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كىرىش سۆز
﷽ 

امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أأرشف الأنبياء واملرسلني 

نبينا محمد وأ هل وحصبه أأمجعني. 

 ،ى لىر نىڭ پەزىلەتدچە جىھاببۇ كىتا، سەتكە كەلسەكقمە
ھللا ە ۋ نۇسرەتنىڭ سەۋەبلىرى  -بە ىغەل ،پەتلىرى ۈمۇجاھىدالرنىڭ س

 يلىائ جەننەتتىكى يارلىغانمۇجاھىدالرغا تەي شەھىدلەر ۋە نىڭتاائال
 چەكىتاب بۇ .ىئچىگە ائلدى ۆئز مەتلەرنىېن ەڭگۈلۈكم دەرىجە ۋە

ا دۇنياغ ۈرۈش ۋەرىغبەتلەند ىقتۇرۇش،قا قىز داھىدالرنى جىھاجمۇ
ش ورقۇتۇق ۇۋالغۇچىالرنى ھللا نىڭ ائزابىدىنتىن وئلتۇر دىھاج رىلىپېب

 .ۈئچۈن يېزىلدى
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مۇقەددىمە
 .والسالم عىل من ال نيب بعده ، والصالةامحلد هلل وحده

ىڭ نمۇھەممەد ىئبنى ائبدۇلالھ سەيف مۇجاھىد ، شەيخ،تاغام
ىنى بايان نىڭ پەزىلىتدجىھا كىتابىبۇ ناملىق  «نىڭ پەزىلىتىدجىھا»

ۆۋەندىكىدەك نىڭ تبولۇپ، بۇ قىلىشتىكى مۇھىم كىتابالرنىڭ قاتارىدىن
 بىر نەچچە سەۋەبلىرى بار:

مام ىئۋە  كىتابىھەدىسلەر  ھبۇخارىنىڭ سەھى مامىئ ائۋۋال. 1
سمىنى نىڭ ىئر الائبدۇلۋەھھابنىڭ تەۋھىد كىتابىدىكى باببنى مۇھەممەد ىئ
ايان قىلىش يولى بلەرنى تكىسېھەدىستىن ت -قۇرائن  ائندىن ،بايان قىلىش

 ؛ېزىلغانبويىچە ي

كىشىلەرنىڭ سۈزۈك ۋەھىي بۇلىقىدىن ېئلىشى بۇ كىتابنى . 2
توپالندى؛  النماستىنتېكىستلەر ىئزاھۈئچۈن، 

ۆئمرىنىڭ  ۆئز گە ئەمەل قىلىپ،ملەر ۈمۇئەللىپ كىتابتىكى ھۆك. 3
ھەتتا  ،گەنز ۈ لەتلەردە جىھاد قىلىپ ۆئتكۆن بىرىنى بىر قانچە دىچتۈئ

 ھللا .لگەنتۈرۈۆئليەردە  شۇ ،رىپېچىنىستانغىچە بىدا چىائخىر ۆئمرىنىڭ 
 ؛دەپ وئياليمىز كىشىنى شەھىد خالىسا ۇئ

ۇداپىئە ۆئزىنى م )ېئلىپ بېرىۋاتقان جىھاد( گەرچە مۇسۇلمانالر. 4
جەڭ  ۇئالرغا بىلەنورلۇق نامى ر ر ېتلېكىن پۈتۈن دۇنيا  ،بولسىمۇ شقىلى

سۇلمانالرغا مۇ زىمنىېيوقالغان س بۇ ،ېئالن قىلىۋاتقان ۇئشبۇ پەيتتە
. تۇر ىش تولىمۇ زۆرۈر بىر ىئشئەسلىت

مۇقەددىمە
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قۇرمەنلەرگە وئ ،كىتاب ائرقىلىق مۇئەللىپكە بۇ دىنتاائالھللا مەن 
 مېھرىبان ھللا. رايمەنسو رىشىنى ېمەنپەئەت ب الرغاارقاتقۇچىت ۋە

ارلىق تلىرىغا ۋە بىائتاۋاب -ۇئنىڭ ائىئلە  ،گە ملسو هيلع هللا ىلص دپەيغەمبىرىمىز مۇھەممە
 !رەھمەت قىلسۇن گەساھابىلىرى

 

بنى زەينىل مەتىيرى ك تۇر ائبدۇلمۇھسىن ىئدو   

 )شەيخنىڭ ھەمشىرىسىنىڭ وئغلى(
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باب -1  

باب -1  

 ىئخالس

ِِصَن َل ُُ َوَما أُِمُروا ِإَّلا لِيَ ْعُبُدوا اَّللَا ُُمْلِ ﴿ :مۇنداق دەيدۇ تاائالھللا 
يَن ُحنَ َفاءَ  ۇئالر پەقەت ىئبادەتنى ھللا قا خالىس قىلغان، ھەق » ﴾الدِ 

ا ىال ىئبادەت قىلىشقققىلغان ھالدا )يالغۇز( ھللا دىنغا ېئتىقاد 

 ①«.بۇيرۇلدى

 مسعت رسول هللا :عن عمر ابن اخلطاب رضي هللا عن ُ قال .1
إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى، فمن كانت »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص

هجرت ُ إىل هللا ورسول ُ فهجرت ُ إىل هللا ورسول ُ، ومن كانت هجرت ُ لدنيا 
اري رواه البخ .«إلي ُ يِصيبها أو امرأة ينكحها فهجرت ُ إىل ما هاجر

 ومسلم
 مەن :ەيدۇد مۇنداق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى خەتتاب ۆئمەر ىئ

 رلەبارلىق ئەمەل» :لىكىنى ائڭلىغانگەنېداق دمۇن نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 نسان پەقەت ۆئزى نىيەتىئ قانداقپەقەت نىيەتكە باغلىقتۇر، ھەر 

ىنىڭ رازىلىقى نىڭ رەسۇل ھللاۋە  ھللاكىمكى  رىشىدۇ.ېئ سىگەقىلغان نەرسى
ۇئ ھىجرىتىدىن شۇنىڭغا ېئرىشىدۇ. ، بولساقىلغان  ن ھىجرەتۈچۈئ

 مالغا ېئرىشىش ياكى بىرەر خوتۇن ېئلىش ۈئچۈن -كىمكى بۇ دۇنيادا پۇل 

                                                           
 ائيەتنىڭ بىر قىسمى. -5سۈرە بەييىنە  ①
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ھىجرەت قىلغان بولسا، ۇئنىڭ ھىجرىتى نىيەت قىلغان نەرسىسى ۈئچۈن 

①.«بولىدۇ

 ملسو هيلع هللا ىلصجاء رجل إىل النبِ   :. وعن أيب أمامة رضي هللا عن ُ قال2
يء َّل ش»فقال: أرأيت رجاًل غزا يلتمس األجر والذكر، مال ُ؟ فقال: 

عاىل إن هللا ت»مث قال:  ،«َّل شيء ل ُ»فأعادها ثالث مرار يقول:  ،«ل ُ
واه أبو ر . «َّل يقبل من العمل إَّل ما كان ل ُ خالًِصا، وابتغي ب ُ وجه ُ

داود والنسائي
: بىر كىشى ۇمۇنداق دەيد ئەنھۇرەزىيەلالھۇ ۇئمامە  ۇئەب

ھەم ساۋاب ۈئمىد قىلىپ، ھەم نام : »لىپغا كېىشقې نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ۇئ  ەڭ،سائتاقنى كۆزلەپ غازات قىلغان كىشىنىڭ ئەھۋالىنى ېئيتىپ بەر  -

ۇئنىڭغا : »ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ۋېدى،دەپ سورى «ائخىرەتتە نېمىگە ېئرىشىدۇ؟
ۈئچ  بۇ سوائلنى ۇئ ائدەمدەپ جاۋاب بەردى.  «ائخىرەتتە ھېچنەرسە يوق

ىرەتتە ائخ»ھەر قېتىم ۇئنىڭغا:  ملسو هيلع هللا ىلص دى، پەيغەمبەرېقېتىم تەكرارلىۋ
ۆئزى  ەتپەق تاائال ھللاشۈبھىسىزكى، : »ائندىن ۋە دېدى« چنەرسە يوقھې

قىلىنغان ۋە ۆئزىنىڭ رازىلىقى كۆزلەنگەن ئەمەلدىن باشقا  خالىسۈئچۈن 

②دېدى.« قىلمايدۇ ھېچقانداق ئەمەلنى قوبۇل

يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب هريرة رضي هللا عن ُ قال: مسعت رسول هللا  .3
عرف ُف لقيامة علي ُ رجل استشهد، فأيت ب ُقضى يوم اإن أول الناس ي»
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  ،د ۋە نەساىئ رىۋايىتىئەبۇ داۋۇ  ②
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نعمت ُ، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حىت 
، يلق ! فقداستشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ألن يقال: جريء

لم يف النار. ورجل تعلم العمث أمر ب ُ فسحب على وجه ُ حىت ألقي 
فيها؟  فعرف ُ نعم ُ فعرفها. قال: فما عملت، فأيت ب ُ وعلم ُ، وقرأ القرآن

قال: تعلمت العلم وعلمت ُ، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك 
، مث أمر د قيلفق ،تعلمت ليقال: عامل! وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ

سحب على وجه ُ حىت ألقي يف النار. ورجل وسع هللا علي ُ، وأعطاه فب ُ 
 ؟من أصناف املال، فأيت ب ُ فعرف ُ نعم ُ، فعرفها. قال: فما عملت فيها

ال:  نفق فيها إَّل أنفقت فيها لك. ققال: ما تركت من سبيل حتب أن ي
على  ، مث أمر ب ُ فسحبكذبت، ولكنك فعلت ليقال: جواد! فقد قيل

 رواه مسلم .«يف النار وجه ُ حىت ألقي
 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرمەن : ەيدۇد مۇنداق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رەيرەئەبۇ ھۇ 

 قىيامەت كۈنى تۇنجى بولۇپ» :لىكىنى ائڭلىغانگەنېد مۇنداق نىڭ
 ھللادەمدۇر. ائ بولغان <شەھىد> كىشى چىقىرىلىدىغانۈئستىدىن ھۆكۈم 

ۇئ ائدەمنى ېئلىپ كېلىپ، ۇئنىڭغا ۆئز نېمەتلىرىنى تونۇتىدۇ. ۇئ ائدەم 
نى ئەمەللەر  >سەن ۇئ نېمەتلەر بىلەن نېمە: ۇئنىڭدىن ھللاتونۇيدۇ. 

ڭدا ۇئرۇش قىلىپ سېنىڭ يولۇ >ۇئ ائدەم:  ،دەپ سورايدۇ <قىلدىڭ؟
يالغان ېئيتتىڭ، بەلكى سەن >: ۇئنىڭغا ھللا شەھىد بولدۇم< دەيدۇ،

ا ساڭقەھرىمان دەپ ائتىلىش ۈئچۈن ۇئرۇش قىلدىڭ ۋە بۇ سۆزلەر 
ە يۈزىچ دوزاخقا بۇيرۇلىدۇ ۋەائندىن ۇئ  دېيىلىپ بولدى< دەيدۇ،
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 . نىدۇسۆرىتىلىپ دوزاخقا تاشلى

ۇغان شۇنداقال قۇرائن وئق ،ائندىن ىئلىم ۆئگەنگەن ۋە ۆئگەتكەن
ۇئ ائدەم  دۇ،نۇتىۇئنىڭغا ۆئز نېمەتلىرىنى تو ھللاكىشى ھازىر قىلىنىدۇ. 

نى ئەمەللەر  >سەن ۇئ نېمەتلەر بىلەن نېمە: ۇئنىڭدىن ھللاتونۇيدۇ. 
>ىئلىم ۆئگەندىم ۋە ۆئگەتتىم، ۇئ ائدەم:  < دەپ سورايدۇ،قىلدىڭ؟

يالغان > :ۇئنىڭغا ھللا سېنىڭ رازىلىقىڭ ۈئچۈن قۇرائن وئقۇدۇم< دەيدۇ،
 ۇرائننىقائلىم دەپ ائتىلىش ۈئچۈن ۆئگەندىڭ، ېئيتتىڭ، بەلكى سەن 

دەپ ائتىلىش ۈئچۈن وئقۇدۇڭ، بۇ سۆزلەر ساڭا دېيىلىپ بولدى<  قارى 
يۈزىچە سۆرىتىلىپ دوزاخقا  دوزاخقا بۇيرۇلىدۇ ۋەائندىن ۇئ  دەيدۇ،

 . نىدۇتاشلى

ن الرنى بېرىپ كەڭچىلىك ائتا قىلغادۇنيا - تۈرلۈك مالھللا ائندىن 
ىدۇ، ۇئ ائدەم ۇتمەتلىرىنى تونۇئنىڭغا ۆئز نې ھللاكىشى ھازىر قىلىنىدۇ. 

نى ئەمەللەر  >سەن ۇئ نېمەتلەر بىلەن نېمە: ۇئنىڭدىن ھللاتونۇيدۇ. 
 سېنىڭ رازىلىقىڭ ۈئچۈن سەن پۇل>ۇئ ائدەم:  < دەپ سورايدۇ،قىلدىڭ؟

مال سەرپ قىلىنىشنى ياخشى كۆرىدىغان يولالردىن بىرىنىمۇ قالدۇرماي  -
يالغان ېئيتتىڭ، بەلكى سەن >: ۇئنىڭغا ھللا < دەيدۇ،سەرپ قىلدىم

ا ، بۇ سۆزلەر ساڭائتىلىش ۈئچۈن پۇل سەرپ قىلدىڭدەپ  سېخىي
ە يۈزىچ دوزاخقا بۇيرۇلىدۇ ۋەائندىن ۇئ  دېيىلىپ بولدى< دەيدۇ،

 ①«.نىدۇسۆرىتىلىپ دوزاخقا تاشلى

، ملسو هيلع هللا ىلصقال: جاء رجل إىل النب  عن أيب موسى رضي هللا عن ُ .4
                                                           

 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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ى والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل لي فقال الرجل: يقاتل للمغنم، 
ليا من قاتل لتكون كلمة هللا هي الع»مكان ُ، فمن يف سبيل هللا؟ قال: 

 متفق علي ُ .«فهو يف سبيل هللا
دەم ائرىۋايەت قىلىنىدۇكى، بىر  ئەبۇ مۇسا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن

بىر ائدەم  !ىئ رەسۇلۇلالھ»قېشىغا كېلىپ:  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ىش ۈئچۈن رىشائتاققا ېئ - ەت ۈئچۈن ۇئرۇش قىلىدۇ، بىر ائدەم نامميغەنى

ش ۈئچۈن ۇئرۇ  ۆئزىنى كۆرسىتىپ قويۇشۇئرۇش قىلىدۇ، بىر ائدەم 
ەپ د «يولىدا ۇئرۇش قىلغان بولىدۇ؟ ھللا بۇالرنىڭ قايسىسى ،قىلىدۇ

ي قىلىش ائلىنىڭ كەلىمىسىنى  ھللا كىمكى: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  سورىۋېدى،
 «يولىدا ۇئرۇش قىلغان بولىدۇ ھللا ، ئەنە شۇساۇئرۇش قىل ۈئچۈن

 ①.دېدى
 

  باب -2
 قىلىش  ىنى ائلىينىڭ كەلىمىس ھللا – جىھادنىڭ غايىسى

 ۇشتۇر ۈئچۈن بول تاائالھللا ھۆكۈم پەقەت  ۋە

نَ ﴿ :مۇنداق دەيدۇ تاائالھللا  ة ٌ َوَيُكوَن َوقَاتُِلوُهْم َحىتا ََّل َتُكوَن ِفت ْ
يُن ُكلُّ ُُ َّلِلِا  پىتنە تۈگىگەن، » ﴾ي ٌ فَِإِن انْ تَ َهْوا فَِإنا اَّللَا ِبَا يَ ْعَمُلوَن َبِصِ الدِ 

ئەگەر  ،غا قەدەر ۇئالر بىلەن ۇئرۇشۇڭالردىن پۈتۈنلەي ھللا ۈئچۈن بولغان

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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  ①.«ۇئالر )كۇفرىدىن( يانسا، ھللا ۇئالرنىڭ قىلمىشلىرىنى كۆرىدۇ

أمرت »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  ،وعن ابن عمر رضي هللا عنهما .5
أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن َّل إل ُ إَّل هللا، وأن حممدا رسول هللا، 
ويقيموا الِصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عِصموا مين دماءهم 

 مسلمو  رواه البخاري «.هللاوأمواهلم إَّل حبق اإلسالم، وحساهبم على 
، قىلىنىدۇكى دىن رىۋايەتمائبىنى ۆئمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

تىن باشقا مەن تاكى ىئنسانالر >بىر ھللا »مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ
نىڭ ئەلچىسى< دەپ ىئالھ يوق، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ھللا 

رۇش ە قەدەر ۇئگۇۋاھلىق بەرگەنگە، ناماز وئقۇغانغا ۋە زاكات بەرگەنگ
 - ە مالۋ ئەگەر ۇئالر شۇنداق قىلسا، قانلىرىنى .قىلىشقا بۇيرۇلدۇم

ىئسالمنىڭ ھەققى پەقەت ئەمما  ساقالپ قالىدۇمەندىن مۈلكىنى 

ھللا  ىنھېسابى)ىئچكى سىرلىرىنىڭ( ۇئالرنىڭ  . ② بۇنىڭدىن مۇستەسنا

 ③.«ائلىدۇ

 :ملسو هيلع هللا ىلص : قال رسول هللاهللا عن ُ قال رضي عن عبد هللا بن عمر .6
 بعثت بن يدي الساعة بالسيف، حىت يعبد هللا وحده َّل شريك ل ُ،»

وجعل رزقي حتت ظل رحمي، وجعل الذلة والِصغار على من خالف 
                                                           

 ائيەت. -39سۈرە ئەنفال  ①

ىلەن ۇئنىڭغا ھۆرمىتى ب -وئخشاش گۇناھ سادىر قىلغان بولسا، ىئسالمنىڭ ھەققى يەنى قان تۆكۈشكە  ② 
 بېرىلىدىغان جازا ىئجرا قىلىنىۋېرىدۇ.

 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ③
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 رواه أمحد «.أمري، ومن تشب ُ بقوم فهو منهم
دۇكى، ىنرىۋايەت قىلى دىنىئبنى ۆئمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇائبدۇلالھ 

ى ا ىئبادەت قىلىنىشقھللا گانە ېمەن ي: »ېگەنمۇنداق دملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 
رىزقىم  نىڭېم .دىمبىلەن ئەۋەتىللىچ ىگىرى قۈئچۈن قىيامەتتىن ىئل

خارلىق ۋە بىچارىلىك مېنىڭ  .سى ائستىدا قىلىندىنىڭ سايىنەيزەم
بۇيرۇقۇمغا خىالپلىق قىلغان كىشىگە بولىدۇ. كىمكى قايسى بىر قەۋمگە 

 ①.«وئخشىۋالسا، ۇئ شۇالرنىڭ قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ
 

  باب -3
 جىھادنىڭ ۋاجىبلىقى ھەققىدە

َلُكْم  ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْره ٌ ﴿ :مۇنداق دەيدۇ تاائالھللا 
ُهَو َشر  َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخي ْر ٌ َلُكْم َوَعَسى َأْن حتُِبُّوا َشْيًئا وَ 

پەرز قىلىندى،  سىلەرگە جىھاد» ﴾َلُكْم َواَّللاُ يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم ََّل تَ ْعَلُمونَ 
ىلەر ۇئنى ياقتۇرمايسىلەر، سىلەر بىرەر نەرسىنى ھالبۇكى، س

ياقتۇرماسلىقىڭالر مۇمكىن، ئەمما ۇئ سىلەر ۈئچۈن پايدىلىقتۇر؛ سىلەر 
بىرەر نەرسىنى ياقتۇرۇشۇڭالر مۇمكىن، ئەمما ۇئ سىلەر ۈئچۈن 

ىلەر زىيانلىقتۇر. )سىلەرگە نېمىنىڭ پايدىلىق ىئكەنلىكىنى( ھللا بىلىدۇ، س

 ②.«نىڭ ۈئچۈن( ھللا بۇيرۇغانغا ائلدىراڭالربىلمەيسىلەر، )شۇ

                                                           
 .دېگەن «سەھىھ»ئەھمەد رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
 ائيەت. -216سۈرە بەقەرە  ②
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ُدوا اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقاًَّل َوَجاهِ ﴿ :يەنە مۇنداق دەيدۇ تاائالھللا 
 ﴾ْعَلُمونَ بَِأْمَواِلُكْم َوأَنْ ُفِسُكْم يف َسِبيِل اَّللِا َذِلُكْم َخي ْر ٌ َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ت َ 

غان بولغان ياكى ېئغىر بولنىك ېمىنلەر جامائەسى!( سىلەر يۇئ)ىئ م»
لۇق وئڭۇش ،قېرى، پىيادە، ۇئالغلىق بولۇڭالر -ياش  ھالەتتە )يەنى مەيلى

، ھەممە ڭالرتىيارىي ۋە ىئختىيارسىز بولۇ ، ىئخۋە قىيىن شاراىئتتا بولۇڭالر
ئەھۋالدا( جىھادقا چىقىڭالر، ھللا نىڭ يولىدا مېلىڭالر بىلەن، جېنىڭالر 

ن ەگەر بىلسەڭالر مۇنداق قىلىش سىلەر ۈئچۈبىلەن جىھاد قىلىڭالر، ئ

 ①«.ياخشىدۇر 

َّل : »ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا . 7
رواه البخاري  .«فانفروا ونية، وإذا استنفرمتهجرة بعد الفتح، ولكن جهاد 

 ومسلم
 ،كىدۇ نىىرىۋايەت قىل نيەلالھۇ ئەنھۇمادىرەزى باسىئبنى ائب

 كېيىنبولغاندىن  ىھەتفمەككە »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

 ،بار قىلىش نىيەتجىھادقا جىھاد ۋە  كىنلې  ②.ھىجرەت قىلىش يوق
وئمۇميۈزلۈك چىقىشقا چاقىرىلساڭالر، چوقۇم قا ئەگەر سىلەر جىھاد

                                                           
 ائيەت. -41سۈرە تەۋبە  ①
قىلىپ  مەككىدىن مەدىنىگە ھىجرەت مەككە فەتىھ بولغاندىن كېيىنئەينى چاغدا ىئزاھات: بۇ ھەدىس  ②

قىلىش  مەككىدىن مەدىنىگە ھىجرەت»بۇنىڭ مەنىسى:  تىلغان بولۇپ،ېئيقارىتا  كەلگەن كىشىلەرگە
مەككىنىڭ فەتىھ قىلىنىشى بىلەن ائخىرالشتى، مەككە فەتىھ قىلىنىپ ىئسالمىي زېمىن بولۇپ بولغاندىن 

تەۋبە : »ملسو هيلع هللا ىلصۇلالھ رەسۇلدېگەنلىك تۇر. چۈنكى « مەككىدىن مەدىنىگە ھىجرەت قىلسا ئەجىر بولمايدۇ كېيىن
قىلىش توختاپ قالمىغۇچە ھىجرەت قىلىش توختاپ قالمايدۇ، كۈن غەربتىن چىقمىغۇچە تەۋبە قىلىش 

 .نتەرجىماندى –دېگەن( « سەھىھ»دېگەن. )ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ئەلبانى « توختاپ قالمايدۇ
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 ①گەن.ېد «وئمۇميۈزلۈك چىقىڭالر
 

  باب -4
 جىھادنىڭ پەزىلىتى

َمْسِجِد َأَجَعْلُتْم ِسَقايََة اْْلَاجِ  َوِعَماَرَة الْ ﴿ :مۇنداق دەيدۇ تاائالھللا 
ْستَ ُووَن ِعْنَد اْلَْرَاِم َكَمْن آَمَن بِاَّللِا َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َوَجاَهَد يف َسِبيِل اَّللِا ََّل يَ 

َهُدوا يف َهاَجُروا َوَجاالاِذيَن آَمُنوا وَ ۞  اَّللِا َواَّللاُ ََّل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظااِلِمنَ 
  ُهُم اْلَفائُِزونَ َسِبيِل اَّللِا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم أَْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد اَّللِا َوأُولَِئكَ 

 م ٌ ُمِقيم ٌ ۞يُ َبشِ رُُهْم َرب ُُّهْم ِبَرمْحٍَة ِمْن ُُ َوِرْضَواٍن َوَجنااٍت هَلُْم ِفيَها نَِعي ۞
سىلەر ھاجىالرنى سۇ » ﴾َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ِإنا اَّللَا ِعْنَدُه َأْجر ٌ َعِظيم ٌ ۞

بىلەن تەمىنلەشنى، مەسجىدى ھەرەمنى ائۋات قىلىشنى ھللا قا، 
ائخىرەت كۈنىگە ىئمان ېئيتقان ۋە ھللا نىڭ يولىدا جىھاد قىلغانالرنىڭ 

خشاش ىرىدە ۇئالر وئ)ىئمانىغا( وئخشاش ھېسابالمسىلەر؟ ھللا نىڭ نەز 
[. ىئمان ېئيتقانالرنىڭ، 19ئەمەس. ھللا زالىم قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ ]

ھىجرەت قىلغانالرنىڭ ۋە ماللىرى ھەم جانلىرى بىلەن ھللا نىڭ يولىدا 
جىھاد قىلغانالرنىڭ دەرىجىسى ھللا نىڭ دەرگاھىدا ئەڭ كاتتىدۇر؛ ئەنە 

[. 21رىشكۈچىلەردۇر ]شۇالر )ساۋاب تېپىش بىلەن( مەقسىتىگە ېئ
پەرۋەردىگارى ۇئالرغا ۆئزىنىڭ رەھمىتى، رازىلىقى ۋە جەننەتلىرى بىلەن 
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خۇش خەۋەر بېرىدۇ، ۇئالر جەننەتلەردە مەڭگۈلۈك نېمەتكە ېئرىشىدۇ 
[. ۇئالر جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ. شۈبھىسىزكى، ھللا نىڭ دەرگاھىدا 21]

 ①.«[22)ۇئالرغا( كاتتا ساۋاب بار ]

فقال  ،ملسو هيلع هللا ىلص كنت عند منرب النب :عن النعمان بن بشي قال .8
سالم إَّل أن أسقي اْلاج وقال بعد اإل رجل: ما أبايل أن َّل أعمل عمال

ما أبايل أن َّل أعمل عمال بعد اإلسالم إَّل أن أعمر املسجد : آخر
 م عمره سبيل هللا أفضل اما قلتم، فزجر هاد يف: اجلاْلرام، وقال آخر

ولكن  ،وهو يوم مجعة ملسو هيلع هللا ىلصهللا  أصواتكم عند منرب رسول قال: َّل ترفعواو 
َأَجَعْلُتْم ﴿فنزل:  ،دخلت فاستفتيت ُ فيما اختلفتم في ُ إذا صليت اجلمعة

[ إىل 11]التوبة:  ﴾ِسَقايََة اْْلَاجِ  َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَْرَاِم َكَمْن آَمَن بِاهلل
 رواه مسلمآخرها. 

ھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن نۇئمان ىئبنى بەشىر رەزىيەلال
 مۇنبىرىنىڭ يېنىدا ىئدىم. بىر كىشى: نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ىئسالم دىنىغا كىرگەندىن كېيىن، ھاجىالرنى سۇ بىلەن  –
ەنە بىر دېدى. ي – تەمىنلەشتىن باشقا ىئش قىلمىساممۇ بولۇۋېرىدۇ،

 كىشى:

ىئسالم دىنىغا كىرگەندىن كېيىن، بەيتۇلھەرەمنى ائۋات  –
 ى كىشى:چندېدى. ۈئچى – قىلىشتىن باشقا ىئش قىلمىساممۇ بولۇۋېرىدۇ،
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 سىلەر دېگەن ىئشالرنىڭ ھەممىسىدىن جىھاد قىلىش ئەۋزەل، –
 دېدى. ۆئمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۇئالرغا كايىپ: –

ۇقىرى يائۋازىڭالرنى مۇنبىرىنىڭ ئەتراپىدا  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  –
بۈگۈن جۈمە كۈنى، جۈمە نامىزىنى وئقۇپ بولۇپ مەن  !كۆتۈرمەڭالر
سىلەر ىئختىالپ قىلىشقان مەسىلە ھەققىدە سوراپ  دىن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

َأَجَعْلُتْم ﴿ :نازىل قىلدى نىبۇ ائيەت تاائالدېدى. شۇ ۋاقىتتا ھللا  – بېرەي،
 َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َوَجاَهَد اَّللاِ ِسَقايََة اْْلَاجِ  َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَْرَاِم َكَمْن آَمَن بِ 

ُ ََّل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظا  ِ َواَّللا ِ ََّل َيْستَ ُووَن ِعْنَد اَّللا سىلەر » ﴾اِلِمنَ يف َسِبيِل اَّللا
ھاجىالرنى سۇ بىلەن تەمىنلەشنى، مەسجىدى ھەرەمنى ائۋات قىلىشنى 

ىھاد ولىدا جھللا قا، ائخىرەت كۈنىگە ىئمان ېئيتقان ۋە ھللا نىڭ ي
قىلغانالرنىڭ )ىئمانىغا( وئخشاش ھېسابالمسىلەر؟ ھللا نىڭ نەزىرىدە 

 ②.«①ۇئالر وئخشاش ئەمەس. ھللا زالىم قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ

: أي ملسو هيلع هللا ىلصقال: سئل رسول هللا  عن أيب هريرة رضي هللا عن ُ .1
اجلهاد »قيل: مث ماذا؟ قال:  ،«إميان باهلل ورسول ُ» أفضل؟ قال: العمل

  ُمتفق علي«. حج مربور»قيل: مث ماذا؟ قال:  ،«يف سبيل هللا
 ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ :مۇنداق دەيدۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇرەيرە ۇ ئەبۇ ھ

 :ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ الدى،دەپ سور  «زەل؟ۋ ئە ئەڭ قايسى ئەمەل» :دىن
« ؟ائندىن قايسى». دىېد «شۈرۈڭ رەسۇلىغا ىئمان كەلتۋە ۇئنى ھللا»
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. ىېدد «قىلىش جىھاد ھللا يولىدا» :ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھدەپ سورالدى، 
 انقىلىنغبۇل وق» :ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھدەپ سورالدى، « ائندىن قايسى؟»

 ①دەپ جاۋاپ بەردى. «ھەج

: أي ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن مسعود رضي هللا عن ُ قال: سألت النب  .10
 أي؟ ، قلت: مث«وقتهاالِصالة على »العمل أحب إىل هللا تعاىل؟ قال: 

. متفق «اجلهاد يف سبيل هللا»، قلت: مث أي؟ قال: «بر الوالدين»قال: 
 علي ُ

مەن  :دەيدۇمۇنداق  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بنى مەسۇئدائبدۇلالھ ىئ
ھللا تاائال ۈئچۈن ئەڭ سۆيۈملۈك  قايسى ئەمەل» :دىن ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

لغان ۋاقتىدا وئقۇ ۆئز» :ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ، دەپ سورىسام «؟ھېسابلىنىدۇ
 -تا ائ» :ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ،دېسەم «؟قالسىچۇائندىن »مەن: . ېدىد «ناماز

 ،سەمدې «؟قالسىچۇائندىن »مەن: . ېدىد «ائنىغا ياخشىلىق قىلىش

 ②بەردى. بدەپ جاۋا «قىلىش جىھاد ھللا يولىدا» :ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

 : ما يعدلملسو هيلع هللا ىلصقيل للنب أيب هريرة رضي هللا عن ُ قال: وعن . 11
 : فأعادوا علي ُقال ،«َّل تستطيعون ُ» اجلهاد يف سبيل هللا عز وجل؟ قال:

مثل اجملاهد » :مث قال ،«تستطيعون َُّل » كل  ذلك يقول:  مرتن أو ثالثاً 
م يف سبيل هللا، كمثل الِصائم القائم القانت بآيات هللا، َّل يَ ْفتُ ُر من صيا
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، وهذا لفظ علي ُمتفق «. حىت يرجع اجملاهد يف سبيل هللا وَّل صالة،
 مسلم

: گە ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ :دەيدۇ مۇنداق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇرەيرە ۇ ھ ۇئەب
اليدۇقا جىھاد ىكىدىيول تاائالھللا »  «؟قايسى ئەمەل باراۋەر بوال

دەپ  «ەيدۇتاقىتىڭالر يەتم قىلىشقا ۇئنى»: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ دېيىلىۋېدى،
تىم ېياكى ۈئچ قككى ائلنى ىئسويۇقىرىقى  سورىغۇچى .بەردى بجاۋا

اقىتىڭالر ت قاقىلىش ۇئنى» :تىمداقې ھەر ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھدى، ۋېتەكرارلى
زى ۈ ۈندكنىڭ مىسالى مۇجاھىد ىدىكىيول ھللا» :، ائندىندىدې« يەتمەيدۇ

ە ەمىش، ھماي قىيامدا تۇرغانىچىسى ۇئخلې، كرمەي روزا تۇتقانۈ ۈئزۈلد
شۇ تكەن دا جىھادقا چىقىپ كەىيول ھللا، نىڭ ائيەتلىرىنى وئقۇغانھللا 

مۇجاھىد قايتىپ كەلگەنگە قەدەر روزا تۇتۇشتىن ۋە ناماز وئقۇشتىن 

 ①.دىېد «گە وئخشايدۇىلىشىپ قالمىغان كىشقىلچە سۇس

 جاء رجل إىل رسول هللا :قالوعن أيب هريرة رضي هللا عن ُ  .12
مث قال:  ،«َّل أجده»دلين على عمل يعدل اجلهاد؟ قال:  قال:ف ملسو هيلع هللا ىلص
هل تستطيع إذا خرج اجملاهد أن تدخل مسجدك فتقوم وَّل تفرت، »

 رواه البخاري ؟ فقال: ومن يستطيع ذلك؟!« تفطروتِصوم وَّل
 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھمۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رەيرەۇ ھ ۇئەب

رەر بى دىغانىلېك ۋەرنى جىھادقا باراېم»: لىپېغا بىر كىشى كىشېق
مەن ۇئنداق ملسو هيلع هللا ىلص: »رەسۇلۇلالھ  ،ېدىد «غىنقويئەمەلگە باشالپ 
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ئەمەلنى بىلمەيمەن. ئەگەر بىر مۇجاھىد جەڭگە چىقىپ كەتسە، سەن 
 زاو مەسجىدكە كىرىپ چارچىماستىن قىيامدا تۇرۇشقا، ۈئزۈلدۈرمەي ر 

المسەن؟ قادىر  كىممۇ: »، ۇئ كىشىەپ سورىۋېدىد« تۇتۇشقا قادىر بوال

لىسۇن؟  ①دېدى.« بوال
 

  باب -5
  مۇجاھىدالرنىڭ باشقا كىشىلەردىن ئەۋزەل

 ىئكەنلىكى ھەققىدە

ُر ََّل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَ ﴿ :مۇنداق دەيدۇ تاائالھللا   َغي ْ
ُ أُويل الضاَرِر َواْلُمَجاِهُدوَن يف َسِبيِل اَّللِا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم فَ  ضاَل اَّللا
اْلُْْسََن  َّللاُ اْلُمَجاِهِديَن بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرَجةً وَُكالا َوَعَد ا

ُ اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجرًا َعِظيًما ۞ َرَجاٍت ِمْن ُُ َوَمْغِفرًَة دَ  َوَفضاَل اَّللا
ُ َغُفورًا َرِحيًما ۞ ىز )ئەما، توكۇر، مىنلەردىن ۆئزرىسۇئم» ﴾َوَرمْحَةً وََكاَن اَّللا

 كېسەلگە وئخشاش ۆئزرىسى بارالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا( جىھادقا
چىقمىغانالر ھللا يولىدا ماللىرىنى، جانلىرىنى تىكىپ جىھاد قىلغۇچىالر 
بىلەن باراۋەر بولمايدۇ. ھللا ماللىرىنى، جانلىرىنى تىكىپ جىھاد 
قىلغۇچىالرنى جىھادقا چىقمىغانالردىن بىر دەرىجە ۈئستۈن قىلدى. بۇ 

 ەىئككى خىل كىشىلەر )يەنى ۆئزرىسى بولۇپ جىھادقا چىقالمىغانالر ۋ
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جىھادقا چىققۇچىالر( نىڭ ھەممىسىگە ھللا جەننەتنى ۋەدە قىلدى. ھللا 
جىھاد قىلغۇچىالرغا بۈيۈك ئەجىر ائتا قىلىپ، ۇئالرنى )ۆئزرىسىز تۇرۇپ 

[. ھللا )ۇئالرغا( بەلەن 95جىھادقا چىقمىغانالردىن ائرتۇق( قىلدى ]
مەرتىۋىلەر، مەغپىرەت ۋە رەھمەت ائتا قىلدى، ھللا مەغپىرەت 

 ①«.[96ىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر ]ق

 ملسو هيلع هللا ىلصب الن أتى رجل ،عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عن ُ .13 
 ،«هللا بنفس ُ ومال ُ يف سبيل مؤمن جياهد»الناس أفضل؟ قال:  أي فقال:

 ب يتقي هللا، ويدعمن الشعا مث رجل يف شعب»قال: مث من؟ قال: 
 متفق علي ُ .«الناس من شره

 ھلالرەسۇلۇ ،مۇنداق دەيدۇ ئەنھۇ رەزىيەلالھۇد خۇدرى ئەبۇ سەىئ
 «لى كىم؟ئەۋزىئەڭ لەرنىڭ ىكىش» :لىپېكبىر كىشى شىغا ېق نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص

ىلەن مېلى ب ۋە نىېيولىدا ۆئز ج ھللا» :ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال ىۋېدى،دەپ سور 
ۇئنىڭدىن » :ۇئ كىشى .بەردى بدەپ جاۋا «ھاد قىلغان كىشىجى

باشقىالرغا زىيىنىم » :ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال ،ۋېدىدەپ سورى «قالسىچۇ؟
ئمىن ۇن مىلغابادەت ققا ىئھللا  ىلغىلىرىدىن بىرىدەج تاغ يەتمىسۇن دەپ

 ②بەردى. بجاۋادەپ « كىشى
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  باب -6
  جىھادنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى زالىم پادىشاھ

 تۇر ائلدىدا ھەقنى سۆزلەش

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النب  ،عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عن ُ .14
 رواه أبو داود والرتمذي«. أفضل اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر»

 كى،دۇ ىنىرىۋايەت قىل دىنئەنھۇ رەزىيەلالھۇئەبۇ سەىئد خۇدرى 
جىھادنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى زالىم »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

 ①دېدى. «تۇر ھەقنى سۆزلەش ائلدىداپادىشاھنىڭ 
 

  باب -7
 دەرىجىلىرى  مۇجاھىدالرنىڭ جەننەتتىكى

إن »: ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللاقال  :عن أيب هريرة رضي هللا عن ُ قال .15
ا بن الدرجتن  م ،يف اجلنة مائة درجة أعدها هللا للمجاهدين يف سبيل هللا

 البخاريرواه  .«كما بن السماء واألرض
رەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، ۇ ئەبۇ ھ

ھەقىقەتەن جەننەتتە يۈز دەرىجە بار، : »ېگەنمۇنداق دملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ
ۇئنى ۆئز يولىدىكى مۇجاھىدالر ۈئچۈن تەييارالپ قويغان. ھەر ىئككى  ھللا
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 ①.«لىقىدىكى پەرق ائسمان بىلەن زېمىندەك كېلىدۇىدەرىجىنىڭ ائر 

 ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  ،وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عن ُ .16
من رضي باهلل ربا، وباإلسالم دينا، وِبحمد رسوَّل، وجبت ل ُ »قال: 
، فعجب هلا أبو سعيد، فقال: أعدها علي يا رسول هللا، فأعادها «اجلنة

  وأخرى يرفع هللا هبا العبد مائة درجة يف اجلنة، ما بن»علي ُ، مث قال: 
قال: وما هي يا رسول هللا؟  ،«كل درجتن كما بن السماء واألرض

 سلمرواه م«. جلهاد يف سبيل هللااجلهاد يف سبيل هللا، ا»قال: 
ئەبۇ سەىئد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى،  

ىگە، نىڭ رەب ىئكەنلىكىئ ئەبۇ سەىئد! كىمكى ھللا : »ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
ەنلىكىگە ىئك ىئسالمنىڭ دىن ىئكەنلىكىگە، مۇھەممەدنىڭ پەيغەمبەر

ەيران . ئەبۇ سەىئد ھدېدى «بولىدۇ بۇئنىڭغا جەننەت ۋاجى ،رازى بولسا
ۇلۇلالھ دېگەندە، رەس« ۇئنى قايتا دېگىن !نىڭ رەسۇلىىئ ھللا » بولۇپ:

ەمەل بار، يىن يەنە بىر ئېۇئنىڭدىن ك»قايتا تەكرارالپ بەردى. ائندىن: ملسو هيلع هللا ىلص 
پەرقى  ھەر ىئككى دەرىجىنىڭۇئ ائرقىلىق بەندە يۈز دەرىجە كۆتۈرۈلىدۇ، 

، ەسۇلىر  نىڭىئ ھللا »ېدى. ئەبۇ سەىئد: د« زېمىندەك كېلىدۇ -ائسمان 
 يولىدىكى ھللاملسو هيلع هللا ىلص: » رەسۇلۇلالھدەپ سورىدى، « ۇئ قايسى ئەمەل؟

  ②.دېدى« يولىدىكى جىھاد جىھاد، ھللا 
 
 

                                                           
 .بۇخارى رىۋايىتى ①
 .مۇسلىم رىۋايىتى ②
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  باب -8

 جىھاد ىئسالمنىڭ چوققىسىدۇر 

فر، يف س ملسو هيلع هللا ىلصكنت مع النب   قال: ي هللا عن ُرض وعن معاذ .17
خربين بعمل يا رسول هللا، أ فأصبحت يوما قريبا من ُ وحنن نسي، فقلت:

 لقد سألت عن عظيم، وإن ُ»يدخلين اجلنة ويباعدين من النار؟ قال: 
يم ليسي على من يسره هللا تعاىل علي ُ: تعبد هللا َّل تشرك ب ُ شيئا، وتق

أَّل أدلك : »مث قال ،«، وحتج البيتالِصالة، وتؤيت الزكاة، وتِصوم رمضان
ء الِصوم جنة، والِصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املا !على أبواب اخلي؟

ُهْم َعِن تَ َتَجاََف ُجُنوب ُ ﴿مث تال: « النار، وصالة الرجل من جوف الليل
أَّل »مث قال:  ،[17-16]النور:  يَ ْعَمُلوَن﴾﴿حىت بلغ  ﴾اْلَمَضاِجعِ 

، قلت: بلى يا رسول هللا ،«؟!ه، وذروة سنام ُأخربك برأس األمر، وعمود
 مث ،«رأس األمر اإلسالم، وعموده الِصالة، وذروة سنام ُ اجلهاد»قال: 
قلت: بلى يا رسول هللا، فأخذ  ،!«؟أَّل أخربك ِبالك ذلك كل ُ»قال: 

ن ِبا وإنا ملؤاخذو  ،قلت: يا رسول هللا« كف عليك هذا»بلسان ُ وقال: 
ثكلتك أمك! وهل يكب الناس يف النار على »نتكلم ب ُ؟ فقال: 

 والرتمذيرواه أمحد  «. حِصائد ألسنتهموجوههم إَّل
ىلەن بملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال: مەن مۇائز رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ

 ملسو هيلع هللا ىلص ھەسۇلۇلالر يولدا كېتىۋېتىپ  . بىر كۈنىسەپەرگە بىللە چىققانىدىمبىر 
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نەتكە ىئ ھللا نىڭ ئەلچىسى! ماڭا مېنى جەن» دە: -يېقىنلىشىپ قالدىم  گە
 «كىرگۈزىدىغان ۋە دوزاختىن يىراق قىلىدىغان بىر ئەمەلنى دەپ بەرگىن

سەن ھەقىقەتەن چوڭ ىئشتىن سورىدىڭ، : »ملسو هيلع هللا ىلصدېۋىدىم، رەسۇلۇلالھ 
ۇئ ھەقىقەتەن ھللا ائسان قىلىپ بەرگەن كىشىگە ائساندۇر. ھللا قا 
ھېچنەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەي ىئبادەت قىلغىن، ناماز وئقۇغىن، 

ەن سېنى م»، ائندىن: دېدى «زاكات بەرگىن، روزا تۇتقىن ۋە ھەج قىلغىن
، سەدىقە ۋە روزا قالقاندۇر  !ياخشىلىقنىڭ ىئشىكلىرىگە باشالپ قويايمۇ؟

بىر كىشىنىڭ يېرىم كېچىدە وئقۇغان نامىزى خاتالىقنى سۇ وئتنى 

َضاِجِع تَ َتَجاََف ُجُنوبُ ُهْم َعِن اْلمَ ﴿دەپ، « ندەك ۆئچۈرۈۋېتىدۇۆئچۈرگە
َفاَل تَ ْعَلُم نَ ْفس ٌ َما  ۞ َيْدُعوَن َرب اُهْم َخْوفًا َوَطَمًعا َواماا َرَزق َْناُهْم يُ ْنِفُقونَ 
ۇئالرنىڭ يانلىرى » ﴾۞ ُأْخِفَي هَلُْم ِمْن قُ راِة أَْعُنٍ َجزَاًء ِبَا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ 

كۆرپىدىن يىراق بولىدۇ )يەنى ۇئالر كېچىسى ىئبادەت قىلىپ ائز  -وئرۇن 
ۇئخاليدۇ(، ۇئالر پەرۋەردىگارىنىڭ )ائزابىدىن( قورقۇپ، )رەھمىتىنى( 
ۈئمىد قىلىپ ۇئنىڭغا دۇائ قىلىدۇ، ۇئالرغا بىز رىزىق قىلىپ بەرگەن 

[. ۇئالرنىڭ قىلغان 16] ىدۇنەرسىلەردىن )ياخشىلىق يوللىرىغا( سەرپ قىل
ئەمەللىرىگە مۇكاپات يۈزىسىدىن ھللا نىڭ ھۇزۇرىدا ساقالنغان ۋە ۇئالرنى 

دېگەن   ①«[17خۇشال قىلىدىغان كاتتا نېمەتنى ھېچكىم بىلمەيدۇ ]
ى ۋە مەن ساڭا ىئشنىڭ بېشى، تۈۋرۈك»ائيەتنى تىالۋەت قىلدى. ائندىن: 

، ىئ ھللا شۇنداق قىلغىن»ن: دېۋىدى، مە« چوققىسىنى ېئيتىپ بېرەيمۇ؟
مدۇر، ىئشنىڭ بېشى ىئسال: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ دېدىم. « نىڭ پەيغەمبىرى!

                                                           
 .لەرائيەت -17، -16سۈرە سەجدە  ①
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مەن ساڭا »، ائندىن: دەپ« تۈۋرۈكى نامازدۇر ۋە چوققىسى جىھادتۇر 
دېدى.  «شۇالرنىڭ ھەممىسىنى پۇختىاليدىغان ىئشنى ېئيتىپ بېرەيمۇ؟

دېۋىدىم، « شۇنداق قىلغىن، ىئ ھللا نىڭ پەيغەمبىرى!»مەن: 
« ىغقىنبۇ تىلىڭنى ي»ۆئزىنىڭ تىلىنى تۇتۇپ تۇرۇپ:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ۇ بىز قىلغان سۆزلىرىمىزگىم ىئ ھللا نىڭ پەيغەمبىرى!»مەن: دېدى. 
رنى ھالىڭغا ۋاي! كىشىلە: »ملسو هيلع هللا ىلصدېسەم، رەسۇلۇلالھ « ھېساب بېرىمىزمۇ؟

 ى دوزاخقا يۈزى بىلەن يىقىتىۋاتقان نەرسە پەقەت ۇئالرنىڭ تىللىر 

 ①دېدى.« سەۋەبلىك تۇر 
 

  باب -9
 نى تەرك ېئتىش مۇناپىقلىقنىڭ سۈپىتىدىندۇر جىھاد

 َوَما ُهْم َوََيِْلُفوَن بِاَّللِا ِإن اُهْم َلِمْنُكمْ ﴿ :مۇنداق دەيدۇ تاائالھللا 
رَاٍت َأْو ُمداَخاًل َلْو جيَُِدوَن َمْلَجًأ َأْو َمَغا ِمْنُكْم َوَلِكن اُهْم قَ ْوم ٌ يَ ْفَرُقوَن ۞

سىلەرگە نى بىز چوقۇم سىلەر )يە>ۇئالر: » ﴾۞ َلَولاْوا إِلَْي ُِ َوُهْم جَيَْمُحونَ 
ھللا بىلەن قەسەم ىئچىدۇ. ۇئالر  دەپ <وئخشاش مۇسۇلمانالر( دىن

 پزەخمەتكە ۇئچراشتىن قورقۇ -ردىن ئەمەس، لېكىن ۇئالر )زىيان سىلە
[. ئەگەر ۇئالر بىرەر 56ائغزىدا مۇسۇلمان بولغان( قورقۇنچاق قەۋمدۇر ]

گەمىنى تاپسا ىئدى، ۇئالر شۇ تەرەپكە قاراپ ۋەياكى قورغان ياكى غار 

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايىتى ①
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 ①«.[57ئەلۋەتتە يۈگۈرۈشكەن بوالتتى ]

ْم ِخاَلَف َفرَِح اْلُمَخلاُفوَن ِبَْقَعِدهِ ﴿ :مۇنداق دەيدۇيەنە  تاائالھللا 
 َوقَاُلوا ََّل َرُسوِل اَّللِا وََكرُِهوا َأْن جُيَاِهُدوا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم يف َسِبيِل اَّللاِ 

 ْلَيْضَحُكواف َ  تَ ْنِفُروا يف اْلَْرِ  ُقْل نَاُر َجَهناَم َأَشدُّ َحراا َلْو َكانُوا يَ ْفَقُهوَن ۞
رەسۇلۇلالھقا خىالپلىق » ﴾قَِلياًل َوْلَيْبُكوا َكِثيًا َجزَاًء ِبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن ۞

قىلىپ )تەبۈك غازىتىغا چىقماي( قېلىپ قالغانالر )يەنى مۇناپىقالر( 
ۆئيلىرىدە بەخىرامان وئلتۇرغانلىقلىرى بىلەن خۇشال بولۇشتى، ۇئالر ھللا 

مىدى، ۇر رى بىلەن جىھاد قىلىشنى ياقتنىڭ يولىدا ماللىرى بىلەن، جانلى
ۇھەممەد! م دېيىشتى. )ىئ <ىئسسىقتا چىقماڭالر>بىرىگە(:  -ۇئالر )بىر 

الر جەھەننەمنىڭ وئتى تېخىمۇ قىزىقتۇر. ئەگەر ۇئ> :ۇئالرغا( ېئيتقىنكى
بىرگە  رەسۇلۇلالھ بىلەنچۈشىنىدىغان بولسا، )ئەلۋەتتە ىئسسىقتا 

[. ۇئالر قىلمىش )گۇناھ( لىرىنىڭ جازاسى ۈئچۈن، ائز 81] <چىقاتتى(

 ②.«[82كۈلسۇن، كۆپ يىغلىسۇن ]

من : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  وعن أيب هريرة رضي هللا عن ُ .18
روا  .«مات ومل يغز، ومل َيدث ب ُ نفس ُ، مات على شعبة من نفاق

 مسلم
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى،  ئەبۇ ھۇرەيرە

                                                           
 ائيەتلەر. -57، -56سۈرە تەۋبە  ①
 .لەرائيەت -82 ،-81سۈرە تەۋبە  ②
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د جىھا ياكى كىمكى جىھاد قىلماي»: ېگەنمۇنداق دملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ
 مۇناپىقلىقنىڭ، پۈكمەي ۆئلۈپ كەتسە ىمۇشنى كۆڭلىگىلقى

 ①.«سۈپەتلىرىدىن بىر سۈپەت بىلەن ۆئلگەن بولىدۇ
 

  باب -11

كەت ۋە د ھۆكۈمران بولۇپ ۈشمەنلەرنىڭ خارلىق، ھاال
 ۇر تقېلىشىنىڭ سەۋەبى جىھادتىن وئلتۇرۇپ قېلىش

ًدا َلْو َكاَن َعَرًضا َقرِيًبا َوَسَفرًا قَاصِ ﴿ :مۇنداق دەيدۇ تاائالھللا 
 اْسَتطَْعَنا خَلََرْجنَا ََّلت ابَ ُعوَك َوَلِكْن بَ ُعَدْت َعَلْيِهُم الشُّقاُة َوَسَيْحِلُفوَن بِاَّللِا َلوِ 

ئەگەر )ۇئالرنىڭ » ﴾أَنْ ُفَسُهْم َواَّللاُ يَ ْعَلُم ِإن اُهْم َلَكاِذبُونَ َمَعُكْم يُ ْهِلُكوَن 
دەۋەت قىلىنغىنى( ائسان قولغا كېلىدىغان غەنىيمەت ۋە )يىراق ئەمەس( 
وئتتۇراھال سەپەر بولىدىغان بولسا، ۇئالر چوقۇم ساڭا ئەگىشىپ 

ا يىراق ۇئالرغ بۇ ائرىلىق ېئلىش مەقسىتىدە( چىقاتتى. لېكىن)غەنىيمەت 
لىغان چىقىشقا قادىر بو ئەگەر>ىندى. ۇئالر بىلەن قەسەم ىئچىپ: بىل ال

ر )يالغان دەيدۇ، ۇئال <ەتتە سىلەر بىلەن بىللە چىقاتتۇقئەلۋ بولساق
ك قىلىدۇ، ھللا ىلىدۇكى، ب قەسەملىرى تۈپەيلىدىن( ۆئزلىرىنى ۆئزلىرى ھاال

 ②«.شۈبھىسىز يالغانچىالردۇر  -ۇئالر شەك 

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 ائيەت. -42سۈرە تەۋبە  ②
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يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  مسعت رسول :عمر رضي هللا عن ُ قال عن ابن .11
، م اجلهاد، وتركتعم بالزر ، ورضيتالبقر ، وأخذمت أذنابةإذا تبايعتم بالعين»

ج ُ أمحد أخر  .«وا إىل دينكمينزع ُ حىت ترجعَّل  سلط هللا عليكم ذَّل
 وأبو داود

الھ رەسۇلۇلمۇنداق دېگەن: مەن  ىئبنى ۆئمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
ئەگەر سىلەر جازانە : »مۇنداق دېگەنلىكىنى ائڭلىغان نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص

تېرىقچىلىق  ،تىجارەتلىرىگە بېرىلىپ، كالىنىڭ قۇيرۇقلىرىغا ېئسىلىپ
ەرگە سىل ھللا ،جىھادنى تاشالپ قويساڭالر بىلەن مەشغۇل بولۇپ
ۇئ  اائالتتاكى سىلەر دىنىڭالرغا قايتمىغۇچە ھللا  .خارلىقنى يۈكلەپ قويىدۇ

 ①.«ەرنىڭ ۈئستۈڭالردىن كۆتۈرۈۋەتمەيدۇخارلىقنى سىل

 عن أسلم أيب عمران قال: غزونا من املدينة نريد القسطنطينية .20
وعلى اجلماعة عبد الرمحن بن خالد بن الوليد، والروم ملِصقو ظهورهم 
حبائط املدينة فحمل رجل على العدو، وقال الناس: م ُ، م ُ، َّل إل ُ إَّل 
هللا، يلقي بيدي ُ إىل التهلكة، فقال أبو أيوب: إمنا أنزلت هذه اْلية فينا 

يف أموالنا  موأظهر اإلسالم، قلنا نقي ملسو هيلع هللا ىلصمعشر األنِصار ملا نِصر هللا نبي ُ 
أَْيِديُكْم ِإىَل َوأَْنِفُقوا يف َسِبيِل اَّللِا َوََّل تُ ْلُقوا بِ ﴿ونِصلحها، فأنزل هللا 

نِصلحها و واإللقاء باأليدي إىل التهلكة أن نقيم يف أموالنا  ﴾الت اْهُلَكةِ 
ىت فلم يزل أبو أيوب جياهد يف سبيل هللا حقال أبو عمران وندع اجلهاد، 

                                                           
 ېگەن.د «سەھىھ»تى، ئەلبانى ىرىۋايۋە ئەھمەد ئەبۇ داۋۇد  ①
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 رواه أبو داود .دفن بالقسطنطينية
بىز ەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ىئمران ر  ەبۇئ ئەسلەم

قۇستانتىنىيەنى مەقسەت قىلىپ چىققان ىئدۇق، جاماىئتىمىزنىڭ 
ۆئزىنىڭ  رۇملۇقالر .نى خالىد ىئبنى ۋەلىد ىئدىئەمىرى ائبدۇراھمان ىئب

يالغۇز شى ساتتىن بىر كىتو .ۋالدىۇ ائرقىسىنى شەھەر تېمىغا قىلىپ تۇر 
سۈپ كىرىپ كەتتى، كىشىلەر: ۆېپىگە ھۇجۇم قىلىپ بدۈشمەن س

كەتكە تاشلىدىَّل إل ُ إَّل هللا ھوي... ھوي،»  .ېيىشتىد «... ۇئ ۆئزىنى ھاال
سارىالر بۇ ائيەت بىز ئەن»بۇ ۋاقىتتا ئەبۇ ئەييۇب ئەنسارى مۇنداق دېدى: 

ىئسالمنى  ىپر پەيغەمبىرىگە نۇسرەت بې تاائالھەققىدە نازىل بولغان. ھللا 
ل مۈلكىمىزنى پەرۋىش قىلىپ، ھا -دى، بىز: >ئەمدى مال ېقىلىۋ بغالى

ۇ چاغدا بۇ ش تاائالئەھۋالىمىزنى ياخشىلىۋااليلى< دېيىشتۇق، ھللا  -

أَْيِديُكْم ِإىَل َوأَْنِفُقوا يف َسِبيِل اَّللِا َوََّل تُ ْلُقوا بِ ﴿ :ل قىلدىائيەتنى نازى
َ َيُِبُّ اْلُمْحِسِننَ الت اْهُلَكِة  مال(  - نىڭ يولىدا )پۇل ھللا> ﴾َوَأْحِسُنوا ِإنا اَّللا

كەتكە تاشلىماڭالر، ېئھسان قىلىڭالر،  سەرپ قىلىڭالر، ۆئزۈڭالرنى ھاال

 دېمەك،  ①.<ېئھسان قىلغۇچىالرنى ھللا ھەقىقەتەن دوست تۇتىدۇ
كەتكە تاشال>  ېرىلىپدۇنيانى كۆپەيتىشكە ب -بىزنىڭ مال  <شۆئزىنى ھاال

 .«جىھادنى تەرك ئەتكەنلىكىمىز ىئدى

ئەبۇ ئەييۇب ئەنسارى ھاياتىنىڭ »ئەبۇ ىئمران مۇنداق دەيدۇ: 
دەپنە  ھەتتا قۇستانتىنىيەگە خىرقى مىنۇتلىرىغىچە جىھاد قىلىپائ

                                                           
 .ائيەت -195سۈرە بەقەرە  ①

about:blankUy
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 ①.«قىلىندى

يوشك »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  رضي هللا عن ُ قال: وعن ثوبان .21
ئل: ، فقال قا«األمم أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة إىل قِصعتها

اء بل أنتم يومئذ كثيون، ولكنكم غثاء كغث»من قلة حنن يومئذ؟ فقال: 
السيل، ولينزعن هللا من صدور عدوكم املهابة منكم، وليقذفن يف قلوبكم 

حب الدنيا وكراهية »وما الوهن يا رسول هللا؟ قال:  :، قيل«الوهن
 أخرج ُ أبو داود .«املوت

 «.حبكم الدنيا، وكراهيتكم القتال»ألمحد: ويف رواية 
 ۇلۇلالھرەسسەۋبان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، 

سىلەرگە بارلىق مىللەتلەر خۇددى ائچ قالغان كىشىلەر بىر يېقىندا : »ملسو هيلع هللا ىلص
شۇ »: ساھابىلەر .دېدى «لۇپ كېلىدۇۇپۇر وتاائمغا وئالشقاندەك يلوقما 

دېدى.  «كۈنلەردە سانىمىزنىڭ ائزالپ كەتكەنلىكىدىن شۇنداق بوالمدۇ؟
، سانىڭالر كۆپسىلەرنىڭ شۇ كۈندە  بەلكى ياق،: »ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

 ھللالەر. ىپۈككە وئخشاش بولۇپ قالىسۆبىراق سەلدىكى ك
تىدۇ. ېۋ ۈ سىلەرگە نىسبەتەن قورقۇنچنى كۆتۈر دۈشمىنىڭالرنىڭ قەلبىدىن 

 ىئ»دېدى. ساھابىلەر: « ننى تاشالپ قويىدۇەقەلبىڭالرغا ۋەھ ھللا
انى دۇني» :ملسو هيلع هللا ىلص دېۋىدى، رەسۇلۇلالھ« مە؟ېن دېگەن نەۋەھ !رەسۇلۇلالھ

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  ،رىۋايىتى ئەبۇ داۋۇد ①
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 ①.دېدى« ياخشى كۆرۈش ۋە ۆئلۈمنى يامان كۆرۈش

 ياخشىرنىڭ دۇنيانى سىلە» ىئمام ئەھمەدنىڭ رىۋايىتىدە:
 ېيىلگەن.د« ڭالرۈ يامان كۆرۈش ۋە ھللا يولىدا جەڭ قىلىشنى ڭالرۈ كۆرۈش

وبعد أن بايع املسلمون أبا بكر الِصديق رضي هللا عن ُ باخلالفة 
أما بعد »تكلم أبو بكر فحمد هللا وأثَن علي ُ بالذي هو أهل ُ مث قال: 

