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كىملەركـى ئۇالرنى دوسـت تۇتىدىكەن، 
ئۇالرغـا  )يەنـى  زالىمـاردۇر  ئـۇالر 
چۈنكـى  مۇشـرىكتۇر،  ئوخشـاش 
مۇشـرىكلىككە رازى بولغـان ئادەممـۇ 

ھېسـابلىنىدۇ(«. مۇشـرىك 
كېيىنكـى:  ئۇنىڭدىـن 
»ئېيتقىنكـى: >ئەگـەر سـىلەرنىڭ 
ئاتاڭار، ئوغۇللىرىڭار، قېرىندىشىڭار، 
ئۇرۇق-تۇغقانلىرىـڭار  خوتۇنلىرىـڭار، 
تاپقـان  باشـقىار(،  ئۇالردىـن  )ھەمـدە 
پۇل-ماللىرىڭار، ئاقماي قېلىشـىدىن 
ياخشـى  تىجارىتىـڭار،  قورققـان 
كۆرىدىغـان ئۆيلىرىـڭار سـىلەر ئۈچۈن 
ۋە  پەيغەمبىرىدىـن  هللانىـڭ  هللاتىـن، 
هللانىـڭ يولىـدا جىھـاد قىلىشـتىنمۇ 
سـۆيۈملۈك بولسـا )يەنـى شـۇالر بىلەن 
بولـۇپ كېتىپ، هللانىـڭ پەيغەمبىرىگە 
ياردەم بەرمىسـەڭار(، ئۇ ھالدا سـىلەر 
تاكـى هللانىڭ ئەمـرى )يەنـى مەككىنى 
كەلگۈچـە  ئىزنـى(  قىلىـش  پەتھـى 
كۈتـۈڭار، هللا پاسـىق قەۋمنـى )يەنـى 
هللانىڭ دىنىنىڭ چەك-چېگراسـىدىن 
ھىدايـەت  كەتكۈچىلەرنـى(  چىقىـپ 
قىلمايـدۇ<« دېگەن ئايەت ئىلگىرىكى 
تېخىمـۇ  مەزمۇنىنـى  ئايەتنىـڭ 
كۈچەيتىـپ ۋە تەكىتلـەپ كەلـدى. هللا 
تعـاىل بـۇ ئايەتتە دىننىڭ ساق-سـاالمەت 
قېلىشـى ئۈچـۈن دۇنياۋىـي زىيانارنىڭ 
ۋاجىـب  كۆتۈرۈشـنىڭ  ھەممىسـىنى 
ئىكەنلىكىنـى بايـان قىلدى. چۈنكى 
دىننىڭ سـاالمەت قېلىشـى كاپىرالردىن 
ئادا-جـۇدا بولـۇش ۋە ئۇالرنـى دوسـت 
تۇتماسلىق ئارقىلىق بارلىققا كېلىدۇ. 
خۇالسـە قىلىـپ ئېيتقانـدا، دىـن 
ئۇقۇمارنـى ئۆزگەرتىدىغان نەرسـىدۇر. 
دىنـدا دىنىـي رىشـتە ۋەتەنداشـلىق، 
تۇغقانچىلىـق  مىللەتداشـلىق، 
ئۈسـتۈن  رىشتىسـىدىن  ئائىلـە  ۋە 
تۇرىـدۇ. دىن شـۇنى قـارار قىلىدۇكى، 
ھىجرەت ۋە جىھادنىڭ مېۋىسى پەقەت 
مۇشـرىكارنى دوسـت تۇتۇشـنى تـەرك 
رەسـۇلىغا  هللانىـڭ  ۋە  هللا  ئەتكەندىـا، 
ئىتائـەت قىلىشـنى ھاياتتىكـى بارچە 
نەرسىدىن ئۈسـتۈن بىلگەندىا ئاندىن 

ئاشـكارا بولىـدۇ.
ئايەتنىڭ تەپسىرى

ئـى هللا ۋە هللانىـڭ رەسـۇلىغا ئىمـان 
كەلتۈرگۈچىلەر! سىلەر ئاتا-ئاناڭار، بىر 
تۇغقانلىرىـڭار ۋە قېرىنداشـلىرىڭارنى 
جـەڭ  قارشـى  مۇسـۇلمانارغا  ئـۇالر 
بېرىدىغـان  يـاردەم  ئۇالرغـا  قىلغانـدا 
ياكـى ئاتا-ئاناڭارنـى دەپ كۇففارالرنـى 
كۇففارالرنـى  ياكـى  ۋە  قولايدىغـان 
مۇسـۇلمانارنىڭ ئومۇمىـي سـىرلىرى 
ئەسـكىرىي مەخپىيەتلىكلىرىدىـن  ۋە 
خـەۋەردار قىلىدىغـان دەرىجىدە دوسـت 
قىلىۋالمـاڭار. بولۇپمۇ ئۇالر كۇفرىنى 
ئىسـامدىن  شـېرىكنى  ئىماندىـن، 
ئۇالرنـى  بولسـا،  بىلگـەن  ئۈسـتۈن 
قىلىۋالمـاڭار.  دوسـت  ھەرگىزمـۇ 
دوسـت  ئۇالرنـى  كىمكـى  سـىلەردىن 
ئۆزىگـە  شـۇالر  ئەنـە  قىلىۋالىدىكـەن، 
قىلغۇچىـاردۇر.  زۇلـۇم  ئۈممەتكـە  ۋە 
چۈنكـى، ئـۇالر كاپىرالردىـن ئادا-جۇدا 
بولۇشنىڭ ئورنىغا شۇ كاپىرالرنى دوست 
تۇتۇش ئارقىلىق هللا ۋە هللانىڭ رەسۇلىغا 
قارشـىلىق قىلغـان كىشـىلەردۇر. 
شـۇنىڭ ئۈچۈن هللا تعاىل مۇسـۇلمانارنى 
ئۇالر بىلەن ئارىلىشىشـتىن توسۇپ ۋە 
بـۇ توسۇشـنىڭ مەكـرۇھ تەنزىـھ )يەنى 

ئەممـا  بولمايدىغـان  گۇنـاھ  قىلسـا 
تـەرك ئەتسـە كـۆپ سـاۋاب بولىدىغـان 
يامـان كۆرۈلىدىغان ئىش( مەقسـىتىدە 
ئەمـەس بەلكى »ھـارام« دېگەن ھۆكۈم 
مەقسـىتىدە ئىكەنلىكىنـى ئىزاھاپ 
»ئىچىڭاردىـن  دەيـدۇ:  مۇنـداق 
كىملەركى ئۇالرنى دوسـت تۇتىدىكەن، 
 -23 تەۋبـە  )سـۈرە  زالىمـاردۇر«  ئـۇالر 
ئايەتنىـڭ بىر قىسـمى(. ئىبنـى ئابباس 
رضـي هللا عنـه بـۇ ئايەتنـى: »سـىلەرنىڭ 
ئاتـا- كاپىـر  كىمكـى  ئىچىڭاردىـن 
ئانىسىنى دوست تۇتىدىكەن، ئۇمۇ شۇ 
ئاتا-ئانىسـىغا ئوخشاشا مۇشرىكتۇر. 
ئاتا-ئانىسـىنىڭ  ئـۇ  چۈنكـى 
مۇشـرىكلىكىگە رازى بولـدى. خـۇددى 
پاسـىقلىق  بولـۇش  رازى  پاسـىقلىققا 
بولـۇش  رازى  كۇفرىغـا  بولغانـدەك، 
كۇفرىلىقتـۇر« دەپ تەپسـىر قىلـدى. 
بـۇ ئايەتنـى »سـۈرە مۇمتەھىنە«نىـڭ 
9- ئايىتـى تېخىمۇ كۈچلەندۈرىدۇ: »هللا 
دىـن ئۈچۈن سـىلەر بىلەن ئۇرۇشـقان، 
ھەيـدەپ  يۇرتۇڭاردىـن  سـىلەرنى 
ھەيـدەپ  سـىلەرنى  ۋە  چىقارغـان 
چىقىرىشـقا ياردەملەشـكەنلەرنى دوست 
توسـىدۇ،  سـىلەرنى  تۇتۇشـۇڭاردىن 
كىمكـى ئۇالرنـى دوسـت تۇتىدىكـەن، 

ئـۇالر زالىمـاردۇر«.
ئەھلـى- تۇغقانلىـرى،  ئۆزىنىـڭ 
تاۋابىئاتـى ۋە جەمەتىنـى هللا ۋە هللانىڭ 
پەيغەمبىرىدىـن ھەمـدە هللانىـڭ يولىدا 
جىھاد قىلىشـتىنمۇ ئۈسـتۈن كۆرگەن 
پەيغەمبىرىنـى  تعـاىل  هللا  كىشـىلەرگە 
ئـازاب ۋەدە قىلىشـقا بۇيـرۇپ »ِإْن« 
سـۆزىنى  بىلـەن  كەلىمـە  دېگـەن 
باشـلىدى. بـۇ »ِإْن« دېگـەن كەلىمە 
كەلىمـە  ئىپادىلىگۈچـى  شـەكنى 
كاپىرالرنـى  مۇئمىنلەرنىـڭ  بولـۇپ، 
قىلىنغـان  شـەك  كۆرۈشـى  ياخشـى 
ئىشـتۇر. بۇ يـەردە كـۆزدە تۇتۇلغىنى 
بەكـرەك  هللاتىنمـۇ  كاپىرالرنـى  ـــــ 
ياخشـى كۆرۈشـتۇر. ئەممـا »ياخشـى 
كـۆرۈش« دېگەننىـڭ ئەسـلى يىلتىزى 
ئىنسـاننىڭ يارىتىلىـش تەبىئىتىـدە 
مەۋجـۇد بولغان ئىش بولۇپ، ئىنسـان 
سـەۋەبلىك  كـۆرۈش  ياخشـى  بۇنـداق 
تەرەپتىـن ماالمەتكـە ئۇچرىمايـدۇ،  هللا 
ئەيىبلەنمەيـدۇ، سۈرۈشـتە قىلىنمايدۇ 
ۋە جازاغا تارتىلمايدۇ. چۈنكى شەرىئەت 
يەتمەيدىغـان  قۇدرىتـى  ئىنسـاننى 
ئىشـارغا تەكلىپ قىلمايدۇ. »ياخشى 
مۇھەببـەت- ھەرگىزمـۇ  كـۆرۈش« 
ئىنسـاننىڭ  ئوخشـاش  نەپرەتكـە 
ۋۇجۇدىـدا بـار بولغـان تۇغمـا خاراكتېر 
ياكى يارىتىلىش تەبىئىتىگە مەنسـۇپ 
قارىتىلمىغانـدۇر.  ئىشـارغا  بولغـان 
هللا تعـاىل رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلصگـە مۇنـداق 
دەيـدۇ: »ئېيتقىنكـى: >ئەگەر سـىلەر 
ئاتا-ئانىـار، بالىـار، بىـر تۇغقانـار، 
يېقىـن  ھەمراھىـڭار،  تۇرمـۇش 
جەمەتىـڭار، مال-مۈلۈكلـەر، سـودا-
تىجارەتلـەر ۋە تۇرالغۇالر )دىن ئىبارەت 
مۇشـۇ سـەككىز خىل نەرسـە(نى هللا ۋە 
هللانىڭ رەسـۇلىنى ياخشـى كۆرۈشـتىن 
رەسـۇلىغا  هللانىـڭ  ۋە  هللا  )يەنـى 
ئىتائـەت قىلىـش( ھەمدە )سـىلەرنىڭ 
بەخت-سـائادىتىڭارنى  ئاخىرەتلىـك 
هللا  بېرىدىغـان(  ئاشـۇرۇپ  ئەمەلگـە 
ئۈسـتۈن  جىھادتىنمـۇ  يولىدىكـى 
كۆرسـەڭار، ئۇنداقتـا هللا ئۆزىنىـڭ بـۇ 
دۇنيالىـق ياكـى ئاخىرەتلىك ئازابىنى 

كەلتۈرگەنگـە قـەدەر كۈتـۈڭار« )سـۈرە 
تەۋبـە 24- ئايەتنىـڭ بىـر قىسـمى(. 

