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 ىئىسالم دىنىنىڭ دهسلهپكى مهزگىللىر

  نىڭ كېڭهيمىچىلىك ئۇرۇشىئىسالم

ېڭىيىشى ۋه ئىسالم دىنىنىڭ كۆتىرىلىپ چىقىشى، مهۋجۇدلىقى، تهرهققىياتى، ك ●

 رول ئوينىغان،ئۇرۇش ئاساسلىق  زوراۋانلىق ۋه  خۇجا بواللىشىدانۇرغۇن جايالرغا

بۇنىڭ ئىچىده جىھاد ئۇرۇشى ئهڭ تۈرتكىلىك ئامىل بولۇپ، مۇسۇلمانالرنى دۇنياغا 

  . يۈزلهندۈرگهن

مهدىنىگه كۆچۈپ كۈنى مۇھهممهت مهككىدىن -20ئاينىڭ -6يىلى -622مىالدى  ●

 دىنى ھوقوقنى ئۆزىگه شۇنىڭدىن كىيىن ئۇ ھهربى، سىياسى،). ھىجرهت(بارىدۇ 

 ى كوممونا تۈزىمىنى بهرپا قىلىدۇ، ھهمدهكىمىيهت ئاستىدىك، دىنى ھايىغىپ

 ۈن مۇسۇلمانالردىن قوراللىق قۇشۇنچسىياسى ھوقوقىنى مۇستهھكهملهش ئۈ

   . تهشكىللهيدۇ

  ى ئېلىپ بارغان ئۇرۇشلىرنىڭ دىن تارقىتىش جهريانىدامۇھهممهت

  قۇرئان  جهڭ  ۋاقتى

  44-19，41-8：5；3：13，123  بهدىر جېڭى  624

  172-3：121，122，140，165  ۇد جېڭىئۇھ  625

  27-12，25-33：9  خهندهك جېڭى  627

  27-3，22-48：1  ئۇدبېر جېڭى  628

 193-2：191  مۇدا جېڭى  629

 27-9：25  خۇنسېن جېڭى  630

  تابۇق جېڭى  630
9：38-40，42-52，65，66，

81-83，86，87，90，93，117 

 3-110：1；61：13；28：85；9：12  ه جېڭىمهكك  630

 . بولىدۇئۇرۇش  يهتمىش نهچچه قېتىم  يىللىرى ئارلىقىدا جهمى630-623مىالدى  ●

لهش سۆزبولسا، » جىھاد« مۇسۇلمانالرنىڭ چۈشهنچىسىدىكى مهككىدىكى چاغدا ●

تۇققانلىرىنىڭ ھىمايىسى -ۇالر ئۇرۇقئ.  ئېتىقاتىنى قوغداش ئىدىئارقىلىق ئۆزىنىڭ

شى مۇئامىلىگه ئۇچرىغان پهقهت ئىگهچاقىسى يوق قۇلالرال ۋهھ.  تۇراتتىبىلهن ساق

. شۇالر ئىدىشىھىت بولغانالر ئهنه بولۇپ بولۇپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئىچىده تۇنجى 
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. مهدىنىگه كۆچۈپ كهلگهندىن كىيىن، جىھادنىڭ مهنىسىده ئۆزگىرىش بولىدۇئۇالر 

. ۇلمانالر پاسسىپ ھالدىكى قوغدىنىشتىن، ئاكتىپ ھالدىكى ھوجۇمغا ئۆتىدۇمۇس

بۇ . لىك ئىچىده ئېلىپ بېرىلىدۇئهسهبى پىالنلىق، تهشكىللىك ۋه ئۇالرنىڭ ھوجۇمى

مانالر دهسلهپكى مۇسۇل.  تهلىملهرگه ماس كهلمهيدۇخىل ئۆزگىرىش مهككىدىكى

ىدۇ،  كوللىكتىپتىن، قىسقىغىنه ۋاقىتتا ئۆزگىرىپ ئهسهبى تهشكىالتقا ئايلىنتىنچ

  .  قورقمايدۇھهتتا ئۆلۈشتىنمۇ

يهنىال تىملىق ھهربى ھهركهتته نۇرغۇن مۇسۇلمانالر ىرىنچى قېۋاھالهنكى، ب ●

ئۇالر جهڭگه ئهمهس . مۇھهممهتكه قارشى تۇرىدۇ ۋه ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ كىتىدۇ

 قىلىشنىڭ دۇئاغا مۇھتاج ئىكهنلىكىنى، قان ئاققۇزۇشتىن كۆره، جهننهتكه تهييارلىق

ھالدا ئۇالرنىڭ ئهمما مۇھهممهت داۋاملىق ۋه سېستىمىلىق . ئهۋزهللىكىنى ئېيتىدۇ

 يهنه كىيىن.  ۋهھى كهلدى دهيدۇئۇ باشتا ئالالدىن بىۋاسته. كاللىسىنى يۇيىدۇ

ۇلالر بىلهن ئۇالرنى  ئۇسۋهده بېرىش قاتارلىق ھهرخىل ،تهھدىت سېلىش، قارغاش

 مۇسۇلمانالر يهنىال ئاددى ھهم بىراق كۆپ ساندىكى. جهڭ قىلىشقا قۇترىتىدۇ

شۇ چاغالردا . الالپ، جهڭ قېلىشقا ئۇنىمايدۇمهدهنىي تۇرمۇش كهچۈرۈشنى ت

 ئادهملهرنى بىر قىسىم مهدهنىيهتسىز قاالقمۇھهممهت ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ ئىچىدىكى 

تاالڭ -بۇ قاراقچىالر بوالڭ. مهككىنىڭ سودا كارۋىنىغا ھوجۇم قىلىشقا ئهۋهتىدۇ

ىقانچىلىق قىلغان ئولجىلىرىنى ئېلىپ مهدىنىگه قايتىپ كهلگهنده، شهھهرده قااليم

ق قىلمىشىنى چىقىدۇ، مۇسۇلمانالر ۋه يهھۇدىالر ئۇالرنىڭ بۇنداق زوراۋانلى

 مۇھهممهت ئۇالرنى ياخشى .الپ كهلگهن نهرسىلهرنى ئالمايدۇئهيىپلهيدۇ، ھهمده بۇ

نهچچه . يدۇۇتۇرۇشنى بويرساقالپ ، مالالرنى تۆگىدىن چۈشۈرمهي چۈشهنگهچكه

كاپىرالردىن شۇنىڭ بىلهن ئۇ  .نه ۋهھى كىلىدۇئۇنىڭغا يه ئالالدىن كۈن ئۆتمهيال

، ھهمده غا ھاالل ئىكهنلىكىنى جاكاراليدۇلىۋالغان نهرسىلهرنىڭ مۇسۇلمانالربۇ

ئۇنىڭ بۇ تاكتىسى مۇسۇلمانالر ئىچىده رول ئوينايدۇ، . ھېلىقى مالالرنى بۆلىشىۋالىدۇ

لمانالر تېخىمۇ تاالڭغا قاتنىشىدىغان مۇسۇ- بۇالڭشۇنىڭ بىلهن كىيىنكى قېتىملىق

 ئادهم ۋه مهدىنهلىك 83 مهككىدىن كۆچۈپ كهلگهن بۇالرنىڭ ئىچىده. كۆپىيىدۇ

  . ار ئىدى ئادهم ب231

دىگهن »  ئۈچۈن جهڭ قېلىشئالال«يىللىرى، مۇھهممهت -623،624مىالدى  ●

 ئۇ. كارۋىنىغا قوراللىق ھوجۇم قىلىدۇ بىلهن، مهككىلىكلهرنىڭ سودا شۇئار

بۇ ئارقىلىق بىر تهرهپتىن مهككىنىڭ سودا . اللىرىنى بۇاليدۇرۈپ م ئۆلتۈلهرنىئادهم

شىپ، ئهمىلى كۈچى  جهڭ ئولجىسىغا ئېرى بهرسه، يهنه بىر تهرهپتىنئىشلىرىغا زهربه

كارۋان ئهترىتى ئۆچ تاالڭغا ئۇچرىغان -بۇالڭ.  يوقىرى كۆتىرىدۇئابرويىنى-ۋه نام

.  قىلىدۇالپ مهدىنىگه يۈرۈش ئادهمنى توپ950دىن مهككىلىكلهرئېلىش ئۈچۈن 

ئادهمدىن  324 مۇھهممهت ،ئىككى شهھهر ئوتتورسىدىكى بهدىر دىگهن جايدا

ئۇ بۇ .  يېڭىۋالىدۇى بىلهن مهككىلىكلهرنىتهشكىل تاپقان ئاز ساندىكى قوشۇن
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  .  ئادهمنى ئهسىر ئالىدۇ70 ئادهمنى ئۆلتۈرۈپ 70جهڭده 

ېلىش ئۈچۈن زور قوشۇن تهشكىللهپ يىلى مهككىلىكلهر ئىنتىقام ئ-625مىالدى  ●

ئىككى تهرهپنىڭ قوشۇنى ئۇھۇد تېغىنىڭ باغرىدا ئۇرۇش . مهدىنىگه ھوجۇم قىلىدۇ

ئهمما . جهڭده مۇھهممهت يارلىنىدۇ، مۇسۇلمانالر مهغلۇپ بولۇپ چىكىنىدۇ. قېلىدۇ

لىنىپ مهدىنىگه باستۇرۇپ كىرمهي، قايتىپ مهككىلىكلهر بۇ پۈرسهتتىن پايدى

  . كىتىدۇ

 مىڭ كىشىلىك 12يىلى، مهككىلىكلهر يهھۇدىالر بىلهن بىرلىشىپ -627مىالدى  ●

مۇھهممهت شهھهر ئهتراپىغا . قوشۇن بىلهن مهدىنىگه قورشاپ ھوجۇم قىلىدۇ

 15مهككىلىكلهر شهھهرنى . خهندهك كوالپ سۇ توشقۇزۇپ قارشىلىق كۆرسىتىدۇ

ممهت شهھهردىن چىقىپ مۇھه. كۈن قورشاۋغا ئالغاندىن كىيىن چىكىنىپ كىتىدۇ

مهككىلىكلهر شۇنىڭدىن كىيىن . ھوجۇم قىلىپ نۇرغۇن ئادهمنى ئۆلتۈرۋىتىدۇ

  . مهدىنىگه ھوجۇم قىاللمايدۇ

يىلى مۇھهممهت ھهج قېلىشنى باھانه قېلىپ، مهككىگه قوشۇن -628مىالدى  ●

مهككىنىڭ ئاقسۇڭهكلىرى ئۇنىڭ بىلهن مۇرهسسه قىلىپ، . تارتىپ بارىدۇ

 يىلغىچه ئۇرۇشمايدىغان، 10ئىككى تهرهپ . نى تۈزىدۇ» ه ئهھدىسىئۇدهيبىي«

ڭ كهئبىنى  كۈن مهككىدىن چىكىنىپ مۇسۇلمانالرنى3 ھهر يىلى مهككه قۇرهيىشلىرى

مۇھهممهت ئۇرۇش توختىغان . بېرىدىغان بولىدۇتاۋاپ قېلىشىغا شارائىت يارىتىپ 

ئهۋهتىپ ىلىلهرگه ئهلچى مۇشۇ پۈرسهتتىن پايدىلىنىپ، ئهتراپتىكى دۆلهت ۋه قهب

 خهيبهردىكى يهھۇدىالرغا ،شۇنىڭ بىلهن بىرگه.  دهۋهت قىلىدۇئۇالرنى ئىسالمغا

  . قارشى كۈچلهرنى تازاليدۇئۆزىگه جازا ئۇرۇشى قوزغاپ، 

مهككىلىكلهر بىلهن يىلى، مۇھهممهت ۋهدىسىگه خىالپلىق قېلىپ -630مىالدى  ●

ىڭ كىشىلىك مۇسۇلمان قوشۇنىنى باشالپ ئۇ ئون م.  بۇزىدۇتۈزگهن ئهھدىنامىسىنى

ىدىكى مهككه ئاقسۆڭهكلىرى ئهبۇ سۇفۇيان باشچىلىق. مهككىگه ھوجۇم قېلىپ بارىدۇ

لۇپ ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلىدۇ ۋه مۇھهممهتنىڭ پهيغهمبهرلىك تهسلىم بو

