 
َرُسـوِلِه  َوِعْنـَد  اللَِّ  ِعْنـَد  َعْهـٌد  ِلْلُمْشـِرِكنَي  َيُكـوُن  َكْيـَف 
َفَمـا اْسـتـََقاُموا  ِإلَّ الَِّذيـَن َعاَهـْدُتْ ِعْنـَد اْلَمْسـِجِد اْلَـَراِم 
َلُكـْم فَاْسـَتِقيُموا َلُـْم ِإنَّ اللََّ حيُِـبُّ اْلُمتَِّقـنَي ۞ َكْيـَف َوِإْن 
َيْظَهـُروا َعَلْيُكـْم َل يـَْرقـُبُـوا ِفيُكـْم ِإلًّ َوَل ِذمَّـًة يـُْرُضوَنُكـْم 

بَِفـَْواِهِهـْم َوَتَْب قـُُلوبـُُهـْم َوَأْكثـَُرُهـْم فَاِسـُقوَن ۞﴾.
ئايەتنىڭ تەرجىمىسى 

»)ئـۇرۇش قىلىش( ھـارام قىلىنغان ئايالر 
قەيـەردە  مۇشـرىكالرنى  كەتكەنـدە،  ئۆتـۈپ 
ئۇچراتسـاڭالر شـۇ يەردە ئۆلتۈرۈڭالر، ئەسىرگە 
ئېلىـڭالر، قورشـاڭالر، ئۇالرنىـڭ ئۆتىدىغـان 
يوللىرىنـى كۆزىتىـپ تـۇرۇڭالر. ئەگـەر ئـۇالر 
تەۋبـە قىلسـا، نامـاز ئوقۇسـا، زاكات بەرسـە، 
شۈبھىسـىزكى،  بېرىـڭالر.  قويـۇپ  ئۇالرنـى 
مەغپىـرەت  قىلغۇچىالرغـا(  )تەۋبـە  هللا 
 .]5[ قىلغۇچىـدۇر  رەھىـم  قىلغۇچىـدۇر، 
ئەگـەر مۇشـرىكالردىن بىـرەر كىشـى سـەندىن 
ئامانلىـق تىلىسـە، تاكـى ئـۇ هللا نىـڭ كاالمىنى 
پىكىـر  )يەنـى  ئاڭلىغانغـا  قۇرئاننـى(  )يەنـى 
يەتكەنگـە(  ھەقىقىتىگـە  ئۇنىـڭ  قىلىـپ، 
ئاندىـن  بەرگىـن،  ئامانلىـق  ئۇنىڭغـا  قـەدەر، 
)ئـۇ ئىمـان ئېيتمىسـا(، ئۇنـى )جېنـى، مېلـى( 
قويغىـن.  يەتكـۈزۈپ  جايغـا  تاپىدىغـان  ئامـان 
بـۇ شـۇنىڭ ئۈچۈنكـى، ئۇالر )ئىسـالم دىنىنىڭ 
ھەقىقىتىنـى( ئۇقمايدىغـان قەۋمـدۇر ]6[. هللا 
قارىشـىچە،  پەيغەمبىرىنىـڭ  ئۇنىـڭ  ۋە  نىـڭ 

)ئەھدىسـىگە ۋاپا قىلمايدىغان( مۇشرىكالردا 
قانداقمـۇ مۇئاھىـدە دېگـەن نەرسـە بولسـۇن!؟ 
سـىلەر  قېشـىدا  ھـەرەم  مەسـجىدى  ئەممـا 
بىلـەن ئەھـدە تۈزۈشـكەن مۇشـرىكالر ئەگـەر 
ئەھدىسـىگە ۋاپـا قىلىدىكـەن، سـىلەرمۇ ۋاپـا 
تەقۋادارالرنـى  هللا  شۈبھىسـىزكى،  قىلىـڭالر؛ 
)يەنـى پەرۋەردىگاردىن قورققان، ئەھدىسـىگە 
ۋاپـا قىلغان، خىيانەت قىلمىغانالرنى( دوسـت 
تۇتىدۇ ]7[. مۇشـرىكالر ئەھدىسىگە قانداقمۇ 
سـىلەرنىڭ  ئـۇالر  ئەگـەر  قىلسـۇن!؟  ۋاپـا 
سـىلەرنىڭ  قىلسـا،  غەلىبـە  ئۈسـتۈڭالردىن 
توغـراڭالردا نـە تۇغقانچىلىققـا، نـە ئەھدىگە 
ئېغىزلىرىـدا  سـىلەرنى  قىلمايـدۇ.  رىئايـە 
خـۇش قىلىدۇ، دىللىرىدا )ۋەدىسـىدە تۇرۇشـنى( 
خالىمايدۇ )يەنى ئاغزىدا چىرايلىق سۆزلىگىنى 
بىلـەن، كۆڭۈللىـرى ئـاداۋەت ۋە نىفـاق بىلـەن 
تولغان(. ئۇالرنىڭ تولىسـى پاسـىقالردۇر ]8[« 

)سـۈرە تەۋبـە 5- ئايەتتىـن 8- ئايەتكىچـە(.
ئايەتنىڭ تەپسىرى 

قۇرئاننىـڭ بايـان قىلىـش جەريانـى ئەرەب 
تازىـالش  مۇشـرىكالردىن  ئارىلىنـى  يېرىـم 
ئومۇميۈزلـۈك  قارشـى  مۇشـرىكالرغا  ئۈچـۈن 
ئېـالن قىلىـش ھالىتىـدە كېتىۋاتىـدۇ  ئـۇرۇش 
ئارىلـى دارۇل ئىسـالم  ئـەرەب يېرىـم  چۈنكـى 
ئىسـالمنى  ۋە  دىيـارى(  ئىسـالم  )يەنـى 
ساقلىغۇچى قورغاندۇر شۇڭا هللا تعال ئۆزىنىڭ 
رەسـۇلى ۋە مۇئمىنلەرگـە: »)ئـۇرۇش قىلىش( 
ھـارام قىلىنغـان ئايـالر ئۆتۈپ كەتكەنـدە...«، 
سـىلەر  مۇشـرىكالرغا  يـوق  ئەھدىسـى  يەنـى 
ئامانلىـق بەرگـەن؛ ياكـى تـۆت ئايدىـن تـۆۋەن، 
ئەھـدە  مـۇددەت  يۇقىـرى  ئايدىـن  تـۆت  ياكـى 

تۈزۈشـكەن ۋە ياكـى شـۇ مۇشـرىكالر بىلـەن 
تۈزۈشـكەن  ئەھـدە  ھالـدا  قويۇلمىغـان  چـەك 
ھـارام  ئـۇرۇش  ئىبـارەت  مۇددەتتىـن  شـۇ 
قىلىنغـان ئايـالر تۈگىسـە، »)رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص 
بـاال  كىچىـك  ئايـال،  توسـقان،  ئۆلتۈرۈشـتىن 
مۇشـرىكالرنى  بارلىـق(  باشـقا  راھىبتىـن  ۋە 
يـەردە  شـۇ  ئۇچراتسـاڭالر،  قەيـەردە 
ئۆلتـۈرۈڭالر«، يەنـى مەيلى ھەرەمدە بولسـۇن 
ياكى ھەرەمنىڭ سـىرتىدا بولسۇن ئوخشاشال 
ئۆلتـۈرۈڭالر. »ئەسـىرگە ئېلىـڭالر«، )ئـۇالر 
قـەدەر( »قورشـاڭالر«.  بولغانغـا  تەسـلىم 
كۆزىتىـپ  يوللىرىنـى  ئۆتىدىغـان  »ئۇالرنىـڭ 
ماڭىدىغـان  ئۇالرنىـڭ  يەنـى  تـۇرۇڭالر«، 
يوللىرىنـى توسـۇڭالر، تاكـى ئـۇالر ئۆزلىرىنـى 
بولغـان  تەسـلىم  ياكـى  ھالەتتـە  مۇسـۇلمان 
ھالەتتـە سـىلەرگە تاپشۇرسـۇن. »ئەگەر ئۇالر 
)شـېرىكتىن ۋە سـىلەرگە ئۇرۇش قىلىشـتىن( 
بەرسـە  زاكات  ئوقۇسـا،  نامـاز  قىلسـا،  تەۋبـە 
)يەنى سـىلەرگە ئوخشـاش مۇسـۇلمان بولسا( 
شۈبھىسـىزكى،  بېرىـڭالر.  قويـۇپ  ئۇالرنـى 
مەغپىـرەت  قىلغۇچىالرغـا(  )تەۋبـە  هللا 

قىلغۇچىـدۇر«.  رەھىـم  قىلغۇچىـدۇر، 
مۇشـرىكالرغا  كەلگـەن  سـوراپ  پانـاھ 
هللا نىـڭ كاالمىنـى ئـاڭالپ ئىسـالم دەۋىتىنـى 
چۈشىنىۋېلىشـى ئۈچـۈن هللا تعـال 6- ئايەتتـە 
ئۆزىنىـڭ پەيغەمبىرىنـى پاناھلىـق بېرىشـكە 
كېيىـن  بۇنىڭدىـن  مۇشـرىكالر  بۇيـرۇدى. 
خالىسـا  ئەگـەر  بولىـدۇ.  ئىختىيارلىقتـا 
ئۈچـۈن  ئـۇالر  بـۇ  مانـا  بولىـدۇ،  مۇسـۇلمان 
بولمىسـا  مۇسـۇلمان  ئەگـەر  ياخشـىدۇر. 
ئۇنـى مۇسـۇلمانالرنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ 
بولىدىغـان  خاتىرجـەم  ئۆلتۈرۈۋېتىشـىدىن 
جايغـا ئاپىرىـپ قويىـدۇ. مانـا بـۇ ـــــ هللا تعـال 
نىـڭ: »ئەگـەر مۇشـرىكالردىن بىـرەر كىشـى 
هللا  ئـۇ  تاكـى  تىلىسـە،  ئامانلىـق  سـەندىن 
نىـڭ كاالمىنـى )يەنـى قۇرئاننـى( ئاڭلىغانغـا 
)يەنـى پىكىـر قىلىـپ، ئۇنىـڭ ھەقىقىتىگـە 
يەتكەنگـە( قـەدەر ئۇنىڭغـا ئامانلىق بەرگىن. 
ئاندىـن )ئـۇ ئىمـان ئېيتمىسـا(، ئۇنـى )جېنى، 
يەتكـۈزۈپ  جايغـا  تاپىدىغـان  ئامـان  مېلـى( 
ئـۇالر  ئۈچۈنكـى،  شـۇنىڭ  بـۇ  قويغىـن. 
)ئىسـالم دىنىنىڭ ھەقىقىتىنـى( ئۇقمايدىغان 

