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 جىھاد ئۇرۇشى

  ئىسالمدىكى تهلىملهر

 غالىب كىلىشى ئۈچۈن دىننىنى باشقا ھهممه دىنالرالم دىقۇرئاندا، ئالالنىڭ ئىس ●

  ) 48:28 ، 9:33قۇرئان . (ۇھهممهتنى پهيغهمبهر قېلىپ ئهۋهتكهنلىكى ئېيتىلغانم

 ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان غان بولۇپ، ئىسالمىگه ئايرىل دۇنيا ئىككئىسالم دىنىدا ●

»  رايونىجهڭ «كاپىرالرنىڭ زىمىنى، )Darul Salam(» تىنچلىق رايونى«زىمىنالر 

)Darul Harb (مۇسۇلمانالر ئىسالم دىنىنى بۇنداق دىگهنلىك،. دهپ ئاتالغان 

ئۇالرغا ، قوزغىسا بولىدىغانلىقىئۇرۇش   زىمىنىغا قارىتانىڭتارقىتىش ئۈچۈن كاپىرالر

  .  بىلدۈرىدۇخاتىرجهملىك بهرمهسلىك كىرهكلىكىنى-چتىن

قاالقلىق قاپلىغان، جىدهل ۋه -نى ئۇرۇشىساق، ئىسالم دۆلهتلىرىئهمىلىيهتكه قار  (

  )  ده تىنچلىق ۋه تهرهققىيات يوقىرى ئاز ياكى يوق دۆلهتلهرئهكسىچه مۇسۇلمانالر

  ئهھۋالى ۋه ھازىرقى  ئۇسۇلىجىھادنىڭ مهنىسى، مهقسىتى،

ئىسالمنىڭ زىمىنىنى ئالالنىڭ يولىدا باتۇرلۇق بىلهن كۆرهش قىلىش،  -جىھاد ●

كېڭهيتىش، كاپىرالر كونتروللىقىدىكى رايونالرغا تاجاۋۇز قىلىش، قورال كۈچى ۋه 

باشقا بارلىق ۋاستىلهر بىلهن ئىسالمنى رهت قىلغان ئادهم ۋه خهلىقلهرگه ھوجۇم 

ۈتۈن  پ بىر مۇسۇلماننىڭىن ئېيتقاندا، ئۇ جهھهتتيهنه بىر. قىلىشنى كۆرسىتىدۇ

ھهۋىسىگه قارشى كۆرهش قىلىشنىمۇ ئۆز - ئۆزىنىڭ ھاۋايىكۈچى بىلهن تىرىشىپ

  .  ئىچىگه ئالىدۇ

 بارلىق ۇنيانى ئىسالم بىلهن بويسۇندۇرۇش،  مهقسىتى، پۈتۈن دجىھادنىڭ ●

پۈتۈن يالندۇرۇش،  ئۇالرنىڭ زىمىنىنى ئىسالم رايونىغا ئا،كاپىرالرنى يوقىتىپ

ھهرگىزمۇ  جىھادنىڭ مهقسىتى .ىكى ئادهملهرنى مۇسۇلمان قىلىشدۇنياد

  . ئهمهس الئۈچۈن مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزىنى قوغدىشى

. اق ۋاسته قوللىنىشتىن يانمايدۇ ئىسالم دىنى ھهرقاندبۇ مهقسهتكه يىتىش ئۈچۈن ●

 ئالدامچىلىق، تهھدىت سېلىش، تىرورلۇق،دىنغا دهۋهت قىلىش،  بۇ ۋاستىلهر

  . نى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇئۇرۇش قاتارلىق

. ئىسالم دىنى تارىختا ئاساسلىقى جىھاد ئۇرۇشى ئارقىلىق تىز سۈرئهتته كېڭهيگهن ●

 ۋه ھهربى ، ئىقتىسادتېخنىكا-پهنمۇسۇلمانالر ده لهريېقىنقى ۋه ھازىرقى دهۋربىراق 

دىكى چوڭ كۈچلۈك  ئوموميۈزلۈك كهينىده قالغاچقا، ھهمده دۇنيائىشالردا

لىكىن . دۆلهتلهرنىڭ بېسىمى بولغاچقا، ئۇرۇش ۋاستىسىنى قوللىنالمايۋاتىدۇ

ئۇندىن . تىرورلۇق، تهھدىت سېلىش، ئالدامچىلىق قاتارلىق ئۇسۇلالر يهنىال مهۋجۇد
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سىرت ئهرهپ ۋه باشقا مۇسۇلمان ئهللىرىده پۇختا تهربىيىلهنگهن، ئىنجىلنى بۇرمىالپ 

مهسىھىيلهرنى قانداق ئېزىقتۇرۇشنى ئوبدان بىلىدىغان دىن  لىقئارقىچۈشهندۈرۈش 

توپى بىلهن دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىغا ئهۋهتىلىپ، شۇ -تارقاتقۇچىالر توپ

خهلقلهرنى يهرلىك ئۇالر ئارقىلىق مۇسۇلمانالرنى تهربىيىلهپ، جايالردىكى 

  . ئۇرۇنماقتائىسالمالشتۇرۇشقا 

  جىھادنىڭ كىلىپ چىقىشى

ممهت دهسلهپ دىن تارقاتقاندا، يهھۇدىالر بىلهن مهسىھىيلهرنى چوقۇم مۇھه ●

ئۆزىگه ئهگىشىدۇ دهپ ئويلىغان، چۈنكى ئۇنىڭ نهزىرىده ئۆزىنىڭ قۇبۇل قىلغان 

. بىلهن ئۇالرنىڭكى ئۇخشاش بولۇپ، ھهممىسى بىر خۇدادىن كهلگهن» ۋهھىسى«

سالىمنى دۇئا قىلغاندا شۇڭا ئۇ يهھۇدىالرغا ياخشىچاق بولۇش ئۈچۈن، باشتا يىرۇ

ئادهت ۋه -يۈزلىنىدىغان قىبله دهپ جاكارلىغان، ھهمده يهھۇدىالرنىڭ نۇرغۇن ئۆرپ

دىن » ۋهھىسى«بىراق يهھۇدىالر ئۇنىڭ . يوسۇنلىرىنى قۇبۇل قىلغان-قائىده

شۇنىڭ بىلهن مۇھهممهت . گۇمانلىنىپ، ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىكىگه ئىشهنمىگهن

ئۇ قىبلىنى مهككىگه . ۇالر بىلهن مۇناسىۋهتنى ئۈزگهن ئيهھۇدىالردىن يۈز ئۆرۈپ

ئۆزگهرتىپ، ئهرهپ مهدىنىيىتىنى ئاساس قىلغان يېڭى بىر ئېتىقات مهركىزىنى قۇرۇپ 

مۇسۇلمانالرنى قوزغۇتۇپ يهھۇدىالرنى ئۆلتۈرۈشنى، تاكى ئۇالر ھهتتا كىيىن . چىققان

  .  جهڭ قىلىشنى بۇيرىغاندىنىنى قۇبۇل قىلغىچهئىسالم 

دا دىنى كهڭچىللىكنى الرچاغدهسلهپكى رقىتىۋاتقان  مهككىده دىن تامۇھهممهت ●

    اندىكى خاتىرلهرگه ئاساسالنغاندا،ئ قۇركۆپرهك تهكىتلىگهن بولۇپ،

  :قىلغان» ۋهھى« مۇھهممهتكه مۇنداق ئالال

  ) 2:256قۇرئان . ( دىگىندىندا زورالش يوق ○

قۇرئان  (.ئۆزگهرتكىنيىل قىلىپ قا بىلهن باشقىالرنى ڭياخشى پهزىلهتلىرى ○

41:34 (  

 بىلهن مۇنازىرلهشسه، سهن) يهھۇدىالر ۋه مهسىھىيلهر (ئهگهر ئهھلى كىتاپالر ○

ئهگهر ئۇالر . قىنغا بويسۇنغانلىقىنى ئېيتنىڭ ئالالڭ ۋه ئهگهشكۈچىلىرىڭنىڭئۆزۈ

ڭنىڭ پهقهت ئۇالرغا ئۇقتۇرۇپ قويۇش مهسئۇلىيىتىڭنىڭ رهت قىلسا، ئۆزۈ

  ) 3:20قۇرئان (. ىنىال ئېيتىپ قويغىنقبارلى

. دىگىن» ئامان بولۇڭالر«المغا ئىشهنمىگهنلهرنى كهچۈرۋهتكىن، ئۇالرغا ئىس ○

  ) 43:88،89قۇرئان (

مۇاليىملىق بىلهن  ئۆزۈڭنى، تاقهت قىلغىن-باشقىالرنىڭ تۆھمهتلىرىگه سهۋر ○
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. ه قىلغىناقلىق بىلهن مۇئامىل، ئۇالرغا كهڭ قوسئۇالردىن چهتكه ئالغىن

قۇرئان . (ئالال ئۆزى بىر تهرهپ قىلىدۇئاخىرىدا ئىسالمنى رهت قىلغانالرنى 

73:10،11 (  

  ) 52:45قۇرئان . (ۋهتكىنىئىسالمغا ئىشهنمىگهنلهرنى ئۆز يولىغا قوي ○

  ) 10:99قۇرئان . (ىسالم دىنىغا كىرگۈزۈشكه بولمايدۇباشقىالرنى مهجبۇرالپ ئ ○

  ) 15:85قۇرئان . (الرنى كهچۈرۋهتكىنق بىلهن باشقىمۇاليىملى ○

  ) 23:96قۇرئان . (نى ياخشىلىق بىلهن قايتۇرغىنيامانلىق ○

  : مۇسۇلمانالرغا مۇنداق تهلىم بهرگهن

  ) 2:83قۇرئان . (باشقىالرغا ياخشى سۆزلهرنى قىلىڭالر ○

ئهقىل ۋه ياخشى گهپلهر بىلهن باشقىالرنى ئىسالمغا دهۋهت قىلىڭالر، ئهڭ  ○

  ) 16:125قۇرئان . ( بىلهن مۇنازىرلىشىڭالروزىتسىيهده ئۇالرياخشى پ

قۇرئان . (تاقهت قىلىڭالر، باشقىالر ئۈچۈن ئازاپلىنىپ غهم يىمهڭالر-سهۋر ○

16:126،127 (  

  ) 20:130قۇرئان . (تاقهت قىلىڭالر-باشقىالرنىڭ قىلغان تۆھمهتلىرىگه سهۋر ○

قۇرئان . (انالرنى كهچۈرۋىتىڭالر قورقمايدىغقىيامهتتىكى ئالالنىڭ جازاسىدىن ○

45:14 (  

  ) 19:84قۇرئان . (باشقىالرغا چېچىلىپ قاينىماڭالر ○

  ) 76:8،9قۇرئان . (ئهسىرلهرگه ياردهم بېرىڭالر ○

  :مهسىھىيلهرگه تۇتقان پوزىتسىيىسى

. مۇسۇلمانالرغا ئهڭ ئۆچمهنلىك قىلىدىغانالر يهھۇدىالر ۋه مۇشرىكالردۇر ●

 يېقىن كىشىلهر مهسىھىيلهردۇر، چۈنكى ئۇالرنىڭ ئىچىده نۇرغۇن مۇسۇلمانالرغا ئهڭ

 -ھاكاۋۇرلۇقئۇالر  .غا ئاتىۋهتكهن مۇناخالر بار خۇدادىنى ئۇستازالر ۋه ئۆزىنى

ئۇالر پهيغهمبهرگه چۈشكهن ۋهھىلهرنى ئاڭلىغاندا، ھهقىقهتنى . چوڭچىلىق قىلمايدۇ

ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ  .تارام ياش ئاقىدۇ-زلىرىدىن تارامبىلگهنلىكتىن كۆ

خۇدا ئۇالرنى . ئىشهنگهنلىكىنى ۋه بۇنىڭغا گۇۋاھلىق بېرىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ

  ) 85-5:82قۇرئان  (.جهننهت بىلهن مۇكاپاتاليدۇ

 بۇ ئايهتتىن كۆرىۋالغىلى بولىدۇكى، مۇھهممهت دهسلهپ مهسىھىيلهرنىڭ -  

  ئۇنىڭغا ئىشهنگهن،ىيلهرئىسالم دىنىنى تارقاتقاندا، بىر قىسىم مهسىھئارىسىدا 
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هلىملىرى ئىنجىلدىكى  دهسلهپكى تچۈنكى مۇھهممهتنىڭ.  ئۇنى قوللىغانھهتتا

  .  تهلىملهرگه ئوخشىشىپ قاالتتى

  : تهلىملهرنىڭ پهيدا بولىشىدائىرجىھادقا 

) رهت قىلىشتىنھىج(يىلى مهدىنىگه كۆچۈپ بېرىشتىن -622مىالدى مۇھهممهت  ●

 ن ئاجىز بولۇپ، ئاران نهچچه ئونتهسىر كۈچى ئىنتايى مهككىدىكى بۇرۇن، ئۇنىڭ

ىنىڭ شهرقى شىمالىدىكى  ئافرىقئۇ ھهتتابۇ جهرياندا . ال بار ئىدىئهگهشكۈچىسى

قېچىپ ئىككى قېتىم ) گهھازىرقى ئىفىئوپىيه( دۆلىتى ئابىسنىيهگه ىيلهرنىڭمهسىھ

 زگىللهردهئاشۇ دهسلهپكى مه). يىللىرى-616-615مىالدى (بېرىپ پاناھالنغان 

قىلىنغان قۇرئان ئايهتلىرىنىڭ ئىچىده جىھاد ئۇرۇشى ياكى ھهرقانداق » ۋهھى«

  . ا قوغدىنىش توغرىلىقمۇ سۆزلهنمىگهن، ھهتت بولۇپزوراۋانلىققا ئائىت مهزمۇنالر يوق

بىراق مۇھهممهت مهككىدىن مهدىنىگه كۆچۈپ بارغاندىن كىيىن ھهممه ئىش  ●

بولغان ئۇرۇش ۋه » نازىل«هن ئايهتلهرمۇ كىيىنچه ئۆزگهرگهن، يوقۇردا كۆرسىتىلگ

  . قىلىۋىتىلگهن) ئىناۋهتسىز(» مهنسۇخ«زوراۋانلىققا ئائىت ئايهتلهر تهرىپىدىن 

 كىلومىتىر كىلىدىغان 350ىلى مۇھهممهت مهككىنىڭ شىمالىدىن ي-622مىالدى  ●

. تىلىدۇدهپ ئا» ھىجرهت« مهدىنىگه كۆچۈپ بارىدۇ، بۇ ئىسالم تارىخىدا جايدىكى

هن شۇنىڭ بىل. مۇھهممهت مهدىنهلىكلهرنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىپ كۈچىيىۋالىدۇ

