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 ا ا ا

ئالالھتائاال مۇنداق دهيدۇ: 

 َ ِ َ א َ ْ ِّ  ً َ ْ َّ َر َאَك ِإ ْ َ א َأْر َ َو
«(ئى مۇھهممهد!) سېنى بىز پۈتۈن ئهھلى جاھان ئۈچۈن پهقهت 

رهھمهت قىلىپال ئهۋهتتۇق.» (ئهنبىيا سۈرىسى، 107-ئايهت) 

 ْ ُّ ِ َ א  َ  ِ ْ َ َ  ٌ ِ َ  ْ ُכ ِ ُ ْ َأ ِّ ٌل  ُ ْ َر אءُכ َ  ْ َ َ
 ٌ ِ َ َرُؤوٌف رَّ ِ ِ ْ ُ ْ א ِ ُכ  ْ َ َ  ٌ ِ َ

بىر  ئاراڭالردىن  ئۆز  سىلهرگه  شۈبھسىزكى،  ئىنسانالر!)  «(ئى 
ئېغىر  ئۇنىڭغا  چېكىشىڭالر  كۈلپهت  سىلهرنىڭ  كهلدى.  پهيغهمبهر 
تۇيۇلىدۇ، ئۇ سىلهرنىڭ (ھىدايهت تېپىشىڭالرغا) ھېرىستۇر. مۇئمىنلهرگه 

ئامراقتۇر، ناھايىتى كۆيۈمچاندۇر.» (تهۋبه سۈرىسى، 128-ئايهت)

 ْ ِ ْ َ ُ َو ّ ُ ا ُכ ْ ِ ْ ُ  ِ ُ ِ َّ א َ  َ ّ َن ا ُّ ِ ُ  ْ ُ ْ ِإن ُכ ُ
 ٌ ِ ٌر رَّ ُ َ  ُ ّ ْ َوا ُכ َ ُ ْ ُذ ُכ َ

ئالالھنى  سىلهر  «ئهگهر  ئېيتقىنكى:  ئۇالرغا)  مۇھهممهد!  «(ئى 
دوست تۇتساڭالر ماڭا ئهگىشىڭالركى، ئالالھ سىلهرنى دوست تۇتىدۇ، 
(ئۆتكهنكى) گۇناھىڭالرنى مهغفىرهت قىلىدۇ. ئالالھ ناھايىتى مهغفىرهت 

قىلغۇچىدۇر ناھايىتى مېھرىباندۇر» (ئال ئىمران سۈرىسى، 31-ئايهت)

 َ ِ ِ َכא ْ ُّ ا ِ ُ  َ  َ ّ نَّ ا ِ َ ْا  ْ َّ َ َ ِن  َل  ُ َّ َ َوا ّ ْا ا ُ ِ ْ َأ ُ
«ئېيتقىنكى: «ئالالھقا ۋه پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىڭالر» ئهگهر 
(يهنى  كافىرالرنى  ئالالھ  ئۆرۈسه،  يۈز  قىلىشتىن)  (ئىتائهت  ئۇالر 
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ئاسىيلىق  پهيغهمبهرلىرىگه  ۋه  قىلغان  ئىنكار  ئايهتلىرىنى  ئالالھنىڭ 
قىلغانالرنى) دوست تۇتمايدۇ.» (ئال ئىمران سۈرىسى، 32-ئايهت)

 ِ َّ َل ا ُ َِכ رَّ ْ َو ُכ ِ א َ ِّ ّرِ  ٍ َ َא َأ ٌ َأ َّ َ ُ א َכאَن  َّ
א  ً ِ َ ٍء  ْ َ  ِّ ُכ ِ  ُ َّ َ َوَכאَن ا ِّ ِ َّ َ ا َ א َ َو

«مۇھهممهد ئاراڭالردىكى ئهرلهردىن ھېچبىرىنىڭ ئاتىسى ئهمهس. 
لېكىن (ئۇ) ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى ۋه پهيغهمبهرلهرنىڭ ئاخىرقىسىدۇر. 
ئۇنىڭدىن  ئاخىرالشتۇرغان،  پهيغهمبهرلىكنى  بىلهن  ئۇنىڭ  (ئالالھ 
نهرسىنى  ھهممه  ئالالھ  كهلمهيدۇ).  پهيغهمبهر  ھېچقانداق  كېيىن 
بىلگۈچىدۇر، (سىلهرنىڭ سۆز-ھهرىكىتىڭالردىن ھېچ نهرسه ئالالھقا 

مهخپى ئهمهس)» (ئهھزاب سۈرىسى، 40-ئايهت)

 ٍ َّ َ ُ  َ َ َل  ِّ ُ א  َ ِ ا  ُ َ אِت َوآ َ ِ א َّ ا ا ُ ِ َ ا َو ُ َ َ آ ِ َّ َوا
 ْ ُ َ א َ  َ َ ْ ْ َوَأ ِ ِ َئא ِّ َ  ْ ُ ْ َ  َ َّ ْ َכ ِ ِّ ِ رَّ  ُّ َ ْ َ ا ُ َو

«ئىمان ئېيتقان ۋه ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالرنىڭ مۇھهممهدكه 
تهرىپىدىن  پهرۋهردىگارى  ئۇالرنىڭ  قۇرئانغا–قۇرئان  قىلىنغان  نازىل 
كهلگهن ھهقىقهتتۇر–ئىمان ئېيتقانالرنىڭ گۇناھلىرىنى ئالالھ ئۆچۈرۈپ 
گۇناھ  ئۇالر  بىلهن  (شۇنىڭ  ياخشىاليدۇ  ھالىنى  ئۇالرنىڭ  تاشاليدۇ 

قىلمايدۇ)» (مۇھهممهد سۈرىسى، 2-ئايهت) 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دهيدۇ:

تۇنجى  بۇلىقىغا  كهۋسهر  ئىچىڭالردىن  سىلهرنىڭ  «مهن 
بىلهن  سىلهر  كۈتىمهن!  يهرده  ئۇ  سىلهرنى  بولۇپ،  ئېرىشىدىغانالردىن 
ئۇچرىشىش يېرىمىز ھهۋزى كهۋسهردۇر. مهن ھازىر ئۇنى كۆرىۋاتىمهن! مهن 
سىلهرنىڭ ھهققىڭالردا گۇۋاھلىق بېرىمهن! ھازىر ماڭا زېمىننىڭ خهزىنه ۋه 
مۇشرىكلىككه  سىلهرنى،  قهسهمكى،  بىلهن  ئالالھ  بېرىلدى.  ئاچقۇچلىرى 
قايتىپ كېتهرمىكىن دهپ قورقمايمهن! لېكىن سىلهرنىڭ دۇنيا ئۈچۈن بىر–
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سىلهردىن  دۇنيانىڭ  ئۆلتۈرۈپ،  بىر–بىرىڭالرنى  قىزغىنىپ،  بىرىڭالردىن 
قورقىمهن!»  قىلىشىدىن  ھاالك  قىلغاندهك  ھاالك  كىشىلهرنى  ئىلگىرىكى 

(بۇخارى: «جهنائىز»، 73؛ مۇسلىم: «فهزائىل»، 31) 

ۋه  كېتىمهن  بۇرۇن  سىلهردىن  مهن  بىلىڭالركى،  ياخشى  «شۇنى 
بىلهن  سىلهر  ئاخىرهتته)  (ئهته  قىلىڭالركى،  دىققهت  كۈتىمهن!  سىلهرنى 
بىلهن  مهن  ئهته  بېشىدۇر.  كهۋسهرنىڭ  ھهۋزى  يېرىمىز  ئۇچرىشىدىغان 

بىرگه بولۇشنى خالىغان كىشى قولى ۋه تىلىنى گۇناھتىن ساقلىسۇن!»
(بۇخارى: «سهالت»، 80؛ ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 227-بهت)

دۇنيا نېمىگه ئېرىشكهن بولسا، ئۇنىڭ سهۋهبىدىن ئېرىشتى.
ئۇنىڭغا جهمئىيهت ۋه ھهر بىر شهخس قهرزدار! ياق! 

ئۇنىڭغا پۈتكۈل ئىنسانىيهت قهرزدار! 
ئى ئالالھ! بىزنى مهھشهرده بۇ ئىقرارىمىز بىلهن تىرىلدۈرگىن!

-مهھمهد ئاكىف ئهرسوي
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هىجرەتنىڭ بىرىنچى يىلى

رهسۇلۇلالھنىڭ مهدىنه مۇنهۋۋهرگه كېلىشى

بىلهن  قىلىشى  ھىجرهت  مهدىنىگه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
مۇسۇلمانالر ئۈچۈن يېڭى بىر سهھىپه ئېچىلدى. 

سۈپىتىده  قىلغۇچى  ئىلتىجا  بىر  مهدىنىده  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئهمهس، ئهكسىچه كهلگۈسى بىر دۇنيانىڭ قۇرغۇچىسى، رهھبىرى، يېڭى 
ئىدى.  نهرسىسى  ھهممه  قسقىسى  رهئىسى،  دۆلىتىنىڭ  ئىسالم  قۇرۇلغان 
كۈچ- زور  مۇسۇلمانالر  بىلهن  قىلىشى  تهشرىپ  قهدهم  مهدىنىگه  ئۇنىڭ 

قۇۋۋهتكه ئېرىشتى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ”مهسىجىدى نهبى“ سېلىنىپ بولغىچه، ئهبۇ 
تۇردى.  ئاي  يهتته  ئۆيىده  ئهنھۇنىڭ  رهزىيهلالھۇ  ئهنسارى  ئهل  ئهييۇب 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهبۇ ئهييۇب ئهل ئهنسارى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ 

ئۆيىده تۇرىشىنىڭ بىر قانچه ئهسىرلىك تارىخى بار. 
يهمهن  كهلگهن  (يهسرىب)  مهدىنىگه  ئىلگىرى  يىل  يۈز  يهتته 
ھۆكۈمدارلىرىدىن تۇببه ئهبۇ كهرىب، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مهككىده 
ئاشكارا بولۇپ، مهدىنىگه ھىجرهت قىلىدىغانلىقىنى يهھۇدىي ئالىمالردىن 
بىلهن  ئالتۇن  يېزىپ  مهكتۇب  سالدۇرغان.  ئۆي  بىر  يهرگه  ئۇ  بىلگهنده، 
بهرگهن.  بىرىگه  ئالىملىرىدىن  بۈيۈك  مهدىنىنىڭ  كېيىن  مۆھۈرلىگهندىن 
ئهگهر بۇ ئۆيگه ئۆزى ئېرىشهلمىسه، ئهۋالتتىن-ئهۋالتقا مىراس قالدۇرۇپ، 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا بېرىشنى بۇيرىغان1 

1. ئىبنى ئهساكىر، -3جىلد، 334-335؛ سېھۇدى، 1-جىلد،189-188
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ئېيتىپ  ئىمان  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ۋاقىتتىال  شۇ  ئهنه  تۇببه 
مۇسۇلمان بولغان2. 

بۇ ئۆي ئهۋالتتىن-ئهۋالدقا، دادىدىن-بالىغا مىراس قېلىپ، مهدىنه 
ئالىملىرىدىن بىرىنىڭ نهسلىدىن بولغان ئهبۇ ئهييۇب خالىد ئىبنى زهيد 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا كېلىپ توختىغان. بۇ ئۆي پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 

مهسجىدىنىڭ ئۇدۇلىدا ئىدى. 
تۇببهنىڭ مهكتۇبىنى ساقلىغانالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مهدىنىگه 
كېلىۋاتقانلىقىنى بىلىشى بىلهن مهكتۇبنى ئۇنىڭغا تاپشۇرۇش ئۈچۈن سۇلهيم 
قهبىلىسىدىن ئىشهنچىلىك بىر ئادهم بولغان ئهبۇ لهيالنى ئهۋهتكهن. ئهبۇ 
لهيال مهككه يولىدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ئۇچراشقان. پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالم ئۇنى كۆرۈپال يېنىغا چاقىرىپ: 
- سهن ئهبۇ لهيال بوالمسهن؟ - دهپ سورىغان. 

ئهبۇ لهيال: 
- شۇنداق! - دېيىشى بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

- سېنىڭ يېنىڭدا تۇببهنىڭ مهكتۇبى بار، مهكتۇبنى ماڭا بهرگىن! 
- دېگهن. 

ئهبۇ لهيال پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى تونىمايتتى. ھهيرانلىق بىلهن: 
كۆرمىدىم.  ئاالمىتىنى  سېھىرگهرنىڭ  چىرايىڭدىن  كىمسهن؟  سهن   -

مهكتۇبنىڭ مهنده بارلىقىنى قانداق بىلدىڭ؟ - دهپ سورىغان. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

- مهن مۇھهممهد! مهكتۇپنى ماڭا بهر! - دېگهن. 
ئهبۇ لهيال مهكتۇپنى يۇشۇرۇپ قويغان يهردىن چىقىرىپ، پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمغا بهرگهن. ئهبۇ بهكىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مهكتۇپنى ئوقۇشى 

بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۈچ قېتىم: 
- مهرھابا، سالىھ قېرىنداش تۇببه! - دېگهن. 

2. ئهھمهد: 5-جىلد، 340–بهت.
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بۇيرىغان.  مهدىنىگه قايتىشىنى  لهيالغا  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهبۇ 
مهدىنىگه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  قايتىپ،  مهدىنىگه  لهيال  ئهبۇ 
مهدىنىلىك  بىر  ھهر  بىلهن  بۇنىڭ  يهتكۈزگهن.  خهۋىرىنى  كېلىۋاتقانلىق 

سۆيۈنچه بهرگهن3. 

رهسۇلۇلالھنىڭ ساھىبخېنى ئهبۇ ئهييۇب ئهنسارى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ

شهرىپىگه  كۈتىۋېلىش  ئاي  يهتته  ئۆيىده  ئۆز  سۇلتانىنى  پهيغهمبهرلهر 
پهيغهمبهر  باشتا  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئهنسارى  ئهييۇب  ئهبۇ  بولغان  نائىل 
قانچىلىك  ئۈچۈن  قېلىشى  قهۋىتىده  ئۈستۈنكى  ئۆينىڭ  ئهلهيھىسساالمنى 

چىڭ تۇرغان بولسىمۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
ئۈچۈن  بىز  قېلىش  قهۋىتىده  ئاستىنقى  ئۆينىڭ  ئهييۇب!  ئهبۇ  «ئى 

تېخىمۇ مۇۋاپىق» دېگهن. 
ئهبۇ ئهييۇب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ۋه ئائىلىسى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا 
پهيغهمبهر  يهرلىرىنىڭ  ياتقان  قىلىپ،  خىزمهت  بىلهن  ھۆرمهت  چهكسىز 
بولۇپ،  خىجىل  قېلىشىدىن  كېلىپ  تهرىپىگه  ئاياق  ئهلهيھىسساالمنىڭ 

تامنىڭ بۇلۇڭىدا تۈگۈلۈپ ئۇخلىغان. 
يهرگه  ھهممىسى  سۇنىڭ  كېتىپ،  چېقىلىپ  تولىمى  سۇ  كۈنى  بىر 
ئهزىز  بۇ  سۇنىڭ  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئهييۇب  ئهبۇ  كهتكهن.  تۆكۈلۈپ 
بىردىنبىر  ئهنسىرهپ،  قىلىشىدىن  بىئارام  تۆكۈلۈپ،  ئۈستىگه  مېھمىنىنىڭ 
يهرلهرنى  بىلهن  جىددىلىك  ئېلىپ،  يوتقاننى  پاختا  بولغان  يېپىنچىسى 
ئۈستۈنكى  ئهلهيھىسساالمدىن  پهيغهمبهر  ئهتىگهنده،  ئهتىسى  توسۇۋالغان. 

قهۋهتكه چىقىشىنى ئۆتۈنگهن. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

ئهييۇب  ئهبۇ  دېگهنده،  مۇۋاپىق!-  تېخىمۇ  قهۋهت  ئاستىنقى   -
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

3. ئىبنى ئهساكىر: 3–جىلد، 335–بهت، 5–جىلد، 176–بهت.
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قهۋهتكه  ئۈستۈنكى  بىز  قالسىڭىز،  قهۋهتته  ئاستىنقى  سىز   -
چىقالمايمىز!- دېگهن. 

بۇنىڭ بىلهن ئورنىنى ئالماشتۇرغان4. 
قىلغان  مېھمان  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  ئهنسارى  ئهييۇب  ئهبۇ 
قايتىپ  قالغىنىنى  ئېشىپ  تاماقنىڭ  كىرگۈزگهن.  ئېتىپ  تاماق  كۈنلهرده 
كهلگهنده، ئۇنىڭ بهرىكىتىگه ئېرىشىش ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
بارماقلىرى تهككهن يهرلهرنى ئىزدېگهن. بىر قېتىم پىيازلىق ياكى سامساقلىق 

بىر تاماق كىرگۈزگهنده، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يېمىگهن. 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  تاماقتا  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئهييۇب  ئهبۇ 
پهيغهمبهر  قىلىپ،  ئهندىشه  ئۈچۈن  كۆرهلمىگهنلىكى  ئىزىنى  بارماق 

ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا چىقىپ: 
- ئى رهسۇلۇلالھ! ئۇ تاماق ھاراممۇ؟- دهپ سورىغان.

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
- ياق! لېكىن پۇرىقىنى ياقتۇرمايمهن، چۈنكى مهن پهرىشتىلهر بىلهن 

سۆزلىشىمهن.- دېگهن. 
بۇنىڭ بىلهن ئهبۇ ئهييۇب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

- سهن ياقتۇرمىغان نهرسىنى مهنمۇ ياقتۇرمايمهن!- دېگهن. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

- سىلهر ئۇنى يهڭالر!- دېگهن. 
شۇنىڭدىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا بىر قېتىممۇ ئۇ كۆكتاتتىن 

تاماق قىلمىغان5.  
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىنسان ۋه پهرىشتىلهرنى بىئارام قىلماسلىق 
كۆرىۋالغىلى  مىسالدىن  بۇ  بولغانلىقىنى  ئهستايىدىل  قانچىلىك  ئۈچۈن 

بولىدۇ.

4. مۇسلىم: «ئهشرىبه»، 171؛ ئىبنى ھىشام: 2–جىلد، 116–بهت. 
5. مۇسلىم: «ئهشرىبه»، 170–171؛ ئىبنى ھىشام: 2-جىلد، 116–بهت.
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ئهبۇ ئهييۇب ئهنسارى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا 
مهزگىلىدىن  مېھمانلىق  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ھۆرمىتى  بولغان 
«قوستانتىنىييه  ئهلهيھىسساالمنىڭ:  پهيغهمبهر  داۋامالشقان.  كېيىنمۇ 
نېمىدېگهن  قوماندان  قىلغان  پهتىھ  ئۇنى  قىلىنىدۇ،  پهتىھ  (ئىستانبۇل) 
ياخشى قوماندان، ئۇنى پهتىھ قىلغان ئهسكهر نېمىدېگهن ياخشى ئهسكهر!» 
دېگهن مهدھىيهسىگه ئېرىشىش ئۈچۈن سهكسهن ياشتىن ئاشقان بولسىمۇ 
ئىككى قېتىم ئىستانبۇل قورشاۋىغا قېتىلىپ، كېيىن قىلىنىدىغان پهتىھنىڭ 
قىلغان.  تهسلىم  ئالالھقا  روھىنى  يولدا  بۇ  بولۇپ،  نهپهرلىرىدىن  تۇنجى 
ۋاپات بولۇشتىن ئىلگىرى ئۆزىدىن كېيىن پهتىھ قىلىش ئۈچۈن كېلىدىغان 
بېرىش  كۆرسىتىپ  نىشان  بولسىمۇ،  بىلهن  جهسىتى  قۇشۇنلىرىغا  ئىسالم 
ئۈچۈن ئهتراپىدىكىلهرگه: «جهسىتىمنى قهدىمىڭالر يهتكهن ئهڭ ئاخىرقى 

نوقتىغا كۆمۈڭالر!» دېگهن6. 

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا خىزمهت قىلىشى

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهدىنىگه قهدهم تهشرىپ قىلغاندا، ئۆگهي 
يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  تۇتۇپ،  قولۇمدىن  تهلھه  ئهبۇ  دادام 

ئاپىرىپ: 
”ئى رهسۇلۇلالھ! ئهنهس ئهقىللىق بىر باال، ساڭا خىزمهت قىلسۇن!“ 
دېدى. شۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ خىزمهتچىسى بولدۇم. 
قىلدىم.  خىزمهت  يىل  ئون  سهپهرده  ئائىلىده،  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر 
ئالالھ بىلهن قهسهمكى، قىلىپ سالغان بىر خاتالىقىم تۈپهيلىدىن: «نېمىشقا 
«بۇنى  ئىشقا:  بىر  قىلمىغان  ئادا  جايىدا  ئۆز  ياكى  قىلدىڭ؟»  بۇنداق 

نېمىشقا قىلمىدىڭ؟» دهپ باقمىدى. (مۇسلىم: «فهزائىل»، 52) 

6. ئىبنى سائاد: 3–جىلد، 484–485-بهتلهر.
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ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئهنهسنىڭ  ھهزرىتى  رىۋايهتته  بىر  باشقا 
خىزمىتىگه كىرىشى مۇنداق بولغان: 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهدىنىگه قهدهم-تهشرىپ قىلغاندا ئهر-ئايال 
بولۇپ، پۈتۈن ئهنسارالر بىر قىسىم ھهدىيهلهر بهرگهن. لېكىن ئۇممۇ سۇلهيم 
بولۇپ،  غهمكىن  ئۈچۈن  بولمىغانلىقى  نهرسىسى  بىر  قىلىدىغان  ھهدىيه 
كۆڭلى يېرىم بولغان. كېيىن ئوغلى ئهنهسنىڭ قولىدىن تۇتۇپ، پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ: 
”ئى رهسۇلۇلالھ! ئهنهس ساڭا خىزمهت قىلسا مۇناسىپ كۆرهمسهن؟“ 

دېگهن. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قوبۇل قىلغان. (سېمھۇدى: 1–جىلد، 271) 

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
ئهۋهتمهكچى  يهرگه  بىر  مېنى  كۈنى  بىر  ئهلهيھىسساالم  ”پهيغهمبهر 
ھالبۇكى،  دېدىم.  بارمايمهن“  قهسهمكى  بىلهن  ”ئالالھ  مهن:  بولدى، 
كۆڭلۈمده بېرىشنى قارار قىلغان ئىدىم. چۈنكى بۇيرۇقنى بهرگۈچى ئالالھنىڭ 
يېنىغا  بالىالرنىڭ  ئويناۋاتقان  كوچىدا  چىقتىم.  يولغا  ئىدى.  پهيغهمبىرى 
بېرىپ، ئۇالر بىلهن ئوينىدىم. شۇ ۋاقىتتا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئارقامدىن 

كېلىپ مۆرهمدىن تۇتتى، ئۆرۈلۈپ ئارقامغا قارىغىنىمدا، كۈلۈمسىرهپ: 
«باالم ئهنهس! مهن دېگهن يهرگه باردىڭمۇ؟» دهپ سورىدى. 

”ھازىرال بارىمهن ئى رهسۇلۇلالھ!“ دېدىم.  (مۇسلىم: «فهزائىل»، 54) 
ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ باشقا بىر خاتىرىسىده مۇنداق دهيدۇ: 

بولغاندىن  قىلىپ  خىزمىتىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ”بىركۈنى 
كېيىن ”پهيغهمبىرىمىزنى قهيلۇله ئۇيقۇسىدا“ (چۈشلۈك ئارام ئۇيقۇسى) دهپ، 
ۋاقتىمدا،  كۆرىۋاتقان  ئويۇنىنى  ئۇالرنىڭ  مهن  باردىم،  يېنىغا  بالىالرنىڭ 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كهلدى. ئويناۋاتقان بالىالرغا ساالم بېرىپ، مېنى 
چاقىرىپ بىر يهرگه ئهۋهتتى. مهن باردىم. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهن 
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يېنىغا  ئانامنىڭ  تۇردى.  ساقالپ  ئولتۇرۇپ  سايىدا  بىر  كهلگىچه  قايتىپ 
قايتىشتا كېچىكىپ قالغان ئىدىم. ئۇنىڭ يېنىغا كهلگىنىمده، ئانام: 

- نېمىشقا كېچىكتىڭ؟ - دهپ سورىدى. مهن: 
- پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مېنى بىر ئىش ئۈچۈن ئهۋهتكهن ئىدى. 

- دېدىم. 
ئانام: 

- ئۇ نېمه ئىشتى؟ - دهپ سورىدى. 
بۇنىڭ بىلهن مهن: 

- بۇ رهسۇلۇلالھنىڭ سىرىدۇر! - دېدىم. 
ئانام: 

- ئۇنداقتا رهسۇلۇلالھنىڭ سىرىنى ساقلىغىن! - دېدى. 
بۇ ھهدىسنى رىۋايهت قىلغان سابىت مۇنداق دهيدۇ: 

ئېيتىدىغان  بىرسىگه  سىرنى  ئۇ  ئهگهر  سابىت!  ئى   ” ماڭا:  ئهنهس 
بولسام، ساڭا ئېيتاتتىم!“ دېگهن. (ئهھمهد: 3-جىلد، 195–بهت) 

بالىالرغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بولىدۇكى،  كۆرۈۋېلىشقا  بۇنىڭدىن 
ئۆز تهڭتۈشلىرىدهك مۇئامىله قىلىپ، بىر قىسىم سىرالرنى بهرگهن. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۆمۈر بۇيى بالىالرغا شهپقهت بىلهن مۇئامىله 
قىلىپ، بالىالر بىلهن بالىالرچه دوست بولغان. بۇ ھهقته بىر ھهدىسىده: 
كىچىك  (ئوينىشىپ)  بىلهن  ئۇنىڭ  بولسا  بالىسى  بىر  «كىمنىڭ 

بالىالردهك بولسۇن!»(دهيلهمى: 3–جىلد، 513–بهت) 
ماجه:  قىلىڭالر!»(ئىبنى  تهربىيه  ياخشى  ۋه  ئىكرام  «بالىلىرىڭالرغا 
«ئهدهب»، 3) دهپ، بالىلىرىمىزغا قانداق مۇئامىله قىلىشىمىز كېرهكلىكىنى 

كۆرسهتكهن. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۆرنهك ھاياتى بالىالرنىڭ تهربىيىلىنىشى 
بىر  قانداق  ئهنهسكه  يېنىدىكى  ئۇ  ئىگه.  ئهھمىيهتكه  مۇھىم  جهھهتتىمۇ 
تهربىيه بهرگهن بولغىيدى؟، ئۇنىڭغا ئۆمۈر بۇيى بىرهر قېتىممۇ ئاچچىقلىنىش 
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ياشلىق  ئون  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ياشلىق   55 بولمىغان.  ئېھتىياجى 
ئهنهسنىڭ روھىغا كىرىشته قانداق بىر يول تۇتقان بولغىيدى؟ ئۇنىڭ بىلهن 
دوستالردهك چاقچاقلىشالىغان، ۋاقتى كهلگهنده ئۆز سىرىنىمۇ بېرهلىگهن. 
رهزىيهلالھۇ  ئهنهس  يېتىشكهن  تهربىيهسىده  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
ئهنھۇ كىچىك باال بولۇشىغا قارىماي، ۋايىغا يهتكهن بىر ئادهمگه ئوخشاش 
ئىش قىلىپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ سىرىنى ھېچكىمگه ئېيتماي، ئۇ 
سىر بىلهن قهبرىگه كىرگهن. ھهزرىتى ئهنهسنى بۇ سهۋىيهگه يهتكۈزگهن 

شۈبھىسىز، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تهربىيه ئۇسۇلىدۇر. 

مۇھاجىر ۋه ئهنسارالر ئارىسىدا قېرىنداشلىق ئهھدى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تهبلىغ قىلغاندىن باشالپ ئىسالمغا كىرگهنلهرگه 
قانداق ئىرق، قانداق مىللهت بولىشىدىن قهتئى نهزهر باراۋهر مۇئامىله قىلىپ، 
ئىسالم قېرىنداشلىقىنى ئورناتقان. بىرى ھىجرهتتىن ئىلگىرى، يهنه بىرى 
ھىجرهتتىن كېيىن ئىككى قېتىم ئۇالر ئوتتۇرىسىدا ”قېرىنداشلىق ئهھدى“ 
مۇسۇلمانالرنىڭ  بهزى  مهنسۇپ  قۇرهيشكه  ئهھده  مهككىدىكى  قىلغۇزغان. 
ئازاد قىلۋهتكهن قۇلالر بىلهن قېرىنداشلىقىنى ئېالن قىلىشى بىلهن بولغان. 
مهسىلهن: زهيد ئىبنى ھارىسه بىلهن ھهزرىتى ھهمزه؛ ئهبۇ ھۇزهيفهنىڭ ئازاد 
قىلۋهتكهن قۇلى سالىم بىلهن ئهبۇ ئۇبهيده ئىبنى جهرراھ؛ بىالل ھهبهشى 

بىلهن ئۇبهيده ئىبنى ھارىس قېرىنداش بولغان7.  
ئىسالمنىڭ دهسلهپكى يىللىرىدىن باشالپ بۇ شهكىلده بىر-بىرلىرىگه 
كىرىشىپ كهتكهن مۇسۇلمانالر ھىجرهتتىن كېيىن ئىككىنچى بىر قېرىنداشلىق 

ئۆرنىگىنى كۆرسهتكهن. 
ئۆيلىرىده  ئۇالرنى  كۈنى  كهلگهن  تۇنجى  مهدىنىگه  مۇھاجىرالر 
كۈتىۋېلىش ئۈچۈن ئهنسارالر بىر-بىرلىرى بىلهن مۇسابىقىالشقان. ھهتتا، 

بۇ مېھمانالرنى كۈتىۋېلىشتا كېلىشىپ بواللماي، چهك تاشالشقان8. 

7. ئىبنى سهييىدىن ناس: 1-جىلد، 321–بهت: ئىبنى ھهبىب: 70-بهت.
8. بۇخارى: «جهنائىز»، 3؛ «مهناقىبۇل ئهنسار»، 46.
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كېيىن،  ئايدىن  بهش  كېلىپ  مهدىنىگه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
قېرىنداش  قىلىپ،  ئىككى-ئىككىدىن  ئهنسارالرنى  بىلهن  مۇھاجىرالر 
قىلغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ قېرىنداشلىق ئهھدىسىنى ئهنهس ئىبنى 

مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ئۆيىده قىلغان9. 
مهسىلهن: ھهزرىتى ئهبۇ بهكىر ھارىسه ئىبنى زهيد بىلهن؛ ھهزرىتى 
ئۆمهر ئۇتبان ئىبنى مالىك بىلهن؛ ئهبۇ ئۇبهيده سهئىد ئىبنى مۇئاز بىلهن؛ 
ھهزرىتى ئوسمان ئهۋس ئىبنى سابىت بىلهن10؛ ھهزرىتى بىالل ئابدۇلالھ 
ئىبنى ئابدۇراھمان بىلهن11؛ ھهزرىتى سهلمان ئهبۇ دهردا بىلهن12؛ سالىم 
ھهممىسىدىن  (ئالالھ  بىلهن  ھۇزهيفه  ئهممار  بىلهن13؛  مائىز  ئىبنى  مۇئاز 
ئىككى  ئهھدىسىده  قېرىنداشلىق  بۇ  بولغان14.  قېرىنداش  بولسۇن)  رازى 

تهرهپنىڭ مىجهزلىرىنىڭ بىر-بىرىگه ئوخشىشىغا دىققهت قىلىنغان. 
ئالغان.  يېنىغا  ئۆز  ئائىله  بىر  مهدىنىلىك  ئائىلىنى  مۇھاجىر  بىر  ھهر 
بۇنىڭ بىلهن ئوتتۇرىلىرىدا قېرىنداشلىق ئورنىتىلغان ساھابىلهر بىرلىكته 
ئىشلهپ، قولغا كهلتۈرگهن پايدىنى تهڭ بۆلگهن. ئهنسارالر ئارتۇق يهرلىرىنى 
بۇ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قىلغان.  تهقدىم  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر 
يهرلهرنى مۇھاجىرالرنىڭ ئارىسىدا تهقسىم قىلغان. ئهنسارالر بۇنىڭ بىلهنال 

قالماي، تۆۋهندىكىدهك تهكلىپلهرنىمۇ ئوتتۇرىغا قويغان: 
«ئى رهسۇلۇلالھ! خورمىزارلىقىمىزنىمۇ مۇھاجىر قېرىنداشلىرىمىز بىلهن 

بىلله شېرىك قىلدۇرغىن!»
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

9. بۇخارى: «ئهدهب»، 67.
10. ئىبنى ھىشام، 2-جىلد، 125-124
11. ئىبنى سائاد، 3-جىلد، 234-233

12. بۇخارى، "ئهدهب"، 67
13.ئىبنى ئابىدلهر، 2-جىلد، 567-بهت 

14. ھاكىم، 3-جىلد، 
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ئهنسارالر  قىلمىغاندا  قوبۇل  دهپ،  بولمايدۇ!»  ئۇنداق  «ياق، 
مۇھاجىرالرغا: 

سىلهر  ئىشىنى  قىلىنىش  پهرۋىش  دهرهخلهرنىڭ  بولسا  ”ئۇنداق 
تهكلىپ  دهپ  ئااليلى!“  ئورتاق  مهھسۇلىنى  ده،  ئېلىڭالر–  ئۈستۈڭالرغا 
قىلغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قوشۇلىشى بىلهن ھهر ئىككى تهرهپ: 
- ئاڭلىدۇق ۋه ئىتائهت قىلدۇق! – دهپ، بۇ تهكلىپنى قوبۇل قىلغان.

(بۇخارى: «ھهرس»، 5) 

بۇ قېرىنداشلىق ھهممه نهرسىسىنى مهككىده تاشالپ، تۇرمۇشىنى يېڭىدىن 
باشالش ئۈچۈن مهدىنىگه ھىجرهت قىلغان مۇسۇلمانالر بىلهن ئۇالرغا قۇچاق 
ئاچقان ئهنسارالرنىڭ ماددى، مهنىۋى ياردهملىشىشىنى ئاساس قىلغان. دىنى 
قىلدۇرماي،  ھېس  غېرىپلىق  مۇھاجىرالرغا  ئايرىلغان  ۋهتىنىدىن  ئۆز  ئۈچۈن 

مهدىنىگه كۆندۈرۈپ، مۇسۇلمانالر ئارىسىدا بىرلىك قۇرۇشنى نىشانلىغان. 
چىققان  ئېتىلىپ  سۆيگۈسىدىن  ئىمان  ۋه  يىراق  قىلىشتىن  كۆز-كۆز 
تهرهپ  ئىككى  تارتىپ،  ھۇقۇقىدىن  مىراس  ئهھدىسى  قېرىنداشلىق  بۇ 
مۇنچه  بىر  قاتارلىق  ياردهملىشىش  باراۋهرلىك،  ھهق،  ئوتتۇرىسىدىكى 

تهرهپلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان15. 
قېرىنداش بولغانالر بىر-بىرلىرىنىڭ ۋهلىيسى ۋه مىراسخورى بولغان. 
بۇ قېرىنداشلىق ئهھدىسى كېيىن بىر پرىنسىپ بولۇپ داۋاملىشىش بىلهن 
بىرلىكته، مىراسقا مۇناسىۋهتلىك ھۆكۈملهر بهدىر ئۇرۇشىدىن كېيىن ۋهھىيگه 
بىنائهن ئهمهلدىن قالدۇرۇلۇپ، ۋارىس بولۇش پهقهت نهسهب جهھهتتىكى 

ئۇرۇق-تۇغقانالرغىال خاس قىلىنغان16. 
بۇ ھهقته ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دېگهن: 

15. بۇخارى: «كهفاله»، 2، «ئهدهب»، 67. 
16. سۈره ئهنفال، 72-75؛ بۇخارى: «فهرائىز»، 16. 
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”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تهسىس قىلغان قېرىنداشلىق سهۋهبى بىلهن 
بۇرۇن  ئۇرۇق-تۇغقانلىرىدىن  قانداش  قېرىندىشىغا  ئهنسار  مۇھاجىر،  بىر 

ۋارىس بولغان.“ لېكىن: 

ن ُ َ ْ َ اِن َوا َ ِ ا َ ْ َك ا َ َ א  َّ ِ  َ ِ ا َ َ َא  ْ َ َ  ٍّ ُכ ِ َو
ۋارىسالر  ئۈچۈن  تهرهكىسى  قالدۇرغان  ئادهمنىڭ  بىر  «ھهر 
تهيىنلىدۇق، ئۇالر ئاتا-ئانىالر ۋه يېقىنالردۇر.» (نىسا سۈرىسى، 33-ئايهت)
ئايهتنىڭ  قالدۇرۇلغان.  ئهمهلدىن  ۋارىسلىق  بۇ  بىلهن  ئايهت  دېگهن 

داۋامىدا تىلغا ئېلىنغان: 

 ُ ُ آ َ  ْ ُכ ُ א َ ْ ْت َأ َ َ َ  َ ِ َّ َوا
بولۇشقا)  مىراسخور  ۋه  بېرىش  ياردهم  (ئۆزئارا  بىلهن  «سىلهر 
ئهھدۇ-پهيمان قىلىشقان كىشىلهرگه ئۇالرنىڭ (مىراستىن) ھهسسىسىنى 
بېرىڭالر.» ئىپادىسى بىلهن ئهنسار ۋه مۇھاجىرالر ئارىسىدىكى قېرىنداشلىق 
بىلهن  قىلىش  خهيرىخاھلىق  نهسىھهت،  قولالش،  ياردهم،  ھۇقۇقى 
جهھهتتىن  قانۇنى  (يهنى  بولغان  ھوقۇقى  بىلهن  بۇنىڭ  كۇپايىلهنگهن. 
قالدۇرۇلغان.  ئهمهلدىن  مىراسخورلۇق  ھېسابلىنىدىغان)  دهپ  ھهققى 
ئېشىپ  بىرىدىن  ئۈچته  (مالنىڭ  بىلهن  ئىختىيارى  ئۆز  كىشى  بىر  لېكىن 
كهتمهسلىك شهرتى بىلهن) ۋهسىيهت قىاللىغان (بۇخارى: «تهپسىر»، 4/7؛ ئهبۇ 

داۋۇد: «فهرائىز»، 16/2922)

خهزرهج  ۋه  ئهۋس  مهدىنىده  ئىلگىرى  ئىسالمدىن  بىلهن  ئهھده  بۇ 
قهبىلىلىرى ئارىسدا يىلالردىن بۇيان داۋامالشقان خۇن داۋالىرى ئهمهلدىن 
قالدۇرۇلۇپ، بىر تۇققان قېرىنداشالردىنمۇ كۈچلۈك قېرىنداشلىق مۇناسىۋىتى 
ئورنىتىلغان. ئۇالر بىر-بىرلىرىنى كۆرۈش ئۈچۈن تاڭ ئېتىشىنى تهقهززالىق 
بىلهن كۈتكهن. بىر-بىرلىرى بىلهن ئۇچراشقاندا سهمىمى ھۆرمهت بىلهن: 
”مهن سېنى كۆرمىگهندىن بۇيان ئهھۋالىڭ قانداق؟“ دهپ ئهھۋال سورىغان. 
ئومۇمى قىلىپ ئېيتقاندا، بىر-بىرلىرى بىلهن كۆرۈشۈپ ئهھۋال سوراشماي 
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ئۈچ كۈن ئۆتكۈزمىگهن. ئىالھىي ئىلتىپاتقا نائىل بولغان بۇ قېرىنداشلىق 
قۇرئانى-كهرىمدىمۇ مهدھىيلهنگهن17.  

ئاساسىنى  دۆلىتىنىڭ  ئىسالم  بىر  مهدىنىده  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
باراۋهرلىك  ۋه  بىرلىك  ئىجتىمائىي  ئىشنى  تۇنجى  ئۈچۈن  بۇنىڭ  سالغان. 
ھهمكارلىقنى  ئىچىدىكى  جهمىئىيهت  چۈنكى  باشلىغان.  بىلهن  ئورنىتىش 
ئهڭ ياخشى ساقاليدىغان ئامىلالر، ئۆزئارا مۇھهببهت، قېرىنداشلىق ۋه بىر-
بىرىگه ياردهملىشىش ئىدى. بۇ سهۋهبتىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهنسار 
ۋه مۇھاجىرالر ئارىسىدا ئهمهلگه ئاشۇرغان بۇ قېرىنداشلىق دۇنيا تارىخىدا 
مىسلى كۈرۈلمىگهن بىر جهمئىيهت شهكىللهندۈرۈشته مۇھىم رول ئوينىغان. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قۇرۇلۇۋاتقان جهمئىيهتنى قهبىله، قهۋم، ئىرق، 
قۇل-ھۆر، باي-كهمبهغهل قاتارلىق تهبىقىلهر ئاساسىغا ئهمهس، پهقهت ۋه 
ئىجتىمائىي  بىلهن  بۇنىڭ  قۇرغان.  ئۈستىگه  قېرىنداشلىقى  ئىسالم  پهقهت 
ئىنسان  بولغان  ئىگه  ئوخشىماسلىققا  چوڭ  بىلهن  ئېتىبارى  قۇرۇلۇش 

تهبىقىلىرىنى بىر يهرگه كهلتۈرۈپ، ئىسالم جهمئىيىتىنى بهرپا قىلغان. 

مۇھاجىر ۋه ئهنسارالرنىڭ پهزىلهتلىرى

”بىر يهردىن باشقا بىر يهرگه كۆچكهن“ دېگهن مهنىدىكى ”مۇھاجىر“ 
كهلىمىسى كۆپىنچه، مۇشهققهت ۋه ئهزىيهتلهرنىڭ چىدىغۇسىز ھالهتكه كېلىشى 
بىلهن مهدىنىگه ھىجرهت قىلغان مهككىلىك مۇسۇلمانالرغا بېرىلگهن ئىسىمدۇر. 
مۇھاجىرالر يانلىرىدا كۆتۈرهلهيدىغان نهرسىلىرىنىڭ سرتىدا پۈتۈن مال-
مۈلكىنى تاشالپ، كۆچ-كۆچ قىلغان. مۇشرىكالر مۇھاجىرالر تاشالپ كهتكهن 
مالالرنى شۇ ھامان مۇسادىره قىلغان. مۇسۇلمانالر چوڭ ئىقتىسادىي زىيان 
تارتقان. لېكىن ئۇالر مال-دۇنيا ياكى ھهر قانداق بىر مهنپهئهتنىڭ كهينىدىن 
يۈگۈرمىگهن. چۈنكى ساھابه-كىرام ئىماننىڭ لهززهت ۋه ھاالۋىتىنى تېتىغان. 
بۇ سهۋهبتىن ئالالھ يولىدا ھهممه نهرسىسىنى پىدا قىلىشقا تهييار تۇرغان. 

17. سۈره ھهشر، 9-ئايهتكه قاراڭ.
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇھاجىرالرغا ھهرقانداق بىر ئىشنى بۇيرىغاندا: 
”ئاتا-ئانام ساڭا پىدا بولسۇن، ئى رهسۇلۇلالھ!“ دهپ، ئۇنىڭ ئهڭ كىچىك 
ئارزۇسىنىمۇ بۇيرۇق شهكلىده قوبۇل قىلىپ، ئهمرىگه تهييار تۇرغان. مهدىنىگه 
كېتىشىگه توسقۇن بولماقچى بولغان مۇشرىكلهرگه مهككىدىكى بايلىقىنىڭ 
ساقالنغان يېرىنى ئېيتىپ بېرىپ، ھىجرىتىنى تاماملىغان سۇھهيب ئىبنى 
سىنان يهنى مهشھۇر ئىسمى بىلهن سۇھهيبى رۇمى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بۇنىڭ 

مىساللىرىدىن بىرىدۇر. 
مۇسۇلمانالردىن  ئۇچرىغان  قىيىن-قىستاقالرغا  ئېغىر  يولىدا  ئالالھ 
بىرى بولغان سۇھهيب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن كېيىن 
مهدىنىگه ھىجرهت قىلىش ئۈچۈن يولغا چىققان. مهككىلىكلهردىن بهزىلىرى 

ئارقىسىدىن يېتىشىۋېلىپ: 
”سهن بۇ يهرگه كهمبهغهل ۋه ئاجىز بىر كىشى بولۇپ كېلىپ، ئارىمىزدا 
مال-دۇنيالىرىڭنىمۇ  بىلهن  ئۆزهڭ  ئاخىرىدا  ئېرىشتىڭ!  بايلىقالرغا  كاتتا 
ئېلىپ كهتمهكچىمۇ سهن؟ ئالالھ بىلهن قهسهمكى، بۇنىڭغا ھهرگىز يول 

قويمايمىز!“ دېگهن. 
سۇھهيب شۇ ھامان ئۇالقتىن يهرگه چۈشۈپ، ئوقداندىكى ئوقالرنى 

چىقىرىپ: 
”ئى قۇرهيش جامائىتى! سىلهر ياخشى بىلىسىلهركى، مهن سىلهرنىڭ 
قهسهمكى،  بىلهن  ئالالھ  بىرىمهن.  مهرگهنلهردىن  ئۇستا  ئىچىڭالردىكى 
تۈگىگهنده  ئوق  ئېتىپ،  سىلهرگه  ھهممىسىنى  ئوقالرنىڭ  يېنىمدىكى 
قىلىچىم بىلهن ئېلىشىمهن. بۇالردىن بىرسى قولۇمدىال بولسا سىلهر ماڭا 
كېيىن  كهتكهندىن  چىقىپ  قولۇمدىن  بۇالر  لېكىن  يېقىنلىشالمايسىلهر. 
بايلىقىمنىڭ  سىلهرگه  مهن  ئهمدى  قىالاليسىلهر.  خالىغىنىڭالرنى  ماڭا 
ئېچىپ،  يولۇمنى  بېرىۋهتسهم،  سىلهرگه  ئۇنى  بېرىپ  ئېيتىپ  يېرىنى 

قويىۋىتهمسىلهر؟“ دېگهن. 
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مۇشرىكالر تهكلىپنى قوبۇل قىلغان. بۇنىڭ بىلهن سۇھهيب رهزىيهلالھۇ 
ئهنھۇ بايلىقىنىڭ ساقالنغان يېرىنى ئېيتىپ بېرىپ يولىنى داۋامالشتۇرغان. 
پهيغهمبهر  كېلىپ،  قۇباغا  ئوتتۇرىلىرىدا  ئېيىنىڭ  ئهۋۋهل  رهبىئۇل 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ۋاقىتتا  ئۇ  ئۇچراشقان.  بىلهن  ئهلهيھىسساالم 
يېنىدا ھهزرىتى ئهبۇ بهكىر بىلهن ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بار ئىدى. ئۇالرنىڭ 
ئالدىدا گۇلسۇم ئىبنى ھىمىد ئېلىپ كهلگهن ئۇممۇ جىرزان خورمىلىرىدىن 
ئاغرىپ،  كۆزى  يولدا  ئهنھۇنىڭ  رهزىيهلالھۇ  سۇھهيب  بولۇپ،  ساپاق  بىر 

قورسىقى ئېچىپ كهتكهنلىكتىن، خورمىالردىن يېيىشكه باشلىغان.
ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ چاقچاق قىلىپ: 

”ئى رهسۇلۇلالھ! سۇھهيبنى كۆردىڭىزمۇ؟ كۆزى ئاغرىپ تۇرۇغلۇق ھۆل 
خورما يهۋاتىدۇ؟!“ دېگهنده: 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سۇھهيبكه: 
«كۆزۈڭ ئاغرىپ تۇرۇپ، ھۆل خورما يهۋاتامسهن؟» دهپ سورىغان. 

سۇھهيبمۇ: 
”مهن ئۇنى كۆزۈمنىڭ ئاغرىمىغان تهرىپى بىلهن يهۋاتىمهن!“ دهپ، 

جاۋاب بهرگهن.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تهبهسسۇم قىلىپ (سۇھهيبنىڭ مال-دۇنياسىنى 
بېرىپ مهككىلىك مۇشرىكالردىن جېنىنى قۇتقازغانلىقىغا ئىشارهت قىلىپ): 
«سۇھهيب غهلىبه قىلدى! سۇھهيب غهلىبه قىلدى! ئهي ئهبۇ يهھيا! 
سودا پايدىلىق چىقتى! سودا پايدىلىق چىقتى!» دېگهن. (ئىبنى سائاد: 3–

جىلد، 226-230؛ ھاكىم: 3–جىلد، 450–452)18 

قىلىۋاتقاندا،  ھىجرهت  مهدىنىگه  بىلهن  پىداكارلىق  بۇ  مۇھاجىرالر 
مهدىنىلىك مۇسۇلمانالرمۇ ئۇالرنىڭ بۇ ئىمان كۈرىشىگه يارىشىدىغان ئىمان 
مۇھهببىتى بىلهن ئۇالرنى باغرىغا باسقان. ئۆزلىرىگه قۇچاق ئېچىپ ھهممه 
ئهنسار  بولغان  رازى  كۆڭلىدىن  چىن  ئىشلىتىشكه  ئورتاق  نهرسىلىرىنى 

18. مهزكۇر ئهسهرنىڭ 1-جىلد، 332-بهتكه قاراڭ
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ئۆزلىرىنىڭ  مۇھاجىرالر  بهزى  خالىمىغان  بولۇشنى  يۈك  قېرىنداشلىرىغا 
ئۇنىڭدىن بىھاجهت ئىكهنلىكىنى ئېيتىپ، ئهمگهكسىز بېرىلگهن نهرسىلهرنى 
ئۆز  ئىشلهپ  باغچىلىرىدا  خورما  ئهنسارالرنىڭ  پهقهت  بهزىلىرى  ئالمىغان. 
مۇھاجىرالر  قىسىم  بىر  يهنه  قىلغان.  ئارزۇ  تېپىشنى  پۇل  بىلهن  ئهمگىكى 
تىجارهت قىلىشنى تاللىغان. دهرۋهقه، ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهۋف رهزىيهلالھۇ 
ئهنھۇ بۇالردىن بىرسىدۇر. ئۇنىڭ بىلهن قېرىنداش ئېالن قىلىنغان سهئىد 

ئىبنى رهبى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دېگهن: 
- مانا ماللىرىم، ئۇالرنىڭ يېرىمىنى ساڭا بېرىمهن.

ئابدۇراھمان ئىبنى ئهۋف رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
- ئالالھ ماللىرىڭغا بهرىكهت، ئائىلهڭگه ئامانلىق بهرسۇن. سهن ماڭا 
مهدىنه بازىرىنى كۆرسهتكىن، يېتهر.- دهپ جاۋاب بهرگهن. ئابدۇرراھمان 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بۇ شهكىلده تىجارهت قىلىپ، قىسقا ۋاقىتتىال باي بولغان.

(بۇخارى: «مهناقىبۇل ئهنسار»، 3) 

بىلىپ  قىينچىلىقالرنى  بولغان،  چاقىرىلغۇچىلىرى  تۇنجى  ۋهھىينىڭ 
تۇرۇپ ئالالھ رهسۇلىغا ئىمان ئېيتقان، بۇ يولدا ئېغىر قىيىن-قىستاقالرغا 
ئالالھتائاالنىڭ  مۇھاجىرالر  چىقىرىلغان  يۇرتلىرىدىن  ئاخىرىدا  ئۇچراپ، 
مهدھىيسىگه ئېرىشكهن. چۈنكى ئۇالر ھېچبىر دۇنيا مهنپهئهتىنى ئهمهس، 
نهرسىلىرىنى  پۈتۈن  ئۈچۈن  ياشاش  ئهركىن  بىلهن  ئېتىقادى  پهقهتال 
كۆرسىتىپال  پىداكارلىق  بىلهن  ھهرىكهتلىرى  بۇ  مۇھاجىرالر  تاشلىغان. 
ۋاقتى  قۇرئانى-كهرىم  چۈنكى  قىلغان.  ئادا  ۋهزىپىسىنىمۇ  دىنىي  قالماي، 

كهلگهنده، ھىجرهت قىلمىغانالرنى تهنقىتلىگهن19. 
مهغفىرهت  گۇناھلىرىنى  مۇھاجىرالرنىڭ  قۇرئانى-كهرىمده  ئالالھتائاال 
قىلىدىغانلىقى ۋه ئۇالرنى جهننهت بىلهن مۇكاپاتاليدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ 

مۇنداق دېگهن: 

19.نىسا سۈرىسى، 97-ئايهتكه قاراڭ 
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ْا  ُ ِ ُ ْا َو ُ َ א َ ِ َو ِ َ  ِ ْ َوُأوُذوْا  ِ אِر َ ِ ِد ْا  ُ ِ ْ وْا َوُأ ُ َ א َ  َ ِ َّ א َ
 ِّ ًא  ا َ َ אُر  َ ْ َ א ا َ ِ ْ َ  ِ ي  ِ ْ َ َّאٍت  َ  ْ ُ َّ َ ِ ْد ُ ْ َو ِ ِ َئא ِّ َ  ْ ُ ْ َ نَّ  َ ِّ َכ ُ

اِب َ َّ ُ ا ْ ُ ُه  َ ِ  ُ ّ ّٰ ِ َوا ّ ّٰ ِ ا ِ
«ھىجرهت قىلغانالر، يۇرتلىرىدىن ھهيدهپ چىقىرىلغانالر، مېنىڭ 
ئۇرۇشقا  تارتقانالر،  ئهزىيهت  ئۈچۈن)  دىنى  ئالالھنىڭ  (يهنى  يولۇمدا 
يولۇمدا  مېنىڭ  ۋه  ئۇرۇشقانالر)  يولۇمدا  مېنىڭ  (يهنى  قاتناشقانالر 
بىلهن)  رهھمىتىم  ۋه  (مهغفىرىتىم  گۇناھلىرىنى  ئۆلتۈرۈلگهنلهرنىڭ 
ئهلۋهتته يوققا چىقىرىمهن. ئهلۋهتته ئۇالرنى ئاستىدىن ئۆستهڭلهر ئېقىپ 
تۇرىدىغان جهننهتلهرگه كىرگۈزىمهن.» بۇ (ئۇالرنىڭ ياخشى ئهمهللىرى 
ئۈچۈن) ئالالھ تهرىپىدىن بېرىلگهن مۇكاپاتتۇر. ئالالھنىڭ دهرگاھىدا 

ياخشى مۇكاپات (يهنى جهننهت) بار» (ئال ئىمران سۈرىسى، 195-ئايهت) 

وْا  ُ َ א َ  َّ ُ ْا  ُ ِ ُ א  َ  ِ ْ َ  ِ وْا  ُ َ א َ  َ ِ َّ ِ ََّכ  َّ ِإنَّ َر ُ

ٌ ِ ٌر رَّ ُ َ َ א  َ ِ ْ َ  ِ ََّכ  وْا ِإنَّ َر ُ َ َ َو
«ئاندىن (ئى مۇھهممهد!) زىيانكهشلىككه ئۇچرىغاندىن كېيىن، 
(ئالالھنىڭ  ئاندىن  قىلغان،  ھىجرهت  (مهدىنىگه)  ھهقىقهتهن 
يولىدا) جىھاد قىلغان ۋه (جىھادنىڭ مۇشهققهتلىرىگه) چىدىغانالرغا 
پهرۋهردىگارىڭ  شۈبھسىزكى،  قىلىدۇ).  (مهغفىرهت  پهرۋهردىگارىڭ 
قىلغىنىدىن)  سهۋر  جىھادقا  ۋه  ھىجرهت  ئۇالرنىڭ  (يهنى  شۇنىڭدىن 
كېيىن ئۇالرغا ئهلۋهتته مهغفىرهت قىلغۇچىدۇر، رهھمهت قىلغۇچىدۇر.» 

(نهھىل سۈرىسى، 110-ئايهت)

بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن: 
كىرىپ،  جهننهتكه  بۇرۇن  يىل  يهتمىش  ئىنسانالردىن  «مۇھاجىرالر 
بېرىش  ھېساب  ئىنسانالر  ھالبۇكى،  پايدىلىنىدۇ.  نېمهتلىرىدىن  ئۇنىڭ 

ئۈچۈن ساقلىتىلىدۇ.»(ھهيسهمى: 10-جىلد، 15–بهت) 
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مۇھاجىرالر ئاخىرهتته كاتتا مۇكاپاتالرغا ئېرىشىش بىلهن بىر ۋاقىتتا، 
بۇ دۇنيا ھاياتىدا كۆرسهتكهن پىداكارلىقىنىڭ بهرىكىتى بىلهن كۆپلىگهن 
رهببانى مهرھهمهتلهرگه ئېرىشىدۇ. بۇ ھهقته قۇرئانى-كهرىم مۇنداق دېگهن:

 ُ ْ َ َ ً َو َ َ َ َא  ْ ُّ ِ ا  ْ ُ َّ َئ ِّ َ ُ َ ْا  ُ ِ ُ א  َ  ِ ْ َ  ِ  ِ ّ ّٰ ِ ا وْا  ُ َ א َ  َ ِ َّ َوا

َن ُ َ ْ َ ْا  ُ ْ َכא َ  ُ َ ِة َأْכ َ ِ ا

«زۇلۇمغا ئۇچرىغىنىدىن كېيىن ئالالھ يولىدا ھىجرهت قىلغانالرنى 
دۇنيادا چوقۇم ياخشى جايغا ئورۇنالشتۇرىمىز. ئۇالر بىلىدىغان بولسا 
ئۇالرغا ئاخىرهتنىڭ ساۋابى تېخىمۇ چوڭدۇر.» (نهھىل سۈرىسى، 41-ئايهت)
ئالالھتائاال مۇھاجىرالر مهھرۇم قالغان نهرسىلىرىنىڭ ھېسابىغا ئۇالرغا 
بېرىلىدىغان غهنېمهتلهردىن، باشقا ئىنسانالرغا نىسبهتهن كۆپرهك ئايرىغان. 

بۇ ھهقته قۇرئانى-كهرىمده مۇنداق دېيىلگهن: 

 ِ َّّٰ َ ا ِّ  ً ْ َ َن  ُ َ ْ َ  ْ ِ ِ ا َ ْ ْ َوَأ ِ אِر ِ ِد ا  ُ ِ ْ َ ُأ ِ َّ َ ا ِ ِ א َ ُ ْ اء ا َ َ ُ ْ ِ

َن ُ אِد َّ ُ ا ُ َِئَכ  ُ ُأْو َ ُ َ َوَر ّٰ وَن ا ُ ُ َ ًא َو ا َ ْ َوِر

«(ئۇ غهنېمهتلهرنىڭ بىر قىسمى) دىيارىدىن ھهيدهپ چىقىرىلغان، 
مال-مۈلكىدىن ئايرىلغان پېقىر مۇھاجىرالرغا خاستۇر. ئۇالر ئالالھنىڭ 
پهزلى ۋه رازىلىقىنى تىلهيدۇ. ئالالھقا ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ياردهم 
بىرىدۇ. ئهنه شۇالر (ئىماندا) سادىق ئادهملهردۇر.» (ھهشىر سۈرىسى، 8-ئايهت) 
مۇھاجىرالر مهدىنىگه كهلگهنده غېرىپلىق دهردىدىن باشقا مهدىنىنىڭ 
ھاۋاسىغا خېلى ئۇزۇن ۋاقىتقىچه كۆنهلمهي، قىزىتما ۋه ئۇنىڭغا ئوخشاش 
كېسهللهرگه گىرىپتار بولدى. ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا دادىسى ئهبۇ بهكىر 
سىددىق ۋه بىالل ھهبهشى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ قىزىتمىسىنىڭ ئۆرلىگهنلىكى 
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ۋه مهككه ھهسرىتىنى كۆرۈشى بىلهن ئهھۋالنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا 
ئېيتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ ھهقته مۇنداق دۇئا قىلدى: 

قىلغىنىڭدهك،  سۆيۈملۈك  بىزگه  مهككىنى  پهرۋهردىگارىم!  «ئى 
مهدىنىنى  قىلغىنكى،  سۆيۈملۈك  شۇنداق  قىلغىن!  سۆيۈملۈك  مهدىنىنىمۇ 
مهھسۇللىرىغا  مهدىنىنىڭ  ئالالھىم!  كۆرهيلى.  ياخشى  بهكرهك  مهككىدىن 
بهرىكهت ئاتا قىل، ھاۋاسىنى گۈزهللهشتۈر، قىزىتما ۋه بهزگهكلىك كېسىلىنى 

جۇھفهگه20 يۆتكه.»(بۇخارى: «فهزائىلۇل مهدىنه»، 12؛ مۇسلىم: «ھهج»، 480) 
ئېچىپ،  قۇچاق  مۇھاجىرالرغا  جاپاكهش  قىلغان  ھىجرهت  مهككىدىن 
ئۇالرغا پۈتۈن ئىمكانلىرى بىلهن سېخىلىق قىلغان؛ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا 
يېقىنلىق كۆرسىتىپ، ئۇنىڭ داۋاسىنى قوللىغان مهدىنىلىك مۇسۇلمانالرغا 
”ياردهمچىلهر“ مهنىسىنى ئىپادىلهيدىغان ”ئهنسار“ دېگهن ئىسىم بېرىلدى. 
ئۇالرنىڭ  ”ئهنسارى“،  ئۈچۈن  ئىپادىلهش  كىشىنى  بىر  يالغۇز  ئهنساردىن 
دېگهن  ”ئهنسارىيۇن“  ئۈچۈن  ئىپادىلهش  قىسمىنى  كۆپ  ياكى  ھهممىسى 

ئىسىمالر قوللىنىلدى. 
غهيالن ئىبنى جهرىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا: 
بۇ  بولمىسا  ياكى  قوللىنىلغانمىدى؟  ئىسمى  ئهنسار  ئىلگىرى  ھهققىڭده   -

ئىسىمنى ساڭا ئالالھ بهردىمۇ؟ - دهپ سورىغىنىمدا، ئۇ: 
- بۇ ئىسىمنى بىزگه ئالالھ بهردى.- دېدى. (بۇخارى: «مهناقىبۇل ئهنسار»، 1).  
ئهنسارالر، ئهۋس ۋه خهزرهج قهبىلىسىدىن تهركىپ تاپقان مهدىنىلىك 
يىلىدا  بىرىنچى  ئون  پهيغهمبهرلىكنىڭ  ئىدى.  قهبىله  قېرىنداش  ئىككى 
ئهۋس  ئۇرۇشىۋاتقان  ھهيئهت  بىر  كىشىلىك  ئالته  قهبىلىسىدىن  خهزرهج 

20. جۇھفه: ئۇ ۋاقىتالردا يهھۇدىي ۋه مۇشرىكالرنىڭ توپالشقان ئورنى ئىدى. ئۇالر مۇسۇلمان 
ئاھالىلهرگه قارشى كاپىرالر بىلهن بىرلىشىپ ئوتتۇرىدا پىتنه-پاسات چىقارغان. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم ئالالھقا دۇئا قىلىپ ئۇالرنىڭ ۋابا بىلهن مهشغۇل بولۇپ، كاپىرالرغا ياردهم 
قىلىشقا ۋه پىتنه–پاسات چىقىرىشقا پۇرسهت تاپالماسلىقىنى تىلىگهن. (ئاينى ئهسهر، 10-

جىلد، 251-بهت) 
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مهككىگه  مهقسىتىده  ئېرىشىش  قوللىشىغا  قۇرهيشنىڭ  قارشى  قهبىلىسىگه 
كهلدى. بۇ يهرده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ئۇچرىشىپ، ئۇنىڭ تهبلىغ 
ۋه يول كۆرسىتىشى نهتىجىسىده ئىسالمنى قوبۇل قىلدى. خهزرهج قهبىلىسى 
سايىسىده  دىن  بۇ  دۈشمهنلىكنىڭ  ئوتتۇرسىدىكى  قايتقاندا،  مهدىنىگه 
ئۈمىد  بولىدىغانلىقىنى  قېرىنداش  ئوخشاش  بۇرۇنقىغا  ۋه  يۇقىلىدىغانلىقى 
قىلىپ ئهۋس قهبىلىسىنى ئىسالمغا دهۋهت قىلدى. بۇنىڭ بىلهن يىلالرچه 
بىلهن  ياخشىلىقى  ئىسالمنىڭ  ھارغۇنلۇقى،  ئۇرۇشالرنىڭ  قىلغان  داۋام 
بىرلىككه كېلىپ كۈچلهندى. ئىككى قېرىنداش قهبىله بىر يهرگه كېلىپ 
ۋهكىل  مهككىگه  يىللىرىدا  ئۈچىنچى  ئون  ئىككى،  ئون  پهيغهمبهرلىكنىڭ 
ئهۋهتىپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن كۆرۈشتى. بۇنىڭ بىلهن بىرىنچى 

ۋه ئىككىنچى ئهقهبه بهيئهتلىرى ئهمهلگه ئاشتى. 
قىلغان  ھىجرهت  مهملىكىتىگه  ئۆز  بهيئىتىده  ئهقهبه  ئىككىنچى 
قوغداپ،  مۇسۇلمانالرنى  مهككىلىك  ۋه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  تهقدىرده 
ئۇالرغا ياردهم قىلىدىغانلىقى ھهققىده ۋهده بهردى. بۇنىڭ بىلهن ھىجرهت 

ۋه ئىسالم تارىخىدا يېڭى بىر دهۋر ئېچىلدى. 
ئىككى- ئهنسارالرنى  بىلهن  مۇھاجىرالر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
مۇھاجىر  ئهنسارالر  قىلغاندا،  ئېالن  قىلغانلىقىنى  قېرىنداش  ئىككىدىن 
قېرىنداشلىرىنى مهدىنىدىكى ئۆيلىرىگه، ئاياللىرىغا، باغ ۋارانلىرىغا شېرىك 
قىلىپ بىر تۇققان قېرىنداشتىنمۇ ئۈستۈن، ھهمكارلىق ئۈلگىسى كۆرسهتتى. 
قۇرئانى-كهرىم ئهنسارالرنىڭ بۇ سهمىمى مۇئامىلىسىنى مۇنداق مهدھىيلىدى: 

وَن  ُ ِ َ  َ ْ َو ِ ْ َ َ ِإ َ א َ  ْ َ َن  ُّ ِ ُ  ْ ِ ِ ْ َ  ِ אَن  َ ِ ْ اَر َوا َّ ُؤوا ا َّ َ َ  َ ِ َّ َوا
 ٌ َ א َ َ  ْ ِ ِ ْ َכאَن  َ ْ َو ِ ِ ُ َ َأ َ وَن  ُ ِ ْ ُ ا َو ُ א ُأو َّ ِّ  ً َ א َ  ْ ِ وِر ُ ُ  ِ
«ئۇالردىن (يهنى مۇھاجىرالردىن) مهدىنىده يهرلىك بولغان ئىمانى 
كۈچلۈك بولغانالر (يهنى ئهنسارالر) يېنىغا ھىجرهت قىلىپ كهلگهنلهرنى 
نهرسىلهر  بېرىلگهن  ئۇالرغا  تۇتىدۇ.  دوست  مۇھاجىرالرنى)  (يهنى 
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ئۈچۈن ئىچى تارلىق قىلمايدۇ. ئۇالر موھتاج تۇرۇقلۇق (مۇھاجىرالرنىڭ 
مهنپهئىتىنى) ئۆزلىرىنىڭ (مهنپهئىتى)دىن ئهال بىلىدۇ. ئۆز نهفسىنىڭ 
(ھهشىر  ئېرىشكۈچىلهردۇر.»  مهقسهدكه  ساقالنغانالر  بېخىللىقىدىن 

سۈرىسى، 9-ئايهت)

ۋهقه  شۇ  خاتىرلهنگهن  دهپ  سهۋهبى  بولۇش  نازىل  ئايهتنىڭ  بۇ 
ئهنسارالرنىڭ پىداكارلىقىغا گۈزهل بىر مىسالدۇر: 

كهتكهن  ئاجىزلىشىپ  ئاچلىقتىن  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
بىرسى كېلىپ ياردهم سورىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

- بۇ قېرىندىشىڭالرنى كىم مېھمان قىلىدۇ؟- دېدى. 
ئهنسارالردىن ئهبۇ تهلھه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

ئۆيىگه  يوقسۇلنى  ئۇ  دهپ،   – رهسۇلۇلالھ!  ئى  قىلىمهن  مېھمان  مهن   -
ئېلىپ ماڭدى. ئۆيىگه كهلگهنده، ئايالىغا: 

بىر  يهيدىغان  ئۆيده  كۈتۈۋااليلى!  مېھمىنىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
نهرسه بارمۇ؟- دهپ سورىدى. ئايالى: 

- يوق! پهقهت بالىلىرىمغا يهتكىدهكال بىر نهرسه بار. - دېدى. ساھابه:
- ئۇنداق بولسا بالىالرنى بهزلهپ تۇر. داستىخانغا كهلمهكچى بولسا ئۇالرنى 
قىلىپ  باھانه  بىر  چىراقنى  كىرگهنده،  ئۆيگه  مېھمىنىمىز  ئۇخلىتىۋهت. 

ئۆچۈرىۋهت. داستىخاندا بىزمۇ يهۋاتقاندهك ھهرىكهت قىاليلى. - دېدى.
داستىخاندا ئولتۇردى، مېھمان قورسىقىنى تويغۇزدى، ئۇالر ئاچ ھالهتته 
باردى.  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  تهلھه  ئهبۇ  ئهتىسى  ياتتى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنى كۆرۈشى بىلهنال: 
- بۇ كېچه مېھمانغا قىلغان مۇئامىلهڭلهردىن ئالالھتائاال رازى بولدى. - 

دېدى. (بۇخارى: «تهپسىر»، 6/59؛ مۇسلىم: «ئهشرىبه»، 173-172)  
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهدىنىگه كهلگهنده، مۇھاجىرالر: 

- ئى رهسۇلۇلالھ! بىز ھىجرهت قىلىپ كهلگهن بۇ قهۋمدهك مهرت  كىشىلهرنى 
پىداكارلىق  بولغانلىرى  ئاز  بهردى،  مال  بولغىنى  كۆپ  مېلى  كۆرمىدۇق. 
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كۆرسىتىپ ياردهم قىلىدى. دهردىمىزگه دهرمان بولۇپ، ماللىرىغا شېرىك 
دهپ  كېتهمدىكىن  ئېلىپ  بۇالر  ساۋابالرنى  ۋه  ئهجىر  پۈتۈن  بىز  قىلدى. 

قورقىمىز“ دېدى. 
بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېدى: 

ئۈچۈن  ۋه قىلغان ئىشلىرى  دۇئا قىلساڭالر  ئۈچۈن ئالالھقا  - ياق! ئۇالر 
بولىسىلهر)»  نائىل  (ساۋابقا  سىلهرمۇ  تۇرساڭالر،  ئېيتىپال  رهھمهت  ئۇالرغا 

(تىرمىزى: «قىيامهت»، 44/2484)

جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
بىر  ئايرىيتتى.  ئىككىگه  توپلىغاندا  يهرگه  بىر  خورمىالرنى  ”ئهنسارالر 
تهرهپكه كۆپ، يهنه بىر تهرهپكه ئاز خورما قوياتتى. كېيىن ئاز بولغان تهرهپكه 
خورما تاللىرىنى قويۇپ (ئاز بولغان تهرهپنى كۆپ كۆرسىتىپ) مۇھاجىرالرغا: 
”قايسىسىنى خالىساڭالر شۇنى ئېلىڭالر“ دهيتتى. ئۇالر (كۆپ كۆرۈنگهن دۆۋه 
ئهنسار قېرىنداشلىرىمىزنىڭ بولسۇن دهپ، ئاز كۆرۈنگهن دۆۋىنى ئاالتتى) 
بۇنىڭ بىلهن خورمىنىڭ كۆپ تهرىپى ئۇالرغا قاالتتى. ئهنسارالر بۇ ئۇسۇل 
بىلهن ئاز بولغان قىسمىنى ئۆزىگه ئايرىغان بوالتتى. خهيبهر پهتىھ قىلىنغۇچه 

ئهنسارالرنىڭ بۇ ئالىيجانابلىقى داۋامالشتى“ (ھهيسهمى: 10-جىلد، 40) 
بىر  يهنه  پىداكارلىقىنىڭ  كۆرسهتكهن  مۇھاجىرالرغا  ئهنسارالرنىڭ 

مىسالى: 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بهھرهين زېمىنىنى پارچه-پارچىگه ئايرىپ، 
چاقىردى.  ئهنسارالرنى  بىلهن  ئالدى  ئۈچۈن  بېرىش  بۆلۈپ  ساھابىلهرگه 

ئهنسارالر مهردانىلىك بىلهن: 
ھهسسه  بىر  بۇنىڭدىن  قېرىنداشلىرىمىزغا  مۇھاجىر  رهسۇلۇلالھ!  ”ئى 

ئارتۇق تهقسىم قىلمىغۇچه بىزگه ھېچقانداق نهرسه بهرمىگىن!“ دېدى. 
بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

«ئهي ئهنسارالر! مادامىكى (باشقىالرنى ئۆز نهپسىڭالردىن ئارتۇق كۆرۈپ) 
ئېلىشنى خالىمىدىڭالر، ئۇنداقتا ھهۋزى كهۋسهرده ماڭا ئۇچراشقىچه سهۋر 
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قىلىڭالر! چۈنكى مهندىن كېيىن باشقىالر سىلهردىنىمۇ ئهۋزهل كۆرۈلىدىغان 
بىر زامان كېلىدۇ.» دېدى. (بۇخارى: «مهناقىبۇل ئهنسار»، 8) 

مۇنداق  ئارتۇقچىلىقىنى  بۇ  ئهنسارالرنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
مهدھىيلىگهن: 

«قارىشىمچه، سىلهر غازاتقا ۋه موھتاجالرغا ياردهمگه چاقىرىلغان ھامان 
بېرىلىش  نهرسه  بىر  دۇنيالىق  كېلىدىكهنسىلهر،  توپ-توپ  كۆپىيىپ، 
بىھاجهت  ئۆزهڭالرنى  ئۇنىڭدىن  ئازىيىپ  ۋاقتىڭالردا،  چاقىرىلغان  ئۈچۈن 

سانايدىكهنسىلهر.» (ئهلى ئهلمۇتتهقى: 14-جىلد، 66-بهت)
كۆرسهتكهن  مۇھاجىرالرغا  ۋه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئهنسارالر 
ئالالھنىڭ  مۇھىمى  ئهڭ  جهننهتكه،  سۈپىتىده  مۇكاپاتى  پىداكارلىقىنىڭ 

رازىلىقىغا نائىل بولغان. 
بۇ ھهقته قۇرئانى-كهرىمده مۇنداق دېيىلگهن: 

 َ ِ אٍن رَّ َ ْ ِ ِ  ُ ُ َ َّ َ ا ِ َّ אِر َوا َ َ َ َوا ِ ِ א َ ُ ْ َ ا ِ َن  ُ وَّ َ َن ا ُ ِ א َّ َوا
ا  ً َ א َأ َ ِ  َ ِ ِ א َ אُر  َ ْ َ א ا َ َ ْ َ ي  ِ ْ َ َّאٍت  َ  ْ ُ َ  َّ َ ُ َوَأ ْ َ ْا  ُ ْ َوَر ُ ْ َ  ُ ّ ّٰ ا

ُ ِ َ ْ ُز ا ْ َ ْ َِכ ا َذ
«ھهممىدىن ئىلگىرى ئىمان ئېيتقان مۇھاجىرالر ۋه ئهنسارالردىن، 
ۋه  تابىئىنالر  (يهنى  ئهگهشكهنلهر  ئۇالرغا  بىلهن  قىلىش  ياخشىلىق 
قىيامهتكىچه ئۇالرنىڭ يولىدا ماڭغانالر)دىن ئالالھ رازى بولدى. ئۇالرمۇ 
ئېقىپ  ئۆستهڭالر  ئاستىدىن  ئۇالرغا  ئالالھ  بولدى.  مهمنۇن  ئالالھتىن 
تۇرىدىغان جهننهتلهرنى تهييارلىدى. ئۇالر جهننهتته مهڭگۈ قالىدۇ. بۇ 

چوڭ بهخىتتۇر.» (تهۋبه سۈرىسى، 100-ئايهت)
ئهنسارالر ئىسالم دىنى ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى قوغداش يولىدا 
پىداكارلىق  بۈيۈك  غازىتىدا  بهدىر  چېكىنمىدى.  قىلىشتىن  پىدا  جېنىنى 
ھۇجۇمغا  ئارقىدىن  مۇسۇلمانالر  ئۇرۇشىدا  ئوھۇد  ئهنسارالر،  كۆرسهتتى. 
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پهيغهمبهر  ئهھۋالدا،  خهتهرلىك  ئۇچرايدىغان  زىيانغا  كۆپ  ئۇچراپ، 
قالقان  بهدىنىنى  ئۆز  ئايلىنىپ،  پهرۋانىدهك  ئهتراپىدا  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
تىرىشچانلىق  پهۋقۇلئادده  قوغداشتا  يولباشچىسىنى  كائىناتنىڭ  قىلىپ، 
بولغىدهك  داستان  تىلالردا  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئۇالر  كۆرسهتتى. 
بولغان  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئۇالرنىڭ  باغالندى.  بىلهن  ساداقهت 

ساداقىتى ھهققىده ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ:
”جهرىر ئىبنى ئابدۇلالھ21 بىلهن بىر سهپهرگه چىققان ئىدىم. (مهندىن 

چوڭ تۇرۇپ) جهرىر ماڭا خىزمهت قىلدى. ئۇنىڭغا: 
”بۇنداق قىلما!“ دېيىشىم بىلهن: 

قىلغانلىقىنى  خىزمهت  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئهنسارالرنىڭ  ”مهن 
قېرىنداش  بىلهن  بىرى  ئهنسارالردىن  ”ئهگهر  ئۆز–ئۆزهمگه:  ۋه  كۆرگهن 
بولسام مهنمۇ ئۇنىڭغا خىزمهت قىلىمهن“ دهپ قهسهم قىلغان ئىدىم“ دېدى.

(بۇخارى: «جىھاد»، 71؛ مۇسلىم: «فهزائىلۇسسهھابه»، 181) 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«ئهگهر ھىجرهت بولمىسا ئىدى، مهن ئهنسارالردىن بىرى بوالتتىم» 

دهپ، ئهنسارالرنىڭ ئۆزىنىڭ نهزىرىدىكى قىممىتىنى ئېيتقان. 
ھهققىده  پهزىلىتى  بولسۇن)نىڭ  رازى  ھهممىسىدىن  (ئالالھ  ئهنسارالر 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ سۆزلىرى: 
«ئالالھ ۋه ئاخىرهتكه ئىمان ئېيتقانالر ئهنسارالرغا غهزهپلهنمىسۇن.» 

( بۇخارى: «مهناقىبۇل ئهنسار»، 2)  

رهئىسى.  قهبىلىسىنىڭ  بهجىله  يهمهندىكى  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئابدۇلالھ  ئىبنى  جهرىر   .21
ھىجرهتنىڭ 10-يىلى رامىزان ئېيىدا يهنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن تهخمىنهن 
بولغان.  مۇسۇلمان  كېلىپ  مهدىنىگه  بىلهن  ھهيئهت  بىر  كىشىلىك   150 بۇرۇن  ئاي  ئۈچ 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى بهك ياخشى كۆرهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالممۇ ئۇنى ياخشى 

كۆرهتتى ۋه ئۇنى ھهر كۆرگىنىده تهبهسسۇم قىالتتى. 
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«ئۇالرنى پهقهت مۇئمىنالر ياخشى كۆرىدۇ، ئۇالرغا پهقهت مۇناپىقالر نهپرهت 
قىلىدۇ. ئهنسارالرنى ياخشى كۆرگهن كىشىنى ئالالھمۇ ياخشى كۆرىدۇ، ئۇالرغا 

غهزهپلهنگهن كىشىگه ئالالھمۇ غهزهپ قىلىدۇ.» (تىرمىزى: «مهناقىب»، 25/3906) 
«ئهي ئىنسانالر! ئىنسانالر كۆپىيىۋاتىدۇ، لېكىن ئهنسارالر ئازالۋاتىدۇ، 

ھهتتا تاماقتىكى تۇزچىلىك ئازاليدۇ.»(تىرمىزى: «مهناقىب»، 25/3900) 
«سىلهرگه ئهنسارالرغا ياخشى مۇئامىله قىلىشىڭالرنى تهۋسىيه قىلىمهن، 
ئۇالر مېنىڭ جامائىتىم، سىرداشلىرىم ۋه ئىشهنچىلىك كىشىلىرىمدۇر. ئۇالر 
ئۈستىگه چۈشكهن ۋهزىپىنى ئادا قىلدى. خىزمهتلىرىنىڭ مۇكاپاتى تېخى 
تولۇق بېرىلمىدى. (ئاخىرهتته ھهسسىلهپ بېرىلىدۇ.) بۇ سهۋهبتىن ئۇالرنىڭ 
ياخشىلىرىغا ياخشىلىق بىلهن مۇئامىله قىلىڭالر، يامانلىق قىلغانلىرىنى ئهپۇ 

قىلىڭالر.» (بۇخارى: «مهناقىبۇل ئهنسار»، 11) 
ساھابىلىرىگه  پۈتۈن  ۋه  مۇھاجىر  ئهنسار،  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
قارىتا چوڭقۇر مۇھهببهت بىلهن مۇئامىله قىالتتى. بۇ شۇنداق مۇھهببهتكى، 
پۈتۈن ساھابىلىرى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۆزىنى ھهممه كىشىدىن 

ئارتۇق ياخشى كۆرىدىغانلىقى چۈشهنچىسىده ياشايتتى. 
كهئب ئىبنى ئۇجره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئىبرهتلىك بىر ۋهقهنى سۆزلهپ 

مۇنداق دهيدۇ: 
پهيغهمبهر  مهسجىدىده،  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ”بىركۈنى 
قۇرهيش  ۋه  مۇھاجىر  ئهنسار،  ئولتۇراتتۇق.  ھۇزۇرىدا  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
”ئهجىبا  ئىدى.  بار  گۇرۇپ  بىردىن  ھهممىسىدىن  بولۇپ،  جهمهتىدىن 
ياخشى  بهكرهك  گورۇپنى  قايسى  ئىچىمىزدىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 

كۆرىدۇ؟“ دهپ، تاالش-تارتىش قىلدۇق. بىز ئهنسارالر جامائىتى: 
”بىز پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئىمان ئېيتتۇق، ئۇنىڭغا ئهگهشتۇق، 
دۈشمىنىگه قارشى يېنىدا ئۇرۇشتۇق. بۇنىڭ ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 

بىزنى بهكراق ياخشى كۆرىدۇ“ دېدۇق. 
مۇھاجىر قېرىنداشلىرىمىز: 
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باال- يولدا  بۇ  قىلدۇق،  ھىجرهت  ئۈچۈن  رهسۇلى  ۋه  ئالالھ  ”بىز 
كهچتۇق،  ۋاز  ماللىرىمىزدىن  تاشلىدۇق.  ئاياللىرىمىزنى  چاقىلىرىمىزنى، 
سىلهر قاتناشقان ئۇرۇشالرغا بىزمۇ قاتناشتۇق. بۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھ رهسۇلى 

بىزنى بهكرهك ياخشى كۆرىدۇ“ دېدى. 
بهنى ھاشىم جهمهتىلىك قېرىنداشلىرىمىز: 

قاتناشقان  سىلهر  يېقىنلىرى،  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ”بىز 
تېخىمۇ  بىزنى  رهسۇلى  ئالالھ  ئۈچۈن  بۇنىڭ  بىزمۇ قاتناشتۇق.  ئۇرۇشالرغا 

ياخشى كۆرىدۇ“ دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يېنىمىزغا كېلىپ: 

«سىلهر بىر نېمه توغرىسىدا سۆزلىشىۋاتقان ئىدىڭالر، نېمه توغرىسىدا 
سۆزلهشتىڭالر؟» دېدى. 

ھهر بىرى سۆزلىگىنىنى تهكرارلىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهر بىر 
گۇرۇپقا:

«توغرا سۆزلهپسىلهر! كىم بۇنىڭ ئهكسىنى دهۋا قىالاليدۇ؟» دېگهندىن 
كېيىن:

- ئاراڭالردا ھۆكۈم قىلىشىمىنى خاالمسىلهر؟ - دهپ سورىدى.
- ئهلۋهتته ئى رهسۇلۇلالھ! ئاتا-ئانىمىز ساڭا پىدا بولسۇن. - دېدۇق. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
- سىلهر، ئهي ئهنسارالر جامائىتى! مهن سىلهرنىڭ قېرىندىشىڭالر - 

دېدى. 
ئهنسارالر خۇشاللىقتىن: 

- ئالالھۇ ئهكبهر! كهبىنىڭ رهببىگه قهسهمكى، ئۇنى بىز ئۇتتۇق.- 
دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
- ئى مۇھاجىرالر جامائىتى! مهن سىلهردىنمهن. - دېدى.

مۇھاجىرالرمۇ خۇشاللىقتىن:
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- ئالالھۇ ئهكبهر! كهبىنىڭ رهببىگه قهسهمكى، ئۇنى بىز ئۇتتۇق. - 
دېيىشتى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
- ئى بهنى ھاشىم جهمهتى! سىلهرگه كهلسهك، سىلهر مهندىن ۋه ماڭا 

كهلدىڭالر - دېدى.
بهنى ھاشىم جهمهتىمۇ خۇشاللىقتىن: 

- ئالالھۇ ئهكبهر! كهبىنىڭ رهببىگه قهسهمكى، ئۇنى بىز ئۇتتۇق. - 
دېيىشتى. ھهممىمىز خۇشاللىق بىلهن ئورنىمىزدىن تۇردۇق. ھهربىر گۇرۇپ 
-10 بولدى.(ھهيسهمى:  خۇشال  ئىلتىپاتىدىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 

جىلد، 14) 
مهدىنىده قۇرۇلغان ۋه تهخمىنهن تۆت يۈز ئائىلىدىن تهشكىل تاپقان 
كىچىك ئىسالم دۆلىتىنىڭ چېگىرسى ئون يىلدا ئىراق، پهلهستىنگه قهدهر 
كېڭهيدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ۋاپات مهزگىلىده ۋىزانتىيه، ئىران 
ئهھۋالى،  ئىلگىرىكى  يىل  ئون  ساھابىلهرنىڭ  لېكىن  ئۇرۇشۇلدى.  بىلهن 
ھېچ  شهكلى  سېلىنىش  ئۆيلىرىنىڭ  ۋه  سهۋىيىسى  تۇرمۇش  مۇئامىلىسى، 
ئىسراپخورلۇق،  داۋامالشتى.  ھالىتىده  رىيازهت  تۇرمۇشى  ئۆزگهرمىدى. 
جهمئىيىتى  ساھابه  قىلىش  كۆز-كۆز  ھهشهمهتچىلىك،  ئاچكۆزلۈك، 
جاننىڭ  بۇ  ”ئهته  داۋاملىق:  ئۇالر  ئىدى.  شهكلى  تۇرمۇش  تونۇمايدىغان 
ياتىدىغان يېرى قهبره بولىدۇ“ دېگهن چۈشهنچىده ياشىدى. بۇ سهۋهبتىن 
دۇنيا نېمهتلىرىنى نهپسىگه خاس قىلىش ۋه ھهددىدىن زىياده ئىشلىتىشتىن 
ئىنسانىيهتنىڭ  نېمهتلهرنى  بۇ  بىلهن  لهززىتى  ئىماننىڭ  تۇردى.  يىراق 
ھىدايىتى ۋه سائادىتى ئۈچۈن ۋاسته قىلىپ ئىشلهتتى. ھاياتىنى ئالالھنىڭ 
ئىسالمنىڭ  دهرۋهقه،  شهكىللهندۈردى.  پرىنسىپىدا  ئېرىشىش  رىزاسىغا 
نۇرىغا  تاڭ  سهھهردىكى  ئارىسىدا  ئىنسانلىرى  ئۇرۇپ-سوقۇلغان  مهزلۇم، 
قهدىمى  ساھابىلهرنىڭ  بىرى  سهۋهبلىرىدىن  تارقىلىشىنىڭ  ئوخشاش 
ئىدى.  قىلىشى  نامايهن  كىملىكىنى  ئىسالم  مۇكهممهل  يهرده  باسقانلىكى 
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چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ خاس ئوقۇغۇچىلىرى بولغان ساھابه-
قاراپ،  بىلهن  نهزىرى  مهرھهمهت  شهپقهت،  بهندىلىرىگه  ئالالھنىڭ  كىرام 
نۇرى  رىسالهت  قهلبى  كهڭ،  كۆڭلى-كۆكسى  ئادىل،  دۇرۇس،  غهمگۈزار، 

بىلهن تولغان ئاالھىده مۇئمىنلهر ئىدى.

مهدىنه مۇنهۋۋهر ۋه مهدىنه شهھهر دۆلىتىنىڭ بهلگىلىمىلىرى

بىلهن  تاغالر  تهرىپى  ئۈچ  شىمالىدا،  مهككىنىڭ  مۇنهۋۋهر  مهدىنه 
تۇپرىقى  شهھهرنىڭ  بۇ  شهھهردۇر.  بىر  ئويمانلىق  جهنۇبى  قورشالغان، 

مۇنبهت، ھاۋاسى ساپ، خورما باغچىلىرى كۆپ ۋه پاكىزدۇر.
ئهۋس،  مهدىنىده  ۋاقىتتا  قىلغان  ھىجرهت  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
خهزرهج ئىسىملىك ئىككى ئهرهب قهبىلىسى بىلهن قهينۇقا، نهزىر ۋه قۇرهيزه 
ئىسىملىك ئۈچ يهھۇدىي قهبىلىسى بار ئىدى. ئهرهب قهبىلىلىرى بۇ يهرگه 
يهھۇدىالر  يهمهندىن؛  كېيىن  ئاپىتىدىن  سهل  دېيىلگهن  ئهرم“  ”سهيلۇل 
ۋاقىتنىڭ  ئىدى.  كهلگهن  پهلهستىندىن  تۈپهيلىدىن  زۇلمى  رۇمالرنىڭ 
ئۆتۈشى بىلهن ئهرهبلهر بىلهن يهھۇدىالرنىڭ ئارىسى ئېچىلدى. نهتىجىده 
لېكىن  ئۆتتى.  ئورۇنغا  ھۆكۈمران  مهدىنىده  يېڭىپ،  يهھۇدىالرنى  ئهرهبلهر 
ئىككى  بۇ  بىلهن  ھىيله-مىكىرلىرى  يهھۇدىالرنىڭ  كېيىن  مۇددهتتىن  بىر 
قېرىنداش قهبىله بىر-بىرلىرى بىلهن زىددىيهتلىشىپ يىلالرچه ئۇرۇشتى. 
بۇ ئۇرۇشالرنىڭ ئهڭ ئاخىرقىسى بۇئاس ئۇرۇشىدۇر. ئانچه-مۇنچه توختاپ 
قالغانلىرىنى قوشقاندا 120 يىل داۋاملىشىپ، ھىجرهتتىن تهخمىنهن 5 يىل 
تارتىپ،  زىيان  ئېغىر  تهرهپ  ئىككى  ھهر  ئۇرۇشتا  بۇ  ئاخىرالشقان  بۇرۇن 
ئاجىزلىدى. بۇ سهۋهبتىن ھىجرهت مهزگىلىده يهھۇدىالر بولۇپمۇ ئىقتىسادىي 

جهھهتته مهدىنىنىڭ ھۆكۈمران كۈچى ئىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مهدىنىگه قهدهم تهشرىپ قىلىشى بىلهن 
ئالالھنىڭ مهرھىمىتى سايىسىدا بۇ ئىككى قېرىنداش قهبىله ئارىسىدىكى 

دۈشمهنلىك تۈگىدى. 
بۇ ھهقته ئالالھتائاال مۇنداق دهيدۇ: 
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 ْ ُ ْ ِإْذ ُכ ُכ ْ َ َ  ِ ّ ّٰ َ ا َ ْ ِ وْا  ُ ْا َواْذُכ ُ َّ َ َ  َ א َو ً ِ َ  ِ ّ ّٰ ِ ا ْ َ ِ ْا  ُ ِ َ ْ َوا
 َ ِّ ٍة  َ ْ ُ א  َ َ  َ َ َ  ْ ُ ًא َوُכ ا َ ْ ِ ِإ ِ َ ْ ِ ِ  ُ ْ َ ْ َ َ  ْ ُכ ِ ُ ُ  َ ْ َ  َ َّ َ َ اء  َ ْ َأ

وَن ُ َ ْ َ  ْ ُכ َّ َ َ  ِ ِ א َ ْ آ ُכ َ  ُ ّ ّٰ ُ ا ِّ َ ُ َِכ  َ א َכ َ ْ ِّ ُכ  َ َ َ َ َّאِر  ا
دىنىغا)  ئالالھنىڭ  (يهنى  ئارغامچىسىغا  ئالالھنىڭ  «ھهممىڭالر 
مهھكهم يېپىشىڭالر، ئايرىلماڭالر، (يهنى سىلهردىن ئىلگىرى يهھۇدى 
قىلىشماڭالر)  ئىختىالپ  دىندا  قىلىشقاندهك  ئىختىالپ  ناساراالر  ۋه 
ئالالھنىڭ سىلهرگه بهرگهن نېمىتىنى ئهسلهڭالر. ئۆز ۋاقتىدا سىلهر 
ئۆزئارا دۈشمهن ئىدىڭالر، ئالالھ دىلىڭالرنى بىرلهشتۈردى. ئالالھنىڭ 
نېمىتى بىلهن ئۆزئارا قېرىنداش بولدۇڭالر. سىلهر دوزاخ چوقۇرىنىڭ 
ئۇنىڭدىن  ئارقىلىق)  (ئىسالم  سىلهرنى  ئالالھ  ئىدىڭالر،  گىرۋىكىده 
قۇتقۇزدى. سىلهرنىڭ ھىدايهت تېپىشىڭالر ئۈچۈن ئالالھ ئايهتلىرىنى 

سىلهرگه شۇنداق بايان قىلىدۇ.» (ئال ئىمران سۈرىسى، 103-ئايهت) 
مهدىنىده  مۇسۇلمانالرنىڭ  مۇشرىكلىرى  مهككه  كېيىن  ھىجرهتتىن 
يهرلىشىپ كۈچلىنىشىگه توسقۇنلۇق قىلىش ئۈچۈن مهدىنىلىك مۇشرىك، 
يهھۇدىالرغا كۈشكۈرتۈش مهكتۇپلىرى ئهۋهتتى. بىر مهكتۇپتا ئابدۇلالھ ئىبنى 
مۇشرىكالرغا  بولغان  بىرلىكته  بىلهن  قهبىلىسى  ئهۋس،خهزرهج  ئۇبهي، 

مۇنداق تهھدىت قىلىندى: 
ئۇنى  سىلهر  ساقالۋاتىسىلهر،  يېنىڭالردا  ئادىمىمىزنى  بىزنىڭ  ”سىلهر 
ئهكسىچه  كېرهك!  چىقىرىشىڭالر  قوغالپ  يۇرتۇڭالردىن  ياكى  ئۆلتۈرۈشىڭالر 
بولغاندا پۈتۈن ئهرهب قهبىلىلىرى بىلهن بىرلىكته سىلهرگه ھۇجۇم قىلىپ، بىز 
بىلهن ئۇرۇشقانلىرىڭالرنى ئۆلتۈرۈپ، ئاياللىرىڭالرنى ئۆزىمىزگه ھاالل قىلىمىز!“

بۇنىڭ بىلهن ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهي ۋه ئۇنىڭ بىلهن بىلله ھهرىكهت 
قىلىدىغان مهدىنىلىك مۇشرىكالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ئۇرۇشۇش 
خهۋهر  بۇنىڭدىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  توپالندى.  يهرگه  بىر  ئۈچۈن 

تېپىپ، ئۇالرنىڭ يېنىغا بېرىپ: 
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”ھهر ھالدا قۇرهيشنىڭ تهھدىتى سىلهرگه بهكال تهسىر قىىپتۇ. ئۇالرنىڭ 
ئۆزهڭالرغا  ئۇرۇشۇپ  بىلهن  بىز  سىلهرنىڭ  زىيىنى  بېرىدىغان  سىلهرگه 
ئۆزهڭالرنىڭ  سىلهر  دېمهك،  ئهمهس!  ئارتۇق  زىيىنىڭالردىن  بېرىدىغان 
ئۆلتۈرمهكچىمۇ  ئۇالرنى  ئۇرۇشۇپ،  بىلهن  قېرىنداشلىرىڭالر  ۋه  جهمهتى 
سىلهر؟!“ دېدى. بۇنىڭ بىلهن ئۇالر تارقىلىپ كهتتى. (ئهبۇ داۋۇد، "ھاراج" 

3400 /23-22؛ ئابدۇرراززاق، 5-جىلد، 359-358) 

تهلهپلىرى  قالدى.  نهتىجىسىز  كۈشكۈرتىشى  مۇشرىكلىرىنىڭ  مهككه 
مۇسۇلمان،  قىلىشى،  ھۇجۇم  ئومۇمى  مهدىنىگه  قۇرهيشنىڭ  ئورۇنالنمىغان 
مۇشرىك، يهھۇدىي دهپ ئايرىماي پۈتۈن خهلقنى قهتلىئام قىلىشى مۇمكىن 
ئىدى. بۇ ئىككى خهتهر مۇسۇلمان بولمىغان مهدىنىلىكلهرنىڭمۇ پهيغهمبهر 
توپلىنىشىغا  ئاستىدا  باشقۇرۇشى  ئۇنىڭ  ۋه  يېقىنلىشىشىغا  ئهلهيھىسساالمغا 

ۋهسىله بولدى. 
بۇنىڭدىن باشقا بۇرۇندىن تارتىپال ئهۋس، خهزرهج ۋه يهھۇدىالردىن 
قىالتتى.  ئارزۇ  بولۇشنى  ھۆكۈمران  مهدىنىده  جهمهتىنىڭ  ئۆز  بىرى،  ھهر 
ئۇبهينى  ئىبنى  ئابدۇلالھ  رهئىسى  ئۆزىنىڭ  قهبىلىسى  خهزرهج  مهسىلهن: 
قهبىلىسى  ئهۋس  ھالبۇكى،  تهييارلىدى.  قىلىشقا  ھۆكۈمرانى  مهدىنىنىڭ 
بىر خهزرهجلىكنى، خهزرهج قهبىلىسى بىر ئهۋسلىكنىڭ ئۆزىگه ھۆكۈمران 
پۈتۈن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  سهۋهبتىن  بۇ  خالىمايتتى.  بولۇشنى 

مهدىنىلىكلهر ئۈچۈن بىرلهشتۈرگۈچى بىر ئىسىم بولدى.
بۇ شهرتلهر ئاستىدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهلهيھىسساالم مهدىنىنىڭ 
"مۇئاھات"  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئالدى.  ئۈستىگه  ھۆكۈمرانلىقنى 
دېيىلىدىغان ئهنسار، مۇھاجىر قېرىنداشلىقى بىلهن مۇسۇلمان ئوتتۇرىسىدا  
جهمىئىيهت نىزامىنى تهسىس قىلىپ، مهدىنىدىكى يهھۇدىالرنى پۇخرالىققا 
قوبۇل قىلىپ، مهدىنه شهھهر دۆلىتىنىڭ ئاساسى قانۇنىنى تۈزۈپ چىقتى.  
بۇ  قىلغان  بهرپا  دۆلىتىنى  ئىسالم  ئاتىلىپ،  دهپ  ۋهسىقىسى"  "مهدىنه 

ئاساسى قانۇننىڭ ماددىلىرى تۆۋهندىكىلهردىن ئىبارهت:
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« ّٰ ا ا « ا
«ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ئالالھنىڭ ئسىمى بىلهن باشاليمهن»

ئۇالرغا  بىلهن  مۇئمىنلهر  (مهدىنىلىك)  يهسرىبلىك  ۋه  قۇرهيش   .1
جىھاد  بىرلىكته  بىلهن  ئۇالر  قوشۇلغان،  سېپىگه  ئۇالرنىڭ  ئهگهشكهن، 

قىلغانالر، باشقا ئىنسانالردىن ئايرىم بىر ئۈممهتتۇر. 
2. بۇزغۇنچىلىق ۋه قااليمىقانچىلىق قىلىشقا بولمايدۇ. تهقۋا ئىگىلىرى 
گۇناھ  بولغان،  قىلماقچى  زۇلۇم  قىلغان،  ئازغۇنلۇق  مۇئمىنلهر  بولغان 
قااليمىقانچىلىق  ئارىسىدا  مۇئمىنلهر  ۋه  قىلغان  دۈشمهنلىك  قىلغان، 
چىقارغان كىشىلهرگه قارشى بىرلىكته قارشى چىقىدۇ. ئهگهر بۇزغۇنچىلىق 
تهقدىردىمۇ  بولغان  بالىسى  بىرىنىڭ  ئىچىدىكى  ئۆزىنىڭ  ئادهم  قىلغان 

ھهممىسى ئۇنىڭغا قارشى چىقىدۇ. 
ۋه  مۇھاجىرالر  تهقدىرده  قىلىنغان  بولمايدۇ،  قىلىشقا  جىنايهت   .3
ئۆرپ-ئادهتكه  بىرلىشىپ،  ھهققىنى  خۇن  ئائىله  بىر  ھهر  مهدىنىدىكى 
يوللىرىنىمۇ  قۇتۇلۇش  ئهسىرلىرىنىڭ  قهبىله  بىر  ھهر  ئۆتهيدۇ.  ئاساسهن 
مۇئمىنلهر ئارىسىدا مهلۇم بولغان ئادالهت دائىرىسىده بىرلىكته ھهل قىلىدۇ. 
ئهھۋالى  ئۆز  بولغانالرنى  كۆپ  باال-چاقىسى  ۋه  قهرزدار  مۇئمىنلهر   .4
بىلهن قويۇۋهتمهي، ئۇالرنىڭ قۇتۇلۇش يوللىرى ياكى خۇن ھهققىنى ئۆز 

ئىچىده مهلۇم بولغان ئادالهت ئاساسىدا ھهل قىلىدۇ. 
5. مهدىنه ئىچى ۋه سىرتىدا ئامانلىق قوغدىلىدۇ. مهدىنىدىن چىققان 
ياكى مهدىنىده ئولتۇراقالشقان كىشىلهر خاتىرجهملىكته بولىدۇ. لېكىن زۇلۇم 

قىلغان ۋه جىنايهت ئۆتكۈزگهن كىشى بۇنىڭدىن خالى. 
دىنىدا،  ئۆز  يهھۇدىالر  ئىگه.  ئهركىنلىككه  دىنى  يهھۇدىالر   .6
مۇسۇلمانالرمۇ ئۆز دىنىدا قالسا بولىدۇ. بىزگه ئهگهشكهن يهھۇدىالر ھېچبىر 
ياردهم  تۈزۈلمهستىن  ئىتتىپاق  بىر  قارشى  ئۇالرغا  ۋه  ئۇچرىماستىن  زۇلۇمغا 
تۇرسا،  قىلىپال  داۋام  ئۇرۇشقا  يېنىدا  مۇئمىنلهرنىڭ  يهھۇدىالر  قىلىنىدۇ. 

ئۇرۇش چىقىملىرىغىمۇ ئورتاق بولىدۇ. 
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7. ھهر ئىككى تهرهپ مۇشرىكالرنى ھىمايه قىلمايدۇ. قۇرهيش قهبىلىسى 
ۋه باشقا ياردهم قىلغانالر، ھېچبىر شهكىلده ھىمايه قىلىنمايدۇ. 

ۋادىسىنىڭ  يهسرىب  چهكلىنىدۇ.  قىلىش  ئۇرۇش  ئىچىده  مهدىنه   .8
ئىچى بۇ كېلىشىم ئىگىلىرى ئۈچۈن ھارام (يهنى دهخلى-تهرۇز قىلىنماس) 
رايۇنىنى  ئۆز  تهرهپ  ھهر  قىلىنسا،  ھۇجۇم  سرتتىن  ئهگهر  رايۇندۇر.  بىر 
قوبۇل  تهرهپمۇ  باشقا  سۈلھىسىنى  بارغان  ئېلىپ  تهرهپنىڭ  بىر  قوغدايدۇ. 
ئائىت،  ئۆزىگه  چىقىملىرىمۇ  يهھۇدىالرنىڭ  ۋاقتىدا)،  (ئۇرۇش  قىلىدۇ 
ئۇالر  قهدهركى،  شۇ  بولىدۇ.  ئائىت  ئۆزىگه  چىقىملىرىمۇ  مۇسۇلمانالرنىڭ 
بۇ كېلىشىم ئىگىلىرىگه ئۇرۇش ئاچقانالرغا قارشى ئۆزئارا ياردهملىشىدۇ ۋه 
ئاساس  ياخشىلىق  نهسىھهت،  ئورنىغا  يامانلىقنىڭ  قارشى  بىر–بىرلىرىگه 
زۇلۇم  قىلمايدۇ.  يامانلىق  ئىتتىپاقدىشىغا  كىشى  قانداق  ھهر  قىلىنىدۇ. 

قىلىنغۇچىغا مۇتلهق ياردهم قىلىنىدۇ. 
ئېيتىلىدۇ.  رهسۇلىغا  ۋه  ئالالھ  مهسىله  چىقسا،  كېلىشمهسلىك   .9

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بهرگهن ھۆكمىگه بويسۇنىلىدۇ. 
سهۋىيهدىدۇر)؛  (ئوخشاش  بىر  تهمىناتى  ۋه  ئهھدى  ئالالھنىڭ   .10
چۈنكى  ئالىدۇ.  ئىچىگه  ئۆز  كۆرۈنگهنلىرىنىمۇ  پهس  ئهڭ  ئۇالرنىڭ  يهنى 
ئىگىسى،  بىر-بىرلىرىنىڭ  ھالدا  ئايرىم  ئىنسانالردىن  باشقا  مۇئمىنلهر 

ئىتتىپاقدىشى ۋه دوستىدۇر. 
پهيغهمبهر  كىشى  بىر  ھهرقانداق  (يهھۇدىالردىن)  ئۇالردىن   .11

ئهلهيھىسساالمنىڭ رۇخسىتىسىز ھهربى سهپهرگه چىقالمايدۇ. 
شۈبھىسىزكى، ئالالھتائاال بۇ كېلىشىملهرگه رىئايه قىلماسلىقتىن قاتتىق 
ساقالنغان، دۇرۇسلۇقنى شۇئار قىلغان كىشىلهردىن رازى بولىدۇ. بۇ بهلگىلىمىلهر 

بىر زالىمنى ۋه جىنايهتچىنى جازاالندۇرۇشقا ئهسال توسقۇن بولمايدۇ. 
ئالالھ ياخشىلىق قىلغان ۋه يامانلىقالردىن يىراق تۇرغان كىشىلهرنى 
ھىمايه قىلىدۇ. مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ئالالھنىڭ رهسۇلىدۇر.“(ئىبنى ھىشام: 
ھهمىدۇلالھ:  كهسىر: «ئهلبىدايه»، 3-جىلد، 263–264؛  ئىبنى  2-جىلد، 119–123؛ 

«ئهلۋهسائىق»، 57–64) 
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قىلىنىشى  تهتبىق  ھۆكۈملىرىنىڭ  ئىسالم  جهمئىيهتته  بهلگىلىمىلهر  بۇ 
ئۈچۈن الزىم بولغان ئاساسالر ئىكهنلىكى ناھايىتى ئوچۇق. 

بىر شهھهر ئهھدىنامىسى بولغان مهدىنه شهھهر دۆلىتىنىڭ بهلگىلىمىلىرى 
ئىسالمنىڭ مۇئامىله بىلمهيدىغان، قانۇن- ھۆكۈم چىقارمايدىغان، پهقهت 
باتىل  توغرىسىدىكى  ئىكهنلىكى  دىن  بىر  سالىدىغان  رهتكه  ئىبادهتنىال 

سهپسهتىلهرگه قارشى كهسكىن جاۋابتۇر.
دىنى  ۋه  ئىجتىمائىي  ئىقتىسادىي،  سىياسىي،  بهلگىلىمىلىرى  مهدىنه 
مهزمۇنى بىلهن ھهرخىل تهرهپلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بىر ئهھدىنامىدۇر. 
بۇ بهلگىلىمه مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىكىنى ساقلىغان يېگانه ئامىلنىڭ ئىسالم 
باراۋهرلىكنى ئىشقا  ئادالهت،  ئۆزئارا ياردهملىشىشى،  ئىكهنلىكى، ئۇالرنىڭ 
ئاشۇرۇشى، ھهرقانداق بىر ئىختىالپ يۈز بهرگهنده ئۇنى ئالالھ ۋه رهسۇلىغا 

مۇراجىئهت قىلىشى كېرهكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان.
بۇ بهلگىلىمىلهر ئهرهبلهر ئارىسىدا مهۋجۇت بولغان قهبىلىۋازلىقنى، ئادالهتنى 
ئىشقا ئاشۇرۇش پرىنسىپى بىلهن نىزامغا كىرگۈزگهن. ناھهقچىلىق قىلغان بىر 
كىشىنىڭ يېقىن ئۇرۇق-تۇغقانالردىن بولسىمۇ جازاالندۇرىلىشىنى بۇيرىغان. 
بۇ ئهھدىنامه يهھۇدىالرغا مۈلۈكدارلىق ۋه دىنى ئهركىنلىك بېرىلىشى بىلهن 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۇالرغا بولغان مۇئامىلىسىدىكى ئادالهتنىڭ بىر 
بهلگىسىدۇر. ئهگهر يهھۇدىالر بۇ ئهھدىنامىنى ئۆز قولى بىلهن بۇزمىغان بولسا 

ئىدى، مۇسۇلمانالر بىلهن  ئوتتۇرىسىدىكى ئهھدىنامه داۋامالشقان بوالتتى.

مهدىنىنىڭ ھهرهم ئېالن قىلىنىشى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ قارارالرنىڭ كهينىدىن مهدىنه ھهرىمىنىڭ 
چېگرالىرىنى بېكىتتى: 

«ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم مهككىنى ھهرهم دهپ ئېالن قىلغان ئىدى. 
مهنمۇ مهدىنىنىڭ ئىككى تۆپىلىك ئارىسىنى ھهرهم دهپ ئېالن قىلىمهن.»

( ئهھمهد: 4-جىلد، 141)
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مهدىنه  تىكلىنىپ  تاشالر  يهرلهرگه  بېكىتىلگهن  كېيىن  سۆزدىن  بۇ 
ھهرىمىنىڭ چېگرالىرى بېكىتىلدى. بۇنىڭ بىلهن چېگرا ئىچىگه ئېلىنغان 
مهدىنىگه ”ھهرهمى رهسۇل“ ”رهسۇلۇلالھنىڭ ھهرىمى“ دېيىلدى. مهدىنىنىڭ 
مۇساپىنىڭ  پهرسهخلىك  ئۈچ  ئارىسىدىكى  تۆپىلىكى  سهۋر  بىلهن  ئاير22 
ئهتراپى توسۇلدى. (بۇخارى: «فهزائىلۇل مهدىنه»، 1؛ مۇسلىم: «ھهج»، 471-472) 
كېيىن  قىلغاندىن  ئېالن  ھهرهم  مهدىنىنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 

مۇنداق دېدى: 
قىلىنمايدۇ.  گۇناھ  يهرده  ئۇ  كېسىلمهيدۇ،  دهرهخلىرى  «ئۇنىڭ 
كىمكى ئۇ يهرده ئالالھنىڭ كىتابى ۋه سۈننهتكه خىالپ بىر ئهمهل قىلسا، 
ئالالھنىڭ، پهرىشتىلهرنىڭ ۋه پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ لهنىتى ئۇنىڭ ئۈستىگه 

بولىدۇ!»(بۇخارى: «فهزائىلۇل مهدىنه»، 1)
ئۇنىڭدىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇبارهك قوللىرىنى كۆتۈرۈپ 
بۇ شهھهر ئۈچۈن دۇئا قىلدى. بۇ دۇئانىڭ بهرىكىتى بىلهن مهدىنه ئاشۇ 
ۋه  رهھمهت  خۇشاللىق،  مۇئمىنلهرنىڭ  پۈتۈن  قهدهر  زامانغا  بۇ  زاماندىن 

ئىسالم دۇنياسىنىڭ مهركىزى بولغان بىر سائادهت شهھرى بولدى.
ئهبۇ  بۆلدى.  كۆڭۈل  قاتتىق  ھهرهملىكىگه  مهدىنىنىڭ  ساھابه-كىرام 
تىلغا  مۇنداق  سهزگۈرلىكىنى  جهھهتتىكى  بۇ  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ھۇرهيره 

ئالغان: 
ئهسال  ئۇنى  كۆرسهم،  كىيىك  بىر  ئوتالۋاتقان  مهدىنىده  ”ئهگهر 
ئۈركۈتمهيمهن! چۈنكى رهسۇلۇلالھ ئهلهيھىسساالم: «مهدىنىنىڭ ئىككى قىيا 

تېشىنىڭ ئارىسى ھهرهمدۇر» دېگهن“(مۇسلىم: «ھهج»، 471)  
ساھابه-كىرام كىچىك بالىالرنىڭمۇ بۇنىڭغا خىالپ ئىش-ھهرىكهتلهرده 
بولۇشىغا كۆز يۇممىدى. ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇباده رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق 

دهيدۇ: 

شىمالىدىكى  تېغىنىڭ  ئوھود  بىلهن  تېغى  ئائىر)  (ياكى  ئاير  ئهتراپىدىكى  زۇلھۇلهيفه   .22
كىچىك سهۋر تۆپىلىكى ئارىسىدىكى رايۇن. بۇ يهردىكى سهۋر تۆپىلىكى، مهككىدىكى سهۋر 

تېغى بىلهن ئارىالشتۇرۇلماسلىقى كېرهك. 
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”مهن ئهبۇ ئىھاب قۇدىقى يېنىدا قۇش ئوۋالۋاتاتتىم. دادام ئۇباده مېنى 
كۆرۈپ قولۇمدىكى قۇشنى قويغۇزىۋېتىپ: 

”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ مهككىنى ھهرهم 
ھهرهم  ئارىسىنى  تاشلىقىنىڭ  قىيا  ئىككى  مهدىنىنىڭ  ئوخشاش  قىلغىنىغا 

قىلدى“ دېدى. (ئىبنى ئهسىر: «ئۇسدۇل غابه»، 3-جىلد، 159-بهت) 

مهدىنه بازىرى ۋه ئىقتىسادىي تۇرمۇشنىڭ رهتكه سېلىنىشى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهدىنىگه كهلگهنده مۇسۇلمانالرغا يهھۇدىالردىن 
ئايرىم بىر بازار ئورنىنى كۆرسىتىپ، بۇ يهرده تىجارهت قىلىشىنى تهلهپ 
بازارالر  مۇستهقىل  ئۈچۈن  بولۇش  مۇستهقىل  تىجارهتته  چۈنكى  قىلدى. 

قۇرۇلىشى كېرهك ئىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بازارالرنى يېقىندىن كۆزهتتى، تىجارهتچىلهر ۋه 

تىجارهت ماللىرىنى تهپتىش قىلدى. 
ئۇچرىدى.  ساتقۇچىغا  بىر  بازاردا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بىركۈنى 
ئالدىدىكى بۇغداي دۆۋىسىنىڭ ئىچىگه قولىنى تىقىپ، ھۆل ئىكهنلىكىنى 

ھېس قىلىشى بىلهن: 
- بۇ نېمه ئىش؟ - دهپ سورىدى.

ئۇ ئادهم: 
- يامغۇر ھۆل قىلۋهتتى، ئى ئالالھنىڭ رهسۇلى! - دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
كۆرهلهيدىغان  كىشى  ھهممه  قويۇپ  ئۈستىگه  قىسمىنى  ھۆل  بۇ   -
قىاللمامتىڭ؟ ئالدىغۇچى مهندىن ئهمهس - دېدى.(مۇسلىم: «ئىمان»، 164) 

قهيس ئىبنى ئهبى غهرىزه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
كۈنى  بىر  ئاتىالتتۇق.  دهپ  ”بېدىك“  دهۋرىده  رهسۇلۇلالھ  ”بىز 
ئىسىم  بىر  گۈزهل  تېخىمۇ  ۋه  ئۇچرىدى  بىزگه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 

بولغان“تىجارهتچى“ دېگهن ئىسىمنى بېرىپ مۇنداق دېدى: 
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يالغان  ئېلىم-سېتىمدا  شهكسىزكى،  جامائىتى!  تىجارهتچىلهر  «ئى 
سهدىقه  ئۇنىڭغا  سىلهرمۇ  ئۈچۈن  بۇنىڭ  قالىدۇ.  ئارىلىشىپ  قهسهم  ۋه 

ئارىالشتۇرۇڭالر!»(ئهھمهد؛ 4-جىلد، 6؛ ئهبۇ داۋۇد: «بۇيۇئ»، 1/3326)
غهپلهت  ياكى  ئۇنتۇپ  قىلسىمۇ  دىققهت  قانچىلىك  مهيلى  ئىنسان 
مۇمكىن.  سېلىشى  قىلىپ  ناھهقچىلىق  ئىشلىرىدا  سودا-سېتىق  بېسىپ، 
بۇ سهۋهبتىن ھهر ئېھتىمالغا قارشى تهدبىرلىك بولۇپ، پايدىدىن كۆپلهپ 
سهدىقه بېرىش كېرهك. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يوقىرىدىكى ھهدىسته بۇ 

جهھهتكه دىققىتىمىزنى تارتقان. 
رىفائه ئىبنى رافى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 

”بىز پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن بىرلىكته مۇسهلالغا23 كېتىۋاتاتتۇق. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر قىسىم كىشىلهرنىڭ سودا-سېتىق قىلۋاتقانلىقىنى 

كۆرۈپ: 
«ئى تىجارهتچىلهر جامائىتى!» دهپ خىتاب قىلدى. ئۇالرمۇ پهيغهمبهر 
پهيغهمبهر  قارىدى.  ئۇنىڭغا  سېلىپ  قۇالق  خىتابىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ 

ئهلهيھىسساالم: 
بولۇپ  فاجىرالر  كۈنى  قىيامهت  تىجارهتچىلهر  «شۈبھىسىزكى، 
سهدىقه  ۋه  قىلغان  ياخشىلىق  قورققان،  ئالالھتىن  لېكىن  تىرىلدۈرۈلىدۇ. 

قىلغانالر بۇنىڭدىن خالى» دېدى (تىرمىزى: «بۇيۇئ»، 4/1210)
بهنى  دائىر  ئهخالق-پهزىلهتكه  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تىجارهتتىكى 
ئىسرائىلنىڭ سالىھ كىشىلىرىدىن ئىككى كىشى ئارىسدا بولۇپ ئۆتكهن شۇ 

ۋهقهنى نهقىل قىلدى: 

23. مۇسهلال: بىر شهھهر خهلقىنىڭ جۈمه، ھېيت ۋه جىنازا نامازلىرىنى بىر يهرده ئوقۇشى 
ئۈچۈن تهييارالنغان كهڭرى ئورۇنغا بېرىلگهن ئىسىم. ئىلگىرىكى زامانالردا، ئومۇمى جهھهتته 
جۈمه  ھېيت،  تهييارلىناتتى.  مۇسهللهالر  ئۈچۈن  نامازلىرى  جامائهت  سرتىدا  شهھهرلهرنىڭ 
نامازگاھ  پهقهت  ئهمهس،  مهسجىدلهرده  ھهرخىل  بۈگۈنكىدهك  نامازلىرى  جامائهت  قاتارلىق 
دېيىلگهن بۇ مۇسهلالالردا ئوقۇالتتى. بۇنىڭ بىلهن پۈتۈن شهھهر خهلقىنىڭ ھهر ھهپتىده 

بىر يهرگه جهم بولىشى ئىشقا ئاشۇرۇلغان.
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ئۆي  كىشىدىن  بىر  ئادهم  بىر  ياشىغانالردىن  ئىلگىرى  «سىلهردىن 
ئىچىده  ئاستىدىن،  ئۆينىڭ  ئۇ  كىشى  سېتىۋالغان  ئۆينى  بۇ  سېتىۋالدى. 

ئالتۇن بار بىر كۈپ تېپىۋالدى. ساتقۇچىنىڭ يېنىغا كېلىپ: 
”ئالتۇنىڭنى ئال! مهن سهندىن يهر سېتىۋالدىم، ئالتۇننى سېتىۋالمىدىم!“ 

دېدى.
ساتقۇچىمۇ: 

بىلله  بىلهن  ھهممىسى  نهرسىنىڭ  بار  ئىچىده  يهرنى  بۇ  ساڭا  ”مهن 
ساتتىم!“ دېدى. 

(كېلىشهلمىگهندىن كېيىن) بىر ئادهمنى ئوتتۇرىسىدا ھۆكۈم قىلىشنى 
تهلهپ قىلدى. ئۇ ئادهم (ئۇالرنىڭ سۆزىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن): 

”سىلهرنىڭ بالىلىرىڭالر بارمۇ؟“ دېدى. 
ئۇالرنىڭ بىرى ئوغلىنىڭ، يهنه بىرى قىزىنىڭ بارلىغىنى ئېيتتى. 

كېلىشتۈرگۈچى: 
ئىككىسى  پۇلدىن  بۇ  ئۆيلهندۈرۈڭالر!  قىزنى  بىلهن  ئوغۇل  ”ئۇنداقتا 
ئۈچۈن چىقىم قىلىپ، سهدىقه قىلىڭالر!“ دېدى. (بۇخارى: «ئهنبىيا»، 54؛ 

مۇسلىم: «ئهقدىيه»، 21؛ ئىبنى ماجه: «لۇقاته»، 4) 

ياشلىقىدا تىجارهت كارۋانلىرى بىلهن ئۇزۇن ساياھهت قىلغان ئۇستا 
بىر تىجارهتچى بولغان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهدىنىگه كهلگهنده تىجارهت 

ھهققىدىمۇ بىر قىسىم ئاساسالرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، مۇنداق دېگهن: 
«پايدىنىڭ ئوندا توققۇزى تىجارهتتىدۇر»(سۇيۇتى: 1–جىلد، 113) 

بىۋاسته  بولغىنى  گۈزهل  ۋه  ھاالل  نهرسىلىرىنىڭ  يېگهن  «كىشىنىڭ 
(ئۆزى كۈچى بىلهن) ئىشلهپ يېگىنىدۇر»(ئىبنى ماجه: «تىجارهت»، 1) 

بار.  تهسىرىمۇ  مهنىۋى  يېنىدا  تهسىرىنىڭ  ماددى  غىزانىڭ  چۈنكى 
روھىمىزنى  كېلىشى،  يولالردىن  شۈبھىلىك  ياكى  ھاالل-ھارام  لوقمىنىڭ 
تهرىپى  مهنىۋى  لوقمىنىڭ  يهۋاتقان  بىز  يهنى  ئالىدۇ.  ئاستىغا  تهسىرى 
بىرلىكته،  بىلهن  ئىبادهتلهر  پۈتۈن  كۆرسىتىدۇ.  تهسىر  ھېس-تۇيغۇمىزغا 
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ھهدىس-شهرىفلهرده  ئهھمىيىتى  پۇلنىڭ  ھاالل  ئىبادىتىده  ھهج  بولۇپمۇ 
مۇنداق بايان قىلىنغان: 

«كىم بۇ ئۆينى ھارام پايدىدىن قولغا كهلتۈرگهن پۇل بىلهن زىيارهت 
قىلسا، ئالالھنىڭ ئىتائىتىدىن چىققان بولىدۇ. بۇنداق بىر ئىنسان ھهجگه 
قويۇپ  پۇتىنى  ئۈزهڭگىسىگه  ئۇلىغىنىڭ  كىرىپ  ئىھرامغا  قىلىپ  نىيهت 
”لهببهيكهلالھۇممه  כ“  ا  כ  ” كېيىن  ماڭغۇزغاندىن  ،تۆگىسىنى 
لهببهيك“ يهنى (ئى ئالالھ! مهن سېنىڭ يېنىڭغا سېنىڭ بۇيرۇقىڭنى ئادا 
”ساڭا  كېلىدۇ:  نىدا  مۇنداق  ئاسماندىن  دېسه،  كهلدىم)  ئۈچۈن  قىلىش 
پايدىلىرىڭ  ئالغان  سېنىڭ  چۈنكى  بولمىسۇن،  بهخىتمۇ  خۇشاللىقمۇ، 
ساۋابقا  ھېچبىر  ھارامدۇر.  نهرسهڭ  مىنگهن  ھارام،  ئوزۇقۇڭ  ھارام، 
نهرسه  بولمايدىغان  خۇشال  سهن  قايت!  ھالهتته  گۇناھكار  ئېرىشهلمهي، 

بىلهن ئۇچرىشىدىغانلىقىڭ سهۋهبلىك غهمكىن بول!»
بىر كىشى ھاالل پۇل بىلهن ھهج سهپىرىگه چىقسا، ئۇلىقىنىڭ ئۈزهڭگىسىگه 
כ“ ”لهببهيكهلالھۇممه  כ ا  پۇتىنى قويۇپ ئۇ ھايۋاننى ماڭغۇزسا ۋه ”
لهببهيك“ (ئى ئالالھ مهن سېنىڭ يېنىڭغا سېنىڭ بۇيرۇقىڭنى ئادا قىلىش 
ئۈچۈن كهلدىم) دېسه، ئاسماندىن مۇنداق نىدا كېلىدۇ: ”لبيك وسعديك“ 
”لهببهيكه ۋه سهئىدهيك“ (يهنى مهنمۇ ساڭا كهلدىم، ئى بهندهم بهخىتلىك 
ھاالل،  مىنگىنىڭ  سېنىڭ  چۈنكى  قىلدىم،  ئىجابهت  سېنىڭكىنى  بول!) 
كىيىمىڭ ھاالل، ئوزۇقۇڭ ھااللدۇر. كاتتا ساۋابالرغا ئېرىشكهن ۋه ھېچقانداق 
گۇنا قىلمىغاندهك ھالهتته قايت! سېنى مهمنۇن ۋه خۇشال قىلىدىغان نهرسه 

بىلهن ئۇچرىشىدىغانلىقىڭ ئۈچۈن سۆيۈن!»(ھهيسهمى: 3-جىلد، 210-209)
يېمهك-ئىچمهك ۋه پايدىدا ھاالل-ھارام مهسىلىسى ناھايىتى مۇھىم. 
بۇ مهسىله كۆپ خىالپلىق قىلىنغان مهسىله بولغانلىقتىن، سۈره بهقهرده 
ئىالھىي ھۆكۈملهر بىلهن، چوڭ شېرىكتىن كېيىن تۇنجى بولۇپ بۇ ئىشىك 
تاقالغان. كۆپ ھۆكۈملهرنى ئۆز ئىچىگه ئالمىغان ئهنئام، ئهئراف، يۇنۇس، 
نهھل قاتارلىق مهككىده نازىل بولغان سۈرىلهردىمۇ ئهقىده مهسىلىسىنىڭ 



52

r مۇھهممهد مۇستاپا

مهسىلىلىرى   ھاالل-ھارام  تىجارهتتىكى  ۋه  يېمهك-ئىچمهك  ئارقىسىدىنال 
بايان قىلىنغان24 

الزىملىقىنى  بولۇش  دۇرۇس،جهسۇر  تىجارهتته  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئېيتىپ مۇنداق دېگهن: «مېلىنى سېتىش ئۈچۈن (بېسىۋالماي) چىقارغان جهسۇر 
تىجارهتچى مهرزۇقتۇر (يهنى رىزىقالندۇرىلىدۇ) مۇھتهكىر يهنى مالنى بېسىۋىلىپ، 

باھا ئۆرلىگهنده ساتىمهن دېگۈچى مهلئۇندۇر.» (ئىبنى ماجه: «تىجارهت»، 6)
كۆپ  تىجارهتچى  جهسۇر  قالىدۇ،  مهھرۇم  تىجارهتچى  «قورقۇنچاق 

رىزىقالندۇرىلىدۇ.»(دهيلهمى: 2-جىلد، 79–بهت) 
قويغان  ئوتتۇرىغا  جهھهتته  تىجارهت  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 

بايانلىرىنىڭ بهزىلىرى: 
ئايرىلمىغانال  بىر-بىرلىرىدىن  كىشى  ئىككى  قىلغان  «سودا-سېتىق 
دۇرۇسلۇق  ئهگهر  ئىگه.  ئىختىيارلىققا  يېنىۋېلىشتا  قهدهر  ئايرىلغانغا  بولسا 
ئاشكارىالپ،  تهرىپىنى  ھهممه  (مالنىڭ)  قىلىپ،  سودا-سېتىق  بىلهن 
(ئهيىبىنى ئېيتىپ، سودا-سېتىق قىلسا) قىلغان سودا-سېتىق بهرىكهتلىك 
بولىدۇ. ئهگهر بهزى ئهيىپلهرنى يوشۇرۇپ يالغان سۆزلىسه، سودا-سېتىقنىڭ 

بهرىكىتى كېتىدۇ.»(بۇخارى: «بۇيۇئ»، 8؛ مۇسلىم: «بۇيۇئ»، 8) 
بهرىكىتىنى  لېكىن  چىقىرىدۇ،  بازىرىنى  مالنىڭ  «قهسهم 

كهتكۈزىدۇ.»(بۇخارى: «بۇيۇئ»، 26؛ مۇسلىم: «مۇساقات»، 13) 
كهلتۈرۈلمهي،  بازارغا  ماللىرىنىڭ  تىجارهت  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
تاپشۇرۇپ  ھهممىسىنى  نهرسىنىڭ  سېتىۋېلىنغان  چىقىشنى،  ئالدىغا  يولدا 
ئېلىشتىن بۇرۇن سېتىشنى، يېنىدا بولمىغان بىرمالنى بازاردىن سېتىۋېلىپ 
ئۈستىگه  سودا-سېتىقى  بىر-بىرلىرىنىڭ  سېتىشنى،  سېتىۋالغۇچىغا 
(ئۇالرنىڭ سودىسىنى بۇزۇپ) سودا قىلىشنى، سېتىۋالغۇچىالرنى (ھهرخىل 

24. سۈره ئهنئام، 136-دىن 152-ئايهتلهر؛ سۈره ئهئراف، 32–33، 169-ئايهتلهر؛ سۈره 
يۇنۇس، 59–60-ئايهتلهر؛ سۈره نهھل، 95، 115-116-ئايهتلهر.
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مۇسلىم:  26؛  «بۇيۇئ»،  (بۇخارى:  چهكلىگهن.  قىززىقتۇرۇشنى  بىلهن)  ھىيله 
«مۇساقات»، 13) 

كهلتۈرۈلمهي  بازارغا  مالللىرىنىڭ  تىجارهت  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
يولدا سېتىلىشىنى، سېتىۋالغان نهرسىنىڭ ھهممىسىنى  تاپشۇرۋالماي تۇرۇپ 

سېتىشنى، خېرىدارالرنى تاالشقا سېلىشنى چهكلىگهن25. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سودا-سېتىقنى ئاسانالشتۇرۇش كېرهكلىكىنى 

ئېيتىپ مۇنداق دېگهن: 
بولغان  كهچۈرۈمچان  ۋه  مهرت  تۆلهشته  قهرزىنى  «ئېلىم-سېتمدا، 

كىشىگه ئالالھ رهھمهت قىلىدۇ!»(بۇخارى: «بۇيۇئ»، 16)
قىلدى.  رهھمهت  كىشىگه  بىر  ياشىغان  ئىلگىرى  سىلهردىن  «ئالالھ 
ئاسانلىق  قىلغاندا  تهلهپ  قهرزىنى  ئالغاندا،  ساتقاندا،  ئادهم  ئۇ  چۈنكى 

كۆرسىتهتتى.»(تىرمىزى: «بۇيۇئ»، 75/1320)
ئالدىنىپ،  مهنپهئهتلىرىگه  دۇنيا  بىلهن  ھېرىسمهنلىكى  مال-دۇنيا 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قويغان بۇ پرىنسىپالرغا رىئايه قىلماي تېخىمۇ كۆپ 
بار.  ئېھتىمالى  بولۇش  كهمبهغىلى  ئاخىرهت  ئويلىغانالرنىڭ  ئېلىشنى  پايدا 
ئالالھنىڭ رىزاسى ۋه ئاخىرهت ئوزۇقىنى قولغا كهلتۈرۈش نىيىتىده بولغان 
دۇرۇس، راستچىل تىجارهتچىلهرگه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق بىشارهت 

بهرگهن: 
قىيامهت  تىجارهتچى  بىر  مۇسۇلمان  ۋه  سۆزلۈك  توغرا  «ئىشهنچىلىك، 

كۈنى شېھىدلهر بىلهن بىلله بولىدۇ.»(ئىبنى ماجه: «تىجارهت»، 1)  

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مهسجىدى ۋه ھوجرىسىنىڭ سېلىنىشى

پهيغهمبهر  ئىدى.  يوق  مهسجىد  مهدىنىده  دهۋىرلهرده  ئىلگىرىكى 
ئۇزۇن  قىالتتى.  ئادا  يهرده  شۇ  نامىزىنى  بولسا  قهيهرده  ئهلهيھىسساالم 

25. بۇخارى، "بۈيۈ"، 70-72؛ مۇسلىم، "بۈيۈ"، 29
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ئۆتمهي پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قۇبادىن كېيىنكى ئىككىنچى مهسجىدنى 
بىنا قىلدى. بۇ مهسجىد ھازىرقى پهيغهمبهر مهسجىدىدۇر. 

بهنى  قىلىپ،  تهشرىپ  قهدهم  مهدىنىگه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
مهسجىد  قهسۋا  تۆگىسى  كهلگهنده،  ئالدىغا  ئۆيىنىڭ  جهمهتىنىڭ  نهججار 
سېلىنىدىغان يهرگه چۆكتى. بۇ يهر ئۇ ۋاقىتالردا بهنى نهججار جهمهتىدىن 
قۇرۇتۇش  خورما  تهۋه  بالىغا  يېتىم  ئىككى  ئىسىملىك  سۇھهيل  ۋه  سهھل 

يېرى ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قهسۋانىڭ ئۈستىدىن چۈشۈپ: 
«ئىنشائالالھ چۈشىدىغان ئورۇن بۇ يهر!» دېدى. كېيىن: 

- بۇ يهر كىمنىڭ؟ - دهپ سورىغاندا، مۇئاز ئىبنى ئهفرا رهزىيهلالھۇ 
ئهنھۇ: 

- ئى رهسۇلۇلالھ! ئامىرنىڭ ئوغۇللىرى سهھل بىلهن سۇھهيلنىڭ! – 
دهپ جاۋاب بهردى. 

سېتىۋالماقچى  يهرنى  بۇ  چاقىرىپ  ئۇالرنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بولغانلىقىنى ئېيتىپ: 

- بۇ يېرىڭالرنىڭ بهدىلىنى ئېيتىڭالر؟ - دېدى. 
بالىالر: 

ياق، ئى رهسۇلۇلالھ! بىز بۇ يهرنى ساڭا ھهدىيه قىلىمىز! ئالالھ - 
تهلهپ  باشقىسىدىن  ئالالھتىن  بهدىلىنى  ئۇنىڭ  بىز  قهسهمكى،  بىلهن 

قىلمايمىز!“ دېدى. 
قىلىشىغا  ھهدىيه  يهرلهرنى  ئۇ  ئۇالرنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
قوشۇلماي سېتىۋالدى. (بۇخارى: «مهناقىبۇل ئهنسار»، 45، «ساالت»، 48؛ مۇسلىم: 

«مهساجىد»، 9)  
خورما  ۋه  تۆپىلىك  چۇقۇرلۇق،  قهبرىلىرى،  مۇشرىكالرنىڭ  يهرده  بۇ 
دهرهخلىرى بار ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇشرىكالرنىڭ قهبرىلىرىنى 
ۋه  چۇقۇرلۇق  بۇيرىدى.  يۆتكىۋېتىشكه  يهرگه  باشقا  سۆڭهكلىرىنى  ئېچىپ 
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پهيغهمبهر  كېيىن  كېسىلدى26.  دهرهخلىرى  خورما  تۈزلىنىپ،  ئېگىزلىكلهر 
ئهلهيھىسساالم كېسهك قۇيۇلۇپ تهييارلىق قىلىشنى تهلهپ قىلدى27. 

تهرهپتىن  بىر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قۇرۇلۇشىدا  مهسجىدنىڭ 
ساھابىلىرى بىلهن بىرلىكته كېسهك توشۇسا، يهنه بىر تهرهپتىن: 

אل  אل   ا ا
א وأ ا أ ر

”بۇ بۈيۈك خهيبهر يۈكى ئهمهس. بۇ رهببىمىز ئۈچۈن ئىجرا قىلىنىۋاتقان 
ئهڭ ياخشى ۋه ئهڭ پاك بىر ئىشتۇر“ دېدى. (بۇخارى: «مهناقىبۇل ئهنسار»،45) 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ سۆزلىرى بىلهن توشۇۋاتقان بۇ يۈكلهرنىڭ 
دۇنيا مهنپهئهتى ئۈچۈن ئهمهسلىكىنى، كىشىلهرنىڭ خهيبهردىن تىجارهت 
غايىسى بىلهن ئهكهلگهن خورما ۋه قۇرۇق ئۈزۈم قاتارلىق ماددى نهرسىلهردىن 

خهيىرلىك ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى. 
توپا توشۇۋاتقان بىر ئادهم پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئۇچرىشى بىلهن 

ئۇنىڭغا:
- ئى ئالالھنىڭ رهسۇلى! رۇخسهت قىلىڭ، بۇ كۆتۈرۈۋالغان كېسهكنى 

مهن كۆتىرهي! - دېدى.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم جاۋابهن: 

مهندىن  ئالالھقا  سهن  چۈنكى  ئال!  بىرىنى  باشقا  بېرىپ  سهن   -
بهكرهك موھتاج ئهمهسسهن! - دېدى. (سېمھۇدى: 1–جىلد، 333) 

ۋه  تهقهززاسى  مهسئۇلىيىتىنىڭ  مهنىۋى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بىلله  بىلهن  ئۇالر  ئۈچۈن  رىغبهتلهندۈرۈش  ئىشلهشكه  مۇسۇلمانالرنى 

ئىشلىدى28 . بۇنىڭ بىلهن ساھابىالردىن بىرى شۇ بېيتنى ئوقۇدى: 

26. مۇسلىم: «مهساجىد»، 9. 
27. ئىبنى سائاد: 1–جىلد، 239–بهت

28. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ ئىشى بىلهن رهھبهر بولىدىغان شهخىسلهرنىڭ مهسئۇلىيىتىنى 
ئوتتۇرىغا قويغان. ھهر ئىشتا ئالدىدا بولۇش ۋه قانداق ئىش بولۇشتىن قهتئىنهزهر كىچىك 
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א وا  ئ 
א ا ا اك 

”پهيغهمبهر ئىشلهۋاتقان ئىكهن بىز ئولتۇرساق، قهسهمكى، بۇ ئهمهل 
بىز ئۈچۈن پهقهت زااللهت بولىدۇ!“ (ئىبنى ھىشام: 2–جىلد، 114) 

اليچى  بىر  ئۇستا  ھهزرهمهۋتلىك  ۋاقىتتا  قىلىنىۋاتقان  بىنا  مهسجىد 
كهلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇ ئادهمگه: 

«ھۈنىرىنى گۈزهل ۋه پۇختا قىلغان كىشىگه ئالالھ رهھمهت قىلسۇن! 
سهن بۇ ئىشقا داۋام قىلغىن، قارىسام سهن بۇ ئىشنى ياخشى قىلىدىكهنسهن» 

دېدى. (سېمھۇدى: 1-جىلد، 333–بهت؛ دىياربهكرى: 1–جىلد، 344)  
ئارزۇ  بولۇشىنى  گۈزهل  ئىشىنىڭ  ھهر  مۇسۇلمانالرنىڭ  ئالالھتائاال 
قىلىدۇ. بۇ ھهقته قۇرئانى-كهرىمده: أحسنوا: «قىلغان ئىشىڭالرنى گۈزهل 
ۋه ياخشى قىلىڭالر» دېگهن. شۇ ئايهتنىڭ ئارقىسىدىنال: «ئالالھ ئىشىنى 

گۈزهل قىلغانالرنى ياخشى كۆرىدۇ» دهيدۇ. (سۈره بهقهر 195–ئايهت)
بىلهن  ساھابىلىرى  قۇرۇلۇشىدا  مهسجىد  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بىرلىكته كېسهك توشۇۋاتقاندا، بىر ساھابه ئېيتقان شۇ مىسراالرنى ئوقۇدى: 

ة ا إن ا ا ا
ة א אر وا אر ا

كۆرمهي قىلىش، كىبىرلىك قىلماسلىق. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ ئهخالقىدىن ئۆرنهك 
ئالغان سۇلتان Ⅰ-ئهھمهدخان ئۆز ئىسمى بىلهن ئاتالغان بىناكارلىق سهنئىتىده ئابىده بولۇپ 
ئاجايىپ مۇكهممهل بولغان مهسجىدنىڭ سېلىنىشىدا، قولىدا كهتمهن تۇتۇپ، بىر ئىشچىدهك 
ئىشلىگهن. ۋاپاتىدىن كېيىن قىزى گهۋھهر نهسىبه خانىم چۈشىده ئۇنى جهننهتته كاتتا بىر 
ئورۇندا كۆرۈپ، ھهيرانلىق بىلهن سورىغان: ”دادا، قايسى ئهمىلىڭىز بىلهن بۇ كاتتا مهرتىۋىگه 
ئېرىشتىڭىز؟“ سۇلتان ئهھمهد: ”قىزىم، بۇ مهسجىدنى سالدۇرغاندا دۈمبهمده تاش توشۇدۇم. 
بۇ ئورۇنغا ئېرىشىشىمنىڭ سهۋهبى بۇنىڭدىن ئىبارهت!“ دېگهن. Ⅰ-ئهھمهدخان بۇ ئهخالققا 
ئىگه  تېررىتورىيهگه  چوڭ  ئهڭ  جهھهتتىن  زېمىن  دۆلىتى  ئوسمانلى  ۋاقىتتا،  بولغان  ئىگه 
ئىدى. دۇنيا پادىشاھلىرى بۇ دۆلهتنىڭ بۈيۈكلىگى ئالدىدا ئېگىلگهن ۋه باش ۋهزىرلهرنىڭ 

تهيىنلىشى بىلهن تهخىتكه چىققان.
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ۋه  ئهنسار  ئهجرىدۇر.  ئاخىرهت  مۇكاپات  ھهقىقىي  ئالالھ!  «ئى 
مۇھاجىرالرغا رهھمهت قىل!» (بۇخارى: «مهناقىبۇل ئهنسار»، 45)

ھهممهيلهن كېسهكنى بىردىن كۆتۈرسه ئهممار ئىبنى ياسىر رهزىيهلالھۇ 
دهپ  ئۈچۈن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بىرىنى  يهنه  ئۆزى،  بىرىنى  ئهنھۇ 
ئۈستىدىكى  كۆرۈپ،  ئۇنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  توشىدى.  ئىككىدىن 

توپا-چاڭالرنى قېقىپ: 
«ئى ئهممار! سهن نېمه ئۈچۈن كېسهكلهرنى قېرىنداشلىرىڭغا ئوخشاش 

بىردىن توشۇمايسهن؟» دهپ سورىدى. 
ئۇ: ”ئالالھتىن بۇنىڭ ئهجرىنى تىلهيمهن!“ دېدى. 

بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ دۈمبىسىنى سىالپ: 
«ئى سۇمهييهنىڭ ئوغلى! باشقا ئىنسانالر ئۈچۈن بىر ئهجىر بار، لېكىن 
ئىبنى  91؛  3–جىلد،  (ئهھمهد:  دېدى.  بار!»  ئهجىر  ئىككى  ئۈچۈن  سېنىڭ 

كهسىر: «ئهلبىدايه»، 3-جىلد، 256–بهت)  

مهسجىدىنىڭ  پهيغهمبهر  ئهر-ئايال  مۇسۇلمانالرنىڭ  رىۋايهتمۇ  بۇ 
قۇرۇلۇشىدا ئىشتىياق بىلهن ئىشلىگهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. 

ئابدۇلالھ ئىبنى ئهۋفا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئايالى ۋاپات بولغاندا خهلقكه 
شۇنداق خىتاب قىلدى: 

كۆتۈرۈڭالر!  بىلهن  ئىشتىياق  ھهمده  كۆتۈرۈڭالر،  تاۋۇتىنى  ”ئۇنىڭ 
پهيغهمبهر  قۇرۇلغان  ئۈستىگه  تهقۋالىق  قوللىرى،  ئۇنىڭ  ۋه  ئۇ  چۈنكى 
كۈندۈزلىرى  (ئهرلهر)  بىز  توشۇيتتى،  كېچىلىرى  تاشلىرىنى  مهسجىدىنىڭ 

ئىككىدىن توشۇيتتۇق“ (ھهيسهمى: 2–جىلد، 10–بهت) 
يۈز  تهرىپى  ھهر  بولۇپ،  شهكىللىك  كۇۋادىرات  مهسجىدى  پهيغهمبهر 
گهزدىن29 ئىدى. ئېگىزلىكى ئۈچ گهزلىك تاشنىڭ ئۈستىگه كېسهكتىن بهش 
ياكى يهتته گهزلىك قىلىپ تهخمىنهن ئون گهز ئېگىزلىكته قوپۇرۇلدى30. 

29. بىر گهز 75 سانتىمىتىردۇر.
30. ئىبنى سائاد: 1–جىلد، 239–بهت. 
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قۇرۇلۇشتا الي ئىشلىتىلدى31. مهسجىدنىڭ قىبله تهرىپىگه تۈۋرۈك قىلىنىپ 
خورما ياغاچلىرى تىزىلدى. ئۆگزىسى ۋه تۈۋرۈكلىرى خورما تاللىرى بىلهن 
يېپىلدى32.. بىر مىھرابى ۋه ئۈچ ئىشىكى بار ئىدى. مىھرابى بهيتۇلمهقدىسكه 
پهيغهمبهر  ئۆزگهرتىلگهنده،  كهبىگه  بهيتۇلمهقدىستىن  قىبله  قارايتتى، 
ئهلهيھىسساالم بىرىنچى ئىشىكنى تاقىتىۋهتتى. ئۇنىڭ ئورنىغا شام تهرهپتىن 

باشقا بىر ئىشىك ئاچتى33. 
مهسجىدنىڭ يېنىغا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋه ئائىلىسىنىڭ تۇرۇشى 
ئۈچۈن ئىككى ھوجرا سېلىندى34. كېيىن بۇ ھوجرىالرنىڭ سانى كۆپهيتىلدى. 
ئانسى ئۇممۇ سهلهمه ئانىمىزنىڭ دېدىكى بولغان ۋه بۇ سهۋهب بىلهن 
يهرده  بىر  يېقىن  ئۆيىگه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  دهۋرىنى  بالىلىق 
قولىنى  تورۇسىغا  ئۆينىڭ  بۇ  ۋاقىتالردا  ئۇ  بهسرى  ھهسهن  ئۆتكۈزگهن. 
تهككۈزلهيدىغانلىقىنى ئېيتقان35 . بۇ ئىپادىدىن ئۇالرنىڭ ئېگىز ئهمهسلىكى 
يۇڭدىن  قارا  ئىشىكلىرى  ئۆيىنىڭ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  مهلۇم. 

ياسالغان كىگىزلهردىن ئىبارهت ئىدى36.  
تابىئىنالرنىڭ بۈيۈك ئىماملىرىدىن سهئىد ئىبنى مۇسهييهب بۇ ئۆيلهرنىڭ 
قوشۇۋىتىلگهنلىكى  مهسجىدىگه  پهيغهمبهر  يىقىلىپ،  دهۋرىده  ئهمهۋىيلهر 

تۈپهيلى ھېس قىلغان ھهسرىتىنى مۇنداق ئىپادىلىگهن: 
”ئالالھ بىلهن قهسهمكى، بۇالرنىڭ ئۆز پېتى قېلىشىنى ئارزۇ قىالتتىم! 
بۇنداق بولغاندا يېڭى يېتىشكهن نهسىللهر ۋه بۇ يهرلهرنى زىيارهت قىلغان 
كىشىلهر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھاياتتا نېمه بىلهن كۇپايىلهنگهنلىكىنى 

31. دىيهربهكرى، 1-جىلد، 344-بهت
32. بۇخارى: «سهالت»، 62.

33. دىيهربهكرى، 1-جىلد، 346-بهت
34. ئىبنى سائاد، 1-جىلد، 240-بهت

35. ئىبنى سائاد: 7-جىلد،161؛ سۇھهيلى: 1–جىلد، 248–بهت.
36. ئىبنى سائاد: 1–جىلد، 499–بهت
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بىلهن  ئۇنىڭ  كۆپهيتىپ،  مال-دۇنيا  ده،   - كۆرهتتى  بىلهن  كۆزى  ئۆز 
ماختىنىشقا قىزىقمىغان بوالتتى. (ئىبنى سائاد: 1-جىلد، 499–500)

ئۈچۈن  يېپىلغانلىقى  بىلهن  يوپۇرماقلىرى  خورما  ئۈستى  مهسجىدنىڭ 
يامغۇر ياققاندا ئىچى الي بولۇپ كېتهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم رامىزاندا 
كهتتى.  ئېقىپ  ئىچىگه  مهسجىدنىڭ  يامغۇر  ۋاقىتتا،  ئولتۇرغان  ئېتىكاپتا 
مۇبارهك  ئۇنىڭ  بولغاندا  ئوقۇپ  بامداتنى  ناماز  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 

پىشانىسى ۋه يۈزلىرىده الينىڭ ئىزلىرى كۆرۈلدى37. 
يهنه بىركېچىسى يامغۇر يېغىپ كېتىپ، يهرلهر ھۆل بولۇپ كهتتى. بىر 
ئادهم كىيىمى بىلهن قۇم توشۇپ مهسجىدنىڭ يهرلىرىگه سهپتى. پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالم نامىزىنى ئادا قىلىپ بولغاندا: 
«بۇ، نېمىدېگهن ياخشى - ھه!» دهپ، خۇشاللىقىنى ئىزھار قىلدى.

(ئهبۇ داۋۇد: «سهالت»، 15\458) 
يېنىدا  قايتقاندا  مهدىنىگه  شامدىن  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  تهمىمىددارى 
كېلىپ،  كۈنى  جۈمه  مهدىنىگه  ئهكهلدى.  يىپ  ۋه  چىراق  ياغ  مۇنچه  بىر 
ئېسىشىنى،  چىراقالرنى  باغالپ،  يىپنى  بهررادقا  ئهبۇل  خىزمهتچىلىرىدىن 
بهرراد  ئهبۇ  بۇيرىدى.  تاقاشنى  پىلتىسىنى  قويۇپ  ياغ  ۋه  سۇ  ئۇالرغا 
دېيىلگهننى قىلدى ۋه قۇياش پاتقاندىن كېيىن ئۆز قولى بىلهن چىراقالرنى 
يورۇپ  ئىچىنىڭ  كېلىپ  مهسجىدكه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ياقتى. 

كهتكهنلىكىنى كۆرۈش بىلهن:
بۇنى كىم قىلدى؟ - دهپ سورىدى. - 

ئۇ يهردىكىلهر:
پهيغهمبهر -  دېيىشتى.   - رهسۇلى  ئالالھنىڭ  ئى  قىلدى،  تهمىم 

ئهلهيھىسساالم بۇنىڭدىن خۇشال بولۇپ، مۇنداق دېدى: 
ئىسالمنى نۇرالندۇردۇڭ ۋه مهسجىدنى بېزىدىڭ، ئالالھ سېنى دۇنيا - 

ۋه ئاخىرهتته نۇرالندۇرسۇن! (سېمھۇدى: 2–جىلد، 596-597-بهتلهر؛ ئىبنى ھهجهر: 
«ئهلئىسابه»، 2–جىلد، 18) 

37. بۇخارى: «ئېتىكاف»، 1
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بىلهن،  ئىپادىسى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  مهسجىدى  پهيغهمبهر 
ئۈچ  بولىدىغان  قىلىشقا  سهپهر  بىلهن  مهقسىتى  زىيارهت  ۋه  ئىبادهت 
مهسجىدنىڭ بىرىدۇر. (بۇخارى: «فهزلۇس سهالت»، 1؛ مۇسلىم: «ھهج»، 505–510) 

بىر ھهدىسته مۇنداق دېيىلگهن: 
«ئۆيۈم بىلهن مۇنبىرىم ئارىسى جهننهت باغچىلىرىدىن بىر باغچىدۇر، 
مۇنبىرىم ھهۋزى كهۋسهرنىڭ ئۈستىدىدۇر.» (بۇخارى: «فهزلۇس سهالت»، 5، 

«فهزائىلۇل مهدىنه»، 11؛ مۇسلىم: «ھهج»، 502) 

نامازنىڭ،  ئوقۇلغان  مهسجىدىده  پهيغهمبهر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
مهسجىدى ھهرهمدىن باشقا يهرلهرده ئوقۇلغان نامازدىن مىڭ ھهسسه ئارتۇق 
پهزىلهتكه ئىگه ئىكهنلىكىنى ئېيتقان..(بۇخارى: «فهزلۇس سهالت»، 1؛ مۇسلىم: 

«ھهج»، 505–510) 

پهيغهمبهر  بېرىشىچه،  سۆزلهپ  ئهنھۇنىڭ  رهزىيهلالھۇ  ئهنهس 
ئېھتىياج  ئوقۇيتتى.  خۇتبه  تايىنىپ،  ياغىچىغا  خورما  بىر  ئهلهيھىسساالم 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بىلهن  شۇنىڭ  ياسالدى.  مۇنبهر  بىر  تۈپهيلى 
ئۇنىڭ ئۈستىده خۇتبه ئوقۇشقا باشلىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئىلگىرى 
يۆلىنىپ تۇرۇپ خۇتبه ئوقۇغان خورما ياغىچى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئۇنى تاشالپ قويغانلىقىدىن غهمكىن بولۇپ، تۆگه ئىڭرىغاندهك بىر ئاۋاز 
بىلهن ئىڭراپ يىغالپ كهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنبهردىن چۈشۈپ 
ياغاچنى سىلىدى، شۇنىڭ بىلهن ياغاچ ئىڭراشتىن توختاپ جىم بولدى.

(بۇخارى، "جۈمه"، 62؛ تىرمىزى، "مهناقىب"،3627 /6) 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«خورما ياغىچى ئۆزىنىڭ يېنىدا قىلىنغان ئالالھنىڭ زىكرىدىن يىراق 
ئهھمهد: 3– (بۇخارى: «مهناقىب»، 25؛  دېدى.  يىغلىدى»  ئۈچۈن  قالغانلىقى 

جىلد، 300) 

كولىنىپ،   ئۆرهك  بىر  ئاستىغا  مۇنبهرنىڭ  كۆتىكى  خورما  بۇ  كېيىن 
يېڭىدىن  مهسجىد  دهۋرىده  ئهنھۇنىڭ  رهزىيهلالھۇ  ئوسمان  كۆمۈۋېتىلدى. 
سېلىنىش ئۈچۈن ئۆرۈلگهنده، بۇ ياغاچنى ئۇبهي ئىبنى كهئب رهزىيهلالھۇ 
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ئۆيىده  كهتكىچه  بولۇپ  ئۇن  يېيىلىپ  تهرىپىدىن  قۇرتالر  ئېلىپ،  ئهنھۇ 
ساقلىدى38. 

بىلهن  ھال  لىسانى  ياغىچىنى  خورما  بۇ  رۇمى  جااللىددىن  مهۋالنا 
سۆزلىتىپ، بۇ ۋهقهنى مهسنهۋىسىده مۇنداق ئىپادىلهيدۇ: 

قوللىرى  مۇبارهك  ۋه  چۈشتى  مۇنبهردىن  ئهلهيھىسساالم  ”پهيغهمبهر 
بىلهن خورما ياغىچىنى سىالپ تۇرۇپ: 

”ئى خورما ياغىچى! نېمه بولدۇڭ؟ نېمه ئۈچۈن بۇنداق پهرياد قىلىسهن؟ 
دهپ سورىدى. خورما ياغىچى سۆزلهشكه باشالپ، كۆز ياشلىرى بىلهن دېدىكى:
ئىچىم  ئازابلىدى.  قاتتىق  مېنى  ھىجرانىڭ  سېنىڭ  رهسۇلۇلالھ!  ”ئى 
تهرىپلىگۈسىز ھهسرهتكه تولدى. ئىلگىرى خۇتبه ئېيتقىنىڭدا سهن يۆلهنگهن 
ئاشۇ تهلهيلىك ياغاچ مهن ئىدىم. ئهمدى مېنى تهرك ئهتتىڭ. بىر مۇنبهرگه 
رهسۇلۇلالھ!  ئى  لېكىن  مۇنبهر.  ئۇ  تايانچىڭ  سېنىڭ  ئهمدى  چىقتىڭ، 
ئۆتۈنهي، مېنى توغرا چۈشهن، دۇنيادا قايسى مهخلۇق سېنىڭ ھىجرانىڭغا 

بهرداشلىق بېرهلهيدۇ؟“
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ خورما ياغىچىنىڭ قاتتىق پهريادى ئالدىدا 

ئۇنىڭغا تهسهللى بېرىش ئۈچۈن مۇنداق دېدى: 
«ئى خورما ياغىچى! مادامىكى بۇ پهريادىڭ ئايرىلىش ئازابىدىن بولسا، 
غهربكىچه  شهرقتىن  سېنى  تىلهيسهن؟  نېمه  تىله،  خالىغىنىڭنى  مهندىن 
قىلىشىنى  دهرهخ  بىر  كۆركهم  يېشىل،  بېرىدىغان  مېۋه  ئىنسانالرغا  پۈتۈن 
تىلهپ ئالالھقا يالۋۇرۇشۇمنى خاالمسهن؟ ياكى سېنى جهننهتته ياش كۆچهت 

قىلسۇنكى، مهڭگۈ گۈزهل ۋه ياش قالىسهن! 
مۇھهببىتىنىڭ  ئوتتهك  ياغىچى  خورما  ئېرىشكهن  ئىلتىپاتقا  بۇ 
نامايهندىسى سۈپىتىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن شۇنى تهلهپ قىلدى: 

سېنىڭ  ئارزۇيۇم  يېگانه  خالىمايمهن.  ئىككىلىسىنى  رهسۇلۇلالھ!  ”ئى 
بۇ  مېنى  قىلىپ،  يوق  كۆمۈپ  مېنى  ئۈچۈن  بۇنىڭ  بولۇش.  يوق  ئۈچۈن 

38. ئىبنى سائاد: 1–جىلد، 251–252-بهتلهر.
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پانى ۋۇجۇدۇمدىن قۇتقازغىن. چۈنكى بىر ياغاچ قانچىلىك ياش، گۈزهل 
ھاياتىم  مېنىڭ  ھالبۇكى،  ئالىدۇ.  سۇدىن  ۋه  قۇياش  ئۇزۇقىنى  بولسۇن، 
سېنىڭ نۇرانىيىتىڭنىڭ نۇرى بىلهن ئوزۇقالندى، ساڭا تايانچ بولۇشنىڭ، 
كۆيۈشنىڭ  ئوتۇڭدا  سېنىڭ  ئىسسىنىشنىڭ،  بىلهن  ئىسسىقلىقىڭ  سېنىڭ 
ئايرىاللمايمهن،  نېسىۋىدىن  تاتلىق  بۇ  ئهمدى  مهن  تېتىدى.  لهززىتىنى 
باقى (ئهبهدى) بولغاننى تالاليمهن. مېنى شۇنداق كۆم ۋه يوق قىلغىنكى، 

سېنىڭ نۇرۇڭدا تىرىلىپ ئهبهدى بوالي.“ 
دهپ  تىرىلسۇن  ئوخشاش  ئىنسانغا  كۈنى  قىيامهت  ياغىچى  خورما  بۇ 

تۇپراققا كۆمۈلدى. 
قىلىشىدا،  تهشرىپ  قهدهم  مهدىنىگه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
بىر-بىرىگه زىچ باغالنغان ساغالم ئىسالم جهمئىيىتىنى مهيدانغا كهلتۈرۈش 
بىنا  مهسجىدىنىڭ  پهيغهمبهر  بىرى،  قهدهملهرنىڭ  تۇنجى  باسقان  ئۈچۈن 
مال،  ئاساسىدا  قېرىنداشلىق  ئارىسىدا  مۇسۇلمانالر  چۈنكى  قىلىنىشىدۇر. 
قېتىم  بهش  ھهركۈنى  ئايرىلىپ،  پۈتۈنلهي  پهرقىدىن  تهبىقه  ۋه  ئورۇن 
ئالالھنىڭ ئۆيىده بىر يهرگه كېلىشنىڭ مۇھىم تهسىرى بار. بۇ سهۋهبتىن 
قاراپ  سرتقا  مهركهزدىن  ئېيتقاندا  قىلىپ  ئومۇمى  شهھهرلىرى  ئىسالم 
مهسجىدلهر  مهركهزلىرىگه  شهھهر  شهكىللهنگهن،  ھالهتته  بىر  كېڭهيگهن 

بىنا قىلىنىپ، ئهتراپىغا ئۆيلهر سېلىنغان. 
سائادهت ئهسرىده مهسجىد ئىبادهتخانا بولۇش بىلهن بىرگه مهكتهپ، 
ئىشالر  ھهربى  مهمۇرى،  ئۇرۇن،  ئۆتكۈزۈلىدىغان  يىغىلىش  كوللىكتىپ 
ئورنى  ئېلىش  ئارام  بىر  ۋه  دوختۇرخانا  بىر  مهركهز،  بىر  قىلىنىدىغان 
ئىدى. مهسجىدتىكى دهرس، سۆھبهت ۋه زىكىر مهجلىسلىرىنىڭ داۋاملىق 
قاتناشقۇچىلىرى بار ئىدى. بويتاق ۋه ئۆيسىز ساھابىلهرنىڭ پاناھلىنىدىغان 
يېرىمۇ يهنىال مهسجىدنىڭ سۇپىلىرى ئىدى. بۇ ھالهتته پهيغهمبهر مهسجىدى 

بىر قاراشتىن مېھمانخانا ۋهزىپىسىنىمۇ ئۆتىگهن.
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جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇشقا تهشۋىق قىلىش

بىرىدۇر.  ئاساسلىرىدىن  مۇھىم  ئىسالمنىڭ  تهربىيه  ئىجتىمائىي 
مۇسۇلماننىڭ تۇنجى ئىجتىمائىي تهربىيىسى جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇشتىن 
تۈۋرۈك  ئاساسىي  تۇرغۇزغان  تىك  جهمئىيىتىنى  ئىسالم  ناماز  باشلىنىدۇ. 
يهرده  ئۇ  ئوقۇلسا،  ناماز  بىلهن  جامائهت  قهيهرده  ئهمهلدۇر.  ياخشى  ۋه 
ئىسالمنىڭ روھىي ۋه ئىجتىمائىي قۇرۇلمىسى قۇرۇلۇشقا باشاليدۇ. دهرۋهقه، 
ئىسالم مۇسۇلمانالر ئارىسىدا بىرلىك ۋه باراۋهرلىكنىڭ تهسىس قىلىنىشىدا، 
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ئادا  بىلهن  جامائهت  نامازنىڭ  بولغان  ئاالمىتى  چوڭ  ئهڭ  مۇسۇلماننىڭ 
قىلىنىشىنى تهلهپ قىلىپ، مهسجىدكه داۋاملىق بېرىشنى مۇئمىن بولۇشنىڭ 

بىر دهلىلى دهيدۇ. بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن: 
ئۇنىڭ  كۆرسهڭلهر،  بارغىنىنى  مهسجىدگه  داۋاملىق  كىشىنىڭ  «بىر 
ئىمانلىق ئىكهنلىكىگه گۇۋاھ بولۇڭالر. چۈنكى ئالالھتائاال مۇنداق دهيدۇ: 

ِ ّّٰ א ِ  َ َ ْ آ َ  ِ ّّٰ َ ا ِ א َ َ  ُ ُ ْ َ א  َ َّ إ
«ئالالھنىڭ مهسجىدلىرىنى پهقهت ئالالھقا ئىمان ئېيتقان كىشىلهرال 

ئاۋات قىلىدۇ.»(سۈره تهۋبه، 18–ئايهت. ئىبنى ماجه: «مهساجىد»، 19) 
مۇھىم  قىلىنىشى  بىنا  جهھهتتىن  ماددىي  مهسجىدلهرنىڭ  دېمهككى، 
بولغاندهك، داۋاملىق جامائهتكه بېرىش شهكلى بىلهن مهنىۋى جهھهتتىن 
ئاۋات قىلنىشمۇ ئىنتايىن مۇھىم. ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن كهلگهن 

بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن: 
”دۇنيادا ئهڭ غېرىپ بولغان تۆت نهرسه بار: 

ناماز  ئىچىده  بولۇپ  رايۇندا  بىر  مۇسۇلمان  قۇرئان،  ئالغان  ياد  زالىم 
ئوقۇلمىغان مهسجىد، بىر ئۆينىڭ تېمىدا ئېسىقلىق تۇرغان ھالدا ئوقۇلمىغان 
قۇرئان ۋه پاسىق بىر جامائهت ئىچىده ياشىغان سالىھ زات“ (دهيلهمى: 3–

جىلد، 108/4301)

بهرگهن.  ئهھمىيهت  ئوقۇلىشىغا  بىلهن  جامائهت  نامازنىڭ  ئالالھتائاال 
ھهتتا ئۇرۇشتىمۇ ئهسكهرلهرنىڭ جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇشىنى بۇيرۇپ، 

قانداق ئوقۇلىدىغانلىقىنى قۇرئانى-كهرىمده تهلىم بهرگهن.
ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 

ئۇسفان  بىلهن  دهجنان  سهپهرده،  بىر  ئهلهيھىسساالم  ”رهسۇلۇلالھ 
ئارىسىغا ئارام ئېلىشقا تۇرغانىدى. مۇشرىكالر: 

”ئۇالرنىڭ بىر نامىزى باركى، ئۇالر ئۈچۈن دادىلىرى ۋه بالىلىرىدىنمۇ 
نامازغا  (ئۇالر  قىلىپ  تهييارلىقىڭالرنى  نامىزىدۇر.  ئهسىر  ئۇ  قىممهتلىك. 
جىبرائىل  بىلهن  بۇنىڭ  دېيىشتى.  قىلىڭالر!“  ھۇجۇم  بىراقال  تۇرغاندا) 
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ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ ئۇرۇش جهريانىدا 
قانداق ناماز ئوقۇشنى بايان قىلغان سۈره نىسانىڭ 102-ئايىتىنى ئېلىپ 

كهلدى. (تىرمىزى: «تهپسىر»، 4\21)39 

وْا  ُ ُ ْ َ ْ َכ َو َ َّ  ُ ْ ِّ  ٌ َ آِئ َ  ْ ُ َ ْ َ َة  َ َّ ُ ا ُ َ  َ ْ َ َ َ  ْ ِ ِ  َ َوِإَذا ُכ
ْا  ُّ َ ُ  ْ َ ى  َ ْ ٌ ُأ َ آِئ َ ِت  ْ َ ْ ْ َو ِ َوَرآِئُכ ْا  ُ ُכ َ ْ َ وْا  ُ َ َ َذا  ِ َ  ْ ُ َ َ ِ ْ َأ
 ْ َ َن  ُ ُ ْ َ  ْ َ وْا  ُ َ َ َכ ِ َّ ْ َودَّ ا ُ َ َ ِ ْ ْ َوَأ ُ َر ْ ِ وْا  ُ ُ ْ َ ْ َכ َو َ َ ْا  ُّ َ ُ ْ َ
ْ ِإن َכאَن  ُכ ْ َ َ َאَح  ُ  َ ًة َو َ ِ ً َوا َ ْ َّ ُכ  ْ َ َ َن  ُ ِ َ َ  ْ ُכ ِ َ ِ ْ ْ َوَأ ُכ ِ َ ِ ْ َأ
ْ ِإنَّ  َرُכ ْ ِ وْا  ُ ُ ْ َو ُכ َ َ ِ ْ ْا َأ ُ َ َ َ َأن  ْ َّ  ُ ٍ َأْو ُכ َ َّ  ِّ ْ َأًذى  ُכ ِ

ًא  ِ ُّ ًא  ا َ َ  َ ِ ِ َכא ْ ِ  َّ َ َ َأ ّ ّٰ ا
«(ئى مۇھهممهد!) سهن مۇئمىنلهر بىلهن (جىھادتا) بىلله بولۇپ 
ئۇالر بىلهن ناماز ئوقۇماقچى بولغىنىڭدا ئۇالرنىڭ بىر پىرقىسى سهن 
بىلهن بىرلىكته نامازغا تۇرسۇن. قوراللىرىنى (ئېھتىيات يۈزىسىدىن) 
يېنىدا تۇتسۇن. سهجدىگه بېرىپ بولغاندىن كېيىن ئۇالر ئارقاڭالرغا 
ئارقاڭالردا  پىرقه  بولغان  ئوقۇپ  ناماز  (يهنى  تۇرسۇن.  ئۆتۈپ 
ئوقۇمىغان  ناماز  ئورنىغا  ئۇالرنىڭ  تۇرسۇن.)  قىلىپ  كۆزهتچىلىك 
ئارقاڭدا)  (يهنى  بىرلىكته  بىلهن  سهن  كېلىپ  پىرقه  بىر  ئىككىنچى 
ھوشيار  بىلهن  ئېھتىياتچانلىق  (دۈشمهنلىرىدىن)  ئوقۇسۇن.  ناماز 
تۇرسۇن. (دۈشمهنلىرى بىلهن ئۇرۇشۇشقا تهييار تۇرۇش يۈزىسىدىن) 
قوراللىرىڭالردىن  سىلهرنىڭ  كافىرالر  تۇتسۇن.  يېنىدا  قوراللىرىنى 
غهپلهتته قېلىشىڭالرنى، شۇنىڭ بىلهن سىلهرگه بىردىنال (تۇيۇقسىز) 
ھۇجۇم قىلىشنى ئارزۇ قىلىدۇ. (يهنى دۈشمهنلهرنىڭ سىلهرگه ھۇجۇم 
قىلىش پۇرسىتىگه ئىگه بواللماسلىقى ئۈچۈن، ھهممىڭالر بىرال ۋاقىتتا 
ئهگهر  ئوقۇڭالر).  بويىچه  ئۇسۇل  يۇقىرىقى  ئوقۇماي،  ناماز  يىغىلىپ 

39. 254-بهتكه قاراڭ
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كېسهل  ياكى  بولسا  بولىدىغان  ھهرهج  سهۋهبلىك  يامغۇر  سىلهرگه 
بولساڭالر (بۇ چاغدا) قۇراللىرىڭالرنى قويۇپ قويساڭالر سىلهرگه ھېچ 
گۇناھ بولمايدۇ. ئېھتىياتچان ۋه ھوشيار بولۇڭالر. ئالالھ ھهقىقهتهن 

كافىرالر ئۈچۈن خور قىلغۇچى ئازاب تهييارلىدى.»
ئۈچۈن  مۇسۇلمانالر  نهزهر  قهتئى  بولىشىدىن  قانداق  شهرت-شارائىت 
نامازنى كېچىكتۈرۈشكه ۋه جامائهت بىلهن ئوقۇشنى تهركېتىشكه بولمايدۇ. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ نامازنى جامائهت بىلهن ئوقۇشقا تهشۋىق 

قىلغان ھهدىسلىرىدىن بهزىلىرى: 
يىگىرمه  نامازدىن  ئوقۇلغان  يالغۇز  ناماز  ئوقۇلغان  بىلهن  «جامائهت 

يهتته ھهسسه ئارتۇقتۇر.» (بۇخارى: «ئهزان»، 30) 
«كىمكى ئهتىگهن-ئاخشامدا نامازنى جامائهت بىلهن ئوقۇسا ئالالھتائاال 

ئۇ كىشىگه جهننهتتىكى ئىكرامىنى تهيياراليدۇ.» (بۇخارى: «ئهزان»، 37)
ئوڭ  چىقسا،  نامازغا  ئېلىپ  تاھارهت  كامىل  بىرىڭالر  «سىلهرنىڭ 
پۇتىنى ھهر كۆتهرگهنده ئالالھتائاال ئۇنىڭ ئۈچۈن بىر ياخشىلىق يازىدۇ، 
يىراق- مهسجىد  ئۆچۈرىدۇ،  يامانلىقىنى  بىر  قويغاندا  ھهر  پۇتىنى  سول 
ناماز  بىلهن  جامائهت  كېلىپ  مهسجىدكه  نهزهر،  قهتئى  بولىشىدىن  يېقىن 
ئوقۇسا گۇناھلىرى ئهپۇ قىلىنىدۇ. ئهگهر مهسجىدكه كهلگىنىده (جامائهت) 
نامازنىڭ بىر قىسمىنى ئوقۇپ بولغان بولسا ئۇالرغا ئىقتىدا قىلىپ، كېيىن 
قالغان رهكئهتلهرنى تاماملىسا يهنىال جامائهت بىلهن ئوقۇغان بولىدۇ. ئهگهر 
كىشى  بۇ  بولۇپ،  بولغان  ئوقۇپ  نامازنى  جامائهت  كهلگىنىده  مهسجىدكه 
نامازنى ئۆزى يالغۇز ئوقۇسا، يهنىال جامائهت بىلهن ئوقۇغاندهك بولىدۇ.» 

(ئهبۇ داۋۇد: «سهالت»، 50/563) 

«(بىر مۇئمىن) مهسجىدكه كىرىپ نامازنى ساقالپ تۇرسا، نامازنىڭ 
ئىچىده سانىلىدۇ.» (ئىبنى ماجه: «مهساجىد»، 14)

ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ نهقىل قىلىپ مۇنداق دهيدۇ: 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
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دهرىجىلهرنى  ۋه  ئۆچۈرگهن  گۇناھالرنى  بىلهن  ئۇنىڭ  «ئالالھ 
يۇقىرالتقان نهرسىنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى بىلدۈرهيمۇ؟» دېدى. 

ساھابه-كىرام: 
”بولىدۇ ئى رهسۇلۇلالھ!“ دېيىشتى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم داۋامالشتۇرۇپ، مۇنداق دېدى: 
مهسجىدلهرگه  ئېلىش،  كامىل  تاھارهتنى  بولسىمۇ  «قىيىنچىلىقالر 
نامازدىن  بىر  ۋه  كۆپهيتىش  قهدهملهرنى  بېسىلغان  ئۈچۈن)  (بېرىش 
كېيىن يهنه بىر نامازنى كۈتۈش. مانا ھهقىقىي رىبات40 بۇالردۇر». (مۇسلىم: 

«تاھارهت»،41) 

يهزىد ئىبنى ئامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ناماز ئوقۇۋاتقاندا يېنىغا باردىم، ئولتۇردۇم 
ئهمما جامائهتكه قوشۇلمىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم نامازدىن كېيىن بىز 

تهرهپكه قاراپ، بىر بۇلۇڭدا ئولتۇرغىنىمىنى كۆرۈپ: 
ئى يهزىد، سهن مۇسۇلمان بولمىدىڭمۇ؟ - دېدى. - 

مهن: 
ئى رهسۇلۇلالھ، مۇسۇلمان بولدۇم! - دېدىم. - 

رهسۇلۇلالھ: 
«ئۇنداق بولسا جامائهتكه قوشۇلۇشتىن سېنى نېمه توسۇپ قويدى؟» 

دېدى. 
ئوقۇۋالغان  ئۆيۈمده  ئويالپ،  دهپ  بولدى  ئوقۇپ  نامازنى  ”سىلهرنى 

ئىدىم“ دېدىم. 
بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

«ئهگهر نامازغا كېلىپ، كىشىلهرنىڭ ناماز ئوقۇۋاتقانلىقىنى كۆرسهڭ، 
بولغان  ئوقۇپ  ناماز  ئىلگىرى  ئهگهر  ئوقۇ.  ناماز  بىرلىكته  بىلهن  ئۇالر 

ئۈچۈن  ئامانلىقى  مۇسۇلمانالرنىڭ  چېگىردا  قارىتىش،  ئىتائهتكه  نهپسىنى  رىبات:   .40
قاراۋۇللۇق قىلىش ۋه ئالالھ يولىدا جىھاد قىلىش قاتارلىق مهنىلىرى بار. ئايهت ۋه ھهدىسلهرده 

رىبات ناھايىتى مهدھىيلهنگهن ۋه ئۇنىڭ ئۈچۈن بۈيۈك مۇكاپات ۋهده قىلىنغان
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پهرز  بولسا  ئوقۇغىنىڭ  ئۆيده  بولىدۇ،  نهفله  ئۈچۈن  سېنىڭ  بولساڭ،بۇ 
بولىدۇ.» دېدى. (ئهبۇ داۋۇد: «سهالت»، 56/577) 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇش جهھهتته ئوتتۇرىغا 
قويۇلغان ھهر قانداق ئۆزرىنى قوبۇل قىلمىغان. مۇسۇلمانالرنىڭ ئىش ۋه 
شهرت–شارائىتىنى ئهزانغا ئاساسهن توغرىالشنى تهلهپ قىلغان. ئابدۇلالھ 
ئىبنى ئۇممى مهكتۇم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا 

كېلىپ: 
بىر  يىراق،  مهسجىدكه  ئۆيۈم  كۆرمهيدۇ،  كۆزۈم  رهسۇلۇلالھ!  ”ئى 
يولباشلىغۇچۇم بار، ئهمما ماڭا ياردهم قىلمايدۇ، نامازنى ئۆيۈمده ئوقۇشقا 

رۇخسهت بېرهمسىز!“ دهپ سورىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

جاۋابنى  دېگهن  ”شۇنداق“  ۋه  سورىدى  دهپ  ئاڭالمسهن؟  ”ئهزاننى 
ئېلىشى بىلهن: 

رۇخسهت  بىر  توغرىسىدا)  كهلمهسلىك  (جامائهتكه  ئۈچۈن  «سېنىڭ 
بېرهلمهيمهن» دېدى.. (ئهبۇ داۋۇد: «سهالت»، 46/552)

نامىزىغا  جامائهت  كېلىپ  يهرلهردىن  يىراق  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
قوشۇلۇشنىڭ پهزىلىتى ھهققىده مۇنداق دهيدۇ: 

«ناماز سهۋهبلىك ئىنسانالرنىڭ ئهڭ بۈيۈك ئهجىرگه نائىل بولغانلىرى 
يىراق يهرلهردىن مېڭىپ كهلگهنلهردۇر، ئىمام بىلهن بىرلىكته ئوقۇي دهپ 
ئهجرىدىن  كىشىنىڭ  ياتقان  ئوقۇۋېلىپ  ئۆيىده  كىشى  ساقلىغان  نامازنى 

بۈيۈك ئهجىرگه ئېرىىشىدۇ.» (بۇخارى: «ئهزان»، 31.)
«بىر كىشىنىڭ تۇرغان ئۆيى مهسجىدكه قانچه يىراق بولسا، نامازغا 
بارغاندا شۇ قهدهر كۆپ ساۋابقا ئېرىشىدۇ.» (ئهبۇ داۋۇد: «سهالت»، 48/556)  
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم داۋاملىق جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇمايدىغان 

كىشىلهرنى ھهر خىل ئۇسۇلدا ئاگاھالندۇرغان. 
ئۇبهي ئىبنى كهئب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
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”رهسۇلۇلالھ بىر كۈنى بىزگه بامدات نامىزىنى ئوقۇپ بهرگهندىن كېيىن:
«پاالنى كىشى نامازغا كهلدىمۇ؟» دهپ سورىدى. 

”كهلمىدى» دېيىشتى. 
«پاالنى كهلدىمۇ؟» دهپ سورىدى يهنه: 

”كهلمىدى“ دېيىشتى. بۇنىڭ بىلهن: 
نامازدۇر.  كهلگهن  ئېغىر  ئهڭ  مۇناپىقالرغا  ناماز  ئىككى  بۇ  «مانا 
بۇالردا قانچىلىك ئهجىر ۋه ساۋابنىڭ بارلىقىنى بىلگهن بولساڭالر ئىدى، 
سهپ  بىرىنچى  كېلهتتىڭالر.  جامائهتكه  بولسىمۇ  ئۆمىلهپ  بىلهن  تىزىڭالر 
پهرىشتىلهرنىڭ سېپىگه ئوخشاش. ئۇ يهردىكى پهزىلهتنى بىلسهڭالر ئىدى، 
ئۇنىڭغا مۇسابىقىغه چۈشۈپ كىرهتتىڭالر. بىركىشىنىڭ يهنه بىر كىشى بىلهن 
ئوقۇغان نامىزى، يالغۇز ئوقۇغان نامىزىدىن بهرىكهتلىك ۋه ساۋابى ئارتۇق. 
ئىككى كىشى بىلهن ئوقۇلغان نامازمۇ بىر كىشى بىلهن ئوقۇلغان نامازدىن 
ئالالھتائاال  بولسا،  كۆپ  قانچه  سانى  ئوقۇغۇچىالرنىڭ  ناماز  بهرىكهتلىك. 

شۇنچه مهمنۇن بولىدۇ.». (ئهبۇ داۋۇد: «سهالت»، 47/554)
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم باشقا بىر ھهدىسته: 

مهسجىدته  پهقهت  نامىزى،  كىشىنىڭ  بولغان  قوشنا  «مهسجىدكه 
شهيبه:  ئهبى  (ئىبنى  دېگهن..  بولىدۇ»  ناماز  مهنادا)  (كامىل  ئوقۇلغاندىال 

1-جىلد، 303–بهت) 

ئهلى رهرىيهلالھۇ ئهنھۇدىن بۇ ھهدىسته تىلغا ئېلىنغان مهسجىدنىڭ 
قوشنىسى كىم؟ دهپ سورالغاندا: 

”مۇئهززىننىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغان ھهممه كىشى“ دهپ جاۋاب بهرگهن.
(بهيھاقى: «ئهسسۇنهنۇل كۇبرا»، 3-جىلد، 57) 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ ھهدىسى جامائهتنى تهرك ئهتكهنلهرگه 
ئېغىر تهھدىتنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ: 

«بىر يېزا ياكى كهنتته ئۈچ كىشى بولۇپ، نامازنى ئوتتۇرلىرىدا جامائهت 
ئۇنداقتا  قىلىدۇ،  مهغلۇب  قورشاپ  ئۇالرنى  شهيتان  ئوقۇمىسا،  بىلهن 
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داۋاملىق جامائهتكه قاتنىشىڭالر، شهكسىزكى، توپتىن ئايرىلغان قوينى بۆره 
يهيدۇ.». (ئهبۇ داۋۇد: «سهالت»، 46/547)

كېچىدۇ،  ۋاز  ئېتىشتىن  تهرك  جامائهتنى  يا  كىشىلهر  بۆلۈك  «بىر 
ياكى بولمىسا ئالالھ ئۇالرنىڭ قهلبلىرىگه مۆھۈر باسىدۇ - ده غاپىلالردىن 

بولىدۇ.» (ئىبنى ماجه: «مهساجىد»، 17)

تۇنجى ئهزان

ناماز ۋاقتىنى جامائهتكه بىلدۈرۈش ئۈچۈن ئىلگىرى پهقهت ”نامازغا“ 
”نامازغا!“ دهپ سۆزلىنهتتى. كېيىن ئهزان ئوقۇلدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم خهلقنى نامازغا چاقىرىش شهكلىنىڭ قانداق 
بولۇشى توغرىسىدا ساھابىلىرى بىلهن مهسلىھهتلهشتى. 

بهزىسى: ”ناماز ۋاقتى بولغان ھامان بىر بايراق چىقىرايلى، مۇسۇلمانالر 
ئۇنى كۆرۈشى بىلهن بىر-بىرلىرىگه خهۋهر قىلسۇن“ دېدى. لېكىن پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالم بۇ تهكلىپنى ياقتۇرمىدى. 
پهيغهمبهر  قىلىندى،  تهكلىپ  چېلىنىشى  بۇرغىسىنىڭ  يهھۇدىالرنىڭ 
ئهلهيھىسساالم ئۇنىمۇ ياقتۇرماي: «بۇ يهھۇدىالرنىڭ ئهسۋابىدۇر» دېدى. 

پهيغهمبهر  بېرىلدى،  مهسلىھهت  توغۇرلۇق  چېلىنىشى  قوڭغۇراق 
ئهلهيھىسساالم: «ئۇمۇ خرىستىئانالرنىڭ ئىشىدۇر» دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ئوخشاش دهرتلهنگهن ئابدۇلالھ ئىبنى 
زهيد41 رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۇ يهردىن ئايرىلىپ چىقىپ كهتتى. چاال ئۇيقۇدا 

41. ئابدۇلالھ ئبىنى زهيد ئىبنى ئاسىم ئهلئانسارى ئوھود غازىتىدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى 
يېقىندىن مۇداپىئه قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ مۇكاپاتىغا ئېرىشتى. بۇ ئۇرۇشتا پهقهت ئابدۇلالھ 
ئهمهس، ئۇنىڭ پۈتۈن ئائىلىسى بۈيۈك قهھرىمانلىق كۆرسهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالممۇ 
ئۇالرنىڭ جهننهتته ئۆزى بىلهن قوشنا بولۇشى ئۈچۈن دۇئا قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
پات-پات ئابدۇلالھ ئىبنى زهيدنىڭ ئۆيىگه كېلىپ ئۇ يهرده تاھارهت ئېلىپ ناماز ئوقۇيتتى. 
ئىنتايىن  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئانسارى  ئهل  زهيد  ئىبنى  ئابدۇلالھ 
مهپتۇن ساھابىلهردىن ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ۋاپات تاپقان خهۋىرىنى ئالغاندا 
بۇ ئهلهملىك خهۋهر بىلهن چۆچۆپ كهتكهن ھهزرىتى ئابدۇلالھ: ”ئى ئالالھ كۆزۈمنى ئېلىپ 
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ئۇنىڭغا ئهزان مهرھهمهت قىلىندى، شۇ ھامان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
يېنىغا بېرىپ: 

”مهن چاال ئۇيقۇدا تۇرسام بىرى كېلىپ، ئهزاننى ئۆگهتتى“ دېدى. 
بۇنىڭ  ئىدى.  كۆرگهن  چۈشنى  ئوخشاش  ئهنھۇمۇ  رهزىيهلالھۇ  ئۆمهر 

بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«ئى بىالل! ئورنۇڭدىن تۇر ۋه ئابدۇلالھ ئىبنى زهيدنىڭ ئېيتقىنىنى 

تهكرارال!» دېدى. 
تهكرارالپ،  سۆزلىگهنلىرىنى  ئابدۇلالھنىڭ  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  بىالل 

ئهزان توۋلىدى. (ئهبۇ داۋۇد: «سهالت»، 27/498)
بۇنىڭ بىلهن ئهزان ۋاجىب دهرىجىسىده كۈچلۈك بىر سۈننهت بولدى. 
چۈنكى ئۇ راست چۈش، پهيغهمبهرنىڭ سۈننىتى، ھهمده ئىالھىي ۋهھىي 

بىلهن سابىت بولدى. بۇ ھهقته قۇرئانى-كهرىمده: 

ِة  َ َّ َ ا ْ ِإ ُ ْ َאَد َوِإَذا 
"سىلهر نامازغا چاقىرغان (يهنى ئهزان ئېيىتقان) چېغىڭالردا" 

(سۈره مائىده، 58-ئايهتنىڭ بىر قىسمى)

ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  زهيد  ئىبنى  ئابدۇلالھ  قويۇلىشىدا  يولغا  ئهزاننىڭ 
ھهر  بولغان،  نائىل  سىرالرغا  غهيبى  ۋه  ۋهھىيگه  بولسىمۇ،  بولغان  ۋاسته 
زامان ئۈچۈن رهھمهت قىلىپ ئهۋهتىلگهن رهسۇلۇلالھ ئهلهيھىسساالم ئىدى. 
مهسجىدكه،  ئىنسانالر  ۋه  قويۇلدى  يولغا  بىلهن  تهستىقى  ئۇنىڭ  ئهزان 
جامائهتكه چاقىرىلىشقا باشلىدى. بىالل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ تۇنجى ئهزاننى 
ئوقۇغاندا، بۇ ئۇلۇغ چاقىرىق مهدىنىنىڭ بىر ئۇچىدىن يهنه بىر ئۇچىغىچه 

كهتكىنكى، يېگانه دوستۇم بولغان مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمدىن كېيىن، ھېچكىمنى كۆرۈشنى 
خالىمايمهن“ دهپ دۇئا قىلدى ۋه شۇ ۋاقىتتىال ئهما بولدى. (قۇرتۇبى: 5–جىلد، 271-
بهت) ئابدۇلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ھارره ۋهقهسى دهپ بىلىنگهن ئۇرۇشتا ئىككى ئوغلى بىلهن 

بىرلىكته شېھىد بولدى.
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يېتىپ باردى، ئهزان ساداسى بىلهن ئاسمانالر لهرزىگه كهلدى، مۇئمىنلهر 
جۇشقۇنلۇق ئىچىده مهسجىدكه يۈگۈردى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا كىشىلهرنى نامازغا چاقىرىش ئۈچۈن ھهر خىل 
ئۇسۇلالر تهكلىپ قىلىنغان بولسىمۇ ئۇنىڭ ھېچقايسىسىنى ياقتۇرمىدى. لېكىن 
ئهزاننى خۇشاللىق بىلهن قوبۇل قىلدى. چۈنكى ئهزان ئىسالمنىڭ ئالالھ، 
پهيغهمبهر، ئىبادهت ۋه ھايات چۈشهنچىسىنى قىسقا سۈرهتته خۇالسىالپ، 
پهيغهمبهر  سهۋهبتىن  بۇ  قۇرىدۇ.  ئاالقه  بىر  ساغالم  ئارىسىدا  مۇسۇلمانالر 
ئهلهيھىسساالم نامازغا چاقىرىش جهھهتته ئهڭ مۇكهممهل بىر يولنى تاللىغان. 
ئهزان، ئايهت ۋه ھهدىسلهر بىلهن تهكىتلهنگهن بولۇپ، 1400 يىلدىن 
جاھانشۇمۇللۇقىنى  بولۇپ،  چاقىرىق  بىر  ئالى  ئۈچۈن  مۇئمىنلهر  بۇيان 
ساقلىماقتا. بۇ سهۋهبتىن ئهسلى ھالىتىدىن باشقا بىر ھالهتته ئوقۇلمايدۇ. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دهيدۇ: 
(كهلىمه- سۆزلىگىنىنى  مۇئهززىننىڭ  ۋاقتىڭالردا  ئاڭلىغان  «ئهزاننى 
كهلىمه) تهكرارالڭالر. كېيىن ماڭا دۇرۇت ۋه ساالم يولالڭالر. چۈنكى كىم 
ماڭا دۇرۇت ۋه ساالم يوللىسا، ئالالھ ئۇنىڭغا ئون قېتىم رهھمهت يولاليدۇ، 
كېيىن مهن ئۈچۈن ۋهسىله سوراڭالر. چۈنكى ۋهسىله جهننهتتىكى بىر ئورۇن 
بولۇپ، ئالالھنىڭ بهندىلىرىدىن بىرال بهندىگه بېرىلىدۇ، شۇ بهندىنىڭ 
مهن بولۇپ قېلىشىمنى ئارزۇ قىلىمهن. كىمكى ماڭا ئالالھتىن شۇ ئورۇننى 
سورىسا، مېنىڭ شاپائىتىم ئۇنىڭغا ۋاجىب بولىدۇ» (مۇسلىم:«سهالت»، 11؛ 

ئهبۇ داۋۇد: «سهالت»، 36/523)

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم باشقا بىر ھهدىسته: 
«مۇئهززىن بىلهن بىرلىكته ئهزاننى تهكرارلىغان كىشىنىڭ جهننهتكه 
ھهققىده  دۇئا  قىلىنىدىغان  كېيىن  ئهزاندىن  ئېيتقان»  كىرىدىغانلىقىنى 

مۇنداق دېگهن: 
«كىمكى ئهزاننى ئاڭلىغاندىن كېيىن: 
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ا ا אئ ات  ة ا א وا ة ا ه ا «ا رب 
 « ي و دا ا א  א وا وا 

«مۇشۇ مۇكهممهل چاقىرىقنىڭ ۋه ئوقۇماقچى بولغان نامازنىڭ رهببى 
ئى ئالالھ! پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ۋهسىله ۋه پهزىلهتنى بهرگىن، ئۇنى 
سهن ۋهده قىلغان، ماختىلىدىغان مهرتىۋىگه يهتكۈزگىن» دېسه، ئۇنىڭغا 
مهن چوقۇم قىيامهت كۈنى شاپائهت قىلىمهن.» (بۇخارى: «ئهزان»، 8؛ ئهبۇ 

داۋۇد:«سهالت»، 37/529)

نۇرغۇنلىغان  ھهققىده  پهزىلىتى  ئهزاننىڭ  بولغان  سادا  بىر  ئىالھىي 
ھهدىسلهر بار، بۇالردىن بىر قانچىسى: 

«ئىككى دۇئا باركى، ئهسال رهت قىلىنمايدۇ ياكى نادىر رهت قىلىنىدۇ: 
قىلىپ،  جىھاد  يولىدا  ئالالھ  بىلهن  دۇئا  قىلىنغان  ئوقۇلىۋاتقاندا  ئهزان 
دۇئا»  ۋاقىتتىكى  كهتكهن  كىرىشىپ  بىر-بىرىگه  مهيداندا  تهرهپ  ئىككى 

(ئهبۇ داۋۇد: «جىھاد»، 39/2540) 

«ئهگهر كىشىلهر ئهزان ئېيتىشنىڭ ۋه ئاۋۋالقى سهپته ناماز ئوقۇشنىڭ 
پهزىلىتىنى بىلسه، ئاندىن ئۇ پهزىلهتكه (ئىنتىلگۈچىلهرنىڭ كۆپلىكىدىن) 
چهك تاشالپ ئېرىشىشتىن باشقا يول بولمىسا، ئۇ پهزىلهت ئۇچۈن ئهلۋهتته 

چهك تاشلىشاتتى.» (بۇخارى: «ئهزان»، 9، 32؛ مۇسلىم: «سهالت»، 129) 
«قاچانكى نامازغا ئهزان ئېيتىلسا، شهيتان كهينىنى قىلىپ ئوسۇرغان 
ھالهتته ئهزان ئاڭالنمايدىغان يهرگه قاچىدۇ. قاچانكى ئهزان ئېيتىلىپ بولسا، 
قايتىپ كېلىدۇ. ئهگهر نامازغا تهكبىر ئېيتىلسا يهنه قاچىدۇ، تهكبىر ئېيتىلىپ 
بولسا يهنه كېلىدۇ. ھهتتاكى ئىنساننىڭ دىلىغا ۋهسۋهسه سېلىپ، ئۇنى ئهسله، 
بۇنى ئهسله، دهپ بۇنىڭدىن ئاۋۋال كۆڭلىگه كهچمىگهن نهرسىلهرنى ئهسلىتىدۇ. 
بۇنىڭ بىلهن ئۇ كىشى ئېزىپ قانچه رهكئهت ناماز ئوقۇغىنىنى بىلمهي قالىدۇ.» 

(بۇخارى: «ئهزان»، 4؛ مۇسلىم : «سهالت»، 19) 
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ئهسھابى سۇففه (سۇففه ئهھلى) ئىلىم-ئېرپان مهكتىۋى

ئۈستى  ۋه  ئوچۇق  ئهتراپى  تهرىپىگه،  بىر  مهسجىدىنىڭ  پهيغهمبهر 
خورما شاخچىلىرى بىلهن يېپىلغان بىر سۇفا42 سېلىندى. ئۆيى ۋه ئائىلىسى 
بولمىغان كهمبهغهل مۇسۇلمانالر بۇ يهرده قالدى ۋه ئۇالرغا ”ئهسھابى سۇففه“ 
سهپهرگه  ئۆيلهنگهن،  بىرى  دېيىلدى43. ئارىسىدىن  ئهھلى“  يهنى ”سۇففه 
سانى  ھامان  بولغان  ۋاپات  ياكى  يهرلهشكهن  يهرگه  بىر  باشقا  چىققان، 
ئۆزگىرىپ تۇراتتى، بهزىده كۆپىيىپ، بهزىده ئازالپ كېتهتتى. بىر قېتىم 

سانى يهتمىشكه يهتكهن. 
يۈزدىن  ئېيتىلغان  بولغانلىقى  ئهھلىدىن  سۇففه  مهلۇماتالردا  بهزى 
ئارتۇق ساھابىنىڭ ئىسمى تىلغا ئېلىنغان. بۇالرنىڭ تۇرمۇشىنى پهيغهمبهر 
بار  ئىلىكىده  قول  بهرگهن،  يار  ئهھۋالى  تهمىنلىگهن.  ئهلهيھىسساالم 

ساھابىلهرنىڭ ئۇالرغا ياردهم قىلىشىنى بۇيرىغان. 
سۇففه ئهھلىدىن بولغان ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
پاناھالنغۇدهك  ئۇالرنىڭ  ئىدى.  مۇساپىرلىرى  ئىسالم  ئهھلى  ”سۇففه 
كهلگهنده،  سهدىقه  بىر  يوقتى.  ئىگه-چاقىلىرى  ۋه  ماللىرى  ئائىلىسى، 
بىر  ئۇنىڭدىن  ئۆزى  ئهۋهتهتتى،  ئۇالرغا  ئۇالرنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
نهرسه ئالمايتتى. ئهگهر كهلگهن نهرسه بىر ھهدىيه بولسا، ئۇنىڭدىن بىر 
پارچه ئېلىپ، قالغىنىنى يهنىال سۇففه ئهھلىگه ئهۋهتهتتى. بۇنىڭ بىلهن 

كهلگهن ھهدىيهنى ئۇالر بىلله ئاالتتى“ (بۇخارى: «رىقاق»، 17) 
ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ يهنه مۇنداق دهيدۇ: 

ھېچبىرىنىڭ  كۆردۈم.  كىشىنى  يهتمىش  ئهھلىدىن  سۇففه  ”مهن 
ئۈستىده پۈتۈن ۋۇجۇدىنى يېپىپ تۇرىدىغان بىر كىيىم يوق ئىدى. بهلدىن 
تۆۋهن كېيىلىدىغان بىر پارچه رهخت، يا بهلنىڭ ئۈستىگه كېيىلىدىغان بىر 
تون بار ئىدى. كىيىملىرىنى بوينىلىرىغا باغلىۋاالتتى. بۇالرنىڭ بىر قىسمى 

42. سۇفا: سايىۋهنلىك
43. ئىبنى سائاد: 1-جىلد، 255-بهت.
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پاچاقلىرىنىڭ يېرىمىغا، يهنه بىر قىسمى تاپانلىرىغا ئۇلىشاتتى، ئهۋرهتلىرى 
كۆرۈلۈپ قالمىسۇن دهپ كىيىملىرىنى قوللىرى بىلهن يىغىۋاالتتى.. (بۇخارى: 

«سهالت»، 58) 

فهزاله ئىبنى ئۇبهيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دېگهن: 
بېرىۋاتقاندا،  ئوقۇپ  ناماز  ساھابىلهرگه  ئهلهيھىسساالم  ”پهيغهمبهر 
ھوشىدىن  چۈشۈپ  يىقىلىپ  تۇرالماي  ئۆره  ئاچلىقتىن  بهزىلىرى  ئۇالرنىڭ 
”بۇالر  بهدهۋىلهر:  كهلگهن  چۆلدىن  ئىدى.  ئهھلى  سۇففه  بۇالر  كېتهتتى. 
ساراڭ“ دېيىشهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم نامازنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن 
ئاچلىقتىن ھوشىدىن كهتكهنلهرنىڭ يېنىغا كېلىپ، ئۇالرغا تهسهللى بېرىپ: 
«ئالالھتائاالنىڭ ھۇزۇرىدا سىلهر ئۈچۈن نېمىلهرنىڭ تهييارالنغانلىقىنى 
بىر بىلسهڭالر ئىدى، تېخىمۇ يوقسۇل ۋه موھتاج بولۇشنى خااليتتىڭالر» 

دېدى.. (تىرمىزى: «زۇھد»، 39/2368)
ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهبۇ بهكىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇما بۇ ۋهقهنى نهقىل 

قىلىپ مۇنداق دهيدۇ: 
”سۇففه ئهھلى بهكمۇ كهمبهغهل كىشىلهر ئىدى، بىر قېتىم پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېدى: 
ئۈچىنچى  ئهھلىدىن)  (سۇففه  كىشى  بار  تامىقى  كىشىلىك  «ئىككى 
بىر كىشىنى، تۆت كىشىلىك تامىقى بار كىشى بهشىنچى كىشىنى، ھهتتا 

ئالتىنچى كىشىنى تاماققا تهكلىپ قىلىپ ئېلىپ كهتسۇن!»
كهلدى،  باشالپ  ئۆيىمىزگه  كىشىنى  ئۈچ  ئۇالردىن  بهكىر  ئهبۇ  دادام 
مېھمان  ئاپىرىپ  ئۆيىگه  ئۆزىنىڭ  كىشىنى  ئون  ئهلهيھىسساالممۇ  پهيغهمبهر 
ئاستىدىن  لوقمىنىڭ  ھهربىر  يېگهن  قىلىمهنكى،  قهسهم  ئالالھقا  قىلدى. 
ئېلىپ  باشتا  تاماق  تويدى،  مېھمانالر  ئاخىرى  چىقتى.  كۆپىيىپ  تاماق 
ۋه  قارىدى  تاماققا  بهكىر  ئهبۇ  تۇراتتى.  ئوتتۇرىدا  كۆپرهك  كېلىنگىنىدىن 

ئايالىغا: 
”ئى بهنى فىراسنىڭ قىزى! بۇ نېمه ئىش؟“ دېدى. 
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ئۇ: ”قهسهم قىلىمهنكى، تاماق ھازىر ئىلگىرىكىدىن ئۈچ ھهسسه كۆپ“ 
مۇسلىم:  87-88؛  «ئهدهب»،   ،25 «مهناقىب»،  «مهۋاقىت»،41،  (بۇخارى:  دېدى. 

«ئهشرىبه»، 177-176) 

بۇ مهنزىره ئىخالس كهلتۈرگهن بهرىكهتتىن بىر مىسالدۇر. 
ۋاقىتالردا  باشقا  ئىشلهيتتى،  ۋاقىتالردا  تاپقان  ئىش  ئهھلى  سۇففه 
مهسجىدته ئىلىم ۋه ئىبادهت بىلهن مهشغۇل بوالتتى. دهرۋهقه، كۈچ-قۇۋۋىتى 
جايىدا بولغان سۇففه ئهھلى تاغالردىن دۈمبىسىگه ئوتۇن ئارتىپ كېلىش، سۇ 
توشۇش قاتارلىق ئىشالرنى قىالتتى. تاپقان پۇللىرىغا قېرىنداشلىرىغا تاماق 
سېتىۋاالتتى44. يۈز ئابرۇيىغا قاتتىق دىققهت قىلىدىغانلىقى سهۋهبىدىن ئۆز 
شهخسىيىتىنى پهس كۆرىدىغان كىشىلهردىن يىراق تۇراتتى. ھېچكىمدىن 

بىر نهرسه تهلهپ قىلمايتتى. 
پهيغهمبهر  يېقىن،  ئهڭ  مهنبهسىگه  دىننىڭ  ئهھلى  سۇففه 
كىشىلهر  قاتنىشىدىغان  كۆپ  باشقىالردىن  مهجلىسگه  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
بوالتتى.  تېز  قىلىشى  تهرهققى  ئىلىمده  ئۇالرنىڭ  سهۋهبتىن  بۇ  ئىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇبهي ئىبنى كهئب، ئىبنى مهسئۇد، مۇئاز ئىبنى 
جهبهل ۋه ئۇباده ئىبنى سامىت قاتارلىق ئالىم ساھابىلهرگه مۇئهللىم بولغان 

ئىدى. 
سۇففه ئهھلى يۇقىرى سهۋىيهده تهربىيه كۆرگهن. دهرۋهقه، ئهڭ كۆپ 
ھهدىس رىۋايهت قىلغان ساھابىلهر ئومۇمى جهھهتتىن ئۇالرنىڭ ئىچىدىن 
چىققان. بۇالرنىڭ بېشىدا بولغان ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق 

دهيدۇ: 
دهپ  قىلىدۇ“  نهقىل  ھهدىس  كۆپ  بهك  ھۇرهيره  ”ئهبۇ  ”ئىنسانالر: 
ھهيران قېلىشىدۇ. مۇھاجىر قېرىنداشلىرىمىز بازاردا تىجارهت بىلهن، ئهنسار 
ۋاقتىدا،  بولغان  مهشغۇل  بىلهن  دېھقانچىلىق  ئېتىزالردا  قېرىنداشلىرىمىز 
ئۇالر  يېنىدا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  تويسىال  قورسىقى  ھۇرهيره  ئهبۇ 

44. بۇخارى: «مهغازى»، 28، «جىھاد»، 9؛ ئىبنى سائاد: 3–جىلد، 514–بهت.
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ئالمىغان  يادا  بولۇپ،  شاھىد  نهرسىلهرگه  نۇرغۇنلىغان  بولمىغان  شاھىد 
نهرسىلىرىنى ياداليتتى.» (بۇخارى: «ئىلىم»، 42)

ھهيئهتلهر  كهلگهن  مهدىنىگه  ۋاقىتلىق  ئۈچۈن  ئۆگىنىش  ئىسالمنى   
بىر تهرهپتىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن كۆرۈشسه، يهنه بىر تهرهپتىن 
سۇففه ئهھلىدىن بىلمىگهن نهرسىلىرىنى ئۆگىنهتتى. مهدىنىنىڭ سرتىدىكى 
مۇئهللىم  ئۈچۈن  ئۆگىتىش  ئىسالمنى  قهبىلىلهرگه  بولغان  مۇسۇلمان  يېڭى 

ئهۋهتىش كېرهك بولغاندا، بۇالر ئارىسىدىن تاللىناتتى. 
ساھابىلهر ئارىسىدا پهزىلهت جهھهتتىن تۆت خهلىپه، جهننهت بىلهن 
بىشارهت بېرىلگهن ئون ساھابه ۋه بهدىر ئهھلىدىن كېيىن سۇففه ئهھلى 
جانابى  مهدھىيلىگهن.  قۇرئانى-كهرىمده  ئۇالرنى  ئالالھتائاالھ  كېلهتتى. 

ئالالھ مۇنداق دهيدۇ: 

 ُ ُ ُ َ ْ َ ْرِض  َ ِ ا ًא  ْ َ َن  ُ ِ َ ْ َ  َ  ِ ّّٰ ِ ا ِ َ  ِ وْا  ُ ِ َ ُأ ِ َّ اء ا َ َ ُ ْ ِ
א  َ א َو ً א َ ْ َّאَس ِإ َن ا ُ َ ْ َ  َ  ْ ُ א َ ِ ِ  ُ ُ ِ ْ َ  ِ ُّ َ َّ َ ا ِ َאء  ِ ْ ُ َأ ِ א َ ْ ا

ٌ ِ َ  ِ ِ  َ ّ ّٰ نَّ ا ِ َ  ٍ ْ َ  ْ ِ ْا  ُ ِ ُ
«ئۆزىنى ئالالھ يولىغا ئاتىغان (تېرىكچىلىك قىلىش ئۈچۈن) يىراق 
كېرهك.  قىلىش  خهيرى-ئېھسان  يوقسۇلالرغا  بارالمايدىغان  جايالرغا 
قاراپ،  تىلىمىگهنلىكلىرىگه  نهرسه  ئۇالرنىڭ  بىلمىگهنلهر  ئهھۋالنى 
ئۇالرنى باي دهپ گۇمان قىلىدۇ. ئۇالرنىڭ چىرايىدىن تونۇيسهن. ئۇالر 
كىشىلهرگه چاپلىشىۋېلىپ تىلهمچىلىك قىلمايدۇ. مېلىڭالردىن نېمىنى 
بىلگۈچىدۇر.»  ئۇنى  ھهقىقهتهن  ئالالھ  قىلماڭالر،  خهيرى-ئېھسان 

(بهقهره سۈرىسى، 273-ئايهت)

خهبباب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
ئىبنى  ئۇيهينه  بىلهن  خابىس  ئىبنى  ئهقره  مۇشرىكالردىن  ”تهكهببۇر 
ھىسن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كهلدى. ئۇنى بىالل، سۇھهيب، 
ئهممار، خهبباب قاتارلىق كهمبهغهل ۋه ئىگه–چاقىسى يوق مۇسۇلمانالرنىڭ 
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ئارىسىدا ئولتۇرغانلىقىنى كۆردى. ئهتراپىدىكى بۇ ئاجىز مۇسۇلمانالرنى پهس 
كۆرۈپ پهيغهمبىرىمىزگه: 

”بىز ئۈچۈن بۇالرغا ئوخشىمايدىغان بىر مهجلىس تهييارلىشىڭنى تهلهپ 
قىلىمىز، بۇنىڭ بىلهن ئهرهبلهر بىزنىڭ بۇالردىن ئۈستۈن ئىكهنلىكىمىزنى 
بىلسۇن. سهن بىلىسهنكى، بىزگه ئهرهب قهبىلىلىرىدىن بىر مۇنچه ھهيئهتلهر 
كېلىدۇ، ئۇالرنىڭ بىزنى بۇ قۇلالر بىلهن بىرلىكته كۆرۈپ قېلىشىدىن خىجىل 
بولىمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن، بىز كهلگهنده ئۇالرنى يېنىڭدىن يىراقالشتۇرغىن. 
سېنىڭ بىلهن ئىشىمىز پۈتكهندىن كېيىن، خالىساڭ يهنه ئۇالر بىلهن بىلله 

ئولتۇرغىن“ دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

- بولىدۇ - دېدى. 
ئۇالر: 

- بولىدۇ دېيىشىڭ يهتمهيدۇ! بىز ئۈچۈن ئۇنى بىر پۈتۈكچه قىلىپ 
يازغىن - دېدى. 

ۋه  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهزرىتى ئهلىنى چاقىردى  بۇنىڭ بىلهن 
شۇ  ئولتۇراتتۇق،  بۇلۇڭدا  بىر  بىز  قىلدى.  تهلهپ  قهغهز  ئۈچۈن  يېزىش 

ئهسنادا جىبرائىل ئهلهيھىسساالم بۇ ئايهتلهرنى ئېلىپ كهلدى: 

 ْ ِ َْכ  َ َ א  َ  ُ َ ْ وَن َو ُ ِ ُ  ِّ ِ َ ْ اِة َوا َ َ ْ א ِ  ُ َّ َن َر ُ ْ َ  َ ِ َّ ِد ا ُ ْ َ  َ  َو
 َ ِ َن  َُכ َ  ْ ُ َد ُ ْ َ َ ٍء  ْ َ  ِّ  ِ ْ َ َ َِכ  א َ ِ  ْ ِ א  َ ٍء َو ْ َ  ِّ  ِ ِ א َ ِ

َ ِ ِ א َّ ا
«ئالالھنىڭ رازىلىقىنى دهپ ئهتىگهنده، ئاخشامدا پهرۋهردىگارىغا 
ئۇالرنىڭ  قوغلىۋهتمىگىن.  (يېنىڭدىن)  قىلىدىغانالرنى  ئىبادهت 
ئۇالرنىڭ  (يهنى  يۈكلهنمهيدۇ.  نهرسه  ھېچ  ساڭا  ھېسابىدىن 
سېنىڭ  تارتىلمايسهن).  جاۋابكارلىققا  سهن  ئۈچۈن  قىلىمىشلىرى 
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ھېسابىڭدىنمۇ ئۇالرغا ھېچ نهرسه يۈكلهنمهيدۇ. ئۇالرنى قوغلىۋهتسهڭ 
زالىمالردىن بولۇپ قالىسهن.» (ئهنئام سۈرىسى، 52-ئايهت)

 ِّ  ِ ْ َ َ  ُ ّ ّٰ َّ ا َ ء  ُ َ ْا َأ ُ َ ِّ  ٍ ْ َ ِ  ُ َ ْ َ َّא  َ َ َِכ  َ َوَכ

َ ِ אِכ َّ ِא  َ َ ْ َ ِ  ُ ّ ّٰ َ ا ْ َ َא َأ ِ ْ َ
«ئۇالرنىڭ: «ئالالھ ئارىمىزدىن (ھىدايهت قىلىش بىلهن) ئىنئام 
قىلغان كىشلهر مۇشۇالرمۇ؟ » دىېيىشلىرى ئۈچۈن، ئۇالرنى بىر-بىرى 
ئىمان  كىشلهرنى  ئاجىز  پېقىر  (يهنى  سىنىدۇق.  مۇشۇنداق  بىلهن 
شۈكرى  ئالالھ  سىنىدۇق).  كىشلهرنى  چوڭ  باي  بىلهن  ئېيتقۇزۇش 
قىلغۇچىالرنى ئوبدان بىلىدۇ ئهمهسمۇ!  (يهنى شۈكرى قىلغۇچىالرنى 

ئالالھ ھىدايهت قىلىدۇ)» (ئهنئام سۈرىسى، 53-ئايهت)

 ْ ُכ ْ َ َ ٌم  َ َ  ْ ُ َ َא  ِ א َ ِآ َن  ُ ِ ْ ُ  َ ِ َّ אءَك ا َ َوِإَذا 
  َ َ ْ َّ ِ ا ِ ْ َ  َ َ  ْ ُُّכ َ َر َ َכ

كهلگهن  يېنىڭغا  ئېيتقانالر  ئىمان  ئايهتلىرىمىزگه  «بىزنىڭ 
چاغدا: «سىلهرگه ئامانلىق بولسۇن، پهرۋهردىگارىڭالر (بهندىلىرىگه) 
رهھمهت قىلشنى (ئېھسان قىلىش يۈزىسىدىن) ئۆز ئۆستىگه ئالدى.» 

(ئهنئام سۈرىسى، 54-ئايهت) 

ئالغان  قولىغا  ئۈچۈن  يېزىش  كېلىشمنى  بۇ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
قهغهزنى دهرھال بىر تهرهپكه تاشالپ، بىزنى يېنىغا چاقىردى، ھۇزۇرىغا 

كهلگىنىمىزده: 

َ َ ْ َّ ِ ا ِ ْ َ  َ َ  ْ ُُّכ َ َر َ ْ َכ ُכ ْ َ َ ٌم  َ َ  
(بهندىلىرىگه)  پهرۋهردىگارىڭالر  بولسۇن.  ئامانلىق  «سىلهرگه 
رهھمهت قىلشنى (ئېھسان قىلىش يۈزىسىدىن) ئۆز ئۆستىگه ئالدى.» 

دېدى.
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ئۇنىڭغا يېقىنالشتۇق، ھهتتا شۇ قهدهر يېقىنالشتۇقكى، تىزلىرىمىزنى 
بىز  كېيىن،  بولغاندىن  نازىل  ئايهت  بۇ  تهككۈزدۇق،  تىزلىرىغا  ئۇنىڭ 
داۋامالشتۇردۇق،  ئولتۇرۇشنى  يېنىدا  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  ئىلگىركىدهكال 

لېكىن ئۇ خالىغان ۋاقىتتا يېنىمىزدىن تۇرۇپ كېتهتتى. قاچانكى:

 ُ َ ْ وَن َو ُ ِ ُ  ِّ ِ َ ْ اِة َوا َ َ ْ א ِ  ُ َّ َن َر ُ ْ َ  َ ِ َّ َ ا َ َכ  َ ْ َ  ْ ِ ْ  َوا
َא  ْ ُّ אِة ا َ َ ْ َ ا َ ُ ِز ِ ُ  ْ ُ ْ َ َאَك  ْ َ  ُ ْ َ  َ َو

ئاخشامدا  ئهتىگهن  تىلهپ  رازىلىقىنى  پهرۋهردىگارىڭنىڭ  «سهن 
مۇسۇلمانالر)  كهمبهغهل  ئاجىز  (يهنى  قىلىدىغانالر  ئىبادهت  ئۇنىڭغا 
دۇنيانىڭ  ھاياتى  بولغىن.  بىلله  ھالدا  بولغان  سهۋرچان  بىلهن 
دهپ  سۆھبىتىنى)  چوڭلىرىنىڭ  مۇشرىكالرنىڭ  (يهنى  زىبۇزىننىتىنى 
ئۇالرنى كۆزگه ئىلماي قالمىغىن.» (كهھف سۈرىسى، 28-ئايهت) دېگهن ئايهت 
تېخىمۇ  بىز  كېيىن  ئۇنىڭدىن  قىلمىدى.  ئۇنداق  كېيىن  بولغاندىن  نازىل 
دىققهت بىلهن مۇئامىله قىلىشقا باشلىدۇق. بىرلىكته ئولتۇرغان ۋاقتىمىزدا 
ۋاقىت خېلى ئۆتكهنده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهركىن تۇرۇپ كېتىشى 
ئۈچۈن بىز ئۇنىڭدىن رۇخسهت سوراپ، ئۇنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ كېتهتتۇق“

( ئىبنى ماجه: «زۇھد»، 7؛ تهبهرى: «تهپسىر»، 7–جىلد، 262–263) 

بۇ ئاخىرقى ئايهت نازىل بولغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم شۇ ھامان 
كهمبهغهل ساھابىلىرىنى ئىزدهپ، ئۇالرنى مهسجىدنىڭ ئارقا تهرىپىده ئالالھنى 

زىكىر قىلۋاتقان ھالهتته تاپتى. بۇنىڭ بىلهن: 
«جېنىمنى ئېلىشتىن بۇرۇن، ئۈممىتىمدىن بۇ ئىنسانالر بىلهن بىرلىكته 
سهۋر قىلىشىمنى بۇيرىغان ئالالھقا ھهمدۇساناالر بولسۇن! ئهمدى ھاياتىم ۋه 

ماماتىم سىلهر بىلهن بىرگه» دېدى. (ۋاھىدى: 306–بهت) 
ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 

”مۇھاجىرالرنىڭ كهمبهغهللىرىدىن بىر گۇرۇپ جامائهت بىلهن ئولتۇرغان 
ئىدىم، بۇالردىن بىر قىسمى (پۈتۈن بهدىنىنى ياپقىدهك كىيمى بولمىغانلىقى 
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ئۈچۈن) باشقىلىرىنىڭ (كۆلهڭگۈسى بىلهن) ياخشى ئورىنىشقا تىرىشاتتى. بىر 
كىشى بىزگه قۇرئان ئوقۇپ بېرىۋاتاتتى، شۇ ئهسنادا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
قۇرئان  بىلهن  كېلىشى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  كهلدى.  يېنىمىزغا 

ئوقۇۋاتقان كىشى ئوقۇشنى توختاتتى. رهسۇلۇلالھ ساالم بېرىپ: 
- نېمه قىلۋاتىسىلهر؟ - دهپ سورىدى. 

- ئى رهسۇلۇلالھ! ئۇ شهيخىمىزدۇر، بىزگه قۇرئان ئوقۇپ بېرىۋاتىدۇ، 
بىزمۇ ئالالھتائاالنىڭ كىتابىنى ئاڭالۋاتىمىز“ دېدۇق. 

بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
- ئۈممىتىم ئارىسىدا، ئۇالر بىلهن بىرلىكته سهۋر قىلىشىم بۇيرۇلغان 

كىشىلهرنى ياراتقان ئالالھقا ھهمدۇساناالر بولسۇن! - دېدى45. 
قويۇپ  سهۋىيهده  ئوخشاش  بىلهن  بىز  ئۆزىنى  رهسۇلۇلالھ،  كېيىن 

ئوتتۇرىمىزدا ئولتۇردى ۋه قولى بىلهن ئىشارهت قىلىپ: 
- مۇنداق (ھالقىسمان شهكلىده ئولتۇرۇڭالر!) - دېدى. 

جامائهت شۇ ھامان ئۇنىڭ ئهتراپىدا ھالقا بولۇپ ئولتۇردى، نىھايهت 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىزگه مۇنداق دېدى: 

- ئى كهمبهغهل مۇھاجىرالر! مۇبارهك بولسۇن! سىلهرگه قىيامهت كۈنىده 
بىر نۇر بىلهن بىشارهت بېرىمهن. سىلهر جهننهتكه ئىنسانالرنىڭ بايلىرىدىن 
يېرىم كۈن ئىلگىرى كىرىسىلهر. بۇ يېرىم كۈن (دۇنيا كۈنلىرىدىن) 500 

يىلدۇر.. (ئهبۇ داۋۇد: «ئىلىم»، 13/3666) 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھهزرىتى ئائىشه بىلهن ئۆيلىنىشى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ئائىشه ئانىمىزنىڭ نىكاھى ھىجرهتتىن 
بۇرۇن مهككىده قىلىنغان بولۇپ، تويى مهدىنىده بولغان. 

45. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ سۆزلىرى بىلهن كهھف سۈرىسى 28-ئايهتنى ئىزاھلىغان. 
بۇ يهرده ئالالھتائاال پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئىسالمغا تۇنجى كىرگهن پېقىر ۋه ئاجىزالر 
ياخشى  ئۇالرغا  ۋه  قىلىشىنى  سهبرى  قىينچىلىقالر  كېلىدىغان  بېشىدغا  بىرلىكته  بىلهن  

مۇئامىله قىلىشنى بۇيرىغان.
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ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا مۇنداق دهيدۇ: 
بىزنى  ۋاقىتتا  قىلغان  ھىجرهت  مهدىنىگه  ئهلهيھىسساالم  ”پهيغهمبهر 
ھارىسه  ئىبنى  زهيد  كېيىن  ئىدى.  قويغان  قويۇپ  مهككىده  قىزلىرىنى  ۋه 
بىلهن ئهبۇ رافىنى ئىككى تۆگه ۋه الزىملىق نهرسىلهرنى سېتىۋېلىش ئۈچۈن 
500 دهرھهم بىلهن مهككىگه ئهۋهتتى. دادام ئهبۇ بهكىرمۇ ئابدۇلالھ ئىبنى 
ئۇرهيقىتنى ئىككى، ئۈچ تۆگه بىلهن بىرلىكته ئهۋهتتى، ئاكام ئابدۇلالھقا 
مىنگۈزۈپ  تۆگىلهرگه  ئهسمانى  سىڭلىم  ۋه  مېنى  رۇمماننى،  ئۇممۇ  ئانام 

ئهۋهتىشى ئۈچۈن خهۋهر يوللىدى. 
زهيد  زهمئهنى؛  بىنتى  سهۋده  ۋه  گۇلسۇم  ئۇممۇ  پاتىمه،  رافى  ئهبۇ 
بولسا ئۇممۇ ئهيمهن ۋه ئوغلى ئۇسامهنى تۆگىلهرگه مىنگۈزدى. ھهممهيلهن 
بىرلىكته يولغا چىقتۇق.46 مىنادىن بهيز دېگهن يهرگه كهلگهنده تۆگىلىرىمىز 
قىزىم!  بىچاره  ”ۋاي  ئانام:  ئىدۇق.  ئىچىده  ھهۋدهجنىڭ47  بىز  قاچتى، 
ۋاي كېلىنىم!“ دهپ ۋارقىرىدى. ئالالھتائاال تۆگىمىزنى جىمىقتۇرۇپ بىزنى 

ساالمهتلىككه ئېرىشتۈردى.
ئاخىرى ساق-ساالمهت مهدىنىگه يېتىپ كهلدۇق. (رهسۇلۇلالھ بىلهن 
نىكاھىمىز مهككىده قىلىنىپ بولغان) مهن ئائىلهم بىلهن بىرلىكته تۇراتتىم، 
رهسۇلۇلالھنىڭ  ئىدى.  سېلىنغان  ئۆي  ئهتراپىغا  ۋه  مهسجىد  ۋاقىتالردا  ئۇ 

ئائىلىسى ئۆز ئۆيىگه يهرلهشتى. بىر مۇددهتتىن كېيىن دادام:
نېمه  سېنى  بولماسلىقتىن  بىرگه  بىلهن  ئهھلىڭ  رهسۇلۇلالھ!  ئى   -

توسۇپ قويدى؟ - دهپ سورىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

- مىھرى ھهققى- دېدى. 

رۇخسهت  رهبى  ئىبنى  ئاس  ئهبۇل  ئېرى  بولمىغان  مۇسۇلمان  تېخى  زهينهپ  ھهزرىتى   .46
قىلمىغانلىقى ئۈچۈن بىر مهزگىل مهككىده قالدى. 

كىچىك  قۇرۇلىدىغان  ئۈستىگه  تۆگىلهرنىڭ  ئۈچۈن  مىنىشى  ئايالالرنىڭ  ھهۋدهج:   .47
تهختىرۋاندهك نهرسه.
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يېرىم  ئىككى  ئون  سۈپىتىده  ياردهم  بهكىر  ئهبۇ  دادام  بىلهن  بۇنىڭ 
ھهققىمنى  مىھرى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بىلهن  ئهۋهتىشى  ئۇقىيه48 
قوي  تۆگه،  ئۈچۈن  توي  ئۆيلهندى49  بىلهن  مهن  ئېيىدا  شهۋۋال  بېرىپ 
بوغۇزالنمىدى، پهقهت سهئىد ئىبنى ئۇباده رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ50 پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالمغا چوڭ بىر قاچىدا تاماق ئهۋهتتى51. 

مهدىنىنىڭ ئهھۋالى

مۇسۇلمانالر ھۆكۈمران بولغان مهدىنه دهۋرى پۈتۈن جاھاننى يورۇتقان 
ھهق دىننىڭ جاھانشۇمۇل پرىنسىپلىرى يهرلهشكهن، غازاتالردىكى شېھىد 

قانلىرى بىلهن مۇستهھكهملهنگهن ھهرىكهتچان بىر دهۋردۇر. 
بىلهن  ئىمكانلىرى  پۈتۈن  مۇھاجىرالرغا  ۋه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
قۇچاق ئاچقان مهدىنىنىڭ شهرت–شارائىتى، دهسلهپكى ۋاقىتالردا دېگۈدهك 
چۈنكى  ئىدى،  بار  خهتهرلهر  قىسىم  بىر  ئىدى.  ئهمهس  بىخهتهر  راھهت، 

48. ئۇقىيه: قهدىمقى كۆمۈش پۇل بىرلىكى. بىر ئۇقىيه تهخمىنهن 128 گىرامغا تهڭ، ئۇقىيه 
ئۇ زامانالردا ئېغىرلىق ئۆلچىمى بولۇپمۇ قوللىنىلغان.
49. ئىبنى سائاد: 8–جىلد، 58، 62–63-بهتلهر.

50. سهئىد ئىبنى ئۇباده رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئىككىنچى ئهقهبه بهيئىتىده مۇسۇلمان بولغان. 
ئۇ يهرده تالالنغان ئون ئىككى ۋهكىلنىڭ بىرى، باي ۋه سېخى بىر كىشى ئىدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم خالىد ئىبنى زهيدنىڭ ئۆيىده يهتته ئاي تۇرغان ۋاقىتتا، ھهزرىتى سهئىد ھهر 
كۈنى تاماق ئهۋهتهتتى، قهلئه شهكلىده بىر ئۆيى بولۇپ، ئۇ يهرده تۇراتتى ۋه ھهركۈنى 
بۇ يهرده زىياپهت بېرهتتى. ھهممه كىشى ئۇ يهرگه بېرىپ يهپ-ئىچهتتى، سۇففه ئهھلىنى 
كۆتۈردى.  بايراقلىرىنى  قهبىلىسىنىڭ  خهزرهج  ئۇرۇشالردا  كۆپلىگهن  تويغۇزاتتى.  ھهركۈنى 
بۇ خىزمىتىگه  ئۇنىڭ  بهردى.  خورما  مىقدارى  يۈكى  تۆگه  ئون  قوشۇنغا  غازىتىدا،  زۇقارىد 
قىلغىن!»  رهھمهت  ئائىلىسىگه  سهئىد  ۋه  سهئىدكه  ئالالھ  ئهلهيھىسساالم: «ئى  پهيغهمبهر 
دهپ، دۇئا قىلدى. بهنى قۇرهيزه غازىتىدا پۈتۈن قوشۇنغا يېمهكلىك بهردى. ۋاپات بولغانغا 
قهدهر جېنى، مېلى بىلهن خىزمهت قىلدى. مهدىنه ئهتراپىدا زېمىنى ۋه باغچىلىرى بار ئىدى، 
بولغانلىقى  يىراق  مهسجىدىگه  پهيغهمبهر  ئىدى،  مهھهللىسىده  بىر  چهت  مهدىنىنىڭ  ئۆيى 
ئۈچۈن، ئۇ يهرده بىر مهسجىد سالدۇردى. ھهزرىتى ئهبۇ بهكىرنىڭ خىالپىتىدىن كېيىن شام 
تهرىپىدىكى ھورانغا كهتتى. ھىجرىيهنىڭ 635-يىلى ئۇ يهرده ۋاپات بولۇپ، غوتا بازىرىغا 

دهپنه قىلىندى.
52. ئهخىمهت، 6-جىلد، 211-بهت
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يهھۇدىالرمۇ  ۋه  مۇناپىق  يهنه  باشقا  مۇھاجىرالردىن  ئهنسار،  مهدىنىده 
غهلىبىسىگه  ئىسالمنىڭ  پايدىلىنىپ  پۇرسهتتىن  ھهر  بۇالر  ئىدىكى،  بار 

توسقۇنلۇق قىلىشقا تىرىشاتتى. 
كۆرۈنسىمۇ،  بولغاندهك  مۇسۇلمان  جهھهتتىن  تاشقى  مۇناپىقالر 
ئىچىده بۇرۇنقى بۇتپهرهستلىكىنى داۋامالشتۇرىۋاتاتتى. ئۆز نۇرىنى شهكسىز 
تاماماليدىغان ئالالھتائاال ئۇالرغا قاتتىق شهكىلده تهھدىت قىلىپ مۇنداق 

دىدى: 

 َ אِق  َ ِّ َ ا َ ُدوْا  َ َ  ِ َ ِ َ ْ ِ ا ْ ْ َأ ِ َن َو ُ ِ א َ ُ اِب  َ ْ َ َ ا ِّ َُכ  ْ َ  ْ َّ ِ َو

ٍ ِ َ اٍب  َ َ  َ وَن ِإ دُّ َ ُ  َّ ُ  ِ ْ َ َّ َّ  ُ ُ ِّ َ ُ َ  ْ ُ ُ َ ْ َ  ُ ْ َ  ْ ُ ُ َ ْ َ
 «ئهتراپىڭالردا ئهئرابىالردىن مۇناپىقالر بار. مهدىنه ئاھالىسىدىنمۇ 
بىز  بىلمهيسهن،  سهن  ئۇالرنى  بار.  تۇرىدىغانالر  چىڭ  مۇناپىقلىقتا 
بىلىمىز. ئۇالرنى ئىككى قېتىم (يهنى دۇنيادا قهتلى قىلىش ۋه ئهسىر 
ئېلىش بىلهن جازااليمىز. ئاندىن ئۇالر (ئاخىرهتته) چوڭ ئازابقا (يهنى 

دوزاخ ئازابىغا) قايتۇرۇلىدۇ.» (تهۋبه سۈرىسى، 101-ئايهت)
دهرىجىده  شۇ  مۇناپىقلىقىدا  ئۆزلىرىنىڭ  مۇناپىقالر  ھهقىقهتهن، 
پهيغهمبهر  بهزىده  ئهھۋالىنى  بۇ  ئۇالرنىڭ  كهتكهنكى،  بولۇپ  ماھارهتلىك 
تهقدىرده  بىلدۈرگهن  ئالالھ  پهقهت  قاالتتى،  سېزهلمهي  ئهلهيھىسساالممۇ 
كىچىككىنه  كېلىدىغان  ئۆزلىرىگه  مۇناپىقالر  چۈنكى،  بوالتتى.  خهۋىرى 

تهنقىد يوللىرىنىمۇ ھېس قىلىپ، شۇنىڭغا كۆره ئىش تۇتاتتى. 
ھىجرهت  مۇئمىنلهرنى  ۋه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئۈستىگه  ئۇنىڭ 
قىلىشقا مهجبۇر قىلغان مهككىلىك مۇشرىكالرمۇ جىم تۇرماي، مهدىنىدىكى 
مۇناپىقالر تۇتاشتۇرغان پىتنه ئوتىنى تېخىمۇ ئۇلغايتتى. ئىسالمنىڭ مهدىنىده 
يهرلىشىپ، تارقىلىشىغا چىدىيالمىدى. ئىسالم ۋه مۇسۇلمانالرنى يوقۇتۇش 
ئۈچۈن داۋاملىق مۇناپىقالرغا خهۋهر يوللىدى. ئهگهر بۇنى ئىجرا قىلمىغان 
كېلىپ مۇئمىن،  توپالپ، ئۇالرغا باستۇرۇپ  پۈتۈن ئهرهبلهرنى  تهقدىرده، 
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قىلىچتىن  مهدىنىلىكلهرنى  پۈتۈن  ئايرىماي  دهپ  مۇشرىك  مۇناپىق، 
قورقۇتۇپ  كۆزلىرىنى  ئۇالرنىڭ  ھهتتا  قىلدى.  تهھدىت  دهپ  ئۆتكۈزىمىز 
ئهۋهتىپ  كىشىلهرنى  گوروھ  بىر  ئۈچۈن  كۈشكۈرتۈش  قارشى  مۇئمىنلهرگه 

مهدىنىدىكى پادىالرنىمۇ بۇالپ كهتتى. 
كېچىلىرى  مۇسۇلمانالر  كهلدى.  ئهھۋالغا  خهتهرلىك  خېلىال  ئهھۋال 
مهدىنه كوچىلىرىدا نۆۋهتچىلىك قىلىپ، تۇيۇقسىز ھۇجۇمغا قارشى ھهرتۈرلۈك 
تهدبىرلهرنى ئالدى. ھهتتا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالممۇ كېچىلىرىنى ئۇيقۇسىز 
ئۆتكۈزدى. مهدىنه سرتىغا ئهسكهر ئهۋهتىپ ھهر تهرهپنى كونتىرول ئاستىغا 

ئالدى. 
پۇرسهت  ۋاقىت  ھهر  ۋه  دۈشمىنى  مۇسۇلمانالرنىڭ  تهرهپته  بىر  يهنه 
كۈتۈپ ياتقان يهھۇدىالر بار ئىدى. يهھۇدىالر ئىلگىرىكى دىنى مهلۇماتالرغا 
مهدىنىده  سهۋهبتىن  بۇ  چىقاردى.  جېدهل  كۆپ  ئۈچۈن  بولغانلىقى  ئىگه 
نازىل بولغان تۇنجى سۈره بهقهرده يهھۇدىالرنى ئىسالمغا دهۋهت قىلىشقا 
ئهھمىيهت بېرىلگهن. ئۇمۇمى قىلىپ پۈتۈن ئىنسانالرنى دهۋهت قىلغاندىن 
بهنى  مهخسۇس  123-ئايهتته  ئارىسىدا،  140-162-ئايهتلهر  كېيىن، 
ئىسرائىل توغرىسىدا سۆزلهنگهن. گاھىدا ئۇالرغا بىۋاسته خىتاب قىلىنغان، 
گاھىدا ئۇالر ئۈچىنچى شهخس شهكلىده تىلغا ئېلىنغان، گاھىدا دهۋالىرى 
ئهسلىتىپ،  نېمهتلهرنى  قىلىنغان  ئاتا  ئۇالرغا  گاھىدا  قىلىنغان،  رهت 

كۆڭلىده ئىمان ئارزۇسىنى ئويغۇتۇش مهقسهت قىلىنغان52. 
ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  ئهشرهف  ئىبنى  كهئب  شائىر  يهھۇدىي 
كۈشكۈرتتى.  قارشى  ئۇنىڭغا  مۇشرىكلىرىنى  قۇرهيش  قىلىپ،  مهسخىره 
قۇرهيشنىڭ مۇشرىك شائىرلىرىمۇ رهسۇلۇلالھنى شېئىرلىرى بىلهن مهسخىره 
رهزىيهلالھۇ  سابىت  ئىبنى  ھهسسان  شائىرى  مهشھۇر  ئهنسارنىڭ  قىلدى. 
پهيغهمبهر  ئۈچۈن،  قىلىش  مهسخىره  مۇشرىكالرنى  مهككىلىك  ئهنھۇ 

52. ئهننهبهئۇل ئهزىم: 178-بهت.
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رۇخسهت  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  سورىدى.  رۇخسهت  ئهلهيھىسساالمدىن 
بهردى53. 

ئۇ دهۋرده شېئىر بۈگۈنكى دهۋرىمىزدىكى ئۈن-سىن ۋه يازما ئهسهرلهرگه 
ئوخشاش كۈچلۈك تهسىرگه ئىگه ئىدى. رهسۇلۇلالھ شائىر ھهسسان ئىبنى 
سابىت ئۈچۈن مهسجىدكه مهخسۇس بىر مۇنبهر قويۇپ بهردى. ھهسسان 
ئۇ يهرده رهسۇلۇلالھ ئهلهيھىسساالمنىڭ كۆڭلىنى سۆزلىرى بىلهن ئاغرىتقان 

كىشىلهرنى مهسخىره قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
قۇددۇس  روھۇل  مۇددهتچه  قىلغان  مۇداپىئه  رهسۇلىنى  «ئالالھنىڭ 
«ئهدهب»،  داۋۇد:  (ئهبۇ  دېدى.  بىرلىكته»  بىلهن  ھهسسان  (جىبرائىل)، 

 (87/5015

ساھابىلىرىگه  ۋه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  مۇشرىكالر  يهھۇدىي، 
قىلىشنى  سهۋر  ھهبىبىگه  ئالالھتائاال  بېرىۋاتقاندا  ئهزىيهت  شهكىلده  بۇ 
كۈنى  بىر  ئىلگىرى  غازىتىدىن  بهدىر  ئهلهيھىسساالم  رهسۇلۇلالھ  بۇيرىدى. 
كېسهل بولۇپ قالغان سهئىد ئىبنى ئۇبادهنى زىيارهت قىلىش ئۈچۈن ئۇالققا 
مىنىپ، ئۇسامه ئىبنى زهيدنى ئارقىسىغا ئېلىۋالدى. يولدا ئابدۇلالھ ئىبنى 
ئۇبهي ئىبنى سهلۇلمۇ قاتناشقان بىر مهجلىسكه ئۇچرىدى، ئابدۇلالھ ئىبنى 
ئۇبهي ئۇ ۋاقىتتا تېخى مۇسۇلمان بولمىدىم دهپ بهيئهت قىلمىغان ئىدى. 
يهھۇدىي،  مۇسۇلمان،  مهجلىس  قىالتتى)  ئاشكارا  ئوچۇق  (كۇپۇرلىقىنى 
كىشىلهردىن  قىلىدىغان  ئېتىقاد  دىنالرغا  خىل  ھهر  قاتارلىق  بۇتپهرهست 
پهيغهمبهر  ئىدى.  مهجلىسته  ئۇ  رهۋاھهمۇ  ئىبنى  ئابدۇلالھ  تاپتى.  تهركىب 
مهجلىسكه  چاڭ-توزان  چىققان  پۇتىدىن  ئۇلىقىنىڭ  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
بىلهن  ئۇچى  بىر  كىيىمىنىڭ  بۇرنىنى  ئۇبهي  ئىبنى  ئابدۇلالھ  كهلگهنده، 

توسۇۋېلىپ:
”بىزگه چاڭ-توزان توزۇتما!“ دېدى. 

53. بۇخارى: «مهناقىب»، 16 مۇسلىم: «فهزائىلۇس ساھابه»، 157-156.
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ئۇلىقىدىن  توختىدى،  قىلىپ  ساالم  ئۇالرغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
چۈشۈپ، ئۇالرنى ئالالھقا ئىمان ئېيتىشقا دهۋهت قىلىپ، قۇرئان ئوقىدى. 

ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهي: 
ئهگهر  قىلمىدىڭ،  ياخشى  بىلهن  سۆزلهش  بۇالرنى  بولدى!  ”ۋاي 
سۆزلىگهنلىرىڭ ھهق بولسا مهجلىسىمىزگه دهخلى قىلما، ئۆيۈڭگه كهت، 

بۇالرنى سېنى ئاڭالش ئۈچۈن كهلگهنلهرگه سۆزلهپ بهر!“ دېدى. 
ئابدۇلالھ ئىبنى رهۋاھه: 

”ئهكسىچه، ئى ئالالھنىڭ رهسۇلى! سهن بىزنىڭ مهجلىسىمىزگه كهل، 
بىز بۇنى ياخشى كۆرىمىز“ دېدى. 

بىر- باشالپ،  جېدهللىشىشكه  يهھۇدىالر  ۋه  مۇشرىكالر  مۇسۇلمانالر، 
بىرلىرىگه ھۇجۇم قىلىشقا تاس قالغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرنى 

بېسىقتۇردى. 
بۇ جېدهل بېسىققاندا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇلۇقىغا مىنىپ يولىنى 
ئىشالرنى  بولغان  كېلىپ  يېنىغا  ئۇبادهنىڭ  ئىبنى  سهئىد  داۋامالشتۇردى. 

ئېيتىپ بهردى. سهئىد: 
”ئى رهسۇلۇلالھ! ئۇنى كهچۈرگىن، ساڭا قۇرئاننى نازىل قىلغان ئالالھقا 
قهسهم قىلىمهنكى، ئالالھ سېنى پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋهتكهنده بۇ شهھهر 
كهيدۈرۈش  تاجىنى  پادىشاھلىق  بېشىغا  ۋه  قىلىش  رهئىس  ئۇنى  خهلقى 
ئۇنىڭ  ئهۋهتىپ  بىلهن  دىن  ھهق  سېنى  ئالالھ  پۈتۈشكهنىدى.  ئۈچۈن 
پادىشاھلىقىنى سۇغا چۈشۈرگهنده ئۇ قاتتىق بىئارام بولدى. يهر يۈزى تار 
كېلىپ، نهپهس ئااللماس ئهھۋالغا كهلدى. بهلكىم قىلغانلىرى بۇ سهۋهپتىن 

بولىشى مۇمكىن“ دېدى. 
رهسۇلۇلالھ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهينىڭ بۇ قوپاللىغىنى كهچۈرۈۋهتتى.

بۇ ۋهقه ئۈستىگه: 

 ْ ُכ ِ ْ َ  ِ َאَب  ِכ ْ ْا ا ُ َ ُأو ِ َّ َ ا ِ  َّ ُ َ ْ َ َ ْ َو ُכ ِ ُ ْ َوَأ ُכ ِ ا َ ْ ِ َأ نَّ  ُ َ ْ ُ َ
ِر ُ ُ ِم ا ْ َ  ْ ِ َِכ  نَّ َذ ِ َ ْا  ُ َّ َ وْا َو ُ ِ ْ َ ا َوِإن  ً ِ ْا َأًذى َכ ُכ َ ْ َ َأ ِ َّ َ ا ِ َو



88

r مۇھهممهد مۇستاپا

يېتىش  ئاپهت  ۋه  بۇيرۇلۇش  (سهدىقىغه  ماللىرىڭالردا  «سىلهر 
بىلهن) ۋه جانلىرىڭالردا (قهتل قىلىنىش، ئهسىر ئېلىنىش، كېسهل 
كىتاب  ئىلگىرى  سىلهردىن  سىنىلىسىلهر.  چوقۇم  بىلهن)  بولۇش 
بېرىلگهنلهر (يهنى يهھۇدىالر ۋه ناساراالر)دىن مۇشرىكالردىن چوقۇم 
يۈز  ئهھۋالالر  (يۇقىرىقى  ئهگهر  ئاڭاليسىلهر.  سۆز  يامان  نۇرغۇن 
بهرگهنده) سهۋر قىلساڭالر، (سۆزۈڭالر ۋه ھهرىكىتىڭالردا ئالالھتىن) 
قىلىنىشقا  بىلهن  ئىراده  ھهقىقهتهن  بۇ  ئۇنداقتا  قورقساڭالر، 
تېگىشلىك ئىشالردىندۇر.» (ئال ئىمران سۈرىسى، 186-ئايهت) دېگهن ئايهت 
نازىل بولدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋه ساھابىلهر ئۇرۇش ئايىتى نازىل 
بولۇشتىن بۇرۇن مۇشرىك ۋه ئهھلى كىتابتىن كۆرگهن بۇ خىل ئهزىيهتلهر 

سهۋهبلىك ئۇالرنى بۇيرۇلغانلىرى بويىچه كهچۈرهتتى54. 

ئۇرۇشقا رۇخسهت بېرىلىشى
سىلهرگه ئۇرۇش ئاچقانالرغا سىلهرمۇ ئۇرۇش ئېچىڭالر!

ئۇرۇشۇشقا  بىلهن  مۇشرىكالر  دهسلهپته  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر 
رۇخسهت بېرىلمىدى. مۇشرىكالرنى ئالالھتائاالنىڭ بىرلىكىنى قوبۇل قىلىشقا 
جاھىلالرنىڭ  بېرىش،  بهرداشلىق  قىيىن–قىستاقالرغا  قىلىش،  دهۋهت 
ئهخالقسىزلىقىغا سهۋر قىلىش ۋه بۇالرغا كۆز يۇمۇشقا بۇيرۇلدى. قۇرهيش 
مۇشرىكلىرى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئهگهشكهنالرنى دىنىدىن قايتۇرۇش 
بۇ  بهزىسى  مۇسۇلمانالرنىڭ  كۈچهيتتى.  قىيىن-قىستاقالرنى  ئۈچۈن 
ئۆز  بهزىسى  قايتۇرۇلدى،  دىنىدىن  بىلهن  قىيىن-قىستاقالر  چىدىغۇسىز 
قىلدى.  ھىجرهت  مهدىنىگه  بهزىسى  يهنه  ھهبهشىستانغا،  ئۈچۈن  دىنى 
بۇنىڭ بىلهن تۇغۇلۇپ ئۆسكهن يۇرت-ماكانلىرىنى تاشالشقا مهجبۇر بولدى. 
ۋهقهلهر شۇنداق بىر شهكىلده ئۈستى-ئۈستىگه كېلىشكه باشلىدىكى، 
تاقهت“  ۋه  ”سهۋر  كېلىۋاتقان  تۇتۇپ  قهدهر  كۈنگه  ئۇ  رهسۇلۇلالھنىڭ 

54. بۇخارى: «تهپسىر»، 3/15.
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پهيغهمبهر  بولمىدى.  مۇمكىن  ئهمدى  تۈزۈش  سۈلھى  بىلهن  سىياسىتى 
قورالىنىڭمۇ  مۇداپىئه  قىلغان  مۇراجىئهت  كېيىن  سهۋردىن  ئهلهيھىسساالم 
ئۇنىڭ  يالۋۇردى.  پهرۋهردىگارىغا  كۆرۈپ،  بولمىغانلىقىنى  يېتهرلىك 

ۋهھىيسىنى كۈتتى. 
نىھايهت، مۇشرىكالر قاتتىق ئازغان، ئالالھ ئۇالرغا ئاتا قىلغان نېمهتلهرگه 
مۇسۇلمانالرنى  چىقارغان،  يالغانغا  ئهلچىسىنى  ئۇنىڭ  قىلىپ  نانكورلۇق 
شىددهت بىلهن قىيىن-قىستاقالرغا ئېلىپ ئۆز يۇرتلىرىدا پاراكهنده قىلغان 
بۇ زاماندا دىننى، ۋهتهننى ۋه مۇئمىنلهرنى قوغداش ئۈچۈن ئىنتايىن زۆرۈر 
بىر ھالغا كهلگهن جىھاد قىلىشقا رۇخسهت بهرگهن ئايهتلهر نازىل بولدى:  

ا  ُ ِ ْ َ ُأ ِ َّ ، ا ٌ ِ َ َ  ْ ِ ِ ْ َ  َ َ  َ َّّٰ ا َوِإنَّ ا ُ ِ ُ  ْ ُ َّ َ ِ َن  ُ َ א َ ُ  َ ِ َّ ِ ُأِذَن 
 ُ َ ْ َ َّאَس  ِ ا ّٰ ُ ا ْ َ َد ْ َ ُ َو ّٰ َא ا ُّ ا َر ُ ُ َ َّ َأن  ٍّ ِإ َ  ِ ْ َ ِ  ْ ِ אِر َ ِ ِد
ا  ً ِ ِ َכ ّٰ ُ ا ْ א ا َ ِ  ُ َכ ْ ُ  ُ ِ א َ َ اٌت َو َ َ َ ٌ َو َ ِ ُ َو ِ ا َ َ  ْ َ ِّ ُ َّ  ٍ ْ َ ِ

ٌ ِ َ يٌّ  ِ َ َ  َ ّٰ ُه ِإنَّ ا ُ ُ َ  َ  ُ ّٰ نَّ ا َ ُ َ َ َو
ئۈچۈن  ئۇچرىغانلىقلىرى  زۇلۇمغا  قىلىنغۇچىالرغا  «ھۇجۇم 
ياردهم  ئۇالرغا  ئالالھ  قىلىندى.  رۇخسهت  كۆرسىتىشكه)  (قارشىلىق 
ئالالھ  پهرۋهردىگارىمىز  پهقهت  (ئۇالر)  قادىر.  ئهلۋهتته  بېرىشكه 
چىقىرىلدى.  ھهيدهپ  ناھهق  يۇرتلىرىدىن  ئۈچۈنال  دېگهنلىكلىرى 
كۆرسهتكۈزمىگهن  قارشىلىق  بىر-بىرىگه  ئىنسانالرنى  ئالالھ  ئهگهر 
يهھۇدىالرنىڭ  چېركاۋالر،  ئىبادهتخانىلىرى،  راھىبالرنىڭ  بولسا، 
مهسجىدلهر  يادلىنىدىغان  كۆپ  نامى  ئالالھنىڭ  ۋه  ئىبادهتخانىلىرى 
ياردهم  دىنىغا  ئالالھنىڭ  كىمكى  قىلىناتتى.  ۋهيران  ئهلۋهتته 
بېرىدىكهن، ئهلۋهتته، ئالالھ ئۇنىڭغا ياردهم بېرىدۇ. ئالالھ ئهلۋهتته 

كۈچلۈكتۇر، غالىبتۇر.» (ھهج سۈرىسى، 39-40-ئايهت)

َ ِ َ ْ ُ ْ ِّ ا ِ ُ  َ  َ ّ ّٰ وْا ِإنَّ ا ُ َ ْ َ  َ ْ َو ُכ َ ُ ِ א َ ُ  َ ِ َّ ِ ا ّ ّٰ ِ ا ِ َ  ِ ْا  ُ ِ א َ َو



90

r مۇھهممهد مۇستاپا

«سىلهرگه ئۇرۇش ئاچقان ئادهملهرگه قارشى ئالالھ يولىدا جىھاد 
قىلىڭالر. تاجاۋۇز قىلماڭالر. تاجاۋۇز قىلغۇچىالرنى ئالالھ ھهقىقهتهن 

دوست تۇتمايدۇ.» (بهقهره سۈرىسى، 19-ئايهت)
ئالالھتائاال ئۇرۇشنىڭ قايسى سهۋهب ۋه غايه ئۈچۈن قىلىنىدىغانلىقىغا 

دائىر ھۆكمىنىمۇ مۇنداق بىلدۈردى:

 ّ ّٰ ِ  ُ ُّ ُ ُכ ِّ َن ا َُכ ٌ َو َ ْ ِ َن  َُכ  َ  َّ َ  ْ ُ ُ ِ א َ َو
قهدهر  بولغانغا  ئۈچۈن  ئالالھ  پۈتۈنلهي  دىن  تۈگىگهن،  «پىتنه 

ئۇالر بىلهن ئۇرۇشۇڭالر.» (ئهنفال سۈرىسى، 39-ئايهتنىڭ بىر قىسمى)
قىلىنغان  مۇسۇلمانالرغا  ۋه  ئىسالم  بېرىلىشى،  رۇخسهت  ئۇرۇشقا 
مهۋجۇدلىقىنى  جهمئىيهتنىڭ  نهتىجىسىدۇر.  مۇئامىلىنىڭ  دۈشمهنلهرچه 
بهش  ئاتالغان  دهپ  زۆرۈرىيهت“  ”بهش  بولغان  زۆرۈر  ئۈچۈن  قوغداش 
نهرسىنىڭ، يهنى: ”مال، جان، ئهۋالد، ئهقىل، دىن“نىڭ قوغدىلىشى ۋه 
دۈشمهننىڭ ھۇجۇمىغا قارشى مۇداپىئه قىلىنىش ئۈچۈن جىھاد پهرز قىلىندى. 
بۇ ئىالھىي بۇيرۇق بىلهن، دىندىن ئېزىقتۇرغۇچىالرنىڭ جازاسىنى تارتىشى 
توساقالرنىڭ  بولغان  توسالغۇ  تهبلىغ قىلىنىشىغا  ھهقىقهتنىڭ  ئىالھىي  ۋه 

ئهمهلدىن قالدۇرىلىشى مهقسهت قىلىندى. 
سۇلتانىنىڭ  پهيغهمبهرلهر  ئهۋهتىلگهن  قىلىپ  رهھمهت  ئالهملهرگه 
قارىماي،  مهرھىمىتىگه  چوڭقۇر  ئالغان  ئىچىگه  ئۆز  ئىنسانىيهتنى  پۈتۈن 
بۈيۈك ئۇرۇشالرنى قىلىشى، خاتىرجهملىكنىڭ ئهمهلگه ئېشىشى ۋه تهۋھىد 
كۆرىشى زۆرۈرىيىتىگه بىنائهن ئىدى. بۇ سهۋهبتىن بولسا كېرهك، سۆيۈملۈك 

پهيغهمبىرىمىز بىر ھهدىسىده: 
«مهن رهھمهت ۋه ئۇرۇش پهيغهمبىرىمهن!» دېگهن. (ئهھمهد: 4–جىلد، 

 (396

ئالالھتائاال جىھاد رۇخسىتى ۋه بۇيرۇقىنى بىلدۈرگهن ئايهتلهر بىلهن 
قىلغان  تهشۋىق  بۇيرۇققا  ئىالھىي  بۇ  مۇئمىنلهرنى  ۋه  رهسۇلى  بىرگه، 

ئايهتلهرنىمۇ نازىل قىلدى: 
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ِض  ِّ َ  ُّ ِ َّ א ا َ ُّ َא َأ  ، َ ِ ِ ْ ُ ْ َ ا ِ َכ  َ َ َّ ِ ا َ ُ َو ّ ّٰ َُכ ا ْ َ  ُّ ِ َّ א ا َ ُّ َא َأ
َُכ  ِ َوِإن  ْ َ َئ ِ ْا  ُ ِ ْ َ وَن  ُ ِ א َ وَن  ُ ْ ِ  ْ ُכ ِّ َُכ  َאِل ِإن  ِ ْ َ ا َ  َ ِ ِ ْ ُ ْ ا

َن ُ َ ْ َ  َّ ٌم  ْ َ  ْ ُ َّ َ ِ وْا  ُ َ َ َכ ِ َّ َ ا ِّ א  ً ْ ْا َأ ُ ِ ْ َ  ٌ َئ ِّ ُכ  ِّ
ئهگهشكهن  ساڭا  ۋه  ساڭا  ئالالھ  (يالغۇز)  پهيغهمبهر!  «ئى 
مۇئمىنلهرنى  پهيغهمبهر!  ئى  قىلغۇچىدۇر.  كۇپايه  مۇئمىنلهرگه 
(مۇشرىكالر بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا رىغبهتلهندۈرگىن. ئهگهر سىلهرده 
چىداملىق يىگىرمه ئادهم بولىدىغان بولسا، (دۈشمهندىن) ئىككى يۈزنى 
يېڭهلهيدۇ، ئهگهر سىلهرده (چىداملىق) يۈز ئادهم بولىدىغان بولسا، 
بولۇپ  قهۋم  جاھىل  ئۇالر  چۈنكى  يېڭهلهيدۇ،  مىڭنى  كافىرالردىن 
(ئالالھنىڭ ھېكمىتىنى) چۈشهنمهيدۇ.» (ئهنفال سۈرىسى، 64-65-ئايهت)

َل  ْ َأوَّ ُؤوُכ َ َ  ُ ِل َو ُ َّ اِج ا َ ْ ِ ِ ْا  ُّ َ ْ َو ُ َ א َ ْ ْا َأ ُ ََّכ א  ً ْ َ َن  ُ ِ א َ ُ  َ َأ
 ُ ّ ّٰ ُ ا ُ ْ ِّ َ ُ  ْ ُ ُ ِ א َ  ، َ ِ ِ ُ ُّ  ُ ُه ِإن ُכ ْ َ ْ َ ُّ َأن  َ ُ َأ ّ ّٰ א َ  ْ ُ َ ْ َ ْ َ ٍة َأ َّ َ

 َ ْ َ  ْ ِ ْ ُ ، َو َ ِ ِ ْ ُّ ٍم  ْ َ وَر  ُ ُ  ِ ْ َ ْ َو ِ ْ َ َ  ْ ُכ ْ ُ َ ْ َو ِ ِ ْ ُ ْ َو ُכ ِ ْ َ ِ
 ْ ِ ِ ُ ُ

 «(ئى مۇئمىنلهر جامائهسى! ئهھده بهرگهنده) ئىچكهن قهسىمىنى 
قهستلىگهن  چىقىرىشنى  ھهيدهپ  (مهككه)دىن  پهيغهمبهرنى  بۇزغان، 
ۋه سىلهرگه ئالدى بىلهن ھۇجۇم قىلغان قهۋمگه ئۇرۇش ئاچمامسىلهر ؟ 
ئۇالردىن قورقامسىلهر ؟ ئهگهر مۇئمىن بولساڭالر، قورقۇشۇڭالرغا ئالالھ 
ئهڭ اليىقتۇر. ئۇالرغا ئۇرۇش ئىچىڭالر. ئالالھ ئۇالرنى سىلهرنىڭ قولۇڭالر 
ئۇالر  سىلهرنى  ئالالھ  قىلىدۇ.  خار  ئۇالرنى  ئالالھ  جازااليدۇ.  بىلهن 
ئۈستىدىن غالىب قىلىدۇ. (ئىسالم دىنىنى ئۈستۈن قىلىپ كافىرالرنى 
جازاالپ) مۇئمىن قهۋمىنىڭ كۆڭلىگه شىپالىق (يهنى تهسهللى) بېرىدۇ. 
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ھهم ئۇالرنى دىللىرىدىكى ئاچچىقتىن خاالس قىلىدۇ.»(تهۋبه سۈرىسى، 
13-15-ئايهت) 

توغرىسىدا  قېلىش  چىقماي  جىھادقا  بىرلىكته  بىلهن  ئايهت  بۇ 
ئاگاھالندۇرۇش نازىل بولدى: 

 ْ ُכ َّ  ٌ ْ َ  َ ُ ًئא َو ْ َ ْا  ُ َ ْכ َ َ َأن  َ ْ َو ُכ َّ ٌه  ْ َ ُכ ُ َאُل َو ِ ْ ُ ا ُכ ْ َ َ  َ ِ  ُכ
َن  ُ َ ْ َ  َ  ْ ُ ُ َوَأ َ ْ َ  ُ ّ ّٰ ْ َوا ُכ َّ  ٌّ َ  َ ُ ًئא َو ْ َ ْا  ُّ ِ ُ َ َأن  َ َو

ئۇنى  سىلهر  ھالبۇكى،  قىلىندى.  پهرز  جىھاد  «سىلهرگه   
ياقتۇرمايسىلهر. سىلهر بىرهر نهرسىنى ياقتۇرماسلىقىڭالر مۇمكىن، ئهمما 
ياقتۇرۇشۇڭالر  نهرسىنى  بىرهر  سىلهر  پايدىلىقتۇر،  ئۈچۈن  سىلهر  ئۇ 
نېمىنىڭ  (سىلهرگه  زىيانلىقتۇر.  ئۈچۈن  سىلهر  ئۇ  ئهمما  مۇمكىن، 
(شۇنىڭ  بىلمهيسىلهر  سىلهر  بىلىدۇ.  ئالالھ  ئىكهنلىكىنى)  پايدىلىق 

ئۈچۈن) ئالالھ بۇيرىغانغا ئالدىراڭالر.» (بهقهره سۈرىسى، 216-ئايهت)

ْا  ُ َّ َ َ َ اِب َأن  َ ْ َ َ ا ِّ  ُ َ ْ َ  ْ َ ِ َو َ ِ َ ْ ِ ا ْ َ ِ א َכאَن  َ
ِ ِ ْ َّ  َ  ْ ِ ِ ُ َ ِ ْا  ُ َ ْ َ  َ ِ َو ّ ّٰ ِل ا ُ َ رَّ

ئهئرابىالرنىڭ  ئهتراپىدىكى  ئۇالرنىڭ  ۋه  ئاھالىسى  «مهدىنه 
رهسۇلۇلال بىلهن جىھادقا بىلله چىقماي قېلىپ قېلىشى، ئۆزلىرىنىڭ 
ئارامى بىلهنال بولۇپ، جاپادا رهسۇلۇلال بىلهن بىلله بولماسلىقى توغرا 

ئهمهس.» (تهۋبه سۈرىسى، 120-ئايهت) 

ْ ُכ ُ َ ِ َ ْ َو ُכ ُ ْ َوَأْزَوا ُכ ُ ا َ ْ ْ َوِإ َآُؤُכ ْ ْ َوَأ َאُؤُכ ْ ِإن َכאَن آ ُ
א َ َ ْ َ ْ َ  ُ אِכ َ َ א َو َ אَد َ َن َכ ْ َ ْ َ אَرٌة  َ ِ א َو َ ُ ُ ْ َ َ ْ اٌل ا َ ْ َوَأ

َّ َ ْا  ُ َّ َ َ َ  ِ ِ ِ َ  ِ אٍد  َ ِ ِ َو ِ ُ ِ َوَر ّ ّٰ َ ا ِّ ُכ  ْ َ َّ ِإ َ َأ

َ ِ ِ א َ ْ َم ا ْ َ ْ ي ا ِ ْ َ  َ  ُ ّ ّٰ ِه َوا ِ ْ َ ِ  ُ ّ ّٰ َ ا ِ ْ َ
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ئوغۇللىرىڭالر،  ئاتاڭالر،  سىلهرنىڭ  «ئهگهر  «ئېيتقىنكى: 
(ھهمده  ئۇرۇق–توغقانلىرىڭالر،  خوتۇنلىرىڭالر،  قېرىندىشىڭالر، 
ئۇالردىن باشقىالر) تاپقان پۇل–ماللىرىڭالر، ئاقماي قېلىشىدىن قورققان 
تىجارىتىڭالر، ياخشى كۆرىدىغان ئۆيلىرىڭالر، سىلهر ئۈچۈن ئالالھتىن، 
قىلىشتىنمۇ  جىھاد  يولىدا  ئالالھنىڭ  ۋه  پهيغهمبىرىدىن  ئالالھنىڭ 
ئالالھنىڭ  كېتىپ،  بولۇپ  بىلهن  شۇالر  (يهنى  بولسا،  سۆيۈملۈك 
ئالالھنىڭ  تاكى  سىلهر  ھالدا  ئۇ  بهرمىسهڭالر)  ياردهم  پهيغهمبىرىگه 
ئهمرى (يهنى مهككىنى پهتىھ قىلىش ئىزنى كهلگۈچه كۈتۈڭالر، ئالالھ 
پاسىق قهۋمنى (يهنى ئالالھنىڭ دىنىنىڭ چهك-چېگىرسىدىن چىقىپ 

كهتكۈچىلهرنى) ھىدايهت قىلمايدۇ.» (تهۋبه سۈرىسى، 24-ئايهت)
ئۇنىڭغا  ۋه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كېيىن  بايانالردىن  ئىالھىي  بۇ 
ھهرتهرهپتىن  ئۈچۈن  ئۇرۇشۇش  بىلهن  مۇشرىكالر  مۇئمىنلهر،  ئهگهشكهن 

جىددى تهييارلىققا كىرىشتى. 