مانا بۇ سـەككىز تۈرلۈك نەرسـىنى 
يىغىنچاقـاش  بۆلـۈپ  تۈرگـە  تـۆت 

ئـۇالر:  مۇمكىـن. 
بىلـەن  تۇغقانلىـرى  يېقىـن 
ـــ ئاتا-ئانىار،  ئارىلىشـىش. مانا بـۇـ 
تۇرمـۇش  ۋە  قېرىنداشـار  بالىـار، 
ھەمراھلىرىنـى ئـۆز ئىچىگـە ئالىـدۇ. 
ئىككىنچىسـى،  كېيىـن  ئاندىـن 
ئۈچىنچىسـى،  قەبىلە-جەمەتلـەر. 
مال-مۈلكىنـى  تاپقـان  ئىشـلەپ 
سـاقاپ قېلىشـقا بولغـان مايىللىق. 
تۆتىنچىسى، سودا-تىجارەت ئارقىلىق 
كەلتۈرۈشـكە  قولغـا  مال-مۈلـۈك 
قىزىقىـش ۋە تۇرالغۇالرغـا قىزىقىـش. 
مانـا بـۇ ئاجايىـپ گـۈزەل بىـر تەرتىپ. 
هللا تعـاىل سـۆزىنى ئىنسـان قەلبىنىـڭ 
قاتتىـق  ئـەڭ  قېلىشـى  باغلىنىـپ 
بولغـان ۋە ئىنسـاننىڭ ئارىلىشىشـى 
نەرسـىدىن  بولغـان  كۈچلـۈك  ئـەڭ 
باشـلىدى. ئۇ بولسىمۇ تۇغقانچىلىق؛ 
ئاندىـن كېيىـن قالسـا مال-مۈلۈككە 
ھېرىس بولۇش؛ ئاندىن كېيىن قالسا 
مال-مۈلۈكنـى تىجـارەت يولى بىلەن 
كېيىـن  ئاندىـن  كەلتـۈرۈش؛  قولغـا 
قالسـا تۇرالغۇ ئۈچۈن خاس قىلىنغان 
ۋە  قىلىـش  بىنـا  ھويا-سـارايارنى 
ۋەتەنلەرنـى قـۇرۇپ چىقىشـقا بولغـان 
قىزغىنلىـق. لېكىـن هللا تعـاىل شـۇنى 
قوغـداش  دىننـى  قىلدىكـى،  بايـان 
يۇقىرىقـى  قىلىـش  مۇھاپىـزەت  ۋە 
قوغـداش  ھەممىسـىنى  ئىشـارنىڭ 
ئـەۋزەل  قىلىشـتىن  مۇھاپىـزەت  ۋە 
ئۈسـتۈندۇر. ھەممىگـە مەلۇمكـى،  ۋە 
يۇقىرىقـى سـەككىز تۈرلـۈك نەرسـىنى 
ياخشـى كـۆرۈش ئىنسـان تەبىئىتىـدە 
بار ئىشـتۇر. مەسـىلەن، ئاتا-ئانىارنى 
ياخشـى كـۆرۈش. ئـۇ باال-چاقىارنىڭ 
ۋۇجۇدىدا غەرىزە )يەنى تۇغما ئېھتىياج( 
بولـۇپ كەتكـەن ئىشـتۇر. چۈنكـى بـاال 
ئاتا-ئانىسـىنىڭ بىر پارچىسـىدۇر. باال 
مەۋجۇتلۇقىغـا  ئۆزىنىـڭ  ئاتىسـىنىڭ 
سـەۋەب بولغانلىقىنـى ھېس قىلىدۇ ۋە 
بىلىـدۇ. ئەرەبلـەر قەدىمدىـن تارتىـپ 
ھازىرغىچە ئاتىلىرىدىـن پەخىرلىنىدۇ. 
شـۇنىڭ ئۈچـۈن هللا تعـاىل مۇئمىنلەرنـى 
يـاد  ئاتا-ئانىارنـى  خـۇددى  ئۆزىنـى 
ئەتكەنـدەك ياكـى ئۇنىڭدىـن بەكـرەك 
قىزىقتـۇرۇپ  ئېتىشـكە  يـاد  ھالەتتـە 
دەيـدۇ:  مۇنـداق  بەقـەرە«دە  »سـۈرە 
»سـىلەر ھەجگـە ئائىـت ئىبادەتلەرنـى 
ئـادا قىلغاندىـن كېيىـن، هللانى بولسـا 
يـاد  )پەخىرلىنىـپ(  ئاتا-بوۋاڭارنـى 
ئەتكەنـدەك ياكـى ئۇنىڭدىنمـۇ زىيـادە 
 -200 بەقـەرە  )سـۈرە  ئېتىـڭار«  يـاد 

ئايەتنىـڭ بىـر قىسـمى(.
ئوغۇلارنـى ياخشـى كـۆرۈش. بۇمۇ 
ئاتىارنىـڭ تەبىئىي تۇغما خاراكتېرىدە 
مەۋجـۇت بولغـان غەرىـزە )يەنـى تۇغمـا 
ئاتىارنىـڭ  بەلكـى  ئېھتىيـاج(دۇر 
بالىارنـى ياخشـى كۆرۈشـى بالىارنىـڭ 
كۆرۈشـىدىن  ياخشـى  ئاتىارنـى 
دېگـەن  بـاال  چۈنكـى  كۈچلۈكرەكتـۇر. 
ۋە  ئۈمىـد  ئـۇ  جىگەر-پـارە،  ئـۇ  ـــــ 
ئىنسـاننىڭ  ھەمـدە  ئورنـى  ئارزۇنىـڭ 
پەخىرلىنىدىغـان  ئىچىدىكـى  ئەھلـى 
نەرسىسـىدۇر. شـۇڭا هللا تعـاىل: »مالـار 
تىرىكچىلىكىنىـڭ  دۇنيـا  بالىـار  ۋە 
 )ئاخىرى 2- بەتتە(

هللا تعـاىل مۇنـداق دەيدۇ: ﴿َي أَيُـَّهـا الَِّذيَن 
َآَمُنوا َل تـَتَِّخُذوا َآَبءَُكْم َوِإْخَواَنُكْم َأْولَِياَء ِإِن اْسَتَحبُّوا 
ُهـُم  ِمْنُكـْم فَُأولَئِـَك  ُـْم  يـَتـََولَّ َوَمـْن  ميَـاِن  اْلُكْفـَر َعلَـى اْلِ
الظَّاِلُمـوَن۞ قُـْل ِإْن َكاَن َآَبؤُُكـْم َوأَبـَْناؤُُكـْم َوِإْخَواُنُكـْم 
َوِتَـارٌَة  اقـْتـََرفـُْتُموَهـا  َوَأْمـَواٌل  َوَعِشـرَُتُكْم  َوَأْزَواُجُكـْم 
َتَْشـْوَن َكَسـاَدَها َوَمَسـاِكُن تـَْرَضْونـََهـا َأَحـبَّ ِإلَْيُكـْم ِمـَن 
 ُ اللَِّ َوَرُسـوِلِه َوِجَهـاٍد ِف َسـِبيِلِه فـَتـََربَُّصـوا َحـىَّ يَِْتَ اللَّ

ُ َل يـَْهـِدي اْلَقـْوَم اْلَفاِسـِقنَي۞﴾.  بَِْمـرِِه َواللَّ
ئايەتنىڭ تەرجىمىسى

»ئى مۇئمىنلەر! ئەگەر ئاتىلىرىڭار، 
كۇفرىنـى  ئىماندىـن  قېرىندىشـىڭار 
مەھكـەم  )كۇفرىـدا  كۆرسـە  ئارتـۇق 
تۇتمـاڭار.  دوسـت  ئۇالرنـى  تۇرسـا(، 
ئۇالرنـى  كىملەركـى  ئىچىڭاردىـن 
دوسـت تۇتىدىكـەن، ئـۇالر زالىمـاردۇر 
)يەنـى ئۇالرغـا ئوخشـاش مۇشـرىكتۇر، 
بولغـان  رازى  مۇشـرىكلىككە  چۈنكـى 
ھېسـابلىنىدۇ(  مۇشـرىك  ئادەممـۇ 
]23[. ئېيتقىنكى: >ئەگەر سىلەرنىڭ 
ئاتاڭار، ئوغۇللىرىڭار، قېرىندىشىڭار، 
ئۇرۇق-تۇغقانلىرىڭار  خوتۇنلىرىـڭار، 
تاپقـان  باشـقىار(،  ئۇالردىـن  )ھەمـدە 
پۇل-ماللىرىڭار، ئاقماي قېلىشـىدىن 
ياخشـى  تىجارىتىـڭار،  قورققـان 
كۆرىدىغـان ئۆيلىرىـڭار سـىلەر ئۈچۈن 
ۋە  پەيغەمبىرىدىـن  هللانىـڭ  هللاتىـن، 
هللانىـڭ يولىـدا جىھـاد قىلىشـتىنمۇ 
سـۆيۈملۈك بولسـا )يەنى شـۇالر بىلەن 
بولـۇپ كېتىپ، هللانىـڭ پەيغەمبىرىگە 
ياردەم بەرمىسـەڭار(، ئۇ ھالدا سـىلەر 
تاكـى هللانىڭ ئەمـرى )يەنـى مەككىنى 
كەلگۈچـە  ئىزنـى(  قىلىـش  پەتھـى 
كۈتـۈڭار، هللا پاسـىق قەۋمنـى )يەنـى 
هللانىڭ دىنىنىڭ چەك-چېگراسـىدىن 
چىقىـپ كەتكۈچىلەرنـى( ھىدايەت 
قىلمايـدۇ< ]24[« )سـۈرە تەۋبـە 23- ۋە 

24- ئايـەت(.
بۇ ئىككى ئايەتنىڭ نازىل بولۇش 

سەۋەبى
بـۇ ئىككى ئايەت ئۆزىنىڭ ئەھلى-
بالىلىرى ۋە تىجارەت-سودىسىنى دەپ 
كىشـىلەر  ئەتكـەن  تـەرك  ھىجرەتنـى 

ھەققىـدە نازىـل بولغان.
دەيـدۇ:  مۇنـداق  كەلبـى 
»رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص مەدىنىگـە ھىجـرەت 
قىلىشـقا بۇيرۇلغانـدا، بەزى كىشـىلەر 
دادىسـى، بىـر تۇغقىنـى ۋە ئايالىغـا: 
>بىـز ھىجـرەت قىلىشـقا بۇيرۇلـدۇق< 
دېـدى. ئۇالرنىـڭ بەزىلىـرى بۇ سـۆزنى 
ئىجرا قىلىشـقا ئالدىرىـدى ۋە ئۇنىڭغا 
قىزىقتى. ئۇالرنىڭ بەزىلىرىگە ئەھلى-
بالىلىرى ئېسـىلىۋېلىپ: >سەن بىزنى 
ھېچنەرسـىمىز يـوق ھالەتتە تاشـاپ 
قويسـاڭ، بىـز قانـداق قىلىمىـز؟ بىـز 
ھـاالك بولـۇپ كەتمەيمىزمـۇ؟ هللانىـڭ 
نامى بىلەن سـەندىن سـورايلى، بىزنى 
دېيىشـكە  قويمىغىـن!<  تاشـاپ 
قىلماقچـى  ھىجـرەت  باشـلىدى.  
بولغـان بـەزى كىشـىلەر بـۇ سـۆزلەرنى 
خوتـۇن- كېيىـن  ئاڭلىغاندىـن 
بالىلىرىنىـڭ بـۇ نالە-پەريادلىـرى ۋە 

يالۋۇرۇشـلىرىغا ئىچـى ئاغرىـپ، ئـۇالر 
بىلـەن ئولتۇرۇپ قالـدى ۋە ھىجرەتنى 
تـەرك ئەتتـى. شـۇنىڭ بىلـەن هللا تعـاىل 
ئۇالرنـى ئەيىبلـەپ بـۇ ئايەتنـى نازىـل 
ئەگـەر  مۇئمىنلـەر!  >ئـى  قىلـدى: 
ئاتىلىرىڭار، قېرىندىشـىڭار ئىماندىن 
)كۇفرىـدا  كۆرسـە  ئارتـۇق  كۇفرىنـى 
دوسـت  ئۇالرنـى  تۇرسـا(،  مەھكـەم 
تۇتمـاڭار< )»أسـباب النـزول للواحـدي« ناملىـق 

ئېلىنـدى(. بېتىدىـن   -140 كىتابنىـڭ 
بولـۇش  نازىـل  ئايەتنىـڭ   -24
مۇنـداق  فەريابـى  ھەققىـدە  سـەۋەبى 
دەيـدۇ: ئىبنـى سـىيرىن ئەلـى ئىبنى 
نەقىـل  عنهدىـن  رضـي هللا  تالىـپ  ئەبـۇ 
قىلغـان ھەدىسـتە، ئەلـى ئىبنـى ئەبۇ 
تالىـپ رضـي هللا عنـه مۇنداق دېگەن: »هللا 
بىـر  ئېلىنغـان  تىلغـا  قۇرئانـدا  تعـاىل 
تۈركۈم كىشـىلەرگە: >سىلەر ھىجرەت 
ئەلچىسـىگە  هللانىـڭ  قىلمامسـىلەر؟! 
قوشۇلمامسـىلەر؟!< دېگەنىـدى، ئۇالر: 
>بىز قېرىنداشـلىرىمىز، جەمەتىمىز، 
قەبىلىلىرىمىز ۋە تۇرالغۇ جايلىرىمىز 
بىلـەن بىللـە تـۇرۇپ قالىمىـز< دەپ 
جـاۋاب بېرىشـتى. شـۇنىڭ بىلـەن هللا 
تعاىل: >ئېيتقىنكى: >ئەگەر سىلەرنىڭ 
ئاتاڭار، ئوغۇللىرىڭار، قېرىندىشىڭار، 
خوتۇنلىرىـڭار، ئۇرۇق-تۇغقانلىرىڭار 
تاپقـان  باشـقىار(،  ئۇالردىـن  )ھەمـدە 
پۇل-ماللىرىڭار، ئاقماي قېلىشـىدىن 
ياخشـى  تىجارىتىـڭار،  قورققـان 
كۆرىدىغـان ئۆيلىرىـڭار سـىلەر ئۈچۈن 
هللاتىن، هللانىڭ پەيغەمبىرىدىن ۋە هللانىڭ 
يولىدا جىھاد قىلىشـتىنمۇ سـۆيۈملۈك 
بولـۇپ  بىلـەن  شـۇالر  )يەنـى  بولسـا 
كېتىـپ، هللانىـڭ پەيغەمبىرىگـە يـاردەم 
بەرمىسـەڭار(، ئـۇ ھالـدا سـىلەر تاكى 
هللانىـڭ ئەمرى )يەنـى مەككىنى پەتھى 
قىلىـش ئىزنـى( كەلگۈچـە كۈتـۈڭار، 
هللانىـڭ  )يەنـى  قەۋمنـى  پاسـىق  هللا 
دىنىنىڭ چەك-چېگراسـىدىن چىقىپ 
قىلمايـدۇ<  ھىدايـەت  كەتكۈچىلەرنـى( 

دېگـەن ئايەتنـى نازىـل قىلـدى«.
ئىلگىرىكى  ئايەتنىڭ  ئىككى  بۇ 

ئايەتلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى
ئايەتلـەردە  ئىلگىرىكـى  تعـاىل  هللا 
ئـادا- مۇشـرىكاردىن  مۇئمىنلەرنـى 
جـۇدا بولۇشـقا ۋە ئـۇالر بىلـەن بولغان 
ئەھدىلەرنى بىكار قىلىشىقا بۇيرۇغاندا، 
مۇئمىنلەر: »كىشـى ئۆزىنىڭ ئاتىسى، 
ئانىسـى ۋە قېرىنداشلىرىدىن قانداقمۇ 
تەلتۆكـۈس ئادا-جـۇدا بواللىسـۇن؟!« 
تعـاىل  هللا  بىلـەن  شـۇنىڭ  دېيىشـتى. 
ئاتا-ئانىـار، بالىـار، قېرىنداشـار ۋە 
بىـر تۇغقاناردىن ئۇالرنىـڭ كۇفرىلىقى 
ئۈزۈشـنىڭ  ئاالقىنـى  سـەۋەبلىك 
قىلىـپ  بايـان  ئىكەنلىكىنـى  پـەرز 
مۇئمىنلـەر!  »ئـى  دېـدى:  مۇنـداق 
قېرىندىشـىڭار  ئاتىلىرىـڭار،  ئەگـەر 
كۆرسـە  ئارتـۇق  كۇفرىنـى  ئىماندىـن 
ئۇالرنـى  تۇرسـا(،  مەھكـەم  )كۇفرىـدا 
ئىچىڭاردىـن  تۇتمـاڭار.  دوسـت 