ھۇجۇمغا «دهسلهپته .  ۋهھىلهر پهيدا بولۇشقا باشاليدۇجىھاد ۋه زوراۋانلىققا ئائىت

 دىگهن ئايهت چۈشىدۇ» ىتىشكه ئىجازهت قىلىندىئۇچرىغانالر قارشىلىق كۆرس

نىڭ كۈچى كۈچهيگهنسىرى تهشهببۇسكارلىق  مۇسۇلمانالر، كىيىن)22:39قۇرئان (

  :بىلهن ئۇرۇش قوزغاشقا ئائىت ئايهتلهر كۆپىيىدۇ، مهسىلهن

   ) 2:216قۇرئان  (. پهرز قىلىندىجىھاد ئۇرۇشى سىلهرگه ●

  ) 4:144قۇرئان . (بىلهن ئىتتىپاقلىشىشقا بولمايدۇكاپىرالر  ●

 ؛ 2:216،244ان قۇرئ. ( كىرهكىلىشئالال ئۈچۈن باتۇرلۇق بىلهن جهڭ ق ●

  ) 9:41،86 ؛ 8:60،65 ؛ 5:35 ؛ 4:75،76،84 ؛ 3:13،167

  ) 2:217 قۇرئان. ( كىرهكئالال ئۈچۈن ئۆزىنى قۇربان قىلىش ●

قۇرئان . ( كىرهكمۈلكى ۋه ھاياتىنى سهرپ قىلىپ جهڭ قىلىش-ئۆزىنىڭ مال ●

  ) 61:11 ؛ 49:15 ؛ 9:20،41 ؛ 8:60،72 ؛ 4:95

ڭ مۇسۇلمانالرنى سىنىشىدۇر، ئۇ بۇ ئارقىلىق مۇسۇلمانالرنىڭ جىھاد ئۇرۇشى ئالالنى ●

  ) 47:31قۇرئان . (ئىچىدىكى كۆرهش قىلغۇچىالر ۋه چىدامچانالرنى تونۇيدۇ

  ) 47:35قۇرئان . (ئالال جهڭ ۋاقتىدا مۇسۇلمانالر بىلهن بىلله بولىدۇ ●
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ۇم قىلىپ، رنىڭ توپىدىكى مۇسۇلمانالر مۇشرىكالرنىڭ كارۋىنىغا ھوجئهبۇ بهسى ●

بۇخارى ھهدىسلىرى . (ئۇالرنىڭ ئادهملىرىنى ئۆلتۈرىدۇ، ماللىرىنى بۇالپ كىتىدۇ

3:2731،2732 (  

مۇھهممهت ئۆزىنىڭ ئالالنىڭ بۇيرىقى بۇيىچه ئىنسانالر بىلهن كۆرهش قىلغىلى  ●

.  جهڭ قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقانالر مۇسۇلمان بولغۇچهكهلگهنلىكىنى، تاكى ئۇ

  ) 4:52:196 ؛ 1:25،392،393ىرى بۇخارى ھهدىسل(

ئهگهر ئۈممهتلىرىمگه قېيىنچىلىق ئهكىلىشنى : مۇھهممهت مۇنداق دىگهن ●

دا مېڭىپ ئالال ئۈچۈن جهڭ قېلغان ئويلىمىغان بولسام، مهن چوقۇم ھهممىنىڭ ئالدى

تىم، ئاندىن تىرىلىتىم، ئاندىن يهنه بوالتىم، تاكى ئۆلۈپ كهتكىچه شۇنداق قېال

 ؛ 4:52:216 ؛ 1:36بۇخارى ھهدىسلىرى . (جهڭ مهيدانىدا ئۆلهتىمباتۇرالرچه 

9:90:332،333 (  

نى  ئۇالركاپىرالرنىڭ بوينىنى باغالپ،ئهڭ ياخشى مۇسۇلمانالر زهنجىر بىلهن  ●

  ) 6:60:80بۇخارى ھهدىسلىرى . (ئىسالم دىنىغا كىرگۈزگهنلهردۇر

. ال ئۈچۈن جهڭ قىلغانالردۇرئىسالمنى يوقىرى كۆتىرىش ئۈچۈن جهڭ قىلغانالر، ئال ●

  ) 4:53:355 ؛ 4:52:65بۇخارى ھهدىسلىرى (

مۇھهممهت مۇشرىكالرنىڭ ھهممىنى ئهرهب يېرىم ئارىلىدىن قوغالپ چىقىرۋىتىمهن  ●

  ) 5:59:716 ؛ 4:52:288بۇخارى ھهدىسلىرى . (دىگهن

  :  قىلغانالرنىڭ مۇكاپاتىئالال ئۈچۈن جهڭ

  ) 61:4قۇرئان  (.ئالال ئۇالرنى ياخشى كۆرىدۇ ●

ئۇالر ئۆيىده خاتىرجهم ئولتۇرغانالردىن بىر دهرىجه يوقىرى بولىدۇ، ئهڭ ياخشى  ●

قۇرئان . (مۇكاپاتالرغا ئېرىشىدۇ، ئالالنىڭ كهچۈرۈمى ۋه شهپقىتىگه ئېرىشىدۇ

4:95،96 (  

  : توغرىسىداجىھاد قىلىپ ئۆلۈپ كهتكهنلهر

ئۇالر شىھىد مىلىيهتته ئۆلمهيدۇ، ئۇالر گهرچه جهڭده ئۆلۈپ كهتسىمۇ، لىكىن ئه ●

  ) 3:169قۇرئان . (ئىلتىپاتالرغا ئېرىشىدۇزور ئالالنىڭ يېنىدا  بولغاندىن كىيىن

مۈلكىدىنمۇ -خۇدادىن كهلگهن كهچۈرۈم ۋه شهپقهت، ئۇالرنىڭ توپلىغان مال ●

  ) 3:157،158قۇرئان . (ئۇالر خۇدانىڭ ھوزورىغا بارىدۇ. قىممهتلىكتۇر

؛ ئۇالرنىڭ گۇناھى )8:60  ،4:74،77قۇرئان (ا زور مۇكاپات بېرىدۇ ئالال ئۇالرغ ●

قۇرئان . (مۈلكى بىلهن ئالالنىڭ جهننىتىنى تىگىشىدۇ-كهچۈرىلىدۇ، ھاياتى ۋه مال
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9:111 ، 61:12 (  

.  ئادهم ھهرگىز دوزاقنىڭ ئوتىدا كۆيمهيدۇئالال ئۈچۈن جهڭ قىلىپ شىھىت بولغان ●

  ) 4:52:66بۇخارى ھهدىسلىرى (

  :  توغرىسىداجىھاد ئۇرۇشىغا قاتناشمىغانالر

. مۇسۇلمانالرنىڭ باھانه كۆرسىتىپ جهڭگه چىقماسلىقىغا روخسهت قىلىنمايدۇ ●

  ) 44-9:42قۇرئان (

  ) 9:38،39قۇرئان . (ئالال ئۇالرنى قاتتىق جازااليدۇ ●

  ) 23-47:20قۇرئان . (ئالال ئۇالردىن ۋاز كىچىدۇ ●

ئۇالرنىڭ تىلى . دىن كۆره، كاپىرالر دىگهن ياخشىراقئۇالرنى مۇسۇلمان دىگهن ●

  ) 3:167،168قۇرئان . (بىلهن دىلى بىر ئهمهس

  ) 96-9:93قۇرئان . (ئۇالر دوزاققا چۈشىدۇ ●

  ) 48:16 ، 9:81،90قۇرئان . (ئۇالر ئازاپلىق جازاغا ئۇچرايدۇ ●

. ا چۈشىدۇجهڭدىن قاچقانالرغا ئالالنىڭ ھهزىپى ياغىدۇ، ئۇالر چوقۇم دوزاقق ●

  ) 8:15،16قۇرئان (

  مۇسۇلمانالر مۇشرىكالرغا مۇنداق مۇئامىله قىلىشى كىرهك

شۇ ئۇالرنى قهيهرده كۆرسهڭلهر  ئايالر ئۆتكهندىن كىيىن، ئۇرۇش چهكلهنگهن ●

قورشاپ ھۇجۇم قىلىڭالر، يۇشۇرۇن زهربه ئۆلتۈرۋىتىڭالر، ئهسىرگه ئېلىڭالر، يهرده 

ناماز ئوقۇسا، زاكات تۆلىسه، ئۇالرنى ) مغا كىرىپئىسال(ئهگهر ئۇالر . بېرىڭالر

  ) 48:16 ، 9:5قۇرئان . (قويۋىتىڭالر

  ) 9:36قۇرئان . (توپلىشىپ ئۇالرغا ھوجۇم قىلىڭالر ●

. مۇھهممهت كاپىرالرغا ھوجۇم قىلىمهن دىگهنزهب ئۇرۇشىدىن كىيىن، يئه ●

  ) 5:59:435بۇخارى ھهدىسلىرى (

غا ھوجۇم قىلىشقا يول قويغان، چۈنكى بۇنداق مۇھهممهت كېچىسى مۇشرىكالر ●

بۇخارى . (ده قالىدىكهنخهتهر ئىچى-بولغاندا ئۇالرنىڭ ئاياللىرى ۋه بالىلىرى خىيىم

  ) 4:52:256ھهدىسلىرى 

جازا ئۇرۇشى قوزغاش  ئىسالمغا تۆھمهت قىلغانالرغا قىلغان ئهھدىسىدىن يېنىپ ●

. جازااليدۇ، ھاقارهتلهيدۇ، بويسۇندۇرىدۇئالال مۇسۇلمانالر ئارقىلىق ئۇالرنى . كىرهك

  ) 14-9:12قۇرئان (
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  ) 194-2:190قۇرئان (:  توغرىسىدا ھوجۇم قىلغانالرمۇسۇلمانالرغا

  .  ئۇالرغا قارشى جهڭ قىلىڭالر ●

  . ه ئۆلتۈرۋىتىڭالر شۇ يهردڭالرئۇالرنى قهيهرده كۆرسه ●

  . ئۇالرنى چىگرادىن قوغالپ چىقىرۋىتىڭالر ●

ھهرهم ئهتراپىدا ئۇالر بىلهن ئۇرۇشماڭالر، تاكى ئۇالر ھۇجۇم مهسچىتى  ●

  . ئهگهر ئۇالر ھوجۇم قوزغىسا ئۇالرنى ئۆلتۈرۋىتىڭالر. قوزغىمىغۇچه

 ئۇالر بىلهن جهڭ قىلىڭالر، دىن پهقهت ئالال زىيانكهشلىك يوقىتىلغىچه، ●

  . ئۈچۈندۇر

قانغا . (ۆچ ئېلىڭالركىم سىلهرگه چىقىلغان بولسا، سىلهرمۇ ئۇخشاش ئۇسۇلدا ئ ●

  ) قان جانغا جان ئېلىش

  : ئىسالم دىنىغا كىرمىگهنلهر توغرىسىدا

  ) 8:12 ، 3:151قۇرئان . ( ۋهھىمه سالىدۇئالال ئۇالرنىڭ دىلىغا ●

هلىبه  غمۇھهممهت ئالالنىڭ ئىرادىسى بىلهن كاپىرالرغا ۋهھىمه سېلىش ئارقىلىق ●

  ) 4:52:220 ، 1:335،438ىرى بۇخارى ھهدىسل(.  ئېيتقانقىلىدىغانلىقىنى

 بولۇپ، مهنىسى ىرورىزىم دىگهن سۆزلهر ئىنگىلىزچىدىن كهلگهن تىرورلۇق، ت-   

  . ۋهھىمه سېلىش دىگهنلىكتۇر

 خهۋهر يهتكۈزگىن چرايسىلهر دهپئالال مۇھهممهتكه، ئۇالرغا ئازاپلىق جازاغا ئۇ ●

  ) 9:3قۇرئان . (دهيدۇ

  ) 8:57قۇرئان . (شكۈچىلىرىنى قوغلىۋىتىڭالر جازاالڭالر، ئهگهجهڭده ئۇالرنى ●

قۇرئان . (ئۇالر بىلهن جهڭ قىلىڭالر، قاتتىق قوللۇق بىلهن مۇئامىله قىلىڭالر ●

66:9 (  

قورال ۋه ئاتالر بىلهن جهڭگه تهييارلىنىڭالر، ئالال ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ  ●

  ) 8:60ئان قۇر. (دۈشمهنلىرىگه ۋه باشقا بارلىق دۈشمهنلهرگه تهھدىت سېلىڭالر

  ) 8:12قۇرئان . (ئۇالرنىڭ كاللىسىنى ئېلىپ، بارماقلىرىنى ئۈزۈۋىتىڭالر ●

لىكىن ئهمىلىيهتته سىلهر ئهمهس بهلكى ئالال . ئۇالرغا ئوقيا ئېتىپ ئۆلتۈرۈڭالر ●

  ) 8:17قۇرئان . (ئۇالرغا ئوقيا ئېتىپ ئۆلتۈرگهن بولىدۇ

ىلغاندىن كىيىن قاپقالغانلىرىنى غهلىبه ق. جهڭده ئۇالرنىڭ كاللىسىنى ئېلىڭالر ●

  ) 47:4قۇرئان (  .باغالپ ئهسىرگه ئېلىڭالر
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ئۇالر بىلهن جهڭ قىلىڭالر، قاتتىق قوللۇق بىلهن مۇئامىله قىلىڭالر، تاكى ئۇالر  ●

قۇرئان . (يۇۋاشلىق بىلهن ئىسالم دىنىنى قۇبۇل قىلغىچه ياكى جىزيه تۆلىگىچه

9:29:73 (  

قىلىڭالر، ئۇالرغا ئۆزۈڭالرنىڭ يامانلىقىنى  رغا ھوجۇمئهتراپىڭالردىكى كاپىرال ●

  ) 9:123قۇرئان . (كۆرسىتىپ قويۇڭالر

ئاپهت ياغدۇرۇپ ئۇالرنى قېينىشىنى ياكى -ىن بااليىئالالنىڭ ئاسماند ●

  ) 9:52قۇرئان ( . كىرهكلى بىلهن جازالىشىنى ئۈمۈد قىلىش قومۇسۇلمانالرنىڭ

ىقى بىلهن ئىنسانالرغا ئۇرۇش قوزغايدىغانلىقىنى، مۇھهممهت ئۆزىنى ئالالنىڭ بۇير ●

بۇخارى . (تاكى ئۇالر ئالالغا ئىبادهت قىلغىچه جهڭ قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان

  ) 4:52:196ھهدىسلىرى 

  : يهھۇدىالر ۋه مهسىھىيلهر توغرىسىدا

ئۇالرغا ھاقارهت ھهتتا . ئۇالرنى سۈرگۈن قىلىش، ئۆيلىرىنى بۇزۇۋىتىش، جازاالش ●

.  ۋهھىمه سېلىشئۇالرنىڭ دىلىغا. دهرهخلىرىنىمۇ كىسىۋىتىشۈرۈش ئۈچۈن كهلت

  ) 5-59:2قۇرئان (

  )59:13قۇرئان . (تۇر ئالالدىنمۇ قورقۇنۇچلۇقمۇسۇلمانالر ئۇالرنىڭ نهزىرىده ●

بىر خىل ئېغىر (ئۇالر بىلهن جهڭ قىلىڭالر، تاكى ئۇالر يۇۋاشلىق بىلهن جىزيه  ●

  ) 9:29قۇرئان . (تۆلىگهنگه قهدهر) باج

  :  توغرىسىدائهسىرگه چۈشكهنلهر

 يهھۇدىالرنىڭ قۇرهيزا قهبىلىسىگه ھوجۇم قىلىپ، ئۇالرنىڭ بىر قىسىم مۇھهممهت ●

ئۇالرنىڭ يهرلىرىنى، ئۆيلىرىنى . ئادهملىرىنى ئۆلتۈرىدۇ، بىر قىسمىنى ئهسىر ئالىدۇ

  ) 33:26،27قۇرئان . (مۈلۈكلىرىنى تارتىۋالىدۇ-ۋه مال

گه چۈشكهنلهرنى قىرىۋىتىش، ھهتتا ئۇالر بهدهل تۆلىسىمۇ قويۋهتمهي ئهسىر ●

  ) 8:67قۇرئان . (ئۆلتۈرۋىتىش كىرهك

نىمۇ قىرۋىتىپ، ئهسكهرلىرىقۇرهيزا قهبىلىسىنىڭ تهسلىم بولغان  مۇھهممهت ●

 ۋه ىرگه ئالىدۇ، ھهمده ئۇ ئايالالرى ۋه بالىلىرىنى ئهسئۇالرنىڭ ئاياللىر

ئۇ يهنه مهدىنهدىكى . هرلىرىگه تهقسىملهپ بېرىدۇنى ئهسكلهرمۈلۈك-مال

بۇخارى . (ئاجىز دىمهستىن ھهممىسىنى قوغالپ چىقىرۋىتىدۇ-يهھۇدىالرنى قېرى

  ) 5:59:362،443،444،447،448 ، 4:52:280ھهدىسلىرى 

، ئۇالرنىڭ بهرگه ھوجۇم قىلىپ ئۇ يهرنى ئىگهللىگهندهيمهت خهمۇھهم ●
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. ۋىتىپ،  ئاياللىرى ۋه بالىلىرىنى ئهسىرگه ئالىدۇ ھهممىنى ئۆلتۈرڭئهسكهرلىرىنى

» بىز ئهمدى خورما يىيهلهيدىغان بولدۇق«: شۇ چاغدا مۇھهممهتنىڭ خوتۇنى ئائىشه

  ) 5:59:509،510،512،547،550بۇخارى ھهدىسلىرى . (دىگهن

   مۇسۇلمانالرنىڭ جهڭ ئولجىسى

بىر قىسمى ئالالغا، مۇسۇلمانالر جهڭده قولغا چۈشۈرگهن ئولجىالرنىڭ بهشتىن  ●

يىسىر، يوقسۇل ۋه مۇساپىرالرغا - ھهمده يىتىم،مۇھهممهتكه ۋه ئۇنىڭ تۇققانلىرىغا

  ) 8-59:6 ، 8:1،41قۇرئان . (تهقسىملىنىشى كىرهك

ئالال جهڭده چۈشكهن ئولجىالر بىلهن جىھاد ئۇرۇشىغا قاتناشقان مۇسۇلمانالرنى  ●

قۇرئان (ڭ ئولجىلىرىنى يىسه بولىدۇ ؛ ئۇالر جه)20-48:18قۇرئان (مۇكاپاتاليدۇ 

8:69 .(  

قان نكى، جىھاد ئۇرۇشىغا قاتناشىشىچه ئالال شۇنداق ۋهده قىلغامۇھهممهتنىڭ دىي ●

اپاتاليدىكهن؛  ئالال ئۇنى جهڭ ئولجىلىرى بىلهن مۇكمۇسۇلمان، ئهگهر ھايات بولسا

 ، 1:35بۇخارى ھهدىسلىرى . ( جهننهتكه ئهكىرىدىكهنئهگهر شىھىت بولسا

4:52:46 (  

بۇخارى . (جهڭده چۈشكهن ئولجىالر مۇھهممهتكه ۋه مۇسۇلمانالرغا ھااللدۇر ●

  ) 4:53:351،353ھهدىسلىرى 

نى ئۆلتۈرۋىتىپ، ئۇالرنىڭ ئايالى ۋه  دىمهك جهڭده باشقىالرنىڭ ئهرلىرى-   

تاالڭ قىلىپ -ڭمۈلكىنى بۇال- مالزىمىن ۋه-بالىلىرىنى قۇل قىلىش، ئۆي

  .  ئۈچۈن ھااللدۇر مۇسۇلمانالربۆلىشىۋىلىش،

جهڭده ئهسىرگه چۈشكهن ئۆزىنىڭ خوتۇنلىرىدىن سىرت، ئالال مۇھهممهتنى  ●

  )  33:50قۇرئان . (ئايالالرنى قۇل قىلىپ، ئۇالردىن ھوزۇرلىنىشقا يول قويغان

مۇھهممهتنىڭ دىيىشىچه، جىھاد ئالدامچىلىق، ساختپهزلىك ۋه ساتقۇنلۇقتىن  ●

   ) 269-4：52：267بۇخارى ھهدىسلىرى  (.دىرهك بېرىدىكهن

  داۋاملىق جىھاد قىلىدۇمۇسۇلمانالر كهلگۈسىدىمۇ

رهسمى جىھاد ئۇرۇشى ئىسالمنىڭ مۇھهممهت مهككىنى بويسۇندۇرغاندىن كىيىن،  ●

ئىسالم ھۆكۈمرانلىرى جىھاد ئۇرۇشىغا چاقىرىق قىلغاندا، مۇسۇلمانالر . باشالنغان

  ) 4:52:79،311بۇخارى ھهدىسلىرى . (رهكدهرھال ئاۋاز قوشىشى كىچوقۇم 

بۇخارى ھهدىسلىرى . (مۇسۇلمانالر ھامان بىر كۈنى جىھاد ئۇرۇشى قوزغايدۇ ●

4:56:792 (  
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: ئهڭ ئاخىرقى مهزگىللهرده ۋهھى قىلىنغان بىر ئايهتته مۇنداق دىيىلگهن ●

رده چهكلهنگهن ئايالر ئۆتكهندىن كىيىن، مۇشرىكالرنى قهيهرده كۆرسهڭالر شۇ يه

ئۆلتۈرۋىتىڭالر، ئهسىرگه ئېلىڭالر، قورشاپ ھوجۇم قىلىڭالر، يۇشۇرۇن زهربه 

رسا،  زاكات تاپشۇئهگهر ئۇالر تۆۋه قىلىپ ئۆزگهرسه،ھهمده ناماز ئوقۇپ،. بېرىڭالر

  ) 9:5قۇرئان  (.ئۇالرنى قويۋىتىڭالر

نىڭ يهھۇدىالر ۋه مهسىھىيلهر ئالال: مۇھهممهت ئۆلۈشتىن بۇرۇن مۇنداق دىگهن ●

  ) 1:427،435،436بۇخارى ھهدىسلىرى  (.قارغىشىغا ئۇچرىسۇن

 ئهگهشكۈچىلىرى جىھاد قىلىش ئۈچۈن دېڭىزغا چۈشۈپ مۇھهممهتنىڭ بىر قىسىم ●

يىراققا يۈرۈش قىلغان، بهزىلىرى ھهتتا رىم ئىمپىرىيىسىنىڭ شهھهرلىرىگه تاجاۋۇز 

  ) 4:52:175بۇخارى ھهدىسلىرى . (قىلىپ باققان

ت ۋه ئۆمهر مۇسۇلمانالرغا بۇيرۇق قىلىپ، كاپىرالرنىڭ دۆلىتىگه ھۇجۇم مۇھهممه ●

 جهڭ ادهت قىلغىچه ياكى جىزيه تۆلىگهنگه قهدهرقىلىڭالر، تاكى ئۇالر ئالالغا ئىب

  ) 4:53:386بۇخارى ھهدىسلىرى (.  دىگهن-قىلىڭالر

 بىلهن جهڭ نى ئاز بهرگهنلهرخهلىپه ئابابهكرى پهرقلىق ناماز ئوقۇيدىغان ۋه زاكات ●

  ئابابهكرىگىمۇۇالر بۇرۇن مۇھهممهتكه تۆلىگهن نهرسىلهرنىئهگهر ئ. قىالتتى

  ) 9:84:59بۇخارى ھهدىسلىرى (. ئۇرۇش قۇزغايتىئۇ  تۆلىمىسه،

ئۆچمهنلىك ۋه ئۆچ ئېلىش مۇسۇلمانالرنىڭ ھاياتىدا باشقا دىندىكىلهرگه بولغان  ●

   . ئايالنغانچ كۈچكهھهركهتلهندۈرگۈزور غايهت 

  

  ھهدىسته تىلغا ئېلىنغان جىھادقا مۇناسىۋهتلىك سۆزلهرنىڭقۇرئان ۋه 

  قېتىم سانىكۆرۈلۈش 

  قېتىم سانى  سۆزلهر

  948  ئۆلتۈرۈش

  6898  جىھاد

  4258  ئۇرۇش، جهڭ

  4854  نهيزه بىلهن ھوجۇم قىلىش
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  2400  ئوقيا بىلهن ھۇجۇم قىلىش

  1951  قان ئاققۇزۇش

  798  تاجاۋۇز قىلىش

  1189  ىۋىلىشبۇالپ تارت

  1511  قېلىچ

  710  قهستلهپ ئۆلتۈرۈش

  260  )ترورلۇق(ۋهھىمه 

  159  يوقۇتۇش، ھاالك قىلىش

  177  ئۆچ ئېلىش، قىساس ئېلىش

  35213  جهمئى

  

ئىسالمنىڭ مهنىسى تىنچلىق دىگهنلىكتۇر، :   مۇنداق دهيدۇبهزى مۇسۇلمانالر

گهن، مۇسۇلمانالرنىڭ يىلئايىتىده دىندا زورالش يوق دى-256سۈره -2قۇرئاننىڭ 

 قىلىشى ئۆزىنى قوغداش ئۈچۈن ياكى دۆلهت ۋه مىللهتنىڭ غورورىنى ساقالش جىھاد

 ۋه ياكى باشقا  ئهللىرى غهربه، ئامىرىكا،ھهممه ئىشنى ئىسرائىلىي. ئۈچۈندۇر

  ...  كهلتۈرۈپ چىقارغان دۆلهتلهر

دىگهن سۆزگه » ساالم«نىڭ ئهرهپچه يېزىلىشى  ئاتالغۇدىگهن بۇ» ئىسالم« ●

 نىڭ ئهسلى» ئىسالم«ئهمما . لىقتۇرنىڭ مهنىسى تىنچ» ساالم«ۇ، د قالىئوخشاپ

ئىسالم دىنىنىڭ تهلىمى ۋه . ىگهنلىك بولىدۇ د»بويسۇنۇش«مهنىسى 

مۇسۇلمانالرنىڭ نوقتىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندىمۇ، ئۇالرنىڭ ئاخىرقى مهقسىتى پۈتۈن 

. سۇلمان قىلىپ، كاپىرالرنى يوقىتىشتۇردۇنيانى بويسۇندۇرۇش، ھهممه ئادهمنى مۇ

بۇ . بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر ھهتتا جىھاد ئۇرۇشى قىلىپ، قان تۆكۈشتىنمۇ يانمايدۇ

  . ھهرگىزمۇ ئۆزىنى قوغداش ياكى تىنچلىق ئۈچۈن ئهمهستۇر

ىت  ئائ جهڭگهئهمما ئۇرۇش ۋهقۇرئاندا گهرچه تىنچلىققا دائىر ئايهتلهر بولسىمۇ،  ●

قۇرئاننىڭ ئىچىدىكى بۇ زىددىيهتلىك ئهھۋالنىڭ كىلىپ . بارنۇرغۇن ئايهتلهر 
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 مهككىدىكى ۋاقتىدا ئهگهشكۈچىسى ئاز، كۈچىمۇ مۇھهممهت  :چىقىش سهۋهبى

