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 مۇقهددىمه
ھىرىبان اللهنىڭ ئىسمى بىلهن ېناھايىتى شهپقهتلىك ۋە م

  باشاليمهن
ساالم ماڭغان داغدام يولدا سكىشىلهرنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھى

لىشلىرى ېنهسىھهت قۇبۇل قىلىشى،ئۆتمۈشىدىن ساۋاق ئ-ڭىپ ۋەزېم
ھهققىدە  الىىھىڭ تهرجىمساالمنسن پهيغهمبهر ئهلهيھىۈچۈئ
مۇمهن ھىجرەت ھادىسىلىرى ھهققىدە كۆپلىگهن ئهسهرلهر بارلىققا وئ

يغهمبهر هن پۈچۈپىشى ئېكهلدى ئىنسانىيهتنىڭ توغرا يول ت
ۋە ياخشى  لىغا ئهگهشكهن ئىخالسمهن ئالىمالروساالم يسئهلهيھى

گهن رۈتىشتېشهرقشۇناسالر ۋە ئۇالر ي(نىيهتلىك تهتقىقاتچىالر
ساالمنىڭ سئهلهيھىپهيغهمبهر)سىرتىدا بپهرەسلهر بۇنىڭغهرى

ستىدە ئۇزۇندىن بىرى قهلهم تهۋرىتىپ تهتقىقات ۈئىزلىرى ئ-ئىش
مېۋىلىرىنى سۇنۇپ، ياخشى نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۇرۇش بىلهن 
بىرگهمۇشۇ ساھهدە ماختاشقا ئهرزىگۈدەك ياخشى ئىشالرنى روياپقا 

ۋەدەرسلىكلهرنىڭ كىشىلهرنىڭ نهسىھهت -كىن بۇ ۋەزېل. چىقاردى 
ائل دۇنياسىدا ئهمهلى ھهرىكهتكه ئايلىنالىشى تولىمۇ ئازبولدى ېر

نهسىھهت ۋەدەرسلىكلهرنىڭ سهۋەبى بىلهن -مۇشۇ ۋەز ياكى بولمىسا
  .ى ناھايىتىمۇ ئاز ئۆزگهردىقائللىېكىشىلهر دۇنياسى ۋەر

  ن مۇشۇنداق بولىدۇ؟ۈچۈمه ئېن
ىلهرپهيغهمبهر ئهلهيساالمنىڭ ھهقىقهتهن مۇشۇ ئهسىردىكى كىش

ھال ھادىسىلىرى ۋە ھىجرەت دەرسلىكىگه قاراپمۇ ىتهرجىم
ھال ھادىسىلىرى ىقويمىدىمۇ؟ياكى كىشىلهر ئىچىدە تهرجىم

ئامىل  چىۈرگۈكهتلهند بىزئويلىغاندەك ھهرىۋەھىجرەت دەرسلىرى 
 ىھال تهرجىم(-اللمىدىمۇ؟ياكى روياپقا چىققان نهتىجىلهروب
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كىشىلهرنىڭ )ئهمهس مهكچىېەھىجرەت دەرسلىرىنى دھادىسىلىرى ۋ
ىدىن ، قوللىرىدىن تۇتۇپ مۇشۇ قنياسىنى قوزغىتالمىغانلىۇ ديروھى

   ھهرىكهت قىلىدىغان يلىهلهر ۋەدەرسلهرنىڭ ئهمىھادىس
رۇنلىرىغاۋە پايدىلىنىش جايلىرىغا ئاپىرالمىغانلىغىدىن وئ

ايىنىپ ئارالرغا تولمىسا ئۇالر قۇرۇق شوبولدىمۇ؟ياكى ب
لىدىكى  و ئىشرەتكه مهشغۇل بولغانلىقتىن ق-پاراغهت ئهيش-راھهت

تكه ۈكۈشتهرنىڭ قهدرىنى بىلمهي سۈقىممهتلىك بىباھا ئهڭگ
پ مۇشۇ ۈلۇپ قالدىمۇ؟ياكى كۈنلهرئۆتوچۆمۈپ قىمىرلىيالماس ب

ڭىالنغانسىرى ئهسلىتىش ۋە ئاگاھالندۇرۇش ېساھهدىكى ئهسهرلهر ي
رى خورەك تارتىپ ئۇخلىغانلىقلىرى، بۇ سىگىناللىرى ئۇرۇلغانسى

ئهمىلىيهتنى سلىك دۇردانىلىرىدىن پايدىالنمىغانلىقى،ئاچچىق دەر
ئۆزگهرتهلمىگهنلىكلىرىدىن ئىچى پۇشۇپ ئۆزئارا ماالمهت 

 – سااللىرىدىن ، بىر – سهۋەب ، سۈلھى -قىلىشلىرىدىن باھانه

   بىرىگه دۆڭگهپ قويۇشلىرىدىن قانائهت ھاسىل قىلىشتىمۇ؟
ھال ھادىسىلىرى  ۋە  ى ئىشقىلىپ ، بۇ  ئۇلۇغ تهرجىم

لىي هائل دۇنياسى ۋە ئهمېھىجرەت دەرسلىرىنىڭ  كىشىلهرنىڭ ر
ھهرىكهتلىرىگه بولغان تهسىرى ۋە تۈرتكىلىك رولى تولىمۇ ئاجىز ۋە 

  . ئهپسۇسلىنارلىق بولدى 
        قولىڭىزدىكى بۇ كىتابچه ھادىسلهرنى ئوتتۇرىغا قويۇش ، 

سلىكلهرنى بايان قىلىش بولماستىن ، ئۇيقۇغا غهرق بولغان دەر
ش، ئۆزگهرتكۈچى قورالالر بىلهن قورالالندۇرۇپ ىتىنهپسلهرنى ئويغ

قهدەملهرنى ھهرىكهت مهيدانىغا  سىلجىتىش يولىدىكى كىچىككىنه 
  .ئۇرۇنۇش، خاالس

       تهجرىبه ، ئىلىم ۋە ئىشهنچىمگه ئاساسهن ئېيتااليمهنكى ، 
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ال بىر ئىسالمىي ھهرىكهت باشلىنىشتىال ئىخالس ، ئېلىپ قانداق

 –بېرىلىش جهريانىدا سهمىمىيلىك ، مۇستهھكهم ئىرادە ۋە باشتىن 

  . ىق بولمىسا ئۇ مهغلۇب بولىدۇ، ئهلۋەتتهپئاخىر ئۇلۇغ اللهدىن تهۋ
       شۇنىڭ ئۈچۈن  مهن بۇ كىتابىمنى خۇسۇسهن ئىسالم 

ۋاتقان بايراقدارالرغا تهقدىم ئالدىنقى سېپىدە ھهرىكهت قىلى
  . قىلىمهن 

چۈنكى ئۇالر ئىسالم ئۈممىتىگه نىسبهتهن خۇددى ئادەم  .1
بهدىنىنىڭ ھهرقايسى قىسىملىرىغا قان يهتكۈزۈپ ئىچكى ۋە 
تاشقى جهھهتتىن تهسىر يهتكۈزگۈچى مىكروپالرنىڭ كۆپ 
بولۇشىدىن قهتئىينهزەر بۇ جىسىمنى قوغدايدىغان يۈرەك كهبى 

تنىڭ ھاياتىنى قوغدايدىغان ، ئۇنى ئاسرايدىغان ، بۇ ئۈممه
يېڭىالپ تۇرىدىغان ، قايسى زامان ۋە ماكاندا بولسۇن ، 
ئويغىتىش ، ھهرىكهتلىنىش ، ئۆز رولىنى جارى قىلدۇرۇش ، 
ئهلچىلىك ۋەزىپىسىنى ئادا قىلىش ۋە رەھبهرلىك ھوقۇقىنى 
قولغا ئېلىشقا توسقۇنلۇق قىلىدىغان كۈچلهرنىڭ كۆپ ۋە 

 تهرەپتىن قورشاۋغا ئېلىشىدىن –كۈچلۈك بولۇشى ، تهرەپ 

قهتئىينهزەر ئۇالر بىلهن ئېلىشىپ ، بۇ ئۈممهتنىڭ ئالدىدا 
پۇتلىكاشاڭ بولىدىغان ھهرقانداق توسۇق ۋە داۋانالرنى 

  . تۈزلىۋېتىدىغان كىشىلهردۇر
بۇ ئۈممهت كىشىلهر . پۈتۈن ئىسالم ئۈممىتىگه تهقدىم قىلىمهن  .2

. چۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان خهيىرلىك ئۈممهتتۇرمهنپهئهتى ئۈ
مانابۇ ئۈممهت چوڭ جىسىم بولۇپ ئويغانغان  ۋە ھهرىكهتكه 
كهلگهندە تهسۋىرلىگۈسىز سهمىمىي ھهرىكهتلهرنى ، 



  دەرسلىكى    ھهرىكهت   ئۇرغۇغان ھىجرىتىدىن   پهيغهمبهر 

 8 

مىسلى . ئىخالسمهنلىك ۋە ساداقهتنى مهيدانغا كهلتۈرىدۇ
. كۆرۈلمىگهن پىداكارلىقالرنى كۆرسىتىدۇ، قۇربانالربىرىدۇ

ئهسلىدە بولۇشقا ۋەتهرىپلهشكه . تنى ئۈستىگه ئالىدۇ دەۋە
ئۆز رولىنى جارى . تىگىشلىك نهمۇنىالرنى تهقدىم ئىتىدۇ

قىلدۇرۇشقا ، ئۈستىدىكى ئهلچىلىك ۋەزىپىسىنى  ئادا قىلىشقا  
. تهكلهش ھوقۇقىنى قولغا ئېلىشقا ئاتلىنىدۇې، رەھبهرلىك ۋە ي

 . )بۇ ئىش اللهغا ئاساندۇر( 
تهكلىگۈچى ېنى خالىس ۋە سهمىمىي ھالدا توغرىغا يبۇ كىتابىم .3

المىي ھهرىكهت ئېڭىدىن ئايرىلغاندىن كىيىن قايتىدىن سئى
ئۆزىنى ئوڭشاپ ئۆزلۈككه قايتقان ، ئاشۇ ھهرىكهتكه 
يېقىنالۋاتقان  ۋە بۇ ھهرىكهتتىن  توغرا چۈشىنىش ھاسىل 
قىلغان ، ئىسالم بايرىقىنى كۆتۈرۈش ئهمىلىيىتىدە  ۋە 

 شهرىپىنى توغرا يول بىلهن –مانالرنىڭ ئهھۋالى ۋە شان مۇسۇل

ئۈستۈنلۈككه ئىگه قىلىش  جهريانىدا پايدىلىنىدىغان 
دەرسلىكلهر ئارىسىدا الياقهتلىك ، توغرا چۈشهنچه ئاتا 

نۇپ يهتكهن وقىلىدىغان بىردىنبىر ماتىرىيال ئىكهنلىكىنى ت
 .   كىشىلهرگه تهقدىم قىلىمهن

  )مهككه مۇكهررەمه(ئابدۇلھهي بهرماۋى 
  يىل مۇھهررەم ئېيى-1418ھىجرىيه 
 ئاي-5يىلى -1997مىالدىيه 

   
  
  

  تاخمۇھىم نو
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ھهر    بىز–االمنىڭ ھىجرىتى سھۆرمهتلىك پهيغهمبهر  ئهلهيھىس

زۈپ تهبرىكلهيدىغان دەۋەت ۈيىلى بىر قىتىم يىغىلىش ئۆتك
شۇنداقال ئۇنى تىلغا .  ھادىسه ئهمهس ىنچۈتارىخىدىكى ئۆتك

االمنىڭ ھاياتىغىال س پهيغهمبهر ئهلهيھىس-ش ۈلىپ ئۆتئى
تىلىدىغان شهخسى ھادىسىمۇ ئهمهس بهلكى بۇ ھىجرەت مۇشۇ ېچ

االمنىڭ سدەۋەت ۋە بۇ دەۋەتنىڭ ساھىبى بولغان پهيغهمبهر ئهلهيھىس
تارىخىدىكى جۇاللىق بهلگه، ئۆز يۆنىلىشىدىكى جهۋھىرى 

ىش ۋە ڭى قوزغىلېئۆزگىرىش ، دەۋەت ھاياتىدىكى ي
ن ئۆزگىرىش ھاسىل قىلغان چوڭ ۈتۈئۆزئۇسلۇبىدىكى بىر پ

  .ھادىسىدۇر 
پهيلى پهيغهمبهر ۈلهر تبۋە بۇالردىن باشقا سهۋە بۇالر

ن دەرسلىك ۈچۈئهلهيھىساالمنىڭ ھىجرەت دەرىسلىكى دەۋەت ئ
پات تهكرارالپ -لۇپ ، بۇ دەرسلىكلهرنى ھهريىلى ياكى پاتوب

رېائللىقىمىزنى نى  ئهسلهش  ش پىالنىۈتۇرۇش، دەۋەتنىڭ يۈر
ن ۈچۈغايىلىرىگه ئۇيغۇنالشتۇرۇش ئنىشان ، -دەۋەتنىڭ  مهقسهت

بىز بۇ . ىك ئىشتۇر رۈش ھهم زور ئهھمىيهتلۈكۆزدىن كهچ
تهكرارالش ئارقىلىق  يولىمىزنى  دەرسلىكلهرنى

لىۋالىمىز،مهقسهت  نىشانىمىزنى ئهسكه ئالىمىز ، ئالى ىتوغر
بهلكى . شىنىۋالىمىز ۈىنىمىزنى چرىشىمىز ، دېھىممهتكه ئ

ائللىقىمىزنى ياخشىاليمىز، ئۈستىمىزدىكى ېبۇدەرسلىككه ئاساسهن ر
ئهلچىلىك  مهسۇئلىيتىنى ئادا قىلىشقا ۋە رەببىمىزنى رازى 

  .الاليمىز وقىلىشقامۇيهسسهر ب
  ئهلھهمدۇلىلله اللهنىڭ ياردىمى بىلهن بىز پهيغهمبهر 

تىالرنى بايان ۇخۋەندىكى نۆتساالمنىڭ ھىجرىتىدىن سئهلهيھى
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  :قىلماقچىمىز 
 تۈرتكه -1
 ھادىسه -2
 نهتىجىلهر -3
 پايدىلىق دەرىسلىكلهر -4

  تۈرتكه:بىرىنجى 
االمنىڭ ھىجرەت قىلىشىغا نىمه تۈرتكه س پهيغهمبهر ئهلهيھىس

  بولغان؟
بىز يهنه شۇنى تهكىتلهپ ئۆتىمىزكى پهيغهمبهر ئهلهيساالمنىڭ 

مۇنهۋۋىرىگهھىجرەت -همهنى تاشالپ ، مهدىنە مۇكهرر-مهككه
رتكه بولغان نهرسه ھهرگىزمۇ ئۇ زاتنىڭ شهخسى ۈقىلىشىغا ت

رى بولمىغان ، بىرەر نهرسىگهقىزىققانلىقى ياكى ېخاراكت
  .بىرەرنهرسىدىن قورققانلىقىدىنمۇ بولمىغان 

الله بىلهن  قهسهمكى ، ! ئهي مهككه «االم سپهيغهمبهر ئهلهيھس
ىنىنىڭ ئهڭ سۆيۈملۈكىدۇرسهن ، مېسهن ھهقىقهتهن ماڭا اللهنىڭ ز

سهن ھهقىقهتهن اللهغىمۇ زېمىننڭ ئهڭ سۆيۈملۈكىدۇرسهن ، ئهگهر 
نى سهندىن چىقىرىۋەتمىگهن بولسا ئىدى ، مهن سهندىن ېكىشىلهرم

ئىمام ئهھمهد ، تىرمىزى (».ھهرگىزمۇ چىقىپ كهتمهيتتىم
دەپ تهسۋىرلىگهندەك اللهنىڭ ھهرىمىدىن  )رىۋايىتى 
شۇنداقال ئۇ ئۆزىگهبىرەر . ئۆرىمهيتتى ھهرگىزمۇيۈز

كېلىشمهسلىكنىڭ يۇز بىرىپ قېلىشىدىن ئهنسىرىگهن ياكى 
الله   «نكى ئۇ اللهنىڭ ۈچ.ىدىنمۇ ھىجرەت قىلمىغان ققورىققانلى

 ».ساقاليدۇ)شىدىنۈزۈيهنى ئۇالرنىڭ زىيان يهتك(خااليىقالردىن
ھهم ئۇ . ىدىگهن سۆزىگهقاتتىق ئىشىنهتت)ئايهت .67سۈرە مائىدە (

ن ھاياتى تارىخى ئۇنىڭ باتۇرالرنىڭ باتۇرى، ۈتۈزاتنىڭ بىرپ
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  قورقۇمسىز ،جاسارەتلىك ئىكهنلىگىنى ئېنىق ئسپاتلىغان 
 ئالهمشۇمۇل - بۇ ،مۇشۇ ھىجرەت، يهنه تهكىتلهيمىزكى 

زىدىغان ھادىسىلهرنىڭ ۈكاتتادەۋەت تارىخى يىغىلىش ئۆتك
بۇنىڭ . همهسنچى ھادىسه ئۈكۆپىنچىسىگه ئوخشاش ئۆتك

بۇنداق ھادىسىلهردەۋەت يۈرۈشىنىڭ سىزىقىدىكى :دەلىلى
ملىرى جهھهتتىن ۈزۈ ت-ئۆزگىرىشىدىن كىلىپ چىققان قانۇن 

ھاياتىدا بولسۇن بهلكى مۇشۇ ق بولسۇن ، ئۇنىڭ ئجراچىلى
دەۋەتنىڭ ئۇسلۇبىدا بولسۇن ۋە ۋاستىلىرىدا بولسۇن ئۇنىڭدىن 

  .ز بىرىپ باقمىدى ۈكىيىن ھهرگىزي
ئۇنداقتا پهيغهمبهر ئهلهيھىساالمنىڭ ھىجرەت قىلىشىغا زادى 

  نىمه تۈرتكه بولغان ؟
        تۈرتكه بولغان نهرسه ناھايىتى كۆپ بولسىمۇ ، لېكىن بىز بۇ 

  . ئورۇندا سۆزىمىزنى ئىككى تۈرلۈك ئىشقىال   مهركهزلهشتۈرىمىز 
لهيھىسساالمنىڭ مهككىدىن ھىجرەت قىلىشى هپهيغهمبهر ئ

ۇش ۋە سىقىلىش بولمىغان دەۋەتنى تولۇق ئهركىنلىك بىلهن قورق
ئۈستۈنلۈككه ئىگه قىلىپ ، تهشۋىقاتنى پائال قانات يايدۇرىدىغان 

چۈنكى ئاشۇ زېمىندىن بۇ ئالهمشۇمۇل . يېڭى بىر زېمىن ئىزدەش 
لىرىدىكى بدىننىڭ پىرىنسىپلىرى اللهنىڭ زېمىنىنىڭ شهرق ۋە غهر

يىل 13مهككىدە .  غا قهدەر تارقىلىدۇ پۇچقاقلىرى–ھهربىر بولۇڭ 

كىنمىچىلىك ، ېشۇرۇنۇش ، ئاشكارىلىيالماسلىق ، بوداۋامالشقان ي
قىستىلىش ، ھهرخىل ئهزىيهتلهر ، مۇسۇلمانالرنىڭ كۆپهيمهسلىكى   
بۇ دىننى كىشىلهرگه جاكارالش ئۈچۈن ئهركىن مهيداننىڭ 

 بولغان بولماسلىقى دەۋەت ساھىبى  ۋە ئۇنىڭ ئهگهشكۈچىلىرىگه
ئېغىر بېسىم ، قاتتىق نازارەت ۋە تهقىپ تۈپهيلى بىرەر ئىشنى 



  دەرسلىكى    ھهرىكهت   ئۇرغۇغان ھىجرىتىدىن   پهيغهمبهر 

 12 

ۋۇجۇدقا چىقىرالماسلىق قاتارلىق ئامىلالر تهبىئىي ھالدا يېڭى بىر 
 .  زېمىن ئىزدەشكه تۈرتكه بولغان

لىي رېائللىقى ۋە كۈندىلىك هبۇ يېڭى تۈزۈمنى كىشىلهرنىڭ ئهم②

ېرەككى، ئۇالر بۇ تۈزۈمنىڭ  پائالىيهتلىرىدە قۇرۇپ چىقىش كيھاياتى
بهرپا بولغانلىقىنى ئۆزكۆزى بىلهن كۆرىدۇ، ئاشۇ تۈزۈمنىڭ سايىسى 

. ئاستىدا ياشايدۇ ، ئۇنىڭ ئادالىتىدىن تولۇق بهھرىمهن  بولىدۇ
ئىسالمىي دۆلهت تهشكىل قىلىپ ، اللهنىڭ شهرىئىتى ئىچىدە 

نى ئهتراپقا ھهم بۇ دۆلهت ئۆزپىرىنسىپلىرى. ئىبادەتلهرنى ئادا قىلىدۇ
. كهڭ كۆلهمدە تارقىتىدۇ ، تهۋەلىكىدىكى كىشىلهرنى ھىمايه قىلىدۇ
شۇ چاغدا بۇدىن پهيالسوپالرنىڭ رېائللىقتا ئاساسى بولمىغان قۇرۇق 

ئهمىلىي رېائللىق بۇ دىننىڭ . رىيهلىرىگه ئوخشاپ قالمايدۇ ەنهز
ساغالملىقىنى ۋە دۇنيانى، كىشىلهرنى توغرا ھايات كهچۈرۈشكه 

چۈنكى . . تهكلهش ساالھىيىتىنىڭ بارلىقىنى ئىسپاتاليدۇيې
مهككىدە تۇرۇپ بۇ تۈزۈمنى قۇرۇپ چىقىش ۋە ئىسالمىي دۆلهت 

شۇنداقال بۇ . قۇرۇش ئارزۇسى قۇرۇق خىيالغا ئايالنغان بوالتتى 
تۈزۈمنى بهرپا قىلىش  يهنه بىر تهرەپتىن ئىسالمىي دۆلهت قۇرۇپ 

ن بۇ كىشىلهر ئهقىدىسىنىڭ چىقىش ئۈچۈن بارلىققا كهلتۈرگه
ساغالملىقى ، ئهخالقىنىڭ دۇرۇسلۇقى ، ئىبادەتلىرىنىڭ توغرىلىقى ، 
مۇئامىلىسىنىڭ گۈزەللىكى ، دىنىي چۈشهنچىسىنىڭ  ئاممىبابلىقى ، 

ساپلىقى قاتارلىق جهھهتلهردە پىشىپ يىتىلگهنلىكلىرى ئۈچۈن ، 
 ئۇالرنىڭ ئىسالمىي دۆلهتنى قۇرۇپ چىقماستىن مهككىدە

،  قۇۋۋەت –تۇرۇۋىرىشى ئۇالرنىڭ ۋاقتىنى زايا قىلغانلىق ۋە كۈچ 

. تىۋەتكهنلىك بوالتتىى تاقهتلىرىنى خور–سهۋر   
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ھىجرەت ۋەقهسى ، ھىجرەت ھادىسىسى ياكى :       ئىككىنچى 
چۈنكى بۇ . ھىجرەت توغرىسىدىكى سۆزلهر بهكمۇ تونۇشلۇقتۇر 

لىرى ۋە تارىخ ھال كىتابىھهقته ھهدىس كىتابلىرى ، تهرجىم
بىز بۇ جهرياننى . كىتابلىرى نۇرغۇن سهھىپىلهرنى ئاجراتقان 

لېكىن شۇنى ئهسكهرتىپ . قايتىدىن تهكرارالپ ئولتۇرمايمىز 
ھال كىتابلىرى ۋە تارىخ كىتابلىرى ىمىزكى ،تهرجىمۈئۆت

ئارىسىدامۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهلهمنىڭ 
  ۋە ۋە ئىسپاتلىق بولغان تهرجىمھالىدىن سهمىمىي ، ئىنچىكه

شۇنىڭ ئۈچۈن بىز دەرسلىك تىمىمىزغا . ھال تېپىلمايدۇىتهرجىم
خاس قايسى بىر ئابزاس ياكى مهلۇماتنى دەلىل قىلغان بولساق ، 

 شۈبھىدىن –ئىشهنچلىك ۋە ساغالم بولغان ، شهك ) ئهسلى ( ئۇ

 .  ئىسپاتالردىن ئىبارەتتۇر–ھهم كۆپتۈرۈلۈشتىن  خالىي   دەلىل 

تارىختىكى ھىجرەتلهر شۇنچه كۆپ بولسىمۇ ، :      ئۈچىنچى 

 مهقسهتلىرى مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى –ھىجرەتنىڭ نىشان 

لىيلىشىپ هلىيلهشكهندەك ئهمهۋەسسهلهمنىڭ ھىجرىتىدە ئهم

 نىشان  ۋە –بهكى تارىختىكى ھىجرەتنىڭ  مهقسهت . باقمىدى

مۇ  مۇھهممهد سهللهلالھۇ نهتىجىلىرى ئۆلچهم ۋە كهيپىيات جهھهتتى
ئهلهيھى ۋەسسهلهمنىڭ ھىجرىتىدە ۋۇجۇدقا چىققاندەك ۋۇجۇدقا 

 . چىقىپ باقمىدى
      بىز يۇقىرىدا تىلغا ئېلىپ ئۆتكهن ئىككى تۈرلۈك نىشان ياكى 

 : ئىككى تۈرلۈك تۈرتكه  تۆۋەندىكىچه
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 دەۋەتنى تارقىتىش .1     
 ئىسالمىي دۆلهت قۇرۇپ چىقىش . 2     

 بۇالرنىڭ بىرىنچىسىگه نىسبهتهن، مۇھهممهد سهللهلالھۇ     
ئهلهيھى ۋەسسهلهم  ھىجرەت قىلىشتىن بۇرۇن ، ساھابه مۇسەئب 

ر رەزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ كهڭ كۆلهمدە دەۋەت ئېلىپ ىمهيۆئىبنى ئ
زېمىنغا ) مهدىنه ( بېرىشى بىلهن ، ئىسالمىي دەۋەت بۇ يېڭى 

هرنى ، ئهقىل كۆزلىرىنى بۇ دىن ۋە تارقىلىشقا باشالپ ، الله قهلبل
ئۇنىڭ پىرىنسىپلىرىنى شامال تىزلىكىدە چۈشىنىپ ، ئۆز 

بۇ يېڭى دىن كىشىلهر . لىيىتىگه تهدبىقالشقا ئېچىۋەتكهنهئهم
ئىچىدە يىلتىز تارتىپ ھهم كهڭ تارقىلىپ مۇھهممهد سهللهلالھۇ 

شۇ ئهلهيھى ۋەسسهلهم  بۇ زېمىنغا  ھىجرەت قىلىشتىن بۇرۇن  ئىش 
مهدىنه « : دەرىجىگه بېرىپ يهتتىكى ، ئىبنى ھىشام ئېيتقاندەك 

ئهنسارلىرىنىڭ ھويلىلىرىدا رەسۇلىلال سهللهلالھۇ ئهلهيھى 
غا ئېلىنمايدىغان بىرەر ھويال قالمىغان لۋەسسهلهمنىڭ ئهھۋالى تى

 )بهت .490كىتاب .1پهيغهمبهر تهرجىمھالى ( » . ئىدى
ساالمنىڭ ھىجرىتىدىن كىيىن ،      ئهمما پهيغهمبهر ئهلهيھىس

بۇدىننىڭ خۇش بۇي ھىدى ھهممه . ئهھۋال تۈپتىن ئۆزگهردى 

 - يېقىندىكى شهھهرلهر، يېزا–يېراق . تهرەپكه تارقىلىشقا باشلىدى

 يېڭى پهيغهمبهر ئهۋەتىلگهنلىكىدىن خهۋەر -قىشالقالرغىچه ھهممه
ۋە دىن الر يئاشۇ يېڭى دەۋەت ۋە ھهرىكهت بازىسىدىن قارى. تاپتى

ئۈگهتكۈچىلهر ئهرەب يېرىم ئارىلىنىڭ ھهرقايسى تهرەپلىرىگه 
شۇنىڭ بىلهن بۇ دىننىڭ ئىشلىرىنى ھهممه . سهپهرگه ئاتالندى 

بۇيېڭى دىننىڭ پىرىنسىپ ۋە تهلىماتلىرىنى . بىلدى

 يېزا قىشالقالردىكى ھهممه –دۈشمهن بوالمدۇ، شهھهر -دوست
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 . ئۇقتى
دىن بارلىققا كهلگهن ۋەتهندە ، بىر      بۇ يېڭى زېمىن  ۋە يېڭى

نهچچه يىل ئۆتمهيال ، كىشىلهر بۇ زېمىندىكى ئادالهت ، ھىدايهت  
ۋە خهيرىيهتلهرگه ئىنتىلىدىغان ، دىن نۇرى ئۇالرنى بۇ يورۇققا 
جهلب قىلىدىغان ھالهت شهكىللىنىپ ، ئۆز ئىختىيارلىقى بىلهن 

يرىقى ئاستىغا ئىسالمنى قوبۇل  قىلىپ ، ئۆزلىرىنىڭ ئىسالم با
ۋم وقوشۇلغانلىقىنى جاكارالپ ، ئىسالم تهلىماتى ۋە پىرىنسىپلىرىنى ق

 قېرىنداشلىرى ۋە يۇرتداشلىرىغا يهتكۈزۈش ئۈچۈن كىشىلهر –

 ئارقا ئهلچى بولۇپ –مهدىنىگه  ئايىغى ئۈزۈلمهي ئارقىمۇ 

دىگهن نامدا »ئهلچىلهر«يىلى .9ىن ، ھىجرەتنىڭ تكهلگهنلىك
 .ئاتالدى

نى )ئىسالم ( الله ھهق دىن «:  بۇ ھهقته  الله مۇنداق دەيدۇ     
بارچه دىنالردىن ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن ، ئۆزىنىڭ پهيغهمبىرىنى 

تولۇق ھىدايهت ۋە ھهق دىن )يهنى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى (
 ». )ئايهتنىڭ بىر قىسمى . 33سۈرە تهۋبه . (بىلهن ئهۋەتتى 

 –كېچه ) يهنى ئىسالم (بۇ دىن :     پهيغهمبهرئهلهيھىسساالم 

الله بۇدىننى ئهزىزنىڭ . كۈندۈز يهتكهن جايالرغىچه يېتىپ بارىدۇ
ئهزىز قىلىشى ياكى خار قىلغۇچىنىڭ خار قىلىشى بىلهن   
كىرگۈزمىگهن بىرمۇئۆي  قالمايدۇ،ئهزىز كىشى الله ئىسالم  ئارقىلىق  

 . ئهزىز قىلغان كىشىدۇر 
بهلكى .زى ئهمىلىيهتته ئىسپاتالندى     ئىبنى ھىبباننىڭ  سۆ

ئىسالم تېخىمۇ كېڭىيىپ ، ئهينى زاماندىكى دۇنياغا مهشھۇر 
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سرانىڭ ېۋىزانتىيه  ۋە ئىراندىن ئىبارەت قهيسهر بىلهن ك
ئىمپىرىيىسىنى ئۆز تهۋەسىگه قوشۇپ ، ئۆز نۇرى بىلهن ھهر تهرەپنى 

م يورۇتۇپ ئىنسان ۋە ئىنسان تۈزۈلمىسىدىكى قۇللۇققا مهھكۇ
خهلقنى قۇللۇقتىن ئازاد قىلىپ ، ئىنسانالرنىڭ پهرۋىشچىسى ، 

 ھۆرمهت ئىگىسى بولغان اللهغا بهندە بولۇشقا ئېلىپ –ئىززەت 

ئۇالرغا ( بۇ ئىشالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ساھابىالر . چىقتى
بىلهن مهدىنىنى دۈشمهنلهر . ) اللهنىڭ رەھمىتى ۋە ساالمى بولسۇن 

قېلىش ئۈچۈن خهندەك كوالۋاتقاندا ئېيىتقان ھوجۇمىدىن قوغداپ 
بىز خهندەك :"بهرا رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ . سۆزىدەك ئهمىلىيهتكه چىقتى

بازغانالر  بىلهن پارچىالشقا -كوالۋاتقاندا ، بهزى كۈنلىرى جهيزە
. كۈچىمىز يهتمهيدىغان قورام تاشالر ، پاسقاقالرغا   دۇچ كىلهتتۇق

ىلال سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمگه بۇنداق قىيىن ئهھۋالدا رەسۇل
بىر كۈنى بىز ئۇنىڭغا شىكايهت قىلغان ئىدۇق، ئۇكىلىپ ، . دەيتتۇق

 دە،اللهنىڭ نامى بىلهن باشاليمهن دەپ ، –قولىغا بازغاننى ئالدى 

الله ئهڭ بۈيۈكتۇر ، ماڭا شامنىڭ ئاچقۇچلىرى -بىرنى ئۇردى ۋە ،
ۇشۇ سائهتته شامنىڭ  بىرىلدى ، الله بىلهن قهسهمكى ، مهن م

ئاندىن ئىككىنچى . دىېد-لىرىنى كۆرۈۋاتىمهن ، رقىزىل قهسى
الله ئهڭ بۈيۈكتۇر . "قېتىم ئۇرۇپ، تاشنىڭ بىر بۆلىكىنى چاقتى 

ماڭا پارس يۇرتى بىرىلدى،  -دەپ تهكبىر ئېيىتقاندىن كىيىن ، ، "
 -مهن ھازىر مهدائىن شهھرىدىكى ئاق قهسىرلهرنى كۆرىۋاتىمهن ، 

يهنه ، اللهنىڭ ئىسمى بىلهن ئۈچىنچى زەربىنى ئۇرۇپ ، . دى ېد
 دەپ-، الله ئهڭ بۈيۈكتۇر-چىلىدى ۋە ، تاشنىڭ قالغان قىسمىنى پار
ماڭا يهمهننىڭ ئاچقۇچلىرى بىرىلدى  -تهكبىر ئېيتقاندىن كىيىن ، 
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، اللهنىڭ نامى بىلهن قهسهمكى ، مهن ھازىر مۇشۇ  ئورنۇمدا 
. گهن ئىدى ېد-ۋازىلىرىنى كۆرۈۋاتىمهن ، تۇرۇپ، سهنائننىڭ دەر

 )بهت .56توم .2ئىي انهس. (دەيدۇ"
     پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهدىسلهردە بىشارەت بىرىپ 
ئۆتكهندەك ، بۇدىننىڭ نۇرى كهڭ كۆلهمدە تارقالغانلىقتىن 

. تىپ بارىدۇېيهرشارىنىڭ مهغرىپ ۋە مهشرىق تهرەپلىرىگه قهدەر ي
ئىمام مۇسلىم پهيغهمبهر . ۈسى ئىسالمنىڭ بولىدۇئىنشائالال ، كهلگ

الله ماڭا زېمىننى قاتالپ كۆرسهتتى ، مهن " ئهلهيھىسساالمنىڭ 
زېمىننىڭ مهشرىق ۋە مهغرىپ تهرەپلىرىگه قهدەر كۆردۈم ، ،الله پات 
ئارىدا ئىگىلىك ھوقۇقىنى زېمىندىن  ماڭا قاتالپ  كۆرسىتىلگهن 

مۇسلىم . (هنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇدىگ. "يهرلهرگه قهدەر يهتكۈزىدۇ
 )بهت .171جىلىد .8

لىيهتته ه    پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بهزى بىشارەتلىرى ئهم
قالغان قىسمى يېقىن كهلگۈسىدە اللهنىڭ ئىزنى بىلهن . كۆرۈلدى

دىكىلهر بىلهن بىرىنچى نىشان ريوقا. چوقۇم تولۇق ئهمهلگه ئاشىدۇ

 مهرھهمىتى بىلهن پهيغهمبهر –ڭ پهزلى اللهنى. ىشقا ئېشىپ ئتولۇق 

ئهلهيھىسساالمنىڭ ھىجرەت نهتىجىلىرىنىڭ بىرى گهۋدىلىك ھالدا 
ئهمما ئىككىنچى نىشانغا نىسبهتهن بۇ دەۋەتنىڭ . تهجهللى قىلدى 

مهككىدە ۋۇجۇدقا چىقمىغان ، بهلكى ۋۇجۇدقا چىقىشى مۇمكىن 
ىڭ مىغان ئىسالمىي دۆلهت قۇرۇپ چىقىش ، بۇ دۆلهتنلبو

 –ئاساسلىرىنى بىكىتىش ، نىشانلىرىنى ئايدىڭالشتۇرۇش ، ۋە ھۇل 

 . ئاساسىنى قارار ئالدۇرۇشتىن ئىبارەت تهرەپلىرى قالدى
 :      كىشىلهر ئېيىتقاندەك دۆلهت تۆت تۈرلۈك ئامىلدىن قۇرۇلىدۇ
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 زېمىن. 1 
 خهلق .2 

  تۈزۈم –قانۇن . 3 

 ھاكىم يهنى ھۆكۈمرانلىق قىلغۇچى.4 

نىدە يېڭى ئىسالم دۆلىتىنىڭ بۇ ئاساسلىرى ئۆزگهۋدىسىنى   مهدى
نامايهن قىلىشقا باشلىغان بولۇپ، زېمىن مۇسۇلمانالرنىڭ 
باشقۇرۇشىغا ئۆتكهن ، غهلىبه كۆپ سانلىق مۇھاجىر ۋە 
ئهنسارىيالردىن تهشكىل تاپقان مۇسۇلمانالرنىڭ قولىغا ئۆتكهن ، 

ھهممه كىشى . ان شۇنداقال رەھبهرلىك ھوقۇقىمۇ ئۇالردا بولغ
خهندەك غازىتىدىن كىيىن ئىسالم دۆلىتىنىڭ ) مهدىنىنىڭ (

ئاال بۇ توغرىدا هاللهت. مهركىزى ئىكهنلىكىنى تولۇق ئىتىراپ قىلغان 
يهنى مهدىنىگه ھۇجۇم قىلغان (كافىرالر هللا ا:" خهۋەر بىرىپ 

نى خاپا قايتۇردى ئۇالر مهقسىتىگه يېتهلمىدى ) ئىتتىپاقداش قوشۇن
) ۈشمهنگه بۇران ۋە پهرىشتىلهرنى ئاپرىدە قىلىپد(هللا ا

كۈچلۈكتۇر هللا مۇئمىنلهرنى ئۇرۇشسىز غهلبىگه ئېرىشتۈردى ا
  )ئايهت .25سۈرە ئهھزاپ ."غالىبتۇر

بىز ھازىر : "    مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم 
ئۇالرغاقارشى ئۇرۇش قىلىمىز  ، ئۇالر بىزگه قارشى ئۇرۇش 

بۇخارىي . " (ىز ئۇالرنىڭ ئۈستىگه قوشۇن تارتىمىز قوزغىيالمايدۇ، ب
دىگهن سۆزى بىلهن دۈشمهنلهر قهلبىدىكى نهرسىلهرنى ) رىۋايىتى

 .ئېچىپ بهردى
 .  شۇنىڭ بىلهن زېمىن ئاساسى ۋۇجۇدقا چىقتى   
 مۇسۇلمانالر مهككىدىكى چاغدا ئازسانلىق ، باشقىالر كۆپ .خهلق  
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ه مهدىنىدە ئۇالر كۆپ سانلىق ، سانلىق بولغان بولسا ، ئهمدىلىكت
بهلكى ئۇالر بۇ دىننى سۆيۈش ، . باشقىالر ئازسانلىق بولۇپ قالدى

دىن تهلىماتلىرىنى چىڭ تۇتۇش ، ھۆكۈملىرىگه ئهمهل قىلىش ۋە 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهتراپىغا زىچ ئۇيۇشقانلىقى بىلهن 

ساپلىغىلى سان ۋە سۈپهت جهھهتتىن ، كهيپىيات ۋە مىقدارىنى ھى
ئۇالر ئۆزۋەتهنلىرىدە ھهقىقىي . بولمىغۇدەك دەرىجىدە ئاۋۇپ كهتتى

ئاشۇ ۋەتىنىدىن . نىڭ تهمىنى تېتىدى) ئىستىقاللىيهت (ھۆرلۈك 
ئۆزلىرىنىڭ جېنى ۋە مېلىدىن ، بارچه نهرسىلىرىدىن قىممهتلىك 
بولغان دىنىنى سىرتقى دۇنياغا يۈزلهندۈردى ۋە تارقاتتى ۋە ئاشۇ 

 ئابرويلىرىنى قوغداش ئۈچۈن جانلىرىنى پىدا –كى ئىززەت زېمىندى

 . قىلىشتى
 .     بۇنىڭ بىلهن خهلق ئاساسى ۋۇجۇدقا چىقتى

ئېيتقىنكى ، ئهگهر : " ئۇالرنىڭ نهزىرىدە قانۇن جهھهتته . قانۇن 
ئىنسانالر ، جىنالر بۇ قۇرئاننىڭ ئوخشىشىنى مهيدانغا كهلتۈرۈش 

 ياردەملهشكهن تهقدىردىمۇ ، ئۇنىڭ  بىرىگه-ئۈچۈن يىغىلىپ ، بىر
) ئايهت .88سۈرە .17. (ئوخشىشىنى مهيدانغا كهلتۈرەلمهيدۇ 

گهرچه . دىگهن قانۇنغا تهڭ كىلىدىغان بىرەر قانۇن بولمىغان 
قۇرئان مهككىدە ھىجرەتتىن بۇرۇن نازىل قىلىنغان بولسىمۇ، 

لشى ، مىنھهجى ۋە ئۇسلۇبى تامامهن ىھىجرەتتىن كىيىنكى  يۆن
چۈنكى مهدىنه سۈرىلىرى ۋە ئايهتلىرى دۆلهت  . ئۆزگهردى

قۇرۇلۇشىغا دائىر بايانالرغا يۈزلىنىپ ، ھاياتلىق تهرەپلىرىنىڭ 
ھهممىسىدە بولۇشقا تىگىشلىك ئىنتىزام بهلگىلىرىنى ئېنىقلىققا ئىگه 

ئىقتىسادىي مۇئامىلىلهر بولسۇن، ئىجدىمائىي ئىشالر . قىلدى

 –ر بولسۇن ياكى ئهسكىرىي ئىشالر ،تهلىم بولسۇن ، ئائىلىۋىي ئىشال



  دەرسلىكى    ھهرىكهت   ئۇرغۇغان ھىجرىتىدىن   پهيغهمبهر 

 20 

ياكى ئهقىدە ، ئهخالق ۋە ..... تهربىيىگه ئائىت ئىشالر بولسۇن 
ئىبادەتلهرگه ئاالقىدار  تهرەپلهر بولسۇن  مۇھتاج بولىدىغان قانۇن 

 .  تۈزۈملهرنىڭ ھهممىسىنى يولغا قويۇشقا باشلىدى –

 بىرىشتىن بهكرەك      بۇ قانۇن  بهدەن ۋە ئهقىللهرگه ئهھمىيهت
شۇنىڭ بىلهن كىشىلهر قانۇندىن . قهلبلهرگه ئهھمىيهت بهردى

ئۆزىنى قاچۇرماستىن بهلكى ئاشۇ قانۇنالرنىڭ ئىجراسى ئاستىدا 
 سهل قاراش ۋە پهرۋا قىلماسلىقنىڭ ئورنىغا. ياشاشقا ئالدىرىدى 

ئاخىرى بۇ قانۇن ئۇالرنىڭ .  بۇ قانۇنغا چىڭ ئېسىلىشتى ھهممىسى
رىنىڭ ئارامگاھى، كۆزلىرنىڭ جۇالسىغا ئايلىنىپ ، بۇ قانۇن قهلبلى

بۇ ھهقته .  ئهندىشىلىرى تۈگهپ كهتتى–ئارقىلىق  ئۇالرنىڭ غهم 

بۇ قۇرئان ھهقىقهتهن ئهڭ توغرا يولغا : " الله مۇنداق دەيدۇ
باشاليدۇ ، ياخشى ئىش قىلغۇچى مۆئمىنلهرگه ئۇالرنىڭ چوڭ 

. " ىلهن خۇش خهۋەر بىرىدۇ مۇكاپاتالرغا ئېرىشىدىغانلىقى ب
 )ئايهت .9سۈرە .17(

شۇنىڭ بىلهن قانۇن ئاساسى ۋۇجۇدقا .     تۆتىنچى ئاساس 
دۆلهت قۇرۇلۇشىنىڭ تۆتىنچى ئاساسى بولغان ھاكىم ، . چىقتى

كىشىلهرنىڭ قهلبلىرى ئۇنىڭغا تهلپۈنۈپ  سوقۇپ كىتىدىغان، 
ۇنىڭغا ئۇنىڭ ئۈچۈن   جانالر پىدا قىلىدىغان ، ھهممىسى  ئ

ئهگىشىش بىلهن ئۆزىنى بهختلىك ھېس قىلىدىغان ، 
رەھبهرلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى ، ئادىل ھۆكۈمرانالرنىڭ پىشۋاسى ، 

چه پهيغهمبهرلهرنىڭ خوجىسى رئۇلۇغ ئىنسانالرنىڭ نهمۇنىسى ، با
بولغان ئۇلۇغ يولباشچىمىز بولغان مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى 

 . ۋەسسهللهم  ئىدى
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ئى مۇھهممهد، پهرۋەردىگارىڭ : " قته الله مۇنداق دەيدۇ     بۇ ھه
بىلهن قهسهمكى ، ئۇالر  ئۆز ئارىسىدىكى دەتاالشقا سىنى تهكلىپ 
قىلمىغىچه ، ئاندىن پۈتۈنلهي بوي سۇنمىغىچه ئىمان ئېيتقان 

 ) ئايهت .65سۈرە نىسا ." (بولمايدۇ
 ئېشىپ      يوقاردىكىلهر بىلهن ئىككىنچى مهخسهت تولۇق ئهمهلگه

 مهرھهمىتى بىلهن  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ –، اللهنىڭ پهزلى 

ھىجرەت نهتىجىلىرىدىن  يهنه  بىرى  گهۋدىلىك ھالدا نامايهن 
 . بولدى

قارقىالرغا ئاساسهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھىجرەت ۇ    ي

 مهرھهمىتى بىلهن –نىشانلىرى ئهمهلگه ئېشىپ ، اللهنىڭ پهزلى 

 دۇنياغا ئۇنىڭ يارقىن نهتىجىلىرى نۇر چېچىپ ، بۈيۈك ئىش پۈتۈن

 . ئىزلىرى ئۆزىنى نامايهن قىلدى–

       ئهمدىلىكته بولسا بىزلهرگه ئىسالمىي ھهرىكهتلهرگه 

 ئۆز رولىنى –توسقۇنلۇق پهيدا قىلىدىغان ، ئۈممهتنى ئويغىنىش 

جارى قىلدۇرۇشتىن ، ئهلچىلىك ۋەزىپىسىنى ئادا قىلىشتىن ، 

 –رەھبهرلىك ھوقۇقىنى قولغا ئېلىپ  دۇنيا ئىنسانلىرىنى ئهدلى 

لىشتىن ېئادالهتتىن بهھرىمهن قىلىدىغان ھالهتكه ك
راقالشتۇرىدىغان كۈچلهرگه   قانداق تاقابىل تۇرۇشتا بۇ ېي

 . دەرسلهردىن قانداق پايدىلىنىشال قالدى
   تۆۋەندىكى دەرسلهرگه ئىگىمىز اللهدىن ساداقهت ، 



  دەرسلىكى    ھهرىكهت   ئۇرغۇغان ھىجرىتىدىن   پهيغهمبهر 

 22 

 تىرىشچانلىقىمىزنى –هنلىك ، توغرىنى ئوتتۇرىغا قويۇش ئىخالسم

قوبۇل قىلىش ۋە ئاخىرقى مهخسهتكه يهتكۈزۈشنى سوراش بىلهن 
 . تۇتۇش قىلىمىز 

        ئهسكهرتىش 
بىز مۇسۇلمانالرنىڭ ئومۇمىي پايدىلىنىشى ، ئىسالمىي ھهرىكهت 
 بايراقدارلىرىنىڭ خۇسۇسىي پروگىرامما قىلىشقا تىگىشلىك دەپ
قارىغان بۇ دەرسلهرنى باشالشتىن بۇرۇن تۆۋەندىكى ئهسكهرتىشنى 

 . بىرىپ ئۆتۈشنى  مۇۋاپىق كۆردۇق 
بۇ ساھهدىكى دەرسلهر شهخىس ئۈچۈن بولسۇن ، ئائىله ئۈچۈن . 1

بولسۇن ياكى  پۈتۈن ئۈممهت ئۈچۈن بولسۇن ناھايىتى كۆپ ۋە 
 . مولدۇر

ىش ئىقتىدارنىڭ ئىلمىي تاالنىتنىڭ قانداق بولۇشى ، چۈشىن. 2

 باالغهتته ۋايىغا –قانچىلىك بولۇشى ، سۆزلهرنى پاساھهت 

يهتكۈزۈشى، سۆزلهرگه ئۇستىلىقى  يېزىقچىلىق جهھهتته پهۋقۇلائددە 
تاالنتى بولۇشتىن قهتئىينهزەر بىر ياكى بىر نهچچه يازغۇچىنىڭ 
مۇشۇ تىمىدىكى دەرسلىكلهرنى تامامهن يېزىپ كىتهلىشى  ياكى 

 . لىشى  ھهرگىز  مۇمكىن بولمايدۇبىلىپ كىته
ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ بۇ دەرسلىكلهرنىڭ  قىممىتى . 3

 قايتا تهكرارالش - كۈندۈزلهردە قايتا-تۈگهپ كهتمهيدۇ، كېچه
 . بىلهن كونىراپ قالمايدۇ

ئىسالم ئۈممىتى ھهرقاچان يالغۇز شهكىلدە بولسۇن ياكى . 4
لهردىن پايدىلىنىش ۋە جامائهت شهكلىدە بولسۇن بۇ دەرسلىك

ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىشقا سهمىمىيهت  ۋە ئىخالسمهنلىك  بىلهن  بهل 
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باغاليدىكهن ، دەۋر ۋە مۇھىتنىڭ ئوخشاش بولماسلىقىدىن 
 قىلىپ ئاتاقهتئىينهزەر ، الله بۇ ساھهدىكى دەرسلىككه يېڭىلىقنى 

گه بىزنىڭ بۇ دەرسلهر. بىرىدۇ، كۈتۈلمىگهن پايدىالرنى ئاتا قىلىدۇ

 ئوكياندىن تامچه بولۇپ ، پهيغهمبهر –رۇنۇشىمىز پهقهت دېڭىز ۇئ

يولىغا ئهگىشىشكه ئىلھام بهرگهنلىك ، بۇ دەرسلىكلهردىن 
پايدىلىنىش ۋە توغرا يولغا ئېرىشىشنى ئۈمىد قىلغانلىقىمىز 

 . ئۈچۈندۇر، خاالس 
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بىرىنچى دەرس  مۇسۇلماننىڭ ئىززەت   
  مهنبهسى

 ئابرويى اللهنىڭ –هتهنمۇ مۇسۇلماننىڭ ئىززەت ھهقىق

شهرىئىتىنى چىڭ تۇتۇش ، ھهردائىم سهگهكلىك   بىلهن اللهنىڭ 
رازىلىقىنى قولغا كهلتۈرۈش ، اللهنىڭ غهمخورلۇقىنى سهمىمىيلىك 
بىلهن ھېس قىلىش ، ، اللهنىڭ ئۆز دوستلىرىغا ياردەم 

دىغانلىقىغا  بىرىدىغانلىقى  ۋە ئۇالرنى سۈيىقهستىدىن قوغداي
مانا . مۇكهممهل ئىشهنچ قىاللىغاندىال ئاندىن ۋۇجۇدقا چىقىدۇ

 ھىجرەت   رەسۇلىلال سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ۋەسسهللهمسهۋەبتىن بۇ
قىلغان كۈنى قهۋمنىڭ ئۆزىنى ئۆلتۈرمهكچى بولۇپ سۈيىقهستلىك 
پىالن تۈزگهنلىكىنى بىلگهن بولسىمۇ ، لېكىن ئۇ ھودۇقۇپ 

 جايىدا ، يۈرىكىنىڭ سوقۇش رېتىمى نورمال ،  كۆڭلى.ىگهنكهتم
. نهزىرى ئۆتكۈر، تهييارلىقى پۇختا ھهم ناھايىتى ياخشى بولغان 

 اللهنىڭ ياردىمى ۋە نۇسرىتىنى كۆتكهنلىكى ،  بۇنداق بولۇشى
بهلكى اللهنىڭ غهمگۈزارلىقىنى ۋە ئىشلىرىغا يېقىندىن كۆڭۈل بۆلۈپ 

 ، تولۇپ تاشقان ئىشهنچتىن لىقىدىن تۇرىدىغانلىقىنى ھېس قىلغان
خوددى قهۋمى ئۆزىنى كۆرمهيدىغاندەك ۋە سهزمهيدىغاندەك تۇيغۇغا 

 مىكىرلىرىگه پهرۋا قىلمىغان ، –كهلگهن، بهلكى ئۇالرنىڭ ھىيله 

  .  شاۋقۇنلىرىغا پىسهنت قىلمىغان–سۈرەن 

ئهگهر اللهنىڭ  پهيغهمبىرىگه ياردەم قىلمىساڭالر ، الله       " 
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. الله ئۇنىڭغا ھهقىقهتهن ياردەم قىلغان ئىدى. " لىدۇياردەم قى
ئۆزۋاقتىدا كاپىرالر ئۇنى مهككىدىن ھهيدەپ چىقارغاندا ، ئۇنىڭغا 

. ھهمراھ ئىدى ) يهنى  ئهبۇ بهكرى سىددىق ( پهقهت بىر كىشى 
ئهينى ۋاقىتتا ئۇ ئىككىسى غاردا تۇرغاندا  رەسۇلىلال سهللهلالھۇ 

ھهقىقهتهن هللا غهم قىلمىغىن، ا: " ھىغائهلهيھى  ۋەسسهللهم ھهمرا
) يهنى پهيغهمبىرىگه(ئۇنىڭغا هللا دەيتتى،ا» بىز بىلهن بىلله

) پهرىشتىلهردىن بولغان(خاتىرجهملىك بېغىشلىدى، ئۇنىڭغا 
سۈرە "(قۇشۇنالر بىلهن مهدەت بهردى، ئۇالرنى سىلهر كۆرمىدىڭالر،

  ) ئايهتنىڭ بىر قىسمى .40تهۋبه 
ارىدا ئهبۇ بهكرى سىددىق رەزىيهلالھۇ          سهھىھۇل بۇخ

مهن ئۆڭكۈردە رەسۇلىلال سهللهلالھۇ ئهلهيھى  : " ئهنھۇنىڭ  
ۋەسسهللهم بىلهن بىرگه ئىدىم ، بېشىمنى كۆتۈرۈپ قاراپ ، بىزنى  

ئى، - دە ، –قوغالپ كهلگهن كىشىلهرنىڭ پۇتلىرىنى كۆردۈم 

شىپ ڭىېاللهنىڭ پهيغهمبىرى ، ئهگهر ئۇالرنىڭ بىرەرسى ئ
 ئهي  ئهبۇ -ئۇ ، . دىدىم -قارايدىغان بولسا ، بىزنى كۆرۈپ قالىدۇ، 

بهكرى ، خاتىرجهم بولغىن ، ئىككىمىزنىڭ ئۈچىنچىسى اللهدۇر، 

. "  دىدى –) يهنى  بىزگه الله ھهمراھتۇر ، قورقمىغىن ( 

پهيغهمبهر "بۇخارىي ، . ( دىگهنلىكىنى رىۋايهت  قىلىدۇ 
دىگهن بابتا بايان قىلىنغان " ى ئهلهيھىسساالمنىڭ ھىجرىت

  )ھهدىس 
     مانا بۇ ھالهت دائىم اللهنى ياد ئىتىش ۋە اللهنىڭ ساقلىشى ۋە 
ياردەم بىرىشىگه بولغان مۇتلهق ئىشهنچتىن ئۇرغۇپ چىققان 

  . چهكسىز خاتىرجهملىكتۇر
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ئهبۇ بهكرى سىددىق رەزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ   قورقۇشى ئۆزى 
  رەسۇلىلال سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ئۈچۈن بولماستىن بهلكى

  بىرەر كۆڭۈلسىزلىكنىڭ يىتىپ دىنۋەسسهللهمگه كاپىرالر
چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۆزىنى .  قېلىشىدىن قورققان 

، قېلىچالرنى تۇتۇپ ئۆلتۈرمهكچى بولۇپ ، ، قوللىرىغا يالىڭاچالنغان 
ورشاپ تۇرغان ئۇنىڭ ئىشىك ئالدىغا چىقىشىنى كۈتۈپ قاتمۇ قات ق

چهبدەس، مهرگهن يىگىتلهرنىڭ ئوتتۇرىسىدىن تهسهۋۋۇرغا 
سىغمايدىغان ھالهتته چىقىپ كىتىشى ئۇالرنى كۈلكىگه قالدۇرغان 

شۇرۇنغان  بۇ ويلهن يىئاشۇ كىشىلهرنىڭ بىرەرسى ئىكك. ئىدى
جايغا كىلىپ قالغۇدەك بولسا ،ئهبۇ بهكرىنىڭ ئهندىشىسىنى 

  . ىئورۇنسىز دىگىلى بولمايتت
  لېكىن الله قوغداشنى تهلهپ قىلغان كىشىنى قوغدايدۇ، ياردەم 

دۇئا قىلغان كىشىنىڭ دۇئاسىنى . سورىغان كىشىگه ياردەم بىرىدۇ
اللهنى ئهسلىگهن كىشىنى خاتىرجهملىككه . ئىجابهت قىلىدۇ

هت ئىزدىگهن كىشىنى ئىززەتلىك م ھۆر–ئىززەت . ئېرىشتۈرىدۇ

ۈل قىلغان كىشىنى مۇۋەپپىقىيهتكه ئىشهنگهن ۋە تهۋەكك. قىلىدۇ
  . ئېرىشتۈرىدۇ

 ئىمام ئهھمهد ئهسما بىنتى ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنھادىن 
بىز دادام : "رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىستهمۇنداق بايان قىلىدۇ 

بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ سهپهر الزىمهتلىكلىرىنى 
ىرىغا چىقىپ   ئىككىسى مهككه تاغل. تهييارالپ قويدۇق 

كهتكهندىن كىيىن ، كىشىلهر ئىز قوغالپ ،ئۇئىككىسى 
دادام ئهبۇ بهكرى ئۆڭكۈر . يوشۇرۇنىۋالغان تاغقا يىتىپ باردى

 ئى رەسۇلىلال ، -تهرەپكهقاراپ كىلىۋاتقان بىر ئادەمنى كۆرۈپ ، 
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 ھهرگىز -:رەسۇلىلال.  دەپتۇ–. ئۇبىزنى كۆرۈپ قالىدىغان بولدى

شتىلهر قاناتلىرى بىلهن   ئۇنىڭدىن يۆگىۋالىدۇ، كۆرەلمهيدۇ، پهرى
. رەت قىپتۇاھائۇ ئادەم ئۆڭكۈر تهرەپكه ئالدىنى قىلىپ ت. . دەپتۇ-

 –.  ئهگهر ئۇبىزنى كۆرگهن بولسا ، بۇنداق قىلمايتتى-: رەسۇلىلال 

پهيغهمبهر تهرجىمھالىدىن "مۇھهممهد مۇنىير غهزباننىڭ . "(دەپتۇ
بېتىدىن . 172ناملىق كىتابىنىڭ " ئۇرغۇغان ھهرىكهت يولى 

  . ) ئېلىندى
شۇنىڭ ئۈچۈن مۇسۇلمانالر ، ئومۇمهن ئىسالم ئالدىنقى سېپىدە 

 اللهنىڭ شهرىئىتىنى چۈشىنىشته  مهيلىھهرىكهت  قىلىۋاتقانالر
لىي پائالىيىتىدە ئىپادىلهشته بولسۇن چىڭ هبولسۇن ، مهيلى ئهم

سهللهمگه بولغان تۇتسا، رەسۇلىلال سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ۋەس
ئهگىشىشنى كۈچهيتىپ، پىالننى پۇختا ، تهييارلىقنى ئهستايىدىل 

 قۇدرەتنى سهرپ قىاللىسا ، اللهدىن –چ ۈقىلسا ، ئۆزىدە بار تامامى ك

ياردەم سوراشتا خالىسانه بولسا ، اللهغا سهمىمىي تهۋەككۈل قىلسا ، 
ىدىن نهيرەڭلىر-ئۇالر ھهرگىزمۇ تامامى زېمىن ئهھلىنىڭ ھىيله

 ياراقلىرىنىڭ ئىلغار ، سانى –ئۇالرنىڭ قورال . قورقۇپ قالمايتتى 

 ئۈسكۈنىلىرىنىڭ يېڭى ۋە –كۆپ ، تېخنىكىسى ئۈستۈن   سايمان 

چۈنكى الله . تۈرىنىڭ  كۆپ  بولغانلىقىدىن  ئهنسىرەپ ئولتۇرمايتتى
اللهنىڭ تهدبىرىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى ، .... ئۇالر بىلهن بىلله

الله ھهممىدىن غالىب ، ھهممىدىن . غىلى بولمايدۇتوسۇپ قال
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. كۈچلۈك ، اللهنىڭ قوشۇنىغا تاقابىل تۇرۇش مۇمكىن ئهمهس 

 نۇسرىتى ۋە –ئۇنىڭ ئۈستىگه الله ئۆز دوستلىرىدىن غهلىبه 

شهك : " بۇ ھهقته الله مۇنداق دەيدۇ . ياردىمىنى ئايىمايدۇ
گه ھاياتىي دۇنيادا شۈبھىسىزكى ، بىز پهيغهمبىرىمىزگه ، مۆئمىنلهر

پهرشته، پهيغهمبهر ۋە مۆئمىنلهردىن بهندىلهرنىڭ ئهمهللىرىگه (ۋە 
گۇۋاھچىالر ھازىر بولغان كۈندە ئهلۋەتته ياردەم ) گۇۋاھ بولىدىغان 

  ) ئايهت .51سۈرە غافىر . "(بىرىمىز 
غهلىبه اللهغا ، اللهنىڭ : " اللهتهئاال يهنه مۇنداق دەيدۇ 

مىنلهرگه مهنسۇپ ، لېكىن مۇناپىقالر پهيغهمبىرىگه ۋە مۆئ
غهلىبىنىڭ اللهنىڭ دۈشمهنلىرىگه ئهمهس ، دوستلىرىغا مهنسۇپ (