58- سان
زىننىتىدۇر« )سـۈرە كەھف 46- ئايەتنىڭ 

بىر قىسـمى( دەيدۇ.
بىـر تۇغقان ئۆزىنىڭ بىر تۇغقىنى 
بىلـەن كۈچىيىـدۇ. بـۇ ئىككىسـىنى 
ئاتا-ئانىدىـن ئىبارەت يىلتىزالرغا تەۋە 
بولـۇش باغـاپ تۇرىـدۇ. شـۇڭا هللا تعـاىل 
مۇسـا ئەلەيھىسسـاالمغا مۇنـداق دەيدۇ: 
»هللا ئېيتتى: >قېرىندىشـىڭ ئارقىلىق 
ئىككىڭارنـى  كۈچەيتىمىـز،  سـېنى 
غالىـب قىلىمىز، شـۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر 
ئىككىڭارغا زىيانكەشلىك قىالمايدۇ، 
ئىككىڭارغـا  ۋە  ئىككىـڭار  سـىلەر 
ئايەتلىرىمىـز  بىزنىـڭ  ئەگەشـكەنلەر 
ئارقىلىق غەلىبە قىلىسـىلەر<« )سـۈرە 

قەسـەس 35- ئايـەت(.
ياخشـى  ھەمراھىنـى  تۇرمـۇش 
كۆرۈش. بۇمۇ ئىنسـاننىڭ يارىتىلىش 
ئورۇناشـتۇرۇلغان  تەبىئىتىگـە 
تۇرمـۇش  ئىشـتۇر.  بىـر  تەبىئىـي 
ھەمراھىنىـڭ ھەربىـرى يەنـە بىرىنـى 
بىـرى  شـۇنداقا  تاكامۇلاشـتۇرىدۇ، 
يەنـە بىرىگـە نىسـبەتەن ئارامچىلىـق 
ئىككىسـىنىڭ  بـۇ  ھېسـابلىنىدۇ. 
ئۆزئـارا  ۋە  مۇھەببـەت  ئوتتۇرىسـىدا 
رەھىـم قىلىـش مەۋجۇتتـۇر. شـۇڭا هللا 
تعـاىل »سـۈرە رۇم«نىـڭ 21- ئايىتىـدە 
بىلـەن  »ئايالـار  دەيـدۇ:  مۇنـداق 
ئۈچـۈن  ئېلىشـىڭار  ئۇنسـى-ئۈلپەت 
ئـۆز  سـىلەرنىڭ  ئۇالرنـى  )هللانىـڭ( 
تىپىڭاردىـن ياراتقانلىقـى، ئـاراڭاردا 
)يەنـى ئەر-خوتـۇن ئارىسـىدا( مېھـر-
هللانىـڭ  ئورناتقانلىقـى  مۇھەببـەت 
)كامالـى قۇدرىتىنـى كۆرسـىتىدىغان( 
ئاالمەتلىرىدىندۇر، پىكىر يۈرگۈزىدىغان 
شەك-شۈبھىسـىزكى،  ئۈچـۈن،  قـەۋم 

بـار«. ئىبرەتلـەر  نۇرغـۇن  بۇنىڭـدا 
بـۇ  كـۆرۈش.  ياخشـى  جەمەتنـى 
ئۆزئـارا ھەمكارلىشـىش ۋە بىر-بىرىگە 
ئېھتىيـاج  بولغـان  قىلىشـقا  يـاردەم 
بۇمـۇ  مانـا  قۇرۇلغانـدۇر.  ئۈسـتىگە 
تۈزۈمىدىكـى جەمئىيەتلەرگـە  قەبىلـە 
تەسـىرى ئىنتايىـن كۈچلـۈك بولغـان 

ئامىلـدۇر.  بىـر 
تەسـتە  نىسـبەتەن  ئىنسـانغا 
ئىشـلەپ تاپقـان مالنىـڭ مۇھەببىتـى 
چۈنكـى  كۈچلۈكتـۇر.  ئىنتايىـن 
ئىشـلەپ تاپقان پۇل-مال ئىنساننىڭ 
مېۋىسـىدۇر.  جاپا-مۇشـەققىتىنىڭ 
شـۇنىڭدەك، سـودا-تىجارەتنى ياخشـى 
پىسخىكىسـىدا  ئىنسـان  كۆرۈشـمۇ 
ئېھتىياجـدۇر.  بىـر  تارتقـان  يىلتىـز 
توپاشـنىڭ  مـال  ـــــ  بـۇ  چۈنكـى 
ۋاسىتىسىدۇر. شـۇنىڭ ئۈچۈن شەخس 
تەرەققىـي  تىجارەتلىرىنـى  ئۆزىنىـڭ 
ھېرىـس  ئىنتايىـن  قىلدۇرۇشـقا 
ـــــ  مەقسـەت  بۇنىڭدىكـى  بولىـدۇ. 
ئۆزىنىـڭ كىرىم مەنبەلىرىنى تەرەققىي 
قىلـدۇرۇش ۋە پايدىسـىنى كۆپەيتىـپ، 
مەنپەئەتلىنىشـتۇر.  پايدىاردىـن  شـۇ 
ياخشـى  تۇرالغۇالرنـى  ياخشـى 
كۆڭلىگـە  ئىنسـان  بۇمـۇ  كـۆرۈش. 
ئامىلـدۇر.  يوشـۇرۇنغان تەبىئىـي 
چۈنكـى ياخشـى تۇرالغـۇالر راھەتنىـڭ، 
تىنچلىقنىـڭ  ۋە  خاتىرجەملىكنىـڭ 
ئۆزئـارا  شـۇنداقا  بۆشـۈكىدۇر، 
پەخىرلىنىـش ۋە نېئمەتلەرنى كۆز-كۆز 
قىلىشـنىڭ ۋاسىتىسـىدۇر. شـۇڭا بـۇ 
نەرسـىلەر ئۆرپ-ئادەتلەردە ئىجتىمائىي 

قالغـان. بولـۇپ  ئاساسـاردىن 
هللا تعـاىل هللا ۋە هللانىـڭ رەسـۇلىنىڭ 
ئىككىسـىگە  ئـۇ  ۋە  مۇھەببىتـى 
بولغـان ئىتائـەت ھەمـدە هللا يولىدىكى 
جىھادنـى يۇقىرىقـى سـەككىز تۈرلـۈك 
نەرسـىنىڭ مۇھەببىتىدىـن )ھەرخىل 
تاشـقى كۆرۈنۈش ۋە ھەرخىل يوشۇرۇن 
بولۇشـىغا  ئىگـە  ھەقىقەتلەرگـە 
قارىمـاي( ئۈسـتۈن كۆرۈشـكە بۇيـرۇق 
جىمـى  تعـاىل  هللا  چۈنكـى  قىلـدى. 
قىلغۇچىسـى،  پەيـدا  نېئمەتلەرنىـڭ 
ۋە  قىيىنچىلىـق  بارلىـق 
خاپىلىقارنىڭ كۆتۈرۈۋەتكۈچىسـىدۇر. 
هللانـى  مۇئمىنلـەر  ئۈچـۈن  شـۇنىڭ 
ھەممىدىـن بـەك ياخشـى كۆرىـدۇ. هللا 
تعـاىل بـۇ ھەقتـە مۇنداق دەيـدۇ: »بەزى 
ئادەملـەر هللاتىـن غەيرىيلەرنـى )يەنـى 
بۇتارنـى( هللاقـا شـېرىك قىلىۋالىـدۇ، 

ئۇالرنـى )مۇئمىنلەرنىـڭ( هللانى دوسـت 
)يەنـى  تۇتىـدۇ،  دوسـت  تۇتقىنىـدەك 
بويسـۇنىدۇ(.  ئۇالرغـا  ۋە  ئۇلۇغايـدۇ 
بـەك  ھەممىدىـن  هللانـى  مۇئمىنلـەر 
بەقـەرە  )سـۈرە  تۇتقۇچىـاردۇر«  دوسـت 

قىسـمى(. بىـر  ئايەتنىـڭ   -165
شـۇنىڭدەك، پەيغەمبـەر سۆيگۈسـى 
هللا سۆيگۈسـىدىن )يەنـى هللانـى ياخشـى 
تۇرىدىغـان  كېيىـن  كۆرۈشـتىن( 
بىزنـى  پەيغەمبـەر  چۈنكـى  پـەرزدۇر. 
كۇفرىدىـن  نۇرغـا،  ئازغۇنلۇقتىـن 
چىقىشـتىكى  قۇتۇلـدۇرۇپ  ئىمانغـا 
رەسـۇلۇلاھ  تۆھپىنىـڭ سـاھىبىدۇر. 
ملسو هيلع هللا ىلص شـەرىئەتنى تەتبىقـاش ۋە ئەخاق 
ئۈچـۈن  مۇئمىنلـەر  مەسىلىسـىدە 
گۈزەل ئۈلگە ۋە ئەڭ ئالىي مىسـالدۇر. 
ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  ھەدىسـتە  سـەھىھ 
قولىـدا  »جېنىـم  دېگـەن:  مۇنـداق 
قەسـەمكى،  بىلـەن  هللا  زات  بولغـان 
مـەن سـىلەرنىڭ بىرىڭارغـا ئۆزىنىـڭ 
بارچـە  ۋە  بالىسـىدىن  دادىسـىدىن، 
كىشـىلەردىنمۇ سۆيۈملۈك بولمىغۇچە، 

بواللمايـدۇ«. مۇئمىـن  كىشـى  ئـۇ 
ئىمـام ئەھمـەد ۋە ئىمـام بۇخـارى 
رمحـه هللاالر ئابدۇلـاھ ئىبنى ھىشـام رضي 
هللا عنـه دىـن نەقىـل قىلغـان ھەدىسـتە، 
عنـه  رضـي هللا  ئىبنـى ھىشـام  ئابدۇلـاھ 
مۇنـداق دەيـدۇ: »بىـز رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص 
رەسـۇلۇلاھ  ئىـدۇق.  بىرگـە  بىلـەن 
ملسو هيلع هللا ىلص ئۆمـەر ئىبنـى خەتتابنىـڭ قولىنـى 
بىلـەن  >هللا  ئۆمـەر:  ئىـدى.  تۇتقـان 
قەسـەم، ئـى رەسـۇلۇلاھ! مـەن سـېنى 
ھەرقانـداق  باشـقا  جېنىمدىـن  ئـۆز 
نەرسـىدىنمۇ ئارتۇق ياخشـى كۆرىمەن< 
ئۇنىڭغـا:  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  دېـدى. 
ئـۆز  مېنـى  بىرىـڭار  >سـىلەرنىڭ 
جېنىدىنمۇ ئارتۇق ياخشـى كۆرمىگىچە 
ئۆمـەر:  دېـدى.  بواللمايـدۇ<  مۇئمىـن 
>هللا بىلـەن قەسـەم، ئـى رەسـۇلۇلاھ! 
سـەن ئەمـدى مـاڭا ئـۆز جېنىمدىنمـۇ 
بـەك سۆيۈملۈكسـەن< دېـدى. شـۇنىڭ 
بىلـەن رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص: >ھـە! ئەمـدى 
ئۆمـەر!  ئـى  بولـدى،  پۈتـۈن  ئىمانىـڭ 
ئەمـدى بولـدى، ئـى ئۆمـەر!< دېـدى«.
جىھادقـا كەلسـەك، گەرچـە جىھـاد 
خۇددى هللا تعاىلنىڭ »سۈرە بەقەرە« 216- 
»سـىلەرگە  قىسـمىدا:  بىـر  ئايەتنىـڭ 
جىھاد پەرز قىلىندى، ھالبۇكى، سـىلەر 
دېگىنىـدەك  ياقتۇرمايسـىلەر«  ئۇنـى 
كۆرۈلىدىغـان  ئـۆچ  كىشـىلەرگە  بـەزى 
بولسـىمۇ،  ئىـش  ياقتۇرۇلمايدىغـان  ۋە 
ئەمما ئۈممەتنىـڭ ئىززەت-ھۆرمىتىنى  
قوغـداش،  يۇرت-ماكاننـى  سـاقاش، 
شـۇ  ۋە  مۇسـتەقىللىقى  يۇرتارنىـڭ 
مەنپەئەتلىرىنـى  پۇقرالىرىنىـڭ  يـۇرت 
قوغداشـتىكى بىردىنبىر يولدۇر. جىھاد 
مال-مۈلـۈك،  ئىززەت-ھۆرمـەت،  ـــــ 
يۈز-ئابرۇي ۋە نومۇسـارنى قوغداشـنىڭ 
ـــــ  جىھـاد  سـەۋەبىدۇر؛  بىردىنبىـر 
چېكىنـدۈرۈش  تاجاۋۇزچىلىقنـى 
نىيىتىنـى  قـارا  دۈشـمەنلەرنىڭ  ۋە 
ۋاسىتىسـىدۇر؛  قىلىشـنىڭ  بىتچىـت 
ۋە  ئىززىتـى  ئۈممەتنىـڭ  ـــــ  جىھـاد 
قولغـا  تولـۇق  شان-شـۆھرىتىنى 
كەلتۈرۈشـنىڭ ئاساسـىدۇر. جىھادسـىز 
مەنپەئەتلەرنىـڭ  ئايرىـم  ۋە  ئومۇمىـي 
ھەممىسـى زاۋاللىـق تەھدىتىگـە دۇچار 
يۇقىرىقـى  تعـاىل  هللا  بولغۇچىـدۇر. شـۇڭا 
قىلىـش  مۇھاپىـزەت  مەقسـەتلەرنى 
ئۈچـۈن جىھادنـى پـەرز قىلـدى. هللا تعـاىل 
ئىنسـانارنىڭ دىندا پىتنىلىنىشـنىڭ 
ئالدىنـى ئېلىـش، ئاجىزالرنـى ھىمايـە 
يـول  تىنـچ  ئىسـامنىڭ  ۋە  قىلىـش 
بىلەن تارقىلىـش ئەركىنلىكىنى قولغا 
كەلتـۈرۈش ئۈچۈن جىھادنى پەرز قىلدى 
ۋە جىھادنى ياخشـى كۆرۈش مۇسۇلمانار 
ھاياتـى ئۈچـۈن تەلـەپ قىلىنغـان بىـر 
بۇيـرۇق بولدى. تىرمىـزى مۇئاز ئىبنى 
جەبـەل رضـي هللا عنهدىـن نەقىـل قىلغـان 
مۇنـداق  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  ھەدىسـتە، 
دېگـەن: »ئىشـنىڭ بېشـى ئىسـامدۇر، 
ئۇنىـڭ  نامـازدۇر،  تۈۋرۈكـى  ئۇنىـڭ 