مەنسـىدۇر.  سـۆزىنىڭ  دېگـەن  قەۋمـدۇر« 
كېيىنكـى ئايەتتـە هللا تعـال مۇنـداق دەيـدۇ: 
»هللا نىڭ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ قارىشـىچە، 
)ئەھدىسـىگە ۋاپـا قىلمايدىغان( مۇشـرىكالردا 
قانداقمـۇ مۇئاھىدە دېگەن نەرسـە بولسـۇن!؟« 
تاشلىشـى  سـوئال  خىـل  بـۇ  نىـڭ  هللا  يەنـى 
قىلىشـىنى  ئىنـكار  ھالـدا  ئەجەبلەنگـەن 
ئۇقتۇرىـدۇ. يەنى، بۇ دېگەنلىك ــــ مۇشـرىكالر 
ھېچقاچـان ئەھدىگـە رىئايـە قىلمايـدۇ، ئـۇالر 
ئەھدىگە خىيانەت قىلىدىغانالردۇر دېگەنلىك 
قېشـىدا  ھـەرەم  مەسـجىدى  »ئەممـا  بولىـدۇ. 
سـىلەر بىلـەن ئەھـدە تۈزۈشـكەن مۇشـرىكالر 
ئەگـەر ئەھدىسـىگە ۋاپا قىلىدىكەن، سـىلەرمۇ 
ۋاپـا قىلىڭالر. شۈبھىسـىزكى، هللا تەقۋادارالرنى 
)يەنـى پەرۋەردىگاردىـن قورققـان، ئەھدىسـىگە 
قىلمىغانالرنـى(  خىيانـەت  قىلغـان،  ۋاپـا 
ئىبنـى  بەكىـر  بـۇالر  يەنـى،  تۇتىـدۇ.«  دوسـت 
كىنانـە قەبىلىسـىنىڭ بـەزى ئەزالىـرى بولـۇپ، 
ھۇدەيبىيـە سۈلھىسـىدە رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص ئـۇالر 
بـۇالر  پەيتتـە،  شـۇ  ئەھدىلەشـكەن  بىلـەن 
ھـەرەم زېمىنىغـا خوشـنا ياشـايتتى شـۇڭا ئۇالر 
ئەھدىسـىدە تۇرسـىال مۇسـۇلمانالر ئۇالر بىلەن 
بولغـان ئەھدىنى بۇزمايتتـى. يەنى، ئەگەر ئۇالر 
ئەھدىسىدە مۇستەھكەم تۇرسا مۇسۇلمانالرمۇ 

ئۆلتۈرمەيـدۇ.  ئۇالرنـى  تۇرىـدۇ،  مۇسـتەھكەم 
ئۇالرنـى بۇنـداق قىلىـش ـــــ ئەھدىلىرىگـە ۋاپـا 
قىلىـش ۋە هللا تىـن قورققانلىقتىنـدۇر چۈنكـى 
هللا ئەھدىگـە خىيانەت قىلىشـنى ئـۆچ كۆرىدۇ، 

هللا تىـن قورققۇچىالرنـى ياخشـى كۆرىـدۇ.
هللا تعـال كېيىنكـى ئايەتتـە مۇنـداق دەيدۇ: 
ۋاپـا  قانداقمـۇ  ئەھدىسـىگە  »مۇشـرىكالر 
سـوئالمۇ  يەردىكـى  بـۇ  يەنـى  قىلسـۇن!؟« 
ئۇقتـۇرۇش  ئەجەبلىنىشـنى  ۋە  ھەيرانلىـق 
ئۈچۈندۇر. يەنى، مۇشرىكالر قانداقمۇ سىلەرگە 
بەرگەن ئەھدىسـىگە ۋاپا قىلسـۇن!؟ »ئەگەر 
ئۇالر سـىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردىن غەلىبە قىلسا، 
نـە تۇغقانچىلىققـا،  توغـراڭالردا  سـىلەرنىڭ 
نـە ئەھدىگـە رىئايـە قىلمايدۇ.« يەنـى ئۇالر نە 
هللا قـا، نە تۇغقانچىلىققـا، نە ئەھدىگە رىئايە 
قىلماستىن سىلەرنى ۋەھشىيلەرچە ئۆلتۈرىدۇ. 
»سـىلەرنى ئېغىزلىرىـدا خـۇش قىلىـدۇ، 
دىللىرىـدا )ۋەدىسـىدە تۇرۇشـنى( خالىمايـدۇ 
)يەنـى ئاغزىدا چىرايلىق سـۆزلىگىنى بىلەن، 
كۆڭۈللىـرى ئـاداۋەت ۋە نىفـاق بىلـەن تولغان(. 
ئـۇالر  يەنـى  پاسـىقالردۇر«.  تولىسـى  ئۇالرنىـڭ 
ئىتائەتنـى تونۇمايـدۇ، نـە دىنغـا نـە ئەھدىگـە 
رىئايـە قىلمايـدۇ. مانـا بـۇ ئايـەت رەسـۇلۇلالھ 
ملسو هيلع هللا ىلص ۋاپـات بولۇشـتىن ئىلگىـرى ئـەرەب يېرىـم 
ئۈچـۈن  تازىـالش  مۇشـرىكالردىن  ئارىلىنـى 
مۇسۇلمانالرنى مۇشـرىكالرغا قارشى ئۇرۇش 
قىلىشـقا  مۇھاسـىرە  ئۇالرنـى  ۋە  قىلىشـقا 

قوزغاشـنى مەقسـەت قىلغـان.
بۇ ئايەتتىن ئېلىنغان پايدىالر

بىرىنچـى، مۇسـۇلمانالر بىلـەن ئەھدە 
تۈزگەنلەر ئەھدىسـىنى بۇزمىسىال، ئەھدىگە 

ۋاپا قىلىشـنىڭ پەرزلىكى.
ئىككىنچى، جەڭدە شـىددەتلىك بولۇش 
ۋە شـىددەت بىلـەن ئـۇرۇش قىلىشـنىڭ قـارار 

قىلىنغانلىقى.
دارۇل  ئارىلـى  يېرىـم  ئـەرەب  ئۈچىنچـى، 
ئىسـالم بولغانلىقـى ئۈچۈن، ئۇنـى ھەرقانداق 
كۇفـرى ۋە شـېرىكتىن تازىالشـنىڭ پـەرز 

ئىكەنلىكـى.
ئىماننىـڭ  ئوقـۇش  نامـاز  تۆتىنچـى، 
بىـر  شـەرتلىرىدىن  بولۇشـىنىڭ  سـەھىھ 
نامازنـى  كىمكـى  ئىكەنلىكـى؛  شـەرت 
پۈتۈنلـەي تـەرك ئېتىدىكـەن، ئـۇ كىشـىنىڭ 
مۇئمىـن ئەمـەس بەلكـى كاپىـر ئىكەنلىكـى. 
بەشىنچى، باشقا مۇسۇلمانالر كاپىرالرغا 
مۇسـۇلمانالرنىڭ  قالغـان  بەرسـە  پاناھلىـق 
ئۇنىڭغـا رىئايـە قىلىشـى كېرەكلىكـى، 
مۇسـۇلمانالر كاپىـر دۆلەتلەرنىـڭ مۇسـۇلمان 
ۋە  ئەلچىلىـرى  كەلگـەن  دۆلەتكـە 
ۋەكىللىرىگـە بىرىلگـەن ئامانلىققـا ھۆرمـەت 

كېرەكلىكـى.  قىلىـش 
ئالتىنچـى، ھەرقانـداق بىـر كاپىـر 
ئىسـالمنى ئۆگىنىش ئۈچۈن ئىسـالم دىيارىغا 
كىرىشـىنى تەلـەپ قىلغـان بولسـا، ئۇالرنىڭ 

تەلىپىنـى رەت قىلماسـلىق كېرەكلىكـى. 
يەتتىنچـى، قۇرئـان ئۆزىنىـڭ ھەرپلىـرى 
نىـڭ  هللا  ھەقىقەتـەن  بىلـەن  مەنىلىـرى  ۋە 
سـۆزى ئىكەنلىكى. هللا تعال بۇ ھەقتە مۇنداق 
دېگـەن: »تاكـى ئـۇ هللا نىـڭ كاالمىنـى )يەنـى 
قۇرئاننـى( ئاڭلىغانغـا )يەنـى پىكىـر قىلىپ، 

ئۇنىـڭ ھەقىقىتىگـە يەتكەنگـە( قـەدەر«.
دائىـم  نـى  تعـال  هللا  سـەككىزىنچى، 
قىلىـش،  ئېتىقـاد  دەپ  كۆزەتچـى  ئۆزىگـە 
تۇغقانچىلىققا رىئايە قىلىش ۋە ئەھدىلىرىگە 
ئىكەنلىكـى. ۋاجىـب  قىلىشـنىڭ  ھۆرمـەت 