ئالالھ يولىدا جىھاد

نهپسىنى  ئۆز  كىشىنىڭ  ئېيتقاندا،  بىلهن  مهنسى  ئومۇمى  جىھادنى 
تهربىلهش، ئالالھنىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئىخالس بىلهن ئادا قىلىش، ھارامالردىن 
مۇسۇلمان  قىلىش،  نهسىھهت  قېرىندىشىغا  مۇسۇلمان  تۇرۇش55،  يىراق 
قىلىش56،  قايىل  چۈشهندۈرۈپ  بىلهن  دهلىللىرى  ئىسالمنى  بولمىغانالرغا 
دىننى، ئىززهت-ھۆرمىتىنى، جېنىنى، ۋهتىنىنى، نهسلىنى، مال-مۈلكىنى 
قوغداش، ئسالمنى تارقىتىش ۋه بۇنىڭغا قارشى بولغان بارلىق نهرسىلهرنى 
ۋاستىلهر  بارلىق  باشقا  ۋه  تىل  مال،  جان،  ئۈچۈن  قالدۇرۇش  ئهمهلدىن 

بىلهن كۈرهش قىلىش قاتارلىق مهنىلىرى بار57. 

55. نهسهئى: «ھهج»، 4
56. ئهھمهد: 3–جىلد، 456-بهت.

57. بۇ مهزمۇنغا مۇناسىۋهتلىك ئايهتلهر ئۈچۈن تۆۋهندىكى ئايهتلهرگه قاراڭ: سۈره نىسا، 
95-ئايهت؛ سۈره ئهنفال، 72-ئايهت؛ سۈره تهۋبه، 88.81،44،41،20-ئايهتلهر. ھهدسىلهر 
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قىلىپ،  ئىسالھ  نهپسىلىرىنى  كهلىمىسى  جىھاد  بىلهن  سهۋهب  بۇ 
ئالالھنىڭ دىنىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش يولىدا شهخس ۋه جهمئىيهتنىڭ سهرپ 
 23 رهسۇلۇلالھنىڭ  قاراشتىن  بۇ  ئىپادىلهيدۇ.  تىرىشچانلىقىنى  قىلغان 
يىللىق پهيغهمبهرلىك ھاياتىنىڭ تامامهن بۇ يولدا ئۆتكهنلىكىنى سۆزلهش 

مۇبالىغه بولمايدۇ. 
ئالالھتائاال جان ۋه مالنى ئىمتىھان سهۋهبى قىلىپ، بۇالر بىلهن ئۇنىڭ 
يولىدا جىھاد قىلىشىمىزنى بۇيرىغان. ئالالھتائاال بۇ جهھهتتىكى ئايهتلهرده 

مۇنداق دهيدۇ: 

 ُ ُ َ َِئَכ  ْ َوُأْو ِ ِ ُ ْ َوَأ ِ ِ ا َ ْ َ ِ وْا  ُ َ א َ  ُ َ َ ْا  ُ َ َ آ ِ َّ ُل َوا ُ َّ ِ ا ِכ َ
َن ُ ِ ْ ُ ْ ُ ا ُ َِئَכ  اُت َوُأْو َ ْ َ ْ ا

ئېيتقانالر،  ئىمان  بىلله  بىلهن  پهيغهمبهر  ۋه  پهيغهمبهر  «لېكىن 
(ئىككىال  شۇالر  ئهنه  قىلدى.  جىھاد  بىلهن  جانلىرى  بىلهن  ماللىرى 
مهقسهتكه  شۇالر  ئهنه  بولىدۇ.  نائىل  ياخشىلىقىغا  دۇنيانىڭ) 

يهتكۈچىلهردۇر.» (تهۋبه سۈرىسى، 88-ئايهت) 

َن  ُ ِ ْ ُ  ، ٍ ِ اٍب َأ َ َ  ْ ِّ ُכ  ِ ُ אَرٍة  َ ِ  َ َ  ْ ُכ ُّ ْ َأُد َ ا  ُ َ َ َآ ِ َّ א ا َ ُّ َא َأ
ْ ِإن  ُכ َّ  ٌ ْ َ  ْ ُכ ِ ْ َذ ُכ ِ ُ ْ َوَأ ُכ ِ ا َ ْ َ ِ  ِ ّٰ ِ ا ِ َ  ِ وَن  ُ ِ א َ ُ ِ َو ِ ُ ِ َوَر َّ א ِ

َن ُ َ ْ َ  ْ ُ ُכ
«ئى مۇئمىنلهر! سىلهرگه سىلهرنى قاتتىق ئازابتىن قۇتۇلدۇرىدىغان 
پهيغهمبىرىگه  ئۇنىڭ  ۋه  ئالالھقا  قويايمۇ؟   كۆرسىتىپ  تىجارهتنى  بىر 
(چىن) ئىمان ئېيتقايسىلهر. ئالالھنىڭ يولىدا مېلىڭالر بىلهن جېنىڭالر 
بۇ  ئۈچۈن  سىلهر  بىلسهڭالر  ئهگهر  قىلغايسىلهر.  جىھاد  بىلهن 

ياخشىدۇر.» (سهپ سۈرىسى، 10-11-ئايهتلهر)

ئۈچۈن: بۇخارى: «مهزالىم»، 33؛ مۇسلىم: «ئىمان»، 226؛ ئهبۇ داۋۇد: «سۈننهت»، 
28-29غا قاراڭ.



95

  ھىجرهتنىڭ بىرىنچى يىلى

بىر كۈنى ساھابىلهر پهيغهمبىرىمىزگه: 
”ئى رهسۇلۇلالھ! ياخشى ئىنسان كىم؟“ دهپ سورىدى.

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«جېنى ۋه مېلى بىلهن ئالالھ يولىدا جىھاد قىلغان مۇئمىن!» دهپ 

جاۋاب بهردى. (بۇخارى: «جىھاد»، 2؛ مۇسلىم: «ئىمارهت»، 122) 
ئايهت، ھهدىسلهرده ئىپادىلهنگهن مال ۋه جان بىلهن جىھاد قىلىشتىن 
قورال  چۈنكى  ئهمهستۇر.  قىلىش  ئۇرۇش  بىلهن  قورال  پهقهتال  مهقسهت، 
زۆرۈر  قاتارلىق  قايتۇرۇش  ئىگىلىرىگه  ئۆز  ھهقنى  يوقۇتۇش،  زۇلۇمنى 
ئهھۋالالردا قوللىنىدىغان بىر ۋاستىدۇر. ئهسلى پهتىھ بولسا كۆڭۈللهرنىڭ 
پهتھىسىدۇركى، ئۇ باشتا سۆز ۋه يازما تهبلىغ شهكلىده بولۇش بىلهن بىرگه 

ناھايىتى كۆپ ۋاسته بىلهن ئورۇنلىنىشى مۇمكىن. 
دهۋرىده  مهككه  بولغان  نازىل  كۆپلهپ  ئايهتلىرى  جىھاد  دهرۋهقه، 
مۇئمىنلهرنىڭ ئۇرۇشۇش كۈچى يوق ئىدى. ئۇالر جاھىلىيهت ئىنسانلىرىنىڭ 
زۇلمىغا قارشى ئىسالمنى، يهنى ئىنسانلىقنى، ھهقنى، ئادالهتنى قوغداش 
شهخسىيىتىنى  مۇئمىن  بىر  پهقهت  بىلهن  ئىسمى  قىلىش  تهبلىغ  ۋه 
كۆرسىتهلهيتتى. قۇرئانى-كهرىم ئۇالرنىڭ بۇ ھالىتىنى ”بۈيۈك جىھاد“ دهپ 

ئاتىدى. ئالالھتائاال قۇرئانى-كهرىمده مۇنداق دهيدۇ: 

ا ً ِ אًدا َכ َ ِ  ِ ِ  ُ ْ ِ א َ َ َو ِ ِ َכא ْ ِ ا ِ ُ  َ َ
«شۇنىڭ ئۈچۈن كافىرالرغا ئىتائهت قىلمىغىن. قۇرئان ئارقىلىق 
بىلهن  كۈچۈڭ  بارلىق  قۇيۇپ)  ئوتتۇرىغا  (پاكىتالرنى  قارشى  ئۇالرغا 

كۈرهش قىلغىن.» (فۇرقان سۈرىسى، 52-ئايهت)
ا“ تهبىرى ئىسالمنىڭ غالىب بولىشى،  ً ِ אًدا َכ َ ِ ئايهتته تىلغا ئېلىنغان ”
يهنى ئىنسانىيهتنىڭ ھىدايهتكه ئېرىشىشى يولىدا پۈتۈن ئىمكانىنى سهپهرۋهر 
قىلىش ۋه ئالالھنىڭ دىنىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش ئۈچۈن ئۆز ئهمهلىيىتى بىلهن 
يىلالردا  دهسلهپكى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  دېمهكتۇر.  قىلىش  تهبلىغ 

جىھادىنى پهقهت قۇرئان بىلهن قىلغان. 
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قۇرئانى-كهرىمده ئىنسانالرنى ھىدايهتكه ئېرىشتۈرۈش غايىسى بىلهن 
ئالالھ يولىدا جىھاد قىلىشقا دائىر نۇرغۇنلىغان ئايهتلهر بار. لېكىن بۇالرنىڭ 
مهلۇم بىر قىسىمىدىال قوراللىق ئۇرۇش قىلىش تىلغا ئېلىنغانكى، ئۇ پهقهت 

زۆرۈر بولغان ھالهتتىال ئىشلىتىلىدۇ. 
مۇداپىئه  كۆپىنچه  غازاتالر  قاتناشقان  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئۇرۇشىدۇر. بهدىر، ئوھود، خهندهك قاتارلىق. مۇئته ۋه تهبۇك، ئېھتىمال 
قىلىنغان بىر ھۇجۇمنى بىر تهرهپ قىلىش ئۈچۈن قىلىنغان بىر مۇداپىئهدۇر. 
مهككىنىڭ پهتھى، مۇسۇلمانالرنىڭ تارتىۋېلىنغان ھهقلىرىنى قايتۇرىۋېلىش 
كېلىشىمنى  قىلغان  بىلهن  مۇسۇلمانالر  مهككىنىڭ  ۋه  چۈشهنچىسىده 
بۇزغانلىقى ئۈچۈن مهيدانغا كهلگهن. يهنى ”رهھمهت پهيغهمبىرى“ بولغان 
رهسۇلۇلالھنىڭ پۈتۈن ئۇرۇشلىرىنىڭ ئاساسىدا چوڭقۇر مهرھهمهت ۋه ئادالهت 
چۈنكى  بولغان.  رهھمهت  ئۈچۈن  ئىنسانىيهت  ئېلىپ،  يهر  چۈشهنچىسى 
ئىسالمدا ئۇرۇشنىڭ ئهسلى نىشانى: ئىنسانالرنى ئۆلتۈرۈش58،  غهنېمهت قولغا 

 29 ئورۇنالشتۇرغان  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئهۋهتىلگهن  قىلىپ  رهھمهت  ئالهملهرگه   .58
غازات ۋه 91 سهرىييه (پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۆزى قاتناشمىغان ئۇرۇش) بولۇپ، جهمئى 
120 قېتىملىق ھهربى ھهرىكهتته شۇنداق بىر سىياسىتى يۈرگۈزگهنكى، پۈتۈن ئهرهب يېرىم 
ئارىلىنى ئۆز ھۆكۈمرانلىقى ئاستىغا ئالغان ئهھۋالدىمۇ، مۇسۇلمان قوشۇنلىرىدا ھهم دۈشمهن 
قوشۇنلىرىدا كۆپ قان تۆكۈلۈشكه سهۋهب بولمىغان. رهسۇلۇلالھنىڭ 11 يىل جهريانىدا ھهر 
خىل سهۋهبلهر بىلهن ئېلىپ بارغان چوڭ-كىچىك بولۇپ 120 ھهربى ھهرىكهتته سهھىھ 
بولغان،  شېھىد  كىشى  كۆپرهك  تىن   340 تهخمىنهن  مۇسۇلمانالردىن  كۆره  رىۋايهتلهرگه 
دۈشمهن قوشۇنلىرىدىن ئۆلگهنلهر تهخمىنهن 800 دىن كۆپرهك ئىدى. يهنى چوڭ-كىچىك 
120 قېتىملىق ئۇرۇشتا ئۆلگهنلهرنىڭ سانىنىڭ ھهممىسىنى قوشقاندا پهقهت 1200 ئهتراپىدا 
بولغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىۋاسته قاتناشقان غازاتالرنى ئاساس قىلىدىغان بولساق، 
ئېلىپ بېرىلغان 29 غازاتنىڭ 16 قېتىملىقىدا ھېچبىر توقۇنۇش يۈز بهرمىگهن. ئهمما مهقسهت 
ئهمهلگه ئاشۇرۇلغان. قالغان 13 قېتىملىق غازاتتا توقۇنۇش يۈز بهرگهن ۋه مۇسۇلمانالردىن 
ئۆلتۈرۈلگهن.  كىشى   335 تهخمىنهن  دۈشمهندىن  بولغان،  شېھىد  كىشى   140 تهخمىنهن 
سىياسهت  ئىلمىي  باشالنماستىنال،  ئۇرۇش  يهرلهرنى  نۇرغۇنلىغان  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئىشلىتىپ ئۆزىگه باغلىغان. يهنه بىر مۇنچه يهرلهرنى خهلقنىڭ ھىدايهتكه ئېرىشىشى بىلهن 
تاپشۇرۇۋالغان ۋه بۇنى ئاالھىده يۇقىرى بىلىپ، قورال ئىشلىتىشتىن ئىمكانىيهتنىڭ بارىچه 
يىراق تۇرغان. بهزىده سىياسهت ۋه دىپلوماتىيهنى ئۇچۇر بىلهن بىرلهشتۇرۈپ، دۈشمهننى 
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كۆزلهش،  مهنپهئهتنى  شهخسى  قىلىش،  ۋهيران  يهر-يۈزىنى  كهلتۈرۈش، 
ئهكسىچه،  ئهمهس؛  ئېلىش  ئىنتىقام  كهلتۈرۈش،  قولغا  مهنپهئهت  ماددى 
ئىنسانالرنى  ئاشۇرۇش،  ئىشقا  ئهركىنلىكىنى  ئېتىقاد  يوقۇتۇش،  زۇلۇمنى 
ھىدايهتكه ئېرىشتۈرۈش ۋه ھهرتۈرلۈك ھهقسىزلىقنى يوقۇتۇشتىن ئىبارهتتۇر.. 
رهسۇلۇلالھنىڭ پۈتۈن ئۇرۇشلىرىنى كۆزهتكىنىمىزده شۇ كۆرۈلىدۇكى، 
ئىسالمدا مۇداپىئه ۋه ئالالھنىڭ دىنىنى ئۈستۈن قىلىش غايىسىنىڭ سرتىدا 
كهلتۈرۈش  قولغا  يهر-زېمىننى  پهقهت  يوقتۇر.  ئۇرۇش  بىر  قىلىنىدىغان 
ئۈچۈن قىلىنغان ئۇرۇشالر، ئىنسانالر ئارىسىدىكى ئهڭ ۋهھشىي زۇلۇمدۇر. 
ھالبۇكى، ئىسالمدىكى ئۇرۇش ھهقنى تارقىتىش، ھىدايهتكه ۋاسته بولۇش 
ۋه زۇلۇمنى يوقۇتۇش قاتارلىق ئۇلۇغ مهقسهتلهرگه تايىنىدۇ. چۈنكى قۇرئانى 

ئىپاده بىلهن: 

َّאَس  َ ا َ َ א  َ َّ َ َכ َ ْرِض  َ ِ ا אٍد  َ َ ٍ َأْو  ْ َ  ِ ْ َ ِ א  ً ْ َ  َ َ َ  َ
א ً ِ َ َّאَس  َא ا ْ א َأ َ َّ َ َכ َ א  َ א َ ْ ْ َأ َ א َو ً ِ َ

«كىمكى ناھهق ئادهم ئۆلتۈرمىگهن ياكى يهر يۈزىده بۇزغۇنچىلىق 
قىلمىغان بىر ئادهمنى ئۆلتۈرسه، ئۇ پۈتۈن ئىنسانالرنى ئۆلتۈرگهندهك 
بولىدۇ. كىمكى بىر ئادهمنى تىرىلدۈرسه (يهنى قۇتقۇزسا ياكى ھايات 
تىرىلدۈرگهندهك  ئىنسانالرنى  پۈتۈن  ئۇ  بولسا)  سهۋهبچى  قىلىشىغا 

بولىدۇ.» (مائىده سۈرىسى، 32-ئايهت)

ئۇرۇش قىلىشتىن ۋاز كهچتۈرگهن ۋه بۇنىڭ بىلهن تۆكۈلگهن قاننىڭ ئهڭ ئاز دهرىجىده 
قوشۇن  ئۈچۈن،  ئاخىرلىشىشى  مۇۋهپپىقىيهتلىك  ئۇرۇشنىڭ  ئاشۇرغان.  ئهمهلگه  بولىشىنى 
قوماندانلىرىنىڭ ئهۋهتىلگهن رايۇندىن بولىشى ياكى دۈشمهن قهبىلىسىگه مهنسۇپ بولۇشىغا 
ئاالھىده دىققهت قىلىنغان. ئۇنىڭدىن باشقا رهسۇلۇلالھ ئهلهيھىسساالم ئهسكهرلىرىگه سۆزىده 
بىكاردىن  قىلماسلىقنى،  زۇلۇم  بۇزۇپ  ئهھدىنى  ئاشۇرماسلىقنى،  ھهددىدىن  تۇرۇشنى، 
بىكار ئىنسانالرنى ئۆلتۈرمهسلىكنى، بولۇپمۇ قۇلالرغا، بالىالرغا، ئايالالرغا، ياشانغانالرغا ۋه 
سالماسلىقنى،  زىيان  خورمىلىقالرغا  چېقىلماسلىقنى،  كىشىلهرگه  يوشۇرۇنىۋالغان  چىركاۋغا 

دهل-دهرهخلهرنى كهسمهسلىكنى ۋه ئۆي-ۋارانالرنى چاقماسلىقنى بۇيرىغان.
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مانا بۇ ئۆلچهم ۋه غايىلهر يولىدا مۇئمىنلهرنىڭ مال، جانلىرى بىلهن 
قىلىدىغان ھهرتۈرلۈك پىداكارلىقى ئالالھ دهرگاھىدا جهننهتنى سېتىۋېلىشقا 
ئوخشاش، ئىالھىي مهرھهمهتكه نائىل بولىدۇ. لېكىن ھهرنهرسىگه ئوخشاش 
ئهمر  ئىبنى  ئابدۇلالھ  دهرۋهقه،  مۇھىم.  ناھايىتى  ئىخالس  جهھهتتىمۇ  بۇ 

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
دېگهنده،  بهرگىن“  مهلۇمات  ھهققىده  جىھاد  ماڭا  رهسۇلۇلالھ!  ”ئى 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
قىلىپ،  ئۈمىد  رازىلىقىنى  ئالالھنىڭ  سهن  ئهگهر  ئابدۇلالھ!  «ئى 
زورلۇقالرغا چىداپ ئۇرۇشساڭ، ئالالھمۇ سېنى قىيامهت كۈنى شۇ ھالىتىڭده 
ئۈچۈن  ماختىنىش  ۋه  كۆرسىتىش  كىشىلهرگه  سهن  ئهگهر  تىرىلدۈرىدۇ. 
ئۇرۇشساڭ، ئالالھمۇ سېنى قىيامهت كۈنى ئاشۇ ھالهتته تىرىلدۈرىدۇ.»دېدى.

(ئهبۇ داۋۇد: «جىھاد»، 24/2519) 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا بىر بهدهۋى كېلىپ: 
كهلتۈرۈش  قولغا  غهنېمهت  مهدھىلىنىش،  قازىنىش،  ”شان-شهرهپ 
ياكى كۆز-كۆز قىلىش ئۈچۈن ئۇرۇشقان كىشى ھهققىده نېمه دهيسهن؟“ 

دهپ سورىدى. 
يهنه بىرى: 

”ئى رهسۇلۇلالھ! ئالالھ يولىدا ئۇرۇشۇش دېگهن نېمه؟ بهزىلهر غهزهپ 
بىلهن، بهزىلهر قىزىققانلىق سهۋهبىدىن ئۇرۇشىدۇ“ دهپ سورىدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
ئۇرۇشقان  دهپ  بولسۇن  ئۈستۈن  دىنىنى  ئالالھنىڭ  پهقهت  «كىمكى 
بولسا، ئهنه شۇنىڭ جىھادى ئالالھ يولىدىدۇر!» دېدى. (بۇخارى: ئىلىم 45؛ 

مۇسلىم: «ئىماره،» 150-149)

يهنه بىرى: 
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”ئى رهسۇلۇلالھ! بىر ئادهم ئالالھ يولىدا ئۇرۇشۇش بىلهن بىرگه دۇنيا 
مېلىدىن بىر نهرسه قولغا كهلتۈرۈشنى نىيهت قىلسا، بۇنىڭغا نېمه دهيسىز؟“ 

دهپ سورىغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«ئۇنىڭغا ھېچبىر ساۋاب يوق!» دېدى. 

دهرىجىده  بۇ  (چۈنكى  كهلدى،  ئېغىر  بهكمۇ  ساھابىلهرگه  جاۋاب  بۇ 
ئىخالس ئىگىسى بولۇش ئاسان ئهمهس ئىدى) ساھابىالر سوئال سورىغان 

ساھابىگه: 
جاۋابىنى  ھهرھالدا  سورىغىن،  قايتا  سوئالنى  رهسۇلۇلالھتىن  ”سهن 
ياخشى چۈشىنهلمىدىڭ“ دېدى. (چۈنكى ساھابىالر تېخىمۇ ئاسانالشتۇرغۇچى 
ئۈچ  سوئالىنى  شهكىلده  بۇ  ئادهم  ئۇ  قىالتتى)  ئۈمىد  ئېلىشنى  جاۋاب  بىر 

قېتىم تهكرارلىدى. 
رهسۇلۇلالھ ھهر قېتىمدا: 

«ئۇنىڭغا ھېچبىر ئهجىر-ساۋاب يوق!» دهپ جاۋاب بهردى. (ئهبۇ داۋۇد: 
«جىھاد»، 24\2519)

جىھاد  يولىدا  ئالالھ  ئاغزىدىن  مۇبارهك  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
سۆزلهنگهن،  ھهدىسلهر  نۇرغۇنلىغان  توغرىسىدا  پهزىلىتى  قىلىشنىڭ 

بۇالردىن بىر نهچچىسى: 
«چېگرانى قوغداپ بىر كېچه-كۈندۈز نۆۋهتته تۇرۇش، كۈندۈزى روزا، 
كېچىسى ئىبادهت بىلهن ئۆتكۈزۈلگهن بىر ئايدىن ياخشىراق. ئهگهر كىشى بۇ 
نۆۋهتچىلىك جهريانىدا ئۆلسه، شۇ قاراۋۇللۇقتىكى ئىشىنىڭ ئهجىر-ساۋابى 
قىيامهتكه قهدهر داۋاملىشىدۇ، شېھىد بولۇپ (جهننهتتىكى) رىزقىمۇ داۋام 
بولىدۇ.»  ئامان  پهرىشتىلهردىن  سورىغۇچى  سوئال  قهبرىدىكى  ۋه  قىلىدۇ 

(مۇسلىم: «ئىماره»، 163)  

«ئالالھ يولىدا بىر كېچه-كۈندۈز چېگرادا نۆۋهتته تۇرۇش، دۇنيا ۋه 
ئۇنىڭ ئىچىدىكى بارلىق نهرسىلهردىن ياخشىدۇر. سىلهرنىڭ بىرىڭالرنىڭ 
بارلىق  ئىچىدىكى  ئۇنىڭ  ۋه  دۇنيا  ئورنى  قامچىسىنىڭ  جهننهتتىكى 
نهرسىلهردىن ياخشىدۇر. بهندىنىڭ ئهتىگهن ياكى ئاخشامدا ئالالھ يولىدا 



100

r مۇھهممهد مۇستاپا

غازاتقا ئاتلىنىشى دۇنيا ۋه ئۇنىڭ ئىچىدىكى بارلىق نهرسىلهردىن ياخشىدۇر.» 
(بۇخارى: «جىھاد»، 6، 73، «رىقاق»، 2؛ مۇسلىم: «ئىماره»، 114-113) 

«ئالالھتائاال ئۆز يولىدا جىھادقا چىققان كىشىگه: ”ئۇنى پهقهت مېنىڭ 
بولغان  رهسۇللىرىمىغا  مېنىڭ  ئىمان،  بولغان  ماڭا  جىھاد،  يولۇمدىكى 
كىشىنى  ئۇ  ئالالھ  بولىدۇ.  كېپىل  ئۇنىڭغا  دهپ  چىقاردى“  يولغا  تهستىق 
ۋه  ئهجىرگه  مهنىۋى  بولسا  غازى  كىرگۈزۈشكه،  جهننهتكه  بولسا  شېھىد 
دۇنيالىق غهنېمهتلهر بىلهن ئۆيىگه قايتۇرۇشقا كېپىل بولىدۇ. مۇھهممهدنىڭ 
يولىدا  ئالالھ  قىلىمهنكى،  قهسهم  بىلهن  ئالالھ  بولغان  ئىلكىده  جېنى 
كېلىدۇ:  شهكلىده  كۈندىكى  يارىالنغان  كۈنى  قىيامهت  ئهزا،  يارىالنغان 
103؛  (مۇسلىم: «ئىماره»،  پۇرىقىدۇر.»  ئهنبهر  پۇرىقى  رهڭگى،  قان  رهڭگى 

نهسهئى: «ئىمان»، 24) 

«جهننهتكه كىرگهن ھهر قانداق كىشى دۇنياغا قايتىشنى خالىمايدۇ، 
كۆپلهپ)  ھهسسه  مىڭ  (نهچچه  نهرسه  قانداق  ھهر  بولغان  يۈزىده  يهر 
دۇنياغا  سهۋهبىدىن  ئىززهت-ئىكرام  كۆرگهن  شېھىد  لېكىن  بار.  يهرده  ئۇ 
ئون قېتىم قايتىپ ھهر قېتىمىدا شېھىد بولۇپ يىقىلىشنى ئارزۇ قىلىدۇ.»

(بۇخارى: «جىھاد»، 21؛ مۇسلىم: «ئىماره»، 109-108)

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئالالھ يولىدا كۆرسهتكهن غهيرهت ۋه  غازاتنىڭ 
غايىسىنى مۇنداق بايان قىلىدۇ: 

«ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوق ئىكهنلىكىگه ۋه مۇھهممهدنىڭ ئالالھنىڭ 
بهرگهنگه  زاكات  ئوقۇپ  ناماز  كهلتۈرۈش،  شاھادهت  ئىكهنلىكىگه  رهسۇلى 
قهدهر ئىنسانالر بىلهن ئۇرۇشۇش ماڭا بۇيرۇلدى. ئۇالر بۇنى قوبۇل قىلسا، 
قۇتقازغان  قولۇمدىن  ماللىرىنى  ۋه  جان  سرتىدا،  جازاالر  بۇيرىغان  ئىسالم 

بولىدۇ.» (بۇخارى: «ئىمان»، 17) 
مانا بۇ سهۋهبتىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر يهرگه كېچىسى ھۇجۇم 

قىلماي تاڭ ئېتىشنى ساقالپ، ئهزان ئاۋازىنى ئاڭلىسا توختىغان59. 

59. بۇخارى: «ئهزان»، 6؛ مۇسلىم: «سهالت»، 9.
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ئهۋهتكهن قوشۇنالرغا: 
ھامان  ئاڭلىغان  ئاۋازىنى  مۇئهززىننىڭ  ياكى  كۆرگهن  مهسجىد  «بىر 
ئۇ يهرده ھېچكىمنى ئۆلتۈرمهڭالر» دېگهن. (ئهبۇ داۋۇد: «جىھاد»، 91\2635؛ 

ئهھمهد: 3-جىلد، 449-448) 

مۇسلىم ئىبنى ھارىس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
ئهۋهتكهنىدى،  ھالىتىده  سهرىييه  بىزنى  ئهلهيھىسساالم  ”پهيغهمبهر 
ھۇجۇم قىلىدىغان يهرگه كهلگىنىمىزده ئېتىمنى تىزلىتىپ، قېرىنداشلىرىمنىڭ 
ئالدىغا ئۆتۈپ كهتتىم، پهرياد قىلىۋاتقان ئايال ۋه بالىالر بىلهن ئۇچراشتىم. 

ئۇالردىن: 
- جېنىڭالرنى قۇتقۇزۇشنى خاالمسىلهر؟ - دهپ سورىدىم. 

- شۇنداق - دېيىشتى. 
- ئۇنداق بولسا ”ال ئىالھه ئىللهلالھ مۇھهممهدۇن رهسۇلۇلالھ“ دهپ، 
قۇتۇلۇڭالر - دېدىم. ئۇالرمۇ بۇنى سۆزلىدى. قېرىنداشلىرىمدىن بهزىلىرى: 
ئهيىبلىدى.  مېنى  دهپ  قىلدىڭ -  ھارام  غهنېمهتنى  بىزگه  سهن   -
ئۇنىڭغا  ئهھۋالنى  قايتقىنىمىزدا  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 

يهتكۈزدى. رهسۇلۇلالھ مېنى چاقىرىپ تهقدىرلهپ: 
شۇ  ئۈچۈن  ئىنسان  ھهربىر  ئۇالردىن  ساڭا  ئالالھ  شۈبھىسىزكى،   -
 -100 «ئهدهب»،  داۋۇد:  (ئهبۇ  دېدى   - يازدى  ساۋاب  قهدهر  شۇ  قهدهر، 

 (101/5080

بۇرهيده رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهرقانداق بىر قوشۇننى جىھادقا ئهۋهتىدىغان 
مۇسۇلمانالرغا  يېنىدىكى  قىلىشنى،  ئىتائهت  ئالالھقا  قوماندانغا،  ۋاقىتتا 

ياخشلىق قىلىشىنى تهۋسىيه قىلىپ، مۇنداق دهيتتى: 
ئالالھنى  قىلىڭالر،  غازات  يولىدا  ئالالھ  بىلهن  ئىسمى  «ئالالھنىڭ 
تونۇمايدىغانالر بىلهن ئۇرۇشۇڭالر، غهنېمهتلهرگه خىيانهت قىلماڭالر، زۇلۇم 
ئۆلتۈرمهڭالر،  بالىالرنى  كىچىك  كهسمهڭالر،  قۇالق  بۇرۇن،  قىلماڭالر، 
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مۇشرىكالردىن بولغان دۈشمهنلىرىڭالر بىلهن ئۇچراشقان ۋاقىتتا، ئۇالرنى 
شۇ ئۈچ نهرسىدىن بىرىنى قوبۇل قىلىشقا دهۋهت قىلىڭالر: 

1. ئۇالرنى ئىسالمغا دهۋهت قىلىڭالر، قوبۇل قىلىسا ئۇالرنى ئۆز ئىشىغا 
قويىۋېتىڭالر. 

2. ئهگهر مۇسۇلمان بولمىسا، ئۇالرنى جىزيه تۆلهشكه دهۋهت قىلىڭالر، 
بۇنى قوبۇل قىلسا يهنه ئۇالرنى ئۆز ئىشىغا قويىۋېتىڭالر. 

تهلهپ  ياردهم  ئالالھتىن  قىلمىسا،  قوبۇل  تۆلهشنى  جىزيه  ئهگهر   .3
«سىيهر»،  تىرمىزى:  3؛  «جىھاد»،  (مۇسلىم:  ئۇرۇشۇڭالر!  بىلهن  ئۇالر  قىلىپ 

48/1617؛ ئهھمهد: 5-جىلد، 358،352) 

بهزى سهرىييهلهر

قىلغان،  بىئارام  مۇسۇلمانالرنى  مهدىنىدىكى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
قارشى  مۇئمىنلهرگه  مۇناپىقالرنى  ۋه  قىلغان  توسقۇنلۇق  قىلىشىغا  ئۆمره 
يوللىرىنى  تىجارهت  ماڭغان  سۈرىيهگه  مهككىلىكلهرنىڭ  كۈشكۈرتكهن 
چۈشۈرۈپ،  قىيىنچىلىققا  جهھهتتىن  ئىقتىسادىي  ئۇالرنى  تاشالپ60  كېسىپ 

دۈشمهنلىگىنى  مۇشرىكلىرىنىڭ  قۇرهيش  كۈنلهرده  تۇنجى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر   .60
تۈگۈتۈش ئۈچۈن ئۇالرغا قارشى ئىقتىسادىي ئامبارگو يۈرگۈزدى. بۇ مهقسهتته قوشنا قهبىلىلهر 
بىلهن دىپلوماتىك مۇناسىۋهت ئورنىتىپ، كېلىشىم تۈزدى. مهككه تىجارىتى ۋه ئىقتىسادىنىڭ 
جان تۇمۇرىنى تهشكىل قىلغان قۇرهيش كارۋانلىرىنى كۆزىتىش بىلهن بىر مۇنچه غازات، 
قۇرهيشگه  دهيدۇ:  مۇنداق  ھهقته  بۇ  ھهمىدۇلالھ  مۇھهممهد  ئورۇنالشتۇردى.  سهرىييهلهر 
قىلىنماسلىقى  مۇالھىزه  دهپ  بۇالڭچىلىق  بىر  ئاددى  ھۇجۇمالر  قىلىنغان  كارۋانالرغا  تهۋه 
كېرهك. چۈنكى قۇرهيش گۇناھسىز ، ھۇجۇم قىلغانالر مهخسۇس بۇ ئىشنى قىلىش ئۈچۈن 
تهشكىللهنگهن بىر گوروھ ئهمهس ئىدى. ئىككى شهھهر دۆلىتى ئارىسىدا، روشهن بىر ئۇرۇش 
بىر-بىرلىرىگه  تهرهپنىڭ  ئىككى  ئهھۋالىدا،  ئۇرۇش  بىر  ئىدى.  چىققان  ئوتتۇرىغا  ھالىتى 
بېرىدۇ.  ھهققىنى  سېلىش  زىيان  قارشى  مهنپهئهتلىرىگه  باشقا  دۈشمهننىڭ  ۋه  مال  جان، 
بۇنىڭغا  ئىدى.  يۈرگۈزۈلىۋاتقان  ھوقۇقى  ئۇرۇش  ئارىسىدا  جهمئىيهت  ئىككى  سهۋهبتىن  بۇ 
قىلمىشىدىن  بۇالش  كارۋاننى  بىر  مهنادا  ئاددى  ھهرىكهتلهر  ئهسكىرى  خىل  بۇ  ئاساسهن 
تامامهن يىراقتۇر. بۇ يهرده دىققهت قىلىنىشى كېرهك بولغان يهنه بىر جهھهت بۇ مهقسهت 
بىلهن قىلىنغان پۈتۈن ھهرىكهتلهرده مۇسۇلمانالرنىڭ پهقهتال مهككىلىكلهرگه تهۋه بولغان 
مۇسلىم  غهيرى  كهلگهن  دۆلهتلهردىن  باشقا  ھالبۇكى،  قىلغانلىقىدۇر.  ھۇجۇم  كارۋانالرغا 
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مۇسۇلمانالرغا قارشى كۈچلىنىشىگه توسالغۇ بولۇشنى ئويلىدى61. پهيغهمبهر 
رامىزان  كېيىن  ئاي  يهتته  ھىجرهتتىن  بىلهن  مهقسهت  بۇ  ئهلهيھىسساالم 
سئفۇل  مۇھاجىرنى   30 قوماندانلىقىدا  ئهنھۇنىڭ  رهزىيهلالھۇ  ھهمزه  ئېيىدا 

بهھىرگه 62ئهۋهتتى.  
كىشىنىڭ   300 كارۋىنى  تىجارهت  قايتىۋاتقان  مهككىگه  شامدىن 
ئىدى.  بار  جهھىلمۇ  ئهبۇ  ئىچىده  كهلدى،  بهھىرگه  سىئفۇل  ھىمايىسىده 
ۋه  دوستى  تهرهپنىڭ  ئىككى  ۋاقىتتا،  تۈزگهن  سهپ  ئۈچۈن  ئۇرۇشۇش 
ھهمكارالشقۇچىسى بولغان مهجدى ئىبنى ئهمر ئارىغا كىرىپ ئىككى تهرهپنى 
ئۇرۇشۇشتىن ۋاز كهچتۈردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهجدىنىڭ ئوتتۇرىغا 
جهھهتتىكى  بۇ  بولۇپ،  مهمنۇن  قالغانلىقىدىن  توسۇپ  ئۇرۇشنى  كىرىپ 
كىيىم- ئهلچىلىرىگىمۇ  ئهۋهتكهن  ئۇنىڭ  تهقدىرلىدى.  مۇۋهپپىقىيىتىنى 

كېچهك ھهدىيه قىلدى63.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھىجرهتنىڭ 8-ئېيىنىڭ بېشى شهۋۋال ئېيىدا 
بىلهن  مهقسهت  ئوخشاش  ئهنھۇنى  رهزىيهلالھۇ  ھارىس  ئىبنى  ئۇبهيده 
رهبىغ64دېگهن يهرگه ئهۋهتتى. بۇ قوشۇندا تهخمىنهن 60 ياكى 80 ئهتراپىدا 

مۇھاجىر بار ئىدى. 
قۇرهيش ئهبۇ سۇفياننىڭ قوماندانلىقىدا 200 كىشى بولۇپ، ئۇرۇش 
ئۈچۈن سهپ تۈزمىدى، قىلىچىنى قېنىدىن چىقارمىدى. پهقهت، ئارىلىرىدا 
يېنىك بىر توقۇنۇش ۋه ئوقيا ئېتىشىش بولدى. سهئىد ئىبنى ئهبى ۋهققاس 

كىشىلهرنىڭ ئېلىپ كهلگهن كارۋانلىرى بۇ خىل ھۇجۇمالرنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىماي ساق-
ساالمهت ئۆتكهن. (ئىسالم پهيغهمبىرى: 1-جىلد، 219-بهت؛ پهيغهمبهرنىڭ ئۇرۇشلىرى: 

56-بهت).
61. بۇخارى: «مهغازى»، 2؛ ئهبۇ داۋۇد: «خاراج»، 23-23\3004.

62. سىئفۇل بهھر: ئىيس تهرىپىده بولۇپ، جۇھهينىلهرنىڭ زېمىنىدۇر. دېڭىز ساھىلىدىكى 
بىر ئورۇن بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ ئىسىم بىلهن ئاتالغان.

63. ۋاقىدى: 1-جىلد، 9-10؛ ئىبنى سائاد: 2-جىلد، 6-بهت.
64. رهبىغ: ھاجىالر مهككىگه ماڭغاندا ئۆتىدىغان ئهبۋا بىلهن جۇھفه ئوتتۇرىسىدىكى بىر 

ۋادى بولۇپ، جۇھفهگه 3 مىل كېلىدۇ.
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ئوق  تۇنجى  ئىسالمدا  ۋه  ئاتتى  ئوقنى  تۇنجى  كۈنى  ئۇ  ئهنھۇ  رهزىيهلالھ 
ئېتىش شهرىپىگه نائىل بولدى. مۇشرىكالر مۇسۇلمانالرغا ياردهمچى قوشۇن 

كېلىدۇ دهپ قورقتى ۋه ئىككى تهرهپ بىر-بىرىدىن ئايرىلدى. 
يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بۇيان  بولغاندىن  مۇسۇلمان 
ئىبنى  ئۇتبه  بىلهن  ئهمر  ئىبنى  مىقداد  بواللمىغان  مۇيهسسهر  كېلىشكه 
غهزۋان، ئارزۇسىغا يېتىش ئۈمىدى بىلهن مۇشرىكالرنىڭ سېپىغا قوشۇلۇپ 
يولغا چىققانىدى. مۇسۇلمانالرنى كۆرۈشى بىلهنال، مۇشرىكالردىن قۇتۇلۇپ 

مۇئمىنلهرنىڭ سېپىغا ئۆتتى65. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهدىنىگه ھىجرهت قىلغاندىن 9 ئاي كېيىن 
يهنى زۇلقهئده ئېيىدا (ھىجرهتنىڭ 1–يىلى زۇلقهئده ئېيى/ مىالدى 623–
يىل 5-ئايدا) سهئىد ئىبنى ئهبى ۋهققاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنى 8 ياكى 20 

كىشى بىلهن ھهررارغا66 ئهۋهتتى. 
سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 

”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ماڭا: 
«ئى سهئىد! ھهررارغا بارغىچه ماڭغىن! چۈنكى قۇرهيشنىڭ كارۋىنى ئۇ 

يهردىن ئۆتىدۇ» دېدى. 
كۈندۈزلىرى يوشۇرۇنۇپ، كېچىلىرى يۈرۈپ يولغا چىقتۇق. بهشىنچى 
كۈنى ئهتىگهنده، ئۇ يهرگه بارغىنىمىزدا كارۋان بىر كۈن ئىلگىرى ئۇ يهردىن 
ئۆتمهسلىكىمنى  نېرىسىغا  ھهرراردىن  رهسۇلۇلالھ  ئىكهن.  كهتكهن  ئۆتۈپ 
ئۇالرغا  بهلكى  ئىدى،  بولسا  بولمىغان  ئۇنداق  ئهگهر  ئىدى.  بۇيرىغان 
يېتىشىۋاالتتىم“. مۇھاجىرالر ھېچبىر توقۇنۇش چىقارماي، مهدىنىگه قايتتى67. 

سائاد:  ئىبنى  10-بهت؛  1-جىلد،  ۋاقىدى:  224-225؛  2-جىلد،  ھىشام:  ئىبنى   .65
2-جىلد، 7-بهت.

66. ھهررار: ھىجازدا جۇھفهنىڭ يېنىدا بىر سۇنىڭ ئىسمىدۇر. جۇھفهدىن مهككىگه كېلىشته 
مهھهججهنىڭ سول تهرىپىده. ئهرهبچىسىگه قاراڭ: 91.

سائاد:  ئىبنى  11-بهت؛  1–جىلد،  ۋاقىدى:  238-بهت؛  2-جىلد،  ھىشام:  ئىبنى   .67
2-جىلد، 8–بهت.
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(ھىجرهتنىڭ  ئېيىدا  سهپهر  باشلىرىدا،  11-ئېيىنىڭ  ھىجرهتنىڭ 
ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  رهسۇلۇلالھ  8-ئاي)  623–يىلى  مىالدى  2–يىلى/ 
ۋهسهللهم  ئۆزى بىۋاسته ئهبۋا68 (ۋهددان) غازىتىغا چىقتى. بۇ پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم قاتناشقان تۇنجى قېتىم بولۇپ، ئهنسارالردىن سهئىد ئىبنى 

ئۇباده رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنى مهدىنىده ئورنىغا ۋهكىل قىلدى. 
كىنانه  لېكىن  بهرمىدى،  يۈز  توقۇنۇش  بىلهن  مۇشرىكالر  غازاتتا  بۇ 
كېلىشىمگه  بۇ  تۈزۈلدى.  كېلىشىم  بىر  بىلهن  جهمهتى  زهمره  قهبىلىسىدىن 
ئۇالرمۇ  ئۇرۇشمىغىنىدهك،  بىلهن  ئۇالر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئاساسهن، 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ئۇرۇشمايدۇ ۋه مۇسۇلمانالرغا قارشى توپالنمايدۇ، 
جهھهتته  بۇ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بهرمهيدۇ.  ياردهم  تهرهپكىمۇ  دۈشمهن 

ئوتتۇرىلىرىدا بىر توختامنامه يازدۇردى. ئهبۋا سهپىرى 15 كۈن داۋامالشتى69. 
تېنچلىققا  ۋه  تۈزۈش  سۈلھى  پۇرسهتته  ھهر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 

مايىل بولۇپ، ئىنسانالرغا داۋاملىق رهھمهت بىلهن مۇئامىله قىلدى. 

68. ئهبۋا: فۇرۇ بىلهن جۇھفه ئارىسىدىكى بىر يېزا بولۇپ مهدىنىگه تهخمىنهن 23 مىل 
كېلهتتى. رهسۇلۇلالھنىڭ ئانىسى ھهزرىتى ئامىنهنىڭ قهبرىسى بۇ يهرده. ۋهددان مهدىنه 
بىلهن مهككه ئارىسىدا بولۇپ ئهبۋاغا 8 مىل يىراقلىقتا، جۇھفه يېنىدىكى زهمره، غىفار ۋه 

كىنانه قهبىلىلىرىگه ئائىت بولغان زېمىن ئىچىده.
ئىبنى  12–بهت؛  1-جىلد،  ۋاقىدى:  223–224-بهتلهر؛  2-جىلد،  ھىشام:  ئىبنى   .69

سائاد: 2–جىلد، 8–بهت.
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بهزى غازاتالر ۋه بهتنى نهھله سهپىرى

ئىچىده  ئېيى  ئهۋۋهل  رهبىئۇل  باشلىرى،  2-يىلىنىڭ  ھىجرهتنىڭ 
يۈز  9-ئاي)  623–يىل  مىالدى  ئهۋۋهل/  رهبىئۇل  2-يىلى  (ھىجرهتنىڭ 
كىشىلىك بىر قوشۇننىڭ ھىمايىسىدىكى 2500 تۆگىلىك قۇرهيش كارۋىنى 

بىلهن ئۇرۇشۇش مهقسىتى بىلهن بۇۋات70 غازىتىغا ئاتلىنىلدى. 
ئهنسارالردىن سهئىد ئىبنى مۇئاز رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنى مهدىنىده  ئورنىغا 
ۋهكىل قىلىپ قويغان رهسۇلۇلالھ ئهلهيھىسساالم ئىككى يۈز مۇسۇلمان بىلهن 
بهرمهي  يۈز  توقۇنۇش  ۋه  ئۇرۇش  بىر  ھېچقانداق  لېكىن  چىقتى.  يولغا 

مهدىنىگه قايتتى71. 
تېغىدا  جېمما  بولغان  يىراقلىقتا  مىل  ئۈچ  مهدىنىگه  كۈنلهرده  شۇ 
يايالۋاتقان تۆگه ۋه كالىالرنى ھهيدهپ ئېلىپ كهتكهن كۇرز ئىبنى جابىرنى 
ئۇۋلى“  ”بهدىرۇل  بۇ  بېرىلدى.  ئېلىپ  غازىتى  سهفۋان72  ئۈچۈن  تۇتۇش 
زهيد  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئاتالغان.  دهپمۇ  سهپىرى“  بهدىر  ”تۇنجى 
سهفۋانغىچه  قىلىپ،  ۋهكىل  ئورنىغا  ئهنھۇنى  رهزىيهلالھۇ  ھارىسه  ئىبنى 
بۇ  كهلدى.  قايتىپ  ئۈچۈن،  كهتكهنلىكى  قېچىپ  كۇرز  بولسىمۇ  بارغان 

كىشى كېيىن ئىسالمغا كىرىپ ياخشى بىر مۇسۇلمان بولدى73.

مىل   36 تهخمىنىهن  مهدىنىگه  بولۇپ،  تاغ  بىر  تاغلىرىدىن  جۇھهينىلهرنىڭ  بۇۋات:   .70
كېلىدۇ.

71. ۋاقىدى: 1-جىلد، 12–بهت؛ ئىبنى سائاد: 2-جىلد، 8-9–بهتلهر.
72. سهفۋان: بهدىر ئهتراپىدىكى بىر ۋادىنىڭ ئىسمى.

73. ئىبنى ھىشام: 2–جىلد، 238–بهت؛ ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 9–بهت؛ ئىبنى كهسىر: 
«ئۇسدۇل غابه»، 4–جىلد، 468–بهت.
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ھىجرهتنىڭ 2-يىلى، جهمادىيهل ئاخىر ئېيىنىڭ ئىچىده (ھىجرهتنىڭ 
2–يىلى، جهمادىيهل ئاخىر/ مىالدى 623–يىلى، 11-ئاي) زۇل ئۇشهيره 
كېلىشىم  بىلهن  ئىتتىپاقداشلىرى  ۋه  جهمهتى  مۇدلىج  بولدى.  غازىتى 

تۈزۈلدى74. 
بۇ ۋاقىتتا، ۋهزىيهتنى كونترول قىلىش ئۈچۈن ئهۋهتىلگهن پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ھاممىسىنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ ئىبنى جهھش رهزىيهلالھۇ 
ئهنھۇ تهرىپىدىن قوماندانلىق قىلىنغان بىر قوشۇن ”بهتنى نهھلى“ دېگهن 
يهرده مهككىلىكلهرنىڭ بىر كارۋىنىغا ھۇجۇم قىلدى. بۇ ئهھۋالنى پۇرسهت 
ئىزدهپ  باھانه  ئۈچۈن  قىلىش  ھۇجۇم  مهدىنىگه  داۋاملىق  ۋه  بىلگهن 
يۈرگهن مهككىلىك مۇشرىكالر غهليان چىقاردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋه 
مۇسۇلمانالرغا قارشى ئىغۋا چىقارغان مۇشرىكالر ”بهتنى نهھل“ ۋهقهسىنىڭ 
ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالردىن رهجهب ئېيىغا توغرا كهلگهنلىك مۇناسىۋىتى 
بىلهن: ”مۇھهممهد ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئاينى ھاالل قىلىپ قان تۆكتى، 

ئهسىرگه ئالدى ۋه مال– مۈلكنى بولىدى“ دېدى. 
ئىدى،  بۇيرىمىغان  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئۇرۇشنى  بۇ  ئهسلىده 

ۋهقهنى كېيىن ئاڭلىغاندا، ئابدۇلالھقا: 
ئۇرۇشۇشنى  ئايالردا  قىلىنغان  ھارام  ئۇرۇش  سىلهرگه  «مهن 
بۇيرىمىدىم!» دېگهن ۋه غهنېمهتتىن بىر نهرسه ئېلىشتىن باش تارتقان. 
بۇنىڭ بىلهن مۇجاھىدالرنىڭ كۆڭلى يېرىم بولۇپ، ھاالك بوالرمىزمۇ دهپ 
قورققان75. لېكىن مۇشرىكالر بۇ ئىشنى بهكال چوڭايتىپ قارشى تهشۋىقات 

قىلغانلىقى ئۈچۈن بۇ ئايهت نازىل بولدى: 

74. ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 9–10–بهتلهر.
75. ئىبنى ھىشام: 2–جىلد، 241–بهت.



109

  ھىجرهتنىڭ ئىككىنچى يىلى

 ِ ّ ّٰ ِ ا ِ َ  َ  ٌّ َ ٌ َو ِ ِ َכ ِ َאٌل  ِ  ْ ُ  ِ ِ َאٍل  ِ اِم  َ َ ْ ِ ا ْ َّ ِ ا َ ََכ  ُ َ ْ َ
 َ ِ  ُ َ ُ َأْכ َ ْ ِ ْ ِ َوا ّ ّٰ َ ا ِ  ُ َ ُ َأْכ ْ ِ  ِ ِ ْ اُج َأ َ ْ اِم َوِإ َ َ ْ ِ ا ِ ْ َ ْ ِ َوا ِ  ٌ ْ َوُכ

ْا  ُ א َ َ ْ ْ ِإِن ا ُכ ِ َ ِد  ْ وُכ دُّ ُ َ  َ َّ َ  ْ ُכ َ ُ ِ א َ ُ َن  ُ ا َ َ  َ ِ َو ْ َ ْ ا
« (ئى مۇھهممهد!) ئۇالرسهندىن: «ھارام قىلىنغان ئايدا ئۇرۇش 
قىلىشقا بوالمدۇ؟ » دهپ سورايدۇ. ئېيتقىنكى: «بۇ ئايدا ئۇرۇش قىلىش 
كۇفرىلىق  ئالالھقا  توسۇش،  يولىدىن  ئالالھنىڭ  گۇناھتۇر،  چوڭ 
قىلىش، مهسجىدى ھهرهمده (ئىبادهت قىلىشتىن) توسۇش ۋه مهسجىدى 
ھهرهمدىن ئاھالىنى ھهيدهپ چىقىرىش ئالالھنىڭ دهرگاھىدا تېخىمۇ 
چوڭ گۇناھتۇر. پىتنه (يهنى مۇئمىنلهرگه زىيانداشلىق قىلىش) ئادهم 
قۇلىدىن  كۇففارالر)  (يهنى  ئۇالر  گۇناھتۇر».  قاتتىق  ئۆلتۈرۈشتىنمۇ 
بىلهن  سىلهر  قهدهر  قايتۇرىۋهتكهنگه  دىنىڭالردىن  سىلهرنى  كهلسىال 

داۋاملىق ئۇرۇشىدۇ.» (بهقهره سۈرىسى 217-ئايهت)
ئايهتنىڭ نازىل بولۇشى بىلهن خۇشال بولغان ئابدۇلالھ ئىبنى جهھش 

ۋه قېرىنداشلىرى: 
بىزگىمۇ  ئوخشاش  ئهجىرگه  بېرىلگهن  مۇھاجىرالرغا  رهسۇلۇلالھ!  ”ئى 
ئهجىر بېرىلهمدۇ؟“ دهپ سورىدى. بۇنىڭ بىلهن بۇ ئايهت نازىل بولدى: 

َِئَכ  ِ ُأْو ّ ّٰ ِ ا ِ َ  ِ وْا  ُ َ א َ وْا َو ُ َ א َ  َ ِ َّ ْا َوا ُ َ َ آ ِ َّ ِإنَّ ا

ٌ ِ ٌر رَّ ُ َ  ُ ّ ّٰ ِ َوا ّ ّٰ َ ا َ ْ َن َر ُ ْ َ
«شۈبھىسىزكى، ئىمان ئېيتقانالر، ھىجرهت قىلغانالر ۋه ئالالھنىڭ 
رهھمىتىنى  ئالالھنىڭ  كىشىلهر  شۇنداق  قىلغانالر-ئهنه  جىھاد  يولىدا 
ناھايىتى  قىلغۇچىدۇر،  مهغفىرهت  ناھايىتى  ئالالھ  قىلىدۇ.  ئۈمىد 

مېھرىباندۇر.» (بهقهره سۈرىسى، 218-ئايهت) 
كۈچلهندۈرسه،  جهھهتتىن  مهنىۋى  مۇئمىنلهرنى  بايانالر  ئىالھىي  بۇ 
مۇشرىكالرنىمۇ مۇسۇلمانالرغا قارشى بارغانسىرى كۈشكۈرتتى. ئهمهلىيهتته بۇ 
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ئايهت نازىل بولمىسىمۇ مۇشرىكالر مۇئمىنلهرگه قارشى نهپرهت تۇيغۇسىدا 
دۆلىتى  ئىسالم  كۆپىيىپ،  كۈندىن-كۈنگه  مۇسۇلمانالر  چۈنكى  ئىدى. 
كۈچلىنىۋاتاتتى. ھهتتا ئۇ ۋاقىتالردا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مهدىنىده 
قىلدۇرغان نوپۇس ئىستاستىكىسىدا، ئىمان ئېيتقان ئهر كىشىلهرنىڭ سانى 
كۆپىيىۋاتقانلىقى  بارغانسىرى  ساننىڭ  بۇ  ئىدى76.  ئېنىقالنغان  دهپ   1500
بولمىغانلىقتىن،  سان  بىر  سانايدىغان  كىچىك  ھهرگىزمۇ  چۈشىنىلسه، 
تهبىئىيال مۇشرىكالر ئۈچۈن ئاستا-ئاستا چوڭ بىر خهتهر ئاشكارا بولۇشقا 
مۇشرىكالرنىڭ  مهككىلىك  مهدىنه،  باشقا  ئۇنىڭدىن  ئىدى.  باشلىغان 
جان تومۇرى بولغان تىجارهت يولى ئۈستىده ئىدى. بۇنىڭ ئۈچۈن خهتهر 
چوڭايماستىن بىرتهرهپ قىلىشنىڭ چارىسىنى ئويلىدى، نهتىجىده مهدىنىگه 

ھۇجۇم قىلىشنى قارار قىلدى. 
ئابدۇلالھ ئىبنى جهھش رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئهسىر ئالغان كىشىلهرنىڭ 
ئارىسىدا ھهكهم ئىبنى كهيسانمۇ بار ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهكهمنى 
ئىسالمغا دهۋهت قىلدى، ئىسالمنى پۈتۈن تهپسىالتى بىلهن ئۇزۇندىن-ئۇزۇنغا 
چۈشهندۈردى، شۈبھىلىرىنى يوق قىلىش ئۈچۈن قايتا-قايتا تهكرارلىدى. 
قارىماي  كۆرسهتكهنلىكىگه  غهيرهت  قهدهر  بۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 

تېخىچه مۇسۇلمان بولمىغانلىقىغا غهزهپلهنگهن ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
- ئى رهسۇلۇلالھ! بۇنىڭغا نېمه ئۈچۈن بۇنچىلىك قىلىپ كېتىسهن؟ 
رۇخسهت  ماڭا  بولمايدۇ!  مۇسۇلمان  ھهرگىز  ئۇ  قهسهمكى،  بىلهن  ئالالھ 
قىلغىن، بوينىغا بىرال چېپىپ جهھهننهمگه يوللىۋىتهي! - دېگهن بولسىمۇ، 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهكهمگه ئىسالمنى چۈشهندۈرۈشنى داۋامالشتۇردى. 

ھهكهم دىققىتىنى يىغىپ: 
- ئىسالم دېگهن نېمه؟ - دهپ سورىدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

76. بۇخارى: «جىھاد»، 181.
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ئىبادهت  ئۇنىڭغا  قىلماي،  شېرىك  نهرسىنى  ھېچبىر  ئالالھقا   -
قىلىشىڭ ۋه مۇھهممهدنىڭ ئۇنىڭ بهندىسى، رهسۇلى ئىكهنلىكىگه شاھادهت 

ئېيتىشىڭدۇر! - دېدى. 
ھهكهم: 

- مۇسۇلمان بولدۇم - دېدى. 
 بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ساھابىلىرىگه قاراپ: 

- ئهگهر مهن، بىرئاز بۇرۇن سىلهرگه ئهگهشكهن بولسام، ئۇ ھازىر 
جهھهننهمده بولغان بوالتتى! - دېدى. 
ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ دهيدۇكى: 

ۋه  ئۆتمۈش  بىلهن  كۆرۈش  بولغانلىقىنى  مۇسۇلمان  ھهكهمنىڭ   -
كېلهچهكتىكى نهرسىلهر مېنى سىققاندهك بولدى، ئۆز-ئۆزهمگه: ”پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم مهندىن ياخشى بىلىدىغان تۇرسا، مهن نېمه ئۈچۈن ئۇنىڭغا 
قارشى بىر نهرسه تهلهپ قىلىشقا جۈرئهت قىلدىم؟“ دېدىم. كېيىن: ”مېنىڭ 
دهپ  ئىدى“  ئېرىشىش  رازىلىقىغا  رهسۇلىنىڭ  ۋه  ئالالھ  پهقهت  مهقسىدىم 
بىلهن  ئالالھ  بولدى،  مۇسۇلمان  ھهكهم  بهردىم.  تهسهللى  ئۆز–ئۆزهمگه 
قهسهمكى، بهك ياخشى مۇسۇلمان بولدى، ئالالھ يولىدا جىھاد قىلدى ۋه 
–138–137 4–جىلد،  سائاد:  (ئىبنى  بولدى.  شېھىد  ئۇرۇشىدا  مهيمۇنه  بىئرى 

بهتلهر؛ ۋاقىدى: 1–جىلد، 15–16)

بۇ ۋهقهدىن ئىسالمنى ئاچچىقالنماي، يۇمشاق، سىلىق، سهۋر، ھېكمهت 
ئىكهنلىكىنى  مۇھىم  ئىنتايىن  قىلىشنىڭ  تهبلىغ  بىلهن  تهربىيه  گۈزهل  ۋه 

كۆرىۋالغىلى بولىدۇ. 

قىبلىنىڭ ئۆزگهرتىلىشى

ھىجرهتتىن كېيىن مۇسۇلمانالر مهسجىدى ئهقساغا قاراپ ناماز ئوقۇدى. 
بۇ ئهھۋال ھىجرهتتىن كېيىنكى 16 ياكى 17 ئايغىچه داۋامالشتى. لېكىن 
يهھۇدىالر بۇ ئهھۋالدىن پايدىلىنىپ، ئۆزىنىڭ ئۈستۈنلىكىنى دهۋا قىلدى. 
چۈنكى  قىلدى.  يېرىم  كۆڭلىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئهھۋال  بۇ 
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ئۇنىڭ كۆڭلىدىكى قىبله كهبه ئىدى. بۇ ئهمهلگه ئاشقان تهقدىرده، ئهينى 
ۋاقىتتا مهككىنىڭ پهتھى ئۈچۈن تۇنجى قهدهم بېسىلغان بوالتتى. بۇنىڭ 
ئۈچۈن ئىالھىي رۇخسهتنىڭ كېلىشىنى تهقهززالىق بىلهن كۈتمهكته ئىدى. 
بۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئۈچۈن  كهلمىگهنلىگى  رۇخسهت  بۇ  تېخى 
ئېيىنىڭ  رهجهب  نىھايهت،  كهتمىدى.  نېرىسىغا  چۈشهنچىنىڭ  ئارزۇسى 
ئوتتۇرىلىرىدا بىر دۈشهنبه كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سهلىم جهمهتىنىڭ 
مهسجىدىده پېشىن نامىزىنى ئوقۇۋاتقاندا جانابى ئالالھ بۇ ۋهھىينى نازىل 

قىلدى: 

 َ ْ َ َכ  َ ْ ّلِ َو َ َ א  َ א َ ْ َ  ً َ ْ ِ ََّכ  َ ِّ َ ُ َ َ אء  َ َّ ِ ا َכ  ِ ْ َ َو ُّ َ َ ى  َ َ  ْ َ
ْا  ُ َ ُأْو ِ َّ ُه َوِإنَّ ا َ ْ َ  ْ ُכ َ ِ ُ ْا ُو ُّ َ َ  ْ ُ א ُכ َ  ُ ْ َ اِم َو َ َ ْ ِ ا ِ ْ َ ْ ا

ن ُ َ ْ َ א  َّ َ  ٍ ِ א َ ِ  ُ ّ ّٰ א ا َ ْ َو ِ ِّ ِ رَّ  ُّ َ ْ ُ ا َّ َن َأ ُ َ ْ َ َ َאَب  ِכ ْ ا
قايتا-قايتا  تىلهپ)  بولۇشىنى  قىبلهڭ  (كهبه  سېنىڭ  «بىز 
سهن  چوقۇم  سېنى  تۇرىۋاتىمىز.  كۆرۈپ  قارىغانلىقىڭنى  ئاسمانغا 
مهسجىدى  يۈزۈڭنى  (نامازدا)  يۈزلهندۈرىمىز.  قىبلىگه  ياقتۇرىدىغان 
ھهرهم تهرهپكه قىلغىن. (ئى مۇئمىنلهر!) قهيهرده بولماڭالر (نامازدا) 
كىتاب  ھهقىقهتهن  قىلىڭالر.  تهرهپكه  ھهرهم  مهسجىدى  يۈزۈڭالرنى 
قىبلىنىڭ  (يهنى  بۇنىڭ  ناساراالر)  ۋه  يهھۇدىالر  (يهنى  بېرىلگهنلهر 
كهبىگه ئۆزگهرتىلىشىنىڭ) پهرۋهردىگارى تهرىپىدىن كهلگهن ھهقىقهت 
غاپىل  قىلمىشىدىن  ئۇالرنىڭ  ئالالھ  بىلىدۇ.  چوقۇم  ئىكهنلىكىنى 

ئهمهس.» (بهقهره سۈرىسى، 114-ئايهت)
بۇ ۋاقىتتا ئىككىنچى رهكئهتنىڭ ئاخىرىغا كهلگهن رهسۇلۇلالھ دهرھال 
يۆلۈنۈشنى كهبه تهرهپكه بۇرىدى. جامائهتمۇ سهپلىرى بىلهن بىراقال بۇرالدى، 
ھهممىسى بىرلىكته يېڭى قىبلىگه يۈزلهندى. بۇنىڭ بىلهن نامازنىڭ قېلىپ 
سهۋهبتىن  بۇ  ئوقۇلدى.  قاراپ  كهبىگه  رهكئىتى  ئىككى  ئاخىرقى  قالغان 
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ئۇ مهسجىد، ئىككى قىبلىلىك مهسجىد دېگهن مهنىده ”مسجد القبلتين“ 
”مهسجىدۇل قىبلهتهين“ دهپ ئاتالدى77. 

بۇ نامازنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن بىلله ئوقۇغانالردىن بىرى ئۇ 
يهردىن ئايرىلىپ چىققاندىن كېيىن باشقا بىر مهسجىدنىڭ يېنىدىن ئۆتتى، 

جامائهت ناماز ئوقۇۋاتاتتى ۋه رۇكۇ ھالىتىده ئىدى. ئۇالرغا: 
”گۇۋاھلىق بېرىمهنكى! پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن كهبىگه قاراپ 
شۇ  جامائهت  بىلهن  بۇنىڭ  چىقاردى.  ئاۋازىنى  دهپ  ئوقۇدۇق!“  ناماز 

ھالىتىدىال كهبىگه يۈزلهندى. 
قىبلىنىڭ ئۆزگهرتىلىشى، مۇئمىنلهر ئارىسىدا گۈزهل نهتىجىلهر بهرگهن 
بولسا، مۇشرىك، مۇناپىق ۋه يهھۇدىالر ئارىسدا ئىگىز-پهس گهپلهرگه يول 
ئاچتى. ئىسالم دۈشمهنلىرى ھهرخىل سۆزلهرنى قىلدى. بۇنىڭ بىلهن شۇ 

ئايهت نازىل بولدى: 

 ِ ّٰ ِ  ْ ُ א  َ ْ َ َ ْا  ُ ِ َכא َّ ُ ا ِ ِ َ ْ ِ  َ  ْ ُ َّ א َو َ َّאِس  َ ا ِ אء  َ َ ُّ ُل ا ُ َ َ
ٍ ِ َ ْ ُّ اٍط  َ ِ  َ אء ِإ َ َ  َ ي  ِ ْ َ ُب  ِ ْ َ ْ ُق َوا ِ ْ َ ْ ا

پهيغهمبهر  (يهنى  «ئۇالرنى  كىشىلهر:  ئهخمهق  «بهزى 
قىبلىسىدىن  كېلىۋاتقان  قاراپ  مۇئمىنلهرنى)  بىلهن  ئهلهيھىسساالم 
(ئى  دهيدۇ.  ئۆرۈگۈزگهندۇ؟ »  يۈز  نېمه  بهيتۇلمۇقهددهستىن)  (يهنى 
تهرهپ)  ھهممه  (يهنى  مهغرىب  ۋه  ئېيتقىنكى: «مهشرىق  مۇھهممهد!) 
ئالالھنىڭدۇر. ئالالھ خالىغان كىشىنى توغرا يولغا باشاليدۇ.» (بهقهره 

سۈرىسى، 142-ئايهت)78

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
كهبىگه  قىبلىنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بىلهن  بۇيرۇقى  ”ئايهتنىڭ 

بۇرىغاندا مۇسۇلمانالر: 

77. ئىبنى سائاد: 1-جىلد، 241–242–بهتلهر.
78. بۇخارى: «ئىمان»، 30، «سهالت»، 31؛ مۇسلىم: «مهساجىد»، 11.
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ۋاپات  ۋه  ئوقۇغان  ناماز  قاراپ  بهيتۇلمۇقهددهسكه  رهسۇلۇلالھ!  ”ئى 
بولغان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ نامازى قانداق بولىدۇ؟“ دهپ سورىدى. 

بۇنىڭ بىلهن جانابى ئالالھ بۇ ئايهتنى نازىل قىلدى: 

ُل  ُ َّ َن ا َُכ َّאِس َو َ ا َ اء  َ َ ُ ْا  ُ ُכ َ ِّ א  ً َ ً َو َّ ْ ُأ אُכ َ ْ َ َ َِכ  َ َوَכ
َل  ُ َّ ُ ا ِ َّ َ  َ  َ َ ْ َ ِ  َّ א ِإ َ ْ َ َ  َ ِ ُכ َّ َ ا َ ْ ِ ْ َא ا ْ َ َ א  َ ا َو ً ِ َ  ْ ُכ ْ َ َ
א َכאَن  َ ُ َو ّ ّٰ ى ا َ َ  َ ِ َّ َ ا َ  َّ ًة ِإ َ ِ َכ َ  ْ َ ِ َوِإن َכא ْ َ ِ َ  َ َ  ُ ِ َ َ  َّ ِ

 ٌ ِ ُؤوٌف رَّ َ َ َّאِس  ِא  َ ّ ّٰ ْ ِإنَّ ا ُכ َ א َ َ ِإ ِ ُ ِ  ُ ّ ّٰ ا
قىلغاندهك)  ھىدايهت  ئىسالمغا  سىلهرنى  (يهنى  «شۇنىڭدهك 
كىشىلهرگه (يهنى ئۆتكهنكى ئۇممهتلهرگه) شاھىت بولۇشۇڭالر ئۈچۈن 
سىلهرنى  بىز  ئۈچۈن  بولۇشى  شاھىت  سىلهرگه  پهيغهمبهرنىڭ  ۋه 
ياخشى ئۈممهت قىلدۇق. سهن يۈز كهلتۈرۈپ كېلىۋاتقان تهرهپنى (يهنى 
بهيتۇلمۇقهددهسنى) قىبله قىلغانلىقىمىز پهيغهمبهرگه ئهگهشكهنلهرنى 
كهتكهنلهردىن)  بولۇپ  مۇرتهد  (يهنى  قىلغانالردىن  ئاسىيلىق 
ئايرىۋېلىشىمىز ئۈچۈنال ئىدى. ئالالھ ھىدايهت قىلغانالردىن باشقىالرغا 
ئالالھ  ئېغىردۇر.  ھهقىقهتهن  ئۆزگهرتىلىشى)  قىبلىنىڭ  (يهنى  بۇ 
قاراپ  بهيتۇلمۇقهددهسكه  ئىلگىرى  (يهنى  ئىمانىڭالرنى  سىلهرنىڭ 
كىشىلهرگه  ئالالھ  قىلىۋهتمهيدۇ.  بىكار  نامىزىڭالرنى)  ئوقۇغان 
–143 بهقهره،  (سۈره  كۆيۈمچاندۇر»  ناھايىتى  مېھرىباندۇر،  ھهقىقهتهن 

ئايهت)79

قىبلىنىڭ ئۆزگىرىشى ناھايىتى مۇھىم ۋه بۈيۈك بىر ۋهقهدۇر. بولۇپمۇ 
پىتنه- شهيتاننىڭ  ۋهقهسى  قالدۇرۇلۇش  ئهمهلدىن  قىبلىنىڭ  ئىلگىرىكى 
پاسات چىقىرىپ، ئىنسانالرنى ئالداشقا باھانه، پۇرسهت تاپىدىغان ئىنچىكه 
بىر مهسىلىدۇر. بۇ سهۋهبتىن قىبله ھهققىدىكى بۇيرۇقالر بىر قانچه قېتىم 

79.  تىرمىزى: «تهپسىر»، 2/2964.
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تهكرارالنغان. بىر قېتىم پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا، بىر قېتىم مۇئمىنلهرگه، 
يهنه بىر قېتىم ھهر ئىككى گورۇھقا بىرلىكته، مهيلى مۇقىم تۇرغان ۋاقتىدا 
بولسا  يهرده  ھهرقانداق  قىسقىسى  بولسۇن،  سهپهرده  مهيلى  بولسۇن، 

بولسۇن، بۇ قىبلىده مۇستهھكهم تۇرۇش تهكىتلهنگهن80. 
بىلهن  بىرىش  كۆرسىتىپ  ھېكمهتلهرنى  بهزى  ئايهتته،  تۆۋهندىكى 
بىرگه، بۇ جهھهتتىكى تهكىتلىنىش ئايرىم مهناغا ئېرىشكهن. جانابى ئالالھ 

مۇنداق دهيدۇ: 

ْا  ُّ َ َ  ْ ُ א ُכ َ  ُ ْ َ اِم َو َ َ ْ ِ ا ِ ْ َ ْ َ ا ْ َ َכ  َ ْ ّلِ َو َ َ  َ ْ َ َ  ُ ْ َ  ْ ِ َو
 َ َ  ْ ُ ْ ِ ْا  ُ َ َ  َ ِ َّ َّ ا ٌ ِإ َّ ُ  ْ ُכ ْ َ َ َّאِس  ِ َن  َُכ  َّ َئ ِ ُه  َ ْ َ  ْ ُכ َ ُ ُو

ون  ُ َ ْ َ  ْ ُכ َّ َ َ ْ َو ُכ ْ َ َ  ِ َ ْ ِ  َّ ِ ُ ِ َو ْ َ ْ ْ َوا ُ ْ َ ْ َ
قارشى  سىلهرگه  مۇشرىكالر)غا  ۋه  يهھۇدىالر  (يهنى  «كىشىلهر 
قىلىشقا)  سهپهر  مۇھهممهد!  (ئى  ئۈچۈن  بولماسلىقى  دهلىل-ئىسپات 
قهيهردىن چىقمىغىن، (نامىزىڭدا) يۈزۈڭنى مهسجىدى ھهرهم تهرهپكه 
(نامىزىڭالردا)  بولماڭالر  قهيهرده  سىلهرمۇ  مۇئمىنلهر!)  (ئى  قىلغىن. 
ئۇالرنىڭ  پهقهت  قىلىڭالر.  تهرهپكه  ھهرهم  مهسجىدى  يۈزۈڭالرنى 
ئىچىدىكى زۇلۇم قىلغۇچىالرال (قىبلىنىڭ ئۆزگهرتىلگهنلىكىنى سىلهرگه 
قارشى دهلىل قىلىۋالىدۇ) ئۇالر. (يهنى زالىمالر)دىن قورقماڭالر (مېنىڭ 
ئهمرىمنى تۇتۇش بىلهن) مهندىن قورقۇڭالر. (قىبلىنى ئۆزگهرتىشكه 
يهتكۈزۈشۈم  كامالهتكه  نېمىتىمنى  بهرگهن  سىلهرگه  قىلىشىم)  ئهمىر 
ئۈچۈن ۋه توغرا يولدا بولۇشۇڭالر ئۈچۈندۇر.» (بهقهره سۈرىسى، 150-ئايهت)
تىلغا ئېلىنغان بۇ ئىالھىي بايانالردىن مۇنۇ ھېكمهتلهرنى ئۆگىنىمىز: 

ھېكمىتى . 1 بىرىنچى  ئۆزگهرتىلىشىنىڭ  قىبلىنىڭ  نىسبهتهن  ئايهتكه 
دهلىل  بىر  قارشى  مۇسۇلمانالرغا  قولىدا  مۇشرىكالرنىڭ  ۋه  كىتاب  ئهھلى 

80. بهقهره سۈرىسى، 148-149-ئايهتلهرگه قاراڭ



116

r مۇھهممهد مۇستاپا

ئاخىرقى  ئهڭ  قىلىنغان  ۋهده  كىتابالردا  ئىلگىرىكى  چۈنكى  قويماسلىق. 
پهيغهمبهرنىڭ سۈپهتلىرى ئارىسىدا قىبلىنى كهبىگه ئۆزگهرتىش بار ئىدى. 
بابىدا  ئىشايه“  ”كىتابۇل  كىتابىنىڭ  ئهتىق“  ”ئهھدۇل  دهرۋهقه، 
بۇ  قىلماقتا.  ئىشارهت  ئوچۇق  بۇنى  بايانالر  ئائىت  كهلگۈسىگه  مهككىنىڭ 
مهككه  قىبلىسى  پهيغهمبهرنىڭ  ”ئاخىرقى  كىتاب:  ئهھلى  بىلهن  سهۋهب 
تهرهپكه بولىدۇ، مۇھهممهد ۋه ئۇنىڭ ساھابىلىرى تېخىچه بهيتۇلمۇقهددهسكه 

(مهسجىدى ئهقساغا) قاراپ ناماز ئوقۇۋاتىدۇ“ دهپ شۈبھه قىالاليتتى. 
يۈز  قىبلىسىگه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  ئىبراھىم  باشقا  ئۇنىڭدىن 
كهلتۈرمهسلىك پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ”ئىبراھىمنىڭ مىللىتى“ ئۈستىده 
ئىكهنلىكى توغرىسىدىكى بايانىغا زىت كېلهتتى. مۇشرىكالر بۇنى ئهقلىي 
ئۆزگهرتىلگهندىن  قىبله  لېكىن  قويااليتتى.  ئوتتۇرىغا  قىلىپ  دهلىل  بىر 
كېيىن، زۇلۇمنى ئادهت قىلىۋالغان جاھىلالردىن باشقا ھېچكىم بۇنداق بىر 

ئېتىرازنى ئوتتۇرىغا قويالمايتتى81. 
ئالالھتائاالنىڭ . 2 ھېكمىتى  بىر  يهنه  ئۆزگهرتىلىشىنىڭ  قىبلىنىڭ 

مۇئمىنلهرگه بولغان نېمىتىنى تاماملىشىدۇر. مانا بۇ سايىدا ئۇالر ھىدايهتكه 
ئېرىشىدۇ ۋه توغرا يولدا مېڭىپ ئارزۇ قىلغان نىشانلىرىغا يېتىدۇ. چۈنكى 
بىر  يولنىڭ  توغرا  بۇ  قىبله  ئېرىشىشتۇر.  يولغا  توغرا  نېمهت،  ھهقىقىي 

پارچىسىدۇر. 
بهيتۇلمۇقهددهسكه . 3 ئايالردا  دهسلهپكى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 

قاراپ ناماز ئوقۇشىنىڭ بىر ھېكمىتى ساماۋى دىنالرنىڭ مهنبهسىنىڭ بىر 
ئىكهنلىكىگه ئىشارهت قىلىپ، يهھۇدىي ۋه خرىستىئانالرنىڭ كۆڭۈللىرىنى 
جهمئىيىتى  ئىسالم  ۋهقه  بۇ  باشقا  ئۇنىڭدىن  قىلىشتۇر.  مايىل  ئىسالمغا 
خرىستىئانالردىن  ۋه  يهھۇدىي  باسقۇچىدا  قۇرۇلۇش  يېڭى  دۆلىتىنىڭ  ۋه 
ئايرىلىپ تۇرىدىغان بىر ئهمهل بىلهن ئۇالرنىڭ چىشىغا تهگمهي، ئاستا-

ئاستا يۇمشۇتۇش كۆزلهنگهن دهپ چۈشهنسهكمۇ بولىدۇ.

81. ئهلمالىلى، 1-جىلد، 537-بهت
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بۇ مهسىله ئوخشاش ۋاقىتتا، قۇرئانى-كهرىمگه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
دهلىللهردىن  ئىسپاتاليدىغان  قوشۇلمىغانلىقىنى  نهرسه  بىر  تهرىپىدىن 
بىرىدۇر. چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قىبلىنىڭ كهبه تهرهپكه بورۇلۇشىنى 
بۇيرۇق  ئىالھىي  جهھهتتىكى  بۇ  لېكىن  قىالتتى.  ئارزۇ  تارتىپال  بۇرۇندىن 

نازىل بولغان ھىجرهتنىڭ 16-ئېيىغىچه ساقالش مهجبۇرىيىتىده قالدى. 

روزا، فىتىر سهدىقىسى ۋه زاكات

قۇرۇلمىسىنى  سىياسىي  تهرهپتىن  بىر  بىلهن  ئۇرۇشالر  ئىسالم 
كۈچلهندۈرسه يهنه بىر تهرهپتىن ئۆزىگه خاس روھانىي ھاياتىنىمۇ تهدرىجى 
روزىسى“  ”رامىزان  جۈملىدىن  بۇ  ئىدى.  مۇكهممهللهشتۈرمهكته  ھالهتته 
مۇئمىنلهرگه پهرز قىلىندى. روزا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهدىنىگه ھىجرهت 
قىلىپ بىر يېرىم يىل بولغاندا، قىبلىنىڭ كهبىگه ئۆزگهرتىلىشىدىن كېيىن، 

شهبان ئېيىدا بۇيرۇلدى82. 
بىلهن  ئايهت  شۇ  قىلغانلىقىنى  پهرز  روزىسىنى  رامىزان  ئالالھ  جانابى 

بىلدۈردى: 
 ْ ُכ َّ َ َ  ْ ُכ ِ ْ َ  ِ  َ ِ َّ َ ا َ  َ ِ א ُכ َ َאُم َכ ِّ ُ ا ُכ ْ َ َ  َ ِ ْا ُכ ُ َ َ آ ِ َّ א ا َ ُّ َא َأ

َن  ُ َّ َ
«ئى مۇئمىنلهر! (گۇناھالردىن) ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن سىلهردىن 
ئىلگىرىكىلهرگه (يهنى ئىلگىرىكى ئۈممهتلهرگه) روزا پهرز قىلىنغاندهك 
سىلهرگىمۇ (رامىزان روزىسى) پهرز قىلىندى.» (بهقهره سۈرىسى، 183-ئايهت)

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دهيدۇ: 
«ئىسالم بهش ئاساس ئۈستىگه قۇرۇلغان: ئالالھتىن باشقا ئىالھنىڭ 
يوق ئىكهنلىكىگه، مۇھهممهدنىڭ ئالالھنىڭ رهسۇلى ئىكهنلىكىگه گۇۋاھلىق 
بېرىش، ناماز ئوقۇش، زاكات بېرىش، ھهجگه بېرىش ۋه رامىزان روزىسىنى 
تۇتۇش» (بۇخارى: «ئىمان»، 1،2؛ «تهپسىر»، 2\30؛ مۇسلىم: «ئىمان»، 22-19)

82. ئىبنى سائاد: 1–جىلد، 248–ئايهت.
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ھهققىدىكى  پهزىلىتى  روزىنىڭ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
ھهدىسلىرىدىن بىر نهچچىسى:

«ئالالھتائاال ئىنساننىڭ روزا سرتىدىكى پۈتۈن ئهمىلى ئۆزى ئۈچۈن. روزا 
بولسا مهن ئۈچۈندۇر، (بۇ سهۋهبتىن ئۇنىڭ) مۇكاپاتىنىمۇ مهن بېرىمهن» 

دېگهن. 
سۆز  يامان  كۈنى  تۇتقان  روزا  بىرىڭالر  سىلهرنىڭ  قالقاندۇر،  «روزا 
قىلمىسۇن ۋه جېدهللهشمىسۇن، ئهگهر بىرى ئۇنى ئهيىبلىسه ياكى ئۇرۇشسا: 

”مهن روزىدارمهن“ دېسۇن. 
قهسهم  ئالالھقا  بولغان  ئىلكىده  قۇدرهت  جېنى  «مۇھهممهدنىڭ 
قىلىمهنكى، روزىدارنىڭ ئېغىزىنىڭ پۇرىقى ئالالھنىڭ نهزىرىده ئىپاردىنمۇ 
قىلغان  ئىپتار  بىرى  بار.  خۇشاللىق  ئىككى  ئۈچۈن  روزىدار  خۇشبۇيدۇر. 
چاغدىكى خۇشاللىق، يهنه بىرى روزىسىنىڭ ساۋابى بىلهن پهرۋهردىگارىغا 
ئۇچراشقان چاغدىكى خۇشاللىق.» (بۇخارى: «روزا»، 9؛ مۇسلىم: «روزا»، 163) 
ھهسسىدىن  ئون  ئهجرى  ئهمىلىنىڭ  ياخشى  ھهر  بالىسىنىڭ  «ئادهم 
يهتته يۈز ھهسسىگىچىلىك كۆپهيتىپ بېرىلىدۇ. ئالالھتائاال مۇنداق دهيدۇ: 
”لېكىن روزا ئۇنىڭ سرتىدا، روزا پهقهت مهن ئۈچۈن بولىدۇ. ئۇنىڭ ئهجرىنى 
ئۆزهم بېرىمهن. (چۈنكى) ئۇ مېنىڭ رازىلىقىمنى دهپ شهھۋىتى ۋه تامىقىنى 

تهركېتىدۇ.» (مۇسلىم: «روزا»، 164) 
«كىمكى ئالالھ يولىدا جۈپ-جۈپى بىلهن نهرسه سهرپ قىلسا ئۇ كىشى 
جهننهتنىڭ ئىشىكلىرىدىن: ئى ئالالھنىڭ بهندىسى! بۇ يهرده ياخشىلىق 
بولسا  ئهھلى  ناماز  كىشى  بىر  ئهگهر  چاقىرىلىدۇ.  دهپ  بار،  بهرىكهت  ۋه 
بولسا  ئهھلى  روزا  ئىشىكىدىن،  جىھاد  بولسا  مۇجاھىد  ئىشىكىدىن،  ناماز 
رهييان ئىشىكىدىن، سهدىقه ئهھلى بولسا سهدىقه ئىشىكىدىن (جهننهتكه 

كىرىشكه) چاقىرىلىدۇ.» 
ئهبۇ بهكىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
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گهرچه  پهيغهمبىرى!  ئالالھنىڭ  ئى  بولسۇن  پىدا  ساڭا  ”ئاتا-ئانام 
ئىشىكلهردىن  باشقا  كىشىنىڭ  چاقىرىلغان  بىرهرىدىن  ئىشىكلهرنىڭ  بۇ 
ھهممىسىدىن  ئىشىكلهرنىڭ  ئاشۇ  ئهمما  يوق،  ئىھتىياجى  چاقىرىلىشىغا 

چاقىرىلىدىغان كىشىلهر بارمۇ؟“ دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

«شۇنداق بار، مهن سېنىڭ ئاشۇ كىشىلهر قاتارىدىن بولۇشۇڭنى ئۈمىد 
قىلىمهن» دېدى. (بۇخارى: «روزا»، 4، «جىھاد»، 37؛ مۇسلىم: «زاكات»، 86-85)  
روزا بىز نائىل بولىۋاتقان ساناقسىز نېمهتلهرنىڭ قهدرىنى بىلدۈرگهن، 
ئۇ نېمهتلهرنى ئاتا قىلغان ئالالھقا شۈكۈر قىلىش ھېسلىرىنى ئويغىتىدىغان، 
نهپسانى ئارزۇالرنى بىرتهرهپ قىلىدىغان، كۆڭۈلنى ماددىغا قۇل بولۇشتىن 
قۇتقۇزۇپ ”سهۋر“ دېيىلگهن گۈزهل ئهخالقى پهزىلهتكه ئېرىشتۈرىدىغان بىر 
ئىبادهتتۇر. روزا يوقسۇل ۋه چارىسىزالرنىڭ ئهھۋالىنى چۈشىنىش ھېسسىياتى 
ئاتا قىلغاندهك، كۆڭۈلنى مهرھهمهت تۇيغۇلىرى بىلهن تولدۇرىدۇ. دهرۋهقه، 
قارىماي  بولۇشىغا  ئاستىدا  قول  خهزىنىلهر  پۈتۈن  ئهلهيھىسساالم  يۈسۈپ 
تويغىچه  ئۈچۈن  قالماسلىق  غهپلهتته  ئهھۋالىدىن  پېقىرالرنىڭ  كهمبهغهل، 

تاماق يېمىگهن. 
روزا پۈتۈن بۇ ھېكمهتلىرى بىلهن جهمئىيهتتىكى ئۆچمهنلىك، ھهسهت، 
قىزغىنىش قاتارلىق جهمئىيهتنى بىئارام قىلىدىغان سهلبىلىكلهرنى بىر تهرهپ 
قىلىشتا ئهڭ تهسىرلىك ئىالھىي بۇيرۇقتۇر. پانىي لهززهتلهردىن ۋاز كېچىپ 
باقىي لهززهتلهرگه نائىل بولۇشنىڭ سىرىغا، جانابى ئالالھ بۇيرىغان روزا 
نېمىتى بىلهن ئېرىشكىلى بولىدۇ. بۇ ئىبادهت ئىنسان نهپسىدىكى يېمهك–
قارشى  ئارزۇ-ھهۋهسلىرىگه  تۈگىمهس  باشقا،  شهھۋهتتىن  ۋه  ئىچمهك 

ئىنساننىڭ شهرىپىنى قوغدايدىغان بىر قالقاندۇر. 
بىلهن  نامىزى  تهراۋىھ  كېچىلىرىنى  روزا،  كۈندۈزلىرىنى 
پهيغهمبهر  ئهۋهتىلگهن  قىلىپ  رهھمهت  كائىناتقا  بهرىكهتلهتلهندۈرۈش، 

ئهلهيھىسساالمنىڭ سۈننىتىدۇر. چۈنكى ئۇ بىر ھهدىسىده: 
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نامىزىنى  (تهراۋىھ)  مهنمۇ  قىلدى،  پهرز  روزىنى  رامىزاندا  «ئالالھتائاال 
سۈننهت قىلدىم.» دېگهن. (ئىبنى ماجه: «ناماز»، 173)

روزا  كۈندۈزلىرى  ئۈچۈن،  پايدىلىنىش  ياخشى  ئهڭ  رامىزاندىن 
ھهرتۈرلۈك  ئۆتكۈزۈش،  بىلهن  ئىبادهت  كېچىلىرىنى  يېنىغا،  تۇتۇشنىڭ 
مهنىسىز ئىشالردىن يىراق تۇرۇپ، تىلىمىزنى دۇئا، زىكىر بىلهن، قهلبىمىزنى 
ئىستىغفار ۋه كۆز ياشلىرى بىلهن يۇيىشىمىز كېرهك. ئاخىرقى ئون كۈنده 
ئېتىكاپقا كىرىش مۇھىم بىر سۈننهتتۇر. رامىزان كېچىلىرىنى ئالالھقا ئىبادهت 
پهيغهمبهر  بولىدۇ.  ۋهسىله  مهغفىرهتكه  ۋه  رهھمهت  ئۆتكۈزۈش،  بىلهن 

ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن: 
قىلغان  ئۈمىد  ساۋاب  ۋه  ئىشهنگهن  ۋهدىسىگه  ئالالھنىڭ  «كىمكى 
ھالدا رامىزان كېچىلىرىنى ئىبادهت بىلهن ئۆتكۈزسه ئىلگىرىكى گۇناھلىرى 

مهغفىرهت قىلىنىدۇ.» (بۇخارى: «تهراۋىھ»، 46)
 ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىز مۇنداق دهيدۇ: 

مهسجىدته  كېچىسى  بىر  ئېيىنىڭ  رامىزان  ئهلهيھىسساالم  ”پهيغهمبهر 
نهپله ناماز ئوقۇغان ئىدى، بىرمۇنچه كىشى ئۇنىڭغا ئهگىشىپ ناماز ئوقۇدى. 

ئهتىسى ساھابىلهر: 
”رهسۇلۇلالھ تۆنۈگۈن كېچه مهسجىدته ناماز ئوقۇدى“ دېدى. 

كىشىلهر  ئوقۇدى.  ناماز  كېچىمۇ  ئهتىسى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ناماز  ئهگىشىپ  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  پاراڭالشتى.  توغرىدا  بۇ  يهنه 
تۆتىنچى  ياكى  ئۈچىنچى  كۆپهيدى.  بارغانسىرى  سانى  ئوقۇغۇچىالرنىڭ 
كېچه كىشىلهر يهنه توپالندى. شۇنداق بولۇپ كهتتىكى، ئۇالر مهسجىدكه 
سىغماي قالدى. لېكىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرنىڭ يېنىغا چىقمىدى. 

ئهتىسى ئهتىگهنده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«قىلغانلىرىڭالرنى كۆردۈم، يېنىڭالرغا چىقىشتىن مېنى توسقان نهرسه 
دېدى. قورققانلىقىمدۇر»  قېلىشىدىن  بولۇپ  پهرز  سىلهرگه  نامازنىڭ  بۇ 

(مۇسلىم: «تهراۋىھ»، 1؛ مۇسلىم: «مۇسافىرىن»، 177) 
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تهراۋىھ نامىزىنى جامائهت بىلهن ئوقۇمىغان. 
مۇناسىب  قىلىشىنى  ئىبادهت  نىسبهتته  يهتكهن  كۈچى  ھهركىشىنىڭ 
كۆرگهن. تهراۋىھ نامىزى ھهزرىتى ئهبۇ بهكىرنىڭ خىالپهتلىك دهۋرىدىمۇ 
ئهنھۇنىڭ  رهزىيهلالھۇ  ئۆمهر  ئوقۇلغان.  شهخسى  تهرىپىدىن  كىشى  ھهر 

دهۋرىگه كهلگهنده جامائهت بىلهن ئوقۇلۇشقا باشلىغان. 
ئېھسانلىرىنى  ۋه  ئىبادهت  ئايلىرىدا  رامىزان  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئىقلىمىغا  مۇالقهت  بىر  قانمايدىغان  بىلهن  پهرۋهردىگارى  قىالتتى.  كۆپ 

كىرهتتى، دهرۋهقه، ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇما مۇنداق دهيدۇ: 
”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئىنسانالرنىڭ ئهڭ مهرت، سېخىيسى ئىدى. 
ئۇنىڭ ئهڭ سېخى بولۇپ كهتكهن ۋاقىتلىرى رامىزاندا جىبرائىل ئهلهيھىسساالم 
بىلهن ئۇچراشقان ۋاقىتلىرى ئىدى. جىبرائىل ئهلهيھىسساالم رامىزاننىڭ ھهر 
كېچىسى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ئۇچرىشىپ قۇرئان ئوقۇيتتى. بۇ 
بىلهن  ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بىلهن  سهۋهب 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  كېتهتتى.  سېخىلىشىپ  تېخىمۇ  ئۇچراشقاندا 
جىبرائىل ئهلهيھىسساالم بىلهن ئۇچراشقان چاغدىكى سېخىلىقى شامالدىنمۇ 
تېز ئىدى“ (بۇخارى: «ۋهھىينىڭ باشلىنىشى»، 5-6، «روزا»، 7؛ مۇسلىم: «فهزائىل»، 

(48،5

روزىنىڭ كهينىدىن ”ھېيت نامىزى ” ۋه ”فىتىر سهدىقىسى“ بۇيرۇلدى. 
چوڭ- مۇسۇلمانالرنىڭ  فىتىر-سهدىقىسىنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
كىچىك، ئهر–ئايال، ھۆر-قۇل ئۈستىگه بىر سا83 خورما ياكى بىر سا ئارپا 

قىلىنىپ پهرز قىلىنغانلىقىنى ئېيتتى84. 
ئېھتىياج ئىگىلىرى ھهققىده: 

83. سا: 1040 دهرھهم ئېغىرلىقىدىكى بۇغداي ياكى ئارپىنى ئۆلچهيدىغان ھهجىم ئۆلچىمىدۇر. 
بىر سا شهرئى دهرھهمگه كۆره تهخمىنهن kg 2.917،؛ ئۆرپى دىرھهمگه كۆره kg 3.333غا 

تهڭ كېلىدۇ.
84. بۇخارى: «زاكات»، 70- 78؛ مۇسلىم: «زاكات»، 13.
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«ئۇالرنى بۇ (ھېيت) كۈنىده ئاچ يۈرۈشتىن قۇتقۇزۇڭالر» دېدى. (ئىبنى 
سائاد: 1–جىلد، 248–بهت)

فىتىر-سهدىقىسى ھېيت نامىزىدىن بۇرۇن بېرىلسه مهقبۇل بىر سهدىقه 
سهدىقىگه  بېرىلگهن  سرتىدا  فىترىنىڭ  بېرىلسه  كېيىن  نامازدىن  بولىدۇ، 

ئايلىنىدۇ85. 
ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 

مهدىنىلىكلهرنىڭ  كهلگهنده  مهدىنىگه  ئهلهيھىسساالم  ”رهسۇلۇلالھ 
ئىككى (بايرام) كۈنى بار ئىدى. ئۇ كۈنلهرده كۆڭلىنى ئېچىپ ئوينىشاتتى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«بۇ ئىككى كۈن (نىڭ مهنىسى ۋه ئهھمىيىتى) نېمه؟» دهپ سورىدى. 

ئۇالر: 
”بىز جاھىلىيهت دهۋرىده بۇ كۈنلهرده ئايلىناتتۇق!“ دېيىشتى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
ئىككى  باشقا  خهيىرلىك  بۇالردىن  بايرىمىڭالرنى  ئىككى  بۇ  «ئالالھ 
داۋۇد:  (ئهبۇ  دېدى.  ھېيت!»  روزا  ۋه  ھېيت  قۇربان  ئالماشتۇردى:  كۈنگه 

«سهالت»، 239/1134؛ نهسهئى: «ئىككى ھېيت»، 1) 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم شۇ يىلى زۇلھهججه ئېيىنىڭ ئونىنچى كۈنى 
ھېيت نامىزىنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن مۇسۇلمانالرغا قۇربانلىق قىلىشنى 
بۇيرىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهدىنىده ئون يىل تۇردى ۋه ھهريىلى 
قۇربانلىق قىلدى86. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قۇربانلىقىنى بىر جۈپ قىالتتى. 
ۋه  ئۆزى  بىرسىنى  يهنه  ئۈچۈن،  ئۈممىتى  قىاللمىغان  قۇربانلىق  بىرسىنى 

ئائىلىسى ئۈچۈن قىالتتى87. 
ھانهش رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ دهيدۇكى: 

”ھهزرىتى ئهلىنىڭ ئىككى قوچقار قۇربانلىق قىلغانلىقىنى كۆردۈم: 

85. ئىبنى ماجه: «زاكات»، 21.
86. ئىبنى سائاد: 1–جىلد، 248–249–بهتلهر.

87. ئهبۇ داۋۇد: «قۇربانلىق»، 3-جىلد، 4\2792؛ ئىبنى سائاد: 1-جىلد، 249–بهت.
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- نېمىشقا بۇنداق قىلىسهن؟ - دهپ سورىدىم. 
ئۆزى  كېيىن  ۋاپات بولغاندىن  ئۆزى  ماڭا  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم   -
ئۇنىڭ  مهن  مانا  ئىدى.  قىلغان  ۋهسىيهت  قىلىشىمنى  قۇربانلىق  ئۈچۈنمۇ 
كېيىنمۇ  بۇنىڭدىن  قىلىۋاتىمهن!  قۇربانلىق  ئۈچۈن  ئورۇنالش  ۋهسىيىتىنى 

قىلىمهن!“ دېدى. (ئهبۇ داۋۇد، "قۇربانلىق"، 1-2790/2؛ ئهخمهت،1، 701)
تۆتىنچى  ھېيتنىڭ  نامىزىدىن  بامدات  كۈنى  ھارپا  ھېيتىنىڭ  قۇربان 
كۈنى پېشىن نامىزىغا قهدهر 23 قېتىم، يالغۇز ياكى جامائهت بىلهن ئوقۇلغان 

پهرز نامازالرنىڭ كهينىدىن بىر قېتىمدىن: 

ْ َ ْ ُ و ا َ ُ َأْכ ّ ُ ا َ ُ َأْכ ّ ُ َوَا ّ ّ ا َ إ َ َ إ  ُ َ ُ َأْכ ّ ُ ا َ ُ َأْכ ّ ا
باشقا  ئالالھتىن  بۈيۈكتۇر،  ئالالھ  بۈيۈكتۇر،  (ئالالھ  يهنى: 
ئالالھ  بۈيۈكتۇر،  ئالالھ  يوقتۇر،  ئىالھ  اليىق)  قىلىنىشقا  (ئىبادهت 
ئالالھقا  پهرۋهردىگارى  ئالهملهرنىڭ  ھهمدۇسانا  پۈتكۈل  بۈيۈكتۇر، 
خاستۇر) دهپ تهكبىر ئېيتىش ئهر-ئايال، ئىمام-جامائهت، مۇقىم-مۇساپىر 

ھهربىر مۇسۇلمانغا ۋاجىبتۇر. بۇ تهشرىق تهكبىرى دېيىلىدۇ88. 
فىتىر سهدىقىسىدىن بىر مۇددهت ئۆتكهندىن كېيىن ”زاكات“ بۇيرۇقى 

كهلدى. ئايهتته مۇنداق دېيىلگهن: 

وِم  ُ ْ َ ْ ِ َوا אِئ َّ ِّ  ٌّ َ  ْ ِ ِ ا َ ْ ِ َأ َو
«ئۇالرنىڭ پۇل-ماللىرىدا سائىلالر ۋه (ئىپپهتلىكىدىن سائىللىق 
قىلمايدىغان) موھتاجالر ھوقۇققا ئىگه ئىدى. (يهنى ئۇالر سائىلالرغا 

ۋه موھتاجالرغا سهدىقه قىالتتى)» (زارىيات سۈرىسى، 19-ئايهت) 

َن  ُ ِ א َ َכאِة  َّ ِ  ْ ُ  َ ِ َّ َوا
«ئۇالر زاكات بهرگۈچىلهردۇر.» (مۇئمىنۇن سۈرىسى، 4-ئايهت)

88. مۇۋهتتا: «ھهج»، 205.
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 ْ ِ ْ َ َ  ِّ َ א َو َ ِ  ِ ّכِ َ ُ ْ َو ُ ُ ِّ َ ُ  ً َ َ َ  ْ ِ ِ ا َ ْ ْ َأ ِ  ْ ُ

ٌ ِ َ  ٌ ِ َ  ُ ّ ّٰ ْ َوا ُ َّ  ٌ َכ َ ََכ  َ َ ِإنَّ 
سهدىقه  قىسمىنى  بىر  ماللىرىنىڭ  ئۇالرنىڭ  مۇھهممهد!)  «(ئى 
ھىسابىدا ئالغىنكى، ئۇنىڭ بىلهن ئۇالرنى گۇناھلىرىدىن پاكلىغايسهن 
قىلغىن.  دۇئا  ئۇالرغا  كۆپهيتكهيسهن.  (ياخشىلىقلىرىنى)  ۋه 
شۈبھسىزكى، سىېنىڭ دۇئايىڭ ئۇالرغا خاتىرجهملىك ئېلىپ كېلىدۇ. 
بىلىپ  (نىيهتلىرىنى)  تۇرغۇچى،  ئاڭالپ  (سۆزىنى)  ئۇالرنىڭ  ئالالھ 

تۇرغۇچىدۇر.» (تهۋبه سۈرىسى، 103-ئايهت)
زاكات، قۇرئانى-كهرىمده 26 يهرده ناماز بىلهن بىرلىكته، تۆت قېتىم 
مۇستهقىل تىلغا ئېلىنغان. بۇالردىن سۈره مۇئمىنۇندا نامازدىن ئايرىم بىر 
ئوقۇغۇچىالرنىڭ  ناماز  يهرده  ئۇ  بىرلىكته،  بىلهن  ئېلىنىش  تىلغا  ھالهتته 
دهپ  مال“  ”بهدهن،  سهۋهبى  بۇنىڭ  ئېيتىلغان.  بېرىدىغانلىقى  زاكىتىنى 
ۋه  باشتا  ئهڭ  ئىككىسىنىڭ  بۇ  ئىبادهتلهرده،  ئايرىلغان  گۇرۇپقا  ئىككى 
ئوخشاش قىممهتكه ئىگه بولغان ئاساستا يهر ئالغانلىقىدۇر. بىر ھهدىسته: 
ياخشىلىق)  (دا  نامىزى  كىشىنىڭ  بهرمىگهن  زاكات  ئوقۇپ،  «ناماز 

يوقتۇر!» دېيىلگهن. (ھهيسهمى: 3–جىلد، 62–بهت)  
زاكات مهكتهپ، كۇرس، دوختۇرخانا قاتارلىق ئىگىسى مهۋھۇم بولغان 
بۇيرىغاندهك،  ئالالھ  جانابى  ئۇ  چۈنكى  بېرىلمهيدۇ.  مۇئهسسهسهلهرگه 
تهقدىرده)  (بېرىلگهن  ھهقتۇر.89  ئائىت  كىشىگه  موھتاج  تۈرلۈك  سهككىز 
پېقىرالرنىڭ  زاكاتنى  تاپشۇرۇلغان  ئۆزلىرىگه  مۇئهسسهسهلهر  بۇنداق 
موھتاج  كۇرستىكى  لېكىن  ئىشلىتهلمهيدۇ.  سرتىدا  ئېھتىياجلىرى  ئهسلى 
ئوقۇغۇچىالرغا ۋه ئالالھنىڭ دىننى ئۈستۈن قىلىش مهقسىدى بىلهن ئىلىم 
ئۆز  زاكاتنىڭ  چۈنكى  بولىدۇ.  ئىشلىتىشكه  ئوقۇغۇچىالرغا  ئۆگىنىۋاتقان 
تۇرمۇشىنى قامدىيالمايدىغان ئاجىز كهمبهغهللهرنىڭ ئېھتىياجلىرىنى قامداش 

89. سۈره تهۋبه 60-ئايهتكه قاراڭ.
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ئۈچۈن بېرىلىشى ۋه بۇنىڭ سۈرۈشته قىلىنىشى ئۇنىڭ توغرا بولۇشىدىكى 
شهرتلهردۇر. بۇ سهۋهبتىن زاكات تاپشۇرۇلغان مۇئهسسهسهلهر بۇ پرىنسىپقا 
ئالالھ  بولغاندا  ئهكسىچه  كېرهك.  قىلىشى  رىئايه  بىلهن  ئهستايىدىللىق 

ئالدىدا مهسئۇل بولىدۇ. 
شهكىلده  شۇ  بېرىلىشى  يهرلهرگه  قايسى  زاكاتنىڭ  قۇرئانى-كهرىمده 

تۈرلهرگه ئايرىلغان: 

 ِ ْ َو ُ ُ ُ ُ  ِ َ َّ َ ُ ْ א َوا َ ْ َ َ  َ ِ ِ א َ ْ ِ َوا אِכ َ َ ْ اء َوا َ َ ُ ْ ِ אُت  َ َ َّ א ا َ َّ ِإ

 ٌ ِ َ  ُ ّّٰ ِ َوا ّ ّٰ َ ا ِّ  ً َ ِ َ  ِ ِ َّ ِ ا ْ ِ َوا ّ ّٰ ِ ا ِ َ  ِ َ َو ِ אِر َ ْ אِب َوا َ ِّ ا

 ٌ ِכ َ
خادىملىرىغا،  زاكات  مىسكىنلهرگه،  پېقىرالرغا،  پهقهت  «زاكات 
دىللىرىنى ئىسالمغا مايىل قىلىش كۆزده تۇتۇلغانالرغا، قۇلالرنى ئازاد 
قىلىشقا، قهرزدارالرغا، ئالالھنىڭ يولىغا، ئىبىن سهبىللهرگه بېرىلىدۇ. 
مهنپهئهتىنى)  (بهندىلىرىنىڭ  ئالالھ  بهلگىلمىسدۇر.  ئالالھنىڭ  بۇ 
(تهۋبه  قىلغۇچىدۇر.»  ئىش  بىلهن  ھېكمهت  بىلگۈچىدۇر.  ئوبدان 

سۈرىسى، 60-ئايهت)

ئورۇنالرغا  بولغان  مهۋھۇم  شهخسلىرى  قاتارلىق  ۋهخپه  ۋه  جهمئىيهت 
پهقهت ئايهتته بۇيرۇلغان سهككىز يهرگه يهتكۈزۈپ بېرىش شهرتى بىلهنال 

زاكات بېرىلىدۇ. بۇ دىققهت قىلىنىشقا تېگىشلىك مۇھىم بىر مهسىلىدۇر. 
بىلهن،  بۇيرۇق  ئىالھىي  ھهققىدىكى  زاكات  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
قانچىلىك  ۋه  بېرىلىدىغانلىقى  مىقداردا  قانچىلىك  نېمىلهردىن،  زاكاتنىڭ 
مېلى بولغان كىشىگه پهرز قىلىنغانلىقى ھهققىده بىر پۈتۈك يازدۇرۇپ، ئۇنى 
قىلىچىغا باغلىدى. ۋاپات تاپقىچه بۇ پۈتۈكنى ئۆز يېنىدا ساقالپ، ئۇنىڭغا 
ئهمهل قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن كېيىن ئهبۇ بهكىر رهزىيهلالھۇ 
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ئهنھۇ ۋه ئۇنىڭدىن كېيىن ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمۇ ئۇنىڭغا كۆره ئهمهل 
قىلدى90. 

زاكاتنىڭ قول ئىلىكىده بار ئىنسانالرنىڭ بايلىققا رام بولۇش نهتىجىسىده 
ئۆچمهنلىك  قارشى  بايالرغا  موھتاجالرنىڭ  چۈشمهسلىكى،  ئازغۇنلىققا 
قىلىش قاتارلىق سهلبى ئامىلالرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، ئىجتىمائىي تۇرمۇشنى 
قاتارلىق  باغالش  بىلهن  مۇھهببهت  بىر-بىرىگه  شهخسلهرنى  قوغداش، 
ھېكمهتلىرى بار. كهمبهغهل، باي ئارىسىدىكى تهڭپۇڭلۇق، ئۆزئارا مېھرى-
(ئالالھ  ۋه  ”زاكات  نىزامىدا  ئىسالم  ئۈچۈن  ئاشۇرۇش  ئهمهلگه  شهپقهتنى 

يولىدا) چىقىم قىلىش“ ئىبادىتىنىڭ ناھايىتى مۇھىم ئهھمىيىتى بار. 
شهخسىي  بىرى  ھېكمهتلهرنىڭ  قىلىشتىكى  چىقىم  يولىدا  ئالالھ 
سهرمايىنىڭ ھهددىدىن زىياده كۆپىيىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋه ھهسهتنىڭ 
ۋه  ماختىنىش  بايلىق  چۈنكى  ئۈچۈندۇر.  توسۇش  كېلىشىنى  مهيدانغا 
چوڭچىلىق قىلىش ۋهسىلىسى بولسا، باي ئۈچۈن ئاقىۋهت تراگېدىيهلىك 
بولىدۇ. ھالبۇكى، بىر جهمئىيهتته ياردهم قىلغان ۋه ياردهم قىلىنغان پۈتۈن 

شهخسلهر ماددى، مهنىۋى جهھهتتىن بىر-بىرىگه موھتاجدۇر. 
شۇنى ياخشى بىلىشىمىز كېرهككى، مال-مۈلۈك مۇتلهق مهنادا ئالالھقا 
ئائىتتۇر. ئىنسانالرنىڭ مۈلۈك ئۈستىدىكى ئىگىدارچىلىقى ، دهۋرىمىزده يېڭى 
ئىجاد قىلىنغان ئايالنما مۈلۈك ئۇسۇلىغا ئوخشايدۇ. يهنى بايلىق ئالالھنىڭ 
سهۋهبتىن  بۇ  ئامانىتىدۇر.  بىر  بهرگهن  قىلىپ  ئۆتكۈنچى  بهندىسىگه 
شهخسلهرنىڭ ئۇنى ئىشلىتىشى بىر قىسىم ئىالھىي ئۆلچهملهرگه باغالنغان. 
ئۇ مۈلۈكنىڭ ھهقىقىي ئىگىسىنىڭ بۇيرۇقى بويىچه ئىشلىتىلىشى ۋه سهرپ 
قىلىنىشى كېرهك. ئهگهر بايلىق ئىالھىي بۇيرۇقالرغا زىت بولغان شهكىلده 
ھهقسىزلىقالرغا  ۋه  زۇلۇم  كىبىر،  ئازدۇرۇشقا،  ئىنسانالرنى  ئىشلىتىلسه، 
ئېلىپ بارىدۇ. بۇنداق بىر ئاپهتكه چۈشۈپ قالغانالردا مال-دۇنيا سۆيگۈسى 
ئىچىده  نېمهتلىرى  دۇنيا  ئالالھنىڭ  جانابى  بولىدۇ.  يهرلهشكهن  قهلبىگه 

90. بۇخارى: «زاكات»، 38؛ ئهھمهد: 2–جىلد، 14–بهت.
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كۆڭۈلگه  بۇالرنىڭ  ئېلىشى  تىلغا  دهپ  ”پىتنه“  ئهۋالدنى  ۋه  مال  پهقهت 
كىرىپ بۇتلىشىش خهتىرىگه بىنائهندۇر. بۇ بهدبهختلىككه چۈشكهنلهرنى 

ئالالھتائاال ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دهيدۇ: 

َّאِس  اَل ا َ ْ َن َأ ُ ُכ ْ َ َ َאِن  ْ ُّ َאِر َوا ْ َ َ ا ِّ ا  ً ِ ْا ِإنَّ َכ ُ َ َ آ ِ َّ א ا َ ُّ َא َأ
א  َ َ ُ ِ ُ  َ َ َو َّ ِ ْ َ َوا َ َّ وَن ا ُ ِ ْכ َ  َ ِ َّ ِ َوا ّ ّٰ ِ ا ِ َ  َ وَن  ُّ ُ َ ِ َو ِ א َ ْ א ِ
א  َ ِ ى  َ ُْכ َ  َ َّ َ َ َאِر   ِ א  َ ْ َ َ  َ ْ ُ َم  ْ َ  ، ٍ ِ اٍب َأ َ َ ِ  ُ ْ ِّ َ َ  ِ ّ ّٰ ِ ا ِ َ  ِ
وَن  ُ ِ ْכ َ  ْ ُ א ُכ َ ْا  ُ و ُ َ  ْ ُכ ِ ُ َ  ْ ُ ْ َ א َכ َ ا  َ َ  ْ ُ ُر ُ ُ ْ َو ُ ُ ُ ْ َو ُ ُ א َ ِ
ناسارا  ۋه  (يهھۇدىي  راھىبلهردىن  ھىبرىلهر  مۇئمىنلهر!  «ئى 
ھهقىقهتهن  پۇل-ماللىرىنى  كىشلهرنىڭ  نۇرغۇنلىرى  ئۆلىمالىرىدىن) 
توسىدۇ.  كىرىشتىن  دىنىغا  ئالالھنىڭ  (كىشلهرنى)  يهيدۇ.  ھارام 
ئالتۇن- كۆمۈش يىغىپ ئۇنى ئالالھنىڭ يولىدا سهرپ قىلمايدىغانالرغا 
(دوزاختا بولىدىغان) قاتتىق ئازاب بىلهن بىشارهت بهرگىن. ئۇ كۈنده 
ئوتىدا  جهھهننهمنىڭ  ئالتۇن-كۆمۈشلهر  ئۇ  كۈنىده)  قىيامهت  يهنى 
قىزىتىلىپ ئۇنىڭ بىلهن ئۇالرنىڭ پىشانىلىرى، يانلىرى ۋه دۈمبىلىرى 
ئالتۇن– يىغقان  ئۈچۈن  ئۆزهڭالر  سىلهرنىڭ  ئۇالرغا: «بۇ  داغلىندۇ. 
ئادا  ھهققىنى  ئالالھنىڭ  دۇنيايىڭالردىكى  بۇ  (سىلهر  كۈمۈشۈڭالر. 
تېتىڭالر»  ۋابالىنى  ئالتۇن-كۈمۈشۈڭالرنىڭ  يىغقان  قىلمىدىڭالر). 

دېيىلىدۇ.» (تهۋبه سۈرىسى، 34-35-ئايهت)
ئاقىۋىتىنى  قارىغانالرنىڭ  سهل  زاكاتقا  ئهلهيھىسساالممۇ  پهيغهمبهر 

مۇنداق بايان قىلغان: 
«ئالتۇن–كۈمۈشنىڭ زاكىتىنى بهرمىگهن كىشى قىيامهت كۈنى ئۇزۇنلىقى 
بهندىلىرىنىڭ  ئالالھتائاال  كۈنده،  كېلىدىغان  باراۋهر  يىلغا  مىڭ  ئهللىك 
ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىپ ئۇ كىشىنىڭ جهننهتكه ياكى دوزاخقا كىرىدىغانلىقى 
قىلىنىپ  كهڭ  تهخسىدهك)  (چوڭ  ئالتۇن–كۈمۈش  قهدهر  بولغانغا  ئېنىق 
ئى  ساھابىلهر:  دېدى.  تۇرۇلىدۇ»  قىزىتىلىپ  بىلهن  ئوتى  جهھهننهمنىڭ 
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قانداق  ھۆكمى  تۆگىنىڭ  بهرمىگهن)  (زاكىتىنى  پهيغهمبىرى!  ئالالھنىڭ 
بولىدۇ؟ دهپ سورىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «تۆگىنىڭ ھهققىنى ئادا 
قىلمىغان كىشى قىيامهت كۈنى ئۇزۇنلىقى ئهللىك مىڭ يىلغا باراۋهر كېلىدىغان 
كىشىنىڭ  ئۇ  چىقىرىپ  ھۆكۈم  ئارىسىدا  بهندىلىرىنىڭ  ئالالھتائاال  كۈنده، 
جهننهتكه ياكى دوزاخقا كىرىدىغانلىقى ئېنىق بولغانغا قهدهر، تۈپتۈز يهرده 
تۆگىگه تاشالپ بېرىلىدۇ. تۆگه كۈچتۈڭگۈر ھالىتىده پۈتۈن بوتىالقلىرىنى 
چىشلهپ  دهسسهپ،  كىشىنىڭ ئۈستىدىن  ئۇ  بىر–بىرلهپ  كېلىپ  باشالپ 
ئۆتىدۇ. ئايىغى ئۆتۈپ بولغاندا قايتا بېشىدىن باشالپ ئۆتۈشكه باشاليدۇ. 
تۆگىدىكى ھهقنىڭ بىرى، ئۇنى سۇغارغان كۈنى سېغىپ سۈتىنى پېقىرلهرگه 
بېرىش. ساھابىلهر: ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى! كاال بىلهن قوينىڭ ھۆكمى 
قانداق بولىدۇ؟ دهپ سورىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «ئوخشاش» دهپ 

جاۋاب بهردى. (مۇسلىم: «زاكات»، 24؛ بۇخارى: «جىھاد»، 48) 
دىققهت  ناھايىتى  مهسىلىلهرده  مۇناسىۋهتلىك  سهدىقىگه  ۋه  زاكات 
قىلىش كېرهك. مىننهت قىلىش، ناچارلىرىدىن بېرىش قاتارلىق زاكات ۋه 
بۇلۇپمۇ  كېرهك.  تۇرۇش  يىراق  ئىشالردىن  چىقىرىدىغان  يوققا  سهدىقىنى 
بهرگهن كىشى، ئالغان كىشىگه رهھمهت ئېيتىش تۇيغۇسىدا بولۇشى كېرهك. 
چۈنكى ئۇ ئۇنى پهرز بولغان بىر مهجبۇرىيهتتىن قۇتقۇزۇپ ئهجىرگه نائىل 
كېسهللىك  كىشىنى  بهرگهن  سهدىقىلهر،  بېرىلگهن  ئۈچۈن.  قىلغانلىقى 
قول  ئهسلىده  غېرىپالر،  پېقىرالر،  يوقسۇلالر،  ساقاليدۇ.  مۇسىبهتتىن  ۋه 
جهننهت  چۈنكى  نېمهتتۇر.  بىر  بۈيۈك  ئۈچۈن  كىشىلهر  بار  ئىلىكىده 
ئىشىكلىرى ئۇالرنىڭ دۇئالىرى بىلهن ئېچىلىدۇ. سهدىقه بهرگهنده رىئايه 

قىلىشقا تېگىشلىك بولغان ئهدهبنى بۇ ئايهتلهر گۈزهل تهلىم بېرىدۇ: 

 ْ ُ َّ َ َأًذى  ًّא َو َ ُا  ُ َ א َأ َ َن  ُ ِ ْ ُ  َ  َّ ُ  ِ ّ ّٰ ِ ا ِ َ  ِ  ْ ُ َ ا َ ْ َن َأ ُ ِ ُ  َ ِ َّ ا
ٌة  َ ِ ْ َ وٌف َو ُ ْ َّ ٌل  ْ َ َن،  ُ َ ْ َ  ْ ُ  َ ْ َو ِ ْ َ َ ٌف  ْ َ  َ ْ َو ِ ِّ َ َر ِ  ْ ُ ُ ْ َأ
ْا  ُ ِ ْ ُ  َ ْا  ُ َ َ آ ِ َّ א ا َ ُّ َא َأ  ، ٌ ِ َ  ٌّ ِ َ  ُ ّ ّٰ آ َأًذى َوا َ ُ َ ْ َ  ٍ َ َ َ  ِّ  ٌ ْ َ
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ِم  ْ َ ْ ِ َوا ّ ّٰ א ِ  ُ ِ ْ ُ  َ َّאِس َو ُ ِرَئאء ا َ א َ  ُ ِ ُ ي  ِ َّ َذى َכא ِّ َوا َ ْ א ِ ُِכ  א َ َ َ
ُروَن  ِ ْ َ  َّ ا  ً ْ َ  ُ َכ َ َ َ  ٌ ِ ُ َوا َ א َ َ َ اٌب  َ ُ  ِ ْ َ َ اٍن  َ ْ َ  ِ َ َ ُ َכ ُ َ َ َ  ِ ِ ا

َ ِ ِ َכא ْ َم ا ْ َ ْ ي ا ِ ْ َ  َ  ُ ّ ّٰ ْا َوا ُ َ א َכ َّ ِّ ٍء  ْ َ  َ َ
ئارقىسىدىن  قىلىدىغان،  سهرپ  يولىدا  ئالالھ  «پۇل-مېلىنى 
ئۇنىڭغا مىننهت قىلمايدىغان ۋه (خهيرى- ساخاۋىتىگه ئېرىشكهنلهرنى) 
رهنجىتمهيدىغان كىشىلهر پهرۋهردىگارىنىڭ دهرگاھىدا ساۋاب تاپىدۇ. 
ئۇالرغا (قىيامهت كۈنى) قورقۇنچ ۋه غهم-قايغۇ بولمايدۇ. ياخشى سۆز 
ۋه كهچۈرۈش، ئهزىيهت يهتكۈزىدىغان سهدىقىدىن ئهۋزهلدۇر. ئالالھ 
(بهندىلهرنىڭ سهدىقىسىدىن) بىھاجهتتۇر. ھهلىمدۇر. (يهنى ئهمرىگه 
مۇئمىنلهر!  ئى  كهتمهيدۇ).  ئالدىراپ  جازاالشقا  قىلغانالرنى  خىالپلىق 
پۇل مېلىنى كىشىلهرگه كۆرسىتىش ئۈچۈن سهرپ قىلىدىغان ئالالھقا ۋه 
ئاخىرهت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرمهيدىغان كىشى (نىڭ قىلغان ئهمىلىنى 
بىكار قىلىۋهتكىنىگه) ئوخشاش، بهرگهن سهدىقهڭالرنى مىننهت قىلىش 
(پۇل- بۇنداق  قىلىۋهتمهڭالر.  بىكار  بىلهن  يهتكۈزۈش  ئهزىيهت  ۋه 
مېلىنى باشقىالرغا كۆرسىتىش ئۈچۈن سهرپ قىلىدىغان) ئادهم خۇددى 
ئۈستىگه توپا-چاڭ قونۇپ قالغان قاتتىق يامغۇردىن كېيىن (يۇيۇلۇپ) 
قىلغان  ئۇالر  ئوخشايدۇ.  تاشقا  سىلىق  قالغان  بولۇپ  بۇرۇنقىدهك 
بواللمايدۇ.  ئىگه  ساۋابقا  ھېچقانداق  (ئاخىرهتته)  ئۈچۈن  ئهمهللىرى 
ئالالھ كافىر قهۋمنى ھىدايهت قىلمايدۇ.» (بهقهره سۈرىسى 262-264-ئايهتلهر)

ئېتىكاپ

ئېتىكاپنىڭ لۇغهت مهنىسى: ئۆزىنى بىر يهرگه سوالپ كۈتۈش، ماددى-
مهنىۋى، ئىجابى-سهلبى بىر نهرسه ئۈستىده چىڭ تۇرۇش قاتارلىق مهنىلىرى 
بار. ئىستىالھى (كۆچمه) مهنىسى: ئىبادهت ۋه ئالالھقا يېقىنلىشىش نىيىتى 
بىلهن مهسجىدته مهلۇم بىر ۋاقىت تۇرۇش دېگهنلىكتۇر. مهلۇم بىر ۋاقىتقا 
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كۈتۈش  بۇ  ئۈچۈن،  بولمىغانلىقى  بهلگىلىمه  بىر  دهيدىغان  بويسۇنۇش 
(يهنى مهسجىدته ئىبادهت بىلهن شوغۇللىنىش، نىيهتال قىلغان بولسا) بىر 
سائهت (ياكى ئۇنىڭدىنمۇ ئاز) بولسىمۇ ئېتىكاپقا كىرگهن بولىدۇ. بۇ نهپله 

ئېتىكاپ دېيىلىدۇ.
ئهمما: 

 ِ ِ א َ َ ْ ِ ا َن  ُ אِכ َ  ْ ُ َّ َوَأ ُ و ُ ِ א َ ُ  َ َو
(كۈندۈز  چېغىڭالردا  ئولتۇرغان  ئېتىكاپتا  مهسجىدته  «سىلهر 
بولسۇن كېچه بولسۇن) ئۇالرغا يېقىنچىلىق قىلماڭالر.» (بهقهره سۈرىسى، 

187-ئايهتنىڭ بىر قىسمى) 

دېگهن ئايهت ئېتىكاپتا روزىنىڭ شهرت ئىكهنلىكىگه ۋه بۇ سهۋهبتىن 
قىلىدۇ.  دااللهت  بولمايدىغانلىقىغا  ئاز  كۈندىن  بىر  مۇددىتىنىڭ  ئېتىكاپ 
رامىزان  كۆپىنچه  ئېتىكاپ  سهۋهبتىن  بۇ  ئېتىكاپتۇر.  شهرئى  ئهسلى  بۇ 
ئايلىرىدا روزىدار ھالهتته مهسجىدته قېلىش شهكلى بىلهن ئىجرا قىلىنغان. 
زىكىر  ئىبادهت،  كېچىلىرىنى  روزا،  كۈندۈزلىرىنى  ئېتىكاپ  سهۋهبتىن  بۇ 
بىلهن مهسجىدته ئۆتكۈزۈپ، ھهقىقىي مهنىده بهندىچىلىككه غهرق بولۇپ 

كېتىشتۇر. 
رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئون كۈنىده قىلىنغان ئېتىكاپ كۇپايه شهكىلده 
يېرىده  بىر  شهھهرنىڭ)  بىر  ئۈچۈن  (شۇنىڭ  سۈننهتتۇر.  تهكىتلهنگهن 
كۆتۈرۈلۈپ  مهسئۇلىيهت  مۇسۇلمانالردىن  باشقا  تهتبىقالنغاندا،  سۈننهت  بۇ 
كېتىدۇ. ئېتىكاپ نهزىر قىلىنغاندا، يهنى (ئهگهر ئالالھ مېنى بۇ مۇسىبهتتىن 
قۇتقازسا ئون كۈن ئېتىكاپتا تۇرىمهن دېگهنگه ئوخشاش ئۆز-ئۆزىگه نهزىر 
قىلسا) ۋاجىبقا ئايلىنىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا رامىزان سرتىدا ئىبادهت مهقسىتى 

بىلهن قىلىنغان ئېتىكاپالر مۇستهھهبتۇر. 
ئېتىكاپتا، تاھارهتكه ئوخشاش زۆرۈر ئېھتىياجالرنىڭ سرتىدا ھېچبىر 

سهۋهب بىلهن مهسجىدتىن سرتقا چىقماسلىق كېرهك. 
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ئېتىكاپ  ھوجرىلىرىدا  ئۆز  ئاياللىرى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
مهسجىدته  ئۈچۈن  ئاياللىرى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  چۈنكى  قىلغان. 
تىكىلگهن چىدىرالرنى ئالغۇزىۋهتكهن. بۇ سهۋهپتىن مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ 
قىلىپ  يهر  ئوقۇيدىغان  ناماز  داۋاملىق  ئۆيلىرىده  ئهمهس،  مهسجىدلهرده 

قولالنغان مهخسۇس بۇلۇڭالردا ئېتىكاپ قىلىشى ئۇيغۇندۇر. 
ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا مۇنداق دهيدۇ: 

”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئونى كىرسه، كېچىلىرىنى 
ئادهتتىكىدىن  ئويغىتاتتى.  ئاياللىرىنىمۇ  ئۆتكۈزهتتى،  بىلهن  ئىبادهت 
ئاياللىرىغا  (يهنى  باغاليتتى  چىڭ  بهلۋىغىنى  قىالتتى.  ئىبادهت  ئارتۇقراق 
يېقىنچىلىق قىلىشتىن ئۆزىنى تارتاتتى.) (بۇخارى: «قهدىر كېچىسىنىڭ پهزىلىتى»، 

5؛ مۇسلىم: «ئېتىكاپ»، 7) 

ۋاپات  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئېيتىشىچه،  ئانىمىزنىڭ  ئائىشه  يهنه 
ۋاپات  ئولتۇراتتى،  ئېتىكاپتا  ئونىدا  ئاخىرقى  رامىزاننىڭ  قهدهر،  بولغانغا 
بولغان يىلى يىگىرمه كۈن ئېتىكاپتا ئولتۇردى. ئۇنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىنمۇ 

ئاياللىرى بۇ سۈننهتنى داۋامالشتۇردى91. 
تۆۋهندىكى ۋهقه ئېتىكاپنىڭ قانچىلىك ئهھمىيهتلىك ۋه پهزىلهتلىك 
ئىجتىمائىي  ۋه  شهخسىي  بىرلىكته،  بىلهن  بىلدۈرۈش  ئىكهنلىكىنى 
مهجبۇرىيهتلهرگىمۇ سهل قارىماسلىق الزىملىقىنى نهقهدهر گۈزهل ئىپادىلىگهن 

– ھه! 
ئېتىكاپتا  مهسجىدته  كۈنى  بىر  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئابباس  ئىبنى 
ئولتۇرغاندا، يېنىغا بىر ئادهم كېلىپ ساالم بېرىپ ئولتۇردى. ئىبنى ئابباس: 
- قېرىندىشىم، بهك ھارغىن ۋه غهمكىن كۆرۈنۈۋاتىسهن؟ - دېدى. 

غهمكىنمهن!  ئوغلى،  تاغىسىنىڭ  رهسۇلۇلالھنىڭ  ئى  شۇنداق،   -
پاالنىنىڭ مېنىڭ ئۈستۈمده ھهققى بار (مال بهدىلىگه مېنى ئازاد قىلغان 

91. بۇخارى: «ئېتىكاپ»، 1،17؛ مۇسلىم: «ئېتىكاپ»، 5.
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ئىدى)، ئهمما شۇ قهبرىنىڭ ئىگىسى (ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى) ھهققى ئۈچۈن 
دهيمهنكى، ئۇنىڭغا بولغان قهرزىمنى ئۆتىيهلمهيمهن - دېدى. 

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
- سهن ئۈچۈن ئۇنىڭ بىلهن پاراڭلىشىپ باقايمۇ؟ - دېيىشى بىلهن، 

ئۇ مىسكىن ئادهم: 
- ئىختىيارىڭ! - دهپ جاۋاب بهردى. ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ 

ئاياقلىرىنى ئېلىپ مهسجىدتىن چىقتى. ئۇ ئادهم ئۇنىڭغا: 
- ئېتىكاپتا ئولتۇرغانلىقىڭنى ئۇنتۇپ قالدىڭمۇ؟ - دېدى. 

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
- ياق! مهن شۇ قهبرىده ياتقان ۋه ئارىمىزدىن تېخى يېڭىال ئايرىلغان 

زاتتىن (پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن) ئاڭلىدىمكى: 
(ئىبنى ئابباس بۇالرنى سۆزلهۋاتقاندا كۆزلىرىدىن ياشالر تۆكۈلدى) 

«كىمكى دىن قېرىندىشىنىڭ بىر ئىشىنى شۇ ئىش پۈتكىچه ھهل قىلىپ 
بهرسه، بۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن ئون يىل ئېتىكاپتا ئولتۇرغىنىدىن ياخشىراق. بىر 
كىشى ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن بىر كۈن ئېتىكاپقا كىرسه جانابى ئالالھ ئۇ 
كىشى بىلهن دوزاخ ئارىسىغا ئۈچ خهندهك يارىتىدۇكى، ھهر خهندهكنىڭ 
ئارىسى شهرق بىلهن غهربچىلىك كېلىدۇ.» (بهيھاقى: «شۇئهبۇل ئىمان»، 3–

جىلد، 425-424) 

بۈيۈك بهدىر ئۇرۇشى

(ھىجرىيهنىڭ 2–يىلى، رامىزاننىڭ 17–كۈنى/ مىالدى 624–يىل 3–
ئاينىڭ 13-كۈنى)

ئهر-ئايال  پۈتۈن  قۇرهيشتىن  مهككه  يىلىدا  ئىككىنچى  ھىجرهتنىڭ 
مىڭ  سهرمايىلىك،  دىنار   50.000 تهخمىنهن  قوشۇلغان،  كىشى  ھهممه 
غهززه  شامنىڭ  كارۋىنىنى  تىجارهت  بىر  كاتتا  تهشكىللهنگهن  تۆگىدىن 
سۇفيان،  ئهبۇ  كاتتىۋاشلىرىدىن  مهككىنىڭ  كارۋاندا  ئهۋهتتى.  بازىرىغا 
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مۇھهممهد ئىبنى نهۋفهل ۋه ئهمر ئىبنى ئاس قاتارلىق ئوتتۇز ياكى قىرىق 
مۇشرىك بار ئىدى. 

توسقۇنلۇق  قىلىشىغا  ھهج  مۇسۇلمانالرنىڭ  مۇشرىكلىرى  قۇرهيش 
قىلغانلىقى ئۈچۈن، مۇسۇلمانالرنىڭمۇ بۇنىڭغا جاۋاب قايتۇرۇپ، مهككىلىك 
مۇشرىكالرنىڭ شام تىجارهت يولىنى كېسىۋېتىدىغانلىقىنى بىلهتتى. دهرۋهقه 
شامدىن قورقۇنچ ئىچىده يولغا چىقتى. ئهبۇ سۇفيان كارۋاندىكى زهمزهمه 
سۈرئهتته  تېز  تهبۇكتىن  يالالپ  ئالتۇنغا  مىسقال  يىگىرمه  ئهمرنى  ئىبنى 

مهككىگه ئهۋهتتى92. 
مهككىگه  زهمزهمهنىڭ  ئاتىكه  ھاممىسى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
كهتتى.  قورقۇپ  بهك  ۋه  كۆردى  چۈش  بىر  بۇرۇن  كۈن  ئۈچ  كېلىشىدىن 

قېرىندىشى ئابباسقا: 
قهۋمىڭنىڭ  قورقۇتتى.  بهكمۇ  مېنى  چۈشۈم  كۆرگهن  قېرىندىشىم!   -
بېشىغا بىر پاالكهت كېلىشىدىن قورقىمهن! ساڭا دهپ بهرمهكچى بولغان بۇ 

چۈشنى مهخپى تۇت، ھېچكىمگه سۆزلىمه! - دېدى. 
ھهزرىتى ئابباس: 

- نېمه كۆردۈڭ؟ سۆزلىگىن؟ - دېدى. 
ھهزرىتى ئاتىكه: 

بىلهن  (مۇھهسسهب  ئهبتهھته  كېلىپ  ئادهم  بىر  مىنگهن  تۆگىگه   -
مهككه ئارىسىدا) تۇردى ۋه يۇقىرى ئاۋاز بىلهن: 

- ئى ۋاپاسىز جامائهت! ئۈچ كۈنگىچه جهڭ مهيدانىغا، قاتتىق ۋهيران 
ئۇنى  ۋارقىرىدى.  قېتىم  ئۈچ  دهپ   - يېتىشىڭالر!  يېرىڭالرغا  بولىدىغان 
كۆرگهن ئىنسانالر ئۇنىڭ ئهتراپىغا توپالندى. كېيىن ئۇ ئادهم مهسجىدى 
كىشىلهر  ئىدى.  كىرگهن  ئهگىشىپ  كهينىدىن  خهلقمۇ  كىردى،  ھهرهمگه 
ئهتراپىنى ئورىۋالغان ھالدا يهنه كهبىنىڭ ئارقىسىدا ئوخشاش ئۈچ قېتىم 
يهردىمۇ  ئۇ  چىقىپ  ئۈستىگه  تېغىنىڭ  قۇبهيس  ئهبۇ  كېيىن  ۋارقىرىدى. 

92. ئىبنى ھىشام: 2–جىلد، 244–بهت؛ ۋاقىدى: 1–جىلد، 27–28–بهتلهر.
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ئوخشاش ۋارقىرىدى. كېيىن يوغان بىر تاشنى تۇتۇپ دومىلىدى. بۇ يوغان 
پارچه-پارچه  چۈشۈپ تاغنىڭ ئاستىدا  دومىالپ  تۆۋهنگه  تاش يۇقىرىدىن 
بولۇپ كهتتى. مهككه ئۆيلىرىدىن ئۇ پارچىالر تهگمىگهن بىر ئۆي، بىر يهرمۇ 

قالمىدى! - دېدى. 
ھهزرىتى ئابباس: 

- ئالالھ بىلهن قهسهمكى، بۇ ناھايىتى مۇھىم بىر چۈش! چۈشۈڭنى 
ھېچكىمگه سۆزلىمه! - دېدى. 

ھهزرىتى ئابباس ھهزرىتى ئاتىكهنىڭ يېنىدىن ئايرىلىپ دوستى ۋهلىد 
ئىبنى ئۇتبه بىلهن كۆرۈشتى. ئۇنىڭغا بۇ چۈشنى سۆزلهپ بېرىپ مهخپىي 
بىلهن  بۇنىڭ  بهردى.  سۆزلهپ  دادىسىغا  ۋهلىد  قىلدى.  تهلهپ  تۇتۇشنى 
ئېلىنىشقا  تىلغا  مهجلىسلىرىده  قۇرهيشنىڭ  يېيىلىپ،  مهككىگه  چۈش  بۇ 

باشلىدى. 
ھهزرىتى ئابباس مۇنداق دهيدۇ: 

ئهبۇ جهھىل ماڭا: 
- ئهي ئابدۇلمۇتتهلىب جهمهتى! سىلهرنىڭ بۇ ئايال پهيغهمبىرىڭالر 
قانائهت  پهيغهمبهرلىكىگه  ئهرلىرىڭالرنىڭ  سىلهر  بولدى؟  پهيدا  قاچان 
قىلىپ  دهۋا  پهيغهمبهرلىكنى  ئاياللىرىڭالر  ئهمدى  ئىدىڭالر،  قىلمىغان 
قوپتىمۇ؟! گويا ئاتىكه چۈشىده ”ئۈچ كۈنگىچه ئۇرۇشۇش ئورنىغا، ئۇرۇلۇپ 
يىقىلىدىغان يېرىڭالرغا يېتىشىڭالر!“ دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانمىش. ئۈچ كۈن 
ساقاليمىز. ئهگهر سۆزلىگهن سۆزى توغرا بولسا بىر نهرسه ئاشكارا بولىدۇ. 
ئهگهر ئۈچ كۈن توشۇپمۇ بىرهر ئىش يۈز بهرمىسه ھهققىڭالردا يازىدىغان 
بهكرهك  ئاياللىرىڭالردىن  سىلهرنىڭ  ئارىسىدا  ئهرهبلهر  بىلهن،  پۈتۈك  بىر 

يالغانچىالرنىڭ تېپىلمايدىغانلىقىنى ئېيتىمىز.- دېدى. 
قهسهمكى،  بىلهن  ئالالھ  ئېيتتىم.  بولمىغانلىقىنى  ئىش  بىر  بۇنداق 
مهن ئۈچۈن بۇنى ئىنكار قىلىشتىنمۇ ئېغىر بىر ئىش بولمىدى. ئاتىكهنىڭ 
قولغا  پۇرسهتنى  قويغان  قاچۇرۇپ  ئهتىگهنده،  كۈنى  ئۈچىنچى  چۈشىنىڭ 
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ھهرهمگه  مهسجىدى  ھالهتته  غهزهپلهنگهن  بىلهن  ئارزۇسى  كهلتۈرۈش 
كىردىم. باشتا سۆزلىگهن سۆزلىرىدىن بهزىلىرىنى تهكرارالپ ئهبۇ جهھىلنى 
جىله قىلماقچى ئىدىم. ئۇ مهسجىدى ھهرهمنىڭ سهھم جهمهتى ئىشىكىگه 
بولسۇن،  لهنىتى  ”ئالالھنىڭ  ئۆز–ئۆزهمگه:  مېڭىشىغا،  تېز-تېز  قاراپ 
دېدىم.  قاچتى“  مهندىن  قورقۇپ  قىلىدىغانلىقىمدىن  ھاقارهت  ئۇنىڭغا 
ھالبۇكى ئۇ زهمزهمهنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغان ئىكهن! مهن ئۇنى ئاڭلىمىغان 
ئىدىم. قارىدىمكى زهمزهمه تۆگىسىنىڭ بۇرنىنى كهسكهن، ئىگىرىنى تهتۈر 
ئۆرىگهن، كۆينىكىنى پارچه-پارچه قىلىۋهتكهن ھالدا، مهككه ۋادىسىنىڭ 

ئوتتۇرىسىدا، تۆگه ئۈستىده ئاۋازىنىڭ بارىچه: 
- ئهي قۇرهيش جامائىتى! كارۋان! كارۋان! مۇھهممهد ۋه ساھابىلىرى 
ئۇنىڭغا  قىلدى!  مۇسادىره  ماللىرىڭالرنى  يېنىدىكى  سۇفياننىڭ  ئهبۇ 
دهپ  قۇتقۇزۇڭالر!  قۇتقۇزۇڭالر!  يهتمهيدۇ!  كۆزۈم  يېتىشىۋېلىشىڭالرغا 
قىلۋهتتى. ئاالقزاده  ئىككىمىزنى  ئىش  بۇ  كهلگهن  بېشىمىزغا  ۋارقىرىدى. 
29–دىن  1–جىلد،  ۋاقىدى:  244–دىن247-بهتلهرگىچه؛  2–جىلد،  ھىشام:  (ئىبنى 

31-بهتلهرگىچه) 

قۇرهيش تېزلىك بىلهن تهييارالندى. تهييارلىقىنى ئىككى، ئۈچ كۈنده 
پۈتكۈزدى. قورالسىزالر ئۈچۈن قورال سېتىۋالدى. بايالر ئاجىزالرغا قولىدىن 
كېلىشىچه ياردهم قىلدى. سۇھهيل ئىبنى ئهمر، زهمئه ئىبنى ئهسۋهد قاتارلىق 

كاتتىۋاشالر: 
- تۆگه خااليدىغانالر، مانا تۆگه! يېمهك–ئىچمهك خااليدىغانالرغا، مانا 
يېمهك–ئىچمهك! ھهممىڭالر ئۇرۇشقا چىقىڭالر! سىلهردىن ھېچكىم ئارقىدا 
كىرگۈزىدىغان  قولغا  كارۋىنىڭالرنى  تىجارهت  مۇھهممهد  ئهگهر  قالمىسۇن! 
مهككىگىمۇ  قىلىپ،  يۈرۈش  سىلهرگه  بىلهن  ئۇنىڭ  شهكسىزكى،  بولسا، 

كىرىدۇ.- دېيىشتى. 
ئۆز  قاتنىشالمىغانالرمۇ  قاتناشتى.  كىشىلهر  ئهر  پۈتۈن  سهپهرگه 
ئهبۇ  كۈنى،  چىقىدىغان  بهدىرىگه  ئهۋهتىشتى.  قويۇپ  ئادهم  يهرلىرىگه 
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بهرگهنده،  تهلىمات  دهپ  مىنىڭالر!“  ”تۆگىلىرىڭالرغا  كىشىلهرگه:  جهھىل 
زالىم  ئۇ  چۈنكى  خالىمىدى.  چىقىشنى  مهككىدىن  خهلهف  ئىبنى  ئۇمهييه 
ئالالھنىڭ  ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىنى  تهرىپىدىن  مۇسۇلمانالر  ئۆزىنىڭ  مۇشرىك 

پهيغهمبىرىنىڭ خهۋهر قىلغانلىقىنى ئاڭالپ:
يالغان  قهتئى  سۆزلىگهنده  مۇھهممهد  قهسهمكى،  بىلهن  ”ئالالھ 

سۆزلىمهيدۇ!“ دهپ قاتتىق قورقۇنچقا چۈشكهنىدى. 
قىلغىچه  قايىل  چىقىشقا  بىلهن  ئۆزى  ئۇنى  كېلىپ،  جهھىل  ئهبۇ 

يېنىدىن ئايرىلمىدى، شۇنىڭ بىلهن ئۇمۇ تهييارلىنىپ سهپهرگه چىقتى. 
سايمانلىرىنى  ئۇرۇش  شهيبه  قېرىندىشى  بىلهن  رهبىئه  ئىبنى  ئۇتبه 

رهتلهشكه باشلىغاندا، قۇللىرى ئهدداس: 
- نېمه قىلۋاتىسىلهر؟ - دهپ سورىدى. 

- تائىفتىكى ئۈزۈم بېغىمىزدا سهن ئۇنىڭغا ئۈزۈم ئىكرام قىلغان ھېلىقى 
زاتنى بىلمهمسهن؟ - دېدى. 

ئهدداس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
- شۇنداق، بىلىمهن! - دېدى. 

- مانا بىز بېرىپ ئۇنىڭ بىلهن ئۇرۇشىمىز! - دېدى. 
ئهدداس چاچراپ تۇرۇپ ئۇالرنىڭ پۇتىغا ئېسىلىپ: 

- بارماڭالر! ئۇ شهكسىز پهيغهمبهردۇر! سىلهر پهقهت يېڭىلىپ ۋهيران 
بولىدىغان يهرگه كېتىۋاتىسىلهر! - دهپ يىغلىدى ۋه كۆز ياشلىرى مهڭزىگه 

تۆكۈلدى. ئهمما ئۇتبه ۋه شهيبه ئاڭلىماي كهتتى. 
ياكى  يۈز  ئىدى.  ئهتراپىدا   1000 بىلهن   950 سانى  مۇشرىكالرنىڭ 
ئىككى يۈزى ئاتلىق، 700ى تۆگىلىك ئىدى. كۆپىنچىسى ساۋۇت دۇبۇلغا 
كېيگهن، قۇرهيشنىڭ پۈتۈن كاتتىۋاشلىرى كهلگهن ئىدى. يانلىرىغا ناخشا 
مۇسۇلمانالرنى  چالدۇرۇپ  داپ  ئېلىپ،  قىزالرنىمۇ  دېدهك  ئېيتىدىغان 

مهسخىره قىلىدىغان شېئىرالرنى ئوقۇتۇپ يولغا چىقتى93. 

93. ۋاقىدى:1–جىلد،31–دىن39-بهتلهرگىچه؛ بۇخارى: «مهناقىب»، 25؛ ئىبنى كهسىر: 
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ھىجرهتنىڭ ئىككىنچى يىلى، رامىزان ئېيىنىڭ ئون ئىككىسى ئىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇممى مهكتۇمنى ئىماملىق قىلىش 
ئۈچۈن مهدىنىده ۋهكىل قىلىپ، 313 كىشىلىك قوشۇن بىلهن شهھهردىن 
چىقتى. بۇالرنىڭ ئاتمىش تۆتى مۇھاجىر، قالغانلىرى ئهنسارالردىن ئىدى. 

ئۈچى ئاتلىق، يهتمىشى تۆگىلىك، قالغانلىرى پىياده ئىدى94.  
جايالشقان  يىراقلىققا  مىل  بىر  مهدىنىگه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بولغانالرنى  كىچىك  يېشى  توختۇتۇپ،  مۇجاھىدالرنى  سۇقيادا  بۇيۇتۇس 
قايتۇرۇۋهتتى. سهئىد ئىبنى ئهبى ۋهققاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېشى كىچىك بولغانالرنى قايتۇرىشىدىن 

بىر ئاز بۇرۇن ئۇكام ئۇمهيرنىڭ يوشۇرۇنىۋالماقچى بولغانلىقىنى كۆردۈم: 
- ئۇكام، ساڭا نېمه بولدى ؟ - دېدىم. 

- پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مېنى كىچىك كۆرۈپ قايتۇرۇۋېتىشىدىن 
قورقۇۋاتىمهن!. ھالبۇكى، مهن بۇ سهپهرگه چىقىشنى بهكمۇ خااليمهن ۋه 

ئالالھنىڭ ماڭا شېھىدلىكنى ئاتا قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمهن! - دېدى.
ئۇكام، رهسۇلۇلالھقا كۆرسىتىلگهنده، ئۇنىڭ تېخى كىچىك ئىكهنلىكنى 

كۆرۈپ: 
- سهن قايتقىن! - دېدى. ئۇمهير يىغالشقا باشلىدى. بۇنىڭ بىلهن 
بولغانلىقى  كىچىك  ئۇمهير  قويدى.  يول  ئۇنىڭغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
 16 بولغاندا  شېھىد  بهدىرده  ئۇ  بېرهتتىم.  باغالپ  مهن  قىلىچىنى  ئۈچۈن 
ياشتا ئىدى. (ۋاقىدى: 1–جىلد، 21-بهت؛ ئىبنى سائاد: 3–جىلد، 149–150–بهتلهر). 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ساھابىلىرى بىلهن يولغا چىققاندا، تۆگه سانى 
ئاز بولغانلىقتىن بىر تۆگىگه نۆۋهت بىلهن ئۈچ كىشى مىنهتتى. پهيغهمبهر 
رهزىيهلالھۇ  لۇبابه  ئهبۇ  ۋه  ئهلى  ھهزرىتى  تۆگىسىگه  ئهلهيھىسساالممۇ 

«ئهلبىدايه»، 3–جىلد، 294–295-بهتلهر
2–جىلد،  ھىشام:  ئىبنى  31–دىن39-بهتلهرگىچه؛  1–جىلد،  ۋاقىدى:   .94

250–251-بهتلهر؛ ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 12–بهت.
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پهيغهمبهر  نۆۋىتى  مېڭىش  پىياده  مىنهتتى.  نۆۋهتلىشىپ  بىلهن  ئهنھۇماالر 
ئهلهيھىسساالمغا كېلىشى بىلهن ھهمراھلىرى: 

سىلىنىڭ  بىز  مىنسىله!  سىله  قااليلى،  ئۆتۈنۈپ  رهسۇلۇلالھ!  ئى   _
نۆۋهتلىرىدىمۇ ماڭايلى. - دېيىشتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

- سىلهر پىياده مېڭىشقا مهندىن بهكرهك چىدامچان ئهمهسسىلهر. يهنه 
كېلىپ مهنمۇ ساۋاب ئېلىش جهھهتته سىلهردىن بهكرهك موھتاجمهن! - 

دېدى. (ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 21–بهت؛ ئهھمهد:1–جىلد، 422–بهت)
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ ئهمىلى بىلهن ئالالھقا بولغان مۇھهببىتىنى، 
قانچىلىك  يېقىنلىشىشقا  ئالالھقا  جانابى  بىلهن  خىزمهت  ئىبادهت، 
ئىشتىياقلىق ئىكهنلىكىنى كۆرسهتكهن. بۇنىڭ بىلهن بىرلىكته، كىم بولسا 
بولسۇن، ھهممه كىشى ئۈچۈن ئادالهت، ھهق-ھوقۇققا قاتتىق رىئايه قىلىش 

كېرهكلىكىنى تهلىم بهرگهن. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر مهزگىلدىن كېيىن ئهبۇ لۇبابه رهزىيهلالھۇ 

ئهنھۇنى ئۆزىگه ۋهكىل بولۇشى ئۈچۈن مهدىنىگه قايتۇردى95. 
ئالالھتىن باشقا ئىلتىجا قىلىنغۇچىنى تونۇمىغان ۋه پۈتۈن ئېھتىياجلىرىنى 
ئۇنىڭدىن سورىغان ئالهملهرنىڭ پهخرى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بهدىرگه 
دۇئا  شۇنداق  بىلهن  كۆرۈشى  ھالهتته  موھتاج  ئاجىز،  ئۈممىتىنى  كهلگهن 

قىلدى: 
«ئى ئالالھ! بۇالر ئۇالقسىز، سهن ئۇالرغا مىنىدىغان ئۇالق بهرگىن! 
ئى ئالالھ! بۇالر كىيىمسىز، سهن ئۇالرنى كهيگۈزگىن! ئى ئالالھ! بۇالر ئاچ، 

سهن ئۇالرنى تويغۇزغىن!»
بىلهن،  قىلىشى  ئاتا  زهپهر  ئۇالرغا  بهدىرده  ئالالھتائاال  ھهقىقهتهن 
ئۇالرنىڭ ھهربىرى بىر ياكى ئىككى تۆگه بىلهن قايتتى، كېيىم كهيدى ۋه 

قورساقلىرى تويدى. (ئهبۇ داۋۇد: «جىھاد»، 45/2747) 

95. ئىبنى ھىشام: 2–جىلد 251–بهت.
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم رامىزان ئايلىرىغا ئۇدۇل كهلگهن بۇ زور كۈنلهرده 
مۇسۇلمانالرنىڭ  چۈنكى  بۇيرىدى.  بۇزۇشىنى  روزىسىنى  ئهسكهرلهرنىڭ 
ئۇرۇشتا بهدهن جهھهتته كۈچلۈك بولۇشى كېرهكتى. دهرۋهقه، بۇ سهپهرگه 

قوشۇلغان پۈتۈن مۇئمىنلهر كېيىن قازا قىلىش ئۈچۈن روزا تۇتمىدى. 
قوشۇن  ئىلگىرلىدى.  قاراپ  بهدىرگه  قوشۇنى  تۇنجى  بۇ  ئىسالمنىڭ 
ئهقىق ۋادىسىغا بارغاندا، خۇبهيب ئىبنى يېساف ۋه قهيس ئىبنى مۇھهررىس 
مهقسىتى  ئېلىش  غهنېمهت  قوشۇلۇپ  ئۇرۇشقا  كىشى  ئىككى  ئىسىملىك 
بىلهن قوشۇنغا يېتىشىۋالدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ ئىككى كىشىدىن 

خۇبهيبكه: 
- سىلهر بىز بىلهن چىقتىڭالرمۇ؟ - دهپ سورىدى.

خۇبهيب: 
- ياق، سهن بىزنىڭ ھهمشىرىمىزنىڭ ئوغلىسهن ۋه قوشنىمىزسهن. 

بىز قهۋمىمىز بىلهن غهنېمهت ئۈچۈن سهپهرگه چىقتۇق! - دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ قېتىم: 

- سهن، ئالالھقا ۋه ئۇنىڭ رهسۇلىغا ئىمان ئېيتتىڭمۇ؟ - دېدى. 
خۇبهيب: 

- ياق! - دهپ جاۋاب بېرىشى بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
ياردىمىنى  مۇشرىكنىڭ  بىر  بىز  قايت!  ئارقاڭغا  بولسا  ئۇنداق   -

خالىمايمىز! - دېدى. 
خۇبهيب چىڭ تۇرۇۋالدى: 

- قهۋمىم مېنىڭ ئۇرۇشتا قانچىلىك شىجائهتلىك ئىكهنلىكىمنى ياخشى 
بىلىدۇ. مۇسۇلمان بولمىساممۇ غهنېمهت بهدىلىگه سېنىڭ يېنىڭدا ئۇرۇشسام 

بولمامدۇ؟ - دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

- ياق، سهن ئالدى بىلهن مۇسۇلمان بول، ئاندىن ئۇرۇش! - دهپ 
يولىغا داۋام قىلدى. 
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بىردهمدىن كېيىن خۇبهيب يهنه كېلىپ، ئوخشاش تهكلىپ قويدى. 
جاۋابمۇ ئوخشاش بولدى. خۇبهيب بۇ ئهھۋالغا بهكمۇ ھهيران قالدى. چۈنكى 
ئۇ ئهرهبلهر ئارىسىدا ئىنتايىن جهسۇر بىر جهڭچى دهپ تونۇلغانىدى. لېكىن 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ مۇشرىك بولغانلىقى سهۋهبى بىلهن قوشۇنغا 
قوشۇلىشىغا رازى بولمىدى. مۇشرىكالرنىڭ كۆپ قوشۇنىغا قارشى، ئهسكهر 
سانى ئاز بولغان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ ھهرىكىتى خۇبهيبنى قاتتىق 
ئىلگىرى  شۇڭغۇپ،  قاتالملىرىغا  چوڭقۇر  دۇنياسىنىڭ  كۆڭۈل  چۆچۈتتى. 
قىلدى.  تاماشا  نۇرلىرىنى  ھهقىقهت  ئالهمنىڭ  بىر  قىلمىغان  پهرۋا  ھېچبىر 
ھاياجاندا تهكرار رهسۇلۇلالھنىڭ يېنىغا يۈگۈردى. بۇ قېتىمقى مۇراجىئاتى 
ئىلگىركىدىن پهرقلىق ئىدى. دهرۋهقه، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن تهكرار 

سورالغان: 
- ئالالھ ۋه ئۇنىڭ رهسۇلىغا ئىمان ئېيتتىڭمۇ ئى خۇبهيب؟ - سوئالىغا 

بۈيۈك بىر جۇشقۇنلۇق ئىچىده جاۋاب بهردى: 
- شۇنداق ئى رهسۇلۇلالھ!...

بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم خۇشال بولۇپ: 
(مۇسلىم: «جىھاد»، 150؛  دېدى.  قىل! -  ئهمدى خالىغىنىڭنى  مانا   -
تىرمىزى: «سىيهر»، 10/1558؛ ۋاقىدى: 1–جىلد، 47؛ ئىبنى سائاد: 3–جىلد، 535) 

بۇ ۋهقه، شهرئى بىر غايىگه يېتىش ئۈچۈن، شهرتلهر قانچىلىك قىيىن 
بولسىمۇ، سهلبى بىر مېتودنىڭ قوللىنىلمايدىغانلىقىغا مۇناسىۋهتلىك ئىمان 
ئالغاندىن  تهدبىرنى  چۈشكهن  ئۈستىگه  بهنده  كۆرسىتىدۇ.  ئۆلچىمىنى 
كېيىن جانابى ئالالھقا شۇنداق تهۋهككۇل قىلىشى كېرهككى، يولباشچىمىز 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالممۇ خۇبهيبنىڭ ئىمان ئېيتماي قوشۇنغا قوشۇلۇشىنى 
ۋه  كۆرسهتكهن  پرىنسىپىنى  ئىمان  بۇ  بىلهن  شهكلى  قىلماسلىق  قوبۇل 
پهيغهمبهر  ئۇ  چۈنكى  بولغان.  نهمۇنه  گۈزهل  ئىستىقامهتته  بۇ  ئۇممهتكه 
ھهر ئىشىدا يالغۇز ئالالھقا ئىلتىجا قىالتتى، پهقهت ئۇنىڭغا يۆلىنهتتى ۋه 
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ھهرتۈرلۈك نۈسرهتنىڭ يالغۇز ئالالھتىن بولىدىغانلىقىنى بىلهتتى. سۆيۈملۈك 
پهيغهمبىرىمىز بۇ ئهمىلى بىلهن: 

 ُ ِכ َ ْ َ ا ْ ِ ُ َو ّ ّٰ َא ا ُ ْ َ
(ئال  ھامىي!»  ياخشى  نېمىدېگهن  ئالالھ  كۇپايه،  ئالالھ  «بىزگه 

ئىمران سۈرىسى، 173-ئايهتنىڭ بىر قىسمى)  

مىسالىنى  جانلىق  تهۋهككۇلنىڭ  ئىپادىلهنگهن  ئايهتته  دېگهن 
كۆرسهتتى. 

ھۇزهيفه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
”دادام ھۇسهيل بىلهن يولغا چىققانىدۇق، قۇرهيش كاپىرلىرى بىزنى 

تۇتىۋېلىپ: 
”سىلهر شهكسىز مۇھهممهدنىڭ سېپىغا قوشۇلماقچى“ دېيىشتى. 

بىزمۇ:
ئۈچۈن  ئىش  بىر  باشقا  ئهمهس،  سهۋهبتىن  بۇ  مهدىنىگه  ”ياق، 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بىزدىن  بىلهن  بۇنىڭ  دېدۇق.  كېتىۋاتىمىز“ 
دائىر  ئۇرۇشمايدىغانلىقىمىزغا  بىرلىكته  بىلهن  ئۇنىڭ  قوشۇلۇپ  سېپىغا 
ئالالھنىڭ نامى بىلهن ۋهده ئالدى. مهدىنىگه كېلىپ ئهھۋالنى پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالمغا ئېيتقىنىمىزدا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«قېنى كېتىڭالر. بىز سىلهرنىڭ بهرگهن سۆزۈڭالردا تۇرىمىز، ئۇالرغا 
قارشى ئالالھتىن ياردهم تىلهيمىز!» دېدى. مانا بۇ مېنىڭ بهدىر غازىتىغا 

قاتناشماسلىقىمنىڭ سهۋهبى. (مۇسلىم: «جىھاد»، 98)
ئىچىگه  ئۆز  دۈشمهنلىرىنىمۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ۋهقه،  بۇ 

ئالغان ئهھدى–ۋاپاسىنىڭ مىساللىرىدىن بىرىدۇر. 
بۇالردىن  چىقتى.  خالىغانالر  چىقىشنى  ئايالالردىنمۇ  ئۇرۇشىغا  بهدىر 
ئالدىراپ  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ۋهرهقه  ئۇممۇ  بولغان  بىرى 

كېلىپ: 
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يارىدارالرنى  قىلسىڭىز،  رۇخسهت  ماڭا  پهيغهمبىرى!  ئالالھنىڭ  ”ئى 
داۋاالپ، كېسهللهرگه قارىسام. بهلكى ئالالھ، مېنى شېھىدلىككه ئېرىشتۈرهر!“ 

دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا: 

«سىز ئۆيىڭىزده ئولتۇرۇپ قورئان ئوقۇڭ، شۈبھىسىزكى، ئالالھ سىزگه 
شېھىدلىكنى نېسىپ قىلىدۇ!» دېدى. 

شۇنىڭدىن كېيىن ئۇممۇ ۋهرهقه رهزىيهلالھۇ ئهنھا ساھابىلهر ئارىسىدا 
”شهھىده“ (ئايال شېھىد) ئىسمى بىلهن مهشھۇر بولدى. ئۇ شېھىد بولۇشقا 
خهلىپىلىك  ئهنھۇنىڭ  رهزىيهلالھۇ  ئۆمهر  نىھايهت،  ئىشتىياقلىدى.  قاتتىق 
دهۋرىده خىزمهتچىلىرى تهرىپىدىن يوتقان بىلهن بوغۇپ شېھىد قىلىندى. 

بۇنىڭدىن خهۋهر تاپقان ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
”ئالالھ ۋه ئۇنىڭ ئهلچىسى توغرا سۆزلهپتۇ!“ دېدى ۋه قاتىلىنى تۇتۇپ 
ھهجهر: «ئهلئىسابه»، 4–جىلد  ئىبنى  61/591؛  داۋۇد: «سهالت»،  (ئهبۇ  جازالىدى. 

505–بهت) 

قىلغانلىقىنى  ھهرىكهت  قاراپ  بهدىرگه  مۇسۇلمانالرنىڭ  سۇفيان  ئهبۇ 
بىلىشى بىلهن كارۋاننىڭ يۆلىنىشىنى ئۆزگهرتتى. بهدىرنى سول تهرىپىگه 
كارۋىنىنى  تىجارهت  ئىلگىرلىدى96.  تېزدىن  قاراپ  تهرهپكه  ساھىل  تاشالپ 

قۇتقۇزۇپ، قۇرهيش قوشۇنىغا ئادهم ئهۋهتىپ: 
ئۈچۈن  قوغداش  ماللىرىڭالرنى  ۋه  ئادهملىرىڭالر  كارۋاننى،  ”سىلهر 
ئارقاڭالرغا  ئهمدى  قۇتقۇزدى.  ئۇالرنى  ئالالھ  مانا  ئىدىڭالر.  چىققان  يولغا 

قايتىڭالر!“ دېدى. 
شهرىكنىڭ  ئىبنى  ئهھنهس  ئاساسهن  خهۋىرىگه  سۇفياننىڭ  ئهبۇ 
تهۋسىيهسى بىلهن قهۋمى زۆھره جهمهتى ۋه ئهدىي ئىبنى كهئب جهمهتى 

ئارقىغا قايتتى. ئهبۇ جهھىل: 

96. ئىبنى ھىشام: 2–جىلد، 57–بهت
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”بهدىرگه بارماي ئارقىغا قايتمايمىز! بىز ئۇ يهرده ئۈچ كۈن قالىمىز. 
تۆگىلهرنى سويۇپ، يهپ- ئىچىمىز. ئايالالر ئويناپ-كۈلۈپ ناخشا ئېيتىدۇ. 
داۋاملىق  كېيىن  بۇنىڭدىن  كۆرۈپ،  ئىشىمىزنى  بۇ  ئهرهبلهر  ئهتراپتىكى 

بىزدىن قورقۇپ يۈرىدۇ! قېنى يۈرۈڭالر!“ دېدى. 
ئهبۇ سۇفيان قۇرهيش قوشۇنىنىڭ ئهبۇ جهھىلگه ئهگىشىپ كهينىگه 

قايتمىغانلىقىنى ئاڭلىغاندا: 
”ۋاي قهۋمىمگه! بۇ ئهمىر ئىبنى ھىشامنىڭ (ئهبۇ جهھىلنىڭ) ئىشىدۇر. 
قايتىشنى خالىماسلىقى، كىشىلهرگه باش بولۇش سهۋداسىدۇر، ئازغۇنلۇقتۇر! 
ئازغۇنلۇق بولسا نوقسانلىق ۋه شۇملۇقتۇر!“دېدى. (ۋاقىدى، 1-جىلد، 43-45؛ 

ئىبنى ھىشام، 2-جىلد، 258) 

قهدهممۇ- ۋهزىيهتنى  سىياسىي  بولۇۋاتقان  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ھايات- بولمايدىغان  قايتقىلى  ئارقىغا  ئهمدى  كۆزهتكهنلىكتىن،  قهدهم 
ماماتلىق بىر ئۇرۇش ئالدىدا ئىكهنلىكىنى چۈشىنىپ، ساھابىلهرنى ئالدىغا 

توپالپ سورىدى: 
قوشۇنىنىڭ  قۇرهيش  ياكى  كېرهكمۇ  قوغالش  كارۋاننى  «سىلهرچه 

ئالدىغا چىقىشمۇ؟»
مۇھاجىرالرغا ۋاكالىتهن ھهزرىتى ئهبۇ بهكىر ۋه ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇما 
ئورنىدىن تۇرۇپ، قۇرهيش قوشۇنىنىڭ ئالدىغا چىقىشقا تهييار ئىكهنلىكىنى 

ئېيتتى. 
بولدى.  بىلمهكچى  پىكرىنى  ئهنسارالرنىڭمۇ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئۇ ۋاقىتتا ئهنسارالردىن مىقداد ئىبنى ئهسۋهد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئورنىدىن 

تۇرۇپ شۇ سۆزلهرنى قىلدى: 
”ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى! بىز يهھۇدىالرنىڭ مۇسا ئهلهيھىسساالمغا 
دېگىنىگه ئوخشاش «سهن رهببىڭ بىلهن بېرىپ ئۇرۇشقىن!» (سۈره مائىده، 
24-ئايهت) دېمهيمىز. بىز ساڭا ئهقهبهده بهرگهن ۋهدىمىزده تۇرۇش بىلهن 
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سېنىڭ ئوڭ تهرىپىڭ، سول تهرىپىڭ، ئالدىڭ ۋه ئارقاڭدا دۈشمهن بىلهن 
ئاخىرغىچه ئۇرۇشۇشقا تهييارمىز!“97. (بۇخارى: «مهغازى»، 4؛ «تهپسىر»، 5/4) 

ھهزرىتى مىقدادنىڭ ئارقىسىدىن سهئىد ئىبنى مۇئاز رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ 
ئورنىدىن تۇردى: 

”ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى! بىز ساڭا ئىشهندۇق. سهن ئېلىپ كهلگهن 
قۇرئاننىڭ ھهق ئىكهنلىكىگه گۇۋاھلىق بهردۇق. قانداق خالىساڭ شۇنداق 
كىرىمىز.  بىرلىكته  بىلهن  سهن  بىزمۇ  كىرسهڭ،  دېڭىزغا  ئهگهر  قىل! 

ئهنسارالردىن بىر كىشىمۇ بۇنىڭدىن چېكىنمهيدۇ!“ 
پهيغهمبهر  بىلهن  سۆزلهر  تولغان  ئىتائهتكه  ۋه  ساداقهت  بۇ 
ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇبارهك چېھرى تهبهسسۇمغا تولدى، دۇئا قىلىپ مۇنداق 

دېدى: 
«ئۇنداقتا، ئالالھنىڭ بهرىكىتى بىلهن يۈرۈڭالر! سىلهرگه خۇشخهۋهر 
بولسۇنكى، ئالالھ ئىككى تائىپهدىن مۇئهييهن بولمىغان بىرىنى سىلهرگه 

ۋهده قىلدى98. 
- ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مهن ئۆزهمنى قۇرهيشنىڭ ئۇرۇش مهيدانىدا 
يىقىلغان يهرلىرىنى كۆرىۋاتقاندهك ھېس قىلىۋاتىمهن.» (مۇسلىم: «جىھاد»، 

83؛ ۋاقىدى: 1–جىلد 48–49-بهتلهر؛ ئىبنى ھىشام: 2–جىلد 253–254–بهتلهر)

ئىسالم قوشۇنى بهدىرگه يېتىپ كهلگهنده، قۇرهيش قوشۇنى ئاللىبۇرۇن 
مهدىنىگه  ۋادىسىنىڭ  يېليېل  ئارقىسىدىكى  دۆۋىسىنىڭ  قۇم  بىر  كېلىپ 
ئهڭ  مهدىنىگه  ۋادىنىڭ  قۇدۇقلىرى  سۇ  ئورۇنالشقانىدى.  تهرىپىگه  يىراق 

يېقىن تهرىپىده ئىدى99. 

97.  ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: ”مىقداد ئىبنى ئهسۋهدنىڭ سۆزلىرىگه 
تهڭ  ئۇنىڭغا  جهھهتتىن)  (ساۋاب  ماڭا  بولۇش،  ئىگىسى  سۆزنىڭ  ئۇ  بولدۇمكى،  شاھىت 

بوالاليدىغان سۆزلهردىنمۇ سۆيۈملۈكتۈر.
 99. ئهنفال سۈرىسىنىڭ 7-ئايىتىده ۋهده قىلىنغان ئىككى تائىپهنىڭ بىرى قۇرهيشنىڭ دهل 
ئۆزى، يهنى ئۇالرنىڭ مهغلۇب قىلىنىپ ئهسىرگه ئېلىنىشى، يهنه بىرى قۇرهيشنىڭ شامدىن 

كهلگهن كارۋىنى.
99. ئىبنى ھىشام: 2–جىلد 259-بهت.
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇجاھىدالر بىلهن بىلله بهدىرگه ئهڭ يېقىن 
مۇئهييهنلهشتۈرۈش  قارارگاھلىرىنى  كهلگهنده  بېشىغا  سۇنىڭ  بولغان 
توغرىسىدا ئهنسارالر بىلهن مهسلىھهتلهشتى. ھۇباب ئىبنى مۇنزىر رهزىيهلالھۇ 

ئهنھۇ: 
”ئى رهسۇلۇلالھ! بۇ يهر قارارگاھ ئۈچۈن مۇناسىپ ئهمهس. قۇرهيشكه 
ئهڭ يېقىن بولغان قۇدۇقنىڭ يېنىغا بارايلى ۋه ئۇ يهرگه چۈشهيلى. بىز 
ئۇ  تىندۇرۋېتهيلى.  ھهممىسىنى  قۇدۇقالرنىڭ  باشقا  قۇدۇقتىن  چۈشكهن 

سۇنىڭ يېنىغا بىر كۆلچهك ياساپ ئىچىگه سۇ توشقۇزايلى“ دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ تهكلىپنى قوبۇل قىلدى100. (ئىبنى ھىشام: 

2–جىلد 259–260-بهتلهر؛ ئىبنى سائاد: 2–جىلد 15–بهت)

مۇشرىكالر  قىسىم  بىر  بولغان  ئارىسىدا  ھىزاممۇ  ئىبنى  ھاكىم 
مۇسۇلمانالرنىڭ كۆلچهكلىرىدىن سۇ ئىچىشكه كهلدى. مۇسۇلمانالر ئۇالرنى 

توسماقچى بولغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«بولدى، ئۇالرنى ئىچىشكه رۇخسهت قىلىڭالر!» دېدى. كېلىپ ئىچتى. 
ھاكىمدىن باشقا سۇ ئىچكهنلهرنىڭ ھهممىسى بهدىرده ئۆلتۈرۈلدى. ھاكىم 
كېيىن مۇسۇلمان بولدى. ھاكىم سۆزىنى قهسهم بىلهن كۈچلهندۈرمهكچى 
نېمىتىگه  ئىمان  ساقالپ  ئۆلتۈرۈلۈشتىن  بهدىرده  مېنى  ”ياق!  بولغاندا: 
2–جىلد  ھىشام:  (ئىبنى  دېدى.  قىلىمهنكى!“  قهسهم  ئالالھقا  ئۇچراشتۇرغان 

261–بهت) 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىرئازدىن كېيىن ئۆزى بىلهن ئۇرۇشىدىغان 
دۈشمىنىنىڭ سۇ ئىچىشىگه رۇخسهت بېرىش بىلهن بىزگه ئىنسانلىق دهرسى 
ۋه ھىدايهت ئۇسلۇبىنى كۆرسهتتى. چۈنكى بۇنىڭغا ئوخشىغان ھهرىكهتلهر 

100. بهدىرده جايالشقان كىشىلهرنىڭ سۆزلهپ بېرىشىچه، بهدىردىكى باشقا قۇم دۆۋىلىرى 
پهيغهمبهر  قارىماي،  تۇرۇشىغا  ئالماشتۇرۇپ  يهر  بىلهن  شامال  قېتىم  بىر  يىلدا  بهش-ئون 
ھېچقانداق  تۇرماقتا،  مۇستهھكهم  ھازىرغىچه  دۆۋىسى  قۇم  قۇرغان  قارارگاھ  ئهلهيھىسساالم 

يېرى ئالماشمىغان.  
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نۇرغۇن قېتىپ كهتكهن قهلبلهرنىڭ يۇمشىشىغا، كېيىن ئۇ قهلبته ھىدايهت 
نۇرىغا ئىشىك ئېچىلىشىغا ۋهسىله بولدى. 

ئىسالم قوشۇنى قارارگاھىغا يهرلهشكهندىن كېيىن سهئىد ئىبنى مۇئاز 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

”ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى! بىز ساڭا بىر سايىۋهن ياسايلى، مىنىدىغان 
ئۇلۇقىڭنىمۇ يېنىڭغا قويايلى، كېيىن بىز دۈشمهن بىلهن ئۇرۇشىمىز، ئهگهر 
بولسۇن!  ھهمدۇساناالر  ئالالھقا  قىلسا،  ئاتا  غهلىبه  بېرىپ  قۇۋۋهت  ئالالھ 
قالدۇرۇپ  كهينىمىزده  ۋه  مىن  ئېتىڭغا  سهن  تهقدىرده  بولغان  ئهكسىچه 
پهيغهمبىرى!  ئالالھنىڭ  ئى  بار!  يېنىغا  قېرىنداشلىرىمىزنىڭ  قويغان 
ئۇرۇشقا  سېنىڭ  ئهگهر  كۆرىدۇ.  ياخشى  ئوخشاشال  بىزگه  سېنى  ئۇالرمۇ 
ئالالھ  قالمايتتى.  قېلىپ  ئهسال  ئىدى،  بولسا  بىلگهن  كىرىدىغانلىقىڭنى 
سېنىڭ  ۋه  قىلىدۇ  ئاتا  جېنىنى  ساڭا  ئۇالر  ساقاليدۇ.  بىلهن  ئۇالر  سېنى 

يېنىڭدا جىھاد قىلىدۇ“ دېدى. 
ئۇنىڭغا  ماختاپ،  سهئىدنى  ھهزرىتى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ياخشىلىق بىلهن دۇئا قىلدى. سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ قىلىچىنى چىقىرىپ 
سايىۋهننىڭ ئىشىكىده نۆۋهت تۇتتى. (ئىبنى ھىشام: 2–جىلد 260-بهت؛ ۋاقىدى: 

1–جىلد 49-بهت) 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنى ئاخىرى يهنه بىر 
قېتىم قۇرهيشكه ئهۋهتىپ: 

«قايتىپ كېتىڭالر! سىلهردىن باشقىسى بىلهن ئۇرۇشۇش مهن ئۈچۈن 
سىلهر بىلهن ئۇرۇشقاندىن ياخشى!» دېدى. 

ھاكىم ئىبنى ھىزام: 
بىلهن  ئالالھ  قىلىڭالر!  قوبۇل  ئۇنى  تهكلىپ!  بىر  ئىنساپلىق  ”بۇ 
قىلىنمايدۇ!“  مۇئامىله  ئىنساپلىق  سىلهرگه  كېيىن  بۇنىڭدىن  قهسهمكى، 

دېدى. 
ئهبۇ جهھىل: 
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ئۆچىمىزنى  كېيىن  بهرگهندىن  پۇرسهت  بىزگه  ئالالھ  ”قهسهمكى101، 
ئالماي تۇرۇپ كهينىمىزگه قايتمايمىز! ئۇالرغا ھهددىنى بىلدۈرۈپ قويىمىزكى، 
ئالدىغىمۇ  كارۋانلىرىمىزنىڭ  ۋه  قۇيالمىسۇن  پايالقچى  كېيىن  بۇنىڭدىن 
چىقالمىسۇن!“ دهپ، مۇشرىكالرنى ئۇرۇشقا تهشۋىق قىلدى. (ۋاقىدى: 1–جىلد 

61–دىن 65-بهتلهرگىچه) 

ئىسالم  ئۇسامهنى  ئهبۇ  ئاتلىقالردىن  ۋه  ۋهھب  ئىبنى  ئۇمهير  قۇرهيش 
ئهتراپىنى  قوشۇنىنىڭ  ئىسالم  ئهۋهتتى.  ئۈچۈن  كۆزىتىش  قوشۇنىنى 

كۆزهتكهن بۇ ئىككى جاسۇس شۇ سۆزلهرنى قىلدى: 
”ئالالھ بىلهن قهسهمكى، بىز بوغاز تۆگىلهر، ئاتالر، سانىغىدهك كۆپ 
جامائهت  بىر  شۇنداق  پهقهت  كۆرمىدۇق!  تهييارلىقمۇ  بۈيۈك  ۋه  ئهسكهر 
ئارزۇ  ئۆلۈشنى  ئهمهس،  كېتىشنى  قايتىپ  ئائىلىلىرىگه  ئۇالر  كۆردۈقكى، 
ئىلتىجا  ۋه  نهرسىسى  بىر  قوغدايدىغان  ئۆزىنى  باشقا  قىلىچىدىن  قىلىدۇ! 

قىلىدىغان يېرىمۇ يوق!“ (ۋاقىدى: 1–جىلد 62-بهت)
ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ دهيدۇكى: 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بهدىر غازىتى بولىدىغان ھارپا ئاخشىمى:
«ئىنشائالالھ بۇ يهر ئهته پاالنىنىڭ ئۇرۇلۇپ يىقىلىدىغان يېرىدۇر!» 
دهپ مۇشرىكالرنىڭ كاتتىۋاشلىرىنىڭ ئۆلتۈرۈلىدىغان يهرلىرىنى بىر-بىرلهپ 
قهسهم  بىلهن  ئالالھ  ئهۋهتكهن  قىلىپ  پهيغهمبهر  ھهق  ئۇنى  كۆرسهتتى. 
كۆرسهتكهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ھېچبىرى  ئۇالرنىڭ  قىلىمهنكى، 
يهرلهردىن ئۆتهلمىدى، (يهنى شۇ يهرلهرده ئۆلتۈرۈلدى) كېيىن بىر قۇدۇققا 

101. ئىسالمدىن ئىلگىرى جاھىلىيهت ئهرهبلىرى ئالالھنىڭ بارلىقىنى قوبۇل قىالتتى. لېكىن 
بۇرۇلۇپ،  ئېتىقادىدىن  تهۋھىد  چوقۇنغانلىقىدىن،  ئىالھالرغا  باشقا  قوشۇپ  ئالالھقا  ئۇالر 
ئىسمىنى  ئالالھنىڭ  كۆرسىتىلگهندهك  مىسالدا  بۇ  سهۋهبتىن،  بۇ  چۈشكهن.  شېرىككه 
شېرىككه  ئۇالرنىڭ  قوللىناتتى.  ئىبارىلهرنى  بىلدۈرگهن  ئىالھلىقىنى  ئۇنىڭ  ئېلىپ،  تىلغا 
ياكى  قىلىنىش  شاپائهتچى  دهرگاھىدا  ئالالھ  يېقىنلىشىش،  ئالالھقا  سهۋهبى  چۈشۈشىنىڭ 
كېلىپ  چوقۇنۇش  بۇتالرغا  ئاشۇرۇۋېتىپ  ھهددىدىن  جهھهتته  كهلتۈرۈش  قولغا  شهرهپ 

چىقتى. 
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(ھهممىسى توپلىنىپ) ئۈستى–ئۈستىگه تاشالندى. (مۇسلىم: «جهننهت»، 76، 
«جىھاد»، 83) 

سهۋهبتىن  بۇ  ئىدى،  قۇملۇق  قارارگاھى  بهدىردىكى  مۇسۇلمانالرنىڭ 
ئۇنىڭ ئۈستىده قواليلىق بىلهن يۈرهلمىدى، ئۇنىڭدىن باشقا ئۇالردىكى سۇ 
ئازالشقا باشالپ، سۇ قىيىنچىلىقى كۆرۈلۈشكه باشلىدى. تاھارهت ۋه غۇسۇل 
قىلىش ئۈچۈن يېتهرلىك سۇ تېپىشتا قىينىلىۋاتاتتى. شهيتان قىيىنچىلىق 
ۋه مۇشرىكالرنىڭ سانىنىڭ كۆپ بولىشى بىلهن مۇئمىن يۈرهكلهرگه قورقۇنچ 

سېلىشقا تىرىشتى. 
ئۇ كېچه ئالالھتائاال يامغۇر ياغدۇردى، ۋادىدىن سهللهر ئاقتى. مۇسۇلمانالر 
ھايۋانلىرىنى  ۋه  قىلدى  غۇسۇل  ئېلىپ،  تاھارهت  تولدۇرۇپ،  قاچىلىرىنى 
سۇغاردى. بۇ يامغۇر ئوخشاش ۋاقىتتا چاڭ–توزانالرنى يوقۇتۇپ، زېمىننى 
يهرلىرىدىن  تۈپهيلىدىن  يامغۇر  مۇشرىكلىرى  قۇرهيش  قىلىدى.  قاتتىق 
ئايرىاللماي، ھهرىكهتسىز قالدى. ئۇنىڭدىن باشقا ئالالھتائاال مۇسۇلمانالرغا 

خاتىرجهملىك بهرگۈچى، ئارام ئالدۇرغۇچى بىر ئۇيقۇ ئاتا قىلدى102. 
ئالالھتائاال بۇ ھهقته مۇنداق دهيدۇ: 

 ِ ِ ُכ  َ ِّ َ ُ ِّ אء  َ אء  َ َّ ِّ ا ُכ  ْ َ َ ُل  ِّ َ ُ ُ َو ْ ِّ  ً َ َ אَس َأ َ ُّ ُ ا ُכ ِّ َ ُ ِإْذ 
اَم  َ ْ َ ِ ا ِ  َ ِّ َ ُ ْ َو ُכ ِ ُ ُ  َ َ  َ ِ ْ َ ِ אِن َو َ ْ َّ َ ا ْ ْ ِر ُכ َ  َ ِ ْ ُ َو

ئۇيقۇ  سىلهرگه  يۈزىسدىن  تىنچالندۇرۇش  ئالالھ  ۋاقتىدا  «ئۆز 
بېغىشلىدى. (تاھارهت ئىلىپ غۇسلى قىلىپ) پاك بولۇشىڭالر ئۈچۈن، 
سىلهردىن شهيتاننىڭ ۋهسۋهسىسىنى كهتكۈزۈش ئۈچۈن، (ئالالھنىڭ 
ياردىمىگه ئىشهنچ قىلىپ) كۆڭلۈڭالرنىڭ توق تۇرۇشى، قهدىمىڭالرنىڭ 
سىلهرگه  ئالالھ  ئۈچۈن،  تۇرۇشى  مهزمۇت  كهتمهي)  پېتىپ  (قۇمغا 

بۇلۇتتىن يامغۇر ياغدۇرۇپ بهردى.» (ئهنفال سۈرىسى، 11-ئايهت)

102. تهبهرى: «تهپسىر»، 9–جىلد، 256–دىن261-بهتلهرگىچه.
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم پۈتۈن كېچه ناماز ئوقۇپ، ئالالھقا دۇئا قىلدى. 
ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 

”مهن ياخشى بىلىمهن، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن باشقا ھهممىمىز 
ئۇخلىدۇق. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تاڭ ئاتقىچه بىر دهرهخ ئاستىدا ناماز 

ئوقۇپ يىغلىدى.“ (ئىبنى خۇزهيمه: 2–جىلد، 52-بهت) 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سۈبھى ۋاقتى بولغاندا: 

ۋه  توۋلىدى  دهپ  تۇرۇڭالر!»  نامازغا  بهندىلىرى!  ئالالھنىڭ  «ئهي 
قىلدى.  تهشۋىق  جىھادقا  مۇسۇلمانالرنى  بولۇپ،  ئوقۇپ  نامىزىنى  بامدات 

(ئهھمهد: 1–جىلد، 117-بهت) 

قۇرهيش مۇشرىكلىرى مۇسۇلمانالرنىڭ ئالدىدا سهپكه تىزىلىشتىن بۇرۇن 
«ئالدىغا  مۇجاھىدالرنى:  بىلهن  ئوق  قولىدىكى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
تىزغاندىن  سهپكه  بىلهن  تهلىماتالر  دېگهندهك  ئۆت!»  كهينىگه  كهل، 
كېيىن، ساناتتى. بۇ ئهسنادا سهپتىن بىر ئاز ئالدىغا چىقىپ قالغان سهۋاد 

ئىبنى غهزىيهنىڭ قورسىقىنى نوقۇپ تۇرۇپ: 
«ئى سهۋاد! سهپكه كىرىپ تۈز تۇر!» دېدى. سهۋاد بولسا: 

”ئى رهسۇلۇلالھ قورسۇقۇمنى ئاغرىتىۋهتتىڭ! ئالالھ سېنى ھهق بىلهن 
ئهۋهتتى. قىساس ئېلىشنى تهلهپ قىلىمهن!“ دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم شۇ ھامان قورسىقىنى ئاچتى. 
ئهنسارالر: 

”ئى سهۋاد! ئۇ ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىدۇر!“ دېدى. 
سهۋاد: 

”ئادالهتته ھېچبىر ئىنساننىڭ يهنه بىرسىگه نىسبهتهن ئارتۇقچىلىقى 
يوق!“ دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«قېنى، قىساسىڭنى ئال!» دېدى. 
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مۇبارهك  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئۇزارتىپ  بوينىنى  سهۋاد، 
قورسىقىنى سۆيدى. 

 كائىناتنىڭ پهخرى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«ئى سهۋاد! نېمىشقا بۇنداق قىلدىڭ؟» دهپ سورىدى. سهۋاد: 

ئاخىرقى  مهن  تهييارالندۇق!  ئۇرۇشقا  تۇرۇپسهنكى،  ”كۆرۈپ 
قىلدىم!“  ئارزۇ  بولۇشىنى  ۋاقىتالر  بولغان  بىلهن  سېنىڭ  مىنۇتلىرىمنىڭ، 
دېدى. بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا دۇئا قىلدى. (ئىبنى 

ھىشام: 2–جىلد 266–267-بهتلهر؛ ئىبنى سائاد: 2–جىلد 15-16-بهتلهر)

ئىككى قوشۇن رامىزان ئېيىنىڭ ئون يهتتىنچى كۈنىگه توغرا كهلگهن 
بىر  ئىسسىق  تۈزدى.  سهپ  يۈزمۇ–يۈز  سهھراسىدا  بهدىر  كۈنى  جۈمه  بىر 
كۈن ئىدى. ئاشۇ ۋاقىتقا قهدهر ئهرهبلهر داۋاملىق نهسهب، ئىرق ۋه ئورۇق–
تۇغقانلىق قاتارلىق قهبىلىۋازلىق تۈرتكىسىده ئۇرۇش قىالتتى. ئهمدى بولسا 
قهبىلىۋازلىقنىڭ ئورنىنى دىن ئالدى. دىنى قىزغىنلىق تۇيغۇسى ئهرهبلهرده 
ناھايىتى كۈچلۈك بولغان ئورۇق–تۇغقانلىق تۇيغۇسىدىن ئۈستۈن كهلدى. 
تاغىلىرىنىڭ  ئاكا-ئۇكا،  قېرىنداش  باال،  تاغا،  دادا،  ئىدىكى،  شۇقهدهر 
ئىدى.  تهرهپلهرده  ئوخشىمىغان  ئورۇق–تۇغقانالرمۇ  يېقىن  قاتارلىق  ئوغلى 
ئۇ كۈنى ھهزرىتى ئهبۇ بهكىر ئوغلى بىلهن، ئهبۇ ئۇبهيده ئىبنى جهرراھ 
دادىسى بىلهن؛ ھهزرىتى ھهمزه قېرىندىشى بىلهن تىغمۇ-تىغ ئېلىشتى. 

ئاجايىب ئىبرهتلىك مهنزىره ھاسىل بولدى. 
بۇ ھهقته ئالالھتائاال مۇنداق دهيدۇ: 

 ُ َ ْو َ َ ٌة  َ ِ ى َכא َ ْ ِ َوُأ ّ ّٰ ِ ا ِ َ  ِ  ُ ِ א َ ُ  ٌ َئ ِ َא  َ َ ْ ِ ا ْ َ َئ ِ  ِ  ٌ َ ْ آ ُכ َ ْ َכאَن  َ
אِر  َ ْ َ ِ ا ْو ُ َّ ًة  َ ْ ِ َ َِכ  ِ َذ אء ِإنَّ  َ َ  َ ِه  ِ ْ َ ِ  ُ ِّ َ ُ  ُ ّ ّٰ ِ َوا ْ َ ْ ْ َرْأَي ا ِ ْ َ ْ ِّ
«(ئى يهھۇدىالر جامائهسى! بهدىرىده جهڭ ئۈچۈن) ئۇچراشقان 
يولىدا  ئالالھ  بىرى  بار.  ئىبرهت  ئۈچۈن  سىلهر  گوروھتا  ئىككى 
ئورۇشۇۋاتقان گوروھتۇر. يهنه بىرى موسۇلمانالرنى(سانىنى) ئۆزلىرىدهك 
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ئىككى باراۋهر ئوپئوچۇق كۆرگهن كافىرالر گۇروھىدۇر. (يهنى ئالالھ 
كافىرالرغا قورقۇنچ سېلىش بىلهن ئۇالرنى ئۇرۇشتىن قول يىغدۇرۇش 
ئالالھ  كۆرسهتتى).  جىق  سانىنى  مۇسۇلمانالرنىڭ  كافىرالرغا  ئۈچۈن 
خالىغان كىشىگه ياردهم بېرىپ قولاليدۇ. بۇنىڭدا ھهقىقهتهن ئهقىل 

ئىگىلىرى ئۈچۈن ئىبرهت بار.» (ئال ئىمران سۈرىسى، 13-ئايهت)
ئۆزلىرىنى  ماختىناتتى،  مۇشرىكالر  كهلگهن  مهغرۇر  مهيدانىغا  ئۇرۇش 
يېڭىلمهس بىر گوروھ دهپ قارايتتى. ئالالھتائاال مۇشرىكالرنىڭ بۇ ھالىتىنى 

ئايهتته مۇنداق بايان قىلىدۇ: 

 ِ ِ َ  َ وَن  ُّ ُ َ َّאِس َو ا َوِرَئאء ا ً َ َ  ِ אِر َ ِ ِد ْا  ُ َ َ  َ ِ َّ ْا َכא ُ ُכ َ  َ َو
 َ ِ א َ  َ אَل  َ ْ َو ُ َ א َ ْ אُن َأ َ ْ َّ ُ ا ُ َ  َ َّ ، َوِإْذ َز ٌ ِ ُ َن  ُ َ ْ َ א  َ ِ  ُ ّ ّٰ ِ َوا ّ ّٰ ا
 ِ ْ َ ِ َ  َ َ  َ َכ َ َאِن  َئ ِ ْ اءِت ا َ َ א  َّ َ َ  ْ ُכ َّ אٌر  َ  ِّ َّאِس َوِإ َ ا ِ َم  ْ َ ْ ُ ا ُכ َ

אِب  َ ِ ْ ُ ا ِ َ  ُ ّ ّٰ َ َوا ّ ّٰ אُف ا َ َ َأ ِّ ْوَن ِإ َ َ  َ א  َ ِّ َأَرى  ْ ِإ ُכ ِّ يٌء  ِ َ  ِّ אَل ِإ َ َو
«يۇرتلىرىدىن چوڭچىلىق ۋه رىيا بىلهن چىققان كىشلهر (يهنى 
(كىشلهرنى)  ئۇالر  بولماڭالر.  ئوخشاش  مۇشرىكلىرى)گه  قۇرهيىش 
ئىشلىرىنى  ھهممه  ئۇالرنىڭ  ئالالھ  توسىدۇ.  يولىدىن  ئالالھنىڭ 
بىلگۈچىدۇر. ئۆز ۋاقتىدا شهيتان ئۇالرغا (قهبىھ) ئهمهللىرىنى چىرايلىق 
كۆرسىتىپ: «ھېچقانداق كىشى سىلهرنى يېڭهلمهيدۇ. مهن ھهقىقهتهن 
سىلهرگه مهدهتكار» دېگهن ئىدى. ئىككى قوشۇن ئۇچراشقان چاغدا 
ئادا-جۇدامهن.  سىلهردىن  «مهن  ۋه:  چېكىندى  ئارقىسىغا  شهيتان 
راستال  مهن  تۇرۇۋاتىمهن.  كۆرۈپ  ھهقىقهتهن  كۆرمهيۋاتقاننى  سىلهر 
(ئهنفال  دېدى.»  قاتتىقتۇر»  ئازابى  ئالالھنىڭ  قورقىمهن.  ئالالھتىن 

سۈرىسى، 47-48-ئايهتلهر)

ئالالھتائاال ئۇالرنىڭ بۇ مهغرۇرلىقىنى يهر بىلهن يهكسان قىلىپ مۇنداق 
دېدى:



152

r مۇھهممهد مۇستاپا

ُن  َُכ  َّ ُ א  َ َ ُ ِ ُ َ َ  ِ ّ ّٰ ِ ا ِ َ  َ وْا  ُّ ُ َ ِ  ْ ُ َ ا َ ْ َن َأ ُ ِ ُ وْا  ُ َ َ َכ ِ َّ ِإنَّ ا
وَن  ُ َ ْ ُ  َ َّ َ َ  َ وْا ِإ ُ َ َ َכ ِ َّ َن َوا ُ َ ْ ُ  َّ ُ ًة  َ ْ َ  ْ ِ ْ َ َ

ئالالھ  (باشقىالرنى)  مال-مۈلۈكلىرىنى  كافىرالر  «شۈبھسىزكى، 
كېيىن  قىلغاندىن  سهرپ  قىلىدۇ.  سهرپ  ئۈچۈن  توسۇش  يولىدىن 
ئاخىر  كىلىدۇ.  ئېلىپ  ھهسرهت  ئۇالرغا  مال-مۈلۈكلىرى  ئۇالرنىڭ 
ئۇالر يېڭىلىدۇ. كافىرالر جهھهننهمگه ھهيدهپ كىرگۈزۈلىدۇ.» (ئهنفال 

سۈرىسى، 36-ئايهت)
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پهرىشتىلهرنىڭ ياردىمى

كىشى  مىڭ  ئۇالر  قارىدى.  مۇشرىكالرغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئهتراپىدا ئىدى. ساھابىلهر بولسا 313 كىشى ئىدى103 ئۇ شۇ ھامان قىبلىگه 

قاراپ، قوللىرىنى كۆتۈرۈپ پهرۋهردىگارىغا مۇنداق يالۋۇردى: 
«ئى ئالالھ! ماڭا بهرگهن ۋهدهڭنى ئىشقا ئاشۇرغىن! ماڭا زهپهر ئاتا 
قىل! ئهگهر ئهھلى ئىسالمنىڭ بۇ گوروھىنى ھاالك قىلساڭ، يهر يۈزىده ساڭا 

ئىبادهت قىلىدىغان ھېچكىم قالمايدۇ!»
شۇنداق  كۆتۈرۈپ  ئاسمانغا  قوللىرىنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
يالۋۇردىكى، تونى مۆرىسىدىن يهرگه چۈشۈپ كهتتى. بۇنى كۆرگهن ئهبۇ 

بهكىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ يېنىغا كېلىپ تونىنى ئېلىپ، مۆرىسىگه قويۇپ: 
يالۋۇرۇشۇڭ  بولغان  پهرۋهردىگارىڭغا  پهيغهمبىرى!  ئالالھنىڭ  ”ئى 
ئاشۇرىدۇ“  ئىشقا  مۇتلهق  ۋهدىسىنى  قىلغان  ساڭا  ئالالھتائاال  يېتهرلىك. 
دېدى. پۈتۈن مۇئمىن قهلىبلهرمۇ ئالالھقا يالۋۇرغان ھالهتته ئىدى. ئالالھتائاال 

بۇ ھهقته مۇنداق دهيدۇ: 

 ، َ ِ ِد ْ ُ  ِ ِئَכ َ ْ َ ا ِّ  ٍ ْ َ ِ ُכ  ُّ ِ ُ  ِّ ْ َأ ُכ َ אَب  َ َ ْ א َ  ْ َُّכ َن َر ُ ِ َ ْ َ ِإْذ 

ْ ِ  َّ ُ ِإ ْ َّ א ا َ ْ َو ُכ ُ ُ ُ  ِ ِ  َّ ِئ َ ْ َ ِ ى َو َ ْ ُ  َّ ُ ِإ ّ ّٰ ُ ا َ َ َ א  َ َو

ٌ ِכ َ  ٌ ِ َ  َ ّ ّٰ ِ ِإنَّ ا ّ ّٰ ِ ا ِ
ياردهم  پهرۋهردىگارىڭالردىن  قىلىپ)  (دۇئا  ۋاقتىدا  «ئۆز 
مىڭ  (چۈشىدىغان)  ئارقا  ئارقىمۇ  «سىلهرگه  ئالالھ:  تىلىدىڭالر. 
پهرىشته بىلهن ياردهم بېرىمهن» دهپ دۇئايىڭالرنى ئىجابهت قىلدى. 
ئالالھ سىلهرگه پهقهت (غهلىبه قىلىدىغانلىقىڭالرغا) بىشارهت بېرىش 

103. بهرا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دېگهن: ”بىز مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرى 
ئارىمىزدا بهدىرگه قاتناشقان كىشىلهرنىڭ سانىنىڭ تالۇت بىلهن بىرلىكته دهريادىن ئۆتكهن 
مۇئمىن ئهسكهرلهرنىڭ سانى بىلهن ئوخشاش، يهنى 313 كىشى ئىكهنلىكىنى سۆزلىشهتتۇق“ 

(بۇخارى: «مهغازى»، 6؛ تىرمىزى: «سىيهر» 38/1598).
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ۋه كۆڭلۈڭالرنى ئارام تاپقۇزۇش ئۈچۈنال ياردهم بهردى. ياردهم پهقهت 
ئالالھ تهرىپىدىنال كېلىدۇ. ئالالھ ھهقىقهتهن غالىبتۇر. ھېكمهت بىلهن 

ئىش قىلغۇچىدۇر.» (ئهنفال سۈرىسى، 9-10-ئايهتلهر) 

ُل  ُ َ وَن، ِإْذ  ُ ُכ ْ َ  ْ ُכ َّ َ َ  َ ّ ّٰ ْا ا ُ َّ א َ  ٌ َّ ْ َأِذ ُ ٍر َوَأ ْ َ ِ  ُ ّ ّٰ ُ ا ُכ َ َ َ  ْ َ َ َو
 ، َ ِ َ ُ  ِ ِئَכ َ ْ َ ا ِّ ٍف  َ ِ آ َ َ َ ِ ُُّכ  ْ َر ُכ َّ ِ ُ ْ َأن  ُכ ِ ْכ َ  َ َ َأ ِ ِ ْ ُ ْ ِ

ُُّכ ْ َر ْدُכ ِ ْ ُ ا  َ َ  ْ ِ ِر ْ َ  ِّ ُכ  ُ ْ َ ْا َو ُ َّ َ وْا َو ُ ِ ْ َ َ ِإن  َ
َ ِ ِّ َ ُ  ِ ِئَכ َ ْ َ ا ِّ ٍف  ِ آ َ ْ َ ِ

«ئالالھ سىلهرگه بهدىرىده نۈسرهت ئاتا قىلدى. ھالبۇكى، سىلهر 
كۈچسىز ئىدىڭالر (سانىڭالر ۋه قۇرالىڭالر ئاز ئىدى). ئالالھنىڭ سىلهرگه 
بهرگهن نۈسرىتىگه شۈكرى قىلىش يۈزىسىدىن ئالالھتىن قورقۇڭالر. 
«پهرۋهردىگارىڭالر  مۇئمىنلهرگه:  سهن  ۋاقتىدا  ئۆز  مۇھهممهد!)  (ئى 
يهتمهمدۇ ؟»  بهرسه  ياردهم  چۈشۈرۈپ  پهرىشته  مىڭ  ئۈچ  سىلهرگه 
قىلساڭالر،  سهۋر  (جهڭده)  ئهگهر  يېتىدۇ.  ئۇ  شۇنداق  دهيتتىڭ. 
دۈشمهن  قىلساڭالر)،  ئىتائهت  ئهمرىگه  (ئۇنىڭ  قورقۇپ  (ئالالھتىن) 
بهش  سىلهرگه  پهرۋهردىگارىڭالر  كهلگهنده  قىلىپ  ھۇجۇم  دهرھال 
سۈرىسى،  ئىمران  (ئال  بېرىدۇ.»  ياردهم  بىلهن  پهرىشته  نىشانلىق  مىڭ 

123-125-ئايهت)

ئالالھتائاال ئۇ كۈنى مۇئمىنلهرگه پهرىشتىلهر بىلهن ياردهم قىلدى104. 
مىڭ،  ئۈچ  مىڭ،  سانىنى  پهرىشتىلهرنىڭ  قاراپ  ئىخالسىغا  مۇئمىنلهرنىڭ 

ئاخىرىدا بهش مىڭغا قهدهر كۆپهيتتى.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇرۇش باشلىنىشتىن ئىلگىرى مۇشرىكالرنىڭ 
ۋه  بىلدۈرگهن  ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىنى  قهيهرده  كىمنىڭ  كاتتىۋاشلىرىدىن 
ئالالھنىڭ ئۆزىگه نۈسرهت ئاتا قىلىدىغانلىقىنى، ئالالھنىڭ رهھمىتى بىلهن 

104. بۇخارى: «مهغازى»، 6،4؛ مۇسلىم: «جىھاد»، 58.
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(شۇ  يالۋۇرغان.  ئالالھقا  ئاتقۇچه  تاڭ  كېچه  قارىماي،  بولۇشىغا  بىلگهن 
قهدهر بولغانكى) ئۆزىنى ھاالك قىلىۋىتىدىغان دهرىجىده دۇئا قىلغانىدى. بۇ 
ئهھۋال بهندىلىك تۇيغۇسىنىڭ مۇھىم نامايهندىلىرىدىن بىرىدۇر. ئالالھمۇ 
بىزدىن بهندىلىكتىن باشقا بىر نهرسه تهلهپ قىلمايدۇ. ئالالھقا يېقىنلىشىش 
ئۈچۈن، ئىنتايىن تۆۋهنچىلىك بىلهن ئۇنىڭغا يالۋۇرۇشتىنمۇ ساغالم بىر يول  

يوق. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بهدىر كۈنى: 

ئۇرۇش  ئۈستىده  تۇتقان،  بېشىدىن  ئېتىنىڭ  جىبرائىل!  «مانا 
قىلغىلى  ياردهم  سىلهرگه  ھالدا  قورالالنغان  (تولۇق  بىلهن  ئهسلىھهلىرى 

كېلىۋاتىدۇ!)» دېگهن. (بۇخارى: «مهغازى»، 11)
ھۇۋهيتىب ئىبنى ئابدۇلئۇززا دهيدۇكى: 

قىلىدىغان  ئىبرهت  بولۇپ،  بىلله  بىلهن  مۇشرىكالر  بهدىرىده  ”مهن 
نهرسه ۋه پهرىشتىلهرنى كۆردۈم. ئۇالر مۇشرىكالرنى ئۆلتۈرهتتى، ئهسىرگه 
ئهلهيھىسساالم)  (پهيغهمبهر  زات  ”بۇ  ئۆز–ئۆزهمگه:  ۋاقىتتا  شۇ  ئاالتتى. 
شهكسىز ئالالھ تهرىپىدىن قوغدىلىدىكهن!“ دېدىم. كۆرگهن نهرسىلىرىمنى 

ھېچكىمگه سۆزلهپ بهرمىدىم“ (ھاكىم: 3–جىلد 562/6084) 
ئهبۇ داۋۇد ئهلمازىنى مۇنداق دهيدۇ: 

ئۇنىڭ  دهپ،  ئۆلتۈرهي  ئادهمنى  بىر  مۇشرىكالردىن  كۈنى  ”بهدىر 
چۈشكهنلىكىنى  يهرگه  بېشىنىڭ  تهگمهيال  قىلىچىم  كىردىم،  ئارقىسىغا 
كۆردۈم! چۈشهندىمكى ئۇنى مهندىن باشقىسى (يهنى پهرىشته) ئۆلتۈردى!“ 

(ئهھمهد: 5–جىلد، 450–بهت)  

مۇشرىكالر  بېرىشىچه،  سۆزلهپ  ئهنھۇنىڭ  رهزىيهلالھۇ  ئهنهس 
يېقىنالشقاندا رهسۇلۇلالھ ئهلهيھىسساالم: 

- كهڭرىلىكى ئاسمان بىلهن يهر ئارىسىدهك بولغان جهننهتكه كىرىش 
ئۈچۈن ئورنۇڭالردىن تۇرۇڭالر! - دېدى. 

ئهنسارالردىن ئۇمهير ئىبنى ھۇمام رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
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- ئى رهسۇلۇلالھ! كهڭرىلىكى ئاسمان بىلهن يهر ئارىسىدهك بولغان 
جهننهتمۇ؟ - دهپ سورىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

- شۇنداق - دېدى. 
ئۇمهير: 

- نېمىدېگهن ياخشى، نېمىدېگهن ئېسىل! - دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

- نېمىشقا بۇنداق سۆزلهپ قالدىڭ؟ - دهپ سورىدى. 
ئۇمهير رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

ئهھلىدىن  جهننهت  رهسۇلۇلالھ  ئى  قىلىمهنكى،  قهسهم  ”ئالالھقا 
بولۇشنى خالىغانلىقىم ئۈچۈن شۇنداق دېدىم، باشقا مهقسىدىم يوق“ دېدى. 

رهسۇلۇلالھ: 
«سهن شۈبھىسىز جهننهت ئهھلىدىنسهن» دېدى. 

ئۇمهير بۇ سۆزنىڭ كهينىدىن خالتىسىدىن بىر قانچه خورمىنى چىقىرىپ 
يېيىشكه باشلىدى. كېيىن: 

”ئهگهر بۇ خورمىالرنى يهپ بولغىچه ياشىسام، بۇ ھهقىقهتهن ئۇزۇن بىر 
ھايات“ دېدى – ده قولىدىكى خورمىالرنى يهرگه ئېتىپ جىھادقا يۈگۈرگهن 
پېتى كىرىپ كهتتى ۋه شېھىد بولغىچه مۇشرىكالر بىلهن ئۇرۇشتى. (مۇسلىم: 

«ئىماره»، 145؛ ئهھمهد: 3–جىلد 137–بهت) 

مۇسۇلمانالر  باشالندى.  بىلهن  ئېلىشىش  يهكمۇ-يهك  ئۇرۇشى  بهدىر 
ھهزرىتى  ۋه  ئهلى  ھهزرىتى  ھهمزه،  ھهزرىتى  چىقىرىلغان  تهرىپىدىن 
ئۇبهيده رهزىيهلالھۇ ئهنھۇم رهقىبلىرىنى بىرمۇ-بىر ئۆلتۈردى. ئهمما ئۇبهيده 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ پۇتى ئۈزۈلۈپ كهتكهن ھالدا قايتقانلىقتىن، بىردهمدىن 

كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ: 
«سهن ئۇ ئۇلۇغ ئورۇنغا ئېرىشتىڭ!» دېگهن بىشارىتىنى ئېلىپ شېھىد 

بولدى. (ۋاقىدى: 1–جىلد، 69–70-بهتلهر) 
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شۇنىڭدىن كېيىن ئىككى قوشۇن ئاستا–ئاستا بىر–بىرىگه يېقىنلىشىشقا 
ھۇجۇمغا  تويۇقسىز  ساھابىلهرنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  باشلىدى. 
ئارىسىدا  مۇشرىكالر  قۇرهيشلىك  چۈنكى  قىلمىدى.  رۇخسهت  ئۆتۈشىگه 
ئۇرۇشقا  بىلهن  چۈشهنچىسى  كهتكهنلىك  ئۆتۈپ  خهتهردىن  كارۋاننىڭ 
ھۇجۇم  دهرھال  مۇسۇلمانالرنىڭ  ئىدى.  بار  خالىمايدىغانالرمۇ  قېتىلىشنى 
قىلماسلىقى بىلهن ئۇالرنىڭ بۇ خالىماسلىقى تېخىمۇ ئوچۇق بولغان بوالتتى، 
قېلىشىغا  تهۋرىنىپ  ئىرادىسىنىڭ  قىلىش  ئۇرۇش  سهپلىرىده  مۇشرىك 
سهۋهب بوالتتى. ئهسلىدىال يهكمۇ-يهك ئېلىشىشقا چىققان جهڭچىلىرىنىڭ 
چۈشۈرىۋهتكهن ئىدى. ئهمما مهلئۇن  بهكال  روھىنى  مهغلۇبىيىتى ئۇالرنىڭ 

ئهبۇ جهھىل پۈتۈن ئۆچمهنلىكى بىلهن ۋارقىراپ: 
”سىلهر بىر ئىككى كىشىنىڭ ئۆلۈشىگه پىسهنت قىلماڭالر! يۈرۈڭالر!“ 

دېدى. (ۋاقىدى: 1–جىلد، 71). 
مۇسۇلمانالر  ئۆتتى.  ھۇجۇمغا  ئومۇمى  مۇشرىكالر  بىلهن  بۇنىڭ 
كاپىرالنىڭ  يالۋۇرۇش،  سهمىمىي  يهتكهن  دهرگاھىغا  ھهق  سهپلىرىدىن 
توختىماي  ھېچ  تهكبىرلهر  ئاۋازدىكى  يۇقىرى  ئۈركۈتىدىغان  سهپلىرىنى 

ئىمانلىق يۈرهكلهرنى غهيرهتلهندۈردى.
نىھايهت، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالممۇ ھۇجۇم قىلىش بۇيرۇقىنى بهردى. 
ئىككى قوشۇن بىر–بىرىگه كىرىشىپ كهتتى. ئۇرۇش شىددهتلىك باشلىنىپ 

بارغانسىرى كۈچهيدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم جانابى ئالالھقا ئىلتىجا قىلىش بىلهن بىرلىكته 
ساھابىلهرنىڭ غهيرهت ۋه جۇشقۇنلىقىنى كۆتۈرۈش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا 

يۈرۈپ، پات–پات: 

 َ ُ ُّ َن ا ُّ َ ُ ُ َو ْ َ ْ ُم ا َ ْ ُ َ
 «(مۇشرىكالر) توپى مهغلۇپ قىلىنىدۇ. ئارقىغا قاراپ قاچىدۇ.» 
(قهمهر سۈرىسى، 45-ئايهت) دېگهن ئايهتنى ئوقۇدى. ئارقىدىن بىشارهت بېرىپ: 



158

r مۇھهممهد مۇستاپا

«ھهركىم بۈگۈن دۈشمهندىن يۈز ئۆرىمهي مۇستهھكهم تۇرۇپ شېھىد 
بولسا، جانابى ئالالھ ئۇنى ئهلۋهتته جهننهتكه كىرگۈزىدۇ. بۈگۈن شېھىد 
بولغانالرغا فىردهۋس جهننىتى تهييار، ھۇجۇم قىلىڭالر!». (ئىبنى ھىشام: 2–

جىلد، 267–268–بهتلهر)

بۇ سۆزلهردىن كېيىن يېنىدىكى ئهبۇ بهكىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا قاراپ: 
«خۇش بىشارهت! جىبرائىل ۋه پهرىشتىلهر ياردهمگه كهلدى» دېدى. 
 شۇ ئارىدا يهردىن كىچىك تاشالرنى ئېلىپ: «يۈزلىرى قارا بولسۇن!» 
دهپ دۈشمهن ئۈستىگه ئاتتى105. شۇنىڭ بىلهن دۈشمهن تهرهپكه قاراپ 
كۆزلهر  كۆتۈرۈلدى،  قۇيۇن  بىر  قاتتىق  ۋه  چىقتى  بوران  بىر  شىددهتلىك 

بىر–بىرىنى كۆرهلمىدى. 

بهدىر شىرلىرى

ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
”بىز بهدىرىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئىلتىجا قىالتتۇق. ئۇ كۈنى، 
ئۇ دۈشمهنگه ئهڭ يېقىن تۇرغان، كىشىلهرنىڭ ئهڭ جهسۇر بولغانلىرىدىن 

ئىدى“ (ئهھمهد: 1–جىلد، 86-بهت) 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ جاسارىتى ھهققىده بهرا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
”ئالالھ بىلهن قهسهمكى، بىز ئۇرۇش قىزىغاندا رهسۇلۇلالھقا ئىلتىجا 
قىالتتۇق. بىزنىڭ ئهڭ جهسۇرىمىز رهسۇلۇلالھ بىلهن بىر سهپته تۇرالىغانالر 

ئىدى“ دېگهن. (مۇسلىم: «جىھاد»، 79) 
ساھابىلهر بۇ غازاتتا بۈيۈك پىداكارلىق كۆرسهتتى. بولۇپمۇ ئالالھنىڭ 
نهمۇنىسى  جهڭگىۋارلىق  بىر  بۈيۈك  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ھهمزه  يولۋىسى 
كۆرسهتتى. دهرۋهقه مۇشرىكالرنىڭ كاتتىۋاشلىرىدىن ئۇمهييه ئىبنى خهلهف 

ساھابىالردىن ئابدۇلالھ ئىبنى ئهۋفكه: 

105. ئىبنى ھىشام: 2–جىلد، 267–بهت.
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”ئۇرۇشتا بهلگه قىلىپ كۆكسىگه تۆگه قۇشىنىڭ قانىتىنى تاقىۋالغان 
زات كىم؟“ دهپ سورىدى. 

”ئۇ ھهمزه ئىبنى ئابدۇلمۇتتهلىبتۇر!“ دېگهن جاۋابنى ئېلىشى بىلهن: 
”مانا بىزگه نېمه قىلىنغان بولسا ھهممىسىنى ئۇ قىلدى!“ دېدى. (ئىبنى 

ھىشام: 2–جىلد، 272–بهت)  

قهھرىمانلىق  ئوخشاش  ھهمزىگه  تاغىسى  ئهنھۇمۇ  رهزىيهلالھۇ  ئهلى 
چۈشۈرگهن  يهرگه  دومىلىتىپ  باشلىرىنى  مۇشرىكالرنىڭ  كۆرسىتىپ، 

ئىدى106. 
ئهبۇ جهھىل ئات ئۈستىده رهجهزلهر107 ئوقۇپ ئۆزىدىن ھېچبىر ئۇرۇشتا 

ئىنتىقام ئېلىنمايدىغانلىقىنى داۋا قىلىپ: 
”ئانام مېنى مۇشۇنداق ئىشالر ئۈچۈن تۇغقان!“ دهپ ماختاندى. (ئىبنى 

ھىشام: 2–جىلد، 275-بهت) 

ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهۋف رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
ئىككى  ئهنسارالردىن  قارىدىم،  تهرىپىمگه  ئوڭ–سول  كۈنى  ”بهدىر 
كۈچلۈك  ئۇالردىنمۇ  ھالبۇكى،  كۆردۈم.  تۇرغانلىقىمنى  ئارىسىدا  ياشنىڭ 
كىشىلهر ئارىسىدا بولۇشنى خااليتتىم. ئۇالرنىڭ بىرى يهنه بىرىگه ئاڭالتماي 

: ”ئى تاغا! سهن ئهبۇ جهھىلنى تونۇمسهن؟“ دهپ سورىدى. 
مهن: 

”شۇنداق، تونۇيمهن! ئۇنى نېمه قىلىسهن؟“ دېدىم. 
ياش: 

”ئاڭلىسام ئۇ رهسۇلۇلالھنى ھاقارهتلهيدىكهن! جېنىم قۇدرهت ئىلكىده 
بولغان ئالالھقا قهسهم قىلىمهنكى، ئۇنى بىر كۆرسهم، ئىككىمىزدىن ئهجىلى 

كهلگهن بىرى ئۆلمىگىچه ئۇنىڭدىن ئايرىلمايمهن!“ دېدى. 

106. ئىبنى ئهسىر: «ئۇسدۇل غابه»، 4–جىلد، 97-بهت.
107. رهجهز: ئهرهبلهرنىڭ بىرخىل شېئىرى  
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ئوخشاش  ياشمۇ  بىر  يهنه  قالدىم.  ھهيران  سۆزىگه  بۇ  يېگىتنىڭ 
خۇشال  قاتتىق  بولغانلىقىمدىن  ئارىسىدا  ياشنىڭ  ئىككى  بۇ  سۆزلىدى. 
بولدۇم، بىر ئازدىن كېيىن ئهبۇ جهھىلنىڭ جهڭ مهيدانىدا ئۇياق–بۇياققا 

مېڭىپ يۈرگهنلىكىنى كۆرۈپ: 
”قاراڭالر، مانا سىلهر سورىغان ئادهم!“ دېدىم. 

ياشالر شۇ ھامان قىلىچلىرىنى سۇغۇرۇپ، ئۇدۇل ئهبۇ جهھىلگه قاراپ 
يۈگۈردى ۋه قىلىچتىن ئۆتكۈزدى. بۇ ياشالر مۇئاز ئىبنى ئهفرا بىلهن مۇئاز 

ئىبنى ئهمر ئىدى. (بۇخارى: «مهغازى»، 10؛ مۇسلىم: «جىھاد»، 42)  
مۇئاز ئىبنى ئهمر مۇنداق دهيدۇ: 

”ئهبۇ جهھىلنى قىلىچتىن ئۆتكۈزگىنىمده ئۇنىڭ ئوغلى ئىكرىمهمۇ ماڭا 
بىر قىلىچ ئۇرۇپ قولۇمنى كهستى. قولۇم تېرهمگه ئېسىلىپ قالدى! كۈنى 
ھالدا  بۇ  داۋامالشتۇردۇم.  ئۇرۇشنى  قويۇپ  ئارتىپ  دۈمبهمگه  ئۇنى  بويى 
قولۇمنى  كېيىن،  قىلغاندىن  بىئارام  بهكال  مېنى  قىينىالتتىم،  ئۇرۇشۇشتا 
يهرگه قويۇپ پۇتۇم بىلهن دهسسهپ تۇرۇپ ئۈزۈپ تاشلىدىم!“ (ئىبنى ھىشام: 

2–جىلد، 275–276-بهتلهر)

بىر ۋاقىتتا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«ئهجىبا ئهبۇ جهھىل نېمه قىلىۋاتىدۇ؟ كىم بېرىپ قاراپ باقىدۇ؟» 
دېدى. ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۇنى ئىزدهشكه كهتتى ۋه 

ئۇنى يهرده تاپتى. ئۇ ۋهقهنىڭ داۋامىنى سۆزلهپ مۇنداق دهيدۇ: 
”مهن ئۇنى جان ھهلقۇمىغا كېلىپ قالغاندا تاپتىم ۋه تونىدىم، پۇتۇم 

بىلهن بوينىنى دهسسهپ تۇرۇپ: 
- ئى ئالالھنىڭ دۈشمىنى! ئالالھ سېنى پهس قىلدى، شۇنداقمۇ؟ - 

دېدىم. 
ئۆلتۈرگهن  قهۋمىڭنىڭ  قىلدى؟  پهس  بىلهن  نېمه  مېنى  ئالالھ   -
ئادهملىرى ئىچىده مهندىن ئۈستۈن كىم بار؟ ئى پادىچى! سهن ئېرىشىلىشى 
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ئىنتايىن قېيىن بولغان بىر يهرگه يېتىپسهن! سهن ئۇنى قويۇپ ماڭا شۇنى 
خهۋهر قىل، بۈگۈن دهۋران (بهخت، زامان) كىمنىڭ؟ - دېدى. 

بىلهن  قىلىچى  ئۆز  ئۇنى  دېدىم.   - رهسۇلىنىڭدۇر!  ۋه  ئالالھ   -
ئۆلتۈرگهندىن كېيىن رهسۇلۇلالھنىڭ يېنىغا كهلدىم: 

- ئهبۇ جهھىلنى ئۆلتۈردۈم! - دېدىم. 
ئالالھقا ھهمدۇساناالر ئېيتتى ۋه: 

- ئۇ بۇ ئۈممهتنىڭ فىرئهۋنى ئىدى - دېدى. (بۇخارى: «مهغازى»، 12؛ 
ئهھمهد: 1–جىلد، 444-بهت؛ ئىبنى ھىشام: 2–جىلد، 277-بهت؛ ۋاقىدى: 1–جىلد، 

89–90–بهتلهر)

ئۇممۇ ھارىسهنىڭ ئوغلى بهدىر غازىتىدا دۈشمهن تهرىپىدىن تۇيۇقسىز 
ئېتىلغان بىر ئوق بىلهن شېھىد قىلىندى. بۇنىڭ بىلهن ئانىسى پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىپ: 
- ئى رهسۇلۇلالھ! ئهگهر ئوغلۇم جهننهتته بولسا سهۋر قىلىپ ساۋابىنى 
كۈتىمهن، ئهكسىچه بولغاندا ئۇنىڭ ئۈچۈن پۈتۈن كۈچۈم بىلهن يىغاليمهن 

- دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا شۇ بىشارهتنى بهردى: 

- ئى ئۇممۇ ھارىسه، جهننهتته ناھايىتى كۆپ دهرىجىلهر بار. ئوغلۇڭ 
ئېرىشتى. ئهئالغا  فىردهۋسۇل  بولغان)  دهرىجىده  يۈكسهك  (ئهڭ  بۇالردىن 

(بۇخارى: «جىھاد»، 14؛ ئهھمهد: 3–جىلد، 272-بهت) 

ھالدا  قىلغان  تهبهسسۇم  بىلهن  خۇشخهۋهر  بۇ  ئانىسى  ھارىسهنىڭ 
قايتىۋاتقاچ ئۆز-ئۆزىگه: 

- قارا سېنىڭ شۇ كاتتا نېسىۋهڭگه ئى ھارىسه! - دېدى.(ئىبنى ئهسىر: 
«ئۇسدۇل غابه»، 1–جىلد، 426-بهت) 

بهدىر غازىتى ئوخشاش ۋاقىتتا ئىسالمنىڭ مهۋجۇت بولۇش كۈرىشى بولۇش 
سهۋهبى بىلهن، بۇ تۇنجى جىھادقا قاتناشقان ساھابىلهر مۇسۇلمانالرنىڭ 
ئهڭ پهزىلهتلىكى بولۇش شهرىپىگه نائىل بولدى. ئالالھتائاال بۇ ئۇرۇشتا 
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پهرىشتىلهر قوشۇنىنى سهپهرۋهر قىلدى. بهدىرگه قاتناشقان پهرىشتىلهرمۇ 
باشقا پهرىشتىلهرگه نىسبهتهن تېخىمۇ بۈيۈك ئىززهتكه ئېرىشتى. دهرۋهقه 

جىبرائىل ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن: 
- ئى رهسۇلۇلالھ! بهدىر غازىتىغا قاتناشقانالر ھهققىده نېمه ئوياليسهن؟ 

- دهپ سورىغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
- ئۇالرنى مۇسۇلمانالرنىڭ ئهڭ پهزىلهتلىكى دهپ قارايمهن - دهپ 

جاۋاب بهردى. 
جىبرائىل ئهلهيھىسساالم بۇنىڭغا جاۋابهن مۇنداق دېدى:

ئوخشاش  قاتناشقانالرنى  ئۇرۇشىغا  بهدىر  پهرىشتىلهردىن  بىزمۇ   -
شهكىلده پهرىشتىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى دهپ قارايمىز. (بۇخارى: «مهغازى»، 

 (11

بىلهن  غهلبىسى  مۇئمىنلهرنىڭ  يېقىن  چۈشكه  كۈنى  ئۇ  ئۇرۇش، 
ئهبۇ  مۇقابىل  بۇنىڭغا  بولدى،  شېھىد  مۇسۇلمان  تۆت  ئون  ئاياقالشتى. 
يېقىنى  يهتمىشكه  ئۆلتۈرۈلۈپ،  مۇشرىك  يهتمىش  بىرگه  بىلهن  جهھىل 
ئهسىرگه ئېلىندى. شۇنداق قىلىپ بهدبهخت مۇشرىكالر گهرچه بهدىرگه 
غهلبه  قىلغان  ئارزۇ  لېكىن  بولسىمۇ،  قىلغان  يېگىتلىك  بىلهن  كېلىش 
شارابىنىڭ ئورنىغا ئهجهل قهدهھلىرىدىن ئۆلۈم تهمىنى تېتىدى. چۆرىلىرى 
ناخشا ئېيتىشنىڭ ئورنىغا يىغالپ ماتهم تۇتتى. ئۆز سېپىدىكى ئهرهبلهرنىڭ 
قورساقلىرىنى تويغۇزۇش ئورنىغا ئۇالرنى ئاچ قالغان جهھهننهم ئۆرهكلىرىگه 

تولدۇردى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم دۇبۇلغا-ساۋۇتلىرىنى كهيگهن ھالدا: 

 َ ُ ُّ َن ا ُّ َ ُ ُ َو ْ َ ْ ُم ا َ ْ ُ َ
«(مۇشرىكالر) توپى مهغلۇپ قىلىنىدۇ. ئارقىغا قاراپ قاچىدۇ.» 
(قهمهر سۈرىسى، 45-ئايهت) دېگهن ئايهتنى ئوقۇغان ھالدا چىدىردىن چىقتى. 

(بۇخارى: «جىھاد»، 89)  

ئۆمهر رهزىيهلالھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
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قايسى  ”ئهجىبا  ئۆز–ئۆزهمگه:  بولغاندا  نازىل  مهككىده  ئايهت  ”بۇ 
جامائهت مهغلۇب بوالر؟ كىمگه غهلىبه ئاتا قىلىنار؟“ دېگهن ئىدىم. بهدىر 
ئوقۇغانلىقىنى  ئايهتنى  بۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  كېلىپ  كۈنى 
گوروھنىڭ  بىلدۈرۈلگهن  ئۇچرايدىغانلىقى  مهغلۇبىيهتكه  ئاڭلىغىنىمدا، 
تهپسىرىنى  ئايهتنىڭ  ئۇ  چۈشهندىم.  ئىكهنلىكىنى  مۇشرىكلىرى  قۇرهيش 
ئاشۇ كۈنى بىلدىم“ (ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 25-بهت؛ ئىبنى كهسىر: «ئهلبىدايه»، 

3–جىلد، 31–بهت) 

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇما: 

اِر  َ َ ْ ْ َداَر ا ُ َ ْ َ ْا  ُّ َ ا َوَأ ً ْ ِ ُכ ّ َ ا َ ْ ِ ْا  ُ َّ َ  َ ِ َّ َ ا َ ِإ َ  ْ َ َأ
«ئالالھنىڭ بهرگهن نېمىتىگه كۇفرىلىق قىلغان ۋه ئۆز قهۋمىنى 
قويغانالرنى  چۈشۈرۈپ  مهۋقهسىگه  ھاالكهت  بىلهن)  (ئازدۇرۇش 
تهپسىر  ئايهتنى  دېگهن  28-ئايهت)  سۈرىسى،  (ئىبراھىم  كۆرمىدىڭمۇ؟.» 

قىلغاندا: 
”ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئۇالر قۇرهيش كاپىرلىرىدۇر. نانكورلۇق بىلهن 
ھاالكهت  قهۋملىرىنى  ئهلهيھىسساالمدۇر.  مۇھهممهد  نېمهت  كۈتىۋېلىنغان 
يولىغا ھهيدهشلىرى، بهدىر كۈنى ئۇالرنى ئوتقا ئېلىپ بېرىشلىرىدۇر“ دېدى 

(بۇخارى: «مهغازى»، 8؛ «تهپسىر»، 3/14)   

ئالالھنىڭ  غازىتى  بهدىر  ئاياقالشقان  بىلهن  غهلبىسى  ئىسالمنىڭ 
سهمىمىي، ئىخالسمهن ۋه تهقۋادار بهندىلىرىگه ياردىمنى كۆرسهتكهن بۈيۈك 

مۆجىزىلهر ۋه نۇرغۇن ئىبرهتلهر بىلهن تولدى. 
بۇ كاتتا زهپهردىن كېيىن جانابى ئالالھ مۇسۇلمانالرنىڭ قهلبىگه ئۆزىگه 
مۇنۇ  ئۈچۈن  قالماسلىقى  كېلىپ  تۇيغۇسى  ئهجهبلىنىش  بولۇش،  ھهيران 

ئايهتنى نازىل قىلدى: 

 َ ِ ْ ُ ِ َ َو َ َر ّ َّ ا ِכ َ َ َو ْ َ َ ِإْذ َر ْ َ א َر َ ْ َو ُ َ َ َ  َ ّ َّ ا ِכ َ ْ َو ُ ُ ُ ْ َ  ْ َ َ

ٌ ِ َ  ٌ ِ َ  َ ّ ًא ِإنَّ ا َ َ ء  َ  ُ ْ ِ  َ ِ ِ ْ ُ ْ ا
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مۇشرىكالرنى)  (يهنى  ئۇالرنى  بهدىرىده)  مۇسۇلمانالر!  «(ئى 
ئهمهلده  بهلكى  يوق.  ئۆلتۈرگۈنۈڭالر  بىلهن)  كۈچۈڭالر  (ئۆز  سىلهر 
پهيدا  قورقۇنچ  دىللىرىدا  ئۇالرنىڭ  بېرىپ  ياردهم  (سىلهرگه  ئۇالرنى 
توپىنى  سىقىم  بىر  مۇھهممهد  (ئى  ئۆلتۈردى.  ئالالھ  بىلهن)  قىلىش 
ئۇنى  ئهمهلده  بهلكى  ئاتمىدىڭ.  سهن  ئاتقىنىڭدا  مۇشرىكالرغا) 
(مۇشرىكالرنىڭ كۆزلىرىگه) ئالالھ ئاتتى. (ئالالھنىڭ مۇنداق قىلىشى) 
ئالالھ  ئىدى.  ئۈچۈن  قىلىش  ئاتا  ئىنئامالرنى  چىرايلىق  مۇئمىنلهرگه 
ھهقىقهتهن (ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر. (نىيهتلىرىنى 

ئهھۋاللىرىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر.» (ئهنفال سۈرىسى، 17-ئايهت)
بۇ  ئىچىدىدۇر.  تهقدىر  ئىالھىي  كۈچ-قۇۋۋهت  بولغان  ئىگه  ئىنسان 

سهۋهبتىنكى: 

א ا ا ة إ  ل و   
”بۈيۈك ۋه ئۇلۇغ ئالالھتىن باشقا (ھېچكىمده) كۈچ-قۇۋۋهت يوقتۇر“

دېيىلگهن. چۈنكى ئهزهلده يوق بولغان، پهقهت ئالالھنىڭ لۇتفى ۋه 
مهرھىمىتى سايىسىده مهيدانغا كهلگهن پۈتۈن مهخلۇقات ئىگه بولغان ھهر 
نهرسه ئالالھتائاالدىندۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئىراده، ۋهقه ۋه مهخلۇقاتالرنى 
ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. بۇ ئىراده ۋه كۈچ–قۇۋۋهتنىڭ ئهسلى مهنبهسى ياراتقان 
ئۈچۈن  ئىمتىھان  دۇنياغا  بۇ  ئىنسان  لېكىن  دېمهكتۇر.  ئائىت  ئالالھقا 
ھهم  ياخشلىق  بېرىلىپ،  ئىراده  بىر  جۈزئى  ئۇنىڭغا  ئهۋهتىلگهنلىكىدىن، 
يامانلىققا قادىر قىلىنغان. بۇ كۈچنى ئىشلىتىش، ئىنساننىڭ ئىخىتىيارىغا 

قويۇپ بېرىلگهن.
بهدىردىن قايتىش

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ دۈشمهنگه غالىب كهلگهنده، ئۇ رايۇننىڭ 
كهڭرى ساھهسىده ئۈچ كۈن قېلىش ئادىتى بار ئىدى. بهدىر ئۇرۇشىنىڭ 
كهلتۈرۈلۈشىنى  تۆگىسىنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كۈنىده  ئۈچىنچى 
بۇيرىدى. يۈك-تاقىالر تۆگىگه ئارتىلىپ باغالندى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
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بىر–  ۋه  ماڭدى  تۈزۈشۈپ  سهپ  ئارقىسىدىن  ساھابىالرمۇ  ماڭدى.  پىياده 
بىرلىرىگه: 

كېتىۋاتىدۇ“  ئۈچۈن  ئىش  بىر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ”ھهرھالدا 
دېيىشتى. نىھايهت، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇشرىكالر تاشالنغان قودۇقنىڭ 

بىر تهرىپىده تۇرۇپ، ئۇالرغا ئىسىملىرى بىلهن خىتاب قىلىپ: 
«ئى ئهبۇ جهھىل! ئى ئۇمهييه ئىبنى خهلهف! ئى ئۇتبه ئىبنى رهبىئه! 

ئى شهيبه ئىبنى رهبىئه!» دهپ ئاۋازىنى يۇقىرى كۆتىرىپ: 
ياخشى  بولساڭالر،  قىلغان  ئىتائهت  رهسۇلىغا  ۋه  ئالالھقا  «سىلهر 
بولماسمىدى؟ بىز پهرۋهردىگارىمىزنىڭ بىزگه قىلغان ۋهدىسىنى ھهقىقهتهن 
ۋهدىسىنى  قىلغان  سىلهرگه  پهرۋهردىگارىمىزنىڭ  سىلهرمۇ  كۆردۈق! 

ھهقىقهتهن كۆردۈڭالرمۇ؟» دېدى. 
ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

ئۇالر  قىلىۋاتامسهن؟!“  گهپ  جهسهتلهرگه  روھسىز  رهسۇلۇلالھ!  ”ئى 
تاپ ھالىتىگه كهلگهندىن كېيىن قانداق ئاڭالپ، ساڭا جاۋاب قايتۇرسۇن؟ 

دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

«مۇھهممهدنىڭ جېنى قۇدرهت ئىلكىده بولغان ئالالھ بىلهن قهسهم 
قىلىمهنكى، ئۇالر مېنىڭ سۆزلىرىمنى سىلهردىن ياخشىراق ئاڭاليدۇ! لېكىن 
مۇسلىم:  (بۇخارى: «مهغازى»، 8؛  دېدى.  بواللمايدۇ!»  قادىر  بېرىشكه  جاۋاب 

«جهننهت»، 77)

پهيغهمبهر  ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل  ئاياقالشقاندا،  غازىتى  بهدىر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ: 

”ئى مۇھهممهد! ئالالھتائاال مېنى ساڭا ئهۋهتتى ۋه سهن رازى بولۇپ 
ئايرىلماسلىقىمنى  يېنىڭدىن  قهدهر  بولغانغا)  مهمنۇن  (ياردهملىرىمىزدىن 

بۇيرىدى. رازى بولدۇڭمۇ؟ ” دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
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جىبرائىل  بهرگهنده،  جاۋاب  دهپ  بولدۇم!»  رازى  «شۇنداق، 
ئهلهيھىسساالم ئايرىلىپ كهتتى. (ۋاقىدى: 1–جىلد، 113-بهت؛ ئىبنى سائاد: 2–

جىلد، 26–27-بهتلهر) 

مهككه  چۆمدى،  خۇشاللىققا  مهدىنه-مۇنهۋۋهر  بىلهن  غهلىبه  كاتتا  بۇ 
ماتهمگه تولدى. شۇ قهدهر بولدىكى، ئهبۇ لهھهب دهرت–ئهلهمدىن ئۆلۈپ 

كهتتى.108 بۇنىڭ بىلهن ئىالھىي ۋهدىمۇ تهجهللى قىلغان بولدى.
رۇقىييهنىڭ  قىزى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ۋاقىتالردا  شۇ  لېكىن 
ئۇزۇنغا  خۇشاللىقى  غهلبه  ئارىسىدىكى  مۇسۇلمانالر  سهۋهبىدىن  ۋاپاتى 

بارمىدى. 

ئهسىرلهرگه مۇئامىله

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بهدىرده ئۈچ كۈن قالغاندىن كېيىن مهدىنىگه 
قايتتى. ئهسىرگه ئېلىنغانالرنىڭ ئهھۋالىنى ھهزرىتى ئهبۇ بهكىر، ھهزرىتى 
ئۇالرنىڭ  (ئالالھ  ئهجمهئىين  ئهنھۇم  رهزىيهلالھۇ  ئۆمهر  ھهزرىتى  ۋه  ئهلى 
بهكىر  ئهبۇ  مهسلىھهتلهشتى.  بىلهن  بولسۇن)الر  رازى  ھهممىسىدىن 

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
”ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى! بۇالر ئۇرۇق–تۇغقان ۋه قېرىنداشلىرىمىزدۇر. 
ئالغانلىرىمىز  ئۇالردىن  كۆرىمهن.  ئۇيغۇن  ئېلىشنى  فىدىيه  ئۇالردىن  مهن 
كاپىرالرغا قارشى بىز ئۈچۈن قۇۋۋهت بولىدۇ. بهلكى ئالالھ ئۇالرغا ھىدايهت 

بېرىپ، ئۇالرمۇ بىز ئۈچۈن ياردهمده بولۇشى مۇمكىن“ دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهزرىتى ئۆمهرگه: 

«ئى خهتتابنىڭ ئوغلى! سهن قانداق قارايسهن؟» دهپ سورىدى. ئۇ 
بۇلسا: 

ئهبۇ  مهن  رهسۇلۇلالھ!  ئى  قىلىمهنكى،  قهسهم  بىلهن  ئالالھ  ”ياق! 
بهكىرنىڭ كۆز قارىشىدا ئهمهسمهن! ئۇالرنىڭ كاللىسىنى ئېلىشىمىزغا رۇخسهت 

108. ئىبنى ھىشام: 2–جىلد، 289-بهت.
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بهرگىن! ماڭا رۇخسهت بهرگىن، (تۇققىنىمدىن) پاالنىنىڭ كاللىسىنى ئاالي. 
ئالسۇن.  كاللىسىنى  ئاقىلنىڭ  (قېرىندىشى)  بهرگىن،  رۇخسهت  ئهلىگه 
ئابباسنىڭ)  (ھهزرىتى  پاالنىنىڭ  قېرىندىشى  بهرگىن،  رۇخسهت  ھهمزىگه 
نىسبهتهن  مۇشرىكالرغا  قهلبلىرىمىزده  ئالالھ  تاكى  ئالسۇن.  كاللىسىنى 
يۇمشاقلىق ۋه ئاجىزلىق يوق ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا چىقارسۇن! بۇ ئهسىرلهر 

مۇشرىكالرنىڭ رهھبهرلىرى، كۇپۇرنىڭ كاتتىۋاشلىرى!“ دېدى. 
مايىل  قارىشىغا  بهكىرنىڭ  ئهبۇ  ھهزرىتى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بولدى. (مۇسلىم: «جىھاد»، 58؛ تىرمىزى: «سىيهر»، 18/1567؛ ئهھمهد: 1–جىلد، 
31-30، 383-384-بهتلهر؛ ۋاقىدى: 1 –جىلد، 107-بهت؛ ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 22 

-بهت)  
ئالالھقا  ئۇالردىن  ۋه  بولۇشىنى  نائىل  ھىدايهتكه  ئۇالرنىڭ  چۈنكى 

ئىبادهت قىلىدىغان بىر نهسىلنىڭ چىقىشىنى ئۈمىد قىالتتى.
ئهسىرلهر بۇ مهسلىھهتتىن كېيىن فىدىيه ئېلىنىپ قويۇۋېتىلدى. فىدىيه 
بۇالرنىڭ  لېكىن  قويۇۋېتىلدى.  ئېلىنماي  نهرسه  بىر  بېرهلمهيدىغانالردىن 
مهدىنىلىك  ئون  ھهربىرى  بىلىدىغانلىرىنىڭ  ئوقۇش-يېزىشنى  ئىچىدىكى 
ۋهزىپىلهندۈرۈلۈپ، فىدىيهسىنى  بىلهن  ئۆگىتىش  ئوقۇش–يېزىشنى  بالىغا 
ئاخىرىدا  ۋه  بولغان  كاتىبى  ۋهھىي  بۇيرۇلدى.  قىلىشقا  ئادا  شهكىلده  بۇ 
قۇرئانى-كهرىمنى توپلىغان زهيد ئىبنى سابىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمۇ يېزىشنى 
1–جىلد،  ۋاقىدى:  247-بهت؛  1–جىلد،  (ئهھمهد:  ئۆگهنگهنىدى.  ئاشۇالردىن 

129-بهت؛ ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 22-بهت) 

مۇنداق  ھهققىده  فىدىيه  ئېلىنغان  ئۇالردىن  ۋه  ئهسىرلهر  ئالالھتائاال 
دېدى: 

َא  ْ ُّ َض ا َ َ وَن  ُ ِ ُ ْرِض  َ ِ ا  َ ِ ْ ُ  َّ َ ى  َ ْ ُ َأ َ َن  َُכ ٍّ َأن  ِ َ ِ א َכאَن  َ
 ْ ُ ْ َ א َأ َ ِ  ْ ُכ َّ َ َ  َ َ َ  ِ ّ َ ا ِّ َאٌب  َ ِכ ْ َّ  ، ٌ ِכ َ  ٌ ِ َ  ُ ّ َة َوا َ ِ ُ ا ِ ُ  ُ ّ َوا

ٌ ِ ٌر رَّ ُ َ  َ ّ َ ِإنَّ ا ّ ْا ا ُ َّ ًא َوا ِّ َ  ً َ َ  ْ ُ ْ ِ َ א  َّ ِ ْا  ُ ُכ َ  ، ٌ ِ َ اٌب  َ َ
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«پهيغهمبهرگه زېمىندا دۈشمهننى كۆپرهك ئۆلتۈرمهي تۇرۇپ، (يهنى 
مۇشرىكالرنىڭ ھهيۋىسنى يوقىتىپ ئىسالمغا قۇۋۋهت بهرمهي تۇرۇپ) 
ئهسىرلهردىن فىدىيه ئېلىش اليىق ئهمهس ئىدى. (ئى مۇئمىنلهر! سىلهر 
فىدىيه ئېلىش بىلهن) دۇنيا مهنپهئهتىنى كۆزلهيسىلهر. ئالالھ سىلهرگه 
غالىبتۇر،  ئالالھ  تىلهيدۇ.  ساۋابىنى)  ئاخىرهتنىڭ  (يهنى  ئاخىرهتنى 
ھېكىمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر. ئالالھنىڭ (ئوچۇق چهكلهنمىگهن 
بولمىسا  ئهزهلىسى  ھۆكمى  دېگهن)  جازالىماسلىق  قىلغانالرنى  ئىشنى 
زور  ئهلۋهتته  ئۈچۈن  ئالغانلىقىڭالر  فىدىيه  (ئهسىرلهردىن)  ئىدى، 
ئازابقا دۇچار بوالتتىڭالر. (ئى جىھاد قىلغۇچىالر جامائهسى! غهنېمهت 
ئالغان نهرسهڭالرنى ھاالل ۋه پاك بىلىپ يهڭالر. ئالالھ (نىڭ ئهمرىگه 
مۇخالىپهتچىلىك قىلىش) دىن قورقۇڭالر. ئالالھ ھهقىقهتهن مهغفىرهت 
قىلغۇچىدۇر، (بهندىلىرىگه) مېھرىباندۇر.» (ئهنفال سۈرىسى، 67-69-ئايهت)

ئۆمهر رهزىيهلالھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
”ئهتىسى ئهتىگهنده رهسۇلۇلالھنىڭ يېنىغا كهلگىنىمده، پهيغهمبىرىمىز 

ۋه ئهبۇ بهكىر يىغالۋېتىپتۇ. 
”ئى رهسۇلۇلالھ! سېنى ۋه قېرىندىشىڭنى يىغالتقان نهرسه نېمه؟ ماڭا 
ئهگهر  يىغالي،  مهنمۇ  بولسا  ئىش  تېگىشلىك  يىغالشقا  ئهگهر  ئېيتىڭالر! 
يىغالشقا تېگىشلىك دهپ قارىمىسام، سىلهرگه قوشۇلۇپ يىغالي“ دېدىم. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«شۇ قېرىنداشلىرىڭنىڭ ئهسىرلهردىن ئالغان فىدىيهلىرى سهۋهبلىك 
مېنىڭ بېشىمغا كهلگهنلهرگه ۋاي! ئۇالر ئۇچرايدىغان ئازابنىڭ شۇ يېنىمدىكى 
دهرهختىنمۇ يېقىن ئىكهنلىكى ماڭا كۆرسىتىلدى!» دېدى. (ئهھمهد: 1–جىلد، 

31-بهت؛ مۇسلىم: «جىھاد»، 58) 

ئالالھتائاال دۈشمهنلهر قاتتىق مهغلۇب قىلىنىپ، دىن ئىززهت تېپىپ، 
پىتنه تامامهن يۇقۇلۇشتىن بۇرۇن ئهسىر ئېلىپ، ئۇالرنى فىدىيه بهدىلىگه 
قويۇۋېتىشتىن رازى بولمىغان. بۇ سهۋهبتىن مۇسۇلمانالرغا كايىغان. فىدىيه 



169

  ھىجرهتنىڭ ئىككىنچى يىلى

ھالبۇكى،  بىلدۈرگهن،  ئىكهنلىكىنى  ئارزۇ  بىر  ئائىت  دۇنياغا  ئېلىش 
ئالالھنىڭ كۆزلهيدىغىنى ئاخىرهتنىڭ ساۋابى. دىن دۈشمهنلىرىنىڭ تامامهن 
ساۋابىنى  ئاخىرهت  مۇئمىنلهرنىڭ  ئېلىنىشى،  ئهسىرگه  بويسۇندۇرۇلماي 

خهتهرگه ئاتااليتتى. 
غازىتىغا  بهدىر  كايىماسلىق،  سهۋهبىدىن  خاتالىق  بىر  ئىجتىھادتىكى 
ئىشنى  بىر  چهكلهنمىگهن  ئوچۇق  ياكى  ئهيىپلىمهسلىك  قاتناشقانالرنى 
لهۋھۇلمهھفۇزدا  ھۆكۈم  ئىالھىي  بىر  قاتارلىق  جازالىماسلىق  قىلغانالرنى 
ئالغان  كهچۈرگهن،  مۇئمىنلهرنى  ئالالھتائاال  بولغانلىقتىن  يېزىقلىق 

غهنېمهتلىرىنى ھاالل قىلىپ، ئۇالرنى جازالىمىغان. 
بۇيرىدى109.  قىلىشنى  مۇئامىله  ياخشى  قۇلالرغا  ۋه  ئهسىر  ئالالھتائاال 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭمۇ بۇ ھهقته نۇرغۇنلىغان بايانلىرى بار. ھهتتا 

ۋاپاتى جهريانىدىكى ئاخىرقى سۆزلىرى: 
ئاستىڭالردىكى  قول  قىلىڭالر،  دىققهت  نامازغا  بولۇپمۇ  «نامازغا، 
كىشىلهر ھهققىده ئالالھتىن قورقۇڭالر» دېگهن سۆزلىرى ئىدى. (ئهبۇ داۋۇد: 

«ئهدهب»، 5156/ 123-124 /5156؛ ئىبنى ماجه: «ۋهسايا»، 1) 

مهئرۇر ئىبنى سۇۋهيد دهيدۇكى: ”مهن ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ 
ئۈستىگه قىممهتلىك بىر كىيىم كېيىۋالغانلىقىنى كۆردۈم. ئوخشاش كىيىمدىن 
خىزمهتچىسىمۇ كهيگهن ئىدى. ئۇنىڭدىن بۇنىڭ سهۋهبىنى سورىدىم. ئهبۇ 

زهر جاۋابهن: 
ئانىسى  بىرسىنى  يهنه  ئادهم  بىر  زامانىدا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  سهۋهبتىن  بۇ  ئهيىبلىگهنلىكىنى،  سهۋهبلىك 

مۇنداق دېگهنلىكىنى بايان قىلدى: 
ئىكهنسهن!  كىشى  بىر  بولغان  ئهخالقى  جاھىلىيهت  ئۆزىده  «سهن 
قېرىنداشلىرىڭالردۇر.  ۋاقىتتا  ئهينى  ۋه  خىزمهتچىلىرىڭالر  سىلهرنىڭ  ئۇالر 
ھىمايىسىده  كىمنىڭ  بهرگهن،  ھىمايهڭلهرگه  سىلهرنىڭ  ئۇالرنى  ئالالھ 

109. نىسا سۈرىسى، 36-ئايهتكه قاراڭ
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كهيگهندىن  ئۆزى  يېگۈزسۇن،  يېگهندىن  ئۆزى  بولسا،  قېرىندىشى  بىر 
ئهگهر  يۈكلىمهڭالر،  نهرسىلهرنى  كۆتىرهلمهيدىغان  ئۇالرغا  كهيدۈرسۇن. 
يۈكلىسهڭالر، ياردهم قىلىڭالر» (بۇخارى: «ئىتق»، 15؛ مۇسلىم: «ئىمان»، 40) 
مۇسئهب ئىبنى ئۇمهيرنىڭ بۇرادىرى ئهبۇ ئهزىز شۇ ئىبرهتلىك ۋهقهنى 

سۆزلهپ مۇنداق دهيدۇ: 
”بهدىر ئۇرۇشىدا مهنمۇ ئهسىرگه چۈشۈپ، ئهنسارالردىن بىر گوروھقا 

تاپشۇرۇلغان ئىدىم. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
ئۇنىڭ  ئىدى.  دېگهن  قىلىڭالر!»  مۇئامىله  ياخشى  «ئهسىرلهرگه 
ئهتىگهن– جامائىتى  ئهنسارالر  يېنىمدىكى  ئۈچۈن  ئورونالش  بۇيرۇقىنى 
ئاخشامدا ئۆزلىرىگه كهلگهن نانالرنى ماڭا بېرهتتى، ئۆزلىرى خورما بىلهنال 
بولدى قىالتتى. مهن بولسام ھايا قىلىپ، ناننى ئۇالرنىڭ بىرىگه بېرهتتىم، 
ئۇمۇ ئۇنىڭغا قاراپ قويماي، دهرھال ماڭا قايتۇرۇپ بېرهتتى“ (ھهيسهمى: 6–

جىلد 86–بهت؛ ئىبنى ھىشام: 2–جىلد، 288–بهت) 
ئالىيجاناب  تۈر  بۇ  ساھابىلىرىنىڭ  ۋه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
دهۋرده  بىر  ئالغان  ئهۋج  زۇلۇم  ئهسىردىكىدهك  ئوتتۇرا  ھهرىكهتلىرى 
ئهڭ  پهزىلهتنىڭ  بولىدىغان  نهمۇنه  قهدهر  قىيامهتكه  نامىدا  ئىنسانلىق 
ياخشىلىق  ئىنسانالرغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بولغان.  پهللىسى  يۇقىرى 
ۋه ئېھسان بىلهن مۇئامىله قىلىپ، ئۆز ئهمهلىيىتى بىلهن تهبلىغ قىلغان. 
چۈشهندۈرگهن.  ئىسالمنى  كېيىن  يۇمشاتقاندىن  كۆڭلىنى  بىلهن  بۇنىڭ 
بىلهن  تهسىرى  مۇئامىلىنىڭ  گۈزهل  بۇ  كۆپىنچىسى  ئهسىرلىرىنىڭ  بهدىر 

مۇسۇلمان بولغان ئىدى. 
ئىسالم قۇللۇق110 تۈزۈمىنى قوللىمىغاندهك، تهشۋىقمۇ قىلمايدۇ. لېكىن 
ئهمهلدىن  ۋاقىتتا  بىرال  ئۇنىڭ  ۋه  كۆرگهن  رىئاللىقنى  بۇ  جهمئىيهتتىكى 
قالدۇرۇلىشىنىڭ جهمئىيهت ھاياتىدا قااليمىقانچىلىققا يول ئاچىدىغانلىقىنى 
ھهرخىل  ئۇنىڭ  ئهمما  قالدۇرمىغان.  ئهمهلدىن  تامامهن  قىلىپ،  مۇالھىزه 
مهسىلىلهرنى  ھهقتىكى  بۇ  ئۈچۈن  توسۇش  قوللىنىلىشىنى  يولالردا  يامان 

چۈنكى  قىلىنغان.  تهھلىل  بىرلىكته  مهسىلىسى  قۇللۇق  بىلهن  ئهسىرلىك  بۇيهرده   .110
قۇللۇقنىڭ مهنبهسى ئهسىرلىكتۇر. ئۇرۇشتا ئهسىر ئېلىنغان ئىنسانالر قۇل قىلىنىدۇ.
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بىر قىسىم بهلگىلىمىلهرگه باغالپ، رهتكه سالغان. بۇنىڭ بىلهن قۇللۇق 
تۈزۈمنى گۈزهل ھالهتكه كهلتۈرگهن. 