ئايهتنىڭ بىر .8سۈرە مۇنافىقۇن . "(بىلمهيدۇ )ئىكهنلىكىنى 
  ) قىسمى 

   شۇنىڭ ئۈچۈن اللهنىڭ  ياردىمىنى كۈتۈۋاتقان كىشىلهرنىڭ 
  . ئۈمىدسىزلىنىشىگه ئورۇن يوق 

ۋاتقان ۈانۇۋەتهئاالنىڭ غهلىبه ئاتا قىلىشىنى كۈت   الله سۇبھ
  . كىشىلهرنىڭ ئۆزىنى خورلىشى ۋە بوشاڭلىق قىلىشىغا ئورۇن يوق

   بىز اللهنىڭ غهيرىدىن ئىززەت كۈتكهن ئادەمنى اللهنىڭ خار 
قىلىۋەتكىنىنى  ، تهلهپ قىلىپ ئىزدەۋاتقان نهرسىسىدىن 

  . كۆردۇقباشقاجايالرغا تاشلىۋىتىلگهنلىكىنى تاالي 

 تۈزۈملهر –   اللهنىڭ شهرىئىتى ۋە قانۇنىدىن باشقا قانۇن 

 ھۆرمهتكه سازاۋەر بولۇشنى ئويلىغان خهلقنى –بىلهن ئىززەت 

 زەبۇن ، كۆزگه ئىلىنمايدىغان ۋە چۈپرەندە –هنىڭ قاتتىق خار لال
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قىلىپ قويغاندىن سىرت ، ئۇالر  ئۈستىگه ئاچارچىلىق ۋە قورقۇنچ 
كۈن  قوڭغۇزالرچه -قۇرتيگۈزۈپ ، ۋەھىمه ئىچىدە كىيىملىرىنى كى

ئۆتكۈزىدىغان بىچارىلهرگه ئايالندۇرۇپ قويغىنىنى ئۆز كۆزىمىز 
  . بىلهن كۆردۇق 

اللهدىن ياردەم كۈتۈش ، :     مۇشۇ نوقتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا 
 بولغان ھهممه سهمىمىي تهييارلىقى ياخشى بولغان ، تاقىتىدە بار

رلىك سهۋرى بىلهن ېان ، قۇرۇلۇش خاراكتنهرسىنى سهرپ قىلغ
قورالالنغان اللهغا ئىشهنگهن مۆئمىننىڭ كاپىرالرنىڭ ئۈستۈنلۈكته 

قىىشلىرىدىن ئىشهنچىسى ېتۇرۇپ ، كۆز قاماشتۇرغۇدەك چاقماق چ
 . تهۋرەپ كىتىشىگه ھهرگىز بولمايدۇ

سىلهردە چىداملىق  ئهگهر :" بۇ ھهقته الله مۇنداق دەيدۇ 
نى يېڭهلهيدۇ، ) دۈشمهن( ئىككى يۈز   يۈز ئادەم بولىدىغان بولسا،

نىڭ هللائهگهر سىلهردە چىداملىق مىڭ ئادەم بولىدىغان بولسا، ا
هللا ا. نى يېڭهلهيدۇ) دۈشمهن(ئىزنى بىلهن ئىككى مىڭ 

ئايهتنىڭ بىر .66سۈرە ئهنفال "(.چىداملىقالر بىلهن بىللىدۇر
  )قىسمى 

ىگهنلىك يۆلىنىۋېلىش ۋە سهلبىيلىككه چاقىرىش بۇنداق د
بولماستىن ، بهلكى باشنى كۆتۈرىدىغان، ھىممهتنى ئاشۇرىدىغان ، 
ئىشهنچنى يېڭىاليدىغان  روھالرنى  بارلىققا كهلتۈرىدىغان ، تاقابىل 
تۇرۇشقا كۈچلۈك ياردەم بىرىدىغان بىناكارلىق  ھهرىكىتىدە ئىززەت 

نىڭ زۈرۈرلىكىنى چۈشهندۈرۈپ  غهلىبىنى اللهدىنال كۈتۈش–

  . قويۇشتىن ئىبارەت
 كۆزلىرى ئهما ، بىراق  چۇنكى ئۆزىنى مۇسۇلمان چاغاليدىغان

ھهقىقهتهن كۆزلهر كور بولمايدۇ لىكىن ، ياق "بۇلۇپ قالغان
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يقى كورلۇق كۆزنىڭ يهنى ھهقى(كۆكرەكلهردىكى قهلىبلهركور بۇلىدۇ 
دەم ئىبرەت ئالمايدۇ ۋە ،دىلنىڭ كورلىقىدۇر كور ئاكورلىقى ئهمهس

 ئىززەت ،)ئايهتنىڭ بىر قىسمى-46سۈرەھهج ."(چۇشهنمهيدۇ

 –چ ۈززەت ۋە كىھۆرمهتنى اللهدىن تهلهپ قىلىشنىڭ  ئورنىغا ئ

 مهنبهلىرىدىن نىڭۋەت مهنبهلىرىنى غهربلىكلهر ۋە شهرقلىقلهرۋقۇ
رىدىغان ئادەملهر كۆپىيىپ ۈئىزدەپ ئۇالرنىڭ كهينىدىن شاپاشالپ ي

 ئېچىپ غهلبىنىڭ سىرىنى -ززەتىكهن مۇشۇ ئهسىردە ئۇالرغا ئكهت
 مۇشۇ ھهقته بىزگه مىننهتلىك .بىرىش ھهقىقهتهن مۇھىم

 ت ھهقىقهتهن راسهللائاگاھالندۇرۇش  سىگىنالى بهرگهن 
ئۇالر ، ئۇالر مۆمىنلهرنى قۇيۇپ كاپىرالرنى دوسىت تۇتىدۇ  :"دەيدۇ

يهنى ( تهلهپ قىالمدۇ؟شىدىن ئىززەت ۋە قۇدىرەتېكاپىرالرنىڭ ق
ئىززەت ۋە ) كاپىرالرنىڭ دوستلۇقىدىن ئىززەت ۋە غهلىبه تىلهمدۇ؟ 

) ئايهت .139سۈرە نىسا . " (قۇدرەتنىڭ ھهممىسى اللهغا خاستۇر 
ئىززەت ۋە غهلىبىگه اللهدىن باشقا ھېچكىم ئىگه بواللمايدۇ، ئۇنى 

 .  بىراۋغا اللهدىن باشقا ھېچكىم ئىنائم قىاللمايدۇ
سۇلىلال سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ۋەسسهللهمنىڭ ھىجرىتىدىن رە

ئۇرغۇغان دەرسلىكلهردە ئهڭ يارقىن ھالهتته ئىپادىلهنگهن بۇ 
ئىسالمىي  ئۇقۇم  بۈگۈنكى مۇسۇلمانالر ئاممىسىنىڭ كۆپ 
سانلىقىدىن يوقالغان بولسىمۇ ، لېكىن خۇسۇسهن ئىسالم ئالدىنقى 

 ىن بايراقدارلىرىدسهپلىرىدە ھهرىكهت قىلىۋاتقان ئىسالم
يوقالماسلىقى ، ھهرىكهتنىڭ دەۋەتچىلىرى ۋە رەھبهرلىرى بىرىنچى 
بولۇپ مۇشۇ تهربىيىۋى پىرىنسىپقا كۆڭۈل بۆلۈشى ، ئۆزلىرىدە 

ھهرىكهت : ئىككىنچىدىن  .  الزىمئهستايىدىل ئهكىس ئهتتۈرۈشى
. قتىنى چىڭ تۇتۇشى الزىم ۇقىلىۋاتقان ئوغالنالر تهربىيىسىدە بۇ ن
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ىززەتنى اللهدىن كۈتۈش ۋە اللهنىڭ رازىلىقىنى تهلهپ قىلىش ئ
تىلگهن بۇ ئهۋالدنى ئېزىتقۇ ئۆزگهرتكۈچىلهر،كۆزنى ېئاساسىدا ي

مۇشۇ ئهۋالدالر . ئۆزگهرتىۋىتهلمهيدۇ قىلچهمهھلىيا قىلغۇچىالر

 ياش مهيلى ئايال ياكى ئهر –بارلىققا كهلگهن كۈنى ئۇالر قېرى 

اللهنىڭ غهلىبه ئاتا قىلىشى . ئىگه بولىدۇ قۇۋۋەتكه –بولسۇن  كۈچ 

 –بىلهن گۈللىنىدۇ ، رەھبهرلىكنى ياخشى ئېلىپ بارىدۇ، ئهدلى 

ئىلىمنى زېمىن ئهھلىنىڭ خهيىرلىك . ئادالهتنى ئومۇمالشتۇرىدۇ
  . ۋاھاكازاالر ..... ئىشلىرى ئۈچۈن ئىشلىتىدۇ

الدىدا   ئاشۇ سائهتنىڭ ئۆزىدە دۇنيا ئۇالرغا بوي سۇنىدۇ، ئۇالر ئ
تاغۇتالر ئهرزىمهس چۈپرەندىلهرگه  ئايلىنىدۇ ، زالىمالرنىڭ 

ققان ىچىرايلىرى ئۇالرغا تهلمۈرىدىغان بولىدۇ، ئىنسان قېلىپىدىن چ

 قانخورالر ئىنسانىيهتنىڭ قانلىرىنى شوراشتىن قول –قچىالراقار

  . ئۈزىدۇ
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 –ر ى پىك- ئىككىنچى دەرس   ئىسالم 
وقۇشتۇرىدىغان زەڭگه سۆمهزھهپلهر ئ

  .مهيدان ئهمهس
لىيهتچىل دىن بولۇپ ، كائىناتنى گۈللهندۈرۈش ، هدىنىمىز ئهم

 ڭكائىناتنىڭ كوكۇلىسىدىن تۇتۇپ باشقۇرۇش،كائىنات ئهھلىنى
نچلىق سايىسىدا باياشات تۇرمۇش ىئادالهت ، ھهقىقهت ۋە ت

 .   تهكچىلىك قىلىدۇې يگهكهچۈرۈشى
ىر ، ئهقىدە ياكى كلهر ، پىدىنىمىز  ھهرقايسى پىكىر مهزھهپ

 قوچقار سوقۇشتۇرىدىغان مهيدان  ئۈچۈن نهزىرىيه ئېقىملىرى
  . بولۇشنى مهقسهت قىلمايدۇ

لىي  بهرپا قىلىشنى ، ئۇنى ه دىنىمىز ھهقىقهتهنمۇ ئىسالمنى ئهم
  تۇرمۇشىداكىشىلهر،رېائل دۇنيادا

 تهدبىقالشنى،ئىسالم تهلىماتى  ۋە پىرىنسىپلىرىنىڭ كىشىلهرنىڭ
ۋە مۇئامىلىلىرىدە ئىپادىلىنىشىگه كۆڭۈل  پائالىيهتلىرى،ھاياتى

 –بۆلىدۇ، شۇنداقال دۆلهت ئاپپاراتلىرى ، دۆلهتنىڭ  قانۇن 

  . تۈزۈملىرىنىڭ  ئىسالم پىرىنسىپى ئىچىدە بولۇشىنى شهرت قىلىدۇ
 ئهگهر ئىش يوقاردا بىز ئېيىتقاندەك  بولمىسا ، رەسۇلىلال 

سسهللهم قاتتىق ياخشى كۆرىدىغان ، سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ۋە
 مۇشهققهتلهرگه -ئايرىلىشقا كۆزى قىيمايدىغان مهككىدە جاپا

 – جۇدا بولۇشنىڭ دەرت –ئۇچرىماستىن ، ۋەتهندىن ئادا 
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  . ئهلهملىرىنى تېتىماستىن داۋاملىق تۇرغان بوالتتى
ئۆز ئىچىدىن بىرەر شائىر  ياكى داڭلىق كىشى ( خۇسۇسهن 

مهككه ئهھلى رەسۇلىلال  )ە پهخىرلىنىدىغان چىقسا ، ئاالھىد
سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ۋەسسهللهم دەۋەت قىلغان يولنىڭ 

كىشىلهرنىڭ مهسىلهكلىرىنى ، ئىدىيىلىرىنى ،  -پىرىنسىپلىرىنىڭ 

 ئادەتلىرىنى ئۆزگهرتىشكه ئۇرۇنۇش –ھاياتلىق نىزامىنى  ۋە ئۆرپ 

غا ۋە ئۇنىڭغا  مهزھهپ دەپ قارىغان بولسا ئۇنىڭ- پىكرى،ئهمهس
ئهگهشكهن ساھابىالرغا تارىختىكى ئېغىر  ئازابالرنى سالمىغان ، 

يىن قىستاقالرغا  ئالمىغان ، ئۇالرنى كىندىك قېنى تۆكۈلگهن ېق

 قېرىنداشلىرىنى تاشالپ چىقىپ كىتىشكه –يۇرتلىرى ۋە قوۋم 

  . ھهرگىز مهجبۇرلىمىغان ، بهلكى كىلىشىپ ئۆتكهن بوالتتى
گۈنكى دۇنيادىكى ئىسالم ئۈچۈن ھهرىكهت     مانا  بۇ بۈ

ھنهت قاتارلىقالرنى ېمۇسىبهت ۋە م قىلىۋاتقان ئوغالنالرغا خاپىلىق ،
  .   كهلتۈرىۋاتقان نىشاننىڭ دەل ئۆزى، دەرسلىكنىڭ ئۆزىدۇر

 ئوقۇبهت ۋە خاپىلىقالر ئۇالرنىڭ –   ئۇالر چهككهن ئازاب 

 لىرىنى توۋلىغانلىقلىرىئىسالمنى قوبۇل قىلغانلىقلىرى، ئىسالم شوئار
، ۋە ئىبادەتلىرىنى قىلغانلىقى ئۈچۈنال بولماستىن ، بهلكى ھهقىقىي 

 دەپ بىلگهنلىكى ، –سهۋەب ئۇالرنىڭ ئىسالمنى قانۇن 

ھاياتلىقنىڭ ھهممه تهرەپلىرىنى بىردەك  ئۆزئىچىگه ئالىدىغان 
) ئى ، مۇھهممهد («. ھاياتلىق نىزامى دەپ بىلگنلىكى ئۈچۈندۇر

قىنكى ، مىنىڭ نامىزىم ، قۇربانلىقىم ، ھاياتىم ۋە ئېيت
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) ئىبادەتلىرىم – دۇنياداقىلغان ياخشىلىقلىرىم ۋەتائهت(ماماتىم

سۈرە ئهنائم (» . ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى الله ئۈچۈندۇر
  )ئايهت .163

دۆلهت ۋە « ئىسالم خوددى شهھىد ھهسهنۇل بهننا ئېيىتقاندەك 
ت ، شۇنداقال ئهخالق ۋە كۈچ ، رەھمهت ۋەتهن ، ھۆكۈمهت ۋە ئۈممه

ۋە ئادالهت  سهقاپهت ۋە قانۇن  ياكى ئىلىم ۋە ھۆكۈم ، شۇنداقال 

 دەۋەت ، – جىھاد ، ئۇ -ئۇ. ماددا ۋە بايلىق ياكى كهسىپ ۋە بايلىق 

ياكى پىكىر ۋە قوشۇن ، شۇنداقال ئۇسهمىمىي ئهقىدە ۋە ساغالم 
اياتلىقنىڭ ھهممه ھهممىسى باپ باراۋەر ھالدا ھ. ئىبادەت 
 ».ئىنتىزامغا ئايلىنالمىسا نى ئۆز ئىچىگه ئالغان  ئهتراپلىق تهرەپلىرى

)  بهت .390»رىسالىلهر مهجمۇئهسى «ئىمام ھهسهنۇل بهننانىڭ (
ئۇنداقتا بىز بۇدەرسلهردىن ھهرگىز پايدىلىنالمىغان بولىمىز ، بۇ 

  . دىن بىلهن ھهرگىز مهنپهئهتلىنهلمىگهن بولىمىز
رەككى بۇ سۆز پهقهت ېش كۈۇندا شۇنى ئهسكهرتىپ ئۆتروبۇ ئ

تىلغان سۆز بولماستىن ىھۆكۈمرانالرغىال قارۋەمهسۇئلالر،رەھبهرلهر
 مهسۇئلالرغامدارالر ۋەۈ ھۆك،بهلكى خااليىقالرنىڭ ئام ۋە خاسلىرىغا 

ئوخشاش ،باپباراۋەر قارىتىلغان سۆز بۇلۇپ ھهر كىم ئۆز ئورنىغا 

ىچىكلىكىگه،قابىلىيهت ئختىساس ك –يىتىنىڭ چوڭ ىمهسۇئل

كىشىلهر "شتۇرلىدۇ ،ۈرۈسۇئليىتىدىن سهدائىرسىگه قارىتا م
گهن سۆزنى دەستهك ېد"ستىدە بۇلىدۇ ۈپادىشاھلىرىنىڭ دىنى ئ

رگۈزمهسلىكى ۈئىتىنى يىنىڭ شهرهللامرانالرنىڭ ۈقىلىۋىلىپ ھۆك
بىلهن خااليىقالرنىڭ ئۆزى بىلگهنچه ياشاپ بۇزۇقچىلىق قىلىشىغا 
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  .مىڭالپ يول قۇيۇلمايدۇ  – مىڭ ،يول يوق ھهرگىزيول قۇيۇلمايدۇ

ھۇزەيفهرەزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن نهقىل قىلىنغان بىرھهدىسته 
خااليىقالر ياخشىلىق قىلسا ، <سىلهر ، «:پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 

دەيدىغان >.ياخشىلىق قىلىمىز، ئهگهر زۇلۇم قىلسا ، زۇلۇم قىلىمىز 
لماڭالر ، لېكىن ، كۆڭلۈڭالردىن ئهگهر خااليىق مهنپهئهتپهرەس بو

ياخشىلىق قىلسا ، ياخشلىق قىلىشقا ، يامانلىق قىلسا، زۇلۇم 
  .)ئىمام تىرمىزى (دىگهن ». قىلماسلىققا ئورۇن بىرىڭالر 

  ئۇنىڭ ئۈستىگه ئىسالم تهلىماتى ھۆكۈمرانالرنىڭ شهرىەئتنى 
قىلىۋەتمهيدۇ ، ئىجرا  قىلماسلىقى بىلهن مهسۇئلىيهتنى بولدى 

 ئهخالق –چۈنكى ئىسالم ئهھكاملىرىنىڭ كۆپىنچىسىنى ، ئهدەب 

پىرىنسىپلىرىنى ۋە تهلىماتلىرىنى شهخىس  –نىزاملىرىنى ، قائىدە 

ئۆزى يالغۇز ئاشكارا ياكى مهخپىي ھالهتته ئورۇندىيالمايدىغان  بىر 
  . ھالهتتىدۇر 

هڭلهيدىغان   ئهگهر بىر ئىنسان ئۆزىنى اللهنىڭ شهرىئىتىگه ت
بولسا ، ئۆزى مهسۇئلىيهتكه تارتىلىدىغان ، ئهگهر سهمىمىي بولۇپ 
ھورۇنلۇق قىلمىسا زېھىن قويسا ، ئهگىشىشتىن ئۆزىنى قاچۇرمىسا ، 
ھۆكۈمرانالرنىڭ اللهنىڭ شهرىئىتىنى يولغا قويمىغانلىقىدىن باھانه 

 سهۋەب ئىزدىمىسه ، ، ئهلۋەتته ئۆزى ئىجرا قىالاليدىغان كۆپ –

  . هرەپلهرنىڭ بارلىقىنى تونۇپ يىتهلهيدۇت
 شۇنداقال  ھۆكۈمرانالرنىڭمۇ خهلقلهرنىڭ نادان ۋە بىپهرۋالىقى ، 
ئۇالرنىڭ قاتتىق بۇزۇلۇپ كهتكهنلىكى ، ئىسالھات ئېلىپ 
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قىلىپ ، ) باھانه(بېرىشنىڭ مۇمكىنچىلىكى يوقلۇقىنى دەلىل 
 تكۈزۈپزېمىندا بۇزۇقچىلىق قىلىشى ، كىشىلهرگه ئهزىيهت يه

. قويۇشى مۇۋاپىق بولمايدۇ غهزەپ ياغدۇرۇشى، بۇزۇقچىلىققا يول
قىرىقىدەك ئىشالرنى باھانه قىلىدىكهن ، مۇنداق دىگهن وئهگهر ئۇي

فىرئهۋن ئۆز قهۋمى ئىچىدە « :كىشى بىلهن ئوخشاش بولىدۇ
مىسىرنىڭ ! مئى قهۋمى«: نىدا قىلىپ ئېيتتى) پهخىرلهنگهن ھالدا(

پادىشاھلىقى، ئاستىمدىن ئېقىپ تۇرغان بۇ دەرياالر مېنىڭ 
كۆرمهمسىلهر؟ بهلكى مهن ) مېنىڭ بۇ بۈيۈكلۈكۈمنى(ئهمهسمۇ؟ 

يهنى مۇسا (ئوچۇق گهپ قىاللمايدىغان بۇ ئادەمدىن 
) ئاسماندىن(نېمه ئۈچۈن ئۇنىڭغا  .ياخشىمهن) ئهلهيھىسساالمدىن

ئۇنىڭ راستلىقىغا (ئالتۇن بىلهيزۈكلهر تاشالنمىدى؟ ياكى نېمىشقا 
ئۇنىڭ بىلهن پهرىشتىلهر ھهمراھ بولۇپ ) گۇۋاھلىق بېرىش ئۈچۈن

  كهلمىدى؟
فىرئهۋن قهۋمىنى گوللىغانلىقتىن، قهۋمى ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلدى، 

ئايهتتىن .51سۈرە .43(».ئۇالر ھهقىقهتهن پاسىق قهۋم ئىدى
  )ئايهتكىچه .54

يهتته تۈرلۈك ئادەمگه الله قىيامهت كۈنى، « : ھهدىس شهرىفته  
اللهنىڭ سايىسىدىن باشقا سايه بولمىغان كۈندە ئۆزسايىسىدىن سايه 

ئادىل  پادىشاھ ، اللهنىڭ ئىبادىتىدە ئۆسۈپ :ئۇالر . بىرىدۇ
ىزى، ئىمام بۇخارى ، ئىمام تىرم. ( دىيىلگهن » ... يىتىلگهن ياش 

  ) ئىبنى ماجهلهر رىۋايهت قىلغان  ،مۇسلىم ، نهسائىي
ئويالپ كۆرۈڭ، بۇ شهرەپكه نائىل بولىدىغان تۇنجى كىشى 

 –يۇرتالرنى ئىسالھ قىلىدىغان ، بهندىلهر ئوتتۇرىسىدا ئهدلى 

  . ئادالهت بىلهن ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان ئادىل پادىشاھتۇر
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يهت قىلغان بىر ھهدىسته پهيغهمبهر    ئىمام مۇسلىم  رىۋا
ھهقىقهتهن ئادىللىق قىلغۇچىالر قىيامهت « :ئهلهيھىسساالمنىڭ 

كۈنى اللهنىڭ دەرگاھىدا ئىززەت ۋە ئۇلۇغلۇق ئىگىسى بولغان 
اللهنىڭ ئوڭ يېنىدىكى نۇردىن بولغان مۇنبهرلهر ئۈستىدە بولىدۇ، 

  ئارىسىدا ۋە ئۆز بۇ كىشىلهر ئۆز ھۆكۈمرانلىقىدا ، ئهھلى  ئاياللىرى
. ئىگىدارچىلىقىدىكى نهرسىلهردە  ئادىللىق قىلغان كىشىلهردۇر

  .  دىگهنلىكىنى  بايان قىلىدۇ»
شۇنىڭ ئۈچۈن ھۆكۈمرانالر ھېچقانداق ئارتۇقچىلىق 
. تهڭلىشهلمهيدىغان بۇ پهزىلهتتىن مهھرۇم قالماسلىقلىرى كېرەك 

قهۋمى «نھهم ئۆزى ۋە خهلقىگه  قۇرئان كهرىمدە ئېيتىلغا
دىن قورقۇپ ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلدى ،ئۇنىڭ ) پىرئهۋن (ئۇنىڭ

پادىشاھلىقى مىسىرنىڭ <خاتالىقلىرىغا سۈكۈت قىلدى،ئۇنىڭ
دىگهن سۆزلىرىگه گول بولۇپ > نىڭ ئهمهسمۇ ؟ ېم

ئهڭ قاتتىق جازا (غهزەپلهندۈرگهچكه، ئۇالرنى بىز بىزنى كهتتى،ئۇالر
. غهرق قىلدۇق) دېڭىزدا (ىسىنى جازالىدۇق، ئۇالرنىڭ ھهمم) بىلهن

دىگهن ئىشالرنىڭ يىتىپ قالماسلىقى ئۈچۈن ئادىللىق قىلىشى » 
  . ۋە ئىسالھات ئېلىپ بېرىشى كېرەك

ئادالهت بىلهن تۈزۈم ئىسالھاتى دۇنيادا  – ئهگهر ئهدلى 

راققا و قالماي قىيامهت كۈنى ساقئۇالر ئۇز ئهمهلگهئاشمىسا ،
دىدا توختىتىلىدۇ ،ئۆزلىرى ۋە نىڭ ئالهللاتارتىلىش ئۇچۇن 

بىرلهپ ھېساپ بىرىدۇ -ن پهرۋەردىگارىغا بىرۈچۈخرالىرى ئۇپ
ئهگهر بىر هاللا ى ئ"االم ئۇالر ھهققىدە قىلغانسپهيغهمبهر ئهلهيھس

قۇق ئىشىدىن بىرەر نهرسىگهئىگه قىلساڭ وممىتىنىڭ ھۈكىشىنى ئ
دىگهن ." سهن ئۇنىڭغا شهپقهت قىلغىن انگهن بولسۈيۆئۇ ئۇالرغا ك
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  لىدۇ ودۇئاسى ئىجابهت ب
شقا ىمىي بولغان  ئهمىنلىكنى ئومۇخى يۇقارقىدىن كۆپ ۋە ئېت

 ،مۇمالشتۇرۇشوتهربىيهنى ئ-تهلىم، قانۇن ئجرا قىلىش ،ئاشۇرۇش
ل ۈتىگه كۆڭئهمۇمنىڭ مهنپهوساقلىقنى ساقالش ئ،كۈچ تهييارالش 

يتىش  ئهخالقنى كۈچه، مالنى قوغداش،ئاشۇرۇشبايلىقىنى ،ش ۈلۆب
  . ئالىدۇبشالردىن ھېساى ئ....ۋە دەۋەتنى تارقىتىش قاتارلىق

 ،ائللىققاېن باشلىق ۋەخهلق بىلهن دىن رۈچۈشۇنىڭ ئ
 دىن بىلهن خهلق تۇرمۇشى .پائالىيهتلهر ئىبادەتكهئايلىنىدۇ

ئوتتۇرسىدا ئاجرالمىلىق بولمىغاندەك ئۇالرنىڭ ھاياتى بىلهن دىن 
  ش يوق ،ىلىركۈتهلىماتلىرى ئوتتۇرسىداس
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ئۈچىنچى دەرىس ئالدى بىلهن نهفسىنى 
  ياخشىالش

ئاڭلىق دەۋەتچىگه نسبهتهن ھهر دائىم ھهممه ئىشتىن بۇرۇن 
 كىشىنىڭ روھىنى تالۇپ دەۋەت قىلماقچى بولغان ئىشوبىرىنچى ب

ئۇنى ياخشىلىقنى سۈيۈپ يامانلىقنىڭ  . ئۇنى ياخشىالشقا  ،پاكالشقا
شكه مهركهزلهشتۇرۇش ۈرۆهپرەتلىنىشكه ۋە ئۆچ كھهر قاندىقىدىن ن

ھهممه ياخشىلىقنىڭ كىرىش :ياخشىالش نهفسىنى ،رەككىېك
قتىسى ۇىقىيهتلىك يولنىڭ باشلىنىش نپپەغىزى ،ھهر بىر مۇۋېئ
رىشمىكى تهس ،باھاسى يۇقىرى ېلۇپ ،ھهر ۋاقىت ئىنساننىڭ ئوب

، ر ئىرادە ۈكۇر،ئۇئۆتتغىر كىلىدىغان سىناقې ئىنسانغا ئهڭ ئ،بولغان
  .ۇرترسىتىشكه مۇھتاجۆقاتتىق تىرىشچانلىق ك بهلنى چىڭ باغالش ،

قتا مهككىگه كىلىپ ، ئهقهبه بهيئىتىدە ئۆزىگه ۇمانا بۇ ن
ئهگهشكهن ئهنسارىيالر ئهلچىلىرىگهئىپادىلىگهن ، نهزىرىنى 

 تۈزەشنى مهركهز قىلغان ئىش بولۇپ ، ئۇالر بىرىنچى –قاراتقان 

 بهيئىتىدە  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا بهيەئت قېتىملىق ئهقهبه
قىلىپ ، تولۇق بىر يىل ئۆتكهندىن كىيىن ، بۇبىر يىلدا ئۇالرنىڭ 
روھى يۈكسىلىپ ، نهپسى     تازىلىنىپ ،قهلبى پاكلىنىپ ، 
ئىرادىسى چىڭىپ ، دەۋەتنىڭ يۈكلىرى ، خاپىلىقلىرى ، 

ىشقا مۇشهققهتلىرى ۋە مۇھىم ۋەزىپىلىرىنى ئۈستىگه ئېل
ئۇالر دەۋەت مۇھتاج بولغان تهشكىلىي ئىشالرنى ئادا . اليىقالشقان 

قىلىشقا بهيەئت قىلغان بولۇپ ، بۇ ئىشالرسىز دەۋەتنى 
  . ئومۇمالشتۇرۇش ۋە مۇۋەپپىقىيهتكه ئېرىشتۈرۈش مۇمكىن بولمايتتى
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بىرىنچى قېتىملىق ئهقهبه بهيئىتىنىڭ ئىشتىراكچىلىرىدىن بىرى 
مهن «: نى سامىت رەزىيهلالھۇ ئهنھۇمۇنداق دەيدۇبولغان ئۇبادە ئىب

بىرىنچى قېتىملىق ئهقهبه بهيئىتىگه قاتناشقان كىشىلهر ئىچىدە بار 
نهپهر ئادەم ئىدۇق ، بىز رەسۇلىلال سهللهلالھۇ 12ئىدىم ، بىز 

ئهلهيھى ۋەسسهللهمگه ئايالالر بهيەئت بهرگهندەك ، بهيەئت بهردۇق، 
ېرىك كهلتۈرمهسلىككه ، ئوغرىلىق يهنى  اللهغا ھېچ نهرسىنى ش

قىلماسلىققا ، زىنا قىلماسلىققا ، بالىلىرىمىزنى ئۆلتۈرمهسلىككه ، 
كىشىلهرگه بوھتان چاپلىماسلىققا ، ياخشى ئىشتا ئۇنىڭغا ئاسىيلىق 

ئهگهر بهرگهن -بىزگه،ئۇ . قىلماسلىققا بهيەئت قىلدۇق 
هگهر ئهھدەڭلهرگه ۋاپا قىلساڭالر سىلهرگه جهننهت بار، ئ

سىدە خىيانهت قىلساڭالر ، ئۇئاشكارىلىنىپ ريوقارقىالردىن بىرە
قېلىپ بۇدۇنيادا ئۇنىڭ جازاسىنى تارتساڭالر ، بۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن 

نگىچه ۈئهگهرئۇ سىلهر ئۇچۇن قىيامهت ك.  كاپارەت بولىدۇ
سىلهرنىڭ ئىشلىرىڭالر   سىر پىتى قالغان بولسا ،،النماي ىئاشكار

ىڭ ئالدىدا قالىدۇ، خالىسا ئازاب قىلىدۇ، خالىسا اللهئهززە ۋە جهللىن
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تهرجىمھالى ، . (دەيدۇ».ئهپۇ قىلىدۇ

  )بهت .433قىسىم .2
 ئهمما تولۇق بىر يىل ئۆتكهندىن كىيىنكى ئىككىنچى قېتىملىق 

ھهرقانداق ئهھۋال ئاستىدا رەسۇلىلال   «:ئهقهبه بهيئىتىدە 
  ۋەسسهللهمنىڭ سۆزىنى ئاڭالشقا ، كۆڭلىگه سهللهلالھۇئهلهيھى

ياقىدىغان ئىشالر بولسۇن ياكى ياقمايدىغان ئىشالر بولسۇن ئىتائهت 

 –يىنچىلىق ياكى ئاسانچىلىقتا بولسۇن ، پۇل ېقىلىشقا مهيلى ق

ماللىرىنى چىقىم قىلىشقا ، ياخشىلىققا بۇيرۇپ ، يامانلىقتىن توسۇشقا 
ماالمهت  -، الله توغرىسىدا تاپا، الله بارىسىدا ھهق سۆزلهشكه
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قىلغۇچىنىڭ ماالمىتىدىن قورقماسلىققا ، مهدىنىگه بارغاندا ئۇنىڭغا 

بالىلىرىنى قوغدىغاندەك  –ياردەم بىرىشكه ، ئۆزىنى خوتۇن 

قوغداشقا بهرگهن ئهھدىسىنى تولۇق ئىشقا ئاشۇرسا ، ئۇالرغا 
  . ن توغرىسىدا بهيەئت قىلغا» جهننهت نىسىپ بولىدىغانلىقى

قىرى غايىدە ۇ مانا بۇ ھىجرەت دەرسى روھنى پاكالشقا ئهڭ ي
ئهھمىيهت بهرگهن بولۇپ ، دەۋەت نۇرى پاك ۋە ساپ بولغان 

بۇ ئۇلۇغۋار روھقا ئىگه كىشىلهر اللهنىڭ . كىشىلهرنى ئۆزىگه تارتىدۇ
دىنى ئۈچۈن جانلىرى ۋە ئهڭ قىممهتلىك نهرسىلىرىنى قۇربان 

يىنچىلىقالر ۋە لهززەتلهر ئۇالرنىڭ ېهن ققىلىدۇ، ھهق يولىدا يهتك
بۇ دەرسلىككه سهل قاراش .تهۋرىتهلمهيدۇ لدىنوقهدەملىرىنى ھهق ي

، روھنى ھهر جهھهتتىن پاكالشقا ئهھمىيهت بهرمهسلىك ، كۆڭۈلنى 
ئۆز مهيلىگه قويۇۋېتىش ، بۇ ئۈممهتنىڭ كۆپ سانلىقى كۆڭۈل 

ه خاس رىلىپ توغرا يولدىن ئازغان، ئۆزىگېخاھىشىغا ب
ساالھىيىتىدىن ئايرىلىپ قالغاندەك ، چېكىنىش ئازگاللىرىغا تاشالپ 

  .  پاتقاققا مىلهپ قويىدۇ- ، الي

روھنى ئىسالھ قىلىشقا  –مۇشۇ  دەرسلىككه  سهل قاراش 

 –تهي ڭبىپهرۋالىق قىلغانلىقتىن بۇ ئۈممهتنىڭ روھىي دۇنياسى ئو

ا بىائراملىققا توڭتهي بولۇپ كهتكهن ، ئۇالر خاتىرجهملىك ئورنىغ
پاتقان ، ئېشهك ھاڭرىسىمۇ يۈرەكلىرى گۈپۈلدەپ  سوقۇپ  
كېتىدىغان ، قورقۇپ ياكى قىزىقىپ ئېزىتقۇالرنىڭ ھهرقانداق 

 ئۇسۇل ، – ھهرىكىتىگه ئهگىشىدىغان ، ناخشا -ئىش
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 دەۋرىمىز كىشىلىرى .كهتكهن غا ئهل بولۇپ ىرىدۇمباقل-پدا
 ئۈچۈن جان ى قۇتۇلدۇرۇش نئىنسانىيهت ئهۋرەزلىرىدىن ئۆزلىرى

ئۇالرغا دۇنيا ئهھلى قاتارىدا ئالغا باسىدىغان، بوش .تاالشماقتا
قاالق ۋە كېسهل .  ئارقىدا قالماقتابويىچهئورۇن تۇرسا ، يهنه دۇنيا

كۆرپىسى ئاتالماقتا ، ئالغا بېسىش ئۈچۈن يارىتىلغان قهدەملىرى 
  . داۋاملىق ئارقىغا قايتماقتا

تكه ، نىجادلىققا ئېرىشتۈرىدىغان ئاساسالرنى  ئۇالر مۇۋەپپىقىيه
يوقىتىپ قويغانلىقى ، دۇنيا كىشىلىرىنىڭ خهيرىيهتلىرى ۋە 

ەرىجىسىنى مهنپهئهتلىرى ئۈچۈن بىرىلگهن الياقىتى ، د
نۇرلىرى لىق ئۈچۈن،ئۇالردىن ئۇلۇغۋارتۈگهشتۈرۈپ قويغانلىقى 

الر  ئېغىر ئازاب ئۇ. تىبارسىز قالماقتا ېئۇالر پهرۋاسىز ، ئ. ئۆچمهكته

 – ئوقۇبهتته، مۇسىبهتته خورلۇق ، كهمسىتىلىش ۋەتۈرلۈك زولۇم –

  . سىتهملهرنىڭ  تهمىنى تېتىماقتا
خۇسۇسهن ئىسالمىي ھهرىكهتنىڭ ئالدىنقى سېپىدىكى 
بايراقدارنىڭ روھىنى پاكالشتىن بهكرەك تهشكىلىي ئىشالرغا 

ا  سهل  پات روھىنى ياخشىالشق-ئهھمىيهت بىرىشى ياكى پات
قاراشلىرى خهتهرلىك نهتىجىلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان 

بۇنىڭ ئۈچۈن دەۋەت ئېغىر بهدەللهرنى تۆلهيدۇ، . ئىشالردۇر
ھتاج بولىدىغان ۇئورۇنسىز چىقىمالرنى تارتىدۇ، شۇنداقال  دەۋەت م

تهشكىلىي ئىشالر روھى پاكىز ھالدا اللهغا ئىبادەت قىلغۇچى ، 
لهن ئادا قىلىدىغان ، رەببىنى رازى ئىبادەتلهرنى ئىخالس بى

قىلىشتىن باشقىنى ئىزدىمهيدىغان ، اللهنىڭ كهلىمىسىنى 
ئومۇمالشتۇرۇش، دەۋەت بايرىقىنى كۆتۈرۈش ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ 
ئهھۋالىنى ئۈستۈنلۈككه ئىگه قىلىش يولىدا ھهقىقىي الياقهتلىك 
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 – سۈيۈندۈرىدىغان ،  بهخت .ھتاج  وئهسكهرنىڭ بولۇشىغا م

  ،كه ئېرىشتۈرىدىغان نهفسى پاك كىشىلهر بولمىساتسائادە
ئۇزۇن مۇۋەپپىقىيهت  قازىنالمايدۇ ياكى مۇۋەپپىقىيهت

  . داۋاملىشالمايدۇ
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 –تۆتىنچى دەرس  مۇئامىلىدە ئوچۇق 
  يورۇق بولۇش

ھۆرمهتلىك پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھىجرىتىدىكى 
دىن بىرى ىرىلىك دەرسلهرنىڭ نامايهندىلقىممهتلىك ۋە مهنپهئهت

مۇسۇلمانالر ئارا مۇئامىلىلهردە ئوچۇق ۋە ئېنىق بولۇش كېرەكلىكى 
بولۇپ ، ئىجدىمائىي ئاالقىلهر بولسۇن ياكى ئىقتىسادىي مۇئامىلىلهر 
بولسۇن ، مۇسۇلمان ئۈممهتكه نىسبهتهن مۇئامىلىلهر چوقۇم الله ۋە 

ۋە ئاشۇ شهرىەئتنى مهنبه ئۇنىڭ شهرىئىتىگه ئۇيغۇن بولۇشى 
  . قىلغان بولۇشى كېرەك 

 بۈيۈك نهمۇنىلهرنى نامايهن قىلىدۇ، –مۇئامىلىدە ئوچۇق بولۇش 

كىشىلىك دۇنياسىغا جانلىق ئۈلگىلهرنى تهقدىم ئىتىدۇ، پۈتۈن 
لىيهتتىن ئىزدەيدىغان هدۇنيا كىشىلىرىگه بۇ دىننىڭ ھهقىقهتنى ئهم

مىلىيهتچىل دىن ئىكهنلىكىنى  ه، رېائللىقنى چىقىش قىلىدىغان ئ

ىماستىن ، رماكان چهكلىمىسىگه ئۇچ –ال بۇ دىننىڭ زامان قشۇندا

 پۈتۈن ئالهمگه رەھبهرلىك قىلىش ھوقۇقىنىڭ -پۈتۈن دۇنيا
  .نى ئىسپاتالپ بىرىدۇىبارلىق

ئىقتىسادىي مۇئامىلىلهردە ئوچۇق « بىز مۇسۇلمانالر ئوتتۇرىسىدا  
چۈنكى  بۇ .  دە توختىلىپ ئۆتىمىزلىكى ھهققىررۈۆنىڭ ز» بولۇش

تىن ئىبارەت بۇ »  يورۇق بولۇش –ئوچۇق « ھىجرەت دەرسلىكىدە 

مۇھىم نوقتا جانلىق ۋە ھهرىكهتچان دەرس  سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا 
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قتا كىشىلهر نهزىرىدىكى ئهڭ موھىم تهرەپ ۇھهم بۇ ن. قويۇلغان 
ا ، ئۇالرنىمۇ ، بولغانلىقى ھهم كىشىلهر ئارىسىدا بۇ تهرەپ ياخشىالنس

باشقىالرنىمۇ ياخشىالپ كىتىشنىڭ ئاسانغا توختايدىغانلىقى 
  . ئۈچۈندۇر

بىرلىك ،  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىزگه ئۈگهتكهندەك ، بىزمۇ

 ئىتتىپاقلىققا چاقىرىپ بۇ چاقىرىقنى ئىنسانىيهتنى –ئۆملۈك ، ئىناق 

ىشتىكى  شهرەپكه ئىگه قىل– سائادەتكه ، ئىنسانىي شان –بهخت 

بۈيۈك نىشانالرغا يهتكۈزىدىغان يول قىلغان  بۇ كاتتا دىننىڭ 

، دۇنيا سهۋەبلىك – مال ئهگهشكۈچىلىرى ئارا، مۇسۇلمانالر ئارا

 ، قېرىنداشلىق بولۇش  ئاداۋەت پهيدا ئىقتىسادىي ماجرا سهۋەبلىك
الرنىڭ  ، بۆلۈنمىچىلىك پهيدا بولۇشۇشمۇناسىۋەتلهرنى ئۈزۈپ قوي

  . سهل قارىماسلىقىمىز كېرەكقاىشئالدىنى ئېل

 –مال دۇنيا «كىشىلهر ئېيتقاندەك : ئاشۇنداق بولۇشى 

ھاياتلىقنىڭ يىلتىزى، دۇنيا ھاياتىنىڭ ئىككى زىننىتىنىڭ بىرى 
.  ھېسابلىنىدۇ»).مالالر ، ئوغۇلالر دۇنيا ھاياتىنىڭ زىننىتىدۇر(
  ) ئايهتنىڭ بىر قىسمى .46سۈرە كهھف ( 

 دۇنيانى دوست –ىڭ تهبىئىي ئېڭىغا مال چۈنكى ئىنسانىيهتن

تۇتۇش  ۋە ئىگه بولۇش  ھېسسىياتى سىڭىپ كهتكهنلىكى ئۈچۈن 
مالنى ھېرىسمهنلىك بىلهن ناھايىتى دوست « قۇرئان كهرىمدە 

  . يىلگهن ېد) ئايهت.20سۈرە فهجىر (» . تۇتىسىلهر 
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ئىنسانىيهتتىكى بۇ خىل ھېسسىيات  ناھايىتى كۈچلۈكتۇر، 
ئهگهر « : الھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم بۇ توغرىدا ل سهللهپهيغهمبهر

رىلسه ، ئىككىنچى بىر جىلغا ىئادەم بالىسىغا بىر جىلغا ئالتۇن ب
ئالتۇنى بولۇشنى ئارزۇ قىلىدۇ، ئهگهر ئىككى جىلغا ئالتۇن بىرىلسه، 

چ جىلغا ئالتۇنى بولۇشىنى  ئارزۇ قىلىدۇ، ئادەم بالىسىنىڭ ۈئ
ا نهرسه توشقۇزالمايدۇ، الله تهۋبه نهپسىنى تۇپراقتىن باشق

ئىمام . ( دىگهن » .قىلغۇچىالرنىڭ تهۋبىسىنى قۇبۇل قىلىدۇ
  ) بۇخارى ، تىرمىزى ۋە دارىمىي قاتارلىقالر رىۋايىتى 

دۇنيا ۋە باشقا نهرسىلهرنى ياخشى كۆرۈش ۋە بۇ  –مال 

نهرسىلهرگه ئاچكۆزلۈك بىلهن ئىنتىلىش الله ئىنسانىيهتنىڭ 
 سىڭدۈرىۋەتكهن تهبىئىي قانۇنىيهت بولۇپ، بۇ ئارقىلىق تهبىئىتىگه

ھاياتلىق داۋاملىشىدۇ، كائىنات ئاۋاتلىشىدۇ، ئۆمۈر مهنزىلىدە ھېرىپ 
لېكىن بۇ ھېرىسمهنلىك ئىالھىي ۋەھىي . چارچاش بولمايدۇ 

تۈزۈم بىلهن ئىدارە  –ئارقىلىق كونتىرول قىلىنىدۇ، ۋە قانۇن 

لىكته چېكىدىن ئاشمىسا ، مهيلى قىلىنىدۇ، ئىنسان بۇ ھېرىسمهن

دۇنيانى قولغا كهلتۈرۈش جهھهتته بولسۇن ياكى يىغىپ  –مال 

ساقالش جهھهتته بولسۇن ، ياكى قانداق چىقىم قىلىش جهھهتته 
بولسۇن ، ئۆزىنى ۋە پىسىخىكىسىنى ياراتقۇچى بولغان اللهنىڭ 

  .ۇ پىرىنسىپلىرىدىن  چىقىپ كهتمىسه ، كايىشقا ئۇچرىمايد–تۈزۈم 

 شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالم بۇ تهرەپكه قاتتىق ئهھمىيهت بهردى ۋە 
  . كۆڭۈل بۆلدى
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بۇ يارقىن نوقتا اللهنىڭ كىتابى ۋە پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
سۆز ھهرىكىتى ياكى سۈننىتىدە ، شۇنداقال ھىجرەت دەرسلىرىدە 

ئاتام « :ھۇ ئهنھا مۇنداق دەيدۇالئائىشه رەزىيهل. ئېنىق ئىپادىلهندى
ئى الهنىڭ پهيغهمبىرى ، ئۆزلىرىنىڭ -ئهبۇ بهكرى رەسۇلىلالغا ، 

ھىجرەت قىلىشلىرىغا رۇخسهت بىرىلگهنلىكىنى ئاڭالپ ، بۇ ئىككى 
ككى تۆگنىڭ ئىدەپ -تۆگىنى تهييارالپ قويغان ئىدىم ،

ئاالھىدىرەك بىرىنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا ئهكىلىپ ، 

 ئانام سىلىگه پىدا بولسۇن ، بۇ –اتا  ئى اللهنىڭ پهيغهمبىرى ئ-

 ئى ئهبۇ بهكرى ، مهن -: دەيدۇ ، رەسۇلىلال -تۆگىگه مىنسىله ، 
نىڭ بولمىغان تۆگىگه مىنهلمهيمهن ، ېنىڭ تۆگهڭگه ، يهنى مېس

ئانام سىلىگه پىدا بولسۇن ، ئى  – ئاتا -: دىگهندە، ئهبۇ بهكرى -

 ياق، -: ۇ ، رەسۇلىلال دەيد-لىنىڭ ، ىاللهنىڭ پهيغهمبىرى،ئۇتۆگه س
: ئهبۇ بهكرى. دەپ سورايدۇ-ئۇ تۆگىنى نهچچه پۇلغا سېتىۋالدىڭ ؟ 

 مهن -: دەيدۇ، رەسۇلىلال -  مۇنداق ، مۇنداق پۇلغا سېتىۋالدىم ، -
يهنى تۆگىنىڭ . ( ئۇنى سهن سېتىۋالغان پۇلغا قۇبۇل قىلدىم 

، قوشۇلدۇم ئى رەسۇلىلال : دەيدۇ، ئهبۇ بهكرى -، ) پۇلىنى بىرىمهن 
ۋە ئىككىسى تۆگىگه مىنىپ . ، ئۇتۆگه سىنىڭ بولسۇن ، دەيدۇ

  )مۇھهممهد مۇنىر(».... ھىجرەتكه يۈرۈپ كىتىدۇ
پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمنىڭ بۇ ئىشتا شۇنچىۋاال 
ئىنچىكه مۇئامىله قىلىشى مۇۋاپىقمۇ؟ ئهبۇ بهكرى ئۇنىڭ دوستى ، 

ن تۇرسا ، ئهبۇ بهكرىگه نىسبهتهن خىلىرىدىېكىشىلهرنىڭ ئهڭ س
الھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمدىن پۇلىنى ئېلىشقا لپهيغهمبهر سهلله

ئهرزىگۈدەك نهرسه بولمىسا، يهنه كىلىپ ، ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ 
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 ئانىسىنى ، ياق جېنىنى پىدا قىلغان -الغا ئاتالئهنھۇ رەسۇلى

 –سىدا ھېساب دوستالر ئوتتۇرى« كىشىلهر ئېيتقاندەك ...  تۇرسا 

 ئىنچىكىلهپ ئىشتاتۇرسا، نىمىدەپ كىچىككىنه بىر» .كىتاب يوق
  !تۇرىۋالىدۇ؟

 شهرىەئتنى يولغا قويۇش ئۈچۈن ، –      بهلكى ئۇ ئۈممهتكه قانۇن 

تهربىيه بىرىش ئۈچۈن ، بهلكى ئۇ ئويغىنىۋاتقان ئىسالم  –، تهلىم 

ىگه ئوچۇق ياشلىرىغا ئۈلگه بولۇش ئۈچۈن ، پۈتۈن دۇنيا كىشىلىر
لۇش وۋە روشهنلىككه ئىگه ئاڭلىق ۋە ئهمىلىيهتچان نامۇنىچى ب

بهلكى ئۇ بىرلىك سهپنى چىڭ تۇتۇش ، جهمىيهت ..... ئۈچۈن 
قۇرۇلۇشىدىكى بىنانىڭ خىشلىرىنى كۈچلهندۈرۈش ئۈچۈن ، 
مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىكىنى ساقالش ئۈچۈن ، ئۇالرنى مال 

ش ئۈچۈن ، ئۇالرنىڭ مال دۇنيانىڭ يامانلىقلىرىدىن  قوغدا–

دۇنيا توغرىسىدا يامان مۇئامىلىلهرگه دۇچ كىلىپ قېلىشىنىڭ –

دۇنيا سهۋەبلىك ، كۈتۈلمىگهن  –ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن  ، مال

  . يامان ئاقىۋەتلهرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن شۇنداق  قىلدى
پهقهت بۇ بىرمىسالال ئهمهس، بهلكى پهيغهمبهر سهللهلالھۇ 

پهيغهمبهر « سسهللهم  مهدىنىگه يىتىپ بېرىپ، بۈگۈنكى ئهلهيھى ۋە
  دىگهن جايدا تۆگىسى يېتىۋالغاندا نىمه قىلغان ؟»مهسجىدى 

پهيغهمبهر : ن قىلىنغان ا      سهھىھۇل بۇخارىدا مۇنداق باي
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ھازىرقى مهسچىتنىڭ (ئهلهيھىسساالم ھىجرەت قىلىپ 
لالھۇ ئهنھۇنىڭ بارغاندا  ، ئهسەئت ئىبنى زۇرارە رەزىيه)ئورنىغا 

ىم تهربىيىسىدىكى سهھلى ۋە سۇھهيل ئىسىملىك  ئىككى يىت
بولۇپ،تۆگه چۆكۈۋېلىپ  قوپقىلى ئۇنىمىغاندا بالىنىڭ خورمىزارلىقى 

الله خالىسا ، بۇيهر « : ، رەسۇلىلال سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم 
دىدى ۋە ئۇئىككى يىتىم بالىنى » . بىزنىڭ مهنزىلىمىز بولىدۇ

 خورمىزارلىقىڭالردا مهسچىت بىنا قىلماقچىمىز ، -رتىپ ، چاقى
دەيدۇ ، » . بۇيهرنى بىزگه سېتىپ بىرىڭالر، قېنى باھا قويۇڭالر 

ىز ، بهلكى مئى رەسۇلىلال ، بىز بۇ باغنى پۇلغا ساتماي-« : بالىالر 
پهيغهمبهر سهللهلالھۇ . دىيىشتى» . ئۇنى ئۆزلىرىگه سوۋغا قىلىمىز 

للهم ئۇالرنىڭ سوۋغىسىنى قۇبۇل قىلماي،  پۇلغا ئهلهيھى ۋەسسه
  ) بۇخارى. ( سېتىۋالدى

مانا بۇدەرس بۈگۈنكى زاماندىكى ئىسالم يولىدا ھهرىكهت 
قىلىۋاتقان بايراقدار ياشالر ئېسىدە چىڭ تۇتۇشقا تىگىشلىك بولغان 

  . ، ئهھمىيهتلىك دەرستۇر
ۈك  چۈنكى تولۇق ياخشى  نىيهتلهر ۋە قېرىنداشلىقنىڭ بۈي

ھىم ۇئىشهنچىگه تايىنىپ باشالنغان مۇئامىلىلهر مۇشۇ دەرسنىڭ م
قتىسىنى ئېسىدىن چىقىرىپ قويغانلىقى ، شهرىەئت ۇن

بهلگىلىمىلىرىگه خىالپلىق قىلغانلىقى ياكى ئۆز بېشىمچىلىق 
قىلغانلىقتىن ، ناھايىتى تىزلىكته قېرىنداشالر ئوتتۇرىسىدىكى 

پاسادالر يۈز بهردى، بۇھال  – مۇناسىۋەت يوللىرى تاقالدى، پىتنه

ئاستا رىشته ئاالقىسىنى ئۈزۈشكه، بهلكى چىقىشالمىغۇدەك  –ئاستا 

  !!ئاداۋەتكه ئېلىپ باردى ئهمهسمۇ؟ –ئۆچ 
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جىگهر قېرىنداشالر ،  قتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا جانۇمۇشۇ ن

بۇرادەرلهر ئارىسىدا  –جاننى پىدا قىلىشقا  ئهرزىيدىغان دوست 

 چهك قىلىپ قويۇشىمىز، –ىلهردە خهت بولغان مۇئامىل

دىغان ئهيىپلىك يگۇۋاھچىالرنى ھازىر قىلىشىمىز ھهرگىز ئهيىپله
ۋە بۇتۈزۈمنى ) تۈزۈمى (ئىش ئهمهس، بهلكى شهرىەئت قانۇنى 

بهندىلهرنىڭ دىللىرىدىكىنى كۆرۈپ تۇرغۇچى  . ئىجرا قىلغانلىقتۇر
 ھهممىدىن ۋە كهلگۈسىدە يۈز بهرگۈچى ئىشالرنى بىلىپ تۇرغۇچى

ئى « : خهۋەردار بۈيۈك پهرۋىشچىمىز الله بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ 
مۆئمىنلهر ، مۇددەت بهلگىلهپ ئۆزئارا قهرز بىرىشسهڭالر، ، ئۇنى 
ھۆججهت قىلىپ يېزىپ قويۇڭالر،  ئاراڭالردىكى خهت بىلىدىغان 

ئادىللىق بىلهن يازسۇن، خهت ) زىيادە قىلماي–كهم (كىشى ئۇنى 

الله ئۇنىڭغا بىلدۈرگهندەك توغرىلىق بىلهن ( كىشى بىلىدىغان
رەت قىلمىسۇن، ئۇ يازسۇن ، زىممىسىدە باشقىالرنىڭ ) يېزىشنى 

ئېيتىپ بهرسۇن، ) يازىدىغان كىشىگه( ھهققى بولغان كىشى 
پهرۋەردىگارى اللهدىن قورقسۇن،قهرز ئالغان نهرسىدىن ) قهرزدار(

ز ئالغۇچى ئادەم ئهخمهق ھېچ نىمىنى كېمهيتىۋەتمىسۇن، ئهگهر قهر
يهنى ( ياكى ئاجىز ) يهنى خۇدبىن ، ئهقىلسىز ياكى ئىسراپخور ( 

گهپ قىاللماسلىقى ، ( بولسا ياكى ) كىچىك باال ياكى بهكمۇ قېرى 
ئۆزى ئېيتىپ بىرەلمىسه ، ) گاچىلىقى ، كېكهچلىكى تۈپهيلىدىن 

 ئۇنىڭ ئىشلىرىنى باشقۇرغۇچى ئادەم ئادىللىق بىلهن ئېيتىپ
بهرسۇن، سىلهر ئهركىشىدىن ئىككى كىشىنى گۇۋاھلىققا تهكلىپ 

ئادالىتىگه ، ( قىلىڭالر، ئهگهر ئىككى ئهر كىشىنى تاپالمىساڭالر 
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بىر ئهر ئىككى ئايالنى گۇۋاھلىققا ) دىيانىتىگه رازى بولىدىغان 
تهكلىپ قىلىڭالر ، بۇ ئىككى ئايالنىڭ بىرى ئۇنتۇپ قالسا 

) گۇۋاھلىققا ( ىدۇ، گۇۋاھچىالر ،ئىككىنچىسى ئېسىگه سال
باش تارمىسۇن ، قهرز ) گۇۋاھ بولۇشتىن ( چاقىرىلغان ۋاقتىدا ، 

مهيلى ئاز بولسۇن ، مهيلى جىق بولسۇن ، ئۇنى قايتۇرۇپ بىرىش 
ۋاقتى بىلهن قوشۇپ يېزىشتىن ئېرىنمهڭالر، اللهنىڭ نهزىرىدە 

يهنى  ( بۇ ئهڭ ئادىللىق ۋە ئىسپاتلىقتۇر،) يهنى ھۆكۈمىدە ( 
گۇۋاھلىقنىڭ ئۇنتۇلماسلىقىنى ئهڭ 

ئهڭ يېقىندۇر،لېكىن  گۇمانالنماسلىقىڭالرغا.)ئىسپاتلىغۇچىدۇر
ئاراڭالردا قىلىشقان قولمۇقول سودىدا  ھۆججهت  يازمىساڭالرمۇ ھېچ 
گۇناھ بولمايدۇ، ئۆزئارا سودا قىلىشقان ۋاقتىڭالردا   گۇۋاھچى 

اھچىغىمۇ زىيان تهكلىپ قىلىڭالر ، پۈتۈكچىگىمۇ ، گۇۋ
يهتكۈزۈلمىسۇن، ئهگهر زىيان يهتكۈزسهڭالر، گۇناھ ئۆتكۈزگهن 
بولىسىلهر، اللهنىڭ ئهمرىگه  ۋە نهھىيسىگه مۇخالىپهتچىلىك 

يهنى سىلهرگه ( الله سىلهرگه ئۆگىتىدۇ ،. قىلىشتىن ساقلىنىڭالر 
ه ھهممىنى لال. )ئىككال دۇنيادا پايدىلىق بولغان بىلىمنى بىرىدۇ

  ) ئايهت .282سۈرە بهقهرە . ( ىدۇر بىلگۈچ
   نىيهتنىڭ ياخشى بولغانلىقى ، قېرىنداشلىق ئىشهنچى كاتتا 

 تولۇق ۋايىغا يهتكهنلىكى نىڭ مۇھهببهت –بولغانلىقى ، مېھرى 

  . مۇئامىلىنىڭ ئىسالمچه بولۇشىدىن چهكلهپ قويمىسۇن

 -ئېلىش)  قهرز  (سېتىملىرىمىز ، – تىجارەتلىرىمىز ، ئىلىم 

ىرىشلىرىمىز ، ئىقتىسادىي مۇئامىلىمىزنىڭ ھهرقانداق كۈرنۈشلىرى ب
، پايدا ۋە زىيانلىرى ، مهيلى ئۆز ئارىمىزدا بولسۇن ، قېرىنداشلىرىمىز 
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ئارىسىدا بولسۇن، ياكى بىز بىلهن باشقىالر ئوتتۇرىسىدا بولسۇن، 
ئوچۇق بولغىنى ، ئېنىق بولغىنى ھهرگىز ئهيىپ ئهمهس ، بهلكى 

. رىئىتىنىڭ قانۇنى ۋە بۇ قانۇننى ئىجرا قىلغانلىقتۇرالم شهسئى
بىزنىڭ بهزىلهرئۈچۈن قىلىپ بهرگهن ئىشلىرىمىز ئۈچۈن ھهق 
ئېلىشىمىز ياكى ئۇالرنىڭ بىزگه قىلىپ بهرگهن ئىشلىرى ئۈچۈن 
ھهق ئېلىشى ياكى تهلهپ قىلىشى ئهيىپ ئهمهس ، بهلكى شهرئىي 

بۇ ھهقته ۋەھىي . انلىقتۇربهلگىلىمه ۋە بۇ بهلگىلىمىنى ئىجرا قىلغ
يىچه گهپ ۇقىلىنغاندىن باشقىنى سۆزلىمهيدىغان ، ئۆزرايى ب

قىلمايدىغان رەسۇلىلال سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم مۇنداق 
ئۈچ تۈرلۈك ئادەم بار، قىيامهت كۈنى مهن ئۇالرنىڭ « : دەيدۇ 

، بىر ئادەم بىرئىشلهمچىنى ئىشقا ياللىدى .... دەۋاگىرى بولىمهن 
ئىش ھهققىنى بهرمىدى، مهن  ئاندىن تولۇق ئىشلهتتى ، ئاندىن

پهيغهمبهر » ......قىيامهت كۈنى   بۇئادەمنىڭ دەۋاگىرى بولىمهن 
!! ئهلهيھىسساالم دەۋاگىرى بولىدىغان بۇ ھهق قانچىلىك ھهق ؟

الھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم دەۋاگىرى بولغۇدەك لپهيغهمبهر سهلله

  !! ؟ھه –بۇئىش قانچىلىك ئىش 

 كۆڭۈلنىڭ ، نىيهتنىڭ ياخشى بولغانلىقى ، قېرىنداشلىق 

مۇھهببهتنىڭ چوڭقۇر  –ئىشهنچنىڭ كاتتا بولغانلىقى ، مېھرى 

بولغانلىقى مۇئامىلىنىڭ ئىسالمچه بولۇشىنى چهكلهپ 
  ..... قويمىسۇن

  !!!ھهرگىز ئهيىپ ئهمهس ....  ئهيىپ ئهمهس 
 رېشتىسىنى بىز نىيهتنى ياخشى قىلىشتا ، قېرىنداشلىق