ھەدىس ئۈنچىلىرى

بۇالقتىن تامچە



ئىسالم ئاۋازى

مۇداپىئـە سـېپى يـوق بولـۇپ قالغـان بىـر پەيتتـە، 
قىلغـان  بۇالرنىـڭ  سـاڭا  مـەن  هللا!  >ئـى  ئـۇ: 
ئىتائەتسـىزلىك  بۇيرۇققـا  )يەنـى  ئىشـلىرىدىن 
قىلغـان مۇجاھىدالرنى دېمەكچـى( ۋە ئاۋۇالرنىڭ 
مۇشـرىكالرنى  )يەنـى  ئىشـلىرىدىن  قىلغـان 
دېمەكچـى( ئادا-جـۇدا ئىكەنلىكىمنـى بايـان 
ئىلگىرىلـەپ  ئالغـا  دېـدى-دە،  قىلىمـەن< 
كەتتى. شۇ ئەسنادا سەئىد ئىبنى مۇئاز ئۇنىڭ 
ئۇدۇلىـدا پەيـدا بولدى. ئۇ: >ئى سـەئىد ئىبنى 
قىلىۋاتىمـەن،  ئـارزۇ  جەننەتنـى  مـەن  مۇئـاز! 
مانـا  قەسـەمكى،  بىلـەن  رەببـى  نەزىرنىـڭ 
مـەن ئۇھـۇد تەرەپتىـن جەننەتنىـڭ پۇرىقىنـى 
پۇراۋاتىمەن< دېدى. سەئىد رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص گە: 
>ئى رەسـۇلۇلالھ! مەن ئەنەس قىلغان ئىشـنى 
قىاللمىدىـم< دېـدى«. ئەنـەس ئىبنى مالىك رضي 
هللا عنـه مۇنـداق دەيـدۇ: »بىـز تاغـام ئەنەسـنى 80 
نەچچـە يېرىگـە قىلىـچ، ياكـى نەيـزە، ياكـى ئـوق 
تەگكـەن ۋە مۇشـرىكالر تەرىپىدىـن ئەزالىـرى 
كېسىۋېلىنغان ھالىتىدە ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنى 
كۆردۇق. ئۇنى سىڭلىسـىدىن باشـقا ھېچكىم 
تونۇيالمىدى. سىڭلىسى ئۇنى بارماقلىرىدىن 
تونۇۋالغانىـدى«. ئەنـەس ئىبنـى مالىـك رضـي هللا 
عنـه مۇنـداق دەيدۇ: »بىـز >مۇئمىنلەرنىڭ ئىچىدە 
)رەسـۇلۇلالھ بىلەن غازاتقا چىققاندا سـاباتلىق 
بولـۇپ، شـەھىد بولغانغـا قـەدەر دادىللىـق بىلـەن 
جـەڭ قىلىـش توغرۇلـۇق( هللا قا بەرگـەن ئەھدىنى 
ئىشـقا ئاشـۇرغان نۇرغۇن كىشىلەر بار. ئۇالرنىڭ 
بەزىسـى )ئەھدىگە ۋاپا قىلىپ( شـەھىد بولدى، 
كۈتمەكتـە،  بولۇشـنى(  )شـەھىد  بەزىسـى 
ئـۇالر )پەرۋەردىگارىغـا بەرگـەن ئەھدىسـىنى( 
ھەرگىـز ئۆزگەرتكىنـى يـوق< )سـۈرە ئەھـزاب 
23- ئايـەت( دېگـەن ئايەتنـى تاغـام ئەنـەس ۋە 
ئۇنىڭغا ئوخشـىغان كىشىلەر ھەققىدە نازىل 

بولغـان دەپ قارايتتـۇق« )بۇخـارى توپلىغـان(.
ھەدىسنىڭ شەرھىسى 

ئەنەس ئىبنى نەزىر رضي هللا عنه رەسۇلۇلالھ 

ملسو هيلع هللا ىلص بىلـەن بىرگـە بەدرگـە قاتنىشـالمىغان ئىدى 
چۈنكـى پەيغەمبـەر ملسو هيلع هللا ىلص بەدرگە جەڭ قىلىشـنى 
مەقسـەت قىلماسـتىن پەقـەت قۇرەيشـلەرنىڭ 
سـودا كارۋىنىنـى بـۇالش مەقسـىتىدىال چىققـان 
ئىـدى. بـۇ ۋاقىتتـا رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص بىلەن پەقەت 
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قورالـى  قاتنـاش  باشـقا  ئاتتىـن  ئىككـى  تۆگـە، 
بولمىغانلىقى ئۈچۈن ئۇالغلىرىغا نۆۋەتلىشـىپ 
مىنىشـەتتى. كۆپلىگەن ساھابىلەر رەسۇلۇلالھ 
دەپ  ئەمـەس  غـازات  يۈرۈشـىنى  بـۇ  نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص 
قارىغانلىقتىـن بۇ جەڭگە قاتناشـمىغانىدى، بۇ 
جەڭگـە پەقـەت كىشـىلەر ئىچىدىكى يېنىك 
ئەنـەس  ئىـدى.  قاتناشـقان  قورالالنغانـالرال 
ئىبنـى نەزىـر رضـي هللا عنـه پەيغەمبـەر ملسو هيلع هللا ىلص گـە 
تۇنجـى  بارغـان  ئېلىـپ  قارشـى  مۇشـرىكالرغا 
قىلىـپ:  بايـان  قاتنىشـالمىغانلىقىنى  جەڭگـە 
»ئەگـەر بۇ قېتىملىق جەڭگە قاتنىشـااليدىغان 
مېنىـڭ  هللا  قەسـەمكى!  بىلـەن  هللا  بولسـام، 
كۆرىـدۇ«  چوقـۇم  قىلىدىغانلىقىمنـى  نېمـە 
دېـدى. بـەدر غازىتـى بولـۇپ بىـر يىـل بىـر ئـاي 
بولـدى.  غازىتـى  ئۇھـۇد  كېيىـن  ئۆتكەندىـن 
بىلـەن  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  كىشـىلەر  ۋاقىتتـا  بـۇ 
چۈشـتىن  قىلىشـتى.  جـەڭ  چىقىـپ  بىرگـە 
بـۇرۇن غەلىبـە مۇسـۇلمانالرغا مەنسـۇپ بولدى 
تۇرۇشـقا  ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبـەر  مەرگەنلـەر  لېكىـن 
ئىتائەتسـىزلىك  چۈشـۈپ  تاغدىـن  بۇيرۇغـان 
ئاتلىـق  مۇشـرىكالرنىڭ  ئۈچـۈن،  قىلغانلىقـى 
ئارقـا تەرەپتىـن  چەۋەندازلىـرى مۇسـۇلمانالرغا 
ئارقـا  مۇسـۇلمانالرنىڭ  قىلىشـتى.  ھۇجـۇم 
تـەرەپ مۇداپىئە سـېپى ئېچىلىـپ قالغانلىقتىن 
مەغلۇبىيـەت يـۈز بـەردى شـۇڭا ئەنـەس ئىبنـى 
نەزىـر رضـي هللا عنـه ئالغـا ئىلگىرىلىگـەن ھالـدا 
مۇجاھىـد  قىلغـان  ئىتائەتسـىزلىك  ئۆزىنىـڭ 
تـۇرۇپ:  قىلىـپ  ئىشـارەت  قېرىنداشـلىرىنى 
تۈپەيلىدىـن  قىلمىشـلىرى  بۇالرنىـڭ  هللا!  »ئـى 
دېـدى.  تارتمىغىـن«  سوئال-سـوراققا  مېنـى 
ئاندىن مۇشـرىكالرنى ئىشارەت قىلىپ تۇرۇپ: 

»ئـى هللا! بۇالرنىڭ قىلمىشـلىرى تۈپەيلى مېنى 
سوئال-سـوراققا تارتمىغىـن« دېـدى. ئۇنىڭدىن 
كېيىـن سـەئىد ئىبنـى مۇئـاز رضـي هللا عنـه ئەنەس 
ئۇچرىشـىپ  غـا  عنـه  هللا  رضـي  نەزىـر  ئىبنـى 
قېلىـپ، ئۇنىڭدىـن: »قەيەرگە ماڭدىڭ؟« دەپ 
ئۇھـۇد  مـەن  سـەئىد!  »ئـى  ئـۇ:  سـورىغانىدى، 
تەرەپتىـن جەننەتنىـڭ پۇرىقىنـى پۇراۋاتىمـەن« 
بـۇ  مانـا  پـۇراش،  بـۇ  مانـا  بـەردى.  دەپ جـاۋاب 
ھېس-تۇيغـۇ ـــــ ھەقىقىـي پـۇراش ۋە ھەقىقىـي 
خىيالـى  ھەرگىزمـۇ  ئـۇ  بولـۇپ،  ھېس-تۇيغـۇ 
ئـۇ  بەلكـى  ئەمـەس  ئىـش  بىـر  ۋەھمـى  ياكـى 
كىشـى  بـۇ  مانـا  كارامەتلىرىدىنـدۇر.  نىـڭ  هللا 
ئىككىلىنىپ قالماسـتىن، توختاپ قالماسـتىن 
شـەھىد  ئۈچـۈن  ئىلگىرىلىگەنلىكـى  ئالغـا 
قىلىنىشـتىن ئىلگىـرى جەننەتنىـڭ پۇرىقىنـى 
پۇرىيالىدى. شـۇنىڭ بىلەن ئالغا ئىلگىرىلىدى، 
جـەڭ قىلـدى، ئاندىـن ئۆلتۈرۈلـدى. ئـۇ شـەھىد 
ياكـى  يېرىـدە قىلىـچ،  80 نەچچـە  قىلىنغانـدا 
تېپىلـدى.  ئىـزى  ئوقيانىـڭ  ياكـى  نەيـزە، 
ھەتتاكـى ئۇنىـڭ تېرىلىـرى تىتما-تىتما بولۇپ 
ھەمشىرىسـىدىن  ئۇنـى  شـۇڭا  كەتكەنىـدى 
ئۇنىـڭ  تونۇيالمىـدى.  ھېچكىـم  باشـقا 
بارماقلىـرى  پەقـەت  ئۇنـى  ھەمشىرىسـىمۇ 
ئارقىلىقـال تونۇيالىغـان ئىـدى. شـۇنىڭ ئۈچـۈن 
ئىچىـدە  »مۇئمىنلەرنىـڭ  مۇسـۇلمانالر 
)رەسـۇلۇلالھ بىلـەن غازاتقا چىققاندا سـاباتلىق 
دادىللىـق  قـەدەر  بولغانغـا  شـەھىد  بولـۇپ، 
بىلـەن جـەڭ قىلىـش توغرۇلـۇق( هللا قـا بەرگـەن 
ئەھدىنـى ئىشـقا ئاشـۇرغان نۇرغـۇن كىشـىلەر 
بـار. ئۇالرنىـڭ بەزىسـى )ئەھدىگـە ۋاپـا قىلىپ( 
شـەھىد بولـدى، بەزىسـى )شـەھىد بولۇشـنى( 
بەرگـەن  )پەرۋەردىگارىغـا  ئـۇالر  كۈتمەكتـە، 
يـوق«  ئۆزگەرتكىنـى  ھەرگىـز  ئەھدىسـىنى( 
)سـۈرە ئەھـزاب 23- ئايـەت( دېگـەن بـۇ ئايەتنـى 
ھەققىـدە  عنـه  هللا  رضـي  نەزىـر  ئىبنـى  ئەنـەس 
يوقكـى،  شـەك  قارىشـاتتى.  دەپ  چۈشـكەن 
ئوخشـىغان  ئۇنىڭغـا  ۋە  عنـه  هللا  رضـي  ئەنـەس 