شۇنىسى ئېنىقكى، مىللهتلهر ئارىسىدا ئۇرۇشالر بار ۋه قىيامهتكه قهدهر 
ئىنسانالرغا  يوقاتقان  ئهركىنلىكىنى  ئۆز  ھالدا  ئۇ  تۇرىدۇ،  بولۇپ  مهۋجۇت 
تۇرىدۇ.  بولۇپ  مهۋجۇت  داۋاملىق  ئېھتىياجمۇ  بولغان  ھۆكۈملهرگه  دائىر 
ئورنىغا،  قالدۇرۇلىشىنىڭ  ئهمهلدىن  بۇنىڭ  ئالغاندا،  ئېتىبارغا  بۇنى 
بهلگىلىمىلهرنىڭ ئورنىتىلىشى ۋه قۇل تۈزۈمىنىڭ يولغا قويۇلۇش كېرهكلىكى 

ئوتتۇرىغا چىققان. 
خوجايىن  بىلهن  قۇل  بىلهن،  پرىنسىپالر  كهلگهن  ئېلىپ  ئىسالم 
ئوتتۇرىسىنى بىر–بىرىگه يېقىنالشتۇرىدۇ ۋه قۇلالرنى قۇتقۇزۇشقا تىرىشىدۇ. 
ئادهم  بىر  بىلهن  سهھۋهنلىك  ئۆتكۈزۈپ  خاتالىق  ئادهم  بىر  مهسىلهن: 
ئازاد  قۇل  بىر  بولۇپ  تۇنجى  سۈپىتىده  كهففارهت  ئهھۋالدا  بۇ  ئۆلتۈرسه، 
بىلهن  ئائىلىسى  كىشىنىڭ  ئۇ  قىلىپ،  ئىككىنچى  بۇيرۇيدۇ،  قىلىشنى 
كېلىشىپ مۇئهييهن مىقداردا كۆمۈش ۋه تۆگه قارشىلىقىدا دىيهت ئۆتهشنى 
خاتالىق  بىر  ئىبادىتىده  ھهج  مۇسۇلمان  بىر  مهسىلهن،  قىلىدۇ.  شهرت 
بىلهن  يولى  كهففارهت  ئىش  قىلىدىغان  بولۇپ  تۇنجى  يهنه  ئۆتكۈزسه، 
قۇل ئازاد قىلىشتۇر. قهسهم قىلسا، زىھار111 قىلسا، رامىزان كۈنىده قهستهن 
روزىسىنى بۇزىۋهتسه، بۇالرغا كهففارهت سۈپىتىده بىرىنچى بولۇپ قۇل ئازاد 
كاتتىلىقى  ساۋابىنىڭ  ئهمهللهرنىڭ  قىسىم  بىر  قىلىنىدۇ.  تهلهپ  قىلىشى 

تىلغا ئېلىنغاندىمۇ: 
”مانچه قۇل ئازاد قىلغانغا ئوخشاشتۇر!“ دېيىلىپ ئىنسانالرنى ھۆرلۈككه 
بىلدۈرىلىدۇ.  ئىكهنلىكى  ئهمهل  پهزىلهتلىك  قانچىلىك  ئېرىشتۈرۈشنىڭ 
بۇنىڭ بىلهن بىرلىكته ھهقسىز ھالهتته بىر ئىنساننى قۇل قىلىشمۇ بۈيۈك 

دهپ  ئوخشاشسهن!“  ئۇچىسىغا  ئانامنىڭ  ماڭا  ”سهن  ئايالىغا:  كىشىنىڭ  بىر  زىھار:   .111
ئۇنى ئۆزىگه ھارام قىلىشىدۇر. ئىسالم بۇ جاھىلىيهت ئادىتىنى چهكلهپ بۇنداق قىلغانالرنىڭ 

كهففارهت بېرىشىنى بۇيرىغان.
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كىشىلهرگىمۇ  بولغان  قۇل  بىلهن  تهقدىرى  ئۆز  سانىلىدۇ.  گۇناھالردىن 
ياخشى مۇئامىله قىلىش بۇيرۇلىدۇ. 

يېگۈزگىن،  نهرسهڭدىن  ”يېگهن  داۋاملىق:  ئىگىسىگه  قۇل  ئىسالم 
ھالىتىده  روزىدار  كېيگۈزگىن،  كېيگىنىڭدىن  ئىچكۈزگىن،  ئىچكىنىڭدىن 
دهپ  قىل!“  ھهل  ئېھتىياجلىرىنى  ئۇنىڭ  بهرمه،  ئىش  ۋه  يۈك  ئېغىر 
تهۋسىيه قىلىدۇ. قۇل ئازاد قىلىشنى مۇئمىن ئۈچۈن قۇتۇلۇش يولى قىلىپ 
كۆرسىتىدۇ. قۇلالر ئۈچۈن شۇنداق ھهقلهرنى ئوتتۇرىغا قويدىكى، بۇالرغا 
رىئايه قىلىنغاندا قىسقا بىر ۋاقىتنىڭ ئىچىده قۇلسىز يۈرۈش قۇل خوجايىنى 
بولۇشتىن ياخشى ئهھۋالغا كېلىدۇ، چۈنكى قۇل خوجايىنى بولۇشمۇ يهنه 

بىر تۈرلۈك قۇل بولۇش مهناسىغا كېلىدۇ. 
ئىمكانىيهتنىڭ  ئىشىكلىرىنى  كىرىش  قۇللۇقنىڭ  ئىسالم  ئهھۋالدا  بۇ 
بېرىچه تاقىغان، چىقىش ئىشىكلىرىنى بولسا ئاخىرىغىچه ئېچىۋهتكهن. بۇ 
ئهھۋالدىكى ئىنسانالرنىڭ ھۆرلۈككه ئېرىشتۈرۈلىشىنى ھهر پۇرسهتته تهشۋىق 

قىلىپ قوللىغان. 
ئارىسىدىكى  ئهسىرلهر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  پهخرى  كائىناتنىڭ 

ئابباسقا: 
قېرىندىشىڭنىڭ  ئۆزۈڭ،  كىشىسهن،  بىر  باي  سهن  ئابباس!  ئى   -
ئوغلى ئاقىل، نهۋفهل ئىبنى ھارىس ۋه ئوتتۇراڭالردا كېلىشىم بولغان ئۇتبه 

ئىبنى ئهمر ئۈچۈن فىدىيه تۆلىگىن! - دېدى.
ئابباس: 

- ئى رهسۇلۇلالھ! مهن مۇسۇلمان ئىدىم، قۇرهيش مېنى زورالپ يولغا 
چىقاردى! - دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
- سېنىڭ مۇسۇلمان ئىكهنلىكىڭنى پهقهت ئالالھ بىلىدۇ، دېگىنىڭ 
ئهھۋالىك  سېنىڭ  لېكىن  بېرىدۇ،  ئهجرىڭنى  ئالالھ  ئهلۋهتته  بولسا  توغرا 
كۆرۈنۈشته بىزگه قارشى ئىدى، بۇ سهۋهبتىن فىدىيهنى تۆلىشىڭ كېرهك 
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- دېدى ۋه ئۇنىڭ يېنىدا بولغان 800 دهرھهم ئالتۇننىمۇ ئۇرۇش غهنېمىتى 
سۈپىتىده ئالدى. 

ئابباس: 
- ئى رهسۇلۇلالھ! ھېچ بولمىغاندا بۇنى فىدىيه ئورنىدا ھېسابلىغىن! 

- دېدى. 
رهسۇلۇلالھ ئهلهيھىسساالم: 

- ياق! ئۇ ئالالھنىڭ بىزگه نېسىپ قىلغان غهنېمىتىدۇر - دېدى. 
ئابباس: 

- ئى رهسۇلۇلالھ! دېمهك مېنى قالغان ئۆمرۈمده تىلهمچىلىككه مهجبۇر 
قىالمسهن؟ - دېدى. 

بۇنىڭغا جاۋابهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
نېمه  ئالتۇنالر  ئۇ  بهرگهن  فهزلىگه  ئۇممۇل  ئايالىڭ  ئابباس!  ئى   -

بولىدۇ؟ - دهپ سورىغاندا، ئابباس: 
- قايسى ئالتۇنالر؟ - دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
ئالالھتىن  يېنىڭالردا  كۈن،  چىقىدىغان  يولغا  مهككىدىن  سهن   -
باشقا ھېچكىم بولمىغان بىر ۋاقىتتا، ئايالىڭ ئۇممۇل فهزلىگه: ”بۇ سهپهرده 
بېشىمغا نېمه كېلىدىغانلىقىنى بىلمهيمهن، ئهگهر بىر مۇسىبهتكه ئۇچرىسام 
فهزلىنىڭ،  مۇنچىلىكى  ئۇبهيدۇلالھنىڭ،  مۇنچىلىكى  سېنىڭ،  مۇنچىلىكى 
مۇنچىلىكى قۇسهمنىڭ ۋه مۇنچىلىكى ئابدۇلالھنىڭدۇر!“ دېگهن ئالتۇنالر.- 

دېدى. 
بۇ سۆزلهرگه ھهيران قالغان ئابباس: 

قىلىمهنكى،  قهسهم  ئالالھقا  ئهۋهتكهن  قىلىپ  پهيغهمبهر  سېنى   -
بۇنى مهن ۋه ئۇممۇل فهزلدىن باشقا ھېچكىم بىلمهيتتى، شۈبھىسىز سهن 
ئالالھنىڭ رهسۇلىسهن! - دېدى. (ئهھمهد: 1–جىلد، 353-بهت؛ ئىبنى سائاد: 

4–جىلد، 13-دىن15-بهتلهرگىچه)  
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كۈيئوغلى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئارىسىدا،  ئهسىرلىرى  بهدىر 
ھهزرىتى زهينهبنىڭ ئېرى ئهبۇل ئاس ئىبنى رهبىئمۇ بار ئىدى. ئهبۇل ئاس 
ئىدى.  كىشى  بىر  ئىشهنچىلىك  تونۇلغان  تىجارهتته  ۋه  بايلىق  مهككىده 
ئانسى ھاله بىنتى خۇۋهيلىد ھهزرىتى خهدىچه ئانىمىزنىڭ سىڭلىسى ئىدى. 

خهدىچه ئانىمىز جىيهنى ئهبۇل ئاسنى ئوغلىدهك كۆرهتتى. 
قۇرهيش مۇشرىكلىرى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كۈيئوغۇللىرىغا: 

دهرتلىرىدىن  ئۇنى  بىلهن  ئېلىش  قىزلىرىنى  مۇھهممهدنىڭ  ”سىلهر 
مهشغۇل  بىلهن  ئۇالر  ده،   – قايتۇرۇۋېتىڭالر  قىزلىرىنى  قۇتقۇزدۇڭالر! 

بولسۇن!“ دېيىشتى. ئهينى شهكىلده ئهبۇل ئاسقىمۇ: 
خالىساڭ،  قايسىسىنى  ئاياللىرىدىن  قۇرهيش  ئايرىلغىن!  ”ئايالىڭدىن 

سېنى ئۇنىڭ بىلهن ئۆيلهپ قويىمىز!“ دېيىشتى. لېكىن ئهبۇل ئاس: 
”ياق! ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مهن ئايالىمدىن ئايرىلمايمهن ۋه ئۇنىڭ 

ئورنىغا قۇرهيش ئاياللىرىدىن ھېچبىرىنى ئالمايمهن!“ دېدى. 
مهككىلىكلهر ئهسىرلىرى ئۈچۈن فىدىيه ئهۋهتىشكه باشلىغان ۋاقىتتا، 
خهدىچه  ئانىسى  بىلهن  مال  بىرئاز  ئۈچۈن  ئاس  ئهبۇل  زهينهبمۇ  ھهزرىتى 
رهزىيهلالھۇ ئهنھانىڭ ئۆزىگه توي قىلغان ۋاقتىدا ھهدىيه قىلغان زهنجىرنى 
كۆره–كۆرمهي  زهنجىرنى  ئۇ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئىدى.  ئهۋهتكهن 

قاتتىق ھاياجانالندى ۋه: 
قايتۇرۇپ  مېلىنىمۇ  ۋه  قويۇۋېتىشنى  ئهسىرىنى  زهينهبنىڭ  «ئهگهر 

بېرىشنى مۇناسىب كۆرسهڭالر، شۇنداق قىلىڭالر!» دېدى. 
مۇسۇلمانالر: 

”بۇلىدۇ ئى رهسۇلۇلالھ!“ دهپ ئهبۇل ئاسنى قويۇۋهتتى. ئهۋهتىلگهن 
مال بىلهن زهنجىرنىمۇ ھهزرىتى زهينهبكه قايتۇرۇۋهتتى. 

ئۈچۈن  ئهۋهتىشى  مهدىنىگه  زهينهبنى  قىزى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئهبۇل ئاستىن ۋهده ئالدى، ئۇنى قويۇۋهتكهنده ئۇنىڭغا بىر شهرت قويدى. 
ئهمما بۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ئۇنىڭ ئارىسىدا مهخپى قالىدىغان 
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2–جىلد،  ھىشام:  (ئىبنى  قىلىنمايتتى.  سۆز  ھېچكىمگه  بۇنىڭدىن  بولۇپ، 
296–297-بهتلهر؛ ئهبۇ داۋۇد: «جىھاد»، 121/2692؛ ئهھمهد: 6–جىلد، 276-بهت)  

ئۇمهير ئىبنى ۋهھبنىڭ ئوغلى ۋهھبمۇ بهدىرده ئهسىرگه ئېلىنغانالرنىڭ 
ۋه  ئهقىللىق  مۇشرىكلىرىنىڭ  قۇرهيش  ئۇمهير  ئىدى.  ئارىسىدا 
قهھرىمانلىرىدىن ئىدى. مهككىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋه ساھابىلىرىغا 
كۆپ ئهزىيهت يهتكۈزگهن. بىر كۈنى ئۇمهير ھىجرده سهفۋان ئىبنى ئۇمهييه 
بىلهن ئولتۇرۇپ بهدىرده قۇدۇققا تاشالنغانالر ۋه ئۇچرىغان مۇسىبهتلىرىنى 

سۆزلىگهنده سهفۋان ئىبنى ئۇمهييه: 
- ئالالھ بىلهن قهسهمكى، توغرا سۆزلىدىڭ! ئهگهر قهرزىم ۋه مهندىن 
كېيىن ئاچلىقتىن ئۆلۈشىدىن قورققان خوتۇن–بالىلىرىم بولمىغان بولسا، 
قىلىدىغان  قوبۇل  ئۇالر  ئۈچۈن  مېنىڭ  ئۆلتۈرهتتىم.  مۇھهممهدنى  بېرىپ 
دهيتتىم.  كهلدىم،  ئۈچۈن  ئوغلۇم  چۈشكهن  ”ئهسىرگه  بار.  باھانه  بىر 

ئاڭلىشىمچه ئۇ بازارالردىمۇ ئايلىنىپ يۈرهرمىش دېدى.
ئۇمهيرنىڭ بۇ سۆزلىرى سهفۋاننى سۆيۈندۈردى: 

خوتۇن– ئۆتهيمهن!  مهن  ۋاكالىتهن  ساڭا  ھېساب،  ماڭا  قهرزىڭ   -
بالىلىرىڭغىمۇ ئۆزهمنىڭ باال–چاقىلىرىم بىلهن بىرلىكته، ھاياتال بولىدىكهن 

تۇرمۇشىنى ئهڭ گۈزهل شهكىلده ئۈستۈمگه ئالىمهن! - دېدى. 
سهفۋان  چىلىدى.  زهھهرگه  بىلهپ،  قىلىچىنى  ئۇمهير  بىلهن  بۇنىڭ 
ئۇالق ۋه يوللىقىنى تهييارالپ بهردى. ئۇمهير مهدىنىگه كېلىپ مهسجىدنىڭ 
ئىشىكىده تۇردى، تۆگىسىنى باغالپ، قىلىچىنى ئاستى. ئۆمهر رهزىيهلالھۇ 

ئهنھۇ ئۇنى كۆرىشى بىلهن: 
”بۇ ئالالھنىڭ دۈشمىنى ئۇمهيردۇر! ئالالھ بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، 
ئۇ پهقهت يامانلىق ئۈچۈن كهلدى! ئارىمىزنى بۇزغان، بهدىر كۈنى قۇرهيش 
كېيىن  دېگهندىن  ئهمهسمۇ؟“  ئۇ  قىلغان  تهخمىن  سانىمىزنى  ئۈچۈن 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كىردى: 
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ئېسىپ  قىلىچىنى  ئۇمهير  دۈشمىنى  ئالالھنىڭ  شۇ  رهسۇلۇلالھ!  ”ئى 
كهپتۇ!“ دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«ئۇنى مېنىڭ يېنىمغا ئهۋهتكىن!» دېدى. 

ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ قايتىپ كهلدى. ئۇنىڭ بوينىدىكى قىلىچنىڭ 
دهستىسىنى چىڭ تۇتۇپ، ئهتراپىدىكى ئهنسارالرغا:

نىجىستىن  بۇ  ئۇنى  ۋه  ئولتۇرۇڭالر  كىرىپ  يېنىغا  ”رهسۇلۇلالھنىڭ 
قوغداڭالر! چۈنكى ئۇ ئىشهنچ قىلىنىدىغان بىرسى ئهمهس!“ دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بولسا: 
- ئى ئۆمهر، ئۇنى ئهركىن قويۇۋهت! سهنمۇ ئى ئۇمهير، ماڭا يېقىن 
كهل! - دېدى ۋه ئارقىدىن ئۇمهيردىن نېمه ئۈچۈن كهلگهنلىكىنى سورىدى. 

ئۇمهير: 
بىر  ھهققىده  ئۇنىڭ  كهلدىم!  ئۈچۈن  ئوغلۇم  ئالغان  ئهسىر  سهن   -

ياخشىلىق قىلغىن! - دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

- ئۇنداق بولسا بوينۇڭدىكى شۇ قىلىچنىڭ نېمه ئىشى بار؟ - دهپ 
سورىدى. 

ئۇمهير: 
- ئالالھ قىلىچالرنىڭ باالسىنى بهرسۇن! ئۇالرنىڭ بىزگه نېمه پايدىسى 

بولدىكى؟ - دېدى. 
رهسۇلۇلالھ ئهلهيھىسساالم تهكرار: 

- ماڭا راستىڭنى ئېيت، سهن بۇ يهرگه نېمه ئۈچۈن كهلدىڭ؟ - دهپ 
سورىدى.

ئۇمهير: 
- مهن باشقا بىر ئىش ئۈچۈن ئهمهس، پهقهت قولۇڭدىكى ئهسىرگه 

چۈشكهن ئوغلۇم ئۈچۈن كهلدىم! - دېدى. 
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
دهپ  ئىدى؟ -  نېمه  شهرتىڭ  قويغان  سهفۋانغا  ھىجرده  سېنىڭ   -

سورىشى بىلهن ئۇمهير قورقۇپ كېتىپ؟ 
- مهن ئۇنىڭغا نېمه شهرت قويۇپتىمهن؟ - دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى بىرمۇ-بىر ئېيتىپ: 
- ئالالھ، قىلماقچى بولغان ئىشىڭ بىلهن سېنىڭ ئوتتۇرۇڭغا كىردى، 

ساڭا توسقۇن بولدى! - دېدى. 
بۇنىڭ بىلهن ئۇمهير: 

- مهن شاھادهت ئېيتىمهنكى، سهن شهكسىز ئالالھنىڭ رهسۇلىسهن! 
ئى رهسۇلۇلالھ! بىز ئاسماندىن كهلگهن خهۋهر ۋه ساڭا چۈشكهن ۋهھىي 
سهفۋاندىن  ۋه  مهندىن  ئىشتا،  بۇ  چىقىراتتۇق.  يالغانغا  سېنى  ھهققىده 
باشقا ھېچكىمنىڭ خهۋىرى يوقتى. ئالالھ بىلهن قهسهمكى، بۇ خهۋهرنى 
ساڭا پهقهت ئالالھ بهرگهن! مېنى ئىسالمغا ھىدايهت قىلغان ۋه بۇ يهرگه 
كهلتۈرگهن ئالالھقا ھهمدۇساناالر بولسۇن! - دېگهندىن كېيىن شاھادهت 

ئېيتتى. بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
قۇرئان  ئۇنىڭغا  چۈشهندۈرۈڭالر!  ياخشى  دىنىنى  قېرىندىشىڭالرغا   -

ئۆگىتىڭالر! ئهسىرىنى قويۇۋېتىڭالر! - دېدى. 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئهۋهتىلگهن  قىلىپ  رهھمهت  ئالهملهرگه 

بۇيرۇقى دهرھال ئورۇنالندى. 
ئۇمهير: 

ۋه  تىرىشقان  ئۆچۈرۈشكه  نۇرىنى  ئالالھنىڭ  مهن  رهسۇلۇلالھ!  ئى   -
رۇخسهت  ئىدىم.  بىرسى  ئالغان  قىيىن–قىستاققا  قاتتىق  مۇسۇلمانالرنى 
قىلساڭ مهككىگه قايتىپ، مهككىلىك مۇشرىكالرنى ئىسالمغا دهۋهت قىالي! 
بهلكىم ئالالھ ئۇالرغا ھىدايهت ئاتا قىالر. - دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 

ئۇنىڭغا رۇخسهت بهردى. 
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بۇ ئهسنادا سهفۋان ئىبنى ئۇمهييه بولغان ئىشالردىن خهۋهرسىز ھالدا 
مهككىلىك مۇشرىكالرغا: 

”بىر قانچه كۈن ئىچىده كېلىدىغان خهۋهر بىلهن خۇشال بولىسىلهر. ئۇ 
سىلهرگه بهدىرنىڭ ئاچچىقىنى ئۇنتۇلدۇرىدۇ!“ دهپ، كهلگهن كارۋانالردىن 
ئۇمهيرنىڭ  ئۇنىڭغا  كىشى  ئاتلىق  بىر  نىھايهت،  تۇردى.  سوراپ  خهۋهر 

مۇسۇلمان بولغانلىقىنى ئېيتتى. 
بىلهنال  كېلىشى  مهككىگه  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ۋهھب  ئىبنى  ئۇمهير 
چىققانالرغا  قارشى  كهتتى.  كىرىشىپ  قىلىشقا  دهۋهت  ئىسالمغا  كىشىلهرنى 
كىشىلهر  كۆپلىگهن  سايىسىده  ئۇنىڭ  ئېيتتى.  ئاشماسلىقنى  ھهددىدىن 
مۇسۇلمان بولدى. ھهزرىتى ئۇمهير بىر كۈنى كهبىنىڭ يېنىدا سهفۋان ئىبنى 

ئۇمهييه بىلهن ئۇچرىشىپ قېلىپ: 
تاشالرغا  بىزنىڭ  بىرىسهن!  ئاقساقاللىرىمىزنىڭ  بىزنىڭ  ”سهن 
قىلىۋاتقانلىقىمىزنى  قۇربانلىق  ئۈچۈن  ئۇالر  قىلىۋاتقانلىقىمىزنى،  ئىبادهت 
كۆرمهيۋاتامسهن؟ دىن دېگهن مۇشۇمۇ؟ مهن شاھادهت ئېيتىمهنكى، ئالالھتىن 
دېدى.  رهسۇلىدۇر!“  ۋه  بهندىسى  ئالالھنىڭ  مۇھهممهد  يوق!  ئىالھ  باشقا 
سهفۋان ئۇنىڭغا بىر ئېغىز سۆز قىاللماي، تۇرۇپال قالدى (ئىبنى ھىشام: 2–جىلد، 
309–366-بهتلهر؛ ۋاقىدى: 1–جىلد، 125–128؛ ئىبنى سائاد: 4– جىلد، 199–201) 

بۇ ۋهقه: ”سېنى ئۆلتۈرۈشكه كهلگهن سهنده تىرىلسۇن!“ دهستۇرىنىڭ 
ئهڭ گۈزهل مىساللىرىدىن بىرى سۈپىتىده مۇئمىن قهلبلهرده ئورۇن ئالدى. 
قوللىرى  ئهسىرلهر  ئۆلتۈرۈلۈپ،  كاتتىۋاشلىرى  مۇشرىكالرنىڭ  بهدىرده 
بويۇنلىرىغا باغالقلىق ھالدا مهدىنىگه كهلتۈرۈلگهنده، ئالالھتائاال مهدىنىدىكى 
مۇشرىك، مۇناپىق، يهھۇدىالرنى خارلىققا ئۇچراتتى. ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهي 
بىلهن بىرلىكته ھهرىكهت قىلغان مۇشرىكالر: ”ئهمدى زهپهرۋه غهلىبهئۇنىڭغا 
ئۆتۈپتۇ!“ دهپ رهسۇلۇلالھ ئهلهيھىسساالمغا ئىسالم ئۈستىگه بهيئهت قىلىش 

مهجبۇرىيىتىده قالدى112. 

112. بۇخارى: «تهپسىر»، 3/15؛ ۋاقىدى: 1–جىلد، 121-بهت.
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غهنېمهتلهر ھهققىدىكى ھۆكۈم

بهدىرده  ئۈچۈن،  كهلمىگهنلىكى  ھۆكۈم  تېخى  ھهققىده  غهنېمهتلهر 
ئۇنىڭدىن  چىقتى.  ئىختىالپ  ھهققىده  بۆلۈشۈش  غهنېمهتلهرنى  ئېلىنغان 
ۋهققاسمۇ  ئهبى  ئىبنى  سهئىد  بولغان  شېھىد  قېرىندىشى  بهدىرده  باشقا 
رهسۇلۇلالھنىڭ  ئېلىپ  قىلىچىنى  ئاسنىڭ  ئىبنى  سهئىد  ئۆلتۈرگهن  ئۆزى 
يېنىغا كېلىپ، قىلىچنىڭ ئۆزىگه بېرىلىشىنى تهلهپ قىلدى. مانا بۇ ۋهقه، 
تهلهپلهر بىلهن بهدىردىن ئايرىلماستىن ۋه غهنېمهتلهر تارقىتىلماستىن سۈره 

ئهنفالنىڭ تۇنجى ئايهتلىرى نازىل بولدى: 

 ْ ُכ ِ ْ ِ ْا َذاَت  ُ ِ ْ َ َوَأ ّ ْا ا ُ َّ א َ ِل  ُ َّ ِ َوا ّ ِ אُل  َ َ ِ ا ُ אِل  َ َ ِ ا َ ََכ  ُ َ ْ َ
 َ ِ ِ ْ ُّ  ُ ُ ِإن ُכ َ ُ َ َوَر ّ ْا ا ُ ِ َوَأ

«(ئى مۇھهممهد! ساھابىلىرىڭ) غهنېمهتلهر (نى قانداق تهقسىم 
ئېيتقىنكى:  (ئۇالرغا)  سورىشىدۇ.  سهندىن  توغرۇلۇق  قىلىشىڭ) 
ئۇنىڭ  ۋه  ئالالھقا  چىقىرىش)  ھۆكۈم  (توغرسىدىكى  «غهنېمهتلهر 
قىلىشماي  (ئىختىالپ  قورقۇڭالر،  ئالالھتىن  خاستۇر.  پهيغهمبىرىگه 
ئىتتىپاق بولۇپ) ئاراڭالرنى تۈزهڭالر. ئهگهر سىلهر مۇئمىن بولساڭالر 
ئالالھ ۋه ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت قىلىڭالر.» (ئهنفال سۈرىسى، 

1-ئايهت)

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ غهنېمهتلهرنى مهدىنىگه يېقىن بىر يهرده 
ئۇرۇشقا قاتناشقان ساھابىالرغا تهڭ تهقسىم قىلدى113. 

كېيىن ئۇرۇش غهنېمهتلىرىگه مۇناسىۋهتلىك ھۆكۈملهرنى ئۆز ئىچىگه 
ئالغان شۇ سۈرىنىڭ 41–ئايىتى نازىل بولدى: 

113. ئهھمهد: 1–جىلد، 178–بهت؛ 5–جىلد، 323–324-بهتلهر؛ ئهبۇ داۋۇد: «جىھاد»، 
.2744-2737\145-144
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 َ א َ َ ْ َ َوا ْ ُ ْ ي ا ِ ِ ِل َو ُ َّ ِ ُ َو َ ُ ُ  ِ ّ ِ نَّ  َ َ ٍء  ْ َ  ِّ  ُ ْ ِ َ א  َ َّ ْا َأ ُ َ ْ َوا
אِن  َ ْ ُ ْ َم ا ْ َ َא  ِ ْ َ  َ َ َא  ْ َ א َأ َ ِ َو ّ א ِ  ْ ُ َ ْ آ ُ ِ ِإن ُכ ِ َّ ِ ا ْ ِ َوا אِכ َ َ ْ َوا

 ٌ ِ َ ٍء  ْ َ  ِّ َ ُכ َ  ُ ّ אِن َوا َ ْ َ ْ َ ا َ ْ َم ا ْ َ
«(ئى مۇئمىنلهر!) بىلىڭالركى، سىلهر ئالغان غهنېمهتنىڭ بهشتىن 
يېتىملهرگه،  خىش-ئهقرىبالىرىغا،  پهيغهمبهرنىڭ  ئالالھقا،  بىرى 
ئالالھقا  سىلهر  ئهگهر  خاستۇر.  سهبىللهرگه  ئىبىن  مىسكىنلهرگه، 
ھهق  ئۇچرىشىپ  كافىرالر)  بىلهن  مۇسۇلمانالر  (يهنى  گوروھ  ئىككى 
بىلهن ناھهق ئايرىلغان كۈنده (يهنى بهدىر ئۇرۇشى بولغان كۈنده) 
قىلغان  نازىل  بىز  ئهلهيھىسساالمغا)  مۇھهممهد  (يهنى  بهندىمىزگه 
نهرسىلهر (يهنى ئايهتلهر ۋه پهرىشتىلهر)گه ئىشهنسهڭالر، (ئالالھنىڭ 
بىلىڭالر).  ئىكهنلىكىنى  شۇ  ئهنه  ھۆكمىنىڭ  توغرسىدىكى  غهنېمهت 

ئالالھ ھهر نهرسىگه قادىردۇر.»
رهسۇلىغا،  ئالالھقا،  بىرى  بهشته  غهنېمهتنىڭ  ئاساسهن  ئايهتكه  بۇ 
قالغان  يولدا  ۋه  يوقسۇلالرغا  يېتىملهرگه،  ئۇرۇق–تۇغقانلىرىغا،  ئۇنىڭ 

مۇساپىرالرغا خاستۇر. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۆزىگه ئايرىلغان غهنېمهتلهرنى ئائىلىسىنىڭ 
قىسمىنى  قالغان  ئېشىپ  كېيىن،  قالغاندىن  ئېلىپ  ئېھتىياجىنى 
ئېھتىياجلىرى  مۇسۇلمانالرنىڭ  ئۇنى  بېرىپ،  خهزىنىسىگه  مۇسۇلمانالرنىڭ 

بىلهن قوشۇننىڭ چىقىملىرىغا ئىشلهتتى114. 
ئهمر ئىبنى ئهبهسه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ:

”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قىبله تهرهپكه بىر غهنېمهت تۆگىسىنى سۇتره115 
قىلىپ توختۇتۇپ، ناماز ئوقۇپ بهردى، نامازدىن كېيىن ئۇ تۆگىنىڭ يان 

قىسمىدىن بىر تال قىلنى ئالدى (ۋه قىلنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ): 

114. بۇخارى: «فهرائىز»، 3، «خۇمۇس»، 1، «نهفهقات»، 3؛ مۇسلىم: «جىھاد»، 49.
115. سۇتره: پهرده، يوپۇق دېگهن مهنىلىرى بار. ناماز ئوقۇغان كىشىنىڭ ئالدىغا قويۇلغان 
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ماڭا  مۇشۇنچىلىكىمۇ  سرتىدا  بىرى  بهشتهن  «غهنېمهتلىرىڭالردىن 
ھاالل ئهمهس. بۇنىڭ بىلهن بىرلىكته، سىلهرگه قايتۇرۇلىدۇ (سىلهر ئۈچۈن 

ئىشلىتىلىدۇ)» دېدى. (ئهبۇ داۋۇد: «جىھاد»، 149/2755) 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قولىدا نېمه بولسا ئۇنى موھتاج  ساھابىالرغا 
بهردى. ھالبۇكى، كۆپىنچه ۋاقىتالردا ئۆز ئۆيىده كۈنلهرچه ھهتتا ئايالرچه 
ئائىلىسىنىڭ  ۋه  ئۇنىڭ  ئېتهلمىدى.  تاماق  ياقالمىدى،  ئوت  ئوچاققا 
كۆپىنچه ۋاقىتالردا بىر كۈنلۈك يهيدىغان نهرسىلىرىمۇ بولمىغانلىقى نۇرغۇن 
رىۋايهتلهرده بايان قىلىنغان. ئۇنىڭ بۇ ھهقتىكى ئهخالقىنى شۇ رىۋايهت 

ناھايىتى ئوچۇق ئوتتۇرىغا قويىدۇ: 
ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 

پهيغهمبهر  كهلتۈرۈلدى.  مال  بهھرهيندىن  ئهلهيھىسساالمغا  ”پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم: 

قهدهر)  (ھازىرغا  مال  بۇ  دېدى.  تۆكۈڭالر!»  مهسجىدكه  «ئۇنى 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئىدى.  مال  كۆپ  ئهڭ  كهلتۈرۈلگهن  رهسۇلۇلالھقا 
بولغاندا  قىلىپ  ئادا  نامازنى  قويمىدى.  قاراپمۇ  مالغا  ۋه  چىقتى  نامازغا 
كېلىپ مالنىڭ يېنىدا تۇردى. ھهر كۆرگىنىگه ئۇنىڭدىن بهردى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم بىر دهرھهم قالمىغىچه ھهممىسىنى تارقاتماي تۇرۇپ ئۇ يهردىن 

ئايرىلمىدى“ (بۇخارى: «سهالت»، 42، «جىزيه»، 4، «جىھاد»، 172)
قۇرئانى-كهرىمدىكى ئهنفال سۈرىسى مهدىنىده ھىجرهتنىڭ ئىككىنچى 
يىلى نازىل بولدى. بۈيۈك بىر قىسمى بهدىر ئۇرۇشى ھهققىده بولغانلىقى 
سۈرىسى“  ”بهدىر  سۈره  بۇ  ئۈچۈن  بولغانلىقى  نازىل  كۈنلىرىده  بهدىر  ۋه 

دهپمۇ ئاتىلىدۇ. 

ۋه بۇ ئهسنادا ئالدىدىن ئۆتكهنلهرنىڭ نامازغا دهخلى–تهرۇز قىلىشىغا توسقۇن بولىدىغان 
نهرسه.
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شېھىدلىك دهرىجىسى

شېھىدلىك مهرتىۋىسى بىر مۇئمىن يهتمهكچى بولغان ئاخىرقى ۋه ئهڭ 
ئالى ماقامدۇر. جهننهتنىڭ ئهڭ تۆۋهن دهرىجىسىمۇ دۇنيانىڭ ۋه  ئىچىدىكى 
ماقامنىڭ  بۇ  شېھىد  ئۈچۈن  بولغانلىقى  ياخشى  نهرسىلهردىن  بارلىق 
ئۇلۇغلىقى، جهننهتتىكى مۇكاپاتىنىڭ بۈيۈكلىكى تۈپهيلىدىن دۇنياغا قايتا–
قايتا كېلىپ، قانچىلىغان قېتىم شېھىد بولۇشنى ئارزۇ قىلىدۇ. بۇ ھهقته 

ئالالھتائاال مۇنداق دهيدۇ: 

َن  ُ َ ْ َ א  َّ ِّ  ٌ ْ َ  ٌ َ ْ ِ َوَر ّ َ ا ِّ ٌة  َ ِ ْ َ َ  ْ ُّ ُ ِ َأْو  ّ ِ ا ِ َ  ِ  ْ ُ ْ ِ ُ ِئ  َ َو
غازاتتا)  (يهنى  يولىدا  ئالالھ  سىلهر  ئهگهر  «شۈبھىسىزكى، 
بىلهن)  ئهجىلىڭالر  ئۆز  بېرىپ  كېتىپ  (غازاتقا  ياكى  ئۆلتۈرۈلسهڭالر 
رهھمهت  ۋه  مهغفىرهت  تهرىپىدىن بولغان  ئالالھ  سىلهرگه  ئۆلسهڭالر، 
ئىمران  (ئال  ئارتۇقتۇر.»  دۇنياسىدىن  توپاليدىغان  ئۇالرنىڭ  ئهلۋهتته 

سۈرسى، 157-ئايهت) 

سهئىد ئىبنى ئهبى ۋهققاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىزگه ناماز ئوقۇپ بېرىۋاتقاندا، بىر كىشى 

كهلدى. سهپكه كىرىپ: 
ئهڭ  نهرسهڭنىڭ  بهرگهن  بهندىلىرىڭگه  سالىھ  ماڭا  ئالالھ  ”ئى 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قىلدى.  دۇئا  دهپ  بهرگىن!“  پهزىلهتلىكىنى 

نامازدىن كېيىن: 
- بىر ئاز ئىلگىرى دۇئا قىلغان كىشى كىم؟ - دهپ سورىدى. 

ئۇ زات: 
- مهن يا رهسۇلۇلالھ! – دهپ جاۋاپ بهردى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
 - قىلىنىسهن  شېھىد  يولىدا  ئالالھ  ۋه  يىقىلىدۇ  ئېتىڭ  ئۇنداقتا   -

دېدى. (ھاكىم: 1–جىلد، 325/748) 
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شېھىد  بهزىلىرىنىڭ  ساھابىلىرىدىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ھهققىده  ماڭغاندا  ئۇرۇشقا  بهرگهندهك،  خهۋهر  ئالدىدىن  بولىدىغانلىقىنى 
شېھىدلىك  ساھابىلىرىمۇ  قىلغان  دۇئا  تىلهپ  مهغفىرهت  ئالالھتىن، 
رهزىيهلالھۇ  ئهكۋه  ئىبنى  ئامىر  دهرۋهقه،  بولغان.  نائىل  مهرتىۋىسىگه 
ئهنھۇغىمۇ شۇ شهكىلده دۇئا قىلغان. قىسقا ۋاقىتتىن كېيىن ئۇ خهيبهرده 

شېھىد بولغان116. 
تهلىپىنىڭ  مهغفىرهت  دۇئالىرىدىكى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
شېھىد بولۇش سۈرىتى بىلهن ئهمهلگه ئېشىشى، شېھىدلىك مهرتىۋىسىنىڭ 
پهيغهمبهر  دهلىلىدۇر.  بىر  يهنه  ئىكهنلىكىنىڭ  ماقام  بىر  ئالىي  قانچىلىك 
كۆرگهن  نهتىجىلهنگهنلىكىنى  شهكىلده  بۇ  دۇئاسىنىڭ  ئهلهيھىسساالمنىڭ 

ساھابىالرمۇ بۇ دۇئانى شېھىدلىك خوشخهۋىرى سۈپىتىده چۈشهنگهن. 
كۈنى  بىر  قىلىنىشىچه  رىۋايهت  ئهنھۇدىن  رهزىيهلالھۇ  قهتاده  ئهبۇ 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ساھابىالر ئارىسىدا ئورنىدىن تۇرۇپ: 
«ئالالھ يولىدا جىھاد قىلىش ۋه ئالالھقا ئىمان ئېيتىش ئهمهللهرنىڭ 
ئهڭ پهزىلهتلىكىدۇر» دېگهن. بۇنىڭ بىلهن بىر ئادهم ئورنىدىن تۇرۇپ: 

مېنىڭ  بۇ  ئۆلتۈرۈلسهم،  يولىدا  ئالالھ  ئهگهر  رهسۇلۇلالھ!  ”ئى 
گۇناھلىرىمغا كهففارهت بوالمدۇ؟“ دهپ سورىدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
ئالالھتىن  پهقهت  ئهجرىڭنى  قىلىپ،  سهۋر  سهن  ئهگهر  «شۇنداق، 
تىلهپ، جهڭ مهيدانىدىن قاچماي، دۈشمهنگه قارشى ئېتىلىپ ئالالھ يولىدا 
بۇنىڭ  قهرزلىرىڭ  لېكىن  بولىدۇ.  كهففارهت  گۇناھلىرىڭغا  ئۆلتۈرۈلسهڭ، 
117؛  «ئىماره»،  (مۇسلىم:  دېدى.  ئېيتتى»  جىبرائىل  ماڭا  بۇنى  سرتىدا. 

تىرمىزى: «جىھاد»، 33/1712)

يهنه بىر رىۋايهتته: 

116. مۇسلىم: «جىھاد»، 132،123؛ بۇخارى: «مهغازى»، 138.



184

r مۇھهممهد مۇستاپا

ئالالھ  گۇناھلىرىنى  پۈتۈن  باشقا  ھهققىدىن  بهندىنىڭ  «شېھىدنىڭ 
مهغفىرهت قىلىدۇ» دېيىلگهن. (مۇسلىم: «ئىماره»، 119) 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يهنه بىر كۈنى ساھابىلىرىگه مۇنداق دېدى: 
دهرهخكه  بىر  مېنى  كۆردۈم،  ئادهم  ئىككى  چۈشۈمده  كېچه  «بۇ 
ۋه  گۈزهل  شۇنداق  ئۆي  ئۇ  باردى.  ئېلىپ  ئۆيگه  بىر  كېيىن  چىقاردى، 
قىممهتلىك ئىدىكى، ھازىرغىچىلىك ئۇنىڭ ئوخشىشىنى كۆرۈپ باقمىدىم. 

كېيىن ئۇ ئىككى كىشى ماڭا: 
(بۇخارى: «جىھاد»،  دېدى.  سارىيىدۇر“  شېھىدلهر  ئۆي  تهڭداشسز  ”بۇ 

4، «جهنائىز»، 93) 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ساھابىلىرىدىن شېھىد بولغانالر بىلهن يېقىن 
ئىكهنلىكىنى  جهننهتته  ئۇالرنىڭ  بۆلۈپ،  كۆڭۈل  ئۇالرغا  ئورنىتىپ،  ئاالقه 
ساھابىلىرىنى  بېرىپ،  تهسهللى  ئۇرۇق–تۇغقانلىرىغىمۇ  بهرگهن.  بىشارهت 

شېھىدلىك ماقامىغا ھهۋهس قىلغۇزغان. 
جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 

پهيغهمبهر  كهلتۈرۈلۈپ،  جهسىتى  قىلىنغان  مۇسله117  ”دادامنىڭ 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ئالدىغا قويۇلدى. يۈزىنى ئېچىش ئۈچۈن باردىم، لېكىن 
ئۇ يهردىكى جامائهت كۆڭلۈمنىڭ يېرىم بولماسلىقى ئۈچۈن مېنى توستى.(شۇ 
ئهسنادا بىر ئايالنىڭ يىغلىغان ئاۋازى ئاڭالندى) بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالم: 
قاناتلىرى  ئۆز  ئۇنىڭغا  پهرىشتىلهر  يىغلىماڭ)  ياكى  يىغالڭ  «(مهيلى 
بىلهن سايه چۈشۈرۈپ تۇرىدۇ» دېدى. (بۇخارى: «جهنائىز»، 35،3، «جىھاد»، 

20؛ مۇسلىم: «فهزائىلۇس سهھابه»، 129–130)

117. مۇسله: ئۆلتۈرۈلگهن كىشىنىڭ بۇرنى، قۇلىقى ۋه باشقا ئهزالىرىنى كېسىپ كۆزلىرىنى 
ئويۇش دېمهكتۇر. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئىنسانالر، ھهتتا ھايۋانالرغىمۇ بۇنداق قىلىنىشنى 
قاتتىق چهكلىگهن. (بۇخارى: «مهزالىم»، 30، «زهبائىھ»، 25؛ ئهبۇ داۋۇد: «جىھاد»، 

(110
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بىلهلمهيدىغان  بىز  ئهمهس،  ئۆلۈش  ھهقىقهتته  بولۇش  شېھىد 
سهۋهبتىن  بۇ  دېمهكتۇر.  بولۇش  نائىل  نېمهتلهرگه  ئهبهدىي  ھاياتتا  بىر 
ئالالھتائاال شېھىد بهندىلىرى ھهققىده ”ئۆلۈك“ دېيىلمهسلىكىنى بۇيرىغان. 

بۇ ھهقته ئالالھتائاال مۇنداق دهيدۇ: 

وَن  ُ ُ ْ َ  َّ َِכ  َאء َو ْ ْ َأ َ اٌت  َ ْ ِ َأ ّ ِ ا َ  ِ  ُ َ ْ ُ  ْ َ ِ ْا  ُ ُ َ  َ َو

ئۆلۈك  شېھدلهرنى)  (يهنى  ئۆلتۈرۈلگهنلهرنى  يولىدا  «ئالالھنىڭ 
دېمهڭالر. بهلكى ئۇالر تىرىكتۇر، لېكىن سىلهر بۇنى سهزمهيسىلهر.» 

(بهقهره سۈرىسى، 154-ئايهت)

َن،  ُ َز ْ ُ  ْ ِ ِّ َ َر ِ َאء  ْ ْ َأ َ ًא  ا َ ْ ِ َأ ّ ِ ا ِ َ  ِ ْا  ُ ِ ُ  َ ِ َّ َّ ا َ َ ْ َ  َ َو

 ْ ِّ  ِ ِ ْا  ُ َ ْ َ  ْ َ  َ ِ َّ א ِ وَن  ُ ِ ْ َ ْ َ ِ َو ِ ْ َ  ِ  ُ ّ ُ ا ُ א َ א آ َ ِ  َ ِ ِ َ
 ٍ ْ َ ِ َو ّ َ ا ِّ  ٍ َ ْ ِ ِ وَن  ُ ِ ْ َ ْ َ َن،  ُ َ ْ َ  ْ ُ  َ ْ َو ِ ْ َ َ ٌف  ْ َ  َّ ْ َأ ِ ِ ْ َ

 َ ِ ِ ْ ُ ْ َ ا ْ ُ َأ ِ ُ  َ  َ ّ َوَأنَّ ا

«ئالالھ يولىدا شېھىد بولغانالرنى ئۆلۈك دهپ گۇمان قىلمىغىن. 
بهلكى ئۇالر تىرىك بولۇپ، ئالالھنىڭ دهرگاھىدىكى رىزقتىن بهھرىمهن 
قىلىنىدۇ. (يهنى جهننهتنىڭ نېمهتلىرىدىن ئهتىگهن ئاخشامدا مهڭگۈلۈك 
رىزقالندۇرۇلۇپ تۇرىلىدۇ). ئۇالر ئالالھنىڭ ئۆزلىرىگه بهرگهن پهزلىدىن 
خۇرسهندۇر. ئۆزلىرىنىڭ ئارقىسىدىن تېخى يېتىپ كهلمىگهن (يهنى 
قورقۇنچ  (ئاخىرهتته)  قېرىنداشلىرىغا  قالغان)  تىرىك  بولماي  شېھد 
خۇشخهۋهر  بىلهن  ئىكهنلىكى  يوق  قايغۇ  ئايرىلغانلىقىغا)  (دۇنيادىن 
بېرىشنى تىلهيدۇ. ئۇالر ئالالھ تهرىپىدىن بېرىلگهن نېمهت ۋه پهزلىنى 
بىلهن  قىلىۋهتمهيدىغانلىقى  بىكار  ئالالھنىڭ  ئهجرىنى  مۇئمىنلهرنىڭ 

خوشخهۋهر بېرىشنى تىلهيدۇ.» (ئال ئىمران سۈرىسى، 169-171-ئايهت)



186

r مۇھهممهد مۇستاپا

شېھىدالرنىڭ  مهدھىلهنگهن  تهرىپىدىن  پهرۋهردىگارى  ئالهملهرنىڭ 
شۇ  پاشا  زىيا  ئېتىلىدىغانلىقىنى  ياد  ھۆرمهتلىنىپ  تهرىپىدىنمۇ  ئىنسانالر 

بېيتىده گۈزهل ئىپادىلىگهن: 
مهنىسى: ”كىمكى ئىنسانالرنىڭ ياردىمىگه يۈگۈرۈپ، ئۇالرنىڭ يولىدا 
جېنىنى پىدا قىلسا، پۈتۈن ئىنسانىيهت قىيامهتكىچه ئۇ كىشىنىڭ ئىسمىنى 

ھۆرمهت بىلهن ياد ئېتىدۇ“.  
قىيامهت كۈنى شېھىدلهر بهدهنلىرىدىن تېخى يېڭىال يارىالنغان يهردىن 
مۇشكى-ئهنبهرگه  تارالغان  ئهتراپقا  قانالردىن  بۇ  ۋه  قان  ئىسسق  ئاققان 
پهزىلىتىگه  ئۇالرنىڭ  ئىنسانالر  تونۇلىدۇ.  بىلهن  خۇشپۇراق  ئوخشاش 
گۇۋاھلىق بېرىدۇ. بۇ سهۋهبتىن شېھىدلهرنىڭ قېنى ۋه جهسىتى يۇيۇلمايدۇ.
جهريانىدا  شېھىدلىك  ئالالھنىڭ  جانابى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 

بهندىلىرىگه كۆرسىتىدىغان ئاسانچىلىقنى مۇنداق ئىپادىلىگهن: 
ھېس  ئاغرىق  قانچىلىك  چېقىۋالغاندا  چۈمۈله  بىرىڭالر  «سىلهرنىڭ 
قىلغان بولسا، شېھىد بولغان كىشىمۇ ئۆلۈمدىن پهقهت شۇنچىلىك ئاغرىق 
ھېس قىلىدۇ» (تىرمىزى: «جىھادنىڭ پهزىلىتى»، 26/1668؛ نهسهئى: «جىھاد»، 35؛ 

ئىبنى ماجه: «جىھاد»، 16) 

ئالالھتائاال بهندىلىرىنى شېھىدلىككه تهشۋىق قىلىپ مۇنداق دهيدۇ: 

 ِ ِ َ  ِ  ْ ِ א َ ُ  َ ِة َو َ ِ א ِ َא  ْ ُّ אَة ا َ َ ْ وَن ا ُ ْ َ  َ ِ َّ ِ ا ّ ِ ا ِ َ  ِ  ْ ِ א َ ُ ْ َ
א  ً ِ َ ا  ً ْ ِ َأ ِ ْ ُ َف  ْ َ َ  ْ ِ ْ َ ْ َأو  َ ْ ُ َ  ِ ّ ا

يولىدا  ئالالھ  تېگىشىدىغانالر  ئاخىرهتكه  تىرىكچىلىكىنى  «دۇنيا 
ئالالھ  كىمكى  قىلسۇن.  جىھاد  قىلىپ)  پىدا  پۇل-مېلىنى  (جېنىنى، 
يولىدا جىھاد قىلىپ ئۆلتۈرۈلسه، ياكى غهلىبه قىلسا بىز ئۇنىڭغا كاتتا 

ئهجىر ئاتا قىلىمىز.» (نىسا سۈرىسى، 74-ئايهت) 
يولباشچىمىز  قىلغان  ئارزۇ  شېھىدلىكنى  بىلهن  سهمىمىيىتى  پۈتۈن 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ تۇيغۇلىرىنى مۇنداق تىلغا ئالغان: 
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سهرىييهدىن  ھېچبىر  ئىدى،  بولسا  كهلمهيدىغان  ئېغىر  «ئۈممىتىمگه 
قېلىپ قالماي، ھهممىسىگه قاتنىشاتتىم. ئالالھ يولىدا شېھىد بولۇپ، كېيىن 
تىرىلدۈرۈلۈشنى قايتا شېھىد بولۇپ يهنه تىرىلدۈرۈلۈشنى يهنه تىرىلدۈرۈلۈپ 
«ئىماره»،  مۇسلىم:  26؛  «ئىمان»،  (بۇخارى:  قىالتتىم»  ئارزۇ  بولۇشنى  شېھىد 

 (107،103

بىر كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ئۈستىده 
بىر كۆينهك كۆردى: 

- بۇ كۆينىكىڭ يېڭىمۇ ياكى يۇيۇلغانمۇ؟ - دهپ سورىدى. 
ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

- يېڭى ئهمهس، يۇيۇلغان كۆينهك ئى رهسۇلۇلالھ! - دېيىشى بىلهن: 
بولۇپ  شېھىد  ياشىغىن،  قىلىپ  شۈكۈر  ئالالھقا  كهيگىن،  يېڭى   -

ئۆلگىن! - دېدى. (ئهھمهد: 2–جىلد، 89–بهت) 
شېھىدلىك  ئهنھۇغا  رهزىيهلالھۇ  ئۆمهر  بىلهن  بۇنىڭ  پهيغهمبىرىمىز 

بىشارىتىنى بهرگهن. 
يهنه بىر كۈنى پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى ئهبۇ بهكىر، ئۆمهر ۋه ئوسمان 
بىلهن  بولسۇن)الر  رازى  ئۇالردىن  (ئالالھ  ئهجمهئىين  ئهنھۇم  رهزىيهلالھۇ 
ئوھود تېغىغا چىقتى. ئۇ ۋاقىتتا تاغ تىترهپ كهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 

يهرگه پۇتىنى ئۇرۇپ تۇرۇپ مۇنداق دېدى: 
«جىم تۇر ئى ئوھود! سېنىڭ ئۈستۈڭده بىر پهيغهمبهر، بىر سىددىق 
تىرمىزى: «مهناقىب»،  6؛  نهبى»،  (بۇخارى: «ئهسھابۇن  بار»  شېھىد  ئىككى  ۋه 

18/3703؛ نهسهئى: 4)

ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
”ئى ئالالھ مېنى ئۆز يولۇڭدا شېھىد بولۇش ۋه رهسۇلۇڭنىڭ شهھرىده 
(بۇخارى: «مهدىنىنىڭ  قىلدى.  دۇئا  دهپ  قىلغىن!“  بهختىيار  بىلهن  ئۆلۈش 

پهزىلىتى»، 12) ئالالھ ئۇنىڭغا بۇ ماقامنى ئاتا قىلدى. 
ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ قىزى ھهفسه ئانىمىز مۇنداق دهيدۇ: 
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”دادامنىڭ بۇ دۇئاسىنى ئاڭالپ ھهيران بولۇپ: 
- بۇ قانداق بولىدۇ؟ (ھهم مهدىنىده ئۆلۈشنى ھهمده شېھىد بولۇشنى 

تهلهپ قىلىسهن!) دېدىم. 
- ئالالھ خالىسا بۇنى ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ - دېدى. 

ھهقتىكى  بۇ  كىشىلهرنىڭ  قهدهر  بولغانغا  شېھىد  ئۆمهر  ھهزرىتى 
ئاشىدىغانلىقىنى  ئهمهلگه  قانداق  بۇنىڭ  ۋه  قىلغان  داۋام  ھهيرانلىقى 

ئهندىشه قىلغان. (ئىبنى ھهجهر: «فهتھۇل بارى»، 4–جىلد، 101-بهت) 
ئارزۇ  شېھىدلىكنى  مۇسۇلماننىڭ  بىر  ھهر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 

قىلىشى كېرهكلىكىگه ئىشارهت قىلىپ مۇنداق دهيدۇ: 
كىشى  بىر  تىلىگهن  شېھىدلىك  قهلبىدىن  چىن  «ئالالھتائاالدىن 
ئاتا  مهرتىۋىسىنى  شېھىدلىك  ئۇنىڭغا  ئالالھ  ئۆلسىمۇ،  ئۈستىده  كۆرپىسى 

قىلىدۇ». (مۇسلىم: «ئىماره»، 157؛ نهسهئى: «جىھاد»، 36) 
«شېھىدلىكنى چىن كۆڭلىدىن ئارزۇ قىلغان كىشى شېھىد بولمىسىمۇ 

ئۇنىڭ ساۋابىغا نائىل بولىدۇ.» (مۇسلىم: «ئىماره»، 156) 
بۇنىڭ بىلهن بىرلىكته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر قىسىم ئىنسانالرنى 

شېھىد ھۆكمىده قوبۇل قىلغان. بىر قېتىم ساھابىلىرىدىن: 
«سىلهر كىملهرنى شېھىد دهپ قارايسىلهر؟ - دهپ سورىدى. 

ساھابىالر: 
- ئى رهسۇلۇلالھ! كىم ئالالھ يولىدا ئۆلتۈرۈلسه ئۇ شېھىدتۇر! - دهپ 

جاۋاب بهردى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

- ئۇنداق بولسا ئۈممىتىمنىڭ شېھىدلىرى بهكال ئاز بولىدۇ - دېدى.
ئهسھابى-كىرام: 

- ئۇنداقتا كىملهر شېھىدتۇر ئى رهسۇلۇلالھ؟ - دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
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- ئالالھ يولىدا ئۆلتۈرۈلگهن كىشى شېھىدتۇر؛ ئالالھ يولىدا ئۆلگهن 
قورساق  شېھىدتۇر؛  كىشى  ئۆلگهن  بىلهن  كېسىلى  ۋابا  شېھىدتۇر؛  كىشى 
ئاغرىقى بىلهن (ئىچى سۈرۈپ) ئۆلگهن كىشى شېھىدتۇر؛ بوغۇلۇپ ئۆلگهن 

كىشى شېھىدتۇر» دېدى. (مۇسلىم: «ئىماره»، 165؛ ئىبنى ماجه: «جىھاد»، 17) 
ۋه  دىنى  قېنى،  مېلى،  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  رىۋايهتلهرده  باشقا 
ئائىلىسىنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلگهن كىشىنىڭمۇ شېھىد بولىدىغانلىقىنى 

ئېيتقان118. 

پهيغهمبىرىمىزنىڭ قىزى ھهزرىتى زهينهبنىڭ مهدىنىگه كهلتۈرۈلىشى

بهدىرده ئهسىر قىلىنغان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كۈيئوغلى ئهبۇل 
ئاس قويۇۋېتىلىپ مهككىگه قايتقىنىدا، ئايالى زهينهب رهزىيهلالھۇ ئهنھانىڭ 
ئۇنىڭغا  ياكى  ئاي  بىر  بهدىردىن  بهردى.  رۇخسهت  كېتىشىگه  مهدىنىگه 
يېقىن بىر مۇددهتتىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم زهيد ئىبنى ھارىسه 

بىلهن ئهنسارالردىن بىر كىشىنى ئهۋهتىپ: 
تۇرۇڭالر.  ساقالپ  ۋادىسىدا  يهئجىج  كهلگىچه  يېنىڭالرغا  «زهينهب 
كېلىسىلهر»  ئېلىپ  يېنىمغا  ئۇنى،  ۋاقتىڭالردا  ئۇچراشقان  بىلهن  زهينهب 

دېدى.
ئهبۇل ئاس زهينهب رهزىيهلالھۇ ئهنھاغا دادىسىنىڭ يېنىغا كېتىشىنى 
ئېيتتى. ئۇمۇ تهييارلىقىنى قىلدى. ئهبۇل ئاسنىڭ ئىنىسى كىنانه مىنىدىغان 
قويۇلغان  ئۈستىگه  تۆگىنىڭ  زهينهب  ھهزرىتى  كهلدى،  ئېلىپ  تۆگىنى 
ۋه  ئوقيا  كىنانه  ئولتۇردى.  ئىچىده  ھوجرىنىڭ  ئاتالغان  دهپ  ھهۋدهج 
تارتىپ  چۇلۋۇرىنى  تۆگىنىڭ  ۋاقتى  كۈندۈز  ئېسىپ،  مۈرىسىگه  ئوقداننى 

مهككىدىن يولغا چىقتى. 
باشلىغاندا،  ئېلىنىشقا  تىلغا  ئارىسىدا  مۇشرىكلىرى  قۇرهيش  ۋهقه  بۇ 
بىرمۇنچه كىشىلهر ھهزرىتى زهينهبنى قايتۇرۇپ كېلىش ئۈچۈن دهرھال يولغا 

«سۈننهت»،    داۋۇد:  ئهبۇ  226؛  «ئىمان»،  مۇسلىم:  33؛  «مهزالىم»،  بۇخارى:   .118
28-29؛ تىرمىزى: «دىيهت»، 21.
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چىقتى. ”زىتۇۋا“ دېگهن جايدا ئۇنىڭغا يېتىشىۋالدى. ھىببار ئىبنى ئهسۋهد 
ھهۋدهجنىڭ ئىچىدىكى زهينهب رهزىيهلالھۇ ئهنھانى نهيزىسى بىلهن ئۇرۇپ، 
بىر دۆڭنىڭ ئۈستىگه چۈشۈرۈۋهتتى. ھهزرىتى زهينهب ئۇ چاغدا ھامىلدار 
ئىدى. قان ئىچىده قېلىپ بالىسى چۈشۈپ كهتتى. كىنانه يهرده يېتىپ 

تۇرۇپ، ئوقداندىن ئوق چىقىرىپ: 
بىلهن  دېيىشى  تۇتىمهن!“  ئوققا  بولمىسا  يېقىنالشمىسۇن!  ”ھېچكىم 

كهلگهنلهر ئۇالرنىڭ ئارقىغا چۈشۈشتىن ۋاز كېچىپ قايتىپ كهتتى. 
يهرگه  ئۇ  بىلهن  بهزىلىرى  مۇشرىكلىرىدىن  قۇرهيش  سۇفيان  ئهبۇ 

كهلدى. كىنانهگه: 
”كىنانه! بىزگه ئوق ئېتىشتىن ۋاز كهچ! سېنىڭ بىلهن سۆزلىشىمىز!“ 

دېدى. 
كىنانه ئوق ئاتمىدى، ئهبۇ سۇفيان كىنانهنىڭ يېنىغا كېلىپ: 

”سهن توغرا قىلمىدىڭ! بىر ئايالنى خهلقنىڭ كۆز ئالدىدا ئوچۇق يولغا 
چىقاردىڭ، ھالبۇكى، سهن بىز چهككهن مۇشهققهتلهرنى ۋه مۇھهممهدنىڭ 
كۆز  خهلقنىڭ  قىزىنى  بىلىسهن!  كهلگهنلهرنى  بېشىمىزغا  بىلهن  سهۋهبى 
يېنىغا  ئۇنىڭ  چىقىرىپ،  ئارىمىزدىن  ئوچۇقتىن-ئوچۇق  بۇنداق  ئالدىدا 
چىققان  كېلىپ  مۇسىبهتتىن  ئۇچرىغان  بىز  بۇنى  كىشىلهر  ئاپارساڭ، 
ھاياتىم  قارايدۇ.  دهپ  نهتىجىسى  ئاجىزلىقىمىزنىڭ  ئهسىرى،  خارلىقنىڭ 
ئهۋهتىلمهي،  يېنىغا  دادىسىنىڭ  زهينهبنىڭ  قىلىمهنكى،  قهسهم  بىلهن 
ئۇنىڭدىن  بىلهن  بۇنىڭ  ئهمهس.  مۇھىم  ئۈچۈن  بىز  تۇتۇلىشى  مهككىده 
ئۇنى  كىرىپ،  گىپىمگه  مېنىڭ  سهن  يوق.  نىيىتىمىزمۇ  ئېلىش  ئىنتىقام 
ھازىر مهككىگه قايتۇرغىن! كىشىلهرنىڭ ئېغىزى بېسىقىپ، باشقىالر ئۇنى 
قايتۇرۇپ كهلگهنلىكىمىزنى بىلگهندىن كېيىن مهخپى مهككىدىن چىقىپ، 

دادىسىنىڭ يېنىغا ئاپىرىپ قوي!“ دېدى. 
ئېتىراز  قېلىپ  مهككىده  كۈن  قانچه  بىر  قوشۇلدى.  بۇنىڭغا  كىنانه 
بىر  كېيىن،  كۈتكهندىن  بېسىقىشىنى  ئېغىزلىرىنىڭ  بىلدۈرگۈچىلهرنىڭ 
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كېچىسى ھهزرىتى زهينهب بىلهن يولغا چىقتى، ئۇنى يهئجىجده ساقالۋاتقان 
زهيد ئىبنى ھارىسه بىلهن ھهمراھىغا تاپشۇردى. شۇنىڭ بىلهن ئۇالر زهينهب 

رهزىيهلالھۇ ئهنھانى مۇھتهرهم دادىسىنىڭ يېنىغا ئېلىپ كهلدى119. 
بىر  بولغان  باش  ئۆزى  يىلى،  ئالتىنچى  ھىجرىينىڭ  ئاس  ئهبۇل 
پهيغهمبهر  ۋاقتى  سهھهر  چۈشتى.  ئهسىرگه  يهنه  بىلهن  كارۋىنى  قۇرهيش 
”داداڭدىن  قىلىپ:  خهۋهر  زهينهبكه  ھهزرىتى  قىزى  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
پهيغهمبىرىمىز  پهخرى  كائىناتنىڭ  دېدى.  ئالغىن!“  ئامانلىق  ئۈچۈن  مهن 
بېشىنى  زهينهب  ۋاقىتتا،  بهرگهن  ئوقۇپ  نامىزىنى  بامدات  مۇسۇلمانالرغا 

ھوجرىسىنىڭ ئىشىكىدىن چىقىرىپ: 
ئاسنى  ئهبۇل  زهينهب!  قىزى  رهسۇلۇلالھنىڭ  مهن  ئىنسانالر!  ”ئى 

ھىمايهمگه ئالدىم!“ دېدى.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

«سهن ھىمايهڭگه ئالغان كىشىنى بىزمۇ ھىمايىمىزگه ئالدۇق!» دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يېنىغا كهلگهنده زهينهب رهزىيهلالھۇ ئهنھا: 

”ئهبۇل ئاس تۇققىنىمىزدۇر، ھهمده بالىلىرىمنىڭ دادىسىدۇر، بۇنىڭ 
ئۈچۈن ئۇنى ھىمايهمگه ئالدىم!“ دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇجاھىدالرغا: 
كۆرسهڭالر،  ئۇيغۇن  بېرىشنى  قايتۇرۇپ  مېلىنى  ئۇنىڭغا  «ئهگهر 
سىلهرنىڭ  ئۇالر  ئهسلىدىال  خالىمىساڭالر،  بېرىشنى  بېرىڭالر!  قايتۇرۇپ 

ھهققىڭالردۇر!» دېدى. 
مۇجاھىدالر: 

”ياق ئى رهسۇلۇلالھ! بىز مالالرنى قايتۇرپ بېرىمىز!“ دېدى. 
ئهبۇل ئاس ماللىرىنى ئېلىپ مهككىگه قايتتى، ھهممه كىشىگه ماللىرىنى 

تاپشۇرۇپ ئىشنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن: 

119. ئىبنى ھىشام: 2–جىلد، 297–دىن299-بهتلهر؛ ئىبنى ئابدۇلبهر: 4–جىلد، 1854؛ 
ئىبنى كهسىر: «ئهلبىدايه»، 3– جىلد، 362-363-بهتلهر.
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كىشى  بىرهر  قالغان  بهرمهي  مېلىنى  مهن  جامائىتى!  قۇرهيش  ”ئى 
قالدىمۇ؟“ دهپ سورىدى. 

”ياق! ئالالھ بىلهن قهسهمكى، قالمىدى“ دېدى. 
ئهبۇل ئاس: 

كېلىشتىن  يېنىڭالرغا  سىلهرنىڭ  قىلىمهنكى،  قهسهم  بىلهن  ”ئالالھ 
بۇرۇن مهدىنىده مۇسۇلمان بولۇشۇمغا توسالغۇ بولغان نهرسه ماللىرىڭالرنى 
قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن ئىسالمغا كىرگهنلىكىمنى چۈشىنىپ قېلىشىڭالردىن 
قورققانلىقىمدۇر. مهن شۇنداق گۇۋاھلىق بېرىمهنكى، ئالالھتىن باشقا ھېچبىر 
ئالالھنىڭ  مۇھهممهد  بېرىمهنكى،  گۇۋاھلىق  شۇنداق  يهنه  ۋه  يوق  ئىالھ 
پهيغهمبىرىنىڭ  ئالالھنىڭ  مهدىنىگه  ۋه  دېدى  رهسۇلىدۇر!“  ۋه  بهندىسى 

يېنىغا قايتتى. 
نىكاھى  بۇرۇنقى  زهينهبنى،  ئۇنىڭغا  ئهلهيھىسساالم  رهسۇلۇلالھ 
2–جىلد،  (ۋاقىدى:  بهردى.  قايتۇرۇپ  بىلهن  نىكاھ  بىر  يېڭى  ياكى  بىلهن 

553–554-بهتلهر؛ ئىبنى سائاد: 8–جىلد، 32–33-بهتلهر)  

يهھۇدىالر ۋه بهنى قهينۇقا غازىتى
ھىجرىيىنىڭ 2–يىلى شهۋۋال ئېيى / مىالدىيه 624–يىل 4–ئاي

مهدىنه ئهتراپىدا خېلىال كۆپ بىر گوروھ بولغان يهھۇدىالر ئۆز ۋاقتىدا 
ئهرهبلهرگه بىر پهيغهمبهر ئهۋهتىلىدىغانلىقىنى سۆزلىشىپ يۈردى. ئۇنىڭ ئۆز 
ئىچىدىن چىقىدىغانلىقىنى گۇمان قىلغانلىقى ئۈچۈن بۇ خهۋهرنى قىزغىنلىق 
بىلهن تارقىتىشتىن چېكىنمىدى. لېكىن ئاخىر زامان پهيغهمبىرى مۇھهممهد 
ئهرهبلهر  بهلكى  ئهمهس،  ئىچىدىن  ئۆز  ۋهسهللهمنىڭ  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ 
ئارىسىدىن چىقىشى بىلهن قاتتىق قىزغىنىپ، بىردىنال سۆزىدىن يېنىۋېلىپ 
مۇنداق  ھهققىده  ئۇالر  ئالالھتائاال  قىلدى.  ئىنكار  پهيغهمبهرلىكىنى  ئۇنىڭ 

دېدى: 
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ًא َوِذي  א َ ْ ِ ِإ ْ َ ِ ا َ ْ א ِ َ َو ّ َّ ا وَن ِإ ُ ُ ْ َ  َ  َ اِئ َ ْ ِ ِإ َ َאَق  ِ َא  ْ َ  َوِإْذ َأ
َכאَة  َّ ْا ا ُ َة َوآ َ َّ ْا ا ُ ِ ًא َوَأ ْ ُ َّאِس  ِ ْا  ُ ُ ِ َو אِכ َ َ ْ َ َوا א َ َ ْ َ َوا ْ ُ ْ ا

َن  ُ ِ ْ ِّ  ُ ْ َوَأ ُכ ِّ  ً ِ َ  َّ ْ ِإ ُ ْ َّ َ َ  َّ ُ
«ئۆز ۋاقتىدا بىز ئىسرائىل ئهۋالدىدىن ئالالھتىن باشقىغا ئىبادهت 
يېتىملهرگه،  خىش-ئهقرىباالرغا،  ئاتا-ئانىسىغا،  قىلماسلىققا، 
قىلىشقا،  سۆز  ياخشى  كىشىلهرگه  قىلىشقا،  ياخشىلىق  مىسكىنلهرگه 
ئازغىنا  ئاراڭالردىكى  ئالدۇق.  ئهھده  بېرىشكه  زاكات  ئۆتهشكه،  ناماز 
ھهمىشه  سىلهر  يېنىۋالدىڭالر.  ئهھدىدىن  باشقىڭالر  كىشىدىن 

(ئهھدهڭالردىن) يېنىۋالىسىلهر.» (بهقهره سۈرىسى، 83-ئايهت)

 ِ ِ ْ َ  ِ  ُ ّ ُل ا ِّ َ ُ ًא َأن  ْ َ  ُ ّ َل ا َ َ א أ َ ِ وْا  ُ ُ ْכ َ ْ َأن  ُ َ ُ ِ َأ ِ ْوْا  َ َ ْ א ا َ َ ْئ ِ
 ٌ ِ ُّ اٌب  َ َ  َ ِ ِ َכא ْ ِ ٍ َو َ َ  َ َ  ٍ َ َ ِ َآُؤوْا  َ َאِدِه  ِ  ْ ِ אء  َ َ  َ  َ َ

قىلىشى  ئىنكار  قۇرئاننى  قىلغان  نازىل  ئالالھ  «يهھۇدىالرنىڭ 
بهندىسىگه  خالىغان  پهيغهمبهرلىكنى)  (يهنى  پهزلىنى  ئۆز  ئالالھنىڭ 
چۈشۈرگهنلىكىگه ھهسهت قىلىش يۈزىسىدىندۇر. ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنى 
(يهنى ئىمانىنى) كۇفرىغا سېتىشى ئهجهپ يامان ئىشتۇر. ئۇالر ئۈستى-
ئۈستىگه غهزهپكه تېگىشلىك بولدى. كافىرالر خورلىغۇچى ئازابقا دۇچار 

بولىدۇ.» (بهقهره سۈرىسى، 90-ئايهت)
يهھۇدىالرنىڭ بۇنداق مۇئامىله قىلىشىنىڭ يهنه بىر سهۋهبى ئۇالرنىڭ 
دۇنيا ھاياتىغا بولغان قاتتىق ھېرىسمهنلىكى ئىدى. بۇ ھهقته جانابى ئالالھ 

مۇنداق دهيدۇ:

 َ ِ َّ َ ا ِ אٍة َو َ َ  َ َ َّאِس  َص ا َ ْ ْ َأ ُ َّ َ ِ َ َ َو
 ٍ َ َ  َ ْ ُ َأ َّ َ ُ  ْ َ  ْ ُ ُ َ دُّ َأ َ َ ْا  ُכ َ ْ َأ
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ھهتتا  كىشىدىن  ھهممه  ھاياتقا  ئۇالرنى  «شۈبھىسىزكى، 
مۇشرىكالردىنمۇ ھېرىس كۆرىسهن، ھهر بىرى مىڭ يىل ئۆمۈر كۆرۈشنى 

ئارزۇ قىلىدۇ.» (بهقهره سۈرىسى، 96-ئايهت) 
كىرگۈزىۋالغانلىقتىن،  قولىغا  بازارلىرىنى  تىجارهت  باشقا  ئۇنىڭدىن 
ئۆزىنى  يهھۇدىالر  كۆرهڭلىگهن  بىلهنمۇ  سهۋهبى  كۈچ–قۇۋۋىتى  ماددى 

ئاالھىده بىر قهۋم دهپ قاراپ: 

َّאُؤُه ِ ِ َوَأ ّ َאء ا ْ ُ َأ ْ َ
«بىز ئالالھنىڭ ئوغۇللىرىدۇرمىز (يهنى ئاتا-بالىدهك يېقىنمىز)» 

(مائىده سۈرىسى، 18-ئايهت) دېيىشهتتى. 

ئهسلىتىلگهنده،  ئازاب  ئىالھىي  ئۇالرغا  ئۈچۈن  يامانلىقلىرى  قىلغان 
مۇنداق جاۋاب بېرىشهتتى: 

وَدًة  ُ ْ َّ ًא  َّא َّ َأ َّאُر ِإ َא ا َّ َ َ  َ
(بهقهره  كۆيدۈرىدۇ.»  كۈنلهرال  ساناقلىق  ئوتى  دوزاخ  «بىزنى 

سۈرىسى، 80-ئايهت) 

ئهمما جانابى ئالالھ بۇنىڭ ئۇنداق بولمايدىغانلىقىنى شۇ ئايهت بىلهن 
بايان قىلدى: 

َِئَכ  ْو ُ َ  ُ ُ َئ ِ َ  ِ ِ  ْ َ א َ ً َوَأ َئ ِّ َ  َ َ َ َכ  َ َ
وَن  ُ ِ א َ א  َ ِ  ْ ُ َّאِر  אُب ا َ ْ َأ

گۇناھ  كۆيدۈرىدۇ)  ئوتى  دوزاخ  (سىلهرنى  ئهمهس،  «ئۇنداق 
قىلغان ۋه گۇناھقا چۆمۈپ كهتكهنلهر ئهھلى دوزاختۇر، ئۇالر دوزاختا 

مهڭگۈ قالىدۇ.» (بهقهره سۈرىسىى، 81-ئايهت) 
بىر  قانداق  ھهر  بىلهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  يهھۇدىلىرى  مهدىنه 
ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  بۇزۇپ،  تۇرۇپ  بىلىپ  ئۇنى  تۈزسه،  كېلىشىم 
كۆپتۈرۈپ  ئۇقۇشماسلىقالرنى  ئارىسىدىكى  قهبىلىلهر  قىالتتى.  دۈشمهنلىك 
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پىتنه–پاسات چىقىراتتى. ئۇالرنىڭ بۇ ئهھۋالىنى جانابى ئالالھ پهيغهمبهر ۋه 
مۇئمىنلهرگه بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: 

א  َ وْا  ً َودُّ א َ َ  ْ ُכ َ ُ ْ َ  َ  ْ ُכ ِ ِّ ُدو  ً َ א َ ِ وْا  ُ ِ َّ َ  َ ْا  ُ َ َ آ ِ َّ א ا َ ُّ َא َأ
 ُ ُכ َ َّא  َّ َ  ْ َ  ُ َ ْ َأْכ ُ وُر ُ ُ  ِ ْ ُ א  َ ْ َو ِ ِ ا َ ْ ْ َأ ِ אء  َ ْ َ ْ ِت ا َ َ  ْ َ  ْ ُّ ِ َ

َن  ُ ِ ْ ُ ْ َو ُכ َ ُّ ِ ُ  َ ْ َو ُ َ ُّ ِ ُ ء  ْ ُأْو ُ אَأ َ َن،  ُ ِ ْ َ  ْ ُ َאِت ِإن ُכ ا
 ِ ْ َ ْ َ ا ِ  َ ِ א َ َ ُ ا ُכ ْ َ َ ْا  ُّ َ ْا  ْ َ َ َّא َوِإَذا  َ ْا آ ُ א َ  ْ ُכ ُ َ ِ َوِإَذا  ِّ َאِب ُכ ِכ ْ ِא
 ْ ُ ْ ُ َ  ٌ َ َ َ  ْ ُכ ْ َ ْ َ وِر، ِإن  ُ ُّ اِت ا َ ِ  ٌ ِ َ  َ ّ ْ ِإنَّ ا ُכ ِ ْ َ ِ ْا  ُ ُ  ْ ُ
ًئא ِإنَّ  ْ َ  ْ ُ ُ ْ ْ َכ ُכ ُّ ُ َ  َ ْا  ُ َّ َ وْا َو ُ ِ ْ َ א َوِإن  َ ِ ْا  ُ َ ْ َ  ٌ َئ ِّ َ  ْ ُכ ْ ِ ُ َوِإن 

 ٌ ِ ُ َن  ُ َ ْ َ א  َ ِ  َ ّ ا
«ئى مۇئمىنلهر! ئۆزهڭلهردىن بولمىغانالرنى (يهنى مۇناپىقالرنى) 
سىرداش قىلىۋالماڭالر. ئۇالر سىلهرگه بۇزغۇنچىلىق قىلىشتا بۇشاڭلىق 
ئارزۇ  قېلىشىڭالرنى  مۇشهققهتته  سىلهرنىڭ  ئۇالر  قالمايدۇ.  قىلىپ 
تۇرىدۇ.  بولۇپ  مهلۇم  ئېغىزلىرىدا  دۈشمهنلىكى  ئۇالرنىڭ  قىلىدۇ. 
چوڭدۇر.  تېخىمۇ  دۈشمهنلىكى  يوشۇرغان  دىللىرىدا  ئۇالرنىڭ 
نۇرغۇن  سىلهرگه  بولساڭالر  چۈشىنىدىغان  ئهگهر  شۈبھىسىزكى، 
ئايهتلهرنى بايان قىلدۇق. (ئى مۇئمىنلهر جامائهسى!) سىلهر ئۇالرنى 
دوست تۇتۇسىلهر، ئۇالر سىلهرنى دوست تۇتمايدۇ. (سىلهرگه بولغان 
كىتابقا  ساماۋى)  (ھهممه  سىلهر  تۇتىدۇ)  يوشۇرۇن  دۈشمهنلىكىنى 
ئۇالر  كۆرىدۇ)  ئۆچ  سىلهرنى  ئۇالر  تۇرۇقلۇق  (شۇنداق  ئىشىنىسىلهر. 
يالغۇز  ئۆزلىرى  دهيدۇ.  ئېيتتۇق  ئىمان  ئۇچراشقاندا  بىلهن  سىلهر 
چىشلهيدۇ.  بارماقلىرىنى  ئاچچىغىدىن  بولغان  سىلهرگه  قالغاندا 
(يهنى  ئۆلۈڭالر!  بىلهن  «ئاچچىقىڭالر  ئېيتقىنكى:  مۇھهممهد!)  (ئى 
ئالالھ ئۆلگىنىڭالرغا قهدهر ئاچچىقىڭالرنى داۋامالشتۇرسۇن!)» ئالالھ 
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ھهقىقهتهن دىلالردىكىنى بىلگۈچىدۇر. ئهگهر سىلهرگه (كهڭچىلىك، 
مولچىلىق، نۈسرهت، غهنېمهت قاتارلىق) بىرهر ياخشىلىق يهتسه، ئۇالر 
قهھهتچىلىك  (ئېغىرچىلىق،  سىلهرگه  ئهگهر  قايغۇرىدۇ،  بۇنىڭدىن 
بۇنىڭدىن  ئۇالر  يهتسه،  يامانلىق  بىرهر  قاتارلىق)  مهغلۇبىيهت  ۋه 
خۇشال بولىدۇ. ئهگهر سىلهر (ئۇالرنىڭ ئهزىيىتىگه) سهۋر قىلساڭالر 
ئۇالرنىڭ  قورقساڭالر،  ئالالھتىن)  ھهرىكىتىڭالردا  (سۆزۈڭالردا،  ۋه 
ئۇالرنىڭ  ئالالھ  يهتكۈزهلمهيدۇ.  زىيان  قىلچه  سىلهرگه  ھىيلىسى 
سۈرىسى،  ئىمران  (ئال  بىلگۈچىدۇر.»  تولۇق  ھهقىقهتهن  قىلمىشىنى 

118-120-ئايهت)

بۇ ئايهتته ئېيتىلغاندهك مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۆچمهنلىك، ھهسهت، 
غهلىبه  غازىتىدا  بهدىر  مۇسۇلمانالرنىڭ  يهھۇدىالر،  تولغان  بىلهن  غهزهپ 
يهھۇدىلىرى  قهينۇقا  بهنى  ھهتتا  بولدى.  بىئارام  قاتتىق  بىلهن  قىلىشى 
بۇ ھهقتىكى پهرىشانلىقىنى تېخىمۇ ئىلگىرى سۈرۈپ مۇسۇلمانالرغا ئۇرۇش 

ئېچىشنى قارار قىلىپ، ئهھدىنامىسىگه رىئايه قىلمىدى. 
ئۇبهي  ئىبنى  ئابدۇلالھ  رهئىسى  مۇناپىقالرنىڭ  دوستلىرى  يېقىن  ئهڭ 
بىلهن بىرلىكته يهھۇدىي بازىرى مۇسۇلمانالر زېيىنىغا ھهرىكهت قىلىدىغان 
بىر  ياخشى  ھېچقانداق  ئۈچۈن  مۇسۇلمانالر  ئايالندى.  مهيدانىغا  پاسات 
قهست  ھاياتىغىمۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ھهتتا  ئويلىمىدى،  ئىشنى 

قىلىشنى پىالنلىدى. 
ئۇالرنىڭ  كۈنى  بىر  يهھۇدىالر  ئاشقان  ھهددىدىن  ئهسكىلىكته 
سهت  ئايالغا  بىر  مۇسۇلمان  ئېلىۋاتقان  نهرسه  بىر  زهرگهردىن  بازىرىدىكى 
گهپلهر بىلهن ئهخالقسىزلىق قىلدى، ئايالنىڭ پهريادى بىلهن، ئۇ يهردىن 
ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ ۋهقهنى كۆرگهن بىر مۇسۇلمان دهرھال ئۇ ئايالنى ھىمايه 
قىلىش ئۈچۈن زهرگهرچى يهھۇدىغا ئېتىلىپ بېرىپ، مۇشالشتى. مۇسۇلمان 
غالىب كېلىپ يهھۇدىينى ئۆلتۈردى، ئۇ يهرگه توپالشقان يهھۇدىالرمۇ ئۇ 
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مۇسۇلماننى شېھىد قىلدى. ئوتتۇرىدا قاتتىق غۇلغۇال پهيدا بولدى. ئهھدىنامه 
بۇزۇلدى. بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يهھۇدىالرنى توپالپ: 

قۇرهيشكه  ئۇنىڭ  قورقۇڭالر!  ئالالھتىن  جامائىتى!  يهھۇدىالر  «ئى 
چۈشۈرىشىدىن  مۇسىبهت  بىر  ئۈستۈڭلهرگىمۇ  سىلهرنىڭ  ئهۋهتكىنىدهك، 
تهرىپىدىن  ئالالھ  مېنىڭ  سىلهر  چۈنكى  بولۇڭالر!  مۇسۇلمان  قورقۇپ، 
ۋه  كىتابىڭالر  بۇنى  بىلىسىلهر،  ئىكهنلىكىمنى  پهيغهمبهر  بىر  ئهۋهتىلگهن 

ئالالھنىڭ سىلهرگه بهرگهن ئهھدىده كۆرىسىلهر» دېدى. 
ئۆتهيدىغانلىقىنى  بهدىلىنى  خاتالىقىنىڭ  قىلغان  بىلهن  بۇنىڭ 
ئېيتىپ، سۈلھىنى بۇزۇشنى خالىمايدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. كهينىدىن 
ئهھدىنامىنىڭ يېڭىلىنىشىنى تهلهپ قىلدى. لېكىن يهھۇدىالر ئهخالسىزالرچه 

جاۋاب بېرىپ: 
”ئى مۇھهممهد! سهن بىزنى ئۇرۇشنىڭ نېمه ئىكهنلىكىدىن خهۋىرى 
يوق قۇرهيشلهر دهپ ئويالپ قالدىڭمۇ؟ بىز ئۇالردىن قاتتىق ئۇرۇشىمىز، بىز 
بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا تۇرغان ۋاقتىڭدا ئۇرۇشنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى 

چۈشىنىپ قالىسهن!“ دېدى. 
بۇنىڭ بىلهن ئالالھتائاال مۇنۇ ئايهتنى نازىل قىلدى: 

 َ ْئ ِ َ َو َّ َ َ  َ وَن ِإ ُ َ ْ ُ َن َو ُ َ ْ ُ َ وْا  ُ َ َ َכ ِ َّ ِّ  ُ
א َ َ َ ْ ِ ا ْ َ َئ ِ  ِ  ٌ َ ْ آ ُכ َ ْ َכאَن  َ אُد،  َ ِ ْ ا

(دۇنيادا)  «سىلهر  ئېيتقىنكى:  كافىرالرغا  مۇھهممهد!)  «(ئى 
توپلىنىسىلهر.  جهھهننهمگه  (ئاخىرهتته)  ۋه  قىلىنىسىلهر  مهغلۇب 
جامائهسى!  يهھۇدىالر  (ئى  تۆشهك!».  يامان  نېمىدېگهن  جهھهننهم 
ئۈچۈن  سىلهر  گوروھتا  ئىككى  ئۇچراشقان  ئۈچۈن)  جهڭ  بهدىرىده 

ئىبرهت بار.» (ئال ئىمران سۈرىسى، 12-13-ئايهت)120
يهھۇدىي قهۋمى ئۆز ۋاقتىدا مۇسا ئهلهيھىسساالمغا: 

 121. ئهبۇ داۋۇد، "ھاراج"، 21-22 / 3001 قاراڭ.
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وَن ُ ِ א َ َא  ُ א َ َّא  ِ ِإ א َ َ َُّכ  َ َوَر ْ َأ َ אْذ َ
«سهن پهرۋهردىگارىڭ بىلهن بىلله بېرىپ ئىككىڭالر ئۇرۇشۇڭالر، 

بىز بۇ يهرده ئولتۇرۇپ تۇرايلى.» (مائىده سۈرىسى، 24-ئايهتنىڭ بىر قىسمى)
دهپ، ئىالھىي رهھمهتكه ئېرىشىدىغان بىر جىھادنى رهت قىلغان يهرده، 
ئهكسىچه، ئۆزىنىڭ ھاالكىتى بولغان بىر ئۇرۇشنى جاھىالنه جاسارهت بىلهن 

ئارزۇ قىلدى. 
بۇ شهكىلده ئهمدىال ئهھدىنامىنى بۇزغان ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال مۇسۇلمانالرغا 
ئۇرۇش ئېچىپ، ئۆزنىڭ ئىپالس نىيتىنى ئاشكارىلىدى. بۇ ئهھۋال ئالدىدا 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنى بايراقدار قىلىپ، قهينۇقا 
مۇناپىقالر  يۇشۇرنۇۋالدى.  قهلئهلىرىگه  ئۇالر  قىلدى.  يۈرۈش  يهھۇدىلىرىغا 
بىلهن بىرلىكته مۇسۇلمانالرغا قارشى بىرمۇنچه ھىيله پىالنلىغان بولسىمۇ، 
پهيغهمبهر  چۈنكى  ئاتالمىدى.  ئوقمۇ  بىر  ۋه  چىقالمىدى  سرتقا  قهلئهدىن 
ئهلهيھىسساالم ئۇالرنى بىر تهرهپتىن قاتتىق مۇھاسىرىگه ئېلىپ، يهنه بىر 
پۈتۈن  قارشى  ئېھتىماللىقىغا  چىقىرىش  ئىسيان  مۇناپىقالرنىڭ  تهرهپتىن 

تهدبىرلهرنى ئالغان ئىدى.
ئۇبهي  ئىبنى  ئابدۇلالھ  بېشى  مۇناپىقالرنىڭ  چېكىنىشنى  قهلئهگه 
ئېيتقان ۋه ئۆزىنىڭمۇ ئۇالر بىلهن بىلله بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن ئىدى. 
ئۇالرنى  تۇرالماي،  سۆزىده  قورققانلىقتىن  كاتتىۋېشى  مۇناپىقالرنىڭ  لېكىن 

يالغۇز تاشالپ قويدى. 
قارشلىق  ھېچبىر  نىھايهت،  داۋامالشتى.  كۈن  بهش  ئون  مۇھاسىره 
كۆرسىتهلمىگهن يهھۇدىالرنىڭ قهلبىگه قاتتىق بىر قورقۇنچ چۈشتى. ئۇالر 
كۈتكهن ياردهممۇ كهلمىگهنلىكى ئۈچۈن ئامانلىق تىلهشتىن باشقا چارىسى 

قالماي، رهسۇلۇلالھنىڭ بېرىدىغان جازاسىغا بويۇن ئهگدى. 
بىلهن  قهبىلىسى  خهزرهج  ئىلگىرى  قهبىلىسى  قهينۇقا  بهنى 
ئهھدىلهشكهن بولغانلىقتىن، مۇناپىقالرنىڭ رهئىسى خهزرهجلىك ئابدۇلالھ 
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ئۆرپ– چۈنكى  قىلدى.  تهلهپ  قىلىنىشىنى  ئهپۇ  ئۇالرنىڭ  ئۇبهي  ئىبنى 
ئادهتكه ئاساسهن ئۇالرنىڭ ئۆلتۈرلىشى كېرهك ئىدى.

لېكىن ئهپۇ قىلىش تهلىپىده قاتتىق چىڭ تۇرىۋالغانلىقتىن، پهيغهمبهر 
سۈرىيهگه  يۈزىسىدىن  جازاالندۇرۇش  ئۆلتۈرمىدى.  ئۇالرنى  ئهلهيھىسساالم 
سۈرگۈن قىلدى. ”ۋادىل قۇرا“ غا بارغاندا ئۇ يهرده بىر ئاي قالدى. ۋادىل 
قۇرا يهھۇدىلىرى ئۇالرغا يېمهك–ئىچمهك بېرىشتىن سرت پىياده بولغانلىرىغا 
يېتىپ  قهينۇقالىقالر  بهنى  قىلغان  داۋام  يوللىرىغا  كېيىن  بهردى.  ئۇالق 

بارغان يهرلىرىده ئۇزۇن ياشىيالمىدى121.  

سهۋىق غازىتى
ھىجرىيهنىڭ 2–يىلى زۇلھهججه ئېيى / مىالدىيه 624–يىل 5–ئاي

بېشىغا  قۇرهيشنىڭ  سۇفيان  ئهبۇ  بىلهن  ئۆلۈمى  جهھىلنىڭ  ئهبۇ 
ئۆتتى. بهدىر مهغلۇبىيىتىنىڭ ئىنتىقامىنى ئېلىش ئۈچۈن قهسهم قىلىپ، 
دهرھال ئىككى يۈز ئاتلىق ئهسكهر بىلهن مهككىدىن قورققان ھالدا يولغا 
چىقتى. مهدىنىگه بىر سائهتلىك يهرگىچىلىك كهلدى. كېچه قاراڭغۇلىقىدىن 
پايدىلىنىپ بهنى نهزىر يهھۇدىلىرىنىڭ يۇرتىغا قهدهر ئىلگىرلىدى، ئۇالرنىڭ 
باشلىقى ۋه خهزىنىچىسى سهلالم ئىبنى مىشكهمنىڭ ئۆيىگه باردى. سهلالم 
مهخپىيهتلىكى  بهزى  مۇسۇلمانالرنىڭ  كۈتىۋالدى.  ياخشى  سۇفياننى  ئهبۇ 

ھهققىده مهلۇمات بهردى. 
باردى،  يېنىغا  ھهمراھلىرىنىڭ  ئايرىلىپ  يهردىن  ئۇ  سۇفيان  ئهبۇ 
ئهنسارالردىن سهئىد ئىبنى ئهمرنى ئۆلتۈرۈپ، بىر قانچه خورمىزارلىققا ئوت 
قويۇۋهتتى. ئهبۇ سۇفيان بۇنىڭ بىلهن قهسىمىنى ئورۇنلىغانلىقىنى ئويالپ، 

كهينىگه ئادهم چۈشۈشتىن قورقۇپ ئارقىغا قايتتى. 

121. ئىبنى ھىشام: 2–جىلد، 426–دىن 429-بهتلهرگىچه؛ ۋاقىدى: 1–جىلد، 176–دىن 
180-بهتلهرگىچه؛ ئىبنى سائاد: 2–جىلد 28–دىن 30-بهتلهرگىچه. 
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهھۋالدىن خهۋهر تېپىپ، دهرھال يولغا چىقتى. 
(سهۋىق)  ئۇن  توشقۇزۇلغان  خالتا–خالتا  ئۈچۈن  قېچىش  تېز  مۇشرىكالر 

تاشالپ قويدى. بۇ سهۋهبتىن بۇ غازات، سهۋىق غازىتى دېيىلدى122. 

ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بىلهن ھهزرىتى پاتىمهنىڭ ئۆيلىنىشى

ھىجرهتنىڭ ئىككىنچى يىلىدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قىزى پاتىمه 
رهزىيهلالھۇ ئهنھا بىلهن ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۆيلهندى. 

ھهزرىتى پاتىمهگه ئىلگىرى ھهزرىتى ئهبۇ بهكىر ۋه ھهزرىتى ئۆمهرگه 
تهلهپ  كىشىلهر  قىسم  بىر  كىشىلىرىدىن  شهرهپلىك  قۇرهيشنىڭ  ئوخشاش 

قويغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«مهن ئۇنىڭ ھهققىده ئىالھىي بۇيرۇقنى كۈتىۋاتىمهن» دېگهن ئىدى. 
بۇ سهۋهبتىن ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ تۇققانلىرى بولغان ھاشىم جهمهتىنىڭ 
قىاللمىدى.  تهشهببۇس  ئىشقا  بىر  بۇنداق  قارىماي،  قىزىقتۇرىشىغا 
پهيغهمبهر  بىلهن  تۇرۇشى  چىڭ  يېقىنلىرىنىڭ  كېيىن  مۇددهتتىن  بىر 

ئهلهيھىسساالمنىڭ ئالدىغا كهلدى123. 
ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ۋهقهنىڭ داۋامىنى سۆزلهپ مۇنداق دهيدۇ: 

ئۆزىنىڭ  ئۇ  كهلدىم،  ئالدىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ”ئاخىرى 
ئاجايىپ مهنىۋى ھهيبىتى ئىچىده ئىدى. ئالدى بىلهن ئولتۇردۇم ۋه سۈكۈت 

قىلدىم، ئېغىز ئىچىشقا قادىر بواللمىدىم. ماڭا: 
«نېمىگه كهلدىڭ؟ بىر ئېھتىياجىڭ بارمۇ؟ ھهر ھالدا پاتىمهنى تهلهپ 

قىلىسهن!» دېدى. 
مهن پهقهت: ”شۇنداق“ دېيهلىدىم. (ئىبنى كهسىر: «ئهلبىدايه»، 3–جىلد، 

379-بهت) 

122. ئىبنى ھىشام: 2–جىلد، 422–423-بهتلهر؛ ۋاقىدى: 1–جىلد، 181–182-بهتلهر؛ 
ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 30–بهت.

123. ئىبنى سائاد: 8–جىلد، 19-بهت.
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رهزىيهلالھۇ  ئهلى  بىلهن  قوشۇلىشى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
ئهنھۇ بهزى نهرسىلىرىنى سېتىپ 480 دهرھهم مهھرى ھهققى تهييارلىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇنىڭ ئۈچتهن ئىككى قىسمىغا خۇشپۇراق، قالغان 

ئۈچتهن بىرىگه كىيىم ئېلىشنى بۇيرىدى124. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم پاتىمه رهزىيهلالھۇ ئهنھاغا تويلۇق سۈپىتىده 
چىپهرقۇت يېپىنچا، بىر سۇ قاچىسى ۋه ئىچىگه ئىزخىر دهرىخىنىڭ شاخ-
شۇمبىلىرى تولدۇرۇلغان بىر يۆلهنچۈك بهردى125  بىالل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا:

«ئى بىالل! مهن ئۆيلىنىش جهريانىدا ئۈممىتىمنىڭ تاماق يېگۈزۈشىنى 
بۇيرىدى.  تهييارالشنى  تائام  دهپ،  قىلىمهن!»  ئارزۇ  قىلىشىنى  سۈننهت 
بۇنىڭ بىلهن ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ دۇبۇلغىسىنى بىر يهھۇدىيغا گۆرۆگه 
قويۇپ، يېرىم ئۆلچهك ئارپا ئالدى. توي تامىقى ”ھهيس“126 دهپ بىلىنگهن 
تاتلىق بىر تاماقتىن ئىبارهت ئىدى. مۇھاجىرالر بىلهن ئهنسارالر توپ–توپ 
كېلىپ، تاماق يهپ، تارقالدى. (ئىبنى سائاد: 8–جىلد، 23-بهت؛ ئابدۇررهززاق: 

5–جىلد، 487-بهت؛ دىيار بهكرى: 1–جىلد، 411-بهت)  

ئېلىپ،  تاھارهت  ئهكهلدۈرۈپ  سۇ  قاچا  بىر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئىككى  ۋه  كۆكسى  ئۇنىڭ  سۈيىدىن  تاھارهت  چاقىردى.  ئهلىنى  ھهزرىتى 
مۆرىسىنىڭ ئارىسىغا سهپتى. كېيىن پاتىمه رهزىيهلالھۇ ئهنھانى چاقىرىپ، 
ئهڭ  بهيتىنىڭ  ئهھلى  ئۇنى  كېيىن  سهپكهندىن  ئوخشاش  ئۇنىڭغىمۇ 
ياخشىسىغا نىكاھلىغانلىقىنى ئېيتتى. پاتىمه ۋه ئهلى ئۈچۈن ئالدى، ئارقا 

تهرىپىدىن: 
«ئى ئالالھ! ئهلى ۋه ئهۋالدلىرى ھهققىده قوغالنغان شهيتاندىن ساڭا 
سېغىنىپ پاناھ تىلهيمهن!» دهپ، دۇئا قىلدى. (ئىبنى سائاد: 8–جىلد، 24-

بهت؛ دىيار بهكرى: 1–جىلد، 411–ئايهت)

124. ئىبنى سائاد: 8–جىلد، 19-بهت.
125. نهسهئى: «نىكاھ»، 81.

126. بۇ ئۇرۇقچىسى چىقىرىۋېتىلگهن خورما، ساپ ياغ ۋه سۈزمىنىڭ ئارىالشتۇرىلىشى بىلهن 
تهييارلىنىدىغان بىر تاماق ئىدى. بهزى ۋاقىتتا ئىچىگه تالقانمۇ قوشۇالتتى.
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئىشالرنى تهقسىم قىلغاندا قىزى پاتىمهگه ئۆي 
ئىشلىرىنى، كۈيئوغلى ئهلىگه سرتتىكى ئىشالرنى تهۋسىيه قىلدى127. 

ئۇسامه ئىبنى زهيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
”مهن رهسۇلۇلالھنىڭ يېنىدا ئولتۇراتتىم. ئهلى ۋه ئابباس رهزىيهلالھۇ 
سورىدى.  رۇخسهت  ئۈچۈن  كىرىش  ھۇزۇرىغا  ئۇنىڭ  كېلىپ  ئهنھۇماالر 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«نېمه ئۈچۈن كهلدى؟ بىلهمسهن؟» دهپ سورىدى. 

”ياق، بىلمهيمهن!“ دېدىم. 
«ئهمما مهن بىلىمهن، ئۇالرغا رۇخسهت قىلغىن!» دېدى. (ئىچكىرىگه 

باشلىدىم) ئۇالرمۇ كىردى. 
سۆيۈملۈك  ساڭا  كىمنىڭ  ئائىلهڭدىن  پهيغهمبىرى!  ئالالھنىڭ  ”ئى 

ئىكهنلىكىنى سوراش ئۈچۈن كهلدۇق!“ دېيىشتى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

«پاتىمه بىنتى مۇھهممهد!» دهپ جاۋاب بهردى. 
كۆرىدىغانلىقىڭنى  ياخشى  كىمنى  ئائىلهڭدىن  بولغان  ”(قانداشلىق) 
ياخشى  كىمنى  يېقىنلىرىڭدىن  سرتىدىكى  (ئۇالر  سورىمىدۇق، 

كۆرىدىغانلىقىڭنى) سوراۋاتىمىز“ دېدى. 
«ئهھلىمنىڭ ئىچىده ماڭا ئهڭ سۆيۈملۈك بولغىنى، ئۇنىڭغا (ھىدايهت 
قىلىۋېلىش  باال  قىلىپ  (ئازاد  نېمهتلهندۈرگىنى  ئالالھنىڭ  قىلىنىپ)  ئاتا 

بىلهن) ئىكرام قىلغىنىم ئوسامهدۇر!» دېدى.
”ئۇنداقتا كېيىن كىم؟“ دېدى. 

«ئهلى!» دېدى. بۇنىڭ بىلهن تاغىسى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
”ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى! تاغاڭنى ئهڭ كهينىگه قالدۇردۇڭ!“ دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

127. كاسانى: 4–جىلد، 24-بهت.
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بهردى.  جاۋاب  دهپ  چىقتى!»  بۇرۇن  سهندىن  ھىجرهتكه  «ئهلى 
(تىرمىزى: «مهناقىب»، 40\3819) 

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇما مۇنداق دهيدۇ: 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يهرگه تۆت سىزىق سىزىپ؛ 

«بۇ سىزىقالرنى نېمىشقا سىزغانلىقىمىنى بىلهمسىلهر؟» دهپ سورىدى. 
ساھابىالر: 

”ئالالھ ۋه رهسۇلى ياخشى بىلىدۇ!“ دېدى. 
پهيغهمبىرىمىز: 

«جهننهت ئاياللىرىنىڭ ئهڭ پهزىلهتلهتلىگى خهدىچه بىنتى خۇۋهيلىد، 
پاتىمه بىنتى مۇھهممهد، مهريهم بىنتى ئىمران ۋه فىرئهۋننىڭ ئايالى ئاسىيه 

بىنتى مۇزاھىمدۇر» دېدى. (ئهھمهد: 1–جىلد، 293-بهت) 
مهنىۋى  تهربىيلىنىشى،  ئهزالىرىنىڭ  ئائىله  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
كۆپ  ئىنتايىن  ھهققىده  تهييارلىنىشى  ھاياتقا  ئهبهدىي  ۋه  تهربىيهسى 

تىرىشچانلىق كۆرسىتهتتى. مهسىلهن، سۈره ئهھزابنىڭ: 

 َ َ ْ َ َ ِل  ْ َ ْ א ِ  َ ْ َ ْ َ  َ َ  َّ ُ ْ َ َّ אء ِإِن ا َ ِّ َ ا ِّ  ٍ َ َ َّ َכ ُ ْ َ  ِّ ِ َّ אء ا َ ِ َא   
َج  ُّ َ َ  َ ْ َّ َ َ  َ َّ َو ُכ ِ ُ ُ  ِ َن  ْ َ א، َو ً و ُ ْ َّ  ً ْ َ  َ ْ ُ ٌض َو َ َ  ِ ِ ْ َ  ِ ي  ِ َّ ا
 ُ ِ ُ א  َ َّ ُ ِإ َ ُ َ َوَر َّ َ ا ْ ِ َכאَة َوَأ َّ َ ا ِ َة َوآ َ َّ َ ا ْ ِ َ َوَأ و ُ ْ ِ ا َّ ِ ِ א َ ْ ا

ا  ً ِ ْ َ  ْ ُכ َ ِّ َ ُ ِ َو ْ َ ْ َ ا ْ َ َأ ْ ِّ ُ ا ُכ َ  َ ِ ْ ُ ِ  ُ َّ ا
«ئى پهيغهمبهرنىڭ ئاياللىرى! سىلهر باشقا ئايالالرنىڭ ھېچبىرىگه 
ئوخشىمايسىلهر. سىلهر (يات ئهرلهرگه سۆز قىلغاندا) نازاكهت بىلهن 
سۆز قىلماڭالر. (نازاكهت بىلهن سۆز قىلساڭالر) دىلىدا نىفاق بار ئادهم 
ياخشى  خالى)  (گۇماندىن  قالىدۇ.  بولۇپ  تهمهده  قارىتا)  (سىلهرگه 
جاھىلىيهت  ئىلگىرىكى  ئولتۇرۇڭالر.  ئۆيلىرىڭالردا  قىلىڭالر.  سۆزنى 
چىقماڭالر.  ياسىنىپ  چىققىنىدهك  ياسىنىپ  ئايالالرنىڭ  دهۋرىدىكى 
پهيغهمبىرىگه  ئۇنىڭ  ۋه  ئالالھقا  بېرىڭالر،  زاكات  ئوقۇڭالر،  ناماز 



204

r مۇھهممهد مۇستاپا

ئىتائهت قىلىڭالر. ئى پهيغهمبهرنىڭ ئائىلىسىدىكىلهر! ئالالھ سىلهردىن 
گۇناھنى ساقىت قىلىشنى ۋه سىلهرنى تامامهن پاك قىلىشنى خااليدۇ.» 
پهيغهمبهر  بولغاندا،  نازىل  ئايهت  دېگهن  32-33-ئايهت)  سۈرىسى،  (ئهھزاف 

ئهلهيھىسساالم ئالته ئايغىچه بامدات نامىزىغا ماڭغاندا ھهزرىتى پاتىمهنىڭ 
ئىشىكىنىڭ ئالدىدىن ئۆتۈپ: 

گۇناھنى  سىلهردىن  ئالالھ  تۇرۇڭالر،  نامازغا  بهيت!  ئهھلى  ئى   »
دېدى.  خااليدۇ.»  قىلىشنى  پاك  تامامهن  سىلهرنى  ۋه  قىلىشنى  ساقىت 

(تىرمىزى: «تهپسىر»، 33/3206) 

تهھهججۇد  بولغان  سهرمايىلىرىدىن  مۇھىم  ھاياتىنىڭ  ئاخىرهت  يهنه 
ئهلى  ھهزرىتى  كېچىلىرى  بهزى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئۈچۈن  نامىزى 

بىلهن پاتىمهنىڭ ئىشىكىنى قېقىپ: 
«ناماز ئوقۇمامسىلهر؟» دېدى. (بۇخارى: «تهھهججۇد»، 5) 

تارتىدىغان  دىققهت  تۆۋهندىكى  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئهلى  ھهقته  بۇ 
ۋهقهنى نهقىل قىلىدۇ: 

ئىدى.  سۆيۈملۈكى  ئهڭ  ئائىلىسىنىڭ  نىسبهتهن  دادىسىغا  ”پاتىمه 
تۈگمهن چۆگىلهتكهنلىكى ئۈچۈن قوللىرى قاپىرىپ، تولۇمدا سۇ توشىغانلىقى 
ئۈچۈن بويۇنلىرى يارا بولۇپ كهتتى، ئۆينى سۈپۈرگهنلىكى ئۈچۈن ئۈستى–
بېشى چاڭ–توزان بولۇپ كهتتى. بىر قېتىم پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا بهزى 

قۇلالر كهلتۈرۈلدى، پاتىمهگه: 
_ دادىڭىزنىڭ يېنىغا بېرىپ بىر قۇل تهلهپ قىلسىڭىز. - دېدىم. 

بىلهن  كىشىلهر  بهزى  يېنىدىكى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  باردى.  پاتىمه 
پهيغهمبهر  ئهتىسى  كهتتى.  قايتىپ  كۆرۈپ،  پاراڭلىشىۋاتقانلىقىنى 

ئهلهيھىسساالم پاتىمهنىڭ يېنىغا كېلىپ: 
- قىزىم، نېمه ئېھتىياجىڭ بار ئىدى؟ -دهپ سورىدى. پاتىمه سۈكۈت 

قىلىپ جاۋاب بهرمىدى. مهن ئارىغا كىرىپ: 
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ئهھۋالنى  ۋه  دېدىم   - پهيغهمبىرى!  ئالالھنىڭ  ئى  سۆزلهي  مهن   -
بايان قىلدىم. 

بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
- ئى پاتىمه! ئالالھتىن قورق! ئالالھنىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئادا قىلغىن! 
ئائىلهڭنىڭ ئىشلىرىنى قىلغىن! ياتىدىغان ۋاقتىڭدا 33 قېتىم سۇبھانهلالھ 
، 33 قېتىم ئهلھهمدۇلىلالھ، 34 قېتىم ئالالھۇ ئهكبهر دېگىن! بۇنىڭ بىلهن 
جهمئىي 100 بولىدۇ. بۇ سېنىڭ ئۈچۈن خىزمهتچىدىن ياخشى. - دېدى. 

پاتىمه رهزىيهلالھۇ ئهنھا: 
- ئالالھ ۋه ئۇنىڭ رهسۇلىدىن رازىمهن! - دېدى.

داۋۇد:  (ئهبۇ  بهرمىدى.  خىزمهتچى  ئۇنىڭغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
«خاراج»، 20-19\2988) 

يهنه بىر رىۋايهتته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇنۇالرنىمۇ سۆزلىگهنلىكى 
نهقىل قىلىنىدۇ: 

- ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئهھلى سۇففه ئاچلىقتىن قورساقلىرىغا تاش 
تاپالمايۋاتقاندا  نهرسه  بىر  قىلىدىغان  سهرپ  ئۇالرغا  مهنمۇ  ۋه  باغلىۋالغان 
سىلهرگه خىزمهتچى بېرهلمهيمهن. ئهسىرلهرنىڭ بهدىلىگه فىدىيه ئالىمهن 
1–جىلد،  (ئهھمهد:  قىلىمهن.  چىقىم  ئۈچۈن  سۇففه  ئهھلى  كىرىمنى  بۇ  ۋه 

106-ئايهت)

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئازاد قىلىۋهتكهن قۇلى سهۋبان رهزىيهلالھۇ 
ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 

”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سهپهرگه چىققاندا ئائىلىسىدىكىلهردىن ئهڭ 
سهپهردىن  خوشلىشاتتى.  بىلهن  ئهنھا  رهزىيهلالھۇ  پاتىمه  قىزى  ئاخىرىدا 
قايتقاندا بولسا تۇنجى بولۇپ كۆرۈشىدىغىنى يهنه پاتىمه بوالتتى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم يهنه بىر سهپهردىن قايتىپ كهلدى. پاتىمه رهزىيهلالھۇ ئهنھا 
ئىشىكىگه بىر پهرده ئاسقان، ئۇنىڭدىن باشقا ھهسهن بىلهن ھۈسهينگه 
كۈمۈشتىن ئىككى بىلهيزۈك تاقاپ قويغان ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
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پاتىمهنىڭ ئۆيىگه كهلدى، لېكىن ئۆيىگه كىرمىدى. پاتىمه رهسۇلۇلالھنىڭ 
بولغانلىقىنى  سهۋهب  نهرسىلىرىنىڭ  كۆرگهن  ئۇنىڭ  كىرمهسلىكىگه  ئۆيگه 
چۈشهندى. دهرھال پهردىنى يىرتىپ تاشلىۋهتتى ۋه بالىالرنىڭ قولىدىكى 
كۈمۈش بىلهيزۈكلهرنى چىقىرىپ تاشلىدى. بۇالردىن بىرىنى ئىككى بالىسىغا 
بهردى. ھهسهن بىلهن ھۇسهين يىغلىغان ھالدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 

يېنىغا باردى. رهسۇلۇلالھ ئهلهيھىسساالم بۇ بىلهيزۈكلهرنى ئېلىپ: 
ۋه  ھهسهن  بهر.  ئاپىرىپ  ئائىلىگه  پاالنى  بۇالرنى  سهۋبان!  «ئى 
ھۈسهين مېنىڭ ئهھلى بهيتىمدۇر، جانابى ئالالھنىڭ ئۇالرغا ئاتا قىلىدىغان 
ئى  خالىمايمهن.  تۈگىتىشىنى  ئىشلىتىپ  ھاياتىدا  دۇنيا  گۈزهللىكلىرىنى 
سهۋبان! پاتىمهگه ئۇستىخاندىن ياسالغان بىر زهنجىر بىلهن (بالىالر ئۈچۈن) 
يهنه ئۇستىخاندىن ياسالغان ئىككى بىلهيزۈك سېتىۋالغىن!» دېدى. (ئهبۇ 

داۋۇد: «تهرهججۇل»، 21/4213) 

ئهھلى بهيت ۋه ئهھلى بهيت مۇھهببىتى

ئهھلى بهيت بىر ئۆيده ياشىغان ئائىله كىشىلىرى دېگهنلىك بولىدۇ. 
مهنادا  بۇ  كۆرسىتىدۇ.  ئائىلىسىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  يهرده  بۇ 
ئهھلى بهيت: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئائىلىسى، ئهلى، جهئفهر، ئاقىل، 
ئابباس ۋه ئۇالرنىڭ ئائىلىلىرىدۇر. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ساالم يولالش 
پۈتۈن مۇسۇلمانالرغا قانداق ۋاجىب بولغان بولسا، ئهھلى بهيتكه ھۆرمهت 

بىلهن باغلىنىشمۇ پۈتۈن مۇسۇلمانالرنىڭ ۋهزىپىسىدۇر128. 
 پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهھلى بهيتىنىڭ زاكات ئېلىشى ھارامدۇر. 
مۇسۇلمانالرنىڭ  ھهسهننىڭ  ھهزرىتى  بىركۈنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
خهزىنىسىگه ئائىت زاكات خورمىسىدىن بىر تال ئاغزىغا سالغانلىقىنى كۆرۈپ، 

دهرھال ئاغزىغا قولىنى تىقىپ، خورمىنى چىقىرىپ: 

128. ئهھمهد: 6–جىلد، 323-بهت.
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بىلمهمسهن؟»  يېمهيدىغانلىقىنى  زاكات  ئائىلىسىنىڭ  «مۇھهممهد 
دېدى. (بۇخارى: «زاكات»، 57؛ ئهھمهد: 1–جىلد، 200-بهت) 

زهيد ئىبنى ئهرقهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
”بىركۈنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهككه بىلهن مهدىنه ئارىسىدىكى 
خۇممهن دهپ ئاتىلىدىغان بىر سۇنىڭ يېنىدا ئۆره تۇرۇپ، بىر سۆز قىلدى، 
مۇنداق  قىلىپ،  نهسىھهت  بىزگه  كېيىن  ئېيتقاندىن  ھهمدۇسانا  ئالالھقا 

دېدى: 
ئهلچىسى  رهببىمنىڭ  يېقىندا  ئىنسانمهن،  بىر  مهنمۇ  ئىنسانالر!  «ئى 
سىلهرگه  كېتىمهن.  مهنمۇ  قوشۇلۇپ  دهۋىتىگه  ئۇنىڭ  ۋه  كېلىدۇ  ماڭىمۇ 
يېتهكلهيدىغان  يولغا  توغرا  ئىنساننى  بىرى  قالدۇرىمهن،  نهرسه  ئىككى 
ئالالھنىڭ كىتابى قۇرئان يهنه بىرى مېنىڭ سۈننىتىم، ئۇنىڭغا يېپىشىڭالر 

ۋه چىڭ ئېسىلىڭالر! 
ئۇنىڭغا  ۋه  ئېسىلىش  قۇرئانى-كهرىمگه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
باغلىنىش ھهققىده تهۋسىيه قىلدى. كېيىن سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق 

دېدى: 
- سىلهرگه يهنه ئهھلى بهيتىمنى قويۇپ قويىمهن، ئالالھتىن قورقۇڭالر 
ۋه ئهھلى بهيتىمگه ھۆرمهت بىلهن مۇئامىله قىلىڭالر! ئالالھتىن قورقۇڭالر ۋه 
ئهھلى بهيتىمگه ھۆرمهت بىلهن مۇئامىله قىلىڭالر! ئالالھتىن قورقۇڭالر ۋه 

ئهھلى بهيتىمگه ھۆرمهت بىلهن مۇئامىله قىلىڭالر!
- ئى زهيد! پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئهھلى بهيتى كىملهر! ئاياللىرىمۇ ئهھلى 

بهيتتىن ئهمهسمۇ؟ - دهپ سورالغاندا، زهيد: 
بهيتى،  ئهھلى  ئهسلى  ئۇنىڭ  لېكىن  بهيتتۇر.  ئهھلى  ئاياللىرىمۇ   -

ئۇنىڭدىن كېيىن زاكات ئېلىش ھارام بولغانالردۇر! - دېدى. 
- زاكات ئېلىش ھارام بولغانالر كىملهردۇر؟ - دهپ سورالدى.

- ئهلى، ئاقىل، جهئفهر، ئابباس ۋه ئۇالرنىڭ ئائىلىلىرىدۇر - دېدى. 
(مۇسلىم: «فهزائىلۇس سهھابه»، 36)
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن: 
«ئالالھنى ئۇنىڭ سىلهرگه ئاتا قىلىۋاتقان نېمهتلىرى ئۈچۈن ياخشى 
كۆرۈڭالر، مېنى ئالالھنى ياخشى كۆرگهنلىكىڭالر ئۈچۈن ياخشى كۆرۈڭالر، 
ئهھلى بهيتىمنى مېنى ياخشى كۆرگهنلىكىڭالر ئۈچۈن ياخشى كۆرۈڭالر!» 

(تىرمىزى: «مهناقىب»، 31/3789) 

ھهسهن  نهۋرىلىرى  مۇبارهك  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كۈنى  بىر  يهنه 
بىلهن ھۈسهيننىڭ قوللىرىدىن تۇتۇپ مۇنداق دېدى: 

«كىم مېنى، بۇ ئىككىسىنى، بۇالرنىڭ ئاتا–ئانىسىنى ياخشى كۆرسه، 
قىيامهت كۈنىده مهن بىلهن بىلله بولىدۇ.» (تىرمىزى: «مهناقىب»، 20/3733)

مۇئامىله  بىلهن  ھۆرمهت  يېقىنلىرىغا  رهسۇلۇلالھنىڭ  ساھابه-كىرام 
بولغان  كۆرگىنىگه  ياخشى  كىشى  كۆرگهن  ياخشى  چۈنكى  قىالتتى. 
مۇھهببىتى نىسبىتىگه قاراپ ئۇنىڭ دوستلىرىنى، خىزمهتچىلىرىنى، يېگهن 
تاماقلىرىنى، كهيگهن كىيىملىرىنى، قىسقىسى ئۇنىڭ بىلهن مۇناسىۋهتلىك 
مۇھهببهت  كۆرىدۇ.  ياخشى  نهرسىنى  ھهممه  ئهسلهتكهن  ئۇنى  ۋه  بولغان 

كۈچهيگهنسىرى مهھبۇبىنىڭ ئهتراپىدا بولغان ھهممه نهرسىگه ئۆتىدۇ. 
مانا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى جېنىدىنمۇ ئهزىز كۆرىدىغان ساھابىلهر 
رهسۇلۇلالھنىڭ يېقىنلىرىدىن بىرى ئۇلىقىنى مىنىدىغان ۋاقىتتا شۇ ھامان 

ئۈزهڭگىسىنى تۇتاتتى129. 
ئۈزۈلۈپ،  مۇناسىۋهتلهر  ئۇرۇق–تۇغقانلىق  پۈتۈن  كۈنى  قىيامهت 
قىلىدىغانلىقىنى  داۋام  بولغانالرنىڭ  مۇناسىۋىتى  بىلهن  ئۇنىڭ  پهقهت 
بىرسى  يېقىنلىرىدىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئۈچۈن،  بىلگهنلىكى 
چىن  ئورنىتىشنى  مۇناسىۋهت  كۈيئوغۇللۇق  بىلهن  ئۆيلۈنۈپ،ئۇنىڭ  بىلهن 

كۆڭلىدىن ئارزۇ قىالتتى130. 

129. ھهيسهمى: 9–جىلد، 348-بهت.

130. ھهيسهمى: 9–جىلد، 173-بهت.
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رهسۇلۇلالھنىڭ پاك نهسلىدىن كهلگهن ئىنسانالر كۈنىمىزدىمۇ ئىسالم 
دۇنياسىنىڭ ھهر خىل يهرلىرىده ياشاۋاتىدۇ. ھۇسهين رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ 
نهسلىدىن كهلگهنلهر ”سهييىد“، ھهسهن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ نهسلىدىن 
”ئهمىير“،  سهييىدلهرگه  ئوسمانلىالر  دېيىلىدۇ.  ”شهرىف“  كهلگهنلهر 
باشلىرىغا يۆگىگهن يېشىل سهللىگه ”ئهمىير سهللىسى“ دېگهن. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ نهسلىدىن كهلگهن ئايالالرمۇ باشلىرىغا يېشىل بىر بهلگه 

تاقىۋالغان. 
ئوسمانلىالر ئهھلى بهيتكه خىزمهت قىلىشنى ئهھمىيهتلىك بىر ۋهزىپه 
دهپ قاراپ، بۇنىڭ ئۈچۈن رهسمىي بىر ئورۇن تهسىس قىلغان. ئوسمانلى 
دهۋرىده ئهھلى بهيتنىڭ ئىشلىرى بىلهن مهشغۇل بولغان خادىمالرغا ”ناقىبۇل 
ئهشراف“ دهپ نام بېرىلگهن. ناقىبۇل ئهشراف پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
نهسهبلىرىنى  قارايدۇ.  ئىشلىرىغا  بهيتنىڭ  ئهھلى  ۋه  تاللىنىدۇ  نهسلىدىن 
خاتىرلهيدۇ،  ئهھۋاللىرىنى  بولغان  ۋاپات  تۇغۇلغان،  ئالدۇرىدۇ،  تىزىمغا 
ئۇالرنىڭ ئادهتتىكى كهسىپلهرگه كىرىشىگه يول قويمايدۇ، غهنېمهتلهردىن 
ئۇالرغا ئائىت بولغانالرنى ئېلىپ، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا تارقىتىدۇ. ئايالالرنىڭ 
رۇخسهت  ئۆيلىنىشىگه  بىلهن  ئهرلهر  كهلمهيدىغان  مۇناسىپ  ئۇالرغا 

قىلمايدۇ131. 
ناقىبۇل ئهشراف پهيغهمبهر ئهۋالدىنىڭ ئومۇمى بىر ۋاسىسى ھۆكمىده 
بولۇپ، ئۆتهۋاتقان ۋهزىپىنىڭ شهرىپى سهۋهبلىك ئهڭ يۈكسهك ماقامنىڭ 
بىرىنى ئىگهللىگهن ۋه خهلىپىدىن كېيىن ھۆرمهتته ئىككىنچى ئورۇندا يهر 
ئالغان. پادىشاھ تهخىتكه ئولتۇرغاندا ئۇنىڭغا ئالدى بىلهن ناقىبۇل ئهشراف 
بهيئهت قىلىپ دۇئا قىلغان. كېيىن باشقىالر بهيئهت قىلغان. ھېيت–بايرام 
ھهر  تهبرىكلهنگهن.  ئهشراف  ناقىبۇل  بۇرۇن  ھهممىدىن  تهبرىكلىرىدىمۇ 
ئىككى ھېيتتا پادىشاھ ناقىبۇل ئهشراف ئۈچۈن ھۆرمهت بىلهن ئۆره تۇرغان. 

647, II, 131 ز.مهھمهت پهكالىن
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سهييىد ۋه شهرىفلهرنىڭ قانۇن، ئادهتلهرگه زىت ھهرىكهتلىرى بولسا 
ئىستانبۇلدىكىلهر ناقىبۇل ئهشراف تهرىپىدىن، يېزا–كهنتتىكىلهر ۋالىينىڭ 
ۋهكىلى تهرىپىدىن جازاالندۇرۇلغان. جازاالندۇرۇلغان پهيتته، ئالدى بىلهن 
قىلىنغاندىن  ئىجرا  جازا  سۆيۈلگهن،  ئېلىنىپ  سهلله  يېشىل  بېشىدىكى 

كېيىن تهكرار قايتۇرۇپ بېرىلگهن. 
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ئىبرهت تهجهللىلىرى بىلهن تولغان ئۇرۇش: ئوھود غازىتى
(ھىجرىيهنىڭ 3–يىلى شهۋۋال ئېيىنىڭ 7–كۈنى / مىالدىيه 625–يىلى 3–

ئاينىڭ 23–كۈنى)

بىلهن  مۇشرىكلىرى  مهككه  ئوخشاش  بهدىرىگه  غازىتىمۇ  ئوھۇد132 
قىلىنغان دهھشهتلىك بىر ئۇرۇشتۇر. بۇ ئۇرۇش ھىجرهتنىڭ ئۈچىنچى يىلى 

شهۋۋال ئېيىدا يۈز بهرگهن.
چوڭ  ناھايىتى  كېيىن  مهغلۇبىيىتىدىن  بهدىر  مۇشرىكالر  مهككىلىك 
ئۇنىڭ  يوقۇتۇپ،  يېقىنىنى  بىر  دېگىدهك  كىشى  ھهممه  چۆمدى.  ماتهمگه 
ئىنتىقامىنى ئېلىش كويىدا يۈردى. قۇرهيشنىڭ يېڭى رهئىسى ئهبۇ سۇفياننىڭ 
بىر  ئۇزۇن  ئارىدىن  نهتىجىده  ئىدى.  بېشى  ئهڭ  بۇالرنىڭ  ھىندى  ئايالى 
قوشۇن  بىر  كىشىلىك   3000 يۈرگهنلهر  ئوتىدا  ئىنتىقام  ئۆتمهي،  ۋاقىت 
تهييارلىدى. قوشۇننىڭ تهييارلىقى ئۈچۈن ئهبۇ سۇفياننىڭ بهدىر غازىتىدا 
ئهرهبلهردىنمۇ  ئهتراپتىكى  ئىشلىتىلدى.  مالالر  كارۋاندىكى  قۇتقۇزىۋالغان 

ياردهم تهلهپ قىلىندى133. 
يهردىكى  بۇ  ئابباس  تاغىسى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئارىدا  بۇ 
ئىشالرنى مهدىنىگه خهۋهر قىلدى134 شۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ئۇرۇشى  مۇداپىئه  قېلىپ  مهدىنىده  توپلىدى.  مهجلىسىنى  ئۇرۇش  دهرھال 
قىلىش ياكى شهھهر سرتىغا چىقىپ ئۇرۇشۇش مهسىلىسىده مهسلىھهتلهشتى. 

ئۇ مۇداپىئه ئۇرۇشى قىلىش تهرهپدارى ئىدى135. 

132. ئوھود: مهدىنىنىڭ شىمالىغا جايالشقان بولۇپ، يىراقلىقى بىر مىل ئهتراپىدا كېلىدۇ.
133. ۋاقىدى: 1–جىلد، 199–دىن 203-بهتلهرگىچه.

134. ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 37-بهت.
135. بۇ پهيغهمبىرىمىزنىڭ كۆرگهن بىر چۈشى سهۋهبلىك ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
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لېكىن بهدىر غازىتىغا قاتناشمىغان ياشالر ۋه ھهزرىتى ھهمزه قاتارلىق 
يېگىتلهرنىڭ كۆپچىلىكىنىڭ ئورتاق پىكرى بىلهن، شهھهر سرتىغا چىقىپ  

ئۇرۇشۇش قارار قىلىندى136 ھهتتا ئۇالرنىڭ بىر قىسمى:
”بىز بۇنداق بىر كۈننى تاقهتسىزلىك بىلهن كۈتىۋاتاتتۇق!“ دېيىشتى. 
بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھوجرىسىغا كىرىپ دۇبۇلغىسىنى 
تهرهپتارلىرى  قىلىش  ئۇرۇشى  مۇداپىئه  قېلىپ  مهدىنىده  لېكىن  كهيدى، 
بولغانالر باشقىالرنى قايىل قىلدى. سهئىد ئىبنى مۇئاز بىلهن ئۇسهيد ئىبنى 

ھۇدهير: 
چىڭ  چىقىشقا  سىلهر  ۋاقىتتا،  خالىمىغان  چىقىشنى  «مهدىنىدىن 
سىلهر  چۈشىدۇ،  ئاسماندىن  ئۇنىڭغا  بۇيرۇق  ھالبۇكى،  تۇرۇۋالىسىلهر، 
دېدى.  قىلىڭالر!“  ئىشىنى  بۇيرىغان  ئۇنىڭ  قويۇڭالر،  ئۇنىڭغا  ئىشنى  بۇ 

(ۋاقىدى: 1–جىلد، 213–214-بهتلهر)

ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ: 
خاتا  بىز  چىقمايمىز،  قارشى  پىكرىڭگه  سېنىڭ  بىز  رهسۇلۇلالھ!  ”ئى 

قىلدۇق. سېنىڭ ئارزۇيۇڭ بويىچه ھهرىكهت قىاليلى!“ دېدى. 
رهسۇلۇلالھنىڭ جاۋابى كهسكىن بولدى: 

قىلماستىن  ئۇرۇش  كېيىن  كهيگهندىن  دۇبۇلغىسىنى  پهيغهمبهر  «بىر 
تهييار  قىلىشقا  شۇنى  بۇيرىسام  نېمىنى  سىلهرگه  مهن  چىقارمايدۇ!  ئۇنى 

كېيىن مۇنداق دېگهن: «چۈشۈمده ئۆزهمنى بىر قېلىچنى ئېسىپ كۆرۈپتىمهن، قېلىچنىڭ 
دهستىسى سۇنۇپ كهتتى. بۇ ئوھود ئۇرۇشىدا مۇئمىنلهرنىڭ ئۇچرىغان مۇسىيبېتىگه دااللهت 
قىلىدىكهن. كېيىن قىلىچىمنى تهكرار ئالدىم، بۇ قېتىم بۇرۇنقىدىن ياخشىراق بىر ئهھۋالغا 
كهلدى. بۇ جانابى ئالالھنىڭ پهتىھ مهرھهمىتىگه ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ بىر يهرگه كهلگهنلىكى 
سهۋهبىدىن ئاتا قىلغان نېمىتىگه دااللهت قىلدى. يهنه شۇ چۈشته سىيىرالرنى ۋه ئالالھ 
بهرگهن (باشقا بىر) ياخشىلىقنى كۆردۈم. چۈشۈمدىكى سىيىرالر ئوھود كۈنىده مۇئمىنلهردىن 
بىر گۇرۇپ جامائهت بولۇپ چىقتى، (ئۇالر شېھىد قىلىندى) كۆرگهن يهنه بىر ياخشىلىق 
بولسا ئالالھ بهدرىدىن كېيىن نېسىپ قىلغان پهتىھلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى ۋه بىزگه رهببىمىز 
ئاتا قىلغان بهدرىنىڭ ساۋابى بولۇپ چىقتى. (بۇخارى: «تهبىر»، 39، 44؛ «مهناقىب»، 

25؛ مۇسلىم: «رۇئيا»، 20).
136. ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 6–7-بهتلهر.
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قىلىپ  سهۋر  ئهگهر  مېڭىڭالر!  بىلهن  ئىسمى  ئالالھنىڭ  قېنى  تۇرۇڭالر! 
ۋهزىپهڭالرنى ئادا قىلساڭالر، ئالالھتائاال ئۆز نۈسرىتىنى يهنه سىلهرگه ئاتا 

قىلىدۇ!» (ۋاقىدى: 1–جىلد، 214-بهت؛ ئبىنى سهئىد: 2–جىلد، 38-بهت) 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم جۈمه نامىزىنىڭ كهينىدىن مهدىنىده ئابدۇلالھ 
ئىبنى ئۇممۇ مهكتۇمنى ۋهكىل قىلىپ، مىڭ كىشىلىك قوشۇن بىلهن يولغا 
چىقتى. لېكىن يولدا مۇناپىقالرنىڭ كاتتىۋېشى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهينىڭ 
ئۈچ يۈز كىشىلىك تهرهپتارى بىلهن قايتىپ كېتىشى، ئىسالم قوشۇنىدىكى 
ئهسكهر سانىنى يهتته يۈزگه چۈشۈردى. ئالالھتائاال بۇ ۋهقهگه تۆۋهندىكى 

ئايهتنى نازىل قىلدى: 

 َ ِ َّ َ ا َ ْ َ ْ ، َو َ ِ ِ ْ ُ ْ َ ا َ ْ َ ِ ِ َو ّ ْذِن ا ِ ِ َ אِن  َ ْ َ ْ َ ا َ ْ َم ا ْ َ  ْ ُכ َ א َ א َأ َ َو
 ً א َ ِ  ُ َ ْ َ  ْ َ ْا  ُ א َ ْا  ُ َ ِ َأِو اْد ّ ِ ا ِ َ  ِ ْا  ُ ِ א َ ْا  ْ َ א َ َ  ْ ُ َ  َ ِ ْا َو ُ َ א َ

 ِ  َ ْ َ א  َّ  ِ ِ ا َ ْ َ ِ َن  ُ ُ َ אِن  َ ِ ِ  ْ ُ ْ ِ ُب  َ ْ ٍ َأ ِئ َ ْ َ  ِ ْ ُכ ْ ِ  ْ ُ  ْ אُכ َ ْ َ َّ َّ
َن  ُ ُ ْכ َ א  َ ِ  ُ َ ْ ُ َأ ّ ْ َوا ِ ِ ُ ُ

بىلهن  مۇسۇلمانالر  (يهنى  كۈنده  ئۇچراشقان  قوشۇن  «ئىككى 
مۇسىبهت  كهلگهن  سىلهرگه  جېڭىده)  ئوھۇد  توقۇنۇشقان  مۇشرىكالر 
ئالالھنىڭ ئىرادىسى بىلهن كهلگهن. بۇ ھهقىقىي مۇئمىنلهرنى بىلىش 
ئايرىش)  (يهنى  بىلىش  مۇناپىقالرنى  ۋه  ئۈچۈندۇر.  ئايرىش)  (يهنى 
ئۈچۈندۇركى، ئۇالرغا: «كېلىڭالر ئالالھ يولىدا ئۇرۇش قىلىڭالر ياكى 
تاپقان  خهۋهر  ئۇالر: «ئۇرۇشتىن  دېيىلسه  قوغداڭالر»  (ئۆزهڭالرنى) 
بولساق، ئهلۋهتته سىلهرگه ئهگىشهتتۇق (يهنى سىلهر بىلهن بىر سهپته 
قارىغاندا  ئىمانغا  ئۇالر  كۈنده  ئۇ  دېدى.  قىالتتۇق)»  ئۇرۇش  تۇرۇپ 
كۇفرىغا يېقىن ئىدى. ئۇالر كۆڭۈللىرىده يوق نهرسىلهرنى ئېغىزلىرىدا 
ئالالھ  مۇشرىكلىكنى)  بىلهن  نىفاق  (يهنى  يوشۇرغاننى  ئۇالر  دېدى. 

ئوبدان بىلىدۇ.» (ئال ئىمران سۈرىسى، 166-167-ئايهت)
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، ِإْذ  ٌ ِ َ  ٌ ِ َ  ُ ّ َאِل َوا ِ ْ ِ  َ ِ א َ َ  َ ِ ِ ْ ُ ْ ىُء ا ِّ َ ُ َِכ  ْ ْ َأ ِ ْوَت  َ َ َوِإْذ 

َن  ُ ِ ْ ُ ْ ِ ا כَّ َ َ َ ْ َ  ِ ّ َ ا َ א َو َ ُ ُّ ِ ُ َو ّ َ َوا َ ْ َ ْ َأن  ُכ ِ َאِن  َ آِئ َّ  َّ َ
ئۆيۈڭدىن  ئهتىگهنده  سهن  ۋاقتىدا  ئۆز  مۇھهممهد!)  «ئى 
ئورۇنالشتۇردۇڭ.  سهپلىرىگه  ئۇرۇش  مۇئمىنلهرنى  چىقىپ  (ئوھۇدقا) 
بىلىپ  (ئهھۋالىڭالرنى)  تۇرغۇچىدۇر،  ئاڭالپ  (سۆزۈڭالرنى)  ئالالھ 
سهلهمه  (بهنى  گوروھ  ئىككى  سىلهردىن  ۋاقتىدا  ئۆز  تۇرغۇچىدۇر. 
ئايمىقى بىلهن بهنى ھارىسه ئايمىقى) ئاجىزلىق كۆرسهتمهكچى (يهنى 
ئۇالرنىڭ  ئالالھ  بولدى،  قايتماقچى)  مهيدانىدىن  ئۇرۇش  قورقۇپ 
ئىشلىرىدا)  جىمى  ۋه  ئهھۋالى  جىمى  (مۇئمىنلهر  ئىدى.  مهدهتكارى 

ئالالھقىال تهۋهككۇل قىلسۇن!» (ئال ئىمران سۈرىسى، 121-122-ئايهت)
مۇناپىقالرنىڭ قوشۇندىن ئايرىلىشى بىر قاراشتىن ئىالھىي بىر رهھمهت 
ئىدى. چۈنكى ئۇالرنىڭ بۇ ھهرىكىتى بىلهن قوشۇن ئاجىزلىمىدى، ئهكسىچه، 
ئۆز ئىچىدىكى ئىككى يۈزلىمىچى ۋه توخۇ يۈرهكلهردىن پاكلىنىپ، مهنىۋى 
تهرهپتىن كۈچلۈك بىر ئهھۋالغا كهلدى. چۈنكى ئۇالرنىڭ جهڭ مهيدانىدا 

خىيانهت قىلىشى مۇئمىنلهرنىڭ مهنىۋىيىتىنى ئېگىز–پهس قىلىۋېتهتتى. 

ساھابىالرنىڭ شاھادهت ئاشقى

جهمۇھ  ئىبنى  ئهمر  رهئىسى  جهمهتىنىڭ  سهلىم  بهنى  ئهنسارالردىن 
ئاقساق كىشى ئىدى. ئۇنىڭ تۆت ئوغلى بولۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
بىلهن بىرلىكته ئۇرۇشقا قاتناشتى، رهسۇلۇلالھ ئوھۇد غازىتىغا چىقىدىغان 

چاغدا ئهمرمۇ سهپهرگه قوشۇلۇشنى پىالنالپ يۈرگهن ئىدى. ئوغۇللىرى: 
ئۆزۈر  سېنى  ئالالھتائاال  ئهمهسسهن،  مهجبۇر  قىلىشقا  جىھاد  سهن   -
ئىگىسى سۈپىتىده قوبۇل قىلدى، بىز سېنىڭ ئورنىڭغا كېتىۋاتىمىز - دېدى. 

ئهمر: 
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توسقۇنلۇق  كىرىشىمگه  جهننهتكه  مېنىڭ  كۈنى  بهدىر  سىلهر   -
قىلدىڭالر، ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مهن بۈگۈن ساق قالساممۇ، چوقۇم بىر 

كۈنى شېھىد بولۇپ جهننهتكه كىرىمهن! - دېدى. كېيىن ئايالىغا: 
سىزنىڭ  مهن  كېتىۋاتسا،  جهننهتكه  بولۇپ  شېھىد  كىشى  ھهممه   -
يېنىڭىزدا ئولتۇرۇپ قاالمدىم؟ - دېدى - ده شۇھامان قالقىنىنى ئېلىپ: 

دۇئا قىلغاندىن  دهپ  مېنى ئائىلهمگه قايتۇرمىغىن! -  ئالالھ!  ئى   -
كېيىن رهسۇلۇلالھنىڭ يېنىغا باردى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا: 
- ئوغۇللىرىم مېنى مهدىنىگه تاشالپ قويماقچى بولىۋاتىدۇ، مېنى سهن 
بىلهن بىرلىكته ئۇرۇشۇشتىن توسۇۋاتىدۇ، ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مهن شۇ 
ئاقساق ھالىتىم بىلهن جهننهتكه قهدهم بېسىشنى ئارزۇ قىلىمهن - دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
كۆردى، ساڭا جىھاد پهرز ئهمهس. -  - ئالالھتائاال سېنى ئۆزۈرلۈك 

دېدى. 
ئهمر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

- ئى رهسۇلۇلالھ! سهن مېنىڭ ئالالھ يولىدا ئۆلگىچه ئۇرۇشۇپ شېھىد 
بولۇپ، شۇ ئاقساق پۇتۇم بىلهن جهننهتته يۈرۈشۈمنى ئۇيغۇن كۆرمهمسهن؟ 

- دېدى. 
پهيغهمبىرىمىز: 

- ئهلۋهتته ئۇيغۇن كۆرىمهن - دېدى ۋه ئهمرنىڭ ئوغۇللىرىغا: 
ئۇنىڭغا  ئالالھ  بهلكى  توسماڭالر،  ئۇرۇشتىن  داداڭالرنى  ئهمدى   -

شېھىدلىكنى نېسىپ قىالر - دېدى. 
ئهمر قىبلىگه قاراپ: 

- ئى ئالالھ! ماڭا شېھىدلىك ئاتا قىلغىن! مېنى مهھرۇم ۋه ئۈمىدسىز 
ھالهتته ئائىلهمگه قايتۇرمىغىن! - دهپ دۇئا قىلىپ، جىھادقا قاتناشتى. 
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بىلهن  ھاياجانى  بولۇش  شېھىد  قهلبى  قاتناشقان،  ئۇرۇشىغا  ئوھود 
مهن  قهسهمكى،  بىلهن  ”ئالالھ  جهريانىدا:  جىھاد  ساھابه  بۇ  تولغان 
جهننهتنى سېغىندىم ” دېگهن. نهتىجىده ئۆزىنى قوغداۋاتقان بىر ئوغلى 

بىلهن شېھىد بولغان. كېيىن سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭ ھهققىده: 
قىلىمهنكى،  قهسهم  بىلهن  ئالالھ  بولغان  ئىلكىده  قۇدرهت  «جېنىم 
ئهمرنىڭ جهننهتته ئاقساپ مېڭىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم!» دېگهن. (ۋاقىدى: 1–

جىلد، 264–265-بهتلهر؛ ئىبنى ئهسىر: «ئۇسدۇل غابه»، 4–جىلد، 208-بهت)   

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئوھۇد ئۇرۇشىغا چىقىدىغان ۋاقىتتا قوشۇننى 
تهكشۈردى، ئۇرۇشقا قاتنىشالىغۇدهك ياشالرغا رۇخسهت بېرىپ، كىچىكلىرىنى 
خهدىجمۇ  ئىبنى  رافى  بىلهن  جۇندۇب  ئىبنى  سهمۇره  قايتۇرۇۋهتتى. 

قايتۇرۇۋېتىلگهنلهرنىڭ ئارىسىدا ئىدى.
زۇھهير ئىبنى رافى: 

قوشۇندىن  ئۇنىڭ  دهپ،  ئوقچى!“  ياخشى  رافى  رهسۇلۇلالھ!  ”ئى 
داۋامىنى  ۋهقهنىڭ  خهدىج  ئىبنى  رافى  قىلدى.  تهلهپ  ئايرىلماسلىقىنى 

سۆزلهپ مۇنداق دهيدۇ: 
”پۇتلىرىمدا مهسه بار ئىدى. بارماقلىرىمنىڭ ئۇچىدا دهسسهپ ئىگىز 
رۇخسهت  قېتىلىشىمغا  قوشۇنغا  مېنىڭ  رهسۇلۇلالھ  تىرىشتىم،  كۆرۈنۈشكه 
ئاڭالپ،  قىلىنغانلىقىنى  رۇخسهت  ماڭا  جۇندۇب  ئىبنى  سهمۇره  بهردى، 

ئۆگهي دادىسى مۇرهي ئىبنى سىنانغا: 
مېنى  بهردى،  رۇخسهت  رافىغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ”دادا! 

قايتۇرۇۋهتتى. ھالبۇكى، مهن چېلىشىشتا ئۇنى يېڭهلهيمهن“ دېدى. 
مۇرهي رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

رۇخسهت  رافىغا  قايتۇرىۋېتىپ  ئوغلۇمنى  مېنىڭ  رهسۇلۇلالھ!  ”ئى 
بهردىڭ، ھالبۇكى، ئوغلۇم چېلىشىشتا رافىنى يېڭىۋالىدۇ“ دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
- ئۇنداقتا، قېنى چېلىشىڭالر! - دېدى. 
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چېلىشتۇق، نهتىجىده سهمۇره مېنى يهڭدى، بۇنىڭ بىلهن رهسۇلۇلالھ 
505–506-بهتلهر؛  2–جىلد،  «تارىخ»،  (تهبهرى:  بهردى.  رۇخسهت  ئۇنىڭغىمۇ 

ۋاقىدى: 1–جىلد، 216-بهت) 

تهرهپكه  تېغى  ئوھود  كهينىنى  قوشۇننىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ھۇجۇم  تهرهپتىن  ئارقا  دۈشمهننىڭ  تۆپىلىكىگىمۇ  ”ئهينهين“  قىلدى. 
قىلىش ئېھتىمالىغا قارشى ئهللىك ئوقياچىنى يهرلهشتۈرۈپ، ئابدۇلالھ ئىبنى 

جۇبهيرنى قوماندان قىلىپ، مۇنداق ئاگاھالندۇردى: 
غهلىبه  دۈشمهن  قوغدايسىلهر،  تهرىپىمىزنى  ئارقا  بىزنىڭ  «سىلهر 
قىلسۇن ياكى مهغلۇب بولسۇن، مهندىن خهۋهر كهلمىگىچه، ئورنىڭالردىن 

ئايرىلماڭالر.» (ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 10-بهت؛ ئهھمهد: 1–جىلد، 288-بهت) 
باشالندى.  بىلهن  ئېلىشىش  يهكمۇ-يهك  ھهرقېتىمقىدهك،  ئۇرۇش 
بىرال  تهلھهنى  بايراقدارى  مۇشرىكالرنىڭ  ئهلى  ھهزرىتى  شىرى  ئالالھنىڭ 
ئۇرۇپ يهرگه يىقىتتى. قۇرهيشنىڭ بايرىقىنى ئالغان تهلھهنىڭ قېرىندىشى 
ئوسماننى ھهزرىتى ھهمزه، ئۈچىنچى بايراقدارنى سهئىد ئىبنى ئهبى ۋهققاس 

ئۆلتۈردى. 
نىھايهت، ئۇرۇش قاتتىق شىددهت بىلهن باشالندى، ئېلىشىش قاتتىق 

شىددهتلهنگهن بىر ۋاقىتتا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۈستىگه: 
سۆزلهر  دېگهن  بار!“  ئىززهت  باتۇرلۇقتا  خارلىق،  ”قورقۇنچاقلىقتا 

يېزىلغان قىلىچىنى كۆرسىتىپ: 
«بۇنى مهندىن كىم ئالىدۇ؟» دهپ سورىدى. 

ساھابىلهر: 
”مهن، مهن“ دهپ ئۇنى ئېلىش ئۈچۈن قوللىرىنى ئۇزاتتى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«بۇ قىلىچنى ھهققىنى بېرىش ئۈچۈن كىم ئالىدۇ؟» دهپ سورىغاندا، 
ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  دۇجانه  ئهبۇ  ئهنسارالردىن  تهمتىرىدى.  ئېلىشتىن  ئۇنى 

ئورنىدىن تۇرۇپ: 
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” ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى، ئۇنىڭ ھهققى نېمه؟ ” دهپ سورىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

«ئۇنىڭ ھهققى بىلىڭ ئىگىلىپ پۈكۈلگىنىڭگه قهدهر، دۈشمهن بىلهن 
ئۇرۇشۇشىڭدۇر.» دېدى. 

ئهبۇ دۇجانه: 
ئالىمهن!“  ئۈچۈن  بېرىش  ھهققىنى  ئۇنىڭ  مهن  رهسۇلۇلالھ،  ”ئى 

دېدى. 
كىيىپ،  بېشىغا  سهللىسىنى  قىزىل  ئېلىپ،  قىلىچنى  دۇجانه  ئهبۇ 
مۇسۇلمانالر سهپلىرى بىلهن مۇشرىك سهپلىرى ئارىسىدا، غادىيىپ بېشىنى 
كىبىرلىك  مهغرۇر،  ئۇنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ماڭدى.  كۆتۈرۈپ 

مېڭىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ: 
«بۇ شۇنداق بىر مېڭىشكى، ئالالھ ئۇنىڭغا (يهنى بۇ مېڭىشقا) بۇنىڭغا 
ئوخشاش ئهھۋالدىن باشقا ۋاقىتتا غهزهب قىلىدۇ!» دېدى. (ئىبنى ھىشام: 3–
جىلد، 11–12–بهتلهر؛ ۋاقىدى: 1–جىلد، 259-بهت؛ مۇسلىم: «فهزائىلۇس ساھابه»، 

(128

ئۇرۇش جهريانىدا يهھۇدىي ئالىملىرىدىن مۇھهيرىق مۇسۇلمان بولدى. 
بىلهن  سۈپهتلىرى  ئېلىنغان  تىلغا  تهۋراتتا  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  ئۇ 
ياخشى تونۇيتتى. ئۇ بۇ ھهقىقهتنى ئوھۇد ئۇرۇشىغا قهدهر ئاشكارلىيالمىغان 
ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئوھۇد ئۇرۇشىغا چىقىشى بىلهن يهھۇدىالرغا: 
”ئى يهھۇدىي جامائىتى! ئالالھ بىلهن قهسهمكى، سىلهر مۇھهممهدنىڭ 
پهيغهمبهر ئىكهنلىكىنى ۋه ئۇنىڭغا ياردهم قىلىشىڭالر كېرهكلىكىنى ياخشى 

بىلىسىلهر!“ دېدى. 
يهھۇدىالر: 

”بۈگۈن شهنبه كۈنىدۇر. ھېچقانداق ئىش قىلىشقا بولمايدۇ!“ دېيىشتى. 
مۇھهيرىق: 
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دېدى.  يوق!“  نهرسه  بىر  دهيدىغان  كۈنى  شهنبه  ئۈچۈن  ”سىلهر 
قىلىچىنى ۋه ئېھتىياج بولىدىغان بهزى نهرسىلهرنى ئېلىپ تۇققانلىرىدىن 

بىرسىگه: 
”ئهگهر بۈگۈن ئۆلتۈرۈلسهم، پۈتۈن مال–مۈلكۈم مۇھهممهدنىڭدۇر. ئۇ 
ئالالھنىڭ كۆرسهتكىنى بويىچه ئۇالرنى ئىشلىتىدۇ!“ دهپ ۋهسىيهت قىلدى. 
ئوھۇد ئۇرۇشىغا قاتنىشىپ، شېھىد بولدى. ئۇ قالدۇرغان يهتته خورمىزارلىق 

باغچىنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تاپشۇرۇپ ئېلىپ ۋهقپه قىلىپ: 
(ئىبنى  دېدى.  ياخشىسىدۇر!»  ئهڭ  يهھۇدىالرنىڭ  «مۇھهيرىق 
1–جىلد،  سائاد:  ئىبنى  263-بهت؛  1–جىلد،  ۋاقىدى:  38-بهت؛  3–جىلد،  ھىشام؛ 

501–503-بهتلهر) 

ئوھودتا بىر-بىرىدىن ئىبرهتلىك ئىشالر يۈز بهردى: 
كىشىنى  يهتته  ئۇرۇشتا  كىشى،  بىر  مهدىنىلىك  ئىسىملىك  ”قۇزمان 
پهيغهمبهر  تۇرۇپ  مۇشۇنداق  ئىدى.  يارىالنغان  ئېغىر  ئۆزىمۇ  ئۆلتۈرۈپ، 

ئهلهيھىسساالم: 
- قۇزمان جهھهننهم ئهھلىدىن! - دېدى. 

چۈنكى ئۇ ئاخىرقى نهپهسىده: 
ئىبنى  قهتاده  دېگهن  قۇزمان!“  ئى  بولسۇن  مۇبارهك  ”شاھادىتىڭ 

نۇئمانغا: 
”مهن قهبىلهم ئۈچۈن ئۇرۇشتۇم، شېھىدلىك ئۈچۈن ئهمهس!“ دهپ، 
قىلىچىنىڭ ئۈستىگه ئۆزىنى تاشالپ جېنىنى بهردى. (ۋاقىدى: 1–جىلد، 263–

بهت)

ئىلگىرى  كىرىشىگه  ئىسالمغا  قهبىلىسىنىڭ  بىرلىكته  بىلهن  بۇنىڭ 
قارشلىق كۆرسهتكهن، كېيىن پۇشايمان قىلغان ئۇسهيرام تولۇق قورالالنغان 

ھالهتته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ: 
ئۇرۇشقا  بىرلىكته  بىلهن  سهن  بىلهن  ئالدى  رهسۇلۇلالھ!  ئى   -

قاتنىشايمۇ، ياكى مۇسۇلمان بواليمۇ؟ - دېدى.
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
بۇنىڭ  دېدى.   - ئۇرۇش!  كېيىن  بول،  مۇسۇلمان  بىلهن  ئالدى   -
بىلهن ئۇسهيرا مۇسۇلمان بولدى. كېيىن ئۇرۇشقا قاتنىشىپ شېھىد بولدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
(بۇخارى:  دېدى.  ئالدى! -  پايدا  كۆپ  لېكىن  قىلدى،  ئهمهل  ئاز   -

«جىھاد»، 13؛ مۇسلىم: «ئىماره»، 144)  

يارىدارالر ئارىسىدا يېتىۋاتقاندا، ئۆزىگه ئهندىشه بىلهن قاراۋاتقانالرغا 
ئاخىرقى نهپهسىده: 

ئۈچۈن  رهسۇلى  ۋه  ئالالھ  كهلدىم،  ئۈچۈن  بولۇش  مۇسۇلمان  ”مهن 
ئۇرۇشۇپ، يارىالندىم!“ دېدى. 

ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بۇ زاتنى بىر تېپىشماقتهك ساھابىالردىن 
سورىدى: 

”قېنى ماڭا دهپ بېقىڭالر، ھاياتىدا بىر قېتىممۇ ناماز ئوقۇماي جهننهتكه 
ئۇنىڭدىن  بىلهلمهي،  جاۋابىنى  كىشىلهر  دېدى.  كىم؟“  كىشى  كىرگهن 

ئېيتىپ بېرىشنى تهلهپ قىلدى. ئهبۇ ھۇرهيره: 
”ئۇ ئۇسهيرام، يهنى ئهمر ئىبنى سابىتتۇر!“ دېدى. (ئىبنى ھىشام: 3–

جىلد، 39–40-بهتلهر؛ ۋاقىدى: 1–جىلد، 262-بهت)

ئهنھۇنىڭ  رهزىيهلالھۇ  جهھش  ئىبنى  ئابدۇلالھ  جهريانىدا  ئۇرۇش 
خورما  تال  بىر  ئۇنىڭغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كهتتى.  سۇنۇپ  قىلىچى 
قىلىچقا  بىر  قولىدا  ئابدۇلالھنىڭ  ھهزرىتى  شېخى  خورما  بهردى.  شېخى 
”ئۇرجۇن“  ئىشلهتتى.  قىلىچنى  بۇ  بولغىچه  شېھىد  ئابدۇلالھ  ئايالندى. 
دهپ ئىسىم بېرىلگهن بۇ قىلىچ ئابدۇلالھ ئىبنى جهھشنىڭ ۋارىسلىرىنىڭ 
قولىدىكى ۋاقىتتا، ئۇنى تۈرك بايلىرىدىن بىرى ئىككى يۈز دىنار ئالتۇنغا 

سېتىۋالدى137. 

1–جىلد،  دىياربهكرى:  195-بهت؛  3–جىلد،  غابه»،  «ئۇسدۇل  ئهسىر:  ئىبنى   .137
433-بهت.
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مۇسۇلمانالرنىڭ ھېچ كۆرۈلمىگهن بىر ئىشتىياق بىلهن دۈشمهن ئۈستىگه 
ئېتىلىشى قىسقا ۋاقىتتا غهلىبه بىلهن نهتىجىلهندى. سان، قورال جهھهتته 
ناھايىتى ئۈستۈن بولغان دۈشمهن قوشۇنى قېچىشقا باشلىدى، مۇسۇلمانالر 
خاتىرجهم  تامامهن  غهلىبىسىدىن  ئۆز  كېيىن،  قوغلىغاندىن  بىرئاز  ئۇالرنى 
ئوقچىالر  چوقۇسىدىكى  تاغ  كهتتى.  كىرىشىپ  توپالشقا  غهنېمهت  بولۇپ 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئاگاھالندۇرىشىنى ئهسلهتكهن قوماندانالرنىڭ 
بۇيرۇقلىرىنىمۇ ئاڭلىماي، يهرلىرىنى تاشالپ غهنېمهت توپالشقا يۈگۈردى. 
ئۇ تۆپىلىكته پهقهت ئوقچىالرنىڭ قوماندانى ئابدۇلالھ بىلهن يهتته كىشىال 

قالدى. 
شۇنداق قىلىپ ھهممه ئىش شۇنىڭدىن كېيىن بولدى. مۇشرىكالرنىڭ 
قوشۇنلىرى  ئاتلىق  ۋهليد  ئىبنى  خالىد  قوماندانلىرىدىن  پاراسهتلىك 
ئاتلىق  ئاستىدىكى  قول  كهلدى.  قولغا  پۇرسهت  تۇرۇۋاتقان  كۈتۈپ  بىلهن 
تهرىپىدىن  ئارقا  تۆپىلىكنىڭ  تۇرغان  ئوقچىالر  دهرھال  بىلهن  ئهسكهرلهر 
كېلىپ، ئابدۇلالھ ۋه باشقا ئوقچىالرنى بىردهمدىال شېھىد قىلدى. غهنېمهت 
توپالۋاتقان مۇسۇلمانالرنىڭ ئارقا تهرىپىدىن شىددهتلىك ھۇجۇم باشلىدى. 
بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراپ قېچىۋاتقان مۇشرىك ئهسكهرلىرىمۇ بۇ ئهھۋالنى كۆرۈپ 
دهرھال ئارقىسىغا قايتىپ، مۇسۇلمانالرغا يېڭىدىن ھۇجۇم باشلىدى. ئىسالم 
قوشۇنى ئىككى ئوتنىڭ ئارىسىدا قېلىپ، ئارىلىرىدا قااليمىقانچىلىق چىقتى.

شېھىدلهرنىڭ خوجىسى ھهزرىتى ھهمزه

بۇ پهيتته سهپلهر ئارىسىدا يۈگۈرۈپ قاتتىق جهڭ قىلىۋاتقان ئىسالمنىڭ 
جهڭگىۋار يېگىتى ھهمزه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ۋهھشىنىڭ ئاتقان بىر نهيزىسى 
بىلهن شېھىد بولدى. تېخى بىر قۇل بولغان ”ۋهھشى“ بۇنى ھندى ئۇنىڭغا 
ۋهده قىلغان ھۆرلۈككه ئېرىشىش ئۈچۈن قىلغان ئىدى. دهھشهتلىك بىر 
ھهمزه  ھندى،  كۈتكهن  پۇرسهتنى  بۇ  بۇيان  ئۇزۇندىن  بىلهن  خىرىس 
ۋهھشىي  دهرىجىسىده  چايناش  چىقىرىپ  جىگىرىنى  ئهنھۇنىڭ  رهزىيهلالھۇ 
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”ئاكىلهتۇل  אد“  כ ا ”آכ  ئۇنىڭغا  سهۋهبتىن  بۇ  كهلگهنىدى.  ھالهتكه 
ئهكباد“ يهنى ”جىگهر يېگۈچى“ دهپ لهقهم قويۇلغان. 

ھهزرىتى ھهمزىنىڭ شېھىد بولۇشى مۇسۇلمانالر قۇشۇنىدا قاتتىق ئهلهم 
بۇزۇلدى.  تېخىمۇ  سهپلهر  كهتكهن  قااليمىقانلىشىپ  ئهسلىدىال  بولدى. 

ئالالھتائاال بۇ ھالهتنى مۇنداق بايان قىلدى: 

 ِ ْ َ ِ ا  ْ ُ ْ אَز َ َ ْ َو ُ ْ ِ َ َّ ِإَذا  َ  ِ ِ ْذ ِ ِ  ُ َ ُّ ُ َ ُه ِإْذ  َ ْ ُ َو ّ ُ ا ُכ َ َ َ  ْ َ َ  َو
 ُ ِ ُ  َّ ُכ  ِ َא َو ْ ُّ ُ ا ِ ُ  َّ ُכ  ِ َن  ُّ ِ ُ א  َّ א َأَراُכ  َ  ِ ْ َ  ِّ  ُ ْ َ َ َو

 َ ِ ِ ْ ُ ْ َ ا َ  ٍ ْ َ ُ ُذو  ّ ْ َوا ُכ َ א  َ َ  ْ َ َ ْ َو ُכ َ ِ َ ْ َ ِ  ْ ُ ْ َ  ْ ُכ َ َ َ  َّ ُ َة  َ ِ ا
ئاتا  نۈسرهت  قارشى  (دۈشمىنىڭالرغا  قىلغان  سىلهرگه  «ئالالھ 
قىلىشتىن ئىبارهت) ۋهدىسىده تۇردى، ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن ئۇالرنى 
كۆرسهتكهندىن  غهلبىنى  ياقتۇرىدىغان  سىلهر  ئالالھ  قىرىۋاتاتتىڭالر. 
توغرىسىدا  ئهمرى  پهيغهمبهرنىڭ  قالدىڭالر.  زهئىپلىشىپ  كېيىن 
جاڭجالالشتىڭالر. (پهيغهمبهرنىڭ ئهمرىگه) بويسۇنمىدىڭالر، بهزىڭالر 
دۇنيانى كۆزلىدىڭالر، بهزىڭالر ئاخىرهتنى كۆزلىدىڭالر. ئاندىن ئالالھ 
سىناش ئۈچۈن سىلهردىن دۈشمهننى قايتۇردى (يهنى سىلهرنى غهلبىدىن 
مهغلۇبىيهتكه يۈزلهندۈردى) ۋه سىلهرنى ھهقىقهتهن ئهپۇ قىلدى. ئالالھ 

مۇئمىنلهرگه مهرھهمهت قىلغۇچىدۇر.» (ئال ئىمران سۈرىسى، 152-ئايهت)
تهركهتكهنلهرنى:  يهرلىرىنى  ئۆز  ئوقچىالردىن  ئايهتته،  بۇ  ئالالھتائاال 
يهرنى  ئۇ  بولسا،  ئاگاھالندۇرغان  دهپ  كۆزلىدىڭالر"  دۇنيانى  "بهزىڭالر 
ئاخىرهتنى  "بهزىڭالر  بولغانالرنى:  شېھىد  تۇرۇپ  مۇستهھكهم  تاشلىماي 

كۆزلىدىڭالر" دهپ مهدھىيلىگهن. 
مۇشرىكالر ئۇ كۈنى بىرمۇنچه مۇئمىننى شېھىد قىلدى. ھهتتا بىر گۇرۇپ 
ھۇجۇمغا  نىشانالپ  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  ئۇدۇلمۇ-ئۇدۇل  مۇشرىك 
كۆپهيدى.  خېلىال  ھۇجۇمالر  قىلىنغان  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئۆتتى. 

تهلھه ئىبنى ئۇبهيدۇلالھ دهيدۇكى: 
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ئۆتۈپ،  ھۇجۇمغا  مۇشرىكالر  تارقالغاندا،  ساھابىلرى  ”رهسۇلۇلالھنىڭ 
كهلگهن  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  باشلىدى.  ئېتىلىشقا  ھهرتهرهپتىن 
ھۇجۇمالردىن ئالدى تهرهپتىنمۇ، ئارقىدىنمۇ، ئوڭدىنمۇ، سولدىنمۇ، زادى 
قېتىم  بىر  چىقىرىپ  قىلىچىمنى  بىلهلمىدىم،  قوغداشنى  تهرهپتىن  قايسى 
يىراقالشتۇردۇم.  ئۇنىڭدىن  كهلگهنلهرنى  كهينىدىن  قېتىم  بىر  ئالدىدىن، 

نىھايهت، تارقىلىپ كهتتى. (ۋاقىدى: 1–جىلد، 254-بهت)  
رهسۇلۇلالھقا  زۇھهير  ئىبنى  مالىك  نىشانچىسى  ماھىر  مۇشرىكالرنىڭ 
پهيغهمبهر  ئوقنىڭ  ئۇبهيدۇلالھ  ئىبنى  تهلھه  ئاتتى.  ئوق  بىر  قارىتىپ، 
ئوققا  دهرھال  قولىنى  بىلهن،  پهملىشى  تېگىدىغانلىقىنى  ئهلهيھىسساالمغا 

تۇتتى. ئوق ئۇنىڭ بارمىقىغا تېگىپ ئۇنى ئۈزۈپ تاشلىدى138. 
پهيغهمبهر  ساھابىالر  قىسىم  بىر  ئهنسارالردىن  ۋه  مۇھاجىر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهتراپىنى ئوراپ، ئۇنىڭ ئالدىدا شېھىد بولۇش ئۈچۈن 

بهيئهت قىلدى: 
”يۈزۈم يۈزۈڭ ئالدىدا قالقان، ۋۇجۇدۇم سېنىڭ ۋۇجۇدۇڭغا پىدادۇر! 
يېنىڭدىن  ۋاقىت  ھېچبىر  بولسۇن!  ساڭا  ھهردائىم  ساالمى  ئالالھنىڭ 
46-بهت؛  2–جىلد،  سائاد:  (ئىبنى  ئۇرۇشتى.  ئاخىرىغىچه  ئايرىلمايمىز!“دهپ 

ۋاقىدى: 1–جىلد، 240-بهت)  

ئهبۇ تهلھه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ماھىر ئوقياچى بولۇپ، ئوھۇد كۈنى قولىدا 
يېنىدىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  چىققانىدى.  كاردىن  ئوقيا  ئۈچ  ئىككى 

ئوقدان كۆتۈرۈپ ئۆتكهن ھهر بىر كىشىگه: 
پهيغهمبهر  دېدى،  قوي!  قويۇپ  يېنىغا  تهلھهنىڭ  ئهبۇ  «ئوقدانىڭنى 
بېشىنى  ئۈچۈن  قاراش  مۇشرىكالرغا  ئارقىسىدىن  ئۇنىڭ  ئهلهيھىسساالم 

كۆتهرگهن ھامان ئهبۇ تهلھه: 
”ئى رهسۇلۇلالھ! ئاتا–ئانام ساڭا پىدا بولسۇن! بېشىڭنى كۆتهرمىگىن! 
بهلكى مۇشرىكالرنىڭ ئوقلىرىدىن بىرهرسى ساڭا تېگىپ كېتىشى مۇمكىن، 

138. ئىبنى سائاد: 3–جىلد، 217-بهت.
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ماڭا  تهگكۈچه  ساڭا  بولسۇن،  قالقان  كۆڭسۈڭگه  سېنىڭ  كۆكسۈم  مېنىڭ 
تهگسۇن!“ دېدى. (بۇخارى: «مهغازى»، 18)  

ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  ئهنھۇمۇ  رهزىيهلالھۇ  نوئمان  ئىبنى  قهتاده 
قوغداش ئۈچۈن ئۇنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ ئوقياسىنىڭ بېشى ئىگىلىپ كارغا 
تېگىپ  ئوق  بىر  كۆزىگه  نىھايهت،  ئاتتى.  ئوق  قالغۇچه  بولۇپ  كهلمهس 
يارىالندى. كۆز قارچۇغى مهڭزىگه ساڭگىالپ قالدى. قهتادهنى بۇ ھالهتته 
پهيغهمبهر  نهملهندى،  كۆزلىرى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  كۆرگهن، 
جايىغا  ئېلىپ،  بىلهن  قولى  قارچۇغىنى  كۆز  قهتادهنىڭ  ئهلهيھىسساالم 
قويدى، شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ كۆز يهنه بىرسىگه نىسبهتهن تېخىمۇ گۈزهل 

ۋه تېخىمۇ ئۆتكۈر كۆرىدىغان بولۇپ كهتتى139. 
غازىتىغا  ئوھۇد  ئهنھامۇ  رهزىيهلالھۇ  ئۇماره  ئۇممۇ  ساھابىالردىن  ئايال 
بىرىدۇر.  قىلغانالردىن  ھۇجۇم  دۈشمهنگه  بىلهن  ئوقياسى  قاتنىشىپ 

ئۇرۇشتىن كېيىن مهدىنىگه قايتقان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«ئۇرۇش جهريانىدا ئوڭ–سول تهرىپىمگه قارىغىنىمدا داۋاملىق ئۇممۇ 
ھهجهر:  (ئىبنى  دېگهن.  كۆردۈم»  ئۇرىشىۋاتقانلىقىنى  ئهتراپىمدا  ئۇمارهنىڭ 

«ئهلئىسابه»، 4–جىلد، 479-بهت)

بۇ ۋاسته بىلهن پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئىلتىپاتىغا ئېرىشكهن ئۇممۇ ئۇماره 
خانىم پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا: 

- ئالالھقا دۇئا قىلغىن – ده جهننهتته ساڭا قوشنا بوالي! - دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

- ئى ئالالھ! بۇالرنى ماڭا جهننهتته قوشنا ۋه قېرىنداش قىلغىن! - 
دهپ دۇئا قىلدى. بۇنىڭ بىلهن ئۇممۇ ئۇماره رهزىيهلالھۇ ئهنھا: 

139. ھاكىم: 3–جىلد، 334/5281؛ ھهيسهمي: 4–جىلد، 113-بهت؛ ئىبنى سائاد: 3–
جىلد، 453-بهت.
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- ئهمدى بۇنىڭدىن كېيىن دۇنيادا قانداق مۇسىبهت كهلسىمۇ پهرۋا 
قىلمايمهن! - دېدى. (ۋاقىدى: 1–جىلد، 273-بهت؛ ئىبنى سائاد: 8–جىلد، 415–

بهت) 

ئۇرۇش تازا قىزىغان ۋاقىتتا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا قارشى قىلىنغان 
ھۇجۇمالرنىڭ بىرىده سهئىد ئىبنى ئهبى ۋهققاسنىڭ مۇشرىك قېرىندىشى 
بىلهن،  تاش  ئېتىلغان  ئاتتى.  تاش  بىر  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئۇتبه 
رهسۇلۇلالھنىڭ  بېرىپ،  يۈز  ۋهقه  بىر  تىترهتكهن  ئاسمان–زېمىننى 
ۋه  پاتتى  يۈزلىرىگه  مۇبارهك  چىقىپ  چاچراپ  ھالقا  ئىككى  دۇبۇلغىسىدىن 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  سۇندۇرۇۋهتتى140.   چىشىنى  بىر  يېرىپ  مهڭزىنى 
پاسىق ئهبۇ ئامىر مۇسۇلمانالر ئۈچۈن قازغان ئۆرهكلهردىن بىرىگه چۈشۈپ 
كهتتى. ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قولىدىن تۇتتى، 
تهلھه ئىبنى ئۇبهيدۇلالھ پۇتىدىن تۇتۇپ ئورهكتىن چىقاردى. ئهبۇ ئۇبهيده 
ئىبنى جهرراھ پهيغهمبىرىمىزنىڭ يۈزىگه پاتقان دۇبۇلغا ھالقىلىرىدىن بىرىنى 
چىشى بىلهن چىقاردى. بۇنى چىقىرىش جهريانىدا ئۆزىنىڭ ئالدى چىشى 
سۇنۇپ كهتتى. يهنه بىر ھالقىنى چىقارغان ۋاقىتتا يهنه بىر چىشى سۇنۇپ 
ماتهمگه  چوڭقۇر  ھهتتا پهرىشتىلهرمۇ  ساھابىالر،  پۈتۈن  ئۇ پهيتته  كهتتى. 

چۆمدى. بۇ ئهھۋال ساھابىالرنى پهيغهمبىرىمىزگه: 
”قۇرهيش مۇشرىكلىرىگه بهددۇئا قىلغان بولسىڭىز!“ دېگۈزدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«مهن لهنهت قىلغۇچى بولۇپ ئهۋهتىلمىدىم، ئهكسىچه توغرا يولغا دهۋهت 
قىلغۇچى ۋه رهھمهت قىلىنىپ ئهۋهتىلدىم. ئى ئالالھ! قهۋمىمنى ھىدايهت 
قىلغىن، چۈنكى ئۇالر بىلمهيدۇ» دهپ دۇئا قىلدى. (بۇخارى: «مهغازى»، 24؛ 

ھهيسهمي: 6–جىلد، 117؛ ۋاقىدى: 1–جىلد، 244–دىن 247-بهتلهرگىچه) 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يارىالنغان ۋاقىتتا: 

140.ئۇتبه ئىبنى ئهبى ۋهققاس دېگهن بۇ خائىننىڭ نهسلىدىن بولغان بالىالرنىڭ ھهممىسى 
ئىالھىي ئىبرهت سۈپىتىده ئالدى چىشلىرى كهمتۈك ۋه سونۇق ھالهتته تۇغۇلغان. (رامىزان 

ئوغلى ماخمۇت سامىنىڭ ئوھود ئۇرۇشى ناملىق كىتابى، 26-بهت).
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«ئالالھ ئۆز رهسۇلىنىڭ يۈزىنى يارىدار قىلغان قهۋمگه قاتتىق غهزهپ 
قىلدى!» دېدى. 

سهئىد ئىبنى ئهبى ۋهققاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
ئاڭلىغىنىمدا  سۆزىنى  بۇ  رهسۇلۇلالھنىڭ  قهسهمكى،  بىلهن  ”ئالالھ 
(ئۇنى يارىدار قىلغان) قېرىندىشىم ئۇتبه ئىبنى ئهبى ۋهققاسنى ئۆلتۈرۈش 
خىرىس  ئۇنداق  ئۆلتۈرۈشكه  ھېچكىمنى  قهدهر  خىرسىم  قىلغان  ئۈچۈن 

قىلمىدىم!“
يېرىپ  سهپلىرىنى  مۇشرىك  ئۈچۈن  بۇنىڭ  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  سهئىد 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بولسىمۇ  ئۇرۇنغان  ئۆلتۈرۈشكه  قېتىم  قانچىلىغان 

بۇنى توسقان141. 
سهئىد ئىبنى ئهبى ۋهققاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 

يېنىدا مۇشرىكالرغا توختىماي، ئوق ئاتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالممۇ: 
«ئات ئى سهئىد! ئاتا–ئانام ساڭا پىدا بولسۇن!» دېدى. بۇنى كۆرگهن 

ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
ھېچكىمگه:  باشقا  سهئىددىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ”مهن 
”ئاتا–ئانام ساڭا پىدا بولسۇن!“ دېگهنلىكىنى ئاڭلىمىدىم“ دېدى. (تىرمىزى: 

«ئهدهب»، 61، «مهناقىب»، 26؛ ئهھمهد: 1–جىلد، 92-بهت)

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قااليمىقانچىلىق ئىچىدىكى بۇ غهۋغا ئىچىدىمۇ 
بىر  قىلدى.  تهۋهككۇل  ئالالھقا  بىلهن  مۇستهھكهملىكى  ئىمان  چهكسىز 
تهرهپتىن قانىغان يۈزلىرىنى قوللىرى بىلهن سۈرتسه، يهنه بىر تهرهپتىن 

ئالالھتائاالغا ئىلتىجا قىلىپ: 
«ئى رهببىم! قهۋمىم جاھىلدۇر، نېمه قىلىۋاتقانلىقىنى بىلمهيدۇ. سهن 

ئۇالرغا ھىدايهت ئاتا قىل!» دهپ دۇئا قىلدى. 
سهھل ئىبنى سائاد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 

141.ۋاقىدى: 1–جىلد، 245-بهت. 
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پاتىمه  يارىالنغاندا  غازىتىدا  ئوھۇد  ئهلهيھىسساالم  ”پهيغهمبهر 
ھهزرىتى  باشلىدى.  يۇيۇشقا  قاننى  يۈزلىرىدىن  مۇبارهك  ئهنھا  رهزىيهلالھۇ 
ئهلى پاتىمهگه سۇ قۇيۇپ بهردى. ھهزرىتى پاتىمه سۇنىڭ قاننى بارغانسىرى 
كۆپهيتىۋاتقانلىقىنى كۆرىشى بىلهن، بىر پارچه بورا ئېلىپ ئۇنى كۆيدۈرۈپ 
توختىدى.  قان  قىلىپ  شۇنداق  باستى.  يارىغا  كهلگهنده  ھالىتىگه  كۈل 

(بۇخارى: «جىھاد»، 80، «مهغازى»، 24؛ مۇسلىم: «جىھاد»، 101) 

بىر  بهرگهن  يۈز  ۋهقهلهر  قايغۇلۇق  شۇنداق  مانا  ئۇرۇشى  ئوھۇد 
ئۇرۇش بولدى. ئۇرۇشنىڭ يۆنىلىشى باشتا مۇئمىنلهرنىڭ غهلىبىسى بىلهن 
تۇرىۋاتقاندا، بۇيرۇققا ئىتائهتسىزلىك سهۋهبى بىلهن بىردىنال مۇشرىكالرنىڭ 
ئون  پهقهت  ئهتراپىدا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئالماشتى.  غهلىبىسىگه 
بىر  كهتكهن  ئۈركۈپ  قاتتىق  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قالدى.  كىشى  تۆت 

توپ مۇئمىنلهرگه: 
ئالالھنىڭ  مهن  كېلىڭالر،  يېنىمغا  بهندىلىرى!  ئالالھنىڭ  «ئى 

رهسۇلىمهن!» دهپ خىتاب قىلدى. (ۋاقىدى: 1–جىلد، 237-بهت) 
بۇ ئهھۋال قۇرئانى-كهرىمده مۇنداق ئىپادىلهنگهن: 

ًא  َّ ُ  ْ ُכ َ א َ َ َ  ْ اُכ َ ْ ِ ُأ  ْ ُכ ُ ْ َ ُل  ُ َّ ٍ َوا َ َ أ َ وَن  ُ ْ َ  َ وَن َو ُ ِ ْ ُ ِإْذ 
ن  ُ َ ْ َ א  َ ِ  ٌ ِ َ  ُ ّ ْ َوا ُכ َ א َ א َأ َ  َ ْ َو ُכ َ א َ א  َ  َ َ ْا  ُ َ ْ َ  َ ْ َכ ِّ  ٍّ َ ِ

مېنىڭ  بهندىلىرى!  ئالالھنىڭ  (ئى  پهيغهمبهر  ۋاقتىدا  «ئۆز 
تهرىپىمگه كېلىڭالر، مهن رهسۇلۇلالھدۇرمهن. كىمكى جىھاد مهيدانىغا 
چاقىرىپ  سىلهرنى  ئارقاڭالردىن  دهپ)  كىرىدۇ  ئۇجهننهتكه  قايتسا 
تۇراتتى. سىلهر ھېچكىشىگه قارىماي قاچاتتىڭالر. (بۇنىڭدىن كېيىن) 
بېشىڭالرغا  غهنېمهتكه)،  (يهنى  نهرسىگه  كهتكهن  قولۇڭالردىن 
ئۈچۈن  قايغۇرماسلىقىڭالر  مهغلۇبىيهتكه)  (يهنى  مۇسىبهتكه  كهلگهن 
ئالالھ سىلهرگه غهم ئۈستىگه غهم بهردى (يهنى سىلهرنى غهنېمهتتىن 
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ئالالھ  جازالىدى)  بىلهن  مهغلۇبىيهت  ئۈستىگه  قىلغاننىڭ  مهھرۇم 
قىلمىشىڭالردىن خهۋهرداردۇر.» (ئال ئىمران سۈرىسى، 153-ئايهت)

شېھىد  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  قىسمى  بىر  مۇسۇلمانالرنىڭ 
قىلىنغانلىقىنى ئاڭالپ، چاقماق چاققاندهك چۆچۈپ كهتتى. شۇ قهدهركى، 
”ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى ئۆلگهندىن كېيىن بىز بۇ يهرده نېمه ئىش قىلىمىز!“ 
قوغداش  مهدىنىنى  ئهسلىده  بۇالر  تهركهتتى.  مهيدانىنى  ئۇرۇش  دهپ، 
تهرىپىدىن  ئايالالر  مۇسۇلمان  لېكىن  بولۇپ،  چېكىنگهن  كهينىگه  ئۈچۈن 

كهينىگه قايتۇرۇلدى. 
بىر قىسمى“ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى ئۆلگهن بولسىمۇ، ئالالھ مهڭگۈ بار!“ 
دهپ ئۇرۇشنى داۋامالشتۇردى. بۇالردىن ئهنهس ئىبنى نهزر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ 
نېمه قىلىشىنى  ئهنهس ئىبنى مالىكنىڭ تاغىسى) ئۈمىدسىزلىكته  (مهشھۇر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  مۇئمىنلهردىن  قىسىم  بىر  قالغان  بىلهلمهي 

شېھىد بولغانلىق خهۋىرىنى ئاڭلىغاندا، تهسلىمىيهت بىلهن: 
سىلهرمۇ  قىلىسىلهر؟  نېمه  ياشاپ  بولسا،  بولغان  شېھىد  ”رهسۇلۇلالھ 
ئۇنىڭغا ئوخشاش جهڭ قىلىپ شېھىد بولۇڭالر!“دهپ، مۇشرىكالرغا ھۇجۇم 
يېرى  كۆپرهك  سهكسهندىن  بهدىنىنىڭ  كېيىن  مۇددهتتىن  بىر  قىلدى. 
يارىالنغان ھالهتته شاھادهت شهربىتىنى ئىچتى (ئهھمهد: 3–جىلد، 253–بهت؛ 

ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 31-بهت) 

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
”تاغام ئهنهس ئىبنى نهزر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بهدىر غازىتىغا قاتناشمىغان 

ئىدى. بۇ ئۇنىڭغا بهكمۇ ئېغىر كهلدى: 
”ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى! مۇشرىكالرغا قارشى ئېلىپ بارغان تۇنجى 
قىلىنىدىغان  بىلهن  مۇشرىكالر  ئالالھتائاال  ئهگهر  قاتنىشالمىدىم.  ئۇرۇشقا 
بىر ئۇرۇشقا قاتنىشىشىنى نېسىپ قىلسا، ئۇالر (يهنى مۇشرىكالر) نېمىلهرنى 

قىلىدىغانلىقىمنى ئهلۋهتته كۆرىدۇ“. 
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تارقالغاندا،  سهپلىرى  مۇسۇلمانالرنىڭ  قاتناشتى.  غازىتىغا  ئوھود 
قىلغانلىرىدىن  بۇالرنىڭ  رهببىم!  ”ئى  قىلىپ:  مهقسهت  قېرىنداشلىرىنى 
ئى  قىلىپ:  مهقسهت  مۇشرىكالرنى  تىلهيمهن!“،  ئۆزۈر  سهندىن 
رهببىم“بۇالرنىڭ قىلغانلىرىدىن بىزارمهن!“ دهپ ئىلگىرلىدى. سهئىد ئىبنى 

مۇئاز بىلهن ئۇچرۇشۇپ: 
قهسهم  رهببىگه  كهبىنىڭ  جهننهت،  مهقسىتىم  مېنىڭ  سهئىد!  ”ئى 
جهننهتنىڭ  بۇيان  كىرگىنىمدىن  قاپتاللىرىدىن  ئوھۇدنىڭ  قىلىمهنكى، 

ھىدىنى پۇراۋاتىمهن“ دېدى.
سهئىد كېيىن ۋهقهنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا سۆزلهپ بهرگهنده: 

” ئى رهسۇلۇلالھ! مهن ئۇنىڭ قىلغىنىنى قىاللمىدىم!“ دېگهن. 
تاغامنى شېھىد قىلىنغان ھالهتته تاپتۇق. بهدىنىده سهكسهندىن كۆپ 
ئېغىز– ئۇنىڭ  مۇشرىكالر  ئىدى.  بار  يارىسى  ئوق  نهيزه،  قىلىچ،  يهرده 
بۇرنىلىرىنى كېسىپ، ئهزالىرىنى پارچىلىۋهتكهن ئىكهن. بۇ سهۋهبتىن ئۇنى 
شۇ  تونىدى.  ئۇچىدىن  بارماق  سىڭلىسى  پهقهت  تونىيالمىدى.  ھېچكىم 

ئايهت تاغام ۋه ئۇنىڭغا ئوخشاش كىشىلهر ھهققىده نازىل بولدى: 

 َّ  ُ ْ ِ َ  ِ ْ َ َ  َ َّ وا ا ُ َ א َ א  َ ا  ُ َ َ אٌل  َ َ ِر ِ ِ ْ ُ ْ َ ا ِ

 ً ِ ْ َ ا  ُ َّ َ א  َ ُ َو ِ َ َ  َّ  ُ ْ ِ ُ َو َ ْ َ  َ َ
چىققاندا  غازاتقا  بىلهن  (رهسۇلۇلالھ  ئىچىده  «مۇئمىنلهرنىڭ 
ساباتلىق بولۇپ شېھىد بولغانغا قهدهر دادىللىق بىلهن جهڭ قىلىش 
نۇرغۇن  ئاشۇرغان  ئىشقا  ئهھدىنى  بهرگهن  ئالالھقا  توغرۇلۇق) 
كىشىلهر بار. ئۇالرنىڭ بهزىسى (ئهھدىگه ۋاپا قىلىپ) شېھىد بولدى، 
بهزىسى (شېھىد بۇلۇشنى) كۈتمهكته. ئۇالر (پهرۋهردىگارىغا بهرگهن 
ئهھدىسىنى) ھهرگىز ئۆزگهرتكىنى يوق.» (سۈره ئهھزاب، 23–ئايهت. بۇخارى: 

«جىھاد»، 12؛ مۇسلىم: «ئىماره»، 148) 
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مهيدانىدىن  ئۇرۇش  ئايالنغاندا  مهغلۇبىيىتىگه  مۇئمىنلهرنىڭ  ئۇرۇش 
سرتىغا  شهھهر  جهھهتتىن  ئومۇمى  بىلهن)  ھېكمهت  (ئىالھىي  قاچقانالر 
چىقىپ ئۇرۇش قىلىشنى پىالنلىغانالر ئىدى. ئالالھتائاال، ئۇالرغا خىتابهن 

مۇنداق دېدى: 

وَن  ُ ُ َ  ْ ُ ُه َوَأ ُ ُ ْ ْ َرَأ َ َ ُه  ْ َ ْ َ ِ َأن  ْ َ  ِ َت  ْ َ ْ َن ا ْ َّ َ َ  ْ ُ ْ ُכ َ َ َو
ئىلگىرى  ئۇچرىشىشتىن  بىلهن  دۈشمهن)  (يهنى  ئۆلۈم  «سىلهر 
كۆردۈڭالر  بىلهن  كۆزۈڭالر  ئۆز  ئۇنى  مانا  قىالتتىڭالر.  ئارزۇ  ئۇنى 

(ئهمدى نېمىشقا مهغلۇپ بولۇسىلهر ؟)» (ئال ئىمران سۈرىسى، 143-ئايهت)
ئۆلۈمگه تهييار ئىكهنلىكىنى ئېيتىپ تۇرۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئۆلگهنلىكى توغرىسىدىكى جۆيلۈشلهرگه قاراپ، ئارقا–ئارقىدىن قاچقانالرغا 

قاتتىق ئىالھىي ئاگاھالندۇرۇش كهلدى: 

 َ َ  ْ ُ ْ َ َ َ ا ِ ُ אَت َأْو  َّ ِن  َ ُ َأ ُ ُّ ِ ا ِ ْ َ  ِ  ْ َ َ  ْ َ ٌل  ُ َّ َر ٌ ِإ َّ َ ُ א  َ َو
 ِ אِכ َّ ُ ا ّ ي ا ِ ْ َ َ ًئא َو ْ َ  َ ّ َّ ا ُ َ  َ َ  ِ ْ َ ِ َ  َ َ َ  ْ ِ َ َ  َ ْ َو ُכ ِ א َ ْ َأ

كۆپ  بۇرۇن  ئۇنىڭدىن  پهيغهمبهردۇر.  بىر  پهقهت  «مۇھهممهد 
پهيغهمبهرلهر ئۆتتى. (ئۇالرنىڭ بهزىلىرى ئۆز ئهجىلى بىلهن ئۆلگهن. 
ياكى  بولسا  ۋاپات  ئۇ  ئۆلتۈرۈلگهن)،  تهرىپىدىن  باشقىالر  بهزىلىرى 
يېنىپ  ئىماندىن  (يهنى  يېنىۋاالمسىلهر؟   ئارقاڭالرغا  ئۆلتۈرۈلسه 
مۇرتهد بوالمسىلهر ؟) كىمكى ئارقىسىغا يېنىۋالىدىكهن، (يهنى مۇرتهد 
شۈكرى  ئالالھ  يهتكۈزهلمهيدۇ.  زىيان  قىلچه  ئالالھقا  ئۇ  بولىدىكهن) 

قىلغۇچىالرنى مۇكاپاتاليدۇ.» (ئال ئىمران سۈرىسى، 144-ئايهت)
ئىشالرغا  بهرگهن  يۈز  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كۈن  دهھشهتلىك  ئۇ 
قارىماستىن، بىر قۇتۇپ يۇلتۇزىغا ئوخشاش ئۆز ئورنىدىن ھېچ ئايرىلماي 
قهھرىمانلىق،  قىلدى.  كۈرهش  بىلهن  جاسارهت  خاس  پهيغهمبهرگه  بىر 
جاسارهت، شىجائهت ۋه سوغۇققانلىق بىلهن ساھابىلىرىگه جهڭگىۋارلىقتىمۇ 

ئاجايىپ بىر نهمۇنه بولدى. چۈنكى جانابى ئالالھتائاال مۇنداق دېگهن: 
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 ْ َ َ ٌح  ْ َ  ْ ُכ ْ َ ْ َ ، ِإن  َ ِ ِ ْ ُّ  ُ َن ِإن ُכ ْ َ ْ َ ُ ا ُ ا َوَأ ُ َ ْ َ  َ ا َو ُ ِ َ  َ َو

َّאِس  َ ا ْ َ א  َ ُ اِو َ ُ َّאُم  َכ ا ْ ِ ُ َو ُ ْ ِّ ٌح  ْ َ َم  ْ َ ْ َّ ا َ
ئۈچۈن  بولغانالر  شېھىد  قالماڭالر،  بوشىشىپ  «(جىھادتىن) 
قازىنىسىلهر.  ئۈستۈنلىك  بولساڭالر  مۇئمىن  ئهگهر  قايغۇرماڭالر، 
ئهگهر سىلهرگه شېكهستىلىك يهتكهن بولسا (يهنى بۇ جهڭده سىلهر 
(بهدىرى  دۈشمهنلهرگىمۇ  بولساڭالر)،  بولغان  شېھىد  ۋه  يارىالنغان 
ۋه  يارىالندى  ئۇالر  (يهنى  يهتتى  شېكهستىلىك  ئوخشاشال  جېڭىده) 
تۇرىمىز.  ئايالندۇرۇپ  ئارىسىدا  ئىنسانالر  كۈنلهرنى  بۇ  ئۆلتۈرۈلدى). 
(يهنى غهلبىنى ھهمىشه بىر پىرقىده قىلماي بىر كۈن بۇ پىرقىده بىر 

كۈن ئۇ پىرقىده قىلىمىز).» (ئال ئىمران سۈرىسى، 139-140-ئايهتلهر)
ئالالھتائاالنىڭ پهيغهمبىرىگه ۋه مۇئمىنلهرگه بولغان مهرھىمىتى بىلهن 
ئوھۇد كۈنى پۈتۈن قااليمىقانچىلىقالرغا قارىماستىن، مۇشرىكالر ئۆز نىشانىغا 
يېتهلمىدى. بۇ ئارىدا ساھابه-كىرام پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى كۆرۈپ ئاستا–
ئاستا يىغىلدى. مۇئمىنلهر مۇشرىكالرغا ھۇجۇم قىلىشنى ئۈستىگه ئېلىپ، 
مهككىلىك  قوغدىدى.  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  بىلهن  مۇستهھكهملىك 
مۇشرىكالر يېڭىدىن مهغلۇب بولۇشقا باشلىدى. بۇنىڭ بىلهن تېخىمۇ كۆپ 
زىيان تارتماسلىق ئۈچۈن بىرئاز كهينىگه چېكىندى. بۇ پۇرسهتنى غهنېمهت 
بۇ  چېكىندى.  تېغىغا  ئوھۇد  دهرھال  ئهلهيھىسساالممۇ  پهيغهمبهر  بىلگهن 
قېتىم ئهبۇ سۇفيان تاغنىڭ ئۈستى تهرىپىدىن مۇئمىنلهرگه ھۇجۇم قىلماقچى 

بولغان بولسىمۇ مۇۋهپپىقىيهت قازىنالمدى. 
ئارامبهخىش  بىر  مۇئمىنلهرگه  ئالالھتائاال  ھالهتته  قورقۇنچلۇق  بۇ 
ئۇيقۇ ئاتا قىلىشى بىلهن تۇرغان يهرلىرىدىال تاتلىق ئۇيقۇغا كهتتى. ھهتتا 
بۇ  چۈشۈردى.  يهرگه  قېتىم  نهچچه  قىلىچلىرىنى  قوللىرىدىكى  بهزىلىرى 
ئارىسىدىكى  مۇسۇلمانالر  بولۇپ،  قىلىنغان  ئاتا  مۇئمىنلهرگه  پهقهت  ئۇيقۇ 
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مۇناپىق ۋه شهك–شۈبھهده بولغۇچىالرنىڭ كۆزلىرىگه ئۇيقۇ كهلمىدى. ئۇالر 
مۇشرىكالرنىڭ  ۋه  ئولتۇردى  سۈرۈپ  خىيال  ئىچىده  ئهندىشه  ئهسناده  ئۇ 

ئۆلتۈرۈشىدىن قورقتى142. 
قىسقا  ئارىسىدا  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئۆمهر  بىلهن  سۇفيان  ئهبۇ  ئارىدا 
بىر مۇنازىره بولدى143. بۇنىڭدىن كېيىن ئارقىغا قايتىش ئۈچۈن ھهرىكهت 
ئۈچۈن  ئېرىشهلمىگهنلىكى  نهتىجىگه  قىلغان  ئارزۇ  سۇفيان  ئهبۇ  قىلغان 

ئاخىرقى سۆزىنى خىرىس قىلغان ھالهتته: 
”كېلهر يىلى بهدىرىده كۆرۈشهيلى!“ دېدى. 

نېمه  بۇنىڭغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئۆمهر 
دهيدىغانلىقىنى كۈتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

يېرىمىز  ئۇچرىشىدىغان  خالىسا)  (ئالالھ  ئىنشائالالھ  يهر  ئۇ  «بولىدۇ! 
بولسۇن، دېگىن!» دېدى. (ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 45-بهت؛ ئىبنى سائاد: 2–

جىلد، 59–بهت)  

چۈشكهن  قورقۇنچ  بىر  ئىچىگه  مۇشرىكالرنىڭ  بولسا  ھهقىقهتته 
بېرىلگهن  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  قايتىۋاتاتتى.  ئۈچۈن  بۇنىڭ  بولۇپ، 
قورقۇنچ  مۇساپىالردىن  يىراق  قهلبىگه  دۈشمهننىڭ  بىرسى  مۆجىزىلهرنىڭ 

سېلىش ئىدى. 
جانابى ئالالھ مۇنداق دهيدۇ: 

 ِ ِ ْل  ِّ َ ُ  ْ َ א  َ  ِ ّ א ِ ْا  ُכ َ ْ א َأ َ ِ  َ ْ ُّ وْا ا ُ َ َ َכ ِ َّ ِب ا ُ ُ  ِ  ِ ْ ُ َ ﴿
 ﴾ َ ِ ِ א َّ ى ا َ ْ َ  َ ْئ ِ َّאُر َو ُ ا ُ َوا ْ َ ًא َو א َ ْ ُ

«(ئىالھلىقى) ھهققىده ھېچ بىر دهلىل چۈشۈرمىگهن نهرسىلهرنى 
(يهنى بۇتالرنى) ئالالھقا شېرىك قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن، كافىرالرنىڭ 
دوزاختۇر.  جايى  بارىدىغان  ئۇالرنىڭ  سالىمىز.  قورقۇنچ  دىللىرىغا 

142. بۇخارى: «مهغازى»، 18،20؛ ۋاقىدى: 1–جىلد، 295–296-بهتلهر.
143. ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 45-بهت.
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زالىمالرنىڭ جايى (يهنى دوزاخ) ھهقىقهتهن يامان جايدۇر» (ئال ئىمران 
سۈرىسى، 151-ئايهت)

مانا مۇشرىكالر كۆڭلىگه چۈشكهن بۇ قورقۇنچ تهسىرىده، مۇسۇلمانالرغا 
بولغان  مۇداپىئهسىز  پۈتۈنلهي  قارىماي،  غهلىبىسىگه  ئۆتكۈنچى  قارشى 
مهدىنىنى ئىشغال قىلىشقا پېتىنالمىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگه بىر مۇسۇلماننىمۇ 
ۋه  پهيغهمبىرى  ئالالھنىڭ  بۇ  شۈبھىسىزكى،  قايتتى.  ئااللماي  ئهسىرگه 

مۇئمىنلهرگه بولغان بىر مهرھهمىتى ئىدى.
ئوھۇدتا مۇشرىكالر قايتىۋاتقاندا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

«سهپكه تىزىلىڭالر، رهببىمىزگه  ھهمدۇ-سانا ئېيتايلى!» دېدى. 
بولۇپ  سهپ  ئارقىسىدا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ساھابه-كىرام 

تۇردى. رهسۇلۇلالھ مۇنداق دۇئا قىلدى: 
«ئى ئالالھ! پۈتكۈل ھهمدۇ-سانا ساڭا خاستۇر! ئى ئالالھ! سهن كۆپ 
يوق!  كۆپهيتكۈچى  بهرگىنىڭنى  ئاز  سېنىڭ  يوق،  ئازايتقۇچى  بهرگهننى 
قىلغان  ھىدايهت  سهن  يوق،  باشلىغۇچى  يولغا  توغرا  ئازدۇرغاننى  سهن 
كشىنى ئازدۇرغۇچى يوق! سېنىڭ بهرمىگېنىڭنى بېرىدىغان يوق، سېنىڭ 
يېقىنالشتۇرغۇچى  يىراقالشتۇرغاننى  سهن  يوق!  چهكلىگۈچى  بهرگىنىڭنى 

يوق، سهن يېقىنالشتۇرغاننى يىراقالشتۇرغۇچىمۇ يوق! 
ئى ئالالھ! رهھمهت ۋه بهرىكىتىڭنى، پهزلى–كهرىمىڭنى ئۈستىمىزگه 
چاچ! ئى ئالالھ! سهندىن ئۆزگهرمهيدىغان ۋه ھېچبىر زامان تۈگىمهيدىغان  
يوقسۇللۇق  سهندىن  ئالالھ!  ئى  قىلىمىز.  تهلهپ  نېمهت  ئهبهدىي 
ئالالھ!  ئى  تىلهيمىز!  خاتىرجهملىك  كۈنده  قورقۇنچلۇق  نېمهت،  كۈنىده 
بهرگهنلىرىڭنىڭ ھهم بهرمىگهنلىرىڭنىڭ يامانلىقىدىن ساڭا سېغىنىپ پاناھ 

تىلهيمىز! 
كۆڭۈللىرىمىزنى  كۆرگۈزگىن،  ياخشى  بىزگه  ئىماننى  ئالالھ!  ئى 
ئىسيانكارلىقتىن  ۋه  ئازغۇنلۇق  كۇپۇر،  بىزنى  زىننهتله!  بىلهن  ئۇنىڭ 
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نهپرهتلهندۈر! بىزنى دىن ۋه دۇنيا ئۈچۈن مهنپهئهتلىك بولغان نهرسىلهرنى 
بىلىدىغانالردىن، توغرا يولدا ماڭغانالردىن قىلغىن! 

مۇسۇلمان  ئال،  جېنىمىزنى  ھالىتىمىزده  مۇسۇلمان  بىزنى  ئالالھ!  ئى 
ھالىتىمىزده ياشات! شهرهپ ۋه غۇرۇرىمىزنى يوقۇتۇشتىن، پىتنىگه چۈشۈپ 

قېلىشتىن بۇرۇن، ئۆزهڭنىڭ سالىھ بهندىلىرىڭنىڭ قاتارىغا كىرگۈز! 
ئى ئالالھ! سېنىڭ پهيغهمبهرلىرىڭنى يالغانغا چىقارغان، ئىنسانالرنى 
سېنىڭ يولۇڭدىن توسقان كاپىرالر گوروھىغا غهزهپ قىل! ئۇالرنىڭ ئۈستىگه 
كاپىرالرغىمۇ  بېرىلگهن  كىتاب  ئالالھ!  ئى  چۈشۈر.  ئازابىڭنى  ۋه  مۇسىبهت 
686- 1–جىلد،  ھاكىم:  424-بهت؛  3–جىلد،  (ئهھمهد:  ئامىين!»  قىل!  غهزهپ 

687\1868؛ 3–جىلد، 26/4308) 
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ئۆزره ئىشىگىنى تاقىغان ساھابه: سهئىد ئىبنى رهبى

ئهنھۇنى  رهزىيهلالھۇ  رهبى  ئىبنى  سهئىد  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ساھابىلىرىدىن  ئۈچۈن  بىلىش  ئىكهنلىكىنى  قانداق  ئهھۋالىنىڭ  تېپىپ، 
ئهنھۇنى  رهزىيهلالھۇ  سهئىد  ساھابه  ئهۋهتتى.  مهيدانىغا  ئۇرۇش  بىرىنى 
بولسىمۇ  ۋارقىرىغان  قانچىلىك  تاپالمىدى،  بولسىمۇ  ئىزدېگهن  قانچىلىك 

ھېچقانداق جاۋاب ئااللمىدى. نىھايهت، ئاخىرقى بىر ئۈمىد بىلهن: 
”ئى سهئىد! مېنى رهسۇلۇلالھ ئهۋهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سېنىڭ 
تىرىكلهر ئارىسىدا ياكى شېھىدلهر ئارىسىدا ئىكهنلىكىڭنى خهۋهر قىلىشمنى 

بۇيرىدى!“ دهپ يارىدار، شېھىدلهر بار تهرهپكه ۋارقىرىدى. 
ئۇ ۋاقىتتا ئاخىرقى پهيتلىرىنى ياشاپ،جاۋاب بېرىشكه ماجالى قالمىغان 
ئهندىشه  ئۆزىدىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  سهئىد 

قىلغانلىقىنى ئاڭالپ پۈتۈن كۈچىنى توپالپ ئىڭرىغان ھالدا: 
”مهن ئهمدى ئۆلۈكلهر ئارىسىدىمهن!“ دېدى. ئۇ ئهمدى ئۇ دۇنيانى 
كۆرۈۋاتاتتى. ساھابه سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ يېنىغا يۈگۈردى. ئۇنى 
ھالهتته  كهتكهن  بولۇپ  پارچه–پارچه  بىلهن  زهربىلىرى  قىلىچ  ۋۇجۇدى 

كۆردى. ئۇنىڭدىن پهقهت شۇ شۇ سۆزلهرنى ئاڭلىدى: 
پهيغهمبهر  تۇرسا،  مىدىراپال  كۆزلىرىڭالر  قهسهمكى،  بىلهن  ”ئالالھ 
كېلىشىگه  مۇسىبهت  بىر  بېشىغا  قوغدىماي،  دۈشمهندىن  ئهلهيھىسساالمنى 
قويۇدىغان  ئوتتۇرىغا  دهرگاھىدا  ئالالھ  ئۈچۈن  سىلهر  بولساڭالر،  سهۋهب 
ھېچقانداق ئۆزره يوقتۇر!“ (مۇئهتتا: «جىھاد»، 41؛ ھاكىم: 3–جىلد، 221/4906؛ 

ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 47-بهت) 

ئوھود شېھىدلىرى

مۇشرىكالر ئوھۇدنى تاشالپ كهتكهندىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ئۇرۇش مهيدانىغا كېلىپ شېھىدلهرنى دهپنه قىلدى. 70 كىشى شېھىد بولغان 
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ئىدى. بۇالرنىڭ ئارىسىدا ھهمزه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا ئوخشاش جهڭگىۋارالر 
ۋه مۇسئهب ئىبنى ئۇمهير رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا ئوخشاش يېگىتلهرمۇ بار ئىدى. 
ئۇمهير  ئىبنى  مۇسئهب  قىلغان  بايراقدارلىقىنى  مۇسۇلمانالرنىڭ 
شېھىد  قىلىۋاتقاندا  مۇداپىئه  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ 
بولدى. بۇنىڭ بىلهن بىر پهرىشته مۇسئهبنىڭ سۈرىتىگه كىرىپ مۇسئهبنىڭ 
ئۇنىڭ  تېخى  ئهلهيھىسساالمنىڭمۇ  پهيغهمبهر  ئالدى،  بايراقنى  قولىدىكى 

شېھىد بولغانلىقىدىن خهۋىرى بولمىغانلىقى ئۈچۈن بايراقدارغا خىتابهن: 
«ئالدىغا ئىلگىرله ئى مۇسئهب!» دېدى. 

ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئۆرۈلۈپ  ئارقىسىغا  پهرىشته  بىلهن  بۇنىڭ 
پهرىشته  بىر  ئۇنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بىلهن  شۇنىڭ  قارىدى، 
كېيىن  بىلدى.  بولغانلىقىنى  شېھىد  مۇسئهبنىڭ  بىلىپ،  ئىكهنلىكىنى 
كېپهن  بىر  ئورايدىغان  ئۇنى  لېكىن  تېپىلدى،  جهسىتى  مۇسئهبنىڭ 

تېپىلمىدى. (ئىبنى سائاد: 3–جىلد، 121–122-بهتلهر)  
پۇتى،  ياپسا  بېشىنى  بىلهن  كېيىم  ئۈستىدىكى  شېھىدنىڭ  مۇبارهك 
قىلىدىغانلىقىنى  نېمه  ساھابىلهر  قالدى.  ئېچىلىپ  بېشى  ياپسا  پۇتىنى 
پهيغهمبهر  قىلدى.  مۇراجىئهت  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئۈچۈن  سوراش 
ئهلهيھىسساالم شېھىدنىڭ باش قىسىمىنىڭ كېيمى بىلهن ئاياق قىسىمىنىڭ 

خۇشپۇراق ئوت–چۆپلهر بىلهن يېپىلىشىنى بۇيرىدى. 
ھالبۇكى، مۇسئهب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مهككىنىڭ ئهڭ باي ئائىلىلىرىدىن 
ھهۋهس  تۇرمۇشىغا  ئۇنىڭ  ياشلىرى  مهككه  پۈتۈن  ئىدى.  ئوغلى  بىرىنىڭ 
قىالتتى. ھهتتا، قىزالر ئۇنىڭ ماڭغان يوللىرىغا گۈل چاچاتتى. ئۇ مۇشرىك 
ئائىلىسىنىڭ مهجبۇرلىشىغا قارىماي، ئۇالرنىڭ پۇرسهت، نېمهتلىرىنى ھهتتا 
ئارتۇق  بولۇشنى  يېنىدا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  تاشالپ  مىراسىنى 
كۆردى. رهسۇلۇلالھقا شۇ قهدهر بۈيۈك مۇھهببهت بىلهن باغالندىكى، شېھىد 
سۈرىتىگه  ئۇنىڭ  پهرىشته  بىر  جاۋابهن  پىداكارلىقىغا  بۇ  ئۇنىڭ  بولغاندا 
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كىردى. بۇ سۈرهت بىلهن، مۇسئهبنىڭ سهۋر قىلغان پىداكارلىقىغا ئىالھىي 
مهرھهمهت بىلهن مۇئامىله قىلىندى. 

قالدۇردىكى،  ئىزالرنى  چوڭقۇر  كۆڭۈللهرده  مهنزىره  قايغۇلۇق  بۇ 
بىر  ئېرىشكهن  ئىززهتكه  كۈچلىنىپ  مۇسۇلمانالرنىڭ  كېيىن  يىلالردىن 
ئهۋف  ئىبنى  ئابدۇرراھمان  بولغان  بايالردىن  قىلغۇچى  شۈكۈر  مهزگىلده، 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ئالدىغا، بىر كۈنى ئوغلى تهرىپىدىن بىرقانچه خىل 

تاماق قويۇلدى. ئۇ بۇنىڭدىن تهسىرلىنىپ: 
پهزىلهتلىك  مهندىن  ئۇ  قىلىندى.  شېھىد  غازىتىدا  ئوھۇد  ”مۇسئهب 
نهرسه  باشقا  پارچه التىدىن  بىر  ئۈچۈن ئۈستىدىكى  كېپهن  ئهمما  ئىدى. 
بېشى  يېپىلسا  پۇتى  پۇتى،  يېپىلسا  بېشى  بىلهن  ئۇنىڭ  ئىدى.  يوق 
قىلىندى.  ئاتا  نهرسه  ھهممه  دۇنيالىق  بىزگه  كېيىن  قاالتتى.  ئوچۇق 
بولۇشىدىن  بېرىلىپ  دۇنيادا  مۇكاپاتىنىڭ  ياخشىلىقلىرىمىزنىڭ  توغرىسى 
قورقىمهن“دېدى. كېيىن ئابدۇرراھمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ يىغالپ كېتىپ،  

داستىخاندىن قوپۇپ كهتتى. (بۇخارى: «جهنائىز»، 27) 
پۈتۈن  ۋه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئىچىده  شېھىدلىرى  ئوھۇد 
مۇئمىنلهرنىڭ قهلبىنى ئهڭ كۆپ غهمكىن قىلغان ھهمزه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ 

بولدى. 
كۆرۈش  ئهنھۇنى  رهزىيهلالھۇ  ھهمزه  قېرىندىشى  سهفىييه  ھهزرىتى 
ئالدىنى  ئۇنىڭ  زۇبهير  ئوغلى  ماڭدى.  قاراپ  تهرهپكه  شېھىدلهر  ئۈچۈن 

توسۇپ: 
”رهسۇلۇلالھ ئارقىڭىزغا قايتىشنى بۇيرۇيدۇ“ دېدى. 

ئۇمۇ: 
كېسىلىپ  ئۇنىڭ  مهن  كۆرمهمدىم؟  قېرىندىشىمنى  ئۈچۈن؟  ”نېمه 
توغرالغانلىقىدىن خهۋهر تاپتىم. ئۇ ئالالھ ئۈچۈن بۇ مۇسىبهتكه ئۇچرىدى، 
ئهسلىدىال بىزگه بۇنىڭدىن باشقىسى تهسهللى بېرهلمهيتتى. ئالالھ خالىسا 

سهۋر قىلىپ ئهجرىنى ئالالھتىن كۈتىمهن“ دېدى. 
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ئېيتتى.  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  سۆزلىرىنى  ئانىسىنىڭ  زۇبهير، 
ئالهملهرنىڭ رهھمىتى پهيغهمبىرىمىز: 

«ئۇنداقتا قويۇۋهت، كۆرسۇن!» دېدى. سهفىييه قېرىندىشى ھهزرىتى 
ھىشام: 3–جىلد،  (ئىبنى  قىلدى.  دۇئا  كېلىپ  يېنىغا  جهسىتىنىڭ  ھهمزىنىڭ 

48-بهت؛ ئىبنى ھهجهر: «ئهلئىسابه»، 4–جىلد، 349-بهت)  

ئوھۇدتا كۆرسىتىلگهن دىنى قېرىنداشلىق مهنزىرىسىنى زۇبهير ئبىنى 
ئهۋۋام رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ تهسۋىرلهپ، مۇنداق دهيدۇ: 

”ئانام سهفىييه يېنىدا ئېلىپ كهلگهن ئىككى پارچه رهخنى چىقىرىپ: 
كهلدىم“  ئېلىپ  دهپ  كېپهنلىسۇن،  ھهمزىنى  قېرىندىشىم  ”بۇالرنى 
ئهنسارالردىن  يېنىدا  باردۇق،  يېنىغا  ھهمزىنىڭ  ئېلىپ  ئۇالرنى  دېدى. 
بىر كېپهنسىز شېھىد بار ئىدى. ئىككى رهخنى ھهمزىنىڭ ئۈستىگه يېپىپ 

ئهنسارىنى كېپهنسىز قويۇپ قويۇشتىن خىجىل بولدۇق: 
بولسۇن!“  كېپهن  ئهنسارىغا  بىرى  يهنه  ھهمزىگه،  بىرسى  ”رهخنىڭ 
دېدۇق. رهخلهرنىڭ بىرى چوڭ يهنه بىر كىچىك بولغانلىقى ئۈچۈن ئارىسىدا 

چهڭ تاشلىدۇق“ (ئهھمهد: 1–جىلد، 165-بهت) 
ئۇرۇق–  ئهمدى  كۆڭۈللهرده  مۇئمىن  ئىپادىلىگهندهك،  مهنزىره  بۇ 
بىكارلىدى.  قېرىنداشلىقىغا  ئىمان  ئورنىنى  مېھرى-مۇھهببىتى  تۇغقانلىق 
قېرىنداشلىقنىڭ  دىنى  مۇئمىنلهرگه  پۈتۈن  كېلىدىغان  قهدهر  قىيامهتكه 
پىداكارلىقى كۆرسىتىلدى. شېھىدلهرنىڭ نامىزىنى چۈشۈرۈش ئۈچۈن ھهمزه 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بىلهن بىرلىكته ئون شېھىد كهلتۈرۈلدى، نامازدىن كېيىن 
شېھىد  توققۇز  يهنه  يېنىغا  ھهمزىنىڭ  ھهزرىتى  قىلىندى.  دهپنه  توققۇزى 
كهلتۈرۈلدى، يهنه ناماز ئوقۇلدى. شۇنداق قىلىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
مۇبارهك  بۇ  بولغان  خوجىسى  شېھىدالرنىڭ  ۋه  پارىسى  جىگهر  تاغىسى، 

شېھىدنىڭ جىنازه نامىزىنى قانچه قېتىم ئوقۇدى144. 

144. ئىبنى ماجه: «جهنائىز»، 28.
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پهيغهمبهر  قىلىنىشىچه،  رىۋايهت  ئهنھۇدىن  رهزىيهلالھۇ  جابىر 
ئهلهيھىسساالم ئوھۇد غازىتىدا شېھىد بولغانالرنى قهبرىگه ئىككىدىن قويۇپ: 
ئهمهل  (قۇرئانغا  بىلهتتى  بهكرهك  قۇرئاننى  قايسىسى  «بۇالرنىڭ 
قىالتتى)؟» دهپ سورىغان ۋه شېھىدلهردىن قايسىسى كۆرسىتىلسه، ئۇنى 

قىبله تهرهپكه قويغان. (بۇخارى: «جهنائىز»، 73، 75) 
ئايالالر  ئۈچۈن  ئېلىش  خهۋهر  ئوھۇدتىن  ئهنھا  رهزىيهلالھۇ  ئائىشه 
ئارىسىدا يولغا چىقتى. ھهرره دېگهن يهرده تهقۋادار ئايال ھندى بىنتى ئهمر 
رهزىيهلالھۇ ئهنھا بىلهن ئۇچراشتى. ھند ئېرى ئهمر ئىبنى جهمۇھ، ئوغلى 
ئارتىپ   تۆگىگه  بىر  جهسهتلىرىنى  ئابدۇلالھنىڭ  قېرىندىشى  ۋه  خهلالد 

كېلىۋاتاتتى. ھهزرىتى ئائىشه ئۇنىڭغا: 
- ئۇ يهرده نېمه خهۋهرلهر بار؟- دهپ سورىدى. ھندى: 

- ئىشالر ياخشى. رهسۇلۇلالھ ياخشى. ئۇ ساقال بولسا باشقا مۇسىبهت 
يېنىك قالىدۇ - دېدى. 

ھهزرىتى ئائىشه تۆگىنىڭ ئۈستىدىكى جهسهتلهرنى كۆرسىتىپ: 
- بۇالر كىم؟ - دهپ سورىدى. 

سالىھ ئايال ھندى: 
- قېرىندىشىم ئابدۇلالھ، ئوغلۇم خهلالد ۋه ئېرىم ئهمىردۇر - دېدى. 

ھهزرىتى ئائىشه: 
- ئۇالرنى قهيهرگه ئېلىپ كېتىۋاتىسىز؟ - دهپ سورىدى. 

ھند: 
- مهدىنىگه ئېلىپ كېتىۋاتىمهن، ئۇ يهرگه دهپنه قىلىمهن - دېدى. 
ھهزرىتى  چۆكتى.  تۆگه  زورلىغاندا  ئاز  بىر  ئۈچۈن  مېڭىشى  كېيىن   

ئائىشه: 
-تۆگه يۈكنىڭ ئېغىرلىقىدىن چۆكتىمۇ؟ - دهپ سورىدى. 

ھند: 
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- نېمىشقا چۆككهنلىكىنى بىلمىدىم، ھالبۇكى باشقا ۋاقىتالردا ئىككى 
ئهھۋالنى  ئاجايىپ  ئۇنىڭدا  ھازىر  لېكىن  توشۇيتتى.  يۈكىنى  تۆگىنىڭ 

كۆرىۋاتىمهن - دېدى. 
بهك زورلىغاندىن كېيىن تۆگه ئورنىدىن تۇردى، ئهمما مهدىنه تهرهپكه 
بۇرىغاندا  تهرهپكه  ئوھود  يۆنىلىشنى  چۆكتى.  يهنه  بىلهن  قارىتىلىشى 

يۈگۈردى. ھىند رهسۇلۇلالھنىڭ يېنىغا بېرىپ ئهھۋالنى ئېيتتى.
 پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭغا: 

بارمىدى؟ -  ۋهسىيىتى  بىر  ئهمرىنىڭ  ۋهزىپىلهندۈرۈلگهن.  تۆگه   - 
دهپ سورىدى. 

ھند: 
- ئهمر ئوھۇدقا ماڭىدىغان ۋاقىتتا قىبلىگه قاراپ: 

مهھرۇم  ۋه  مهيۈس  مېنى  قىلغىن!  ئاتا  شېھىدلىك  ماڭا  ئالالھ!  ”ئى 
ھالهتته ئائىلهمگه قايتۇرمىغىن!“ دهپ دۇئا قىلغان ئىدى.“ دېدى. 

بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېدى: 
- مانا بۇ سهۋهبتىن تۆگه ماڭمايدۇ. ئى ئهنسارالر جامائىتى! سىلهردىن 

ھهركىم ئالالھقا قهسهم قىلسا، ئۇنىڭدا راستچىل بولسۇن. 
ئى ھند! ئېرىڭ ئهمر راستچىلالردىندۇر. ئۇ شېھىد بولغاندىن باشالپ 
دهپنه  قايهرگه  ۋه  چۈشۈردى  سايه  ئۇنىڭغا  بىلهن  قاناتلىرى  پهرىشتىلهر 
قىلىنار دهپ قارىشىپ تۇردى. ئى ھند! ئېرىڭ ئهمر، ئوغلۇڭ خهلالد ۋه 

قېرىندىشىڭ ئابدۇلالھ جهننهتته بىر يهرگه كېلىپ، قېرىنداش بولىدۇ.»
بۇ خۇشخهۋهر بىلهن ھند سادىقالردىن بولغان ئېرى بىلهن ئهبهدى 

ھاياتتىمۇ بىرگه بولۇشنى ئارزۇ قىلىپ: 
”ئى رهسۇلۇلالھ! ئۇنداق بولسا ئالالھقا يهنه دۇئا قىلغىن، مېنىمۇ ئۇالر 
–265–264 جىلد،  (ۋاقىدى:  يالۋۇردى.  دهپ  كهلتۈرسۇن“  يهرگه  بىر  بىلهن 
بهتلهر؛ ئىبنى ھهجهر: «فهتھۇل بارى»، 3–جىلد،216-بهت؛ ئىبنى ئابدىلبهر: 3– جىلد، 

1168-بهت)  
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يهنه بىر ئىبرهتلىك مهنزىره مۇنداق: 
ئوھۇد كۈنى مهدىنه ئهلهملىك بىر خهۋهر بىلهن تهۋرهندى. ”مۇھهممهد 
پهريادالر  چىقىپ،  قىيا–چىيا  شهھهرده  بىلهن  دېيىلىشى  ئۆلتۈرۈلدى!“ 
ئهرشكه كۆتۈرۈلدى. ھهتتا ئهنسارالردىن سۇمهيره خانىمغا ئىككى ئوغلى، 
بېرىلگهن  خهۋهر  بولغانلىقى  شېھىد  قېرىندىشىنىڭ  ۋه  ئېرى  دادىسى، 
ھالهتتىمۇ، ئۇ پهرۋا قىلماي، ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىنىڭ ئهھۋالىنى سورىدى: 

- ئۇنىڭغا بىر ئىش بولدىمۇ؟ - دېدى.
ساھابه-كىرام جاۋابهن:

ئارزۇ  سېنىڭ  ئۇ  بولسۇن،  ھهمدۇساناالر  ئالالھقا  ياخشى.  ئۇ   -
قىلغىنىڭدهك ھاياتتا! - دېدى. 

سۇمهيره خانىم: 
- ئۇنى ماڭا كۆرسىتىڭالركى، كۆڭلۈم خاتىرجهم بولسۇن - دېدى. 
كۆرسهتكهنده شۇ ھامان بېرىپ ئۇنىڭ كىيمىنىڭ ئۇچىنى تۇتۇپ: 

- ئاتا–ئانام ساڭا پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! سهن ساق–ساالمهت 
بولغاندىن كېيىن ئهمدى ھېچبىر نهرسىگه ئهندىشه قىلمايمهن! - دېدى.

(ۋاقىدى: 1–جىلد، 292-بهت؛ ھهيسهمى: 6–جىلد، 115-بهت) 

بهشىر ئىبنى ئهقرهبه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ دهيدۇكى: 
پهيغهمبهر  يىغالپ،  بولغاندا  شېھىد  كۈنى  ئوھۇد  ئهقرهبه  ”دادام 

ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا باردىم. ماڭا: 
داداڭ  سېنىڭ  مهن  يىغلىما!  يىغاليسهن؟  نېمىگه  سهن  ئوغلۇم!   -

بولسام، ئائىشه ئاناڭ بولسا، رازى بولمامسهن؟ - دېدى. 
مهن: 

- ئاتا-ئانام ساڭا پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! ئهلۋهتته رازى بولىمهن! 
- دېدىم. 

(شۇ  سىلىدى.  بېشىمنى  بىلهن  قولى  پهيغهمبىرىمىز  بىلهن  بۇنىڭ 
ۋاقىتتا) چاچلىرىم ئاقىرىپ كهتكهن بولسىمۇ رهسۇلۇلالھنىڭ مۇبارهك قولى 
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تهككهن يهرلهر تېخىچه قارا قالدى. (بۇخارى: «ئهتتارىخۇل كهبىر»، 2–جىلد، 78؛ 
ئهلى ئهلمۇتتهقى: 8–جىلد، 298/36862) 

سۆزلهپ  مهنزىرىنى  ھاياجانلىق  بىر  يهنه  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  جابىر   
مۇنداق دهيدۇ:

”ئوھۇد ئۇرۇشىنىڭ ئالدىنقى كېچىسى دادام مېنى يېنىغا چاقىرىپ: 
”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىدىن تۇنجى شېھىد بولىدىغان 
كىشى مهن دهپ قارايمهن. رهسۇلۇلالھتىن باشقا، مهن ئۈچۈن كهينىمده 
قالدۇرىدىغان نهرسىنىڭ ئهڭ قىممهتلىكى سهن. قهرزلىرىم بار، ئۇالرنى ئادا 

قىلغىن، قېرىنداشلىرىڭغا ياخشى مۇئامىله قىلغىن“ دېدى. 
ئهتىسى دادام تۇنجى شېھىد بولغان كىشى بولدى. باشقا بىر شېھىد 
ئايرىم  ئۇنى  كېيىن  قىلدىم.  دهپنه  قهبرىگه  بىر  ئۇنى  بىرلىكته  بىلهن 
بىر يهرگه دهپنه قىلماقچى بولدۇم. ئالته ئايدىن كېيىن ئۇنى قهبرىدىن 
باشقا،  بىرقىسمىدىن)  (نىڭ  قۇلىقى  كۆردۈم:  نېمىنى  بىردىنال  چىقاردىم. 
پۈتۈن بهدىنى ئۇنى قهبرىگه قويغان كۈندىكىدهك تۇراتتى! ئۇنى ئايرىم بىر 

قهبرىگه دهپنه قىلدىم“ (بۇخارى: «جهنائىز»، 78) 
مۇبارهك  ئۇ  پهيغهمبىرىمىز  ئېلىنغاندا  تىلغا  شېھىدلىرى  ئوھۇد 

شېھىدلهرنىڭ پهزىلهتلىرىنى بايان قىلىپ: 
«ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ساھابىلىرىم بىلهن بىرلىكته مهنمۇ شېھىد 
قىالتتىم!»  ئارزۇ  قانچىلىك  كېچىلهشنى  ئاستىدا  تېغىنىڭ  ئوھۇد  بولۇپ، 

دېگهن. (ئهھمهد: 3–جىلد، 375-بهت) 
يهنه بىر كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئوھۇد شېھىدلىرىنىڭ يېنىدىن 

ئۆتۈپ: 
«ئۇالرنىڭ (ئىمان ۋه ساداقىتىگه) گۇۋاھلىق بېرىمهن» دېدى. 

ئهبۇ بهكىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
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- ئى ئالالھنىڭ رهسۇلى، بىز ئۇالرنىڭ قېرىنداشلىرى ئهمهسمۇ؟ ئۇالر 
ئۇالر  بولدۇق،  مۇسۇلمان  شۇنداق  بىزمۇ  بولسا  بولغان  مۇسۇلمان  قانداق 

جىھاد قىلغاندهك بىزمۇ جىھاد قىلدۇق! دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق جاۋاب بهردى: 

قانداق  كېيىن  مهندىن  لېكىن  توغرا)،  (سۆزلىگىنىڭ  شۇنداق   -
بىدئهتلهرنى ئوتتۇرىغا چىقىرىدىغانلىقىڭالرنى بىلهلمهيمهن.

ھهزرىتى ئهبۇ بهكىر يىغلىدى، كېيىن: 
بولدى)  غهمكىن  (دهپ   - قالىمىزمۇ؟  كېيىن  سهندىن  بىز  يهنى   -

(مۇۋهتتا: «جىھاد»، 32) 

ئهبۇ بهكىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ بۇ ئهھۋالى پهيغهمبىرىمىزگه بولغان 
ئىككى  بولغان  ئالالھ  "ئۈچىنچىسى  ئۇنىڭ  ۋه  دهرىجىسى  سۆيگۈسىنىڭ 

كىشىنىڭ ئىككىنچىسى" ئىكهنلىكىنى كۆرسهتكهن گۈزهل بىر مىسالدۇر.
ھهتتا  نهرسىدىن،  ھهممه  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  ساھابه-كىرام 
پهيغهمبهر  ئهقلىگه  ئولتۇرغانلىرىدا  ئۆيده  كۆرهتتى.  ئهزىز  جانلىرىدىنمۇ 
ئهلهيھىسساالم كهلگهنده ئۆي ئۇالرغا تار كېلهتتى. شۇھامان ئورنىدىن تۇرۇپ 
ئۇنىڭ يېنىغا باراتتى، ئۇنىڭ ئايدىن نۇرلۇق يۈزىگه قاراپ خۇشاللىناتتى. 
سۆھبىتى بىلهن ھۇزۇر تاپاتتى.145 ئۇنى كۆرمىگهن ۋاقىتلىرىدا جان قۇشى 
تهن قهپىزىگه سىغمىغاندهك ھېس قىلىشاتتى. جهننهتته ئۇنىڭ بىلهن بىرگه 
بولماسلىق ئهندىشىسى ئۇالرنىڭ چىرايىنى سارغايتىپ، نېمه قىلۋاتقانلىقىنى 

بىلهلمهيدىغان ئهھۋالغا كهلتۈرۈپ قوياتتى146. 
دهرۋهقه، ئۇنىڭغا خىزمهت قىلغان رهبىئه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بىر كۈنى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ: «تىلىگىن، مهندىن نېمه تهلهپ قىلىسهن؟» 
دېگهن سوئالىغا، جهننهتته ئۇنىڭ بىلهن باراۋهر بولۇشتىن باشقا ھېچبىر 

145. قهستاالنى: 2–جىلد، 104-بهت.
146. قۇرتۇبى: 5–جىلد، 271-بهت.
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نهرسه تهلهپ قىلمىغان ئىدى147 . ساھابىالر ۋاپات بولىدىغان ۋاقىتلىرىدا 
ئالالھ ۋه رهسۇلىغا ئۇچرىشىدىغانلىقى ئۈچۈن خۇشاللىق ئىچىده بوالتتى148.  
بۇ سهۋهبتىن ئۇالر ئىسالم نېمىتىدىن كېيىن، «كىشى سۆيگهن ئادىمى 
بىر  باشقا  سۆيۈنگىنىدهك،  بىشارىتىدىن  پهيغهمبهر  دېگهن  بىلله»  بىلهن 

نهرسىدىن سۆيۈنمىدى149. 
سۈره ئال ئىمراننىڭ ئاتمىش ئايىتى ئوھۇد ئۇرۇشى بىلهن مۇناسىۋهتلىك. 
مىسۋهر ئىبنى مهھرهمه ئوھۇد ھهققىده سورىغاندا ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهۋف: 
”سۈره ئال ئىمراننىڭ 120–ئايىتىدىن كېيىنكىسىنى ئوقۇ؛ بىز بىلهن 
بىله ئوھۇدتا بولغاندهك بولىسهن!“ دېگهن. (ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 58-بهت؛ 

ۋاقىدى: 1–جىلد، 319-بهت) 

بىز ئوھۇدنى ياخشى كۆرىمىز، ئوھۇدمۇ بىزنى ياخشى كۆرىدۇ!

بار  ئورنى  ئاالھىده  كۆڭلىده  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئوھۇدنىڭ 
ئىدى. پهيغهمبىرىمىز پۈتۈن ئۆمرىده ئوھۇد ۋه ئوھۇد شېھىدلىرىنى پات–
كۆرىمىز،  ياخشى  ئوھۇدنى  «بىز  تۇرۇپ–تۇرۇپ:  قىلغان.  زىيارهت  پات 
مۇسلىم:  71؛  (بۇخارى: «جىھاد»،  دېگهن.  كۆرىدۇ!»  ياخشى  بىزنى  ئوھۇدمۇ 
شېھىدلهر  ھۆرمهتلهنگهن  بىلهن  ئىلتىپاتى  پهيغهمبهر  بۇ   (504 «ھهج»، 

پۈتۈنلهي  بىلهن  مۇھهببىتى  پهيغهمبىرىنىڭ  ئالالھنىڭ  ئوھۇد،  مهيدانى 
نهملهنگهن ماكان سۈپىتىده، قىيامهتكىچه كېلىدىغان پۈتۈن ئۈممهتكه ئهزىز 

خاتىرىلهرگه تولغان بىر زىيارهتگاھ بولىدۇ. 
ئوھۇدقا  تۈپهيلىدىن،  نهتىجىسى  ئۇرۇشنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
مۇئمىن  قىلىپ،  ئهندىشه  كېلىشىدىن  مهيدانغا  ئهدهبسزلىك  بىر  قارىتا 
تۇيغۇسىغا  نهپرهت  بولغان  ئىگه  ئېھتىماللىققا  يهرلىشىش  كۆڭۈللهرده 
توسقۇن بولۇش ئۈچۈن: «بىز ئوھۇدنى ياخشى كۆرىمىز، ئوھۇدمۇ بىزنى 

147. مۇسلىم: «سهالت»، 226؛ ئهھمهد: 3–جىلد، 500-بهت.
148. ئهھمهد: 1–جىلد، 8-بهت؛ ئىبنى ماجه: «جهنائىز»، 4.

149. بۇخارى: «ئهدهب»، 96.
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ئىپادىلىگهن.  مۇھهببىتىنى  بولغان  ئورۇنغا  بۇ  دهپ،  كۆرىدۇ!»  ياخشى 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ بۇ مۇھهببىتىنىڭ بهرىكىتى بىلهن ئوھۇد، بىر مهغلۇبىيهت 
ماكانى سۈپىتىده ئهمهس، پهيغهمبىرىمىزنىڭ مۇھهببىتى بىلهن باغالنغان، 
قوينىدا مۇبارهك شېھىدلهر دهپنه قىلىنغان مۇقهددهس بىر ئورۇن سۈپىتىده 

ياد ئېتىلىپ كهلمهكته. 
ياخشى  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  ئوھۇدنىڭ  تهرهپتىن  بىر  يهنه 
كۆرىشى، ئاساسهن پۈتۈن مهخلۇقاتنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى بىلىپ 
مىسالىدۇر.  بىر  روشهن  ھهقىقهتنىڭ  ھهققىدىكى  قىلغانلىقى  تهستىق 

دهرۋهقه، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«جىنالر ۋه ئىنسانالرنىڭ ئاسىيلىرىدىن باشقا، ئاسمان-زېمىن ئارىسىدا 
ئىكهنلىكىمنى  رهسۇلى  ئالالھنىڭ  مېنىڭ  نهرسه،  ھهممه  بولغان  مهۋجۇت 

بىلىدۇ» دېگهن. (ئهھمهد: 3–جىلد، 310-بهت) 

ئوھۇد غازىتىدىكى ھېكمهتلهر

ئوھۇد غازىتىدا قايغۇلۇق مهنزىرىلهر بىلهن ھاياتنىڭ بىر قىسىم ئاچچىق 
ساۋاقلىرى بۈيۈك بىر بهندىچىلىك كامالىتى ئىچىده يۈز بېرىپ ئۆتتى. بىر 
تهرهپتىن بۈيۈك ئىمان قۇۋۋىتى ئىچىده، سهۋر، تهۋهككۇل، تهقدىرگه رازى 
بولۇشتا ئهڭ يۇقىرى سهۋىيه كۆرسىتىلسه، يهنه بىر تهرهپتىن، بىردهملىك 
غهپلهت ۋه دۇنياغا مايىل بولۇش قاتارلىق نهپسانىي ئاجىزلىقالر تۈپهيلىدىن 

قاتتىق ئىمتىھانالرغا ئۇچرىدى. 
كۆرسىتىلگهن  قىلىشتا  ئىجرا  بۇيرۇقىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
ئىالھىي  ئالماشتۇرۇپ،  تهقدىرىنى  ئۇرۇشنىڭ  بىردهمدىال  قاراش  سهل 
سهۋهب  كېچىكىشىگه  غهلىبىنىڭ  بىلهن،  تهجهللىلىرى  ئاگاھالندۇرۇش 
بىلهن  جازاالندۇرۇلۇش  ئۇمۇمهن  خاتالىقى  كىشىنىڭ  قانچه  بىر  بولدى. 
بۇ  چۈنكى  ئۇچرىدى.  قىيىنچىلىققا  ئوخشاش  ھهممىسى  نهتىجىلىنىپ، 
ھهبىبىنىڭ  ئالالھنىڭ  ئارىسىدا  قانۇنىيىتىدۇر.  زېمىندىكى  ئالالھنىڭ 

بولۇشىمۇ بۇ قانۇنىيهتنى ئۆزگهرتهلمىدى. 
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ھالبۇكى، ساھابه-كىرام بهدىرىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا شهرتسىز 
ئهگىشىپ: 

”ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى! بىز ساڭا ئىشهندۇق، ئالالھتىن كهلتۈرگهن 
ساڭا  ئېيتتۇق،  ئىمان  بىلهن  سهمىمىيهت  ئىكهنلىكىگه  ھهق  قۇرئاننىڭ 
ئىتائهت قىلىش، ئهگىشىشكه ۋهده بهردۇق. خالىغىنىڭ بۇيىچه ھهرىكهت 
قىلغىن، بىزگه بۇيرىغىن، بىز سهن بىلهن بىرگه. سېنى ئهۋهتكهن ئالالھ 
ھهققى ئۈچۈن دېڭىزغا كىرسهڭ، بىزمۇ سېنىڭ بىلهن بىرلىكته كىرىمىز. 
253–254-بهتلهر)   2–جىلد،  ھىشام:  (ئىبنى  قالمايمىز!“  كهينىده  ھېچبىرىمىز 

دېگهن ساھابىالر ھاياجان ئۇچقۇنلىرىنىڭ ئهڭ چوقىسىدا ئىدى. 
ئوھۇد ئۇرۇشىدىكى ئىالھىي ئىمتىھانغا ئۇچرىغان بىردهملىك غهپلهتته 

قالغان مۇئمىنلهرنىڭ ئاگاھالندۇرۇلىشى ئىدى. 
ئارىلىرىغا  مۇئمىنلهرنى  بىرى  ھېكمهتلىرىدىن  مۇھىم  ئهڭ  ئوھۇدنىڭ 

قوشۇلىۋالغان مۇناپىقالردىن ئايرىشتۇر. 
نهتىجىسى  ھېچبىر  ئهمىلىيهتته  مۇشرىكالرغا  ھېكمهت،  بىر  يهنه 
غاپىل،  ئۇالرنىڭ  قىلىنىپ،  تهقدىر  غهلىبه  بىر  ئالدىغۇچى  بولمايدىغان 
ئاشۇرۇشتىن  ئهمهلگه  قېلىشىنى  ھهرىكهتسىز  ھالهتته  يارىمايدىغان  ئىشقا 
ئىبارهتتۇر. بۇ ئالدىغۇچى غهلىبه بىلهن بهدىرىدىن بۇيان مۇشرىكالرنىڭ 
بىلهن   ئۆتىشى  ۋاقىتنىڭ  ئازىيىپ،  ئۆچمهنلىك  قالغان  يىغىلىپ  كۆڭلىده 

ئىسالمغا بولغان غهزهپ-نهپرىتى پهسهيگهن. 
ياشتىن  يهتته  ساھابه-كىرام  شۇكى،  قىلىدىغىنى  جهلپ  دىققهت 
ئۈچۈن  بولۇش  شېھىد  ۋه  قاتنىشىش  غازىتىغا  ئوھۇد  ياشقىچه  يهتمىش 
مۇسابىقىلهشكهن ئىدى. ئون بهش ياشلىق كىچىك بالىمۇ رهسۇلۇلالھنىڭ 
ھهر  كۆرسهتتى.  غهيرىتىنى  پۈتۈن  ئۈچۈن  بولۇش  ئهسكهر  قوشۇنىدا 
قۇۋۋهتلىك  كۆڭۈلنىڭ  سىر  يۈگۈرۈشىدىكى  ئۆلۈمگه  ئىنساننىڭ  ياشتىكى 
بىر ئىمان بىلهن تولغانلىقى ۋه پهيغهمبهرگه بولغان چوڭقۇر سۆيگۈسىدۇر. 
جاسارهت  ۋه  يېگىتلىك  يهرده  ئۇ  بولسا،  قايهرده  مۇھهببهت  ۋه  ئىمان  بۇ 
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خارلىق  چاكىنىلىق،  ھورۇنلۇق،  يهرده  شۇ  ئازايسا،  قايهرده  مهۋجۇتتۇر. 
كۆپ  ئالالھنى  يولى  مۇھهببهتنىڭ  بۇ  بولىدۇ.  ئاشكاره  قورقۇنچاقلىق  ۋه 
زىكىر قىلىش، رهسۇلۇلالھقا دۇرۇت ئېيتىش، ئالالھنىڭ نېمهتلىرى ھهققىده 
تهپهككۇر قىلىش ۋه رهسۇلۇلالھنىڭ ئهخالقى بىلهن ئهخالقلىنىش غهيرىتىده 

بولۇشتىن ئىبارهتتۇر. 
ئوھۇدتا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يارىلىنىشى ۋه شېھىد بولغانلىقى 
ھېكمهتنى  بىر  مۇھىم  ئۈچۈن  مۇئمىنلهر  تارقىلىشى  سۆزلهرنىڭ  توغرىسىدا 
ئىراده  ۋه  ئىمان  گويا  بىلهن  بۇنىڭ  ئۇالر  چۈنكى  ئالىدۇ.  ئىچىگه  ئۆز 
بىر  ئهلهيھىسساالمنىڭمۇ  پهيغهمبهر  بىلهن  بۇنىڭ  كىرگهن.  ئىمتىھانىغا 
ھۇزۇرىغا  پهرۋهردىگارىنىڭ  ئۇنىڭمۇ  كهلگهنده  ۋاقتى  ئىكهنلىكى،  ئىنسان 
بارىدىغانلىقى، ئۇنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن مۇئمىنلهرنىڭ ئارقىغا چېكىنمهي 
پهيغهمبىرىمىز كۆرسهتكهن يولدا مېڭىشنىڭ الزىملىقىنى بىلىپ، تهييارلىق 
ھالهتته تۇرۇشنىڭ الزىملىقىنى چۈشهنگهن. قىسقىسى، ئوھۇدتا مۇسۇلمانالرغا 
ئېرىشىلىدىغانلىقى،  قانداق  غهلىبىگه  ئۇرۇشتا  قىلىنغان  بىلهن  دۈشمهن 

مهغلۇبىيهتتىن قانداق قۇتۇلىدىغانلىقى ھهققىده ئىبرهت كۆرسىتىلگهن. 

ھهمرائۇل ئهسهد غازىتى
(ھىجرىيهنىڭ 3–يىلى، شهۋۋال ئېيىنىڭ 8–كۈنى / مىالدىيه 625–يىل 

3–ئاي)

مهككىگه  ئايرىلىپ  ئوھۇدتىن  بىلهن  قورقۇنچ  بۇ  چۈشكهن  ئىچىگه 
قىلدى.  ئاتا  غهپلهت  بىر  بۈيۈك  ئالالھتائاال  مۇشرىكالرغا  ماڭغان  قاراپ 
قايتىپ  ئارقىسىغا  قايتا  كېلىپ،  ئهقلىگه  كېيىن  بولغاندىن  چىقىپ  يولغا 

مۇئمىنلهرگه ھۇجۇم قىلىشنى ئويلىدى.
دۈشمهننى  ئهلهيھىسساالممۇ  پهيغهمبهر  قايتقان  مهدىنىگه  ئارىدا  بۇ 
قاراشقا  سهل  ھهقته  بۇ  ئالالھتائاال  ئىدى.  پىكرىده  قويۇش  قورقۇتۇپ 

بولمايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، تۆۋهندىكى ئايهتلهرنى نازىل قىلدى: 
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َن  َ ْ َ א  َ َن َכ ُ َ ْ َ  ْ ُ َّ ِ َ َن  ُ َ ْ َ ْا  ُ ُכ َ ِم ِإن  ْ َ ْ אء ا َ ِ ْ ِ ا ْا  ُ ِ َ  َ َو
א  ً ِכ َ א  ً ِ َ  ُ ّ َن َوَכאَن ا ُ ْ َ  َ א  َ  ِ ّ َ ا ِ َن  ُ ْ َ َو

ئهگهر  قىلماڭالر،  سۇسلۇق  قوغالشقا  ئارقىسىدىن  «دۈشمهننىڭ 
قىينىلىدۇ.  ئوخشاش  سىلهرگه  خۇددى  ئۇالرمۇ  قىينالساڭالر،  سىلهر 
سىلهر ئۇالر ئۈمىد قىلمايدىغان نهرسىنى (يهنى شېھد بولۇش ساۋابىنى 
ۋه غهلىبىنى) ئالالھتىن ئۈمىد قىلىسىلهر. ئالالھ ھهممىنى بىلگۈچىدۇر، 

ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر.» (نىسا سۈرىسى، 104-ئايهت)
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ساھابىلىرىگه: 

«دۈشمهننى كىم قوغالشنى خااليدۇ؟» دهپ سورىدى. 
بار  ئهنھۇماالر  رهزىيهلالھۇ  زۇبهير  ۋه  بهكىر  ئهبۇ  ھهزرىتى  ئارىلىرىدا 
چىقىلغان  ئۈچۈن  قوغالش  دۈشمهننى  تهييارالندى.  ئهترهت  بىر  بولغان 
بۇ سهپهرگه قېتىلغانالرنىڭ ھهممىسى دېگۈدهك يارىدار ئىدى. بۇ يارىدار 
پهيغهمبهر  يېنىدا  قۇدۇقىنىڭ  ئىنهبه  ئهبۇ  قىلىپ،  تهييارلىقىنى  ساھابىالر 

ئهلهيھىسساالمنىڭ سهپلىرىگه قوشۇلدى150. 
بىلهن  داۋاالش  يارىسىنى  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ھۇدهير  ئىبنى  ئۇسهيد 

مهشغۇل بولۇشنى تاشالپ: 
ئىتائهت  ئۇنىڭغا  ئاڭلىدىم،  دهۋىتىنى  رهسۇلىنىڭ  ۋه  ئالالھ  ”مهن 
يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  قوراللىنىپ  دهرھال  قىلدىم!“دهپ، 

كهلدى. 
سهئىد ئىبنى ئۇباده رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمۇ ئالدىراشلىق بىلهن تهييارلىنىپ 
قهبىلىسىگه دهرھهل ھهرىكهت قىلىشنى بۇيرىدى. ئۇالرمۇ قوراللىرىنى ئېلىپ 

كهلدى151. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قاتناشقان بۇ ئهترهت، دۈشمهننىڭ ئارقىسىغا 

چۈشتى. 

150. ۋاقىدى: 1–جىلد، 334–335-بهتلهر.