، فإين قد وليت عليكم ولست خبيكم فإن أحسنت فأعينوين ،أيها الناس
، والضعيف فيكم وإن أسأت فقوموين، الِصدق أمانة والكذب خيانة

 علي ُ حق ُ إن شاء هللا، والقوي فيكم ضعيف حىت يحقوي عندي حىت أر 
م رهبضهاد يف سبيل هللا إَّل آخذ اْلق من ُ إن شاء هللا، َّل يدع قوم اجل

ا مهللا بالذل، وَّل تشيع الفاحشة يف قوم إَّل عمهم هللا بالبالء، أطيعوين 
رواه  «أطعت هللا ورسول ُ، فإذا عِصيت هللا ورسول ُ فال طاعة يل عليكم

 ابن إسحاق، قال ابن كثي: وهذا إسناد صحيح.
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا  سىددىق رى مۇسۇلمانالر ئەبۇبەك

رەزىيەلالھۇ  رى كبەئەبۇ ،يىنېرىپ بولغاندىن كېت ببەيئەخەلىپىلىككە 
 !نسانالرىئ ىئ»: دىېمۇنداق د ائندىن سانا ېئيتىپ، -ھللا قا ھەمدۇ ئەنھۇ 

نىڭ ەر مەن سىل ، لېكىنندىمىشىڭالرغا ىئگە قىلمەن سىلەرنىڭ ىئ
لىسامئەگەر ياخ ىئچىڭالردىكى ئەڭ ياخشىسى ئەمەس. ماڭا  شى قىال

لمىسامئەگەر ياخشى ق ،رڭالىر ېياردەم ب  .ويۇڭالرق ېنى توغرىالپم ىال

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  ،ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى ①
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 . تۇر خىيانەت –يالغانچىلىق  ،ائمانەت –ق ىچىللتراس

ەن ھللا خالىسا تاكى م كىشى ائجىز سىلەرنىڭ ىئچىڭالردىكى
؛ ر رىمدە كۈچلۈك تۇ ىڭ نەز ىنېمۇئنىڭغا ھەققىنى ېئلىپ بەرگۈچە 

نىڭدىن ھللا خالىسا تاكى مەن ۇئ كىشى لۈكچسىلەرنىڭ ىئچىڭالردىكى كۈ
 ېئلىپ، )ۆئز جايىغا تاپشۇرغانغا قەدەر( مېنىڭباشقىالرنىڭ ھەققىنى 

 .نەزىرىمدە ائجىزدۇر 

 ھللا ،نتىدىكەھادنى تەرك ېئدىكى جىىيول ھللا قانداق بىر قەۋم
اھىشىۋازلىق پىئچىدە  يۈكلەپ قويىدۇ؛ قانداق بىر قەۋمقنى ىۇئالرغا خارل

 . ۈرىدۇچۈش ائپەت -وئمۇميۈزلۈك باالي  ى  ۇئالرغا ھللا ئەۋج ائلىدىكەن،

ا ىئتائەت ماڭ سام،قىلرەسۇلىغا ىئتائەت ۋە ۇئنىڭ  ھللامەن ئەگەر 
ا ىئتائەت ماڭ ،لسامبو يۇئنىڭ رەسۇلىغا ائسى ۋە ھللائەگەر  ؛ڭالرىقىل

 ①.«قىلماڭالر
 

  باب -11
ەت مەغلۇبىي ەاھىدالر بىرلىكىنىڭ ۋاجىبلىقى ۋمۇج

 سەۋەبىنىڭ بۆلۈنۈش ىئكەنلىكى ھەققىدە

َ َوَرُسول ُُ َوََّل ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تاائالھللا  َناَزُعوا فَ تَ ْفَشُلوا ت َ  َوَأِطيُعوا اَّللا
 - )پۈتۈن سۆز » ﴾َوَتْذَهَب رَُِيُكْم َواْصربُوا ِإنا اَّللَا َمَع الِصااِبرِينَ 

                                                           
بېتىدا  -311توم  -6 ناملىق كىتابىنىڭ« البداية والنهاية»ىئبنى كەسىر ۆئزىنىڭ  ىئبنى ىئسھاق رىۋايىتى. ①

 دېگەن. «ىئسنادى سەھىھ»بايان قىلىپ، 
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 ،ھەرىكەتلىرىڭالردا( ھللا قا ۋە ۇئنىڭ پەيغەمبىرىگە ىئتائەت قىلىڭالر
شتىن( ىشى)دۈشمەن بىلەن ۇئچر  ىئختىالپ قىلىشماڭالر، بولمىسا

ىلىڭالر، سەۋر ق .ۇۋۋىتىڭالر كېتىپ قالىدۇق -قورقۇپ قالىسىلەر، كۈچ 

 ①«.ھللا ھەقىقەتەن سەۋر قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر 

: لقا ملسو هيلع هللا ىلصعن النىب  ،رضي هللا عن ُ عن اْلارث األشعرى .22
السمع والطاعة واجلهاد واهلجرة  :وأنا آمركم خبمس هللا أمرين هبن»

فإن ُ من فارق اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من  .واجلماعة
 ،«ومن ادعى دعوى اجلاهلية فإن ُ من جثا جهنم ،عنق ُ إَّل أن يرجع

 ،وإن صلى وصام» :قال ؟وإن صلى وصام ،يا رسول هللا :فقال رجل
رواه أمحد  .«فادعوا بدعوى هللا الذي مساكم املسلمن املؤمنن عباد هللا

 والرتمذي
. ھارىس ئەشئەرىي رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، 22

ان بەش غۇ نى بۇير ېم ھللامەن سىلەرنى »مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 
 ەھىجرەت ۋ ،جىھاد ،شىەت قىلىئتائ ،ائڭالش :مەنۇيا بۇير ىئشق

كى يەنە تا ،چ ائيرىلساىكى جامائەتتىن بىر غېر . كىمجامائەت بولۇش
وينىدىن بائرغامچىسىنى )ھالقىسىنى( ڭ ىنسالمىئ چەۇقوشۇلمىغقايتىپ 

 ۇئ ،جاھىلىيەت ناملىرى بىلەن چاقىرساى كىمك ۇ.دىبولۋەتكەن ىچىقىر 
: . بىر ائدەمدېدى «لىدۇبو دىنىقاتار كىرگۈچىلەر پ ىجەھەننەمگە تىزلىن

ۇنداق روزا تۇتسىمۇ ش ،ۇئ ناماز وئقۇپئەگەر  !پەيغەمبىرى  نىڭھللا ىئ »

                                                           
 ائيەت. -46سۈرە ئەنفال  ①
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، روزا ئەگەر ۇئ ناماز وئقۇپ: »ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال دېۋىدى،« ؟المدۇبو
ۋە  <ىنلەرمۇئم>، <مۇسۇلمانالر>ھللا سىلەرنى  .لىدۇتۇتسىمۇ شۇنداق بو

دەپ چاقىردى، سىلەرمۇ ھللا چاقىرغان شۇ نام  <ھللا نىڭ بەندىلىرى >

 ①دېدى. «بىلەن چاقىرىڭالر!
 

  باب -12
 ، سەۋەبلىرى شىنىڭ مۇجاھىدالرنىڭ غەلىبە قازىنى

 ۇئالرنىڭ سۈپەتلىرى ۋە ۇئالرنى گۇناھالردىن 
 قورقۇتۇش ھەققىدە

َقى اجلَْْمَعاِن ِإنا الاِذيَن تَ َولاْوا ِمْنُكْم يَ ْوَم اْلت َ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تاائالھللا 
ُ َعن ْهُ  ُُم الشاْيطَاُن بِبَ ْعِض َما َكَسُبوا َوَلَقْد َعَفا اَّللا َا اْستَ َزهلا ِإنا اَّللَا َغُفور ٌ ْم ِإمنا

بىرى  -سۇلمانالر بىلەن مۇشرىكالر( بىر ىئككى قوشۇن )يەنى مۇ» ﴾َحِليم ٌ 
يۈز  ھەقىقەتەنبىلەن ۇئچراشقان كۈندە، ىئچىڭالردىكى )جەڭدىن( 

بەزى قىلمىشلىرى )يەنى پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە  ۆئرۈگەن كىشىلەرنى
ۇرۇشقا شەيتان تېيىلد پەيلىدىنمۇخالىپەتچىلىك قىلغانلىقى( تۈ

ھللا ھەقىقەتەن ۇئالرنى ئەپۇ قىلدى. ھللا ھەقىقەتەن مەغپىرەت  ،رۇندىۇئ
قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى ھەلىمدۇر )يەنى ائسىيلىق قىلغانالرنى جازاالشقا 

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  ،تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايىتى ①
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 ①.«ائلدىراپ كەتمەيدۇ(

َأَصْبُتْم ْد َأَوَلماا َأَصابَ ْتُكْم ُمِِصيَبة ٌ قَ ﴿مۇنداق دەيدۇ: يەنە  تاائالھللا 
َها قُ ْلُتْم َأَّنا َهَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعْنِد أَنْ ُفِسُكْم ِإنا اَّللَا َعَلى كُ  لِ  َشْيٍء ِمثْ َلي ْ

سىلەرگە يەتكەن مۇسىبەت سىلەر دۈشمەنگە يەتكۈزگەن » ﴾َقِدير ٌ 
مۇسىبەتنىڭ يېرىمىغا تەڭ كېلىدىغان تۇرسا )يەنى ۇئھۇد غازىتىدا 

ولغان تۇرسا، بەدرى غازىتىدا بولسا ب شەھىدكىشى  71سىلەردىن 
كىشىنى ئەسىر ائلغان  71كىشىنى ۆئلتۈرگەن،  71مۇشرىكالردىن 

ىڭالر. دېد <بۇ مۇسىبەت قەيەردىن كەلدى؟>تۇرساڭالر(، سىلەر يەنە: 
گە ۇئ سىلەرنىڭ ۆئزلىرىڭالردىن )يەنى پەيغەمبەرنىڭ ئەمرى> :ېئيتقىنكى

ڭالردىن( ھېرىس بولغانلىقى ەمەتكىيخىالپلىق قىلغانلىقىڭالر ۋە غەن

 ②«.. ھللا ھەقىقەتەن ھەر نەرسىگە قادىردۇر <بولدى

ِبَما  َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِِصيَبٍة فَ ﴿مۇنداق دەيدۇ: يەنە  تاائالھللا 
نىڭالر ياكى سىلەرگە )يەنى جې» ﴾َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويَ ْعُفو َعْن َكِثيٍ 

 يەتسە، ۇئ سىلەرنىڭ قىلغانمېلىڭالرغا( ھەرقانداق بىر مۇسىبەت 
 گۇناھىڭالر تۈپەيلىدىن كەلگەن بولىدۇ، ھللا نۇرغۇن گۇناھىڭالرنى ئەپۇ

س باال ۋە مۇسىبەتتىن ھېچ قۇتۇلما قىلىدۇ )ئەپۇ قىلمايدىغان بولسا

 ③«.ىئدىڭالر(

                                                           
 ائيەت. -155سۈرە ائل ىئمران  ①
 ائيەت. -165سۈرە ائل ىئمران  ②
 ائيەت. -31شۇرا  سۈرە ③
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ُِصُروا اَّللَا يَا أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا ِإْن تَ نْ ﴿مۇنداق دەيدۇ: يەنە  تاائالھللا 
ا )يەنى ھللا نىڭ مىنلەر! سىلەر ھللا قۇئىئ م» ﴾يَ ْنُِصرُْكْم َويُ ثَبِ ْت أَْقَداَمُكمْ 

ياردەم  (دىنىغا( ياردەم بەرسەڭالر، ھللا سىلەرگە )دۈشمىنىڭالرغا قارشى

 ①.«بېرىدۇ، قەدىمىڭالرنى )ۇئرۇش مەيدانلىرىدا( بەرقارار قىلىدۇ

 آَمُنوا يف ِإناا لَنَ ْنُِصُر ُرُسَلَنا َوالاِذينَ ﴿مۇنداق دەيدۇ: يەنە  تاائالھللا 
نْ َيا َويَ ْوَم يَ ُقوُم اأْلَْشَهاُد ۞ َفُع ال اْْلََياِة الدُّ ظااِلِمَن َمْعِذَرتُ ُهْم َوهَلُُم يَ ْوَم ََّل يَ ن ْ

غەمبىرىمىزگە، ھىسىزكى، بىز پەيشۈب -شەك  » ﴾۞ اللاْعَنةُ َوهَلُْم ُسوءُ الداارِ 
ىنلەردىن مۇئادا ۋە )پەرىشتە، پەيغەمبەر ۋە مھاياتىي دۇنيمىنلەرگە ۇئم

بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىگە گۇۋاھ بولىدىغان( گۇۋاھچىالر ھازىر بولىدىغان 
[. ۇئ كۈندە كاپىرالرنىڭ ۆئزرىلىرى پايدا 51كۈندە ئەلۋەتتە ياردەم بېرىمىز ]

ۇچار دبەرمەيدۇ، ۇئالر لەنەتكە ۇئچرايدۇ، ۇئالر ائخىرەتنىڭ ائزابىغا 

 ②«.[52بولىدۇ ]

رُُه ِإنا اَّللَا َولَيَ ْنُِصَرنا اَّللاُ َمْن يَ ْنِصُ ﴿ يەنە مۇنداق دەيدۇ: تاائالھللا 
آتَ ُوا الزاَكاَة الاِذيَن ِإْن َمكانااُهْم يف اأْلَْرِض أَقَاُموا الِصااَلَة وَ  َلَقِوي  َعزِيز ٌ ۞

كىمكى ھللا » ﴾َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونَ َهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوَّلِلِا َعاِقَبُة اأْلُُموِر ۞
نىڭ دىنىغا ياردەم بېرىدىكەن، ئەلۋەتتە ھللا ۇئنىڭغا ياردەم بېرىدۇ، ھللا 

ھللا نىڭ ياردىمىگە ېئرىشىشكە )[. 41ەلۋەتتە كۈچلۈك تۇر، غالىبتۇر ]ئ

                                                           
 ائيەت. -7سۈرە مۇھەممەد  ①
 ائيەتلەر. -52، -51سۈرە غافىر  ②
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ۈزىدە ي ھەقلىق بولغانالر( شۇنداق كىشىلەردۇركى، ئەگەر ۇئالرنى يەر
ى نامازنى ائدا قىلىدۇ، زاكات بېرىدۇ، ياخش ۈئستۈنلۈككە ىئگە قىلساق

 ىئشالرغا بۇيرۇيدۇ، يامان ىئشالردىن توسىدۇ، ىئشالرنىڭ ائقىۋىتى ھللا

 ①«.[41قا مەنسۇپتۇر )يەنى ھەممە ىئشالر ائخىرەتتە ھللا قا قايتىدۇ( ]

َن ِإنا اَّللَا اْشتَ َرى ِمَن اْلُمْؤِمنِ ﴿مۇنداق دەيدۇ: يەنە  تاائالھللا 
يَ ْقتُ ُلوَن َويُ ْقتَ ُلوَن أَنْ ُفَسُهْم َوأَْمَواهَلُْم بَِأنا هَلُُم اجْلَناَة يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل اَّللِا ف َ 

يِل َواْلُقْرآِن َوَمْن أَْوََف ِبَعهْ  َن اَّللِا ِدِه مِ َوْعًدا َعَلْي ُِ َحقاا يف الت اْورَاِة َواإْلِْنِْ
التاائُِبوَن  يُم ۞فَاْسَتْبِشُروا بِبَ ْيِعُكُم الاِذي بَايَ ْعُتْم ِب ُِ َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِ 

وِف اْلَعاِبُدوَن اْْلَاِمُدوَن السااِئُحوَن الرااِكُعوَن السااِجُدوَن اْْلِمُروَن بِاْلَمْعرُ 
ِر الْ َوالنااُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر َواْْلَاِفظُ   ﴾۞ ُمْؤِمِننَ وَن ِْلُُدوِد اَّللِا َوَبشِ 

الرغا مىنلەردىن ۇئالرنىڭ جانلىرىنى، ماللىرىنى ۇئۇئم شۈبھىسىزكى، ھللا»
جەننەتنى بېرىپ سېتىۋالدى. ۇئالر ھللا نىڭ يولىدا ۇئرۇش قىلىپ 
)دۈشمەنلەرنى( ۆئلتۈرىدۇ ۋە ۆئلتۈرۈلىدۇ )يەنى دۈشمەنلەر بىلەن جىھاد 

بولىدۇ(، )جىھاد قىلغۇچىالرغا جەننەتنى ۋەدە قىلىش(  شەھىدقىلىپ 
تەۋراتتا، ىئنجىلدا ۋە قۇرائندا زىكرى قىلىنغان )ھللا نىڭ( راست 
ۋەدىسىدۇر، ۋەدىسىگە ھللا تىنمۇ بەك ۋاپا قىلغۇچى كىم بار؟ )يەنى ھللا 

 ،ن بۇ سوداڭالردىن خۇشال بولۇڭالرتىنمۇ ۋاپادار ئەھەدى يوق( قىلغا
[. )گۇناھلىرىدىن( تەۋبە قىلغۇچىالر، 111مۇۋەپپەقىيەتتۇر ] بۇ زور

)ىئخالس بىلەن( ىئبادەت قىلغۇچىالر، )ھللا قا( ھەمدۇسانا 

                                                           
 ائيەت. -41ائيەتنىڭ بىر قىسمى ۋە  -41سۈرە ھەج  ①
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ېئيتقۇچىالر، روزا تۇتقۇچىالر، رۇكۇ قىلغۇچىالر، سەجدە قىلغۇچىالر، 
ياخشى ىئشالرغا دەۋەت قىلىپ، يامان ىئشالردىن توسقۇچىالر، ھللا 

ەن ە رىائيە قىلغۇچىالر )يەنى ھللا نىڭ بېكىتكنىڭ بەلگىلىمىلىرىگ
چىالر ھەم ئەھلى غۇپەرزلىرىنى ائدا قىلىپ، نەھي  ى قىلغان ىئشلىرىدىن يان

خەۋەر بەرگىن مىنلەرگە )جەننەت بىلەن( خۇشۇئم ،جەننەتتۇر(

[112].»① 

ُ الاِذيَن آَمُنوا ِمْنكُ ﴿ يەنە مۇنداق دەيدۇ: تاائالھللا  َوَعِمُلوا ْم َوَعَد اَّللا
ْبِلِهْم الِصااِْلَاِت لََيْسَتْخِلَفن اُهْم يف اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الاِذيَن ِمْن ق َ 

لَن اُهْم ِمْن بَ عْ  َننا هَلُْم ِدينَ ُهُم الاِذي اْرَتَضى هَلُْم َولَيَُبدِ  ِد َخْوِفِهْم أَْمًنا َولَُيَمكِ 
 ﴾ َفُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ ا َوَمْن َكَفَر بَ ْعَد َذِلكَ يَ ْعُبُدوَنيِن ََّل ُيْشرُِكوَن يب َشْيئً 

ھللا ىئچىڭالردىكى ىئمان ېئيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان »
دەك ەرنى زېمىندا ھۆكۈمران قىلغانكىشىلەرگە، ۇئالردىن بۇرۇن ۆئتكەنل

نى، ۇئالر ۈئچۈن تاللىغان دىنىنى ۇئالرنىمۇ چوقۇم ھۆكۈمران قىلىش
ۇستەھكەم قىلىپ بېرىشنى ۋە ۇئالرنىڭ قورقۇنچىسىنى ائمانلىققا چوقۇم م

ا ر ماڭا ىئبادەت قىلىدۇ، ماڭائيالندۇرۇپ بېرىشنى ۋەدە قىلدى، ۇئال
نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەيدۇ، شۇ ۋەدىدىن كېيىن كاپىر بولغانالر ھېچ

 ②«.ھللا نىڭ ىئتاىئتىدىن چىققۇچىالردۇر 

 ۋەتقان يىئمان ېئ يىھەقىق (!لسۇنساھابىلەر )ھللا ۇئالردىن رازى بو

                                                           
 ائيەتلەر. -112، -111سۈرە تەۋبە  ①
 ائيەت. -55سۈرە نۇر  ②
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ۇئالرغا نىدا ىمېز نىڭ ۈئچۈن،شۇىئدى. قىلغان كامىل لەرنى ياخشى ئەمەل
لەرنىڭ ىشىيىنكى كې. ۇئالردىن كىل بولغانقۇۋۋەت ھاس -تولۇق كۈچ 

ڭ ىرىنىۇئالرنىڭ ىئمانى ۋە ياخشى ئەمەلل ائجىزالشتى،ىئمانى 
 . مەيدىېۋىتى ھەم كۋ قۇ  -چ ۈ ك بېقىپشىگە ىيىمېك

يُتْم ِفَئًة يَا أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا ِإَذا َلقِ ﴿ يەنە مۇنداق دەيدۇ: تاائالھللا 
َ َكِثيًا َلَعلاُكْم تُ ْفِلُحوَن ۞ َ َوَرُسول ُُ َوََّل تَ َناَزُعوا وَ  فَاثْ بُُتوا َواذُْكُروا اَّللا َأِطيُعوا اَّللا

ىئ » ﴾فَ تَ ْفَشُلوا َوَتْذَهَب رَُِيُكْم َواْصربُوا ِإنا اَّللَا َمَع الِصااِبرِيَن ۞
مىنلەر! )مۇشرىكالردىن( بىر جامائەگە )يەنى دۈشمەن قوشۇنىغا( ۇئم

ۇئچراشقان چېغىڭالردا ساباتلىق كۆرسىتىڭالر، مۇۋەپپەقىيەت 
 -[. )پۈتۈن سۆز 45قازىنىشىڭالر ۈئچۈن ھللا نى كۆپ ياد ېئتىڭالر ]

 ،ھەرىكەتلىرىڭالردا( ھللا قا ۋە ۇئنىڭ پەيغەمبىرىگە ىئتائەت قىلىڭالر
شتىن( ىشى)دۈشمەن بىلەن ۇئچر  لىشماڭالر، بولمىساىئختىالپ قى

ىلىڭالر، سەۋر ق .قۇۋۋىتىڭالر كېتىپ قالىدۇ -قورقۇپ قالىسىلەر، كۈچ 

 ①.«[46ھللا ھەقىقەتەن سەۋر قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر ]

بۇ  اائالت ھللا» :گەنېد مەھۇلالھ مۇنداقىم رەھىنى قەييبىئمام ىئ
ل بىرەر ئەگەر بۇ بەش ائمى ۇدى.نەرسىگە بۇير دالرنى بەش ىائيەتتە مۇجاھ

جامائەتتە تېپىلىپ قالسا، سانى ائز بولۇپ، دۈشمەنلىرى كۆپ بولغان 
 غەلىبە قىلىدۇ.ۇئ جامائەت تەقدىردىمۇ 

 ؛ساباتلىق بولۇش ،بىرىنچى

                                                           
 ائيەتلەر. -46، -45سۈرە ئەنفال  ①
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 ؛نى كۆپ ئەسلەشتاائالھللا  ،ىئككىنچى

 ؛ۋە رەسۇلىغا ىئتائەت قىلىش تاائالھللا  ،ۈئچىنچى

ققا مەغلۇبىيەت ۋە ائجىزلىھەمدە  ىئتتىپاقلىشىش ،تۆتىنچى
 .سەۋەب بولىدىغان ىئختىالپتىن يىراق بولۇش

ىئختىالپ قىلغۇچىالر شۇ ائرقىلىق ۆئز دۈشمەنلىرىنى كۈچەيتىپ 
لىسا، ۇئنى ھەرقانداق بىر  قويىدۇ. ئەگەر ۇئالر بىر تۇتام چوكىدەك بوال

ا ر بۆلۈنۈپ، ھەممە ۆئز ائلدىغئەمما ۇئال .كىشى سۇندۇرالىشى ناتايىن
 سۇندۇرۇش تولىمۇ ائسان بىر ىئش.گانە بولسا، بىر تال چوكىنى ېي

لتىزى ۋە يى يادروسى، يۇقىرىقىالرنىڭ ھەممىسىنىڭ ،بەشىنچى
 .دۇر سەۋر  –ائساسى 

، ۇپۈئستىگە قۇرۇلغان بول لنىڭبەش ائمىنۇسرەت مۇشۇ  -غەلىبە 
 - ۇبادا بىر؛ مىلىدۇا بېقىپ يوقبىمۇ شۇالرغىئەگەر ۇئالر يوقالسا، غەل

دە بۇ بىمۇ شۇالرغا بېقىپ چوڭىيىدۇ. ساھابىلەر ىبىرىنى تولۇقلىسا، غەل
لمىغان،  ائمىلالر تولۇقالنغانلىقى ۈئچۈن ۇئالرنى ھېچكىم توسۇپ قاال
ۇئالر دۇنيانى فەتىھ قىلىپ، ىئنسانالر ۋە شەھەرلەر ۇئالرغا بويۇن 

لىدى، ائمىلالردىن ائيرىلدى، ائجىز يىنكلەر بولسا بۇ ېئەگكەن ىئدى. ك
 يامان ائقىۋەتنىڭ ھەممىسى بېشىغا ياغدى.

ياردەم  التاائنىڭ ىئلىكىدە، ھللا تاائالقۇۋۋەت بۈيۈك ھللا  -كۈچ 
، ىدۇر ە كۇپايبىزگ تاائالل قىلىمىز، ھللا ۈبەرگۈچى زات، ۇئنىڭغا تەۋەكك
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 ①«دېگەن ياخشى ۋەكىل!ىۇئ نېم

 هللا مسعت رسول قال:رضي هللا عن ُ  فضالة بن عبيدعن . 23
 رواه الرتمذي وأمحد واللفظ ل ُ .«اجملاهد من جاهد نفس ُ»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص

 مەن مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ فۇزالە ىئبنى ۇئبەيد
گەن ېد دىمۇجاھ»: لىكىنى ائڭلىغانېگەنمۇنداق د نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ②.«دۇر كىشىقىلغان  كۆرەش ى بىلەنز نەپسۆئ

ن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال: وعن عبد هللا ب .24
املهاجر و ، م املسلمون من لسان ُ ويدهاملسلم من سل: »ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا

 متفق علي ُ «. من هجر ما هنى هللا عن ُ
دىن رىۋايەت مارەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رائبدۇلالھ ىئبنى ئەم

اشقا گەن بېمۇسۇلمان د»گەن: مۇنداق دې ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال قىلىنىدۇكى،
 ۇر،دن كىشىدىن ساالمەت قالغاىقول ۋە ىۇئنىڭ تىل الرمۇسۇلمان

 ③.«ۇر دك ئەتكەن كىشىنى تەر ىنەرس چەكلىگەن ھللاگەن ېھاجىر دۇم

 ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول هللا  ،رضي هللا عن ُعن معاذ بن جبل وعن  .25
الغزو غزوان: فأما من ابتغى وج ُ هللا، وأطاع اإلمام، وأنفق »: أن ُ قال

وياسر الشريك، واجتنب الفساد، فإن نوم ُ ونبه ُ أجر كل ُ. الكرمية، 
                                                           

 .كىچەبەت -517بەتتىن  -515 «الفروسية» ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  ،تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايىتى ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ③
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 ُ يف األرض، فإن وأما من غزا فخرا ورياء ومسعة، وعِصى اإلمام، وأفسد
 رواه أبو داود «.مل يرجع بالكفاف

 كى،دىن رىۋايەت قىلىنىدۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمۇائز ىئبنى جەبەل 
بىر  ،ى ىر ب :دۇىبولغازات ىئككى تۈرلۈك » :ېگەند مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

 ،تائەت قىلساىئ قوماندانىغا ،ھللا رازىلىقىنى كۆزلەپ غازاتقا چىقسا كىشى
نەرسىلىرىنى ھللا يولىدا سەرپ قىلسا، سەبداشلىرىغا ياخشى كۆرگەن 

 خلىغاننىڭ ۇئۇئ ،قتىن ساقالنساىبۇزۇقچىل قواليلىق يارىتىپ بەرسە ۋە
 ؛ھەممىسى ئەجىردۇر  نىڭتىىۋە وئيغاق ھال

 شرىيا قىلى ئەگەر بىر كىشى پەخىرلىنىش ۋە ،بىرى ە يەن
نىدا ىمېز مەقسىتىدە غازاتقا چىقىپ، قوماندانىغا ائسىيلىق قىلسا ۋە

 ①.«ىدۇتقۇرۇق قول قايقىلسا، بۇنداق كىشى ئەجىرسىز بۇزۇقچىلىق 

عن سهل بن سعد الساعدي رضي هللا عن ُ، أن رسول هللا  .26
 عسكره إىل ملسو هيلع هللا ىلصالتقى هو واملشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص

 رجل َّل يدع ملسو هيلع هللا ىلصومال اْلخرون إىل عسكرهم، ويف أصحاب رسول هللا 
هلم شاذة وَّل فاذة إَّل اتبعها يضرهبا بسيف ُ، فقيل: ما أجزأ منا اليوم أحد  

، فقال «أما إن ُ من أهل النار: »ملسو هيلع هللا ىلصكما أجزأ فالن، فقال رسول هللا 
من القوم: أنا صاحب ُ، قال: فخرج مع ُ كلما وقف وقف مع ُ، وإذا رجل 

أسرع أسرع مع ُ، قال: فجرح الرجل جرحا شديدا، فاستعجل املوت، 
                                                           

 دېگەن.« ھەسەن»ئەلبانى  ،ئەبۇ داۋۇد ۋە نەساىئ رىۋايىتى ①
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فس ُ، فوضع سيف ُ باألرض وذباب ُ بن ثديي ُ، مث حتامل على سيف ُ فقتل ن
وما »فقال: أشهد أنك رسول هللا، قال:  ملسو هيلع هللا ىلصفخرج الرجل إىل رسول هللا 

رجل الذي ذكرت آنفا أن ُ من أهل النار، فأعظم الناس قال: ال« ذاك؟
ذلك، فقلت: أنا لكم ب ُ، فخرجت يف طلب ُ، مث جرح جرحا شديدا، 
فاستعجل املوت، فوضع نِصل سيف ُ يف األرض، وذباب ُ بن ثديي ُ، مث 

الرجل  إن»عند ذلك:  ملسو هيلع هللا ىلصحتامل علي ُ فقتل نفس ُ، فقال رسول هللا 
لناس، وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل اجلنة، فيما يبدو ل

اه رو  .«ليعمل عمل أهل النار، فيما يبدو للناس وهو من أهل اجلنة
 البخاري ومسلم

ت رىۋايەدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇسەھل ىئبنى سەئد ساىئدى  
اتتىق قمۇشرىكالر بىلەن )جەڭ مەيدانىدا( ملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال قىلىنىدۇكى،

مۇ،  ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال كېيىن نلۈك ۇئرۇشتىنېئلىشتى ۋە بىر كۈ
 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالمۇشرىكالرمۇ ۆئز وئرۇنلىرىغا قايتىشتى. 