جىھادتـۇر«.  چوققىسـى 
بۇخـارى،  ئەھمـەد،  ئىمـام 
مۇسـلىم، تىرمىـزى ۋە ئىبنـى ماجـە 
رمحهـم هللاالر ئەنـەس ئىبنـى مالىـك رضـي 
هللا عنهدىـن نەقىـل قىلغـان ھەدىسـتە، 
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رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص مۇنـداق دېگـەن: »هللا )بېشى 1- بەتتە(
ئەتىگەن-ئاخشـامدا جىھادقـا  يولىـدا 
بارچـە  دۇنيادىكـى  ۋە  دۇنيـا  چىقىـش 

ئەۋزەلـدۇر«. نەرسـىلەردىن 
ئاندىـن كېيىـن، هللا تعـاىل بۇ ئايەتنى 
هللاتىـن  ۋە  تۇرغانـار  قارشـى  هللاقـا 
دۇنيالىـق  بـۇ  ئۆرۈگۈچىلەرگـە  يـۈز 
ۋەدە  ئـازاب  ئاخىرەتلىـك  ياكـى 
قىلىـش ۋە تەھدىـت سـېلىش بىلـەن 
سـىلەر  ھالـدا  »ئـۇ  ئاخىرالشـتۇرۇپ: 
تاكـى هللانىـڭ ئەمـرى )يەنـى مەككىنـى 
كەلگۈچـە  ئىزنـى(  قىلىـش  پەتھـى 
كۈتـۈڭار« دېـدى. بـەزى مۇپەسسـىرلەر 
دېدىكـى: »بـۇ ئايـەت ئىنتايىـن ئېغىر 
بـۇ  بولـۇپ،  ئايـەت  شـىددەتلىك  ۋە 
ئايەتتىنمـۇ شـىددەتلىك بىـر ئايەتنـى 
ئايـەت  بـۇ  چۈنكـى  كۆرمەيسـەن. 
ئېسـىلىپ  چىـڭ  ئـۇالر  ئىنسـانارغا 
تۇرۇۋاتقـان دىـن ئەھدىسـىنىڭ بوشـاپ 
جەزمىـي  ئاخىرەتكـە  ۋە  كېتىـش 
ئىشـىنىش ئارغامچىسـىنىڭ چۇۋۇلـۇپ 
ھاالكەتنىـڭ  ئىبـارەت  كېتىشـتىن 
خەۋىرىنـى بايـان قىلىـدۇ«. يەنـە بەزى 
مۇپەسسـىرلەر: »بـۇ ئايەتتـە ئىنتايىـن 
ئېغىـر قاتتىقلىـق قىلىش بار. بۇ ۋەدە 
پەقـەت  ئازابتىـن  قاتتىـق  قىلىنغـان 
قۇتۇلـۇپ  كىشـىلەرال  ئـاز  ناھايىتـى 
قالىـدۇ« دېـدى. ئاخىرىـدا هللا تعـاىل: »هللا 
پاسـىق قەۋمنـى ھىدايـەت قىلمايـدۇ« 
دىننىـڭ  تعـاىل  هللا  يەنـى،  دېـدى. 
ئەقىـل- ۋە  چەك-چېگرىسـىدىن 
چىقىـپ  تەقەززاسـىدىن  ھېكمەتنىـڭ 
كەتكۈچـى ياكـى هللانىـڭ ئىتائىتىدىـن 
چىقىـپ  قىلىشـقا  ئاسـىيلىق  هللاقـا 
كەتكۈچـى ئاسـىي گۇناھكارالرنـى توغرا 
يولغـا يېتەكلىمەيـدۇ. مانا بۇ ئايەتنىڭ 
بولسـا  ئايـەت  بولغـان  ئوخشىشـى 
سـۈرە مۇجادىلـە 22- ئايەتتـۇر: »هللاقـا 
ئىشـىنىدىغان  كۈنىگـە  ئاخىـرەت  ۋە 
ئۇنىـڭ  ۋە  هللا  قەۋمنىـڭ  بىـر 
پەيغەمبىـرى بىلـەن قارشىاشـقانارنى 
ئوغۇللىـرى،  ئانىلىـرى،  ئۇالرنىـڭ 
ئـۇرۇق- يـا  قېرىنداشـلىرى،  يـا 
تۇغقانلىـرى بولغان تەقدىردىمۇ دوسـت 
تۇتقانلىقىنى كۆرمەيسەن )يەنى ئۇالرنى 
ئەمـەس(،  مۇمكىـن  تۇتۇشـى  دوسـت 
ئەنـە شـۇالرنىڭ دىللىرىـدا هللا ئىماننـى 
مەھكـەم قىلـدى ۋە ئـۆز دەرگاھىدىـن 
بولغـان روھ بىلەن ئۇالرنـى كۈچەيتتى، 
هللا ئۇالرنى ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ 
تۇرىدىغـان جەننەتلەرگـە كىرگۈزىـدۇ«.

ئايەتتىن ئېلىنغان پايدىالر
ئـەڭ  گەرچـە  كاپىـرالر  بىرىنچـى، 
بولسـىمۇ،  تۇغقاناردىـن  يېقىـن 

ياكـى  ۋە  بـاال  ياكـى  ئاتـا  مەسـىلەن، 
دېگەنگـە  قېرىنـداش  تۇغقـان  بىـر 
ئوخشـاش ئـەڭ يېقىـن تۇغقاناردىـن 
دوسـت  ئۇالرنـى  تەقدىردىمـۇ،  بولغـان 

ھاراملىقـى. تۇتۇشـنىڭ 
ئىككىنچـى، هللا، هللانىـڭ رەسـۇلى 
ۋە مۇئمىنلـەر بىلەن دۈشمەنلەشـكەن 
تۇتۇشـنىڭ  دوسـت  كىشـىلەرنى 
زۇلـۇم  بولغـان  ئېغىـر  ئىنتايىـن 

ئىكەنلىكـى. جۈملىسـىدىن 
ئۈچىنچـى، هللا، هللانىـڭ رەسـۇلى ۋە 
كـۆرۈش  ياخشـى  جىھادنـى  يولىـدا  هللا 
بارچـە  كۆرىدىغـان  ياخشـى  هللا  ھەمـدە 
ئەقىـدە، ئەخـاق، ئەمـەل، شـەخس ۋە 
سۈپەتلەرنى ياخشى كۆرۈش شۇنداقا هللا 
ئـۆچ كۆرىدىغان بارچە ئەقىدە، ئەخاق، 
ئەمـەل، شـەخس ۋە سـۈپەتلەرنى يامـان 

كۆرۈشـنىڭ پەرزلىكـى.
پاسـىقلىققا  تۆتىنچـى، 
كىشـىلەرنىڭ  كەتكـەن  كىرىشـىپ 
مەھـرۇم  ھىدايىتىدىـن  تعاىلنىـڭ  هللا 
پاسـىقلىققا  يەنـى  قالىدىغانلىقـى. 
كىشـىلەرنىڭ  كەتكـەن  كىرىشـىپ 
ئۇالرنى تاكامۇلاشتۇرىدىغان ۋە دۇنيا-
قىلىدىغـان  بەختلىـك  ئاخىرەتتـە 
قىلىنىشـتىن  ھىدايـەت  نەرسـىگە 

قالىدىغانلىقـى. مەھـرۇم 
ئاتاڭارنـى  »سـىلەر  بەشـىنچى، 
بـۇ  دېگـەن  تۇتمـاڭار«  دوسـت 
مۇئمىنلەرگـە  جىمـى  خىتابنىـڭ 
بىلـەن  مۇئمىنلـەر  قىلىنغـان، 
دوسـتلۇقنى  ئوتتۇرىسـىدا  كاپىـرالر 
ئـۈزۈش ھەققىدىكـى قىيامـەت قايىـم 
بولغانغـا قـەدەر داۋاماشـقۇچى ھۆكۈم 
ئىكەنلىكـى. خىتـاب  شـەكلىدىكى 
ئالتىنچـى، هللا تعـاىل بۇ يەردە »ئاتا« 
ئايرىـم  دېگەنلەرنـى  ۋە »قېرىنداشـار« 
تىلغـا ئالـدى. چۈنكـى ئىنسـان ئۈچۈن 
بـۇ ئىككىسـىدىنمۇ يېقىن بىـر تۇغقان 
يـوق. هللا تعـاىل خـۇددى باشـقا كىشـىلەر 
يوققـا  دوسـتلۇقنى  ئوتتۇرىسـىدىكى 
چىقارغاندەك، بۇالرنىڭ ئوتتۇرىسـىدىكى 
چىقـاردى.  يوققـا  دوسـتلۇقنىمۇ 
ـــــ  مەقسـەت  قىلىشـتىكى  بۇنـداق 
ئېتىبارغـا  ھەقىقىـي  نەزىرىـدە  هللانىـڭ 
تۇغقانچىلىقنىـڭ  ئېلىنىدىغـان 
ئەمـەس  تۇغقانچىلىقـى  قانداشـلىق 
بەلكـى دىن تۇغقانچىلىقى ئىكەنلىكى.
بـۇ  تعاىلنىـڭ  هللا  يەتتىنچـى، 
ئېلىشـى  تىلغـا  ئوغۇلارنـى  ئايەتتـە 
كۆپىنچـە  ئىنسـاناردىكى  بولسـا 
تـەۋە  ئاتىارغـا  ئوغۇلارنىـڭ  ئەھـۋال 
ئىكەنلىكـى. ئۈچـۈن  بولغانلىقـى 
كاپىرالرغـا  سـەككىزىنچى، 
ياخشـىلىق قىلىـش ۋە ئۇالرغـا بـەزى 

قىلىشـنىڭ  سـوۋغا  نەرسـىلەرنى 
»دوسـت  چەكلەنگـەن  شـەرىئەتتە 
چىقىلغـان  ئايرىـپ  تۇتۇش«تىـن 
ھۆكـۈم ئىكەنلىكـى. بۇنىـڭ دەلىلـى 
مۇنـۇ  توپلىغـان  بۇخـارى  ئىمـام  ـــــ 
ھەدىسـتۇر: »ئەسـما رضـي هللا عنهـا: >ئـى 
رەسـۇلۇلاھ! ئانام مېنىڭ ياخشـىلىق 
ئـۇ  كەپتـۇ.  قىزىقىـپ  قىلىشـىمغا 
مۇشـرىك ئىدى. مەن ئۇنىڭغا سـىلە-
دېگەنـدە،  ئۇاليمەنمـۇ؟<  رەھىمنـى 
رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص ئۇنىڭغا: >سەن ئاناڭغا 
سـىلە-رەھىمنى ئۇلىغىـن< دېگەن«.
توققۇزىنچـى، »سـىلەردىن كىمكى 
ئەنـە  تۇتىدىكـەن،  دوسـت  ئۇالرنـى 
شـۇالر زالىمـاردۇر« دېگەن ئايەت سـۈرە 
كىمكـى  »سـىلەردىن  مائىدەدىكـى 
ئۇالرنـى دوسـت تۇتىدىكـەن، ئەنـە شـۇ 
دېگـەن  جۈملىسـىدىندۇر«  شـۇالرنىڭ 
بـۇ  بولـۇپ،  تەپسـىرى  ئايەتنىـڭ 
دېگەنلىـك ـــــ ئۆزىنىـڭ كاپىـر ئاتـا-
ئانىسـىنى دوسـت تۇتقان كىشى ھارام 
ئىشـنى قىلغـان بولىـدۇ ۋە ئاقىۋەتتـە 
كاپىـر بولـۇپ كېتىدۇ، شـۇنىڭ بىلەن 
دېگەنلىـك  قالىـدۇ  ئاقىۋەتكـە  يامـان 
بولىدىغانلىقـى ياكـى بولمىسـا مۇشـۇ 
دۇنيادىكى ھۆكۈمدە شـۇالرغا ئوخشـاش 
دېگەنلىـك  قىلىنىـدۇ  مۇئامىلـە 
بولمىسـۇن  قانداقـا  بولىدىغانلىقـى. 
دوسـت  ئاتا-ئانىسـىنى  مۇشـرىك  شـۇ 
تۇتـۇش ۋە ياخشـى كۆرۈشـنىڭ زۇلـۇم 
ـــــ  دېگەنلىـك  زۇلـۇم  ئىكەنلىكـى. 
بىر نەرسـىنى ئـۆز ئورنىغا قويماسـلىق 

نلىكـى. ئىكە
ئونىنچى، هللا تعاىلنىڭ: »ئېيتقىنكى: 
سـىلەرنىڭ  ئەگـەر  مۇھەممـەد،  >ئـى 
ئاتىلىرىـڭار...< دېگـەن بۇ سـۆزى هللا 
ۋە هللانىڭ رەسـۇلىنى ياخشى كۆرۈشنىڭ 
ئىكەنلىكـى،  دەلىـل  پەرزلىكىگـە 
ئۈممەتنىـڭ ئارىسـىدا بۇنىـڭ پەرزلىكى 
ھەققىـدە ئىختىـاپ يوقلۇقـى. هللا ۋە 
كـۆرۈش  ياخشـى  رەسـۇلىنى  هللانىـڭ 
باشـقا ھەرقانـداق ياخشـى كۆرۈشـنىڭ 

ئالدىـدا تۇرۇشـى كېرەكلىكـى.
هللانىـڭ  ۋە  هللا  بىرىنچـى،  ئـون 
رەسـۇلىنى ياخشـى كـۆرۈش دېگەنلىك 
رەسـۇلىنىڭ  هللانىـڭ  ۋە  هللا  ـــــ 
بۇيرۇقىغـا ئىتائـەت قىلىـش دېگەنلىـك 
بولىدىغانلىقـى. چۈنكـى هللا تعـاىل سـۈرە 
مۇنـداق  ئايەتتـە   -31 ئىمـران  ئـال 
ئۇالرغـا(  مۇھەممـەد!  »)ئـى  دېگـەن: 
ئېيتقىنكى: >ئەگەر سـىلەر هللانى دوست 
كۆرىدىغـان  ياخشـى  )يەنـى  تۇتسـاڭار 
بولسـاڭار(، مـاڭا ئەگىشـىڭاركى، هللا 
سـىلەرنى دوسـت تۇتىدۇ )يەنى ياخشى 

كۆرىـدۇ(<«.

ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى ھەققىدە چۈشەنچە
)بېشى ئالدىنقى ساندا(

بولسـا  ۋەلجامائـە  سـۈننە  ئەھلـى 
چىقىرىـش(  كاپىرغـا  )يەنـى  تەكفىـر 
ئـەڭ  ئىچىدىكـى  كىشـىلەر  ئىشـىدا 
تەقـۋادار ۋە ئـەڭ ئېھتىياتچانلىرىـدۇر. 
چۈنكى مۇسـۇلماننى كاپىرغا چىقىرىش 
مەسـىلە  بىـر  خەتەرلىـك  ناھايىتىمـۇ 
بولـۇپ، بـۇ نۇرغۇن ئېغىـر ئاقىۋەتلەرنى 
روشـەن  شـۇڭا  چىقىرىـدۇ.  كەلتـۈرۈپ 
ۋە ئوچـۇق دەلىـل بولمىغـان ئەھـۋال 
ئاسـتىدا، بۇ مەسىلىگە كىرىشمەسلىك 
پەرزدۇر. شـەرئىي دەلىلنىڭ تەقەززاسـى 
بويىچە، تاشقى كۆرۈنۈشى ئادىل بولغان 
مۇسـۇلمان كىشىدىن شـۇ ئادىللىق 
يوقۇلۇشـى  مۇسـۇلمانچىلىقنىڭ  ۋە 
تولـۇق ئىسـپاتلىنىپ چىقمىغۇچە، 
ئـۇ كىشـىنىڭ مۇسـۇلمانچىلىق ۋە 
ئادالىتىنىڭ داۋاملىشىشـى ئەسـلى 
تەكفىـر  شۇڭاشـقا  قائىدىـدۇر. 

ئىشـىدىن ساقلىنىشـقا يـول تاپقىلى 
ۋاجىبتـۇر.  سـاقلىنىش  بولسـىا 
چۈنكـى تەكفىـر مەسىلىسـى ئىنتايىن 
مەسـىلىدۇر.  ئېغىـر  ۋە  خەتەرلىـك 
بـۇ مەسـىلىدىكى ۋاجىبنـى  كىمكـى 
كىشـى  بـۇ  ئۇنداقتـا  بىلمەيدىكـەن، 
مۇجتەھىـد  كاتتـا  كېتىـدۇ.  ئېزىـپ 
ئالىمارمۇ بۇ مەسـىلىدە ئىككىلىنىپ 
توختـاپ قالغـان، شـۇنىڭ بىلـەن ئۇالر 
سـاق قالغان. يېڭى ئوقۇش باشـلىغان 
جۈرئـەت  مەسـىلىگە  بـۇ  تالىپـار 
قالغـان.  چۈشـۈپ  يولدىـن  قىلىـپ 
شـۇڭا ئەھلـى سـۈننە ۋەلجامائـە كۇفـۇر 
ۋە ئىمـان مەسـىلىلىرىدە كىشـىلەرگە 
)تاشـقى  زاھىـرى  قىلىشـتا  ھۆكـۈم 
قىلىـدۇ.  ھۆكـۈم  بويىچـە  كۆرۈنۈشـى( 
جەھەتتىـن  تاشـقى  كىشـىلەر  ئەگـەر 
بولسـا،  قىلغـان  ئاشـكارا  ئىسـامنى 
ئۇالرغـا تاشـقى ۋە ئىچكـى جەھەتتىـن 

قىلىـدۇ.  ھۆكـۈم  دەپ  »مۇسـۇلمان« 
قىلغـان  ئاشـكارا  كۇفۇرنـى  ئەگـەر 
بولسـا، ئۇالرنىـڭ ئىچكـى دۇنياسـىنى 
ۋە  زاھىـرى  يۈرمەسـتىن  تەكشـۈرۈپ 
دەپ  »كۇفـرى«  ئوخشاشـا  باتىنـى 

قىلىـدۇ. ھۆكـۈم 
ئەھلـى سـۈننەتلەر تەكفىـر )يەنى 
مانـا  ئىشـىدا  چىقىرىـش(  كاپىرغـا 
ئېھتىياتچـان  قاتتىـق  شـۇنداق 
هللانىـڭ  ۋە  هللا  بىرگـە،  بىلـەن  بولـۇش 
رەسـۇلى كاپىرغـا چىقارغان كىشـىلەرنى 
ئىككىلىنىـپ  چىقىرىشـتا  كاپىرغـا 
كاپىـر  كىشـى  بىـر  چۈنكـى  قالمايـدۇ. 
ياكـى  ئەمـەل  بىرەربىـر  قىلىۋەتكۈچـى 
كىشـىنى  بـۇ  بولسـا،  قىلغـان  سـۆزنى 
جائىزلىقىغـا  چىقىرىشـنىڭ  كاپىرغـا 
دەلىـل بولىدىغان نۇرغۇن شـەرئىي نەس 
بـاردۇر.  تېكىسـت(لەر  شـەرئىي  )يەنـى 
 )ئاخىرى 3- بەتتە(
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بەلكى ئەھلى سـۈننەت كاپىرنى »كاپىر« 
دەپ ئېتىقـاد قىلىـش ۋە كاپىـر قاتارىـدا 
ساناشـنى ئۆزلىرىنىڭ ئېتىقاد ۋە ئەقىدە 
)ئاسـاس(لىرىنىڭ  ئۇسـۇل  ئىلمىدىكـى 
جۈملىسـىدىن دەپ سـانايدۇ. ئۇالر كاپىر 
ئىسـام  ئەھلـى  ياكـى  كاپىـر  )ئەسـلى 
مۇرتەدلىكىگـە بىرلىككە كەلگەن مۇرتەد 
كاپىر(نى كاپىرغا چىقارمىغان كىشـىنى 
ياكـى ئۇنىـڭ كاپىرلىقىغا شـەك قىلىپ 
قالغـان كىشـىنى »كاپىـر« دەپ ھۆكـۈم 

قىلىدۇ.
كاپىرغـا  )يەنـى  بابىـدا  تەكفىـر 
چىقىرىـش مەسىلىسـىدە( مۇنداق بىر 
چوڭ مەشـھۇر قائىدە بار. ئۇ بولسـىمۇ 
ئىكەنلىكـى  مۇسـۇلمان  كىمنىـڭ 
جەزمىـي پاكىـت بىلەن ئىسـپاتانغان 
سـەۋەبلىك  شـەك  ئۇنداقتـا  بولسـا، 
يوقالمايـدۇ.  مۇسـۇلمانلىقى  ئۇنىـڭ 
ۋەلجامائـە  سـۈننە  ئەھلـى  بارلىـق 
ئالىملىـرى مانـا بـۇ بۈيـۈك سـەلەفىي 
قائىـدە ئۈسـتىگە ئىتتىپاققا كەلگەن، 
شـۇ قائىـدە ئۈسـتىدە ماڭغـان ۋە شـۇ 

قائىدە ئارقىلىق باشقا بىدئەتچىلەردىن 
ئاالھىـدە پەرقلەنگـەن. شـۇڭا ئەھلى 
سـۈننەت تەكفىر مەسىلىسىدە كىشىلەر 
ئىچىدە ئـەڭ ئېھتىياتچاندۇر. چۈنكى 
تەكفىر مەسىلىسـى مۇسـۇلمان كىشى 
ئۆزىنـى باغاش ۋاجىب بولغان هللانىڭ 
ۋەھىيسـىگە تـەۋە شـەرئىي ئەھكامـار 
جۈملىسـىدىندۇر، شۇنداقا هللا ۋە هللانىڭ 
رەسـۇلىنىڭ ھەققىدىنـدۇر. بۇ تەكفىر 
ئىشـى قۇرئان ۋە ھەدىسنىڭ دەلىللىرى 
بىلـەن بارلىققـا كېلەلەيـدۇ. شـۇڭا بۇ 
چىقىرىـش( كاپىرغـا  )يەنـى  تەكفىـر 
ھۆكۈمىنـى روشـەن، ئوچـۇق، سـەھىھ 
ھالـدا  دەلىلسـىز  شـەرئىي  بولغـان 
بىرەربىـر كىشـىگە ئىشـلىتىش اليىق 
ئەمـەس. ئۇنى نەپسـى-خاھىش، ياكى 
بىلىمسـىزلىك،  ياكـى  بىلمەسـلىك، 
ياكـى ئەقلـى قىيـاس، ياكـى گۇمانىي 
قىياس دېگەنلەر بىلەن ئىشلىتىشـكە 
بولمايدۇ. بۇ كاپىرغا چىقىرىش ئىشىنى 
ئەھلـى سـۈننەتنىڭ يولىـدا بولمىغان 
بىرەربىر بىدئەتچىگە ئىشلىتىشـىمىز 
ھېلىقـى  گەرچـە  ئەمـەس.  دۇرۇس 

بىدئەتچـى بىزنـى كاپىرغـا چىقارغـان 
تەقدىـردە ھـەم ئۇنىڭغـا ئاچچىقىمىـز 
كېلىپ قىسـاس ئېلىـش ئۈچۈن ئۇنى 
»كاپىر« دەپ ھۆكۈم قىلىشـىمىز اليىق 
ئەمەس. چۈنكى ئىسـام بىر مۇسۇلمان 
كىشـىنى روشەن، ئوچۇق پاكىت بولماي 
تۇرۇپ كاپىرغا چىقىرىشـتىن توسـقاندۇر 
ۋە بۇنىڭغا چۈشـۈپ قېلىشـتىن قاتتىق 
ئەھلـى  شـۇڭا  ئاگاھاندۇرغانـدۇر. 
سـۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسـىدە بولغانار 
تەكفىـر مەسىلىسـىدە سـۆزنى مۇتلەق 
قىلىـدۇ. مەسـىلەن، كىمكـى مۇنداق 
گەپنـى قىلسـا ياكـى مۇنداق ئىشـنى 
قىلسـا كاپىر دېگەنـدەك. ئەمما كاپىرغا 
چىقىرىـش ئىشـى شـۇ كۇفـرى سـۆزنى 
سۆزلىگەن ياكى كۇفرى ئەمەلنى قىلغان 
مۇئەييـەن شەخسـكە ئاالقىـدار بولغان 
چاغـدا، ئۇنىڭغا مۇتلـەق »كاپىر« دەپ 
ھۆكـۈم قىلىۋەتمەيـدۇ. ھەتتاكـى شـۇ 
مۇئەييەن شەخسـكە ئىنكار قىلسـا كاپىر 
ھۆججەتنـى  دەرىجىدىكـى  بولىدىغـان 
بەرپـا قىلماي، كاپىرغا چىقىرىشـنىڭ 
شـەرتلىرى تولۇق تېپىلماي ۋە كاپىرغا 

چىقىرىشـنىڭ توسـالغۇلىرى تولۇق 
يوقالمـاي تۇرۇپ »كاپىـر« دەپ ھۆكۈم 
بەرمەيـدۇ. چۈنكى تەكفىر )يەنى كاپىرغا 
چىقىرىـش( ئىشـى ھېچكىمنىڭ ھەققى 
ئەمـەس بەلكـى ئۇ شـەرئىي ھۆكۈمدۇر. 
شـەرىئەتنىڭ  ھۆكۈمـدە  شـەرئىي  بـۇ 
قىلىـش  مۇراجىئـەت  قائىدىلىرىگـە 
ۋاجىبتۇر. شـۇڭا هللا ۋە هللانىڭ رەسـۇلى 
كىمنـى كاپىرغا چىقارغان بولسـا ۋە بۇ 
كىشـىگە ھۆججـەت تۇرغۇزۇلۇپ بولغان 
بولسـا، ئۇنداقتـا بـۇ كىشـى كاپىردۇر.