151. ۋاقىدى: 1–جىلد، 334–335-بهتلهر.
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ئهنھۇما  رهزىيهلالھۇ  رافى  قېرىندىشى  بىلهن  سهھل  ئىبنى  ئابدۇلالھ 
مهدىنىگه  ئۇرۇشۇپ،  بىرلىكته  بىلهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئوھۇدتا 
دۈشمهننى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئىدى.  قايتقان  ھالهتته  يارىدار 

قوغالش ئۈچۈن مۇسۇلمانالرنى دهۋهت قىلىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىغاندا: 
لېكىن  ئېغىر،  يارىمىزمۇ  يوق،  قهسهمكى،ئۇلىقىمىز  بىلهن  ”ئالالھ 
رهسۇلۇلالھ قاتناشقان سهپهرنى قولدىن بېرهمدۇق؟“ دهپ شۇھامان يولغا 
بولغىنىنىڭ  ئېغىر  بولغىنى  يېنىك  كۆره  بىرسىگه  يهنه  يارىسى  چىقتى. 
بۇ  كۆتۈردى.  ھاپاشالپ  دۈمبىسىده  بهزىسىنى  قىلدى،  ياردهم  مېڭىشىغا 

ھالهتته، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىدىن ئايرىلمىدى152. 
نائىل  مهرھهمهتكه  ئىالھىي  مۇئمىنلهر  كۆرسهتكهن  پىداكارلىقالرنى  بۇ 

بولدى:

ُح  ْ َ ْ ُ ا ُ َ א َ آ َأ َ  ِ ْ َ  ِ ِل  ُ َّ ِ َوا ّ ِ ْا  ُ א َ َ ْ َ ا ِ َّ ا
 ٌ ِ َ  ٌ ْ ْا َأ َ َّ ْ َوا ُ ْ ِ ْا  ُ َ ْ َ َأ ِ َّ ِ

ۋه  ئالالھنىڭ  كېيىن  يارىالنغاندىن  غازىتىدا)  «(ئوھۇد 
پهيغهمبهرنىڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشقانالر، ئۇالر (يهنى مۇئمىنلهر)دىن 
ساۋابقا  چوڭ  قىلغانالر  تهقۋادارلىق  ۋه  قىلغانالر  ئهمهللهرنى  ياخشى 

ئېرىشىدۇ.» (ئال ئىمران سۈرىسى. 172-ئايهت)
بۇ  ۋه  جايالشقان  نېرىسىغا  كېلومېتىر  سهككىز  مهدىنىنىڭ  ئهترهت 
باردى.  جايغا  دېگهن  ئهسهد“  ”ھهمرائۇل  بهرگهن  ئىسمىنى  ئۆز  سهپهرگه 
پهيغهمبهر  بولغاندا،  كېچه  ئىدى.  ئهنھۇدا  رهزىيهلالھۇ  ئهلى  بايراق 
شۇنىڭ  بۇيرىدى.  يېقىشنى  ئوت  يهرگه  ئايرىم-ئايرىم 500  ئهلهيھىسساالم 
بىلهن ھهيۋهتلىك بىر مهنزىره ئوتتۇرىغا چىقتى. ئهتراپتىن قارىغانالر، ئۇ 
يهرده بۈيۈك ۋه كاتتا بىر قوشۇن بار دهپ گۇمان قىلدى. دهرۋهقه، شۇ 
پهيتته مهككىگه كېتىۋاتقان، تېخى مۇسۇلمان بولمىغان مهئبهد ئىسىملىك 

152. ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 53–بهت.
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ئۇالرنى  مۇسۇلمانالرنىڭ  بېرىپ،  يېنىغا  قوشۇنىنىڭ  مۇشرىكالر  كىشى  بىر 
قوغالپ كهلگهنلىكىنى، سانىنىڭمۇ، ناھايىتى كۆپ ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈش 

ئۈچۈن: 
ئهھۋالنى  دېدى.  كۆرمىدىم“  قوشۇننى  كۆپ  بۇنداق  ئۆمرۈمده  ”مهن 

بىلگهن مۇشرىكالرنىڭ يۈرىكىگه قاتتىق قورقۇنچ چۈشتى:
قانداق  بۇ  ئىدى،  قالمىغان  ھالى  قىمىلدايدىغان  ”مۇسۇلمانالرنىڭ 

بولدى؟“ دهپ بىر–بىرىگه قاراشتى. ئارقىدىن سهۋهبىنى چۈشىنهلمهي: 
”ئېغىر بىر پاالكهتكه ئۇچراشتىن بۇرۇن بۇ يهرنى تاشالپ كېتهيلى!“ 

دېيىشتى. 
تېزلىك  نىھايهت،  قىاللمىدى.  جۈرئهت  ئۇرۇشۇشقا  قايتىپ  كهينىگه 
شهكىلده  بۇ  ئۇالرنىڭ  قىلدى.  داۋام  يوللىرىغا  قاراپ  مهككىگه  بىلهن 
بىرلىكته  بىلهن  ساھابىلىرى  ئهلهيھىسساالممۇ  پهيغهمبهر  بىلهن  چېكىنىشى 

مهدىنىگه قايتتى153.

مىراس مهسىلىسى

بۇ ئارىدا مىراس تهقسىم قىلىشقا مۇناسىۋهتلىك ئايهتلهر نازىل بولدى. 
چۈنكى ئوھۇدتىن كېيىن بۇ ھهقته بىر قىسىم ئىختىالپالر ئوتتۇرىغا چىقتى. 
ئوھۇدتا شېھىد بولغان سهئىد ئىبنى رهبى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ بىر تۇققىنى 
ئۇنىڭ ئىككى قىزىغا ھېچبىر بىر نهرسه قويۇپ قويماستىن پۈتۈن مىراسىنى 
ئالغان ئىدى. بۇ بىر جاھىلىيهت ئادىتى ئىدى. جاھىلىيهت دهۋرىده ئايال 
ۋه قىزالرغا ئېتىبار بېرىلمىگهنلىكى ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ مىراس ئېلىش ھهققىمۇ 
يوق ئىدى. ئىسالم بۇ ھهقسىز بهلگىلىمىلهرنى ئهمهلدىن قالدۇرۇپ، مۇنداق 

دېدى: 

 َّ ُ َ َ  ِ ْ َ َ ْ َق ا ْ َ אًۤء  َ ِ  َّ ِאْن ُכ َ  ِ ْ َ َ ْ ُ ْ ِّ ا َ  ُ ْ ِ  ِ َכ َّ ِ  ْ ِدُכ َ ۤ َاْو ۪  ُ ّٰ ُ ا ُכ ۪ ُ
ُس  ُ ُّ א ا َ ُ ْ ِ  ٍ ِ ِّ َوا ُכ ِ  ِ ْ َ َ َ ِ ُ َو ْ ِّ א ا َ َ َ ًة  َ ِ ْ َوا َ َك َوِاْن َכא َ َ א  َ َא  ُ ُ
153. ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 52–56-بهت.؛ ۋاقىدى، 1-جىلىد، 334-340-بهتلهر
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 ۤ ُ َ ِאْن َכאَن  َ  ُ ُ ُّ ِ ا ِّ ُ ِ َ اُه  َ َ ۤ َا ُ َ ٌ َوَوِر َ ُ َو َ  ْ ُכ َ  ْ َ ِאْن  َ  ٌ َ ُ َو َ َك ِاْن َכאَن  َ َ א  َّ ِ
ُروَن  ْ َ  َ  ْ ُכ אُۤؤۨ َ ْ ْ َوَا ُכ َאُۤؤۨ ٍ ٰا ْ אۤ َاْو َد َ ِ  ۪ ُ  ٍ َّ ِ ِ َو ْ َ  ْ ِ ُس  ُ ُّ ِ ا ِّ ُ ِ َ ٌة  َ ْ ِا

א  ً ۪כ َ א  ً ۪ َ َ َכאَن  ّٰ ِ ِانَّ ا ّٰ َ ا ِ  ً َ ۪ َ א  ً ْ َ  ْ ُכ َ ُب  َ ْ ْ َا ُ ُّ َا
تهۋسىيه  ھهققىده  مىراس)  تېگىدىغان  (غا  بالىلىرىڭالر  «ئالالھ 
ئهگهر  تېگىدۇ.  ھهسسىسى  ئايالنىڭ  ئىككى  ئهرگه  بىر  قىلىدۇكى، 
مېيتنىڭ قىزى (ئىككى ياكى) ئىككىدىن كۆپ بولسا، ئۇ چاغدا ئۇالرغا 
مىراسنىڭ ئۈچتىن ئىككى ھهسسىسى تېگىدۇ. ئهگهر (ۋارىس) بىر قىز 
بولىدىغان بولسا ئۇنىڭغا مىراسنىڭ يېرىمى تېگىدۇ. ئهگهر مېيتنىڭ 
بالىلىرى بولسا بۇ چاغدا ئۇنىڭ ئاتا- ئانىسىنىڭ ھهر بىرىگه مىراسنىڭ 
ئالتىدىن بىرى تېگىدۇ. ئهگهر ئۇنىڭ بالىلىرى بولماي مىراسقا پهقهت 
ئۇنىڭ  چاغدا  بۇ  بولسا،  قىلىدىغان  ۋارىسلىق  ئانىسى  ئاتا-  ئۇنىڭ 
ئانىسىغا مىراسنىڭ ئۈچتىن بىرى تېگىدۇ (قالغىنى ئاتىسىغا تېگىدۇ). 
بولسا،  قېرىنداشلىرى  يهنه)  باشقا  (ئاتا-ئانىسىدىن  مېيتنىڭ  ئهگهر 
ئانىسىغا مىراسنىڭ ئالتىدىن بىرى تېگىدۇ. (قالغىنىنى ئاتىسى ئالىدۇ). 
تۆلىنىپ  قهرزى  ۋه  ئورۇنالنغان  ۋهسىيىتى  مېيتنىڭ  تهقسىمات)  (بۇ 
بولغاندىن كېيىن ئېلىپ بېرىلىدۇ. ئاتا-ئاناڭالر ۋه بالىلىرىڭالردىن 
(يهنى بۇ ئىككىسىدىن) قايسىسىنىڭ مهنپهئهت جهھهتتىن ئۆزهڭالرغا 
تهرىپىدىن  ئالالھ  بۇالر  بىلمهيسىلهر.  ئىكهنلىكىنى  يېقىن  ئهڭ 
بىلگۈچى،  ھهممىنى  ھهقىقهتهن  ئالالھ  بهلگىلىمىدۇر.  بېكىتىلگهن 

ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر.» (نىسا سۈرىسى، 11-ئايهت)
رهبى  ئىبنى  سهئىد  تهقسىمى  مىراس  تۇنجى  ئىسالمدا  بىلهن  بۇنىڭ 

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ۋارىسلىرى ئارىسىدا ئېلىپ بېرىلغان بولدى154. 
ئىسالم مىراس قانۇنىدا، نېسىۋه بىلهن نېسىۋىدارالر ئارىسىدا ئادالهت 
كۆزده تۇتۇلىدۇ. چىقىمى كۆپ بولغان ئهركىشىگه ئايال كىشىگه نېسبهتهن 

154. ئهھمهد: 3–جىلد، 352، 375.
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بېرىپ،  ھهققى  مهھرى  قىلغاندا  توي  چۈنكى  بېرىلگهن.  نېسىۋه  كۆپرهك 
تۇرمۇشىنى  ئۆي  بىرگه،  بىلهن  ئېلىش  ئۈستىگه  ئۆز  چىقىملىرىنى  توي 
قامداشتىن تارتىپ پۈتۈن ماددىي چىقىمالر ئائىلىنىڭ مهسئۇلى بولغان ئهر 

كىشىگه ئائىتتۇر. 
ئىسالم مىراس قانۇنىدىكى ئهر–ئايال پهرقى مهجبۇرىيهت ۋه مهسئۇلىيهت 
پهرقىگه باغلىقتۇر. بۇ ئىككىسى ئارىسىدا تهڭپۇڭلۇق قۇرۇلغان. ئايال كىشى 
نهسىلنى قوغداش، بۇنىڭ ئۈچۈن ئهۋالد تهربىيلهش ۋه ئائىله ئىشلىرىنى 
ئائىلىنىڭ  بىلهن  سهۋهبى  تهكلىپلهر  ئېغىر  قاتارلىق  ئورۇنالش  جايىدا 
تۇرمۇش چىقىملىرىغا مهسئۇل قىلىنمىغان. بۇ سهۋهبتىن مىراستا نېسىۋىسى 
يېرىمغا چۈشۈرۈلگهن. بۇ نېسىۋه بىر قىسىم ئايالالرنىڭ توي قىاللماسلىقى 
ياكى ئاجرىشىش ئهھۋالىدا قېلىشى ياكى بىرمۇنچه شهخسىي ئېھتىياجلىرى 

كۆزده تۇتۇلغان ئاساستا بېرىلگهن. 
مهرھهمهت،  شهپقهت،  نازاكهت،  ھېسسىيات،  چوڭقۇر  يهنه  ئايالالرغا 
قىلىنغان.  ئاتا  ئاالھىدىلىكلهر  قاتارلىق  بېقىش  باال  پىداكارلىق،  ھايا، 
ئۇالرنىڭ بهدهن قۇرۇلمىسى نازۇك، ھېسسىياتلىرى پهۋقۇلئادده كۈچلۈك ۋه 
مهرھهمهت تۇيغۇلىرى يۇقىرى بولغانلىقتىن ھاياتنىڭ ھهر خىل باسقۇچلىرىدا 
ئاجىزلىقالرغا  روھىي  جىسمانىي،  ئۇچرىغاندا  تاسادىپىلىقالرغا  بىرمۇنچه 
چۈشۈپ قالىدۇ. بۇ سهۋهبتىن، ئىسالمدا ئايالنىڭ گۇۋاھلىقى يېرىمدۇر. بۇنى 
تىلغا ئېلىپ ئىسالمغا ھۇجۇم قىلغانالر ئىسالمنىڭ تهبىئى ۋه ئۆزگهرمهس 
بولغان ئاالھىدىلىكلهرنى دىققهتكه ئالغانلىقتىن كېلىپ چىققان ھۆكمىدىكى 
مۇكهممهللىكنى غهرهزلىك ياكى جاھىللىقى تۈپهيلىدىن كۆرمهسكه سالىدۇ.

ھهقىقهت شۇكى، ئالالھتائاال ھهر مهخلۇقنى ۋه ئۇ مهخلۇقنىڭ ھهربىر 
پارچىسىنى بىر مهقسهت ئۈچۈن ياراتقان ۋه ئۇالرغا يارىتىلىش غايىلىرىنى 
پسخولوگىيلىك  ۋه  بىئولوگىيىلىك  بېرىدىغان  ياردهم  ئاشۇرۇشقا  ئهمهلگه 
قۇرۇلما ئاتا قىلغان. ئهر كىشىنى ھايات كۈرىشى ۋه ئۆينىڭ تۇرمۇشى بىلهن 
مهسئۇل قىلغان ياراتقۇچى ئالالھتائاال ئۇنى بۇ ۋهزىپىنى ئۆز اليىقى بىلهن 
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ئادا قىلىشى ئۈچۈن، جىسمانىي جهھهتتىن كۈچلۈك، روھىي جهھهتتىنمۇ 
ئهۋالد  قوغداشقا،  نهسىلنى  بولسا  كىشى  ئايال  قىلغان.  مۇستهھكهم 
تهربىيلهشكه ۋه  ئاجىز ۋاقىتلىرىدىن باشالپ بېقىپ چوڭ قىلىشقا، ھىمايه 
ئهمهس،  بهدىنىنىڭ  ۋهزىپىسى  ئۇنىڭ  سهۋهبتىن  بۇ  بۇيرۇلغان.  قىلىشقا 
تهقهززا  تهييارلىنىشىنى  بىلهن  ھېس-تۇيغۇالر  چوڭقۇر  تېخىمۇ  روھىنىڭ 
قىلىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈنكى، بالىنىڭ دهسلهپكى ئاجىز دهۋرىده ئۇنى چوڭقۇر 
مهرھهمهت بىلهن قۇچاقالپ، چوڭ قىلىش ئۈچۈن ئايال كىشىگه ئىالھىي 

بىر ئېھسان سۈپىتىده ھېسسىياتچانلىق بېرىلگهن. 
بۇ ھېسسى قۇرۇلما بىلهن مهرھهمهت دهرياسى بولغان ئانىغا يارىتىلىش 
مهقسىتىنىڭ سرتىدا بىر ۋهزىپه يۈكلهنسه، سهلبى نهتىجه ئوتتۇرىغا چىقىدۇ. 
بۇ سهۋهبتىن بىر ئايالنىڭ بىر جىنايهتچىگه ئىچى ئاغرىپ ئۇنىڭغا مهرھهمهت 
بۇمۇ  يۈكسهكتۇر.  ئېھتىمالى  خاتالىشىش  تۇرغۇزۇشتا  ئادالهتنى  قىلىپ 
ئۇنىڭ گۇۋاھلىقىنىڭ يېرىم بولۇشى ھهققىده كهلگهن ئىالھىي ھۆكۈمنىڭ 

ھېكمهتلىرىدىن بىرىدۇر. 
پسخولوگىيىلىك  ئىنساننىڭ  شاھىدلىقنى  ئىسالم  تهرهپتىن  بىر  يهنه 
ئهر  يهرده  بهزى  ئۈچۈن  شۇنىڭ  سالىدۇ.  رهتكه  ئاساسهن  قۇرۇلمىسىغا 
كىشىنىڭ گۇۋاھلىقى ئېتىبارغا ئېلىنماي ئايالنىڭ گۇۋاھلىقى تولۇق گۇۋاھلىق 
سۈپىتىده قوبۇل قىلىنىدۇ. مهسىلهن: ئهرلهر قاراشقا مۇمكىن بولمايدىغان 

يهرلهرده پهقهت ئايالالرنىڭ شاھىدلىقى يېتهرلىك ھېسابلىنىدۇ155.  
گۇۋاھلىق مهسلىسى بىلهن ئايالالرنىڭ كهمسىلتىلگهنلىكى ۋه باراۋهر 
مۇئامىله قىلىنمىغانلىقىنى دهۋا قىلغانالر ئىسالمنىڭ بۇنداق بىر تۆھمهتتىن 
پاك ئىكهنلىكىنى، ئۇنىڭ ھهق ۋه ھهق ئىگىلىرى ئارىسىدا ناھايىتى ئادىل 
خۇسۇسىيهتلىرى  تهبىئى  ئۆزگهرمهس  ئىنساننىڭ  قۇرۇپ،  تهڭپۇڭلۇق  بىر 
ئالغانلىقىنى  نهزىرىگه  ئۆز  تامامىنى  جهمئىيهتنىڭ  بىرلىكته،  بىلهن 

چۈشهنمهيۋاتىدۇ ياكى چۈشىنىشنى خالىمايۋاتىدۇ.

155. مهجهلله: 1685.
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بىلهن  قوغداش  قابىلىيهتلهرنى  بهرگهن  ئالالھ  كامالىتى  ئاياللىقنىڭ 
ئهمهلگه ئاشىدۇ. ئهگهر ئايال ئۆز خۇسۇسىيهتلىرىنى ئىالھىي ئورۇنالشتۇرۇشقا 
پۈتۈن  دېسه،  ئهلۋىدا  تهبىئىتىگه  ھهقىقىتىگه،  ئۆز  ئىشلهتسه،  زىت 
قىممىتىنى يوقۇتۇپ، بهدبهخت بولىدۇ، ئائىله بېغىنى قۇرۇتۇپ تاشاليدۇ. 

بۇنىڭ بىلهن جهمئىيهت ھاياتى بۇزۇلىدۇ. 
بىر  ھهقسىز  ۋه  سۈنئىي  ئارىسىدا  ئهرلهر  بىلهن  ئايالالر  كۈنىمىزده 
باراۋهرلىك مۇسابىقىسى باشلىتىلدى. ئايالنىڭ يارىتىلىش خۇسۇسىيهتلىرىگه 
زىت بولغان بۇ مۇسابىقه خانىملىق ۋه ئانىلىق ئاالھىدىلىگىنى ئاجىزالشتۇرۇپ، 
ئائىلىنى پارچىلىماقتا. بۇ سهۋهب بىلهن دهۋرىمىزده كۆپ يۈز بېرىۋاتقان باال 
ئالدۇرۇش ۋهقهلىرى جاھىلىيهت دهۋرىدىكى قىز بالىالرنى تېرىك كۆمۈشنىڭ 
زامانىۋىيالشقان بىر شهكلى بولۇپ، بۇ ئهسىرنىڭ جىنايىتىدۇر. بۇ ئهسىرنىڭ 
ھارغىن، ئاجىز ئاياللىرى بىلهن جاھىلىيهت دهۋرىنىڭ ئاياللىرى ئارىسىدا 
روھسىز  بۇ  قالمىدى.  پهرق  ھېچقانداق  باشقا  پهرقىدىن  كېيىم–كېچهك 

ماتېرىيالىست تهربىيه مهيدانغا كهلتۈرگهن ئىجتىمائىي پاالكهتتۇر. 
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رهجىي ۋهقهسى
(ھىجرىيهنىڭ 4–يىلى سهپهر ئېيى \ مىالدىيه 625–يىل 7–ئاي)

پهيغهمبهر ئهلهيھىسسالم ئىسالمنى تهبلىغ قىلىش ۋه ئۆگىتىش مهقسىتى 
بهزى  لېكىن  ئهۋهتهتتى.  مۇئهللىملهر  قهبىلىلهرگه  ئهتراپتىكى  بىلهن 
بىرى  بۈيۈكلىرىدىن  ئاھانهتلهرنىڭ  بۇ  ئۇچرىدى.  ئاھانهتكه  مۇئهللىملهر 

”رهجىي ۋهقهسىدۇر“. 
پهيغهمبهر  قهبىلىلىرى  قاره  ۋه  ئهزال  يېقىنلىرىدىكى  مهدىنه 
ئهلهيھىسساالمدىن ئىسالمنى ئۆگىتىدىغان مۇئهللىم تهلهپ قىلدى. پهيغهمبهر 
بىر  كىشىلىك  ئون  باشچىلىقىدا  سابىتنىڭ  ئىبنى  ئاسىم  ئهلهيھىسساالم 

ھهيئهت ئهۋهتتى. 
ۋهھۇدئه  جايالشقان  ئارىسىغا  مهككه  بىلهن  ئهسهفان  كارۋان 
بېشىدا  سۇ  دېگهن  رهجىي  قهبىلىسى  ھۇزهيل  كهلدى.  يهرگه  دېيىلگهن 
قونۇش ئۈچۈن چۈشتى. مۇسۇلمان مۇئهللىملهرنىڭ بۇ يهرگه كهلگهنلىكى 
ھۇزهيل قهبىلىسىنىڭ بىر تارمىقى بولغان بهنى لىھيان قهبىلىسىگه خهۋهر 
بىر  تاپقان  تهركىپ  ئوقچىالردىن  يېقىن  يۈزگه  جهمهتى  لىھيان  بېرىلدى. 
ئهترهت بىلهن ئۇالرنىڭ ئارقىسىغا چۈشتى. ئاسىم ۋه ھهمراھلىرى ئۆزىنىڭ 
كۆزىتىلىۋاتقانلىقىنى پهرق ئېتىشى بىلهن، ئۆزىنى قوغدىيااليدىغان ئېگىز 

بىر يهرگه چىقتى. دۈشمهنمۇ ئۇالرنىڭ ئهتراپىنى قورشاپ: 
بولۇڭالر.  تهسلىم  تاپشۇرۇپ  قوراللىرىڭالرنى  چۈشۈڭالر،  ”تۆۋهنگه 

ھېچقايسىڭالرنى ئۆلتۈرمهسلىككه ۋهده بېرىمىز!“ دېدى. 
بۇنىڭ بىلهن ئاسىم: 

پهسكه  ئىشىنىپ  سۆزىگه  كاپىرنىڭ  بىر  مهن  ”قېرىنداشالر! 
چۈشمهيمهن!“ دېدى.
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ئارقىدىن: 
”ئى ئالالھ! بىزنىڭ ئهھۋالىمىزنى رهسۇلۇڭغا بىلدۈرگىن!“ دهپ دۇئا 
قىلدى. كېيىن دۈشمهنلهر ئاسىم ۋه ئۇنىڭغا ئهگهشكهن ئالته كىشىنى ئوققا 

تۇتۇپ شېھىد قىلدى. 
قۇرهيشنىڭ بهزى كاتتىۋاشلىرى ئۇنىڭ شېھىد قىلىنغانلىقىدىن خهۋهر 
تېپىپ، بهدىر ئۇرۇشىدا ئۆزلىرىدىن بىرىنى ئۆلتۈرگهنلىكى سهۋهبى بىلهن، 
ئۇنىڭ بهدىنىدىن ئۇنى تونۇشقا يارايدىغان بىر پارچه ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن 
ئادهم ئهۋهتتى. لېكىن ئالالھتائاال ئاسىم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنى قوغداش ئۈچۈن 
بىر توپ ھهره ئهۋهتتى. بۇ ھهرىلهر ئاسىمنىڭ جهسىتىنى پۈتۈنلهي قاپالپ 
كهتكهن بولغاچقا، قۇرهيشنىڭ ئادهملىرى ئۇنىڭ جهسىتىدىن ھېچقانداق 
بىر نهرسىنى ئېلىشقا قادىر بواللمىدى (بۇخارى: «جىھاد»، 170، «مهغازى»، 10، 

28؛ ۋاقىدى: 1–جىلد، 354–دىن 363-بهتلهرگىچه)  

دۈشمهن   ساقلىغان  كېتىشىنى  تارقىلىپ  ھهرىلهرنىڭ  بولۇپ  كېچه 
كۈتمىگهن بىر ۋهقهگه ئۇچرىدى؛ بىردىنال يامغۇر يېغىپ، سهل بولۇپ ئاقتى 
ۋه ئاسىمنىڭ جهسىتىمۇ بۇ ئهسنادا ئوتتۇرىدىن غايىب بولدى. دۈشمهنمۇ 
ئاسىمنىڭ جهسىتىدىن ھهر قانداق بىر پارچه ئېلىشقا ئىمكان تاپالمىدى. 
بۇ ۋهقهدىن كېيىن ئاسىم ”ھهرىلهر قوغدىغان شېھىد“ دهپ مهشھۇر بولدى. 

(ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 163-بهت) 

مۇشرىكالر قوراللىرىنى تاشالپ تهسلىم بولغان مۇسۇلمانالرنى مۇستهھكهم 
باغالش ئۈچۈن تۇرغاندا سهككىزىنچى كىشى: 

قهسهمكى،  بىلهن  ئالالھ  يامانلىق.  تۇنجى  قىلىنغان  بىزگه  ”بۇ 
سىلهرگه قهتئى تهسلىم بولمايمهن. شۇ شېھىدلهر ماڭا گۈزهل بىر مىسالدۇر!“ 
دهپ چىڭ تۇرۇۋالدى. مۇشرىكالر ئۇنى زورالپ ئېلىپ ماڭماقچى بولسىمۇ، 

شىددهت بىلهن قارشى تۇردى. بۇنىڭ بىلهن ئۇنىمۇ شېھىد قىلدى. 
بۇ ئون ساھابىدىن پهقهت ھۇبهيب ۋه زهيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمادىن 
ئىبارهت ئىككىال ساھابه قالدى. مۇشرىكالر ئۇالرنى ئېلىپ كېلىپ مهككىده 
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ئامىرنىڭ  ئىبنى  ھارىس  ئۆلتۈرۈلگهن  غازىتىدا  بهدىر  خۇبهيبنى  ساتتى. 
ئوغۇللىرى سېتىۋالدى. خۇبهيب ئۆلتۈرۈلۈشكه قارار بېرىلگهن كۈنگه قهدهر 

ئۇالرنىڭ قولىدا ئهسىر قالدى. 
ئائىلىسىدىن بىر ئايال دهيدۇكى: 

بىر  ياخشى  خۇبهيبتىن  ھاياتىمدا  مهن  قىلىمهنكى،  قهسهم  ”ئالالھقا 
ئهسىر كۆرمىدىم. ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مهن ئۇنى زهنجىرگه باغالقلىق 
ۋه مهككىده ھېچبىر مېۋه بولمىغان بىر كۈنى يېڭى ئۈزۈم يهۋاتقان ھالدا 
كۆردۈم. بۇ ئالالھنىڭ خۇبهيبكه ئاتا قىلىغان رىزقى ئىدى. خۇبهيب قۇرئان 
ۋه تهھهججۇد نامىزى ئوقۇيتتى. ئۇنىڭ ئوقىغان قۇرئانىنى ئاڭلىغان ئايالالر 

كۆڭلى يۇمشاپ يىغلىشىپ كېتهتتى. 
ئۇنىڭغا: 

- ئى خۇبهيب! بىرهر ھاجىتىڭ بارمۇ؟- دهپ سورىغان ئىدىم. 
- ياق! ماڭا تاتلىق سۇ ئىچكۈزۈشىڭدىن، بۇتالرنىڭ نامىغا بوغۇزالنغان 
ئۆلتۈرۈلىدىغان  بىرى  يهنه  يىگۈزمهسلىكىڭدىن،  گۆشلىرىنى  ھايۋانالرنىڭ 
ۋاقتىمدا ماڭا خهۋهر بېرىپ قويۇشىڭدىن باشقا ھېچبىر نهرسىگه ئېھتىياجىم 

يوق! - دېدى. 
ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىغا  ئۆزىنىڭ  ئۆتۈپ،  ئايالر  قىلىنغان  ھارام  ئۇرۇش 
قهسهمكى،  بىلهن  ئالالھ  ۋاقتىمدا،  قىلغان  خهۋهر  بېرىلگهنلىكىنى  قارار 
قىلغانلىقىنى  ھېس  قايغۇ  ۋه  قورقۇش  قانداق  ھهر  خهۋهردىن  بۇ  ئۇنىڭ 
كۆرمىدىم. ھارىس جهمهتى ئۇنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن ھهرهمنىڭ سرتىدىكى 

”ھىل“ دېگهن يهرگه ئېلىپ كهلگهنده، خۇبهيب: 
- رۇخسهت قىلساڭالر ئىككى رهكئهت ناماز ئوقۇۋالسام - دېدى. ئۇنى 

قويۇۋهتتى. خۇبهيب ئىككى رهكئهت ناماز ئوقۇغاندىن كېيىن: 
گۇمان  قورققانلىقىمنى  ئۆلۈمدىن  قىلىمهنكى،  قهسهم  ئالالھقا   -
 - ئوقۇيتتىم.  ئۇزۇن  تېخىمۇ  نامازنى  بۇ  بىلسهم،  قىلمايدىغانلىقىڭالرنى 
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دېدى. بۇنىڭ بىلهن خۇبهيب ئۆلۈم ئىجرا قىلىنىدىغان ھهر مۇسۇلماننىڭ 
ئىككى رهكئهت ناماز ئوقۇش ئادىتىنى باشالتقان تۇنجى كىشى بولدى. 

كېيىن: 
- ئى ئالالھ! بۇالرنىڭ ھهربىرىنى بىر-بىرلهپ يۇقاتقىن، بىر-بىرلهپ 
جېنىنى ئال، ھېچبىرىنى ساق قويما- دهپ دۇئا قىلىپ156 شۇ مهنىده بېيت 

ئوقۇدى: 
”مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن، قانداق ئۆلۈشۈمگه ئهسال پهرۋا قىلمايمهن. 
ۋۇجۇدۇم  پارچىالنغان  خالىسا،  ئۇ  ئۈچۈندۇر.  ئالالھ  ھهممىسى  بۇالرنىڭ 

بىلهن ئالالھنىڭ رىزاسىغا ئېرىشىش مهن ئۈچۈن ناھايىتى ئاساندۇر!“
خۇبهيب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ كېيىن ئالالھقا مۇنداق مۇناجات قىلدى: 

”ئى ئالالھ! بۇ يهرده دۈشمهن يۈزىدىن باشقا بىر يۈز كۆرهلمهيۋاتىمهن! 
رهسۇلۇڭغا ئهلچى قىلىپ ئهۋهتىلىدىغان بىر كىشىمۇ يوق! ئۇنىڭغا ساالمىمنى 

سهن يهتكۈزگىن!“
پهيغهمبهر  ئولتۇرغان  مهدىنىده  بىلهن  ساھابىلىرى  ئهسنادا  بۇ 

ئهلهيھىسساالم: 
«ئۇنىڭغىمۇ ساالم بولسۇن!“ دېگهن مهنىده: ”وعلي السالم“ دېگهنده 

ئهتراپىدىكىلهر ئاڭلىدى. ساھابىالر ھهيرانلىق بىلهن: 
- ئى رهسۇلۇلالھ! كىمنىڭ ساالمىغا جاۋاب بهردىڭىز؟- دهپ سورىغاندا: 

تهسىرىدىن  دۇئانىڭ  قورققان،  ھهممهيلهن  يهردىكى  ئۇ  قىلغاندا  دۇئا  خۇبهيب   .156
ئۆزلىرىنى  تىرىشقان،  يوشۇرۇنۇشقا  قېچىشىپ  تهرهپكه  ئوڭ–سول  ئۈچۈن،  قوغدىنىش 
ساق قالمايمىز دهپ قاراشقان. بىر ئايدىن كۆپرهك ۋاقىت قۇرهيش مهجلىسىده خۇبهيبنىڭ 
بهددۇئاسىدىن باشقا بىر سۆز تىلغا ئېلىنمىغان. سهئىد ئىبنى ئامىر تۇرۇپ–تۇرۇپ ھوشىدىن 
بىر  ئاڭالپ،  ئهھۋالىنى  بۇ  ئۇنىڭ  دهۋرىده  خهلىپىلىك  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئۆمهر  كېتهتتى. 
كېسىلى بار، يوقلىقىنى سورىغاندا سهئىد: ”ئى مۇئمىنلهرنىڭ ئهمىيرى! مهنده بىر كېسهللىك 
يوق. ئهمما مهن خۇبهيب ئۆلتۈرۈلگهن ۋاقتىدا ئوتتۇرىدا ئىدىم. ئۇنىڭ بهددۇئاسىنى ئاڭلىغان 
ئىدىم. ئالالھ بىلهن قهسهمكى، بۇنى قاچان بىر مهجلىسته ئېسىمگه ئالسام، چىدىيالماي 

ھوشۇمدىن كېتىمهن!“ دېدى (ۋاقىدى: 1–جىلد، 359–360–بهتلهر)
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خۇبهيبنىڭ  جىبرائىل  مانا  ساالمىغا.  خۇبهيبنىڭ  قېرىندىشىڭالر   -
ساالمىنى ئېلىپ كهلدى! - دېدى. بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ئۇ ساھابىالرنىڭ شېھىد قىلىنغانلىقىنى شۇ پهيتنىڭ ئۆزىده ئېيتتى. (بۇخارى: 
«جىھاد»، 170، «مهغازى»، 10، 28؛ ۋاقىدى: 1–جىلد، 354–دىن 363-بهتلهرگىچه). 

ئۆلتۈرۈلۈشتىن بۇرۇن دار ياغىچىغا باغالقلىق ھالدا خۇبهيبدىن سورىدى: 
پهيغهمبهرنىڭ  ئورنۇڭدا  سېنىڭ  بهدىلىگه  قۇتۇلۇش  ھاياتىڭنىڭ   _

بولۇشىنى خاالمسهن؟
خۇبهيب بۇ سوئالغا ھېچ ئويالنماي، تهمكىنلىك بىلهن مۇنداق جاۋاب 

بهردى: 
- ئهسال! ئۇنىڭ بۇ يهرده مېنىڭ ئورنۇمدا بولۇشى ئهمهس، مهدىنه 
مۇنهۋۋهرده مۇبارهك پۇتىغا بىرتال تىكهننىڭ كىرىپ كېتىشىگه كۆڭلۈم رازى 

بولمايدۇ!. 
بۇ جاۋابقا ھهيران قالغان ئهبۇ سۇفيان: 

”مهن دۇنيادا مۇھهممهدتهك ھهمرالىرى تهرىپىدىن (بۇ قهدهر) ياخشى 
تۇتالمىدى.  ئۆزىنى  دېيىشتىن  كۆرمىدىم!“  كىشىنى  بىر  باشقا  كۆرۈلگهن 

(ۋاقىدى: 1–جىلد، 360–بهت؛ ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 56-بهت)  

خۇبهيب  بۇرىدى.  تهرهپكه  مهدىنه  يۈزىنى  ۋاقىتتا  ئاسقان  ئۇنى 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

”ئى ئالالھ! بۇ قىلغىنىم ئهگهر سېنىڭ دهرگاھىڭدا بىر ياخشىلىق بولسا 
يۈزۈمنى قىبله تهرهپكه بۇرىغىن!“ دهپ دۇئا قىلدى. ئالالھتائاال ئۇنى قىبله 
تهرهپكه بۇرىدى. مۇشرىكالر قانچىلىك تىرىشقان بولسىمۇ يۈزىنى قىبلىدىن 

باشقا تهرهپكه بۇرىيالمىدى. بۇ مۇبارهك ساھابه ھهققىده: 

ً َ ِ ِِّכ َرا َ َر ِ ِإ ِ ، اْر ُ َّ ِئ َ ْ ُ ْ ُ ا ْ َّ א ا َ ُ َّ َא َأ
 ِ َّ َ  ِ ُ َאِدي، َواْد ِ  ِ  ِ ُ אْد َ  ، ً َّ ِ ْ َّ



260

r مۇھهممهد مۇستاپا

مهمنۇن،  پهرۋهردىگارىڭدىن  سهن  جان!  تاپقۇچى  ئارام  «ئى 
قايتقىن.  دهرگاھىغا  ئۇنىڭ  ھالدا  بولغان  رازى  سهندىن  پهرۋهردىگارىڭ 
سهن مېنىڭ (ياخشى) بهندىلىرىم قاتارىغا قوشۇلغىن. مېنىڭ جهننىتىمگه 
بولدى.  نازىل  ئايهتلهر  دېگهن  سۈرىسى، 27-30-ئايهتلهر)  (فهجىر  كىرگىن.» 

(قۇرتۇبى: 20–جىلد، 58–بهت؛ ئالۇسى: 30–جىلد، 133-بهت) 

زهيد  قىلىنغان  شېھىد  كېيىن  ئهنھۇدىن  رهزىيهلالھۇ  خۇبهيب 
ئىدى.  ئىچىده  مۇستهھكهملىكى  ئىمان  ئوخشاشال  ئهنھۇمۇ  رهزىيهلالھۇ 
بۇتالر  تۇتاتتى.  روزا  كۈندۈزلىرى  ئوقۇپ،  نامىزى  تهھهججۇد  كېچىلىرى 
نامىدا بوغۇزالنغانلىقى ئۈچۈن گۆش تاماقلىرىنى يېمهيتتى. بۇنىڭ ئورنىغا 
قىالتتى.  ئىپتار  بىلهن  سۈت  تۇتۇپ،  روزا  بىلهن  سۈت  تالاليتتى.  سۈتنى 
شېھىد قىلىنىش ئۈچۈن تهنئىم دېگهن جايغا كهلتۈرۈلگهنده خۇبهيب بىلهن 
ئۇچرىشىشى بىلهن، باشلىرىغا كهلگهن سىناقالر ھهققىده بىر–بىرىگه سهۋر 
تهۋسىيه قىلىشتى. زهيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمۇ ئىككى رهكئهت ناماز ئوقۇدى.

دېگهن   - خاالمتىڭ؟  بولۇشىنى  مۇھهممهدنىڭ  ئورنۇڭدا  سېنىڭ   -
بهردى.  جاۋاب  ئوخشاش  ئهنھۇغا  رهزىيهلالھۇ  خۇبهيب  ئهينهن  سوئالغا 

(ۋاقىدى: 1–جىلد، 361–362-بهتلهر) 

ئۇنىڭغا مۇسۇلمانلىقتىن ۋاز كهچسه ئازاد قىلىنىدىغانلىقىنى سۆزلىگهن 
ئهخمهق مۇشرىكالرغا: 

ياشاشتىن  كېچىپ  ۋاز  دىنىمدىن  ئۆلۈش،  ھالىتىده  مۇسۇلمان   -
شاھادهت  ئىچىده  تهمكىنلىك  بېرىپ،  جاۋاب  دهپ  ئهال! -  مهرتىۋه  مىڭ 

شهربىتىنى ئىچتى. 
بۇ ئىمان لهززىتىنى بىلگهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئاشىقلىرىدىن 
يۇنۇس ئهمره ئالالھ ۋه رهسۇلى يولىدا جان بېرهلهيدىغان بىر ئىشتىياق بىلهن 
مىسرالىرىدا  ئۆز  ئارزۇسىنى  بولۇش  نائىل  شاپائهتكه  چوڭ  ئهڭ  ئاخىرهتته 

مۇنداق تىلغا ئالغان:
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جېنىم قۇربان بولسۇن سېنىڭ يولۇڭدا،
ئىسمى گۈزهل، جىسمى گۈزهل مۇھهممهد!

قىيامهتته شاپائهت قىلغىن مهندهك، كهمتهر بهندىگه،
ئىسمى گۈزهل، جىسمى گۈزهل مۇھهممهد!

بىرى مائۇنه ۋهقهسى
(ھىجرىيهنىڭ 4–يىلى سهپهر ئېيى / مىالدىيه 625–يىل 7–ئاي)

رهجىي ۋهقهسى بولغان كۈنلهرده، نهجىد دىيارىنىڭ كاتتىۋاشلىرىدىن 
ئهبۇ بهرا قهبىلىسىنى توغرا يولغا باشالش ئۈچۈن مۇئهللىم تهلهپ قىلىپ 
رهسۇلۇلالھقا مۇراجىئهت قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ بۇ تهلىپىنى 
قوبۇل قىلىشنى خالىمىدى. ھهتتا ئۇالردىن كهلگهن ھهدىيهلهرنىمۇ قوبۇل 

قىلماي: 
«مهن دوستلىرىم ھهققىده نهجىد ئهھلىدىن (ئۇالرنىڭ خىيانهتلىرىدىن) 

قورقىمهن!» دېدى. 
ھاياتىغا  مۇسۇلمانالرنىڭ  نامىدا  قهبىلىسى  بهرا  ئهبۇ  بىلهن  بۇنىڭ 
كېپىللىك قىلىدىغانلىقى ھهققىده ۋهده بهردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالممۇ 
بىردىنبىر  قىلىۋاتقان  ئىداره  قهبىلىلهرنى  نهجىددىكى  نامىدا  بهرا  ئهبۇ 
ئهمىرگه ئايرىم بىر پارچه مهكتۇپ يازدۇردى. كېيىن ئهسھابۇس سۇففهدىن 
”قۇررا“ يهنى قارىالر دهپ ئاتالغان يهتمىش كىشىلىك مۇئهللىملهر ھهيئىتىنى 

تهييارالپ، ئهبۇ بهرا بىلهن بىرلىكته يولغا سالدى. 
بىئرۇل  يىراقلىقتىكى  قونالغۇ  تۆت  مهدىنىگه  كارۋىنى  مۇئهللىملهر 
ئۇچرىدى.  خىيانهتكه  بىر  قورقۇنچلۇق  كهلگهنده،  جايغا  دېگهن  مهئۇنه 
ئهبۇ بهرانىڭ جىيهنى ئامىر كۆپ قوشۇن بىلهن ھۇجۇم قىلىپ، پهيغهمبهر 
بهرا  ئهبۇ  قهبىلىسى  ئۆز  ئوقۇمىدى.  مهكتۇبنىمۇ  ئهۋهتكهن  ئهلهيھىسساالم 
مۇسۇلمانالرنى ھىمايه قىلغانلىقى سهۋهبىدىن ئۇرۇش قىلىشنى خالىمىغاندا، 
ئۇسهييه، رهئل، زهكۋان، بهنى لىھيان قهبىلىلىرىنى ئالداپ مۇسۇلمانالرنى 
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قىلىچتىن ئۆتكۈزدى. بۇالرنىڭ ئىچىدىن پهقهت ئهمر ئىبنى ئۇمهييه قۇتۇلۇپ 
قالدى157. 

بۇ پاجىئهلىك كۈنده ھۇجۇم قىلغانالر ئارىسىدا بولغان جهببار ئىبنى 
سۇلما شۇ ۋهقهنى سۆزلهپ مۇنداق دهيدۇ: 

”مۇسۇلمانالردىن مېنى ئىسالمغا دهۋهت قىلغان ئامىر ئىبنى فۇھهيرگه 
دۈمبىسىدىن  يېرىپ  كۆكسىنى  ئۇنىڭ  نهيزهمنىڭ  سانجىدىم!  نهيزهمنى 

چىققانلىقىنى كۆردۈم! ئۇ ئاشۇ ھالهتته تۇرۇپ: 
”ئالالھ بىلهن قهسهمكى، غهلىبه قىلدىم!“ دېدى. ئۆز–ئۆزهمگه: 

”نېمىنى غهلبه قىلدى؟ مهن ئۇنى ئۆلتۈرمىدۇممۇ؟“ دېدىم. شۇ پهيتته 
بىلهن  كۆزۈم  ئۆز  بولدى.  غايىب  كۆزدىن  ۋه  ئۆرلىدى  ئاسمانغا  جهسىتى 
كۆرگهن بۇ ۋهقه مۇسۇلمان بولۇشۇمغا سهۋهب بولدى. (ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 

187-بهت؛ ۋاقىدى: 1–جىلد، 349-بهت) 

كېلىپ  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل 
ئۇچراشقانلىقىنى،  پهرۋهردىگارىغا  بولۇپ  شېھىد  ساھابىلهرنىڭ  ئۇ 
پهرۋهردىگارىنىڭ ئۇالردىن رازى بولغانلىقىنى ۋه ئۇالرنىمۇ رازى قىلغانلىقىنى 

خهۋهر قىلدى158. 
بولۇپ،  غهمكىن  قاتتىق  ئالدىدا  ۋهقهلهر  بۇ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 

كۆڭلى بهكمۇ يېرىم بولدى. مۇبارهك قوللىرىنى ئالالھقا كۆتۈرۈپ: 
زهكۋان  رهئل،  كۆتهرگهن  ئىسيان  رهسۇلىغا  ۋه  ئالالھقا  ئالالھ!  «ئى 
بامدات  ئاي  بىر  ئۇدا  دهپ  قىلغىن!»  لهنهت  (قهبىلىلىرىگه)  ئۇسهييه  ۋه 
28؛  «مهغازى»،   ،19  ،9 «جىھاد»،  (بۇخارى:  قىلدى.  دۇئا  كېيىن  نامىزىدىن 

مۇسلىم: «مهساجىد»، 297) 

يهھۇدىالر  ۋه  مۇناپىق  تۆكتى.  ياش  كۆز  بولۇپ  غهمكىن  مۇئمىنلهر 
ئىشالردىن  ئۆتكهن  بولۇپ  بۇيان  ئوھۇدتىن  ئۇالر  بولدى.  خۇشال  قاتتىق 

157. ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 184-بهت؛ ھهيسهمى: 6–جىلد، 125-دىن 130-بهتلهرگىچه.
158. بۇخارى: «جىھاد»، 9.
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ئۆزىنى  ئوھۇدتا  قارشى  مۇسۇلمانالرغا  باشقا  ئۇنىڭدىن  بولۇپ،  مهمنۇن 
ئۆچمهنلىكىنى  پسىغدۇرالمىغان  ئىچىگه  ئۈچۈن،  كۆرسىتهلمىگهنلىكى 
تېزلهشتۈرگهن  ئاشۇرۇشنى  ئىشقا  پىالنلىرىنى  خائىن  تۆكۈپ،  ئوتتۇرىغا 
ئىدى. ئۇرۇشقا چىققاندا قىلغان خائىنلىقى يهتمىگهندهك، بۈيۈك پىداكارلىق 

كۆرسىتىپ بىر مۇنچه شېھىد بهرگهن مۇسۇلمانالرغا: 
”ئۇ ئۆلگهنلهر بىزنىڭ سۆزىمىزنى ئاڭلىغان بولسا، ئۆلمىگهن بوالتتى“ 
جاۋاب  شهكلىده  تهھدىت  قۇرئانى-كهرىم  سۆزىگه  بۇ  ئۇالرنىڭ  دېدى. 

بهردى: 

אْدَرُؤوا  َ  ْ ُ ا  ُ ِ ُ א  َ َא  ُ א َ ْ َأ َ وْا  ُ َ َ ْ َو ِ ِ ا َ ْ ِ ْا  ُ א َ  َ ِ َّ ا
 َ ِ אِد َ  ْ ُ َت ِإن ُכ ْ َ ْ ُ ا ُכ ِ ُ ْ َأ َ

«(بۇ يهنه ئالالھنىڭ) ئۇرۇشقا چىقىشنى خالىمىغان (مۇناپىقالرنى 
قېرىنداشلىرىغا:  ئولتۇرۇپ  ئۆيلىرىده)  ئۇالر  ئۈچۈندۇركى،  ئايرىشى 
(يهنى  بولسا  بويسۇنغان  بىزگه  مۇئمىنلهر)  (يهنى  ئۇالر  «ئهگهر 
ئۆلتۈرۈلمهيتتى»  بولسا)  قايتقان  ئۇرۇشتىن  ئاڭالپ  نهسىھىتىمىزنى 
دېدى. (ئى مۇھهممهد! بۇ مۇناپىقالرغا) ئېيتقىنكى: «(ئهگهر ئۇرۇشقا 
ئۆزهڭالردىن  ئۆلۈمنى  بولسا)  قۇتۇلدۇرىدىغان  ئۆلۈمدىن  چىقماسلىق 
بولساڭالر.»  راستچىل  (دهۋايىڭالردا)  ئهگهر  بېقىڭالر.  قىلىپ  دهپئى 

(ئال ئىمران سۈرىسى، 168-ئايهت)

 ً َّ َ ُّ ًא  א َ ْذِن ا ِכ ِ ِ  َّ َت ِإ ُ َ ٍ َأْن  ْ َ ِ א َכאَن  َ َو
ھهر  ئالالھ  ئۆلمهيدۇ.  ئىزنىسىز  ئالالھنىڭ  كىشى  «ھېچ 
قورقۇنچاقلىق  ئۆمرىنى  (ئادهمنىڭ  پۈتۈۋهتكهن.  ئهجىلىنى  ئادهمنىڭ 
ئۇزارتالمايدۇ، باتۇرلۇق قىسقارتالمايدۇ)» (ئال ئىمران سۈرىسى، 145-ئايهت) 

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
ساھابىلىرىگه  بولغان  شېھىد  مهئۇنهده  بىئرۇل  ”رهسۇلۇلالھنىڭ 
بولغانلىقىنى  يېرىم  كۆڭلى  نهرسىگه  بىر  باشقا  بولغاندهك،  يېرىم  كۆڭلى 
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مهئۇنه  بىئرۇل  چۈنكى   (302 «مهساجىد»،  (مۇسلىم:  دېگهن.  كۆرمىدىم“ 
شېھىدلىرىنىڭ ھهممىسى دېگۈدهك ئهسھابۇس سۇففهدىن بولۇپ، پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ مهنىۋىي تهربىيىسى ئاستىدا يېتىشكهن قۇرئان ۋه سۈننهت 

مۇئهللىمىلىرى ئىدى. 
ئۈچۈن  مۇئمىنلهر  تهبلىغنىڭ  ۋهقهلىرى  مهئۇنه  بىئرۇل  ۋه  رهجىي 
ئهلهيھىسساالم  رهسۇلۇلالھ  كۆرسىتىدۇ.  ئىكهنلىكىنى  مۇھىم  قانچىلىك 
ساھابىلىرىنىڭ تالالنغانلىرىنى ئېھتىمالغا يېقىن بولغان خېيىم–خهتهرلهرنى 
ۋهزىپه  مۇھىم  بۇ  ئهۋهتكهن.  قىلىپ  تهبلىغچىسى  ئىسالم  تۇرۇپ،  بىلىپ 
ئۇالردىن  مهدھىلهپ،  ئالالھ  جانابى  مۇجاھىدالرنى  بولغان  شېھىد  يولىدا 
رازى بولغانلىقىنى ۋه ئۇالرنىڭمۇ پهرۋهردىگارىدىن رازى بولغانلىقىنى بايان 

قىلغان159. 

بهنى نهزىرنىڭ خائىن پىالنى

مهدىنىگه  ئۇمهييه  ئىبنى  ئهمر  قۇتۇلغان  ۋهقهسىدىن  مهئۇنه  بىئرۇل 
ئىككى  مهنسۇپ  قهبىلىگه  قىلغان  ھۇجۇم  ئۆزىگه  يولىدا،  قايتىش 
پهيغهمبهر  ئۇالر  ھالبۇكى،  ئۆلتۈردى.  تۇنجۇقتۇرۇپ  ئۇخالۋاتقاندا  كىشىنى 
قىلىپ  زىيارهت  مهدىنىنى  بولۇپ  ئاستىدا  ھىمايىسى  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئىلگىرىكى  ئىدى.  كېرهك  بېرىش  دىيهت  ئۈچۈن  بۇنىڭ  ئىدى.  قايتقان 
تهرىپىدىن  نهزىر  بهنى  قىسمىنىڭ  بىر  دىيهتنىڭ  ئاساسهن،  ئهھدىنامىگه 
بۆلۈك  بىر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئۈچۈن  بولغانلىقى  شهرت  تۆلىنىشى 

ساھابىالر بىلهن ئۇالرنىڭ يۇرتىغا باردى. 
يانلىرىغا  بىلهن  كىشى  ئازال  بۇنداق  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
كهلگهنلىكىنى كۆرگهن بهنى نهزىر يهھۇدىلىرى بۇ ئهھۋالنى ئۆزلىرى ئۈچۈن 
تېپىلماس بىر پۇرسهت دهپ بىلىپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا سۈيىقهست 
مهمنۇنىيهت  قىسمىنى  چۈشكهن  ئۆزىگه  تۆلهمنىڭ  پىالنلىدى.  قىلىشنى 

159. بۇخارى: «مهغازى»، 28، «جىھاد»، 9؛ مۇسلىم: «مهساجىد»، 297.
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پهيغهمبهر  بولغىچه،  تهييار  پۇل  بىلدۈرۈپ  ئۆتهيدىغانلىقىنى  بىلهن 
ئهلهيھىسساالمنى بىر ئۆينىڭ سايىسىده ئولتۇرۇشقا تهكلىپ قىلدى. بۇ ئارىدا 
قىلىش  ئىشنى  پىالنلىغان  تېزدىن  بىلدۈرۈپ،  قىلىدىغانلىقىنى  مېھمان 
ئۇ  ئۈستىگه،  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  سۆيۈملۈك  ئۆتتى.  ھهرىكهتكه  ئۈچۈن 
سايىداپ ئولتۇرغان ئۆينىڭ ئۈستىدىن يوغان بىر قىيا تاش تاشالپ، ئۇنى 
مۇبارهك جېنىدىن جۇدا قىلماقچى بولدى. ئۇ قهۋم بۇنىڭغا ئوخشايدىغان 
جىنايهتلهرنى بۇندىن بۇرۇنقى پهيغهمبهرلىرىنىڭ بهزىلىرىگىمۇ قىلغانلىقى 

ئۈچۈن، بۇ خىل ئىشالردا تهجرىبىلىك ئىدى. 
يېرىدىن  ئولتۇرغان  تۇيۇقسىزال  ئهلهيھىسساالم  رهسۇلۇلالھ  پهيتته  شۇ 
پهيغهمبىرىگه  ئالالھتائاال  چۈنكى  يىراقالشتى.  تېزال  يهردىن  ئۇ  تۇرۇپ، 
ئهھۋالنى بىلدۈرگهن ئىدى. جانابى ئالالھ ئۆز پهيغهمبىرىنى قوغداش بىلهن 

مۇئمىنلهرگه بولغان مهرھىمىتىنى مۇنداق ئهسلىتىدۇ: 

 ْ ُכ ْ َ ْا ِإ ُ ُ ْ َ ٌم َأن  ْ َ  َّ َ ْ ِإْذ  ُכ ْ َ َ  ِ ّ َ ا َ ْ ِ وْا  ُ ْا اْذُכ ُ َ َ آ ِ َّ א ا َ ُّ َא َأ
َن ُ ِ ْ ُ ْ ِ ا כَّ َ َ َ ْ َ  ِ ّ َ ا َ َ َو ّ ْا ا ُ َّ ْ َوا ُכ َ  ْ ُ َ ِ ْ َّ َأ َכ َ  ْ ُ َ ِ ْ َأ

سىلهرنى  (يهنى  بهرگهن  سىلهرگه  ئالالھنىڭ  مۇئمىنلهر!  «ئى 
دۈشمىنىڭالردىن ساقلىغانلىق) نېمىتىنى ئهسلهڭلهر. ئهينى زاماندا بىر 
جامائه سىلهرگه قوللىرىنى ئۇزاتماقچى، (يهنى سىلهرنى ئۆلتۈرمهكچى) 
يهنى  توستى.  سىلهردىن  قوللىرىنى  ئۇالرنىڭ  ئالالھ  ئىدى.  بولغان 
ئالالھتىن  ساقلىدى).  قىلىشدىن  زىيانكهشلىك  ئۇالرنىڭ  سىلهرنى 
(ئالالھنىڭ ئهمرىنى ئورۇنالش، مهنئى قىلغان ئىشلىرىدىن چهكلىنىش 
(مائىده  قىلسۇن.»  تهۋهككۇل  ئالالھقا  مۇئمىنلهر  قورقۇڭالر.  بىلهن) 

سۈرىسى، 11-ئايهت)

سۈيىقهستنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا قارىتىلغان بولۇشىغا قارىماي، 
ئايهتتىكى ئىپادىنىڭ: "بىر جامائه سىلهرگه قوللىرىنى ئۇزاتماقچى (يهنى 
سىلهرنى ئۆلتۈرمهكچى) بولغان ئىدى" دېگهن شهكىلده كېلىشى، پهيغهمبهر 
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ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇئمىنلهرنىڭ جېنى ۋه ھاياتى ئورنىدا، ھهتتا ئۇنىڭدىنمۇ 
قىممهتلىك ئىكهنلىكىدىن ئىبارهت بىر ھهقىقهتكه ئىشارهت قىلىدۇ. 

بۇ سۈيىقهست تهشهببۇسىنىڭ كهينىدىن ئالالھتائاال مۇنداق دېدى: 

 َ ِ אِئ َ ُّ ا ِ ُ  َ  َ ّ اء ِإنَّ ا َ َ  َ َ  ْ ِ ْ َ ْ ِإ ِ א َ  ً َ א َ ِ ٍم  ْ َ  ِ  َّ َ א َ َ א  َّ  َوِإ
«ئهگهر سهن (مۇئاھىده تۈزگهن) قهۋمدىن خىيانهت (ئاالمهتلىرىنى) 
تاشالپ  بىلهن  ئوچۇق-يورۇقلۇق  ئۇالرغا  مۇئاھىدىسىنى  سهزسهڭ، 
بهرگىن. (يهنى سهن بىلهن مۇئاھىده تۈزۈشكهن قهۋمدىن خىيانهت 
شهپىسى كۆرۈلسه، ئۇالرغا تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلماستىن مۇئاھىدىنىڭ 
ئالالھ  قويغىن).  ئۇقتۇرۇپ  بىلهن  ئالدى  قالغانلىقىنى  ئهمهلدىن 

ھهقىقهتهن خائىنالرنى دوسىت تۇتمايدۇ.» (ئهنفال سۈرىسى، 58-ئايهت)

، َوِإن  ُ ِ َ ْ ُ ا ِ َّ َ ا ُ  ُ َّ ِ ِإ ّ َ ا َ  ْ כَّ َ َ א َو َ َ  ْ َ ْ א َ  ِ ْ َّ ِ ْا  ُ َ َ َوِإن 
 َ ِ ِ ْ ُ ْ א ِ ِه َو ِ ْ َ ِ َك  َ َّ َي َأ ِ َّ َ ا ُ  ُ ّ ََכ ا ْ َ نَّ  ِ َ َك  ُ َ ْ َ وْا َأن  ُ ِ ُ

مايىل  تىنچلىققا  سهنمۇ  بولسا،  مايىل  تىنچلىققا  ئۇالر  ئهگهر 
سۆزلىرىنى)  (ئۇالرنىڭ  ئالالھ  قىلغىن.  تهۋهككۇل  ئالالھقا  بولغىن. 
ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، (نىيهتلىرىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر. ئهگهر ئۇالر 
(تهييارلىق قىلىۋېلىش ئۈچۈن سۈلھى بىلهن) سېنى ئالدىماقچى بولسا، 
ئالالھ (ئۇالرنىڭ شهررىدىن) شهكسىز ساڭا كۇپايه قىلغۇچىدۇر. ئالالھ 
كۈچلهندۈرىدۇ.  بىلهن  مۇئمىنلهر  ۋه  بىلهن  ياردىمى  ئۆزىنىڭ  سېنى 

(ئهنفال سۈرىسى، 61-62-ئايهت)

بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بهنى نهزىرگه ئهلچى ئهۋهتىپ 
ئهھدىنامىنى يېڭىالشنى، ئهكسىچه بولغاندا ئون كۈن ئىچىده مهدىنىدىن 
چىقىپ كېتىشى ھهققىده ئاگاھالندۇردى. لېكىن مۇناپىقالر بۇ ئارىدا بىكار 
نهزىرگه  بهنى  بولۇۋاتقان  كهتمهكچى  چىقىپ  تاشالپ  مهدىنىنى  تۇرماي، 
بىلهن  كىشىلهر  توپ  بىر  چوڭ  ناھايىتى  ئۇالرغا  يوللىدى.  خهۋهر  مهخپى 
ياردهم قىلىدىغانلىقىنى، مهدىنىنى تاشالپ چىقىپ كهتمهسلىكىنى ئېيتىپ، 
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قۇرئانى- ئالالھتائاال  خهۋهرلىشىشنىمۇ  مهخپى  بۇ  كۈشكۈرتتى.  ئۇالرنى 
كهرىمده مۇنداق ئوتتۇرىغا قويىدۇ: 

 ْ ِئ َ َאِب  ِכ ْ ِ ا ْ ْ َأ ِ وا  ُ َ َ َכ ِ َّ ُ ا ِ ِ ا َ ْ ِ ِ َن  ُ ُ َ ا  ُ َ א َ  َ ِ َّ َ ا َ ِإ  ْ َ َأ
 ْ َُّכ َ ُ َ َ  ْ ُ ْ ِ ُ ا َوِإن  ً َ ا َأ ً َ ْ َأ ُכ ِ  ُ ِ ُ  َ ْ َو ُכ َ َ  َّ َ ُ ْ َ َ  ْ ُ ْ ِ ْ ُأ

ن  ُ ََכאِذ  ْ ُ َّ ُ ِإ َ ْ َ  ُ َّ َوا
ئهلهيھىسساالمنىڭ  (مۇھهممهد  ئۆزلىرىنىڭ  «مۇناپىقالرنىڭ 
بۇرادهرلىرىگه:  كىتاب  ئهھلى  قىلغان  ئىنكار  پهيغهمبهرلىكىنى) 
بىلله  بىلهن  سىلهر  چۇقۇم  بىز  چىقىرىۋېتىلسهڭالر،  «يۇرتۇڭالردىن 
چىقىپ كېتىمىز. ھهرگىز سىلهرنىڭ زىيىنىڭالر ھىسابىغا باشقا ئادهمگه 
ئىتائهت قىلمايمىز. سىلهرگه ئۇرۇش ئېچىلسا، چوقۇم سىلهرگه ياردهم 
بېرىمىز» دېيىشكهنلىكىنى كۆرمىدىڭمۇ؟  ئالالھ گۇۋاھلىق بېرىدۇكى، 

مۇناپىقالر چوقۇم يالغانچىالردۇر.» (ھهشىر سۈرىسى، 11-ئايهت) 
مۇناپىقالرنىڭ كۈشكۈرتىشىگه ئىشهنگهن يهھۇدىالر خاتىرجهملىك ھېس 
قىلىپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا قارشى چىقتى. ھالبۇكى، مۇناپىقالر ۋهده 

قىلغان ياردهمنى قىاللمايتتى. بۇنى جانابى ئالالھ مۇنداق ئاشكارىلىدى: 

 ْ ُ َ و ُ ُ َ  َ ا  ُ ِ ُ ِئ  َ ْ َو ُ َ َ َن  ُ ُ ْ َ  َ ا  ُ ِ ْ ْ ُأ ِئ َ
وَن  ُ َ ُ  َ  َّ ُ َאَر  ْد َ ْ َّ ا ُّ َ ُ َ  ْ ُ و ُ َ َّ ِئ  َ َو

بىلله  بىلهن  ئۇالر  مۇناپىقالر  چىقىرىلسا،  ھهيدهپ  ئۇالر  «ئهگهر 
ياردهم  ئۇالرغا  مۇناپىقالر  ئېچىلسا  ئۇرۇش  ئۇالرغا  ئهگهر  چىقمايدۇ. 
كىتاب  ئهھلى  قاچىدۇ.  ئۆرۈپ  يۈز  تهقدىردىمۇ  بهرگهن  بهرمهيدۇ. 

ياردهمگه ئېرىشهلمهيدۇ.» (ھهشىر سۈرىسى، 12-ئايهت) 
ئورا كولىسىمۇ،  چۈنكى مۇناپىقالر پىتنه–پاساتالر بىلهن مۇئمىنلهرگه 
قۇرئانى- ئالالھتائاال  ھهقىقهتنىمۇ  بۇ  قورقاتتى.  ئاجايىپ  مۇئمىنلهردىن 

كهرىمده مۇنداق ئىپادىلهيدۇ: 
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َن  ُ َ ْ َ  َّ ٌم  ْ َ  ْ ُ َّ َ ِ َِכ  ِ َذ َّ َ ا ِّ  ِ وِر ُ ُ  ِ  ً َ ْ ُّ َر َ ْ َأ ُ َ َ
قارىغاندا  ئالالھقا  دىللىرىدا  ئۇالرنىڭ  سىلهر  «شۈبھىسىزكى، 
تېخىمۇ قورقۇنچلۇقسىلهر (يهنى ئۇالر سىلهردىن ئالالھتىن قورققاندىنمۇ 
ئالالھنىڭ  ئۇالر  ئۈچۈندۇركى،  شۇنىڭ  بۇ  قورقىدۇ.  بهكرهك 

(ئۇلۇغلۇقىنى) چۈشهنمهيدىغان قهۋمدۇر.» (ھهشىر سۈرىسى، 13-ئايهت) 
بهنى نهزىر يهھۇدىلىرىنىڭ ھهددىدىن ئاشقانلىقىنى كۆرگهن پهيغهمبهر 
ئۇالرنىڭ  قالمىغانلىقتىن،  ئىش  قىلىدىغان  باشقا  ئهمدى  ئهلهيھىسساالم 
قۇرهيزىمۇ  بهنى  قهبىلىسى  يهھۇدىي  باشقا  ئالدى.  مۇھاسىرىگه  يۇرتىنى 

ئهھدىنامىنى بۇزۇپ، بهنى نهزىرنىڭ يېنىدا يهر ئالدى160. 
چىقىپ  ئالدىغا  ئۆيلىرىنىڭ  يهھۇدىالرنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
يوشۇرۇنغانلىقىنى  ئۆتۈپ  ئارقىسىغا  بۇالرنىڭ  يېڭىلگهنده  ئۇرۇشقانلىقىنى، 
كۆردى. بۇنىڭ بىلهن ئهڭ يېقىن تهرهپتىن باشالپ يهھۇدىي ئۆيلىرىنىڭ 
كېسىپ،  قىسمىنىڭ  بىر  دهرهخلىرىنىڭ  خورما  يىقىلىشىنى،  بىر–بىردىن 

كۆيدۈرۈۋېتىلىشىنى بۇيرىدى. يهھۇدىالر: 
”ئى مۇھهممهد! سهن پاساتتىن چهكلهپ ئۇنى قىلغانالرنى ئهيىبلهيتتىڭ. 
ۋارقىرىدى.  دهپ  ئىش؟“  قانداق  كۆيدۈرۈش  كېسىپ  دهرهخلهرنى  ئهمدى 
ئىككىلهندۈرۈپ،  بهزىلىرىنى  مۇسۇلمانالرنىڭ  سۆزلىرى  بۇ  يهھۇدىالرنىڭ 

ئهندىشىگه سالدى. بۇنىڭ بىلهن ئالالھتائاال: 

ۤ ٰ َ  ً َ אِۤئ َ א  َ ُ ُ ْכ َ َ ٍ َاْو  َ ۪  ْ ِ  ْ ُ ْ َ َ א  َ
 َ ۪ ِ א َ ْ َي ا ِ ْ ُ ِ ِ َو ّٰ ِאْذِن ا ِ َ א  َ ِ ُ ُا

«(ئى مۇسۇلمانالر! ) سىلهر مهيلى (بهنى نهزىرنىڭ) خورمىلىرىنى 
ھهممىسىگه  قالدۇرۇڭالر،  ئۆره  پېتى  بۇرۇنقى  ئۇنى  مهيلى  كېسىڭالر، 
قىلىشى)  رۇخسهت  مۇنداق  (ئالالھنىڭ  قىلىدۇ.  رۇخسهت  ئالالھ 
ئالالھنىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچىالرنى (يهنى يهھۇدىالرنى) رهسۋا قىلىش 

160. بۇخارى: «مهغازى»، 14.
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ئۈچۈندۇر.» (ھهشىر سۈرىسى، 5-ئايهت) دهپ، مۇئمىنلهرنىڭ ئهندىشىلىرىنى 
يۇقاتتى161. بۇنىڭ بىلهن يهھۇدىالرنىڭ ھىيله-نهيرهڭلىرىگه قارشى تهدبىر 

ئېلىش كېرهكلىكىنىمۇ بىلدۈردى. 
پهيغهمبهر  قهبىلىسى  نهزىر  بهنى  كېيىن  كۈندىن  يىگىرمه  تهخمىنهن 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۇرۇش چهمبىرىكى ۋه مۇناپىقالر تهرىپىدىن ۋهده قىلىنغان 
ياردهمنىڭ كهلمهسلىكى سهۋهبى بىلهن تهسلىم بولدى. رهسۇلۇلالھ بهنى 
نهزىرنى مهدىنىدىن سۈرگۈن قىلدى. بهنى قۇرهيزىنى يېڭى بىر ئهھدىنامىنى 
قوبۇل قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۆز جايلىرىدا قويۇپ، ئۇالرغا ياخشىلىق قىلدى162.  
ئۆيلىرىنى  قالغان  ساق  بۇرۇن  چىقىشتىن  يۇرتلىرىدىن  نهزىر  بهنى 
ئۆرۈپ  بىلهن  قوللىرى  ئۆز  ئۈچۈن  قويماسلىق  قالدۇرۇپ  مۇسۇلمانالرغا 

تاشالپ، بىر قىسمى خهيبهرگه، بىر قىسمى شامغا كۆچتى163. 
ئالالھتائاال بۇ غازاتتا مۇئمىنلهرگه بهرگهن ياردىمىنى تۆۋهندىكى ئايهت 

بىلهن بايان قىلدى: 

 ِ ْ َ ْ ِل ا وَّ َ ِ  ْ ِ אِر َ ْ ِد ِ َאِب  ِכ ْ ِ ا ْ ْ َا ِ وا  ُ َ َ َכ ۪ َّ َج ا َ ْ ۤي َا ۪ َّ َ ا ُ  
 ْ ِ  ُ ّٰ ُ ا ُ ٰ َא َ  ِ ّٰ َ ا ِ  ْ ُ ُ ُ ُ  ْ ُ ُ َ ِ א َ  ْ ُ َّ ا َا ۤ ُّ َ ا َو ُ ُ ْ َ ْ َاْن  ُ ْ َ َ א  َ

ي  ِ ْ ْ َوَا ِ ۪ ْ َא ِ  ْ ُ َ ُ ُ َن  ُ ِ ْ ُ  َ ْ ُّ ُ ا ِ ِ ُ ُ  ۪ َف  َ َ ا َو ُ ِ َ ْ َ  ْ َ  ُ ْ َ
אِر  َ ْ َ ْ ِ ا َאۤ ُاۨو وا  ُ ِ َ ْ א َ  َ ۪ ِ ْ ُ ْ ا

نهزىر  بهنى  (يهنى  كافىرالرنى  بولغان  كىتابتىن  ئهھلى  ”ئالالھ 
ھهيدهپ  ئۆيلىرىدىن  سۈرگۈنده  قېتىملىق  تۇنجى  يهھۇدىلىرىنى) 
چىقاردى. سىلهر ئۇالرنى (كۈچلۈك تۇرۇپ مۇنداق خار ھالدا) چىقىپ 
كېتىدۇ دهپ گۇمان قىلمىغان ئىدىڭالر. ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ قورغانلىرىنى 

161. بۇخارى: «تهپسىر»، 59\2؛ ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 192-بهت.
162. بۇخارى: «مهغازى»، 14؛ مۇسلىم: «جىھاد»، 62.

163. ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 191– دىن 194-بهتلهرگىچه؛ ۋاقىدى: 1–جىلد، 363–
دىن 380-بهتلهرگىچه.
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ئىدى.  ئويلىغان  دهپ  توسىيااليدۇ  (ئازابىدىن)  ئالالھنىڭ  ئۆزلىرىنى 
ئالالھ  كهلدى.  يهردىن  ئويلىمىغان  ئۇالر  ئازابى  ئالالھنىڭ  ئۇالرغا 
ئۆزلىرىنىڭ  ئۆيلىرىنى  ئۇالر  سالدى.  قورقۇنچ  دىللىرىغا  ئۇالرنىڭ 
قوللىرى ۋه مۇئمىنلهرنىڭ قوللىرى بىلهن بۇزدى. ئى ئهقىل ئىگىلىرى! 

(ئۇالرنىڭ ھالىدىن) ئىبرهت ئېلىڭالر. « (ھهشىر سۈرىسى، 2-ئايهت) 
بهنى نهزىردىن قالغان مالالرغا قورال ئىشلىتىلمهي قولغا چۈشۈرۈلگهنلىكى 
ئۈچۈن“پاي“ ئاتىلىپ، قورال ئىشلىتىلىپ قولغا چۈشۈرۈلگهن غهنېمهتلهرگه 

ئارالشمىغان ئۇسۇلدا بىر تهرهپ قىلىندى: 

 ٰ א َ َ ْ ٰ َوا ْ ُ ْ ي ا ِ ِ ِل َو ُ َّ ِ ِ َو ّٰ ِ َ ى  ٰ ُ ْ ِ ا ْ ْ َا ِ  ۪ ِ ُ ٰ َر َ  ُ ّٰ אَۤء ا َ אۤ َا َ
 ُ ُכ ٰ אۤ ٰا َ ْ َو ُכ ْ ِ אِۤء  َ ِ ْ َ ْ َ ا ْ َ  ً َ َن ُدو َُכ  َ  ْ ِ َכ ۪ َّ ِ ا ْ ِ َوا א۪כ َ َ ْ َوا
אِب   َ ِ ْ ُ ا ۪ َ  َ ّٰ َ ِانَّ ا ّٰ ا ا ُ َّ ا َوا ُ َ ْ א َ  ُ ْ َ  ْ ُכ ٰ َ א  َ وُه َو ُ ُ َ ُل  ُ َّ ا

 ِ ّٰ َ ا ِ  ً ْ َ َن  ُ َ ْ َ  ْ ِ ِ ا َ ْ ْ َوَا ِ אِر َ ْ ِد ِ ا  ُ ِ ْ َ ُا ۪ َّ َ ا ۪ ِ א َ ُ ْ اِۤء ا َ َ ُ ْ ِ

َن ُ אِد َّ ُ ا ُ ِۤئَכ  ٰ ُ ُاۨو َ ُ َ َوَر ّٰ وَن ا ُ ُ ْ َ ًא َو ا َ ْ َوِر
قۇرا  ئهھلى  بهرگهن  قىلىپ  غهنېمهت  پهيغهمبىرىگه  «ئالالھ 
كۇففارلىرى)نىڭ  خهيبهر  ۋه  پهدهك  نهزىر،  قۇرهيزه،  (يهنى 
ئۈتۈپ  قولغا  قولدىن  ئارىسىدا  بايالرنىڭ  ئىچىڭالردىكى  ماللىرىنى 
خىش-  پهيغهمبهرنىڭ  پهيغهمبهرگه،  ئالالھقا،  ئۈچۈن،  يۈرمهسلىكى 
خاس  سهبىللهرگه  ئىبىن  مىسكىنلهرگه،  يېتىملهرگه،  ئهقرىبالىرىغا، 
قىلدى. پهيغهمبهر سىلهرگه بهرگهننى ئېلىڭالر. پهيغهمبهر چهكلىگهن 
نهرسىدىن چهكلىنىڭالر. ئالالھتىن قورقۇڭالر. ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ 
دىيارىدىن  قىسمى)  بىر  غهنېمهتلهرنىڭ  (ئۇ  قاتتىقتۇر.  ئازابى 
مۇھاجىرالرغا  پېقىر  ئايرىلغان  مال-مۈلكىدىن  چىقىرىلغان،  ھهيدهپ 
خاستۇر. ئۇالر ئالالھنىڭ پهزلىنى ۋه رازىلىقىنى تىلهيدۇ. ئالالھقا ۋه 
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سادىق  (ئىماندا)  شۇالر  ئهنه  بىرىدۇ.  ياردهم  پهيغهمبىرىگه  ئۇنىڭ 
ئادهملهردۇر.» (ھهشىر سۈرىسى، 7-8-ئايهت)

بۇ ئايهت-كهرىمده ئالالھ ھهققى دهپ ئايرىلغان پاي (نېسىۋه) كهبه ۋه 
باشقا مهسجىدلهرنىڭ رېمونت ئىشلىرى ئۈچۈندۇر. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، 
ئۆزىگه تهگكهن پاينى ساھابىلىرىنىڭ يوقسۇللىرىغا تارقىتىپ بهرگهن. بۇ 
ئايهتته  يۇقىرىدىكى  ھېكمىتى  قىلىنىشىنىڭ  تهقسىم  شهكىلده  بۇ  پاينىڭ 
قولىدا  كىشىلهرنىڭ  مهلۇم  پهقهت  بايلىقنىڭ  قىلىنغاندهك،  بايان  روشهن 
توپلىنىپ، ئۇالرنىڭ ئارىسىدىال ئايلىنىپ يۈرمهسلىكى ئۈچۈندۇر. چۈنكى 
بىر–بىرىگه  ئىنسانالرنىڭ  پرىنسىپى  ئىشالردىكى  ئىقتىسادىي  ئىسالمنىڭ 
ياردهملىشىشى، قولىدىكى نېمهتلهردىن پېقىر، ئاجىزالرنىمۇ پايدىالندۇرۇشتۇر. 
بۇنىڭ بىلهن ھهر خىل تهبىقىلهرنى بىر–بىرىگه يېقىنالشتۇرىدىغان ئادىل 
بىر جهمئىيهت قۇرۇلغان بولىدۇ. بۇ جهمئىيهتته باشقىالرنى بوزهك قىلىپ 

ئۇنىڭدىن پايدىلىنىدىغان بىر گوروھ تېپىلمايدۇ. 
ئېلىنغان  نهزىردىن  بهنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  سهۋهبتىن  بۇ 
غهنېمهتلهرنى مۇھاجىرالرغا تهقسىم قىلدى. ئهنسارالردىن ئېھتىياجى بولغان 
بۇرۇن  قىلىشتىن  تهقسىم  غهنېمهتنى  بهرمىدى.  باشقىسىغا  كىشىدىن  ئۈچ 

ئهنسارالرغا خىتاب قىلىپ: 
قالىدۇ،  ئۇالردا  بهرگهنلىرىڭالر  مۇھاجىرالرغا  ئىلگىرى  «خالىساڭالر 
بهرگهنلىرىڭالرنى  خالىساڭالر،  ئالىسىلهر.  پاي  غهنېمهتتىن  بۇ  سىلهرمۇ 
ھهممىسىنى  غهنېمهتنىڭ  بۇ  بولىدۇ.  قىلساڭالر  تهلهپ  ئېلىشنى  قايتۇرۇپ 

ئۇالرغا قالدۇرىسىلهر» دېدى. 
بۇنىڭ بىلهن ئهنسارالر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇم ئهجمهئىين (ئالالھ ئۇالرنىڭ 

ھهممىسىدىن رازى بولسۇن) بۇ گۈزهل جاۋابنى بهردى: 
”ماللىرىمىز ۋه ئۆيلىرىمىزدىن بهرگهن نهرسىلىرىمىزنى قايتۇرۇۋالمايمىز، 

غهنېمهتنىمۇ ئۇالرغا قالدۇرىمىز، ئۇالرغا شېرىك بولمايمىز“. 
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تۆۋهندىكى  مهنزىرىسى،  قېرىنداشلىق  بۇ  كۆرسهتكهن  ئهنسارالر 
ئايهتنىڭ نازىل بولۇش سهۋهبلىرىدىن بىرى بولدى: 

وَن  ُ ِ َ  َ ْ َو ِ ْ َ َ ِا َ א َ  ْ َ َن  ُّ ِ ُ  ْ ِ ِ ْ َ  ْ ِ אَن  َ ۪ ْ اَر َوا َّ ُؤا ا َّ َ َ  َ ۪ َّ َوا
 ٌ َ א َ َ  ْ ِ ِ ْ َכאَن  َ ْ َو ِ ِ ُ ْ ۤ َا ٰ َ وَن  ُ ِ ْ ُ ا َو ُ אۤ ُاۧو َّ ِ  ً َ א َ  ْ ِ وِر ُ ُ  ۪

َن  ُ ِ ْ ُ ْ ُ ا ُ ِۤئَכ  ٰ ُאۨو َ  ۪ ِ ْ َ  َّ ُ َق  ُ  ْ َ َو
بولغان،  يهرلىك  مهدىنىده  مۇھاجىرالردىن)  (يهنى  «ئۇالردىن 
قىلىپ  ھىجرهت  يېنىغا  ئهنسارالر)  (يهنى  بولغانالر  كۈچلۈك  ئىمانى 
كهلگهنلهرنى (يهنى مۇھاجىرالرنى) دوست تۇتىدۇ. ئۇالرغا بېرىلگهن 
تورۇقلۇق  موھتاج  ئۇالر  قىلمايدۇ.  تارلىق  ئىچى  ئۈچۈن  نهرسىلهر 
ئهال  (مهنپهئىتى)دىن  ئۆزلىرىنىڭ  مهنپهئىتىنى)  (مۇھاجىرالرنىڭ 
مهقسهدكه  ساقالنغانالر  بېخىللىقىدىن  نهفسىنىڭ  ئۆز  بىلىدۇ. 
250-بهت؛  29-جىلد،  رازى:  9–ئايهت.  ھهشر،  (سۈره  ئېرىشكۈچىلهردۇر.» 

قۇرتۇبى: 18–جىلد، 25–بهت) 

ھاراق ۋه قىمارنىڭ چهكلىنىشى

ھهممىمىزگه مهلۇمكى، ھاراق، قىمار ھهققىدىكى ھۆكۈملهر ئىسالمنىڭ 
دهسلهپكى يىللىرىدا ئوتتۇرىغا قويۇلماي مهلۇم بىر ھېكمهت بىلهن كېيىنگه 
كېيىن  باسقۇچالردىن  تۆۋهندىكى  قىلىنىشى  ھارام  ھاراقنىڭ  قالدۇرۇلغان. 

بېكىتىلدى: 
مهككىده: . 1

ا  ً َכ َ  ُ ْ ِ وَن  ُ ِ َّ َ َאِب  ْ َ ْ ِ َوا ۪ َّ اِت ا َ َ َ  ْ ِ َو
َن  ُ ِ ْ َ ٍم  ْ َ ِ  ً َ ٰ َ َِכ  ۪ ٰذ ًא ِانَّ  َ َ א  ً َوِرْز

خورمىدىن،  باركى،)  ئىبرهتمۇ  بۇنداق  يهنه  ئۈچۈن  «(سىلهر 
ئهقلىنى  ياسايسىلهر،  يېمهكلىكلهر  پاكىز  ۋه  شارابالر  ئۈزۈمدىن 
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ئىشلىتىدىغان قهۋم ئۈچۈن بۇنىڭدا ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ بىرلىكىنى 
كۆرسىتىدىغان دهلىل بار.» (نهھىل سۈرىسى، 67-ئايهت) دېگهن ئايهت نازىل 
پهرقلىق  يېمهكلىكلهردىن  ئېسىل  ئۈزۈمدىن  ۋه  خورما  ئايهتته  بۇ  بولدى. 
ھالدا مهست قىلىدىغان بىر ماددىنىڭمۇ چىقىرىلىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگهن. 
بىر  ئېسىل  گۈزهل،  نهرسىلهرنىڭ،  قىلىدىغان  مهست  بىلهن  بۇنىڭ 
كهلگۈسىده  ئۇنىڭ  قىلدۇرۇلۇپ،  ھېس  ھېسابالنمايدىغانلىقى  ئىچىملىك 
دهۋرىده  مهككه  قىلىپ  شۇنداق  قىلىنغان.  ئىشارهت  چهكلىنىدىغانلىقىغا 

ھاراق ھهققىده باشقا ئايهت نازىل بولمىغان. 
كېيىن، . 2 قىلغاندىن  ھىجرهت  مهدىنىگه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 

كىشىلهرنىڭ سورىغان سوئاللىرىغا ئاساسهن، ئالالھتائاال تۆۋهندىكى ئايهتنى 
نازىل قىلدى: 

ٌ ۪ ٌ َכ ْ אۤ ِا َ ِ ۪  ْ ُ  ِ ِ ْ َ ْ ِ َوا ْ َ ْ ِ ا َ ََכ  ُ َٔ ـ ْ َ
א َ ِ ِ ْ َ  ْ ِ  ُ َ אۤ َاْכ َ ُ ُ ْ َّאِس َوِا ِ  ُ ِ א َ َ َو

«(ئى مۇھهممهد!) سهندىن ھاراق ۋه قىمار توغرىسىدا سورىشىدۇ. 
كىشىلهرگه  ۋه  گۇناھ  چوڭ  ئىككىسىده  ھهر  «بۇنىڭ  ئۇالرغا:  سهن 
(ئازغىنا ماددى) پايدىمۇ بار. لېكىن ئۇالردىكى گۇناھ پايدىغا قارىغاندا 

تېخىمۇ چوڭ دېگىن.» (بهقهره سۈرىسى، 219-ئايهت)
بۇ ئايهت نازىل بولغاندىن كېيىن مۇسۇلمانالرنىڭ كۆپىنچىسى ھاراقنى 

تاشلىدى، بىر قىسمى ئىچىۋهردى. 
 ساھابىالردىن بىرى شام نامىزىنى ئوقۇپ بېرىۋاتقاندا، بىر ئايهتنى . 3

مهنا بۇزۇلىدىغان دهرىجىده خاتا ئوقۇدى. بۇنىڭ بىلهن:

َن  ُ ُ َ א  َ ْا  ُ َ ْ َ  َ َّ َ َכאَرى  ُ  ْ ُ َة َوَأ َ َّ ْا ا ُ َ ْ َ  َ ْا  ُ َ َ آ ِ َّ א ا َ ُّ َא َأ
دهۋاتقىنىڭالرنى  نېمه  بولساڭالر،  مهست  سىلهر  مۇئمىنلهر!  «ئى 

بىلگىنىڭالرغىچه نامازغا يېقىنالشماڭالر.» (نىسا سۈرىسى، 43-ئايهت) 
دېگهن ئايهت نازىل بولدى. 
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شۇنىڭدىن كېيىن مۇسۇلمانالردىن ھاراق ئىچىدىغانالر بهكال ئازايدى. 
ناماز ئوقۇلىدىغان ۋاقىتتا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ جاكارچىسى: 

”مهست بولغانالر قهتئىي نامازغا يېقىنالشمىسۇن !“ دهپ توۋلىدى. 
مۇسۇلمانالر ئهمدى ھاراقنىڭ كهسكىن چهكلىنىدىغانلىقىنى چۈشىنىپ 

يهتتى ۋه بۇنىڭغا تهييار تۇردى. 
نىھايهتته مۇسۇلمانالرنىڭ كۆپ قىسمى ھاراقنى تاشلىدى. بهزىلىرى . 4

ئۆمهر  ئىدى.  ئىزتىراپتا  ھاللىرىدىن  ناخۇش  ئۇچرىغان  يۈزىدىن  ھاراق 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

”ئى ئالالھ! ھاراق ھهققىده بىزگه ئوچۇق ۋه كهسكىن بىر ھۆكۈم قىلغىن!“ 
قااليمىقانچىلىق  چىققان  كهينىدىن  زىياپىتىنىڭ  ھاراق  قىلدى.  دۇئا  دهپ 
بىلهن ھاراقنىڭ يامانلىقى تېخىمۇ روشهن ئوتتۇرىغا چىقىپ، بۇ ھهقتىكى 
بۇ  تهييارالندى.  شارائىت  دهرىجىده  قىلىنىدىغان  قوبۇل  ئاسانال  چهكلىمه 
شهكىللهندۈردى.  سهۋهب  بولۇشىغا  نازىل  چهكلىمىنىڭ  ئىالھىي  ئهھۋال 

ئالالھتائاال: 

ْ ِ  ٌ ْ ُم ِر َ ْز َ ْ אُب َوا َ ْ َ ْ ُ َوا ِ ْ َ ْ ُ َوا ْ َ ْ א ا َ َّ ا ِا ۤ ُ َ َ ٰا ۪ َّ א ا َ ُّ َאۤ َا
َ ِ ُ אُن َاْن  َ ْ َّ ُ ا ۪ ُ א  َ َّ َن ِا ُ ِ ْ ُ  ْ ُכ َّ َ َ ُه  ُ ِ َ ْ א َ אِن  َ ْ َّ ِ ا َ َ

ْ ُכ َّ ُ َ ِ َو ِ ْ َ ْ ِ َوا ْ َ ْ ِ ا אَۤء  َ ْ َ ْ اَوَة َوا َ َ ْ ُ ا ُכ َ ْ َ
َن  ُ َ ْ ُ  ْ ُ ْ ْ َا َ َ ِة  ٰ َّ ِ ا َ ِ َو ّٰ ِ ا ْ ِذْכ َ

(يهنى  بۇتالر  ئويناش،  قىمار  ئىچىش،  ھاراق  مۇئمىنلهر!  «ئى 
ئوقلىرى  پال  چۇقۇنۇش،  غا  تاشالر)  تىكلهنگهن  ئۈچۈن  چۇقۇنۇش 
بىلهن پال سېلىش شهيتاننىڭ ئىشى، پاسكىنا قىلىقالردۇر. بهخىتكه 
شهيتان  بولۇڭالر.  يېراق  ئىشىدىن  شهيتاننىڭ  ئۈچۈن  ئېرىشىشىڭالر 
ھاراق، قىمار ئارقىلىق ئاراڭالردا دۈشمهنلىك، ئاداۋهت تۇغدۇرماقچى، 
سىلهرنى نامازدىن ۋه ئالالھنى ياد ئېتىشتىن توسماقچى بولىدۇ. سىلهر 
ئهمدى (ھاراقتىن قىماردىن) يانمامسىلهر؟.» (مائىده سۈرىسى، 91-90-ئايهت)
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دېگهن ئايهتلهرنى نازىل قىلدى. 
بۇ  چاقىرىپ،  ئهنھۇنى  رهزىيهلالھۇ  ئۆمهر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
(ۋاز  يانمامسىلهر  قىماردىن)  (ھاراقتىن  "ئهمدى  ئوقۇدى:  ئايهتلهرنى 

كهچمهمسىلهر)؟" دېگهن يهرگه كهلگهنده، ئۆمهر: 
”ۋاز كهچتۇق! ۋاز كهچتۇق ئى رهببىم!“ دېدى. يالغۇز ئۆمهر رهزىيهلالھۇ 

ئهنھۇال ئهمهس، پۈتۈن مۇسۇلمانالرمۇ: 
”ئهمدى ھاراقتىن، قىماردىن ۋاز كهچتۇق ئى رهببىمىز!“ دېدى. 

بۇ ئايهت نازىل بولغاندا رهسۇلۇلالھنىڭ بۇيرۇقى بىلهن بىر جاكارچى: 
”خهۋىرىڭالر بولسۇنكى، ھاراق ھارام قىلىندى!“ دهپ جاكارلىدى. 

تۇلۇم كۈپلىرىنىڭ چېقىلىشى بىلهن ھاراقالر مهدىنه كوچىلىرىدا سهلگه 
ئوخشاش ئاقتى!

مۇسۇلمانالر  ئىچىدىغان  ھاراق  كېيىن،  ئايىتىدىن  چهكلىمه  بۇ 
كېيىن  ئىچمىدى.  قايتا  يۇقۇتۇپ،  ھهممىسىنى  شارابالرنىڭ  قوللىرىدىكى 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
سىقتۇرغۇچىغا،  سىققۇچىغا،  ئۇنى  ھاراققا،  ئالالھ،  «ھهقىقهتهن 
ئىچكۈچىگه، ئىچتۈرگىچىگه، توشىغۇچىغا، توشۇلغۇچىغا (زاكاس قىلغۇچى) 
ساتقۇچىغا، سېتىۋالغۇچىغا، پايدىسىنى يېگۈچىگه لهنهت قىلدى!» دېدى. 
؛   -1 «ئهشرىبه»،  نهسهئى:  351-بهت؛  2–جىلد،  53–بهت،  1–جىلد،  (ئهھمهد: 

ھاكىم: 2–جىلد، 305/3101)  

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
ئهبۇ تهلھهنىڭ ئۆيىده كىشىلهرگه ساقىلىق قىلىۋاتقان (ھاراق قويۇپ 
بىر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قىلىندى.  ھارام  ھاراق  ۋاقتىمدا  بېرىۋاتقان) 
بۇيرىدى.  ئاڭلىتىشنى  كىشىلهرگه  قىلىنغانلىقىنى  ھارام  ئۇنىڭ  جاكارچىغا 

بىز ئۆيده ئىدۇق، بىر جاكارچىنىڭ ئاۋازى كهلدى. ئهبۇ تهلھه: 
”سرتقا چىقىپ قاراپ باق، شۇ ئاۋاز نېمه ئاۋازكهن؟“ دېدى. چىقىپ 

قارىدىم: 
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”بىر جاكارچى: ”دىققهت! دىققهت!: ھاراق ھارام قىلىندى!“ دهپ نىدا 
قىلىۋاتىدۇ“ دېدىم. 

ئۇ ماڭا: 
مهدىنه  باشالپ،  شۇنىڭدىن  دېدى.  تۆك!“  ئۇنى  بېرىپ  ”ئۇنداقتا 

كوچىلىرىدا ھاراق سهلدهك ئاقتى. (بۇخارى: «تهپسىر»، 5/11)  
قىلىشتكى  ئىجرا  بۇيرۇقىنى  ئالالھنىڭ  ساھابه-كىرامنىڭ  ۋهقه  بۇ 
كهسكىنلىكىگه گۈزهل بىر مىسالدۇر. ئېتىراز ۋه ئۆزره بىلدۈرمهي، دهرھال 
شهرتسىز  بۇيرۇققا  ئىالھىي  بۇ  تۆكۈپ،  تولۇملىرىنى  ھاراق  قوللىرىدىكى 
بويسۇنۇپ، چىن كۆڭلىدىن ئىتائهت قىلىپ ئالالھنىڭ رازىلىقىغا يۈگۈردى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهدىسلىرىده مۇنداق دهيدۇ: 
قىلغان  مهست  كۆپى  ھارام.  ھهممىسى  نهرسىنىڭ  قىلغان  «مهست 
نهرسىنىڭ ئېزىمۇ ھارامدۇر» (ئىبنى ماجه: «ئهشرىبه»، 10؛ نهسهئى: «ئهشرىبه»، 

(48 ،24

«ھاراق ھهر يامانلىقنىڭ بېشىدۇر» (ئهھمهد: 5–جىلد، 238-بهت) 
بولغان  ھاراق  كىشى  ئېيتقان  ئىمان  كۈنىگه  ئاخىرهت  ۋه  «ئالالھقا 

داستىخاندا ئولتۇرمىسۇن!» (تىرمىزى: «ئهدهب»، 43/2801)
«ئۈممىتىمدىن بىرمۇنچه كىشىلهر ھاراققا باشقا ئىسىم قويۇپ ئىچىدۇ!» 

(ئهھمهد: 4–جىلد، 237-بهت) 

ھاراق ۋه قىمارنىڭ چهكلىنىشىده، تهدرىجى ئۇسلۇبنىڭ قوللىنىلىشى 
قويىدۇ.  ئوتتۇرىغا  مېتودىنى  كۈرهش  بولغان  بىلهن  يامانلىق  ئىسالمدا 
ئىسالم  قارىماي،  بولۇشىغا  ئىگىسى  ئىلىم  ئومۇمى  ۋه  ئهزهلى  ئالالھتائاال 
ئىنسانالرنىڭ  بولغان  قىلىنغۇچىلىرى  خىتاب  بېكىتكهنده،  ھۆكۈملىرىنى 
تۇتقان.  كۆزده  ئهھۋالىنى  تهرهققىيات  كۆنۈشتىكى  ھۆكۈمگه  بۇ  ۋه  تاقىتى 
بۇنىڭ ئهھمىيهتلىك نامايهندىسى ئېتىقادقا ئائىت ئايهتلهرنىڭ قۇرئانى-
نازىل  دهۋرىده  مهككه  سۈرهتته،  بىر  زىت  تهرتىبىگه  بۈگۈنكى  كهرىمنىڭ 
بولغانلىقىدۇر. قۇرئانى-كهرىم نازىل بولۇشقا باشلىنىشتىن بۇرۇن لهۋھۇل 
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مهھفۇزدا مهۋجۇت بولغانلىقىغا ئاساسهن، بۇ يهرده ئۇنىڭ نازىل بولۇشتىكى 
چىققانلىقى  كېلىپ  مهقسهتتىن  مهلۇم  ئهلۋهتته  كېيىنلىكى  ئىلگىرى، 

چۈشىنىشلىكتۇر. 
ئهگىشىشىدىكى  قۇرئانى-كهرىمگه  ئىنساننىڭ  مهقسهت  بۇ 
مۇستهھكهملىكى ۋه بۇنىڭدىكى تهرهققىياتنى كۆزىتىشتىن ئىبارهت. خۇددى 
بىر بوۋاق بالىغا قويۇلىدىغان تهكلىپلهر چوڭ بولغانسىرى كۆپهيتىلگىنىدهك... 
ئىالھىي  پرىنسىپى  تهدرىجىلىك  تهتبىقالنغان  ئهسرىده  سائادهت 
قويۇلغان  تهرىپىدىن  ئالالھ  جانابى  سۈپىتىده  نامايهندىسى  مهرھهمهت 
ھهرقانداق  قىلىشتا  تهبلىغ  ئىسالمنى  قانۇنىيهت  بۇ  قانۇندۇر.  ئىالھى  بىر 
ئىنسان  ئوخشاش،  بولغانلىقىغا  مېتود  بىر  ساالھىيهتلىك  ئۈچۈن  ۋاقىت 
ئىسالمغا  چۈنكى  ئۇسۇلدۇر.  بىر  مۇۋاپىق  ئاالھىدىلىكىگىمۇ  رىئاللىقىنىڭ 
قىلىنغاندىن  ھهزىم  ئۇ  كىرىلىدۇ.  بىلهن  تۈزهش  ئېتىقادنى  بىلهن  ئالدى 
كېيىن نۆۋهت ئهمهللهرگه كېلىدۇ. ئهمهللهرنى ئورۇنالش ھهققىده ئىنسان 
پهقهت  ئهھۋال  بۇ  قىلىنىدۇ.  رىئايه  تهدرىجىلىككه  بىر  كۆره  تاقىتىگه 
ئىسالمنىڭ تهبلىغى ئۈچۈن ئهمهس، ھهرتۈرلۈك بىلىم ۋه يول كۆرسىتىش 
بىلهن  ئهلهيھىسساالم  ئادهم  سهۋهبتىن  بۇ  ساالھىيهتلىكتۇر.  ئۈچۈنمۇ 
قېلىش  ئۆزگهرمهي  ھۆكۈملىرى  ئېتىقاد  تهبلىغلهردىمۇ  ئىالھىي  باشلىغان 
بىلهن بىرگه ئىجتىمائىي ھۆكۈملهرده شۇ جهمئىيهتكه اليىق قائىده–تۈزۈملهر 
بىزنىڭ   مۇكهممهللهشتۈرۈش  بۇ  مۇكهممهللهشتۈرۈلگهن.  قويۇلۇپ،  يولغا 
ئاالھىدىلىك  بۇ  يهتكهن.  كامالهتكه  يۇقىرى  دهۋرىده  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
ئىكهنلىكىنى  مۇھىم  قانچىلىك  ئېلىشنىڭ  دىققهتكه  تهبىئىتىنى  ئىنسان 

كۆرسىتىدۇ. 
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زاتۇر رىقا غازىتى164
(ھىجرىيهنىڭ 5–يىلى مۇھهررهم ئېيى / مىالدى 625–يىل 6–ئاي)

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم غهتافان قهبىلىسىدىن بهنى مۇھارىب جهمهتى 
ئۇرۇشۇش  قارشى  مۇسۇلمانالرغا  بىرلىشىپ  جهمهتىنىڭ  سهئلهب  بهنى  ۋه 
ئۈچۈن تهييارالنغانلىقىدىن خهۋهر تېپىپ، 400 كىشىلىك قوشۇن بىلهن 

يولغا چىقتى. 
بىر  چېكىندى.  قورقۇپ  مۇشرىكالر  كۆرگهن  ئالدىلىرىدا  مۇئمىنلهرنى 
ئادا  نامىزىنى  پىشىن  قالغان  كىرىپ  ۋاقتى  مۇئمىنلهر  كېيىن  مۇددهتتىن 
قىلدى. يىراقتىن بۇالرنى كۆزىتىپ تۇرغان دۈشمهن بۇ ئهھۋالغا ئېچىنىپ 
ناماز جهريانىدا ھۇجۇم قىلمىغانلىقىغا پۇشايمان قىلدى. ئىچىلىرىدىن بىرى: 
”ئهپسۇسالنماڭالر! ئۇالرنىڭ بىر نامىزى باركى، ئۇالر ئۈچۈن دادىلىرى 

ۋه بالىلىرىدىنمۇ قىممهتلىك. بۇ ناماز ”ئهسىر نامىزىدۇر“ دېدى. 
شۇنىڭ بىلهن ئۇالر كۈتۈشكه باشلىدى. 

ئهۋهتىپ،  ئهلهيھىسساالمنى  جىبرائىل  ئهسنادا  بۇ  ئالالھ  جانابى 
دۈشمهننىڭ پىالنىنى سۇغا چىالشتۇرغان شۇ ئىالھىي بۇيرۇقنى بهردى: 

ۤوا  ُ ُ ْא َ ْ َכ َو َ َ  ْ ُ ْ ِ  ٌ َ אِۤئ َ  ْ ُ َ ْ َ َة  ٰ َّ ُ ا ُ َ  َ ْ َ َא َ  ْ ِ ۪  َ ْ َوِاَذا ُכ

ا  ُّ َ ُ  ْ َ ى  ٰ ْ ٌ ُا َ אِۤئ َ َْאِت  ْ ْ َو ْ َوَراِۤئُכ ِ ا  ُ ُכ َ ْ َ وا  ُ َ َ ِאَذا  َ  ْ ُ َ َ ِ ْ َا

 ْ َ َن  ُ ُ ْ َ  ْ َ وا  ُ َ َ َכ ۪ َّ ْ َودَّ ا ُ َ َ ِ ْ ْ َوَا ُ َر ْ ِ وا  ُ ُ ْא َ ْ َכ َو َ َ ا  ُّ َ ُ ْ َ

ْ ِاْن َכאَن  ُכ ْ َ َ َאَح  ُ  َ ًة َو َ ِ ً َوا َ ْ َ  ْ ُכ ْ َ َ َن  ُ ۪ َ َ  ْ ُכ ِ َ ِ ْ ْ َوَا ُכ ِ َ ِ ْ َا
164. غازات ۋه تهرجىمىھال تارىخچىلىرى بۇ غازاتنىڭ تارىخى ھهققىده ئىختىالپ قىلغان. 
ئىمام بۇخارى ئۇنى خهيبهر غازىتىدىن كېيىن بولغان دهپ قارايدۇ. لېكىن ئىبنى ئىسھاق 
ئۇنىڭ بهنى نهزىر غازىتىدىن كېيىن بولغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ئۇنى ھىجرىيىنىڭ 4–

يىلى خهندهك غازىتىدىن كېيىن بولغان دېگۈچىلهرمۇ بار. 
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ْ َرُכ ْ ِ وا  ُ ُ ْ َو ُכ َ َ ِ ْ ا َا ۤ ُ َ َ ۤ َاْن  ٰ ْ َ  ْ ُ ْ ٍ َاْو ُכ َ َ  ْ ِ ْ َاًذى  ُכ ِ
ًא  ۪ ُ ًא  ا َ َ  َ ۪ ِ َכא ْ ِ  َّ َ َ َا ّٰ ِانَّ ا

«(ئى مۇھهممهد!) سهن مۇئمىنلهر بىلهن (جىھادتا) بىلله بولۇپ، 
ئۇالر بىلهن ناماز ئوقۇماقچى بولغىنىڭدا ئۇالرنىڭ بىر پىرقىسى سهن 
بىلهن بىرلىكته نامازغا تۇرسۇن. قوراللىرىنى (ئېھتىيات يۈزىسىدىن) 
يېنىدا تۇتسۇن. سهجدىگه بېرىپ بولغاندىن كېيىن، ئۇالر ئارقاڭالرغا 
ئارقاڭالردا  پىرقه  بولغان  ئوقۇپ  ناماز  (يهنى  تۇرسۇن.  ئۆتۈپ 
ئوقۇمىغان  ناماز  ئورنىغا)  ئۇالرنىڭ  تۇرسۇن،  قىلىپ  كۆزهتچىلىك 
ئارقاڭدا)  (يهنى  بىرلىكته  بىلهن  سهن  كېلىپ  پىرقه  بىر  ئىككىنچى 
ھوشيار  بىلهن  ئېھتىياتچانلىق  (دۈشمهنلىرىدىن)  ئوقۇسۇن.  ناماز 
تۇرسۇن. (دۈشمهنلىرى بىلهن ئۇرۇشۇشقا تهييار تۇرۇش يۈزىسىدىن) 
قوراللىرىڭالردىن  سىلهرنىڭ  كافىرالر  تۇتسۇن.  يېنىدا  قوراللىرىنى 
غهپلهتته قېلىشىڭالرنى، شۇنىڭ بىلهن سىلهرگه بىردىنال (تۇيۇقسىز) 
ھۇجۇم قىلىشنى ئارزۇ قىلىدۇ. (يهنى دۈشمهنلهرنىڭ سىلهرگه ھۇجۇم 
قىلىش پۇرسىتىگه ئىگه بواللماسلىقى ئۈچۈن، ھهممهڭالر بىرال ۋاقىتتا 
ئهگهر  ئوقۇڭالر).  بويىچه  ئۇسۇل  يۇقىرىقى  ئوقۇماي  ناماز  يىغىلىپ 
كېسهل  ياكى  بولسا،  بولىدىغان  ھهرهج  سهۋهبلىك  يامغۇر  سىلهرگه 
بولساڭالر (بۇ چاغدا) قوراللىرىڭالرنى قويۇپ قويساڭالر، سىلهرگه ھېچ 
گۇناھ بولمايدۇ. ئېھتىياتچان ۋه ھوشيار بولۇڭالر. ئالالھ ھهقىقهتهن 
 –102 نىسا،  (سۈره  تهييارلىدى.»  ئازاب  قىلغۇچى  خور  ئۈچۈن  كافىرالر 

ئايهت؛ تىرمىزى، «تهپسىر»، 4/3035) 

ف“ ”ساالتۇل خهۋف“ ”قورقۇ نامىزى“  ة ا بۇنداق ئوقۇلغان ناماز ”
دېيىلدى165. قانداق ئوقۇلىدىغانلىقىنى جىبرائىل ئهلهيھىسساالم ئۆگهتتى. ئۇ 

165. قورقۇ نامىزى: دۈشمهن ھۇجۇمىغا ئوخشاش خهتهرلىك ئهھۋالدا جامائهت ئىككى گۇرۇپقا 
ئايرىلىپ ئادا قىلىنىدىغان ناماز. بۇ غازاتتا مۇسۇلمانالر نامازنى تۆۋهندىكىدهك ئوقۇدى: بىر 
بۆلۈك ساھابىلهر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن نامازغا تۇردى، قالغان ساھابىلهر دۈشمهن 
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پۇرسهت  ئۈچۈن  ھۇجۇم  ۋه  قىلىندى  ئادا  ئاشۇنداق  نامىزى  ئهسىر  كۈنى 
كۈتۈپ ياتقان دۈشمهننىڭ كۈتىشىمۇ بېكارغا چىقتى. بۇ سهپهر ئون بهش 
بىلهن  چېكىنىشى  قورقۇپ  دۈشمهننىڭ  كېيىن،  داۋامالشقاندىن  كۈنگىچه 

ئاياقالشتى166. 
ئهبۇ مۇسا ئهشئهرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 

”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن بىرلىكته سهپهرگه چىققان ئىدۇق. بىر 
تۆگىگه ئالته كىشى نۆۋهتلىشىپ مىنهتتۇق. كۆپ ماڭغانلىقتىن پۇتلىرىمىز 
يېرىلىپ كهتتى. مېنىڭمۇ پۇتلىرىم يېرىلىپ، تىرناقلىرىم چۈشۈپ كهتتى. 
پارچىلىرى  رهخ  بۇ  ئىدۇق.  يۆگىۋالغان  پارچىلىرى  رهخ  پۇتلىرىمىزغا 

سهۋهبلىك، ئۇ سهپهرگه ”زاتۇر رىقا“ دهپ ئىسىم بېرىلدى“.
بۇ ۋهقهنى نهقىل قىلغان ئهبۇ بۇرده مۇنداق دهيدۇ: 

”ئهبۇ مۇسا ئهشئهرى بۇالرنى سۆزلىدى، لېكىن كېيىن قىلغانلىرىدىن 
ئۆزىنىڭ  دهپ،  قىلمىدىم“  ياخشى  سۆزلهپ  ”بۇالرنى  ئهپسۇسلىنىپ: 
بىر  قىلغان  ئۈچۈن  ئالالھ  ئۇ  ھهرھالدا  ئېيتتى.  قىلغانلىقىنى  پۇشايمان 
(بۇخارى:  بولدى.  يېرىم  كۆڭلى  سهۋهبلىك  ئاشكارىلىغانلىقى  يېگىتلىكنى 

«مهغازى»، 31)  

ئۆزى بىلهن تۇرغان ساھابىلهر  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم  تۇردى.  كۆزىتىپ  تهرهپته ئۇالرنى 
بىلهن بىلله بىر رهكئهت ناماز ئوقۇدى ۋه قىيامدا ئۆره تۇردى، كهينىدىكى ساھابىالر ئۆزلىرى 
ئىككىنچى رهكئهتنى تامامالپ، جهڭ مهيدانىغا قايتىپ ئۇ يهردىكىلهرنىڭ ئورنىدا تۇردى. 
قىلدى،  ئىقتىدا  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  كېلىپ  ساھابىالر  يهردىكى  ئۇ  بىلهن  شۇنىڭ 
رهسۇلۇلالھ ئۇالر بىلهن قالغان ئىككىنچى رهكئهتنى ئوقۇدى ۋه تهشهھھۇدتا ئولتۇرۇپ تۇردى. 
ئۇالر ئۆزلىرى كهم قالغان بىر رهكئهتنى ئوقۇۋالغاندىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالر 
بىلهن بىلله ساالم قىلدى. يهنه بىر رىۋايهتته: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر تۈركۈم كىشىلهر 
تۈركۈم  بىر  يهنه  تۇردى،  ئولتۇرۇپ  تهشهھھۇدتا  ۋه  ئوقۇدى  ناماز  رهكئهت  ئىككى  بىلهن 
كىشىلهر كهلگهندىن كېيىن ئۇالر بىلهن ئىككى رهكئهت ناماز ئوقۇدى. شۇنىڭ بىلهن بۇ 
ناماز پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۈچۈن تۆت رهكئهت، ساھابىالر ئۈچۈن ئىككى رهكئهت بولدى. 
166. ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 214–دىن221-بهتلهرگىچه؛ ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 61-

بهت.
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يوقسۇزلۇق ۋه ئىمكانسىزلىق ساھابىالرنى ۋهزىپىسىنى ئادا قىلىشتىن، 
ئالالھ يولىدا جىھاد قىلىشتىن توسۇپ قااللمىدى. بۇنىڭ بىلهن بىرلىكته 
ئىتائهت  ئالالھقا  ۋه  تۇتۇشقا  مهخپىي  ئهمهللىرىنى  ياخشى  قىلغان  ئۇالر 
ئاالھىده  بىلدۈرمهسلىككه  باشقىالرغا  ئازابلىرىنى  چهككهن  يولىدا  قىلىش 
دىققهت قىلدى. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇنداق ئىشالرنى، پهقهت زۆرۈر بولغاندا 
ۋه بىر مهقسهتنىڭ ئهمهلگه ئېشىشى، ئىبرهت ئېلىنىشى، ئونىڭغا بويسۇنۇپ 
ئۈچۈنال  بولۇشى  تهسهللى  ئهھۋالالرغا  ئىزتىراپلىق  ياكى  قىلىنىشى  ئهمهل 

سۆزلهيتتى. 
بۇ سهپهر جهريانىدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تاھارهت ئېلىش ئۈچۈن 
بىلهن  بۇنىڭ  تېپىلمىدى.  سۇ  ھېچكىمده  لېكىن  قىلدى.  تهلهپ  سۇ 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇبارهك قوللىرىنى ئاستىدا ناھايىتى ئاز سۇ قالغان 
بىر قاچىغا تىقىشى بىلهن بارماقلىرىنىڭ ئارىسىدىن سۇالر ئېتىلىپ چىقىشقا 
باشلىدى. بۇ سۇ بىلهن پۈتۈن قوشۇن ئۇسسۇزلىقىنى قاندۇردى (تولۇملىرىغا 
قاچىلىدى). پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قوللىرىنى چىقارغاندا قاچا لىپمۇ-لىق 

سۇ بىلهن تۇراتتى167. 
زاتۇر رىقا غازىتىدىن قايتىۋاتقاندا، چۈش ۋاقتى دهرهخلىك بىر يهرگه 
كهلگهنلىكتىن، رهسۇلۇلالھ ئهلهيھىسساالم بىر ئاز ئارام ئېلىش ۋاقتى بهردى، 
مۇجاھىدالرمۇ سايىداش ئۈچۈن ئهتراپقا تارقالدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ئاستىدا  دهرهخنىڭ  بىر  يوپۇرماقلىق  قويۇق  ئاتالغان  دهپ  ”سهمۇره“ 
ئاز  بىر  ساھابىالر  قويدى.  ئېسىپ  دهرهخكه  شۇ  قىلىچىنى  ئېلىپ،  ئارام 
ئۇخلىدى، رهسۇلۇلالھنىڭ ئۇالرنى چاقىرغان ئاۋازى بىلهن دهرھال ئۇنىڭ 
يېنىغا يۈگۈرۈپ كهلگىنىده، ئۇ يهرده بىر بهدهۋىينىڭ تۇرغانلىقىنى كۆردى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم:
ئورنۇمدىن  ئېلىپ،  قىلىچىمنى  بهدهۋى  بۇ  ئۇخالۋاتقاندا  مهن   -

تۇرغىنىمدا قىلىچنى غىلىپىدىن چىقىرىۋاتقان بىر ئهھۋالدا ئىدى. ماڭا: 

167. بۇخارى: «ۋۇزۇئ»، 32، «مهناقىب»، 25؛ مۇسلىم: «فهزائىل»، 5.
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- سېنى ھازىر مهندىن كىم قۇتقۇزااليدۇ؟ - دېدى. مهن ئۈچ قېتىم: 
«ئالالھ!» دهپ جاۋاب بهردىم. (بۇخارى: «جىھاد»، 84، 87؛ مۇسلىم: «فهزائىل»، 

(13

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم جېنىغا قهست قىلماقچى بولغان بۇ بهدهۋىنى 
جازالىمىدى، ئهكسىچه ئۇنى ئىسالمغا دهۋهت قىلدى. بۇ مۇئامىلىدىن قاتتىق 

تهسىرلهنگهن بهدهۋى قهۋمىنىڭ يېنىغا قايتقاندا: 
 - كېلىۋاتىمهن  يېنىدىن  ياخشىسىنىڭ  ئهڭ  ئىنسانالرنىڭ  مهن   -

دېيىشتىن ئۆزىنى تۇتالمىدى. (ھاكىم: 3–جىلد، 31/4322)  
قونالغۇغا  بىر  يولىدا  قايتىش  مهدىنىگه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 

چۈشكهنده: 
- بۇ كېچه بىزگه كىم كۆزهتچىلىك قىلىدۇ؟- دهپ سورىدى. 

ئىبنى  ئهبباد  ئهنسارالردىن  ۋه  ياسىر  ئىبنى  ئهممار  مۇھاجىرالردىن 
بهشىر: 

- بىز قىلىمىز ئى رهسۇلۇلالھ! - دېدى. 
ئهبباد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، ئهممارغا: 

- سهن كېچىنىڭ قايسى قىسمىدا تۇرۇشنى خااليسهن؟ بېشىدىمۇ ياكى 
ئاخىرىدىمۇ؟ - دهپ سورىدى. 
 ئهممار رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

- ئاخىرقى قىسمىدا تۇراي. – دهپ، يانچه يېتىپ ئۇيقۇغا كهتتى. 
ئهبباد ناماز ئوقۇشقا باشلىدى. شۇ پهيتته بىر مۇشرىك كهلدى ۋه كۆزهتچى 
ئىكهنلىكىنى بىلىپ، بىر ئوق ئاتتى. ئوق ئهببادقا تهگدى. ئهبباد ئوقنى 
چىقىرىۋېتىپ نامازنى داۋام قىلىۋهردى. ئۇ مۇشرىك ئىككىنچى ۋه ئۈچىنچى 
ئوقنى ئېتىپ تهككۈزدى. ھهرقېتىمىدا ئهبباد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇستهھكهم 
تۇرۇپ، ئوقالرنى چىقىرىپ تاشالپ نامىزىنى داۋامالشتۇرۇۋهردى. شۇ ھالهتته 
رۇكۇ ۋه سهجده قىلدى. ساالم بهرگهندىن كېيىن قېرىندىشىنى ئويغۇتۇپ: 
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_ ”تۇر! مهن يارىالندىم! - دېدى. ئهممار چاچراپ تۇردى. مۇشرىك 
قېچىپ  قىلىپ  ھېس  قالغانلىقىنى  تۇيۇپ  ئۆزىنى  بىلهن  كۆرىشى  ئۇالرنى 

كهتتى. ئهممار ئهببادنىڭ قان ئىچىده تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ: 
- سۇبھانالالھ! تۇنجى ئوق تهككهنده مېنى نېمىشقا ئويغاتمىدىڭ؟! 

- دېدى. 
ئهبباد نامازغا بولغان ئىشتىياقىنى كۆرسهتكهن شۇ جاۋابنى بهردى: 

بۇزۇشنى  نامازنى  تۈگهتمهي،  ئۇنى  ئوقۇۋاتاتتىم،  سۈره  بىر   -
خالىمىدىم. لېكىن ئوقالر ئارقا–ئارقىدىن كهلگهنده ئوقۇشنى توختۇتۇپ، 
رۇكۇغا باردىم. ئالالھ بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
قوغداشنى بۇيرىغان بۇ يهرنى قولدىن بېرىپ قويۇش ئهندىشىسى بولمىغان 
ئارتۇق  ئۆلۈمنى  كېسىشتىن  نامازنى  تاشالپ  يېرىمىدا  سۈرىنى  بولسا، 
ئىبنى  ئهھمهد: 3–جىلد، 344-بهت؛  داۋۇد: «تاھارهت»، 78/198؛  (ئهبۇ  كۆرهتتىم“ 

ھىشام: 3–جىلد، 219-بهت؛ ۋاقىدى: 1– جىلد، 397-بهت) 

بولغانلىقى  ئاجىز  تۆگىسى  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  جابىر  جهريانىدا  سهپهر 
ئۇنىڭ  ئهلهيھىسساالم  رهسۇلۇلالھ  قالدى.  كهينىده  ھهمراھلىرىنىڭ  ئۈچۈن 

يېنىغا كېلىپ: 
«ئى جابىر! ساڭا نېمه بولدى؟ كهينىده قالدىڭ؟» دهپ سورىدى. 

ھهزرىتى جابىر ئهھۋالنى ئېيتقاندىن كېيىن، پهيغهمبىرىمىز كىچىك بىر 
تاياقچه ئېلىپ تۆگىنى بىر قانچه قېتىم يىنىك نوقۇدى. بۇنىڭ بىلهن تۆگه 
ئهھۋالغا  مۇسابىقىلىشىدىغان  بىلهن  تۆگىسى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 

كهلدى. 
بىلهن  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  جابىر  يولدا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بۇ  قىلغانلىقىنى،  توي  يېڭى  ئۇنىڭ  جهرياندا،  بۇ  ماڭدى.  سۆھبهتلشىپ 
قولىدا  جابىردىن  رهسۇلۇلالھ  بىلگهن  بارلىقىنى  قهرزى  نۇرغۇن  سهۋهبتىن 
يالغۇز  ئاشۇ  ئۆزىنىڭ  ئۇ  سورىدى.  بارلىقىنى  نېمه  ھېسابلىنىدىغان  مال 
بىلهن  بۇنىڭ  ئېيتتى.  ئىكهنلىكىنى  يوق  نهرسىسى  باشقا  تۆگىسىدىن 
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنى قهرزدىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن تۆگىسىنى سېتىپ 
بېرىشنى تهلهپ قىلدى. جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مهدىنىگه بارغىچه مىنىش 
شهرتى بىلهن ساتتى. مهدىنىگه يېتىپ بارغاندا تۆگىنى تاپشۇرۇپ بېرىش 
ئۈچۈن رهسۇلۇلالھنىڭ يېنىغا كهلدى. ئۇ ۋاقىتتا ئۇنى بهكمۇ خۇشال قىلغان 
ئۇچراشتى.  بىلهن  مۇئامىله  بىر  قالدۇرغان  ھهيران  كىشىلهرنىمۇ  باشقا  ۋه 
رهسۇلۇلالھ ئهلهيھىسساالم تۆگىنىڭ پۇلىسىنى بهرگهندهك تۆگىنىمۇ ئۇنىڭغا 
ھهدىيه قىلدى. (بۇخارى: «جىھاد»، 49، «بۇيۇئ»، 34؛ مۇسلىم: «مۇساقات»، 109) 

جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تۆگىنىڭ ھهققىنى بېرىپ ئۇنى ماڭا ھهدىيه 
قىلغان ۋاقتىدا، تونۇش بىر يهھۇدىيغا ئۇچراپ قالدىم. بۇ ۋهقهنى ئۇنىڭغا 
سۆزلهپ بهردىم. يهھۇدىي ھهيرانلىق بىلهن: ”دېمهك تۆگهڭنىڭ ھهققىنى 
دېگهن  قىلۋهتتىما؟!“  ھهدىيه  ساڭا  ئۇنى  كېيىن  بولغاندىن  بېرىپ  ساڭا 
سۆزنى تهكرارلىدى. مهنمۇ ھهر قېتىمقىسىغا: ”ھهئه!“ دهپ جاۋاب بهردىم. 

(ئهھمهد: 3–جىلد، 303-بهت) 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇنداق ئهخالقى، مهرتلىكى مۇسۇلمانالرنى 
شۇ دهرىجىده تهسىرلهندۈرگهن ئىدىكى، ئۇ ۋهقه يۈز بهرگهن كېچه ” 
ئهسلىنىدىغان  دهپ،  كېچىسى“  ”تۆگه  يهنى  بهئىير“  ”لهيلهتۇل   “ ا

بولدى. 

كىچىك بهدىر غازىتى
(ھىجرىينىڭ 4–يىلى زۇلقهئده ئېيى/ مىالدى 626–يىلى 4–ئاي)

ئوھۇدتا قىلىنغان ئهھدىنامىگه ئاساسهن، مهككىلىك مۇشرىكالر بىلهن 
مۇسۇلمانالر بىر يىلدىن كېيىن قايتا ئۇرۇشاتتى. بۇ ئهھده سهۋهبىدىن ئهبۇ 
سۇفيان قوشۇننىڭ بېشىدا ”مهررۇ زهھران“ دېگهن جايغا كهلگىچه كهلدى. 
يۈرىكىنى قورقۇنچ بېسىۋېلىپ، قايتىپ كېتىشكه مهجبۇر بولدى. لېكىن ئۆز 
غۇرۇرىنى پهسكه چۈشۈرۈشنى خالىمىغانلىقتىن مهدىنىگه بىر ئادهم يوللىدى. 
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ئۆزىنىڭ بۈيۈك بىر قوشۇن بىلهن يولغا چىققانلىقىنى ئېيتىپ، ئۆز ئهقلىچه، 
مۇئمىنلهرنى قورقۇتۇپ ئۇرۇشقا چىقماسلىقىنى ئهمهلگه ئاشۇرماقچى بولدى. 
ئۇرۇش  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كهلگهنده  يېتىپ  مهدىنىگه  خهۋهر 
بېرىپ  بۇيرۇقىنىمۇ  چىقىش  يولغا  پۈتتۈرۈپ،  ئاللىبۇرۇنال  تهييارلىقىنى 
بولغان ئىدى. خهۋهرچى ئهبۇ سۇفياننىڭ قورقۇپ كهينىگه چېكىنگهنلىكىنى 
بىلگهنلىكىدىن، مۇسۇلمانالرنى ساراسىمىگه سېلىپ، ئۇرۇشتىن قورقۇتۇپ 
ئىشنى  ھهممه  كهلگهن  قولىدىن  ئۈچۈن  توسۇش  چىقىشنى  يولغا 
قوشۇپ،  يالغاننى  يهنه  ئۈستىگه  يالغاننىڭ  بۇيرۇلغان  ئۇنىڭغا  قىلدى. 
ئۇرۇشىدىغان  سرتىدا  شهھهر  بىلهن  مهككىلىكلهر  مۇسۇلمانالر  ئهگهر 
ۋه  ئۇنىڭ  ئېيتتى.  بولىدىغانلىقىنى  يامان  ئىنتايىن  ئاقىۋهتىنىڭ  بولسا 
قهلبىگه  مۇسۇلمانالرنىڭ  بهزى  نهتىجىسىده،  تىرىشچانلىقى  مۇناپىقالرنىڭ 
قورقۇنچ چۈشۈپ، سهپهرگه چىقىشنى خالىمىدى. بۇنىڭ بىلهن مۇھهممهد 

ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېدى: 
«جېنىم قۇدرهت ئېلكىده بولغان ئالالھقا قهسهم قىلىمهنكى، يېنمدا 
كېيىن  شۇنىڭدىن  بارىمهن!»  بهدىرىگه  يالغۇز  مهن  بولمىسىمۇ،  ھېچكىم 
ئاتا  مۇستهھكهملىك  قهلبىگه  قىلىپ،  ياردهم  مۇسۇلمانالرغا  ئالالھتائاال 
قىلدى. (ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 59 - بهت؛ ۋاقىدى: 1–جىلد، 386-387-بهتلهر)  

دۈشمهندىن  لېكىن  باردى.  بهدىرگه  قوشۇنى  مۇسۇلمانالر  نىھايهت، 
قانچه  بىر  تىكىلگهن  ئۈچۈن  سودا  پهقهت  يهرده  ئۇ  يوقتى.  ئىز  ھېچبىر 
چىدىردىن باشقا نهرسىنى ئۇچراتمىدى. بۇ ئهھۋالدا مۇئمىنلهرگه تىجارهتتىن 
بهدىرىده  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قالمىدى.  ئىش  بىر  قىلىدىغان  باشقا 
كۈن ئهبۇ سۇفيان ۋه قوشۇنىنىڭ كېلىشىنى كۈتكهندىن كېيىن  سهككىز 
بىلهن  پايدىسى  تىجارهت  كىرگهن  قولغا  ئۇچرىماي،  كۆڭۈلسىزلىككه  بىر 

مهدىنىگه قايتتى168. 

168. ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 221-بهت؛ ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 59-بهت؛ ۋاقىدى: 
1–جىلد، 384-389–بهتلهر.
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مۇئمىنلهرنىڭ بۇ جاسارىتى قۇرئانى-كهرىمده مۇنداق مهدھىيلهنگهن: 

ًא  א َ ْ ۪ا ُ اَد َ َ  ْ ُ ْ َ ْ א َ  ْ ُכ َ ا  ُ َ َ  ْ َ َّאَس  َّאُس ِانَّ ا ُ ا ُ َ אَل  َ  َ ۪ َّ َا

ْ ُ ْ َ ْ َ  ْ َ  ٍ ْ َ ِ َو ّٰ َ ا ِ  ٍ َ ْ ِ ِ ا  ُ َ َ ْ א َ  ُ ۪כ َ ْ َ ا ْ ِ ُ َو ّٰ َא ا ُ ْ َ ا  ُ א َ َو

 ٍ ۪ َ  ٍ ْ َ ُ ُذو  ّٰ ِ َوا ّٰ اَن ا َ ْ ا ِر ُ َ َّ ٌء َوا ۤ ُ
«شهك- ئۇالرغا:  ئادهملهر  بولغان)  تهرهپدارى  «(مۇشرىكالر 
قوشۇن  قارشى  سىلهرگه  قۇرهيشلهر)  (يهنى  كىشىلهر  شۈبھىسىزكى، 
ئىمانىنى  ئۇالرنىڭ  سۆز  بۇ  دېدى.  قورقۇڭالر»  ئۇالردىن  توپلىدى، 
ياخشى  نېمىدېگهن  ئالالھ  كۇپايه،  ئالالھ  ئۇالر: «بىزگه  كۈچهيتتى. 
قايتىپ  بىلهن  پهزلى  ۋه  نېمىتى  ئالالھنىڭ  ئۇالر  دېدى.  ھامىي!» 
ئالالھنىڭ  ئۇالر  ئۇچرىمىدى.  زىيان-زهخمهتكه  ھېچقانداق  كهلدى. 
رازىلىقىنى ئىزدىدى. ئالالھ ئۇلۇغ پهزل ئىگىسىدۇر.» (ئال ئىمران سۈرىسى، 

173-174-ئايهتلهر)

قىلىشىچه:  رىۋايهت  ئهنھۇمانىڭ  رهزىيهلالھۇ  ئابباس  ئىبنى  ئابدۇلالھ 
"بىزگه ئالالھ كۇپايه، ئالالھ نېمىدېگهن ياخشى ھامىي!" دېگهن سۆزنى 
بۇ  پهيغهمبىرىمىزمۇ  دېگهن.  تاشالنغاندا  ئوتقا  ئهلهيھىسساالم  ئىبراھىم 
ئېيتقان.  دېيىلگهنده  تېپىڭالر“  چاره  ئىشقا  كهلگهن  ”بېشىڭالرغا  سۆزنى: 
بىرلىكته:  ھهممىسى  ۋه  كۈچهيگهن  ئىمانى  مۇسۇلمانالرنىڭ  بىلهن  بۇنىڭ 
ئالالھقا  دهپ،  ھامىي!"  ياخشى  نېمىدېگهن  ئالالھ  كۇپايه،  ئالالھ  "بىزگه 

بولغان ئىمانىنى ۋه تهسلىم بولۇش روھىنى كۆرسهتكهن169. 

169. بۇخارى: «تهپسىر»، 3/13.
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سهلمان فارىسىنىڭ مۇسۇلمان بولۇشى ۋه ھۆرلۈككه ئېرىشىشى

مهدىنىلىك بىر يهھۇدىينىڭ قۇلى بولغان سهلمان فارىسى رهزىيهلالھۇ 
ئىبرهتلىك  بهرگهن  يۈز  بولغىچه  نائىل  نېمىتىگه  ئىسالم  ئۆزىنىڭ  ئهنھۇ 

ھېكايىسىنى ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا مۇنداق سۆزلهپ بهرگهن: 
دادام  ياشايتتىم.  يېزىسىدا  دېگهن  ”جهي“  ئىسپاھاننىڭ  ”مهن 
كۆرگهن  ياخشى  ئهڭ  ھاياتتا  ئۇنىڭ  ئىدى.  ئاقساقاللىرىدىن  يېزىمىزنىڭ 
سهۋهبىدىن  كۆرۈش  ياخشى  زىياده  ھهددىدىن  بۇ  ئىدىم.  مهن  كىشىسى 
سرتقا  تۇتۇپ،  ئۆيده  داۋاملىق  بالىدهك  قىز  ئايرىمايتتى،  يېنىدىن  مېنى 
(ئاتهشپهرهسلىككه)  مهجۇسىلىققا  بولغان  دىنى  دادامنىڭ  چىقارمايتتى. 
شۇ قهدهر كىرگهن ئىدىمكى، گۈلخانغا قاراش، ئوت يېقىش ئىشلىرىنىمۇ 
ئۆچۈپ  بولسىمۇ  بىردهم  ئوتنىڭ  گۈلخاندىكى  ئىدىم.  ئالغان  ئۈستۈمگه 
قېلىشىغا رۇخسهت بهرمهيتتىم. دادامنىڭ چوڭ بىر دېھقانچىلىق مهيدانى بار 
ئىدى. بىر كۈنى ئۇ قۇرۇلۇش ئىشلىرى بىلهن ئالدىراش بولۇپ قالدى. ماڭا: 
ئېتىزغا  بولىمهن،  ئالدىراش  بىلهن  ئىشالر  بۇ  بۈگۈن  مهن  ”ئوغلۇم! 
بارالمايمهن. ئۇ يهرگه سهن بارغىن!“ دېدى ۋه بىر قىسىم ئىشالرنى دېدى. 

كېيىن ماڭا: 
ئهگهر  ئهنسىرهتمه!  مېنى  يۈرۈپ،  دهلدهڭشىپ  يهرده  ئۇ  ”ئوغلۇم 
كېچىكىپ قالساڭ سهندىن ئهنسىرهپ كېتىمهن ۋه بۇ يهردىكى ئىشلىرىممۇ 

پۈتمهيدۇ!“ دېدى. 
چىركاۋىنىڭ  خرىستىئان  بىر  چىقتىم.  يولغا  ئۈچۈن  بېرىش  ئېتىزغا   
يېنىدىن ئۆتتۈم ۋه ئىچىدىكى كىشىلهرنىڭ ئىبادهت قىلىۋاتقان ئاۋازلىرىنى 
ئاڭلىدىم. دادام مېنى داۋاملىق ئۆيده تۇتقانلىقى ئۈچۈن سرتتا ئىنسانالرنىڭ 
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نېمه قىلىدىغانلىقىنى بىلمهيتتىم. بۇ سهۋهبتىن قىزىقىپ، نېمه قىلىدىغاندۇ 
بىر كۆرهيچۇ، دهپ ئۇالرنىڭ يېنىغا باردىم. ئۇالرنىڭ قىلۋاتقانلىرىنى كۆرۈپ، 
ئۆز–ئۆزهمگه: ”ئالالھ بىلهن قهسهمكى، بۇ بىزنىڭ دىنىمىزدىن ياخشىكهن“ 
دېدىم. كۈن پېتىپ كهتكىچه ئۇ يهردىن ئايرىلماي ئېتىزلىققىمۇ بارمىدىم. 

ئۇالرغا: 
- بۇ دىننىڭ ئهسلى قهيهرده؟ - دهپ سورىدىم:

- شامدا - دېيىشتى. كهچته دادامنىڭ يېنىغا قايتتىم. دادام ئىشلىرىنى 
تاشالپ كهچ بولغىچه مېنى ئىزدهتكۈزۈپتۇ. يېنىغا بارغىنىمدا: 

كېرهكلىكىنى  قىلىشىڭ  نېمه  ساڭا  مهن  ئىدىڭ؟  نهده  ئوغلۇم!   -
سۆزلىمىگهنمىدىم؟ - دېدى. 

ئۇنىڭغا: 
- دادا! چىركاۋدا ئىبادهت قىلىۋاتقان بهزى كىشىلهرگه ئۇچراپ قالدىم. 
بىلهن  شۇنىڭ  قالدىم،  ياقتۇرۇپ  بهكال  كۆرۈپ،  ئىبادهتلىرىنى  ئۇالرنىڭ 

كۈن پاتقىچه ئۇالرنىڭ يېنىدىن ئايرىلمىدىم - دېدىم. 
دادام: 

- ئوغلۇم، ئۇ دىندا ياخشىلىق يوق. سېنىڭ ۋه ئاتا-بوۋاڭنىڭ دىنى 
ئۇنىڭدىن ياخشى - دېدى. 

دادام قېچىپ كېتىشىمدىن قورقۇپ پۇتۇمغا زهنجىر باغالپ ئۆيگه سوالپ 
قويدى. چىركاۋدىكى خرىستىئانالرغا: 

خهۋهر  ماڭا  كهلگهنده  كارۋىنى  تىجارهت  بىر  شامدىن  يېنىڭالرغا   -
تىجارهتچىلهر  خرىستىئان  شامدىن  ئهۋهتتىم.  ئادهم  دهپ،   - قىلىڭالر 
كهلگهنده ماڭا خهۋهر قىلدى. پۇتۇمدىن زهنجىرنى چىقىرىپ تاشالپ، ئۇالر 

بىلهن بىرلىكته شامغا يولغا چىقتىم. ئۇ يهرگه يېتىپ بارغاندا: 
دهپ   - كىم؟  يۇقىرىسى  ئهڭ  جهھهتته  ئىلىم  ئالىمالرنىڭ  دىنى   -

سورىدىم. 
- چىركاۋدىكى پاپا - دېدى. يېنىغا بېرىپ، ئۇنىڭغا: 
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- مهن بۇ دىنغا كىرىپ، سېنىڭ يېنىڭدا تۇرۇپ، چىركاۋدا خىزمهت 
بىرلىكته  بىلهن  سهن  ۋه  ئۆگىنىشنى  سهندىن  خرىستىئانلىقنى  قىلىشنى، 

ئىبادهت قىلىشنى خااليمهن - دېدىم. 
ماڭا: 

- چىركاۋغا كىر! - دېدى. 
ئهسكى  پاپىسى  شام  كىردىم.  ئىچكىرىگه  بىرلىكته  بىلهن  ئۇنىڭ 
توپالنغان  بۇيرۇپ،  بېرىشنى  سهدىقه  خرىستىئانالرغا  بولۇپ،  ئادهم  بىر 
نهرسىلهرنى ئۆزى ئۈچۈن توپالپ، يوقسۇلالرغا ھېچنهرسه بهرمهيتتى. ھهتتا 
مۇشۇنداق قىلىپ يهتته كۈپ ئالتۇن-كۈمۈش توپلىغان ئىدى. قىلغانلىرىنى 
كۆرگهنچه ئۇنىڭغا قاتتىق ئۆچ بولۇپ كهتتىم. ئاخىرىدا ئۇ ئادهم ئۆلدى. 

خرىستىئانالر ئۇنى دهپنه قىلىش ئۈچۈن جهم بولدى. ئۇالرغا: 
- بۇ يامان بىر ئادهم ئىدى. سهدىقه بېرىشىڭالرنى بۇيرۇپ، تهشۋىق 
قىالتتى، سىلهر ئېلىپ كهلگهن نهرسىلهرنى ئۆزى ئۈچۈن يىغىپ، يوقسۇلالرغا 

ھېچنهرسه بهرمهيتتى! - دېدىم. 
ماڭا:

- سهن بۇنى قانداق بىلىسهن؟ - دهپ سورىدى. 
ئۇالرغا: 

- سىلهرگه ئۇنىڭ خهزىنىسىنى كۆرسىتىپ قويااليمهن - دېدىم. 
كۈپنى  يهتته  تولغان  بىلهن  ئالتۇن-كۈمۈش  يېرىمدىن  كۆرسهتكهن 

چىقاردى. ئۇالر بۇنى كۆرۈپال: 
”ئالالھ بىلهن قهسهمكى، بىز ئۇنى ھهرگىزمۇ كۆممهيمىز“ دېيىشىپ، 
ئۆلۈكىنى ئېسىپ تاش-كېسهك قىلدى! ئۇنىڭ ئورنىغا چىركاۋغا باشقا بىر 
پوپ ئېلىپ كهلدى. بهش ۋاقىت ناماز ئوقۇمايدىغانالر ئىچىده ئۇنىڭدىن 
ئاخىرهتنى  سانايدىغان،  ئهرزىمهس  ھېچنهرسىگه  دۇنيانى  پهزىلهتلىك، 
كۆرمىدىم.  كىشىنى  بىر  قىلىدىغان  ئىبادهت  كېچه–كۈندۈز  كۆزلهيدىغان، 

كېيىن بۇ كىشى سهكراتقا چۈشتى. ئۇنىڭغا: 
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”ئى پاالنى! مهن سېنىڭ يېنىڭدا تۇردۇم، سهندىن بۇرۇن ھېچكىمنى، 
سېنى ياخشى كۆرگىنىمدهك ياخشى كۆرمىدىم! كۆرۈپ تۇرۇپسهنكى، ساڭا 
ئالالھنىڭ ئهجىلى كېلىش ئالدىدا. ماڭا نېمه ئىش قىلىشىمنى ۋه كىمنىڭ 

يېنىغا كېتىشىمنى تهۋسىيه قىلىسهن؟“ دېدىم. 
مېڭىۋاتقان بىر كىشىنى بىلمهيمهن.  مېنىڭ يولۇمدا  بۈگۈن  ”ئوغلۇم! 
سالىھ ئىنسانالر ئۆلۈپ كهتتى. ھاياتلىرى بولسا دىننىڭ بۇرۇندىن تهتبىق 
تهركهتتى.  كۆپىنچىسىنى  ئالماشتۇرۇپ،  ھۆكۈملىرىنى  كېلىۋاتقان  قىلىنىپ 
پهقهت مهۋسىلدا بىر كىشى بار. ئۇ مېنىڭ تۇتۇپ ماڭغان يولۇم ئۈستىده. 

سهن ئۇنىڭ يېنىغا بارغىن!“ دېدى. 
بۇ مۆھتىرهم كىشى ۋاپات بولغاندىن كېيىن مهۋسىلدىكى دوستىنىڭ 
يېنىغا باردىم. ئۇ ئۆلگهنده، ئۇنىڭ ۋهسىيتى بىلهن ”نهسىيبىن“ دىكى، 
ئۇنىڭدىن كېيىن ”ئهمۇرىيه“ دىكى زاتنىڭ يېنىغا باردىم. ئهمۇرىيهده ئاز–
توال پۇل تاپتىم، ھهتتا بىرئاز تاۋارلىرىم ۋه كالىلىرىممۇ بولدى. ئاخىرىدا بۇ 

كىشىگىمۇ ئالالھنىڭ تهقدىر قىلغان ئهجىلى يېتىپ كهلدى: 
”ئوغلۇم! ئالالھ بىلهن قهسهمكى، بۈگۈن يهر يۈزىدىكى ئىنسانالردىن 
يېنىغا كېتىشىڭنى بۇيرۇپ، تهۋسىيه قىلىدىغان، بىزنىڭ چۈشهنچىمىزده 
بولغان ھېچكىمنى تونۇمايمهن! ئهمما ئاخىر زامان پهيغهمبىرىنىڭ كېلىشى 
بهكمۇ يېقىنالشتى، ئۇ پهيغهمبهر ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ دىنى ئۈستىده 
ئارىسىدىكى  تاغ  ئىككى  بولىدۇ،  ئاشكارا  زېمىنىدا  ئهرهب  ئۇ  ئهۋهتىلىدۇ. 
خورما باغلىرى بولغان بىر يهرگه ھىجرهت قىلىدۇ. ئۇ ھهدىيه قوبۇل قىلىدۇ، 
پهيغهمبهرلىك  ئارىسىدا  تاغىقى  ئىككى  ئۇنىڭ  يېمهيدۇ.  سهدىقه  لېكىن 
مۆھۈرى بار. ئهگهر ئۇ دىيارالرغا بېرىشقا كۈچۈڭ يهتسه بار، دهرھال يولغا 

چىق!“ دېدى. 
نىھايهت، ئۇمۇ ئۆلدى. ئالالھ خالىغان بىر مۇددهت ئۇ يهرده تۇردۇم. 
ئۇچراشتىم.  بىلهن  تىجارهتچىلهر  بهزى  قهبىلىسىدىن  كهلب  بهنى  كېيىن 

ئۇالرغا: 
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”مېنى ئهرهب دىيارىغا ئاپىرىڭالر، مهنمۇ بۇنىڭ بهدىلىگه شۇ تاۋارلىرىم 
ۋه كالىلىرىمنى سىلهرگه بېرهي“ دېدىم، قوبۇل قىلدى. ماللىرىمنى ئۇالرغا 
بهردىم، ئۇالر مېنى ئۆزىگه قوشۇۋالدى. ۋادىل قۇراغا بارغىنىمىزدا ماڭا زۇلۇم 
بىر  يېنىدا  يهھۇدىينىڭ  سېتىۋهتتى.  يهھۇدىيغا  بىر  ئورنىدا  قۇل  قىلىپ، 
يهر  ”بۇ  كۆرۈپال:  دهرهخلىرىنى  خورما  قۇرادىكى  ۋادىل  قالدىم.  مۇددهت 
ئهمۇرىيهدىكى ئۇستازىمنىڭ سۆزلهپ بهرگهن، ئاخىر زامان پهيغهمبىرىنىڭ 
بولساممۇ  ئۈمىدلهنگهن  دهپ  ئهجىبا؟“  يۇرتىمىدۇ،  قىلىدىغان  ھىجرهت 

قهلبىم بۇنىڭغا قانائهت قىلمىدى. 
ۋادىل قۇرادا تۇرغان ۋاقتىمدا، خوجايىنىمنىڭ بهنى قۇرهيزه جهمهتىدىن 
بولغان تاغىسىنىڭ ئوغلى كېلىپ مېنى سېتىۋېلىپ مهدىنىگه ئېلىپ كهتتى. 
ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مهدىنىنى كۆره–كۆرمهيال، ئهمۇرىيهدىكى ئۇستازىم 
سۆزلهپ بهرگهن، ئاخىر زامان پهيغهمبىرىنىڭ ھىجرهت قىلىدىغان يېرىنىڭ 
بۇ يهر ئىكهنلىكىنى چۈشهندىم. شۇنىڭ بىلهن مهدىنىده قالدىم. ھالبۇكى، 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر بولۇپ ئهۋهتىلىپ، مهككىده بىر مهزگىل 
تۇرۇپتۇ، لېكىن مهن قۇل بولغانلىقىم ئۈچۈن ئىشالر بىلهن ئالدىراش يۈرۈپ 
ئۇ ھهقته بىر نهرسه ئاڭلىمىغان ئىدىم. كېيىن مهدىنىگه ھىجرهت قىلىپ 
دهرىخىنىڭ ئۈستىده  خورما  كۈنى  كېلىپتۇ، يهنىال خهۋىرىم بولماپتۇ. بىر 
ئهسنادا  شۇ  ئولتۇراتتى.  ئاستىدا  دهرهخنىڭ  خوجايىنىم  ئىشلهۋاتاتتىم، 

تاغىسىنىڭ ئوغلى كېلىپ خوجايىنىمغا: 
”ئى پاالنى! ئالالھ بهنى قىيله جهمهتىنىڭ (ئهنسارالرنىڭ) باالسىنى 
بهرسۇن! ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئۇالر قۇبادا مهككىدىن كهلگهن ۋه ئۆزىنى 

پهيغهمبهر دېگهن بىر زاتنىڭ يېنىغا توپلىشىپتۇ!“ دېدى. 
بۇنى ئاڭالپال شۇنداق بىر تىترهپ كهتتىمكى، خوجايىنىمنىڭ ئۈستىگه 

چۈشۈپ كهتكىلى تاسال قالدىم: 
”نېمه دېدىڭ؟ نېمه دېدىڭ؟“ دېگهچ شۇ ھامان خورما دهرىخىنىڭ 

ئۈستىدىن چۈشتۈم. خوجايىنىم ئاچچىقالپ، مېنى قاتتىق بىر كاچاتالپ: 
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”سېنىڭ نېمه ئىشىڭ؟ سهن ئىشىڭنى قىل“ دېدى. 
مهنمۇ: 

چۈشىنهي  دېگهنلىكىنى  نېمه  ئۇنىڭ  پهقهت  يوق!  ئىش  ”ھېچ 
دېگهنىدىم“ دېدىم. يېنىمدا ساقالپ قويغان بىرئاز يېمهكلىك بار ئىدى. 
كهچ بولۇشى بىلهن ئۇالرنى ئېلىپ قۇبادا تۇرۇۋاتقان رهسۇلۇلالھنىڭ يېنىغا 

باردىم. ئۇنىڭغا: 
”سېنىڭ ياخشى بىر كىشى ئىكهنلىكىڭنى ئاڭلىدىم. يېنىڭدا ياردهمگه 
موھتاج ۋه ئىگه–چاقىسىز ساھابىلىرىڭ بارمىش! يېنىمدا سهدىقه ئۈچۈن 
ئايرىپ قويغان بهزى نهرسىلهر بار. ئهھۋالىڭالرنى بىلىپ سىلهرنى بۇنىڭغا 
ئهلهيھىسساالم  رهسۇلۇلالھ  قىلدىم.  تهقدىم  ئۇنىڭغا  كۆردۈم!“دهپ،  اليىق 

ساھابىلىرىغا: 
«ئېلىڭالر، بۇنى يهڭالر!» دېدى. لېكىن ئۆزى يېمىدى. ئۆز–ئۆزهمگه: 
”بۇ بىر!“ دېدىم. كېيىن ئۇنىڭ يېنىدىن ئايرىلىپ ئىش ئورنۇمغا قايتىپ 
كهلدىم. يهنه بىر نهرسىلهر توپلىدىم. ئۇ ئهسنادا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالممۇ 

مهدىنىگه كهلدى. يېنىغا بېرىپ: 
ھۆرمهت  ساڭا  بۇ  كۆردۈم.  يېمىگهنلىكىڭنى  سهدىقىدىن  ”سېنىڭ 
قېتىم  بۇ  رهسۇلۇلالھ  دېدىم.  ھهدىيهمدۇر!“  تهييارلىغان  يۈزىسىدىن 
ئۇنىڭدىن يېدى ۋه ساھابىلىرىنىمۇ يېيىشكه تهكلىپ قىلدى. ئۆز–ئۆزهمگه: 

”بۇ ئىككى!“ دېدىم. 
كېيىن پهيغهمبىرىمىز بهقىيئۇل غهرقهد قهبرىستانلىقىدا تۇرغاندا يېنىغا 
كهلدىم. ئۇ يهرگه ساھابىلىرىدىن بىرىنىڭ جىنازا مۇناسىۋىتى بىلهن كېلىپ، 
ساھابىلىرىنىڭ ئارىسىدا ئولتۇردى. ئۈستىده ھهممه يېرىنى يۆگىگهن ئىككى 
زاتنىڭ  ئهمۇرىيهدىكى  كېيىن  بهردىم.  ساالم  ئۇنىڭغا  ئىدى.  بار  ئىھرام 
ئارقا  دهپ  كۆرهلهرمهنمۇ  مۆھۈرىنى  پهيغهمبهرلىك  بهرگهن  سۆزلهپ  ماڭا 
تهرىپىگه ئۆتتۈم. رهسۇلۇلالھ نىيىتىمنى چۈشىنىپ، دۈمبىسىدىن رىداسىنى 
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چۈشۈرۈۋهتتى. پهيغهمبهرلىك مۆھۈرىنى كۆره –كۆرمهيال تونۇدۇم! ئۆزهمنى 
ئۈستىگه تاشالپ، سۆيۈپ، يىغالپ كهتتىم. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ماڭا: 

«بۇ تهرهپكه كهل» دېدى. كېلىپ ئالدىدا ئولتۇردۇم. 
ئهنھۇغا  رهزىيهلالھۇ  ئابباس  ئىبنى  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  سهلمان  كېيىن 

مۇنداق دېدى: 
”ئى ئىبنى ئابباس! ساڭا سۆزلهپ بهرگىنىمدهك بېشىمدىن ئۆتكهنلهرنى 
ساھابىلىرىنىڭمۇ  قىسسهمنى  بۇ  مېنىڭ  بهردىم.  سۆزلهپ  رهسۇلۇلالھقىمۇ 
سهلماننى  قۇللۇق  قىلدى.  مهمنۇن  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  ئاڭلىشى 
ئالدىراش قىلغانلىقتىن، بهدىر ۋه ئوھۇد غازاتلىرىدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
بىلهن بىرلىكته بولۇشقا ئىمكان بهرمىدى“ (ئهھمهد: 4–جىلد، 441–دىن 444–
–4 سائاد:  ئىبنى  242-بهتلهرگىچه؛  233–دىن  1–جىلد،  ھىشام:  ئىبنى  بهتلهرگىچه؛ 

جىلد، 75–80)  

ئالالھنىڭ  يۈرگهن  ئىزدهپ  بۇيى  ئۆمۈر  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  سهلمان 
پهيغهمبهر  دائىم  ئارزۇسى  يېگانه  ئۇنىڭ  ئهمدى  ئۇچراشتى.  پهيغهمبىرىگه 
ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىدا بولۇش، ئۇنىڭ بۇيرۇقى ئاستىدا بولۇش ئىدى. 
دهرۋهقه، سهلمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ بۇ ئىشتىياقىنى كۆرگهن پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالم بىر كۈنى ئۇنىڭغا: 
«ئى سهلمان! قۇللۇقتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن خوجايىنىڭ بىلهن دېيىشىپ 
رهزىيهلالھۇ  سهلمان  بىلهن  بۇنىڭ  سورىدى.  دهپ  بولماسمۇ؟»  باقساڭ 
ئهنھۇ ئورهكلىرىنىمۇ ئۆزى كوالپ ئۈچ يۈز خورما كۆچىتى تىكىش ۋه قىرىق 
بۇنىڭ  پۈتۈشتى.  بىلهن  خوجايىنى  بهدىلىگه  بېرىش  ئالتۇن  ئۇقىييه170 

بىلهن رهسۇلۇلالھ ساھابىلىرىغا: 
«قېرىندىشىڭالرغا ياردهم قىلىڭالر!» دېدى. بهزىلىرى ئون، بهزىلىرى 
ئون بهش، بهزىلىرى يىگىرمه تۈپ كۆچهت بېرىش بىلهن بىرگه، ھهممه 

170. بىر ئۇقىييه: تهخمىنهن 128 گىرامغا تهڭ كېلىدىغان ئېغىرلىق ئۆلچىمى.
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ئادهم كۈچى يهتكهن مىقداردا ياردهم قىلدى. سهلمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ 
ئېھتىياجى بولغان ئۈچ يۈز خورما كۆچىتىمۇ توپالندى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«ئى سهلمان! بۇ كۆچهتلهر ئۈچۈن ئورهك قاز! ئورهكلهرنى پۈتتۈرگهن 

ۋاقتىڭدا ماڭا خهۋهر قىل، ئۇالرنى ئۆز قولۇم بىلهن تىكهي» دېدى. 
سهلمان فارىسى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ۋهقهنىڭ داۋامىنى سۆزلهپ مۇنداق 

دهيدۇ: 
”خورما كۆچهتلىرى ئۈچۈن ئورهك كوالشقا باشلىدىم. قېرىنداشلىرىممۇ 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قىلدىم،  خهۋهر  پۈتكهنده  قىلدى.  ياردهم  ماڭا 
خورما كۆچهتلىرىنىڭ تىكىلىدىغان يېرىگه مهن بىلهن بىلله كهلدى. بىز 
ئالالھ  بولغان  ئىلكىده  جېنىم  تىكتى.  ئۇ  بهردۇق،  ئۇنىڭغا  كۆچهتلهرنى 
بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تىككهن كۆچهتلهردىن 
تۇتماي قالغان بىرسىمۇ بولمىدى. بۇنىڭ بىلهن خورما كۆچىتى قهرزىمنى 

ئادا قىلدىم. ئۈستۈمده ئۇنىڭغا بېرىدىغان ئالتۇنال قېلىپ قالدى. 
بىر  چوڭلىقىدا  تۇخۇمى  توخۇ  ئهلهيھىسساالم  رهسۇلۇلالھ  كۈنى  بىر   

ئالتۇن ئېلىپ كهلدى.
  «سهلمان ئىشنى قانداق قىلدى؟» دهپ سورىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا بارغىنىمدا ماڭا: 

«ئى سهلمان! بۇنى ئېلىپ قهرزىڭنى ئۆتىگىن!» دېدى. 
”ئى رهسۇلۇلالھ! ئۈستۈمده ئۇ قهدهر قهرزگه بۇنچىلىك كىچىك ئالتۇن 

پارچىسى قانداق يېتىدۇ؟!“ دېدىم. 
تىلىغا  ئېلىپ  قولىغا  پارچىسىنى  ئالتۇن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 

سۈرتكهندىن كېيىن: 
«ئال بۇنى! ئالالھتائاال قهرزىڭنى بۇنىڭ بىلهن ئۆتهيدۇ!» دېدى. 

جېنى  سهلماننىڭ  بهردىم.  تارتىپ  خوجايىنىمغا  ۋه  ئالدىم  ئالتۇننى 
پارچىسىنى  ئالتۇن  ئۇ  قىلىمهنكى،  قهسهم  بىلهن  ئالالھ  بولغان  ئىلكىده 
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تېغى  ئوھۇد  ئهگهر  ئىدىكى)  ئېغىر  (شۇنداق  ئۇ  تارتتىم.  ئۇقىييه  قىرىق 
بىلهن تارتىلغان بولسا ئىدى، مۇھهققهق ئۇنىڭدىن ئېغىر كېلهتتى.

خهندهك  كېيىن،  قۇتۇلغاندىن  قۇللۇقتىن  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  سهلمان 
ئۇرۇشىغا ھۆر ھالهتته قاتناشتى ۋه شۇنىڭدىن كېيىن ھهرقانداق بىر ئۇرۇشتا 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىدا بولۇش پۇرسىتىنى قاچۇرمىدى171.
بىلهن  ئىش-ھهرىكهتلىرى  پۈتۈن  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  فارىسى  سهلمان 
شۇ قهدهر گۈزهل بىر نهمۇنه ۋه جهلپ قىالرلىق بىر زات ھالىغا كهلدىكى، 

ئهنسارالرمۇ، مۇھاجىرالرمۇ: 
”سهلمان بىزدىن“ دهپ، ئۇنى تالىشىدىغان بولدى. 

بۇنىڭ بىلهن سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز: 
ساھابىسىنى  ئۇ  دهپ،  بهيتتىندۇر!»  ئهھلى  ۋه  بىزدىن  «سهلمان 
مهرھهمهتلهرنىڭ ئهڭ گۈزىلى بىلهن خۇشال قىلدى. (ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 

241-بهت)  

ئهكىس  گۈزهللىكىنى  ئهخالقىنىڭ  ئىسالم  بۇيى  ئۆمۈر  ساھابه  بۇ 
ئهتتۈرگهن نۇرغۇنلىغان ئىش ئىزلىرى بىلهن مۇئمىنلهرگه نهمۇنه بولىدىغان 

بىر شهخسىيهت بولدى. 
ئۇنىڭ پهزىلىتىنى ئهكس ئهتتۈرگهن بىر مىسال: 

ھاكىم  زېمىنالرغا  بۈيۈك  بىلهن  پهتىھلهر  قىلغان  دۆلىتى  ”ئىسالم 
رهزىيهلالھۇ  سهلمان  بولغان  قۇلى  يهھۇدىينىڭ  بىر  ۋاقتىدا  ئۆز  بولغاندا، 
شامدىن  مهزگىلده  شۇ  تهيىنلهندى.  بولۇپ  ۋالىي  رايونىغا  مهدائىن  ئهنھۇ 
بهنى تهيم قهبىلىسىگه مهنسۇپ بىر زات مهدائىنغا كهلدى. ئۇ بىر تۆگىگه 
ئۈستىده  ئهنھۇنىڭ  رهزىيهلالھۇ  سهلمان  ئىدى.  كهلگهن  ئارتىپ  ئهنجۈر 
ناھايىتى ئاددى بىر كېيىم بار ئىدى. شاملىق كىشى سهلمان رهزىيهلالھۇ 

ئهنھۇنى تونىمايتتى. ئۇنى بۇ ھالهتته كۆرۈپ: 

171. ئهھمهد: 5–جىلد، 443–444-بهتلهر؛ ئىبنى ئهسىر: «ئۇسدۇل غابه»، 2–جىلد، 
419-بهت؛ ئىبنى ئابدىلبهر: 2–جىلد، 634–دىن 638-بهتلهرگىچه.
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بېرىپ  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  سهلمان  دېدى.   - كۆتۈر!  بۇنى  كهل،   -
يۈكنى دۈمبىسىگه ئارتتى. خهلق ئۇنى كۆرۈپ تونىدى. ئۇ ئادهمگه: 

 - ۋالىسىدۇر!  يهرنىڭ  بۇ  زات،  بۇ  توشۇۋاتقان  يۈكۈڭنى  سېنىڭ   -
دېدى. 

شاملىق ئادهم دهرھال: 
- سېنى تونۇماپتىمهن- دهپ ئۆزۈر تىلىدى ۋه دۈمبىسىدىكى يۈكنى 

ئالماقچى بولدى. سهلمان بولسا: 
دۈمبهمدىن  بهرمىگىچه  ئاپىرىپ  ئۆيۈڭگه  يۈكنى  يوق،  ھېچقىسى   -

چۈشۈرمهيمهن - دېدى. (ئىبنى سائاد: 4–جىلد، 88-بهت) 

تهبهننى (باال قىلىۋېلىش)نىڭ ئهمهلدىن قالدۇرۇلىشى

ئايالى  بۇرۇن  كېلىشتىن  پهيغهمبهرلىك  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر 
پهيغهمبهر  زهيد،  قىلىنغان  ھهدىيه  تهرىپىدىن  ئانىمىز  خهدىچه  ھهزرىتى 
زهيد  ئىدى.  ئېرىشكهن  ھۆرلۈككه  بىلهن  قىلىشى  ئازاد  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
يېنىدا  رهسۇلۇلالھنىڭ  كهتمهي،  يېنىغا  دادىسىنىڭ  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ 
قېلىشنى تاللىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالممۇ ئۇنى باال قىلىپ بېقىۋالدى. 

ئۇنى  ئۈچۈن،  كۆرگهنلىكى  ياخشى  زهيدنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
كېيىن  بىلهن،  ئهيمهن  ئۇممۇ  چۆرىسى  قىلىۋهتكهن  ئازاد  بىلهن  ئالدى 
لېكىن  ئۆيلهندۈردى.  بىلهن  جهھش  بىنتى  زهينهب  قىزى  ھاممىسىنىڭ 
زهينهب،  ھهزرىتى  تۈپهيلىدىن  بولماسلىقى  تهڭپۇڭلۇق  ئوتتۇرىسىدىكى 
پهيغهمبهر  خالىمىسىمۇ  ئۆيلىنىشنى  باشتا  بىلهن  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  زهيد 

ئهلهيھىسساالمنىڭ ئارزۇسى ۋه: 

ْ ُכ ٰ ْ ِ َا ّٰ َ ا ْ ِ  ْ ُכ َ َ  ِانَّ َاْכ
«ھهقىقهتهن، ئهڭ تهقۋادار بولغانلىرىڭالر ئالالھنىڭ دهرگاھىدا 
بىر-بىرىدىن  كىشىلهرنىڭ  (يهنى  ھېسابلىنىسىلهر.  ھۆرمهتلىك  ئهڭ 
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بولىدۇ).»  بىلهن  تهقۋالىق  ئهمهس  بىلهن  نهسهپ  بولۇشى  ئارتۇق 
(ھۇجۇرات سۈرىسى، 13-ئايهت) 

ُة  َ َ ِ ْ ُ ا ُ َ َن  َُכ ا َاْن  ً ْ ۤ َا ُ ُ ُ ُ َوَر ّٰ َ ا َ ٍ ِاَذا  َ ِ ْ ُ  َ ٍ َو ِ ْ ُ ِ א َכאَن  َ َو
ًא  ۪ ُ  ً َ َ  َّ َ  ْ َ َ  ُ َ ُ َ َوَر ّٰ ِ ا ْ َ  ْ َ ْ َو ِ ِ ْ ْ َا ِ

«ئالالھ ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرى بىرهر ئىشتا ھۆكۈم چىقارغان چاغدا 
ئهر-ئايال مۇئمىنلهرنىڭ ئۆز ئىختىيارلىقى بولمايدۇ. (يهنى ئالالھ ۋه 
ھېچ  ئىكهن،  چىقارغان  ھۆكۈم  ئىشتا  بىرهر  پهيغهمبىرى  ئالالھنىڭ 
ئادهمنىڭ ئۇنىڭغا مۇخالىپهتچىلىك قىلىشىغا بولمايدۇ) كىمكى ئالالھقا 
ئوپئۇچۇق  ئۇ  ھهقىقهتهن  قىلسا،  ئاسىيلىق  پهيغهمبىرىگه  ئۇنىڭ  ۋه 
سهۋهبىدىن  ئايهت  دېگهن  36-ئايهت)  سۈرىسى،  (ئهھ زاب  بولىدۇ.»  ئازغان 
بۇنىڭغا رازى بولغان ئىدى. لېكىن كۆڭلى زهيدكه قهتئىي تارتمىدى ۋه توي 
قىلىپ بىر مۇددهتتىن كېيىن ئىشلىرى ئاخىرقى باسقۇچقا كېلىپ قالدى. 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ھهتتا  قىلدى،  شىكايهت  ئۇنىڭدىن  زهيدمۇ 

يېنىغا كېلىپ ئهھۋالنى ئېيتقاندا: 
«ئايالىڭنى يېنىڭدا تۇت ۋه ئالالھتىن قورق!» دېگهن جاۋابنى ئالدى. 
ھالبۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم شۇ پهيتته كهلگهن ئىالھىي ۋهھىي 
بىلهن زهينهبنىڭ ئالالھ تهرىپىدىن ئۆزىگه ئايال قىلىپ بېرىلىدىغانلىقىنى 
بېقىۋالغان  ”مۇھهممهد،  مۇناپىقالرنىڭ  ئىچىدىكى  خهلق  لېكىن  بىلهتتى، 
پىتنه– دهپ،  ئۆيلهندى!“  بىلهن  ئايالى  كهتكهن  ئاجرىشىپ  بالىسىنىڭ 
پاسات چىقىرىشىدىن ئهندىشه قىلغانلىقى ئۈچۈن كۈتۈپ تۇرغانىدى. چۈنكى 
باال  كىشىلهر  قىلىۋالسا،  باال  بالىنى  بىر  كىشى  بىر  ئادىتىده  دهۋرنىڭ  ئۇ 
قىلىۋېلىنغان بالىنى ئۇنىڭ ئىسمى بىلهن چاقىراتتى، ئۇنىڭغا ئۆز ئوغلىغا 

ئوخشاش مۇئامىله قىلىنىپ، مىراستىن نېسىۋه بېرىلهتتى.
ئارقىدىن  ئاجراشتى.  ئهنھا  رهزىيهلالھۇ  زهينهب  بىلهن  زهيد  ھهزرىتى 
يېڭى بىر ۋهھىي كهلدى. ئىالھىي پهرمان رهسۇلۇلالھقا ھهزرىتى زهينهبنى 
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ئېلىشنى بۇيرۇسا، بۇ ھهقتىكى تۇنجى ئىجرائاتنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا 
قىلىۋېلىش  باال  بولغان  ئادىتى  جاھىلىيهت  بىر  قىلدۇرۇپ،  تهتبىق 

مهسىلىسىنى ئهمهلدىن قالدۇردى: 

 َ ّٰ ِ ا َّ َכ َوا َ َْכ َزْو َ َ ْכ  ِ ْ ِ َا ْ َ َ  َ ْ َ ْ ِ َوَا ْ َ َ  ُ ّٰ َ ا َ ْ ۤي َا ۪ َّ ِ ُل  ُ َ َوِاْذ 
א  َّ َ َ  ُ ٰ ْ َ ُّ َاْن  َ ُ َا ّٰ َّאَس َوا َ ا ْ َ ِ َو ۪ ْ ُ  ُ ّٰ א ا َ َכ  ِ ْ َ  ۪  ۪ ْ ُ َو

ۤ ۪ ٌج  َ َ  َ ۪ ِ ْ ُ ْ َ ا َ َن  َُכ  َ  ْ َכ ِ א  َ َאَכ ْ ا َزوَّ ً َ א َو َ ْ ِ  ٌ ْ ٰ َز َ
ً ُ ْ َ  ِ ّٰ ُ ا ْ ا َوَכאَن َا ً َ َّ َو ُ ْ ِ ا  ْ َ َ ْ ِاَذا  ِ אِۤئ َ ِ َاْزَواِج َاْد

«ئۆز ۋاقتىدا سهن ئالالھ نېمهت بهرگهن، سهنمۇ ئىنئام قىلغان 
قورققىن!»  ئالالھتىن  تۇتقىن.  نىكاھىڭدا  «خوتۇنۇڭنى  كىشىگه: 
دېدىڭ. ئالالھ ئاشكارىلىماقچى بولغان نهرسىنى كۆڭلۈڭده يوشۇردۇڭ. 
ئهڭ  قورقۇشۇڭ  ئالالھتىن  قورقتۇڭ.  قىلىشىدىن  تهنه  كىشىلهرنىڭ 
ئوغۇللىرىنىڭ  قىلىۋالغان  باال  ئۇالرنىڭ  مۇئمىنلهرگه  ئىدى.  ھهقلىق 
بولماسلىقى  گۇناھ  ئالسا  نىكاھالپ  خوتۇنلىرىنى  بهرگهن  قويۇپ 
ئۈچۈن زهينهبنى زهيد قويۇۋهتكهندىن كېيىن ساڭا نىكاھالپ بهردۇق. 
چوقۇم  ئهمرى  توغرىسىدىكى)  ئېلىشىڭ  زهينهبنى  (سېنىڭ  ئالالھنىڭ 

ئورۇنلىنىدۇ.» (ئهھزا سۈرىسى، 37-ئايهت)
بۇ ئىالھىي بۇيرۇق بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ئۆيلهنگهن 

ھهزرىتى زهينهب ئانىمىز: 
شۈكۈر  ئالالھقا  جانابى  دهپ  قىلدى!“  رهببىم  نىكاھىمنى  ”مېنىڭ 

قىلدى. (تىرمىزى: «تهپسىر»، 33/3213) 
بۇ ۋهقه مۇناپىقالرنىڭ قاتتىق تاپا–تهنىلىرىگه سهۋهب بولدى. جاھالهت 

ۋه نىفاق تولغان ئېغىزلىرى بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى: 
قىلىپ  مهسخىره  دهپ،  ئالدى!“  ئايالىنى  قويۇۋهتكهن  ”ئوغلىنىڭ 
قارشى چىقتى. بۇنىڭ جاۋابىنى قۇرئانى-كهرىمده ئالالھ مۇنداق بهردى: 
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ِ ّٰ َل ا ُ ْ َر ِכ ٰ ْ َو ُכ ِ א َ ْ ِر ِ  ٍ َ َאۤ َا ٌ َا َّ َ ُ א َכאَن  َ
א  ً ۪ َ ٍء  ْ َ  ِّ ُכ ِ  ُ ّٰ َ َوَכאَن ا ّ۪ ِ َّ َ ا َ א َ َو

«مۇھهممهد ئاراڭالردىكى ئهرلهردىن ھېچبىرىنىڭ ئاتىسى ئهمهس. 
لېكىن (ئۇ) ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى ۋه پهيغهمبهرلهرنىڭ ئاخىرقىسىدۇر. 
ئۇنىڭدىن  ئاخىرالشتۇرغان،  پهيغهمبهرلىكنى  بىلهن  ئۇنىڭ  (ئالالھ 
نهرسىنى  ھهممه  ئالالھ  كهلمهيدۇ)  پهيغهمبهر  ھېچقانداق  كېيىن 
بىلگۈچىدۇر. (سىلهرنىڭ سۆز-ھهرىكىتىڭالردىن ھېچ نهرسه ئالالھقا 

مهخپى ئهمهس)» (ئهھزاب سۈرىسى، 40-ئايهت) 
كېلىۋاتقان  داۋاملىشىپ  بۇيان  دهۋرىدىن  جاھىلىيهت  بىلهن  ۋهقه  بۇ 

”باال قىلىۋېلىش“ ئادىتى ئهمهلدىن قالدۇرۇلدى. 
كۆنۈپ  قىلىشقا  مۇتالىئه  جهھهتتىنال  شهھۋهت  پهقهت  ئۆيلىنىشنى 
كهتكهن ئهقىلىسز ھاماقهتلهر پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۆيلىنىشىدىكى ھهقىقهتنى 
بىلهن  مايىللىقالر  نهپسانىي  كۆڭلىنى  ۋه  زېھنى  ئاجىزدۇر.  چۈشۈنۈشتىن 
قاراڭغۇ  ئۇالرنىڭ  ھۆكۈملىرى  بهرگهن  ئهخمهقلهرچه  تولدۇرغانالرنىڭ 
پهيغهمبهر  چۈنكى،  ئهكسهتتۈرىدۇ.  دۇنياسىنى  ئىچكى  تولغان  زۇلمهتكه 
ۋه  تۇرغان  ئۇرۇغۇپ  ياشلىقى  ھاياتىنىڭ  ئۆيلىنىشى  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
خهدىچه  يالغۇز  يىل   24 دهسلهپكى  كهلگهن  توغرا  مهزگىلىگه  قۇۋۋهتلىك 
رهزىيهلالھۇ ئهنھا ئانىمىز بىلهن ئۆتكهن. ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئۆيلىنىشى،  
بۇالرنىڭ  قىلدى.  مهقسهت  غايىنى  بىر  ئىجتىمائىي  ۋه  سىياسىي  تامامهن 
كۆپىنچىسى ئۆزىدىن چوڭ ۋه تۇل ئايالالردۇر. ئۇالردىن ئىچىده قىز ھالىتىده 
ئۆيلهنگهن پهقهت ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا ئىدى. بۇنىڭ سهۋهبىمۇ ئايالالرغا 
مۇناسىۋهتلىك فىقھىي مهسىلىلهرنىڭ ئاشكارا بولۇشىنى تهمىنلهش ئىدى. 
شهرئىي  مۇناسىۋهتلىك  ئايالالرغا  بىلهن  ئهقىل–پاراسىتى  ئۇ  ھهقىقهتهن، 
مهسىلىلهرنى مۇكهممهل ئىگهللهپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن 
تهربىيلىدى،شهرئىي  ئايالالرنى  مۇسۇلمان  يىلالرغىچه  ئۇزۇن  كېيىن 
تهشكىل  بىرىنى  ئاساسلىرىدىن  ساغالم  قىسمىنىڭ  بىر  ھۆكۈملهرنىڭ 
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قىلغان. ئۇ ساھابىالر ئارىسدا ئاالھىده تونۇلغان يهتته فاقىھ ئالىمنىڭ بىرى 
بولغانلىقى ئۈچۈن ئايالالر ئارىسىدا فىقھىي ئىلىم ئهڭ كۆپ ئۇنىڭ بىلهن 

تارقالدى. 
بۇزۇق نىيهتلىك غهرهزخورالرنىڭ دهۋا قىلغىنىدهك، بۇ ئۆيلىنىشنىڭ 
مهيدانغا كېلىشى شهھۋهت بولسا ئىدى، پهيغهمبىرىمىز ئۆمرىنىڭ ئهڭ ياش 
ۋه قۇۋۋهتلىك چاغلىرىنى ئۆزىدىن ئون بهش ياش چوڭ، تۇل، بالىلىق 
ۋه  مهقسهت  ئالىي  قايسى  ئۆيلىنشنىڭ  بۇ  ئۆتكۈزمهيتتى.  بىلهن  ئايال  بىر 
ھېكمهتلهر بىلهن مهيدانغا كهلگهنلىكىنى پهقهت چىن ئىمانغا ئىگه ۋىجدان 

ئهھلى بىلىدۇ. 

ھىجابنىڭ پهرز قىلىنىشى

مهۋجۇت  ئادهت  بىر  دهيدىغان  ھىجاب  ئهرهبلهرده  بۇرۇن  ئىسالمدىن 
داۋاملىشىپ  ئادهت  بۇ  يىللىرىدىمۇ  دهسلهپكى  ئىسالمنىڭ  ئىدى.  ئهمهس 
كهلدى. لېكىن يۇقىرىدا ھاراق ۋه قىمار مهسىلىسىده قوللىنىلغان تهدرىجىلىك 
داۋامالشمايدىغانلىقى  ئادهتنىڭمۇ  بۇ  بويىچه  تهقهززاسى  ئۇسلۇبىنىڭ 
مۇھهققهق ئىدى. نىھايهت، ھىجاب ئايىتى نازىل بولىشى بىلهن ئايالالرنىڭ 
ئىپپهت  بىر  قوغدىلىنىپ  ئىززهت–ھۆرمىتى  كۆتۈرۈلدى،  يۇقىرى  ئورنى 

ئابىدهسىگه كهلتۈرۈلۈپ، شهرهپلىك بىر ساالھىيهتكه ئېرىشتى. 
يهنه بىر تهرهپتىن ھىجابقا مۇناسىۋهتلىك ھۆكۈم پهقهت ئايال كىشىگىال 
ئائىت بولماستىن ئهر كىشىلهرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالدى. بۇ ھهقتىكى بۇيرۇق 

ئهر–ئايال پۈتۈن مۇئمىنلهرگه ئومۇمىدۇر. ئالالھتائاال مۇنداق دهيدۇ: 

ْ ِانَّ  ُ َ َِכ َاْزٰכ  ْ ٰذ ُ َ و ُ ُ ا  ُ َ ْ َ ْ َو ِ אِر َ ْ ْ َا ِ ا  ُّ ُ َ  َ ۪ ِ ْ ُ ْ ِ  ْ ُ
 َ ْ َ ْ َ َّ َو ِ אِر َ ْ ْ َا ِ  َ ْ ُ ْ َ َאِت  ِ ْ ُ ْ ِ  ْ ُ َن َو ُ َ ْ َ א  َ ِ  ٌ ۪ َ  َ ّٰ ا

 َّ ِ ِ ُ ُ  ٰ َ  َّ ِ ِ ُ ُ ِ  َ ْ ِ ْ َ ْ א َو َ ْ ِ  َ َ َ א  َ  َّ َّ ِا ُ َ َ َ ۪ز ۪ ْ ُ  َ َّ َو ُ َ و ُ ُ
אِۤء  َ ْ َّ َاْو َا ِ אِۤئ َ ْ َّ َاْو َا ِ ِ َ ُ ُ َאِۤء  َّ َاْو ٰا ِ אِۤئ َ َّ َاْو ٰا ِ ِ َ ُ ُ ِ  َّ َّ ِا ُ َ َ َ ۪ز ۪ ْ ُ  َ َو
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 ْ َכ َ َ א  َ َّ َاْو  ِ אِۤئ َ ِ َّ َاْو  ِ ِ ا َ َ ۤ َا ۪ َ َّ َاْو  ِ ِ ا َ ْ ۤ ِا ۪ َ َّ َاْو  ِ ِ ا َ ْ َّ َاْو ِا ِ ِ َ ُ ُ
وا  ُ َ ْ َ  ْ َ  َ ۪ َّ ِ ا ْ ِّ אِل َاِو ا َ ِّ َ ا ِ  ِ َ ْر ِ ْ ِ ا ِ ُاۨو ْ َ  َ ۪ ِ א َّ َّ َاِو ا ُ ُ א َ ْ َا

ا  ۤ ُ ُ َّ َو ِ ِ َ ْ ۪ز ِ  َ ۪ ْ ُ א  َ  َ َ ْ ُ ِ  َّ ِ ِ ُ َאْر ِ  َ ْ ِ ْ َ  َ אِۤء َو َ ِّ َراِت ا ْ َ  ٰ َ
َن  ُ ِ ْ ُ  ْ ُכ َّ َ َ َن  ُ ِ ْ ُ ْ َ ا ُّ א َا ً ۪ َ  ِ ّٰ َ ا ِا

تىكىلىپ  (نامهھرهملهرگه)  ئېيتقىنكى:  ئهرلهرگه  «مۇئمىن 
قارىمىسۇن، ئهۋرهتلىرىنى (زىنادىن) ساقلىسۇن، مۇنداق قىلىش ئۇالر 
قىلمىشلىرىدىن  ئۇالرنىڭ  ھهقىقهتهن  ئالالھ  ياخشىدۇر،  ئهڭ  ئۈچۈن 
تولۇق خهۋهرداردۇر. مۇئمىنهلهرگه ئېيتقىنكى: نامهھرهملهرگه تىكىلىپ 
باشقا  زىننهتلىرىدىن  تاشقى  ياپسۇن،  ئهۋرهتلىرىنى  قارىمىسۇن، 
كۆكرهكلىرىنى  بىلهن  لېچهكلىرى  ئاشكارىلىمىسۇن،  زىننهتلىرىنى 
ئهرلىرىدىن،  زىننهتلىرىنى  باشقا)  زىننهتلىرىدىن  (تاشقى  ياپسۇن، 
ئهرلىرىنىڭ  ئوغۇللىرىدىن،  ئاتىلىرىدىن،  قېيىن  ئاتىلىرىدىن، 
قېرىنداشلىرىنىڭ  قېرىنداشلىرىدىن،  ئۆز  ئوغۇللىرىدىن، 
ئوغۇللىرىدىن، ھهمشىرىلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىن، دىنداش ئايالالردىن، 
قول ئاستىدىكى چۆرىلهردىن، خوتۇنالرغا ئېھتىياجى يوق خىزمهتچىلهر 
يوقالر) شهھۋىتى  جىنسى  بولغانلىقتىن  دهلدۈش  قېرى،  (يهنى 
باالغهتكه  (يهنى  ئۇقمايدىغان  جايلىرىنى  ئۇياتلىق  ئايالالرنىڭ  دىن، 
يهتمىگهن) بالىالردىن باشقا كىشىلهرگه كۆرسهتمىسۇن، زىننهتلىرىنى 
ئى  ئۇرمىسۇن،  يهرگه  ئاياغلىرىنى  ئۈچۈن  بىلدۈرۈش  كىشىلهرگه 
تهۋبه  ئالالھقا  ھهممىڭالر  ئۈچۈن  ئېرىشىشىڭالر  بهختكه  مۇئمىنلهر! 

قىلىڭالر.» (نۇر سۈرىسى، 30-31-ئايهت)
ئايال كىشىنىڭ ھىجابلىنىشى بىلهن ئاياللىق شهخسىيىتى قوغدىلىدۇ. 
ئايال ھىجابى بىلهن قارشىسىدىكى كىشىگه پاكلىق ۋه نازاكهت تۇيغۇسى 
ئارزۇالرنى  نهپسانىي  كىشى  ئايال  ئهھۋالدا،  بولغان  ئهكسىچه  بېرىدۇ، 
ئۇنىڭ  بۇمۇ  بولىدۇ.  كهلتۈرۈلگهن  ۋاستىسىغا  شهھۋهت  قوزغىتىدىغان 
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ئانىلىق  بولۇپ،  قىلغانلىق  دهپسهنده  ھېسسىياتىنى  ۋه  شهخسىيىتى 
پهزىلىتىنى ئاجىزالشتۇرىدۇ. 

يارىتىلىش  شۇكى،  نۇقتا  قىلىنغان  ئىشارهت  ئاالھىده  يهرده  بۇ 
ئېتىبارى بىلهن ئهر–ئايال ئوتتۇرىسىدا پهرق بار. بۇ ئايال ۋه ئهركىشىگه 
باغلىق  بۇنىڭغا  ۋه  ۋهزىپه  بولغان  بىلهن  ئورۇنالشتۇرۇش  ئىالھىي  ئائىت 
ئايال  ھىجابنىڭ  ئۈچۈن  بۇنىڭ  چىققان.  كېلىپ  پهرقىدىن  ئاالھىدىلىك 
ئوخشىمايدۇ.  شهكلى  ئائىت  كىشىگه  ئهر  بىلهن  شهكلى  خاس  كىشىگه 
چۈنكى ئايال كىشى ئهر كىشىگه قارىغاندا يارىتىلىشتىنال جهلپقىالرلىقتۇر. 
ئاتقاندا،  جهمئىيهتكه  ھالهتته  ھىجابسىز  ئۆزىنى  يىراقلىشىپ،  ھىجابتىن 
قوغداش  نهسىلنى  ۋه  سۈپىتى  ئانىلىق  قالمايدۇ،  نازاكىتى  ئۇنىڭ 
ئاالھىدىلىگى زىيانغا ئۇچرايدۇ. بۇ سهۋهبتىن ئۇنىڭ جهلپقىالرلىقى ھىجاب 
ئهمرى بىلهن پهقهت ئۆمۈر يولدىشىغىال خاس قىلىنغان. چۈنكى ئهر–ئايال 
ئارىسىدا نهسىلنىڭ داۋاملىشىشى ئۈچۈن بىر–بىرىگه نىسبهتهن ئۆزگهرمهس 
بىر تهبىئى مايىللىق مهۋجۇتتۇركى، ھىجاب ئهمرىگه رىئايه قىلىنمىغاندا بۇ 
مايىللىق ئىالھىي چېگراالرنى بېسىپ ئۆتۈشكه ئوخشاش پاالكهتلهرگه دۇچار 
قىلىدىغان ئهھۋالالرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. دهرۋهقه، جانابى ئالالھنىڭ: 

ۤ ٰ ِّ ا ا ُ َ ْ َ  َ  َو
«زىناغا يىقىنالشماڭالر.» (ئىسرا سۈرىسى، 32-ئايهتنىڭ ىر قىسمى) دېگهن 
قىلماسلىق  رىئايه  ”ھىجابقا  بىرىمۇ:  نوقتىالرنىڭ  بۇيرۇقىدىكى  ئىالھىي 
تهييارلىماڭالر!“  ئىمكانىيهت  ئۇنىڭغا  ئاچماڭالر،  يولىنى  زىنانىڭ  بىلهن 
دېگهنلىكتۇر. بۇ مۇتلهق بىر ھۆكۈمدۇر. دىققهت قىلىنسا، تاشقى كۆرۈنۈشتىن 
”بۇ  يهنى  بۇيرىغان.  ھىجابلىنىشنى  ئايالغىمۇ  بىر  بولمىغان  جهزبىدارلىقى 
ئايال بېشىنى، قولىنى ۋه پۇتىنى ئاچمىسىمۇ ھېچقانداق پهرق قىلمايدۇ، ئۇ 
ئهسلىدىال ھېچقانداق كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتمايدۇ“ دېيىشكه بولمايدۇ. 
قوغدىلىشى  ئاالھىدىلىگىنىڭ  ئاياللىق  بىلهن  ھىجاب  ئايالنىڭ  يهرده  بۇ 

ئاساستۇر. 
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ھۆكۈملهرنى  قارىتا  ئۇنىڭغا  ئېلىپ،  دىققهتكه  تهبىئىتىنى  ئىنساننىڭ 
چىقارغان ئىسالم ئاياللىق ۋه ئهرلىكنىڭ تهقهززاسىنىمۇ كۆزده تۇتقان. بۇنىڭ 
بولغان   ئوخشىۋالماقچى  كىشىگه  ئايال  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئۈچۈن 

ئهرلهرگه، ئهرلهرگه ئوخشىۋالماقچى بولغان ئايالالرغا لهنهت قىلغان172. 
بىلهن  ئايالالر  تهقۋادار  ئايالالر  ئۈچۈن  ساقلىنىش  ھاالكهتتىن  بۇ 
بىلهن  كىم  ئىنسان  چۈنكى  كېرهك.  كۆرسىتىشى  تىرىشچانلىق  ئارلىشىشقا 
ئولتۇرۇپ قوپسا، ئۇنىڭ يۈرۈش-تۇرۇشى، گهپ–سۆزى تهسىر قىلىدۇ. بۇ بىر 
پسخولوگىيلىك قانۇنىيهت. شۇنىڭ ئۈچۈن ئايال، ئهرلهر بىلهن ئارىلىشىپ 
ياشايدىغان كوچا تۇرمۇشىغا ئادهتلهنگهنده، ئاياللىق تۇيغۇلىرىنى يۇقۇتىدۇ.
بىر– بولسىمۇ  شهكلىده  كىيىم–كېچهك  ئهرلهرنىڭ  بىلهن  ئايالالر 
بىرلىرىگه ئوخشىشىمۇ چهكلهنگهن. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئايال كىشىگه 
كىيىنگهن  ئوخشاش  كىشىگه  ئهر  ۋه  ئهرلهرنىڭ  كىيىنگهن  ئوخشاش 
ئېيتقان173.  قالىدىغانلىقىنى  يىراق  رهھمىتىدىن  ئالالھنىڭ  ئايالالرنىڭ 
چۈنكى ھهر ئىككى جىنس ئۆزىنىڭ خۇسۇسىيىتىنى ساقالپ قېلىشى كېرهك.
قىلىش،  تهقلىد  كىيىمىنى  جىنسنىڭ  قارشى  باشقا  ئۇنىڭدىن 
اليىق  جىنسىغا  ئۆز  مهسىلهن:  بولىدۇ.  سهۋهب  بۇزۇقلىقىغىمۇ  شهخسىيهت 
جىنسقا  قارشى  بىلهن  سهۋهب  بىر  ھهرقانداق  ئورنىغا،  كىيىملهر  بولغان 
ۋاقىتنىڭ  ئىنسانالرنىڭ  قالغان  ياقتۇرۇپ  شهكلىنى  كىيىم  بولغان  خاس 
كۆرۈلۈۋاتىدۇ. بۇ ئىنسان  ئۆزگىرىش  مىجهز-خاراكتېرىدىمۇ  ئۆتىشى بىلهن 

تهبىئىتنىڭ ئوچۇق بۇزۇلغانلىقىدىن ئىبارهتتۇر. 

مۇرهيسى غازىتى
(ھىجرىيهنىڭ 5–يىلى شهئبان–رامىزان ئېيى / مىالدى 627–يىل 1–2–ئاي)

مۇستهلىق  بهنى  ئاتىلىدۇ.  دهپمۇ  غازىتى  مۇستهلىق  بهنى  غازات  بۇ 
ھۇجۇم  مهدىنىگه  بىلهن  كۈشكۈرتىشى  مۇشرىكلىرىنىڭ  مهككه  جهمهتى 

172. بۇخارى: «لىباس»، 61.
173. ئهبۇ داۋۇد: «لىباس»، 28/4098.
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خهۋهر  بۇنىڭدىن  كىرىشتى.  توپالشقا  قوشۇن  بىر  چوڭ  ئۈچۈن  قىلىش 
تاپقان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 700 كىشىلىك بىر قوشۇن بىلهن ئۇالرنىڭ 
ئۈستىگه يۈرۈش قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بهنى مۇستهلىق جهمهتىگه: 
», «ال ئىالھه ئىللهلالھ، يهنى: بىر ئالالھتىن باشقا ئىالھ  « إ إ ا
خىتاب  دهپ  قوغداڭالر!»  ماللىرىڭالرنى  ۋه  جانلىرىڭالر  دهڭالر-ده،  يوق 
بۇ  جهمهتى  مۇستهلىق  بهنى  لېكىن  بۇيرىدى.  ئۆمهرگه  ھهزرىتى  قىلىشنى 

تهكلىپنى قوبۇل قىلماي، دهسلهپته ئوق چىقاردى174. 
بىلهن  ھۇجۇم  بىر  شىددهتلىك  يېنىدا  سۈيى  مۇرهيسى  مۇسۇلمانالر 
دۈشمهنلهرنى يهڭدى. دۈشمهندىن ئون كىشى ئۆلدى، مۇسۇلمانالردىن بىر 

كىشى شېھىد بولدى. 
نۇرغۇن  بىرگه  بىلهن  ئېلىنىش  غهنېمهت  كۆپ  ئاخىرلىشىپ  ئۇرۇش 
قىزى  باشلىقىنىڭ  قهبىله  ئارىسىدا  ئهسىرلهر  ئېلىندى.  ئهسىرگه  كىشى 

جۇۋهيرىيهمۇ بار ئىدى. 
سابىت  بولسا  جۇۋهيرىيه  قويۇۋېتىلدى.  ئېلىنىپ  فىدىيه  ئهسىرلهر 
ئىبنى قهيسنىڭ نېسىۋىسىگه چۈشكهن بولۇپ، قۇتۇلۇش ئۈچۈن پهيغهمبهر 
ئۇنىڭ  كهلدى.  دادىسىمۇ  ئهسنادا  بۇ  قىلدى.  مۇراجىئهت  ئهلهيھىسساالمغا 
شهرىپىنىڭ  ۋه  بواللمايدىغانلىقى  چۆره  قىزىنىڭ  ئېلىپ  تىلغا  پهزىلىتىنى 
تۆگىلهرنى  بىرمۇنچه  كهلگهن  ئېلىپ  يېنىدا  قىلدى.  تهلهپ  قوغدىلىشىنى 

كۆرسىتىپ: 
دېدى.  قويۇۋېتىڭالر!“  ئۇنى  بهدىلىدۇر.  قىزىمنىڭ  تۆگىلهر  ”بۇ 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالممۇ كۈتمىگهن بىر شهكىلده: 
«يوشۇرۇپ قويغان ئىككى تۆگه قايهرده؟ ئۇالرنى نېمه ئۈچۈن ئېلىپ 

كهلمىدىڭ؟» دهپ سورىدى. 

174. ۋاقىدى: 1–جىلد، 407-بهت.
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ۋادىدا يوشۇرۇپ قويغان ئىككى تۆگىنى ئۆزىدىن باشقا ھېچكىمنىڭ 
ھهيرانلىق  چۆچۈپ،  قاتتىق  ھارىس  قىلغان  گۇمان  بىلمهيدىغانلىقىنى 

ئىچىده: 
ھېچكىم  بىلىدىغان  باشقا  مهندىن  بۇنى  قهسهمكى،  بىلهن  ”ئالالھ 
يوقتى!“ دېدى. بۇ روشهن مۆجىزه بىلهن ھىدايهتكه نائىل بولۇپ، ئۆزى 

بىلهن كهلگهنلهر بىلهن بىرلىكته ئىمان ئېيتتى175. 
پىكرىنى  جۇۋهيرىيهنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بىلهن  بۇنىڭ 
سورىدى. ئۇنىڭ ئۆز يېنىدا قېلىشنى خااليدىغانلىقىنى بىلگهندىن كېيىن 
فىدىيهسىنى بىۋاسته ئۆزى بېرىپ قويۇۋهتتى. (ئىبنى سائاد: 8–جىلد، 118-بهت) 
ھۆرلۈككه چىققان جۇۋهيرىيه ئۆز ئارزۇسى بىلهن مۇسۇلمان بولدى. ئارقىدىن 
جانابى ئالالھنىڭ مهرھهمىتىگه نائىل بولۇپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن 
ئۆيلىنىش شهرىپىگه نائىل قىلىندى. بۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ ئىلگىرى كۆرگهن 
فىدىيهسىنىڭ  تهرىپىدىن  دادىسى  دهرۋهقه،  ئاشتى.  ئهمهلگه  چۈشى  بىر 
پهيغهمبهر  قارىماي،  بولۇشىغا  ئىمكانى  قۇتۇلۇش  ئاسارهتتىن  بېرىلىپ 

ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىدا قېلىشنى تاللىشىمۇ بۇ سهۋهبتىن ئىدى. 
نىكاھالنغانلىقىدىن  بىلهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  جۇۋهيرىيهنىڭ 

خهۋهر تاپقان ساھابىالر: 
بولۇشى  ئهسىر  ئۇرۇق–تۇغقانلىرىنىڭ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  ”پهيغهمبهر 
فىدىيهسىز  ئهسىرلهرنى  پۈتۈن  قوللىرىدىكى  دهپ،  ئهمهس!“  توغرا 

قويۇۋهتتى. بۇ ھهقته ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا مۇنداق دهيدۇ: 
”قهۋمى ئۈچۈن جۇۋهيرىيهدىن خهيرلىك بىر ئايال كۆرمىدۇق. ئۇنىڭ 
سهۋهبى بىلهن بهنى مۇستهلىقتىن 100 ئائىله ئازاد قىلىندى“ (ئهبۇ داۋۇد: 

«ئېتق»، 2/3931) 

175. ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 340-بهت.
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ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  تۇرغاندهك،  كۆرۈلۈپ  ئىپادىدىنمۇ  بۇ 
غايىگه  بىر  سىياسىي  تامامهن  ئۆيلىنىشى،  بىلهن  ئانىمىز  جۇۋهيرىيه 

ئاساسلىنىپ: 

 ٰ ُ  ٌ ْ َّ َو َ ِا ُ ى ِاْن  ٰ َ ْ ِ ا َ  ُ ِ ْ َ א  َ َو
«(ئۇ) ئۆز نهفسى-خاھىشى بويىچه سۆزلىمهيدۇ. پهقهت ئۇنىڭغا 
نازىل قىلىنغان ۋهھىينىال سۆزلهيدۇ ( ۋه ئىش قىلىدۇ).» (نهجم سۈرىسى، 
سهۋهب  بىر  نهپسانىي  بويىچه،  تهقهززاسى  ۋهھىينىڭ  دېگهن  3-4-ئايهت) 

بىلهن ئهمهس، بهلكى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىنىڭ قهلبىگه چۈشكهن ئىالھىي 
ئىراده تهقهززاسىدا ئهمهلگه ئاشقان. دهرۋهقه، بۇ ئۆيلىنىشتىن كېيىن بهنى 
مۇستهلىق ئهسىرلىرى ئهركىنلىككه ئېرىشتى، ئهڭ مۇھىمى پۈتۈن بىر قهبىله 

مۇسۇلمان بولدى. 

تهيهممۇم

ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا ئانىمىز مۇنداق دهيدۇ: 
ئىدۇق.  بىرگه  سهپىرىده  مۇرهيسى  بىلهن  ئهلهيھىسساالم  ”رهسۇلۇلالھ 
”بهيدا“ ياكى ”زاتۇل جهيش“ دهپ ئاتالغان يهرگه كهلگىنىمىزده، مېنىڭ 
بىر مارجىنىم چۈشۈپ قالدى. رهسۇلۇلالھ ئۇنى ئىزدهش ئۈچۈن بىر مۇددهت 
ئۇ يهرده قالدى، ئۇنىڭ بىلهن بىرلىكته باشقا كىشىلهرمۇ قالدى. ئهتراپتا 
سۇ بولمىغاندهك يانلىرىدىمۇ سۇ قالمىغان ئىدى. بىر قىسىم كىشىلهر ئهبۇ 

بهكىرنىڭ يېنىغا بېرىپ: 
كىشىلهرنى  باشقا  ۋه  رهسۇلۇلالھ  كۆردۈڭمۇ!  قىلغىنىنى  ”ئائىشهنىڭ 
سۇ  يانلىرىدىمۇ  ئهمهس،  بېشىدا  سۇ  ئۇالر  قويدى.  توختۇتۇپ  يهرده  بۇ 
يوق!“ دهپتۇ. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بېشىنى تىزىمنىڭ ئۈستىگه قويۇپ 

ئۇخالۋاتقاندا، دادام ئهبۇ بهكىر چىقىپ كهلدى:
توختۇتۇپ  يهرده  بۇ  كىشىلهرنىمۇ  باشقا  ۋه  رهسۇلۇلالھنىمۇ  ”سهن 
قويدۇڭ، ئهتراپتا سۇ بولمىغاندهك، ئۇالرنىڭ يانىلىرىدىمۇ سۇ تۈگىدى!“ 
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بىلهن  قولى  باسالماي  ئاچچىقىنى  ھهتتا  كهتتى،  سۆزلهپ  ماڭا  دهپ، 
دۈشكهللىدى. رهسۇلۇلالھنىڭ بېشى تىزىمنىڭ ئۈستىده بولغانلىقى ئۈچۈن 

ھهرىكهت قىلماسلىققا تىرىشتىم. 
بىر  يوقتى.  سۇ  ھېچ  تۇرغاندا  ئهتىگهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 

مۇددهتتىن كېيىن ئالالھتائاال تهيهممۇم ئايىتىنى نازىل قىلدى: 

ِ َاْو אِۤئ َ ْ َ ا ِ  ْ ُכ ْ ِ  ٌ َ אَۤء َا َ ٍ َاْو  َ َ  ٰ َ ۤ َاْو  ٰ ْ َ  ْ ُ ْ َوِاْن ُכ
ا ُ َ ْ א َ ًא  ِّ َ ا  ً ۪ َ ا  ُ َّ َ َ َ אًۤء  َ وا  ُ ِ َ  ْ َ َ אَۤء  َ ِّ ُ ا ُ ْ َ ٰ
ٍج َ َ  ْ ِ  ْ ُכ ْ َ َ  َ َ ْ َ ِ  ُ ّٰ ُ ا ۪ ُ א  َ  ُ ْ ِ  ْ ُכ ۪ ْ ْ َوَا ُכ ِ ُ ُ ِ
وَن  ُ ُכ ْ َ  ْ ُכ َّ َ َ  ْ ُכ ْ َ َ  ُ َ َ ْ ِ  َّ ِ ُ ِ ْ َو ُכ َ ِّ َ ُ ِ  ُ ۪ ُ  ْ ِכ ٰ َو

ياكى  بولسا)  قىلىدىغان  زىيان  (سۇ  بولساڭالر،  كېسهل  «ئهگهر 
سهپهر ئۈستىده بولۇپ (سۇ تاپالمىساڭالر) ياكى سىلهرنىڭ بىرسىڭالر 
ھاجهتخانىدىن كهلگهن (يهنى تاھارهت سۇندۇرغان) بولساڭالر ياكى 
تاھارهت  (غۇسلى  كېيىن  قىلغاندىن  يېقىنچىلىق  بىلهن  ئاياللىرىڭالر 
ئۈچۈن) سۇ تاپالمىساڭالر، پاك تۇپراققا تهيهممۇم قىلىڭالر. ئۇنىڭ بىلهن 
يۈزۈڭالرغا، قولۇڭالرغا مهسھى قىلىڭالر. ئالالھ سىلهرگه مۇشهققهتنى 
پاك  سىلهرنى  ئۈچۈن،  قىلىشىڭالر  شۈكرى  ئالالھ  لېكىن  خالىمايدۇ. 
قىلىشنى (ئىسالم شهرىئىتىنى بايان قىلىش بىلهن نېمىتىنى سىلهرگه 

تامامالشنى خااليدۇ.» (مائىده سۈرىسى، 6-ئايهت)
ئۇسهيد ئىبنى ھۇدهير رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ دهيدۇكى: 

”ئى ئهبۇ بهكىر ئائىلىسى! بۇ سىلهرنىڭ بۇ ئۈممهتكه بولغان ساناقسىز 
بهرىكىتىڭالردىن پهقهت بىرىدۇر.“

چىقتى.  ئاستىدىن  ئۇنىڭ  مارجان  تۇرغۇزغىنىمدا  تۆگىنى  مىنگهن 
(بۇخارى: «تهيهممۇم»، 1، «ئهسھابۇننهبى»، 5، 30)

ئۇسهيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئائىشه ئانىمىزغا: 
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قاچان  قهسهمكى،  بىلهن  ئالالھ  مۇكاپاتالندۇرسۇن!  سېنى  ”ئالالھ 
بېشىڭغا سهن ياقتۇرمىغان بىر ئىش كهلسه، ئالالھ ئۇنى سېنىڭ ئۈچۈنمۇ، 
مۇسۇلمانالر ئۈچۈنمۇ بىر ياخشىلىق قىلىدۇ“ دېدى. (بۇخارى: «تهيهممۇم»،1).

ئىفك (تۆھمهت) ۋهقهسى

مۇرهيسى غازىتىدىن قايتىش يولىدا ئىدى. رهسۇلۇلالھنىڭ پاك ئايالى 
تاھارهت  يېرىدىن،  قىلغان  قونالغۇ  قوشۇننىڭ  ئهنھا176  رهزىيهلالھۇ  ئائىشه 
ئۈچۈن بىر ئاز يىراقالشتى. قايتىپ كهلگهنده قوشۇن كېتىپ قالغان ئىدى. 
چۈنكى ئۇ ۋاقىتتا ھىجاب ئايىتى نازىل بولغان ۋه مۇئمىنلهرنىڭ ئانىلىرى، 
بىر يهرگه چىققاندا تۆگىنىڭ ئۈستىگه قويۇلغان ھهۋدهج دهپ ئاتىلىدىغان 
بىر ھوجرا ئىچىده كۆتۈرۈلهتتى. بۇ سهۋهبتىن قوشۇن ھهرىكهت قىلغاندا، 
مۇئمىنلهرنىڭ ئانىسى ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا تۆگىنىڭ ئۈستىدىكى ھهۋدهج 

ئىچىده دهپ گۇمان قىلىنغان ئىدى. 
ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىز قوشۇننىڭ ئارقىدىن مېڭىپ ئېزىپ قېلىشتىن 
ئهنسىرهپ، تۇرغان يېرىده كۈتۈپ تۇرۇشنى ياخشى دهپ ئويالپ، يىنىك 
بىر ئۇيقۇغا كهتتى. شۇ پهيتته كارۋاننىڭ كهينىدىن مېڭىپ چۈشۈپ قالغان 
مۇئهتتهل  ئىبنى  سهفۋان  ۋهزىپىلهندۈرۈلگهن  بىلهن  توپالش  نهرسىلهرنى 

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ھهزرىتى ئائىشىنى پهرقهتتى: 

َن  ُ ِ ِ َرا ْ َ َאۤ ِا ّ ِ َوِا ّٰ ِ َّא  ِا
ئالالھنىڭ  (يهنى  ئىگىدارچىلىقىدىمىز.  ئالالھنىڭ  ئهلۋهتته  «بىز 
بهندىلىرىمىز) چوقۇم ئالالھنىڭ دهرگاھىغا قايتىمىز.» (بهقهره سۈرىسى، 
156-ئايهت) دېگهن ئايهتنى ئوقۇپ ئۆزىنىڭ ئۇ يهرده ئىكهنلىكىنى ئېيتتى. 

176. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم چىققان ھهر غازاتقا ئاياللىرىدىن بىرىنى چهك تاشالش بىلهن 
بىلله ئېلىپ چىقاتتى. مۇرهيسى غازىتىدا چهك ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىزغا چىققانلىقى ئۈچۈن 

ئۇنى بىرگه ئېلىپ چىققان.
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بۇ ئاۋاز بىلهن ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىز ئويغاندى. سهفۋان رهزىيهلالھۇ 
ئهنھۇ بىر ئېغىز سۆز قىلماي، تۆگىسىنى چۆكتۈردى. ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىز 
مىندى. چۈش بولغاندا قوشۇنغا يېتىشتى. بۇ ئهھۋالنى كۆرگهن مۇناپىقالر 
قولىغا ئاجايىپ بىر پۇرسهت كهلگهندهك، بۇ قېتىممۇ ئېغىزلىرىنى تۆھمهت 

بىلهن ئاچتى: 
”ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئائىشه ئۇنىڭدىن، ئائىشىمۇ ئۇنىڭدىندىن 

قۇتۇاللمىدى (يهنى ئارىلىرىدا بىر ئىش بولدى)“
ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهي تېخىمۇ ھهددىدىن ئېشىپ، مۇئمىنلهرگه: 

”ھه مانا، پهيغهمبىرىڭالرنىڭ ئايالى بىر ئادهم بىلهن تاڭ ئاتقۇزدى.“ 
دهپ مهسخىره قىلدى. 

بۇ پىتنه بىردهمدىال پۈتۈن قوشۇنغا تارقالدى. ئهبۇ بهكىر رهزىيهلالھۇ 
ئهنھۇ قاتتىق ئىزتىراپ ئىچىده ئىڭراپ:

”ئالالھ بىلهن قهسهمكى، بىز بۇنداق تۆھمهتكه جاھىلىيهت دهۋرىدىمۇ 
ئۇچرىمىدۇق!“ دېدى. 

سهفۋان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ كۆڭلى قاتتىق يېرىم بولدى. ئۇ پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ: 

دېگهن  بىلمهيمهن!...»  نهرسه  بىر  باشقا  ياخشىلىقتىن  «ھهققىده 
تالالنغان ساھابىلىرىدىن بىرى ئىدى. 

بۈيۈك  ئهڭ  شۈبھىسىز،  ھېچ  كهلسهك،  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر 
ئازاب، ئاچچىق ئۇنىڭ كۆڭلىگه چۈشتى. كۆپىنچه ئۆيده ئولتۇرۇپ، باشقىالر 
بىلهن كۆپ ئۇچراشمىدى. بۇ ھهقته كىچىك بىر تهكشۈرۈش ئېلىپ باردى. 
ھهزرىتى ئائىشىنىڭ خاتاالشقانلىقىغا دائىر ئهڭ كىچىك بىر ئاالمهتمۇ يوق 

ئىدى. لېكىن مۇناپىق ئېغىزالر جىم تۇرمىدى. 
ئېغىر  بۇ  بولدى.  ئانىمىز  ئائىشه  ئاڭلىغان  ئاخىرىدا  ئهڭ  ۋهقهنى 
ئهلهم  تهرىپلىگۈسىز  قالدى،  تېڭىرقاپ  قاتتىق  ئاڭال–ئاڭلىماي  بوھتاننى 
ئاتا–ئانىسىنىڭ  ئېلىپ،  رۇخسهت  ئهلهيھىسساالمدىن  پهيغهمبهر  بىلهن، 
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ئىغۋاالرنى  كهتتى.  ئۈچۈن  ئېلىش  مهلۇمات  ھهققىده  مهسىله  بۇ  ئۆيىگه 
كۈز  بولۇپ،  قويغاندهك  يوقىتىپ  ئۆزىنى  كېيىن،  ئاڭلىغاندىن  ئۇالردىن 

پهسلىدىكى ياپراقتهك سارغىيىپ كهتتى. 
بۇ ئهھۋالدا پهيغهمبىرىمىز ۋهقهنى ئائىشه ئانىمىز بىلهن سۆزلهشمهكچى 

بولدى. ئهبۇ بهكىرنىڭ ئۆيىگه بېرىپ مۇبارهك ئايالىغا: 
«ئى ئائىشه! ھهققىڭده ماڭا بىر مۇنچه سۆزلهر يېتىپ كهلدى. ئهگهر 

خاتاالشقان بولساڭ، تهۋبه قىلغىن، ئالالھ سېنى پاكاليدۇ» دېدى. 
بولسىمۇ  ئاز  ئالدىدا  بوھتانالر  بۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭمۇ  پهيغهمبهر 
ئىككىلىنىپ قالغانلىقىنى ھېس قىلغان نازۇك ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىز ئاتا–
ئانىسىغا قارىدى. ئۇالرنىڭ جىم تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ، كۆزلىرىدىن تارامالپ 

ياش تۆكۈپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا مۇنداق دېدى: 
”ئالالھ نامى بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، سىز ئىغۋاالرنى ئاڭالپ، قانداقال 
دېسهم،  گۇناھسىز  «مهن  ھازىر:  مهن  ئىشىنىپسىز.  ئۇنىڭغا  بولمىسۇن 
ئالالھ بىلىدۇ - ئىشهنمهسلىكىڭىز مۇمكىن، ئهكسىنى سۆزلىسهم شۇ ھامان 
ئىشىنىشىڭىز مۇمكىن. ئهمما ئالالھ گۇناھسىز ئىكهنلىكىمنى بىلىدۇ. ئۇ ھالدا 

مهن بۇ پىتنه–ئىغۋاالرغا قارشى ئالالھتىن ياردهم سورايمهن“. 
ئۇ كۈنلهرده ئهبۇ ئهييۇب ئهلئانسارى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ئايالى ئۇممۇ 

ئهييۇب ئېرىگه: 
- كىشىلهرنىڭ ئائىشه ھهققىده قىلىۋاتقان سۆزلىرىنى ئاڭلىدىڭمۇ؟ - 

دهپ سورىدى. 
ئهبۇ ئهييۇب: 

كېيىن  دېدى.   - يالغان!  ھهممىسى  ئۇالرنىڭ  ئاڭلىدىم.  ھهئه!   -
ئايالىغا: 

_ سهن بۇنداق بىر يامانلىق قىالمسهن؟ - دهپ سورىدى. ئۇمۇ: 
يامانلىق  بىر  بۇنداق  قهتئىي  مهن  قهسهمكى،  بىلهن  ئالالھ  ياق!   -

قىلمايمهن! - دېدى. 
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بۇنىڭ بىلهن ئهبۇ ئهييۇب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
سهندىن  ئائىشه  قهسهمكى،  بىلهن  ئالالھ  بولساڭ،  بۇنداق  سهن   -
ۋاقىدى: 2– ھىشام: 3–جىلد، 347-بهت؛  (ئىبنى  دېدى.  ياخشىدۇر! -  تېخىمۇ 

جىلد، 434-بهت)  

ئهمدى بۇ ئىشنىڭ ئايدىڭلىشىشى پهقهت ئىالھىي ۋهھىيگىال قالدى. 
دهرۋهقه، ئۇزۇن ئۆتمهي ئالالھتائاال بۇ ۋهقهگه مۇناسىۋهتلىك ئايهت نازىل 
ئىبارهت  بوھتانلىرىدىن  مۇناپىقالرنىڭ  سۆزلهرنىڭ  ئېيتىلغان  قىلدى. 
پاكلىسا،  ئانىمىزنى  ئائىشه  بايانالر  ئىالھىي  بولدى.  ئاشكاره  ئىكهنلىكى 
خهۋهر  بىلهن  ئازاب  ئۇالرغا  ئۇرۇپ،  يهرگه  تۆھمهتلىرىنى  مۇناپىقالرنىڭ 

بهردى. بۇ بوھتاننى تىلىغا ئالغان غاپىلالرنىمۇ ئاگاھالندۇردى. 
جانابى ئالالھ بۇ ھهقته مۇنداق دېدى: 

 ِّ ُכ ِ  ْ ُכ َ  ٌ ْ َ  َ ُ  ْ َ  ْ ُכ َ ا  ًّ َ ُه  ُ َ ْ َ  َ  ْ ُכ ْ ِ  ٌ َ ْ ُ ِכ  ْ ِ ْ א ِ אُۤؤۧ  َ  َ ۪ َّ ِانَّ ا
  ٌ ۪ َ اٌب  َ َ  ُ َ  ْ ُ ْ ِ ُه  َ ْ ّٰ ِכ َ َ ي  ۪ َّ ِ َوا ْ ِ ْ َ ا ِ  َ َ َ א اْכ َ  ْ ُ ْ ِ ٍئ  ِ ْ ا

«شۈبھىسىزكى، سىلهردىن بىر گوروھ ئادهم (ئائىشىگه) بوھتان 
قىلغانلىقىڭالر  (سهۋر  ئهمهستۇر.  يامان  ئۈچۈن  سىلهر  بۇ  چاپلىدى. 
سهفۋانالرنىڭ  ئائىشه  ۋه  ئۈچۈن  ئېرىشىدىغانلىقىڭالر  ساۋابقا  بىلهن 
بوھتان  ياخشىدۇر.  بهلكى  ئۈچۈن)  بولىدىغانلىقى  ئاشكارا  پاكلىقى 
چاپلىغۇچىالردىن كىمنىڭ قانچىلىك گۇناھى بولسا ئۇنىڭغا شۇنچىلىك 
(يهنى  ئادهم  تارقاتقان  قىسمىنى  چوڭ  بوھتاننىڭ  بېرىلىدۇ.  جازا 

ئابدۇلال ئىبن ئۇبهي) قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ.» 

ٌכ  ْ اۤ ِا َ ٰ ا  ُ א َ ا َو ً ْ َ  ْ ِ ِ ُ ْ َא ِ َאُت  ِ ْ ُ ْ َن َوا ُ ِ ْ ُ ْ َّ ا َ ُه  ُ ُ ْ ِ َ ۤ ِاْذ  َ ْ َ
 ُ ُ  ِ ّٰ َ ا ْ ِ ِۤئَכ  ٰ ُאۨو َ اِۤء  َ َ ُّ א ِ ا  ُ ْא َ  ْ َ ِאْذ  َ اَۤء  َ َ ُ  ِ َ َ َאْر ِ  ِ ْ َ َ אُۤؤۧ  َ  َ ْ َ  ٌ ۪ ُ
אۤ  َ  ۪  ْ ُכ َّ َ َ ِة  َ ِ ٰ ْ َא َوا ْ ُّ ِ ا  ُ ُ َ ْ ْ َوَر ُכ ْ َ َ  ِ ّٰ ُ ا ْ َ  َ ْ َ َن َو ُ َכאِذ ْ ا
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َ ْ َ א  َ  ْ ُכ ِ ا َ ْ َא ِ َن  ُ ُ َ ْ َو ُכ ِ َ ِ ْ َא ِ  ُ َ ْ َّ َ َ ٌ ِاْذ  ۪ َ اٌب  َ َ  ِ ۪  ْ ُ ْ َ َا
 ٌ ۪ َ  ِ ّٰ َ ا ْ ِ  َ ُ ًא َو ِّ َ  ُ َ ُ َ ْ َ ٌ َو ْ ِ  ۪ ِ  ْ ُכ َ

«بوھتاننى ئاڭلىغان چاغلىرىڭالردا ئهر-ئايال مۇئمىنلهر نېمىشقا 
ئۆزلىرىنى ياخشى دهپ قاراپ بۇ ئېنىق بوھتان دېمىدى؟ ، ئۇالر نېمىشقا 
كهلتۈرهلمىگهن  گۇۋاھچىالرنى  كهلتۈرمىدى؟   گۇۋاھچىنى  نهپهر  تۆت 
سىلهرگه  ھېسابلىنىدۇ.  يالغانچى  نهزىرىده  ئالالھنىڭ  ئۇالر  ئىكهن، 
ئىدى،  بولمىسا  مهرھهمىتى  ۋه  پهزلى  ئالالھنىڭ  ئاخىرهتته  ۋه  دۇنيا 
بوھتان چاپلىغىنىڭالر ئۈچۈن، ئهلۋهتته چوڭ ئازابقا دۇچار بوالتتىڭالر. 
بىلمهيدىغان  تارقاتتىڭالر،  بىلهن  تىلىڭالر  بوھتاننى  ۋاقتىدا  ئۆز 
چاغلىدىڭالر.  سهل  ئۇنى  ئالدىڭالر.  ئېغىزىڭالرغا  نهرسهڭالرنى 

ھالبۇكى، ئالالھنىڭ نهزىرىده ئۇ چوڭ گۇناھتۇر»

َ َّ َכ َ َ َאۤ َاْن  َ ُن  َُכ א  َ  ْ ُ ْ ُ ُه  ُ ُ ْ ِ َ ۤ ِاْذ  َ ْ َ َو

ٌ ۪ َ َאٌن  ْ ُ ا  َ ٰ ََכ  א َ ْ ُ ا  َ ٰ ِ
قىلىش  سۆزلهرنى  مۇنداق  نېمىشقا  چېغىڭالردا  ئاڭلىغان  «ئۇنى 
چوڭ  بۇ  پاكتۇرسهنكى،  سهن  ئالالھ  (ئى  ئهمهس  مۇناسىپ  بىزگه 

بوھتاندۇر دېمىدىڭالر؟» 

 َ ۪ ِ ْ ُ  ْ ُ ْ ا ِاْن ُכ ً َ ۤ َا ۪ ِ ْ ِ ِ ُدوا  ُ َ ُ َاْن  ّٰ ُ ا ُכ ُ ِ َ

ٌ ۪כ َ  ٌ ۪ َ  ُ ّٰ َאِت َوا ٰ ْ ُ ا ُכ َ  ُ ّٰ ُ ا ِّ َ ُ  َو
بولساڭالر  مۇئمىن  ئهگهر  قىلىدۇكى،  نهسىھهت  سىلهرگه  «ئالالھ 
ھهرگىز قايتا مۇنداق سۆزلهرنى قىلماڭالر. ئالالھ سىلهرگه (شهرىئهت 
بېرىدىغان)  كۆرسىتىپ  ئهدهپ-ئهخالقالرنى  ۋه  گۈزهل  ئهھكاملىرىنى 
ئىشالرنى)  پايدىلىق  (بهندىلهرگه  ئالالھ  قىلىدۇ.  بايان  ئايهتلهرنى 
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ئوبدان بىلگۈچىدۇر. (تهدبىر قوللىنىشتا ۋه شهرىئىتىنى بهرپا قىلىشتا) 
ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر.» 

اٌب َ َ  ْ ُ َ ا  ُ َ َ ٰا ۪ َّ ِ ا  ُ َ ِ א َ ْ َ ا ۪ َ َن َاْن  ُّ ِ ُ  َ ۪ َّ ِانَّ ا
َ ْ َ َن َو ُ َ ْ َ  َ  ْ ُ ْ ُ َوَا َ ْ َ  ُ ّٰ ِة َوا َ ِ ٰ ْ َא َوا ْ ُّ ِ ا  ٌ ۪ َا

 ٌ ۪ ٌف َر َ َرُؤۧ ّٰ ُ َوَانَّ ا ُ َ ْ ْ َوَر ُכ ْ َ َ  ِ ّٰ ُ ا ْ َ
«مۇئمىنلهر ئۈستىده يامان سۆزلهرنىڭ تارىلىشىنى ياقتۇرىدىغان 
قالىدۇ.  ئازابقا  قاتتىق  ئاخىرهتته  ۋه  دۇنيا  شۈبھىسىزكى،  ئادهملهر 
ئالالھ (سىرالرنى ۋه نىيهتلهرنى) بىلىپ تۇرىدۇ. سىلهر بىلمهيسىلهر. 
(سىلهرنى  ئىدى،  بولمىسا  مهرھهمىتى  ۋه  پهزلى  سىلهرگه  ئالالھنىڭ 

قاتتىق جازااليتتى) ئالالھ شهپقهتلىكتۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر.» 

אِن َ ْ َّ اِت ا َ ُ ُ  ْ ِ َّ َ  ْ َ אِن َو َ ْ َّ اِت ا َ ُ ُ ا  ُ ِ َّ َ َ ا  ُ َ َ ٰا ۪ َّ א ا َ ُّ َאۤ َا
א َزٰכ َ  ُ ُ َ ْ ْ َوَر ُכ ْ َ َ  ِ ّٰ ُ ا ْ َ  َ ْ َ ِ َو َכ ْ ُ ْ אِۤء َوا َ ْ َ ْ א ِ  ُ ُ ْא َ  ُ َّ ِא َ
 ٌ ۪ َ  ٌ ۪ َ  ُ ّٰ אُۤء َوا َ َ  ْ َ ّכ۪  َ ُ  َ ّٰ َّ ا ِכ ٰ ا َو ً َ ٍ َا َ ْ َا ِ  ْ ُכ ْ ِ

«ئى مۇئمىنلهر! شهيتاننىڭ كهينىگه كىرمهڭالر، كىمكى شهيتاننىڭ 
(سۆز-ھهرىكهتلهر)گه  قهبىھ  ئۇنى  شهيتان  كىرىدىكهن،  كهينىگه 
مهرھهمىتى  ۋه  پهزلى  سىلهرگه  ئالالھنىڭ  بۇيرۇيدۇ.  ئىشالرغا  يامان 
ئىدى  بولماس  پاك  ئهبهدىي  ئادهم  ھېچ  سىلهردىن  ئىدى،  بولمىسا 
سىلهرنىڭ  ئالالھ  قىلىدۇ.  پاك  بهندىسىنى  خالىغان  ئالالھ  لېكىن  ۋه 
بىلىپ  (نىيهتلىرىڭالرنى)  تۇرغۇچىدۇر،  ئاڭالپ  (سۆزلىرىڭالرنى) 

تۇرغۇچىدۇر.» (نۇر سۈرىسى، 11-27-ئايهتلهر)
بۇ ھهقىقهتلهردىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تهبهسسۇم قىلغان 

ھالدا ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىزغا: 
ئاشكارىلىدى!»  پاكلىقىڭنى  سېنىڭ  ئالالھ  ئائىشه!  ئى  «خۇشخهۋهر 

دېدى. 
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ئائىشه ئانىمىز قۇرئان بىلهن پاكلىنىپ، ئاقالنغاندىن كېيىن: 
بولىدىغانلىقىنى  نازىل  ئايهت  ھهققىده  قۇل  بىر  ئاجىز  ”مهندهك 
قهلبىگه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بهلكى  ئىدىم.  ئويلىمىغان  ھهرگىزمۇ 
بىر ئىلھام كېلىپ، ئۇنىڭ بىلهن مېنىڭ گۇناھسىزلىقىم ئوتتۇرىغا چىقىدۇ“ 
دهپ ئوياليتتىم دهپ، جانابى ئالالھقا ھهمدۇ ئېيتتى. ئۇنى پىشانىسىدىن 
سۆيۈپ رهسۇلۇلالھنىڭ يېنىغا بېرىشنى ئىشارهت قىلغان دادىسى ئهبۇ بهكىر 

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا: 
مېنىڭ  ئېيتمايمهن.  رهھمهت  ھېچكىمگه  باشقا  ئالالھتىن  ”مهن 
گۇناھسىزلىقىمنى بىلدۈرگهن ئالالھتۇر!“ دهپ بىر ئاز نازلىنىپ، ئۆزىنىڭ 

خاپا بولغانلىقىنى ئېيتتى. 
ئاي  بىر  قىلدى.  تهبهسسۇم  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بىلهن  بۇنىڭ 
داۋامالشقان غهم-قايغۇ ئالالھنىڭ مهرھىمىتى سايىسىدا تۈگىدى. (بۇخارى: 
«شهھادهت»، 15، 30، «جىھاد»، 64، «مهغازى»، 11، 34؛ مۇسلىم: «تهۋبه»، 56؛ 

ئهھمهد: 6–جىلد، 60، 195) 

ئۈممهتنىڭ  ئايالى،  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  چاپالنغان  بوھتان 
ئانىسى، پهيغهمبىرىمىزنىڭ يېقىن دوستىنىڭ قىزى ۋه شۇنىڭ بىلهن بىرگه 
ئۈممهتنىڭ ئىپپهتلىك خانىملىرىدىن بىرى ئىدى. پهقهتال مۇشۇ ۋهقهنىڭ 
ئۆزىمۇ پهيغهمبهرلهرنىڭ ھهرخىل مۇسىبهتلهرگه بهرداشلىق بېرىش كۈچىنى 
ئۇچرايدىغان  بوھتانغا  قهدهر  قىيامهتكه  بۇ  يېتهرلىكتۇر.  كۆرسىتىشكه 

مهزلۇمالرغا بۈيۈك بىر تهسهللىدۇر. 
بۇ ئىلمىي، تارىخي ھهقىقهتلهرگه ۋه قۇرئانى-كهرىمنىڭ بۇ ۋهقهنى 
אن  ”إفك مبين“ ”ئىفكۇم مۇبىين“ يهنى ”ئوچۇق ئاشكارا بوھتان“ ۋه ”
ئانىمىزنى  ئائىشه  دهپ،  بوھتان“  ”چوڭ  يهنى  ئهزىم“  ”بوھتانۇن   “
قهتئىي بىر بايان بىلهن ئاقلىشىغا قارىماي، ئۇنىڭ كېيىن جهمهل ۋهقهسىده 
بولغانلىقى سهۋهبلىك ئۇنىڭغا تۆھمهت قىلىشنى داۋامالشتۇرغان بىر قىسىم 

غاپىلالرغا نېمه دېيىش كېرهك!؟ 
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بۇ ۋهقهگه سهۋهبچى بولغان پاسىقالر پاك بىر ئايالغا زىنا بىلهن بوھتان 
چاپلىغانلىقى ئۈچۈن جازاالندۇرۇلدى. بۇنىڭ بىلهن تۆھمهتچىلهرنىڭ ھهر 

بىرىگه سهكسهن دهرره ئۇرۇلدى177. 
ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ دېيىشىچه ئالالھتائاال تۆت كىشنى 

ئاقلىغان: 
ئايالنىڭ  چاپلىغان  بوھتان  ئۇنىڭغا  ئهلهيھىسساالمنى  يۈسۈپ   .1  

ئائىلىسىدىن بىر گۇۋاھچىنىڭ تىلى بىلهن178. 
 2. مۇسا ئهلهيھىسساالمنى يهھۇدىالرنىڭ ئىغۋالىرىدىن179. 

 3. ھهزرىتى مهريهمنى قۇچىقىدىكى يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقنى سۆزلىتىش 
بىلهن180. 

4 . ھهزرىتى ئائىشىنى قىيامهتكه قهدهر تىالۋهت قىلىنىدىغان قۇرئانى-
كهرىمدىكى ئايهتلهر بىلهن ئاقلىغان ئىدىكى، بۇندىن بۇرۇن بۇ دهرىجىده 
ئاقالش بولماي. ئالالھتائاال ئۇنى رهسۇلىنىڭ قانچىلىك ئۇلۇغ بىر مهرتىۋىگه 

ئىگه ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن قىلدى. (زهمهخشهرى: 4–جىلد، 121). 
كېچىكىشى  ۋاقىت  ئۇزۇن  ۋهھىينىڭ  دهۋرده  قايغۇلۇق  بۇ 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئهلچى ۋه پهيغهمبهر بولۇش بىلهن بىرگه ئۇنىڭ ئىنسانى 
سۈپىتىنى ئاشكارىالش، ۋهھىينىڭ ئۇنىڭ نهپسىدىن تۇغۇلغان بىر ھالهت 
ئهمهسلىكىنى كۆرسىتىش ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ سهمىمىيىتىنى ئىمتىھان قىلىش 

ئۈچۈن ئىدى. 
كهمبهغهلگه  بىر  ئىسىملىك  مىستهھ  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  بهكىر  ئهبۇ 
بوھتانچىالر  ئۇنىڭمۇ  ۋهقهسىدىمۇ  بوھتان  بۇ  قىالتتى.  ياردهم  داۋاملىق 
ياخشىلىق  ئائىلىسىگه  ۋه  ئۇنىڭغا  بىلهن،  كۆرۈشى  ئىكهنلىكىنى  ئارىسىدا 
قىلمايمهن دهپ قهسهم قىلدى. ھهزرىتى ئهبۇ بهكىرنىڭ ياردىمى ئۈزۈلىشى 

177. ئهھمهد: 6–جىلد، 35.
178. سۈره يۈسۈپ، 26–دىن29–ئايهتلهرگىچه.

179. سۈره ئهھزاب، 69–ئايهت.

180. (سۈره مهريهم، 29-33-ئايهتلهر).
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ياردهم  بۇ  ئالالھ  جانابى  بولدى.  پهرىشان  ئائىلىسى  ۋه  مىستهھ  بىلهن 
كېسىلگهندىن كېيىن مۇنۇ ئايهتلهرنى نازىل قىلدى: 

ٰ ْ ُ ْ ِ ا ا ُاۨو ۤ ُ ْ ُ ِ َاْن  َ َّ ْ َوا ُכ ْ ِ  ِ ْ َ ْ ا ا ُ ِ ُاۨو َ ْא َ  َ َو
َ ا َا ُ َ ْ َ ْ ا َو ُ ْ َ ْ ِ َو ّٰ ِ ا ۪ َ  ۪  َ ۪ ِ א َ ُ ْ َ َوا א۪כ َ َ ْ َوا

 ٌ ۪ ٌر َر ُ َ  ُ ّٰ ْ َوا ُכ َ  ُ ّٰ َ ا ِ ْ َ َن َاْن  ُّ ِ ُ
خىش- بولغانالر  دۆلهتمهن  ۋه  كهرهم  ئهھلى  «ئاراڭالردا 
(بىر  قىلغانالرغا  ھىجرهت  يولىدا  دىن  ۋه  مىسكىنلهرگه  ئهقرىباالرغا، 
ئهپۇ  گۇناھىنى)  (ئۇالرنىڭ  قىلمىسۇن.  قهسهم  بهرمهسلىككه  نهرسه) 
قىلىشىنى  مهغفىرهت  سىلهرگه  ئالالھنىڭ  كهچۈرسۇن.  قىلسۇن، 
ناھايىتى  قىلغۇچىدۇر،  مهغفىرهت  ناھايىتى  ئالالھ  ياقتۇرمامسىلهر؟  

مېھرىباندۇر.» (نۇر سۈرىسى، 22-ئايهت)

ا ُ َّ َ وا َو ُّ َ َ ْ َاْن  ُכ ِ א َ ْ َ ِ  ً َ ْ ُ  َ ّٰ ا ا ُ َ ْ َ  َ َو

ٌ ۪ َ  ٌ ۪ َ  ُ ّٰ َّאِس َوا َ ا ْ َ ا  ُ ِ ْ ُ َو
كىشىلهرنى  ۋه  بولماسلىققا  تهقۋادار  قىلماسلىققا،  «ياخشىلىق 
قىلىشقا)  (ئۇالرنى  بىلهن  شهكلى  قىلىش  قهسهم  ئهپلهشتۈرمهسلىككه 
ئالالھنى توسالغۇ قىلماڭالر. (يهنى ئالالھ بىلهن قهسهم قىلىشنى ياخشى 
(سۆزلىرىڭالرنى)  ئالالھ  قىلماڭالر.)  سهۋهبى  قىلماسلىقنىڭ  ئىشالرنى 
(بهقهره  تۇرغۇچىدۇر.»  بىلىپ  (ئهھۋالىڭالرنى)  تۇرغۇچىدۇر.  ئاڭالپ 

سۈرىسى، 224-ئايهت) 

بۇ ئايهتلهر ئالالھتائاالنىڭ بهندىلىرىگه بولغان مهرھىمىتىنىڭ ئوچۇق 
بىر ئۆرنىكىنى تهشكىل قىلىدۇ. يهنه بىر تهرهپتىن پهزىلهت ئهھلىنى ئهڭ 

يۇقىرى پهللىگه چىقىرىدىغان بىر نىشان كۆرسىتىدۇ. 
ئايهت نازىل بولغاندىن كېيىن ئهبۇ بهكىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
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”مهن ئهلۋهتته ئالالھنىڭ مېنى مهغپىرهت قىلىشىنى ياخشى كۆرىمهن!“ 
دېدى. ئارقىدىن قهسىمىنىڭ كهففارىتىنى بېرىپ، قىلىۋاتقان ياخشىلىقىنى 
تهبهرى:  56؛  «تهۋبه»،  مۇسلىم،  34؛  «مهغازى»،  (بۇخارى:  داۋامالشتۇردى. 

«تهپسىر»، 2–جىلد، 546-بهت) 

ئهبۇ بهكىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۆز قىزىغا بوھتان چاپلىغان كىشىگىمۇ  
ياردىمىنى ئۈزۈپ قويمىدى. بۇمۇ ئۇ مۇبارهك ساھابىنىڭ ئالى پهزىلىتىنى 

كۆرسىتىدىغان روشهن بىر مىسالدۇر. 

دۈشمهن ئۇالردۇر: ئۇالردىن ھهزهر ئهيله!

قالمىدى.  بىلهنال  قىلىش  تۆھمهت  غازىتىدا  مۇرهيسى  مۇناپىقالر 
چىققان  ئارىسىدا  كىشى  ئىككى  ئىچىدىكى  ئهنسارالرنىڭ  ۋه  مۇھاجىرالر 
مۇناقىشه سهۋهبى بىلهن، مۇناپىقالرنىڭ كاتتىۋېشى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهي 

مۇھاجىرالرنى مهقسهت قىلىپ، ئهتراپىدىكىلهرگه: 
”قاراڭالر بۇالرنىڭ قىلغانلىرىنى؟ يۇرتىمىزدا بىزگه چوڭچىلىق قىلدى. 
كېيىن بىزنى تونىمىدى. ئهگهر مهدىنىگه قايتساق « ئهڭ ئهزىز ئادهم (ئابدۇلال 
ئىبنى ئۇبهي ۋه مۇناپىقالرنىڭ ئۆزلىرىنى دېمهكچى) ئهڭ خار ئادهمنى (يهنى 
رهسۇلۇلالھنى، مۇئمىنلهرنى دېمهكچى) مهدىنىدىن چىقىرىۋېتىدۇ»“ دېدى. 
ئىبنى  زهيد  مۇئمىن  سالىھ  بولغان  ئارىسىدا  ئاڭلىغۇچىالرنىڭ  ئهسنادا  ئۇ 

ئهرقهم ھهقىقهتنى ئاشكارىالپ ۋارقىرىدى: 
مۇھهممهد  رهسۇلى  ئالالھتائاال  سهن!  بولغان  خار  ئىچىده  ”قهۋمى 

ئهلهيھىسساالمنى ئهزىز قىلدى!“ 
ۋهقه رهسۇلۇلالھ ئهلهيھىسساالمغا يېتىپ كهلگهنده، مۇناپىقالر قىلغان 
ھهزرىتى  بىلهن  شۇنىڭ  قىلدى.  ئىنكار  قىلىپ،  قهسهم  سۆزلىرىنى 
زهيدنى يالغانچى قىلدى. ھهزرىتى زهيد بۇنىڭدىن قاتتىق ئهپسۇسالندى. 
ئۇبهي  ئىبنى  ئابدۇلالھ  ئهلهيھىسساالمدىن  پهيغهمبهر  بولسا  ئۆمهر  ھهزرىتى 
سورىدى.   رۇخسهت  ئۈچۈن  ئۆلتۈرۈش  مۇناپىقالرنى  پۈتۈن  باشچىلىقىدىكى 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۈيۈك بىر پاراسهت بىلهن: 
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”مۇھهممهد  بىلمىگهنلهر:  ئهھۋالىنى  ھهقىقىي  ئىشنىڭ  ئۆمهر!  «ئى 
ساھابىلىرىنى ئۆلتۈرىدۇ!“ دېيىشىدۇ. ياق! مهن بۇنداق بىر ئىش قىلمايمهن! 

سهن مۇسۇلمانالرغا بۇيرىغىن، سهپهرگه تهييارالنسۇن!» دېدى. 
ئۇ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  چىقتى.  يولغا  مۇسۇلمانالر  بىلهن  بۇنىڭ 
كۈنى كهچكىچه ۋه پۈتۈن كېچه يولغا داۋام قىلدى. تاڭ ئېتىپ قۇياشنىڭ 
ئىسسىقى ئېشىشى بىلهن دهم ئېلىشقا توختىدى. مۇسۇلمانالر ھارغىنلىق ۋه 
پهيغهمبهر  بولدى.  غهرق  ئۇيغۇغا  ئېتىپ  يهرگه  ئۆزلىرىنى  ئۇيقۇسىزلىقتىن 
ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇنداق قىلىشى مۇسۇلمانالرنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهينىڭ 
 181 ئىدى  ئۈچۈن  توسۇپ  بولۇشتىن  مهشغۇل  بىلهن  سۆزلىرى  سۆزلىگهن 
ئىنسان  ئۇنىڭ  سىياسىتىي  ئىنچىكه  ئىشتىكى  بۇ  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 

تهبىئىتىنى ناھايىتى ياخشى بىلىدىغانلىقىنىڭ نامايهندىسىدۇر. 
مۇنداق  ئايهتته  ئهھۋالى  مۇناپىقالرنىڭ  كېيىن  مهزگىلدىن  بىر 

بىلدۈرۈلدى: 

ََّכ ُ ِا َ ْ َ  ُ ّٰ ِ َوا ّٰ ُل ا ُ َ َ ََّכ  ُ ِا َ ْ َ ا  ُ א َ َن  ُ ِ א َ ُ ْ אَۤءَك ا َ ِاَذا 
ً َّ ُ  ْ ُ َ א َ ْ ۤوا َا ُ َ َّ َن ِا ُ ََכאِذ  َ ۪ ِ א َ ُ ْ ُ ِانَّ ا َ ْ َ  ُ ّٰ ُ َوا ُ ُ َ َ

ْ ُ َّ َא ِ َِכ  َن ٰذ ُ َ ْ َ ا  ُ א َכא َ אَۤء  َ  ْ ُ َّ ِ ِا ّٰ ِ ا ۪ َ  ْ َ وا  ُّ َ َ
َن ُ َ ْ َ  َ  ْ ُ َ  ْ ِ ِ ُ ُ  ٰ َ  َ ِ ُ َ وا  ُ َ َّ َכ ُ ا  ُ َ ٰا

«گۇۋاھلىق  چاغدا:  كهلگهن  ئالدىڭغا  سېنىڭ  «مۇناپىقالر 
بېرىمىزكى، سهن ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىدۇرسهن» دهيدۇ، 
ئالالھ  ئىكهنلىكىڭنى  پهيغهمبىرى  ئالالھنىڭ  ھهقىقهتهن  سېنىڭ 
بىلىدۇ، ئالالھ گۇۋاھلىق بېرىدۇكى، مۇناپىقالر چوقۇم يالغانچىالردۇر. 
ئۇالر ئۆزلىرىنڭ يالغان قهسهملىرىنى قالقان قىلىۋالدى. (كىشىلهرنى) 
ئۇالرنىڭ  توستى،  دىنىدىن)  ئالالھنىڭ  (يهنى  يولىدىن  ئالالھنىڭ 

181. ئىبنى ھىشام: 3-جىلد، 335-336-بهتلهر.



320

r مۇھهممهد مۇستاپا

ئۇالر  ئۈچۈندۇركى،  شۇنىڭ  بۇ  يامان!  نېمىدېگهن  قىلمىشلىرى 
(ئېغىزلىرىدا) ئىشىنىپ ئاندىن (دىللىرىدا) ئىنكار قىلدى، ئۇالرنىڭ 
بارالمايدۇ)  يېتىپ  ھىدايهت  دىللىرىغا  (يهنى  پىچهتلهندى.  دىللىرى 

ئۇالر ئىماننى چۈشهنمهيدۇ.» 

ٌة  َ َّ َ ُ  ٌ ُ ُ  ْ ُ َّ ْ َכَא ِ ِ ْ َ ِ  ْ َ ْ َ ا  ُ ُ َ ْ َوِاْن  ُ ُ א َ ْ َُכ َا ِ ْ ُ  ْ ُ َ ْ َوِاَذا َرَا
َن  ُכ َ ْ ُ  ّٰ ُ َا ّٰ ُ ا ُ َ َ א َ  ْ ُ ْر َ ْ א َ وُّ  ُ َ ْ ُ ا ُ  ْ ِ ْ َ َ  ٍ َ ْ َ  َّ َن ُכ ُ َ ْ َ

«ئۇالرغا قارايدىغان بولساڭ بهدهن قۇرۇلۇشى (ساالپهتلىكى) سېنى 
ھهيران قالدۇرىدۇ، ئهگهر ئۇالر سۆزلىسه (سۆزىنىڭ پاساھهتلىكىدىن) 
پاراسهتسىزلىكته)  ئهقىلسىز،  (ئىلىمسىز،  سالىسهن،  قۇالق  سۆزىگه 
ياغاچالردۇر،  قالغان)  (چىرىپ  قويۇلغان  يۆلهپ  تامغا  ئۇالر  گويا 
دهپ  قارىتىلغان  ئۆزلىرىگه  ئاۋازنى  ھهرقانداق  (قورقۇنچتىن)  ئۇالر 
گۇمانلىنىدۇ، ئۇالر (ساڭا ۋه مۇئمىنلهرگه) دۈشمهندۇر، ئۇالردىن ھهزهر 
ئهيلىگىن. ئالالھ ئۇالرنى ھاالك قىلسۇن! ئۇالر قانداقمۇ (ھىدايهتتىن 

گۇمراھلىققا) بۇرۇلۇپ كېتىدۇ!» 

ْ ُ َ ْ ْ َوَرَا ُ َ ْوا ُرُؤۧ َّ َ  ِ ّٰ ُل ا ُ ْ َر ُכ َ  ْ ِ ْ َ ْ َ ا  ْ َ א َ َ  ْ ُ َ  َ ۪ َوِاَذا 

ْ ِ ْ َ ْ َ  ْ َ ْ َاْم  ُ َ َت  ْ َ ْ َ ْ ْ َا ِ ْ َ َ اٌۤء  َ َ وَن  ُ ِ ْכ َ ْ ُ  ْ ُ وَن َو ُّ ُ َ
 َ ۪ ِ א َ ْ َم ا ْ َ ْ ي ا ِ ْ َ  َ  َ ّٰ ْ ِانَّ ا ُ َ  ُ ّٰ َ ا ِ ْ َ  ْ َ  ْ ُ َ

«ئۇالرغا ئۆزره ئېيتىپ: «كېلىڭالر رهسۇلۇلالھ سىلهرگه مهغفىرهت 
باشلىرىنى  يۈزىسىدىن)  قىلىش  (مهسخىره  دېيىلسه،  تىلهيدۇ» 
قىلىنغان  (دهۋهت  ھالدا  قىلغان  تهكهببۇرلۇق  ئۇالرنىڭ  سىلكىيدۇ، 
نهرسىدىن) يۈز ئۆرىگهنلىكىنى كۆرىسهن. ئۇالرغا (مهيلى) مهغفىرهت 
تهلهپ قىلغىن، (مهيلى) مهغفىرهت تهلهپ قىلمىغىن بهرىبىر ئوخشاش، 
ئالالھ ئۇالرغا ھهرگىز مهغفىرهت قىلمايدۇ، شۈبھىسىزكى، پاسىق قهۋمنى 

ئالالھ ھىدايهت قىلمايدۇ.»
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ِ ّٰ ِ ا َو ُّ َ ْ َ  ّٰ َ  ِ ّٰ ِل ا ُ َ َر ْ ِ  ْ َ  ٰ َ ا  ُ ِ ْ ُ  َ َن  ُ ُ َ  َ ۪ َّ ُ ا ُ
َن ُ ُ َ َن  ُ َ ْ َ  َ  َ ۪ ِ א َ ُ ْ َّ ا ِכ ٰ ْرِض َو َ ْ اِت َوا َ ٰ َّ ُ ا اِۤئ َ َ
ُة َّ ِ ْ ِ ا ّٰ ِ َذلَّ َو َ ْ א ا َ ْ ِ  ُّ َ َ ْ َّ ا َ ِ ْ ُ َ  ِ َ ۪ َ ْ َ ا َאۤ ِا ْ َ ْ َر ِئ َ

َن  ُ َ ْ َ  َ  َ ۪ ِ א َ ُ ْ َّ ا ِכ ٰ َ َو ۪ ِ ْ ُ ْ ِ ۪ َو ِ ُ َ ِ َو
تهمىنلىمهڭالر  كىشىلهرنى  يېنىدىكى  «رهسۇلۇلالھنىڭ  «ئۇالر: 
خهزىنىلىرى  زېمىننىڭ  ۋه  ئاسماننىڭ  دهيدۇ،  كهتسۇن»  تاراپ  ئۇالر 
ھېكمىتىنى)  (ئالالھنىڭ  مۇناپىقالر  لېكىن  ئىلكىدىدۇر.  ئالالھنىڭ 
چۈشهنمهيدۇ. ئۇالر (يهنى مۇناپىقالر): «مهدىنىگه قايتساق ئهڭ ئهزىز 
دېمهكچى)  ئۆزلىرىنى  مۇناپىقالرنىڭ  ۋه  ئۇبهي  ئىبن  (ئابدۇلال  ئادهم 
دېمهكچى)  مۇئمىنلهرنى  رهسۇلۇلالھنى،  (يهنى  ئادهمنى  خار  ئهڭ 
ئالالھنىڭ  ئالالھقا،  غهلىبه  دېيىشىدۇ.  چىقىرىۋېتىدۇ»  مهدىنىدىن 
پهيغهمبىرىگه ۋه مۇئمىنلهرگه مهنسۇپ. لېكىن مۇناپىقالر (غهلىبىنىڭ 
ئالالھنىڭ دۈشمهنلىرىگه ئهمهس، دوستلىرىغا مهنسۇپ ئىكهنلىكىنى) 

بىلمهيدۇ.» (مۇنافىقۇن سۈرىسى، 18-ئايهت)
سۈره مۇنافىقۇن نازىل بولغاندىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم زهيد 

ئىبنى ئهرقهمنى چاقىرىپ، بۇ ئايهتلهرنى ئوقۇپ: 
«ئى زهيد! ئالالھتائاال سېنىڭ سۆزۈڭنى تهستىقلىدى» دېدى. (بۇخارى: 

«تهپسىر»، 63\2-1؛ مۇسلىم: «سىفهتۇل مۇنافىقىين»، 1)

كېيىن زهيدنىڭ قۇلىقىنى تۇتۇپ تۇرۇپ: 
«مانا بۇ ئالالھ يولىدا قۇلىقى بىلهن ۋهزىپىسىنى ئادا قىلغان ياشتۇر» 

دېدى. (ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 336-بهت)  
ئالالھنىڭ ھېكمىتى بىلهن، مۇناپىقالرنىڭ رهئىسى بولغان ئابدۇلالھ 
ئىبنى ئۇبهينىڭ ئابدۇلالھ ئىسىملىك بىر ئوغلى بار ئىدىكى، سهمىمىي بىر 
مۇئمىن ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن مۇناسىۋىتى ياخشى ئىدى. 
ئۇ دادىسىنىڭ قىلغان ئهخالقسىزلىقىغا كۆڭلى يېرىم بولۇپ، سهۋر قاچىسى 
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پهيغهمبهر  بولغانلىقتىن،  يېرىم  بهك  كۆڭلى  ۋهقهدىن  ئاخىرقى  تولدى. 
ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ: 

ئۆلتۈرهي!“  دادامنى  خالىساڭ،  ئهگهر  پهيغهمبىرى!  ئالالھنىڭ  ”ئى 
دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇنىڭغا رۇخسهت قىلماي:
«ياق! ئهكسىچه ئۇنىڭغا يۇمشاق مۇئامىله قىلىمىز. ئارىمىزدىال بولسا 
ئىسالم  ئابدۇلالھ  بىلهن  بۇنىڭ  دېدى.  ئۆتىمىز!»  ياخشى  بىلهن  ئۇنىڭ 
قوشۇنىنىڭ ئىچىدىكى دادىسىنىڭ يېنىغا يۈگۈرۈپ، تۆگىسىنىڭ چۇلۋۇرىنى 

تۇتۇپ تۇرۇپ: 
”ئىززهت ۋه قۇۋۋهتنىڭ ئالالھقا ۋه ئۇنىڭ رهسۇلىغا ئائىت ئىكهنلىكىنى 

سۆزلىمىگىچه سېنى بۇ يهردىن قىمىرالتمايمهن!...“ دهپ ۋاقىردى.
ئالدىدا  كىشىنىڭ  بۇنچىۋاال  كهتتى.  چۆچۈپ  رهئىسى  مۇناپىقالرنىڭ 
غۇرۇرى  تېگىپ،  زىتىغا  ئۇنىڭ  ھهرىكىتى  بۇ  قىلغان  ئۆزىگه  ئوغلىنىڭ 

كۆتۈرهلمىدى: 
مهدىنىگه  ئىچىده  كىشىلهرنىڭ  مۇشۇنچىۋاال  مېنى  سهن  ئهمدى   -

ماڭغىلى قويمامسهن؟ - دېدى.  
ئوغلى، بۈيۈك بىر ئىمان كۈچى بىلهن: 

ـ شۇنداق، بۈگۈن ئىنسانالر ئارىسىدا ئهڭ خار كىشى بىلهن، ئهڭ ئهزىز 
كىشىنىڭ كىم ئىكهنلىكىنى ساڭا ئۆگىتىپ بولغىچه سېنى قويۇۋهتمهيمهن. 

ھهقىقهتنى ئېتىراپ قىلمىساڭ كالالڭنى ئالىمهن...“ دېدى. 
قالغان  بولۇپ  قالغاندهك  باغلىنىپ  پۇت–قوللىرى  مۇناپىقنىڭ  خائىن 
ئىكهنلىكىنى  جىددى  دهرىجىده  قىلىدىغان  دېگىنىنى  ئوغلىنىڭ  ئىدى. 
كۆرۈپ شۈركهندى. ئىلگىرى قىلغان سۆزلىرىدىن يېنىپ چىن كۆڭلىدىن 

خالىمىغان بولسىمۇ ھهقىقهتنى تىلغا ئېلىپ: 
مۇئمىنلهرگه  ۋه  رهسۇلىغا  ئالالھقا،  ئىززهت  بېرىمهنكى،  ”گۇۋاھلىق 

خاستۇر“ دېيىشكه مهجبۇر بولدى. 
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئابدۇلالھقا: 
ئۈچۈن  (قوغدىغانلىقىڭ)  مۇئمىنلهرنى  ۋه  پهيغهمبهر  سېنى  «ئالالھ 
ياخشىلىق بىلهن مۇكاپاتلىسۇن!» دهپ دۇئا قىلدى ۋه دادىسىنىڭ يولىنى 
ئېچىۋېتىشنى بۇيرىدى. (ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 334–دىن 337-بهتلهرگىچه؛ ئىبنى 
زهمهخشهرى: 6– ھهيسهمى: 9–جىلد، 317–318-بهتلهر؛  سائاد: 2–جىلد، 65-بهت؛ 

جىلد، 117-بهت)  

كۆرهتتىكى،  ياخشى  قهدهر  شۇ  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  ساھابىلهر 
زىيان  بىر  ھهرقانداق  قىلىغا  بىر  ھهتتا  ئهمهس،  شهخسىيىتىگه  ئۇنىڭ 
يېتىشىگه رازى بولمايتتى. بىر كىشىنىڭ ئۇنىڭغا دۈشمهنلىك بىلهن قارىشى 
ۋه ھۆرمهتسىزلىك قىلىشى ئۇالرنى قاتتىق غهزهپلهندۈرهتتى. بۇنى قىلغان 
ئۆلتۈرۈشكه  ئاغرىتماستىن  ئىچ  ھېچ  ئۇنىڭغا  كهتسىمۇ،  بولۇپ  دادىلىرى 

تهييار ئىدى. 