مۇھهممهت قوشۇنىنى باشالپ كهئبىگه كىلىدۇ، ھهمده . ساالھىيىتىنى ئېتىراپ قىلىدۇ

  .  بۇتنى بۇزۇپ تاشاليدۇ360نىڭ ئىچىدىكى ئۇ

 يىللىرى، مۇھهممهت ئهرهپ قهبىلىلىرىنى بىرلىككه كهلتۈرۈپ 632-630مىالدى  ●

گهن باھانه  دى» ئۈچۈن دۇنيانى بويسۇندۇرۇشئالال«. زور قوشۇن تهشكىللهيدۇ

  .  قوزغاپ، تهسىر دائىرىسىنى ئۆزلۈكسىز كېڭهيتىدۇبىلهن نۇرغۇن ئۇرۇش

يىلى بهزى قهبىلىلهر مۇھهممهتكه ئهلچى ئهۋهتىپ، ئۇنىڭغا باج -631 مىالدى ●

تۆلهشكه رازى ئىكهنلىكىنى، بۇ ئارقىلىق تىنچلىققا ئېرىشمهكچى ئىكهنلىكىنى 

  . بىلدۈرىدۇ



 5

 مۇسۇلمانالرنى باشالپ ىرىلى مۇھهممهتنىڭ قېينىئاتىسى ئابابهكي-631مىالدى  ●

ۆتمهي مۇھهممهتنىڭ جىيهنى ئهلى مۇنداق ئۇزۇن ئ. مهككىگه تاۋاپ قىلغىلى كىلىدۇ

نداق بىر مۇسۇلمان بولمىغانالر مهككىگه كىرىشكه بولمايدۇ، ھهرقا: دهپ جاكاراليدۇ

، ئۇالرنىڭ مۇسۇلمانالر بىلهن ئهرهپ قهبىلىسى ئىسالم دىنىنى قۇبۇل قىلمايدىكهن

  . قىلغان بارلىق ئهھدىنامىسى بىكار قىلىنىدۇ

. كۈنى مۇھهممهت مهدىنىده ئالهمدىن ئۆتىدۇ-8ىڭ ئاين-6يىلى -632مىالدى  ●

مۇسۇلمانالر رهھپهرلىك مهسىلىسىده ئېغىر كىرزىسقا دۈچ كىلىدۇ، چۈنكى مۇھهممهت 

يېڭى داھىنى .  ئىدىارىسلىق قىلغۇچىسىنى بىكىتمىگهنئۆلۈپ كىتىشتىن بۇرۇن ۋ

اخىرقى ئهمدى پهيغهمبهر دهپ ئاتاشقا بولمايتى، چۈنكى مۇھهممهت ئۆزىنى ئهڭ ئ

مۇسۇلمانالر ئۇ ئۆلگهندىن كىيىن ئالالنىڭ يهنه . پهيغهمبهر دهپ جاكارلىغانىدى

لىكلهر شۇنىڭ بىلهن مهككه ۋه مهدىنه. تتىۋهھى چۈشۈرمهيدىغانلىقىغا ئىشىنه

ى ھهر ئىككىال تهرهپ ئۆزلىرىن. تارتىش كىلىپ چىقىدۇ-تورسىدا تاالشئوت

ۇسۇلمانلىرى مۇھهممهتنىڭ قېينىئاتىسى مهككه م. مۇھهممهتنىڭ ۋارىسى دهپ قارايدۇ

 نىڭ  بىراق مهدىنهدىكى مۇسۇلمانالر مۇھهممهت.خهلىپه قېلىپ ساياليدۇئابابهكرىنى 

  . ئهلىنى مۇھهممهت ھايات ۋاقتىدا بىكىتكهن ۋارىسى دهپ قارايدۇكۈيئوغلى 

 يىللىرىغىچه، ئىسالم پادىشالىقلىرى ئىسالم 1683يىلىدىن تاكى -632مىالدى  ●

نىنىڭ تهلىمى بۇيىچه غهربى ئاسىيا، ئوتتورا ئاسىيا، جهنۇبى ئاسىيا، شىمالى دى

ئافرىقا، شهرقى جهنۇبى ياۋرۇپا ۋه غهربى جهنۇبى ياۋرۇپا قاتارلىق رايونالردا كهڭ 

  .  تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشى ئېلىپ بارىدۇ دىنىكۈلهمده

پ يېرىم ئارىلىنىڭ  يىللىرى خهلىپه ئابابهكرىنىڭ ۋاقتىدا، ئهره634-632مىالدى  ●

. سىياسى ۋهزىيىتى مۇقىم ئهمهس ئىدى، ھهتتا قااليمىقانچىلىقمۇ چىققانىدى

يالغاندىن ئىسالمغا كىرگهن بهزى قهبىلىلهر پهيغهمبهرنىڭ ئۆلۈپ كهتكهنلىكىنى 

 ۋه مهركىزى داۋاملىق باج تاپشۇرۇشقا ئۇنىمايدۇباھانه قېلىپ، پايتهخت مهدىنىگه 

.  يۈز بېرىدۇدا پارچىلىنىشىم ئىچكى قىسشۇنىڭ بىلهن. دۇىت قىلھاكىمىيهتنى ره

، نۇرغۇن جهڭلهرنى خهلىپه ئابابهكرى ئۇالرغا قارشى جازا يۈرۈشى ئېلىپ بېرىپ

 مهككىنىڭ ئۇ خالىد ئىبىن ۋالىد قۇماندانلىقىدىكى قوشۇننى ئهۋهتىپ،. قىلىدۇ

ان، ئامملهرمۇ باشقا مۇسۇلمان سهركهردى. هدىنىدىن ئايرىلىپ كىتىشىنى توسىدۇم

كه ئهرهپ يېرىم ئارىلى قايتىدىن بىرلىك. يهمهن قاتارلىق جايالردا غهلىبىگه ئېرىشىدۇ

ھهرقايسى . ىڭ نوپۇزى تېخىمۇ يوقىرى كۆتىرىلىدۇكهلتۈرۈلۈپ، ئىسالم دىنىن

جايالردىكى توپىالڭالر باستۇرۇلغاندىن كىيىن، ئهرهپلهر ئىسالم دىنىنىڭ بايرىقى 

ىڭ تهسىر شۇنداق قېلىپ ئىسالمن.  باشاليدۇنى ئىستىال قىلىشقاتىدا چهتئهللهرئاس

   . دائىرىسى دۇنياغا يۈزلىنىدۇ

يىراققا سهپهرۋهر تهشكىللهپ يىلى كۈزده، ئابابهكرى ئۈچ قوشۇننى -633مىالدى  ●
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) شهرقى رىم(ئهرهپ ئارمىيىسى ئۆلۈك دېڭىزنىڭ جهنۇبىدا ۋىزانتىل . قىلىدۇ

سنى مهغلۇپ ه تۇرۇشلۇق باش ۋالىسىنى سهگىئوند پهلهستى ئىمپىرىيىسىنىڭ

. قېلىدۇ، ھهمده گازا رايونىدا ئۇنىڭ قالدۇق قىسىملىرىنى پۈتۈنلهي تارمار قېلىدۇ

ئابابهكرى ئېراقتا . ۋىزانتىل پادىشاھى ھىراكىلۇس قايتارما ھوجۇم تهشكىللهيدۇ

 18شۇنى ئۇنىڭ قو. ياردهمگه ئهۋهتىدۇئۇرۇش قېلىۋاتقان خالىد ئىبىن ۋالىدنى 

كۈن يۈرۈش قېلىپ، دهمهشىق ئهتراپىدا ۋىزانتىل ئارمىيىسىنىڭ كهينىدىن قورشاۋغا 

 پهلهستىن مۇسۇلمانالر. يىلى ۋىزانتىل ئارمىيىسى مهغلۇپ بولىدۇ-634 . ئالىدۇ

  . رايونىنىڭ دهرۋازىسىنى ئاچىدۇ

كى ئىمپىرىيىسى ئوتتورسىدى) پارىس(ۋىزانتىل ئىمپىرىيىسى بىلهن ساسانىالر  ●

 دىن كهتكهن ھالىئىككى تهرهپھهر  داۋامالشقان ئۇرۇشتا رهكيېرىم ئهسىردىن كۆپ

، جىھاد ئۇرۇشى قوزغاپ غهربى بولۇپ، خهلىپه ئۆمهر مۇشۇ پۈرسهتتىن پايدىلىنىپ

ئاسىيا ۋه شىمالى ئافرىقىنى ئىگهللهيدۇ، پهلهستىن ۋه سۈرىيهدىكى خىرىستىيان 

 كهينى بولۇپ دهمهشىق، ىللىرى ئالدى ي637-634. تىۋالىدۇشهھهرلىرىنى تار

 يىللىرى ئېراق 642-638.  قاتارلىق شهھهرلهرنى بېسىۋالىدۇ يىرۇسالىمئانتاكىيا ۋه

يىلى ھىندىستانغا -640، )ئېران(قا  يىللىرى پارىس642-640، غاۋه مىسىر

  . باستۇرۇپ كىرىدۇ

 مىللهتنىڭئهرهپ زىمىنىدا ئهرهپلهردىن باشقا ھهرقانداق  پهرمان چىقىرىپ ئۇ

نى چىگرادىن قوغالپ سىھهممى ۋه ئۇالرنىڭ ،اقلىشىشىنى چهكلهيدۇئولتۇر

 مۇسۇلمان ئهمهس مىللهتلهرگه دا، زىمىنالرر بېسىۋالغانمۇسۇلمانال. چىقىرۋىتىدۇ

ئهگهر ئۇالر ئىسالمغا كىرسه باجنى ئازلىتىدۇ ياكى . تۆلهتكۈزىدۇ) جىزيه(ئېغىر باج 

پ پۈتۈن ئهرهپ يېرىم ئارىلى تولۇق شۇنداق قېلى. كهچۈرۈم قېلىدۇ

ۋه بېسىۋىلىنغان شهھهرلهر كىيىن ئىسالم دىنىنىڭ بازىلىرىغا . ئىسالمالشتۇرىلىدۇ

  . ھهرخىل مهزھهپلهرنىڭ مهنبىئىگه ئايلىنىدۇ

يىلى ئۆمهر مهدىنىدىكى مهسچىتته ئىبادهت قىلىپ ناماز ئوقۇۋاتقاندا -644

  . ىدىن قهستلهپ ئۆلتۈرىلىدۇپارىس مىللىتىدىن بولغان بىر قۇل تهرىپ

ئۇ داۋاملىق غهرپكه  يىللىرىدىكى خهلىپه ئوسماننىڭ ۋاقتىدا، 656-644مىالدى  ●

يۈرۈش قىلىپ شىمالى ئافرىقىنى بويسۇندۇرىدۇ، بېركو، تىرىپولى، كارتاگى، 

شهرقته ئهرمىنىيهنى . قاتارلىق جايالرنى بېسىۋالىدۇ) يىلى-650(سىپروس 

، پارىس ۋه خۇراسان رايونىدىكى توپىالڭالرنى )ىلىي-646(بويسۇندۇرىدۇ 

ئىسالم ئارمىيىسى ئوتتورا ئاسىيادا تاكى بهلىخ، كابۇل، غهزنه قاتارلىق . باستۇرىدۇ

 ۋه بۇ رايوندىكى ئاھالىلهرنى مهجبۇرى ئىسالم دىنىغا ،جايالرغىچه بېسىپ بارىدۇ

تنىڭ ئهزاسى ئوسمان ئهسلى بۇرۇنقى مهككىدىكى ھۆكۈمدار جهمه. كىرگۈزىدۇ

ىن ئهگهشكۈچىلىرىنى چهتكه مۇھهممهتنىڭ يېقتهختكه چىققاندىن كىيىن، بولۇپ، 
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ىيهتچىلىك ۋه شهخسباشقىالرغا  يېغىپ، لىرىنىئادهمئۆزىنىڭ  ئهتراپىغا .قاقىدۇ

شۇ . مۈلۈكلهرنى ئايرىشتا ئادىل بولمايدۇ-بۇالپ كهلگهن مال .ساختىپهزلىك قىلىدۇ

ۇنىڭغا بولغان دۈشمهنلىكى بارغانسىرى لهرنىڭ ئسهۋهپتىن ھهرقايسى قهبىلى

ىده دائىم قااليمىقانچىلىق چىقىپ، ھهرقايسى رايونالردا  دۆلهت ئىچ.يوقىرىاليدۇ

يىلى خهلىپه ئوسمان ئۆز ئىچىدىكى -656مىالدى . قارشىلىق ۋه توپىالڭ كۆتىرىلىدۇ

ىسالم ئىچكى بۇ ئ. پارچىلىنىپ كهتگهن گورۇھالر تهرىپىدىن قهستلهپ ئۆلتۈرىلىدۇ

     . مهزھهپلهر ئۇرۇشىنىڭ باشلىنىشىدۇر

 مهتنىڭ كۈيئوغلىئهسلىده مۇھهم  خهلىپه ئهلى.  يىللىرى661-656مىالدى  ●

ئۇ ئىسالم .  ئىدىاكىمىيهتنىڭ ئاقسۆڭهكلىرىدىندىنى ھدهسلهپكى بولۇپ، 

ھاكىمىيىتىنى ئهسلى قىياپىتىگه كهلتۈرۈش ئۈچۈن، بۇرۇنقى خهلىپه ئوسماننىڭ 

بۇ ئۇالرنىڭ مهنپهتىگه . هيىنلىگهن ئادهملىرى ۋه قارارلىرىنى ئهمهلدىن قالدۇرىدۇت

 »تۆگه ئۇرۇشى«ى ئۇرۇش كبىرىنچى قېتىملىق ئىچ. تىگىپ نارازىلىق پهيدا قىلىدۇ

ئۇندىن سىرت . ھهممهتنىڭ خوتۇنى ئائىشهنى مهغلۇپ قىلىدۇدا، ئهلى مۇ

 ئاقسۇكهڭلىرىنىڭ ۋارىسى مهككهبولغان مۇھهممهتنىڭ بۇرۇنقى رهقىبلىرى 

شۇنىڭ بىلهن كونا ۋه يېڭى ئۆچمهنلىكلهر . لهرمۇ سۈرىيهده ئىش تېرىيدۇمۇئاۋىيه

يىغىلىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئىچكى ئۇرۇشىغا سهۋهپچى بولىدۇ، ھهمده بىر بىرسىگه 

