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ئىسالم غېرىبلىق هالهتته باشالندى يهنه 
 غېرىبلىق هالىتىگه قايتىدۇ

 
 نومۇرلۇق سوئال-٤٥٨٥٥      

 : سوئال      
ىتىگه ئىسالم غېرىبلىق هالهتته باشالندى يهنه غېرىبلىق هال«     

دېگهن ههدىس توغرىسىدا چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى » ،قايتىدۇ
 . سورايمهن

 :جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالاله      

 . تائاالغا خاستۇر
ئهبۇ هۇرەيرە رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان ههدىسته،      

ئىسالم غېرىبلىق «: گهنپهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دې
هالهتته باشالندى يهنه ئهسلىدىكىگه ئوخشاش غېرىبلىق هالىتىگه 

مۇسلىم رىۋايىتى [  ».قايتىدۇ، غېرىبلهرگه خۇش بىشارەت بولسۇن
 ].ههدىس-١٤٥
ئىمام سىندىي ئىبنى ماجه ناملىق ئهسهرگه يازغان      

: شهرهىسىدە، يۇقىرىقى ههدىسته توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ
ئهۋالدلىرى ئاز -تۇغقىنى ياكى ئههلى-ئۇرۇغ: دېگهن سۆز »غېرىپ«"

ئۆز ۋەتىنىدىن : دېگهن سۆز »غېرىپ«يهنه . دېگهن مهنانى بېرىدۇ
: ههدىستىكى. يىراق بولغۇچى دېگهننىمۇ ئىپادىلهيدۇ

دېگهننىڭ  »ئهسلىدىكىگه ئوخشاش غېرىبلىق هالىتىگه قايتىدۇ«
ئهۋالدلىرى كۆپ -ئههلى تۇغقانلىرى ياكى-گهرچه ئۇرۇغ: مهنىسى
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بولسىمۇ، ئىسالمغا ياردەم بېرىدىغان، دىننى تۇرغۇزىدىغان كىشىلهر 
 »غېرىبلهرگه خۇش بىشارەت بولسۇن«. ئاز بولىدۇ، دېگهنلىكتۇر

ئىسالم دىننىڭ ههقىقى تهقهززاسى بىلهن : دېگهننىڭ مهنىسى
ئهتنى هايات كهچۈرىدىغانالر يوقىلىۋاتقان بىر زاماندا، هاياتىدا شهرى

خهۋەر بولسۇن، -ئۆلچهم قىلىپ ياشىغۇچىالرغا جهننهت بىلهن خوش
بۇ ههدىسته ئىسالمغا ياردەم بېرىش، دىنى ئىشالرنى ". دېگهنلىكتۇر

تۇرغۇزۇش ئۈچۈن تىرىشىۋاتقان كىشى، ئىسالمنىڭ دەسلهپكى 
باسقۇچىدا مۇسۇلمانالر دۇچ كهلگهن ۋەزىيهتكه ئوخشاشال ۋەتىنىدىن 

ىرچىلىق ۋە غېرىبلىقنىڭ مۇشهققهتلىرىگه ئايرىلىپ، مۇساپ
 . سهبىر قىلىشقا توغرا كېلىدۇ

ئىمام نهۋەۋىي رەهىمههۇلاله قازىي ئىيازدىن نهقىل قىلىپ      
مۇسلىمنىڭ شهرهىسىدە، بۇ ههدىسنىڭ مهنىسىنى چۈشهندۈرۈپ 

شۈبهىسىزكى، ئىسالم دەسلهپته ئازغىنه كىشىلهر : "مۇنداق دەيدۇ
ندىن كىيىن ئاشكارا هالهتته دۇنيانىڭ ههرقايسى بىلهن باشالندى، ئا

جايلىرىغا تارقالدى، ئۇنىڭدىن كىيىن، ئۇنىڭغا بهزەن كهمچىللىك 
ۋە نۇقسانالر يېتىدۇ، ئاخىرىدا، ئىسالمنىڭ دەسلهپكى باشالنغان 

