




دەۋەت گۇرۇپپىسى
بولۇپ مۇسئەب  تۇنجى  قۇرئان كەرىمنى  ئۇالر 
ئىبنى ئۇمەيىردىن ئاڭلىغان ئىدى. ئۇالر قۇرئاننى 
قىلىنغان  نازىل  تەرىپىدىن  ئالالھ  ئۇنىڭ  ئاڭالپال 
مۇسۇلمان  ئىشىنىپ  ئىكەنلىكىگە  كىتاب  ھەق 
قىلغاندىن  قوبۇل  ئىسالمنى  مۇسۇلمان  بولغان. 
ئىدى.  كېرەك  قىلىشى  دەۋەت  باشقىالرنى  كېيىن 
ئىسالمغا  ئائىلىسىنى  يىتىپ  تونۇپ  بۇنى  ئۇالر 
ئانىسى  بىلەن  دەۋىتى  ئۇالرنىڭ  قىلدى.  دەۋەت 
مۇسۇلمان بولدى. ئەمما دادىسىنى ئەجدادلىرىنىڭ 
دىنىدىن ۋاز كەچتۈرۈش ئاسان بولمىدى. چۈنكى 
قىلىپ  ئىبادەت  بۇتقا  ھاياتىنى  يىل   60 ئۇ 

ئۆتكۈزگەن ئىدى. 
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دادىسىنىڭ مۇسۇلمان بولۇش ھېكايىسى
ۋاز  قىلىشتىن  ئىبادەت  بۇتقا  دادىسىنى  ئۇالر 
كەچتۈرۈش ئۈچۈن بىر پىالن تۈزدى. ئۇالرنىڭ 
دادىسى ھەر كۈنى سەھەردە بۇتتىن بەرىكەت 
تەلەپ قىلغىلى باراتتى. ئۇالر بىر كۈنى كېچىدە 
دادىسى ئىبادەت قىلىدىغان بۇتنىڭ يېنىغا باردى. 
بىللە  جەبەلمۇ  ئىبنى  مۇئاز  دوستى  بىلەن  ئۇالر 
بارغان ئىدى. ئۇالر دادىسىنىڭ بۇتىنى نىجاسەت 
ئازگىلىغا تاشلىۋەتتى. ئەتىسى ئەتىگەندە دادىسى 
ئەمىر ئىبنى جەمۇھ بۇتىنى تاپالماي ئىزدەشكە 
ئازگىلىدىن  نىجاسەت  ئۇنى  ئاخىرى  باشلىدى. 
تاشلىۋەتكەن  ئۇنى  ۋە  تازىلىدى  پاكىز  تېپىپ 

كىشنى قاتتىق قارغىدى.
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بۇتنى  كۈن  قانچە  بىر  ئارقىدىن   - ئارقا  ئۇالر 
بۇنىڭدىن  تاشلىۋەتتى.  ئازگىلىغا  نىجاسەت 
بىر  بوينىغا  بۇتنىڭ  كۈنى  بىر  دادىسى  زېرىككەن 
زىيان   – پايدا  “سەن  ۋە:  ئاستى  قىلىچنى 
بىلەن  قىلىچ  بۇ  بولساڭ،  ئىالھ  يەتكۈزەلەيدىغان 
ئۇالر  قايتتى.  ئۆيىگە  دەپ  قوغدىغىن”  ئۆزۈڭنى 
بىر  ئېلىۋېلىپ،  قىلىچنى  بوينىدىكى  بۇتنىڭ  كەچتە 
ئازگىلىغا  نىجاسەت  باغالپ  تاپىسىغا  ئىتنىڭ 
بۇتتىن  بۇيىچە  ئادىتى  دادىسى  تاشلىۋەتتى. 
بەرىكەت تىلىگىلى بېرىپ ئۇنى يەنە تاپالمىدى. ئۇ 
ۋە  باردى  ئازگىلىغا  نىجاسەت  ئىزدەپ  بۇتنى 
ئېتىقادىدا  كۆرۈپ  بۇتنى  ئازگىلىدىكى  نىجاسەت 
دېدى:  مۇنداق  ۋە  قىلدى  ھېس  خاتاالشقانلىقىنى 
بولساڭ،  بولغان  ئىالھ  بىلەن قەسەم، سەن  ئالالھ 
بىلەن  ئىت  ئۆلۈك  ئازگىلىدا  نىجاسەت  ئەلۋەتتە 

بىرگە بولمىغان بوالتتىڭ. 
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ئۇالرنىڭ دادىسى ئىسالم ھەققىدە ئويلىنىپ ئۇزۇن 
دادىسىنى  ئۇالر  بولدى.  مۇسۇلمان  ئۆتمەي 
تېرىشچانلىق  كۆپ  ئۈچۈن  قۇتقۇزۇش  دوزاختىن 
كۆرسەتكەن  ئەمدى  مانا  ئىدى.  كۆرسەتكەن 
ئۇالرنىڭ  كۆردى.  نەتىجىسىنى  تىرىشچانلىقنىڭ 
مۇئەززىن  كېيىن  بولغاندىن  مۇسۇلمان  دادىسى 