ئىفرات دهرياسى بىلهن سۈرىيه . قارمۇقارشى بولغان سىياسى مهزھهپلهر پهيدا بولىدۇ

يىلى -660ئۇ مىالدى . دا بولغان ئۇرۇشتا ئهلى ئهجهللىك يارلىنىدۇئوتتورسى

ئهلىنىڭ قول ئاستىدىكى بىر قىسىم ئادهملهر . دۈشمهنلىرى بىلهن سۈلھى تۈزهيدۇ

خاۋارىجالر كىيىن  ۋه بولۇپ، ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ كىتىدۇبۇنىڭدىن نارازى 

ۋارىجالر تهرىپىدىن يىلى ئهلى خا-661مىالدى . مهزھىپىنى بارلىققا كهلتۈرىدۇ

. ئهلى ئۆلگهندىن كىيىن ئوغلى ھهسهن ئۇنىڭ ئورنىغا ۋارىسلىق قىلىدۇ. ئۆلتۈرىلىدۇ

ئهمما كىيىن ئۇ ۋارىسلىق ھوقوقىدىن ۋاز كىچىدۇ، ئورنىغا ئىنىسى ھۆسهن 

يىلى ئېراقتا بولغان بىر قېتىملىق ئۇرۇشتا ھۆسهن مهغلۇپ -680مىالدى . دهسسهيدۇ

 شۇنىڭ بىلهن رهسمىي خهلىپه ئاخىرلىشىپ، مۇسۇلمانالر .بولۇپ ئۆلتۈرىلىدۇ

مۇئاۋىيهلهر  بىلهن شىئهلهر توقۇنۇشىۋاتقان پۈرسهتته، لهرسۇنئى. ىنىپ كىتىدۇپارچىل

     .  ھوقوقنى تارتىۋالىدۇ

 مۇسۇلمان ، دىنى جهھهتتهئۇمهييه سواللىسى.   يىللىرى750-661مىالدى  ●

 قوبۇل كۆپلهپ ئهسكهرى ئازايتىپ، ئارمىيهگه ئهمهسلهردىن ئالىدىغان جىزيه بېجىن

ھهربى جهھهتته، سىرتقا قارىتا تېخىمۇ . قىلىدۇ، ھهم ئۇالرنى ئىسالمغا دهۋهت قىلىدۇ

  . كهڭ كۈلهملىك ئۇرۇش قوزغايدۇ

 ئهسىرلهرده، مۇئاۋىيهلهر دهمهشىقته ئۆز ئالدىغا خهلىپه تىكلىگهندىن 8-7مىالدى  ●

ئۇالر شهرققه يۈرۈش قېلىپ . ك ئۇرۇشى ئېلىپ بارىدۇكىيىن، داۋاملىق كېڭهيمىچىلى
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ئافغانىستان، ھىندىستاننىڭ شىمالى، ئوتتورا ئاسىيانىڭ جهنۇبى، تاشقى كاۋكاز 

بۇنىڭ بىلهن جوڭگو، ھىندىستان ۋه بۇددا . ى قاتارلىق زىمىنالرنى بېسىۋالىدۇرايون

يىسى بىلهن ئىمپىرى) شهرقى رىم(شىمالدا ۋىزانتىل . دىنى بىلهن ئۇچرىشىدۇ

 شهھرىگه قورشاپ )ھازىرقى ئىستانبول (كونىستانتىنپولئۇالر . داۋاملىق توقۇنىشىدۇ

غهرپته شىمالى . ھۇجۇم قىلىپ باققان بولسىمۇ، ئهمما نهتىجىسى بولمايدۇ

 بويسۇندۇرۇپ، ىرىيه، موروككو قاتارلىق يهرلهرنىئافرىقىدىكى تونىس، ئالج

شىمالى ئافرىقىدىكى . ردىكى تهسىرىنى يوقىتىدۇۋىزانتىل ئىمپىرىيىسىنىڭ بۇ جايال

  .  كىرگۈزىدۇكۆچمهن خهلق بهربهرلهرنى ئىسالم دىنىغا

 شىمالى ئافرىقىدىكى بهربهرلهرنى ئاساس قىلغان ئهرهپ يىلى-711مىالدى  ●

ئارمىيىسى جهبىلتارىق بۇغۇزىدىن كىسىپ ئۆتۈپ، ئىسپانىيهگه تاجاۋۇز قىلىپ 

ۇس يېرىم ئارىلىنى ىن كىيىن، پىلىنىئق ئۇرۇشتئۈچ يىللىق قاتتى. كىرىدۇ

شۇنىڭ بىلهن .  يىل ئىداره قىلىدۇ800بىسىۋالىدۇ، ھهم بۇجاينى ) نىئىسپانىيه(

ئىسالم دىنى غهربى جهنۇبى ياۋرۇپاغا تارقىلىپ كىرىپ، بۇ يهرنىڭ مهدىنىيهت ۋه 

  . ئادىتىگه تهسىر كۆرسىتىدۇ-ئۆرپ

ىسى داۋاملىق شىمالغا يۈرۈش قىلىپ، يىلى، مۇسۇلمان ئارمىي-732مىالدى  ●

ماندانى ئهمما فىرانسىيه بىرلهشمه ئارمىيىسىنىڭ قو. فىرانسىيهگه ھوجۇم قوزغايدۇ

مۇسۇلمانالرنىڭ غهربى . تهرىپىدىن مهغلۇپ قىلىنىدۇ) لهقىمى بازغان(چارلىز مارتېل 

  . جهنۇبى ياۋرۇپادىكى ھوجۇمى توختايدۇ

دهۋرىده، ئهرهپ ئىسالم ئىمپىرىيىسى غهرپته شۇنىڭ بىلهن ئۇمهييه سواللىسى  ●

ئىسپانىيهدىن تارتىپ، شهرقته ئوتتورا ئاسىياغىچه بولغان بىياپايان زىمىنالرنى 

 ھالقىغان چوڭ ئىمپىرىيه بولۇپ ياۋرۇپا، ئاسىيا، ئافرىقا ئۈچ قىتئهدىنبېسىۋىلىپ، 

  .  شهكىللىنىدۇ

هت ئىچىدىكى سىياسى ۋه ئۇمهييه سواللىسىنىڭ ئاخىرقى مهزگىللىرىده، دۆل ●

ئهمهلدارالر پارىخورلۇققا بېرىلىپ، دۆلهتنىڭ . مهزھهپ توقۇنۇشلىرى كهسكىنلىشىدۇ

  . ردا خهلق قوزغىالڭلىرى پارتاليدۇھهرقايسى جايال. ئىقتىسادىنى ھالسىرتىدۇ

مۇھهممهتنىڭ تاغىسى .  يىللىرىدىكى ئابباسىالر سواللىسى950-750مىالدى  ●

ىرى ئهلىنىڭ ئهۋالدلىرىنىڭ ياردىمىگه تايىنىپ، ئۇمهييه ئابباسنىڭ ئهۋالدل

 مۇسۇلمانالرنىڭ .ا ئابباسىالر سواللىسىنى قۇرىدۇسواللىسىنى ئاغدۇرۋىتىپ، باغداتت

  . زھهپ ئۇرۇشلىرى داۋاملىشىدۇئىچكى قىسمىدىكى مه

 يىللىرى، مۇسۇلمانالر غهربى ياۋرۇپا ۋه شهرقى ياۋرۇپادىكى 833-821مىالدى  ●

  . الردا مهغلۇپ بولىدۇئۇرۇش

يىلى مۇسۇلمانالر ئىتالىيهنىڭ جهنۇبىدىكى سىسىلىيه ئارىلىغا -825مىالدى  ●
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يىللىرىغىچه ئىداره -1050 ئارالنى ئىگهللىۋالىدۇ، ھهمده ئۇنى تاكى ھوجۇم قېلىپ،

  . قىلىدۇ

 ئهسىرنىڭ ئوتتورلىرىدا، دۆلهت فىئودال سۇيۇرغاللىق تۈزىمىنى يولغا -9مىالدى  ●

يغاچقا، ھهرقايسى جايالردىكى ۋالىالر ۋه چوڭ پومىشچىكالر ئۆز ئالدىغا كۈچ قو

شۇنىڭ بىلهن . ئىچكى قااليمىقانچىلىك ۋه مهزھهپلهر توقۇنىشى كۆپىيىدۇ. توپاليدۇ

  . ئابباسىالر سواللىسى ئۇششاق دۆلهتلهرگه پارچىلىنىپ كىتىدۇ

ىلهرنىڭ كونتىروللىقىغا هرب يىللىرى، ئابباسىالر سواللىسى ھ1258-950مىالدى  ●

 ئهمىلى ھوقوقى بولمىغان قورچاق داھىيغا ئايلىنىپ ئىسالم خهلىپىسى، چۈشۈپ

  . قالىدۇ

نهچچه ئهسىرده، ئابباسىالر سواللىسى بىلهن تىركىشىدىغان بىر -10مىالدى  ●

 مهسىلهن، مىسىردىكى فاتىمه پادىشالىقى. خهلىپه دۆلىتى بارلىققا كىلىدۇ

) 1031-756(انىيهدىكى كىيىنكى ئۇمهييه پادىشالىقى ، ئىسپ)990-1171(

  .  پايتهخت باغداتقا كىرىدۇسالجۇق تۈركلىرى. قاتارلىقالر

يىلى، مهخمۇد ئىسالم ئهسكهرلىنى باشالپ ھىندىستاننىڭ غهربى -1000مىالدى  ●

 الھاردا مۇسۇلمان ۋالىدىن بىرنى .شىمالىدىكى پهنجاپ ئۆلكىسىنى بېسىۋالىدۇ

  . تىكلهيدۇ

دۆلهت ئۆز ئالدىغا تۈركلهرنىڭ سالجۇق قهبىلىسى .  يىللىرى1194-1055مىالدى  ●

 رىملىقالرنىڭ قولىدىن كىچىك يهنه.  تارتىۋالىدۇئهرهپلهردىنباغداتنى قۇرۇپ، 

. يىلى يىرۇسالىمنى بېسىۋالىدۇ-1095نى تارتىۋالىدۇ، ) تۈركىيهھازىرقى (ئاسىيا 

ده يهنه ئۈچ چوڭ ئىمپىرىيه قورۇلغان بولۇپ، مۇشۇ ۋاقىتالردا ئىسالم تىرىتورىيىسى

ئۇالر ھىندىستاننىڭ شىمالىدىكى مۇغۇل ئىمپىرىيىسى، ئوتتورا ئاسىيادىكى تۆمۈرلهڭ 

   .  ئىمپىرىيىسى ۋه تۈركىيهدىكى ئوسمان ئىمپىرىيىسى قاتارلىقالر ئىدى

 ئهمما .ئارمىيىسى يىرۇسالمنى ئىگهللهيدۇيىلى ئهھلى سهلپ -1099مىالدى  ●

 ئارمىيىسى شهھهرنى  يىللىرى ساالھىدىن باشچىلىقىدىكى مۇسۇلمان1169-1187

  . قايتۇرۋالىدۇ

يىلى تۈرك مۇسۇلمانلىرى ھىندىستاننىڭ شىمالىغا باستۇرۇپ -1206مىالدى  ●

  . قورىدۇ» سۇلتانلىق«كىرىپ، دېھلىدا 

،  يىللىرى، مۇڭغۇل ئارمىيىسى باغداتقا باستۇرۇپ كىرىدۇ1258-1220مىالدى  ●

  . ھهمده شهھهرنى كۆيدۈرۈپ ۋهيران قىلىۋىتىدۇ
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  ئىسالمنىڭ مىۋىسى