ىكى، ۇئرۇش قىلددىن بىر كىشى شۇنداق شىددەت بىلەن ىرىىلھابسا
اشالپ لىپ قالغانالرنىمۇ تدۈشمەن سېپىدىن يىراقتا تۇرغان ياكى ائيرى

ۈن بۈگ»ساھابىلەردىن بىرى:  ۇئردى. قىلىچقوغالپ يۈرۈپ  قويماي
ھېچقايسىمىز پاالنى كىشىدەك باتۇرلۇق بىلەن ۇئرۇش بىزدىن 

لمىدۇق  وزاخ دۇئ بىلىپ قويۇڭالركى،» :ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال ،ۋىدىېد« قىال
 . دىېد «ئەھلىدىن

ۇئ  ،دەپ «ڭغا ئەگىشىمەنىمەن ۇئن» كىشىلەردىن بىرەيلەن:
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ز ماڭدى. ېز ماڭسا تېت ،توختىسا توختىدى ،پبىرگە چىقى بىلەن ائدەم
، نىپق جاراھەتلىىقى ائدەم قاتتىلېھ»: ېدىئەگەشكەن ائدەم مۇنداق د

ستىسىنى نىڭ دەقىلىچ ىنى تېزلىتىش ۈئچۈنۆئلۈم ائغرىققا چىدىماي
قا ۇئرۇپ قىلىچنى ىۆئز  توغرىالپ،ۇئچىنى كۆكرىكىگە  ،يەرگە قويۇپ

 . «دىلۋاۈ ۆئلتۈر 

 گۇۋاھلىق» بېرىپ:غا ىشېق نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالئەگەشكەن ائدەم 
. ىدېد «دۇرسەنئەلچىسىبەرھەق نىڭ ھللا  بېرىمەنكى، سەن

 ياتىنەن باس» دەپ سورىدى، ۇئ كىشى: «؟ولدىنېمە ب» :ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال
 سۆزۈڭنى قوبۇلكىشىلەر  ،گەندەېخ ئەھلىدىن دوزا د نىۇئ كىشى

لمىغان ىئدى،  : >ۇئنىڭغا ئەگىشىپ )سەۋەبىنى بىلىپ باقاي(<مەن قىال
ىنى لۈمۆئ ،جاراھەتلىنىپق ىۇئ ائدەم قاتت ەشتىم.ۇئ ائدەمگە ئەگ دەپ

ۇئچىنى  ،نى يەرگە قويۇپىىنىڭ دەستىسقىلىچ تېزلىتىش ۈئچۈن
. دېدى« دىلۋاۈ قا ۇئرۇپ ۆئلتۈر قىلىچنى ىۆئز  توغرىالپ،كۆكرىكىگە 

 ھەقىقەتەن بىر ائدەم»دېدى: مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال شۇنىڭ بىلەن،
البۇكى ۇئ ، ھدۇىنى قىلىلىڭ ئەمىنۈشتە جەننەت ئەھلىنۈكۆر كىشىلەرگە 

خ وزا ە دشتۈنۈكۆر كىشىلەرگە  ائدەمھەقىقەتەن بىر ؛ خ ئەھلىدىنوزا د

 ①.دېدى «ئەھلىدىن جەننەت ھالبۇكى ۇئ ،دۇىنى قىلىلىنىڭ ئەمىئەھل

كىشىلەرگە > نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال» ب مۇنداق دەيدۇ:ىئبنى رەجە
نىڭ ۇئتى ىيىئشنىڭ ماھى ، ئەمەلىيەتتەگەن سۆزى ېد <نۈشتەۈكۆر 

ياكى  نمەيلى ئەمەل تەرەپتىن بولسۇ ،دىغانلىقىىبول ويىچەقارشىسى ب

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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 لۇشى، ائخىرلىشىشىنىڭ يامان بوتەرەپتىن بولسۇنشۇنىڭغا وئخشاش 
رۇن شۇ وبەندىنىڭ ي ،لمايدىغانردار بوال ۋەىلەر ۇئنىڭدىن خەكىش

 بۇ خىل. ر قىغا ىئشارەتتۇ ىدىغانلىڭ سەۋەبى بىلەن بولىقەستىنىيۇس
بىر  ،ڭدەك. شۇنىدۇىپ چىقىر ۈرۈخىسلەت يامان ائقىۋەتنى كەلت يمەخپى

ۇئنىڭ  كى، ھالبۇ دۇىپ قويىنى قىلىنىڭ ئەمىلىخ ئەھلدوزا  ائدەم بەزىدە
 لەرلەتىس ياخشى خۇئ ،لۇپوب ەرياخشى خىسلەتليوشۇرۇن قەلبىدە 

ەتنى ائقىۋلىپ ياخشى ېك بغالىۇئ كىشىگە دا ىنىڭ ائخىر ىۆئمۈر 

  ①.«دۇىر ىپ چىقۈرۈكەلت
 

  باب -13
 ھللا يولىدا يارىلىنىشنىڭ پەزىلىتى

: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة رضي هللا عن ُ قال: قال رسول هللا  .27
تضمن هللا ملن خرج يف سبيل ُ، َّل خيرج ُ إَّل جهادا يف سبيلي، وإميانا »

يب، وتِصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخل ُ اجلنة، أو أرجع ُ إىل 
نال من أجر أو غنيمة، والذي نفس مسكن ُ الذي خرج من ُ، نائال ما 

حممد بيده، ما من كلم يكلم يف سبيل هللا، إَّل جاء يوم القيامة كهيئت ُ 
حن كلم، لون ُ لون دم، ورَي ُ مسك، والذي نفس حممد بيده، لوَّل أن 
يشق على املسلمن ما قعدت خالف سرية تغزو يف سبيل هللا أبدا، 

                                                           
 بەت. -172توم  -1كىتابى  «جامع العلوم واْلكم»ىئبنى رەجەبنىڭ  ①



    

29 

وا ة، ويشق عليهم أن يتخلفولكن َّل أجد سعة فأمحلهم، وَّل جيدون سع
عين، والذي نفس حممد بيده، لوددت أين أغزو يف سبيل هللا فأقتل، مث 

 رواه مسلم، وروى البخاري بعض ُ .«أغزو فأقتل، مث أغزو فأقتل
 رىۋايەت قىلىنىدۇكى، رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىنئەبۇ ھۇرەيرە 

كىشىگە  قانىھادقا چىقدا جىۆئز يول ھللا»دېگەن: مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال
 تۈرگەن ۋەكەلماڭا ىئمان ى ككىم> :لىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپل بوىپېك
ى تىقلىغان ھالدا پەقەت مېنىڭ رازىلىقىمنمنى تەسئەلچىلىرىڭ ىنېم

 جەننەتكە كىرگۈزۈشكە ياكى نىمەن ۇئ كۆزلەپ جىھادقا چىقىدىكەن،
ىگە ۆئيدا شكەن ھالىر مەتكە ېئىيغەننۇرغۇن ياكى  ۋەئەجىر نۇرغۇن 

ولغان زات كىدە بىنى ىئلېنىڭ جدھەممەۇ. مدېدى <لمەنىپېكقايتۇرۇشقا 
 ارىالنغانيكىشى قىيامەت كۈنى  يارىالنغاندا ىيول ھللا كى،بىلەن قەسەم

 .دۇىلېقىدا كىپۇرىقى ىئپارنىڭ پۇر  ،رەڭگى قاننىڭ رەڭگىدە ،ھالىتىدە
 ،كىدە بولغان زات بىلەن قەسەمكىىنى ىئلېھەممەدنىڭ جۇم

رۇش ۇئدا ىيول ھللا ،ىقالمىسا ىئد بولۇپقەت ەقمۇسۇلمانالرغا مۇش
قالمىغان  لىپىھەرگىزمۇ ائير قوشۇندىن  بىر قىلىشقا ماڭغان ھەرقانداق

مۇ ھەم ۇئالر  ،ۇئالغ تاپالمايمەن ۈرگىدەكمىند ىمەن ۇئالرن .مىبوالتت
پ ۇئالرغا مەندىن ائيرىلى ، )مەن جىھادقا چىقىپ كەتسەم،(تاپالمايدۇ

ە بولغان زات كىدىنى ىئلېنىڭ جدھەممەۇم. دۇىلېغىر كېئتېخىمۇ ش ىلېق
ەم، ۆئلتۈرۈلس ۋە قا چىقسامدا ۇئرۇشىيول ھللامەن  كى،بىلەن قەسەم

ندىن ۆئلتۈرۈلسەم، ائ لۈپ( ۇئرۇشقا چىقسام ۋەائندىن يەنە )تىرىلدۈرۈ
ۆئلتۈرۈلسەم دەپ ائرزۇ  لۈپ( ۇئرۇشقا چىقسام ۋەيەنە )تىرىلدۈرۈ
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 ①.«قىلىمەن

ما »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة رضي هللا عن ُ قال: قال رسول هللا  .28
اللون  ، إَّل جاء يوم القيامة وكلم ُ يدمىمن مكلوم يكلم يف سبيل هللا

 متفق علي ُ .«والريح ريح مسك ،لون دم
 رىۋايەت قىلىنىدۇكى، رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىنئەبۇ ھۇرەيرە 

ىيامەت ق يارىالنغان كىشىدا ىيول ھللا»دېگەن: مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال
نىڭ نەڭگى قار يارىسىنىڭ يارىسىدىن قان ائققان ھالەتتە كېلىدۇ، كۈنى 

 ②.«بولىدۇ پۇرىقىداپۇرىقى ىئپارنىڭ  دە، قېنىنىڭرەڭگى
 

  باب -14
 ھللا يولىدىكى شەھىدلىكنىڭ پەزىلىتى

 ُأِضيُع َعَمَل هَلُْم َرب ُُّهْم َأين ِ ََّل َفاْسَتَجاَب ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تاائالھللا 
ْخرُِجوا َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى بَ ْعُضُكْم ِمْن بَ ْعٍض فَالاِذيَن َهاَجُروا َوأُ 
ُهْم سَ  ِِِْم ِمْن ِديَارِِهْم َوأُوُذوا يف َسِبيِلي َوقَاتَ ُلوا َوقُِتُلوا أَلَُكفِ َرنا َعن ْ يِ َئا

 َواَّللاُ ِعْنَدُه ن اُهْم َجنااٍت ََتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر ثَ َوابًا ِمْن ِعْنِد اَّللاِ َوأَلُْدِخلَ 
دى: نى پەرۋەردىگارى ىئجابەت قىلۇئالرنىڭ دۇائسى» ﴾ُحْسُن الث اَوابِ 

                                                           
 ھەدىسنىڭ بەزى قىسمىنى بۇخارىمۇ رىۋايەت قىلغان.  بۇ مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ②
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شى ياخقانداق بىر ن ئەر بولسۇن، ائيال بولسۇن، ھەر مەن سىلەردى>
 -ەر بىر بىكار قىلىۋەتمەيمەن، سىللىنى ىىئش قىلغۇچىنىڭ قىلغان ئەم

بىرىڭالردىن تۆرەلگەن. ھىجرەت قىلغانالر، يۇرتلىرىدىن ھەيدەپ 
چىقىرىلغانالر، مېنىڭ يولۇمدا )يەنى ھللا نىڭ دىنى ۈئچۈن( ئەزىيەت 
تارتقانالر، ۇئرۇشقا قاتناشقانالر، )يەنى مېنىڭ يولۇمدا ۇئرۇشقانالر( ۋە 

ىتىم لەرنىڭ گۇناھلىرىنى )مەغپىرىتىم ۋە رەھممېنىڭ يولۇمدا ۆئلتۈرۈلگەن
ن ۆئستەڭالر ۇئالرنى ائستىدىئەلۋەتتە ، يوققا چىقىرىمەن بىلەن( ئەلۋەتتە

ى . بۇ )ۇئالرنىڭ ياخش<ۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىمەنېئقىپ ت
ئەمەللىرى ۈئچۈن( ھللا تەرىپىدىن بېرىلگەن مۇكاپاتتۇر. ھللا نىڭ 

 ①«.ت )يەنى جەننەت( باردەرگاھىدا ياخشى مۇكاپا

وعن عتبة بن عبد السلمي رضي هللا عن ُ وكان من أصحاب . 21
د رجل مؤمن جاه :القتلى ثالثة» :ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا قال: قال  ملسو هيلع هللا ىلصالنب 
فذلك  ،يقتل قاتلهم حىت سبيل هللا حىت إذا لقي العدو و مال ُ يفو  بنفس ُ

 يف جنة هللا حتت عرش ُ َّل يفضل ُ النبيون إَّل بدرجة الشهيد املمتحن
ال ُ جاهد ِب ،اخلطاياذنوب و رجل مؤمن فرق على نفس ُ من الو  ،النبوة

تل فتلك ُممِصة يق قاتل حىت سبيل هللا حىت إذا لقي العدو و نفس ُ يفو 
واب أدخل من أي أبو  ،خطاياه عن السيف حماء اخلطاياحتط من ذنوب ُ و 

فضل من بعضها أو  ،جلهنم سبعة أبوابو  ،ة أبوابفإن مثاني ،اجلنة شاء
 مال ُ حىت إذا لقي العدو قاتل يفورجل منافق جاهد بنفس ُ و  ،بعض

                                                           
 ائيەت. -195سۈرە ائل ىئمران  ①
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 .«فإن ذلك يف النار إن السيف َّل ميحو النفاق ،سبيل هللا حىت يقتل
 سنن البيهقي

 رىدىن بولغان وئتبە ىئبنىىساھابىل نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال
 ھەسۇلۇلالر  رىۋايەت قىلىنىدۇكى، ئەنھۇدىنرەزىيەلالھۇ  يائبدۇسۇلەمى

 ،بىرى  :ۇدىۈئچ تۈرلۈك بول ھللا يولىدا ۆئلتۈرۈلۈش»دېگەن: مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص 
 ەگجېنى ۋە مېلى بىلەن ھللا يولىدا جىھاد قىلغان مۇئمىن بولۇپ، دۈشمەن

ۇئرۇش قىلىدۇ. ئەنە شۇ سىناقتىن ۆئلتۈرۈلگۈچە ۇئچراشقاندا تاكى 
، دتۇر ىەھش جەننەتتە بولىدىغانستىدىكى ائ ئەرشىنىڭ ۆئتكەن ۋە ھللا 

ىلەن بدەرىجىسى  پەقەت پەيغەمبەرلىك مۇ ۇئنىڭدىنپەيغەمبەرلەر 
اليدۇ؛ائرتۇق    بوال

 مەللەرنى ائرىالشتۇرۇپ قىلىدىغانيامان ئە -)ياخشى  ،يەنە بىرى 
 يولىدا ھللالى بىلەن ېنى ۋە مېج ،ققانقور  لىرىدىنقىخاتال -گۇناھ  ئەمما(

تاكى  داشمەنگە ۇئچراشقانۈد مۇئمىن بولۇپ، جىھاد قىلغان
 قلىرى ىاتالخ ۇئنىڭ گۇناھ ۋە شۇنىڭ بىلەنۇئرۇش قىلىدۇ.  ۈچەۆئلتۈرۈلگ

ۇئ ەتىجىدە، ن. دۇىخاتالىقالرنى ۆئچۈر  قىلىچچۈنكى يوققا چىقىرىلىدۇ، 
. دىن كىرىدۇشۇ ىئشىكى ىئشكلىرىدىن خالىسا جەننەتنىڭ قايسى كىشى

يەتتە  جەھەننەمنىڭ ۋە كىىجەننەتنىڭ سەككىز ىئش شۈبھىسىزكى،
 دۇ؛بىرىدىن پەرقلىنى -دەرىجىسى بىر نىڭ الر ۇئولۇپ، كى بىىئش

 ىھاد قىلغانجھللا يولىدا لى بىلەن ېنى ۋە مېجڭ ىۆئزىن ،بىرى  يەنە
دۈشمەنگە ۇئچراشقاندا تاكى ۆئلتۈرۈلگۈچە ۇئرۇش  مۇناپىق بولۇپ،

نى قىلىقناپۇم قىلىچكى چۈن وزاخقا كىرىدۇ،قىلىدۇ. بىراق ۇئ د
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 ①.دېدى «ۆئچۈرەلمەيدۇ

وعن عبادة بن الِصامت رضي هللا عن ُ قال: قال رسول هللا . 30
سبع خِصال: أن يغفر ل ُ يف أول  عز وجل إن للشهيد عند هللا: »ملسو هيلع هللا ىلص

دفعة من دم ُ، ويرى مقعده من اجلنة، وَيلى حلة اإلميان، وجيار من 
عذاب القرب، ويأمن من الفزع األكرب، ويوضع على رأس ُ تاج الوقار 
الياقوتة من ُ خي من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتن وسبعن زوجة من 

د والطرباين أمح رواه .«قارب ُاْلور العن، ويشفع يف سبعن إنسانا من أ
 وإسناد أمحد حسن

 ىدۇكى،رىۋايەت قىلىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىننى سامىت ۇئبادە ىئب
دا ھۇزۇرىنىڭ ھللا دلەر ۈئچۈن ىشەھ» :دېگەنمۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال

ىرەت پمەغ گۇناھلىرى ۈشى بىلەن تۆكۈلنى ېق تۇنجى :يەتتە خىسلەت بار
 رەقەب ؛ۈرۈلىدۇىيدك ىئمان تونى ؛كۆرىدۇ وئرنىنىتىكى جەننەت ؛دۇىنىقىل

ن ئەمىن ۇنچتىقچوڭ قور ئەڭ دىكى قىيامەت كۈنى ؛قۇتۇلىدۇ نائزابىدى
 ىياقۇت ىر تالنىڭ بۇئ تاج، لىدۇۈيدۈر ىتاجى ك بۈيۈكلۈكشىغا ېب ؛بولىدۇ

شەھال كۆزلۈك  ؛ر نەرسىدىن ياخشىدۇ بارلىق دۇنيا ۋە دۇنيادىكى 
 -ۇئرۇق  قىلىپ بېرىلىدۇ؛سى جۈپ ىككيەتمىش ىئ ھۆرلەردىن

 ②.«لىدۇىر ېب قىلىش ھوقۇقىگە شاپائەت ائدەملىرىدىن يەتمىش قانۇغت

                                                           
ىلەن رىۋايەت باشقىچە لەۋزە ب ھەبباندېگەن. تەبرانى ۋە ىئبنى « ھەسەن»ئەلبانى  ،بەيھەقى رىۋايىتى ①

 ئەھمەدمۇ ياخشى ىئسناد بىلەن رىۋايەت قىلغان. ىئمام دېگەن.« سەھىھ»قىلىپ 
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد ۋە تەبرانى رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
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ليلة رأيت ال»: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  ،وعن مسرة رضي هللا عن ُ .31
رجلن أتياين، فِصعدا يب الشجرة فأدخالين دارا هي أحسن وأفضل، مل 

 رواه البخاري .«أر قط أحسن منها، قاَّل: أما هذه الدار فدار الشهداء
 ھلۇلالرەسۇ رىۋايەت قىلىنىدۇكى، رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىنسەمۇرە 

 يلەنكىكۇئ ىئ، ككى ائدەمنى كۆردۈمىئ ېچىدەەن كم» دېگەن:مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص 
مۇ گۈزەل ائندىن تولى كە ۆئرلەتتى،نى دەرەخېلىپ مېشىمغا كېڭ قىنېم

ۋە  ۇئنىڭدەك گۈزەل ۋە ھەشەمەتلىك بىر ھويلىغا ېئلىپ كىردى، مەن
كىيلەن ۇئ ىئكدىم. ويلىنى پەقەتال كۆرۈپ باقمىغان ىئھەشەمەتلىك ھ

 ①.«دىېد ى<دلەرنىڭ ھويلىسىشەھ بۇماڭا: >

اء أن أم الربيع بنت الرب  ،رضي هللا عن ُبن مالك وعن أنس  .32
دثين فقالت: يا نب هللا، أَّل حت، ملسو هيلع هللا ىلصوهي أم حارثة بن سراقة، أتت النب 

أصاب ُ سهم غرب، فإن كان يف اجلنة  عن حارثة، وكان قتل يوم بدر
ا أم ي»صربت، وإن كان غي ذلك، اجتهدت علي ُ يف البكاء، قال: 

رواه  .«إهنا جنان يف اجلنة، وإن ابنك أصاب الفردوس األعلى ،حارثة
 البخاري

سە ھارى دەيدۇ:مۇنداق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەنەس ىئبنى مالىك 
 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ەمبەرپەيغ (ئبىنتى بەرا ئۇئممۇ رەبى) ىئبنى سۇراقىنىڭ ائنىسى

ى ىئ ھللا نىڭ پەيغەمبىرى! وئغلۇم ھارىسەنىڭ ئەھۋالىن» :لىپېا كغىشېق

                                                           
 بۇخارى رىۋايىتى. ①
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ەگكەن وئق ت بتىنايىكۈنى غغازىتى ر ۇئ بەد ېئيتىپ بەرگەن بولساڭ،
ر ۋ ەا سلسجەننەتتە بو ئەگەر ۇئ. ىئدىۆئلتۈرۈلگەن  سەۋەبىدىن

 ھەسۇلۇلالر  دېدى.« قاتتىق يىغاليمەن ر ۇئنداق بولمىسائەگە ،نمەىقىل
 .جەننەتنىڭ ھەرخىل دەرىجىلىرى بارھەقىقەتەن  ۇئممۇ ھارىسە! ىئ» :ملسو هيلع هللا ىلص

 جەننەتلەرنىڭ ئەڭ ائلىيسى بولغان فىردەۋس ۇڭلوئغ شۈبھىسىزكى،

 ①.دېدى «جەننىتىگە ېئرىشتى

 إىل قال: جيء بأيب جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهماوعن . 33
 قد مثل ب ُ، فوضع بن يدي ُ؛ فذهبت أكشف عن وجه ُ فنهاين ملسو هيلع هللا ىلصالنب 

 تفق علي ُم«. ما زالت املالئكة تظل ُ بأجنحتها: »ملسو هيلع هللا ىلص قومي، فقال النب
وئھۇد )رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن:  بنى ائبدۇلالھجابىر ىئ

ۇئنىڭ  ،كەلتۈرۈلدى ائلدىغا نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر دادام كۈنى( غازىتى 
 ،ۇپكىيىم بىلەن يېپىپ قويۇلغان بولۇئ  .لگەن ىئدىىتېۋ ۇ چىراي  ى بۇز 

ى نېم ېرىنداشلىرىمق سامماڭ ۈئچۈنچىش ېئيۈزىنى  ۇئنىڭ مەن
اناتلىرى ق تېخىچە ۇئنىڭغاپەرىشتىلەر » :ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال .توسۇۋالدى

 ②.دىېد «ۇۋاتىدۇبىلەن سايە تاشالپ تۇر 

 سأل رسول هللا أن رجال ،وعن نعيم بن مهار رضي هللا عن ُ .34
الذين إن يلقوا يف الِصف َّل يلفتون »: أي الشهداء أفضل؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           
 بۇخارى رىۋايىتى. ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ②
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وجوههم حىت يقتلوا أولئك ينطلقون يف الغرف العلى من اجلنة ويضحك 
رواه «.  ُحساب عليوإذا ضحك ربك إىل عبد يف الدنيا فال  رهبمإليهم 

 أمحد وأبو يعلى
 دۇكى،رىۋايەت قىلىنى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مارەمنۇئەيم ىئبنى ھ

ئەڭ لەرنىڭ قايسىسى شەھىد: »دىن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  بىر كىشى
ر ۇئال» دېدى: مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال ىۋېدى،دەپ سور  «؟ئەۋزەل

قېچىش ) ۆئلتۈرۈلگەنگە قەدەر تاكى قالسا بىلەن ۇئچرىشىپشمەن ۈد
 الرۇئ .بۇراپمۇ قويمايدىغان كىشىلەردۇر ائرقىغا نى ىيۈزلىر ۈئچۈن( 

 . رەببىكۈلىدۇ ۇئالرغا رەببى ىدۇ،سەيلە قىلسارايلىرىدا  يجەننەتنىڭ ائلى
 بساېھ )ائخىرەتتە( ھېچبىرۇئنىڭغا  ،كۈلسە بەندىگەبىرەر دۇنيادىكى 

 ①.«يوق

نع رجل مق ملسو هيلع هللا ىلصأتى النب وعن الرباء رضي هللا عن ُ قال:  .35
، «اتلأسلم، مث ق»أقاتل أو أسلم؟ قال:  ،رسول هللا يا فقال: باْلديد،

«. كثيا  عمل قليال وأجر: »ملسو هيلع هللا ىلصفأسلم، مث قاتل، فقتل، فقال رسول هللا 
 متفق علي ُ وهذا لفظ البخاري

 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالمۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئبەرا
ائۋۋال  !لچىسىئەنىڭ ھللا ىئ » :لىپېيگەن بىر كىشى كىشىغا ساۋۇت كېق

 :ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال. دىېد «؟يمۇ ياكى مۇسۇلمان بواليمۇقىالۇئرۇش 
 ۇئشۇنىڭ بىلەن، . دىېد «ائندىن ۇئرۇش قىل ،بول ل مۇسۇلماناۋ ائۋ »

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  ،ئەھمەد ۋە ئەبۇ يەئال رىۋايىتى ①
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 :ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال. ۆئلتۈرۈلدىقىلىپ ۇئرۇش  دى ۋەمۇسۇلمان بول كىشى

  ①.دىېد« گە ېئرىشتىكۆپ ئەجىر  بۇ كىشى ائز ئەمەل قىلىپ»

أن  ،ضي هللا عنهماالعاص ر  هللا بن عمرو بنوعن عبد  .36
 واه مسلمر «. إَّل الدين ذنبيغفر هللا للشهيد كل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

ۋايەت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن رىبنى ائس ىئ بنى ئەمرائبدۇلالھ ىئ 
ىن باشقا زدشەھىدنىڭ قەر »دېگەن:  مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال قىلىنىدۇكى،

 ②.«نىدۇىرەت قىلپىمەغبارلىق گۇناھلىرى 
يهم قام ف ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  ،وعن أيب قتادة رضي هللا عن ُ .37

فذكر أن اجلهاد يف سبيل هللا، واإلميان باهلل، أفضل األعمال، فقام رجل، 
فقال: يا رسول هللا، أرأيت إن قتلت يف سبيل هللا، أتكفر عين خطاياي؟ 

ابر سبيل هللا وأنت ص نعم، إن قتلت يف: »ملسو هيلع هللا ىلصفقال ل ُ رسول هللا 
قال: « كيف قلت؟: »ملسو هيلع هللا ىلص، مث قال رسول هللا «بل غي مدبرحمتسب، مق

أرأيت إن قتلت يف سبيل هللا، أتكفر عين خطاياي؟ فقال رسول هللا 
 يلغي مدبر، إَّل الدين فإن جرب  نعم، وأنت صابر حمتسب، مقبل: »ملسو هيلع هللا ىلص

 رواه مسلم«. قال يل ذلك السالمعلي ُ 
 ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ قەتادە  

قا ىئمان  ھللا بىلەندىكى جىھاد ىيول ھللا گە خۇتبە وئقۇپ،بىلەر ساھا

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 مۇسلىم رىۋايىتى. ②
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 لىۋېدى،ىئكەنلىكىنى بايان قى ئەمەللەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى نىڭشۈرۈتكەل
ولىدا ي ھللامەن  !نىڭ ئەلچىسىھللا ىئ » :بىر ائدەم وئرنىدىن تۇرۇپ

يتىپ ھەقتە ماڭا ېئ؟ بۇ گۇناھلىرىم مەغپىرەت قىلىنامدۇلسەم رۈۆئلتۈ 
 ،پر قىلىۋ سە ،ھەئە»ۇئ كىشىگە: ملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال. دىېد «بەرگىن

 ىڭگە قاچماي ھللا يولىدا ۇئرۇش قىلىپكەينساۋاب ۈئمىد قىلغان ھالدا 
دى. ېد «انداق دېدىڭ؟ق» :ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالدىن . ائندىېد «ۆئلتۈرۈلسەڭ

لسەم ۈر يولىدا ۆئلتۈ  ھللامەن » ېلىقى كىشى )سۆزىنى تەكرارالپ(:ھ
 «ناڭا ېئيتىپ بەرگىگۇناھلىرىم مەغپىرەت قىلىنامدۇ؟ بۇ ھەقتە م

 ساۋاب ،ر قىلىپۋ سە ،ھەئە» :دېدى مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلالۋىدى، ېد
ىڭگە قاچماي ھللا يولىدا ۇئرۇش قىلىپ كەينۈئمىد قىلغان ھالدا 

 .ۇمەغپىرەت قىلىنىدباشقا گۇناھلىرىڭ  زىڭدىنقەر  ۆئلتۈرۈلسەڭ

 ①.«ھازىر ماڭا شۇنداق دېدى سساالمىئەلەيھئىل ىجىبر 
 

  باب -15
 ۋە  لەرگە قەبرە ائزابىنىڭ يوقلۇقىشەھىد

 سەۋەبى ھەققىدەۇئنىڭ 

أن رجال  ملسو هيلع هللا ىلصمن أصحاب النب عن راشد بن سعد عن رجل  .38
: ما بال املؤمنن يفتنون يف قبورهم إَّل الشهيد؟ قال ،قال: يا رسول هللا

 رواه النسائي .«كفى ببارقة السيوف على رأس ُ فتنة»

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصتىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر نى سەئدبراشىد ىئ
 ۇلى!ىئ ھللا نىڭ رەس: »ساھابىلىرىدىن بىرى مۇنداق دەيدۇ: بىر كىشى

 «مۇئمىنلەر قەبرىلىرىدە ائزابلىنىدىكەن، شەھىد نېمىشقا ائزابالنمايدۇ؟
ائزابقا  الرنىڭ چاقنىشىقىلىچۇئنىڭ بېشىدا : »ملسو هيلع هللا ىلصدېۋىدى، پەيغەمبەر 

 ①دېدى.« يېتەرلىك تۇر 
 

  باب -16
 دۇنياغا قايتىپ وئن قېتىم  شەھىد

 ۆئلتۈرۈلۈشنى ائرزۇ قىلىدۇ

 ما أحد يدخل»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النب  ،رضي هللا عن ُ عن أنس .31
اجلنة َيب أن يرجع إىل الدنيا ول ُ ما على األرض من شيء إَّل الشهيد، 

 «.امةملا يرى من الكر  ،جع إىل الدنيا، فيقتل عشر مراتيتمَن أن ير 
 متفق علي ُ

 دۇكى،دىن رىۋايەت قىلىنىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەنەس ىئبنى مالىك
ىن باشقا جەننەتكە كىرگەن تشەھىد»دېگەن:  مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال

ىدە بولغان كىدۇنيادىكى بارلىق نەرسىلەر ۇئنىڭ ىئل ،كىشى ھەرقانداق
گە . پەقەت شەھىدال ۆئزىخالىمايدۇبۇ دۇنياغا قايتىشنى  تەقدىردىمۇ