بولـۇپ  بىرىنچـى  ئايەتكـە  مۇشـۇ  كىشـىلەر 
كىرىـپ كېتىدىغـان كىشـىلەردۇر چۈنكـى 
ئەھدىسـىدە  مۇنـۇ  قىلىشـقان  بىلـەن  هللا  ئـۇالر 
راسـتچىل بولغانالردۇر: »هللا بىلەن قەسـەمكى! 
چوقـۇم  قىلىدىغانلىقىمنـى  نېمـە  مېنىـڭ  هللا 
كۆرىـدۇ«. مانـا مۇنـداق ئەھدىسـىگە راسـتچىل 
بولۇشـنى هللا ئـۆز ئېھسـانى بىلـەن ئاتا قىلمىسـا 

قىاللمايـدۇ.  ھېچكىـم 
ھەدىستىن ئېلىنغان پايدىالر

ئىتائـەت  قـا  هللا  ئىنسـان  بىرىنچـى، 
قارشـى  نەپسـىگە  ئـۆز  ئۈچـۈن  قىاللىشـى 
يەنـى  كېرەكلىكـى.  قىلىشـى  جىھـاد  دائىـم 
نەپسـىنى بويسۇندۇرۇشقا قاتتىق تىرىشىشى 
كېرەكلىكى چۈنكى ئەنەس ئىبنى نەزىر رضي 
هللا عنه نەپسـىگە قارشـى جىھاد قىلىشتەك مانا 
مۇشـۇنداق كاتتا چوڭ جىھادنى قىاللىغانلىقى 
ئۈچۈنـال، مۇسـۇلمانالر مەغلۇبىيەتكـە 
يۈزلەنگـەن ھالەتتىمـۇ ئالغـا ئىلگىرىلـەپ هللا 
قىلىـپ  جـەڭ  قارشـى  دۈشـمەنلىرىگە  نىـڭ 

ئېرىشـكەن.  شـەھىدلىككە 
ئىككىنچى، ياخشى ئىش توغرىسىدا هللا 
قـا ۋەدە قىلىـش ۋە ئـۆز نەپسـىنى پەزىلەتلىـك 

ئىشالرغا مەجبۇرالشـنىڭ دۇرۇسلۇقى.
نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  ئۈچىنچـى، 
ساھابىلىرىنىڭ جەننەتكە بولغان ئىشتىياقى 
قىلىشـتىكى  تەلـەپ  شـەھىدلىكنى  ۋە 

سـەمىمىيلىكى. ۋە  راسـتچىل 
تۆتىنچـى، كىمكى شـەھىدلىكنى 
راسـتچىللىق بىلـەن تەلـەپ قىلسـا، هللا ئۇنـى 
راستىنال شەھىدلىككە ئېرىشتۈرىدىغانلىقى، 
يوللىرىغـا  شـەھىدلىكنىڭ  ئۇنـى 
دىلىنـى  ئۇنىـڭ  ۋە  يېتەكلەيدىغانلىقـى 
شـەھىدلىككە ئېچىۋېتىدىغانلىقـى، ھەتتـا 
شـەھىدلىكنىڭ نەتىجىلىرىنـى ئۆزىنىڭ روھى 
ۋە ھېس-تۇيغۇلىـرى بىلـەن تاپااليدىغانلىقى. 

ئالدىنقى ساندىكى ۋەقەلىكتىن ئېلىنغان 
پايدىالرنىڭ داۋامى

ھـەق  ئىنسـاندىكى  ئىككىنچـى، 
ئىگىلىرىگـە بولغـان زىيـادە ئۆچمەنلىـك 
شـۇ ئىنسـاننىڭ قەلبىنـى قارىغـۇ قىلىـپ 
قويىدىغانلىقـى. شـۇ تۈپەيلىدىن بۇ تۆت كاپىر 
قەدىـر- پەيغەمبەرلىـك  نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ 
قىممىتىنـى بىلمەسـتىن، رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص گـە 

قىلغـان. ئۆچمەنلىـك  چىش-تىرنىقىغىچـە 
ماڭغانالرغـا  يولىـدا  دىـن  ئۈچىنچـى، 
بەددۇئـا  قارشـى  زالىمالرغـا  قىلغـان  زۇلـۇم 

دۇرۇسـلۇقى. قىلىشـنىڭ 
نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  تۆتىنچـى، 
ۋارىسـلىرى بولغـان مۇجاھىـدالر جامائىتىگە 
قىلغـان  بۆلگۈنچىلىـك  ياكـى  بەرگـەن  ئـازار 
كىشـىلەرنىڭ ئاخىرەتتـە، ھەتتا بـۇ دۇنيادىمۇ 

قالىدىغانلىقـى. ئاقىۋەتكـە  يامـان 
نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  بەشـىنچى، 

مەيدانىـدا  جـەڭ  ھالەتتىمـۇ  يارىالنغـان 
مۇسـتەھكەم تۇرغانلىقـى ـــــ رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص 
نىـڭ ئىزباسـارى بولغـان جىھادىـي ھەرىكـەت 
ئىكەنلىكـى. ئۈلگـە  يارقىـن  مەسـئۇللىرىغا 
نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  ئالتىنچـى، 
بۇيرۇقىغـا خىالپلىـق قىلىپ گۇناھ ئىشـلەش 
ھەتتـا ئۈممەتنىـڭ قوماندانلىرىنىڭ ئەزىيەت 
تارتىشـىغا، شـۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۈممەتنىڭ 
زىيان تارتىشـى ياكى شـۇ گۇناھ قىلغانالرنىڭ 
ئۆزىگـە زىيان بولۇشـى ۋە ياكى ئاخىرەتتىكى 

زىيـان تارتىشـىغا سـەۋەب بولىدىغانلىقى.
يەتتىنچى، دۇئانىڭ قاچان ئىجابەت بولۇشـى 
هللا نىـڭ ھېكمىتىگـە باغلىق ئىكەنلىكى. هللا 
بـەزى دۇئاالرنـى شـۇ ھامـان ئىجابـەت قىلسـا، 
بـەزى دۇئاالرنـى ئـۆز ھېكمىتـى بىلـەن ئـۇزۇن 
شـۇڭا  قىلىـدۇ.  ئىجابـەت  كېيىـن  زاماندىـن 
بىزلەر: »دۇئا قىلسـام نېمىشـقا تېز ئىجابەت 
بولمايدۇ؟« دېمەسـلىكىمىز كېرەك. چۈنكى، 
بۇنـداق ئالدىراڭغۇلۇق قىلىش دۇئانىڭ ئەدەب-

قائىدىلىرىگە زىت شـۇنداقال دۇئانىڭ ئىجابەت 
بولۇشـىنى توسقۇچى ئامىلالرنىڭ بىرىدۇر.

