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                                 ق ۋە ئىبرەتلهردىن ساۋا ئۇھۇد جىڭى                      

 ناھهيىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن

ئۇھۇد غازىتى ھىجرىيهنىڭ ئۈچىنچى يىلى شهۋۋال ئېيىنىڭ 

يهتتىنچى كۈنى شهنبه كۈنلىكى مهدىنه مۇنهۋۋەرە شهھىرىدە يۈز بهرگهن 

رنىڭ سانى يهتتهيۈز نهپهر بولۇپ، ئۇالردىن يهتمىش غازات بولۇپ، مۇجاھىدال

.  رەسۇلۇلالھ ئۆزى قوماندانلىق قىلغان بۇ جهڭگه. كىشى شېهىت بولغان

 نهپهر بولۇپ، كاپىرالر قوشۇنىغا ئهبۇ 3000كاپىرالر قوشۇنىنىڭ سانى 

 . سۇپيان ئىبنى ھهربى باش قوماندانلىق قىلغان

غىنىدهك ئىسلام تارىخىدىكى ئۇھۇد جىڭى ھهممىمىزگه مهلۇملۇق بول

ئۇھۇد جىڭىدىن ئالالھ جانابى . چوڭ غازاتلارنىڭ بىرى ھىساپلىنىدۇ

. نازىل قىلدىئايهتلهرنى نۇرغۇن  ئىمراندا -سۈرە ئالكىيىن سۇره ئهنفال ۋه 

. بۇ جهڭ سهۋهپلىك مۇسۇلمانلار ئارسىدىكى مۇناپىقلار ئوزىنى ئاشكارلىدى

بهرنىڭ ئهمرىگه خىلاپلىق قىلىش بۇ ئۇرۇشتا مۇسۇلمانلار پهيغهم

ئوزىنىڭ سويۇملۇك تاغىسى ھهمزه رەسۇلۇلالھ  . بولدىسهۋهپلىك مهغلۇپ 

ئۈممىتى ئۈچۈن ئىسلام ، ئابدۇلمۇتهللىپدىن ئايرىلىپ قالغان بولسىمۇ

ئىزنى بىلهن ئالالھنىڭ بۇ ساۋاقلار . بىباھا ساۋاقلارنى قالدۇرۇپ كهتتى

  . ئۇممىتىگه بۇيۇك نهمۇنه بولۇپ قالغۇسىقىيامهتكىچه كىلىدىغان ئىسلام 

  .بۇ ساۋاقلارنى توۋهندىكى بىر قانچه نوقتىغا يىغىنچاقلاشقا بولىدۇ

بۇ . دىن كىلىدۇئالالھۋه پهقهت جانابى ئالالھقا خاستۇر غهلبه پهقهت -1

غهلبه (سىلهرگه پهقهتئالالھ : "مۇنداق دهيدۇھهقته ئالالھ تائاال 

ارهت بىرىش ۋه كوڭلۇڭلارنى ئارام تاپقۇزۇش بىش) قىلىدىغانلىقىڭلارغا

ئالالھ . تهرىپىدىنلا كىلىدۇئالالھ ياردهم پهقهت . ئۇچۇنلا ياردهم بهردى
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سۇره ئهنفال ." ( ھىكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر، ھهقىقهتهن غالىپتۇر