 .تۈگىدى". هالىتىدەك، ئازغىنه كىشىلهرال قالىدۇ
تقىقات پهتىۋا سهئۇدى ئهرەبىستان دىنى تهشۋىقات ئىلمى ته     

: كومىتېتى بۇ ههدىس توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېگهن
ههقىقهتهن ئىسالم : يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ههدىسنىڭ مهنىسى"

دىنى مۇههممهد ئهلهيهىسساالم ئىنسانالرنى دەسلهپته دىنغا دەۋەت 
بىرلهپ بۇ چاقىرىققا ئاۋاز قوشقان، ئۇ -قىلغان ۋاقىتتا كىشىلهر بىر

دىننىڭ ئهگهشكۈچىلىرى ئىنتايىن ئاز بولۇپ، دىن  ۋاقىتتا
مۇسۇلمانالرغا هۆكۈمرانلىق ۋە . غېرىبلىق هالهتته بولغان ئىدى
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زۇلۇم قىلىدىغان دىن دۈشمهنلىرىگه نىسبهتهن مۇسۇلمانالرنىڭ 
قۇۋۋىتى ئاجىز ئىدى، ههتتا ئۇالرنىڭ بهزىلىرى ئۆز -سانى ئاز، كۈچ

قلىنىش، زالىمالرنىڭ زۇلمى دىنىنى ساقالپ قىلىش، پىتنىدىن سا
ۋە سىياسى بېسىمىدىن، قۇل قىلىشىدىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ 

. هىجرەت قىلىپ كهتكهن) ئېپوپىيههازىرقى (ههبهشىستانغا 
كۈلپهتلىرى -پهيغهمبهرئهلهيهىسساالممۇ دىن دۈشمهنلىرىنىڭ ئازار

چېكىدىن ئېشىپ كېتىۋاتقان ۋەزىيهتته، ئالاله تائاالنىڭ بۇيرۇقى 
بىلهن، مهككه مۇكهررەمه شههرىدىن مهدىنه مۇنهۋۋەرە شههىرىگه 

لاليدىغان، ئۇنىڭغا پهرۋەردىگارىدىن ئۆزىنىڭ دەۋەت ۋە چاقىرىقىنى قو
ياردەم بېرىدىغان ياخشى كىشىلهرنى ئۇچراشتۇرۇشنى ئارزۇ قىلىپ 

 . هىجرەت قىلغان
ئالاله تائاال پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ئارزۇسىنى رېئاللىققا      

ئايالندۇردى، مهدىنىدە ئهنسارىالر پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ 
. ىرلىكته دىنغا ياردەم بهردىچاقىرىقىغا ئاۋاز قوشۇپ، ئۇنىڭ بىلهن ب

ئالاله تائاال دىنغا ياردەم بهرگۈچى قوشۇنالرنى كۈچلهندۈرۈپ، بهندىسى 
نهتىجىدە؛ مهدىنىدە . مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا ياردەم بهردى

ئىسالم دۆلىتى قۇرۇلدى، ئىسالم زېمىننىڭ ههر قايسى تهرەپلىرىگه 
ر بىلهن يهكسان كۇپىرلىق تهلىماتلىرى يه-دىنسىزلىق. تارالدى

ئالاله تائاال . دىنى ئالى ۋە يۈكسهك بولدى-بولۇپ، ئالالهنىڭ سۆزى
شهرەپ -غالىبتۇر، هىكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر، ئىززەت، شان
ئىسالم . ئالاله تائاالغا، ئالالهنىڭ رەسۇلى ۋە مۆمىنلهرگه مهنسۇپتۇر

ر دىنى ئۇزۇن ۋاقىت شۇ بويىچه داۋامالشتى، ئاندىن مۇسۇلمانال
پاساتالر -ئارىسىدا بۆلگۈنچىلىك، قورقۇنچ، ئاجىزلىق ۋە پىتنه

يامرىدى، ئۇالر تهدرىجى ئاجىزلىشىش نهتىجىسىدە، ئىسالم 
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. دەسلهپكى باشالنغان ۋاقتىدىكىدەك غېرىبلىق هالىتىگه قايتتى
لېكىن بۇ مۇسۇلمانالرنىڭ سان جهههتته ئاز بولغانلىقىدىن ئهمهس، 