سـەككىزىنچى، ئۆزئارا مەسلىھەتلىشـىش 
)يەنى شـۇرا قىلىش( ئۇسـلۇبى 

بولـۇپ  بېسـىم  قاتتىـق  سـاھابىلەرگە 
سـاھابىلەرگە  شـۇ  مەسـىلىلەرنى  تۇرۇۋاتقـان 
قويـۇش  ئوتتۇرىغـا  تەرىقىسـىدە  مەسـلىھەت 
ـــــ رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىـڭ تۇتـۇپ ماڭغـان يولى 

ئىـدى.
توققۇزىنچى، ئىشـتا بىر قارارغا كەلگەندە 

هللا قـا تەۋەككۈل قىلىش 
قارارنـى  بىـرەر  ئەگـەر  كىشـى  قومانـدان 
يۈرگۈزۈشـتە  قارارنـى  بـۇ  چىقارسـا، 
ئىككىلىنىشـى ياكـى ئۇنىڭدىـن يېنىۋېلىشـى 
پىكىرنـى  بـۇ  ئۇنىڭغـا  ھەتتـا  ئەمـەس،  اليىـق 
ئـۇ  ھەمراھلىـرى  بەرگـەن  مەسـلىھەت 
قاراردىـن يېنىۋالغان تەقدىردىمۇ. چۈنكى، 
ــــ زەئىپلىـك؛ كەينىگە  ئىككىلىنىـشـ 

داجىش بولسـا بوشاڭلىقتۇر. بۇنداق بولغاندا، 
قومانداننىـڭ قـول ئاسـتىدىكىلەر قوماندانغـا 
ئىتائـەت قىلىشـتا ئىككىلىنىدىغـان بولـۇپ 
قالىدۇ. قارارنى ئىجرا قىلىشـتا ئىككىلىنىپ 
بىرىنچىدىـن،  ـــــ  سـەۋەبى  قېلىشـنىڭ 
ئۆزىگە بولغان ئىشەنچنىڭ زەئىپلىكى؛ 
ئىككىنچىدىن، ئېرىشكەن مەلۇماتنىڭ 
زەئىپلىكـى؛ ئۈچىنچىدىـن، ئىسـتىدات، 
ئاجىزلىقـى؛  ئىقتىدارنىـڭ  ۋە  قابىلىيـەت 
تۆتىنچىدىـن، غەلىبىگـە بولغـان ئۈمىدۋارلىـق 
ۋە تەلپۈنۈشـنىڭ زەئىپلىكـى قاتارلىقـالردۇر. 
دېمـەك، ئۆزىـدە ئىشـەنچ بولـۇش ۋە غەلىبىگـە 
ئۈمىدۋار بولۇش ئىمانغا باغلىنىشـلىق ئىشتۇر 
شـۇڭا كۈچلـۈك ئىمـان تېپىلسـا، مۇسـتەھكەم 
غەلىبىگـە  ۋە  تەۋەككـۈل  ئىشـەنچ،  تـۇرۇش، 

بولغـان ئۈمىدۋارلىـق ئىشـقا ئاشـىدۇ.
ئەسـكەرتىش: قارارنـى ئىجـرا قىلىشـتا 
تۇرۇشـنىڭ  ئىككىلەنمەسـتىن مۇسـتەھكەم 
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)بېشى ئالدىنقى ساندا(
ئـۇ )يېڭـى خاۋارىج(الرنىـڭ بـۇ سـۆزلىرى 
گۇناھىـي  خاۋارىج(الرنىـڭ  )كونـا  شـۇ  ئەنـە 

كەبىرە قىلغان مۇسـۇلمانالر ھەققىدە قىلغان 
سـۆزلىرىگە تامامەن ئوخشـايدۇ، ھەتتا بەزىدە 
ئۇنىڭدىنمـۇ ئېشـىپ چۈشـىدۇ، گەرچـە ئۇالر 
ئۆزلىرىنـى »بىـز خاۋارىـج« دەپ ئوچـۇق 

ئېيتمىسـىمۇ. چۈنكـى، بـۇالر گۇناھىـي 
كەبىـرە )يەنـى چوڭ گۇناھ( بولمىغان ئىشـالر 
ياكـى مۇبـاھ ئىشـالر سـەۋەبلىك مۇسـۇلماننى 

كاپىرغـا چىقىرىشـىدۇ. 
ئاالمىتـى  قوشـۇمچە  بىـر  يەنـە  بۇالرنىـڭ 
ۋە سـۈپىتى شـۇكى، بـۇالر ئۆزلىرىگـە 
ئوخشىمايدىغان پىكىردىكى مۇسۇلمانالرنىڭ 
بىرەر ياخشـى ئىشـىنى كۆرگەنـدە ئۇالرغا 
ئىنسـاپ بىلـەن مۇئامىلـە قىلمايـدۇ بەلكـى 
ئۇالرغـا »مۇناپىق«، »غالچا«، »خائىن« ۋە 
»هللا نىـڭ، پەيغەمبەرنىـڭ ھەم مۇئمىنلەرنىڭ 
دۈشـمىنى« دېگەنـدەك بەتنامالرنى چاپاليدۇ. 
ئۇالرنىـڭ سـەمىمىيىتى ۋە سـاداقىتىگە 
باشـقىالرنى شـەكلەندۈرىدۇ ھەمـدە شـۇ 
مۇسـۇلمانالرغا تەكفىـر )يەنـى كاپىرغـا 
ئۇقتۇرىدىغـان  مەنىسـىنى  چىقىرىـش( 
ئىسـىمالر بىلەن بوھتان چاپاليدۇ. مەسىلەن، 
»جىھـاد  دۈشـمىنى«،  نىـڭ  »هللا  »كاززاب«، 
دۈشـمىنى«، »خائىـن«،  ۋە مۇجاھىدالرنىـڭ 
»غالچـا«، »بۇنىـڭ كەينىـدە كاپىرنىـڭ قولى 
بـار«، »بـۇ دېگـەن تاجاۋۇزچـى كاپىرالرنىڭ 
مەنپەئىتـى ئۈچـۈن ئىشـلەيدۇ« دېگەنگـە 
ئوخشـاش تەكفىـر ۋە دىندىـن چىقىرىۋېتىـش 

مەنىسىدىكى سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلىگەنگە 
ئوخشاش.

رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص مۇنداق دېگەن: »كىمكى 
كىشـىنى >كاپىـر<  )مۇسـۇلمان(  بىـر 
دېسـە  دۈشـمىنى<  نىـڭ  >هللا  ياكـى  دېسـە، 
گەپنـى  بىـر  ئوخشـىغان  شـۇنىڭغا  ياكـى  ۋە 
ئەمەلىيەتتـە  مۇسـۇلمان  ئـۇ  ئەگـەر  دېسـە، 
ئۇنـداق بولمىسـا، ئۇنداقتـا، بـۇ سـۈپەت ئەنـە 
قايتىـپ  ئۆزىگـە  دېگۈچىنىـڭ  سـۆزنى  شـۇ 

توپلىغـان(. )مۇسـلىم  كېلىـدۇ« 
قوشـۇمچە سـۈپىتى  بىـر  يەنـە  ئۇالرنىـڭ 
شـۇكى، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ نەپسى-خاھىشـى، 
شـۈبھىلىك دەلىللىرى ۋە بىلىمسىزلىكلىرى 
تۈپەيلىدىـن گۇناھىي سـەغىرە )يەنى كىچىك 
گۇناھالر(نـى تەدرىجى ھالـدا گۇناھىي كەبىرە 
)يەنـى چوڭ گۇناھ( دەرىجىسـىگە، ئۇنىڭدىن 
كېيىـن كۇفـۇر دەرىجىسـىگە كۆتۈرىدۇ-
دە، نەتىجىـدە شـۇ گۇناھىـي سـەغىرە 
قىلغۇچىالرنىڭ قېنىغا، مېلىغا ۋە نومۇسـىغا 
چېقىلىدۇ. ئۇالرنىڭ مانا بۇ سـۈپىتى قەدىمكى 
خاۋارىجالرنىـڭ تەكفىر ھەققىدىكى مەنھىجى 

)پرىنسـىپى(گە تامامەن چۈشـىدۇ.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

2- بەت 

)بېشى 1- بەتتە(

)ئاخىرى 3- بەتتە(

يۇلتۇزالر چىمىراليدۇ

تارىخقا 
نەزەر

قەدىمكى ۋە ھازىرقى زاماندىكى خاۋارىجالر 
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3. ۋاخان كارىدورىدىكى بىر قىسىم جايالرنىڭ ئېگىزلىك ۋە كوردىناتالر جەدۋىلى
)جەدۋەلدىكى ئېگىزلىك شۇ ئورۇننىڭ دېڭىز يۈزىدىن ئېگىزلىكىنى كۆرسىتىدۇ(

قەلئەيىپەنجە ياكى غازخاندىن شىكارگاھ دەرياسى جىلغىسىغىچە بولغان ئارىلىقتىكى ئورۇنالر

جاي نامىقوشۇمچەئىزاھاتشىمالىي كەڭلىكشەرقىي ئۇزۇنلۇقئېگىزلىك

Syst Bridgeسيست كۆۋرۈكىE36 59 180 N 324 46 72خاتىرىلەنمىگەن

3000 m72  36  559 E37  00  552 NغازخانيېزاGhaz Khan

3270 m72  42  818 E37  04  984 Nچوڭ دارگاۋDargaw-e-kalan

3000 m72  41  696 E37  03  655 Nپرىپ كۆۋرۈكىتاجىكىستانغا بارىدۇPrip Bridge

3375 m72  442  889 E37  04  932 Nدەشتى شابئېگىزلىكShab dasht

3300 m72  44  067 E37  06  774 Nئىسسىق ۋاداIsik wada

4215 m72  45  744 E37  05  434 N تاشلىۋېتىلگەن
Watwarm valleyۋارۋارم جىلغىسىيايالق

3525 m72  43  988 E37  05  551 Nياپغاز يايلىقىYapgaz aylaq

3290 m72  43  545 E37  07  434 Nگۇرۋاش جاڭگىلىJangal-e-
Gurvash

3400 m72  45  532 E37  07  347 Nپورسان يايلىقىPorsan aylaq

3340 m72  45  023 E37  08  271 Nدارگانى پورسانDargan-e-
porsan

Khar Dashtقار دەشتئېگىزلىكخاتىرىلەنمىگەن

Dargan-e-Sininدارگانى سىنىنخاتىرىلەنمىگەن

3545 m72  45  981 E37  09  023 Nدەشتى سچتۇرئېگىزلىكDasht-e-schtur

3700 m72  48  330 E37  09  690 Nدەشتى سامالقئېگىزلىكDasht-e-samlak

-Dargan-eدارگانى زارناۋخاتىرىلەنمىگەن
zarnow

3785 m72  46  882 E37  11  459 N يول ئۈستىدىكى
Bisper-e-Yakhtبىسپىرى ياختنۇقتا

3700 m72  47  214 E37  11  945 Nدەشتى ۋارزانتئېگىزلىكDasht-e-Varzant

 -Dargan-eدارگانى ۋارزانتخاتىرىلەنمىگەن
Varzant

3800 m72  48  137 E37  12  783 Nدەشتى جامغۇزئېگىزلىكDasht-e-
Jamghuz-e

3930 m72  51  265 E37  11  862 N
فايىز رايزان زىيارا، 
دۇارخان يايلىقى، 
زامان تۇرالغۇسى