مۇھهببهتنى كۈچهيتىشته ،  –چىڭىتىشتا ، ئارىمىزدىكى مېھرى 
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مۇئامىلىلهرنى ئىسالم تهلىملىرى بويىچه ئېلىپ بېرىشتا ، 
نهزىرىمىزنى ئوچۇقالشتۇرۇشتا ،ئىختىالپ ۋە نىزاالردىن 

انىدا بىزگه يساقلىنىشتاپهيغهمبىرىمىزنىڭ بۈيۈك ھىجرىتى جهر
ولۇق پايدىلىنالمىساق ، ئىسالم ئۈگهتكهن ھىجرەت دەرسىدىن ت

ئۆملۈك  دۆلىتىنى مۇستهھكهم ئاساس ئۈستىگه قۇرۇپ چىقالمايمىز ،
  ئىتتىپاقلىق ئۇرۇقىنى  جهمىيهت پهرزەنتلىرى  ئارىسىغا -ۋە ئىناق

  . چاچالمايمىز ، ئۈندۈرۈشتىن سۆز ئېچىش ئهسال مۇمكىن بولمايدۇ
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بىرىش ، بهشىنچى دەرس خۇش بىشارەت 
 چۆچۈتىۋەتمهسلىك توغرىسدا

ئومۇمهن الله تهرەپكه دەۋەت قىلغۇچىالر خۇش     مۇسۇلمانالر ،
ۋەر بهرگۈچى، خۇش خهۋەر يهتكۈزگۈچى ، كىشىلهرگه ئىشالرنى هخ

ئاسانالشتۇرۇپ بهرگۈچىلهردىن بولۇشى كېرەككى ، ھهرگىزمۇ 
 قاق سېلىپ  چۆچۈتىۋەتمهسلىكى، ، ئىشالرنىقكىشىلهرگه قور

قىيىنالشتۇرىۋەتمهسلىكى ، ياخشى ئىش قىلغۇچىالرغا اللهنىڭ 
پهزلىنى ۋەدە قىلىشى ، يامانلىقلىرىدىن تهۋبه قىلغۇچىالرغا اللهنىڭ 

چۈنكى .  مهغپىرەت دەرۋازىلىرىنى ئېچىپ بىرىشى الزىم -ئهپۇ
قۇياش نۇرىنى ئېتهك بىلهن توسۇپ قالغىلى بولمىغىنىدەك ، 

مهغپىرىتىگه  –ۆگىۋااللمايدۇ، الهنىڭ ئهپۇ اللهنىڭ پهزلىنى ھېچكىم ي

اللهنىڭ رەھمهت . اللهدىن باشقا ھېچكىم ئىگه بواللمايدۇ
  . دەرۋازىلىرىنى ھېچكىم   ئىتىۋااللمايدۇ

   ئۇبادە ئىبنى سامىت رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ بىرىنچى قېتىملىق ئهقه 
ال بهيئىتىنىڭ ماددىلىرىنى بايان قىلىپ بولغاندىن كىيىن ، رەسۇلىل

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمنىڭ مۇنداق دىگهنلىكىنى بايان 
ئهگهر بهرگهن ئهھدەڭلهرگه ۋاپا قىلساڭالر ، سىلهرگه « : قىلىدۇ 

جهننهت بار ، ئهگهر يوقارقىالردىن بىرەرسىدە خىيانهت قىلساڭالر ، 
ئۇ ئاشكارىلىنىپ قېلىپ ، بۇ دۇنيادا ئۇنىڭ جازاسىغا تارتىلساڭالر، 

 كاپارەت بولىدۇ، ئهگهر ئۇ ئاشكارىالنماي،  ئۈچۈن بۇ ئۇنىڭ
قىۇامهت كۈنىگىچه سىر پېتى قالغان بولسا ، سىلهرنىڭ ئىشىڭالر 
اللهئهززە ۋەجهللىنىڭ ئالدىدا قالىدۇ، ئۇخالىسا ئازاب ، قىلىدۇ، 
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تهرجىمھالى (» . خالىسا ئهپۇ قىلىدۇ
  ) بهت .433قىسىم .2

  !!! ھه –مه دىگهن كاتتا پهيغهمبهر   بۇ نى

  !!!ھه- بۇ نىمه دىگهن كهڭچىل دىن
ئهگهر يوقارقىالردىن بىرەرسىدە خىيانهت قىلساڭالر ، سىلهرنىڭ «

  ». بۇ ئىشىڭالر اللهنىڭ ئالدىدا قالىدۇ
«  ھۆرمهتلىك مۇسۇلمان قېرىندىشىم، سىز بۇ ئورۇندىكى 

 ئويالپ كۆرىدىغان دىگهن ئىشارەتنى» يوقارقىالردىن بىرەرسىدە 
بولسىڭىز ، بۇ ئىشارەت كىچىك گۇناھالرنى كۆرسهتمهستىن ، 
اللهنىڭ ھهبىبى رەسۇلىلال سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم ئهھۋال 

سىلهرنىڭ ئىشىڭالر اللهنىڭ ئالدىدا « شۇنداق ئېغىر تۇرسىمۇ 
» . قالىدۇ، ئهگهر ئۇخالىسا ئازاب سالىدۇ ، خالىسا كهچۈرۈم قىلىدۇ

،خوش، اللهغا بهرگهن ئهھدىسىگه ، پهيغهمبهر . اتىدۇدەۋ
ئهلهيھىسساالمغا بهرگهن بهيئىتىگه ۋاپا قىلغان كىشىلهرگه اللهنىڭ 

ياخشىلىقى بىلهن خۇش خهۋەر بىرىدۇ، ئهھدىسىگه  –پهزلى 

 مهغپىرىتى بىلهن خۇش –خىالپلىق قىلغۇچىالرغا  ھهم الهنىڭ ئهپۇ 

  . خهۋەر بىرىدۇ
ئهلهيھىسساالم ئۇالرغا تهھدىت سالمىدى،       پهيغهمبهر 

  . قورقۇتۇپمۇئولتۇرمىدى
   بولغۇسى يامانلىقالرنى يوغىنىتىپ كۆككه سورىمىدى ، داۋراڭ 

ناق پهيدا ۇ بۇخ–توزان ، بۇس  –سېلىپ كۆپۈك ئۆرلهتمىدى ، چاڭ 
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  . قىلمىدى
ئۇنىڭغا اللهنىڭ رەھمىتى ۋە ساالمى ( اللهنىڭ پهيغهمبىرى 

بهلكى ! نداق قىلىشتىن مۇستهسنادۇر ، ئهلۋەتته ئۇ. ) بولسۇن
ئاڭلىغۇچىالرغا ئۆزىنىڭ باتىنىي ئىشالرنى بىلىدىغانلىقى ، ئادالهت 

ۋە پهزىلهتنىڭ ئاچقۇچلىرىنى قولىغا ئالغان كىشى ئىكهنلىكىنى  
  .ئۇقتۇرۇپ قويدى
قارقىالردىن بىرەرسىدە    خىيانهت قىلغان ۇي«   ھهرگىزمۇ

ىتىمىزدىن ئايرىلسۇن، بىزنىڭ يولىمىزدىن كىشىلهر بىزنىڭ دەۋ
باشقا يولالرغا ئهگهشسۇن، ئۇنداق ئادەملهر بىزنىڭ سهپلىرىمىزگه 

دىگهندەك ئادەمنى سۈر باسىدىغان ، ». قوشۇلۇشقايارىمايدۇ 
  .ھهيۋەتلىك ، دەبدەبىلىك سۆزلهرنى قىلمىدى

،   خۇالسه قىلغاندا ، يائۇنداق ، يا مۇنداق سۆزلهرنى قىلماستىن 

 –بهلكى ئولۇغۋار دەئۋەتچىدە بولۇشقا تىگىشلىك دەۋەتنىڭ ئهدەب 

دەۋەتنىڭ كهڭچىل ئۇسلۇبىنى . ئهخالقىنى نامايهن قىلدى 
شۇنداقال ئاشۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئاچقۇچىنىڭ پهقهت . ئۇقتۇردى

جانابىي اللهنىڭ باشقۇرۇشى ئاستىدا ئىكهنلىكىنى روشهن 
  . ئىپادىلىدى

سالمىيهتنىڭ ئويغىنىۋاتقان ئاڭلىق  مانا بۇ  مۇبارەك ئى
چۈنكى . ياشلىرى  ئېسىدە چىڭ تۇتۇش ۋاجىب بولغان دەرسلىكتۇر

ئۇالرنىڭ بىربۆلۈكى كىشىلهرنى اللهغا ئىتائهت قىلدۇرۇشتا ، پهقهت 
اللهنىڭ ئازابىدىن قورقۇتۇش ۋە چۆچۈتۈشنىال تۇتقا قىلىۋېلىپ ، 

اتلىق ۋە توغرا يىقنى ھائۆزلىرىگه ۋە باشقىالرغا قوپاللىق ۋە قاتىقل
  . يولدىكى ئۇسلۇب ۋە مىنھهج قىلىۋاتىدۇ

اللهنىڭ كىتابى قۇرئان كهرىمنى ۋاراقالپ باققان كىشى 
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چۈنكى . مۇشۇ دەرسنى قۇرئان كهرىمدە ئوچۇق ۋە ئېنىق كۆرىدۇ
قۇرئان كهرىمدە رەھمهت ئايهتلىرى ئازاب ئايهتلىرىدىن كۆپ،  

اھالندۇرۇش ئايهتلىرىدىن  بىشارەت ئايهتلىرى قورقىتىش ،ئاگ
بهلكى قانداق جايدا ئازابقا دائىر ئايهتلهر كىلىدىكهن ، . كۆپ 

كىملهركى . ئارقىدىنال ياكى يېقىندىال رەھمهت ئايهتلىرى كىلىدۇ
بۇنىڭدىن باشقا ئۇسلۇب قوللىنىدىكهن ، پهيغهمبهر سهللهلالھۇ 

للهنىڭ ئهلهيھى ۋەسسهللهم  قىلغاندىن باشقىچه قىلىدىكهن ، ئۇ ا
شهرىئىتىگه خىالپلىق قىلغان ، مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى 
ۋەسسهللهمنىڭ سۈننىتىدىن يىراقالشقان ، بۇ دىننىڭ 

 ئهخالقىنى – دەۋەتنىڭ ئهدەب  ،كهڭچىلىكىگه سهل قارىغان

  . خۇنۇكلهشتۈرگهن بولىدۇ
 يهنه شۇنىمۇ بىلىش كېرەككى ، دەۋەتچى ھهدىدىن زىيادە 

انالشتۇرغۇچى، ئاددىيالشتۇرغۇچى ، ۋە بىشارەتچى يۇمشاقباش ، ئاس
بولۇپ كىتىپ كىشىلهر اللهغا تىل تهگكۈزۈشكه ، اللهنىڭ ھودۇد 
بهلگىلىمىلىرىنى ئىجرا قىلىشتىن باش تارتىشقا، يهنى ھۆكۈملهرنى 

ئۇ . بهرپا قىلىشتىن باش چايقاشقا سهۋەبچى بولۇشقا يول قويۇلمايدۇ
تهپهككۈرى، ۋە ئىبادەتلىرىدە -پىكىرپائالىيهتلىرى ، مهسلهكلىرى، 

ئۆلچهملىك ۋە  نورمال بولۇشى  ، اللهنىڭ ئازابىدىن قورقۇش بىلهن 
  . اللهنىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىتۋار بولۇشى كېرەك

شۇنداقال بۇ ئۇلۇغ دىننىڭ پىرىنسىپلىرىنى ئوتتۇرىغا 
رنۈشنى، ۈقويۇش ۋە ئۇنىڭغا دەئۋەت قىلىشتا مۇكهممهل بولغان ك

پلىرىنى ەجازا تهر –هقدىم ئىتىشى ، قورقۇتۇش ۋە ئازاب سۈرەتنى ت

ئوتتۇرىغا قويماستىن ، ، ئازاب كۈرنۈشلىرى ۋە ئۇنىڭ دەلىللىرىنىال 
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ئوتتۇرىغا قويماستىن بهلكى ھهر ئىككىلىسىنى تهڭ ئوتتۇرىغا 
قويۇشى ، بىر تهرەپنى بهك تهكىتلهپ، ، يهنه بىر تهرەپنى بوش 

ى چېكىدىن ئاشۇرۇپ ، بىر تهرەپكه سهل قالدۇرماسلىقى ، بىر تهرەپن
قارىماسلىقى ، بهلكى نورمال ، ئاممىباب، ئهتراپلىق ئۇسۇلالر ۋە 

  . ئۇسلۇبالرنى قوللىنىشى ، ئاندىن نهتىجىنى اللهغا قالدۇرۇشى الزىم 
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دەرس دەۋەتكه كېرەكلىك .6
  رۈرلىكىۆھىت ئىزدەشنىڭ زۇياخشى م

ىپ بېرىشى ئۈچۈن ، ئۆزى تۇرىۋاتقان ئۆزىنىڭ دەۋەت ئېل
ھىتنىڭ ياخشى ئهمهسلىكىنى ، دەۋەتكه مۇناسىپ بوشلۇقنىڭ ۇم

يوقلۇقىنى ، شهخىسلهرنىڭ دەۋەتنى قۇبۇل قىلمايدىغانلىقىنى 
يدىغان باشقا اتونۇپ يهتكهن دەۋەتچى دەۋەت ئېلىپ بېرىشقا يار

الله ھىت، بوشلۇق ۋە قۇبۇل قىلىدىغان كىشىلهرنى ئىزدىشى ، ۇم
) يهنى ئىسالم دىنىغا (پهرۋەردىگارىڭنىڭ يولىغا «ئهززەۋەجهللىنىڭ

نهسىھهت بىلهن دەۋەت  –ھېكمهتلىك ئۇسلۇبتا،  ياخشى ۋەز 

بىلهن چىرايلىق )يهنى مۇخالىپهتچىلىك قىلغۇچىالر ( قىلغىن ، ئۇالر
ئايهتنىڭ بىر .125سۈرە .16(» . شته مۇنازىرىلهشكىنىرەۋ

غا ئاساسهن اللهدىن ياردەم سورىغان ھالدا دىگهن بۇيرۇقى) قىسمى 
دەۋەت مهجبۇرىيىتىنى ئۈستىگه ئېلىشى، دەۋەتنى تارقىتىش ، 
باشقىالرغا ئىسالمنى  قۇبۇل قىلدۇرۇشتىن قول ئۈزمهسلىكى، دەۋەت 
يولى ئارقىلىق قولغا كىلىدىغان  اللهنىڭ پهزلى ۋە رەھمىتىدىن يۈز 

ۋەپپىقىيىتىدىن ئۆرىمهسلىكى ، دەۋەتنىڭ نهتىجىسى ۋە مۇ
چۈنكى بۇخىلدىكى دەۋەتچى . ئۈمىدسىزلهنمهسلىكى الزىم 

ھىتنىڭ ۇخۇسۇسهن ، دەۋەتكه كېرەكلىك بولغان ياخشى م
قهيهردىلىكى ،  دەۋەتكه مۇناسىپ ياخشى بوشلۇقنىڭ قهيهردىلىكى  

نى ىرى، الله ئىسالمنى قۇبۇل قىلىش ئۈچۈن پات ئارىدا قهلبل
قاتارلىقالرنى ئهسال ... ڭ كىملىكىئېچىۋېتىدىغان  شهخىسلهرنى

ھىت ۋە شهخىسلهر بولسا ، بۇ ۇئهگهر ئويلىغاندەك م. بىلمهيدۇ
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ئۇالر بىلهنال بولۇپ،  دەۋەتچى ئۇالرغا مهخسۇس ۋاقىت ئاجرىتىپ ،
  . مۇۋەپپىقىيهت قازىنىپ كهتكهن بوالتتى

 –ئىشالر ئىلگىرى . لېكىن بارلىق ئىشالر ئۇنداق بولمايدۇ

ئهگهر ئىش ئاشۇنداق بولمىغان بولسا . خاستۇر كىيىن اللهغا 
) ئۇنىڭغا اللهنىڭ رەھمىتى ۋە ساالمى بولسۇن(اللهنىڭ پهيغهمبىرى 

ئىمان ئېيتىشىنى شۇنچه ئارزۇ  ھهرگىزمۇ ھىدايهتكه ئېرىشىپ ،
قىلىدىغان ، مۇسۇلمان بولۇشىغا شۇنچه تهشنا بولغان ، كاپىر 

انلىقلىرى  ئۈچۈن  شۇنچه بولغانلىقى ۋە اللهغا بويۇنتاۋلىق قىلغ
ىمان .ئهگهر ئۇالر «ھهسرەت چهككهن ، ۋە قۇرئان كهرىمدە 

ئېيىتمىسا ، ئهپۇسلىنىپ ، ئۇالرنىڭ ئىماندىن يۈز ئۆرىگهنلىكىدىن 
شۇچاغنىڭ ئۆزىدە ... ئۆزەڭنى ھاالك قىلىۋېتىشىڭ مۇمكىن 

ر ،  بۇ قۇرئانغا قۇالق سالماڭالر، ئۇنى ئېلىشتۈرىۋېتىڭال- :،كاپىرالر 
سۈرە (». دەيدۇ -بهلكىم سىلهر غهلىبه قىلىشىڭالر مۇمكىن ، 

دىيىشىدىغان مهككه جهمىيىتىدىن باشقا ) ئايهت .26فۇسسىلهت 
  . ھىت  ئىزدەپ يۈرمىگهن بوالتتىۇم) دەۋەتكه كېرەكلىك (

الله ( پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ساھابه كىرامالرنى 
 ھىجرەت قىلىشقا بۇيرۇشىمۇ ھهبهشىستانغا) ئۇالردىن رازى بولسۇن 

مۇشۇدەۋەت ئۈچۈن مهككىدىن باشقا ياخشى بىر جهمىيهت ئىزدەش 
  . ئۈچۈن بولغان ئىدى
تائىپقا ئۆزى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمنىڭ پهيغهمبهر 

بىۋاسته بېرىشمۇ دەۋەت ئۈچۈن  مۇشۇ جهمىيهتتىن باشقا بىر 
  .جهمىيهت ئىزدەش ئۈچۈن بولغان ئىدى

 مۇناسىپ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم پهيغهمبهر
  . شارائىت ۋە ۋە مۇناسىپ ئهھۋالالردا شۇنداق قىلغان ئىدى
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ھهريىلى ھهج  سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمپهيغهمبهر 
مهۋسۇملىرى ۋە زىل مهجىننه بازارلىرى مۇناسىۋىتى بىلهن ھهرقايسى 

، ھېرىپ ئهرەب قهبىلىلىرى ۋە ئايرىم شهخىسلهر بىلهن ئۇچرىشىپ 
چارچىماستىن ، زىرىكمهستىن ۋە ئۈمىدسىزلهنمهستىن ئۇالرغا  -

ئىسالم دىنىنى تونۇشتۇراتتى، دەۋەت پىرىنسىپلىرىنى ئوتتۇرىغا 
ئۈزۈلدۈرمهي داۋامالشقان دەۋەتنىڭ نهتىجىسى سۈپىتىدە . قوياتتى

ئۇنىڭغا اللهنىڭ رەھمىتى ۋە ساالمى (اللهنىڭ پهيغهمبىرى  
ئوڭۇشلۇق ) قهبرەمگه(رۋەردىگارىم ،مىنى  په-«:نىڭ )بولسۇن

ئوڭۇشلۇق چىقارغىن، ماڭا ) قهبرەمدىن (كىرگۈزگىن ، 
دەرگاھىڭدىن ھهققه ياردەم بىرىدىغان قۇۋۋەت ئاتا قىلغىن ، 

دىگهن دۇئاسىنى ئىجابهت ) ئايهت .80سۈرە .17(» . دىگىن 
  . قىلىپ ياراملىق بىر جهمىيهتكه ئېرىشتۈردى

ۇددەت سهۋىرچانلىق ، دەرىجىدىن بۇ جهمىيهت ئۇزۇن م
تاشقىرى ئېغىر بېسىقلىق بىلهن ئىزدىگهندىن كىيىن ، ئۆزىنىڭ 
ئهڭ ياخشى بوشلۇقى ، ياخشى شارائىتلىرى ، ئايرىم ، شهخىسلىرى ، 

مهدىنه «بارچىسى بىلهن قولغا كهلگهن  –بارچه ... جامائهتلىرى 

  . دۇر» مۇنهۋۋىرە
سلىكتىن پايدىلىنىپ ، بولۇپمۇ بىز مۇسۇلمانالر مۇشۇ دەر

ئىسالمنى ۋە ئىسالم پىرىنسىپلىرىنى تاقىتىش ، كهڭ كۆلهمدە 
ئومۇالشتۇرۇشتائاكتىپ   پائالىيهتچان بولۇشىمىز ، دۇنيادا مهۋجۇت 
بولغان بولغان بارلىق تىلالر دا دۆلهت ، رايون، جهمىيهت ، 
 موھىتالرنىڭ ھهممىسىگه ، ئايرىم شهخىسلهر  ياكى جامائهتكه مۇشۇ
دىننىڭ زۇلۇم ، پاراكهندىچىلىك ، ۋەيران بولۇش ، يوقىلىش 
گىردابىغا بېرىپ قالغان بۈگۈنكى دۇنيانى قۇتقۇزۇشتىكى ۋاستىلىرى 
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، ئاجايىپ يارقىن ئوبراز لىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇشىمىز ، پهقهت 
مۇداپىەئلىنىش نوقتىسىدا تۇرۇپ ئىسالمنى دۈشمهنلهرنىڭ خاتا 

دىن .... شۈبھىلهر بىلهن بورمىالشلىرى  –چۈشهندۈرۈشلىرى ، شهك 

ئاقالپ رەددىيه بىرىپ ، كىشىلهرگه ئوڭشاپ كۆرسىتىش ، 
توغرىسىنى سىقىپ ئىچۈرۈش بىلهن مهشغۇل بولۇپ قالماسلىقىمىز 

ھهقنى ھهقلىق يوسۇندا گۈزەل ئۇسلۇبالر بىلهن بايان . الزىم 
ۈستىگه يىرتىق ئ. بوزۇقچىلىق ئومۇملىشىپ  كهتتى«. قىلىش الزىم 

دەريا چوڭقۇر، داۋان ئىگىز ، . سالغان ياماقمۇ يىرتىلىپ كهتتى

قورۇقلۇقتا ۋە »«.  نهسىھهتنىڭ پايدىسى قالمىدى–كىشىلهرگه ۋەز 

ئايهتنىڭ بىر  .41سۈرە رۇم (» . دېڭىزدا ئاپهت يۈز بهردى 
رۇنۇش ھېچ ئىشقا ۇدەۋەت ۋە ئىسالھات ئېلىپ بېرىشقا ئ«) قىسمى 

بۇنداق ! تاڭ قالمايلى–گهن سۆزلهردىن ھاڭ دى» . يارىمايدۇ 

ئۆسهك سۆزلهر بىزنى ئويلىرىمىزنىڭ بوسۇغىسىدىن ئاشالماس ، 

ئهگر !قايناپ گىرۋىكىدىن تاشالماس قىلىپ قويمىسۇن –قايناپ 

ئۈستىمىزدىكى )ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس( شۇنداق بولدىمۇ دەيلى 
للهنىڭ ئالدىدا مهجبۇرىيهتنى ئادا قىلىش ، ئۆزىمىزنى قۇتقۇزۇش ، ا

بۇ . ئۆزرە ئېيتىش ئۈچۈن بولسىمۇ دەۋەت قىلماي بولمايدۇ
ئۆز ۋاقتىدا ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى « : توغرىسىدا  اله مۇنداق دەيدۇ 

 الله ھاالك قىلىدىغان ياكى قاتتىق -:  بىر توپ ئادەملهر 

نهسىھهت  –مه ئۈچۈن ۋەز ې نغاۋموئازاباليدىغان ق
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) نهسىھهت قىلغۇچىالر  –هنى ۋەز ي( ئۇالر. دىدى-قىلىسىلهر؟

گۇناھقا سۈكۈت قىلىپ تۇردۇق ( پهرۋەردىگارىڭالرنىڭ ئالدىدا 
لهدىن قورقۇپ لزرە ئېيىتماسلىقىمىز ۋە ئۇالرنىڭ اۆئ) دەپ 

.  دىېد –. ) گۇناھتىن چهكلىنىشلىرى ئۈچۈن شۇنداق قىلدۇق ( 

چاغدا ، نهسىھهتنى قۇبۇل قىلمىغان  –ئۇالر ئۆزلىرىگه قىلىنغان ۋەز 

لهنىڭ ئهمرىدىن ليامان ئىشتىن مهنئىي قىلغۇچىالرنى قۇتقۇزدۇق ، ا
. چىققانلىقلىرى ئۈچۈن زالىمالرنى قاتتىق ئازابقا دۇچار قىلدۇق 

  )ئايهتلهر -165-164سۈرە .7(»
نىىڭ ھىدايىتىنىڭ كىملهرگه هدەۋەتچىلهر يهنه ،،،،الل

 ئۇالر شۇنىڭ ئۇچۇن. شلىك بۇلىدىغانلىقىنى بىلمهيدۇ ىتىگ
ئۇستىدىكى بارلىق ئامانهتنى ئادا قىلىش ، مهسۇئليهتچانلىق بىلهن 

نىڭ دىنىنىڭ پۇتۇن يهر هئهلچىلىك ۋەزىپىسىنى بىجىرىش ، الل
لىدىن ومۇملىششى ئۇچۇن قوشارىدا پۇت دەسسىگۈدەك يهر قالماي ئ

 –سۆزلىرى ۋە يۇرۇش -كىلىشىچه كۈچ  سهرىپ قىلىشى،گهپ

ئهگشىشكه تىگىشلىك  لگه  ،ۈشى ئتۇرۇشلىرىدا كشلهرگه ياخ
چى بۇلۇش ئۇچۇن تىرىشىشى ،ھىدايهت مهسلىسى ىياخشى نهمۇن

شهك ."ا قالدۇرۇش الزىم هغ،ھىدايهت ئورنى ۋە مهسىلىسنى  الل
شۈبىسىزكى ،سهن خالىغان ئادىمىڭنى ھىدايهت قىاللمايسهن لېكىن 

سۈرە 28( ." ئۆزى خالىغان ئادەمنى ھىدايهت قىلىدۇهالل
نىقكى ،ھهممه ېبىلگۇچىلهر ئۇچۇن شۇنىسى ئ )هت ئاي-40

كىشىلهرنىڭ قهلىبلىرى بىرپۇتۇن ھالدا تاشتهك ياكى ئۇنىڭدىن 
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لېكىن قهلبلهر ئاچقۇچ بىلهن . بهكرەك قېتىپ كهتمىدى
مۇشۇ قهلبلهر ئېچىلغان ، قهلب . ئاچااليدىغان ئۇستىالرغا مۇھتاج

، قهلبلهر ناھايىتى قاسراقلىرىنى دەۋەت نۇرلىرى پاكىزلىغان  چاغدا 

 مهئىسىيهت –جاھىلىيهتلىرى، گۇناھ  –تىزلىكته ئۆزىنىڭ جهھلى 

ۋە ئىسيانلىرى ، ئۆز موھىتى ۋە ناچار شارائىتلىرىدىكى 
ھاياجانلىنىشلىرىدىن ياخشىلىققا اليىق ، دەۋەت ۋە ئۇنىڭ 

  . ئورۇنلىرىغا اليىق ھالدىكى ياراملىق گۆشكه ئايلىنىدۇ
ئادەم « : ۇ  ئهلهيھى ۋەسسهللهم  پهيغهمبهر سهللهلالھ

بهدىنىدە بىرچىشلهم گۆش بار ، ئۇياخشىالنسا ، پۈتۈن بهدەن 
ئۇ بۇزۇلسا ، پۈتۈن بهدەن بۇزۇلىدۇ، ئۇ بولسىمۇ . ياخشىلىنىدۇ

باتىل ئهھلى ۋە ئۇنىڭ . دىگهن ».  قهلبتۇر –يۈرەك 

ياردەمچىلىرىنىڭ كۆپىنچىسى ئىسالمىي دەۋەتنىڭ خاراكتىرى ۋە 

 غايىسىنى بىلمىگهنلىكلىرى ، دەۋەتچىلهرنىڭ بىر قىسمىنى – نىشان

ئهگهر . ئۆچ كۆرگهنلىكى ئۈچۈن دەۋەتكه دۈشمهنلىك قىلىدۇ
دەۋەت سېپىدە الله ياخشىلىققا مۇيهسسهر قىلىشنى خالىغان ماھىر 
دەۋەتچىدىن بىرەرسى مهيدانغا كهلسه، ، ئهقىل ۋە قهلبلهردىن 

 –ەتكهن ، كۆڭۈللهردىكى ئاداۋەت جاھالهتنىڭ پهردىلىرىنى كۆتۈرىۋ

 مهرىپهت –ئۆچمهنلىككه چارە قىلىپ  ئۇنىڭ ئورنىغا ئىلىم 

ئۇرۇقىنى چاچقان ، دەۋەتچىنىڭ ئولۇغۋار نىشانلىرى ۋە يارقىن 

 –ئۇسۇللىرى بىلهن كۆڭۈللهرنى كهڭ قورساقلىق ، مېھرى 
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مۇھهببهت بىلهن سۆيۈندۈرگهن ، باشقىالرنىڭ ئۆزرىلىرىنى قۇبۇل 
ىدىغان ، باشقىالرنى ئۆز مهيلىچه ئهيىپلهپ يۈرمهيدىغان ياخشى قىل

ئهگهر  ئۇالر شۇنداق قىلسا ، الله . ھالهتنى مهيدانغا كهلتۈرەلهيتتى
شۇنداق قىلىشقا مۇۋەپپهق قىلسا ، ئاشۇ كىشىلهر ، ئۇالرنىڭ 
كۆپىنچىسى ياكى بىر قىسمى دەۋەتكه دۈشمهنلىك قىلىشنىڭ  

ىرى ۋە ياردەمچىلىرىگه ئايالنغان ، ئورنىغا دەۋەتنىڭ ھامىيل
دەۋەتچىلهرگه ئۆچمهنلىك قىلىشنىڭ ئورنىغا ئۇالرنىڭ مهھبۇبلىرىغا 

  . ئايالنغان بوالتتى
..... ئهگهر ئىشالر يوقىرىدا سۆزلهپ ئۆتۈلگهندەك توغرىالنسا

دەۋەت ئۇالر ئارقىلىق نۇرغۇن ياخشى نهتىجىلهرنى بارلىققا 
ۋەبىدىن نۇرغۇن ياخشىلىقالرغا كهلتۈرگهن ، ئۇالرمۇ دەۋەت سه

  . ئېرىشكهن بوالتتى 
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 يهككىلىكلهر تۈرى       يهتتىنچى دەرس 
  يىچه دەۋەت قىلىشنىڭ زۈرۈرلىكىۇب

 تارقىلىشىغا قىزىقىدىغان كىشىلهرئۆز دىنىغا ، بۇ دىننىڭ  
بۇ دىنغا ھىدايهت قىلىنىشىنى ئۈمىد قىلىدىغان  ھهربىر  ،

سۇلمان  ئۆزىگه بىرىلگهن پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ ، غهيرەتلىك    مۇ
ھهرخىل ۋاستىلهر ئارقىلىق الله تهرەپكه دەۋەت قىلىشقا بىر 
كىشىلىك ھهسسىسىنى قوشۇشى ، مۇۋەپپىقىيهتكه ئاپىرىدىغان بۇ 

ھىم ۋەزىپىنى ئادا قىلىشى ، ھهرقانداق مۇمكىن بولىدىغان ۇم

ىھهت قۇبۇل قىلىش نهس –ھىتتىن پايدىلىنىپ ۋەز ۇشارائىت ۋە م

الله ، ئېھتىمالى بولغان شهخىس ياكى كوللىكتىپنى دەۋەت قىلىشى 
ئېچىۋېتىش ئېھتىمالى بولغان ) قۇبۇل قىلىشقا (قهلبىنى ئىسالمغا

كىشىلهرنى ، ھهتتا ئىتىراز بىلدۈرمهستىن قۇالق سېلىپ 
  . ئاڭاليدىغان  كىشىلهر بولسىمۇ دەۋەت قىلىش الزىم

يهنى ئىسالم ( رەببىڭنىڭ يولىغا«  :ئاالهبۇ ھهقته اللهت

. نهسىھهت قىلغىن  –ھېكمهتلىك ئۇسلۇبتا ياخشى ۋەز ) دىنىغا 

ئى «)ئايهتنىڭ بىرقىسمى.125سۈرە. 16. (دەيدۇ»
ئۈممىتى ، سىلهر ئىنسانالر مهنپهئهتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا مۇھهممهد،

غا چىقىرىلغان ، ياخشىلىققا بۇيرۇپ ، يامانلىقتىن توسىدىغان ، الله
سۈرە ئال ئىمران . (ئىمان ئېيتىدىغان ئهڭ ياخشى ئۈممهتسىلهر

  )ئايهت .110
ئاراڭالردىن «:پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم 
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كىمكى يامان ئىشنى كۆرسه ، قولى بىلهن ئۆزگهرتسۇن، ئهگهر 
ئۇنداق قىلىشقا قادىر بواللمىسا، تىلى بىلهن ئۆزگهرتسۇن، ئهگهر 

 بواللمىسا، قهلبىدە نارازىلىق بىلدۈرسۇن، قهلبتىكى بۇنىڭغىمۇ قادىر
  )سهھىھۇل مۇسلىم ( دىگهن ». نارازىلىق ئىماننىڭ ئاجىزلىقىدۇر

اللهغا بولغان ئىخالس ئۈستىگه قۇرۇلغان ساپ ئهقىدە 
اللهنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىش، ئىسالم بايرىقىنى كۆتۈرۈش ، اللهنىڭ 

 –ۇلمانالرنى ئىززەت سۆزىنى ئۈستۈنلۈككه ئىگه قىلىش ، مۇس

شهرەپكه ئېرىشتۈرۈش ئۈچۈن سهمىمىي ۋە توغرا  –ھۆرمهت ۋە شان 

بولغان رىغبهت ۋە توغرا چۈشهنچىدىن ئۇرغۇپ چىققان پائالىيهت 

سۆز جهھهتته ئىمان كهلىمىسى  –جهھهتته ئۈلگه بولۇش ، گهپ 

ئارقىلىق چىرايلىق دەۋەت ئېلىپ بارغاندا ، يوقاردىكى مهقسهت 
  .  ئاشىدۇئهمهلگه

اسهن ھهرقانداق ئهھۋال ، سيۇقىرىدىكى موھىم نوقتىغا ئا
ھهرقانداق موھىت ۋە چاغدا  ئۈنۈملۈك شارائىت ۋە ۋاستىالر بىلهن 

چوڭ ،ئايال  –پۈتۈن خااليىقنى ئىسالمغا دەۋەت قىلىش ھهربىر ئهر 

ئۆزىنى مۇسۇلمان ئاتايدىغان . كىچىك مۇسۇلمانغا پهرزدۇر –

. ڭ دەۋەتتىن باش تارتىشىغا يول قويۇلمايدۇھهرقانداق شهخىسنى
ئۇنى ھهرقانداق مهشغۇالت توسۇپ قااللمايدۇ، قايتۇرغۇچىالر باشقا 

  . تهرەپكه بۇرىۋىتهلمهيدۇ
قاردىكى بايانالردىن دەۋەتنىڭ ئومۇمىي جهھهتتىن ۇي
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پهرزلىكنى بىلگهن بولساق ، ھىجرەت دەرسلىرىدىن شهخىسلهرگه  

ېلىپ بېرىشنىڭ مۇسۇلمان ئۈستىگه تېخىمۇ  ئايرىم دەۋەت ئ–ئايرىم 

خۇسۇسهن شهخىسلهرگه  . موھىم پهرز بولىدىغانلىقىنى بىلهلهيمىز

 ئايرىم دەۋەت ئېلىپ بېرىش  ئىسالم يولىدا ھهرىكهت –ئايرىم 

. قىلغۇچىالرغا زور نهتىجه ۋە ئهھمىيهتلىك ئىشالرنى ئېلىپ كىلىدۇ
بۇ ئۇسۇل . رنى ئاۋۇتىدۇئىسالمىي ھهرىكهت مهيدانىدا ئىشلهيدىغانال

مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم كىشىلهرنى الله تهرەپكه 
دەۋەت قىلىشتا ئىزچىل قولالنغان ئۇسۇل بولۇپ ، مۇشۇ مهقسهتنى 
ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىدىغان كىشىلهر ئۈچۈن بۇ 

ىق ئۇسۇل قىيامهت كۈنىگه قهدەرئۈنۈملۈك ، كۈچلۈك ئىجابىي ، جانل
گهرچه مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى . ئۇسۇل ھېسابلىنىدۇ

ۋەسسهللهمنىڭ دەۋەت ئۇسۇللىرى بۇنىڭدىن باشقا ناھايىتى كۆپ 
سىمۇ ، ھىجرەتتىن ئىلگىرى ۋە ھىجرەتكه تهييارلىق قىلىۋاتقاندا ، لبو

ۋەلىد ئىبنى مۇغىيرە تائىفتىن قايتىشتا سىنۋەي ئاھالىسىدىن بولغان 
ئۇسۇلنى قولالنغان ، شۇنداقال ھهج كۈنلىرى مىنادا ئهدداسقا مۇشۇ 

بۇ . تۇرۇپ ئايرىم شهخىسلهر ۋە ئهلچىلهر بىلهن كۆرۈشكهن 
ئارقىلىق الله ياخشىلىق كهلتۈرۈشنى ۋە ئۇالر ئارقىلىق دەۋەتكه يول  
ئېچىشنى خالىغان خهزرەج قهبىلىسى مۇشۇ ئۇسۇلنىڭ مهھسۇلى 

ىنىلىكلهر پهيغهمبهر ئىسالمغا يېڭىدىن كىرگهن مهد.بولغان 
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمگه بهيەئت قىلىش ئۈچۈن 

  . النغان ئىدىلكهلگهندىمۇ مۇشۇ ئۇسۇلنى قو
بهيەئت ئىشتىراكچىسى بولغان كهئىب ئىبنى مالىك 

بىز ھهجدىن بىكار بولۇپ «: رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دەيدۇ
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 ئالدىن رەسۇلىلال سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم بىلهن
 يىتىپ كهلگهندە ، بىز بىلهن ىدەكىلىشىۋالغان جايغا   كېچ

خوجايىنلىرىمىز ۋە ئىسىلزادىلىرىمىزنىڭ  بىرى بولغان ئابدۇلال 
ئۇنى ئۆزىمىز بىلهن بىله . ئىبنى ئهمىر ئىبنى ھهرام بىلله بار ئىدى

بىز رەسۇلىلال  سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم . ئېلىۋالغان ئىدۇق 
بولغان ئىشىمىزنى  بىز بىلهن بىلله ھهجگه كهلگهن بىلهن 

بىز ئابدۇلالھقا . مۇشرىك قهۋمىمىزدىن يوشۇرۇن تۇتاتتۇق 

 ئى جابىرنىڭ ئاتىسى ، سهن ‹:سۆزلىمهكچى بولۇپ 

خوجايىنلىرىمىزنىڭ بىرى، ئىسىلزادىلىرىمىزنىڭ سهرخىلى 
بولغىنىڭ ئۈچۈن ، ئهتىكى كۈندە دوزاخقا ئوتۇن بولۇشۇڭنى 

ئاندى ئۇنى ئىسالمغا چاقىردۇق ۋە  . دىدۇق ›.ۇرمايمىز ياقت

رەسۇلىلال سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم بىلهن ئهقهبهدە 
ئۇ مۇسۇلمان بولۇپ ، بىز . ئۇچراشماقچى بولغانلىقىمىزنى ئېيىتتۇق 

ۋمنىڭ ۋەكىلى بولغان وبىلهن ئهقهبهدە بهيەئتكه قاتناشتى ، ئۇق
  ) بهت . 182قىسىم .2 » غورۇرلۇقالر باغچىسى«(» .ئىدى

 –مۇشۇ دەرسلىكته ئهنسارىيالرنىڭ شهخىسلهرنى ئايرىم 

ئايرىم دەۋەت قىلىشى ئۇالرنىڭ پهيغهمبهر  سهللهلالھۇ ئهلهيھى 
ۋەسسهللهمدىن تالالشنىڭ ياخشى بولۇشىنى ، ۋاقىتنى ئىنچىكه 

 دەۋەتنى ،ھېسابالشنى ، ئوتتۇرىغا قويۇشنىڭ دەل جايىدا بولۇشىنى
شتۇرۇشقا ئالدىراشنى ، پۇرسهتنى قولدىن بىرىپ قويماي، ئومۇمال

. ئۆگىنىۋالغانلىقىنى كۆرسىتىدۇباشتىال تۆمۈرنى قىززىقىدا سوقۇشنى 
ئۇالر مۇشۇ سهۋەبلىك ئىتتىپاقدىشىنى قولغا كهلتۈرۈشته 
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  . مۇۋەپپىقىيهتكه ئېرىشتى 
له تهرپكه دەۋەت قىلىشتا بۇ ئۇسۇلغا سهل قارىماسلىقىمىز لا

، چۈنكى اللهنىڭ ئىزنى بىلهن بۇ  يولدا نۇرغۇن ياخشىلىقالر كېرەك 
  . بار

تهبىئىتى ساغالم ، ئىسالمنى چۈشىنىشكه قىزغىن ئىشتىياقى 
الم چىرايلىق رەۋىشته سبولغان نۇرغۇن كىشىلهر باركى ، ئۇالرغا ئى

ياكى بۇ كىشىلهر دۇنيا تىرىكچىلىكىنىڭ . توغرا چۈشهندۈرۈلمىگهن

پاراغهتلىرى بىلهن مهشغۇل  – ياكى راھهت  ئهندىشىلىرى–غهم 

ھتاج ۇبولغانلىقتىن اللهنى زىكرى قىلىشتىن باشقا تهرەپلهرگه م
بولمىغان   ، باشقا تهرەپلهرنى بىلىشنى خالىمىغان ياكى  بىلىشكه 

ئهگهر بۇ كىشىلهرگه ئىسالم چىرايلىق رەۋىشته ، توغرا . ئورۇنمىغان 

 نهسىھهتتىكى ئهدەب –ته ۋەز ئۇالرغا  چۈشهندۈرۈشسه،چۈشهندۈرۈل

ئهخالققا رىائيه قىلىنسا ، پىكىرلهر ئوچۇق بايان قىلىنسا ، سۆھبهت 
ياخشى ئۆتكۈزۈلسه ، مۇمكىن بولسا داۋاملىق كۆڭۈل بۆلۈنسه ،  

وشۇننىڭ ياراملىق قسوئالالر ئوتتۇرىغا قويۇلسا ئۇالرنىڭ دەۋەتنىڭ ، 
چۈنكى . مۇقهررەر بىر ئهسكىرى ، ئىخالسمهن ياردەمچىسى بولۇشى 

بۇنداق كىشىلهر ئىسالمدىن توغرا چۈشهنچىگه ئىگه بولۇپ قانائهت 
ھاسىل قىلسا ، ياراملىق بىر ياردەمچى بولغىنىدىن ئۆزىنى بهختلىك 

ئىسالم بايرىقى ئاستىغا كىرىش بىلهن اللهنىڭ . . ھېس قىالاليدۇ
هن تهبىئىيكى ، بۇ كىشىلهر بىل. رازىلىقىنى قولغا كهلتۈرەلهيدۇ

ئىسالم سېپى ئۇلغىيىدۇ ، مۇسۇلمانالر سانى ئاشىدۇ ، دەۋەتكه 
  . تېخىمۇ زور ، تېخىمۇ كۆپ مهنپهئهتلهر كىلىدۇ

نۇرغۇن كىشىلهر باركى، قورقۇنچاقلىق ئۇالرنى ئىسالمنى 
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 توسۇپ قويغان ، قايمۇقۇش نھهرجهھهتتىن ئهتراپلىق چۈشىنىشتى
ئىسالمنىڭ سىرتقى ئۇالر . پهردىسى دىللىرىنى  پېچهتلىۋەتكهن 

توال بىر نهرسه ئۇققانلىقى ، رەسمىيهت  –قىسمىدىن ئاز 

 ،توال خهۋەردار بولغانلىقى بىلهن كۇپايىلىنىپ –قائىدىلىرىدىن ئاز 

 ئاشۇ  .مهقسهتسىزال جاھان مىكروپلىرىدىن يوقۇملىنىپ قالغان
دەۋەتنىڭ دۈشمىنىگه ، بىلىمسىزلىكى ياكى جاھالهت سهۋەبىدىن 

بىر نهرسىنى بىلمىگهن : كونىالر ئېيىتقاندەك . قالغان ئايلىنىپ 
ئاشۇ كىشىلهرگه ئىسالمنى .  كىشى ئۇنىڭغا دۈشمهنلىك قىلىدۇ

چۈشهندۈرۈش ، دىننى ھهر تهرەپتىن ئهتراپلىق ئوتتۇرىغا قويۇش ، 
يولنى داۋام ئهتكهن كىشىلهرگه  ئىسالمنى قۇبۇل قىلغان ۋە بۇ

قۇبۇل قىلمىغان قۇبۇل قىلسىمۇ اللهنىڭ ئىنائم بىرىدىغانلىقى ، 
 قىڭغىر كهتكهنلهرگه ئازاب تولۇق قۇبۇل قىلمىغان ۋە ھهق يولدىن

 ئوقۇبهت  ۋە قاتتىق جازانىڭ بارلىقىنى ئۇقتۇرىدىغان ۋاستىلهرنى -
  . ئىزدەشته بىزگه ئۆزرە يوق

تۈرلۈك ۋاستىلهرنى ماھىرلىق بىلهن قوللىنىش ۋە چىرايلىق 
ىلىق الله خالىسا بۇ كىشىلهرنىڭ رەۋىشته چۈشهندۈرۈش ئارق

كۆزلىرىدىكى قايمۇقۇش پهردىلىرى تارقاپ كېتىشى، قهلبلىرىدىكى 
مهن كىشىلهرنىڭ . ىقلىرى يوقىلىشى مۇمكىنل خاپى-قورقۇنچ

ھهممىسى شۇنداق بولىدۇ دەپ ئېيتالمايمهن ، بهلكى ئۇالرنىڭ بىر 
  .  بولسىمۇ كاتتا نهتىجه بولىدۇ شۇنداق بۆلۈكى

شىلهر توغرا يولنى ئىزدەۋاتىدۇ، ئۇالر قولىنى تاالي كى
تۇتۇپ ھهق يولغا باشاليدىغان ، ئالدىدا يولنى يورۇتۇپ بىرىدىغان 

  !!كىشىلهرگه موھتاج ئهمهسمۇ؟
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ئۇبدان ئويالپ بېقىشىمىزغا ئهرزىيدىغان ئىشالرنىڭ بىرى 
شۇكى ، بىز الله تهرەپكه چاقىرماقچى، ئىسالمنى قۇبۇل قىلىشقا ياكى 

 قۇبۇل قىلىشقا ، ئىسالمىي ھهرىكهتلهر سېپىگه كىرىشكه تولۇق
دەۋەت قىلىۋاتقان كىشىلهرنىڭ ھهممىسىدە  كامالهت ۋە الياقهتنىڭ 
سۈپهت ۋە ئۆلچهملىرى تولۇق   ۋە مۇكهممهل ئهمهس  ، بهلكى 
. ئۇالردا كامىللىق سۈپهتلىرىنىڭ كۆپ قىسمىنى تاپقىلى بولمايدۇ

نداق يوقىرى  ئۆلچهم تهلهپ قىلساق، ئهگهر بارلىق كىشىلهردىن ئاشۇ
ئۇالر بىلهن بىلله ھهرىكهت قىلساق نىمه ئهھمىيىتى بار ؟ ئۇالرنىڭ 
قولىنى تۇتۇپ الله تهرەپكه يىتهكلهشنىڭ نىمه رولى بولسۇن 

بۇنداق قىلىش بىزنىڭ تولىمۇ موھىم بولغان ئىككى ئىشنى !!؟
: بىرىنچىدىن . ئهستىن چىقىرىپ قويغىنىمىزدىن بولغان 

بۇخىلدىكى كىشىلهر بۈگۈنكى دۇنيادا ناھايىتى كهمدىنكهم 
ئۆزىمىز كامالهت سۈپهتلىرىنى : ئىككىنچىدىن . تېپىلىدۇ

ئۆزلهشتۈرۈپ بواللمىدۇق، بهلكى كۆپرەكىنى ئۆزلهشتۈرەلمىدۇق ، 
لېكىن بىز ئاشۇ ئالىي سۈپهتلهرنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن ئهمهل 

تلهرنى بىزگه ئاتا قىلىشىنى تهمه قىلىۋاتىمىز ، اللهنىڭ ئاشۇ سۈپه
  . قىلىۋاتىمىز

يهنىمۇ ئىلگىرىلىگهن ھالدا ئويالپ بېقىشىمىز كېرەككى، 
ھهقىقهتهن ئىسالمىي ھهرىكهت ئۆز سهپلىرىگه ھهرقانچه ئاز بولسىمۇ 

قۇۋۋەت  –قابىلىيهت ئىگىلىرىنىڭ ، ھهرقانچه ئاجىز بولسىمۇ كۈچ 

ۇ ،ھهرخىل سۈپهتلهرگه ئىگىلىرىنىڭ ، تۈرى  قانچه كۆپ بولسىم
چۈنكى بۇ ھهرىكهت . ئىگه كىشىلهرنىڭ قوشۇلۇشىغا موھتاج

جهمىيهت . كه رەھبهرلىك قىلىشنى مهقسهت قىلىدۇ تجهمىيه
خىلمۇخىل ئىجدىمائىي گورۇھالردىن ، ئوخشىمىغان تائىپىلهردىن 
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  . تهشكىل تاپىدۇ
كىم رەھبهرلىككه يارايدۇ؟ كىم ئهسكهرلىككه يارايدۇ؟ كىم 

ن تۈزۈشكه يارايدۇ؟كىم ئىجرا قىلىشقا يارايدۇ ؟كىم پىكىر پىال

 كهشپىياتقا –قىلىشقا يارايدۇ ؟ كىم ئىشلهشكه يارايدۇ؟ كىم ئىجاد 

 دىگهندەك ئىسالم ئۈچۈن ..يارايدۇ؟ كىم ئهگىشىشكه يارايدۇ 
قولىدىن ئىش كىلىدىغان موھىم كىشىلهرنى تهربىيلهپ 

  . دىلىك قىلىدۇيېتىشتۈرۈش دەۋەت باشلىنىشىدا زىيا
شۇنىڭ ئۈچۈن ئومۇمىيۈزلۈك ھالدا جهمىيهتنىڭ ھهرقايسى 
. قاتالملىرىدىكى كىشىلهرنى دەۋەت قىلىش كېرەك

چىرايلىق ) يهنى ئىسالم دىنىغا ( پهرۋەردىگارىڭنىڭ يولىغا «
دىگهن ئايهتته ئهرەب تىلى گرامماتىكا » . رەۋىشته دەۋەت قىلغىن 

بۇ دەۋەتنى . رىسى ئىشلىتىلمىگهن جهھهتته دەۋەت قىلىنغۇچى ئىبا
ئايرىم كىشىلهر ياكى جامائهت بولسۇن، پۈتۈن كىشىلهرنى 

دەۋەتچى شۇنى بىلىپ . ئومۇمىيۈزلۈك دەۋەت قىلىشنى كۆرسىتىدۇ
بىلىپ قالسۇنكى ، ئۇنىڭ تېرىشچانلىقلىرى ھهرگىز بىكار 

 .كهتمهيدۇ
دەۋەت قىلىنغان كىشى الله تهرەپكه قايتىپ ، ئىسالمىي  .1

رىكهتلهرگه پائال قاتنىشىدۇ، بهلكى ئۇ ياراملىق بىر ھه
بۇ ئهھۋالدا دەۋەت  . دەۋەتچى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن 

 بىلهن ئوخشاش ئهجىرگه قىلغۇچى  دەۋەت قىلىنغۇچى 
دەۋەت قىلىنغۇچىنىڭ ئهجرىدىن ھېچ نهرسه ئېرىشىدۇ،

 سىنىڭ سهۋەبىڭ نىڭئهگهر الله« . كېمهيتىۋېتىلمهيدۇ
منى ھىدايهت قىلغىنى قىزىل تۆگىلىرىڭ بىلهن بىر ئادە

  )سهھىھۇل بۇخارى (»  . دۇربولغاندىن ياخشى
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 نىشانىنى –دەۋەت قىلىنغۇچى دەۋەت ۋە ئۇنىڭ غايه  .2

مه ېن ، ئهھۋالىڭنى –چۈشىنىدۇ، سىنىڭ ھال 

قىلىۋاتقىنىڭنى چۈشىنىدۇ، ئۇ قايسىبىر سهۋەبلهر تۈپهيلى 
سداشلىق سهن بىلهن بىر كوچىدا ماڭمىسىمۇ ساڭا ھې
يا ئهل . قىلىشى ، ئۇنىڭ تىلى ، يا قهلىمى ، يا قورالى 
ئۇنداق . ھال تىلى ساڭا ياردەمدە بولۇشى مۇمكىن

بولمىغاندىمۇ ، ھېچ بولمىسا ساڭا دۈشمهنلىك قىلماسلىقى 

 .  ئۆزىدىن زور نهتىجىدۇر–مانا بۇ ئۆز . مۇمكىن 

سهن بۇرۇنقى مهۋقهسىدىمۇ تۇرالمايدىغان ، يېڭى  .3
بۇ . ىدىمۇ تۇرالمايدىغان قىلىپ قويۇشۇڭ مۇمكىن مهقهس

چاغدا سهن دەۋەت قىلغان ئىش بىلهن بۇرۇن ئۆزى 
داۋاملىشىۋاتقان ئىككى ئىش ئوتتۇرىسىدا گاڭگىراپ 
تۇرۇپ قېلىشى مۇمكىن، بۇنداق ئهھۋال ئاستىدا سهن 
اللهغا يالۋۇرغان ۋە ئىلتىجا قىلغان ھالدا ئۇكىشىنى 

قويۇشىنى ، دەۋەت نۇرىنىڭ ھىدايهت يولىغا باشالپ 
سىڭىپ كىرىشى ئۈچۈن قهلبىنى ئېچىۋېتىشىنى چىن 

ئىسالمنى قۇبۇل قىلىشىدىن . كۆڭلۈڭدىن تىلىگىن 
ئۈمىدسىزلىنىپ ، بىپهرۋالىق قىلغىنىدىن ئاغرىنىپ 
ئۇنىڭدىن يېراقالشمىغىن ، ماالللىق ۋە ئېغىر كهلتۈرمىگىن 

 . ىن ، شۇنداقال ھهددىدىن زىيادە چاپلىشىۋالمىغ
سهن بىلهن جىدەللىشىش ئۈچۈن بويۇنتاۋلىق قىلىشى ،  .4

قۇبۇل قىلماسلىق ئۈچۈن گهدەنكهشلىك قىلىشى  ياكى 
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. ئۆچمهنلىك قىلغانلىقتىن بويۇنتاۋلىق قىلىشى مۇمكىن 
ەت، ئۇنىڭ بىلهن ۋاقتىڭنى زايا ۋبۇنداق كىشىلهرنى قويۇ

. اقىلما ، قانائهتلهندۈرىمهن دەپ تېرىشچانلىقىڭنى خوراتم
الله ئۇنىڭغا سهندىن باشقا كىشىلهرنى تهييارالپ قويغان 
بولۇشى ، ئۇنىڭ دەۋىتىگه ئىجابهت قىلىشى ئۇنىڭ 

ئىتالردا ئېچىۋېتىشى اقهلبىنى باشقا ۋاقىت ياكى باشقا شار
ياكى الله ئۇنىڭغا سهن دەۋەت قىلغان . مۇمكىن 

. دە قىلغان بولۇشى مۇمكىن انهرسىدىن باشقا نهرسىنى ئىر
داق ئهھۋالدا ئۇنىڭ ھىدايهت تېپىشى ئۈچۈن دۇئا بۇن

قىلىشىڭ ، دۈشمهن كۆرمهسلىكىڭ ، ئۇنىڭ قىلمىشلىرىغا 
 .غهزەپلهنمهسلىكىڭ الزىم 

ئامانىتىنى اللهنىڭ ئۈستۈڭدىكى  دەۋەت ساڭا

 –يهتكۈزگهنلىكىڭ ، زىممهڭدىكى مهجبۇرىيهت 

  . مهسۇئلىيهتتىن خاالس بولغانلىقىڭ كۇپايه قىلىدۇ 

نىڭ كىيىن دەۋەتنى دۈشمهنلهر –هئاال ئىلگىرى اللهت

،ئىسالم كىشىلىرىنىڭ نادانلىق بىلهن يامان سۈيقهستىدىن
  . تهسىر يهتكۈزۈشىدىن قوغدايدۇ

نهتىجىلهر قانداق بولۇشىدىن قهتئىينهزەر ، ھهرقانداق 
ئهھۋال ئاستىدا كىشىلهرنى ئومۇمىيۈزلۈك ، يالغۇز ھالدا دەۋەت 

  . باش تارتمىغىن قىلىش مهجبۇرىيىتىڭدىن
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سهككىزىنچى دەرس  غهلىبىگه ئالدىراپ 
  كهتمهسلىك

مۇسۇلمانالر ، ئومۇمهن ئىسالم سهپلىرىدە ھهرىكهت 
قىلىۋاتقان ياشالر غهلىبىنىڭ كېچىكىۋاتقانلىقىدىن 
ئۈمىدسىزلهنمهسلىكى ، نهتىجىلهرنى ۋۇجۇدقا چىقىرىشقا ، 

ىشقا ئالدىراپ تېرىشچانلىق مېۋىلىرىنىڭ ھوسۇللىرىنى يىغىۋېل
چۈنكى بۇ ئېچىنىشلىق مهغلۇبىيهتكه . كهتمهسلىكى الزىم 

ئېلىپ بارىدىغان ، اللهنىڭ بىكىتكهن قانۇنىيهتلىرىدىن 
بىخهۋەرلىكىنى ئۇقتۇرىدىغان ، ساغالم ھالدا يېتىشتۈرۈلمىگهن 
ۋە ساغالم تهربىيىگه ئىگه بولمىغانلىقنى ئۇقتۇرىدىغان 

 . خهتهرلىك ئاپهتتۇر
ى ئۈستىگه ئاالاليدىغان ، دەۋەت سېپىدە ئۆز ئامانهتن

رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرااليدىغان ، ئىسالم نىزامى قۇرۇپ 
چىقىشقا بارلىقىنى تهقدىم ئىتهلهيدىغان ياراملىق ئهۋالدالرنى 
تهربىيلهپ چىقىشتا ، پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى 
ۋەسسهللهمنىڭ ھىجرەت دەرسلىكلىرى ئىچىدە بۇ دەرستىن 

: مهسىلهن . پايدىلىنىشنىڭ ئۈنۈمى ناھايىتى يۇقىرى
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھىجرىتى پهيغهمبهرلىككه 

بۇ يىلالرنىڭ ھهممىسى .  يىلغىچه كېچىككهن 13ئهۋەتىلىپ 

.  مۇشهققهت ۋە مۇسىبهت بىلهن ئۆتكهن كۈنلهردۇر–جاپا 

. ھهتتا ھىجرەت جهريانىدىمۇ ئهھۋال ئاشۇنداق بولدى
بهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم بىلهن ئۇچراشقان پهيغهم
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ئهنسارىيالرئالته نهپهر كىشى بولۇپ ، تولۇق بىر يىل 
ئۆتكهندىن كىيىن ئهقهبهدە بهيەئت قىلغان كىشىلهرنىڭ سانى 

هنه تولۇق بىر يىل ئۆتكهندىن كىيىنكى ي. 12ئاران 
 ئىككىنچى قېتىملىق ئهقهبه بهيئىتىگه قاتناشقان كىشىلهرنىڭ

.  نهپهر، بۇالرنىڭ ئارىسىدا ئىككى نهپهر ئايال بار73سانى 
بۇيهردىكى ساننىڭ ئېشىشى ناھايىتى ئاستا ، كىشىلهرنىڭ 

بۇ ئهھۋالدا . ئىسالمغا كېچىكىپ كىرىشى ناھايىتى يوقىرى
  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قانداق قىلدى؟

نىمه دىگهن ! ھه –نىمه دىگهن سهۋىرچانلىق ! پاھ

. ئۇ نهتىجىگه ئالدىراپ كهتمىدى! ھه-لىق ئېغىر بېسىق
. ساننىڭ ئاۋۇشىنىڭ ئاستىلىقىدىن كۆڭلىنى يېرىم قىلمىدى

ھىجرەت ئۆز : يۇقىرىقىالرنىڭ ھهممىسىگه جاۋاب شۇكى
، بهلكى ئۇ شۇنىڭدىن بۇرۇن بولغان . ۋاقتىدىن كېچىكمىدى

 اللهنىڭ دۆلهت ) ئۇنداق بولۇشى مۇمكىن ئهمهس(بولسا 
ىرى كىشىلهرنىڭ روھىنى قۇرۇپ چىقىش قۇرۇشتىن ئىلگ

چۈنكى .قانۇنىيىتى ۋە ھېكمىتىگه خىالپ ئىش بولغان بوالتتى
شهخىسلهرنىڭ روھىنى قۇرماي تۇرۇپ قۇرۇلغان دۆلهت 
تىزلىكته يىمىرىلىدۇ، دۆلهت قۇرۇلۇشتىن بۇرۇن روھ قۇرۇلۇشى 
تامامالنغان  شهخىسلهر دۆلهتنى تىزلىكته قۇرۇپ چىقىدۇ، 

  .  دۆلىتىنى تىزدىن ئهسلىگه كهلتۈرەلهيدۇيىمىرىلگهن
دۆلهت قۇرۇپ . شۇنىڭ ئۈچۈن ھىجرەت دەل ۋاقتىدا كهلدى

چىقىدىغان شهخىسلهر ھهر تهرەپتىن ئېغىر جاپاالر  ، قاتتىق 
ئىمتىھانالر بىلهن تهربىيلهندى، مهشقلهندى، ئىالھىي دۆلهتنىڭ بۇ 

ئهمدى . تىقۇرغۇچىلىرى دۆلهت قۇرۇشقا الياقهتلىك يېتىشىپ چىق
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» الاله االحممدرسؤل اهللا «ئۇالر اللهنىڭ قانۇنىنى ئىجرا قىلىدىغان 

ھىجرەت ۋەقهسى دەل . دۆلىتىنى قۇرۇپ چىقمىسا بولمايىتتى
  . مۇشۇنداق ھالقىلىق پهيىتته يۈز بهردى

 –ناھايىتى ھورۇنلۇق بىلهن ئاستا ئاۋۇغان سانغا ، سان 

هندۈرىدىغان تولىمۇ سىفىر ۋە مۆلچهر جهھهتتىن كىشىنى ئهجهبل
  . كاتتا ئىجادىي ئېشىشى ھهمراھ بولدى