  ) ئايهت-10

ئۇنى ، خااليدىكهنقىلىشنى قانداق بىر قهۋىمگه غهلبه ئاتا ئالالھ -2

هۋىن ئمۇسا ئهلهيهىسساالم فىرخۇددى . وسۇپ قااللمايدۇتھېچكىم 

هۋىن قوشۇنى گهرچه شۇنداق كۇچلۇك ئفىر. ئۇستىدىن غهلبه قىلغانداك

، ئوز پهيغهمبىرىگه ياردهم قىلىشنى ئىراده قىلغاچقائالالھ بولسىمۇ ئهمما 

مۇنداق بۇ ھهقته ئالالھ تائاال . ئۇالر ئىچىنىشلىق ھالدا مهغلۇپ بولدى

ھېچكىشى سىلهرگه يارهدم بهرسه سىلهرنى ئالالھ هگهر ئ: "دهيدۇ

دىن باشقا ، ئالالھسىلهرگه ياردىمىنى تهرك ئهتسهئالالھ ئهگهر . يىڭهلمهيدۇ

." قا تهۋهككول قىلسۇنئالالھمومىنلهر يالغۇز ؟ سىلهرگه كىم ياردهم بىرىدۇ

  )ئايهت-160ئىمران -ئالسۇره ( 

دىن باشقىغا ئالالھئهگهر . كقىلا تايىنىشىمىز كىرهئالالھبىز پهقهت 

  .بىزنىڭ ئىشىمىزنى باشقىلارغا تاشلاپ قويىدۇئالالھ تايانساق 

دۇنياغا زىياده بىرىلىپ كىتىش ۋه دۇنيانى ئاخىرهتتىن ئارتۇق -3

.  مهغلۇبىيهتنىڭ ئاساسلىق سهۋهپلىرىدىن بىرسى ھىساپلىنىدۇ-كورۇش

هرگه سىلئالالھ : "مۇنداق دهيدۇبۇ ھهقته ئالالھ تائاال 

ۋهدىسىده ) دۇشمىنىڭلهرگه قارشى نۇسرهت ئاتا قىلىشتىن ئىبارهت(قىلغان

سىلهر ، ئالالھ نىڭ ئىزنى بىلهن ئۇالرنى قىرىۋاتاتتىڭلارئالالھ. تۇردى

، ياقتۇرىدىغان غهلبىنى كورسهتكهندىن كىيىن زهئىپلىشىپ قالدىڭلار

ڭ پهيغهمبهرنى.(پهيغهمبهرنىڭ ئهمرى توغرىسىدا جاڭجاللاشتىڭلار

بهزىلىرىڭلار ، بهزىلىرىڭلار دۇنيانى كوزلىدىڭلار، بويسۇنمىدىڭلار) ئهمرىگه

سىناش ئۇچۇن سىلهردىن دۇشمهننى ئالالھ ئاندىن . ئاخىرهتنى كوزلىدىڭلار
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ۋه سىلهرنى ) يهنى سىلهرنى غهلبىدىن مهغلۇبىيهتكه يۇزلهندۇردى(قايتۇردى

سۇره ." (ت قىلغۇچىدۇرمومىنلهرگه مهغفىرهئالالھ . ھهقىقهتهن ئهپۇ قىلدى

  ). ئايهت-152ئىمران -ئال

بۇ . دۇنياغا بولغان زىياده قىزىقىش سهۋهبىدىن ئۇالر مهغلۇپ بولدى

ئۇالر پهيغهمبهرنىڭ بۇيرىقىغا ، مهغلۇبىيهتنىڭ يهنه بىر ئاساسلىق سهۋهبى

. خىلاپلىق قىلدى ۋه پهيغهمبهرنىڭ بۇيرىقى توغرىسىدا دهتاالش قىلدى

غلۇبىيىتىگه مههرگهن بۇ ئىختىلاف ئاخىرى ئۇالرنىڭ ئۇالر ئارسىدا يۇز ب

  .سهۋهپ بولدى

مهلۇم بىر قهۋىمنىڭ سانىنىڭ كوپلىكى ھهرگىزمۇ ئۇالرنىڭ -4

ئۇالرنىڭ ئازلىقىمۇ سانىنىڭ بولمىغىنىدەك، غهلبىسىگه سهۋهپ 

ئىسىمىزده دائىم بىز بۇنى ھهر. مهغلۇبىيىتىگه سهۋهپ بواللمايدۇ

سىلهرگه ئالالھ : " مۇنداق دهيدۇئاال بۇ ھهقته ئالالھ تا. ساقلىشىمىز كىرهك

سىلهر كۇچسىز ھالبۇكى . نۇسرهت ئاتا قىلدىى غازىتىدا بهدر

نىڭ سىلهرگه بهرگهن ئالالھ). سانىڭلار ۋه قۇرالىڭلار ئاز ئىدى.(ئىدىڭلار

- ئالسۇره ." ( دىن قورقۇڭلارھنۇسرىتىگه شۇكرى قىلىش يۇزىسىدىن ئاللا

  )ئايهت-123ئىمران 

غهلبىدىن ئۇمۇتسىز دەپ بۇيهرده بىزگه سانىمىز ئاز ئالالھ 

يهنه بىر ئاياتته ئالالھ . ئهسكهرتىۋاتىدۇكېرەكلىكىنى بولماسلىقىمىز 

مۇسۇلمانلارنى سانىمىز كوپ دهپ مهغرۇر بولۇپ قالماسلىققا چاقىرىپ 

سىلهرگه نۇرغۇن جهڭ مهيدانلىرىدا ۋه ھۇنهيىن ئالالھ : " مۇنداق دهيدۇ

ئهينى ۋاقىتتا سانىڭلارنىڭ كوپلىكىدىن .  ھهقىقهتهن ياردهم بهردىكۇنىده

سانىڭلارنىڭ كوپلىكى سىلهگه قىلچه ئهس . خۇشاللىنىپ كهتتىڭلار
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. كهڭ زىمىن سىلهرگه تار تۇيۇلدى) قورقىغىنىڭالردىن قاتتىق .( قاتمىدى