Faiz Raizan 
ziyara, Duar 
Khan aylaq, 

Zaman’s camp

3940 m72  48  445 E37  12  989 Nرايىش كەيگارRaish Kaigar

3970 m72  52  307 E37  11  329 Nفاراك شىكار يايلىقىFarak Shikar 
aylaq

4110 m72  54  400 E37  10  457 NچېشايىنCheshain

4400 m72  55  642 E37  10  195 Nشىكارگاھ جىلغىسىئەڭ تۆۋەن نۇقتىسىShikargah valley

4255 m72  57  385 E37  09 27  Nدەرراھبەگ يايلىقىچارۋىچىلىق مەيدانىDarrah Beg 
aylaq

4200 m72  57  993 E37  08  58 N كونا چارۋىچىلىق
GanJabگەنجابمەيدانى

4600 m73  00  229 E37  06  32 Nجۇن ئەلىJun ali

4750 m73  00  978 E37  05  73 N ھاۋزى كۆلىنىڭ
Hawz-e-Chapھاۋزى چەپئۈستى

شەرتى شۇكى:
1. قـارار چىققاندىن كېيىن، چىقىرىلغان 
قارارغـا زىـت كېلىدىغـان ئوچـۇق ئايـەت ياكى 
ئىجماسـى  ئۆلىماالرنىـڭ  ياكـى  ۋە  ھەدىـس 
پەتىۋاسـى(  كەلگـەن  بىرلىككـە  )يەنـى 
قـارار   .2 بولـۇش؛  چىقمىغـان  ئوتتۇرىغـا 
چىقىرىلغاندىـن كېيىـن شـۇرا ئەھلىگـە شـۇ 
قـاراردا جەزمـى ياكى جەزمىگـە يېقىن بولغان 
غالىـب گۇمانلىق بىر زىيان ئايان بولماسـلىق. 
ئونىنچى، نىفاقنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى 
ۋاقىتتـا  قىيىنچىلىـق  ئـەڭ  مۇناپىـق 
ئوتتۇرىغـا چىقمـاي قالمايـدۇ چۈنكى مۇناپىق 
ئىككـى ئىشـنىڭ بىـرى تۈپەيلىدىن ئىسـالم 

ياكـى جىھـاد تونىغـا ئورۇنىۋالىـدۇ: 
1. ئۇ ئۆزى ئارزۇ قىلىۋاتقان غەنىيمەت؛ 
2. ئـۇ ئەنسـىرەۋاتقان مۇسـىبەت، ئېغىـر 

ئىمتىھـان ۋە قىيىنچىلىقالر.
ۋە  باال-مۇسـىبەت  بىرىنچـى،  ئـون 

ئۈچۈنـدۇر  پـاكالش  ئىمتىھانـالر 
شۈبھىسىزكى، هللا تعال ياماننى ياخشىدىن 
ئايرىـش ئۈچـۈن پات-پـات مۇسـىبەت ۋە 
باالالرنـى ئەۋەتىـپ ئىمتىھـان قىلىـپ تۇرىدۇ 
شـۇڭا ئۇھـۇد ۋەقەسـى راسـتچىل مۇئمىنلـەر 
بىلـەن راسـتچىل ئەمەسـلەرنى ئايرىش ئۈچۈن 

يـۈز بەرگـەن ئىدى.
ئـون ئىككىنچى، مۇشـرىكالردىن ياردەم 

سورىماسلىق 
رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص گە مۇشرىكالرغا 
قارشـى يەھۇدىيالرنـى ياردەمچـى قىلىـپ 
جەڭگە قاتناشـتۇرۇش تەكلىپـى بېرىلگەندە، 
رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص بـۇ تەكلىپنـى قوبـۇل 
قىلمىـدى. بۇنىـڭ سـەۋەبى ـــــ يەھۇدىيـالر 
بىلەن مۇشـرىكالرنىڭ ئوتتۇرىسـىدا ئىسـالم 
قىلىشـتا  دۈشـمەنلىك  مۇسـۇلمانالرغا  ۋە 
)قالغـان  بولغانلىقـى  مەنپەئـەت  ئورتـاق 
ھېكمەتنـى هللا ياخشـى بىلگۈچىـدۇر(، 
ئۇالردىـن ئەمىن بواللمىغانلىق ۋە يەھۇدىيالر 
بۇتپـەرەس مۇشـرىكالرغا قارشـى جـەڭ 
ئۈچـۈن  بولمىغانلىقـى  سـەمىمىي  قىلىشـتا 

رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص ئەنـە شـۇنداق قىلغـان.
ئـون ئۈچىنچـى، مۇسـۇلمان ياشـالرنىڭ 

جىھادقـا قىزىقىشـى 
يولىدىكـى  هللا  ياشـالر  مۇسـۇلمان 
جىھادقـا قوزغالغـان ۋاقىتتـا، ئـۇ ياشـالرنىڭ 
ئىچىـدە يېشـى 15 كـە يەتمىگەنلەرمـۇ 
ئۇالرنىـڭ  تۇرۇغلـۇق،  شـۇنداق  ئىـدى.  بـار 
جەڭگـە قاتنىشـىش ئۈچـۈن ئىنتىلىشـى 
مىسلىسـىز بىـر قىزغىنلىق بولغـان. ئۇالرنى 
جىھادقـا ئىنتىلدۈرگـەن نەرسـە پەقـەت 
ئۇالرنىـڭ قەلبلىرىگـە مۇسـتەھكەم ئورنىغـان 
ئىماندىنـال ئىبـارەت ئىدى لېكىن رەسـۇلۇلالھ 
ملسو هيلع هللا ىلص ئۇالرنىڭ بۇ جەڭگە ئىشـتىراك قىلىشـىغا 
يـول قويمىدى چۈنكى ئـۇرۇش دېگەن كۈچ-
ۋە  تەجرىبـە(  )يەنـى  خۇبـرەت  قـۇۋۋەت، 
ماھـارەت تەلـەپ قىلىـدۇ شـۇنداقال بـۇ يەردە 
تەتبىقلىنىـش ۋاجىـب بولغـان باشـقا بىـر 

قاتـار ئۆلچەملـەر ھـەم مەۋجـۇت.
چاقىرىقىغـا  جىھـاد  تۆتىنچـى،  ئـون 

دېيىـش  »لەببەيـك« 
چاقىرىـپ  جىھادقـا  مۇسـۇلمان 
چاقىرىقىنـى  جىھـاد  كەلگۈچىلەرنىـڭ 
ئاڭلىغاندا، چاقىرغۇچىغا ئىككىلەنمەستىن 
جىھـاد  قوشـىدۇ.  ئـاۋاز  دەپ  »لەببەيـك« 
تېزلىكىدىـن  ئـاۋاز قوشۇشـنىڭ  چاقىرىقىغـا 
ھەتتاكـى  قااللمايـدۇ،  توسـۇپ  ھېچنەرسـە 
جۇنۇپلۇقتىن يۇيۇنۇشـمۇ توسـۇپ قااللمايدۇ. 
ۋە  ئۆلتۈرۈلگـەن  يولىـدا  هللا  ئااليلـۇق، 
قىلدۇرۇشـىغا  غۇسـلى  پەرىشـتىلەرنىڭ 
ئامىـر  ئەبـۇ  ئىبنـى  ھەنزەلـە  ئېرىشـكەن 
رضـي هللا عنـه جىھادقـا جۇنـۇپ تـۇرۇپ ۋە شـۇ 
كېچىـدە يېڭى توي قىلغـان تۇرۇپ ئاتلىنىپ 

كەتكـەن.
جەھەتتـە  ئەسـكىرىي  بەشـىنچى،  ئـون 

ماھىرلىـق 
ئىنتايىـن  قوشـۇننى  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ 
ھالەتتـە  بىـر  پۇختـا  ۋە  ئىنچىكـە 
تەشـكىللەپ رەتلـەپ چىقتـى شـۇنداقال 
قوماندانىغـا كەسـكىن  ئوقياچىالرنىـڭ 
ئوقياچىـالر مەيلـى غەلىبـە  بـەردى.  بۇيـرۇق 
ياكى مەغلۇبىيەت كۆرۈلسـۇن ھەر ئىككىال 
ئايرىلمـاي  ئورنىدىـن  ئۆزلىرىنىـڭ  ھالەتتـە 

ئىـدى. كېـرەك  تۇرۇشـى  مۇسـتەھكەم 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

ھىجرىيە: 1439/12/21     مىالدىيە: 492018/08/31- سان 

3- بەت 

)بېشى 2- بەتتە(

ئافغانىستان ۋاخان كارىدورىنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالى

پايدىلىنىش 

بىلىملىرى
)چاتما ماتېرىيالالر(
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توغرا  ھەم  تېز  كىم  قېنى  تېپىشماقالرنى  تۆۋەندىكى   .1
تاپااليدۇ؟

جېنى باركى، پۇتى يوق لېكىن تېز ماڭار،
بارچە تەشنا-ئۇسسۇزالرغا ئەجەبمۇ ياقار.
2. تۆۋەندىكى شېئىرىي تېپىشماقنى تېپىپ بېقىڭ:

بۇلبۇل كۆردۈم سايراپ تۇرغان،
قانىتى يوق يايراپ تۇرغان.
ساالسۇنلۇق ئۇۋىسى بار،

گىالس رەڭلىك قاپقىقى بار.
ئېچىلسا ئۇ يوغان تۆشۈك،

كىرەلمەيدۇ ئىت ۋە مۈشۈك.
بىخەتەردۇر بۇلبۇل ئۇندا،
ماڭماي دائىم ياتار ئوڭدا.