ى( )يەنە بىر رىۋايەتتە، شەھىدلىكنىڭ پەزىلىتىنقىلىنغان مەرھەمەتنى 
شنى ائرزۇ قېتىم ۆئلتۈرۈلۈ وئنكۆرگەنلىكى ۈئچۈن، دۇنياغا قايتىپ يەنە 
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 ①.«قىلىدۇ
 

  باب -17
 شەھىدلەرنىڭ روھلىرى جەننەتتە

َسِبيِل اَّللِا  َوََّل حَتَْسََبا الاِذيَن قُِتُلوا يف ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تاائالھللا 
آتَاُهُم اَّللاُ ِمْن َفْضِل ُِ  َفرِِحَن ِبَا أَْمَواتًا َبْل َأْحَياء ٌ ِعْنَد َرهبِ ِْم يُ ْرَزُقوَن ۞

َلْيِهْم َوََّل ُهْم َوَيْسَتْبِشُروَن بِالاِذيَن ملَْ يَ ْلَحُقوا هِبِْم ِمْن َخْلِفِهْم َأَّلا َخْوف ٌ عَ 
َ ََّل  ََيَْزنُوَن ۞ ِ َوَفْضٍل َوَأنا اَّللا ْؤِمِنَن  ُيِضيُع َأْجَر اْلمُ َيْسَتْبِشُروَن بِِنْعَمةٍ ِمَن اَّللا

ِذيَن َأْحَسُنوا الاِذيَن اْسَتَجابُوا َّلِلِا َوالراُسوِل ِمْن بَ ْعِد َما َأَصابَ ُهُم اْلَقرُْح لِلا  ۞
ُهْم َوات اَقْوا َأْجر ٌ َعِظيم ٌ  ولغانالرنى ۆئلۈك ب شەھىدھللا نىڭ يولىدا » ﴾۞ ِمن ْ

دەپ گۇمان قىلمىغىن، بەلكى ۇئالر تىرىك بولۇپ، ھللا نىڭ 
 جەننەتنىڭىدىكى رىزىقتىن بەھرىمەن قىلىنىدۇ )يەنى دەرگاھ

 ائخشامدا مەڭگۈلۈك رىزىقالندۇرۇپ تۇرۇلىدۇ( -نېمەتلىرىدىن ئەتىگەن 
[. ۇئالر ھللا نىڭ ۆئزلىرىگە بەرگەن پەزلىدىن خۇرسەندۇر، 169]

بولماي  ەھىدشۆئزلىرىنىڭ ائرقىسىدىن تېخى يېتىپ كەلمىگەن )يەنى 
لىرىغا )ائخىرەتتە( نە قورقۇنچ، )دۇنيادىن تىرىك قالغان( قېرىنداش

ر بېرىشنى خەۋەە قايغۇ يوق ىئكەنلىكى بىلەن خۇشائيرىلغانلىقىغا( ن
دىن بېرىلگەن نېمەت ۋە پەزلنى، [. ۇئالر ھللا تەرىپى171تىلەيدۇ ]
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ى بىلەن مەيدىغانلىقمىنلەرنىڭ ئەجرىنى ھللا نىڭ بىكار قىلىۋەتۇئم
[. )ۇئھۇد غازىتىدا( يارىالنغاندىن 171خەۋەر بېرىشنى تىلەيدۇ ]خۇش

ۇئالر )يەنى  ائۋاز قوشقانالر، كېيىن ھللا نىڭ ۋە پەيغەمبەرنىڭ چاقىرىقىغا
مىنلەر( دىن ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر ۋە تەقۋادارلىق قىلغانالر ۇئم

 ①.«چوڭ ساۋابقا ېئرىشىدۇ

ة: عن هذه اْلي ابن مسعودعن مسروق قال: سألنا عبد هللا  .40
 ﴾ْنَد َرهبِ ِْم يُ ْرَزُقونَ َوََّل حَتَْسََبا الاِذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اَّللِا أَْمَواتًا َبْل َأْحَياء ٌ عِ ﴿

أرواحهم يف جوف طي خضر »فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: 
هلا قناديل معلقة بالعرش، تسرح من اجلنة حيث شاءت، مث تأوي إىل 

إليهم رهبم اطالعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ تلك القناديل، فاطلع 
فقالوا: أي شيء نشتهي وحنن نسرح من اجلنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك 
هبم ثالث مرات، فلما رأوا أهنم لن يرتكوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، 

لما ف نريد أن ترد أرواحنا يف أجسادنا حىت نقتل يف سبيلك مرة أخرى،
 رواه مسلم. «رأى أن ليس هلم حاجة تركوا

لالھۇ رەزىيەىئبنى مەسۇئد بىز ائبدۇلالھ  دەيدۇ:مەسرۇق مۇنداق 

َبْل َأْحَياء ٌ ِعْنَد  َوََّل حَتَْسََبا الاِذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اَّللِا أَْمَواتًا﴿ :دىنئەنھۇ
دەپ گۇمان  بولغانالرنى ۆئلۈك شەھىدھللا نىڭ يولىدا » ﴾َرهبِ ِْم يُ ْرَزُقونَ 

قىلمىغىن، بەلكى ۇئالر تىرىك بولۇپ، ھللا نىڭ دەرگاھىدىكى رىزىقتىن 
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ائخشامدا  -)يەنى جەننەتنىڭ نېمەتلىرىدىن ئەتىگەن بەھرىمەن قىلىنىدۇ 

دېگەن ائيەتنىڭ مەنىسى   ①«مەڭگۈلۈك رىزىقالندۇرۇپ تۇرۇلىدۇ(
زمۇ بۇ ائيەت ھەققىدە دېدى: بىھەققىدە سورىغانىدۇق، ۇئ مۇنداق 

دېگەن:  مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلالسورىغانىدۇق،  دىن ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال
 جانلىرى يېشىل قۇشالرنىڭ پوكانلىرىدا بولىدۇ، ۇئ قۇشالرنىڭۇئالرنىڭ »

چۇپ جەننەتتە خالىغان يەرلەرگە ۇئۇئ  قونداقلىرى ئەرشكە ېئسىلغاندۇر.
ڭ رەببى ائندىن شەھىدلەرنى. بېرىپ، يەنە شۇ قونداقالرغا قايتىپ كېلىدۇ

ۇئالرغا قاراپ: >بىرەر نەرسىنى ائرزۇ قىالمسىلەر؟< دەيدۇ. شەھىدلەر: 
بىز جەننەتتىن خالىغان جايغا بارااليدىغان تۇرساق، يەنە نېمىنى ائرزۇ >

ر )بىرەر ائلنى ۈئچ قېتىم سورايدۇ. ۇئالبۇ سو تاائالھللا  !؟< دەيدۇ.قىالتتۇق
 !مىزىىئ رەبببولمايدىغانلىقىنى چۈشىنىپ: >نەرسە( سورىمىسا 

تىم ېە بىر قڭدا يەنۇ نىڭ يولېس ،قايتۇرساڭتەنلىرىمىزگە  جانلىرىمىزنى
لۇقىنى ھېچقانداق ھاجىتى يوقىڭ ۇئالرن تاائالھللا . سەك< دەيدۇلۈۆئلتۈر 

 ②.«قويۇپ بېرىدۇ ۆئز ھالىغا كۆرۈپ، ۇئالرنى
 

  باب -18
 تەلەپ قىلىششاھادەتنى ائرزۇ قىلىش ۋە 

يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصمسعت النب عن أيب هريرة رضي هللا عن ُ قال:  .41
والذي نفسي بيده لوَّل أن رجاَّل من املؤمنن َّل تطيب أنفسهم أن »
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يتخلفوا عين، وَّل أجد ما أمحلهم علي ُ ما ختلفت عن سرية تغزو يف 
سبيل هللا، والذي نفسي بيده لوددت أين أقتل يف سبيل هللا، مث أحيا، 

ومسلم  اه البخاريرو  .«أقتل، مث أحيا، مث أقتل، مث أحيا، مث أقتلمث 
 واللفظ للبخاري

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرمەن  مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھۇرەيرە ۇئەب
بىلەن  زاتان كىدە بولغىنىم ىئلېج»مۇنداق دېگەنلىكىنى ائڭلىغان:  نىڭ

شنى ىلېمەندىن ائيرىلىپ ق ىئچىدىن ئمىنلەرۇئەگەر م ،قەسەمكى
بۆلۈك  ان بىررەلمەيدىغېپىپ بېغان ۋە مەن ۇئالرغا ۇئالغ تىمايدىخال

 بىر داقۇئرۇش قىلىشقا ماڭغان ھەرقاندا ىيول ھللا ىنىدا،شىلەر بولمىغكى
كىدە بولغان ىلنىم ىئېج م.ىلىپ قالمىغان بوالتتىھەرگىزمۇ ائير قوشۇندىن 

رۈلسەم، ۆئلتۈ رۇشقا چىقىپ( ۇئ)دا ىيول ھللامەن  ،بىلەن قەسەمكى زات
ائندىن يەنە تىرىلدۈرۈلۈپ )ۇئرۇشقا چىقسام( ۋە ۆئلتۈرۈلسەم، ائندىن 
يەنە تىرىلدۈرۈلۈپ )ۇئرۇشقا چىقسام( ۋە ۆئلتۈرۈلسەم دەپ ائرزۇ 

 ①«.قىلىمەن

من خي معاش الناس »أن ُ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ُ، عن رسول هللا . 42
هلم رجل امسك عنان فرس ُ يف سبيل هللا، يطي على متن ُ كلما مسع هيعة 
أو فزعة، طار علي ُ يبتغي القتل، أو املوت مظان ُ، أو رجل يف غنيمة يف 

ِصالة، ال شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه األودية، يقيمرأس 
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 «. يف خياليقن، ليس من الناس إَّل ويؤيت الزكاة، ويعبد رب ُ حىت يأتي ُ
 رواه مسلم

 ى،كدۇ نىىرىۋايەت قىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھۇرەيرەئەبۇ  
 ىئچىدە ئەڭ ياخشى ىئنسانالرنىڭ»دېگەن:  مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال

كىشى ۆئز ېئتىنىڭ چۇلۋۇرىنى ھللا يولىدا تۇتۇپ  بىر كى،يات شۇ ھا
تۇرىدۇ، قاچانىكى ۇئرۇش شەپىسى ياكى ئەنسىزلىكنى ائڭلىسا، 

ت ائ ھللا يولىدا شەھىد بولۇشنى ائرزۇ قىلىپش ياكى ۈۆئلتۈر دۈشمەننى 
مۇنداق بىر كىشى بولۇپ، قوي  ى بىلەن مۇشۇ تاغ  ياكى ؛دۇىچاپتۇر 

ۇرۇپ، ئەجىلى دا تن بىر جىلغىچوققىلىرىدىن بىر چوققا ياكى جىلغىالردى
 ، ۆئز رەببىگە ىئبادەت قىلىدۇ ۋەرىپېزاكات ب ،ناماز وئقۇپ توشقۇچە

 ①.«كىشىلەرگە ياخشىلىق قىلىدۇ

م أحد: يو  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رجل للنب  عن جابر رضي هللا عن ُ .43
ده، مث ي فألقى مترات كن يف« يف اجلنة»أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: 

 قاتل حىت قتل. متفق علي ُ
ىر بوئھۇد غازىتى كۈنىدە،  جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:

ئەگەر مەن ۆئلتۈرۈلسەم قەيەردە : »دىن ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالائدەم 
 «تتەجەننە»ۇئنىڭغا: ملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال ەپ سورىغان ىئدى،د« بولىمەن؟

الرنى مىر خو بىر قانچە تال قولىدىكى ۇئ ائدەم شۇنىڭ بىلەن، دى. ېد
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 ①.ۋەتتى ۋە جەڭگە كىرىپ تاكى ۆئلتۈرۈلگۈچە ۇئرۇشتىىلشات

حاب ُ وأص ملسو هيلع هللا ىلصقال: انطلق رسول هللا  وعن أنس رضي هللا عن ُ .44
َّل »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول هللاحىت سبقوا املشركن إىل بدر، وجاء املشركون، 
قال املشركون، ف فدنا«. يقدمن أحد منكم إىل شيء حىت أكون أنا دون ُ

ول قال: يق ،«قوموا إىل جنة عرضها السماوات واألرض: »ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
عمي بن اْلمام األنِصاري رضي هللا عن ُ: يا رسول هللا، جنة عرضها 

: ملسو هيلع هللا ىلصقال: بخ بخ؟ فقال رسول هللا  ،«نعم»السماوات واألرض؟ قال: 
َّل رجاء إ ،قال: َّل وهللا يا رسول هللا ،«ملك على قولك بخ بخ؟ما َي»

فأخرج مترات من قرن ُ،  ،«فإنك من أهلها»أن أكون من أهلها، قال: 
فجعل يأكل منهن، مث قال: لئن أنا حييت حىت آكل مترايت هذه إهنا 
ْلياة طويلة، فرمى ِبا كان مع ُ من التمر، مث قاتلهم حىت قتل. رواه 

 مسلم
 ھلۇلالرەسۇمۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى مالىك ىئئەنەس 

ېتىپ ي دىن بۇرۇنر ە مۇشرىكالرگبەد ،يولغا چىقىپ ساھابىلەرۋە ملسو هيلع هللا ىلص 
ۇيرۇق بمەن » :ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال. كېلىشتىمۇ ر مۇشرىكالكېيىن كەلدى. 

 قىنېي مۇكالر ىر . مۇشدىدې «چە ھېچقايسىڭالر قوزغالماڭالر!ۈبەرمىگ
كەڭلىكى ائسمان بىلەن زېمىندەك » :ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالكېلىپ قالدى. 

ولغان ئەنسارىالردىن ب. دىېد «كېلىدىغان جەننەت ۈئچۈن ائتلىنىڭالر!
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ائسمان  رەسۇلۇلالھ! كەڭلىكىىئ »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:  نى ھۇمامبر ىئۇئمەي
 ھلۇلالرەسۇ ،دىېدەپ سورىۋ «بىلەن زېمىندەك كېلىدىغان جەننەتمۇ؟

. ىەپ كەتتد «پاھ! ،پاھ»رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: ر ۇئمەيدى. ېد «ھەئە» :ملسو هيلع هللا ىلص
ر ۇئمەي دېۋىدى، «دەپ كەتتىڭغۇ؟ پاھ، پاھ» :ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ىئ رەسۇلۇلالھ! ھللا بىلەن قەسەمكى، مەن پەقەت »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: 
. دېدى «شۇ جەننەت ئەھلىدىن بولۇشنى ۈئمىد قىلىپ شۇنداق دېدىم

ر ەي. ۇئمدىېد «جەننەت ئەھلىدىن قىقەتەنھەسەن » :ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
كە وئقدىنىدىن بىر قانچە تال خورمىنى چىقىرىپ يېيىش رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

ەكال ب ۇچە ياشىسامىالرنى يەپ بولغخورم بۇ مەن» :ائندىنباشلىدى. 
، تىپېخورمىالرنى تاشلىۋ دە، - دىېد «ۇئزۇن ھايات بولۇپ كەتكۈدەك

 ①قىلىندى.مۇشرىكالر بىلەن ۇئرۇش قىلىپ شەھىد 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  ،رضي هللا عن ُ وعن سهل بن حنيف .45
من سأل هللا تعاىل الشهادة بِصدق بلغ ُ هللا منازل الشهداء، وإن مات »

 رواه مسلم«. على فراش ُ
ەھل ىئبنى ھۇنەيف رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، س

نى لىكشەھىددىن تاائال ھللاكىمكى »دېگەن:  مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال
ۈپ ، گەرچە ۇئ كىشى كۆرپىسى ۈئستىدە ۆئلىساسور  راستچىللىق بىلەن

 ②.«ۇئنى شەھىدلەرنىڭ مەرتىۋىلىرىگە يەتكۈزىدۇ تاائال ھللاكەتسىمۇ، 

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 مۇسلىم رىۋايىتى. ②
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من : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  وعن أنس رضي هللا عن ُ .46
 رواه مسلم«. طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو مل تِصب ُ

 كى،دۇ ىنىرىۋايەت قىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى مالىك ئەنەس ىئ
 ىكنىچىللىق بىلەن شەھىدلتراس كىكىم»دېگەن:  مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال

سى ىجنىڭ دەرىشەھىدلىكىلىسە، گەرچە ۇئ شەھىد قىلىنمىسىمۇ ت

 ①«.بېرىلىدۇ
 

  باب -19
 ھللا يولىدا ۆئلگەن كىشى شەھىدتۇر 

 أَْو ُمتُّْم َلَمْغِفَرة ٌ َولَِئْن قُِتْلُتْم يف َسِبيِل اَّللاِ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: تاائالھللا 
ىَل اَّللِا حُتَْشُروَن َولَِئْن ُمتُّْم َأْو قُتِ  ِمَن اَّللِا َوَرمْحَة ٌ َخي ْر ٌ اماا جَيَْمُعوَن ۞ ْلُتْم إَلِ

شۈبھىسىزكى، ئەگەر سىلەر ھللا يولىدا )يەنى غازاتتا( »﴾ ۞
ازاتقا كېتىپ بېرىپ ۆئز ئەجىلىڭالر بىلەن( ۆئلتۈرۈلسەڭالر ياكى )غ

، ان مەغپىرەت ۋە رەھمەتۆئلسەڭالر، سىلەرگە ھللا تەرىپىدىن بولغ
[. ئەگەر 157ۇئالرنىڭ توپاليدىغان دۇنياسىدىن ائرتۇقتۇر ] ئەلۋەتتە

سىلەر )ۆئز ئەجىلىڭالر بىلەن( ۆئلسەڭالر ياكى )جەڭ مەيدانىدا( 
ۆئلتۈرۈلسەڭالر، )ائخىرەتتە( چوقۇم ھللا نىڭ دەرگاھىغا توپلىنىسىلەر 

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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 ①.[«158لىڭالرغا قاراپ مۇكاپاتاليدۇ( ]ى)ھللا سىلەرنى ئەم

َّللِا مُثا َوالاِذيَن َهاَجُروا يف َسِبيِل ا﴿ ۇنداق دەيدۇ:يەنە م تاائالھللا 
 الراازِِقَن ۞ قُِتُلوا َأْو َماُتوا لَيَ ْرزُقَ ن اُهُم اَّللاُ رِْزقًا َحَسًنا َوِإنا اَّللَا هَلَُو َخي ْرُ 

نىڭ يولىدا ھللا » ﴾لَُيْدِخَلن اُهْم ُمْدَخاًل يَ ْرَضْون َُُ َوِإنا اَّللَا َلَعِليم ٌ َحِليم ٌ ۞
ھىجرەت قىلغانالرغا، ائندىن )جىھاد قىلىپ( ۆئلتۈرۈلگەنلەرگە ياكى 
)كېسەل بىلەن( ۆئلگەنلەرگە ھللا چوقۇم ياخشى رىزىق )يەنى جەننەتنىڭ 

 مەڭگۈلۈك نېمەتلىرىنى( ائتا قىلىدۇ. رىزىق بەرگۈچىلەرنىڭ ئەڭ
تتە ۇئالر [. ھللا ۇئالرنى ئەلۋە58ۇر ]تياخشىسى ھەقىقەتەن يالغۇز ھللا 

مەمنۇن بولىدىغان جايغا )يەنى جەننەتكە( كىرگۈزىدۇ، ھللا ھەقىقەتەن 
)ۇئالرنى مەمنۇن قىلىدىغان نەرسىلەرنى( بىلگۈچىدۇر، ھەلىمدۇر )يەنى 

 ②«.[59ۇئالرنىڭ دۈشمەنلىرىنى جازاالشقا ائلدىراپ كەتمەيدۇ( ]

سول ر قال مسعت  ،عن أيب مالك األشعري رضي هللا عن ُ .47
أو  ،من فِصل يف سبيل هللا فمات أو قتل فهو شهيد» :يقول ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

حتف  أو مات على فراش ُ بأي ،أو لدغت ُ هامة ،وقِص ُ فرس ُ أو بعيه
 رواه أبو داود .«شاء هللا مات فإن ُ شهيد وإن ل ُ اجلنة

مەن  :دەيدۇمۇنداق  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالىك ئەشئەرى  ۇئەب
يولىدا  ھللاكى كىم»: ائڭلىغان گەنلىكىنىېمۇنداق د نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

 .ولىدۇۇئ چوقۇم شەھىد ب ،ۆئلتۈرۈلسەياكى  دىن ائيرىلىپ ۆئلسەىۆئي
                                                           

 .ائيەتلەر -158، -157سۈرە ائل ىئمران  ①
 ائيەتلەر. -59، -58سۈرە ھەج  ②
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ياكى ۋەتكەن ۇ ر نى سۇندۇ ىتىپ بوينېۋىتېئ سىياكى تۆگى تىناۋادا ۇئنى ېئ
 پ قالغانۈستىدە ۆئلياكى ۇئ كۆرپىسى ۈئ قىۋالغانېچ ھايۋانالرزەھەرلىك 

ۇئ  ،مۇىدپ قالغان تەقدىر ۈبىلەن ۆئل بۋەخالىغان بىرەر سە ھللاياكى  ۋە

 ①.«كە كىرىدۇۋە جەننەت ھېسابلىنىدۇچوقۇم شەھىد 

: ملسو هيلع هللا ىلصوعن عقبة بن عامر رضي هللا عن ُ قال: قال رسول هللا  .48
الطرباين  رواه .«دابت ُ يف سبيل هللا فمات فهو شهيد عنمن صرع »

 وحسن ُ اْلافظ ابن حجر.
كى، نىدۇ ىدىن رىۋايەت قىلئەنھۇرەزىيەلالھۇ وئقبە ىئبنى ائمىر 

پ ىقىلۇئلىغىدىن يى ولىداي ھللاكىمكى »دېگەن:  مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال

 ②«.شەھىدتۇر  ۇئ ،سەپ ۆئلۈپ كەتۈشۈچ
 

  باب -21
 شەھىدلەرنىڭ سەردارى 

هداء سيد الش»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النب  ،عن ُعن جابر رضي هللا  .41
رواه «. ل ُتوهناه فق هورجل قام إىل إمام جائر فأمر  ،محزة بن عبد املطلب

 اْلاكم
ملسو هيلع هللا ىلص  ھلۇلالرەسۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، رەزىيەلالھۇ ئەنھۇجابىر 

                                                           
 ېگەن.د« ھەسەن»ناملىق كىتابىدا بۇ ھەدىسنى « صحيح اجلامع»، ئەلبانى ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  ،دېگەن« ھەسەن»ھافىز ىئبنى ھەجەر  ،ۇ يەئال رىۋايىتىتەبرانى ۋە ئەب ②
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 ەللىبتۇمبنى ائبدۇلدلەرنىڭ سەردارى ھەمزە ىئىشەھ»دېگەن:  مۇنداق
 ،ياخشىلىققا بۇيرۇپپادىشاھنىڭ ائلدىغا چىقىپ، ۇئنى زالىم ۋە 
ۇئنى  (زالىم پادىشاھ) شۇ سەۋەبلىك ،نقتىن توسقاىليامان

 ①«.ۇر دكىشىۋەتكەن ۈ ۆئلتۈر 
 

  باب -21
 دىن قانچىلىكشەھىد ۆئلۈمنىڭ ائغرىقى

 ھېس قىلىدىغانلىقى ھەققىدە

ما : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  وعن أيب هريرة رضي هللا عن ُ .50
واه ر  «.جيد الشهيد من مس القتل إَّل كما جيد أحدكم من مس القرصة

 الرتمذي
 ،كىنىدۇ ىرىۋايەت قىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھۇرەيرەئەبۇ 

شەھىد ۆئلتۈرۈلگەن ۋاقىتتا، »دېگەن:  مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال

 ②.«مۈلە چاققانچىلىكال ائغرىق ھېس قىلىدۇۆبىرىڭالرنى چ
 

  باب -22
 ھللا يولىدىكى رىباتنىڭ پەزىلىتى

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ھاكىم رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى ۋە نەساىئ رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
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ا َوَصاِبُروا آَمُنوا اْصربُو يَا أَي َُّها الاِذيَن ﴿ مۇنداق دەيدۇ: تاائالھللا 
ىئبادەتنىڭ  -نلەر! تائەت مىۇئىئ م» ﴾َورَاِبطُوا َوات اُقوا اَّللَا َلَعلاُكْم تُ ْفِلُحونَ 

مۇشەققەتلىرىگە ۋە سىلەرگە يەتكەن ېئغىرچىلىقالرغا سەۋر قىلىڭالر، 
دۈشمەنلەرگە زىيادە چىداملىق بولۇڭالر، )چېگرالىرىڭالرنى ساقالپ( 

ەييار تۇرۇڭالر، مەقسىتىڭالرغا يېتىش ۈئچۈن ھللا تىن جىھادقا ت

 ①.«قورقۇڭالر )يەنى ۇئنىڭ ئەمرىگە مۇخالىپەتچىلىك قىلماڭالر(

يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسول هللا  :عن أيب هريرة رضي هللا عن ُ قال. 51
 .«موقف ساعة يف سبيل هللا خي من قيام ليلة القدر عند اْلجر األسود»

 وغيمها رواه ابن حبان والبيهقي
 ھرەسۇلۇلالمەن  مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇرەيرە ۇ ئەبۇ ھ

ەت تۇرۇش بىر سائيولىدا  ھللا»: ىغاننى ائڭلىكىگەنلېمۇنداق د نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص
دا قىيامدا ىنېئەسۋەدنىڭ يۇلەر چىسى ھەجې( قەدر كرىباتتا تۇرۇش يەنى)

 ②«.تۇرغاندىن ياخشى

ال: ق ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  ،رضي هللا عن ُ وعن سهل بن سعد .52
رباط يوم يف سبيل هللا خي من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم »

من اجلنة خي من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد يف سبيل هللا 
 متفق علي ُ«. تعاىل، أو الغدوة، خي من الدنيا وما عليها

                                                           
 ائيەت. -211سۈرە ائل ىئمران  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ۋە بەيھەقى رىۋايىتى، ئەلبانى  ھەببانىئبنى  ②
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 ،دۇكىىنىرىۋايەت قىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ سەھل ىئبنى سەىئد
ا ھللا يولىدا بىر كۈن رىباتتا تۇرۇش دۇني» گەن:ېد مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال

ەتتىكى بىرىڭالرنىڭ جەنن .ياخشىدۇر  ۋە ۇئنىڭدىكى بارچە نەرسىلەردىن
بىر تال قامچا مىقدارىچىلىك وئرنى دۇنيا ۋە ۇئنىڭدىكى بارچە 

ىر قېتىم ببىرىڭالرنىڭ ئەتىگىنى ياكى كەچلىكى . دۇر نەرسىلەردىن ياخشى
ەردىن دۇنيا ۋە ۇئنىڭدىكى بارچە نەرسىل ىكى جىھادقا مېڭىشىيولىد ھللا

 ①.«دۇر ياخشى

قول: ي ملسو هيلع هللا ىلصوعن سلمان رضي هللا عن ُ قال: مسعت رسول هللا . 53
 ُ عمل ُ علي ي من صيام شهر وقيام ُ، وإن مات جرىرباط يوم وليلة خ»

 رواه مسلم .«الذي كان يعمل، وأجري علي ُ رزق ُ، وأمن الفتان
 الھرەسۇلۇلمۇنداق دەيدۇ: مەن  سەلمان فارىس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

باتتا كۈندۈز رى -بىر كېچە : »لىكىنى ائڭلىغانمۇنداق دېگەن نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص
تىن قىيامدا تۇرۇش)كېچىسى( روزا تۇتۇش ۋە )كۈندۈزى( تۇرۇش بىر ائي 

ىۋاتقان ياخشى كېلياخشى. ئەگەر ۇئ رىباتتا ۋاپات تاپسا، ۇئنىڭغا قىلىپ 
 ئەمەللىرىنىڭ ساۋابى داۋاملىق يېزىلىپ تۇرىدۇ، )جەننەتتىن( رىزقى

 ②.«خاتىرجەم بولىدۇە ائزابىدىن تۇرىدۇ ھەمدە قەبر يېتىپ 

يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: مسعت رسول هللا  ي هللا عن ُرض وعن عثمان .54
. رواه «رباط يوم يف سبيل هللا، خي من ألف يوم فيما سواه من املنازل»

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 مۇسلىم رىۋايىتى. ②
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 .وقال: حديث حسن الرتمذي
مۇنداق دەيدۇ: مەن  وئسمان ىئبنى ئەففان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

ىر كۈن ھللا يولىدا ب: »مۇنداق دېگەنلىكىنى ائڭلىغان نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ①.«وئرۇنالردىكى مىڭ كۈندىن ئەۋزەلۇئنىڭدىن باشقا  رىباتتا تۇرۇش
 

  باب -23
 لۈپ كەتكەن كىشىنىڭ ئەمىلىنىڭ رىباتتا تۇرۇپ ۆئ

 قىيامەت كۈنىگىچە داۋاملىشىپ 
 تۇرىدىغانلىقى ھەققىدە

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  ،وعن فضالة بن عبيد رضي هللا عن ُ .55
كل ميت خيتم على عمل ُ إَّل املرابط يف سبيل هللا، فإن ُ ينمى ل ُ عمل ُ »

قال: و  واه أبو داود والرتمذير «. إىل يوم القيامة، ويؤمن فتنة القرب
 «.حديث حسن صحيح»

فۇزالە ىئبنى ۇئبەيد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، 
 ى ۆئلگەندە ۇئنىڭكىشھەرقانداق »دەيدۇ:  مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 

ىباتتا ۈئزۈلۈپ قالىدۇ، پەقەت ھللا يولىدا ر  گە بېرىلىدىغان ئەجىرئەمىلى
تۇرغۇچى بۇنىڭدىن مۇستەسنا. ۇئنىڭ ئەمىلىنىڭ ئەجرى تا قىيامەت 

                                                           
 .دېگەن« ھەسەن»تىرمىزى ۋە ئەلبانى  ،دېگەن« سەھىھ» ھەببانۋە ىئبنى  نەساىئ ①
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 ①.«بولىدۇم خاتىرجە قەبرە ائزابىدىنۇئ ھەمدە  كۈنىگىچە يېزىلىپ تۇرىدۇ

 
  باب -24

 جىھادقائەتىگەن ۋە كەچتە ھللا يولىدىكى 
 چىقىشنىڭ پەزىلىتى

 ِمَن َما َكاَن أِلَْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوهَلُمْ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: تاائالھللا 
 نَ ْفِس ُِ َذِلَك اأْلَْعرَاِب َأْن يَ َتَخلاُفوا َعْن َرُسوِل اَّللِا َوََّل يَ ْرَغُبوا بِأَنْ ُفِسِهْم َعنْ 
ُئوَن  َوََّل َيطَ بِأَن اُهْم ََّل ُيِِصيبُ ُهْم َظَمأ ٌ َوََّل َنَِصب ٌ َوََّل َُمَْمَِصة ٌ يف َسِبيِل اَّللاِ 