للاھنى ئازغىنه مومىنلهر بىلهن تاشلاپ ۇئاندىن مهغلۇپ بولۇپ رهسۇل

  ) ئايهت-25تهۋبه سۈرە ." ( ڭلارغا قاراپ قاچتىڭلارئارقا

ئايهتته بىز يۇقىرىدا سوزلهپ ئوتكهن تىما بۇ . ئىتىپاقلىق-5

ئىچكى . ھهممىمىزگه مهلۇمكى ئىتىپاقلىق كۇچ. مۇجهسسهملهشكهن

جېڭىدە ئۇھۇد . بولىنىش ئهڭ ئىچىنىشلىق مهغلۇبىيهتكه سهۋهپ بولىدۇ

تاغدىن ۋەزىيهت ئاستىدا  ھهرقانداق بىر گورۇپ كىشىلهرگهرەسۇلۇلالھ 

ئۇالر مۇسۇلمانلارنىڭ غهلبه قىلغانلىقىنى . چۇشمهسلىككه بۇيرۇق قىلغان

كىشىلهر ئۇالرنى ئۇنداق گۈرۈپ بىر . كورۇپ تاغدىن چۇشۇشكه باشلىغان

رغان سۇنۇشقا ئاگاھلاندۇبوي بۇيرىقىغا ۇلالھنىڭ سۇلقىلماسلىققا رە

ئىختىلاف قىلىشىپ تاغدىن چۇشۇپ ئۇالر بۇ ئىش ئۇستىده ، بولسىمۇ 

بۇ خىل . شۇنىڭ بىلهن مۇسۇلمانلار ئۇھۇد جىڭىده مهغلۇپ بولغان، كهتكهن

  .ئىتىپاقسىزلىق ئىسلام ئۇممىتى ئۇچىده تا بۇگۇن گه قهدهر داۋاملاشماقتا

دېمهك؛ ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلىنىڭ ئهمرىگه خىالپلىق قىلىنسا، (

 نۇسرەت ۋە زەپهرنىڭ روياپقا چىقىشىغا تهسىر ئالالھ تهرىپىدىن كىلىدىغان

يهتكۈزىدىغانلىقىنى بىلىپ يهتكهنىكهنمىز قانداق قىلىشىمىز توغرىسىدا 

بهلكىم بهزىلهر ئۇ دېگهن . يهنه بىر قېتىم ئويلىنىشمىز ئىنتايىن زۆرۈردۇر

كونا جهمئىيهت ھازىر ۋەزىيهت ئوخشىمايدۇ، زامان تهرەققى قىلدى دېيىشى 

الرغا دەيمىزكى، شۇ ۋاقىتتىكى ئالالھ ھازىرمۇ شۇ، ئهينى مۇمكىن، ئۇ

زاماندىكى قۇرئان ھازىرمۇ ئۆز قىممىتىنى يوقاتقىنى يوق ۋە ئهبهدىي 

شۇنداقال ئالالھنىڭ نۇسرەت ۋە ياردەم ئۆلچىمى ئۆزگهرگىنى . يوقاتمايدۇ

يوق، بىز ئالالھقا ئىتائهت قىلىش ئارقىلىق ئۇنىڭ دىنىغا ياردەم 
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ىز چوقۇم ئالالھنىڭ ياردىمىنى قولغا كهلتۈرەلهيمىز، ئهگهر بېرىدىكهنم