شۇنىڭ ئۈچۈن بىز پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى 
ۋەسسهللهمنىڭ بۇ بىر نهچچه ساننى ئاددىي كۆرگىنىنى ، سان 
كۆپىيىشنىڭ تولىمۇ ئاستا بولۇۋاتقانلىقىدىن ئهپسۇسالنغانلىقىنى 

  كۆرمهيمىز 
ئۆمرى ۋە ئۇنىڭ خۇسۇسهن دەۋەتنىڭ گۈللىنىشى ، 

باسقۇچلىرىنىڭ مۇۋەپپىقىيهتلىك بولۇشى ، الله ئۆز تهقدىرى ، 
بىز « . ئىلمى ،ھېكمىتى ۋە خاھىشى بىلهن بىكىتىدىغان ئىشتۇر 

. 49سۈرە .54(». ھهقىقهتهن ھهممه نهرسىنى ئۆلچهملىك يارتتۇق 
ياردەم « . شۇنداقال بارلىق نهتىجىلهر اللهنىڭ قولىدىدۇر) ئايهت 
ئايهتنىڭ بىر .10سۈرە .81( » .  الله تهرىپىدىنال كىلىدۇ پهقهت

  ) قىسمى 
بىز سهۋەبلهرنى چىڭ تۇتۇشىمىز ، سهۋەبلهرگه قارىتا 
ھهرىكهت قىلىشىمىز، قىلغان ھهرىكهتلىرىمىزنى ياخشى قىلىشىمىز  

 ئۇالرغا ئېيتقىنكى، خالىغان ئهمهللهرنى قىلىڭالر ، -« .الزىم 
ه، اللهنىڭ پهيغهمبىرى ۋە مۆمىنلهر كۆرۈپ قىلغان ئهمهلىڭالرنى الل

نىڭ ) الله ( نى بىلگۈچى )نهرسىلهر (تۇرىدۇ ، يۇشۇرۇن ۋە ئاشكارا 
دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلهر، الله قىلمىشىڭالرنى سىلهرگه خهۋەر 
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دەۋەتنىڭ گۈللىنىشى يىلالر ۋە ) ئايهت.105سۈرە .9( » . قىلىدۇ 
ان ئىش ئهمهس، سانالر بىلهن قىياس قىلغىلى بولىدىغ

شهخىسلهرنىڭ ئۆمۈرلىرى بىلهن قىياس قىلىدىغان ئىشمۇ ئهمهس ، 
بهلكى ئۇ اللهنىڭ تهدبىرىگه ، خاھىشىغا ، بىكىتمىسىگه ۋە 

  . ئۆلچىمىگه قاراشلىق ئىشتۇر
الله بىكىتىدىغان ، ۋە تهدبىر قىلىدىغان مۇۋەپپىقىيهتنى 

ر ھېساباتىغا ئۆزىمىزنىڭ ئۆلچهملىرىگه بوي سۇندۇرۇشىمىز ، ئۆمۈ
دەل مۇشۇ پايدىغا رىائيه . كىرگۈزۈشىمىز بىزگه توغرا كهلمهيدۇ

  .  بهك موھىم ۋە زۈرۈر ئىشتۇر–قىلىش 

ئهگهر بىز ئۆزىمىزنىڭ بىلگىنىنى قىلىپ غهلىبه ياكى 
نهتىجىگه ئالدىراپ كهتسهك ، مهغلۇبىيهت گۆرىمىزنى ئۆز قولىمىز 

ت ئهھلىگه ئېغىر بىلهن كولىغان بولىمىز ، دەۋەتكه ۋە دەۋە
. قىيىنچىلىقالرنى ، داۋان ۋە توساقالرنى باشالپ كىلىمىز 

بىزدىن . بۇرۇنقىالرنىڭ تېرىشچانلىقلىرىنى كۆككه سورۇۋېتىمىز 
بۇرۇنقىالر مېڭىپ بېسىپ ئۆتكهن نۇرغۇن مۇساپىنى ھېچ بىر 

  . پايدىسىز ، ئهھمىيهتسىز ھالدا يېڭىدىن باشالشقا مهجبۇر بولىمىز 
: چۈن ، مۇشۇ ساھهدىكى ئالدىراڭغۇلۇقشۇنىڭ ئۈ

بىرىنچىدىن  شهيئىلهرنىڭ تهبىئىتىگه ، ئاندىن دەۋەتتىكى ئىالھىي 
قانۇنىيهتلهرگه زىت كىلىدۇ ، ئىسالم ئامانىتىنى ئۈستىگهئېلىش ، 
ئامانهتنى تهلهپ قىلىنغان ئۆلچهم بىلهن ئادا قىلىشتا مۇۋەپپىقىيهت 

رنى بارلىققا كهلتۈرۈشتىكى قازىنىشقا اليىق ، ياراملىق شهخىسله
  . قانۇنىيهتلهرگه زىت قىلىدۇ

بۇ دەرستىن پايدىلىنىش ، پايدىالنغاندىمۇ ياخشى 
پايدىلىنىش ۋە چىڭ تۇتۇش ، ئىسالمىي ھهرىكهتلهر بىلهن 
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شوغۇللىنىۋاتقان كىشىلهر ئىچىدە ئۈمىدسىزلىنىش ، چۈشكۈنلۈك ۋە 
ئالىدۇ ، چېكىنىش مىكروپلىرىدىن يوقۇملىنىشنىڭ ئالدىنى 

ئهسهبىيلهرنىڭ نورماللىقىنى ساقالشقا ياردەم بىرىدۇ ، نهزەرلهرنىڭ 
ۋەزىپىسىنى ئهستايىدىللىق بىلهن ئهتراپلىق ئادا قىلىشىغا ،   

توغرىسىنى تېپىشىغا ، خاتالىقتىن ساقلىنىشقا ، ياخشى نهتىجىلهرنى 

 –قولغا كهلتۈرۈشكه ياردەم بىرىدۇ ، اللهنىڭ ئىزنى بىلهن مهقسهت 

  . غايىلهرگه يېتىشكه كاپالهتلىك قىلىدۇ
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 خاتىرجهملىك سدەر.9
  تۇيغۇسىنىڭ تولۇق بولۇشى

خاتىرجهملىك تۇيغۇسى دەۋەت ساھهسىدە ئىشلهۋاتقان .1
كىشىلهرنىڭ بىلىم ۋە نهزەر دائىرىسىنىڭ كهڭلىكى ، ئىسالمغا 
بولغان ئاڭ ، تۇيغۇسىنىڭ سهمىمىيلىكى ،دەۋەت تارىخى ، 

ر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم بىلهن باشالنغان تۇنجى پهيغهمبه
كۈنلهردىن باشالپ، بىزنىڭ بۈگۈنكى كۈنىمىزگه قهدەر دەۋەت 
ئوغالنلىرى دۇچ كهلگهن ۋە بېسىپ ئۆتكهن تارىخىي ئارقا 
كۆرنۈشنى ياخشى چۈشىنىش قاتارلىق مول بىلىملهر ۋە تهجرىبىلهر 

  . ۇر ئارقىلىق ئۆزىدە يېتىلدۈرىدىغان تۇيغۇد
بۇ تۇيغۇ  ئىسالم پىرىنسىپلىرىنى ئومومالشتۇرۇش ، . 2

ئىسالم بايرىقىنى كۆتۈرۈش، ئىسالم ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىۋاتقانالر 

شهرىپىنى يوقىرى  –ۋە ئومۇمىيۈزلۈك مۇسۇلمانالرنىڭ شان 

كۆتۈرۈش ، ئىسالم دەۋىتىنى قانات يايدۇرۇش ۋە داۋامالشتۇرۇش ، 
لىق ، ئهمهلدىن قالدۇرماسلىق ۋە ھهرىكهتنى توختىتىپ قويماس

پۈتۈنلهي ئهمىلىيلهشتۈرۈشكه قىزغىن ئىشتىياق باغلىغان ئوت 
يۈرەك ئوغالنالر ئۆزىدە يېتىلدۈرىدىغان تۇيغۇكى، ، بۇ تۇيغۇ ئۆزىگه 
بىرەر خهتهرنىڭ يىتىپ قېلىشىدىن ئهنسىرەش ياكى قورقۇشتىن 

نى ئهڭ لېكىن  مهلۇم مىقداردىكى ئېھتىيات يه. بولغان ئهمهس
توغرىغا يېتهكلهيدىغان كىشىلهر دۇنياسى ۋە رېائللىقىدا 
ئهمىلىيلهشتۈرۈشكه تېگىشلىك بولغان پىرىنسىپالرنى روياپقا 
چىقىرىشنىڭ ئالدىدا بۇ پىرىنسىپالرنىڭ ھهرخىل ئېھتىماللىقالر 
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سهۋەبلىك يوقىتىلىش ياكى بىر مهھهل جىمىپ قېلىشنىڭ ئالدىنى 
شۇنىڭ .  بىرى جانلىق قوللىنىلىدۇئېلىش ئۈچۈن ئېھتىيات تهد

ئۈچۈن ئىسالمىي دەۋەت مهيدانلىرىدا ھهرىكهت قىلىۋاتقان 
كىشىلهرنىڭ ئۆزى ياشاۋاتقان موھىتقا، جهمىيهتكه قارىتا ، ئۆزى 
قارشى تۇرۇۋاتقان كۈچلهرگه قارىتا دەۋەت بهلگىلىرى ئايدىڭالشماي 
تۇرۇپ ، ئۇنىڭ پىرىنسىپلىرى كهڭ تارقالماي تۇرۇپ ، 
ئهگهشكۈچىلىرى كۆپهيمهي تۇرۇپ بىرەر پۇتلىكاشاڭ ياكى تاالپهت 
يىتىپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ، شۇنداقال دەۋەت كىشىلىرىگه 
دۈشمهنلهر سۈيىقهستى ، تاغۇتالرنىڭ زۇلمى ، ئازغۇنالرنىڭ بېسىمى 
، قانخورالرنىڭ زىيان زەخمهتلىرى يىتىپ قېلىشتىن 

  .  تولۇقلىماي بولمايدۇئهنسىرىگهنلىكى ئۈچۈن بۇ تۇيغۇنى
قورقۇنچاقلىق ياكى دەۋەت : بۇنداق دىگهنلىكىمىز 

سېپىدىن چېكىنىشكه ، ئىككىال دۇنيانىڭ بهدبهختلىكىگه چۈشۈپ 
قېلىشقا چاقىرغانلىقىمىز بولماستىن بهلكى دەۋەتنى داۋاملىق 
سهگهكلىك بىلهن ، ھوشيارلىق بىلهن داۋامالشتۇرايلى ، رېائللىقنى 

  يول ئۇزۇن ، مۇساپه يېراق ، توساقالر كۆپ بولغىنىچۈشىنهيلى ،

 يېراق –ئۈچۈن بۇرنىمىزنىڭ ئۇچىغا قارىماي ، ناھايىتى يېراق 

مهنزىللهرگه قاراپ دەۋەتنىڭ ئۇتۇققا ئېرىشىشى ، كهڭ تارقىلىشى ، 
بىر پۈتۈن ئىنسانىيهت دۇنياسىدا ئومۇلىشىشىنى نهزەردە تۇتايلى، 

 قهدەم بىلهن ئالغا ئىلگىرىلهيلى ھوشيارلىقنى ئۆستۈرۈپ دادىل

ئامانلىقنى  –چۈنكى اللهدىن ھهردائىم تىنچ . دىگهنلىكتۇر 

جىھادقا «،» !ئىسالمغا كېلىڭالر«تىلهيدىغان بىر مۇسۇلمان 

 شهرەپكه ئىگه –ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرنى شان «، » !كېلىڭالر 
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تكه  سائادە–قىلىدىغان ، جىنالر ۋە ئىنسانالر تهبىقىسىنى بهخت 

، »!ئېرىشتۈرىدىغان دىننىڭ قۇرۇلۇشىغا ھهمدەمدە بولۇڭالر 
قۇرئان سايىسى ئاستىدا ياشايدىغان ھاياتقا ۋە بۇ ھاياتنى ھاياتىي «

دىگهن .... » !كۈچكه ئىگه قىلىدىغان ھهرىكهتكه كېلىڭالر 
چاقىرىقنى ئاڭلىغان ھامان اللهنىڭ دىنى بولغان ئىسالمغا ياردەم 

ى ۋە ئۆزىگه تهئهللۇق  بولغان ھېچ نهرسىنى بىرىش يولىدا ئۆزىن
ئايىمايدۇ ، بهلكى ئۇ نهمۇنىچى ، باشقىالر ئۇنىڭ روھىدىن 
ئۆگىنىشكه  ۋە دوراشقا تىگىشلىك ياراملىق ئۈلگه بولىدۇ، 
مهردانىلىك بىلهن كۆكرەك كېرىپ چىقىدۇ ، بۇ ئۇسسۇل ئۈچۈن 

ئۇلۇغ خۇددى .   مهردلىكىنى نامايهن قىلىدۇ -ئۆزىنىڭ جاۋان 
ساھابه شېھهت خۇبهيىپ ئىبنى ئهدىي رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ دار ئالدىدا 

ئۇ . ئېيىتقان زەپهر مارشىنى ھاياتلىق مىلودىيهسى قىلىدۇ  
  :بولسىمۇ 

  
  مۇسۇلمان پېتى ئۆلتۈرۈلسهم ، بولدى يوقتۇر پهرۋايىم ، 

  .   شېھىت بولۇپ يېقىلسام سول تهرەپتىن ياكى ئوڭ ياندىن
  للهنىڭ يولىدا ئۆلتۈرۈلدۈم ، ئهگهر ئۇ خالىسا شهكسىز ،  ا           
  .  ئورۇن ئالغاي بۇقىينالغان ۋۇجۇدۇم باغى رىزىۋاندىن             

  
قىززىق ئىش ، بىز دەرسلىكته تهكىتلهۋاتقان خاتىرجهملىك 
تۇيغۇسى بۇ دىنغا يېڭىدىن كىرگهن ، مهدىنىدىن مىنا تېغىدا 

ى ۋەسسهللهم بىلهم بىلهن ئۇچىرىشىش رەسۇلىلال سهللهلالھۇ ئهلهيھ
ئۈچۈن كهلگهن ئهنسارىيالردا ئهڭ يوقىرى دەرىجىدە ئۆز ئىپادىسىنى 

  . تاپقان 
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    بۇ ۋەقهلىكنى خاتىرە قالدۇرغان ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەپ 
بهيەئت  ئىشتىراكچىلىرىنىڭ بىرى بولغان كهئىب ئىبنى «: يازىدۇ

 رەسۇلىلالھ بىلهن كۆرۈشۈش بىزدىن-‹:مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ 

 نهپهر ئهر كىشى بولۇپ ، بىز ئۇنىڭ 70ئۈچۈن بارغان كىشى 
قېشىغا ھهج مهۋسۇمىدا كهلگهن ئىدۇق ،   ئاندىن ئۇنىڭ بىلهن 

 شۇكېچىسى ‹ ،›ئهقهبه جىلغىسىدا ئۇچىرىشىشقا ۋەدىلهشتۇق

تېخىچه مۇشرىكلىك ھالىتىدە تۇرغان قهۋمىمىز بىلهن  بىز 
ۇدا بىلله ئۇخلىدۇق ، كېچىنىڭ ئۈچتىن بىرى چۈشكهن قونالغ

ئۆتكهن ۋاقىتتا رەسۇلىلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم بىلهن 
ۋەدىلهشكهن جايدا ئۇچرىشىش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن 

 ئاستا ، بىر بىرلهپ مۆشۈك –يوشۇرۇن ھالهتته ، ئاستا 

جاي سوغۇرۇلغاندەك سوغۇرۇلۇپ چىقىپ ، ھهممىمىز ۋەدىلهشكهن 
 نهپهر ئهر كىشى 73بىز جهمئىي . ئهقهبه جىلغىسىغا توپالشتۇق 

 -بولۇپ ، بىز بىلهن ئىككى نهپهر ئايال بارئىدى ، ئۇالرنىڭ بىرى
ئۇممۇ ئهممار ئاتالغان نهسىبه بىنتى كهئىب مازىنىيه ، يهنه 

. ئۇممۇ مۇنهيئى ئاتالغان ئهسما بىنتى ئهمىر ئهدىي ئىدى-بىرى

  ». دەيدۇ›

 -  ئۇالرنىڭ  قونالغۇلىرىدىن چىقىش مهنزىرىسى ، ئاتا مانا بۇ

 – سېڭىللىرى ، خوتۇن ، باال - ئۇكىلىرى ، ئاچا–ئانىلىرى ، ئاكا 

 –چاقىلىرى ئوتتۇرىسىدىن  سوغۇرۇلۇپ چىقىش مهنزىرىسى ، قهۋم 
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 بۇرادەرلىرى ، يېقىن يورۇقلىرى ، ، –قېرىنداشلىرى ، يار ، دوست 

ر بىرلهپ سوغۇرۇلۇپ چىقىش يۇرتداشلىرى ئارىسىدىن بى
  . ...مهنزىرىسى 

 ئۇالرنىڭ پهيغهمبهر  سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمنىڭ  يېنىغا 
  بېرىشى ۋە ئۇنىڭ قېشىغا كىرىشى قانداق بولدى؟ 

بىز،بىردىن «:   كهئىب ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئېيتىدۇ

. ق ئهقهبه جىلغىسىغا تولۇق يىغىلىشتۇ.ئىككىدىن بولۇپ  –

. دىدۇق- ئىي رەسۇلىلالھ ، نىمىگه بهيەئت قىلىمىز ؟ - ئاندىن ،
قىسىم .2» غورۇرلۇقالر باغچىسى« تاھا ئهبدۇرەئۇفنىڭ ( »

  )بهتلهر .188-192
ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن .... ياالله !    يا الله 

بۇياققا ئۆتۈپ  -ئۇچرىشىش ئۈچۈن ، تاڭ سهھهردە كىشىلهر ئۇياق 

سانجاق ئادەملهر بىلهن  –دىرلىشىپ تۇرىدىغان ، ئهتراپ سانجاق مى

 – ئاشكارا ھالدا ئۆزلىرىنى كۆز –توشۇپ تۇرغان چاغالردا ، ئوچۇق 

  ئهمىسه قانداق چىقتى؟ . كۆز قىلىپ چىقمىدى 
كېچىنىڭ تۈن نىسبىگه يېقىن ، ئادەملهر ياتاقلىرىدىن ئورۇن .1

هن ئهتراپ جىمجىت ، ئېلىشىپ قاتتىق ئۇيقۇدا خورەككه كهتك
سهگهك ۋە ھوشيار كۆزلهر ئۇيقۇ لهززىتىدە ئىختىيارسىز يۇمۇلغان ، 
تىڭ تىڭچى قۇالقالر گاس بولۇپ قالغاندەك شىۋىرالش ۋە 
دۈپۈرلهشلهرنى ئاڭلىماس بولۇپ قالغان ، تاڭ ئهلچىسى بولغان 

  . خورازالرمۇ قونداقالردا مۈگدەك بېسىپ ئولتۇرغان چاغالردا چىقتى
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. . اتتىق ئېھتىيات بىلهن يوشۇرۇن ، ئاستا ھالهتته چىقتىق. 2
ئۇالر شۇ دەرىجىدە مهخپىي ۋە ئۇستىلىق بىلهن چىقتىكى ، 
ئۇالرنىڭ چىقىپ كهتكهنلىكىنى بىر يهردە ياتقان ئهھلىلىرى ۋە 

ئهگهر سېزىپال قالدىمۇ، ئۇالرنىڭ . يۇرتداشلىرىمۇ تۇيماي قالدى
، ياكى نهگه . ۈرۈشتۈرەتتىقهيهرگه بارماقچى بولغانلىقىنى س

 قىلماقچى ،دە، ئۇالرنى بارماقچى بولغان-بارىدىغانلىقنى بىلىۋاالتتى
بولغان ئىشلىرىدىن توسۇپ قاالتتى ياكى ئۇالرنىڭ سىرىنى پاش 

شۇنىڭ بىلهن ئۇالرنىڭ موھىم ، ئۇلۇغۋار ئىشلىرى . قىالتتى 
قىلىشقان ئهتراپلىق تۈزگهن پىالنالر ، . ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچرايتتى
  . ۋەدىلهر سۇغا چىلىشاتتى

ئۇالر كىشىلهرنىڭ دىققىتىنى ئۆزىگه تارماسلىق ، نهزەرلىرىنى . 3
ئۆزلىرى تهرەپكه بۇراپ قويماسلىق  ئۈچۈن يولدا جامائهت بولۇپ ، 

 –توپ بولۇپ ماڭمىدى ، بهلكى چېچىالڭغۇ ھالهتته ئايرىم  –توپ 

الر ناھايىتى كۆپ ، ھالبۇكى بۇ جاي ھهج قىلغۇچى. ئايرىم ماڭدى 

سانجاق ئادەملهر بىلهن توشۇپ كهتكهن ،  –ئهتراپ سانجاق 

بۇياققا ئۆتۈپ  –كىشىلهر ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن توپالشقان ، ئۇياق 

ئۇنىڭ ئۈستىگه . ھهرىكهتلىنىدىغان گويا ئادەملهر دېڭىزى ئىدى
بۇچاغ پۈتۈن ئهرەب يېرىم ئارىلىنىڭ ھهرقايسى تهرەپلىرىدىن 

اۋاپ قىلىپ ھهج پائالىيهتلىرىنى ئادا قىلىپ كهلگهنلىكى كهبىنى ت
ئۈچۈن ، سانى يۈزگه يهتمهيدىغان ) جاھىلىيهت قائىدىسى بويىچه (

بىر توپ ئادەمنىڭ ئالدىراش نهلهرگىدۇر كېتىۋاتقانلىقى 
  . ھېچكىمنىڭ دىققىتىنى تارتمايتتى، گۇمانىنىمۇ قوزغىمايتتى
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ىكىلهپ ھهرىكهت قىلىش ،  لېكىن بۇيهردە ئېھتىيات بىلهن ئىنچ
  !!!رازۋىتكىچىلىك رولىنى جارى قىلدۇرۇش بار 

يهنه دەۋەت سۆيگۈسىنىڭ ئۇالردا نهقهدەر يىلتىز تارتقانلىقى ، 
دەۋەتكه كۈتۈلمىگهن بىرەر خهتهرنىڭ يىتىپ قېلىشىدىن 
ئهنسىرىگهنلىكى ، قهلبلىرىنىڭ قات قېتىغا سىڭىپ كهتكهن دەۋەت 

للىككه ئۇچراپ قېلىشىدىن رەھبىرىنىڭ بىرەر پىشكه
ئهنسىرىگهنلىكى ئۈچۈن ئۇالردا ئۆسۈپ يىتىلگهن ئهمىنلىك 
تۇيغۇسى باركى ، ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قېشىغا يېتىپ 

  . بارغاندىمۇ ، ئۇنىڭ يېنىغا جامائهت بولۇپ كىرمىدى
   ئۇالرنىڭ كىرىشى قانداق بولدى؟ 

بىز پهيغهمبهر «:  ئېيتىدۇكهئىب ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ
 - ئهلهيھىسساالم بىلهن ۋەدىلهشكهن جاي ئهقهبه جىلغىسىغا بىردىن

ئۇالرنىڭ سانى تولۇق بولغاندا ، ....  ئىككىدىن بولۇپ توپالشتۇق
بۇيهردە ياخشى . مهقسهت قىلىپ كهلگهن ئىشنى باشلىۋەتتى
ئۇالر رەسۇلىلالھ : ئويلىنىپ بېقىشقا تىگىشلىك ئوبىيكىت 

هلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمنىڭ يېنىغا بىرقېتىمدىال كىرمىدى سهلل

  .... ئوندىن بولۇپ كىرمىدى–ياكى ئوندىن 

  ... ئۇالرنىڭ ياتاقلىرىدىن چىقىشلىرىمۇ شۇنداق  بولدى
  ...ئۇالرنىڭ يولدا مېڭىشلىرىمۇ شۇنداق بولدى 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ  قېشىغا كىرىشىمۇ شۇنداق 
  ... بولدى

ر قايتىپ كىلىپ ، ھېچ ئىش بولمىغاندەك ، ھهمراھلىرى ئۇال
  !!!بهيەئت تاڭ ئېتىشتىن بۇرۇن پۈتتى. ئارىسىدا ياتتى 

 كىشىلهرنىڭ –ئۇالرنىڭ شۇ دەرىجىدە ئېھتىيات قىلىشى 
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دىققىتىنى تارتماسلىق ، گۇمان قوزغاپ قويماسلىق ، نهزەرلهرنى 
ۇنىڭ ئهكسىچه ئهگهر ب. ئۆزلىرى تهرەپكه بۇراپ قويماسلىق ئىدى

نىشانىنى زايا قىلىۋېتىدىغان ، ئورۇنسىز  –بولسا ، ئۇالرنىڭ مهقسهت 

بهدەللهرنى تۆلهيدىغان ، تېرىشچانلىقلىرى بىكارغا كېتىدىغان 
دۈشمهنلهرنىڭ قاتتىق بېسىمىغا ئۇچرايدىغان خاپىلىقالرنى ئېلىپ 

بولۇپمۇ دەۋەت ساھىبى بولغان اللهنىڭ ئهلچىسى . كېلهتتى

مۇشۇ سهۋەبلىك  –) غا اللهنىڭ رەھمىتى ۋە ساالمى بولسۇن ئۇنىڭ( 

ئهزىيهتلهرگه ئۇچرايتتى، ئۆزى قىلمىغان گۇناھنىڭ دەردىنى 
تارتاتتى ، ئهمهلگه ئاشمىغان ئىشنىڭ توقمىقىنى ، قىسقىسى 

ئهتراپلىق ئويلىنىش بىلهن . يىمىگهن مانتىنىڭ پۇلىنى تۆلهيتتى
رنى مهقسهت قىلغان ئىشقا ئېلىپ بېرىلغان بۇتېرىشچانلىق ئۇال

  . يهتكۈزدى ، دۈشمهنلىرىنىڭ شۇم قوللىرىدىن ئامان قالدى
ئۇنىڭغا اللهنىڭ رەھمىتى ۋە (  مانا بۇدەرسلىك پهيغهمبهر  

 –نىڭ ھىجرەت دەرسلىكلىرى ئىچىدە دىققهت  )ساالمى بولسۇن 

چۈنكى ئاشۇ . نهزىرىمىزنى ئۆزىگه تارتقان موھىم دەرسلىكتۇر 
بهيەئت قىلغان كۈندىن ) ئۇالردىن  الله رازى بولسۇن (ر ئهنسارىيال

باشالپ ، بۈگۈنكى كۈنگه قهدەر ، ئاشۇ دىننىڭ بۈگۈنىگه قهدەر 
ھېچ قانداق بىر ئهمىر ياكى ھېچ قانداق بىر شهھهر اللهنىڭ دىنى 
بولغان  ئىسالمىي دەۋەتكه سۈيىقهست قىلىدىغان ، دەۋەتچىلهرنى 

ئاستىغا ئالىدىغان ، چىش تىرنىقى نازارەت قىلىدىغان ، تهقىپ 
بىلهن قارشى تۇرۇپ يوقاتماقچى بولغان دۈشمهندىن خالىي بولغان 

دەۋەت زېمىن يۈزىگه چۈشكهندىن باشالپ ، بىرەر ئهسىر . ئهمهس 
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ياكى بىرەر سهھهردەۋەت ۋە دەۋەتچىلهرگه زىيانكهشلىك قىلىشتىن 
ىۋەتكهن  دېسهك مهسىلىنى ھهرگىز كۆپتۈر،خالىي بولغان ئهمهس

  .بولمايمىز 
مانا بۇ اللهنىڭ بۈيۈك .  ئهمىلىيهتتىمۇ شۇنداق  بولدى

  . ھېكمىتىدۇر
اللهنىڭ ) يهنى مۇشرىكالر ، يهھۇدىيالر ۋە ناساراالر (ئۇالر «

ياۋىداق   –يهنى يالغان ( ئېغىزلىرى ) يهنى ئىسالم دىنىنى (نۇرىنى 

ۇرىنى ئۈستۈن بىلهن ئۆچۈرمهكچى بولىدۇ  الله ئۆز ن) بۆھتانلىرى 
يامان كۆرگهن تهقدىردىمۇ ، الله ) بۇنى (قىلماي قالمايدۇ ، كاپىرالر 

نى بارلىق دىنالردىن ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن ) ئىسالم (ھهق دىن 
تولۇق ھىدايهت ۋە  ھهق )مۇھهممهدئهلهيھىسساالم( پهيغهمبىرىنى 

ئۈستۈن  بولۇشىنى  ـدىن بىلهن ئهۋەتتى  مۇشرىكالرنىڭ ئۇنىڭ 

  ) ئايهتلهر.33-32سۈرە .9( » . ن كۆرگهن تهقدىردىمۇ ياما
ھهقىقهتهنمۇ بىخهتهرلىك تۇيغۇسى قاتتىق ئاڭلىق ۋە 
سهگهكلىككه مۇناسىۋەتلىك ئىش بولۇپ ، ئىسالمىي مهيداندا 
پائالىيهت ئېلىپ بېرىۋاتقا پائالىيهتچىلهر ، ھاياتلىقنى ئىسالم 

 ئىسالمنىڭ ھېمايىسىگه قايتۇرۇپ  كىلىشكهياكى ھاياتلىققا
رەھبهرلىك قىلىشىنى قايتىالشقا ، ئىسالم تهۋەلىكىدىكى بارلىق 

انۇۋەيران بولۇپ كىتىشتىن قۇتقۇزۇشقا خكىشىلهرنى تۈگىشىپ 
چاقىرغۇچىالر ، ئىسالمىي دۆلهت قۇرۇش ئۈچۈن  چاقىرغۇچىالر ، 

سهۋەب قىلغۇچىالر ،  –ئىسالم بايرىقىنى لهپىلدىتىشكه سهئىي 

چه كۈچ ئۇالپ تىرىشقۇچىالردا بولۇشقا تىگىشلىك ئاخىرقى تىنىقىغى
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  . مهسىلىدۇر
بىخهتهرلىك تۇيغۇسى ئانچه موھىم «  بىر قىسىم دەۋەتچىلهر

دەپ ».ئهمهس ياكى ئۇنچىۋاال قىلىپ كىتىشنىڭ ئورنى يوق 
قارىغانلىقتىن ياكى ھهرزامان بولۇپمۇ دەۋرىمىزدە دەۋەت ، دەۋەت 

ن ئۇمۇمىي ۋەزىيهتنى ئۇبدان ئهھلىنى ھهرتهرەپتىن قورشاپ تۇرغا
چۈشهنمىگهنلىكى ئۈچۈن بۇ ئىشقا تازا كۆڭۈل بۆلمهي سهل 
قارىغانلىقتىن ، ئۆزلىرىگه ، مۇشۇ سهپتىكى باشقا سهپداشلىرىغا 

 قستاقالر ۋە -مۇسىبهتلهر ، پىتنىلهر ، ھهرخىل قىيىن

 مهقسهت ، –، دەۋەتنىڭ تهلهپ .ئېغىرچىلىقالرنى يهتكۈزىۋاتىدۇ

 .نى ئورۇنالشقا توسقۇنلۇق ، پۇتلىكاشاڭ  پهيداقىلىۋاتىدۇتهلهپلىرى
 ىچه باشقداۋامالشسۇن ،  قىسقا ۋاقىت -ئۇزۇنمهيلى دەۋەت 

ئهگهر . شهكىللهر بىلهن داۋاملىشىشىغا توساقالر پهيدا قىلىۋاتىدۇ
ئۇالر بىخهستهلىك قىلماستىن ، بىخهتهرلىك تۇيغۇسىنى تولۇق  

نى ،دەۋەتنى ، سهپداشلىرىنى بااليى شهكىللهندۈرگهن بولسا  ، ئۆزى

 مۇسىبهتلهرگه دۇچار قىلمىغان ،دەۋەتنى بىر مهزگىل توختاپ –

  .قېلىشقا دۇچار قىلمىغان  بوالتتى 
بىر بۆلۈك دەۋەتچىلهرنىڭ بىخهتهرلىك تۇيغۇسىغا بولغان  .3

تونۇشىنىڭ ئاددىيلىقىدىن پۈتۈن سهپ بويىچه ئىلگىرىلهشكه 
شۇ سهۋەب بىلهن دەۋەت . ۇتوسالغۇ شهكىللىنىۋاتىد

 نىشانغا يىتىش كهينىگه –كۆزلىگهن مهقسهت .نهتىجىسىز 

  . سۈرۈلىدۇ

 مۇسىبهتلهرنى ئىنكار قىلىش –      بىز يوقاردىكى سۆزلهرنى باال 
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 -چۈنكى باال. ياكى ئۇنىڭدىن قېچىش  ئۈچۈن ئېيتمىدۇق 
 مۇسىبهتلهر جانابىي اللهنىڭ دەۋەت ئهھلىنى ئىمتىھان قىلىش ،
سىناپ كۆرۈش ئۈچۈن ئورۇنالشتۇرغان ئىالھىي قانۇنىيهت بولۇپ ، 

ھهمدە ئۇ اللهنىڭ . ئۇنىڭدا مۇۋەپپىقىيهت بار. ئۇنىڭدا نىجادلىق بار 
الم ئىنسانالر ئىمان « . دەۋەت ساھىبلىرىغا بىرىدىغان نىمىتىدۇر

ئېيتتۇق دەپ قويۇش بىلهنال سىنالماي ، تهرك ئېتىلىمىز دەپ 
ئىي مۆمىنلهر « ) ئايهتلهر .2-1سۈرە .29( » ئويالمدۇ ؟ 

جىھاد قىلغانالرنى ۋە ) ھهقىقىي (جامائهسى، الله سىلهردىن 
يهنى (چىدىغۇچىالرنى بىلمهي )  مۇشهققهتلىرىگه -جىھادنىڭ جاپا(

 دىيىش › ئىمان ئېيتتۇق ‹، پهقهت ئاغزىڭالردا ) ئايرىماي تۇرۇپ 

  ) ئايهت  .142سۈرە 3(» بىلهنال جهننهتكه كىرىشنى ئويالمسىلهر ؟ 
يۇقىرىدا بايان قىلىنىپ ئۆتۈلگهن بىخهتهرلىك مهسىلىسى 

 ئامانلىقنى پهقهت ئېغىزاكى جهھهتتىنال تىلهش –اللهدىن تىنچ 

بولماستىن ، بهلكى ئهمىلىي ھهرىكهت جهريانىدىمۇ تىلهش كېرەك ، 
مۇسۇلماننىڭ نهزەر دائىرىسى ، ئىلىم دائىرىسى ئاسمان 

ئۆزىنى ، دەۋەت ئهھلىنى .  كهڭ بولۇشى كېرەك چهكسىزلىكىدك

رېائللىقىنى ئۇبدان –شارائىت ، ۋەزىيهت  –ئوراپ تۇرغان موھىت 

بىخهتهرلىك  –بىلىشى كېرەك ، بىلمهستىن ھېچبىر تهدبىر 

ئۆزىنى  پىالنلىرىنى قولالنماستىن ياكى ئىشلىتىشنى بىلمهستىن ،
ى ئورۇنسىز زىيانغا ياكى بۇرادەرلىرىنى ، دەۋەت ۋە ئۇنىڭ ئهھلىن

  .ئۇچراتماسلىق كېرەك ، دىگهن مهسىلىدۇر
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  شۇنىڭ ئۈچۈن دەۋەتكه ئۆزىنى بېغىشلىغان كىشىلهر مۇشۇ 
پايدىنى ئۇبدان چۈشىنىشى ، ئىشلىرىغا داۋاملىق رىغبهت قىلىشى ، 
ئۇنىڭدىن سۇغۇرۇلۇپ چىقىۋالماسلىقى ، ھهرتهرەپتىن ئۆزىنى ۋە 

ىيهت  شارائىتنى ئىنچىكىلىك بىلهن دەۋەتنى چىرماپ  تۇرغان  ۋەز
كۆزىتىپ ، مۆمىننىڭ پاراسىتى، زېرەكلىكى ۋە ھوشيارلىقى مهيدانىدا 

زەخمهت يىتىپ قېلىشنىڭ  –تۇرۇپ مۇئامىله قىلىشى ، دىنغا زىيان 

ئالدىنى ئېلىشى ، دىننى ئومۇالشتۇرۇشقا قىزغىن رىغبهت قىلىشى ، 
  . ئىنتىلىشى الزىم مۇۋەپپىقىيهتلهرنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن 
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مهخپىيهتچىلىك دەرس .10
  مۇۋەپپىقىيهت يولىدۇر

قهلبلهر قاچىالر « :ئۆمهر ئىبنى ئابدۇلەئزىز رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ 
 .قۇلۇپقا ، تىلالر ئاچقۇچالرغا ئوخشايدۇ  كالپۇكغا، )  خالتا -تاغار(

ساقلىشى ھهربىر ئىنسان ئۆز مهخپىيهتچىلىكىنىڭ ئاچقۇچىنى چىڭ 
  . دىگهن » .الزىم 

 كۆپ ھالالردا مهخپىيهتچىلىك ئىشالرنىڭ تولۇق ئادا قىلىنىشىغا  
، مۇكهممهل تاماملىنىشىغا ياردەم بىرىدىغان ، مۇۋەپپىقىيهتكه 

بىز تالالپ ئىشلىتىشكه . ئېرىشتۈرىدىغان ئامىل ھېسابلىنىدۇ
تىگىشلىك ، تولىمۇ مهنپهئهتلىك بولغان بۇ مهخپىيهتچىلىك 
مهسىلىسىنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھىجرەت ۋەقهلىكىدىكى 
ئېنىق رېائللىققا ئىگه موھىم ئهمىلىي دەرسلىكته مۇالھىزە قىلىپ 

  : باقايلى
ئهينى چاغدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھىجرەت قىلماقچى  .1

  ،بولغانلىقىنى  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ئورنىدا يېتىپ
ىنى بهند قىلماقچى بولغان ئهلى رەزىيهلالھۇ مۇشرىكالرنىڭ كۆز

 مهدىنه ئارىلىقىدىكى يولدا ھهمراھ –ئهنھۇ ، ئۆڭكۈردە ۋە مهككه 

بولۇش ئۈچۈن ئهبۇ بهكرى سىددىق رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ ، ئىزالرنى 
يوقىتىش ئۈچۈن  قوي ھهيدەپ ماڭىدىغان ئامىر ئىبنى بۇھهيرە ، 

بدۇلال ئىبنى  ئۇرەيىقىت يول باشالش ئۈچۈن يالالنغان مۇشرىك ئا
چكىم ېقاتارلىق ھىجرەت جهريانىدىكى موھىم كىشىلهردىن باشقا ھ

ئۇنىڭ ئۈستىگه مۇشۇنداق تارىخى بۇرۇلۇش . بىلمىگهن ئىدى 
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ياسايدىغان ئهھمىيهتلىك ھادىسىگه نىسبهتهن ئىشلىتىلگهن 
  . كىشىلهرنىڭ سانى كۆپ ئهمهس

ن ھىجرەت ئىشى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهبۇ بهكرى بىله .2
توغرىسىدا مهسلىھهتلهشمهكچى بولغىنىدا ، ئۆيدىكى كىشىلهرنى 

 . سىرتقا چىقىرىۋېتىپ ئىككىسىال قېلىشنى تهلهپ قىلدى
مۆمىنلهرنىڭ ئانىسى ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنھا مۇنداق 

رەسۇلىلال سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم چۈش ۋاقتىدا « : دەيدۇ
ىڭدىن ئىلگىرى بۇنداق چاغدا كىلىپ ئۇ بۇن. ئۆيىمىزگه كهلدى

ئۇ ئۆيگه كىرگهندە ، ئاتام كارىۋىتىدىن كهينىگه . باقمىغان ئىدى
. رەسۇلىلال ئهلهيھىسساالم ئولتۇردى . سۈرۈلۈپ ئورۇن بوشاتتى 

. ئاتامنىڭ قېشىدا مهن ۋە ئاچام ئهسمادىن باشقا ئادەم يوق ئىدى 
چىقرىۋەتكىن  ،  قېشىڭدىكى كىشىلهرنى سىرتقا -ئۇ ئاتامغا ، 

 ئى رەسۇلىلال ، ئۇ ئىككىسى مىنىڭ -ئاتام ، . دىگهن ئىدى -

  » . دىدى–. ئانام پىدا بولسۇن -قىزلىرىم ، ساڭا ئاتا

ئهبۇ بهكرى سىددىق رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۇ ئىككىسىنىڭ 
ئىشىنى سىر تۇتىدىغان ، ئىككىسى ئالدىدا قىلىنغان ھىجرەت 

 ساقاليدىغان ، ئىشى توغرىسىدىكى سۆزلهرنى چىڭ
مهخپىيهتچىلىكنى قهتئىي ئاشكارىلىمايدىغانلىقىغا ئىشهنمىگهن 

  . بولسا ھهرگىز چىڭ تۇرمايتتى
 ھهقىقهتهنمۇ ھىجرەت ۋەقهلىكى ئهبۇ بهكرىنىڭ ئۇالرنى 

چۈنكى ئهبۇبهكرى . ئاقالشنىڭ راستلىقىنى ئىسپاتلىدى
ىڭ ئۇالرنىھېسسىياتقا تايىنىپ ئاقلىماستىن ، بهلكى تهربىيىن

تارىخ  ۋە تهرجىمھال . ياخشى بولغانلىقىغا قارىتا ئاقلىغان ئىدى
كىتابلىرى يېزىپ قالدۇرغاندەك ئىسىلزادە ئهسما بىنتى ئهبۇبهكرى  
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رەزىيهلالھۇ ئهنھانىڭ ھىجرەت جهريانىدا تهسۋىرلىگۈسىز رولى 
  . جارى قىلدۇرۇلدى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهبۇ بهكرىنىڭ ئۆيىگه بارغاندا  .3
جاھان -ۈن تىك چۈش بولۇپ ، قۇياشنىڭ تهپتىدىن يهرك

 ياكى تونۇردەك قىززىپ كهتكهن ، مهككىنىڭ كوچىلىرى 
جىلغىلىرىدا بولسۇن ئادەم كۆرۈنمهيدىغان ، ئادەملهر ئۆيلىرى 

مهخپىي ئىشالرنى قىلغۇچىالر  ياكى باغلىرىدا ئارام ئالىدىغان ،
 بىرەركىشى ئۈچۈن ئاجايىپ ماس كهلگهن موھىم  ۋاقىتتا  ،

تونۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن ئىمام  بۇخارى رەھمىھۇلال رىۋايهت 
شۇنداقال .  قىلغاندەك بېشىنى ئورىۋالغان ھالدا كهلدى

. ئۇئىككىسىنىڭ ئۆيدىن چىقىشىمۇ ئۆزگىچه مهخپىي بولدى 
ئۇالر بىرەر كىشىنىڭ كۆرۈپ قالماسلىقى ئۈچۈن ھويلىنىڭ 

رىپىدىكى كىچىك ئالدى دەرۋازىسىن چىقماي ، ئارقا ته
  . ئىشىكتىن چىقتى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يوقاردا تىلغا ئېلىنغان  .4
كىشىلهرنىڭ بىرەرسىگه ئۆزىنىڭ ھىجرەت قىلماقچى بولغانلىقنى 
پهقهت ئاخىرقى مىنۇتالردىن باشقا ۋاقىتتا ئۇقتۇرمىغانلىقى 
سىرنىڭ پاش بولۇپ قالماسلىقى ، مهخپىيهتچىلىكنىڭ ئاشكارا 

قالماسلىقى ، ئۇالرنىڭ بىرەرسىنىڭ سىر بولۇپ 
ساقلىيالماسلىقتىن بىرەر خېيىم خهتهرنىڭ كىلىپ چىقماسلىقى ، 

 . دۈشمهنلهرگه قۇيرۇق تۇتقۇزۇپ قويماسلىق ئۈچۈن بولغان
مانا بۇ دەرسلىك بىزگه سىر ساقالشنىڭ ، مهخپىيهتچىلىكنى 

ىلىقىنى يوشۇرۇشنىڭ نهقهدەر موھىملىقنى ، ئورنىنىڭ نهقهدەر يوقىر

 ئۇنى پاش –ئومۇملۇقنى نهزەردە تۇتقاندا سىر ساقالش . كۆرسىتىدۇ 
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 –قىلىۋەتمهسلىك ، ئىسالمىي مهجبۇرىيهت جهھهتتىن تهلهپ 

تهربىيه جهھهتتىن مهرغۇب  –ئۆلچهم ، ئىسالمىي ئهدەب ، تهلىم 

بولغان بولسا ، ئىسالمىي دەۋەت ھهرىكىتىدىكى ئىشالردا بولسا 
مهيلى ئۇ سهندىن ، مهيلى . ېخىمۇ ۋاجىپتۇرتېخىمۇ ئهۋزەل ، ت

هتىڭ ياكى باشقىالرنىڭ مهنپهئهتى ئباشقىالردىن بولسۇن ، ئۆز مهنپه
  . ئۈچۈن بولسۇن ئوخشاشتۇر

      يۈسۈپ ئهلهيھىسساالمنىڭ قىسسىسىدىمۇ يوقارقىغا 
ئاال ئۇنىڭ ئاتىسى يهئقۇپ هاللهت: مۇناسىۋەتلىك بايانالر بار

غا سىر ساقالشنىڭ ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ
ئهھمىيىتى،مهخپىيهتچىلىكنى ساقالشنىڭ زۈرۈرلىكىنى ئۆگهتكهن 

 ئى -، ) يهنى يهئقۇپ ئهلهيھىسساالم (ئاتىسى «:ھالدا مۇنداق دەيدۇ
ئوغلۇم  ، چۈشۈڭنى قېرىنداشلىرىڭغا ئېيتمىغىن ، ساڭا سۈيقهست 
 قىلىپ سالمىسۇن ، شهيتان ئىنسانغا ھهقىقهتهن ئاشكارا دۈشمهندۇر

  ) ئايهت .5سۈرە .12(» . دىدى -، 
مهخپىيهتچىلىكىڭ قولۇڭدىكى « :      ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ 

ئۇنى باشقىالرغا ئاشكارىلىساڭ ، سهن ئۇنىڭ . ئهسىرىڭدۇر  
مهخپىيهتچىلىك ئېغىزىڭدىن چىقىشتىن . ئهسىرىگه ئايلىنىسهن 

 بۇرۇن سهن ئۇنى باشقۇرىسهن ، ئېغىزىڭدىن چىقىپ بولغاندىن
بۇرۇنقىالردەيدۇكى، . دىگهن ئىدى » . كىيىن ئۇسىنى باشقۇرىدۇ

ئۆز مهخپىيهتچىلىكنى ساقلىيالىغان كىشى ئىككى تۈرلۈك ياخشى 
. ئۆز ھاجىتىدە غهلىبىگه ئېرىشىدۇ : بىرى .خىسلهتكه ئېرىشىدۇ 

  . باشقىالرنىڭ بېسىم قىلىشىدىن ساالمهت قالىدۇ: يهنه بىرى 
س ئىش بولماستىن ، بهلكى       بۇ شهخىسلهرگىال خا
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. شهخسلهر ، ئائىلىلهر ، جامائهتلهر ۋە دۆلهتلهرئارا ئومۇمىي ئىشتۇر 
چۈنكى بۇالرنىڭ ھهربىرى ۋە ھهممىسى ئۆز مهپىيهتچىلىكنى 

  .ساقالشقا ، بىرەر كىشىنى خهۋەردار قىلماسلىققا تىگىشلىك
       سىز خهلقائرادىكى چوڭ دۆلهتلهر بولسۇن ياكى كىچىك 

هتلهر بولسۇن ، ئۆز دۆلىتىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن ، دۆل
خهلقلهرنىڭ بىخهتهرلىكنى ساقالش ، پارچىلىنىش ۋەيېمىرىلىشنىڭ 
ئالدىنى ئېلىش ، مهخپىيهتچىلىكى ئاشكارىلىنىپ قالماسلىقى ، 

 –دۈشمهنلىرى ئىچكى ئىشلىرىنى بىلىپ قالماسلىقى ئۈچۈن مىزان 

 –ستىلهر ئارقىلىق مال ئۆلچهم بېكىتكهنلىكىنى ، ھهرخىل ۋا

ئىقتىسادىنى ئايىماي سهرپ قىلغانلىقى ، ئاخبارات تۈرلىرى ۋە 
جاسۇسلۇق ئورگانلىرى تهسسىس قىلغانلىقنى ، دۆلهتلهر ئارا بىر 

ىرىنىڭ ئىچكى ئىشلىرى ۋە مهخپىيهتچىلىكىگه پۈتۈن دىققىتى  ب–

هم بىزمۇ ھ. بىلهن خېرىس قىلغانلىقىنى بىلىۋاتىسىز، كۆرۈۋاتىسىز 
  . شۇنداق

          مانا بۇ ئۆز مهخپىيهتچىلىكى ياكى باشقىالرنىڭ 
  . مهخپىيهتچىلىكىگىچه ئهھمىيهت بىرىشتىن باشقا نهرسه ئهمهس 

 سىرنى يوشۇرۇشقا ۋە ئۇنى چىڭ –ئهقىللىق ، چېچهن ئادەم 

ساقالشقا قادىر بولغان  ، ئۇنى پاش قىلمىغان ، باشقىالرغا دەپ 
ئۆز سىرىنى ساقالشقا قادىر بواللمىغان . ربهرمهيدىغان ئادەمدۇ

. ئادەمگه ئامانهت قويغىلى بولمايدۇ، ئۇنىڭغا ئامانلىق بولمايدۇ 
بۇنداق ئادەمگه ئىش تاپشۇرۇشقا ، موھىم ۋەزىپىلهرگه بۇيرۇشقا ، 



  دەرسلىكى    ھهرىكهت   ئۇرغۇغان ھىجرىتىدىن   پهيغهمبهر 

 98 

تاالي ئادەملهر . مهجبۇرىيهت ئۆتهشكه تهكلىپ قىلىشقا بولمايدۇ 
غانلىقتىن قانلىرى تۆكۈلدى ، مهخپىيهتچىلىكلهرنى ئاشكارىالپ قوي

ياكى .  ئارمانلىرىغا يېتهلمهي ئوتتۇرا يولدا كۆزى يۇمۇلدى –ئارزۇ 

ئهگهر ئۇ سىر . ئۇنىڭ سهۋەبىدىن باشقىالرنىڭ قانلىرى تۆكۈلدى 

 زەخمهت يېتىشتىن –ساقلىغان بولسا ، ئۆزىگه ياكى ئۆزگىگه زىيان 

  .  ساقالنغان بوالتتىباشقىالرنىڭ ئوۋ نىشانىغا ئايلىنىپ قېلىشتىن ،
ھهممه ئادەملهرگه سىر ئېيتىپ يۈرۈش « بهزى كىشىلهرنىڭ 

ئهخمىقانىلىق ، يهنى كۆڭۈلدىكى ئادەملهرگه سىرىنى ئېيتسا 

يوشۇرۇشقا  –چۈنكى ، سىر . دىگهن قارشى خاتا ». بولىدۇ 

» . تىگىشلىك ئومۇمىي تهلهپلهرنىڭ يىغىنچاقالپ ئاتىلىشىدۇر
 ئۆزۈڭ بىلگىن ، ئۇنى مۇناسىۋەتسىز شۇنىڭ ئۈچۈن سىرىڭنى

. ئىرادىلىك كىشىگىمۇ ئېيتمىغىن ، سىرىڭ ئۇنى تۈگهشتۈرىۋېتىدۇ 
  . نادان كىشىلهرگه تېخىمۇ ئېيتمىغىن ، ئۇ خىيانهت قىلىدۇ

سىنىڭ قهلبىڭدە  پاتمىغان « ئهمىنهگه ئىبنى قهيىسنىڭ 
هلبىگه  سىرىڭ باشقىالرنىڭ قهلبىگه قانداقمۇ سىغسۇن  ؟ بىر ئادەم ق
ئهھدە   سىغمىغان سىرنى  بىراۋغا ئېيتىپ بهرمهسلىك ئۈچۈن ،

ئېلىپ ئېيتىپ بهرگهن بولسا بۇنىڭدىن تىز ۋە كهڭ تارقىلىدىغان 
  . دىگهنلىكى بايان قىلىنىدۇ» . بىرەر نهرسه بولماس 

ئهقىللىق ئادەم كهئىب ئىبنى سهئىدغهنهۋىينىڭ  مۇنۇ شىئېرىي 
  . رىدۇمىراسىنى ئۆزىدە شهكىللهندۈ

  ئۆز سىرىمنى باشقىالرغا ئېيتمايمهن ھهرگىز ،
  .بىراۋالرنىڭ سىرىنى ئۇقۇشتىن ھهم قىلىمهن پهرھىز              
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بىز بۇ دەرسلىك ئۈستىدە سۆزىمىزنى سهل تهپسىلىي بايان 
چۈنكى سىر ساقالشتا ئىشهنچلىك كىشىلهر باشقا . قىلدۇق 

سىر . ېپىلىدۇ ئهھۋالالردىكى ئىشهنچلىك كىشىلهردىن ئاز ت

 –چۈنكى مال .  مۈلۈكلهرنى ساقالش ئاساندۇر –ساقالشتىن مال 

مۈلۈكنى يوغان دەرۋازا ، چوڭ قۇلۇپ ، مهخپىي ھوجرىالردا 
. ساقلىغان بىلهن ، مهخپىيهتچىلىكنى سۆزمهن تىلالردا ساقاليمىز 

دىگهندەك ، » . تىل يۈگۈرىكى باشقا ، ئېغىز يۈگۈرىكى ئاشقا « 
سىر ساقالش . شقۇرماق ئاساۋ ئاتنى باشقۇرغاندىن تهستىلالرنى با

ئېغىر يۈك كۆتۈرۈشتىن تهس ، چۈنكى ئادەم يۈكنى كۆتۈرۈپ ئاستا 

 ئاستا قهدەم ئېلىپ ئېڭىشمهي ماڭالىسىمۇ ، قهلبتىكى سىرالر –

بىائرمچىلىق ۋە پاراكهندىچىلىك پهيدا قىلغانلىقتىن ، يۈك 
ئۇنى پاش قىلىۋەتسه ، . ارتىدۇكۆتۈرگهندە تارتمىغان خاپىلىقالرنى ت

كىشىلهر ئارىسىدا تارقىتىۋەتسه  كۆڭۈل ئارام تېپىپ خۇددى 
ئۈستىدىكى ئېغىر يۈكنى تاشلىۋەتكهن ئادەمدەك يهڭگىللىشىپ 

 ئاخىرەتلىك -ئهمما ئاقىۋەت تولدۇرغۇسىز زىيانالرغا ، دۇنيا. قالىدۇ 

  .  نادامهتكه سهۋەب بولىدۇ–ھهسرەت 

يهتچان ، قابىلىيهتلىك ، جاھاننىڭ خۇسۇسهن ، مهسۇئلى
ئىشلىرىدىن خهۋىرى بار ئاڭلىق دەۋەتچىلهر بۇدەرستىن ساۋاق 
ئېلىشى ، الله يولىدىكى ئۇلۇغۋار ئىشالرنىڭ نهتىجىلىك تاماملىنىشى 
ئۈچۈن چوقۇم مهخپىيهتچىلىك مهسىلىسىگه ئهستايىدىل دىققهت 

  . قىلىشى الزىم 
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زۈرۈر تېپىلغاندا دەرس .11
  ىنىۋېلىشنىقاپل

رغا كىرگۈزۈلگهن جان ائىسالم كۆرسهتمىسىدە قوغداش موھىم قات

) ئۆزى ياكى باشقىالرنىڭ ( ئابروي ، نهسىل ۋە مال  –، دىن ، يۈز 

قاتارلىق  بهش تۈرلۈك نهرسىنى ياكى بىرسىنى ساقالپ قېلىش 
ئۈچۈن، ھالقىلىق  پهيتته دۈشمهنلهرنىڭ سوئاللىرىغا ئوچۇق جاۋاب 

ه گهپ قىلىش ، گهپ يورغىلىتىش ۋە يوشۇرۇش بهرمهي كىناي
  . يالغانچىلىق ھېسابالنمايدۇ

دەپ قارىغانلىقتىن ، بهزىدە ئېغىر » گۇناھ بولىدۇ«بۇ ئۇسۇلنى 
ئهلهيھىسساالم بۇ  پهيغهمبهر. ئاقىۋەتلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ 

ئۇسۇلنى قوشۇن ئهۋەتىش ، جىھادقا يۈرۈش جهريانلىرىدا ۋە باشقا 
، ئومۇمهن جانلىق قولالنغانلىقتىن ئوچۇق دەرسلىكتۇر ، چاغالردا 

شۇنداقال پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھىجرەت دەرسلىكلىرى 
  . ئىچىدىكى بىر دەرستۇر

سهھىھۇل بۇخارىدا ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن 
اللهنىڭ پهيغهمبىرى مهدىنىگه ھىجرەت : مۇنداق بايان قىلىنىدۇ

دە، ئهبۇبهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ نىڭ ئالدىدا ئۇالغقا قىلىپ كهلگهن
ئهبۇ بهكرى ھهممىگه تونۇشلۇق مهشھۇر . مىنىپ ماڭغان ئىدى

پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم كىشىلهر . كىشى ئىدى
بۇالرغا ئۇچرىغان ئادەملهر ئهبۇ . تونۇمايدىغان قىران ياش ئىدى 

يول ": رىسا ، ئهبۇبهكرى دەپ سو" بۇ كىشى كىم ؟ "بهكرىدىن
ماڭىدىغان يولدا «كىشىلهر . دەپ جاۋاب بىرەتتى" .ۇمباشلىغۇچ
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ئهبۇ بهكرى . دەپ ئويالپ قاالتتى» . يول باشلىغۇچى ئوخشايدۇ 
دىگهن مهنىنى » ھهقىقهت يولىغا ، ھىدايهت يولىغا باشلىغۇچى «

  . كۆزدە تۇتاتتى
ق كۈن  مانا بۇ دەرس قىسىلىپ قالغان ، بېشىغا قاتتى

چۈشكهنلهرنىڭ ئۆزىنى ۋە باشقىالرنى ئهزىيهت ۋە ھاالكهتلهردىن 
ئۇنىڭ . قۇتۇلدۇرۇپ قالىدىغان ، قوغدايدىغان كاتتا دەرسلىك 

ئۈستىگه يالغان ئېيتىشقا سهۋەب بولىدىغان ئىشالرنىڭ ئالدىنى 
  . ئېلىشتىكى قىممهتلىك دەرس 

ى لېكىن بۇ ئىشالر دىنىي مهسىلىلهردە دىن ھۆكۈملىرىن
مهنسىتمهسلىك ياكى دىن تهلىماتلىرى بىلهن ئوينىشىش قاتارلىق 

چۈنكى بۇ ئۇسۇل ھهرخىل شارائىت . ئىشالردا رۇخسهت قىلىنمايدۇ 
ياكى ئهھۋالالردا زورلىنىش ياكى قىستىلىشقا ئۇچرىغا كىشىلهرنىڭ 
مهخپىيهتچىلىكىنى ئاشكارىالپ قويماسلىق ، سىردىن باشقىالرنى 

ئابروي، نهسىل ،  ماسلىق ، جان ، دىن ،خهۋەردار قىلىپ قوي

 مۈلكىنى قوغداپ قېلىش ئۈچۈن –ئۆزىنىڭ ياكى باشقىالرنىڭ مال 

: بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم . بېكىتكهن شهرىەئت تۈزۈمىدۇر

خهتهرلهرگه دۇچ كهلگهندە ، ئهلۋەتته  –ھهقىقهتهن قاتتىق خېيىم «

ئىمام . (دىگهن » . يالغان ئېيتىش ئۈچۈن ئىمكانىيهت بار 
  ) دىن » ئىمان پۇتاقلىرى «-بهيھهقى 

 بهلكى بۇ دەرستىن ئېنىقكى ، باشقا كۈن چۈشكهن ۋە 
كاپىرالر تهرىپىدىن تۇتۇلغان ، قوغالنغان ، (خهتهرلىك پهيتلهردە 

سېلىقلىرىغا دۇچ  –قورشالغان ، ھهرخىل تهكشۈرۈشلهرگه ، ئالۋان 
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لىنىش ، پائالىيىتىگه ، گهپ مۇشۇ دەرستىن پايدى)كهلگهن چاغالردا

 باشقىالرنى -سۆزلىرىگه  تهدبىقالش ئارقىلىق ئۆزىنى قۇتقۇزۇش –

 مۇكاپاتىغا –بولسا قوغداپ قېلىشال بولماستىن ، اللهنىڭ ئهجرى 

  . ئېرىشىدىغان ئىشتۇر 
 ئابدۇلال ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ بايان قىلغان ھهدىسته 

مۇسۇلمان مۇسۇلماننىڭ «:ھى ۋەسسهللهم پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهي
بىر تۇغقان قېرىندىشىدۇر، ئۇنىڭغا زۇلۇم قىلمايدۇ، ئۇنى تاپشۇرۇپ 

،كىمكى ئۆز )ئهيىپلىمهيدۇ، رەسۋا قىلمايدۇ (بهرمهيدۇ 
قېرىندىشىنىڭ ھاجىتىدە بولىدىكهن، الله ئۇكىشىنىڭ ھاجىتىدە 

ىرەر خاپىلىقنى بولىدۇ ، كىمكى بىر  مۇسۇلماندىن  ب
كۆتۈرىۋېتىدىكهن ، الله ئۇكىشىنىڭ قىيامهت كۈنىدىكى 

. دىيىلگهن ». خاپىلىقلىرىدىن بىر خاپىلىقنى كۆتۈرىۋېىدۇ
  )سهھىھۇل بۇخارى ( 

سىر يوشۇرۇش ، نىقاپلىنىش ، گهپ ئهگىتىش قاتارلىقالرمۇ  
ۋە ئۇالرنىڭ ) شهخىس ياكى جامائهت بولسۇن (مۇسۇلمانالرنىڭ 

نىڭ زىيان تارتىشىغا سهۋەب بولماسلىق شهرتى بىلهن يۇرتلىرى
مۇسۇلمانالرغا يېتىدىغان زىيان . تهشهببۇس قىلىنىدىغان ئۇسۇلدۇر

زەخمهت ۋە ئاپهتلهرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ياكى مۇھاپىزەت قىلىش  –