 ۋه يېقىن ىده، مۇھهممهتنىڭ ئائىلىسىدىكىلىرىئىسالمنىڭ دهسلهپكى مهزگىللىر ●

شۇڭا . ساھابىلىرىنىڭ مۇسۇلمانالر ئىچىده ئاالھىده ھۆرمىتى ۋه ھوقوقى بار ئىدى

ھهركىتىگه ئاساسهن، -غان ئىشمۇھهممهتكه ئهڭ يېقىن تۇرغان بۇ ئادهملهرنىڭ قىل

  .   ھۆكۈم قىلغىلى بولىدۇىسالمنىڭ بهرگهن مىۋىسىنىڭ ياخشى ياكى يامانلىقىغائ

ئىسالمنىڭ دهسلهپكى مهزگىلىدىكى مۇسۇلمانالر بىربىرسىگه رهھىمسىزلىك ۋه  ●

 ئۇالر ،مۇھهممهت ئۆلۈپ ئىككىنچى كۈنىال. ۋهھشىلىك بىلهن مۇئامىله قىلىشقان

بىر بىرسىنى ئۆلتۈرۋهتكىلى تاسال ھهتتا تالىشىپ ئۇرۇشۇپ كهتكىلى، خهلىپىلىكنى 

مۇسۇلمانالر . خهلىپه ئوسماننىڭ ۋاقتىدا ۋهزىيهت تېخىمۇ يامانلىشىپ كىتىدۇ. قالىدۇ

تۇنجى خهلىپه . تهرهپتىن توپىالڭ كۆتىرىپ ئوسمانغا قارشى چىقىدۇ-تهرهپ

خهلىپه ئوسمانغا . قاتنىشىدۇه ئابابهكرىنىڭ ئوغلى ئوسماننى قهستلهپ ئۆلتۈرۈشك

ئاسىيلىق قىلغان بۇ مۇسۇلمانالر كىيىن مهدىنىدىكىلهرگه بېسىم قېلىپ، ئهگهر 

ىنى قىرۋىتىدىغانلىقىنى دهرھال يېڭى خهلىپىدىن بىرنى تىكلىمىسه، ئۇالرنىڭ ھهمم

يهنه بىر خهلىپىنىڭ بالىلىرى  ھوقۇق تالىشىپ ھهربىر خهلىپىنىڭ بالىلىرى. ئېيتىدۇ

ئۇرۇش قىلىدۇ، ھهتتا داڭلىق ساھابه ھىساپالنغان زۇبهيىرنىڭ بالىلىرىمۇ  بىلهن

ئهلىدىن تارتىپ يهزىد ھۆكۈمرانلىق قىلغان . بىلهن ئۇرۇش قوزغايدۇئۆچمهنلىك 

دهۋرلهرگىچه، مۇسۇلمانالر ھه دىسىال بىربىرسىنى قهستلهيدۇ، ئۆلتۈرىدۇ، ئاسىلىق 

 ئۇرۇش قوزغاپ، كهئبىگه بۇزغۇنچىلىق ئۇالر مهككىده. قىلىدۇ، توپىالڭ كۆتىرىدۇ

شۇ جهريانالردا مهككه، مهدىنه، بهسره، كۇفا، سۈرىيه، يهمهن، مىسىر . قىلىدۇ

  . ئونمىڭلىغان ئادهم جېنىدىن ئايرىلىدۇ-قاتارلىق جايالردا مىڭلىغان

م بويسۇنۇش ھهممىدىن مۇھىىنىغا نىسبهتهن، تاشقى جهھهتتىكى ئىسالم د ●

شۇڭا . ا ئانچه ئېتىۋار قىلىپ كهتمهيدۇپاكلىققروھى تىكى بولۇپ، ئىچكى جهھهت

 مۇسۇلمانالرنى يىتهكلهپ ناماز الر ئوخشاش ئادهم ئۆلتۈرىدىغان جالالتئهلىگه

. كىم ئۆزىگه بويسۇنمىسا، ئۇنى شۇ ھامان ئۆلتۈرۋىتهلهيدۇئوقۇسىمۇ، ئهمما 

 تاكى ئۆلۈپ  ئۆمۈر ئهلىگه ئۆچمهنلىك ساقالپ،مۇھهممهتنىڭ خوتۇنى ئائىشه بىر

ئوسمان ئۆز قهبىلىسىدىكىلهرنى ئاالھىده ئىمتىيازالرغا  .كهتكىچه شۇنداق ياشايدۇ

ئىگه قىلىمهن دهپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئىچىده پارىخورلۇق ۋه چىرىكلىكنى 

دۇنيانى قوغلىشىپ ئۆزىنىڭ ۋارىسلىق ھوقوقىنى -ھهسهن مال. ئاشۇرۋىتىدۇ

ئىشرهتته -ن ۋه توقاللىرى بىلهن ئهيشىسېتىۋىتىدۇ، ھهمده نهچچه يۈزلىگهن خوتۇ

  . چاچىدۇدۇنيالىرىنى بۇزۇپ -ئۈتۈپ، مال

مۇھهممهتنىڭ ساھابىلىرىنىڭ ھوقوققا بولغان كۈچلۈك ئىشتىياقى ئۇالرنىڭ  ●

پاسات، ئالدامچىلىق -جىدهل، ئۆچمهنلىك، ھهسهتخورلۇق، پىتنه-ئىچىده ئۇرۇش

ولىدۇ، شۇنداقال يهنه نۇرغۇن قان ۋه زهھهرخهندىلىكنىڭ پهيدا بولىشىغا سهۋهپچى ب
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ئۇالر باشقا مۇسۇلمانالرغا كهڭ كۆلهمده قىرغىنچىلىق . تۆكۈلۈشكه سهۋهپ بولىدۇ

 زهھهرخهندىلهرچه نى سادىر قىلىپ،ىالرچه ۋهھشى قىلمىشالرئېلىپ بارىدۇ، ياۋاي

  .  قىلىدۇلهرنىزىيانكهشلىك

. ىك بولۇپ ئۆتمهيدۇمۇھهببهتل-مۇھهممهتنىڭ ساھابىلىرى بىربىرسىگه مىھىر ●

 ئۇالرنى ئالال«گهرچه قۇرئاندا . مۇ ئۇالرنىڭ قهلبىنى بىر يهرگه يىغالمايدۇئالال

 )8:63قۇرئان  (»بىر يهرگه يىغىدۇ، ئۇ ھهممىگه قادىردۇر) مۇسۇلمانالرنى(

  . دىيىلگهن بولسىمۇ، ئهمما ئهمىلىيهتته ئۇنداق بولمايدۇ

نىڭ نامى بىلهن، مهن ئالال«: ق دىگهن مۇنداشتىن بۇرۇنمۇھهممهت ئۆلۈپ كىتى ●

ىن باشقا ئىالھقا چوقۇنىشىڭالردىن ئالالدئۆلۈپ كهتكهندىن كىيىن، سىلهرنىڭ 

بىربىرىڭالر بىلهن بۇ دۇنيادىكى نهرسىلهرنى تالىشىپ ئهنسىرمهيمهن، ئهمما 

   ) 2:428بۇخارى ھهدىسلىرى . (»ئۇرۇشۇپ كىتىشىڭالردىن ئهنسىرهيمهن

ى ئىسالم دۇنياسىمۇ، خۇددى ئهڭ دهسلهپكى مۇسۇلمانالرغا ھازىرقى دهۋردىك ●

ئوخشاش، بىر دۆلهت قانچه ئىسالمالشسا، ئۇ يهردىكى مۇسۇلمانالر باشقا 

مۇسۇلمانالرغا ۋه مۇسۇلمان ئهمهسلهرگه شۇنچه كۈچلۈك بېسىم ۋه زوراۋانلىق ئېلىپ 

. ئهمهسھهرقانداق بىر دهۋردىكى ئىسالمدا تىنچلىق بولۇپ باققان . كىلىدۇ

، يهھۇدىالر، ھىندىالر، بۇددىستالر ر كاپىرالرغا جۈملىدىن خىرىستىيانالرمۇسۇلمانال

، ئۆز ئىچىدىن بىربىرسى بىلهن مهزھهپ زالرغا ھوجۇم قىلمىغان چاغالردىمۇۋه دىنسى

  . تالىشىپ ئۇرۇشىدۇ

  ① سهلىپ ئۇرۇشى ئهھلى

  : ئومومى بايان

چه، ئىسالم ئىمپىرىيىلىرى دۇنيانىڭ  ئهسىرلهرگى-17ئهسىردىن تاكى -7مىالدى  ●

باشقا جايلىرىدىكى دۆلهتلهرگه قارىغاندا كۈچلۈك ئىدى، شۇنداقال تاجاۋۇزچىلىق 

  . خاراكتىرىنى ئالغانىدى

 يىل 400 ، تاكىئىسالم ئىمپىرىيىسى قۇرۇلۇپ كېڭهيمىچىلىك قېلىشقا باشالپ ●

گهرچه ئهھلى سهلىپ  .دىن ئهھلى سهلىپ ئۇرۇشى باشلىنىدۇئۆتكهندىن كىيىن، ئان

، )يىرۇسالىمنى تولۇق قايتۇرۋااللمىغان بولسىمۇ(ئۇرۇشى غهلىبه قىاللمىغان بولسىمۇ 

 يىلدهك ۋاقىت تىركىشىپ، ئىسالم ئىمپىرىيىسىنىڭ ياۋرۇپاغا تاجاۋۇز 200ئهمما 

                                                        
①  مۇسۇلمانالر مۇقهددهس شهھهر يىرۇسالىمنىئىسالم ئىمپىرىيىسى قۇرۇلۇپ،  :ئهھلى سهلىپ ئۇرۇشى  

 خىرىستيان ئهللىرى ياۋرۇپادىكىشۇ سهۋهپتىن  .ياۋرۇپاغا تاجاۋۇز قېلىپ كىرىدۇ كىيىن يهنه .بېسىۋالىدۇ

مۇسۇلمانالر بىلهن  رۋىلىش ئۈچۈن، ھهمده مۇقهددهس شهھهر يىرۇسالىمنى قايتۇئىسالمغا قارشى ئىتتىپاق قۇرىدۇ

   .بۇ تارىختا ئهھلى سهلىپ ئۇرۇشى دهپ ئاتالغان. يىل جهڭ قىلىدۇئۇزۇن 
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 كىيىنكى ،بولمىغان بولسائهگهر ئۇنداق (.  قىلىپ كىرىشىنى چهكلهپ تۇرىدۇ

   ) بوالتتىمان مهدىنىيىتىمۇ شهكىللىنهلمىگهنتى ۋه ھازىرقى زاياۋرۇپا مهدىنىيى

قوزغىغان قى دهۋردىكى بهزى خىرىستىيان داھىالر ئهھلى سهلىپنىڭ تارىختا ھازىر ●

چۈنكى ئۇالرنىڭ .  كهچۈرۈم سورايدۇ قىلمىشلىرى ئۈچۈنئۇرۇشى ۋه زوراۋانلىق

مهسىھ ئېتىقاتىغا ئۇيغۇن نهزىرىده، ئهھلى سهلىپ قوزغىغان ئۇرۇش ۋه قىرغىنچىلىق 

  .  ئهيسا مهسىھنىڭ تهلىمى ۋه ئهمىلىيىتىنى ئۈلگه قىلمىغانئۇالر ئهمهس، 

 مۇسۇلمانالرنىڭ داھىلىرى تارىختىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسالم دىنىنىڭ ھالبۇكى ●

نامى بىلهن باشقا مىللهتلهرگه ئېلىپ بارغان تاجاۋۇزچىلىقى ۋه قىرغىنچىلىقى ئۈچۈن 

چۈنكى ئۇالرنىڭ نهزىرىده، ئۇ . چۈرۈم سوراپ باققان ئهمهسئهزهلدىن كه

تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشلىرى ۋه قىرغىنچىلىقالر ئىسالم دىنىغا ئۇيغۇن، ئۇالر مۇھهممهت 