ا چىڭ ئىسىلمىغانلىقى، ئالالهنىڭ بهلكى، بۇ ئۇالرنىڭ دىنغ
كىتابىغا تولۇق ئهمهل قىلمىغانلىقى، ئالاله توغرا يولدا 
مۇستههكهم قىلغان ئازغىنه كىشىلهردىن باشقىالرنىڭ 
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننهتلىرىدىن خهۋەرسىز قىلىپ، 

خاهىشىغا ئهگىشىپ كېتىشى، ئۇالرنىڭ ئۆز نهپسى بىلهن -نهپسى
ۇپ، دۇنياغا بېرىلىپ كېتىشى، ئىلگىرىكى ئۈممهتلهر مهشغۇل بول

بىرى بىلهن بهسلىشىپ، -دۇنيادا بهسلهشكهندەك بىر-مال
ئۈستۈنلۈك تالىشىپ، هوقۇق تالىشىپ قان تۆكۈشىدىن ئىبارەت 
دىننىڭ سىرتىدىكى ئىشالر بىلهن ئالدىراش بولۇپ 

دىن دۈشمهنلىرى بۇنىڭدىن پايدىلىنىپ، . قالغانلىقىدىندۇر
رايونلىرىنى -رنىڭ ئارىسىغا سۇقۇنۇپ كېرىپ، دۆلهت ۋە شهههرئۇال

ئىشغال قىلىپ، ئۇالرنى قۇل قىلىپ، زېمىن ساهىبىسىنى خار 
مانا بۇ ئىسالمنىڭ . قىلىپ ئۇالرغا تۈرلۈك ئازابالرنى تېتىتتى

 .دەسلهپته باشالنغاندەك غېرىبلىق هالىتىگه قايتىشىدۇر
بۇ : ىق بىر بۆلهك ئالىمالرشهيخ مۇههممهد رەشىد رىزا قاتارل    

ههدىس ئىسالمنىڭ ئىككىنچى قېتىملىق غۇربهتچىلىكتىن 
كېيىن قايتىدىن غهلبه قىلىدىغانلىقىنىڭ بېشارىتى دەپ قاراپ، 

يهنه ئهسلىدىكىگه «: بۇ قاراشنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ
دېگهن سۆزىگه ئوخشىتىپ، » ئوخشاش غېرىبلىق هالىتىگه قايتىدۇ

خۇددى دىن تۇنجى قېتىم تارقىلىپ غۇربهتچىلىككه دۇچ بۇ ههدىس 
كهلگهندىن كېيىن مۇسۇلمانالر غهلبه قىلىپ ئىسالمنى 
تارقاتقىنىغا ئوخشاش، ئىككىنچى قېتىملىق غۇربهتچىلىكتىن 
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كېيىنمۇ دىننىڭ تارقىلىدىغانلىقى ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ غهلبه 
 .قىلىدىغانلىقىدىن بىشارەتتۇر، دەيدۇ

چۈنكى بۇ قاراشنى ئىمام . ش روشهن توغرا قاراشتۇربۇ قارا     
مههدىينىڭ ئاخىر زاماندا ئوتتۇرىغا چىقىدىغانلىقى، ئىسا 
ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاسماندىن چۈشۈپ مههدىيگه ياردەملىشىپ 

-دەججالنى ئۆلتۈرىدىغانلىقى، ئىسالمنىڭ كهڭ تارقىلىپ، كۈچ
ختلهرنىڭ يهر قۇۋۋىتىنىڭ يهنىمۇ ئاشىدىغانلىقى ۋە كاپىر بهدبه

بىلهن يهكسان بولۇپ يوق بولىدىغانلىقى توغرىسىدا بايان 
 . قىلىنغان ههدىسلهر كۈچلهندۈرىدۇ

. جانابى ئالاله ههممهيلهننى توغرا يولغا مۇۋەپپهق قىلسۇن     
پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا 

نىڭ رەهمهت ساالملىرى ۋە ئۇنىڭ ساهابه كىراملىرىغا ئالاله
 .بولسۇن

 