چىدىغۇسىز مۇشهققهت ۋه ئازاب ئۈستىگه ئازاب: خهندهك غازىتى
(ھىجرىيهنىڭ 5–يىلى شهۋۋال–زۇلقهئده ئېيى / مىالدى 627–يىل 3–ئاي)

خهندهك غازىتى مۇشرىكالرنىڭ مۇسۇلمانالرغا قارشى قىلغان شىددهتلىك 
دۆلىتىنى  ئىسالم  ۋه  مۇسۇلمانالرنى  غازات  بۇ  ئۇرۇشتۇر.  بىر  مۈشكۈل  ۋه 

تارىختىن ئۆچۈرۈش ئۈچۈن قىلىنغان. 
سۈرگۈن قىلىنغان بهنى نهزىر يهھۇدىلىرىنىڭ بىرمۇنچه كاتتىۋاشلىرى 
ئىنتىقام  قارشى  مۇسۇلمانالرغا  ئىدى.  قىلىشقان  ئىلتىجا  كېلىپ  خهيبهرگه 
ھهتتا  قىلدى،  تهكلىپ  بىرلىشىشنى  قۇرهيشكه  يېنىۋاتاتتى.  ئوتلىرى 
ئۇالرنىڭ بۇتقا چوقۇنۇشىنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭكىدىنمۇ ياخشى ئىكهنلىكىنى 

ئېيتىپ بۇتالرغا چوقۇندى. بۇنىڭغا ئالالھتائاال مۇنداق دېدى: 

ِ ْ ِ ْ א ِ َن  ُ ِ ْ ُ َאِب  ِכ ْ َ ا ِ ًא  ۪ َ ا  ُ َ ُاۧو ۪ َّ َ ا َ ِا َ  ْ َ َا
ا ُ َ َ ٰا ۪ َّ َ ا ِ ى  ٰ ْ ِۤء َا َ ۨ ُ ۤ ٰ وا  ُ َ َ َכ ۪ َّ ِ َن  ُ ُ َ ِت َو ُ א َّ َوا
ا  ً ۪ َ  ُ َ  َ ِ َ  ْ َ َ  ُ ّٰ ِ ا َ ْ َ  ْ َ ُ َو ّٰ ُ ا ُ َ َ َ  َ ۪ َّ ِۤئَכ ا ٰ ً ُاۨو ۪ َ
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«كىتابتىن نېسىۋه بېرىلگهنلهر (يهنى يهھۇدىالر)نى كۆرمىدىڭمۇ؟  
«بۇالر  كۆرسىتىپ:  كافىرالرنى  ئىشىنىدۇ،  شهيتانغا  ۋه  بۇتقا  ئۇالر 
ئېيتقانالرنىڭكىدىن  ئىمان  يولى  كۇففارلىرى)نىڭ  قۇرهيش  (يهنى 
يىراق  رهھمىتىدىن  ئالالھ  شۇالر  ئهنه  دهيدۇ.  توغرىدۇر»  تېخىمۇ 
قىلىدىكهن،  يىراق  رهھمىتىدىن  كىمنى  ئالالھ  كىشىلهردۇر،  قىلغان 
مهدهتكار  ھېچبىر  قۇتۇلدۇرىدىغان)  ئازابىدىن  (ئالالھنىڭ  ئۇنىڭغا 

تاپالمايسهن.» (نىسا سۈرىسى،51-52-ئايهت)182
مۇشرىكالر بۇنداق بىر پۇرسهتنى كۈتۈپ تۇرغانلىقتىن، ھهرىكهتكه ئۆتتى. 
مۇسۇلمانالرنىڭ ئوھۇد ئۇرۇشىدا ئاالھىده بىر غهلىبىگه ئېرىشهلمىگهنلىكى 
پايدىلىنىپ  جاسارهتلىنىشىدىن  قهبىلىلىرىنىڭ  ئهرهب  باشقا  سهۋهبلىك، 
قوشۇن  بىر  كۆپ  مىڭدىن  ئون  قۇرهيشلهر  تاپقان  ئىتتىپاقداش  بىرمۇنچه 

تهييارالشقا مۇۋهپپهق بولدى183.
بۇ ئىشالردىن خهۋهر تاپقان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ساھابىلىرى بىلهن 
ئالالھ  قىلماي،  ئىسيان  بۇيرۇقلىرىغا  ئالالھنىڭ  ئۇالرغا  مهسلىھهتلهشتى. 
يولىدا مۇشهققهتلهرگه سهبىر قىلسا، ئىالھىي ياردهمگه ئېرىشىدىغانلىقىنى 

ۋهده قىلىپ، ئالالھ ۋه رهسۇلىغا ئىتائهت قىلىشنى بۇيرىدى. 
ئالالھتائاال پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا خهندهك قېزىشنى ئىلھام قىلدى. 
بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ساھابىلىرىدىن مهدىنىنىڭ سىرتىدا 
ئۇرۇشۇش ياكى مۇداپىئه ئۈچۈن شهھهر ئهتراپىغا خهندهك كوالشتىن ئىبارهت 

ئىككى ئىشنىڭ قايسىسىنى خااليدىغانلىقىنى سورىدى. 
سهلمان فارىسى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

”ئى رهسۇلۇلالھ! بىزمۇ فارس دىيارىدا دۈشمهننىڭ ھۇجۇمىدىن ئهندىشه 
قىلغان ۋاقتىمىزدا ئهتراپىمىزغا پۈتۈنلهي خهندهك كواليتتۇق“ دېدى. 

182. ۋاھىدى، 160-بهتكه قاراڭ
183. ۋاقىدى: 2–جىلد، 444-بهت؛ ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 66-بهت.
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ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئهنھۇنىڭ  رهزىيهلالھۇ  سهلمان 
تهۋسىيهسىنى قوللىغان بۇ سۆزى مۇسۇلمانالرغا ياقتى184. 

غازىتىدا  ئوھۇد  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ۋاقىتتا  ئهينى  ساھابىالر 
شهھهرنىڭ سرتىغا چىقماي مهدىنىده مۇداپىئهده تۇرۇشنى ئارزۇ قىلغانلىقىنى 
ئېسىگه ئالدى. بۇنىڭ بىلهن مهدىنىنىڭ ئهتراپىغا خهندهك قېزىش قارار 

قىلىندى. 
خهتهرلىك  تهرهپ  شۇ  بولۇپ،  ئوچۇق  تهرهپتىنال  بىر  يالغۇز  مهدىنه 
ئىدى. باشقا تهرهپلىرى بىر–بىرىگه كىرىشىپ كهتكهن بىناالر بىلهن بىر 
قهلئهگه ئوخشاش ئورالغان ئىدى. ئۇنىڭدىن باشقا زىچ خورما دهرهخلىرى 
بىلهنمۇ ئۆتكىلى بولمايدىغان بىر ھالهتته ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
خهندهكنىڭ دۈشمهنگه ئوچۇق بولغان تهرهپته كولىنىشىنى قارار قىلدى. 
ئۇزۇنلۇقتا  بولغان  جايغىچه  دېگهن  ”مېزاد“  قهلئهسىدىن  ”شهيخهين“ 
دهپ  يهرگىچه“  بۇ  يهردىن  ”بۇ  كىشىگه:  ئون  ھهر  تارتىلىپ  سىزىق  بىر 

كۆرسىتىپ بېرىپ، خهندهك كوالشقا مهلۇم بىر يهر ئايرىدى185. 
ھهتتا  قازدى.  بىرگه  ئهلهيھىسساالممۇ  پهيغهمبهر  قېزىشتا  خهندهك 
قورسىقى بهك ئېچىپ كهتكهنده، قورسىقىغا تاش باغالشقا مهجبۇر بولدى186.  
شۈكۈر  پهرۋهردىگارىغا  ئهھۋالدىمۇ  بۇ  يولباشچىمىز  سۇلتانى  پهيغهمبهرلهر 

قىلىشتىن بىر مىنۇتمۇ توختاپ قالمىدى. 
”پهيغهمبهر  دهيدۇ:  مۇنداق  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئازىب  ئىبنى  بهرا 
ئهلهيھىسساالمنى ئهھزاب كۈنى187 بىز بىلهن توپا توشۇۋاتقاندا كۆردۈم. شۇ 

پهيتته ئابدۇلالھ ئىبنى رهۋاھهنىڭ شۇ شېئىرىنى ئوقۇدى: 

184. ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 231-بهت؛ ۋاقىدى: 2–جىلد، 445-بهت.
185. تهبهرى: «تارىخ»، 2–جىلد، 568-بهت؛ دىيار بهكرى: 1–جىلد، 482-بهت.

186. بۇخارى: «مهغازى»، 29.
187. خهندهك ئۇرۇشىدا ھهر خىل قهبىلىلهر مۇسۇلمانالرغا قارشى بىر يهرگه كهلگهنلىكى 

ئۈچۈن بۇ ئۇرۇشقا ”ئهھزاب“ دېگهن ئىسىممۇ بېرىلگهن.
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א א ا ا  أ 
א א و  و 
א כ   

א ام إن  و ا
א ا  إن ا  
א وإن أرادوا  أ

سهدىقه  بىز  بولساڭ،  قىلمىغان  ھىدايهت  بىزنى  سهن  ئالالھ  «ئى 
بېرهلمهيتتۇق، نامازمۇ ئوقۇيالمايتتۇق! ئى رهببىمىز! دۈشمهن بىلهن ئۇچراشقان 
ۋاقتىمىزدا ئۈستىمىزگه خاتىرجهملىك ئاتا قىل! قهدهملىرىمىزنى مۇستهھكهم 
قىل! ئۇالر بىزگه ھۇجۇم قىلىپ، بىزنى پىتنه–پاساتقا چۈشۈرمهكچى بولسا، 

بىز قاچمايمىز ھهم ئۇالرنىڭ دېگىنىگىمۇ بويسۇنمايمىز!»
دېگىنىگىمۇ  ئۇالرنىڭ  ھهم  قاچمايمىز  ”ئهبهينا:  ئاخىرىدا  شېئىرنىڭ 
كۆتۈردى.  يۇقىرى  ئاۋازىنى  كهلگهنده  قىسمىغا  دېگهن  بويسۇنمايمىز!“ 

(بۇخارى: «مهغازى»، 29)  

ساھابه-كىرام شۇ قهدهر قىيىنچىلىقتا قالغان ئىدىكى، قورساقلىرىنىمۇ 
تويغۇزالمىدى. ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بۇ ئهھۋالنى تهسۋىرلهپ، مۇنداق 

دهيدۇ:
”ساھابىالرنىڭ يېيىشى ئۈچۈن بىر ئوچۇم ئارپا كهلتۈرۈلهتتى. بۇ تهمى ۋه 
پۇرىقى ئۆزگىرىپ كهتكهن ياغ بىلهن پىشۇرۇلۇپ ئۇالرنىڭ ئالدىغا قويۇالتتى. 
ھهممه كىشى ئاچ تۇرۇپ بۇ ياغنىڭ ئاچچىقلىقىنى ۋه بۇزۇلغانلىقىنى ھېس 
پۇرىقى  بىر  ئېلىشتۇرىدىغان  كۆڭلىنى  ۋه  ئېغىر  تاماقنىڭ  ئۇ  قىالاليتتى. 

بوالتتى“ (بۇخارى: «مهغازى»، 29) 
ئالدىراش  بىلهن  كوالش  خهندهك  مۇسۇلمانالر  پۈتۈن  چوڭ–كىچىك 
ئىدى. ئون بهش ياشالردىكى زهيد ئىبنى سابىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۇخالپ 
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قالغاندا، مۇسۇلمانالر ئۇنى خهندهكنىڭ يېنىغا ئۇخالپ قالغان ھالدا قويۇپ 
چاقچاق  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ھهزم  ئىبنى  ئۇماره  بارغان  يېنىغا  كهتكهنىدى. 
قىلىپ ئۇنىڭ قورالىنى ئېلىپ يوشۇرۇپ قويدى. زهيد ئويغىنىپ قورالىنى 
بۇنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قورقتى.  ۋه  كهتتى  جىددىلىشىپ  تاپالماي 

ئاڭالپ زهيدنى يېنىغا چاقىرتىپ، ئۇنىڭغا: 
شۇنىڭ  قورالىڭمۇ  بولدۇڭ،  غهرق  ئۇيقۇغا  سهن  ئۇخالڭغۇ!  «ھهي 

بىلهن يوقاپ كهتتى!» دېگهندىن كېيىن: 
«بۇ بالىنىڭ قورالىنىڭ قهيهرده ئىكهنلىكىنى بىلىدىغان كىشى بارمۇ؟» 

دهپ سورىدى.
ئۇماره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

”ئى رهسۇلۇلالھ! مهن بىلىمهن، قورال مهنده“ دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

«قورالىنى ئۇنىڭغا تاپشۇرۇپ بهر!» دېدى ۋه چاقچاق قىلىپ بولسىمۇ 
مۇسۇلمانالرنى قورقۇتۇشنى ۋه ھهرقانداق بىر نهرسىسىنى ئېلىپ يوشۇرۇپ 

قويۇشنى چهكلىدى. (ۋاقىدى: 2–جىلد، 448-بهت)

خهندهكته بېرىلگهن بىشارهت

بىر  بۈيۈك  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ساھابه-كىرام  پهيتته  شۇ 
پهيغهمبهر  ئېيتتى.  پارچىلىيالمىغانلىقىنى  تاشنى  ۋه  ئۇچرىغانلىقى  تاشقا 
ئۈچ  تاشنى  ئۇ  دهپ،  بىسمىلالھ  ئېلىپ  قولىغا  گۈرجهكنى  ئهلهيھىسساالم 
بىر  ھهر  باشقا  ئۇنىڭدىن  قىلىۋهتتى188.  قۇمدهك  ئۇششاق  ئۇرۇپ،  قېتىم 
ئۇرۇشتا  بىرىنچى  بهردى.  خوشخهۋهرلهرنى  كاتتا  مۇئمىنلهرگه  ئۇرۇشتا 
شامنىڭ (ۋىزانتىيه)، ئىككىنچىسىده ئىراننىڭ، ئۈچىنچى ئۇرۇشتا يهمهننىڭ 
ئاچقۇچلىرىنىڭ ئۆزىگه بېرىلگهنلىكىنى ۋه بۇ مهملىكهتلهرنىڭ سارايلىرىنى 
دىنى  ئالالھنىڭ  يهرلهرنىڭ  ئۇ  ئېيتتى.  كۆرگهنلىكىنى  يېرىده  تۇرۇۋاتقان 

189. بۇخارى: «مهغازى»، 29
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زهپهرلهرنىڭ  كهلگۈسى  بېرىپ،  بىشارهت  شهرهپلىنىدىغانلىقىنى  بىلهن 
ھاياجانى بىلهن، مۇئمىن كۆڭۈللهرگه ئۈمىد بېغىشلىدى189. 

ھهقىقهتنىڭ يېقىن بىر كهلگۈسىده باتىلنى مۇتلهق يوقۇتىدىغانلىقىنى 
بىشارهت بېرىپ، مۇمكىن بولمايدۇ دهپ قارالغان نۇرغۇن ئىشالرنىڭ ئارقا–
خهرىتىسى  ھىدايهت  جاھانشۇمۇل  بىلدۈرۈپ،  بولىدىغانلىقىنى  ئارقىدىن 

سىزدى. 
قهسىرىنى  ئاق  مهدائىندىكى  كسرانىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 

تهسۋىرلىگهنده، سهلمان فارىسى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
”توغرا سۆزلىدىڭ! سېنى ھهق دىن ۋه كىتاب بىلهن ئهۋهتكهن ئالالھ 
بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، ئۇ قهسىر ئهينهن سهن تهسۋىرلىگهندهك! سېنىڭ 
ئالالھنىڭ ئهلچىسى ئىكهنلىكىڭگه (يهنه بىر قېتىم) گۇۋاھلىق بېرىمهن!“ 

دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

«ئى سهلمان! بۇ پهتىھلهرنى ئالالھ مهندىن كېيىن سىلهرگه نېسىپ 
يىراق  ئهڭ  دۆلىتىنىڭ  ھىرهقلى،  بولىدۇ!  پهتىھ  مۇھهققهق  شام  قىلىدۇ! 
يېرىگىچه قاچىدۇ! سىلهر پۈتۈن شامغا ھاكىم بولىسىلهر! ھېچكىم سىلهرگه 
قارشى چىقالمايدۇ. يهمهن مۇتلهق پهتىھ بولىدۇ! ئۇنىڭدىن كېيىن كىسرا 

ئۆلتۈرۈلىدۇ.» دېدى. 
دهرۋهقه، سهلمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

”مهن ئاشۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئهمهلگه ئاشقانلىقىنى كۆردۈم“ دېگهن. 
(ۋاقىدى: 2–جىلد، 450-بهت) 

رهزىيهلالھۇ  ھۇرهيره  ئهبۇ  قىلىنغاندا  پهتىھ  بىر–بىرلهپ  يهرلهر  بۇ 
ئهنھۇمۇ: 

جېنى  ھۇرهيرىنىڭ  ئهبۇ  باشالنغۇچ!  بىر  ئۈچۈن  سىلهر  پهتىھلهر  ”بۇ 
قۇدرهت ئىلكىده بولغان ئالالھقا قهسهم قىلىمهنكى، سىلهر پهتىھ قىلغان 

189. ئهھمهد: 4–جىلد، 303-بهت؛ ئىبنى سائاد: 4–جىلد، 83–84–بهتلهر.
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قهدهر پهتىھ قىلىدىغان پۈتۈن شهھهرلهرنىڭ ئاچقۇچلىرىنى  ۋه قىيامهتكه 
دېدى.  بولغان!“  بېرىپ  ئالدىدىن  ئهلهيھىسساالمغا  مۇھهممهد  ئالالھتائاال 

(ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 235–بهت)

مۇسۇلمانالرنىڭ  بىشارهتلىرى  بۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
قىيىنچىلىقالرغا تېخىمۇ قوالي بهرداشلىق بېرىشى ئۈچۈن بۈيۈك بىر مهنىۋى 
دۈشمهنلهرنىڭ  مهنپهئهتىگه،  مۇئمىنلهرنىڭ  نهتىجىنىڭ  بولدى.  ياردهم 
بىلدۈرۈلىشى  ئالدىدىن  ھهقىقهتنىڭ  ئىبارهت  بولىدىغانلىقىدىن  زىيىنىغا 
خهندهك:  چۈنكى  ئاشۇردى.  چىدامچانلىقىنى  كۆڭۈللهرنىڭ  ئىمانلىق 
بېرىلگهن  قارشى  قاراڭغۇلۇققا  ۋه  سوغۇق  ئاچلىق،  ھارغىنلىق،  ئىزتىراپ، 
كۈرهش سهۋهبى بىلهنمۇ، چىدىغۇسىز مۇشهققهتلهر بىلهن تولغان ئىدى. 

ئۇنىڭدىن باشقا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«ئى ئالالھ! ھايات پهقهت ئاخىرهت ھاياتىدۇر. ئهنسار ۋه مۇھاجىرالرغا 
نۈسرهت ئاتا قىلغىن!» (بۇخارى: «مهغازى»، 29) دهپ دۇئا قىلىپ، دۇنيادىكى 
قىممىتى  ھېچقانداق  ئالدىدا  ھايات  ئهبهدى  ئازاب-ئوقۇبهتلهرنىڭ  پۈتۈن 
يوقلىقىنى ئىپادىلهپ، ساھابىلىرىغا ئاخىرهتنى نىشان قىلىشنى بۇيرىدى. 

ھهزرىتى جابىرنىڭ تامىقىنىڭ بهرىكهتلهندۈرۈلىشى

جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
بىز خهندهك ئۇرۇشى كۈنى خهندهك كوالۋاتاتتۇق. ئالدىمىزغا چوڭ بىر 

قىيا تاش چىقتى. ساھابىالر رهسۇلۇلالھنىڭ يېنىغا بېرىپ: 
- كوالۋاتقان خهندهكته ئالدىمىزغا يوغان تاش چىقتى - دېدى. 

پهيغهمبىرىمىز: 
تۇردى،  ئورنىدىن  ئاندىن  دېدى،  چۈشىمهن -  خهندهككه  مهن   -
بۇيان  كۈندىن  ئۈچ  بىز  ئىدى.  باغلىۋالغان  تاش  قورسىقىغا  ئاچلىقتىن 
پهيغهمبهر  ئىدۇق.  قالغان  يهرده  ئۇ  تاپالماي،  نهرسه  بىر  يهيدىغان 
ئهلهيھىسساالم كهتمهننى قولىغا ئېلىپ، ئۇ يوغان تاشنى ئۇردى، ئۇ تاش 

ئۇندهك بولۇپ قۇم دۆۋىسىگه ئايالندى. مهن: 
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- ئى رهسۇلۇلالھ! ئۆيگه بېرىشىمغا رۇخسهت قىلىڭ! - دېدىم. ئۆيگه 
بېرىپ ئايالىمغا: 

- پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى چىدىغۇسىز ھالهتته كۆردۈم، يهيدىغان 
بىرهر نهرسه بارمۇ؟ - دهپ سورىدۇم. 

ئايالىم: 
- بىر ئاز ئارپا بىلهن بىر تال ئوغالق بار - دېدى. 

ئوغالقنى بوغۇزلىدىم، ئارپىنى ئۆگۈتۈپ، گۆشنى قازانغا سالدۇق، ناننى 
تونۇرغا يېقىۋېتىپ، قازان قايناۋاتقاندا، رهسۇلۇلالھنىڭ يېنىغا باردىم: 

- ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى! بىر ئاز تامىقىم بار، بىر–ئىككى كىشى 
بىلهن بىزنىڭ ئۆيگه مهرھهمهت قىلغىن - دېدىم. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
- تاماق قانچىلىك؟ - دهپ سورىدى. مهن ئهھۋالنى ئېيتتىم. بۇنىڭ 

بىلهن: 
قازاننى  كهلگىچه  مهن  ئېيت،  ئايالىڭغا  ياخشى!  ناھايىتى   -
كېيىن  دېدى.   - چىقارمىسۇن!  تونۇردىن  ناننىمۇ  چۈشۈرمىسۇن،  ئوتتىن 

ساھابىلىرىغا: 
قېنى  تهييارالپتۇ،  زىياپهت  بىزگه  جابىر  ئهھلى!  خهندهك  ئى   -
يهردىكىلهرنىڭ  ئۇ  قىلدى.  نىدا  بىلهن  ئاۋاز  يۇقىرى  دهپ   - يۈرۈڭالر! 

ھهممىسى تۇردى. مهن جىددىلىشىپ ئايالىمنىڭ يېنىغا يۈگۈردۈم:
- ۋاي بېشىمىزغا كهلگهنلهر! پهيغهمبىرىمىز يېنىدا مۇھاجىر، ئهنسارالر 

ۋه ئۇالردىن باشقا كىشىلهر بىلهن بىرگه كېلىۋاتىدۇ - دېدىم. 
ئايالىم: 

- پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سهندىن قانچىلىك تامىقىمىزنىڭ بارلىقىنى 
سورىدىمۇ؟ - دېدى. 

مهن: 
- شۇنداق سورىدى - دېدىم. بۇنىڭ بىلهن: 
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- ئۇنداقتا ئهندىشه قىلما، ئۇ سهندىن ياخشى بىلىدۇ - دېدى. 
بىر دهمدىن كېيىن، رهسۇلۇلالھ ساھابىلىرىگه: 

- بىر–بىرىڭالرنى ئىتتىرمهي كىرىڭالر! - دېدى. ئوندىن، ئوندىن 
ھهر  ۋه  قويدى  گۆش  ئۈستىگه  قومۇرۇپ،  ناننى  پهيغهمبىرىمىز  كىردى. 
ئالغىنىنى  ئۇنىڭدىن  قويدى.  يېپىپ  تونۇرنى  بىلهن  قازان  قېتىمدا 
ساھابىلىرىغا بهردى. كېيىن يهنه ئوخشاش قىلدى. كهلگهنلهر مىڭ كىشى 
ئۈستىگه  قومۇرۇپ  ناننى  تويغىچه،  ھهممىسى  يهردىكىلهرنىڭ  ئۇ  ئىدى. 
گۆش قويۇشنى داۋامالشتۇردى. نهتىجىده بىرمۇنچه تاماق ئېشىپ قالدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئايالىمغا بۇرۇلۇپ:
ئاچلىق  چۈنكى  قىل،  مېھمان  قوشنىلىرىڭنىمۇ  يېگىن،  بۇنى   -
مۇسلىم:  29؛  «مهغازى»،  (بۇخارى:  دېدى.   - قىلدى!  پهرىشان  ئىنسانالرنى 

«ئهشرىبه»، 141؛ ۋاقىدى: 2–جىلد، 452-بهت)  

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ روشهن بىر مۆجىزىسى سۈپىتىده بىر قانچه 
كىشىگه يېتىدىغان تائامغا ئالالھنىڭ قۇدرىتى بىلهن مىڭ كىشى تويدى، 

ھهتتا ئېشىپ قالغانلىرى قوشنىالرغا ئىكرام قىلىندى. 
ئالالھ  مال–مۈلكىنى  پۈتۈن  كىرگهن  قولىغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئېھتىياجى  قالمايتتى.  نهرسه  بىر  قولىدا  قىلغانلىقتىن،  سهرپ  يولىدا 
بولۇشنى  يۈك  ھېچكىمگه  يوشۇراتتى،  ساھابىلىرىدىن  بۇنى  بولغاندىمۇ 
ئهھۋالىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ساھابه-كىرام  ئهمما  خالىمايتتى. 
بهكمۇ دىققهت قىالتتى، ھهرقانداق بىر ئېھتىياجى بارلىقىنى ھېس قىلغان 
ۋاقتىدا، دهرھال ئورۇنالشقا تىرىشاتتى. رهسۇلۇلالھنىڭ ئاچلىقتىن ئاۋازىنىڭ 
تكۋهن چىققانلىقىنى ھېس قىلغاندا، شۇ ھامان ئۆيىگه بېرىپ، يهيدىغان 
نېمه بولسا دهرھال ئېلىپ كېلىپ، ئۇنىڭغا بېرهتتى190. پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
چىرايىنى سۇلغۇن كۆرگهن چاغدا يهيدىغان بىر نهرسه تېپىشقا تىرىشاتتى، 

190. بۇخارى: «ئهتئىمه»، 6؛ مۇسلىم: «ئهشرىبه»، 142
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تاپالماي قالسا تۆگه سۇغۇرۇش بهدىلىگه بولسىمۇ بىر قانچه خورما ئېلىپ 
كېلىپ ئۇنىڭغا بېرهتتى. 

چىقتى.  يېنىغا  ساھابىلىرىنىڭ  كۈنى  بىر  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
ئهنسارالردىن بىر كىشى بىلهن ئۇچراشتى. ئۇ: 

- ئى رهسۇلۇلالھ! ئاتا–ئانام ساڭا پىدا بولسۇن، يۈزۈڭده كۆرگهن بۇ 
ئهھۋال مېنى بهكمۇ غهمكىن قىلدى، بۇنىڭ سهۋهبى نېمه؟ - دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇ كىشىنىڭ يۈزىگه بىر ئاز قارىغاندىن كېيىن: 
كهلدى،  يۈگۈرۈپ  ئۆيىگه  ھامان  شۇ  ساھابه  دېدى.   - ئاچلىق   -
يهيدىغان بىر نهرسه ئاختۇردى، ئهمما ھېچنهرسه تاپالمىدى. شۇنىڭ بىلهن 
دهرھال بهنى قۇرهيزىگه بېرىپ، قۇدۇقتىن تارتىپ بهرگهن ھهر چېلهك سۇ 
بهدىلىگه بىر خورما ئېلىشقا پۈتۈشتى. بىر ئوچۇم خورما توپلىغاندىن كېيىن 
پهيغهمبهر  كهلدى.  ھۇزۇرىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئېلىپ  ئۇالرنى 

ئهلهيھىسساالم يهنه شۇ مهجلىسته ئىدى. ساھابه: 
- ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى! بۇالرنى يېگىن! - دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم خورمىالرنىڭ نهدىن كهلگهنلىكىنى سورىغاندا، 
ئۇ ئهھۋالنى سۆزلهپ بهردى. بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

«شۇنداق ئوياليمهنكى، سهن ئالالھ ۋه رهسۇلىنى ياخشى كۆرىسهن!» 
دېدى.

ئۇ كىشى: 
قهسهم  بىلهن  ئالالھ  ئهۋهتكهن  بىلهن  ھهق  سېنى  ”شۇنداق، 
قىلىمهنكى، سهن ماڭا ئۆزهمدىن، بالىلىرىمدىن، ئايالىمدىن ۋه مېلىمدىنمۇ 

سۆيۈملۈكسهن“ دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېدى: 

قارشى  باال–قازاالرغا  قىلغىن،  سهۋر  كهمبهغهللىككه  بولسا،  «ئۇنداق 
بىلهن  ئالالھ  ئهۋهتكهن  بىلهن  ھهق  مېنى  تهييارال!  قالقان  بىر  ئۆزهڭگه 
مېنى  باال-قازاالر)  ۋه  (كهمبهغهللىك  ئىككىسى  بۇ  قىلىمهنكى،  قهسهم 
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سۆيگهن كىشىگه سۇنىڭ تاغ ئۈستىدىن تۆۋهنگه ئېقىشىدىنمۇ تېز كېلىدۇ» 
ئىبنى  54-بهت؛  3–جىلد،  «سىيهر»،  زهھهبى:  313-بهت؛  10–جىلد،  (ھهيسهمى: 

ھهجهر: «ئهلئىسابه»، 3–جىلد، 298-بهت)  

خهندهكته تارتىلغان مۇشهققهتلهر

قىش مهۋسۇمى ئىدى. مۇشرىكالر مهدىنىنى مۇھاسىرىگه ئالدى. لېكىن 
ئالدىغا چىققان بۇ خهندهك ئالدىدا چۆچۈپ كېتىپ، مهدىنىگه كىرهلمىدى. 
مهدىنىده  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قۇرغاندا،  قارارگاھىنى  مۇشرىكالر 
ئورنىغا ئىبنى ئۇممى مهكتۇمنى ۋهكىل قىلىپ، ئۈچ مىڭ كىشىلىك قۇشۇن 
بىلهن بىرلىكته خهندهككه قاراپ ھهرىكهت قىلدى. ”سهلئ“ تېغىنى ئارقا 
قالغان  كهينىده  قۇردى.  ئېتىكىگه  تاغنىڭ  قارارگاھىنى  قىلىپ،  تهرىپىگه 

ئايالالر ۋه بالىالرنى قهلئهگه يهرلهشتۈرۈشنى بۇيرىدى191. 
ئون بهش ياشقا توشمىغان بالىالرنى قهلئهلهرگه، يهنى ئائىلىلىرىنىڭ 
يېنىغا قايتۇرۇۋهتتى. ئون بهش ياشقا كىرگهن ئىبنى ئۆمهر، زهيد ئىبنى 

سابىت ۋه بهرا ئىبنى ئازىب قاتارلىق ساھابىالرغا رۇخسهت قىلدى192. 
رهسۇلۇلالھ  كۆتۈرۈپ  ئىسيان  يهھۇدىلىرىمۇ  قۇرهيزه  بهنى  ۋاقىتتا  بۇ 
ئهھدىنامىنى  بىلهن  بۇنىڭ  بۇزدى.  ئهھدىنامىنى  ئارىلىرىدىكى  بىلهن 
ئىككىنچى قېتىم بۇزغان بوالتتى. بۇ ئۇالرنىڭ ئىككىنچى قېتىملىق بۈيۈك 
يهھۇدىالر  قالدى.  ئارىسىدا  ئوت  ئىككى  مۇسۇلمانالر  ئىدى.  خىيانىتى 

مۇشرىكالرنىڭ رهئىسى ئهبۇ سۇفيانغا ئهلچى ئهۋهتىپ: 
”سىلهر مۇستهھكهم تۇرۇڭالر! بىز مۇسۇلمانالرغا ئارقا تهرهپتىن ھۇجۇم 

قىلىمىز، ئۇالرنىڭ يىلتىزىنى قۇرۇتىۋېتىمىز!“193. 

191. ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 235-بهت.
192. ۋاقىدى: 2–جىلد، 453-بهت.

193. ئابدۇررهززاق: 5–جىلد، 368-بهت.
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ئهمما  كهلدى.  ئېغىر  قاتتىق  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  خىيانهت  بۇ 
ئۇ داۋاملىق ئالالھقا تهۋهككۇل قىلىش ھالىتىده تۇردى. بۇ سهۋهبتىن، بۇ 

قىيىن ئهھۋال ئالدىدىمۇ: 
ئالالھ  ۋهكىيل“:  ۋهنىئمهل  ”ھهسبۇنهلالھ   « כ ا و  ا  א  »
بىزگه يېتهر! ئۇ نېمىدېگهن ياخشى ۋهكىل!» دېدى. (ۋاقىدى: 2–جىلد، 457-

بهت؛ ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 67–بهت) 

كېيىن:
«بىزگه بهنى قۇرهيزىدىن خهۋهر ئېلىپ كېلىدىغان بىر كىشى يوقمۇ» 

دهپ سورىدى. 
زۇبهير ئىبنى ئهۋۋام رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

”مهن بار ئى رهسۇلۇلالھ!“ دېدى ۋه يۈرۈپ كهتتى. 
ھالهتكه  بىر  خهتهرلىك  ئېغىرلىشىپ  ئهھۋال  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
كهلگىچه ھهزرىتى زۇبهيرنى يهھۇدىالرنىڭ ئهھۋالىنى ئىگهللهش ئۈچۈن بىر 
قانچه قېتىم ئهۋهتتى. زۇبهير رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ بۇ خىزمىتىدىن بولغان 

خۇشاللىقىنى: 
«ھهر بىر پهيغهمبهرنىڭ بىر ھاۋارىسى بار، مېنىڭ ھاۋارىيىم زۇبهيردۇر!» 

دهپ تىلغا ئالدى. (ئهھمهد: 3–جىلد، 314) 
ئهۋهتتى.  ھهيئهت  بىر  يهھۇدىالرغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كېيىن 

ئهۋهتكهن ھهيئهتكه مۇنۇالرنى سۆزلىدى: 
«قاراپ كېلىڭالر! بىزگه يهتكهن خهۋهر توغرىمۇ، ئهمهسمۇ؟ ئهگهر توغرا 
بولسا، ئۇنى ماڭا يوشۇرۇن ھالهتته بىلدۈرۈڭالر. ئاشكارىالپ كىشىلهرنىڭ 
ئۈمىدسىزلىككه  ۋه  ئاجىزلىق  ئۇالرنى  سالماڭالر،  قورقۇنچقا  يۈرىكىنى 
چۈشۈرمهڭالر! ئهگهر ئۇالر ئارىمىزدىكى ئهھدىنامىگه سادىق بولغان بولسا، 

بۇنى كىشىلهرگه ئاشكارىلىساڭالر بولىدۇ» دېدى. 
يامان  ئاڭلىغېنىدىنمۇ  ئۇالردىن  ۋه  باردى  قۇرهيزىگه  بهنى  ئهلچىلهر 

ئهھۋلنى كۆردى. (ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 237-بهت)  
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مهدىنىنى  قارشى  ھۇجۇمغا  بىر  ھهرقانداق  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
زهيد  200؛  ئهنھۇنى  رهزىيهلالھۇ  ئهسلهم  ئىبنى  سهلهمه  ئۈچۈن  قوغداش 
كۈتۈشنى  مهدىنىده  بىلهن  قوشۇن  كىشىلىك   300 ئهنھۇنى  رهزىيهلالھۇ 
تهكبىر  بىلهن  ئاۋاز  يۇقىرى  ۋه  تۇرۇش  كۈتۈپ  مهدىنىده  بۇالر  بۇيرىدى. 

ئېيتىپ، مهدىنه كوچىلىرىدا چارالش ئېلىپ باردى194. 
ئاتقۇزغاندا،  تاڭ  ئۇچرىماي  ھۇجۇمىغا  يهھۇدىلىرىنىڭ  قۇرهيزه  بهنى 

مۇئمىنلهر راھهت بىر نهپهس ئاالتتى. ئهبۇ بهكىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
قىلغان  قۇرهيزىدىن  بهنى  ھهققىده  باال–چاقىلىرىمىز  ”مهدىنىدىكى 
ئهندىشىمىزدىن  قىلغا  قوشۇنلىرىدىن  غهتافان  ۋه  قۇرهيش  ئهندىشىمىز، 
ئېغىر بولدى. پات–پات سهلئ تېغىنىڭ ئۈستىگه چىقىپ، مهدىنه ئۆيلىرىگه 
قاراپ، ئۇالرنى ھۇزۇر ئىچىده كۆرگىنىمده ئالالھقا شۈكۈر ئېيتاتتىم“ دېدى. 

(ۋاقىدى: 2–جىلد، 460-بهت)  

ئۇممۇ سهلهمه ئانىمىزمۇ مۇنداق دېگهن: 
ئالغان  ئهۋج  قورقۇنچ  ۋه  ئېلىشىش  يېنىدا،  رهسۇلۇلالھنىڭ  ”مهن 
مۇرهيسى، خهيبهر، ھۇدهيبىيه، مهككىنىڭ پهتھى، ھۇنهين قاتارلىق نۇرغۇن 
غازاتالردا بىرگه بولدۇم. بۇالرنىڭ ھېچبىرى رهسۇلۇلالھ ئۈچۈن، خهندهكتىن 
قىيىن ۋه قورقۇنچلۇق بولمىدى. بهنى قۇرهيزىنىڭ باال–چاقىلىرىمىزغا ھۇجۇم 

قىلمايدىغانلىقىدىن خاتىرجهم ئهمهستۇق“ (ۋاقىدى: 2–جىلد، 467-بهت) 
يهنه بىر تهرهپتىن خهندهك ئهتراپىغا پات-پات مۇشرىكالر تهرىپىدىن 
چېلىشىشالر  شىددهتلىك  ۋاقىتلىرىغىچه  بىر  كېچىنىڭ  قىلىندى،  ھۇجۇم 

بولدى، بهزىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ چىدىرىمۇ ئوققا تۇتۇلدى. 
پۈتۈن  يهرگه  تۇرغان  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كۈنى  بىر  مۇشرىكالر 
كۈچى بىلهن ھۇجۇم قىلدى. ئۇ كۈنى پهيغهمبىرىمىز ۋه ساھابىالرمۇ ناماز 
ئوقۇشقا پۇرسهت تاپالمىدى. كهچ كىرىپ قوشۇن قارارگاھىغا چېكىنگهنده، 
ئۈچۈن  ناماز  ھهر  بۇيرىدى.  توۋالشنى  ئهزان  بىاللغا  ھهزرىتى  رهسۇلۇلالھ 

194. ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 67-بهت.
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قىلىپ  قازا  شامنى  ۋه  ئهسىر  پىشىن،  ئېيتقۇزۇپ  تهكبىرىنى  ئىقامهت 
ئوقۇدى195. 

بۇنىڭغا قاتتىق قايغۇرغان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم «كۆزۈمنىڭ نۇرى» 
دېگهن ناماز ئىبادىتىدىن مهھرۇم قالدۇرغان مۇشرىكالر ئۈچۈن: 

نامازلىرىمىزدىن  قىلىپ  مهشغۇل  قانداق  پاتقىچه  كۈن  بىزنى  «ئۇالر 
قهبرىلىرىگه  قورساقلىرىغا،  ئۆيلىرىگه،  ئۇالرنىڭ  ئالالھمۇ  بولسا،  قويغان 
ئوت تولدۇرسۇن!» دهپ بهددۇئا قىلدى. (بۇخارى: «مهغازى»، 29؛ ئىبنى سائاد: 

2–جىلد، 68–69-بهتلهر؛ ئىبنى كهسىر: «ئهلبىدايه»، 4–جىلد، 112-بهت) 

195. بۇ ھادىسه، ۋاقتىدا ئوقۇلمىغان نامازالرنىڭ قازا قىلىپ ئوقۇلىدىغانلىقىنىڭ دهلىلى 
بولدى.
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خهندهك غازىتىدىكى قهھرىمانلىقالر

چوڭ–كىچىك ھهممهيلهن ئۇرۇشتا ۋهزىپه ئۈستىگه ئالدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم خهندهكنىڭ تار يېرىده بىۋاسته كۈزهتچىلىك قىلدى196. 

ئۇممۇ سهلهمه رهزىيهلالھۇ ئهنھا ئانىمىز مۇنداق دهيدۇ: 
پهيغهمبهر  ئىدىم.  بىرگه  بىلهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ”خهندهكته 
ئهلهيھىسساالمدىن پهقهت ئايرىلمىدىم. رهسۇلۇلالھ خهندهكته بىۋاسته ئۆزى 
كۈتۈپ تۇرۇۋاتاتتى. شۇ پهيتته قاتتىق بىر سوغۇققا دۇچ كهلدۇق. پهيغهمبهر 
بىر  بېرىپ  خهندهككه  كېيىن  تۇرۇپتۇ.  نامازغا  قارىسام  ئهلهيھىسساالمغا 

مۇددهت ئۇنىڭغا قاراپ تۇرۇپ: 
- ئۇالر ھهرھالدا مۇشرىكالرنىڭ ئهسكهرلىرى، خهندهكنىڭ ئهتراپىدا 

ئايلىنىپ يۈرىدۇ! ئۇالرغا قارشى چىقىدىغان كىم بار؟ - دېدى. كېيىن: 
- ئى ئهبباد ئىبنى بىشر! - دهپ چاقىردى. 

ئهبباد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
- لهببهي، يا رهسۇلۇلالھ! - دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
- يېنىڭدا باشقا كىشىلهر بارمۇ؟ - دهپ سورىدى. 

ئهبباد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
چىدىرىڭنىڭ  قانچىسى  بىر  ساھابىلىرىڭدىن  ۋه  مهن  شۇنداق!   -

ئهتراپىدا تۇرۇۋاتىمىز! - دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

- ھهمراھلىرىڭ بىلهن بىرلىكته بېرىپ خهندهكنى بويالپ ماڭ! شۇ 
ئۈچۈن  سىلهر  ئهسكهرلىرىدۇر،  دۈشمهن  ھهرھالدا  ئهسكهرلهر  كۆرۈنگهن 
تۇيۇقسىز  پايدىلىنىپ  ۋاقتىڭالردىن  قالغان  غهپلهتته  يۈرىدۇ،  ئايلىنىپ 
ھۇجۇم قىلىپ، سىلهرنىڭ بهزىلىرىڭالرنى ئۆلتۈرۈشنى ئۈمىد قىلىۋاتىدۇ!- 

دېدى. كهينىدىن: 

196. ۋاقىدى: 2–جىلد، 463-464-بهتلهر.
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- ئى ئالالھ! ئۇالرنىڭ يامانلىقىنى بىزدىن يىراقالشتۇر! ئۇالرغا قارشى 
بىزگه ياردهم قىل ۋه بىزنى ئۇالرغا غالىب قىل! بىزنى سهندىن باشقا غالىب 

قىلغۇچى يوقتۇر!- دهپ دۇئا قىلدى. 
ئهبباد ئىبنى بىشر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ھهمراھلىرى بىلهن بىرلىكته يۈرۈپ 
كهتتى. ئۇ پهيتته مۇشرىكالرنىڭ رهئىسى ئهبۇ سۇفيان بىر كىچىك قوشۇن 
يهرگه  ئۇ  مۇسۇلمانالر  يۈرهتتى.  ئايلىنىپ  يېرىنى  تار  خهندهكنىڭ  بىلهن 
يېتىپ كېلىپ، ئۇالرنى تاش ۋه ئوققا تۇتتى. مهنمۇ ئۇالر بىلهن بىرلىكته 
ئۇالرنى  نىھايهت،  ئاتتۇق،  ئوق  ۋه  تاش  ئهسكهرلىرىگه  مۇشرىك  تۇردۇم، 
ئاجىزالتتۇق، بىرمۇددهتتىن كېيىن سهپلىرى چېچىلىپ چېكىنىشكه مهجبۇر 
بولدى. رهسۇلۇلالھنىڭ يېنىغا قايتىپ كېلىپ، ئۇنىڭ ناماز ئوقۇۋاتقانلىقىنى 
زامان  ھهر  ئۇ  قىلسۇن!  رهھمهت  بىشرگه  ئىبنى  ئهبباد  ئالالھ  كۆردۈم. 

رهسۇلۇلالھنىڭ چىدىرىدا قاراۋۇللۇقتا تۇردى. (ۋاقىدى: 2–جىلد، 464-بهت) 
پهيتته  شۇ  سهفىييه  ھهزرىتى  ھاممىسى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
ئايالالر ۋه بالىالر بىلهن بىرلىكته، ھهسسان ئىبنى سابىتنىڭ فارى ناملىق 
قورغىنىدا ئىدى. يهھۇدىالردىن ئون كىشى كېلىپ قورغاننى ئوققا تۇتتى ۋه 
ئىچىگه كىرىشكه تىرىشتى. ئۇالردىن بىرسى قورغاننىڭ ئهتراپىنى ئايلىنىپ، 
پهيتته  ئۇ  ساھابىلىرى،  ۋه  رهسۇلۇلالھ  يۈرهتتى.  ئىزدهپ  يوچۇق  بىرهر 

خهندهكته دۈشمهن بىلهن ئۇرۇش قىلىۋاتاتتى. 
مۇسىبهتنى  بۇ  قېلىپ،  چارىسىز  ئهنھا  رهزىيهلالھۇ  سهفىييه  ھهزرىتى 
بېشىنى  كۆرۈپ،  يوقلىقىنى  كىشىنىڭ  بىر  كهتكۈزىدىغان  باشقا  ئۆزىدىن 
بىر ياغلىق بىلهن چىڭ باغلىدى ۋه قولىغا بىر توقماق ئېلىپ قورغاندىن 
پهسكه چۈشتى. ئىشىكنى ئېچىپ، ئۇ يهرده ئايلىنىپ يۈرگهن يهھۇدىينىڭ 
بىرال  بېشىغا  بىلهن  توقماق  قولىدىكى  يېقىنلىشىپ،  ئاستا  ئارقىسىدىن 
ئۇرۇپ ئۇنى ئۆلتۈردى. ھهمراھىنىڭ ئۆلگهنلىكىنى كۆرگهن يهھۇدىالرنىڭ 

ئىچىگه قورقۇنچ چۈشتى: 
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”بىزگه بۇ يهردىكى ئايالالرنىڭ بېشىدا قوغدىغۇچىالر يوق دېيىلگهن 
133–134-بهتلهر؛  6–جىلد،  (ھهيسهمى:  كهتتى.  تارقىلىپ  دېيىشىپ  ئىدى!“ 

ۋاقىدى: 2–جىلد، 462–بهت) 

جىھادقا  ساھابىالرنىڭ  ئانىمىزمۇ  ئهنھا  رهزىيهلالھۇ  ئائشه  ھهزرىتى 
بولغان ئىشتىياقىغا دائىر كۆرگهنلىرىنى مۇنداق نهقىل قىلىدۇ: 

”خهندهك غازىتى كۈنى كىشىلهرنىڭ ئارقىسىدىن باردىم. ئارقامدىن بىر 
ئاۋاز كهلدى. ئۆرۈلۈپ قارىسام، سهئىد ئىبنى مۇئاز بىلهن ئۇنىڭ قېرىندىشى 
سهئىدنىڭ  ئولتۇردۇم.  يېرىمده  تۇرغان  كۆردۈم.  ئهۋسنى  ئىبنى  ھارىسه 
ئۈستىده تار بىر ساۋۇت بولۇپ، قوللىرى ساۋۇتتىن تېشىغا چىقىپ قالغان 
ئىدى. جىھادقا قېتىلىشقا تهشۋىق قىلغان ۋه ئهجهل كهلگهنده ئۆلۈمنىڭ 
ئانىسى  ئوقۇۋاتاتتى.  شېئىر  بىر  بىلدۈرگهن  ئىكهنلىكىنى  گۈزهل  نهقهدهر 

ئۇنىڭغا: 
قهسهمكى،  بىلهن  ئالالھ  يېتىشىۋال!  رهسۇلۇلالھقا  يۈگۈر،  ”ئوغلۇم! 

كېچىكىپ قالدىڭ!“ دېدى. 
سهئىدنىڭ ئانىسىغا: 

يېپىپ  ۋۇجۇدىنى  پۈتۈن  بارماقلىرىغىچه  ساۋۇتى  ”سهئىدنىڭ 
تۇرىدىغان بولسا ياخشى بوالتتى“ دېدىم. ئۇنىڭ ئوچۇق قالغان قوللىرىغا 

ئوق تىگىشىدىن ئهنسىرىگهن ئىدىم. 
سهئىدنىڭ ئانىسى: 

”ئالالھ ئۆز ھۆكمىنى (ئۆزى تهقدىر قىلغان بويىچه) ئىشقا ئاشۇرىدۇ“ 
دېدى. 

ھىشام:  ئىبنى  141-بهت.  4–جىلد،  (ئهھمهد:  يارىالندى“  كۈنى  ئۇ  سهئىد 
3–جىلد، 244-بهت) 

سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ يارىسىنىڭ ئېغىر ئىكهنلىكىنى بىلگهنده: 
يهنه  ئۇرۇشنى  بىر  بىلهن  مۇشرىكلىرى  قۇرهيش  ئهگهر  ئالالھ!  ”ئى 
ساالمهت  قهدهر  قاتناشقانغا  ئۇرۇشقا  ئۇ  مېنىمۇ  بولساڭ،  قىلغان  تهقدىر 
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قىلغىن! چۈنكى پهيغهمبىرىڭگه ئهسكىلىك قىلغان، ئۇنى يالغانغا چىقىرىپ 
يۇرتىدىن ھهيدهپ چىقارغان ئۇ قۇرهيش قهبىلىسى بىلهن ئۇرۇشۇشنى ئارزۇ 
قىلمايمهن.  ئارزۇ  ئۇرۇشۇشنى  بىلهن  قهبىله  ھېچبىر  باشقا  قىلغىنىمدهك، 
تۈگىگهن  بىلهن  مۇشۇنىڭ  ئۇرۇش  ئارىسىدىكى  ئۇالر  بىلهن  بىز  ئهگهر 
بولسا، يارامنى شېھىدلىككه ۋهسىله قىلغىن! مېنى دهرگاھىڭغا قوبۇل قىل! 
بولغىچه  خۇشال  كۆرۈپ،  جازاالندۇرۇلغانلىقىنى  جهمهتىنىڭ  قۇرهيزه  بهنى 
جېنىمنى ئالما!“ دهپ دۇئا قىلدى. (ۋاقىدى: 2–جىلد، 525-بهت؛ ئىبنى سائاد: 

3–جىلد، 423-بهت) 

سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ دۇئاسىنى تۈگىتىشى بىلهن قېنى توختاپ، 
بىر تامچىمۇ ئاقمىدى197. 

مهسجىدته  ئۈچۈن  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  سهئىد  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بىر چىدىر تىكتۈردى. بۇنىڭدىكى مهقسىتى ئۇنى كۆپرهك زىيارهت قىلىش 

ۋه كۆڭۈل بۆلۈش ئىدى198. 
چوڭقۇر خهندهكلهردىن، پهقهت بىر قانچه مۇشرىك ئۆتهلىدى. بۇالردىن 
بىرى بولغان ئهمر ئىبنى ئهبد ئهرهبىستاننىڭ مهشھۇر پالۋانلىرىدىن ئىدى. 
ئۇنىڭ ئالدىغا ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ چىقىپ، ئالالھنىڭ ياردىمى بىلهن 

ئۇنى ئۆلتۈردى. باشقىلىرىنىڭ ئاقىۋىتىمۇ ئوخشاش بولدى. 
قالدىكى،  ئهھۋالدا  زور  شۇنداق  مۇئمىنلهر  كهتتى.  ئۇزىراپ  ئۇرۇش 
ھالهتنى  بۇ  باشلىدى.  كۈتۈشكه  دهپ  كېلهر،  قاچان  ياردهم  ئىالھىي 

ئالالھتائاال قۇرئانى-كهرىمده مۇنداق تهسۋىرلهيدۇ: 

ُب  ُ ُ ْ ِ ا َ َ َ אُر َو َ ْ َ ْ ِ ا َ ْ َوِاْذ َزا ُכ ْ ِ  َ َ ْ ْ َا ِ ْ َو ُכ ِ ْ َ  ْ ِ  ْ ُכ אُۤؤۧ َ ِاْذ 

ا  ً ۪ َ  ً ا َ ْ ا ِز ُ ِ ْ َن َوُز ُ ِ ْ ُ ْ َ ا ِ ُ ْ َِכ ا َא ُ َא  ُ ُّ ِ ا ّٰ א ِ َن  ُّ ُ َ َ َو ِ א َ َ ْ ا
197. تىرمىزى: «سىيهر»، 29/1582؛ ئهھمهد: 3–جىلد، 350-بهت.

198. بۇخارى: «مهغازى»، 30.



341

  ھىجرهتنىڭ بهشىنچى يىلى

تۆۋهن  تهرىپىڭالردىنمۇ،  يۇقىرى  ئۇالر  ۋاقىتتا  «ئهينى 
تهرىپىڭالردىنمۇ (ھۇجۇم قىلىپ) كهلگهن ئىدى. بۇ چاغدا كۆزۈڭالر 
چهكچىيىپ قالغان، يۈرىكىڭالر ئاغزىڭالرغا قاپلىشىپ قالغان، ئالالھ 
مۇئمىنلهر  يهرده  بۇ  ئىدىڭالر.  بولغان  گۇمانالردا  تۈرلۈك  ھهققىده 
سىنالغان ۋه (بېشىغا كهلگهن كۈننىڭ قاتتىقلىقىدىن گويا ئۇالرنى يهر 

سىلكىگهندهك) قاتتىق تهۋرىنىشكه ئۇچرىغان ئىدى.»

 َّ ۤ ِا ُ ُ ُ ُ َوَر ّٰ َא ا َ َ א َو َ ٌض  َ َ  ْ ِ ِ ُ ُ  ۪  َ ۪ َّ َن َوا ُ ِ א َ ُ ْ ُل ا ُ َ َوِاْذ 
ْאِذُن  َ ْ َ ا َو ُ ِ אْر َ  ْ ُכ َ אَم  َ ُ  َ َب  ِ ْ َ  َ ْ َאۤ َا  ْ ُ ْ ِ  ٌ َ אِۤئ َ  ْ َ א َ وًرا َوِاْذ  ُ ُ
اًرا  َ ِ  َّ وَن ِا ُ ۪ ُ َرة ِاْن  ْ َ ِ  َ ِ א  َ َرٌة َو ْ َ َא  َ ُ ُ َن ِانَّ  ُ ُ َ  َّ ِ َّ ُ ا ُ ْ ِ  ٌ ۪ َ

ا  ً ۪ َ  َّ אۤ ِا َ ِ ا  ُ َّ َ َ א  َ א َو َ ْ َ ٰ َ  َ َ ْ ِ ْ ا ا ُ ِ ٔ ـ ُ  َّ ُ א  َ אِر َ ْ ْ َا ِ  ْ ِ ْ َ َ  ْ َ ِ ْ ُد َ َو
 ْ َ  ْ ُ  ً ۧ ُ ْ َ  ِ ّٰ ُ ا ْ َ َאَر َوَכאَن  ْد َ ْ َن ا ُّ َ ُ  َ  ُ ْ َ  ْ ِ  َ ّٰ وا ا ُ َ א َ ا  ُ ْ َכא َ َ َو

  ً ۪ َ  َّ َن ِا ُ َّ َ ُ  َ ِ َوِاًذا  ْ َ ْ ِت َاِو ا ْ َ ْ َ ا ِ  ْ ُ ْر َ َ اُر ِاْن  َ ِ ْ ُ ا ُכ َ َ ْ َ
كېسىلى  (مۇناپىقلىق)  دىللىرىدا  ۋه  مۇناپىقالر  ۋاقىتتا  «ئهينى 
ۋهدىلهرنى  قۇرۇق  بىزگه  پهيغهمبىرى  ئۇنىڭ  ۋه  «ئالالھ  بارالر: 
قىلىپتىكهن» دېيىشتى. ئهينى ۋاقىتتا ئۇالردىن بىر گوروھ ئادهم: «ئى 
يهنه  ئۇالردىن  دېدى.  قايتىڭالر!»  تۇرماي  يهرده  بۇ  يهسرىبلىكلهر! 
ئوچۇقچىلىقتا»  ھهقىقهتهن  ئۆيلىرىمىز  «بىزنىڭ  ئادهم:  گوروھ  بىر 
ئۆيلىرى  بۇالرنىڭ  سوراشتى.  رۇخسهت  پهيغهمبهردىن  دېيىشىپ، 
ئوچۇقچىلىقتا ئهمهس، ئۇالر پهقهت قېچىشنىال ئوياليدۇ. ئهگهر شهھهرگه 
ئىمانىدىن  ئۇالردىن  ئاندىن  كىرىلسه،  قىلىپ  ھۇجۇم  تهرهپتىن  تۆت 
قايتىش، مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىش تهلهپ قىلىنسا، ئۇالر 
قىالتتى.  قوبۇل  ئىچىدىال  ۋاقىت  ئاز  رهۋىشته  ئۈزلۈكسىز  تهلهپنى  بۇ 
چېكىنمهسلىككه  (جهڭده)  ئالالھقا  ئىلگىرى  مۇناپىقالر)  (يهنى  ئۇالر 
ۋهده بهرگهن ئىدى. ئالالھقا بهرگهن ۋهدىسى سورىلىدۇ. ئېيتقىنكى: 
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«ئهگهر سىلهر ئۆلۈمدىن ياكى ئۆلتۈرۈلۈشتىن قاچساڭالر، قېچىشنىڭ 
سىلهرگه ھېچقانداق پايدىسى يوق.» (ئهھزاب سۈرىسى، 10-16-ئايهت) 

ُ ُ ُ ُ َوَر ّٰ َא ا َ َ א َو َ ا  َ ٰ ا  ُ א َ اَب  َ ْ َ ْ َن ا ُ ِ ْ ُ ْ א َرَا ا َّ َ َو

א  ً ۪ ْ َ ًא َو א َ ۤ ۪ا َّ ْ ِا ُ א َزاَد َ ُ َو ُ ُ ُ َوَر ّٰ َق ا َ َ َو

(يهنى  چاغدا: «بۇ  كۆرگهن  قوشۇننى  ئىتتىپاقداش  «مۇئمىنلهر 
ئالالھ  قىلىش)  غهلىبه  ئۈستىدىن  دۈشمهن  قالغان  ئهھۋالدا  قىيىن 
ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرى بىزگه ۋهده قىلغان ئىشتۇر. ئالالھ ۋه ئۇنىڭ 
(ئالالھقا  ئۇالرنىڭ  ئىش)  (بۇ  دېيىشتى.  ئېيتتى»  راست  پهيغهمبىرى 
بولغان) ئىمانىنى ۋه (ئالالھنىڭ بۇيرۇقلىرىغا بولغان) بويسۇنۇشىنى 

تېخىمۇ كۈچهيتتى.» (ئهھزاب سۈرىسى، 22-ئايهت)
قهبىلىسىنىڭ  غهتافان  ئۇرۇشتى.  بىلهن  كۈچى  پۈتۈن  مۇئمىنلهر 
پهيغهمبهر  ئۆزىنى  ئهمما  بولغان،  مۇسۇلمان  كاتتىۋاشلىرىدىن 
مۇسلىم:  157؛  «جىھاد»،  (بۇخارى:  ھىيلىدۇر»  «ئۇرۇش  ئهلهيھىسساالمنىڭ: 
رهزىيهلالھۇ  نۇئهيم  يوشۇرغان  بىلهن  تهلىماتى  دېگهن    (17 «جىھاد»، 

ئهنھۇ مۇشرىكالر بىلهن بهنى قۇرهيزىنىڭ ئارىسىنى ئېچىشتا مۇۋهپپىقىيهت 
قازاندى. مهدىنىنى قورشىۋالغان قهبىلىلهر بۆلۈنۈشكه ۋه ئىختىالپقا چۈشتى. 
ھهممىسى بىر–بىرىدىن قاچتى. يهھۇدىالر نۇئهيمنىڭ ھىيلىسگه ئالدىنىپ 
قهلئهلىرىگه چېكىندى. شۇنىڭ بىلهن مهيداندا پهقهت مهككه مۇشرىكلىرىال 
پهيغهمبهر  ئىدى.  ئهھۋالدا  بىر  قىيىن  يهنىال  مۇئمىنلهر  لېكىن  قالدى. 
ئهلهيھىسساالم ۋه ساھابىالر مۇشرىكالرنىڭ مۇھاسىرىسى ئاستىدا ئېغىر بىر 
ئىمتىھاندىن ئۆتكهن، گويا يۈرهكلىرى ئاغزىغا كېلىپ قالغان بۇ پهيتته مۇنۇ 

ئايهت نازىل بولدى: 
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ْ ِ ا  ْ َ َ  َ ۪ َّ ُ ا َ َ  ْ ُכ ِ ْא َ א  َّ َ َ َو َّ َ ْ ا ا ُ ُ ْ َ ْ َاْن  ُ ْ ِ َ َاْم 
ُل ُ َّ َل ا ُ َ  ّٰ َ ا  ُ ِ ْ اُۤء َوُز َّ َّ אُۤء َوا َ ْא َ ْ ُ ا ُ ْ َّ َ  ْ ُכ ِ ْ َ

ٌ ۪ َ  ِ ّٰ َ ا ْ َ ۤ ِانَّ  َ ِ َا ّٰ ُ ا ْ َ  ٰ َ  ُ َ َ ا  ُ َ َ ٰا ۪ َّ َوا
ئۇچرىماي  كۈلپهتلهرگه  ئۇچرىغان  ئىلگىرىكىلهر  تېخى  «سىلهر 
ئىلگىرى  سىلهردىن  ئويالمسىلهر؟   كېرىشنى  جهننهتكه  تۇرۇپ، 
ۋه  ئۇچرىغان  كۈلپهتلهرگه  ئېغىرچىلىقالرغا،  (مۇئمىن)لهر  ئۆتكهن 
چۆچۈتىۋېتىلگهن ئىدى. ھهتتا پهيغهمبهر ۋه مۇئمىنلهر: «ئالالھنىڭ 
ئىدى.  دېگهن  كېلىدۇ »  قاچان  ياردىمى  قىلغان)  ۋهده  (بىزگه 
بىلىڭالركى، ئالالھنىڭ ياردىمى ھهقىقهتهن يېقىندۇر.» (بهقهره سۈرىسى، 

214-ئايهت)199

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قوللىرىنى كۆتۈرۈپ، مۇنداق دۇئا قىلدى: 
دۈشمهنلهردىن  ئى  ئالالھ!  ئهۋهتكهن  قۇرئاننى  ئى  رهببىم!  «ئى 
ئهرهب  بۇ  توپالنغان  ئالدىدا  مهدىنه  سهن  رهببىم!  ئالغۇچى  ھېساب  تېز 
قهبىلىلىرىنى تارقىتىۋهتكىن! ئى ئالالھ! ئۇالرنىڭ ئىتتىپاقلىقىنى يوقاتقىن، 
ئىرادىلىرىنى بوشاتقىن – ده تۇرغان يهرلىرىدىمۇ مۇستهھكهم تۇرالمىسۇن!» 

(بۇخارى: «مهغازى»، 29) 

مۇبارهك  بولىشىغا،  تۈگىتىپ  دۇئاسىنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بوران  قاتتىق  كهلدى.  ياردهم  ئىالھىي  پۈركىگهن  تهبهسسۇمغا  سىماسىنى 
ئۇنى  كهلسه  نېمه  ئالدىغا  باشلىدى.  چىقىشقا  قاراپ  سهپلىرىگه  دۈشمهن 
چاڭ– ۋادىسىنىڭ  مهدىنه  بوران-چاپقۇن،  قاتتىق  بۇ  ماڭغان  سۈپۈرۈپ 
توزانلىرىنى مۇشرىكالرنىڭ يۈز-كۆزلىرىگه ئاپاردى. چېدىرلىرىنى قومۇرۇپ 
، قازانلىرىنى ئۆرۈپ، ئوتلىرىنى ئۆچۈردى. يۈك تۆگىلىرى بىلهن قوشۇن 

ئاتلىرىنى بىر–بىرىگه ئارىالشتۇرۇۋهتتى200. 

199. تهبهرى، تهپسىر، 2-جىلد، 464-بهتكه قاراڭ.
200. ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 71-بهت.
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قاتتىق  مۇشرىكالر  ئۇچرىغان  ئازابقا  ئىالھىي  ۋه  ئاپهت  ساماۋى  بۇ 
سۇفيانمۇ  ئهبۇ  بولغانالردىن  ھېرىسمهن  ئهڭ  ئۇرۇشقا  بولدى.  پهرىشان 

چارىسىزلىك ئىچىده ئهسكهرلىرىگه: 
”مهن قايتىمهن، سىلهرمۇ يولغا چىقىڭالر!“ دهپ تۆگىسىگه مىنگهنچه 

مهككىگه قاراپ يولغا چىقتى201.  
جانابى ئالالھ ئىمان ئېيتقانالرغا نۈسرىتىنى ئهنه شۇنداق ئهۋهتتى. 

ئالالھتائاال مۇنداق دهيدۇ: 

َא ْ َ َאْر َ ٌد  ُ ُ  ْ ُכ ْ אَۤء َ ْ ِاْذ  ُכ ْ َ َ  ِ ّٰ َ ا َ ْ ِ وا  ُ ا اْذُכ ُ َ َ ٰا ۪ َّ א ا َ ُّ َאۤ َا  
ا ً ۪ َ َن  ُ َ ْ َ א  َ ِ  ُ ّٰ א َوَכאَن ا َ ْو َ َ  ْ َ ًدا  ُ ُ א َو ً ْ ۪ر ِ ْ َ َ

«ئى مۇئمىنلهر! ئالالھنىڭ سىلهرگه بهرگهن نېىمىتىنى ئهسلهڭالر، 
ئۆز ۋاقتىدا ئۈستۈڭالرغا (كۇففارالردىن ئۇيۇشقان ئۇرۇشقۇچى) قوشۇن 
كهلگهن ئىدى. بىز ئۇالرغا قارشى بوران ۋه سىلهرگه كۆرۈنمهيدىغان 
قىلغان  سىلهرنىڭ  ئالالھ  ئهۋهتتۇق.  پهرىشتىلهرنى)  (يهنى  قوشۇن 

ئىشىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇ.» (ئهھزاب سۈرىسى، 9-ئايهت) 

َ ا َوَכ ً ْ َ ا  ُ א َ َ  ْ َ  ْ ِ ِ ْ َ ِ وا  ُ َ َ َכ ۪ َّ ُ ا ّٰ  َوَردَّ ا
ا  ً ۪ َ ًّא  ِ َ  ُ ّٰ َאَل َوَכאَن ا ِ ْ َ ا ۪ ِ ْ ُ ْ ُ ا ّٰ ا

ئىتتىپاقداش  قىلغان  ھۇجۇم  مهدىنىگه  (يهنى  كافىرالر  «ئالالھ 
ئالالھ  يېتهلمىدى.  مهقسىتىگه  ئۇالر  قايتۇردى.  خاپا  قوشۇن)نى 
مۇئمىنلهرنى  قىلىپ)  ئاپىرىده  پهرىشتىلهرنى  ۋه  بوران  (دۈشمهنگه 
ئۇرۇشسىز غهلىبىگه ئېرىشتۈردى. ئالالھ كۈچلۈكتۇر، غالىبتۇر.» (ئهھزاب 

سۈرىسى، 25-ئايهت) 

پهرىشان ھالهتته قاچقان مۇشرىكالر كهينىده بىر مۇنچه ئۇالق، ئۇرۇش 
ئهسلىھهلىرى، يېمهك–ئىچمهك ۋه باشقا نهرسىلهرنى قالدۇرۇپ قويدى. بۇالر 

201. ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 251-بهت.
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سايىسىده مهدىنىدىكى قهھهتچىلىكمۇ تۈگىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ 
ئىالھىي مهرھهمهت ۋه بۈيۈك غهلىبىدىن كېيىن ساھابىلىرىغا: 

سىلهرنىڭ  قۇرهيش  كېيىن  بۇنىڭدىن  سىلهرنىڭ!  نۆۋهت  «ئهمدى 
ئۈستۈڭلهرگه كېلهلمهيدۇ» دېدى. (بۇخارى: «مهغازى»، 29) 

بۇنىڭ بىلهن ئهمدى مۇداپىئه ئهمهس، ھۇجۇمغا ئۆتهلهيدىغانلىقىنى 
ئىپادىلىدى. چۈنكى مۇشرىكالرنىڭ كاتتىۋاشلىرى ۋه ھۇجۇمچى كۈچلىرى 
تامامهن ۋهيران بولغان ئىدى. ئهمدى پۈتۈن مۇئمىن كۆڭۈللهرمۇ پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ ھهقىقهتنى ئىپادىلىگهن سۆزلىرىنى سۆزلهيتتى: 
”بۇنىڭدىن كېيىن، بىز ئۇالرنىڭ ئۈستىگه يۈرۈش قىلىمىز!“. 

بهنى قۇرهيزه غازىتى
(ھىجرىينىڭ 5–يىلى زۇلقهئده ئېيىنىڭ 23–كۈنى / مىالدى 627–يىلى 

4-ئاينىڭ 15–كۈنى)

مۇسۇلمانالر خهندهك غازىتىدا غهلىبه قىلىپ، دۈشمهن قاتتىق زىيانغا 
ئۇچراپ مهككىگه قايتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۆيىگه قايتىپ كېلىپ، 
ئادىتى بويىچه ساۋۇتىنى سېلىپ يۇيۇندى. جىبرائىل ئهلهيھىسساالم كېلىپ، 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا: 
- قورالىڭنى تاشلىدىڭمۇ؟ بىز تېخى تاشلىمىدۇق! - دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
- ئۇنداقتا سهپهر بار شۇنداقمۇ؟، قايهرگه؟ - دهپ سورىدى. 

بهنى  قىلغان  خىيانهت  ئهسناسىدا  ئۇرۇش  ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل 
قۇرهيزه يۇرتىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ: 

- ئۇ يهرگه! - دېدى. (بۇخارى: «مهغازى»، 30)  
پهيغهمبهر  قۇرهيزىمۇ  بهنى  ئوخشاش  يهھۇدىالرغا  ئىلگىرىكى  چۈنكى 
ئهلهيھىسساالم بىلهن قىلغان ئهھدىنامىگه رىئايه قىلماي، ئهڭ زور ۋاقىتالردا 
مهدىنىگه  كۆره  ئهھدىنامىگه  قىلىنغان  ھالبۇكى،  ئىدى.  قىلغان  خىيانهت 
ئىدى.  كېرهك  تۇرۇشلىرى  مۇداپىئهده  قارشى  مۇشرىكالرغا  قىلغان  ھۇجۇم 
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قالمايتتى.  خىيانهتلىرى  قىلمايدىغان  تاپسا،  پۇرسهت  ئهكسىچه،  لېكىن 
بۇنىڭ بىلهن ئۆز قولىرى بىلهن ئۆزىنى ھاالكهتكه ئىتتىرىۋاتاتتى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئىالھىي بۇيرۇقنى ئېلىپ، دهرھال مۇئمىنلهرنى 
توپالپ بهنى قۇرهيزهگه قاراپ يۈرۈش قىلدى. ھهتتا: 

نامىزىنى  ئهسىر  كىشى  ھهممه  قىلغان  ئىتائهت  ۋه  «ئاڭلىغان 
ئۆزىنى  يهھۇدىالر  دهپ،  ئوقۇمىسۇن!»  بارمىغىچه  يۇرتىغا  قۇرهيزه  بهنى 

ئوڭشىۋالغىچه ھهرىكهتكه ئۆتتى. (بۇخارى: «مهغازى»، 30)  
يهھۇدىالر ھهزرىتى ئهلى قوماندانلىقىدىكى دهسلهپكى قوشۇننى كۆرۈشى 
غهزهپلىنىپ،  تېخىمۇ  ئورنىغا  قىلىشنىڭ  پۇشايمان  قىلغانلىرىغا  بىلهن، 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهققىده ھهرخىل ناچار گهپ قىلدى202. 
ئهمما بىردهمدىن كېيىن بىۋاسته رهسۇلۇلالھنىڭ قوماندانلىقىدىكى ئۈچ 
مىڭ كىشىلىك ئىسالم قوشۇنىنى كۆز ئالدىلىرىدا كۆرۈشى بىلهن تىللىرى 

تۇتۇلدى. رهسۇلۇلالھنىڭ ھهيۋىتىدىن سۆزلىگهنلىرىنى ئىنكار قىلدى. 
ئۇسهيد ئىبنى ھۇدهير رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

- ئى ئالالھنىڭ دۈشمهنلىرى! سىلهر ئاچلىقتىن ئۆلگىچه قهلئهيىڭالرنى 
مۇھاسىرىگه ئېلىشنى داۋامالشتۇرىمىز! سىلهر ئۇۋىسىغا مۆكۈۋالغان تۈلكىگه 

ئوخشايسىلهر! - دېدى. 
بهنى قۇرهيزه يهھۇدىلىرى قورقۇنچ ئىچىده: 

ئهۋس  سىلهر  ئهمهس،  خهزرهجنىڭ  بهنى  بىز  ھۇدهير!  ئىبنى  ئى   -
جهمهتىنىڭ ئىتتىپاقدىشى! - دېيىشتى. 

ئۇسهيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
دېدى.  يوق! -  كېلىشىم  ئهھده،  ئارىمىزدا  بىلهن  سىلهر  ئهمدى   -

(ۋاقىدى: 2–جىلد، 499-بهت)  

202. ۋاقىدى: 2–جىلد، 499-بهت.
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بۇرۇن  ئۇرۇشۇشتىن  بىلهن  يهھۇدىالر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
قهلئهسىنىڭ يېنىغىچه يېقىنلىشىپ ئۇالرنى ئىسالمغا دهۋهت قىلدى، لېكىن 

ئۇالر قوبۇل قىلمىدى203. 
مۇھاسىره ئۇزىراپ يهھۇدىالر قاتتىق قىيىنچىلىققا چۈشكهنده، ئۇالرنىڭ 

كاتتىۋاشلىرىدىن كهئب ئىبنى ئهسهد: 
پاالكهت  بۇ  تۇرۇۋاتقان  كۆرۈپ  ھهممىمىز  جامائىتى!  يهھۇدىي  ئى   -
بېشىمىزغا كهلدى. مهن سىلهرگه ئۈچ ئىشنى تهكلىپ قىلىمهن، قايسىسىنى 

خالىساڭالر شۇنى قىلىڭالر! - دېدى. 
- ئۇالر نېمه؟ - دهپ سورىدى. 

كهئب: 
تهستىق  پهيغهمبهرلىكىنى  ئۇنىڭ  ئهگىشىپ،  ئادهمگه  بۇ  بىرسى:   -
ئوتتۇرىغا  شهكىلده  بىر  كهسكىن  شۇ  قهسهمكى،  بىلهن  ئالالھ  قىلىمىز! 
چىقتىكى، ئۇ سىلهر ئۈچۈن ئهۋهتىلگهن بىر پهيغهمبهر ۋه كىتابلىرىڭالردا 
قانلىرىڭالر،  ئېيتساڭالر،  ئىمان  ئۇنىڭغا  زاتتۇر.  يېزىلغان  سۈپهتلىرى 
ماللىرىڭالر، بالىلىرىڭالر ۋه ئاياللىرىڭالرنى قوغدىغان بولىسىلهر! - دېدى. 
- بىز تهۋراتنىڭ ھۆكۈملىرىدىن ئايرىلمايمىز،شۇنداقال ئۇنى باشقا بىر 

كىتاب بىلهن ئالماشتۇرمايمىز! - دېدى. 
ئۇرۇشقا  ئۆلتۈرۈۋېتىپ  خوتۇن–بالىالرنى  كهئب،  كېيىن  ئۇنىڭدىن 
قىلىشنى  ھۇجۇم  مۇسۇلمانالرنىڭ  يهنى  كېچىسى،  شهنبه  ياكى  كىرىشنى 
كۈتمىگهن بىر پهيتته ھۇجۇم قىلىشنى تهكلىپ قىلدى. ھېچبىرىنى قوبۇل 

قىلمىدى204. چۈنكى ئالالھ يۈرهكلىرىگه قورقۇنچ سېلىۋهتكهن ئىدى. 
ئالىمى  يهھۇدىي  ياش  ئۈچ  ئىسىملىك  ئهسهد  ۋه  ئۇسهيد  سهئلهبه، 
ئاخىرقى پهيغهمبهر ھهققىده سۆزلهپ بهرگهن خۇسۇسىيهتلهرنىڭ پهيغهمبهر 

203. ئابدۇررهززاق: 5–جىلد، 216، 370.

204. ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 256-بهت.
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قهلئهدىن  كېچه  بولدى.  مۇسۇلمان  كۆرۈپ  بولغانلىقىنى  ئهلهيھىسساالمدا 
چۈشۈپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كهلدى205. 

قۇرهيزه  بهنى  بولدى.  مهجبۇر  بولۇشقا  تهسلىم  شهرتسىز  يهھۇدىالر 
پهيغهمبهر  بولغانلىقتىن،  ھىمايىسىده  قهبىلىسىنىڭ  ئهۋس  يهھۇدىلىرى 
ئهلهيھىسساالم ئۇ قهبىلىنىڭ ئاقساقىلى بولغان سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنى 
چاقىرتتى. ھهزرىتى سهئىد ئۇرۇشتا يارىالنغان بولۇشىغا قارىماي، پهيغهمبهر 
يهرگه  ئۇ  قىلىپ  ئىتائهت  بىلهن  ئىشتىياق  بۇيرۇقىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
مۇنداق  ئالالھتائاالغا  ۋاقىتتا،  يارىالنغان  ئۇرۇشتا  ئۇ  چۈنكى  كهلدى. 

يالۋۇرغان ئىدى: 
روھ  قهبزى  ئالمىغىچه  ئىنتىقام  قۇرهيزىدىن  بهنى  مېنى  رهببىم!  ”ئى 

قىلما! يهنى (جېنىمنى ئالما!)“. 
سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ يهھۇدىالرنىڭ تهلىپى بويىچه، ئۇالر ھهققىده 
ئۇنىڭ  چىقاردى.  ھۆكۈم  ئاساسهن  شهرىئىتىگه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇسا 

چىقارغان ھۆكمىنى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالممۇ تهستىقالپ:
«ئى سهئىد! قهسهم قىلىمهنكى، سهن ئالالھنىڭ يهتته قات ئاسمان 

ئۈستىدىكى ھۆكمىگه مۇۋاپىق ھۆكۈم قىلدىڭ!» دېدى206. 
ھهزرىتى سهئىدنىڭ چىن قهلبىدىن قىلغان دۇئاسى قوبۇل بولدى ۋه 
ئۇرۇشتا مۇئمىنلهرگه كهينىدىن ھۇجۇم قىلغان خائىن يهھۇدىالر ھهققىده 
ھۆكمىنى بهرگهندىن كېيىن جاراھىتى ئېغىرلىدى. بىر مۇددهتتىن كېيىن 
ئۇ پهيغهمبهر ئاشىقى ساھابه روھىنى شېھىد ھالهتته تهسلىم قىلىپ ئىالھىي 

رهھمهتكه نائىل بولدى207. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

205. ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 254–بهت.
207. تهۋراتنىڭ ھۆكمىگه ئاساسهن بۇنداق خاتالىق ئۆتكۈزگهنلهرگه ئهرلىرى ئۆلتۈرۈلۈپ، 
ئايالللىرى ئهسىر قىلىنىپ، ماللىرى غهنېمهت قىلىناتتى. (ئهھدى ئاتىك، تهنسىيه، 15-

20/10 گه قاراڭ)
207. ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 271-بهت.
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ئهرشى  ئالالھنىڭ  بىلهن  سهۋهبى  ۋاپاتى  مۇئازنىڭ  ئىبنى  سهئىد   -
«فهزائىلۇس  مۇسلىم:  12؛  ئهنسار»،  «مهناقىبۇل  (بۇخارى:  دېدى.   - تىترىدى 

سهھابه»، 125)  

كىشىلهر  تۇرۇپ،  كىشى  قاۋۇل  بهستىلىك،  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  سهئىد 
ئۇنىڭ جىنازىسىنى كۆتۈرگهنده يېنىك ھېس قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 

بۇنىڭ ھېكمىتىنى مۇنداق بايان قىلدى: 
- ئۇنى باشقىالر كۆتۈرۈۋاتىدۇ! جېنىم قۇدرهت ئىلكىده بولغان ئالالھقا 
قهسهم قىلىمهنكى، پهرىشتىلهر سهئىدنىڭ روھى بىلهن سۆيۈندى - دېدى. 

(ئىبنى ھىشام:3–جىلد، 271-بهت؛ تىرمىزى: «مهناقىب»، 50/3848)  

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ جىنازا نامىزىنى 
ئوقۇپ، ئۇنى قهبرىگه قويغاندىن كېيىن، ئۈستىگه توپا تاشالپ بولۇپمۇ 
ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ساھابىالرمۇ  ئېيتتى.  تهسبىھ  مۇددهت  ئۇزۇن 
ئهگىشىپ تهسبىھ ئېيتتى. كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تهكبىر ئېيتتى، 

ساھابىالرمۇ تهكبىر ئېيتتى. كېيىن ساھابىالر: 
- ئى رهسۇلۇلالھ! نېمه ئۈچۈن تهسبىھ ۋه تهكبىر ئېيتتىڭ؟ - دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
- ئالالھ ئۇنىڭغا كهڭرىلىك بهرگىچه، قهبره بۇ سالىھ بهندىنى سىقتى 

- دېدى. (ئهھمهد: 3–جىلد، 360-بهت) 
ئارقىدىن سۆزلىرىنى مۇنداق داۋام قىلدى: 

«ئهگهر بىر كىشى قهبرىنىڭ فىتنىسىدىن قۇتۇلىدىغان بولسا ئىدى، 
شۈبھىسىزكى، سهئىد قۇتۇالتتى. ئهمما ئۇنى قهبره باشتا سىقتى، كېيىن 
ئالالھ ئۇنىڭغا كهڭرىلىك ئاتا قىلدى» (تهبارانى: «مۇئجهمۇل كهبىر»، 10–جىلد، 

334-بهت)

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
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”رهسۇلۇلالھقا سۇندۇستىن بىر تون ھهدىيه قىلىنغانىدى. بۇ كىيىمنى 
قالدى.  ھهيران  يۇمشاقلىقىغا  ۋه  گۈزهللىكىگه  قالدى،  ياقتۇرۇپ  كىشىلهر 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
قهسهم  بىلهن  زات  بولغان  ئىلكىده  قۇدرهت  جېنى  «مۇھهممهدنىڭ 
بۇنىڭدىن  قولياغلىقى  جهننهتتىكى  مۇئازنىڭ  ئىبنى  سهئىد  قىلىمهنكى، 

گۈزهلدۇر» دېدى. (بۇخارى: «بهدئۇل خهلق»، 8؛ مۇسلىم: «فهزائىل»، 126) 
خهندهك غازىتىدا ئىالھىي مهرھهمهت بىلهن نائىل بولغان مۇۋهپپىقىيهتلهر 

قۇرئانى-كهرىمده مۇنداق بايان قىلىنىدۇ: 

۪ َف  َ َ ْ َو ِ ۪ א َ َ  ْ ِ َאِب  ِכ ْ ِ ا ْ ْ َا ِ  ْ ُ و ُ َ א َ  َ ۪ َّ َل ا َ ْ َوَا

ْ ُ َ ْ َاْر ُכ َ א َوَاْوَر ً ۪ َ وَن  ُ ِ ْא َ َن َو ُ ُ ْ َ א  ً ۪ َ  َ ْ ُّ ُ ا ِ ِ ُ ُ
ا  ً ۪ َ ٍء  ْ َ  ِّ ٰ ُכ َ  ُ ّٰ א َوَכאَن ا َ ُۧ َ َ  ْ َ א  ً ْ َوَاْر ُ َ ا َ ْ ْ َوَا ُ אَر َ َوِد

ئهھلى كىتابتىن مۇشرىكالغا ياردهم بهرگهنلهرنى (يهنى  «ئالالھ 
رهسۇلۇلال بىلهن قىلغان ئهھدىنى بۇزغان بهنى قۇرهيزه يهھۇدىلىرىنى) 
سالدى.  قورقۇنچ  دىللىرىغا  ئۇالرنىڭ  چۈشۈردى.  قورغانلىرىدىن 
ئهسىر  بۆلۈكىنى  بىر  ۋه  ئۆلتۈردۈڭالر  بۆلۈكىنى  بىر  (ئۇالرنىڭ) 
قورۇ-جايلىرىنى،  زېمىنىنى،  ئۇالرنىڭ  سىلهرگه  ئالالھ  ئالدىڭالر. 
مال-مۈلۈكلىرىنى ۋه (تېخى) سىلهرنىڭ قهدىمىڭالر دهسسهپ باقمىغان 
زېمىننى مىراس قىلىپ بهردى. ئالالھ ھهر نهرسىگه قادىردۇر.» (ئهھزاب 

سۈرىسى، 26-27-ئايهت)
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پهتىھلهرنىڭ ئاچقۇچى: ھۇدهيبىيه سۈلھىسى كهبه ئىشتىياقى بىلهن قىلىنغان 
سهپهر

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر چۈش كۆرگهندىن كېيىن مۇسۇلمانالرنى 
دهۋهتكه  بۇ  قىلدى208.  دهۋهت  قىلىشقا  تاۋاب  ۋه  قىلىش  زىيارهت  كهبىنى 
ھىجرهتنىڭ  بىرلىكته  بىلهن  ساھابىسى  يۈز209  تۆت  مىڭ  بولغان  تهييار 
ئالتىنچى يىلى زۇلقهئده ئېيىنىڭ بىرىنچى دۈشهنبه كۈنى مهككىگه قاراپ 
يولغا چىقتى. ئۇرۇش ئۈچۈن ماڭمىغانلىقى ئۈچۈن يېنىغا پهقهت يولۇچى 

قورالىنى ئالدى. يهتمىشكه يېقىن قۇربانلىق تۆگه ئېلىۋالدى210. 
ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

ھۇجۇم  بىزگه  ئادهملىرىنىڭ  ۋه  سۇفيان  ئهبۇ  رهسۇلۇلالھ!  ”ئى 
قىلىشىدىن ئهندىشه قىلمامسهن؟ ۋاقتى كهپ قالسا ئۇالر بىلهن ئۇرۇشۇش 

ئۈچۈن يېنىمىزغا قوراللىرىمىزنى ئېلىۋالساق بولمامدۇ؟“ دهپ سورىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

كۆتۈرۈپ  قورال  ئىكهنمهن،  قىلغان  نىيهت  ئۆمرىگه  مهن  «بىلىمهن! 
بېرىشنى خالىمايمهن!» دېدى. (ۋاقىدى: 2–جىلد، 573-بهت)  

بولغان  ئورنى)  باغالش  (ئىھرام  مىيقات  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
نىيهت  ئۆمرىگه  كىرىپ  ئىھرامغا  كهلگهنده،  يهرگه  دېگهن  ”زۇلھۇلهيفه“ 
قىلدى. ساھابىالرمۇ شۇنداق قىلدى. كۆڭۈللهر ئۇلۇغ كهبىنى بىر ئاز بولسىمۇ 

208. ۋاقىدى: 2–جىلد، 572-بهت.
يولدا  ئهرهبلهرنىڭ  بهدهۋى  ساننىڭ  بۇ  كېيىن  سائاد: 2–جىلد، 95-بهت.  ئىبنى   .209

قوشۇلىشى بىلهن ئېشىپ 1500، ھهتتا 1700گه چىققانلىقى رىۋايهت قىلىنىدۇ.
210. ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 95-بهت.
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بالدۇرراق قۇچاقالش ئىشتىياقى بىلهن ياندى. مهنىۋى ھاياجان ۋه چوڭقۇر 
تۇيغۇ قهدهممۇ قهدهم مۇئمىنلهرنى ئۇ يهرگه يېقىنالشتۇرۇۋاتاتتى. 

خهۋىرىنى  چىققانلىق  يولغا  قاراپ  مهككىگه  مۇسۇلمانالرنىڭ  لېكىن 
ئالغان قۇرهيشته قاتتىق بىر جىددىچىلىك بولۇپ كهتتى. دهرھال توپلىنىپ 
مۇئمىنلهرنى مهككىگه كىرگۈزمهسلىككه قارار بهردى. خالىد ئىبنى ۋهلىد ۋه 
ئىكرهمه قوماندانلىقىدا تېزدىن 200 كىشىلىك قوشۇن بىلهن يولغا چىقتى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ”سهنىييه“ دېگهن جايغا كهلدى. ئۇ يهردىن 
پهيغهمبهر  ئهمما  ئىدى.  مۇمكىن  چۈشۈش  يېرىگه  تۇرۇۋاتقان  قۇرهيشنىڭ 

ئهلهيھىسساالمنىڭ تۆگىسى قهسۋا چۆكۈۋالدى. كىشىلهر: 
”قوپ، قوپ، ماڭ، ماڭ!“ دېگهن بولسىمۇ تۆگه ئورنىدىن تۇرمىدى. 

بۇ قېتىم: 
”قهسۋا چۆكۈۋالدى، قهسۋا چۆكۈۋالدى!“ دېيىشتى. 

بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم:
«ياق! قهسۋا چۆكۈۋالمىدى. ئۇنىڭ بۇنداق بىر خۇيىمۇ يوق. ئهمما 
 ( ئالالھ  جانابى  (يهنى  زات  قويغان)  توسۇپ  كىرىشتىن  (مهككىگه  ئۇنى 

توختۇتۇپ قويدى!» دېدى. 
كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سۆزىنى مۇنداق داۋامالشتۇردى: 

قىلىمهنكى،  قهسهم  بىلهن  ئالالھ  بولغان  ئىلكىده  قۇدرهت  «جېنىم 
ۋه  تۆكۈش  قان  (ئۇرۇشۇش،  ھهرىمىده  ئالالھنىڭ  مۇشرىكلىرى  قۇرهيش 
چهكلىگهن  قاتارلىق)  قىلىش  دهپسهنده  ھهقلىرىنى  ئۇرۇق–تۇغقانچىلىق 
نهرسىلهرنى ئۇلۇغالش مهقسىتىده مهندىن قانچىلىك قىيىن تهلهپنى قىلسا 

قىلسۇن، (سۈلھى ئۈچۈن) مۇتلهق قوبۇل قىلىمهن!» 
ئۇنىڭدىن كېيىن تۆگىنى تۇرغۇزماقچى بولدى، تۆگه چاچراپ تۇردى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يۆلىنىشنى قۇرهيش بار تهرهپتىن بۇرىدى ۋه سۈيى 
دېگهن  ”ھۇدهيبىيه“  يهر  بۇ  چۈشتى.  يېنىغا  قۇدۇقنىڭ  بىر  بولغان  ئاز 
جاينىڭ ئهڭ يىراق نۇقتىسىدا ئىدى. قۇدۇقنىڭ سۈيى ئاز بولۇپ، ئۇزۇن 
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ئۆتمهيال تۈگهپ كهتتى. ساھابىالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا سۇسىزلىقتىن 
ئوقداندىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بىلهن  شۇنىڭ  قىلدى.  شىكايهت 
بىر ئوق چىقىرىپ، ئۇنى قۇدۇقنىڭ تېگىگه سانجىشنى بۇيرىدى. ئۇزۇن 
ئۆتمهيال ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن سۇ ئېتىلىپ چىقتى ۋه ساھابىالر ئۇ يهردىن 

ئايرىلغانغا قهدهر ئاقتى. 
بۇدهيل  رهئىسى  قهبىلىسىنىڭ  خۇزائه  تۇرۇۋاتقاندا  ھالهتته  بۇ  ئۇالر 
قهبىلىسىدىن بىر گۇرۇپ كىشىلهر بىلهن چىقىپ كهلدى. مهككىلىكلهرنىڭ 
سۆزلىدى.  تهييارلىقىدىن  قىلغان  ئۈچۈن  ئۇرۇش  ۋه  جىددىچىلىكىدىن 
بۇدهيلگه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قارىتا  جىددىلىشىشىگه  بۇ  ئۇالرنىڭ 

ئۆزىنىڭ كېلىش مهقسىتىنى سۆزلهپ مۇنداق دېدى: 
«بىز ھېچكىم بىلهن ئۇرۇشقىلى كهلمىدۇق. مهقسىدىمىز بهيتۇلالھنى 
زىيارهت قىلىپ تاۋاب قىلىش. ئۇرۇش قۇرهيشنى ئاجىزلىتىۋهتتى ۋه ئۇالرغا 
ئېغىر زىيانالرنى كهلتۈردى. خالىسا (ئوتتۇرىمىزدىكى ئۇرۇشنى توختۇتۇش 
ئۇالر  ئهھۋالدا  بۇ  تۈزهيلى.  كېلىشىم  ۋاقىت  مهلۇم  بىلهن  ئۇالر  ئۈچۈن) 
ئهگهر  قىلمايدۇ.  توسقۇنلۇق  قىلىشىمغا  دهۋهت  ئارىسىدا  كىشىلهر  مېنىڭ 
مهن باشقا ئىنسانالرغا غالىب كهلسهم (يهنى ئۇالرنى قايىل قىلىپ ئىسالمغا 
ئهگهر  كىرىدۇ.  قۇرهيشلهرمۇ  ئىسالمغا  كىرگهن  ئىنسانالر  ئۇ  كىرگۈزسهم) 
خهتىرىدىن  ئۇرۇشۇش  بىلهن  مېنىڭ  (قۇرهيشلهر  كېلهلمىسهم  غالىب  مهن 
قۇتۇلۇپ) راھهتكه چىقىدۇ. ئهگهر قۇرهيش بۇ تهكلىپىمنى قوبۇل قىلمىسا، 
ئالالھ بىلهن قهسهمكى، بۇ دىن يولىدا بېشىم گهۋدهمدىن ئايرىلغانغا قهدهر 

ئۇرۇشىمهن. ئالالھ ۋهدىسىنى مۇتلهق ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ.»
سۆزلىرىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  قايتىپ،  مهككىگه  بۇدهيل 
قۇرهيشكه يهتكۈزدى. بۇنىڭ بىلهن ئۇرۋه ئىبنى مهسئۇد ئورنىدىن تۇرۇپ: 
”بۇ ئادهم سىلهرگه ناھايىتى ياخشى يول كۆرسىتىۋاتىدۇ. ئۇنى قوبۇل 

قىلىڭالر ۋه مېنى توختام تۈزۈشكه ئهۋهتىڭالر!“ دېدى. 
قۇرهيشلهر: 
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”بولىدۇ، ئۇنداقتا بارغىن!“ دېدى. ئۇرۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
سۆزلىگهن  بۇدهيلگه  ئۇنىڭغىمۇ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كهلدى.  يېنىغا 
سۆزلىرىنى تهكرارلىدى. ئۇرۋه بۇ جهرياندا كۆزىنىڭ قۇيرۇقىدا رهسۇلۇلالھنىڭ 
مۇنداق  قۇرهيشكه  كۆرگهنلىرىنى  بارغاندا  قايتىپ  كۆزهتتى.  ساھابىلىرىنى 

سۆزلهپ بهردى: 
”ئى قهۋمىم، ياخشى ئاڭالڭالر! ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مهن نۇرغۇن 
قهيسهرنىڭ،  كىسرانىڭ،  باردىم.  بولۇپ  ئهلچى  ھۇزۇرىغا  پادىشاھالرنىڭ 
بولغان  مۇھهممهدكه  مۇسۇلمانالرنىڭ  ئهمما  كىردىم.  يېنىغا  نهجاشىنىڭ 
ئىتائهت ۋه ھۆرمىتىنى ھېچبىر مىللهتته كۆرمىدىم. بىر ئىش بۇيرۇسا ھهممىسى 
يۈگۈرۈشىدىكهن. تاھارهت ئالسا، تاھارهت سۈيىدىن بىرهر تامچىغا ئېرىشىش 
سۆزلىسه  نهرسه  بىر  قىلىشىدىكهن.  كۈرهش  بىلهن  بىر–بىرلىرى  ئۈچۈن 
سهۋهبىدىن  ھۆرمهت  بولغان  ئۇنىڭغا  سالىدىكهن.  قۇالق  تۇرۇپ  سۈكۈتته 
يۈزىگه تىكىلىپ قارىيالمايدىكهن، باشلىرىنى ئىگىپ تۇرىدىكهن. بېشىدىن 
بىر چاچ چۈشسه، ئۇنى ئېلىپ ساقلىۋالىدىكهن. بۇ زات سىلهرگه ناھايىتى 

مۇۋاپىق بىر تهكلىپ قويدى، ئۇنى قوبۇل قىلىڭالر!“211. 
ئۇرۋهنىڭ بۇ سۆزلىرىدىن كېيىن بهنى كىنانه قهبىلىسىدىن بىر كىشى: 

”رۇخسهت قىلىڭالر، ئۇنىڭ يېنىغا مهن بىر باراي!“ دېدى. 
رهسۇلۇلالھ ۋه ئهسھابىلىرىغا يېقىنالشقاندا، پهيغهمبىرىمىز: 

«مانا بۇ پاالنى! ئۇ ھهج ۋه ئۆمره ئۈچۈن ئايرىلغان قۇربانلىق تۆگىلهرگه 
سېلىڭالر،  ئالدىڭالرغا  قۇربانلىقىڭالرنى  قهۋمدىندۇر.  بۆلگهن  كۆڭۈل 
ئۇ  كۈتۈۋالدى.  بىلهن  تهلبىيهلهر  زاتنى  ئۇ  ساھابىالر  دېدى.  كۆرسۇن!» 

ئادهم بۇ مهنزىرىنى كۆرۈپ ھهيرانلىق بىلهن: 
ئهمهس!“  مۇناسىپ  توسۇش  يولىنى  بهيتۇلالھنىڭ  كىشىلهرگه  ”بۇ 

دېدى. (بۇخارى: «شۇرۇت»، 15؛ ئهھمهد: 4–جىلد، 323–324-بهتلهر)  

مهجبۇر  قىلىشقا  ئېتىراپ  مۇنداق  ھهقىقهتنى  بۇ  كارلىيله  توماس  يازغۇچى  غهربلىك   .211
بولغان: ”بېشىدا تاج بولغان ھېچبىر ئىمپېراتور ئۆز قولى بىلهن يامىغان توننى كهيگهن 

ھهزرىتى مۇھهممهدكه ئوخشاش ھۆرمهت كۆرمىگهن“.
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ئۈچۈن  قىلىش  ھۇجۇم  ئاڭلىماي  سۆزلىرىنى  ئهلچىلهرنىڭ  مۇشرىكالر 
بىر ئهترهت ئهسكهر ئهۋهتتى. روتا مۇسۇلمانالر تهرىپىدىن ئهسىرگه ئېلىنغان 
بولسىمۇ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇرۇشقىلى كهلمهي پهقهت ئۆمره قىلىش 
قولغا  دهپ  چۈشهنسۇن  نىيهتلىرىنى  ھهققىدىكى  كهلگهنلىكى  ئۈچۈن 

چۈشكهن مۇشرىكالرنى قويۇۋهتتى212. 
ھهرهم  مهككه  ھۇدهيبىيهده  چېدىرى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
دائىرىسىنىڭ سرتىدا بولغان بىر يهرگه قۇرۇلغان ئىدى. لېكىن پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم ئۇ يهرده تۇرىۋاتقان مۇددهتته پۈتۈن نامازالرنى، مهككه ھهرهم 

چېگرىسىنىڭ ئىچىگه كىرىدىغان يهرگه بېرىپ ئوقۇدى213. 
باشقا  ناماز،  قېتىملىق  بىر  ئوقۇلغان  ھهرهمده  مهسجىدى  چۈنكى 

يهرلهرده ئوقۇلغان يۈز مىڭ قېتىملىق نامازدىن پهزىلهتلىكتۇر214. 

رىزۋان بهيئىتى: ئالالھ رازى بولغان بهيئهت

بۇ ئارىدا مۇشرىكالردىن يهنه بىر قانچه ئهلچى كېلىپ كهتتى. ئهمما 
قولغا  نهتىجه  بىر  ئېنىق  ئۈچۈن  سۈلھى  ۋه  كېلىشىم  بىلهن  ھېچبىرى 
رهزىيهلالھۇ  ئوسمان  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قېتىم  بۇ  كهلمىگهنلىكتىن، 
ھهل  مهسىلىنى  كۆرۈشۈپ  بىلهن  مۇشرىكالر  بېرىپ،  مهككىگه  ئهنھۇنى 

قىلىش ئۈچۈن ئهۋهتىپ: 
«قۇرهيشنىڭ يېنىغا بار! ئۇالرغا شۇنى خهۋهر قىلغىنكى، بىز بۇ يهرگه 
ئۇرۇشۇش ئۈچۈن كهلمىدۇق! بىز پهقهت بهيتۇلالھنى زىيارهت قىلىش ، ئۇنىڭ 
يېنىمىزدىكى  كهلدۇق.  ئۈچۈن  قىلىش  تاۋاپ  قىلىپ  رىئايه  ھهرهملىكىگه 
قۇربانلىق تۆگىلهرنى بوغۇزالپ قايتىمىز! كېيىن ئۇالرنى ئىسالمغىمۇ دهۋهت 
ئهر-ئايال  پۈتۈن  يهردىكى  ئۇ  بىرگه،  بىلهن  بۇنىڭ  دېدى.  قىلغىن!» 
قىلىنىدىغانلىق  پهتىھ  يېقىندا  مهككىنىڭ  كۆرۈشۈشنى،  بىلهن  مۇئمىنلهر 

212. مۇسلىم: «جىھاد»، 132، 133.
213. ۋاقىدى: 2–جىلد، 614-بهت؛ ئهھمهد: 4–جىلد، 326-بهت.

214. ئىبنى ماجه: «ئىقامه»، 195.
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بولۇۋاتقانلىقىنى،  ياردهمچى  دىنىغا  ئالالھتائاالنىڭ  بېرىشنى،  بىشارىتى 
خهۋهر  يېقىنالشقانلىقىنى  كۈننىڭ  بولىدىغان  ئاشكارا  ئىسالمنىڭ  مهككىده 
قىلىشنى بۇيرىدى. (ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 97–بهت؛ ئىبنى قهييۇم: 3–جىلد، 290-

بهت) 

دهرھال  بىلهن  بۇيرۇقى  رهسۇلۇلالھنىڭ  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئوسمان 
قايتىش  قىلىپ  ئۆمره  پهقهت  نىيتىنىڭ  مۇشرىكالرغا  ماڭدى.  مهككىگه 
رۇخسهت  يهنىال  ئىشهنمهي  بۇنىڭغا  مۇشرىكالر  ئېيتتى.  ئىكهنلىكىنى 

قىلمىدى. ھهزرىتى ئوسمانغا:
”خالىساڭ سهن تاۋاب قىل!“ دېدى. 

ئۆزىنى ئالال ۋه رهسۇلىغا ئاتىغان ئوسمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
” پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كهبىنى تاۋاب قىلمىغۇچه مهن قىلمايمهن! 
مهن بهيتۇلالھنى پهقهت ئۇنىڭ ئارقىسىدا تۇرۇپ زىيارهت قىلىمهن.“ دهپ، 
ئالالھ رهسۇلىغا بولغان ساداقىتىنى بىلدۈردى. (ئهھمهد: 4–جىلد، 324-بهت)  
بۇ ئىشالر سهۋهبىدىن ئوسمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ قايتىپ كېلىشى 
گهپ–سۆزلهر  ھهققىده  ئۆلتۈرۈلگهنلىكى  ئۇنىڭ  قالغاندا،  كېچىكىپ 
ئهھۋال  ئارىسىدىكى  مۇشرىكالر  بىلهن  مۇسۇلمانالر  سهۋهبتىن  بۇ  چىقتى. 
جىددىلىشىشكه باشلىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۆزىنىڭ ۋهكىلى بولغان 

ھهزرىتى ئوسماننىڭ ئۆلۈم ئېھتىمالى بىلهن ساھابىلىرىنى توپالپ: 
يهردىن  بۇ  ئۇرۇشمىغىچه  بىلهن  مۇشرىكالر  «قارىغاندا 

كېتهلمهيدىكهنمىز!» دېدى. (ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 364-بهت) 
پۈتۈن  ئۈچۈن  قىلىش  پىدا  جانلىرىنى  يولىدا  ئالالھ  ئارقىدىن، 

ساھابىلهردىن بهيئهت ئالدى. ئهر–ئايال پۈتۈن مۇئمىنلهر: 
بولسا،  بولغان  ئىراده  قانداق  كۆڭلىده  پهيغهمبىرىنىڭ  ”ئالالھنىڭ 
ئۇنىڭغا بهيئهت قىلىمهن“ دهپ رهسۇلۇلالھنىڭ بۇ ئارزۇسىنى ئورۇنلىدى. 

(ۋاقىدى: 2–جىلد، 603-بهت) 
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مۇئمىنلهر ئالالھ يولىدا ئۆلگىچه ئۇرۇش قىلىدىغانلىقىغا ۋهده بېرىپ، 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قوللىرىنى تۇتۇپ بهيئهت قىلدى. بهيئهتنىڭ 
ئاخىرىدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر قولى بىلهن يهنه بىر قولىنى تۇتۇپ 

تۇرۇپ: 
«بۇ ئوسماننىڭ بهيئىتىدۇر!» دهپ ئوسمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا بولغان 

ئىشهنچ ۋه سۆيگۈسىنى ئىزھار قىلدى. (بۇخارى: «ئهسھابۇن نهبى»، 7) 
بىر دهرهخنىڭ ئاستىدا قىلىنغان بۇ بهيئهت ”رىزۋان بهيئىتى“ ياكى 
”ھۇدهيبىيه بهيئىتى“ دهپ ئاتالدى. ئۇ كۈنى بىر مۇناپىقتىن باشقا پۈتۈن 
ساھابىالر بهيئهت قىلدى. بۇ بهيئهت ساھابه-كىرامنىڭ ئالالھنىڭ رازىلىقىغا 

ئېرىشىشىگه ۋهسىله بولدى: 

َ ِاْذ  ۪ ِ ْ ُ ْ ِ ا َ  ُ ّٰ َ ا ِ ْ َر َ َ
ِة َ َ َّ َ ا ْ َ ََכ  ُ ِ א َ ُ

 َ َ ۪כ َّ َل ا َ ْ َא َ  ْ ِ ِ ُ ُ  ۪ א  َ  َ ِ َ َ
 ْ ِ ْ َ َ

مۇئمىنلهردىن  «ئالالھ   
(ئى  بولدى.  رازى  ھهقىقهتهن 
ئۇالر  ۋاقتىدا  ئۆز  مۇھهممهد!) 
(ھۇدهيبىيىده) دهرهخ (سايىسى) 
قىلدى.  بهيئهت  ساڭا  ئاستىدا 
دىلىدىكىنى  ئۇالرنىڭ  ئالالھ 
ۋاپانى)  بىلهن  راستىلىق  (يهنى 
(ئۇالر  ئۇالرغا  ئالالھ  بىلدى، 
بهيئهت قىلىۋاتقاندا) تهمكىنلىك 
ئۇالرنى  ۋه  بهردى  چۈشۈرۈپ 

ئۇالر  ۋه  بىلهن  قىلىنىشى)  پهتىھ  خهيبهرنىڭ  (يهنى  غهلىبه  يېقىن 
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غالىبتۇر،  ئالالھ  مۇكاپاتلىدى.  بىلهن  غهنېمهتلهر  نۇرغۇن  ئالىدىغان 
ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۈچىدۇر.» (پهتىھ سۈرىسى، 18-ئايهت)

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر كۈنى ھهزرىتى ھهفسه ئانىمىزنىڭ يېنىدا: 
ھېچكىم  ساھابىلهردىن  قىلغان  بهيئهت  ئاستىدا  «دهرهخنىڭ 

جهھهننهمگه كىرمهيدۇ!» دېدى. 
بۇ سۆز بىلهن كاللىسىغا بىر سوئال كهلگهن ھهفسه ئانىمىز: 

”ئۇنداقتا ئى رهسۇلۇلالھ! جانابى ئالالھ: 

א   َ َّ َواِرُد ْ ِإ ُכ ِّ َوِإن 
كىشىمۇ  بىرهر  بارمايدىغان  دهۋزهخكه  ئىچىڭالردىن  «سىلهرنىڭ 

قالمايدۇ.» (مهريهم سۈرىسى، 71-ئايهت)  
دېگهن. بۇ قانداق بولىدۇ؟ دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«ئالالھتائاال مۇنداق دېگهن» دهپ، ئۇنىڭ كهينىدىكى بىر ئايهتنى 

ئوقۇدى: 

ًّא  ِ ِ א  َ ۪  َ ۪ ِ א َّ ُر ا َ َ ا َو ْ َ َّ َ ا ۪ َّ ِّ ا َ ُ  َّ ُ
زالىمالرنى  قۇتقۇزىمىز،  (جهھهننهمدىن)  تهقۋادارالرنى  «ئاندىن 
سۈرىسى،  (مهريهم  قويىمىز.»  ھالدا  ئولتۇرغان  تىزلىنىپ  جهھهننهمده 

72-ئايهت)

نهتىجىده بۇ يهردىكى ”جهھهننهمگه بېرىش“ تىن مهقسهتنىڭ سىرات 
كۆۋرىكىدىن ئۆتۈپ جهھهننهمنىڭ يېنىدىن ئۆتۈش ئىكهنلىكىنى، ئىچىگه 

كىرىش مهناسىدا ئهمهسلىكىنى ئېيتتى. (مۇسلىم: «فهزائىلۇس سهھابه»، 163) 
جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 

”ھۇدهيبىيه كۈنى كىشىلهر ئۇسساپ كۋتىپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
بار  تۇلۇم  بىر  تىكىلگهن  تېرىدىن  ئالدىدا  رهسۇلۇلالھنىڭ  كهلدى.  يېنىغا 
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يىغىلدى.  ئهتراپىغا  ئۇنىڭغا  خهلق  ئالدى،  تاھارهت  پهيغهمبىرىمىز  ئىدى. 
بۇنىڭ بىلهن: 

- نېمه ئىش بولدى؟ - دهپ سورىدى. 
- تاھارهت ئېلىش ۋه ئىچىش ئۈچۈن ئالدىڭدىكىدىن باشقا سۈيىمىز 

قالمىدى - دېدى. 
شۇنىڭ  تىقتى،  تۇلۇمغا  قولىنى  دهرھال  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بىلهن بارماقلىرى ئارىسىدىن سۇ ئېتىلىپ چىقىشقا باشلىدى، بۇ بۇالقنىڭ 
ۋه  ئىچتۇق  ئۇنىڭدىن  ھهممىمىز  ئىدى.  ئوخشاش  چىقىشىغا  بۇلدۇقالپ 

تاھارهت ئالدۇق“. 
ھهزرىتى جابىردىن: 

- ئۇ كۈنى قانچه كىشى ئىدىڭالر؟ - دهپ سورالدى. 
- ئهگهر يۈز مىڭ كىشى بولساقمۇ سۇ يېتهتتى، ئهمما بىز مىڭ بهش 

يۈز كىشى ئىدۇق - دهپ جاۋاب بهردى. (بۇخارى: «مهناقىب»، 25) 

ھۇدهيبىيه سۈلھىسى: دهۋهتنىڭ يېڭى باسقۇچى

بهيئىتىنىڭ  رىزۋان  قىلىنغان  بىلهن  شهرتى  قىلىش  پىدا  جانلىرىنى 
ئىشنىڭ  چۈشتى.  ئهندىشىگه  قاتتىق  مۇشرىكالر  ئالغان  خهۋىرىنى 
جىددىلهشكهنلىكى مۇشرىكالنىڭ كۆڭلىگه قاتتىق قورقۇنچ سالغان ئىدى. 
شۇنىڭ بىلهن دهرھال سۈلھى تۈزۈش قارارىنى بېرىپ سۇھهيل ئىبنى ئهمرنى 
سۇھهيلنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئهۋهتتى.  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر 
كۆرۈشى بىلهن، ئىسمىنىڭ ”قواليلىق، ئاسانلىق“ مهناسىدا بولغانلىقىدىن: 
دېدى.  كهلدى»  سۇھهيل  سىلهرگه  ئاسانالشتۇرىلدى!  ئهمدى  «ئىشىڭالر 

بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالممۇ ئالالھتائاالنىڭ: 

א َ َ  ْ َ ْ א َ  ِ ْ َّ ِ ا  ُ َ َ  َوِاْن 
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مايىل  تىنچلىققا  سهنمۇ  بولسا  مايىل  تىنچلىققا  ئۇالر  «ئهگهر 
ھهرىكهت  بويىچه  بۇيرۇق  دېگهن  61-ئايهت)  سۈرىسى،  (ئهنفال  بولغىن.» 

قىلدى. 
قىلدۇرماسلىق  ئۆمره  مۇسۇلمانالرنى  يىلى  ئۇ  مهقسىتى  مۇشرىكالرنىڭ 
ئىدى. بۇنىڭ بىلهن بىرلىكته تاشقى كۆرۈنۈشته ئېغىر كۆرۈنگهن بىرمۇنچه 
سۈلھى  كېيىن  تاالش-تارتىشتىن  قىززىق  ۋه  ئۇزۇن  قويدى.  شهرتلهرنىمۇ 

شهرتلىرى قوبۇل قىلىندى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كېلىشىمنىڭ شهرتلىرىنى يېزىش ۋهزىپىسىنى 
ھهزرىتى ئهلىگه تاپشۇردى. رهسۇلۇلالھنىڭ بۇيرۇقى بىلهن ئهلى رهزىيهلالھۇ 
ئىدى،  كېرهك  يېزىشى  “نى  ا ا  ا   ” بىلهن  ئالدى  ئهنھۇ 
“؛  َّ ُ ّٰ َכ ا ِ ْ ِ لېكىن سۇھهيل بۇنىڭغا ئېتىراز قىلدى. بىسمىلالھ ئورنىغا؛ ”

”ئى ئالالھ سېنىڭ ئىسمىڭ بىلهن باشاليمهن“ دېگهن سۆز يېزىلدى. 
ئالالھنىڭ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  سۇھهيل  كېيىن  ئۇنىڭدىن 

رهسۇلى دېگهن ئىبارىنى يازدۇرىشىغىمۇ قارشى چىقتى: 
- ئالالھنىڭ رهسۇلى ئىكهنلىكىڭنى قوبۇل قىلغان بولساق، سېنىڭ 
بىلهن ئورۇشمايتتۇق، بۈگۈن كهبىنى زىيارهت قىلىشتىن توسمايتتۇق. - 

دېدى. 
بۇنىڭ بىلهن ئهسلىدىال سۈلھى شهرتلىرى سهۋهبىدىن قېنى سىقىلىپ 
كېتىۋاتقان ساھابىالرنىڭ غهزىپى تېخىمۇ ئۆرلىدى. ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ 

قولىدىكى قهلهمنى قويۇپ: 
”ئالالھ بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، مهن ”ئالالھنىڭ رهسۇلى“ دېگهن 

ئىبارىنى ئۆچۈرۈۋېتهلمهيمهن ئى رهسۇلۇلالھ!...“ دېدى.
شۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سۇھهيلگه: 

ئالالھنىڭ  يهنىال  مهن  چىقارساڭالرمۇ،  يالغانغا  مېنى  سىلهر   -
رهسۇلىمهن - دېگهچ ئۇ يېزىلغان جۈملىنى ئۆزىگه كۆرسىتىشنى بۇيرىدى. 
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ئۇ يهرنى قوللىرى بىلهن ئۆچۈرۈپ، ئورنىغا مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلالھ دهپ 
يازدۇردى. 

ئۇ كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كۆپلىگهن ھېكمهتلهر سهۋهبىدىن بۇ 
ئهھدىنامىنى ئىمزالىدى. ئهھدىنامىنىڭ بهزى ماددىلىرى مۇنداق: 

1. ئهھدىنامىنىڭ مۇددىتى ئون يىل. 
2. مۇسۇلمانالر كهبىنى بۇ يىل زىيارهت قىاللمايدۇ. بۇ زىيارهت كېلهر 
يىلى قىلىنىدۇ. كېلهر يىل زىيارهتكه كهلگهنلهر مهككىده ئۈچ كۈن قالىدۇ، 
ئۇ ئۈچ كۈن جهريانىدا مهككه ئهھلى، مهككىنىڭ سرتىغا چىقىپ كېتىدۇ، 

مۇسۇلمانالر بىلهن ئۇچراشمايدۇ. 
قىلغان  ئىلتىجا  مهدىنىگه  بولسا،  مۇسۇلمان  بىرى  قۇرهيشتىن   .3
قىلغانالر  ئىلتىجا  مهككىگه  مهدىنىدىن  ئهمما  قايتۇرىلىدۇ،  تهقدىرده 

قايتۇرۇلمايدۇ. 
خالىسا  تهرهپكه،  مۇسۇلمانالر  خالىسا  قهبىلىلىرى  ئهرهب  باشقا   .4

قۇرهيشنىڭ سېپىگه قوشۇالاليدۇ. 
ئهھدىنامه ماددىلىرى يېزىلىپ بولغان ۋاقىتتا قۇرهيش ۋهكىلى سۇھهيل 
ئىبنى ئهمرنىڭ ئوغلى ئهبۇ جهندهل پۇتىدىكى زهنجىرلهرنى سۆرهپ، ئاستا–
ئاستا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كهلدى. ئهبۇ جهندهل مۇسۇلمان 
بىر  ئۇچرىدى.  قىيىن-قىستىقىغا  قاتتىق  قۇرهيشنىڭ  ئۈچۈن  بولغانلىقى 
پۇرسهت تېپىپ ئۇالرنىڭ قولىدىن قېچىپ، ئۆزىنى مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىغا 
ئاتتى. سۇھهيل ئهھدىنامه بويىچه تۇنجى قايتۇرۇلىدىغان كىشىنىڭ ئوغلى 
ئىكهنلىكىنى ئېيتتى ۋه قولىدىكى كالتهك بىلهن ئهبۇ جهندهلنىڭ يۈزىگه 
ئۇردى. بۇ ۋهقهلهرگه غهمكىنلىك بىلهن قاراپ تۇرغان رهھمهت پهيغهمبىرى 
ئهلهيھىسساالم ئهبۇ جهندهلنىڭ ئهھدىنامه سرتىدا قالدۇرۇلىشىنى ۋه ئۇنى 
بۇنىڭغا  مۇشرىك  يۈرهك  تاش  لېكىن  قىلدى.  تهلهپ  بېرىۋېتىشنى  ئۆزىگه 
پىسهنت قىلمىدى. ئهبۇ جهندهلمۇ مۇشرىكالرغا تاپشۇرۇپ بېرىلگهنده پهرياد 
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چېكىپ مۇسۇلمانالرغا يالۋۇرۇپ، ياردهم تهلهپ قىلدى. قاتتىق ئهپسۇسالنغان 
ھالهتته: 

قىلىپ،  ناله  دهپ   - ئاتامسىلهر؟  چۇقۇرىغا  زۇلۇم  تهكرار  مېنى   _
ئهھۋالىغا  ئۇنىڭ  مۇسۇلمانالر  قىلىۋهتتى.  پاره–پاره  يۈرهكلىرىنى  ئۇالرنىڭ 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ۋاقىتتا  بۇ  كهتتى.  يىغالپ  بېرهلمهي  بهرداشلىق 

ئهبۇ جهندهلگه: 
ئالالھتائاالدىن  چىدا!  قىل،  سهۋر  ئاز  بىر  يهنه  جهندهل!  ئهبۇ  «ئى 
بۇنىڭ مۇكاپاتىنى كۈت! شۈبھىسىزكى، ئالالھتائاال سهن ۋه يېنىڭدا بولغان 
ئاجىز، ئىگه–چاقىىسىز مۇسۇلمانالر ئۈچۈن بىر چىقىش يولى بېرىدۇ. بىز بۇ 
قهبىله بىلهن تىنچلىق كېلىشىمى تۈزدۇق ۋه ئالالھنىڭ ئهھدى بىلهن ۋهده 
بهردۇق. ئۇالرمۇ بىزگه ئالالھنىڭ ئهھدى بىلهن ۋهده بهردى. سۆزىمىزگه 
ۋاپاسىزلىق قىاللمايمىز. چۈنكى سۆزىمىزده تۇرماسلىق بىزگه ياراشمايدۇ!» 
ھىشام: 3–جىلد،  ئىبنى  325-بهت؛  (ئهھمهد: 4–جىلد،  بهردى.  تهسهللى  دهپ، 

367-بهت)  

كېيىن رهھمهت پهيغهمبىرىمىز سۇھهيلگه: 
«كهل، ئۇنداق قىلما! ئۇنى ماڭا بېرىۋهت» دهپ، قايتا تهلهپ قىلدى. 

ئهمما سۇھهيل تهكلىپنى قوبۇل قىلمىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«ئۇنداق بولسا، ئۇنى مېنىڭ ئۈچۈن ھىمايهڭگه ئال!» دهپ، تهلهپ 
قىلدى. سۇھهيل بۇنىمۇ قوبۇل قىلمىدى. ئۇنىڭ بۇنداق چىڭ تۇرغانلىقىنى 

كۆرگهن قۇرهيش ۋهكىللىرىدىن خۇۋهيتىب بىلهن مىقرهز: 
ھىمايىمىزگه  بىز  ئۇنى  ئۈچۈن  ھۆرمىتىڭ  سېنىڭ  مۇھهممهد!  ”ئى 
2–جىلد،  (ۋاقىدى:  دېدى.  قىلغۇزمايمىز“  قىيىن–قىستاق  ئۇنىڭغا  ئالىمىز، 

608-بهت؛ بهالزۇرى: 1–جىلد، 220-بهت)  

بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىرئاز بولسىمۇ كۆڭلى جايىغا 
چۈشتى. 
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مۇشرىكالرنىڭ بۇ خىل ناھهقچىلىقىغا قاراپ تۇرالمىغان ئۆمهر رهزىيهلالھۇ 
ئهنھۇ ئۇ كۈنى ئىمان قاتتىق قايناپ كېتىپ، تهسته بېسىقتۇرۇلدى. ھهزرىتى 
ئۆمهردىن  ھهزرىتى  ئهھۋالىمۇ  ساھابىالرنىڭ  باشقا  سرت،  بهكىردىن  ئهبۇ 
بۇ  كۆرۈنگهن  مهغلۇبىيهتتهك  كۆرۈنۈشته  تاشقى  ئىدى.  ئهمهس  پهرقلىق 
بۇيرۇقىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئۆمهرنىڭ  ھهزرىتى  كېلىشىمده 

قارىماي پىكىر بايان قىلىشىغا قارشى پهيغهمبىرىمىز: 
قىاللمايمهن.  ئىسيان  ئۇنىڭغا  ئهلچىسىمهن،  ئالالھنىڭ  «مهن 
ئىكهنلىكىنى  بۇيرۇق  ئىالھىي  ئىشىنىڭ  قىلغان  دهپ  ئۇدۇر»  ياردهمچىم 

ئىشارهت قىلدى. (بۇخارى: «مهغازى»، 35؛ مۇسلىم: «جىھاد»، 97-90) 
خۇشاللىق  ئېلىپ  ئوغلىنى  سۇھهيل  كېيىن  پۈتكهندىن  ئهھدىنامه 
ساھابىلىرىگه  ئهلهيھىسساالممۇ  پهيغهمبهر  قايتىۋاتقاندا،  مهككىگه  ئىچىده 

مۇنداق دېدى: 
«ئهمدى قۇربانلىقىڭالرنى بوغۇزالڭالر ۋه چاچلىرىڭالرنى چۈشۈرۈڭالر!»
ئورنىدىن  ئۈچۈن  ئورۇنالش  بۇيرۇقنى  بۇ  ھېچكىم  ساھابىالردىن 
ئارىسىدا  تۇمانلىرى  مهسىلىنىڭ  بىر  يېشهلمىگهن  سىرىنى  ئۇالر  تۇرمىدى. 
غهمكىنلىككه چۆمگهن ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇيرۇقىنى ئۈچ قېتىم 
تهكرارلىدى. يهنىال ھېچكىم ئورنىدىن قىمىرلىمىدى. بۇ بىر ئىسيان ئهمهس، 
كۆيدۈرۈشى  يۈرهكلىرىنى  ئىشتىياقىنىڭ  قىلىش  زىيارهت  كهبىنى  بهلكى 
نهتىجىسىده، تېخى يېڭىال تۈزۈلگهن ئهھدىنامىنىڭ ئهمهلدىن قالدۇرۇلىشى 
ئۈچۈن كىچىككىنه بىر ئۈمىد ئىدى. ھالبۇكى، ھهر بىرى بىر كۈن بۇرۇن: 
ئۇنىڭ  بولسا،  ئىراده  قانداق  كۆڭلىده  پهيغهمبىرىنىڭ  ”ئالالھنىڭ 
ئۈستىگه بهيئهت قىلىمهن“ دهپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئىتائهت قىلىش 

قهسىمى بهرگهن ئىدى. 
ساھابىلىرىنىڭ بۇ ھهرىكهتسىزلىكى ئالدىدا پهيغهمبهر قاتتىق غهمكىن 
بولدى ۋه ئىچى پۇشقان ھالهتته ئايالى ئۇممۇ سهلهمهنىڭ چېدىرىغا كهلدى. 
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تهسهللى  رهسۇلۇلالھقا  ئانىمىز  مۇبارهك  ئېيتقاندا  سهلهمگه  ئۇممۇ  ئهھۋالنى 
بهرگهچ شۇ سۆزلهرنى قىلدى:

دېمهي  نهرسه  بىر  ساھابىلىرىڭىزغا  سىز  رهسۇلى!  ئالالھنىڭ  ”ئى 
ئۇالر  ئهھۋالدا،  بۇ  چۈشۈرۈڭ!  چېچىڭىزنى  بوغۇزالڭ،  قۇربانلىقىڭىزنى 
ئۆزلىرىگه ھار كهلگهن بۇ ئېغىرلىقنىڭ ئاستىدا بولغان بولسىمۇ، سىزنىڭ 

قىلغىنىڭىزغا ئهگىشىدۇ، ئۇالرنى ئۆزۈرلۈك دهپ چۈشىنىڭ!“ 
بۇ مهسلىھهتتىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم چېدىردىن چىقىپ، 
ساھابىالر  كۆرگهن  ئهھۋالنى  بۇ  قىلدى.  دېگىنىدهك  سهلهمهنىڭ  ئۇممه 
رهسۇلۇلالھنىڭ  چۈشىنىپ،  ئۆزگهرتىلمهيدىغانلىقىنى  ئهھدىنامىنىڭ 
ۋهقهنى  بۇ  چۈشۈردى.  چاچلىرىنى  قىلىپ،  قۇربانلىق  قىلدى.  قىلغىنىنى 

كۆرگهن ئۇممۇ سهلهمه رهزىيهلالھۇ ئهنھا: 
”مۇسۇلمانالر قۇربانلىق قىلىشقا قاراپ شۇنداق چاچراپ قوپۇشتىكى، 
15؛  «شۇرۇت»،  (بۇخارى:  دېگهن.  قورقتۇم“  ئېزىۋېتىشىدىن  بىر–بىرلىرىنى 

ئهھمهد: 4–جىلد، 326، 331؛ ۋاقىدى: 2–جىلد، 613-بهت) 

قىلىپ،  قۇربانلىقىنى  ساھابىلىرى  بىلهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئهۋهتىپ،  قۇيۇن  بىر  ئالالھتائاال  كېيىن،  چۈشۈرگهندىن  چاچلىرىنى 
بۇنى  ساھابىالر  تاشلىدى.  ھهرهمگه  ئۇچۇرۇپ  چاچلىرىنى  ساھابىالرنىڭ 
ئۆمرىلىرىنىڭ قوبۇل قىلىنغانلىقىغا بىر ئىشارهت دهپ قارىدى215. ئارقىدىن 

مهدىنىگه قاراپ يولغا چىقتى. 
مۇسۇلمانالر قىلىنغان سۈلھىنىڭ ھېكمىتىنى باشتا چۈشىنهلمىگهنلىكى 
ئۈچۈن قىلغان بوشاڭلىقى سهۋهبلىك قاتتىق قئهنسىرىدى. ئۆزلىرى ھهققىده 
ۋهھىي نازىل بولىدىغانلىقى ۋه ھاالك قىلىنىدىغانلىقىنى ئويالشقا باشلىدى. 

بۇ ۋاقىتتا ”سۈره پهتىھ“ نازىل بولدى: 

215. ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 104-بهت؛ ھهلهبى: 2–جىلد، 713-بهت.
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َّ ِ ُ َ َو َّ َא َ א  َ َِכ َو ْ ْ َذ ِ َم  َّ َ َ א  َ  ُ ّٰ ََכ ا  َ ِ ْ َ ِ ًא  ۪ ُ א  ً ْ َ ََכ  َא  ْ َ َ َّא  ِا
ا  ً ۪ َ ا  ً ْ َ  ُ ّٰ َك ا َ ُ ْ َ א َو ً ۪ َ ْ ُ א  ً ا َ ِ ََכ  ِ ْ َ َْכ َو َ َ  ُ َ َ ْ ِ

گۇناھلىرىڭنى  كېيىنكى  ۋه  ئىلگىرىكى  سېنىڭ  «ئالالھنىڭ 
مۇكهممهللهشتۈرۈشى  نېىئمىتىنى  بهرگهن  ساڭا  ئۈچۈن،  كهچۈرۈشى 
ياردهم  كۈچلۈك  ساڭا  ئۈچۈن،  باشلىشى  يولغا  توغرا  سېنى  ئۈچۈن، 
بېرىشى ئۈچۈن، ساڭا بىز ھهقىقهتهن روشهن غهلىبه ئاتا قىلدۇق.» 

(پهتىھ سۈرىسى، 1-3-ئايهت) 

نازىل  پهتىھنىڭ  سۈره  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  جارىيه  ئىبنى  مۇجهممى   
بولۇش ئهسناسىدا ساھابىالرنىڭ قانداق قورقۇنچلۇق پهيتلهرنى بېشىدىن 

ئۆتكۈزگهنلىكىنى سۆزلهپ مۇنداق دهيدۇ: 
بىر– يىقىلدى.  يانلىرىغا  تۆگىلىرىنىڭ  قورقۇپ  قاتتىق  ”كىشىلهر 

بىرلىرىگه: 
”كىشىلهرگه نېمه بولدى؟“ دهپ سوراشتى. 

”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ۋهھىي كهپتۇ!“ دېيىشتى. بىزمۇ باشقىالر 
ساھابىالر  باردۇق.  يېنىغا  رهسۇلۇلالھنىڭ  ھالدا  قورققان  بىرلىكته  بىلهن 
توپالنغاندا پهيغهمبىرىمىز سۈره پهتىھنى ئوقۇدى. (ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 105-

بهت) 

ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمۇ مۇنداق دهيدۇ: 
ھېس  سۆزلىرىمدىن  قىلغان  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  كۈنى  ”ئۇ 
ئۈچۈن  بولۇشى  خهيرلىك  ئاقىۋېتىمنىڭ  بىلهن  سهۋهبى  قورقۇنچ  قىلغان 
داۋاملىق روزا تۇتتۇم، سهدىقه بهردىم، نهپله ناماز ئوقۇدۇم ۋه كۆپ قۇل 

ئازاد قىلدىم“. (ئىبنى سهييىدىنناس: 2–جىلد، 167-بهت) 
سۈره پهتىھ مۇئمىنلهرگه ھۇدهيبىيه سۈلھىسى بىلهن بىرلىكته ئېچىلغان 
غهلىبه ئىشىكلىرىنىڭ خۇشخهۋىرىنى بهردى. دهرۋهقه، ئۇزۇن ئۆتمهي، بۇ 
بىشارهتلهر بىر–بىردىن ئهمهلگه ئاشتى. ئهتراپتىكى قهبىلىلهر رهسۇلۇلالھنىڭ 
كهبىنى زىيارهت قىلىش ئۈچۈن چىققان بۇ سهپىرىنى ”قايتىشى بولمىغان 
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بىر سهپهر“ دهپ سۈپهتلىگهن ئىدى. لېكىن رهسۇلۇلالھنىڭ كىچىك بىر 
كۆرگهنده،  كهلگهنلىكىنى  قايتىپ  ساق–ساالمهت  ئۇچرىماي،  زىيانغىمۇ 
جىددىچىلىك ئىچىده كېلىپ ئۇنىڭدىن ئۆزره تىلىدى. ئالالھتائاال ئۇالرنىڭ 

بۇ ئهھۋالىنى قۇرئانى-كهرىمده مۇنداق بايان قىلدى: 

ا ً َ ْ َا ِ ۪ ْ ۤ َا ٰ َن ِا ُ ِ ْ ُ ْ ُل َوا ُ َّ َ ا ِ َ ْ َ  ْ َ ْ َاْن  ُ ْ َ َ  ْ َ
ْ َ ًرا َو ُ א  ً ْ َ  ْ ُ ْ ِء َوُכ ْ َّ َّ ا َ  ْ ُ ْ َ َ ْ َو ُכ ِ ُ ُ  ۪ َِכ  َ ٰذ ِّ َوُز

ا ً ۪ َ  َ ۪ ِ َכא ْ ِ َא  ْ َ ْ َّאۤ َا ِא َ  ۪ ِ ُ ِ َوَر ّٰ א ِ  ْ ِ ْ ُ  ْ َ
«بهلكى سىلهر پهيغهمبهر ۋه مۇئمىنلهر ئائىلىسىگه مهڭگۈ قايتمايدۇ 
چىرايلىق  دىللىرىڭالردا  (گۇمراھلىق)  بۇ  قىلدىڭالر،  گۇمان  دهپ 
تۇيۇلدى، سىلهر يامان گۇماندا (يهنى ئۇالر ئۆلتۈرۈلۈپ بىرىمۇ ساق 
قهۋم  بولغۇچى  ھاالك  سىلهر  بولدۇڭالر،  ئويدا)  دهيدىغان  قايتمايدۇ 
بولدۇڭالر». كىمكى ئالالھقا ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىشهنمهيدىكهن 
(ئۇ كافىردۇر.) شۈبھىسىزكى، بىز كافىرالرغا دوزاخنى تهييارلىدۇق.» 

(پهتىھ سۈرىسى، 12-13-ئايهت) 

ئۇ كۈنى ھۇدهيبىيهده مۇشرىكالر بىلهن قىلىنغان سۈلھىده ئېلىنغان 
قارارالر كۆرۈنۈشته مۇسۇلمانالرنىڭ زىيىنىغا ئىدى. سۈره پهتىھ نازىل بولغاندا 
بۇ ئىشتىكى ھېكمهتلهر بىلدۈرۈلدى. كېيىن شۇ نهرسه ئايدىڭالشتىكى، بىر 
قاراشتا مهغلۇبىيهت دهپ گۇمان قىلىنغان بۇ چېكىنىش ئوچۇق بىر غهلىبه 

ئىكهن.
قۇرئانى-كهرىمده بىلدۈرۈلگهندهك: 

ۤ َاْن ٰ َ ْ َو ُכ َ  ٌ ْ َ  َ ُ ـًٔא َو ْ َ ا  ُ َ ْכ َ ۤ َاْن  ٰ َ َو
َن  ُ َ ْ َ  َ  ْ ُ ْ ُ َوَا َ ْ َ  ُ ّٰ ْ َوا ُכ َ  ٌّ َ  َ ُ ـًٔא َو ْ َ ا  ُّ ِ ُ

«سىلهر بىرهر نهرسىنى ياقتۇرماسلىقىڭالر مۇمكىن، ئهمما ئۇ سىلهر 
مۇمكىن،  ياقتۇرۇشۇڭالر  نهرسىنى  بىرهر  سىلهر  پايدىلىقتۇر،  ئۈچۈن 
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پايدىلىق  نېمىنىڭ  (سىلهرگه  زىيانلىقتۇر.  ئۈچۈن  سىلهر  ئۇ  ئهمما 
ئۈچۈن)  (شۇنىڭ  بىلمهيسىلهر.  سىلهر  بىلىدۇ.  ئالالھ  ئىكهنلىكىنى) 

ئالالھ بۇيرىغانغا ئالدىراڭالر.» (بهقهره سۈرىسى، 216-ئايهت). 
ۋهقه  مۇجمهل  بۇ  قىينالغان  چۈشهندۈرۈشته  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بىلهن  ۋهدىلهر  بۇ  دهرۋهقه،  ئايدىڭالندى.  ئىچىده  يىل  ئىككى  پهقهت 
تولغان سۈلھى ئىچىده نۇرغۇن كىشى ئىسالم بىلهن شهرهپلهندى. ئىككى 
مۇسۇلمان  قهدهر  ۋاقىتقا  ئۇ  سانى  بولغانالرنىڭ  مۇسۇلمان  ئىچىده  يىل 

بولغانالرنىڭ ئومۇمى سانىدىن ئاشتى. 
ئېغىر  بهزى  ياكى  قىاللماسلىقى  ئۆمره  مۇسۇلمانالر  يىلى  ئۇ  بهلكى 
شهرتلهرگه سهۋر قىلىشقا توغرا كهلدى. لېكىن بۇنىڭ ئارقىسىدىن سهلدهك 
ئېقىپ كېلىدىغان غهلىبىلهر ناھايىتى بۈيۈك بوالتتى. چۈنكى بۇ ئهھدىنامه 
كهبه  كېيىن  يىل  بىر  تونۇلدى.  رهسمىي  مهۋجۇتلىقى  ئىسالمنىڭ  بىلهن 
مۇسۇلمانالرنىڭ  خالىغانالر  قهبىلىلىرىدىن  ئهرهب  قىلىناتتى.  زىيارهت 
ۋه  قويۇشى  يوقوتۇپ  نۇپۇزىنى  قۇرهيشنىڭ  بۇ  ئۆتهلهيتتى.  ھىمايىسىگه 

ئىسالم دهۋىتىنىڭ ئهركىن ھالهتته قىلىنىشى دېمهك ئىدى. 
سهۋهبلهرنىڭ  تاللىشىدىكى  سۈلھىنى  بۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
بىرى ئۇ ۋاقىتالردا مهككىده مۇسۇلمان بولغان، ئهمما بۇنى مهلۇم مهسلهھهت 
بولۇشى  كىشىلهرنىڭ  بىرمۇنچه  قىلمىغان  ئاشكارا  بىلهن  تهقهززاسى 
ئۇالر  بولسا،  قىلىنغان  ئۇرۇش  ئارىلىرىدا  بىلهن  مۇشرىكالر  ئهگهر  ئىدى. 

ئاشكارىلىناتتى ۋه بۇ ئۆلتۈرۈلۈش ئېھتىمالى بار ئىدى. 
ھهرىكىتى  بۇ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بولغان  پهيغهمبىرى  رهھمهت 
مۇسۇلمان  يېڭى  ئارىسىدا  قهبىلىلىرى  ئهرهب  باشقا  ۋه  مهككىده  بىلهن 
مايىل  ئىسالمغا  ئۇالرنى  بېرىۋاتاتتى،  بهلگه  مهخپى  ئىنسانالرغا  بولىدىغان 
روشهن  ناھايىتى  ئۆتمهيال  كۆپ  مېۋىسى  بۇنىڭ  دهرۋهقه،  قىلىۋاتاتتى. 

كۆرۈلدى. 
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روشهن پهتىھ: قاتمۇ-قات كۆپهيگهن ھىدايهت بهرىكىتى

ھۇدهيبىيه سۈلھىسىنىڭ شهرتلىرىگه تاشقى جهھهتتىن قاراپ سۆيۈنگهن 
يوق  توساقالرنى  توسۇۋالغان  ئالدىنى  مۇئمىنلهرنىڭ  ئهسلىده  مۇشرىكالر 
ئىدى.  قويغان  ئورۇنغا  بىر  يۇقىرى  تېخىمۇ  ئۆزىدىن  ئۇالرنى  قىلىپ، 
رهسۇلۇلالھدىن باشقا ھهممه ساھابه دېگۈدهك بۇ ئهھدىنامىنى ئۆزلىرىنىڭ 
زىيىنىغا دهپ بىلىپ قوبۇل قىلىشقا قوشۇلماسلىقى مۇشرىكالرنىڭ كۆزلىرىنى 
يهنه بىر قات پهردىلهپ، مۇۋهپپىقىيهت قازاندۇق دهپ ئويالپ، شهرتلهرنى 
تهرهددۇتسىز ئىمزالىدى. دهسلهپته مۇئمىنلهرگىمۇ سىر بولغان بۇ سۈلھىنىڭ 
ھهقىقىي ماھىيىتى شهرتنامه ئىجرا قىلىنغاندا ئاستا–ئاستا ئوتتۇرىغا چىقتى.. 
بىلىپ  باشالپ  بېشىدىن  بهرىكىتىنى  كهلتۈرىدىغان  سۈلھىنىڭ  بۇ 
شهرتلىرىگه  سۈلھىسىنىڭ  ھۇدهيبىيه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  تۇرغان 
دهرۋهقه،  پايدىالندى.  يوچۇقالردىن  ئۇنىڭدىكى  قىلىپ،  رىئايه  قاتتىق 
بىلهن  قىلىشى  ئىلتىجا  مهدىنىگه  ئايالالرنىڭ  مۇئمىن  مهككىلىك  بهزى 
ماددا،  ئهھدىنامىدىكى  چۈنكى  قىلدى.  رهت  تهلهپلىرىنى  مۇشرىكالرنىڭ 
ئايالالرنىڭ  ئالالھمۇ  جانابى  ئهسلىدىال  ئىدى.  خاس  ئهرلهرگىال  پهقهت 

تاپشۇرۇپ بېرىلمهسلىكىنى بۇيرىغان: 

 ُ َ ْ ُ َا ّٰ َّ َا ُ ُ ِ َ ْ א َ اٍت  َ ِ א َ ُ َאُت  ِ ْ ُ ْ ُ ا אَۤءُכ َ ا ِاَذا  ۤ ُ َ َ ٰا ۪ َّ א ا َ ُّ َאۤ َا
 ْ ُ َ  ٌّ ِ  َّ ُ  َ אِر  َّ ُכ ْ َ ا َّ ِا ُ ُ ِ ْ َ  َ َ َאٍت  ِ ْ ُ  َّ ُ ُ ُ ْ ِ َ ِאْن  َ  َّ ِ ِ א َ ۪א ِ
َّ ِاَذاۤ  ُ ُ ِכ ْ َ ْ َاْن  ُכ ْ َ َ َאَح  ُ  َ ا َو ُ َ ْ אۤ َا َ  ْ ُ ُ َّ َوٰا ُ َ َن  ُّ ِ َ  ْ ُ  َ َو

אۤ  َ ا  ُ َ ٔ ـ ْ َ ْ ْ َو ُ ْ َ ْ אۤ َا َ ا  ُ َ ٔ ـ ْ ِ َوا ِ ا َ َכ ْ ِ ا َ ِ ِ ا  ُכ ِ ْ ُ  َ َّ َو ُ َر ُ َّ ُا ُ ُ ُ ْ َ ٰا

ٌ ۪כ َ  ٌ ۪ َ  ُ ّٰ ْ َوا ُכ َ ْ َ  ُ ُכ ْ َ  ِ ّٰ ُ ا ْכ ُ  ْ ُכ ِ ا ٰذ ُ َ ْ َا
قىلىپ  ھىجرهت  ئايالالر  مۇئمىن  سىلهرگه  مۇئمىنلهر!  «ئى 
ئوبدان  ئالالھ  ئىمانىنى  ئۇالرنىڭ  كۆرۈڭالر،  سىناپ  ئۇالرنى  كهلسه 
دهپ  مۇئمىنه  ھهقىقىي)  كېيىن  (سىنىغاندىن  ئۇالرنى  ئهگهر  بىلىدۇ، 
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كافىرالرغا  ئۇالر  بهرمهڭالر.  قايتۇرۇپ  كافىرالرغا  ئۇالرنى  تونۇساڭالر، 
ئهرلىرىنىڭ  كافىر  ئهمهس،  ھاالل  ئۇالرغا  كافىرالرمۇ  ئهمهس،  ھاالل 
مهھرىلىرىنى  ئۇالرنىڭ  بېرىڭالر،  قايتۇرۇپ  مهھرىنى  بهرگهن  ئۇالرغا 
كافىر  بولمايدۇ،  گۇناھ  ھېچ  سىلهرگه  ئالساڭالر  نىكاھىڭالرغا  بېرىپ 
ئايالالرنى ئهمرىڭالردا ساقلىماڭالر، ئۇالرغا بهرگهن مهھرىڭالرنى تهلهپ 
ئاياللىرىغا  مۇئمىن  كهلگهن  قىلىپ  (ھىجرهت  كافىرالرمۇ  قىلىڭالر، 
شۇ.  ئهنه  ھۆكمى  ئالالھنىڭ  قىلسۇن،  تهلهپ  مهھرىلىرىنى  بهرگهن) 
بىلگۈچىدۇر.  ھهممىنى  ئالالھ  چىقىرىدۇ.  ھۆكۈم  ئاراڭالردا  ئالالھ 

ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر.»216
مهككىلىك  بىر  بولغان  مۇسۇلمان  ئىسىملىك  بهسىر  ئهبۇ  ئارىدا  بۇ 
كىشىمۇ مهدىنىگه ئىلتىجا قىلدى. لېكىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم شهرتنامىگه 
ئاساسهن ئۇنى مۇشرىكالرغا تاپشۇرۇپ بېرىشكه مهجبۇر بولدى. ئهبۇ بهسىرمۇ 
دهسلهپته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ ھهرىكىتىگه بىر مهنا بېرهلمهي: 

سۆزلىرى  دېگهن  خاالمسهن؟“  قايتۇرۇشنى  چوقۇنۇشقا  بۇتقا  ”مېنى 
بىلهن ھهيرانلىقىنى ئىزھار قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تهمكىن كىنلىك 

بىلهن ئۇنىڭغا تهسهللى بېرىپ: 
ئاز  بىر  سهن  ئهمما  بۇزالمايمىز.  ئهھدىمىزنى  بىز  بهسىر!  ئهبۇ  «ئى 
سهۋر قىل. ئالالھتائاال ساڭا ۋه ساڭا ئوخشاشالرغا ئهلۋهتته بىر چىقىش يولى 

بېرىدۇ» دېدى.
بويۇن  ھۆكمىگه  پهيغهمبهرنىڭ  بهسىر  ئهبۇ  كېيىن  سۆزلهردىن  بۇ 
بولدى.  تهسلىم  مۇشرىكالرغا  ئويالپ  ئهھۋالىنى  مۇسۇلمانالرنىڭ  ئهگدى. 
بۇنى  كېتىلىۋاتاتتى.  ئېلىپ  ئۆلۈمگه  ئهمهس،  مهككىگه  ئۇ  لېكىن 
بىلگهنلىكتىن ئۆزىنى ئېلىپ ماڭغانالرغا بىر پۇرسهت تېپىپ يولدا ھۇجۇم 
قىلىپ ئۆز جېنىنى مۇداپىئه قىلدى. ئۆزىنى ئېلىپ ماڭغان ئىككى كىشىدىن 

2–جىلد،  ۋاقىدى:  15؛  «شۇرۇت»،  بۇخارى:  10–ئايهت؛  مۇمتهھىنه،  سۈره   .216
631--632-بهتلهر.



370

r مۇھهممهد مۇستاپا

ھۇنهيسنى ئۆلتۈردى، يهنه بىرىنى قاچۇرۇپ قويدى. ئهبۇ بهسىر ھۇنهيسنىڭ 
كېيىملىرى، نهرسه–كېرهكلىرى ۋه قىلىچىنى ئالدى. رهسۇلۇلالھنىڭ يېنىغا 

ئېلىپ كېلىپ: 
ئۈچۈن  ئۆزهڭ  ئايرىپ،  بىرىنى  بهشته  بۇالرنىڭ  رهسۇلۇلالھ!  ”ئى 

ئالغىن!“ دېدى. پهيغهمبىرىمىز: 
«مهن بۇنىڭ بهشته بىرىنى ئالغان ھامان، ئۇالر بىلهن قىلغان ئهھدىنامىگه 
رىئايه قىلمىغان بولىمهن. ئهمما ساڭا نىسبهتهن، ئۆلتۈرگهن ئادىمىڭنىڭ نهرسه–

كېرهكلىرى ساڭا خاس» دېدى. (ۋاقىدى: 2–جىلد، 626–627) 
قېچىپ كهتكهن مۇشرىكمۇ كېلىپ رهسۇلۇلالھتىن ئۇنى تهلهپ قىلدى. 

بۇ قېتىم ئهبۇ بهسىر: 
”ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى! سهن مېنى بۇالرغا تاپشۇرۇپ بېرىش بىلهن 
ئهھدىنامىگه رىئايه قىلدىڭ. ئهمما مهن ئۆز جېنىمنى قۇتقۇزدۇم“ دېدى. 

پاراسىتى  ئۆز  ھېكمهتنى  ئىپادىلىرىدىكى  رهسۇلۇلالھنىڭ  ئارقىدىن 
بىلهن چۈشىنىپ مهدىنىدىن چىقتى. دېڭىز قىرغىقىدا مهككه بىلهن شام 
يهرلهشتى.  يهرگه  بىر  ئاتالغان  دهپ  بهھر“  جايالشقان“سهيفۇل  ئارىسىغا 
پۈتۈن  بولۇپ،  رايون  بىر  تهرهپسىز  يهر  ئۇ  كېيىن  ۋاقىتتىن  بىر  قىسقا 
جهندهلنىڭمۇ،  ئهبۇ  ئايالندى.  يىرىگه  قىلىدىغان  ئىلتىجا  قاچقۇچىالرنىڭ 
قۇتۇلۇپ ئىلتىجا قىلغان بۇ يهردىكى مۇسۇلمانالرنىڭ سانى ئۇزۇن ئۆتمهيال 
يولى  تىجارهت  شام  مهككىلىكلهرنىڭ  بىلهن  شۇنىڭ  يهتتى.  گه   300
خهتهر ئۈستىده قالدى. بۇنىڭ بىلهن قۇرهيش چارىسىز قېلىپ پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمدىن بۇ ھهقتىكى ماددىنىڭ ئهمهلدىن قالدۇرۇلىشىنى تهلهپ 
قىلدى. يهنى مهككىدىن مۇسۇلمان بولۇپ قاچقانالرنىڭ مهدىنىگه قوبۇل 
قىلىنىشىنى تهلهپ قىلدى. بۇنىڭ بىلهن مۇسۇلمانالر ئۈچۈن زىت بولغان 

بىر ماددا قىسقا ۋاقىتتا مۇئمىنلهرنىڭ مهنپهئهتىگه ئۆزگهردى217.  

217. بۇخارى: «شۇرۇت»، 15؛ ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 372-بهت.
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهبۇ بهسىر جامائىتىگه مهكتۇب ئهۋهتتى. ئهبۇ 
بهسىر سهكراتتا ئىدى. مهكتۇبنى ئوقۇپ، ئۇنى تۇتۇپ تۇرغان ھالدا روھىنى 
ۋه  قىلدى  دهپنه  يېرىگه  ئۆلگهن  ئۇنى  جهندهل  ئهبۇ  تاپشۇردى.  ئالالھقا 
ئۇ قهبرىنىڭ يېنىغا بىر مهسجىد سالدى. كېيىن ئهبۇ جهندهل يېنىدىكى 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كېلىپ،  مهدىنىگه  بىرلىكته  بىلهن  مۇسۇلمانالر 

بىلهن نۇرغۇنلىغان جىھادقا قاتناشتى218. 
ھۇدهيبىيهده ئهمهلگه ئاشقان بۇ سۈلھى ئىسالم تهبلىغىنىڭ تېزلىشىشى 
ئۈچۈن بىر بۇرۇلۇش نۇقتىسى بولدى. چۈنكى ئالالھتائاال بۇنى ”فتح مبين“ 

”فهتھۇم مۇبىين“ يهنى ”روشهن پهتىھ“ دهپ سۈپهتلىدى219. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھۇدهيبىيهنىڭ بۈيۈك بىر پهتىھ ئىكهنلىكىنى 

بىلدۈرگهنده، ساھابىلىرىدىن بىرى: 
”بهيتۇلالھنى تاۋاب قىلىشتىن چهكلهپ قويۇلدۇق، قۇربانلىقلىرىمىزنى 
ھهرهمده قىاللمىدۇق. مۇسۇلمان بولۇپ بىزگه ئىلتىجا قىلىپ كهلگهن ئىككى 
كىشىنىمۇ رهسۇلۇلالھ قايتۇرۇپ بهردى. بۇ قانداقمۇ پهتىھ بولىدۇ؟“ دېدى. 
رهسۇلۇلالھ  كهلگهنده،  يېتىپ  پهيغهمبىرىمىزگه  سۆزلىرى  بۇ  ئۇنىڭ   
مۇنداق  بولغانلىقىنى  پهتىھ  بىر  بۈيۈك  تهرهپتىن  قايسى  مۇسۇلمانالرغا  بۇ 

چۈشهندۈردى:
سىلهرنىڭ  مۇشرىكالر  پهتىھدۇر.  بۈيۈك  ئهڭ  كېلىشىم  بۇ  «شۇنداق! 
ئۇالرنىڭ يۇرتلىرىغا كىرىپ– چىقىشىڭالرغا ۋه ئىشلىرىڭالرنى قىلىۋېلىشىڭالرغا 
قهدهر  ھازىرغا  ئۇالر  بولىسىلهر.  بىخهتهر  كىرىپ–چىققاندا  بولدى،  رازى 
ياقتۇرمىغان ئىسالمنى ئهمدى سىلهردىن كۆرۈپ، ئۆگىنىدۇ. ئالالھ سىلهرگه 
غهلىبه ئاتا قىلىدۇ، بارغان يېرىڭالردىن ساالمهت ۋه پايدا ئالغان ھالهتته 
قايتىسىلهر. بۇ پهتىھلهرنىڭ ئهڭ بۈيۈكىدۇر» (ھهلهبى: 2–جىلد، 715–بهت)  

218. ۋاقىدى: 2–جىلد، 629-بهت.
219. سۈره پهتىھ، 1–ئايهت.
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ئۆز  ھهققىده  سۈلھىسى  ھۇدهيبىيه  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  بهكىر  ئهبۇ 
قانائىتىنى مۇنداق ئىپادىلىدى: 

لېكىن  بولمىغان.  پهتىھ  بىر  بۈيۈك  پهتھسىدىن  ھۇدهيبىيه  ”ئىسالمدا 
خهلق يىراقنى ئهمهس، يېقىننى كۆرگهنلىكى ئۈچۈن بۇ ئهھدىنامىگه ئېتىراز 
قىلدى. ئىنسانالر ئالالھ بىلهن پهيغهمبىرى ئارىسىدىكى ئىشالردا ئالدىراڭغۇ، 
تهييار  يېتىپ،  ۋايىغا  ئىشنى  خالىغان  ئالدىرىمايدۇ،  ئۇالردهك  ئالالھتائاال 
بولمىغىچه قىلمايدۇ“ (ۋاقىدى: 2–جىلد، 610-بهت؛ ھهلهبى: 2–جىلد، 721–بهت). 
ھۇدهيبىيه سۈلھىسىنىڭ نهتىجىسى ئىسالمنىڭ تېز سۈرئهتته تارقىلىشى 
بولدى. بۇ تىنچلىق مهزگىلىده ئىسالم تهبلىغىگه يېڭى ئىمكان ۋه تارقىلىش 
بىريهرگه  بىلهن  مۇشرىكالر  مۇسۇلمانالر  سايىدا  بۇ  ئېچىلدى.  ساھهلىرى 
كېلىشكه، ئۇالرغا قۇرئانى-كهرىم ئوقۇشقا ۋه ئىسالم ھهققىده ئوچۇقتىن- 
كىشىلهرمۇ  يوشۇرغان  مۇسۇلمانلىقىنى  ئىدى.  باشلىغان  سۆزلهشكه  ئوچۇق 

ئهمدى ئېتىقادىنى قورقۇنچسىز ئېالن قىاللىدى220. 
بۇ  بىلهن  بىر–بىرلىرى  تهرهپ  ئىككى  بۇرۇن،  ئۇنىڭدىن  ھالبۇكى، 
مهدىنىگه  مۇشرىكالر  كېيىن  تىنچلىقتىن  كۆرۈشهلمهيتتى.  راھهت  قهدهر 
ئهركىن  مهككىگه  مۇسۇلمانالرمۇ  بولدى،  چىقااليدىغان  كىرىپ  ئهركىن 
كىرىپ چىقتى. ئۇ يهردىكى ئائىلىسى، دوستلىرى ۋه باشقا ئىنسانالر بىلهن 
كۆرۈشۈپ پاراڭلىشىش ئىمكانىغا ئىگه بولدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ھهققىده  توغرىلىقى  يولىنىڭ  ئهخالقى،  مۆجىزىلىرى،  ھهرىكهتلىرى، 
مۇسۇلمانالر بهرگهن مهلۇمات ۋه تهربىيهلهرگه قۇالق سېلىنىدىغان بولدى، 
بولۇشقا  مايىل  ئىسالمغا  يۇمشاپ  كۆڭلى  مۇشرىكالرنىڭ  بىلهن  بۇنىڭ 
باشلىدى. ئهسلىده چۆللهرده ياشاۋاتقان ئهرهبلهرمۇ مۇسۇلمان بولۇش ئۈچۈن 
قۇرهيش مۇشرىكلىرىنىڭ ئىمان ئېيتىشىنى كۈتۈۋاتاتتى. بۇ مۇددهتئىچىده 

220. ئىبنى قهييۇم: 3–جىلد، 309–310-بهتلهر.
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مۇشرىكالرنىڭ كاتتىۋاشلىرىدىن ئهمر ئىبنى ئاس، خالىد ئىبنى ۋهلىد ۋه 
ئوسمان ئىبنى تهلھه قاتارلىق كىشىلهر مۇسۇلمان بولدى221. 

باردى،  رايونالرغا  خىل  ھهر  ھالدا  بىخهتهر  دهۋهتچىلىرى  ئىسالم 
بۇنىڭ  تاپتى.  شارائىتى  چۈشهندۈرۈش  ئىسالمنى  بىلهن  ۋاسته  ھهرخىل 

بىلهن مۇسۇلمانالرنىڭ سانى قاتمۇ-قات كۆپهيدى. 
نهتىجىلىرىنى  سۈلھىسىنىڭ  ھۇدهيبىيه  زۇھرى  ئىمام  ئالىم  مهشھۇر 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ ھهقتىكى ھهدىسدىن پايدىلىنىپ مۇنداق 

خۇالسىلىدى: 
”ئىلگىرى مۇسۇلمانالر بىلهن مۇشرىكالر ئۇچراشقانال يهرده ئۇرۇشاتتى. 
ھۇدهيبىيه سۈلھىسى ئېلىپ كهلگهن تىنچلىق بىلهن ئۇرۇش ئاخىرالشتى. 
ئىككى تهرهپ ئارىىسدا بىخهتهر ۋهزىيهت شهكىللهندى. بىر–بىرلىرى بىلهن 
كۆرۈشۈپ سۆھبهتلىشىش پۇرسىتى تاپتى، ھهر خىل ئىشالردا ياردهملىشىشكه 
باشلىدى. بۇ مهزگىلده كىمگه ئىسالمدىن سۆز ئېچىلسا، بىرئاز ئويالنغاندىن 
قهدهر  شۇ  بولدى.  مۇسۇلمان  دهرھال  چۈشىنىپ،  ھهقىقهتنى  كېيىن 
بولدىكى، ھۇدهيبىيه سۈلھىسىدىن مهككه پهتىھسىگه قهدهر بولغان ئىككى 
يىل ئىچىده مۇسۇلمان بولغانالرنىڭ سانى ھۇدهيبىيه سۈلھىسىگىچه بولغان 
ئون توققۇز يىللىق ۋاقىتقا قهدهر مۇسۇلمان بولغانالرنىڭ سانىدىن نهچچه 

ھهسسه ئېشىپ كهتتى“.
ئىبنى ھىشام بۇنىڭغا مۇنۇ سۆزلهرنى ئىالۋه قىلىدۇ: 

بىلهن  كىشى  ماڭغاندا 1400  ھۇدهيبىيهگه  ”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
يولغا چىققان ئىدى. بۇنىڭدىن ئىككى يىل كېيىن، مهككىنىڭ پهتىھسىده 
يېنىدا ئون مىڭ، باشقا بىر رىۋايهتكه كۆره يولدا قوشۇلغان ئىككى مىڭ 
كىشى بىلهن بىرلىكته ئون ئىككى مىڭ مۇسۇلمان بار ئىدى. بۇ رهقهملهر 
ئىمام زۇھرىنىڭ تهتقىقاتىنىڭ قانچىلىك توغرا ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.“ 

(ھهيسهمى: 6–جىلد، 170-بهت؛ ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 372-بهت) 

221. ۋاقىدى: 2–جىلد، 624–بهت.
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پادىشاھالرنى ئىسالمغا دهۋهت قىلىش

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم پۈتۈن ئىنسانىيهتكه ئهۋهتىلگهن 
بىر ئهلچى بولۇپ، ھۇدهيبىيه سۈلھىسىدىن كېيىن، يىراق–يېقىن مۇناسىۋهت 
ئىالھىي  چۈنكى  قىلدى.  دهۋهت  ئىسالمغا  دۆلهتلهرنى  پۈتۈن  قىاللىغان 

بۇيرۇق شۇنداق قىلىغقا بۇيرىدى: 

ْ ُכ ْ َ ِ ِا ّٰ ُل ا ُ ّ۪ َر َّאُس ِا א ا َ ُّ َאۤ َا  ْ ُ
ْرِض َ ْ اِت َوا َ ٰ َّ ُכ ا ْ ُ  ُ َ ي  ۪ َّ א ا ً ۪ َ

ھهقىقهتهن  مهن  ئىنسانالر!  «ئى  ئېيتقىنكى:  مۇھهممهد!)  «(ئى 
سىلهرنىڭ ھهممىڭالرغا ئالالھ تهرىپىدىن ئهۋهتىلگهن ئهلچىمهن. ئاسمان 
ۋه زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ئالالھقا خاستۇر.» (ئهئراف سۈرىسى،158-ئايهت) 

َِّכ َوِاْن ْ َر ِ َْכ  َ َل ِا ِ ْ אۤ ُا َ  ْ ِّ َ ُل  ُ َّ א ا َ ُّ َאۤ َا
َّאِس َ ا ِ َכ  ُ ِ ْ َ  ُ ّٰ ُ َوا َ َ א َ َ ِر ْ َّ َ א  َ َ  ْ َ ْ َ  ْ َ

«ئى پهيغهمبهر! پهرۋهردىگارىڭ تهرىپىدىن ساڭا نازىل قىلىنغان 
يهتكۈزمىسهڭ،  تولۇق  ئهگهر  يهتكۈزگىن.  ھهممىسىنى  ئهھكامالرنىڭ 
سېنى  ئالالھ  بولىسهن.  قىلمىغان  ئادا  ۋهزىپىنى  تاپشۇرغان  ئالالھ 

كىشلهرنىڭ زىيانكهشلىكدىن ساقاليدۇ.» (مائىده سۈرىسى، 67-ئايهت) 

َن  ُ َ ْ َ  َ َّאِس  َ ا َ َّ َاْכ ِכ ٰ ا َو ً ۪ َ ا َو ً ۪ َ َّאِس  ِ  ً َّ َّ َכאۤ َאَك ِا ْ َ אۤ َاْر َ َو
(مۇئمىنلهرگه  ئۈچۈن  ئىنسانالر  پۈتۈن  پهقهت  بىز  «سېنى 
بىلهن)  ئازاب  (كافىرالرنى  ۋه  بهرگۈچى  خوشخهۋهر  بىلهن)  جهننهت 
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تولىسى  ئىنسانالرنىڭ  لېكىن  ۋه  ئهۋهتتۇق  قىلىپ  ئاگاھالندۇرغۇچى 
(بۇنى) بىلمهيدۇ.» (سهبه سۈرىسى، 28-ئايهت)

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهرقايسى دۆلهتلهرگه مهكتۇب يولالش ئارقىلىق 
ئىسالمغا دهۋهت قىلدى. بۇ مهكتۇبالرنىڭ ئالته ياكى سهككىزى مهشھۇردۇر. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهربىر مهكتۇبنى تالالنغان ساھابىلىرىدىن بىرسى 
ئهۋهتمهكچى  مهكتۇب  پادىشاھالرغا  پهيغهمبىرىمىز  ئهۋهتتى.  ئارقىلىق 

بولغاندا، ساھابىالر: 
”ئى رهسۇلۇلالھ! ئۇالر مهكتۇبنى مۆھۈرلۈك بولمىسا ئوقۇمايدۇ“ دېدى. 
بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبىرىمىز كۈمۈشتىن بىر ئۈزۈك ياساتتى. ئۈستىگه ئۈچ 
قۇر ھالهتته“ئالالھنىڭ رهسۇلى مۇھهممهد“ دېگهن سۆزلهرنى نهقىشلىتىپ، 

مهكتۇبلىرىدا مۆھۈر قىلىپ قولالندى222.  
رهسۇلۇلالھ“  ”مۇھهممهدۇن   “ ا ل  ر  ” ئۈستىگه  ئۈزۈكنىڭ 
دېگهن سۆزلهر نهقىشلهندى، ئهمما ئالالھنى ئۇلۇغالش يۈزىسىدىن ”ئالالھ“ 
دېگهن ئىسىم ئهڭ ئۈستىده، ”رهسۇل“ ئوتتۇرىدا، ”مۇھهممهد“ ئىسمى ئهڭ 

ئاستىنقى قۇردا يهر ئالدى. 
ۋىزانتىيه  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  كهلبى  دىھيهتۇل  ساھابه-كىرامدىن 
ئېلىپ  مهكتۇبىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ھىرهقلىگه  ئىمپېراتورى 
كهلدى. پارىسالرنى مهغلۇب قىلغان ۋىزانتىيه ئىمپېراتورى ھىرهقلى غهلىبه 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ۋاقىتتا،  تۇرغان  سۈرىيهده  قايتىپ،  قىلىپ 
ئىسالمغا دهۋهت قىلغان مهكتۇبى قولىغا تهگدى. بۇ مهكتۇبقا ئاچچىقالشنىڭ 
پهيغهمبهر  ئۈچۈن  چۈشىنىش  ماھىيىتىنى  ئۇنىڭ  بۆلۈپ،  كۆڭۈل  ئورنىغا، 
ئهلهيھىسساالمنىڭ تۇققانلىرىدىن بهزىلىرىنى يېنىغا كهلتۈرۈشنى بۇيرىدى. 
ئۇ مهزگىلده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهڭ ئازغۇن دۈشمهنلىرىدىن 
شامغا  بېشىدا  تىجارهتچىلهرنىڭ  مهككىلىك  سۇفيانمۇ  ئهبۇ  بولغان  بىرى 

1–جىلد،  سائاد:  ئىبنى  58؛   ،57 «لىباس»،  مۇسلىم:  7؛  «ئىلىم»،  بۇخارى:   .222
258-بهت.



376

r مۇھهممهد مۇستاپا

بىلهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ۋاقىتتا  ئۇ  ئىدى.  بار  كارۋاندا  بىر  بارغان 
قۇرهيش ئۇرۇش توختاتقان ۋاقىت ئىدى. ھىرهقلىنىڭ ئادهملىرى ئۇالرنى 
ئۇچرۇتۇپ، ئىمپېراتورنىڭ ھۇزۇرىغا ئېلىپ كهلدى. ھىرهقلى ۋه ئادهملىرى 
كاتتىۋاشلىرى  رۇمالرنىڭ  يېنىدا  ئىدى.  مهقدىستا  بهيتۇل  يهنى  ئىليادا، 
بولغان بىر پهيتته، ھىرهقلى ئۇالرنى ھۇزۇرىغا قوبۇل قىلىپ، بىر تهرجىمان 

كهلتۈرۈلۈشىنى بۇيرىدى. 
ھىرهقلىنىڭ بۇيرۇقى بىلهن، تهرجىمان: 

يېقىن  ئهڭ  جهھهتته  نهسهب  كىشىگه  بۇ  دېگهن  پهيغهمبهرمهن   -
بولغان قايسىڭالر؟ - دهپ سورىدى. 

ئهبۇ سۇفيان: 
- ئهڭ يېقىنى مهن! - دېدى. 

بۇنىڭ بىلهن ھىرهقلى: 
بىلهن  ئۇنىڭ  مهن  كهلتۈرۈڭالر!  يېنىمغا  ھهمراھلىرىنى  ۋه  ئۇنى   -
تهرجىمانغا  كېيىن  دېدى.  تۇرسۇن! -  يېنىدا  ھهمراھلىرى  پاراڭالشقاندا، 

قاراپ دېدىكى: 
- بۇالرغا ئېيت: مهن ئۇ زات ھهققىده بۇ ئادهمدىن بهزى نهرسىلهرنى 

سورايمهن. ماڭا يالغان گهپ قىلسا: - يالغان سۆزلىدى! - دېسۇن. 
دهرۋهقه ”ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ھهمراھلىرىم يالغان سۆزلىگهنلىكىمنى 
ئۇنىڭ  ئىدىم،  بولسام  بولمىغان  خىجىل  دهپ  ئېيتىدۇ  بولمىسا  قاچانال 
سۆھبهتنى  كېيىنكى  سۇفيان  ئهبۇ  دېگهن  سۆزلهيتتىم!“  يالغان  ھهققىده 

مۇنداق نهقىل قىلىدۇ: 
ئۇنىڭدىن كېيىن ھىرهقلى مهندىن مۇنداق سورىدى: 

- ئاراڭالردا ئۇنىڭ نهسهبى قانداق؟. 
مهن: 

- ئارىمىزدا ئۇنىڭ نهسهبى ناھايىتى ئېسىل! - دېدىم.  
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دهۋاسىنى)  (پهيغهمبهرلىك  سۆزنى  بۇ  ئىچىڭالردىن،  سىلهرنىڭ   -
ئۇنىڭدىن بۇرۇن سۆزلىگهن بىرهر كىشى بارمۇ؟ - دېدى. 

- يوق - دېدىم. 
- ئاتا–بوۋىلىرى ئىچىده پادىشاھ بولغان بىرهرسى بارمۇ؟ - دېدى. 

- يوق! - دېدىم. 
تۆۋهن  ياكى  كاتتىۋاشلىرىمۇ،  خهلقنىڭ  ئهگهشكهنلهر،  ئۇنىڭغا   -

تهبىقىدىكى كىشىلهرمۇ؟ - دېدى. 
- تۆۋهن تهبىقىدىكى كىشىلهر - دېدىم. 

- ئۇنىڭغا ئهگهشكهنلهر كۆپىيۋاتامدۇ، ياكى ئازىيىۋاتامدۇ؟ - دېدى. 
- كۆپىيۋاتىدۇ. - دېدىم.

خالىماي  كېيىن،  كىرگهندىن  دىنىغا  ئۇنىڭ  ئىچىده  ئۇالرنىڭ   -
يېنىۋالغانالر بارمۇ؟ - دېدى. 

- يوق! - دېدىم. 
يالغانچى  ئىشتا  بىرهر  ئۇنى  بۇرۇن،  قىلىشتىن  دهۋانى  بۇ   -

دېگهنمىدىڭالر؟ - دېدى. 
- ياق! - دېدىم. 

- ئۇنىڭ سۆزىده تۇرمىغان ۋاقىتلىرى بولدىمۇ؟ - دېدى. 
- يوق! بهرگهن سۆزىده تۇرىدۇ، لېكىن بىز ھازىر ئۇنىڭ بىلهن بىر 
كېلىشىم تۈزدۇق. بۇ مۇددهت ئىچىده نېمه قىلىدىغانلىقىنى بىلمهيمىز! - 
دېدىم. ئۇنى يامان دېيىش ئۈچۈن ئارىغا كىرگۈزىدىغان بۇنىڭدىن باشقا 

سۆز تاپالمىدىم!. 
- ئۇنىڭ بىلهن ئۇرۇشۇپ باقتىڭالرمۇ؟ - دېدى. 

- شۇنداق - دېدىم. 
- بۇ ئۇرۇشالر قانداق ئاياقالشتى؟- دېدى. 

- بهزىده ئۇ بىزنى مهغلۇب قىلدى، بهزىده بىز ئۇنى مهغلۇب قىلدۇق! 
- دېدىم. 
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- ئۇنداقتا، سىلهرنى نېمىگه بۇيرۇيدۇ؟ - دېدى. 
- بىزگه: «يالغۇز ئالالھقا ئىبادهت قىلىڭالر، ھېچبىر نهرسىنى ئۇنىڭغا 
تهرك  بۇتلىرىنى  قىلغان  ئىبادهت  بوۋاڭالرنىڭ  ئاتا–  قىلماڭالر؛  شېرىك 
ئېتىڭالر!» دهيدۇ. ناماز ئوقۇشقا، دۇرۇس بولۇشقا، ئىپپهتلىك بولۇشنى ۋه 

سىله–رهھىم قىلىشنى بۇيرۇيدۇ - دېدىم. 
بۇنىڭ بىلهن ھىرهقلى تهرجىمانغا دېدىكى:

- ئۇنىڭغا ئېيت: ئۇنىڭ نهسهبىنى سورىدىم، ئاراڭالردا نهسهبىنىڭ 
شۇنداق  ئهنه  پهيغهمبهرلهرمۇ  سۆزلىدىڭ.  ئىكهنلىكىنى  ئېسىل  ناھايىتى 

قهۋمى ئىچىدىكى ئهڭ ئېسىل نهسهبتىن ئهۋهتىلىدۇ.
بارمىدى؟  بىرى  باشقا  قىلغان  دهۋانى  بۇ  بۇرۇن  ئۇنىڭدىن  ئاراڭالردا 
دهپ سورىدىم. ياق دېدىڭ. ئۇنىڭدىن بۇرۇن بۇ دهۋادا بولغان باشقا بىر 

كىشى بولغان بولسا، ئۇنىڭدىن ئۆرنهك ئېلىپتۇ، دهيتتىم. 
دهپ  بارمىدى؟  كىشى  بىرهر  بولغان  پادىشاھ  ئىچىده  ئاتا–بوۋىلىرى 
سورىدىم. ياق دېدىڭ. ئهگهر ئهجدادلىرىدىن پادىشاھ بولغان بىرهر كىشى 
ئىكهن،  قايتۇرۇۋالماقچى  پادىشاھلىقىنى  ئاتا–بوۋىسىنىڭ  ئىدى،  بولسا 

دهيتتىم. 
بۇ دهۋانى قىلىشتىن بۇرۇن، بىرهر قېتىم ئۇنىڭ يالغان سۆزلىگهنلىكىنى 
ئىنسانالرغا  بىلىمهنكى،  مهن  دېدىڭ.  ياق  سورىدىم.  دهپ  كۆردۈڭالرمۇ؟ 

يالغان سكزلىمهيدىغان كىشى ئالالھ ھهققىدىمۇ يالغان سۆزلىمهيدۇ!. 
ئۇنىڭغا ئهگهشكهنلهر خهلقنىڭ كاتتىۋاشلىرىمۇ ياكى تۆۋهن تهبىقىدىكى 
ئىكهنلىكىنى  كىشىلهر  تهبىقىدىكى  تۆۋهن  سورىدىم.  دهپ  كىشىلهرمۇ؟ 

ئېيتتىڭ. دهسلهپته پهيغهمبهرلهرگه بۇ خىل كىشىلهر ئهگىشىدۇ. 
ئۇنىڭغا ئهگهشكهنلهر كۆپىيىۋاتامدۇ ياكى ئازالۋاتامدۇ؟ دهپ سورىدىم. 
كۆپىيىۋاتىدۇ دېدىڭ. ھهق دىننىڭ بىر ئاالھىدىلىگى ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ 

كۆپىيىشىدۇر. 



379

  ھىجرهتنىڭ يهتتىنچى يىلى

ئىچىلىرىده ئۇنىڭ دىنىغا كىرگهندىن كېيىن، ياقتۇرماي يېنىۋالغانالر 
كهلگهن  مهيدانغا  سايىسىده  ئىمان  دېدىڭ.  ياق  سورىدىم.  دهپ  بارمۇ؟ 

ئېتىقادمۇ قهلبكه كىرىپ كۆكلىگهنده مۇشۇنداق بولىدۇ. 
سۆزىده تۇرماي قالغان ئهھۋالى بارمۇ؟ دهپ سورىدىم. ياق دېدىڭ. 

پهيغهمبهرلهر ئاشۇنداقتۇر، سۆزلىرىدىن قايتمايدۇ. 
ئۇنىڭ بىلهن ئۇرۇشۇپ باقتىڭالرمۇ؟ دهپ سورىدىم. ئۇرۇشقانلىقىڭالرنى، 
مهغلۇب  ئۇنى  سىلهرنىڭ  بهزىده  يهڭگهنلىكىنى،  سىلهرنى  ئۇنىڭ  بهزىده 
ھهرخىل  شۇنداق:  پهيغهمبهرلهرمۇ  ھهقىقهتهن  ئېيتتىڭ.  قىلغانلىقىڭالرنى 

سىناقالرغا ئۇچرىتىلىدۇ، ئاخىرىدا گۈزهل ئاقىۋهت ئۇالرنىڭ بولىدۇ. 
ئالالھقا  بىر  يالغۇز  سورىدىم.  دهپ  بۇيرۇيدۇ؟  نېمىلهرنى  سىلهرگه 
ئىبادهت قىلىپ، ئۇنىڭغا ھېچ نهرسىنى شېرىك قىلماسلىقنى بۇيرىغانلىقى، 
دۇرۇس  ئوقۇشقا،  ناماز  شۇنىڭدهك  چهكلىگهنلىكى  چوقۇنۇشتىن  بۇتالرغا 

بولۇشقا، ئىپپهتلىك بولۇشقا بۇيرىغانلىقىنى ئېيتتىڭ. 
ئهگهر بۇ دېگهنلىرىڭ توغرا بولسا، ئۇ زات ناھايىتى يېقىن بىر زاماندا 
شۇ پۇتلىرىم دهسسهپ تۇرغان يهرلهرگىمۇ ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ. ئهسلىدىال 
مهن بۇ پهيغهمبهرنىڭ ئاشكارا بولىدىغانلىقىنى بىلهتتىم. لېكىن سىلهرنىڭ 
ھۇزۇرىغا  ئۇنىڭ  ئىدىم.  ئويلىمىغان  چىقىدىغانلىقىنى  ئىچىڭالردىن 
ھهرتۈرلۈك  ئۈچۈن  كۆرۈشۈش  بىلهن  ئۇنىڭ  بىلسهم،  بارااليدىغانلىقىمنى 

جاپاغا چىدايتتىم. ئۇنىڭ يېنىدا بولسام ئىدىم، پۇتلىرىنى يۇياتتىم“.
بىلهن  ۋاستىسى  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  دىھيه  ھىرهقلى  كېيىن  ئۇنىڭدىن 
كهلتۈرۈشنى  مهكتۇبىنى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  ئهۋهتىلگهن  ئهمىرىگه  بۇسرا 
ئۇ  بهردى.  ھىرهقلىگه  ئۇنى  ئادهم  كهلگهن  ئېلىپ  مهكتۇبنى  بۇيرىدى. 

ئوقۇدى. مهكتۇبتا مۇنداق دېيىلگهنىدى: 
بۈيۈكى  رۇمالرنىڭ  مۇھهممهدتىن  رهسۇلى  ۋه  بهندىسى  «ئالالھنىڭ 

ھىرهقلىگه!
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ھىدايهتكه ئهگهشكهنلهرگه ساالم بولسۇن! مهن سېنى ئىسالمغا دهۋهت 
ساڭا  ئالالھمۇ  ۋه  چىقىسهن  ساالمهتكه  كىرگىنكى،  ئىسالمغا  قىلىمهن. 
ئهجىرنى ئىككى ھهسسه بېرىدۇ! ئهگهر قوبۇل قىلمىساڭ، (ئهگهشكۈچىلىرىڭ 

بولغان) پۇقراالرنىڭ گۇناھى ساڭا يۈكلىنىدۇ.» 

َّ َ ِا ُ ْ َ  َّ ْ َا ُכ َ ْ َ َא َو َ ْ َ اٍۤء  َ َ  ٍ َ ِ ٰ َכ ا ِا ْ َ א َ َ َאِب  ِכ ْ َ ا ْ َאۤ َا  ْ ُ  
ْ ُدوِن ِ ًא  َא א َاْر ً ْ َ َא  ُ ْ َ  َ ِ َّ َ  َ ـًٔא َو ْ َ  ۪ ِ َك  ِ ْ ُ  َ َ َو ّٰ ا

َن ُ ِ ْ ُ َّא  َא ِ وا  ُ َ ْ ا ا ُ ُ َ ا  ْ َّ َ َ ِאْن  َ  ِ ّٰ ا
«ئى ئهھلى كىتاب! (يهنى يهھۇدىالر ۋه ناساراالر) پهقهت ئالالھقىال 
كهلتۈرمهسلىك،  شېرىك  نهرسىنى  ھېچ  ئالالھقا  قىلىش،  ئىبادهت 
ھهممىمىزگه  قىلىۋالماسلىقتهك  خۇدا  بىر-بىرىمىزنى  قويۇپ  ئالالھنى 
ئورتاق بولغان بىر سۆزگه (يهنى بىر خىل ئهقىدىگه) ئهمهل قىاليلى» 
دېگىن. ئهگهر ئۇالر يۈز ئۆرۈسه (يهنى بۇنى قوبۇل قىلمىسا): «(ئى 
يهھۇدىالر ۋه ناساراالر جامائهسى!) بىزنىڭ مۇسۇلمان ئىكهنلىكىمىزگه 

گۇۋاھ بولۇڭالر.» (ئال ئىمران سۈرىسى. 64-ئايهت)
ئهبۇ سۇفيان دهيدۇكى: 

”ھىرهقلى دهيدىغانلىرىنى دهپ، مهكتۇبنى ئوقۇتۇپ بولغاندىن كېيىنال 
چىقىپ كهتتى، ئاۋازالر يۈكسهلدى. بۇنىڭ بىلهن بىزنى تېشىغا چىقاردى. 

ھهمراھلىرىمغا دېدىمكى:
”ئهبۇ كهبشهنىڭ ئوغلىنىڭ223 بۇ ئىشى راستىنال كۈچهيدى. قاراڭالر 
ئۇنىڭدىن  ھىرهقلىمۇ  پادىشاھى  تهنلىكلهر)  (سېرىق  ئهسفهر  بهنى 
قورقۇۋاتىدۇ!“ مانا ئاشۇ ۋاقىتتىن بېرى، ئۇنىڭ يېقىن زاماندا مۇۋهپپىقىيهتكه 
ئېرىشىدىغانلىقىغا بولغان ئىشهنچىمنى يوقاتمىدىم ۋه ئاخىرىدا ئالالھ ماڭىمۇ 

ئىسالمنى نېسىپ قىلدى.“

ئىزاھات  قىسىمدا  بىرىنچى  ھهققىده  ئىسىم  بۇ  قوللىنىلغان  ھهققىده  پهيغهمبىرىمىز   .223
بېرىلدى.
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ھىرهقلى جامائىتىنىڭ كاتتىۋاشلىرىنى ھۇزۇرىغا دهۋهت قىلدى. ئۆزىگه 
خاس سارايالرنىڭ بىرىده توپالندى. ئۇالرغا: 

”ئى رۇم جامائىتى! ئهبهدىي ھالدا قۇتۇلۇشقا ۋه بۇ سهلتهنىتىڭالرنىڭ 
قولۇڭالردا قېلىشىغا نېمه دهيسىلهر؟“ دېدى. (ئىسالمغا كىرىشىنى تهكلىپ 
ئوخشاش  ئىشهكلهرگه  ياۋا  بىردىنال  ھهممىسى  بىلهن،  بۇنىڭ  قىلدى) 
تاقاقلىق  ئىشىكلهرنىڭ  پۈتۈن  لېكىن  يۈگۈردى.  قاراپ  ئىشىككه  ئۈركۈپ 
ئىكهنلىكىنى كۆردى. ھىرهقلى ئهتراپىدىكى دۆلهت ئادهملىرىنىڭ ئىسالمغا 
سۆزىنىڭ  ۋه  چاقىردى  قايتا  ئۇالرنى  كۆرۈپ،  خالىمىغانلىقىنى  كىرىشنى 

ھهقىقىتىنى ئالماشتۇرۇپ: 
ياكى  مۇستهھكهم  ئېتىقادىڭالرنىڭ  خرىستىئانلىقتىكى  ”مهن 
بۇ  كۆرگهن  سىلهرده  سىنىدىم.  سىلهرنى  ئۈچۈن  كۆرۈش  ئهمهسلىكىنى 
ئادهملىرى  دۆلهت  بىلهن  بۇنىڭ  دېدى.  قىلدى!“  خۇشال  مېنى  ئهھۋال 
ئۇنىڭغا سهجده قىلىپ، مهمنۇن بولدى. (بۇخارى: «بهدئۇل ۋهھى»، 1، 5-، 
«ئىمان»، 37، «شاھادهت»، 28، «جىھاد»، 102؛ مۇسلىم: «جىھاد»، 74؛ ئهھمهد: 

1–جىلد، 262-بهت)  

نېمىتىنى  ئىسالم  كهلگهن  ئالدىغىچه  ھىرهقلى  ئىمپېراتورى  ۋىزانتىيه 
مهنپهئهتىنىڭ  دۇنيا  تۇرۇپ،  بىلىپ  ھهقىقىتىنى  ئۇنىڭ  كۆرۈپ،  بىۋاسته 
ئېغىر بېسىشى نهتىجىسىده بۇ پۇرسهتنى قايرىۋېتىپ، ئهبهدىي سائادهتتىن 

مهھرۇم قالدى. 
خۇزافه  ئىبنى  ئابدۇلالھ  مهكتۇبنى  ئهۋهتىلگهن  كىسراسىغا  ئىران 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئېلىپ باردى. لېكىن كىسرا ھىرهقلىدهك ياخىشى مۇئامىله 
ئۆزىنىڭ  ئىسمىنىڭ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  مهكتۇبتا  قىلمىدى. 
ئىسمىدىن بۇرۇن يېزىلغانلىقىغا ئاچچىقالپ، ئۇ مهكتۇبنى يىرتىپ تاشالپ، 

ئهلچىگه ھاقارهت قىلدى. 
ئابدۇلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ كىسرا ۋه ئۇنىڭ ئادهملىرىگه مۇنداق خىتاب 

قىلدى: 
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يهر  ۋه  كىتابسىز  پهيغهمبهرسىز،  سىلهر  جامائىتى!  فارىس  ”ئى 
يۈزىنىڭ پهقهت قولۇڭالردىكى بىر قىسمىغا ھۆكۈمرانلىق قىلىپ ساناقلىق 
كۈنلىرىڭالرنى ئۆتكۈزۈۋاتىسىلهر، سىلهر بىر چۈش كۆرۈۋاتىسىلهر! ھالبۇكى، 

يهر يۈزىنىڭ سىلهر ھۆكۈمران بواللمىغان قىسمى ناھايىتى كۆپ. 
ئارزۇ  ئاخىرهتنى  ۋه  دۇنيا  نۇرغۇنلىغان  بۇرۇن  سهندىن  كىسرا!  ئى 
خالىغانالر،  ئاخىرهتنى  ئۇالردىن  كهتتى.  كېلىپ،  ھۆكۈمدارالر  قىلغان 
دۇنيادىنمۇ نېسىۋىلىرىنى ئالدى. پهقهتال دۇنيانى ئارزۇ قىلغانالر، ئاخىرهت 
نېسىۋىلىرىدىن مهھرۇم قالدى. ساڭا تهكلىپ قىلغىنىمىز بۇ دىننى كىچىك 
سانايسهن. ئهمما، ئالالھ بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، مهيلى قايهرده بولساڭ 
بول، سهن كىچىك سانىغان نهرسه ئالدىڭغا كهلگىچه ئۇنىڭدىن قورقىسهن 

ۋه ئۇنىڭدىن ئۆزهڭنى قوغدىيالمايسهن!“. 
خاس  ئۆزىگىال  سهلتهنهتنىڭ  ۋه  پادىشاھلىق  جاۋابهن:  كىسرامۇ 
ئىكهنلىكى، يېڭىلىشتىن ئۆزىگه بىر تهڭتۇش چىقىشىدىن قورقمايدىغانلىقىنى 

ئېيتتى. (سۇھهيلى: 6–جىلد، 589–590-بهتلهر) 
ئارقىدىن ئادهملىرىگه ئابدۇلالھ ئىبنى خۇزافهنىڭ قوغالپ چىقىرىلىشىنى 

بۇيرىدى. 
چىقار-چىقماي  ھۇزۇرىدىن  كىسرانىڭ  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئابدۇلالھ 

ئۇلۇقىغا مىنىپ مهدىنىگه قاراپ يولغا چىقتى. ئۆز–ئۆزىگه: 
ياكى  (ئۆلۈم  يولدىن  ئىككى  ئۈچۈن  مهن  قهسهمكى،  بىلهن  ”ئالالھ 
رهسۇلۇلالھنىڭ  قىلمايمهن.  غهم  بولسۇن  بولسا  قايسىسى  قۇتۇلۇش)نىڭ 
مهكتۇبىنى جايىغا تهككۈزۈپ، ۋهزىپهمنى ئادا قىلدىم“ دېدى. (ئهھمهد: 1–
ئىبنى  189-بهت؛  4–جىلد،  260–بهت؛  1–جىلد،  سائاد:  ئىبنى  305-بهت؛  جىلد، 

كهسىر: «ئهلبىدايه»، 4–جىلد، 6-263؛ ھهمىدۇلالھ: «ئهلۋهسائىق»، 140-بهت)  

ئابدۇلالھ ئىبنى خۇزافهنىڭ پهزىلهت ۋه جاسارىتىنى كۆرسهتكهن بىر 
قىسسىسى بار: 
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ھهزرىتى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ خهلىپه دهۋرىده شامنىڭ قهيسهرىيه 
تهرىپىگه رۇمالرغا قارشى بىر قوشۇن ئهۋهتىلدى. ئابدۇلالھ ئىبنى خۇزافه 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمۇ بۇ قوشۇندا بار ئىدى. رۇمالر ئۇنى ئهسىرگه ئېلىپ، 
پادىشاھلرىنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىپ: ”بۇ مۇھهممهدنىڭ ساھابىلىرىدىن!“ 

دېدى. 
پادىشاھ ھهزرىتى ئابدۇلالھنى بىر ئۆيگه قامىتىپ كۈنلهرچه يېمهك–
ئىچمهكسىز قويغاندىن كېيىن، ئۇنىڭغا بىرئاز ھاراق بىلهن توڭگۇز گۆشى 
ئهۋهتتى. ئۈچ كۈن كۆزهتتى. ئابدۇلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ شارابقا ۋه گۆشكه 

يېقىنالشمىدى. 
پادىشاھقا: 

”ئۇنىڭ ھالى قاتتىق خاراب، ئۇ يهردىن ئهمدى چىقارمىسىڭىز مۇتلهق 
ئۆلىدۇ!“ دېدى. 

پادىشاھ ئۇنى ئالدىغا كهلتۈرۈپ: 
- يېمهك–ئىچمهكتىن سېنى چهكلهپ قويغان نهرسه نېمه؟ - دهپ 

سورىدى. 
ئابدۇلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

ھاالل  ماڭا  ئىچىشىمنى  ۋه  يېيىشىم  ئۇالردىن  زۆرۈرىيهت  گهرچه   -
قىلغان ئىدى، لېكىن مهن سېنى ماڭا ۋه ئىسالمغا كۈلدۈرۈشنى خالىمىدىم! 

- دېدى. 
پادىشاھ ئۇنىڭ بۇ تهمكىن سۆزلىرى ئالدىدا: 

- سهن خرىستىئان بولساڭ، پادىشاھلىقىمنىڭ يېرىمنى ساڭا بهرسهم، 
سېنىڭ  قىزىمنىمۇ  قىلسام،  شېرىك  سهلتهنىتىمگه  ۋه  پادىشاھلىقىم  سېنى 

بىلهن ئۆيلهندۈرسهم بولماسمۇ؟ - دېدى. 
ئابدۇلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

يۇمۇپ  كۆزنى  دىنىدىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد  ماڭا  سهن   -
ئاچقۇچىلىك مىقداردا قايتىش بهدىلىگه پۈتۈن پادىشاھلىقىڭنىڭ تامامىنى 
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ۋه پۈتۈن ئهرهبلهرنىڭ پادىشاھلىقىنى بهرسهڭمۇ، بۇنى ئهسال قىلمايمهن 
- دېدى. 

پادىشاھ: 
- ئۇنداقتا سېنى ئۆلتۈرىمهن - دېدى. 

ھهزرىتى ئابدۇلالھ: 
- ئىختىيارىڭ، خالىغىنىڭنى قىل - دېدى. 

ئابدۇلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ كىرىسكه مىخالندى. ئوقچىالر ئالدى بىلهن 
ئۇنىڭغا تهگمهيدىغان شهكىلده قورقۇتۇش ئۈچۈن ئوق ئاتتى. كېيىن ئۇنىڭغا 
خرىستىئانلىق تهكلىپ قىلىندى. ئۇ ساھابه ئازراقمۇ مايىللىق كۆرسهتمىدى. 

پادىشاھ: 
ئىچىگه  ياغنىڭ  قايناۋاتقان  سېنى  ياكى  بولىسهن  خرىستىئان  يا   -
قازان  بىر  مىستىن  كېيىن،  قىلمىغاندىن  قوبۇل  دېدى.   - تاشاليمهن 
كهلتۈرۈلدى، ئىچىگه زهيتۇن يېغى ياكى سۇ قويۇلۇپ قاينىتىلدى. پادىشاھ 
مۇسۇلمانالردىن بىر ئهسىر كهلتۈرۈپ قازاننىڭ ئىچىگه تاشلىنىشىنى بۇيرىدى. 
ئۇنىڭغا  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئابدۇلالھ  تاشالندى.  قازانغا  ئهسىر  مۇسۇلمان 

قاراپ تۇراتتى. گۆشلىرى شۇ ھامان سۆڭهكلىرىدىن ئايرىلىپ كهتتى. 
پادىشاھ ئابدۇلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا قايتا خرىستىئانلىقنى تهكلىپ 
قىلدى. قوبۇل قىلمىغاندىن كېيىن ئۇنىڭمۇ قازانغا تاشلىنىشىنى بۇيرىدى. 
ھهزرىتى ئابدۇلالھ قازانغا تاشالنماقچى بولغان پهيتته يىغلىدى. پادىشاھ 
رهزىيهلالھۇ  ئابدۇلالھ  قىلىپ  گۇمان  ئۆزگهرتكهنلىكىنى  پىكرىنى  ئۇنىڭ 
تهكلىپ  بولۇشىنى  خرىستىئان  تهكرار  ۋه  ئهكهلدۈردى  يېنىغا  ئهنھۇنى 
قىلدى. شىددهت بىلهن رهت قىلغانلىقىنى كۆرۈپ ھهيران بولغان ھالدا: 

- ئۇنداق بولسا نېمه ئۈچۈن يىغلىدىڭ؟ - دهپ سورىدى. 
ئابدۇلالھ ئىبنى خۇزافه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بۇ جاۋابنى بهردى: 

قىلماقچى  ماڭا  سېنىڭ  مهن  قىلمىغىنكى،  گۇمان  ھهرگىز   -
بولغانلىرىڭدىن قورقۇپ يىغلىمىدىم! مهن ئالالھ يولىدا بېرهلهيدىغان پهقهت 
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بىرال جېنىم بولغانلىقىدىن يىغلىدىم. ئۆز – ئۆزهمگه: ”سهن ھازىر بىرال 
جان ئىگىسىسهن، شۇ قازانغا تاشلىنىپ، ئالالھ يولىدا شۇ ھامان ئۆلۈپ 
كېتىسهن. ھالبۇكى، مهن ۋۇجۇدۇمدىكى تۈكلهر سانىدا جېنىم بولۇشىنى ۋه 
ھهربىرى ئۈچۈن بۇ ئازابالرنىڭ ئالالھ يولىدا ماڭا قايتا–قايتا قىلىنىشىنى 

شۇنداق ئارزۇ قىلىمهن، - دېدى. 
ھهزرىتى ئابدۇلالھنىڭ ئىمان مۇستهھكهملىكى بىلهن كۆرسهتكهن بۇ 

ئىشى پادىشاھنى ھهيران قالدۇردى. ئۇنى قويىۋېتىشنى ئارزۇ قىلىپ. 
- بېشىمنى سۆيگىن - ده سېنى قويۇۋېتهي - دېدى. 

ئابدۇلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ:
- مهن بىلهن بىرلىكته پۈتۈن مۇسۇلمان ئهسىرلهرنى قويۇۋېتهمسهن؟ 

- دېدى. 
- شۇنداق قويۇۋېتىمهن - دېدى. ئۇنداق بولسا: 

- مانا ئهمدى بولىدۇ - دېدى. 
ئابدۇلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ دهيدۇكى: 

”ئۆز–ئۆزهمگه: ” جېنىم ۋه مۇسۇلمان ئهسىرلهرنىڭ جېنىنى قۇتقۇزۇش 
نېمه  سۆيۈشته  بېشىنى  دۈشمهننىڭ  بىر  دۈشمهنلىرىدىن  ئالالھ  ئۈچۈن 

بولماقچى ئىدى؟ سۆيگىن كهتسۇن!“ دېدىم“
يېنىغا  ئۆمهرنىڭ  ھهزرىتى  قويۇۋېتىلدى.  مۇسۇلمان   80 كۈنى  ئۇ 

كهلگهنده ئهھۋالنى ئۇنىڭغا مهلۇم قىلدى. ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
مۇسۇلماننىڭ  ھهربىر  سۆيۈش  بېشىنى  خۇزافهنىڭ  ئىبنى  ”ئابدۇلالھ 
مهن  بولۇپ  تۇنجى  ئورۇنالشنى  بۇنى  ۋهزىپىدۇر!  بىر  چۈشكهن  ئۈستىگه 
باشاليمهن!“ دېدى – ده، ئورنىدىن تۇرۇپ ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ، بېشىغا 
سۆيدى. (ئىبنى ئهسىر: «ئۇسدۇل غابه»، 3–جىلد، 212–213؛ زهھهبى: «سىيهر»، 

2–جىلد، 14–15-بهتلهر)  

مانا بۇ مۇبارهك ساھابه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىسالمغا دهۋهت 
قىلغان مهكتۇبىنى ئىران كىسراسىغا ئېلىپ بېرىش شهرىپىگه نائىل بولغان، 
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ئىمان  ئالدىدا  جالالتالر  تۇرۇۋاتقان  كۈتۈپ  ئىشارىتىنى  بىر  پادىشاھنىڭ 
جاسارىتى كۆرسىتىپ كىسرا ۋه ئادهملىرىگه ئىسالمنى تهبلىغ قىلغان ئىدى.
كىسرانىڭ مهكتۇبنى يىرتقانلىقىنى ۋه ئىسالم دهۋىتىگه قارشى سهلبى 

مۇئامىلىده بولغانلىقىدىن خهۋهر تاپقان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«ئى ئالالھ! سهنمۇ ئۇنىڭ پادىشاھلىقىنى ئهنه شۇنداق پارچه–پارچه 
قىلىۋهتكىن!» دېدى. (بۇخارى: «ئىلىم»، 7؛ ئىبنى ئهسىر: «ئۇسدۇل غابه»، 3–

جىلد، 212-بهت) 

دهرۋهقه، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ مۆجىزىسى تۆت چوڭ خهلىپه 
قولىغا  مۇسۇلمانالرنىڭ  زېمىنلىرى  كىسرانىڭ  ئېشىپ،  ئهمهلگه  دهۋرىده 

ئۆتتى. 
كىسرا يهمهن ۋالىسى بازانغا بىر خهت ئهۋهتىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى 
پهيغهمبهر  ئهلچىلىرى  بازاننىڭ  بۇيرىدى.  كېلىشنى  ئېلىپ  ھۇزۇرىغا 
ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كهلدى. ئهھۋالنى بىلدۈرۈپ بىر مهكتۇب بهردى. 
پهيغهمبىرىمىز مهكتۇبنى ئوقۇپ كۈلۈمسىرىدى ۋه ئهلچىلهرنى ئىسالمغا دهۋهت 

قىلدى. بازاننىڭ ئهلچىلىرى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا: 
”ئهگهر بىز بىلهن كهلمىسهڭ، ۋالىي بازاننىڭ مهكتۇبىغا جاۋاب ياز!“ 
دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم جانابى ئالالھنىڭ ۋهھىيسى بىلهن ئۇالرغا 

مۇنداق دېدى: 
«ئالالھتائاال كىسراغا ئوغلى شيرهۋهيھنى مۇسهللهت قىلدى. شيرهۋهيھ 
ئۇنى پاالنى ئايدا، پاالنى كېچىده ۋه كېچىنىڭ مۇنداق، مۇنداق سائىتى 

ئۆتكهنده ئۆلتۈردى!»
ئهلچىلهر ھهيران قېلىپ: 

”بىز سهندىن ئاڭلىغان بۇ سۆزلهرنى يېزىپ ۋالىيغا خهۋهر قىاليلىمۇ؟“ 
دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
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«شۇنداق! مهندىن ئاڭلىغانلىرىڭالرنى ئۇنىڭغا خهۋهر قىلىڭالر! ئۇنىڭغا 
شۇنى ئېيتىڭالركى: ”مېنىڭ دىنىم، ھاكىمىيىتىم، كىسرانىڭ پادىشاھلىقى 
ۋه سهلتهنىتى يېتىپ بارغان يهرلىرىگه يېتىپ بارىدۇ، ئاتالر ۋه تۆگىلهرنىڭ 
شۇنىمۇ  ئۇنىڭغا  كېڭىيىدۇ!“  يهرلىرىگه  يىراق  ئهڭ  باسىدىغان  قهدهم 
يهرلىرىڭنى  باشقۇرۇۋاتقان  بولساڭ،  مۇسۇلمان  سهن  ”ئهگهر  بىلدۈرۈڭالر: 
ساڭا بېرىمهن! سېنى ئهبناالردىن، يهنى يهمهندىكى پارىسالردىن بولغان 

قهۋمىڭگه ھۆكۈمران قىلىمهن!“» دېدى. 
بازان بۇالردىن خهۋهر تېپىشى بىلهن: 

ئهمهس!  سۆزى  ھۆكۈمران  سۆزى  ئۇنىڭ  قهسهمكى،  بىلهن  ئالالھ   -
پهيغهمبهردۇر!  بىر  دېگهندهك  ئۆزى  زات  بۇ  قارايمهنكى،  شۇنداق  مهن 
ئۇنىڭ كىسرا ھهققىده سۆزلىگهن سۆزىنىڭ نهتىجىسىنى كۈتهيلى. ئهگهر بۇ 
ھهقتىكى سۆزى توغرا چىقسا، ئۇ ھهقىقهتهن ئالالھ تهرىپىدىن ئىنسانالرغا 
ئهۋهتىلگهن بىر پهيغهمبهردۇر. ئهگهر توغرا چىقمىسا، شۇ ۋاقىتتا قىلىشقا 

تىگىشلىكنى ئوياليلى! - دېدى. 
ئهلچىلهرگه قاراپ: 

- سىلهر ئۇنىڭغا قانداق قارىدىڭالر؟ - دهپ سورىدى. 
نهرسىدىن  ھېچبىر  كهمتهر،  ھهيۋهتلىك،  ئۇنىڭدىن  بىز   -
پىياده  ئارىسىدا  ئىنسانالر  ۋه  بولمىغان  قوغدىغۇچىلىرى  قورقمايدىغان، 
مېڭىپ يۈرگهن بىر ھۆكۈمدار كۆرمىدۇق! ساھابىلىرى ئۇنىڭ يېنىدا ئاۋازىنى 
يۇقىرى كۆتۈرمهي، ناھايىتى تۆۋهن ئاۋاز بىلهن پاراڭلىشىدىكهن. - دهپ 

كۆرگهنلىرىنى ھهيرانلىق بىلهن سۆزلهپ بهردى.
كهلگهنده  مهكتۇبى  دائىر  ئۆلتۈرگهنلىكىگه  دادىسىنى  شيرهۋهيھنىڭ 
قارىدىالركى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بىلدۈرگهن ۋاقتى مىنۇتلىرىغىچه 

ئوخشاش چىقتى. ۋالىي بازان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهققىده: 
بىر  ئهۋهتىلگهن  ئىنسانالرغا  تهرىپىدىن  ئالالھ  مۇتلهق  زات  ”بۇ 
يهمهنده  بولۇپ  پارىسلىق  ئهسلى  بولدى.  مۇسۇلمان  دهپ  پهيغهمبهردۇر!“ 
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1–جىلد،  سائاد:  (ئىبنى  بولدى.  مۇسۇلمان  ئهبناالرمۇ  قالغان  ئولتۇراقلىشىپ 
260-بهت؛ ئهبۇ نۇئهيم: «دهالئىل»، 2–جىلد، 349–350 -بهتلهر؛ دىيار بهكرى: 2–

جىلد، 35–دىن 37-بهتلهرگىچه)  

ئهلهيھىسساالمنىڭ   پهيغهمبهر  نهجاشىسى  (ئېفئوپىيه)  ھهبهشىستان 
مهكتۇبى ۋه ئهلچىسىنى ياخشى كۈتۈۋالدى. ئهمر ئىبنى ئۇمهييه ۋاستىسى 
بىلهن نهجاشىغا ئهۋهتىلگهن مهكتۇبتا ئىسالمغا دهۋهت قىلىش بىلهن بىرلىكته 
ھهزرىتى مهريهم ۋه ھهزرىتى ئىسا ھهققىدىمۇ قىسقىچه بىر مهلۇمات بار ئىدى. 
نهجاشى ئىسالمنى ئىلگىرى ھهبهشىستانغا ھىجرهت قىلغان مۇسۇلمانالردىن 
ئازدۇر–كۆپتۇر ئۆگهنگهن بولۇپ، بۇ ھهقته باشتىن بېرى ئىجابى مۇئامىله 
كۆرسىتىپ كېلىۋاتقان بۇ دهۋهت مهكتۇبى بىلهن ئىمان ئۇپۇقلىرىغا قانىتىنى 
ئاچتى. ئۇ پهيتته يېنىدا بولغان ئهبۇ تالىبنىڭ چوڭ ئوغلى ھهزرىتى جابىر 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھۇزۇرىدا شاھادهت ئېيتىپ مۇسۇلمان بولدى. كېيىن 
رهسۇلۇلالھنىڭ ئارزۇسى بىلهن ئۇ يهردىكى مۇھاجىرالرنى ئىككى كېمىگه 
چىقىرىپ يولغا سالدى. ئۇنىڭدىن باشقا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئىمان 
ئۆز  مۇنۇالرنى  مهكتۇب  يوللىدى.  مهكتۇب  بىر  بىلدۈرگهن  ئېيتقانلىقىنى 

ئىچىگه ئالغان: 
” نهجاشىدىن ئالالھنىڭ رهسۇلى مۇھهممهدكه!

ئى رهسۇلۇلالھ! ساالم ساڭا بولسۇن، ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه بهرىكىتىمۇ 
ساڭا بولسۇن! ئۇنىڭدىن باشقا ھېچبىر ئىالھ بولمىغان ئالالھ مېنى ئىسالمغا 
تىلغا  ئهھۋالىنى  ئىسانىڭ  ھهزرىتى  رهسۇلۇلالھ!  ئى  قىلدى.  ھىدايهت 
ئالغان مهكتۇبىڭىز ماڭا يېتىپ كهلدى. ئاسمان–زېمىننىڭ رهببىگه قهسهم 
قىلىمهنكى، ھهزرىتى ئىسامۇ ئۆزى ھهققىده سهن تىلغا ئالغان نهرسىلهردىن 
باشقا بىر نهرسه سۆزلىمىگهن. ئۇنىڭ تهبلىغىمۇ، سېنىڭ تهبلىغىڭ بىلهن 
ئوخشاش. سهن بىزگه تهبلىغ قىلىشقا بۇيرۇلغان ئىسالمنىڭ ئاساسلىرىنى 
ئۆگهندۇق. تاغاڭنىڭ ئوغلى (جهئفهرى تهييار) بىلهن دىيارىمىزغا ھىجرهت 
قىلغان ساھابىلىرىڭنى ياخشى كۈتۈۋالدۇق. مهن شاھادهت ئېيتىمهنكى، سهن 
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ئالالھنىڭ رهسۇلىسهن. سۆزۈڭده راستچىلسهن. سهن ھهق ئۈستىدىسهن ۋه 
مۇسهددهقسهن (تهستىق قىلىنغۇچىسهن)“.

ئى رهسۇلۇلالھ! مهن ساڭا سېنىڭ ۋهكىلىڭ بولغان تاغاڭنىڭ ئوغلى 
ۋاستىسى بىلهن بهيئهت قىلدىم. ئۇنىڭ ئالدىدا ئالهملهرنىڭ رهببى بولغان 
ئالالھقا تهسلىم بولدۇم. ساڭا ئوغلۇم ئىرخانى ئهۋهتىمهن. مهن ئۆزهمگىال 
ئى  خالىساڭ  كېلىشىمنى  يېنىڭغا  سېنىڭ  ئهگهر  قىلىمهن،  ۋهكىللىك 
ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى، شۇ ھامان كېلىمهن. مهن گۇۋاھلىق بېرىمهنكى، 
سۆزلىگهنلىرىڭ ھهقتۇر. ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى! ساڭا ساالم بولسۇن!“ 
(ئىبنى سائاد: 1–جىلد، 259-بهت؛ ئىبنى قهييۇم: 3–جىلد، 689-بهت؛ ھهمىدۇلالھ: 

«ئهلۋهسائىق»، 100، 105-104)

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يهنه بىر كۈنى: 
مهكتۇبنى  شۇ  تىلهپ  ئالالھتىن  ساۋابىنى  ۋه  ئهجىر  ئىنسانالر!  «ئى 
دهپ  بارىدۇ؟»  ئېلىپ  كىم  مۇقهۋقىسكه224  ھۆكۈمدارى  ئىسكهندهرىيه 
سورىغاندا، ھاتىب ئىبنى ئهبى بهلتهئه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئورنىدىن تۇرۇپ 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىپ: 
”ئى رهسۇلۇلالھ! مهن ئېلىپ باراي“ دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«ئى ھاتىب! ئالالھ بۇ ۋهزىپىنى سېنىڭ ھهققىڭده مۇبارهك قىلسۇن!» 

دېدى. 

224. ۋىزانتىيه ئىمپېراتورلىرى ئۈچۈن قهيسهر، رۇمالر ئۈچۈن قهيسهرى، پارىس ھۆكۈمرانلىرى 
ئۈچۈن  ھۆكۈمرانلىرى  مىسىر  نهجاشى،  ئۈچۈن  ھۆكۈمدارلىرى  ھهبهش  كىسرا،  ئۈچۈن 
فىرئهۋن، ئىسكهندهرىيه ھۆكۈمرانلىرى ئۈچۈن مۇقهۋقىس، يهمهن ۋه شىخخىر ھۆكۈمرانلىرى 
ئۈچۈن تۇببه، ھند ھۆكۈمرانلىرى ئۈچۈن باتلىمۇس ئۈنۋانلىرى ئىشلىتىلگهن. بۇالر ئىسىم 
«ئهلبىدايه»،  كهسىر:  (ئىبنى  ئۈنۋانالردۇر.  بېرىلگهن  ھۆكۈمرانالرغا  ھالدا  ئومۇمى  ئهمهس، 

11–جىلد، 228-بهت).
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ھاتىب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ پهيغهمبىرىمىزنىڭ مهكتۇبىنى ئىسكهندهرىيه 
پادىشاھى مۇقهۋقىسىگه (ئۇنىڭ ئىسمى: جۇرهيج ئىبنى مينا) ئېلىپ باردى. 

مهكتۇبتا مۇنداق دېيىلگهن ئىدى:

 ا ا ا
ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن
«ئالالھنىڭ بهندىسى ۋه رهسۇلى مۇھهممهدتىن قىبتىالرنىڭ بۈيۈگى 
مۇقهۋقىسكه: ھىدايهتكه ئهگهشكهن، توغرا يولنى تۇتۇپ ماڭغانالرغا ساالم 
بولسۇن. سېنى ئىسالمغا دهۋهت قىلىمهن. مۇسۇلمان بولساڭ، خاتىرجهملىككه 
بۇ  ئهگهر  بېرىدۇ.  ئهجىر  ھهسسه  ئىككى  ساڭا  ئالالھ  ئېرىشىسهن-ده، 
دهۋىتىمنى قوبۇل قىلمىساڭ، قىبتىالرنىڭ گۇناھى سېنىڭ بوينۇڭدا بولىدۇ.

َّ ْ َا ُכ َ ْ َ َא َو َ ْ َ اٍۤء  َ َ  ٍ َ ِ ٰ َכ ا ِا ْ َ א َ َ َאِب  ِכ ْ َ ا ْ َאۤ َا  ْ ُ

ْ ِ ًא  َא א َاْر ً ْ َ َא  ُ ْ َ  َ ِ َّ َ  َ ـًٔא َو ْ َ  ۪ ِ َك  ِ ْ ُ  َ َ َو ّٰ َّ ا َ ِا ُ ْ َ
َن ُ ِ ْ ُ َّא  َא ِ وا  ُ َ ْ ا ا ُ ُ َ ا  ْ َّ َ َ ِאْن  َ  ِ ّٰ ُدوِن ا

«ئى ئهھلى كىتاب! (يهنى يهھۇدىالر ۋه ناساراالر) پهقهت ئالالھقىال 
كهلتۈرمهسلىك،  شېرىك  نهرسىنى  ھېچ  ئالالھقا  قىلىش،  ئىبادهت 
ھهممىمىزگه  قىلىۋالماسلىقتهك  خۇدا  بىر-بىرىمىزنى  قۇيۇپ  ئالالھنى 
ئورتاق بولغان بىر سۆزگه (يهنى بىر خىل ئهقىدىگه) ئهمهل قىاليلى» 
دېگىن. ئهگهر ئۇالر يۈز ئۆرۈسه (يهنى بۇنى قوبۇل قىلمىسا): «(ئى 
يهھۇدىالر ۋه ناساراالر جامائهسى!) بىزنىڭ مۇسۇلمان ئىكهنلىكىمىزگه 

گۇۋاھ بولۇڭالر. ” (ئال ئىمران سۈرىسى، 64-ئايهت) 
ھاتىب  مۇقهۋقىس،  ئوقۇلغاندا  مهكتۇبى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
يىغدى.  يېنىغا  ئالىمالرنىمۇ  دىنى  چاقىرىپ  يېنىغا  ئهنھۇنى  رهزىيهلالھۇ 

ۋهقهنىڭ داۋامىنى سۆزلهپ ھاتىب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
مۇقهۋقىس ماڭا: 
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 مهن چۈشهنمهكچى بولغان بهزى نهرسىلهرنى سهندىن سورايمهن - 
دېدى. 

 ئۇنىڭغا:
- ماقۇل، پاراڭلىشايلى - دېدىم. 

مۇقهۋقىس: 
- سهن ئهگهشكهن ئۇ زات پهيغهمبهر ئهمهسمۇ؟ - دهپ سورىدى. 

- شۇنداق، ئۇ ئالالھنىڭ رهسۇلىدۇر - دېدىم. 
يۇرتىدىن  ئۆز  ئۆزىنى  بولسا  پهيغهمبهر  بىر  شۇنداق  راستىنال  ئۇ   -
قىلغان  مهجبۇر  قىلىشقا  ئىلتىجا  يهرگه  بىر  باشقا  چىقىرىپ،  ھهيدهپ 
دهپ   - قىلمىدى؟  دۇئا  ئالالھقا  نېمىشقا  ئۈچۈن  ھاالكىتى  قهۋمىڭنىڭ 

سورىشى بىلهن، ئۇنىڭغا: 
- سهن مهريهم ئوغلى ئىسانىڭ ئالالھنىڭ بىر پهيغهمبىرى ئىكهنلىكىگه 
بولغانلىقىغا  پهيغهمبهر  ھهقىقهتهن  ئۇ  شۇنداقمۇ؟ -  بېرىسهن،  گۇۋاھلىق 
كۆره، قهۋمى ئۇنى تۇتۇپ ئاسماقچى بولغاندا، ئۆزىنى ئاسمانغا ئۆرلهتكهننىڭ 
ئورنىغا، قهۋمىنى ھاالك قىلىشى ئۈچۈن ئالالھقا دۇئا قىلسا بولماسمىدى؟ 

- دېدىم.
تۇرۇپ  جىم  ئاز  بىر  تاپالمىدى.  سۆز  بهرگىدهك  جاۋاب  مۇقهۋقىس 

قالغاندىن كېيىن:
جىم  يهنه  مۇقهۋقىس  تهكرارلىدىم.  دېدى.  تهكرارال! -  سۆزۈڭنى   -

بولۇپ قالدى. كېيىن:
- ناھايىتى گۈزهل سۆزلىدىڭ. سهن بىر ھاكىمسهن، يهرلىك خهلقتهك 
سۆزلهيدىكهنسهن ۋه ھۆكۈمران بولغان بىر كىشىنىڭ يېنىدىن كېلىۋاتىسهن 

- دېدى. 
مهن بۇنىڭ ئارقىسىدىن مۇقهۋقىسكه:

- سهندىن ئىلگىرى بۇ يهرده بىر ئادهم ئۆزىنىڭ ئىالھ ئىكهنلىكىنى 
ئازابى  ئاخىرهت  ۋه  دۇنيا  فىرئهۋننى  ئۇ  ئالالھتائاال  ئىدى.  قىلغان  دهۋا 



392

r مۇھهممهد مۇستاپا

بىلهن جازاالندۇردى. سهن ئۆزهڭدىن ئىلگىرىكىلهردىن ئىبرهت ئال، ئهمما 
باشقىالرغا ئىبرهت بولما! -225 دېدىم. 

مۇقهۋقىس:
- بىزنىڭ بىر دىنىمىز بار، ئۇنىڭدىن ياخشىسىنى كۆرمىگىچه ئۇنى 

تاشلىيالمايمىز! - دېدى. 
مهنمۇ:

- ئىسالم سهن ئېتىقاد قىلۋاتقان دىندىن شهكسىز ئۈستۈن! بىز سېنى 
ئالالھتائاال ئىنسانالرغا دىن سۈپىتىده تاللىغان ئىسالمغا دهۋهت قىلىۋاتىمىز. 
مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم پهقهت سېنى ئهمهس پۈتۈن ئىنسانالرنى دهۋهت قىلىدۇ. 
قۇرهيش ئۇنىڭغا قارش قاتتىق قوپاللىق قىلدى. ئۇنىڭغا قارشى ئهڭ كۆپ 
دۈشمهنلىكنى يهھۇدىالر قىلدى. ئىنسانالردىن ئهڭ كۆپ يېقىنلىق كۆرسهتكهنلهر 
قانداق  ئهلهيھىسساالمنى  ئىسا  مۇسا،  ھهزرىتى  بولدى.  خرىستىئانالر  بولسا 
بىشارهت بهرگهن بولسا، ئۇمۇ مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمدىن بىشارهت بهرگهن. 
بىزنىڭ سېنى قۇرئانغا دهۋهت قىلىشىمىز، سېنىڭ تهۋراتقا ئهگهشكۈچىلهرنى 
ئىنجىلغا دهۋهت قىلغىنىڭغا ئوخشاشتۇر. ھهربىر ئىنسان ئۆز زامانىدا كهلگهن 
پهيغهمبهرگه ئۈممهت بولۇشقا مهسئۇلدۇر. سهنمۇ مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ 
دهۋرىگه يېتىشتىڭ. بۇ سهۋهبتىن بىز سېنى ئىسالمغا دهۋهت قىلىش بىلهن 
بىرگه ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ دىنىدىن يىراقالشتۇرغان بولمايمىز. ئهكسىچه، 
ئۇنىڭ رىسالىتىگه ئۇيغۇن ئهمهل قىلىشىڭنى تهكلىپ قىلغان بولىمىز“ دېدىم. 

مۇقهۋقىس: 
كۆردۈمكى،  تهكشۈردۈم.  ئىنچىكه  دىنىنى  پهيغهمبهرنىڭ  بۇ  مهن   -
ئۇنىڭدا دۇنيادىن ۋاز كېچىش بۇيرۇلمايدىكهن، كۆڭۈل تارتىدىغان، مهقبۇل 
نهرسىلهر چهكلهنمهيدىكهن. ئۇ يولىنى يوقىتىپ قويغان سېھرىگهر ئهمهس، 
غائىبتىن خهۋهر ئالغانلىقىنى دهۋا قىلغان بىر يالغانچى ئهمهس. ئهكسىچه، 

225. بۇ نوقتىنى شائىر نېمىدېگهن گۈزهل ئىپادىلگهن: 
ئۆتكهنلهردىن ئىبرهت ئالمىسا كىشى،

كهلگۈسى ئىبرهت بولۇشتۇر ئىشى.
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بىرئاز  شۇنداقتىمۇ  بار.  ئاالمهتلىرى  پهيغهمبهرلىك  كۆپ  ناھايىتى  ئۇنىڭدا 
ئويلىنىشنى ئارزۇ قىلىمهن. - دېدى. 

كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مهكتۇبىغا مۇنداق جاۋاب يازدى: 

 ا ا ا
مۇقهۋقىستىن مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلالھقا:

ساڭا ساالم بولسۇن! مهكتۇبۇڭنى ئوقۇدۇم. تىلغا ئالغان ۋه مېنى دهۋهت 
قىلغان نهرسىلهرنى چۈشهندىم. يهنه بىر پهيغهمبهرنىڭ كېلىدىغانلىقىنى 
بىلهتتىم، ئهمما ئۇنى شامدىن چىقىدۇ دهپ قارايتتىم. ئهۋهتكهن ئهلچىڭنى 
ياخشى كۈتۈۋالدىم. ساڭا قىبتىالر ئارىسىدا ئورنى يۇقىرى بولغان ئىككى 
جارىيه بىلهن كىيىم ئهۋهتتىم. مىنىشىڭ ئۈچۈن ساڭا دۇلدۇل ئىسىملىك بىر 

خېچىر ھهدىيه قىلدىم. ساڭا ساالم بولسۇن!“
مۇقهۋقىس بۇنىڭدىن ئارتۇق بىر ئىش قىلمىدى، مۇسۇلمانمۇ بولمىدى. 
ماڭا: ”ئاگاھ بولغىن! قىبتىالر سېنىڭ ئاغزىڭدىن بىر ئېغىز سۆز ئاڭلىمىسۇن!“ 
دهپ ئاگاھالندۇردى. (ئىبنى كهسىر: «ئهلبىدايه»، 4–جىلد، 266–267؛ ئىبنى سائاد: 

1–جىلد، 260–261-بهتلهر؛ ئىبنى ھهجهر: «ئهلئىسابه»، 3–جىلد، 530–531) 

مۇقهۋقىس پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ دهۋىتىنى قارشى ئالدى. ئۇ ئاخىرقى 
بىر پهيغهمبهرنىڭ چىقىدىغانلىقىنى بىلهتتى، ئهمما ئۇنىڭ شام ئهتراپىدىن ئاشكارا 
بولىدىغانلىقىنى گۇمان قىالتتى. بۇ گۇمان ئۇنىڭ ھهقىقهتكه ئهگىشىشىگه پهرده 
بولدى ۋه مۇقهۋقىس ئىمان ئېيتمىدى. ئهمما مهكتۇبنى ئېلىپ كهلگهن ھاتىب 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنى ھهدىيه، بىر ئۇالق ۋه ئىككى جارىيه (ھهزرىتى مارىيه بىلهن 

سىڭلىسى سيرىن)نى بىلهن يولغا سالدى. 
ئىسالمنى  ئاچا–سىڭىلغا  ئىككى  بۇ  يولدا  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ھاتىب 
بىلهن  ئىمان  ئۇالرمۇ  قىلدى.  تهشۋىق  بولۇشقا  مۇسۇلمان  چۈشهندۈرۈپ، 
شهرهپلهندى226. بۇنىڭ بىلهن تېخى مهدىنىگه بارمايال ھهقىقهتنى چۈشهندى.

226. ئىبنى سائاد: 8–جىلد، 212-بهت.
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ھاتىب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇقهۋقىسنىڭ سۆزلىرىنى ئېيتقاندا، پهيغهمبهر 
ئۇنىڭ  قىيالمىدى!  كۆزىنى  سهلتهنىتىگه  نىجىس  «بۇ  ئهلهيھىسساالم: 
ئهنسىرىگهن سهلتهنىتى ئۇنىڭ قولىدا قالمايدۇ!» دېدى. (ئىبنى سائاد: 1–

جىلد، 260–261-بهتلهر؛ دىيار بهكرى: 2–جىلد، 38-بهت)  

سابىتقا،  ئبنى  ھهسسان  سيرىننى  جارىيه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ھهزرىتى مارىيهنى ئۆزىگه نىكاھلىدى. ئوغلى ئىبراھىم بۇ ئايالدىن دۇنياغا 
ئهمهلگه  بىلهن  ئىراده  ئىالھىي  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  كهلدى. 
بۇ  كۆرۈلدى.  پايدىالر  سىياسىي  بىرمۇنچه  ئۆيلىنىشىدىمۇ  بۇ  ئاشۇرغان 
ئېلىپ  يىلالردا  كېيىنكى  قالدۇرۇپ،  تهسىر  ياخشى  مىسىرلىقالردا  ئهھۋال 
يالغۇز  ۋىزانتىيهلىكلهرنى  مىسىرلىقالر  ئۇرۇشىدا  ئىسالم-ۋىزانتىيه  بېرىلغان 

قويۇپ، ئىسالم قوشۇنىنىڭ غهلبه قىلىشىغا ۋهسىله بولدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇرۇق–تۇغقانالرغا ياخشى مۇئامىله قىلىشنىڭ 

بىر مىسالىنى كۆرسىتىپ، ساھابىلىرىغا مۇنداق دېدى: 
«سىلهر قىرات دېيىلگهن بىر ئۆلچهم بىرلىكىنى قوللىنىدىغان مىسىرنى 
پهتىھ قىلىسىلهر. ئۇ يهرنىڭ خهلقىگه ياخشى مۇئامىله قىلىشىڭالرنى تهۋسىيه 
بىلهن  ئۇالر  چۈنكى  تۇتۇڭالر.  چىڭ  ئېسىڭالردا  ۋهسىيىتىمنى  قىلىمهن. 
بىر نهسهب، يهنه كېلىپ كۈيئوغۇللۇق ئۇرۇق–تۇغقانلىقىمىز بار» (مۇسلىم: 

«فهزائىلۇس سهھابه»، 227-226) 

ئهلهيھىسساالمغا  ئىسمائىل  نهسهبى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
مىسىرلىق  ھاجهر  ھهزرىتى  ئانىسى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  ئىسمائىل  تۇتىشىدۇ. 
بولغانلىقى ئۈچۈن، ئالهملهرنىڭ نۇرى پهيغهمبىرىمىز مىسىرلىقالرنى ئۇرۇق–

تۇغقان دهپ ھېسابلىدى. كۈيئوغۇللۇق مارىيه ئانىمىزدىن كېلىدۇ227. 
سۈرىيه غهسسانى ئهرهبلىرىنىڭ رهئىسى بولغان ھارىسه، شۇجا ئىبنى 
ۋهھب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ئېلىپ كهلگهن پهيغهمبهر مهكتۇبىغا ياخشى 
مۇئامىله قىلمىدى. ھهتتا مۇسۇلمانالرنىڭ ئۈستىگه يۈرۈش قىلىش ئۈچۈن 

227. ئىبنى ھىشام: 1، 4.
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رهت  بۇنى  ئىمپېراتور  لېكىن  سورىدى.  رۇخسهت  ئىمپېراتورىدىن  ۋىزانتىيه 
قىلدى228. 

ئېلىپ  مهكتۇبىنى  پهيغهمبهر  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئۇمهير  ئىبنى  سهلت 
بارغان يهمامه پادىشاھى ھهۋزهمۇ ئىالھىي دهۋهتنى قوبۇل قىلمىدى. قىسقا  

ۋاقىتتىن كېيىن غهپلهت ئىچىده ئۆلدى229.
قىلىشقا  دىققهت  ئهلچىلهرگه  ئهۋهتكهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر   

ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  مهسىلهن:  قىلدى.  تهۋسىيهلهرنى  تېگىشلىك 
ھىميهردىكى بهزى كىشىلهرگه مهكتۇب يازدى. مهكتۇبنى ئىياش رهزىيهلالھۇ 

ئهنھۇ بىلهن ئهۋهتكهنده ئۇنىڭغا مۇنداق تهۋسىيه قىلدى: 
كۈت.  ئېتىشنى  تاڭ  كىرمه،  كېچىسى  بارغىنىڭدا  يېتىپ  يهرگه  «ئۇ 
مۇۋهپپهق  سېنى  ئوقۇ.  ناماز  رهكئهت  ئىككى  ئال،  تاھارهت  كامىل  كېيىن 
قىل.  دۇئا  ئالالھتائاالغا  ئۈچۈن  ئۇچراش  كۈتۈۋېلىشقا  ياخشى  ۋه  قىلىشى 
ياخشى تهييارلىق قىل، مهكتۇبىمنى ئوڭ قولۇڭ بىلهن ئال ۋه ئوڭ قولۇڭ 
بىلهن ئۇالرنىڭ ئوڭ قولىغا بهر. بۇنداق قىلساڭ ئۇالر سېنى قوبۇل قىلىدۇ.»

ئىياش رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
قوبۇل  ئىسالمنى  قىلدىم،  بۇيرىغاندهك  ئهلهيھىسساالم  ”پهيغهمبهر 
ئهمهلگه  ئېيتقاندهك  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ۋهقهلهرمۇ  كېيىنكى  قىلدى. 

ئاشتى“ (ئىبنى سائاد: 1–جىلد، 283-282) 
ماڭغان  قاراپ  قۇچاقالشقا  جاھاننى  پۈتۈن  مهدىنىدىن  دهۋهتلهر  بۇ 
ئىسالمنىڭ تۇنجى قهدهملىرى بولدى. بۇنىڭ يېنىدا ئهرهب يېرىم ئارىلىدا 
جانالنغان ئىسالم كۈندىن–كۈنگه كۈچهيدى. چۈنكى بۈيۈك زهپهرلهرنىڭ 
ئاساسلىرى بىۋاسته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قوللىرى بىلهن سېلىندى. 

228. ئىبنى سائاد: 1–جىلد، 261–بهت.

229. ئىبنى سائاد: 1–جىلد، 262–بهت.



396

r مۇھهممهد مۇستاپا



397

  ھىجرهتنىڭ يهتتىنچى يىلى

يهھۇدىالرنىڭ پهيغهمبىرىمىزنى سېھىرلىشى

يهھۇدىالرنىڭ كاتتىۋاشلىرى مۇسۇلمان بولغانلىقىنى ئاشكارىالپ تۇرۇپ 
مۇناپىقلىق قىلغان ۋه سېھرىگهرلىكته ماھارهتلىك بولغان يهھۇدىي لهبىيد 

ئىبنى ئهسئهمگه: 
مۇھهممهد  سېھرىگىرىمىزسهن!  مهلۇماتلىق  ئهڭ  بىزنىڭ  ”سهن 
ئىش  بىر  قارشى  ئۇنىڭغا  بىز  سېھىرلىدى.  ئاياللىرىمىزنى  ۋه  ئهرلىرىمىز 
قىاللمىدۇق. سهن ئۇنىڭ بىزگه نېمىلهرنى قىلغانلىقىنى، دىنىمىزگه قانداق 
سۈرگۈن  ياكى  ئۆلتۈرگهنلىكىنى  كىملهرنى  بىزدىن  قىلغانلىقىنى،  مۇئامىله 
قىلغانلىقىنى كۆردۈڭ. بىز ئۇنى قىلغانلىرىغا قارشى جازاالش ئۈچۈن سېنى 
ئۈچۈن  سېھىرلىشى  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  دهپ،  ۋهزىپىلهندۈرىمىز!“ 

ئۈچ دىنار (ئالتۇن) بهردى.
لهبىيد پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ چاچلىرىدىن بىرقانچه تال قولغا 
كېيىن،  كىرگۈزگهندىن  قولغا  باشلىدى.  ئىزدهشكه  يوللىرىنى  كىرگۈزۈش 
ئۇنى ئىرماش–چىرماش چېگىپ، ئۈفلىدى. بۇ چېگىلگهن ۋه ئۈفلهنگهن 
قويدى.  ئىچىگه  غوزىكىنىڭ  قالغان  قۇرۇپ  خورمىنىڭ  ئهركهك  چاچالرنى 
ئاستىغا  تاشنىڭ  قورام  ئىچىدىكى  قۇدۇقنىڭ  بىر  ئېلىپ  ئۇنى  كېيىن 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كېيىن  قىلغاندىن  سېھىر  لهبىيد  جايالشتۇردى. 
كۈنلهرچه  كېسىلى  ئازايدى.  نۇرىمۇ  كۆزلىرىنىڭ  قالدى.  بولۇپ  كېسهل 

ئۇزىراپ، يېمهك–ئىچمهكتىنمۇ قالدى. 
قانداق  تهرىپىدىن،  كىم  سېھىرنىڭ  بۇ  رهسۇلىغا  ئالالھتائاال 
قىلىنغانلىقىنى ۋه قايهرگه يوشۇرۇپ قويۇلغانلىقىنى كۆرسهتتى. پهيغهمبهر 
ئهۋهتتى.  قۇدۇقىغا  زهرۋان  ئهممارنى  بىلهن  ئهلى  ھهزرىتى  ئهلهيھىسساالم 
يېنىدىكى  بولۇپ،  كهتكهن  بويىلىپ  رهڭگىگه  خېنه  سۈيى  قۇدۇقنىڭ 
خورما دهرىخىنىڭ باشلىرىمۇ شهيتاننىڭ بېشىغا ئوخشاش بولۇپ كهتكهن 
ئىدى. ھهزرىتى ئهلى بىلهن ئهممار قۇدۇقنىڭ سۈيىنى چىقىرىپ بوشاتتى، 

ئىچىدىكى قورام تاشنى چىقىرىپ، سېھىرنى تاپتى. 
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ئېلىپ  ناسنى  ۋه  فهلهق  سۈره  ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل  ئهسنادا  بۇ 
كهلدى. ھهر بىر ئايهتنى ئوقۇغاندا بىر چېگىك يېشىلدى. ئهڭ ئاخىرقى 
چېگىك يېشىلگهن ۋاقىتتا، پهيغهمبىرىمىز باغالقتىن قۇتۇلغاندهك ئېچىلىپ 
كهتتى. يېمهك يېيىشكه، سۇ ئىچىشكه باشلىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
لهبىيدنىڭ  يهھۇدىي  قىلغان  سېھىر  تىندۇرغۇزۇۋهتتى.  قۇدۇقىنى  زهرۋان 
يۈزىنىمۇ كۆرمىدى، گۇناھىنى ئېسىگه ئېلىپ، يۈزىگىمۇ سالمىدى. ھاياتىغا 
قهست قىلغان لهبىيدنى ۋه ئۇ مهنسۇپ بولغان بهنى زۇرهيق يهھۇدىلىرىدىن 

ھېچكىمنى ئۆلتۈرمىدى230. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىركۈنى:

«ھاالك قىلىدىغان يهتته نهرسىدىن ساقلىنىڭالر!» دېدى. 
ساھابىالر:

”ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى! ئۇالر قايسىالر؟“ دهپ سورىدى. 
پهيغهمبىرىمىز: 

«ئالالھقا شېرىك كهلتۈرۈش، سېھىر قىلىش، ئالالھ (چېقىلىشنى) ھارام 
قىلغان بىر جاننى ھهقسىز رهۋىشته ئۆلتۈرۈش، ئۆسۈم يېيىش، يېتىمنىڭ 
مېلىنى يهۋىلىش، ئۇرۇش مهيدانىدىن قېچىش ۋه پاك ئايالالرغا زىنا بىلهن 

تۆھمهت چاپالش» دېدى. (بۇخارى: «ۋهسايا»، 23؛ مۇسلىم: «ئىمان»، 145) 
پهيغهمبىرىمىز باشقا ھهدىسلهردىمۇ مۇنداق دېدى: 

«كىمكى بىر چېگىك چېگىپ، كېيىن ئۇنىڭغا ئۈفلىسه سېھىر قىلغان 
بولىدۇ. كىم سېھىر قىلسا شېرىككه چۈشكهن بولىدۇ.» (نهسهئى: «تهھرىم»، 

(19

دهپ  يېرىنى  مالنىڭ  بىر  كهتكهن  يۈتۈپ  ياكى  ئوغۇرالنغان  «كىم 
بهرگهن كىشىگه (ئهرراف)231 نىڭ يېنىغا بېرىپ ئۇنىڭدىن بىر نهرسه سورىسا 

230. ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 197-بهت؛ بۇخارى: «تىب»، 47 ،49؛ مۇسلىم: «سهالم»، 
43؛ نهسهئى: «تهھرىم»، 20؛ ئهھمهد: 4–جىلد، 367–بهت، 6–جىلد، 57–بهت، يهنه 

شۇ كىتابنىڭ 21–جىلد، 282-بهت.
231. كاھىن: كېلهچهكتىن خهۋهر بېرىدىغانلىقىنى دهۋا قىلغان پالچى دېمهكتۇر. ئهرراف: 
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ۋه سۆزلىگهنلىرىگه ئىشهنسه، ئۇ كىشىنىڭ قىرىق كۈنگىچه نامىزى قوبۇل 
بولمايدۇ» (مۇسلىم: «سهالم»، 125) 

خائىن ۋه پاساتچى يهھۇدىالرغا ئاخىرقى زهربه:
خهيبهرنىڭ پهتىھ قىلىنىشى

(ھىجرىينىڭ 7–يىلى رهبىئۇل ئهۋۋهل ۋه سهپهر ئايلىرى / مىالدى 628–
يىل 6–7–ئايالر)

بېرىلغان  ئېلىپ  ئارىسىدا  مۇشرىكالر  مهككىلىك  بىلهن  مۇسۇلمانالر 
ھۇدهيبىيه سۈلھىسىنى تاشقى كۆرۈنۈشتىكى ئهھۋالى بىلهن مۇسۇلمانالرنىڭ 
ئاجىزلىقى دهپ قارىغان مۇناپىقالرنىڭ بۇ پىكىرىگه خهيبهر يهھۇدىلىرىمۇ 
يهھۇدىي  قىلىنغان  سۈرگۈن  ئىلگىرى  كېيىن،  مۇددهتتىن  بىر  قوشۇلدى. 
قهبىلىلىرىدىن ئارىلىرىغا ئىلتىجا قىلىپ كىرگهنلهرنىڭ كۈشكۈرتىشى بىلهن 
خهيبهرده بۈيۈك بىر پاسات ئوتى تۇتاشتى. يهھۇدىالر غهتافان قهبىلىسىگه 
يېرىمىنى  مهھسۇلىنىڭ  يىللىق  بىر  بهدىلىگه  قىلىش  ھهرىكهت  بىرلىكته 
قوشۇلغاندا،  قهبىلىسى  غهتافان  ئۇالرغا  قىلدى.  ۋهده  بېرىدىغانلىقىنى 
ھهممىسى بىرلىشىپ يامان نىيهتلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن ھهرىكهتكه 

ئۆتۈپ، مهدىنىگه بىر قوشۇن ئهۋهتىشنى پىالنلىدى232.
يهھۇدىالرنىڭ بۇ ئىشىغا قارىتا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ساھابىلىرىدىن 
لېكىن  ئهۋهتتى.  خهيبهرگه  ئۈچۈن  تىنچلىق  رهۋاھهنى  ئىبنى  ئابدۇلالھ 
غازىتىغا  خهيبهر  ساھابىلىرىغا  ئالدىدا،  جاۋابى  قىلىش  رهت  كهلگهن 

چىقىلىدىغانلىقىنى ئېالن قىلىپ:

بىر تهرهپتىن كاھىن مهناسىدا كېلىدۇ. ئهمما ئهرراف كۆپىنچه ھالالردا ئوغۇرالنغان ۋه يوقالغان 
بىر نهرسىنىڭ ئورنىنى خهۋهر قىلىدىغان كىشىلهرگه دېيىلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا مۇنهججىم 
دېيىلىدىغان بىر كىشى باركى، ئۇمۇ ئهسلىده كاھىن. ئۇالرنىڭ پهرقى شۇكى، مۇنهججىم 

يۈز بېرىدىغان ھادىسىلهرنى يۇلتۇزالرغا قاراپ بىلىدىغانلىقىنى دهۋا قىلىدۇ.
232. ۋاقىدى: 2–جىلد، 530–531–بهتلهر، 566، 640؛ ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 92-

بهت.
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«بىز بىلهن پهقهت جىھادنى خالىغانالر كهلسۇن!» دېدى. (ئىبنى سائاد: 
2–جىلد، 92، 106) 

چۈنكى ئۇرۇش چېكىنىشكه بولمايدىغان بىر ئهھۋالغا كهلگهن ئىدى. 
يهنه بىر تهرهپتىن مهدىنه خهيبهر بىلهن مهككه ئارىسىدا ئىدى. بۇ سهۋهبتىن 
مۇسۇلمانالرنىڭ  خهيبهر  قىلىنسا،  ئۇرۇش  بىر  بىلهن  مۇشرىكالر  قاچانكى 

ئارقا تهرىپىدىن ناھايىتى چوڭ بىر خهتهر بولۇپ تۇراتتى. 
بۇ  ساھابىالر  ئاڭلىغان  چاقىرىقىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
بىر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قوشۇلدى.  بىلهن  قىزغىنلىق  دهۋهتكه 
تهرهپتىن ساھابىلىرىنى جىھادقا چاقىرسا، يهنه بىر تهرهپتىن ھۇدهيبىيهگه 
قاتناشمىغانالرنى قوشۇنغا قوبۇل قىلمىدى. چۈنكى ئىلگىرىكى ئۇرۇشالردا 
ئهڭ  مۇناپىقالرنىڭ  قوشۇلىۋالغان  بىلهن  مهقسىدى  غهنېمهت  ئارىلىرىغا 
چوڭ  بهكمۇ  ئۈچۈن  قوشۇنى  ئىسالم  خىيانهتلىرى  قىلغان  پهيتلهرده  زور 
كۆز  يهھۇدىالرنىڭ  باي  كىشىلهر  شۇ  ئهنه  ھازىرمۇ  ئىدى.  بولغان  زهربه 
ئۇرۇشقا  بىلهن  چۈشهنچىسى  ئېلىش  پاي  بايلىقلىرىدىن  قاماشتۇرىدىغان 
سرتىدا  قاتناشقانالرنىڭ  ھۇدهيبىيهگه  سهۋهبتىن  بۇ  ئىدى.  قاتناشماقچى 
ئالالھتائاالنىڭ  قىلىندى.  رهت  تهلىپى  بولغانالرنىڭ  قاتناشماقچى  ئۇرۇشقا 

بۇيرۇقىمۇ بۇ ئىدى: 

َא ُ ِ َّ َ  ْ َّ  ُ
ھهرگىز  چىقىشىڭالرغا  بىلهن  «بىز  ئېيتقىنكى:  «(ئۇالرغا) 

بولمايدۇ.» (پهتىھ سۈرىسى، 15-ئايهت) 
مۇسۇلمانالرنىڭ خهيبهرگه بېرىش ئۈچۈن تهييارلىق قىلىشى پهيغهمبىرىمىز 
ۋه  قايغۇالندۇردى  قاتتىق  يهھۇدىلىرىنى  مهدىنه  ئهھدىلهشكهن  بىلهن 
ھهرىكهتكه ئۆتكۈزدى. بۇالر پهيغهمبىرىمىزنىڭ بهنى قهينۇقا، بهنى نهزىر 
ۋه بهنى قۇرهيزه يهھۇدىلىرىنى مهغلۇب قىلغىنىدهك خهيبهر يهھۇدىلىرىنىمۇ 
مهغلۇب قىلىدىغانلىقىنى چۈشهندى. شۇ ئهسنادا، مۇسۇلمانالردا ئاز–كۆپ  
قالمىدى.   ياقىسى  مۇسۇلماننىڭ  ئېسىلمىغان  يهھۇدىالر،  بولغان  ئېلىشى 
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بىرلىكته،  بىلهن  قويۇش  ئوتتۇرىغا  روشهن  ئهھۋالنى  بۇ  ۋهقه  تۆۋهندىكى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ باشقىالرنىڭ ھهققى مهسىلىده قانچىلىك نازۇك 

ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ: 
رهزىيهلالھۇ  ھهدرهد  ئهبى  ئىبنى  ئابدۇلالھ  شهھمنىڭ  ئهبۇ  يهھۇدىي 
ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئابدۇلالھ  ئىدى.  بار  ئېلىشى  دهرھهم  بهش  ئهنھۇدا 
شهھم  ئهبۇ  ئىدى.  سېتىۋالغان  ئارپا  يهھۇدىيدىن  بۇ  ئۈچۈن  ئائىلىسى 

ياقىسىغا ئېسىلغاندا، ئۇ: 
”ماڭا بىرئاز مۆھلهت بهر. ئالالھ خالىسا قهرزىمنى ئۆتهيمهن. چۈنكى 
ئالالھتائاال پهيغهمبىرىگه خهيبهر غهنىيمىتىنى ۋهده قىلدى. ئى ئهبۇ شهھم! 
شهھىرىگه  باي  ئهڭ  جهھهتته  بايلىق  ۋه  يېمهك–ئىچمهك  ھىجازنىڭ  بىز 

كېتىۋاتىمىز“ دېدى. 
يهھۇىي ئهبۇ شهھمنىڭ قىزغانچۇقلىقى تېخىمۇ ئاشتى: 

دهپ  ئهرهبلهردهك  ئۇرۇشقان  ئىلگىرى  يهھۇدىلىرىنى  خهيبهر  ”سهن 
ئويالمسهن؟ تهۋرات بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، ئۇ يهرده ئون مىڭ ئهسكهر 

بار“ دېدى.
ئابدۇلالھ: 

”ئى ئالالھنىڭ دۈشمىنى! سهن بىزنىڭ ھىمايىمىز ئاستىدا تۇرۇۋاتىسهن. 
ئالالھ بىلهن قهسهمكى، سېنى رهسۇلۇلالھنىڭ ھۇزۇرىغا ئېلىپ بارىمهن!“ 
دېدى ۋه ئۇنى تۇتۇپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا ئېلىپ كهلدى: 
ئهبۇ  دهپ  ئاڭلىغىن!“  دهيدۇ  نېمه  يهھۇدىي  بۇ  رهسۇلۇلالھ!  ”ئى 
شهھمنىڭ سۆزلىرىنى خهۋهر قىلدى. رهسۇلۇلالھ ئهلهيھىسساالم جىم تۇردى، 
كۆرۈلدى.  مىدىرلىغانلىقى  كالپۇكلىرىنىڭ  پهقهت  سۆزلىمىدى.  نهرسه  بىر 

ئهمما نېمه دېگهنلىكى ئاڭالنمىدى. 
يهھۇدىي: 

- ئى ئهبۇل قاسىم! بۇ ماڭا ھهقسىزلىق قىلدى، قهرزىنى ئۆتىمىدى 
- دېدى. 
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئابدۇلالھقا: 
- بۇنىڭ ھهققىنى بهرگىن - دېدى. 

ئابدۇلالھ كهمبهغهل ئىكهنلىكىنى، قهرزىنى خهيبهر غهنىيمىتى بىلهن 
ئىپادىسىنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بىلدۈرسىمۇ،  ئۆتهيدىغانلىقىنى 
رهزىيهلالھۇ  ئابدۇلالھ  بىلهن  بۇنىڭ  تهكرارلىدى.  قېتىم  ئىككى  ئوخشاش 
ئهنھۇ تۇرۇپ بازارغا باردى. ئۈستىدىكى تونىنى چىقىرىپ، سهللىسى بىلهن 

يۆگهندى ۋه يهھۇدىيغا:
- بۇ كېيىمنى مهندىن ئالغىن! - دېدى. 

يهھۇدىي ئۇنى تۆت دهرھهمگه سېتىۋالدى. ئابدۇلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ 
قالغان قهرزلىرىنىمۇ بىر ئامال قىلىپ ئۆتىدى. (ئهھمهد: 3–جىلد، 423-بهت؛ 

ۋاقىدى: 2–جىلد، 634–635) 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قوشۇنى بىلهن ھهرىكهت قىلغاندا، ھهر بىر 
ئۇرۇشتا قىلىدىغان ئادىتى بويىچه جانابى ئالالھقا شۇ دۇئا بىلهن ئىلتىجا 

قىلدى: 

 َ ْ َ ْ א َأ َ ِ َو ْ ّ َ ا ِ َر َ ْ َ َوَرّب ا ْ َ ْ א َأ َ ِ َو ْ ّ اِت ا َ َ ّ ّ َرّب ا ُ ّ  ا
 ِ َ ْ َ ْ ِه ا ِ َ  َ ْ َ َُכ  َ ْ َ َأ ْ א َذّر َ َאِح َو ّ َ َوَرّب ا ْ َ ْ א َأ َ ِ َو ِ א َ ّ َوَرّب ا

א َ ِ א  َ  ّ َ א َو َ ِ ْ ّ َأ َ א َو َ ّ َ  ْ ِ َِכ  ُذ  ُ א َوَأ َ ِ ْ َ َأ ْ َ َو
«ئى يهتته قات ئاسماننىڭ ۋه ئۇنىڭ ئاستىدىكىلهرنىڭ، يهتته قات 
يهرنىڭ ۋه ئىچىدىكىلهرنىڭ، شهيتانالرنىڭ ۋه ئۇالر ئازدۇرغانالرنىڭ، 
بولغان  پهرۋهردىگارى  نهرسىلهرنىڭ  ئۇچۇرغان  ئۇالر  ۋه  شامالالرنىڭ 
ئىالھىم! بىز سهندىن بۇ شهھهرنىڭ ئاھالىسىنىڭ ۋه ئۇنىڭ ئىچىدىكى 
نهرسىلهرنىڭ ياخشىلىقىنى سورايمىز! بۇ شهھهرنىڭ ئاھالىسىنىڭ ۋه 
پاناھ  سېغىنىپ  ساڭا  يامانلىقىدىن  نهرسىلهرنىڭ  ئىچىدىكى  ئۇنىڭ 

تىلهيمىز!»233 (ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 379-بهت؛ ۋاقىدى: 2–جىلد، 642-بهت)

234. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر ئولتۇراق ماكانغا كهلگهن ۋاقتىدا بۇ دۇئانى ئوقۇيتتى. 
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، ا أכ   يولدا مېڭىۋاتقاندا مۇسۇلمانالر يۇقىرى ئاۋاز بىلهن: ”ا أכ
“ ”ئالالھۇ ئهكبهر، ئالالھۇ ئهكبهر، ال ئىالھه ئىللهلالھۇ  إ إ ا وا أכ
بۈيۈكتۇر،  ئهڭ  ئالالھ  بۈيۈكتۇر،  ئهڭ  ”ئالالھ  يهنى:  ئهكبهر!“  ۋالالھۇ 
ھهممهيلهن  دهپ  بۈيۈكتۇر!“  ئهڭ  ئالالھ  يوقتۇر،  ئىالھ  باشقا  ئۇنىڭدىن 
مۇنداق  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بىلهن  بۇنىڭ  ئېيتتى.  تهكبىر  بىرلىكته 

دېدى:
«ئۆزهڭالرغا مهرھهمهتلىك بولۇڭالر! چۈنكى سىلهر ئاڭلىماس بىرسىگه 
ئهمهس.  غائىبمۇ  زات  قىلۋاتقان  خىتاب  سىلهر  قىلمايۋاتىسىلهر،  خىتاب 
بولۇڭالر)  (قهيهرده  ئاڭاليدىغان،  ھهممىنى  كۆرىدىغان،  ھهممىنى  سىلهر 
سىلهر  قىلىۋاتىسىلهر.  خىتاب  ئالالھقا  زاتقا،  بولغان  بىرگه  بىلهن  سىلهر 
دۇئا قىلۋاتقان زات ھهر بىرىڭالرغا ئۇنىڭ ئۇلىقىنىڭ بوينىدىنمۇ يېقىندۇر» 

(بۇخارى: «دهئهۋات»، 50، 67؛ مۇسلىم: «زىكىر»، 44) 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم خهيبهرگه كېچه ۋاقتى كېلىپ، ئۇ يهرده كۈتۈپ 
تاڭ  قىلماي،  ھۇجۇم  دۈشمهنگه  كېچىسى  پهيغهمبىرىمىز  چۈنكى  تۇردى. 
ئېتىشنى كۈتهتتى. تاڭ ئاتقاندا يهھۇدىالر كهتمهن، گۈرجهك ۋه زهمبىللىرى 

بىلهن سرتقا چىقتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى كۆرۈشى بىلهنال: 
”مۇھهممهد، ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مۇھهممهد ۋه ئۇنىڭ قوشۇنى!“ 
دهپ ۋارقىراپ قهلئهلىرىگه كىرىۋالدى. بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
(ئۇالرنىڭ  خهيبهر  بولۇپ  ئۇرۇش  ئهكبهر!  ئالالھۇ  ئهكبهر،  «ئالالھۇ 
قىلىپ  ھۇجۇم  يۇرتىغا  قهۋمنىڭ  بىر  دۈشمهن  بىز  كهتتى!  قولىدىن) 
كىردۇقمۇ؟ ئاگاھالندۇرۇلغان بۇ كاپىرالرنىڭ ئهھۋالى بهكمۇ يامان بولىدۇ!» 