 ُِ َعَمل ٌ َصاِلح ٌ َمْوِطًئا يَِغيُظ اْلُكفااَر َوََّل يَ َنالُوَن ِمْن َعُدوٍ  نَ ْياًل ِإَّلا ُكِتَب هَلُْم بِ 
َ ََّل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنَن ۞ َقًة َصِغيًَة َوََّل َكِبيًَة َوََّل َوََّل يُ ْنِفُقوَن نَ فَ  ِإنا اَّللا

 ﴾انُوا يَ ْعَمُلوَن ۞َب هَلُْم لَِيْجزِيَ ُهُم اَّللاُ َأْحَسَن َما كَ يَ ْقطَُعوَن َواِديًا ِإَّلا ُكتِ 
 ھمەدىنە ائھالىسى ۋە ۇئالرنىڭ ئەتراپىدىكى ئەئرابىالرنىڭ رەسۇلۇلال»

بىلەن جىھادقا بىللە چىقماي قېلىپ قېلىشى، ۆئزلىرىنىڭ ائرامى بىلەنال 
ەمەس ىئدى. ئبولۇپ، جاپادا رەسۇلۇلالھ بىلەن بىللە بولماسلىقى توغرا 

بۇ )يەنى ۇئالرنى جىھادقا چىقماي قېلىپ قېلىشتىن مەنىئ قىلىش( 
ارتقان چرىغان ۇئسسۇزلۇق، تشۇنىڭ ۈئچۈنكى، ۇئالر ھللا نىڭ يولىدا ۇئ

ىدىغان ىرالرنى خاپىلىققا سالمۇشەققەت ۋە ائچلىق، ۇئالرنىڭ كاپ -جاپا 
بىر قەدىمى، دۈشمەنلەر ۈئستىدىن ېئرىشكەن )ۇئالرنى ۆئلتۈرۈش، ھەر

ۈن )ھللا بىر نەرسىسى ۈئچقاتارلىق( ھەرئەسىر ېئلىش، مەغلۇپ قىلىش 
                                                           

 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى رىۋايىتى،  تىرمىزى  ۋە ئەبۇ داۋۇد ①
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نىڭ دەرگاھىدا( ۇئالرغا ياخشىلىق )يەنى ساۋاب( يېزىلىدۇ، ھللا ئەلۋەتتە 
[. 121ياخشى ىئش قىلغۇچىالرنىڭ ئەجرىنى بىكار قىلىۋەتمەيدۇ ]

ڭ )ھللا نىڭ يولىدا( مەيلى كىچىك بولسۇن ياكى چوڭ بولسۇن، ۇئالرنى
ى بىر مۇساپىسرسىسى ۋە جىھاد ۈئچۈن باسقان ھەرسەرپ قىلغان نە

ۇئالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىگە ئەڭ ياخشى مۇكاپات بېرىش يۈزىسىدىن 

 ①.«[121ۇئالرغا يېزىلىدۇ ]

دوة غ»: ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا يقول أيب أيوب رضي هللا عن ُعن  .56
أخرج ُ  .«يف سبيل هللا، أو روحة، خي اما طلعت علي ُ الشمس وغربت

 مسلم
 ،دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بۇئەبۇ ئەيي

بىر تە كەچ ياكىيولىدا ئەتىگەن  ھللا»دېگەن:  مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال
ن ۋە پاتقا ۈشكەنچ قۇياش ۈئستىگە ،قېتىم جىھادقا مېڭىش

 ②«.ياخشىدۇر  پۈتۈن دۇنيادىن(نەرسىلەردىن )يەنى 

ة يف لغدو »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا ،أنس رضي هللا عن ُ وعن. 57
 متفق علي ُ«. سبيل هللا، أو روحة، خي من الدنيا وما فيها

 كى،ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇ رەزىيەلالھۇ ئەنەس ىئبنى مالىك 
بىر تە كەچ ياكىتىگەن يولىدا ئە ھللا»دېگەن:  مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال

                                                           
 ائيەتلەر. -121، -121سۈرە تەۋبە  ①
 مۇسلىم رىۋايىتى. ②
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 ①.«شىدۇر لەردىن ياخىە ۇئنىڭدىكى نەرسدۇنيا ۋ ،قېتىم جىھادقا مېڭىش
 

  باب -25
 چاڭ بولۇشنىڭ پەزىلىتى -ھللا يولىدا توپا 

أن  ،عن أيب عبس هو عبد الرمحن بن جرب رضي هللا عن ُ .58
. «ما اغربت قدما عبد يف سبيل هللا فتمس ُ النار»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 رواه البخاري
دىن رىۋايەت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇائبدۇراھمان ىئبنى جەبىر 

 پۇتى يولىدا ىئككى ھللا»دېگەن:  مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال قىلىنىدۇكى،

  ②.«تەگمەيدۇوئتى  دوزاخىشىگە ك ىغا مىلەنگەنتوپ

َّل : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  وعن أيب هريرة رضي هللا عن ُ .51
َّل جيتمع يعود اللَب يف الضرع، و يلج النار رجل بكى من خشية هللا حىت 

 رواه الرتمذي«. غبار يف سبيل هللا ودخان جهنم
 ،كىنىدۇ ىدىن رىۋايەت قىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھۇرەيرەئەبۇ 

 مغان ائدەىتىن قورقۇپ يىغلھللا »دېگەن:  مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال
وزاخقا د خۇددى سېغىلىپ بولۇنغان سۈت يېلىنغا قايتىپ كىرمىگەندەك

 بىلەنتوزان  - چاڭ ا توزىغانيولىد ھەمدە ھللا ەيدۇكىرم ھەرگىز

                                                           
 رىۋايىتى.بۇخارى ۋە مۇسلىم  ①
 بۇخارى رىۋايىتى. ②
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ىشى لەشمەيدۇ )يەنى ھللا يولىدا جىھاد قىلغان كتۈنى بىر ڭ تۈىجەھەننەمن

 ①.«دوزاخقا كىرمەيدۇ(
 

  باب -26
 ئەمىرگە ياخشى ىئشتا ىئتائەت قىلىشنىڭ 

 ۋە ۇئنىڭ پەزىلىتى ۋاجىبلىقى

ُ ََيُْسُدوَن النااَس َعَلى َما آتَاُهمُ أَْم ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تاائالھللا   اَّللا
َناُهْم مُ  َنا آَل ِإبْ رَاِهيَم اْلِكَتاَب َواْلِْْكَمَة َوآتَ ي ْ ْلًكا ِمْن َفْضِل ُِ فَ َقْد آتَ ي ْ

ى ياكى ۇئالر ھللا ۆئز پەزلىدىن كىشىلەرگە بەرگەن نەرسىگە )يەن»﴾ َعِظيًما
رلىككە( ھەسەت مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا بېرىلگەن پەيغەمبە

قىلىشامدۇ؟ بىز ھەقىقەتەن ىئبىراھىم ئەۋالدىغا كىتاب، ھېكمەت 

 ②.«بەردۇق ۋە ۇئالرغا بۈيۈك پادىشاھلىق بەردۇق

عس عبد ت»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النب  ،عن أيب هريرة رضي هللا عن ُ. 60
 وإن مل يعط ،إن أعطي رضي ،اخلميِصةرهم وعبد الدينار وعبد الد

وإذا شيك فال انتقش، طوىب لعبد آخذ بعنان  ،تعس وانتكسسخط، 
 أشعث رأس ُ مغربة قدماه، إن كان يف اْلراسة كان ،هللا فرس ُ يف سبيل

يف اْلراسة، وإن كان يف الساقة كان يف الساقة، إذا استأذن مل يؤذن ل ُ، 
                                                           

 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى ۋە نەساىئ رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
 ائيەت. -54سۈرە نىسا  ②
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 رواه البخاري .«وإن شفع مل يشفع
 ،ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى

دىنار، دەرھەم ۋە كەشتىلەنگەن رەڭلىك »دەيدۇ:  مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 
ك بول  ،رازى بولىدۇ بېرىلسە! ئەگەر ۇئالرغا سۇنكىيىمنىڭ بەندىلىرى ھاال

ك بولسۇن، كېسەل ۋە خارلىقتىن  .ائچچىقاليدۇ بېرىلمىسە ھاال
لمىسۇن! ۇئنىڭغا تىكەن كىرسە، چىقىرىلمىسۇن! چېچى چۇۋۇق،  قۇتۇال

يۈگىنىنى  ھللا يولىدا ېئتىنىڭھالەتتە ىئككى قەدىمى توپىغا مىلەنگەن 

 ①ارىستاۇئنى ھئەگەر  كى،بولسۇن كىشىگە خۇش مۇبارەكتۇتۇپ تۇرغان 
پتە بولىدۇ؛ رقا سەقويسا، ھارىستا تۇرىدۇ؛ ائرقا سەپتە قويسا، ائ تۇرۇشقا

بېرىلمەيدۇ؛ شاپائەت قىلماقچى بولسا،  رۇخسەت ىسا،سور  رۇخسەت

  ②.«بۇل قىلىنمايدۇوشاپاىئتى ق

: الق ملسو هيلع هللا ىلصعن النب  ،بن عمر رضي هللا عن ُعبد هللا عن . 61
السمع والطاعة على املرء املسلم فيما أحب وكره، ما مل يؤمر ِبعِصية، »

 متفق علي ُ. «فإذا أمر ِبعِصية فال مسع وَّل طاعة
 نىدۇكى،دىن رىۋايەت قىلىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بنى ۆئمەرائبدۇلالھ ىئ

ەمىر( )ئ ،نىڭھەرقانداق بىر مۇسۇلمان» دېگەن: مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال
 پڭالائمەيلى ۇئ ياقتۇرسۇن ياكى ياقتۇرمىسۇن ۇئنى گۇناھقا بۇيرۇمىسىال 

 تائەتۋە ىئ اقبۇيرۇلسا ائڭالش قاگۇناھئەگەر . تۇر بۋاجى قىلىشى ىئتائەت

                                                           
 مىنىنى قوغداپ پوستتا تۇرۇش؛ قاراۋۇللۇقتا تۇرۇش.ېىئسالم ز –ھارىستا تۇرۇش  ①
 .بۇخارى رىۋايىتى ②
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 ①«.قىلىشقا بولمايدۇ

 :ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك رضي هللا عن ُ قال: قال رسول هللا  .62
 .«امسعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأس ُ زبيبة»

 رواه البخاري
، كىدۇ ىنىدىن رىۋايەت قىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بنى مالىكئەنەس ىئ

قۇرۇق شى ېسىلەرگە بگەرچە »دېگەن:  مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال
 ى، ۇئنىڭ بۇيرۇقىننسىمۇىئەمىر قىلكۆرۈمسىز( قارا قۇل دەك )ۈئزۈم

ڭالر ۋە ىئتائەت قىل  ②«.ڭالرىائڭال

من : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  وعن أيب هريرة رضي هللا عن ُ .63
أطاعين فقد أطاع هللا، ومن عِصاين فقد عِصى هللا، ومن يطع األمي فقد 

 متفق علي ُ«. عِصاينأطاعين، ومن يعص األمي فقد 
 ،كىدۇ نىىرىۋايەت قىل دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھۇرەيرەئەبۇ 

قا  ھللاكىمكى ماڭا ىئتائەت قىلسا، »دېگەن:  مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال
ا ائسىيلىق ق ھللادۇ. كىمكى ماڭا ائسىيلىق قىلسا، غان بولىىئتائەت قىل

ان غدۇ. كىمكى ئەمىرگە ىئتائەت قىلسا، ماڭا ىئتائەت قىلغان بولىقىل
ان غدۇ. كىمكى ئەمىرگە ائسىيلىق قىلسا، ماڭا ائسىيلىق قىلبولى

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 بۇخارى رىۋايىتى. ②
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 ①.«دۇبولى
 

  باب -27
 تەييارلىق ۋە وئق ېئتىشنىڭ پەزىلىتى

ٍة َوِمْن َوأَِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُ وا ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تاائالھللا 
يَن ِمْن ُدوهِنِْم ََّل تَ ْعَلُمونَ ُهُم َوَعُدواُكْم َوآَخرِ رِبَاِط اخْلَْيِل تُ ْرِهُبوَن ِب ُِ َعُدوا اَّللِا 

ْم َوأَنْ ُتْم ََّل اَّللاُ يَ ْعَلُمُهْم َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء يف َسِبيِل اَّللِا يُ َوفا إِلَْيكُ 
ولۇڭالردىن ق ىڭالر )بىلەن ۇئرۇش قىلىش( ۈئچۈندۈشمەنلىر » ﴾ُتْظَلُمونَ 

ڭالر، بۇنىڭ بىلەن، ھللاكېلىشىچە قورال كۈچى، جەڭ   نىڭ ېئتى تەييارال
باشقا  دۈشمىنىنى، ۆئزۈڭالرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى ۋە ۇئالردىن

ۇيدۇ، ۇئالرنى سىلەر تونۇمايسىلەر، ھللا تون .دۈشمەنلەرنى قورقۇتىسىلەر
سىلەرنىڭ ھللا يولىدا سەرپ قىلغىنىڭالر مەيلى نېمە بولسا بولسۇن، 

دۇ )يەنى رىلىدۇ، سىلەرگە زۇلۇم قىلىنمايسىلەرگە ۇئنىڭ ساۋابى تولۇق بې

 ②«.نەرسە كېمەيتىلمەيدۇ(ۋابتىن ھېچبۇ سا

من »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسول هللا  :عن عمرو بن عبسة قال .64
شاب شيبة يف سبيل هللا كانت ل ُ نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم يف 

ة  سبيل هللا فبلغ العدو أو مل يبلغ كان ل ُ كعتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمن
                                                           

 ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.بۇخارى  ①
 ائيەت. -61سۈرە ئەنفال  ②
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 رواه النسائي بإسناد صحيح .«كانت فداءه من النار عضوا بعضو
 مەن مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى ئەبەسە ئەمىر ىئ

 چىېدا چلىوي ھللا»مۇنداق دېگەنلىكىنى ائڭلىغان:  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
. ۇر بولىدۇن كىشىگە(ۇئ )امەت كۈنى قىي لىرى چاچائق كىشىنىڭ ائقارغان 
ق وئ ،وئق ائتساقارىتىپ بىر پاي  دۈشمەنگە داىيول ھللاكىمكى 

 نىڭىلغانقبىر قۇل ائزات ائتقۇچىغا  تەگمىسۇنشمەنگە تەگسۇن ياكى ۈد
يامەت كۈنى قى ،لساقى دئمىن قۇلنى ائزاۇم . كىمكى بىرساۋابى يېزىلىدۇ

ھللا ۇئ قۇلنىڭ ھەربىر ئەزاسى ۈئچۈن ائزاد قىلغۇچىنىڭ ھەربىر ئەزاسىنى 

 ①«.وئتتىن ائزاد قىلىدۇ

وعن عقبة بن عامر رضي هللا عن ُ قال: مسعت رسول هللا . 65
، أَّل ﴾واةٍ َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن ق ُ  َوأَِعدُّوا هَلُمْ ﴿»يقول:  ،وهو على املنرب ملسو هيلع هللا ىلص

 رواه مسلم«. إن القوة الرمي، أَّل إن القوة الرمي، أَّل إن القوة الرمي
مەن  مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ربنى ائمىۇئقبە ىئ

دۈشمەنلىرىڭالر )بىلەن ۇئرۇش » :دە تۇرۇپمۇنبەر  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

ڭالر قولۇڭالردىن كېلىشىچە ۈئچۈنقىلىش(  ېگەن د  ②«كۈچ تەييارال
ېگەن بىلىپ قويۇڭالركى، كۈچ تەييارالش د»ائيەتنى وئقۇغاندىن كېيىن: 

 وئق ېئتىشتۇر! بىلىپ قويۇڭالركى، كۈچ تەييارالش دېگەن وئق ېئتىشتۇر!
دېگەنلىكىنى  «بىلىپ قويۇڭالركى، كۈچ تەييارالش دېگەن وئق ېئتىشتۇر!

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»نەساىئ رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
 ائيەتنىڭ بىر قىسمى. -61سۈرە ئەنفال  ②
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 ائڭلىغانىدىم.

: ملسو هيلع هللا ىلصوعن عقبة بن عامر رضي هللا عن ُ قال: قال رسول هللا . 66
 رواه مسلم«. قد عِصى»أو « فليس منا ترك ُ مث من علم الرمي»

 كى،نىدۇ ىرىۋايەت قىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بنى ائمىرۇئقبە ىئ
پ، ائندىن ىنىكىمكى وئق ېئتىشنى ۆئگ»دېگەن:  مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال

ياكى  «تاشلىۋەتسە، ۇئ بىزدىن ئەمەسۇئنى )داۋامالشتۇرماي( 

 ①«.گۇناھكار ھېسابلىنىدۇ»
 

  باب -28
 كەتكۈزۈۋېتىشىگە  قايغۇالرنى -جىھاد ھللا نىڭ غەم 

 سەۋەب بولىدىغان جەننەت ىئشىكلىرىدىن 
 بىر ىئشىك تۇر 

 رسول هللاقال  :قالعن عبادة بن الِصامت رضي هللا عن ُ . 67
باب ارك وتعاىل تبفإن اجلهاد يف سبيل هللا  ،جاهدوا يف سبيل هللا: »ملسو هيلع هللا ىلص

 رواه أمحد .«اىل ب ُ من اهلم والغممن أبواب اجلنة ينجي هللا تبارك وتع
كى، نىدۇ ىرىۋايەت قىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇۇئبادە ىئبنى سامىت 

 تاائال ھللا ،ڭالرىيولىدا جىھاد قىل ھللا»دېگەن:  مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال
 بىر ىئشىك نلغان بوىكلىرىدىىئش جەننەتھەقىقەتەن جىھاد يولىدىكى 
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 ①.«نى كەتكۈزىدۇالر قايغۇ -غەم ائرقىلىق ۇئ  تاائالبولۇپ، ھللا 
 

  باب -29
ۋە جەڭدىن جەڭدە مۇستەھكەم تۇرۇش ھەققىدە 

 قېچىشنىڭ ھارام ىئكەنلىكى ھەققىدە

لاِذيَن َكَفُروا يَا أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتمُ ا﴿مۇنداق دەيدۇ:  تاائالھللا 
ُه ِإَّلا ُمَتَحر ِفًا لِِقَتاٍل َأْو َوَمْن يُ َوهل ِِْم يَ ْوَمِئٍذ ُدبُ رَ  َزْحًفا َفاَل تُ َولُّوُهُم اأْلَْدبَاَر ۞

 ﴾ْئَس اْلَمِِصُي ۞ُمَتَحيِ زًا ِإىَل ِفَئٍة فَ َقْد بَاءَ ِبَغَضٍب ِمَن اَّللِا َوَمْأَواُه َجَهناُم َوبِ 
مىنلەر! كاپىرالرنىڭ ھۇجۇمىغا دۇچ كەلگەن چېغىڭالردا، ۇئالرغا ۇئىئ م»

[. كىمكى قايتا ۇئرۇشۇش ياكى 15رنى قىلماڭالر )يەنى قاچماڭالر( ]ائرقاڭال
 )ياردەم تىلەش( ۈئچۈن مۇسۇلمانالر جامائەسىگە قوشۇلۇش مەقسىتىدە

ى بەلكى دۈشمەنگە ائرقىسىن بىر تەرەپكە يۆتكىلىش قىلماستىن
قىلىدىكەن )يەنى قاچىدىكەن(، ۇئ ھەقىقەتەن ھللا نىڭ غەزىپىگە 

اي  ى دوزاخ بولىدۇ. دوزاخ نېمىدېگەن يامان جاي! ۇئچرايدۇ، ۇئنىڭ ج

[16]».② 

اجتنبوا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النب  ،وعن أيب هريرة رضي هللا عن ُ .68
اهلل، الشرك ب»قالوا: يا رسول هللا، وما هن؟ قال: « السبع املوبقات!

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد ۋە تەبرانى رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
 ائيەتلەر. -16، -15سۈرە ئەنفال  ②
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والسحر، وقتل النفس اليت حرم هللا إَّل باْلق، وأكل الربا، وأكل مال 
. متفق «اليتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف احملِصنات املؤمنات الغافالت

 علي ُ
 ،ت قىلىنىدۇكىدىن رىۋايەرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھۇرەيرەئەبۇ 

ك قىلغۇچى يەتتە تۈرلۈك گۇناھتىن ساقلىنىڭالر» :ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال  «ھاال
دەپ  «الر قايسىالر؟ۇئ !ئەلچىسى ھللا نىڭىئ » ساھابىلەر:. ىدېد

 گەرلىكىر ھېس ،رىك كەلتۈرۈشېقا شھللا : »ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال ،دىېسورىۋ
 منىڭتىېي ،شىيېي)ۆئسۈم( جازانە  ناھەق ائدەم ۆئلتۈرۈش، ،شىقىل

ئمىن ۇم اكپىئپپەتلىك، ۋە  چىشېقمەيدانىدىن جەڭ  ،لىشېنى يەۋىلېم

 ①.«الشچاپ تۆھمەتائيالالرغا 
 

  باب -31
 جەڭدە جاسارەتلىك ۋە سادىق بولۇش ھەققىدە

ُدوا ِمَن اْلُمْؤِمِنَن رَِجال ٌ َصَدُقوا َما َعاهَ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تاائالھللا 
ُهْم  ُهْم َمْن يَ ْنَتِظُر َومَ اَّللَا َعَلْي ُِ َفِمن ْ ُلوا تَ ْبِدياًل َمْن َقَضى حَنَْب ُُ َوِمن ْ ﴾ ا َبدا

اباتلىق ا چىققاندا سمىنلەرنىڭ ىئچىدە )رەسۇلۇلالھ بىلەن غازاتقۇئم»
بولغانغا قەدەر دادىللىق بىلەن جەڭ قىلىش توغرۇلۇق(  ەھىدبولۇپ، ش

ر. ۇئالرنىڭ باھللا قا بەرگەن ئەھدىنى ىئشقا ائشۇرغان نۇرغۇن كىشىلەر 
 دەھىبولدى، بەزىسى )ش ەھىدەزىسى )ئەھدىگە ۋاپا قىلىپ( شب
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مەك تە، ۇئالر )پەرۋەردىگارىغا بەرگەن ئەھدىسىنى( ھەرگىز بولۇشنى( كۈت

 ①«.ۆئزگەرتكىنى يوق

اءُ َعَلى اْلُكفااِر ُرمَحَاءُ ب َ ﴿مۇنداق دەيدۇ: يەنە  تاائالھللا  نَ ُهمْ َأِشدا ﴾ ي ْ
 ②«.ائرا كۆيۈمچاندۇر  - قاتتىقتۇر، ۆئزكۇففارالرغا »

َتدا ِمْنُكْم يَا أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا َمْن يَ رْ ﴿مۇنداق دەيدۇ: يەنە  تاائالھللا 
َلى اْلُمْؤِمِنَن َأِعزاٍة َعْن ِديِن ُِ َفَسْوَف يَْأيت اَّللاُ ِبَقْوٍم َيُِب ُُّهْم َوَيُِبُّون َُُ أَِذلاٍة عَ 

ِئٍم َذِلَك َفْضُل اْلَكاِفرِيَن جُيَاِهُدوَن يف َسِبيِل اَّللِا َوََّل خَيَاُفوَن َلْوَمَة ََّل َعَلى 
مىنلەر! سىلەردىن كىمكى ۇئىئ م»﴾ اَّللِا يُ ْؤتِي ُِ َمْن َيَشاُء َواَّللاُ َواِسع ٌ َعِليم ٌ 

مۇرتەد بولىدىكەن، ھللا )ۇئنىڭ وئرنىغا( ھللا ۇئالرنى دوست تۇتىدىغان، 
رالرغا مىنلەرگە كۆيۈنىدىغان، كاپىۇئنى دوست تۇتىدىغان، م مۇ ھللاۇئالر 

شەپقەتسىز، ھللا نىڭ يولىدا جىھاد قىلىدىغان ۋە ماالمەت قىلغۇچىنىڭ 
ماالمىتىدىن قورقمايدىغان بىر قەۋمنى كەلتۈرىدۇ. بۇ )يەنى يۇقىرىدىكى 
سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلىنىش( ھللا نىڭ پەزلىدۇركى، )ھللا( ۇئنى 

بەندىلىرىدىن( خالىغان كىشىگە بېرىدۇ، ھللا )نىڭ پەزلى( كەڭدۇر، )

 ③«.)ھللا( ھەممىنى بىلگۈچىدۇر 

املؤمن : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أيب هريرة رضي هللا عن ُ .61

                                                           
 ائيەت. -23سۈرە ئەھزاب  ①
 ائيەتنىڭ بىر قىسمى. -29سۈرە فەتىھ  ②
 ائيەت. -54سۈرە ماىئدە  ③
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حرص . امن املؤمن الضعيف ويف كل خي القوي خي وأحب إىل هللا
على ما ينفعك، واستعن باهلل وَّل تعجز. وإن أصابك شيء فال تقل لو 

و لفعل؛ فإن  هللا، وما شاء ولكن قل: قدرأين فعلت كان كذا وكذا، 
 رواه مسلم«. تفتح عمل الشيطان

 ،كىدۇ ىنىدىن رىۋايەت قىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھۇرەيرە ۇئەب
جىز ائ ھللا ياخشىدۇر.مىن ۇئكۈچلۈك م» دېگەن: مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال

 گە قارىغاندا كۈچلۈك مۇئمىننى بەكرەك ياخشى كۆرىدۇ، لېكىنئمىنۇم
سەن ۆئزۈڭگە پايدىلىق نەرسىلەرگە . ياخشىدۇر  ھەر ىئككىلىسى

ساڭا ئەگەر . اائجىزلىق قىلم تىلىگىن،تىن ياردەم ھللا  ھېرىسمەن بولغىن.
 ىئش بولسام، ۇئبىرەر كۆڭۈلسىزلىك يەتسە: >كاشكى مۇنداق قىلغان 

ۇنداقكەن، ش نىڭ تەقدىرى ھللا بەلكى: > دېمىگىن، ۇئنداق بولمايتتى<
 لەرەن سۆز گېد >ئەگەر<، >كاشكى< .نىدېگ بولىدۇ< ھللا نىڭ خالىغىنى

  ①«.ىئشىغا يول ېئچىپ بېرىدۇشەيتاننىڭ 

س، أحسن النا ملسو هيلع هللا ىلصكان النب »عن أنس رضي هللا عن ُ، قال:  .70
 ملسو هيلع هللا ىلصوأشجع الناس، وأجود الناس، ولقد فزع أهل املدينة فكان النب 

،  ُ البخاري ومسلمأخرج .«وجدناه حبرا»، وقال: «سبقهم على فرس
 واللفظ للبخاري
ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر :مۇنداق دەيدۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنەس 
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بىر . دىىئ يسىخىېسئەڭ  ى ۋەباتۇر ئەڭ  ياخشىسى،ئەڭ كىشىلەرنىڭ 
. تىپ كەتۈچۆچ)قورقۇنچلۇق بىر ائۋازدىن( مەدىنە ئەھلى  كۈنى

تىپ بېرىپ، قاي ائت چاپتۇرۇپ)ائۋاز چىققان تەرەپكە(  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

  ①.دېدى« بۇ ائت بەك تېز چاپىدىكەن»كەلدى ۋە: 

 ومئذيجعفر أن ُ وقف على  ،وعن ابن عمر رضي هللا عن ُ. 71
قتيل، فعددت ب ُ مخسن بن طعنة وضربة، ليس منها شيء يف  وهو

 رواه البخاري .ظهرهيف دبره، يعين 
 )مۇئ تە ۇئ ى،كۇ دىنىرىۋايەت قىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى ۆئمەر ىئ

. غا كەلدىجەسىتىنىڭ قېشىنىڭ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇجەئ فەر غازىتى كۈنى( 
 مەن جەئ فەر: »(دەيدۇىئبنى ۆئمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق )

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بەدىنىدىن ئەللىك يەردە قىلىچ ۋە نەيزىنىڭ ىئزىنى 
جاراھەت ىئزى يوق ھېچقانداق ەرىپىدە كەينى تلېكىن  سانىدىم،

 ②.«ىئدى

يب أ مسعت: وعن أيب بكر بن أيب موسى األشعري، قال. 72
إن أبواب : »ملسو هيلع هللا ىلصوهو حبضرة العدو، يقول: قال رسول هللا  رضي هللا عن ُ

فقام رجل رث اهليئة، فقال: يا أبا موسى  ،«اجلنة حتت ظالل السيوف
يقول هذا؟ قال: نعم، فرجع إىل أصحاب ُ،  ملسو هيلع هللا ىلصأأنت مسعت رسول هللا 
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سيف ُ سيف ُ فألقاه، مث مشى ب قرأ عليكم السالم، مث كسر جفنفقال: أ
 إىل العدو فضرب ب ُ حىت قتل. رواه مسلم

 نىڭ وئغلى ئەبۇبەكرى لالھۇ ئەنھۇرەزىيەمۇسا ئەشئەرى  ۇئەب
 مەنشۈد )ھللا ۇئنىڭدىن رازى بولسۇن!( ائتامنىڭمەن  مۇنداق دەيدۇ:

 :نغاىگەنلىكىنى ائڭلېمۇنداق د بىلەن ۇئچرىشىشتىن بۇرۇن
چالرنىڭ ىلىكلىرى قىجەننەتنىڭ ىئش: >شۈبھىسىزكى، ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال»

ىر ائدەم كۆرۈمسىز بكىيىملىرى ائندىن  «.دېگەن ىدۇر<سايىسى ائستىد
مۇشۇنداق  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالسەن  !مۇسا ئەبۇ ىئ» :تۇرۇپوئرنىدىن 

ئەبۇ ائتام ) ەپ سورىۋېدى،د «؟ائڭلىغانمىدىڭ دېگەنلىكىنى راست
غا ىشېڭ قھەمراھلىرىنى ۇئ كىشى. دەپ جاۋاپ بەردى «ھەئە» مۇسا(:

سۇندۇرۇپ ىنى لىپىنىڭ غىچىلىقدى ۋە ساالم قىل بېرىپ، ۇئالرغاقايتىپ 
 ۋە كەتتى قاراپ يۈرۈپ گەشمەنۈد ىنى ېئلىپچىلىق . ائندىنىۋەتتىتاشل

 ①لتۈرۈلگەنگە قەدەر ۇئرۇش قىلدى.ۆئ

مي أنس بن النضر غاب ع  ُ قال:وعن أنس رضي هللا عن. 73
عن قتال بدر، فقال: يا رسول هللا، غبت عن أول قتال  رضي هللا عن ُ

ا  قاتلت املشركن، لئن هللا أشهدين قتال املشركن ليين هللا ما أصنع. فلم
كان يوم أحد انكشف املسلمون فقال: اللهم إين اعتذر إليك اما صنع 

شركن يعين: امل -وأبرأ إليك اما صنع هؤَّلء  -يعين: أصحاب ُ  -هؤَّلء 
م فاستقبل ُ سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، اجلنة ورب مث تقد -
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النضر، إين أجد رَيها من دون أحد! فقال سعد: فما استطعت يا 
رسول هللا ما صنع! قال أنس: فوجدنا ب ُ بضعا ومثانن ضربة بالسيف، 
أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل ب ُ املشركون، فما 

ذه أن ه -أو نظن  -ببنان ُ. قال أنس: كنا نرى  عرف ُ أحد إَّل أخت ُ
َ ِمَن اْلُمْؤِمِنَن رَِجال ٌ َصَدُقوا َما عَ ﴿اْلية نزلت في ُ ويف أشباه ُ:  اَهُدوا اَّللا
ُهْم َمْن َقَضى حَنَْب ُُ   [ إىل آخرها. متفق علي 23ُ]األحزاب:  ﴾َعَلْي ُِ َفِمن ْ

م ئەنەس تاغا مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇىئبنى مالىك ئەنەس 
ۇئ  .ر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بەدر ۇئرۇشىغا قاتنىشالمىغانىدىنى نەز ىئب

ن قىلغا غا قارشىرىكالر مۇش سەن رەسۇلۇلالھ!ىئ : »گە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ىكالرمۇشر مېنى  ھللا ئەگەرتۇنجى جەڭگە مەن قاتنىشالماي قالدىم. 