سۆڭەكسىزدۇر ئۇنىڭ جىسمى،
تېپىپ باققىن نېمە ئىسمى؟

ئالدىنقى ساندىكى تېپىشماقالرنىڭ جاۋابى:
1. تاۋۇز.

2. سەۋزە.
3. ئىسا ئەلەيھىسساالم ۋە ئادەم ئەلەيھىسساالم.

ئافغانىستان  كۈنى   -10 ئاينىڭ   -8  ■
ئىسالم ئىمارىتى مۇجاھىدلىرى ئافغانىستاننىڭ 
دايكەندى ۋىاليىتى ئەجرىستان رايونىدا مۇرتەد 
قارىتا  بازىسىغا  ئەسكىرىي  بىر  ئارمىيىنىڭ 
ھۇجۇم  بۇ  بارغان.  ئېلىپ  ئەمەلىيىتى  ھۇجۇم 
ئاۋۋال بىر نەپەر مۇجاھىد قېرىندىشىمىزنىڭ 
پارتالتقۇچ ماددا بېسىلغان ماشىنىنى ئەسكىرىي 
بازىنىڭ ئىچىگە ئەكىرىپ توختىتىپ قويۇپ، 
يېنىپ چىقىپ ماشىنىنى يىراقتىن كونترول 
ئاندىن  پارتلىتىشى بىلەن باشالنغان.  قىلىپ 
باستۇرۇپ  ئىچىگە  بازا  مۇجاھىدالر  كېيىن 
كىرىپ قاتتىق جەڭ قىلىپ مۇرتەد ئارمىيىنىڭ 

ئەسىر  ئەسكىرىنى  قىسىم  ئاالھىدە  نەپەر   25
ئالغان، بازا ئىچىدىكى كۆپلىگەن ئەسكەرلەرنى 
ئۆلتۈرگەن ۋە يارىالندۇرغان ھەمدە بۇ ئەسكىرىي 

بازىنى مۇكەممەل فەتىھ قىلغان.  
■ فىراتفوس خەۋەر تور بېتىنىڭ 8- ئاينىڭ 
11- كۈنىدىكى خەۋىرىدە ئاشكارىلىشىچە، 
ئىران ئارمىيىسى بەششار ئەسەد ئارمىيىسىنىڭ 
 25 نەتىجىسىدە  قىلىشى  بازىلىرىغا ھۇجۇم 
ئۆلگەن.  ئەسكەرلىرى  ئەسەد  بەششار  نەپەر 
كۈن  ئىككى  ــــ  سەۋەبى  ھۇجۇمنىڭ  بۇ 
بۇرۇن بەششار ئەسەد ئەسكەرلىرى ئىراننىڭ 

نەپەر  بىر  تەۋە  بېرىگادىسىغا  پاتىمىيۇن 
ئەسكىرىي مەسئۇل بىلەن بىر نەپەر ئەسكەرنى 
ئېتىپ تاشلىغان. بۇ توقۇنۇشتا ئېغىر قورالالرمۇ 
رايونالردا  ئەتراپتىكى  بولۇپ،  ئىشلىتىلگەن 
ھەربىي ھالەت يۈرگۈزۈلگەن. بۇ ئۇرۇش 8- 
ئاينىڭ 8- كۈنى باشالنغان بولۇپ، 8- ئاينىڭ 
11- كۈنىگە كەلگەندە ئىران ئارمىيىسى 
بەششار ئەسەد ئارمىيىسىگە قارىتا قىساس 

ئېلىش ھەرىكىتى قوزغىغان. 
■ 8- ئاينىڭ 12- كۈنى ئافغانىستان ئىسالم 
ئىمارىتى مۇجاھىدلىرى ئافغانىستاننىڭ مەيدان 
ۋەرداك ۋىاليىتى شېرزاي بابا رايونىدا تاجاۋۇزچى 
ئامېرىكا ئەسكەرلىرى بىلەن مۇرتەد ئارمىيە 
ئەسكەرلىرىگە قارشى پىستىرما ئەمەلىيىتى 
ئېلىپ بېرىپ، 10 نەپەر ئامېرىكا ئەسكىرى 
ئەسكىرىنى  ئارمىيە  مۇرتەد  نەپەر   35 بىلەن 

ئۆلتۈرگەن. 
■ 8- ئاينىڭ 13- كۈنى تۇنىس پرىزدىنتى 
تۇنىسنىڭ مىراس قانۇنىنى ئۆزگەرتىدىغانلىقىنى، 
ئورتاق  ئەر-ئايال  مەسىلىسىدە  مىراس  يەنى 
بولۇش كېرەكلىكىنى يولغا قويۇدىغانلىقىنى 
بىلدۈرگەن ۋە ئۇندىن باشقا: »تۇنىس بولسا بىر 
مەدەنىيەتلىك دۆلەت. بۇ دۆلەتنىڭ قانۇنى بولسا 
دۆلەت دەستۇرى، بۇنىڭ مەنبەسىنىڭ دىن ۋە 

قۇرئان بىلەن ھېچ ئاالقىسى يوق« دېگەن. 
ئەششاباب  كۈنى   -13 ئاينىڭ   -8  ■
يادو  كېنىيىنىڭ  مۇجاھىدلىرى  تەشكىالتى 
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4- بەت 

مىنا  قارشى  ئارمىيىگە  مۇرتەد  رايونىدا 
ئەمەلىيىتى ئېلىپ بارغان، نەتىجىدە 12 نەپەر 
كېنىيە ئەسكىرىنى ئۆلتۈرگەن ۋە يارىالندۇرغان، 
بىر دانە ئەسكىرىي ماشىنىنى ۋەيران قىلغان.  
ئىتالىيىنىڭ  كۈنى   -14 ئاينىڭ   -8  ■
جەنۋە شەھىرىدىكى موراندى كۆۋرۈكى 
جېنىدىن  نەتىجىسىدە  كېتىش  بۆسۈلۈپ 

ئايرىلغانالرنىڭ سانى 35 كە يەتكەن.
■ 8- ئاينىڭ 15- كۈنى ئافغانىستاننىڭ 
بادغىس ۋىاليىتى سەنجىخارىس رايونىدا 
خەيرى مۇھەممەد ئىسىملىك بىر نەپەر 
ئەسكىرىي مەسئۇل قول ئاستىدىكى 100 نەپەر 
ئەسكەر بىلەن ئافغانىستان ئىسالم ئىمارىتى 
مۇجاھىدلىرى سېپىغا قېتىلغان ۋە بۇالرنىڭ 
ئىمارەت مۇجاھىدلىرىغا قېتىلغانلىقى 
يېزىالر  قانچە  بىر  رايوندىكى  بۇ  سەۋەبلىك 

مۇجاھىدالرنىڭ كونتروللۇقىغا ئۆتكەن. 
رويتىرىس  كۈنى   -18 ئاينىڭ   -8  ■
خەۋىرىگە  ئاگېنتلىقىنىڭ  خەۋەر 
ئاساسالنغاندا، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى پاكىستان 
گېنېراللىرىنى تەربىيىلەش ئىشلىرىنى 
توختاتقان. كۆزەتكۈچىلەرنىڭ ئېيتىشىچە، 
بۇ ــــ پاكىستان ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي بىلەن 
بولغان مۇناسىۋىتىنى ياخشىلىغانلىقىدىن 
ئامېرىكا  سەۋەبلىك  ئىش  بۇ  ئىكەن. 
ھۆكۈمىتى ئىلگىرى پاكىستان ئارمىيسىگە 
تىكئۇچار  تىپتىكى  ئىلغار  تۇرغان  بىرىپ 

ئايروپىالنلىرىنى قايتۇرۇۋالغان.  
■ دانىيە ھۆكۈمىتى نىقاب تاقاپ سىرتقا 
چىققان مۇسۇلمان ئايالالرغا قارىتا جەرىمانە 
ئېلىش سىياسىتىنى يولغا قويغاندىن كېيىن، 
فرانسىيىلىك چوڭ تىجارەتچى راشىدىن 
جەرىمانە قويۇلغان ئايالالرنىڭ جەرىمانە 
پۇللىرىنى ئۆز ئۈستىگە ئالىدىغانلىقىنى 
بىلدۈرگەن. دانىيە ھۆكۈمىتى بۇ تىجارەتچىنىڭ 
سۆزىگە قارشى نىقاب كىيگەن ئايالالرنى 

تۈرمىگە قاماشنى مەسلىھەتلەشكەن. 
■ 8- ئاينىڭ 24- كۈنى ئافغانىستاننىڭ 
بەلىخ ۋىاليىتى شورى تىپا رايونىدا بىر نەپەر 
 13 ئالغان  ئۆز ئىچىگە  باشلىقىنى  ساقچى 
نەپەر ساقچى ئافغانىستان ئىسالم ئىمارىتى 