  . پهيغهمبهرنىڭ تهلىمى ۋه ئهمىلىيىتىنى ئۈلگه قىلغان

  ئهھلى سهلىپ ئۇرۇشىدىن بۇرۇنقى تارىخ

كىيىن، ئهرهپ مۇسۇلمانلىرى يىلى مۇھهممهت ئۆلگهندىن -632مىالدى  ●

ۋه ئۇنىڭ قىلمىشلىرىنى ئۈلگه قىلىپ، » ۋهھى«مۇھهممهتكه چۈشكهن 

توقماققا تايىنىپ، پۈتۈن كۈچى بىلهن باشقا مىللهتلهرگه ھوجۇم قىلىدۇ، -قېلىچ

لهرگىمۇ ھوجۇم قىلىپ، يئۇالر مهسىھى. ھهمده بۇ ئارقىلىق دائىرىسىنى كېڭهيتىدۇ

كىيىنكى مىڭ يىل جهريانىدا كۆپىنچه . رىنى بېسىۋالىدۇ زىمىنلىئۇالرنىڭ نۇرغۇن

  . ئهھۋالدا مۇسۇلمانالر مهسىھىلهرگه ھوجۇم قىلىپ ئورۇش قوزغىغان

) ئېران(مۇھهممهت ئالهمدىن ئۆتكهن زامانالردا، ئهرهبىستان ۋه پىرسىيه  ●

را ئوتتو. تىرىتورىيىسىده ناھايىتى كۆپ مهسىھ جامائهتلىرى ۋه يهھۇدىالر بار ئىدى

دېڭىزنىڭ شىمالى ئافرىقا ۋه غهربى ئاسىيا دېڭىز بويلىرىدىكى رايونالرنىڭ ئاساسلىق 

  .  ئاھالىسى مهسىھىيلهر ئىدى

ئهينى ۋاقىتتا ياۋرۇپاغا ھوجۇم قىلىپ كىرگهن مۇسۇلمانالر ئاساسى جهھهتتىن  ●

كۈمۈش، - ئۇالر ئالتۇنبهربهرلهردىن تهركىب تاپقان بولۇپ،ئهرهپلهر ۋه 

مهرۋايىت ۋه قۇلالرنى ئولجا ئېلىش ئۈچۈنال ئهمهس، بهلكى يهنه ئۇالرنىڭ -ئۈنچه

 زىمىنلىرىنى تىرلىرىنى ۋهيران قىلىش،نهزىرىدىكى كاپىرالرنىڭ چىركاۋ ۋه مۇناس

  .   ئىدىئۇرۇش قوزغىغان بېسىۋىلىپ، ئىسالم دىنىنى تارقىتىش ئۈچۈن 

انلىقىدىكى جايالردا ياشىغان مهسىھىيلهر ئىككىنچى مۇسۇلمانالرنىڭ ھۆكۈمر ●

ئۇالر . دهرىجىلىك پۇقراالر بولۇپ، تۆۋهنچىلىك بىلهن ياشاشقا مهجبۇر ئىدى

زىمىنغا -جىزيه تاپشۇرىتى، لىكىن يهر–مۇسۇلمان ئهمهسلهر تۆلهيدىغان ئېغىر باج 

  . ھهقىقى ئىگه بواللمايتى
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  سهۋهبىاسلىق ئاسئهھلى سهلىپ ئۇرۇشى پهيدا بولۇشنىڭ 

  يىلى-1076

 شۇنىڭدىن كىيىن. رۇسالىمنى ئىگهللىۋالىدۇسالجۇق پادىشاھلىقى يى

مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىڭ يىرۇسالىمغا بېرىپ ھهج قېلىشى تېخىمۇ 

مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇالر ئېغىر باج تۆلهيدۇ، . تهسكه توختايدۇ

االڭ ت- ئۇچرايدۇ، بهزىده بۇالڭكهمسىتىشى، ھاقارىتى ۋه تهھدىتىگه

قىلىنىدۇ، تۇتۇپ قۇل قىلىنىدۇ، ھهتتا ھاياتىدىنمۇ ئايرىلىپ 

  .  قالىدۇ

  يىلى-1085

ئۇ . ئالهمدىن ئۈتىدۇ)  VIIGregory(رىم پاپىسى گرىگورى يهتتىنچى 

، خىرىستيانالر چۈشىده. كۆرىدۇسهكراتتا يېتىۋاتقاندا بىر چۈش 

اجاۋۇزچىلىقىغا قارشى تپ، مۇسۇلمانالرنىڭ لۇئىتتىپاقى قۇرۇ

  .  تۇرغانلىقىنى كۆرىدۇ

  يىلى-1095

  ئاي-3

 ئىتالىيهنىڭ پىئاسىنزا ) IIUrban(رىم پاپىسى ئۇربان ئىككىنچى 

 ،يىغىندا ۋىزانتىلنىڭ ۋهكىلى. شهھرىده چوڭ يىغىن ئاچىدۇ

مۇسۇلمانالرنىڭ كېڭهيمىچىلىك قىلىپ مهسىھىلهرنىڭ نۇرغۇن 

ىكى مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىغا ى بېسىۋالغانلىقىنى ۋه شهرقتزىمىنلىرىن

مۇسۇلمانالرنى . قاتتىق زۇلۇم سېلىۋاتقانلىقىنى ئېيتىدۇ

خهتهرنىڭ تۈگىمهيدىغانلىقىنى، - زۇلۇم ۋه خىيىمقوغلىۋهتمىگىچه

 ۋىزانتىلغا ياردهم بېرىشىنى ا ئۇالرنىڭ شهرققه ئهسكهر ئهۋهتىپ،شۇڭ

  . ئورتاق قارشى تۇرۇشنى سورايدۇۋه مۇسۇلمانالرنىڭ ھوجۇمىغا 

  يىلى-1095 

  ئاي-11

فىرانسىيهنىڭ كلېرمونت )  IIUrban(رىم پاپىسى ئۇربان ئىككىنچى 

يىغىندا ئۇ . شهھرىده يهنه بىر قېتىم چوڭ يىغىن ئاچىدۇ

ئۆزىدىن ۋاز كىچىپ، «: ياۋرۇپادىكى مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىغا

 يىرۇسالىمنى  ھهمده مۇقهددهس شهھهرۈپ مېڭىش،كىرسىتىنى يۈد

يېغىنغا قاتناشقانالر . توغرىسىدا چاقىرىق قىلىدۇ» قايتۇرۋىلىش

دهپ » بۇنداق قىلىشىمىز خۇدانىڭ ئىرادىسىدۇر«: ئورنىدىن تۇرۇپ 

تۇنجى قېتىملىق ئهھلى سهلىپ ئۇرۇشىنىڭ مهقسىتى، . توۋاليدۇ

منى ئازات مۇسۇلمانالر بېسىۋالغان مۇقهددهس شهھهر يىرۇسالى

قېلىپ، مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىڭ ھهج قېلىشىغا بىخهتهر يول ئېچىپ 

 2/3بۇ مۇسۇلمانالرنىڭ مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىڭ . بېرىش ئىدى

 يىل بېسىۋالغاندىن كىيىن، ئاندىن 400قىسىم زىمىنىنى 

خىرىستيان ئهللىرىنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىغا قارشى 

  . كهڭ كۈلهملىك ھهركىتىدۇرئېلىپ بارغان تۈنجى 
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  ئهھلى سهلىپ ئۇرۇشىنىڭ جهريانى

  نهتىجىسى  ان دۆلهتلهرقاتناشق  ۋاقتى  قېتىملىق

  فىرانسىيه  1096-1099  1
الىمنى ئىگهللهپ، يىرۇس

  .يىرۇسالىم پادىشاھلىقىنى قۇرىدۇ

2  1147-1149  
  فىرانسىيه،

  رىم

ۋه ئۇدىسسىيهنى دهمهشىق 

  .دۇ مهغلۇپ بولىقايتۇرۇۋااللماي

مىسىر سۇلتانى ساالھىدىن باشچىلىقىدىكى مۇسۇلمانالر يېرۇسالىمنى . يىلى-1187

  .قايتىدىن ئىگهللىۋالىدۇ

3  1189-1191  
  گىرمانىيه

  ،ئهنگىلىيه

  فىرانسىيه

 يىرۇسالىمنى قايتۇرۋااللماي

  چىكىنىپ كىتىدۇ

  رىم  1202-1204  4

  قىلغانئهسلىده مىسىرغا يۈرۈش

ۋىنىتسىيه ئهسكهرلهر 

دىگهرلىرىنىڭ ئازدۇرىشى سو

بىلهن كونىستانتىنپولغا ھوجۇم 

» التىن ئىمپىرىيىسى«قىلىپ، 

  . نى قۇرىدۇ

5  1217-1221  

  ۋىنگىرىيه،

  رىم،

  يىرۇسالىم پادىشالىقى

سۈرىيه رايونىدا غهلىبه قىلىدۇ، 

ئاندىن مىسىرغا يۈرۈش قىلىپ 

دامىتتا شهھرىنى ئىگهللهيدۇ، 

  قىلغان ھوجۇمداگهئهمما قاھىره

  . مهغلۇپ بولىدۇ

  رىم  1228-1229  6

مىسىر سۇلتانى بىلهن كىلىشىم 

تۈزۈپ، يىرۇسالىمنى 

  . قايتۇرۋالىدۇ

  .  ئىگهللىۋالىدۇسالىم شهھرىنى مۇسۇلمانالر يهنه يىرۇيىلى-1244

  فىرانسىيه  1248-1254  7

مىسىرغا يۈرۈش قىلىپ دامىتتانى 

ئىگهللهيدۇ، ئهمما قاھىرهگه 

  . لۇپ بولىدۇ قىلغاندا مهغمھوجۇ
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  فىرانسىيه  1270  8

دېڭىزدىن ئۈتۈپ شىمالى 

ئافرىقىدىكى تۇنىسقا ھوجۇم 

قىلىدۇ، تۇنىسقا ھۆكۈمرانلىق 

قىلىۋاتقان مۇسۇلمان پادىشاھ 

ئۇالر بىلهن كىلىشىم تۈزۈپ 

. ئولپان تۆلهيدىغان بولىدۇ

 چىكىنىپ ئۇالرشۇنىڭ بىلهن 

  . كىتىدۇ

  ئهنگىلىيه  1271-1272  9

ڭ قىلىدۇ، كىيىن سۈرىيهده جه

 10لۈك سۇلتانلىقى بىلهن مهم

لىق كىلىشىمى نچيىللىق تې

 قايتىپ ، ئهنگىلىيهگهتۈزۈپ

  . كىتىدۇ

 داۋاملىق ئهمما مۇسۇلمانالر. ىيىن ئهھلى سهلپ ئۇرۇشى توختايدۇشۇنىڭدىن ك

يىلى -1291. ئۇرۇش قوزغاپ، مهسىھىيلهرنىڭ زىمىنلىرىغا ھوجۇم قىلىدۇ

يىرۇسالىمنىڭ شىمالىدىكى ( تۇرغان ئهڭ ئاخىرقى شهھهر ئاككا مهسىھىيلهر ئىگهللهپ

شۇنىڭ بىلهن يىرۇسالىم . مهملۈك سۇلتانلىقى تهرىپىدىن تارتىۋىلىنىدۇ) شهھهر

  . پادىشالىقىمۇ ئاخىرلىشىدۇ

  

خۇددى دهسلهپكى مۇسۇلمان   ئۇرۇش قىلىش جهريانىدائهھلى سهلپ ئارمىيىسى ●

 ھهقىقهتهن هھشى قىلمىشالرنى سادىر قىلىپ،ۋزوراۋانلىق ۋه ئهسكهرلىرىدهك 

بۇنى مهسىھ جامائهتچىلىكى ئېتىراپ قىلىدۇ، ھهم . خاتالىق ۋه گۇناھ ئۆتكۈزگهن

  . ئۇالرنىڭ خاتا قىلمىشلىرىنى ئهيىپلهيدۇ

ئهھلى سهلپ ئارمىيىسى ئىگهللىگهن رايونالردا كۈپىنچه ئهھۋالدا، مۇسۇلمانالرنىڭ  ●

يول ا ۋه دىنى ئېتىقاتىنى ساقالپ قېلىشىغئادىتى -پمۈلكى، ئۆر-ئۆزلىرىنىڭ مال

  . غانقوي

  