دېدى. (بۇخارى: «مهغازى»، 38؛ ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 380-بهت) 
خهيبهر  بىلهن  غهتافان  قارارگاھىنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئارىسىدا بولغان رهجىي دېگهن بىر ۋادىغا قۇردى. بۇنىڭ بىلهن ئىككى 
ئىتتىپاقداشنىڭ بىر–بىرلىرىگه ياردهم قىلىشى ئۈچۈن بىرلىشىشىنى توسقان 

(ھاكىم، 1-جىلد، 614/1634)
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بىلهن  قىلىشى  تهلهپ  ياردهم  يهھۇدىلىرىنىڭ  خهيبهر  دهرۋهقه،  بولدى. 
كېسىلگهنلىكىنى  يوللىرىنىڭ  يهھۇدىلىرى  غهتافان  ئۆتكهن  ھهرىكهتكه 
كۆرۈپ قورقۇپ كهينىگه چېكىندى. بۇنىڭ بىلهن ئۇرۇشقا يالغۇز كىرىشكه 
مهجبۇر بولغان خهيبهر يهھۇدىلىرى قهلئهلىرىگه مۆكۈنۈپ ئۇرۇشۇشقا مهجبۇر 

بولدى. 
مۇھاسىره ئهسناسىدا بىر پىتنىچى يهھۇدىالرنى ئۇرۇشقا كۈشكۈرتۈش 

ئۈچۈن يالغان-ياۋىداق سۆزلهرنى قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
ماللىرىڭالرنى  پهقهت  ”مۇھهممهد  كېلىپ:  شهيتان  بىر  «يهھۇدىالرغا 

قولغا كىرگۈزۈش ئۈچۈن سىلهر بىلهن ئۇرۇشۇۋاتىدۇ!“ دهپتۇ. 
ئۇالرغا: «ال ئىالھه ئىللهلالھ، بىر ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوق دهڭالر، 
ئاخىرهتتىكى  قوغداڭالر.  جانلىرىڭالرنى  ۋه  ماللىرىڭالر  بىلهن  بۇنىڭ 

ھېسابىڭالر ئالالھقا ئائىتتۇر! دهپ خىتاب قىلىڭالر» دېدى. 
يهھۇدىالرغا شۇ شهكىلده خىتاب قىلىندى. ئۇالر: 

”مۇسانىڭ ئارىمىزدىكى كىتابى تهۋراتقا قهسهم بولسۇنكى، بىز سىلهر 
تهلهپ قىلغان ئىشنى قىلمايمىز، دىنىمىزدىنمۇ ۋاز كهچمهيمىز!“ دهپ جاۋاب 

بهردى. (ۋاقىدى: 2–جىلد، 653–بهت) 
مۇھاسىره كۈنلهرچه داۋامالشتى. مۇسۇلمانالرنىڭ يهيدىغان نهرسىلىرىمۇ 
تۈگهش ئالدىدا ئىدى. ئۇرۇش شارائىتى خېلىال قىيىنالشتى. مۇسۇلمانالردىن 
شېھىد بولغانالر، يارىالنغانالر بولۇپ كۆپلىگهن قىيىنچىلىقالرغا ئۇچرىدى. 
لېكىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهر پۇرسهتته ئىنسانالرنى ئىسالمغا دهۋهت 

قىلىشتىن چېكىنمىدى. 
بىر  ھهرقانداق  قىلىشتا  دهۋهت  ئىسالمغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
كىشىنى كىچىك ۋه تۆۋهن كۆرمهيتتى. خهيبهر پهتىھده بۇنىڭ بىر مىسالى 
قويلىرىنى  يهھۇدىينىڭ  بىر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئۆتكهن.  بولۇپ 
باقىدىغان بىرقۇلغىمۇ ئىسالمنى ئۇزۇندىن ئۇزۇنغا چۈشهندۈرۈپ، ئۇ قۇلنىڭ 
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كاتتىۋاشلىرىدىن  مۇنداق:"يهھۇدىي  ۋهقه  بولدى234.  ۋهسىله  ھىدايىتىگه 
ئهتىگىنى  بىر  يهسار  كهچۈرىدىغان  تۇرمۇش  بېقىپ  قويلىرىنى  بىرىنىڭ 
قهلئه سرتىدا قوي بېقىۋاتقاندا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ئۇچرىشىپ 
قوبۇل  ئىسالمنى  يهسار  كېيىن  سۆھبهتلهشكهندىن  مۇددهت  بىر  قالدى. 
قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ ئىسمىنى ئهسلهم قويدى. كېيىن 
پهيغهمبهر  كېرهكلىكىنى  قىلىشى  نېمه  پادىالرنى  قوللىرىدىكى  پادىچى 

ئهلهيھىسساالمدىن سورىدى. رهسۇلۇلالھ: 
قىلمىغىنكى،  شۈبھه  ھېچ  قوغلىغىن!  قارىتىپ  كهينىگه  «ئۇالرنى 
ھهممىسى ئىگىسىنىڭ يېنىغا بارىدۇ» دېدى. ئهسلهم بىر ئوچۇم ئۇششاق 

تاش ئېلىپ قويالرغا قارىتىپ ئاتتى ۋه: 
بۇنىڭدىن  قهسهمكى،  بىلهن  ئالالھ  قايتىڭالر!  يېنىغا  ”ئىگهڭالرنىڭ 
توپالشقان  قويالر  دېدى.  بولمايمهن“  بىرگه  بىلهن  سىلهر  مهڭگۈ  كېيىن 
ھالىتىده كېتىپ قالدى، ئۇالرنى ھهيدهپ مېڭىۋاتقان بىرى باردهكال قهلئهگه 
كىردى. پادىچىمۇ مۇسۇلمانالر بىلهن بىرلىكته ئۇرۇشۇش ئۈچۈن قهلئهگه 

قاراپ ئىلگىرلىدى235. 
ئهسلهم  قاتناشقان  جىھادقا  شۇھامان  بوال-بولمايال  مۇسۇلمان 
رهسۇلۇلالھنىڭ  بولۇپ،  شېھىد  كېيىن  مۇددهتتىن  بىر  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ 
يېنىغا كهلتۈرۈلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر قىسىم ساھابىلىرى بىلهن 
بىرلىكته ئۇنىڭغا قاراپ كېلۋاتقان ئىدىكى، تۇيۇقسىزال يۈزىنى باشقا تهرهپكه 

قارىتىۋالدى. ساھابىالر سهۋهبىنى سورىغاندا: 
«ھازىر جهننهت پهرىلىرىدىن ئىككى ئايالى يېنىدا تۇرماقتا!» دېدى. 

(ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 398-بهت؛ ئىبنى ھهجهر: «ئهلئىسابه»، 1–جىلد، 38–39) 

234. ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 398-بهت.
235. ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 397–398-بهتلهر؛ ئىبنى ھهجهر: «ئهلئىسابه»، 1–جىلد، 

38–39-بهتلهر.
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كهينىگه  ھۇجۇملىرىنىڭ  قىلغان  زورالنغان،  قاتتىق  مۇسۇلمانالر 
پهيغهمبهر  ئهھۋالدا  بىر  قالمىغان  ھالى  چارچاپ  بىلهن  چېكىندۈرۈلىشى 

ئهلهيھىسساالم ئۇالرغا مۇنداق دېدى: 
«ئهته بايراقنى شۇنداق بىر كىشىگه بېرىمهنكى، ئۇنىڭ قولى بىلهن 
ئالالھ خهيبهرنىڭ پهتھىنى ئاتا قىلىدۇ. ئۇ كىشى ئالالھ ۋه رهسۇلىنى ياخشى 

كۆرىدۇ، ئالالھ ۋه رهسۇلىمۇ ئۇنى ياخشى كۆرىدۇ!» 
ئويالپ،  بېرىلىدىغانلىقىنى  كىمگه  بايراقنىڭ  قاتناشقانالر  غازاتقا 
كېچىنى ئۆتكۈزدى. تاڭ ئاتقاندا، ئالالھ ۋه رهسۇلىنىڭ مۇھهببىتىگه نائىل 
بولۇش ئۈمىدى بىلهن بايراقنىڭ ئۆزىگه بېرىلىشىنى ئارزۇ قىلغان پۈتۈن 
ئۆمهر  يۈگۈردى.  قاراپ  ھۇزۇرىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ساھابىالر 

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
”ئهمىر بولۇشنى ئۇ كۈندىكىدهك ھېچبىر زامان ئارزۇ قىلمىدىم. مېنى 
كۆرسىتىشكه  ئۆزهمنى  رهسۇلۇلالھقا  بىلهن  ئۈمىد  دېگهن  قاالر  چاقىرىپ 

تىرىشتىم“ دېگهن. 
رهزىيهلالھۇ  ئهلى  ئۈچۈن  بېرىش  بايراقنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئۇنى  ئاغرىغانلىقتىن،  كۆزلىرى  ئهلىنىڭ  ھهزرىتى  چاقىردى.  ئهنھۇنى 
يۆلهپ ئېلىپ كهلدى. ھهزرىتى ئهلىنىڭ كۆزى قاتتىق ئاغرىق سهۋهبىدىن 
پهيغهمبهر  ئىدى.  ئهھۋالدا  بىر  كۆرمهيدىغان  يهرنىمۇ  دهسسىگهن  پۇتى 
ئاغرىغان  ئۇنىڭ  كۆرۈپ،  ئهھۋالىنى  بۇ  ئهلىنىڭ  ھهزرىتى  ئهلهيھىسساالم 
كۆزلىرىگه ئوقۇپ، مۇبارهك ئېغىزلىرى بىلهن ئۈفلىدى. ئالالھنىڭ ئارسالنى 
كېيىن  ئۇنىڭدىن  تاپتى.  شىپا  بىلهن  ياردىمى  ئالالھنىڭ  ئهلى  ھهزرىتى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا ساۋۇت كهيگۈزۈپ بايراقنى ئۇنىڭغا بېرىپ 

مۇنداق دېدى: 
«ئى ئهلى! قېنى ئىلگىرله! ئالالھ پهتىھنى مۇيهسسهر قىلغىچه ئوڭ–

سول تهرىپىڭگه قارىما!» 
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ۋه  تۇردى  كېيىن  قىلدى،  ھهرىكهت  دهرھال  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئهلى 
ئارقىسىغا قايتماي نىدا قىلدى: 

ئۈچۈن  (قىلىشى)  نېمه  بىلهن  ئۇالر  پهيغهمبىرى!  ئالالھنىڭ  ئى   -
ئۇرۇشىمهن؟.

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېدى: 
- ئۇالر بىلهن، ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوق ئىكهنلىكىگه ۋه مۇھهممهدنىڭ 
ئالالھنىڭ رهسۇلى ئىكهنلىكىگه گۇۋاھلىق بهرگىچه ئۇرۇش. بۇنى قىلغاندا، 
دىننىڭ چهكلىمىلىرىنى دهپسهنده قىلمىغۇچه قانلىرى ۋه ماللىرىنى سهندىن 
ئائىتتۇر.  ئالالھقا  بولسا)  (كۆرۈش  ھېسابلىرى  ئهسلى  بولىدۇ.  قوغدىغان 
ئۇالرنى  بىلهن  ئالدى  بار.  يېنىغا  ئۇالرنىڭ  ھالهتته  تهمكىن  ئالدىرىماي، 
ئىسالمغا دهۋهت قىل! ئهگهر بۇ دهۋىتىڭ بىلهن بىر كىشى مۇسۇلمان بولسا، 
بۇ ساڭا قىزىل تۆگىلهر بېرىلىشىدىنمۇ ياخشى!» (بۇخارى: «ئهسھابۇننهبى»، 9؛ 

مۇسلىم: «فهزائىلۇس سهھابه»، 32-34؛ ھهيسهمى: 6–جىلد، 151-بهت) 

خهيبهر  ئۆلتۈرۈلۈپ،  چهۋهندازلىرى  مهشھۇر  يهھۇدىالرنىڭ  كۈنى  ئۇ 
بۇالرنىڭ  بولۇپ،  قهلئهسى  سهككىز  خهيبهرنىڭ  قىلىندى.  پهتىھ 
پهيغهمبهر  بىلهن  بۇنىڭ  تاپشۇردى.  قهلئهلهرنى  ئۇرۇشمايال  ئىككىسى 
ئهلهيھىسساالمنىڭمۆجىزىسى ئهمهلگه ئاشتى. بۇ ئۇرۇشتا يهھۇدىالردىن 93 

ئۆلدى، مۇئمىنلهردىن 15 كىشى شېھىد بولدى236. 
ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 

236. سهييىد سهيفۇلالھ بۇ ھادىسىگه ئىشارهت قىلىپ مۇنداق دهيدۇ: نان ئۈچۈن مهدھىيلىمه 
ناداننى نادانلىق بۇدۇر؛

خهيبهردهك نهپسىڭنى ھاالك قىل، شاھى مهردانىلق بۇدۇر! 
ھهقىقىي  چۈنكى  مهدھىيلىمه؛  كىشىلهرنى  يامان  ۋه  ئهسكى  ئۈچۈن  نان  چىشلهم  ”بىر 
جاھىللىق بۇدۇر. خهيبهر قهلئهسىدهك كۈچلۈك بولغان نهپسىڭنى يهڭگىنكى ھهزرىتى ئهلىگه 

ئوخشاش قهھرىمانالردىن بولىسهن“
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ئهلهيھىسساالم  ”پهيغهمبهر 
غازىتىغا  خهيبهر  بىرلىكته  بىلهن 
مۇسۇلمان  بولدۇق.  تهييار 
ئادهم  بىر  ئېيتقان  بولغانلىقىنى 
ئۈچۈن، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

ئهھلىدىن!»  جهھهننهم  «ئۇ 
ئۇ  باشالنغاندا  ئۇرۇش  دېدى. 
ئۇرۇشۇپ،  قهھرىمانالرچه  كىشى 

يارىالندى. ساھابىالردىن بهزىسى:
پهيغهمبىرى!  ئالالھنىڭ  ”ئى 
جهھهننهم  بۇرۇن  ئاز  بىر  سهن 
ئېيتقان  ئىكهنلىكىنى  ئهھلىدىن 
كىشى، قاتتىق جهڭ قىلىپ ئۆلدى!“ 

دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يهنه: 
كهتتى!»  جهھهننهمگه  «ئۇ 

دېدى. 
بىر  بولمىسۇن  قانداقال  بهزىلىرى  مۇسۇلمانالردىن  بىلهن  جاۋاب  بۇ 
پهيغهمبهر  تۇرغاندا،  ھالهتته  مۇشۇ  ئهسكهرلهر  قالدى.  چۈشۈپ  شۈبھىگه 

ئهلهيھىسساالمغا: 
دېيىشتى.  يارىلىنىپتۇ!“  قاتتىق  ئهمما  ئۆلمهپتۇ،  تېخى  ئهسكهر  ”ئۇ 
قىلىچىنىڭ  چىدىيالمىدى.  ئاغرىقىغا  يارىنىڭ  ئادهم  ئۇ  بولغاندا  كېچه 
ئۇچىنى ئۆزى تهرهپكه قىلىپ ئۈستىگه ئۆزىنى ئېتىپال ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالدى. 

ئهھۋال پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا خهۋهر قىلىندى. بۇنىڭ بىلهن: 
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«ئالالھۇ ئهكبهر! گۇۋاھلىق بېرىمهنكى، مهن ئالالھنىڭ بهندىسى ۋه 
شۇنى  كىشىلهرگه  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا  بىالل  كېيىن  دېدى.  رهسۇلىمهن!» 

ئېالن قىلىشنى بۇيرىدى:
شۇنىسى  كىرىدۇ.  كىشىلهر  بولغان  مۇسۇلمان  پهقهت  «جهننهتكه 
كۈچلهندۈرىدۇ»  بىلهنمۇ  كىشى  بىر  فاجىر  دىننى  بۇ  ئالالھ  مۇتلهقكى، 

(بۇخارى: «جىھاد»، 182، «مهغازى»، 38، «قهدهر»، 5؛ مۇسلىم: «ئىمان»، 178) 

خهيبهر زهپىرىدىن كېيىن يهھۇدىالر ئۆز زېمىنىغا شېرىك بولغان ئاساستا 
تۇرۇپ قېلىشنى تهلهپ قىلدى. بۇ سهۋهبتىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم پۈتۈن 
شهرتى  چىقىرىۋېتىش  ۋاقتىدا  خالىغان  قىلمىدى.  سۈرگۈن  يهھۇدىالرنى 
بىلهن، بۇ تۇپراقالرغا ئىشلهپ يىللىق ھوسۇلنىڭ يېرىمىنى بېرىش شهرتى 
ئۆمهر  يهھۇدىالر  بۇ  قىلدى.  قوبۇل  سۈپىتىده  ئورتاق  يهھۇدىالرنى  بىلهن 

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ خىالپهتلىك دهۋرىگىچه ئورنىدا قالدى237. 
ئابدۇلالھ ئىبنى رهۋاھه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ھهريىلى ئۇ يهرگه بېرىپ، 
بهدىلىنى  يېرىمىنىڭ  ئۇنىڭ  تهخمىنلهپ  مىقدارىنى  مهھسۇلنىڭ  ئېلىنغان 
كۆرسهتكهن  ھېسابالشتا  ئابدۇلالھنىڭ  يهھۇدىالر  ئالدى.  ئۇالردىن 
ئۆزىنىڭ  قېتىم  بىر  ھهتتا  بولدى.  بىئارام  سهۋهبىدىن  ئهستايىدىللىقى 
مهنپهئهتىگه ھېسابالپ كهتمهي، بهزى نهرسىلهرگه كۆز يۇمۇپ ئۆتكۈزۈۋېتىشى 

ئۈچۈن پارا بهرمهكچى بولدى. ئابدۇلالھ ئىبنى رهۋاھه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
”ئالالھ بىلهن قهسهمكى، سىلهر ماڭا (بۇ يامان ئىشىڭالر سهۋهبلىك) 
ئالالھنىڭ مهخلۇقاتلىرىنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ كۆرۈمسىز ۋه ياقتۇرۇلمايدىغان 
قارشى  سىلهرگه  غهزىپىم  بولغان  سىلهرگه  مېنىڭ  شۇنداقتىمۇ  كىشىلهر. 
ئادىل بولۇشۇمغا توسقۇنلۇق قىاللمايدۇ. سىلهرنىڭ ماڭا تهكلىپ قىلغىنىڭالر 

پارىدۇر. پارا بولسا ھارامدۇر، بىز ئۇنى يېمهيمىز!“ دېدى. 
يهھۇدىالر ئابدۇلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنى ھۆرمهتلهپ:

237. مۇسلىم: «مۇساقات»، 5؛ ئهبۇ داۋۇد: «خاراج»، 24-23\3007.
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”مانا بۇ ئادالهت ۋه دۇرۇسلۇق بىلهن ئاسمان-زېمىن ئۆز نىزامى ئىچىده 
تۇرىدۇ“ دېدى. (مۇۋهتتا: «مۇساقات»، 2) 

باشقىالرنىڭ ھهققىگه ئهھمىيهت بېرىش

بولمىسۇن،  ياكى  بولسۇن  يهرده  ئۇ  غهنېمهتلهر  ئېلىنغان  خهيبهرده 
ھۇدهيبىيهگه قاتناشقانالر ئارىسىدا تهقسىم قىلىندى. چۈنكى، ئالالھتائاال 
خهيبهر غهنىيمىتىنى ھۇدهيبىيهگه قاتناشقان مۇسۇلمانالرغا سۈره پهتىھنىڭ 

20–ئايىتى بىلهن ۋهده قىلغان ئىدى238. 
ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 

ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئىدى.  كۈنى  غازىتى  ”خهيبهر 
ساھابىلىرىدىن بىر گۇرۇپ كىشى كېلىپ: 

”پاالنى، پاالنى شېھىد بولدى!“ دېدى. كېيىن بىر ئادهمنىڭ يېنىدىن 
ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ: 

”پاالنىمۇ شېھىد بولۇپتۇ!“ دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

«ياق! مهن ئۇنى غهنېمهت ماللىرىدىن ھهقسىز رهۋىشته ئالغان بىر تون 
ئۈچۈن جهھهننهمده كۆردۈم» دېدى. (مۇسلىم: «ئىمان»، 182)   

ئهڭ ئۇلۇغ ماقامالردىن بىرى بولغان شېھىدلىك كىشىنىڭ نۇرغۇنلىغان 
ۋه  قىلىشنى  خىيانهت  مېلىغا  ئاممىنىڭ  بولسىمۇ،  كهففارهت  گۇناھلىرىغا 
پهيغهمبهر  سهۋهبتىن  بۇ  يوقۇتالمايدۇ.  يهۋىلىشنى  ھهققىنى  بهندىنىڭ 
ئهلهيھىسساالم شېھىد بولغانلىقى خهۋهر قىلىنغان بۇ ساھابىنىڭ غهنېمهت 
ماللىرى تهقسىم قىلىنماي، ئۇالردىن ئالغان بىر تون ئۈچۈن جهھهننهمده 
بهندىنىڭ  ۋه  قىلىش  خىيانهت  مېلىغا  ئاممىنىڭ  ئېيتقان.  كۆيگهنلىكىنى 
ئۆگهتكهن.  ئۈممىتىگه  كهچۈرۈلمهيدىغانلىقىنى  يهۋېلىشنىڭ  ھهققىنى 
بىر  ئىسىملىك  مىدئام  قىلىدىغان  خىزمىتىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 

238. ۋاقىدى: 2–جىلد، 684-بهت



411

  ھىجرهتنىڭ يهتتىنچى يىلى

قارا تهنلىك قۇلى بار ئىدى. ئۇنى رىفائه ئىبنى زهيد ھهدىيه قىلغان ئىدى. 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ يۈكىنى چۈشۈرۈۋاتقان ۋاقىتتا، تۇيۇقسىز كېلىپ تهگكهن 

بىر ئوق ئۇنىڭ ئۆلۈمىگه سهۋهب بولدى. مۇسۇلمانالر: 
”ئى مىدئام! جهننهت ساڭا مۇبارهك بولسۇن! ئى رهسۇلۇلالھ خىزمهتچىڭگه 
شېھىدلىك مۇبارهك بولسۇن!“ دهپ خۇشاللىقىنى ئىپادىلىگهنده، پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالم: 
«ياق! ئۇنداق ئهمهس. جېنىم قۇدرهت ئىلكىده بولغان ئالالھ بىلهن 
قىلىنىشتىن  تهقسىم  ماللىرى  غهنېمهت  كۈنى  خهيبهر  قىلىمهنكى،  قهسهم 
بۇرۇن ئېلىۋالغان بىر شىرداق ھازىر ئۇنىڭ ئۈستىده الۋۇلداپ كۆيمهكته!» 

دېدى. 
بۇنى ئاڭلىغان مۇسۇلمانالر قاتتىق قورقتى، بىر ئادهم پهيغهمبىرىمىزگه 

بىر ياكى ئىككى تال ئاياق بوغۇچى ئېلىپ كهلدى: 
”ئى رهسۇلۇلالھ! مهنمۇ غهنېمهت ماللىرى تهقسىم قىلىنىشتىن بۇرۇن، 

ئايىقىم ئۈچۈن بۇ بۇغۇچالرنى ئالغان ئىدىم“ دېدى. 
پهيغهمبىرىمىز: 

بۇالر  (يهنى  باغ  ئىككى  ياكى  بىر  ئوتىدىن  جهھهننهم  «ساڭىمۇ 
سهۋهبلىك ئازاب) بار» دېدى. (بۇخارى: «ئهيمان»، 33؛ مۇسلىم: «ئىمان»، 183) 
خهيبهر پهتىھ قىلىنغان كۈنى بىر كىشى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 

يېنىغا كېلىپ: 
”ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى! بۈگۈن مهن شۇنداق بىر پايدا ئالدىمكى، 
بۇنىڭغا ئوخشايدىغىنىنى بۇ ۋادى ئاھالىسىدىن ھېچكىم ئااللمىدى“ دېدى. 

پهيغهمبىرىمىز: 
«قېنى قارايلى! نېمىلهرنى پايدا ئالدىڭ؟» دهپ سورىدى. 

ئۇ ئادهم: 
”مهن ئېلىپ–سېتىشنى بىردهممۇ توختاتماي، داۋامالشتۇردۇم. شۇنىڭ 

بىلهن 300 ئۇقىييه پايدا ئالدىم“ دېدى. 
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«ساڭا پايدىالرنىڭ ئهڭ ياخشىسىنى دهپ بېرهيمۇ؟» دهپ سورىدى. 

ئۇ ئادهم: 
”ئۇ نېمه، ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى؟“ دېدى. 

پهيغهمبىرىمىز مۇنۇ جاۋابنى بهردى: 
«(پهرز) نامازدىن كېيىن ئوقۇغان ئىككى رهكئهت نامازدۇر» (ئهبۇ داۋۇد: 

«جىھاد»، 168/2785)  

ۋه  مال  چۈشكهن  نېسىۋىسىىگه  غهنېمهتلىرىدىن  خهيبهر  مۇھاجىرالر 
خورمىزارلىقالرنى ئالغان ۋاقتىدا، ئىقتىسادىي ئهھۋالى خېلىال ياخشىالندى. 
بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهنسارالرنىڭ ئىلگىرى بهرگهن ۋه 
پايدىلىنىش ئۈچۈن ئامانهت بهرگهن خورما باغچىلىرىنى ئهنسارالرغا قايتۇرۇپ 

بهردى239. 

دهۋسلهرنىڭ مهدىنىگه كېلىشى

بۇ ئهسنادا دهۋس قهبىلىسىدىن بىر ھهيئهت مهدىنىگه كهلدى. بۇالرنىڭ 
بېشىدا بولغان تۇفهيل ئىبنى ئهمر ئىسالمنىڭ دهسلهپكى يىللىرىدا مهككىگه 
كېلىپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن كۆرۈشۈپ مۇسۇلمان بولغان ئىدى. 
كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن رۇخسهت ئېلىپ ئۆز قهبىلىسىگه قايتىپ، 
قهۋمىنى ئىسالمغا دهۋهت قىلدى. ئۇنىڭ دهۋىتىگه تۇنجى قوشۇلغان كىشى 
سانى  مۇسۇلمانالرنىڭ  كېيىن  بولدى240.  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ھۇرهيره  ئهبۇ 
ئېشىپ 70، 80گه يهتتى. بۇالر خهيبهر پهتھى ئهسناسىدا ھىجرهت قىلىپ 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بېرىپ  خهيبهرگه  يهردىن  ئۇ  كهلدى.  مهدىنىگه 

بىلهن ئۇچرىشىپ، جىھادقا قاتناشتى. 

239. ئىبنى قهييۇم: 3–جىلد، 359-بهت.
240. ئىبنى ھهجهر: «ئهلئىسابه»، 2–جىلد، 226-بهت
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بىر  سىقىلىپ،  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ھۇرهيره  ئهبۇ  جهريانىدا  سهپهر 
ئۈچۈن  ئۇچرىشىش  بالدۇرراق  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  بولسىمۇ  مىنۇت 

تاقهتسىزلىنىپ كېتىپ: 
”ئى سهپهر كېچىسى! سېنىڭ بۇ ئۇزۇنلىقىڭدىن زېرىكتىم! ئهمما مېنى 
بېيت  مهنىده  دېگهن  سهنسهن!“  قۇتقازغانمۇ  يۇرتىدىن  ئىنكار  ۋه  كۇفۇر 

ئوقۇدى. (بۇخارى: «مهغازى»، 75؛ ۋاقىدى: 2–جىلد، 636-بهت)  
خهيبهرگه  بىرلىكته  بىلهن  دهۋسلهر  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ھۇرهيره  ئهبۇ 
بولغان  قىلىپ  پهتىھ  خهيبهرنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ۋاقىتتا،  بارغان 

ئىدى241. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهبۇ ھۇرهيرىنى كۆرگهنده: 
- سهن كىملهردىنسهن؟ - دهپ سورىدى. 

ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
- دهۋستىن بولىمهن - دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
- مهن دهۋستىن كىم بىلهن ئۇچراشسام، ئۇنىڭدا ياخشىلىق كۆردۈم! 

- دېدى. (تىرمىزى: «مهناقىب»، 46/3838)  
غهنېمهتلىرىدىن  خهيبهر  دهۋسلىكلهرگه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 

ھهسسه بهردى242. 

ھهبهشىستان مۇھاجىرلىرىنىڭ قايتىپ كېلىشى

خهيبهرنىڭ پهتىھسى تامامالنغان بىر پهيتته ھهبهشىستاننىڭ ئون ئالته 
مهدىنىگه  باشچىلىقىدا  جهئفهرنىڭ  ھهزرىتى  كارۋىنى  ھىجرهت  كىشىلىك 
كهتكهنلىكىنى  خهيبهرگه  رهسۇلۇلالھنىڭ  كارۋاندىكىلهر  كهلدى.  قايتىپ 
بىلىپ، يولىنى داۋامالشتۇرۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ئۇچراشتى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهزرىتى جهئفهرگه ئالدى بىلهن: 

241. ئىبنى سائاد: 4–جىلد، 328-بهت.

242. ئىبنى سائاد: 1–جىلد، 353-بهت.
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ئوخشايسهن!»  نهقهدهر  ماڭا  جهھهتتىن  ئهخالقىي  ۋه  «جىسمانىي 
دېدى. كېيىن ھهزرىتى جهئفهرنىڭ پىشانىسىدىن سۆيۈپ: 

كېلىشىنىڭ  قايتىپ  جهئفهرنىڭ  بىلهن  بولىشى  پهتىھ  «خهيبهرنىڭ 
قايسىسىغا خۇشال بولۇشۇمنى بىلهلمهيۋاتىمهن!» دېدى. (ئىبنى ھىشام: 3–

جىلد، 414-بهت)  

جهئفهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ ئىلتىپاتىدىن 
قاتتىق خۇشال بولدى. خۇشاللىقىدىن بىر كىچىك بالىدهك، بىر ئايىغىنىڭ 
ئۈستىده تۇرۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهتراپىدا ئايلىنىپ، ئۆزىنى 

يۇقاتتى243.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم جهئفهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنى بۇ ھهرىكىتىدىن 
توسمىدى. بۇ ۋهجد ھالى بهزى تهرىقهتلهرده تهقرىرى سۈننهت دهپ قوبۇل 

قىلىنىپ، ۋهجد ئهھۋالىغا بىر سهۋهپ قىلىندى244.  
ھهبهشىستان مۇھاجىرلىرى بىلهن بىرلىكته يهمهن قهبىلسىدىن بولغان 
ئهشئهرىلهرمۇ خهيبهرگه كهلگهن ئىدى. بۇالردىن بىرى بولغان ئهبۇ مۇسا 

ئهلئهشئهرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ دهيدۇكى: 
ئاشكارا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  يهمهنده  ئهشئهرىلهر  ”بىز 
 53 ياكى   52 قهۋمىمىزدىن  بىلهن  بۇنىڭ  تاپتۇق.  خهۋهر  بولغانلىقىدىن 
ئۈچۈن  قىلىش  ھىجرهت  يېنىغا  رهسۇلۇلالھنىڭ  بىرلىكته،  بىلهن  كىشى 
ھهبهشىستان  بىزنى  كېمىمىز  بۇزۇلغانلىقتىن،  ھاۋا  يولدا  چىقتۇق.  يولغا 
نهجاشىسىنىڭ دىيارىغا تاشالپ قويدى. ئۇ يهرده، جهئفهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ 

ۋه يېنىدىكى قېرىنداشالر بىلهن ئۇچراشتۇق.
جهئفهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

243. ئهھمهد، 1-جىلد، 108؛ ئىبنى سائاد، 4-جىلد، 35
244. مهۋلهۋىلىكتىكى زىكىرده ۋهجدگه كهلگهندىن كېين باشلىنىدىغان ساما، بۇ ۋهقهدىن 

ئىلھام ئالغان.
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مۇددهت  بىر  ۋه  ئهۋهتتى  يهرگه  بۇ  بىزنى  ئهلهيھىسساالم  ”پهيغهمبهر 
بۇ يهرده قېلىشىمىزنى بۇيرىدى. سىلهرمۇ بىز بىلهن بىرلىكته قېلىڭالر!“ 

دېدى. 
ھهممىمىز  چىقتۇق.  يولغا  مىنىپ  كېمىگه  يهردىن  ئۇ  نىھايهت، 
پهيغهمبهر  پهيتته  قىلغان  پهتىھ  خهيبهرنى  كهلدۇق.  مهدىنىگه  بىرلىكته 
ئهلهيھىسساالم بىلهن ئۇچراشتۇق. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، بىزگىمۇ خهيبهر 
غهنېمهتلىرىدىن ئۈلۈش بهردى. (بۇخارى: «مهغازى»، 38؛ مۇسلىم: «فهزائىلۇس 

سهھابه»، 169)  

يهھۇدىالرنىڭ پهيغهمبىرىمىزنى زهھهرلىمهكچى بولىشى

مۇئامىلىگه  ئىنسانىي  كۆرگهن  مۇسۇلمانالردىن  يهھۇدىالر  ئارىدا  بۇ 
قارىماي خائىنلىقىدىن ۋاز كهچمىدى. مهخپى بىر پىالن تۈزۈپ پهيغهمبهر 
ئىلگىرىكى  بهدبهختلهر  بۇ  قىلدى.  قارار  ئۆلتۈرۈشنى  ئهلهيھىسساالمنى 
يهھۇدىي  باشقا  ئۇالرنى  تۇرغاندا،  ئوتتۇرىدا  نهتىجىلىرى  جىنايهتلىرىنىڭ 
قهبىلىلىرىگه ئوخشاش سۈرگۈن قىلماي كهچۈرگهن پهيغهمبىرىمىزگه بۇنداق 

بىر خىيانهت قىلىش بىلهن، يهنه بىر قېتىم ئهھدىنى بۇزدى. 
يهھۇدىالرنىڭ  ئۈچۈن  ئاشۇرۇش  ئهمهلگه  خىيانهتنى  مهخپى  بۇ 
رهئىسلىرىدىن ھارىسنىڭ قىزى زهينهب پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ساھابىلىرى 
بىلهن بىرلىكته تاماققا تهكلىپ قىلدى. بىر قوينى كاۋاپ قىلىپ زهھهرلىدى. 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ قوينىڭ تاغاق قىسمىنى ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى بىلىپ، 
لوقمىنى  تۇنجى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  زهھهرلىدى.  بهكرهك  يهرنى  ئۇ 

ئاغزىغا ساال–سالمايال، ئاغزىدىن چىقىرىپ ساھابىلىرىغا: 
«بۇ گۆش ماڭا زهھهرلهنگهنلىكىنى ئېيتتى، ھهرگىز يېمهڭالر!» دېدى. 
لېكىن ساھابىالردىن بىشر ئىبنى بهرا رهسۇلۇلالھ يېيىشنى باشلىشى بىلهنال، 
گۆشتىن بىر پارچه ئېلىپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئاگاھالندۇرىشىدىن 
بۇرۇن چايناپ يۈتۈۋهتكهن ئىدى. ئۇنىڭدىن باشقىسى تاماققا تېخى قول 

ئۇزاتمىغانىدى. 
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پهيغهمبهر  تۇتۇلۇپ،  ئايال  قىلغان  خىيانهتنى  بۇ  ئۆتمهي  ئۇزۇن 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا كهلتۈرۈلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

- بۇ قوينى سهن زهھهرلىدىڭمۇ؟ - دهپ سورىدى. 
زهينهب: 

- زهھهرلىگىنىمنى ساڭا كىم خهۋهر قىلدى؟ - دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

- شۇ ئالدىمدىكى تاغاق سۆڭىكى خهۋهر قىلدى - دېدى.
زهينهب: 

- شۇنداق، مهن زهھهرلىدىم! - دهپ جىنايىتىنى ئىقرار قىلدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇنى نېمه ئۈچۈن قىلغانلىقىنى سورىغاندا: 

قهۋمىمگه  ئۆلتۈردۈڭ!  ئېرىمنى  ۋه  تاغام  دادام،  مېنىڭ  سهن   -
قىلمىغىنىڭ قالمىدى! ئۆز–ئۆزهمگه: ”ئهگهر ئۇ ھهقىقهتهن پهيغهمبهر بولسا، 
قىلغان بۇ ئىشىم ئۇنىڭغا مۇتلهق ئالالھ تهرىپىدىن بىلدۈرۈلىدۇ ۋه زهھهر 
ئۇنىڭغا زىيان يهتكۈزمهيدۇ؛ ئهگهر ئۇ يالغانچى بىرى ياكى بىر ھۆكۈمران 
بولسا، بۇ زهھهردىن ئۆلىدۇ، بۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭدىن قۇتۇلغان بولىمىز!“ 

دهپ ئويلىدىم.- دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

- ئالالھ بۇنى قىلىدىغان كۈچنى ساڭا بهرمهپتۇ!- دېدى. 
ئۇ ئايال بىر تهرهپتىن جىنايىتىنى ئېتىراپ قىلىپ، يهنه بىر ياندىن 
ئېيتىپ،   ئىمان  بىلهن  تهسىرى  مۆجىزىنىڭ  بۇ  كۆرگهن  بىلهن  كۆزى  ئۆز 
پۇشمان قىلغانلىقىنى تىلغا ئېلىپ، ئهپۇ قىلىشنى تهلهپ قىلدى. ئالهملهرگه 
رهھمهت قىلىپ ئهۋهتىلگهن پهيغهمبىرىمىز ئۆزىگه قىلىنغان بۇ سۈيىقهستنى 
ئهپۇ قىلدى. لېكىن بىر مۇددهتتىن كېيىن بىشر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ زهھهرنىڭ 
تهسىرى بىلهن ئۆلگهندىن كېيىن ۋارىسلىرى قىساس تهلهپ قىلدى. بۇنىڭ 

بىلهن ھارىسنىڭ قىزىغا ئوخشاش زهھهر ئىچۈرۈلۈپ قىساس ئېلىندى. 
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ئۈچۈن،  قۇتۇلۇش  تهسىرىدىن  زهھهرنىڭ  ئهلهيھىسساالممۇ  پهيغهمبهر 
ئىككى تاغىقىنىڭ ئارىسىدىن قان ئالدۇردى. (بۇخارى: «جىزيه»، 7؛ مۇسلىم: 
 -679–678 2–جىلد،  ۋاقىدى:  390-بهت؛  3–جىلد،  ھىشام:  ئىبنى  45؛  «سهالم»، 

بهتلهر؛ ھهيسهمى: 6–جىلد، 153-بهت)  

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۈچ يىل كېيىن، ۋاپاتى ئالدىدا كېسىلىنىڭ 
بۇ زهھهردىن بولغانلىقىنى ئېيتتى. (ھاكىم: 3–جىلد، 242/4966) 

مۇتئه مهسىلىسى

چهكلهش  بىر  ھېچقانداق  ئىلگىرى  جهريانىدا،  پهتىھ  خهيبهرنىڭ 
بولمىغان ۋه ”مۇتئه نىكاھى“ دهپ ئاتالغان ۋاقىتلىق ئۆيلىنىش چهكلهندى. 

ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم خهيبهر غازىتىدا ئايالالر بىلهن مۇتئه نىكاھى 
قىلىشنى ۋه ئۆي ئېشهكلىرىنىڭ گۆشىنى يېيىشنى ھارام قىلدى“ (بۇخارى: 
«مهغازى»، 38، «نىكاھ»، 31، «زهبائىھ»، 28، «ھىيهل»، 3؛ مۇسلىم: «نىكاھ»، 

29-32؛ مۇۋهتتا: «نىكاھ»، 41؛ نهسهئى: «نىكاھ»، 71)  

نهرسىلهر  ئوخشاش  شۇنىڭغا  ۋه  پۇل–مال  بىلهن  ئايال  بىر  مۇتئه 
بهدىلىگه مهلۇم ۋاقىت ئۈچۈن نىكاھلىنىش يهنى بىر ئايلىق، بىر يىللىق 
دېگهندهك. بۇ جاھىلىيهت دهۋرىدىن قالغان بىر نىكاھ شهكلىدۇر. مۇتئه 
ئاياقلىشىدۇ.  بىلهن  تۈگىشى  مۇددهتنىڭ  بېكىتىلگهن  ئالدىدا  نىكاھى 
مىراس ئېلىش، نهپهقه بېرىش، ئىددهت تۇتۇش قاتارلىق نورمال نىكاھتا  
پهتىھدىن  خهيبهرنىڭ  ئۈچۈن  بۇنىڭ  يوق.  مۇتئهده  ھهقلهر  بولىدىغان 

كېيىن  ھارام قىلىندى. بۇ ھهقتىكى بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلىدۇ: 
« ئهمدى ئالالھتائاال ئۇنى قىيامهت كۈنىگىچه ھارام قىلدى. كىمنىڭ 
يېنىدا مۇتئه نىكاھىدا بولغان بىر ئايال بولسا، ئهمدى ئۇنى قويۇۋهتسۇن! 
نهرسىنى  بىر  ھېچقانداق  بهرگهنلىرىڭالردىن  سۈپىتىده  ھهققى  ئۇالرغا 
دارهمى:  44؛  «نىكاھ»،  ماجه:  ئىبنى  21؛  «نىكاھ»،  (مۇسلىم:  قايتۇرۇۋالماڭالر!» 

«نىكاھ»، 16؛ ئهھمهد: 3–جىلد، 406-بهت) 
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«سهنىييهتۇل  چىققاندا  سهپىرىگه  تهبۇك  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ۋهدا» دېگهن جايدا ئارام ئېلىشقا بۇيرىدى. ئۇ يهرده يىغالۋاتقان ئايالالرنى 

كۆرۈپ، ئۇالرنىڭ نېمه ئۈچۈن يىغالۋاتقانلىقىنى سورىدى. جاۋابهن: 
بىلهن  بۇنىڭ  دېدى.  ئايالالردۇر!“  قىلىنغان  نىكاھى  مۇتئه  ”بۇالر 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
بىلهن  مىراس  ۋه  ئىددهت  تاالق،  نىكاھ،  ئىسالمنىڭ  «مۇتئهنى 
مۇناسىۋهتلىك ھۆكۈملىرى ھارام قىلدى» دېدى. (ئىبنى بهلبان: 6–جىلد، 178-

بهت؛ دارهقۇتنى: 3–جىلد، 259)  

كىشىنىڭ  ئهر  ئايال  نىكاھالنغان  بىلهن  يولى  مۇتئه  سهۋهبتىن،  بۇ 
ئايالىمۇ بولمايدۇ ھهم چۆرىسىمۇ بولمايدۇ. مۇتئه ئهھلى سۈننهت ئالىملىرىنىڭ 

ئىتتىپاقى بىلهن ”زىنا“ دهپ قوبۇل قىلىندى. 
 ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇما مۇنداق دهيدۇ: 

بىر  تونۇمايدىغان  كىشى  ئىدى.  بار  مۇتئه  دهسلىپىده  ”ئىسالمنىڭ 
شهھهرگه كهلگهنده، يهرلىك بىر ئايال بىلهن، ئۇ يهرده قېلىشنى تهخمىن 
قىلغان مۇددهت مىقدارىدا نىكاھلىناتتى. ئايال بۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ نهرسه–
كېرهكلىرىنى ساقاليتتى ۋه كېرهكلىك خىزمهتلىرىنى قىالتتى. بۇ ئهھۋال:

 ْ ِ ِ َ َأْزَوا َ  َّ َن، ِإ ُ ِ א َ  ْ ِ ِ و ُ ُ ِ  ْ ُ  َ ِ َّ  َوا
 َ ِ ُ َ  ُ ْ َ  ْ ُ َّ ِ َ  ْ ُ ُ א َ ْ ْ َأ َכ َ َ א  َ أْو 

(يهنى  ساقلىغۇچىالردۇر.  (ھارامدىن)  ئهۋرهتلىرىنى  «ئۇالر 
باشقىالردىن  چۆرىلىرىدىن  خوتۇنلىرىدىن،  پهقهت  ئهۋرهتلىرىنى) 
ماالمهت  قىلغۇچىالر  يېقىنلىق  بىلهن  (بۇالر  ساقلىغۇچىالردۇر 

قىلىنمايدۇ)» (مۇئمىنۇن سۈرىسى، 5-6-ئايهت)
 دېگهن ئايهت نازىل بولغىچه داۋامالشتى. (بۇ ئايهت نازىل بولۇشى 
بىلهن مۇتئهنىڭ ھارام ئىكهنلىكى ئېالن قىلىندى) بۇ ئىككىسى (خانىمى 
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ۋه چۆرىسى) سرتىدىكى پۈتۈن مۇناسىۋهتلهر ھارامدۇر“ (تىرمىزى: «نىكاھ»، 
 (29/1122

مۇتئه نىكاھىنىڭ جهمئىيهتتىكى پاجىئهلىك نهتىجىسى مۇنۇالردۇر: 
1. بالىالرنىڭ زىيانغا ئۇچرىشى. بۇ بالىالر دادىسىز چوڭ بولغانلىقى ئۈچۈن 
زىنا مهھسۇلىغا ئوخشاش تهربىيهدىن مهھرۇم بولغان ھالدا چوڭ بولىدۇ. قىز 

بالىالرغا بولغان پاجىئهسى تېخىمۇ قورقۇنۇشلۇقتۇر. 
2. دادا مۇناسىۋهت قۇرغان ئايال بىلهن مۇتئه ياكى نورمال نىكاھ بىلهن 
بىلمهستىن دادىنىڭ ئوغلى بىلهن ئائىله قۇرۇش ئېھتىمالى بار. ھهتتا بىر 
بىلهن،  قىزى  ئوغلىنىڭ  بىلهن،  قىزى  قىزىنىڭ  بىلهن،  قىزى  دادىنىڭ 
ھهمشىرىلىرىنىڭ قىزى بىلهن، يهنى ئۆزىگه نىكاھ قىلىش ئهبهدىي ھارام 
بولغان كىشىلهر بىلهن بىلمهستىن بىرگه بولۇش ئېھتىمالى بار. بۇ ئهھۋال 
بۇنىڭ  تارىختا  بىرسىدۇر.  بۈيۈكلرىدىن  ئهڭ  نهرسىلهرنىڭ  چهكلهنگهن 

بىرمۇنچه ئاچچىق مىساللىرى كۆرۈلگهن. 
تهقسىم  مىراسىنىڭ  كىشىنىڭ  قىلغان  نىكاھى  مۇتئه  قېتىم  بىرقانچه   .3
ئىسىملىرى،  سانى،  ۋارىسلىرىنىڭ  كىشىنىڭ  بۇ  چۈنكى،  قىلىنماسلىقى. 

تۇرۇۋاتقان يهرلىرى ئېنىق ئهمهس.
بۈيۈكتۇر.  ھهقىقهتهن  زىيانالر  چىقىرىدىغان  كهلتۈرۈپ  نىكاھى  مۇتئه 
بۇ نهسىلنى بۇزۇشتىن باشقا بىر نهرسه ئهمهس. مۇتئه قىلىنغان ئايالنىڭ 
چۈنكى،  كېلىدۇ.  مهيدانغا  چۈشكۈنلۈك  بىر  بۈيۈك  دۇنياسىدا  روھىي 
كىرالىنىش ئهڭ ئاچچىق ئازابلىغۇچى بىر ۋهقهدۇر. بۇ تهرهپتىن قارىغاندا، 
مۇتئه بىر ئىپپهت–نومۇس پىتنىسىدۇر. بىر كىشى قىزىنىڭ ياكى ئانىسىنىڭ 

مۇتئه قىلىشىنى پۈتۈن نهپرىتىىگه قارىماي خاالمدۇ؟
ئىكهنلىكىنى  ئىش  يامان  قانچىلىك  مۇتئهنىڭ  ئۆزىال  بۇنىڭ  مانا 

كۆرسىتىشكه يېتهرلىك245.

245. مۇتئه بىلهن مۇناسىۋهتلىك تهپسىلى مهلۇماتقا ئىگه بولۇش ئۈچۈن ئىبراھىم جانان 
يازغان "ئىپپهت مهىسىلىسى: مۇتئه" ناملىق كىتابقا قاراڭ. ئىستانبۇل، 1983
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خهيبهردىن قايتىش

ئىككى  مهدىنىگه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كېيىن  پهتھىدىن  خهيبهر 
كۈنلۈك مۇساپه يىراقلىقىدا بولغان فهدهك زېمىنىغا بىر ۋهكىل ئهۋهتىپ، ئۇ 

يهرنى ئۇرۇشسىز ئىسالم توپراقلىرىغا قوشتى. 
ئاخىرىدا، خهيبهردىن قايتىش يولى ئۈستىده بولغان ۋه كىچىك بىر 
مۇھاسىره  كۈنلۈك  بىر  قۇرامۇ  ۋادىل  بولغان  مهركىزى  ئولتۇراق  يهھۇدىي 
ئوخشاش،  يهھۇدىلىرىغا  خهيبهر  ئۇالرمۇ  قىلىندى.  پهتىھ  نهتىجىسىده 

ھوسۇلنىڭ يېرىمىنى تاپشۇرۇش شهرتى بىلهن جايلىرىدا قالدۇرۇلدى.
ئۈچۈن،  بېرىش  باج  ۋه  جىزيه  كېلىپ  ئۆزى  يهھۇدىلىرى،  تهيما 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن كېلىشىم تۈزدى. بۇنىڭ بىلهن يۇرتلىرىدا 
ئىلگىرى  قهبىلىلىرى  يهھۇدىي  بۇ  بولدى.  ئۆزلىرىنىڭ  تۇپراقلىرى  قېلىپ 
قارار  قىلىشنى  ھۇجۇم  مهدىنىگه  بىرلىشىپ  بىلهن  يهھۇدىلىرى  خهيبهر 

قىلىشقانىدى246. 
مۇسۇلمانالر  بىلهن،  پهتىھسى  قهبىلىلهرنىڭ  ئهتراپىدىكى  ۋه  خهيبهر 
ئۈچۈن مهككه پهتىھسىنىڭ ئالدى ئېچىلدى. چۈنكى بهنى قهينۇقا، بهنى 
مهغلۇبىيىتى  يهھۇدىلىرىنىڭ  خهيبهر  ئاخىرىدا  ۋه  قۇرهيزه  بهنى  نهزىر، 
غهلىبه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  چۆچۈتۈپ،  خېلىال  ئىنسانالرنى 
چۈنكى  ئىدى.  قالمىغان  شۈبھىسى  ھېچكىمنىڭ  ھهققىده  قىلىدىغانلىقى 
بۇالرنىڭ ھهممىسى، ھىجاز يهھۇدىلىرىنىڭ ئهڭ باي ۋه ئهڭ كۈچلۈكلىرى 
مۇستهھكهم  ئىدى.  داستان  تىلالردا  جاسارهتلىرى  ئۇالرنىڭ  بولۇپ، 
قورغان ۋه مول ھوسۇللۇق خورمىالرغا ئىگه ئىدى. پۈتۈن ئهرهبلهر ئۇالرغا 
ئىدى.  كۈچلۈك  دهرىجىده  قوغدىيااليدىغان  ئۇالرنى  قىلسىمۇ،  ئىلتىجا 
لېكىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تهرىپىدىن مۇھاسىرىگه ئېلىنىپ، تهسلىم 
بولغاندا، بۇ قهھرىمانلىقىنىڭ قانداق يوقاپ كهتكهنلىكىنى، قانداق ئېغىر 

246. ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 391-بهت؛ ۋاقىدى: 2–جىلد، 707، 711.
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ئهھۋالالردا قالغانلىقىنى ھهممه كىشى كۆرگهن ئىدى. بۇ سهۋهبتىن ۋهزىيهت 
مۇسۇلمانالرنىڭ مهنپهئهتىگه پايدىلىق تۈس ئالدى247. 

ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  جهريانىدا،  پهتىھ  خهيبهر  باشقا  ئۇنىڭدىن 
يولدىشى ئۇرۇشتا ئۆلۈپ تۇل قالغان سهفىييه ئانىمىز بىلهن ئۆيلهندى248. 
بىرقانچه  كېلىشىدىن  خهيبهرگه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  سهفىييه 
ئىدى.  بولغان  ياتلىق  بىرىگه  كاتتىۋاشلىرىدىن  يهھۇدىي  ئىلگىرى  كۈن 
قۇچىقىغا  كېلىپ  تهرهپتىن  مهدىنه  ئاينىڭ  بىر  چۈشىده  كېچىسى  توي 
چۈشكهنلىكىنى كۆردى. بۇنى يولدىشىغا دهپ بهرگهنده، ئۇ غهزهپلىنىپ: 

بېرىشنى  يېنىغا  مۇھهممهدنىڭ  ھۆكۈمرانى  ھىجاز  پهقهت  ”سهن 
كۆكهرتىپ  كۆزىنى  سېلىپ  كاچات  بىر  يۈزىگه  دهپ  خااليدىكهنسهن!“ 
قويغان ئىدى. يولدىشى ئۆلۈپ ھهزرىتى سهفىييه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
تۇراتتى.  تېخىچه  ئىزى  كاچاتنىڭ  ئۇ  كۆزىده  بولغاندا،  ياتلىق  بىلهن 

پهيغهمبىرىمىز: 
سۆزلهپ  ۋهقهنى  سهفىييه  ھهزرىتى  سورىغاندا،  دهپ  نېمه؟»  «بۇ 

بهردى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا ئىسالمنى چۈشهندۈرۈپ: 

«بىز سېنى ئۆز دىنىڭدا تۇرۇۋاتىسهن دهپ زورلىمايمىز! ئهگهر سهن 
ئالالھ ۋه رهسۇلىنى ئارتۇق بىلسهڭ، سېنى ئاياللىققا قوبۇل قىلىمهن. ئهگهر 
يهھۇدىيلىقنى ئارتۇق بىلسهڭ، سېنى ئازاد قىلىمهن، قهۋمىڭگه كېتىسهن» 
ئانىلىرى  مۇئمىنلهرنىڭ  ۋه  تاللىدى  ئىسالمنى  ئانىمىز  سهفىييه  دېدى. 
ئارىسىغا قوشۇلدى. (ۋاقىدى: 2–جىلد، 674، 707؛ ئىبنى سائاد: 8–جىلد، 123-

بهت؛ ئهھمهد: 3–جىلد، 138-بهت)  

قىزى  ھۇيهينىڭ  كاتتىۋاشلىرىدىن  يهھۇدىالرنىڭ  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
يېقىنلىشىشقا،  بىلهن  يهھۇدىلىرى  خهيبهر  ئۆيلىنىشى  بىلهن  سهفىييه 

247. ۋاقىدى: 2–جىلد، 729–دىن731-بهتلهرگىچه؛ ئىبنى كهسىر: «ئهلبىدايه»، 4–
جىلد، 234-بهت.

248. ئىبنى سائاد: 8–جىلد، 121–دىن126-بهتلهرگىچه.
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تهرهققى  مۇناسىۋهتلهرنى  دوستانه  ۋه  ئازايتىشقا  خۇسۇمهتنى  ئارىلىرىدىكى 
ۋه  تارتىدىغان  دىققهت  ئانىمىز  سهفىييه  بولدى.  ۋهسىله  قىلدۇرۇشقا 
يېقىنلىق  يهھۇدىالرغا  دهرىجىده  بولىدىغان  سهۋهب  شىكايهتلهرگه 
مۇبارهك  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئۇالرنىڭ  گويا  بولۇپ،  كۆرسهتكهن 

ئۆيىدىكى ۋهكىلى بولدى. 
بىر كۈنى سهفىييه رهزىيهلالھۇ ئهنھانىڭ چۆرىسى ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ 

خهلىپىلىك دهۋرىده، ئۇنىڭغا: 
”ئى مۇئمىنلهرنىڭ ئهمىرى! سهفىييه شهنبه كۈنىنى ياخشى كۆرىدۇ ۋه 
يهھۇدىالر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىنى داۋامالشتۇرىۋاتىدۇ“ دهپ، شىكايهت 

قىلدى. 
ئهھۋالنى  ئهۋهتىپ  ئادهم  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئۆمهر  بىلهن  بۇنىڭ 

تهكشۈرتتى. مۆھتىرهم ئانىمىز: 
”شهنبه كۈنىنى سورايسهن. ئالالھ ئۇنىڭ ئورنىغا ماڭا جۈمه كۈنىنى 
يهھۇدىالر  كۆرمهيمهن.  ياخشى  كۈننى  ئۇ  بۇيان  قىلغىنىدىن  ئېھسان 
ئۇرۇق– مېنىڭ  ئارىسىدا  ئۇالرنىڭ  كهلسهك،  سوئالىڭغا  ھهققىدىكى 
(ئىبنى  بهردى.  جاۋاب  دهپ  قىلىۋاتىمهن“  سىله–رهھىم  بار،  تۇغقانلىرىم 

ھهجهر: «ئهلبىدايه»، 4–جىلد، 347-بهت)  

ئۈچۈن  نېمه  تۆھمهتنى  بۇ  قاراپ  چۆرىسىگه  كېيىن  ئانىمىز  سهفىييه 
چاپلىغانلىقىنى سورىدى. ئۇمۇ: 

”شهيتاننىڭ كهينىگه كىرىپتىمهن“ دهپ، گۇناھىنى ئېتىراپ قىلدى. 
سهفىييه ئانىمىزنىڭ جاۋابى، ئۇنىڭ ئىسالم ئهخالقىنى نهقهدهر گۈزهل 
چۈنكى،  بولدى.  شاھانه  دهرىجىده  كۆرسىتىدىغان  ئۆزلهشتۈرگهنلىكىنى 

ئۆزىگه ھهقسىز بىر تۆھمهت چاپلىغان بۇ قۇلىغا: 
”كهت، سېنى ئازاد قىلدىم!“ دېدى. (ئىبنى ھهجهر: «ئهلئىسابه»، 4–جىلد، 

347-بهت) 
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قازا ئۆمرىسى
(ھىجرىيهنىڭ 7–يىلى زۇلقهئده ئېيى \ مىالدى 629–يىل 3–ئاي)

بىر يىل ئىلگىرى ئىھرامغا كىرىپ، مهككىلىك مۇشرىكالرنىڭ رۇخسهت 
ئادا  ئورنىغا  ئۆمرىنىڭ  قىلىنالمىغان  ئادا  بىلهن  سهۋهبى  بهرمهسلىكى 

قىلىنغانلىقى ئۈچۈن، بۇ ئۆمره ”قازا ئۆمره“ دېيىلدى. 
ھۇدهيبىيهده قىلىنغان كېلىشىمگه ئاساسهن بىر يىل كېيىن قىلىنىدىغان 
ئۆمرىنىڭ ۋاقتى كهلدى. ھىجرىيهنىڭ 7–يىلىنىڭ زۇلقهئده ئېيى كىرگهنده، 
تامامىنى  قېتىلغانالرنىڭ  سهپىرىگه  ھۇدهيبىيه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئۆمرىگه تهييارلىق قىلىشقا بۇيرىدى. خهلققىمۇ تهييارلىق قىلىشنى ئېيتتى. 

ئهتراپتىن كېلىپ ئۇ پهيتلهرده مهدىنىده تۇرىۋاتقان ئهرهبلهر: 
”ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئى رهسۇلۇلالھ! بىزنىڭ ئۇزۇقىمىز، بىزنى 

تويغۇزىدىغان بىر كىشىمىز يوق!“ دېدى. 
يولىدا  ئالالھ  بولغانالرغا  ئېھتىياجى  مهدىنىلىكالرگه  پهيغهمبىرىمىز 
قوللىرىنى  ياردهم  ئۇالرغا  بۇيرىدى.  قاراشنى  ئۇالرغا  ۋه  بېرىشىنى  سهدىقه 

سۇنمىغاندا ھاالك بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى. مهدىنىلىكلهرمۇ: 
نهرسه  ھېچبىر  بېرىمىز،  سهدىقه  نېمىنى  بىز  رهسۇلۇلالھ!  ”ئى 

تاپالمىدۇق!“ دېدى. 
پهيغهمبىرىمىز: 

«نېمهڭالر بولسا! ھهتتاكى يېرىم خورما بولسىمۇ» دېدى. (ۋاقىدى: 2–
جىلد، 731–732-بهتلهر)  

ئۈچۈن  قىلىش  ئۆمره  بىلهن  ساھابىسى  مىڭ  ئىككى  پهيغهمبىرىمىز 
مهدىنىدىن يولغا چىقتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم دۇبۇلغا، ساۋۇت ۋه نهيزه 

قاتارلىق ئۇرۇش قورالىرى بىلهن يۈز تۇياققا يېقىن ئات ئالدى.
ساھابىالر: 

”ئى رهسۇلۇلالھ! قۇرهيش يولۇچى قورالىدىن باشقا قورال ئالماسلىقىمىزنى 
شهرت قىلغان ئىدى!“ دېدى. 
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پهيغهمبىرىمىز: 
”بىز ھهرهمگه ئۇ قورالالر بىلهن كىرمهيمىز. ئهمما ئۇالر ئېھتىمالغا يېقىن 
بولغان بىر ھۇجۇمغا قارشى بىزگه يېقىن يهرده تۇرىدۇ!“ دېدى ۋه ئىككى 
يۈز كىشى بىلهن بىرلىكته قورالالرنى مهككىگه ئۈچ مىل يېقىنلىقتىكى بهتنى 

يهئجهج دېگهن يهرگه ئهۋهتتى. (ۋاقىدى: 2–جىلد، 733–734-بهتلهر)
جانابى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئۆتتى.  ئهبۋادىن  جهريانىدا  سهپهر 
قىلدى.  زىيارهت  قهبرىسىنى  ئانىسىنىڭ  سوراپ  رۇخسهت  ئالالھتىن 
زىيارهت جهريانىدا قهبرىنى ئۆز قولى بىلهن تۈزىدى ۋه كۆزلىرىدىن ياش 
ياشلىرىنى  كۆز  مۇسۇلمانالرمۇ  كۆرگهن  يىغلىغانلىقىنى  ئۇنىڭ  تۆكۈلدى. 
تۇتالمىدى. كېيىن نېمه ئۈچۈن بۇنداق قىلغانلىقىنى سورىغانالرغا سۆيۈملۈك 

پهيغهمبىرىمىز: 
–ده،  ئهسلىدىم  مهرھىمىتىنى  ۋه  شهپقهت  بولغان  ماڭا  «ئانامنىڭ 

ئۇنىڭ ئۈچۈن يىغلىدىم» دېدى.( ئىبنى سائاد: 1–جىلد، 116–117-بهتلهر) 
ئۈچ  بوشۇتۇپ  مهككىنى  مۇشرىكالر  ئاساسهن  كېلىشىمىگه  ھۇدهيبىيه 
چىقىپ  تاغالرغا  ئۇالرمۇ  قالدۇردى.  مۇئمىنلهرگه  شهھهرنى  پۈتۈن  كۈن 
مۇسۇلمانالر نېمه ئىش قىالر دهپ ھهيرانلىق بىلهن قاراشقا باشلىدى. يهتته 
مۇئمىن  كۆرگهن  كهبىنى  كېيىن  مهزگىلدىن  بىر  ئۇزۇن  ئىبارهت  يىلدىن 

كۆڭۈللهر، ھاياجان بىلهن بىرلىكته: 

 َ ْ َ ْ َْכ، إّن ا ّ َ ََכ  َכ  ِ َ  َ َْכ  ّ َ َْכ،  ّ َ  ّ ُ ّ َْכ، ا ّ َ

َכ َכ  ِ َ  َ َכ،  ْ ُ ْ ََכ َوا  َ َ ْ ّ َوا

دهپ تهلبىيه ئېيتتى. 
ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ئېيتىشىچه، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
مهككىگه كهلگهنده، ئۇنى مۇتتهلىب جهمهتىدىن كىچىك بالىالر كۈتۈۋالدى.
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالردىن بىرىنى ئۇلىقىنىڭ ئالدىغا، يهنه بىرىنى 
كهينىگه مىنگۈزدى249. 

ئاجىزالتقانلىقى  مۇسۇلمانالرنى  قىزىتمىسىنىڭ  مهدىنه  پهيغهمبىرىمىز 
ئهمهسلىكىنى  ئۇنداق  ئهھۋالنىڭ  مۇشرىكالرغا  تارقاتقان  ئىغۋا  ھهققىده 
مېڭىشنى  بىلهن  ھهيۋهت  ۋه  تېز  مۇسۇلمانالرغا  ئۈچۈن،  كۆرسىتىش 

بۇيرىدى250. 
«بۈگۈن ئۆزىنى قۇرهيشكه كۈچلۈك كۆرسهتكهن كىشىگه ئالالھ رهھمهت 

قىلسۇن!» دېدى. (ئىبنى ھىشام: 3–جىلد،424-425-بهتلهر)
يۈز  تۆت  قهدهر  مهككىگه  مهدىنىدىن  شارائىتالردا  كۈندىكى  ئۇ 
كىلومېتىردىن ئارتۇق بولغان بۇ مۇساپىنى بېسىپ، كهبىنى زىيارهتكه كهلگهن 
بۇ مۇسۇلمانالر قاتتىق ھارغىنلىقىغا قارىماي، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
شهكىلده  ھهيۋهتلىك  ۋه  تهمكىن  ئۆمرىلىرىنى  بىلهن  ئاگاھالندۇرىشى 
ئادا قىلدى. ھهتتا تاۋاپنىڭ تۇنجى ئۈچ قېتىملىق ئايلىنىشىدا ۋه سهئيى 
قىلغاندىمۇ بۈگۈنكى ئىككى يېشىل تۈۋرۈك ئارىسىدا ناھايىتى ھهيۋهتلىك 

بىر شهكىلده يۈگۈردى. 
كۆزىتىپ  مۇسۇلمانالرنى  تۆپىلىكلهرده  مۇشرىكالر،  تهرهپتىن  بىر  يهنه 
تۇراتتى. ئهگهر ئۇالردا ھهرقانداق بىر ھارغۇنلىق ۋه بوشاڭلىق ئاالمهتلىرى 
كۆرگهن بولسا، باشقىچه نهرسىلهرنى ئويالشقان بوالتتى. ئهمما ئۇالر كۆرگهن 

بۇ جانلىق ۋه روھلۇق ھهرىكهتلهر ئالدىدا قاتتىق ھهيران بولۇپ: 
ئۇالر  مۇشۇالرمۇ؟!  كىشىلهر  دېگهن  ئاجىزلىتىۋهتتى  قىزىتما  ”سىلهر 
بىزدىن روھلۇق ۋه جانلىق تۇرۇشمامدۇ!“ دېيىشتى. (مۇسلىم: «ھهج» 240)  

ئۇنىڭدىن باشقا ئۇ كۈنى بىالل ھهبهشىنىڭ كهبىنىڭ تېمى ئۈستىگه 
جۇشقۇنالشتۇرسا،  يۈرهكلىرىنى  مۇئمىنلهرنىڭ  ئهزىنى  توۋلىغان  چىقىپ 

مۇشرىكالرنى چۆچۈتتى. 

249. بۇخارى: «ئۆمره» 13، «لىباس» 99.
250. بۇخارى: «ھهج» 55؛ مۇسلىم: «ھهج» 240؛ ئهھمهد: 1–جىلد، 305-306-ئايهتلهر.
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ساھابىلىرى بىلهن تاۋاپ قىلىۋاتقاندا ئابدۇلالھ 
ئۆمهر  باشلىدى.  ئوقۇشقا  شېئىر  تاۋاپتا  ئهنھۇ،  رهزىيهلالھۇ  رهۋاھه  ئىبنى 

رهزىيهلالھۇ ئۇنىڭغا: 
”سهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىدا ۋه ئالالھنىڭ ھهرىمىده 

بۇ شېئىرنى ئوقۇۋاتامسهن؟“ دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهزرىتى ئۆمهرگه: 

قهسهم  بىلهن  ئالالھ  بولغان  ئېلكىده  قۇدرهت  جېنىم  توسما!  «ئۇنى 
قىلىمهنكى، ئۇنىڭ سۆزلىرى قۇرهيش مۇشرىكلىرىگه ئوقتىن بهكرهك تهسىر 

قىلىدۇ. ئى ئىبنى رهۋاھه! داۋامالشتۇر!» دېگهندىن كېيىن، ئابدۇلالھقا:

ُه» َ ْ اَب َو َ ْ َ ْ َم ا َ َ ُه َو َ ْ َ  َ َ َ ُه َو َ ْ َ َو َ ْ ُه َأ َ ْ ُ َو ّ ّ ا َ إ َ َ إ »
«ئالالھتىن باشقا ھېچبىر ئىالھ يوقتۇر. ئۇ يهككه–يېگانىدۇر. ۋهدىسىنى 
ئىتتىپاقداش  قىلغۇچىدۇر.  ياردهم  بهندىسىگه  ئاشۇرغۇچىدۇر.  ئهمهلگه 

قوشۇننى مهغلۇب قىلغانمۇ يالغۇز ئۇدۇر!، دېگىن» دېدى. 
ئابدۇلالھ ئىبنى رهۋاھه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بۇنى سۆزلهشكه باشلىغاندا، 
مۇسۇلمانالرمۇ ئۇنىڭ دېگهنلىرىنى تهكرارلىدى. (ۋاقىدى: 2–جىلد، 736-بهت؛ 

ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 122–123-بهتلهر)

ھهركىشىنىڭ  قايتقاندا  مۇنهۋۋهرگه  مهدىنه  كېيىن  كۈندىن  ئۈچ 
زىيارىتى  كهبه  تۇنجى  تۇراتتى.  كۆرۈنۈپ  التاپهت  بىر  ئايرىم  سىماسىدا 
كۆرگهن  ئىلگىرى  يىل  بىر  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئاشقان،  ئهمهلگه 
بۇ  ئىدى.  ئايالنغان  رىئاللىققا  چۈش  بۇ  بهرگهن  بىشارهت  بىلهن  چۈشى 
ھهقىقهتنى ئالالھتائاال ئهمهلگه ئاشقان خهيبهر پهتىھسىگه ئىشارهت قىلىش 
بىلهن بىرلىكته، يېقىندا نېسىپ بولىدىغان مهككه پهتىھسىگىمۇ بىشارهت 

بېرىپ قۇرئانى-كهرىمده مۇنداق دهيدۇ: 

אَۤء َ اَم ِاْن  َ َ ْ َ ا ِ ْ َ ْ َّ ا ُ ُ ْ َ َ  ِّ َ ْ א ِ َא  ْء ُّ ُ ا َ ُ ُ َر ّٰ َق ا َ َ  ْ َ َ  
 َ َ َ َ ا  ُ َ ْ َ  ْ َ א  َ  َ ِ َ َ َن  ُ א َ َ  َ  َ ۪ ِّ َ ُ ْ َو ُכ َ َ ُرۧؤُ ۪ ِّ َ ُ  َ ۪ ِ ُ ٰا ّٰ ا
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ِّ َ ْ ِ ا ى َو۪د ٰ ُ ْ ِא  ُ َ ُ َ َر َ ۤي َاْر ۪ َّ َ ا ُ ًא  ۪ َ א  ً ْ َ َِכ  ْ ُدوِن ٰذ ِ
ا  ً ۪ َ  ِ ّٰ א ِ  ٰ ۪ َوَכ ِّ ِ ُכ ّ۪ َ ا َ ُه  َ ِ ْ ُ ِ

چۈش  راست  ھهقىقىي  رهۋىشته  ھهق  پهيغهمبىرىگه  «ئالالھ 
خالىسا،  خۇدا  ساھابىلىرىڭ)  ۋه  سهن  مۇھهممهد!  (ئى  كۆرسهتتى. 
(دۈشمهندىن ئهمىن بولغان) (بهزىلىرىڭالر) باشلىرىڭالرنى چۈشۈرگهن 
ۋه (بهزىلىرىڭالر) قىرقىغان ھالدا قورقماي چۇقۇم مهسجىدى ھهرهمغا 
(پايدىنى)  بىلمهيدىغان  سىلهر  (سۈلھىدىكى)  ئالالھ  كىرىسىلهر، 
بىلىدۇ. ئالالھ بۇنىڭدىن بۇرۇن (سىلهرگه) يېقىن بىر غهلىبىنى (يهنى 
خهيبهرنىڭ پهتىھسىنى مۇيهسسهر) قىلدى. ئالالھ ھهق دىننىي پۈتۈن 
دىنالردىن ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن پهيغهمبىرىنى ھىدايهت بىلهن ۋه 
ئالالھنىڭ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  (مۇھهممهد  ئهۋهتتى.  بىلهن  دىن  ھهق 
يېتهرلىكتۇر.»  ئالالھ  بېرىشكه  گۇۋاھلىق  ئىكهنلىكىگه)  پهيغهمبىرى 

(پهتىھ سۈرىسى، 27-28-ئايهت)

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرى بىلهن قىلغان قازا ئۆمرىسى 
قۇرهيشنىڭ  ئۆتمهي  ئۇزۇن  قالدۇردى.  تهسىر  بىر  بۈيۈك  مهككىلىكلهرده 
كاتتىۋاشلىرىدىن خالىد ئىبنى ۋهلىد، ئوسمان ئىبنى تهلھه ۋه ئهمر ئىبنى 

ئاس قاتارلىق كىشىلهر مۇسۇلمانالر كارۋىنىغا قوشۇلدى. 
ھهمزىنىڭ  ھهزرىتى  چىققاندا،  مهككىدىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 

قىزى ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھا ئارقىسىغا چۈشۈپ: 
قولىدىن  ئېلىپ  ئۇنى  ئهلى  ھهزرىتى  ۋارقىرىدى.  دهپ  تاغا!“  ”تاغا، 

تۇتتى ۋه پاتىمه رهزىيهلالھۇ ئهنھاغا: 
كهلگهنده  مهدىنىگه  دېدى.  ئالغىن!“  يېنىڭغا  قىزىنى  ”تاغاڭنىڭ 
رهزىيهلالھۇ  جهئفهر  ۋه  زهيد  ئهلى،  ھهزرىتى  ھهققىده  بېقىش  ئۇمامهنى 
ئهنھۇماالر (ئالالھ ئۇالرنىڭ ھهممىسىدىن رازى بولسۇن) ئىختىالپقا چۈشتى. 

ھهزرىتى ئهلى: 
”ئۇ مېنىڭ تاغامنىڭ قىزىدۇر“ دېدى. 
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جهئفهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
«ئۇ ھهم تاغامنىڭ قىزى، ئۇنىڭ ئۈستىگه مهن ئۇنىڭ ھاممىسىنىڭ 

ئېرى!» دېدى. 
زهيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

”ئۇ مېنىڭ قېرىندىشىمنىڭ قىزىدۇر!“ دېدى. (پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ئۇنى ھهمزه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بىلهن قېرىنداش قىلغانىدى) 

قېلىشىنى  يېنىدا  ھاممىسىنىڭ  ئۇمامهنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ھۆكۈم قىلىپ: 

«ھامما ئانىنىڭ ئورنىدا!» دېدى. ئارقىدىن ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا 
قاراپ: 

«سهن مهندىن، مهنمۇ سهندىن!». 
جهئفهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا قاراپ: 

«جىسمىڭ ۋه مىجهزىڭ ماڭا نېمىدېگهن ئوخشايدۇ» 
زهيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا قاراپ: 

«سهن بىزنىڭ قېرىندىشىمىز ھهم ئازادگهردىمىز!» دهپ، ھهربىرىگه 
3؛  «ئۆمره»،   ،43 «مهغازى»،  (بۇخارى:  كۆرسهتتى.  ئىلتىپات  ئايرىم–ئايرىم 

مۇسلىم: «جىھاد»، 90)  

ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم زهيدكه ئىلتىپات كۆرسهتكهنده، زهيد شۇقهدهر 
سۆيۈندىكى، ئورنىدىن تۇرۇپ بىر پۇتى بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئۇمۇ  كۆرسهتكهنده،  ئىلتىپات  جهئفهرگه  باشلىدى.  ئايلىنىشقا  ئهتراپىدا 
زهيدنىڭ ئارقىسىدىن ئوخشاش ماڭدى. ماڭا ئىلتىپات كۆرسهتكهنده، مهنمۇ 
ئۈستىده  پۇتۇم  بىر  تۇتۇپ  سهپ  ئارقىسىدا  جهئفهرنىڭ  خۇشاللىقىمدىن 
-739 2–جىلد،  ۋاقىدى:  108-بهت؛  1–جىلد،  (ئهھمهد:  باشلىدىم“  سهكرهشكه 

بهت). 
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پهيغهمبىرىمىزنىڭ قىزى ھهزرىتى زهينهبنىڭ ۋاپاتى

تۆگىدىن  كېلىنىۋاتقاندا  ئېلىپ  مهككىدىن  ئهنھا  رهزىيهلالھۇ  زهينهب 
بواللماي،  ياخشى  قېلىپ،  بولۇپ  كېسهل  ئۈچۈن  چۈشۈرۈۋېتىلگهنلىكى 
ھىجرىيه سهككىزىنچى يىلىنىڭ بېشىدا ۋاپات بولدى. ئۇنى ئۇممۇ ئهيمهن، 
ئهنسار ئاياللىرىدىن ئۇممۇ ئهتىييه ۋه ئانىلىرىمىزدىن ھهزرىتى سهۋده بىلهن 
ئۇممۇ سهلهمه يۇدى. بۇ ئهسنادا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرنىڭ يېنىغا 

بېرىپ: 
«ئۇنى يۇيۇشنى ئوڭ تهرىپىدىن ۋه تاھارهت ئهزالىرىدىن باشالڭالر! سۇ 
ۋه سىدر251 بىلهن تاق ساندا؛ ئۈچ، بهش ياكى يهتته قېتىم، كېرهك بولسا 
ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ يۇيۇڭالر! ئاخىرقى قېتىم يۇيۇشتا سۇغا كافۇر قويۇڭالر! 

يۇيۇپ بولغاندىن كېيىن ماڭا خهۋهر قىلىڭالر!» دېدى. 
ھهربىرىنى  ئايرىپ،  ئۈچكه  تاراپ،  چاچلىرىنى  زهينهبنىڭ  ھهزرىتى 
يان  زهينهبنىڭ  ھهزرىتى  ئىككىسى  ئۆرىمىلهرنىڭ  بۇ  قىلدى.  ئۆرۈم  بىر 
تهرهپلىرىدىكى، بىرى بولسا ئالدى تهرىپىدىكى چاچالردىن ئىدى. يۇيۇشنى 
التىنى  باغلىغان  بېلىگه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كېيىن  پۈتتۈرگهندىن 

ئۇالرغا بېرىپ: 
دېدى.(بۇخارى: «جهنائىز»،  قىلىڭالر!»  كۆينهك  ئىچ  زهينهبكه  «بۇنى 
9، 13، 17؛ مۇسلىم: «جهنائىز»، 36؛ ئىبنى سائاد: 8–جىلد، 34–36)252 پهيغهمبهر 

251. سىدر: ئهرهبىستاندا ئۈنىدىغان سايىسى قويۇق، يۇمشاق ۋه يېنىك بولغان بىر خىل 
دهرهخ . سىدر دهرىخىنىڭ يوپۇرماقلىرى بىلهن مېيت يۇيۇلىدۇ.

252. سۈننهت بولغان كېپهن ئهرلهر ئۈچۈن: تامبال، كۆينهك ۋه بىر پارچه رهخت بولۇپ 
رهخت،  پارچه  بىر  ياغلىق،  تامبال،  بولسا:  ئۈچۈن  كىشى  ئايال  پارچىدۇر.  ئۈچ  جهمئىي 
كۆكسى بىلهن قورسىقىنى باغاليدىغان بىر پارچه رهخ ۋه كۆينهك بولۇپ بهش پارچىدۇر. .
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ئهلهيھىسساالم جىنازا نامىزىنى ئوقۇغاندىن كېيىن ناھايىتى غهمكىن ھالهتته 
تېشىغا  ھالدا  بولغان  خۇشال  كېيىن  تۇرغاندىن  بىرئاز  چۈشتى.  قهبرىگه 

چىقىپ: 
«زهينهبنىڭ ئاجىزلىقىنى ئويالپ، ئۇنىڭغا قهبره ئازابىنى يېنىكلىتىشى 
ئۈچۈن ئالالھقا دۇئا قىلدىم. ئالالھتائاال بۇ تهلىپىمنى قوبۇل قىلىپ، قهبره 
ئازابىنى يېنىكلهتتى» دېدى. (ئىبنى ئهسىر: «ئۇسدۇل غابه»، 7–جىلد، 131-بهت)  

بىر توپ ساھابىالر يازغان داستان: مۇئته ئۇرۇشى (جهيشۇل ئۇمهرا)
(ھىجرىيهنىڭ 8–يىلى جهمادىيهل ئهۋۋهل ئېيى / مىالدى 629–يىل 

9-ئاي)

بىردىن  ئۈچۈن  قىلىش  دهۋهت  ئىسالمغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
مهكتۇب بىلهن ھهرقايسى پادىشاھ ۋه ۋالىيالرغا ئهۋهتكهن ئهلچىلهر بارغان 
يهرلىرىدىكى پادىشاھالر ئۇالرغا ھاقارهت قىلغان بولسا ۋه ”ئهلچىگه ئۆلۈم 
لېكىن  قايتتى.  مهدىنىگه  ساق–ساالمهت  بويىچه،  ھۆكۈم  دېگهن  يوق“ 
ئهھۋالى  ئۇمهيرنىڭ  ئىبنى  ھارىس  بارغان  ئهمىيرىگه  بۇسرا  بۇالردىن 
غهسسانى  بارغىنىدا  مۇئتهگه  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ھارىس  بولمىدى.  بۇنداق 
ئهمىيرلىرىدىن شۇرهھبىل ئىبنى ئهمر يولىنى توسۇپ نهگه بارىدىغانلىقىنى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ  ھارىس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۆزىنىڭ  سورىدى. 
ئهلچىسى ئىكهنلىكىنى ئېيتىشى بىلهن، بهدبهخت زالىم شۇرهھبىل ”ئهلچىگه 
ئۆلۈم يوق“ دېگهن ھۆكۈمنى دهپسهنده قىلغان ھالدا ئۇ ساھابىنى شېھىد 

قىلدى253. 
شېھىد  شهكىلده  بۇ  ھارىسنىڭ  ھهزرىتى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئوچۇقتىن– قارشى  ئىسالمغا  بولدى.  يېرىم  كۆڭلى  قاتتىق  قىلىنغانلىقىغا 
كۆزگه  مۇسۇلمانالرنى  ھهرىكهت  بۇ  ماھىيىتىدىكى  تاجاۋۇز  ئوچۇق 
بىر  كىشىلىك  مىڭ  ئۈچ  دهرھال  كهلگهنلىكتىن،  مهناسىغا  ئىلمىغانلىق 

253. ۋاقىدى: 2–جىلد، 755-بهت؛ ئىبنى قهييۇم: 3–جىلد، 381-بهت.
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قوشۇن تهييارالندى. ئهكسىچه بولغاندا، مهدىنه ئىسالم دۆلىتىنىڭ ئېتىبارى 
چۈشۈپ، سهلبى نهتىجىلهر مهيدانغا كېلىشى مۇمكىن ئىدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم جاھىلىيهت دهۋرىدىكى سىنىپ ئايرىمچىلىقىنى 
بىنائهن،  ئىرادىسىگه  جاھانشۇمۇل  ئىسالمنىڭ  تاشلىغان  پاچاقالپ 
ئازادگهردىسى زهيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنى تهييارالنغان قوشۇنغا باش قومانداق 

قىلىپ تهيىنلىدى. كېيىن بۇ تهلىماتنى بهردى: 
ئالسۇن!  جهئفهر  قوماندانلىقنى  بولسا،  شېھىد  زهيد  ئۇرۇشتا  «ئهگهر 
قوماندانلىق  قوشۇنغا  رهۋاھه  ئىبنى  ئابدۇلالھ  بولسا،  شېھىد  جهئفهرمۇ 
ئۆزلىرىگه  بىرىنى  ئارىلىرىدىن  مۇسۇلمانالر  بولسا،  شېھىد  ئۇمۇ  قىلسۇن! 

قوماندان قىلىپ سايلىسۇن!»
بۇ سۆزلهرنى ئاڭلىغان بىر يهھۇدىي تهلىماتنى بىر ئۆلۈم ئېالنى دهپ 

بىلىپ، زهيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ يېنىغا كېلىپ: 
”ۋهسىيىتىڭنى قىلغىن! ئهگهر مۇھهممهد پهيغهمبهر بولسا، سهن ئۇنىڭ 
پهيغهمبهرلىرىنىڭمۇ  ئىسرائىل  بهنى  چۈنكى  كهلمهيسهن!  قايتىپ  يېنىغا 
ئىسىملىرىنى ئاتىغان كىشىلهر ئۇرۇشتا ئۆلهتتى، ساق قايتىپ كهلمهيتتى“ 
دهپ، بۇ تالالنغان ساھابىنىڭ يۈرىكىگه قورقۇنچ سالماقچى بولغان بولسىمۇ، 
زهيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بۇنىڭغا پىسهنت قىلمىدى. بهلكى سۆيۈنۈپ كهتتى. 

(ئىبنى كهسىر: «ئهلبىدايه»، 4–جىلد، 238-بهت) 

ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بىلمهيتتىكى،  يهھۇدىي  پىتنىخور  ئۇ 
ئىشقىدا  بولۇش  شېھىد  ئهنھۇمۇ  رهزىيهلالھۇ  زهيد  ساھابىلىرىدهك  پۈتۈن 

يانماقتا ئىدى. 
ئابدۇلالھ ئىبنى رهۋاھه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ تهييالىقىنى تۈگۈتۈپ، مۇبارهك 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  قالىدىغان  ھهسرىتىده  سېغىنىش  جامالىنى 

يېنىغا كېلىپ ۋىداالشقاندىن كېيىن: 
”ئى رهسۇلۇلالھ! ماڭا يادا ئېلىۋالغىدهك بىر نهرسه تهۋسىيه قىلساڭ“ 

دېدى. 
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پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭغا: 
مهملىكهتكه  بىر  قىلىنغان  سهجده  ئاز  ناھايىتى  ئالالھقا  ئهته  «سهن 

بارىسهن. ئۇ يهرده سهجده ۋه نامازالرنى كۆپهيتكىن» دېدى. 
”ئى رهسۇلۇلالھ! ماڭا يهنه بىر ئاز نهسىھهت قىلغىن!“ دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
قىلىش،  زىكىر  ئالالھنى  چۈنكى  قىل!  زىكىر  داۋاملىق  «ئالالھنى 
2–جىلد،  (ۋاقىدى:  دېدى.  بولىدۇ!»  ياردهمچى  ساڭا  ئېرىشىشته  ئارزۇيىڭغا 

758–بهت) 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قوشۇننى مهدىنىنىڭ سرتىدىكى ”سهنىييهتۇل 
ھارىسنىڭ  سالدى.  يولغا  بىلهن  دۇئا  ئۇزۇتۇپ،  جايغىچه  دېگهن  ۋهدا“ 
دهۋهت  ئىسالمغا  كىشىلهرنى  يهردىكى  ئۇ  بېرىشنى،  يېرىگه  ئۆلتۈرۈلگهن 
قىلىشنى، مۇسۇلمان بولۇشنى قوبۇل قىلمىغان تهقدىرده، ئالالھتىن ياردهم 

تهلهپ قىلىپ ئۇالر بىلهن ئۇرۇشۇشنى بۇيرىدى254.  
شۇرهھبىلمۇ  زالىم  ئالغان  خهۋهر  ھهرىكىتىدىن  قوشۇنىنىڭ  ئىسالم 
تهييارلىدى.  قوشۇن  بىر  كىشىلىك  يۈزمىڭ  بىلهن  ياردىمى  ۋىزانتىيهنىڭ 
خرىستىئان ئهرهبلهردىن يهنه يۈزمىڭ كىشىلىك بىر قوشۇن كېلىپ، ئۇالرغا 

قوشۇلدى255. 
خهۋىرىنى،  ئىكهنلىك  كۆپ  قهدهر  بۇ  دۈشمهننىڭ  قوشۇنى  ئىسالم 
ئهھۋالنى  بىر  بۇنداق  بىلدى.  بولغاندىال  كىرىپ  زېمىنغا  سۈرىيه  پهقهت 
بىرمۇنچىسى  قىلدى.  مهسلىھهت  ئارىلىرىدا  بولغانلىقىدىن،  كۈتمىگهن 
ئهھۋالنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا بىلدۈرۈپ ئۇنىڭدىن كهلگهن تهلىماتقا 
قوشۇنى  تهرهپ  ئىككى  چۈنكى  ئىدى.  تهرهپتارى  قىلىش  ھهرىكهت  كۆره 
قىياسالنمايدىغان دهرىجىده تهڭپۇڭسىز ئىدى. بۇ سهۋهب بىلهن قانداقال 

254. ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 128-بهت.
255. ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 429-بهت.
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بولمىسا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئهھۋالنى بىلدۈرۈش ھهققىده بىرلىككه 
كېلهتتى، ئهمما ئابدۇلالھ ئىبنى رهۋاھه: 

”ھازىر بىز چېكىنگهن نهرسه قولغا كىرگۈزۈش ئۈچۈن يولغا چىققان 
نهرسىمىز ئهمهسمۇ؟ بىز دۈشمهن بىلهن سان كۆپلىكى ۋه قۇۋۋهت ئۈستۈنلىكى 
بىلهن ئۇرۇشىمىزمۇ؟ ياق! بىز ئالالھ ئاتا قىلغان بۇ دىننىڭ كۈچى بىلهن 
نهتىجىنىڭ  گۈزهل  ئىككى  كۈتىۋاتقان  بىزنى  تۇرىمىز؟  نېمىگه  ئۇرۇشىمىز. 

بىرى: شېھىدلىك، ياكى غازىلىق بىلهن بىرلىكته زهپهر!“ 
بۇنىڭ بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا قارار بېرىلىپ، يولغا داۋام قىلىندى. 

زهيد ئىبنى ئهكرهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
”مهن ئابدۇلالھ ئىبنى رهۋاھهنىڭ تهربىيىسى ئاستىدا بىر يېتىم ئىدىم. 
مۇئته ئۇرۇشىغا چىققاندا مېنىمۇ تۆگىسىنىڭ ئارقىسىغا مىندۈرۋالدى. كېچىده 
ئوقۇغانلىقىنى  بېيتلهرنى  (مهنادىكى)  شۇ  كېيىن  ماڭغاندىن  يول  ئاز  بىر 

ئاڭلىدىم:
”ئى تۆگهم! مېنى ۋه يۈكۈمنى، قۇملۇقتىكى قۇدۇققا بارغاندىن كېيىن 
يهنه تۆت قونالغۇ كۆتۈرسهڭ، ئۇنىڭدىن كېيىن سېنى باشقا بىر سهپهرگه 
چىقارمايمهن! سهن ئىگىسىز ۋه ئهركىن قالىسهن! مهن ھهرھالدا ئائىلهمنىڭ 
يېنىغا قايتمايمهن! ئۈمىد قىلىمهنكى، شېھىد بولىمهن! مۇسۇلمانالر كهلدى، 
تۇپراقلىرىغا  شام  بىلهن  ئىشتىياقىم  قېلىش  يهرلهرده  بۇ  ئهبهدىي  مېنى 
قويۇپ قويدى. ئهمدى، خورمىسى ساڭگىالپ تۇرغان، يامغۇر سۈيى بىلهن 
خورما  سۇغۇرۇلغان  تۈۋىلىرىدىن  قانغان،  سۇغا  دهرهخلهرگه،  سۇغۇرۇلغان 

دهرهخلىرىگه ئھتىياجىم يوق!“
مېنى  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئابدۇلالھ  يىغلىدىم.  ئاڭالپ  شېئىرنى  بۇ 

قامچىسى بىلهن نوقۇالپ: 
”ھۇ يارىماس! ئالالھنىڭ ماڭا شېھىدلىك نېسىپ قىلىشىنىڭ ۋه سېنىڭمۇ 
ئۇالق ئۈستىده، نهرسه-كېرهكلىرىڭنىڭ ئارىسىدا قايتىشىڭنىڭ نېمه زىيىنى 
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قايغۇ–ھهسىرهتلىرىدىن  دهرت–ئهلهم،  دۇنيانىڭ  بۇ  بىلهن  بۇنىڭ  بار؟ 
قۇتۇلغان بولىمهن!“ دېدى. 

نامازدىن  ئوقۇدى.  ناماز  رهكئهت  ئىككى  چۈشۈپ  تۆگىدىن  كېچىسى 
كېيىن ئۇزۇن دۇئا قىلىپ: 

”بۇ قېتىم ئىنشائالالھ، ماڭا شېھىدلىك نېسىپ بولىدۇ!“ دېدى. (ئىبنى 
ھىشام: 3–جىلد، 431–432-بهتلهر؛ ۋاقىدى: 2–جىلد، 759-بهت) 

زهيدنىڭ  ھهزرىتى  قوشۇنى  ئىسالم  توپ  بىر  دىيارىدا،  مۇئته 
قىلدى.  ھۇجۇم  سهپلىرىگه  دۈشمهن  ئىككىلهنمهي  قىلچه  قوماندانلىقىدا 
تهۋھىدكه كۆڭلىنى بهرگهنلهر ھازىر ئالالھ يولىدا جانلىرىنى بېرىۋاتاتتى. 
ئۇرۇش قاتتىق قىزىغان بىر پهيتته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كۆز قارىچۇقى 
زهيد  قوماندان  بولغان  بىرى  مۇسۇلماننىڭ  سهككىز  تۇنجى  مهككىلىك  ۋه 

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ دۈشمهن نهيزىلىرى بىلهن شېھىد بولۇپ يىقىلدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇيرۇقىغا بىنائهن بايراقنى دهرھال جهئفهر 
ئېتىلىپ  ئارىسىغا  دۈشمهن  قهھرىمانالرچه  ئۇمۇ  ئالدى.  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ 
كىرىپ كهتتى. قىلىچ زهربىسى بىلهن ئىككى قولىدىن ئايرىلىپ قالدى. 
رهسۇلۇلالھنىڭ بايرىقىنى يهرگه چۈشۈرمهسلىك ئۈچۈن كېسىلگهن قوللىرى 
بىلهن ئۇنى كۆكسىگه قامالالپ تۇتتى. بىر مۇددهتتىن كېيىن ئۇمۇ شېھىد 
بولدى. جهئفهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئالالھ ۋه رهسۇلىنىڭ مۇھهببىتى بىلهن 
قىلىشقا  پىدا  جېنىنى  يولدا  بۇ  دهرۋهقه،  ئىدى.  ھالهتته  بولغان  مهست 

مۇۋهپپهق بولۇپ ئىالھىي رازىلىققا ئېرىشتى. 
نۆۋهت ئابدۇلالھ ئىبنى رهۋاھهگه كهلگهن ئىدى. ئۇمۇ ئوخشاش ئىشتىياق 
بىلهن بايراقنى ئېلىپ، دۈشمهن سهپلىرىده جهڭگىۋارلىق بىلهن ئېلىشتى. 

نهپسىنى مهشغۇل قىلمىسۇن دهپ يېنىدىكىلهرگه ۋهسىيهت قىلدى: 
بهيتۇلمالغا  ماللىرىمنى  پۈتۈن  مهدىنىدىكى  بولۇڭالركى،  ”گۇۋاھ 

(مۇسۇلمانالرنىڭ خهزىنىسىگه) قالدۇرىمهن!“
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كېيىن شېھىد بولغانغا قهدهر قهھرىمانالرچه ئۇرۇشتى. ئابدۇلالھ ئىبنى 
رهۋاھهنىڭ شېھىد بولۇشى بىلهن تېخى يېڭىال مۇسۇلمان بولغان ۋه تۇنجى 
ۋهلىد  ئىبنى  خالىد  ھهزرىتى  قاتناشقان  ئۇرۇشقا  سهپلىرىده  ئىسالم  قېتىم 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بايراقنى ئېلىپ جىھادنى داۋامالشتۇردى. بىر توپ ساھابه 
بۈيۈك  قارشى  دۈشمهنگه  بولغان  كۆپ  ئوخشاش  توپىغا  چېكهتكه  بىلهن 

جاسارهت كۆرسهتتى. 
بۇ ۋاقىتتا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهسجىدىنىڭ مۇنبىرىده ئۇرۇشنىڭ 
پۈتۈن جهريانىنى بىرمۇ-بىر سۆزلهپ بېرىۋاتاتتى. ئۇرۇش مهيدانى ئۇنىڭ 
كۆز ئالدىدا ئىدى. ئۇ يهرده ئارقىمۇ ئارقا يىقىلغان شېھىدلهرنى غهمكىن ۋه 

قايغۇلۇق بىر شهكىلده مۇنداق بىلدۈردى: 
«زهيد ئىبنى ھارىسه بايراقنى قولىغا ئالدى. شهيتان شۇ ھامان ئۇنىڭ 
يېنىغا كېلىپ، ھاياتنى ۋه دۇنيانى ئۇنىڭغا سۆيۈملۈك، ئۆلۈمنى يېقىمسىز 

كۆرسهتتى. زهيد بولسا: 
بىر  ساغالمالشتۇرىدىغان  ئىماننى  كۆڭلىده  مۇئمىنلهرنىڭ  ۋاقىت  ”بۇ 
زاماندۇر! سهن بولساڭ ماڭا دۇنيانى ياخشى كۆرسهتمهكچى بولۇۋاتىسهن!“ 
دېدى ۋه ئىلگىرىلهپ ئۇرۇشقا كىرىپ قاتتىق ئۇرۇشقاندىن كېيىن شېھىد 

بولدى. ئۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھتىن ئهپۇ ۋه مهغفىرهت تهلهپ قىلىڭالر». 
كېيىن مۇنداق داۋام قىلدى: 

كېيىن  يۈرىدۇ!  يۈگۈرۈپ  يهرده  ئۇ  كىردى،  جهننهتكه  ھازىر  ”ئۇ 
بايراقنى جهئفهر ئالدى. شهيتان شۇ ھامان ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ، ھاياتنى 

ۋه دۇنيانى سۆيۈملۈك، ئۆلۈمنى يېقىمسىز كۆرسهتتى. جهئفهر بولسا: 
بىر  ساغالمالشتۇرىدىغان  ئىماننى  كۆڭلىده  مۇئمىنلهرنىڭ  ۋاقىت  ”بۇ 
زاماندۇر! سهن بولساڭ ماڭا دۇنيانى ياخشى كۆرسهتمهكچى بولۇۋاتىسهن!“ 
قاتتىق  كىرىپ  قىلىپ  ھۇجۇم  قوشۇنىغا  دۈشمهن  ئىلگىرىلهپ  ۋه  دېدى 
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بولغانلىقىغا  شېھىد  ئۇنىڭ  مهن  بولدى.  شېھىد  كېيىن  ئۇرۇشقاندىن 
گۇۋاھلىق بېرىمهن“256. 

كېيىن: 
«قېرىندىشىڭالر ئۈچۈن ئالالھتىن مهغفىرهت تهلهپ قىلىڭالر. ئۇ شېھىد 
بولۇپ جهننهتكه كىردى. ئۇ ھازىر جهننهتته ياقۇتتىن بولغان ئىككى قانىتى 

بىلهن خالىغانچه ئۇچىدۇ» دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

ئالدى!»  رهۋاھه  ئىبنى  ئابدۇلالھ  بايراقنى  كېيىن  «جهئفهردىن 
دېگهندىن كېيىن بىرئاز جىم تۇردى. ئهنسارالرنىڭ چىرايلىرى سارغىيىپ 
كهتتى. ئابدۇلالھ ئىبنى رهۋاھه ئالالھ ۋه رهسۇلى ياقتۇرمايدىغان بىر ئىش 
قىلىپ سالغانمىدۇ دهپ ئويالشقا باشلىدى. ئۇ پهيتته ھهزرىتى ئابدۇلالھ 
بىر  يهنه  ئىلگىرلىسه،  قاراپ  دۈشمهنگه  ئۈستىده  ئاتنىڭ  ئېلىپ  بايراقنى 

تهرهپتىن سهركهش نهپسىنى تىزگىنلهپ: 
قهسهم  دهپ  بويسۇندۇرىمهن  ئۆزهمگه  سېنى  مهن  نهپسىم!  ”ئى 
مهجبۇرى  ياكى  بولىسىهن  رازى  ئۆزلىكىڭدىن  يا  بۇنىڭغا  سهن  قىلدىم. 
قوبۇل قىلغۇزىمهن! قارىسام سهن جهننهتنى بهكمۇ ياقتۇرمايۋاتىسهن! سهن 
بهدهن ئىچىدىكى بىر تامچه سۇدىن باشقا نېمه؟ ئى نهپسىم! سهن ھازىر 
ئۆلتۈرۈلمىسهڭ ئۆلمهمسهنكى؟ ئهگهر ئۇ ئىككى كىشىنىڭ قىلغىنىنى قىلىپ 
شېھىدلىكنى تاللىساڭ، توغرا بىر ئىش قىلغان بولىسهن! ئهگهر كېچىكسهڭ 

بهدبهخت بولىسهن!“. 

256. ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇما مۇنداق دهيدۇ: ”جهئفهرنى ئىزدىدۇق ۋه ئۇنى شېھىدلهر 
ئارىسىدىن تاپتۇق. ئۇ شۇنداق بىر ھالدا ئىدىكى، جهسىتىنىڭ ئالدى تهرىپىده توقساندىن 
كۆپ ئوق ۋه نهيزه يارىسى كۆردۈق. بۇالرنىڭ ھېچقايسىسى ئارقا تهرىپىده ئهمهس ئىدى. 
(بۇخارى: «مهغازى»، 44.) جهئفهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ شېھىد قىلىنغاندا 33 ياشتا ئىدى. 
(ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 434–بهت). دېمهك بۇنىڭدىن كۆرۈۋالىمىزكى، ھهبهشىستانغا ھىجرهت 
قىلىپ، نهجاشىنىڭ ھۇزۇرىدا ھېكمهت ۋه جاسارهت بىلهن سۆزلىگهنده 17 ياشالردىكى بىر 

يېگىت ئىدى“. 
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ئاتتىن  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئابدۇلالھ  يارىالنغان  بارمىقى  ئهسنادا  بۇ 
چۈشتى ۋه يارا بارمىقىنى پۇتىنىڭ ئاستىغا قويۇپ: 

قازاغىمۇ  بۇ  ئهمهسمۇسهن؟  بارماق  كهتكهن  قاناپ  بىر  پهقهت  ”سهن 
قولىنى  ۋه  ئوقۇدى  شېئىر  بىر  مهنىده  دېگهن  ئۇچرىدىڭ!“  يولىدا  ئالالھ 
تېزال تارتىپ ساڭگىالپ قالغان بارمىقىنى ئۈزۈپ تاشلىدى. ئارقىدىن ئۇرۇشقا 
داۋام قىلدى. ئۇ بىر تهرهپتىن دۈشمهنگه قارشى كىچىك جىھاد قىلسا، يهنه 

بىر تهرهپتىن نهپسىگه قارشى بۈيۈك جىھادنى داۋامالشتۇرۇۋاتاتتى: 
”ئى نهپسىم! ئهگهر ئهندىشهڭ ئايالىڭدىن مهھرۇم قېلىشتىن كهلگهن 
بولسا، مانا ئۇنىڭدىن ئۈچ تاالق بىلهن تامامهن ئايرىلدىم، كهتتى. ئهگهر 
قۇللىرىڭدىن يىراق قېلىشتىن بولسا، ئۇالرنىمۇ ئازاد قىلدىم. ئهگهر باغچا ۋه 
بوستىنىڭدىن مهھرۇم قېلىشتىن بولغان بولسا، ئۇالرنىمۇ ئالالھ ۋه رهسۇلىغا 

قالدۇردۇم“. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇرۇش مهيدانىنى نهقىل قىلىشقا داۋام قىلدى: 
«ئابدۇلالھ ئىبنى رهۋاھه جاسارىتىنى توپلىدى، قولىدا بايراقنى تۇتۇپ 
بىلدۈرۈپ  ئېتىراز  بولدى.  شېھىد  ۋه  ئۇرۇشتى  بىلهن  دۈشمهنلهر  تۇرۇپ 
مهغفىرهت  ۋه  ئهپۇ  ئالالھتىن  ئۈچۈنمۇ  ئۇنىڭ  كىردى.  جهننهتكه  تۇرۇپ 

تهلهپ قىلىڭالر!» دېدى. 
ھالدا  بىلدۈرگهن  ئېتىراز  جهننهتكه  ئهنھۇنىڭ  رهزىيهلالھۇ  ئابدۇلالھ 

كىرىشى ئهنسارالرنىڭ كۆڭلىنى قاتتىق يېرىم قىلدى: 
”ئى رهسۇلۇلالھ! ئۇنىڭ ئېتىرازى نېمه ئىدى؟“ دهپ سورىدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«ئۇ يارىالنغان ۋاقىتتا دۈشمهن بىلهن ئۇرۇشۇشتىن چېكىندى، كېيىن 
ئۆز نهپسىنى ئهيىبلهپ، جاسارىتىنى توپلىدى ۋه شېھىد بولۇپ جهننهتكه 
كۆرسىتىلدى.  ئۈستىده  تهختلهر  ئالتۇن  جهننهتته  ماڭا  ئۇالر  كىردى. 
ئابدۇلالھنىڭ تهختىنىڭ قېرىنداشلىرىنىڭكىگه قارىغاندا پهسته ۋه ئهگرى 

ئىكهنلىكىنى كۆردۈم. سهۋهبىنى سورىغىنىمدا: 
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ئابدۇلالھ ئۇرۇشقا ماڭغاندا بهزى ئىككىلىنىشلهرده بولغاندىن كېيىن 
ئۇرۇشقا كىرگهن ئىدى! دېيىلدى» دېدى. (بۇخارى: «مهغازى»، 44؛ ئهھمهد: 
433–دىن  3–جىلد،  ھىشام:  ئىبنى  113-بهت؛  3–جىلد،  299–بهت؛  5–جىلد، 

530؛   ،46 سائاد: 3–جىلد،  ئىبنى  762-بهت؛  ۋاقىدى: 2–جىلد،  436-بهتلهرگىچه؛ 

ئىبنى ئهسىر: «ئۇسدۇل غابه»، 3–جىلد، 237-بهت)  

كېيىن ياشالنغان كۆزلىرى بىلهن ئالالھ دهرگاھىغا قولىنى كۆتۈرۈپ: 
«ئى ئالالھ! خالىد سېنىڭ قىلىچلىرىڭدىن بىر قىلىچتۇر. سهن ئۇنىڭغا 

نۈسرهت ئاتا قىلغىن!» دهپ دۇئا قىلدى. (ئهھمهد: 5–جىلد، 299–بهت)
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خالىد ئىبنى ۋهلىدنىڭ ماھىر قۇماندانلىقى

قهدهر  قايتقانغا  سهپلىرىگه  قوشۇن  كىرىپ  كهچ  ۋهلىد  ئىبنى  خالىد 
تهرتىۋىنى  ئۇرۇش  كېچىسى  ئۇ  ۋه  قىلدى  ئىداره  مۇكهممهل  ئۇرۇشنى 
تهرهپتىكىلهرنى  سول  سولغا،  تهرهپتىكىلهرنى  ئوڭ  ئۆزگهرتتى.  پۈتۈنلهي 
ئهتىسى  ئالدى.  ئارقىغا  ئالدىدىكىلهرنى  ئالدىغا،  ئارقىدىكىلهرنى  ئوڭغا، 
قالدى.  تېڭىرقاپ  ئالدىدا  تاكتىكىسى  ئۇرۇش  ئۆزگهرگهن  بۇ  دۈشمهن، 
ئالدىلىرىدا يېڭى يۈزلهرنى كۆرۈشى بىلهن، مۇسۇلمانالرغا ياردهمچى قوشۇن 
كهپتۇ دهپ، گۇمان قىلىپ قاتتىق ئىككىلىنىشكه چۈشۈپ قالدى. ئالالھنىڭ 
قىلىچى خالىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بۇ ئىككىلىنىشنى تېپىلماس بىر پۇرسهت 
دهپ بىلىپ شىددهتلىك ھۇجۇم قىلدى. بۇنداق بىر ھۇجۇمنى كۈتمىگهن 
بهرداشلىق  ئالدىدا  سېلى  ئىمان  بۇ  كهلگهن  باستۇرۇپ  ئۇالرنى  دۈشمهن 
كۆرۈلۈشكه باشلىدى. ئاخىرىدا ئېھتىيات  بۇزۇلۇش ئاالمهتلىرى  بېرهلمهي، 

قىلىپ ئارقىغا چېكىنىشكه مهجبۇر بولدى. 
خالىد  ھهزرىتى  پارچىالنغان  قىلىچ  توققۇز  تولۇق  قولىدا  كۈنى  ئۇ 
تۇيدۇرماستىن  دۈشمهنگه  ئىشلىتىپ  پاراسهتنىمۇ  بۇ  ئهنھۇ257  رهزىيهلالھۇ 
قوشۇنلىرىنى چېكىندۈردى. بۇ سىياسىي مانىۋېر ئۇنىڭ ئهسكىرى كۈچىنى 
چىڭىتقان ئىككىنچى بىر ھهرىكهت بولدى. بۇنىڭ بىلهن ئىككى قوشۇن 
بىر–بىرىنى يېڭهلمهي ئۇرۇشتىن چېكىنگهن بولدى. خالىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ 
كۆپ زىيان تارتمايال قوشۇننى مهدىنىگه ئېلىپ كهلدى. يهتته كۈن داۋام 
قىلغان ئۇرۇشتا شېھىد بولغانالرنىڭ سانى ئون تۆت ئىدى. دۈشمهنلهردىن 
يانلىرىدا  قوشۇنى  مۇسۇلمان  ئىدى.  كۆپ  ئىنتايىن  بولسا  ئۆلتۈرۈلگهنلهر 
ئاز–كۆپ غهنېمهتمۇ ئېلىپ كهلدى. (ۋاقىدى: 2–جىلد، 764-بهت؛ ئىبنى سائاد: 

3–جىلد، 407-بهت)  

257. خالىد ئىبنى ۋهلىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
پهقهت  كهتتى.  سۇنۇپ  قېلىچ  توققۇز  قولۇمدا  كۈنى  ئۇرۇشى  مۇئته  قىلىمهنكى،  ”قهسهم 

يهمهنده ياسالغان، ئاغزى كهڭرى بىر قېلىچ چىدىدى. (بۇخارى: «مهغازى»، 44)“
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پهيغهمبىرىمىز مۇسۇلمانالرغا: 
«يىغىلىپ قېرىندىشىڭالرنى كۈتۈۋېلىڭالر!» دهپ بۇيرىغاندا، ئىسسىق 
پهيغهمبهر  توپالندى.  مۇسۇلمانالر  پۈتۈن  قارىماي،  بولۇشىغا  كۈن  بىر 
ئهلهيھىسساالممۇ ئۇلىقىغا مىنىپ مۇجاھىدالرنى كۈتۈۋېلىشقا چىقتى. بالىالر 

ئارقىلىرىدا يۈگۈرۈشۈپ كهلگهنده پهيغهمبىرىمىز: 
«بالىالرنىمۇ ئۇالقلىرىڭالرغا مىندۈرۈۋېلىڭالر! جهئفهرنىڭ ئوغلىنى ماڭا 

بېرىڭالر!»
دېدى ۋه ئابدۇلالھنى ئېلىپ ئالدىغا مىندۈردى. (ئهھمهد: 5–جىلد، 299-

بهت؛ ئىبنى كهسىر: «ئهلبىدايه»، 4–جىلد، 244-بهت) 

غهلىبىسىنى  بۇ  خالىدنىڭ  ھهزرىتى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بىلمىگهنلىكى  تولۇق  مهسلىنى  ساھابىالر  قايتقان  مهدىنىگه  تهقدىرلىدى. 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  سۈپهتلىگهنلهرگه،  دهپ  ”قاچقۇچىالر“  ئۈچۈن 

بىۋاسته: 
«ئۇالر ئالالھ يولىدا ئۇرۇشتىن قاچقانالر ئهمهس، تهكرار تهكرار ھۇجۇم 
قىلىپ، جهڭ قىلىدىغانالردۇر!» دهپ جاۋاب بهردى. (ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 

438-بهت؛ ۋاقىدى: 2–جىلد، 765-بهت) 

قوشۇن  بىر  بولغان  ئاز  تولىمۇ  جهھهتته  سان  ئۇرۇشتا،  بۇ  چۈنكى 
بىلهن، بۈيۈك بىر قوشۇنغا ھهيۋه قىلىنغان بولۇپ، ئالالھ بىلدۈرگهن بۇ  

ھهقىقهت ئهمىلىيهتكه ئايالندى: 

 َ ۪ ِ א َّ َ ا َ  ُ ّٰ ِ َوا ّٰ ِِאْذِن ا ًة  َ ۪ ً َכ َئ ِ  ْ َ َ َ  ٍ َ ۪ َ  ٍ َئ ِ  ْ ِ  ْ َכ
«ئالالھنىڭ ئىرادىسى بىلهن ئاز جامائه كۆپ جامائهنىڭ ئۈستىدىن 
بىللىدۇر.»  بىلهن  كۆرسهتكۈچىلهر  چىداملىق  ئالالھ  قىلىدۇ،  غهلىبه 

(بهقهره سۈرىسى، 249-ئايهت)

مۇئته ئۇرۇشى ئهھلى كىتاب بولغان خرىستىئانالر بىلهن بولغان تۇنجى 
ئۇرۇش بولدى. ئۈچ مىڭ كىشىلىك ئىمان ئۇچقۇنى يۈزمىڭ ياكى ئىككى يۈز 

مىڭ كىشىلىك باتىل كۈچنى بىرتهرهپ قىلىشقا مۇۋهپپهق بولدى. 
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ھهزرىتى جهئفهرنىڭ ئايالى ئهسما بىنتى ئۇمهيس دهيدۇكى: 
پهيغهمبهر  ۋاقىتتا،  بولغان  شېھىد  قېرىنداشلىرى  ۋه  ”جهئفهر 
ئىدىم.  ئاشلىغان  تېره  قىرىق  كۈنى  ئۇ  كهلدى.  يېنىمىزغا  ئهلهيھىسساالم 
يۇيۇپ،  يۈزلىرىنى  بالىلىرىمنىڭ  كېيىن  بولغاندىن  يۇغۇرۇپ  خېمىر  نانغا 

چاچلىرىنى تاراپ ياغالپ قويدۇم. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ماڭا: 
«ئى ئهسما! جهئفهرنىڭ بالىلىرى قهيهرده؟» دېدى. ئۇالرنى باغرىغا 
تۆكۈلۈشكه  ياشالر  كۆزلىرىدىن  ئهسنادا  بۇ  پۇرىدى.  سۆيۈپ  بېسىپ، 

باشلىدى:
”ئى رهسۇلۇلالھ! ئاتا–ئانام ساڭا پىدا بولسۇن! نېمه ئۈچۈن يىغاليسهن؟ 
نېمه ئۈچۈن بالىلىرىمغا يېتىملهرگه قىلغىنىڭغا ئوخشاش مۇئامىله قىلىسهن؟ 
بولمىسا جهئفهر ۋه قېرىنداشلىرىدىن ئاچچىق بىر خهۋهر كهلدىمۇ؟“ دېدىم 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«شۇنداق! ئۇالر بۈگۈن شېھىد بولدى!» دېدى. 
”ۋاي ئېرىم! ۋاي جهئفىرىم!“ دهپ پهرياد قىلدىم.

يېنىغا  پاتىمهنىڭ  قىزى  تۇرۇپ  ئورنىدىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بېرىپ: 

باشلىرىغا  بۈگۈن  ئۇالر  تهييارالڭالر!  تاماق  ئۈچۈن  ئائىلىسى  ”جهئفهر 
كهلگهن مۇسىبهت بىلهن مهشغۇل“ دېدى. 

جهئفهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ئائىلىسىگه ئۈچ كۈن تاماق كۆتۈرۈلدى. 
ئالهملهرنىڭ پهخرى پهيغهمبىرىمىز جهئفهرنىڭ ئۆيىگه ئۈچ كۈن بارمىدى، 

ئۇالرنى ئۆز ھالىغا قويۇپ بهردى. كېيىن يانلىرىغا بېرىپ: 
«قېرىندىشىمغا ئهمدى يىغلىماڭالر! بۈگۈندىن باشالپ قېرىندىشىمنىڭ 

بالىلىرىنى بېقىش ماڭا ئائىتتۇر!» دېدى. 
ھهزرىتى جهئفهرنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ دهيدۇكى: 

”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىزنى قۇش بالىلىرىنى ئاۋايلىغاندهك ئۆيىگه 
ئېلىپ كېلىپ: 
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كېلىپ  ساتىراچ  دېدى.  كېلىڭالر!»  چاقىرىپ  ساتىراچ  بىر  «ماڭا 
بېشىمىزنى چۈشۈردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قوللىرىنى كۆتۈرۈپ: 

«ئى ئالالھ! جهئفهرنىڭ ئائىلىسىگه ياخشىلىق ئاتا قىل! ئابدۇلالھنىڭ 
قولىنى، سودا–سېتىقتا بهرىكهتلىك قىل!» دهپ دۇئا قىلدى ۋه بۇنى ئۈچ 

قېتىم تهكرارلىدى.
خۇشال  بهكمۇ  ئۇ  بهردىم،  ئېيتىپ  ئۇنىڭغا  بۇنى  كهلگهنده  ئانىمىز 

بولدى. پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭغا: 
«سهن بۇ بالىالرنىڭ تۇرمۇشى ۋه بېقىلىشى ھهققىده ئهندىشه قىلما! 
1–جىلد،  (ئهھمهد:  دېدى“  ۋهلىيسى»  ئۇالرنىڭ  ئاخىرهتته  ۋه  دۇنيا  مهن 
204–205-بهتلهر؛ ئهبۇ داۋۇد: «تهرهججۇل»، 13/4192؛ ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 436-

بهت؛ ۋاقىدى: 2–جىلد، 766-بهت؛ ئىبنى سائاد: 4–جىلد، 37-بهت)  

ئابدۇلالھ ئىبنى جهئفهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ كائىناتنىڭ پهخرى بولغان 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۇالرغا يېقىندىن كۆڭۈل بۆلگهنلىكىنى كۆرسهتكهن شۇ 

خاتىرىنى نهقىل قىلىپ مۇنداق دهيدۇ: 
”ياخشى ئېسىمده. مهن ۋه ھهزرىتى ئابباسنىڭ ئىككى ئوغلى قۇسهم 
ئويناۋاتاتتۇق.  كوچىدا  كۈنى  بىر  ئىدۇق،  كىچىك  ئۇبهيدۇلال  بىلهن 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر ئۇالقلىق ھالدا يېنىمىزغا چىقىپ كهلدى. مېنى 

كۆرسىتىپ تۇرۇپ: 
ئالدى  ئۇلىقىنىڭ  مېنى  ۋه  دېدى  بېرىڭالر!»  سۇنۇپ  ماڭا  «ئۇنى 

تهرىپىگه ئولتۇرغۇزدى. قۇسهمنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ: 
«ئۇنىمۇ سۇنۇپ بېرىڭالر!» دېدى ۋه ئارقا تهرىپىگه ئولتۇرغۇزدى. 

ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئابباس  تاغىسى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
كۆرهتتى.  ياخشى  ئۇبهيدۇلالھنى  بهكرهك  قۇسهمدىن  ئىچىده  ئوغۇللىرى 
ۋه  تارتىنمىدى  تاغىسىدىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قارىماستىن  بۇنىڭغا 
ۋه  سىلىدى  بېشىمنى  قېتىم  ئۈچ  كېيىن  مىندۈردى.  قۇسهمنى  ئارقىسىغا 

ھهرقېتىم سىلىغاندا: 
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دۇئا  دهپ  بولغىن!»  ئىگه  ئۆزهڭ  بالىلىرىغا  جهئفهرنىڭ  ئالالھ!  «ئى 
قىلدى“258. (ئهھمهد، 1-جىلد، 502؛ ھاكىم، 3-جىلد، 655/6411) 

ھهق كهلدى، باتىل يۇقالدى: مهككىنىڭ پهتىھ قىلىنىشى
(ھىجرىينىڭ 8–يىلى رامىزان ئېيىنىڭ 20–كۈنى / مىالدى 630–يىل 1–

ئاينىڭ 10–كۈنى)

ئارىسىدا  مۇشرىكالر  مهككىلىك  بىلهن  مۇسۇلمانالر  مهدىنىلىك 
قىلىنغان ھۇدهيبىيه سۈلھىسىگه ئاساسهن، سۈلھىنىڭ مۇددىتى ئون يىل 
قىلىندى. لېكىن مۇشرىكالر كۈندىن–كۈنگه ئىسالمنىڭ پۈتۈن ئهرهبىستانغا 
سۈلھى  ئاستا–ئاستا  ئۈچۈن،  بۇنىڭ  ئىدى.  بىئارام  قاتتىق  تارقىلىشىدىن 
سۈلھى  ئۆتكهنسىرى  ۋاقىت  باشلىدى.  قىلىشقا  خىالپلىق  ماددىلرىغا 
سۈلھىسى  ھۇدهيبىيه  ئاشكارىلىدى.  ھۆرمهتسىزلىكنى  قارشى  ماددىلرىغا 
بولۇپو 17، 18 ئايغا قهدهر بىر ۋاقىت ئۆتكهنده، ئۇالرغا بېقىندى بولغان 
بهنى بهكىر قهبىلىسىنى كۈشكۈرتۈپ، مۇسۇلمان بولغان خۇزائه قهبىلىسىگه 

ھۇجۇم قىلدى. ئۆز ئىچىدىن بهزىلىرىمۇ بۇ جىنايهتكه قاتناشتى259. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا بېقىندى بولغان خۇزائه قهبىلىسى ھۇجۇمغا 
ئۇچرىغاندا نامازدا ئىدى. قانخورالرچه قهتلىئام بىلهن بهزىلىرى سهجدىده، 
قىلىندى.  شېھىد  ھالىتىده  تۇرغان  قىيامدا  بهزىلىرى  رۇكۇدا،  بهزىلىرى 
ھهتتا ھهرهمگه ئىلتىجا قىلغاندىمۇ قۇرهيش ۋه بهنى بهكىر قهبىلىسى ئۇ 
ھۆرمىتىنى  جاينىڭ  مۇقهددهس  بۇ  تۇرۇپ،  بىلىپ  ھاراملىقىنى  يهرنىڭ 

259. ھهدىسنىڭ رىۋايهت قىلغۇچىلىرىدىن بىرى مۇنداق دهيدۇ: 
ئابدۇلالھ ئىبنى جهئفهرگه دېدىمكى: ”قۇسهم كېيىن نېمه بولدى؟“ دېدىم. ئۇ: 

”شېھىد بولدى“ دېدى. 
بۇنىڭ بىلهن: ”ئالالھ ۋه ئۇنىڭ رهسۇلى خهيرلىك بولغاننى ياخشى بىلگۈچىدۇر“ دېدىم. 

ئۇ: ”شۇنداق!“ دېدى. (ھاكىم: 3–جىلد، 655/6411).
259. ئىبنى ھىشام: 4–جىلد, 4؛ بهيھاقى: «دهالئىل»، 5–جىلد, 6-بهت.
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ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئهھۋال  داۋمالشتۇردى.  قهتلىئامنى  ساقلىماي 
مهلۇم قىلىندى260.

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ خهۋهرنى ئېلىپ كهلگهن ئهمر ئىبنى سالىم 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالۋاتقاندا مۇبارهك كۆزلىرىدىن تۆكۈلگهن 
نهمدىدى.  مهڭزىنى  گۈلدهك  ياشلىرى  ئوخشاش  دانىلىرىغا  مهرۋايىت 
پهيغهمبهرلهرنىڭ سۇلتانى بولغان سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ناھايىتى قاتتىق 
غهمكىن بولدى. قهلبى يارىالنغان ساھابىسى ئهمر ئىبنى سالىمغا تهسهللى 

سۈپىتىده: 
«ساڭا ياردهم قىلىنىدۇ، ئى ئهمر!» دېدى. (ئىبنى ھىشام: 4–جىلد, 12-

بهت؛ ۋاقىدى: 2–جىلد, 784–785-بهتلهر) 

مۇشرىكالر  قارىماي  ئىشقا  ھهممه  بولغان  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
قىلىنغان  قهبىلىسىگه  خۇزائه  ئېلىپ،  ھېسابقا  سۈلھىنى  قىلىنغان  بىلهن 
ھۇجۇم تۈپهيلىدىن مهككىلىكلهرگه ئاۋۋال بىر ئهلچى ئهۋهتتى. چۈنكى ئۇالر 
بۇنىڭغا  ئىدى.  قىلغان  خىالپلىق  ئېغىر  ئىنتايىن  سۈلھىسىگه  ھۇدهيبىيه 
ياكى  بېرىشى  دىيهتلىرىنى  قهبىلىسىنىڭ  خۇزائه  ئۆلتۈرۈلگهن  ئاساسهن، 
ئىككى  بۇ  ياكى  كېچىشى  ۋاز  قىلىشتىن  ھىمايه  قهبىلىسىنى  بهكىر  بهنى 
تهكلىپنى قوبۇل قىلمىغان تهقدىرده ھۇدهيبىيه سۈلھىسىنى ئىناۋهتسىز دهپ 

قارىشى كېرهك ئىدى. 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  مۇشرىكالر  بۇ  ئورىۋالغان  قان  كۆزلىرىنى 
ئوتتۇرىغا قويغان بۇ ئۈچ تهكلىپنىڭ ئهڭ ئاخىرقى ماددىسىنى يهنى سۈلھىنى 
مۇسۇلمانالرنى  بۇ  ھالبۇكى,  قىلدى261  قوبۇل  قىلىشنى  ئىناۋهتسىز  رهسمى 

مهككىنى پهتىھ قىلىشقا مهرھهمهت دېيىشتىن ئىبارهت ئىدى. 
كېيىن مۇشرىكالرنىڭ ئهقلى بېشىغا كهلگهن بولسىمۇ، ئىش ئاللىبۇرۇن 
ئۆتكهن ئىدى. سۈلھى ئىككى تهرهپ قاتناشقان ئهھۋالدا بىكار قىلىندى. 

260. ئىبنى ھىشام: 4–جىلد, 11-بهت؛ ۋاقىدى: 2–جىلد, 783-بهت.
261. ۋاقىدى: 2–جىلد, 787-بهت.
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ئهھۋالنى تۈزىتىش ئۈچۈن قۇرهيشنىڭ رهئىسى ئهبۇ سۇفيان چارىسىزلىكته 
مهدىنىگه يولغا چىقتى. ئۇنىڭ سۈلھىنى يېڭىالش مهقسىتى بىلهن مهككىدىن 
شۇ  بىلهن  ۋهھىي  ئىالھىي  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  چىققانلىقىنى  يولغا 
بهرگهن  يۈز  ئهسلىدىال   . ئېيتتى262  ساھابىلىرىغا  ئۆزىدىال  ۋاقىتتنىڭ 
ھېچكىم  مهدىنىده،  خېلىال جىددىلهشكهن  ھاۋاسى  ماتهم  بىلهن  قهتلىئام 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  دهرىجىدىكى،  شۇ  قارىمىدى.  سۇفيانغا  ئهبۇ 
ئاياللىرىدىن بولغان ئۇممۇ ھهبىبه ئهبۇ سۇفياننىڭ قىزى تۇرۇپ، ئۆيىگه 
تارتىپ  ئاستىدىن  كۆرپىنىمۇ  بولغان  ئولتۇرماقچى  دادىسى  كهلگهن  قهدهر 

ئېلىۋالدى. ئهبۇ سۇفيان چۆچۈپ كهتتى. ھهيرانلىق بىلهن: 
كۆرپىگىمۇ؟“  مېنى  ياكى  كۆرمىدىڭمۇ،  اليىق  ماڭا  كۆرپىنى  ”قىزىم، 

دهپ سورىدى. 
ئانىمىز  ھهبىبه  ئۇممۇ  ئايالى  قهدىردان  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 

مۇنداق جاۋاب بهردى:
”بۇ كۆرپه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئائىت. سهن بىر مۇشرىك بولۇش 

سۈپىتىڭ بىلهن ئۇنىڭدا ئولتۇرۇشقا اليىق ئهمهسسهن!“
ئهبۇ سۇفيان ئاڭلىغان بۇ جاۋاب ئالدىدا قېتىپ قالدى: 

”قىزىم سهن بىزدىن ئايرىلغاندىن بۇيان ئاجايىب بولۇپ قاپسهن!“ 
دېدى. 

ئۇممۇ ھهبىبه: 
ئىماننىڭ  دهپ  شهرهپلهندۈردى“  بىلهن  ئىسالم  مېنى  ئالالھ  ”ياق، 
ھهرنهرسىنىڭ ئۈستىده بولغان قىممىتىنى ئهسلهتتى. (ئىبنى ھىشام: 4–جىلد، 

12–13-بهتلهر)

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن باشالپ پۈتۈن ساھابىالر بىرلىككه كهلگهن 
بۇ ھهرىكهت ئالدىدا چارىسىز مهككىگه قايتىشقا مهجبۇر بولغان ئهبۇ سۇفيان 

262. ئىبنى ھىشام: 4–جىلد, 12–بهت.
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بولمىغانلىقىنى  مۇمكىن  سۈلھىنىڭ  مهككىلىكلهرگه  ئورىۋالغان  ئهتراپىنى 
ئېيتىپ بېرىۋاتقاندا، ئۆزىنىڭ قاتتىق ھهيرانلىقىنى يوشۇرالماي: 

قهۋمنىڭ  بىر  بولغان  ئۈستىده  قهلب  بىر  پهقهت  قهلبلىرى  ”مهن 
يېنىدىن كېلىۋاتىمهن. ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئۇالردىن بىرهر ياخشىلىق 
پاراڭالشتىم،  بىلهن  ھهممىسى  ئهر–ئايال  چوڭ–كىچىك،  قىلغان  ئۈمىد 

ئهمما ھېچبىر نهتىجه ئااللمىدىم!“ دېدى. (ئابدۇررهززاق، 5-جىلد، 375) 
بۇيرۇق  ئۈچۈن  تهييارلىقى  سهپهر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئارىدا  بۇ 
بهردى. يېقىن ئهتراپتىكى قهبىلىلهرنى مهدىنىگه چاقىرسا، يىراقتىكىلهرنى 
مهخپى  بۇيرىدى.  قوشۇلۇشنى  يولدا  قوشۇنغا  كۈتۈپ  جايلىرىدا  ئۆز 
ھهرىكهتلهردىن  قىزغىن  بۇ  مهدىنىدىكى  دۈشمهننىڭ  قىلىندى.  ھهرىكهت 
شۈبھىلهنمهسلىكى ئۈچۈن سۈرىيه تهرهپلىرىگه بىر روتا ئهسكهر ئهۋهتكهن 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم پۈتۈن ئهتراپنى كونتىرول ئاستىغا ئالدى. جانابى 
ئالالھنىڭ ياردىمى بىلهن بۈيۈك پهتىھنى قانسىز نهتىجىلهندۈرۈش ئارزۇسىدا 

ئىدى. بۇنىڭ ئۈچۈن بىرمۇنچه ئستراتېگىيلىك تهدبىرلهرنى ئالدى: 
قايهرگه  بۇيرۇپ،  قىلىشنى  تهييارلىق  ساھابىلىرىگه  بىلهن،  ئالدى 
ئهڭ  ھهتتا  ئاشكارىلىمدى263.  نىيىتىنى  تۇتۇپ  مهخپىي  بارىدىغانلىقىنى 
مهككىگه  ئهنھۇمۇ  رهزىيهلالھۇ  بهكىر  ئهبۇ  سىردىشى  ۋه  دوستى  يېقىن 
بارىدىغانلىقىنى بىلمىدى، قىزى ۋه رهسۇلۇلالھنىڭ ئايالى ئائىشه رهزىيهلالھۇ 

ئهنھادىن سهپهرنىڭ قايهرگه بولىدىغانلىقىنى سورىغاندا، ئۇمۇ: 
”بىلمهيمهن. بهلكى بهنى سۇلهيم، بهلكى سهقىف ياكى ھهۋازىنالرغا 

بېرىشنى ئوياليدىغاندۇ!“ دېدى. (ئىبنى ھىشام: 4–جىلد, 14–بهت) 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يهنه مهككىلىكلهرنىڭ ھهرقانداق بىر ئۇرۇش 
تهييارلىقى قىلماسلىقى ۋه سۈلھى يولى بىلهن پهتىھنىڭ ئهمهلگه ئېشىشى 
ئۈچۈن يولالرنى قامال قىلدۇردى، بۇنىڭ بىلهن مهككىگه ھېچبىر خهۋهرچى 
ۋه جاسۇسنىڭ ئۆتۈپ كېتىشىگه ئىمكان بهرمىدى ۋه مۇنداق دۇئا قىلدى: 

263. ئىبنى سائاد: 2–جىلد, 134-بهت. 
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قۇرهيشنىڭ  قهدهر،  بارغانغا  تۇيۇقسىز  يېنىغا  ئۇالرنىڭ  ئالالھ!  «ئى 
ۋه  كۆرمهس  ئۇالرنى  قىلغىن،  قامال  ئۆزهڭ  خهۋهرچىلىرىنى  ۋه  جاسۇس 
تۇيۇقسىز  مېنى  باغلىغىنكى،  كۆزلىرىنى  قۇرهيشنىڭ  قىلغىن.  ئاڭلىماس 

ئالدىلىرىدا كۆرسۇن» (ئىبنى ھىشام: 4–جىلد, 14–بهت)
يهنىال  قىلغاندىمۇ،  ھهرىكهت  مهدىنىدىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
قۇرهيشنى ھهيران قالدۇرۇش ئۈچۈن ئهكسى يۆلىنىش بىلهن ئىتتىپاقداش 
مېڭىپ  بويالپ  يولنى  بىر  شهكلىده  دائىره  ئۇچراشتى،  بىلهن  قهبىلىلهر 
نىشانىنىڭ قايهر ئىكهنلىكىگه دائىر غۇۋالىقنى كۈچهيتتى. مهككىگه يېقىن 
كهلگهنده ھهربىر ئهسكهرنىڭ ئايرىم مهشئهل يېقىپ پسخولوگىيهلىك تهسىر 

بىلهن ساننى كۆپ گۇمان قىلدۇرۇشنى مهقسهت قىلدى264. 
يهنه ئوخشاش مهقسهت بىلهن، مىيقات ئورنى بولغان زۇلھۇلهيفهده ئىھرامغا 

كىرمهي سهپهرنىڭ يۆلۈنىشى ھهققىده مهخپىيهتلىكنى داۋامالشتۇردى265.
بۇ  كېيىن،  كىرگۈزگهندىن  قولغا  كۈچنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
كۈچنى ئىنسانالرنى ئۆلتۈرۈپ شهھهرلىرىنى پهتىھ قىلىش ئۈچۈن ئهمهس، 
ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى ئالالھقا ئېچىش، ھهقىقىي بهخىتكه، يهنى ھىدايهتكه 
ئېرىشىشىنى تهمىنلهش ئۈچۈن قولالندى. چۈنكى, ئۇ ئالهملهرگه رهھمهت 

ۋه ھىدايهت قىلىپ ئهۋهتىلگهن بىر ”ھىدايهت پهيغهمبىرى“ ئىدى. 
بۇ  ھهققىدىكى  تىنچلىق  ۋه  ئۇرۇش  مۇسۇلمانالرنىڭ  ئالالھتائاال 

چۈشهنچىلىرىنى، قۇرئانى-كهرىمده مۇنداق ئىپادىلىدى: 

َة ٰכ َّ ا ا ُ َ َة َوٰا ٰ َّ ا ا ُ א َ ْرِض َا َ ْ ِ ا  ْ ُ א َّ כَّ َ َ ِاْن  ۪ َّ َا
ِر  ُ ُ ْ ُ ا َ ِ א َ  ِ ّٰ ِ ِ َو َכ ْ ُ ْ ِ ا َ ا  ْ َ َ وِف َو ُ ْ َ ْ א ِ وا  ُ َ َوَا

شۇنداق  بولغانالر)  ھهقلىق  ئېرىشىشكه  ياردىمىگه  «(ئالالھنىڭ 
كىشىلهردۇركى: ئهگهر ئۇالرنى يهر يۈزىده ئۈستۈنلۈككه ئىگه قىلساق, 

264. ھهمىدۇلالھ: 1–جىلد, 264–265-بهت.
265. نهبى بوزكۇرت، دىيانهت ئىسالم ئېنسېكلوپېدىسى، "مهككه" ماددىسى.
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نامازنى ئادا قىلىدۇ، زاكات بېرىدۇ، ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇيدۇ، يامان 
(يهنى  مهنسۇپتۇر.  ئالالھقا  ئاقىۋىتى  ئىشالرنىڭ  توسىدۇ.  ئىشالردىن 

ھهممه ئىشالر ئاخىرهتته ئالالھقا قايتىدۇ)» (ھهج سۈرىسى، 41-ئايهت)
پۈتۈن ئهسھابى-كىرام بۇ مهخپىيهتلىككه رىئايه قىلغان بولسا، بهدىر 
غازىلىرىدىن ھاتىب ئىبنى ئهبى بهلتهئه مهككىگه ئهھۋالنى بىلدۈرۈپ بىر 
مهكتۇب يېزىپ, ئۇنى بىر ئايال بىلهن يولغا سالدى. بۇنىڭدىن پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم ۋهھىي بىلهن خهۋهر تاپتى ۋه ئۇ ئايالنىڭ ئورنىنى ئېيتىپ 
بېرىپ ھهزرىتى ئهلى، زۇبهير ۋه مىقداد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالرنى ئۇ ئايالنى 
تۇتۇپ كېلىشكه بۇيرىدى. ئۇ ئايال پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم دهپ بهرگهن 
يهرده تۇتۇلدى ۋه ئۇنىڭدىكى مهكتۇب ئېلىنىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا 

كهلتۈرۈلدى. مهكتۇبتا مۇنۇالر يېزىقلىق ئىدى: 
بىر  كاتتا  شۇنداق  سىلهرگه  پهيغهمبىرى  ئالالھنىڭ  قۇرهيش!  ”ئى 
قورقۇنچلۇق  ئوخشاش  قاراڭغۇلىقىغا  كېچه  كېلىۋاتىدۇكى،  بىلهن  قوشۇن 
بولغان بۇ قوشۇن سهلدهك ئاقىدۇ. ئالالھقا قهسهم قىلىمهنكى، رهسۇلۇلالھ 
قىلىدۇ،  غالىب  سىلهرگه  ئۇنى  ئالالھ  كهلسىمۇ،  يالغۇز  ئۆزى  ئۈستۈڭالرغا 
ۋهدىسىنى ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ. ھازىردىن باشالپ ئۆزهڭالرنىڭ ھۆددىسىدىن 

چىقىڭالر!“ (ئىبنى كهسىر: «ئهلبىدايه»، 4–جىلد, 278-بهت) 
ئهسلىده بۇ ئىپادىلهر ھهقىقهتكه خىالپ ئهمهس، خىيانهتمۇ يوق ئىدى. 
ئهمما مهخپىي قېلىشى الزىم بولغان بىر ھهقىقهت دۈشمهنگه ئېچىلىۋاتاتتى. 
بۇ سهۋهبتىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ ئىشنى قىلغان ھاتىبنى دهرھال 

يېنىغا چاقىرتىپ سورىدى: 
«ئى ھاتىب! بۇنى نېمه ئۈچۈن قىلدىڭ؟».

ۋه  ئائىله  مهككىده  مۇھاجىرالرنىڭ  يېنىڭدىكى  رهسۇلۇلالھ!  ”ئى 
بۇ  مهن  يوق.  ھېچكىمىم  مېنىڭ  بار.  كىشىلىرى  قوغدايدىغان  ماللىرىنى 
باال– ئائىلهمنى،  ئېرىشىپ،  مىننهتدارلىققا  ئارىسىدا  ئۇالر  بىلهن  مهكتۇب 
مهن  قهسهمكى،  بىلهن  ئالالھ  قىلدىم.  ئارزۇ  قوغداشنى  چاقىلىرىمنى 
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ئۇالرنىڭ جاسۇسى ئهمهسمهن. مهن بۇ ئىشنى دىنىمدىن قايتىشقا ئوخشاش 
بىر رهزىللىك بىلهنمۇ قىلمىدىم. مهن مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن ئهسال 
كۇفرىغا رازى بولمايمهن. ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مېنىڭ ئالالھ ۋه رهسۇلىغا 

بولغان ئىمانىم چهكسىز. ئهسال دىنىمنى ئۆزگهرتكىنىم يوق“ دېدى. 
بۇنىڭ بىلهن مهرھهمهتلىك پهيغهمبىرىمىز: 

«ھاتىب ئۆزىنى توغرا مۇداپىئه قىلدى» دېدى ۋه ئۇنى ئهپۇ قىلدى. 
ھاتىبنىڭ كاللىسىنى ئېلىشنى تهلهپ قىلغان ھهزرىتى ئۆمهرگه جانابى 
ئهپۇ  خاتالىقلىرىنى  قىلغان  قاتناشقانالرنىڭ  ئۇرۇشىغا  بهدىر  ئالالھنىڭ 

قىلغانلىقىنى ئهسلىتىپ مۇنداق دېدى: 
«ئۇ بهدىر غازىتىغا قاتناشتى. سهن نېمه بىلىسهنكى، بهلكى ئالالھتائاال 
بهدىر ئهھلىنىڭ ھالىغا نهزهر سېلىپ: خالىغىنىڭالرنى قىلىڭالر، سىلهرنى 
مهغفىرهت قىلدىم!» دېگهن. (بۇخارى، "مهغازى"، 9؛ مۇسلىم، "پهزائىلۇس ساھابه"، 
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بۇنىڭ بىلهن بىرلىكته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم شۇ پهيتلهرده نازىل 
بولغان مۇنۇ ئايهت ئالدىدا، ئالالھنىڭ دۈشمهنلىرى بىلهن دوست بولماسلىق 
ھهققىده، باشتا ھاتىب بولۇش بىلهن بىرگه، پۈتۈن ساھابىالرغا تهبلىغ 

قىلدى: 

 ْ َ ِة َو دَّ َ َ ْ א ِ  ْ ِ ْ َ َن ِا ُ ْ ُ אَۤء  َ ِ ْ َاْو ُכ وَّ ُ َ ي َو ّو۪ ُ َ وا  ُ ِ َّ َ  َ ا  ُ َ َ ٰا ۪ َّ א ا َ ُّ اۤ َا
 ْ ُכ ِّ ِ َر ّٰ א ِ ا  ُ ِ ْ ُ ْ َاْن  َّאُכ َل َوِا ُ َّ َن ا ُ ِ ْ ُ  ِّ َ ْ َ ا ِ  ْ אَۤءُכ َ א  َ ِ وا  ُ َ َכ

ۨא  َ ِة َوَا دَّ َ َ ْ א ِ  ْ ِ ْ َ وَن ِا ُّ ِ ُ  ۪ א َ ْ َ אَۤء  َ ِ ْ ۪ َوا ۪ َ  ۪ אًدا  َ ِ  ْ ُ ْ َ َ  ْ ُ ْ ِاْن ُכ

ِ ۪ َّ اَۤء ا َ َ  َّ َ  ْ َ َ  ْ ُכ ْ ِ  ُ ْ َ ْ َ  ْ َ ْ َو ُ ْ َ ْ אۤ َا َ ْ َو ُ ْ َ ْ אۤ َا َ ِ  ُ َ ْ َا
«ئى مۇئمىنلهر مېنىڭ دۈشمىنىمنى ۋه سىلهرنىڭ دۈشىمىنىڭالرنى 
دوست تۇتماڭالر، ئۇالر سىلهرگه كهلگهن ھهقىقهتنى (يهنى ئىسالمنى 
قۇرئاننى) ئىنكار قىلغان تۇرسا ئۇالرغا دوستلۇق يهتكۈزىسىلهر. ئۇالر 
پهرۋهردىگارىڭالر ئالالھقا ئىمان ئېيتقىنىڭالر ئۈچۈن پهيغهمبهرنى ۋه 
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سىلهرنى يۇرتۇڭالردىن ھهيدهپ چىقاردى. ئهگهر سىلهر مېنىڭ يولۇمدا 
جىھاد قىلىپ ۋه رازىلىقىمنى تىلهپ چىققان بولساڭالر، (ئۇ چاغدا مېنىڭ 
دۈشمىنىمنى ۋه سىلهرنىڭ دۈشىمىنىڭالرنى دوست تۇتماڭالر). سىلهر 
ئۇالرغا يوشۇرۇن دوستلۇق يهتكۈزىسىلهر، مهن سىلهر يوشۇرغان ۋه 
ئاشكارىلىغان نهرسىلهرنى بىلىپ تۇرىمهن، كىمكى شۇنداق قىلىدىكهن 
خهۋهرلىرىنى  پهيغهمبهرنىڭ  ئۇالرغا  تۇتۇپ  دوست  ئۇالرنى  (يهنى 

يهتكۈزىدىكهن) ئۇ ھهقىقهتهن توغرا يولدىن ئازغان بولىدۇ.» 

ْ ُ َ َ ِ ْ ْ َوَا ُ َ ِ ْ ْ َا ُכ ْ َ ا ِا ۤ ُ ُ ْ َ اًۤء َو َ ْ ْ َا ُכ َ ا  ُ ُכ َ  ْ ُכ ُ َ ْ َ ِاْن 

ْ ُدُכ َ ۤ َاْو َ ْ َو ُכ ُ א َ ْ َاْر ُכ َ َ ْ َ  ْ َ وَن  ُ ُ ْכ َ  ْ َ وا  ِء َوَودُّ ۤ ُّ א ِ
 ٌ ۪ َ َن  ُ َ ْ َ א  َ ِ  ُ ّٰ ْ َوا ُכ َ ْ َ  ُ ِ ْ َ  ِ َ ٰ ِ ْ َم ا ْ َ

بولىدۇ،  دۈشمهن  سىلهرگه  يهڭسه  سىلهرنى  ئۇالر  «ئهگهر 
سىلهرگه زىيانكهشلىك قىلىدۇ، سىلهرنى تىلاليدۇ، سىلهرنىڭ مۇرتهد 
بولۇشۇڭالرنى ئارزۇ قىلىدۇ. قىيامهت كۈنى سىلهرنىڭ تۇغقانلىرىڭالر 
ۋه ئهۋالدلىرىڭالر سىلهرگه ھېچ پايدا يهتكۈزهلمهيدۇ، ئالالھ ئاراڭالرنى 
كۇففارالرنىڭ  ئۇالر  بولساڭالر,  جهننهتته  سىلهر  (يهنى  ئايرىۋىتىدۇ 
ئىشىڭالرنى  قىلىۋاتقان  سىلهرنىڭ  ئالالھ  بولىدۇ)  دهۋزهخته  قاتارىدا 

كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر.» (سۈره مۇمتهھىنه، 1-3-ئايهتلهر)266 
قاتارلىق  مال–مۈلۈك  باال–چاقا،  مۇسۇلمانالرنىڭ  بىلهن،  ئايهت  بۇ 
چهكلهندى.  ئورنىتىشى  دوستلۇق  بىلهن  كاپىرالر  بىلهن  سهۋهبلهر 
ئېيتمىغانالرنىڭ  ئىمان  كهنئان  ئوغلى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  نوھ  دهرۋهقه, 
لۇت  شهكىلده  ئوخشاش  يهنه  بولدى.  ھاالك  ئۈچۈن  بولغانلىقى  ئارىسىدا 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ئايالىمۇ پاسىقالر بىلهن ئارىالشقانلىقى ئۈچۈن پاسىقالشتى 
ۋه ئىالھىي غهزهپكه دۇچار بولدى. بۇ سهۋهبتىن ئۇالرنىڭ بىر پهيغهمبهر 

بىلهن بولغان جىسمانىي يېقىنلىقىنىڭ ھېچبىر قىممىتى بولمىدى. 

266. بۇخارى، "تهپسىر"، 60
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كۈنى  ئونىنچى  ئېيىنىڭ  رامىزان  يىلى  سهككىزىنچى  ھىجرهتنىڭ 
بىلهن  قوشۇنى  ئىمان  كىشىلىك  مىڭ  ئون  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
مهدىنىدىن ئايرىلدى. جىھاد ئۈستىده بولغانلىقى ئۈچۈن يولدا روزا تۇتمىدى. 

ساھابىالرغىمۇ تۇتماسلىققا بۇيرۇق بهردى267. 
كۆرۈشتى.  بىلهن  ئابباس  ھهزرىتى  كهلگهنده  يهرگه  دېگهن  جۇھفه 
ئىلگىرى مۇسۇلمان بولغان ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بۇنى مهخپى تۇتۇپ 
پهيغهمبهر  ئهھۋالىنى  قۇرهيشنىڭ  يهردىن  ئۇ  بولۇپ،  قالغان  مهككىده 
ئهلهيھىسساالمغا يولالپ تۇرغان ئىدى. مهككه مۇكهررهمهده قېلىشىنىڭ يهنه 
ۋهزىپىسىنى  تارقىتىش  سۇ  ھاجىالرغا  ئالغان  ئۈستىگه  ئۆزى  سهۋهبى،  بىر 
ئورۇنالش ئۈچۈن ئىدى. نىھايهت, ۋاقتى كهلگهنلىكىنى چۈشىنىپ، ھىجرهت 
بۇنىڭدىن  ئىدى268.  چىققان  يولغا  بىلهن  باال–چاقىلىرى  ئۈچۈن  قىلىش 

قاتتىق خۇشال بولغان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«مهن پهيغهمبهرلهرنىڭ ئاخىرقىسى بولغىنىمدهك، سهنمۇ مۇھاجىرالرنىڭ 

ئاخىرقىسى بولدۇڭ!» دېدى. (ئهلى ئهلمۇتتهقى: 11–جىلد, 699/33387)  
بىر  پۈتۈن  ئهسناسىدا  سهپهر  بۇ  قىلىنغان  قاراپ  پهتھسىگه  مهككه 
خالىقنىڭ  بۇ  شهكىللهندى.  مهنزىره  بىر  بولىدىغان  ئىبرهت  ئىنسانىيهتكه 
نهزىرى بىلهن مهخلۇقاتقا نهزهر سېلىش شهكلىنىڭ بىر نامايهندىسى ئىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قوشۇنى سهلدهك ئاقاتتى. ئهرهبىستاننىڭ تۆت 
كارۋانلىرى  ئارقا–ئارقىدىن  قهبىلىلهر  بولغان  مۇسۇلمان  يېڭى  تهرىپىدىن 
شهكىللهندۈردى.  مهھشهر  بىر  قوشۇلۇپ،  قوشۇنىغا  ئىسالم  بىلهن 
ھهرىكهت  جايدىن  دېگهن  ئارج  بىلهن  قوشۇنى  كاتتا  بۇ  پهيغهمبىرىمىز 
قىلىپ تالۇبقا قاراپ كېتىۋاتقاندا، يولدا كۈچۈكلىرىنى ئېمىتىپ ياتقان بىر 
يېنىغا  سۇراقهنى  ئىبنى  جۇئهيل  ساھابىلىرىدىن  ھامان  شۇ  كۆردى.  ئىت 
چاقىرىپ، ئۇنى بۇ ئىت ۋه كۈچۈكلىرىنىڭ بېشىدا قاراۋۇللۇققا قويدى. ئىت 

267. بۇخارى: «مهغازى»، 47.

268. بۇخارى: «مهغازى»، 47.
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قوشۇنى  ئىسالم  كېتىۋاتقان  ئىچىده  جوشقۇنلىقى  پهتىھ  كۈچۈكلىرىنىڭ  ۋه 
تهرىپىدىن ئۈركۈتۈلمهسلىكى ھهققىده ئاگاھالندۇرۇش بهردى269. 

بۇ نېمىدېگهن تهسىرلىك مهنزىره! ئهجىبا ئىنسانىيهت تارىخى بۇنداق 
بىر مهرھهمهت مهنزىرسىنى ئىلگىرى ھېچ كۆرۈپ باققانمۇ؟270 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهككىنىڭ پهتىھسىدهك ناھايىتى مۇھىم بىر 
بۇرۇلۇش نۇقتىسى بولغان بۈيۈك بىر ۋهقه جهريانىدىمۇ، ناھايىتى كىچىك 
ۋه  ئىت  بىر  ئۆزىنى  بولغان.  مهشغۇل  بىلهن  مهسىله  بىر  سانىلىدىغان 
كۈچۈكلىرىدىن مهسئۇل ھېس قىلغان. بۇ سهۋهب بىلهن بۇ ھادىسىدىن 
ئهڭ  كىشىلهرنىڭمۇ  ئىگه  ھوقۇقىغا  رهھبهرلىك  ساۋاق  بىر  يهنه  ئالىدىغان 
تۇيغۇسى  ئىكهنلىكىنىڭ  مهسئۇل  نهرسىدىن  ھهر  قهدهر  ئىشالرغا  ئىنچىكه 
تۇرۇشى  ئويغاق  داۋاملىق  قارىتا  ئېھتىماللىققا  ھهر  ۋه  بولۇشى  ئىچىده 

كېرهكلىكىدىن ئىبارهت271.

269. ۋاقىدى: 2–جىلد, 804-بهت.
كۈنىمىزدىكى  دۈشمهنلىرى  ئىسالم  قىسىم  بىر  تۇرۇپ,  مۇشۇنداق  مانا  ئهھۋال   .270
پاجىئهلىرىدىن بىرى بولغان «تېرور» سۆزى بىلهن ئىسالمغا قارا چاپلىماقتا. ھالبۇكى, تېرور 
ھېس–تۇيغۇالر  ئالىي  ئوخشاش  ئهخالققا  ئهسال  ئۇالرغا  ۋه  قۇرۇلغان  ئۈستىگه  قهلبسىزلىك 
الزىم ئهمهس. ئىسالم مهيدانغا كهلگهندىن بۇيان ھهر تۈرلۈك تېرورغا قارشى تۇرغان. دائىم 
كاپىر بولسۇن، مۇئمىن بولسۇن ھهرئىنساننىڭ ھهتتا جانلىق–جانسىز پۈتۈن مهخلۇقاتالرنىڭ 
ھهق ۋه ھوقۇقىغا رىئايه قىلىشنى ئاساس قىلغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 23 يىللىق 

ھاياتى تېرورغا قارشى تۇرۇش ۋه كۈرهش قىلىش بىلهن ئۆتكهن.
271. شائىر مهھمهت ئاكىف ئهرسوي ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ باشقۇرۇشتىكى مهسئۇلىيهت 

تۇيغۇسىغا نېمىدېگهن گۈزهل مىسراالر تۈزگهن:
دىجله دهرياسى بويىدا يېسه بۆره بىر قوينى،
كېلهر ئهدلى ئىالھىي سورار ئۆمهردىن ئۇنى! 

ياشانغان ئايال ئوتۇنسىز قاالر، ئۆمهر مهسئۇل!
ئهگهر كهلسه يېتىمغا زىيان ئۆمهر مهسئۇل!

بىر يوقسۇل قارالماستىن ئۆلسه ئهگهر،
ئۆمهر قاالر يهنه ئاستىدا، ھېچكىم قالمىسا!

ئهگهر بىرى زېمىنغا، تۆكسه ھهقسىز بىر تامچه قان،
بوغار ئۇ تامچه ئۆمهرنى بىر كۈن ئازاب بولۇپ!

ئۆمهر تۇيمىسا ھهر قهلبنىڭ ئاھۇ-زارىنى؛



453

  ھىجرهتنىڭ سهككىزىنچى يىلى

ئىدى.  خهۋهرسىز  ئىشالردىن  ئۆتكهن  بولۇپ  مهككىلكلهر  پهيتته  ئۇ 
ئىسالم قوشۇنىنىڭ شهھهرلىرىدىن بىر قونالغۇ مۇساپه يىراقلىقتىكى مهررۇز 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بىلىپ،  يهرلهشكهنلىكىنى  ۋادىسىغا  زهھران 
بۇيرۇقى بىلهن ھهربىرىنىڭ ئايرىم ئوت يېقىشى بىلهن مهيدانغا كهلگهن 
غايهت زور مهنزىرىنى كۆرگهنده قاتتىق دهھشهتكه چۈشۈپ ئهقىللىرى الل 

بولدى.
ئهبۇ سۇفيان يانداشلىرى بولغان ھاكىم ئىبنى ھىزام ۋه بۇدهيلنى يېنىغا 
چىقتى.  مهككىدىن  ئۈچۈن  كۆزىتىش  ئهتراپنى  ھالدا  ئهنسىرىگهن  ئېلىپ 
چۆچۈپ  بىلهن  كۆرۈشى  مهشئهلنى  مىڭالرچه  ياققان  ئهسكهرلىرى  ئىسالم 
بىلىش  ئىكهنلىكىنى  ئائىت  قهبىلىگه  ۋه  قهۋم  قايسى  ئۇالرنىڭ  كهتتى. 
ئۈچۈن تىرىشتى. ئهمما ئۇ يهرگه چۈشكهنلهرنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
كهلمىدى.  ئهقلىگه  ئېھتىماللىق  ھهققىدىكى  ئىكهنلىكى  ساھابىلىرى  ۋه 
ۋه  سۇفيان  ئهبۇ  ئۈچۈن،  ئېلىنغانلىقى  قورشاۋغا  ئهتراپتىن  پۈتۈن  مهككه 
يېنىدىكىلهر ئۇزۇن ئۆتمهي تۇتۇلۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئالدىغا 

كهلتۈرۈلدى272. 
ئۈچۈن  ئۆلتۈرۈلىشى  سۇفياننىڭ  ئهبۇ  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئۆمهر 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهتراپىدا ئايلىنىپ تۇرغاندا، تاغىسى ئابباس 
تهڭداشسىز  قىلدى.  تهلهپ  قىلىنىشىنى  ئهپۇ  ئۇنىڭ  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ 
سىياسىي قابىلىيىتى بىلهن بىر ئۇرۇش تاكتىكىسىنى ئىشلهتكهن پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالم تاغىسىغا خىتاب قىلىپ: 

ئۆمهر پۇچۇالنمىسا ھهر ماتهمنىڭ ئهتراپىدا،
خهلىپه ئۆمهردىن باشقا كىم چىقار مهسئۇل! 

ئۆمهر نېمه قىلسۇن ئىالھى، ئىنسان جاھالهت زۇلمىدا!
ئۆمهردىن مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمدىن تهلهپ قىلىنغاندهك تهلهپ قىلىنىدۇ.

ئۆمهر! ئۆمهر! قانداق ئالدىڭ بۇنىڭ ھهممىسىنى ئۈستۈڭگه سهن؟
272. بۇخارى: «مهغازى»، 48.
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ئىسالم  ئاپا!  يېرىگه  ئۆتىدىغان  قوشۇننىڭ  ئېلىپ،  سۇفياننى  «ئهبۇ 
قوشۇنىنىڭ ھهيۋىتىنى كۆرسهت!» دېدى. 

مۇشرىكالرنىڭ  سۇفياندا  ئهبۇ  بولغان  رهئىسى  قۇرهيشنىڭ  بۇ 
مۇسۇلمانالرغا قارشى بېكاردىن-بېكار ئارتۇق ھهيۋه قىلىشىنى توسۇدىغان 
بىر روھى ھالهتنى تهييارالش دېمهكتى. بۇنىڭ بىلهن مۇشرىكالر قارشىلىق 

كۆرسهتمىگهنده، قان تۆكۈلۈشنىڭ ئالدى ئېلىناتتى. 
ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئهبۇ سۇفياننى ئېلىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
قىلغان  ھهرىكهت  ئىسالم قوشۇنى  پهيتته  ئۇ  ئاپاردى.  ئۆتكهلگه  بۇيرىغان 
بولۇپ، سهپ-سهپ ھالىتىده ئىلگىرلهۋاتاتتى. ھهربىر سهپتىكى ئىمانلىق 
ئهڭ  ”ئالالھ  ئهكبهر“  ”ئالالھۇ   “ أכ ”ا  چىققان  ئۇرغۇپ  يۈرهكلهردىن 

بۈيۈكتۇر“ دېگهن ساداالر ئهرشكه قهدهر يۈكسهلدى. 
پهيغهمبهر  قاماشتى.  ئالدىدا  مهنزىره  بۇ  كۆزلىرى  سۇفياننىڭ  ئهبۇ 

ئهلهيھىسساالمنىڭ بىرلىگى ئۆتكهندىمۇ ھهيرانلىقىنى يوشۇرالماي: 
نېمىدېگهن  سهلتهنىتىنى  ئوغلى  قېرىندىشىڭنىڭ  ئابباس!  ئى   -

چوڭايتقان - ھه! -دېدى. 
ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ دهرھال ئارىلىشىپ: 

- ياق، بۇ سهلتهنهت ئهمهس، پهيغهمبهرلىكتۇر - دېدى. 
ئهبۇ سۇفيانمۇ: 

48؛  (بۇخارى: «مهغازى»،  تهستىقلىدى.  دهپ   - شۇنداق  شۇنداق،   -
ئهسىر:  ئىبنى  135-بهت؛  2–جىلد,  سائاد:  ئىبنى  164-بهت؛  4–جىلد,  ھهيسهمى: 

«ئهلكامىل»، 2–جىلد, 242-بهت)  

كېيىن ئۇ يهردىن ئايرىلىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كهلدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سورىدى: 

- ئى ئهبۇ سۇفيان تېخىچه  إ إ ا دهيدىغان ۋاقىت كهلمىدىمۇ؟
ئهبۇ سۇفيان بىرئاز ئويالنغاندىن كېيىن كهلىمه تهۋھىدنى سۆزلىدى. 
ئهمما پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى تهستىق قىلىش سۆزىنى تهلهپپۇز قىلمىدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قايتا سورىدى: 
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ۋاقتىڭ  سۆزلهيدىغان  ئىكهنلىكىمنى  رهسۇلى  ئالالھنىڭ  مېنىڭ   -
كهلمىدىمۇ؟273. 

ئهبۇ سۇفيان بۇ سوئالغا جاۋاب بېرىش ئۈچۈن بىر ئاز مۆھلهت تهلهپ 
كهلىمه  بىلهن  ئاگاھالندۇرىشى  ئابباسنىڭ  ھهزرىتى  بولسىمۇ،  قىلغان 
شاھادهتنى پۈتۈن تهلهپپۇز قىلدى. بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ئۇنى يۇمشىتىش ۋه قهلبىنى ئىسالمغا مايىل قىلىش ئۈچۈن، مهككه خهلقى 
تىلغا  ئۆيىنىمۇ  سۇفياننىڭ  ئهبۇ  ئېيتقاندا،  يهرلهرنى  بولىدىغان  ئامانلىقتا 

ئېلىپ مۇنداق دېدى: 
«كىمكى مهسجىدى ھهرهمگه كىرسه ئامانلىقتا بولىدۇ. كىمكى ئۆيىدىن 
سرتقا چىقمىسا ئۇ ئامانلىقتا بولىدۇ. كىمكى ئهبۇ سۇفياننىڭ ئۆيىگه ئىلتىجا 
داۋۇد: «خاراج»، 24–25\3021– (ئهبۇ  دېدى.  بولىدۇ!»  ئامانلىقتا  ئۇمۇ  قىلسا 
3022؛ ھهيسهمى: 6–جىلد, 164–دىن166-بهتلهرگىچه؛ ئىبنى ھىشام: 4–جىلد, 22-

بهت) 

 َ ِ ِ َכא ْ ُّ ا ِ ُ  َ  َ ّٰ ِنَّ ا َ ْا  ْ َّ َ َ ِن  َل  ُ َّ َ َوا ّٰ ْا ا ُ ِ ْ َأ ُ 273. جانابى ئالالھنىڭ قۇرئانى-كهرىمدىكى:
﴿ئېيتقىنكى: «ئالالھقا ۋه پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىڭالر». ئهگهر ئۇالر (ئىتائهت قىلىشتىن) 
يۈز ئۆرۈسه, ئالالھ كافىرالرنى (يهنى ئالالھنىڭ ئايهتلىرىنى ئىنكار قىلغان ۋه پهيغهمبهرلىرىگه 
ئاسىيلىق قىلغانالرنى دوست تۇتمايدۇ.» (ئال ئىمران سۈرىسى، 32–ئايهت) دېگهن بايانىدىمۇ 
يالغۇز ئالالھقا ئىمان ئېيتىش ۋه ئىتائهت قىلىشنىڭ يېتهرلىك بولمايدىغانلىقى ناھايىتى ئوچۇق 
بىلدۈرۈلگهن. بۇ سهۋهبتىن, پهقهت ئالالھقا ياكى پهقهت رهسۇلۇلالھقا ئىمان ۋه ئىتائهت 
قىلغان كىشىلهر ئايهتكه ئاساسهن ئالالھ ياخشى كۆرمهيدىغان كاپىرالر دهپ سۈپهتلهنگهن. 
چۈنكى, مۇھىم بولغان نهرسه بهنده ئۆزىنىڭ ئاجىز ۋه نۇقسانلىق ئىدراكىغا كۆره ئهمهس، 
ئىالھىي ئىرادىنىڭ ئارزۇسى ۋه تهقهززاسى بويىچه ئىمان ئېيتىشتۇر. ئۇنداقتا، ئالالھتائاال 
رهسۇلىغا دىننىڭ بىر ئاساسىي بولغان شاھادهتته بۇ نېسىۋىنى بېرىپ، مۇئمىنلهرگىمۇ ئىمان 
ئېيتىش شهرتى سۈپىتىده ئۇنىڭغا گۇۋاھلىق بېرىش ۋه ئىتائهت قىلىشنى بۇيرىغان ئىكهن، 
بۈگۈن بىر توپ غاپىلالرنىڭ رهسۇلۇلالھقا ئىتائهت قىلىشنى ئىالھىي بايانغا قارىماي ئهمهلدىن 
قالدۇرۇش دېگهن مهنادا بولغان پاك سۈننهتلهرنى قوبۇل قىلماسلىقى ۋه چولتا ئهقىللىرى 
بىلهن ”پهقهت قۇرئان بىزگه يېتهر!“ دېيىشلىرى تاشقى كۆرۈنۈشته قۇرئانغا ئېسىلغانلىقى 
بىر  خائىنالرچه  بولمىسا  ياكى  جاھىالنه  زىت،  قانچىلىك  سۆزلىرىگىمۇ  شۇ  ئىپادىلهنگهن 

ھهرىكهتتۇر!.
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پهيغهمبهر  قايتىۋاتقاندا،  مهككىگه  سۇفيان  ئهبۇ  قويۇۋېتىلگهن 
ئهلهيھىسساالممۇ ساھابىلىرىغا ئاخىرقى خىتابىنى قىلدى: 

«سىلهرگه قارشى ھهرقانداق بىر ھۇجۇم بولمىغىچه، ھېچكىمگه قىلىچ 
تهڭلىمهڭالر!» (ئىبنى ھىشام: 4–جىلد, 28-بهت) 

ئۇنىڭدىن كېيىن, پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تۆت قاناتقا ئايرىغان ئىسالم 
قوشۇنىغا ھهرىكهت قىلىش بۇيرۇقىنى بهردى. بۇنىڭ بىلهن مهككه تۆت 

تهرهپتىن كهلگهن تهكبىر ئاۋازلىرى بىلهن ياڭرىدى. 
سهككىز يىل ئىلگىرى ئىككى تۆگه ۋه ئۈچ كىشى بىلهن مهككىدىن 
رهھمىتى  ئالالھنىڭ  بۈگۈن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئايرىلغان  غهمكىن 
مۇبارهك  بۇ  بىلهن  قوشۇن  بىر  ھهيۋهتلىك  كىشىلىك  مىڭ  ئون  بىلهن 
شهھهرگه كىردى. ئۇ كۈنى يۇرتىدىن چىقىرىلغان مهزلۇم بىر شهخس بۈگۈن 
يۇرتىنى پهتىھ قىلغان غالىب بىر قوماندان بولدى. لېكىن ئۇ بۇنىڭ بىلهن 
مهغرۇرالنماي تۆگىسىنىڭ ئۈستىده بوينىنى ئهگكهن ھالدا، بۇ نېمهتنى ئاتا 
قىلغان ئالالھقا شۈكۈر قىلغان ھالدا مهككىگه كىردى. بېشىنى ئالالھتائاالغا 
ساقىلىنىڭ  ئىدىكى،  ئهگكهن  دهرىجىده  شۇ  بىلهن  كهمتهرلىكى  بولغان 

ئۇچلىرى تۆگىنىڭ ئىگىرىگه تىگىپ قالدى. ئۇ ئهسنادا: 

ِة َ ِ ْ ُ ا ْ َ  َّ َ ِا ْ َ  َ  َّ ُ ّ َا
«ئى ئالالھ! ھايات، پهقهت ئاخىرهت ھاياتىدۇر!» دېدى274. (ۋاقىدى: 

2–جىلد, 824-بهت؛ بۇخارى: «رىقاق»، 1)

275. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم دۇنيا ھاياتىغا نىسبهتهن ئاخىرهتنىڭ نهقهدهر ئهھمىيهتلىك 
پهيغهمبهر  رىۋايهتلهرده,  تهكرارلىدى.  بويىچه  ھاياتى  ئىپادىلهپ،  ئىكهنلىكىنى 
ئهلهيھىسساالمنىڭ مهسجىدى بىنا قىلىنىۋاتقاندا، خهندهك قېزىلغاندا، پهتىھ كۈنى مهككىگه 
كۆپلىكىنى  مۇئمىنلهرنىڭ  كۈنى  ئهرهپات  قىلغاندا،  ھهججى  ۋېدالىشىش  ۋه  كىرگهنده 
كۆرگهنلىرىده بۇ سۆزلهرنى سۆزلىگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ. (بۇخارى: «جىھاد»، 33، 110، 
«مهناقىبۇل ئهنسار»، 9، «مهغازى»، 29؛ مۇسلىم: «جىھاد»، 126-129؛ تىرمىزى: «مهناقىب»، 

55؛ ئىبنى ماجه: «مهساجىد»، 3.)
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ئهھۋالىمۇ  ساھابه-كىرامنىڭ  ئۆزلهشتۈرگهن  ئهخالقىنى  پهيغهمبهر 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهھۋالىدىن پهرق قىلمىدى. 

ئىسالم قوشۇنى ھېچبىر قارشلىققا ئۇچرىمىدى. بۇ ھهقته ئهبۇ سۇفيانغا 
قىلىنغان تاكتىكا ۋهسىلىسى بىلهن، ئۇنىڭ مهككىلىكلهرنىڭ مۇسۇلمانالرغا 
نهتىجه  خېلىال  كۆرسىتىشى  غهيرهت  ئۈچۈن  ئۆتمهسلىكى  ھۇجۇمغا  قارشى 
جاسارهت  چىقىشقا  قارشى  قوشۇنىغا  ئىسالم  بۇ  ھېچكىم  كۆرسىتىپ، 
قىاللمىدى. پهقهت خالىد ئىبنى ۋهلىدنىڭ مهككىگه كىرگهن يېرىده كىچىك 

بىر توقۇنۇش بولۇپ، ئۇنى تىزال بېسىقتۇردى. 
ساھابىالر  ۋاقىتتا  ئوقۇغان  پهتىھنى  سۈره  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بىلهن بىرلىكته كهبىگه قاراپ بۇرالدى. تۆگىسىدىن چۈشمهي كهبىنى تاۋاب 

قىلغاندىن كېيىن: 

ُ ِ א َ ْ َ ا َ ُّ َوَز َ ْ אَٓء ا َ
كۇفرى)  (يهنى  باتىل  كهلدى,  ئىسالم)  (يهنى  «ھهقىقهت 

يوقالدى.» (ئىسرا سۈرىسى، 81-ئايهت) 
كهبىدىكى  بىلهن  تاياق  قولىدىكى  قىلغاچ  تىالۋهت  ئايهتنى  دېگهن 
بۇتالرنى بىۋاسته ئۆرىدى. (بۇخارى: «مهغازى» 48؛ مۇسلىم: «جىھاد» 87؛ ۋاقىدى: 

2–جىلد, 831–832–بهتلهر)

ئىچىگه  كۆرۈپ،  سۈرهتلهرنى  بهيتۇلالھتا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
دهرھال  ساھابىالر  بۇيرىدى.  يۇقۇتۇشنى  ئۇالرنى  بىلهن  ئالدى  كىرمىدى. 

بۇيرۇقنى ئىجرا قىلدى. 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  ئىسمائىل  ۋه  ئىبراھىم  ھهزرىتى  ئىچىده  ئۇنىڭ 
قوللىرىدا پال ئوقلىرىنى تۇتۇپ تۇرغان شهكىلدىكى سۈرهتلىرىنى كۆرگهنده، 

پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دېدى: 
ئالسۇن.  جېنىنى  مۇشرىكالرنىڭ  سىزغان  سۈرهتلهرنى  بۇ  «ئالالھ! 
ئالالھ بىلهن قهسهمكى, بۇ پهيغهمبهرلهر ئهسال پال ئوقلىرى بىلهن قىسمهت 



458

r مۇھهممهد مۇستاپا

ئىزدهپ يۈرمىدى. (ئهكسىچه ئۇنىڭدىن چهكلىدى)» (بۇخارى: «ئهنبىيا»، 8، 
«ھهج» 54، «مهغازى»، 48) 

ئازاب–ئوقۇبهتلهرگه  قىلغۇسىز  تهسهۋۋۇر  ئهقىل  رۇمى  جااللىددىن 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا  تاشلىغان  چېقىپ  بۇتالرنى  بېرىپ،  بهرداشلىق 

قانچىلىك مىننهتدار بولۇشىمىز كېرهكلىكىنى مۇنداق ئىپادىلهيدۇ: 
”ئى بۈگۈنكى مۇسۇلمان! ئهگهر ئهھمهد (مۇھهممهد) ئهلهيھىسساالمنىڭ 
تاشالش  چېقىپ  بۇتالرنى  ۋه  قىلىشى  غهيرهت  بىلهن  تىرىشچانلىق 
ھهققىدىكى ھىممىتى بولمىغان بولسا، سهنمۇ ئهجدادىڭغا ئوخشاش بۇتالرغا 

چوقۇناتتىڭ“. 
مۇسۇلمانالر مهككىنى پهتىھ قىلغان كۈن، تاڭ ئاتقۇچه تهكبىر، تهھلىل 
ئېيتتى. توختىماي كهبىنى تاۋاپ قىلدى. بۇنى كۆرگهن ئهبۇ سۇفيان ئايالى 

ھندقا: 
دهپ  قىالمسهن؟“  قانائهت  بولغانلىقىغا  ئالالھتىن  بۇنىڭ  ”سهن 

سورىدى. 
ھند: 

”شۇنداق! بۇ ئالالھ تهرىپىدىن بولغان بىر ئىشتۇر!“ دېدى. 
ئهبۇ سۇفيان ئهتىسى ئهتىگهندىال پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا 
باردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا ئاقشام ئايالى بىلهن ئارىسىدا بولۇپ 

ئۆتكهن ئىشالرنى سۆزلهپ بهردى.
ئهبۇ سۇفيان: 

”شاھادهت ئېيتىمهنكى، سهن ئالالھنىڭ رهسۇلىسهن! جېنىم قۇدرهت 
ئىلكىده بولغان ئالالھ بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، بۇ سۆزۈمنى ئالالھ بىلهن 
ھندتىن باشقا ھېچكىم ئاڭلىمىدى!“ دېدى. (ئىبنى كهسىر: «ئهلبىدايه»، 4–

جىلد, 296-بهت)  
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ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  بالىلىرىنى  مهككىلىكلهر  كېيىن  پهتىھتىن 
ئېلىپ كهلدى، ئۇمۇ ئۇالرنىڭ باشلىرىنى سىالپ دۇئا قىلدى. (ئهھمهد: 4–

جىلد, 32-بهت)  
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كهچۈرۈم بايرىمى

بۇ پهيتته قۇرهيش مهسجىدى ھهرهمگه يىغىلىپ، ھهققىده بېرىلىدىغان 
ھۆكۈمنى كۈتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم پهقهت ئۇ يهردىكىلهرگه ئهمهس، 
پۈتۈن ئىنسانىيهتكه شامىل بولغان شۇ جاھانشۇمۇل خۇتبىسىنى سۆزلىدى: 
ھېچبىر  ئۇنىڭ  باردۇر.  ئۇ  پهقهت  يوق.  ئىالھ  باشقا  «ئالالھتىن 
ئاشۇردى،  ئىشقا  ۋهدىسىنى  ئۆز  ئالالھ  يوقتۇر.  شېرىكى  ۋه  ئوخشىشى 
بهندىسىگه ياردهم قىلدى ۋه پۈتۈن دۈشمهنلىرىمىزنى تارقىتىۋهتتى. كهبه 
خىزمىتى ۋه ھاجىالرغا سۇ تارقىتىش ئىشىدىن باشقا جاھىلىيهت ئادهتلىرى 

بۈگۈن شۇ ئىككى ئاياغىمنىڭ ئاستىدىدۇر.
ئى قۇرهيش!

بىلهن  ئاتا-بوۋىلىرىڭالر  مهغرۇرلىقىنى،  جاھىلىيهت  سىلهردىن  ئالالھ 
(ماختىنىپ) تهكهببۇرلۇق قىلىشنى چهكلىدى. پۈتۈن ئىنسانالر ئادهمدىن، 

ئادهم بولسا تۇپراقتىن يارىتىلغان» 
پهيغهمبىرىمىز بۇ سۆزىدىن كېيىن مۇنۇ ئايهتنى ئوقۇدى: 

ًא ُ ُ  ْ אُכ َ ْ َ َ ٰ َو ْ ٍ َوُا ْ َذَכ ِ  ْ אُכ َ ْ َ َ َّא  َّאُس ِا א ا َ ُّ َאۤ َا
 ٌ ۪ َ  ٌ ۪ َ  َ ّٰ ْ ِانَّ ا ُכ ٰ ْ ِ َا ّٰ َ ا ْ ِ  ْ ُכ َ َ ا ِانَّ َاْכ ُ אَر َ َ ِ  َ אِۤئ َ َ َو

«ئى ئىنسانالر! سىلهرنى بىز ھهقىقهتهن بىر ئهر, بىر ئايالدىن 
(ئادهم بىلهن ھهۋۋادىن ئىبارهت) بىر ئاتا بىر ئانىدىن ياراتتۇق، ئۆزئارا 
قىلدۇق،  ئۇرۇق  ۋه  مىللهت  نۇرغۇن  سىلهرنى  ئۈچۈن  تونۇشۇشۇڭالر 
ئهڭ  دهرگاھىدا  ئالالھنىڭ  بولغانلىرىڭالر،  تهقۋادار  ئهڭ  ھهقىقهتهن 
ھۆرمهتلىك ھېسابلىنىسىلهر. (يهنى كىشىلهرنىڭ بىر-بىرىدىن ئارتۇق 
ئالالھ  بولىدۇ).  بىلهن  تهقۋالىق  ئهمهس,  بىلهن  نهسهپ  بولۇشى 
(سۈره  خهۋهرداردۇر.»  ھهممىدىن  بىلگۈچىدۇر,  ھهممىنى  ھهقىقهتهن 
ھۇجۇرات، 13–ئايهت. ئىبنى ماجه: «دىيهت»، 5؛ ئهھمهد: 2–جىلد, 11-بهت؛ تىرمىزى: 

«تهپسىر»، 49/3270) 
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ئهپۇ,  سۈپىتىده،  بىشارىتى  ھۇدهيبىيهنىڭ  مۇكهررهمه  مهككه  ئهمدى 
سۈلھى، خاتىرجهملىك ۋه ھىدايهت ئىچ–ئىچىگه كىرىپ كهتكهن روھانىي 
بىر پهتىھ بىلهن ئهسلى ئىگىلىرىگه، يهنى جىگهر پارىلىرىغا قوينىنى ئاچتى. 
مىڭلىغان مۇشهققهت ۋه زۇلۇم بىلهن تولغان مهككه ھهسرىتىمۇ ئاخىرالشتى. 
شۈكرانىسى  بۇنىڭ  مانا  ئالماشتى.  خۇشاللىققا  قايغۇ  سوزۇلغان  يىلالرچه 
پهيغهمبهر  ئۈچۈن  كۆرسىتىش  ئهپۇنى  بۈيۈك  ئهڭ  تارىختىكى  سۈپىتىده، 

ئهلهيھىسساالم مهككه خهلقىگه: 
نېمه  ھهققىڭالردا  سىلهرنىڭ  ھازىر  جامائىتى!  قۇرهيش  «ئى 

قىلىدىغانلىقىمنى ئوياليسىلهر؟» دهپ سورىدى.
قۇرهيشلهر: 

”ياخشلىق  قىلىپ:  ئۈمىد  قىلىدىغانلىقىڭنى  ياخشىلىق  سېنىڭ  ”بىز 
بىر  قىلغۇچى  ياخشىلىق  ۋه  سېخىلىق  سهن  ئوياليمىز.  دهپ  قىلىدۇ!“ 
قېرىنداشنىڭ  بىر  قىلغۇچى  ياخشىلىق  ۋه  سېخىلىق  قېرىنداشسهن! 

ئوغلىسهن!...“ دېدى. 
بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

«مهنمۇ ھهزرىتى يۈسۈپنىڭ قېرىنداشلىرىغا دېگىنىگه ئوخشاش: 

 َ ۪ ِ ا َّ ُ ا َ َ َاْر ُ ْ َو ُכ َ  ُ ّٰ ُ ا ِ ْ َ َم  ْ َ ْ ُ ا ُכ ْ َ َ  َ ۪ ْ َ  َ
سىلهرنى  ئالالھ  ئۇچرىمايسىلهر،  ئهيىبلهشكه  سىلهر  «بۈگۈن 
كهچۈرسۇن، ئالالھ ئهڭ مهرھهمهتلىك زاتتۇر.» (يۈسۈف سۈرىسى، 92-ئايهت)

دهيمهن. قېنى كېتىڭالر، ھهممىڭالر ئهركىن!» دېدى. 
باشقا بىر خىتابىدا: 

«بۈگۈن مهرھهمهت كۈنىدۇر. بۈگۈن ئالالھنىڭ قۇرهيشنى ئىسالمىيهت 
كۈنىدۇر»  بىر  ئېرىشتۈرىدىغان  ئۈستۈنلۈككه  كۈچلهندۈرىدىغان،  بىلهن 

دېدى. 
بۇنىڭ نهتىجىسىده، پهتىھتىن ئىلگىرى بىر مۇنچه مۇسۇلماننىڭ مېلى 
ۋه جېنىغا زامىن بولغان كىشىلهرمۇ ھىدايهت شهرىپىگه ئېرىشتى. ئالالھتائاال 
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قۇرهيش مۇشرىكلىرىنى پهيغهمبىرىنىڭ قولىغا چۈشۈرۈپ،  بويۇن ئهگكۈزدى. 
سهۋهبتىن  بۇ  قويۇۋهتتى.  قىلىپ،  ئهپۇ  ئۇالرنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
مهككىلىكلهرگه ”تۇلهقا“ يهنى ”ئازاد قىلىنغانالر“ دهپ ئىسىم بېرىلدى275.

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهڭ بۈيۈك ئارزۇسى ھېچبىر شهخس سرتتا 
ئىدى.  بولۇشى  مۇسۇلمان  ئىنسانالرنىڭ  پۈتۈن  بىلهن  شهرتى  قالماسلىق 
مهككىنىڭ پهتىھسىدىن كېيىن كۈچ ۋه قۇۋۋهتنىڭ ئهڭ يۇقىرى پهللىسىده 
بولغان بىر پهيتته، ئۆز ۋاقتىدا ئۆزىگه ھهرتۈرلۈك زۇلۇم ۋه قىيىن–قىستاقنى 
بولۇشىغا  ئهھۋالدا  بىر  ئاالاليدىغان  ئىنتىقام  ئىنسانالردىن  كۆرگهن  راۋا 
بىلهن  نهزىرى  خالىقنىڭ  قىلىشى،  ئېالن  كهچۈرۈم  ئومۇمى  قارىماي، 

مهخلۇقاتقا نهزهر سېلىش شهكلىنىڭ بىر نامايهندىسىدۇر. 
يىلالردىن بۇيان مهسخىره، ھاقارهت، زۇلۇم ۋه دۈشمهنلىكتىن باشقا 
بىر نهرسىنى كۆرمىگهن مهككه ئۇ كۈنى بولۇپ ئۆتكهن بۈيۈك بىر كهچۈرۈم 
بىلهن تهرىپلىگۈسىز بىر مهرھهمهت تهجهللىسى كۆردى. لېكىن بۇ گۈزهللىككه 
كۆلهڭگه چۈشۈرمهكچى بولغان فهزاله ئىسىملىك بىر مهككىلىك پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنى ئۆلتۈرۈش مهقسىتى بىلهن ئۇنىڭ يېنىغا سوقۇنۇپ كىردى. 
ئۇنىڭ نىيىتىنى بىلگهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم جىددىلهشمهي، شهپقهت 

قاناتلىرىنى ئاچقان ھالدا فهزالىگه: 
- سهن فهزالهمۇسهن؟ - دهپ سورىدى. 

بولغان  رهھمهت  ئالهملهرگه  ئارقىدىن  دېدى.   - شۇنداق!   -
پهيغهمبىرىمىز: 

- ئى فهزاله! زېھنىڭده پىالنلىغان نهرسىدىن تهۋبه ۋه ئىستىغفار ئېيت! 
– دهپ، مۇبارهك قوللىرىنى كۆكسىگه قويدى. بۇنىڭ بىلهن شۇ ئاندىال 
يۇمشاپ،  قهلبى  فهزالهنىڭ  يوقالغان  چۈشهنچىسى  ئۆلتۈرۈش  زېھنىدىكى 
كېيىن  شۇنىڭدىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  تولدى.  بىلهن  نۇرى  ئىمان 

275. ئىبنى ھىشام: 4–جىلد, 32–بهت؛ ۋاقىدى: 2–جىلد, 835-بهت؛ ئىبنى سائاد: 
2–جىلد, 142–143-بهتلهر.
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ئۇنىڭ نهزىرىده پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ ئهڭ سۆيۈملۈكى بولدى. (ئىبنى ھىشام: 
4–جىلد, 37-بهت؛ ئىبنى كهسىر: «ئهسسيره»، 3–جىلد, 538-بهت) 

ئهبۇ سۇفيان ئىبنى ھهرب مهسجىدى ھهرهمده ئولتۇرۇپ ئويالۋاتاتتى. 
ئارقىسىدا  ئۇنىڭ  مۇسۇلمانالرنىڭ  ئالدىدا،  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 

كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈشى بىلهن: 
”ئهجىبا مۇھهممهدكه قارشى ئهسكهر توپاليمۇ، شۇ ئادهم بىلهن يهنه 
سۆزلهرنى  دېگهن  ئهجىبا؟!“  بوالر  قىلسام  نېمه  قايتايمۇ،  قىلىشقا  ئۇرۇش 
ئۇنىڭ  كېلىپ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئهسنادا  ئۇ  ئۆتكۈزدى.  كۆڭلىدىن 
بېشىدا تۇردى ۋه ئىككى تاغاق سۆڭىكىنىڭ ئارىسىغا قولى بىلهن ئۇرۇپ: 

- ئۇ ۋاقىتتا ئالالھ سېنى خار قىلىدۇ! - دېدى. 
كۆرۈشى  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  كۆتۈرۈپ  بېشىنى  سۇفيان  ئهبۇ 

بىلهن: 
قانائهت  تولۇق  ئىكهنلىكىڭگه  پهيغهمبهر  سېنىڭ  قهدهر  ”ھازىرغا 
ئالالھقا  تۈپهيلىدىن  خىيالالر  ئۆتكۈزگهن  كۆڭلۈمدىن  ئىدىم.  قىاللمىغان 
كهسىر:  (ئىبنى  دېدى.  تىلهيمهن!“  مهغفىرهت  ئۇنىڭدىن  ۋه  قىلىمهن  تهۋبه 

«ئهلبىدايه»، 4–جىلد, 296-بهت)  

ھهزرىتى  تاغىسى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئۇرۇشىدا  ئوھود 
پهتىھ  مهككىنىڭ  ھندمۇ  چىشلىگهن  بىلهن  خىرىس  جىگىرىنى  ھهمزىنىڭ 
كۈنىده ئىمان ئېيتىپ ئومۇمى كهچۈرۈمگه ئېرىشتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 

كهلىمه تهۋھىدنىڭ ھۆرمىتى بىلهن ئۇنىمۇ كهچۈردى276.
ئهبۇ جهھىلنىڭ ئوغلى ئىكرىمه ئىسالمنىڭ ساناقلىق دۈشمهنلىرىدىن 
بىرى ئىدى. مهككىنىڭ پهتىھسىدىن كېيىن يهمهنگه قېچىپ كهتكهن ئىدى. 
ئايالى ئۇنى مۇسۇلمان ھالىتىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا ئېلىپ 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئهۋهتىلگهن  قىلىپ  رهھمهت  ئالهملهرگه  كهلدى. 

ئىكرىمهنى خۇشاللىق بىلهن كۈتۈۋېلىپ: 

276. ۋاقىدى: 2–جىلد, 850-بهت.
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مۇسۇلمانالرغا  ۋه  دېدى  كهلدىڭ!»  خوش  ئهسكهر،  كۆچمهن  «ئى 
قارشى قىلغان ئهسكىلىگىنى يۈزىگه سالماي، ئهپۇ قىلدى. (ھاكىم: 3–جىلد, 

271/5059؛ ۋاقىدى: 2–جىلد, 851–852) 

ھهببار ئىبنى ئهسۋهدمۇ ئىسالم دۈشمهنلىرىنىڭ ئالدىدا كهلگهنلهردىن 
بىرى ئىدى. مهككىدىن مهدىنىگه تۆگه ئۈستىده ھىجرهت قىلىپ كېتىۋاتقان 
تۆگىدىن  ئۇرۇپ  بىلهن  نهيزىسى  قهستهن  ئهنھانى  رهزىيهلالھۇ  زهينهب 
بولغانلىقتىن  ھامىلدار  زهينهب  ھهزرىتى  ئىدى.  چۈشۈرۈۋهتكهن  پهسكه 
بالىسى چۈشۈپ كېتىپ، ئېغىر يارىالنغان ئىدى. ھهببار بۇنىڭغا ئوخشاش 
يهنه نۇرغۇنلىغان جىنايهتلهرنى قىلغان ئىدى. مهككه پهتىھسىدىن كېيىن 
قېچىپ كهتتى ۋه قولغا چۈشۈرۈلمىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهدىنىده 
ساھابىلىرى بىلهن ئولتۇرغان بىر پهيتته ئۇنىڭ ھۇزۇرىغا كىرىپ مۇسۇلمان 
بولغانلىقىنى ئېيتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىمۇ ئهپۇ قىلدى. ئۇنىڭغا 

ھاقارهت ۋه تهنه قىلىشنى چهكلىدى277. چۈنكى قۇرئانى-كهرىمده: 

 َ ۪ ِ א َ ْ ِ ا َ ْض  ِ ْ ِف َوَا ْ ُ ْ א ِ  ْ ُ َ َوْا ْ َ ْ ِ ا ُ
«ئهپۇنى دوست تۇتقىن، ياخشىلىققا (يهنى ياخشى سۆز قىلىشقا, 
ياخشى ئىش قىلىشقا) بۇيرۇغىن، نادانالر بىلهن تهڭ بولمىغىن (يهنى 
نادانالرنىڭ قىلغىنىنى قىلماي ئۇالرغا مۇاليىم بولغىن)» (ئهئراف سۈرىسى، 

199-ئايهت) دېيىلگهن.

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم جانلىق بىر قۇرئان ئىدى. قۇرئان ئهخالقى 
پۈتۈن  كۆرۈلهتتى. ئۆزىگه قارشى قىلىنغان  گۈزهل شهكىلده ئۇنىڭدا  ئهڭ 
گۇناھالرنى ئىككىلهنمهي چىن يۈرهكتىن ئهپۇ قىلدى. لېكىن ئۇمۇمغا قارشى 
ئىگىسىنىڭ  ھهق  قىلىپ,  ئىجرا  ھهقنى  ئۈچۈن  جىنايهتلهر  ئىشلهنگهن 

ھهققىنى ئالغانغا قهدهر ئۇنى ھېچكىم پهسكويغا چۈشۈرهلمهيتتى. 

277. ۋاقىدى: 2–جىلد, 857–858-بهتلهر.
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مهككىده جاھانشۇمۇل بىر كهچۈرۈمنىڭ كۆرسىتىلىشى بىلهن بىرگه، 
ئۆلتۈرۈلۈشى  ئۈچۈن  مهنپهئى  ئۈممهتنىڭ  مۇشرىكالر  ئۆزگهرمهس  بهزى 

ھهققىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇيرىقى ئىجرا قىلىندى278.  
ئېلىنمىدى279.  نهرسه  ھېچقانداق  سۈپىتىده  غهنېمهت  مهككىدىن 
ئۈچۈن  ئېھتىياجلىرى  زۆرۈر  قوشۇنىنىڭ  ئىسالم  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
مهككه بايلىرىدىن قهرز ۋه ساۋۇت ئالدى. كېيىن بۇنى ھهۋازىن غهنېمهتلىرى 

ئارقىلىق تۆلهپ: 
بېرىش!»  قايتۇرۇپ  ئۇنى  ۋه  ئېيتىش  رهھمهت  بهدىلى  «قهرزنىڭ 
مۇۋهتتا:  88/3562؛  «بۇيۇئ»،  داۋۇد:  ئهبۇ  863-بهت؛  2–جىلد,  (ۋاقىدى:  دېدى. 

«نىكاھ»، 44) 

نهمۇنه  ئىنسانىيهتكه  پۈتۈن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  مهككىلىكلهر 
سۈپىتىده كۆرسهتكهن بۇ ئومۇمى كهچۈرۈم خۇشاللىقىنى ياشاۋاتقاندا پېشىن 
ۋاقتى كىردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهرقېتىمقىدهك يهنه ئهزان توۋالش 
زامانالردا  بىر  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  بىالل  بۇيرىدى.  بىاللنى  ھهزرىتى  ئۈچۈن 
”ئهھهد،  بىلهن  قىيىن–قىستاقالر  قىلغۇسىز  تهسهۋۋۇر  ئهقىل  بولۇپ  قۇل 
ئهھهد“ ”ئالالھ بىردۇر، ئالالھ بىردۇر“ دهپ ئىڭرىغان كۈنلىرىنى ئهسلىدى. 
ئېرىشكهن  غهلبىگه  ۋه  ھۆر  ئۇ  ھازىر  ئىدى.  يۈزلهنگهن  زاۋاللىققا  زۇلۇم 
شۈكۈر قىلغان ھالدا  بىر ئىسالم قوشۇنى بىلهن مهككىده ئىدى. ئالالھقا 
كهبىنىڭ ئۈستىگه چىقتى. يۈرهكلهرنى تىترىتىدىغان ئاۋازى بىلهن ئهزان 
توۋلىدى. شۇ قهدهر ئىچ–ئىچىدىن قايناپ تۇرغان ھالهتته ئهزان توۋلىغان 
ئىدىكى، پۈتۈن مهككه تاغلىرى ۋه ئاسمىنى بۇ سادا بىلهن جاراڭلىدى. 
ئاسمانالر تهبهسسۇم قىلدى، يهرلهر خۇشاللىققا چۆمدى. ئۇ كۈنى توۋالنغان 
كۆرگهن  مهنزىرىنى  بۇ  ئىدى.  ئهسلىمه  بىر  ئهبهدىي  مۇئمىنلهرگه  ئهزان 

مۇشرىكالردىن بىر قانچىسى: 

278. ئهبۇ داۋۇد: «جىھاد»، 117/2683؛ نهسهئى: «تهھرىمۇددهم»، 14.
279. ئهبۇ داۋۇد: «خاراج»، 25-24\3023.
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نهلهرگه يهتتى، بىز  ”ئىسىت بىزگه! قۇلالرچىلىك بواللمىدۇق! ئۇالر 
قايسى ھالدا قالدۇق؟“ دهپ ئىلگىرى قىلغانلىرىغا، يهنى ئۇ ۋاقىتقا قهدهر 

ھهقىقهتتىن غاپىل قالغانلىقىغا ئهپسۇسالندى. 

مهككىلىكلهرنىڭ بهيئىتى

ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كېيىن  قىلغاندىن  ئادا  نامىزىنى  پېشىن 
قىلدى.  قوبۇل  بهيئىتىنى  مهككىلىكلهرنىڭ  چىقىپ،  تۆپىلىكىگه  سهفا 
ئالدى بىلهن ئهرلهر ”مۇسۇلمانلىق ۋه جىھاد قىلىش“ ئۈستىگه پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمغا بهيئهت قىلدى280. ئايالالرنىڭ بهيئىتى ھهققىده ئالالھتائاال 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا مۇنداق دېدى. 

 َ ًئא َو ْ َ  ِ ّٰ א ِ  َ ْכ ِ ْ ُ  َ ۤ َاْن  ٰ َ ََכ  ْ ِ א َ ُ َאُت  ِ ْ ُ ْ אَۤءَك ا َ ُّ ِاَذا  ِ َّ א ا َ ُّ َאۤ َا
 َّ ِ ۪ ْ َ َا ْ َ  ُ َ ۪ َ ْ َ َאٍن  ْ ُ ِ  ۪ ْא َ  َ َّ َو ُ َد َ َ َاْو ْ ُ ْ َ  َ َ َو ۪ ْ َ  َ َ َو ْ ِ ْ َ
ٌر  ُ َ  َ ّٰ َ ِانَّ ا ّٰ َّ ا ُ َ  ْ ِ ْ َ ْ َّ َوا ُ ْ ِ א َ َ وٍف  ُ ْ َ  ۪ ََכ  ۪ ْ َ  َ َّ َو ِ ِ ُ َوَاْر

 ٌ ۪ َر
«ئى پهيغهمبهر! مۇئمىن ئايالالر ساڭا كېلىپ ئالالھقا ھېچ نهرسىنى 
قىلماسلىققا،  زىنا  قىلماسلىققا،  ئوغرىلىق  كهلتۈرمهسلىككه،  شېرىك 
بالىلىرىنى (جاھىلىيهت دهۋرىدىكىدهك قىز بالىلىرىنى نومۇستىن ياكى 
بالىسىنى  باشقىالرنىڭ  ئۆلتۈرمهسلىككه،  قورقۇپ)  كهمبهغهللىكتىن 
يالغاندىن ئهرلىرىنىڭ بالىسى قىلىۋالماسلىققا، سهن بۇيرىغان ياخشى 
شهرتلهر  (يۇقىرىقى  قىلسا  بهيئهت  تارتماسلىققا  باش  ئىشالردىن 
ئاساسىدا) ئۇالرغا بهيئهت قىلغىن. ئۇالر ئۈچۈن ئالالھتىن مهغفىرهت 
تىلىگىن، ئالالھ ھهقىقهتهن ناھايىتى مهغفىرهت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى 

مېھرىباندۇر.» (مۇمتهھىنه سۈرىسى، 12-ئايهت) 

280. ئهھمهد: 3–جىلد, 415-بهت؛ بۇخارى: «مهغازى»، 53
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قول  بىلهن  ئۇالر  بولدى،  بىلهن  سۆز  پهقهت  بهيئىتى  ئايالالرنىڭ 
ئېلىشىپ كۆرۈشۈش شهكلىده بولمىدى. 

ئۇمهيمه بىنتى رۇقهيقا رهزىيهلالھۇ ئهنھا مۇنداق دهيدۇ: 
”ئهنسارالردىن بىر گۇرۇپ ئايالالر بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 

يېنىغا كېلىپ: 
ئوغرىلىق  كهلتۈرمهسلىك،  شېرىك  نهرسىنى  ھېچبىر  ”ئالالھقا 
قىلماسلىق، زىنا قىلماسلىق، بالىلىرىمىزنى ئۆلتۈرمهسلىك، ھېچبىر زامان 
بوھتان چاپلىماسلىق، بۇيرۇقلىرىڭدا ساڭا ئىسيان كۆتهرمهسلىككه بهيئهت 

قىلىمىز“ دېيىشىمىز بىلهن پهيغهمبىرىمىز: 
بۇ  دېدى.  ئىشالردا!»  قىالاليدىغان  تاقهت  ۋه  يهتكهن  «كۈچۈڭالر 

شهپقهتكه تولغان سۆزگه جاۋابهن بىز: 
بهيئهت  قېنى  مهرھهمهتلىكتۇر،  تېخىمۇ  بىزدىن  رهسۇلى  ۋه  ”ئالالھ 

قىاليلى!“ دېدۇق.
ئايالالر بهيئهتنى قول ئېلىشىپ، قىلماقچى بولدى. لېكىن پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالم: 
«مهن ئايالالر بىلهن قول ئېلىشىپ كۆرۈشمهيمهن. مېنىڭ بىر ئايالغا 
قىلغان سۆزۈم يۈز ئايالغا سۆزلىگهن سۆزۈمگه ئوخشاش» دېدى“ (مۇۋهتتا: 

«بهيئهت»، 2؛ تىرمىزى: «سىيهر»، 3/1597) 

ئامانهتنى ئۆز ئهھلىگه بېرىڭالر

ھهرهمنىڭ  مهسجىدى  كهلگهنده  كهبىگه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئولتۇردى.  ئهتراپىدا  ئۇنىڭ  مۇجاھىدالرمۇ  ئىدى.  ئولتۇرغان  بۇلۇڭىدا  بىر 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كهبىنىڭ ئاچقۇچىنى كهلتۈرۈشى ئۈچۈن ھهزرىتى 
بىاللنى ئوسمان ئىبنى تهلھهنىڭ يېنىغا ئهۋهتتى. ھهزرىتى بىالل ئوسمان 

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ يېنىغا بېرىپ: 
كېلىشىڭنى  ئېلىپ  ئاچقۇچىنى  كهبىنىڭ  ئهلهيھىسساالم  ”پهيغهمبهر 

بۇيرىدى!“ دېدى. ئوسمان: 
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”بولىدۇ!“ دهپ ئانىسى سۇالفهنىڭ يېنىغا ماڭدى. ئۇ ۋاقىتتا ئاچقۇچ 
ئۇنىڭ يېنىدا ئىدى: 

”ئى ئانا! ئاچقۇچنى ماڭا بهرگىن! پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ماڭا ئادهم 
ئهۋهتتى ۋه ئاچقۇچنى ئېلىپ كېلىشىمنى بۇيرىدى“ دېدى. 

سۇالفه: 
قولۇڭ  ئۆز  نهرسىنى  بىر  پهخىرلهنگهن  شهرهپلهنگهن،  ”قهۋمىڭ 
بىلهن ئاپىرىپ تاپشۇرۇشىڭدىن ئالالھقا ئىلتىجا قىلىمهن! ئۇ بۇ ئاچقۇچنى 
سىلهردىن ئالغاندىن كېيىن، ھهرگىز سىلهرگه قايتۇرۇپ بهرمهيدۇ!“ دېدى. 
ئوسمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بىر ئاز تىرىشقاندىن كېيىن ئاچقۇچنى ئانىسىدىن 

ئېلىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئېلىپ كېلىپ: 
”بۇنى ساڭا ئالالھنىڭ ئامانىتى سۈپىتىده بېرىمهن!“ دېدى. 

ئاچقۇچنىڭ ئۆزىگه قايتۇرۇپ بېرىلمهيدىغانلىقىدىن قورقتى. (ۋاقىدى: 
2–جىلد, 833-بهت؛ ھهيسهمى: 6–جىلد, 177-بهت)

بولغاندىن  كىرىپ  ئىچىگه  ئاچتى.  كهبىنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
كېيىن ئىشىكنىڭ يېپىۋېتىلىشىنى بۇيرىدى. بىر مۇددهت ئۇ يهرده قالدى. 
سائاد: 2– ئىبنى  (ۋاقىدى: 2–جىلد, 835-بهت؛  ئوقۇدى.  ناماز  رهكئهت  ئىككى 

جىلد, 137-بهت)  

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كهبىدىن چىقتى. پهتىھ خۇتبىسىنى سۆزلهپ 
بولغاندىن كېيىن: 

«ئوسمان قهيهرده؟» دهپ سورىدى. 
ئوسمان ئىبنى تهلھه دهرھال ئورنىدىن تۇردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

َّאِس َاْن  َ ا ْ َ  ْ ُ ْ َכ َ א َوِاَذا  َ ِ ْ ۤ َا ٰ َאِت ِا א َ َ ْ وا ا دُّ َ ُ ْ َاْن  ُכ ُ ُ ْא َ  َ ّٰ ِانَّ ا
ا  ً ِ َ א  ً ۪ َ َ َכאَن  ّٰ ۪ ِانَّ ا ِ  ْ ُכ ُ ِ َ א  َّ ِ ِ  َ ّٰ ِل ِانَّ ا ْ َ ْ א ِ ا  ُ ُכ ْ َ

ئىگىسىگه  ئامانهتلهرنى  سىلهرنى  ئالالھ  «شۈبھىسىزكى, 
قايتۇرۇشقا، كىشىلهر ئارىسىدا ھۆكۈم قىلغاندا ئادىل ھۆكۈم قىلىشقا 
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بۇيرۇيدۇ. ئالالھ سىلهرگه نهسىھهت قىلغان ئىشالر نېمىدېگهن ياخشى! 
(ئىشىڭالرنى)  تۇرغۇچىدۇر,  ئاڭالپ  (سۆزۈڭالرنى)  ھهقىقهتهن  ئالالھ 

كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر.» (نىسا سۈرىسى، 58-ئايهت)
«ئى ئهبۇ تهلھه جهمهتى! ئالالھتائاالنىڭ ئامانىتىنى داۋاملىق سىلهرده 
قېلىش ۋه دۇرۇس ھهرىكهت قىلىش ئۈچۈن ئېلىڭالر! ئۇنى زالىم بولمىغىچه 
ھېچكىم سىلهرنىڭ قولۇڭالردىن ئااللمايدۇ! بۈگۈن ياخشىلىق ۋه ئهھدىگه 
ۋاپا قىلىش كۈنىدۇر» دېدى. (ئىبنى ھىشام: 4–جىلد, 31–32-بهتلهر؛ ۋاقىدى: 

2–جىلد, 837–838-بهتلهر؛ ئىبنى سائاد: 2–جىلد, 137-بهت)  

بۇ ۋهقهدىمۇ كۆرۈلگهندهك، ئامانهتنىڭ ئۆز ئهھلىگه بېرىلىشى مۇھىم 
بىر مهسىلىدۇر. چۈنكى ئامانهت ئۆز ئهھلىگه بېرىلگهن ۋاقىتالردا، شهخس، 
ئائىله ۋه دۆلهتته خاتىرجهملىك داۋاملىشىدۇ، ئهكسىچه ئهھۋالالردا بۈيۈك 
نۇرغۇنلىغان  بۇنىڭ  تارىخ  بولىدۇ.  يهكسان  بىلهن  يهر  ئىمپېراتورلۇقالرمۇ 

مىساللىرى بىلهن تولغان. 
ھهدىسىده  بىر  ئهھمىيىتىنى  ئامانهتنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 

مۇنداق دېگهن؛
«ئامانهت ئهھلىگه بېرىلمىگهن ۋاقىتتا قىيامهتنى كۈتكىن!» (بۇخارى: 

«ئىلىم»، 2؛ ئهھمهد: 2–جىلد, 361-بهت)  

خۇالسه، ئامانهتنىڭ ئۆز ئهھلىگه بېرىلمهسلىكى قىيامهت ئاالمهتلىرىدىن 
بىرىدۇر.

قىلىش)  ئىكرام  سۇ  (ھاجىالرغا  سىقايه  تارتىپ  بۇرۇندىن  ئۆزىده 
ئهلهيھىسساالمدىن  پهيغهمبهر  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئابباس  بولغان  ۋهزىپىسى 

ھىجابه281 ۋهزىپىسىنى تهلهپ قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تاغىسىغا: 
يۇپۇققا  ئهۋهتىدىغان  بهيتۇلالھقا  ئىنسانالرنىڭ  سىلهرگه  «مهن 
ئهمهس،  نهرسىنى  ئۆتكۈزىدىغان  تۇرمۇشۇڭالرنى  نهرسىلهردىن  ئوخشاش 
چىقىم  بايلىقىڭالردىن  ئۈچۈن  قاندۇرۇش  ئېھتىياجلىرىنى  سۇ  ھاجىالرنىڭ 

281. ھىجابه: كهبىنىڭ يوپۇقى ۋه ئاچقۇچىنى ساقالش.
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دهپ،  بېرىمهن!»  ۋهزىپىنى  قىيىن  بولىدىغان  نائىل  ياخشىلىققا  قىلىپ، 
ھاجىالرغا سۇ ئىكرام قىلىش ۋهزىپىسنى داۋامالشتۇرۇشنى ئېيتتى. 

ئىدى.  بار  بېغى  ئۈزۈم  بىر  تائىفتا  ئهنھۇنىڭ  رهزىيهلالھۇ  ئابباس 
ئىسالمدىن ئىلگىرى ۋه كېيىن ئۇ يهردىن قۇرۇق ئۈزۈم ئېلىپ، زهمزهمنىڭ 
ۋه  ئوغۇل  كېيىن  ئۇنىڭدىن  قىالتتى.  ئىكرام  ھاجىالرغا  قوشۇپ  ئىچىگه 
نهۋرىلىرىمۇ شۇنداق قىلدى. (ئىبنى ھىشام: 4–جىلد, 32-بهت؛ ئىبنى سائاد: 2–

جىلد, 137-بهت؛ ۋاقىدى: 2–جىلد, 838-بهت) 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم پهتىھنىڭ ئىككىنچى كۈنى پېشىن نامىزىدىن 
كېيىن كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا ئۆره تۇردى. ئالالھتائاالغا ھهمدۇسانا ئېيتقاندىن 

كېيىن مۇنداق دېدى: 
«ئى ئىنسانالر! شۈبھىسىزكى, ئالالھ، ئاسمانالر بىلهن يهرنى، قۇياش 
بىلهن ئاينى ياراتقان كۈنى، مهككىنىمۇ دهخلى–تهرۇز قىلىنماس قىلدى. 
قالىدۇ.  ھالهتته  قىلىنمايدىغان  دهخلى–تهرۇز  قهدهر  كۈنىگه  قىيامهت 
رهسۇلى  توسۇپ،  كىرىشتىن  مهككىگه  قوشۇنىنى  پىل  ئالالھ  شۈبھىسىز, 
ۋه مۇئمىنلهرنى مۇۋهپپهق قىلدى. مهككه مهندىن كېيىن ھېچكىمگه ھاالل 
ئهمهس. مهككىنىڭ ئوۋ ھايۋانلىرى ئۈركۈتۈلمهيدۇ، تىكهنلىرى كېسىلمهيدۇ، 
بىر نهرسه تېپىۋالغان كىشىنىڭ ئىگىسىنى ئىزدهش ئۈچۈن ئېلىشىدىن باشقا، 
يۈتۈپ كهتكهن ياكى چۈشۈپ قالغان نهرسىلهرنى ئېلىش ھاالل ئهمهس. 
بىر كىشىنىڭ يېقىنى ئۆلتۈرۈلسه ئىككى نهرسىنىڭ قايسىسى خهيرلىك بولسا 

ئۇنى تاللىيااليدۇ: دىيهت ۋه قىساس». 
بۇنىڭ بىلهن ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

چۈنكى  بولسۇن.  خالى  بۇنىڭدى  كېسىلىشى)  (دهرىخىنىڭ  ”ئىزخىر 
قهبره ۋه ئۆيلىرىمىز ئۈچۈن ئۇنى ئىشلىتىمىز“ دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«ئىزخىر بۇنىڭ ئىچىگه كىرمهيدۇ!» دېدى282. 

282. بۇخارى: «لۇقاته»، 7، «مهغازى»، 53؛ ئهھمهد: 4–جىلد, 31–32–بهتلهر، 2–
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مهسجىدى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كۈنى  قىلىنغان  پهتىھ  مهككىنىڭ 
ئېلىپ  قۇھافهنى  ئهبۇ  دادىسى  بهكىر  ئهبۇ  ھهزرىتى  ئولتۇراتتى.  ھهرهمده 

كهلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنى كۆرۈشى بىلهن: 
- ئى ئهبۇ بهكىر! ياشانغان داداڭنى بۇ يهرگىچه ئهكهلمىسهڭ، مهن 

ئۇنىڭ يېنىغا كهلسهم بولمامدۇ؟ - دېدى. 
ئهبۇ بهكىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

ئۇنىڭ  سېنىڭ  كېلىشى  يېنىڭغا  سېنىڭ  ئۇنىڭ  رهسۇلۇلالھ!  ئى   -
يېنىغا بېرىشىڭدىن تېخىمۇ مۇناسىپ. - دهپ جاۋاب بهردى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهبۇ قۇھافهنى ئالدىغا ئولتۇرغۇزدى، قولىنى 
يۈرىكىنىڭ ئۈستىگه قويۇپ: 

«ئهبۇ قۇھافه! مۇسۇلمان بول، ساالمهت بولىسهن!» دېدى. 
ئهبۇ قۇھاپه مۇسۇلمان بولدى، سهمىمىي ھالدا شاھادهت ئېيتتى. (ئىبنى 

سائاد: 5–جىلد, 451-بهت) 

قولىنى  ئۈچۈن  قىلىش  بهيئهت  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  قۇھافه  ئهبۇ 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ مۇبارهك قولىغا ئۇزاتقاندا پهيغهمبهر ئاشىقى ئهبۇ بهكىر 

جىلد, 238-بهت.
ئىزخىر: مهككه مۇكهررهمهده ئۆسىدىغان كهڭرى ياپراقلىق ۋه خۇشپۇراقلىق بىر ئۆسۈملۈكتۈر. 
ئالىملىرى  فىقىھ  ئىشلىتىلىدۇ.  قهبرىلهرده  ۋه  ئۆي  بېرىلگهندهك  قىلىپ  يهم  ھايۋانالرغا 
دهپ  چىققانالر“  ئۈنۈپ  ”ئۆزلىكىدىن  دهرهخلهرنى  چهكلهنگهن  كېسىلىشى  رايونىدا  ھهرهم 
خاتىرىلگهن. ئىنسان ئهمگىكى بىلهن يېتىشتۈرۈلگهنلهرنىڭ كېسىلىشى مۇمكىن ئىكهنلىكى 
ھهققىده ئىختىالپ قىلغان، كوپ قىسىم ئۆلىماالر جائىز ئىكهنلىكىگه قانائهت كهلتۈرگهن. 
مىسۋاك كېسىشنىڭ دهرهخكه زىيان يهتكۈزمهي يوپۇرماق ۋه مېۋىسىنىڭ ئۈزۈلۈشىنىڭ جائىز 
ئىكهنلىكىنى ئېيتقان. (ئىبراھىم جانان: «ھهدىس ئېنسكلوپىدىيسى» 12–جىلد، 525–526-بهتلهر) 
مهدىنه ھهرهم رايونىدىكى يېشىل دهرهخ ياكى ئوتالرنىڭ ئېھتىياج چۈشكهن كېسىلىشى جائىز 
كۆرۈلگهن. مهدىنه تېرىقچىلىق رايونى بولغانلىقى ئۈچۈن، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن بۇ 
مهسىلىده رۇخسهت سورالغان ۋه ئۇالرغا مهككه ھهرىمىدىكى بهزى ئۆسۈملۈكلهرنىڭ زۆرۈرىيهت 
بېرىلگهن.  رۇخسهت  تېخىمۇ  مهدىنىده  بېرىلگهندهك،  رۇخسهت  كېسىلىشىگه  يۈزىسىدىن 
(ھهمدى  قويۇۋېتىلگهن.  ئهركىن  ئوۋلىنىشىمۇ  ھايۋانلىرىنىڭ  ئوۋ  سرتىدىكى  مهدىنه  يهنه 

دۆندۈرهن: «شامىل ئىسالم ئېنسىكلوپېدىيسى» ”ھهرهم“ مهدىنه).
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رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۆزىنى تۇتالماي يىغالپ كهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
بهكىر  ئهبۇ  سورىغاندا،  يىغلىغانلىقىنى  ئۈچۈن  نېمه  بىلهن  ھهيرانلىق 

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ كۆز ياشلىرى ئىچىده: 
قول  شۇ  ئۇزىتىلغان  ئۈچۈن  قىلىش  بهيئهت  ساڭا  رهسۇلۇلالھ!  ”ئى 
دادامنىڭ قولى ئهمهس، سېنىڭ تاغاڭ ئهبۇ تالىبنىڭ قولى بولسا ئىدى، 
بۇ ۋهسىله بىلهن ئالالھتائاال مېنىڭ ئورنۇمغا سېنى سۆيۈندۈرگهن بولسا، 
ياخشى  ناھايىتى  ئۇنى  سهن  چۈنكى  بوالتتىم.  بولغان  خۇشال  قانچىلىك 

كۆرهتتىڭ“ دېدى. (ھهيسهمى: 6–جىلد, 174-بهت) 
پانى  ئۇنىڭدا  ۋه  پايدىلىنىشنىڭ  ئهخالقىدىن  پهيغهمبهرنىڭ  بۇ  مانا 
ۋه  ئېھتىرام  ھهيرانلىق،  بۇنىڭدهك  مهنزىرىسى.  بىر  ئاجايىب  بولۇشنىڭ 

مۇھهببهت زامانىنى ئهجىبا تارىخ قانچه قېتىم كۆرگهندۇ؟

تهڭداشىسز ۋاپا

كۈن  بهش  ئون  مهككىده  كېيىن  پهتىھتىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
پهيغهمبهر  قىلىشىپ،  ئهندىشه  بهزىلىرى  ئهنسارالردىن  ئارىدا  بۇ  قالدى. 
ھهققىده  قايتمايدىغانلىقى  ياكى  قايتىدىغان  مهدىنىگه  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
مۇبارهك  ئۆسكهن  تۇغۇلۇپ  ئۇنىڭغا  ئالالھتائاال  چۈنكى  ئويلىشىۋاتاتتى. 
يهرنىڭ پهتىھنى نېسىپ قىلغان ئىدى. سهفا ئېگىزلىگىده دۇئا قىلىۋاتقان 
دۇئادىن  سهزدى.  ئهندشىسىنى  بۇ  ئهنسارالرنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 

كېىيىن ئۇالرنىڭ يېنىغا كېلىپ: 
- نېمه ھهققىده پاراڭالشتىڭالر؟ - دهپ سورىدى. 

ئۇالر قايغۇلىرىنى تىلغا ئالغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋاپا ئۆرنىكىنى 
كۆرسىتىپ مۇنداق دېدى: 

- ئى ئهنسارالر! ئۇنداق بىر ئىش قىلىشتىن ئالالھقا سېغىنىپ پاناھ 
تىلهيمهن. مهن سىلهرنىڭ يۇرتۇڭالرغا ھىجرهت قىلدىم. ھاياتىم ھاياتىڭالر, 

ئۆلۈمۈممۇ سىلهرنىڭ يېنىڭالردا بولىدۇ. 
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(مۇسلىم:  قالمىدى.  ئهندىشىسى  ئهنسارالرنىڭ  كېيىن  سۆزلهردىن  بۇ 
«جىھاد»، 84، 86؛ ئهھمهد: 2–جىلد, 538-بهت)  

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهككىنىڭ پهتھىدىن كېيىن ئالالھقا بولغان 
شۈكرانىسىنى تېخىمۇ زىيادىلهشتۈرۈپ: 

ِ ْ َ ُب إ ُ َ َوَأ ّٰ ُ ا ِ ْ َ َ ۪ه َأ ِ ْ َ ِ ِ َو ّٰ אَن ا َ ْ ُ
«مهن ئالالھنىڭ زاتىنى ھهر تهرهپتىن، يهنى ئۇنىڭ زاتىدا، سۈپهتلىرىده، 
ئىشلىرىدا، ئىسىملىرىدا ئۇنىڭ شهنىگه اليىق بولمىغان پۈتۈن نۇقسانالردىن پاك 
دهپ بىلىمهن. ئۇنىڭغا اليىق ماختاش بىلهن ھهمدۇسانا ئېيتىمهن. ئالالھتىن 
مېنى كهچۈرۈشىنى تىلهيمهن ۋه گۇناھلىرىمغا تهۋبه قىلىمهن» دېگهن زىكىرنى 
نامازىدا، بولۇپمۇ رۇكۇ ۋه سهجدىسىده كۆپ ئوقۇشنى باشلىغان ئىدى. ئائىشه 

رهزىيهلالھۇ ئهنھا بۇنىڭ سهۋهبىنى سورىغاندا، پهيغهمبىرىمىز: 
«رهببىم ماڭا ئۈممىتىمده بىر ئاالمهت كۆرىدىغانلىقىمنى، ئۇنى كۆرگهن 
ۋاقتىمدا بۇ زىكىرنى كۆپ ئېيتىشىمنى بۇيرىغان ئىدى. مهن ئۇ ئاالمهتنى 

كۆردۈم» دېدى. (مۇسلىم: «سهالت»، 220)  
سۈره نهسرده ئۆزىگه ياردهم ۋه پهتىھ كهلگهنده، ئىنسانالرنىڭ توپ–
توپ بولۇپ ئىسالمغا كىرگهنلىكىنى كۆرگهن ۋاقتىدا، تهسبىھ ۋه ئىستىغفار 

ئېيتىشى بۇيرۇلدى. 
پۈتۈن  سۆزىنىڭ  ياردهم“  ”نهسر:  ئېلىنغان  تىلغان  نهسرده  سۈره 
پهتھىگه  مهككىنىڭ  سۆزىنىڭ  ”پهتىھ“  كېلىشكه،  ئۈستۈن  ئهرهبلهرگه 
دېگهن  ”ئېچىش“  سۆزىنىڭ  ”پهتىھ“  ئېيتىلغان.  قىلىنغانلىقى  ئىشارهت 
پهتھىگه ”فهتھۇل  مهككىنىڭ  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئابباس  ئىبنى  مهنىسىدىن 
فۇتۇھ“ دهپ ئىسىم بهرگهن. چۈنكى بۇ يهردىكى پهتىھ پهقهت دۈشمهن 
مهسجىدى  بولماي،  ئىبارهت  ئېلىنىشىدىن  شهھهرنىڭ  بىر  قولىدىكى 
يهنه  كېلىدۇ.  مهنىده  دېگهن  پهتھى  كهبىنىڭ  ۋه  كونتروللىقى  ھهرهمنىڭ 
ئوخشاش ۋاقىتتا كۆڭۈلنىڭ ئالالھنىڭ دىنىغا، ئىسالم دهرۋازىسىنىڭ پۈتۈن 
ئىنسانىيهتكه ئېچىلىشىنىمۇ ئىپادىلهيدۇ. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇ كۈنى 
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شهھهردىن بهكرهك كۆڭۈللهرنى پهتىھ قىلدى. بۇ سهۋهبتىن مهككىنىڭ پهتىھ 
قىلىنىشى ئىسالم پهتىھلىرىنىڭ باشالنغۇچى دهپ قوبۇل قىلىندى. پۈتۈن 
ئهرهبىستان ۋه ئۇ يهردىن پۈتۈن جاھانغا تارقالغان ئىسالمنىڭ ماددىي ۋه 
مهنىۋىي پهتىھلىرى كهبه ئىشىكىنىڭ ئېچىلىشى بىلهن باشالندى. چۈنكى 

پۈتۈن قهبىلىلهر ئىسالمغا كىرىش ئۈچۈن مهككىنىڭ پهتھنى كۈتۈپ: 
ئۈستۈن  ئۇالرغا  ئهگهر  قويۇڭالر،  قويۇپ  يالغۇز  بىلهن  قهۋمى  ”ئۇنى 

كېلهلىسه ئۇ پهيغهمبهردۇر“ دهيتتى. (بۇخارى: «مهغازى»، 53) 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قىلىنىشىچه،  نهقىل  بهسرىدىن  ھهسهن 

مهككىنى پهتىھ قىلغاندا، ئهرهبلهر: 
قوغدىغان  قوشۇنىدىن  ئىگىلىرىنىڭ  پىل  مهككىلىكلهرنى  ”ئالالھتائاال 
ئىكهن، مادامىكى, مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم مهككىلىكلهرگه ئۈستۈن كهلدى، 
ئۇ ھالدا سىلهرنىڭ قولۇڭالر ئۇنىڭغا ھهرگىز يهتمهيدۇ“ دهپ، توپ–توپ 
بولۇپ ئالالھنىڭ دىنىغا كىردى. (ئهلمالىلى: 9–جىلد, 6236–دىن 6238-بهتلهرگىچه)

ھۇنهين غازىتى
(ھىجرىيهنىڭ 8–يىلى شهۋۋال ئېيىنىڭ 11–كۈنى / مىالدى 630–يىل 2–

ئاينىڭ 1–كۈنى)

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهككىنىڭ پهتىھدىن كېيىن پهقهت كهبىدىكى 
بۇتالرنى چېقىش بىلهنال كۇپايه قىلمىدى. ئهتراپتىكىلهرنىمۇ يوق قىلىش 
ئۈچۈن گۇرۇپالر تهشكىللهپ, شېرىكنىڭ جانسىز تاشلىرىنى خاراب قىلىشقا 
ئهھۋالنى  بۇ  لېكىن  باشلىدى283.  تازىلىقى  تهۋھىد  بىر  يهنى  ئهۋهتتى. 

283. ۋاقىدى: (3–جىلد 873-بهت) خالىد ئىبنى ۋهلىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، ئۇززا دېگهن 
بىر  كىشىلىك   350 ئۇنى  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  قايتقاندا،  مهككىگه  چېقىپ،  بۇتنى 
قۇشۇننىڭ بېشىدا، ئالالھقا ئىمان ئېيتىشقا دهۋهت قىلىش ئۈچۈن بهنى جهزىمه قهبىلىسىگه 
ئهۋهتتى. ھهزرىتى خالىد، بۇ ھهرىكهتته بىر خاتالىق سهۋهبىدىن ئوتتۇز كىشىنى ئۆلتۈردى. 
قاتتىق  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كهلگهنده،  يىتىپ  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  خهۋهر 
قىلغان  خالىدنىڭ  ئالالھ!  «ئى  قېتىم:  ئىككى  كۆتىرىپ  ئاسمانغا  قوللىرىنى  قايغۇردى. 
ئىشىدىن يىراق ئىكهنلىكىمنى ساڭا بىلدۈرىمهن!» دهپ، ئالالھقا ئىلتىجا قىلدى. ھهزرىتى 
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ھۇنهينده ياشايدىغان ھهۋازىن قهبىلىسى بىلهن تائىفتا ئولتۇراقالشقان بهنى 
سهقىف قهبىلىسى كۆتىرهلمهي، مۇسۇلمانالرغا ھۇجۇم قىلىشقا قارار قىلدى. 
ئۇرۇشقا  ھايات–ماماتلىق  تهييارلىدى.  قوشۇن  بىر  بۈيۈك  ئۈچۈن  بۇنىڭ 

چىققانلىقى ئۈچۈن ھهممه نهرسىلىرىنى يېنىغا ئېلىۋالدى284. 
ئهلهيھىسساالممۇ  پهيغهمبهر  تاپقان  خهۋهر  ھهرىكىتىدىن  بۇ  ئۇالرنىڭ 
قوشۇپ,  قوشۇننى  كىشىلىك  مىڭ  ئىككى  يهنه  مهككىدىن  قوشۇنىغا  ئۆز 
ئۇالرنىڭ ئۈستىگه يۈرۈش قىلدى. نهقهدهر ھېكمهتلىك بىر تهجهللىدۇركى، 
ئۇالرغا  ۋه  ئۇرۇشقان  بىلهن  مۇسۇلمانالر  نامىدا  شېرىك  يىلالرچه  قوشۇندا 
ئهمدى  ئىدى.  بار  سۇفيانمۇ  ئهبۇ  چهككۈزگهن  ئازاب–ئوقۇبهت  مىڭالرچه 
مهككىلىك  ھهتتا  ئۇرۇشاتتى.  ئۈچۈن  غهلبىسى  سهپلىرىنىڭ  ئىسالم  بولسا 

سهكسهنگه يېقىن مۇشرىكمۇ قوشۇنغا قوشۇلغان ئىدى285. 
كۆز  بولۇپ،  مۇكهممهل  جهھهتتىن  ھهرقايسى  قوشۇنى  مۇسۇلمانالر 
قاماشتۇرىدىغان ھهيۋهت بىلهن ھۇنهينگه قاراپ ئىلگىرلىدى. ھهممهيلهن 
قوشۇننىڭ  بىر  تهشكىللهنگهن  ۋه  قورالالنغان  بۇنىڭدهك  قهدهر  ھازىرغا 

ئهلىنى يېتهرلىك مىقداردا پۇل بىلهن بهنى جهزىمه قهبىلىسىگه ئهۋهتىپ ئۆلتۈرۈلگهنلهرنىڭ 
دىيهتلىرىنى تۆلهتتى. ھهزرىتى ئهلى، غهنېمهت سۈپىتىده ئېلىنغان ۋه بۇزۇۋېتىلگهن پۈتۈن 
ئېشىپ  بهردى.  تۆلهپ  تارتىپ  قاچىسىدىن  ئىچىدىغان  سۇ  ئىتالرنىڭ  ھهتتاكى  مالالرنى 
بهردى.  قهبىلىسىگه  جهزىمه  بهنى  ئۈچۈن  زىيانالر  ئىگه  ئېھتىماللىققا  پۇلالرنىمۇ  قالغان 
ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، قايتىپ كېلىپ ئهھۋالنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا يهتكۈزگهنده، 
ئالهملهرگه رهھمهت قىلىپ ئهۋهتىلگهن پهيغهمبىرىمىز: «ناھايىتى ياخشى قىلدىڭ، توغرا 
قىلىپسهن!» دېدى. (بۇخارى: «مهغازى» 58، «ئهھكام» 35؛ نهسهئى: «ئهدهبۇل قۇزات» 
ۋهقه  بۇ  ۋاقىدى: 3–جىلد، 875-884-بهتلهر)  ھىشام: 4–جىلد، 53-57؛  ئىبنى  16؛ 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئىگه بولغان چوڭقۇر شهپقهت ۋه مهرھهمهتنىڭ ئۇپۇقىنى كۆرسىتىدۇ. 
ئۇنىڭ، خالىقنىڭ نهزىرى بىلهن مهخلۇقاتقا نهزهر سېلىش ئهھۋالىنى بىلدۈرىدۇ. چېقىلغان 
ئىتنىڭ قاچىسى چاغلىق نهرسىلهرنىڭمۇ تۆلهپ بېرىلىپ ھايۋانالرنىڭ ھهقلىرىگىمۇ رىئايه 

قىلىنىشى، بىز ئۈچۈن نېمىدېگهن بۈيۈك ئۆرنهك.
284. ئىبنى ھىشام: 4–جىلد، 65-بهت؛ ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 150-بهت.

285. ئىبنى ھىشام: 4–جىلد، 68-بهت؛ ۋاقىدى: 3–جىلد، 890-بهت
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ئهرهبىستان زېمىنىدا كۆرۈلۈپ باقمىغانلىقىنى ئويلىدى. بۇ ئهھۋال ساھابه-
كىرامنىڭ كۆڭلىنى مهغرۇرلۇققا ئىتتىرىپ: 

كىچىك  دۈشمهننى  دهپ،  يېڭىلمهيدۇ!“  ئهسال  قوشۇن  بىر  ”بۇنداق 
سانىشىغا ۋه ماددىي كۈچكه ئىشىنىپ, غهلىبىگه مۇتلهق كۆز بىلهن قارىشغا 
ئىالھىي  مۇسۇلمانالرنىڭ  مهغرۇرلۇق  بىردهملىك  بۇ  مانا  بولدى.  سهۋهب 

ئىمتىھانغا تۇتۇلىشىغا سهۋهب بولدى. 
خاتىرجهم  يولالردا  تار  كىرىدىغان  ھۇنهينگه  قوشۇنى  ئىسالم 
ئىلگىرىلهۋاتقاندا، تاڭ سۈزۈلۈۋاتقان ۋاقىتتا تۇيۇقسىز توزاققا چۈشۈرۈلدى. 
قورقۇنچ ئاشكاره بولدى. مۇسۇلمانالر يامغۇردهك يېغىۋاتقان ئوقالر ئاستىدا 
بىر  تولغان  بىلهن  تهشۋىش  ۋه  ئىككىلىنىش  قوشۇنىدا  ئىسالم  قالدى. 
ئىچىگه  ئۆز  كهلگهنلهرنىمۇ  ئارقىدىن  بۇ  كۆتهردى.  باش  قااليمىقانچىلىق 
ۋه  ھهۋازىن  چېكىندى.  پارچىلىنىپ  سهپلىرى  مۇسۇلمان  بىلهن  ئېلىشى 

سهقىف قهبىلىلىرىمۇ ئۇالرنى قوغالشقا باشلىدى. 
ئۇ دهھشهتلىك ئاال–توپىالڭ ئىچىده ئورنىدىن ئايرىلمىغان، داۋاملىق 
دۈشمهننىڭ ئۈستىگه ھۇجۇم قىلغان ۋه مىنگهن ھايۋاننى داۋاملىق ئالدىغا 
ھهيدهپ ئۆزىنى دۈشمهننىڭ ئىچىگه ئاتقان يالغۇز پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
بولدى. ئۇ كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مىسلىسىز جاسارهت ۋه شىجائهت 
سۇفيان  ئهبۇ  ۋه  ئابباس  ھهزرىتى  تاغىسى  ھهتتا  كۆرسهتتى.  نهمۇنىسى 
ئىبنى ھارىس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇما ئۇنىڭ جېنىنىڭ خهتهرگه ئۇچرىماسلىقى 
ئىلگىرىلىشىنى  تېخىمۇ  تۇتىۋېلىپ،  تىزگىنىنى  ئۇلىقىنىڭ  ئۇنىڭ  ئۈچۈن, 

توسۇشقا تىرىشتى286. 
يهنه بىر تهرهپتىن، ئىسالم قوشۇنىنىڭ قااليمىقانچىلىقى داۋامالشتى. 

ئارىلىرىدا: 
”بۈگۈن سېھىر بۇزۇلدى“ دهپ، پهرياد قىلغانالردىن: 

286. مۇسلىم: «جىھاد»، 76.
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قهدهر  دېگهنلهرگه  بارمايدۇ!“  دېڭىزغىچه  ئارقىسى  بۇزۇلۇشنىڭ  ”بۇ 
بهزىلىرىنىڭ  مهككىلىكلهرنىڭ  ئىدى.  بار  چۈشكهنلهر  ئۈمىدسىزلىككه 

ئارىسىدا: 
قايتىدۇ!“  دىنلىرىغا  بۇرۇنقى  ئهرهبلهر  ئۆلدى.  مۇھهممهد  ”ھهزرىتى 

دېگهن سۆزلهرمۇ ئاڭالندى. 
ھالبۇكى, پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ساق ئىدى ۋه دۈشمهنگه قارشىلىق 
كۆرسىتىپ ئۇلىقىنىڭ ئۈستىده تىك تۇردى. ئالالھقا تهۋهككۇل ۋه تهسلىم 

بولۇش بىلهن ساھابىلىرىغا خىتاب قىلىپ: 
«ئى ئهنسارالر! ئى مۇھاجىرالر! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى! بۇ يهرگه 

كېلىڭالر! مهن ئالالھنىڭ بهندىسى ۋه پهيغهمبىرىمهن!»
كېيىن ئاۋازى يۇقىرى چىقىدىغان تاغىسى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا 
داۋامالشتۇرۇشنى  قىلىشنى  خىتاب  قوشۇنىغا  ئىسالم  قىلىپ،  ئىشارهت 

بۇيرىدى. ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ يۇقىرى ئاۋاز بىلهن: 
”ئى كهبىده بهيئهت قىلغانالر! ئى دهرهخ ئاستىدا رىزۋان بهيئىتىده سۆز 
بهرگهنلهر! (يۈگۈرۈڭالر)، ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى بۇ يهرده!“ دهپ ۋارقىردى. 
بۇ دهۋهتنى ئاڭلىغان ساھابىلهر: ”لهببهيكه لهببهيكه“ دهپ پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا يۈگۈردى. بۇنىڭ بىلهن مهيىن بىر شامال بىلهن 
تارقىلىپ كهتكهن پهرۋانىلهرنىڭ يهنه جان جهھلى بىلهن نۇرنىڭ ئهتراپىغا 
توپالشقىنىغا ئوخشاش بىر غهيرهت بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىدا 
سهپ تۇتۇشقا باشلىغان مۇئمىن كۆڭۈللهر ئۇالر چۈشۈپ قالغان قورقۇنچتىن 
چىقىپ خاتىرجهملىككه ئېرىشتى. ئالالھنىڭ مهرھهمىتى بىلهن ئاستا–ئاستا 
بۇنىڭدىن  ئوڭشىۋالدى.  ئۆزىنى  كېلىپ  ئهسلىگه  سهپلىرى  ئىسالم  پۈتۈن 

كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قوللىرىنى ئالالھنىڭ دهرگاھىغا ئېچىپ: 
«ئى ئالالھ! ماڭا ۋهده قىلغان نۇسرىتىڭنى ئاتا قىلغىن!» دهپ دۇئا 

قىلدى. 
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خۇددى بهدىر ئۇرۇشىدا قىلغاندهك يهردىن مۇبارهك قوللىرى بىلهن بىر 
ئوچۇم توپا ئېلىپ, دۈشمهن سهپلىرىگه قارىتىپ چاچتى ۋه ساھابىلىرىغا: 
«قېنى ئهمدى راستچىللىق بىلهن ھۇجۇم قىلىڭالر!» دېدى. (مۇسلىم: 
«جىھاد»، 76-81؛ ئهھمهد: 3–جىلد, 157–بهت، 5–جىلد, 286-بهت؛ ئىبنى ھىشام: 

4–جىلد, 72- بهت؛ ۋاقىدى: 3–جىلد, 897–898-بهتلهر) 

بۇ قېتىم ئىسالم قوشۇنى ئۇرۇشنى يېڭى باشلىغاندهكال تېز سۈرئهت 
قىسقا  بىلهن  ھۇجۇمالر  شىددهتلىك  قىلدى.  ھۇجۇم  مۇشرىكالرغا  بىلهن 
تۆت  پهقهت  مۇسۇلمانالردىن  ئۇچراتتى.  مهغلۇبىيهتكه  دۈشمهننى  ۋاقىتتىال 
كىشى شېھىد بولدى، مۇشرىكالردىن يهتمىش كىشى ئۆلتۈرۈلدى. دۈشمهن 
كهلگهن  ئېلىپ  مهيدانىغا  ئۇرۇش  ئۇالرنىڭ  قىلىندىكى،  مهغلۇب  شۇنداق 
پۈتۈن نهرسىلىرى مۇسۇلمانالرغا قالدى. ھىسابسىز غهنېمهت قولغا چۈشتى287. 
شۈبھىسىزكى, بۇ ئهھۋال ئالالھتائاالنىڭ مۇئمىنلهرگه ئاتا قىلغان بۈيۈك 
قالغان  دهپ  يېڭىلهي  باشتا  ئۇالر  چۈنكى  ئىدى.  ئىكرامى  ۋه  مهرھىمىتى 
بىر ئهھۋالدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ شىجائهت، جاسارهت ۋه جانابى 
بولدى.  نائىل  غهلىبىگه  بىلهن  قىلىشى  ئىلتىجا  كۆڭۈلدىن  چىن  ئالالھقا 

ئالالھتائاال بۇ ھهقىقهتنى قۇرئانى-كهرىمده مۇنداق بايان قىلىدۇ: 

ْ ُכ ُ َ ْ ْ َכ ُכ ْ َ َ ْ ٍ ِاْذ َا ْ َ ُ َم  ْ َ ٍة َو َ ۪ َ َכ ِ ا َ َ  ۪  ُ ّٰ ُ ا ُכ َ َ َ  ْ َ َ  

ْ ُ ْ َّ َّ َو ُ  ْ َ ُ א َر َ ِ ْرُض  َ ْ ُ ا ُכ ْ َ َ  ْ َ א َ ـًٔא َو ْ َ  ْ ُכ ْ َ  ِ ْ ُ  ْ َ َ
َل َ ْ َ َوَا ۪ ِ ْ ُ ْ َ ا َ ۪ َو ِ ُ ٰ َر َ  ُ َ َ ۪כ َ  ُ ّٰ َل ا َ ْ َّ َا ُ  َ ۪ ِ ْ ُ
 َ ۪ ِ َכא ْ اُء ا ۤ َ َ َِכ  وا َوٰذ ُ َ َ َכ ۪ َّ َب ا َّ َ א َو َ ْو َ َ  ْ َ ًدا  ُ ُ

«ئالالھ سىلهرگه نۇرغۇن جهڭ مهيدانلىرىدا ۋه ھۈنهيىن كۈنىده 
(يهنى جېڭىده) ھهقىقهتهن ياردهم بهردى. ئهينى ۋاقىتتا سانىڭالرنىڭ 
سانىمىز  بىزنىڭ  بۈگۈن  (يهنى  كهتتىڭالر.  خۇشاللىنىپ  كۆپلۈكىدىن 

287. ئىبنى ھىشام: 4–جىلد, 79-بهت.
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كۆپ, مهغلۇپ بولمايمىز دېدىڭالر. بۇ چاغدا سىلهرنىڭ سانىڭالرنىڭ 
كۆپلۈكى سىلهرگه قىلچه ئهسقاتمىدى.(قاتتىق قورققىنىڭالردىن) كهڭ 
زېمىن سىلهرگه تار تۇيۇلدى. ئاندىن (مهغلۇپ بولۇپ رهسۇلۇلالھنى 
ئازغىنا مۇئمىنلهر بىلهن تاشالپ) ئارقاڭالرغا قاچتىڭالر. ئاندىن ئالالھ 
خاتىرجهملىك  قىلىپ)  (مهرھهمهت  مۇئمىنلهرگه  ۋه  پهيغهمبىرىگه 
ياردهمگه  سىلهرگه  (يهنى  قۇشۇنالرنى  سىلهرگه  بېغىشلىدى، 
پهرىشتىلهرنى) چۈشۈردى. ئۇالرنى سىلهر كۆرمىدىڭالر (شۇنىڭ بىلهن 
ئهسىر  ۋه  (ئۆلتۈرۈش  كافىرالرنى  ئالالھ  قىلدىڭالر)  غهلىبه  سىلهر 
(تهۋبه  شۇ.»  ئهنه  جازاسى  كافىرالرنىڭ  ئازابلىدى،  بىلهن)  ئېلىنىش 

سۈرىسى، 25-26-ئايهت)

دهرۋهقه, ئۇ كۈنى مۇشرىك سهپلىرىده بولۇپمۇ كېيىن ئىمان ئېيتقانالر 
ئۆزلىرىگه  ئىپادىلهپ،  ياردىمىنى  بۇ  بولغان  مۇئمىنلهرگه  ئالالھتائاالنىڭ 
ئۇ ۋاقىتقا قهدهر ھېچ كۆرۈپ باقمىغان كىشىلهرنىڭ ھۇجۇم قىلغانلىقىنى 

ھهيرانلىق بىلهن ئېتىراپ قىلغان288. 
مهغلۇپ بولغان ھهۋازىن قوشۇنلىرىدىن بىر قىسمى تائىفقا، بىر قىسمى 

نهھلىگه كهتتى، يهنه بىر قىسمى ئهۋتاستا بارگاھ قۇردى289. 
قاچقان  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قىلغان  غهلىبه  غازىتىدا  ھۇنهين 
دۈشمهنلهرنى قوغالش بۇيرۇقىنى بېرىپ، ئهسىر ۋه غهنېمهتلهرنى جىئرانىگه 
يوللىدى. ئارقىدىن، بۇ ھهرىكهتنى تامامالش ئۈچۈن ئهبۇ مۇسا ئهلئهشئهرىنىڭ 
تاغىسى ئهبۇ ئامىرنىڭ قوماندانلىقىدا بىر ئهترهتنى ئهۋتاس ۋادىسىغا ئهۋهتتى، 

ئۆزى ئىسالم قوشۇنى بىلهن بىرلىكته تائىفقا قاراپ يولغا چىقتى. 

ئىبنى  182–183–بهتلهر؛  6–جىلد,  ھهيسهمى:  286-بهت؛  5–جىلد,  ئهھمهد:   .288
ھىشام: 4–جىلد, 79-بهت.

289. ئىبنى ھىشام: 4–جىلد, 84-بهت.
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ئهۋتاس ئۇرۇشى
(ھىجرىيهنىڭ 8–يىلى شهۋۋال ئېيى / مىالدى 630–يىل 2–ئاي)

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تائىفقا يۈرۈش قىلىش سهۋهبى بىلهن بىۋاسته 
قاتناشمىغان بۇ ئۇرۇشتا، ئىسالم قۇشۇنىنىڭ قوماندانى ئهبۇ ئامىر رهزىيهلالھۇ 
ئهنھۇ شېھىد بولدى، بۇنىڭ باراۋىرىده دۈشمهن قوماندانىمۇ ئۆلتۈرۈلدى. 

ئهبۇ ئامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ يارىلىنىپ ھاياتىدىن ئۈمىدى ئۈزۈلگهنده، 
جىيهنى ئهبۇ مۇساغا: 

”ئى قېرىندىشىمنىڭ ئوغلى! پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا مهندىن ساالم 
ئېيت! مېنىڭ ئۈچۈن ئالالھتىن مهغفىرهت تىلىسۇن!“ دېدى. 

تاغىسىنىڭ شېھىد بولۇشى بىلهن قوماندانلىقنى ئۆز ئۈستىگه ئالغان 
ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ قوشۇننىڭ چېچىلىپ كهتمهسلىكىنىڭ ئالدىنى 
ئېلىپ، ھۇجۇمنى ياخشى ئىداره قىلىپ ئىسالم بايرىقىنى ئهۋتاستا غهلىبه 
بىلهن لهپىلدهتتى. قايتىپ كهلگهنده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا تاغىسىنىڭ 
شېھىد بولغانلىقىنى ۋه ۋاپاتى ئالدىدا قىلغان ۋهسىيىتىنى ئېيتتى. بۇنىڭ 
بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سۇ تهلهپ قىلىپ تاھارهت ئالدى، قوللىرىنى 

كۆتۈرۈپ: 
قىيامهت  ئۇنى  قىلغىن!  مهغفىرهت  ئامىرغا  ئهبۇ  بهندهڭ  ئالالھ!  ”ئى 
كۈنىده شۇ ياراتقان ئىنسانالردىن يۇقىرى بىر ماقامغا ئېرىشتۈرگىن!“ دهپ 
،ئالالھقا يالۋۇرۇپ دۇئا قىلدى. ئهبۇ مۇسانىڭ تهلىپى بىلهن ئۇنىڭ ئۈچۈنمۇ 

دۇئا قىلدى. (بۇخارى: «مهغازى»،55)

تائىف مۇھاسىرىسى
(ھىجرىيهنىڭ 8–يىلى شهۋۋال ئېيى / مىالدى 630–يىل 2–ئاي)

ھىجاز رايونىنىڭ دۇنيا جهننىتى دهپ سانىلىدىغان بىر شهھىرى بولغان 
تائىف، بىر ئېگىزلىك ئۈستىگه بىنا قىلىنغان مۇستهھكهم بىر قهلئهگه ئىگه 
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قىيىنچىلىقالرغا  كۆپ  مۇھاسىره  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  سهۋهبتىن  بۇ   .
ئۇچرىدى. 

بۇ مۇھاسىره بىر زامانالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا قىلىنغان زۇلۇمنىڭ 
ئىنتىقامى ئهمهس، ھۇنهين ئۇرۇشىنىڭ داۋامى ئىدى. چۈنكى, ھۇنهيندىن 
تائىف  ھهممىسى  بىلهن  ئهۋف  ئىبنى  مالىك  رهئىسى  ئۇالرنىڭ  قاچقانالر 
مۇداپىئه  بىر  يهنه  بىلله  بىلهن  سهقىف  بهنى  كىرىۋېلىپ،  قهلئهسىگه 

ئۇرۇشىغا تهييارالنغان ئىدى. 
مۇھاسىرىده بىر قىسىم تاكتىكا ئىشلىتىلىپ، يېڭى ئۇرۇش ۋاستىلىرى 
ئۈچۈن،  بولغانلىقى  قهلئه  بىر  مۇستهھكهم  تائىف  لېكىن  قوللىنىلدى. 
ھۇجۇمالرغا بهرداشلىق بهردى. يهنه بىر تهرهپتىن، دۈشمهننى قهلئه سرتىغا 
چىقىرىش مۇمكىن بولمىدى. ھهتتا خالىد ئىبنى ۋهلىد ئۇالردىن چېلىشىش 

ئۈچۈن بىر ئهر تهلهپ قىلغاندا، ئۇالر جاۋابهن: 
دهپ،  يوق!“  ھېچكىم  تۇرااليدىغان  قارشى  ساڭا  ”قهلئهيىمىزده 
تۇرۇۋاتقان يېرىدىن بىر كىشىنىمۇ سرتقا چىقارمىدى. بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالم: 
ئۆز  ئهمدى  كىرىۋالدى.  ئۇۋىسىغا  ئوخشاش  تۈلكىگه  «دۈشمهن 
ئهھۋالىغا قويۇۋېتىلسىمۇ، ئۇالردىن بىر زىيان كهلمهيدۇ!» دهپ، مۇھاسىره 
كهلمهيدىغانلىقىغا  زىيان  ھېچقانداق  ئۇالردىن  ئهھۋالدىمۇ  قىلىنغان  بىكار 
ئىشارهت قىلدى. چۈنكى, ئۇ تاجاۋۇزچى ئهمهس، بهلكى رهھمهت ۋه تهبلىغ 
پهيغهمبىرى ئىدى. مهككىلىكلهرگه بولغىنىدهك، تائىفلىقالرنىڭمۇ ھىدايهتكه 
ئۆتمهستىنال  ئۇزۇن  دهرۋهقه,  قىالتتى.  ئارزۇ  بولۇشنى  ۋهسىله  ئېرىشىشگه 

مۇھاسىرىنى ئهمهلدىن قالدۇردى. 
مۇھاسىرىسىده  تائىف  ئهلهيھىسساالمدىن  پهيغهمبهر  ساھابه-كىرام 
قىلىشنى  بهددۇئا  قهبىلىسىگه  سهقىف  سالغان  زىيان  كۆپ  مۇسۇلمانالرغا 
تهلهپ قىلدى. لېكىن رهھمهت پهيغهمبىرى ئۇالرنىڭ ھىدايىتى ئۈچۈن دۇئا 

قىلدى: 
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«ئى رهببىم! سهقىفكه ھىدايهت ئاتا قىل! ئۇالرنى بىزگه ئهۋهتكىن!» 
دۇئانىڭ  بۇ  نهتىجىده  ئايرىلدى.  يهردىن  ئۇ  يالۋۇرۇپ،  ئالالھقا  دهپ 
بهرىكىتى بىلهن قىسقا مۇددهتتىن كېيىن سهقىفلىكلهر مۇسۇلمان بولۇش 
ھىشام: 4–جىلد,  (ئىبنى  كهلدى.  يېنىغا  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ  ئۈچۈن 

134-بهت؛ تىرمىزى: «مهناقىب»، 73/3942) 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھىجرهتتىن ئىلگىرى ئۆزىگه قاتتىق ئهسكىلىك 
قويغان  تاشالپ  ئىچىده  قان  تهرىپىنى  ھهر  قىلىپ  بوران  تاش  قىلغان، 
بىر قهۋمگه بهددۇئا قىلمىغىنىدهك ئۇالرنىڭ ھىدايىتىنى ئىشتىياق بىلهن 
بولغانلىرىدا،  مۇسۇلمان  كېلىپ  كېيىن  يىل  بىر  دهرۋهقه،  قىلدى.  ئارزۇ 
تهرىپلىگۈسىز خۇشاللىققا غهرق بولۇپ، ئۇالرنى ھۆرمهتلهپ نهچچه كۈنگىچه  

بىرگه بولدى. 

پهيغهمبهر  غهلىبىسى  زور  ئهڭ  ۋاقىتتىكى  ئۇ  مۇھاسىرىنىڭ  بۇ 
ئهلهيھىسساالمنىڭ قهلئهدىكى قۇلالرغا مۇسۇلمان بولغان تهقدىرده ھۆرلۈككه 



483

  ھىجرهتنىڭ سهككىزىنچى يىلى

دۈشمهن  قۇلالر  كۆپلىگهن  بىلهن  قىلىشى  ۋهده  ئېرىشىدىغانلىقىنى 
سهپلىرىدىن قېچىپ ئىسالمنى تالالپ ھىدايهتكه ئېرىشى ئىدى290. 

ئهبۇ زۇرئه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
دېگهن  مهنازىل“  ”قهرنۇل  ئهسناسىدا  سهپىرى  تائىف  ”پهيغهمبىرىمىز 
جايدىن ئايرىلىپ ئۇلىقىغا مىنمهكچى بولغاندا تۆگىسى قهسۋانى تهييارلىدىم. 
كېيىن  بولغاندىن  مىنىپ  ئۈستىگه  تۇتتۇم،  قولۇمدا  چۇلۋۇرىنى  قهسۋانىڭ 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  مىندىم.  ئارقىسىغا  ۋه  بهردىم  قولىغا  چۇلۋۇرنى 
ئۇراتتى،  بىلهن  قامچىسى  ئارقىسىغا  تۆگىنىڭ  ئۈچۈن  ماڭغۇزۇش  تۆگىنى 

ھهر ئۇرغاندا قامچا ماڭىمۇ تېگهتتى. كېيىن ماڭا قاراپ: 
- قامچا ساڭىمۇ تېگىۋاتامدۇ نېمه؟ - دهپ سورىدى. 
- شۇنداق! ئاتا–ئانام ساڭا پىدا بولسۇن! - دېدىم.

جىئرانهگه چۈشكهنده بىر بۇلۇڭدا پادىالر تۇراتتى. غهنېمهت ماللىرىنىڭ 
مهمۇر  سورىدى.  نهرسه  بىر  ھهققىده  ئۇالر  مهمۇردىن  تۇرغان  بېشىدا 
سورالغان نهرسىلهر ھهققىده مهلۇمات بهردى. بۇنىڭدىن كېيىن پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالم: 
- ئهبۇ زۇرئه قايهرده؟ - دهپ سورىدى. 

- مانا مهن بۇ يهرده! - دېدىم. 
- بۇ پادىالرنى ئالغىن! ئاخشام ساڭا تهگكهن قامچىالرنىڭ بهدىلى! 
- دېدى. سانىغىنىمدا، ئۇ پادىالرنىڭ 120 تۇياق ئىكهنلىكىنى كۆردۈم. 
ئۆزهمنىڭ بولغان ۋه ئهڭ كۆپ پايدىالنغان مېلىم مانا شۇالر ئىدى“ (ۋاقىدى: 

3–جىلد, 939–بهت) 

بۇ ۋهقهده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم باشقىالرنىڭ ھهققى مهسىلىسىده 
كۆرسهتكهن ئهستايىدىللىقىنى كۆرسىتىدۇ. 

290. بۇخارى: «مهغازى»، 56.
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غهنېمهتلهرنىڭ تهقسىم قىلىنىشى

 پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تائىف مۇھاسىرىسىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇپ، 
ئىسالم قوشۇنى بىلهن بىرلىكته غهنېمهت ۋه ئهسىرلهر توپالنغان جىئرانهگه 
كهلدى. بۇ پهيتته ئهبۇ مۇسا ئهلئهشئهرىمۇ ئهۋتاس ئۇرۇشىدا غهلىبه قىلىپ 
ئۇ يهرگه كهلگهن ئىدى. ئىسالم قوشۇنى پۈتۈن دۈشمهنلىرىنى بىرتهرهپ 
قىلىنغان  كهلدى.  قىلىنىشىغا  تهقسىم  غهنېمهتلهرنىڭ  نۆۋهت  قىلىپ، 
ۋه  قوي  تۇياق  مىڭ  قىرىق  تۆگه،  تۇياق  مىڭ  تۆت  يىگىرمه  ئۇرۇشالردا 
ئۆچكه، تۆت مىڭ ئۇقىييه كۆمۈش قولغا چۈشۈرۈپ، ئۇنىڭدىن باشقا ئالته 

مىڭ كىشى ئهسىرگه ئېلىندى291. 
 پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم غهنېمهتلهرنى تهقسىم قىلىشنى باشالشتىن 

بۇرۇن مۇنداق دېدى: 
نهرسه  چاغلىق  يىپ  يىڭنىدىن  بولغانالر  مېلى  غهنېمهت  «يېنىدا 
مېلىغا  غهنېمهت  بىلىڭالركى،  ياخشى  قايتۇرسۇن!  ھهممىسىنى  بولسىمۇ 
خىيانهت قىلىش ئىگىسى ئۈچۈن قىيامهت كۈنى ئار–نومۇستۇر، ئوتتۇر!» 