جىھاد ھېلىغۇ ىڭ ئىچىده قىلىنغان ئايهتلهرن» ۋهھى «شۇڭا ئۇ چاغدا. ئاجىز ئىدى

اغالردا ئۇ چ. توغرىلىقمۇ ئايهت يوق ئىدى كهن ھهتتا ئۆزىنى قوغداشئۇرۇشى

 مۇسۇلمانالر دائىم ، مهسىلهن.نى تهلهپ قىالتتىدىنى ئهركىنلىككۆپرهك  مۇھهممهت

» دىندا زورالش يوق«ىكى ئايهتت-256سۈره -2 قۇرئان مىسال كهلتۈرىدىغان

ن مهدىنىگه ھىجرهت قىلىپ كۆچۈپ  مۇھهممهت مهككىدىبىراق.  گهپلهردىگهندهك

شۇنىڭ بىلهن جهڭ قىلىشقا ،  كۈچىيىۋالىدۇئادهم توپالپ بارغاندىن كىيىن، ئۇ يهرده

ى مهنسۇخ ن ئايهتلهر بۇرۇنقىبۇ يېڭى ئايهتلهر. بولىدۇ» ۋهھى«ئائىت يېڭى ئايهتلهر 

نىڭ قىلىنغان ئايهتلهر» ۋهھى«تىن كىيىن ھىجرهت. قىلىۋىتىدۇ) ئىناۋهتسىز(

 پهيدا بولغانلىرى ئۆزىنى قوغداش، چهكتىن ئاشۇرۋهتمهسلىك دهسلهپ ئىچىدىمۇ،

مۇ بارغانسىرى مۇھهممهت كۈچهيگهنسىرى ئايهتلهر ، ئهمما كىيىنتوغرىسىدا سۆزلىنىدۇ

 خهلقلهرنى ئۇ ئهتراپتىكى باشقا.  قاراپ ئۆزگىرىدۇانلىققا زوراۋھوجۇم خاراكتىرلىق ۋه

اد ئۇرۇشى قوزغاپ مۇسۇلمانالرنى جىھمهجبۇرى ئىسالم دىنىغا كىرگۈزۈش ئۈچۈن، 

ئهرلىرىنى ئۆلتۈرۋىتىپ، ئاياللىرى، بالىلىرى، ،  بىلهن جهڭ قىلىشقائۇالر

  ، 8:12 ، 2:216قۇرئان (.  قۇترىتىدۇمۈلكىنى بۇالشقا-زىمىنى ۋه مال-ئۆي

  ) 4:53:351،353بۇخارى ھهدىسلىرى 

بهزى كىشىلهر مۇھهممهتكه ئىشهنمهي، ئىسالم دىنىغا قارشى گهپلهرنى قىلىپ،  ●

  ئىش بۇ. تهرىپىدىن ئۆلتۈرىلىدۇ، مۇھهممهتئۇنىڭ چىشىغا تىگىپ قويغاچقىال

  . مۇسۇلمانالرنىڭ ئۈلگىسىگه ئايلىنىپ قالغانئهسهبى ھازىرقى بىر قىسىم 

 ، 9:85:77بۇخارى ھهدىسلىرى  ( دىگهنا مهنسۇپمۇھهممهت دۇنيا ئالالغا ۋه ماڭ ●

ۇسۇلمان ئهمهسلهر ياشاۋاتقان زىمىنالرنىمۇ ؛ شۇڭا مۇسۇلمانالر م) 9:92:447

لمانالرغا تهۋه بولىشى كىرهك دهپ قارايدۇ، شۇڭا ئۇالرغا جىھاد ئۇرۇشى ئهسلىده مۇسۇ

  .  بۇنىمۇ ئۆزىنى قوغدىغانلىق دهپ ئاتىۋالىدۇبهزى مۇسۇلمانالر ھهتتا. قوزغايدۇ

تىن كىيىنكى مۇھهممهت، تۆت خهلىپه ۋه باشقا ئىسالم ھۆكۈمرانلىرىغا » ھىجرهت« ●

ئهتراپتىكى كىگه ھوجۇم قىلىدۇ، دىن مهكمهدىنىئۇالر ، قارايدىغان بولساق

غا خهلقلهرگه جىھاد ئۇرۇشى قوزغاپ، ئىسالم دىنىنى پۈتكۈل ئهرهپ يېرىم ئارىلى

 قاتارلىق ، جهنۇبى ئاسىياورا ئاسىياشىمالى ئافرىقا، ئوتت ئاندىن، كېڭهيتىدۇ

رايونالردىمۇ قانلىق قىرغىنچىلىقالرنى قىلىش ئارقىلىق يهرلىك خهلقلهرنى ئىسالم 

ق بىلهن ئېلىپ بۇالرنىڭ ھهممىسى تهشهببۇسكارلى. غا مهجبۇرى كىرگۈزىدۇدىنى

  . چىلىق ھهركىتىدۇر تاجاۋۇزبېرىلغان

تا ھازىرغا  يىلالرنىڭ ئالدىدا باشالنغان بولۇپ، 1400ئىسالمنىڭ جىھاد ئۇرۇشى  ●

يىلى -622 مىالدى  تهلىملىرىجىھادقا دائىرمۇسۇلمانالرنىڭ . قهدهر داۋامالشماقتا

قىلىنغان قۇرئان » ۋهھى « ھىجرهت قىلغاندىن كىيىنهممهت مهدىنىگهمۇھ
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كاپىرالرغا قارشى قوزغىغان ھوجۇملىرىنى ئاساس قىلىپ  ۋه مۇھهممهتنىڭ ئايهتلىرى

 يهھۇدىالرنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ جىھاد ئۇرۇشىنى باشلىغان ۋاقتى. شهكىللهنگهن

نقى زامانالردىكى  غهرپ ئهللىرىنىڭ يېقىسىرائىلىيه دۆلىتىنى قۇرىشى،ئ

  يىل بۇرۇندۆلىتىنىڭ قۇرۇلغىنىدىن مىڭ ئامىرىكا تهملىكىچىلىك قىلمىشلىرى ۋهمۇس

ئهھلى يىرۇسالىمنى قايتۇرۋىلىش ئۈچۈن قوزغىغان ياۋرۇپالىقالرنىڭ ، ھهتتا بولۇپ

دىمهك ھازىرقى بهزى ئهسهبى .  يىل بۇرۇنقى ئىشتۇر400مۇ سهلپ ئۇرۇشىدىن

 ئۇرۇشى قوزغىشى دىندىكىلهرگه ئۆچمهنلىك قىلىشى، جىھادمۇسۇلمانالرنىڭ باشقا 

 باشقا بىرهر  ۋه، ياۋرۇپا ئهللىرىرىكامىشلىرىغا ئىسرائىلىيه، ئامىۋه تىرورلۇق قىل

دىنال ئهسلىئۆزىده ئىسالم دىنىنىڭ  سهۋهپچى ئهمهس، بهلكى  ياكى مىللهتدۆلهت

   .شۇنداق ئهنئهنه باردۇر

 ۋه ئادالهتسىزلىككه ئۇچراپ سالم دۇنياسىنى زۇلۇمھازىرقى بهزى مۇسۇلمانالر ئى ●

گهرچه كۆپ قىسىم مهسىلىلهر دىنى . خهتهر ئىچىده قالدى دهپ ئوياليدۇ-خېيىم

سهۋهپتىن ئهمهس، بهلكى ئىنسانالرنىڭ گۇناھكار تهبىئىتىدىن كىلىپ چىقىۋاتقان 

ئۈمۈد نىدىن  كهيپىياتتا بهزى مۇسۇلمانالر ئىسالم دىئهمما بۇ خىل ئهنسىزبولسىمۇ، 

شۇنىڭ بىلهن ئۇالر قۇرئان، . كۈتۈپ، ئۇنىڭدىن ھهل قىلىش چارىسىنى ئىزدهيدۇ

ئىزلىرىدىن يىتهرلىك ئاساس تېپىپ، -ھهدىس ۋه مۇھهممهتنىڭ ئىش

جىھاد ئۇرۇشى قوزغايدۇ، بۇزغۇنچىلىق قىلىدۇ، الرغا قارشى » مۇشرىك-كاپىر«

  .  دهپ ئوياليدۇلىۋاتىمىزۈن جهڭ قىئادهم ئۆلتۈرىدۇ، يهنه تېخى ئۆزلىرىنى خۇدا ئۈچ

ئهمما ئۇالر چېتىشلىق بولغان  نى ئىگهللهيدۇ، 20%مۇسۇلمانالر دۇنيا نوپۇسىنىڭ  ●

زوراۋانلىق، تىرورلۇق ھهركهتلىرى باشقا ھهرقانداق دىن ۋه مىللهتلهردىنمۇ ئېشىپ 

  . كىتىدۇ

مان زوراۋانلىق  مىليون مۇسۇل11يىلىغىچه بولغان ئارلىقتا -2007يىلىدىن -1948 ●

بۇنىڭ ئىچىده ئاز بىر قىسمى ئىسرائىلىيه بىلهن . توقۇنۇشلىرىدا ئۆلۈپ كهتكهن

تا » ئالته كۈنلۈك ئۇرۇش«ئهرهپلهر ئوتتورسىدىكى توقۇنۇشالردا ئۆلگهن، مهسىلهن 

 توقۇنۇش ۋه  ئىچكى تىن ئارتۇق ئادهم99% ھالبۇكى . مىڭ ئادهم ئۆلگهن35

  .  تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن»دىنداشلىرى«مۇسۇلمان  ئۆزىنىڭمهزھهپ ئۇرۇشلىرىدا 

يېقىن يىلالردا كۆتىرىلگهن ئىسالم قوراللىق كۈچلىرى دۇنيانىڭ ھهرقايسى  ●

ئۇالرنىڭ ئاز بىر قىسمى ئۆزىنى . جايلىرىدا تىرورلۇق ھوجۇملىرىنى قوزغىماقتا

ىن قوغداش ئۈچۈن بولىشى مۇمكىن، ئهمما مۇتلهق كۆپ قىسمى دىنى ئۆچمهنلىكت

ئۇالر ھهرقانداق بىر . كىلىپ چىققان ھوجۇم خاراكتىرلىق ھهركهتلهردۇر

ئىسرائىلىيهلىكلهرگه، ئامىرىكىلىقالرغا، ياۋرۇپالىقالرغا، مهسىھىيلهرگه، 

ياش - مهيلى قېرى،)الرغاخۇداسىز( ئاتىزىمچىالرغا بۇددىستالرغا، ھىندىالرغا،

. ن، قارقۇيۇق ھوجۇم قىلىۋىرىدۇبولسۇن ياكى ئاجىز ئايال ۋه كىچىك بالىالر بولسۇ
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» مۇشرىك-كاپىر«يىرگىنىچلىك ئۇالرنىڭ نهزىرىده بۇالرنىڭ ھهممىسى چۈنكى 

 ۋه باشقىچه پىكىردىكى مۇسۇلمانالرغىمۇ غان مهزھهپتىكىئۇالر ھهتتا ئوخشىمى. الردۇر

  . ھوجۇم قىلىدۇ

دا  Al-Quds al-'Arabiكۈنى -23ئاينىڭ -2يىلى -1998ئوساما بىن الدىن  ●

ئامىرىكىغا قارشى جىھاد ئۇرۇشى قوزغاش توغرىسىدا بايانات ئېالن قىلىپ، ئاخىرقى 

نىشانىنىڭ، ئامىرىكىنى ۋهيران قىلىش، بارلىق ئامىرىكىلىقالرنى قىرۋىتىش، مهيلى 

ئهسكهر ياكى ئاددى پۇقرا بولسۇن، مهيلى ئهر ياكى ئايال بولسۇن، مهيلى قېرىالر 

  . نى ئۆلتۈرۋىتىش ئىكهنلىكىنى ئېيتىدۇياكى بالىالر بولسۇن، ھهممى

پهلهستىن ئىسرائىلىيه مهسىلىسىده، ھهر بىر زوراۋانلىق ھهركىتىنى ئېلىپ  ●

مهيلى ئۇ . بارغۇچى ھامان ئۆز جىنايىتىنىڭ مهسئۇلىيىتىنى ئۈستىگه ئالىدۇ

  . پهلهستىنلىك ياكى ئىسرائىلىيهلىك بولسۇن

الم دىنىنىڭ هركهتلهندۈرگۈچ كۈچى ئىسھھهقىقى ئىسالم جىھاد تهشكىالتلىرىنىڭ  ●

لمان  مۇسۇڭئىسالم دىنىدا مۇسۇلمانالرنى.  تهلىملىرىدۇرجىھاد ئۇرۇشىغا ئائىت

 ئۈچۈن ى قىلىش مهغلۇپ)ھهتتا ئىخالسمهن بولمىغان مۇسۇلمانالرنى (ئهمهسلهرنى

 ، قاتىللىق ۋه باشقابۇالر ئالدامچىلىق.  ۋاسته تاللىماسلىقنى ئۆگىتىدۇقھهرقاندا

  .  ئۆز ئىچىگه ئالىدۇتىرورلۇق ھهركهتلهرنى

 يهنىال ساۋاپلىق ئىشالرنى قىلسىمۇ، لىكىنمۇسۇلمانالر ھاياتىدا ھهرقانچه كۆپ  ●

ئهمما جىھاد ئۇرۇشىغا . جهننهتكه كىرىش ياكى كىرهلمهسلىكىنى جهزملهشتۈرهلمهيدۇ

قاتنىشىپ ئۆلۈپ كهتسه، پۈتۈن گۇناھى كهچۈرۈلۈپ، جهننهتكه جهزمهن 

قۇرئان . (چۈنكى قۇرئاندا شۇنداق ۋهده قىلىنغان. ىرهلهيدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇك

3:157،158،169 ، 4:74،77 ، 8:60 ، 9:111 ، 61:12 (  

ئىسالم دىنىدا ئۆچمهنلىك، ئۆچ ئېلىش، نهپرهتلىنىش، غهزهپلىنىش قاتارلىق  ●

  . ئامىلالر تۈرتكىلىك رول ئوينايدۇروھى 

، ھهققانى، ئادىل، پاك،  ھهممىگه قادىر دىنىنىئىسالممهسىھىيلهر شۇڭا  ●

خۇدادىن كهلگهن بولىشى مۇمكىن بولغان مۇھهببهتلىك -مۇقهددهس ۋه مىھىر

  .  دهپ قارايدۇئهمهس

  

  مهسىھ ئېتىقاتىدىكى تهلىملهر

 جىھاد ئىدىيىسى بار دهپ مۇھهممهت تهۋرات ۋه ئىنجىلدىمۇ قۇرئانغا ئوخشاش ●

مۈلكىنى تىگىشىدۇ؛ -هن مۇسۇلمانالرنىڭ ھاياتى ۋه مالئالال جهننهت بىل «:قارايدۇ
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ئۇالر ئالال ئۈچۈن جهڭ قىلىدۇ؛ ئۇالر يا دۈشمهنلهرنى ئۆلتۈرۈپ غهلىبه قىلىدۇ، ياكى 

بۇ ئالالنىڭ ھهقىقى ۋهدىسى بولۇپ، تهۋرات، . شىھىت بولۇپ جهننهتكه كىرىدۇ

  ) 9:111قۇرئان (» .ئىنجىل ۋه قۇرئانالردا خاتىرلهنگهن

چۈنكى تهۋرات ۋه ئىنجىلدا .  پۈتۈنلهي خاتاالشقان بۇ نوقتىدا قۇرئانراقبى ●

قۇرئانغا ئوخشاش دىن تارقىتىشنى مهقسهت قىلغان جىھاد ئىدىيىسى مهۋجۇد 

  . ئهمهس

  : تهۋراتتىكى خاتىرلهر

گهرچه تهۋراتتا ئىسرائىلالرنىڭ قهدىمقى زامانالردا ئېلىپ بارغان بهزى ئۇرۇشلىرى  ●

بولسىمۇ، ئهمما بۇ ئۇرۇشالرنىڭ خاراكتىرى ئىسالمنىڭ دىن تارقىتىشنى خاتىرلهنگهن 

  .  پهرقلىنىدۇقىلغان جىھاد ئۇرۇشى بىلهن ماھىيهت جهھهتتىنمهقسهت 

ئىالھلىرىغا قۇربانلىق ساختا قانان رايونىدىكى خهلقلهر بالىلىرىنى قهدىمقى  ●

جادۇ -دۇ، سىھىررهمچىلىك قىلىلىش ئۈچۈن ئوتتا كۆيدۈرىدۇ، پال سالىدۇ، ىق

ئۆلۈكلهرنىڭ روھىغا تىۋىنىدۇ، بۇالر خۇدانىڭ قىلىدۇ، جىنكهشلىك قىلىدۇ، 

شۇڭا خۇدا ئۇالرنى جازاالپ، ئىسرائىلالر ئارقىلىق يوقىتىدۇ . غهزىپىنى قوزغايدۇ

قانۇن (؛ خۇدا ئىسرائىلالر ئۈچۈن جهڭ قىلىدۇ )12-18:9قانۇن شهرھى -تهۋرات(

  ). 20:4 ، 1:30شهرھى 

 خۇدانىڭ ئادىل ھۆكۈمىگه ائىلالرنىڭ قانان رايونىدا ئېلىپ بارغان ئۇرۇشىسرئى ●

 خۇداغا مهجبۇرى ئىشهندۈرۈش ياكى  ئېلىپ بېرىلغان بولۇپ، باشقىالرنىئاساسهن

بۇ خۇددى قهدىمقى زامانالردا خۇدا تۇپان . دىن تارقىتىش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلمىغان

غهرق قىلىپ، شۇ دهۋردىكى رهزىللىك ۋه باالسى ئارقىلىق پۈتۈن دۇنيانى سۇغا 

ئىنسانالرنى خۇدا ياراتقان، شۇڭا .  ئىشتۇرن ئادهملهرنى جازالىغىنىدهكقاگۇناھقا پات

 جازاالش ھوقوقىمۇ بار ناھقا پاتقان ئىنسانالرنىگۇخۇدانىڭ توغرا يولىدىن چىقىپ 

  . ئهلۋهتته

ىتىلغان بولۇپ، باشقا بۇ ئۇرۇش پهقهت شۇ دهۋردىكى مۇئهييهن كوللىكتىپقا قار ●

تهۋراتتا خۇدا يهھۇدىالرنى باشقا . دهۋرلهردىكى ئېتىقاتچىالرغا ماس كهلمهيدۇ

مىللهتلهرگه جىھاد ئۇرۇشى قوزغاپ، پۈتۈن دۇنيانى بويسۇندۇرۇڭالر، ھهممه ئادهمنى 

كاللىسىنى ئېلىڭالر، بارماقلىرىنى «مىنىڭ دىنىمغا كىرگۈزۈڭالر، كىرمىگهنلهرنىڭ 

  .  دىمىگهن» الر، ئۆلتۈرۋىتىڭالرچانىۋىتىڭ

 -مالخۇدا ئىسرائىلالرنىڭ جهڭ قىلىپ غهلىبه قىلغاندىن كىيىن قانانلىقالرنىڭ  ●

ئۇ  هللىۋىلىشقا قهتئى يول قويمايدۇ، ئهگهر شۇنداق قىلسائىگ مۈلۈكلىرىنى

 خۇدا تهرىپىدىن  ھهمده،ئىلالرنىمۇ ناپاك قىلىدىغانلىقىنى ئىسرانىڭنهرسىلهر
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تارىخىدا كهم قهدىمقى زامان بۇ  .)7يهشۇئا  ( ئېيتىدۇدىغانلىقىنىجازالىنى

قهدىمقى زامانالردا چۈنكى . تۇرئىشبىر   ئهقلى يهتمهيدىغانئادهمنىڭ كۆرىلىدىغان،

ۋارانلىرى ۋه باشقا -بىر قهبىله يهنه بىر قهبىلىنى يوقاتسا، ئۇالرنىڭ مال

. ىنارلىق غهلىبه دهپ قارايتىخۇشالل بۇنى ، ھهم ئىگهللىۋاالتتىمۈلۈكلىرىنى-مال

كۆرۈنۈپ تۇرۇپتىكى بۇ ئىش . بىراق ئهينى ۋاقىتتىكى ئىسرائىلالر بۇنداق قىلمىغان

 .ئىنساننىڭ تهبىئىتىدىن كىلىپ چىقمىغان بهلكى خۇدانىڭ ئورۇنالشتۇرىشىدۇر

زىمىن، -ئايالالر، بالىالر، ئۆي(جهڭ ئولجىلىرى «ھالبۇكى قۇرئاندا مۇسۇلمانالرغا 

ن بولۇپ، بۇ دىيىلگه»  ھاالل قىلىندىىلهرگهس) اران ۋه باشقا مۈلۈكلهرۋ-مال

تاالڭ -مۈلكىنى بۇالڭ-ئارقىلىق مۇسۇلمانالرنىڭ جهڭدىن كىيىن باشقىالرنىڭ مال

 يول ئېچىپ  قۇل قىلىشىغاگه چۈشكهن ئايالالر ۋه بالىالرنى، ئهسىرقىلىشىغا

   . بهرگهن

اھ جازالىمىغان، بهلكى ئىسرائىلالر گۇنقانانلىقالرنىال قهدىمقى ئادىل خۇدا  ●

تهۋراتتا . ئۆتكۈزسىمۇ ئوخشاشال جازااليدىغانلىقىنى ئالدىن جاكارلىغان

ئىسرائىلالر قانان رايونىغا كىرگهندىن كىيىن خۇدانىڭ ئهگهر خاتىرلىنىشىچه، 

هل قىلماي، رهزىل ئىشالرنى قىلسا، باشقا ئهللهرنىڭ ئىالھلىرىغا سهجده مسۆزىگه ئه

،  خۇدانىڭ جازاسىغا ئۇچرايدىغانلىقى، ھهرخىل ئاپهت يۈز بېرىپسا،قىل

 ،وغلىنىپىن ق، ئۆز يۇرتىدهنلىرى تهرىپىدىن مهغلۇپ قىلىنىدىغانلىقىدۈشم

قانۇن شهرھى -تهۋرات (.هرگهردان بولىدىغانلىقى ئهسكهرتىلگهنس-سهرسان

28:15-68 ، 29:18-29  .(  

مهسىلهن، ئىسرائىلالر . هن يۈز بهرگهنى دهۋرلهرده ھهقىقهتبۇ ئهھۋال كىيىنك ●

نىڭ ئۇالرھهتتا ، رى بىلهن شهھۋانى ئىشالرنى قىلىپمۇئابنىڭ ئاياللىكىيىن 

ڭ بىلهن خۇدانىڭ غهزىپىگه سهجده قىلىدۇ، شۇنى  ۋهئىالھلىرىغىمۇ قۇربانلىق

 مىڭ ئادهم ئۆلۈپ 24الردىن غدا ئىسرائىلۋابا كېسىلى قوزغىلىدۇ، ئهينى چائۇچراپ 

  ) 9-25:1نوپۇس سانى -تهۋرات(. دۇكىتى

   تهلىملهرتهۋراتتىكى

 رنىڭ پهقهت بىر خۇداغىال ئىبادهت قىلىشى ۋه ئۇنىڭغا سادىق بولىشىئىسرائىلال ●

 ، 24:14،15يهشۇئا . (الرغا تالالش ئهركىنلىكى بېرىلگهنئۇدۇ، ئهمما نىتهلهپ قىلى

  ) I 18:21شاھالر تهزكىرىسى

 ئۈچۈن ئادالهتنى ئاجىز ئىسرائىلالر مادارىدىن قالغان-چكۈپ قېتىم كۆخۇدا  ●

  )32:36ى قانۇن شهرھ(. ياقاليدۇ

. مۇھهببهت سهۋهنلىكلهرنى ياپىدۇ-مىھىرماجرا تېرىيدۇ، -ئۆچمهنلىك جىدهل ●

  ) 10:12نهسىھهتلهر -پهند(
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لىرىغا السىلهر ئۆزۈڭالرنىڭ كۈچىگه ۋه قور: خۇدا ئىسرائىلالرغا مۇنداق دهيدۇ ●

 روھىمغا تايىنىپ ئىشالرنى روياپقامۇقهددهس  تايىنىپ ئهمهس، بهلكى

  ) 4:6زاكارىيا . (چىقىرااليسىلهر

  ئىنجىلدىكى مۇناسىۋهتلىك تهلىملهر

  ) 13:20ئىبرانىالر . (ئامانلىق ئاتا قىلغۇچىدۇر-خۇدا تىنچ ●

اننا يۇھ. ( مهجبۇرلىمايدۇمهسىھ شاگىرتلىرىنى ئۆزىگه ئهگىشىشكهئهيسا  ●

6:66،67 (  

ئهيسا مهسىھ ئۆزىنى رهت قىلىپ قارشى تۇرغانالر، ھهتتا ھاقارهتلىگهن، تۆھمهت  ●

قىلغان ۋه زىيانكهشلىك قىلغانالرغىمۇ ئۆچمهنلىك قىلمايدۇ، ئۇالرنى ھاالك 

  ) 9:54لۇقا . (قىلىۋهتمهيدۇ

اتلىق ئهيسا مهسىھ ئادهملهرنىڭ جېنىنى ئېلىش ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى ئۇالرغا ھاي ●

  ) 6:35 ، يۇھاننا 9:56لۇقا . (بېرىش ئۈچۈن كهلگهن

ل بولسۇن ھاياتى تېخىمۇ موھهمده ئهيسا مهسىھ ئىنسانالرنى ھاياتلىققا ئېرىشسۇن،  ●

غۇرالش، ئۆلتۈرۈش ۋه بۇزۇش  بولسا ئۇئهمما شهيتان ئهۋهتكهن ئوغرى. دهپ كهلگهن

  ) 10:10،11يۇھاننا . (ئۈچۈن كىلىدۇ

 ئهيسا مهسىھنىڭ مۇنۇ سۆزلىرىنى قانداق  تىكى10:34ئىنجىل مهتتا 

مىنى بۇ دۇنياغا تىنچلىق ئېلىپ كهلدىمىكىن دهپ «: چۈشىنىش كىرهك 

بۇ  (».قېلىچ ئهپكهلدىمئويالپ قالماڭالر، مهن تىنچلىق ئهمهس، بهلكى 

   )غا سىمول قىلىنغان» ماجرا-جىدهل«دىگهن سۆز » قېلىچ« يهردىكى

) the sword ( دىگهن سۆزىغىنى بۇ يهردىكى قېلىچدىققهت قىلىشقا ئهرزىيد ●

  . تۇر) a sword(ئهمهس، بهلكى 

، مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى بۇ دۇنياغا  دىكى ئايهتلهرده39-10:34ئىنجىل مهتتا  ●

 ئالدىن خۇش خهۋهر تارقاتقاندا قانداق ئاقىۋهتلهرنىڭ كىلىپ چىقىدىغانلىقى

 قۇبۇل قىلسىمۇ، ئهمما كۆپلىگهن بىر قىسىم ئادهميهنى گهرچه ، ئهسكهرتىلگهن

  .  قارشىلىق كۆرسىتىدىغانلىقى سۆزلهنگهن ھهتتا،ئادهملهرنىڭ رهت قىلىدىغانلىقى

  گۇناھقا پاتقان ئىنسانالرنى تۆۋهادىكى قاراڭغۇلۇقتا ياشاپمهسىھىيلهر بۇ دۇني ●

. ، نۇرغۇن ئادهملهرنىڭ ئۆچمهنلىكىگه ئۇچرايدۇقىلىپ ئۆزگىرىشكه چاقىرغاچقا

نكى مهسىھىيلهر تارقاتقان خۇش خهۋهر ئىنسانالرنى قاراڭغۇلۇقتىن چىقىپ چۈ

، گۇناھكار ئادهملهرنىڭ رهزىل قىلمىشلىرىنى ىدۇيورۇقلۇققا كىرىشكه دهۋهت قىل

دۈشمهنلىك قىلىشى   ئۇالرغاتتا ئۆز ئائىلىسىدىكىلهرمۇھه شۇ سهۋهپتىن. پاش قىلىدۇ
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  . مۇمكىن

بۇ ھهق  ېختىالپ ئېلىپ كىلىشى مۇقهررهر بولۇپ، ئخۇدانىڭ سۆزىنىڭ بۇ دۇنياغا ●

بىلهن ناھهق، راست بىلهن يالغان، يورۇقلۇق بىلهن قاراڭغۇلۇق ئوتتورسىدىكى 

ئىنجىلدا مهسىھىيلهرنىڭ شۇ سهۋهپتىن كىلىپ چىققان تۈرلۈك . ئىختىالپتۇر

 مۇھهببىتىنى يوقاتماسلىقى-مىھىر تاقهت قىلىشى ۋه-ۇشهققهتلهرگه سهۋرم-جاپا

، ئهمما باشقىالرغا قورال كۈچى ئىشلىتىپ ئۇالرنى مهجبۇرى كىتلهنگهنته

 . بويسۇندۇرۇش بۇيرۇلمىغان

مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى گهرچه تىنچلىق تهرهپدارلىرى بولسىمۇ، ئهمما كۆپىنچه  ●

  . چاغالردا باشقىالرنىڭ زىيانكهشلىكىگه ئۇچراپ كهلمهكته

ئهفهسلىكلهر (ىڭ ھهققانى سۆزىدۇر خۇدان» قېلىچ «هلگهنئهيسا مهسىھ ئېلىپ ك ●

هملهر مهسىھىيلهر بۇ دۇنيادىكى ئاد ؛)1:16ۋهھىلهر  ، 4:12 ، ئىبرانىالر 6:17

 قارا روھالر ۋه شهيتان بىلهن جهڭ بىلهن ئهمهس، بهلكى پهردىنىڭ كهينىدىكى

 )  6:12ئهفهسلىكلهر (قىلىدۇ 

  ئهيسا مهسىھنىڭ زىيانكهشلىككه ئۇچرىغان چاغدىكى ئىنكاسى

ئهيسا مهسىھ قولغا ئېلىنغاندا، ئۆزىگه ساتقۇنلۇق قىلغان يهھۇدانى يهنىال  ●

 ى ياردهمگه ئهۋهتىپ ئۇالرنىخۇدادىن پهرىشتىلهرن. دهپ چاقىرىدۇ» دوستۇم«

؛ شاگىرتلىرىنىڭ )26:50،53مهتتا  (قارغىمايدۇئادهم ، جازالىشىنى تهلهپ قىلمايدۇ

ايدۇ، قولىقى كىسىۋىتىلگهن بىر قىلىچ كۆتىرىپ قارشىلىق كۆرسىتىشىنى توس

يۇھاننا  ، 22:50،51لۇقا (ئهسكهرنىڭ قولىقىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈپ قويىدۇ 