 تېخىمۇ –، سىر يوشۇرۇش ، نىقاپلىنىۋېلىش ، كىنايه ئىشلىتىش 

چۈنكى ئۆزىنى نىقاپالش ۋە . تۇرمۇقهددەس ، تېخىمۇ ئهۋزەل ۋاجىپ
دالدىغا ئېلىش ئۆزىنى ياكى باشقا شهخىسلهرنى ياكى ، جامائهت ، 
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مېكىر ،  –ئۈممهتنى كاپىرالرنىڭ ئهزىيهتلىرى ، ھىيله 

جاپالىرىدىن قۇتۇلدۇرۇپ قېلىش  –سۈيىقهستلىرى ، زۇلۇم ، جهۋرى 

ىڭ لېكىن مۇسۇلمانالرن. ئۈچۈن قوللىنىشقا بولىدىغان تاكتىكا 
بېشىغا بۇ كۈنلهر چۈشكهندە ئۆزىنى نىقاپالش ، دالدىغا ئېلىشنىڭ 

  !!نىمه ھاجىتى ؟
 شۇنىڭ ئۈچۈن دەۋەتچىلهر ئاڭلىق ، سهگهك ۋە ھوشيار بولۇشى 

 مېكىرلىرى ۋە سۈيىقهستلىرىگه يېراقنى –، دۈشمهنلهرنىڭ ھىيله 

ە كۆرەر دانالىقى بىلهن يالغان ئېيتىشقا سهۋەب بولماستىن كىنايه ۋ

 –ئۇستىلىق بىلهن تاقابىل تۇرۇشى ، كۈتۈلمىگهن ۋەقه 

خهتهرلهرنىڭ ، ئاقىۋېتىنى تىلغا ئېلىشقا ئهرزىمهيدىغان ئورۇنسىز 
كۆڭۈلسىزلىكلهرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە تاكتىكىالرنى جانلىق 

  . قوللىنىشقا ماھىر بولۇشى الزىم 
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دەرس  دۈشمهن سهپلىرىدە كۆز .12
  شنىڭ موھىملىقى توغرىسىدا قويۇنىقۇالقالر

ئىسالمغا ، مۇسۇلمانالرغا قارشى ( مۇسۇلمانالر دۈشمهن سهپلىرى 
ۋە )بىرلىكسهپ تۈزگهن كاپىرالر ، تاغۇتالر ، ئهلمانىيالر سهپلىرى 

ئىسالمىي ھهرىكهتكه ئۆچمهنلىك قىلغۇچىالر ئىچىدە ئىشهنچلىك ، 
چىكالرنى ، ئىقتىدارلىق ، مهسۇئلىيهتچان، سهزگۈر بولغان رازۋىت

چۈنكى بۇ ھهق ياردەمچىلىرى بىلهن . ئايغاقچىالرنى قويۇشى كېرەك 
باتىلنىڭ ياردەمچىلىرى ئوتتۇرىسىدا ئهبىدى داۋاملىشىدىغان 
تهبىئىي مۇناسىۋەت ، شۇنداقال ۋەزىيهت كهسكىن تهلهپ قىلىدىغان 

  . ئۇرۇش تهدبىرلىرىنىڭ بىرىدۇر 
ى، سۇ ئۇخلىسا  شۇنى نهزەردىن ساقىت قىلماسلىق كېرەكك

اللهنىڭ دۈشمهنلىرى ، ئىسالمنىڭ . ئۇخاليدۇ ، دۈشمهن ئۇخلىمايدۇ
خۇسۇمهتچىلىرى ئىسالمنى يوقىتىش ، ئىسالمنىڭ شانۇ شهۋكىتىنى 
يهرگه ئۇرۇش ، مۇسۇلمانالرغا زەربه بىرىش ، قوشۇنلىرىنى ، بىرلىك 

 غايىلىرىگه يېتىشتىن –سهپلىرىنى پارچىالش ، مهقسهت ، نىشان 

سىكونت –سۇش ياكى پۇتلىكاشاڭ پهيدا قىلىش ئۈچۈن مىنۇت تو

مۇسۇلمانالر . تالماي ئىزچىل تىرىشماقتا –بىخۇد بولماي، ھارماي 

 - ھال. ئارىسىغا ئايغاقچىالر ۋە ئىشپىيۇنالر تارقىتىشقا ئورۇنماقتا 
ئۇالر بۇنىڭ ئۈچۈن ھېچ بىر . ئهھۋالىمىزدىن خهۋەردار بولماقتا 

  . لىق ئامالالرنى قولدىن بهرمهيدۇپۇرسهت ياكى پايدى
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مهن بۇ گهپنى ئومۇمىي مۇسۇلمانالرغا خۇسۇسهن ، ئىسالم 
ئالدىنقى  سهپلىرىدە ھهرىكهت قىلىۋاتقان بايراقدارالرغا 

دەۋەتنى ! ئهي ، ئىسالمنىڭ پىداكار ئوغالنلىرى . ئېيتماقچىمهن 
ىنى ھىمايه قىلىش ، ئۈستۈنلۈك شهرىپىگه ئىگه قىلىش ، ئىسالم تۇغ

 شهرىپىنى –كۆككه كۆتۈرۈش ، بارلىق ئىسالم تهۋەلىكلىرىنىڭ شان 

كۆتۈرۈش ئۈچۈن ئىسالم شهرىئىتى رۇخسهت قىلغان بارلىق 
  . ۋاستىلهردىن ئىمكانىيهتنىڭ بارىچه پايدىلىنىشمىز كېرەك

دۈشمهن سهپلىرى ئىچىگه :  ئاشۇ ۋاستىلهردىن بىرى 
ەتىپ ئۇالر ئارقىلىق تىڭچىالر ، ئايغاقچىالرنى كۆپلهپ ئهۋ-تىڭ

نهيرەڭلىرى ۋە  –دۈشمهننىڭ ئىچكى ئىشلىرىدىن ، ھىيله 

چۈنكى «. تهييارلىقلىرىدىن تولۇق خهۋەردار بولۇش كېرەك 
خۇسۇمهتچىلهر ئىچىگه بىۋاسته ئايغاقچىالرنى ئهۋەتمىگهندە 
قوماندانلىق شىتابىغا  يىتىدىغان خهۋەرلهر راست خهۋەرلهر 

.  ياكى تهخمىنىي خهۋەرلهر بولۇپ قالىدۇبولماستىن بهلكى يالغان
تهخمىنىي خهۋەرلهر بهزىدە راست بولسىمۇ ، كۆپىنچه يالغان 

  )بهت .190» ھهركهت قولالنمىسى «( ».چىقىدۇ 
 پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم مهككىدىن مهدىنىگه 

  )  سهھىھۇل بۇخارى. ( ھىجرەت قىلغاندا مۇشۇ ئۇسۇلنى قولالنغان 
پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم بىلهن ئهبۇ بهكرى   

سىددىق رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئىككىسى سهۋرى غارىدا ئۈچ كۈن 
يوشۇرۇنۇپ تۇرۇش جهريانىدا ، كهچقۇرۇن كېچه قاراڭغۇسىدا 
ئابدۇلال ئابدۇلال ئىبنى ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ پهيغهمبهر 

نۇپ ، ئهتىگىنى تاڭ يورۇشتىن ئهلهيھىسساالمالرنىڭ قېشىدا قو
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بۇرۇن مهككىگه قايتىپ كېلىپ ، قۇرەيىشلهر ئارىسىىدا ھېچ ئىش 
 ئۇالردىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋە ئاتىسى  ،بولمىغاندەك يۈرۈپ

بىلگهنلىرىدىن  ئۇچۇر  - توغرىلىق  تىڭ تىڭالپ ئاڭلىغان
گىت ئۇ تولىمۇ زېرەك ، ھوشيار ، سهگهك ، چېچهن يى. توپاليتتى

بولغانلىقتىن قۇرەيىشلهردىن ھېچ بىر قىينالماستىن خهۋەرلهرگه 

 دە، كهچ كىرگهن ھامان ئۆڭكۈرگه بېرىپ –ئىگه بوالتتى 

تاڭ يورۇشتىن ئىلگىرى . ئهھۋالالردىن ئۇالرنى خهۋەرلهندۈرەتتى
سهھىھىۇل (». ... مهككىگه قايتىپ كېلىپ ئۇچۇر توپاليتتى

  )بۇخارى 
 اللهنىڭ ھهق نىڭ ئهلهيھى ۋەسسهللهمرەسۇلىلالھ سهللهلالھۇ

 بولغۇسى ئىشالردىن ئۇنىڭغا، ئىگىسى  ئىكهنلىكى پهيغهمبىرى

 نۇسرەتكه ئىگه –خهۋەر بىرىلىپ  تۇرىدىغانلىقى ، ياردەم 

 نۇقساندىن پاك بولغان الله -ئىكهنلىكى ، بارچه ئهيىب

 – مېكىرلىرى ، سۈيىقهستلىرى ۋە پىالن –دۈشمهنلهرنىڭ ھىيله 

ىرلىرىنى ئۇنىڭغا ئالدىن خهۋەر بىرىپ تۇرۇشى ئۇنى بۇ تهدب
چۈنكى اللهنىڭ . تاكتىكىنى قوللىنىشتىن بىھاجهت قىلمىدى 

ئالهمدىكى ھهربىر قانۇنىيىتى سىرلىق ئهمهس ، پهيغهمبهر 
  ... ئهلهيھىسساالمنىڭ ھاياتىمۇ دەل مۇشۇنىڭ ئىچىدە 

دىن دۇنياغا بۇ يهردە يېڭىدىن ئۆسۈپ يېتىلىۋاتقان ، بهلكى يېڭى
كهلگهن بۇ مۆمىن جامائهتنى ، ھهر تهرەپتىن دۈشمهننىڭ ئوقلىرى 

 قات چهمبهر ئىچىدە تۇرۇۋاتقان بۇ مۆمىن -يېغىۋاتقان ، قاتمۇ
  !!!جامائهتنى ئهمىلىي مهشقلهر ئارقىلىق تهربىيلهش مهسىلىسى بار
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 ئىمان ئېيتقان ئۈممهتكه ھهربىر ئهمىر ۋە يهردەلېكىن بۇ
لىق ئىسالم دۈشمهنلىرىنىڭ ئوق ياغدۇرۇش ، شهھهردىكى بار

خهنجهر ئۇرۇش ، قېنىنى تۆكۈشكه تهييار تۇرىدىغانلىقنى بىلدۈرۈپ 
  .... قويۇش بار

لېكىن بۇيهردە ئىسالم ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىۋاتقان بارلىق 
ئىسالم ئهۋالدلىرىغا ئهگهر ئۇالر ئامانهتنى ئادا قىلىش ، ئىسالم 

 يولدا مېڭىشنى  ئىزدەيدىكهن ، مۇشۇ بايرىقىنى كۆتۈرۈشته توغرا
ئىشقا ئهھمىيهت بىرىش ، ئېسىدە چىڭ تۇتۇش ، بىپهرۋالىق 

  ...قىلماسلىق ، سهل چاغلىماسلىق ۋە ئاگاھالندۇرۇش مهسلىسى بار

 مۇشهققهتلىك –خۇرام ، مهيلى جاپا  –مانا بۇ مهيلى خوشال 

اغالردا چاغالردا بولسۇن ، مهيلى كۆڭۈل ئازادە ، مهيلى غهمكىن چ
 چوڭ ئىشالر ، سۇ سۈزۈك ياكى لېيىغان چاغالردا بولسۇن ، بولسۇن 

 سىكونت غاپىل –ھهتتا كىچىك ئىشالردابولسۇن ، مىنۇت 

بولماسلىققا ،  ئاددىي كۆرمهسلىككه تىگىشلىك ئهھمىيهتلىك 
چۈنكى ئۇشتۇمتۇتال خوشاللىق قايغۇغا ، ساپلىق ئهكسىگه . ئىشتۇر 

  . نئايلىنىپ قېلىشى مۇمكى

كاتتا  ئىشالرنىڭ - كىچىك ئىشالر ھهتتا كاتتا –چوڭ 

مۇقهددىمىسى بولۇپ قالىدۇ، بهلكى ئهقىللىق  مۆمىن قوماندان  
ھهرۋاقىت ئۆز دەۋىتىگه كېرەكلىك كىچىككىنه شهيئىنىمۇ ئاددىي 

  . كۆرمهيدۇ
يوقارقىدەق ۋەزىپىلهرنى ئۈستىگه ئالغان كىشىلهر  ئۆز 

هسۇئلىيىتىنى  تولۇق ئورۇنالش ۋەزىپىسىنى ئادا قىلىش ، م
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ئىبادەت ( جهريانىدا اللهتهئاال ئۈچۈن قۇللۇق قىلىۋاتقانلىقى 
نى ئېسىدىن چىقىرىپ قويماسلىقى ، اللهنىڭ ) قىلىۋاتقانلىقى 

 دۇنياغا ئېرىشىش  ، –رازىلىقىنى تهلهپ قىلىشى ، ھهرگىزمۇ مال 

ت ئۈچۈن  مال ئۈندۈرىۋېلىش ، ئۆزىگه يهتكهن بىرەر مۇسىبه–پۇل 

  . قىساس ئېلىشنى كۆزلىمهسلىكى  كېرەك
مۇشۇ موھىم :  سهھىھۇل بۇخارىدا بايان قىلىنغان بىر ھهدىسته  

 قىسمهن سۈپهتلهرنى نۋەزىپىنى ئۆتهش جهريانىدا تهلهپ قىلىنغا
ئېنىق بايان قىلىش بىلهن بىرگه ، بولمىسا بولمايدىغان مهخسۇس  

  زۈرۈرىيهتلهرنى قوشۇپ شارائىتالر تهلهپ قىلىدىغان تهخىرسىز
ۋەزىپه ئىجرا قىلغۇچىالرنىڭ ئىسالم شهرىئىتىگه . ئىپادىلهيدۇ 

قويۇلمايدۇ ۋە بۇنى كهسكىن شهرت  خىالپ ئىشالرنى قىلىشىغا يول
ئهۋرەتلهرگه قاراش ، شهرىەئت ھارام دەپ : مهسىلهن . قىلىدۇ 

زمهت جهريانىدا ىبېكىتكهن جىنايى قىلمىشالرنى قىلىش ، خ
 007: ئىسالم شهرىئىتى . (دىگهندەك ... تهلىك قىلىش بىخهس

جاسۇسلىرىغا ئوخشاش جىنايى قىلمىشالر بىلهن ئايغاقچىلىق 
   )ئاپتوردىن -قىلىشنى قهتئىي چهكلهيدۇ

:  ئهھمىيهت بىرىشكه تىگىشلىك يهنه بىر موھىم مهسىله 
ياكى  شهخىسلهرنىڭ رەھبهرلىك تهرىپىدىن تهكلىپ قىلىنماي

ۇرۇپ ، ئۆز مهيلىچه جاسۇسلۇق  بىلهن شوغۇللىنىشىغا تالالنماي ت
ئهگهر سهلال بىخهستهلىك قىلغاندا ئىش ئارتۇقچه . يول قويۇلمايدۇ 

ھهركىم ئۆزى خالىغانچه ئىش . بولۇپ ، باشباشتاقلىق يۈز بىرىدۇ 
قىلىدىغان ئىنتىزامسىزلىق يۈز بىرىدۇ  ، دەۋەتكه ۋە دەۋەت 

. يامان ئاقىۋەتلهر مهيدانغا كېلىدۇ ر ،ئوغالنلىرىغا  پايدىسىز ئامىلال
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مۇسۇلمانالردا ، خۇسۇسهن، دەۋەت ھهرىكهتچىلىرىدە مۇشۇ 
تىمىدىكى مهخسۇس دەرسلىكلهر ، ئالىمالر ۋە مۇتهخهسىسلهر 

چۈنكى  . بولۇشى ، ئۇالرنى تهربىيلهيدىغان مهكتهپلهربولۇشى الزىم 
 مهكتهپلىرى دۇنيادىكى ھهممه دۆلهتنىڭ ئايغاقچى تهربىيلهيدىغان

،  ئالىي بىلىم يۇرتلىرى بار، مۇشۇ تىمىدا تۈزۈلگهن دەرسلىكلىرى ۋە 
ھۆكۈمدارالر دەستۇرى « ماكياۋىللىنىڭ .(  قولالنما دەستۇرلىرى بار

 -بار» ھهربىي ئىشالر دەستۇرى « ، سۇنزىنىڭ » 
 دىمهك، مۇشۇ ۋەزىپىنى ئۈستىگه   ئالغان كىشىلهر)هرجىماندىن ت

تۇق قازىنىشى ، ئىشلىرىنى مۇۋەپپىقىيهتلىك نىڭ ئۇئۆزلىرى
بېجىرىشى ئۈچۈن ياخشى تهربىيلىنىشى ، تهربىيلهنگهن 
بۇكىشىلهرنى دۈشمهنلهر سېپىنىڭ ھهرقايسى قاتالملىرىغا 
سىڭدۈرۈپ كىرگۈزۈپ مهخپىيهتچىلىكلىرى ، سۈيىقهستلىرى ، ۋە 

  ۋاقتىدا خهۋەردار بولۇپ تۇرۇش– الھىيىلىرىدىن ۋاقتى -پىالن 

  . الزىم 
  يهنه بىر قېتىم تهكىتلهپ ئۆتىمىزكى، مهيلى ئومۇمىي 
مۇسۇلمانالر بولسۇن، ياكى ئىسالم ھهرىكهت ئىگىلىرى بولسۇن ، 
ۋەزىپه ئۆتهش جهريانىدا شهرىەئت چهكلىگهن ياكى ئهخالققا زىت 
ياكى باشقا قىلمىشالر بىلهن شوغۇلالنماسلىقى ، ھهق يولدىن 

خۇددى ھهممىگه  تونۇشلۇق بولغان . ئادىشىپ كهتمهسلىكى شهرت
  . جاسۇسالر دۇنياسىغا ئوخشاش

 بۇ دەرسلىكنى ئىسالم ئۈممىتى ياكى جامائىتى پايدىلىنىپال 
قالماي، بهلكى شهخىسلهر شهرىەئت تهكلىپگه رېائيه قىلغان ئاساستا 

 زەخمهتلىرىدىن –دۈشمهننىڭ يامانلىقلىرىدىن ساقلىنىش ، زىيان 
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لېكىن ئۇالردىن بىرەر . ئۈچۈن قولالنسا بولىدۇ ئۆزىنى قۇتۇلدۇرۇش 
 . نهپكه ئېرىشىش ياكى ئهزىيهت يهتكۈزۈشكه رۇخسهت قىلىنمايدۇ
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دەرس يوقىرى ئۆرلهشنى چىڭ .13
  تۇتۇش

ھهرىكهت ھاياتلىق قانۇنىيهتلىرىنىڭ بىرى ، جانلىقالرنىڭ تۇغما 
ئۇ قاچانكى، .   بارچه جانلىق مهۋجۇداتتۇر . تهبىئىتىدۇر

ھهرىكهتتىن توختايدىكهن قېتىپ قالىدۇ ، تۈگىشىدۇ، ئاخىرى 
تۈگهشكهن  ياكى ھهرىكهتتىن توختىغان بۇ جامائهتنىڭ . ئۆلىدۇ

مهقسىتىگه يېتىشتىن ئېغىز . غايه مهقسىتى ئهمهلگه ئاشمايدۇ
  . ئېچىش مۇمكىن بولمايدۇ

قىرىغا جامائهتتىكى ھهرىكهت  ۋە بۇسهپتىكى ئوغالنالرنىڭ يو
يامىشىشىغا تىرىشىشى تومۇرالردا توختاۋسىز ، توسقۇنسىز 
ئۆركهشلهپ ئاقىدىغان ئىسسىق ۋە يېڭى  قاندۇركى ، ئۇ 
ھاياتلىقنىڭ داۋام ئېتىشىگه ، ھاياتلىقنىڭ قوغدىلىشىغا ياردەم 

  . بىرىدۇ
لېكىن بۇ ھهرىكهتنىڭ تۈزۈمى بار ، يوقىرى ئۆرلهشتىكى 

لهۋاتقان ئاشۇ باھادىرالرغا شهرتلهر بار، يوقىرى ئۆر! تىزگىنلهش بار 

  !ساپاالر بار –تهلهپ قىلىنىدىغان سۈپهت 

شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالمىي دەۋەت مهيدانىدا ھهرىكهت قىلىۋاتقان 
ئىسالم ئالدىنقى سهپلىرىدە ھهرىكهت  كىشىلهرگه  ئومۇمهن ،

قىلىۋاتقان قوماندانالر بولۇپمۇ دەۋەت سهپلىرىدە يوقىرى ئۆرلهش 
نلىقى ،  موھىم ۋەزىپىلهرنى ئۈستىگه ئېلىش ، قىزغى

مهجبۇرىيهتلهرنى تولۇق ئادا قىلىش قىزغىنلىقىنى چىڭ تۇتۇش 
 دەۋەتنى قۇبۇل قىلغان ، دەۋەت -  لېكىن بۇ مهقسهت. الزىم 
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مۇھهببىتىدىن ھهرىكهتكه ئاتالنغان ، دەۋەت سۆيگۈسى 

تهلهپ  قېتىغا سىڭىپ كهتكهن ، دەۋەت –قهلبلىرىنىڭ پۈتۈن قات 

 تۇيغۇالر بارلىققا كهلگهن – مهقسهتلىرىگه ئاساسهن ھېس –

دەۋەتنى ياخشى ئىكانىيهتكه ئىگه قىلىش ئىرادىسىگه كهلگهن ، 
 سىز ئېرىشتۈرۈشنى غايه قىلغان كىشىلهرهدەۋەتنى مۇۋەپپىقىيهتك

تهلهپ قىلىنغان ئاشۇ باھادىرالر بىلهن . ھهرگىز ئهمهلگه ئاشمايدۇ 
. لىپ بېرىلىدۇ ، مۇۋەپپىقىيهتلىك بولىدۇ دەۋەت ئوڭۇشلۇق ئې

ئۇالرنىڭ سهۋەبى بىلهن ھهرىكهت تهرەققى قىلىدۇ ، ئۇالردىن 
بۇ  كىشىلهر ئىسالمنى ساغالم . باشقىالر بىلهن مۇمكىن  بولمايدۇ

چۈشىنىشى ، ئۆزى ياشاۋاتقان موھىتنى ئۇبدان بىلىشى ، 
امىسىنىڭ ھادىسىلهرنى ۋە ئهتراپىدىكى ۋەزىيهتنى چۈشىنىشكه چ

يېتىشىچه تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى ، ئۈستىدىكى ئامانهتنىڭ 
. ىم زھۆددىسىدىن چىقىش ئۈچۈن داۋاملىق تهييارلىق كۆرۈشى ال

يوقارقىالرنىڭ ھهممىسىدىن بهكرەك روھىنى پاكالشقا ، ۋىجدانىنى 
ياخشىالشقا ، نهفسىنى تازىالشقا ، داۋامالشتۇرۇۋاتقان پائالىيهتلىرىنى 

، ساداقهت بىلهن چىڭ تۇتۇشقا ، ئۆزئارا دوستلۇقنىڭ سۆيۈشكه 
  .كامالهت تېپىشىغا ئهھمىيهت بىرىشى الزىم 
گه » ئايالالر بهيئىتى« بىرىنچى قېتىملىق ئهقهبه بهيئىتىدە 

ئوخشاش پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا بهيەئت قىلغان ئهنسارىيالر 
 ئۇالرنى مهدىنىگه قايتىپ كهلگهندىن كىيىن ، كۈندىلىك ئىشلىرى

بهلكى ، ئۇالرنىڭ روھىيىتى . بۇ دەۋەتتىن توسۇپ قويمىدى 
پاكالنغان ، اللهغا بهرگهن ۋەدىسىگه سهمىمىيلىك بىلهن ئهمهل 

 –قىلغان چاغدا الله ئۇالرغا دەۋەتنىڭ تهلهپ قىلىدىغان ھېس 
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ئۇالر شۇنىڭ ئۈچۈن دەۋەت مهنپهئهتىگه . تۇيغۇلىرىنى ئاتا قىلدى 
نى تاشقى جهھهتتىن   باشقىالر تهرىپىدىن بېسىم كېرەكلىك ئامىلالر

چۈشۈرىلىدىغان  ھېچ قانداق تاشقى كۈچسىز  ئۆزلۈكىدىن 
مهدىنه : جابىر ئىبنى ئابدۇلال رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئېيتىدۇ . ئىزدىدى

ئهنسارىيلىرىنىڭ ئۆيلىرىدىن ھېچ بىرىدە مۇسۇلمان بولمىغان ئهر 
مانالر بىر يهرگه جهم بولۇپ بۇ مۇسۇل. ياكى ئايال قالمىغان ئىدى 

بىز رەسۇلىلال سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمنى «يىغىن  ئاچتى  ۋە 
قاچانغىچه مهككه تاغلىرىدا قورقۇنچ ئىچىدە پاناھلىق ئىزدەپ 

 ھاقارەت ئىشتىپ تۇرىدىغان – دەشنام ، تىل –يۈرىدىغان ، دەككه 

ىن ئۇنىڭ دىيىشتۇق ۋە بىز تهرەپت» ھالهتته تاشالپ قويىمىز ؟ 
. نهپهر كىشى سهپهرگه ئاتالندى 70بىلهن كۆرۈشۈش ئۈچۈن 

قىسىم .1»  تهرجىمىھالى ڭپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى«(
  ) بهتلهر .433-437-487

 مانا بۇ ئهنسارىيالرنىڭ خهتهرگه تهۋەككۈل قىلىپ ، ئۆزلىرىنى 
پۈتكۈل ئهرەبلهر ۋە باشقا كىشىلهرنىڭ ھوجۇم نىشانىغا ئايالندۇرۇپ 
، ھهممه تائىپىلهر بىر ياچاقتىن ئوق ئاتىدىغان ئىشقا ، ھهتتا 
يۈرەكلىك ھالدا ھاجهتخانىغىمۇ چىقالمايدىغان قىلىپ قويىدىغان 

 مۇشۇ دەۋەتنى سۆيۈش ، ئۇنىڭ -چوڭ ئىشقا تۈرتكه بولغان نهرسه 
تهسىرىگه ئۇچراش ، ئۇنىڭ ئورنىنى كۆتۈرۈشكه سهمىمىي تىرىشىش 

ۈرۈش ۋە ئۇنىڭ رەھبىرىنى قوغداشقا ، ئۇنىڭ بايرىقىنى كۆت
  .سهمىمىي تىرىشقانلىقتىن باشقا نهرسه ئهمهس ، ئهلۋەتته

ئهگهر ئۇالر رەسۇلىلال سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمگه بهيەئت 
قىلغان ئورۇندىن  قوزغالماي ، ھېچ قانداق ھهرىكهت قىلماي 

ر  تاقهتله–ئۇالردىكى كۈچ : بىرىنچىدىن  تۇرغان بولسا ئىدى،
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قولدىن كىلىدىغان ئىمكانىيهتلهر توزغاق . مۇزدەك  قېتىپ قاالتتى
. كهبى توزۇپ كېتهتتى ، تىرىشچانلىقلىرى ئورۇنسىز زايا بوالتتى 

تاشالرغا تهڭلهنگهندە  –زېمىن ۋە تاغۇ  –ئاشۇ پاك روھالر ئاسمان 

ئېغىر كۆرۈپ قۇبۇل قىلمىغان دەۋەت ۋەزىپىسىنى ئۆز ئۈستىگه 
 « ئىسالم ئهلچىلىكى يهنى بايرىقىنى كۆتۈرۈش،ئېلىش ، دەۋەت 

 دىگهن ئامانهتنى  ئۈستىگه ئېلىش ۋە ئادا  »الاله االحممدرسؤل اهللا

  . قىلىش شهرىپىدىن مهھرۇم بوالتتى
 رەھنامه رەھبىرىمىز ، ئالىجاناپ خوجىمىز ، پۈتۈن دۇنيا 
رەھبهرلىرىنىڭ ئهڭ ئېسىلى ۋە ئهۋزىلى بولغان ھۆرمهتلىك 

ىمىز مۇھهممهد مۇستاپا  سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم  پهيغهمبىر
بىزنىڭ پۇرسهتنى چىڭ تۇتۇپ ئالغا  ئىلگىرىلىشىمىز ، ھهرىكهت 
سهپلىرىدە ئاشۇ ئهنسارىيالرغا ئوخشاش داۋاملىق يوقىرىغا ئۆرلهشكه 
تىرىشىدىغان ئوت يۈرەك پىدائىي ئهۋالدالرنى يېتىشتۈرۈپ 

ملىق بهيەئتته، يهنى ئىككىنچى چىقىشىمىز ئۈچۈن يهنه بىر قېتى
قېتىملىق ئهقهبه بهيئىتىدە ئۇالردىن ئالدىنقى بهيەئتكه قارىغاندا ، 
دەۋەت ئورۇن ئېلىشقا تىگىشلىك بولغان تېخىمۇ موھىم 
تاپشۇرۇقالرنى ئۈستىگه ئالىدىغان تولىمۇ ئېغىر ، تولىمۇ 
مۇشهققهتلىك ، ئهمما تىل بىلهن تهسۋىرلهپ بهرگۈسىز 

رگه ئېرىشتۈرىدىغان موھىم بىر بۇرۇلۇشنى بىزگه مهنپهئهتله
مهسۇئل كىشىلهرگه : ھهممىمىز بىلىۋېلىشقا تىگىشلىكى . ئۆگىتىدۇ 

 –ياكى رەھبىرىي كادىرالرغا دەۋەتكه كېرەكلىك بولغان پىكىر 

تهكلىپلهرنى بىرىش ،نهسىھهت قىلىش ، تهنبىھ بىرىش ياكى قاتتىق 
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لغانلىق ياكى ئىشالرغا ھهرگىزمۇ بالىلىق قى-ئاگاھالندۇرۇش

 –ئهگهر بىرەر پايدا . ئورۇنسىز ئارىلىشىۋالغانلىق ئهمهس 

 زەخمهت ياكى پايدىسىز –مهنپهئهتكه ئېرىشىش ياكى  بىرەر زىيان 

ئامىلدىن قاچماسلىق شهرتى بىلهن شۇنداق قىلىنسا ، بۇ نهسىھهت 

ئى «: بىز» . نهسىھهتتۇر–دىن «: چۈنكى . قىلغانلىق بولىدۇ 

الله ئۈچۈن « : ئۇ . دىدۇق »لىلال ، كىملهر ئۈچۈن نهسىھهت ؟رەسۇ
، اللهنىڭ كىتابىنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن ۋە مۇسۇلمان ئاممىسىنىڭ 

، » سهھىھۇل بۇخارى«. (دىدى». مهنپهئهتى ئۈچۈن نهسىھهتتۇر 
  ) دا  بايان قىلىنغان ھهدىس »سهھىھۇل مۇسلىم «

هرنى بۇراش ئۈچۈن قۇرئان كهرىم بىزگه تهلىم بىرىش ، نهزەرل
بۇ كۈرنۈشلهردىن . مۇشۇ توغرىسىدىكى كۈرنۈشلهرنى بايان قىلىدۇ 

ئۆز قىزغىنلىقىنىڭ تۈرتكىسىدە ئۈستىدىكى ئامانهتنى ئادا : بىرى 
قىلىشقا پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن ئىنتىلگهن بىر  ئادەمنىڭ   
مۇسۇلمانالرنىڭ پىشۋالىرى ۋە پهيغهمبهرلىرىدىن بولغان بىر پىشۋاغا 

بىر ئادەم شهھهرنىڭ يېراق چېتىدىن «:هسىھهت قىلغانلىقىدۇرن
 ئى مۇسا ، شۈبھىسىزكى كاتتىالر سىنى -:ئالدىراپ كىلىپ 

چىقىپ ) شهھهردىن دەرھال. (ئۆلتۈرۈشكه مهسلىھهت قىلىشىۋاتىدۇ
. دىدى  -كهتكىن، مهن ئهلۋەتته ساڭا سادىق كىشىلهردىنمهن ، 

  ) ئايهت .20سۈرە .28(» 
ادەم  چىن قهلبىدىن ئىنتىلگهن ۋە ئۈستىدىكى  مانا بۇ ئ

: ئامانهتنى ئادا قىلماقچى بولغانلىقىدىن خااليىققا نهسىھهت قىلىدۇ 
) يهنى ھهبىب نهجار ( شهھهرنىڭ يېراق جايىدىن بىر كىشى «
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پهيغهمبهرگه ئهگىشىڭالر ، ! ئى قهۋمىم : يۈگۈرۈپ كىلىپ ئېيتتى 
سىلهردىن ھهق ) قىلغانلىقىغا ئىمانغا دەۋەت ( توغرا يولدا بولغان 

مهن نىمىشقا مىنى ۋە . تهلهپ قىلمايدىغان كىشىلهرگه ئهگىشىڭالر 
دەرگاھىغا  قايتىدىغان ) ئۆلگهندىن كىيىن (سىلهرنى ياراتقان 

اللهغا ئىبادەت قىلماي ؟ مهن اللهدىن غهيرىنى ئىالھ قىلىۋالىدىغان 

زەخمهت –ىيان بولسام   ، ئهگهر  مېھرىبان الله ماڭا بىرەر  ز

يهتكۈزمهكچى بولسا ، ئۇالرنىڭ شاپائىتى مهندىن ھېچ نهرسىنى 
ئهگهر ئۇنداق بولسا . دەپئى قىاللمايدۇ ، ھهمدە مىنى قۇتقۇزالمايدۇ 

يهنى اللهدىن غهيرىنى ئىالھ قىلىۋالىدىغان بولسام مهن ( 
مهن ھهقىقهتهن . ھهقىقهتهن ئوپوئچۇق  گۇمراھلىقتا بولىمهن 

) ئىمانىمغا (پهرۋەردىگارىڭالرغا  ئىمان ئېيتتىم ) راتقان سىلهرنى يا(
قهۋمى  ئۇنى (، ) ۋە ئۇنىڭغا گۇۋاھ بولۇڭالر ( قۇالق سېلىڭالر 

جهننهتكه كىرگىن، -) : ئۆلتۈرىۋەتكهندىن كىيىن ئۇنىڭغا 
كاشكى قهۋمىم پهرۋەردىگارىمنىڭ  ماڭا -: ئۇ . . دىيىلدى 

مهتلىكلهردىن قىلغانلىقىنى مهغپىرەت قىلغانلىقىنى ۋە مىنى ھۆر
ئايهتتىن .20سۈرە .36(» . دىدى -بىلسه ئىدى ، 

  ) ئايهتكىچه .26
شۇنىڭ ئۈچۈن اللهنىڭ رازىلىقىنى ئويلىغان ، قۇرئاننىڭ 
ئىنسانىيهتكه قانۇن بولۇشىنى ، اەەلهنىڭ پهيغهمبىرىنىڭ جهمىيهتكه 

ڭ ئومۇملىشىشى مۇسۇلمان رەھبهرلهر ۋە مۇسۇلمانالر ئاممىسىنى
مهپهئهتى  ئۈچۈن نهسىھهت قىلىشنى ئىخالس ۋە سهمىمىيلىك 
بىلهن ئۈستىگه ئالغان ئۆز قىزغىنلىقىغا  ئايالندۇرغان ھهربىر 
مۇسۇلمان ئۆز تىرشچانلىقىنى سهرپ قىلىشى ، نهسىھهت قىلىشقا 
تېگىشلىك بولغان ھهربىر ئىشنى پۇرسهتنى چىڭ تۇتۇپ ، قولىدىن 
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  . ى الزىم كىلىشىچه ۋاقتىدا ئادا قىلىش
شۇنىڭ ئۈچۈن رەھبىرى كادىرالر ۋە مهسۇئل كىشىلهرنىڭ 
سهپلهر ئىچىدە پىشىپ يېتىلگهن يۆتكىلىش ۋە دەرىجه ئۆستۈرۈشكه 
، تۈرلۈك ۋەزىپىلهرنىڭ ھۆددىسىدىن چىقااليدىغان كىشىلهرنى 
ۋاقتىدا تهكشۈرۈپ دەرىجه ئاتلىتىپ ، ئورنىنى ئالماشتۇرۇپ تۇرۇش 

ۋەتنىڭ بىر ئىزدا توختاپ قېلىش  ، دەۋەت بۇ ئۇسۇل  دە. كېرەك
ياشلىرىدىن ئۈنۈملۈك پايدىالنماي ياخشى پۇرسهتلهرنىڭ قولدىن 
كىتىشى ، نىشانغا يېتىشنىڭ كېچىكىشى ، دەۋەت ئوغالنلىرىنىنىڭ 

 قۇۋۋىتىنىڭ خوراپ –قىزغىنلىقى  تۆۋەنلهپ ، كۆڭلى قېلىپ كۈچ 

  . كىتىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ 
ى ، دەۋەت باسقۇچلىرىنىڭ ھهربىر باسقۇچى ۋە ھهممىگه مهلۇمك

ئۇنىڭ تولۇقالشقا تېگىشلىك شهرتلىرى كىمدە ھازىرلىنىدىكهن 
باسقۇچالرنىڭ ئۆزگىرىشىگه ئاساسهن . ئۇنى ئۆستۈرۈش كېرەك 

بىر ئادەمنى ئۆزىنىڭ . قويۇلىدىغان شهرتلهر ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ
ىگه تهيىنلهش قۇدرىتى يهتمهيدىغان بىر ئىشقا قويۇش ياكى ۋەزىپ

باشقا )ئۈمىدسىزلهندۈرۈپ ( ئۇ كىشىنىڭ ئىشهنچىسىنى يوقىتىپ 
ئۆزى بىلهن بىرگه ئىشلهيدىغان . ئىشالرغا كاشىال پهيدا قىلىدۇ

  . كىشىلهرنىڭ قىزغىنلىقىنى يوقىتىپ ، روھىنى چۈشۈرىدۇ
شۇنداقال ئىقتىدارىدىن تۆۋەن ۋەزىپىلهر تاپشۇرۇلغان كىشىدىنمۇ 

شۇنىڭ ئۈچۈن دەۋەت ئىشلىرى . دىلىنالمايدۇ دەۋەت تولۇق پاي
  . قولىدىن ئىش كېلىدىغان كهسپىي ئوغالنالرغا بهك موھتاج

پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمنىڭ ھهرىكهتچان 
ئوغالنالر ، بىرلىكسهپ قوشۇنلىرى بىلهن قولالنغان بۇ نىشانلىق ۋە 

ىشىلهرگىمۇ ، مهجسهتلىك ئاڭلىق ھهرىكهتلهر ئهينى زاماندىكى ك
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ھازىرقى زامان كىشىلىرىگىمۇ  زامان ئاخىرى بولغىچه بارلىق 
كىشىلهرگه ئۆگهتكهن ئهمىلىي قوللىنىشقا تېگىشلىك جانلىق 

  . دەرسلىكتۇر
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  دەرس پىالن تۈزۈشنىڭ زۈرۈرلىكى.14

: ئۇ بولسىمۇ . الھىيىسى بار  – ھهربىر شهيئىنىڭ پىالن 

ق بېكىتىۋېلىش ، يهتمهكچى بولغان نىشاننىڭ يوللىرى نىشاننى ئېنى
ۋە ۋاستىلىرىنى ئېنىق ئايدىڭالشتۇرۇش ، ئىتىش ئۈچۈن ئېنىق 

  .تهييارلىق قىلىش دېمهكتۇر
 پىالننى ياخشى تۈزگهندە غايىگه يىتىش ئۈچۈن تهلهپ 
قىلىنغان قۇدرەتلهر ، بىرىلگهن ئىمكانىيهتلهرنى ياخشى 

ىشانغا يىتىشتىن توسۇپ قويىدىغان ئۆزلهشتۈرگىلى شۇنداقال ن
داۋانالر ۋە بۇداۋانالردى ئۆتۈشنىڭ چارىلىرىنى بىلىپ يهتكىلى 

  . بولىدۇ
 تىما بىلهن كۆپچىلىك مهقسهت نبىرال شهخس مهقسهت قىلىنغا

قىلىنغان تىما ئوخشىمىغاندەك ، دۆلهت مهقسهت قىلىنغان تىمىمۇ 
  . پهرقلىق بولىدۇ

ىڭ ئهھمىيىتى ، دەرسلىكلىرى ۋە مۇشۇ ئۈچ تىمىنىڭ ھهربىرسىن

  .  نىشانلىرى بار–مهقسهت 

الن تۈزمىسه پىھهر بىر تىما ياكى ئىش بېشىدا ياخشى 
بولمايدىغانلىقى توغرىسىدا ئىختىالپ قىلىدىغان بىرمۇ ئادەم بولمىسا 

پهيغهمبهر سهللهالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم ھىجرەت . كېرەك 
ھىجرەت ھهرگىزمۇ ۋاقىت . غانباشالنمىسىدىال مۇشۇ ئۇسۇلنى قولالن

بىلهن ۋەزىيهت ئهھۋالىنى پىششىق بىلمهستىن ، ئىنچىكه پىالن 
بهلكى . تۈزمهستىن قاراملىق بىلهن ياكى بىردەمدە پۈتكهن ئهمهس 

ئاڭلىق بىلىش ، ياخشى پىالن تۈزۈش ، ئالدىنائال يۈز بىرىش 
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 قىلىش ئېھتىماللىقى بولغان ئىشالرنى ئويلىنىش ۋە تولۇق تهييارلىق

 –ھىجرەت جهريانىدا ئىپادىلهنگهن پىالن . بىلهن ئورۇندالغان 

تهدبىر ساھهسىدە موھىم ئورۇندا تۇرىدۇ  –تهدبىرلهر پىالن 

ئىسالمىي ھهرىكهتنىڭ ئالدىنقى سهپلىرىدىكى كىشىلهر ئاشۇ پىالن 

 –الھىيهنى ئۇبدان بىلىۋېلىپ دەرسلىك قىلىشى ، نىشان  –

تا ئۆزلىرى ئۈچۈن مهشەئل قىلىۋېلىشىغا مهقسهتنى ئايدىڭالشتۇرۇش

 الھىيهنىڭ بىر بۆلۈك تهرەپلىرىنى –بۇ پىالن . ئهرزىيدۇ 

  . تۆۋەندىكىدەك بايان قىلىمىز 
رەسۇلىلالسهللهالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم راستچىل ۋە .1

ئىشهنچلىك كىشى بولغانلىقى ئۈچۈن مهككىدىكى چېغىدا كاپىرالر 

ا نهرسىلهرنى ئامانهت قويغان بولۇپ ،  مۈلۈك ۋە باشق–ئۇنىڭغا مال 

ئامانهتلىرىنى ئۆز ئىگىلىرىگه قايتۇرماستىن ئۆزى بىلهن بىرگه 
  . مهدىنىگه ئېلىپ كىتىشكه ھهرگىز بولمايتتى

ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىپ رەزىيهلالھۇ ئهنھۇنى :  چىقىرىلغان قارار 
مهككىدە قالدۇرۇپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۆزىنى دالدىغا 

الغاندىن كىيىن ئامانهتلهرنى ئۆز ئىگىلىرىگه قايتۇرۇپ بىرىشكه ئ
ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنھۇپهيغهمبهر . تهكلىپ قىلىندى  

ئهلهيھىسساالمنىڭ سىنىقىدىن ئۆتكهن مهرد يىهىت بولۇپ ، 
ئۇنىڭغا بۇ . تاپشۇرۇلغان ۋەزىپىسىنى تولۇق ئورۇندىيااليتتى

  . ۋەزىپىنى يالغۇز بىجىرىشنى ئۇقتۇردى
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 مهدىنه ئارىلىقدىكى  بۇ مۇشهققهتلىك ۋە ئۇزۇن –مهككه .2

بۇ ھهمراھنىڭ دەل سىددق .سهپهردە بىر ھهمراھ بولمىسا بولمايتتى
ئاتالغان ئهبۇبهكرى  رەزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ بولۇشىنى قارار قىلدى  

  . ۋە بۇ سهپهرگه ئۇنىڭ يالغۇز تهييار بولۇشىنى ئۇقتۇردى 
هردە مىنگىلى ئۇالق بولىسا بولمايتتى، بۇ جاپالىق ئۇزۇن سهپ. 3

شۇنىڭ ئۈچۈن خېلى بۇرۇنال ئىككى تۆگه سېتىۋېلىپ ، بىرىنىڭ 
  . پۇلىنى ئۆزى بىرىش ئارقىلىق ئۇالق مهسىلىسىنى ھهل قىلدى

پات ئارىدا مۇشرىكالر ئاختۇرۇش ئېلىپ بېرىپ ، ئىز . 4
ىغان قوغاليدىغان بۇ جاپالىق ھىجرەت سهپىرىدە ئادەملهر ئازئۆتىد

ياكى ئۆتمهيدىغان تاشالندۇق يولالر ياكى چېغىر يولالردىن 
ئايلىنىپ مېڭىش ئۈچۈن يولالرنى بهش قولدەك پىششىق بىلىدىغان 

يولنى پىششىق بىلىدىغان بىر .بىر يولباشچى بولمىسا بولمايتتى
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم . مۇشرىكتىن باشقا كىشى تېپىلمىدى

الشقا يارايدىغانلىقىنى بىلگهنلىكى ئۇنىڭ ئامانهت ۋە سىر ساق
ئۈچۈن ھىجرەت سهپىرىدە ئۇنىڭغا ھهق بىرىپ يالالپ ئىشلىتىشكه 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا ئىككى ئۇالقنى . تولۇق كىلىشتى
تاپشۇرۇپ بىرىپ ، ئۇچرىشىدىغان ئورۇن ۋە ۋاقىتنى بېكىتىپ 

  . بهردى
 بولۇپ تولۇق پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ئۆلتۈرمهكچى. 5

مۇھهممهد (تهييارالنغان مۇشرىكالرنى تاكتىكا ئىشلىتىپ ئالداش 
دىگهن تۇيغۇ پهيدا قىلىش ئۈچۈن ئۇنىڭ ) داۋاملىق ئۇخالۋېتىپتۇ 

ياتقان ئورنىدا ئۇنىڭ چاپىنىنى يېپىنىپ ئۇخاليدىغان بىر كىشى 
رەسۇلىلال سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمنىڭ .بولمىسا بولمايتتى

دا ياتقان باتۇر قهھرىمان ، پىدائىي دەل ھهزرىتى  ئهلى ئىبنى ئورنى
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  . ئهبۇ تالىپ  رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ بولدى
مهككىدىن چىقىپ كهتكهندىن كىيىن قۇرەيشلهرنىڭ .6

ئهھۋالىنى ئۇقۇش ، ئۆزى توغرىلىق نىمه پىكىرلهر بولىدىغانلىقى ، 
ڭ ئۇقۇپ تۇرۇپ ، ئۇالرنىىمهلهرنى پىالناليدىغانلىقىنى ن

سۈيىقهستلىك پىالنلىرىنىڭ ئىشقا ئېشىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش  ، 
ئۇالرنىڭ پىالنلىرىغا قارىتا ھهرىكهت قوللىنىش ، شۇ ئارقىلىق  

نىشانغا يىتىش  –ئۇالرنىڭ يامانلىقلىرىدىن ساقلىنىش  ۋە مهقسهت 

، ئۇتۇق قازىنىش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ خهۋەرلىرىدىن ۋاقىپ بولمىسا 
الننىڭ ئورۇنلىغۇچىسى ، تولىمۇ زېرەك ، چىۋەر ، بۇ پى.  بولمايتتى

چېچهن باشقىالردىن چاندۇرماي گهپ ئېلىشقا  ماھىر ، كىشىلهر 
بىلهن قانداق ئارىلىشىشنى بىلگهن ، ئاڭلىغانلىرىنى ئۇنتۇماستىن 
يهتكۈزىدىغان يىگىت ئابدۇلال ئىبنى ئهبۇ بهكرى   رەزىيهلالھۇ 

  . ئهنھۇ  بولدى
ەم ئىزلىرىنى ئۆچۈرمهي بولمايتتى چۈنكى يولدا قالغان ئاد.7

مۇشرىكالرنىڭ  ماھىر ئىزچىلىرى ئۇقۇپال قالسا ئۇالرنىڭ كهينىدىن 
بۇ مهسىلىنى قانداق ھهل قىلدى ؟ بهلگىلهرنى . قوغالپ يىتىۋاالتتى

ۋە ئىزالرنى ئۆچۈرۈشكه ئهڭ كۈچلۈك ۋاسته بولغان قويالرنى ئىشقا 
بۇ موھىم . ئىبنى بۇھهيرانىڭبۇ قويالر كىمنىڭ ؟ ئامىر . سالدى 

  . ۋەزىپىگه ئۇنى تهكلىپ قىلىش بىلهن بۇ مهسىله ھهل بولدى 

 مهككىنىڭ شىمال تهرىپىگه جايالشقان بولۇپ، – مهدىنه .8

مهدىنىگه سهپهرگه چىققان ئادەم داۋاملىق شىمال تهرەپكه قاراپ 
مهككه مۇشرىكلىرى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالنىڭ . ئىلگىرىلهيتتى

رەت قىلغانلىقىنى ئۇققان ھامان ئۇالرنىڭ كۆڭلىگه ناھايىتى ھىج
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 دە، -دىگهن گۇمان كىلهتتى» .يهسرىب تهرەپكه مېڭىپتۇ « تىزال 
شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر كۆنۈككهن ، . ئىزىغا چۈشۈپ قوغاليتتى

ئادەتلهنگهن تونۇش يولالردىن تامامهن باشقا بىر يول بىلهن 

 قارشى بولغان – يولىغا قارىمۇ يول مهدىنه. مېڭىشقا توغرا كهلدى 

ئاندىن . يهمهن تهرەپكه ماڭىدىغان جهنۇپ تهرەپ بولدى
يوشۇرىنىدىغان ئورۇن » سهۋرى غارى « مهككىنىڭ جهنۇبىدىكى 

  . بولۇپ قالدى

 –ئۇالرغا ئۆڭكۈردە تۇرغان ۋە سپهر ئۈستىدىكى چاغالردا يېمهك . 9

الر ئهر كىشى ئۇ. تۈلۈك بولمىسا بولمايتتى –ئىچمهك ۋە ئوزۇق 

بۇ ۋەزىپىنى . تاماق قىاللمايتتى –بولغانلىقى ئۈچۈن ئاش 

ئورۇنالپمۇ . ئهبۇبهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ نىڭ قىزى ئهسما ئورۇلىدى
دەپ » ئىككى بهلۋاغ ئىگىسى «ناھايىتى ياخشى ئورۇنلىغانلىقتىن 

  . ئاتالدى
مهككه كاپىرلىرى سۈيىقهستلىك پىالن تۈزۈپ پهيغهمبهر . 10
لهيھىسساالمنى  ئۆلتۈرمهكچى بولغان كېچىدە ئۇنى ياتقان ئه

يىرىدىن تاپالمىسا ، تېخى ئۇنىڭ يالىڭاچالنغان قېلىچالرنى تۇتۇپ  
ئۆيدىن چىقىشىنى كۈتۈپ تۇرغان باتۇر يىگىتلىرى ئارىسىدىن 
ئۇالرنىڭ كۆزىنى غهلهت قىلىپ چىقىپ كهتكىنىنى ئۇقسا ساراڭلىقى 

دە ، مهككه -ى يۈرەكلهرنى ئۆرتهيتتىتېخىمۇ تۇتاتتى، قىساس ئوت
تاغلىرى ، جىلغىلىرى ۋە يوللىرىنى بىرىنچى قىلىپ ئاقتۇرۇشقا ، 

ھهمدە بۇ موھىم  . تهرەپ تهرەپكه چاپارمهنلهر ئهۋەتىشكه باشاليتتى
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تىرىكى ياكى كاللىسىنى ئهكهلگۈچىلهرگه بىر  –ئادەمنىڭ ئۆلۈك 

تۇتۇش بۇيرۇقى . تىدنيانى سۆيۈنچه بىرەت –ئۆمۈر يهتكۈدەك مال 

  . خېلى يېراقالردىكى قهبىلىلهرگه قهدەر ئوت ياقاتتى
     شۇ سهۋەبتىن بىر مهھهل يوشۇرۇنۇپ ، جىم بولۇۋېلىپ ئۇالرنىڭ 

 چارچاپ ئىزدەشتىن –ئاچچىقى يېنىپ ، چاپارمهنلهر ھېرىپ 

توختىغان ، تۇتۇشتىن ، تېپىشتىن ئۈمىد ئۈزگهن چاغقىچه بىر 
  .  جىم بولۇۋېلىشقا توغرا كىلهتتىمهھهل يوشۇرۇنۇپ ،

دا ئۈچ كۈن تۇرۇش قارار »سهۋرى غارى «      شۇنىڭ ئۈچۈن 
قىلىندى ۋە بۇالردىن باشقا تهپسىلىي كۆزىتىشلهر ،ۋەزىيهتنى 

 –ئىنچىكه ،توغرا مۆلچهرلهشلهر ، ھېكمهت پۇراپ تۇرىدىغان پىالن 

نىدا كۆزگه تهدبىرلهر ۋە توغرا قارارالر بىر پۈتۈن ھىجرەت  جهريا
  . چېلىقىپال تۇرىدۇ

الھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمنىڭ ھىجرىتى ل     پهيغهمبهر سهلله

 تهدبىرلهردىن –جهريانىدا  ئىنچىكىلىك بىلهن تۈزۈلگهن   پىالن 

پايدىلىنىشقا تىگىشلىك بولغان دەرسلىكلهرنى مۇشۇنداق 
مۇسۇلمانالرنىڭ . خۇالسىلىسهك يېتهرلىك بولۇشى مۇمكىن

ا اللهنىڭ شهرىئىتى رەھبهرلىكى ئاستىدا ئېلىپ بېرىلغان يۇرتلىرىد

تۈزۈملىرى ۋە بهلگىلىمىلىرى  –ھهرىكهتلهرنى ئىنسانىيهت قانۇن 

ئىشتىراك قىلغان ھهرىكهتلهرنىڭ چهكلىشى ياكى سىقىپ 
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ئهگهر بۇ ھهرىكهتلهرنىڭ . چىقىرىشىغا قهتئىي يول قويۇلمايدۇ 

 پهيغهمبىرىنىڭ ياكى تۈزۈملىرى اللهنىڭ كىتابى –قانۇن 

سۈننىتىدىن ئېلىنغان ، ۋاستىلىرى  مۇشۇ ئۇلۇغ باشلىنىشنى 
ۋۇجۇدقا چىقىرىش ئۈچۈن بولغان ، الله تهرەپكه دەۋەت قىلىش 
ئوچۇق پاكىتالرغا ئاساسهن بولغان ، مۇشۇ دەۋەت جهريانىدا 
رەسۇلىلال سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمنىڭ تۇتقان  يولىغا 

بۇ ھهقته الله . لىكته ھهرىكهت قىلىش الزىم ئهگهشكهن بولسا بىر
. ئېيتقىنكى ،  بۇ مىنىڭ يولۇمدۇر « : مۇنداق دەيدۇ 

مهن ۋە ماڭا . الله تهرەپكه دەۋەت قىلىمهن ) كىشىلهرنى (
الله پاكتۇر، مهن . ئهگهشكهنلهر روشهن دەلىلگه ئاساسلىنىمىز 

) ئايهت  .108سۈرە .12(» . مۇشرىكالدىن ئهمهسمىن 
ھېكمهتلىك ) يهنى ئىسالم دىنىغا (ەردىگارىڭنىڭ يولىغا پهرۋ«

» . نهسىھهت بىلهن دەۋەت قىلغىن  –ئۇسلۇبتا ياخشى ۋەز 

  ) ئايهت.125سۈرە .16(
قانۇنلۇق باشالنمىسىدىكى ئىسالمىي ھهرىكهت : مهن دەيمهنكى 

. مۇشۇ غايىگه يېتىش ئۈچۈن ياخشى پىالن تۈزۈشكه بهك موھتاج
 داۋاملىق يېڭىالپ تۇرۇشقا ، ھهر جهھهتكه بهلكى مۇشۇ پىالننى 

دەرسلىك قىلىپ  ئۆگىنىشكه . ئهتراپلىق مۇراجهت قىلىشقا موھتاج 
ئۇنىڭغا تىگىشلىك ياخشى تهييارلىق . ۋە ئۆگىتىشكه موھتاج

ئاشۇ مهقسهتنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن . قىلىشقا موھتاج
 ئۈچۈن  پهيغهمبهر  سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمنىڭ  ھىجرەت

تۈزگهن  پىالن ۋە بۇ پىالنىنى ئىجرا قىلىش جهريانىدا كۆرۈلگهن 
ئىسالمىي . قىممهتلىك دەرسلىكىدىن پايدىلىنىشقا موھتاج 
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ھهرىكهتنىڭ نىشانى تونۇشلۇق ، قوللىنىدىغان ۋاسته ئېنىق 

 تهدبىرنىڭ بهلگىلىنىشىنى نىمه –بهلگىلهنگهن تۇرسا ، پىالن 

  . ئال ئوتتۇرىغا چىقىشى مۇمكىن مهنئىي قىلىدۇ ؟ دىگهن سو

الھىيه مهۋجۇت ، لېكىن بىر تهرەپتىن  –پىالن :      بىز دەيمىزكى

تهدبىر بىلهن  ئىجرا قىلىش ئوتتۇرىسىدا توسالغۇ  –پىالن 

بولىدىغان ، يهنه بىرتهرەپتىن ۋاسته ۋە غايه بىلهن باغلىنىشلىق ۋە 
ر ۋە ئېرىشىش ئوتتۇرىسىنى ئايرىپ تۇرىدىغان توسالغۇال

پۇتلىكاشاڭالر ناھايىتى  كۆپ بولغانلىقتىن تهبىئىي ھالدا ۋاسته 
شۇنىڭ بىلهن بهزى چاغالردا . كېڭىيىپ ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ كهتكهن 

ۋە بهزى يۇرتالردا پىالن ئىگىسى بىلهن يهتمهكچى بولغان نىشان 
توال يېقىنلىشىش بولغان بولسىمۇ ئاخىرقى ھېسابتا -ئوتتۇرىسىدا ئاز

ىكى ھاڭ ناھايىتى چوڭىيىپ كهتكهنلىكتىن نىشانغا يىتىش ئارىلىقت
  . مۇمكىن بولماي كهلدى

تراپ قىلماي تۇرالمايدىغان ئىشالرنىڭ بىرى شۇكى ، ېئ
شهرقتىكى ياكى غهرپتىكى تۈزۈملهرنىڭ كۆپىنچىسى ئىسالمىي 
ھهرىكهتلهرنى بىخ ھالىتىدىال يوقىتىۋېتىش ئۈچۈن ھهرىكهت 

ئارقىدىن  – چۈشكهن بېسىمالر ، ئارقا قىلىدۇ ، بۇ ھهرىكهتلهرگه

بىرىلگهن ئېغىر زەربىلهر ھهرىكهت ساھىبلىرىغا كهلگهن قاقشاتقۇچ 

زەخمهتلهر ھهرىكهتنىڭ ياكى ھهرىكهت ئىگىلىرىنىڭ  –زىيان 

مۇشۇ زەربىلهردىن ھازىرغا قهدەر ئۆزىنى ئوڭشىشىغا ئىمكان بولماي 
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  . كهلدى
ى باشقىالرغا دۆڭگهشكه        ئهگهر ئۇنداق ئهمهس ، ئىشالرن

بولمايدۇ دىيىلسه ، ئۇنداقتا تۈرمىلهرگه قامالغان ، يۇرتلىرىدىن 

قىستاققا دۇچ  –تهرەپتىن قىيىن  –قوغالپ چىقىرىلغان ، تهرەپ 

ئهركىن   ،ئوقۇبهتلهرگه دۇچار قىلىنغان  –كهلگهن ، ئازاب 

 ھهرىكىتى نازارەت قىلىنىپ ، –سۆزلهشتىن مهھرۇم قىلىنغان، ئىش 

 –يىلالپ باغالنغان ، پىكىر  –تۇرار جايى تهقىپ قىلىنغان ، يىلالپ 

تهپهككۈرى تىزگىنلهنگهن ، بهزى ئىچى قوتۇر ، شهپهرەڭگه 
ئوخشاش يورۇقلۇق دۈشمهنلىرىنىڭ ، ئاال كۆڭۈل چىدىماس 
كىشىلهرنىڭ پىتنه پاسات تېرىشى ۋە ئىغۋاگهرچىلىك قىلىشى 

 كىشىلهر ئازتوال دۆلهتكه ، بىلهن كىشىلهرنىڭ رايى يانغان ياكى

 مهنسهپكه ، ئېسىل تۇرمۇشقا ئالدىنىپ – دۇنيا ، ھوقۇق –مال 

ياكى ئۇالرغا ئهگىشىشتىن كىلىدىغان يامان ئاقىۋەت ، ئېغىر 
جازاالرغا ئۇچراپ  قېلىشتىن قورقۇپ ئهگهشمهيۋاتقان ئاشۇ 

 تهدبىرلهرنى تۈزۈش –كىشىلهرگه اليىق ھهممىگه يارايدىغان پىالن 

انداق مۇمكىن بولسۇن؟ سىز ئهقىللىق ئادەم بولسىڭىز بۇنى قانداق ق
چۈشىنىسىز ؟ ئاشۇ كىشىلهرنىڭ مۇشۇ ھالغا چۈشۈپ قالغانلىقىنىڭ 

 الهملهرنىڭ ئىگىسى ، ھهممىدىنائ: سهۋەبى قىلغان گۇناھى پهقهت 
. غالىب ، مهدھىيىگه اليىق جانابىي اللهغا ئىمان كهلتۈرگهنلىكى 
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تلىرىدا ، ئاندىن پۈتكۈل يهر شارىدا الله سۆزىنىڭ مۇسۇلمانالر يۇر

 الاله االحممدرسؤل اهللا« ئۈستۈن بولۇشىنى تهلهپ قىلغانلىقى،

بايرىقىنى يهرشارىدا لهپىلدىتىش ، پۈتۈن دۇنيا كىشىلىرىنى »

 –ئىسالمىي دۆلهتنىڭ ئادالىتى سايىسى ئاستىدا بهختلىك ، شاد 

اللهغا ۋاكالىتهن ھاكىمىيهت خورام ھالدا ياشايدىغان ، يهرشارىدا 

تۈزۈملىرىنى ۋاكالىتهن  –اللهنىڭ قانۇن  يۈرگۈزىدىغان ،

  ئىجراقىلىدىغان دۆلهت قۇرۇشنى كۆزلىگهنلىكى  ئهمهسمۇ؟
ناھايىتى  شهپقهتلىك ۋە مېھرىبان اللهنىڭ ئىسمى بىلهن «

 بۇرجالرنىڭ ئىگىسى بولغان ئاسمان بىلهن ، قىيامهت ،باشاليمهن
:  جۈمه كۈنى بىلهن ، ھارپا كۈنى بىلهن قهسهمكى كۈنى بىلهن ،

ئورەكلهرنىڭ ئىگىلىرىگه لهنهت بولسۇن ، ئۇئورەكلهر الۋۇلداپ 
ئهينى ۋاقىتتا ئۇالر . تۇرغان ئوتالر بىلهن تولدۇرۇلغان ئىدى 