  ئهھلى سهلپ ئۇرۇشىدىن كىيىن

14-16   

  ئهسىر

ئوسمان تۈرك ئىمپىرىيىسى بارغانسىرى كۈچىيىپ، ئهتراپتىكى 

ياۋرۇپادىكى خىرىستىيان . مۇسۇلمان دۆلهتلىرىنى بويسۇندۇرىدۇ

نى ) انبولئىست(دۆلهتلىرىگه ھوجۇم قىلىپ، كونىستانتىنپول 

  . بېسىۋالىدۇ
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  ئهسىر-15

ياۋرۇپالىقالرنىڭ ئهھلى سهلپ ئۇرۇشى ئهمدىلىكته شهرقتىكى 

مهسىھىي قېرىنداشلىرىنى مۇسۇلمانالرنىڭ قولىدىن قۇتۇلدۇرۇش 

. ئهمهس، بهلكى ئۆز زىمىنى ساقالپ قېلىش بىلهن چهكلىنىدۇ

  يىلى-1480

 ئوترانتو سۇلتان مهھمۇد ئىككىنچى ئىتالىيهنىڭ جهنۇبىدىكى

پ كىرىشكه دېڭىز بۇغۇزىنى ئىگهللهپ، ئىتالىيهگه تاجاۋۇز قىلى

 ئۇزۇن ئۆتمهيال ئۆلۈپ كىتىپ، پىالنى سۇغا ئهمما. تهييارلىنىدۇ

  . چىلىشىدۇ

  يىلى-1529

ئۇ يول . سۇلتان سواليمان ۋىيېناغا قورشاپ ھوجۇم قىلىدۇ

اچقا، چاپقۇنغا دۈچ كىلىپ قالغ-ئۈستىده بىنورمال چىققان بوران

شۇ . ياراق ۋه زهمبرهكلهردىن ئايرىلىپ قالىدۇ-نۇرغۇن قورال

  .   سهۋهپتىن شهھهرنى ئااللماي چىكىنىپ كىتىدۇ

  يىلى-1683

، كهڭ كۈلهملىك ھوجۇم قوزغايدۇ ۋىيېناغا وسمان ئىمپىرىيىسىئ

 100.  ئېغىر تاالپهتكه ئۇچراپ قاتتىق مهغلۇپ بولىدۇهممائ

بۇ قېتىملىق ئۇرۇش . ه ئۆلىدۇمىڭدىن ئارتۇق ئهسكىرى جهڭد

 يىلدىن بۇيان 200تارىخى بۇرۇلۇش خاراكتىرىگه ئىگه بولۇپ، 

ئىزچىل ياۋرۇپاغا ھوجۇم قىلىپ كىلىۋاتقان ئوسمان 

تاجاۋۇزچىلىق ھهركىتى شۇنىڭدىن كىيىن ئىمپىرىيىسىنىڭ 

ئوسمان ئىمپىرىيىسى تهدرىجى ئاجىزلىشىپ، غهربى . توختايدۇ

تېخنىكا، ئىقتىساد ۋه ھهربى كۈچ -ۋرۇپا ئهللىرى پهنيا

  .   كۈچىيىدۇهھهتلهرده ئوموميۈزلۈكج

  

  نىڭ ئېتىقات ئارقا كۆرىنىشى ئارمىيىسىئهھلى سهلىپ

ئىسالم دىنى باشالنغاندىن تارتىپ تاكى يېقىنقى دهۋرلهرگىچه، مۇسۇلمانالرنىڭ  ●

لباشچىسى  دىنى يومانالرنىڭ ھۆكۈمدارى ھهم مۇسۇلىكى سىياسى داھىالر ھهمئىچىد

كهتلىرى ئىسالم دىنىغا ئۇالرنىڭ سىياسى ۋه ھهربى ھهر. بولۇپ كهلگهن

مۇسۇلمانالر .  ئىسالمىيهتته دىن بىلهن سىياسى ئايرىلمىغانچۈنكى. ئاساسالنغان

مۇھىم ئۈچۈن ئېيتقاندا جهڭ قېلىش ئىسالم دىنىنى تارقىتىشنىڭ بىر خىل 

پايدىلىپ جۈملىدىن جهڭ قىلىش  بارلىق ۋاستىلهردىن دائىسالم دىنى. دۇرشهكلى

ئىسالمنىڭ ئاخىرقى مهقسىتى پۈتۈن . ىتىش تهشهببۇس قىلىنىدۇئارقىلىق دىن تارق

شۇڭا شارائىت ۋه . دۇنيانى بويسۇندۇرۇپ، بارلىق ئادهملهرنى مۇسۇلمان قېلىش

كۈچى بولسىال، كاپىرالرغا قارىتا جىھاد ئۇرۇشى قوزغاش، ئىسالم دىنىنىڭ مۇھىم بىر 

  . دۇرتهلىمى
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ئىمپىرىيىسى ئۇزۇن ۋاقىت مۇسۇلمانالرنىڭ ھوجۇمىغا ) شهرقى رىم(ۋىزانتىل  ●

ئاستا ئىسالم دىنىنىڭ جىھاد -ئۇچراش ۋه ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇش جهريانىدا، ئاستا

خان شۇنىڭ بىلهن . ئىدىيىسىنى يۇقتۇرۋالىدۇ) دىن ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىش(

بۇ خىل ئىدىيه كىيىن غهربى ياۋرۇپا . ۇجهمهتىنىڭ ھوقوقى دىنى ھوقوققا ئايلىنىد

  . ئهللىرىگىمۇ تهسىر قىلىدۇ

مۇھهببهت، كهچۈرۈمچانلىق، -بىراق مهسىھ ئېتىقاتى باشلىنىشتىال ئىنسانى مىھىر ●

. جىدهلنى رهت قىلغان-تاقهت ۋه تىنچلىقنى تهشهببۇس قىلىپ، ئۇرۇش-سهۋر

نىڭ ، شۇنداقال ئۇھهركىتى- ئىشنىڭغا ئهيسا پهيغهمبهرنىڭ تهلىملىرى ۋهبۇ

 دهسلهپكى مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى.  ئىسپات بوالاليدۇئىزلىرى- ئىششاگىرتلىرىنىڭ

ئۇقۇبهت، قېيىنچىلىق ۋه تهھدىتلهرگه دۈچ - يىلدا، گهرچه نۇرغۇن ئازاپ300

مۇھهببهت، - مىھىرئهيسا مهسىھنىڭ يولىنى تۇتۇپ،كهلگهن بولسىمۇ، ئهمما يهنىال 

  . بىلهن دىن تارقىتىدۇ ۋه تىنچلىق رهھىمدىللىك

ئهسىرده رىم ئىمپىرىيىسى مهسىھ ئېتىقاتىنى دۆلهت دىنى قىلىپ -4مىالدى  ●

بىكىتكهندىن كىيىنمۇ، مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى رىم ھۆكۈمدارلىرىنى ئادالهتسىز، ناھهق 

جهڭ قېلىپ  قان تۈكۈدىغان ئىشالرنى . شالرنى قىلىشتىن توسايدۇئۇرۇ

شۇ سهۋهپتىن ھهتتا بهزىلهر . قهتئى قۇبۇل قىلمايدۇئېتىقاتىمىزغا خىالپ دهپ 

 كۈچىگه مهسىھىيلهر رىم ئىمپىرىيىسىنىڭ سىياسى تهسىرى ۋه ھهربى«ئۇالرنى 

  . دهپ ئهيىپلهيدۇ» بۇزغۇنچىلىق قىلدى

كىيىنكى دهۋرلهردىكى مهسىھىيلهرنىڭ ئۆتكۈزگهن خاتالىقلىرى ئاساسهن ئىسالم  ●

ن بولۇپ، ئىسالم دىنىنىڭ ھۇجۇمىغا تاقابىل دىنىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغانلىقتى

خاتا ئىدىيىلىرىنى يۇقتۇرۋالغان، ۋه شۇ تۇرۇش جهريانىدا ئۆزىمۇ ئىسالمنىڭ بهزى 

بىراق . سهۋهپتىن بهزى ئادالهتسىز ئۇرۇشالرنى قوزغىغان، قىرغىنچىلىقمۇ قىلغان

  . تۇرمهيلى قانداقال بولمىسۇن، ئۇرۇش ۋه زوراۋانلىق مهسىھ ئېتىقاتىغا زىت

  ئوقۇبهتلهر- مهسىھىيلهر ئۇچرىغان زۇلۇم ۋه ئازاب

 11ساتقۇن يهھۇدادىن باشقا قاپقالغان  شاگىرتى بولۇپ، 12ئهيسا مهسىھنىڭ  ●

ۈن ھاياتىنى  شاگىرتى ئهيسا مهسىھكه گۇۋاھلىق بېرىش ئۈچ10شاگىرتى ئىچىده 

ق بېرىپ خۇش ئهيسا مهسىھكه گۇۋاھلى يۇھاننامۇ ىشاگىرتيهنه بىر . قۇربان قىلغان

 ئۆمرىنى  كىيىنكى، سۈرگۈن قىلىنىپخهۋهر تارقاتقانلىقى ئۈچۈن پاتمۇس ئارىلىغا

  . شۇ يهرده ئاخىرالشتۇرغان

 يىلىدا، مهسىھىيلهر جهمىيهتتىكى ئهڭ ئاجىز 300مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ دهسلهپكى  ●

ىغان مىڭلىغان، ئونمىڭل. كوللىكتىپ بولۇپ، دائىم زىيانكهشلىككه ئۇچراپ تۇراتتى

بۇنىڭ بىردىنبىر سهۋهبى، ئۇالر ئهيسا . مهسىھىيلهر ئېتىقات يولىدا شىھىت بولغانىدى
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مهسىھنىڭ خۇدانىڭ بىردىنبىر قۇتقۇزۇش يولى ئىكهنلىكىگه ئىشهنگهنلىكى ئۈچۈن 

  . ئىدى

 مهسىھىلهر رىمنىڭ كۆپ ئىالھلىرىغا ئىشهنمهي ،)68-37(رىم ئىمپىراتورى نېرو  ●

لىق ئېتىقاتىدا چىڭ تۇرغاچقا، ئۇالرغا دهھشهتلىك ئۆزلىرىنىڭ بىر خۇدا

يىلى ئۇ رىمنىڭ نامراتالر ئولتۇراقالشقان -64مىالدى . زىيانكهشلىكلهرنى سالىدۇ

شهھهر رايونىغا ئوت قويىۋىتىپ، ئارقىدىن بۇنى مهسىھىيلهر قىلغان دهپ تۆھمهت 

ىنالرنىڭ ئالدىدىال ئۇ مهسىھىيلهرنى تۇتۇپ مۇسابىقه مهيدانلىرىدا تاماشىب. چاپاليدۇ

ھىيلهرنى تۆۋرۈكلهرگه ھهتتا مهسى.  كۆڭۈل ئاچىدۇيۋانالرغا يهم قىلىپ،يىرتقۇچ ھا

، مهشئهل قېلىپ ياندۇرۇپ، كېچىسى ئۆزىنىڭ بېغىنى يۇرۇتىدىغان چىراق باغالپ

 پىتروس ۋه پاۋلۇسالرمۇ ىملىق ۋهھشى قىرغىنچىلىقتا، شاگىرتشۇ قېت. قىلىدۇ

  . گه ئۇچراپ شىھىت بولىدۇنېرونىڭ زىيانكهشلىكى

. ھايات ۋاقتىدا ئۆزىنى ئىالھ دهپ جاكاراليدۇ) 96-51(رىم ئىمپىراتورى دومىتىئان  ●

شۇڭا دومىتىئان مهسىھىيلهرگه . مهسىھىيلهر ئۇنىڭ ئىالھلىقىنى ئېتىراپ قىلمايدۇ

يىلى كهڭ كۈلهمده مهسىھىيلهرنى تۇتۇش بۇيرۇقى -81ئۆچمهنلىك قىلىپ، مىالدى 

  . نۇرغۇن مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى زىيانكهشلىككه ئۇچرايدۇ. دۇچىقىرى

مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنى تهكشۈرۈپ تۇتىۋالسا، ) 117-53(رىم ئىمپىراتورى تىرايان  ●

ئهگهر ئۇنىمىسا ، ا مهجبۇراليدۇرىمنىڭ بۇد ئىالھلىرىغا تاۋاپ قىلىشقئۇالرنى 

يان كىرسىتكه مىخلىنىپ شۇ دهۋرده يىرۇسالىمنىڭ ئىپىسكوپى سىم. ئۆلتۈرۋىتىدۇ

چۈنكى ئۇالر . ئانتاكىيهنىڭ ئىپىسكوپى تىرىك پىتى شىرغا يهم قىلىنىدۇ. ئۆلتۈرىلىدۇ

  . ئېتىقاتىدا چىڭ تۇرۇپ، رىمنىڭ بۇد ئىالھلىرىغا سهجده قىلغىلى ئۇنىمايدۇ

 ىمپىراتورلىرىمۇ مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىغاتىراياندىن كىيىنكى نهچچه ئهۋالد رىم ئ ●

ئىمپىراتور پىئاسنىڭ دهۋرىده، . شلىك قىلىدىغان سىياسهتنى داۋامالشتۇرىدۇزىيانكه

شهھرىنىڭ ئىپىسكوپى پولىكارپۇس قولغا ) ھازىرقى تۈركىيهدىكى ئىزمىر(سىمىرنا 

شۇ . يىرتقۇچالرغا يهم قىلىنىش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلىدۇئېلىنىپ، مۇسابىقه مهيدانىدا 