تەيمىيـە  ئىبنـى  شەيخۇلئىسـام 
»گاھىـدا  دېگـەن:  مۇنـداق  هللا  رمحـه 
بەزىبىـر ئىش-ھەرىكـەت ياكى بەزىبىر 
سـۆزلەر كۇفـرى سـۆز ۋە كۇفرى ئىش-
شـۇنداقا  قالىـدۇ.  بولـۇپ  ھەرىكـەت 
ئاشـۇ ئىش-ھەرىكەت ۋە ئاشـۇ سـۆزنى 
قىلغـان كىشـىنى كاپىرغـا چىقىرىش 
سـۆزى مۇتلەق ئىشلىتىلىپ قالىدۇ. 
سـۆزنى  مۇشـۇ  كىمكـى  مەسـىلەن، 
دېسـە، ئەنـە شـۇ كاپىـردۇر دېگەنـدەك. 
لېكىـن ئاشـۇ كۇفـرى سـۆزنى دېگـەن 
ۋە كۇفـرى ئىشـنى قىلغـان مۇئەييەن 

مۇئەييـەن  بـۇ  كەلگەنـدە،  شەخسـكە 
شەخسـكە تـەرك ئەتكەن كىشـى كاپىر 
ھۆججەتنـى  دەرىجىدىكـى  بولىدىغـان 
بەرپـا قىلماي تـۇرۇپ >كاپىـر< دېگەن 
ھۆكـۈم بىرىلمەيـدۇ. مانـا بـۇ قائىـدە 
ئەھلى سـۈننە ۋەلجامائەنىڭ نەزىرىدىكى 
ۋەئىـد تېكىسـتلىرى )يەنى جەھەننەم 
ۋەدە قىلىنغان تېكىستلەر(دە ئىزچىل 
قوللىنىدىغـان قائىدىدۇر. شـۇڭا ئەھلى 
قىبلىدىـن مۇئەييـەن بىر شەخسـكە 
>ئـۇ جەھەننـەم ئەھلىدىنـدۇر< دەپ 
گۇۋاھلىـق بېرىلمەيدۇ. چۈنكى كاپىرغا 
بولـۇپ  يـوق  شـەرتى  چىقىرىشـنىڭ 
قالغانلىقى ياكى كاپىرغا چىقىرىشنىڭ 
توسـالغۇلىرى تېپىلغانلىقـى شـۇنداقا 
ئەھلىدىـن  جەھەننـەم  كىشـىنىڭ  ئـۇ 
بولۇش ياكى بولماسـلىقى جەزمىي ئىش 
ئەمـەس بەلكـى بىـر ئېھتىماللىق ئىش 
بولغانلىقـى سـەۋەبلىك >ئـۇ جەھەننـەم 
گۇۋاھلىـق  دەپ  ئەھلىدىنـدۇر< 
»جممـوع  تەيمىيەنىـڭ  )ئىبنـى  بىرىلمەيـدۇ« 
الفتـاوى« 35- تـوم 165- بەتتىـن ئېلىنـدى(.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(
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)بېشى 2- بەتتە(

ئۇھۇد ئۇرۇشىنىڭ ئۈچىنچى باسقۇچى 
ــــ ھەمرائۇلئەسەد غازىتى

ئۇھـۇد غازىتـى شـەۋۋال ئېيىنىـڭ 
بولغـان  كۈنىـدە  شـەنبە  كۈنـى   -15
بولسـا، ھەمرائۇلئەسەد غازىتى شەۋۋال 
ئېيىنىڭ 16- كۈنى يەكشەنبە كۈنىدە 
بولـدى. يەكشـەنبە كۈنـى رەسـۇلۇلاھ 
كىشـىلەرگە:  مۇئەززىنـى  ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ 
»بىـز بىلـەن پەقـەت تۈنۈگـۈن جەڭگـە 
ھازىـر بولغـان كىشـىلەرال چىقسـۇن« 
توغرىسـىدا  قوغـاش  دۈشـمەننى  دەپ 
ئۈنلۈك ئـاۋازدا ئۇقتۇرۇش جاكارلىدى.
ھەمرائۇلئەسـەد غازىتـى ــــ ئۇھۇد 
غازىتىنىـڭ داۋامـى، بىـر پارچىسـى، 
بىـر  ئۇنىـڭ  ۋە  تولۇقلىغۇچىسـى 
بېتى ھېسـابلىنىدۇ. رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ئەگـەر مۇشـرىكار بـۇ جەڭـدە )يەنـى 
پايدىغـا  ھېچبىـر  جېڭىـدە(  ئۇھـۇد 
ئېرىشـەلمىگەنلىكىنى ئوياپ قالسـا، 
يەنە قايتا كېلىپ قېلىشـى مۇمكىن« 
ھالـدا  قىلغـان  پىكىـر  دېگەنلەرنـى 
قونـۇپ قالـدى. ئەتىسـى رەسـۇلۇلاھ 
ملسو هيلع هللا ىلص ئورنىدىـن تـۇرۇپ، مۇسـۇلمانارنى 
دۈشـمەنلەرگە قوغـاپ زەربـە بېرىشـكە 
چاقىرىـق قىلـدى. ئابدۇلـاھ ئىبنـى 
ئۇبـەي: »مەنمـۇ سـەن بىلـەن بىللـە 
دېگەنـدە،  چىقىمەنمـۇ؟«  جەڭگـە 
رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص: »يـاق!« دەپ جـاۋاب 
بـەردى. ئىسـام قوشـۇنى مەدىنىدىـن 
سـەككىز مىـل )بىـر مىـل تەخمىنەن 
كېلىـدۇ(  مېتىـر  نەچچـە   1700
يىراقلىققا جاياشـقان ھەمرائۇلئەسەد 
دېگـەن جايغـا چۈشـۈپ بارىـگاھ قۇردى 
سـالدى.  تەرتىپكـە  ئەسـكەرلەرنى  ۋە 
دەل شـۇ پەيتتـە، مەئبـەد ئىبنـى 
ئەبـۇ مەئبـەد خۇزەئـى دېگـەن كىشـى 
)بـەزى  ئۇشـتۇمتۇت چىقىـپ كەلـدى 
نەقىللـەردە ئېيتىلىشـىچە، بۇ كىشـى 
بـەزى  يەنـە  بولغـان.  مۇسـۇلمان 
نەقىللـەردە ئېيتىلىشـچە، بـۇ كىشـى 
مۇسۇلمان بولمىغان. بۇ كىشى خۇزائە 

ھاشـىم جەمەتـى  بىلـەن  قەبىلىسـى 
ئىتتىپاقداشـلىق  ئوتتۇرىسـىدىكى 
قىلغۇچـى  نەسـىھەت  سـەۋەبلىك 
سـۈپىتىدە كەلگـەن ئىـدى(. ئـۇ: »ئى 
قەسـەمكى،  بىلـەن  هللا  مۇھەممـەد! 
بىزگـە  مۇسـىبەتلەر  يەتكـەن  سـاڭا 
بىـز  تۇيۇلـدى.  ئېغىـر  ئىنتايىـن 
ساق-سـاالمەت  سـېنى  تعاىلنىـڭ  هللا 
سـاقاپ قېلىشـىنى ئـارزۇ قىلـدۇق« 
دېـدى. رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص ئـۇ كىشـىنى 
ئەبـۇ سـۇفيانغا يىتىشـىۋېلىپ، ئۇنـى 

بۇيـرۇدى. ياندۇرۇشـقا  نىيىتىدىـن 
مۇشـرىكار قوشۇنى تەرەپتە خۇددى 
رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص نىـڭ ئويلىغىنىـدەك، 
مۇشـرىكار ئۆزئارا تاپا-تەنە قىلىشـتى، 
ھەتتاكـى ئـۇالر: »سـىلەر نېمـە ئىـش 
قىلدىـڭار؟ سـىلەر ئۇالر )مۇسـۇلمانار(
سـۇندۇرغان  شـەۋكىتىنى  نىـڭ 
تۇرۇقلـۇق، ئۇالرنى تاشـاپ قويدۇڭار. 
ئۇالرنىـڭ قوماندانلىرى قېلىپ قالدى. 
ئـۇالر سـىلەرگە قايتـا قوشـۇن توپـاپ 
قايتىـپ  سـىلەر  شـۇڭا  كېلىشـىدۇ. 
ئۇالرنىـڭ پۈتـۈن شـەۋكىتىنى )كـۈچ- 
قومـۇرۇپ  يىلتىزىدىـن  قۇۋۋىتىنـى( 
ئـۇالر  لېكىـن  دېيىشـتى.  تاشـاڭار« 
كەتتـى.  بۆلۈنـۈپ  گۇرۇھقـا  ئىككـى 
ئۇالرنىـڭ كۆپىنچىسـى مەدىنىگـە قايتا 
قولايدىغاناردىـن  قىلىشـنى  ھۇجـۇم 
ھالەتتـە  بىـر  شـۇنداق  ئـۇالر  ئىـدى. 
تۇرغانـدا، ئۇشـتۇمتۇت مەئبـەد ئىبنـى 
ئەبۇ مەئبەد كەلدى ۋە ئۇالرغا پىسـخىك 
ئـۇرۇش قوزغىـدى. ئـۇ رەسـۇلۇلاھ 
ھالىتىنـى  سـاھابىلەرنىڭ  ۋە  ملسو هيلع هللا ىلص 
مۇشـرىكارنىڭ ھېس-تۇيغۇلىرىـدا 
ئىنتايىـن چوڭايىتپ تەسـۋىرلىگەچكە 
ئەبۇ سـۇفيان: »ۋاي ساڭا! ۋاي سېنىڭ 
ئـۇ:  دېـدى.  سـۆزلىرىڭگە!«  دەۋاتقـان 
بىلـەن قەسـەم، مـەن سـىلەرنىڭ  »هللا 
ياكـى  كوكۇلىسـى  ئاتارنىـڭ  تاكـى 
مۇسـۇلمانار قوشۇنىنىڭ ئەۋۋىلى مۇشۇ 
كۆرۈنگەنگـە  ئارقىسـىدىن  دۆڭلۈكنىـڭ 

تۇرۇشـۇڭارنى  يۆتكەلمـەي  قـەدەر 
مۇۋاپىـق دەپ قارايمـەن« دېـدى. ئەبـۇ 
سـۇفيان ئۇنىڭغـا: »هللا بىلـەن قەسـەم، 
قۇرۇتـۇپ  يىلتىزىدىـن  ئۇالرنـى  بىـز 
قېتىـم  بىـر  يەنـە  ئۈچـۈن  تاشـاش 
ھۇجـۇم قىلىشـقا ئىتتىپاققـا كەلگـەن 
ئىبنـى  مەئبـەد  دېگەنىـدى.  ئىـدۇق« 
ئەبـۇ مەئبـەد ئۇنىڭغـا: »سـەن ئۇنـداق 
ھەقىقەتـەن  سـاڭا  مـەن  قىلمىغىـن. 
كۆيۈنـۈپ گـەپ قىلىۋاتىمـەن« دېـدى. 
شـۇنىڭ بىلـەن ئەبـۇ سـۇفيان ئۇنىـڭ 
نەسـىھىتىنى قوبۇل قىلىـپ مەككىگە 

قايتىـپ كەتتـى.
بۇ غازاتتىن ئېلىنغان پايدىالر

ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ  رەسـۇلۇلاھ  بىرىنچـى، 
مۇجاھىدالرنى قايتىدىن ھەمرائۇلئەسەد 
بولسـا  چىقىشـى  ئېلىـپ  غازىتىغـا 
قاتتىق تاالپەتكە ئۇچرىغان مۇسۇلمانار 
پەيـدا  پىسخىكىسـىدا  قوشـۇنىنىڭ 
تۇيغۇسـىنى  مەغلۇبىيـەت  بولغـان 
مۇشـرىكارنىڭ  ۋە  قىلىـش  يـوق 
كەينىدىـن قوغـاپ چىقىـش ئارقىلىق 
قىلغـان  غەلىبـە  مۇسـۇلمانارنىڭ 
ھېـس  مۇجاھىدالرغـا  ھالىتىنـى  بىـر 
مەدىنىـدە  شـۇنداقا  قىلـدۇرۇش 
مۇسـۇلمانارغا  قالغـان  قېلىـپ 
يېڭىلمەسـتىن  مۇجاھىدالرنىـڭ 
مەككىگـە  قوغـاپ  كاپىرالرنـى  بەلكـى 
چېكىندۈرۈۋەتكەنلىكىدىـن ئىبـارەت 
قولغـا  ئۈسـتۈنلۈكنى  مەنىۋىـي 

ئىكەنلىكـى. كەلتـۈرۈش 
مۇجاھىـدالر  ئەگـەر  ئىككىنچـى. 
ۋە  بوشـاڭلىق  ئۆزلىرىدىـن 
مەغلۇبىيەتچىلىكنـى يۇلۇپ تاشـاپ، 
هللا ۋە هللانىـڭ رەسـۇلىنىڭ چاقىرىقىغـا 
قوشسـا،  ئـاۋاز  دەپ  »لەببەيـك« 
دۈشـمەنلىرىگە قايتا ھۇجۇم قىلىشـقا 

يىتىدىغانلىقـى. كۈچـى 
جېڭىـدە  ئۇھـۇد  ئۈچىنچـى، 
مۇسـۇلمانارغا يەتكـەن مۇسـىبەتنىڭ 
ھېكمىتـى  ۋە  ئىرادىسـى  هللانىـڭ 

ۋە  ئىمتىھـان  قىلغـان  تەقـەززا 
شـۇنداقا،  ئىكەنلىكـى.  سـىناق 
ئۇالرنىـڭ  كۈچلـۈك،  مۇسـۇلمانارنىڭ 
كۆرۈنۈشـتە  تاشـقى  دۈشـمەنلىرىنىڭ 
غالىـپ بولغىنـى بىلـەن ئەمەلىيەتتـە 

ئىكەنلىكـى. ئاجىـز  ۋە  زەئىـپ 
تۆتىنچـى، مۇجاھىدالرنىـڭ ئـۆز 
مەنىۋىيىتىنـى  دۈشـمەنلىرىنىڭ 
چۈشۈرۈش ۋە سۇندۇرۇش ئۈچۈن پىسخىكا 
ئۇرۇشـىنى قوللىنىشـنىڭ ئىنتايىـن 
زۆرۈرلۈكـى. چۈنكى رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص ئۆز 
غازىتىغـا  ھەمرائۇلئەسـەد  قوشـۇنىنى 
ئېلىـپ چىقىـپ، ئـۇ يـەردە ئـۈچ كـۈن 
تـۇرۇپ قالـدى. ئاندىـن ئـوت يېقىشـقا 
نۇرلىـرى  ئوتنىـڭ  بـۇ  بۇيـرۇدى. 
پۈتـۈن ئەتراپنـى بىـر ئالـدى ھەتتاكـى 
پەيـدا  خىيـال  قۇرەيشـتە شـۇنداق 
بولدىكى: »مۇسـۇلمانار قوشـۇنىنىڭ 
سـانى ئىنتايىـن كۆپكـەن، بىـز ئەمـدى 
ئۇالرغـا تـەڭ كېلەلمىگۈدەكمىـز، شـۇڭا 
ئۇالرنىـڭ  دەپ  كېتەيلـى«  قايتىـپ 
)بـۇ  چۈشـتى  قورقۇنـچ  يۈرەكلىرىگـە 
ۋەقەلىـك ئەبـۇ فارسـنىڭ »غـزوة أحـد« ناملىق 