(مۇۋهتتا: «جىھاد»، 22؛ ئهھمهد: 5–جىلد, 316-بهت) 

ئىمىلداش  ئارىسىدا  ئهسىرلهر  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ۋاقىتتا  بۇ 
پهيغهمبهر  قىلىندى.  خهۋهر  بارلىقى  شهيمانىڭ  ھهزرىتى  سىڭلىسى 
ئهلهيھىسساالم شۇ ھامان ئۇنى يېنىغا ئهكهلدۈرۈپ تونىنى سېلىپ، ئۇنىڭ 
ئىملداش  قىممهتلىك  بۇ  بولغان  چوڭ  بىلله  سهھرادا  سالدى.  ئاستىغا 
مۇئامىله  بىلهن  شهپقهت  كۆرسىتىپ،  ۋاپادارلىق  بىر  بۈيۈك  سىڭلىسىغا 

قىلغان ھالدا: 
كۆزلىرى  ئهسلهپ  كۈنلهرنى  بۇرۇنقى  دېدى.   - كهلدىڭ!  خوش   -
ياشقا تولدى. ئاتا–ئانىسىنى سورىدى. شهيما ئۇالرنىڭ بۇرۇنال ۋاپات بولۇپ 
ئۇرۇق–تۇغقانلىرى  باشقا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئېيتتى.  كهتكهنلىكىنى 

ھهققىدىمۇ سورىدى. كېيىن: 

291. ئىبنى سائاد: 2–جىلد, 152–بهت.
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-خالىساڭ، مۇھهببهت ۋه ھۆرمهت كۆرۈپ يېنىمدا قال! خالىساڭ، ساڭا 
مال-مۈلۈك بېرىپ قهبىلهڭنىڭ يېنىغا ئهۋهتهي. قايسىنى خالىساڭ شۇنى 

قىلىمهن. -دېدى. شهيما:
دېدى.   - ئهۋهتكىن.  يېنىغا  قهۋمىمنىڭ  ۋه  بهر  مال  ماڭا  سهن   -
ۋه  خانىم  شهيما  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بولدى.  مۇسۇلمان  ئارقىدىن 
يهنه  خانىمغا  شهيما  بهردى.  تۆگه  قوي،  بولغانالرغا  ھايات  ئائىلىسىدىن 
ئايرىم ھالدا بىر ئهر بىر ئايال قۇل بهردى. شهيما ئۇالرنى بىر–بىرى بىلهن 
ئۆيلهندۈردى. (ئىبنى ھىشام: 4–جىلد, 91–92-بهتلهر؛ ۋاقىدى: 3–جىلد, 913–بهت) 
تهقسىم  غهنېمهتلهرنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كېيىن  ئۇنىڭدىن 
بۇ  چۈشهنمىگهنلهر  ھېكمىتىنى  بۇنىڭ  كېچىكتۇردى.  ۋاقتىنى  قىلىشنىڭ 
غهنېمهتنىڭ  ئهرهبلهر  بهدهۋى  سهھرالىق  قىلدى.  شىكايهت  ئهھۋالدىن 
تهقسىم قىلىنىشىنى زورالپ تهلهپ قىلىشقا باشلىدى. نهتىجىده پهيغهمبهر 
پهيغهمبهر  توختاتتى.  ئاستىدا  دهرىخىنىڭ  سهمۇره  ئهلهيھىسساالمنى 
ئهلهيھىسساالمنىڭ تونى دهرهخكه ئىلىنىپ قالدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 

تۆگىسىنى توختۇتۇپ: 
«تونۇمنى ماڭا بېرىڭالر! ئهگهر سىلهر كۆرۈپ تۇرىۋاتقان بۇ دهرهخلهردهك 
ئۈلهشتۈرۈۋهتكهن  سىلهرگه  ھهممىسىنى  ئۇالرنىڭ  ئىدى،  بولسا  ئۇالقلىرىم 
ئهمهسلىكىمنى  قورقۇنچاق  ۋه  يالغانچى  پىخسىق،  مېنىڭ  سىلهر  بوالتتىم. 

كۆرهتتىڭالر!» دېدى. (بۇخارى: «جىھاد»، 24) 
ئۈستىگه  قىلىۋاتقاندا،  تهقسىم  غهنېمهتنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بىر  (ئىلگىرىكى  نىھايهت  قىلدىكى،  بىئارام  قهدهر  شۇ  توپلىشىۋېلىپ 

پهيغهمبهرنى تىلغا ئېلىپ): 
« ئالالھتائاال بهندىلىرىدىن بىر بهندىنى ئۇنىڭ قهۋمىگه ئهۋهتكهنىدى. 
قهۋمى ئۇنى ئۇرۇپ باشلىرىنى يېرىۋهتكهنده، ئۇ بهنده پىشانىسىدىن ئاققان 
قىلغىن!  ئهپۇ  قهۋمىمنى  رهببىم  ”ئى  ھهمده:  سۈرتسه  بىلهن  قولى  قاننى 
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چۈنكى, نېمه قىلغانلىقىنى بىلمهيدۇ“ دهپ دۇئا قىالتتى» دېدى. (ئهھمهد: 
1–جىلد, 456-بهت؛ مۇسلىم: «جىھاد»، 105-بهت) 

قىلىش  تهقسىم  غهنېمهتلهرنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
كۈنى  ئونىنچى  كېلىپ  جىئرانهگه  ھېكمهت  ئالدىرىماسلىقتىكى  ئىشىدا 
ئاشكارىالندى. مهغلۇپ بولغان ھهۋازىن قهبىلىسىدىن بىر ھهيئهت پهيغهمبهر 
بۇ  ۋه  ئېيتتى  بولغانلىقىنى  مۇسۇلمان  كېلىپ،  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ۋهسىله بىلهن ئهسىر ۋه ماللىرىنىڭ قايتۇرۇپ بېرىلىشىنى تهلهپ قىلدى. بۇ 

ئهسنادا بهنى سهئىد جهمهتىدىن بىرى ئورنىدىن تۇرۇپ: 
”ئى رهسۇلۇلالھ! شۇ سايىدا تۇرۇۋاتقانالر سېنىڭ ئىملداش تاغىلىرىڭ، 
ھاممىلىرىڭ ۋه ساڭا سۈت ئهمگۈزۈپ باققان ئايالالردۇر! ئهگهر بىز شام ياكى 
ئىراق پادىشاھىنى ئهمدۈرگهن بولساق ۋه ھازىرقى ئهھۋالغا چۈشۈپ قېلىپ، 
سهن  ھالبۇكى،  ئايىمايتتى.  بىزدىن  بولساق،  تىلىگهن  ئېھسانىنى  ئۇنىڭ 

ئهمدۈرۈلۈپ بېقىلغانالرنىڭ ئهڭ ياخشىسىسهن!“ دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېدى: 

«مهن غهنېمهت تهقسىم قىلىشنى بۈگۈنگه قهدهر كېچىكتۈردۈم. ئهمما 
سىلهر بهك كېچىكىپ قالدىڭالر! ئهمدى ئهسىرلىرىڭالر ياكى ماللىرىڭالردىن 

بىرىنى تالالڭالر!»
بۇنىڭ بىلهن ھهيئهت ئهسىرلىرىنى تاللىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«مهن سىلهرگه، ماڭا ۋه ئابدۇلمۇتتهلىب جهمهتىگه تهقسىم قىلىنغان 
ئهسىرلهرنى قايتۇرۇپ بېرىمهن. باشقىلىرى ئۈچۈن ئهته پېشىن نامىزىدىن 

كېيىن يېنىمغا كېلىڭالر!» دېدى. 
ئۇالرغا  توپالپ،  ساھابىلىرىنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئهتىسى 
ئهسىرلهرنىمۇ  تهككهن  نېسىۋىسىگه  ئۆزىنىڭ  چۈشهندۈردى.  مهسىلىنى 

بېرىۋهتكهنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: 
بىلهن  رازىلىقى  كۆڭۈل  بهدهلسىز،  ئهسىرلىرىنى  كىمكى  «سىلهردىن 
شۇنداق  كۆرسه،  ياخشى  قىلىشنى  خۇشال  قېرىنداشلىرىنى  قايتۇرۇپ، 
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قىلسۇن! كىمكى ئۇنداق قىلىشنى خالىمىسا، بۇنى ئالالھ ئاتا قىلىدىغان 
تۇنجى غهنېمهت بىلهن ئۆتهيمىز. خالىغان كىشى بۇنداق قىلسۇن!»

قىلىشى  مۇراجىئهت  ساھابىلىرىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
ئهسىرلهرنىڭ ئۇالرنىڭ ھهققى بولغانلىقى سهۋهبىدىن ئىدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۆز ئهسىرلىرىنى قويۇۋېتىپ، ئۇالردىنمۇ 
بۇنى تهلهپ قىلىشى بىلهن پۈتۈن ساھابىالرمۇ بۇ پهزىلهتتىن نېسىۋىسىنى 

ئېلىش ئۈچۈن خۇشاللىق ئىچىده: 
”بىزمۇ ئهسىرلىرىمىزنى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىگه بېرىۋهتتۇق!“ دېدى. 

(بۇخارى: «مهغازى»، 54؛ ئىبنى ھىشام: 4–جىلد, 134–135-بهتلهر) 

بىر  ئهسىرلىرى  ئۇرۇش  مىڭالرچه  ھهۋازىنغا  كۈنى  ئۇ  بىلهن  بۇنىڭ 
نهرسه ئېلىنماي قايتۇرۇپ بېرىلدى. تارىخ بۇنداق بىر مهنزىرىنى ھېچبىر 
پهيغهمبهر  كۆرۈۋاتاتتىكى،  ھازىر  ئهمما  ئىدى.  باقمىغان  كۆرۈپ  زامان 
بىر  سايىسىده  ئهخالقى  ئىسالم  سىڭدۈرگهن  ئۈممتىگه  ئهلهيھىسساالمنىڭ 

مىنۇت ئىچىده ئالته مىڭ ئهسىر شهرتىسز قويۇۋېتىلدى. 
ۋاپانىڭ  قىلىنغاننىڭ  ھهققىگه  سۈتىنىڭ  ئهمگهن  ئهھۋال  بۇ 
ھالبۇكى،  دهرسىدۇر!  زالىم بىر جهمئىيهتكه بىر پهزىلهت  نامايهندىسىدۇر! 
ئىنسان ئىزلىرى يوقاپ كهتكهن ياخشىلىقالرنى ئېسىگىمۇ كهلتۈرۈپ قويمايدۇ. 

”ۋاپا“ كۆپىنچه لۇغهت كىتابلىرىدىكى بىر سۆز بولۇپ قالىدۇ. 
بۇ تهڭداشسىز پهزىلهت نهتىجىسىده پۈتۈن ھهۋازىنالر ئىسالمنى قوبۇل 
قىلدى. ھهتتا ئۇ ۋاقىتتا تائىفتا تۇرۇۋاتقان قهبىلىنىڭ رهئىسى مالىك ئىبنى 
ئهۋفمۇ ئهھۋالنى بىلىپ ھهيران قالدى ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم دهۋهت 
بولدى. نائىل  شهرىپىگه  قىلىش  قوبۇل  ئىسالمنى  ئۇمۇ  بىلهنال  قىلىشى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا يۈز تۆگه بېرىپ يهنه قهبىلىسىگه رهئىس 

قىلدى292. 

292. ئىبنى ھىشام: 4–جىلد، 137–138-بهتلهر
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بۇ يهردىن ئېلىنىدىغان ساۋاق ئهڭ گۈزهل تهبلىغنىڭ گۈزهل ئهخالق 
بىلهن بولىدىغانلىقىدۇر. 

سىياسهتنىڭ  ئىلمىي  قىلىنغان  بىلهن  پاراسهت  باشقا  ئۇنىڭدىن 
نهقهدهر بۈيۈك بىر بهرىكهتكه ۋهسىله بولىدىغانلىقىدۇر. بۇنىڭ ئهكسىچه، 
شۇ  زىيىنىمۇ  چىقىرىدىغان  ئوتتۇرىغا  ئىشالرنىڭ  قىلىنغان  ئهقىلسىزالرچه 

قهدهر بۈيۈك بولىدىغانلىقىغا ئىشارهت قىلىدۇ. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم غهنېمهتلهرنى ئادىل تهقسىم قىلدى. غهنېمهت 
بهش ئۈلۈشكه بۆلۈنۈپ، تۆت ئۈلۈشى ئهسكهرلهرگه بېرىلدى، بىر ئۈلۈشى 
بهيتۇلمالغا قويۇلدى. بهيتۇلمالنىڭ ئىشلىتىلىشى خالىغان شهكىلده بولۇش 
بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئائىت بىر ھهق ئىدى. دهرۋهقه، پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم تهقسىم قىلىشتىن بۇرۇن بۇنى ئالدىدىكى تۆگىدىن بىر تال 

تۈكنى يۇلۇپ ئېلىپ ساھابىلىرىغا مۇنداق دېدى: 
«مېنىڭ سىلهرنىڭ غهنېمهتلىرىڭالر بىلهن بىر تۆگه ئهمهس، ئۇنىڭ 
قىاللمايسىلهر؟  سهۋر  ئۈچۈن  نېمه  يوق،  ئاالقهم  تۈكىچىلىكمۇ  تال  بىر 
غهنېمهت ماللىرى شۇ ۋادىنىڭ (تاشلىرى ۋه) دهرهخلىرىدهك كۆپ بولسىمۇ، 
ئۇالرنى سىلهرگه تارقىتىمهن. ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بهشته بىرىنى ئايرىسام، 
ئۇمۇ يهنه سىلهرنىڭ كهمبهغهللىرىڭالرغا سهرپ قىلىنىدۇ» (مۇۋهتتا: «جىھاد»، 

22؛ ئهھمهد: 5–جىلد، 316-بهت) 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم غهنېمهتلهرنىڭ ئىالھىي بايان بىلهن ئۆزىگه 
قىلىنىشى  مايىل  ئىسالمغا  كۆڭۈللىرى  قىسىمىدىن  بىر  بهشته  تاپشۇرۇلغان 
ھىزام  ئىبنى  ھاكىم  بۇالردىن  بهردى.  كۆپلهپ  كىشىلهرگه  بولغان  كېرهك 

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
«پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن غهنېمهت ماللىرىدىن بىر مىقدار بېرىشىنى 
تهلهپ قىلدىم، يۈز تۆگه بهردى. يهنه بىر ئاز تهلهپ قىلدىم، يهنه يۈز تۆگه 

بهردى. يهنه تهكرار تهلهپ قىلدىم، يهنه يۈز تۆگه بهردى. كېيىن: 
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ھېرىس  ئۇنى  كىم  تاتلىقتۇر.  مال  بۇ  ھهقىقهتهن  ھاكىم!  ئى   -
قىلماستىن ئالسا، ئۇ مالدا ئۇنىڭغا بهرىكهت بېرىلىدۇ. كىمكى ئۇنى كۆز 
بۇ  بولمايدۇ.  بهرىكىتى  مالنىڭ  ئۇ  ئالسا،  بىلهن  ھېرىسمهنلىك  تىكىپ 
قولدىن  ئالغان  قول  بهرگهن  ئوخشايدۇ.  كىشىگه  بىر  تويمايدىغان  يهپ 

ياخشىدۇر، - دېدى. 
بۇنىڭ بىلهن، مهن: 

ئهۋهتكهن  بىلهن  دىن  ھهق  سېنى  پهيغهمبىرى!  ئالالھنىڭ  ئى   -
ئالالھقا قهسهم قىلىمهنكى، ھاياتال بولسام سهندىن باشقا ھېچكىمدىن بىر 

نهرسه قوبۇل قىلمايمهن، - دېدىم.
ھاكىم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بهرگهن ئىككى يۈز 
تۆگىنى ئالدى، قالغىنىنى قويۇپ قويدى. بىر كۈنى ئهبۇ بهكىر رهزىيهلالھۇ 
چاقىرتتى.  ھاكىمنى  ئۈچۈن  بېرىش  ئۈلۈشىنى  مېلىدىن  غهنېمهت  ئهنھۇ 
لېكىن ھاكىم ئۇنى ئېلىشتىن باش تارتتى. كېيىن ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ 
ئۇنى بىر نهرسىلهر بېرىش ئۈچۈن دهۋهت قىلدى. ھاكىم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ 

يهنه قوبۇل قىلمىدى. بۇنىڭ بىلهن ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
ئۇنىڭغا  مهن  قىلىمهن.  شاھىد  ھاكىمغا  سىلهرنى  مۇسۇلمانالر!  ”ئى 
شۇ غهنېمهتتىن ئالالھنىڭ ئۇنىڭغا ئايرىغان ئۈلۈشىنى بېرىۋاتىمهن، ئهمما 
ئېلىشنى خالىمىدى“ دېدى. نهتىجىده ھاكىم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن، ئۆلگىچه ھېچكىمدىن بىر نهرسه قوبۇل 

قىلمىدى. (بۇخارى: «ۋېسايه»، 9؛ ۋاقىدى: 3–جىلد، 945-بهت)  
ئۇمهييه  ئىبنى  سهفۋان  كاتتىۋاشلىرىدىن  مۇشرىكلىرىنىڭ  قۇرهيش 
پهيغهمبهر  ئۇرۇشىدا  تائىف  ۋه  ھۇنهين  تۇرۇپ،  بولماي  مۇسۇلمان 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئىدى.  ئايرىلمىغان  يېنىدىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ۋاقىتتا  كهچۈرۈۋاتقان  كۆزدىن  ماللىرىنى  غهنېمهت  توپالنغان  جىئرانهده 
قوي– تۆگىلهر،  ئىدى.  يېنىدا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  سهفۋانمۇ 
قارىدى.  بىلهن  ھهيرانلىق  ۋادىغا  تولغان  بىلهن  پادىچىالر  ۋه  ئۆچكىلهر 
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كۆزىتىپ  ئۇچىدا  كۆزىنىڭ  ئهۋالىنى  بۇ  ئۇنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
تۇرۇۋاتاتتى. ئۇنىڭغا خىتابهن: 

- ئهبۇ ۋهھب! بۇ ۋادىنى ياقتۇرۇپ قالدىڭمۇ؟ - دهپ سورىدى. 
سهفۋان: 

- شۇنداق، - دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

- بۇ ۋادىمۇ ۋه ئىچىدىكىلهرمۇ سېنىڭ بولسۇن! - دېدى. 
بۇنىڭ بىلهن سهفۋان ئۆزىنى تۇتالمىدى: 

- پهيغهمبهردىن باشقا ھېچقانداق بىر كىشىنىڭ كۆڭلى بۇ دهرىجىده 
مهرت بولمايدۇ، - دېدى ۋه شاھادهت ئېيتىپ مۇسۇلمان بولدى. (ۋاقىدى: 

2–جىلد، 854–855-بهتلهر) 

كېيىن سهفۋان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ قۇرهيشنىڭ يېنىغا قايتىپ: 
- ئى قهۋمىم! مۇسۇلمان بولۇڭالر. ئالالھ بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، 
مۇھهممهد شۇنداق ئېھسان قىلىدۇكى، يوقلۇق ۋه يوقسۇللۇقتىن ھهرگىزمۇ 

قورقمايدۇ، - دېدى. (مۇسلىم: «فهزائىل»، 57–58)  
ئابباس  ھسن،  ئىبنى  ئۇيهينه  ھابىس،  ئىبنى  ئهقره  سۇفيان،  ئهبۇ 
ئىبنى مىرداس، مالىك ئىبنى ئهۋف قاتارلىق قىرىققا يېقىن كىشىنى ئىسالمغا 
مايىلالشتۇرۇلۇش ئۈچۈن بۇ شهكىلده كۆز قاماشتۇرىدىغان مالالر بېرىلدى293.
غهنېمهت  بېرىلگهن  ئۆزىگه  شائىر  ئىسىملىك  مىرداس  ئىبنى  ئابباس 
مېلىنى ئاز كۆرۈپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا خىتابهن ۋايساپ بىر شېئىر 

ئوقۇدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ خهۋهرنى ئاڭالپ ئۇنى چاقىرتىپ: 
بىاللغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  دېدى.  كېسىۋېتىمهن!»  «تىلىڭنى 

ئۇنىڭدىن بۇرۇن: 
كېيىم  بىر  ئۇنىڭغا  بۇيرۇغىنىمدا  كېسىشىڭنى  تىلىنى  ئۇنىڭ  «ساڭا 

بهر!» دهپ قويغان ئىدى. كېيىن: 

293. ۋاقىدى: 3–جىلد، 944–دىن947-بهتلهرگىچه.
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- ئى بىالل! بۇنى ئېلىپ بېرىپ تىلىنى كهس! - دېدى. 
بىالل ئابباسنىڭ قولىنى تۇتۇپ ئېلىپ ماڭغاندا ئابباس: 

تىلىمنى  مۇھاجىرالر!  ئى  كېسهمدۇ!  تىلىمنى  رهسۇلۇلالھ!  ئى   -
كېسهمدۇ! ئى ئهنسارالر! تىلىمنى كېسهمدۇ! - دهپ ۋارقىراشقا باشلىدى. 
بىالل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بولسا ئابباسنى ياالپ ئېلىپ كېتىۋاتاتتى. ئابباس 

داد–پهريادىنى يۇقىرى كۆتۈرىشى بىلهن ھهزرىتى بىالل: 
- ئاغزىڭنى يۇم! پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر كېيىم بېرىپ سېنىڭ 
ھهبهشى  بىالل  نهتىجىده  دېدى.  بۇيرىدى،  يۇمدۇرۇشۇمنى  ئاغزىڭنى 
پهيغهمبهر  بهردى.  كېيىم  زىياده  بىر  يهنه  ئابباسقا  چۈشكهن  پهسكويغا 
ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ ئۈلۈشىنىمۇ يۈز تۆگىگه چىقاردى. (ئىبنى سائاد: 4–جىلد، 

273-بهت؛ مۇسلىم: «زاكات»، 137-بهت)  

بۇ ئهسنادا سهئىد ئىبنى ئهبى ۋهققاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
بىرىنى)  كهمبهغهل  (دهك  سۇراقه  ئىبنى  جۇئهيل  رهسۇلۇلالھ!  ئى   -
قويۇپ، ئهقرهئگه ئوخشاش (باي ۋه قهۋمنىڭ كاتتىۋاشلىرىغا) يۈز تانىدىن 

تۆگه بهردىڭ! - دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

«جېنىم قۇدرهت ئىلكىده بولغان ئالالھقا قهسهم قىلىمهنكى، ئۇيهينه 
جۇئهيل  تاشسا،  تولۇپ  يۈزى  يهر  بىلهن  كىشىلهر  ئوخشاش  ئهقرهئگه  ۋه 
مايىل  ئىسالمغا  بۇالرنى  مهن  ئهمما،  ياخشىدۇر!  ھهممىسىدىن  ئۇالرنىڭ 
قىلىش ئۈچۈن قولاليمهن، جۇئهيلنى ئۇنىڭ مۇستهھكهم مۇسۇلمانلىقىغا ۋه 
ئاخىرهتته ئۇنىڭغا تهييارالنغان ئالىي مۇكاپاتالرغا ھاۋاله قىلىمهن!» دېدى. 

(ئىبنى ھىشام: 4–جىلد، 143-بهت؛ ئىبنى سائاد: 4–جىلد، 246-بهت)  

قهلبلىرى ئىسالمغا  مايىل قىلىنماقچى بولغان كىشىلهرگه غهنېمهتتىن 
چۈشىنىلگهنلىكتىن،  خاتا  تهرىپىدىن  كىشىلهر  بهزى  بېرىلىشى  كۆپلهپ 
ساھابىلهر ئارىسىدا تهشۋىشكه يول ئاچتى. ھهتتا بهنى تهمىم جهمهتىدىن 

زۇل ھۇۋهيسىره ئىسىملىك بىرسى ھهددىدىن ئېشىپ: 
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سۆزنى  دېگهن   - بول!  ئادالهتلىك  پهيغهمبىرى!  ئالالھنىڭ  ئى   -
قاتتىق  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بىلهن  بۇنىڭ  قىلدى.  جۈرئهت  دېيىشكه 

قايغۇرۇپ: 
- شۇنداقمۇ؟ مهنمۇ ئادالهتلىك بولمىسام، كىم ئادالهت بىلهن ئىش 
قىالر؟ - دهپ ئېتىراز بىلدۈرۈگهن كىشىگه كايىدى. (مۇسلىم: «زاكات»، 148).

ئۇزۇن ئۆتمهي بۇ ئايهت نازىل بولدى: 

ا ْ َ ْ ُ  ْ َ ا َوِاْن  ُ א َر َ ْ ِ ا  ُ ْ ِאْن ُا َ אِت  َ َ َّ ِ ا َك  ُ ِ ْ َ  ْ َ  ْ ُ ْ ِ َو
ا ُ א َ ُ َو ُ ُ ُ َوَر ّٰ ُ ا ُ ٰ אۤ ٰا َ ا  ُ ْ َر ُ َّ ْ َا َ َن َو ُ َ ْ َ  ْ ُ אۤ ِاَذا  َ ْ ِ

َن  ُ ِ ِ َرا ّٰ َ ا َאۤ ِا ّ ۤ ِا ُ ُ ُ ۪ َوَر ِ ْ َ  ْ ِ  ُ ّٰ َא ا ۪ ْ ُ َ  ُ ّٰ َא ا ُ ْ َ
«(ئى مۇھهممهد!) ئۇالرنىڭ بهزىسى سېنىڭ سهدىقه (ۋه غهنېمهت) 
بېرىلسه  ئۇنىڭدىن  ئۇالرغا  ئهيىبلهيدۇ،  قىلىشىڭنى  تهقسىم  لهرنى 
ئالالھنىڭ  ئۇالر  ئهگهر  بولۇشىدۇ.  خاپا  بېرىلمىسه  بولۇشىدۇ،  خۇش 
ۋه:  بولسا  رازى  بهرگىنىگه  ئۇالرغا  پهيغهمبىرىنىڭ  ئالالھنىڭ  ۋه 
«ئالالھ بىزگه كۇپايه قىلىدۇ. ئالالھ ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرى بىزگه ئۆز 
پهزلىدىن ئاتا قىلىدۇ، بىز ھهقىقهتهن ئالالھتىن (ئالالھنىڭ پهزىلىنى 
ئۈچۈن  ئۇالر  ئهلۋهتته  دېسه،  سورىغۇچىالرمىز»  ئۆتۈنۈپ  ئېھسانىنى) 

ياخشى بوالتتى.» (تهۋبه سۈرىسى، 59-58-ئايهت) 
بۇ ئايهتته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قولى بىلهن قىلىنغان غهنېمهت 
ۋه  بىلدۈرۈلمهكته  ئىكهنلىكى  تهقسىمات  ئىالھىي  ئهسلىده  تهقسىمىنىڭ 

غاپىل قهلب بىلهن ساغالم قهلب ئارىسىدىكى پهرق ئايرىلماقتا. 
شىكايهتچىلهرنىڭ كۆپىنچىسى ئهنسارالردىن ئىدى. ھالبۇكى، پهيغهمبهر 
ئومۇمىدىن  مېلىنىڭ  غهنېمهت  ئېھسانالرنى  مهرتلهرچه  بۇ  ئهلهيھىسساالم 
ئائىت  رهسۇلۇلالھقا  پهقهت  ۋه ئىشلىتىلىشى  ئاتالغان  دهپ  ئهمهس ”پاي“ 
بولغان بهشته بىرلىك غهنېمهتتىن قىلغان ئىدى. ئهمما مۇشۇمۇ بهزى ئهنسار 
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ياشلىرىنىڭ كۆڭلىنى يېرىم قىلدى.294 يۈز بهرگهن بۇ تۈرلۈك ئېتىرازالرنىڭ 
ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم پۈتۈن ئهنسارالرنى توپلىدى. 
ئهسلى  مهسىلىنىڭ  يىغىندا،  بۇ  چاقىرمىغان  ھېچكىمنى  باشقا  ئۇالردىن 
قىلغان  ئاتا  ئۇالرغا  ئالالھنىڭ  جانابى  ئۈچۈن  چۈشىنىلىشى  نېگىزىنىڭ 

نېمىتىنى ئهسلهتكهن ھالدا مۇنداق خىتاب قىلدى: 
تهسىرلهرنى  ئۆتكۈزگهن  كۆڭلۈڭالردىن  ھهققىمده  ئهنسارالر!  «ئى 
ئاڭلىدىم. (ئهمما ئېيتىپ بېقىڭالر)، سىلهر يولدىن ئازغان مۇشرىك ئىدىڭالر. 
ئالالھتائاال مېنىڭ ۋاستهم بىلهن سىلهرگه توغرا يول كۆرسهتمىدىمۇ؟ سىلهر 
كهمبهغهل ئىدىڭالر، مېنىڭ ئاراڭالرغا كېلىشىم بىلهن ئالالھتائاال ھهممىڭالرنى 
مېنىڭ  يهۋاتقاندا،  سىلهرنى  دۈشمهنلىك  ئاراڭالردىكى  قىلمىدىمۇ؟  باي 
سىلهرنى  قىلىپ،  ئاتا  مۇاليىملىق  كۆڭلۈڭالرغا  ئالالھتائاال  بىلهن  كېلىشىم 

بىرلهشتۈرمىدىمۇ؟»
بۇ سوئالالرنىڭ ھهممىسىگه ئهنسارالردىن: 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ”پۈتۈن نېمهت ئالالھ ۋه رهسۇلى ئۈچۈندۇر!“ 
دېگهن جاۋابنى ئالغاندىن كېيىن سۆزلىرىنى داۋامالشتۇردى: 

«ئى ئهنسارالر! سىلهر ماڭا: ”قهۋمىڭ سېنى يالغانغا چىقارغاندا ئارىمىزغا 
بىز  تهركهتكهنده،  سېنى  قهۋمىڭ  قىلدۇق!  تهستىق  بىز  سېنى  كهلدىڭ! 
سهن  باستۇق!  باغرىمىزغا  بىز  قوغلىدى،  سېنى  قهۋمىڭ  قىلدۇق!  ياردهم 
يوقسۇل ئىدىڭ، بىز مېلىمىزغا شېرىك قىلدۇق“ دېگهن بولساڭالر، مهنمۇ 

سىلهرنى تهسىتق قىلىپ: «ناھايىتى توغرا ئېيتتىڭالر!» دهيتتىم.
ئى ئهنسارالر! بىر گوروھ كىشىلهرگه بېرىلگهن دۇنيا مېلى تۈپهيلىدىن 
سىلهر تهرىپىدىن ئېيتىلغان بۇ سۆزلهر توغرىمۇ؟ مهن بىر قىسىم كىشىلهرنىڭ 
قهلبىنى ئىسالمغا مايىل قىلىش ئۈچۈن بهرگهن ۋه ئىمانىڭالرنىڭ كامالىتىگه 
ئىشىنىپ سىلهرنى مهھرۇم قىلغان ئهھمىيهتسىز دۇنيا سهۋهبلىك ئىچىڭالر 

سىقىلدىمۇ؟...

294. كامىل مىراس، تهجرىد تهرجىمىسى، 10–جىلد، 341-بهت.
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- ئى ئهنسارالر! ھهممهيلهن ئالغان ماللىرى بىلهن ئۆيلىرىگه قايتىسا، 
سىلهر پهيغهمبىرىڭالر بىلهن قايتىشنى خالىمامسىلهر؟ 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ سۆزلىرى بىلهن ئهنسارالرنىڭ كۆزلىرىگه 
يىغىلغان ياشالر سهلدهك ئاقتى. ئهمدى ئۇالر ئۆكسۈپ-ئۆكسۈپ يىغالپ: 

دهپ   - خااليمىز!  قايتىشنى  بىلهن  سېنىڭ  بىز  رهسۇلۇلالھ!  ئى   -
ئۇنىڭغا بولغان ساداقىتىنى يېڭىلىدى. ئۇالر بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالممۇ 
تهسلىم  شهكىلده  بۇ  ئهنسارالرنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  يىغلىدى. 

بولۇشىدىن كېيىن ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى ياساپ: 
- ئى ئهنسارالر! ئهگهر ھىجرهت پهزىلىتى بولمىسا ئىدى، مهن شهكسىز 
ئهنسارالردىن بولۇشنى خااليتتىم. ئى ئهنسارالر! ئهگهر ھهممه كىشى بىر يول 

تۇتۇپ ماڭسا، مهن ئهنسارالرنىڭ يولىدىن ماڭىمهن!» دېدى. 
ئالالھنىڭ   ” سهپلىرىدىن:  ئهنسار  كېيىن  يىغىلىشتىن  قايغۇلۇق  بۇ 
رهسۇلى بىزگه يېتهرلىكتۇر!“ دېگهن سۆزلهر ئاڭالندى. بۇنىڭ بىلهن بىر 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ سۆزلىرى بىلهن  يارا  خاتا چۈشىنىش ئاچقان 
ساقايدى. (بۇخارى: «مهغازى»، 56؛ مۇسلىم: «زاكات»، 135؛ ھهيسهمى: 10–جىلد، 

31-بهت)  

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ خىل ۋاپادارلىقىدىن ئېلىشقا تېگىشلىك 
ياخشىلىققا  ۋه  ئېھسان  بىلهن  ئېتىبارى  تهبىئىتى  ئىنسان  بار:  ئۆرنهكلهر 
مايىلدۇر. ئېھسان قىلىنغان كىشى دۈشمهن بولسا دۈشمهنلىكى يوقۇلىدۇ. 
ئوتتۇرىدا بولسا تېخىمۇ يېقىنلىشىدۇ. يېقىندا بولسا مۇھهببىتى زىيادىلىشىدۇ. 
خۇالسه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۆرنهك شهخسىيهت ئىكهنلىكىنىڭ 

بىر تهجهللىسىمۇ بۇ غهنېمهت تهقسىمىده روشهن كۆرۈلگهن. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم جىئرانهده ئون ئۈچ كۈن تۇرغاندىن كېيىن 
بىلهن  سهۋهب  بۇ  ئايرىلدى295.  يهردىن  ئۇ  كىرىپ  ئىھرامغا  ئۈچۈن  ئۆمره 

295. بۇخارى: «ئۆمره»، 3؛ تىرمىزى؛ «ھهج»، 92/935.
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ئۆمره  كىرىپ  ئىھرامغا  جىئرانهده  ئهتراپىدىكىلهرنىڭ  بىلهن  مهككىلىكلهر 
قىلىشى تېخىمۇ پهزىلهتلىك سانالدى . 

بىر مۇسۇلماننى ئۆلتۈرۈشنىڭ جازاسى

قىلىشتىن  ھهرىكهت  مۇنهۋۋهردىن  مهدىنه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بۇرۇن نىشاننى چۆچۈتۈش ئۈچۈن ئهبۇ قهتادهنى بىر ئهترهت ئهسكهر بىلهن 
نهجد تهرىپىگه ئهۋهتتى. بۇ ئهترهت ”ئىزهم“ دېيىلگهن بىر يهرگه كهلگهنده 
ئامىر ئىبنى ئهزبهت ئىسىملىك بىر زات بىلهن ئۇچراشتى. ئامىر مۇسۇلمانالرغا 
ئېيتقانلىقىنى  ئىمان  ئېيتىپ  شاھادهت  كهلىمه  ھالدا  بهرگهن  ساالم 
بىلدۈردى. ئهمما ئهبۇ قهتاده بىلهن بىرلىكته كهلگهنلهردىن مۇھهللىم ئىبنى 
جهسسامه ئىلگىرىكى شهخسىي ئاداۋهت تۈپهيلىدىن ئامىرنىڭ ھهقىقهتهن 
دهپ  غهنېمهت  ماللىرىنىمۇ  ۋه  ئۆلتۈردى  ئېيتىپ  بولمىغانلىقىنى  مۇسۇلمان 

قولغا كىرگۈزدى. 
ئهبۇ قهتاده ۋه ئۇنىڭ ئهتىرتى نهجدتىن قايتىپ كهلگهنده پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم ھۇنهين ۋادىسىدا پېشىن نامىزىنى تېخى يېڭىال ئادا قىلىپ، 
ساھابىلىرى بىلهن بىر دهرهخنىڭ ئاستىدا ئولتۇراتتى. ۋهقه ئۇنىڭغا خهۋهر 

بېرىلگهنده مۇنۇ ئايهت نازىل بولدى: 

 ُ ُכ ْ َ ۤ ِا ٰ ْ ْ َا َ ِ ا  ُ ُ َ  َ ا َو ُ َّ َ َ َ  ِ ّٰ ِ ا ۪ َ  ۪  ْ ُ ْ َ َ ا ِاَذا  ۤ ُ َ َ ٰا ۪ َّ א ا َ ُّ َאۤ َا  
َِכ  ٰ ٌة َכ َ ۪ ُ َכ ِ א َ َ  ِ ّٰ َ ا ْ ِ َ َא  ْ ُّ ِة ا ٰ َ ْ َض ا َ َ َن  ُ َ ْ َ ًא  ِ ْ ُ  َ ْ َ َم  َ َّ ا

ا  ً ۪ َ َن  ُ َ ْ َ א  َ ِ َ َכאَن  ّٰ ا ِانَّ ا ُ َّ َ َ َ  ْ ُכ ْ َ َ  ُ ّٰ َّ ا َ َ  ُ ْ َ  ْ ِ  ْ ُ ْ ُכ
«ئى مۇئمىنلهر! ئالالھ يولىغا (يهنى غازاتقا) ئاتالنغان ۋاقتىڭالردا 
ھهقىقهتلهپ ئىش قىلىڭالر، (يهنى مۇئمىن ياكى كافىرلىقى ئېنىق بولغىچه 
بولغانلىقىنى  مۇسۇلمان  سىلهرگه  كهتمهڭالر)،  ئالدىراپ  ئۆلتۈرۈشكه 
بىلدۈرۈپ ساالم بهرگهن ئادهمگه دۇنيانىڭ مال-مۈلكىنى (غهنېمهتنى) 
كۆزلهپ- سهن مۇئمىن ئهمهسسهن دېمهڭالر، (يهنى ئۆلۈمدىن قورقۇپ 
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دهرگاھىدا  ئالالھنىڭ  ئۆلتۈرۈۋهتمهڭالر).  ئۇنى  دهپ  بهردىڭ  ساالم 
نۇرغۇن  قىلىدىغان)  بىھاجهت  سىلهرنى  ئۆلتۈرۈشتىن  (مۇنداقالرنى 
غهنېمهتلهر (يهنى ساۋاب بار). ئىلگىرى سىلهرمۇ ئهنه شۇنداق (كافىر) 
ئىدىڭالر، كېيىن ئالالھ سىلهرگه (ئىماننى) ئىلتىپات قىلدى، (ئۇالرنى 
ئۆزهڭالرغا سېلىشتۇرۇپ) ھهقىقهتلهپ ئىش قىلىڭالر. ئالالھ سىلهرنىڭ 

قىلمىشىڭالردىن خهۋهرداردۇر.» (نىسا سۈرىسى، 94-ئايهت)
شۇ پهيتته ئامىرنىڭ يېقىنلىرى كېلىپ مۇھهللىم ئۈستىدىن دهۋا قىلدى. 
مۇھاكىمىدىن  سۇزۇلغان  ئۇزۇنغا  ھۇزۇرىدا،  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
قارار  بېرىش  دىيهت  بىلهن  قوشۇلىشى  مىراسخورلىرىنىڭ  ئامىرنىڭ  كېيىن 

قىلىندى: 
- مۇھهللىم كهلسۇن –ده، ئالالھ پهيغهمبىرى ئۇنىڭ ئۈچۈن ئىستىغفار 

ئېيتسۇن! - دېدى. 
مۇھهللىم كهلگهنده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سورىدى: 

- ئامىر مۇسۇلمان بولغانلىقىنى ئېيتقان تۇرسىمۇ سهن ئۇنى ئۆلتۈردۈڭ، 
شۇنداقمۇ؟

بۇ قېتىم مۇھهللىم: 
ئېيتقىن! -  ئىستىغفار  ئۈچۈن  مېنىڭ  پهيغهمبىرى!  ئالالھنىڭ  ئى   -
جىنايهتنى  بۇ  ئىپادىسى  بۇ  مۇھهللىمنىڭ  قالدى.  مهجبۇرىيىتىده  دېيىش 
مۇسۇلمان  سهۋهبتىن  بۇ  ئىدى.  ئېتىراپى  قىلغانلىقىنىڭ  تۇرۇپ  بىلىپ 
ئۆلتۈرگهنلىكتىن،  كىشىنى  بىر  بولمىغان  جىنايىتى  ھېچبىر  ۋه  بولغان 
جىنايىتى كهچۈرۈم قىلىنىدىغان تۈردىن ئهمهس ئىدى. ئهگهر بۇ ھهقته ئهڭ 
كىچىك بىر كهچۈرۈم كۆرسىتىلسه، كېيىن جهمئىيهت ئىچىده بۇ تۈردىكى 
ئالهملهرگه  سهۋهبتىن،  بۇ  بولمايتتى.  ئالغىلى  ئالدىنى  جىنايهتلهرنىڭ 
رهھمهت قىلىپ ئهۋهتىلگهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇھهللىمنىڭ قىلغان 
بۇ ئېغىر جىنايىتى سهۋهبى بىلهن ئىستىغفار تهلىپىنى رهت قىلدى، ھهتتا: 
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- ئالالھ سېنى ئهپۇ قىلمىسۇن! - دېگهن سۆزنى قوشۇپ قويدى296. 
بۇنىڭدىن ئىبرهت ئالغان شائىر كامال ئهدىپ كۈركچۈ ئوغلى پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ رازىلىقىنى كهتكۈزىدىغان ھهر تۈرلۈك ئىشالردىن ئۈممهتنى 

ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دېدى: 
نهقهدهر  كېتىشى  چۈشۈپ  ئىلتىپاتىڭدىن  مۇسۇلماننىڭ  "بىر 
ئهپسۇسلىنارلىق بىر ئىش، ئۇ غاپىلغا ئىككى دۇنيادا يېتهرلىك بىر زىياندۇر!"

ھالدا  بولغان  دۇچار  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ غهزىپىگه  دهرۋهقه، 
ئۇنىڭ يېنىدىن ئايرىلغان مۇھهللىم ئۆيىگه بېكىنىۋالدى. بىر ھهپته كېيىن 
جهسهتنى  بۇ  تۇپراق  كۆمگهنده  ئۇنى  يېقىنلىرى  ئۆلدى.  دهرت–ئهلهمدىن 
قوبۇل قىلمىدى. تهكرار–تهكرار كۆمۈلگهن بولسىمۇ، يهر ھهر قېتىم ئۇنى 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئىچىده  چارىسىزلىق  چىقىرىۋېتهتتى.  سرتىغا 

يېنىغا كېلىپ ئهھۋالنى ئۇنىڭغا ئېيتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«بۇ تۇپراق ئۇنىڭدىنمۇ ئهسكى كىشىلهرنى قوينىغا ئالغان، ئالالھتائاال 
ھۆرمىتىنى  ئىللهلالھ“نىڭ  ئىالھه  ”ال  ۋه  كۆرسىتىش  ئىبرهت  سىلهرگه 
بىلدۈرۈشنى خااليدۇ!» دهپ مۇھهللىمنى قايتا ۋه قهبرىنىڭ ئۈستىگه تاش 
فىتهن 1؛  ماجه:  ئىبنى  (ئهھمهد: 5–جىلد، 112-بهت؛  ئېيتتى.  كۆمۈشنى  قويۇپ 

ئىبنى ھىشام: 4–جىلد، 302-بهت؛ ۋاقىدى: 3–جىلد، 919-بهت) 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ”ال ئىالھه ئىللهلالھ“نىڭ ھهققى ۋه ھۆرمىتىگه 
رىئايه قىلماسلىقنىڭ نهقهدهر بۈيۈك بىر پاجىئه ۋه بىر مۇسۇلمانغا ھهقسىزلىق 
قىلىشنىڭ ئۇنى دۇنيا مهنپهئهتى ئۈچۈن ئۆلتۈرۈشنىڭ قانچىلىك ئېغىر گۇناھ 
ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن بۇ شهكىلده مۇئامىله قىلىپ، ئىنسانالرنى 

بۇ تۈردىكى ئىشالردىن يىراق تۇرۇشنى بۇيرىغان. 

296. ۋهقهنى نهقىل قىلغان ساھابه دهيدۇكى: 
”بىز ئۆز ئىچىمىزده: ”رهسۇلۇلالھ ئۇنىڭ ئۈچۈن ئىستىغفار ئېيتتى، ئهمما قىلغان ئىشىنىڭ 
ئۈچۈن  چهكلهش  ئۆلتۈرۈشىنى  بىر–بىرلىرىنى  ئىنسانالرنىڭ  ۋه  كۆرسىتىش  يامانلىقىنى 
مۇشۇنداق مۇئامىله قىلدى“ دېيىشهتتۇق“. ئهھمهد: 5–جىلد، 112–بهت؛ ئىبنى ھىشام: 

4–جىلد، 304–جىلد.
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بۇ ۋهقه كهلىمه تهۋھىدنى سۆزلىگهن ھهر كىشىنىڭ مۇسۇلمان دهپ 
ئاشكارا  كىشىنىڭ  بىر  ئهھۋالدىكى  بۇ  بىلدۈرىدۇ.  كېرهكلىنى  قارىلىشى 
ئهكس ئهتمىگهن بىر كۇپرى ئهمىلى بولمىسا ئۇنىڭغا يامان گۇمان بىلهن 

قاراش ھارامدۇر. 
بۇ ئهھۋال مۇسۇلمانالرنىڭ ھۆكۈم قىلغاندا تاشقى كۆرۈنۈش كېرهكلىكىنى 
ئىنساننىڭ  چۈنكى  كۆرسىتىدۇ.  ئىكهنلىكىنىمۇ  مۇھىم  نهقهدهر  بۇنىڭ  ۋه 
تاشقى كۆرۈنۈشكه قاراپ ھۆكۈم قىلىشىدىمۇ خاتالىشىش ئېھتىمالى بولغان 
بىر  ئىچكى  بولغان  ئىمكانسىز  ئېنىقالش  ئۇنىڭغا  قوپۇپ  ئهمدى  يهرده، 
ئهھۋالغا تايىنىش ساالھىيىتى بېرىلگهن بولسا ئىدى، ئىنسانالر شهخسىي 
قانائىتىگه قاراپ، كۆپلىگهن ھهقسىزلىقالرغا دۇچ كېلىشتىن قۇتۇاللمايتتى. 
تاشقى كۆرۈنۈشكه ئاساسهن ھۆكۈم قىلىشقا رۇخسهت بېرىلىشنىڭ يهنه 
مېنىڭ  ”سهن  كىشىلهرنىڭ:  قىسىم  بىر  بۇزۇق  ئهمهللىرى  سهۋهبىمۇ  بىر 
ئېسىلىۋېلىشنىڭ  ئۆزرىلهرگه  قۇرۇق  مۇنچه  بىر  دېگهندهك  قارا!“  قهلبىمگه 
تهرىپىدىن  غاپىلالر  كۆپلىگهن  زامانىمىزدا  ئۈچۈندۇر.  ئېلىش  ئالدىنى 
ۋه  ھۆكۈم  شۇ  قويغان  ئوتتۇرىغا  ئىسالم  باھانه  بۇ  قوللىنىلغان  ئاجايىب 
تهرهپ  بىر  بىلهن  ئىجرائات  قىلىنغان  تهرىپىدىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئاشكارا  مۇناپىقالرنىڭ  قىلىش  ھۆكۈم  قاراپ  كۆرۈنۈشكه  تاشقى  قىلىنغان. 
قىلغان توغرا ئهمهللىرى بىلهن ئۆزلىرىنى يوشۇرۇپ، مۇناپىقلىقىنى تېخىمۇ 
بىر  بېرىدىغان  ئىمكان  بېرىشغا  ئېلىپ  سۈرهتته  بىر  قىلىدىغان  تهسىر 
قىلىشقا  ئىجرا  بىلهن  دهلىللهر  گۇمانى  ئادالهتنى  كۆرۈنسىمۇ،  ئاجىزلىقتهك 
ئوخشاش چهكلىمىلهرنى مهيدانغا كهلتۈرىدىغان بىر ئهھۋالغا قارشى تۇرىدۇ. 

مهككىگه ۋالى ۋه مۇئهللىم تهيىنلهش

شهھهرنى  بۇرۇن  ئايرىلىشتىن  مهككىدىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئىداره قىلىش ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ ھهج ئىشلىرىنى ئورۇنالشتۇرۇش ئۈچۈن، 
ئهتتاب ئىبنى ئهسهدنى ۋالىي قىلىپ تهيىنلىدى. ئىلگىرى ھۇنهين ئۇرۇشىغا 
(ئىبنى  ئىدى.  تهيىنلىگهن  قىلىپ  ۋالىي  مهككىده  ئۇنى  چاغدىمۇ  چىققان 
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ھىشام: 4–جىلد، 69، 148)  ئهتتاب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۇ ۋاقىتتا تېخى يىگىرمه 

ياشالردا ئىدى297. ھالبۇكى، ئۇ يهرده ياشانغان ۋه پهزىلهتلىك كىشىلهر بار 
ئىدى. بۇ ۋهقهدىن كۆرىۋېلىشقا بولىدۇكى، ھوقۇق الياقهت ۋه قابىلىيهتلىك 

يهنى سالىھ، مهلۇماتلىق، پهزىلهتلىك كىشىلهرگه بېرىلىشى كېرهك. 
نهقىل  ئهۋالتتىن–ئهۋالتقا  ئىسالمنىڭ  شهكىلده،  ئوخشاش  يهنه 
ئهڭ  كېلىشىده  قهدهر  كۈنىمىزگه  سۈپىتىده  ئۇچقۇنى  ھىدايهت  قىلىنىپ 
ئىبنى  ئهتتاب  كۆپىنچىسى  ساھابىالرنىڭ  قىلغان  ئادا  ۋهزىپىنى  بۈيۈك 
كۆپ ھهدىس  ياشالردۇر. مهسىلهن: ئهڭ  ئهسهدكه ئوخشاش پهزىلهتلىك 
ئابباس  ئىبنى  ۋه  ئۆمهر  ئىبنى  ئابدۇلالھ  ساھابىالردىن  قىلغان  رىۋايهت 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋاپات بولغاندا ئون ئۈچ ياشالردا، ھهزرىتى ئهنهس، 
بىر  مۇھىم  ئىنتايىن  ئۆگىنىشىده  ئىسالمنى  ئايالالرنىڭ  ۋه  مهسئۇد  ئىبنى 
ۋهزىپىنى ئۈستىگه ئالغان ھهزرىتى ئائىشه ئون سهككىز ياشالردا ئىدى. يهنه 
ئوخشاشال ئهقهبه بهيئهتىگه قاتناشقان ساھابىالرنىڭ كۆپىنچىسىنى ياشالر 
قىلىنغان  شېھىد  مائۇنهده  بىئرى  يولىدا  تهبلىغ  يهنه  قىالتتى.  تهشكىل 
قۇرئان مۇئهللىملىرىنىڭ كۆپىنچىسىمۇ ياشالر ئىدى. بۇ ئهھۋال ئىسالمنىڭ 
ئهھمىيهت  ياشالرغا  ئالىدىغان  ئۈستىگه  خىزمهتلهرنى  مۇھىم  كهلگۈسىده 
تۇرۇشنىڭ  بىلهن  ئىنچىكىلىك  ئۈستىده  تهربىيىسى  ئۇالرنىڭ  ۋه  بېرىش 

ئىنتايىن مۇھىم ئىكهنلىكىگه دااللهت قىلىدۇ. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يېڭى مۇسۇلمان بولغان كىشىلهرنىڭ ۋاقىت 
سهۋهب  بۇ  قىالتتى.  تهلهپ  ئۆگىنىشىنى  سۈننهتنى  ۋه  قۇرئان  ئۆتكۈزمهي 
بىلهن يېنىغا كهلگهن كىشىلهرنى بىر قانچه كۈنلۈك بولسىمۇ ساھابىلىرىنىڭ 
يېنىدا تهربىيهگه ئاالتتى. تاڭ ئېتىپ يانلىرىغا كهلگهنده ئۆگهنگهنلىرىنى 
ساھابىلىرىنىڭ  باشقا  ئۇالرنى  كۆرمىسه،  يېتهرلىك  ئهگهر  تهكشۈرهتتى، 

يېنىغا ئهۋهتىپ ئىسالمنى ياخشى ئۆگىنىشنى ئارزۇ قىالتتى. 

297. ئىبنى ئهسىر:«ئۇسدۇل غابه»، 3–جىلد، 556-بهت.
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ ئىنچىكىلىكىنىڭ بىر ئهسىرى سۈپىتىده، 
مهككىلىكلهرگه فىقھىي (دىننىڭ ھۆكۈملىرىنى) ۋه قۇرئانى-كهرىم ئۆگىتىش 
رهزىيهلالھۇ  ئهلئهشئهرى299  مۇسا  ئهبۇ  ۋه  جهبهل298  ئىبنى  مۇئاز  ئۈچۈن 
تهلىم–تهربىيهگه  ئىسالمىي  ئهھۋالمۇ  بۇ  قالدۇردى.  يهرده  ئۇ  ئهنھۇماالرنى 
قانچىلىك ئهھمىيهت بېرىشىمىز كېرهكلىكىنى كۆرسىتىدىغان بىر دهلىلدۇر. 

298. ئىبنى ھىشام: 4–جىلد، 148–149-بهتلهر؛ ھاكىم: 3–جىلد، 303\5181.
299. ۋاقىدى: 3–جىلد، 959-بهت.
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تىل قىلىچى

تهمىم  بهنى  خالىمىغان  بېرىشنى  زاكات  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
قهبىلىسىگه ھهزرىتى ئۇيهينهنى بىر تۈركۈم ئهسكهر بىلهن ئهۋهتتى. ئۇيهينه 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمۇ بهنى تهمىم قهبىلىسىگه تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىش بىلهن 
مهدىنه  بىلهن  ئهسىرلهر  ۋه  غهنېمهت  كۆپلىگهن  قىلىپ  مهغلۇپ  ئۇالرنى 

مۇنهۋۋهرگه قايتتى300. 
بۇنىڭ بىلهن بهنى تهمىم ئاقساقاللىرى ئهسىرلىرىنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن 
پهيغهمبهر  ھالدا  ئېلىۋالغان  شائىرلىرىنىمۇ  يانلىرىغا  بىلهن  ھهيئهت  كۆپ 
ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  مهسجىدته  كهلدى.  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ 

كۈتۈۋاتقاندا، سهۋر قىاللماي: 
- چىق يېنىمىزغا! - دهپ ھۆرمهتسىزلىك قىلدى. 

ۋارقىراپ–جارقىرىشىدىن  بۇنداق  ئۇالرنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بىئارام بولدى. بۇنىڭ بىلهن تۆۋهندىكى ئايهت نازىل بولدى: 

َن  ُ ِ ْ َ  َ  ْ ُ ُ َ اِت َاْכ َ ُ ُ ْ ْ َوَراِۤء ا ِ ََכ  َאُدو ُ  َ ۪ َّ  ِانَّ ا
ئاياللىرىڭنىڭ  پاك  (يهنى  ھۇجرىالر  سېنى  «شۈبھىسىزكى، 
ئهقىلسىز  تولىسى  توۋاليدىغانالرنىڭ  ئارقىسىدىن  جايلىرى)  تۇرالغۇ 
كىشىلهردۇر.» (سۈره ھۇجۇرات، 4–ئايهت؛ ئىبنى ھىشام: 4–جىلد، 223-233-بهتلهر). 
پهيغهمبىرىمىز پېشىن نامىزىنى ئوقۇپ بهرگهندىن كېيىن مهسجىدنىڭ 

ھويلىسىدا ئولتۇردى. بهنى تهمىم ھهيئىتى: 
- سېنىڭ بىلهن شېئىر ئېيتىشايلى، قهسىده ئوقۇيلى دهپ شائىرلىرىمىز 

ۋه ناتىقلىرىمىزنى ئېلىپ كهلدۇق! - دېدى. 

300. ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 160-بهت.
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
- مهن شېئىر ئوقۇش ئۈچۈن ئهۋهتىلمىدىم. قهسىده ئوقۇش ئۈچۈنمۇ 
بۇيرۇلمىدىم. ئهمما سىلهر بىر سۆزلهپ بېقىڭالر، بىر كۆرهيلى! - دېدى.

(ئىبنى ئهسىر: «ئۇسدۇل غابه»، 1–جىلد، 128-بهت) 

بهنى تهمىمدىن بىر كىشى ئورنىدىن تۇردى ۋه پاساھهتلىك بىر خۇتبه 
سابىت  ساھابىالردىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بىلهن  بۇنىڭ  ئوقۇدى. 
ئورنىدىن  ئۇمۇ  بىلهن  قىلىشى  ئىشارهت  ئهنھۇغا  رهزىيهلالھۇ  قهيس  ئىبنى 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بۈيۈكلىكىگه،  ئالالھنىڭ  جانابى  ۋه  تۇردى 

پهيغهمبهرلىكىگه دائىر بىر خۇتبه ئوقۇپ تهمىملىككه غالىب كهلدى. 
ئۇنىڭدىن كېيىن بهنى تهمىمدىن زهبرىقان ئىبنى بهدىرنىڭ ئوقۇغان 
جاۋاب  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  سابىت  ئىبنى  ھهسسان  شائىر  مهشھۇر  شېئىرىغا 

قايتۇرۇپ ئىسالمنىڭ شهرىپىگه دائىر پاساھهتلىك بىر قهسىده ئوقۇدى. 
تىل  بىر  ئوخشاش  قۇرئانى-كهرىمگه  غهلبىسى  بۇ  ساھابىالرنىڭ 
باشقا  ئۇنىڭدىن  بۆلۈش،  كۆڭۈل  كىتابقا  ئىالھىي  بولغان  مۆجىزىسى 
ۋه  ئىپادىلهيدىغان“  مهنىلهرنى  كۆپ  بىلهن  سۆز  ئاز  كهلىم:  ”جهۋامىئۇل 
پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ ئهڭ گۈزهل ۋه ئهڭ پاساھهتلىك سۆزلهيدىغىنى بولغان 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تهربىيىسىده بولغانلىقىدىن ئىدى. پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ ئاالھىدىلىكىنى شائىر نهقهدهر گۈزهل تىلغا ئالغان: 
ئۇنى بىر لهھزه كۆرگهنلهر گۈل بولۇر،
سۆزىگه شاھىد بولغانالر بۇلبۇل بولۇر.

دهرۋهقه، بۇ ھهقىقهتنى پهرق ئهتكهن تهمىملىك شائىر ئهقره ئىبنى 
ھابىس: 

بىزنىڭ  شائىرىمۇ  خاتىبىمىزدىن،  بىزنىڭ  خاتىبى  زاتنىڭ  ”بۇ 
ئاۋازلىرىمىزنىڭ  بىزنىڭ  ئاۋازلىرى  ئۇالرنىڭ  ئۈستۈندۇر.  شائىرىمىزدىن 
ئۈستىدىدۇر!“ دهپ، ھهمراھلىرى بىلهن بىرلىكته ئىمان ئېيتتى. پهيغهمبهر 
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ھىشام:  (ئىبنى  بهردى.  ھهدىيه  كۆپ  ئهزالىرىغا  ھهيئهت  ئهلهيھىسساالممۇ 
4-جىلد، 232-بهت) 

شۇ پهيتته ھهزرىتى ئهبۇ بهكىر بىلهن ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇما ئارىسىدا 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىدا كىچىك بىر دهتاالش بولدى. بۇنىڭ 

بىلهن تۆۋهندىكى ئايهت نازىل بولدى: 

 ٌ ۪ َ  َ ّٰ َ ِانَّ ا ّٰ ا ا ُ َّ ۪ َوا ِ ُ ِ َوَر ّٰ ِى ا َ َ  َ ْ َ ا  ُ ِّ َ ُ  َ ا  ُ َ َ ٰا ۪ َّ א ا َ ُّ َאۤ َا
وا ُ َ ْ َ  َ ِّ َو ِ َّ ِت ا ْ َ َق  ْ َ  ْ ُכ َ ا َ ْ ا َا ۤ ُ َ ْ َ  َ ا  ُ َ َ ٰا ۪ َّ א ا َ ُّ َאۤ َا  ٌ ۪ َ

وَن  ُ ُ ْ َ  َ  ْ ُ ْ ْ َوَا ُכ ُ א َ ْ َ َا َ ْ َ ٍ َاْن  ْ َ ِ  ْ ُכ ِ ْ َ  ِ ْ َ ِل َכ ْ َ ْ א ِ  ُ َ
پهيغهمبىرىنىڭ  ئالالھنىڭ  ۋه  ئالالھنىڭ  سىلهر  مۇئمىنلهر!  «ئى 
قىلماڭالر.  بىلهن  ئالدى  سۆزنى)  ۋه  ئىشنى  بىر  (ھېچقانداق  ئالدىدا 
ئاڭالپ  (سۆزۈڭالرنى)  ھهقىقهتهن  ئالالھ  قورقۇڭالر،  ئالالھتىن 
تۇرغۇچىدۇر.  بىلىپ  ئهھۋالىڭالرنى)  ۋه  (نىيىتىڭالر  تۇرغۇچىدۇر، 
ئاۋازىڭالرنى  چېغىڭالردا)  قىلغان  سۆز  (رهسۇلۇلالھقا  مۇئمىنلهر!  ئى 
پهيغهمبهرنىڭ ئاۋازىدىن يۇقىرى قىلماڭالر، سىلهر بىر-بىرىڭالر بىلهن 
(توۋالپ) يۇقىرى ئاۋاز بىلهن سۆزلهشكهندهك پهيغهمبهرگه (توۋالپ) 
ئۆزلىرىڭالر  قىلساڭالر)  (ئۇنداق  قىلماڭالر،  سۆز  ئاۋازدا  يۇقىرى 
كېتىدۇ.»  بولۇپ  بىكار  ئهمهللىرىڭالر  ياخشى)  (قىلغان  تۇيماستىن 

(ھۇجۇرات سۈرىسى، 1-2-ئايهت) 

شۇنىڭدىن كېيىن ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ھۇزۇرىدا سۆزلىگهن ۋاقىتتا ئاۋازىنى شۇ قهدهر پهس قىالتتىكى، پهيغهمبهر 
ئۇنىڭدىن  دېگهنلىكىنى  نېمه  ئاڭلىماي،  سۆزىنى  ئۇنىڭ  ئهلهيھىسساالم 

سوراش مهجبۇرىيىتىده قاالتتى301. 
ھۆرمهت  بىر  بۈيۈك  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ساھابىالرمۇ  باشقا 
پۈتۈن  ئۈچۈن  قىلماسلىق  بىئارام  ئۇنى  ئىدى.  ئىچىده  تۇيغۇسى 

301. بۇخارى: «مهغازى»، 68.
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ساھابه  بىر  بولغان  بوم  ئاۋازى  دهرۋهقه،  كۆرسىتهتتى.  تىرىشچانلىقىنى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى بىئارام قىلغانلىقى قورقۇنچىسى بىلهن غهمكىن 
تهسهللىسى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بېكىنىۋالغاندا،  ئۆيىگه  بولۇپ 

بىلهن خاتىرجهم بولدى302. 
داستىخاندا  بىر  بىلهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ساھابه-كىرام 
ئۆيىنىڭ  ئۇزاتمايتتى303.  تاماققا  قولىنى  بۇرۇن  ئۇنىڭدىن  ئولتۇرغاندا 
قىلىدىغان  بىئارام  ئۇنى  ئۇراتتى،  بىلهن  ئۇچى  تىرناقلىرىنىڭ  ئىشىكىگه 
ھهرتۈرلۈك ھهرىكهتلهردىن قاتتىق ھهزهر ئهيلهيتتى304. ئۇ توغرىسىدا سۆز 
قىلغاندا سۆزلىرىگه دىققهت قىالتتى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ئاي بىلهن 
قۇياشقا ئوخشىتاتتى305، ئۇنىڭ ھهدىسلىرىنى رىۋايهت قىلغاندىمۇ ئاجايىب 
يۈزلىرىدىن  ئۆزگىرىپ،  چىرايلىرى  قىلىۋاتقاندا  رىۋايهت  قىالتتى،  دىققهت 
كۆپۈپ  تومۇرلىرى  بويۇن  تولۇپ،  بىلهن  ياشالر  كۆزلىرى  ئاقاتتى،  تهر 
كېتهتتى306. مهسجىد ئهتراپىدىكى ئۆيلهردىن ھهرقانداق بىرىده قوزۇق ياكى 
قىلماڭالر!“  بىئارام  ”رهسۇلۇلالھنى  دهرھال:  ئاڭلىسا،  قېقىلغانلىقىنى  مېخ 
دهپ خهۋهر ئهۋهتىشهتتى. بهزىلىرى ئۆيلىرىنىڭ ئىشىكلىرىنى مهدىنه سرتىدا 

ياسىتىپ كېلهتتى307. 
كهئب ئىبنى زۇھهيرمۇ ئىلگىرى ئىسالمغا ئۇرۇش ئاچقان شائىرالردىن 
يهرده  كۆرۈلگهن  تۈپهيلىدىن  شېئىرالر  ھهجۋى  يازغان  ئۇ  ئىدى.  بىرى 
بولغان  مۇسۇلمان  لېكىن  قىلىندى.  ھاالل  قېنى  ئۈچۈن  ئۆلتۈرۈلۈشى 
بۇنداق  يېزىپ،  شېئىر  بىر  قىلىپ  نهسىھهت  ئۇنىڭغا  بۇجهير  قېرىندىشى 
ئېيتتى.  بولىدىغانلىقىنى  خهتهرلىك  ئاقىۋېتىنىڭ  تهقدىرده  قىلغان  داۋام 

302. بۇخارى: «تهپسىر»، 49\1.
303. ئهبۇ داۋۇد: «ئهتئىمه»، 15/3766.

304. بۇخارى: «ئهدهبۇل مۇفرهد»، 316؛ ھهيسهمى: 8–جىلد، 40-بهت.
305. مۇسلىم: «فهزائىل»، 109

دارهمى:  38؛  «مۇقهددىمه»،  ماجه:  ئىبنى  156-بهت؛  3–جىلد،  سائاد:  ئىبنى   .306
«مۇقهددىمه»، 28.

307. قهستهالنى: 2–جىلد، 386-بهت.
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كۆرسىتىشى  بىرىنىڭ  ساھابه-كىرامدىن  ئىچىده  ئهندىشه  بۈيۈك  كهئبمۇ 
ئېيتماي  ئىسمىنى  كېلىپ،  ھۇزۇرىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بىلهن 

بهيئهت قىلدى. يهرده تىزلىنىپ ئولتۇردى. كېيىن: 
قىلىپ  تهۋبه  زۇھهير  ئىبنى  كهئب  پهيغهمبىرى!  ئالالھنىڭ  ”ئى 
كېلىشنى  ھۇزۇرۇڭغا  ئۈچۈن  ئېرىشىش  ئامانلىققا  ھالدا  بولغان  مۇسۇلمان 

خااليدۇ، قوبۇل قىالمسهن؟“ دهپ سورىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«شۇنداق!» دهپ جاۋاب بېرىشى بىلهن خۇشاللىقتا: 

” مهن كهئب ئى رهسۇلۇلالھ!“ دېدى. (ئىبنى ھىشام: 4–جىلد، 152-بهت؛ 
ھاكىم: 3–جىلد، 675/6480؛ ھهيسهمى: 9–جىلد، 393-بهت) 

بولىشى  شۈكرانه  بىر  كهچۈرۈشىگه  بۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
يازغان  بۇرۇن  كېلىشتىن  ھۇزۇرىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئۈچۈن، 
”بانهت سۇئاد“ قهسىدىسىنى ئوقۇدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇنىڭدىن 
رهزىيهلالھۇ  كهئب  سېلىپ  تونىنى  ئۈستىدىكى  بولۇپ،  مهمنۇن  قاتتىق 
تون  ئهرهبچىده  ئىسمى  قهسىدىنىڭ  بىلهن  بۇنىڭ  كهيدۈردى.  ئهنھۇغا 
مهناسىدا كهلگهن ”بۇرده“ سۆزى بىلهن تىلغا ئېلىنىپ، ”قهسىدهئى بۇرده“ 

دهپ ئاتالدى. 
كهئبىگه ھهدىيه قىلىنغان ئۇ تون ئۇنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن ھهزرىتى 
مۇئاۋىيه تهرىپىدىن سېتىۋېلىندى. ھۆكۈمدارالر ئارىسىدا بىرىدىن يهنه بىرىگه 
ئىستانبۇل  تۈركىيهنىڭ  بۈگۈن  تون  بۇ  كهلگهن  قهدهر  كۈنىمىزگه  ئۆتۈپ 

شهھرىدىكى توپكاپى سارىيىدا ساقالنماقتا. 
بىر  يهنه  بولغان  مهشھۇر  بىلهن  ئىسىم  دېگهن  بۇرده“  ”قهسىدهئى 
ئىككىنچى  بۇ  ئائىتتۇر308.  ھهزرهتلىرىگه  بۇسىرى  ئىمام  ئۇ  باركى،  شېئىر 
كېسهللىكنىڭ  بۇرئه:  دۇر.  بۇرئه“  ”قهسىدهئى  ئىسمى  توغرا  قهسىدهنىڭ 
شىپا تېپىشى مهناسىدا بولۇپ، ئىمام بۇسىرىنىڭ بۇ قهسىدىنىڭ بهرىكىتى 

308. مۇھهممهد ئىبنى سائاد ئهلبۇسىرى مىسىرلىق بولۇپ، 13–ئهسىرده مهملۇكالر دهۋرىده 
ياشىغان. 694/1296-608/1211.
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بىلهن پالهچ كېسهللىكىدىن قۇتۇلغانلىقى مۇناسىۋىتى بىلهن بۇ ئىسىمنى 
ئالغان. ۋهقه مۇنداق: 

ئىمام بۇسىرىنىڭ بهدىنىنىڭ يېرىمى پالهچ بولىدۇ. شۇنىڭ بىلهن ئۇ 
قهسىدهئى بۇرئهنى يېزىپ جانابى ئالالھتىن شىپالىق تىلهيدۇ. قهسىدىسىنى 
يېزىپ پۈتتۈرگهن كېچىسى چۈشىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى كۆرىدۇ ۋه 
ئۇنىڭغا بۇ قهسىدىنى ئوقۇپ بېرىدۇ. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇنىڭدىن 
بولغان  پالهچ  بۇسىرىنىڭ  ئىمام  بىلهن  قوللىرى  مۇبارهك  بولۇپ  مهمنۇن 
يهرلىرىنى سىاليدۇ. ئىمام بۇسىرى ئويغانغاندا كېسهللىكىدىن ھېچبىر ئهسهر 
قالمىغانلىقىنى كۆرۈپ، جانابى ئالالھقا شۈكۈر ئېيتىدۇ. ئهتىگىنى خۇشاللىق 
ۋه ئالالھقا شۈكۈر ئېيتىش تۇيغۇسى ئىچىده مهسجىدكه كېتىۋاتقاندا، شهيخ 

ئهبۇررىجا ھهزرهتلىرىگه ئۇچرىشىپ قالىدۇ. شهيخ ھهزرهتلىرى: 
قهسىدهڭنى  مهدھىيلىگهن  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  ئىمام!  ئى   -

ئوقۇمسهن؟ - دهيدۇ.
ئىمام بۇسىرى: 

 - سوراۋاتىسىز؟  قايسىسىنى  بار.  قهسىدهم  نۇرغۇنلىغان  مېنىڭ   -
دېيىشى بىلهن، شهيخ ئهبۇررىجا: 

دهۋاتىمهن.  شېئىرىڭنى  بهرگهن  ئوقۇپ  رهسۇلۇلالھقا  كېچه  بۇ   -
مهمنۇن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئوقۇۋاتقاندا  ئۇنى  سهن  چۈنكى، 

بولغانلىقىنى كۆردۈم - دهيدۇ. 
ئىمام بۇسىرى ھهيرانلىق بىلهن سورايدۇ:

- بۇ قهسىدهمنى ۋه كۆرگهن چۈشۈمنى ھېچكىمگه ئېيتمىغان تۇرسام، 
سىز بۇنى قايهردىن بىلدىڭىز؟...

شهيخ ئهبۇررىجا جاۋابهن:
- ئى ئىمام! مهنمۇ ئۇ يهرده ئىدىم - دهيدۇ ۋه قهسىدىنىڭ تۇنجى 

بېيتىنى ئوقۇيدۇ:
ٍ َ َ ى  ۪ ِ اٍن  َ ِ  ِ כُّ َ َ  ْ ِ َأ
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ِم َ ِ  ٍ َ ْ ُ ى  ٰ َ א  ً ْ َ َد ْ َ َ
سهلهم309 يارانىڭنى ئالغىنىڭدا يادىڭغا، 

كۆزلهردىن ئاققان ياشنى ئارالشتۇردىڭمۇ قانغا؟
”ئهي كۆڭۈل! سىلهملىلهرنى ئهسلىگىنىڭ ئۈچۈن كۆزلىرىڭدىن قانلىق 

ياش ئاققۇزۇۋاتامسهن؟“ 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  قهسىده  بۇ  ئاساسهن،  رىۋايهتلهرگه 
ھۇزۇرىدا ئوقۇلغاندا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهمنۇن بولغانلىقىدىن مۇبارهك 
بهدىنىنى بىر دهرهخنىڭ يوپۇرماقلىرىنىڭ لهرزان بىر شهكىلده تهۋرىنىشىگه 

ئوخشاش ھهرىكهت قىلدۇرغانمىش ۋه تهبهسسۇم قىلغانمىش310.

پاسىقنىڭ خهۋىرىنى ئېنىقالڭالر

ھىجرهتنىڭ توققۇزىنچى يىلى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بهنى مۇستهلىق 
ئۆزىنى  ئۇقبه  ئىبنى  ۋهلىد  ئهۋهتكهن  ئۈچۈن  توپالش  زاكات  جهمهتىگه 
قورقتى.  كۆرۈپ  كىشىلهرنى  مۇنچه  بىر  توپالنغان  ئۈچۈن  كۈتۈۋېلىش 
جاھىلىيهت دهۋرىده ئۇالر بىلهن ئارىسىدىكى ئاداۋهت تۈپهيلىدىن ئۇالرنىڭ 
ئۆلتۈرۈدىغانلىقىنى ئويالپ، قايتىپ مهدىنىگه كهلدى. ئهھۋالنى پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالمغا ئوخشىمىغان ھالهتته يهنى ئۇالرغا بوھتان چاپالپ : 
زاكاتنى  يېنىۋاپتۇ.  دىنلىرىدىن  ئۇالر  پهيغهمبىرى!  ئالالھنىڭ  ”ئى 

بهرمىدى. مېنىمۇ ئۆلتۈرۈۋهتكىلى تاسال قالدى“ دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بهنى مۇستهلىق جهمهتىگه ئهۋهتىش ئۈچۈن 
بىر ئهترهت تهييارلىدى. بهنى مۇستهلىق بۇنىڭدىن خهۋهر تېپىشى بىلهن، 
ۋهلىدنى كۈتۈۋېلىش ئۈچۈن توپالنغان ھهيئهت تىزدىن مهدىنىگه كهلدى. 
بىلهن  قۇشۇنى  ئىسالم  تۇرغان  ئالدىدا  ئهۋهتىلىش  ئۆزلىرىگه  مهدىنىده 
ئهسنادا  شۇ  چىقتى.  ئوتتۇرىغا  ماھىيىتى  ئهسلى  ئىشنىڭ  ئۇچراشتى. 

309. سهلهم: مهدىنه مۇنهۋۋهرده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ پات-پات ساھابىلىرى بىلهن 
سۆھبهت قىلىدىغان دهرهخلىك بىر ئورۇننىڭ ئىسمى.

310. ئىلھام ئارمۇتچۇئوغلۇ، "قهسىدهئى بۇرده"، كونيا، 1983، 8-11-بهتلهر
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جانابى ئالالھ پۈتۈن مۇئمىنلهرگه ھهرقانداق بىر ئىشتا ئېنىقلىماي، ھۆكۈم 
بهرمهسلىك توغرىسىدا بۇ ئايهتنى نازىل قىلدى: 

 ٍ َ א َ َ ِ א  ً ْ َ ا  ُ ۪ ُ ا َاْن  ۤ ُ َّ َ َ َ  ٍ َ َ ِ  ٌ ِ א َ  ْ אَۤءُכ َ ا ِاْن  ۤ ُ َ َ ٰا ۪ َّ א ا َ ُّ َאۤ َا
 ۪  ْ ُכ ُ ۪ ُ  ْ َ  ِ ّٰ َل ا ُ ْ َر ُכ ۪ ا َانَّ  ۤ ُ َ ْ َ َوا ۪ َאِد  ْ ُ ْ َ َ א  َ  ٰ َ ا  ُ ِ ْ ُ َ
َه  َّ ْ َوَכ ُכ ِ ُ ُ  ۪  ُ َ َّ אَن َوَز َ ۪ ْ ُ ا ُכ ْ َ َ ِا َّ َ  َ ّٰ َّ ا ِכ ٰ ْ َو ُّ ِ َ َ  ِ ْ َ ْ َ ا ِ  ٍ ۪ َכ

وَن  ُ ِ ا َّ ُ ا ُ ِۤئَכ  ٰ َאَن ُاۨو ْ ِ ْ َق َوا ُ ُ ْ َ َوا ْ ُכ ْ ُ ا ُכ ْ َ ِا
خهۋهر  بىرهر  ئادهم  پاسىق  بىر  سىلهرگه  ئهگهر  مۇئمىنلهر!  «ئى 
قهۋمنى  بىرهر  بىلمهستىن  ھهقىقىتىنى)  (ئىشنىڭ  كهلسه،  ئېلىپ 
قالماسلىقىڭالر  قىلىپ  پۇشايمان  قىلمىشىڭالرغا  قويۇپ  رهنجىتىپ 
ئىچىڭالردا  بىلىڭالركى،  كۆرۈڭالر.  ئېنىقالپ  خهۋهرنى)  (ئۇ  ئۈچۈن، 
ئىشالردا  نۇرغۇن  ئۇ  ئهگهر  بار،  پهيغهمبىرى)  رهسۇلۇلالھ (ئالالھنىڭ 
سىلهرگه ئىتائهت قىلىدىغان بولسا، چوقۇم قىيىن ئهھۋالدا قاالتتىڭالر. 
لېكىن ئالالھ سىلهرگه ئىماننى قىزغىن سۆيگۈزدى ۋه ئۇنى دىللىرىڭالردا 
يامان  گۇناھنى  ۋه  كۇفرىنى  فىسقىنى،  سىلهرگه  قىلدى،  كۆركهم 
كۆرسهتتى، ئهنه شۇالر ئالالھنىڭ پهزلى ۋه نېىمىتى بىلهن توغرا يولدا 
ئىش  بىلهن  ھېكمهت  بىلگۈچىدۇر،  ھهممىنى  ئالالھ  بولغۇچىالردۇر. 

قىلغۇچىدۇر.» (ھۇجۇرات سۈرىسى، 6-7-ئايهت)
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

«ئى ئهبباد! ئۇالر بىلهن بىرلىكته بار! زاكاتلىرىنى ئال! ماللىرىنىڭ 
ئىبنى  ئهبباد  دېدى.  ساقالن!»  ئېلىۋېلىشتىن  تالالپ  ياخشىسىنى  ئهڭ 
قۇرئانى-كهرىم  ئۇالرغا  تۇردى.  كۈن  ئون  جهمهتىده  مۇستهلىق  بهنى  بشر 
ئوقۇتۇپ، ئىسالمنى ئۆگهتتى. (ئهھمهد: 4–جىلد، 279-بهت؛ ئىبنى ھىشام: 3–

جىلد، 340–341-بهتلهر؛ ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 161-بهت)

ئېغىزدىن–ئېغىزغا  خهۋهر  خاتا  بىر  بولغان  پاسىق  مهنبهسى  بهزىده 
كۆچۈپ ئاخىرىدا پاسىق بولمىغانلىقى ئېنىق بولغان، بهلكى بىر ئاز ساپ 
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بىرىگه يېتىپ بارىدۇ ۋه ئۇمۇ بۇ خهۋهرنى ياخشى نىيهت بىلهن سىزگىچه 
كېرهككى،  بىلىشىمىز  شۇنى  ئهھۋالدا  بۇ  مۇمكىن.  بولۇشى  يهتكۈزگهن 
بىر  تايانغان  رىۋايهتكه  ئاساسسىز  بولمىسىمۇ  پاسىق  كىشى  سۆزلىگهن 
خهۋهرگه ئىشىنىپ، ئۇنى تارقىتىشمۇ ئۇنىڭ ئۈستىدىكى مهسئۇلىيهتنى يوق 
قىاللمايدۇ. چۈنكى، خهۋهر ياخشى بولغان ئهھۋالدا ئۇنىڭدىن بىر چهكلىمه 
توغۇلمىسىمۇ، يامان بولغاندا بهندىنىڭ ھهققىگه تاجاۋۇز قىلىش ۋه غهيۋهت 
قاتارلىق چوڭ گۇناھالرغا بېرىپ قېلىش خهتىرى بار. بۇ سهۋهبتىن پهقهتال 
ياخشى  كهلگهن  بىلهن  يولى  رىۋايهت  ۋه  تايانغان  سۆزىگه  بىرسىنىڭ 

بولمىغان خهۋهرلهرگه نىسبهتهن داۋاملىق ئېھتىياتچان بولۇش كېرهك. 

بۈيۈك بىر ئىمتىھان:تهبۇك غازىتى
(ھىجرىيىنىڭ 9–يىلى رهجهب ئېيى/ مىالدى 630–يىل 10–11–ئاي)

شهھهرنىڭ  بىر  بولغان  ئوتتۇرىسىدا  شامنىڭ  بىلهن  مهدىنه  تهبۇك 
ئىسمى بولۇپ، ئۇ يهرگه قىلىنغان يۈرۈش پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قاتناشقان 
غازاتالرنىڭ ئهڭ ئاخىرقىسى بولدى. بۇ يۈرۈش مۇئته ئۇرۇشىنىڭ داۋامىغا 
قالدۇرغان  ئۆزىده  ئۇرۇشىنىڭ  مۇئته  ئىمپېراتورى  ۋىزانتىيه  ئوخشايدۇ. 
كېتىشتىن  كۈچلىنىپ  تېخىمۇ  مۇسۇلمانالر  ئۆتۈپ  ۋاقىت  بىلهن،  تهسىرى 
بۇرۇن پۈتۈن ئهرهبىستاننى ئىستىال قىلىش نىيىتىده ئىدى. بۇنىڭ ئۈچۈن 
كۆرگهن  نامزات  بۇنىڭغا  ئۇ  بولدى.  قولالنماقچى  ئهرهبلهرنى  خرىستىئان 
بۇيان  ئۇزۇندىن  ئۈچۈن  ھهرىكهت  بىر  بۇنداق  ئهسلىدىال  غهسسانىالرمۇ 
تىجارهت  كهلگهن  مهدىنىگه  بولغانلىقتىن  بۇنداق  ئهھۋال  ئىدى.  تهييار 
بىر  يېقىن  بىلدۈرۈپ،  مۇسۇلمانالرغا  تهييارلىقىنى  دۈشمهننىڭ  كارۋانلىرى 

زاماندا مهدىنىنىڭ ھۇجۇمغا ئۇچرايدىغانلىقىنى ئېيتتى. 
ئېالن  سهپهرۋهرلىك  ئومۇمى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بىلهن  بۇنىڭ 
خهۋهر  دۈشمهننىڭ  يۈرۈشلهر  ھهربى  قىلىنغان  قهدهر  ۋاقىتقا  ئۇ  قىلدى. 
تېپىپ قالماسلىقى ئۈچۈن مهخپى تۇتۇالتتى. لېكىن تهبۇك غازىتىدا ئهھۋال 
ئۇنداق بولمىدى. چۈنكى، بۇ ۋاقىت ياز مهۋسۇمىنىڭ ئهڭ ئىسسىق كۈنلىرى 
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ئىدى. دۈشمهن كۈچلۈك، بارىدىغان جاي يىراق. ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇ يىلى 
ئىقتىسادىي  مۇسۇلمانالر  تۈپهيلىدىن  قۇرغاقچىلىق  بهرگهن  يۈز  مهدىنىده 

جهھهتتىنمۇ قىيىن ئهھۋالدا ئىدى311. 
بۇالرنى پۇرسهت بىلگهن مۇناپىقالر يهنه بۇرۇنقى كونا خۇيىغا قايتىپ 
بېشى  مۇناپىقالرنىڭ  تىرىشتى.  بۇزۇشقا  ھالىتىنى  روھىي  مۇئمىنلهرنىڭ 

ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهي: 
”مۇھهممهد رىم ئىمپېراتورلىقىنى كىچىك بالىنىڭ ئويۇنچىقى دهپ ئويالپ 
قالدىمۇ؟ مهن ئۇنىڭ ساھابىلىرى بىلهن بىرلىكته ئهسىرگه چۈشكهنلىكىنى 

كۆزلىرىم بىلهن كۆرۈۋاتقاندهكال ھېس قىلىۋاتىمهن!“ دېدى. 
يهنه بىر قىسىم مۇناپىقالر: 

”مۇشۇنداق ئىسسىقتا ئۇرۇشقا چىققان بارمۇ؟“ دېيىشكه باشلىدى.
بۇالرغا جاۋابهن ئالالھتائاال مۇنداق دېدى: 

ا َاْن ۤ ُ ِ ِ َوَכ ّٰ ِل ا ُ َف َر َ ِ  ْ ِ ِ َ ْ َ ِ َن  ُ َّ َ ُ ْ َح ا ِ َ  
ِ وا  ُ ِ ْ َ  َ ا  ُ א َ ِ َو ّٰ ِ ا ۪ َ  ۪  ْ ِ ِ ُ ْ ْ َوَا ِ ِ ا َ ْ َא ِ وا  ُ ِ א َ ُ

َن  ُ َ ْ َ ا  ُ ْ َכא َ ا  ًّ َ  ُّ َ َ َا َّ َ َ َאُر   ْ ُ  ِّ َ ْ ا
«رهسۇلۇلالھقا خىالپلىق قىلىپ (تهبۈك غازىتىغا چىقماي) قېلىپ 
قالغانالر (يهنى مۇناپىقالر) ئۆيلىرىده بىخارامان ئولتۇرغانلىقلىرى بىلهن 
خۇشال بولۇشتى، ئۇالر ئالالھنىڭ يولىدا ماللىرى جانلىرى بىلهن، جىھاد 
چىقماڭالر»  «ئىسسىقتا  (بىر-بىرىگه):  ئۇالر  ياقتۇرمىدى،  قىلىشنى 
دېيىشتى. (ئى مۇھهممهد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى: «جهھهننهمنىڭ ئوتى 
تېخىمۇ قىززىقتۇر. ئهگهر ئۇالر چۈشىندىغان بولسا (ئهلۋهتته ئىسسقتا 

رهسۇلۇلالھ بىلهن بىرگه چىقاتتى)» (تهۋبه سۈرىسى، 81-ئايهت)
بهدهۋىلهرنىڭ بهزىلىرىمۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا يالغان ئۆزرىلهرنى 
ئېيتىپ، رۇخسهت سورىدى. بۇنى قۇرئانى-كهرىم مۇنداق خهۋهر قىلىدۇ: 

311. ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 165-بهت؛ بۇخارى: «تهپسىر»، 66\2.
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َ ّٰ ا ا ُ َ َ َכ ۪ َّ َ ا َ َ ْ َو ُ َ َذَن  ْ ُ ِ اِب  َ ْ َ ْ َ ا ِ ُروَن  ِّ َ ُ ْ אَۤء ا َ َو

 ٌ ۪ اٌب َا َ َ  ْ ُ ْ ِ وا  ُ َ َ َכ ۪ َّ ُ ا ۪ ُ َ  ُ َ ُ َوَر

چىقماسلىققا)  قىلغۇچىالر(جىھادقا  بايان  ئۆزره  «ئهئرابىالردىن 
ئۇنىڭ  ۋه  ئالالھقا  قىلىپ)  دهۋا  (ئىماننى  كهلدى.  سوراپ  رۇخسهت 
(يهنى  چىقمىدى.  جىھادقا  قىلغانالر  يالغانچىلىق  پهيغهمبىرىگه 
بايان  ئۆزره  چىقمىدى،  جىھادقىمۇ  تۈركۈمى  بىر  يهنه  ئهئرابىالردىن 
دۇچار  ئازابقا  قاتتىق  بولغانالر  كافىر  ئۇالردىن  كهلمىدى).  قىلىپمۇ 

بولىدۇ.»312. (سۈره تهۋبه، 90–ئايهت)
ئۇنىڭدىن كېيىن قۇرئانى-كهرىم مۇئمىنلهر بىلهن مۇناپىقالرنىڭ بىر–

بىرلىرىدىن ئايرىلغانلىقىنى ئوچۇق بايان قىلدى: 

ْت َ ُ َ  ْ ِכ ٰ َك َو ُ َ َّ َ ا  ً ِ א َ ا  ً َ َ ًא َو ۪ َ א  ً َ َ ْ َכאَن  َ

ْ ُכ َ َ َא  ْ َ َ َ َא  ْ َ َ ْ ِ ا َ  ِ ّٰ א ِ َن  ُ ِ ْ َ َ ُ َو َّ ُّ ُ ا ِ ْ َ َ
َن  ُ ََכאِذ  ْ ُ َّ ُ ِا َ ْ َ  ُ ّٰ ْ َوا ُ َ ُ ْ َن َا ُכ ِ ْ ُ

كېلىدىغان  قولغا  ئاسان  قىلىنغىنى)  دهۋهت  (ئۇالرنىڭ  «ئهگهر 
غهنېمهت ۋه (يىراق ئهمهس) ئوتتۇراھال سهپهر بولىدىغان بولسا ئۇالر 
چوقۇم ساڭا ئهگىشىپ (غهنېمهت ئېلىش مهقسىتىده) چىقاتتى. لېكىن 
بۇ ئارىلىق ئۇالرغا يىراق بىلىندى. ئۇالر ئالالھ بىلهن قهسهم ئىچىپ: 
«ئهگهر چىقىشقا قادىر بواللىغان بولساق، ئهلۋهتته سىلهر بىلهن بىلله 
چىقاتتۇق» دهيدۇ، ئۇالر (يالغان قهسهملىرى تۈپهيلىدىن) ئۆزلىرىنى 
ھاالك قىلىدۇ، ئالالھ بىلىدۇكى، ئۇالر شهك-شۈبھسىز يالغانچىالردۇر.» 

(تهۋبه سۈرىسى، 42-ئايهت)

312. ۋاقىدى: 3–جىلد، 993–دىن996–بهتلهرگىچه؛ ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 165-بهت.
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ْ ِ ِ ا َ ْ َא ِ وا  ُ ِ א َ ُ ِ َاْن  ِ ٰ ْ ِم ا ْ َ ْ ِ َوا ّٰ א ِ َن  ُ ِ ْ ُ  َ ۪ َّ َُכ ا ْאِذ َ ْ َ  َ
ِ ّٰ א ِ َن  ُ ِ ْ ُ  َ  َ ۪ َّ َُכ ا ْאِذ َ ْ َ א  َ َّ َ ِا ۪ َّ ُ ْ א ِ  ٌ ۪ َ  ُ ّٰ ْ َوا ِ ِ ُ ْ َوَا

ُدوَن دَّ َ َ َ  ْ ِ ِ ْ ۪ َر  ْ ُ َ  ْ ُ ُ ُ ُ  ْ َ א َ ِ َواْر ِ ٰ ْ ِم ا ْ َ ْ َوا
ئىشىندىغانالر  كۈنىگه  ئاخىرهت  ۋه  ئالالھقا  مۇھهممهد!)  «(ئى 
رۇخسهت  قىلىشقا  جىھاد  بىلهن  جانلىرى  ۋه  ماللىرى  سهندىن 
مۇھهممهد!  (ئى  بىلىدۇ.  ئوبدان  تهقۋادارالرنى  ئالالھ  سورىمايدۇ. 
ئىشهنمهيدىغانالر،  كۈنىگه  ئاخىرهت  ۋه  ئالالھقا  پهقهت  سهندىن 
دىللىرىدا ئالالھنىڭ بىرلىكىگه ۋه سېنىڭ پهيغهمبهرلىكىڭگه) گۇمانى 
بارالر رۇخسهت سورايدۇ. ئۇالر ئۆز گۇمانىدا تېڭىرقاپ يۈرىدۇ.» (تهۋبه 

سۈرىسى، 44-45-ئايهت) 

مۇناپىقالر ئۇرۇش ئۈچۈن ھېچقانداق تهييارلىق قىلمىدى. بۇمۇ ئۇالرنىڭ 
ئۇرۇشقا چىقىش نىيهتلىرىنىڭ يوق ئىكهنلىكىنى ئوچۇق ئوتتۇرىغا قوياتتى. 

جانابى ئالالھ مۇنداق دهيدۇ: 

ًة  َّ ُ  ُ َ وا  ُّ َ َ َ وَج  ُ ُ ْ ْ َاَراُدوا ا َ َو
«ئهگهر ئۇالرنىڭ جىھادقا چىقىش نىيتى بولسا ئهلۋهتته ئۇنىڭغا 

تهييارلىق قىالتتى.» (تهۋبه سۈرىسى، 46-ئايهت)
مۇناپىقالرنىڭ بۇنداق بىر كۈنده چىقىپ قوشۇنغا قوشۇلمىغانلىقى بىر 
قېتىممۇ  بۇ  ئۇبهي  ئىبنى  ئابدۇلالھ  دهرۋهقه،  ئىدى.  مهرھهمهت  ئىالھىي 
ئوھۇد غازىتىدا قىلغىنىنى قىلىپ قايتىپ كهتتى. بۇ ھهقته جانابى ئالالھ 

مۇنداق دهيدۇ:

ا ُ َ َ  ْ َ  َ ۪ ِ א َ ْ َ ا َ وا  ُ ُ ْ َ ا ۪ ْ َو ُ َ َّ َ َ  ْ ُ َ א َ ِ ْ ُ ا ّٰ َه ا ِ ْ َכ ِכ ٰ َو
َ َ ْ ِ ْ ُ ا ُכ َ ُ ْ َ  ْ ُכ َ َ ِ ا  ُ َ َاْو ۨ َ ً َو א َ َ  َّ ْ ِا א َزاُدوُכ َ  ْ ُכ ۪

َ ۪ ِ א َّ א ِ  ٌ ۪ َ  ُ ّٰ ْ َوا ُ َ َن  ُ א َّ َ  ْ ُכ ۪ َو
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(ئۇالرنىڭ  ياقتۇرمىدى.  چىقىشىنى  ئۇالرنىڭ  ئالالھ  «لېكىن 
سۇندۇردى.  ئىرادىسىنى  ئۇالرنىڭ  سېلىپ)  ھورۇنلۇقنى  دىللىرىغا 
كىچىك  ئايالالر،  (يهنى  قالغۇچىالر  قېلىپ  «ئۆيلىرىده  (ئۇالرغا) 
بالىالر، ئاجىزالر) بىلهن قېلىڭالر» دېيىلدى. ئهگهر ئۇالر سىلهر بىلهن 
بىرلىكته چىققان بولسا، ئاراڭالردا پهقهت پىتنه-پاساتنى كۆپهيتهتتى، 
بىلهن  سۇخهنچىلىك  چوقۇم  ئۈچۈن  سېلىش  بۆلگۈنچىلىك  ئاراڭالرغا 
شۇغۇلللىناتتى، ئاراڭالردا ئۇالر ئۈچۈن تىڭ-تىڭاليدىغانالر بار، ئالالھ 
زالىمالرنى (يهنى مۇناپىقالرنىڭ ئىچى-تېشىنى) ئوبدان بېلگۈچىدۇر.» 

(تهۋبه سۈرىسى، 46-47-ئايهت)

جهريانىدا  ئۇرۇش  مۇناپىقالر  چىقارغان  بۇزغۇنچىلىق  باشلىنىشتىال 
شۇنداق زىيانلىق بوالتتىكى، پىتنه، يالغانچىلىق، بوھتان ۋه قورقۇنچاقلىقى 
بىلهن پۈتۈن ئىسالم قوشۇنىنىڭ ھۇزۇرىنى بۇزۇپ، ھهر بىرى بهدهندىكى 
جانابى  ئۈچۈنكى،  بۇنىڭ  بېرهتتى.  ئىزتىراپ  مۇئمىنلهرگه  يارىدهك 
ئالالھنىڭ مهرھهمىتى بىلهن مۇناپىقالرنىڭ بۇ ئۇرۇشقا قاتنىشىشى نۇرغۇن 
بولمىدى.  مۇمكىن  نهتىجىسىده  قورقۇتۇشى  كۆزلىرىنى  مۇشهققهتلهرنىڭ 

ساھابىالرمۇ ئۇالرنىڭ پىتنىسىدىن خاالس بولدى. 
بۇ  سورايتتى.  رۇخسهت  ئۇرۇشتىن  ئويدۇرۇپ  ئۆزره  بىرهر  مۇناپىقالر 
رۇخسهت مهسىلىسىنى شۇ قهدهر ئىلگىرى سۈردىكى، بهزىلىرى ئۇ يهرلهرده 
دېيىشتىنمۇ  قالىدىغانلىقىنى  چۈشۈپ  پىتنىگه  كۆرۈپ  قىزلىرىنى  رۇم 
كۆرۈنۈپ  قويغاندهك  ئۆزره  بىر  ھهق  گوياكى  بىلهن  بۇنىڭ  چېكىنمىدى. 
مۇناپىقلىقىنى يوشۇرماقچى بولدى. لېكىن ئالالھتائاال ئۇالرنىڭ بۇ ئهھۋالىنى 

ئېچىپ بهردى: 

 ِ َ ْ ِ ْ ِ ا  َ ّ۪ َا ِ ْ َ  َ ۪ َو ْن  َ ُل اْئ ُ َ  ْ َ  ْ ُ ْ ِ َو

 َ ۪ ِ َכא ْ ِא  ٌ َ ۪ ُ َ  َ َّ َ َ ا َوِانَّ  ُ َ َ
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رۇخسهت  قېلىشىمغا)  مېنىڭ  (يهنى  ئارىسىدا: «ماڭا  «ئۇالرنىڭ 
قىلغىن، مېنى باالغا گىرىپتار قىلمىغىن (يهنى رۇمنىڭ ئاياللىرى بىلهن 
بار.  دېگۈچىلهرمۇ  بولمىغىن)»  سهۋهبچى  سېلىشىمغا  قىلىپ  گۇناھ 
بولدى.  گىرىپتار  باالغا  چوڭ)  ئىبارهت  (مۇناپىقلىقتىن  ئۇالر  ئهمهلده 
شۈبھسىزكى، جهھهننهم كافىرالرنى ئوراپ تۇرغۇچىدۇر.» (تهۋبه سۈرىسى، 

49-ئايهت)

بىر تهرهپتىن مۇناپىقالرغا قاتتىق ئازاب بىلهن تهھدىت سالغان جانابى 
ئالالھ يهنه بىر تهرهپتىن ئۇالرنىڭ تهسىرىده قېلىپ بىرئاز ھورۇنلۇق قىلغان 

مۇئمىنلهرنىمۇ ئاگاھالندۇردى: 

 َ ْ ِا ُ ْ َ א َّ ِ ا ّٰ ِ ا ۪ َ  ۪ وا  ُ ِ ْ ُ ا ُכ َ  َ ۪ ْ ِاَذا  ُכ َ א  َ ا  ُ َ َ ٰا ۪ َّ א ا َ ُّ َאۤ َا
ِ َא  ْ ُّ ِة ا ٰ َ ْ َאُع ا َ א  َ َ ِة  َ ِ ٰ ْ َ ا ِ َא  ْ ُّ ِة ا ٰ َ ْ א ِ  ْ ُ ۪ ْرِض َاَر َ ْ ا

ْ ُכ َ ْ َ א  ً ْ َ ْل  ِ ْ َ ْ َ א َو ً ۪ ًא َا ا َ َ  ْ ُכ ْ ِّ َ ُ وا  ُ ِ ْ َ  َّ ٌ ِا ۪ َ  َّ ِة ِا َ ِ ٰ ْ ا
 ٌ ۪ َ ٍء  ْ َ  ِّ ٰ ُכ َ  ُ ّٰ ـًٔא َوا ْ َ وُه  ُّ ُ َ  َ َو

چىقىڭالر  قىلىشقا  جىھاد  يولىدا  ئالالھ  سىلهرگه  مۇئمىنلهر!  «ئى 
دۇنيا  كهلمهيدۇ؟   ئايرىلغىڭالر  يۇرتۇڭالردىن  نېمىشقا  دېيىلسه، 
ھاياتىنى ئاخىرهتتىكى (بهخت) بىلهن تېگىشىشكه رازى بولدىڭالرمۇ ؟ 
نېمهتلىرى  ئاخىرهتنىڭ  بولۇش  بهھرىمهن  ھاياتىدىن  دۇنيا 
جىھادقا  سىلهر  ئهگهر  نهرسىدۇر.  ئهرزىمهس  سېلىشتۇرغاندا  بىلهن 
چىقمىساڭالر، ئالالھ سىلهرگه قاتتىق ئازاب قىلىدۇ. (سىلهرنى ھاالك 
قىلىپ) ئورنۇڭالرغا سىلهردىن باشقا قهۋمنى كهلتۈرىدۇ، سىلهر ئالالھقا 
قىلچه زىيان يهتكۈزهلمهيسىلهر، ئالالھ ھهرنهرسىگه قادىردۇر.» (تهۋبه 

سۈرىسى، 38-39-ئايهت)

۪  ْ ُכ ِ ُ ْ ْ َوَا ُכ ِ ا َ ْ َא ِ وا  ُ ِ א َ ً َو א َ ِ א َو ً א َ ِ وا  ُ ِ ْ ِا
َن  ُ َ ْ َ  ْ ُ ْ ْ ِاْن ُכ ُכ َ  ٌ ْ َ  ْ ُכ ِ ِ ٰذ ّٰ ِ ا ۪ َ
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ئېغىر  ياكى  بولغان  يېنىك  سىلهر  جامائهسى!)  مۇئمىنلهر  «(ئى 
بولغان ھالهتته (يهنى مهيلى ياش– قېرى، پىياده، ئۇالغلىق بولۇڭالر، 
ئىختىيارسىز  ۋه  ئىختىيارى  بولۇڭالر،  شارائىتتا  قىيىن  ۋه  ئوڭۇشلۇق 
بولۇڭالر ھهممه ئهھۋالدا) جىھادقا چىقىڭالر، ئالالھنىڭ يولىدا مېلىڭالر 
مۇنداق  بىلسهڭالر  ئهگهر  قىلىڭالر،  جىھاد  بىلهن،  جېنىڭالر  بىلهن 

قىلىش سىلهر ئۈچۈن ياخشىدۇ.» (تهۋبه سۈرىسى، 41-ئايهت)
بۇ ئاگاھالندۇرۇشالر بىلهن، مۇئمىنلهرده بۈيۈك بىر جانلىنىش بولدى. 
ھۇجۇمغا  تولغان  بىلهن  نادامهت  ئورنىنى  ئۆز  ھورۇنلۇق  كۆڭۈللهردىكى 
بىكارالپ، ئىمان سهپهرۋهرلىكى باشلىدى. چۈنكى، دۈشمهن ئىسالم دىيارىغا 
مۇئمىنلهر  پۈتۈن  بولۇپ  ئهين  پهرز  قىلىش  جىھاد  ۋاقتىدا  قىلغان  ھۇجۇم 
بۇنىڭغا رىئايه قىلىشقا مهسئۇل ئىدى. ئهمما بۇ پهرز بىلهن مهسئۇل قىلىنماي 

جىھادتىن كهچۈرۈم قىلىنىدىغانالر ئايهت-كهرىمده مۇنداق بىلدۈرۈلدى:

َن  ُ ِ ْ ُ א  َ وَن  ُ ِ َ  َ  َ ۪ َّ َ ا َ  َ ٰ َو ْ َ ْ َ ا َ  َ אِۤء َو َ َ ُّ َ ا َ  َ ْ َ
 ٌ ۪ ٌر َر ُ َ  ُ ّٰ ٍ َوا ۪ َ  ْ ِ  َ ۪ ِ ْ ُ ْ َ ا َ א  َ  ۪ ِ ُ ِ َوَر ّٰ ِ ا  ُ َ َ ٌج ِاَذا  َ َ

(جىھادقا  كېسهللهر،  بوۋايالر)،  ياشانغان  (يهنى  «ئاجىزالر 
پهيغهمبىرىگه  ئالالھنىڭ  ۋه  ئالالھقا  تاپالمىغانالر  خىراجهت  چىقىشقا) 
ئىش  ياخشى  بولمايدۇ،  گۇناھ  چىقمىسا  جىھادقا  بولسىال  سادىق 
قىلغۇچىالرنى ئهيىپلهشكه يول يوقتۇر. ئالالھ مهغفىرهت قىلغۇچىدۇر، 

ناھايىتى مېھرىباندۇر.» (تهۋبه سۈرىسى، 91-ئايهت)
ئايهتنىڭ بايانىغا ئاساسهن، ئۇرۇشتىن ئهپۇ قىلىنغانالر مهملىكتىىده 
ئۇرۇشقا  تارقاتماي،  خهۋهرلهرنى  يالغان  بهرمهي،  ئېچىپ  مهيدان  پىتنىگه 
ياخشى  ۋه  بولسا  ياردهمچى  ئائىلىلىرىگه  مۇجاھىدالرنىڭ  قاتناشقان 
ئهمهللهرنى قىلسا، ئۇرۇشقا قاتنىشالمىغانلىقى سهۋهبىدىن ئۇالرغا بىر گۇناھ 
ھېچقانداق  چهكلىگهن  قاتنىشىشنى  ئۇرۇشقا  بۇالرنىڭ  لېكىن  يېزىلمايدۇ. 
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بىر ئهمىر كهلمىگهنلىكتىن، ئارزۇ قىلىشسا، قوشۇنغا يۈك بولماسلىق شهرتى 
بىلهن ئۇرۇشقا قاتنىشااليدۇ. 

تهبۇك غازىتىغا تهييارلىق قىلىنىۋاتقان پهيتته ساھابه-كىرام پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم بىلهن ئالالھ يولىدا جانلىرىنى پىدا قىلىش سهپهرۋهرلىكىگه 
ساھابه-كىرامنىڭ  ئهمما  ئىدى.  چۆمگهن  ھاياجانىغا  قوشۇشنىڭ  ئاۋاز 
مىنىدىغان  ئۈچۈن  قاتنىشىش  غازاتقا  بۇ  كىشى  يهتته  كهمبهغهللىرىدىن 
ئۇالغ تاپالمىدى. كۆپىنچه ئىككى ئهسكهرگه، ھهتتا بهزىده ئۈچ ئهسكهرگه 
بۇ  لېكىن  مىنهتتى.  بىلهن  نۆۋهت  تۆگىگه  ۋه  كېلهتتى  توغرا  تۆگه  بىر 
بىرگه  بىلهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  زامان  ھهر  ۋه  قاتنىشىشنى  غازاتقا 
بولۇشنى چىن كۆڭلىدىن ئارزۇ قىلىپ ، نۆۋهتلىشىپ بولسىمۇ مىنىدىغان 
پهيغهمبهر  ئۇالرمۇ  ئىدى.  بار  ساھابىالرمۇ  كهمبهغهل  تاپالمىغان  تۆگه  بىر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ ئهھۋالىنى ئېيتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ئۇالرنى“مىندۈرىدىغان تۆگه يوق ئىكهنلىكىنى“ ئېيتقاندا، يىغلىغان ھالهتته 
قايتتى. ئالالھ يولىدا تۆكۈلگهن بۇ ياشالر ئالالھ دهرگاھىدا قوبۇل بولۇپ، 

ئايهتته: 

ْ ُכ ُ ِ ْ אۤ َا َ  ُ ِ ۤ َا َ  َ ْ ُ  ْ ُ َ ِ ْ َ ِ َك  ْ َ אۤ َا َ َ ِاَذا  ۪ َّ َ ا َ  َ َو
َن ُ ِ ْ ُ א  َ وا  ُ ِ َ  َّ ًא َا َ َ  ِ ْ َّ َ ا ِ  ُ ۪ َ  ْ ُ ُ ُ ْ ا َوَا ْ َّ َ َ  ِ ْ َ َ

يوقتۇركى،  يول  ئهيىپلهشكه  كىشلهرنىمۇ  مۇنداق  «يهنه 
ئۇالر(جىھادقا چىقىش ئۈچۈن) سهندىن ئۇالغ سوراپ كهلگهنده (ئۇالرغا 
يوق»دېدىڭ ،  ئۇالغلىرىم  تهمىنلهيدىغان  سىلهرنى  «مېنىڭ  سهن) 
تاپالمىغانلىقىرى  نهرسه  قىلىدىغان  سهرپ  چىقىشقا)  (جىھادقا  ئۇالر 
ئۈچۈن غهمكىن، كۆزلىرىدىن ياش تۆككهن ھالدا قايتىشتى.» (تهۋبه 
بىر  (ھېچقانداق  ئۇالرنىڭ  بولۇپ  نازىل  ئايهت  دېگهن  92-ئايهت)  سۈرىسى، 

مهسئۇلىيهتكه تارتىلمايدىغانلىقىنى) بايان قىلدى. 
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ئابدۇرراھمان  كىشىلهردىن  ئېرىشكهن  ئىلتىپاتقا  ئىالھىي  ئايهتته 
ئىبنى كهئب بىلهن ئابدۇلالھ ئىبنى مۇغهففهل پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 

يېنىدىن يىغلىغان ھالدا قايتىشقاندا، ئىبنى يامىن ئۇالردىن: 
- سىلهر نېمه ئۈچۈن يىغاليسىلهر؟ - دهپ سورىدى. 

يېنىغا  رهسۇلۇلالھنىڭ  ئۈچۈن  بېرىشى  قىلىپ  ھهل  ئۇالغ  بىر  بىز   -
بارغان ئىدۇق. بىزنى مىندۈرىدىغان بىرهر نهرسه تاپالمىدى. بىزنىڭمۇ مىنىپ 
غازاتقا چىقىدىغان بىر ئۇلىغىمىز  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن بىرلىكته 

يوق! - دېدى. 
خورما  ئاز  بىر  ئۈچۈن  ئوزۇق  ۋه  تۆگه  بىر  ئىككىسىگه  يامىن  ئىبنى 
ھهزرىتى  ئىككىسىگه،  تۆككهنلهردىن  ياش  كۆز  ئابباس  ھهزرىتى  بهردى. 
ئىگىلىرىگىمۇ  ئېھتىياج  قىسىم  بىر  بهردى313.  ئۇالغ  كىشىگه  ئۈچ  ئوسمانمۇ 
كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالغ ھهل قىلىپ بهردى314. بۇ غازاتتىن ئهپۇ 
ئۆزلىرىگه  قېلىش  ئايرىلىپ  ئهلهيھىسساالمدىن  پهيغهمبهر  تۇرۇپ  قىلىنغان 
ئېغىر كهلگهن ۋه قهلبلىرى جانابى ئالالھنىڭ مۇھهببىتى بىلهن تولغان بۇ 
ساھابىالر بۇ چوڭقۇر ئىشتىياقنىڭ بهدىلىگه بۇ غازاتقا قاتنىشىش شهرىپىگه 

نائىل بولدى. 
 مانا بۇ ئهھۋال ساھابه كىرامنىڭ مېلى ۋه جېنى بىلهن ھهق يولىدا 
دۇنياسىنى  قهلب  ئۇالرنىڭ  كۆرسهتكهنلىكىنى،  پىداكارلىقالرنى  قانداق 

كۆرسىتىدىغان ساناقسىز مىسالالرنىڭ بىرىدۇر. 
ۋاسىله ئىبنى ئهسقه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ تهبۇكتا بولۇپ ئۆتكهن ئىبرهت 

بىلهن تولغان بىر ئهسلىمىنى سۆزلهپ مۇنداق دهيدۇ: 
”تهبۇك غازىتىغا چىقىشقا تهمشهلگهن كۈنلهرده مهدىنىده مۇنداق نىدا 

قىلدىم:
”غهنېمهت نېسىۋهمنى بېرىش بهدىلىگه كىم مېنى ئۇلىغىغا مىندۈرىدۇ؟“

313. ئىبنى ھىشام: 4–جىلد، 172-بهت؛ ۋاقىدى: 3–جىلد، 994-بهت.
314. بۇخارى: «مهغازى»، 78.
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ئهنسارالردىن ياشانغان بىر كىشى نۆۋهتلىشىپ مىنىش شهرتى بىلهن 
مېنى ئۇرۇشقا ئېلىپ بارااليدىغانلىقىنى ئېيتتى. مهن شۇ ھامان: ”پۈتۈشتۇق!“ 

دېيىشىم بىلهن: 
- ئۇنداق بولسا ئالالھ بهرىكىتى بىلهن قېنى ماڭ! - دېدى. شۇنداق 
قىلىپ ياخشى بىر ھهمراھ بىلهن يولغا چىقتىم. ئالالھ غهنېمهتمۇ نېسىپ 
قىلدى، ئۈلۈشۈمگه بىر مىقدار تۆگه بېرىلدى. بۇالرنى ھېلىقى ئهنسارىنىڭ 

يېنىغا ئېلىپ كهلدىم. ئۇ ماڭا: 
- تۆگىلىرىڭنى ئېلىپ كهتكىن! - دېدى. 

- باشتا قىلغان ئهھدىمىزگه ئاساسهن بۇالر سېنىڭ، - دېدىم. 
ئهمما ئۇ ئهنسارى: 

- ئى قېرىندىشىم! غهنىيمىتىڭنى ئال، مهن سېنىڭ ماددى ئۈلۈشۈڭنى 
تهلهپ قىلمىغان ئىدىم. (مهن ساۋابىڭغا، يهنى مهنىۋى غهلبهڭگه شېرىك 

بولۇشنى ئويلىغان ئىدىم)، - دېدى. (ئهبۇ داۋۇد: «جىھاد»، 113/2676) 
سهرمايىسىگه  ئاخىرهت  ماللىرىنى  ۋه  جان  سهپهر،  ئىبرهتلىك  بۇ 
قهدهر  قىيامهتكه  ئىچىده،  ھاياجانى  سېتىۋېلىش  جهننهتنى  ئايالندۇرۇپ، 
ساھابه-كىرام  كهلدى.  مهيدانغا  مهنزىرىلهر  بولىدىغان  نهمۇنه  ئۇممهتكه 
پهرۋانه  ئۈچۈن  قىلىش  خىزمهت  ئهتراپىدا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
بوالتتى. ئالالھ يولىدا پۈتۈن نهرسىسى بىلهن كۆرسهتكهن پىداكارلىغىنى: 
”ئاتا–ئانام ۋه جېنىم ساڭا پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ!“ دېگهن نىدالىرى 

بىلهن تىلغا ئاالتتى. 
بىر  ئهتراپىدا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ساھابىالرنىڭ  شائىر 
پهرۋانىدهك پۈتۈن نهرسىلىرىنى پىدا قىلىشىنى ئۇالرنىڭ تىلى بىلهن گۈزهل 

تهسۋىرلىگهن: 
”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا بولغان زهررىچىلىك ھهق ئۈچۈن، جانمۇ 

پىدا، تهنمۇ پىدا، مهنمۇ پىدا!“
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ئۇممى  ئىبنى  ۋه  داۋامالشقان  كېيىنمۇ  ساھابه-كىرامدا  ئىشتىياق  بۇ 
تالالپ  تهقۋانى  بۇيرۇلغان  ئايهتته  يۇقىرىدىكى  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  مهكتۇم 
ئىسالم  ھهتتا  قاتناشقان،  ئۇرۇشىغا  قادىسىيه  ھالهتته  ئهما  كۆزى  ئىككى 

ئهسكهرلىرىنىڭ ئىچىده بايراقدارلىق قىلغان. 
قىسقا  بىلهن  تهسىرى  ئاگاھالندۇرۇشنىڭ  ئايهتتىكى  بولغان  نازىل 
ۋاقىتنىڭ ئىچىده ھهيۋهتلىك بىر ئىسالم قوشۇنى تهييارالندى. سانى ئوتتۇز 
مىڭنىڭ ئۈستىده ئىدى315. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مالىك ئىبنى نهججار 
ئىبنى  زهيد  كېيىن  بهردى.  ھهزمگه  ئىبنى  ئۇماره  بايرىقىنى  جهمهتىنىڭ 
سابىتنى كۆرۈشى بىلهن بايراقنى ئۇمارهدىن ئېلىپ ئۇنىڭغا بهردى. ئۇماره 

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
سورىغاندا،  دهپ   - قالدىڭمۇ؟  ئاچچىقالپ  ماڭا  رهسۇلۇلالھ!  ئى   -

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
قۇرئاننى  لېكىن  ئاچچىقلىمىدىم!  قهسهمكى،  بىلهن  ئالالھ  ياق!   -
سىلهرمۇ ئارتۇق بىلىڭالر! ئۇ قۇرئاننى سهندىن كۆپ يادا ئالغان! قۇرئاننى 
كۆپ يادا ئالغان كىشى بۇرنى كېسىك نېگىر قۇل بولسىمۇ، ئالدىغا قويۇلىدۇ 

- دېدى. 
ئهۋس ۋه خهزرهج قهبىلىسىگه بايراقلىرىنى قۇرئاننى كۆپ يادا ئالغان 
جهمهتىنىڭ  ئهۋف  بىلهن  بۇنىڭ  بۇيرىدى.  كۆتهرگۈزۈشنى  كىشىلهرگه 
بايرىقىنى ئهبۇ زهيد، بهنى سهلهمهنىڭ بايرىقىنى مۇئاز رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ 

كۆتهردى. (ۋاقىدى: 3–جىلد، 1003-بهت) 

ئىقتىسادىي سهپهرۋهرلىك

قوشۇننىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ۋاقىتتا  چىقىدىغان  غازاتقا 
قىلىش  ياردهم  ئىقتىسادىي  بىلهن  ئالدى  ساھابىلىرىنى  ئۈچۈن  ئېھتىياجى 
بىر  بۈيۈك  مهدىنىده  پهيتته  ئۇ  ھالبۇكى،  چاقىردى.  سهپهرۋهرلىكىگه 

315. ۋاقىدى: 3–جىلد، 1002-بهت؛ ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 166-بهت.



520

r مۇھهممهد مۇستاپا

يۈكسهك  قارىماي،  بۇنىڭغا  ساھابه-كىرام  بولۇۋاتاتتى.  قهھهتچىلىك 
پىداكارلىق  قىلىپ،  تهرهپ  بىر  مهنپهئهتلىرىنى  پانى  بىلهن  ئىراده  بىر 
مۇسابىقىسىگه كىرىشتى. ئهبۇ بهكىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مېلىنىڭ ھهممىسىنى 

ئېلىپ كهلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ: 
«ئهبۇ بهكىرنىڭ مېلىدىن پايدىالنغىنىمدهك، باشقا ھېچبىر كىشىنىڭ 
ئىچىده  ياشلىرى  كۆز  ئالدىدا  سۆزى  دېگهن  پايدىالنمىدىم.»  مېلىدىن 

قالغان ئهبۇ بهكىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
رهسۇلۇلالھ؟!“  ئى  ئهمهسمۇ  ئۈچۈن  سېنىڭ  پهقهت  مېلىم  ۋه  ”مهن 
(ئىبنى ماجه: «مۇقهددىمه»، 11)  دېيىش بىلهن ئۆزىنى پۈتۈن نهرسىسى بىلهن 

بىرلىكته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئاتىغانلىقىنى تهكىتلىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ: 

دېگهن  بهكىر؟»  ئهبۇ  ئى  قويدۇڭ  قويۇپ  نېمه  «باال–چاقىلىرىڭغا 
سوئالىغا بۈيۈك بىر ئىمان بىلهن: 

”ئالالھ ۋه رهسۇلىنى (قويۇپ قويدۇم ئى رهسۇلۇلالھ!)“ دهپ، جاۋاب 
بهردى. (تىرمىزى: «مهناقىب»، 16/3675) 

قېتىم  بۇ  كهلدى.  ئېلىپ  يېرىمىنى  مېلىنىڭ  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئۆمهر 
چىقىم قىلىشتا ھهزرىتى ئهبۇ بهكىردىن ئۆتۈپ كېتىدىغانلىقىنى ئويلىدى. 

لېكىن يهنىال يېتىشهلمىدى. 
ئوسمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ 300 تۆگىنى تولۇق جابدۇپ، ئىسالم قوشۇنىغا 
ئاتىدى ۋه ئۇنىڭدىن باشقا 1000 دىنار بهردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 

ئۇنىڭ ھهققىده: 
«ئوسمانغا (بۇ مهرتلهرچه چىقىم قىلغانلىقى ئۈچۈن) بۇنىڭدىن كېيىن 
قىلىدىغان ھهرقانداق ئىشى زىيان بهرمهيدۇ!» (تىرمىزى: «مهناقىب»، 18/3700؛ 

ئهھمهد: 5–جىلد، 63-بهت)  دهپ، ئىلتىپاتىغا مۇيهسسهر قىلدى. 

پۈتۈن  ئائىلىسىمۇ  ئهنھۇنىڭ  رهزىيهلالھۇ  ئوسمان  باشقا  ئۇنىڭدىن 
زىبۇ-زىننهتلىرىنى ئالالھ يولىدا چىقىم قىلدى. ئايال ساھابىالرمۇ قانچىلىك 
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قويدى316.  ئالدىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بولسا،  زىبۇ-زىننهتلىرى 
تاقىغان  قۇلىقىغا  ۋاقتىدا  كىچىك  قىزمۇ  مۇئمىنه  بىر  ياشتىكى  بىر  ئون 
يىرتىپ،  قۇلىقىنى  كهتكهنلىكتىن  ھاياجانلىنىپ  چىقىرالماي،  ھالقىسىنى 

قانغا بويالغان ھالقىىسىنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئالدىغا قويدى. 
جېنى  ساھابىالرمۇ  تاپالمىغان  نهرسه  بىر  ئۈچۈن  بولمىغانلىقى  باي 
ئاقىل  ئهبۇ  بۇالردىن  ئىدى.  غهيرىتىده  كۆرسىتىشنىڭ  پىداكارلىق  بىلهن 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ پۈتۈن بىر كېچه ئىشلهپ ئىككى كهمچهن خورما ئالدى. بىر 
كهمچىنىنى ئۆيىگه، يهنه بىرىنى قوشۇنغا بهردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«ئالالھ سېنىڭ ئېلىپ كهلگىنىڭگىمۇ، قويۇپ قويغىنىڭغىمۇ بهرىكهت 
ياردهمگه  توپالنغان  خورمىنىڭ  كېلىنگهن  ئېلىپ  ۋه  دېدى  بهرسۇن!» 

تۆكۈلۈشىنى بۇيرىدى. (تهبهرى: «تهپسىر»، 10–جىلد. 251-بهت)
مۇناپىقالر بۇ تۈرلۈك ياخشىلىقالرغا تىلىنى چاينىشىپ، ئهبۇ ئاقىلنىمۇ 
رىياكارلىق بىلهن ئهيىبلىدى. ئۇقبه ئىبنى ئهمر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق 

دهيدۇ: 
تاپقان  توشۇپ  يۈك  دۈمبىمىزده  بولغاندا،  نازىل  ئايىتى317  ”سهدىقه 
پۇللىرىمىزدىن سهدىقه قىلىشقا باشلىدۇق. شۇ چاغالردا بىر ئادهم كېلىپ، 
باشقا  دېيىشتى.  قىلىۋاتىدۇ“  كۆز  ”كۆز  مۇناپىقالر:  قىلدى.  سهدىقه  كۆپ 
يهنه:  مۇناپىقالر  قىلدى.  سهدىقه  خورما  كهمچهن  بىر  كېلىپ،  بىرسى 
”ئالالھنىڭ بۇنىڭ بىر كهمچهن خورمىسىغا ئېھتىياجى يوق“ دېدى“ بۇنىڭ 

بىلهن: 

316. ۋاقىدى: 3–جىلد، 992-بهت.
317. سهدىقه ئايىتى كۆپىنچه قىسمى تهبۇك بىلهن ئاالقىدار نازىل قىلىنغان سۈره تهۋبهنىڭ 

103–ئايىتىدۇر: 
 ٌ ۪ َ  ٌ ۪ َ  ُ ّٰ ْ َوا ُ َ  ٌ َכ َ ََכ  ٰ َ ْ ِانَّ  ِ ْ َ َ  ِّ َ א َو َ ِ  ْ ِ ّכ۪ َ ُ ْ َو ُ ُ ِّ َ ُ  ً َ َ َ  ْ ِ ِ ا َ ْ ْ َا ِ  ْ ُ

«(ئى مۇھهممهد!) ئۇالرنىڭ ماللىرىنىڭ بىر قىسمىنى سهدىقه ھىسابىدا ئالغىنكى، ئۇنىڭ 
ئۇالرغا  كۆپهيتكهيسهن،  (ياخشىلىقلىرىنى)  ۋه  پاكلىغايسهن  گۇناھلىرىدىن  ئۇالرنى  بىلهن 
دۇئا قىلغىن، شۈبھسىزكى، سىنىڭ دۇئايىڭ ئۇالرغا خاتىرجهملىك ئېلىپ كېلىدۇ، ئالالھ 

ئۇالرنىڭ (سۆزىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچى، (نىيهتلىرىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر.»
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 َّ وَن ِا ُ ِ َ  َ  َ ۪ َّ אِت َوا َ َ َّ ِ ا  َ ۪ ِ ْ ُ ْ َ ا ِ  َ ۪ ِّ َّ ُ ْ وَن ا ُ ِ ْ َ  َ ۪ َّ َا
 ٌ ۪ اٌب َا َ َ  ْ ُ َ ْ َو ُ ْ ِ  ُ ّٰ َ ا ِ َ  ْ ُ ْ ِ وَن  ُ َ ْ َ َ  ْ ُ َ ْ ُ

(كۆپ)  بىلهن  مهردلىك  ئىچىدىكى  مۇئمىنلهرنىڭ  «(مۇناپىقالر) 
كهمبهغهل  (يهنى  يېتىشىچه  تاقىتىنىڭ  قىلغۇچىالرنى،  سهدىقه 
بولغانلىقتىن ئاز) سهدىقه قىلغۇچىالرنى ئهيىبلهيدۇ. ئۇالرنى مهسخىره 
قىلىدۇ، ئالالھ ئۇالرنى مهسخىره قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن جازااليدۇ. ئۇالر 
قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ.» دېگهن ئايهت نازىل بولدى.  (سۈره تهۋبه، 

79–ئايهت. بۇخارى: «زاكات»، 72) 

ھهدىسنىڭ ھهر خىل رىۋايهتلىرىدىن مهلۇم بولۇشىچه، كۆپ سهدىقه 
كهمچهن  بىر  ئهنھۇ،  رهزىيهلالھۇ  ئهۋف  ئىبنى  ئابدۇرراھمان  كىشى  قىلغان 

خورما ئېلىپ كهلگهن كىشى ئهبۇ ئاقىل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئىدى. 
ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  زهيد  ئىبنى  ئۇلبه  مۇسۇلمانالردىن  كهمبهغهل  يهنه 
مۇنداق  ئوقۇپ،  ناماز  تۇرۇپ  ئورنىدىن  ئۆتكهنده  قىسمى  بىر  كېچىنىڭ 

يالۋۇردى: 
”ئى ئالالھ! سهن جىھادقا چىقىشنى بۇيرىدىڭ ۋه تهشۋىق قىلدىڭ. 
ھالبۇكى، مېنى ئۈستىگه مىنىپ رهسۇلۇڭ بىلهن بىرلىكته جىھادقا چىقىشىم 
ئۈچۈن بىر ئۇالغقا ئىگه قىلمىدىڭ! رهسۇلۇڭنىڭ قولىدىمۇ مېنى ئۈستىگه 
ۋه  بهدهن  مال،  زامان  ھهر  مهن  قالدۇرمىدىڭ!  ئۇالغ  بىر  مىنگۈزۈدىغان 
باشقا نهرسىدىن ئۈستۈمگه چۈشكهن سهدىقىنى بهرگهن ئىدىم. ئى ئالالھ! 
بهندىلهرنىڭ ئىچىده ماڭا نېسىپ قىلغان شۇ بىر پارچه مېلىمنى سهدىقه 

قىلىمهن!“. 
تاڭ ئاتقاندا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ: 

”ئى رهسۇلۇلالھ! قولۇمدا سهدىقه قىلىپ بهرگىدهك بىر نهرسهم يوق. 
بىئارام  مېنى  بىلهن  سهۋهب  بۇ  قىلىمهن!  سهدىقه  نهرسىنى  پارچه  بىر  بۇ 
كىشىگىمۇ  قىلغان  مهسخىره  مېنى  ياكى  قىلغان  سۆزلهرنى  يامان  قىلىپ، 

ھهققىم ھاالل بولسۇن!“ دېدى.
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ساخاۋهت بىلهن تولغاندهك، ئهپۇ ۋه مهرھهمهت 
بىلهن تولغان بۇ سۆزلهر ئالدىدا: 

سۆز  بىر  باشقا  ۋه  دېدى  قىلسۇن!»  قوبۇل  سهدىقهڭنى  «ئالالھ 
سۆزلىمىدى. ئهتىسى ئۇنىڭغا: 

بىشارهت  خۇش  ساڭا  قىلدىم.  قوبۇل  سهدىقهڭنى  سېنىڭ  «مهن 
بېرىمهن! مۇھهممهدنىڭ جېنى قۇدرهت ئىلكىده بولغان ئالالھ بىلهن قهسهم 
قىلىمهنكى، سهن سهدىقىسى قوبۇل بولغانالرنىڭ تىزىملىكىگه كىردىڭ» 
دېدى. (ئىبنى ھهجهر: «ئهلئىسابه»، 2–جىلد، 500-بهت؛ ئىبنى كهسىر: «ئهسسىره» 

4–جىلد، 9-بهت؛ ۋاقىدى: 3–جىلد، 994-بهت)  

ئاجىز  ئىمانى  مۇسۇلمانالردىن  تېخىچه  قىسمى  بىر  مۇناپىقالرنىڭ 
توسقۇنلۇق  قاتنىشىشىغا  ئۇرۇشقا  ئېلىپ  ئاستىغا  تهسىرى  بولغانالرنى 
قىلىش ئۈچۈن تىرىشىۋاتاتتى. بۇالر سۇۋهيلىم ئىسىملىك بىر يهھۇدىينىڭ 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  تاپقان  خهۋهر  بۇنىڭدىن  قىلدى.  مهركهز  ئۆيىنى 
ھهزرىتى تهلھهنى بىر قانچه ساھابه بىلهن ئهۋهتىپ، سۇۋهيلىمنىڭ ئۆيىنى 
كۆيدۈرۈۋهتتى. بۇنىڭ بىلهن مۇناپىقالر چېچىلىپ كېتىپ، ئىككىنچى قېتىم 

بۇ خىل بىر تهشهببۇسقا جۈرئهت قىاللمىدى318.
نازىل  ئهخالقسىزلىقىغا  خىل  بۇ  مۇناپىقالرنىڭ  تهرهپتىن،  بىر  يهنه 
ئازابنىڭ  ئىالھىي  كۆڭلىنى  بىلهن،  ئايهتلىرى  ئاگاھالندۇرۇش  بولغان 
شۇ  قاتناشتى.  ئۇرۇشقا  ھهممىسى  مۇئمىنلهرنىڭ  بېسىۋالغان  قورقۇنچىسى 
ھالهتته بولدىكى، مهدىنه مۇنهۋۋهر قوپقۇرۇقال قالدى. لېكىن ئۇرۇش ئۇزۇنغا 
كېلىشى  مهيدانغا  مهركىزىده  دۆلهت  ئارىدا  بۇ  بولۇپ،  مۇمكىن  سوزۇلۇشى 
بوالتتى،  قىيىن  بىخهتهرلىكى  دۆلهتنىڭ  بىلهن  ۋهقهلهر  بولغان  مۇمكىن 
دىن ئاجىزلىشاتتى، ئۇنىڭدىن باشقا مىللهتلهرنىڭ مهۋجۇدىيىتىنى ساقالپ 
كهلگهن ئالىمالر تهبىقىسىدىن ئىبارهت بىر گۇرۇپنىڭ بولماسلىقى دۆلهتنىڭ 
ئورۇن  بۇنىڭغا  ئىدى.  مۇمكىن  نهتىجىلىنىشى  بىلهن  بولۇشى  ۋهيران 

318. ئىبنى ھىشام: 4–جىلد، 171-بهت.
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ئۆلچهم  بىر  ئالالھتائاال  ھهققىده  قاتنىشىش  ئۇرۇشقا  ئۈچۈن  بهرمهسلىك 
بېكىتتى: 

ا  ُ َّ َ َ َ ِ  ٌ َ אِۤئ َ  ْ ُ ْ ِ  ٍ َ ْ ِ  ِّ ْ ُכ ِ  َ َ َ  َ ْ َ َ  ً َّ وا َכאۤ ُ ِ ْ َ ِ َن  ُ ِ ْ ُ ْ א َכאَن ا َ َو
ُروَن  َ ْ َ  ْ ُ َّ َ َ  ْ ِ ْ َ ا ِا ۤ ُ َ ْ ِاَذا َر ُ َ ْ َ ُروا  ِ ْ ُ ِ ِ َو ّ۪ ِ ا

ئهمهس،  اليىق  چىقىشى  جىھادقا  ھهممىسنىڭ  «مۇئمىنلهرنىڭ 
(ئۇالرنىڭ بىر تۈركۈمى جىھادقا چىقتى) ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ھهربىر 
قهۋمىنىڭ  ئۇالر  بولۇپ،  ئالىم  دىنى  تۈركۈمى  بىر  يهنه  جامائهدىن 
ئۈچۈن  قورقۇشى  ئالالھتىن  قهۋمىنىڭ  كېيىن  قايتقاندىن  قېشىغا 
قىلىشقا)  تهلهپ  (ئىلىم  نېمىشقا  مهقسىتىده  ئاگاھالندۇرۇش  ئۇالرنى 

چىقمىدى.» (تهۋبه سۈرىسى، 122-ئايهت) 
بۇ ئىالھىي بۇيرۇقنىڭ تهقهززاسى بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهلى 
ئهنھۇنى  رهزىيهلالھۇ  مهسلهمه  ئىبنى  مۇھهممهد  بىلهن  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ 

مهدىنىده قالدۇردى.

سائهتۇل ئۇسره: قىيىنچىلىق ۋاقتى

پۈتۈن زورلۇق ۋه قىيىنچىلىقالرغا قارىماي قوشۇن بۈيۈك بىر ھهيۋهت 
چىدامچانلىق  قىيىنچىلىقالرغا  قىسىم  بىر  قوشۇن  چىقتى.  يولغا  بىلهن 
غازاتنى  بۇ  ئىدى.  قىيىن  شارائىت  چۈنكى  قالدى.  مهجبۇر  كۆرسىتىشكه 

قىيىنالشتۇرغان سهۋهبلهر قىسقىچه شۇالردىن ئىبارهت: 
قاتتىق قۇرغاقچىلىق.. 1
يولنىڭ ئۇزۇن ۋه پىياده يۈرگىلى بولمايدىغان بىر چۆل بولۇشى.. 2
مول ھۇسۇل ئېلىنىدىغان ۋه مېۋه توپلىنىدىغان مهزگىل بولۇشى. . 3
قاتتىق ئىسسىق.. 4
ۋىزانتىيه قوشۇنىنىڭ كۆپلىكىگه قاراپ كۈچلۈك سانىلىشى. . 5

دهرۋهقه، پۈتۈن بۇ قىيىنچىلىقالر سهۋهبى بىلهن بۇ غازاتقا ”غزوة العسرة“ 
”جهيشۇل  العسرة“  ”جيش  قوشۇنغا  غازات)،  (جاپالىق  ئۇسره“  ”غهزۋهتۇل 
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ة“  א ا ئۇسره“ (جاپاكهش قوشۇن)، سهپهر جهريانىدىكى كۈنلهرگه ”
”سائهتۇل ئۇسره“ (قىيىنچىلىق ۋاقىتالر) دېيىلدى. 

رهزىيهلالھۇ  ئهلى  كېيىن  مۇددهتتىن  بىر  قىلىپ،  ھهرىكهت  قوشۇن 
ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  بىلهن  سهۋهبى  پىتنىلىرى  مۇناپىقالرنىڭ  ئهنھۇ 

يېتىشىۋېلىپ ئۇرۇشقا قاتنىشىش ئۈچۈن رۇخسهت سورىدى: 
ئۈچۈن  كۆرمىگهنلىكىڭ  ياخشى  مېنى  مۇناپىقالر  رهسۇلۇلالھ!  ”ئى 
مهدىنىده قالدۇرۇپ قويغانلىقىڭنى سۆزلىشىۋاتىدۇ! ماڭا بۇ غازاتقا قاتنىشىش 

ئۈچۈن رۇخسهت بهرگىن!“ دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

«ئى ئهلى! ئۇالر يالغان ئېيتىپتۇ. مهن سېنى ئارقامدا قالدۇرۇپ قويغان 
مېنىڭ  ئائىلهڭگه،  ئۆز  كهت!  قايتىپ  دهرھال  قىلدىم.  ۋهكىل  كىشىلهرگه 
ئائىلهمگه كۆز قۇالق بول، ئۇالر ئۈچۈن مېنىڭ ۋهكىلىم بول! ئى ئهلى! سهن 
مېنىڭ نهزىرىمده (تۇر تېغىغا ماڭغاندا) مۇساغا نىسبهتهن ھارۇننىڭ ئورنىدا 
بولۇشقا رازى ئهمهسمۇسهن؟ بىرال پهرق بىلهنكى، مهندىن كېيىن پهيغهمبهر 
كهلمهيدۇ» دېدى. (ئىبنى ھىشام: 4–جىلد، 174-بهت؛ بۇخارى: «مهغازى»، 78؛ 

مۇسلىم: «فهزائىلۇس ساھابه»، 31)  

بۇ ئىلتىپاتقا نائىل بولغان ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بۈيۈك بىر خۇشاللىق 
ئىچىده ئۆز ۋهزىپىسىگه قايتتى. 

سهپهر باشلىنىپ، ئارىدا خېلى ئۇزۇن يول يۈرۈلۈپ بولغاندىن كېيىن 
ساھابه-كىرامدىن ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ قوشۇنغا يېتىشتى. ئۇ ئاجىز 
ئۇلىقى يولغا چىدىيالمىغانلىقى ئۈچۈن قوشۇننىڭ كهينىده قېلىپ، ئۇلىقىنى 
تاشالپ قىيىن بولسىمۇ پىياده يۈرۈپ قوشۇننىڭ ئارقىسىدىن كهلگهن ئىدى. 

بۇنى كۆرگهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كۈلۈمسىرىگهن ھالدا: 
«ئالالھ ئهبۇ زهرگه رهھمهت قىلسۇن! ئۇ يالغۇز ياشايدۇ، يالغۇز ئۆلىدۇ 

ۋه يالغۇز تىرىلدۈرۈلىدۇ» دېدى. 
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ مۆجىزىلىك سۆزلىرى ۋاقتى كهلگهنده 
ئهمهلگه ئاشتى. ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ يالغۇز ياشىدى، يالغۇز ۋاپات 

بولدى. (ۋاقىدى: 3–جىلد، 1000-بهت)
ھاۋامۇ  ئۆتتى.  مۇشهققهتلىك  ناھايىتى  سهپىرى  قوشۇنىنىڭ  ئىسالم 
دىمىق ئىسسىق ئىدى. ئۈچ كىشىگه بىر تۆگه توغرا كهلگهنلىكتىن، ساھابىالر 
تۇغدۇردى.  قىيىنچىلىق  بىر  ئېغىر  بۇمۇ  مىندى،  تۆگىگه  بىلهن  نۆۋهت 
قىيىنغا  تېپىشمۇ  سۇ  بهزىده  تېخى  بۆلۈشتى،  ئادهم  ئىككى  خورمىنى  بىر 
توختىدى. بۇ سهۋهبتىن تاھارهت ئالغاندا ئهزاالر بىرال قېتىمدىن يۇيۇلدى. 
مهسه ئۈستىگه مۇقىمالرنىڭ بىر كۈن، سهپهردىكى كىشىلهرنىڭ ئۈچ كۈن 
مهسىھ قىلىشى بۇيرۇلدى319. بىر ۋاقىتتا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم دۇئا قىلدى 

ۋه پهقهت ئىسالم ئهسكهرلىرى بار يهرگىال يامغۇر ياغدى320.
ئىسالم قوشۇنى سهمۇد قهۋمىنىڭ ھاالك بولغان جايى ”ھىجر“ دېگهن 

رايوندىن ئۆتكهنده، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ساھابىالرغا:
«بۇ يهر قېچىشقا تېگىشلىك بىر ۋادىدۇر!» دېدى. (ۋاقىدى: 3–جىلد، 

1008-بهت)  

ئارقىدىن:
«ئۆزىگه زۇلۇم قىلغانالرنىڭ يۇرتىغا يىغلىغان ھالدا كىرىڭالر. بولمىسا 
مۇمكىن»  كېلىشى  بېشىڭالرغىمۇ  سىلهرنىڭ  كهلگهنلهر  بېشىغا  ئۇالرنىڭ 
دېدى. كېيىن باشلىرىنى ئورىغان ھالدا ئۇ رايوندىن تېزلىك بىلهن ئۆتۈپ 
ھهققىده  ئىسراپ  تۆكتۈرۈۋهتتى.  سۇالرنى  ئېلىنغان  يهردىن  ئۇ  كهتتى. 
يۇغۇرۇلغان  بىلهن  سۇ  بۇ  قارىماي،  قىلىدىغانلىقىغا  دىققهت  ئاجايىپ 
15\2؛  «تهپسىر»،   ،17 «ئهنبىيا»،  (بۇخارى:  تاشالتقۇزۇۋهتتى.  خېمىرالرنىمۇ 

مۇسلىم: «زۇھد»، 39) 

319. ئىبنى ماجه: «تاھارهت»، 45؛ ئهھمهد: 4–جىلد، 27-بهت.
320. ئىبنى ھىشام: 4–جىلد، 177-بهت.
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چۈنكى قهھر قىلىنغان ئورۇنالر دۇچار بولغان پاالكهتنىڭ نهسلىكىنى 
يۇرتالردا،  قىلىنغان  قهھر  سهۋهبتىن  بۇ  داۋامالشتۇرىدۇ.  قهدهر  قىيامهتكه 
قىلىۋاتقان  داۋام  مهنىۋى  ئورۇنالردا  بولغان  قاتمۇ-قات  گۇناھ  ۋه  ئىسيان 
پهيغهمبهر  ئۈچۈن،  بولماسلىق  دۇچار  تهسىرىگه  خهتهرلىك  قهھرنىڭ 

ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇيرىغىنىدهك تېز سۈرئهتته ئۆتۈپ كېتىش كېرهك.
ھىجر رايونىدا ئۆتكۈزگهن بىر كېچه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم:

تۆگىلىرىنى  ھهممهيلهن  چىقىدۇ.  بوران  قاتتىق  ئىنتايىن  كېچه  «بۇ 
تۇرمىسۇن!»  ئورنىدىن  ئولتۇرسۇن،  يېرىده  تۇرغان  ۋه  باغلىسۇن  چىڭ 
دېدى. ھهقىقهتهن ئۇ كېچه ئىنتايىن قاتتىق بوران چىقتى. تاھارهت ئېلىش 
ئۈچۈن ئورنىدىن تۇرغان بىرىنى بوران يهرگه يىقىتتى، تۆگىسىنى ئىزدهش 
ئاپىرىپ  پېتى  پىرقىراتقان  تېغىغا  تاي  بىرسىنىمۇ  يهنه  كهتكهن  ئۈچۈن 

تاشلىدى. (بۇخارى: «زاكات»، 54؛ مۇسلىم: «فهزائىل»، 11)  
قاتتىق  يهنه  قوشۇنى  ئىسالم  قالغاندا،  مۇساپه  كۈنلۈك  بىر  تهبۇكقا 

سۇسىزلىقتا قالدى. مۇئاز ئىبنى جهبهل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

«سىلهر ئهته ئالالھ خالىسا تهبۇك بۇلىقىغا يېتىپ بارىسىلهر!» دېدى.
ئوچۇمالپ– سۇ  بار  يهردىكى  ئۇ  بارغاندا)  يېتىپ  بۇالققا  (ئهتىسى 
ئوچۇمالپ بىر سۇ تولۇمىغا توپالندى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ بىلهن 
قول-يۈزىنى يۇيۇپ، بۇالققا قايتا چاچتى. كېيىن ئۇچى تۆمۈر ئۈچ كالتهكنى 
بۇالققا پاتۇردى. دهرھال (سۈپ-سۈزۈك) ئۈچ بۇالق ئېتىلىپ چىقتى. پۈتۈن 

ساھابىالر ئۇسسۇزلىقىنى قاندۇردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم (ماڭا):
«ئى مۇئاز! ئۇزۇن بىر ئۆمرۈڭ بولسا ئىدى، ئۇزۇن ئۆتمهستىن بۇ سۇ 
بىلهن بۇ يهرلهرنىڭ باغ–بوستانلىققا ئايالنغانلىقىنى كۆرهتتىڭ!» دېدى. 

(مۇسلىم: «فهزائىل»، 10؛ ئهھمهد: 5–جىلد، 238-بهت) 

تهبۇك غازىتىدا ساھابىالر قاتتىق ئاچلىقتىن تاقهت قىاللماي:
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”ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى! رۇخسهت بهرسهڭ تۆگىلىرىمىزنى بوغۇزالپ 
يېسهك ۋه ئىچىلىرىمىز ئانچه–مۇنچه مايالنسا؟“ دېدى.

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«بولىدۇ، قىلىڭالر!» دېدى. شۇنداق دهپ تۇرۇشىغا ئۆمهر رهزىيهلالھۇ 

ئهنھۇ كهلدى:
رۇخسهت  بوغۇزالشقا  تۆگىلهرنى  ئهگهر  پهيغهمبىرى!  ئالالھنىڭ  ”ئى 
بهرسهڭ، قوشۇندا ئۇالغ ئازىيدۇ. ئهمما (خالىساڭ)، ئۇالرغا قوللىرىدا بار 
بهرىكهت  ئۇنىڭغا  كېيىن  ۋه  بۇيرىساڭ  كهلتۈرۈشنى  ئۇزۇقلىرىنى  بولغان 
بېرىلىشى ئۈچۈن ئالالھقا دۇئا قىلساڭ، بهلكى ئالالھ بهرىكهت ئاتا قىالر“ 

دېدى. 
بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

داستىخاندهك  تېرىدىن  ۋه  دېدى  قىاليلى!»  شۇنداق  «ئۇنداقتا، 
بولغان  مهۋجۇت  قولدا  كېيىن  سالدى.  يهرگه  كهلتۈرگۈزۈپ  نهرسىنى  بىر 
ئۇزۇقالرنى كهلتۈرۈشكه بۇيرىدى. ساھابىالردىن بهزىسى بىر ئوچۇم قوناق، 
بهزىسى بىر ئوچۇم خورما يهنه بهزىسى نان پارچىلىرى ئېلىپ كهلدى. بۇ 
پهيغهمبهر  ئىدى.  يىغىلغان  نهرسه  بىر  ئاز  ھهقىقهتهن  ئۈستىده  سېلىنچا 
ئهلهيھىسساالم بهرىكهت ئاتا قىلىشى ئۈچۈن ئالالھقا دۇئا قىلغاندىن كېيىن: 
دېدى.  ئېلىڭالر!»  بۇنىڭدىن  كېلىپ  ئېلىپ  «قاچىلىرىڭالرنى 
ئهسكهرلهر قاچىلىرىنى تولدۇردى. شۇ قهدهركى، تولدۇرمىغان بىرمۇ قاچا 
قالدى.  ئېشىپ  تاماق  بىرمۇنچه  يهنىال  يىدى،  تويغىچه  كېيىن  قالمىدى. 

بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېدى: 
«ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوق ئىكهنلىكىگه ۋه مېنىڭ ئالالھنىڭ رهسۇلى 
مۇھهممهد  ۋه  بىرلىكىگه  ئالالھنىڭ  بىرىمهن.  گۇۋاھلىق  ئىكهنلىكىمگه 
ھالدا  ئىشهنگهن  شهك–شۈبھىسىز  پهيغهمبهرلىكىگه  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئالالھقا ئۇچراشمىغان كىشى، جهننهتكه (كىرىشتىن) مۇتلهق چهكلىنىدۇ» 

(مۇسلىم: «ئىمان»، 45) 
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ئىسالم قوشۇنى تهبۇكتا قارارگاھىنى قۇرغاندا دۈشمهندىن ئهڭ كىچىك 
ئىسالم  بىر  بۈيۈك  قهدهر  بۇ  چۈنكى  كۆرۈنمىدى.  كۆزگه  ھهرىكهتمۇ  بىر 
قوشۇنىنى كۆرگهن خرىستىئان ئهرهب قهبىلىلىرى ئىلگىرى مۇئتهدىكى ئۈچ 
مىڭ كىشىلىك بىر ئىمان قوشۇنىنىڭ كۆرسهتكهن قهھرىمانلىقىنى ئهسلهپ 
ۋىزانتىيه  ئىدى.  چېكىنگهن  يوقىتىپ  ئىرادىلىرىنى  چىقىشتىكى  ئۇرۇشقا 
ئهرهبىستاننى ئىستىال قىلىش پىكرىدىن ئاللىبۇرۇن ۋاز كهچكهنىدى. چۈنكى 
ۋىزانتىيه ئىمپېراتورى ئۇ ئهسنادا ھۇمۇستا ئۆز مهملىكىتىنىڭ ئىچكى مهسىلىلىرى 
بىلهن ئالدىراش ئىدى. بۇنىڭ بىلهن ئىستىال قىلىنىشىدىكى خهۋهرلهرنىڭ 

خرىستىئان غهسسان ئهرهبلىرىنىڭ مۇبالىغىسى ئىكهنلىكى بىلىندى. 
كهلتۈردى.  قولغا  ئىززهتنى  بىر  بۈيۈك  مۇسۇلمانالر  بىلهن  يۈرۈش  بۇ 
ئىيله  قىلىندى.  كونترول  پۈتۈنلهي  چېگرالىرى  شىمالىي  ئهرهبىستاننىڭ 
پهيغهمبهر  يهھۇدىلىرى  مهكنا  خهلقى،  ئېزرۇھ  ۋه  جهربه  ھۆكۈمدارى، 
ئهلهيھىسساالمدىن جىزيه تۆلهش بهدىلىگه ئامانلىق تىلهپ مۇسۇلمانالرنىڭ 
بىلهن  ئهسكهر  ئاتلىق   420 ۋهلىد  ئىبنى  خالىد  كىردى.  ھىمايىسىگه 
دۇمهتۇل جهندهلگه ھۇجۇم قىلىپ، خرىستىئان ھۆكۈمدارى ئۇكهيدىر ئىبنى 
كهلدى.  ئېلىپ  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  تۇتۇپ  ئابدۇلمهلىكنى 
ئۇنىڭغىمۇ جىزيه تۆلهش شهرتى بىلهن ئامانلىق بېرىلدى. (ئىبنى ھىشام: 4–
جىلد، 180–182؛ ئىبنى سائاد: 1–جىلد، 276–277؛ ئهھمهد: 5–جىلد، 425-بهت)  

ئىسالم قوشۇنى تهبۇكتا يىگىرمه كۈن قالدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
قىلىچ  ئىنسانالرغا  ئىسالمنى  ئۇ  چۈنكى  خالىمىدى.  ئىلگىرىلهشنى  تېخىمۇ 
دۆلىتىگه  ۋىزانتىيه  ئىدى.  ئهمهس  ئارزۇسىدا  تارقىتىش  بىلهن  زورلىقى 
دۈشمهن  ھېچبىر  ئالدىغا  كۆرسىتىلگهچكه،  ھهيۋه  بولغان  كېرهكلىك 
كېسهللىكى  تائۇن  سۇرىيهنى  ۋاقىتالردا  ئۇ  باشقا  ئۇنىڭدىن  چىقالمىدى. 
كېسهللىك  بىر  ئۆلتۈرگۈچى  تارقىلىشچان،  تائۇن  ئىدى.  كهتكهن  بېسىپ 

بولغانلىقتىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
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«بىر رايوندا تائۇن بارلىقىنى ئاڭلىساڭالر، ئۇ يهرگه كىرمهڭالر! سىلهر 
ئۇ يهرده بولساڭالر، ئۇ يهردىن چىقماڭالر!» دېدى (بۇخارى: «تىب»، 30)  

قايتىشنى  مهدىنىگه  مهسلىھهتلىشىپ  بىلهن  ساھابه-كىرام  ئارقىدىن 
قارار قىلدى. 

ئۇ  يېتىشتى.  قوشۇنغا  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ھهيسهمه  ئهبۇ  پهيتته  بۇ 
قوشۇنغا  قېلىپ،  مهدىنىده  تۈپهيلىدىن  مۈشكۈللىكى  سهپهرنىڭ  بۇ  باشتا 
قاتناشمىغان ئىدى. بىر كۈنى باغچىسىدىكى باراڭدا ئاياللىرى ئۇنىڭغا تاماق 
تهييارلىغاندا، ئۇنى تاماق يېيىشكه چاقىردى. ئهبۇ ھهيسهمه بۇ مهنزىرىنى 
كۆرىشى بىلهن خىيالىغا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋه ساھابىلىرىنىڭ ئهھۋالى 

كېلىپ يۈرىكى ئېچىشىپ، ئۆز–ئۆزىگه: 
”ئۇالر بۇ ئىسسىقتا ئالالھ يولىدا قىيىنچىلىقالرغا بهرداشلىق بېرىۋاتقان 
ئۆزى  بىلهن  نادامهت  بۇ  دېدى.  توغرىمۇ؟“  قىلغىنىم  بۇ  مېنىڭ  يهرده، 
ئۈچۈن تهييارالنغان داستىخانغا قول ئۇزاتماي يولغا چىقتى. تهبۇكتا ئىسالم 
قوشۇنىغا قوشۇلدى. ئۇنىڭ كهلگهنلىكىنى كۆرگهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 

ئۇنىڭدىن مهمنۇن بولۇپ: 
«ئى ئهبۇ ھهيسهم! ھاالك بولغىلى تاس قالدىڭ!» دهپ، ئۇنىڭ ئهپۇ 
174-بهت؛  4–جىلد،  ھىشام:  (ئىبنى  قىلدى.  دۇئا  ئالالھقا  ئۈچۈن  قىلىنىشى 

ۋاقىدى: 3–جىلد، 998-بهت) 

ئالالھتائاال بهندىلىرىگه تاقىتى يهتمهيدىغان بىر تهكلىپنى قويمايدۇ. 
لېكىن ئۇالرنى كۈچى يېتىدىغان ياكى يهتكۈزهلهيدىغان ئىشالرنى ئورۇنالشقا 

بۇيرۇيدۇ. ئهبۇ ھهيسهمهنىڭ بۇ ئىشى، ئىككىنچى تۈرگه كىرهتتى. 
مهنىۋى  ۋه  ماددىي  نهسىھهتتۇر.  بىر  جانلىق  ئۈچۈن  بىز  ۋهقهلهر  بۇ 
ئىمكانلىرىمىزنى ھهق يولىدا قانچىلىك سهرپ قىاللىغانلىقىمىزنى ئۆلچهشته 

ۋه مۇئمىن بولۇشنىڭ مهسئۇلىيىتىنى تهپهككۇر قىلىشتا بىر ۋهسىلىدۇر. 
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ئهتىگهنده  كۈنى  بىر  تۇرۇۋاتقان  تهبۇكتا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ھهمدۇسانا  ئالالھقا  ئوقۇدى.  خۇتبه  تۇرۇپ  تايىنىپ  دهرىخىگه  خورما  بىر 

ئېيتقاندىن كېيىن مۇنداق دېدى: 
ياكى  ئۈستىده  تۆگىسىنىڭ  ئېتىنىڭ،  ياخشىسى  ئهڭ  «ئىنسانالرنىڭ 
دىنىنى  (ئالالھنىڭ  قىلغان  جىھاد  يولىدا  ئالالھ  ئۆلگىچه  يۈرۈپ  پىياده 
ھىدايهت ئىزدىگهنلهرگه يهتكۈزگهن) كىشىدۇر! ئىنسانالرنىڭ ئهڭ يامىنى 
ئالالھنىڭ كىتابىنى ئوقۇپ، ئۇنىڭدىن پايدىالنمىغان پاسىق ۋه ھهددىدىن 

ئاشقۇچى كىشىدۇر.
ياخشى بىلىڭالركى، سۆزلهرنىڭ ئهڭ توغرىسى ئالالھنىڭ كىتابىدۇر! 
ئېسىلىشقا تېگىشلىك ئهڭ ساغالم ھالقا تهقۋادۇر! دىنالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى 
ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ دىنى (ئىسالم)دۇر! سۈننهتلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى، 
مۇھهممهدنىڭ سۈننهتلىرىدۇر! سۆزلهرنىڭ ئهڭ شهرهپلىكى ئالالھنى زىكىر 
بولغانلىرى)دۇر321.  (دا  قۇرئان  گۈزىلى  ئهڭ  قىسسىلهرنىڭ  قىلىشتۇر. 
ئهمهللهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى ئالالھ بۇيرىغان پهرزلهردۇر. ئهمهللهرنىڭ ئهڭ 
يامىنى بىدئهتلهردۇر. ئهڭ گۈزهل يول پهيغهمبهرنىڭ يولىدۇر. ئۆلۈملهرنىڭ 

ئهڭ شهرهپلىكى شېھىدلىكتۇر.

321. قۇرئانى-كهرىمنىڭ ئۈچتهن بىر قىسمىدىن كۆپرهكى قىسسىلهردىن تهركىب تاپقان. 
قىلىنغان  بايان  ئۇالردا  بىلدۈرۈپ،  ئهھمىيىتىنى  قىسسىلىرىنىڭ  قۇرئان  ئالالھ  جانابى 
ئهۋالىغا  ئۆزىمىزنىڭ  ۋه  ئېلىشىمىزنى  ئىبرهت  قىلىشىمىزنى،  تهپهككۇر  ھهقىقهتلهرنى 

سېلىشتۇرۇپ ئۆلچىشىمىزنى بۇيرۇيدۇ. ئالالھتائاال قۇرئانى-كهرىمده مۇنداق دهيدۇ: 
 َ ۪ ِ א َ ْ َ ا ِ َ  ۪ ِ ْ َ  ْ ِ  َ ْ ٰاَن َوِاْن ُכ ْ ُ ْ ا ا َ ٰ َْכ  َ َאۤ ِا ْ َ אۤ َاْو َ ِ  ِ َ َ ْ َ ا َ ْ َْכ َا َ َ  ُّ ُ َ  ُ ْ َ  

قىلىپ  بايان  ساڭا  قىسسىنى  چىرايلىق  ئهڭ  ئارقىلىق  قىلىش  ۋهھىي  ساڭا  قۇرئاننى  «بۇ 
يۈسۈف،  سۈره  ئىدىڭ.».  بىخهۋهر  ھهقىقهتهن  قىسسىدىن  بۇ  بۇرۇن  بۇنىڭدىن  بېرىمىز، 

3–ئايهت.
وَن  ُ כَّ َ َ َ  ْ ُ َّ َ َ  َ َ َ ْ ِ ا ُ ْ א َ  

«ئويالپ بېقىشلىرى ئۈچۈن، بۇ قىسىسىنى (قهۋمىڭگه) سۆزلهپ بهرگىن.». (سۈره ئهئراف، 
وَن َ ُ כَّ َ َ َ  ْ ُ َّ َ َ  ٍ َ َ  ِّ ْ ُכ ِ ٰاِن  ْ ُ ْ ا ا َ ٰ  ۪ َّאِس  ِ َא  ْ َ َ  ْ َ َ 176–ئايهت)  َو

«بىز كىشىلهرنى ۋهز- نهسىھهت ئالسۇن دهپ بۇ قۇرئاندا ئۇالرغا تۈرلۈك مىسالالرنى بايان 
قىلدۇق.» (سۈره زۇمهر، 27–ئايهت)
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كورلۇقنىڭ ئهڭ يامىنى توغرا يولنى تاپقاندىن كېيىن ئۇنىڭدىن باشقا 
ياققا بۇرۇلۇشتۇر. ئاز بولۇپ يهتكهن نهرسه كۆپ بولۇپ، ئالالھنىڭ تائىتىدىن 
مهشغۇل قىلىپ قويغان نهرسىدىن ياخشىدۇر. ئۆزۈر تىلهشنىڭ ئهڭ يامىنى 
جان ھهلقۇمغا كهلگهن ۋاقىتتىكىسىدۇر. پۇشايماننىڭ ئهڭ يامىنى قىيامهت 
كۈنىدىكىسىدۇر. ئىنسانالرنىڭ ئهڭ ئهسكىسى جۈمه (نامىزىغا) ئهڭ كېيىن 
كهلگهن ۋه ئالالھنى يامان تىل بىلهن ئهسلىگهنلهردۇر. خاتالىقى ئهڭ كۆپ 

بولغان كىشى كۆپ يالغان ئېيتقان كىشىدۇر.
بايلىقنىڭ ئهڭ ياخشىسى كۆڭۈل بايلىقىدۇر. ئوزۇقالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى 
تهقۋا ئوزۇقۇدۇر. ھېكمهتنىڭ بېشى ئالالھتىن قورقۇشتۇر. ھېكمهتسىز (سۆز 
ۋه) شېئىر ئىبلىسنىڭ ئىشلىرىدۇر. ھاراق پۈتۈن گۇناھالرنىڭ ئانىسىدۇر. 
بېرىلمىگهن)  تهربىيه  (ياخشى  توزاقلىرىدۇر.  شهيتاننىڭ  ئايالالر  (پاسىق) 
ياشلىق قىپقىزىل ساراڭلىقتۇر. ئۆسۈم ئىنسان قولغا كهلتۈرگهن نهرسىنىڭ 
ئهڭ يامىنىدۇر. كىشىلهرنىڭ ھهققىنى يهۋىلىشنىڭ ئهڭ يامىنى يېتىمنىڭ 
ئىبرهت  ئهھۋالىدىن  باشقىالرنىڭ  كىشى  بهخىتلىك  يهۋېلىشتۇر.  مېلىنى 

ئالغان كىشىدۇر.
ھهر بىرىڭالر قهبرىگه بارىسىلهر. ئهمهللهرنىڭ ھىسابى ئاخىرهتكه قالىدۇ. 
ئهمهللهرده ئاساس بولغان نهرسه ئۇنىڭ نهتىجىلىرىدۇر. چۈشهنچىلهرنىڭ 
ئهڭ يامىنى يالغان، خاتا چۈشهنچىلهردۇر. مۇئمىننى تىلالش گۇناھكارلىقتۇر. 
(غهيۋىتىنى  يېيىش  گۆشىنى  مۇئمىننىڭ  كۇپۇرلۇقتۇر.  ئۆلتۈرۈش  مۇئمىننى 

قىلىش) ئالالھنىڭ بۇيرۇقلىرىغا قارشى چىقىشتۇر. 
يالغانچىلىققا  كىشى  قىلغان  قهسهم  بىلهن  ئالالھ  ئىشقا  بىر  يالغان 
كهچۈرۈم  تهرىپىدىن  ئالالھ  كىشى  قىلغان  تهلهپ  كهچۈرۈم  چىقىرىلىدۇ. 
ئۇچرىغان  مۇكاپاتاليدۇ.  ئۇنى  ئالالھ  يهڭسه،  غهزىپىنى  كىمكى  قىلىنىدۇ. 
زىيانغا چىدىغان، سهۋر قىلغان كىشىگه ئالالھ ئۇنىڭ بهدىلىنى بېرىدۇ. 
ئالالھ زورلۇقالرغا بهرداشلىق بهرگهن كىشىنىڭ ئهجرىنى قاتمۇ-قات ئاشۇرۇپ 

بېرىدۇ. ئالالھقا ئىسيان قىلغان كىشىنى ئالالھ ئازابىغا دۇچار قىلىدۇ. 
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ئى ئالالھ! مېنى ۋه ئۈممىتىمنى مهغفىرهت قىلغىن! 
ئى ئالالھ! مېنى ۋه ئۈممىتىمنى مهغفىرهت قىلغىن!
ئى ئالالھ! مېنى ۋه ئۈممىتىمنى مهغفىرهت قىلغىن!

(ۋاقىدى:  تىلهيمهن!»  مهغفىرهت  ئالالھتىن  ئۈچۈن،  سىلهر  ۋه  ئۆزهم 
3–جىلد، 1016–1017؛ ئهھمهد: 3–جىلد، 37-بهت؛ ئىبنى كهسىر: «ئهلبىدايه»، 5–

جىلد، 13–14)
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تهبۇك شېھىدى

تهبۇك يۈرۈشىده يالغۇز بىر ساھابه شېھىد بولدى. بۇ ساھابه مۇشرىك 
ئهلمۇزهنى  ئابدۇلالھ  شهرهپلهنگهن  بىلهن  ئىسالم  ئىچىده  قهبىله  بىر 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدۇر. دادىسى ئۆلگهنده ئۇنىڭغا ھېچقانداق مىراس قويمىدى. 
باي تاغىسى ئۇنى يېنىغا ئېلىپ، پۇلدار قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
بولماقچى  مۇسۇلمان  ئابدۇلالھ  ۋاقىتتا  كهلگهن  قىلىپ  ھىجرهت  مهدىنىگه 
بواللمىدى.  مۇۋهپپهق  بۇنىڭغا  سهۋهبىدىن  تاغىسى  مۇشرىك  بولسىمۇ 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهككىنى پهتىھ قىلىپ مهدىنىگه قايتىپ كهلگهن 

ۋاقىتتا، ئابدۇلالھ تاغىسىغا: 
سېنىڭ  تۇردۇم.  كۈتۈپ  داۋاملىق  بولۇشۇڭنى  مۇسۇلمان  تاغا!  ”ئى 
تېخىچه مۇھهممهدنى ئارزۇ قىلغانلىقىڭنى كۆرهلمهيۋاتىمهن! ھېچ بولمىغاندا 

مېنىڭ مۇسۇلمان بولۇشۇمغا رۇخسهت بهرسهڭ؟“ دېدى. 
تاغىسى: 

كېيىمدىن  ئۈستۈڭدىكى  ئهگهشسهڭ،  مۇھهممهدكه  سهن  ”ئهگهر 
تارتىپ، ساڭا بهرگهن نهرسهمنى قايتۇرۇۋالىمهن!“ دېدى. 

ئابدۇلالھ: 
”مهن ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مۇھهممهدكه ئهگهشتىم! تاشقا، بۇتقا 

چوقۇنۇشنى تاشلىدىم! قولۇمدىكى نهرسىلهرنى ئالساڭ ئال!“ دېدى. 
ئېلىۋالدى.  نهرسىنى  ھهممه  تارتىپ  كىيىم–كېچهكلىرىدىن  تاغىسى 
باردى.  يېنىغا  ئانىسىنىڭ  ھالهتته  كىيىمسىز  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئابدۇلالھ 
ئۇنىڭ  ئابدۇلالھ  بهردى.  پارچىالپ  ئىككىگه  كىگىزنى  قېلىن  ئانىسى 
قارارىدا  ئۇ  يۆگىۋالدى.  ئۈستىگه  يېرىمىنى  تۆۋهنگه،  بېلىدىن  يېرىمىنى 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بېرىپ،  تېزدىن  مهدىنىگه  بولۇپ،  مۇستهھكهم 
بىلهن ئۇچرىشىش ئارزۇسىدا ئىدى. ئالدىدىكى پۈتۈن قىيىنچىلىقالر ئۇنىڭ 
بۇ  سىققان  ئۆزىنى  تۇرالمىدى.  كۆپ  ئۇ  ئهرزىمهيتتى.  ھېچنىمىگه  ئالدىدا 
قهۋمىدىن ئۆزىنى قۇتقۇزۇپ، كېچىده مهخپى يولغا چىقتى. مۇشهققهتلىك 
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بىر سهپهردىن كېيىن پۇت–قوللىرى يېرىلغان، ئاچلىق ۋه ئۇسسۇزلۇقتىن 
ھاياجانلىق  يېقىنالشتى.  مهدىنىگه  ھالهتته  پهرىشان  قالمىغان،  تاقىتى 
كائىناتنىڭ  بىلهن  كېيىملهر  ئهسكى  بۇ  ئۈستىدىكى  تۇيۇقسىز  پهيتته  بىر 
ئويلىدى.  كىرهلمهيدىغانلىقىنى  ھۇزۇرىغا  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  بولغان  نۇرى 
بۇ  ئۇنتۇغان  ئۆزىنى  ھاياجىنىدا  ئۇچرىشىش  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر 
ئارىسىدا  نهزهرلىرى  تولغان  ھهيرانلىققا  كۆرگۈچىلهرنىڭ  ساھابه  ياش 
ئارامىنى پهيغهمبهر مهسجىدىده ئالدى. سهھهر ۋاقتىغىچه مهسجىدته ياتتى. 
كېيىن،  بهرگهندىن  ئوقۇپ  نامىزىنى  بامدات  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
كۆردى.  ئابدۇلالھنى  پهيتته  قايتىدىغان  ئۆيىگه  يۈگۈرتۈپ  كۆز  جامائهتكه 
قىلغۇچىسى  ئىلتىجا  مهزلۇمالرنىڭ  ۋه  يالغۇزالرنىڭ  ئىگه–چاقىسىزالرنىڭ، 
شهپقهت  پهيغهمبىرى ئهلهيھىسساالم ئۇ مۇبارهك ساھابىنى  رهھمهت  بولغان 

بىلهن باغرىغا باستى. ئىسمىنىڭ ئابدۇلئۇززا ئىكهنلىكىنى بىلىپ: 
جۈپ   \ كېيىم  (جۇپ  )؛  ِ ْ אَد َ ِ ْ ا (ُذو  زۇلبىجادهين  ئابدۇلالھ  «سهن 
كهل!»  يېنىمغا  پات–پات  تۇر!  يهرده  يېقىن  ماڭا  سهن!  ئىگىسى)  كىگىز 
قۇرئانى-كهرىم  تۇرۇپ،  سۇففهده  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئابدۇلالھ  دېدى. 

ئۆگىنهتتى ۋه ئۇنىڭدىن نۇرغۇن سۈرىلهرنى يادلىدى. 
بۇ  باغالنغان  بىلهن  ئىشتىياقى  پۈتۈن  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر 
مۇبارهك ساھابه ئۇنىڭ يېنىدا جىھادتىن–جىھادقا يۈگۈرۈپ، شېھىد بولۇپ 
پهرۋهردىگارىنىڭ يولىدا جېنىنى پىدا قىلىش ئارزۇسى بىلهن يېنىپ كۆيدى. 
ئۈچۈن  بولۇشى  نېسىپ  شاھادهت  ئۆزىگه  تهييارالنغاندا  غازىتىغا  تهبۇك 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن دۇئا تهلهپ قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
دۇئا  دهپ،  قىلغىن!»  ھارام  كاپىرالرغا  قېنىنى  ئۇنىڭ  ئالالھ!  «ئى 

قىلدى. 
ئابدۇلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

- ئى رهسۇلۇلالھ! مهن بۇنى تهلهپ قىلمىغانىدىم! - دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
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ئۆلسهڭ،  تۇتۇپ  قىزىتما  چىقىپ،  ئۇرۇشقا  يولىدا  ئالالھ  سهن   -
دهسسهپ  بوينۇڭنى  چۈشۈرۈپ  يهرگه  سېنى  ئۇلىغىڭ  شېھىدسهن! 
ئۆلتۈرۈۋهتسه، سهن يهنه شېھىدسهن! غهم قىلما! بۇالردىن قايسىسى بولسا، 

شېھىدلىك ئۈچۈن ساڭا يېتهر! - دېدى. 
پهيغهمبهر  ھالهتته  مۆجىزىلىك  شاھادىتى  ئۇنىڭ  ھهقىقهتهن، 
قايتىش  قوشۇن  ئاشتى.  ئهمهلگه  شهكىلده  بهرگهن  خهۋهر  ئهلهيھىسساالم 
تهييارلىقى قىلىۋاتقان بىر كېچه بىرى پهيغهمبهرلهرنىڭ خوجىسى، ئىككىسى 
ئالالھ ۋه رهسۇلىنىڭ دوستى بولۇپ ئۈچ كىشى بىر مهشئهل نۇرى ئاستىدا 
جىنازه كۆتۈردى. بۇ ئۈچ كىشى: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئهبۇ بهكىر ۋه 

ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئىدى. 
تهسۋىرلهپ  مهنزىرىنى  بۇ  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  مهسئۇد  ئىبنى  ئابدۇلالھ 

مۇنداق دهيدۇ:
”كېچه قاراڭغۇلۇقىدا، ساھابىالر چېدىر قۇرغان ساھهنىڭ بىر تهرىپىده 
ھهرىكهت قىلىۋاتقان بىر نۇرنى كۆردۈم. ئورنۇمدىن تۇرۇپ ئارقىغا چۈشتۈم. 
بىردىنال ئالدىمدا كۆرگىنىم پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ھهزرىتى ئهبۇ بهكىر 
ۋه ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇما ئىدى. ئۇالر ئابدۇلالھ زۇلبىجادهين رهزىيهلالھۇ 
ئهنھۇنىڭ جىنازىسىنى كۆتۈرۈۋاتاتتى. بىر يهرگه كېلىپ، قهبره كولىدى. 
ئۆمهر  ۋه  بهكىر  ئهبۇ  كىردى.  قهبرىگه  قېزىلغان  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئۈچۈن  بېرىش  سۇنۇپ  پهيغهمبىرىمىزگه  جىنازىنى  ئهنھۇماالر  رهزىيهلالھۇ 

تهييارلىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

يېقىنالشتۇردى.  دېدى،  يېقىنالشتۇرۇڭالر»  ماڭا  «قېرىندىشىڭالرنى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم جىنازىنى قۇچىقىغا ئېلىپ، ئۇنى قهبرىگه قويۇپ 

يهرلهشتۈرگهندىن كېيىن ئۆره تۇرۇپ، مۇنداق دۇئا قىلدى: 
«ئى رهببىم! مهن ئۇنىڭدىن رازىمهن، داۋاملىق رازى بولۇپ كهلدىم، 

سهنمۇ رازى بول!»
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قىلىپ  داۋام  سۆزلىرىنى  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  مهسئۇد  ئىبنى  ئابدۇلالھ 
مۇنداق دهيدۇ: 

تولدى.  ھېسسىياتقا  بىر  ئاجايىپ  ئىچىم  ئالدىدا  مهنزىره  ”بۇ 
زۇلبىجادهينگه ھهۋهس قىلدىم ۋه شۇ پهيتته:

”بۇ قهبرىنىڭ ئىگىسى مهن بولۇپ قالغان بولسام، كاشكى، بۇ قهبرىگه 
بۇ پهيغهمبهر ئىلتىپاتى بىلهن كۆمۈلگهن كىشى مهن بولۇپ قالغان بولسام 
4-جىلد،  ھىشام:  (ئىبنى  قىلدىم“  ئارزۇ  دهپ  بوالتتى!“  ياخشى  نېمىدېگهن 
غابه»،  ئهسىر: «ئۇسدۇل  ئىبنى  1013-1014-بهتلهر؛  3-جىلد،  ۋاقىدى:  183-بهت؛ 

3- جىلد، 227-بهت) 

مۇناپىقالرنىڭ خىيانىتى ۋه زىرار مهسجىدى

پهيغهمبهر  گۇرۇپ  بىر  مۇناپىقالردىن  باشالنغاندا  قايتىش  تهبۇكتىن 
ئهلهيھىسساالم ۋه قوشۇن كېچىسى ئۆتىدىغان تار بىر يول ئېغىزىدا پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمغا سۈيىقهست پىالنلىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇنىڭدىن 
ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ھۇزهيفه  ئهۋهتتى.  يهمانىنى  ھۇزهيفهتۇل  تېپىپ،  خهۋهر 

ئۇالرنىڭ يېنىغا بېرىپ: 
ۋارقىراپ،  دهپ  چېكىنىڭالر!“  دۈشمهنلىرى!  ئالالھنىڭ  ”ئى 

مۇناپىقالرنىڭ ھهممىسىنى تارقىتىۋهتتى. (ئهھمهد: 5–جىلد، 453-بهت)  
كۈتمهكته  توزىقى  ئىككىنچى  مۇناپىقالرنى  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر 
مهككىدىن  ۋه  مهدىنه  بىرلىكته  بىلهن  كۆكلىشى  ئىسالمىيهتنىڭ  ئىدى. 
ۋىزانتىيهگه  خرىستىئان  بىر  خهزرهجلىك  ئىسىملىك  ئامىر  ئهبۇ  ئايرىلغان 
پىتنه–پاسات  بۇ  كۈشكۈرتتى.  مۇناپىقالرنى  توختىماي  قىلىپ،  ئىلتىجا 
ئاز  بىر  مهسجىدىنىڭ  قۇبا  سۈپىتىده  نوقتىسى  ئاالقىلىشىش  قازىنىنىڭ 
تۆۋهن تهرىپىده بىر مهسجىد بىنا قىلدى. بۇ مهشھۇر زىرار مهسجىدى ئىدى.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا سۈيىقهست قىلىش ئۈچۈن تهبۇك غازىتىغا 

چىقىشتىن بۇرۇن بۇ يهرگه دهۋهت قىلدى، ئۇنىڭ: 
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ئىسالم  بىلهن  دېيىشى  قايتقاندا!»  سهپهردىن  بۇ  خالىسا  «ئالالھ 
قوشۇنىنىڭ قايتىشىنى كۈتۈشكه باشلىدى. 

يىراقلىقىغا  مۇساپه  قونالغۇ  بىر  مهدىنىگه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
كهلگهنده، جىبرائىل ئهلهيھىسساالم كېلىپ، تاشقى كۆرۈنۈشته بىر مهسجىد 
قىلدى.  خهۋهر  يۈزىنى  ھهقىقىي  ئوۋىسىنىڭ  پىتنه  بۇ  سېلىنغان  قىلىپ 
دىننى  قارشى  دىنغا  بىلهن،  مهسجىد  قارشى  مهسجىدكه  بىلهن،  بۇنىڭ 
قارشى  مۇسۇلمانالرغا  پۈتۈن  ۋه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بىلهن  قوللىنىش 
مۇناپىقالر تهرىپىدىن تهييارالنغان بۇ توزاق مهقسىدىگه يېتهلمىدى. چۈنكى 

ئالالھتائاال ئوچۇق شهكىلده بۇ ھهقىقهتنى بىلدۈردى: 

 ْ َ ِ אًدا  َ َ َوِاْر ۪ ِ ْ ُ ْ َ ا ْ َ א  ً ۪ ْ َ ا َو ً ْ اًرا َوُכ َ ِ ا  ً ِ ْ َ وا  ُ َ َّ َ ا ۪ َّ َوا
 ْ ُ َّ ُ ِا َ ْ َ  ُ ّٰ ٰ َوا ْ ُ ْ َّ ا َאۤ ِا َّ ِاْن َاَرْد ُ ِ ْ َ َ ُ َو ْ َ  ْ ِ  ُ َ ُ َ َوَر ّٰ אَرَب ا َ
ُّ َاْن  َ ٍم َا ْ َ ِل  ْ َاوَّ ِ ى  ٰ ْ َّ َ ا َ  َ ِّ ٌ ُا ِ ْ َ َ ا  ً َ ِ َا ۪  ْ ُ َ  َ َن  ُ ََכאِذ

 َ ۪ ِّ َّ ُ ْ ُّ ا ِ ُ  ُ ّٰ وا َوا ُ َّ َ َ َ َن َاْن  ُّ ِ ُ אٌل  َ ِ ِر ۪  ِ ۪ َم  ُ َ
كۇفرىنى  يهتكۈزۈش،  زىيان  مۇئمىنلهرگه  كىشلهر  «بهزى 
ئۇنىڭ  ۋه  ئالالھقا  پارچىالش،  ئارىسنى  مۇئمىنلهرنىڭ  كۈچهيتىش، 
راھىب)نىڭ  ئهبۇئامىر  (يهنى  ئادهم  تۇرغان  قارشى  پهيغهمبىرىگه 
«بىز  ئۇالر:  قىلدى.  بىنا  مهسجىد  مهقسىتىده  كۈتۈش  كېلىشىنى 
قىلىدۇ،  قهسهم  چوقۇم  دهپ  قىلدۇق»  ئىراده  ياخشىلىقنىال  پهقهت 
ئالالھ گۇۋاھلىق بېرىدۇكى، ئۇالر شهك-شۈبھسىز يالغانچىالردۇر. ئۇ 
تهقۋا  تارتىپال  كۈنىدىن  بىرىنچى  ئوقۇمىغىن.  ناماز  مهڭگۈ  مهسجىدته 
ئاساسىغا قۇرۇلغان مهسجىد ھهقىقهتهن سېنىڭ ناماز ئوقۇشىڭغا ئهڭ 
كىشلهر  سۆيىدىغان  بولۇشنى  پاك  (گۇناھالردىن)  ئۇنىڭدا  اليىقتۇر. 
بار، ئالالھ (ئىچكى ۋه تاشقى جهھهتتىن)پاك بولغۇچىالرنى دوسىت 

تۇتىدۇ.» (تهۋبه سۈرىسى، 107-108-ئايهت) 



539

  ھىجرهتنىڭ توققۇزىنچى يىلى

بۇ قېتىم مهسىله پهقهت مۇناپىقلىقتىال توختاپ قالماي، بهلكى ئوچۇقچه 
بىر توزاق ۋه مهخپى پىالن ماھىيىتىنى ئالدى. بۇ سهۋهبتىن مۇناپىقالرنىڭ 
ماسكىسىنىڭ يىرتىلىشى ۋه مهسجىد دهپ سالغان ھىيله–نهيرهڭ ئۆيىنىڭ 

يىقىپ تاشلىنىشى الزىم ئىدى.
قىلىپ  ھهرىكهت  بويىچه  بۇيرۇق  ئىالھىي  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ھىشام،  كۆيدۈرۋهتتى.(ئىبنى  مهسجىدىنى  زىرار  بارغاندا  يېتىپ  مهدىنىگه 

4-جىلد، 581)

كىچىك جىھادتىن بۈيۈك جىھادقا

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قاتناشقان ئهڭ ئاخىرقى غازات بولغان تهبۇك 
مۇشهققهت بىلهن تولغان مۈشكۈل بىر يۈرۈش بولدى. ئىسالم قوشۇنى مىڭ 
كىلومېتىر يهرگه بېرىپ كهلگهن ئىدى. مهدىنىگه يېقىنالشقاندا چىرايلىرى 
ئۆزگىرىپال كېتىپ، تېرىلىرى ئۇستىخانلىرىغا چاپلىشىپ، چاچ–ساقاللىرى 
بىر–بىرىگه كىرىشىپ كهتكهن ئىدى. ئهھۋال مانا مۇشۇنداق بىر ھالهتته 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
دېدى.  قايتىسىلهر!»  جىھادقا  بۈيۈك  جىھادتىن  كىچىك  «ئهمدى 

ساھابىالر ھهيرانلىق ئىچىده: 
”ئى رهسۇلۇلالھ! ئهھۋالىمىز مهيداندا! بۇنىڭدىنمۇ بۈيۈك جىھاد بارمۇ؟“ 

دېگهنده، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم:
«ئهمدى بۈيۈك جىھادقا (نهپسىمىز بىلهن جىھاد قىلىشقا) قايتىمىز!» 

دېدى. (سۇيۇتى: 2–جىلد، 73-بهت) 
نهپس جىھادى قهلبى تهلىم ۋه مهنىۋى تهربىيهدۇر. بۇنىڭدىكى غايه 
ئهخالقنى گۈزهللهشتۈرۈپ، ئىنساننى مهنىۋى جهھهتتىن ”كامىل ئىنسان“ 
بىلهن  ھهقىقهتلهر  ئىالھىي  يولى  بۇنىڭ  ئىبارهت.  كهلتۈرۈشتىن  ھالىتىگه 
يۇغۇرۇلغان ئهقىل، ئىمان، ئهخالق بىلهن زىننهتلهنگهن بىر قهلب، قۇرئان 
ۋه سۈننهتنىڭ روھانىيىتى بىلهن تاج كهيگهن ھالهت بىلهن ”تهۋھىدنىڭ 

مېراجىغا ئۆرلىگهن ھالدا“ كامالهتكه يېتىشتۇر. 
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بىرلىكته  بىلهن  كېلىشى  مهدىنىگه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
كۈتۈۋالدى.  قوشۇنىنى  ئىسالم  ۋه  پهيغهمبىرىمىز  ھاياجاندا  خهلق  پۈتۈن 
كىچىك بالىالرمۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى سهنىييهتۇل ۋهدا دېگهن جايدا 

كۈتۈۋېلىش ئۈچۈن يولغا تۆكۈلدى322. 

تهۋبىلىرى كېچىكتۈرۈلگهن ئۈچ ساھابه

ئهرلهردىن تهبۇك سهپىرى (ئۇرۇشى)غا چىقماي مهدىنىده قالغانالر ئۈچ 
گۇرۇپ كىشىلهر ئىدى: 

1. ئۆزۈرلۈكلهر: بۇالر ئىلگىرى ئايهتته بايان قىلىنغان كىشىلهر بولۇپ، 
چىقالمىغان  بولسىمۇ  قىلغان  ئۈمىد  شۇنچىلىك  چىقىشنى  ئۇرۇشقا  ئۇالر 

كىشىلهركى، ئۇالر ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئىسالم قوشۇنىغا: 
قويدۇڭالركى،  قالدۇرۇپ  كىشىلهرنى  بىر  شۇنداق  مهدىنىده  «سىلهر 
قانداقال بىر يهردىن ماڭساق، قانداقال بىر ۋادىدىن ئۆتسهك، ئۇالر ئهجىرده 
چىقىشتىن)  (ئۇرۇشقا  ئۆزۈرلىرى  پهقهت  ئۇالرنى  بولدى.  شېرىك  بىزگه 

قالدۇرۇپ قويدى» دېدى (بۇخارى: «مهغازى»، 81؛ مۇسلىم:«ئىماره»، 159)  
باشقا بىر ھهدىسته: 

«بهدئۇل  (بۇخارى:  دېيىلگهن.  بولىدۇ!»  بىلهن  نىيهتلهر  «ئهمهللهر 
ۋهھيى»، 1) 

پهيغهمبهر  كۆرسىتىپ  سهۋهب  بىرمۇنچه  بۇالر  مۇناپىقالر:   .2
ساناپ  كېلهلمهيدىغانلىقىنى  قايتىپ  يۈرۈشتىن  بۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
قوشۇنغا قاتناشمىغانالر ئىدى. لېكىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ساالمهت 
يۈگۈرۈشكهن  كۆرگهنده،  قايتقانلىقىنى  بىلهن  مۇۋهپپىقىيهتلهر  بۈيۈك  ۋه 
يالغان  مىڭالرچه  كېلىپ،  ھۇزۇرىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ھالدا 
سۆزلهر بىلهن ئۆزره ئېيتتى. سانى سهكسهن ئهتراپىدا بولغان بۇ مۇناپىقالر 

ھهققىده ئالالھتائاال مۇنداق دېدى: 

322. بۇخارى: «جىھاد»، 196-بهت.
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وَن  ُ ِ َ  ْ َ َن،  ُ َ ْ َ ٌم  ْ َ  ْ ُ َّ ِכ َ ْ َو ُכ ِّ  ُ א  َ ْ َو ُכ ِ َ  ْ ُ َّ ِ ِإ ّ א ِ َن  ُ ِ ْ َ َو
َن  ُ َ ْ َ  ْ ُ ِ َو ْ َ ْا ِإ ْ َّ َ َّ  ً َ َّ ُ אَراٍت َأْو  َ َ ً َأْو  َ ْ َ

«ئۇالر: «بىز چوقۇم سىلهر (يهنى سىلهرگه ئوخشاش مۇسۇلمانالر) 
ئهمهس،  سىلهردىن  ئۇالر  ئىچىدۇ.  قهسهم  بىلهن  ئالالھ  دىن»دهپ 
لېكىن ئۇالر (زىيان-زهخمهتكه ئۇچراشتىن قورقۇپ ئاغزىدا مۇسۇلمان 
ياكى  غار  قورغان،  بىرهر  ئۇالر  ئهگهر  قهۋمدۇر.  قورقۇنچاق  بولغان) 
گهمىنى تاپسا ئىدى، ئۇالر شۇ تهرهپكه قاراپ ئهلۋهتته يۈگۈرۈشكهن 

بوالتتى.» (تهۋبه سۈرىسى، 56-57-ئايهت) 

 ْ ِ  ُ ّٰ َא ا َא َّ َ  ْ َ  ْ ُכ َ  َ ِ ْ ُ  ْ َ ُروا  ِ َ ْ َ  َ  ْ ُ  ْ ِ ْ َ ْ ِا ُ ْ َ ْ ِاَذا َر ُכ ْ َ ُروَن ِا ِ َ ْ َ
אَدِة  َ َّ ِ َوا ْ َ ْ ِ ا ِ א َ  ٰ وَن ِا دُّ َ ُ  َّ ُ  ُ ُ ُ ْ َوَر ُכ َ َ َ  ُ ّٰ ى ا َ َ َ ْ َو َאِرُכ ْ َا

 ْ ُ ْ َ ا  ُ ِ ْ ُ ِ  ْ ِ ْ َ ْ ِا ُ ْ َ َ ْ ْ ِاَذا ا ُכ َ  ِ ّٰ א ِ َن  ُ ِ ْ َ َ َن  ُ َ ْ َ  ْ ُ ْ א ُכ َ ِ  ْ ُئُכ ِّ َ ُ َ
َن  ُ ِ ْכ َ ا  ُ א َכא َ ِ اًۤء  َ َ  ُ َّ َ َ  ْ ُ ٰو ْ َ ٌ َو ْ ْ ِر ُ َّ ْ ِا ُ ْ َ ا  ُ ِ ْ َא َ

قايتىپ  غازىتىدىن)  تهبۇك  مهدىنىگه  (يهنى  يېنىغا  «ئۇالرنىڭ 
قالغانلىقلىرى  قېلىپ  (غازاتتىن  سىلهرگه  ئۇالر  چىغىڭالردا  كهلگهن 
توغرسىدا) ئۆزره بايان قىلىدۇ. (ئى مۇھهممهد!) ئۇالرغا: «ئۆزره بايان 
سىلهرنىڭ  ئالالھ  ئىشهنمهيمىز،  (سۆزۈڭالرغا)  سىلهرنىڭ  قىلماڭالر، 
ئهھۋالىڭالرنى (ۋه دىلىڭالردىكى مۇناپىقلىقنى) بىزگه خهۋهر قىلدى. 
كېيىنكى)  (بۇنىڭدىن  سىلهرنىڭ  پهيغهمبىرى  ئۇنىڭ  ۋه  ئالالھ 
ياكى  قىالمسىلهر   تهۋبه  (مۇناپىقلىقتىن  تۇرىدۇ.  كۆرۈپ  ئهمهلىڭالرنى 
ئۆلگىنىڭالردىن  (يهنى  كېيىن  ئاندىن  تۇرامسىلهر )  چىڭ  ئۇنىڭدا 
(ئالالھ)نىڭ  بىلگۈچى  ئىشالرنى  ئاشكارا  ۋه  يۇشۇرۇن  كېيىن) 
بېرىدۇ»  ئېيتىپ  قىلمىشڭالرنى  ئالالھ  قايتۇرۇلسىلهر،  دهرگاھىغا 
بارغىنىڭالردا  قايتىپ  يېنىغا  مۇناپىقالر)نىڭ  (يهنى  ئۇالر  دېگىن. 
ئۇالر سىلهرنىڭ ئۇالرنى ئهيىبلىمهسلىكىڭالر ئۈچۈن (يالغان ئۆزرىلهر 
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ئۆرۈڭالر  يۈز  ئۇالردىن  قىلىدۇ،  قهسهم  بىلهن  ئالالھ  قىلىپ)  بايان 
(يهنى ئۇالر بىلهن سۆزلهشمهڭالر ۋه ساالمالشماڭالر) ئۇالر ھهقىقهتهن 
نىجىستۇر، قىلمىشلىرىنىڭ جازاسى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ بارىدىغان جايى 

جهھهننهمدۇر.» (تهۋبه سۈرىسى، 94-95-ئايهت)
جهمئىيىتىدىن  ئىسالم  مۇناپىقالر  ئاساسهن  ئايهتكه  بۇ 
بېرىلىپ  سۈپهت  دېگهن  ”نىجىسالر“  يهنى  چىقىرىۋېتىلىپ،“مۇردار“ 
قىلىنغان  ئۈچۈن  ئىسالم  باشقا  ئۇنىڭدىن  سانالمىدى.  مۇسۇلمانالردىن 

ھهرتۈرلۈك جىھادقا چىقىشتىن چهكلهندى. 
3. ئۆزرىسىزلهر: بۇالر ئىككى گۇرۇپتۇر: 

A . بۇالر ھېچقانداق ئۆزرىلىرى يوق ۋه مۇناپىقالردىنمۇ بولمىغان ئهھۋالدا
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كىشىلهر  بۇ  لېكىن  قاتناشمىغانالردۇر.  ئۇرۇشقا 
پۇشايمان  قاتتىق  تونۇپ  خاتالىرىنى  بۇرۇن  كېلىشتىن  قايتىپ  تهبۇكتىن 
قىلغان. شۇ قهدهر پۇشايمان قىلىشتىكى، قىلغان خاتالىقنىڭ بىر جازاسى 
پهيغهمبهر  باغالپ،  تۈۋرۈكلىرىگه  مهسجىدنىڭ  ئۆزىنى  ئۈچۈن  بولۇش 
ئهلهيھىسساالم يهشمىگۈچه، بۇ شهكىلده باغالقلىق قالىدىغانلىقىغا قهسهم 
ئۇالرنىڭ  كېلىپ  قايتىپ  سهپهردىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قىلدى. 

ئهھۋالىنى بىلگهندىن كېيىن: 
«مهنمۇ ئۇالر ھهققىده بۇيرۇق ئالمىغۇچه ئۇالرنى يهشمهسلىككه قهسهم 

قىلىمهن» دېدى. بۇنىڭ بىلهن مۇنۇ ئايهت نازىل بولدى:

ًئא ِّ َ  َ َ א َوٰا ً ِ א َ  ً َ َ ا  ُ َ َ  ْ ِ ِ ُ ُ ِ ا  ُ َ َ ْ وَن ا ُ َ َوٰا
 ٌ ۪ ٌر َر ُ َ  َ ّٰ ْ ِانَّ ا ِ ْ َ َ َب  ُ َ ُ َاْن  ّٰ َ ا َ

«يهنه بىر قىسىم كىشىلهر گۇناھلىرىنى ئېتىراپ قىلدى. (يهنى 
باشقىالرغا ئوخشاش جىھادقا چىقمىغانلىقىغا يالغان ئۆزره ئېيتمىدى). 
ئالالھنىڭ  قويدى،  ئارىالشتۇرۇپ  ئىشنى  يامان  ئىشقا  ياخشى  ئۇالر 
ھهقىقهتهن  ئالالھ  ئۈمىدلىكتۇر،  قىلىشى  قوبۇل  تهۋبىسىنى  ئۇالرنىڭ 
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(تهۋبه قىلغۇچىالرنى) مهغفىرهت قىلغۇچىدۇر، ناھايتى مېھرىباندۇر.» 
(تهۋبه سۈرىسى، 102-بهت) 

بۇ ئايهت نازىل بولغاندىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم پۇشايمان 
قىلغانلىقىدىن ئۆزىنى تۈۋرۈكلهرگه باغلىغان بۇ ساھابىالرنى يهشتى. 

B . بولمىغان مۇناپىقالردىنمۇ  ۋه  يوق  ئۆزرىلىرى  ھېچقانداق  بۇالرمۇ 
ئۆزلىرىنى  قىلىپ  پۇشايمان  باشتىال  ئهمما  قاتناشمىغان،  ئۇرۇشقا  ئهھۋالدا 
شائىر  ساھابىدۇر.  ئۈچ  قالغان  سرتىدا  ساھابىالرنىڭ  باغلىغان  تۈۋرۈككه 
كهئب ئىبنى مالىك، مۇراره ئىبنى رهبى ۋه ھىالل ئىبنى ئۇمهييهدىن ئىبارهت 
بۇ ئۈچ ساھابه مۇناپىقالرغا ئوخشاش يالغان ئېيتىشمىدى. ئۇالر پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمغا ھېچقانداق ئۆزرىسىز ھالدا ئۇرۇشقا قاتناشمىغانلىقىنى بايان 
نادامهت  بىر  تهرىپلىگۈسىز  قىلغانلىقىدىن  پۇشايمان  قاتتىق  قىلىشتى. 

ئىچىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىدا كهچۈرۈم سورىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئىالھىي بۇيرۇقالرغا رىئايه قىلىشتا ناھايىتى 
ئهستايىدىل بولغاچقا، بۇ ئۈچ ساھابىنى ئهپۇ قىلمىدى. ئىالھىي ۋهھىينىڭ 
بىلهن  بۇنىڭ  قىلمىدى.  قوبۇل  سالىمىنىمۇ  ئۇالرنىڭ  كۈتۈپ،  كېلىشىنى 

پۈتۈن ساھابىالرمۇ ئۇنىڭغا ئوخشاش ھهرىكهت قىلدى. 
ئىچىده  ئۇالرنىڭ  قاتناشقانىدى.  غازاتالرغا  پۈتۈن  ساھابه  ئۈچ  بۇ 
ئىدى.  قاتناشقان  غازىتىغىمۇ  بهدىر  ئىككىسى  قالغان  باشقا،  كهئبتىن 
ئىجرا  ئۆزىگه  تۈپهيلىدىن  قاتناشمىغانلىقى  تهبۇكقا  ھازىر  سهۋهبتىن،  بۇ 
پهيغهمبهر  كهلدى.  تار  ئۇالرغا  دۇنيا  ئالدىدا  مۇئامىله  بۇ  قىلىنىۋاتقان 
ئۇالردىن  دهرىجىده  قىلمايدىغان  قوبۇل  ساالملىرىنىمۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
يۈز ئۆرىشى نهتىجىسىده، يهريۈزى ئۇالرغا ياتلىشىپ كهتكهندهك بىلىندى. 
بىلىندى.  كىشىدهك  يات  بىر  ئۇالرغا  ئاياللىرىمۇ  بولدىكى،  شۇقهدهر 
كېچه–كۈندۈر  ئۇالر  سهۋهبتىن  بۇ  قالمىدى.  ئىشى  ھېچبىر  قىلىدىغان 
ساداقهت،  توغرىلىق،  ئىخالس،  لېكىن  قىلغانىدى.  خاتا  ئۇالر  يىغلىدى. 
سهمىمىيهت، تهسلىمىيهت، نادامهت ۋه تهۋبىدىن يىراقالشمىدى. مانا شۇ 
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سهمىمىي  ۋه  سۆزلىگهنلىگى  توغرا  نىھايهت،  ئۆتتى.  كۈن  ئهللىك  ھالهتته 
قىلىشقا  ئهپۇ  بىلهن  ئايهت  مۇنۇ  سۈپىتىده  مۇكاپاتى  قىلغانلىقىنىڭ  تهۋبه 

ئېرىشتى: 

א َ ِ ْرُض  َ ْ ُ ا ِ ْ َ َ  ْ َ א َ ۤ ِاَذا  ّٰ َ ا  ُ ِّ ُ  َ ۪ َّ ِ ا َ ٰ َّ َ ا َ َو
ۤ َّ ِ ِا ّٰ َ ا ِ َא  َ ْ َ  َ ا َاْن  ۤ ُّ َ ْ َو ُ ُ ُ ْ ْ َا ِ ْ َ َ  ْ َ א َ ْ َو َ ُ َر

َ ۪ َّ א ا َ ُّ َאۤ َا  ُ ۪ َّ اُب ا َّ َّ َ ا ُ  َ ّٰ ا ِانَّ ا ُ ُ َ ِ  ْ ِ ْ َ َ َאَب   َّ ُ  ِ ْ َ ِا
 َ ۪ אِد َّ َ ا َ ا  ُ َ َوُכ ّٰ ا ا ُ َّ ا ا ُ َ ٰا

قوبۇل  ئالالھ  تهۋبىسىنىمۇ  كىشنىڭ  ئۈچ  چىقمىغان  «جىھادقا 
قىلدى. شۇنچه كهڭ زېمىن ئۇالرغا تار تۇيۇلغان، ئۇالرنىڭ جانلىرى 
سىقىلغان، ئۇالر ئالالھقا تهۋبه قىلماي تۇرۇپ، ئالالھنىڭ غهزىبىدىن 
ئۇالرنىڭ  ئاندىن  ئىدى.  ئىشهنگهن  ئهمهسلىكىگه  مۇمكىن  قۇتۇلۇش 
تهۋبه قىلغۇچىالردىن بولۇشى ئۈچۈن ئالالھ ئۇالرنى تهۋبىگه مۇۋهپپهق 
(بهندىلىرىگه)  قىلغۇچىدۇر،  قوبۇل  بهكمۇ  تهۋبىنى  ئالالھ  قىلدى. 
ناھايىتى مېھرىباندۇر. ئى مۇئمىنلهر! ئالالھتىن قورقۇڭالر، راسىتچىلالر 

بىلهن بىلله بولۇڭالر.» (تهۋبه سۈرىسى، 118-119-ئايهت)
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كهئب ئىبنى مالىكقا بۇ خۇشاللىق خهۋهرنى 

مۇنداق بىلدۈرگهن: 
«ساڭا توغۇلغان كۈنۈڭدىن بۇيان ئۆتكۈزگهن ئهڭ خهيرلىك ۋه ئهڭ 

بهختلىك بىر كۈن بىلهن بىشارهت بېرىمهن!»323
بىر  ئهپۇسىغا  بۇ  ئالالھنىڭ  ئهنھۇمۇ  رهزىيهلالھۇ  مالىك  ئىبنى  كهئب 

شۈكرانه يۈزىسىدىن: 

يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  كهئب  بىلهن  خۇشخهۋهر  بۇ   .323
قول  بېرىپ  يۈگۈرۈپ  يېنىغا  ئۇنىڭ  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئۇبهيدۇلالھ  ئىبنى  تهلھه  بارغاندا، 
ئېلىشىپ كۆرۈشۈپ، تهبرىكلىدى. كهئب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۇنىڭ بۇ سهمىمىي مۇئامىلىسىنى 

ئۆمرى بويىچه ئۇنۇتمىدى.
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ئۈچۈن  رىزاسى  رهسۇلىنىڭ  ئۇنىڭ  ۋه  ئالالھ  مهنمۇ  رهسۇلۇلالھ!  ”ئى 
پهيغهمبهر  لېكىن  دېدى.  قىلماقچىمهن!“  سهدىقه  ھهممىسىنى  مېلىمنىڭ 

ئهلهيھىسساالم: 
«مېلىڭنىڭ بىر قىسمىنى ئۆزهڭ ئۈچۈن ئېلىپ قوي! بۇنداق قىلىش 

سېنىڭ ئۈچۈن تېخىمۇ ياخشىدۇر!» دېدى. 
كهئب ئىبنى مالىك: 

ئالالھنىڭ  ئى  قاالي.  ئايرىپ  نېسىۋهمنى  خهيبهردىكى  ”ئۇنداقتا 
پهيغهمبىرى! ئالالھ مېنى بۇ خهتهردىن پهقهت راستچىللىقىم بىلهن قۇتقازدى. 
ئهمدى مهن بۇنىڭدىن كېيىن، ھاياتىم بويىچه توغرىدىن باشقا بىر سۆز 

سۆزلىمهيمهن!“ دېدى. 
كهئب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 

”ئالالھ بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، ئىسالم بىلهن شهرهپلهندۈرۈلگهندىن 
كېيىن ئالالھتائاال ماڭا بهرگهن ئهڭ بۈيۈك نېمهت پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ھۇزۇرىدا توغرا سۆزلىشىم، بۇنىڭ بىلهن يالغان سۆزلىگهنلهر بىلهن بىرلىكته 
يۈرۈشىگه  تهبۇك  ئالالھتائاال  چۈنكى  قۇتۇلۇشۇمدۇر.  بولۇشتىن  ھاالك 
قاتناشماي (ئۆزره ئويدۇرۇپ چىقىپ) يالغان سۆزلىگهنلهر ھهققىده ھېچكىمگه 

قىلمىغان ئېغىر سۆزلهر بىلهن ۋهھى قىلىپ مۇنداق دېدى: 

 ٌ ْ ْ ِر ُ َّ ْ ِإ ُ ْ َ ْا  ُ ِ ْ َ َ
ۋه  سۆزلهشمهڭالر  بىلهن  ئۇالر  (يهنى  ئۆرۈڭالر،  يۈز  «ئۇالردىن   
95–ئايهت.  تهۋبه،  (سۈره  نىجىستۇر.»  ھهقىقهتهن  ئۇالر  ساالمالشماڭالر) 
مۇسلىم: «تهۋبه»، 53،  بۇخارى: «مهغازى»، 79، «ۋهسايا»، 16، «جىھاد»، 103؛ 

«مۇسافىرىن»، 74)  
غازاتالرغا  پۈتۈن  بىلهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ساھابه  ئۈچ  بۇ 
قهدهر  بۇ  ئۈچۈن  چىقمىغانلىقى  غازاتقا  بىر  پهقهت  تۇرۇقلۇق،  قاتناشقان 
ئېغىر بىر جازاغا دۇچار بولدى. بۇ ۋهقه ئۆزرىسىز بىر شهكىلده ياخشىلىققا 
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كۈرىشىنىڭ  تهۋھىد  يولىدىكى  ئالالھ  ۋه  توسۇش  يامانلىقتىن  بۇيرۇش، 
سرتىدا قالغان كىشىلهرگه نېمىدېگهن بۈيۈك بىر ئاگاھالندۇرۇش. 

نېمىدېگهن بىر ئىبرهتلىك بىر ھادىسىكى، بىر ئىنسان ساھابه سۈپىتىگه 
ئېرىشىپ، ئىسالمنىڭ ئهڭ ئاجىز ۋاقىتلىرىدا باشتا بهدىر غازىتىدىن باشالپ 
كېيىن  بولغان،  يۈزمۇ-يۈز  بىلهن  ئۆلۈم  قاتنىشىپ  غازاتالرغا  نۇرغۇنلىغان 
ئۆزرىسىز  يۈرۈشكه  بىر  ئۇرۇشسىز  ئهمما  مۇشهققهتلىك،  ئوخشاش  تهبۇكقا 
قاتناشماسلىق سهۋهبى بىلهن بۇ دهرىجىده قاتتىق بىر مۇئامىلىگه ئۇچرايدۇ! 
بۇنىڭدا ئهقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن ئىبرهت بىلهن بىرلىكته قورقۇتىدىغان بىر 
مهنا مهۋجۇت. ھهر دهۋرده بولغاندهك، زامانىمىزدىمۇ ئىسالمنىڭ غهلىبىسىنى 
ھهر  كۈرهشته  بۇ  كهلسه،  توغرا  قىلىش  كۈرهش  ئۈچۈن  كهلتۈرۈش  قولغا 
ئهھۋالى  قارىغانالرنىڭ  سهل  قىلىپ  بوشاڭلىق  بىلهن  سهۋهبلهر  خىل 
بولغانالر  غازىسى  بهدىر  قاتنىشىپ  غازىتىغا  بهدىر  ئهپسۇسۇلىنارلىقتۇر. 
بىزدهك  بولسا،  تۆلىگهن  بهدهل  دهرىجىده  بۇ  قاراشقا  سهل  بۇنچىلىك 
ئىنسانالرنىڭ ئهھۋالى نېمه بوالر دهپ ئويالش، ئالالھتائاالنىڭ بۇيرۇقىغا 

بىنائهن سادىقالر بىلهن بىرگه بولۇشقا غهيرهت قىلىش كېرهك. 
يامان  ۋه  ئۇچرىشى  تهسىرلهرگه  ياخشى  مۇئمىنلهرنىڭ  ئالالھتائاال 
تهسىرلهردىن ساقلىنىشى ئۈچۈن سادىقالر بىلهن بىرگه بولۇشقا بۇيرىغان. 
نىيهت،  مهيلى  ئېسىلىشىدا،  بولغان  دىنغا  ھهق  ئهھدىسىده،  ئىمانىدا، 
مهيلى سۆز -ھهرىكهت جهھهتتىن بولسۇن، ھهر جهھهتته توغرا ۋه دۇرۇس 
كىشىلهر بىلهن بىرگه بولۇشنى، ئۇالر بىلهن يېقىن مۇناسىۋهت ئورنىتىشنى، 
ئۇالر تهرهپته تۇرۇشنى، ئۇالردىن ئايرىلماسلىقنى بۇيرىغان. يهر-يۈزىنىڭ 
ئالالھنىڭ  ئازابالنماسلىقى،  ۋىجدانىمىزنىڭ  كهلمهسلىكى،  تار  كۆڭۈلگه 
ئىنتايىن  بۇ  ئۈچۈن  بولۇش  نائىل  رىزالىقىغا  ئۇنىڭ  قۇتۇلۇپ  ئازابىدىن 
زۆرۈر. سادىقالر بىلهن بىرگه بولۇشنىڭ پايدىسىنى، شائىر نهقهدهر گۈزهل 

تهسۋىرلىگهن: 
يوق قىلىشقا ئۇرۇنىدىكهن يالغۇز قالغاندا تىكهن،
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لېكىن بولغاندا گۈل بىلهن بىرگه لهززهت بىلهن سۇ ئىچهركهن.
بۇ ئىشنىڭ تهبۇك غازىتىدا، يهنى جاپالىق بىر سهپهرده يۈز بېرىشى 
چوڭقۇر ھېكمهتكه ئىگه. راھهت ۋاقىتالردىال ئهمهس، سادىقالر مۇشهققهتلهرگه 
سهۋر قىلغان ۋه ئالالھ يولىدا جىھادقا كېتىۋاتقاندىمۇ ئۇالر بىلهن بىرلىكته 
كىرىش،  كۆكسىنى  زورلۇقالرغا  قىلغان  سهبرى  سادىقالر  كېرهك.  بولۇش 

ئۇالرنىڭ ئىزىدىن مېڭىش، ئارقىدا قالماسلىق كېرهك. 
ئومۇمى جهھهتتىن تهبۇك غازىتى ھهققىده نازىل بولغان سۈره تهۋبىده 
ئۈستىده  ئهھمىيىتى  قىلىشنىڭ  جىھاد  بىلهن  جان  ۋه  مال  يولىدا  ئالالھ 
كۆپ توختالغان. چۈنكى مال ۋه جان بىلهن بولغان جىھاد مۇسۇلمانالرنىڭ 
دىندىكى ساداقىتىنىڭ ئهڭ بۈيۈك دهلىلىدۇر. شۇنداقال بۇ مۇئمىن بىلهن 

مۇناپىق ئوتتۇرىسىدىكى پهرقنىمۇ ئوتتۇرىغا قويىدۇ. 
ئالالھتائاال مۇنداق دهيدۇ: 

 ۪ َن  ُ ِ א َ ُ  َ َّ َ ْ ُ ا ُ َ َِאنَّ   ْ ُ َ ا َ ْ ْ َوَا ُ َ ُ ْ َ َا ۪ ِ ْ ُ ْ َ ا ِ ى  ٰ َ ْ َ ا ّٰ  ِانَّ ا

 ْ َ ٰاِن َو ْ ُ ْ ِ َوا ۪ ْ ِ ْ ِ َوا ٰر ْ َّ ِ ا א  ًّ َ  ِ ْ َ َ ا  ً ْ َن َو ُ َ ْ ُ َن َو ُ ُ ْ َ َ  ِ ّٰ ِ ا ۪ َ
  ُ ۪ َ ْ ُز ا ْ َ ْ َ ا ُ َِכ  ۪ َوٰذ ِ  ْ ُ ْ َ א َ ي  ۪ َّ ُ ا ُכ ِ ْ َ ِ وا  ُ ِ ْ َ ْ א َ  ِ ّٰ َ ا ِ ۪ه  ِ ْ َ ِ  ٰ َاْو

«شۈبھسىزكى، ئالالھ مۇئمىنلهردىن ئۇالرنىڭ جانلىرىنى، ماللىرىنى 
ئۇالرغا جهننهتنى بېرىپ سېتىۋالدى. ئۇالر ئالالھ يولىدا ئۇرۇش قىلىپ 
ۋه ئۆلتۈرۈلىدۇ، (يهنى دۈشمهنلهر بىلهن  (دۈشمهنلهرنى) ئۆلتۈرىدۇ 
ۋهده  جهننهتنى  قىلغۇچىالرغا  بولىدۇ)، (جىھاد  شېھىد  قىلىپ  جىھاد 
قىلىش) تهۋراتتا، ئىنجىلدا ۋه قۇرئاندا زىكرى قىلىنغان (ئالالھنىڭ) 
راسىت ۋهدىسدۇر، ۋهدىسىگه ئالالھتىنمۇ بهك ۋاپا قىلغۇچى كىم بار؟!  
(يهنى ئالالھتىنمۇ ۋاپادار ھېچ ئهھهدى يوق) قىلغان بۇ سوداڭالردىن 

خۇشال بولۇڭالر، بۇ زور مۇۋهپپىقىيهتتۇر.» (تهۋبه سۈرىسى، 111-ئايهت)
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ئۈچۈن  مۇسۇلمانالر  ئهسىرده  ھهر  شۇكى،  جهھهت  مۇھىم  بىر  يهنه 
ئهڭ بۈيۈك خهتهر مۇناپىقلىقتۇر. تهبۇك غازىتى، سۈره تهۋبه بۇ ھهقىقهتنى 

ئوچۇق ئوتتۇرىغا قويۇپ، مۇسۇلمانالرنى ئاگاھالندۇرغان. 
قىيىنچىلىق ۋاقتىدىن مهلۇم بولغىنىدهك، بىر مۇسۇلمان ئهسال راھهت–
پاراغهتكه بېرىلمهسلىكى، ئۇچرىغان ھهرتۈرلۈك قىيىنچىلىقالر بىلهن كۈرهش 

قىلىپ ئالالھ يولىدا داۋاملىق ئىلگىرلهشتىن چېكىنمهسلىكى كېرهك. 

ئاسمان–زېمىننىڭ خهزىنىلىرى ئالالھقا ئائىتتۇر

ئالالھ كاپىرالرنىڭ پۈتۈن تىرىشچانلىقىغا قارىماي، ئۆز دىنىنى ھاكىم 
ئالالھنىڭ  بۇ  چۈنكى  قىلدى.  غالىپ  قارشى  ئۇالرغا  مۇئمىنلهرنى  قىلىپ، 
رهسۇلىغا، ئۆز يولىدا ئىخالس ۋه سهمىمىيهت بىلهن مېڭىۋاتقان مۇئمىنلهرگه 
خاس بولغان ئىالھىي بىر ۋهدىسى ئىدى. بۇ سهۋهبتىن، ئالالھ دۈشمهنلىرى 
قۇرئانى- ئالالھتائاال  ئاشاتتى.  ئهمهلگه  ئهلۋهتته  ھهقىقهت  بۇ  خالىمىسىمۇ 

كهرىمده مۇنداق دهيدۇ: 

ا  ُّ َ ْ َ  ّٰ َ  ِ ّٰ ِل ا ُ َ َر ْ ِ  ْ َ  ٰ َ ا  ُ ِ ْ ُ  َ َن  ُ ُ َ  َ ۪ َّ ُ ا ُ
َن  ُ َ ْ َ  َ  َ ۪ ِ א َ ُ ْ َّ ا ِכ ٰ ْرِض َو َ ْ اِت َوا َ ٰ َّ ُ ا اِۤئ َ َ  ِ ّٰ ِ َو

تهمىنلىمهڭالر،  كىشىلهرنى  يېنىدىكى  «رهسۇلۇلالھنىڭ  «ئۇالر: 
خهزىنىلىرى  زېمىننىڭ  ۋه  ئاسماننىڭ  دهيدۇ،  كهتسۇن»  تاراپ  ئۇالر 
ھېكمىتىنى)  (ئالالھنىڭ  مۇناپىقالر  لېكىن  ئىلكىدىدۇر.  ئالالھنىڭ 

چۈشهنمهيدۇ.» (مۇنافىقۇن سۈرىسى 7-ئايهت)
مۇسۇلمانالرنىڭ  تهرىپىدىن  كاپىرالر  بۇيان  ئهسىرلهردىن  ھهقىقهتهن 
ئاسمان– بولسىمۇ  قىلىنغان  ھهرىكهت  ئاجىزلىتىلىشقا  كۈچى  ئىقتىسادىي 
ئالالھ  جانابى  ئۈچۈن  بولغانلىقى  خاس  ئالالھقا  خهزىنىلىرى  زېمىننىڭ 
مۇئمىنلهرگه بۈيۈك ئېھسانالرنى ئاتا قىلىپ، ماددى ۋه مهنىۋى قوشۇنالرنى 
غهلىبىلهرگه  بۈيۈك  ئۇالرنى  ئىچىده  ۋاقىتنىڭ  بىر  قىسقا  قىلىپ  سهپهرۋهر 

ئېرىشتۈرۈپ، كاپىرالرنى قاتتىق مهغلۇبىيهتكه دۇچار قىلدى. 
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سايىسىده  ياردىمى  ئالالھنىڭ  سالغىنىمىزدا،  نهزهر  تارىخىغا  ئىسالم 
قولغا  مۇۋهپپىقىيهتلهرنى  بۈيۈك  بىلهن  كۈچ  بىر  ئاز  مۇئمىنلهرنىڭ 
بىر  ۋه  ماالزگىرت  ئهندهلۇس،  مۇئته،  بهدىر،  كۆرىمىز.  كهلتۈرگهنلىكىنى 
مۇنچه غهلىبىلهر بۇ ھهقىقهتنىڭ بىر نهچچه مىسالىدۇر. يهنه بىر تهرهپتىن 
قويغان  ئىمزانى  دېگهن  ئۈستۈن“  ئهڭ  سۆزى  ”ئالالھنىڭ  دۇنياغا  پۈتۈن 

بۈيۈك ئوسمانلى دۆلىتىنى 400 ئاتلىق ئهسكهر قۇرغان. 
بۇ شۇنى كۆرسىتىدۇكى، مۇسۇلمانالر ئىخالسغا قارىتا مۇۋهپپىقىيهتكه 
ئىخالستىن  يوقىتىدۇ.  كۈچىنى  يوقاتقان  ئىخالسىنى  يهنى  ئېرىشىدۇ. 
ھالهتكه  بىر  يېڭىلمهس  قۇدرهتته  ۋه  كۈچ–قۇۋۋهت  كىشى  ئايرىلمىغان 
قىلسۇنكى،  قىلسا  نېمه  دۈشمهنلىرى  ئىسالم  بولغاندا،  بۇنداق  كېلىدۇ. 
چۈنكى  يهتكۈزهلمهيدۇ.  زىيان  ھېچبىر  نۇقتىدا  ئاخىرقى  مۇسۇلمانالرغا 

ئالالھتائاال ئۆز كىتابىدا بۇ ئىالھىي ھهقىقهتنى مۇنداق خهۋهر قىلىدۇ: 

 ٌ ۪ ُ َن  ُ َ ْ َ א  َ ِ  َ ّٰ ـًٔא ِانَّ ا ْ َ  ْ ُ ُ ْ ْ َכ ُכ ُّ ُ َ  َ ا  ُ َّ َ وا َو ُ ِ ْ َ َوِاْن 
«ئهگهر سىلهر (ئۇالرنىڭ ئهزىيىتىگه) سهۋر قىلساڭالر ۋه (سۆزۈڭالر 
ۋه ھهرىكىتىڭالردا ئالالھتىن) قورقساڭالر، ئۇالرنىڭ ھىيلىسى سىلهرگه 
ھهقىقهتهن  قىلمىشىنى  ئۇالرنىڭ  ئالالھ  يهتكۈزهلمهيدۇ.  زىيان  قىلچه 

تولۇق بىلگۈچىدۇر.» (ئال ئىمران سۈرىسى، 120-ئايهت)
ئايهتنىڭ  بۇ  تارىخى  ئىسالم  ۋه  زامانالر  بهخىتلىك  ئهشۇ  دهرۋهقه، 

سانسىزلىغان تهجهللىسىگه شاھىدتۇر. 

ئىبادهتسىز دىندا ياخشىلىق يوق!
مهدىنىگه  تامامالپ  پهتىھلهرنى  نىشانالنغان  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
قايتىپ كهلگهنده، تائىف رهئىسى ئۇرۋه ئىبنى مهسئۇد يۈگۈرگهنچه كېلىپ 
دهۋهت  ئىسالمغا  قهبىلىسىنى  قايتىپ  تائىفقا  ئارقىدىن  بولدى.  مۇسۇلمان 
قىلدى. بىر زامانالردا ئۆزلىرىگه ئىسالمنى تهبلىغ قىلىش ئۈچۈن كهلگهن 
ئۇرۋهگه  ئىنسانالرنىڭ  بۇ  قىلغان  تاش–بوران  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر 
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يامغۇرىغا  ئوق  ئۇنى  بولدى.  قاتتىق  تېخىمۇ  مۇئامىلىسى  بولغان  قارشى 
تۇتۇپ شېھىد قىلدى324. 

ئۆزىگه  بولۇپ  مۇسۇلمان  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بىلهن  بۇنىڭ 
مالىك  رهئىسى  قهبىلىسىنىڭ  ھهۋازىن  بېرىلگهن  قايتۇرۇپ  ۋهزىپىسى 
بۇ  بهردى.  بۇيرۇق  بېرىشكه  ئهدىپىنى  تائىفلىقالرنىڭ  ئهنھۇغا  رهزىيهلالھۇ 
بۇيرۇق بىلهن مالىكنىڭ پات–پات ھۇجۇم قىلىشى سهۋهبلىك قهلئهلىرىده 
قهبىله  زېرىكىپ،  قاتتىق  تائىفلىقالر  چىقالمىغان  سرتقا  قېلىپ  سولىنىپ 

ئاقساقاللىرىنى مهدىنىگه ئهۋهتتى325. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سهقىف ئهلچىلىرىنى كۆڭلى يۇمشىسۇن دهپ، 
مهسجىدته كۈتۈۋالدى326. ئهلچىلهر كېچىلىرى ئوقۇلغان قۇرئانى-كهرىمنى، 
ساھابىالرنىڭ تهھهججۇد نامىزىدا ئوقۇغان سۈرىلهرنى ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ 

بهش ۋاقىت نامازدا سهپ بولۇپ تۇرىشىنى كۆردى327. 
سهقىف ئهلچىلىرى نامازدىن كهچۈرۈم قىلىنىش شهرتى بىلهن ئىمان 
ئېيتىپ ئىتائهت قىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرنىڭ 

بۇ تهكلىپىنى: 
«روكۇسىز (نامازسىز) بىر دىندا ياخشلىق يوق» دهپ، رهت قىلدى. 

(ئهبۇ داۋۇد: «خاراج»، 26-25\3026)

ئورنىدا  يىل  ئۈچ  يهنه  بۇتىنىڭ  ئىسىملىك  الت  قېتىم  بۇ  تائىفلىقالر 
قالدۇرۇلىشىنى تهلهپ قىلىپ، ئهخمىقانىلىق قىلدى. قوبۇل قىلىنمىغاندا: 
قوبۇل  بۇمۇ  دېدى.  قالسۇن!“  يېنىمىزدا  بولسىمۇ  ئاي  بىر  ”ئۇنداقتا 
قىلىنمىدى. نىھايهت، چارىسىز ھالدا ئىمان ئېيتتى. بۇ قېتىممۇ ئۆزلىرىنىڭ 
الت بۇتىنى كۆيدۈرۈشكه تهكلىپ قىلىنماسلىقىنى تهلهپ قىلدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم: «چوقۇم سىلهر كۆيدۈرۈسىلهر!» دهپ چىڭ تۇرۇۋالماي، بۇ 

324. ئىبنى ھىشام: 4–جىلد، 194-بهت؛ ھاكىم: 3–جىلد، 713/6579.
325. ئىبنى ھىشام: 4–جىلد، 138،195.

326. ئهھمهد: 4–جىلد، 218-بهت.

327. ۋاقىدى: 3–جىلد، 965-بهت.
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ئىش ئۈچۈن ئهبۇ سۇفيان بىلهن مۇغىيرهنى ئهۋهتتى328 تولىمۇ ئهجهبلىنهرلىكى، 
ھازا  چىقىپ  ئۆيلىرىدىن  ئاياللىرى  قهبىلىسىنىڭ  سهقىف  چېقىلغاندا  بۇت 
تۇتۇپ يىغلىدى. لېكىن ئىسالمنىڭ ئهخالق قۇرۇلمىسىنى بىلگهنچه، خالىس 

مۇسۇلمانالردىن بولۇپ، بۇتالرنىڭ ئىسمىنىمۇ ئۇنۇتتى. 
–9 دهۋرىنىڭ  مهككه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بىلهن  بۇنىڭ 
يىلىدىكى تائىفلىقالرنىڭ زۇلمىغا قارشى ئۇالرنىڭ ھىدايىتى ئۈچۈن قىلغان 

مهرھهمهت دۇئاسى ئالالھ دهرگاھىدا مهقبۇل قىلىنىپ ئهمهلگه ئاشتى. 
ئۆگىتىلدى.  ئهھكاملىرى  ۋه  پهرز  ئىسالمنىڭ  ئهلچىلىرىگه  سهقىف 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرغا رامىزاننىڭ قالغان قىسىمىدا روزا تۇتۇشنى 
بۇيرىدى. بىالل ھهبهشى ئۇالرنىڭ زو ۋه ئىپتارلىق تاماقلىرىنى توشىدى329. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۆزىگه كهلگهن ھهيئهتلهر بىلهن ئهتىگهن–
مهسىلىلىرىنى  كۆرۈشتى،  بېرىپ  بولسا  قواليلىق  ۋاقىتتا  قايسى  ئاقشام 
ئۇزۇندىن–ئۇزۇنغا پاراڭالشتى330. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سهقىف ھهيئىتى 
تۇرۇپ  ئۆره  قېتىم  بىر  كۆرۈشتى.  كېيىن  خۇپتهندىن  ھهركۈنى  بىلهن 
ئۇزۇن سۆزلىگهنلىكى ئۈچۈن پات–پات بهدىنىنىڭ ئېغىرلىقىنى بىر پۇتىغا 

چۈشۈرۈپ يهنه بىرىنى ئارام ئالدۇرۇش ئېھتىياجى ھېس قىلدى331.  
سهقىف ۋهكىللىرىدىن ئهۋس ئىبنى ھۇزهيفه مۇنداق دهيدۇ: 

”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر كۈنى خۇپتهندىن كېيىن خېلى ئۇزۇنغىچه 
يېنىمىزغا كهلمىدى:

- ئى رهسۇلۇلالھ! يېنىمىزغا كېلىشته نېمىشقا كهچ قالدىڭىز؟ - دهپ 
سورىدۇق.

328. ئىبنى ھىشام: 4–جىلد، 197-بهت؛ ۋاقىدى: 3–جىلد، 967–968-بهتلهر.
329. ۋاقىدى: 3–جىلد، 968-بهت.

330. ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ دهيدۇكى: 
ئهبۇ  ھهققىده  مهسىله  بىر  بولغان  مۇناسىۋهتلىك  مۇسۇلمانالرغا  ئهلهيھىسساالم  ”پهيغهمبهر 
بهكرى بىلهن كېچىنىڭ خېلى كهچ ۋاقىتلىرىغىچه پاراڭلىشاتتى، مهنمۇ ئۇالر بىلهن بىلله 

بوالتتىم“ (تىرمىزى: «سهالت»، 12/169)
331. ئهبۇ داۋۇد: «شهھرۇ رامىزان»، 9/1393.
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
- ھهر كۈنى قۇرئاندىن بىر قىسىم ئوقۇشنى ئۆزهمگه ۋهزىپه قىلغان 

ئىدىم، بۇنى ئادا قىلمىغىچه كېلىشنى خالىمىدىم - دېدى. 
تاڭ ئاتقاندا ساھابه-كىرامغا: 

- سىلهر قۇرئاننى قانداق پارچىغا بۆلۈپ ئوقۇيسىلهر؟ - دهپ سورىدى.
ئۇالر: 

ئۇنىڭ  كېيىن  پارچىغا،  بىر  سۈرىنى  ئۈچ  تۇنجى  سۈرىلهرنى  بىز   -
داۋامىدىكى بهش سۈرىنى ئىككىنچى بىر پارچىغا، ئۇنىڭدىن كېيىن نۆۋهت 
بىلهن يهتته، توققۇز، ئون بىر ۋه ئون ئۈچ سۈرىنى بىرلهشتۈرۈپ بىردىن 
بۆلۈم قىلىمىز. ئهڭ ئاخىرىدا سۈره قافتىن باشالپ ئاخىرىغىچه مۇپهسسهل 
بۆلۈپ)  قىسىمغا  (يهتته  قۇرئانى-كهرىمنى  قىلىپ  ھزىب  بىر  سۈرىلهرنى 

ئوقۇيمىز - دېدى. (ئهھمهد: 4–جىلد، 9-بهت؛ ئىبنى ماجه: «سهالت»، 178) 
پهرمان  كهلگهن  ئالالھتائاالدىن  قۇرئانى-كهرىمگه  ساھابه-كىرام 
ئهھمىيهت  ئاالھىده  قاراپ  دهپ  ئامانىتى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ۋه 
بېرهتتى. ئۇنى نامىزىدا ئوقۇش بىلهن بىرلىكته، ساياھهت ۋه غازاتالردا، 
سۆھبهتلهرده، كېچه نامازلىرىدا كۆپلهپ قىرائهت قىالتتى. قۇرئاننىڭ تهمىگه 
قۇرئان  كۈنلىرىنى  ئۆتكۈزمهيتتى332.  كۈنمۇ  بىر  ئوقۇماي  ئۇنى  تويمايتتى، 
قاراشنى  مۇسھهف-شهرىفكه  بولغانالرغا  ئاغرىقى  كۆز  باشاليتتى،  بىلهن 
تهۋسىيه قىالتتى. ھهتتا ئوسمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بهك كۆپ ئوقۇغانلىقى 

ئۈچۈن ئىككى مۇسھهف (قۇرئان) كونىراتقان ئىدى333. 
كۆپ  ئهڭ  ئىشتىياقى  قۇرئانى-كهرىمگه  ئارىسىدا  ۋهكىللىرى  سهقىف 
بولغان كىشى ئوسمان ئىبنى ئهبىل ئاس ئىدى. ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ياش 
جهھهتته ئهڭ كىچىكى بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنى كهينىدىكى ئۇالقالرنىڭ 
يېنىدا قالدۇرغان ئىدى. ۋهكىللهر ئۇنىڭ يېنىغا قايتىپ، چۈش ئىسسىقىدا 

332. ئىبنى سائاد: 3–جىلد، 75–76-بهتلهر.
333. قهتتانى: 2–جىلد، 197-بهت.
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ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئوسمان  كهتكهنده،  ئۇيقۇغا 
يېنىغا  كهئبنىڭ  ئىبنى  ئۇبهي  ياكى  بهكىرنىڭ  ئهبۇ  كۆرسه،  ئالدىراش 
ئۇنىڭ  ئوقۇيتتى.  بولغىنىنى  ئوقۇماقچى  سوراپ،  سورايدىغىنىنى  بېرىپ 
بۇ ئهھۋالى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى خۇشال قىلدى. سهقىف ۋهكىللىرى 

يۇرتىغا قايتماقچى بولغاندا: 
تهيىنلىپ  قىلىپ  ئىمام  بىزگه  بىرىنى  ئىچىمىزدىن  رهسۇلالھ!  ”ئى 
ئهڭ  جهھهتتىن  ياش  ئهنھۇنى  رهزىيهلالھۇ  ئوسمان  ئۇ  دېدى.  بهرگىن!“ 
كىچىك بولۇشىغا قارىماي، ئىمام قىلىپ تهيىنلىدى. (ئىبنى ھىشام: 4–جىلد، 

185-بهت؛ ئىبنى سائاد: 5–جىلد، 508-بهت؛ ئهھمهد: 4–جىلد، 218-بهت) 

تهبۇكتىن كېيىنكى باشقا ۋهقهلهر

مارىيهدىن  ھهزرىتى  ئايالى  مىسىرلىق  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
ئىبراھىم ئىسىملىك بىر ئوغلى دۇنياغا كهلدى. ھهزرىتى ئىبراھىم تهبۇكتىن 
بولدى.  ۋاپات  كېيىن  مۇددهتتىن  بىر  قېلىپ،  ئاغرىپ  سهپىرىده  قايتىش 
كۆزلىرىدىن  مۇبارهك  قايغۇردى.  قاتتىق  بۇنىڭغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 

مهرھهمهت تامچىلىرى تۆكۈلۈپ، مۇنداق دېدى: 

َ ْ َ א  َ  َّ ُل ِإ ُ َ  َ ُن َو َ ْ َ  َ ْ َ ْ ُ َوا َ ْ َ  َ ْ َ ْ ِإنَّ ا

َن»  ُ و ُ ْ َ َ  ُ ِ ا َ ْ َא ِإ َכ  ِ ا َ ِ ِ َّא  َא َوِإ ُّ َر
رازى  رهببىمىزنىڭ  بىز  ئهمما  قايغۇرىدۇ،  قهلب  يىغاليدۇ،  «كۆز 
بىلهن  ئالالھ  سۆزلىمهيمىز!  سۆز  بىر  باشقا  سۆزىدىن  بولىدىغان 
غهمكىنمىز!»  قاتتىق  پىراقىڭدا  سېنىڭ  بىز  ئىبراھىم!  ئى  قهسهمكى، 

دېدى. (بۇخارى: «جهنائىز»، 44؛ ئىبنى سائاد: 1–جىلد، 138-بهت)  
ئۇنى  بۇيرۇپ،  كهلتۈرۈلۈشىنى  تاش  بىر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
قهبرىنىڭ باش تهرىپىگه قويدى. ھهزرىتى ئىبراھىمنىڭ قهبرىسى بۇنىڭ 
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بىلهن بىر بهلگه قويۇلغان بولدى. قهبرىنىڭ ئۈستىگه تۇنجى قېتىم سۇ 
سىپىلگهنمۇ ئۇ بولدى334. 

شۇ پهيتته كۈن تۇتۇلدى. ساھابىالردىن بهزىلىرى بۇنى بىر جاھىلىيهت 
پهيغهمبهر  باغلىدى.  ۋاپاتىغا  ئىبراھىمنىڭ  ھهزرىتى  سۈپىتىده  ئادىتى 
ئهلهيھىسساالم ۋهقه جهريانىدا ئىككى رهكئهت ناماز ئوقۇپ، ساھابىالرنىڭ 

بۇ پىكرىنىڭ توغرا ئهمهسلىكىنى ئېيتىپ: 
بۇالر  ئايهتتۇر.  ئىككى  ئايهتلىرىدىن  ئالالھنىڭ  ئاي  ۋه  «كۈن 
ئاينىڭ  ۋه  كۈن  تۇتۇلمايدۇ،  سهۋهبلىك  ھاياتى  ئۆلۈمى،  كىشىنىڭ  بىر 
تۇتۇلغانلىقىنى كۆرسهڭالر ئالالھنى زىكىر قىلىپ، ناماز ئوقۇڭالر!» دېدى335. 

(نهسهئى: «خۇسۇف»، 14)
پهيغهمبهر  بولدى.  ۋاپات  نهجاشىسى  ھهبهشىستان  ئېيىدا،  رهجهب 
ئهلهيھىسساالم ئارىدا دېڭىز ۋه قۇرۇقلۇقتىنمۇ نهچچه كۈنلۈك يىراقلىقتىكى 
مۇساپىده تۇرۇپ نهجاشىنىڭ ۋاپاتىنى شۇ كۈنى ساھابىلىرىغا خهۋهر قىلىپ: 
نامىزىنى  جىنازا  قېرىندىشىڭالرنىڭ  قىلغان  ۋاپات  يۇرتتا  بىر  «يىراق 

ئوقۇڭالر!» دېدى. 
ساھابىالر: 

پهخرى  كائىناتنىڭ  سورىغاندا،  دهپ  كىم؟“  ئۇ  رهسۇلۇلالھ!  ”ئى 
پهيغهمبىرىمىز: 

ئهسھهمه  بهندىسى  سالىھ  ئالالھنىڭ  بۈگۈن  ئهسھهمهدۇر!  «نهجاشى 
ۋاپات بولدى! قېرىندىشىڭالر ئۈچۈن ئالالھتىن مهغفىرهت تىلهڭالر!» دېدى 

334. ئىبنى سائاد: 1–جىلد، 144-بهت؛ ئىبنى ئابدىلبهر: 1–جىلد، 59-بهت.
دۇئا  ۋه  ئوقۇش  ناماز  جهريانىدا  تۇتۇلىشى  ئاي-كۈننىڭ  يهرلهرده  بهزى  كۈنىمىزده   .335
قىلىش ئورنىغا داقا–دۇمباق چېلىپ، ئاسمانغا ئوق ئاتىدىغان ئىشالر مهۋجۇت. بۇ بىدئهت 
ۋه پۈتۈنلهي خۇراپى بىر خهلق چۈشهنچىسى بولۇپ ئىسالم بىلهن ھىچبىر ئاالقىسى يوق. 
يهنه ھۇقۇشنىڭ ھوۋلىشىنى شۇملۇق ساناپ كۆز يېشى تۆكۈشمۇ ئوخشاشال خاتا چۈشهنچتىن 

كېلىپ چىققان بىر ئادهت. 
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–3 ئهھمهد:  62-68؛  (مۇسلىم: «جهنائىز»،  ئوقۇدى.  نامىزى  جىنازا  غهيبى  ۋه 
جىلد، 319؛ 4–جىلد، 7) 

كېيىن نهجاشىنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ خهۋهر قىلغان كۈنى 
ۋاپات بولغانلىقى بىلىندى. 

شهئبان ئېيىدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قىزى، ئوسمان رهزىيهلالھۇ 
ۋاپات  ئهنھا  رهزىيهلالھۇ  گۇلسۇم  ئۇممۇ  بولغان  ئايالى  مۇھتهرهم  ئهنھۇنىڭ 

بولدى336. 
زىلقهئده  يهنى  كېيىن  ئايدىن  ئىككى  تهخمىنهن  قايتىپ  تهبۇكتىن 
ئېيىدا مۇناپىقالرنىڭ رهئىسى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهينىڭ پىتنه–پاسات تولغان 
ھهرىكىتىنىڭ  مۇناپىقالرنىڭ  بىلهن  ئۆلۈمى  ئۇنىڭ  ئاخىرالشتى.  ھاياتى 
ئاساسىي تهۋرىدى ۋه كهينىده قالغان باشقا مۇناپىقالرنىڭ كۆپىنچىسى تهۋبه 

قىلىپ ھهقىقىي مۇسۇلمانالردىن بولدى. 
ئۇ ئۆلگهنده، ئوغلى ئابدۇلالھ دادىسىنىڭ ۋهسىيىتى بىلهن پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ: 
”ئى رهسۇلۇلالھ! ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهي ئۆلدى. كۆينىكىڭنى بهرگىن، 
ئېيتقىن!“  ئىستىغفار  ۋه  ئوقۇغىن  نامىزىنى  جىنازا  قىالي.  كېپهن  ئۇنىڭغا 
دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كۆينىكىنى چىقىرىپ ئۇنىڭغا بهردى، تهييار 

قىلىنغاندا نامىزىنى چۈشۈردى. بۇنىڭ بىلهن مۇنۇ ئايهت نازىل بولدى: 

ٰ َ  ْ ُ َ  َ ا َو ً َ אَت َا َ  ْ ُ ْ ِ  ٍ َ ۤ َا ٰ َ  ِّ َ ُ  َ َو
َن  ُ ِ א َ  ْ ُ ا َو ُ א َ ۪ َو ِ ُ ِ َوَر ّٰ א ِ وا  ُ َ ْ َכ ُ َّ ۪ه ِا ِ ْ َ

ھېچبىر  ئۆلگهن  ئارىسىدىن  ئۇالرنىڭ  سهن  مۇھهممهد!)  "(ئى 
ئادهمنىڭ نامىزىنى چۈشۈرمىگىن. (دهپنه قىلىش، زىيارهت ياكى دۇئا 
ئۈچۈن) ئۇنىڭ قهبرىسى ئۈستىدىمۇ تۇرمىغىن، چۇنكى، ئۇالر ئالالھنى 
ۋه ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىنى ئىنكار قىلدى. ئۇالر پاسىق ھالىتى بىلهن 

336. ئىبنى سائاد: 8–جىلد، 38-بهت.
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ئۆلدى" (سۈره تهۋبه، 84–ئايهت. بۇخارى: «جهنائىز»، 23؛ ئىبنى ماجه: «جهنائىز»، 
 (31

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن نېمه ئۈچۈن بۇنداق قىلغانلىقى سورالغاندا: 
«كۆينىكىم ۋه ئۇنىڭغا ئوقۇغان نامىزىم ئۇنى ئالالھتىن كهلگۈسىدىكى 
ئازابقا قارشى قوغدىمايدۇ! ئهمما مهن بۇنىڭ سايىسىده ئۇنىڭ قهۋمىدىن 

مىڭ كىشىنىڭ مۇسۇلمان بولۇشىنى ئارزۇ قىلىمهن» دېدى. 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئۇبهينىڭ  ئىبنى  ئابدۇلالھ  دهرۋهقه، 
تىلىگهنلىكىنى  شاپائهت  نامازدىن  ئوقۇلىدىغان  ئۇنىڭغا  ۋه  كۆينىكىدىن 
مۇسۇلمان  تاشالپ  مۇشرىكلىكنى  كىشى  مىڭ  خهزرهجلهردىن  كۆرگهن 

بولدى337. 

ئهلچىلهر يىلى

مهككه پهتىھ قىلىنىپ، ھۇنهين ئۇرۇشى غهلبه قىلغاندىن كېيىن، تائىف 
خهلقى مۇھاسىرىدىن بىر يىل كېيىن مۇسۇلمان بولدى. بۇ ئهسنادا قىلىنغان 
يېرىم  ئهرهب  ئهمدى  نهتىجىلهندى.  بىلهن  مۇۋهپپىقىيهت  يۈرۈشىمۇ  تهبۈك 
ئارىلىدا ئىسالمىيهتنىڭ ئالدىدا توسالغۇ بولىدىغان ھېچبىر كۈچ قالمىدى. 

پۇرسىتى  تونۇش  توغرا  مۇقهددهسلىگىنى  ئىسالمنىڭ  بىلهن  بۇنىڭ 
تاپقان ئهرهبىستان قهبىلىلىرى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئۆز ئۆمهكلىرىنى 
بىلدۈرۈشكه  ئىكهنلىگىنى  باغلىق  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئهۋهتىپ، 
ئىران  سۈرىيه،  ئاممان،  بهھرهين،  ھهزرهمهۋت،  يهمهن،  باشلىدى. 
چېگرالىرىدىن كهلگهن بۇ ئۆمهكلهر مۇسۇلمان بولۇش ياكى ئىسالم دىنىغا 
كىرگهنلىكىنى خهۋهر قىلىش ئۈچۈن كېلىپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن 

ئۆزىگه ئىسالمنى ئۆگىتىدىغان مۇئهللىملهر تهلهپ قىلدى. 
ئۆگىنىپ،  بىۋاسته  رهسۇلۇلالھتىن  ئىسالمنى  ھهيئهتلهرنىڭ  كهلگهن 
مىسال  بىر  گۈزهل  ئهڭ  يهتكۈزگهنلىكىگه  قهبىلىلىرىگه  بېرىپ  قايتىپ 

337. ئاينى: 8–جىلد، 54–بهت؛ دىيار بهكرى: 2–جىلد، 140–141–بهتلهر.
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پهيغهمبهر  ھهيئهت  بىر  كىشىلىك  ئۈچ  ئون  بۇالردىن  تۇجىبالردۇر.  بهنى 
ئېلىپ  بىرگه  ماللىرىنىمۇ  زاكات  بۇالر  كهلدى.  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ناھايىتى  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  ئىشى  بۇ  بۇالرنىڭ  ئىدى.  كهلگهن 

خۇشال قىلدى. ھهيئهتكه: 
- خۇش كهلدىڭالر! - دهپ، بىالل ھهبهشىگه ئۇالرنى كۈتۈۋېلىشنى 

بۇيرىدى. بهنى تۇجىب ھهيئىتى: 
ئېلىپ  ساڭا  ھهققىنى  ئالالھنىڭ  ماللىرىمىزدىكى  رهسۇلۇلالھ!  ئى   -

كهلدۇق! - دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

- ئۇالرنى قايتۇرۇپ ئېلىپ كېتىپ، كهمبهغهللىرىڭالرغا تارقىتىڭالر - 
دېدى. 

ھهيئهت: 
ساڭا  ئاشقىنىنى  كهمبهغهللىرىمىزدىن  پهقهت  بىز  رهسۇلۇلالھ!  ئى   -

ئېلىپ كهلدۇق - دېدى. 
ئهبۇ بهكىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

- ئى رهسۇلۇلالھ! ئهرهب ئۆمهكلىرى ئىچىده، توغرىسىنى ئېيتقاندا بۇ 
تۇجىب ھهيئىتىگه ئوخشايدىغىنى يوقتۇر - دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
- ھىدايهت ئالالھتائاالنىڭ ئىلكىده. ئالالھ ياخشلىق ئاتا قىلماقچى 

بولغان كىشىنىڭ قهلبىنى ئىمانغا ئاچىدۇ! - دېدى. 
تۇجىب ھهيئىتى پهيغهمبىرىمىزدىن قۇرئان ۋه سۈننهت ھهققىده بىر 
يېزىلىپ  جاۋابلىرى  نهرسىلهرنىڭ  سورىغان  سورىدى.  نهرسىلهرنى  مۇنچه 
ئۇالرغا بېرىلدى. بۇ تىرىشچانلىقى تۈپهيلىدىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
قالغاندىن  كۈن  قانچه  بىر  ھهيئهت  كۈچهيدى.  ئاالقىسى  بولغان  ئۇالرغا 

كېيىن قايتماقچى بولدى. ئۇالرغا: 
- نېمىشقا ئالدىرايسىلهر؟ - دېيىلدى. 
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- ئارقىدا قالغان قهۋمىمىزنىڭ يېنىغا قايتىپ رهسۇلۇلالھتىن كۆرگهن 
ۋه ئۆگهنگهنلىرىمىزنى ئاڭلىتىمىز - دېدى. شۇنىڭ بىلهن ئۇالر پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  خوشالشتى.  كېلىپ  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
بېرىلىشىنى  قايتۇرۇپ  ھهدىيهلىرىنىڭ  ئهۋهتىپ،  ھهبهشىنى  بىالل  ئۇالرغا 
ئارتۇق  ھهسسه  نهچچه  بېرىلگهندىنمۇ  ھهيئهتلهرگه  باشقا  ۋه  بۇيرىدى 
سائاد: 1–جىلد، 323-بهت؛ ئىبنى قهييۇم: 3– (ئىبنى  ئېھسان قىلىشنى ئېيتتى. 

جىلد، 650–651–بهتلهر)  

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهيئهتلهرنىڭ مهدىنىده بىر مۇددهت تۇرۇشىنى 
ئۆگىنىشىنى،  ئاساسالرنى  دىنىي  ۋه  قۇرئانى-كهرىم  ئۇالرنىڭ  تهمىنلهپ، 
بىۋاسته ئۆزىنىڭ تهتبىقاتىنى كۆرگهن ھالدا ئىسالمنى چۈشىنىشىنى ئهمهلگه 
ئاشۇردى. مهسىلهن: ئابدۇل قهيس ھهيئىتى كهلگهنده ئهنسارالردىن ئۇالرنى 
كۈتىۋېلىشنى ۋه ئىززهت–ئىكرامدا بولۇشنى تهلهپ قىلدى. بۇ ئارىدا كېرهكلىك 
سۈرىلهرنى  بولغان  زۆرۈر  ئۈچۈن  ناماز  ئۆگىتىشنى،  مهلۇماتالرنى  دىنىي 
مۇئامىلىسىدىن  ئهنسارالرنىڭ  ئهتىگهنده  ئهتىسى  بۇيرىدى.  يادالتتۇرۇشنى 
مهمنۇنىيهتىنى  ئۆزلىرىنىڭ  ئۇالر  سورىدى.  بولمىغانلىقىنى  بولۇپ  مهمنۇن 
بىلدۈردى. كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهيئهتتىكىلهرنى دىننى تېخىمۇ 
ئىككىدىن  بىردىن،  ئۆيلىرىگه  ساھابىالرنىڭ  ئۈچۈن  ئۆگىنىشى  ياخشى 
تارقاتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ساھابىالرنىڭ تىرىشچانلىقى ۋه ئابدۇل 
قهيس ھهيئىتىنىڭ ئۆگىنىش ئىرادىسىدىن قاتتىق مهمنۇن بولۇپ، ئۇالرغا 
دۇئاسى،  (تهشهھھۇد)  تهھىييات  ئالغان  يادا  بۆلۈپ،  كۆڭۈل  بىر-بىردىن 

فاتىھه سۈرىسى ۋه ئۆگهنگهن سۈننهتلهرنى بىۋاسته كونترول قىلدى338. 
بۇ شهكىلده ئىسالمىيهت كۈندىن–كۈنگه پۈتۈن ئهرهبىستانغا تارقالدى. 
ئىنسانالر توپ–توپ بولۇپ ئىسالمغا كىردى. مهدىنه ھهركۈنى يېڭى كهلگهن 
كهلگهنلهرنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  تاشتى.  تولۇپ  بىلهن  مۇساپىرالر 
ياخشى كۈتۈۋېلىپ، ئىززهت-ئىكرام قىلىپ، ھهممىسىنىڭ ئهھۋالىغا قاراپ 

338. ئهھمهد: 3–جىلد، 402-بهت.
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مۇئامىله قىلدى. ئۇالردىن كهلگهن رايونالرنىڭ ئهھۋالى ھهققىده مهلۇمات 
ئالدى، تهلهپلىرىنى ئاڭالپ، سوئاللىرىغا جاۋاب بهردى. مهسىلىلىرىنى ھهل 

قىلىپ، كۆڭۈللىرىگه ئىسالمنىڭ نۇرىنى نهقىشلىدى339. 
دهرۋهقه، ئالالھتائاال  ئازابالر ئورنىنى مېھرىبانلىققا بوشاتتى.  بۇرۇنقى 
قىلىنىشى  ئادا  شۈكرانىسىنىڭ  مهرھهمهتنىڭ  بۇ  بولغان  دهرگاھىدىن  ئۆز 

ھهققىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋه مۇئمىنلهرگه مۇنداق خىتاب قىلدى: 

ِ ۪ ۪د َن  ُ ُ ْ َ َّאَس  َ ا ْ ُ َوَرَا ْ َ ْ ِ َوا ّٰ ُ ا ْ َ אَۤء  َ ِاَذا 
ًא  ا َّ َ ُ َכאَن  َّ ُه ِا ْ ِ ْ َ ْ َِّכ َوا ِ َر ْ َ ِ  ْ ِّ َ َ א  ً ا َ ْ ِ َا ّٰ ا

«ئالالھنىڭ ياردىمى ۋه غهلىبىسى كهلگهن ۋه ئالالھنىڭ دىنىغا 
كىشىلهرنىڭ توپ–توپ بولۇپ كىرگهنلىكىنى كۆرگىنىڭده، رهببىڭگه 
تىلىگىن.  مهغپىرهت  ئۇنىڭدىن  ۋه  ئېيتقىن  ھهمدى  ئېيتقىن،  تهسبىھ 
سۈرىسى،  (نهسىر  قىلغۇچىدۇر.»  قوبۇل  بهك  تهۋبىنى  ھهقىقهتهن  ئالالھ 

1-3-ئايهت) 

ئىسالمنىڭ  ئاشقان  ئهمهلگه  يىلدا  توققۇزىنچى  كېيىنكى  ھىجرهتتىن 
ئهرهبىستاندا بۇ شهكىلده تېز سۈرئهتته تارقىلىشى ۋه بۇ دىننى ئۆگىنىش 
مۇناسىۋىتى  كېلىشى  مهدىنىگه  ئهلچىلىرىنىڭ  قهبىله  توپ–توپ  ئۈچۈن 

بىلهن بۇ يىل ”ئهلچىلهر يىلى“ دهپ ئاتالدى. 

ھهجنىڭ پهرز قىلىنىشى

ھهج ھىجرهتنىڭ توققۇزىنچى يىلىغا قهدهر ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ھهنىف دىنىغا ئاساسهن ئادا قىلىنىش بىلهن بىرلىكته، مۇشرىكالر تهرىپىدىن 
بىر قىسىم خاتاالر قوشۇۋېتىلگهن ئىدى. بۇ يىل پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ھهزرىتى ئهبۇ بهكىرنى ھهج ئهمىرى قىلىپ، ھهجنى مۇسۇلمانالرغا ئۆگىتىش 
ئۈچۈن ئۈچ يۈز كىشىلىك بىر كارۋان بىلهن مهككىگه ئهۋهتتى. ئۆزى ئوننىچى 

339. نهسهئى: «ئۆمره»، 5.
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يىلى ھهج قىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى. قۇربانلىق قىلىش ئۈچۈن بويۇنلىرىغا 
بهلگه ئېسىلغان يىگىرمه تۆگىنىمۇ بىرلىكته ئهۋهتتى. 