سهت بېرىلىپ، ئهگهر مهيداندىكى تاماشىبىنالر  ئۇنىڭغا ئهڭ ئاخىرقى قېتىم پۈرچاغدا

. ، دهرھال قويۇپ بېرىلىدىغانلىقى ئۇقتۇرىلىدۇ ھاقارهتلىسهئهيسا مهسىھنىئالدىدا 

 يىلنىڭ ياقى رهببىمنىڭ 86مهن : پۇس مۇنداق دهپ رهت قىلىدۇئهمما پۇلىكار

اق تۇرۇپ، شۇند. ئۇ ئهزهلدىن ماڭا يامانلىق قىلىپ باققىنى يوق. خىزمىتىده بولدۇم

بۇنى ئاڭلىغان .  كهلتۈرهلهيمهنت قانداقمۇ ھاقارهمىنى قۇتقۇزغان ئاشۇ رهببىمگه

يهم  ئۇنداقتا مهن سىنى يىرىتقۇچالرغا تاشالپ بېرىپ: مهسئۇل ئهمهلدار ئۇنىڭغا

ئىختىيارىڭىز، قېنى : پولىكارپۇس.  دهيدۇ–قىلماقتىن باشقا ئامالىم يوق 

ئهگهر سهن : ئهمهلدار غهزهپلىنىپ.  دهيدۇ–يىرتقۇچلىرىڭىزنى قويۇپ بېرىڭ 

.  دهيدۇ–كۆيدۈرۈپ ئۆلتۈرىمهن ئوتتا يىرتقۇچالردىن قورقمىساڭ، ئۇنداقتا سىنى 
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سهن ئوت بىلهن مىنى قورقۇتماقچىمۇ، ئۇ ئوتقۇ بىرهر سائهت : پولىكارپۇس ئۇنىڭغا

. يدۇ ده-كۆيه، ئهمما سهن مهڭگۈ ئۆچمهيدىغان دوزاقنىڭ ئوتىنى ئۇنتۇپ قالما 

  . پ ئۆلتۈرىلىدۇبىلهن پولىكارپۇس ئوتتا كۆيدۈرۈشۇنىڭ 

 مهسىھىيلهرنىڭ ئۆز ئېتىقاتىغا بولغان )180-121(ئاۋرېلىئوس ئىمپىراتور  ●

ھهم ئۇالرغا . غا چىققان ئهخمهقلىق دهپ قارايدۇقىزغىنلىقى ۋه ساداقىتىنى ئۇچى

مهسىھ . ىدۇقاتتىق ئۆچمهنلىك قىلىپ، تېخىمۇ كۆپ زىيانكهشلىكلهرنى سال

ئىسپات بىلهن پاكىت -ئېتىقاتىنىڭ ئهينى ۋاقىتتىكى نۇرغۇن پېشۋالىرى دهلىل

مهسىھ . كۆرسىتىپ، ئۇنى قايىل قىلىشقا ئۇرۇنغان بولسىمۇ، ئهمما ئۈنىمى بولمايدۇ

يهر تهۋرهش، كهلكۈن، ئېتىقاتچىلىرى زىيانكهشلىككه ئۇچراۋاتقان ئاشۇ مهزگىللهرده 

كىشىلهر بۇنىڭدىن ئىبرهت . لىقالر توختىماي يۈز بېرىدۇۋابا، ئوت ئاپىتى قاتار

ئالماي، ئهكسىچه بۇ ئاپهتلهرگه مهسىھىيلهر سهۋهپچى دهپ قاراپ، ئۇالرغا ھوجۇم 

مهسىھ . بۇنى ھۆكۈمهت توسىمايدۇ. قىلىپ تېخىمۇ كۆپ زىيانكهشلىكلهرنى سالىدۇ

رىم «ىالر كوچىالردا ياتىدۇ، توپىالڭچ-ئېتىقاتچىلىرىنىڭ جهسهتلىرى كوچا

دهپ، مهسىھىيلهرنىڭ » ئىالھلىرىنىڭ دۈشمهنلىرى زىمىننى بۇلغىمىسۇن

  . دېڭىزالرغا چېچىۋىتىدۇ-پارچه قىلىپ، كۆيدۈرۈپ، دهريا-جهسهتلىرىنى پارچه

شۇ مهزگىللهرده سىمفورىنۇس ئىسىملىك بىر ياش ئېتىقاتچى قولغا ئېلىنىپ 

 ئالدىدا، ئانىسى ئۇنىڭغا مهدهت جازا ئىجرا قىلىنىشنىڭ. ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنىدۇ

ئوغلۇم، قهيسهر بولغىن، ئۆلۈمدىن قورقما، چۈنكى ئۇ سىنى «: بېرىپ مۇنداق دهيدۇ

بۈگۈن سىنىڭ . خۇداغا تهلپۈنگىنئهرىشتىكى . ھهقىقى ھاياتلىققا ئېلىپ بارىدۇ

   ». ھاياتلىققا ئۆزگىرىدۇكىتىلمهيدۇ، بهلكى ئهرىشتىكىھاياتىڭ ئېلىپ 

يىلى، مهسىھ ئېتىقاتىنى قوغداش ۋه ئاقالش يولىدا زور كۈچ -166مىالدى  ●

يىللىرى -100يۇستىن مىالدى . چىقارغان يۇستىن مارتىر شىھىت بولىدۇ

سامارىيهنىڭ فىالۋىئه شهھرىده تۇغۇلغان بولۇپ، كىچىكىدىن باشالپال بىلىم ئېلىش 

خۇدانى ئىنسان قانداق قىلغاندا «ئۇ . ئارزۇسى كۈچلۈك ھهم تىرىشچان ئىدى

رلۈك گىرىك پهلسهپىلىرىنى تۈدىگهن سوئالغا جاۋاپ تېپىش ئۈچۈن، » تونۇيااليدۇ

ھ  مهسىيىلى-130مىالدى . پ تاپالمايدۇئۆگىنىدۇ، ئهمما قانائهتلىنهرلىك جاۋا

داش بىر ئۆمۈر مهسىھ ئېتىقاتىنى قوغئۇ  شۇنىڭدىن كىيىن .ئېتىقاتىنى قۇبۇل قىلىدۇ

. بۇ توغرىلىق ئاز بولمىغان كىتاپالرنى يازىدۇ ، ھهمدهۋه ئاقالش بىلهن شۇغۇللىنىدۇ

قهدىمقى ئۇ يهھۇدىالر بىلهن مۇنازىرلىشىپ، تهۋرات، زهبۇر ۋه باشقا 

پهيغهمبهرلهرنىڭ كىتاپلىرىدا ئالدىن بىشارهت قىلىنغان قۇتقۇزغۇچى مهسىھنىڭ دهل 

غا خهت يېزىپ،  رىم ئىمپىراتورلىرى ھهتتا. پهيغهمبهر ئىكهنلىكىنى تهكىتلهيدۇئهيسا

يىلى يۇستىن ۋه -166مىالدى .  توغرا يول ئىكهنلىكىنى ئېيتىدۇمهسىھ ئېتىقاتىنىڭ

يهرلىك رۇستىكۇس ئىسىملىك بىر . قولغا ئېلىنىدۇباشقا بهش مهسىھ ئېتىقاتچىسى 
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ئهمهلدار ئۇالرنى رىمنىڭ بۇد ئىالھلىرىغا سهجده قىلىپ، ئىسرىق كۆيدۈرسه، 

يهرلىك شۇنىڭ بىلهن . ئهمما ئۇالر بۇنى رهت قىلىدۇ. ىدۇقويىۋىتىدىغانلىقىنى ئېيت

   . ، ئاندىن كاللىسى ئالىدۇىالپ ئۇرغۇزۇپقامچئهمهلدار ئۇالرنى 

. ۈشكهن بېسىم سهل يىنىكلهيدۇ چ يىللىرى، مهسىھ ئېتىقاتىغا250-222مىالدى  ●

  . توال ئهركىنلىككه ئېرىشىدۇ-مهسىھىيلهر ئاز

يىلى پهرمان چۈشۈرۈپ، بارلىق -250ىالدى رىم ئىمپىراتورى دىسىئۇس م ●

 قىلىشقا چىراق-م ئىالھلىرىغا نهزىرمهسىھىيلهرنى ئېتىقاتىدىن ۋاز كىچىپ، رى

ئاجىز گهرچه بىر قىسىم .  ر جازااليدۇ ئېغىمهجبۇراليدۇ، پهرمانغا بويسۇنمىغانالرنى

لهر كىشىلهر ئېتىقاتىدىن ۋاز كهچكهن بولسىمۇ، ئهمما يهنىال نۇرغۇن مهسىھىي

  . ئېتىقاتىدا چىڭ تۇرىدۇ

  يىللىرى، مهسىھ جامائىتى تىز سۈرئهتته تهرهققى قىلىدۇ،303-260مىالدى  ●

  .  كۆپىيىدۇ بىلهنئېتىقاتچىالرنىڭ سانى شىددهت

يىلى، رىم ئىمپراتورى دىكلىتىئانوس دۆلهتنىڭ بىرلىكىنى ساقالپ -300مىالدى  ●

الىرىنىڭ ئېتىقاتىنى بىرلىككه ئۈنۈملۈك باشقۇرۇش ئۈچۈن، بارلىق رىم پۇقر

. ئهمما مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى ئۇنىڭغا ئهڭ چوڭ توسقۇن بولىدۇ. كهلتۈرمهكچى بولىدۇ

يىلى ئۇ پهرمان چۈشۈرۈپ، بارلىق مهسىھ جامائهتلىرىنى -303شۇنىڭ بىلهن مىالدى 

 مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىغا يا ئېتىقاتىدىن ۋاز كىچىش،. ۋهيران قىلىۋىتىشنى بۇيرۇيدۇ

 يېغىۋىلىنىپ نۇرغۇن ئىنجىل. ى بېرىدۇياكى ئۆلۈشتىن ئىبارهت ئىككىال يولن

 مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى ئېچىنىشلىق بۇ قېتىممۇ ئاز بولمىغان. ۆيدۈرۋىتىلىدۇك

  . يوقالمايدۇيهنىال ئهمما مهسىھ ئېتىقاتى . ئۆلتۈرىلىدۇ

رىم ئىالھلىرىغا يىلى رىم ئىمپىراتورى گالىرىئۇس پهرمان چىقىرىپ، -308مىالدى  ●

نهزىر چىراق قىلىنغان ھاراقنى، رىمنىڭ بازارلىرىدا سېتىلىۋاتقان بارلىق 

بۇ ئارقىلىق مهسىھىيلهرنى يا بۇدقا . يىمهكلىكلهرنىڭ ئۈستىگه چېچىشنى بۇيرۇيدۇ

چىراق قىلىنغان يىمهكلىكلهرنى يىيىش ياكى ئاچ قېلىپ ئۆلۈشكه -ئاتاپ نهزىر

  . مهجبۇراليدۇ

 بۇندىن كىيىن مهسىھ  رىم ھۆكۈمىتى پهرمان چىقىرىپ،يىلى-313مىالدى  ●

  . ئېتىقاتىغا يول قويىدىغانلىقىنى جاكاراليدۇ

ئۇ مهسىھ . يىلى ئىمپىراتور كونىستانتىن تهختكه ئولتۇرىدۇ-323مىالدى  ●

مۇ مهسىھ ئۇنىڭغا ئهگىشىپ يهنه نۇرغۇن رىملىقالر. ئېتىقاتىنى قۇبۇل قېلىدۇ

  رىم ئىمپىرىيىسىنىڭزۇن ئۆتمهي خىرىستىيان دىنىئۇ. لىدۇئېتىقاتىنى قۇبۇل قى

  . دۆلهت دىنىغا ئايلىنىدۇ



 21 

  مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ زىيانكهشلىككه ئۇچرىشىنىڭ سهۋهبى

بۇ رىم مهسىھىلهر خۇدانىڭ خۇش خهۋىرىنى تارقىتىشتا ئىنتايىن قىزغىن بولۇپ،  ●

مهسىھىيلهر . لىپ كىلىدۇئىمپىرىيىسىنىڭ كۆپ ئىالھلىق دىنى ئېتىقاتىغا تهھدىت ئې

 ئىشىنىدۇ، شۇڭا مۇتلهق ھهقىقهت ئىكهنلىكىگهئۆزىنىڭ بىر خۇدالىق ئېتىقاتىنىڭ 

بۇ رىملىقالرنى . نىڭ كۆپ ئىالھلىق دىنى ئېتىقاتى بىلهن سىغىشالمايدۇلىقالررىم

  ئىالھلىرىغارىملىقالرنىڭيهنه  مهسىھىيلهر. نارازى قىلىپ ئۆچمهنلىكىنى قوزغايدۇ

ئىالھقا  بهزىدهچىراقلىرىغا قاتناشمىغاچقا، ھهتتا - نهزىرۆتكۈزگهنئاتاپ ئ

  . ئىشهنمهيدىغان دىنسىزالر دهپمۇ قارالغان

مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ دهسلهپكى مهزگىللىرىده، مهسىھ جامائىتىده نۇرغۇن مۆجىزىلهر  ●