ئېلىنـدى(.  بېتىدىـن   -51 كىتابىنىـڭ 
ئىبنى سـەئىد ئۆزىنىڭ »طبقات« 
تـوم   -2 كىتابىنىـڭ  ناملىـق 
دېدىكـى:  شـۇنداق  بېتىـدە   -49
سـاھابىلىرىنى  ملسو هيلع هللا ىلص  »رەسـۇلۇلاھ 
ئېلىـپ ھەمرائۇلئەسـەد دېگـەن جايغا 

توپاشـتى. مۇسـۇلمانار شۇ كېچىسى 
يىـراق جايدىن كۆرۈنـۈش ئۈچۈن 500 
شـۇنىڭ  يېقىشـتى.  گۈلخـان  جايغـا 
بىلەن مۇسـۇلمانار قوشۇنىنىڭ ئاۋازى 
ۋە ئـۇالر ياققان ئوتنىڭ نۇرى ھەرجايغا 
تـاراپ كەتتـى. هللا تعـاىل بـۇ ئارقىلىـق 
مۇسـۇلمانارنىڭ دۈشمىنىنى كەينىگە 
چېكىنـدۈردى ۋە ئۇالرنـى خار قىلىپ، 

مەنىۋىيىتىنى سـۇندۇردى«.
ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  بەشـىنچى، 
كۆيۈمچـان  ناھايىتـى  سـاھابىلىرىگە 
تۇرۇقلۇق، ئۇالر قاتتىق جاراھەتلەنگەن 
بولسـىمۇ،  چارچىغـان  ھېرىـپ  ۋە 
غازىتىغـا  ھەمرائۇلئەسـەد  ئۇالرنـى 
ـــــ  بۇنىـڭ  مانـا  چىقتـى.  ئېلىـپ 
كۆيۈنـۈش«  مۇسـۇلمانغا  »مۇسـۇلمان 
دېگـەن پرىنسـىپقا زىـت ئەمەسـلىكى. 
چىققـان  قـاراپ  بىلـەن  تېزلىـك 
كىشـى مانـا بـۇ غازاتقـا چىقىشـتا بىـر 
ئىـچ ئاغرىتىش يوقلۇقىنـى بىلىدۇ. 
ۋە  سىياسـەت  تەربىيـە،  لېكىـن 
مۇجاھىدالرنـى  تاكتىـكا  ئەسـكىرىي 
قىيىنچىلىـق  مۇشـۇنداق  مانـا 
بولسـىمۇ بۇيرۇققـا ئىتائـەت قىلىـپ، 
ھەمرائۇلئەسـەد غازىتىغا ئوخشـاش 
ئەمىرلـەر »بۇ ئىسـتراتېگىيىلىك چوڭ 
پايـدا كۆزلەنگەن غـازات« دەپ قارىغان 
غازاتارغا چىقىشـنى تەقـەززا قىلىدۇ.

 )ئاخىرى 4- بەتتە(

رازۋېدكا
يولدىن كېسىپ ئۆتۈش

بىز دۈشمەن دائىرىسىدىكى يولدىن 
سانىمىزنىڭ  بولساق،  ئۆتمەكچى 
دۈشمەننىڭ  ئاز-كۆپلۈكىگـە، 
ۋە  كېلىدىغانلىقى  تەرەپتىن  قايسى 
تەرەپتە  قايسى  بازىسىنىڭ  دۈشمەن 
كۆرىمىز.  ئىش  قاراپ  ئىكەنلىكىگە 
بولۇپ،  گىچە   20 دىن   10 سانىمىز 
دۈشمەن بىر تەرەپتىنا كەلسە ۋە يول 
تۈز بولسا )يەنى دۈشمەننىڭ يىراقتىن 
كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرگىلى بولسا( 50 
مېتىر يىراقلىققا RPG ۋە پىلىمـوت 
ئاندىن  ئەۋەتىمىز.  ئاتقۇچىارنـى 
ئۆتۈپ،  ئاۋۋال  رازۋېدچىك  ئىككى 
ئەتراپنى بىر كۆزىتىۋەتكەندىن كېيىن، 

ئۆتىـدۇ.  تېز  بىر-بىرلەپ  قالغانارمۇ 
كېيىن ئۆتكەنلەر ئاۋۋال ئۆتكەنلەرنىڭ 
ئۆتكەنلەر  ئاۋۋال  كېلىدۇ،  ئورنىغا 
ئازراق ئالدىغا ئىلگىرىلەپ ئەتراپنى 
كۆزىتىپ ئولتۇرىدۇ. ھەممەيلەن ئۆتۈپ 
تەرەپتىكىلـەر  بۇ  كېيىن  بولغاندىن 
يولنى كۆزىتىپ بېرىدۇ، مۇداپىئـەدە 
ئۆتىدۇ.  ئۇدۇلىدىن  ئۆزىنىڭ  تۇرغانار 
كۆپ  سانىمىز  بىزنىڭ  ئەگەر 
 ،50  ،40  ،35 )مەسىلەن،  بولسا 
يولنىڭ  ۋە  دېگەنـدەك(   100  ،70
ئىككىـا تەرىپىدىـن دۈشمەن كېلىش 
يول  ھەمدە  بولسا  ئېھتىماللىقى 
دۈشمەننىڭ  )يەنى  بولمىسا  تۈز 
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گېزىـت،  قېرىنداشـلىرىمىزنىڭ 
ماقالـە،  ژۇرناللىرىمىزنـى  ۋە  رادىئـو 
تارىـخ،  سەرگۈزەشـتە،  شـېئىر، 
ئەسكىرىي تەلىم، جەڭ مەيدانىدىكى 
ئاجايىباتـار، تېببىـي مەلۇماتار... 
ژانىردىكـى  ھەرخىـل  قاتارلىـق 
تەمىنلىشـىنى  بىلـەن  ئەسـەرلەر 
قىلىمىـز.  ئىلتىمـاس  سـەمىمىي 

تارقىتىشقا  گېزىتنى  بۇ 
چىقارغان  كۈچ  ياردەملەشكەن، 
ۋە قولاپ-قۇۋۋەتلىگەن بارلىق 
تعاىلنىڭ  هللا  قېرىنداشلىرىمىزغا 
مەغپىرىتى، رەھمىتى ۋە بەرىكىتى 
بولسۇن! سالىھ دۇئالىرىڭاردا مۇجاھىد 
قېرىنداشلىرىڭارنى ئۇنۇتمىغايسىلەر! 

والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

ئەسكەرتىش

■ 1- ئاينىڭ 17- كۈنى نۇسـرەتۇل 
ئىسـام ۋەلمۇسـلىمىن جامائىتـى 
مالـى  رايونىـدا  سـوكولو  مالىنىـڭ 
ئارمىيىسـىنىڭ بىـر دانـە ماشىنىسـىغا 
قارىتا مىنا ئەمەلىيىتى ئېلىپ بېرىپ، 

ئـۈچ نەپـەر ئەسـكەرنى ئۆلتۈرگەن. 
كۈنـى   -17 ئاينىـڭ   -1  ■
ئافغانىسـتاننىڭ پەرۋان ۋىايىتىنىڭ 
ئىمـارەت  رايونىـدا  شـىنۋارى 
مۇجاھىدلىـرى تەرىپىدىـن ئېلىپ 
بېرىلغان بىر قېتىملىق ئەمەلىيەتتە، 
ئىككـى نەپـەر ئەسـكىرىي مەسـئۇلنى 
ئـۆز ئىچىگـە ئالغان 11 نەپەر سـاتقىن 
ئافغـان ئارمىيـە ئەسـكىرى ئۆلگەن ۋە 
شـۇ رايوندىكـى سـاتقىن ھۆكۈمەتنىـڭ 
بىر نەپەر سوتچىسـى ئەسىر ئېلىنغان.
كۈنـى   -18 ئاينىـڭ   -1  ■
ئەششـاباب تەشـكىاتى مۇجاھىدلىرى 
 45 شـەھىرىگە  بەيـداۋا  سـومالىنىڭ 
كىلومېتىـر كېلىدىغـان بەيـداۋا ـــــ 
مۇقدىشـۇ تېز سـۈرئەتلىك تاش يولىدا 
كېتىۋاتقـان تاجاۋۇزچـى ئېفئوپىيـە 
ئەسـكەرلىرىنىڭ ماشـىنا ئەترىتىگـە 
قارىتـا پىسـتىرما ئەمەلىيىتى ئېلىپ 
بېرىپ، ئاز دېگەندە 82 نەپەر تاجاۋۇزچى 

ئېفئوپىيـە ئەسـكىرىنى ئۆلتۈرگـەن.
■ 1- ئاينىـڭ 18- كۈنى ياپونىيە 
ئېلىـپ  مەشـىق  رايونىـدا  دېڭىـز 
 »Su-34« رۇسـىيىنىڭ  بېرىۋاتقـان 
كۈرەشـچى  دانـە  ئىككـى  تىپلىـق 
ئايروپىانـى ئۆزئارا سوقۇشـۇپ كېتىش 
ئۇچقۇچـى  نەپـەر  بىـر  نەتىجىسـىدە 

ئۆلگـەن ۋە يەنـە بىـرى يارىانغـان.
كۈنـى   -18 ئاينىـڭ   -1  ■
ئىمارىتـى  ئىسـام  ئافغانىسـتان 
مۇجاھىدلىرى ئافغانىستاننىڭ فەرياب 
رايونىدىكـى  ئابـاد  داۋلـەت  ۋىايىتـى 
بىر پىسـتىرما ئەمەلىيىتىدە سـاتقىن 
ئافغـان ئارمىيىسـىنىڭ 15 دانـە ئوق 
ماشىنىسـىنى  ئەسـكىرىي  ئۆتمـەس 
ۋەيـران قىلىـپ، 10 نەپـەر ئەسـكەرنى 
نەپىرىنـى  توققـۇز  ۋە  ئۆلتۈرگـەن 

يارىاندۇرغـان.
كۈنـى   -19 ئاينىـڭ   -1  ■
ئەششـاباب تەشـكىاتى مۇجاھىدلىرى 
سـومالىنىڭ جۇبا ۋىايىتى بارسانجۇنى 
سـومالى  سـاتقىن  مەنتىقىسـىدىكى 
ئارمىيىسـىنىڭ بىـر مۇھىـم ھەربىـي 
بازىسـىغا قارىتـا ھۇجـۇم ئەمەلىيىتـى 
فەتىـھ  بازىنـى  بـۇ  بېرىـپ،  ئېلىـپ 
قىلغـان. مۇجاھىـدالر بـۇ ئەمەلىيەتتە 
ئاز دېگەندە 41 نەپەر ساتقىن ئەسكەرنى 
قورال-يـاراق،  بازىدىكـى  ئۆلتـۈرۈپ، 
ئوق-دورا ۋە ئەسـكىرىي ماشـىنىارنى 

ئالغـان. غەنىيمـەت 
■ 1- ئاينىڭ 20- كۈنى نۇسرەتۇل 
جامائىتـى  ۋەلمۇسـلىمىن  ئىسـام 
رايونىدىكـى  ئاگۇۋالخـوك  مالىنىـڭ 
تاجاۋۇزچـى ب د ت قوشـۇنىنىڭ بىـر 
بازىسـىغا قارىتـا ھۇجـۇم ئەمەلىيىتـى 
د  ب  نەپـەر   10 بېرىـپ،  ئېلىـپ 
 25 ۋە  ئۆلتۈرگـەن  ئەسـكىرىنى  ت 

يارىاندۇرغـان. نەپىرىنـى 
كۈنـى   -21 ئاينىـڭ   -1  ■
ئىمارىتـى  ئىسـام  ئافغانىسـتان 
ۋارداك  مەيـدان  مۇجاھىدلىـرى 
ۋىايىتىنىڭ مەيدانشـار شـەھىرىدىكى 
ئاالھىـدە  ئارمىيـە  ئافغـان  سـاتقىن 
مەركىزىگـە  ئەسـكەرلىرىنىڭ  قىسـىم 
قارىتا پىدائىيلىق ئەمەلىيىتى ئېلىپ 
بارغـان بولـۇپ، بـۇ ئەمەلىيـەت ئـاۋۋال 
بىـر نەپەر پىدائىي قېرىندىشـىمىزنىڭ 
ئېغىزىغـا  كىرىـش  مەركەزنىـڭ 
بىلـەن  قىلىشـى  ئىستىشـھادىي 
باشـانغان. ئۇنىڭدىـن كېيىن ئىككى 
قېرىندىشـىمىز  ھۇجۇمچـى  نەپـەر 
باسـتۇرۇپ  ئىچىگـە  مەركەزنىـڭ 
كىرگـەن. بـۇ قېتىملىـق ئەمەلىيـەت 
بولـۇپ،  داۋاماشـقان  سـائەت  ئـۈچ 
نەتىجىـدە سـاتقىن ئافغـان ئارمىيـە 

ئاالھىـدە قسـىىم ئەسـكەرلىرىدىن 90 
نەپىـرى ئۆلگـەن ۋە 100 دىـن ئارتۇقى 

يارىانغـان.
كۈنـى   -21 ئاينىـڭ   -1  ■
رۇسـىيىنىڭ قـارا دېڭىـز رايونىغـا 
جاياشـقان كارىب بوغۇزىدا رۇسىيىنىڭ 
توشـۇيدىغان  نېفىـت  دانـە  ئىككـى 
پاراخوتىغـا ئـوت كېتىـپ، 11 نەپـەر 
كىشـى ئۆلگـەن، قالغانلىـرى دېڭىزغا 

قۇتۇلغـان. سـەكرەپ 
■ 1- ئاينىـڭ 21- كۈنى سـەئۇدى 
ئەرەبىسـتانلىق مەشـھۇر ئالىـم شـەيخ 
ئەھمـەد ئەممارىنىـڭ ئوغلـى تارقاتقان 
خەۋەرگە ئاساسـانغاندا، بۇ ئالىم زالىم 
تۈرمىسـىدە  ھۆكۈمىتىنىـڭ  سـەئۇدى 
بـەش ئـاي ياتقاندىـن كېيىـن تۈرمىدە 