مۇجاھىدلىرىغا تەسلىم بولغان.
■ 8- ئاينىڭ 24- كۈنى ئەنگلىيىنىڭ 
بىرتىش ئېرۋىس شىركىتى بىلەن فرانسىيىنىڭ 
ئىرۇ فرانىس شىركىتى ئامېرىكىنىڭ ئىرانغا 
قىلغان ئېمبارگوسى سەۋەبلىك ئىرانغا 
ئايدىن   -9 ئايروپىالنلىرىنى  قاتنايدىغان 
باشالپ توختىتىدىغانلىقىنى ئېالن قىلغان. 
باشالپ  كۈنىدىن   -28 ئاينىڭ   -8  ■
پاكىستان پايتەختى ئىسالمئابادتىكى نەچچە 
يۈزلىگەن مۇسۇلمانالر پاكىستان ھۆكۈمىتىدىن 
گولالندىيە بىلەن بولغان دېپلوماتىك 
مۇناسىۋەتنى ئۈزۈشنى تەلەپ قىلىپ نامايىشقا 
گولالندىيە  ــــ  سەۋەبى  بۇنىڭ  چىققان. 
ۋاردىس  گېرىد  رەئىسى  پارتىيە  ئەركىنلىك 
بۇ يىل 11- ئايدا ئىسالم دىنىنى مەسخىرە 
قىلىش ئۈچۈن پەيغەمبىرىمىزنىڭ رەسىمىنى 
ئۆتكۈزۈدىغانلىقىنى  مۇسابىقىسى  سىزىش 
ئېالن قىلغان بولۇپ، بۇ ــــ مۇسۇلمانالرنىڭ 

قاتتىق غەزىپىنى قوزغىغان. 
رۇسىيىنىڭ  كۈنى   -28 ئاينىڭ   -8  ■
»نىزافى سامايا« گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە، 
ھاساكا  سۈرىيىنىڭ  ئارمىيىسى  ئامېرىكا 
ئەتراپىدا  شەھىرىنىڭ  شىدادى  ۋىاليىتى 
سۈرىيە بويىچە ئەڭ چوڭ ھاۋا ئارمىيە بازىسى 
بۇ قۇرۇلۇش  ۋە  باشلىغانلىقىنى  قۇرۇشنى 
ھۇمەيمىم  رۇسىيىنىڭ  كېيىن  پۈتكەندىن 
ۋە  چوڭراق  بازىسىدىنمۇ  ئارمىيە  ھاۋا 
كۈچلۈكرەك بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن.  

باش پىياز بىلەن زەنجىۋىل ئۇيقۇسىزلىقنى داۋالىيااليدۇ 
)إن شاء هللا(

ئۇخالشـتىن ئىلگىـرى ئـازراق ئاچچىقسـۇ ئىچىۋەتكەنـدە 
ياخشـى ئۇخلىغىلـى بولىـدۇ. ئۇنىڭدىـن باشـقا، بـاش پىيـاز بىلـەن 
خـام زەنجىۋىلمـۇ بـار، بـۇ ئىككى خىـل كۆكتاتنىڭ ھىـدى نېرۋىنى 

تىنچالندۇرااليـدۇ ۋە مېڭىنىـڭ پوسـتالق قەۋىتىنـى تورمۇزاليـدۇ. 
باش پىياز بىلەن خام زەنجىۋىلدىن پايدىلىنىش ئۇسۇلى 

مۇۋاپىـق مىقداردىكـى بـاش پىيازنى يۇيۇپ، ئىزىـپ ئەينەك قۇتىغا 
سـېلىپ ئېغىزىنـى ئىتىـپ قويـۇش، ئۇخالشـتىن ئىلگىـرى قۇتىنىـڭ 
ئاغزىنـى ئـازراق ئېچىـپ بـاش پىيـاز ھىدىنى پـۇراش كېرەك، شـۇنىڭدا 

10 مىنـۇت ئۆتە-ئۆتمەيـال تاتلىـق ئۇيقـۇ كېلىـدۇ )إن شـاء هللا(.
ئۇششـاقالپ،  يۇيـۇپ،  چىـالپ،  زەنجىۋىلنـى  خـام  گـرام   15
داكىغـا ئـوراپ ياسـتۇق يېنىغا قويـۇپ قويغاندا، ئۇنىڭدىـن تارقىغان 
ھىـد ناھايىتـى ئاسـان ئۇيقـۇ كەلتۈرىدۇ. بۇ ئىككى خىل ئۇسـۇلنىڭ 
قايسـى بىـرى بولسـۇن، ئـون كۈندىـن بىـر ئايغىچە داۋامالشـتۇرغاندا 

ئۇيقۇسـىزلىق كېسـىلى ئوڭشـىلىپ كېتىـدۇ )إن شـاء هللا(. 
بـاش پىيـاز ۋە خـام زەنجىۋىلنىڭ ئۇخالشـنى ئىلگىرى سـۈرۈش 
رولـى بولغىنـى بىلـەن، مـۇچ، غولپىيـاز، ئاق-قـارا مۇچـالر، قـوۋزاق 
دارچىن ۋە قىچا تالقىنى قاتارلىق ئاچچىق، تەسـىرچان دورا-دەرمان 
ۋە تـەم خۇرۇچلىـرى نېرۋىنـى غىدىقـالپ، روھالنـدۇرۇپ، ئۇيقۇنـى 
قاچۇرىـدۇ. ياخشـى ئۇخـالش ئۈچۈن كەچلىك غىـزادا بېلىق، توخۇ، 
ئۆردەك گۆشـى قاتارلىق ئاقسـىل كۆپ يېمەكلىكلەرنى يېمەسـلىك 
بولمـاي  ھەزىـم  ئاسـان  يېمەكلىكلـەر  خىـل  بـۇ  چۈنكـى  كېـرەك 
ئاشـقازان بىلـەن ئۈچەينىـڭ يۈكىنـى ئېغىرالشـتۇرىۋېتىدۇ، ئۇيقۇغا 
ئىچىۋالغاننىـڭ  سـۈت  ئـازراق  ئىلگىـرى  ئۇخالشـتىن  پايدىسـىز، 

ئۇخالشـقا پايدىسـى بـار )إن شـاء هللا(. 

ئەسكەرتىش
گېزىت،  قېرىنداشلىرىمىزنىڭ 
شېئىر،  ماقالە،  ژۇرناللىرىمىزنى  ۋە  رادىئو 
تەلىم،  ئەسكىرىي  تارىخ،  سەرگۈزەشتە، 
تېببىي  ئاجايىباتالر،  مەيدانىدىكى  جەڭ 
ژانىردىكى  ھەرخىل  قاتارلىق  مەلۇماتالر... 
سەمىمىي  تەمىنلىشىنى  بىلەن  ئەسەرلەر 

ئىلتىماس قىلىمىز.
ياردەملەشكەن،  تارقىتىشقا  گېزىتنى  بۇ 
كۈچ چىقارغان ۋە قولالپ-قۇۋۋەتلىگەن بارلىق 
قېرىنداشلىرىمىزغا هللا تعال نىڭ مەغپىرىتى، 
سالىھ  بولسۇن!  بەرىكىتى  ۋە  رەھمىتى 
دۇئالىرىڭالردا مۇجاھىد قېرىنداشلىرىڭالرنى 

ئۇنۇتمىغايسىلەر!
والسلم عليكم ورمحة هللا وبركاته

ئائىلىدىكى رېتسىپالر

ئەرەب تىلى ئۆگىنىمەن
سۆزلۈكلەر

َزَماٌن                                                                   زامان، ۋاقىت
َسَنٌة                                                                               يىل 
َشْهٌر                                                                               ئاي
ُاْسُبوٌع                                                                          ھەپتە
َاوٌَّل                                                                             بېشى
آِخٌر                                                                          ئاخىرى
َوَسٌط                                                                     ئوتتۇرىسى
اْلَماِضي                                                         ئۆتكەنكى ۋاقىت
اْلِت                                                                       كېلەچەك
اْلَاِضُر                                                            ھازىرقى ۋاقىت                                   
ُمْنُذ                                                   دىن، تىن... تارتىپ، بۇيان 
ِحيـَْنَما                                                                    شۇ ۋاقىتتا

 
 جۈملىلەر

َما رَأَيـُْتُه ُمْنُذ َزَماٍن َطِويٍل                  مەن ئۇزۇندىن بېرى ئۇنى كۆرمىدىم
لَِبْثُت ِف تِْلَك اْلَقْريَِة َسَنًة                         مەن ئۇ يېزىدا بىر يىل تۇردۇم
َكْم َشْهًرا َتْدُرُس ِف َسَنٍة؟              سەن بىر يىلدا قانچە ئاي ئوقۇيسەن؟
أَْيَن َذَهْبَت ِف اْلُْسُبوِع اْلَماِضي؟          سەن ئۆتكەن ھەپتە نەگە باردىڭ؟
َأْذَهُب ِإَل اْلَمْدَرَسِة ِف َأوَِّل الشَّْهِر اْلِت    مەن كېلەر ئاينىڭ بېشىدا مەدرىسكە بارىمەن
َهْل تـَْرِجُع ِف آِخِر الشَّْهِر اْلِت؟    سەن كېلەر ئاينىڭ ئاخىرى قايتىپ كېلەمسەن؟
َأْرِجُع ِف َوَسِط َهَذا الشَّْهِر   مەن مۇشۇ ئاينىڭ ئوتتۇرىسى قايتىپ كېلىمەن
أَْيَن ُكْنَت ِف الشَّْهِر اْلَماِضي؟            سەن ئۆتكەن ئايدا قەيەردە ئىدىڭ؟
َأْذَهُب ِإَل ِإْدِلَب ِف اْلُْسُبوِع اْلِت        مەن كېلەر ھەپتە ئىدلىبقا بارىمەن
َل تـَْلَعْب ِف اْلَوْقِت اْلَاِضِر                سەن ھازىرقى ۋاقىتتا ئوينىمىغىن
َما ِنُْت ُمْنُذ َأْمِس                  مەن تۈنۈگۈندىن بېرى ئۇخالپ باقمىدىم
َصلَّْيُت ِحيـَْنَما قـََرْأَت اْلِكَتاَب     سەن كىتاب ئوقۇغان ۋاقىتتا مەن ناماز ئوقۇدۇم