انلىقىمنى قانداق قىلىدىغ مېنىڭ بىلەن ۇئرۇش قىلىشقا نېسىپ قىلسا،
 . دېدى« ئەلۋەتتە بىلىدۇ

تاالپەتكە ۇئچراپ پىتىراپ  مۇسۇلمانالر ۇئرۇشى كۈنىۇئھۇد 
ەن م ھللا!ىئ » رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: ر بنى نەز ئەنەس ىئ كەتكەندە،

 ىڭنرىكالر مۇش قاچقانلىقىدىن ساڭا ۆئزرە ېئيتىمەن ۋە نىڭھەمراھلىرىم
 .كاپىرالر تەرەپكە ىئلگىرىلەپ ماڭدى دەپ «جۇدامەن - ائدا ىدىنىئش

ەنەس ئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۇئچرىۋېدى، بنى مۇائزسەىئد ىئائلدىغا ائندىن 
مەن  !ائزمۇ بنىىئ سەىئد ىئ»رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۇئنىڭغا: بنى نەزىر ىئ

 ،رنىڭ رەببى بىلەن قەسەمكىنەز جەننەتنى ائرزۇ قىلىۋاتىمەن. دادام 
ەىئد . سدېدى« پۇراۋاتىمەن ھىدىنىجەننەتنىڭ  مەن ۇئھۇد تەرەپتىن

ۇئنىڭدەك قىلىشقا جۈرئەت مەن  رەسۇلۇلالھ!ىئ » :بنى مۇائزىئ
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لمىدىم  دى. ېد «قىال

ئەنەس  بىزرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ىئبنى مالىك ئەنەس 
زە بىلەن نەي چېپىلغان،چ بىلەن ىلىقرنىڭ جەسىتىدىن بنى نەز ىئ

ېرىنىڭ يسەكسەن نەچچە بولۇپ ان تىلغوئقيا بىلەن ېئ ۋە سانجىلغان
 -مۇشرىكالر ۇئنى ۆئلتۈرۈپ، ائندىن قۇالق  .يارىالنغانلىقىنى كۆردۇق

 ۋەتكەن بولغاچقا، ھېچكىم ۇئنىبۇرۇنلىرىنى كېسىپ، يۈزىنى بۇزۇ 
بىز . لىدىۇياتون ىقىدىنبارم ھەمشىرىسىال . ۇئنى پەقەتتونۇيالمىدى

ُهْم َمْن قَ  ِمَن اْلُمْؤِمِننَ ﴿ َضى حَنَْب ُُ رَِجال ٌ َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّللَا َعَلْي ُِ َفِمن ْ
ُلوا تَ ْبِدياًل  ُهْم َمْن يَ ْنَتِظُر َوَما َبدا ڭ ىئچىدە )رەسۇلۇلالھ مىنلەرنىۇئم» ﴾َوِمن ْ

ەر دادىللىق بولغانغا قەد ەھىدا چىققاندا ساباتلىق بولۇپ، شبىلەن غازاتق
 رۇلۇق( ھللا قا بەرگەن ئەھدىنى ىئشقا ائشۇرغانبىلەن جەڭ قىلىش توغ

 ھىدەەزىسى )ئەھدىگە ۋاپا قىلىپ( شنۇرغۇن كىشىلەر بار. ۇئالرنىڭ ب
ا مەك تە، ۇئالر )پەرۋەردىگارىغبولۇشنى( كۈت ەھىدبولدى، بەزىسى )ش

.بەرگەن ئەھدىسىنى( ھەرگىز ۆئزگەرتكىنى يوق بۇ ائيەتنى دېگەن   ①«
ىل بولدى ناز  لەر ھەققىدەىغا وئخشاش كىشڭىر ۋە ۇئنئەنەس ىئبنى نەز 

 ②.دەپ وئياليمىز

 أخذ سيفا يوم ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عن ُ: أن رسول هللا  عن أنس .74
فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم « من يأخذ مين هذا؟»أحد، فقال: 

                                                           
 ائيەت. -23سۈرە ئەھزاب  ①
 بۇخارى رىۋايىتى. ②
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 نةفأحجم القوم فقال أبو دجا« ؟فمن يأخذه حبق ُ»يقول: أنا أنا. قال: 
 رضي هللا عن ُ: أنا آخذه حبق ُ، فأخذه ففلق ب ُ هام املشركن. رواه مسلم

رىۋايەت قىلىنىدۇكى، ۇئھۇد كۈنى دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنەس 
 «ىدۇ؟بۇنى مەندىن كىم ائل: »لىپچنى ېئىلىبىر ققولىغا  ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

 دېيىشتى. «مەن، مەن»قوللىرىنى ۇئزىتىپ: ھەممىسى  ساھابىلەرنىڭدى. ېد
اليدۇ» :ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال  ۋىدى،ېد «؟بۇنى كىم ېئلىپ ھەققىنى ائدا قىال

نى مەن ۇئ»رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:  ە. ئەبۇ دۇجانجىمىپ كەتتىھەممەيلەن 
اليمەن رىكالرنىڭ مۇش چ بىلەنىلىقۇئ  ۋە دىېد «ېئلىپ ھەققىنى ائدا قىال

 ①.ىچاپت نىباشلىرى

قول: ي الوليدعن قيس بن أيب حازم قال: مسعت خالد بن  .75
دي إَّل فما بقي يف ي ،لقد انقطعت يف يدي يوم مؤتة تسعة أسياف»

 رواه البخاري. «صفيحة ميانية
 ىدبنى ۋەلخالىد ىئ مەن زم مۇنداق دەيدۇ:ھا ئەبۇ بنىقەيس ىئ

غازىتى ە تۇئ م»مۇنداق دېگەنلىكىنى ائڭلىغان: نىڭ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
ەت پەققولۇمدا  ،چ سۇنۇپىلىقدانە قولۇمدا توققۇز نىڭ ېم ،كۈنى

 ②.«دانە قىلىچ قالغانبىر سوقۇلغان  ەندەيەم

لة ما لي»وعن ُ قال: قال خالد بن الوليد رضي هللا عن ُ: . 76
ِدى إىل بييت فيها عروس أنا هلا حمب، أو أبشر فيها بغالم بأحب إيل 

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 رىۋايىتى.بۇخارى  ②
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. رواه «من ليلة شديدة اجلليد يف سرية من املهاجرين أصبح هبا العدو
 يعلى، قال يف اجملمع: ورجال ُ رجال الِصحيح.أبو 

بنى ۋەلىد خالىد ىئرىۋايەت قىلىنىدۇكى،  مدىنھاز ئەبۇ بنى قەيس ىئ
ماڭا  ىڭنغان قىز ىمەن ياخشى كۆرىد»مۇنداق دېگەن: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 

ياكى ۇئنىڭدىن پەرزەنت خۇشخەۋىرى ائلغان ھېچبىر  ھەدىيە قىلىنغان
ى ئەتىسى ئەتىگىن تا يول يۈرۈپ،سوغۇقق ىقاتتكېچە مەن ۈئچۈن 

 ①دى.ېد «دۈشمەنلەرگە ھۇجۇم قىلغان كېچىدىن سۆيۈملۈك ئەمەستۇر 
 

  باب -31
 قورقۇنچاقلىقتىن ائگاھالندۇرۇش

ُ َأَحقُّ َأْن ختَْ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تاائالھللا  َشْوهُ ِإْن ُكْنُتْم َأخَتَْشْونَ ُهْم فَاَّللا
مىن بولساڭالر، ۇئقورقامسىلەر؟ ئەگەر مۇئالردىن » ﴾ُمْؤِمِننَ 

 ②«.قورقۇشۇڭالرغا ھللا ئەڭ اليىقتۇر 

َا َذِلُكُم الشاْيطَاُن خُيَوِ فُ ﴿مۇنداق دەيدۇ: يەنە  تاائالھللا   َأْولَِياَءُه ِإمنا
ەيتان ۆئز ئەنە شۇ ش» ﴾َفاَل خَتَاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَ 

ولساڭالر، مىن بۇئكۇففارالرنى( قورقىتىدۇ. ئەگەر مدوستلىرىنى )يەنى 

                                                           
 ىئشەنچلىك دېگەن. يەئال رىۋايەت قىلىپ، راۋىيلىرى ئەبۇ  ①
 ائيەتنىڭ بىر قىسمى. -13سۈرە تەۋبە  ②
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 ①«.ۇئالردىن قورقماڭالر، مەندىن قورقۇڭالر

 :يقول ملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسول هللا  :عن أيب هريرة رضي هللا عن ُ قال. 77
 رواه أبو داود .«شر ما يف الرجل: شح هالع، وجَب خالع»

 مەن رەسۇلۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھۇرەيرە ۇئەب
ېخىللىق ۋە ب چېكىدىن ائشقان»مۇنداق دېگەنلىكىنى ائڭلىغان:  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص

  ②.«ھەددىدىن زىيادە قورقۇنچاقلىق ىئنساندىكى ئەڭ يامان ىئللەتتۇر 
 

  باب -32
 قورقۇنچاقلىق ۋە بېخىللىقتىن پاناھلىق تىلەش

لهم ال»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصكان النب  ،قال عن أنس رضي هللا عن ُ. 78
أعوذ بك من اهلم واْلزن، والعجز والكسل، واجلَب والبخل، وضلع إين 

 رواه البخاري ومسلم. «الدين، وغلبة الرجال
ۇلۇلالھ رەس ،كىىنىدۇ رىۋايەت قىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنەس 

قايغۇدىن، ائجىزلىقتىن،  -غەم  ھللا!ىئ » دېگەن: مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص 
ھۇرۇنلۇقتىن، بېخىللىقتىن، قورقۇنچاقلىقتىن، قەرزدارلىقتىن ۋە 

اناھ ساڭا سېغىنىپ پىل قىسىنچىلىقتىن كىشىلەر ائلدىدىكى ت

                                                           
 ائيەت. -175سۈرە ائل ىئمران  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
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 ①.«تىلەيمەن
 

  باب -33
  غازىنى جابدۇش ھەمدە غازى ۋە شەھىدنىڭ

 ائىئلىسىدىن ياخشى خەۋەر ېئلىش

ا مل يكن يدخل بيت ملسو هيلع هللا ىلصأن النب  ،عن ُعن أنس رضي هللا  .71
 ،إين أرمحها»باملدينة غي بيت أم سليم إَّل على أزواج ُ، فقيل ل ُ، فقال: 

 اري ومسلمرواه البخ. «قتل أخوها معي
نىدە مەدىملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلالدەيدۇ: مۇنداق  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنەس 

، ىرمەيتتىك دىن باشقا ۆئيگەىۋە ۇئممۇ سۇلەيمنىڭ ۆئي ى نىڭ ائياللىر ىۆئز 
 داقمۇنملسو هيلع هللا ىلص ھ رەسۇلۇلال، بۇنىڭ سەۋەبى سورالغاندا دىن ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

چۈنكى ۇئنىڭ  ،مەنىتىر ۇئممۇ سۇلەيمگە ىئچ ائغمەن » دېگەن:

 ②.«ىرگە بولغان جەڭدە ۆئلتۈرۈلگەنمەن بىلەن بقېرىندىشى 

ال: ق ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عن ُ: أن رسول هللا  وعن زيد بن خالد .80
هل ُ خبي  أمن جهز غازيا يف سبيل هللا فقد غزا، ومن خلف غازيا يف»

 متفق علي ُ«. فقد غزا
 ،كىىدۇ نىدىن رىۋايەت قىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى خالىد زەيد ىئ

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ②
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 نىغازات قىلغۇچىيولىدا  ھللا كىكىم»: دېگەن مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال
 ىدۇ؛ساۋابقا ېئرىشغازات قىلغۇچىغا وئخشاش ۆئزىمۇ  ،جابدۇپ قويسا

لىق بىلەن ياخشى زات قىلغۇچىنىڭ ائىئلىسىدىنيولىدا غا ھللا كىكىم
ۇئمۇ غازات قىلغۇچىغا وئخشاش ساۋابقا  ،بولسا خەۋەر ېئلىشقا قالغان

 ①.دىېد «ېئرىشىدۇ

رضي هللا عن ُ: أن فىت من أسلم، قال: يا رسول  وعن أنس .81
د كان ائت فالنا فإن ُ ق»، قال: ي ما أَتهزهللا، إين أريد الغزو وليس مع

ول: يقرئك السالم، ويق ملسو هيلع هللا ىلصفأتاه، فقال: إن رسول هللا « َتهز فمرض
 ُ، وَّل أعطي ُ الذي َتهزت بأعطين الذي َتهزت ب ُ، فقال: يا فالنة، 

 ي ُ. رواه مسلممن ُ شيئا فيبارك لك ف ن ُ شيئا، فوهللا َّل حتبسيعحتبسي 
لەم ئەس نداق دەيدۇ:مۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى مالىك ئەنەس ىئ

 ىشايۇئرۇشقا قاتنمەن  رەسۇلۇلالھ!ىئ » :دىن بىر يىگىتىقەبىلىس
: ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالدى. ېد «نغىدەك بىرەر نەرسە تاپالمىدىمسەم جابدۇېد
ەمما ئ ۇئرۇشقا جابدۇنغان ىئدىۇئ  غىن،شىغا بار ېنىڭ قىپاالنى كىش»

ملسو هيلع هللا ىلص  ھۇلۇلالرەس» :رىپبېغا ىشېق نىڭيىگىت ۇئۇئ دى. ېد «ائغرىپ قاپتۇ
ىڭنى ۋە ۇئرۇشقا تەييارلىغان نەرسىلىرىڭنى ماڭا بېرىش يتتىساڭا ساالم ېئ

ىلەردىن مەن ۇئرۇشقا تەييارلىغان نەرس»ۇئ كىشى ائيالىغا: دى. ېد «ېئيتتى
بىلەن  ھللا ھېچنىمىنى ېئلىپ قالماي ھەممىسىنى بۇ يىگىتكە بەرگىن!

ىكەت ائتا ھللا بىزگە بەر شۇندىال  ،پ قالماىلنى ېئىنەرسچېھ كى،قەسەم

                                                           
 ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.بۇخارى  ①
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 ①دى.ېد «قىلىدۇ

مل  من»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النب  ،وعن أيب أمامة رضي هللا عن ُ .82
يغز، أو جيهز غازيا، أو خيلف غازيا يف أهل ُ خبي، أصاب ُ هللا بقارعة قبل 

 رواه أبو داود«. يوم القيامة
 يغەمبەرپە ،كىدۇ ىنىرىۋايەت قىل دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇۇئمامە  ۇئەب

كىمكى غازات قىلمىسا ياكى غازات قىلغۇچىنى »دېگەن:  مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص
 ىندىرەر غازات قىلغۇچىنىڭ ائىئلىسىبياكى  ۋە پ قويمىساجابدۇ

ن ۇئنى قىيامەت كۈنىدى تاائال ھللا خەۋەر ائلمىسا، لىق بىلەنياخشى

 ②.«بىلەن ائزاباليدۇ چوڭ بىر مۇسىبەترۇن بۇ 
 

  باب -34
 خىيانەت قىلماسلىقمۇجاھىدالرنىڭ ائياللىرىغا 

رمة ح: »ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا قال عن بريدة رضي هللا عن ُ .83
نساء اجملاهدين على القاعدين كحرمة أمهاِم، وما من رجل من 
القاعدين خيلف رجال من اجملاهدين يف أهل ُ فيخون ُ فيهم، إَّل وقف ل ُ 

 دوأمحرواه مسلم  .«يوم القيامة، فيأخذ من عمل ُ ما شاء، فما ظنكم؟
 ھۇلۇلالرەس بۇرەيدە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى،

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 دېگەن.« ھەسەن»ئەبۇ داۋۇد ۋە ىئبنى ماجە رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
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ا جىھادقا چىقمىغانالرغ ى ىر لمۇجاھىدالرنىڭ ائيال» :دېگەن مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص 
رقانداق بىر ھە. ھارام بولغىنىدەك ھارامدۇر  ۇئالرغا نىسبەتەن ۆئز ائنىلىرى 

ىن وئرنىدا ۇئنىڭ ائىئلىسىد نىڭمۇجاھىدجىھادقا چىقمىغان كىشى، 
 ائندىن ۇئ كىشى مۇجاھىدنىڭ ئەھلىگەخەۋەر ېئلىش ۈئچۈن قويۇلۇپ، 

ۇجاھىد مقىيامەت كۈنى خىيانەت قىلغۇچى خىيانەت قىلغان بولسا، 
ۇئ خاىئننىڭ ياخشى مۇجاھىد  تۇرغۇزۇپ بېرىلىدۇ ۋەۈئچۈن 

ېمە بولۇپ نسىلەرچە خاىئننىڭ ھالى . ئەمەللىرىدىن خالىغانچە ېئلىۋالىدۇ

 ①«.!كېتەر؟

 
  باب -35

 ائلدىنقى سەپتىكى ۇئرۇشنىڭ پەزىلىتى

 يف َسِبيِل ُِ ِإنا اَّللَا َيُِبُّ الاِذيَن يُ َقاتُِلونَ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تاائالھللا 
َيان ٌ َمْرُصوص ٌ  ىڭ يولىدا شۈبھىسىزكى، ھللا ۆئزىن» ﴾َصفاا َكأَن اُهْم بُ ن ْ

جىھاد قىلغانالرنى )يەنى ۇئرۇش مۇستەھكەم بىنادەك سەپ بولۇپ 
مەيدانىدا دۈشمەنلەرگە ۇئچراشقان چاغدا مەۋقەسىدە ساباتلىق تۇرۇپ 

 ②«.غازات قىلغانالرنى( دوست تۇتىدۇ

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  ،عن عمران بن حِصن رضى هللا عن ُ .84
بادة رجل ع أفضل عند هللا منهللا  سبيل يفالِصف  يفالرجل مقام »

                                                           
 مۇسلىم ۋە ئەھمەد رىۋايىتى. ①
 ائيەت. -4سۈرە سەپ  ②
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 واْلاكموالبيهقى  الطرباَّنرواه  «.ستن سنة
 ،كىدۇ ىنىرىۋايەت قىل دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇن بنى ھۈسەيىئمران ىئ

 ىھادجھللا يولىدىكى نىڭ ىبىر كىش»دېگەن:  مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال
نىدىن ىائتمىش يىل ىئبادەت قىلغ تۇرۇشى ھللا نىڭ نەزىرىدە سېپىدە

 ①.«دۇر ئەۋزەل

 يولىدىكى ھللانىڭ ىبىر كىش»رىۋايىتىدە: بەيھەقىنىڭ يەنە بىر 
« دۇر ئەۋزەل ىنتىئبادەت لىقائتمىش يىل بىر سائەت تۇرۇشى جىھاد سېپىدە

 ②دېيىلگەن.
قول: ي ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا مسعت  :وعن معاذ رضي هللا عن ُ قال. 85

من قاتل يف سبيل هللا فواق ناقة فقد وجبت ل ُ اجلنة، ومن جرح جرحا »
نكبة فإهنا َتيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، يف سبيل هللا، أو نكب 

قال: بو داود والرتمذي و رواه أ .«لوهنا لون الزعفران، ورَيها ريح املسك
 حديث حسن

مەن  ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:رەزىيەلالھۇ بنى جەبەل مۇائز ىئ
گە سۈتى تۆ كىمكى » غان:ىنى ائڭلىكىگەنلېمۇنداق د نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

 ۇئرۇشدا ىولي ھللامۇ ىبولس (ۋاقىت )قىسقالغانچىلىك ىنىغا يىغىيېل
 اراھەتلەنسەجولىدا ي ھللا. كىمكى بولىدۇ بنەت ۋاجىىڭغا جەنن، ۇئقىلسا

                                                           
دېگەن،  «بۇخارىنىڭ سەھىھ ھەدىس شەرتىگە چۈشىدۇ». ھاكىم تەبرانى، بەيھەقى ۋە ھاكىم رىۋايىتى ①

 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى 
 دېگەن.« سەھىھ» ىداناملىق كىتاب «صحيح اجلامع»ئەلبانى  ②
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راننىڭ ىسىدىن رەڭگى زەپىنى ۇئنىڭ يار قىيامەت كۈ ،يارىالنساياكى 
دا لدۇقالپ تۇرغان ھالقان بۇ خۇشپۇراق پاردەكىئپۇرىقى  ۋە رەڭگىدە

 ①.«كېلىدۇ

مر رجل من أصحاب عن أيب هريرة رضي هللا عن ُ قال: . 86
و بشعب في ُ عيينة من ماء عذبة فأعجبت ُ لطيبها، فقال: ل ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

اعتزلت الناس، فأقمت يف هذا الشعب، ولن أفعل حىت أستأذن رسول 
كم َّل تفعل، فإن مقام أحد »، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص، فذكر ذلك لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

أن يغفر  صالت ُ يف بيت ُ سبعن عاما، أَّل حتبونيف سبيل هللا أفضل من 
 هللا لكم ويدخلكم اجلنة، اغزو يف سبيل هللا، من قاتل يف سبيل هللا فواق

 وقال حديث حسن رواه الرتمذي .«ناقة وجبت ل ُ اجلنة
 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال :دەيدۇ مۇنداق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھۇرەيرە ۇئەب

ار بىر ب بۇالقتۇرغان  ېئقىپتاتلىق سۇ  كىشىدىن بىر ىر ىساھابىل
جەلپ  ىسۈزۈكلۈكى ۇئ كىشىننىڭ ىبۇالق سۈيۈۋاتقاندا، جىلغىدىن ۆئت

ىلغىدا ج مۇشۇمەن كىشىلەردىن ائيرىلىپ » كۆڭلىدە: . ۇئ كىشىقىلدى
 ھەسۇلۇلالر  لېكىن شۇنداقتىمۇ !قانداق بوالر؟ ۇپ )ىئبادەت قىلسام(تۇر 
ۇ وئيالپ، بەپ د «قىلمايمەن ىتىسىز ھەرگىز ۇئنداقرۇخس نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص

ق ۇئندا»: ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال ېئيتتى. گە ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال مەقسىتىنى
ۆئيىدە  ۆئز شى،جىھاد قىلىيولىدا  ھللانىڭ ر ڭالىنىڭ بىر سىلەر  ىغىن،قىلم

 ىڭالرنىاھنىڭ گۇنھللا  ئەجىبا. ر ئەۋزەلدۇ  ناماز وئقۇغاندىنيەتمىش يىل 

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
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يولىدا  ھللا خالىمامسىلەر؟ە كىرگۈزۈشىنى جەننەتك مەغپىرەت قىلىپ،
 )قىسقالىك لغانچىىنىغا يىغىسۈتى يېلكى تۆگە كىم .ڭالرىۇئرۇش قىل

 باجىنەت ۋىڭغا جەننقىلسا، ۇئ ۇئرۇشدا ىيول ھللامۇ ىبولس (ۋاقىت

 ①.دىېد «بولىدۇ
 

  باب -36

 پەزىلىتى ②ھللا يولىدا ھارىستا تۇرۇشنىڭ

 ملسو هيلع هللا ىلصقال: مسعت رسول هللا  وعن ابن عباس رضي هللا عنهما .87
عينان َّل متسهما النار: عن بكت من خشية هللا، وعن باتت »يقول: 

 «حديث حسن»رواه الرتمذي، وقال: «. حترس يف سبيل هللا
 ھۇلالرەسۇلمەن  مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى ائبباس ىئ

 ىئككى كۆزگە دوزاخ وئتى»: ائڭلىغاننى ىكىگەنلېمۇنداق د نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص
لىدا وي ھللا ،يەنە بىرى  ؛كۆز  قورقۇپ يىغلىغان تىن ھللا ،ى بىر  :تەگمەيدۇ

 ③«.كۆز  ھارىستا تۇرغان

سول أهنم ساروا مع ر  ،وعن سهل بن اْلنظلية رضي هللا عن ُ. 88
الِصالة  ة، فحضرتيوم حنن، فأطنبوا السي حىت كانت عشي ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

                                                           
 دېگەن.« ھەسەن»تىرمىزى ۋە ھاكىم رىۋايىتى، تىرمىزى ۋە ئەلبانى  ①
 مىنىنى قوغداپ پوستتا تۇرۇش؛ قاراۋۇللۇقتا تۇرۇش.ېىئسالم ز –ھارىستا تۇرۇش  ②
 دېگەن.« سەھىھ»دېگەن، ئەلبانى « ھەسەن»تىرمىزى رىۋايەت قىلىپ  ③
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، فجاء رجل فارس فقال: يا رسول هللا، إين انطلقت ملسو هيلع هللا ىلصمع رسول هللا 
م ة أبيهر كفإذا أنا هبُوازن على ببن أيديكم حىت طلعت جبل كذا وكذا، 

وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنب اجتمعوا إىل حنن، فتبسم  هممهم وشائعبظعنهم ون
 «يلة؟من َيرسنا الل». مث قال: «ا إن شاء هللاة املسلمن غديمتلك غن»

ا ب فرسفرك «فاركب» :قال أنس بن أيب مرثد: أنا يا رسول هللا. فقال
هذا  استقبل»: ملسو هيلع هللا ىلص، فقال ل ُ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصل ُ، فجاء إىل رسول هللا 

ما أصبحنا فل «ك الليلةمن قبلن الشعب حىت تكون يف أعاله وَّل يغر 
ستم هل أحس»ل: اله فركع ركعتن مث قاإىل مِص ملسو هيلع هللا ىلصج رسول هللا خر 

، ب بالِصالةل: يا رسول هللا، ما أحسسناه، فثو قال رج «فارسكم؟
صالت ُ  الشعب، حىت إذا قضى ، وهو يِصلي يلتفت إىلملسو هيلع هللا ىلصفجعل النب 

 فجعلنا ننظر إىل خالل الشجر يف «وا فقد جاءكم فارسكمشر أب»قال: 
 فقال: إين ملسو هيلع هللا ىلصالشعب، فإذا هو قد جاء، حىت وقف على رسول هللا 

فلما  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا انطلقت حىت كنت يف أعلى هذا الشعب حيث 
 ُ رسول ا، فقال للشعبن كليهما، فنظرت فلم أر أحدأصبحت طلعت ا

قال ا حاجة، فقال: َّل إَّل مِصليا أو قاضي «هل نزلت الليلة؟»: ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
 اودرواه النسائي وأبو د .«َّل تعمل بعدهان ، فال عليك أأوجبت»ل ُ: 

 الرۇئمۇنداق دەيدۇ:  سەھل ىئبنى ھەنزەلىييە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
بىلەن بىرگە چىقتى. كەچ كىرىپ ھەتتا  ملسو هيلع هللا ىلصھۇنەين كۈنى رەسۇلۇلالھ 

قېشىغا بىر  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ناماز ۋاقتىدا خۇپتەن ۋاقتى بولدى. 
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نى ىئ رەسۇلۇلالھ! مەن سىلەرنىڭ ائلدىڭالردا پاال»ائتلىق كىشى كېلىپ: 
ىرى، ڭ ائدەملتاغقا چىقتىم. مەن ۇئشتۇمتۇت ھەۋازىن قەبىلىسىنى

قويلىرىنى كۆردۈم، ۇئالر ھۇنەينگە  -ۇئالرنىڭ ائىئلىلىرى ۋە چارۋا 
بۇالر  ،الىساھللا خ»تەبەسسۇم قىلىپ: ملسو هيلع هللا ىلص دېدى. رەسۇلۇلالھ  «ىپتۇيىغىل

ۇ كېچە بىزگە ب»ائندىن:  ،دېدى «مىتى بولىدۇيئەتە مۇسۇلمانالرنىڭ غەنى
ىئ »ى: مەرسەدىل غەنەۋئەبۇ دېدى. ئەنەس ىئبنى  «كىم ھارىستا تۇرىدۇ؟

 ۇئنداقتا»ملسو هيلع هللا ىلص: دېدى. رەسۇلۇلالھ  «رەسۇلۇلالھ! مەن ھارىستا تۇراي
ا يېنىغ نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،مىنىپ غادېدى. ۇئ ېئتى «مىنگىن! ڭغاېئتى

ەڭ مېڭىپ، ۇئنىڭ ئبۇ ۋادىغا قاراپ »ۇئنىڭغا: ملسو هيلع هللا ىلص كەلدى. رەسۇلۇلالھ 
 «رجەم بواليلىخاتى ۇرغان تەرەپتىنبۇ كېچە بىز سەن ت ،ۈئستىگە چىققىن

 دېدى. 

 ناماز وئقۇيدىغان جايغا چىقىپملسو هيلع هللا ىلص  دا، رەسۇلۇلالھتاڭ ائتقان
ەۋەر خ سىلەرنىڭ چەۋەندازىڭالردىن» :ىئككى رەك ئەت ناماز وئقۇدى ۋە

دېدى.  «ھېچبىر خەۋەر يوق ىئ رەسۇلۇلالھ!»ۇئالر: دېدى.  «؟بارمۇ
تۇرۇپ، ناماز وئقۇشقا باشلىدى. نامازنى وئقۇپ ساالم ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 

ساالم  نامىزىنى تامامالپملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ . قارايتتىبەرگىچە ۋادى تەرەپكە 
دېدى.  «كەلدىقايتىپ خەۋەر! چەۋەندازىڭالر خۇش» بەرگەندىن كېيىن:

 ىنال قايتىپراست، ۇئ ىساقرەخلەر ائرىسىدىن ۇئنىڭغا قار بىز ۋادىدىكى دە
نىڭ مەن بۇ ۋادى»: ائلدىغا كېلىپ نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصىدى. ۇئ رەسۇلۇلالھ كەلگەن

 داتقانتاڭ ائ غان وئرۇنغىچە ماڭدىم.ۇ بۇير ملسو هيلع هللا ىلص ۈئستىدىكى رەسۇلۇلالھ 
ىنىمۇ بىرەر كىش ىئككى ۋادىنىڭ ھەر ىئككىلىسىگە چىقىپ قاراپ،

 «كېچىدە چۈشتۈڭمۇ؟»: دىنۇئنىڭملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ  دېدى. «كۆرمىدىم
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دا جىتىمنى ائياق، پەقەت ناماز وئقۇش ياكى ھا»ۇئ:  سورىۋېدى، ەپد
سەن بۇ كېچىدە » ملسو هيلع هللا ىلص:دېدى. رەسۇلۇلالھ  «قىلىش ۈئچۈن چۈشتۈم

ھارىستا تۇرغانلىق سەۋەبلىك ۆئزۈڭگە جەننەتنى ۋاجىب قىلدىڭ. 