، بۇ رىمنىڭ )مهسىلهن كىسهللهرنىڭ ساقىيىپ كىتىشى دىگهندهك(كۆرۈلگهن بولۇپ 

  . جادۇنى چهكلهيدىغان قانۇنىغا خىالپ كىلىپ قالغان-رىسىھ

دهسلهپكى جامائهتتىكى مۇتلهق كۆپ قىسىم ئېتىقاتچىالر جهمىيهتنىڭ تۆۋهن  ●

يوقىرى تهبىقىدىكىلهر تهرىپىدىن مهسىھ ئېتىقاتى قاتلىمىدىكى ئادهملهر بولغاچقا، 

  . اپاتلىق دهپ قارىلىپ كهمسىتىلگهنخۇر

مۇھهببهتلىك بولۇش، -هشهببۇس قىلىنغان پاك ياشاش، مىھىرمهسىھ ئېتىقاتىدا ت ●

ئادالهتنى ياقالش ۋه تىنچلىقنى سۈيۈشتهك پهزىلهتلهر، باشقىالرنىڭ نهزىرىده 

رىملىقالرنىڭ گىالدىئاتور . دهپ قارالغانئهمىلىيهتكه ئۇيغۇن بولمىغان قۇرۇق غايه 

رىدىغان ئۇيۇنلىرىغا مهيدانلىرىدىكى قۇلالر ۋه ئهسىرلهرنىڭ بىربىرسىنى ئۆلتۈ

، اتاماش-نۇرغۇن مهسىھ ئاقساقاللىرى رىملىقالرنىڭ ئۇيۇن. مهسىھىلهر قاتناشمايتى

شۇ .  ئهيىپلهيتىبۇزۇقچىلىق ۋه ۋهھشىلىككه تولغان تۇرمۇش ئادهتلىرىنى

  . نىڭ نارازىلىقى ۋه قارشىلىقىغا ئۇچرايتىسهۋهپتىنمۇ رىملىقالر

بولۇپ ئۇيىشىۋىلىشى، باشقىالردا ئۇالرنىڭ مهسىھىيلهرنىڭ توپلىشىپ جامائهت  ●

ئۇنىڭ . سىياسى مۇددىئاسى ۋه ھهركىتى بارمىكىن دىگهن گۇماننى پهيدا قىالتتى

 رهكئۈستىگه مهسىھىيلهر رىمنىڭ قانۇنىغا قارىغاندا خۇدانىڭ قانۇنىغا تېخىمۇ بهك

 قورال دهپ قاراپ،» ئادهم ئۆلتۈرۈش گۇناھ«شۇڭا نۇرغۇن مهسىھىيلهر . بويسۇناتتى

بۇ ئىش ھهربى كۈچكه تايىنىپ مهۋجۇد . ئېلىپ ئهسكهر بولۇشقا ئۇنىمايتى

 قۇبۇل قىلغىلى بولمايدىغان ئېغىر رىم ئىمپىرىيىسى ئۈچۈن ئېيتقاندابولىۋاتقان 

ئۇندىن سىرت، مهسىھىيلهر ئۆز ئىچىدىكى زىددىيهتلهرنى دىنى . گۇناھ ئىدى

بۇمۇ . ى، سوتقا ئهرز قىلمايتىئاقساقاللىرىنىڭ ئالدىغا بېرىپ ھهل قىالتت

رىم . ھۆكۈمهتنىڭ نهزىرىده رىم قانۇنىغا ھۆرمهتسىزلىك قىلغانلىق دهپ قارىالتتى

 بىلدۇرىدىغان تۈزىمى ۋه ساداقىتىنى-زىنىڭ قانۇنھۆكۈمىتى مهسىھىيلهرنى ئۆ

شۇڭا . ئوبىكتى بار، ئۇالر رىمنىڭ ھۆكۈمرانىغا سادىق ئهمهس دهپ قارايتى
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.  شۇنچه بېسىم بوالتتىرىم ھۆكۈمىتىگهسانى قانچه ئاشقانسىرى، مهسىھىيلهرنىڭ 

تۈزۈمگه رىئايه -بىراق ئهمىلىيهتته، مهسىھىيلهر جهمىيهتتىكى ھهممىدىن بهك قانۇن

چۈنكى مهسىھ .  ھهم ھۆكۈمهتكه بويسۇنىدىغان پۇقراالردىن ئىدى،قىلىدىغان

نۇش ئېتىقاتچىالرنىڭ گه بويسۇىتۈزۈم-قانۇندۆلهتنىڭ ئېتىقاتىدا ھۆكۈمهتكه ۋه 

ئۇالر يهنه دۆلهتنىڭ تىنچلىقى ۋه ھاكىمىيهت ئۈستىدىكى . مهجبۇرىيىتى ئىدى

  .  دۇئا قىالتتىياخشى تىلهكلهرنى تىلهپ  مهلدارالر ئۈچۈنمۇئه

مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ تۇرمۇش ئادىتى ئهينى ۋاقىتتىكى جهمىيهت تۈزۈلمىسىگه  ●

هم مهسىھ ئېتىقاتىغا كىرگهندىن كىيىن، مهسىلهن، بىر ئاد. تهھدىت ئېلىپ كىلىدۇ

ھۆكۈمهتنىڭ نى ۋاقىتتا ئهي. ئۆزىنىڭ ئىگىدارلىقىدىكى قۇللىرىنى ئازات قىلىۋىتىدۇ

تهستىقىنى ئالماي تۇرۇپ قۇلالرنى ئازات قىلىۋىتىش ئېغىر گۇناھ بولۇپ، ھهتتا ئۆلۈم 

» يۈڭالرسۆقېرىندىشىڭالرنى «ئهمما مهسىھىيلهر ئىنجىلدىكى . جازاسى بېرىلهتتى

شۇنداق دىگهن تهلىمگه ئاساسهن، گهرچه ھاياتى خهۋپكه ئۇچرىسىمۇ، يهنىال 

  . قىالتتى

  مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ جهلىپكارلىقى

كۈنى تىرىلىپ -3ئهيسا مهسىھ كىرسىتقا مىخلىنىپ ئۆلتۈرۈلگهندىن كىيىن،  ●

ر كۈنى شاگىرتال-50كۈنى ئاسمانغا كۆتىرىلىدۇ،  -40شاگىرتلىرىغا كۆرۈنىدۇ، 

ئىرۇسالىمدا يىغىلىپ دۇئا قىلىۋاتقاندا، مۇقهددهس رهھ ئۇالرنىڭ ۋۇجۇدىغا 

چۈشۈپ، ھهممىسى باشقا مىللهتلهرنىڭ تىللىرىدا سۆزلىيهلهيدىغان ۋه مۆجىزه 

ئهيسا ) يىلى-33مىالدى (شۇ چاغالردا . كۆرسىتهلهيدىغان ئىقتىدارالرغا ئىگه بولىدۇ

 يىللىق 300. نى نهچچه مىڭال ئادهم ئىدىمهسىھكه ئهگهشكهن ئېتىقاتچىالرنىڭ سا

مۇشهققهتلهرنى باشتىن ئۆتكۈزۈپ، ئىمپراتور كونىستانتىننىڭ ۋاقتىغا -زۇلۇم ۋه جاپا

 مىليونغا يىتىپ، ئىمپىرىيه نوپۇسىنىڭ 6كهلگهنده، مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىڭ سانى 

  .  نى ئىگهللهيدۇ%10

تىنى قۇبۇل قىلىشى، ئۇنىڭ ئهينى دهۋرلهرده، بىر ئادهمنىڭ مهسىھ ئېتىقا ●

ئىستىقبالىنى ياخشىالشقا ھىچقانچه پايدىسى تهگمهيال قالماستىن، ئهكسىچه 

ئهمما . جهمىيهت تهرىپىدىن چهتكه قېقىلىپ، ھهتتا ئۆلۈم خهۋىپىمۇ ئېلىپ كىلهتتى

چۈنكى مهسىھ . شۇنداقتىمۇ، يهنىال نۇرغۇن ئادهم مهسىھ ئېتىقاتىنى قۇبۇل قىلىدۇ

مهسىلهن، مهسىھ جامائهتچىلىكىده . هلىپكارلىقى ئىنتايىن كۈچلۈكتۇرجئېتىقاتىنىڭ 

 ئوقۇبهتته قالغان-پ، ئازاپكېسهل ساقايتىپ، جىن قوغاليدىغان ئىقتىدارالر بار بولۇ

.  ئهركىنلىككه ئېرىشتۈرهلهيتىجهھهتته وھى ر ڭ كېسىلىنى ساقايتىپ،ئادهملهرنى

يول كۆرسىتىپ، ئۇالرغا كىشىلهرگه ئۈمۈدسىزلىكته قالغان يهنه مهسىھ ئېتىقاتى 

ئۇندىن باشقا، مهسىھىيلهرنىڭ ئۆزىگه خاس . ئۈمۈد ئاتا قىالاليتىيېڭىدىن 
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مهسىلهن، خىزمهت . پهزىلهتلىرى ۋه تۇرمۇش ئادىتىمۇ كىشىلهرنى جهلپ قىالاليتى

 ر قىلمىشالرنى يۇقتۇرماسلىقىۋه سودىدىكى سهمىمىلىكى، جهمىيهتتىكى ناچا

، الرنى ئۇرۇش، بالىالرنى تاشلىۋىتىش، ئاجىزالرنى بۆزهك قىلىشمهسىلهن ئايال(

مهسىھىيلهر ئۆلۈمدىن ). قاتارلىقالرقىمارۋازلىق، ھاراقكهشلىك پاھىشۋازلىق، 

قورقماسلىقتىمۇ داڭ چىقارغان بولۇپ، ئېتىقاتى ئۈچۈن ئۆلۈمگه ھهرۋاقىت تهييار 

مۇ باشقىالرنىڭ مهسىھ  بۇالر.لىق بىلهن ھهققانىيهتنى ياقاليتىنىمهردائىدى، 

  . قاتىغا بولغان قىزىقىشى ۋه ھهۋىسىنى قوزغايدۇئېتى

قۇبۇل قىلغان ئادهمنىڭ ئۇنى بهلكى ، تى قۇرۇق تهلىم بولماستىنمهسىھ ئېتىقا

 يىلدا، 300دهسلهپكى شۇ سهۋهپلهردىن، . ھاياتىدا زور ئۆزگىرىش پهيدا قىالاليدۇ

 شۇنچىلىك قاتتىق بېسىم ئاستىدا بولسىمۇ، ۋه زوراۋانلىققا تايانمىسىمۇ، ھهتتا جهڭ

ھهقىقى مانا بۇنى خۇدانىڭ . يهنىال ئۇچقاندهك تهرهققى قىالاليدۇ مهسىھ ئېتىقاتى

  . مۆجىزىسى دىيىشكه بولىدۇ

دىن قوغدىغۇچىسى تېرتۇلىئان ھهقىقى ئىبادهتنى زورالشقا ئهسىردىكى -3مىالدى  ●

 زورالش دهيدىغان هسىھ ئېتىقاتىدام«: ، ئۇ مۇنداق دىگهنبولمايدۇ دهپ قارايتى

خۇدا ئهيسا «، »دىنغا زورالش خۇدانىڭ ئىرادىسىگه خىالپتۇر«، » يوقگهپ

مهسىھنى ئىنسانالرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئهۋهتتى، ئهمما ئۇ باشقىالرنى 

ئهسىردىكى -3. »ئىنساننى مهجبۇرلىمايدۇئهزهلدىن مهجبۇرلىمىغان، چۈنكى خۇدا 

ئادهم دىنغا ئېتىقات قىلىش «پرىئاننىڭ دهرىسلىكىدىمۇ كارتاگىلىك ئىپىسكوپ سى

 دىن تارقىتىشتا ،دىمهك. دىيىلگهن» اسلىقنى ئۆزى بهلگىلهيدۇياكى قىلم

تاكى كونىستانتىنپولنىڭ دهۋرىگىچه بولغان ئارلىقتا، . زوراۋانلىققا تايىنىشقا بولمايدۇ

يهكۈنلهپ مۇنداق  پهيالسۇپ الكتهنتىئوس مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ تارقىلىش ئۇسۇلىنى

زوراۋانلىق ۋه زىيانكهشلىك يوق، چۈنكى دىندا ) مهسىھ ئېتىقاتىدا(«: دىگهن

سۆزگه تايىنىپ -پهشۋاغا ئهمهس، بهلكى گهپ-مۇشتبىز . زورالش يوقتۇر

كىشىلهرنى باشقىالر ئېيتقاندهك . هلبىنى تهسىرلهندۈرىمىزباشقىالرنىڭ ق

  .  »سپاتاليمىز ۋه نامايهن قىلىمىزئېزىقتۇرمايمىز، بهلكى تهلىم بېرىمىز، ئى

  

  

    