18:11 .(  

ئهيسا مهسىھ ئۆزىنىڭ دۆلىتىنىڭ بۇ دۇنياغا مهنسۇپ ئهمهسلىكىنى،  ●

  ) 18:36يۇھاننا (. ئېتىقاتچىلىرىنىڭ جهڭ قىلىشىنىڭ ھاجىتى يوقلىقىنى ئېيتىدۇ

ھ كىرسىتقا مىخالنغاندا، ئۆزىگه زىيانكهشلىك قىلغان ئاشۇ ئهيسا مهسى ●

  ) 23:34لۇقا . (ئادهملهرنىڭ گۇناھىنى خۇدانىڭ كهچۈرۋىتىشىنى تىلهيدۇ

مهتتا . (ئهيسا مهسىھ كىرسىتكه مىخالنغان يهنه بىر ئادهمگه تهسهللى بېرىدۇ ●

  ) 23:43 ، لۇقا 27:44

اتچىسى سىتىفانمۇ خۇدادىن ئۆزىگه ئهيسا مهسىھنىڭ تۇنجى شىھىت بولغان ئېتىق ●

ئهلچىلهر . (زىيانكهشلىك قىلغان ئاشۇ ئادهملهرنىڭ گۇناھىنى كهچۈرۈشنى تىلهيدۇ

7:59،60 (  

  مهسىھىيلهرنىڭ دۈشمهنلهرگه تۇتقان پوزىتسىيىسى
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  ، لۇقا5:44مهتتا (مۇھهببهت كۆرسىتىڭالر -دۈشمهنلىرىڭالرغىمۇ مىھىر ●

؛ ئۇالرنىڭ بېشىغا كۈن )6:35لۇقا  (مىله قىلىڭالر؛ ئۇالرغا ياخشى مۇئا)6:27،35

  ). 12:20رىملىقالر  (دىغانغا يهم ئىچىدىغانغا سۇ بېرىڭالرچۈشكهنده يهي

 خۇدانىڭ ۋه مهسىھىيلهرنىڭ ھهقىقى دۈشمىنى ئىنسانالر ئهمهس، بهلكى -   

  . بۇنى تۆۋهندىكى ئايهتلهردىن تېخىمۇ ئېنىق كۆرىۋالغىلى بولىدۇ. شهيتاندۇر

ۇالرغىمۇ بهخت ئ ؛)5:44مهتتا  (نكهشلىك قىلغانالرغا دۇئا قىلىڭالر زىياسىلهرگه ●

رىملىقالر ( قارغاشقا بولمايدۇ كىال بولىدۇكى،بهخت تىلهشتىلهڭلهر، ئادهمگه 

امانلىق بىلهن جاۋاپ قايتۇرماڭالر، تىرىشىپ ياخشى ئىشالرنى ؛ يامانلىققا ي)12:14

رىملىقالر  (رنىڭ ئۈستىدىن ھۆكۈم چىقارماڭالرىالق؛ باش)12:17رىملىقالر  (قىلىڭالر

  ).I 6:7كورىنتلىقالر (ڭالرئالدىنىش ۋه زىيانالرغا چىدا؛ )2:1

رىملىقالر (خۇداغا تاپشۇرۇڭالر نى الرئۇ ئىنتىقام ئالىمىز دىمهڭالر، باشقىالردىن ●

 ، 12:19رىملىقالر (؛ ئىنتىقام ئالغۇچى خۇدادۇر، ئۇ چوقۇم جازااليدۇ )12:19

  ). 10:30ئىبرانىالر 

 بۇ دۇنياغا مهنسۇپ مىز قورالىهنگه تايىنىپ جهڭ قىلمايمىز، بىزنىڭ جىسمانى تبىز ●

شهيتاننىڭ قۇدرىتىدىن كهلگهن ۋه -ۇدانىڭ كۈچماددى نهرسىلهر ئهمهس، بهلكى خ

 .قورالالردۇر  روھىمۇستهھكهم قورغانلىرىنى بىتچىت قىلىپ تاشلىيااليدىغان

    ) II 10:3،4كورىنتلىقالر(

قارا  بۇ دۇنيادىكى ئادهملهر بىلهن ئهمهس، بهلكى بۇ دۇنيانى سوراۋاتقان بىز ●

   )6:12ئهفهسلىكلهر  (. شهيتان بىلهن جهڭ قىلىمىزروھالر ۋه ئۇالرنىڭ ئۈستىدىكى

چ ۋه پاك مهسىھىيلهرنىڭ جېڭى روھى دۇنياغا مهنسۇپ بولۇپ،مۇستهھكهم ئىشهن ●

  ) I 1:18،19تىموتى. (ۋىجداننى تهلهپ قىلىدۇ

  باشقا تهلىملهر

تۈزۈمگه - ۋه قانۇنھۆكۈمهتكهالرغا، ھاكىمىيهتنى سوراۋاتقانمهسىھ ئېتىقاتچىلىرى  ●

  ) 4-13:1رىملىقالر . (بويسۇنۇپ، ياخشى پۇقراالردىن بولۇش كىرهك

 كىرهك، چۈنكى ئۇنى ھامان ىلىق توپلىماسلىقمهسىھىيلهر يهر يۈزىده ئۆزىگه باي ●

ئهكسىچه ئۇالر تاپقان . قۇرۇت يهيدۇ، چىرىيدۇ، ياكى ئوغۇرالپ كىتىدۇ

 نى كۆپهيتىشى» ئهرشتىكى بايلىقى«پ،  ياخشى ئىشالرنى كۆپ قىلىماللىرىغا-پۇل

  ) 6:19مهتتا . (ئادهمنىڭ بايلىقى نهده بولسا، قهلبىمۇ شۇ يهرده بولىدۇ. كىرهك

  )26:52مهتتا . (لىدۇلىچ كۆتۈرگهنلهر قېلىچ ئاستىدا ئۆېق ●

  .   ئۆلىدۇنغانالر ھامان زوراۋانلىق ئىچىدهزوراۋانلىق كۈچىگه تايا -   
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قهلبى ئۆچمهنلىككه تولغان، جىدالخور، ھهسهتخور، ئاسان غهزهپلىنىدىغان،  ●

  ) 5:20،21 گاالتىيالىقالر. (گوروھۋاز، ئۇرۇشقاق ئادهملهر جهننهتكه كىرهلمهيدۇ

  ) 4:1ياقۇپ . (جىدهل ئادهمنىڭ شهخسىيهتچىلىكىدىن كىلىپ چىقىدۇ-ئۇرۇش ●

. ھامان ئۆزلىرى ئهسىرگه چۈشىدۇئادهملهرنى تۇتقۇن قىلىپ ئهسىر قىلغانالر،  ●

شۇڭا مهسىھ .  ئۆلىدۇادهم ئۆلتۈرگهنلهر، ھامان ئۆزى قېلىچلىنىپلىچ بىلهن ئقې

ۋهھىلهر (.  ئىشهنچىسىنى يوقاتماسلىقى كىرهكتاقهت قىلىپ،- سهۋرئېتىقاتچىلىرى

13:10 (  

 ۇ، ئۇنىڭغا ئهگهشكهنلهرمۇئهيسا مهسىھ ھامان شهيتاننىڭ ئۈستىدىن غالىب كىلىد ●

  ) 17:14ۋهھىلهر . (جهزمهن غهلىبه قىلىدۇ

  مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى جهڭگه قاتناشسا بوالمدۇ؟ 

سىدا، مهسىھىي    يوقۇردا كۆرسىتىلگهن ئىنجىلدىكى تهلىملهر ئاسا

ئۆز ئهلۋهتته .  قاراشلىرى بار بۇ توغرىلىق ئوخشىمىغانئىالھىيهتشۇناسالرنىڭ

 ده ۋهقهلهر ۋه ئىشالرغا ئالدىراپ تارىختىكى بهزى ئاالھىبېشىدىن ئۆتكۈزمىگهن ئادهم

ئۆزىمىز مهلۇم ئاالھىده ئهھۋالغا دۈچ كىلىپ، ئهگهر بىراق . ھۆكۈم قىلسا بولمايدۇ

هندىكى ئامىلالرنى ئويلىشىپ باقساق زۆرۆر بولۇپ قالغاندا، تۆۋقارار چىقىرىش 

 ئالدىدا نىڭ ئاخىرىدا ھهممه ئادهم خۇدا مهيلى قانداقال بولمىسۇن، ئهڭ.بولىدۇ

  . ئهتمىشلىرىگه جاۋاپ بېرىدۇ-ئۆزىنىڭ قىلمىش

. بارلىق ئىشالردىكى باش پىرىنسىپتۇر» خۇدانى سۆيۈش ۋه ئىنساننى سۆيۈش «●

مۇھهببهتنى -شۇڭا ھهرقانداق ئىشىمىز ئىنسانغا بولغان مىھىر) 40-22:37مهتتا (

بولغان ) جۈملىدىن دۈشمهنلهرگه(ئاساس قىلىش كىرهك، ھهرگىزمۇ باشقىالرغا 

  . ئۆچمهنلىكتىن كىلىپ چىقماسلىقى كىرهك

 سىياسى تهشكىالت ياكى دۆلهت ئهمهس، شۇڭا زىيانكهشلىكلهرگهمهسىھ جامائىتى  ●

ئهڭ ياخشى ئهيسا مهسىھ . قىلىشى كىرهكتاقهت - سهۋرقۇمچو ئۇچرىغاندا

  . ئۈلگىمىزدۇر

خۇدا ئاجىز ۋه ئىقتىدارسىز ئهمهس، ئۇ بىزنىڭ كۈچىمىزگه تايىنىپ ئۇنى  ●

  . قوغدىشىمىزغا ياكى دۈشمهنلىرى بىلهن جهڭ قىلىشىمىزغا مۇھتاج ئهمهس

  .  بولمايدۇىپ ھهققانىيهتكه ئېرىشكىلىقورال كۈچىگه تايىن ●

 مۇتلهق ئادىل، نىڭ تۈزۈلمىسى ۋه جهمىيىتىدۇنيادىكى ھىچقانداق بىر دۆلهت ●

  .  ئهمهستۇرئامان-ھهققانى ۋه تىنچ

.  ئۇسۇلدا رهزىللىككه زهربه بېرىدۇ بهلگىلىگهن مۇۋاپىق ۋاقىت ۋهخۇدا ئۆزى ●
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  . خۇدانىڭ ئورۇنالشتۇرىشىغا ئىشىنىشىمىز كىرهك

ىده ئۇالرنىڭ گۇناھلىق شكىمۇ قادىر بولۇپ، بهزخۇدا گۇناھكار ئادهملهرنى ئىشلىتى ●

مهسىلهن، بىر . ىنىڭ ئىرادىسىنى ئهمهلگه ئاشۇرااليدۇ ئۆزمۇ ئارقىلىققىلمىشلىرى

.  بىر دۆلهت ياكى مىللهت ئارقىلىق جازاالش دىگهندهكدۆلهت ياكى مىللهتنى باشقا

 قاتنىشىڭالر  ئاشۇ گۇناھلىق ئىشالرغائهمما بۇ ھهرگىز مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىمۇ

  . دىگهنلىك ئهمهس

ئهگهر مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى ئارمىيهگه ئهسكهرلىككه كىرگهن بولسا، دۆلهت ۋه  ●

خهلقنى قوغداش ئۈچۈن جهڭگه قاتناشسا،قورال كۈچى بىلهن رهزىل كۈچلهرگه 

  . زهربه بېرىپ، ئىگىچاقىسىز ئاجىزالرنى قوغدىسا، پىرىنسىپ جهھهتته خاتا بولمايدۇ

زالىسا، ارالر قورال كۈچى بىلهن دۆلهت ئىچىدىكى رهزىل كۈچلهرنى جاھوقۇقد ○

  ) 13:4رىملىقالر . ( بولىدۇدۆلهتنى قوغدىسا

 قوغداش ئاجىز پۇقراالرنى يامان ئادهملهردىنھوقۇقدارالرنىڭ دۆلهتتىكى  ○

  ) 82:4زهبۇر  (.مهجبۇرىيىتى بار

دهپ » كىرهكبىز نىمه قىلىشىمىز «ئهسكهرلهر يهھيا پهيغهمبهردىن  ○

، سورىغاندا، يهھيا پهيغهمبهر ئۇالرنى ئهسكهرلىكتىن چىكىنىپ كىتىڭالر

خهلققه زوراۋانلىق قىلماڭالر، « دىمهيدۇ، بهلكى جهڭلهرگه قاتناشماڭالر-ئۇرۇش

   )3:14لۇقا (. دهيدۇ» سوقتى قىلماڭالر، تهمىناتىڭالرغا قانائهت قىلىڭالر-قاقتى

مهتتا (ئۆزىگه بولغان ئىشهنچىسىنى ماختايدۇ بىر يۈز بېشىنىڭ ئهيسا مهسىھ  ○

ىيه قىسمىدىكى كورنىلىي ئىسىملىك بىر ؛ رىم قوشۇنىنىڭ ئىتال)8:5-10

قۇماندان خۇداغا ئېتىقات قىلىدىغان تهقۋادار ئادهم بولۇپ، ئهيسا مهسىھكه 

  ). 10:1،2ئهلچىلهر (ئىشىنىدۇ 

، مهسىھىيلهر  كهتسهنىڭ بۇيرۇقى ھهققانىيهتتىن چهتنهپئهگهر ھوقۇقدارالر ○

ئهلچىلهر (. ئۇالرنىڭ گېپىنى ئهمهس، بهلكى خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭلىشى كىرهك