جىھادقا چاقىرىق قىلدى.
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جىھاد ۋە شاھادەت
ئاۋاز  چاقىرىقىغا  جىھاد  ئائىلىسى  ئۇالرنىڭ 
بولدى. ئۇالرنىڭ دادىسى  ئائىلە  قوشقان تۇنجى 
ئالالھ ئۆزرىسىنى قوبۇل  ئۇ  ئىدى.  پالەچ  ئېغىر 
قىلىدىغان تۇرۇقلۇق جىھادتىن قېپ قالمىدى. ئۇ 
بالىلىرى جىھادقا چىقماسلىق ھەققىدە نەسىھەت 
“ئى  بېرىپ:  يېنىغا  پەيغەمبىرىمىزنىڭ  قىلغاندا، 
بىلەن  پۇتۇم  ئاقساق  مۇشۇ  مېنىڭ  رەسۇلۇلالھ، 
پەيغەمبىرىمىز  دېدى.  بار”  كىرگۈم  جەننەتكە 
جىھادتىن  “داداڭالرنى  بالىلىرىغا:  ئۇنىڭ 
شېھىتلىك  ئۇنىڭغا  ئالالھ  بەلكى  توسماڭالر، 

مەرتىۋىسىنى بېرىشى مۇمكىن” دېدى. 
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ئىدى.  كىچىك  يېشى  مۇئەۋۋەزنىڭ  بىلەن  مۇئاز 
شۇنداقتىمۇ پەيغەمبىرىمىز ئۇالرغا دادىسى بىلەن 
بەدىر جىھادىغا قاتنىشىشقا رۇخسەت قىلدى. ئۇالر 
مۇئاز  كەتتى.  بولۇپ  خۇشال  قاتتىق  بۇنىڭدىن 
جەھىلنى  ئەبۇ  مەيدانىدا  جىھاد  مۇئەۋۋەز  بىلەن 
ئىزدەپ ئۇياقتىن بۇياققا چېپىپ يۈردى. ئۇالر ئەبۇ 
جەھىلنى ئۆلتۈرۈشكە قەسەم قىلغان ئىدى، چۈنكى 

ئۇ پەيغەمبىرىمىزگە ھاقارەت قىلغان ئىدى.
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دادىسىنىڭ  بىلەن  مۇئەۋۋەز  ئۇرۇشىدا  بەدىر 
شېھىت بولۇشى

شېھىتلىك  دادىسىغا  ئۇالرنىڭ  ئالالھ 
بىلەن  ئالالھ  ئۇ  قىلدى.  ئاتا  مەرتىۋىسىنى 
نەتىجىدە  ئۇچرىشىش ئۈمىدىدە چىققان ئىدى. 
ئالدى.  ئورۇن  قاتارىدىن  شېھىتلىرىنىڭ  بەدىر 
مۇئەۋۋەز  ئوغلى  چوڭ  كېيىن  ئۇنىڭىدىن 
شېھىتلىك شەرىفىگە نائىل بولدى. ئالالھ ئۇالرغا 
سالىھالر  ئۇالرنى  بەرسۇن،  مۇكاپات  كاتتا  ئەڭ 

قاتارىدا قىلسۇن!
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مۇھىم  قانچە  بىر  سىلەرگە  تۆۋەندە  بالىالر،  ئوماق     
تەۋسىيەلەرنى قىلىمەن.

قىلىش  ئىسالمغا دەۋەت  بىلەن  پاراسەت  ھېكمەت ۋە   .1
قادىر بولغان ھەربىر مۇسۇلمانغا پەرزدۇر.

بولۇش  مۇسۇلمان  دادىسىنىڭ  مۇئەۋۋەز  ۋە  مۇئاز   .2
ئۈمىدى بىلەن ھەرخىل ئۇسۇلالرنى قولالندى.

شۇڭا  باشاليدۇ،  يولغا  ماڭغان  ئۆزى  دوستىنى  ئىنسان   .3
ياخشىالر بىلەن دوستلىشىشقا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. 

دىنىنى ۋە پەيغەمبىرىنى مۇداپىئە قىلىدىغان مۇسۇلمان   .4
ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ پەيغەمبىرى ئۈچۈن غەزەپ قىلىدۇ.
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كىرگۈزۈش  ئىسالمغا  دادىسىنى  مۇئەۋۋەز  بىلەن  مۇئاز 
ئۈچۈن قانداق ئۇسۇل قولالندى ؟ 
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