ئورەكلهر ئۈستىدە ئولتۇرۇپ ، ئۆزلىرىنىڭ مۆمىنلهرگه قىلىۋاتقان 
كمىنلهرنى پهقهت غالىب ، ئۇالر م. ئىشلىرىنى كۆرۈپ تۇراتتى

. مهدھىيهگه اليىق اللهغا ئىمان ئېيتقانلىقى ئۈچۈنال يامان كۆردى 
ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى اللهغا خاستۇر ، الله  
ھهممىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ، مۆمىن ئهر ۋە مۆمىنائيالالرغا 

ىغا قىلمىش(زىيانكهشلىك قىلغاندىن كىيىن كۇپرىدىن قايتمىغان 
الر شۈبھىسىزكى جهھهننهم ئازابىغا دۇچار بولىدۇ، )تهۋبه قىلمىغان 

  )ئايهتلهر 10-1سۈرە.85(» . ئۇالرغا ئوت بىلهن ئازاب قىلىنىدۇ 
       ئهينى چاغدا ئهبۇ بهكرى سىددىق رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ مهككه 

 )پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى دىمهكچى(بىر ئادەمنى «: كاپىرلىرىغا
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» دىگهنلىكى ئۈچۈن ، ئۆلتۈرمهكچىمۇسىلهر ؟ ›م اللهدۇر رەببى‹

  . دىگهن ئىدى 
      بىز يوقۇرىدىكى سۆزلهرنى پىالن توغرىلىق سورىغان ، ئۇنىڭ 
نامايهندىلىرىنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرۈپ باقمىغان كىشىلهرگه 

: ئېيتقان بولساق ، مۇشۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىمۇ تهكىتلهيدىغىنىمىز 

تهدبىرنىڭ  –هت ساھهسىدىن پىالن ئهمىلىي ھهرىك

 –يوقالمىغانلىقىنى ياكى ئۇيهر ، بۇيهرلهرگه چېچىۋېتىلگهن شوخا 

تىكهنلهر ئوتتۇرىسىدا قارامالرچه ، قارغۇالرچه مېڭىشنىڭ مهۋجۇت 

 بۇيهرلهرگه تىكهنلهر –بولمىغانلىقىنى ، شۇنداقال ئۇيهر 

نىڭ تهخرسىز چېچىۋېتىلگهن بولسىمۇ ، پىالننىڭ بولۇشىنى ۋە پىالن
زۈرۈرىيهت سۈپىتىدە داۋاملىشىشىنى تهكىتلهيمىزكى، ھهرگىز ئاقالپ 

ئىسالمىي ھهرىكهت : بىز شۇنى تهكىتلهيمىزكى . ئولتۇرمايمىز 
ئىشلىرىدىن ھهربىر ئىشتا ھىجرەت دەرسلىكى ۋە پىالن تۈزۈشنىڭ 
زۈرۈرلىكىنى  تهلهپ قىلىۋاتقان ھهرىكهت ئىگىلىرىنىڭ پهيغهمبهر 

ھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمنىڭ ھهرىكهت دەرسلىكىدىن اللسهلله
ۋاسته بىلهن غايه ئوتتۇرىسىدىكى يول . پايدىلىنىشىنى سورايمىز 

بهلگىلىرىنىڭ ئېنىق بولۇشى ، ھهركۈنى بىر نهچچه قهدەم ئېلىپ 
بېسىپ ئۆتۈشكه تىگىشلىك يولدىن بىرەر كىشىنىڭ قهدىمىنىڭ 

 يېاقالپ كهتمهسلىكى ئاستىالپ قالماسلىقى ياكى يولدىن ئادىشىپ
ئۈچۈن پىالن تهدبىرنىڭ ، ئهتراپلىق بىلىم ، مول تهجرىبه ، ئىلمىي 
تاالنت ، چىرتىيوژسىزىش ۋە اليىھلهش تېخنىكىسىغا ئىگه كىشىلهر 
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  . تهرىپىدىن ئىلمىي ئاساستا تۈزۈلگهن ۋە قۇرۇلغان بولۇشى كېرەك
پىالن باسقۇچ خاراكتېرلىك بولمايدىكهن ، مهقسهت 

شۇنىڭ ئۈچۈن ، پىالن تۈزگۈچى . هل ھالدا ئىشقا ئاشمايدۇ مۇكهمم
ھهرقايسى مۇسۇلمانالر يۇرتلىرى ۋە ماكانلىرىنىڭ  تهبىئىي شارائىتى 

پىالن بىلهن . ، ۋەزىيىتى ۋە موھىتىغا قاتتىق رىائيه قىلىشى كېرەك 
موھىت ئوتتۇرىسىدا ئهمىلىي ۋە رېائل ئۇيغۇنلۇق بولۇشى كېرەككى 

ىرىيىۋى پىالنالربىلهن  ئهمىلىي شارائىت باشقىچه، ، تۈزۈلگهن نهز
  . باشقىچه  بولسا بولمايدۇ

       باسقۇچلۇق تۈزۈلگهن ، رېائللىقنى چىقىش قىلغان بۇ پىالن 
مۇسۇلمانالر يۇرتلىرىدا مهيلى ھازىر ياكى كهلگۈسىدە بولىدىغان 
ئىسالمىي ھهرىكهتلهرنىڭ رولىنى تولۇق ۋە مۇكهممهل كۈرنۈشته 

خااليىقنىڭ ئالغا ئىلگىرىلىشىگه مۇمكىن . دىلهپ بىرىدۇ ئىپا
. بولىدىغان ئارىلىق ۋە ئاخىرقى نىشانىنى  ئايدىڭالشتۇرۇپ بىرىدۇ

خااليىقالر ئۆز تۇرمۇشىدا بهرپا قىلىشقا تىگىشلىك بولغان ئىنساپ ، 
ھهقىقهت ، ئىلىم ۋە ئهمهل قاتارلىقالر شۇنداقال ئۇالردىن ، ئادالهت 

ساۋابقا ئېرىشىشى تهقهززا  –ان ئۇالرنىڭ مۇكاپات ئهھدى ئېلىنغ

قىلغان اللهغا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت قىلىش ، مهزكۇر 
دىننى ئىخالسمهنلىك بىلهن چىڭ تۇتۇش ، اللهنىڭ سۆزىنى 
ئۈستۈن قىلىش يولىدا جىھاد قىلىش قاتارلىقالرنىڭ ئاخىرقى 

  . نۇقتىسىنى روشهن ئۇقتۇرۇپ بىرىدۇ

 شهيىخ جاسىم ئىبنى مۇھهممهد ئىبنى –ن تۈزۈش      پىال

اللهنىڭ دىنىغا قىزىقىدىغان ، «: مۇھهلسىل ياسىن ئېيتقاندەك 
مۇسۇلمانالرنىڭ مهنپهئهتىگه كۆڭۈل بۆلىدىغان ، غهيرەتلىك 



  دەرسلىكى    ھهرىكهت   ئۇرغۇغان ھىجرىتىدىن   پهيغهمبهر 

 131 

ئىسالمىي ھهرىكهت ئوغالنلىرى ئىچىدىن ئالىي ھىممهتلىك ، 
ىغان مهغرۇرالر نهزىرى ئۆتكۈر ، يېراقنى كۆرىدىغانالرغا بىرىلىد

  » . شهرەپ ئوردىنىدۇر 
ھىجرەتته : الھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم لپهيغهمبهر سهلله

مۇۋەپپىقىيهت قازىنىش ئۈچۈن تۈزگهن پىالننى پايدىلىنىش 
مهنبهسى قىلىدىغان كىشى بارمۇ ؟ مۇشۇ ئامانهتنى ئاداقىلىش 
ئۈچۈن ئالغا ئاتلىنىدىغان كىشىلهر بارمۇ ؟ ھهرىكهتنى پىالنلىق 

  باشاليدىغان كىشىلهر بارمۇ ؟ 
  . ھېچقانداق ئىش اللهغا قىيىن ئهمهس 
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دەرس رەھبهرلىكنىڭ كهمتهر بولۇشى .15
  توغرىسىدا

ھهرىكهت رەھبهرلىكى ھهرىكهت پىرىنسىپلىرىنى ئهمىلىيىتىگه 
  ، بولۇپ ئۈلگه بولۇش ئارقىلىقدىنهمۇنىچىلهرنتهدبىقالشتا 

پىرىنسىپلىرىنى ئىجرا قىلىشقا چاقىرىدۇ ، كىشىلهرنى ھهرىكهت 
باشقىالردىن پىرىنسىپتا چىڭ تۇرۇشنى تهلهپ قىلىدۇ ، ئۇالرنىڭ 

مېڭىۋاتقان يولنىڭ دۇرۇسلۇقىنىڭ ،  ، ياخشى ئۈلگه بولغانلىقى 
. غايىگه يېتىش مۇۋەپپىقىيهتلىك بولغانلىقىنىڭ ئوچۇق دەلىلىدۇر 

هتچان نهمۇنىچى بواللمىسا ئهگهر رەھبهرلهر ياخشى ئۈلگه ، ئهمىلىي
ھهرىكهت تهۋرەپ كېتىدۇ، ئۇنى دولقۇنالر قىرغاققا ئۇرۇپ 
سوقۇۋېتىدۇ ، ھهرىكهت ئهزالىرىنى كۆڭۈل خاھىشلىرى 

بۇ ھهقته . پارچىلىۋېتىدۇ، ھىدايهت ۋە توغرا يولىنى يوقىتىپ قويىدۇ 
: پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم مۇنداق دىگهن 

سىلهر ئۇالرنى ياخشى كۆرىدىغان ،  –ڭ ياخشىلىرى ئهمىرلهرنى«

ئۇالرمۇ سىلهرنى ياخشى كۆرىدىغان ، سىلهرگه كۆيۈنىدىغان ، 

 –ئهمىرلهرنىڭ يامانلىرى . سىلهرمۇ ئۇالرغا كۆيۈنىدىغان كىشىلهردۇر

سىلهر ئۇالرنى ئۆچ كۆرىدىغان ، ئۇالرمۇ سىلهرنى ئۆچ كۆرىدىغان ، 
ان ، ئۇالرمۇ سىلهرگه لهنهت سىلهر ئۇالرغا لهنهت ئوقۇيدىغ

ناملىق » فهتھۇل بارى « ئىمام مۇسلىم » . ئوقۇيدىغان كىشىلهردۇر
 الله -ئهبۇبهكرى سىددىق رەزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن ، «كىتابتا 



  دەرسلىكى    ھهرىكهت   ئۇرغۇغان ھىجرىتىدىن   پهيغهمبهر 

 133 

ئىسالم (جاھىلىيهتتىن كىيىن بىزگه ئاتاقىلغان بۇ ياخشىلىق
 -قاچانغىچه داۋاملىشىدۇ ؟ دەپ سورىغان كىشىگه ، ) ئىمارىتى 

دەپ جاۋاب -سىلهرنىڭ ئهمىرلىرىڭالر ھهق يولدىن ئاداشمىغىچه ، 
 ھهرىكهتلهرنىڭ -بۇ) ئىمام بۇخارى . (بهرگهنلىكى ئېيتىلغان 

داۋاملىشىشى ۋە بۇھهرىكهتلهرنى  يوقىلىش ، زاۋال تېپىشقا ئېلىپ  
بارغۇچى كۈچلهرگه قارشى داۋاملىق ئۇتۇققا ئېرىشىشتىكى شۇنداقال 

 تېپىشى ، موھىم ۋەزىپىلهر ۋە ئهلچىلىك ھهرىكهتنىڭ زاۋال
مهسۇئلىيىتىنى ئادا قىلىشتا پىشكهللىككه ئۇچراشتىكى ئاساسلىق 

  . سهېهبلهرنىڭ بىرى بولۇشى مۇمكىن
شۇنىڭ ئۈچۈن رەھبهرلىك مهسۇئلىيىتىنى ئۆز ئۈستىگه ئالغان ، 
ھهرىكهت بايرىقىنىڭ كۆتۈرىلىشى قاراشلىق بولغان ، ئامانهت 

 ساپاسىنى تولۇقلىماي، –لهنگهن كىشىلهر سۈپهت زىممىسىگه يۈك

  . كۈچهيتمهي بولمايدۇ
ئاشۇ سۈپهتلهرنىڭ قاتارىدىن ، رەھبهرلىك بارلىق پائالىيهتلىرى 
ياكى شهخسى تۇرمۇشىدا بولسۇن ، قانائهتلهندۈرۈش ، سهمىمىيهت 

 ساددا ۋە كهمتهر – يورۇق ، ئاددىي –ۋە ئىمان يۈزىسىدىن ئوچۇق 

  . ى، تهكهللۇپچى ۋە ياسالما بولماسلىقى كېرەك بولۇشى الزىمك

كىشىلهرنىڭ ئىشهنچىنى  – يوقاردىكى ئارتۇقچىلىق 

تهربىيىلهر چاقىرىغان  –ئاشۇرىدىغان پىرىنسىپالر ۋە تهلىم 

ئهمىلىي كۈرنۈش بولۇپ ، دەۋەتنىڭ ئۇتۇقلۇق بولۇشىغا، بىرلىك 

اق، ئىن –سهپنىڭ شهكىللىنىشىگه ، سهپتىكى ئهزاالرنىڭ ئۆم 
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ئىتتىپاق  بولۇشىغا ،قوشۇننىڭ ئىخالسمهن پىدائىي بولۇشىغا 
ئۇالرنىڭ تاپشۇرۇقالرنى ئۆز قىزغىنلىقى بىلهن بهختلىك ھالدا ئادا 
قىلىشىغا ئېغىر يۈك ۋە مۇشهققهتلىك ئهمهللهرنى قهلب رازىلىقى 

  . بىلهن ئۈستىگه ئېلىشىغا ئهڭ ياخشى  ياردەم بىرىدۇ  
بهلكى ئهڭ ياخشى !ەھبهر ئۆگهتكهن بىزگه بۇنى ئهڭ ياخشى ر
ئۇ بولسىمۇ ، جانابىي اللهنىڭ پۈتۈن .  رەھبهر ئۆزى شۇنداق قىلغان

دۇنيا ئىنسانلىرىغا ئورتاق ئهۋەتكهن ئهلچىسى رەھبىرىمىز مۇھهممهد 
  . سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمدۇر 

سهھىھۇل بۇخارىدا رەسۇلىلال ئهلهيھىسساالم مهدىنىگه ھىجرەت 
دىنكىيىن، مهسچىت قۇرۇلۇشىغا ساھابىلهر بىلهن بىرلىكته قىلغان

ئى الله، ئهجىرھهقىقهتهن ئاخىرەتنىڭ  -« : خىش يۆتكىگهن ۋە 
دىگهن » . ئهجرىدۇر  ، موھاجىر ۋە ئهنسارىيالرغا رەھمهت قىلغىن

  . ئىدى
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم خىش ۋە توپىنى كۆپ كۆتۈرگهنلىكتىن 

بۇ . توزان بولۇپ كهتكهن  –لىرى چاڭ ، كۆكرىكى  ۋە ئۈستىباش

« : ھالنى كۆرگهن ساھابىلهر مۇنداق دىيىشكه مهجبۇر بولغان 
رەسۇلىلال ئىشلهپ ، بىز ئولتۇرساق نومۇس ئهمهسمۇ ؟ بىز شۇنىڭ 

ساھابىلهر يوقارقى قوشاقالرنى » . ئۈچۈن توختىماي ئىشلهيمىز 
يھىسساالممۇ پهيغهمبهر ئهله. ئۈنلۈك ئاۋازدا ئوقۇغاچ ئىشلىگهن 

ئۇالردىن  ئايرىلىپ .  قوشاقلىرىغا جۆربولغان –ئۇالرنىڭ شىئېر 

ئىتىيازلىق بولۇۋالمىغان  بهلكى ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىر ئادەم 
ئۇالر اللهنىڭ . بولۇپ ئۇالر ئىشلىگهندەك قول سېلىپ ئىشلىگهن 

ساۋابىدىن نېسىۋىسىنى ئېلىش ئۈچۈن تىرىشقاندەك ، ئۇمۇ 
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  . تىرىشاتتى
  قوماندان ئهنه شۇنىڭغا ئوخشاش ھهرۋاقىت ئۆز   

ئهسكهرلىرىگه يېقىن بولسا  ، ھهرۋاقىت ئۇالرغا سۆيۈملۈك بولسا ، 

ساددا ، ئىشلىرىدا كهمتهر  –ھهر چاغ كىشىلىك تۇرمۇشىدا ئاددىي 

ئۇنىڭ . بولسا ئۇالرغا ياخشى ئۈلگه ، يارملىق نهمۇنىچى بوالاليدۇ 

. امىلىلىرىگه كۆنۈپ كېتىدۇ  ئهخالقى ، گۈزەل مۇئ–ئهدەب 

ھهسرەتلىرىدە ئورتاق بولغىنى  –ئۆزلىرىنىڭ خوشاللىق ، قايغۇ 

ئۈچۈن ئۇنىڭغا بارلىقنى پىدا قىلىدۇ ، بۇيرۇقلىرىغا ئىتائهت قىلىدۇ 
، ئىشلىرىغا ئهگىشىدۇ، دەۋەت بهلگىلىرى ۋە بايراقلىرىنى كۆككه 

ۈن ئۆزىنى اللهنىڭ كهلىمىسىنى ئۈستۈن قىلىش ئۈچ. كۆتۈرىدۇ 
  . بېغىشاليدۇ ۋە اللهنىڭ شهرىئىتىنى چىڭ تۇتىدۇ

 ئۆرۈش توقۇلمىسى بىلهن ، قوماندان بىلهن – مۇشۇ ئاقاغ 

ئهسكهر گۆش بىلهن قاندەك بولۇپ كېتىدۇ، بىرلىك سهپ چىڭىيدۇ 

ئىتتىپاقلىقنىڭ گۈللىرى پورەكلهپ ئېچىلىدۇ ،  –، ئۆملۈك ، ئىناق 

تهھكهملهيدىغان يېمىرىلمهس بىناغا بىرىنى مۇس –ئۇالر خۇددى بىر 

 مهسلىھهت مىنھهجگه –ئۇالرنىڭ ئارىسىدا شۇرا . ئوخشايدۇ

قۇۋۋەت كهسىپكه، دۈشمهنلهرنى قورقۇتۇش  –ئايلىنىدۇ ، كۈچ 
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  .  ناۋاغا ئايلىنىدۇ–نهغمه 

ئهمما  قوماندان ئۆز ئهسكهرلىرى ۋە دەۋەت ساھىبلىرىغا 
كىبىر ئىشلهتسه ئىش چوڭچىلىق قىلسا ، يوغانچىلىق قىلىپ ، 

 مهجبۇرلىنىش، زورلىنىش -بوي سۇنۇش. بۇزۇلۇشقا قاراپ ماڭىدۇ 

 ناچار ۋە يامان – غهزەپكه ئايلىنىدۇ، ئهگهشمىچىلىك –ۋە قهھرى 

بىرلىك سهپ پارچىلىنىدۇ ، . ئۈلگه ، قهبىھ نهمۇنىچىگه ئايلىنىدۇ 

 –غهلىبه ياردەم ،. پىرىنسىپالر ئۇنتۇلىدۇ . جامائهت بۆلۈنۈپ كېتىدۇ 

الھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم بۇ لپهيغهمبهر سهلله. نۇسرەت كېچىكىدۇ 
دەرسلىكنىڭ ئهھمىيىتى  ھهققىدە ئېغىزاكى ئاگاھالندۇرماستىن  

ئۇ بىر پۈتۈن ھاياتىدا ساھابىلىرى . بهلكى ئۇنى ئهمىلىي ئۆگهتتى
ئارىسىدا ياشاپ، ئۇالر بىلهن ھهمنهپهس بولۇپ ئۆتكهنلىكتىن ، 

ىق ئهھۋاللىرى ئۆز دەۋرىدىكى ۋە ئۇنىڭدىن كىيىن ئۇنىڭ بارل
  .كهلگهن بارلىق كىشىلهرگه ئېنىق ۋە ئوچۇق بولدى
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  ھىمايه قىلىش دەرس قومانداننى.16
ئىسالم رەھبهرلىرى ۋە قوماندانلىرىنى ھاياتى دۇنيانىڭ 
خىلمۇخىل زىبۇ زىننهتلىرى ، شهھۋەتلىرى ۋە كۆزنى 

ىرى بىلهن قىزىقتۇرۇش ئارقىلىق ياكى  غالل–قاماشتۇرىدىغان غال 

مۇددەتلىك ، مۇددەتسىز قاماق جازاسى ، قهستلهپ ئۆلتۈرۈش ، 
نهسلىنى قىرىپ تاشالش تهھدىتلىرى بىلهن قورقۇتۇش ئارقىلىق 

 – مهقسهتلىرىدىن چهتلهشتۈرۈش ، ئولۇغۋار غايه –نىشان 

مهقسهتلىرىدىن ۋاز كهچتۈرۈش  شۇنداقال كۆزدىن  يوقىتىش ، 

 ئىسالم – نهيرەڭلهر ۋەئۆلتۈرۈش پىالنلىرى –يىقهست ، ھىيله سۈ

دۈشمهنلىرى ۋە ئىسالمىي ھهرىكهتكه ئۆچمهنلىك قىلغۇچىالرنىڭ 
مهيلى . ئهزەلدىن قوللىنىپ كهلگهن ئىپالس تهدبىرى بولۇپ كهلدى

قوماندانالرنى ئىسالم شهرەپ قۇچىدىغان «ئۇالر ياكى بۇالر بولسۇن 
تۈرۈش ياكى كۆزدىن يوقىتىش بىلهن ھهرىكهتلهردىن ۋاز كهچ

ئىسالم پىرىنسىپلىرى ، ھهرىكهتلهندۈرگۈچى ئامىللىرى ئۆلىدۇ ، 
دىگهن خام » . ئىسالمنى كۆتۈرۈپ چىققۇچىالر مۇنقهرز بولىدۇ 

  . خىيالالرنى قىلىپ كهلدى 
شۇنىڭ ئۈچۈن ھهرقايسى دەۋرلهردىكى اللهنىڭ دۈشمهنلىرى 

لچۇماقچىلىرى تۇنجى رەھبهر بولغان كاپىرالر ۋە ئۇالرنىڭ قو
مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمدىن باشالپ بۈگۈنگه 
قهدەر مۇشۇ رەزىل نىشانغا يىتىش يولىدا تىرىشىشتىن چارچاپ 

  . قالمىدى ، ئۈمىد ئۈزۈپ زېرىكىپمۇ قالمىدى 
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شۇنىڭ ئۈچۈن رەھبهرلهر ۋە قوماندانالرنى قوغداش جهريانىدا 
بۇ شهرئىي . نهرسىلهرنى پىدا قىلىش الزىم قىممهتلىك ۋە گۈزەل 

چۈنكى ئۇ پىرىنسىپالرنى . بۇيرۇق ، دىنىي جهھهتتىن ۋاجىبتۇر 
دەۋەت يولىنى ۋە ئۇيولنىڭ داۋاملىشىشىنى ساقالپ ،قوغدىغانلىق 

  . قالغانلىقتۇر 
مانا بۇ دەرسلىك پهيغهمبهر  سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمنىڭ 

. ايىتى ئېنىق ۋە روشهن بولغان دەرستۇربىر پۈتۈن ھىجرىتىدىن ناھ
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھىجرەت پىالنىنى تهپسىلىي بىلگهن 
شهخىسلهر    ئاجايىپ ئۇستىلىق بىلهن قولالنغان تهدبىرلهر ۋە 

خۇسۇسهن مهككه . ئېھتىياتالر بۇ نوقتىنى نامايهن قىلىدۇ 
المنى قايسى كاپىرلىرى مهسلىھهت كېڭىشىدە پهيغهمبهر ئهلهيھىسسا

بۇ ھهقته مېنىڭ « : ئۇسۇل بىلهن كۆزدىن يوقىتىشتا ئهبۇ جهھىل 
بىر پىالنىم بار ، بۇ پىالن ئاراڭالردىن  ھېچكىمنىڭ خىيالىغا 

ھهكهم ، نىمه پىالن ۇبئهي ئه: ئۇالر . دەيدۇ». كهلمىدى بولغاي 
ھهر قهبىلىدىن « : ئۇ . دىيىشىدۇ»ز ئېيتساڭچۇ؟ې؟ تئويالۋاتىسهن

 ئىسىل ،  باتۇر ، مهرگهن ، چهبدەس يىگىتتىن بىردىن نهسهبى
يىگىت تاللىساق ، ئۇالرنىڭ ھهر بىرىنىڭ قولىغا بىردىن قېلىچ 
تۇتقۇزساق ، مۇھهممهد ئۆيىدىن چىققاندا ھهممىسى تهڭال قېلىچ 
سالسا ، شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ خۇنى ھهممه قهبىلىگه ئارتىلىدۇ ، 

قهبىلىلهر بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا تۇغقانلىرى بارلىق  –ئۇنىڭ ئۇرۇق 

» . پېتىنالمايدۇ ، ئۇنىڭ قان پۇلىنى بهرسهكال ئىش پۈتىدۇ 
  )بهت .126قىسىم .1پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تهرجىمھالى (

 بۇ سۈيىقهستلىك تهدبىرگه ئهقىل ۋە پىالن ئىگىلىرىدىن قارشى 
سكىن كه -» ئۆلتۈرۈش « چىقىدىغان بىرمۇ ئادەم بولمىغان  ھالدا 
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قارارغا ئايالنغاندىن كىيىن ، بۇ ئۇلۇغ رەھبهرنى مهككه 
تاغۇتلىرىنىڭ قارا قولى ، رەزىل سۈيىقهستلىرىدىن قوغداش ئۈچۈن 
ئىشقا سالغان يوشۇرۇش ، مهخپىيهتچىلىك ، ئاڭلىقلىققا ئىگه 
قاتتىق ئېھتىيات قىلىش  تاكتىكىلىرى بۇ بۇ نوقتىنى تېخىمۇ 

  . نامايهن قىلىدۇ 
ر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمنىڭ تهرجىمھالىغا پهيغهمبه

ئائىت كىتابالردا بايان قىلىنغاندەك ھىجرەتنى ئۇتۇقلۇق ئېلىپ 
بېرىش ئۈچۈن قاتتىق يوشۇرۇش ، ئىنچىكىلهپ كۆزىتىش ۋە 
پۇختىالپ تهدبىر تۈزۈش ۋە تهييارلىق ئۇسۇللىرى قوللىنىلغان مانا 

ىداكارلىق تۆۋەندىكى ، مانابۇ پ) قوغداش ( بۇ ھىمايه قىلىش 
  : كۈرنۈشلهردە ئهڭ ئولۇغۋار ھالهتلهردە ئهكىس ئېتىدۇ

ئهسهبىيلهرچه يالىڭاچالنغان قېلىچالرنى كۆتۈرۈپ،قانلىق .1
پاجىەئ پهيدا قىلماقچى ، پۈتۈن ئىنسانىيهتنىڭ پهخىرلىنىشىگه 
ئهرزىيدىغان ئهڭ ئولۇغ پهيغهمبهرنى قهتلى قىلماقچى بولغان 

ىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ئاشۇ پهيغهمبهرنىڭ  ياتىدىغان كېچىدە  ئهلى رەز
ئورنىدا يېتىشى بولۇپ ، ئۇ مهككه كاپىرلىرىنىڭ مۇشۇ كۆرپىدە 
ياتقان ئادەمنى ئۆلتۈرۈشنى قارار قىلغانلىقىنى ئۇبدان 

ياتقان كىشىنىڭ  مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى .بىلهتتى
 ئىكهنلىكى ۋەسسهللهم ئهمهس  ، بهلكى ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ

چۈكى بۇ ئورۇندا . ئېنىقلىنىشتىن بۇرۇن پاجىەئ يۈز بىرىپ بوالتتى
ياتىدىغان كىشىنىڭ ئاللىقاچان غايىب بولۇپ ، ئۇنىڭ ئورنىدا باشقا 

ئادەمنىڭ يېتىش ئىشى ئۇالر ياكى باشقىالردىن ھېچكىمنىڭ  
  . كۆڭلىگه كهلمهيدىغان ئىش ئىدى

ۈرىلىدىغانلىقىنى بىلىپ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۆزىنىڭ ئۆلت
تۇرۇپ ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ پىكرىنى رەت قىلمىدى ، گهپ 
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ئۇالرنىڭ قانلىق قېلىچلىرىدىن ئۆزىنى . كوچىالپمۇ يۈرمىدى 
ساقالپ قېلىش ئۈچۈن يوتقاننى ئېچىۋېتىپ ياتمىدى ، بهلكى 

قورقۇپ . كاپىرالر ئۇقالمىغۇدەك دەرىجىدە بېشىنى ئوراپ ياتتى 
ئۇ ئۆمرىدە بىرقېتىم كهلگهن ھهممه ئادەمگه ئهمهس ، . مىدىقال

ئايرىم ئادەملهرگىمۇ نېسىپ بولمايدىغان پۇرسهتكه 
تهقدىر . ئېرىشكهنلىكىدىن ئىنتايىن بهختلىك ھهم خوشال ئىدى

ئۇنى ئادەم ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهۋالدلىرى ئىچىدىكى ئهڭ ئولۇغ   
ناسىۋىتى بىلهن رەھبهرنى قوغداش ، ئۇنىڭ ھايات قېلىش مۇ

  .  شهرەپكه نائىل قىلدى –تهسۋىرلىگۈسىز شان 

رەسۇلىلال  سهللهلالھۇ ئهلهيھى . غارغا كىتىۋاتقان يولدا.2
ۋەسسهللهم سهۋر غارىغا كىتىۋاتقاندا ئهبۇ بهكرى سىددىق 

ئۇ بىردەم ئالدىدا . رەزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن ئاجايىپ  ھالنى كۆردى 
بىردەم ئوڭ تهرىپىدە ماڭسا ، . تتىماڭسا ، بىردەم كهينىدە ماڭا
بۇنىڭ نىمه ئۈچۈنلىكىنى سورىغاندا . بىردەم سول تهرىپىدە ماڭاتتى

ئى رەسۇلىلال ، مهن مۇشرىكالرنىڭ ئۆزلىرىنى تۇتۇشقا « : ، ئۇ 
بىرىنچى دەرىجىلىك تۇتۇش ئىالنى  چىقارغانلىقىنى ، مهككه 

ەپكه ئهۋەتىپ تهر –يوللىرىنى قامال قىلىپ چاپارمهنلهرنى تهرەپ 

ئۆزلىرىنى قاتتىق ئىزدەۋاتقىنىنى ئهسلىگىنىمدە ، سىلىگه بىرەر 
كىلىشمهسلىك بولۇپ قاالرمۇ دەپ ئۇالرنى كۆزىتىش ئۈچۈن ھېلى 
ئالدىلىرىدا ، ھېلى ئارقىلىرىدا ، ھېلى ئوڭ تهرەپلىرىدە ، ھېلى 
. سول تهرەپلىرىدە ماڭدىم ، ئۆزلىرىدىن ھېچ خاتىرجهم بواللمىدىم 

  ەپ جاۋاب بهرگهند» 
بېتىدىن  .190قىسىم .1نىڭ » بىدايه ۋە نىھايه «  ( 
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  . )ئېلىندى 

 ياش ھهممه كىشىنىڭ – ئهنه شۇنىڭغا ئوخشاش قېرى 

قومانداننى قوغدىشى ، ئۇنىڭ ئۈۈچۈن ئۆزىنى پىدا قىلىشى ، 
رەھبهرگه بىر ئىش يىتىپ قېلىپ ، دەۋەتكه پايدىسىز ئامىلالرنىڭ 

 ئىچىدىن دوست –ن ئهنسىرىشى ، ئۇنى ئىچ يۈز بىرىپ قېلىشىدى

 ئهمىلىيهتته دەۋەتكه قىزىققانلىق ، دەۋەت ئىشىنى –تۇتۇشى 

ساقالپ قېلىشقا قىزىققانلىق ،الله توغرىسىدا دوست تۇتقانلىق ۋە 
اللهنىڭ سۆزىنى ئۈستۈن قىلىش يولىغا ئۆزىنى ۋە بارلىقىنى 

  . ئاتىغانلىقتۇر
ۋە سۈيىقهستتىن قوغداشنىڭ ئۆزىال قومانداننى پهقهت ئۆلتۈرۈلۈش .3

يىتهرلىك ئهنهس بهلكى ئۇنى چوڭ بولسۇن ياكى كىچىك بولسۇن ، 
كۆپ بولسۇن ياكى ئاز بولسۇن يامان كۆرۈلىدىغان ھهەمه نهرسىدىن 

بۇ ھهقته شهيىخ مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلۋاھاب . قوغداش الزىمدۇر
 ئهلهيھى پهيغهمبهر سهللهلالھۇ «: رەھمىھۇلال مۇنداق دەيدۇ 

ۋەسسهللهم غارغا كىتىۋاتقاندا يهرگه ئىزىنىڭ تولۇق چۈشمهسلىكى 
ئۈچۈن پۇتىنىڭ ئۇچىدا ياكى ئهتراپىدا ماڭغانلىقتىن ، غارغا بېرىپ 
بولغۇچه ، مۇبارەك پۇتلىرى ئىششىپ ، قاپىرىپ كهتكهن ۋە قان 

ئهبۇبهكرى سىددىق رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ بۇنى . ئېقىشقا باشلىغان 
يغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ھاپاچ  قىلىپ  مىڭ تهسلىكته كۆرۈپ په

« مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلۋاھابنىڭ  (.غار ئالدىغا ئهكهلگهن
دىگهن » پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قىسقىچه تهرجىمھالى 

  . )بېتىدىن ئېلىندى.167كىتابىنىڭ 
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 ياشلىرى رەھبهرگه –ھهرىكهتنىڭ قېرى ! الله ئهڭ بۈيۈكتۇر 

ۇشۇ دەرىجىدە بېغىشلىسا ، ئۇالر ئۆزى رەھبهر بولغاندا ئۆزىنى م

  ! ھه–ئۇالرغا باشقىالر قانچىلىك پىداكارلىق كۆرسىتهر 

ئىككىسى ئۆڭكۈرگه يىتىپ بارغاندا ، پهيغهمبهر سهللهلالھۇ  .4
ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ . ئهلهيھى ۋەسسهللهم كىرىشكه تهمشهلدى

 تۇرۇپ تۇرسىال ، مهن كىرىپ ئى رەسۇلىلال ، ئورۇنلىرىدا« :ئهنھۇ 
ئۆڭكۈرنى سۈپۈرۈپ تازىلىۋىتهي ، ئۇنىڭدا بىرەر  زىيانداش ھاشارەت 
بولسا سىلىگه زەرەر يهتكۈزمىسۇن ، دەيدۇ ۋە ئهستايىدىل تهكشۈرۈپ 
، زىيان سالىدىغان بىرەر نهرسىنى تاپالمىغاندىن كىيىن پهيغهمبهر 

لىكتىن ئهلهيھىسساالم كىرىپ ، قاتتىق چارچاپ كهتكهن
  . ئهبۇبهكرىنىڭ پۇتىغا بېشىنى قويۇپال ئۇخالپ قالدى 

       مانا بۇ كۈرنۈشلهر ۋە بۇنىڭدىن باشقا مهزكۇر كىتابچىگه 
يېزىپ بولۇش مۇمكىن بولمايدىغان كۈرنۈشلهر دۈشمهننىڭ 

 –رەھبهرگه سۈيىقهست قىلىش ، قهستلهپ ئۆلتۈرۈش ، ئۇنىڭ غايه 

بىرىنچى دەرىجىدىكى باش  كىيىن –مهقسهتلىرىنى ئىلگىرى 

  .  نىشان قىلىدىغانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇ –مهقسهت 

مانا بۇ ئىسالمىي ھهرىكهت ياشلىرىنىڭ رەھبهرنى قوغداش ، 
ئۇالرنى قوغداش جهريانىدا قىممهتلىك نهرسىلهرنى پىدا  قىلىشتا  
ئاڭلىق ھالدا ئېسىدە چىڭ ساقالشقا تىگىشلىك بولغان موھىم 

  . دەرسلىكتۇر 
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قوماندانالر ۋەرەھبىرىي « ئۇالر بولۇپمۇ ئىسالم دۈشمهنلىرىنىڭ   
كادىرالرنى  ئۆلتۈرۈش ، قهستلهش ، سۈيىقهست قىلىش قاتارلىق 

دىگهن ». ۋاستىلهر ئارقىلىق ئىسالمىي ھهرىكهتنى ئاخىالشتۇرىمىز 
خىيالىدىن ئۈمىد سىزلهندۈرۈش ، ۋاز كهچتۈرۈش ئۈچۈن 

  . غدىشى كېرەكقوماندانالرنى بارلىقى بىلهن قو

 توال ئويالنغان –ھۆكۈمدارالر ۋە تاغۇت ئهمهلدارلىرى ئۈستىدە ئاز 

تۇيغۇسىنىڭ  –ئادەم ئۇالرنىڭ خىزمهت ئورنى ، ساپاسى ، ھېس 

 –قانداق بولۇشىدىن قهتئىينهزەر ئىسالمىي ھهرىكهتكه چىش 

تىرنىقى بىلهن قارشى تۇرىدىغانلىقىنى ، ھهرىكهت رەھبهرلىرىنى 

  .  جهھلى بىلهن تىرىشىۋاتقانلىقىنى كۆرەلهيدۇ –جان يوقىتىشقا 

ئىسالمىي «  ئىسالم دۈشمهنلىرىهنھهقىقهت: ئاگاھالندۇرۇش  
ھهرىكهتلهر ۋە دەۋەتلهرنىڭ رەھبهرلىرى ۋە قوماندانلىرىنى يوقىتىش 
بىلهن ئىسالمىي ھهرىكهتلهر ، قارشى تۇرۇشالر ۋە جىھادىي 

دىگهن ئويدا بولغان » .ھهرىكهتلهر تۈگىشىدۇ ياكى يوقىلىدۇ 
بولسا ھهقىقهتهن خاتاالشقان بولىدۇ ، گهرچه رەھبهرنىڭ 
يوقىتىلىشى بىلهن رەھبهرلىك رولى ۋە ھهرىكهت ئهھۋالىغا  ئېغىر 
خهتهر يهتكهن تهقدىردىمۇ ، ھهرىكهت روھى ۋە جىھاد روھىنىڭ 

  . رەك بهرمهيدۇ  ېتامامهن يوقالغانلىقىدىن د
 سۈيقهستكه نىڭتقاندەك ، رەھبهرلىكئۇستاز مۇنىر غهزبان ئېي

ئۇچرىشى بىلهن ھهرىكهت داۋاملىق شهكىلدە توختاپ قالمايدۇ ، 

 توال توسالغۇغا –ھهرىكهت ئاز . توختاپ قېلىشى مۇمكىن ئهمهس 
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 تاشقىنلىقىغا –ئۇچرايدۇ، كۆڭۈللهرە ئۇلۇغۋار مهنىلهر قاينام 

ىلهن ئايالنغان دەۋەت ياشلىرىنىڭ رەھبهرنىڭ يوقىتىلىشى ب
جىھادىي  ھهرىكهتلهر ، ئىسالم ئۈستۈنلۈكى ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان 
قانلىق  مهيلى قانسىز كۈرەشلهر ھهرگىز ئاخىرالشمايدۇ ياكى بىرئىزدا 

ھهرىكهت يولى . (توختاپ قالمايدۇ ، بۇ ئهسال مۇمكىن ئهمهس 
  )بهت . 190

  مۇشۇ دەرسلىكتىن كۆرۈۋالغىلى بولىدۇكى ، رەھبهرنى قوغداش ۋە
ئۆزىنى پىدا قىلىش دىنىي جهھهتتىن پهرز، سىياسىي جهھهتتىن 

  . تهخىرسىز زۈرۈرىيهتتۇر
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 دەرس  قارار چىقىرىشنى.17
  رەھبهرلىككه تاپشۇرۇش

 جامائهتكه يۈزلهنگهن بۇيرۇق ياكى ياكى چهكلىمىلهر - قارار
بولۇپ ، سىياسهتلهرنى بېكىتىدۇ ، پىروگراممىالرنى بهلگىلهيدۇ ، 

 مهقسهتلهرنى ئهمىلىيلهشتۈرىدۇ ، –الرنى ئورۇناليدۇ ، غايه پىالن

دۆلهتنىڭ . دۆلهتنى تهرەققى قىلدۇرۇپ ئالغا سىلجىتىدۇ 
بولۇپمۇ بۇ قارار  ئهتراپلىق بىلىش ۋە . ئهھۋالىنى يۈكسهلدۈرىدۇ 

مهسلىھهت كېڭىشىدىن ئۇرغۇپ چىققان ، خهۋەردارلىق ۋە 
ە ئهقىل ئىشلىتىشنى بىلىشتىن بارلىققا كهلگهن ، ھېكمهت ۋ

  . مهنبه قىلغان بولسا 
قارارسىز قهلب خاھىشلىرى شاخچىالرغا چېچىلىپ كىتىدۇ ، 
. يولالر بۆلۈنۈپ ، سىياسهتلهر قااليمىقانلىشىپ كېتىدۇ 

  . مهنپهئهتلىك ، كېرەكلىك ئامىلالر ئهمهلدىن قالىدۇ
. بىرىنچىدىن قارار بولمىسا بولمايدۇ : شۇ سهۋەبلىك  

چىقىرىلغان قارارغا بوي سۇنماي ۋە ئۇنى ئىجرا : ىن ئىككىنچىد
  . قىلماي بولمايدۇ 

  !رەھبهرلىك بىردىنبىر قارار ساھىبىدۇر 
چۈنكى رەھبهرلىك ئهتراپلىق كۆرىدۇ ، مهلۇمات دائىرىسى 

پۈتۈن . كهڭ ، ئىلمى مول ، ئهتراپلىق ، نهزىرى ئۆتكۈر بولىدۇ 
 كۆرگهننى قۇبۇل سهپ ۋە پۈتۈن لىنىيه بويىچه رەھبهر توغرا

قىلىش ، بېكىتكهننى ئىجرا قىلىش ، بۇيرۇلغاننى تولۇق ئىجرا 
ناگاھان رەھبهر شهرىەئت يامان ئىش . قىلىش ۋاجىب بولىدۇ 
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دەپ بېكىتكهن  بىرەر يامان ئىشقا بۇيرۇمىسا ياكى ياخشى ئىش 
  . قىلىشتىن توسمىسا 

: ر دىگهن كىتابتا مۇنداق بايان با» غورۇرلۇقالر باغچىسى «
ئىككىنچى قېتىملىق ئهقهبه بهيئىتى تامامالنغاندىن  كىيىن « 

 - الھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم ئهنسارىيالرغا ،  لرەسۇلىلال سهلله

 تاقلىرىڭالر بار جايغا قايتىپ كېتىڭالر –ئۆزۈڭالر چۈشكهن يۈك 

ئهنسارىيالر ئارىسىدىن ئابباس ئىبنى ئۇبادە ئىبنى . دەيدۇ-، 
ى رەسۇلىلال ، سېنى ھهق پهيغهمبهر قىلىپ  ئ-نهزله ئۇنىڭغا ، 

ھهقىقهت بىلهن ئهۋەتكهن الله بىلهن قهسهمكى ، ئهگهر سهن 
خالىساڭ ئهته ئهتىگهن مىنادا تۇرغان ئادەملهرگه قېلىچلىرىمىز 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا . بىلهن ھوجۇم قىلىمىز ، دەيدۇ
تىقىڭالرغا قايتىڭالر  ياق، بىز بۇنىڭغا بۇيرۇلمىدۇق ، لېكىن يا-، 
شۇنىڭ بىلهن بىز قونالغۇلىرىمىزغا قايتىپ ، تاڭ . دەيدۇ -، 

قىسىم .2»غورۇرلۇقالرباغچىسى «(» . ئاتقۇچه ئۇخلىدۇق 
  ) بهت .188

) الله ئۇالردىن رازى بولسۇن ( ئهنه شۇنىڭدەك ساھابىلهر 
نهزىرىدە ئىش باشتىمۇ ، ئاخىرىدىمۇ  ناھايىتى ئېنىق ۋە روشهن 

  . ىئىد
ئهگهر سهن خالىساڭ ئهته ئهتىگهن مىنادا « باشتا ئۇنىڭغا 

ئى  « -دىگىنى » . تۇرغان ئادەملهرگه قوراللىق ھوجۇم قىلىمىز 
رەسۇلىلال ، ھهممه ئىشتا ساڭا ئىتائهت قىلىمىز ، قارار چىقارغۇچى 

  . دىگهنلىكتۇر ». سهن –

ۇچه  قايتىپ ، تاڭ ئاتقبىز ياتاقلىرىمىزغا «ئاخىرىدا بولسا 
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 سوراقسىز ، رەھبهرنىڭ –مانا بۇ سوئال . دەيدۇ  ».ئۇخلىدۇق 

  تاتىلىماستىن   ياكى ئىجرا قىلىشنى كېچىكتۈرمهستىن ئېغىزىنى
  !!ۇنلىغانلىق ئهمهسمۇ ؟رماقۇلالنغان قارارنى ئو، 

رەھبهرلىك مۇۋەپپىقىيهتكه ئېرىشىدىغان سهۋەبلهر  –مانا بۇ 

ننىڭ قارار چىقىرىش ۋە ۋاستىلهرنىڭ بىرى بولۇپ ، قوشۇ
ھوقۇقىنىڭ پهقهت رەھبهرگه تىگىشلىكلىكىنى تولۇق ئاڭلىقلىق 
بىلهن بىلگهنلىكى ۋە چىقىرىلغان قارارنى ئىتىرازسىز ، ئىجرا 
قىلىشنى كهينىگه سۈرمهستىن دەرھال ئىجرا قىلىشقا 

  . ئالدىرىغانلىقى ئۈچۈندۇر
ىرى ەئت پهرز قىلغان ئىشالرنىڭ بى شهر-مانا بۇ ئىتائهت  

بولۇپ ، ، ئىسالم ئۇنىڭغا بۇيرۇق قىلغان ، رەھبهرلىك ئۈچۈن 
تهكلىپ قىلغان ، ئهسكهرلهرنى رىغبهتلهندۈرگهن چىڭ 

  .  مۇكاپات ۋەدە قىلىنغان ئىشتۇر –تۇتقۇچىالرغا ئهجىر 

ئى مۆمىنلهر ، اللهغا ، پهيغهمبهرگه ۋە ئۆزۈڭالردىن بولغان « 
سۈرە .4(» . ئىش ئۈستىدىكىلهرگه ئىتائهت قىلىڭالر

  ) ئايهت .59
ئىمام بۇخارى ، ئىمام مۇسلىم ئهبۇ ھۈرەيدە رەزىيهلالھۇ ئهنھۇم 

ماڭا « : ئارقىلىق پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمنىڭ 
ئىتائهت قىلغان كىشى اللهغا ئىتائهت قىلغان بولىدۇ ، ماڭا 
ئاسىي بولغان كىشى اللهغا ئاسىي بولغان بولىدۇ ، مىنىڭ 

 قۇرئان ۋە سۈننهت كۆرسهتمىسى بويىچه –ئهمىر ( ىرىم ئهم
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شهرىەئت قانۇنىنى ئىجرا قىلىدىغان مۇسۇلمان خهلىپه ، پادىشاھ 
، باشلىق بولۇپ يوقۇرىسى دۆلهت باشلىقىدىن تارتىپ تۆۋىنى 

گه  .)مهھهلله باشلىقى ھهتتا ئائىله باشلىقىغىچه كۆزدە تۇتۇلىدۇ 
نىڭ ېهت قىلغان بولىدۇ، مئىتائهت قىلغان كىشى ماڭا ئىتائ

. ئهمىرىمگه ئاسىي بولغان كىشى ، ماڭا ئاسىي بولغان بولىدۇ 
سهھىھۇل بۇخارى ۋە سهھىھۇل . (دىگهننى رىۋايهت قىلىدۇ »

  ) مۇسلىم 
ئىككىسى يهنه ئابدۇلال ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن 

مۇسۇلمان «: پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمنىڭ 
ى گۇناھ ئىشقا بۇيرۇلمىسىال مهيلى ياخشى كۆرۈلىدىغان كىش

) مۇسۇلمان (مهيلى يامان كۆرۈلىدىغان ئىشتا بولسۇن 
باشلىقنىڭ سۆزىنى ئاڭالش ۋە ئۇنىڭغا بوي سۇنۇش ۋاجىبتۇر ، 
گۇناھ ئىشقا بۇيرۇسا ، ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭالش ۋە ئىتائهت 

ھىھۇل سه. (دىگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ ». قىلىش يوقتۇر
  )   بۇخارى ۋە سهھىھۇل مۇسلىم 

  ئىككىسى يهنه ئابدۇلال ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن 
ئۆز ئهمىرىدىن «: پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمنىڭ 

يامان كۆرىدىغان بىرەر ئىشنى كۆرگهن ئادەم ، سهۋىر قىلسۇن ، 
دەم جاھىلىيهت چۈنكى جامائهتتىن بىر غېرىچ ئايرىلىپ ئۆلگهن ئا

بۇخارى ۋە . (دىگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ ». ئۆلۈمىدە ئۆلىدۇ
  ) مۇسلىم 

 رەھبهرلىكنىڭ –قارار چىقىرىش « : يوقارقىالرنىڭ ھهممىسى 

  .دىگهن ئۇقۇمنى كۆرسىتىدۇ » .قولىدا بولىدۇ 
ئهگهر ئىش ئاشۇنداق بولمىسا ، باشباشتاقلىق ئومۇملىشىپ 



  دەرسلىكى    ھهرىكهت   ئۇرغۇغان ھىجرىتىدىن   پهيغهمبهر 

 149 

. مهسۇئلىيهت زايا بولۇپ تۈگىشىدۇ . ېلىدۇ مالىمانچىلىق بارلىققا ك
بهزى چاغالردا مۇشۇ ئۇقۇمنىڭ يوقىلىشى سهۋەبلىك ياكى مۇشۇ 
ئۇقۇمنىڭ دىنىمىزدىكى ئورنىنى بىلىشنىڭ يوقالغانلىقى سهۋەبلىك 
، كىشىلهرگه ئاال كۆڭۈللۈك ، خىيانهتچىلىك ۋە غۇۋالىق سىغدىلىپ 

پىتنه . اڭغۇ تۇمان تاشلىدىئهقىللهرگه قااليمىقانچىلىق قار. كىردى 

  .  پاساد  تۇيغۇلىرى باش كۆتۈردى–

بهزى چاغالردا ئىشنى ئۆز ئهھلى بولغان الياقهتلىك كىشىلهردىن 
تالىشىپ ، تۆردىن ئورۇن تالىشىش ، موھىم ئورۇنالرغا كۆز ئااليتىش 
، رەھبهرلىك ھوقۇقىنى چاڭگىلىغا كىرگۈزىۋېلىشكه ئورۇنۇش 

 – ئاشكارا ياكى يوشۇرۇن ھالدا ئۆچ سهۋەبلىك ، كۆڭۈللهردە

ئهقىللهر گهدەنلهرگه . ئاداۋەت ھهسهدخورلۇق  ئوتلىرى تۇتاشتى 

 پاساتالر گىرىم قىلىپ ئۆزىنى چىرايلىق –پىتنه . ئۆتۈپ قالدى 

  . كۆرسهتتى
ئهيتاۋۇر ، ئۇنداق ياكى مۇنداق ھادىسىلهر يۈز بهرگهنلىكتىن ، 

 قۇۋۋەتلهر چاڭ – ، كۈچ .چۈشهنچه ۋە ئۇقۇمالر چېچىلىپ كهتتى

بىرلىك سهپلهر . جامائهت ئاجىزالشتى . توزانغا ئايلىنىپ كهتتى

 ئايرىم  ھالدىكى كۆپ قۇتۇپالرغا –كۆپچىلىك ئايرىم . پارچىالندى 

 ئىلمىي –تۆھمهتلهر كۆپهيدى ، كهشپىيات . بۆلۈنۈپ كهتتى

  .  نۇسرەت يېراقالشتى–غهلىبه . ئىختىراالر ئازايدى 
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ئىككى خهلىپه « :ىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ شۇنىڭ ب  
« ) سهھىھۇل مۇسلىم ( » . تهڭ چىقسا ، بىرىنى ئۆلتۈرىۋېتىڭالر 

بىر باشلىققابهيەئت قىلىپ ، ئۇنىڭغا قهلبىنى ئاتىغان كىشى 
ئهگهر بۇ . قولىدىن  كىلىشىچه ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىشى الزىم 

ىرى چىقسا ، ئۇنىڭ بونىغا باشلىقتىن ھوقۇق تالىشىدىغان يهنه ب

ھېكمىتىنى  –دىگهن سۆزلىرىنىڭ سىر » . قېلىچ بىلهن ئۇرۇڭالر 

  )سهھىھۇل مۇسلىم  . (ھېس قىلدۇق
يوقارقى بايانالر رەھبهرلىكنىڭ بىرلىكىنى، قارار ماقۇلالشنىڭ 

ئاخىرىدا ئىسالم ئۈممىتىنىڭ .... بىرلىكىنى ، سهپ بىرلىكىنى
  . ۈن ئورۇنۇشتىن باشقا نهرسه ئهمهسبىرلىكىنى ساقالپ قېلىش ئۈچ

 مۇشهققهتلهر ، كۆزلهردىن –ھازىر يهتكۈچه تارتىۋاتقان جاپا 

 ىزەردابقا تولۇش –ياشالر،يۈرەكلهرنىڭ قان  –ئېقىۋاتقان قان 

الرنىڭ ئاساسلىق سهۋەبلىرىنىڭ ... ،قۇمدەك چېچىالڭغۇ بولۇش 
سلىم بىرى مۇشۇ ئۇقۇمالرنىڭ يوقالغانلىقى ياكى ئۇنىڭغا ته

  .بولمىغانلىقنىڭ ئىپادىسىدۇر
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  دەرس مۇشرىكالردىن پايدىلىنىش.18
مۇشرىكالردىن پايدىلىنىش دۇرۇس ، ئهمما ياردەم سوراشقا 

.  ياردەم سوراشقا بولمايدۇباشقىدىن دىنچۈنكى الله. رۇخسهت يوق 
بۇ پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمنىڭ ھىجرەت 

  .ۋە روشهن ئىشتۇردەرسلىكىدە ئوچۇق 
 رەسۇلىلال سهللهلالھۇ : بايان قىلىنىشىچه سهھىھۇل بۇخارىدا 

ئهلهيھى ۋەسسهللهم  بىلهن ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ بهنى 
بنى ئهدىي جهمهتىدىن ئاس ىبىلىسىنىڭ بهنى ئهبدى ئهدەيل ق

كهن ماھىر يول باشلىغۇچىدىن تئىبنى ۋائىلنىڭ ئىتتىپاقدىشىغا ئۆ
بۇ ئادەم ئىسالمغا كىرمىگهن . ق بىرىپ ياللىغان ئىدىبىرنى ھه

بۇ ئادەم . بولۇپ ، قۇرەيىش كاپىرلىرىنىڭ دىنى ئىتىقادىدا ئىدى
) ھازىرتوختىلىپ ئۆتىمىز (گهرچه كاپىر بولسىمۇ تۆۋەندىكى 

شهرتلهرنى ھازىرلىغان ، ئۇ ئىككىسى ئىشىنىدىغان كىشى بولغاچقا 
 ئۈچ كۈندىن كىيىن ئهتتىگهن  ئۇنىڭغا مىنىدىغان ئۇالق بىرىپ ،

  .سهۋىر غارىدا ئۇچرىشىشقا ۋەدىلهشتى 
مۇشرىكالردىن : ئۇبدان ئويلىنىپ بېقىشقا تىگىشلىك مهسىله شۇكى 

تىبارسىز ېئ لىنىش ئۈچۈن تۆۋەندىكى ئىشالرنىتولۇق پايدى
قالدۇرماسلىقىمىز ، چوقۇم تۆۋەندىكى شهرتلهرگه رىائيه قىلىشىمىز 

  . الزىم 
 ان مۇشرىك ئادەم كهم تېپىلىدىغاننماقچى بولغپايدىال.1

ئىختىساس ئىگىسى بولۇپ ، ئۇنىڭ قىالاليدىغان ياكى 
  .بىجىرەلهيدىغانلىرىنى قىاللىغۇدەك مۇسۇلمان تېپىلمىسا 

شۇ ساھهدە ئاالھىدە ماھارەت ئىگىسى بولسا ، مول تهجرىبىسى .2
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 .بولسا
غان ياكى ئهسكهر ياكى مۇسۇلمانالر بىلهن ئۇرۇش قىلىدى .3

مۇسۇلمانالر بىلهن بىلهنكى ئۇرۇشتا ئۆز قوشۇنىغا ياردەم بىرىدىغان 
.دۈشمهن تهرەپته تۇرىدىغان ئادەم بولمىسا    

تهجرىبىدىن ئۆتكهن ، ئىشهنچلىك ،  كۆڭۈلنى خاتىرجهم .4
چۈنكى قورقۇنچاق ، مهخپىيهتچىلىكنى . قىلىدىغان بولۇشى كېرەك 

مۇسۇلماننىمۇ بۇ ساھهدە ئېچىپ قويۇش ئېھتىمالى بولغان  
كاپىرئىشهنمهسلىككه ، بۇنداق ۋەزىپىلهر . ئىشلىتىشكه بولمايدۇ 

 . تاپشۇرۇلماسلىققا ئهڭ اليىقتۇر 
 . مۇسۇلمانالرغا  قارىتا كۆزقارشى ياخشى بولۇش الزىم   .5 

ھهممىگه ئېنىقكى ، ئهينى چاغدا رەسۇلىلال سهللهلالھۇ ئهلهيھى 
ە قۇرەيشلهرنىڭ ئىز قوغالپ ۋەسسهللهم ھىجرەت يۈرۈشىد

تۇتۇۋېلىشى ياكى باشقا ئىشالرنىڭ يۈز بىرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش 

كىشىلهر مېڭىپ ،  دوڭغۇل –ئۈچۈن تامامهن مهخپىي ، ئوڭغۇل 

ئادەتلهنمىگهن ئارقا يولالردىن مېڭىشنى قارار قىلغانلىقى ئۈچۈن 
 يوق مۇنداق مهخپىي يولالرنى بىلىدىغانالر ناھايىتى ئاز ھهتتا

مهزكۇر مۇشرىك ئادەم ئابدۇلال ئۇرەيىقىت ئهنه . دىيهرلىك ئىدى 
شۇ كهم تېپىلىدىغان ئىختىساس ئىگىلىرىدىن بولۇپ ، يوقاردا 
سۆزلهپ ئۆتكهن شهرتلهر ئۇنىڭدا تېپىلغانلىقى ئۈچۈن ھىجرەت 

پهيغهمبهر . سهپىرىدە يول باشلىشى ئىختىيار قىلىندى 
ۇرغۇغان بۇ دەرسلىك كاپىرالر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھىجرىتىدىن ئ

  .بىلهن بولغان تۈرلۈك ئاالقىگه نهق ئىشارەتلهر قىلىپ   ئۆتكهن 
  . تۆۋەندە ئۇنى بايان قىلىپ ئۆتىمىز 

  كهسكىن–كاپىرالرنى ئۆزىگه باشپاناھ قىلىش ، دوستلىشىش  .1
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اللهتهئاال مۇنداق . چهكلهنگهن ۋە ئېنىق ھارام قىلىنغان ئىشتۇر 
ىنلهر ، يهھۇدىي ۋە ناساراالرنى دوست تۇتماڭالر ، ئى مۆم« : دەيدۇ 

سىلهردىن كىمكى ئۇالرنى دوست . نى دوست تۇتىدۇ ىبىر-ئۇالر بىر
تۇتىدىكهن ، ئۇمۇ ئهنه شۇالردىن سانىلىدۇ ، الله زالىم قهۋىمنى 

ئى مۆمىنلهر سىلهردىن »  « . ھهقىقهتهن دوست تۇتمايدۇ 
ن دى)دىي ۋە ناساراالريهنى يهھۇ(ئىلگىرى كىتاب بىرىلگهنلهر 

. نىڭالرنى مهسخىرە ۋە ئويۇنچۇق قىلغانالرنى دوست قىلىۋالماڭالردى
»  . مۆمىن بولساڭالر ، اللهدىن قورقۇڭالر) ھهقىقى (ئهگهر 

 )ئايهتكىچه .57ئايهتتىن   .51سۈرە .5( 
مۇسۇلمانالر بىلهن جهڭ قىلمايدىغان ، ، مۇسۇلمانالرغا تهسلىم  .2

رنىڭ دۈشمهنلىرىگه ياردەملهشمهيدىغان  بولغان ، مۇسۇلمانال

بۇھهقته اللهتهئاال .  ئېھسان قىلىشقا  بولىدۇ–كاپىرالرغا خهيرى 

كاپىرالردىن سىلهر بىلهن ئۇرۇش قىلمىغان ۋە « :مۇنداق دەيدۇ 
سىلهرنى يۇرتۇڭالردىن ھهيدەپ چىقارمىغانالرغا كهلسهك ، الله 

ئادىل بولۇشۇڭالردىن ئۇالرغا ياخشىلىق قىلىشىڭالردىن ، ئۇالرغا 
» . شۈبھىسىزكى الله ئادىلالرنى دوست تۇتىدۇ. توسمايدۇ 

ئهمما مۇسۇلمانالر بىلهن جهڭ قىلىدىغانالرغا ) ئايهت .8سۈرە .60( 
الله دىن ئۈچۈن سىلهر بىلهن ئۇرۇشقان « : مۇنۇ ئاالقه بىكىتىلىدۇ 

، سىلهرنى يۇرتۇڭالردىن ھهيدەپ چىقارغان ۋە سىلهرنى ھهيدەپ 
چىقىرىشقا ياردەملهشكهنلهرنى دوست تۇتۇشۇڭالردىن سىلهرنى 

» . كىمكى ئۇالرنى دوست تۇتىدىكهن ، ئۇالر زالىمالردۇر . توسىدۇ 
 ) ئايهت .9سۈرە .60( 
مۇشىرىكالردىن ياردەم سوراش ، قهتئى چهكلهنگهن ، كهسكىن  .3

 غهيرىدىن ياردەم سوراش دىنھارام قىلىنغان ئىش بۇلۇپ الله
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مۆمىنلهرنىڭ ئانىسى ئائىشه . ىك كهلتۈرۈش دىمهكتۇردىمهك شىر
رەزىيهلالھۇ ئهنھاپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن  رىۋايهت قىلغان مۇنۇ 