4:18،19 ، 5:29 (  

ئهگهر بارلىق ئامالالرنى ئىشلىتىپمۇ توقۇنۇشتىن ساقالنغىلى بولمىسا، ھهققانىيهت  ●

ئهمما چوقۇم جهڭگه قاتناشمىغانالرنى . ئۈچۈن جهڭ قىلسا بولىدۇ

تىن ساقلىنىش، زۆرۆرىيىتى بولمىغان قان تۆكۈلۈش ۋه زهخمىلهندۈرۈش

  . بۇزغۇنچىلىقالرنىڭ ئالدىنى ئېلىش كىرهك

نگهن بولۇپ، ئۇ  ئۇرۇش سۆزلهلهر قىسمىدا زامان ئاخىرىدىكىئىنجىلنىڭ ۋهھى ●

ساختا ئىنسانالرنى ئازدۇرغان  ئهيسا مهسىھنىڭ رهقىبى دهججالنى، خۇدانىڭ

ئۇ ئۇرۇشنى . ئۇرۇشتۇرچوڭ  كهنلهرنى يوقىتىدىغانهگهشپهيغهمبهرنى ۋه ئۇالرغا ئ



 23 

ۋهھىلهر  (.مهسىھىيلهر قوزغىمايدۇ، بهلكى خۇدانىڭ پهرىشتىلىرى قىلىدۇ

19:11-20 (  

 كۆپلىگهنئهھلى سهلىپ ئۇرۇشىدا مهسىھىيلهر نۇرغۇن زوراۋانلىقالرنى قىلىپ، 

ۋه باشقا جادۇ قىلىدىغانالر -ئۇالر ياۋرۇپادا سىھىر. نى قىرۋهتكهنلهردهمئا

 غهرپ مۇستهملىكىچىلىرى . ئۆلتۈرۋهتكهننىمۇالردىنغا ئېتىقات قىلىدىغان

ككى قېتىم  ياۋرۇپالىقالر ئى.پىالتاتسىيه قىلغانئۈچىنچى دۇنيا ئهللىرىنى ئېكىس

.  ئامىرىكىمۇ كۆپ قېتىم ئۇرۇش قوزغىغان.دۇنيا ئۇرۇشى قوزغىغان

 ىنى مهسىھىيلهرھهممىسئىنسانپهرۋهرلىكتىن چىقىپ كهتكهن بۇ ئىشالرنىڭ 

  بۇنى قانداق چۈشهندۈرىمىز؟ . قىلغان

كۆپ ساندىكى ئۇرۇش، زوراۋانلىق ۋه قىرغىنچىلىقالر، مهيلى ئۇ دىننى قالپاق  ●

. قىلسۇن قىلمىسۇن، ھهممىسى ئىنساننىڭ گۇناھكار تهبىئىتىدىن كىلىپ چىققان

ىك، مهسىلهن، ئۆچمهنلىك، شهخسىيهتچىلىك، ھهسهتخورلۇق، مهنمهنچىل

  . ئاچكۆزلۈك قاتارلىقالر

 )خىرىستىيان (»مهسىھىي« بىلهن ئۆزىنى )خىرىستيان دىنى (»مهسىھ ئېتىقاتى« ●

مهسىھ . قىلمىشلىرىنى ئارالشتۇرۋىتىشكه بولمايدۇ بهزى ئادهملهرنىڭ دهپ ئاتىۋالغان

ئېتىقاتچىسى دىگىنىمىز ئهيسا مهسىھنى رهببىم دهپ قۇبۇل قىلغان، ئۇنىڭغا تولۇق 

بۇ ئۇنىڭ دۆلىتى، مىللىتى، . ىنىپ بىر ئۆمۈر ئهگهشكهن ئادهمدۇرئىش

. ئانىسىنىڭ ئېتىقاتى، چىركاۋدا چۈمۈلدۈرۈلگهنلىكى بىلهن مۇناسىۋهتسىز-ئاتا

دهۋالغان ئادهمنىڭ ھهقىقى مهسىھ ئېتىقاتچىسى ) خىرىستىيان(» مهسىھىي«ئۆزىنى 

 بولىشى سىھ ئېتىقاتچىسىمۇ مهرپته تۇغۇلغان ھهممه ئادهمنىڭبولىشى ناتايىن، غه

  . ناتايىن

ن ؛ جۈملىدى)I 1:8،10يۇھاننا( ريهر يۈزىدىكى بارلىق ئىنسانالر گۇناھكاردۇ ●

بهزىلهر ئۆزىنى مهسىھىي .  ئۇالرمۇ گۇناھ ئۆتكۈزىدۇمهسىھىيلهرمۇ گۇناھكاردۇر،

ىغان بولىشى دهۋالغان بىلهن ئهمىلىيهتته ئهيسا مهسىھكه ھهقىقى ئېتىقات قىلم

يهنه بهزىلهر مهسىھ . مۇمكىن، ئۇالرنىڭ دىگىنى بىلهن ئهمىىيىتى ئوخشىمايدۇ

ئۇالرنىڭ قىلغىنى ھهقىقهتهن خاتا، ئهمما بۇ مهسىھ . ئېتىقاتىدىن يۈز ئۆرۈيدۇ

  .  خاتا ئىكهنلىكىنى كۆرسهتمهيدۇمۇئېتىقاتىنىڭ

ىيلهرنىڭ ھهممىسى گهرچه بىر قىسىم ساختا مهسىھىيلهر بولسىمۇ، ئهمما مهسىھ ●

ئاجىز يوقسۇلالرغا ياردهم ا مهسىھكه ھهقىقى ئهگهشكهن، ئهيس. ساختىپهز ئهمهس

 ئۆزىنىڭ پۈتۈن ھاياتىنى بېغىشلىۋهتكهن ئېتىقاتچىالرمۇ ھهققانىيهت ئۈچۈنقىلىپ، 

   . ئاز ئهمهس

ئهگهر بهزى مهسىھىيلهر ناھهق ئۇرۇش قوزغىسا، زوراۋانلىق قىلسا، قىرغىنچىلىق  ●
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سا، ئۇالر ئىنجىلنىڭ تهلىمىگه خىالپلىق قىلغان، ئهيسا مهسىھنى ئۈلگه قىلمىغان قىل

  . بولىدۇ

بىر مهسىھ ئېتىقاتچىسىنىڭ راست ياكى يالغانلىقى ئهيسا مهسىھكه ۋه ئىنجىلغا  ●

دهپ ) خىرىستيان (»مهسىھىي« ئۆزىنى  ئۇنىڭباغلىق بولىدۇ، ھهرگىزمۇ

هيسا مهسىھ پۈتۈنلهي پاك ۋه گۇناھسىز بولۇپ، ئ.  باغلىق بولمايدۇئاتىۋالغانلىقىغا

  . ئۇنىڭ تۇرمۇش ئهمىلىيىتى بىلهن قىلغان تهلىمى ئۆزئارا ماس كىلىدۇ

ئهيسا مهسىھ ھىچقاچان شاگىرتلىرىغا ئىنتىقام ئېلىڭالر، ئادهم ئۆلتۈرۈڭالر، گۇناھ  ●

ھهركىتىدىن -بۇنى ئۇنىڭ تهلىملىرى ۋه ئىش. ئۆتكۈزۈڭالر دهپ ئۆگهتمىگهن

  . ۆرىۋالغىلى بولىدۇك

  : ئۇچرىغانداىيلهر زۇلۇمغامهسىھ

تاقهت قىالاليدۇ، ۋاقىتلىق ئوڭۇشسىزلىقنى - ئوڭۇشسىزلىقالرغا سهۋرمهسىھىيلهر ●

خۇدا مهسىھىيلهرنى ھهممه ئىشتا . ئاخىرقى مهغلۇبىيهت ۋه ھاالكهت دهپ قارىمايدۇ

اكى قىيامهت كهلگىچه چوقۇم غهلىبه قىلىسىلهر دهپ ئۆگهتمىگهن، مهسىھ جامائىتى ت

خۇدانىڭ پىالنى . تۈرلۈك ئوڭۇشسىزلىقالر ۋه قىيىنچىلىقالرغا ئۇچرىشى مۇقهررهر

. ئاشۇنداق نۇرغۇن كۈلپهت ۋه مهغلۇبىيهتلهر ئىچىده تهدرىجى روشهنلىشىدۇ

مهسىھىيلهر ئۆزىنىڭ ئاجىزلىقى ۋه ئوڭۇشسىزلىقلىرىنى بۇ دۇنيادىكى تهغدىرىنىڭ بىر 

مهسىھ قايتىپ كهلگۈچه، يهر يۈزىدىكى قىيامهت كۈنى ئهيسا . ۇقىسمى دهپ قارايد

  . شهرهپلهرنى تاما قىلىپ كهتمهيدۇ-چوڭ شان

ھهرخىل ئىنجىلدا قىيامهت كىلىشتىن بۇرۇن مهسىھىيلهر دۈچ كىلىدىغان  ●

مهسىلهن، چوڭ زىيانكهشلىك . قىيىنچىلىقالر ئالدىن بىشارهت قىلىنىپ بولغان

رهت، تۆھمهت، ئۆچمهنلىك، رهت قىلىنىش، ؛ ھاقا)3-8:1ئهلچىلهر (

 I 2:12 ، پىتروس10:32،33 ، ئىبرانىالر 6:22 ، لۇقا 5:11مهتتا (تاشلىۋىتىلىش 

زهبۇر  ( بېرىش؛ يۇشۇرۇن زهربه)17:6چىلهر ئهل(ناھهق سوتقا تارتىلىش ؛ )4:4، 

هنده قىلىش، ؛ پاراك)10:34ئىبرانىالر (مۈلكىنى تارتىۋىلىش -؛ مال)11:2

 IIكورىنتلىقالر(زىيانكهشلىك قىلىش، ئۇرۇپ يېقىتىش، ئۆلۈم گىرداۋىغا ئاپىرىش 

تاياق يىيىش، تۈرمىگه سولىنىش، جازالىنىش، ئهخمهق قىلىنىش، ؛ )4:8-11

 ، II 6:4-10 ، كورىنتلىقالر13:9ماركوس (مۇشهققهتلهرده چېنىقىش -جاپا

؛ )2:10 ، ۋهھىلهر 38-11:35ئىبرانىالر  ، II 2:9 ، تىموتى11:23،25

 ، 2:13 ، ۋهھىلهر 11:37 ، ئىبرانىالر 12:2 ، 7:60ئهلچىلهر (ئۆلتۈرۈلۈش 

6:9 .(  

؛ )5-14:2ئهلچىلهر (زىيانكهشلىك يهھۇدىالر ۋه باشقا مىللهتلهردىن كىلىدۇ  ●

ئۆز ؛ )29-19:23 ، 24-16:22ئهلچىلهر (ئامما ۋه ئهمهلدارالردىن كىلىدۇ 
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دىن ؛ ئائىلىسىدىكىلهر)29-9:23ئهلچىلهر ( دوستلىرىدىن كىلىدۇ خهلقىدىن ھهتتا

  ). 12:12،13 ، ماركوس 10:21،36مهتتا  (كىلىدۇ

  مهسىھىيلهرنىڭ زىيانكهشلىككه ئۇچرىشىنىڭ سهۋهبى

ىپ ئادالهتسىز ئهيسا مهسىھمۇ زىيانكهشلىككه ئۇچرىغان، ناھهق سوتقا تارتىل ●

ھۆكۈم قىلىنغان، مهسخىره قىلىنغان، تاياق يىگهن، ئهڭ ئاخىرىدا كىرسىتقا 

  . مىخلىنىپ ئېچىنىشلىق ئۆلتۈرۈلگهن

ئهگهر كىمدهكىم ئۇنىڭغا ئهگهشمهكچى : جاكارلىغاندهپ ئهيسا مهسىھ مۇنداق  ●

. بولىدىكهن، ئۆزىدىن ۋاز كىچىپ، كىرسىتىنى يۈدۈپ، ئۇنىڭغا ئهگىشىش كىرهك

  )16:24مهتتا (

ئهيسا مهسىھ پاۋلۇسقا ئۇنىڭ كهلگۈسىده ئۆزى ئۈچۈن نۇرغۇن  ●

  ) 9:16ئهلچىلهر . (ئېيتىدۇئالدىن مۇشهققهتلهرنى تارتىدىغانلىقىنى -جاپا

ئهيسا مهسىھنىڭ ئىچىده ئىخالسمهنلىك بىلهن مهسىھىيلهر ئهگهر ھهقىقهتهن  ●

، )5:11مهتتا (؛ ئهيسا مهسىھ ئۈچۈن )II 3:12تىموتى( بولسا ھايات كهچۈرمهكچى

 5:11 گاالتىيالىقالر(، كىرسىت ئۈچۈن )II 1:5سالونىكا(خۇدانىڭ دۆلىتى ئۈچۈن 

مهتتا (، ھهققانىيهت ئۈچۈن )13:21مهتتا (، خۇدانىڭ سۆزى ئۈچۈن )6:12، 

بۇ مۇقهررهر ھالدا لسا، ياشىماقچى بو) I 3:17پىتروس(، ياخشىلىق ئۈچۈن )5:10

 قارشىلىق، زىيانكهشلىككه  ۋه شهيتاندىن كهلگهندۇنيادىكى رهزىل كۈچلهر

  . ئۇچرايدۇ

مۇشهققهتلهرنى باشتىن -خۇدانىڭ دۆلىتىگه كىرىش ئۈچۈن چوقۇم نۇرغۇن جاپا ●

؛ بۇ خۇدانىڭ ئورۇنالشتۇرىشىدۇر )14:22ئهلچىلهر (كهچۈرۈش كىرهك 

خۇدانىڭ ئىرادىسى شۇنداق بولۇپ، مهسىھىيلهرنى ؛ )I 3:3،4الرسالۇنىكالىق(

  ). I 2:19-21پىتروس(شۇنىڭ ئۈچۈن چاقىرغاندۇر 

، بۇنىڭغا خۇدا ۋاقىتلىق يول ۇپ، زىيانكهشلىك قىلىدۇشهيتان ئادهمنى ئېزىقتۇر ●

  ) 7-13:5 ، 2:10 ، ۋهھىلهر 2:4،5ئايۇب (. قويغان

  :  مۇمكىنمهسىھىي ئهمهسلهر مۇنداق بولىشى

؛ دۇرۇس ياشىغانالرنى )23-15:18يۇھاننا (ئهيساغا ئۆچمهنلىك قىلىدۇ  ●

؛ )29:10نهسىھهتلهر - ، پهند11:12زهبۇر (ھوجۇم قىلىدۇ ئۇالرغا ياقتۇرمايدۇ، 

جىسمانىيهتتىن تۇغۇلغانالر روھىيهتتىن تۇغۇلغانالرغا زىيانكهشلىك قىلىدۇ 

  ). 1:28فىلىپىلىكلهر (؛ ھاالكهتكه يۈزلىنىدۇ )4:29ىيالىقالر گاالت(

ئۆزىنى شهھۋانىلىق، ھاۋايى  شالالق تۇرمۇش كهچۈرمىگهن، ئۇالر بىلهن بىلله ●
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  ۋهھهۋهس، ھاراقكهشلىك، قۇرۇق زىياپهت، ئهھمىيهتسىز سورۇنالردىن تارتقان