ئالالھ ۋە ئۇنىڭ دىنىدىن يىراقلىشىدىكهنمىز ئالالھ تائاال بىزنىڭ 

مۇسۇلمان مىللهتنىڭ ئىسالھ . ئهھۋالىمىزنى ئۆزگهرتىپ قويمايدۇ

- .قىلىنىشى ئىسالمىي پرىنسىپنى ئۆلچهم قىلىشنى تهقهززا قىلىدۇ

   )-مۇھهررىر

قارشى ئۇرۇشتا دۇچ كهلگهن ھهر دۈشمهنگه يهنى .  قىلىشسهۋىر-6

ئالالھ تائاال بۇ ھهقته . كېرەكۋىر قىلىش سهزاپ ئوقىبهتلهرگه ئاقانداق 

ئىبادهتنىڭ مۇشهققهتلىرىگه سهۋىر -تئهتا! ئى مومىنلهر: "مۇنداق دهيدۇ

چىگرالىرىڭلارنى .(دۇشمهنلهرگه زىياده چىداملىق بولۇڭلار. قىلىڭلار

قسىتىڭلارغا يىتىش ئۇچۇن مه. جىهادقا تهييار تۇرۇڭلار) ساقلاپ 

)."( يهنى ئۇنىڭ ئهمرىگه مۇخالىپهتچىلىك قىلماڭلار.(دىن قورقۇڭلارئالالھ

  ) ئايهت-200ئىمران -ئالسۇره 

يهنى دۇشمهن گه قارشى تهييارلىق قىلىش .  تهييارلىق قىلىش-7

قىقى مهنىسى چۇنكى تهۋهككۇلنىڭ ھه. ھهرگىز تهۋهككۇلغا زىت ئهمهس

دۇنياۋى سهۋهپلهرنىڭ ھهممىنى قىلىپ بولغاندىن كىيىن ياخشى نهتىجه 

بۇنىڭ تىپىك . قىلىپ قالغىنىنى ئاالھقا تاپشۇرىشدىن ئىبارهتتۇرئۈمىد 

پۇختا تهييارلىقلارنى بارلىق جىهادقا چىقسا ئاۋال رەسۇلۇلالھ : مىسالى

بۇ ھهقته تائاال ھ ئالال. قا دۇئا قىلاتتىبولغاندىن كىيىن ئالالھقىلىپ 

قولۇڭلاردىن ، دۇشمهنلىرىڭلار بىلهن ئۇرۇش قىلىش ئۇچۇن: "مۇنداق دهيدۇ

نىڭ ئالالھبۇنىڭ بىلهن . جهڭ ئىتى تهييارالرڭلار، كىلىشىچه قۇرال كۇچى

ئوزۇڭلارنىڭ دۇشمىنىڭلارنى ۋه ئۇالردىن باشقا دۇشمهنلهرنى ، دۇشمىنىنى

سىلهرنىڭ . تونىيدۇ ئالالھ ئۇالرنى سىلهر تونىمايسىلهر. قورقۇتىسىلهر
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سىلهرگه ، بولسا بولسۇننېمه يولىدا سهرىپ قىلغىنىڭلار مهيلى ئالالھ 

يهنى بۇ . ( سىلهرگه زۇلۇم قىلىنمايدۇ. ئۇنىڭ ساۋابى تولۇق بىرىلىدۇ

  ).كىمهيتىلمهيدۇھېچنهرسه  ساۋاپتىن 

نىڭ زىكرىدىن غاپىل ئالالھمۇستهھكهم تۇرۇش ۋه ئىرادىدە -8

، ئى مومىنلهر : " مۇنداق دهيدۇتوغرىدا ئالالھ تائاال  بۇ .بولماسلىق

كاپىرالرنىڭ ھۇجۇمۇغا دۇچ كهلگهن چاغدا ئۇالرغا ئارقاڭلارنى 

  ). ئايهت-15سۇره ئهنفال )." ( يهنى قاچماڭلار.(قىلماڭلار

بىز مهيلى قانداق ئهھۋال بولىشىدىن قهتىي نهزهر ھهق تائاالنىڭ دىنى 

نىفاق ۋه قهلبىمىزدە ىز ۋه شهيتاننىڭ تۇرىشىمم ئۇستىده مۇستهھكه

نىڭ زىكرىدىن ئايرىلىپ ئالالھقورقۇنۇش پهيدا قىلىپ قويماسلىقى ئۇچۇن 

  .الزىمقالماسلىقىمىز 

ئۇھۇد جىڭىدىن ئۇگىنىشكه يۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتكهنلىرىمىز 

. ساۋاق ۋە ئىبرەتلهرنىڭ بهزىلىرىدۇرتىگىشلىق قىممهتلىك 

بىز ، ئۇچۇنقالماسلىقى يتا تهكرارلىنىپ قامىللهتته مهغلۇبىيهتنىڭ 

، ئهۋالتلار ئىلگىرىكىلهرنىڭ مهغلۇبىيىتىدىن ساۋاق ئىلىشىمىز 

مهھكهم تۇتۇپ دۇنيا قۇلىقىمىزدا هتلىرىنى ھھهر بىر نهسىرەسۇلۇلالھنىڭ 

ۇش ئۈچۈن ھهرىكهتلىنىشىمىز ۋه ئاخىرهتلىق غهلبىنى قولغا كهلتۇر

ڭ ئىمانى ۋە مىللى بۇرچىدۇر شۇنداقال ھهرقانداق بىر غۇرۇرى بار ئىنساننى

  .ئانا ۋەتهننىڭ بىز ئهۋالتالردىن كۈتۈۋاتقان مۇقهددەس ئارزۇسىدۇر

  .ھهممىدىن ياخشى بىلگۇچىدۇرئالالھ  

  