الھۇ لرەسۇلىلالھ  سهلله« : ھهدىس بۇ نوقتىنى ئېنىق بايان قىلىدۇ 

جاي (›بهھرەتۇل ۋەبرە‹ئهلهيھى ۋەسسهللهم بهدرى غازىتىغا ئاتلىنىپ 

 يهتكهندە ، كىشىلهر ئاالھىدە باتۇر ، ئۇرۇش دىگهن جايغا)نامى 
ماھارىتى پهۋقۇلائددە يۇقىرى ، دەپ تونۇشتۇرغان مهدىنه 
مۇسۇلمانلىرىغا ئاالھىدە چۈشهنچه بهرگهن بىر مۇشرىك ئادەم بىلهن 

ئى رەسۇلىلالھ ، مهن سىلىگه -: مۇشرىك ئادەم . ئۇچرىشىدۇ
دە دۈشمهنگه سىلىنىڭ سهپلىرى. ئهگىشىپ جهڭ قىلغىلى كهلدىم 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭدىن . دەيدۇ -قارشى جهڭ قىلىمهن ، 
دەپ -سهن اللهغا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىشىنهمسهن ؟  -، 

 دەپ جاۋاب –!  ياق ، ئىشهنمهيمهن -مۇشرىك ئادەم ، . سورايدۇ 

قايتىپ كهتكىن ، ، مهن -: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم .بىرىدۇ 
ئائىشه . دەيدۇ -مدىن  ھهرگىز ياردەم  سورىمايمهن ،مۇشرىك ئادە

 ‹پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم داۋاملىق ئىلگىرىلهپ : ئېيتىدۇ 

دىگهن يهرگه كهلگهندە ھېلىقى ئادەم يهنه ئۇچرىشىپ ، ›بهيدا

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭدىن . ئۆزىنىڭ تهلىپىنى ئېيتىدۇ 
اللهغا ۋە ئۇنىڭ  سهن-«: يوقارقى سوئالنى قايتا سوراپ 

ھهئه -« : ئۇ ئادەم .دەيدۇ »؟مسهنپهيغهمبىرىگه ئىشىنه
ئۇنداقتا بىز « : پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم . دەيدۇ ». ئىشىنىمهن 

 ) سهھىھۇل مۇسلىم . (دەيدۇ». بىلهن يۈرگىن 
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ئىمام ئهھمهد رەھمىھۇلال ئابدۇراھمان ئىبنى ھهبىب 
ئابدۇراھمان مۇنداق  . رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ دىن رىۋايهت قىلىدۇ

رەسۇلىلالسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم  غازاتقا « : دەيدۇ 
مهن قهۋمىم ئىچىدىن مۇسۇلمان بولمىغان ، ئاتالنماقچى بولغىنىدا 

قهۋمىمىز قاتناشقان : بىر ئادەم بىلهن ئۇنىڭ يېنىغا كهلدۇق ۋە 
جهڭلهرگه ئۇالر بىلهن بىرگه قاتناشماي تۇرىۋېلىشتىن نومۇس 

 سىلهر -:ئۇ .  دىدۇق -قىلىمىز ، بىزنىمۇ قاتناشتۇرغان بولساڭ ، 
 -  ياق ، -: بىز .  دىدى -ئىككىڭالر مۇسۇلمان بولدۇڭالرمۇ ؟

 بىز مۇشرىكالرغا قارشى مۇشرىكالردىن ياردەم -: ئۇ . دىدۇق
بىز دەرھال مۇسۇلمان بولۇپ ، ئۇنىڭ بىلهن .  دىدى-سورىمايمىز ، 

  ) مۇسنهد (» .ق بىلله جهڭگه قاتناشتۇ

 ئىسپاتالردىن باشقىمۇ –يوقارقى دەلىل «  ئىبنى مۇنزىر 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇشرىكالردىن ياردەم سورىغانلىقى 
ھهققىدە بىرەر نهرسه ئۇچراتمىدۇق ، ياردەم سورىغانلىقى مهلۇم 

  . دەيدۇ» . ئهمهس 
    ئاگاھالندۇرۇش 

ردەم سوراش شهرىەئتته  مۇشرىكالرغا قارشى مۇشرىكالردىن يا
مهنئىي قىلىنغان ئىش بولسا ، مۇسۇلمانالرغا قارشى مۇشرىكالردىن 
ياردەم سوراش تېخىمۇ قاتتىق مهنئىي قىلىنىدۇ ، بهلكى قاتتىق 

  . ھارامدۇر 
 ) بهت .49توم .4» تىنچلىق يولى « ( 

مۇشرىكالرنى يالالپ ئىشلىتىش يوقاردا تىلغا ئېلىپ ئۆتكهن  .4
  .  بولسا مۇباھتۇرشهرتلهر بويىچه

    يوقاردا تىلغا ئېلىپ ئۆتكهن ھهدىس  پهيغهمبهر 
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پهيغهمبهر . ئهلهيھىسساالمنىڭ ئاشۇنداق قىلغانلىقنى ئۇقتۇرىدۇ
دىگهن مۇشرىك » ئابدۇلال ئىبنى ئۇرەيىقىت « ئهلهيھىسساالمنىڭ 

ئادەمنى يالالپ ئىشلهتكهنلىكى ، ھىجرەت سهپىرىدە ئۇنىڭدىن 
ناھايىتى كاتتا دەرسلىك سانىلىپ ، مۇسۇلمانالر پايدىالنغانلىقى 

. ئۈچۈن ناھايىتى كهڭ مهرىپهت ئوپۇقى ئېچىپ بىرىدۇ 
مۇشرىكالردىن قايسى نهرسىلهردە پايدىلىنىش تۈرلىرىگه قارىتا 

پايدىالنماقچى بولغان مهنبه قانداق . داغدام يول ئېچىپ بىرىدۇ 
ن بولسۇن ، ئهقىدىگه زىيان سالىدىغان ياكى دىندى

ناۋادا ئۇنداق  ياكى مۇنداق . چېكىندۈرىدىغان بولماسلىقى كېرەك 

 –ھېكمهت « . ئهھۋال كۆرۈلسه پايدىلىنىشقا قهتئىي بولمايدۇ 

مۆمىننىڭ يوقىتىپ قويغان نهرسىسىدۇر، ئۇنى قهيهردىن بولسۇن 
  ) ھهدىس(» . ئىزدەپ تېپىشى كېرەك 

ۈرۈش ۋە لمانالرنىڭ تهبىەئتنى گۈللهندۇيهنه بۇ  دەرس مۇس
مۇشۇ جهرياندا مهنپهئهتلىنىش ئۈچۈن مۇشرىكالرنىڭ 
ئىجادىيهتلىرى ، ئىلمىي كهشپىياتلىرى ، سانائهتلىرى ۋە ئىختىرا 

بۇنداق . قىلغان نهرسىلىرىدىن پايدىلىنىشقا ئىشىك ئېچىپ بىرىدۇ
ھالهتته ئىجاد قىلغان ياكى كهشىپ قىلغان ياكى ياساپ چىققان 

: چۈنكى كىشىلهر ئېيتقاندەك . همهس كىشىنىڭ كىملىكى موھىم ئ
  . ئىلىمنىڭ جىنسىي ، مىللىتى ، ۋەتىنى بولمايدۇ 

 ئهقىدىگه زىيان سالىدىغان ، دىنى –لېكىن پايدىلىنىش 

جهھهتتىن چېكىندۈرىدىغان ، مۇسۇلمانالرنى مۇشۇ ساھهلهردە 
  . ئۈستۈنلۈك قازىنىشتىن توختىتىپ قويمايدىغان بولۇشى شهرت

 ئهبۇ سهئلهبه خهشهنىي رەزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن ئىمام تىرمىزى
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مهن رەسۇلىلال : ئهبۇ سهئلهبه ئېيتىدۇ . مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ 
سهللهلالھۇئهلهيھى ۋەسسهللهمنىڭ يېنىغا كهلگىنىمدە ، ئۇنىڭدىن 

 – قۇمۇشلىرىنى ئىشلهتكىلى بولۇش –ئاتهشپهرەسلهرنىڭ قازان 

 قومۇشالرنى –قازان « : ئۇ .بولماسلىقى توغرىسىدا سوئال سورالدى 

  .دىدى». پاكىزە يۇيۇڭالر، ئاندىن قاينىتىپ يهڭالر
مهن رەسۇلىلال :يهنه بىر رىۋايهتته  ئهبۇ سهئلهبه ئېيتىدۇ 

سهللهلالھۇئهلهيھى ۋەسسهللهمنىڭ يېنىغا كهلگىنىمدە ، ئۇنىڭدىن 
ئى رەسۇلىلال بىز ئهھلى كىتابتىن بولغان بىر قهۋم بىلهن بىرگه « 

 قۇچىلىرىدا تاماق يېسهك –ۇراقالشقان ، بىز ئۇالرنىڭ قاچا ئولت

ئهگهر ئاشۇ قاچىالردىن باشقا «: ئۇ . دەپ سورىدىم » بوالمدۇ ؟ 
» .قاچا تاپالمىساڭالر ، پاكىزە يۇيۇۋېتىپ ، ئاندىن يهپ ئىچىڭالر

  ) تىرمىزى رىۋايىتى .(دىدى
ىلهن مانا بۇ شهرتلهرگه مۇسۇلمان ئهمهس ئادەملهر ئادەملهر ب

تىجارەت مۇئامىلىلىرى ، ماددىي ئالماشتۇرۇش ، ، تېخنىكا ۋە باشقا 
لېكىن ئىتىقاد ، پىكىر ، ئهقىدە ، . ئالماشتۇرۇشالر قىياس قىلىنىدۇ

مهدەنىيهت جهھهتتىكى ئىشالردا ئالماشتۇرۇش قهتئىي، كهسكىن  
  . ھارامدۇر

 مۇشرىكنىڭ  مۇسۇلمانغا –مۇشۇ تىمىدىن مهلۇم بولغىنى 

 مۇتلهق ئۈستۈنلۈكى ، ھوقۇقى، رەھبهرلىكى بولماسلىقى تهن نىسبه
بهلكى ھوقۇق ، بۇيرۇق ۋە چهكلهش ، باشالش ۋە ئاخىرالشتۇرۇش 

  . مۇسۇلماننىڭ قولىدا بولۇش الزىم 
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پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمنىڭ قىلمىشلىرىدىن 

 – مۇسۇلمانالر ئاجىز ھالهتتىكى ۋاقىتلىرىدىمۇ بۇ ھۆكۈم ئۆز

. ئۆزىدىن ئوپوئچۇق ۋە يارقىن ھالهتته  نامايهن بولۇپ تۇرىدۇ 
شۇڭا مۇسۇلمانالر كۈچلۈك ھالهتته بۇ ھۆكۈمگه ئهمهل قىلىش 

  . تېخىمۇ موھىم ھۆكۈمدۇر
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تۇتۇشقا غا  دەرس باشقىالر.19
  مهيدانىمىز تىگىشلىك  

مهلۇم بولسۇنكى ، ئىسالمىي دەۋەت مهيدانلىرىدىكى 
هزىمهتلىرىمىزنىڭ نهزىرىدە پۈتۈن دۇنيا ئىنسانلىرى مۇسۇلمان ئ

مۇسۇلمان . ياكى مۇسۇلمان ئهمهس دەپ ئىككىگه ئايرىلىدۇ 
ئهمهسلهرگه نىسبهتهن يوقاردىكى دەرسلهردە ئېنىق بايان قىلىپ 
ئۆتكىنىمىزدەك شهرىەئت بهلگىلىمىلىرى ئىچىدە ئىنساب بىلهن 

  . مۇئامىله قىلىنىدۇ 
ئۇالر ساغالم بولغان ئىسالمىي ) 1: (لمانغا كهلسهك  ئهمما مۇسۇ

بۇ تۈردىكى . يۈزلىنىشته ئېغىر مهسۇئلىيهتنى كۆتۈرۈپ ماڭىدۇ 
. كىشىلهر توغرا ئاڭ ۋە چۈشهنچه ، بىلىشلهرگه ئېرىشكهن بولىدۇ 

 سۆزلىرى ۋە ئهمىلىي ھهرىكهتلىرى بىلهن الله تهرەپكه –ئۇ گهپ 

  . سېپىگه ئۆزىنى بېغىشاليدۇچاقىرىدۇ ۋە ئىسالمىي ھهرىكهت 

 ئىسالمىي دەۋەتنى ھهقىقىي – مانا بۇ تۈردىكى  كىشىلهر 

ئۆزلهشتۈرگهن كىشىلهر بولۇپ ، ئىسالمىي ھهرىكهتنىڭ تايانىچ 
  . بازىلىرى بوالاليدۇ 

بۇ تۈردىكى كىشىلهر ئىسالمىي يۈزلىنىشته مهسۇئلىيهتنى )2(
ازا ساغالم ئهمهس ، كۆتۈرۈپ ماڭىدۇيۇ، دىنغا بولغان چۈشهنچىسى ت

بۇ . ئىسالمنى ئومۇمىي جهھهتتىن چۈشىنىشى يېتهرلىك ئهمهس 
ئۇالرغا ساغالم يول ، : تۈردىكى كىشىلهر بىلهن بولغان مۇئامىله 

شهخىسلهر ياكى ) بىرىش(ساغالم ئۇسلۇب ، ئهتراپلىق چۈشهنچه 
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پىكىرلهرنى ئوپراتسىيه قىلىپ كۆرمهستىن ئهگىشىشكه تىگىشلىك 
رغا ئهگىشىش  ، قاتتىق بايان قىلىش بىلهن خهيرىيهت ۋە ۋە بولغانال

  . ئىسالھات بارلىكى ئىشالردا ياردەملىشىش ، ھهمكارلىشىش الزىم 
بۇ تۈردىكى كىشىلهر ئىسالمىي يۈزلىنىشلهرنى باشالپ ) 3(

بهزىدە . ماڭمايدۇ ، بهلكى باشقا يۈزلىنىشلهرنى ئېلىپ ماڭىدۇ 
  . ن تۇتىدۇ ۋە بهزىدە ئۇنداق ئهمهسئىسالمىي يۈزلىنىشلهرنى دۈشمه

بۇالرغا : بۇ تۈردىكى كىشىلهرگه تۇتىدىغان مۇئامىله 
ئېھتىياتچانلىق بىلهن ئۈمىدۋار ھالدا ئايرىم مۇئامىله قىلىش 

  . كېرەك 
ئىسالمىي كۈرنۈشلهرنى : ئىككىنچى تۈردىكى كىشىلهرگه قارىتا 

هتىجىلهرنى ئوچۇق بايان قىلىش ، ئۇالر ۋە دەۋەت ئۈچۈن ياخشى ن
  . قولغا كهلتۈرۈش ئۈمىدىدە مۇئامىله قىلىشمىز تهكىتلىنىدۇ

ئۈچىنچى تۈردىكى كىشىلهرنى ئاخىرقى چهك قىلىپ 
چۈنكى دەۋەت نىڭ دۈشمهنلىرى ۋە . تاشلىۋېتىشكه بولمايدۇ 

دەۋەتكه توسقۇنلۇق قىلغۇچىالر نىڭ ھهممىسىنىڭ پىشانىسىگه 
مهنلىك قىلىش پۈتۈلگهن مهڭگۈ دەۋەت ۋە دەۋەت ساھىبلىرىغا دۈش

 نوقسانالردىن پاك بولغان الله قهلبلهرنى –بارچه ئهيىب . ئهمهس

  . ئۆزگهرتىپ تۇرغۇچىدۇر
شۇڭا رېائللىقىمىزدا ھېساباتىمىز ۋە ئۇالر بىلهن بولغان 
مۇئامىلىمىزدە اللهنىڭ ھهقىقهتهن قهلبلهرنى ئۆزگهرتىپ 

ۋەتنى سۆيىدىغان تۇرىدىغانلىقى ، دەۋەتكه بولغان دۈشمهنلىكنى دە
سى ھېچ بولمىغاندا دەۋەت يكۈچلۈك ياردەمچىگه ، ئهقهللى

ياردەمچىسى بولمىسىمۇ ، دەۋەت ۋە دەۋەتچىلهرنى ھوجۇم نىشانى 
قىلمايدىغان ھالهتكه يۆتكهپ قويىدىغانلىقىنىمۇ نهزەردىن ساقىت 
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  . قىلىۋەتمهسلىكىمىز الزىم 
هسلىك ، مانابۇ بىزدىن اللهنىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىد ئۈزم

ئىسالمىي ھهرىكهت رەھبهرلىرى ياخشىلىق ئۈمىد قىلىدىغان 
  . كىشىلهر ئالدىدا يولالرنى ئېتىۋەتمهسلىكىمىزنى تهلهپ قىلىدۇ

 مهرھهمىتىگه يېراق ئهمهسكى ،  مانا –ئهۋۋىلىدە اللهنىڭ پهزلى 

پىرئهۋننىڭ سېھىرگهرلىرى بىركۈننىڭ ئهتتىگىنى مۇسا 
پىرئهۋن . ىدىن بولغان كاپىرالر ئىدىئهلهيھىسساالمنىڭ دۈشمهنلىر

« : ئۇالرغا دۈشمهنلىكىنى  تېخىمۇ ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئۇالرغا ئېيتتى
ئۇالر ئېيتتى، بۇ ئىككىسى راستىنال سېھىرگهر بولۇپ ، سېھىر بىلهن 
سىلهرنى زېمىنىڭالردىن چىقىرىۋەتمهكچى ۋە توغرا دىنىڭالرنى 

يهنى پۈتۈن ( هڭالر ھىيلهڭالرنىڭ ھهممىسىنى جهمل. يوقاتماقچى 

 تهدبىرىڭالرنى بىر نوقتىغا يىغىپ ، بىر ياقىدىن باش –چارە 

قارىغۇچىالرغا ھهيۋەتلىك كۆرۈنۈش ئۈچۈن (ئاندىن . ) چىقىرىڭالر
بۈگۈن ئۈستۈنلۈك قازانغان ئادەم . سهپ تارتىپ كېلىڭالر)مهيدانغا 

) ئايهتلهر .64-63سۈرە .20( » . راستىنال مهقسهتكه ئېرىشىدۇ
 ئى مۇسا -: ئۇالر ئېيتتى« : ۇالرنىڭ دۈشمهنلىكىگه جاۋابهن ئ

ئارغامچا ، ( سهن ئاۋۋال تاشالمسهن ياكى ) ھاساڭنى ( 
سۈرە .20( » بىز ئاۋۋال تاشالمدۇق ؟ ) ھاسىلىرىمىزنى 

ئهتتىگىنى كاپىر تۇرغان مانا بۇ سېھرىگهرلهر مهلۇم )ئايهت .65
نىڭ بىلهن شۇ« . ۋاقىتتىن  كىيىن مۇسۇلمان بولۇشتى

ھارۇن بىلهن -، )سهجدە قىلغان ھالدا يىقىلىپ( سېھرىگهرلهر
سۈرە .20(» . دىيىشتى-مۇسانىڭ رەببىگه ئىمان ئېيتتۇق ، 

ئۇالر پىرئهۋننىڭ قاتتىق ئازاب ۋە جازاالرنى قىغان ) ئايهت .70
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مهن چوقۇم « . تهھدىت ئالدىدا گىگانىت تاغدەك تۇردى 
يهنى ( لىرىڭالرنى ئوڭ ، چهپ قىلىپ سىلهرنىڭ قوللىرىڭالرنى ، پۇت

ئوڭ قول بىلهن سول  پۇتۇڭالرنى، ئوڭ پۇتۇڭالر بىلهن سول 
سىلهرنى چوقۇم خورما . كېسىپ تاشاليمهن )  قولۇڭالرنى  

يهنى مىنىڭ ياكى ( سىلهر قايسىمىزنىڭ . دەرەخلىرىگه ئاسىمهن 
ئازابىنىڭ ئهڭ قاتتىق ۋە ئۇزۇن ) مۇسانىڭ پهرۋەردىگارىنىڭ 

ئۇالر پىرئهۋننىڭ ) ئايهت .71سۈرە .20(». ىكهنلىكىنى بىلىسىلهرئ
جازاسىدىن قورقۇپ كهتمهستىن ، بهلكى ھهق ئۈستىدىكى باتۇر 

يهنى ساڭا (سېنى : ئۇالر ئېيتتى« . پىدائىيالر بولۇپ كهتتى
مۇسانىڭ ( ئىختىيار قىلىپ بىزگه كهلگهن ) ئهگىشىشنى 

ىللهرنى ۋە بىزنى يارتقان روشهن دەل) راستلىقىنى كۆرسىتىدىغان 
نىمىنى ھۆكۈم ) بىزنىڭ ھهققىمىزدە . ( اللهنى ھهرگىز تاشلىمايمىز 

سىنىڭ ھۆكۈمىڭ پهقهت . قىلساڭ ، شۇنى ھۆكۈم قىلغىن 
  ) ئايهت .72سۈرە .20(». بۇدۇنيادىال ئۆتىدۇ

بۇ كىشىلهر بايرام كۈنىنىڭ ئاخىرىدا پهقهت مۇسا ئهلهيھىسساالم 
ڭ ئهگهشكۈچىلىرىال بولماستىن ، بهلكى ۋە ئۇنىڭ دەۋىتىنى

كهچلىكى مۇسا ئهلهيھىسساالم بىلهن . ئهتتىىگىنى كاپىر ئىدى 
تۆۋەندىكى ئايهتته . بىلله ئاشۇ  دىننىڭ دەۋەتچىلىرىگه ئايالندى 

ئۇالرنىڭ الله تهرەپكه دەۋەت قىلىپ ، نىمه دىگهنلىكىگه قۇالق 
مهجبۇرلىشىڭ بىزنىڭ خاتالىقلىرىمىزنى ، سېنىڭ « . سېلىڭ 

بىلهن سېھىر كۆرسهتكهنلىكىمىزدىن ئىبارەت گۇناھىمىزنى 
مهغپىرەت قىلسۇن دەپ ، بىز ھهقىقهتهن پهرۋەردىگارىمىزغا ئىمان 

. ئارتۇقتۇر) ساۋابى سېنىڭ مۇكاپاتىڭدىن ( اللهنىڭ . ئېيتتۇق 
ئازابى سېنىڭ جازايىڭدىن دائىمىيدۇر ، كىمكى گۇناھكار ( اللهنىڭ 

دوزاخقا ) اللهنىڭ  دەرگاھىدا ( ت بولىدىكهن ئۇ ها مۇالقھالدا اللهغ
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كىمكى . ياشىمايدۇ) ئۇبدان ( دوزاختا ئۇ ئۆلمهيدۇ ۋە . كىرىدۇ 
مۆمىن بولۇپ ياخشى ئهمهللهرنى قىلغان ھالدا اللهغا مۇالقات 

يوقىرى دەرىجىلهرگه ) اللهنىڭ دەرگاھىدا ( بولىدىكهن ئۇ 
ىي تۇرالغۇ بولغان جهننهتلهر دائىم)دەرىجىلهر (ئۇ . ئېرىشىدۇ 

ئۇيهرلهردە . بولۇپ ، ئۇالرنىڭ ئاستىدىن ئۆستهڭلهر ئېقىپ تۇرىدۇ 
پاك ) كۇپرىدىن ۋە گۇناھالردىن ( ئهنهشۇ . ئۇالر مهڭگۈ قالىدۇ 

سۈرە .20(» . بولغان ئادەملهرگه بىرىلىدىغان مۇكاپاتتۇر
  ) ئايهتلهر .76- 74-75

 قهلبلهرنى ياراتقۇچى ،قهلبلهرنى ئالماشتۇرۇپ تۇرغۇچى ، 
قهلبلهرنىڭ ئىگىسى ، قهلبلهرنى يۆتكهپ تۇرغۇچى الله ھهقىقهتهن 

  . نوقساندىن پاكتۇر –ئهيىب 

: ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ ھهدىس بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ 
 ئى قهلبلهرنى -:  رەسۇلىلالسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم « 

ىنىڭ ئۈستىدە مۇستهھكهم قهلبىمنى د! يۆتكهپ تۇرغۇچى الله 
ئى اللهنىڭ «: مهن . دىگهن دۇئانى كۆپ قىالتتى». قىلغىن 

رەسۇلى ، بىز سېنىڭ اللهنىڭ پهيغهمبىرى ئىكهنلىكىڭگه ئىشهندۇق 
سهن بىزگه . ، سهن ئېلىپ كهلگهن نهرسىلهرگه ھهم ئىشهندۇق 

ھهئه ، «: ئۇ . دىدىم » بىرەر نهرسه بولۇپ قېلىشتىن قورقامسهن ؟ 
قىقهتهن قهلبلهر اللهنىڭ بارماقلىرىدىن ئىككى بارماق ھه

 چۆرۈپ –ئۇ قهلبلهرنى قانداق خالىسا شۇنداق ئۆرۈپ . ئارىسىدىدۇر 

  ) تىرمىزى . ( دىدى» . تۇرىدۇ
شۇنىڭ ئۈچۈن ھېچكىم بىرەر ئادەمنىڭ داۋاملىق ئهسكى ئادەم 
. بولۇشى  ياكى ياخشى ئادەم بولۇشىغا ھۆكۈم  قىلىشقا ئاجىزدۇر
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ئىش ئهنه . چۈنكى ئۇ اللهنىڭ ئىالھىي قۇدرىتىدىكى ئىشتۇر 
شۇنداق بولغان ئىكهن ، قايسى بىر كىشىنىڭ دەۋەت ئارقىلىق 
ياخشى مهنپهتلهرگه ئېرىشىشىنى ياكى دەۋەتنىڭ ئۇ كىشى ئارقىلىق 
ياخشى مۇۋەپپىقىيهتلهرگه ئېرىشىشىدىكى ئۈمىتنى يوق قىلىشقا 

ى پۈتۈن مهجبۇرىيهتلهر ۋە ئۈستىمىزدىك. ئاساسىمىز يوقتۇر

 بىزدىن تهلهپ –سۈرۈشتۈرىلىدىغان نهرسىلهر شۇكى ، بىز 

قىلىنغان بىز قىلىشقا تىگىشلىك ئىشالرنى ئىخالسمهنلىك ، 
نهتىجىلهر، .  قىلىمىز-ساداقهتمهنلىك ، پۇختىلىق بىلهن ئىشلهيمىز 

 قاتارلىقالرنى ...قهلبلهرنىڭ ئۆزگىرىشى ئىجابهت قىلىنىش ۋاقتى ،
  . اللهغا تاپشۇرىمىز 

مانا بۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھىجرەت دەرسلىكىدىكى 
  . سۇراقه ئىبنى مالىك بىلهن ئهمىلىي بولغان كاتتا ئىشتۇر

سۇراقهنىڭ قىسسىسى ھهدىس كىتابلىرى ۋە تهرجىمىھال 
مهلۇمكى ، سۇراقهنىڭ . كىتابلىرىدا ناھايىتى مهشھۇر بولغان قىسسه

ھىسساالمنى قوغالپ ئارقىسىدىن يىتىشىۋېلىشى ، پهيغهمبهر ئهلهي
ئۇنى كۆزلىگهن مهنزىلگه يىتىپ بېرىشتىن بۇرۇن  ئۇنى 
ئۆلتۈرگۈچىلهرگه قۇرەيىشلهر بىرىدىغان كاتتا مۇكاپاتقا ئېرىشىش 

  . ئۈچۈن ئىدى
مهن ئۇ ئىككىسىگه شۇنچىلىك «: قىسسهدە ئۇ مۇنداق دەيدۇ

 ئهلهيھى ۋەسسهللهمنىڭ الھۇليېقىنالشتىمكى ، رەسۇلىلال سهلله
ئۇ ھېچ نىمىگه قارىمايتتى، . قىرائهت قىلغانلىقىنى ئاڭلىدىم 

ئېتىم ئۈركۈپ تىزىغىچه قۇمغا .  ئهبۇبهكرى بولسا كۆپ قارايتتى
ئوقدىنىمدىن ئوقالرنى چىقىرىپ ، ئۇنىڭغا زىيان . پېتىپ قالدى

زمه زىيان يهتكۈ.يهتكۈزەيمۇ ؟ زىيان يهتكۈزمهيمۇ ؟دەپ پال ئاچتىم 
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ئۇنى يولىغا راۋان قىلىپ قويۇپ ، شۇچه كاتتا . ،دىگهن ئوق چىقتى
يهنه . مۇكاپاتنى قولدىن بىرىپ قويۇشقا كۆڭلۈم ئۇنىمىدى 

يهنه ئۇنىڭ قىرائهت قىلغان ئاۋازىنى . ئارقىسىدىن ئهگهشتىم 
ئاڭلىغۇدەك يېقىنالشقىنىمدا ، ئېتىم سهكرەپ كهتتى ۋە بوغۇزىغىچه 

 قولىنى يهردىن – بۇ قېتىم ئېتىمنىڭ پۇت .يهرگه پېتىپ قالدى

چىقاردىم ۋە ئىككىنچى قېتىم ئوقداندىن ئوق  چىقىرىپ ، ئۇنىڭغا 
زىيان .زىيان يهتكۈزەيمۇ؟زىيان يهتكۈزمهيمۇ؟دەپ پال ئاچتىم 

يهنه . كۆڭلۈم يهنه ئۇنىمىدى.يهتكۈزمه ،دىگهن ئوق چىقتى 
رگه كهلگىنىمدە ، ئاۋۋالقى ئىككى قېتىمقىدەك ئاۋازنى ئىشتكۈدەك يه

كۆڭلۈمگه ۋەھىمه كىلىپ، يهنه ئاۋۋالقىدەك باالغامۇپتىال بوالرمهنمۇ ؟ 
 توختىسىال،مىنىڭ سىلىگه ئېيتىدىغان سۆزۈم -:   دەپ قورقتۇم ۋە 

سىلىنىڭ كهلگۈسىدە كاتتا   كىشى بولۇپ  كېتىدىغانلىقلىرىنى . بار
امانلىق مهن ئۇنىڭدىن ئ. ئۇ توختىدى. دىدىم -كۆرۈۋاتىمهن ، 

ختى يېزىپ بىرىشنى ئۆتۈندۈم ، ئۇ ماڭا ئامانلىق خېتى يازدۇرۇپ 
  ».بهردى

مهن ئۇالردىن « :  ئىمام بۇخارىنىڭ رىۋايىتىدە  مۇنداق  
ئېتىمغا . ئۇالر توختىدى . ئامانلىق سوراپ ئۈنلۈك ئاۋازدا چاقىردىم 

كۆڭلۈمگه  يهنه يوقارقىدەك . مىنىپ ، ئۇالرنىڭ يېنىغا كهلدىم 
قاتتىق قورقتۇم ۋە  . تهرگه يولۇقارمهنمۇ ، دىگهن ۋەھىمه كهلدىخه

ئۇنى ھهقىقهتهن اللهنىڭ ھهق پهيغهمبىرى ئوخشايدۇ ، الله ئۆز 
پهيغهمبىرىنىڭ ئىشىنى چوقۇم پات ئارىدا غالىب قىلىدۇ ، دەپ 

ۋمىڭ سىنى تۇتۇپ و سىنىڭ ق-: ئويلىدىم ۋە ئۇنىڭغا 
نلىقىنى ھهقىقهتهن ۋەدە بهرگۈچىلهرگه كۆپ سۆيۈنچه بىرىدىغا

دىم ، كىشىلهرنىڭ نىشانالۋاتقان ئىشلىرى ۋە ېد -قىلىشتى ، 
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 تۈلۈك ۋە –ئاندىن ئۇالرغا ئوزۇق . نهرسىلىرىدىن خهۋەردار قىلدىم 

 –سهپهر الزىمهتلىكلىرىنى تهڭلىدىم ، قۇبۇل قىلمىدى ، ماڭا ئازار 

ىزنىڭ  ب-: پهقهت . باشقا گهپمۇ سورىمىدى . كۈلپهت سالمىدى 
مهن ئۇنىڭدىن ماڭا . دىېد -مهخپىيهتچىلىكىمىزنى ساقلىغىن ، 

ئامىر  ئىبنى بۇھهيرانى . ئامانلىق خېتى يېزىپ بېرىشنى سورىدىم 
بۇيرۇپ ، چهمدىن بولغان باغاقچىغا ئامانلىق خېتى يېزىپ بىرىپ، 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى قاتتىق . يولىنى داۋامالشتۇردى 
 مهن سىلهرنىڭ خهۋىرىڭالرنىڭ - : ئىزدىگهن سوراقه 

ھۆددىسىدىن ئۆزۈم چىقىمهن ، بۇ يهردىكى ئىشالرغا ئۆزۈم كۇپايه ، 
سوراقه . دەپ تهكرارالپ  بىردىنال ئارقىغا قايتىپ كهتتى-

كۈندۈزنىڭ ئهۋۋىلىدە ئۇ ئىككىسىنىڭ زىيىنى ئۈچۈن كهينىدىن 
ىككىسىنى ئىز قوغلىغۇچى بولغان بولسا ، كۈندۈزنىڭ ئاخىرىدا ئۇ ئ

  ». قوغدايدىغان كۆزەتچى ، قوغدىغۇچىغا ئۆزگهردى 
ئهبۇ بهكرى قارىدى ۋە ئۆزلىرىنى قوغالپ « : ئۈچىنچى رىۋايهتته 

 ، ھ ئى رەسۇلىلال-: يىتىشىۋاالي دەپ قالغان بىر ئاتلىقنى كۆردى ۋە 
. دىدى-بۇ ئاتلىق ئادەم ئارقىمىزدىن يىتىشىۋالىدىغان بولدى ، 

 ئى -الھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم ئۇنىڭغا قاراپ ، پهيغهمبهر سهللهل
شۇئان ئۇنى ئېتى . دىدى-ئۇنى ئېتىدىن يېقىتقىن ، ! الله 

ئۇ چۈشىنىكسىز بىر نىمىلهرنى دىگىنىچه ئورنىدىن تۇرۇپ . يېقىتتى
مىنى خالىغان ئىشقا بۇيرىغىن ، !  ئى اللهنىڭ پهيغهمبىرى -، 
 ئورنۇڭدا -:ەسسهللهمپهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋ.  دىدى -
  ».دىدى-غىن ، بىزگه ھېچ كىمنى يوالتمىغىن، رتۇ

 ئۇ شۇكۈننىڭ ئهتتىگىنى پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى 
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ۋەسسهللهمنىڭ زىيىنى ئۈچۈن تىرىشىپ چارچىغان كىشى بولغان 
بولسا ، چۈشتىن كىيىنلىكى ئۇنىڭ مهنپهئهتىنى قوراللىك 

  . قوغدىغۇچىغا ئايالندى 
ئۇنىڭ يۈرۈش . هنمۇ سۇراقه ئۆزگهردى  ھهقىقهت

. ئىدىيىسى ۋە يۆنۈلۈشى ئۆزگهردى  . پىالنى،خهرىتىسى ئۆزگهردى 
ئۇنىڭ بۇنچىۋاال تىز ئۆزگىرىپ كىتىشىگه سهۋەب بولغان نهرسه 
ئۇنىڭ مۇشۇ كىشى يهنى پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى 

ڭ ۋەسسهللهمنىڭ  ئۆز دەۋىتىگه سادىق كىشى ئىكهنلىكى ، شۇنى
ئۈچۈن ئۇنىڭغا كۈچلۈك ياردەم بىرىلىدىغانلىقىغا تولۇق 

شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ كۈندۈزنىڭ ئهۋۋىلىدە . قانائهتلهنگهنلىكىدۇر 
ئارقىسىدىن قوغالپ تۇتۇپ بىرىش بهدىلىگه كۆپلهپ مۇكاپاتقا 
ئېرىشمهكچى بولغان كىشىنى كۈندۈزنىڭ كىيىنكى قىسمىدا 

دەملهرنى يولىدىن قوغداشقا ، ئۇ كىشىنى ئىزدەپ ماڭغان ئا
  . قايتۇرۇشقا رازى بولدى 

بۇ ئورۇندا دىققهتنى تارتىدىغان ناھايىتى موھىم بىر مهسىله 
راقه ۇئۇ بولسىمۇ ، پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم س. بار 

ۋە ئۇنىڭ ئېتىغا يهتكهن ئاجىزلىق پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ ، ئۇنى 
ىلغان ئهسكىكلىرى ئۈچۈن قاتتىق ق. ئۆلتۈرمىدى، قوپاللىق قىلمىدى

. نى يالغانغا چىقارمىدى ىئۇنىڭ سهمىمى ئۆزگىرىش. تهگمىدى 
. ئۇنىڭدىن ياكى ئۇنىڭ ئارقىلىق پايدىلىنىشنى رەت قىلمىدى 

ئۇنىڭدىن شۇ . بهلكى ئىشالر تامامهن بۇنىڭ ئهكسىچه بولدى 
دەرىجىدە خاتىرجهم بولدىكى ، ئۆزلىرىنى مهخپىي تۇتۇشنى ، ھېچ 

ئۇنىڭ ئۇ . كىمگه ئاشكارىالپ قويماسلىقنى تهلهپ قىلدى 
ئىككىسىنى ئىزدەش قهدىمى كاپىرالرنىڭ كۆزلىرىنى بهند قىلىش ، 

  . نىشانىنى بۇرىۋېتىش ۋە ئازدۇرۇش بابىدىن ئورۇن ئالدى
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پىرئهۋننىڭ سېھىرگهرلىرى بايرام كۈنىنىڭ ئۆزىدە : مۇالھىزە 
كى ئۇالر ئارقىلىق پايدىغا مۇسۇلمان بولغان ، دەۋەت ئۇالردىن يا

ئېرىشكهن بولسا ، سوراقه ئاشۇ كۈننىڭ ئۆزىدىال مۇسۇلمان بولمىدى 
شۇنداق تۇرۇقلۇق . ، بهلكى مۇشرىكلىك ھالىتىنى داۋام ئهتتى

  . دەۋەت ئۇنىڭدىن ياكى ئۇنىڭ سهۋەبىدىن پايدىغا ئېرىشتى
ھىجرەت دەرسلىرىدىن بىرسى بولغان بۇ كاتتا دەرسلىك 

 ئىشالرنى ئۇبدان بىلىۋېلىشىمىز ئۈچۈن ، بىرئاز تۆۋەندىكى
  . توختىلىپ ئۆتۈشىمىزنى تهلهپ قىلىدۇ 

ئىسالمىي ھهرىكهتلهر مۇشۇ دەرستىن پايدىلىنىش : بىرىنچى 
مۇمكىنچىلىكى بىلهن ، تۆۋەندىكى شهرتلهرگه ئاساسهن دۈشمهن 
سهپلىرىدىن تولۇق  ئىشهنگىلى بولىدىغان ، مۇئامىله قىلىشقا 

ىغان ، ساتقىنلىق قىلىش ئېھتىماللىقى ناھايىتى يېراق بولغان يارايد
  . بهزى ئادەملهرنى ياردەمگه قۇبۇل قىلىش كېرەك 

كاپىرالر سېپى ئىچىدىكى دۈشمهنلهردىن راستچىل  )1(
كىشىلهر ئىكهنلىكىنى بېكىتكۈدەك ، دۈشمهن سهپلىرى ئىچىدە 

ك پايدىالنغىلى بولۇش ئۈمىد قىلىنغان كىشىلهرنى بېكىتكۈدە
  . ئىقتىدارنىڭ بولۇشى 

قانداق مۇئامىلىلهرنى قىلىش ، ياكى ئۇنى ياكى بۇنى  )2(
چۈشىنىش ، مۇشۇ موھىم ۋەزىپىلهرگه كىملهرنى تهيىنلهش ، 
كىملهرگه تاپشۇرۇش ۋە باشقا ئىشالرنى بېكىتىشنى رەھبهرگه 

 .تاپشۇرۇش 
       ھهقىقهتهن يۈزەكىي  مهنتىقه سوراقه ئىبنى مالىكنىڭ 

چۈنكى ئۇ ئىككىسىنىڭ بۇنىڭغا . ۈشىنى تهلهپ قىلىدۇ ئۆلتۈرۈل
 ئاساسى بار ، ئۇنىڭ ئۈستىگه سوراقه تېخىچه ق قارىتا ئېنى

 سهللهلالھۇ ئهلهيھى ھلېكىن رەسۇلىلال. مۇسۇلمان بولمىغان ئىدى 
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سوراقهنىڭ : ۋەسسهللهمنىڭ  ئۇنىڭ خاراكتىرى ھهققىدىكى پهرىزى 
ستچىللىقى ، ، ئۇنىڭ كۆز  ئۇ ئىككىسىگه بولغان دوستلۇقتا را

ئالدىدا يۈز بهرگهن مۆجىزىلهر ئالدىدا بۇ ھهرىكهتكه دۈشمهنلىك 
  قىلىش خىيالىدىن يېراق ئىكهنلىكى ئىدى 

خااليىقالر ئىچىدىن بىرەر ئادەم ياكى بىرەر گورۇھنىڭ : ئىككىنچى 
يېقىن ياكى يېراق ئۆتمۈشتىكى ئىسالمغا بولغان دۈشمهنلىكىنى 

  . ھۆكۈم قىلىشقا بولمايدۇ نهزەردە تۇتۇپ 
مۇشۇ ئادەم ياكى گورۇھنىڭ ئۆتمۈشىدە :        ئىشنىڭ نىگىزى 

بولغان ئىسالمغا قارشى جهڭلىرى ياكى ئىدىيىسىنىڭ ئۆزگىرىشىگه 
چۈنكى ئاشۇ كىشىلهر بىلهن مۇئامىله قىلىش . بولغان ئىشهنچتۇر

ياكى ئۇالرنى ئاشۇ كىشىلهر بىلهن بىر قاتاردا چۈشىنىش 

 –يانىدىن چىقىدىغان بۇ ھۆكۈمنى رەھبهرلىككه تاپشۇرۇش جهر

  . مۇشۇ تىمىدىكى تولۇق ئىجتىھاد ھېسابلىنىدۇ 
      بۇ ھۆكۈم پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم ئۈچۈن 
ۋەھى تهلهپ قىلغان ھۆكۈم بولغان بولسا ، ئۇ شۇنىڭ ئۈچۈن 

ھىشى بويىچه چۈنكى اللهنىڭ پهيغهمبىرى ئۆز خا. خاتاالشمايدۇ 
بۇ ئىشتا ئىسالمىي ھهرىكهت رەھبهرلىرى ئالدىدا . گهپ قىلمايدۇ 

شۇنىڭ ئۈچۈن رەھبهرلىك . ئىجتىھاد قىلىشتىن باشقا يول يوق 
  . مۇشۇ ئىشتا توغرىسىنىمۇ تاپىدۇ ، بهلكى خاتالىشىپمۇ قالىدۇ 

  ! نىمه دىگهن ياخشى !      توغرىسىنى تاپسا نىمه دىگهن بهلهن 
كۆزىدىن  چىقىرىۋېتىش ، -خاتاالشسا ، ئۇنى  نهزەر : مهسىلهن 

ئۇنىڭ بۇ . ئۇنىڭغا ئاچچىقلىنىش يوق . كۆزگه ئىلماسلىق يوق 

 قائىدىلهرنى –خاتالىقى ئۈچۈن دۇنيادا پۇت تىرەپ تۇرغان قانۇن 
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چۈنكى ئۇ قولىدىن كېلىشىچه دەۋەتنىڭ . كۆتۈرۈپ قوپۇشمۇ يوق 
ئۇنىڭغا شۇ . پ قىلدى مهنپهئهتى ئۈچۈن تىرىشتى، كۈچ سهر

  . كۇپايه قىلىدۇ 
ھهقىقهتهن ئىسالمىي ھهرىكهت : ئېنىق بولۇشقا تىگىشلىكى 

ئۆز يۈرۈشىدە ئىسالمىي دۆلهت بهرپا قىلىش ئۈچۈن يېقىن 
دۈشمهنلهر بىلهن ئىتتىپاق تۈزۈشكه ، ھهمكارلىق ئورنىتىشقا مهجبۇر 

 –بۇ .  لىدۇ  توال ياردەم تهلهپ قى–بولىدۇ ، بهلكى ئۇالردىن ئاز 

دۈشمهندىن تولۇق خاتىرجهم  بولغان ، دىندىن بىرەر نهرسىنى 
يوقىتىۋەتمىگهن ، قانۇنسىز بىرەر ۋاستىگه يول قويمىغان ئهھۋال 

مۇشۇ دۈشمهننىڭ : ئۇ خاتىرجهملىكنىڭ ئۆلچىمى . ئاستىدا بولىدۇ
ئىسالمىي ھهرىكهت كۈچىنىڭ قهيهرلهرگىچه يهتكهنلىكىگه بولغان 

شۇنىڭ ئۈچۈن رەھبهرلىك مۇشۇ ئىشهنچنى . ۇر ئىشهنچىسىد
شۇنىڭدىن . كۈچهيتىشكه تىرىشچانلىقلىرىنى سهرپ قىلىشى كېرەك 

كىيىن توغرىسىنى تاپسۇن ياكى خاتاالشسۇن ، ئۇالرغا ھېچ نهرسه 
  . بولمايدۇ

دۈشمهنلهرنىڭ پائالىيىتى ۋە ئۇالرنىڭ ئىسالمىي : ئۈچىنچى
ۇالرنىڭ ئىسالم بىلهن بولغان ھهرىكهتلهرگه تۇتقان مهيدانىنى ، ئ

مهيدانىغا قارىتا ھهرىكهتلهر ئالدىدا ئهركىن مۇئامىله قىلىشقا ئېلىپ 
ناھايهت ، ئىش ئىسالم  ۋە ئىسالم دۆلىتىنىڭ مهنپهئهتى . بارىدۇ 

  . ئۈچۈن بولسا 
مانا بۇنىڭدەك  پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمدە 

، ئۇنىڭ مهيدانىغا قارىتا توغرا راقهگه نىسبهتهن ئېنىق ئۇقۇم ۇس
مۆلچهر ، ئۆزگىرىشىگه نىسبهتهن زور ئىشهنچ بولغانلىقى ئۈچۈن 

سوراقه مۇشۇ ئامانلىققا بىنائهن ئۇنىڭغا . ئۇنىڭغا ئامانلىق بهرگهن 
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. ياردەم بىرىش ، دوستلۇق يهتكۈزۈشنى ئوچۇق بايان قىلغان 
شۇنىڭ  . ھهمدە  ئېيتقانلىرىنى ئىجرا قىلغان ۋە چىڭ تۇتقان

ئۈچۈن رەھبهرلىكنىڭ كىشىلهرگه بولغان توغرا مۆلچهرى ۋە 
بېكىتمىسىگه ئاساسهن ھېچ بىر بايانسىز ۋە بېسىمسىز كىملهرگه 
ئىشىنىش ، كىملهرنى ئىشلىتىش ئۆزى خالىغان كىشىلهردىن 

  . پايدىلىنىشقا ئىمكانىيهت بار
ىنىش بىز مۇستهھكهم ئىسالم بازىلىرىغا مۇشۇ دەرسلىكتىن پايدىل

ئاساسىدىكى ھهرىكهت ئارقىلىق ياردەم بىرىشنى نهقهدەر ئارزۇ 

ھهرگىزمۇ ئۇالرغا تهنقىد ۋە جاراھهت ئوقلىرىنىڭ ! ھه–قىلىمىز 

 سهۋىيىسى ۋە –يېغىشىنى ، ئهقهللىيسى ئۇالرنىڭ ئاڭ 

چۈنكى . رەھبهرلىكىنىڭ ئېسىللىقىغا تۆھمهت قىلىشنى خالىمايمىز 
ت كۆپىنچه ئهھۋالالردا ئۇنىڭ دىنىغا رەھبهرلىككه قىلىنغان تۆھمه

  . بېرىپ تاقىلىدۇ
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دەرس زولۇم ۋە زالىمالرغا قارشى .20
  شىجائهتنىڭ بولۇشى

دەۋەت يولى قىزىل گۈللهر بىلهن پۈركهلگهن   ئهمهس ، ئۇنىڭ 
دۇنيانىڭ يا . تىكهنلهر بولۇشىمۇ ناتايىن-خاوھهممىسى ش

گۈللىرىگه ،رەيھان ئاخىرەتنىڭ ياكى ھهرئككىسىنىڭ قىزىل 
سهبدەلىرىگه ئېرشىش ئۈمىدىدە بۇ يولغا قهدەم قويغان كىىشىلهر 

خىالر ئارىسىغا چۇشۇپ قالىدۇ وتىكهنلهرگه دەسسىۋالىدۇ ياكى ش
  .»لمهيدۇۈتىكهندىن قورىققان گۈل ئۈز«چۈنكى 

نىشان مهقسهت غايه مىقدارىغا ئاساسهن ، ۋاستىلهر 

بهلكى . يهڭگىللىشىدۇ  مۇشهققهتلهر–ئاددىيلىشىدۇ، جاپا 

 .قۇبهتلهر كۆزگهكۆرۇنمهيدۇوئ-ئهلهملهر ، ئازاپ-دەرت

 كۆڭۈل تارتمايدىغان ، يامان –جهننهت « شۇنىڭ ئۈچۈن 

 كۆڭۈل تارتىدىغان -كۆرۈلىدىغان نهرسىلهر بىلهن ، دوزاخ
ئىمام  مۇسلىم ، تىرمىزى،  ئهبۇ (».شهھۋەتلهر بىلهن پۈركهلگهن

   )داۋۇد، نهسائىي رىۋايىتى

 غايىلهرنىڭ ئهڭ –اللهنىڭ رازىلىقىنى تهلهپ قىلىش 

. مهقسهت، ئالىي ھىممهتلهرنىڭ ئهڭ يوقىرى پهللىسى . قىممهتلىكى 
ئۇنىڭ يولىدا قىممهت باھالىق ۋە نهفىس نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى 

بۇرۇنقى مۇسۇلمانالر، . ئاددىي ۋە ئهرزىمهس نهرسىگه ئايلىنىدۇ

 –جاپا . ۇنى چۈشهنگهن ئهرلىرىدىن ئاياللىرىغىچه ئاش
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 – ئهلهملهر ۋە ئازاب -دەرت. مۇشهققهتلهرنى كۆتۈرۈپ كهتكهن 

بهلكى بۇالرغا دەرىجىدىن تاشقىرى . ئوقۇبهتلهرنى مهنسىتمىگهن 
  . باتۇرلۇق ، شىجائهت بىلهن يۈزلهنگهن

پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمنىڭ ھىجرەت 
دەك ھادىسىلهرنىڭ تهپسىالتى  ۋەقهلىكلىرىنىڭ كۆپىنچىسىدە بۇنىڭ

  . بهك توال كۆزگه چېلىقىدۇ
لېكىن بىز بۇ ۋەقهلهر ئىچىدىن مىسال سۈپىتىدە پهقهت بىرىنى بايان 

  . قىلىمىز
رەسۇلىلال سهللهلالھۇ «: ئهسما رەزىيهلالھۇ ئهنھا ئېيتىدۇ 

ئهلهيھى ۋەسسهللهم بىلهن ئاتام  ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ 
ە، ئاتام ئهبۇ بهكرىنىڭ ئۆيىگه ئهبۇ جهھىل ئىبنى چىقىپ كهتكهند

ھىشام باشچىلىقىدا قۇرەيىشلهردىن بىر توپ ئادەم غوۋغا كۆتۈرۈپ 
ئۇالر ئىشىك ئالدىدا توختاشقان ئىدى ، مهن . باستۇرۇپ كهلدى

 ئهي ئهبۇ بهكرىنىڭ قىزى ، -: ئۇالر . ئۇالرنىڭ ئالدىغا چىقتىم 
 الله بىلهن قهسهمكى ، -:  مهن .دەپ سوراشتى -ئاتاڭ قهيهردە ؟  

 ئۇ –ئهبۇ جهھىل . دىدىم - ئاتامنىڭ قهيهردىلىكىنى بىلمهيمهن ، 

 قولىنى كۆتۈرۈپ - ناھايىتى قوپال ، ئهسكى ، نىجىس ئادەم ئىدى
كاچات زەربىسىدىن . ، مهڭزىمگه قاتتىق بىر كاچات ئۇردى 

  ». قۇلىقىمدىكى ھالقا چىقىپ كهتتى

 ئهبۇ جهھىل ئىبنى ھىشام بىلهن –ۋىنى ئۆز زامانىسىنىڭ پىرئه

قهلبى دولقۇنلىغان قىساسقا، كهلكۈن كهبى غهزەپكه تولغان ئهينى 
 زابانىيالردىن - گويا دوزاخ پهرىشتىلىرى-زامان تاغۇتلىرى
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تهشكىللهنگهن بىر توپ مۇشتۇمزور يالغۇز ، كىچىك  بىر  ئايالنىڭ 
. ورقۇتىدۇ قېشىغا  بېرىپ  ياۋۇزالرچه تهھدىت سالىدۇ ۋە ق

ئۇنىڭدىن ئوچۇق سورىماستىن بهلكى ئۇنىڭ ئاتىسىنىڭ 
ئۇنىڭدىن  پهيغهمبهر ، قهيهردىلىكىنى سۈرۈشتۈرۈش ئارقىلىق 

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمنىڭ تۇرغان ئورنىنى بىلىشكه 
لېكىن بۇ ئايال ئۇالردىن ئهقىللىق ، ئۇالردىن چىچهن ، . رۇنىدۇ ۇئ

سۇئلىيهت ساپاسىدا ئهڭ يوقىرى پهللىگه ئۇ مه. ئۇالردىن ھوشيار 
ئۇ ھادىسىلهرنى بىلىدۇ ۋە ھادىسىلهر ئارقىسىدىن . يهتكهن 

ئۆزى بىلىدىغانالردىن قايسى . كىلىدىغان كهلگۈلۈكلهرنى بىلىدۇ 
بىر مهلۇماتنى ئاددىي ساناش، سهل قاراشتىن كىلىپ چىقىدىغان 

، ئۇنىڭ ۈن شۇنىڭ ئۈچ. خهتهرنى ، يامان ئاقىۋەتنى بىلىدۇ 

 ھودۇقۇپ كهتمىدى ، –،قورقۇپ يۈرىكى سېلىپ كهتمىدى

بهلكى ئۇ ئىنتايىن ئىنچىكىلىك بىلهن قىسقا . كېكهچلهپ قالمىدى 
ئىش شۇ دەرىجىگه بېرىپ يهتتىكى ، تاغۇتالر . جاۋاب بهردى 

غهزىپىنى باسالماي ، شۇم قولىنى ) ئۇالرغا اللهنىڭ لهنىتى بولسۇن ( 
. ولىدا ئۇنىڭ يۈزىگه قاتتىق كاچات ئۇردىكۆتۈرۈپ ، گۇناھكار ق

تهگكهن كاچات زەربىسىدىن بۇ شىجائهتلىك مۇجاھىد خانىم 

 تاغۇتالر –مانا بۇ . ئهسمانىڭ قۇلىقىدىكى ھالقىسى ئۇچۇپ كهتتى

ھهق ئالدىدا ئاجىز كهلگهندە، ئۇالر ھهقىقهت ئهھلىنىڭ ئالدىدا 
لگهندە ، ئۆزلىرىنىڭ ئهرزىمهس چۈپرەندىلهر ئىكهنلىكىنى بى

ئۆزلىرىنىڭ تولىمۇ بىچارە نىمىلهر ئىكهنلىكىنى ھېس قىلغاندا 

 كۈلپهتلىرى – ئاھانهتلىرى ، ئازار –قوللىنىدىغان ئۇسۇللىرى، تىل 
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  . ، جازاالش ۋە قىيناشلىرىدۇر 
ئۆزلىرىدىن كىيىن كىلىدىغان . مانا بۇ پىرئهۋننىڭ قىلمىشى 

دۇنيا ۋە بارچه پۈتۈن . پىرئهۋنلهرنىڭ ھهممىسىنىڭ دەلىلى 
مىللهتتىكى مهيلى بۇرۇن ئۆتكهنلىرى بولسۇن ، مهيلى كىيىن 

بولسۇن پىرئهۋنلهرنىڭ ، تاغۇتالرنىڭ ، ) ئۆتىدىغانلىرى ( ئۆتكهن 

ئۇالرنىڭ دەۋەت ۋە دەۋەت .  پهيلى ئوخشاش –زالىمالرنىڭ خۇي 

 قائىدىلىرى ۋە –ئىگىلىرىگهقوللىنىدىغان ئۇسۇل 

 –لېكىن ئۇالرنىڭ نام . ۇللىرى ئوخشاشجازايۈرگۈزۈشلىرى ، ئۇس

ئهنه شۇ پىرئهۋننىڭ قىلمىشى . ئاتاقلىرى ئوخشاش ئهمهس، خاالس 
ئۇالر اللهغا ئىبادەت . ئۇنىڭ ۋارىسلىرى تهرىپىدىن قۇبۇل قىلىندى 

قىلغۇچى ، ئىتائهت قىلغۇچى ، ئۇنىڭدىن قورققۇچى ، ئۇنىڭغا تهۋبه 

 قىزالردا گۇندىخانىالردا –قىلغۇچى مۇسۇلمان ئايالالرنى ، خانىم 

ئۇالرنى كىچىك بالىلىرى بىلهن . قىيناپ كهلدى ۋە قىيناشماقتا
بهلكى . قوشۇپ ئهسىر كهبى گۆرۆ ئالماقتا ، قارا كامىرالرغا قامىماقتا 

ئاشۇ پىرئهۋىن  ۋە ئۇنىڭ تاغۇتالردىن بولغان  ياردەمچىلىرىنىڭ 
ھهرقايسى : تۇنجى ئهۋالت مۇسۇلمانالرغا قارىتا قىلمىشلىرى 

دەۋرلهردە ،ھهرقايسى شهھهرلهردە ئىسالم بايرىقىنى كۆتۈرۈپ 

 شهرىپىنى ئۈستۈنلۈككه ئىگه قىلىش ، ئىسالم –ئىسالمنىڭ شان 

ئهھلىنى بهخت يولىغا باشالش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىۋاتقان ۋە 

 –تىرىشىۋاتقان كىشىلهرنىڭ ھهممىسىنى ئازاباليدىغان ، قىيىن 
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لېكىن اللهتهئاالنىڭ ھهق . زالىمالرنىڭ يولىدۇرقىستاققا ئالىدىغان 

 –ئىگىلىرى ۋە ئىسالمنىڭ ھىمايىچىلىرىگه ئاتا قىلغان پهزلى 

مهرھهمىتىنىڭ بىرى شۇكى ، ئۇالرنىڭ زالىم تاغۇتالرنىڭ ئالدىدا ، 
باتىلغا قارشى سهپلهردە باش ئهگمهي  ئۇ زالىمالرنىڭ يۈرەكلىرىنى 

لىق ياشقا تولدۇرۇشى ، روھىي  زەردابقا ، كۆزلىرىنى قان–قان 

شۇ ( دۇنياسىنى ھهسرەتكه ، كۆزلىرىنى ئۇيقۇسىزلىققا ، ئۆزلىرىنى 
ئورۇنلىرىدىن چاچراپ تۇرۇپ كىتىشكه ئېلىپ بېرىشى  )سهۋەبلىك 

 ئوقۇبهتلهرنى بىماالل –ۋەئۆزلىرىگه كهلگهن كهلگۈلۈك ، ئازاب 

لۈم  قىستاقالر ۋە ئۆ–كۆتۈرۈپ مېڭىشلىرى ، ئېغىر قىيىن 

ۋەھىمىلىرىدىن قىلچه تهمتىرىمهسلىكى ، ئۆزى ئىشهنگهن 
پىرىنسىپالردىن قول ئۈزمهسلىكى بهلكى ئاشۇ پىرىنسىپالرنى 

  .ئهمىلىيلهشتۈرۈش يولىدا ئۆزلۈكسىز تىرىشچانلىق كۆرسىتىشىدۇر 
ئهرلهر ياكى ئايالالر بولسۇن ، بارلىق ئىسالمىي ئوغالنالر شۇنى 

 مۇسىبهتلهر، سىناقالر -ھهرخىل  باالياخشى چۈشىنىشى كېرەككى ، 
ھهقىقهتهن اللهنىڭ دەۋەت ئىگىلىرىنى سىناشتىكى ئىمتىھان 

ئهلىف، الم ، مىم ، «: الله بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ . قانۇنىيىتىدۇر 

 دەپ قويۇش بىلهنال ، سىنالماي تهرك › ئىمان ئېيتتۇق ‹ئىنسانالر 

ن ئۆتكهنلهرنى بىز ئېتىلىمىز ، دەپ ئويالمدۇ ؟ ئۇالردىن بۇرۇ
راستچىلالرنى چوقۇم ) ئىمانىدا ( الله . ھهقىقهتهن سىنىدۇق 

سۈرە .29.( يالغانچىالرنىمۇ چوقۇم بىلىدۇ )ئىمانىدا ( بىلىدۇ ، الله 



  دەرسلىكى    ھهرىكهت   ئۇرغۇغان ھىجرىتىدىن   پهيغهمبهر 

 177 

  ) ئايهتلهر - 1-3

سىناقالر بهزى – مۇسىبهتلهر ، ئىمتىھان –ھهقىقهتهن بۇ باال 

دە ئهڭ يوقىرى كىشىلهردە ۋە بهزى موھىت ياكى بهزى دەۋرلهر
سىلهر تېخى ئىلگىرىكىلهر يولۇققان « : چهككه يىتىدۇ 

كۈلپهتلهرگه يولۇقماي تۇرۇپ ، جهننهتلهرگه كىرىشنى ئويالمسىلهر 
لهر ئېغىرچىلىقالرغا ، )مۆمىن(؟ سىلهردىن ئىلگىرى ئۆتكهن

ھهتتا . كۈلپهتلهرگه ئۇچرىغان ۋە چۆچۈتىۋېتىلگهن ئىدى 
ياردىمى )بىزگه ۋەدەقىلغان ( اللهنىڭ -: پهيغهمبهرلهر ۋە مۆمىنلهر 

بىلىڭالركى ،اللهنىڭ ياردىمى .  دىگهن ئىدى-قاچان كىلىدۇ ؟ 
  ». ھهقىقهتهن يېقىندۇر

  )ئايهت .214سۈرە .2(
ھهقنىڭ ھهقلىكىگه ئىشىنىدىغان ، ئۇنى مۇداپىەئ قىلىدىغان 
ھهق ياردەمچىلىرى داۋاملىق مهۋجۇت بولىدىكهن ، ھهقىقهت ئهھلى 

ن باتىل ئهھلى ئوتتۇرىسىدىكى جهڭ ئوتى ھهرگىزمۇ ئۆچۈپ بىله
مۆمىن ھهقىقهتهن باتىل ۋە ئۇنىڭ ئهھلىگه قارشى . قالمايدۇ

يۈزلىنىشته ، غهلىبه ياكى شېھىتلىقتىن ئىبارەت ئىككى 
  . ياخشىلىقنىڭ بىرىگه چوقۇم ئېرىشىدىغانلىقىغا  شهكسىز ئىشىنىدۇ