غهلىته تۇيۇلىدۇ،  الدىدا مهسىھىيلهر ئۇالرنىڭ ئمهبۇدالرغا چوقۇنمىغانيىرگىنىچلىك 

  ) I 4:3،4پىتروس(. ھاقارهتكه ئۇچرايدۇ

 ، 18-12;5ئهلچىلهر . (مهسىھىيلهرگه ھهسهت قىلىدۇ، ئۆچلۈك قىلىدۇ ●

13:45-51 (  

. مهسىھىيلهر ئۇالرنىڭ گۇناھىنى كۆرسىتىپ بهرگهنلىكى ئۈچۈن غهزهپلىنىدۇ ●

  ) 54-7:51ئهلچىلهر (

  ) 24:5ئهلچىلهر . (ى جهمىيهتنى قااليمىقانالشتۇرغانالر دهپ قارايدۇمهسىھىيلهرن ●

 خۇدا ئۈچۈن خىزمهت قىلىۋاتىمىز هر ھهتتا مهسىھىيلهرنى ئۆلتۈرۈپ، ئۆزلىرىنىبهزىل ●

  ) 3-16:1يۇھاننا . (دهپ ئوياليدۇ

  : مهسىھىيلهر بېسىمغا ئۇچرىغاندا مۇنداق قىلىشى كىرهك

. ۆچمهنلىك قىلسا، ھهيران قالماڭالر، ئهجهپلهنمهڭالردۇنيادىكى ئادهملهر بىزگه ئ ●

  ) I 3:13 ، يۇھانناI 4:12پىتروس(

ئهگهر ئۆزىمىزنىڭ . بۇنىڭ نىمه سهۋهپتىن كىلىپ چىققانلىقىنى ئويالش كىرهك ●

تۆۋه خاتالىقى ۋه گۇناھىدىن كىلىپ چىققان بولسا، ۋاقتىدا گۇناھىمىزنى تونۇپ 

؛ ئهگهر پهقهت مهسىھ ئېتىقاتچىسى بولغانلىقىمىز )I 4:15پىتروس(قىلىشىمىز كىرهك 

 ، 21:13ئهلچىلهر (ئۈچۈنال بولسا، ئۇنى باتۇرلۇق بىلهن قۇبۇل قىلىشىمىز كىرهك 

  ). I 2:19،20 ، 4:16پىتروس

ئىبرانىالر . (رىنى ئهسلىشىمىز كىرهكئوقۇبهتلى-ئهيسا مهسىھنىڭ تارتقان ئازاپ ●

12:2،3 (  

ئهيسا مهسىھكه بولغان ئىشهنچىمىزنى قهتئى ساقلىشىمىز، ئېتىقاتتا  ●

  ) 2:10،13ۋهھىلهر . (تهۋرهنمهسلىكىمىز، ئاداققىچه سادىق بولىشىمىز كىرهك

. ئۇلۇغاليمىزھهرۋاقىت نى مهيلى ھايات ياكى مامات بواليلى، ئهيسا مهسىھ ●

  ) 1:20ىكلهر فىلىپىل(

؛ ئۆزىنى خۇداغا تاپشۇرۇپ، ياخشى )15:15يهرهمىيا (خۇدانىڭ ياردىمىنى تىلهش  ●

  ) I 4:19پىتروس. (ئىشالرنى داۋامالشتۇرۇش كىرهك

ئهلچىلهر (ىن قورقماي، خۇدانىڭ تهلىملىرىنى داۋاملىق سۆزلهش تهھدىتلهرد ●

  ). 5:29ئهلچىلهر (ائهت قىلىش كىرهك ئادهملهردىن بهكرهك خۇداغا ئىت؛ )4:29

 1:2 ، ياقۇپ 5:3 ، رىملىقالر 5:23 ، لۇقا 5:12مهتتا (خۇرام يۈرۈش -خۇشال ●
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؛ ئهيسا )I 4:16پىتروس(شهرهپنى خۇداغا ئاتاش -؛ شان)I 4:13،14، پىتروس

ئهلچىلهر (ن خۇرسهن بولۇش مهسىھ ئۈچۈن ھاقارهتكه ئۇچراشقا ئهرزىگهنلىكىمىزدى

فىلىپىلىكلهر (؛ ئهيسا مهسىھنىڭ تارتقان ئازابى ۋه قۇربانلىقىنى ئۈلگه قىلىش )5:41

  ) 13-13:11 ، ئىبرانىالر 3:10

وقۇبهتلهر ئ-شهرهپنىڭ ئالدىدا بۇنچىلىك ئازاپ-كهلگۈسىده ئېرىشىدىغان شان ●

رىملىقالر (هت قىلىش تاق-؛ شۇڭا سهۋر)8:18رىملىقالر (ھىچنىمىگه ئهرزىمهيدۇ 

؛ )I 3:3سالونىكالىقالر(مۇشهققهتلهر ئالدىدا تهۋرهنمهسلىك -؛ جاپا)12:12

  ). 2:10ۋهھىلهر (قورقماسلىك كىرهك 

بهزىده ھهتتا ئېتىقاتچىالرنىڭ كىشهنلىنىپ تۈرمىگه قامىلىش سهۋهبىدىن، خۇش  ●

  ). 14-1:12كلهر فىلىپىلى. (خهۋهر تېخىمۇ كهڭ تارقىلىپ كىتىدۇ

مهسىھىيلهر باشقىالرنىڭ ئالدىدا ئهيسا مهسىھكه گۇۋاھلىق بهرگهن چاغدا،  ●

مهتتا . (مۇقهددهس روھ دىيىشكه تىگىشلىك گهپلهرنى ئۇالرنىڭ دىلىغا سالىدۇ

 II ، سالونىكالىقالر14-1:12 ، فىلىپىلىكلهر 15-21:12 ، لۇقا 10:17-20

1:3-4 .(  

الرغا بهرداشلىق بېرىش، قېيىنچىلىقتا قالغان ئادهملهرگه كۆپرهك كۆڭۈل ئازاپ ●

  ) 39-10:32ئىبرانىالر . ( كىرهكبۆلۈش

ۋىجدانىغا خىالپ ئىش قىلماسلىق، ئاقكۆڭۈل، سهمىمى، تۈز بولۇش،  ●

سۆزلىرى يېقىملىق بولۇش، شۇ ئارقىلىق مهسىھىيلهرگه زىيانكهشلىك -گهپ

  ) I 3:16 ، پىتروس2:7،8تىتوس . (ۇرۇش كىرهكانالرنى خىجالهتته قالدقىلغ

 زۇلۇم بهك ئېغىر بولۇپ كهتسه، باشقا شهھهرلهرگه بېرىپ داۋاملىق خۇش ئهگهر ●

  ) 8:1،4 ، ئهلچىلهر 10:23مهتتا . (خهۋهر تارقىتىش كىرهك

.  بولىدۇپۇقرالىق ساالھىيىتى بىلهن ھوقۇقلۇق ئورۇنغا ئهرز قىلىپ ئۆزىنى قوغدىسا ●

  ) 25:10،11 ، 29-22:25 ، 16:37ئهلچىلهر (

   بېرىلگهن تهسهللىزىيانكهشلىككه ئۇچرىغان مهسىھىلهرگه 

هشلىك مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىغا زىيانكهشلىك قىلغانلىق ئهيسا مهسىھكه زىيانك ●

  ) 9:4،5ئهلچىلهر . (قىلغانلىقتۇر

.  تارتىشىپ بهرگهن بولىمىزئهيسا مهسىھ تارتقان ئازاپنىڭ بىر قىسمىنى بىز تهڭ ●

  ) 1:24كولۇسىلىقالر (

مۇشهققهت بىز بىلهن ئهيسا مهسىھ ئوتتورسىدىكى -ھهرقانداق جاپا ●

  ) 8:35رىملىقالر . (مۇھهببهتنى ئۈزۈۋىتهلمهيدۇ-مىھىر
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؛ بىزگه خۇشاللىق ئاتا )I 4:14پىتروس(مۇقهددهس روھ بىز بىلهن بىرگه بولىدۇ  ●

ھامان ؛ بىزنىڭ بهرداشلىق بېرهلىشىمىز ئۈچۈن، خۇدا )I 1:6سالونىكالىقالر (قىلىدۇ

  ). I 10:13كورىنتلىقالر(بىر يول ئېچىپ بېرىدۇ 

 ئارقىلىق تهسهللىمۇ جاپا تارتىمىز، ئهمما ئۇئهيسا مهسىھكه ئهگىشىپ نۇرغۇن  ●

  ) II 1:5كورىنتلىقالر. (تاپىمىز

. جاپا تارتىش ئارقىلىق سهۋرچانلىق، پىشىپ يىتىلىش ۋه ئۈمۈد بارلىققا كىلىدۇ ●

؛ ئىشهنچىمىز سىناقالردىن ئۆتۈپ تىخىمۇ )1:3،4 ، ياقۇپ 5:3،4رىملىقالر (

  ). I 1:7پىتروس(قىممهتلىك بولىدۇ 

 سىلهرنى دهس تۇرغۇزۇپ،  مۇشهققهتنى تارتىپ بولغاندىن كىيىن، خۇدا-جاپا ●

  ) I 5:10پىتروس. (ئېتىقاتىڭالرنى مۇستهھكهملهيدۇ، كۈچ ئاتا قىلىدۇ

ھهممه ئىشالر ئۆزئارا ماسلىشىپ، خۇدانى سۆيگهنلهرگه مهنپهئهت ئېلىپ كىلىدۇ  ●

  بىزگه زىيانكهشلىك قىلىشنى نىيهت قىلغان؛ گهرچه باشقىالر)8:28رىملىقالر (

زگه پايدىلىق بىشۇ ئىشتىنمۇ ئهمما خۇدانىڭ نىيىتى ياخشى بولۇپ، مۇ، بولسى

  ) 50:20ئالهمنىڭ يارىتىلىشى  (نهتىجه كىلىپ چىقىشى مۇمكىن

  ) 116:15زهبۇر . ( ئۆلۈمى ئىنتايىن قىممهتلىكتۇرۇدانىڭ نهزىرىده ئۆز خهلقىنىڭخ ●

نىڭ قۇربانلىق قېنى ئۇالرنىڭ شهيتاننىڭ ئۈستىدىن غهلىبه قىاللىشى ئهيسا مهسىھ ●

ئۇالر ھهتتا ئۆلۈپ كهتسىمۇ، ئۆز جېنىنى . ۋه خۇدانىڭ سۆزىگه تايانغانلىقىدىندۇر

  ) 12:11ۋهھىلهر . (ئايىمايدۇ

ھازىر ئهيسا مهسىھ ئۈچۈن باشقىالرنىڭ زىيانكهشلىكىگه ئۇچرىساقمۇ، ئهمما  ●

. رىدۇكهلگۈسىده خۇدا چوقۇم ئۇالردىن ھىساپ ئېلىپ، ئادالهتنى ياقالپ بې

  ) 135:14 ، زهبۇر II 1:6-9سالونىكالىقالر(

رىملىقالر . (قىممهتكه ئىگه بولىمىز-شهرهپ ۋه قهدىر-كهلگۈسىده ئالقىش، شان ●

  ) I 1:7 ، پىتروسII 4:17 ، كورىنتلىقالر8:17

 ، لۇقا 5:10،12مهتتا ( ئېرىشىمىز بهخت ۋه چوڭ ئىلتىپاتالرغاخۇدادىن كهلگهن  ●

5:22،23 (  

  : مهسىھىلهر ئۆزىگه زۇلۇم سالغانالرغا مۇنداق مۇئامىله قىلىشى كىرهك

تىنىڭالرنى « چۈنكى ئهيسا مهسىھ مۇنداق دىگهن .ئۇالردىن قورقماسلىق كىرهك ●

ئهكسىچه . ئۆلتۈرهلىسمۇ، ئهمما روھىڭالرنى ئۆلتۈرهلمهيدىغانالردىن قورۇقماڭالر

 ».تىنىڭالرنىمۇ، روھىڭالرنىمۇ دوزاختا ھاالك قىالاليدىغان خۇدادىن قورقۇڭالر

  ) 10:28مهتتا (
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 ھاقارهتلىمهسلىك، تۇرماسلىق، ھاقارهتلىگهنلهرنىيامانلىقنى يامانلىق بىلهن قاي ●

لهرنى قىلىش  ئۇالرغا بهخت تىلهش، ياخشى نهسىھهت. كىرهكتاقهت قىلىش-سهۋر

 I 4:12،13 ، كورىنتلىقالر12:14رىملىقالر . (رغاشقا بولمايدۇقائادهم  ئهمما كىرهك،

  ) 3:9، پىتروس 

؛ ھهتتا مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىغا )5:44مهتتا (ئۇالر ئۈچۈن دۇئا قىلىش كىرهك  ●

قاتتىق ئۆچمهنلىك قىلىدىغان ۋه ئۇالرغا نۇرغۇن زىيانكهشلىك قىلغان پاۋلۇسنىمۇ 

  ) 9ئهلچىلهر (هرتىپ مهسىھ ئېتىقاتچىسى قىلغان ئۆزگئاخىرىدا خۇدا 

ھاكىمىيهتنى سوراۋاتقانالر ئۈچۈن دۇئا قىلىش، ياخشى تىلهك تىلهش،  ●

شۇنداق قىلساق ئىخالسمهنلىكىمىز ۋه . مىننهتدارلىق بىلدۈرۈش كىرهك

  ) I 2:1،2تىموتى. (ئامان ھايات كهچۈرهلهيمىز-قىممىتىمىزنى ساقالپ، تىنچ-قهدىر

  : قارىتارىنداشلىرىمىزغاقې  ئۇچرىغانزۇلۇمغا

 4:18كولوسىلىقالر  (دهك ئۇالرنى ئهسلهپ تۇرۇشخۇددى ئۆزئارا باغلىنىپ تۇرغان ●

؛ )I 12:26كورىنتلىقالر(ئۇالر بىلهن بىرگه ئازاپلىنىش ؛ )13:3، ئىبرانىالر 

  ) 12:15ىقالر رىمل(يىغلىغانالر بىلهن تهڭ يىغالش كىرهك 

 Iسالونىكالىقالر. (ئۇالرغا مهدهت بېرىش، ئىشهنچىسىنى مۇستهھكهملهش كىرهك ●

3:2 (  

ئىبرانىالر . (ھىسداشلىق قىلىش، تۈرمىگه قامالغانالرنى يوقالپ تۇرۇش كىرهك ●

  ) 25:35 ، مهتتا 10:33،34

؛ ئۆزىنى )1:17يهشايا (ۇش ئادىللىقنى ئىستهش، زۇلۇمغا ئۇچرىغانالرنى قۇتقۇز ●

چاقىسىز ئاجىزالر ئۈچۈن ئادالهتنى -ئاقلىيالمايۋاتقانالر ئۈچۈن گهپ قىلىش، ئىگه

، ئۇالر  قوغداشن ھۆكۈم قىلىش، ئاجىز ۋه يوقسۇلالرنىياقالش؛ ئادىللىق بىله

   .)31:8،9نهسىھهتلهر -پهند( كىرهك ئۈچۈن گهپ قىلىش

تۈرۈلمهكچى بولغانالرنى  قۇتقۇزىۋىلىش، ئۆلئۆلۈم گىردابىغا بېرىپ قالغانالرنى ●

  ) 24:11نهسىھهتلهر -پهند. ( كىرهكتوساش

  

  