چىققان  يولغا  بىلهن  كارۋىنى  ھهج  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  بهكىر  ئهبۇ 
بۇنىڭ  بولدى.  نازىل  ئايهتلىرى  تۇنجى  (بهرائه)نىڭ  تهۋبه  سۈره  پهيتته 
بىلهن بۇتالردىن تازىالنغان ئالالھنىڭ بهيتىنىڭ مۇشرىكالردىن تازىلىنىشى 
بۇيرۇلدى. چۈنكى ئۇ ۋاقىتقا قهدهر مۇشرىكالرنىڭ كهبىده ئىبادهت قىلىشغا 
كهبىده،  ئېرىشكهن  ساالھىيىتىگه  ئهسلى  ئىدى.  چىقىلمىغان  قارشى 
مۇشرىكالرنىڭ چاۋاك چېلىپ، كىيىمسىز ھالهتته غهيرى ئهخالقى ئۇسۇلالر 
خهلق  كهلمهيتتى،  ئۇيغۇن  جهھهتتىن  تهۋھىد  قىلىشى  ئىبادهت  بىلهن 
ئارىسىدىمۇ ئىختىالپقا سهۋهب بوالتتى. مانا بۇ سۈره بهرائهنىڭ بۇ پهيتته 
بېرىلىۋاتقان  ئېلىپ  قارشى  تهۋھىدكه  كهبىده  ئايهتلىرى  بولغان  نازىل 

ھۆرمهتسىزلىككه خاتىمه بهردى. ئالالھتائاال مۇنداق دهيدۇ: 

ْرِض  َ ْ ِ ا ا  ُ ۪ َ  َ ِכ ِ ْ ُ ْ َ ا ِ  ْ ُ ْ َ א َ  َ ۪ َّ َ ا ۤ ِا ۪ ِ ُ ِ َوَر ّٰ َ ا ِ اَۤءٌة  َ َ
 َ ِ َ َوَاَذاٌن  ۪ ِ َכא ْ ي ا ِ ْ ُ  َ ّٰ ِ َوَانَّ ا ّٰ ي ا ِ ِ ْ ُ  ُ ْ َ  ْ َُّכ ا َا ۤ ُ َ ْ ٍ َوا ُ ْ َ َا َ َ َاْر
 ُ ُ ُ َ َوَر ۪כ ِ ْ ُ ْ َ ا ِ ۤيٌء  ۪ َ  َ ّٰ ِ َانَّ ا َ ْכ َ ْ ِّ ا َ ْ َم ا ْ َ َّאِس  َ ا ۤ ِا ۪ ِ ُ ِ َوَر ّٰ ا
 َ ۪ َّ ِ ا ِّ َ ِ َو ّٰ ي ا ِ ِ ْ ُ  ُ ْ َ  ْ َُّכ ا َا ۤ ُ َ ْ א َ  ْ ُ ْ َّ َ َ ْ َوِاْن  ُכ َ  ٌ ْ َ  َ ُ َ  ْ ُ ْ ُ ِאْن  َ
 ْ َ ـًٔא َو ْ َ  ْ ُכ ُ ُ ْ َ  ْ َ  َّ ُ  َ ۪כ ِ ْ ُ ْ َ ا ِ  ْ ُ ْ َ א َ  َ ۪ َّ َّ ا ٍ ِا ۪ اٍب َا َ َ ِ وا  ُ َ َכ
 َ ۪ َّ ُ ْ ُّ ا ِ ُ  َ ّٰ ْ ِانَّ ا ِ ِ َّ ُ  ٰ ْ ِا ُ َ ْ َ  ْ ِ ْ َ ا ِا ۤ ُّ ِ َא َ ا  ً َ ْ َا ُכ ْ َ َ وا  ُ ِ א َ ُ

مۇئاھىده  بىلهن  سىلهر  پهيغهمبىرىنىڭ  ئۇنىڭ  ۋه  ئالالھ  «(بۇ) 
تۈزۈشكهن مۇشرىكالرغا قاراتقان ئادا-جۇدا بولۇش (يهنى مۇئاھىدىنى 
بىكار قىلىش) ئېالنىدۇر. (ئى مۇشرىكالر!) يهر يۈزىده (خالىغىنىڭالرچه) 
تۆت ئاي يۈرۈڭالر، بىلىڭالركى، سىلهر ئالالھ (نىڭ ئازابى)دىن قېچىپ 
قىلغۇچىدۇر.  خار  كافىرالرنى  ئالالھ  (بىلىڭالركى)  قۇتۇاللمايسىلهر، 
تهرىپىدىن  پهيغهمبىرى  ئۇنىڭ  ۋه  ئالالھ  كۈنىده  ھهج  چوڭ  بۇ 
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پهيغهمبىرى  ئۇنىڭ  ۋه  ئالالھ  ئېالندۇركى،  چىقىرىلغان  كىشلهرگه 
مۇشرىكالردىن ئادا-جۇدادۇر. ئهگهر (كۇفرىدىن)تهۋبه قىلساڭالر، بۇ 
سىلهرگه (گۇمراھلىقتا كېتىۋىرىشتىن) ياخشىدۇر، ئهگهر (ئىسالمدىن) 
قىچىپ  ئازابى)دىن  (نىڭ  ئالالھ  بىلىڭالركى،  ئۆرىسهڭالر  يۈز 
قۇتۇاللمايسىلهر. كافىرالرغا قاتتىق ئازاب بىلهن بىشارهت بهرگىن. ئهمما 
مۇئاھىدىگه  تۈزگهن،  مۇئاھىده  بىلهن  سىلهر  ئىچىدىكى  مۇشرىكالر 
ھېچقانداق خىالپلىق قىلمىغان، سىلهرگه قارشى ھېچقانداق ئادهمگه 
ياردهم بهرمىگهنلهرگه كهلسهك، ئۇالر بىلهن تۈزگهن بۇ مۇئاھىدىگه 
ئالالھ  شۈبھسىزكى،  قىلىڭالر،  رىئايه  قهدهر  تۇشقانغا  ۋاقتى  ئۇنىڭ 

تهقۋادارالرنى دوسىت تۇتىدۇ.» (تهۋبه سۈرىسى، 1-4-ئايهت)

َ ِ ْ َ ْ ا ا ُ َ ْ َ  َ َ  ٌ َ َ َن  ُכ ِ ْ ُ ْ א ا َ َّ ا ِا ۤ ُ َ َ ٰا ۪ َّ א ا َ ُّ َאۤ َا
ْ ِ  ُ ّٰ ُ ا ُכ ۪ ْ ُ َف  ْ َ َ  ً َ ْ َ  ْ ُ ْ ِ ا َوِاْن  َ ٰ  ْ ِ ِ א َ  َ ْ َ اَم  َ َ ْ ا

 ٌ ۪כ َ  ٌ ۪ َ  َ ّٰ אَۤء ِانَّ ا َ ۤ ِاْن  ۪ ِ ْ َ
«ئى مۇئمىنلهر! مۇشرىكالر (ئالالھنى ئىنكار قىلغانلىقى ۋه ئۇالرنىڭ 
ئېتىقادى بۇزۇق بولغانلىقى ئۈچۈن) پهقهت نىجىستۇر، مۇشۇ يىلدىن 
(يهنى ھىجرىينىڭ 9-يىلىدىن) كېيىن ئۇالر مهسجىدى ھهرهمگه (يهنى 
ھهرهمگه) يېقىنالشمىسۇن. (يهنى ھهج قىلمىسۇن، ئۆمره قىلمىسۇن). 
ئهگهر سىلهر (ئى مۇئمىنلهر! مۇشرىكالرنىڭ ھهرهمگه كىرىشتىن مهنئى 
قىلىنىشى بىلهن) پىقىرلىقتىن قورقساڭالر، ئالالھ خالىسا ئۆز پهزىلى 
بىلهن سىلهرنى باي قىلىدۇ. شۈبھسىزكى، ئالالھ (سىلهرگه پايدىلىق 
(تهۋبه  قىلغۇچىدۇر.»  ئىش  بىلهن  ھېكمهت  بىلگۈچىدۇر،  ئىشالرنى) 

سۈرىسى، 28-ئايهت)
ئهلى  ئۈچۈن  قىلىش  ئېالن  ئايهتنى  بۇ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنى ئهبۇ بهكىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ئارقىسىدىن مهككىگه 

ئهۋهتتى. 
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ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنى ئهقهبه جهمرهسىنىڭ 
يېنىدا ئۆره تۇرۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تاپشۇرغان ۋهزىپىنى بىر خۇتبه 
ئوقۇش بىلهن ئورۇنلىدى. سۈره تهۋبىدىن بىر مىقدار ئايهت ئوقۇغاندىن 
پۈتۈن  نهرسىنى  تۆت  مۇنۇ  خۇالسىلىگهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كېيىن 

كىشىلهرگه بايان قىلدى: 
1. (ھهربىر كىشى بىلسۇنكى)، جهننهتكه پهقهت مۇئمىنلهر كىرهلهيدۇ.
2. كهبه ھهر قانداق ۋاقىتتا كىيىمسىز تاۋاب قىلىنمايدۇ، (مۇشرىكالرنىڭ 

بۇ شهكىلده پهيدا قىلغان بىدئهتلىرىگه خاتىمه بېرىلدۇ) 
3. يىلدىن كېيىن ھېچبىر مۇشرىك بهيتۇلالھقا يېقىنلىشالمايدۇ. 

4. پهقهت پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن مۇئاھىده تۈزۈپ، بۇنىڭغا 
توشقىچه  مۇددهت  بهلگىلهنگهن  ھهققىده،  مۇشرىكلهر  قالغان  سادىق 

مۇئاھىده ماددىلىرى ساالھىيهتكه ئىگه قالىدۇ. 
شۇ يىلدىن كېيىن ھېچبىر مۇشرىك ھهجگه كهلمىدى ۋه كهبه كىيىمسىز 

ھالهتته تاۋاپ قىلىنمىدى. 
شۇ يىلدىن كېيىن شىرىكنىڭ ئۆزلىرىنى ئېلىپ بارغان بۇ ھاماقهتلىك 
ئىماننى  نىھايهتته  مۇشرىكالرمۇ  ئاخىرقى  چۈشهنگهن  بهختسىزلىكنى  ۋه 

تاللىدى. 
مۇشرىكالردىنمۇ  تازىالنغاندهك  بۇتالردىن  كهبه  كېيىن،  يىلدىن  شۇ 
پاك–پاكىز تازىالنغان ھالدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قىلىدىغان بۈيۈك ھهج 

ئۈچۈن تهييار ھالهتكه كهلدى340. 

–3 ۋاقىدى:  44/871؛  «ھهج»،  تىرمىزى:  201-بهت؛  4–جىلد،  ھىشام:  ئىبنى   .340
جىلد، 1077-بهت.
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ئهدىي ئىبنى ھاتىمنىڭ مۇسۇلمان بولۇشى

مهرتلىكى تىلالردا داستان بولغان ھاتىم ئهتتائى تهييى قهبىلىسىدىن 
بولۇپ، ئهدىينىڭ دادىسى ئىدى. ئهدىي قهۋمى ئىچىده بۈيۈك، شهرهپلىك، 
خاتىب، ھازىر جاۋابلىق، پهزىلهتلىك ۋه مهرت بىر ئادهم ئىدى. پهيغهمبهر 
ئهنھۇنى  رهزىيهلالھۇ  ئهلى  يىلىدا  توققۇزىنچى  ھىجرهتنىڭ  ئهلهيھىسساالم 
ئهۋهتكهنده،  تاشالشقا  چېقىپ  ”فۇلۇس“نى  بۇتى  قهبىلىسىنىڭ  تهييى 
ئهدىي شامغا قېچىپ كهتكهن ئىدى. سىڭلىسى سهففانه ئهسىرلهر ئارىسىدا 

مهدىنىگه ئېلىپ كېلىندى. 
ۋه  كىيىم–كېچهك  قۇيىۋېتىپ،  شهرتسىز  سهففانهنى  پهيغهمبىرىمىز 
يېنىغا  كىشىلهرنىڭ  بهزى  ئىشهنچىلىك  قهۋمىدىن  بېرىپ،  ئۇزۇق–تۈلۈك 

قوشۇپ شامغا يولغا سالدى. 
ئهدىي ئىبنى ھاتىم مۇنداق دهيدۇ: 

”سهففانه ئهقىللىق بىر ئايال ئىدى. ئۇنىڭغا: 
- ئۇ زات ھهققىده كۆز قارىشىڭ قانداق؟ - دهپ سورىدىم. ماڭا: 

ئهگىشىشىڭنى  ئۇنىڭغا  تېزدىن  سېنىڭ  قهسهمكى،  بىلهن  ئالالھ   -
ئۇيغۇن كۆرىمهن. ئهگهر ئۇ ھهقىقهتهن پهيغهمبهر بولسا، ئۇنىڭغا ئهگىشىشته 
بىر  بولىدۇ.  پهزىلهت  بىر  ئۈچۈن  سېنىڭ  ئۆتۈشۈڭ  ئالدىغا  باشقىالرنىڭ 
ھۆكۈمدار بولسا، ئۇنىڭ سايىسىده يهمهندىكى سهلتهنىتىڭنى يوقاتمايسهن، 
پهس بىر ھالغا چۈشمهيسهن! ئهمدى قارار قىلىش سهنده قالدى! - دېدى. 
بۇ  مهن  قاراش!  توغرا  ھهقىقهتهن  بۇ  قهسهمكى،  بىلهن  ئالالھ   -
زاتنىڭ يېنىغا بارىمهن. ئۇ بىر يالغانچى بولسا (يالغانچىلىقى) ماڭا زىيان 
يهتكۈزمهيدۇ. ئهگهر توغرا بولسا سۆزلىرىنى ئاڭالپ، ئۇنىڭغا ئهگىشىمهن! 
يېنىدا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  كهلدىم.  مهدىنىگه  ۋه  دېدىم   -
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ئۇرۇق–تۇغقان، باال–چاقىالرنى كۆرگىنىمده شۇنى چۈشهندىمكى، ئۇنىڭدا 
كىسرانىڭ، قهيسهرنىڭ سهلتهنىتى يوق! 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قولۇمدىن تۇتۇپ، ئۆيىگه ئېلىپ باردى. يولدا 
مىسكىن ۋه ياشانغان بىر ئايال ئۇنىڭ ئالدىنى توسۇپ ئېھتىياجىنى ئېيتتى. 
ئۇمۇ ئۇزۇن بىر ۋاقىت ئۆره تۇرۇپ، ئايالنىڭ دهردىنى ئاڭالپ، مهسلىسىنى 
ھهل قىلدى. ئۆيگه بارغىنىمىزدا خورما قوۋزاقلىرى بىلهن تولدۇرۇلغان بىر 

كۆرپىنى ماڭا بهردى: 
- بۇنىڭ ئۈستىده ئولتۇر! - دېدى. 

مهن: 
- ياق! ئۇنىڭ ئۈستىده سهن ئولتۇر! - دېدىم. 

رهسۇلۇلالھ ماڭا: 
- ياق، سهن ئولتۇرىسهن! - دېدى. 

كۆرپىنىڭ ئۈستىده ئولتۇردۇم، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قۇرۇق يهرده 
ئولتۇردى. ئىچىمده: 

- ئالالھ بىلهن قهسهمكى، بۇ ھۆكۈمدارنىڭ ئىشى ئهمهس! - دېدىم. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

- ئهدىي! مۇسۇلمان بول، ساالمهت بولىسهن، - دېيىشى بىلهن: 
- مېنىڭ دىنىم بار، - دېدىم. 

- سېنىڭ دىنىڭنى سهندىن ياخشى بىلىمهن! - دېدى. 
- مېنىڭ دىنىمنى مهندىنمۇ ياخشى بىلهمسهن؟ - دېدىم. 

كهلتۈرگهن  قولغا  قهۋمىڭ  ئهمهسمۇ؟  رهقۇسى341  سهن  شۇنداق!   -
غهنېمهتلهردىن تۆتته بىرىنى ئالىسهنغۇ؟ - دهپ سورىدى. 

- ھهئه شۇنداق - دېدىم. 

341. رهقۇسىييه: خرىستىئانلىق بىلهن سابىئىلىك ئارىالشتۇرۇلغان بىر دىن تهلىماتى.
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ۋه  دېدى   - ئهمهس!  ھاالل  ساڭا  كۆره  دىنىڭغا  بۇ  ئهسلىده   -
ئۇنىڭدىن ئارتۇق بىر نهرسه دېمىدى. رهسۇلۇلالھ بۇنى سۆزلىگهنده قاتتىق 

ئوڭايسىزالندىم. ئۇنىڭغا:
- توغرا! ئالالھ بىلهن قهسهمكى شۇنداق! - دېدىم. 

شۇنى چۈشهندىمكى، ئۇ ئالالھ تهرىپىدىن ئهۋهتىلگهن بىر پهيغهمبهر. 
قېتىممۇ  بىر  سۆزنى  قىلىدىغان  خىجىل  مېنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 

تهكرارلىمىدى. سۆزلىرىگه داۋاملىق: 
بىلىمهن.  نهرسىنى  بولغان  توسقۇن  كىرىشىڭگه  ئىسالمغا  سېنىڭ   -
كىشىلهر  كۈچسىز  ئىلمايدىغان  كۆزگه  ئهرهبلهر  ئاجىزالر،  ”ئۇنىڭغا  سهن: 

ئهگىشىدۇ“ دهيسهن. سهن ھهيرهنى بىلهمسهن؟ - دېدى. 
- كۆرمىدىم، لېكىن ئاڭلىدىم - دېدىم. 

- جېنىم قۇدرهت ئىلكىده بولغان ئالالھ بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، 
ئالالھ بۇ دىننى تاماماليدۇ. شۇنداق بولىدۇكى، يالغۇز بىر ئايال ھهيرهدىن 
يولغا چىقىپ (ئالالھتىن باشقا ھېچنىمىدىن قورقماستىن خاتىرجهم ھالدا) 
ئالالھنىڭ ئۆيىنى تاۋاپ قىلىدۇ. كېيىن كىسرا ئىبنى ھۇرمۇزنىڭ خهزىنىلىرى 

پهتىھ قىلىنىدۇ! - دېدى. 
- كىسرا ئىبنى ھۇرمۇزنىڭمۇ؟ - دهپ سورىدىم. 

- شۇنداق، كىسرا ئىبنى ھۇرمۇزنىڭ! - دېدى. كېيىن: 
- ئۇزۇن ئۆتمهي، مال-دۇنيا شۇ قهدهر كۆپىيىدۇكى، ھېچكىم ئۆزىنى 
مالنىڭ  چۈشۈرمهيدۇ)،  ئۆزىنى  تىلهپ  باشقىالردىن  (يهنى  چۈشۈرمهيدۇ 

زاكىتىنى ئالىدىغان كىشى تېپىلماي قالىدۇ! - دېدى. 
مۇسۇلمان بولغىنىمدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قاتتىق سۆيۈندى. يۈزىده 
بۈيۈك بىر خۇشاللىقنى كۆردۈم. ئهنسارالردىن بىرىنىڭ ئۆيىده مېھمان بولۇپ 
كېلىشكه  بېرىپ  ئۆيىگه  ئۇنىڭ  ئهتىگهن–ئاخشامدا  بۇيرىدى.  تۇرۇشۇمنى 

باشلىدىم. ھهربىر ناماز ۋاقتى كىرىپ بولغىچه ئۇنى سېغىنىپ كېتهتتىم!
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كېيىن بۇ ۋهقهنى سۆزلهپ بهرگهن ئهدىي رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق 
دهيدۇ: 

ئۈستىده  تۆگىسىنىڭ  ئايالنىڭ  بىر  قهسهمكى،  بىلهن  ئالالھ   -
ھهج  بهيتۇلالھنى  چىقىپ  يولغا  ھهيرهدىن  قورقماي  ھېچنىمىدىن 
قهسهمكى،  بىلهن  ئالالھ  باشقا،  ئۇنىڭدىن  كۆرگهنمهن!  قىلغانلىقىنى 
كىسرانىڭ خهزىنىلىرىنى پهتىھ قىلغانالر ئارىسىدا مهنمۇ بار ئىدىم. جېنىم 
ئهلۋهتته  ئۈچىنچىسىمۇ  قىلىمهنكى،  قهسهم  بىلهن  ئالالھ  بولغان  ئىلكىده 
بولىدۇ. چۈنكى ئۇنى ئالالھنىڭ ئهلچىسى ئېيتتى. (بۇخارى: «مهناقىب»، 25؛ 
ئىبنى  246-بهت؛  4–جىلد،  ھىشام:  ئىبنى  377-379–بهتلهرگىچه؛  4-جىلد،  ئهھمهد: 

كهسىر: «ئهلبىدايه»، 5–جىلد، 62-بهت)  

ئاشتى.  ئهمهلگه  خهۋهرمۇ  بىر  يهنه  بهرگهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
دۆلهتلىرىگه  ئافرىقا  مهمۇرلىرىنى  زاكات  ئهزىز  ئابدۇل  ئىبنى  ئۆمهر  خهلىفه 
زاكات  چۈنكى  كهلدى.  قايتۇرۇپ  تارقاتماي  مالالرنى  مهمۇر  ئهۋهتتى. 
ئالىدىغان بىر كىم تاپالمىغان ئىدى. بۇنىڭ بىلهن ئۇ بۇ پۇلالرغا نۇرغۇن 

قۇل سېتىۋېلىپ، ھهممىسىنى ئازاد قىلدى342. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تۇنجى ۋه ئاخىرقى ھهججى: 
ۋىدالىشىش ھهججى

ھهج پهرز بولغاندىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قىلغان تۇنجى ۋه 
ئاخىرقى ھهج ۋىدالىشىش ھهججىدۇر. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ ھهجده 
مۇسۇلمانالر بىلهن ۋىداالشقاندا كىشىلهر: ”بۇ ۋىدا ھهججىدۇر“ دېدى ۋه بۇ 
ئىسىم بىلهن مهشھۇر بولدى343. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، بۇنى ”ھهججهتۇل 

ئىسالم“ دهپ تىلغا ئالدى344. 

342. بۇتى: 434-بهت.
343. بۇخارى: «ھهج»، 132.

344. ھهيسهمى: 3–جىلد، 237-بهت.
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ئهرهبىستان باشتىن ئاخىرى مۇسۇلمان بولۇپ، ئىسالمنىڭ ھاكىمىيىتى 
كۈچلهندى. ھىجرهتنىڭ ئونىنچى يىلىغا توغرا كهلگهن بۇ ھهجگه پۈتۈن 

مۇسۇلمانالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تهرىپىدىن دهۋهت قىلىندى. 
ئالالھ ۋه رهسۇلۇلالھنىڭ ئىشقىدا تولۇپ–تاشقان كۆڭۈللهر بۇ دهۋهتكه 
بىلهن،  تارقىلىشى  سرتىغا  مهدىنىنىڭ  خهۋهر  بۇ  قاتناشتى.  ئومۇميۈزلۈك 
ئۇالرغا  يولدا  باشلىدى.  كېلىشكه  سۇدهك  ئېقىن  ھهرتهرهپتىن  ئىنسانالر 
دېڭىزىغا  ئادهم  ئهتراپ  ئىدى.  يوق  ھهددى–ھېسابى  قوشۇلغانالرنىڭ 
ئايالندى. تۆت تهرهپتىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ھهج قىلىۋېلىش 
ئۈچۈن يۈگۈرۈشۈپ كهلگهن مۇئمىنلهرنىڭ سانى يۈز يىگىرمه مىڭغا يېتىپ 

، ھهممىسى بىر جان، بىر يۈرهك بولدى.
كائىناتنىڭ پهخرى ھهج ۋه ئىھرام ھهققىده قىسقا مهلۇمات بهرگهندىن 
كېيىن يولغا چىقتى. پهيغهمبىرىمىز ھهجده قۇربانلىق قىلىش ئۈچۈن يۈز 
تۆگه ئېلىپ ماڭدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم پۈتۈن سهپهرده مۇسۇلمانالرغا 
ھهج توغرىسىدا سۆزلهپ بهردى. ئوقۇغان خۇتبىلىرىده ئىھرامنىڭ، ھهجنىڭ 
ئهقىق  كهلگهنده،  زۇلھۇلهيفهگه  قىلدى.  بايان  سۈننهتلىرىنى  ۋاجىب، 

ۋادىسىدا مۇسۇلمانالرغا مۇنداق دېدى: 
«رهببىم تهرىپىدىن ئهۋهتىلگهن جىبرائىل بۇ كېچه يېنىمغا كېلىپ: 
”بۇ مۇبارهك ۋادىدا ناماز ئوقۇ، ھهج ۋه ئۆمرىگه نىيهت قىلدىم دېگىن!“ 

دېدى» (بۇخارى: «ھهج»، 16)  
ئۇ يهرده ئىككى رهكئهت ئىھرام نامىزى ئوقۇدى. ئالالھقا ھهمدۇسانا، 

تهسبىھ ۋه تهكبىر ئېيتقاندىن كېيىن:

َ َ ْ ُ  َ א َو َ ِ َאَء  َ ِر  ٌ َّ َ  َّ ُ َّ َا
«ئى ئالالھ! بۇنى ماڭا ئىچىده رىيا، سۇمئه (كۆرسىتىش، ئاڭلىتىش، 
شۆھرهت) بولمىغان مهبرۇر ۋه مهقبۇل بىر ھهج قىلغىن!» دهپ دۇئا قىلدى. 

(ئىبنى ماجه: «مهناسىك»، 4) 

زۇلھۇلهيفىده ئىھرامغا كىرىپ: 
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 َ ْ َ ْ َْכ ِإنَّ ا َّ َ ََכ  َכ  ِ َ  َ َْכ  َّ َ َْכ  َّ َ  َّ ُ َّ َْכ ا َّ َ »
ََכ» َכ  ِ َ  َ َכ  ْ ُ ْ ََכ َوا  َ َ ْ ِّ َوا

دهپ تهلبىيه ئېيتتى. (بۇخارى: «ھهج»، 26) 
كېيىن: 

ئۇنى  بولسا  قىلماقچى  نىيهت  ئۆمرىنى  ۋه  ھهج  كىم  «سىلهردىن 
قىلسۇن!» دېدى. 

باشلىغاندىن  تهلبىيهنى  كىرىپ  ئىھرامغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
كېيىن، جىبرائىل ئهلهيھىسساالم كېلىپ: 

”ئى مۇھهممهد! ساھابىلىرىڭغا تهلبىيهده ئاۋازىنى يۇقىرى كۆتىرىشنى 
بۇيرىغىن! چۈنكى بۇ ھهجنىڭ ئاالمهتلىرىدۇر!“ دېگهنلىكىنى ئېيتتى. (ئىبنى 

ماجه: «مهناسىك»، 16) 

كېلىپ،   لهرزىگه  بىلهن  ئاۋازلىرى  تهلبىيه  ئېيتىلغان  ئاسمان–زېمىن 
پۈتۈن ئهتراپنى ھۇزۇر قاپلىدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇچرىغان يهرلهرده مۇسۇلمانالرغا ئىمام بولۇپ 
ناماز ئوقۇپ بهردى. كېيىن ۋاپا ۋه سۆيگۈ نامايهندىسى سۈپىتىده پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالم ناماز ئوقۇغان يهرلهرگه مهسجىد سېلىندى345. 
سول  ئېلىپ  ئاستىدىن  قولتۇقىنىڭ  ئوڭ  ئۇچىنى  بىر  تونىنىڭ 
مۈرىسىنىڭ ئۈستىگه ئارتىپ، ئوڭ قولىنى ئاچقان ھالدا مهسجىدى ھهرهمگه 
كىرىپ ھهجهر ئهسۋهد تهرهپكه بېرىپ تۇتتى. بۇ ئهسنادا كۆزلىرى ياش 

بىلهن تولدى. ھهجهر ئهسۋهدنى سۆيدى:

َِّכ» ِ َ  َ َّ ُ א  ً א َ ِّ َِכ َوا َא ِِכ א  ً ِ ْ َِכ َو ًא  א َ َّ ِا ُ ّٰ «َا
قىلغان،  تهستىق  كىتابىڭنى  ئېيتقان،  ئىمان  ساڭا  ئالالھ!  «ئى 
دهپ،  (باشاليمهن)»  ھالدا  ئهگهشكهن  سۈننىتىگه  پهيغهمبهرلىرىڭنىڭ 

345. ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 173-بهت.
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ھهجهر ئهسۋهد بۇرجىكىدىن باشالپ تاۋاپنى باشلىدى. (ھهيسهمى: 3–جىلد، 
240-بهت)

ئوڭ  ئېلىپ  تېز–تېز  قهدهملىرىنى  ئايلىنىشىدا  ئۈچ  تۇنجى  تاۋاپنىڭ 
مۈرىسى ئوچۇق ھالدا ماڭدى. رۇكنۇل يهمانى بىلهن ھهجهر ئهسۋهد ئارىسىغا 

كهلگهنده: 

َّאِر اَب ا َ َ َא  ِ ً َو َ َ َ ِة  َ ِ ٰ ْ ِ ا ً َو َ َ َ َא  ْ ُّ ِ ا َא  ِ َאٓ آ َّ َر
قىلغىن،  ئاتا  ياخشىلىق  دۇنيادا  بىزگه  «پهرۋهردىگارىمىز! 
ئاخىرهتتىمۇ ياخشىلىق ئاتا قىلغىن، بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن.» 
(بهقهره سۈرىسى، 201-ئايهت) دېگهن ئايهتنى ئوقۇدى. پهيغهمبىرىمىز تاۋاپنىڭ 

ئۇنىڭدىن  سۆيدى.  ئهسۋهدنى  ھهجهر  كېيىن  تاماملىغاندىن  قىسمىنى  بۇ 
باردى.  ئىبراھىمغا  ماقامى  ئۆتۈپ  تهسته  ئارىسىدىن  كىشىلهرنىڭ  كېيىن 
ماقامى ئىبراھىمنى ئۆزى بىلهن كهبىنىڭ ئوتتۇرىسىغا ئېلىپ ئىككى رهكئهت 
ھهزرىتى  تۇتۇپ،  ئهسۋهدنى  ھهجهر  تهكرار  قايتىپ  كېيىن  ئوقۇدى.  ناماز 

ئۆمهرگه: 
ھهجهر  كىشىسهن.  بىر  قۇۋۋهتلىك  كۈچلۈك،  سهن  ئۆمهر!  «ئى 
ئهسۋهدنى تۇتۇش ئۈچۈن كىشىلهرنى قىستاپ ئاجىزالرغا ئهزىيهت يهتكۈزمه! 
ئۆزهڭ بىئارام بولما،باشقىالرنىمۇ بىئارام قىلما. بوش بولسا ھهجهر ئهسۋهدنى 
تۇت ۋه سۆي. ئهكسىچه، يىراقتىن ئىشارهت قىلىپ كهلىمه تهۋھىد ئوقۇپ، 
تهكبىر ئېيتىپ ئۆتۈپ كهت!» دېدى346.(ھهيسهمى: 3–جىلد، 241-بهت؛ ئهھمهد: 

1–جىلد، 28-بهت) 

ئىشارهت  يىراقتىن  ئۈچۈن  بهرمهسلىك  ئازار  كىشىگىمۇ  بىر  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئۆمهر   .346
قىلىپ ئۆتكهن. بۇ كۈنىمىزدىكى ھهجگه بارىدىغان مۇسۇلمانالرنىڭ قاتتىق دىققهت قىلىشى 
كېرهك بولغان مهسىله. ھهجده ھاسىل قىلىنغان ساۋابالر مۇئمىنلهرنىڭ كۆڭلىنى ئاغرىتىش 
بىلهن بېكار بولۇپ كهتمهسلىكى كېرهك. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تهۋسىيهسىگه ئهمهل 
ئىتتىرىپ،  كىشىلهرنى  باشقا  ئۈچۈن  يېقىنلىشىش  ئهسۋهدكه  ھهجهر  ياكى  كهبه  قىلىپ، 

ئۇالرغا ئازار بېرىشكه ئوخشاش ئىشالردىن ساقلىنىش الزىم. 
ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بىر قېتىم ھهجهر ئهسۋهدنىڭ يېنىغا كېلىپ ئۇنى سۆيۈپ: 
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مهھزۇم  بهنى  كهبىنىڭ  كېيىن  ئۇنىڭدىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئىشىكىدىن چىقىپ سهفا ئىگىزلىكىگه قاراپ ماڭدى. ئۇ يهرگه يېقىنالشقاندا: 

ِ ّٰ ِ ا آِئ َ َ  ِ َوَة  ْ َ ْ א َوا َ َّ ِإنَّ ا
(دىنىنىڭ)  ئالالھنىڭ  ھهقىقهتهن  مهرۋه  بىلهن  «سهفا 

ئاالمهتلىرىدۇر.» (بهقهره سۈرىسى، 158-ئايهت)
دېگهن ئايهتنى ئوقۇپ: 

باشاليمهن!»  يهردىن  ئالغان  تىلغا  بولۇپ  تۇنجى  ئايهتته  «ئالالھ 
دهپ سهئيى قىلىشنى سهفادىن باشالش ئۈچۈن ئۇ تهرهپكه قاراپ ماڭدى. 
بهيتۇلالھنى كۆرۈشى بىلهن ئۇنىڭغا قاراپ تهھلىل ۋه تهكبىر ئېيتتى. ئۈچ 

قېتىم ياكى يهتته قېتىم: 

ُ ِ ُ ۪ َو ْ ُ  ُ ْ َ ْ ُ ا َ ُכ َو ْ ُ ْ ُ ا َ  ُ َ َכ  ِ َ  َ ُه  َ ْ ُ َو ّٰ َّ ا َ ِإ ٰ َ ِإ

َ َ ْ ُ َأ َ َכ  ِ َ  َ ُه  َ ْ ُ َو ّٰ َّ ا َ ِإ ٰ َ ِإ  ٌ ِ َ ٍء  ْ َ  ِّ ٰ ُכ َ  َ ُ َو
ُه َ ْ اَب َو َ ْ َ ْ َم ا َ َ ُه َو َ ْ َ  َ َ َ ُه َو َ ْ َو

”بىر ئالالھتىن باشقا ھېچبىر ئىالھ يوق. ئۇنىڭ تهڭدىشى ۋه شېرىكى 
يوق. بارلىق مۈلك ئۇنىڭدۇر، ھهمدۇسانا ئۇنىڭغا خاستۇر. ئۇ تىرىلدۈرىدۇ، 
ئىالھ  ھېچبىر  باشقا  ئالالھتىن  قادىردۇر.  نهرسىگه  ھهممه  ئۇ  ئۆلتۈرىدۇ. 
قىلدى،  ياردهم  بهندىسىگه  ئاشۇردى،  ئىشقا  ۋهدىسىنى  ئالالھ  يوقتۇر. 
ماجه:  (ئىبنى  دېدى.  قىلدى“  مهغلۇب  يالغۇز  ئۆزى  قۇشۇنىنى  مۇشرىكالر 

«مهناسىك»، 84)  

”سېنىڭ ھىچبىر نهرسىگه پايدا–زىيان يهتكۈزهلمهيدىغان بىر تاش ئىكهنلىكىڭنى بىلىمهن، 
سېنى  مهنمۇ  بولسام،  كۆرمىگهن  سۆيگهنلىكىنى  سېنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئهگهر 
ساھابىالرنىڭ   .(251 «ھهج»  مۇسلىم:  50؛  «ھهج»  (بۇخارى:  دېگهن.  سۆيمهيتتىم“ 
پهيغهمبهر  ئايدىڭالشمىسىمۇ  ياكى  چۈشىنىلمىسىمۇ  ھېكمىتى  ئىشنىڭ  بىر  چۈشهنچىسى  بۇ 
مۇھىملىقىنى  قىلىشنىڭ  تهتبىق  سۈننىتىنى  ئۇنىڭ  ئېلىشنىڭ،  ئۆرنهك  ئهلهيھىسساالمنى 

كۆرسىتىدۇ.
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كېيىن سهفادىن مهرۋه تۆپىلىكىگه قاراپ چۈشتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
سهئيى ۋادىسىنىڭ ئوتتۇرىغا كهلگهنده مېڭىشىنى تېزالشتۇردى، بۇ يهردىن 

ئۆتۈپ كهتكهنده مېڭىشىنى تهبىئىي ھالهتكه كهلتۈردى. بۇ ئهسنادا: 

ُم َ ْכ َ ْ ّ ا َ َ ْ َ ا ْ ْ َوَأ َ ْ َواْر ِ ْ َرّبِ ا
«پهرۋهردىگارىم! مېنى مهغفىرهت قىل ۋه ماڭا رهھىم قىلغىن! سهن ئهڭ 
ئهزىز، ئهڭ كهرهملىكسهن!» دهپ دۇئا قىلدى. (ھهيسهمى: 3–جىلد، 248-بهت)  
تۆپىلىكىگه  مهرۋه  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  ئهكرهم  رهسۇل 
بارغىنىدا، سهفادا قىلغانلىرىنى قىلدى. سهفا بىلهن مهرۋه ئارىسىدا يهتته 

قېتىم بېرىپ–كېلىپ سهئيىنىمۇ تاماملىدى.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهككىده تۆت كۈن قالدى. بهشىنچى كۈنى 
مىندى.  تۆگىسىگه  كېيىن  قىلغاندىن  تاۋاپ  بهيتۇلالھنى  كۈنى)  (تهرۋىيه 
ئۇ  نامازلىرىنى  بامدات  ۋه  خۇپتهن  شام،  ئهسىر،  پېشىن،  بېرىپ  مىناغا 
يهرده ئوقۇدى. كۈن چىققىچه ساقلىدى. زۇلھهججىنىڭ توققۇزىنچى كۈنى 
بارغىچه  ئهرهفاتقا  مىنادىن  قىلدى.  ھهرىكهت  قاراپ  ئهرهفاتقا  ئهتىگهنده 

تهلبىيه ئېيتىشنى داۋامالشتۇردى. 
ھهج  قانداق  ئۈممىتىگه  شهكىلده  بۇ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
كېيىن  قىلغاندىن  ئادا  ۋهزىپىلهرنى  پۈتۈن  كۆرسىتىپ،  قىلىدىغانلىقىنى 
ئۈستىده  تۆگىسىنىڭ  ئورنىدا  مهسجىدىنىڭ  نهمىره  بۈگۈنكى  ئهرهفاتتا، 

تۇرۇپ، مهشھۇر ”ۋىدالىشىش خۇتبىسى“نى ئوقۇدى: 
«ئى ئىنسانالر!

سۆزلىرىمنى دىققهت بىلهن ئاڭالڭالر! بىلمهيمهن، بهلكى بۇ يىلدىن 
كېيىن سىلهر بىلهن بۇ يهرده بىرگه بواللماسلىقىم مۇمكىن!

ئى ئىنسانالر! 
مۇقهددهس  قانداق  ئاي  بۇ  كۈن،  بىر  مۇقهددهس  قانداق  كۈن  بۇ 
بىر ئاي بولسا، بۇ شهھهر (مهككه) قانداق مۇقهددهس بىر شهھهر بولسا، 
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مۇقهددهستۇر،  شۇنداق  ئىپپهت–نومۇسۇڭالرمۇ  ماللىرىڭالر،  جانلىرىڭالر، 
بۇالرغا چېقىلىش ھارامدۇر.

ساھابىلىرىم!
ئهته پهرۋهردىگارىڭالرغا ئۇچرىشىسىلهر ۋه بۈگۈنكى ھهرىكهتلىرىڭالردىن 
بىر– قايتىپ  زااللهتلهرگه  ئىلگىرىكى  كېيىن  مهندىن  بېرىسىلهر!  ھىساب 
بىرىڭالرنىڭ بوينىغا ئۇرماڭالر! خهۋىرىڭالر بولسۇنكى، مهن ئالدى بىلهن 
باشقا  كۈتىمهن!  سىلهرنى  بېشىدا  (كۆلى)نىڭ  كهۋسهر  ھهۋز  بېرىپ 
گۇناھ  سۆيۈنىمهن.  بىلهن  كۆپلىكىڭالر  سىلهرنىڭ  نىسبهتهن  ئۈممهتلهرگه 

قىلىپ يۈزۈمنى قارا قىلماڭالر!
ساھابىلىرىم!

تاپشۇرسۇن!  ئىگىسىگه  ئۇنى  بولسا،  ئامانهت  بىر  يېنىدا  كىمنىڭ 
يهكسان  بىلهن  يهر  ئۇ  قالدۇرۇلدى،  ئهمهلدىن  تۈرلىرى  پۈتۈن  ئۆسۈمنىڭ 
قىلىندى. لېكىن قهرزىڭالرنىڭ ئهسلى سىلهرگه قايتىدۇ. زۇلۇم قىلماڭالر، 
زۇلۇمغىمۇ ئۇچرىماڭالر! ئالالھنىڭ بۇيرۇقى بىلهن ئۆسۈم ئېلىش، بېرىش 
ئايىقىمنىڭ  ھهرتۈرلۈكى  ئادهتنىڭ  بۇ  قالغان  جاھىلىيهتتىن  چهكلهندى. 
ئابباسنىڭ  تاغام  بىلهن  ئالدى  قىلىندى.  يهكسان  بىلهن  يهر  ئاستىدا 

ئۆسۈمىنى ئهمهلدىن قالدۇرىمهن. 
 ساھابىلىرىم!

جاھىلىيهت دهۋرىده تۆكۈلگهن قان دهۋالىرىمۇ ئهمهلدىن قالدۇرۇلدى. 
ئالدى بىلهن بوۋام ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ نهۋرىسى رهبىئهنىڭ قان دهۋاسىنى 

ئهمهلدىن قالدۇرىمهن. 
ئى ئىنسانالر!

بۈگۈن شهيتان سىلهرنىڭ بۇ تۇپرىقىڭالردا قايتىدىن تهسىر كۆرسىتىپ، 
ھاكىمىيىتىنى قۇرۇش كۈچىنى مهڭگۈلۈك يوقاتتى. لېكىن سىلهر بۇ ئهمهلدىن 
ئىشالردا  چاغلىغان  كىچىك  ئۆزهڭالر  سرتىدا،  نهرسىلىرىمنىڭ  قالدۇرغان 
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قوغداش  دىنىڭالرنى  قىلىدۇ.  مهمنۇن  ئۇنى  بۇمۇ  ئهگهشسهڭالر،  ئۇنىڭغا 
ئۈچۈن بۇالردىنمۇ ساقلىنىڭالر!

ئى ئىنسانالر!
ئايالالرنىڭ ھهققىگه رىئايه قىلىڭالر! ئۇالرغا شهپقهت ۋه سۆيگۈ بىلهن 
مۇئامىله قىلىڭالر! ئۇالر ھهققىده ئالالھتىن قورقۇشۇڭالر. سىلهر ئايالالرنى 
ئالالھنىڭ ئامانىتى سۈپىتىده ئالدىڭالر. ئۇالرنىڭ ئىپپهت–نومۇسىنى ئالالھ 
نامىدا ۋهده بېرىپ ھاالل قىلدىڭالر! سىلهرنىڭ ئايالالر ئۈستىده ھهققىڭالر 
سىلهرنىڭ  بار.  ھهققى  ئۈستۈڭالردا  سىلهرنىڭ  ئۇالرنىڭمۇ  بولغىنىدهك، 
ئايالالر ئۈستىدىكى ھهققىڭالر ئۇالرنىڭ ئائىله شهرىپىنى ھېچقانداق كىشىگه 
ئۈستۈڭالردىكى  سىلهرنىڭ  ئايالالرنىڭمۇ  قىلدۇرماسلىقىدۇر.  دهپسهنده 
ھهققى ھهددىدىن ئاشماسلىق شهرتى بىلهن ھهرتۈرلۈك يېمهك–ئىچمهك ۋه 
كىيىم –كېچهك بىلهن تهمىنلىشىڭالردۇر. بىر ئايالنىڭ ئېرىنىڭ رۇخسىتى 
بېرىشى  باشقىسىغا  نهرسىنى  ھهرقانداق  مېلىدىن  ئۇنىڭ  تۇرۇپ،  بولماي 

ھاالل ئهمهس!
يېدۈرۈشكه،  نهرسهڭالردىن  يېگهن  ئۇالرغا  كهلسهك،  قۇللىرىڭالرغا 
خاتالىق  بىر  قىلىڭالر!  دىققهت  كهيدۈرۈشكه  نهرسهڭالردىن  كهيگهن 
ئالالھنىڭ  ئۇالرمۇ  چۈنكى  بهرمهڭالر!  ئازار  لېكىن  كهچۈرۈڭالر!  ئۆتكۈزسه، 

بهندىسىدۇر.
ئى مۇئمىنلهر!

سۆزۈمنى ياخشى ئاڭالپ، ياخشى چۈشىنىڭالر! مۇسۇلمان مۇسۇلماننىڭ 
دىنىي  قېرىنداشتۇر.  مۇسۇلمانالر  پۈتۈن  بىلهن  بۇنىڭ  قېرىندىشىدۇر. 
قېرىندىشىڭالرغا ئائىت بىر ھهقنى رۇخسهتسىز ئېلىش ھاالل ئهمهس. لېكىن 

كۆڭۈل رازىلىقى بىلهن بهرسه ئالساڭالر بولىدۇ.
ھهقسىزلىق قىلماڭالر! ھهقسىزلىققىمۇ بويۇن ئهگمهڭالر! باشقىالرنىڭ 

ھهققىنى ئالماڭالر!
ساھابىلىرىم!



574

r مۇھهممهد مۇستاپا

ئۆز نهپسىڭالرغا زۇلۇم قىلماڭالر! نهپسىڭالرنىڭمۇ سىلهرده ھهققى بار.
ئى ئىنسانالر!

ھهربىر گۇناھكار ئۆز قىلمىشىدىن مهسئۇل. ھهرقانداق گۇناھكارنىڭ 
قىلغان گۇناسىنىڭ جازاسىنى ئۇنىڭ بالىلىرى تارتمايدۇ! ھهرقانداق بالىنىڭ 

گۇناھىدىنمۇ دادىسى مهسئۇل ئهمهس!
ئى ئىنسانالر!

جانابى ئالالھ ھهر بىر ھهق ئىگىسىگه ھهققىنى (قۇرئاندا) بهرگهن. 
كىمنىڭ  باال  يوق347.  ھاجىتى  قىلىشقا  ۋهسىيهت  قالدۇرغۇچىنىڭ  مىراس 
ياتىغىدا تۇغۇلسا، ئۇنىڭغا ئائىت. زىنا قىلغان كىشى ئۈچۈن مهھرۇم قېلىش 
نهسهبسىز(يهنى  قىلغان  دهۋا  نهسهب  ئائىت  باشقىسىغا  دادىسىدىن  بار. 
بىلمهيدىغان  بولغانلىقىنى  كىمدىن  ياكى  ئىكهنلىكىنى  كىم  دادىسىنىڭ 
ياكى  قىلىشى)  دهۋا  دهپ  دادام  مېنىڭ  كىشىنى  بىر  مهلۇم  كىشىنىڭ 
خوجايىنىدىن باشقىسىغا قۇل بولۇۋالغان (يهنى مهن پاالنىنىڭ قۇلى دهپ ئۆز 
خوجايىنىدىن ۋاز كهچكهن) تۇزكور ئالالھنىڭ غهزىپىگه، پهرىشتىلهرنىڭ ۋه 
پۈتۈن مۇسۇلمانالرنىڭ لهنىتىگه ئۇچرىسۇن! ئالالھتائاال بۇ خىل كىشىلهرنىڭ 

تهۋبه ۋه شاھادىتىنى قوبۇل قىلمايدۇ.
ئى ئىنسانالر!

پهرۋهردىگارىڭالر بىر، ئاتاڭالرمۇ بىردۇر. ھهممىڭالر ئادهمنىڭ بالىلىرى. 
سۆيۈملۈك  ئهڭ  دهرگاھىدا  ئالالھنىڭ  يارىتىلغان.  تۇپراقتىن  بولسا  ئادهم 
ئهرهب  ئهرهبنىڭ  بولغانلىرىڭالردۇر.  تهقۋادار  ئهڭ  ئۇنىڭغا  بولغىنىڭالر، 
ئهمهسلهرگه، (ئاق تهنلىكنىڭ قارا تهنلىككه) تهقۋا ئۆلچىمىدىن باشقا بىر 

ئۈستۈنلىكى يوقتۇر.
ئى ئىنسانالر!

347. ۋهسىيهت مىراس ئايىتى نازىل بولۇشتىن بۇرۇن پهرز ھۆكمىده ئىدى. ئايهت نازىل 
بولغاندىن كېيىن پۈتۈن ھهقلهر ئوچۇق بهلگىلهنگهنلىكى ئۈچۈن، ۋهسىيهت قىلىش پهرزلىق 
ھۆكمىدىن قالغان. لېكىن كىشى خالىسا مېلىنىڭ ئۈچته بىر مىقدارىدىن ئاشمىغان قىسمىدا 

ۋهسىيهت قىالاليدۇ.
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ياراتقان  ئاسمان–زېمىننى  ئالالھنىڭ  زامان  مېڭىۋاتقان  توختىماي 
كۈندىكى ھالىغا قايتتى. بىر يىل ئون ئىككى ئاي، بۇالرنىڭ تۆتى ھارام 
بولغان ئايالردۇر. بۇالرنىڭ ئۈچى ئارقا–ئارقىدىن زىلقهئده، زىلھهججه ۋه 
مۇھهررهم؛ تۆتىنچىسى (جهمادىيهل ئاخىر بىلهن شهئبان ئارىسىدا بولغان) 
ھهج  كهلدى.  ئورنىغا  بۇرۇنقى  ئايلىرى  ھارام  يىل  بۇ  ئېيىدۇر.  رهجهب 

مهۋسۇمى زۇلھهججىنىڭ ئونىنچى كۈنىگه توغرا كهلدى.
ئى مۇئمىنلهر!

ئېسىلساڭالر،  چىڭ  ئۇنىڭغا  قويىمهنكى،  ئامانهت  بىر  سىلهرگه 
يولۇڭالردىن ئاداشمايسىلهر. ئۇ ئامانهت ئالالھنىڭ كىتابى قۇرئاندۇر.

ئى ئىنسانالر!
ئالالھقا ئىبادهت قىلىڭالر! بهش ۋاقىت نامازنى ئادا قىلىڭالر! رامىزان 
روزىسىنى تۇتۇڭالر ۋه بۇيرۇقلىرىمغا ئىتائهت قىلىڭالر! (پهقهت مۇشۇنداق 

قىلغىنىڭالردا) رهببىڭالرنىڭ جهننىتىگه كىرىسىلهر.
ئى ئىنسانالر!

ھهددىدىن ئېشىشتىن ساقلىنىڭالر! سىلهردىن ئىلگىرىكىلهرنىڭ ھاالك 
بولۇشىنىڭ سهۋهبى دىندا ھهددىدىن ئاشقانلىقى ئىدى. ھهج ئهمهللىرىنى 
بۇ  بهلكى  بىلمهيمهن،  ئۆگىنىڭالر!  مهندىن  ئهدهبلىرىنى)  ۋه  (ئۇسۇل 
يىلدىن كېيىن سىلهر بىلهن يهنه بىر قېتىم ئۇچرىشالماسلىقىم مۇمكىن! بۇ 
نهسىھهتلىرىمنى بۇ يهرده بولغانالر بولمىغانالرغا يهتكۈزسۇن! يهتكۈزۈلگهن 
كىشى (سۆزلىرىمنى) بۇ يهرده بولۇپ ئاڭلىغان كىشىدىن تېخىمۇ ياخشى 

چۈشىنىپ ئهمهل قىلىدىغان بولۇشى مۇمكىن.
مىڭدىن  يۈز  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كهلگهنده  يهرگه  بۇ  سۆزلىرى 

ئاشىدىغان ساھابىسىدىن سورىدى: 
«ئى ئىنسانالر! ئهته مېنى سىلهردىن سورايدۇ، نېمه دهيسىلهر؟»

پۈتۈن ساھابىالر: 
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بىزگه  ئۇرۇنلۇدۇڭ،  ۋهزىپهڭنى  يهتكۈزدۈڭ.  ئهلچىلىكىنى  ”ئالالھنىڭ 
نهسىھهت قىلدىڭ دهپ شاھادهت ئېيتىمىز!“ دېدى. 

بۇ شاھادهتنىڭ كهينىدىن پهيغهمبىرىمىز دىننىڭ تهبلىغىگه دائىر:
«ساھابىلىرىم! تهبلىغ قىلدىممۇ؟ تهبلىغ قىلدىممۇ؟ تهبلىغ قىلدىممۇ؟» 
دهپ ئۈچ قېتىم تهستىق ئالدى. كېيىن قوللىرىنى ئاسمانغا كۆتۈرۈپ جانابى 

ئالالھنىڭ گۇۋاھلىقىنى تىلهپ:
«شاھىت بول يا رهب! شاھىت بول يا رهب! شاھىت بول يا رهب!» 
ماجه:  ئىبنى  56؛  «مهناسىك»،  داۋۇد:  ئهبۇ  147؛  «ھهج»،  (مۇسلىم:  دېدى. 
«مهناسىك»، 76، 84؛ ئهھمهد: 5–جىلد، 30-بهت؛ ئىبنى ھىشام: 4–جىلد، 275-

بهت؛ ھهمىدۇلالھ: «ئهلۋهسىقه»، 360-بهت) 

بهلگىلىنىشى،  مۇناسىۋهتلهرنىڭ  ئىنسانىي  خۇتبىسى  ۋىدالىشىش 
دىننىڭ خۇالسىسى ۋه ئهينى ۋاقىتتا ”بىر كىشىلىك ھوقۇق باياناتى“دۇر. 
ئاساسلىرىنى  پىكرى  ئىنقىالىبىنىڭ  فرانسوز  بۈيۈك  1789–يىلى  دهرۋهقه، 
”كىشىلىك  مهشھۇر  الفايهتته“  ”پهيالسوپ  بولغان  بىرى  تهييارلىغانالردىن 
ھوقۇق باياننامىسى“ نهشىر قىلىنىشتىن بۇرۇن پۈتۈن قانۇن سېستىملىرىنى 
تهتقىق قىلغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ۋىدالىشىش خۇتبىسىده ئېالن 
پرىنسىپلىرىنى  ئادالهت  بۇ  بولىدىغان  مهشئهل  ئالهمگه  پۈتۈن  قىلغان، 

كۆرۈشى بىلهن: 
چىقىپسهنكى،  پهللىگه  بىر  شۇنداق  ئادالهتته  مۇھهممهد!  ”ئى 
ھېچكىمنىڭ ئۇ سهۋىيهدىن ئېشىپ كېتىشى بۈگۈنگه قهدهر مۇمكىن بولمىدى 

ۋه بۇنىڭدىن كېيىنمۇ مۇمكىن بولمايدۇ!“ دېگهن348. 
ئالهملهرنىڭ پهيغهمبىرى بۇ خۇتبىسىده ئىنسانالرنىڭ بىلىشى كېرهك 
ھۆكۈملهرنى  ھېساپالنمايدىغان  ئۆزۈرلۈك  تهقدىرده  بىلمىگهن  ۋه  بولغان 
ھۆكۈملهرنىڭ  بۇ  ئارقىلىق  ساھابىالر  توپالنغان  يهرده  ئۇ  قىلدى.  بايان 

پۈتۈن ئىنسانىيهتكه ئاڭلىتىلىشىنى نىشانلىدى. 

348. كامىل مىراس: تهجرىدى سارىھ تهرجىمىسى، 9–جىلد، 289-بهت.
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ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ھهبهشى  بىالل  كېيىن  خۇتبىسىدىن  ۋىدالىشىش 
بىلهن  ئالدى  بىرلهشتۈرۈپ  نامازنى  ئىككى  پهيغهمبىرىمىز  ئېيتتى.  ئهزان 
ئهسىر  ئېيتىپ  تهكبىرى  ئىقامهت  قايتا  ئارقىسىدىن  پهرزىنى،  پېشىننىڭ 
رهھمهت  مېنىپ،  قهسۋاغا  تۆگىسى  كېيىن  نامازدىن  ئوقۇدى.  نامىزىنى 
تېغىنىڭ ئاستىدىكى ۋهقفه دېگهن جايغا كهلدى. قهسۋانىڭ كۆكسىنى تاش 
تهرهپكه بۇرىدى ۋه قىبله تهرهپكه قاراپ، كۈن پېتىپ قىزىللىقى يوقىغىچه 

ۋهقفىده تۇردى. 
تۆگىسىنىڭ  بىلهن  قولى  بىر  ۋهقفىده  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ۋه  بهندىچىلىكى  ئۆزىنىڭ  كۆتۈرۈپ  قولىنى  بىر  يهنه  تۇتۇپ،  چۇلۋۇرىنى 
بۇ  قىلدى.  دۇئا  ئۇزۇندىن–ئۇزۇنغا  قىلىپ،  ئىزھار  دۇنياسىنى  كۆڭۈل 

دۇئانىڭ بىر قىسمى مۇنداق: 
سۆزلىگىنىمىزدىن  بىزنىڭ  ۋه  شهكىلده  بۇيرىغان  سهن  ئالالھ!  «ئى 

تېخىمۇ ئۈستۈن بولغان ھهمدۇ-ساناالر ساڭا بولسۇن! 
سېنىڭ  ماماتىم  ۋه  ھاياتىم  ئىبادىتىم،  نامىزىم،  مېنىڭ  ئالالھ!  ئى 

ئۈچۈندۇر! قايتىدىغان جايىم سېنىڭ دهرگاھىڭدۇر!
ئىشالرنىڭ  ۋهسۋهسىسىدىن،  قهلبنىڭ  ئازابىدىن،  قهبره  ئالالھ!  ئى 

قااليمىقانلىقىدىن ساڭا سېغىنىپ پاناھ تىلهيمهن! 
ساڭا  يامانلىقىدىن  ئاپهتلهرنىڭ  كهلگهن  ئېلىپ  شامالالر  ئالالھ!  ئى 

سېغىنىپ پاناھ تىلهيمهن!
نۇر  بىر  قهلبىمده  نۇر،  بىر  قۇلىقىمدا  نۇر،  بىر  كۆزۈمده  ئالالھ!  ئى 

ياراتقىن! 
ئى ئالالھ! قهلبىمنى كهڭرى قىلغىن! ئىشلىرىمنى ئاسانالشتۇرغىن! 

تۇيۇقسىز  ئايلىنىشىدىن،  كېسهللىككه  ساالمهتلىكنىڭ  ئالالھ!  ئى 
پاناھ  سېغىنىپ  ساڭا  غهزهبلىرىڭدىن  پۈتۈن  ۋه  ئازابىڭدىن  كېلىدىغان 

تىلهيمهن! 
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ئى ئالالھ! مېنى توغرا يولۇڭغا يهتكۈزگىن! ئۆتمۈشۈم ۋه كهلگۈسىمنى 
مهغفىرهت قىلغىن!

ۋه  ئاسمان  چۈشۈرگهن،  بهرىكهتلهرنى  يۇقىرالتقان،  دهرىجىلهرنى 
زېمىننى ياراتقان رهببىم! ئاۋازالر تۈرلۈك–تۈرلۈك تىلالر بىلهن قايناپ سهن 
مېنىڭ  سورايدۇ!  تهلهپلهرنى  ھهرخىل  سهندىن  ئۆرلهيدۇ،  قاراپ  تهرهپكه 
مېنى  سېنىڭ  يۇرتىدا  ئىمتىھان  ئۇنۇتقان  مېنى  خهلقى  دۇنيا  ئىستىگىممۇ 

خاتىرلىشىڭدۇر!
ئى ئالالھ! سهن سۆزۈمنى ئاڭاليسهن، تۇرۇۋاتقان يېرىمنى كۆرىسهن، 
ئىشلىرىمدىن  بىلىسهن!  ھهممىنى  بولسا  نېمهم  يوشۇرۇن–ئاشكارا 
ھېچبىرى ساڭا مهخپى ئهمهس! مهن چارىسىزمهن، يوقسۇلمهن، سهندىن 
ياردهم،ئامانلىق تىلهيمهن! قورقىمهن، كهمچىلىكلىرىمنى ئېتىراپ قىلىمهن! 
بىر چارىسىز سهندىن قانداق تهلهپ قىلغان بولسا، مهنمۇ شۇنداق تهلهپ 
قىلىمهن! بىر گۇناھكار ساڭا قانداق يالۋۇرسا، مهنمۇ شۇنداق يالۋۇرىمهن! 
سېنىڭ دهرگاھىڭدا بوينىنى پۈككهن، سېنىڭ ئۈچۈن كۆزلىرىدىن ياشالر 
تۆككهن، سېنىڭ يولۇڭدا بارلىقىنى پىدا قىلغان، سېنىڭ ئۈچۈن يۈزىنى 
توپراققا سۈرتكهن بىر قۇلۇڭ ساڭا قانداق دۇئا قىلسا، مهنمۇ شۇنداق دۇئا 

قىلىمهن! 
ئى رهببىم! دۇئايىمنىڭ قوبۇل قىلىنىشىدىن مېنى مهھرۇم قىلما! ماڭا 
رهھىم–شهپقهت قىل! ئى تهلهپ قىلىنغۇچىالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى ۋه ئاتا 
قىلغۇچىالرنىڭ ئهڭ سېخىسى!» (ئىبنى كهسىر: «ئهلبىدايه»، 5–جىلد، 166–دىن 
168-بهتلهرگىچه؛ ھهيسهمى: 3–جىلد، 252-بهت؛ ئىبنى قهييۇم: 2–جىلد، 237-بهت). 

ئىلگىرىكى سهلهپلىرىمىزنىڭ ئهرهفاتتا قىلغان دۇئالىرىدىن پارچىالر: 
ئى ئالالھ! سېنىڭ ئالدىڭدا كىم ئۆزىنى ماختىيااليدۇ؟ 

ۋهسىله  ساڭا  مېنىڭ  تۇتۇلغان،  بىلهن  گۇناھالر  تىلىم  ئالالھ!  ئى 
قىلىدىغان ئىشقا يارايدىغان بىر ئهمىلىم، ئهمهلدىن باشقا بىر شاپائهتچىم 

يوق!
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يۈزۈم  تىلهشكه  ئۆزۈر  سهندىن  تۈپهيلىدىن  كهمچلىكىم  ئالالھ!  ئى 
قالمىغانلىقىنى بىلىمهن! ئهمما سهن كهرهملىكلهرنىڭ ئهڭ كهرهملىكىسهن!

بولمىسام،  اليىق  بولۇشقا  نائىل  مهرھهمىتىڭگه  مهن  ئالالھ!  ئى 
مهرھىمىتىڭ ماڭا يېتىشهلهيدۇ! چۈنكى سېنىڭ رهھمىتىىڭ ھهممه نهرسىنى 

ئۆز ئىچىگه ئاالاليدىغان دهرىجىده چهكسىزدۇر!
سېنىڭ  بولسىمۇ،  چوڭ  قانچىلىك  كهمچىلىكلىرىم  مېنىڭ  ئالالھ!  ئى 
ئى  قىلغىن  مهغفىرهت  ئۇالرنى  سهن  قالىدۇ!  كىچىك  ئالدىدا  مهغفىرىتىڭ 

كهرهم ئىگىسى رهببىم!
رهببىم! ئهگهر سهن پهقهت ئىتائهتچان بهندىلىرىڭنى ئهپۇ قىلساڭ، 

گۇناھكارالر كىمگه بېرىپ سېغىنىدۇ؟ 
رهببىم! ئهگهر سهن پهقهت تهقۋادار بهندىلىرىڭگه رهھمهت قىلساڭ، 

گۇناھكارالر كىمدىن ياردهم سورايدۇ؟!
مهن ساڭا ھهر ۋاقىت موھتاجمهن! سېنىڭ ماڭا ھېچبىر ئىھتىياجىڭ 
يوق! سهن پهقهت مېنىڭ ياراتقۇچۇم سۈپىتىده مېنى مهغفىرهت قىل! مېنى 
تهلهپلىرىم  ئورۇنالنغان،  ھاجهتلىرىم  پۈتۈن  يېرىمدىن،  تۇرۇۋاتقان  شۇ 

ئىجابهت قىلىنغان، ئارزۇلىرىمنى ئهمهلگه ئاشۇرغان ھالهتته قايتۇرغىن!
تهلهپ قىلغۇچىالرنىڭ ئىھتىياجلىرىغا ئىگه بولغان پهرۋهردىگارىم! 

سۈكۈتته تۇرغۇچىالرنىڭ كۆڭلىدىن كهچكهن نهرسىلهرنى بىلىدىغان 
رهببىم!

سهندىن باشقا ياردهم كۈتۈلىدىغان بىر ئىالھ بولمىغان پهرۋهردىگارىم!
ئۈستۈڭده قورقۇشقا اليىق باشقا بىر ياراتقۇچى بولمىغان رهببىم!

باقارى  ئىشىك  بېرىلىدىغان  پارا  ۋهزىرى،  ئۈچۈن  بېرىش  يېنىغا 
بولمىغان پهرۋهردىگارىم!

تهلهپلهر كۆپهيگهنچه، مهرتلىك ۋه سېخىلىقى ئاشىدىغان، ئېھتىياجالر 
كۆپهيگهنچه، فهزلى-كهرىمى چوڭىيىدىغان پهرۋهردىگارىم!
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ئى ئالالھ! سهن ھهربىر مېھماننى كۈتۈۋالىسهن! بىز سېنىڭ مېھمىنىڭ! 
بىزنى جهننىتىڭده كۈتۈۋال!

ئى ئالالھ! ھهر كارۋانغا ھهدىيه، ھهر سورىغۇچىغا نېمهت بېرىلىدۇ. 
ھهر زىيارهتچىگه ئىكرام قىلىنىدۇ! ھهربىر ساۋاب ئۈمىد قىلغۇچىغا ساۋاب 
بېرىلىدۇ! بىز توپلىشىپ سېنىڭ مۇبارهك ھهرىمىڭگه كهلدۇق! شۇ مۇبارهك 
يهرلهرده ھازىر بولدۇق! ئۈمىدىمىز، ئۇلۇغ دهرگاھىڭدىكى ساۋاب ۋه مۇكاپاتقا 
نائىل بولۇشتۇر! ئۈمىدىمىزنى بېكار قىلمىغىن ئى ئالالھ!“ (غهزالى: «ئىھيا»، 
1–جىلد، 337–338-بهتلهر؛ بهيھاقى: «شۇئهبۇل ئىمان»، 2–جىلد، 25–26-بهتلهر)  

نهجد  يېنىغا  ۋاقىتتا،  تۇرۇۋاتقان  ئهرهفاتتا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
خهلقىدىن بهزى كىشىلهر كېلىپ: 

”ئى رهسۇلۇلالھ! ھهج قانداق بولىدۇ؟ نېمه بىلهن تامام بولىدۇ؟“ دهپ 
سورىدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
بۇرۇن  نامىزدىن  بامدات  كېچىسى  مۇزدهلىفه  كىم  ئهرهفاتتۇر.  «ھهج 
ئهرهفاتقا كهلسه ھهجگه يېتىشكهن بولىدۇ. مىنا كۈنلىرى ئۈچ كۈن، ئالدىراپ 
ئۇ يهرده ئىككى كۈن قالغان كىشىلهرگه گۇناھ يوق» دېدى. (ئىبنى ماجه: 

«مهناسىك»، 57)  

بۈگۈن دىنىڭالرنى كامالهتكه يهتكۈزدۈم

نازىل  پهيتته  پاتقان  كۈن  تۇرۇپ  ۋهقفىده  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بولغان ئايهت بىلهن دىننىڭ تاماملىنىپ كامالهتكه يهتكهنلىكىنى ئېيتتى: 

َم ْ َ ْ ِن َا ْ َ ْ ْ َوا ُ ْ َ ْ َ  َ َ  ْ ُכ ِ ْ ۪د ِ وا  ُ َ َ َכ ۪ َّ َ ا ِئ َ َم  ْ َ ْ ٌ َا ْ ِ
ًא  َم ۪د َ ْ ِ ْ ُ ا ُכ َ  ُ ۪ ۪ َوَر َ ْ ِ  ْ ُכ ْ َ َ  ُ ْ َ ْ ْ َوَا ُכ َ ْ ۪د ُכ َ  ُ ْ َ َاْכ

«بۈگۈن سىلهرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلدىم، سىلهرگه بهرگهن 
بولۇشقا  دىنىڭالر  سىلهرنىڭ  دىننى  ئىسالم  تاماملىدىم،  نېمىتىمنى 

تاللىدىم.» (سۈره مائىده، 3–ئايهت؛ تىرمىزى: «تهپسىر»، 5/3043)  
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پاراسىتى  ئاڭال–ئاڭلىماي  ئايهتنى  بۇ  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  بهكىر  ئهبۇ 
سهزدى.  نېمهت“نىڭ مهنىسىنى  بىلهن ھهممىنى چۈشهندى. ”تامامالنغان 
ھېس  ۋهقهنى  كېلىدىغان  ئارقىسىدىن  يېتىشى“نىڭ  كامالهتكه  ”دىننىڭ 

قىلىشقا باشلىدى. 
بۇ ئايهت پاراسهت ئهھلى ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ دۇنيادىن 
پهخرى،  كائىناتنىڭ  ئارىدا  پات  ئالالھتائاال  ئىدى.  خهۋىرى  ئايرىلىش 
رهزىيهلالھۇ  بهكىر  ئهبۇ  قىلدى.  دهۋهت  ئالىمىگه  ئهبهدىيهت  ھهبىبىنى 
ئهنھۇنىڭ كۆزلىرى ياشقا تولدى، ھېچكىم بىر نهرسه ھېس قىلمىغاندا ئۇ 
يىغالشقا  ئىچ–ئىچىدىن  بىلهن  ئهلهملىرى  ئايرىلىش  چۈشكهن  يۈرىكىگه 

باشلىدى349.
قىيامهتكه  ئامانهت  مۇقهددهس  كهلگهن  يىلدا  ئۈچ  يىگىرمه  چۈنكى 

قهدهر كېلىدىغان ئۈممهتكه بىر رهھمهت سۈپىتىده تاپشۇرۇلغان ئىدى. 
ئۇسامه  ئارقىسىغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كېيىن  پاتقاندىن  قۇياش 
ئىبنى زهيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنى مىندۈرىۋالغان ھالدا ئهرهفاتتىن مۇزدهلىفىگه 
بىر  قىلىپ  جهمئىي  ۋاقتىدا  خۇپتهن  يهرده  ئۇ  قىلدى.  ھهرىكهت  قاراپ 
ئهزان، ئىككى تهكبىر بىلهن ئالدىدا شام، ئارقىدىن خۇپتهننى ئوقۇدى. 
يورىغىچه  كۈن  تۇردى.  مۇزدهلىفهده  ئاتقۇچه  تاڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
مۇزدهلىفىدىكى ئورنىدىن ئايرىلمىدى. بۇ ئهسنادا تهلبىيه ۋه دۇئانى داۋام 

قىلدى. 
مۇزدهلىفىده  تاشالرنى  ئاتىدىغان  مىنادا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ساھابىلىرىغا  ئايرىلدى.  مۇزدهلىفىدىن  بۇرۇن  چىقىشتىن  كۈن  توپلىدى. 
بۇيرىدى.  توپالشنى  تاشالرنى  ئاتىدىغان  (شهيتانالرغا)  جهمرهلهرگه350 

349. ئهلمالىلى: 3–جىلد، 1569-بهت.
350. جهمره: ئوت يالقۇنى، چوغ، كىچىك، ئۇششاق تاش دېگهندهك مهنىلهرى بار. بۇ يهرده 
ھهجده جهمرهلهرنىڭ ئېتىلىدىغان جايى مهناسىدىدۇر. بۇ چوڭ جهمره، ئوتتۇرا جهمره ۋه 
كىچىك جهمره، ئۇششاق تاشالرنىڭ مهلۇم ۋاقىتتا، مهلۇم يهرده ۋه مهلۇم ساندا ئېتىلىشىنى 
ئىپادىلهيدۇ. (بىز تىلىمىزدا بۇالرنى چوڭ شهيتان، ئوتتۇرانچى شهيتان ۋه كىچىك شهيتان 



582

r مۇھهممهد مۇستاپا

ئۇنىڭدىن باشقا شهيتانالرنى تىرناقچىلىق كىچىك تاشالر بىلهن بارماقنىڭ 
ئارىسىغا ئېلىپ ئېتىشلىرىنى ئېيتتى ۋه تاشالرنىڭ قانداق ئېتىلىدىغانلىقىنى 

ئىشارهت بىلهن كۆرسهتتى.

غهزهپ تهجهللى قىلغان يهر

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋىدالىشىش ھهججىده مىنا بىلهن مۇزدهلىفه 
ساھابىالر  ئۆتتى.  بىلهن  تېزلىك  مۇھهسسىردىن  بهتنى  ئارىسىدىكى 

ھهيرانلىق بىلهن: 
”ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى! نېمه ئۈچۈن سۈرئىتىڭىزنى تېزلهتتىڭىز؟“ 

دهپ سورىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

«جانابى ئالالھ بۇ ئورۇندا ئهبابىل قۇشلىرىنى ئهۋهتىپ ئهبرهھهنىڭ 
پىل قوشۇنىنى ھاالك قىلغان ئىدى. ئۇ غهزهپنىڭ تهسىرى بىزگه يۇقمىسۇن 
دهپ سۈرئهتنى تېزلهتتىم» دېدى. (نهۋهۋى: «شهرھۇ مۇسلىم»، 18–جىلد، 111-

بهت؛ ئىبنى قهييۇم: 2–جىلد، 255–256-بهتلهر)  

دهرۋهقه، ھهجده بۇ ئورۇندا (ۋهقفه) تۇرۇشقا بولمايدۇ.
قىلىدۇ.  تهسىر  مهدهنلهرگىمۇ  بهزىده  تهجهللىسى  غهزهپ  ۋه  رهھمهت 
سالىھالرنىڭ  مهسجىدلهر،  كهبه،  قىلغان  تهجهللى  رهھمهت  سهۋهبتىن  بۇ 
يهرلىرى قاتارلىق ئورۇنالردىن پايدىلىنىش كېرهك. بۇنىڭ ئهكسىچه گۇناھ، 
ئىسيان قىلىنىدىغان، بولۇپمۇ قهھر–غهزهب تهجهللى قىلغان ئورۇنالردىن 

قېچىش كېرهك. 
دهرۋهقه،  بويسۇندۇرۇلغان.  قانۇنىيىتىگه  كۈچى  تارتىش  مهدهنلهرمۇ 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۈستىده خۇتبه ئوقۇغان خورما كۆتىگى ئۇ نۇرانى 
ھېسسىيات بىلهن تولغان، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم باشقا بىر يهرده خۇتبه 

دهپ ئاتايمىز. يهنه بىر مهسىله: شهيتانالرغا ئاتىدىغان تاشنى مۇزدهلىفىدىن توپالش شهرت 
ئهمهس، يول ۋه مىنادا توپلىسىمۇ بولىۋېرىدۇ - ت).
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ئوقۇشقا باشلىغاندا ئىچ–ئىچىدىن يىغلىغان351 بۇ ۋهقهنى نهقىل قىلغان 
ھهدىسلهر مۇتهۋاتىر ھالهتته كهلمهكته. 

جااللىدىن رۇمى بۇ ھهقته مۇنداق دهيدۇ: 
”ھاۋا، تۇپراق، سۇ، ئوت ھهممىسى ئالالھنىڭ بهندىسىۇر ۋه ئۇنىڭغا 
ئالالھنىڭ  ئهمما  جانسىز،  نىسبهتهن  سهن–بىزگه  ئۇالر  قىلىدۇ.  ئىتائهت 

ھۇزۇرىدا جانلىقتۇر“. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇھهسسىر ۋادىسىدىن تېزلىك بىلهن ئۆتكهندىن 
بۇ  باردى.  ئهقهبهگه  جهمرهتۇل  يهنى  (شهيتانغا)  جهمرهگه  چوڭ  كېيىن 
جهمرهنى قۇربانلىق قىلىش كۈنى قۇياش چىققاندىن كېيىن ئاتتى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم كىچىك تاشالرنى باشم شاھادهت بارماقلىرى ئارىسىغا ئېلىپ 
بىر–بىردىن ئاتقاندا، كىشىلهرمۇ بۇ تاشالرنى ئېتىشقا ۋه قىستاڭچىلىق سهۋهبى 

بىلهن بىر–بىرلىرىنىڭ ئۈستىگه چۈشۈشكه باشلىدى. پهيغهمبىرىمىز: 
تاشلىرى  جهمره  سىلهر  ئۆلتۈرمهڭالر!  بىر–بىرىڭالرنى  ئىنسانالر!  «ئى 
بارماقلىرىڭالرنىڭ  كىچىكلىرىنى،  تىرناقچىلىك  ۋاقتىڭالردا  ئاتىدىغان 

ئارىسىدا ئېتىڭالر!» دېدى352. (ئهھمهد: 6–جىلد، 379-بهت)
ۋاقىتتىكى  ئۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئابدۇلالھ  ئىبنى  قۇدامه 

ئهھۋالىنى سۆزلهپ مۇنداق دهيدۇ: 
تاش  شهيتانالرغا  ئۈستىده  تۆگىسىنىڭ  ئهلهيھىسساالمنى  ”پهيغهمبهر 
ئېتىۋاتقان ھالهتته كۆردۈم. ئۇرۇشۇش، ئىتتىرىش،“نېرى تۇر، نېرى تۇر!“ 

دهيدىغان ئىش يوق ئىدى“ (ئىبنى ماجه: «مهناسىك»، 66) 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ياشىغان ھهربىر يىل ئۈچۈن بىر تۆگه ھېسابالپ 
ئاتمىش ئۈچ تۆگىنى ئۆز قولى بىلهن قۇربانلىق قىلغاندىن كېيىن پىچاقنى 
ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا بهردى. قالغانلىرىنى ئهلى بوغۇزلىدى. پهيغهمبهر 

351. بۇخارى: «مهناقىب»، 25، «بۇيۇئ»، 32.
اليىق  ئۇسلۇبىغا  ئۆز  مهسىلىسى  ئېتىش  تاش  شهيتانغا  بۈگۈنكى  ئهپسۇسكى   .352
ئىبراھىم  ئىبادهت  بۇ  ھالبۇكى،  قىلىنمايۋاتىدۇ.  ئادا  ئىچىده  تۇيغۇسى  ئىبادهت  ھالهتته، 
ئهلهيھىسساالمنىڭ شهيتانغا تاش ئاتقان ۋاقتىدىكى روھىي ھالىتى بىلهن قىلىنىشى كېرهك.
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ئهلهيھىسساالم بوغۇزالنغان ھهربىر تۆگىنىڭ گۆشىدىن بىر پارچىدىن ئېلىشقا 
بۇيرىدى. بۇالر بىر داشقازانغا قويۇپ پىشۇرۇلدى. ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ 
ئهلىگه  ھهزرىتى  پهيغهمبىرىمىز  كېيىن  يېدى.  ئۇنىڭدىن  بىرلىكته  بىلهن 
تارقىتىشنى  كهمبهغهللهرگه  يۇڭلىرىنى  تېره،  گۆش،  قالغان  تۆگىلهرنىڭ 

بۇيرىدى. 
كېيىن،  بولغاندىن  قىلىپ  قۇربانلىقىنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 

ساتىرىچىنى چاقىرتىپ چېچىنى ئالدۇردى. 
«ئايالالر چېچىنى ئالمايدۇ، پهقهت چاچلىرىدىن قىسقارتىدۇ!» دهپ 

ئايالالرنىڭ چاچلىرىنى چۈشۈرۈشىنى چهكلىدى. (دارهمى: «مهناسىك»، 63) 
ئهنهس ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 

”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم شهيتانغا تاش ئېتىشنى تاماملىغاندىن كېيىن 
قۇربانلىق قىلدى ۋه چېچىنى چۈشۈردى. ساتىراچ ئوڭ تهرهپتىكى چاچالرنى 
بۇ  چاقىرىپ،  تهلھهنى  ئهبۇ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  چۈشۈردى.  تۇتۇپ 
چاچالرنى  تهرهپتىكى  سول  ساتىراچ  كېيىن  بهردى.  ئۇنىڭغا  چاچالرنى 
بۇالرنىمۇ  ئالدى.  ئۇمۇ  دېدى،  «ئال»  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  تۇتتى. 

ئهبۇ تهلھهگه بېرىپ: 
«بۇالرنى كىشىلهر ئارىسىدا تهقسىم قىلىپ بهرگىن!» دېدى“ (مۇسلىم: 

«ھهج»، 323–دىن 326-بهتلهرگىچه؛ بۇخارى: «ۋۇزۇئ»، 33) 

چۈشۈرۈلگهنده  چاچالر  پىشانىسىدىكى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
خالىد ئىبنى ۋهلىد: 

ھهقته  بۇ  بهرگىن!  ماڭا  چېچىڭنى  پىشانهڭدىكى  رهسۇلۇلالھ!  ”ئى 
دهپ  بولسۇن!“  پىدا  ساڭا  ئاتا–ئانام  كۆرمه!  ئارتۇق  مهندىن  ھېچكىمنى 
ۋه  سۈرتتى  كۆزلىرىگه  ئۇالرنى  بېرىلگهنده،  ئۇنىڭغا  چاچالر  يالۋۇردى353. 

353. بۇ ئهسنادا ھهزرىتى ئهبۇ بهكرى خالىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ئوھود، خهندهك ۋه 
ھۇدهيبىيه غازاتلىرىدا قىلغانلىرىنى ئويالپ، ئهمدىلىكته شۇ ئاندىكى ھالىغا قاراپ، ئۇنىڭغا 

ھهيرانلىق ئىچىده قاراپ قالغان ئىدى. (ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 174-بهت).
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كۇالسىنىڭ ئىچىنىڭ ئالدى قىسمىغا يهرلهشتۈردى. بۇ سايىده ئۇ ئۇرۇشتا 
مهغلۇب قىلمىغان ھېچبىر قوشۇن يوقتى. دهرۋهقه، خالىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
قىلىندى!“  پهتىھ  تهرهپ  ئۇ  بۇرىسام،  تهرهپكه  قايسى  ئۇنى  ”مهن 
دېگهن354. (ۋاقىدى: 3–جىلد، 1108-بهت؛ ئىبنى ئهسىر: «ئۇسدۇل غابه»، 2–جىلد، 

111-بهت) 

پېشىن  كۈنى  بىرىنچى  ھېيتىنىڭ  قۇربان  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئۈچۈن  قىلىش  تاۋاپىنى“  ”ئىفازه  مىنىپ  تۆگىسىگه  بۇرۇن  ۋاقتىدىن 
نامىزىنى  پېشىن  كېيىن  تاماملىغاندىن  تاۋاپنى  ماڭدى.  قاراپ  بهيتۇلالھقا 
ئوقۇدى. كېيىن زهمزهم قۇدۇقىغا باردى. ئۇ كۈنى كهچ كىرىشىگه ئۈلگۈرۈپ 
بۇ  ئۆتكۈزدى.  مىنادا  كېچىلىرىنى  كۈنلىرىنىڭ  تهشرىق  قايتتى.  مىناغا 

كۈنلهرده كېلىپ بهيتۇلالھنى زىيارهت قىلىپ تۇردى. 

رايونى)  ئوف  ۋىاليىتىنىڭ  ترابزون  جۇمھۇرىيىتى،  (تۈركىيه  ئوفلۇق  1983–يىلىدا   .355
ئهلى يۈجهل ئهپهندىدىن مۇنۇ ۋهقهنى ئاڭلىغان ئىدىم: سولۇۋا مهركهز مهسجىدىده ئىمام-
بىر  بېشىمدىن  ”ئۇستاز  كېلىپ:  يېنىمغا  ئىمام  بىر  يېزىدىن  قوشنا  قىالتتىم.  خهتىبلىك 
ۋهقه ئۆتتى، بىر مهنا بېرهلمىدىم“ دهپ، مۇنداق دېدى: ”بىر كۈنى ماڭا، مهن ئىماملىق 
قىلىۋاتقان يېزىغا يېقىن بىر يېزىدىن بهزى كىشىلهر بىر قۇچاق كىتاب بىلهن كېلىپ: ئىمام 
ئهپهندى، دادىمىز ۋاپات بولدى. ئۇنىڭ كىتابلىرى بىزگه قالدى. ئهمما بىز بۇ كىتابالرنى 
ئوقۇيالمايمىز. سىز ئىمام بولغاندىن كېيىن، بۇ كىتابالردىن پهقهت سىزال پايدىلىنااليسىز، 

كىتابالرنى سىزگه ھهدىيه قىاليلى“ دېدى. 
كىتابالرنى ئالدىم، ئۇالرنى ئۇزىتىپ قويغاندىن كېيىن گۈرۈلدهپ كۆيۈۋاتقان ئوچاقنىڭ 
ئالىمغا  كهتكهن  بولۇپ  ۋاپات  ئىچىدىن  باشلىدىم.  كۆرۈشكه  كىتابالرنى  ئولتۇرۇپ  يېنىدا 
ئائىت مهكتۇبالر، كونۋېرتالر چىقتى. خۇسۇسىي مهكتۇب بولغانلىقى ئۈچۈن ھهممىنى يىغىپ 
ئوچاققا ئاتتىم. ئۇ گۈرۈلدهپ كۆيۈۋاتقان ئوچاق بىردىنال ئۆچۈپ قالدى. بۇنىڭدىن شۈركىنىپ 

كهتتىم ۋه قورقۇنچ بىلهن ئۆيدىن سرتقا قاچتىم. كېيىن قورققان ھالدا ئۆيگه كىردىم“.
پهيغهمبهر  ئىچىده  كونۋېرتالر  ”ئۇ  ئىمامغا:  ئۇ  مهن  داۋامالشتۇرۇپ:  ئهپهندى  ئهلى 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ساقىلى بار ئىدى“ دېدىم. بىر مهزگىلدىن كېيىن ئۇ ئىمامنى كۆرگىنىمده 
ساقىلى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئىچىده  كونۋېرتالرنىڭ  ئۇ  دېدىكى:”ئۇستاز  ماڭا 

بارلىقىنى قهيهردىن بىلدىڭىز؟ كىتابالرنى ماڭا ھهدىيه قىلغان كىشىلهر كېيىن كېلىپ: 
كونۋېرتالرنىڭ  ئارىسىدىكى  كىتابلىرى  دادىمىزنىڭ  بىلمهپتىمىز،  بىز  ئهپهندى  ئىمام 

ئىچىده پهيغهمبىرىمىزنىڭ ساقىلى باركهن، ئۇنى بىزگه قايتۇرۇپ بېرهمسهن؟“ دېدى. 
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كائىناتنىڭ پهخرى پهيغهمبىرىمىز قۇربان ھېيتىنىڭ كهينىدىن كهلگهن 
بىرىنچى ۋه ئىككىنچى تهشرىق كۈنلىرىده قۇياش پېتىشىغا ئۈلگۈرۈپ پىياده 
باردى.  يېنىغا  شهيتاننىڭ  تۇنجى  كېيىنكى  مهسجىدىدىن  مىنا  يۈرۈپ، 
ئېتىپ  تاش  شهيتانغا  ئۈچىنچى  كۈنى،  ئاخىرقى  كۈنلىرىنىڭ  تهشرىق 
مۇسۇلمانالر  قىلدى.  ھهرىكهت  مۇھهسسهبكه355  مىنادىن  كېيىن  پېشىندىن 

مۇھهسسهبتىن ئهتراپقا تارقىلىپ كهتمهكچى بولغاندا: 
ئاخىرقى  بۇرۇن)  ئايرىلىشتىن  (مهككىدىن  بىرىڭالرنىڭ  «سىلهرنىڭ 
بارىدىغان يېرى بهيتۇلالھ بولمىغىچه، ھهرگىز بىر يهرگه كهتمىسۇن!(يهنى 
مهككىدىن چىقىپ كهتمىسۇن. شۇنىڭ ئۈچۈن ھهربىر مهككىدىن ئايرىلغۇچى 
ئايرىلمايدۇ)»  مهككىدىن  تۇرۇپ  قىلماي  تاۋاپىنى  ۋىدالىشىش  كهبىده 
بامدات  كۈنى  تۆتىنچى  ئون  زۇلھهججىنىڭ   (58 (دارىمى،"مهناسىك"،  دېدى. 
نامىزىدىن بۇرۇن بهيتۇلالھنى تاۋاپ قىلىشقا ماڭىدىغانلىقىنى ئېالن قىلدى. 
بهيتۇلالھقا بېرىپ ۋىدالىشىش تاۋاپىنى قىلدى. بۇ پهيتته بىر كىشى كېلىپ 

مهككىده قېلىشنى سورىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
ھهج  كىشىلهر  كهلگهن  سرتتىن  ئهمهس.  يهر  قالىدىغان  «مهككه 
ئىبادىتىنى ئادا قىلىپ بولغاندىن كېيىن مهككىده ئۈچ كۈن قالسا بولىدۇ!» 

دېدى. (ئهھمهد: 4–جىلد، 339-بهت) 
بىر  بىلدۈرهتتى.  ئېھتىرام  قاتتىق  ھهرهمگه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بىر  ئۇزاق  چىقىپ،  سرتقا  بولسا  قىلماقچى  ھاجهت  ياكى  يېيىش  نهرسه 
يهرلهرگه كېتهتتى. زېرىكىش ئاالمىتى كۆرۈلمىسۇن ۋه ئۇلۇغالشتا نۇقسان 
كۆرسهتمهي دهپ ئۇ يهرده ئۇزۇن مۇددهت تۇرمايتتى. چۈنكى ھهرقانداق 
يېنىدا  ئۇنىڭ  بولۇشى،  باغلىق  بهيتۇلالھقا  قهلبنىڭ  تۇرۇپ  يۇرتتا  بىر 
ئوخشاش  شهھهرگه  بىر  ھهرقانداق  جاينى  مۇبارهك  ئۇ  قهلبنىڭ،  تۇرۇپمۇ 

بىر  يېقىنراق  مهككىدىن  مىناغا  بولۇپ،  ئارىسىدا  مهككه  بىلهن  مىنا  مۇھهسسهب:   .355
چىقارغان  قارشى  پهيغهمبىرىمىزگه  بىرلىشىپ  ئۈستىده  كۇپۇر  مۇشرىكلىرى  قۇرهيش  يهر. 
بايقۇت قارارىنى بۇ يهرده ئالغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ يهرگه كهلگهنده ئۇ كۈنلهرنى 

ئهسلىگهن. (بۇخارى: «ھهج»، 45).
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كۆرۈشىدىن، ھهرخىل نااليىق ھهرىكهتلهرنى قىلىپ سېلىشىدىن ۋه يۇرت 
ھهسرىتى چهكمهي قېلىشىدىن ياخشىدۇر.

تاۋاپى“نى  ”ۋىدالىشىش  مۇسۇلمانالر  ۋه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
قىلغاندىن كېيىن مهدىنه مۇنهۋۋهرگه قايتىپ كهلدى. (بۇخارى: «ھهج»، 21، 

70، 128. مۇسلىم: «ھهج»، 147؛ ئىبنى ماجه: «مهناسىك»، 84)  

ئالالھتائاال ئۆز نېمىتىنى تاماملىغان ۋه دىن كامالهتكه يهتكهنلىكتىن 
ئهمدى ئهڭ بۈيۈك ئايرىلىش ۋاقتى يېتىپ كهلدى.
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ئۇچرىشىش ۋه بۈيۈك ۋىدا: ئۇ ئالهمگه سهپهر

پهيغهمبهرلهر ھالقىسىنىڭ تۇنجى ۋه ئاخىرقى ھالقىسى ئىككى ئالهمنىڭ 
ئىمامى،  ھهرهمنىڭ  ئىككى  رهسۇلى،  ئىنسى–جىنالرنىڭ  خوجىسى، 
ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  مۇھهممهد  رهھمهت  ئالهملهرگه  نۇرى،  كائىناتنىڭ 
ۋهسهللهم ۋىدالىشىش ھهججىدىن كېيىن قىزىتما كېسىلىگه گىرىپتار بولدى. 
بۇ كېسهللىك ئۇنى ئۈممىتىدىن ئايرىپ، ئۆمۈر بويى ئارزۇ قىلغان رهفىقۇل 
ئهئالغا ئۇچراشتۇرىدىغان ئاخىرقى كېسهل ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ئهسلىدىال ”سۈره نهسرنىڭ“ نازىل بولۇشى بىلهن ئهجىلىنىڭ يېقىنلىشىپ 
قالغانلىقىنى بىلىپ، ئاخىرقى سهپهرگه تهييارالندى. ۋاپات قىلغانالر بىلهنمۇ، 
تىرىكلهر بىلهنمۇ ئىشارهتلىك بىر شهكىلده خوشالشتى. كېسهل بولۇشتىن 
قهبرىستانلىقىغا  دېيىلگهن  باقى“  مهدىنىنىڭ ”جهننهتۇل  بۇرۇن  كۈن  بىر 

بېرىپ، قهبرىدىكىلهر ئۈچۈن:
«ئى ئۇلۇغ رهببىم! بۇ يهرده ياتقانالردىن مهغفىرىتىڭنى ئايىما!» دهپ 

دۇئا قىلدى. (ئهھمهد: 3–جىلد، 489-بهت)  
قهبرىستاندىن قايتقاندىن كېيىن مۇنبهرگه چىقىپ ساھابىلىرىغا ئۇالر 

بىلهن خوشلىشىش ماھىيىتىدىكى شۇ خۇتبىنى ئوقۇدى:
تۇنجى  بۇلىقىغا  كهۋسهر  ئىچىڭالردىن  سىلهرنىڭ  «مهن 
ئېرىشىدىغانالردىن بولۇپ، سىلهرنى ئۇ يهرده كۈتۈۋالىمهن! سىلهر بىلهن 
ئۇچرىشىش جايىمىز ھهۋزى كهۋسهردۇر. مهن ھازىر ئۇنى كۆرۈۋاتىمهن! مهن 
سىلهرنىڭ ھهققىڭالردا گۇۋاھلىق بېرىمهن! ھازىر ماڭا زېمىننىڭ خهزىنه- 
مهندىن  ئۈچۈن  سىلهر  قهسهمكى،  بىلهن  ئالالھ  بېرىلدى.  ئاچقۇچلىرى 
كېيىن، مۇشرىكلىككه قايتىپ قاالمسىلهركىن دهپ قورقمايمهن! ئهمما مهن 
سىلهرگه دۇنيانىڭ ئېچىلىپ ، ئۇنىڭ ئۈچۈن بىر–بىرىڭالردىن قىزغىنىپ، 
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كىشىلهرنى  ئىلگىرىكى  سىلهردىن  دۇنيانىڭ  ئۆلتۈرۈپ،  بىر–بىرىڭالرنى 
73؛  (بۇخارى: «جهنائىز»،  قورقىمهن!»  قىلىشىدىن  ھاالك  قىلغاندهك  ھاالك 

مۇسلىم: «فهزائىل»، 31) 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنبهردىن چۈشكهندىن كېيىن بىئارام ھالدا 
بهكال  ئېغىرالشتى.  كۈندىن–كۈنگه  كېسىلى  كهتتى.  كىرىپ  ھوجرىسىىغا 
ئېغىرلىشىپ كهتكهندىن كېيىن پهيغهمبىرىمىز ئاياللىرىدىن رۇخسهت ئېلىپ 
ھهزرىتى ئائىشىنىڭ ھۇجرىسىدا قېلىشنى قارار قىلدى. (بۇخارى: «تىب»، 22؛ 

ئهھمهد: 6–جىلد، 34، 38؛ بهالزۇرى: 1–جىلد، 545-بهت) 

بولۇپ  كېسهل  ئېغىر  بۇنداق  ۋاقىتقىچه  ئۇ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ۋهزىپىسى356  پهيغهمبهرلىك  يىللىق  ئۈچ  يىگىرمه  لېكىن  ئىدى.  باقمىغان 
ئۇنى خېلىال چارچىتىپ، دۈشمهنلهرنىڭ مىڭلىغان يامانلىقى ئۇنىڭ مۇبارهك 

بهدىنىنى ئۇپراتقان ئىدى. 
يهنه بىر تهرهپتىن بۇ كېسهللىك ئۇنىڭ ئۈچۈن بۈيۈك بىر ماقام ۋه 
يۈكسهك دهرىجىلهرگه نائىل قىلىدىغان نهرسه بوالتتى. بۇنىڭدا خهيبهردىكى 
پهيغهمبهر  دهرۋهقه،  ئىدى.  چوڭ  تهسىرىمۇ  ۋهقهسىنىڭ  زهھهرلىنىش 

ئهلهيھىسساالم كېسىلى ئېغىرالشقان بىر پهيتته ئائىشه ئانىمىزغا:
ئهلىمىنى  گۆشنىڭ  زهھهرلىك  يېگهن  خهيبهرده  ئائىشه!  «ئى 
داۋاملىق ھېس قىلىپ تۇردۇم. شۇ ئاندا قهلبىمنىڭ تومۇرلىرىنىڭ ئۈزۈلۈپ 

كېتىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلماقتىمهن» دېگهن. (بۇخارى: «مهغازى»، 83) 

356. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ۋهھىي كهلگهنده، مۇبارهك بهدىنى ئېغىرلىشىپ كېتهتتى. 
مهسىلهن: تۆگىسىنىڭ ئۈستىده بولسا، ئۇ چۆكۈشكه مهجبۇر بوالتتى، ئۆره تۇرماقچى بولسا 
پاچاقلىرى ئىگىلىپ، ئېزىلىپ كېتىدىغاندهك ھېس قىالتتى. (ئهھمهد: 2–جىلد، 176–

بهت، 6–جىلد، 445–بهت؛ ئىبنى سائاد: 1–جىلد، 197-بهت).
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  كۈنى  ”بىر  دهيدۇكى:  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  سابىت  ئىبنى  زهيد 
تىزى  ئۇنىڭ  ئىدۇق)  ئولتۇرغان  (تىزلىنىپ  تۈپهيلىدىن،  قىستاڭچىلىق  ئىدىم.  يېنىدا 
قهسهمكى،  بىلهن  ئالالھ  كهلدى.  ۋهھىي  ئۇنىڭغا  تويۇقسىز  ئىدى.  ئۈستىده  تىزىمنىڭ 
تىزىم  ئېغىرلىقىدىن  كۆرمىدىم.  نهرسىنى  ئېغىر  تىزىدىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 

يهنچىلىپ كېتهرمىكىن دهپ ئويالپ قالدىم“. (ئهھمهد: 5–جىلد، 190–191–بهتلهر).
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 ئهنهس ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمۇ: 
ۋه  ئىزى  زهھهرنىڭ  بۇ  ئۈستىده  تىلىنىڭ  كىچىك  ”رهسۇلۇلالھنىڭ 

تهسىرىنى كۆردۈم!“ دېگهن. (مۇسلىم: «ساالم»، 45) 
ۋاپات  ھالهتته  شېھىد  تۈپهيلىدىن  زهھهر  بۇ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئۇنىڭغا  ئالالھتائاال  شهرهپلهندۈرگهن  بىلهن  پهيغهمبهرلىك  ئۇنى  بولدى، 
شېھىدلىك شهرىپىنىمۇ ئاتا قىلدى. (ئىبنى ھىشام: 3–جىلد، 390-بهت؛ ۋاقىدى: 

2–جىلد، 678–679-بهتلهر؛ ھهيسهمى: 6–جىلد، 153-بهت) 

ھارارىتى  قىزىتمىنىڭ  بولغان  گىرىپتار  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئېسىقلىق بىر سۇ تولۇمىدىن ئۈستىگه سۇ تامچىالپ چۈشۈۋاتقاندهك ئۇنىڭ 
سهئىد  ئهبۇ  كهلگهن  زىيارهتكه  ئۇنى  ئاققۇزاتتى.  تهرلهرنى  بهدىنىدىن 

ئهلخۇدرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
 - يۇقىرى!  نېمىدېگهن  قىزىتماڭ  پهيغهمبىرى!  ئالالھنىڭ  ئى   -
سۆزلىرىنى  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  سهئىد  ئهبۇ  تۇتالمىدى.  ئۆزىنى  دېيىشتىن 

داۋامالشتۇرۇپ، مۇنداق دهيدۇ: 
- قولۇمنى ئۈستىگه قويدۇم. ھارارىتىنى يېپىنچىنىڭ ئۈستىدىن ھېس 

قىلدىم.
 - كېتىپتۇ!  ئېشىپ  بهك  ھارارىتىڭ  پهيغهمبىرى،  ئالالھنىڭ  ئى   -

دېدىم.
- بىز (پهيغهمبهرلهر) مۇشۇنداق بولىمىز. باال-قازا بىزگه قاتمۇ–قات 

كېلىدۇ، بۇنىڭغا قارشىلىق مۇكاپاتمۇ ھهسسىلهپ بېرىلىدۇ، - دېدى.
- ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى! ئىنسانالرنىڭ ئىچىده ئهڭ كۆپ باالغا 

مۇبتىال بولىدىغان كىشىلهر كىملهر؟ - دهپ سورىدىم.
- پهيغهمبهرلهر، - دېدى. 

- ئۇنىڭدىن كېيىن كىملهر؟ - دېدىم.
- كېيىن سالىھالر! – دهپ، مۇنداق دېدى:
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بولىدۇكى،  مۇبتىال  دهرىجىده  شۇ  كهمبهغهللىككه  بىرى  ئۇالردىن   -
سىلهر  ئۇالر  تاپالمايدۇ.  نهرسه  باشقا  يېپىنچىدىن  بىر  ئارتىدىغان  ئۆزىگه 
باياشاتلىققا سۆيۈنگىنىڭالرغا ئوخشاش باال–قازاالرغا سۆيۈنىدۇ. (ئىبنى ماجه: 

«فىتهن»، 23)

ئاخىرقى كۈنلهرده كېسهل ئۇنى جامائهتكه چىقىشتىن توسۇپ قويدى. 
شۇنىڭ بىلهن ئهبۇ بهكىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنى جامائهتكه ئورنىدا ئىماملىق 
قىلىشقا تهيىنلىدى. ئارىدا ئۆزىنى بىر ئاز ياخشى ھېس قىلىپ مهسجىدكه 

چىقتى، ساھابه-كىرامغا نهسىھهت قىلىپ: 
بىلهن  زىننهتلىرى  ئۇنىڭ  ۋه  دۇنيا  بهندىسىنى  بىر  ئالالھ  «بۈيۈك 
ئۆز دهرگاھىدىكى نېمهتلهر ئارىسىدا ئىختىيارلىققا قويدى. ئۇ بهنده ئالالھ 

دهرگاھىدىكىنى تاللىدى!» دېدى. 
ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  بهكىر  ئهبۇ  قهلبلىك  يۇمشاق  بىلهن  سۆزلهر  بۇ 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ خوشلىشىش خىتابىنى قىلىۋاتقانلىقىنى ھېس 
قىلدى. قاتتىق قايغۇردى، يۈرىكى ئېغىر ئهلهم بىلهن، كۆزلىرىدىن ياشالر 

تۆكۈلدى. ئۆكسۈپ–ئۆكسۈپ:
دادىلىرىمىز،  ساڭا  رهسۇلۇلالھ!  ئى  بولسۇن  پىدا  ساڭا  ”ئاتا–ئانام 
ئانىلىرىمىز، جانلىرىمىز، ماللىرىمىز ۋه بالىلىرىمىزنى پىدا قىلىمىز!“ دېدى. 

(ئهھمهد: 3–جىلد، 91-بهت)  

جامائهت ئىچىده ئۇنىڭدىن باشقا ھېچكىم پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
تىلغا  ئايهت-كهرىمده  چۈنكى  چۈشىنهلمىدى.  ھېسسىياتىنى  چوڭقۇر 
ئهبۇ  يالغۇز  ئىككىنچىسى“  كىشىنىڭ  ”ئىككى  غارىدىكى  سهۋر  ئېلىنغان 

بهكىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئىدى. 
رىۋايهتلهرگه قارىغاندا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ ھهققىده: 

«قهلبىمده نېمه بولسا، ئهبۇ بهكىرگه ئېيتتىم!» دېگهن357.

357. ئهجلۇنى: «كهشفۇل خهفا»، 2–جىلد، 419-بهت.



592

r مۇھهممهد مۇستاپا

دوستىنىڭ  ئهزىز  بۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ساھابىالر 
يىغلىغانلىقىنى كۆرۈپ، ھهيرانلىق بىلهن بىر–بىرىگه: 

تاللىغان  بولۇشنى  مۇالقات  پهرۋهردىگارىغا  ئهلهيھىسساالم  ”پهيغهمبهر 
سالىھ كىشى توغرىسىدا سۆزلىسه، بۇ مويسىپىتنىڭ يىغلىغانلىقىغا ھهيران 

بولمامسىلهر؟!“ دېدى. (بۇخارى: «سهالت»، 80)  
ئاخىرقى  قهلبى  يۇمشاق  ئهنھۇنىڭ  رهزىيهلالھۇ  بهكىر  ئهبۇ  ھالبۇكى، 
خوشلىشىشنى سېزىپ، ھهسرهت ئازابىدا ئىڭراشقا باشلىغان ئىدى. لېكىن 
باشقا  بىلهن  ئۆزگىرىشى  تۇيۇقسىز  كېسىلى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
ساھابىالرمۇ يېقىنلىشىپ قالغان ئايرىلىشنى ھېس قىلىپ كۆز يېشى قىلدى. 

مۇھاجىر ۋه ئهنسار مهجلىسلىرى ماتهمگه ئايالندى. ئهتراپىدىكىلهر: 
”ئى رهسۇلۇلالھ! شىپا ئۈچۈن ئالالھقا دۇئا قىلساڭ!“ دېگهنده، ھهر 
قېتىم ساالمهتلىكى ئۈچۈن دۇئا قىلىدىغان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ قېتىم 

دۇئا قىلمىدى. 
ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا مۇنداق دهيدۇ: 

” پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كېسهل بولۇپ قالغاندا، مۇئهۋۋىزهتهين (سۈره 
سۈرتهتتى.  بهدىنىگه  پۈتۈن  ئۈفلهپ  قوللىرىغا  ئوقۇپ  ناس)نى  ۋه  فهلهق 
قوللىرىمغا  ئوقۇپ  سۈرىلهرنى  ئۇ  مهنمۇ  كهتكهنده  ئېغىرلىشىپ  كېسىلى 
پهيغهمبهر  ئهلهيھىسساالمنىڭ  جىبرائىل  سۈرتتۈم.  بهدىنىنى  ۋه  ئۈفلىدىم 

ئهلهيھىسساالمغا ئىلگىرىكى بىر كېسىلىده ئوقۇغان ئىستىئازه دۇئاسىنىمۇ:
”ئى ئىنسانالرنىڭ رهببى! بۇ كېسهللىكنى كهتكۈزگىن! شىپالىق بېرىش 
يوقتۇر.  بهرگۈچى  شىپالىق  باشقا  سهندىن  قولۇڭدىدۇر.  سېنىڭ  پهقهت 
دهپ  قالمىسۇن!“  كېسهللىك  ھېچبىر  بهرگىنكى،  شىپالىق  بىر  شۇنداق 

ئوقۇدۇم. ئهمما بۇنىڭغا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم (بېشىنى ماڭا بۇراپ):
«ئۈستۈمدىن قولىڭىزنى تارتىڭ! بۇ ئوقۇشىڭىز (ئهمدى) ماڭا بىر پايدا 
–6 (ئهھمهد:  دېدى“  كۈتۈۋاتىمهن.»  ئهجىلىمنى  مهن  كېلهلمهيدۇ!  ئېلىپ 

جىلد، 260–261-بهتلهر؛ ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 210–ئايهت)  
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ئائىشه ئانىمىز سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دهيدۇ: 
ئۇ  چاقىرتتى.  پاتىمهنى  قىزى  مۆھتىرهم  ئهلهيھىسساالم  ”پهيغهمبهر 
كهلگهنده: «مهرھابا قىزىم!» دهپ، ئۇنى يېنىغا ئولتۇرغۇزغاندىن كېيىن 
ئۇنىڭغا بىر نهرسه دېدى. پاتىمه يىغلىدى. كېيىن ئۇنىڭغا يهنه بىر بىر 

نهرسه دېدى. بۇ قېتىم پاتىمه سۆيۈنۈپ تهبهسسۇم قىلدى.
مهن كۈلۈشنىڭ يىغالشقا، سۆيۈنۈشنىڭ قايغۇرۇشقا بۇ دهرىجىده يېقىن 
ئىكهنلىكىنى ئۇ كۈندىكىدهك كۆرمىدىم. پاتىمهدىن يىغالش ۋه كۈلۈشنىڭ 

سهۋهبىنى سورىغىنىمدا:
خهۋهر  بولىدىغانلىقىنى  ۋاپات  نهتىجىسىده  كېسهل  بولغان  ”گىرىپتار 
بولۇپ  تۇنجى  ئۇنىڭغا  ئائىلىسىدىن  كېيىن  يىغلىدىم.  بۇنىڭغا  قىلدى. 
بۇنىڭغا  قىلدى.  خهۋهر  ئىكهنلىكىمنى  مهن  كىشىنىڭ  قوشۇلىدىغان 

سۆيۈندۈم“ دېدى“ (بۇخارى: «مهغازى»، 83) 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كېسىلى جهريانىدا، بىر ئاز يېنىكلهپ قالغان 
بۇالرنىڭ  بېرهلىدى.  ئوقۇپ  ناماز  قېتىم  قانچه  بىر  جامائهتكه  ۋاقىتلىرىدا 
بىرىده كۆڭلىنى سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىنىڭ ئۇ ئالهمگه سهپهر قىلىدىغانلىقى 

تۇيغۇسى بىلهن بۈيۈك بىر قايغۇ قاپلىغان ساھابىلىرىغا مۇنداق دېدى: 
«ئى ئىنسانالر!

بولىدىغانلىقىدىن  ۋاپات  پهيغهمبىرىڭالرنىڭ  سىلهر  ئاڭلىدىمكى، 
داۋاملىق  ئىچىده  ئۈممىتى  ئهۋهتىلىپ  ئىلگىرى  مهندىن  قورقۇۋېتىپسىلهر! 
قالغان بىر پهيغهمبهر بارمۇ؟ ھهتتاكى مهنمۇ سىلهرنىڭ ئىچىڭالردا داۋاملىق 
ئۇنىڭغا  ئۇچرىشىمهن!  پهرۋهردىگارىمغا  مهن  بىلىڭالركى،  ياخشى  قاالي؟ 
سىلهرمۇ ئۇچرىشىسىلهر! شهكسىزكى، پۈتۈن ئىشالر ئۇلۇغ ئالالھنىڭ ئىزنى 

بىلهن داۋاملىشىدۇ.
ۋه  ماڭىمهن  بۇرۇن  سىلهردىن  مهن  بىلىڭالركى،  ياخشى  شۇنى 
بىلهن  سىلهر  ئاخىرهتته)  (ئهته  قىلىڭالركى،  دىققهت  كۈتىمهن!  سىلهرنى 
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بىلهن  مهن  ئهته  بېشىدۇر.  كهۋسهرنىڭ  ھهۋزى  يېرىمىز  ئۇچرىشىدىغان 
بىرگه بولۇشنى خالىغان كىشى قولى ۋه تىلىنى گۇناھتىن ساقلىسۇن!

ئى ئىنسانالر!
ياخشى  خهلق  بولىدۇ.  سهۋهب  ئالماشتۇرۇلىشىغا  نېمهتلهرنىڭ  گۇناھ 
بولغاندا، ئۇالرنىڭ باشقۇرغۇچىلىرىمۇ ياخشى بولىدۇ. خهلق يامان بولغاندا، 
باشقۇرغۇچىلىرىمۇ يامان بولىدۇ. جېنىم قۇدرهت ئىلكىده بولغان ئالالھ بىلهن 
قهسهم قىلىمهنكى، مهن شۇ سائهتته ھهۋزىمنىڭ ئۈستىده تۇرۇۋاتىمهن، شۇ 

تۇرۇۋاتقان يهردىن ھهۋزىمگه قاراۋاتىمهن.»
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سۆزلىرىنىڭ بۇ يېرىده ئۆكسۈپ يىغلىغان ئهبۇ 

بهكىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا قاراپ: 
«ئهبۇ بهكىر! يىغلىما!» دهپ سۆزىنى داۋامالشتۇردى:

«ئى ئىنسانالر!
نىسبهتهن  ماڭا  دوستلۇقىدا،  مېلىدا،  جېنىدا،  ئىچىده  ئىنسانالرنىڭ 
ئهبۇ بهكىردىن پىداكار ۋه مهرتلىك قىلغان بىر كىشى يوق! ئهگهر رهببىمدىن 
ئهبۇ  ئهلۋهتته  ئىدىم،  بولسام  تۇتماقچى  دوست  بىر  ئىنسانالردىن  باشقا، 

بهكىرنى دوست تۇتاتتىم.
بهكىرنىڭ  ئهبۇ  پهقهت  تاقاڭالر!  ئىشىكلهرنى  ئېچىلغان  مهسجىدكه 
ئىشىكى ئوچۇق قالسۇن! مهن ئهبۇ بهكىرنىڭ ئىشىكىنىڭ ئۈستىده بىر نۇر 

كۆرۈۋاتىمهن» (بۇخارى: «سهالت»، 80؛ ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 227-بهت) 
«ساھابىلىرىم!

نىھايهت، مهنمۇ بىر ئىنسانمهن. ئاراڭالردا بهزى كىشىلهرنىڭ ھهققى 
قويغان  تىگىپ  بهدىنىگه  كىمنىڭ  مهن  مۇمكىن.  بولۇشى  قالغان  ئۆتۈپ 
ئالسۇن!  ھهققىنى  تهگسۇن،  ئۇمۇ  كهلسۇن،  بهدىنىم!  بۇ  مانا  بولسام، 
ئۇرسۇن!  كېلىپ  دۈمبهم!  بۇ  مانا  بولسام،  ئۇرغان  دۈمبىسىگه  كىمنىڭ 
كىمنىڭ مېلىدىن خاتالىشىپ ئالغان بولسام، مانا بۇ مېلىم! كېلىپ ئالسۇن!
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بىر  قايسى  مۇسۇلمانالردىن  ئىنسانمهن.  بىر  پهقهت  مهن  ئالالھ!  ئى 
كىشىنى ئۇرغان بولسام ياكى قاتتىق گهپ قىلىپ سالغان بولسام، سهن بۇنى 
ئۇنىڭ ھهققىده بىر پاكلىنىش، ئهجىر ۋه رهھمهت ۋهسىلىسى قىلغىن!» 

(ئهھمهد: 3-جىلد، 400-بهت)

سهن  بولسام،  قىلغان  سۆز  بىر  ئېغىر  مۇئمىنگه  قايسى  ئالالھ!  ئى 
بولۇشنىڭ  يېقىن  ساڭا  ئۈچۈن  مۇئمىن  ئۇ  كۈنىده  قىيامهت  سۆزۈمنى  ئۇ 
ۋهسىلىسى قىلغىن!» (بۇخارى: «دهئاۋات»، 34؛ دارهمى: «مۇقهددىمه» 14؛ ئىبنى 
ھهلهبى:  191-بهت؛  جىلد،   –3 «تارىخ»،  تهبهرى:  255-بهت؛  2–جىلد،  سائاد: 

463–464-بهتلهر) 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ساھابىلىرى بىلهن رازىالشتى. بۇ سۆزلهردىن 
كېيىن ھارغىن ھالهتته ھوجرىسىغا كىرىپ كهتتى. شۇنىڭدىن كېيىن نامازغا 
چىقالمىدى. پهقهت بىر قېتىم ئۆزىده بىرئاز يېنىكلىك ھېس قىلىپ ھهزرىتى 

ئهبۇ بهكىرنىڭ ئارقىسىدا ناماز ئوقۇدى.
نىھايهت، ئاخىرقى قېتىم رهبىئۇل ئهۋۋهل ئېيىنىڭ ئون ئىككىنچىسى 
قىلدى.  ھېس  يېنىك  ئاز  بىر  ئۆزىنى  ئهتىگهنده،  كۈنى  دۈشهنبه 
بىلهن  بۇنىڭ  يهتمىدى.  چىقىشقا  جامائهتكه  كۈچى  بهدىنىنىڭ  ئهمما 
ھوجرىسىىنىڭ ئىشىكىنىڭ پهردىسىنى قايرىدى ۋه ئۇ ئهسنادا ھهزرىتى ئهبۇ 
بهكىرنىڭ ئىماملىقىدا بامدات نامىزىنى ئوقۇۋاتقان سۆيۈملۈك ساھابىلىرىنى 
بىلهن  جامائهت  تۇتۇپ،  سهپ  يانمۇيان  ئۇالرنى  كۆردى.  قېتىم  ئاخىرقى 
ئىچىده  خۇشاللىق  بولۇپ  مهمنۇن  كۆرگهنلىكىدىن  ئوقۇۋاتقانلىقىنى  ناماز 
چېكىۋاتقان  ئهلىمىنى  كېسىلىنىڭ  تهرهپتىن  بىر  ئۇ  قىلدى.  تهبهسسۇم 
جامائهت  بىر  توپالنغان  سالىھالردىن  كهينىده  تهرهپتىن  بىر  يهنه  بولسا، 
قالدۇرغانلىقىنىڭ ۋه ئالالھ تهرىپىدىن بېرىلگهن ۋهزىپىنى تاماملىغانلىقىنىڭ 
مۇسلىم:  94؛   ،46 «ئهزان»،   ،83 «مهغازى»،  (بۇخارى:  ياشىدى.  خۇشاللىقىنى 

«سهالت»، 98؛ نهسهئى: «جهنائىز»، 7) 
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شۇنداق قىلىپ بۇ ۋهقهنى سۆزلهپ بهرگهن ھهزرىتى ئائىشه مۇنداق 
دهيدۇ:

ئوقۇۋاتقانلىقىنى  ناماز  ساھابىلىرىنىڭ  ئهلهيھىسساالم  ”پهيغهمبهر 
تهبهسسۇم قىلغان ھالدا كۆردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ھېچقاچان بۇ 
قهدهر سۆيۈنگهن ھالهتته كۆرمىگهن ئىدىم“ (ئىبنى ھىشام: 4–جىلد، 331-بهت). 
ئالالھتائاال ئىلگىرىكى پهيغهمبهرلىرىگه بهرمىگهن بۈيۈك بىر نېمهتنى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا بهردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋاپات بولۇشتىن 
بۇرۇن تهبلىغ ۋهزىپىسىنىڭ مۇۋهپپىقىيىتىنى كۆردى. ئهرهب يېرىم ئارىلىنى 
كىشىلهر  قىلغان  ئىبادهت  ئۇالرغا  بىۋاسته  بۇتالر  تازىلىدى.  شېرىكتىن 
ئىنسانالر  كۆمگهن  تىرىك  قىزلىرىنى  تاشالندى.  چېقىپ  تهرىپىدىن 
مهرھهمهتته ئهڭ يۇقىرى پهللىگه چىقتى. چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ئاجايىپ  ئۇالرنى  ۋه  چىقارغان  پهللىگه  يۇقىرى  ئهڭ  تهربىيهسىنى  ئىنسان 

ئېسىل كىشىلهر ھالىغا كهلتۈرگهن ئهڭ بۈيۈك تهربىيهچى ئىدى. 
پۈتۈپ  ئىلگىرى  تهييارلىقى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئهتىگهن،  ئۇ 
بولغان، لېكىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كېسىلى سهۋهبلىك ھهرىكهت 
قىلىشى كېچىكتۈرۈلگهن قوشۇننىڭ يولغا چىقىشىنى بۇيرىدى. ئۇ تهيىنلىگهن 

ياش قوماندان ئۇسامه ئىبنى زهيدكه:
«ئالالھنىڭ بهرىكىتى بىلهن چاشكاھ ۋاقتى يولغا چىقىڭالر!» دېدى. 

(ۋاقىدى: 3–جىلد، 1120-بهت)

بولغان  يېنىدا  ئانىمىزنىڭ  ئائىشه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كۈنى  ئۇ 
بىرمۇددهتتىن  بۇيرىدى.  تارقىتىشنى  كهمبهغهللهرگه  دىنارنى  ئالته–يهتته 
ئائىشىنىڭ  ھهزرىتى  سورىدى.  بولغانلىقىنى  قانداق  دىنارالرنىڭ  كېيىن 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كېسىلى بىلهن جىددىيلىشىپ كهتكهنلىكىدىن 
دىنارالرنى  بىلهن،  بىلىشى  قالغانلىقىنى  ئۇنتۇپ  تارقىتىشنى  ئۇالرنى 

ئهكهلدۈرۈپ قولىغا ئالدى. كېيىن:
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«ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى مۇھهممهد بۇالرنى كهمبهغهللهرگه تارقاتماي، 
كۆرمهيدۇ!»  ئۇيغۇن  ئۇچرىشىشنى  پهرۋهردىگارىغا  ھالدا  بولغان  يېنىدا 
كهمبهغهللىرىدىن  ئهنسارالرنىڭ  ھهممىسىنى  ئۇالرنىڭ  كېيىن،  دېگهندىن 

بهش ئائىلىگه تارقاتتى - ده: 
«مانا ئهمدى كۆڭلۈم ئارامىغا چۈشتى!» دهپ، يىنىك ئۇيقۇغا كهتتى358.

(ئهھمهد: 6–جىلد، 104-بهت؛ ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 237–238-بهتلهر) 
خىتاب  شۇنداق  بهيتىگه  ئهھلى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كۈنى  ئۇ 

قىلدى:
قاراڭغۇ  قىلىڭالر)،  (دىققهت  يالقۇنلىدى.  ئوت  ئىنسانالر!  «ئى 
كېچىلهردهك پىتنىلهر كېلىۋاتىدۇ! (كهلگۈسىدىكى ۋهقهلهرنى كۆزلىرى ئالدىدا 
قىلغاننى  ھاالل  قۇرئان  كىتابى  ئالالھنىڭ  پهقهت  مهن  ئۆتكۈزۈۋاتاتتى). 

ھاالل، ئۇنىڭ ھارام قىلغىنىنى ھارام قىلدىم!
سهفىييه!  ئى  پاتىمه!  قىزى  مۇھهممهدنىڭ  ئهلچىسى  ئالالھنىڭ  ئى 
(بهندىچىلىك  قىلىڭالر!  ئهمهللهر  بولىدىغان  مهقبۇل  دهرگاھىدا  ئالالھ 
(ئىبنى  قۇتقۇزالمايمهن!»  ئازابىدىن  ئالالھنىڭ  سىلهرنى  قىلمىغىنىڭالردا) 
سائاد: 2–جىلد، 256-بهت؛ بۇخارى: «مهناقىب»، 13–14-بهتلهر؛ مۇسلىم: «ئىمان»، 

348–دىن 353- بهتلهرگىچه) 

ئۇ كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
بولۇڭالر،  ئاگاھ  قىلىڭالر!  داۋام  نامازغا  قىلىڭالر!  دىققهت  «نامازغا 
ھهققىده  ئۇالر  قىلىڭالر!  مۇئامىله  ياخشى  كىشىلهرگه  ئاستىڭالردىكى  قول 
قورسىقنى  قارىماڭالر!  سهل  كىيىملىرىگه  (ئۇالرنىڭ  قوقۇڭالر!  ئالالھتىن 

پهرۋهردىگارى  ”ئالهملهرنىڭ  دهيدۇ:  مۇنداق  قهستهالنى  ئىمام  بىلهن  مۇناسىۋهت  بۇ   .358
كېيىنكى  ۋه  ئىلگىرىكى  ئهۋزىلى،  ئهڭ  پهيغهمبهرلهرنىڭ  ھهبىبى،  ئالالھتائاالنىڭ  بولغان 
چۈشهنسه،  بۇنداق  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قىلىنغان  مهغفىرهت  گۇناھلىرى  بارلىق 
ئالالھقا  ھالهتته  بولغان  ماللىرى  بولغان  ھارام  ئۆزىگه  ۋه  قان  مۇسۇلمانالرنىڭ  ئۈستىده 
2–جىلد،  (قهستهالنى:  ئويالنغىن!“  بىر  بۇالر،  قانداق  ئهھۋالى  كىشىلهرنىڭ  ئۇچراشقان 

480–481-بهتلهر)
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تويغۇزۇڭالر! ئۇالرغا يۇمشاق سۆز قىلىڭالر!)» دېدى. (ئهبۇ داۋۇد: «ئهدهب»، 
123-124\5156؛ ئىبنى ماجه: «ۋهسايا»، 1)  

ئۇ كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيھسساالم ئىشتىياق بىلهن مىسۋاك ئىشلهتتى.
ھهزرىتى ئائىشه مۇنداق دهيدۇ:

”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم چىشلىرىنى مىسۋاكالۋاتقاندا، ئۇنىڭ ئىلگىرى 
بۇقهدهر گۈزهل مىسۋاك ئىشلهتكهنلىكىنى كۆرۈپ باقمىغاندهك ھېس قىلدىم!“ 

(بۇخارى: «مهغازى»، 83؛ ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 261-بهت) 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يېنىدىكى كىچىك بىر سۇ قاچىسىغا، پات–
پات قولىنى پاتۇرۇپ يۈزىگه سۈرتۈپ:

بار!»  سهكراتلىرى  ئۆلۈمنىڭ  شۈبھىسىزكى،  ئىللهلالھ،  ئىالھه  «ال 
دهيتتى. (بۇخارى: «مهغازى»، 83)

ئۇ كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئالالھتائاالغا مۇنداق مۇناجات قىلدى:
«ئى ئالالھ! مېنى ئۆز مهرھهمىتىڭ بىلهن قورشىغىن! مېنى رهفىقۇل 
ئهئالغا (ئۆز دهرگاھىڭغا ئېلىپ كهت!)، ئى ئالالھ! مېنى ئۆز مهرھهمىتىڭ 
بىلهن قورشىغىن! ماڭا رهھمىتىڭنى ئېھسان قىل! مېنى رهفىقۇل ئهئالغا (ئۆز 
دهرگاھىڭغا ئېلىپ كهت!)» (بۇخارى: «مهغازى»، 83؛ ئهھمهد: 6–جىلد، 126-

بهت)

ئۇ كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يۈرهك پارىسى قىزى پاتىمه رهزىيهلالھۇ 
ئهنھاغا تهسهللى بېرىپ: 

«قىزىم! ھهرگىز يىغلىما! مهن ۋاپات بولغىنىمدا مۇنداق دېگىن:

َن ُ ِ ِ َرا ْ َ َّא ِإ ِ َوِإ َّ ِ َّא  ِإ
ئالالھنىڭ  (يهنى  ئىگىدارچىلىقىدىمىز  ئالالھنىڭ  ئهلۋهتته  «بىز 
بهندىلىرىمىز) چوقۇم ئالالھنىڭ دهرگاھىغا قايتىمىز.» (ئىبنى سائاد: 2–

جىلد، 312-بهت) 

ۋاقىتدا  قىيىن  غازىتىنىڭ  ئوھۇد  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كۈنى  ئۇ 
باشلىغان  چېچىلىشقا  قارىتا  ئىغۋاالرغا  دېگهن  ئۆلدى“  ”رهسۇلۇلالھ 
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ساھابىلىرىغا تالالش سۈپىتىده ئۆزى ھهققىده نازىل بولغان مۇنۇ ئايهتنى 
ئوقۇدى: 

 ْ ُ ْ َ َ ْ َ ا ِ ُ אَت َاْو  َ  ْ ۨאِئ َ ُ َا ُ ُّ ِ ا ِ ْ َ  ْ ِ  ْ َ َ  ْ َ ٌل  ُ َّ َر ٌ ِا َّ َ ُ א  َ َو
 ُ ّٰ ي ا ِ ْ َ َ ـًٔא َو ْ َ  َ ّٰ َّ ا ُ َ  ْ َ َ  ِ ْ َ ِ َ  ٓ ٰ َ  ْ ِ َ ْ َ  ْ َ ْ َو ُכ ِ א َ ْ ۤ َا ٰ َ

  َ ۪ אِכ َّ ا
كۆپ  بۇرۇن  ئۇنىڭدىن  پهيغهمبهردۇر،  بىر  پهقهت  «مۇھهممهد 
پهيغهمبهرلهر ئۆتتى، (ئۇالرنىڭ بهزىلىرى ئۆز ئهجىلى بىلهن ئۆلگهن، 
ياكى  بولسا  ۋاپات  ئۇ  ئۆلتۈرۈلگهن)،  تهرىپىدىن  باشقىالر  بهزىلىرى 
يېنىپ  ئىماندىن  (يهنى  يېنىۋاالمسىلهر؟   ئارقاڭالرغا  ئۆلتۈرۈلسه، 
مۇرتهد  (يهنى  يېنىۋالىدىكهن  ئارقىسىغا  كىمكى  بوالمسىلهر؟ )  مۇرتهد 
شۈكرى  ئالالھ  يهتكۈزهلمهيدۇ.  زىيان  قىلچه  ئالالھقا  ئۇ  بولىدىكهن) 

قىلغۇچىالرنى مۇكاپاتاليدۇ. (ئال ئىمران سۈرىسى، 144-ئايهت)
جىبرائىل  پهرىشتىسى  ۋهھىي  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  كۈنى  ئۇ 

ئهلهيھىسساالم كېلىپ: 
”ساڭا ساالم بولسۇن ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى! بۇ سېنىڭ ئۈچۈن يهر 
سائاد: 2–جىلد،  (ئىبنى  دېدى.  بېسىشىمدۇر!“  ئاياق  قېتىم  ئاخىرقى  يۈزىگه 

259-بهت) 

ئۇ كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئىلگىرى ئېيتقان:
كۆرمىگىچه  ئورنىنى  جهننهتتىكى  روھىي،  پهيغهمبهرنىڭ  «ھېچبىر 
ئېلىنمايدۇ! كېيىن ئۇ ئورنىغا كېتىش ئارزۇسىغا قويۇپ قويۇلىدۇ!» دېگهن 
–6 ئهھمهد:  84؛   ،83 «مهغازى»،  (بۇخارى:  ياشىدى.  تهجهللىسىنى  سۆزىنىڭ 

جىلد، 89-بهت) 

ئۇ كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئۆلۈم پهرىشتىسى كېلىپ، يېنىغا 
كىرىش ئۈچۈن رۇخسهت سورىدى. رۇخسهت ئالغاندىن كېيىن ئالهملهرنىڭ 

پهيغهمبىرىنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ: 
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”ئى رهسۇلۇلالھ! ئى ئهھمهد! ئالالھتائاال مېنى ساڭا ئهۋهتتى. سېنىڭ 
خالىساڭ  سهن  ئهگهر  بۇيرىدى.  قىلىشىمنىمۇ  ئىتائهت  بۇيرۇقۇڭغا  ھهربىر 

روھىڭنى ئالىمهن! خالىمىساڭ ئالمايمهن!“ دېدى. 
ئۇ پهيتته يېنىدا تۇرغان جىبرائىل ئهلهيھىسساالممۇ:

ئېلىشنى  يېنىغا  سېنى  ئالالھ  ئۇلۇغ  پهيغهمبىرى!  ئالالھنىڭ  ”ئى 
خااليدۇ!“ دېدى.

ئۆلۈم  سورىغان  رۇخسهت  ئۆزىدىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كۈنى  ئۇ 
پهرىشتىسىگه:

ۋه  ياخشى  تېخىمۇ  بولۇش  دهرگاھىدا  ئالالھ  پهرىشتىسى!  ئۆلۈم  «ئى 
تېخىمۇ داۋاملىقتۇر!

ئى ئۆلۈم پهرىشتىسى! قېنى، بۇيرۇلغان ئىشنى ئىجرا قىل، روھىمنى 
ئال!» دېدى. (ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 259-بهت؛ ھهيسهمى: 9–جىلد، 34–35-بهتلهر؛ 

بهالزۇرى: 1–جىلد، 565-بهت) 

ھۆل  پاتۇرۇپ  قاچىسىغا  سۇ  يېنىدىكى  قوللىرىنى  مۇبارهك  ئارقىدىن 
ھاياتىنىڭ  تولغان  بىلهن  ھهسرهت  ئىالھىي  ۋه  سۈردى  يۈزلىرىگه  قىلىپ 
ئالالھقا ئۇچرىشىش ئىشىكىدىن ئۆتۈۋاتقاندا كهلىمه تهۋھىدنى تهكرارلىغان 

ھالدا:
«ئى ئالالھ! رهفىقۇل ئهئال، رهفىقۇل ئهئال» دېگهنچه مۇبارهك روھىنى 
سۇ  يېنىدىكى  قولى  مۇبارهك  قىلغان  ھۆل  يۈزلىرىنى  قىلدى.  تهسلىم 

قاچىسىنىڭ ئىچىگه چۈشتى! (بۇخارى: «مهغازى»، 83)
يىلالر ئىلگىرى نازىل بولغان: 

َن  ُ ِّ َ  ْ ُ َّ ٌ َوِا ِّ َ ََّכ  ِا
«سهن ھهقىقهتهن ئۆلىسهن، ئۇالرمۇ ھهقىقهتهن ئۆلىدۇ.» (زۇمهر 

سۈرىسى، 30-ئايهت) دېگهن ئايهت تهجهللى قىلدى.

سهللهلالھۇ  مۇستاپا  مۇھهممهد  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  ئالالھ!  ئى 
ئهلهيھى ۋهسهللهمگه، ئائىلىسىگه ۋه ساھابىلىرىغا رهھمىتىڭنى ئاتا قىلغىن؛ 
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(ھهممىسىنى) مۇبارهك قىلغىن ۋه (ئۇالرغا) ساالم يوللىغىن! ۋه بۇ داۋاملىشىپ 
تۇرىدىغان رهھمهت ۋه ساالمالر بولسۇن!

كېيىن  قىلغاندىن  تهسلىم  روھىنى  مۇبارهك  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ھوجرىسىدىكى كىشىلهر كۆز ياشلىرىغا غهرق بولدى. شۇ پهيتته ھېچكىمنى 
بىر  بهرگهن  تهسهللى  ئۇالرغا  تۇرۇپ،  ھالدا  بىر  سهزمىگهن  ۋه  كۆرمىگهن 

ئاۋازنى ئاڭلىدى:
”ئالالھنىڭ ساالمى، رهھمىتى ۋه بهرىكىتى سىلهرگه بولسۇن!“

ئهھلى بهيتمۇ ئوخشاش شهكىلده جاۋاب قايتۇرغاندىن كېيىن ئۇ ئاۋاز 
تهكرار ئاڭالندى: 

َح ِ ْ ْ ُز َ َ  ِ َ ٰ ِ ْ َم ا ْ َ  ْ َرُכ ُ َن ُا ْ َّ َ ُ א  َ َّ ِت َوِا ْ َ ْ ُ ا َ ٍ َذاِۤئ ْ َ  ُّ ُכ
وِر ُ ُ ْ َאُع ا َ َّ َאۤ ِا ْ ُّ ُة ا ٰ َ ْ א ا َ אَز َو َ  ْ َ َ  َ َّ َ ْ َ ا ِ َّאِر َوُاْد ِ ا َ

تېتىغۇچىدۇر.  تهمىنى  ئۆلۈمنىڭ  ئىگىسى  جان  بىر  «ھهر 
سىلهرنىڭ ئهجرىڭالر (يهنى ئهمهللىرىڭالرنىڭ ساۋابى) قىيامهت كۈنى 
جهننهتكه  ۋه  قىلىنغان  يىراق  دوزاختىن  كىمكى  بېرىلىدۇ،  تولۇق 
كىرگۈزۈلگهن ئىكهن، ئۇ مۇرادىغا يهتكهن بولىدۇ. دۇنيا تىرىكچىلىكى 
پهقهت ئالدايدىغان مالدىنال ئىبارهتتۇر (يهنى ئالدايدىغان نهرسه بولۇپ 
سۈرىسى،  ئىمران  (ئال  تۈگهيدۇ.»  كېيىن  بولغاندىن  بهھرىمهن  ئازغىنا 

185-ئايهت)
بىر  دهرگاھىدا  ئالالھ  مۇسىبهتنىڭ  ھهر   بىلىڭالركى،  ”ياخشى 
بولغۇچىنىڭمۇ  ۋاپات  ھهر  ۋه  ئىزباسارى  بىر  ئۆلگهننىڭ  ھهر  تهسهللىسى، 
نهرسهڭالرنى  قىلىدىغان  ئۈمىد  ۋه  ئېسىلىڭالر  ئالالھقا  بار!  بهدىلى  بىر 
ئۇنىڭدىن ئۈمىد قىلىڭالر! ھهقىقىي مۇسىبهتكه ئۇچرىغان كىشى ساۋابتىن 
مهھرۇم قالغان كىشىدۇر. ئالالھنىڭ ساالمى، رهھمىتى ۋه بهرىكىتى سىلهرگه 

بولسۇن!“ (ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 259-بهت) 
ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇما: 
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”بۇ سۆزلهرنى ئهھلى بهيتنىڭ ھهممىسى، مهسجىدى نهبهۋىدىكىلهر ۋه 
يولدىكىلهر ئاڭلىدى“ دېگهن. (بهالزۇرى: 1–جىلد، 564-بهت)  

ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بۇ ئاۋازنىڭ ئىگىسىنىڭ خىزىر ئهلهيھىسساالم 
ئىكهنلىكىنى ئېيتقان. (ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 260-بهت)

جهننهت ئاياللىرىنىڭ مهلىكىسى پاتىمه ئانىمىز مۇبارهك دادىسى رهھمهت 
پهيغهمبىرىدىن ئايرىلغانلىقىدىن ئۇ قهدهر غهمكىن بولدىكى: 

”كائىناتنىڭ پهخرىنىڭ ئۇ ئالهمگه تهشرىپ قىلىشى بىلهن ئۈستۈمگه 
شۇنداق مۇسىبهتلهر تۆكۈلدىكى، ئهگهر بۇ مۇسىبهتلهر كۈندۈزنىڭ ئۈستىگه 
تۆكۈلگهن بولسا، ئۇ نۇرلۇق كۈندۈز قاپقاراڭغۇ كېچىگه ئايلىناتتى“ دېدى. 

(دىيار بهكرى: 2–جىلد، 173-بهت)

پاتىمه ئانىمىزنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن كېيىن ياشىغان ئالته 
ئاي ئىچىده بىر قېتىم بولسىمۇ كۈلگهنلىكى كۆرۈلمىدى. (كامىل مىراس: 11–

جىلد، 25–26–بهتلهر) 

كۈن  ئۈچ  ئون  كېيىن  قايتقاندىن  مهدىنىگه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
داۋامالشقان ئېغىر كېسىلى نهتىجىسىده، مىالدى 632–يىلى 6–ئاينىڭ 8–
كۈنى ھىجرىينىڭ 11–يىلى رهبىئۇل ئهۋۋهل ئېيىنىڭ 12–كۈنى دۈشهنبه، 
ئهئالسىغا،  رهفىقۇل  ھهبىب،  ئۇلۇغ  ئۇ  ئاچقان،  جامالىنى  مۇبارهك  ئۆزىگه 

يهنى ئهڭ ئۇلۇغ دوست بولغان ئالالھتائاالغا قايتتى. 
ساھابه-كىرام شۇنى ھېس قىلىۋاتاتتىكى، ھهركۈنى چىقىپ پېتىۋاتقان 
قۇياشنىڭ ھېچ ئۆزگهرمىگهن نۇرىدا مهخپىي بىر نهرسه نهپهس ئېلىۋاتاتتى. 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  كېيىن  كۈندىن  ئۇ  ئىدىكى،  ھالهتته  شۇ 
سالغان  لهرزىگه  ئاسماننى  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ھهبهشى  بىالل  مۇئهززىنى 
قاچانكى،  ئېيتالمىدى.  ئهزان  قېتىم  بىر  يهنه  بىلهن  ئاۋازى  گۈزهل 
ئېيتىشقا  ئهزان  قىلغاندا،  تهكلىپ  ئېيتىشقا  ئهزان  زورالپ  ئۇنى  ساھابىالر 
تهمشهلگهن بولسىمۇ، مىھرابتا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى كۆرمىگهنلىكىدىن 
ئۆكسۈپ يىغلىغان پېتى ئۆپكىسى ئاغزىغا تىقىلىپ، ئاۋازى قىسىلىپ ئهزان 
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ئېيتالمايتتى. ئۇ ئاخىرى كۆڭلىنى قاپالپ كهتكهن ئىشق ئوتىنى پهسهيتىش 
ئۈچۈن مهدىنىدىن يىراقلىشىپ شامغا كهتتى. بىر كۈنى چۈشىده پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالمنى كۆردى. پهيغهمبىرىمىز:
قىلىدىغان  زىيارهت  مېنى  بىالل!  ئى  تاشلىۋېتىش  نېمىدېگهن  «بۇ 
ۋاقتىڭ تېخى كهلمىدىمۇ؟» دېدى. بۇنىڭ بىلهن بىالل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ 
غهمكىن ھالدا ئويغۇنۇپ، دهرھال يولغا چىقتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى 
زىيارهت قىلىش ئۈچۈن مهدىنىگه كهلدى. ئۇنىڭ قهبرىسى ئالدىدا يىغلىغان 
ھالدا ساالم بېرىۋاتقان ۋاقىتتا، ھهزرىتى ھهسهن بىلهن ھهزرىتى ھۈسهين 
سۆيدى.  بېسىپ  باغرىغا  ئۇالرنى  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  بىالل  كهلدى.  يېنىغا 

ئۇالرنىڭ: 
”ئى بىالل! ئهزىىنىڭغا ھهسرهت قالدۇق!“ دهپ چىڭ تۇرۇۋېلىشى بىلهن 
ئهزان ئېيتىشقا باشلىدى. ئۇ ۋاقىتتا مهدىنه تىترهت كهتتى. ”ئهشھهدۇئهننه 
مۇھهممهدهن رهسۇلۇلالھ“ دېگىنىده، ئهر –ئايال پۈتۈن ئىنسانالر پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنى تىرىلدى دهپ ئويالپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مهسجىدى 
مهدىنىده  كېيىن  ۋاپاتىدىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  يۈگۈردى.  تهرهپكه 
ئىنسانالر بۇ قهدهر كۆپ يىغلىغان بىر كۈن كۆرۈلمىگهن ئىدى. (ئىبنى ئهسىر: 

«ئۇسدۇل غابه»، 1–جىلد، 244–245؛ زهھهبى: «سىيهر»، 1–جىلد، 357–358) 

ئهنهس ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
بهكىرنىڭ  ئهبۇ  بىلهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ھېچقاچان  ”مهن 
مهدىنىگه كهلگهن كۈندىن نۇرلۇق ۋه گۈزهل بىر كۈننى كۆرمىدىم! پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم ۋاپات بولغان كۈننىمۇ كۆردۈم! ئۇ كۈندىن قاراڭغۇ بىر كۈننى 
مهدىنىدىكى  كۈنى  كىرگهن  مهدىنىگه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كۆرمىدىم! 
ھهممه  مهدىنىنىڭ  كۈنى،  بولغان  ۋاپات  كهتتى،  يورۇپ  نهرسىلهر  پۈتۈن 
نهرسىسى قاراڭغۇ بولۇپ كهتتى! ئۇنىڭ ئهزىز تىنىنى، ۋاپات بولغانلىقىغا 
ئىشهنمهي، كۆزىمىز قىيمىغان ھالدا دهپنه قىلدۇق“ (ئهھمهد: 3–جىلد، 221، 

268، 287-بهتلهر؛ تىرمىزى: «مهناقىب»، 1/3618؛ دارهمى: «مۇقهددىمه»، 14) 
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بۇنىڭدىن كېيىنكى مۇسىبهت ۋه باالالر مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئهمدى ھېچ 
نهرسىگه تهڭ ئهمهس ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

ۋاپاتىم  مېنىڭ  مۇسۇلمانالر  ئۇچرىغان  مۇسىبهتكه  بىر  «ھهرقانداق 
سهۋهبى بىلهن باشلىرىغا كهلگهن مۇسىبهتنى ئويالپ تهسهللى تاپسۇن ۋه 

سهۋر قىلسۇن» دېگهن. (مۇۋهتتا: «جهنائىز»، 41؛ دارهمى: «مۇقهددىمه»، 14) 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

«ھاياتىم سىلهر ئۈچۈن خهيرلىكتۇر، سىلهر مهن بىلهن پاراڭلىشىسىلهر، 
خهيرلىكتۇر:  ئۈچۈن  سىلهر  ۋاپاتىممۇ  پاراڭلىشىمهن!  بىلهن  سىلهر  مهنمۇ 
كۆرگىنىمده،  ئهمهللىرىڭالرنى  ياخشى  كۆرسىتىلىدۇ،  ماڭا  ئهمهللىرىڭالر 
سىلهر  كۆرگىنىمده،  ئهمهللىرىڭالرنى  يامان  ئېيتىمهن،  ھهمدۇسانا  ئالالھقا 

ئۈچۈن ئالالھتىن مهغفىرهت تىلهيمهن» دېگهن. (ھهيسهمى: 9–جىلد، 24) 
ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھانىڭ نهقىل قىلشىچه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئاخىرقى ۋاقىتلىرى تهسبىھ، زىكىر، تهۋبه ۋه ھهمدۇساناالر بىلهن مهشغۇل 

بولۇش بولغان. پات–پات: 

« ِ ْ َ ُب ِإ ُ َ َوَأ َّ ُ ا ِ ْ َ ْ ِه َأ ِ ْ َ ِ ِ َو ّٰ אَن ا َ ْ ُ »
ئىلهيھى»:  ۋهئهتۇبۇ  ئهستهغفىرۇلالھه  ۋهبىھهمدىھى،  «سۇبھانهلالھى 
پاك  سۈپهتلهردىن  بولمىغان  اليىق  ماقامىغا  ئىالھلىق  ئالالھنى  «مهن 
ۋه  تىلهيمهن  مهغفىرهت قىلىشىنى  مېنى  قىلىمهن. ئالالھتىن  ئېتىقاد  دهپ 
گۇناھلىرىمغا تهۋبه قىلىمهن» دېگهن. (بۇخارى: «ئهزان»، 123، 139؛ مۇسلىم: 
«سهالت»، 218-220؛ ئهھمهد: 1–جىلد، 392-بهت؛ ئىبنى سائاد: 2– جىلد، 192-

بهت)

ئائىت  پهيغهمبهرلىكىگه  ئارىسىدا  سۆڭىكىنىڭ  تاغاق  ئىككى  ئۇنىڭ 
سۆيۈۋېلىشنىڭ  ئۇنى  ساھابىلهر  كۆپلىگهن  ئىدى.  بار  نىشان  بىر  ئىالھى 
كويىدا يۈرهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇ ئالهمگه سهپهر قىلغان ۋاقىتتا، 
مۇبارهك يۈزىده ھېچبىر ئۆزگىرىش ئاالمىتى كۆرۈلمىگهنلىكى ئۈچۈن، ساھابه-
كىرام ئۇنىڭ ئاخىرهتكه كهتكهنلىكىدىن شۈبھه قىلىشقا باشلىدى. بۇنىڭ 
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رهزىيهلالھۇ  ئۇمهيس  بىنتى  ئهسما  يېقىنلىرىدىن  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  بىلهن 
غايىب  ئىزدىدى.  مۆھۈرىنى  پهيغهمبهرلىك  مۇبارهك  ئارقىسىدىكى  ئهنھا 

بولغانلىقىنى كۆرۈشى بىلهن، ئۇ ئالهمگه سهپهر قىلغانلىقى بىلىندى359. 
ۋه  دهرھهم  دىنار،  كېيىن  بولغاندىن  ۋاپات  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بىر قۇلمۇ قويۇپ كهتمىدى. پهقهت ئۆزى مىنىۋاتقان ئاق قېچىرى، قورالى 
ۋه يولۇچىالر ئۈچۈن ۋهقپه قىلىۋهتكهن (فهدهك ۋه خهيبهردىكى) زېمىنى 

قالدى360. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم دۈشهنبه كۈنى ۋاپات بولدى، سهيشهنبه كۈنى 
بىر– ئهمهس)  ھالىتىده  (جامائهت  نامازلىرىنى  كىشىلهر  قىلىندى.  دهپنه 
”مۇنبهرنىڭ  قىسمى:  بىر  قىلمىدى.  ئىماملىق  ھېچكىم  ئوقۇدى.  بىردىن 
دهپنه  قهبرىستانلىقىغا  ”باقى  بهزىلىرى:  دېدى.  قىلىنسۇن“  دهپنه  يېنىغا 

قىلىنسۇن“ دېدى. ئهبۇ بهكىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ كېلىپ: 
”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ:

«ھهربىر پهيغهمبهر ۋاپات بولغان يېرىده دهپنه قىلىنىدۇ» دېگهنلىكىنى 
ئاڭلىغان ئىدىم“ دېدى. بۇنىڭ بىلهن ئۇ يهرگه قهبره قېزىلدى361. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى يۇيىدىغان ۋاقىتتا، كۆينىكىنى سالدۇرماقچى 
بولغاندا: ”كۆينهكنى سالدۇرماڭالر!“ دېگهن بىر ئاۋازنى ئاڭلىدى. بۇنىڭ 

بىلهن كۆينىكىنى سالدۇرماي ئۈستىدىن يۇدى362. 
ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 

359. ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 272-بهت؛ ئىبنى كهسىر: «ئهلبىدايه»، 5–جىلد، 231-
بهت.

360. بۇخارى: «مهغازى»، 83.
361. قازى ئىياز: ”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قهبرىسى بولغان يهرنىڭ يهر يۈزىنىڭ ئهڭ 

پهزىلهتلىك يېرى ئىكهنلىكىده ئىختىالپ يوق“ دهيدۇ. (شىفا: 2–جىلد، 96-بهت).
ئىمام بۇسىرى تۇيغۇلىرىنى ئىپادىلهپ مۇنداق دهيدۇ: 

”ئىككى ئالهمنىڭ سۇلتانى پهيغهمبىرىمىزنىڭ مۇبارهك جىسمىنى قوينىغا ئالغان تۇپراقتهك 
كىشى  سۆيگهن  پۇراپ،  تۇپراقنى  مۇبارهك  ئۇ  يوق.  پۇراق  ھېچقانداق  پۇرايدىغان  گۈزهل 

نېمىدېگهن بهخىتلىك – ھه!“. (قهسىدهئى بۇرده: 58-بېيىت).
362. مۇۋهتتا: «جهنائىز»، 27؛ ئهھمهد: 6–جىلد، 267-بهت.
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” پهيغهمبىرىمىز بىر ئاي بۇرۇن بىزگه ۋاپات بولىدىغانلىقىنى خهۋهر 
قىلدى.

دهپ  چۈشۈرسۈن؟“  كىم  نامىزىڭنى  جىنازا  سېنىڭ  رهسۇلۇلالھ!  ”ئى 
سورىدۇق ۋه يىغلىدۇق. ئۇمۇ يىغالپ: 

«ئۆزهڭالرنى بېسىۋېلىڭالر، ئالالھ سىلهرگه رهھمهت قىلسۇن! سىلهرنى 
مېنى  سىلهر  مۇكاپاتلىسۇن!  بىلهن  ياخشىلىق  سهۋهبلىك  پهيغهمبىرىڭالر 
يۇيۇپ كېپهنلهپ بولغان ۋاقتىڭالردا، مېنى شۇ كارۋىتىمنىڭ ئۈستىگه ۋه شۇ 
ئۆيۈمنىڭ ئىچىدىكى قهبرىنىڭ يېنىغا قويۇڭالر! كېيىن، يېنىمدىن بىرئاز 
چىقىپ تۇرۇڭالر! چۈنكى، مېنىڭ جىنازامنى تۇنجى بولۇپ ئىككى دوستۇم: 
جىبرائىل بىلهن مىيكائىل، كېيىن ئىسرافىل، كېيىن يېنىدىكى پهرىشتىلهر 
كېيىن  ئۇنىڭدىن  چۈشۈرىدۇ!  پهرىشتىسى  ئۆلۈم  بىرلىكته  بىلهن  قۇشۇنى 
يېنىمغا بۆلۈنۈپ–بۆلۈنۈپ كىرىڭالر، نامىزىمنى چۈشۈرۈڭالر، دۇرۇت–ساالم 

يولالڭالر! ئهمما، مېنى ماختاپ، ۋارقىراپ–جارقىراپ بىئارام قىلماڭالر!
كېيىن مېنىڭ نامىزىمنى چۈشۈرۈشنى ئالدى بىلهن ئائىلهمدىكى ئهر 
ئۇالردىن  چۈشۈرسۇن!  ئاياللىرى  ئۇالرنىڭ  كېيىن،  باشلىسۇن!  كىشىلهر 

كېيىن سىلهر چۈشۈرۈڭالر!
ساھابىلىرىمدىن بۇ يهرده بولمىغانالرغا ساالم ئېيتىڭالر! قىيامهتكىچه 
ئېيتىڭالر!»  ساالم  مهندىن  كىشىلهرگىمۇ  ئهگهشكهن  ماڭا  ئۈستىده  دىنىم 

(ھهيسهمى: 9–جىلد، 25-بهت؛ ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 256–257-بهتلهر)

ئهلى  قىلىندى.  دېگهندهك  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئىش  ھهممه 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

نامىزى  جىنازا  ئىمامسىز  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ”ھېچكىم 
چۈشۈرۈلهمدۇ؟ دهپ شۈبھه قىلمىسۇن! ئۇ ھايات ۋاقتىدىمۇ، ۋاپات بولغاندىمۇ 
سىلهرنىڭ ئىمامىڭالردۇر!“ دېدى ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۇدۇلىدا 

تۇرۇپ: 
ساڭا  بهرىكىتى  ۋه  رهھمىتى  ساالمى،  ئالالھنىڭ  رهسۇلۇلالھ!  ”ئى 

بولسۇن!
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تهبلىغ  نهرسىلهرنى  چۈشۈرۈلگهن  ئۇنىڭغا  ئۇنىڭ،  بىز  ئالالھ!  ئى 
قىلغانلىقىغا ۋه ئۈممىتىگه نهسىھهت قىلغانلىقىغا، ئالالھنىڭ دىنىنى ئۈستۈن 
قىلغانلىقىغا  كۈرهش  يولىدا  ئالالھ  تاماملىغىچه  كهلىمىسىنى  ۋه  قىلغىچه 

گۇۋاھلىق بېرىمىز!
ئهگهشكهن  نهرسىگه  قىلغان  نازىل  ئۇنىڭغا  بىزنى  ئالالھ!  ئى 
كىشىلهردىن قىلغىن! ئۇنىڭدىن كېيىن بىزگه بۇ يولدا مۇستهھكهملىك ئاتا 
قىلغىن! بىزنى ئۇنىڭغا ئۇچراشتۇرغىن!“ دهپ دۇئا قىلدى، ساھابه-كىرام 

”ئامىن! ئامىن!“ دېدى. (ئىبنى سائاد: 2–جىلد، 291-بهت)
قوينىدا  ئۆز  خوجىسىنى  پهيغهمبهرلهرنىڭ  پهخرى  ئالهملهرنىڭ 
ساقالۋاتقان بۇ زېمىن نېمىدېگهن بهخىتلىك – ھه! شائىر بۇنى ئىپادىلهپ 

مۇنداق دهيدۇ: 
تهرجىمىسى: 

”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تالالنغان ۋه ئالهمگه رهھمهت قىلىنغان بىر 
پهيغهمبهردۇر. يهريۈزى ”ئۇنىڭ قهبرىسى مهنده“ دهپ، ئاسمانغا ئىپتىخار 
رهۋزىسىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل  قىلماقتا. 
ئۈچۈن  قېلىش  مهڭگۈ  يهرگه  ئۇ  جهننهتتۇر.  يهر  ”بۇ  قىلىىپ:  زىيارهت 

كىرىڭالر!“ دېگهن“. 
رهئىف ئهپهندىمۇ ئاسماننىڭ يهر يۈزىگه قاراپ ھهۋهسلهنگهنلىگىنى شۇ 

گۈزهل بېيىتىدا مۇنداق تىلغا ئالىدۇ:
”ئى چىھرى ئاپتاپ پهيغهمبهر! ئاسمان، يهر يۈزىنىڭ سېنىڭ بىلهن 
زىننهتلهنگهنلىكىنى كۆرگهنده ئىچ–ئىچىدىن ”ئاھ! كاشكى توپراق بولۇپ 

كهتسهمچۇ!“ دهپ ھهسرهت چېكىدىكهن“.
يهتكۈزۈلگهنلىكىگه  تهبلىغنىڭ  ساھابىالردىن  تاپتى،  كامالهت  دىن 
ئهبهدىيهت  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئارقىدىن  ئېلىندى.  تهستىق  بىۋاسته 
ھهۋزى  ۋه  كۆۋرۈكىده  سىرات  مهھشهرده،  ھازىر  ئۇ  چاقىرىلدى.  ئالىمىگه 

كهۋسهرده ئۈممىتىنى كۈتمهكته.
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ئۇ رهبىئۇل ئهۋۋهلنىڭ ئون ئىككىسى دۈشهنبه كۈنى تۇغۇلۇپ، دۇنيانى 
شهرهپلهندۈرگهن ئىدى ۋه يهنه رهبىئۇل ئهۋۋهلنىڭ ئون ئىككىسى دۈشهنبه 
قهتاده  ئهبۇ  بېرىلدى.  ۋهزىپىسى  پهيغهمبهرلىك  تهرىپىدىن  ئالالھ  كۈنى 

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رىۋايهت قىلىپ مۇنداق دهيدۇ:
ھهققىده  روزىسى  كۈنىنىڭ  دۈشهنبه  ئهلهيھىسساالمدىن)  ”(پهيغهمبهر 
سورالدى. ئۇ جاۋابهن: «بۇ مېنىڭ تۇغۇلغان ۋه پهيغهمبهر بولۇپ ئهۋهتىلگهن 

كۈنۈمدۇر.» دېدى. (مۇسلىم: «سىيام»، 198-197) 
ئهتىگهنده،  كۈنى  دۈشهنبه  ئىككىسى  ئون  ئهۋۋهلنىڭ  رهبىئۇل  يهنه 
مهدىنىگه كىرىپ يېڭى قۇرۇلغان ۋه قىيامهتكه قهدهر داۋاملىشىدىغان ئىسالم 
ئون  ئهۋۋهلنىڭ  رهبىئۇل  يهنه  نىھايهت،  قۇردى.  ئاساسىنى  دۆلىتىنىڭ 
ئىككىسى دۈشهنبه كۈنىده ئاخىرهت ئالىمىگه سهپهر قىلدى. ئۇ ھازىر ئۇ 

ئالهمده ئۆز شهپقىتى بىلهن شاپائهت ئۈچۈن ئۈممىتىنى كۈتمهكته.
سهپهر  ئالىمىگه  سائادهت  ئالهمدىن  بۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
ئهزىز  ۋاپاسىزلىقىنى،  دۇنيانىڭ  قالغان  مهھرۇم  ئۇنىڭدىن  بىلهن  قىلىشى 

مهھمۇد ھۇدايى شۇ مىسرالىرى بىلهن مۇنداق تهسۋىرلىدى: 
كىم كۈتهر سهندىن ۋاپانى،
يالغان دۇنيا ئهمهسمۇسهن؟

مۇھهممهدۇل مۇستاپانى،
ئالغان دۇنيا ئهمهسمۇسهن؟

كائىناتنى قاپلىغان قايغۇ

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋاپات بولۇشى بىلهن پاتىمه رهزىيهلالھۇ ئهنھا: 
َאه א َأْد َ  ُ َّ ْ َر َ אْه  َ َ َא َأ
אه َ َّא َد אَب َر َ אْه َأ َ َ َא َأ

َواه ْ َ َدْوِس  ْ ِ ْ ُ ا َّ َ  ْ َ אْه  َ َ َא َأ
אه َ ْ َ  َ ِ ْ ِ  ٰ אْه ِإ َ َ َא َأ
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پهرۋهردىگارىنىڭ  ئى  دادام!  بولغان  يېقىن  ئهڭ  پهرۋهردىگارىغا  ”ئى 
دهۋىتى بىلهن كهتكهن دادام! ئورنى فىردهۋس جهننىتى بولغان دادام!“ 
دهپ يىغلىدى. پهيغهمبىرىمىز دهپنه قىلىنغاندىن كېيىن، ئهنهس رهزىيهلالھۇ 

ئهنھۇغا:
تاشالشقا  توپراق  ئۈستىگه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئهنهس!  ”ئى 
دارهمى:  83؛  «مهغازى»،  (بۇخارى:  دېدى.  بولدى؟“  رازى  قانداق  كۆڭلۈڭالر 

«مۇقهددىمه»، 14)  
ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بۇ سوئالغا ئهدهب يۈزىسىدىن جاۋاب بهرمىدى، 
ئهمما ئۇنىڭ ھالىتى: ”ياق ئى پاتىمه! كۆڭلىمىز ھېچ رازى بولمىدى، ئهمما 
بىز رهسۇلۇلالھنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنۇش يۈزىسىدىن ئۆزىمىزنى زورالپ، بۇ 

ئىشنى قىلدۇق“ دېدى. (كامىل مىراس: 11–جىلد، 25-بهت)  
مهسجىدته  مۇسۇلمانالر  بىلهن  ۋاپاتى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 

يىغالپ كهتتى. ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 
”ھهرقانداق كىشىنىڭ ”مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ئۆلدى!“ دېگهنلىكىنى 
تاشاليمهن!  ئۈزۈپ  كاللىسىنى  بىلهن  قىلىچىم  بولمىسا  قالماي!  ئاڭالپ 
كهتكهندهك  ھوشىدىن  ئهلهيھىسساالم  مۇسا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
كۆپۈك  ئېغىزلىرى  دېدىكى،  كۆپ  قهدهر  شۇ  دېدى،  كهتتى!“  ھوشىدىن 

بىلهن تولدى.
بىلهنال  ئېلىشى  خهۋهرنى  ئهلهملىك  بۇ  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  بهكىر  ئهبۇ 
دهرھال ئېتىغا مىنىپ مهدىنىگه كهلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يۈزىنى 
ئاچتى. كېيىن ئۈستىگه ئۆزىنى تاشالپ، يىغالپ تۇرۇپ پىشانىسىگه سۆيۈپ: 
َّא  َوِإ  ِ َّ ِ َّא  ﴿ِإ بوپتۇ!  ۋاپات  رهسۇلۇلالھ  قهسهمكى،  بىلهن  ”ئالالھ 
ئهلۋهتته  "بىز  راجىئۇن“  ئىلهيھى  ۋهئىننا  لىلالھ  ئىننا  َن﴾؛  ُ ِ َرا  ِ ْ َ ِإ
چوقۇم  بهندىلىرىمىز)  ئالالھنىڭ  (يهنى  ئىگىدارچىلىقىدىمىز  ئالالھنىڭ 
ئالالھقا  بولسۇن!  پىدا  ساڭا  ئاتا–ئانام  قايتىمىز"  دهرگاھىغا  ئالالھنىڭ 
قهسهم قىلىمهنكى، ئالالھ ساڭا ھېچبىر زامان ئىككى قېتىم ئۆلۈم تهمىنى 
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تېتىتمايدۇ! سهن بىر قېتىم ئۆلدۈڭ ۋه تهقدىر قىلىنغان ئۆلۈم ئۆتكىلىدىن 
ئۆتتۈڭ! بۇنىڭدىن كېيىن سهن ئۈچۈن يهنه بىر قېتىم ئۆلۈش يوق! ئاھ 
مېنىڭ پهيغهمبىرىم!“ دېدى، ئىگىلىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يۈزىنى 
ۋه  دېدى  دوستۇم!“  مېنىڭ  كېيىن: ”ئاھ  كۆتهرگهندىن  بېشىنى  سۆيدى. 

ئىگىلىپ پىشانىسىدىن سۆيدى.
”ئاھ مېنىڭ تاللىغىنىم، ھهبىبىم!“ دهپ، يهنه پىشانىسىدىن سۆيۈپ:

كېيىنمۇ  ۋاپاتىڭدىن  ئىدىڭ،  گۈزهل  ۋاقتىڭدىمۇ  ھايات  ”سهن 
گۈزهلسهن! سېنىڭ ھاياتىڭمۇ، ۋاپاتىڭمۇ نېمىدېگهن گۈزهل“ دهپ پهيغهمبهر 
چىقتى.  سرتقا  كېيىن  ياپقاندىن  يوپۇقىنى  يۈزىنىڭ  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ تېخىچه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۆلمىگهنلىكى 

توغرىسىدىكى سۆزىنى داۋامالشتۇرۇۋاتاتتى. ھهزرىتى ئهبۇ بهكىر ئۇنىڭغا: 
”ئهمدى ئولتۇر ئى ئۆمهر!“ دېدى. 

سۆزىنى  بهكىر  ئهبۇ  ھهزرىتى  ئولتۇرمىدى.  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئۆمهر 
ئىككى-ئۈچ قېتىم تهكرارالپ، مۇنداق دېدى:

ۋاقتىدىال  ھايات  ئىچىڭالردا  سىلهرنىڭ  ئۇ  پهيغهمبىرىگه  ”ئالالھتائاال 
ۋاپات بولىدىغانلىقىنى خهۋهر قىلغان ئىدى. سىلهرنىڭمۇ (ئهجىلىڭالر كېلىشى 
بىلهن) ئۆلىدىغانلىقىڭالرنى خهۋهر قىلغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋاپات 
بولدى! سىلهرنىڭ ئىچىڭالردىمۇ ھېچكىم ھايات قالمايدۇ. كىمكى مۇھهممهد 
ئهلهيھىسساالمغا ئىبادهت قىلغان بولسا، بىلسۇنكى، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم 
ۋاپات بولدى! كىمكى ئالالھقا ئىبادهت قىلغان بولسا، ھېچ شۈبھىسىزكى، 

ئالالھ ھاياتتۇر، ئۇ مهڭگۈ ئۆلمهيدۇ! 
ئالالھتائاال: 

אَت َ  ْ ۨאِئ َ ُ َا ُ ُّ ِ ا ِ ْ َ  ْ ِ  ْ َ َ  ْ َ ٌل  ُ َّ َر ٌ ِا َّ َ ُ א  َ َو
ِ ْ َ ِ َ  ٰ َ  ْ ِ َ ْ َ  ْ َ ْ َو ُכ ِ א َ ْ ۤ َا ٰ َ  ْ ُ ْ َ َ ْ َ ا ِ ُ َاْو 

 َ ۪ אِכ َّ ُ ا ّٰ ي ا ِ ْ َ َ ـًٔא َو ْ َ  َ ّٰ َّ ا ُ َ  ْ َ َ
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كۆپ  بۇرۇن  ئۇنىڭدىن  پهيغهمبهردۇر،  بىر  پهقهت  «مۇھهممهد 
پهيغهمبهرلهر ئۆتتى، (ئۇالرنىڭ بهزىلىرى ئۆز ئهجىلى بىلهن ئۆلگهن، 
ياكى  بولسا  ۋاپات  ئۇ  ئۆلتۈرۈلگهن)،  تهرىپىدىن  باشقىالر  بهزىلىرى 
يېنىپ  ئىماندىن  (يهنى  يېنىۋاالمسىلهر؟   ئارقاڭالرغا  ئۆلتۈرۈلسه 
مۇرتهد  (يهنى  يېنىۋالىدىكهن  ئارقىسىغا  كىمكى  بوالمسىلهر؟ )  مۇرتهد 
بولىدىكهن) ئۇ، ئالالھقا قىلچه زىيان يهتكۈزهلمهيدۇ. ئالالھ شۈكرى 

قىلغۇچىالرنى مۇكاپاتاليدۇ.» (ئال ئىمران سۈرىسى، 144-ئايهت) دېگهن.
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بىلهن  ئاڭلىشى  ئايهتنى  بۇ  كىشىلهر 
ۋاپات بولغانلىقىغا قهتئىي ئىشهندى. ئۇ دهرىجىده جىددىيلىشىپ كهتكهن 
ئىدىكى، ئهبۇ بهكىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۇ ئايهتنى ئوقۇغىچه، بۇ ئايهتنىڭ 

نازىل بولغانلىقىنى بىلمهيدىغاندهك بىر ھالغا كېلىپ قالغان ئىدى. 
ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ دهيدۇكى: 

ئاڭالپ  ھېچ  ئايهتنى  بۇ  كۈنگىچه  ئۇ  قهسهمكى،  بىلهن  ”ئالالھ 
باقمىغاندهك ئىدىم! ئۇنى ئهبۇ بهكىردىن ئاڭالش بىلهن دهھشهت ئىچىده 
چۈشتۈم“  يىقىلىپ  يېرىمگه  تۇرغان  ۋه  قالمىدى  كۈچ  پۇتلىرىمدا  قالدىم. 
83؛  «مهغازى»،  بۇخارى:  272-بهتلهرگىچه؛  266–دىن  2–جىلد،  سائاد:  (ئىبنى 

ھهيسهمى: 9–جىلد، 32-بهت؛ ئابدۇررهززاق: 5–جىلد، 436-بهت) 

كېيىن  تۈگىگهندىن  سۆزى  بهكىرنىڭ  ئهبۇ  ھهزرىتى  ئۆمهر  ھهزرىتى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۈستىگه ئىگىلىپ پىشانىسىگه سۆيدى. يىغالپ 

تۇرۇپ مۇنداق دېدى: 
”ئاتا–ئانام ساڭا پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! ئۈستىگه چىقىپ خۇتبه 
ئوقۇغان خورما كۆتىگى مۇنبهر ياسالغان ۋاقىتتا سېنىڭدىن ئايرىلغانلىقىغا 
جىم  قويغىنىڭدا  ئۈستىگه  قولۇڭنى  يىغلىغان،  سېلىپ  ئۈن  چىدىيالماي 
يىغالشقا  ئايرىلغانلىقىڭغا  سېنىڭ  ئۈممىتىڭ  ھالبۇكى،  ئىدى.  بولغان 

ئۇنىڭدىن اليىق!
ئاتا–ئانام ساڭا پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! پهرۋهردىگارىڭ:
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 َ ّٰ אَع ا َ ْ َا َ َ َل  ُ َّ ِ ا ِ ُ  ْ َ
ئىتائهت  ئالالھقا  ئۇ  قىلىدىكهن،  ئىتائهت  پهيغهمبهرگه  «كىمكى 
يهتكۈزىدۇ)»  ئهمرىنى  ئالالھنىڭ  پهيغهمبهر  (چۈنكى  بولىدۇ  قىلغان 
ئۆزىگه  قىلىشنى  ئىتائهت  ساڭا  دهپ  قىسمى)  بىر  80-ئايهتنىڭ  سۈرىسى،  (نىسا 

ئۈستۈنلۈكىڭنى  دهرگاھىدىكى  ئۆز  بىلهن  ساناش  دهپ  قىلىش  ئىتائهت 
كۆتۈرگهن!

سېنى  ئالالھ  رهسۇلۇلالھ!  ئى  بولسۇن  پىدا  ساڭا  ئاتا–ئانام 
پهيغهمبهرلهرنىڭ ئاخىرقىسى قىلىپ ئهۋهتكهن تۇرۇپ، ساڭا ئىمان ئېيتىش 
ئهھدىلهرنى  پهيغهمبهرلهردىن  ئىلگىرىكى  ھهققىده  قىلىش  ياردهم  ۋه 
ئېلىش بىلهن363 ، سېنىڭ ئۆز دهرگاھىدىكى پهزىلىتىڭنى يۇقىرى پهللىگه 

يهتكۈزدى. 
ئاتا–ئانام ساڭا پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! جهھهننهم ئهھلى ئازاب 

قىلىنىۋاتقاندا:

 َ ُ َّ َא ا ْ َ َ َوَا ّٰ َא ا ْ َ َאۤ َا َ ْ َ َא 
پهيغهمبهرگه  بولساقچۇ!  قىلغان  ئىتائهت  ئالالھقا  بىز  «كاشكى، 
ئىتائهت قىلغان بولساقچۇ!»(ئهھزاب سۈرىسى، 66-ئايهت) دهپ ساڭا ئىتائهت 
دهرگاھىدىكى  ئالالھ  سېنىڭ  چېكىشى  ھهسرىتىنى  قىلمىغانلىقىنىڭ 

پهزىلىتىڭنى تېخىمۇ يۇقىرى كۆتۈردى!“ (قهستهالنى: 2–جىلد، 492-بهت) 
ئۇممۇ سهلهمه رهزىيهلالھۇ ئهنھا ئانىمىز مۇنداق دهيدۇ: 

توپلىنىپ  ئهتراپىدا  كۈن،  بولغان  ۋاپات  ئهلهيھىسساالم  ”پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئىدۇق.  ئۇخلىمىغان  كېچه  ئۇ  يىغالۋاتاتتۇق. 
ئۆيىمىزده ئىدى، ئۇنىڭغا قاراپ تهسهللى تاپاتتۇق. سهھهر ۋاقتىدا يهرنى 
كوالۋاتقان ئاۋازنى ئاڭالش بىلهن پهرياد چهكتۇق. مهسجىدتىكى جامائهتمۇ 
قاتتىق پىغانلىققا چۆمدى. مهدىنه بۇ يىغىالر بىلهن تىترىدى. مانا بىالل 

363. سۈره ئال ئىمراننىڭ 81–ئايىتىگه قاراڭ.
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رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ئهزان توۋالپ ”ئهشھهدۇئهننه مۇھهممهدهن رهسۇلۇلالھ“ 
دهپ، رهسۇلۇلالھنىڭ ئىسمىنى تىلغا ئالغاندا ئۆكسۈپ–ئۆكسۈپ يىغلىشى 
ئۈچۈن  كىرىش  قهبرىگه  كىشىلهر  كۈچهيتىۋهتتى.  تېخىمۇ  قايغۇمىزنى 
بىر  ئېغىر  ئۇ  تاقىۋالدى.  ئىشىكنى  ئىچىدىكىلهر  بىلهن  كېلىشى  ئېتىلىپ 
مۇسىبهت ئىدى. ئۇنىڭدىن كېيىن ھهرقانداق بىر باالغا مۇبتىال بولغىنىمىزدا 
ئالمايدىغان  دىققهتكه  مۇسىبهتنى  ئۇ  ئهسلهپ،  ۋاپاتىنى  رهسۇلۇلالھنىڭ 

بولدۇق“ (ئىبنى كهسىر: «ئهلبىدايه»، 5–جىلد، 256-بهت) 
ئېغىر  قاتتىق  ساھابه-كىرامغا  ئايرىلىش  ئهلهيھىسساالمدىن  پهيغهمبهر 
ياخشى  ئارتۇق  كىشىدىن  ھهممه  ۋه  نهرسه  ھهممه  ئۇنى  چۈنكى  كهلدى. 
ئۇنى  كۆزنى،  كۆرمىگهن  ئۇنى  ئىچىده  ساھابىالر  سهۋهبتىن  بۇ  كۆرهتتى. 
ئاڭلىمىغان قۇالقنى ۋه ئۇ ياشىمىغان بىر ھاياتنى خالىمايدىغانالر بار ئىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرنىڭ بۇ ئهھۋالىنى مۇنۇ ھهدىسىده ئىلگىرىال 

بىلدۈرگهن: 
«مۇھهممهدنىڭ جېنى قۇدرهت ئىلكىده بولغان ئالالھ بىلهن قهسهم 
ۋاقىتتا  ئۇ  كۆرهلمهيسىلهر.  مېنى  كېلىدۇكى،  كۈنلهر  بىر  قىلىمهنكى، 
ۋه  ئائىلىسى  كۆرۈشى  بىرگه  بىلهن  ئۆزى  مېنى  بىرىڭالرغا،  سىلهرنىڭ 
مېلىدىن سۆيۈملۈك بولىدۇ.» (مۇسلىم: «فهزائىل»، 142؛ بۇخارى: «مهناقىب»، 

 (25

 18 ۋه  بولىدىغان  بىرگه  بىلهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قايتا  ئۇالر 
مىڭ ئالهمنىڭ پهيغهمبىرىنى يېڭىدىن كۆرىدىغان كۈنلهرنى كۈتۈش ئىچىده 

ئۆمرىنى تاماملىدى. 
ئوسمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 

ساھابه-كىرام  كېيىن  بولغاندىن  ۋاپات  ئهلهيھىسساالم  ”پهيغهمبهر 
ئارىسىدا ئۇنىڭ ئۆلۈمىگه ئهڭ كۆپ قايغۇرغان بىرى بولسا، شۈبھىسىزكى،  
چۈشۈپ  ۋهسۋهسىگه  قايغۇدىن  ھهتتا  ئىدى.  قايغۇرغان  باشقىالرمۇ  مهن. 
رهزىيهلالھۇ  ئۆمهر  ئولتۇرغىنىمدا  سايىسىدا  قهلئهنىڭ  بىر  بولدى.  قالغانالر 
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قايغۇرغانلىقىمدىن  قاتتىق  قىلىپتۇ.  ساالم  ماڭا  ئۆتۈپ،  يېنىمدىن  ئهنھۇ 
ئۇنىڭ ئۆتكىنىنى، ساالم بهرگهنلىكىنى بىلمهپتىمهن. ئۆمهر ئهبۇ بهكىرنىڭ 

يېنىغا بېرىپ، دهپتۇكى: 
”ئوسمانغا ئۇچراشتىم، ساالم بهردىم، لېكىن ساالمىمىنى قايتۇرمىدى، 

بۇنىڭدىن قورقۇنچلۇق بىر ئىش بوالمدۇ؟“
ساالم  ماڭا  كېلىپ  يېنىمغا  بىرگه  بىلهن  بهكىر  ئهبۇ  بىلهن  بۇنىڭ 

بهردى. كېيىن ئهبۇ بهكىر دېدىكى: 
- قېرىندىشىڭ ئۆمهر يېنىمغا كېلىپ، ساڭا ساالم بهرگهنلىكىنى ۋه 

سېنىڭ ساالمىى قايتۇرمىغانلىقىڭنى ئېيتتى. بۇنىڭ سهۋهبى نېمه؟
ئۆمهر  شۇھامان  دېيىشىمگه،   - قىلمىدىم  ئىش  بىر  بۇنداق  مهن   -

مۇنداق دېدى: 
- ئالالھ بىلهن قهسهمكى، شۇنداق قىلدىڭ!

جاۋاب بهردىم:
ساالم  ئۆتكهنلىكىڭنى،  سېنىڭ  مهن  قهسهمكى،  بىلهن  ئالالھ   -

بهرگهنلىكىڭنى ئاڭلىمىدىم!
سۆزنى ئهبۇ بهكىر ئېلىپ مۇنداق دېدى: 

- ئوسمان توغرا ئېيتتى. (ئهھمهد: 1–جىلد، 6-بهت) 
بهكىر  ئهبۇ  ھهزرىتى  كېيىن  ۋاپاتىدىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 

ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا: 
يېنىغا  ئهيمهننىڭ  ئۇممۇ  بولغان  يېقىنى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  تۇر!   -
بارايلى، رهسۇلۇلالھ زىيارهت قىلغاندهك بىزمۇ زىيارهت قىاليلى، - دېدى. 
يېنىغا بارغىنىمىزدا ئۇممۇ ئهيمهن رهزىيهلالھۇ ئهنھا يىغالپ كهتتى. ئۇالر: 

ئالالھ  ئۈچۈن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  يىغاليسىز؟  نېمىشقا   -
 - بىلمهمسىز؟  ئىكهنلىكىنى  ياخشى  تېخىمۇ  نېمهتلهرنىڭ  دهرگاھىدىكى 

دېدى. ئۇممۇ ئهيمهن: 
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- مهن ئۇنىڭ ئۈچۈن يىغلىمىدىم. ئالالھ دهرگاھىدىكى نېمهتلهرنىڭ 
ئىكهنلىكىنى  خهيرلىك  تېخىمۇ  ئهلۋهتته  ئۈچۈن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
 - يىغلىدىم،  سهۋهبلىك  ئۈزۈلگهنلىكى  ۋهھىينىڭ  مهن  بىلىمهن. 
ئهنھۇماالرنىمۇ  رهزىيهلالھۇ  ئۆمهر  ۋه  بهكىر  ئهبۇ  سۆزلىرى  ئۇنىڭ  دېدى. 
تهسىرلهندۈرۈۋهتتى، ئۇالرمۇ ئۇممۇ ئهيمهن بىلهن بىرگه يىغلىدى. (مۇسلىم: 

«فهزائىلۇس سهھابه»، 103)  

كۆزىتىش  ئهھۋالىنى  خهلقنىڭ  كېچىسى  بىر  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئۆمهر 
شام  ئۆيده  بىر  يۈرگهنده  ئايلىنىپ  كوچىلىرىدا  شهھهرنىڭ  مهقسىتىده 
يېنىقلىق تۇرغانلىقىنى كۆردى. ئۆيگه يېقىنالشقاندا ياشانغان بىر ئايالنىڭ 
ئوقۇۋاتقانلىقىنى  شېئىر  مهنادا  تۆۋهندىكى  ھهم  ئىگىرىۋاتقانلىقى  يۇڭ 

ئاڭلىدى: 
بولسۇن.  ئهلهيھىسساالمغا  مۇھهممهد  دۇئاسى  ۋه  ساالم  ”سالىھالرنىڭ 
سهن  ئوقۇسۇن.  رهھمهت  ساڭا  كىشىلهر  تالالنغان  پۈتۈن  رهسۇلۇلالھ!  ئى 
كېچىلىرى ئىبادهت قىالتتىڭ، سهھهرلىرى كۆپ يىغاليتتىڭ. لېكىن ئۆلۈم 
بىرمۇ-بىر ھهممه كىشىگه كېلىدۇ. ئاھ! بىر بىلسهم ئىدىم! ئاخىرهت يۇرتى 

مېنى سۆيۈملۈك (پهيغهمبرىم) بىلهن بىر يهرگه كهلتۈرهرمۇ؟“
كېيىن  يىغلىدى.  ھازاغىچه  بىر  ئولتۇرۇپ،  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئۆمهر 

ئىشىكنى چهكتى. ياشانغان ئايال كىم ئىكهنلىكىنى سورىدى: 
- ئۆمهر ئىبنى خهتتاب، - دهپ جاۋاب بهردى. 

ئايال: 
نېمه  يهرده  بۇ  ۋاقىتتا  بۇ  بار،  ئىشى  نېمه  بىلهن  مهن  ئۆمهرنىڭ   -

قىلىدۇ؟ - دهپ ئهندىشىلهنگهنده: 
- ئالالھنى ياخشى كۆرسهڭ ئىشىكنى ئاچ، قورقما! - دېدى. ئايال 

ئىشىكنى ئېچىشى بىلهن ھهزرىتى ئۆمهر: 
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 - ئوقۇغىن!  قېتىم  بىر  يهنه  شېئىرىڭنى  ئوقۇغان  بۇرۇن  بىرئاز   -
دېدى. ئايال ئوقۇدى. ئاخىرقى مىسراغا كېلىشى بىلهن ئۆمهر رهزىيهلالھۇ 

ئهنھۇ: 
دېدى.   - قىلىمهن!  ئۈمىد  قوشۇۋېلىشىڭالرنى  ئاراڭالرغا  مېنىمۇ   -

بۇنىڭ بىلهن ئايال ئاخىرقى مىسرانى: 
- ئاھ! بىر بىلسهم ئىدىم! ئاخىرهت يۇرتى سۆيۈملۈك (پهيغهمبىرىم) 
(ناھايىتى  غهففار  ئى   - كهلتۈرهرمۇ؟  يهرگه  بىر  ئۆمهرنى  ۋه  مېنى  بىلهن 
مهغفىرهت قىلغۇچى) بولغان ئالالھ! ئۆمهرنى مهغفىرهت قىل! - دهپ باغلىدى. 
ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مهمنۇن بولغان ھالدا قايتتى. (ئهلى ئهلمۇتتهقى: 12–

جىلد، 562/35762)  
ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: 

كېچه  ھېچبىر  كۆرمىگهن  (پهيغهمبىرىم)نى  سۆيۈملۈك  ”چۈشۈمده   
يوقتۇر“ دهپ يىغاليتتى. (ئىبنى سائاد: 7–جىلد، 20–بهت)  

يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغاندهك ساھابه-كىرام پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى 
”خهلىلى:  سۆيگىنىم“،  ”ھهبىبى:  ھالدا  كۆپىنچه  ئالغاندا،  تىلغا 
سۆزلهرنى  ئىپادىلهيدىغان  جۇشقۇنلىقىنى  سۆيگۈسىنىڭ  قاتارلىق  دوستۇم“ 

ئىشلىتهتتى364. 
ئۇالر دۇرۇت–ساالم ئېيتىش بىلهن ئۇ پهيغهمبهرگه بولغان مۇھهببىتىنى 
ئىزھار قىلدى. ئهمما ئۇنى ئهسلىشى پهقهت دۇرۇت–ساالم ئېيتىش بىلهنال 
سۈننىتىگه  مېڭىشى،  يولىدا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  چهكلهنمهيتتى. 
ئهمهل قىلىشى ۋه ھهدىسلىرىنى مۇزاكىره قىلىشمۇ داۋاملىق رهسۇل ئهكرهم 

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنى ئهسلىتهتتى. 
ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 

365. بۇخارى، "تهھهججۇد"، 33؛ سهۋم، 06؛ مۇسلىم، "مۇساپىرىين"، 85؛ ئىبنى ماجه، 
"ساداقات"، 10؛ دارىمى، سهۋم،38؛ ئهھمهد، 5-جىلد، 159؛ ئىبنى سائاد، 4-جىلد، 

.229
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”ئالالھ بىلهن قهسهمكى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئاخىرهتكه ماڭغاندا 
بىزنى شۇنداق بىر ئهھۋالدا تاشالپ كهتتىكى، بىر قۇش ئاسماندا قانات 
قاقسا ئۇنىڭ بۇ ھهرىكىتى بىزگه رهسۇلۇلالھنىڭ بىر ھهدىسىنى ئهسلىتهتتى. 
يېقىنالشتۇرىدىغان،  ”جهننهتكه  بىزگه:  خوجىسى  ئالهملهرنىڭ  چۈنكى 
بايان  سىلهرگه  ھهممىسى  بولسا  نېمه  يىراقالشتۇرىدىغان  جهھهننهمدىن 

قىلىندى“ دېگهن.. (ئهھمهد، 5-جىلد، 153، 162؛ ھهيسهمى، 8-جىلد، 263) 
پۈتۈن مۇسۇلمانالرنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى دۇنيادىكى ھهرقانداق 
كىشى ۋه نهرسىدىن ئارتۇق ياخشى كۆرىشى، ئۇنىڭ ئهمىر-چهكلىمىلىرىنى 
ئۆز ئارزۇسىدىن ئارتۇق بىلىشى ۋه پۈتۈن سۆز–ھهرىكهتلىرىگه ئهگىشىشى 

الزىم.
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نېسىۋىسىنى  ئىسىملىرىدىن  گۈزهل  ئالالھنىڭ  ئىچىده  مهخلۇقاتالر 
بىرلىكته  بىلهن  بۇنىڭ  قىلىنغان.  ئاتا  ئىنسانغا  پهقهت  شهرىپى  ئېلىش 
تهقۋا  ۋه  پاسىق  ئىنساننى  بويىچه  تهقهززاسى  ئىمتىھان  ئالالھ  جانابى 
ئاساسلىرى بىلهن قورالالندۇرغان. ئۇنى ياخشىغىمۇ، يامانغىمۇ ماڭااليدىغان 

بىر ئاالھىدىلىكته ياراتقان. 
بۇ قاراشتىن دىننىڭ غايىسى بۇ شهكىلدىكى قارمۇ-قارشى تهجهللىلهرگه 
تۆۋهن  ئهڭ  ياكى  قىلىش  يوق  سهلبىلىكلهرنى  ئىنساندىكى  بولغان  ئىگه 
دهرىجىگه چۈشۈرۈش، بۇنىڭ نهتىجىسىده نۇرانى سۈپهتلهرنى ئهڭ يۇقىرى 
پهللىگه چىقىرىشتۇر. لېكىن بۇ غايىنىڭ ئهمهلگه ئېشىشى ئۈچۈن، ئىنسان 
ئاالھىده كۆزگه كۆرۈنگهن بىر مىسالغا، يهنى ”ئهڭ گۈزهل ئۈلگه“ دهپ تهبىر 
بېرىلگهن گۈزهل ئۈلگىگه ئېھتىياجى بار. پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهۋهتىلىشىدىكى 
اليىق  ئهڭ  ئهگىشىشكه  ئۈچۈن  ئىنسانالر  ئۇالرنىڭ  بىرىمۇ  ھېكمهتلهرنىڭ 
بولغان مۇكهممهل نهمۇنىلىك شهخسىيهتكه ئىگه ئىكهنلىكىدۇر. بۇ ھهقته 

ئالالھتائاال مۇنداق دهيدۇ: 

 ِ ّٰ ِِאْذِن ا אَع  َ ُ ِ  َّ ٍل ِا ُ ْ َر ِ َא  ْ َ אۤ َاْر َ َو
«بىز ھهر قانداق پهيغهمبهرنى پهقهت ئىتائهت قىلىنىش ئۈچۈنال 
قىلغانلىق  ئىتائهت  ئالالھقا  قىلغانلىق  ئىتائهت  (ئۇنىڭغا  ئهۋهتتۇق. 

بولىدۇ.)» (نىسا سۈرىسى، 64-ئايهت) 
چىققان.  پهللىگه  يۇقىرى  ئهڭ  ئهلهيھىسساالمدا  پهيغهمبهر  ئهھۋال  بۇ 

بۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھتائاال قۇرئانى-كهرىمده مۇنداق دهيدۇ: 

ْ َכאَن َ ِ  ٌ َ َ َ ٌة  َ ْ ِ ُا ّٰ ِل ا ُ ۪ َر  ْ ُכ َ ْ َכאَن  َ َ  
ا  ً ۪ َ َכ ّٰ َ ا َ َوَذَכ ِ ٰ ْ َم ا ْ َ ْ َ َوا ّٰ ا ا ُ ْ َ
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«سىلهرگه–ئالالھنى ئاخىرهت كۈنىنى ئۈمىد قىلغان ۋه ئالالھنى 
كۆپ ياد ئهتكهنلهرگه– رهسۇلۇلالھ ئهلۋهتته ياخشى ئۈلگىدۇر.» (ئهھزا 

سۈرىسى، 21-ئايهت)

تهپسىلى  قهدهر  ئىشالرغا  ئىنچىكه  ئهڭ  تامامى  ھاياتىنىڭ  تارىختا 
مۇھهممهد  ئىنسان  يېگانه  پهيغهمبهر،  بىردىنبىر  خاتىرىلهنگهن 
شۇ  ھېس-تۇيغۇلىرى  سۆز،  ئىشلىرى،  پۈتۈن  ئۇنىڭ  ئهلهيھىسساالمدۇر. 
تارىخقا  سۈپىتىده  لهۋھاسى  شهرهپ  بىر  خاتىرىلىنىپ  ئۆزىده  ۋاقىتنىڭ 
ئايالنغان. ئۇنىڭ ھاياتى قىيامهتكه قهدهر كېلىدىغان پۈتۈن نهسىللهرگه 
ئۆرنهكتۇر. ئالالھتائاال سۈره قهلهمده سۆيۈملۈك پهيغهمبىرى ھهققىده مۇنداق 

دهيدۇ: 

 ٍ ۪ َ  ٍ ُ ُ  ٰ َ َ ََّכ  َوِا
«(ئى مۇھهممهد!) سهن ھهقىقهتهن بۈيۈك ئهخالققا ئىگىسهن.» 

(قهلهم سۈرىسى، 4-ئايهت) 

شهخسىيىتى  مۇبارهك  ۋه  تهرجىمھالى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
كۆرۈنۈپ  روشهن  ئالدىمىزدا  كۆز  سىغىدىغان،  ئىداركقا  ئىنسانىي  پهقهت 
كۈنىمىزگىچه  ئىنسانىيهت  پۈتۈن  جهھهتلهرده،  ئهخالق  مۇئامىله،  تۇرغان 
پهللىده  يۇقىرى  ئهڭ  ئالدىدا،  قانۇنالرنىڭ  ۋه  ئهخالق  كهلگهن  يېتىپ 
ئۆزىنى نامايهن قىلىپ تۇرماقتا. چۈنكى ئالالھتائاال ئۇ مۇبارهك زاتنى پۈتۈن 
قىلىپ  ئۈلگه  بىر  مۇكهممهل  ئهڭ  يهنى  ئۈلگه“  گۈزهل  ئىنسانىيهتكه ”ئهڭ 
باسقۇچىدىكى  ھهر  ھاياتنىڭ  ئالالھتائاال  سهۋهبتىنكى،  بۇ  ئهۋهتكهن. 
ئىنساننىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ئۆرنهك قىاللىشى ۋه ئۇنىڭدىن ئۆزى 
ئۈچۈن ئۆرنهك ئېلىپ ئۆزىنى ھهر جهھهتتىن يۇقىرى كۆتۈرۈشى ئۈچۈن، 
ئۇنى ئىجتىمائىي تهرهپتىن ئهڭ ئاجىز ھال بولغان يېتىملىكتىن ھاياتىنى 
باشلىتىپ، خىلمۇ-خىل ئۆتكهللهردىن ئۆتكۈزۈپ، قۇدرهت جهھهتته ئهڭ 
يۇقىرى بولغان دۆلهت رهئىسلىكىگه قهدهر يۇقىرالتقان. بۇنىڭ بىلهن بۇ 
شاۋقۇنلۇق ھايات قاينىمىدىكى ھهرقانداق كىشى جهمئىيهتتىكى ئورنىنىڭ 
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قانداق بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، ئۇنىڭ ھاياتىدىن ئۆزى ئۈچۈن مۇكهممهل 
ئۆرنهك تاپااليدۇ.

ئۆرنهك،  بىلهن  باشالمچىلىقى  دىنىي  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
دۆلهت رهئىسى ھالىتىده ئۆرنهك، ئىالھىي مۇھهببهت بېغىغا كىرگهنلهرگه 
شۈكۈر  ۋاقىتالردا،  بولغان  غهرق  نېمهتلىرىگه  پهرۋهردىگارىنىڭ  ئۆرنهكتۇر. 
قىلىشى ۋه كهمتهرلىكى بىلهن ئۆرنهك، قىيىنچىلىق ۋاقىتالردا سهۋر قىلىشى 
ۋه ئالالھقا تهسلىم بولۇشى بىلهن ئۆرنهكتۇر، غهنېمهت ئالدىدا مهرتلىكى ۋه 
بېھاجهتمهنلىكى بىلهن ئۆرنهكتۇر. ئائىلىسىگه شهپقىتى بىلهن ئۆرنهكتۇر، 
ئۆرنهكتۇر،  بىلهن  مهرھىمىتى  قۇلالرغا  ئىگه–چاقىسىزالرغا،  ئاجىزالرغا، 

گۇناھكارالرغا ئهپۇچانلىقى بىلهن ئۆرنهكتۇر.
ئهگهر باي بىرسى بولساڭ، پۈتۈن ئهرهبىستانغا ھاكىم بولغان، پۈتۈن 
ئهرهب دۆلهتلىرىنى ئۆزىگه مۇھهببهت بىلهن رام قىلغان ئۇ پهيغهمبهرنىڭ 

كهمتهر ۋه سېخىلىقىنى تهپهككۇر قىل!
ئهگهر ئاجىز بىر كىشى بولساڭ، مهككىده زالىم ۋه زوراۋان مۇشرىكالرنىڭ 

ئىدارىسى ئاستىدا ياشىغان پهيغهمبهرنىڭ ھاياتىدىن ئۆرنهك ئال! 
ھۇنهينده  ۋه  بهدىر  بولساڭ،  قوماندان  بىر  قىلغان  غهلىبه  ئهگهر 
دۈشمىنىنى مهغلۇپ قىلغان تهسلىمىيهت پهيغهمبىرىنىڭ ھاياتىدىن ئىبرهت 

ئال! 
ۋاقىتلىرىڭ  ئۇچرىغان  مهغلۇبىيهتكه  ئهگهر  كۆرسهتمىسۇن،  ئالالھ 
بولسا، ئۇ ۋاقىتتا ئوھۇد ئۇرۇشىدا شېھىد بولۇپ يىقىلغان ياكى يارىلىنىپ 
ياتقان ساھابىلىرى ئارىسىدا جاسارهت بىلهن مۇستهھكهم يۈرۈۋاتقان ھهقىقىي 

تهۋهككۇلچى پهيغهمبهرنى ئهسله! 
ئهگهر مۇئهللىم بولساڭ، مهسجىدته ئهھلى سۇففهگه مۇاليىملىق بىلهن 

قهلبىدىكى ئىالھىي بۇيرۇقالرنى تهلىم بهرگهن پهيغهمبهرنى ئويال! 
جىبرائىل  كهلگهن  ئېلىپ  ۋهھىي  ئۇنىڭغا  بولساڭ،  ئوقۇغۇچى  ئهگهر 

ئهلهيھىسساالمنىڭ ئالدىدا ئولتۇرغان پهيغهمبهرنى تهسهۋۋۇر قىل! 
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پهيغهمبهر  بولساڭ،  مۇرشىد  بىر  ئىشهنچىلىك  ياكى  ۋائىز  بىر  ئهگهر 
سال!  قۇالق  پهيغهمبهرگه  چېچىۋاتقان  ھېكمهت  ساھابىلىرىغا  مهسجىدىده 

ئۇنىڭ تاتلىق ئاۋازىغا قۇالق ۋه كۆڭلۈڭنى بهر! 
ئهگهر ھهقنى تۇتماقچى، ئۇنى مۇداپىئه، تهبلىغ قىلماقچى بولساڭ، 
بۇ ھهقته سېنى قولاليدىغان بىر ياردهمچىڭمۇ بولمىسا، مهككىده ھهرتۈرلۈك 
ئۇالرنى  قىلىپ،  ئېالن  ھهقنى  زالىمالرغا  بولسىمۇ  مهھرۇم  ياردهمدىن 

ھىدايهتكه دهۋهت قىلغان پهيغهمبهرنىڭ ھاياتىغا قارا! 
دۈشمهن ئۈستىدىن غهلىبه قىلىپ، ئۇنى باش ئهگدۈرگهن بولساڭ، 
بولساڭ،  كهلگهن  ئۈستۈن  قىلىپ،  غهزهپ  جاھىللىقىغا  ئالدىڭدىكىنىڭ 
باتىلنى يهر بىلهن يهكسان قىلىپ ھهقىقهتنى ئېالن قىلغان بولساڭ، مهككه 
تۇرۇپ،  قوماندان  بىر  غالىب  شهھهرگه  مۇقهددهس  كۈنى  قىلىنغان  پهتىھ 
كهمتهرلىك بىلهن تۆگىسى ئۈستىده سهجده قىلىۋاتقاندهك بوينىنى ئىگىپ 

كىرگهن پهيغهمبهرنى كۆز ئالدىڭغا كهلتۈر!
ئهگهر تېرىلغۇ يهر ئىگىسى بولساڭ ۋه ئۇ يهردىكى ئىشلىرىڭنى ئۆز يولىدا 
ئورۇنالشتۇرماقچى بولساڭ، بهنى نهزىر، خهيبهر ۋه فهدهك زېمىنلىرىغا ئىگه 
بولغاندىن كېيىن، ئۇ يهرلهرنى ئىسالھ قىلىپ، ياخشى ئىداره قىلىدىغان 

كىشىلهرنى ئىش بېشىغا قويغان پهيغهمبهردىن ئۆرنهك ئال! 
ئامىنىنىڭ  ۋه  ئابدۇلالھ  بولساڭ،  كىشى  بىر  ئىگه–چاقىسىز  ئهگهر 

يېتىمى، جىگهر پارىسى بولغان مهسۇمى، نۇرلۇق يېتىمنى ئويال!
قىلغان  پادىچىلىق  مهككىده  بولساڭ،  ياش  بىر  يېتىشكهن  ئهگهر 

پهيغهمبهر نامزاتى بولغان ئۇ ياشنىڭ پاك ھاياتىغا دىققهت قىل!
ئهگهر ئىسالمى بىر ئائىله قۇرماقچى بولغان بىر ياش بولساڭ، پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ئائىله ھاياتى ۋه تهۋسىيهلىرىگه دىققهت قىل! تاللىغىنىڭ 

تهقۋا بولسۇنكى، ئىككى جاھان بهخت–سائادىتىگه ئېرىشكىن!
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ئهگهر تىجارهت كارۋانلىرى بىلهن يولغا چىققان بىر تىجارهتچى بولساڭ، 
سۈرىيهدىن بۇسراغا بارغان كارۋاننىڭ ئهڭ ئۇلۇغى بولغان زاتنىڭ ئهھۋالىنى 

مۇالھىزه قىل!
قارشى  بىر–بىرىگه  خهلقى  مهككه  بولساڭ،  سوتچى  ۋه  قازى  ئهگهر 
كهبىدىكى  ئهسۋهدنى  ھهجهر  پهيتته  بىر  بولغان  ئۇرۇشماقچى  چىقىپ، 

ئورنىغا قويۇش ھهققىده ئۇنىڭ ئادىل ھۆكمىنى ئويال! 
مهسجىدىده  پهيغهمبهر  مهدىنىده  بۇراپ،  تارىخقا  تهكرار  كۆزۈڭنى 
بار  ئىلىكىده  قول  بىلهن  كهمبهغهللهر  ئىچىدىكى  قىيىنچىلىق  ئولتۇرۇپ 
بايالرنى ئۆز ھۇزۇرىدا باراۋهر كۆرۈپ، ئىنسانالر ئارىسىدا ئهڭ ئادىل ھۆكۈم 

بهرگهن ئۇ پهيغهمبهرگه قارا! 
ئائىشىنىڭ  ھهزرىتى  ۋه  خهدىچه  ھهزرىتى  بولساڭ،  ئهر  بىر  ئهگهر 
پۈتۈن  شهپقىتىگه،  ھاياتىغا،  پاك  زاتنىڭ  مۇبارهك  ئۇ  بولغان،  يولدىشى 

ئاياللىرى ئارىسىدا بولغان مىسلىسىز ئادالىتىگه دىققهت قىل! 
ھهسهن  ھهزرىتى  ۋه  دادىسى  پاتىمهنىڭ  بولساڭ،  دادا  ئهگهر 
قىلغان  ئۇالرغا  زاتنىڭ  بۇ  بولغان  بوۋىسى  ھۈسهيننىڭ  ھهزرىتى  بىلهن 

مۇئامىلىسىدىكى ئهھۋالىنى ئۆگهن! 
سېنىڭ سۈپىتىڭ نېمه بولسا بولسۇن، قايسى ئهھۋالدا بولساڭ بول، 
ئهتىگهن–ئاخشام، ھهرۋاقىت مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى ئۆزهڭ ئۈچۈن ئهڭ 

مۇكهممهل بىر يول كۆرسهتكۈچى ۋه ئهڭ گۈزهل بىر رهھبهر كۆرىسهن.
ئۇ شۇنداق بىر يول كۆرسهتكۈچىكى، ئۇنىڭ سۈننىتى بىلهن ھهرقانداق 
كىرگۈزۈپ،  يولىغا  ئىشلىرىڭنى  چىققان  يولىدىن  تۈزىتهلهيسهن.  نهرسىنى 
سايىسىده  رهھبهرلىكى  ۋه  نۇرى  ئۇنىڭ  قىالاليسهن.  ئىسالھ  ھاياتىڭنى 
بهخت–سائادهتنى  ھهقىقىي  قۇتۇلۇپ  ئهگرى-توقايلىقىدىن  ھاياتنىڭ 

تاپىسهن!
ئهگهر ئۆزهڭنى ماددىغا رام بولۇشتىن قۇتقۇزۇپ روھى بايلىق ئىچىده 
قهلبىڭ راھهت ياشاشنى خالىساڭ، ئۇ ئالهملهرنىڭ نۇرى بولغان پهيغهمبىرىمىز 



623

  ئهڭ گۈزهل ئۈلگه

يېتىشتۈرگهن بىالل، ياسىر ۋه سهۋبانالرنى تاپ! ئۇالر بىلهن بىرگه بول 
ۋه دوستالشقىنكى، مۇاليىم، ئهخالقلىق ۋه پاك بىر قهلبگه ئىگه بولىسهن. 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئىنسانلىرى  جاھىلىيهت  ئۇنۇتمىغىنكى، 
دااللىتى بىلهن ھىدايهتكه ئېرىشىپ، ئۇنىڭ ئهتراپىدا پهرۋانه بولغانلىقى 
ئۈچۈن راستچىلالردىن بولدى. ئهسھابى كهھفنىڭ رهختلىرىمۇ (يهنى كىيىم 
نېسىۋه  مۇھهببىتىدىن  بولغان  ئالالھقا  راستچىلالرنىڭ  -كېچهكلىرىمۇ)، 
لۇت  ئهكسىچه  بۇنىڭ  بولدى.  نائىل  مهرھهمهتكه  بۈيۈك  ئالغانلىقىدىن 
پاسىق  كهنئان  ئوغلى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  نوھ  ئايالى،  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
دۇچار  غهزهپكه  ئىالھىي  نهتىجىسىده  بولغانلىقى  بىرگه  بىلهن  زالىمالر  ۋه 
بولدى. ئۇالر ۋه ئۇالرغا ئوخشاش بولغانالر نهپسىنىڭ ئازدۇرىشىدا بوغۇلۇپ 

زالىمالر گوروھى بىلهن بىرلىكته ھاالك بولدى. 
ئۇ ھالدا ئۆمۈر سهھىپىلىرىڭنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ سادىق ۋه 
سالىھ ئاشىقلىرى بولغان زىكىر ئهھلى بىلهن بىلله بولغان ھالدا تولدۇرۇشقا 

غهيرهت قىلغىنكى، غاپىلالردىن بولمايسهن! 
خۇشپۇراق  ۋه  ئېسىل  ناھايىتى  نادىر،  ھاياتى  ئۇنىڭ  بىلىسهنكى، 

گۈللهر بىلهن زىننهتلهنگهن بىر گۈلىستان ئىدى.
ئۇنىڭ روھى قۇرۇلمىسى مۇكهممهل بولغىنىدهك، جىسمانى قۇرۇلمىسىنىڭ 
جامالىمۇ تهڭداشسىزدۇر. ئۇنىڭ بۇ قىممىتى سهۋهبىدىن ئالالھتائاال مۇنداق 

دهيدۇ: 

 ٌ ۪ َ  َ ّٰ َ ِانَّ ا ّٰ ا ا ُ َّ ۪ َوا ِ ُ ِ َوَر ّٰ ِى ا َ َ  َ ْ َ ا  ُ ِّ َ ُ  َ ا  ُ َ َ ٰا ۪ َّ א ا َ ُّ َאۤ َا
وا ُ َ ْ َ  َ ِّ َو ِ َّ ِت ا ْ َ َق  ْ َ  ْ ُכ َ ا َ ْ ا َا ۤ ُ َ ْ َ  َ ا  ُ َ َ ٰا ۪ َّ א ا َ ُّ َאۤ َا  ٌ ۪ َ

وَن  ُ ُ ْ َ  َ  ْ ُ ْ ْ َوَا ُכ ُ א َ ْ َ َا َ ْ َ ٍ َاْن  ْ َ ِ  ْ ُכ ِ ْ َ  ِ ْ َ ِل َכ ْ َ ْ א ِ  ُ َ
پهيغهمبىرىنىڭ  ئالالھنىڭ  ۋه  ئالالھنىڭ  سىلهر  مۇئمىنلهر!  «ئى 
قىلماڭالر،  بىلهن  ئالدى  سۆزنى)  ۋه  ئىشنى  بىر  (ھېچقانداق  ئالدىدا 
ئاڭالپ  (سۆزۈڭالرنى)  ھهقىقهتهن  ئالالھ  قورقۇڭالر،  ئالالھتىن 
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تۇرغۇچىدۇر.  بىلىپ  ئهھۋالىڭالرنى)  ۋه  (نىيىتىڭالرنى  تۇرغۇچىدۇر، 
ئاۋازىڭالرنى  چېغىڭالردا)  قىلغان  سۆز  (رهسۇلۇلالھقا  مۇئمىنلهر!  ئى 
پهيغهمبهرنىڭ ئاۋازىدىن يۇقىرى قىلماڭالر، سىلهر بىر-بىرىڭالر بىلهن 
(توۋالپ) يۇقىرى ئاۋاز بىلهن سۆزلهشكهندهك پهيغهمبهرگه (توۋالپ) 
ئۆزلىرىڭالر  قىلساڭالر)  (ئۇنداق  قىلماڭالر،  سۆز  ئاۋازدا  يۇقىرى 
كېتىدۇ.»  بولۇپ  بىكار  ئهمهللىرىڭالر  ياخشى)  (قىلغان  تۇيماستىن 

(ھۇجۇرات سۈرىسى، 1-2-ئايهت) 

ھۆرمهت  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  مۇئمىنلهرنى  پۈتۈن  ئايهتلهر  بۇ 
قىلىشقا دهۋهت قىلىدۇ.

خىتاب  بىلهن  ئىسىملىرى  پهيغهمبهرلهرگه  باشقا  قۇرئانى-كهرىمده 
بىرمۇ  دېگهن  مۇھهممهد“  ”يا  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  بولسا،  قىلىنغان 
ئهلچى“  ئى  رهسۇل؛  يا  پهيغهمبهر،  ئى  نهبى؛  ”يا  ئۇنىڭغا  يوق.  خىتاب 
ئهدهبكه  بۇ  مۇئمىنلهرنىڭ  پۈتۈن  ئالالھتائاال  قىلىنغان.  خىتاب  شهكلىده 

رىئايه قىلىشى ئۈچۈن مۇنداق دهيدۇ: 

א  ً ْ َ  ْ ُכ ِ ْ َ אِۤء  َ ُ ْ َכ ُכ َ ْ َ ِل  ُ َّ אَۤء ا َ ا ُد ُ َ ْ َ  َ
بىر-بىرىڭالرنى  سىلهر  پهيغهمبهرنى  مۇئمىنلهر!)  «(ئى 

چاقىرغاندهك چاقىرماڭالر.» (نۇر سۈرىسى، 63-ئايهت)
بىلهن  ئىسمى  پهقهت  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئايهت-كهرىم  بۇ 
ئهمهسلىكىنى  مۇناسىپ  تهربىيىسىگه  ئۈممهتلىك  ئېلىنىشىنىڭ،  تىلغا 
بىرگه  سۈپهتلىرىنىڭ  مۇقهددهس  بىلهن  ئىسمى  ئۇنىڭ  بىلدۈرۈپ، 
تهلهپپۇز قىلىنىشىنىڭ مۇھىملىقىنى بايان قىلىدۇ. بۇ سهۋهبتىن پهيغهمبهر 
ئهلچىسى،  ئالالھنىڭ  رهسۇلۇلالھ،  ئهلچى،  پهيغهمبهر،  ئهلهيھىسساالم 
ھهبىبۇلالھ، پهخرى ئالهم، رهسۇل ئهكرهم ۋه شۇنىڭغا ئوخشاش سۈپهتلهر 
–56 ئهھزابنىڭ  سۈره  باشقا  ئۇنىڭدىن  كېرهك،  قىلىنىشى  ياد  بىلهن 
ئايىتىدىكى ئىالھىي بۇيرۇقنىڭ تهقهززاسى بويىچه، ئۇنىڭ ئىسىم-شهرىپى 
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تىلغا ئېلىنغان يهرده، ئۇنىڭغا دۇرۇت-ساالم يوللىنىشى كېرهك. بۇ جانابى 
ئالالھ پۈتۈن ئۈممهتكه بۇيرىغان بۇيرۇقىدۇر. ئالالھتائاال مۇنداق دهيدۇ: 

َ ۪ َّ א ا َ ُّ َאۤ َا  ِّ ِ َّ َ ا َ َن  ُّ َ ُ  ُ َ ِۤئَכ ٰ َ َ َو ّٰ ِانَّ ا
א  ً ۪ ْ َ ا  ُ ِّ َ ِ َو ْ َ َ ا  ُّ َ ا  ُ َ ٰا

«ئالالھ ھهقىقهتهن پهيغهمبهرگه رهھمهت يولاليدۇ (يهنى پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمغا رهھمهت قىلىدۇ، شهنىنى ئۇلۇغ قىلىدۇ، دهرىجىسىنى 
مهغفىرهت  (پهيغهمبهرگه)  ھهقىقهتهن  پهرىشتىلهرمۇ  قىلىدۇ)  ئۈستۈن 
تهلهپ قىلىدۇ. ئى مۇئمىنلهر! سىلهر پهيغهمبهرگه دۇرۇد ئېيتىڭالر ۋه 
ئامانلىق تىلهڭالر. (چۈنكى رهسۇلۇلالھنىڭ سىلهرنىڭ ئۈستۈڭالردىكى 
زۇلمهتتىن  ھىدايهتكه،  گۇمراھلىقتىن  سىلهرنى  ئۇ  چوڭدۇر،  ھهققى 

يۇرۇقلۇققا چىقارغۇچىدۇر.)»
ئهمهس،  مۇئهللىم  بىر  ئۆگهتكهن  بىلهن  لهۋزى  پهقهت  قۇرئاننى  ئۇ 
بىر  جانلىق  قىلغان  تهتبىق  يهنى  ياشىغان،  ھاياتىدا  قۇرئاننى  ئۇ  بهلكى 
ئۆرنهك ئىدى. جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنغان بىر ھهدىسته 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
ئهۋهتتى!»  ئۈچۈن  تامامالش  ئهخالقنى  گۈزهل  مېنى  «ئالالھتائاال 

دېگهن. (مۇۋهتتا، "ھۇسنۇل خۇلۇق"، 8).
ئىسالمىي  پۈتۈن  يېزىلغان  بېرى  ۋاقىتتىن  كۆپرهك  يىلدىن   1400
يهنى  ئىنساننى،  بىر  ۋه  قۇرئانى-كهرىمنى  يهنى  كىتابنى،  بىر  ئهسهرلهر 
مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى چۈشهندۈرۈش ئۈچۈن يېزىلدى. جانابى ئالالھ 

پهقهت ئۇنىڭ ئۈچۈن:
قهسهمكى﴾  بىلهن  ھاياتىڭ  سېنىڭ  مۇھهممهد!)  ﴿(ئى  َك﴾  ُ ْ َ َ ﴿  

(ھىجىر سۈرىسى، 72) دهپ ئۇنىڭ ھاياتى بىلهن قهسهم قىلغان.

مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا يېقىنلىشىش مۇھهببهت بىلهن مۇمكىن بولىدۇ. 
پۈتۈن سىرالر مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ھهقىقىتى بىلهن ئېچىلىدۇ. بۇمۇ 
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ئېلىش،  نېسىۋه  ئۈلگه“سىدىن  گۈزهل  ”ئهڭ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
نهپسانىي دۇنيا ئىشتىياقىدىن يىراقلىشىپ ئىبادهت ۋه مهرىپهت سىرلىرىغا 
ئېرىشىش بىلهن مۇمكىن. ئىنسان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهخالقىدىن 
ھهقىقهتلىرى  ۋه  نۇر  تهجهللىلهرنىڭ  ئىالھىي  باشلىغاندا  ئېلىشقا  نېسىۋه 

ئاشكاره بولۇشقا باشاليدۇ. 
شۈبھىسىزكى، قۇرئاننىڭ سىرلىرى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ روھى 
بىلهن ئورالغان قهلبنىڭ سىرلىرىغا كۆره ئاشكارا بولىدۇ. چۈنكى بىز ئۈچۈن 
ئهگىشىش  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  بولغان  ئۈلگه“  گۈزهل  ”ئهڭ  يېگانه 

ھهققىده ئالالھتائاال قۇرئانى-كهرىمده مۇنداق دهيدۇ: 

ا ُ َ ْ א َ  ُ ْ َ  ْ ُכ ٰ َ א  َ وُه َو ُ ُ َ ُل  ُ َّ ُ ا ُכ ٰ אۤ ٰا َ َو
אِب َ ِ ْ ُ ا ۪ َ  َ ّٰ َ ِانَّ ا ّٰ ا ا ُ َّ َوا

چهكلىگهن  پهيغهمبهر  ئېلىڭالر،  بهرگهننى  سىلهرگه  «پهيغهمبهر 
نهرسىدىن چهكلىنىڭالر، ئالالھتىن قورقۇڭالر، ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ 

ئازابى قاتتىقتۇر.» (ھهشىر سۈرىسى، 7-ئايهت) 

 ْ ُכ َ א َ ْ ا َا ۤ ُ ِ ْ ُ  َ َل َو ُ َّ ا ا ُ ۪ َ َوَا ّٰ ا ا ُ ۪ ا َا ۤ ُ َ َ ٰا ۪ َّ א ا َ ُّ َאۤ َا
«ئى مۇئمىنلهر! ئالالھقا ئىتائهت قىلىڭالر، پهيغهمبهرگه ئىتائهت 
بىكار  بىلهن)  رىيا  ۋه  نىفاق  (كۇفرى  ئهمهللىرىڭالرنى  قىلىڭالر، 

قىلىۋهتمهڭالر.» (مۇھهممهد سۈرىسى، 33-ئايهت) 

 َ ّ ۪ ِ َّ َ ا ِ  ْ ِ ْ َ َ  ُ ّٰ َ ا َ ْ َ َا ۪ َّ َ ا َ ِۤئَכ  ٰ ُאۨو َ َل  ُ َّ َ َوا ّٰ ِ ا ِ ُ  ْ َ َو
א  ً ۪ ِۤئَכ َر ٰ َ ُاۨو ُ َ َ َو ۪ ِ א َّ اِۤء َوا َ َ ُّ َ َوا ۪ ّ۪ ِّ َوا

ئۇالر  قىلدىكهن،  ئىتائهت  پهيغهمبهرگه  ۋه  ئالالھقا  «كىملهركى 
(ئاخىرهتته) ئالالھنىڭ نېمىتىگه ئېرىشكهن پهيغهمبهرلهر، سىددىقالر 
ياخشىالر  ۋه  شېھىدالر  ۋه)  پهيغهمبهرلهر  دهرىجىلىك  يۇقىرى  (يهنى 
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(نىسا  ھهمراھالر.»  ياخشى  نېمىدېگهن  ئۇالر  بولىدۇ،  بىلله  بىلهن 
سۈرىسى، 69-ئايهت) 

ٌر  ُ َ  ُ ّٰ ْ َوا ُכ َ ُ ْ ُذ ُכ َ  ْ ِ ْ َ ُ َو ّٰ ُ ا ُכ ْ ِ ْ ُ  ۪ ُ ِ َّ א َ  َ ّٰ َن ا ُّ ِ ُ  ْ ُ ْ ْ ِاْن ُכ ُ

َ ۪ ِ َכא ْ ُّ ا ِ ُ  َ  َ ّٰ ِאنَّ ا َ ا  ْ َّ َ َ ِאْن  َ َل  ُ َّ َ َوا ّٰ ا ا ُ ۪ ْ َا ُ  ٌ ۪ َر
ئالالھنى  سىلهر  «ئهگهر  ئېيتقىنكى:  ئۇالرغا)  مۇھهممهد!  «(ئى 
دوست  سىلهرنى  ئالالھ  ئهگىشىڭالركى،  ماڭا  تۇتساڭالر،  دوست 
تۇتىدۇ. (ئۆتكهنكى) گۇناھىڭالرنى مهغفىرهت قىلىدۇ، ئالالھ ناھايىتى 
ئېيتقىنكى: «ئالالھقا  مېھرىباندۇر.  ناھايىتى  قىلغۇچىدۇر،  مهغفىرهت 
ۋه پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىڭالر». ئهگهر ئۇالر (ئىتائهت قىلىشتىن) 
ئىنكار  ئايهتلىرىنى  ئالالھنىڭ  (يهنى  كافىرالرنى  ئالالھ  ئۆرۈسه  يۈز 
قىلغان ۋه پهيغهمبهرلىرىگه ئاسىيلىق قىلغانالرنى) دوست تۇتمايدۇ.» 

(ئال ئىمران سۈرىسى، 31-32-ئايهت) 

وَن  ُ אِۤئ َ ْ ُ ا ُ ِۤئَכ  ٰ ُאۨو َ  ِ ْ َّ َ َ َو ّٰ َ ا ْ َ ُ َو َ ُ َ َوَر ّٰ ِ ا ِ ُ  ْ َ َو
ئالالھتىن  قىلغان،  ئىتائهت  پهيغهمبىرىگه  ئۇنىڭ  ۋه  «ئالالھقا 
بهختكه  كىشىلهر  قىلغان  تهقۋادارلىق  ئۇنىڭغا  ۋه  قورققان 

ئېرىشكۈچىلهردۇر. (نۇر سۈرىسى، 52-ئايهت) 

وِف ُ ْ َ ْ א ِ وَن  ُ ُ ْא َ  ٍ ْ َ אُۤء  َ ِ ْ َاْو ُ ُ ْ َ َאُت  ِ ْ ُ ْ َن َوا ُ ِ ْ ُ ْ َوا
َن ُ ۪ ُ َة َو ٰכ َّ َن ا ُ ْ ُ َة َو ٰ َّ َن ا ُ ۪ ُ ِ َو َכ ْ ُ ْ ِ ا َ َن  ْ َ ْ َ َو

 ٌ ۪כ َ  ٌ ِ َ  َ ّٰ ُ ِانَّ ا ّٰ ُ ا ُ ُ َ ْ َ َ ِۤئَכ  ٰ ُ ُاۨو َ ُ َ َوَر ّٰ ا
دوسىتتۇر.  بىلهن  بىر-بىرى  ئايالالر  مۇئمىن  ئهرلهر،  «مۇئمىن 
يامان  بۇيرۇيدۇ.  قىلىشقا  ئىشالرنى  ياخشى  (كىشلهرنى)  ئۇالر 
بېرىدۇ.  زاكات  قىلىدۇ.  ئادا  (تولۇق)  نامازنى  توسىدۇ.  ئىشالردىن 
شۇالرغا  ئهنه  قىلىدۇ.  ئىتائهت  پهيغهمبىرىگه  ئالالھنىڭ  ۋه  ئالالھقا 
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ئالالھ رهھىم قىلىدۇ. ئالالھ ھهقىقهتهن غالىبتۇر، ھېكمهت بىلهن ئىش 
قىلغۇچىدۇر.» (تهۋبه سۈرىسى، 71-ئايهت) 

א  ً ۪ َ  ْ ِ ْ َ َ َאَك  ْ َ אۤ َاْر َ َ  ّٰ َ َ  ْ َ َ َو ّٰ אَع ا َ ْ َا َ َ َل  ُ َّ ِ ا ِ ُ  ْ َ
ئىتائهت  ئالالھقا  ئۇ  قىلىدىكهن،  ئىتائهت  پهيغهمبهرگه  «كىمكى 
يهتكۈزىدۇ).  ئهمرىنى  ئالالھنىڭ  پهيغهمبهر  بولىدۇ، (چۈنكى  قىلغان 
(بىلگىنكى)،  ئۆرۈيدىكهن،  يۈز  سهندىن  مۇھهممهد!)  (ئى  كىمكى 
كۆزىتىپ  ئهمهللىرىنى  ئۇالرنىڭ  كۆزهتكۈچى (يهنى  ئۇالرغا  سېنى  بىز 
(نىسا  ئهۋهتمىدۇق.»  قىلىپ  ئالغۇچى)  ھېساب  قاراپ  ئهمهللىرىگه 

سۈرىسى، 80-ئايهت)

ُ َ َאنَّ  َ  ُ َ ُ َ َوَر ّٰ אِدِد ا َ ُ  ْ َ  ُ َّ ا َا ۤ ُ َ ْ َ  ْ َ  َا
 ُ ۪ َ ْ ُى ا ْ ِ ْ َِכ ا א ٰذ َ ۪ ا  ً ِ א َ  َ َّ َ َ َאَر 

«(بۇ مۇناپىقالر) ئالالھقا ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه كىمكى قارشىلىق 
مهڭگۈ  دوزاختا  كىرىدىغانلىقىنى،  دوزاخقا  ئۇنىڭ  كۆرسىتىدىكهن، 
قالىدىغانلىقىنى بىلمهمدۇ؟  ئهنه شۇ چوڭ رهسۋالىقتۇر.» (تهۋبه سۈرىسى، 

63-ئايهت)

َ َ ْ َ ا َو ُ َ ْ َ َ ا  ُ אَز َ َ  َ ُ َو َ ُ َ َوَر ّٰ ا ا ُ ۪ َوَا
 َ ۪ ِ א َّ َ ا َ  َ ّٰ وا ِانَّ ا ُ ِ ْ ْ َوا ُכ ُ ۪ر

«(پۈتۈن سۆز-ھهرىكهتلىرىڭالردا) ئالالھقا ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه 
بىلهن  (دۈشمهن  بولمىسا  قىلىشماڭالر،  ئىختىالپ  قىلىڭالر،  ئىتائهت 
ئۇچرىشىشتىن) قورقۇپ قالىسلهر، كۈچ-قۇۋۋىتىڭالر كېتىپ قالىدۇ، 
سهۋر قىلىڭالر، ئالالھ ھهقىقهتهن سهۋر قىلغۇچىالر بىلهن بىللىدۇر.» 

(ئهنفال سۈرىسى، 46-ئايهت)

مۇھهببىتى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  مۇسۇلمان  شۈبھىسىزكى، 
روھىنى  قىلغان،  ھېس  تۇيغۇلىرىنى  بهدىئىي  ۋه  قورقۇسى  ئالالھ  ئالدىدا 
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نهپسانىيهتكه ئائىت پۈتۈن نهرسىلهردىن بوشاتقان ۋاقىتتا، ئۇنىڭ ئۆرنهك 
شهخسىيىتىدىن نېسىۋه ئېلىش يولىغا كىرهلهيدۇ. 

يولىدا  ئۇنىڭ  ئېلىپ،  نېسىۋه  شهخسىيىتىدىن  مۇبارهك  ئۇنىڭ 
مېڭىپ ئۆتكهن بۇ ئۈممهتنىڭ سالىھ كىشىلىرى قىيامهتكه قهدهر پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇھهببىتىگه گۈزهل ئۆرنهكلهرنى كۆرسهتكهن ۋه پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالمنىڭ ھهقىقىتىدىن ئوزۇق ئالغان. 
ئاتمىش ئۈچ يېشىدا ئۆزىگه قهبرىگه ئوخشاش بىر يهرنى كولىتىپ، 

ھاياتى ۋه ئىبادهتلىرىنى ئۇ يهرده داۋامالشتۇرۇپ: 
”بۇ ياشتىن كېيىن ماڭا تۇپراق ئۈستىده يۈرۈش ھارامدۇر“ دېگهن بۈيۈك 
ۋهلى سهييىد ئهھمهد يهسهۋى پهيغهمبهر سۆيگۈسى يولىدا ئابىدىلهشكهن 
بىلدۈرلۈش  ھۆرمهت  تۇپراقالر  ياشىغان  ئۇ  شۇڭا  بېرىدۇر.  كىشىلهردىن 

يۈزىسىدىن ”ھهزرىتى تۈركىستان“ دهپ ئاتالغان.
چىشىنىڭ  بىر  ئوھۇدتا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  قارانىغا  ۋهيسهل 
سۇنۇپ  قايسىسىنىڭ  بېرىلگهنده،  خهۋىرى  كهتكهنلىكى  سۇنۇپ 
يات  ئۇنىڭغا  چىشلىرى  پۈتۈن  ئۈچۈن،  بىلمىگهنلىكى  كهتكهنلىكىنى 
تۇيۇلغان. ھهممىسىنى سۆكتۈرۈپ، ئۇنىڭ بىلهن ئوخشاش بولۇش ۋه ئۇنىڭ 
مۇھهببىتىده ئهبهدىلىشىشنىڭ سىرىنى بۇزىدىغان ئۇ مهجھۇل چىشنى پۈتۈن 

چىشلىرى بىلهن قوشۇپ ئېلىپ تاشلىغان. (پهرىئۇددىن ئهتتار، 23-بهت). 
ئىمام مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ئوخشاش 
بولۇشنىڭ (يهنى پۈتۈن ئىش–ھهرىكهتلىرىده ئۇنى ئۈلگه قىلىپ مېڭىش) 
مىنمىدى.  ھايۋانغا  بىر  مۇنهۋۋهرده  مهدىنه  ياشىدى،  ئىچىده  ھاياجانى 
پهيغهمبهر  چىقمىدى.  قىلىشقا  ھاجهت  ئىچىده  چېگرىسى  ھهرهم  مهدىنه 
ئهلهيھىسساالمنىڭ رهۋزهسىده ئىمام بولۇپ تۇرۇۋاتقاندا داۋاملىق تۆۋهن ئاۋاز 
بىلهن گهپ قىلدى. شۇ دهۋرنىڭ خهلىپىسى ئهبۇ جهئفهر مهنسۇر يۇقىرى 

ئاۋاز بىلهن گهپ قىلغاندا: 
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”ئى خهلىپه! بۇ ئورۇندا ئاۋازىڭنى پهس قىل! ئالالھنىڭ ئاگاھالندۇرىشى 
مۇنۇ  ۋه  دېدى  چۈشتى!“  ئۈستىگه  كىشىلهر  پهزىلهتلىك  كۆپ  سهندىن 

ئايهتنى ئوقۇدى: 

 ُ َ وا  ُ َ ْ َ  َ ِّ َو ِ َّ ِت ا ْ َ َق  ْ َ  ْ ُכ َ ا َ ْ ا َا ۤ ُ َ ْ َ  َ ا  ُ َ َ ٰا ۪ َّ א ا َ ُّ َאۤ َا
وَن  ُ ُ ْ َ  َ  ْ ُ ْ ْ َوَا ُכ ُ א َ ْ َ َا َ ْ َ ٍ َاْن  ْ َ ِ  ْ ُכ ِ ْ َ  ِ ْ َ ِل َכ ْ َ ْ א ِ

چېغىڭالردا)  قىلغان  سۆز  (رهسۇلۇلالھقا  مۇئمىنلهر!  «ئى 
سىلهر  قىلماڭالر.  يۇقىرى  ئاۋازىدىن  پهيغهمبهرنىڭ  ئاۋازىڭالرنى 
سۆزلهشكهندهك،  بىلهن  ئاۋاز  يۇقىرى  (توۋالپ)  بىلهن  بىر-بىرىڭالر 
(ئۇنداق  قىلماڭالر.  سۆز  ئاۋازدا  يۇقىرى  (توۋالپ)  پهيغهمبهرگه 
ئهمهللىرىڭالر  ياخشى)  (قىلغان  تۇيماستىن  ئۆزلىرىڭالر  قىلساڭالر) 

بىكار بولۇپ كېتىدۇ.» (ھۇجۇرات سۈرىسى، 2-ئايهت)
مهدىنه  قىلغان  زۇلۇم  ئۆزىگه  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  مالىك  ئىمام  يهنه 

ۋالىسىنى كهچۈرۈپ: 
زاتقا  بىر  بولغان  نهۋرىسى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ”مهھشهرده 

دهۋاچى بولۇشتىن ھايا قىلىمهن!“ دېگهن. 
بهزمى ئالهم ۋالىده سۇلتان:

مۇھهببهتتىن مۇھهممهد بولدى ھاسىل،
مۇھهممهدسىز مۇھهببهت بولماس ھاسىل!

دهپ، روھنىڭ غىزاسىنىڭ پهقهت رهسۇلۇلالھ مۇھهببىتى ئىكهنلىكىنى 
يارقىن ئىپادىلىگهن. 

ئاشىق يۇنۇسمۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا بولغان چوڭقۇر مۇھهببىتىنى 
تىلغا ئېلىپ مۇنداق دېگهن: 

ئىزدهپ، ئىزدهپ تاپسام ئىزىنى،
ئىزىنىڭ توپا–چاڭلىرىغا سۈرسهم يۈزۈمنى،

ھهق نهسىب ئهيلىسه كۆرسهم يۈزىنى،
ئى مۇھهممهد جېنىم ئارزۇاليدۇ سېنى.
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ھهج  بىرلىكته  بىلهن  ئهربابلىرى  دۆلهت  1678–يىلى  نابى  شائىر 
سهپىرىگه چىقىدۇ. كارۋان مهدىنىگه يېقىنالشقاندا نابى ھاياجانالنغانلىقىدىن 
ئۇيقۇسىز بىر ھالغا كېلىدۇ. كارۋاندا بولغان بىر ھهربى قومانداننىڭ پۇتىنى 
غهپلهتتىن مهدىنه مۇنهۋۋهر تهرهپكه قارىتىپ سوزغانلىقىنى كۆرۈپ قالىدۇ. 

بۇ ئهھۋال قاتتىق تهسىر قىلغان نابى شۇ بېيىتنى يېزىشقا باشاليدۇ.
بامدات نامىزىغا يېقىن كارۋان مهدىنه مۇنهۋۋهرگه يېقىنالشقاندا نابى 
ئوقۇلۇۋاتقانلىقىنى  مۇنارلىرىدىن  مهسجىدىنىڭ  پهيغهمبهر  بېيىتىنى  يازغان 

ئاڭاليدۇ: 
تهرك ئهتمه ئهدهبنى سهن خۇدانىڭ مهھبۇبىدۇر بۇ،

نهزهرگاھى ئىالھىدۇر، ماقامى مۇستاپادۇر بۇ!
(ئى نابى! بۇ دهرگاھقا ئهدهب قائىدىلىرىگه رىئايه قىلغان ھالدا كىر! 
بۇ يهر، پهرىشتىلهر ئهتراپىدا پهرۋانه بولۇپ يۈرگهن ۋه پۈتۈن پهيغهمبهرلهر 

بوسۇغىسىنى ئهدهب بىلهن سۆيگهن مۇبارهك بىر ماقامدۇر) 
بۇ ئهھۋال ئالدىدا قاتتىق ھاياجانالنغان نابى شۇ ھامان مۇئهززىننى 

تېپىپ:
”بۇ بېيىتنى كىمدىن ۋه قانداق ئۆگهندىڭىز؟“ دهپ سورايدۇ.

مۇئهززىن:
”بۇ كېچه چۈشۈمده، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىزگه:

«ئۈممىتىمدىن نابى ئىسىملىك بىر شائىر مېنى زىيارهت قىلىش ئۈچۈن 
ئاشقى  بۇ  چوڭقۇر.  ناھايىتى  مۇھهببىتى  بولغان  ماڭا  زاتنىڭ  بۇ  كېلىدۇ. 
كۈتۈۋېلىڭالر!»  بىلهن  بېيىتى  ئۆز  مۇنارلىرىدىن  مهدىنه  ئۇنى  سهۋهبلىك 

دېدى، شۇنىڭ بىلهن بىز پهيغهمبهرنىڭ بۇيرۇقىنى ئورۇنلىدۇق“ دهيدۇ.
شۇالرنى  ھهم  يىغاليدۇ  ھهم  ئۇ  يىغاليدۇ.  ئۆكسۈپ–ئۆكسۈپ  نابى 

سۆزلهيدۇ: 
دېمهك  دېدى!  ”ئۈممىتىم“  پهيغهمبىرى  ئالالھنىڭ  مېنى  ”دېمهك، 

ئىككى جاھاننىڭ قۇياشى مېنى ئۈممهتلىككه قوبۇل قىلدى!“
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مهۋلىد مۇئهللىپى سۇاليمان چهلهبى:
بىلهن  مىسراسى  دېگهن  پهرۋانىسى“  قۇياش  نۇركى  بىر  ”ئهجهپ 
قۇياشنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا پهرۋانه بولۇپ ئهتراپىدا ئايالنغانلىقى، 

يهنى مهدهنلهرنىڭمۇ ئۇنىڭغا ئاشىق ئىكهنلىكىنى تهسۋىرلىگهن!
”ئاشىقىم“ ئىمزاسى بىلهن يازغان قانۇنى سۇلتان سۇاليمان پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالمغا مۇنداق يالۋۇرىدۇ: 
ئالهمنىڭ نۇرىسهن بۈگۈن، ھهمده مهھبۇبى خۇدا،
ئهيلىمه ئاشىقلىرىڭنى بىرلهھزه، ئىشىقىڭدىن جۇدا

ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
بىر  يۈرهتتىم.  بىلله  بىلهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  مهككىده  ”مهن 
كۈنى بىرلىكته مهككه سرتىغا چىقتۇق. بىز ئالدىدىن ئۆتكهن ھهربىر تاش، 
دهرهخ: ”دۇرۇت ۋه ساالم ساڭا بولسۇن ئى ئالالھنىڭ رهسۇلى!“ دهپ، ساالم 

بهردى“. (تىرمىزى، "مهناقىب"، 6/3626) 
نامايهندىسىمۇ  بىر  باشقا  سۆيگۈ-مۇھهببهتنىڭ  بۇ  مهدهنلهردىكى 

مۇنداق كۆرسىتىلگهن: 
بىر  ئۇچراشقان  سهپىرىده  قېتىملىق  بىر  ئهلهيھىسساالم  ”پهيغهمبهر 
بهدهۋىگه تهۋھىدنى تهبلىغ قىلدى. بهدهۋى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
بۇ دهۋىتىگه ئاساسهن ئۇنىڭدىن پهيغهمبهرلىكى ھهققىده بىر دهلىل تهلهپ 
قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يۇقىرىدىكى بىر دهرهخنى ئىشارهت قىلىپ 
قىلىپ  ئىتائهت  بۇيرۇقىغا  پهيغهمبهرنىڭ  دهرھال  دهرهخ  چاقىردى.  يېنىغا 
تۇپراقتىن قومۇرۇلغان پېتى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كهلدى ۋه 
رهسۇلۇلالھنىڭ ھۇزۇرىدا ئۈچ قېتىم كهلىمه شاھادهت ئېيتتى. كېيىن يهنه 
پهيغهمبهرنىڭ بۇيرۇقى بىلهن ئۆز ئورنىغا قايتتى (ۋه ئهزهلدىن قومۇرۇلۇپ 
باقمىغاندهك ئۆز ھالىتىگه كهلدى. بۇ مۆجىزىنى ھهيرانلىق ئىچىده كۆرۈپ 

تۇرغان بهدهۋى قهۋمىگه قايتىش ئالدىدا مۇنداق دېدى:
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ئېلىپ  يېنىڭغا  سېنىڭ  ئۇالرنى  ئهگهشسه،  ماڭا  قهۋمىم  ”ئهگهر 
بىرگه  بىلهن  سېنىڭ  كېلىپ  قايتىپ  مهن  بولغاندا  ئهكسىچه  كېلىمهن، 

بولىمهن“ (ھهيسهمى، 8-جىلد، 292-بهت)
جانسىز مهدهنلهرال ئهمهس، ھايۋانات ۋه باشقا جانلىقالرمۇ پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنى تونۇپ، ئىتائهت قىالتتى. بۇ ھهقته جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ 

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: 
”پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن بىرلىكته بىر سهپهردىن قايتىۋاتاتتۇق. 
بىرىده  باغالرنىڭ  كهلگىنىمىزده،  باغلىرىغا  نهججارنىڭ  بهنى  مهدىنىده 
ھۇجۇم  كىشىگه  بولغان  كىرمهكچى  كىرگۈزمهيۋاتقان،  ئىچىگه  ھېچكىمنى 
قىلىۋاتقان بىر تۆگه بارلىقىنى بىلدۇق. ئهھۋالنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا 
سۆزلهپ بهرگهنده ئۇ باغقا باردى، ھېچكىمنى يېنىغا يېقىنالشتۇرمىغان ئۇ 
ئاڭلىغان  ئاۋازىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  چاقىردى.  يېنىغا  تۆگىنى 
يېنىغا  ئىگىپ  بېشىنى  دهرىجىده  قالغىدهك  تىگىپ  يهرگه  كالپۇكى  تۆگه 

كېلىپ، ئالدىدا يهرگه چۆكتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«ماڭا بىر تانا ئېلىپ كېلىڭالر!» دېدى. 

ئىگىسىگه  ئۇنى  ئۆتكۈزۈپ  بوينىغا  تۆگىنىڭ  تانىنى  كهلتۈرۈلگهن 
تاپشۇردى. كېيىن ئۇ يهردىكىلهرگه مۇنداق دېدى: 

«جىن ۋه ئىنسانالرنىڭ ئىسيانكارلىرىدىن باشقا، ئاسمان–زېمىندىكى 
پۈتۈن مهخلۇقات مېنىڭ ئالالھنىڭ رهسۇلى ئىكهنلىكىمنى بىلىدۇ» (ئهھمهد، 

3-جىلد، 310-بهت)

ھايۋاناتالردىكى  ۋه  مهدهن  جانسىز  كېرهككى،  ئويلىشىمىز  شۇنى   
پهيغهمبهر  بىز  ئهجىبا  سالغىنىمىزدا،  نهزهر  مۇھهببهتكه  چوڭقۇر  بۇ 
قانچىلىك  يولىدا  ئۇنىڭ  بوالاليمىز؟  تهسلىم  قانچىلىك  ئهلهيھىسساالمغا 

پىداكارلىق كۆرسىتهلهيمىز؟!
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بولۇپمۇ مۇشۇ كۈنلهرده ئۇنىڭ ئهخالقىغا قانچىلىك موھتاجمىز. شائىر: 
”تۇر ئى ئالهملهرنىڭ خوجىسى، قىيامهت بولماقتىدۇر!“ دهپ، تهسۋىرلىگهن  

پىتنه–پاسات تولغان بىر زامان ئىچىدىمىز!365
دۇرۇتلىرىمىز، يهنى ئۇنىڭ بىلهن ساالملىشىشىمىز ۋه ئۇنىڭغا بولغان 

مۇھهببىتىمىز بىز ئۈچۈن بۈيۈك بىر تهسهللى! 
يېقىنلىشىش  ھهقىقىتىگه  رهسۇلۇلالھنىڭ  مۇئمىنلهر  كۆڭۈللۈك  ساپ 
ئۈچۈن ئۇنىڭ روھانىيىتى ئهتراپىدا پهرۋانه بولۇپ، ئۇنىڭ يولىدا مېڭىشنى 
دۇنيانىڭ ئهڭ بۈيۈك نېمىتى دهپ قاراپ ئىالھىي لهززهتلهرگه غهرق بولدى.. 
بىز بۇ يهرده سۆزلهرنىڭ چهكلىك ئىپادىلهش ئىمكانلىرى بىلهن خۇالسه 
قىلىشقا تىرىشىۋاتقان بۇ ئاالھىدىلىكلهر ئىككى جاھان قۇياشى مۇھهممهد 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىدراكىمىزغا تامچىلىغان شهبنهملىرىدۇر. داۋاملىق ئالالھ 
بىلهن بىرگه بولۇشنىڭ سىرى ئالالھنىڭ كىتابى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
سۈننىتى، يهنى گۈزهل ئهخالقىغا سهمىمى قهلب بىلهن يېقىنلىشىش، ئالالھ 
ۋه رهسۇلى ياخشى كۆرگهنلهرگه مۇھهببهت، ئهكسىلىرىگه نهپرهت قىلىشتۇر. 
ھهر ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى پهرق، ئالىي جهننهت بىلهن ئهڭ چوڭقۇر 
ھېسسىياتىدىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  يىراقتۇر.  ئارىسىدهك  دوزاخ 
ئهڭ  پايدىلىنىشنىڭ  ئىش–ھهرىكهتلىرىدىن)  بولغان  (نهپهسلىرىگىچه 
نهرسىلهرگه  بولغان  زىت  ئۇنىڭغا  كۆرۈش،  ياخشى  ئۇنى  ئاساسىي  مۇھىم 

نهپرهت قىلىشتۇر. 
تارىختىن بۇيان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ شهخسىيىتىدىن نېسىۋه 
تهبىئىتىدىكى  ئىنسان  يهتكۈزۈپ،  كامالهتكه  ئىمانىنى  مۇئمىنلهر  ئالغان 
مۇقهددهس تۇيغۇالرنى ئويغىتىپ، ئىنسانىيهتكه يول كۆرسىتىدىغان مهشئهل 

بولدى. 

368. بۇ ھهقىقهتلهرنى چۈشىنىپ يهتكهن غهرپلىك مۇتهپهككۇر بېرناد شوۋ مۇنداق دهيدۇ: 
قاتمۇ-قات قىيىنچىلىقالرنى ئۈستىمىزنى بېسىۋالغان كۈنىمىزده پۈتكۈل مهسىلىلهرنى راھهت 

ۋه ئاسان ھهل قىلىدىغان ھهزرىتى مۇھهممهدكه ناھايىتى موھتاجمىز.
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مانا بۇ ئاجىز بىر مۇئهللىپنىڭ مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ھهقىقىتى 
ئىپادىلىرى  چهكلىك  سۆزلهرنىڭ  ئىشلىتهلىگهن  ئۇ  ۋه  ئىدراكىغا  ھهققىده 

ئىچىگه سىغقانالر...
قهدىرلىك  شهكلىده  سۆز  ئهسهرنىڭ  بۇ  قىلىمىزكى،  ئېتىراپ 
تامچا  قانچه  بىر  ئوكياندىن  بىر  چهكسىز  سۇنغانلىرى  ئوقۇرمهنلىرىمىزگه 
ئورنىدىدۇر. شۇنداق قىلىپ بۇ ئىپادىلهر چوڭقۇر بىر سۈكۈتنىڭ ھهيۋهتلىك 

ئىشىكى ئالدىدا ئاخىرالشتى.
ئى ئالالھ! سۆزلهرنىڭ چهكلىك ئىپادىلهش ئىمكانلىرى بىلهن بايان 
قىلىمىز دهپ، جۈرئهت قىلغان بۇ ئاددىغىنه ئهسهرنى بىز ئۈچۈن رهھمهت 
نېسىۋه  ھهقىقىتىدىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد  قىلىپ،  ۋهسىلىسى 
مهنبهسى  ۋه  جهۋھىرى  مۇھهببهتنىڭ  بىزنى  قىلغىن!  مۇيهسسهر  ئېلىشقا 

بولغان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ شاپائىتىگه نائىل قىلغىن!
ئامىن!



636

ئاخىرقى سۆز

ئىسالم جاھانشۇمۇل بىر دۇنيا قاراش بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭدا قانۇن، 
ئهخالق، ئىقتىساد قاتارلىق ئىجتىمائى مۇناسىۋهتنى رهتكه سالىدىغان پۈتۈن 
بۇ  تهبىئىدۇر.  بولۇشى  قائىده-تۈزۈملهرنىڭ  مۇناسىۋهتلىك  ئىلىملهرگه 
تۈزۈملهر ئاددىدىن مۇكهممهلگىچه، ئاشكارىدىن مهخپىغىچه ھهر مهسىلىنى 
ئۆز ئىچىگه ئېلىشى زۆرۈردۇر. بۇ ئىسالمى ھۆكۈملهردىن بىر قىسمى ھهممه 
يۇقىرى  ھۆكۈملهر  بهزى  بولسا،  مهسىلىلهر  ئاددى  مۇناسىۋهتلىك  كىشىگه 
ئىچىگه  ئۆز  پىكىرلهرنى  چوڭقۇر  قالدۇرىدىغان  ئاجىز  سهۋىيهدىكىلهرنىمۇ 
ئالغان ھهقىقهتلهردۇر. مانا بۇ سهۋهبتىن بۇنداق مهسىلىلهرنى كهڭ دائىرىده 
شهرھىلىمهي خىتاب قىلىۋاتقان بۇنداق بىر كىتابنى قولغا ئېلىپ مۇتالىئه 

قىلىشتىكى قىيىنچىلىقىنى چۈشهندۈرۈشنىڭ ھاجىتى يوق. 
بۇ ئىش بىر قاراشتىن تىك تاغالرغا يامىشىش ۋه ئىگىز دۆڭلۈكلهرگه 
چىقىشتا ئۇسسۇزلۇققا چىداشقا بهل باغالش دېمهكتۇر. چېگىش ۋه ئېنىق 
قويۇشقا  ئوتتۇرىغا  ئالدىدا  ئىمكانلىرى  تىلنىڭ  ۋه  ئىلىم  ھهقىقهتلهرنى 
تىرىشىش كۆپلىگهن كىشىلهر ۋاز كهچمىگهن بىر ئىش بولسىمۇ، بۇنىڭدا 
كامىل مهناسى بىلهن بىر مۇۋهپپىقىيهت قولغا كهلتۈرۈش مۇمكىن ئهمهس. 

چېگرىسىدىن  تاقىتى  ئىنساننىڭ  مهسىلىلهر  بۇ  تهرهپتىن  بىر  يهنه 
بولمىغان  مۇمكىن  كىرگۈزۈش  قولغا  تامامهن  بولسىمۇ،  كهتكهن  ئېشىپ 
نهرسىنىڭ تامامهن تهرك ئېتىلمهيدىغانلىقى، يهنى قولغا كىرگۈزۈلگهندىن 
ۋاز كېچىش تهلهپ قىلىنمايدىغانلىقىمۇ ئىسالمىي بىر ھۆكۈمدۇر. مۆھتهرهم 
ئوقۇرمهنلىرىمىزنىڭ بىزنىمۇ بۇنىڭغا رىئايه قىلغانالر قاتارىدا قوبۇل قىلىپ 
بايان قىلىش جهھهتتىكى نوقسانلىرىمىزنى ئهپۇ قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. 



637

  ئاخىرقى سۆز

ئۇنىڭدىن باشقا شۇنى ئىپادلهيلىكى، ئىنسانىي ئىدراك ۋه مۇھاكىمه 
بىز بۇ ئالهمدىن ئالغان ئۇچۇرالر بىلهن جهريان قىلىدۇ. بۇ ئېتىبار بىلهن 
ئېنىق  ۋه  چېگىش  بولغان  ئىمكانسىز  كۆرۈلۈشى  مهنادا  مۇتلهق  ئېيتقاندا، 
نۇقسانسىز  ھېچبىر  ئۇالرنى  ياكى  خاتاالشماسلىق  ئۈچۈن  ھهقىقهتلهر 
چۈشهندۈرۈش قانداق مۇمكىن بولمىسا، پۈتۈن مهخلۇقاتالرنىڭ مۆجىزىسى 
ۋه  ھهقىقىتى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  پهخرى  كائىناتنىڭ  بولغان 
ئىنسان  جهۋھىرىنىڭ  قۇرئان  بولغان  تهجهللىسى  ئالالھنىڭ  بۈيۈك 
مۇمكىن  ھهم  چۈشهندۈرۈلىشىمۇ  ۋه  چۈشىنىلىشى  مۇكهممهل  بىلهن  تاقىتى 
ئهمهستۇر. دهرۋهقه، جهننهت، جهھهننهم ۋه شۇنىڭغا ئوخشاش تهسۋىرلهر 
بىزنىڭ  كهيپىياتنىڭ  بىر  بولغان  ئىلمىده  ئالالھتائاالنىڭ  پهقهت  ئهسلى 
مېتافىزىك  پۈتۈن  دىننىڭ  ئىبارهتتۇر.  ئىپادىلىنشىدىن  كۆره  ئىدراكىمىزغا 
ھۆكۈملهر  قىلىنغان  بىلهن  قهلب  ساغالم  ۋه  ئهقىل  ھهققىده  ھهقىقهتلىرى 
توغرىدۇر، لېكىن كهمچىلدۇر. توغرىدۇر: بۇ ئالهمدىن ئېلىنغان ئۇچۇرالرغا 
چۈنكى  كهمدۇر:  قهدهردۇر.  بۇ  پهقهت  ئىدراكى  ۋه  چۈشهندۈرۈلىشى  كۆره 
بۇ ئالهمده كۆرۈلۈپ تۇرۇۋاتقان ئوخشۇشۇپ كېتىدىغان كهيپىياتالر بىلهن 
سانىغان  دهپ  شۇنداق  ۋه  چۈشهنگهن  ئىشلىتىپ  زېمىندا  قىياس  ئۇالرنى 
ئاالھىدىلىكلهرنىڭ ئارىسىدىكى پهرق ناھايىتى چوڭدۇر. بۇنىڭغا ئوخشاش 
كېرهك.  ئىمكانىيهت  بىر  باشقا  ئىدراك،  بىر  باشقا  ئۈچۈن،  ھهقىقهتلهر 
مهسىلهن: ”ئالالھنى كۆرۈش“ ئهجىبا ئاخىرهتته مۇئمىنلهر ئۈچۈن بولىدىغان 
بۇ كهيپىياتنىڭ ”كۆرۈش“ كهلىمىسى ئىچىده ئىپادىلنىشى كهمچىل ئهمهسمۇ؟ 

چارىسىز كهمچىل، لېكىن چۈشهندۈرۈلىشى ئۈچۈن بىر زۆرۈرىيهتتۇر.
بۇنىڭ ئۈچۈن ئىنسانالر بۇ چهكسىز ھهقىقهت ئوكيانىغا چۆكتۈرگهن 
قاچا ئېلىپ چىققان نهرسىدىن باشقا بىر نهرسىنى ئااللىشى مۇمكىن ئهمهس. 
بىر  تىلمۇ  بولمىغاندهك.  مۇمكىن  سىغدۇرۇش  دهريانى  بىر  ئىستاكانغا  بىر 
ۋهھاكازا...  قاچا  بىر  كۆزمۇ  جهھهتته  كۆرۈش  قاچا،  بىر  مېڭىمۇ  قاچا، 

داۋاملىق ئاجىزلىق!
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چۈشىنىلىشى  بىلهن  ئىدراكى  ئىنسان  قۇرئانى-كهرىمده  ئالالھتائاال 
مۇمكىن بولمىغان بۈيۈك قۇدرىتىنى مۇنداق تهسۋىرلهيدۇ: 

ُ ْ َ ْ َ ا ِ َ َ  ّ ۪ אِت َر َ ِ َכ ِ اًدا  َ ِ  ُ ْ َ ْ ْ َכאَن ا َ  ْ ُ
ًدا  َ َ  ۪ ِ ْ ِ ِ َא  ْئ ِ  ْ َ ّ۪ َو אُت َر َ ِ َ َכ َ ْ َ َ َاْن  ْ َ

«ئېيتقىنكى: پهرۋهردىگارىمنىڭ سۆزلىرىنى يېزىش ئۈچۈن ئهگهر 
سۆزلىرى  پهرۋهردىگارىمنىڭ  كهتسه،  بولۇپ  سىيا  (سۈيى)  دېڭىز 
بوالتتى،  كهتكهن  تۈگهپ  چوقۇم  (سۈيى)  دېڭىز  تۇرۇپ،  تۈگىمهي 
مۇبادا يهنه شۇنچىلىك دېڭىز (سۈيىنى) كهلتۈرسهڭمۇ.» (كهھف سۈرىسى، 

109-ئايهت)

شۇنى ئويالش كېرهككى، ھىسابىسز ۋه چهكسىز ئىالھىي سهلتهنهت ۋه 
قۇدرهت ئالدىدا ئىنسان قاچىسىنىڭ ھهجمى قانچىلىك؟

ھۆرمىتى  ئاجىزلىقىنىڭ  چۈشهندۈرۈشلهرنىڭ  ۋه  ئىدراك  كېلىپ  يهنه 
ئۈچۈن ھهقىقهت تهھدىتكه ئۇچرىمايدىغۇ!

ئۇنى  مهنا،  ئالغان  ئىچىگه  ئۆز  كهلىمه  ھهر  تهرهپتىن  بىر  يهنه 
قويىدۇ.  ئوتتۇرىغا  چۈشهنچىنى  بىر  كۆره  ئىدراكىغا  ئىپادىلىگۈچىنىڭ 
ئالالھ،  مهسىلهن:  چوڭقۇر.  چهكسىز  ئىچى  چۈشهنچىلهر  بهزى  ھالبۇكى، 
ئۆز  قولالنغانالر  يازمىلىرىدا  ۋه  سۆز  بۇالرنى  قاتارلىقالر...  روھ  كائىنات، 
ئىدراكىدىكى چۈشهنچىسىگه كۆره چوڭقۇرلۇققا چۈشهلهيدۇ. ئوقۇرمهنلهرنىڭ 

قوبۇل قىلىشىنىمۇ بۇنىڭغا قىياس قىلىش كېرهك. 
ئىگه  چوڭقۇرلۇققا  بىر  قىلغۇسىز  تهسهۋۋۇر  ئوخشاش  بۇنىڭغا  مانا 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇبارهك  بولغان چۈشهنچىلهردىن بىر قىسمى 
ئىسىملىرىدۇر. ئۇ ئىسىمالردىكى مهناالرنى نهقىل قىلىشتىكى ئاجىزلىقىمىزنىڭ 
قىلىشتىكى  قوبۇل  قىلغانلىرىمىزنى  نهقىل  ئوقۇرمهنلىرىمىزنىڭ  ۋه 
يېتهرسىزلىكىنىڭ كهچۈرۈلۈشىنى رهببىمىزنىڭ رهھمىتىدىن ئۈمىد قىلىمىز.
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بۇ ئهھۋالدا ھهقىقهتنى چۈشىنىش ھهققىده ئهڭ كهڭ ئىمكانغا ئىگه 
بولغان سۈكۈتكه قايتىپ سۆزنى بۇ يهرده تۈگىتىشكه مهجبۇرمىز.

پۈتۈن چارىسىزالرنىڭ يېگانه چارىسى ئالالھتائاالدۇر!
ئاجىزلىق ئوكيانىدا قۇتقاز يارهببى!
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