ۋاپـات بولغان.
بولسـا  ئەممـارى  ئەھمـەد  شـەيخ 
مەدىنە مۇنەۋۋەر ئىسام ئۇنىۋېرسىتېتى 
مۇدىـرى  فاكۇلتېتىنىـڭ  قۇرئـان 
بـۇ  ھۆكۈمىتـى  سـەئۇدى  بولغـان. 
شەيخنى 8- ئايدا قولغا ئالغان بولۇپ، 
بىـر  بولۇشـىدىن  ۋاپـات  شـەيخنىڭ 
ھەپتـە ئىلگىرى، سـەئۇدى ھۆكۈمىتى 
ئائىلىسـىگە  ئەممارىنىـڭ  شـەيخ 
بېرىدىغانلىقـى  قويـۇپ  شـەيخنى 
توغرىسـىدا خەۋەر بەرگـەن. لېكىن بۇ 
خـەۋەر كەلگـەن ۋاقتتـا شـەيخ ئەممارى 
ھۇشسـىز ھالەتكە چۈشـۈپ بولغان 

ئىكـەن. 
■ خىتاينىڭ زۇۋانى بولغان خەلق 
كۈنـى   -22 ئاينىـڭ   -1 تورىنىـڭ 
ئاساسـانغاندا،  خەۋىرىگـە  تارقاتقـان 
ئاتالمىـش ئاپتونـوم رايونلـۇق ئـادەم 
كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت 
نازارىتىنىـڭ سـانلىق مەلۇماتلىرىـدا 
قـەدەر  ھازىرغـا  كۆرسىتىلىشـىچە، 
پۈتـۈن ئاپتونوم رايوندا )بىڭتۇەننى ئۆز 
ئىچىگـە ئالمايـدۇ( دۆلـەت ۋە ئاپتونوم 
رايون دەرىجىلىك ماھارەت ئۇسـتىلىرى 
خىزمـەت ئىشـخانىلىرىدىن جەمئىي 
دۆلـەت  ئىچىـدە  )بۇنىـڭ  سـى   87
دەرىجىلىكـى 21(، دۆلـەت ۋە ئاپتونـوم 
رايـون دەرىجىلىك يۇقىرى ماھارەتلىك 
تەربىيىلـەش  ئىختىساسـلىقارنى 
ئىچىـدە  )بۇنىـڭ  بازىلىرىدىـن 41 ى 
دۆلـەت دەرىجىلىكـى 20( بـار ئىكـەن. 
شـەرقىي  خىتـاي  تاجاۋۇزچـى 
بېرىۋاتقـان  ئېلىـپ  تۈركىسـتاندا 
باسـتۇرۇش سىياسـىتى ئىچىدىكـى 
خەلقئـارا  مەسىلىسـىنى  الگىـرالر 
يېپىـپ،  ئالدىـدا  جەمئىيـەت 
چىرايلىق كۆرسـىتىپ »تەربىيىلەش 
كۇرسـى«  »تەربىيىلـەش  بازىسـى«، 

قولانماقتـا. نامارنـى  دېگـەن 
كۈنـى   -23 ئاينىـڭ   -1  ■
تاجاۋۇزچـى ئامېرىـكا ئارمىيىسـىنىڭ 
ئافغانىسـتاننىڭ  ئايروپىانلىـرى 
سـەنگىن  ۋىايىتىنىـڭ  ھېلمانـد 
رايونىنـى بومباردىمـان قىلىـپ، بىـر 
ئائىلىدىـن توققـۇز بـاال، بىـر بـوۋاي، 
نەپـەر  ئىككـى  ۋە  ئايـال  نەپـەر  تـۆت 
قىلغـان.  شـەھىد  يىگىتنـى  يـاش 
نەپـەر  بـەش  يەنـە  باشـقا  ئۇنىڭدىـن 

يارىاندۇرغـان. پۇقرانـى 
كۈنـــى   -25 ئاينىـــڭ   -1  ■
ئاگېنتلىقىنىـــڭ  خـــەۋەر   BBC
ئېيتىلىشـــىچە،  خەۋىرىدە  بەرگـــەن 
ئافغانىســـتاننىڭ مۇرتەد پرېزىدېنتى 
يىلـــى  غېنـــى 2014-  ئەشـــرەپ 
ۋەزىپىســـىگە  پرېزىدېنتلىـــق 
ھازىرغىچە  تارتىـــپ  ئولتۇرغاندىـــن 
نەپـــەر  مىـــڭ   45 دېگەنـــدە  ئـــاز 
ئەســـكەرلىرىنىڭ  ئافغان  ســـاتقىن 
ئېـــان قىلغـــان. ئۆلگەنلىكىنـــى 
كۈنـى   -25 ئاينىـڭ   -1  ■
تارقالغـان  ئەرەبىسـتاندىن  سـەئۇدى 
سـەئۇدى  ئاساسـانغاندا،  خەۋەرلەرگـە 
يېتىۋاتقـان  تۈرمىسـىدە  ئەرەبىسـتان 
چـوڭ  ئـەڭ  ئۈممىتىنىـڭ  ئىسـام 

مۇھەددىـس  بولغـان  ئۆلىمالىرىدىـن 
ئۇلۋاننىـڭ  سـۇاليمان  شـەيخ  ئالىـم 
ساالمەتلىكى ناچارالشقان. بۇ خەۋەرنى 
ئېيتىشـىچە،  مەنبەنىـڭ  تارقاتقـان 
ئـەس- ئۇلـۋان  سـۇاليمان  شـەيخ 
ھوشـىنى يوقاتقـان بولسـىمۇ، تۈرمـە 
مەسـئۇللىرى شـەيخنى دوختۇرخانىغـا 
دېمـەك،  چەكلىگـەن.  ئاپىرىشـتىن 
گىرداۋىـدا  ئۆلـۈم  ھازىـر  شـەيخ 
هللا  رەببىمىـز  )مېھرىبـان  ئىكـەن. 
ئۇسـتازىمىزنىڭ كېسىلىگە شىپالىق 

بەرسـۇن!(
ھۆكۈمىتى  ئەرەبىســـتان  سەئۇدى 
ئۇلۋاننـــى  ســـۇاليمان  شـــەيخ 
»مۇجاھىدالرنـــى قوللىـــدى« دېگەن 
باھانـــە بىلـــەن بىرىنچـــى قېتىمدا 
2004- يىلـــى توققـــۇز يىللىـــق؛ 
يىلى  قېتىمـــدا 2013-  ئىككىنچى 
15 يىللىق قاماق جازاســـىغا ھۆكۈم 
تۈرمىدە  ھازىرغىچە  شـــەيخ  قىلغان. 
يالغـــۇز قاماقتا ئىكـــەن. )مېھرىبان 
ئەســـىرلىكتىن  ئۇســـتازىمىزنى  هللا 

  ) زسۇن! تقا قۇ
كۈنـى   -28 ئاينىـڭ   -1  ■
ئىمارىتـى  ئىسـام  ئافغانىسـتان 
مۇجاھىدلىـرى ھىلماند ۋىايىتىنىڭ 
رايونلىرىـدا  سـائانفىن  ۋە  جىرشـاك 
سـاتقىن ئافغان ئارمىيىسـىگە قارشى 
ئېلىـپ  ئەمەلىيەتلىـرى  ھۇجـۇم 
بېرىپ، 59 نەپەر ئەسـكەرنى ئۆلتۈرگەن 
ۋە 11 نەپىرىنـى يارىاندۇرغـان ھەمـدە 
ماشـىنىنى  ئۆتمـەس  ئـوق  دانـە   13

قىلغـان. ۋەيـران 
■ 1- ئاينىــڭ 29- كۈنــى ئىــران 
بىلــەن پاكىســتاننىڭ بەلۇجىســتان 
ھەرىكــەت  جىھادىــي  رايونىــدا 
ئېلىــپ بېرىۋاتقــان جەيــش ئادىــل 
سىســتان- ئىراننىــڭ  جامائىتــى 
بەلۇجىســتان ۋىايىتىنىــڭ مەركىــزى 
ئىــران  تاجاۋۇزچــى  زاخادىنــادا 
رافىزىــي كاپىرلىرىنىــڭ بىــر ســاقچى 
مەركىزىگــە قارىتــا بومبــا ئەمەلىيىتــى 
ئېلىــپ بېرىــپ، ئــۈچ نەپــەر رافىزىــي 
شــىئە كاپىرلىرىنــى يارىاندۇرغــان.
كۈنـى   -30 ئاينىـڭ   -1  ■
ئەسـكەرلىرى  يەھۇدىـي  تاجاۋۇزچـى 
سـىرتىدىكى  شـەھىرىنىڭ  قـۇددۇس 
بىـر  ئەسـكەرلىرىنىڭ  يەھۇدىـي 
تەكشـۈرۈش پونكىتىغـا يېقىناشـقان 
پەلەسـتىنلىك مۇسـۇلمان قىزغا ئوق 

قىلغـان. شـەھىد  چىقىرىـپ 
بۇ مۇسۇلمان قىز بولسا 16 ياشلىق 
قـارى بولـۇپ، يەھۇدىـي ئەسـكەرلىرى 
»بـۇ  چىقارغىنىغـا:  ئـوق  قىزغـا  بـۇ 
ئىـدى«  پىچاقلىماقچـى  بىزنـى  قىـز 
يېقىنـدا  كۆرسـەتكەن.  سـەۋەب  دەپ 
تاجاۋۇزچـى  شـەھىرىدە  قـۇددۇس 
ھۇجۇمـار  قارىتـا  يەھۇدىيارغـا 
كۆپەيگەندىـن كېيىـن، بـۇ يەھۇدىيـار 
ئۆزلىرىدىن خەۋپسىرەپ، يېقىناشقان 
مۇسـۇلماناردىن ئەنسىرەيدىغان بولۇپ 

قالغـان.
كۈنـى   -30 ئاينىـڭ   -1  ■
زەنبوۋانـگا  فېلىپپىننىـڭ  جەنۇبىـي 
شـەھىرىدىكى بىر مەسجىد قول بومبا 
مەسـجىدتىكى  ئۇچـراپ،  ھۇجۇمىغـا 
ئىككـى كىشـى ۋاپـات تاپقـان ۋە تۆتى 

يارىانغـان.  

كۆرگىلى  كېلىۋاتقانلىقىنى  يىراقتىن 
تەرىپىگە  ئىككىـا  يولنىڭ  بولمىسا( 
يولنىڭ  قويىمىز،  مۇداپىئـە  كۈچلۈك 
كۆرۈشتىن  كەلگەنلىكىنى  دۈشمەننىڭ 
ئايانمىسى  قويىدىغان  توسۇپ 
يىراقنى  مۇداپىئەچىلەرنـى  بولسا، 
قويىمىز.  ئورۇنغا  تۇرااليدىغان  كۆرۈپ 
ئورۇناشتۇرۇپ،  ياخشى  مۇداپىئەنـى 
بىر  ئەتراپنى  ئۆتۈپ  رازۋېدچىك  ئىككى 
قـۇر كۆزىتىۋەتكەندىن كېيىن، قالغانار 
ئىككىدىن، ئۈچتىن تېز ئۆتىدۇ، بۇرۇنقى 
ئۆتكەنلەر  كېيىن  ئوخشاش  تەرتىپكە 

ئولتۇرىدۇ. ئورنىدا  بۇرۇنقىارنىڭ 
دۈشمەن  جەريانىدا  ئۆتۈش  ئەگەر 
كېلىپ قالسا، مۇداپىئەچىلـەر ئورنىنى 
ئاشـكارىلىماي )يەنى جەڭدە ئاتقاندەك 
ئېتىپ  پات-پات  ئاتماي(  سىرىپ 
تۇرىدۇ،  توسۇپ  دۈشـمەننى  قويۇپ، 
چۈنكى دۈشمەن ئۆز ئالدىدا ئوق چىقسا 
»پىستىرمىغا چۈشكەن ئوخشايمىز« دەپ 
ماڭالمايدۇ. دۈشمەن ئوقنىڭ قەيەردىن 
ئۆزىنىڭ  ئېنىقاپ،  چىققانلىقىنى 
ۋە  چۈشمىگەنلىكىنى  پىستىرمىغا 
ئىكەنلىكىمىزنى  قانچىلىك  بىزنىڭ 
بىلمەي تۇرۇپ ئالدىغا ماڭمايدۇ، بىز بۇ 
ۋاقىتتىن پايدىلىنىپ ئۆتۈپ كېتىمىز 
ياكى چېكىنىمىز. مەسىلەن، سانىمىز 
ئاز، يەر شارائىتى يـوشۇرۇنۇشقا ئەپلىك 
بولسا،  مۇھىم  ئۆتۈش  يولدىن  ۋە 

سەبىيلەر سەھىپىسى

)بېشى 3- بەتتە(

ئۆتۈپ  تۇرغاندا  توسۇپ  مۇداپىئەچىلـەر 
يەر  كۆپ،  سانىمىز  ئەگەر  كېتىمىز. 
بولسا،  ئەپسىز  يـوشۇرۇنۇشقا  شارائىتى 
يېنىپ كېتىپ باشقا ۋاقىتنى تالاپ 
ئەمىر  قاراپ  ئەھۋالغا  بۇنى  ئۆتىمىز، 

بەلگىلەيدۇ. ئۆزى 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

تېپىشـماقارنى  تۆۋەندىكـى   .1
قېنـى كىم تېز ھـەم توغرا تاپااليدۇ؟

يازدا يېشىل، كۈزدە سېرىق،
بارار يېرى ئويمان، ئېرىق.

تېپىشـماقنى  تۆۋەندىكـى   .2
بېقىـڭ! تېپىـپ 

تۇغۇلۇپا يەرنى دەسسەش، 
چەيلەشنى،

ئۆگىنىپتۇ سۇدا ئۈزۈش، 
لەيلەشنى. 

سـاندىكى  ئالدىنقـى 
جاۋابـى: تېپىشـماقارنىڭ 

1. سۈت.
2. شەپەرەڭ.