يۈز . م قازاسى بار مۆمىن ھهقىقهتهن ھهربىر ئهجهلنىڭ چوقۇ
بهرگهن ۋە ئۆزلىرىگه يهتكهن ۋە يۈز بهرگۈسى ئىشالرنىڭ ھهممىسى 

اللهنىڭ تهقدىرى ئىلمى ئهزەلىدە  ئۇ ھهقته پۈتۈۋېتىلگهنلىكىگه  
شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ زالىم تاغۇتالرغا قارشى تۇرۇپ .شهكسىز ئىشىنىدۇ 

هن ھهق دىگ» الاله االحممدرسؤل اهللا «، دەۋەت بايرىقىنى كۆتۈرۈپ 

) بىرمۇ ئۆي قالمىغۇچه (سۆزنى پۈتۈن جاھان ئهھلىگه 
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ئومۇمالشتۇرۇش ، پۈتۈن ئىنسانىيهتنى بۇ ئىالھىي رەھمهت ۋە 
نىئمهتنىڭ سايىسىغا كىرگۈزۈش يولىدىكى ئىمانىي تۇيغۇ بىلهن 

  . يۈرۈش قىلىدۇ 
مهيلى ئهر ياكى ئايال بولسۇن، ئىسالمىي ھهرىكهت پهرزەنتلىرى   

اساسهن زۇلۇم دولقۇنلىرىغا قارشى يولدا مهغلۇبىيهتچى مۇشۇنىڭغا ئ
زالىمالر بىلهن بولغان بارلىق كۈرەشلهردە ھهق ئۈستىدە مۇستهھكهم 
تۇرۇش ، ھهققه ئهمهل قىلىشنى داۋامالشتۇرۇش ، ھهققه گۈزەل 

تاقهت  بىلهن كۈرەشكه  –ئۇسلۇب بىلهن دەۋەت قىلىش، سهبىر 

منىڭ ھهرخىل كۈرنۈشلىرىگه لۇۇ قوراللىنىش ۋە ز–تهييارلىنىش 

 اللهنىڭ تهقدىر ھۆكۈمى ئىكهنلىكىنى بىلىش –دۇچ كىلىشى 

قاتارلىقالر ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ ھهق ئىگىلىرى بولغانلىقىدىن 
  .  ئۆزىنى ناھايىتى كۈچلۈك ۋە قاۋۇل ھېس قىلىشى الزىم 

ھهممىگه مهلۇمكى ، زالىمالر گهرچه چاندۇرماسلىققا تىرىشسىمۇ، 
. هقىقهتهن قورقۇنچاق ، باتىل دەستهكلىرى ناھايىتى زەئىپتۇرئۇالر ھ

ئۇالر ۋە ئۇالرنىڭ باتىل سهپسهتىلىرى ھهق ۋە ھهق ئىگىلىرى 
ئالدىدا ناھايىتى تىز تارمار بولىدۇ ۋە ئۇالرنىڭ ئهرزىمهس ، خۇنۈك ، 

مانا بۇ . بىچارە ، چۈپرەندىلهر ئىكهنلىكىنى ئاشكارىالپ قويىدۇ 
ھىل ئىبنى ھىشامنىڭ ئالدىدا مۇسلىمه مۇجاھىد رېائللىق ئهبۇ جه

خانىم ئهسمانىڭ  ئۆز شىجائىتى ، ئىمانىي مۇستهھكهملىكى ۋە 
جاھان ئهھلىگه ئۈلگه بولغۇدەك مهيدانى بىلهن ئۆزىنى نامايهن 

  . قىلغانلىقى پوالتتهك پاكىت 
ئۆز زامانىسىنىڭ پىرئهۋىنى . بۇ رېائللىق ئهنه شۇنىڭغا ئوخشاش 
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لچىلىرى  ۋە ئۇالردىن كىيىنكى بارلىق تاغۇتالر بىلهن ، ئۇنىڭ غا

 –دەۋەت ئهھلىنىڭ دىيارلىرى دۇچ كهلگهن قېيىنچىلىق ، ئازاب 

ئوقۇبهتلهرگه سهبىرچانلىق بىلهن بهرداشلىق بىرىشلىرى ، ئۆزلىرى 
ئىشهنگهن ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىۋاتقان كۆرسهتمه يولالردا 

گه شۇ نهق مهيداندا ئۆزىنى نامايهن مۇستهھكهم تۇرۇشى بىلهن بىر
  .قىلىدۇ
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دەرس  پىدائىي ھهرىكهتلىرىنى يولغا .21
  قويۇش

بىز يوقۇرىدىكى دەرسته سۆزلهپ ئۆتكهن شىجائهت ھهرگىزمۇ 
نهزەرىيه ئهمهس ، بهلكى ئۇ رېائل ئهمىلىيهت بولۇپ ، دەۋەتچىلهر بۇ 

شۇ . ه ئېرىشىدۇ  شهرەپك-ئۇسۇلنى ئۆزلهشتۈرۈش  بىلهن شان
تۆۋەندە مۇشۇ كۆرنۈشلهر ئىچىدە  . شىجائهتنىڭ كۈرنۈشلىرى كۆپ 

دەۋەت تهقهززا قىلغان ، شهرىەئت بېكىتكۈچى يولغا قويغان ، 

 مۇكاپات بهلگىلهنگهن پىدائىي ئهمهللهرنىڭ ئهڭ –ئۇنىڭغا ئهجىر 

  .ئالىي ۋە شهرەپلىك كۆرۈنۈشلىرىدىن بىرىنى بايان قىلىمىز

 ئابروينى قوغداش  ، ياكى نهسىل ياكى –ى ياكى يۈز ئهگهر دىنن

مالنى قوغداش ۋە ياكى بۇالردىن مۇداپىەئلىنىش ئۈچۈن باشقا يول 

 ئامال بولمىغاندا ئۆز جېنىنى پىدا قىلىش شهرىەئت –ياكى چارە 

مانا بۇ ئهمىلىيهتنى ئۇستازىمىز  .     يولغا قويغان  قانۇنلۇق ئىشتۇر 
 رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ مهككه مۇشرىكلىرى ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىپ

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ئۆلتۈرمهكچى بولغان كېچىدە باشتىن 
مۇھهممهد «ئۇ ئۆزىنىڭ كاپىرالر تهرىپىدىن . ئۆتكۈزگهن 

دىگهن ئوي بىلهن ». سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمنى ئۆلتۈردۇق 
ت بېسىپ ھېچكىم ئهلىنىڭ دەۋە. ئۆلتۈرۈلۈشىنى ئېنىق بىلهتتى 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى . ئۆتكهن شارائىتنى  چۈشىنىدىغانلىقى 
ئۆلتۈرمهكچى بولۇپ ، پىالنلىغان سۈيىقهستنىمۇ ئۇبدان 
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  . بىلىدىغانلىقىدىن گۇمانالنمىسا كېرەك 
 ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنھۇئۆزىگه مۇشرىك پالۋانالرنىڭ گويا بىر 

نىڭ ئادەتتىكى  ۋاقىتتىن ئادەم كهبى ھوجۇم قىلىدىغانلىقىنى ، ئۇ
سىرت پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ياتقان جايدا بېشىنى ئوراپ 
ياتقانلىقى ئۈچۈن ياكى ئۇنىڭ قىلمىشىدىن ھېساب ئېلىش ئۈچۈن 
ئۆلتۈرىلىدىغانلىقىنى ياخشى بىلىدىغانلىقىدىن شۈبھىلهنمىسه 

ئهھۋال قانداق بولمىسۇن ، ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ . كېرەك 
ق خهتهرلىك پهيتته ، خهتهرلىك ئورۇندا ياۋۇزالر مۇشۇندا

ئهسهبىيلهشكهن ، اللهنىڭ دۈشمهنلىرى غالجىرالشقان شارائىتتا 
ئۆزىنى خهتهرگه ئۇرۇپ ، ئاشۇ ئهشهددىي كاپىرالر  ئۆلتۈرمهكچى 

ئۇ رەسۇلىلال سهللهلالھۇ . بولغان كىشىنىڭ كۆرپىسىدە ئۇخلىدى
ئۈچۈن ، ئۆز جېنىنى پىدا ئهلهيھى ۋەسسهللهمنى قۇتقۇزۇپ قېلىش 

مۇشۇ دەۋەتنى ئۆز روھى ئارقىلىق ساقالپ قېلىش !قىلىپ ئۇخلىدى 
ئىسالم ياشلىرىغا باتۇرلۇق ، قهھرىمانلىق ۋە !ئۈچۈن ئۇخلىدى 

پىدائىيلىق جهھهتته ئۈلگه ۋە نهمۇنه تهقدىم ئىتىش ئۈچۈن 
  !!!ئۇخلىدى

خوش ، پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمنىڭ 
رۇنالشتۇرۇشى بهلكى مۇشۇنداق قىلىشنى تهلهپ قىلغانلىقى ئو

شۇنىڭ ئۈچۈن ھېچ كىمنىڭ جاننى قوغداش !!! ئۈچۈن ئۇخلىدى 
 ياكى مۇداپىەئ قىلىش، دىننى قوغداش ياكى مۇداپىەئ قىلىش،

 ئاياللىرىنى –ئهھلى  ئابروينى قوغداش ياكى مۇداپىەئ قىلىش ،

لكىنى قوغداش ياكى  مۈ–قوغداش ياكى مۇداپىەئ قىلىش  مال 

مۇداپىەئ قىلىش ئۈچۈن پىدائىي ھهرىكهت ئېلىپ بېرىشنىڭ 
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شهرىەئت بويىچه  قانۇنلۇق ، توغرا  ھهرىكهت ئىكهنلىكىنى  ئىنكار 
  . قىلىشىغا رۇخسهت يوق

 –ئاشۇ پىدائىيالر ئۆزىنى قوشۇپ پارتلىتىش ئېلىپ بارغاندەك 

 ئۆلتۈرۈلسه شېھىت يوقارقى دەلىلگه ئاساسهن ، بۇ ھالهتلهر ئۈستىدە
  . بولىدۇ

ئىمام ئهھمهد ئابدۇلال ئىبنى ئهمىر ئىبنى ئاس رەزىيهلالھۇ 
ئهنھۇمدىن رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىسته پهيغهمبهر سهللهلالھۇ 

زالىمنىڭ زۇلمىغا ئۇچرىغان ھهرقانداق بىر « : ئهلهيھى ۋەسسهللهم 
ېھىت مۇسۇلمان بۇ زالىم بىلهن ئۇرۇشۇپ ئۆلتۈرۈلگهن بولسا ، ش

  .دىگهن» . ئۆلۈمىدە ئۆلىدۇ 
  ) بهت  .205قىسىم .2مۇسنهدى ئهھمهد  (

دەپ ئاتاشقا » ئۆزىنى ئۆلتۈرىۋالغۇچىالر «  ئاشۇ پىدائىيالرنى 

 سۆزنى ئۆز –ئۇالرنى بۇنداق ئاتىغانلىق . قهتئىي يول قويۇلمايدۇ 

ئورنىدىن يهڭگۈشلىۋەتكهنلىك ، ئۆزىنى ئهقىللىق چاغالپ ، 
  . ۆز ئويدۇرۇپ چىققانلىق بولىدۇ س) يالغان (

ھايات قېلىش ياكى ھايات قالدۇرۇش ئۈچۈن ئېلىپ بارىدىغان 
پىدائىي ھهرىكهتلهر  ، يهنى مهلۇم جاننى تىرىك قالدۇرۇش ، دىننى 
قوغداش ياكى ئابرويىنى قوغدىغاندەك  ، بۇالر ئۈچۈن كۈرەش 

ش قىلىش ، ئۆزىنى ياكى ئۇنى ساقالپ قېلىش ، ھايات قالدۇرۇ
ئۈچۈن روھىي بهدەل تۆلهش ۋەاللهنىڭ رازىلىقىنى قولغا كهلتۈرۈش 
ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان پىدائىي ھهرىكهتلهر بىلهن شهرىەئتكه 
ئۇيغۇن بولمىغان، الله رۇخسهت قىلمىغان ھاياتلىقتىن قۇتۇلۇش ۋە 
الله ياراتقان جاننى ھاالك قىلىش ئۈچۈن ، جاندىن تويۇپ ئۆزىنى 
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  .  زېمىنچه چوڭ پهرق بار–ۇرىسىدا ئاسمان ئۆلتۈرىۋېلىش ئوتت

 –مۇشۇ مهندىن ئېيتقاندا ، بىر مۇسۇلمانغا نىسبهتهن ، ئۆز ھهق 

 ئابرويىنىڭ دەپسهندە –ھوقۇقىنىڭ تارتىۋېلىنىشىغا ، يۈز 

قىلىنىشىغا ياكى ئۆز زېمىنىنىڭ باشقىالر تهرىپىدىن 
 ئىززەت ئىگهللىۋېلىنىشى ياكى بېسىۋېلىنىشىغا ياكى دىن ۋە ئۇنىڭ

 مۈلۈكلىرىنىڭ تاالن – ھۆرمىتىنىڭ دەپسهندە قىلىنىشىغا ، مال –

 ئاستى – نومۇسىنىڭ ئاياغ – تاراج قىلىنىشىغا ، ئىپپهت ، ئار –

بهلكى . قىلىنىشىغا سۈكۈت قىلىپ تۇرۇشى مۇۋاپىق بولمايدۇ 
  . بۇالرنىڭ ھهممىسىنى قوغداش زۈرۈر

ىشاننى ۋۇجۇدقا  ن–اللهتهئاال مۆمىن بهندىلىرىگه مهقسهت 

چىقىرىدىغان ، نىجادلىققا ئېلىپ بارىدىغان بۇ ئهمهلنى پهرز 
گهرچه ئۇنىڭدا جانالر ھاالك بولۇپ كىتىدىغان ، روھالر . قىلدى 

زايا بولۇپ كىتىدىغان ، پىدائىي خاراكتىرلىك ئۆزىنى قوشۇپ 
  ... يوقىتىدىغان ھهرىكهتلهر ئارقىلىق بولسىمۇ 

گىسى بولغان جانابىي الله تهئاال مۇنداق بۇ ھهقته ئالهملهرنىڭ ئى
شۈبھىسىزكى ، الله مۆمىنلهردىن ئۇالرنىڭ جانلىرىنى ، « : دەيدۇ

ئۇالر . ماللىرىنى ئۇالرغا جهننهتنى بىرىش بهدىلىگه سېتىۋالدى 
ئۆلتۈرىدۇ ۋە ) دۈشمهنلهرنى ( اللهنىڭ يولىدا ئۇرۇش قىلىپ 

ش قىلىپ شېھىت يهنى دۈشمهنلهر بىلهن ئۇرۇ. ( ئۆلتۈرىلىدۇ 
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تهۋراتتا ) جىھاد قىلغۇچىالرغا جهننهتنى ۋەدە قىلىش ( ،. ) بولىدۇ 
راست ) اللهنىڭ (، ئىنجىلدا ۋە قۇرئاندا زىكرى قىلىنغان 

ۋەدىسىگه اللهدىنمۇ بهك  ۋاپا قىلغۇچى  كىم بار؟ . ۋەدىسىدۇر 
قىلغان بۇ سوداڭالردىن ) يهنى اللهدىنمۇ ۋاپادار ئهھهدىي يوق (

سۈرە .9(» .  بولۇڭالر ، بۇ زور مۇۋەپپىقىيهتتۇر خوشال
ئى مۆمىنلهر ، سىلهرگه سىلهرنى قاتتىق ئازابتىن « )ئايهت .111

قۇتۇلدۇرىدىغان بىر تىجارەتنى كۆرسىتىپ قويايمۇ ؟ الله ۋە ئۇنىڭ 
ئىمان ئېيتقايسىلهر ، اللهنىڭ يولىدا ) چىن ( پهيغهمبىرىگه 

ئهگهر .  جىھاد قىلغايسىلهر مېلىڭالر بىلهن ، جېنىڭالر بىلهن
  » .بىلسهڭالر ، بۇ سىلهر ئۈچۈن ياخشىدۇر 

  ) ئايهتلهر .11-10سۈرە .61(
 پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم اللهنىڭ يوقاردىكى 

 پهرمانلىرىغا بوي سۇنۇش يۈزىسىدىن ئۆزى –ئايهتلىرىدىكى ئهمىر 

ردا كهم ا باشقىالھازىر بولغان غازاتالر ۋە قاتناشقان جىھادالرد
 باتۇرلۇق ۋە قهھرىمانلىقنىڭ  گۈزەل  ،تېپىلىدىغان پىدائىيلىق 

  . نهمۇنىلىرىنى تهقدىم ئهتتى
ئۇ كاپىرالرنىڭ ئۆزىنى ئۆلتۈرۈشنى مهقسهت قىلغانلىقىنى، 

  .ئۇنىڭدىن باشقىنى كۆزلىمهيدىغانلىقنى ئۇبدان بىلهتتى
ئىگىسى ، تامام  شۇنداقال ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئالهملهرنىڭ 

شهيئىنىڭ پهرۋىشكارى بولغان اللهتهئاالنىڭ ئهمهر پهرمانىغا بوي 
سۇنغان ، پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم ئۆزىگه قويغان  

 دىل بىلهن قۇبۇل قىلغان – تهلهپنى جان -شهرەپلىك  تهكلىپ

ھالدا ، پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم ئۆز ئۆيىدىن 
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رەت قىلىپ چىققان كېچىسى ئۇنىڭ ئورنىدا يېتىپ ، بۇ ھىج
  . پىدائىيالرچه ئهمهلنى روياپقا چىقاردى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھىجىتىدىن شهكىللهنگهن 
دەرسلىكلهرنىڭ بىرى بولغان بۇدەرسلىكنى دىننى ۋە ئىسالم 
ۋەتىنىنى قوغداشنى مهقسهت قىلغان بارلىق كىشىلهر ئېسىدە ئۇبدان 

  . ىشى ۋە دەرس قىلىپ شهكىللهندۈرۈشى الزىم ساقل
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دەرس  مۇسۇلمان ئايالنىڭ رولى ۋە .22
  ئهھمىيىتى

الله بىر جۈپنى ، ئهركهك « .  جهمىيهتنىڭ يېرىمىدۇر –ئايال 

  ) ئايهت .45سۈرە .53(» . بىلهن چىشىنى ياراتتى
يهنى ، شهرىەئت ( ئىنسان ئۆزىنى بىكار قۇيۇپ بىرىلىدۇ 

ىشلىرىغا تهكلىپ قىلىنماي ، ،مهيلىگه قويۇۋېتىلگهن ھايۋانغا ئ
ئاجىز ( دەپ ئويالمدۇ ؟ ئۇ بهچچىدانالرغا تۆكۈلىدىغان ) ئوخشاش 

ئهمهسمىدى ؟  ئاندىن ئۇ لهخته قان بولدى ، ئاندىن الله ) مهنىي 

 ئايال –ئۇ مهنىيدىن ئهر . ئۇنى چىرايلىق شهكىلدە ياراتتى 

  .تتىيارا) ئىككى تىپنى ( 
  ) ئايهتكىچه .39ئايهتتىن .36سۈرە .75 ( 

 اللهتهئاالنىڭ خالىغان كىشىلىرى ئۈچۈن بىرىلىدىغان –ئايال 

ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى اللهغا « . ھهدىيهسىدۇر 
خالىغان ئادەمگه قىز . خاستۇر ، الله نىمىنى خالىسا شۇنى يارىتىدۇ 

ادەمگه ئوغۇل  پهرزەنت ئاتا پهرزەنت ئاتا قىلىدۇ ، خالىغان ئ
  .قىلىدۇ 
  )ئايهت .49سۈرە .42 ( 

 ئىكرام –ئايال كىشى ، ئۇنىڭغا ياخشىلىق قىلىش ، ئىززەت 

قىلىش بىلهن جهننهت ئىشىكلىرىدىن بىر ئىشىكنىڭ ئېچىلىشىغا 



  دەرسلىكى    ھهرىكهت   ئۇرغۇغان ھىجرىتىدىن   پهيغهمبهر 

 187 

ھهرقانداق بىر مۇسۇلمان كىشىنىڭ ئۈچ نهپهر « . سهۋەب بولىدۇ 
قىنى ، ئىككى نهپهر قىزى ياكى قىزى ياكى ئۈچ نهپهر قىز بىرتۇغ

ئىككى  نهپهر قىز بىرتۇغقىنى بولسا ، ئۇالرنى ياخشى تهربىيلىگهن 
ۋە ئۇالر توغرىسىدا اللهدىن قورققان بولسا ، ئۇكىشى  جهننهتكه 

  ». كىرىدۇ 
  ) تىرمىزى ۋە ئهبۇ داۋۇت  ( 

 ئۇنىڭ ئىككى تاپىنى –بهلكى ھهقىقهتهن جهننهتنىڭ ئۆزى 

: يغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم مۇنداق دەيدۇپه.   ئاستىدا 
نهسائىي ۋە ئىبنى (» . جهننهت ئانىالرنىڭ تاپىنى ئاستىدىدۇر« 

 ) ماجه 

 ياراملىق ئهۋالدالرنى بارلىققا كهلتۈرگۈچى ، –ئۇ ئايال بولسا 

  .  پالۋانالرنى تهربىيلىگۈچىدۇر –باتۇر ، قهھرىمان 

  . سه ، بىر قولىدا دۇنيا تهۋرەيدۇئۇنىڭ بىر قولىدا بۆشۈك تهۋرى

ئۇنى ياخشى تهربىيلىسهڭ ، ئۇ يىلتىزى پاكىزە .   مهكتهپ –ئانا 

 –شۇنىڭ ئۈچۈن ، ئۇنىڭ پاكىزلىقى . ئهۋالدالرنى تهربىيلهيدۇ 

  . جهمىيهتنىڭ پاكىزلىقى ۋە پاكلىقىدۇر 

سائادەتلىك – جهمىيهتنى بهخت –ئۇنىڭغا ياخشىلىق قىلىش 

  . قىلغانلىقتۇر 

 – نىمه دىگهن بهلهن – ئېھسان قىلىش –ئايالالرغا خهيرى 
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  ! ھه 

 جهمىيهتنى توغرا ئاڭغا – تهربىيىسى –ئۇنىڭ تهلىم 

. ئېرىشتۈرگهنلىك ،تهرەققى قىلدۇرغانلىق ۋە يۈكسهلدۈرگهنلىكتۇر
ئۇنىڭ تهربىيىسىنىڭ ياخشى ئېلىپ بېرىلىشىغا جهمىيهتنىڭ 

  . لىقتۇرنىجاتلىقى ۋە مۇۋەپپىقىيىتى باغلىنىش
شۇنىڭ ئۈچۈن ، ئايالالرغا ھهممىدىن بهك ئېتىبار بىرىش 
الزىمكى ، ئۇنىڭغا بىپهرۋالىق قىلماسلىق ، ئۇنىڭ ئهھۋالىنى ئاددىي 
كۆرمهسلىك ، تۆۋەن سانىماسلىق ، ئۇنىڭ رولىدىن غاپىل 

 سهۋەبلىرىنى –بولماسلىق ۋە ئۇنىڭ تىرىشچانلىقلىرى ۋە سهئىي 

  . رەكبىكار قىلىۋەتمهسلىك كې
بۇالر ئايال كىشىگه نىسبهتهن ئومۇملۇق سۈپىتىدە ئېيتىلغان 
بولسا ، الله تهرەپكه دەۋەت قىلىش ، اللهنىڭ بۈيۈك دىنى بولغان 
ئىسالمنى ئومۇمالشتۇرۇش ، تارقىتىش ۋە ئۇنىڭغا ياردەم بىرىشنى 
ئىرادە قىلغان كىشىلهر ساھهسىدە ئاالھىدە سۈپهتته كۆڭۈل 

بۇ . بىرىنچى دەرىجىلىك ۋاجىپ ئىشتۇر . بۆلۈش تېخىمۇ موھىم 
ھهقته بىز ھىجرەت دەرسلىرىنىڭ تۆۋەندىكى قىسمىدا بۇ 

  . نوقتىالردىن پايدىلىنىشنى تهلهپ قىلىمىز 
مهسۇئلىيهت تۇيغۇسى ئهڭ يوقىرى پهللىدە بولغان ، سىر  .1

ساقالش ئىقتىدارى پهۋقۇلائددە يوقىرى بولغان ، ئاتىسى ئهبۇ 
نىڭ ئهرلهردىن يوشۇرۇن تۇتقان ھىجرەت بهكرىنىڭ پهيغهمبهر

ئىشىنى مهسلىھهت قىلىشماقچى بولۇپ ئۆيدىن سىرتقا 
چىقىرىۋېتىشنى تهلهپ قىلغاندا ، ئۇنىڭ پىكرىگه قارشى تۇرۇپ 
مۇشۇنچىۋاال خهتهرلىك ئىشنى ئۇقسىمۇ سىر ساقلىيااليدىغانلىقىغا 
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 ئۇ قاتتىق ئىشهنگهنلىكتىن ئاقالنغان ۋە بهلكى كېڭهش داۋامىدا
ئىككىسىنىڭ گهپ سۆزلىرىنى ئاڭالپ ئولتۇرغان ئىككى شهخىس 

  . ئايالدۇر 
مهسۇئلىيهت تۇيغۇسى ئهڭ يوقىرى چهككه يهتكهن ،  .2

دادىسى ئهبۇ بهكرى ھىجرەت قىلىشتىن ئىلگىرى ئۆزلىرى ئۈچۈن 

 مۈلۈك قالدۇرۇپ كهتمىگهن  بولسىمۇ ، بوۋىسى –ھېچقانداق مال 

ئوغلۇم بىزگه كۆپ مال « قۇھاپهنىڭ كۆڭلىنى تىندۇرۇپ 
دىگهن تۇيغۇغا » . قالدۇرۇپ ، ئاندىن ھىجرەتكه ئاتلىنىپتۇ 

كهلتۈرۈش ئۈچۈن ، ئۆينىڭ تېمى تهرەپكه تاشالرنى دۆۋىلهپ ، 
 . ئۈستىنى يۆگهپ ھهقىقى ئهھۋالنى يوشۇرغان شهخىس ئايالدۇر

مهسۇئلىيهت تۇيغۇسى ئهڭ يوقىرى چهككه يهتكهن،ئۆز  .3
ھېسابالنغان ئهبۇ جهھىل ئىبنى » هۋىنى پىرئ« زامانىسىنىڭ 

ھىشام باشالپ كهلگهن بىر ئوچۇم ئهسهبىي ئۇنسۇرالرنىڭ 
زوراۋانلىقى ئالدىدا تهمتىرىمهستىن ، موھاجىرالرنىڭ قهيهردىلىكى 
سۈرۈشتۈرۈلگهن سوئالغا دادىللىق بىلهن كهسكىن تهلهپپۇزدا  

انىدا چىڭ بىلمهيدىغانلىقىنى ئېيتىپ زالىمالرغا قارشى ھهق مهيد
تۇرۇش  ، زولۇم ۋە قۇتراپ كىتىشلهردىن ، غهزەپلىنىشلهردىن 
قورقماسلىقتا ئۈلگه كۆرسهتكهن ، شۇ سهۋەبتىن شهرەپلىك ھالدا  
يۈزىگه قاتتىق كاچات يهپ ، قۇلىقىدىكى ھالقىسى چۈشۈپ 
كهتكهن اللهغا تهسلىم بولغۇچى ، ياخشى ئىشالرنى قىلغۇچى ، 

ا ئىبادەت قىلغۇچى ، ھهق مهيدانىدا  كۈندۈزلهردە اللهغ–كېچه 

 قىستاقلىرىدىن –اللهنىڭ دۈشمهنلىرىنىڭ تهھدىت ۋە قىيىن 
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قورقماستىن دادىل كۆكرەك كېرىپ تۇرغۇچى ،مۇسۇلمان ئايالالرنى 
ئازابالشتا ئۆزىدىن كىيىن ئۆزىگه ئىزباسار بولىدىغان، 

ان  تاغۇتالرنىڭ يام–، زالىم » پىرئهۋىنلهرنىڭ « ئهگىشىدىغان  

 بهشرىسىنى ئاچقان ، زالىمالر كىيىۋالىدىغان –ئۈلگىسى ئهپتى 

يۇمشاق تونالر ئىچىدىكى ھېچ بىر مهخلۇققا ئىچ ئاغرىتمايدىغان 
تاش يۈرەك مهلۇئنالر ئىكهنلىكىنى ئىسپاتلىغان ئولۇغ شهخىس 

 . ئايالدۇر 
 ، مهسۇئلىيهت تۇيغۇسى ئهڭ يوقىرى چهككه يهتكهن .4

هققهتلىك ، جاپالىق ئىشالرنى ئۈستىگه قۇربان بىرىش روھى ، مۇش
ئېلىش روھى ئهڭ ئالىي پهللىگه ۇەتكهن ئاتىسى ئهبۇبهكرى 
بىلهن سۆيۈملۈك يىتهكچىسى رەسۇلىلال سهللهلالھۇ ئهلهيھى 
ۋەسسهللهم سهۋىر غارىدىن يهسرىب تامان ھىجرەت قىلماقچى 

 خهتهرلهر –بولغاندا يۈز بىرىش ئېھتىمالى ئهڭ زور بولغان خهۋپ 

، ئۆزىگه كىلىدىغان ئاۋارىچىلىقالر ، پاش بولۇپ قېلىشتىن 

 قىستاقالرنى – ئوقۇبهتلهر ، قىيىن –كىلىپ چىقىدىغان ئازاب 

بهش قولدەك بىلسىمۇ قىلچه پىسهنت قىلماستىن ، قورقۇپ 
قالماستىن مۇشهققهتلىك ئۇزۇن يولنى بېسىپ ئۇ ئىككىسىنىڭ 

 . شهخىس ئايالدۇرسهپهر الزىمهتلىكلىرىنى يهتكۈزۈپ بهرگهن 
مهسۇئلىيهت تۇيغۇسى ئهڭ ئالىي پهللىگه   .5

يهتكهن،تهسهررۇپ قىلىشى ئاجايىپ گۈزەل ، ئىنكاسى تىز ، 
سهپهر الزىمهتلىكلىرىنى چىگىشكه ئارغامچىدەك نهرسه . چېچهن 
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تېپىلمىغان پهيتته بهلبېغىنى ئوتتۇرىدىن يىرتىپ بىر پارچىسىدە 
يهنه بىر پارچىسىنى بهلبېغى الزىمهتلىكلهرنى چىگىپ ئاسقان ، 

دەپ ئاتالغان شهخىس » ئىككى بهلباغ ئىگىسى « قىلىپ 

 نهمۇنىسى –يهنى مۆمىن ئايالالرنىڭ پىشۋاسى ، ئۈلگه . ئايالدۇر 

بولغان پهزىلهتلىك مۇجاھىد خانىم ئهسما بىنتى ئهبۇ بهكرى 
 . رەزىيهلالھۇ ئهنھادۇر 

امغا يهتكهن مهسۇئلىيهت ۋە بۇرچ تۇيغۇسى ئهڭ ئالىي مهق .6
، مهدىنىدىن مهككىگه بېرىپ رەسۇلىلال سهللهلالھۇ ئهلهيھى 

دە  ئۇچرىشىش ئۈچۈن »ئهقهبه بهيئىتى«ۋەسسهللهم بىلهن 
ئۇزۇن ۋە مۇشهققهتلىك سهپهرنى بېسىپ كهلگهن ، نۇرغۇن ئهرلهر 
قىلىشتىن ئاجىز كهلگهن پائالىيهتلهرنى قىلغان ئۇممۇ ئهممار ۋە 

 . ئېسىل خانىمالر ئايالدۇرئۇممۇ مۇنهيئى دىگهن 
مهسۇئلىيهت ۋە بۇرچ تۇيغۇسى ئهڭ تاكامۇلالشقان ،  .7

مهخپىي  ھهرىكهت قىلىش ئىقتىدارىغا ئىگه بولغان ، بهلكى 
پىي ھالدا ئۆزلىرى بىلهن بىر يولدىكى ئهرلهر بىلهن خپۈتۈنلهي مه

 ئهقهبه – قېرىنداشلىرى ئارىسىدىن ۋەدىلهشكهن جاي –ئۆز قهۋم 

پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم بىلهن جىلغىسىدا 

 تىنسىز –ئۇچرىشىپ بهيەئت قىلىش ئۈچۈن مۆشۈكتهك ئۈن 

شىپپىدە سوغۇرۇلۇپ چىقىپ مىنا تېغىدا سۆيۈملۈك يىتهكچىسىگه 
ئۇبدان مۇالھىزە قىلىپ . بهيەئت قىلغان ئىككى شهخىس ئايالدۇر 

ۋەزىپىلهر ، ئۆتۈش كېرەككى ، ئهينى چاغدا يوقارقىدەك ئېغىر 
خهتهرلىك ئىشالر ، ئاقىۋىتىنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايدىغان 
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مۈشكۈل ئهمهللهرنى ئورۇنالش ، ئۇنىڭ ئۈچۈن قۇربان بىرىش ۋە 
بهدەل تۆلهش ئۈچۈن تهييارالنغان ۋە تهييار تۇرىدىغان ئايال 
مۇسۇلمان ئايالالر ئىچىدە پهقهت بىرال ئهسما ياكى ئۇممۇ ئهممار 

بهلكى بۇالردىن باشقىمۇ ... مۇنهيئىال بولغان ئهمهس ياكى ئۇممۇ 

الله ئۇالردىن رازى . ( نۇرغۇن ئېسىل ئايالالر بولغان –نۇرغۇن 

لېكىن ھىجرەت جهريانى ئۆز ئىچىگه ئالغان بارلىق ) بولسۇن 
پائالىيهتلهر تامامهن مهخپىي بىجىرىلىشى ، شارائىت ۋە ئهينى 

ھىم ئىش بولغانلىقتىن ، ۋەزىيهت قهتئىي تهلهپ قىلىدىغان مو

 قىممىتىنى ۋە ئورنىنى يوقىرى –ئايال كىشىنىڭ قهدىر 

ئانىمىزنىڭ قىزلىرى » ھهۋۋا « كۆتۈرىدىغان بۇ شهرەپ ھهزرىتى 
ئىچىدىن ئېسىل ۋە ئۇلۇغ خانىم ئهسما بىنتى ئهبۇ بهكرىدىن 

 . باشقا بىرسىگه نىسىپ بولمىغان 
رىم مهيداندىكى كاتتا         ئۇ ئېرىشكهن شهرەپنىڭ يهنه  ئاي

بىر ئۈلۈشى  ئۇلۇغ ۋە شهرەپلىك ئىككى خانىم ئۇممۇ ئهممار ياكى 
ئۇممۇ مۇنهيئىگهنىسبهتهن  بۇ ئىككى ئايالدىن باشقا ئايالغىمۇ 

  . پۈتۈلگهن ئهمهس
     شۇنىڭ ئۈچۈن مۇشۇ دەرسلىككه ئاساسهن ، مۇسۇلمان 

 بۇ دەۋەتتىن ئايالنىڭ ئىسالمىي دەۋەت بىلهن بولغان ئاالقىسى ۋە
ئالغان ياكى بۇ دەۋەتكه  تۇتقان مهيدانى ۋە دەۋەتتىكى رولى 

 قايتا  تهكشۈرۈشكه –قاتارلىقالرغا بولغان نهزىرىمىزنى قايتا 

ئايالالر ئۈستىگه ئالىدىغان مهجبۇرىيهتلهر . تىگىشلىك ئىشتۇر 
بىلهن ئهرلهر ئۈستىگه ئالىدىغان مهجبۇرىيهتلهر،ئايالالر 
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ان ۋەزىپىلهر بىلهن ئهرلهر تاپشۇرىۋالىدىغان تاپشۇرىۋالىدىغ
ۋەزىپىلهر، ئايالالردىن  تهلهپ قىلىنىدىغان ئىشالر  بىلهن 
ئهرلهردىن تهلهپ قىلىنىدىغان ئىشالر، ئايالالر خوسۇسىيىتىدە 
بولغان ئىشالر بىلهن ئهرلهر خوسۇسىيىتىدە بولغان ئىشالر، 

هرلهر ئايالالر ھۆددىسىدىن چىقىدىغان ئىشالر بىلهن ئ
ھۆددىسىدىن چىقمىسا بولمايدىغان ئىشالر ئوتتۇرىسىدىكى 
پهرقنى ئىسالم شهرىئىتى يورۇتقان نۇرلۇق ئىزاھاتالر بىلهن 
ھازىرقىدەك شارائىتالردا ئىسالمىي دەۋەت رېائللىقى تهلهپ 
قىلغان نهرسىلهر بىلهن مۇشۇ ئهسىردىكى بارلىق شارائىت ۋە 

رالشقا تىگىشلىك بولغان ۋەزىيهتلهر تهقهززا قىلغان ، ھازى
  . نهرسىلهرنى ئېنىق ئايرىش شهرت قىلىنىدۇ

     بۇالرنىڭ رولىنى جارى قىلدۇرۇشتىن بىخهۋەر يۈرۈش ۋە 

 دەۋەتكه پايدىلىق –بۇنىڭغا ئهھمىيهت بهرمهي سهل قاراش 

 ئايالدىن تهركىب تاپقان –نۇرغۇن پۇرسهتنى زايا قىلىشقا ، ئهر 

پهئهتلىك بولغان نۇرغۇن پايدىلىق ئىسالمىي جهمىيهتلهرگه مهن
لېكىن بۇ . ئامىلالرنىڭ قولدىن كىتىشىگه ئېلىپ بارىدۇ

قولدىن ھهممه ئىش « ئۈممهتنىڭ مۇناپىقلىرى ئېيتقاندەك 
كهلسىمۇ ، ھهممه ئىشنى ئاالھىدە ماھارەت ، كهم تېپىلىدىغان 
قابىلىيهت بىلهن بىجىرسىمۇ ، ئايال كىشى ئهرلهر بىلهن 

 ئوپمۇ ئوخشاش ئهمهس ، ئۇ ئاخىرى پىشكهللىككه –بابباراۋەر 

ئۇچرايدۇ ياكى ئهڭ   ئهقهللىيسى ئهڭ موھىم ئىشالردا  مهغلۇپ 
چۈنكى  ئۇنىڭ رولى ئۆزىگه اليىق يارىتىلغان . بولىدۇ 
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  ». ساھهلهردە جارى بولىدۇ 
      لېكىن ئايال كىشى ھهممه نهرسىدىن يېراق قىلىنىش ، 

خوسۇسىيىتىدىكى قايسى بىر نهرسىنى مهھرۇم قىلىنىش ، دەۋەت 
ئاالھىدە ماھارەت بىلهن ئورۇنالشتىن تامامهن 

بىز ئهڭ ئهزىز ۋە . يېراقالشتۇرۇلغىدەك دەرىجىدە ئهمهس
قىممهتلىك نهرسىلهردە جهمىيهتنىڭ نىسىپى بولغان ئايال 
. زاتىدىن پايدىلىنىشتا مهغلۇپ بولغىدەك دەرىجىدە ئهمهس 

نىڭ مهنىۋىي » مۇسۇلمان ئايال « ر ئىسالمىي پائالىيهتچىله
بايلىقلىرىنى ، ئۇالردا يوشۇرۇنۇپ ياتقان تاالنت ۋە 
خوسۇسىيهتلهرنى ۋە بۇ ھهقتىكى دەرسلىكلهرنى  دىن ئېچىپ 

تكهن مۇسۇلمان ۆبهرگهن يورۇقلۇققا ئاساسلىنىپ ، ئىلگىرى ئ
ئهجدادلىرىمىزنىڭ بايراقدارلىرى تهقدىم ئهتكهن ئىسالم  

لىنىپ چوقۇم قىدىرىپ چىقىشلىرى س ئاسانهمۇنىلىرىگه
كېرەككى، دىن راۋان ئىشلهتكهن نهرسىلهردىن ، رېائللىق 
بىكىتكهن نهرسىلهرنى ياكى رېائللىق راۋان ئىشلهتكهن 

... نهرسىلهردىن دىن بىكىتكهن نهرسىلهرنى خىرەلهشتۈرمهستىن 
مۇسۇلمان ئايالنىڭ كهڭچىل  بولغان .... شۇنداق بولۇش 

تهكلىگۈچى دىنىمىز ئىسالمنىڭ سايىسى ئاستىدا ئۆز توغرىغا يى
تاالنتىنى تولۇق جارى قىلدۇرالىشى ، بىزلهرنىڭ ئۇالردىن تولۇق 

ئهگهر ئۇنداق بولمايدىكهن ، بارلىق . پايدىلىنىشىمىز ئۈچۈندۇر 
مهيلى گۇمانلىق بولسۇن ياكى . دۇنياۋى جهمىيهتلهر ئازىدۇ 

 ـتۇيغۇسىغا ئويۇن گۇمانلىق بولمىسۇن ، ئايال كىشىنىڭ 

 شهپقهت ، ئىچى ئازاب ۋە –چاخچاق قىلىنىدۇ ،سىرتى مىھرى 
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 تۇيغۇسى –ھاالكهت بولغان دەۋاالر بىلهن ئۇالرنىڭ ھېس 

 . غىدىقلىنىدۇ

  
  تۈگهنچه

ھۆرمهتلىك ئوقۇرمهن ، مانا بۇ يازغانلىرىم پهيغهمبهر سهللهلالھۇ 
ق ساقلىنىپ ئهلهيھى ۋەسسهللهمنىڭ شهرەپلىك ھىجرىتىدە داۋاملى

تۇرىدىغان كاتتا نهمۇنىلهرگهباي ، تولىمۇ مول بولغان 
دەرسلىكلهردىن ھىجرەت دەرسلىكلىرى ۋە ۋەقهلىكلىرىگه ئائىت الله 

سىپ ئهتكهن تهرەپلهر ھهققىدە ېقهلبىمنى ئېچىۋەتكهن ، ماڭا ن
  . تاقىتىمنىڭ يىتىشىچه ئۇرۇنۇش بولدى، خاالس

ياكى بۇدەرسلىكلهردىن ئهگهر مهن بۇ كىتابىمنى يېزىشتا ، 
پايدىلىنىشتا توغرىنى تاپقان بولسام ، بۇ اللهنىڭ ماڭا قىلغان كاتتا 
پهزلىدۇركى ، مهن ئۇنىڭ بىلهن شهرەپ قۇچىمهن ، داۋاملىق 

ئهگهر، ئهكسىچه .  سانا ئېيتىمهن –اللهتهئاال غا تهشهككۈر ، ھهمدۇ 

هيدىغان ، ئىش بولسا ، االهتهئاالدىن مېىنىڭ ئۆزۈمگه اليىق كهلم
مېنىڭ ئىستىداتىمدا يوق بولغان ، قولۇمدىن كهلمهيدىغان ئىشقا 

مهن ھهقىقهتهن . جۈرئهت قىلغانلىقىم ئۈچۈن كهچۈرۈم سورايمهن 

 نىشانىمنى خالىس قىلدىم ، قولۇمدىن كىلىدىغان بارچه –مهقسهت 

لېكىن ، مېنىڭ يازغانلىرىم ، . تىرىشچانلىقىمنى سهرپ قىلدىم 
رغانلىرىم ، شۇنداقال باشقىالرنىڭ يازغانلىرى ، خاتىرە خاتىرە قالدۇ
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قالدۇرغانلىرى شۇنچه كۆپ بولسىمۇ ، ئهگهر بهت ئۈستىدىكى سىياھ 

 دەپتهر قۇرلىرىغا پۈتۈلگهن –پېتى قهلبلهرگه ئهمهس ياكى كىتاب 

  !!دەرسلهر پېتى قالدۇرۇلسا ، ئۇنىڭ نىمه پايدىسى؟
ت دەرسلىرى ، ھهدىسلىرى ، ئهگهر رېائللىقىمىز بىر جايدا، ھىجرە

ۋەقهلىرى باشقابىر جايدا بولسا، ئۇنىڭغا ھېچكىم ئهمهل قىلمىسا ،  
ھېچكىم بۇ توغرىلىق پهقهت خاتىرىلهش ۋە مۇناسىۋەتلىك 

بۇ ئۇلۇغ ۋەقهلهر ....پائالىيهتلهردىن باشقا بىرنهرسه بىلمىسه 
كىشىلهر دۇنياسىدا ، كۈندىلىك تۇرمۇشتا رېائل ئهمىلىيهتكه 

ايلىنالمىسا بۇالردىن ۋە بۇالردىن باشقىالرنىڭ نىمه پايدىسى ، نىمه ئ
  كېرىكى بولسۇن؟ 

لدا ماڭغان ئىككىنچى خهلىپىسى ومۇسۇلمانالرنىڭ توغرا ي
ھهزرىتى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئىسالم ئۈممىتى ۋە ئۇالرنىڭ 

ئىسالم . ئۇلۇغۋارلىقىنى باغالشقا ئاالھىدە ئهھمىيهت بهرگهن 
نىڭ باشلىنىشى قىلغان بۇ  ئۇلۇغ ھادىسىگه ئۆزىمىزنى تارىخى

سېلىشتۇرۇشتىن داۋاملىق يېراقلىشىپ كىتىۋاتساق ، بۇ ۋە بۇنىڭدىن 
؟ بۇ ئۇلۇغ زاتنىڭ !باشقا دەرسلهرنىڭ نىمه كېرىكى بولسۇن 

الھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمنىڭ ھىجرىتىنى ئىسالم لپهيغهمبهر سهلله
ىلهرنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن تارىخنىڭ باشالنمىسى قىلىشى كىش

ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان خهيىرلىك ئۈممهتىنىڭ دۇنياغا 
كىشىلهر دۇنياسىدا اللهغا . كهلگهنلىكىدىن دېرەك بىرەتتى

ۋاكالىتهن ھوقۇق يۈرگۈزىدىغان ئىسالم دۆلىتىنىڭ بارىققا 
كهلگهنلىكىنى جاكارلىغانلىقى مۇشۇ تۈزۈمنىڭ كىشىلهر دۇنياسىدا 

بۇ ئۈممهتنىڭ . نلىقىنى ئۇقتۇرۇش ئۈچۈن ئىدىبهرپا بولغانلغا
مهۋجۇد بولۇپ تۇرۇشى مۇشۇ دۆلهتنىڭ داۋاملىق مهۋجۇد بولۇپ 



  دەرسلىكى    ھهرىكهت   ئۇرغۇغان ھىجرىتىدىن   پهيغهمبهر 

 197 

 قۇۋۋىتى ، –تۇرۇشىغا باغلىق ئىكهنلىكىنى ، بۇ ئۈممهتنىڭ كۈچ 

 ھۆرمىتى ۋە باشقىالرنىڭ – ئىتتىپاقلىقى ، ئىززەت –بىرلىك 

ۇتۇشى ۋە ئۇنىڭغا  نىزامنى چىڭ ت–ھهممىسى ئۇالرنىڭ مۇشۇ تۈزۈم 

چىڭ يېپىشىشىغا باغلىق ئىكهنلىكىنى ئوچۇق ئۇقتۇرۇپ قويۇش 
  ئۈچۈن ئهمهسمىدى ؟ 

بىزنى يىلتىزىمىزغا مهھكهم باغاليدىغان ، چاتىدىغان نهرسه دەل 
ئۆتمۈشى بولمىغان كىشىلهرنىڭ . مۇشۇ ھىجرەت تارىخىدۇر

زىمىزغا مانا بۇ ھىجرەت تارىخى بىزنى يىلتى. كهلگۈسىمۇ بولمايدۇ 
باغلىغاندەك ، بىزگهتارىخىمىزنى ساقالپ بىرىدۇ ،خاتىرىلىرىمىزنى 

بهلكى ئىبادەتلىرىمىز . ئهزىز ۋە يوقۇرى باھاالرغا توشقۇزۇپ بىرىدۇ
. ۋە مۇئامىلىلىرىمىزگه ھاياتىي كۈچ ئاتا قىلىدۇ ، ئىنتىزامالشتۇرىدۇ 

هغا  تۇيغۇلىرىمىزنى ئويغىتىدۇ ، بىزنى ياراتقۇچىمىز الل–ھېس 

  !!باغاليدۇ ، شۇنداق ئهمهسمۇ؟
ئهجهبلىنهرلىكى شۇكى ، بىزنىڭ تارىخىمىزغا ئاالقىمىز يوقتهك 

مىزنىڭ بىز بىلهن ئاالقىسى يوقتهك ، تارىخىمىزنى ىياكى تارىخ
تارىخىي مۇزىيالرغا تاشالپ قويۇۋاتىمىز ، ياكى يولدىن تېپىۋالغان 

 تارىخىمىزنىڭ بىز. نهرسىلهرگه ئوخشاش مۇئامىله قىلىۋاتىمىز 

بىزنى يىلتىزىمىزدىن .  ۋەسلىنى بىلمهيمىز –ئهسلى 

قومۇرىۋەتمهكچى بولغان ، تارىخىمىزدىن ئايرىۋەتمهكچى بولغان 

 –بىز ئهنه شۇ ئۇلۇغ مۇسۇلمان ئاتا . دۈشمهنلهرنى بىلمهيمىز 
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ئاشۇ ئايرىش بىزنى ئۆتمۈشىمىز . بوۋىلىرىمىزنى ئۇنتۇپ قېلىۋاتىمىز 

  .  شهۋكىتىمىزدىن يېراقالشتۇرماقتا –اشۇ شان ۋە ئۇنىڭدىكى ئ

  ..... !خوش، يوقارقىالردىن كىيىن 
الھۇ ئهلهيھى لئىسالمىي ھهرىكهتلهر پهيغهمبهر سهلله

ۋەسسهللهمنىڭ ھىجرىتىدىن   شهكىللهنگهن نۇرغۇنلىغان 
دەرسلىكلهرنى ئهمىلىيهتكه ئايالندۇرۇشقا تىرىشارمۇ ؟ بۇ ساھهدە 

ۋاتقان كىشىلهر بۇ ئۈممهتنى ئۆزلىرىنىڭ تىرىشچانلىق كۆرسىتى

  ؟ .... چېتىش ئۈچۈن ھهرىكهت قىالرمۇ –ھهقىقى تارىخىغا باغالش 

 مهقسهتلهرگه يىتىش –شۇنى ھېس قىلىپ يىتىۋاتىمىزكى، غايه 

جهريانىدا ئاشۇ تارىخقا زىت كىلىدىغان جهڭلهرنى ئېلىپ بېرىش  
ىن بۇالر ۋە لېك. پاجىەئلىك مهغلۇبىيهت بىلهن  ئاخىرلىشىدۇ

 مهئسىيهت پاتقاقلىرىغا –باشقىالرنى اللهنىڭ ئىزنى بىلهن گۇناھ 

پاتقان ، جىنايهت ئهۋرەزلىرىدىن، زۇلمهتكه تولغان قارا ئازگالالردىن 
ئورۇن تالىشىۋاتقان دۇنيادا ئاشۇ ھهرىكهتچان كىشىلهردىن ئۆزگه 

  لىيلهشتۈرۈشكه ئاتلىنىدۇ؟ هكىملهر بۇالرنى ئهم
نىپ سورايمىزكى، الله ئىسالم ئۈچۈن ھهرىكهت اللهدىن يىلى

قىلىۋاتقان  پۈتكۈل كىشىلهرنى ۋە باشقىالرنى مۇشۇ دەرسلىكلهردىن 
  .پايدىلىنىشقا مۇۋەپپهق قىلغاي

الله .  يىگانه اللهنىڭال قولىدىن  كىلىدۇ –بۇ ئىش پهقهت يهككه 

  . پۈتكۈل شهيئىلهرنىڭ ئىگىسىدۇر ، ئهڭ قۇدرەتلىكتۇر
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  رجىماندىنته
ھرىبان اللهنىڭ ئىسمى بىلهن ېناھايىتى شهپقهتلىك ۋە م

  .باشاليمهن
مۇسۇلمانالرنىڭ    نۆۋەتتىكى ئهھۋالىغا  ئهتراپلىق نهزەر سالغان 

 تۈگىمهس غهزەپ ، ئۈمىدسىزلىك ، –كىشىلهر ئۇالردىكى پۈتمهس 

تنى ئېنىق بايقىيالىشى ھالهغا غهرق بولغان الرئىزتىراپلىق تۇيغۇ
ئهركىنلىكى " دىنىي ئىتىقاد "ەقه  كاپىرالرنىڭ دەرۋ. مۇمكىن 

 بىلهن ئىسالم دىنىنى ، ئۆلىماالرنى ، ىئالدامچىلىقى ئاستىدا باركۈچ
ئىسالمىي دەۋەتنى ، ئىسالمىي كۈرەشنى يوقاتماقچى بولۇشى ۋە بۇ 
يولدا ئىنسانىيهت تارىخىدا ھېچ قانداق بىر جايدا كۆرۈلۈپ باقمىغان 

الر  بىلهن  ناھايىتى  سېستىمىلىق ، ھىيلىگهرلىك ، ياۋۇزلۇق
پىالنلىق  ھالدا  توختىماي دۈشمهنلىك ھهرىكهت  ئېلىپ بېرىشى 
ئۇالرنىڭ بۇ خىل تۇيغۇغا  كىلىپ قېلىشتىكى سهۋەبلهرنىڭ 

  .بىرىدۇر 
ھازىرغىچه : مهكته ې دەرۋەقه ئۇالر شۇنداق ئويلىماقتا ۋە د

نىشلىق تۈردە خهلقىمىز ئېلىپ بارغان نۇرغۇن ھهرىكهتلهر ئېچى
كىچىككىنه ئىش قىلغانالرنى  ئۇالر . باستۇرۇلدى ۋە باستۇرۇلىۋاتىدۇ
يىللىق   قاماقالرغا ھۆكۈم 15-10يوغان قالپاقالرنى كىيگۈزۈپ 

قىلىۋاتىدۇ ، نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ ئۆلۈك تىرىكلىكىنىڭ خهۋىرى 

قاتارلىق ....  قۇۋۋەت ،تېخنىكا –كاپىرالر ئىنتىزام ، كۈچ . يوق 

بىر كىشىلىك .....  ھهتلهردە شۇنداق ئۈستۈن ئورۇنداجه
ئىمانىمىزنى ساقالپ ياشىساقمىكىن  ، الله گۇناھىمىزنى ئهپۇ 
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ئۆلىماالر ئارىسىدا بولسۇن ، ئاۋام ئارىسىدا بولسۇن  ، ....  قىالر

 ئىتتىپاقلىقتىن ئېغىز ئاچقىلى بولمايۋاتىدۇ ، تهشكىللىك –بىرلىك 

 - ھىجرەت قىلىش.... ىش نهدە ھهرىكهتلهردىن ئېغىز ئېچ
ئۆزىمىزنى پاكالش ، غهلىبىگه ئېرىشىشنىڭ ئهڭ موھىم يولى بولسا 

  .... يهنه .... كېرەك 
ۋاھالهنكى ، ئۈمىدسىزلىك ۋە ئالدىراڭغۇلۇقنىڭ ھهر ئىككىسى 
شهيتاندىن بولۇپ ، پهيغهمبىرىمىز بۇالرنىڭ ھهرئىككىسىدىن 

چۈشۈپ قېلىش ماھىيهتته بۇ ئىككى خىل ھالغا . ئاگاھالندۇرغان 

كاپىرالرغا ياردەم بهرگهنلىك ، –شهيتانالرغا ۋە ئۇالرنىڭ قوشۇنى 

  . ئۇالرنى خوشال قىلغانلىقتۇر
ھهقىقهتهن ۋەزىيهت  كىشىلهر ئويلىغاندەك ياكى ئۇنىڭدىن 
بهتتهر بولغان تهقدىردىمۇ ، باشقا ئىشالر كىشىلهر ئويلىغاندەك 

... الر ماددىي كۈچ ، تېخنىكا كاپىر! توغرا . بولۇشى ناتايىن 
قاتارلىق جهھهتلهردە ئۈستۈن  ئورۇندا تۇرۇۋاتىدۇ ، مۇسۇلمانالر 

لېكىن بۇ  . بۇالردا شۇنداقال نۇرغۇن تهرەپلهردە  ئاجىز ئورۇندا 
كهلگۈسىنىڭ ھهم شۇنداق بولىدىغانلىقىنى چۈشهندۈرۈپ 

غهلىبه  قاتارلىقالر ..شۇنداقال ماددىي كۈچ ، تېخنىكا. بهرمهيدۇ 
  . قىلىشتىكى بىرىنچى ئامىلمۇ ئهمهس 

پهقهت ۋە پهقهت مۇسۇلمانالر ساھابىلهرگه ئوخشاش  تهۋرەنمهس 
ئىمان ، ساغالم ئهقىدە ھازىرلىغان  ئويۇشقان جامائهتكه 

.  بىرلهپ ھهل بولىدۇ –بۇ مهسىلىلهر بىر .... ئايالنغاندا 

دۇنيادا ..كاپىرالرنىڭ باتىل ھاكىمىيىتى شهكسىز غۇالپ چۈشىدۇ
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  ... ئىسالم بايرىقى جهۋالن قىلىدۇ 
لىيهتته كاپىرالرنىڭ يوقىرى دىكتاتۇرا ۋاستىلىرى بىلهن  هئهم
 ياۋىداقلىرىدىن باشقا ئىشهنگۈدەك -  ساناقسىز  يالغان-سان 

  . دەسمايىسى يوق 
ئۇالر ... ئۇالرنىڭ بىناسىنىڭ ھۇلى تولىمۇ ئاجىز ۋە بىچارە 

بولغىنى بىلهن روھى جهھهتتىن تولىمۇ ماددىي جهھهتته گىگانىت 
... ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئىتتىپاقلىق .. ئاجىز ۋە ئهبگار 

دىگهنلهرمۇ   توشقان تىرىسىدەك ئۇزاق ... بىرلىك 
  ... چىدىيالمايدىغان نهرسىلهردۇر 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ئهڭ چوڭ، ئهڭ موھىم  دەسمايىسى، -ئىمان
ڭ بىلهن جاھالهت بىناسىنى ئۇالر ئۇنى. دۇر ... سهرمايىسى 

تىكهنلهر، . پاچاقالپ، ئۇنىڭ ئورنىغا يېڭى بىنانى قۇرۇپ چىقىدۇ 

گهرچه ...   گىياالر بهرپا قىلىدۇ– چاتقالالر ئورنىغا گۈل –يانتاق 

  ... ئىشالر ھازىرقىدەك بولسىمۇ 
مۇسۇلمانالر ئۈمىدسىزلىك ۋە ئالدىراڭغۇلۇقتىن قۇتۇلۇشقا .... 

ڭغا گىرىپتار بولۇشتىن ساقلىنىشى ھهمدە ئىسالم تىرىشىشى ۋە ئۇنى
دىنىنى تارقىتىش ، اللهنىڭ دىنىنى يۈكسهلدۈرۈش ، 

..  مۇسۇلمانالرنىڭ قهددىنى كۆتۈرۈش ، ئىسالم دۆلىتى بهرپا قىلىش 
قاتارلىقالر ئۈچۈن  سېستىمىلىق ، پىالنلىق ، نىشانلىق ، ئاقىالنه 

  .... الزىم ھالدا ئۆزلۈكسىز تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى 
بۇ مهسىلىلهر ياكى ئىشالر قانداقتۇر ھازىر خهلقىمىز كۈنتهرتىپتىن   
چىقىرىۋەتكهندەك، ئويلىسىمۇ بولىدىغان ، ئويلىمىسىمۇ بولىدىغان 

 پۇرات ئىشالردىن ، مۇستهھهپ ئهمهللهردىن  بولماستىن –پارچه 
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 خهلقىمىز بۇنى ۋە.  بهلكى  ئهڭ زۆرۈر مهسىلىلهردىن ئىبارەتتۇر 
قاتارلىق ئهمهللهرنىال ئادا قىلىپ ، ... قانداقتۇر  ناماز ، روزا ، زاكات 

بىر كىشىلىك ئىمانىمنى ساقالپ " كاپىرالرنىڭ چىشىغا تهگمهي 
دىيىشنىڭ ئۆزىنى ئالداش ئىكهنلىكىنى چۈشىنىشكه " ياشايمهن 

تىگىشلىك  ۋە مهردانه ، ئاقىالنه ، سالماق ھالدا ئۆزلۈكسىز 
  ئىلىم ئهھلىلىرى  مۇرەسسهسىز ھالدا -بۇ . شلىك تىرىشىشقا تىگى

تهكلهشكه  ېخهلققه يهتكۈزۈشكه ، چۈشهندۈرۈشكه ۋە شۇ بويىچه ي
  .   مهسۇئلىيهتتۇر -تىگىشلىك بۇرچ

 –الله قىيامهت كۈنى بىزدىن غهلىبىگه ئېرىشكهن 

ئىرىشمىگهنلىكىمىزنى ئهمهس ، قانچىلىك ئىخالس قىلغانلىقىمىزنى 
  ....  كۆرسهتكهنلىكىمىزنى سورايدۇ ، تىرىشچانلىق

 تهربىيه يولىدا ئۆزلۈكسىز ئىزدىنىۋاتقان – خهلقىمىزگه ، تهلىم 

ئىلىم ئهھلىلىرىگه  بۇ جهھهتته پايدىسى بولۇپ قاالر، دىگهن 
ئۈمىدته   سهۋىيىمىزنىڭ تۆۋەنلىكىگه قارىماي ،  مهزكۇر كىتابنى  

لىنى ياخشى ئهرەب تى. ئهرەبچىدىن تهرجىمه قىلىپ چىقتۇق 

 –بىلىدىغان قېرىنداشالرنىڭ  تهرجىمه جهھهتته  سهمىمىي ياردەم 

   پىكىرلهرنى ئايىماسلىقىنى –، تهكلىپ مهسلىھهتلهرنى بىرىشىنى

   . ئۈمىد قىلىمىز

 مهئسىيهتلىرىمىزنى –ئۇلۇغ ئىگىمىز اللهنىڭ  خاتالىق ، گۇناھ 

خالىس قىلىپ   ئهپۇ قىلىشىنى ، ئهمگىكىمىزنى  ئۆز رازىلىقى ئۈچۈن 
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بىرىشىنى ، قۇبۇل قىلىشنى ۋە مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ، ئۇلۇغ ئىسالم 
  .دىنىمىز ئۈچۈن مهنپهئهتلىك قىلىپ بىرىشىنى سورايمىز 

 شهكسىزكى ، ئۇ بهندىلىرىگه ناھايىتى شهپقهتلىك ، مېھرىبان 
كهمتهرلىك بىلهن . زاتتۇر ، گۇناھالرنى ئهپۇ قىلغۇچىدۇر 

اردەم سورىغۇچىالرغا ، تهۋبه قىلغۇچىالرغا تولىمۇ  يىلىنغۇچىالرغا ، ي
  . مهرھهمهتلىك زاتتۇر