 ①.دېدى «ساڭا زەرەر يوق بۇنىڭدىن كېيىن ھېچبىر ئەمەل قىلمىساڭمۇ
 

  باب -37
 ائرا غەمخورلۇق قىلىش ۋە  -جىھادتا ۆئز 

 قېرىنداشلىرىنىڭ مەنپەىئتىنى ۆئز 
 مەنپەىئتىدىن ۈئستۈن بىلىش

اَن هِبِْم َويُ ْؤثُِروَن َعَلى أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو كَ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تاائالھللا 
ۇئالر موھتاج » ﴾َخَِصاَصة ٌ َوَمْن يُوَق ُشحا نَ ْفِس ُِ َفُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

دىن ئەال تى(مەنپەىئتۇرۇقلۇق )مۇھاجىرالرنىڭ مەنپەىئتىنى( ۆئزلىرىنىڭ )
بىلىدۇ، ۆئز نەپسىنىڭ بېخىللىقىدىن ساقالنغانالر مەقسەتكە 

  ②«.ېئرىشكۈچىلەردۇر 

يف  قال: بينما حنن وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عن ُ .81
إذ جاء رجل على راحلة ل ُ، فجعل يِصرف بِصره ميينا  ملسو هيلع هللا ىلصسفر مع النب 

                                                           
« سەھىھ»ئەلبانى  ،ھاكىم سەھىھ ىئسناد بىلەن رىۋايەت قىلغانۋە  نەساىئئەبۇ داۋۇد، بەيھەقى،   ①

 دېگەن. 
 ائيەتنىڭ بىر قىسمى. -9سۈرە ھەشىر  ②
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من كان مع ُ فضل ظهر فليعد ب ُ على : »ملسو هيلع هللا ىلصومشاَّل، فقال رسول هللا 
من َّل ظهر ل ُ، ومن كان ل ُ فضل من زاد، فليعد ب ُ على من َّل زاد 

، فذكر من أصناف املال ما ذكر حىت رأينا أن ُ َّل حق ألحد منا يف «ل ُ
 رواه مسلمفضل. 

بىز  :مۇنداق دەيدۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇخۇدرى سەىئد  ۇئەب
الغقا ۇئ كېتىۋاتقىنىمىزدا،بىر سەپەردە بىللە بىلەن ملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال

 ھەسۇلۇلالر قارىغىلى تۇرىۋېدى، بۇياققا  - ۇئياق پىلېبىر ائدەم ك مىنگەن
 ؛بەرسۇن كىشىگە ۇئنى ۇئالغسىز ،غى بولساىكىمنىڭ ائرتۇق ۇئل» :ملسو هيلع هللا ىلص

وق ائدەمگە يتۈلۈكى  - زۇقوئ ، ۇئنىلسابو تۈلۈكى - زۇقمنىڭ ائرتۇق وئىك
بىز: تا ەتھ انىدىكى،نى سىرلىر ۈ مالنىڭ ت ەپ شۇنداق جىقد «بەرسۇن

 «خشايدۇيوق وئ مىزىھەققە ىرىمىزدائرتۇق نەرسىل مىزنىڭىچقايسېھ»

 ①.دەپ وئيالپ قالدۇق
إن : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  وعن أيب موسى رضي هللا عن ُ .10
إذا أرملوا يف الغزو، أو قل طعام عياهلم باملدينة، مجعوا ما كان  األشعرين

عندهم يف ثوب واحد، مث اقتسموه بينهم يف إناء واحد بالسوية، فهم 
 متفق علي ُ«. مين وأنا منهم

 ،كىنىدۇ ىدىن رىۋايەت قىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇمۇسا ئەشئەرى  ۇئەب
ىڭ نكىلەر ىدىقەبىلىس ىيئەشئەر »: دېگەن مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال
 -دىكى ائيال ىياكى مەدىن ائز قالسا وئزۇقلۇقى جەڭدە قاچانىكى

نىڭ دە بار نەرسىىۇئالر ۆئزلىر  ،قالسا ائز وئزۇقلۇقىنىڭ ىلىر ىبال
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باراۋەر  غااچىر قبىھەرائرا ۆئز  ائندىن ھەممىسىنى بىر داستىخانغا يىغىپ،

  ①«.مەن ۇئالردىن ،نىۇئالر مەندتەقسىم قىالتتى. 
 

  باب -38
 ھللا نىڭ مۇجاھىدالرغا ياردەم بېرىدىغانلىقى ھەققىدە

ًة َكِثيًَة بِِإْذِن َكْم ِمْن ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبْت ِفئَ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تاائالھللا 
ُ َمَع الِصااِبرِينَ  ِ َواَّللا پ جامائە امائە كۆھللا نىڭ ىئرادىسى بىلەن ائز ج» ﴾اَّللا

چىداملىق كۆرسەتكۈچىلەر بىلەن . ھللا ۈئستىدىن غەلىبە قىلىدۇ

 ②«.بىللىدۇر 

ثالثة » :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  :عن أيب هريرة رضي هللا عن ُ قال . 11
حق على هللا عوهنم: اجملاهد يف سبيل هللا، واملكاتب الذي يريد األداء، 

 رواه الرتمذي وأمحد والنسائي«. والناكح الذي يريد العفاف
 ،كىنىدۇ ىرىۋايەت قىلەنھۇدىن رەزىيەلالھۇ ئ ھۇرەيرەئەبۇ 

ۈئچ تۈرلۈك كىشىگە ياردەم بېرىشنى » دېگەن: مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال
مەلۇم مىقدار پۇل . 2. ھللا يولىدىكى مۇجاھىد؛ 1  ۆئز ۈئستىگە ائلدى:ھللا

ىئپپەتلىك بولۇش ۈئچۈن . 3؛ بەدىلىگە ائزاد قىلىنماقچى بولغان قۇل
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 ①«.توي قىلغان كىشى
 

  باب -39
 ۆئلتۈرۈشنىڭ پەزىلىتى كاپىرنىۇئرۇش قىلغۇچى 

َّل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  ،عن أيب هريرة رضي هللا عن ُ. 12
 رواه مسلم وأبو داود«. جيتمع كافر وقاتل ُ يف النار أبدا

 ،كىدۇ ىنىلىرىۋايەت ق دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھۇرەيرە ۇئەب
وزاختا د ۆئلتۈرگۈچى ۇئنى بىلەنكاپىر »: دېگەن مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال

 ②.«ەملەنمەيدۇجمەڭگۈ 
 

  باب -41
 غەنىيمەتكە خىيانەت قىلىشتىن ائگاھالندۇرۇش

 ﴾ِقَياَمةِ َوَمْن يَ ْغُلْل يَْأِت ِبَا َغلا يَ ْوَم الْ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تاائالھللا 
كىمكى غەنىيمەتكە خىيانەت قىلىدىكەن، قىيامەت كۈنى ۇئ خىيانەت »

ە بىلەن )يەنى خىيانەت قىلغان نەرسىسى گەجگىسىگقىلغان نەرسىسى 

 ③«.ائرتىلغان ھالدا( كېلىدۇ

                                                           
 دېگەن.« ھەسەن»تىرمىزى، ئەھمەد ۋە نەساىئ رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
 مۇسلىم ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى. ②
 ائيەتنىڭ بىر قىسمى. -161سۈرە ائل ىئمران  ③
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قل كان على ثرضي هللا عنهما قال:    بن عمروعن عبد هللا. 13
و يف ه: »ملسو هيلع هللا ىلصرجل يقال ل ُ كركرة، فمات، فقال رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصالنب 
 عباءة قد غلها. رواه البخاريفذهبوا ينظرون إلي ُ، فوجدوا «. النار

ما مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇر مەبنى ئائبدۇلالھ ىئ
بىر  كملىىسكەركەرە ىئ قارايدىغان ىتىگەميغەنى نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

 «وزاختاد ۇئ» :ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال ۋاپات تاپقاندا، كىشىۇئ . بار ىئدى كىشى
نىڭ ۇئكىشىنىڭ قېشىغا بېرىپ، ھابىلەر ۇئ ساشۇنىڭ بىلەن، . دىېد

 ①.كۆردى تونغا خىيانەت قىلغانلىقىنىغەنىيمەتتىن بىر 

قال: حدثين عمر بن س رضي هللا عنهما وعن ابن عبا. 94
، فقالوا:  ملسو هيلع هللا ىلصاخلطاب، قال: ملا كان يوم خيرب، أقبل نفر من صحابة النب 

فالن شهيد، فالن شهيد، حىت مروا على رجل، فقالوا: فالن شهيد، 
« و عباءةأ رأيت ُ يف النار يف بردة غلهاكال، إين : »ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا 

يا ابن اخلطاب، اذهب فناد يف الناس، أن ُ َّل : »ملسو هيلع هللا ىلصمث قال رسول هللا 
، قال: فخرجت فناديت: أَّل إن ُ َّل يدخل «يدخل اجلنة إَّل املؤمنون

 رواه مسلم .«اجلنة إَّل املؤمنون
نى ۆئمەر ىئب مۇنداق دەيدۇ: بباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماىئبنى ائ

بىر  ،ۈنىكغازىتى بولغان خەيبەر » مۇنداق سۆزلەپ بەرگەن:ماڭا تاب خەت
 نىپوكۇ -پاالنى قېشىغا كېلىپ: > نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالتۈركۈم ساھابىلەر 
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دېيىشىپ، ھەتتا يەنە بىر كىشىنىمۇ تىلغا ېئلىپ:  بولدى<ەھىد ش
، ۇئنداق ئەمەس: >ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالدېگەندە،  شەھىد بولدى< پاالنىمۇ>

 ۇئنىڭ غەنىيمەتتىن بىر تون ياكى بىر كىيىمگە خىيانەت قىلغانلىقىمەن 
نىڭ ىئ خەتتابائندىن: > ختا تۇرغانلىقىنى كۆردۈم< دېدى.ۈئچۈن دوزا

 ىرمەيدۇ"ۇئمىنالردىن باشقىالر كمجەننەتكە " :لەرگەىرىپ كىشېب !وئغلى
ن ۇئمىنالردىمجەننەتكە > :مەن چىقىپ. دىېد <الن قىلغىندەپ ېئ

 ①.«الن قىلدىمدەپ ېئباشقىالر كىرمەيدۇ< 

ذات  ملسو هيلع هللا ىلصقام فينا رسول هللا عن أيب هريرة رضي هللا عن ُ قال:  .15
يء َّل ألفن أحدكم جي» يوم، فذكر الغلول، فعظم ُ وعظم أمره، مث قال:

يوم القيامة على رقبت ُ بعي ل ُ رغاء، يقول: يا رسول هللا، أغثين، فأقول: 
شيئا، قد أبلغتك، َّل ألفن أحدكم جييء يوم القيامة على َّل أملك لك 

رقبت ُ فرس ل ُ مححمة، فيقول: يا رسول هللا، أغثين، فأقول: َّل أملك لك 
شيئا، قد أبلغتك، َّل ألفن أحدكم جييء يوم القيامة على رقبت ُ شاة هلا 
ثغاء، يقول: يا رسول هللا، أغثين، فأقول: َّل أملك لك شيئا، قد أبلغتك، 

ألفن أحدكم جييء يوم القيامة على رقبت ُ نفس هلا صياح، فيقول: يا  َّل
رسول هللا، أغثين، فأقول: َّل أملك لك شيئا، قد أبلغتك، َّل ألفن 
أحدكم جييء يوم القيامة على رقبت ُ رقاع ختفق، فيقول: يا رسول هللا، 
أغثين، فأقول: َّل أملك لك شيئا، قد أبلغتك، َّل ألفن أحدكم جييء 
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ل: َّل و القيامة على رقبت ُ صامت، فيقول: يا رسول هللا، أغثين، فأق يوم
 رواه البخاري ومسلم «.أملك لك شيئا، قد أبلغتك

 بىر كۈنى :مۇنداق دەيدۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇرەيرە ۇ ھ ۇئەب
قىلىشنىڭ ېئغىر گۇناھ نەت خىياغەنىيمەتكە  ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

دىغانلىقىنى تىلغا ېئچىنىشلىق بولىىئكەنلىكىنى ۋە ائقىۋىتىنىڭ ىئنتايىن 
 ەدلەرنىڭ بىرىڭالرنى قىيامەت كۈنىىمەن س: »ېئلىپ مۇنداق دېدى

ۇئ  .ائرتىلغان ھالەتتە ۇئچرىتىپ قالمايە تۆگ ىگە بوقۇراپ تۇرغاننىگەد
>بۈگۈن  :ۇئنىڭغا < دەيدۇ. مەنرەسۇلۇلالھ! ماڭا ياردەم قىلغىنماڭا: >ىئ 

لمايمەن،ساڭا ھېچقانداق ياردەم  ائللىبۇرۇن يەتكۈزگەن ساڭا  قىال
 . دەيمەن ىئدىم<

ىشنەپ ك ىگەنىگەد دەلەرنىڭ بىرىڭالرنى قىيامەت كۈنىىمەن س
ۇئ ماڭا: >ىئ . قالماي رىتىپھالەتتە ۇئچ ت ائرتىلغانائ تۇرغان

رەسۇلۇلالھ! ماڭا ياردەم قىلغىن< دەيدۇ. مەن ۇئنىڭغا: >بۈگۈن ساڭا 
لم  ائللىبۇرۇن يەتكۈزگەن ىئدىم<ساڭا  ايمەن،ھېچقانداق ياردەم قىال

 .دەيمەن

ەرەپ م ىگەنىگەد دەلەرنىڭ بىرىڭالرنى قىيامەت كۈنىىمەن س
ۇئ ماڭا: >ىئ . قالماي رىتىپۇئچھالەتتە  ائرتىلغاني قوتۇرغان 

رەسۇلۇلالھ! ماڭا ياردەم قىلغىن< دەيدۇ. مەن ۇئنىڭغا: >بۈگۈن ساڭا 
لمايمەن،  ائللىبۇرۇن يەتكۈزگەن ىئدىم<ساڭا  ھېچقانداق ياردەم قىال

  .دەيمەن

ەپىلدەپ ل ىگەنىگەد دەلەرنىڭ بىرىڭالرنى قىيامەت كۈنىىمەن س
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ا: >ىئ ۇئ ماڭ. قالماي رىتىپۇئچھالەتتە  تۇرغان كىيىملەر ائرتىلغان
رەسۇلۇلالھ! ماڭا ياردەم قىلغىن< دەيدۇ. مەن ۇئنىڭغا: >بۈگۈن ساڭا 

لمايمەن،ھېچقانداق ياردەم   ائللىبۇرۇن يەتكۈزگەن ىئدىم<ساڭا  قىال
  .دەيمەن

 -لتۇن ائ ىگەنىگەد دەلەرنىڭ بىرىڭالرنى قىيامەت كۈنىىمەن س
الھ! ۇئ ماڭا: >ىئ رەسۇلۇل. قالماي رىتىپۇئچھالەتتە  ائرتىلغانش ۈمۆك

ماڭا ياردەم قىلغىن< دەيدۇ. مەن ۇئنىڭغا: >بۈگۈن ساڭا ھېچقانداق 

لمايم  ①.«ەندەيم ائللىبۇرۇن يەتكۈزگەن ىئدىم<ساڭا  ەن،ياردەم قىال

 ملسو هيلع هللا ىلصقام عبد رسول هللا وعن أيب هريرة رضي هللا عن ُ قال: . 16
َيل رحل ُ، فرمي بسهم، فكان في ُ حتف ُ، فقلنا: هنيئا ل ُ الشهادة يا 

كال والذي نفس حممد بيده، إن الشملة : »ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا، قال رسول هللا 
، قال: «لتلتهب علي ُ نارا أخذها من الغنائم يوم خيرب مل تِصبها املقاسم

ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكن فقال: يا رسول هللا، أصبت 
. «شراك من نار أو شراكان من نار: »ملسو هيلع هللا ىلصيوم خيرب، فقال رسول هللا 

 بخاري ومسلمرواه ال
 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال :مۇنداق دەيدۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رەھۇرەي ۇئەب

 ،ىتتتاۋاۈ نى چۈشۈر لىرىتاقى - يۈك نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالخىزمەتكارى بىر 
رەسۇلۇلالھ!  ىئ» :. بىزقالدىگىپ ۆئلۈپ ېوئق تتوساتتىن ۇئنىڭغا بىر 

: ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال دېسەك،!« لسۇنبارەك بوۇۇئنىڭ شەھىدلىكىگە م
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ۇئ  ،كىدە بولغان زات بىلەن قەسەمكىىىئل جېنىمۇھەممەدنىڭ  ياق،»
تىقىۋالغان  رۇنىشتىن بۇ نىتەقسىم قىللىرى مەتيغەنى غازىتىنىڭخەيبەر 

ى ائڭالپ بۇ گەپنلەر ىكىش. دىېد «ۇئنى الۋۇلداپ كۆيدۈرۈۋاتىدۇتون  بىر
تال( ككى ىئ ياكى) تال بىر كىشىبىر  قورقۇپ كېتىشتى. شۇنىڭ بىلەن،

كۈنى ى غازىتمەن بۇنى خەيبەر  رەسۇلۇلالھ!ىئ » :نى ئەكىلىپقۇچغوب
 تال( ككىياكى ىئتال )بىر » :ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال دېۋىدى، «ۋالغان ىئدىمىلېئ

 ①دى.ېد« قۇچمۇ جەھەننەم وئتىدىندۇر غوب
 

  باب -41
ە ۋياراغ  -مۇسۇلمانالرنىڭ ماللىرىنى ساقالش ھەمدە قورال 

 قايتۇرۇشنىڭ  شۇنىڭغا وئخشاش ائمانەتلەرنى
 مۇجاھىدالرغا ۋاجىب ىئكەنلىكى ھەققىدە

اِت ِإىَل ِإنا اَّللَا يَْأُمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اأْلََمانَ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تاائالھللا 
 شقاشۈبھىسىزكى، ھللا سىلەرنى ائمانەتلەرنى ىئگىسىگە قايتۇرۇ»﴾ أَْهِلَها

 ②.«بۇيرۇيدۇ

ونُوا اَّللَا الاِذيَن آَمُنوا ََّل ختَُ يَا أَي َُّها ﴿مۇنداق دەيدۇ: يەنە  تاائالھللا 
مىنلەر! ھللا قا، ۇئىئ م» ﴾َوالراُسوَل َوخَتُونُوا أََمانَاِتُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ 

                                                           
 رىۋايىتى.بۇخارى ۋە مۇسلىم  ①
 ائيەتنىڭ بىر قىسمى. -58سۈرە نىسا  ②
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پەيغەمبەرگە خىيانەت قىلماڭالر، سىلەرگە قويۇلغان ائمانەتلەرگە بىلىپ 

 ①«.تۇرۇپ خىيانەت قىلماڭالر

آية » قال: ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عن ُ: أن رسول هللا  وعن أيب هريرة .17
«. املنافق ثالث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان

 متفق علي ُ
 ،كىنىدۇ ىرىۋايەت قىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  ھۇرەيرەئەبۇ 

مۇناپىقلىقنىڭ ائالمىتى ۈئچ خىل »دېگەن:  مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال
 ؛ۋەدە قىلسا خىالپلىق قىلىدۇ .2؛ سۆزلىسە يالغان سۆزلەيدۇ. 1 :بولىدۇ

 ②.«دۇىخىيانەت قىل قويۇلساائمانەت  .3

ل مسعت رسو وعن خولة األنِصارية رضي هللا عنها قالت: . 18
نار لإن رجاَّل يتخوضون يف مال هللا بغي حق، فلهم ا»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 رواه البخاري«. يوم القيامة
مەن  مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھاخەۋلە ئەنسارىيە 

 ھللا بەرگەن»: نى ائڭلىغانىكىگەنلېمۇنداق د نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال
ماللىرىنى وئرۇنسىز يەرگە ىئشلىتىدىغانالر قىيامەت كۈنى دوزاخقا 

  ③.«كىرىدۇ

                                                           
 ائيەت. -27سۈرە ئەنفال  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ②
 بۇخارى رىۋايىتى. ③
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عن أيب محيد الساعدي رضي هللا عن ُ قال: استعمل رسول  .11
رجال من األزد على صدقات بين سليم، يدعى: ابن األتبية، فلما  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

هال ف: »ملسو هيلع هللا ىلصجاء حاسب ُ، قال: هذا مالكم، وهذا هدية، فقال رسول هللا 
، مث «جلست يف بيت أبيك وأمك حىت تأتيك هديتك إن كنت صادقا

ل الرجل أما بعد، فإين أستعم»حمد هللا، وأثَن علي ُ، مث قال: خطبنا، ف
العمل اما وَّلين هللا، فيأيت فيقول: هذا مالكم، وهذا هدية منكم على 

أهديت يل، أفال جلس يف بيت أبي ُ وأم ُ حىت تأتي ُ هديت ُ إن كان 
صادقا، وهللا َّل يأخذ أحد منكم منها شيئا بغي حق ُ، إَّل لقي هللا تعاىل 

و أ َيمل ُ يوم القيامة، فألعرفن أحدا منكم لقي هللا َيمل بعيا ل ُ رغاء،
، مث ، مث رفع يدي ُ حىت رئي بياض إبطي ُ«ة هلا خوار، أو شاة تيعربقر 

 رواه مسلم .بِصر عيين، ومسع أذين .«، هل بلغت؟اللهم»قال: 
 ھۇلالرەسۇل :دەيدۇ مۇنداق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇساىئدى  مەيدۇھ ۇئەب

 بەنى دېگەن بىر كىشىنىە ييۇتبىل ىبندىن ىئىئەزدى قەبىلىسملسو هيلع هللا ىلص 
 دەەنقايتىپ كەلگ . ۇئئەۋەتتىغىشقا ىي زاكاتلىرىنىلەيمنىڭ ۇس

ماۋۇ يىغىلغان زاكات سىلەرنىڭ، بۇ »بېرىپ: ھېساب  گە ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال
ت شۇ سۆزۈڭ راس ئەگەر»: ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال. دىېد« ماڭا قىلىنغان ھەدىيە

يە ائناڭنىڭ ۆئيىدە وئلتۇرۇپ باققىن، ساڭا ھەدى -ائتا  بولسا، قېنى سەن
 دى.بىزگە نەسىھەت قىلملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلالائندىن . دېدى« كېلەمدىكىن؟!

 :ېدىمۇنداق د سانا ېئيتقاندىن كېيىن -ۇ قا ھەمدھللا ملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال
ر ىئشقا الردىن بىرەنى ىئگە قىلغان ىئشېم ھللا ،مەقسەتكە كەلسەك»
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ىلغان : >ماۋۇ يىغلىپېۇئ ك مەسۇئل قىلسام، سىلەردىن بىرەرىڭالرنى
ىڭ شۇ ن. ئەگەر ۇئدەيدۇ قىلىنغان ھەدىيە<زاكات سىلەرنىڭ، بۇ ماڭا 

سۇن، ائنىسىنىڭ ۆئيىدە وئلتۇرۇپ باق -ائتا  سۆزى راست بولسا، قېنى ۇئ
ھەققى  كىمكى ،بىلەن قەسەمكى ھللا ۇئنىڭغا ھەدىيە كېلەمدىكىن؟!

ىنى سنەر ۇئ قىيامەت كۈنى  بولمىغان نەرسىنى ناھەق ېئلىۋالسا،
 سىلەردىنەن مئەلۋەتتە . شىدۇىر ۇئچ قاھللا ھالەتتە  كۆتۈرگەن گەدىنىدە

تۇرغان  پەمەر  ەپ تۇرغان كاال ۋەمۆر  ،تۆگە بوقۇراپ تۇرغان ڭنىىكىشبىر 
. «ى بىلىمەنچرىشىدىغانلىقىنۇئقا ھللا ھالەتتە گەدىنىگە ائرتىلغان  قوي

 ۈپ قالغۇدەككۆرۈن قولتۇقىنىڭ ائقلىقىملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلالائندىن 
بۇ ھۇمەيد ئە .دېدى« ؟يەتكۈزدىممۇھللا! ىئ » دەرىجىدە قولىنى كۆتۈرۈپ:

ككى ۋە ىئ بىلەن كۆردۈمم ۈككى كۆز ىئ مەن مۇشۇ»مۇنداق دېدى: 

 ①.«مائڭلىدى ىقىم بىلەنقۇل
 

  باب -42
 جىھاد ۈئچۈن باال تەلەپ قىلىش

قال »ال: ق ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول هللا  ،عن أيب هريرة رضي هللا عن ُ. 100
و أ – الليلة على مائة امرأةن سليمان بن داود عليهما السالم: ألطوف

صاحب ُ:  يأيت بفارس جياهد يف سبيل هللا، فقال ل ُ – تسع وتسعن كلهن
إن شاء هللا، فلم يقل إن شاء هللا، فلم َيمل منهن إَّل امرأة واحدة، 

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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جاءت بشق رجل، والذي نفس حممد بيده، لو قال: إن شاء هللا، 
لفظ بخاري ومسلم والاه الرو «. فرسانا أمجعون وا يف سبيل هللاجلاهد

 للبخاري
دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھۇرەيرەئەبۇ 

 ساالمئەلەيھىماسۋۇد ابنى دسۇاليمان ىئ» دېگەن: مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال
نىڭ مىائيال (ز ۇ ققياكى توقسان تو)يۈز  چەېبۈگۈن ك: >مەن مۇنداق دېدى

الرنىڭ ۇئشۇنىڭ بىلەن  .بولىمەنھەممىسىنى ائيلىنىپ يۈرۈپ بىرگە 
ىشتە . پەر <دۇتۇغى چەۋەندازبىردىن غان ىيولىدا جىھاد قىلىد ھللا ھەربىرى 

 سساالمىمان ئەلەيھسۇاليئەمما  ۋىدىېد <گىنېد >ھللا خالىسا ۇئنىڭغا:
شۇنىڭ بىلەن بىر ائيالىدىن باشقىسى ھامىلدار . ۇئنداق دېمىدى

نىڭ ھەممەدۇ. مباال تۇغدىبولمىدى، ھامىلدار بولغان ائيالىمۇ پالەچ 
ئەگەر سۇاليمان  ،ىبىلەن قەسەمك زاتكىدە بولغان ىنى ىئلېج

ممىسى ھللا ائياللىرىنىڭ ھە ،گەن بولساېد >ھللا خالىسا<سساالم ىئەلەيھ

 ①.«يولىدا جىھاد قىلىدىغان بىردىن چەۋەنداز تۇغقان بوالتتى
 

  باب -43
  ائلدىنقى قاتاردىكى ائۋانگارتالردىن بولۇش ۋە

 دۈشمەنلەرنى كۆزىتىشنىڭ پەزىلىتى

يين من يأت: »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النب  رضي هللا عن ُ عن جابر .101
                                                           

 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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 خبرب من يأتيين»قال الزبي: أنا، مث قال: « خبرب القوم يوم األحزاب؟
اري إن لكل نب حواريا وحو : »ملسو هيلع هللا ىلص، قال الزبي: أنا، فقال النب «القوم؟
 للبخاريوا البخاري ومسلم واللفظ ر  .«الزبي

 ملسو هيلع هللا ىلص ەمبەرپەيغكى، نىدۇ ىدىن رىۋايەت قىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ جابىر
ئەھۋالىدىن مەلۇمات ېئلىپ  دۈشمەننىڭ ماڭاكىم »ئەھزاب كۈنى: 

: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇۋۋام ەبنى ئر ىئزۇبەي ەپ سورىۋېدى،د «كېلىدۇ؟
 ئەھۋالىدىن دۈشمەننىڭ ماڭاكىم » يەنە: ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر. دىېد «مەن»

ام ۋۋ ەبنى ئر ىئزۇبەي دەپ سورىۋېدى،« ېئلىپ كېلىدۇ؟مەلۇمات 
 :ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالشۇنىڭ بىلەن . دېدى« مەن» :يەنەرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 

ەمچىم ياردخاس ڭ ىنېم ،ياردەمچىسى بارخاس ھەربىر پەيغەمبەرنىڭ »

 ①.دىېد« دۇر زۇبەير 
 

  باب -44
  جەڭدە ائلداش ۋە ىئشنىڭ ئەسلىنى

 يوشۇرۇش ھەققىدە

 مل يكن رسول هللان كعب بن مالك رضي هللا عن ُ قال: ع. 102
 ورى بغيها. رواه البخاري ومسلم يريد غزوة إَّل ملسو هيلع هللا ىلص

 ھۇلۇلالرەس» دەيدۇ: مۇنداق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بنى مالىكىئ كەئب

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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قاچانىكى بىرەر يەرگە ۇئرۇش قىلماقچى بولسا، باشقا بىر ۇئرۇشنى ملسو هيلع هللا ىلص 

 ①.«مەخپىي تۇتاتتىېئالن قىلىپ قويۇپ، ئەسلى ۇئرۇشنى 

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النب  ،رضي هللا عنهما بن عبد هللا وعن جابر. 103
 متفق علي ُ .«اْلرب خدعة»

رىۋايەت دىن مارەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى ائبدۇلالھ جابىر ىئ

 ②.«جەڭ ھىيلىدۇر »دېگەن:  مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال كى،نىدۇ ىقىل
 

  باب -45
 پەزىلىتىمەيدانىدا خىزمەت قىلىشنىڭ جىھاد 

ا ظال ، أكثرنملسو هيلع هللا ىلصقال: كنا مع النب  عن أنس رضي هللا عن ُ .104
الذي يستظل بكسائ ُ، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين 

هب املفطرون ذ: »ملسو هيلع هللا ىلصأفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعاجلوا، فقال النب 
 ه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاريروا. «اليوم باألجر

ىلەن ب ملسو هيلع هللا ىلصئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: بىز پەيغەمبەر 
 (قاتتىق ىئسسىق كۈنلەرنىڭ بىرىدە ھاۋا)بىرگە )سەپەردە( ىئدۇق. 

ۋەن قىلىپ سايىكىيىملىرىنى  ىئچىمىزدىكى نۇرغۇن كىشىلەربىزنىڭ 
 ولساقىلمىدى. روزا تۇتمىغانالر بسايىدايتتى. روزا تۇتقانالر ھېچ ىئش 

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ②
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ەيغەمبەر . پتاماق ئەتتى ۋە خىزمەت قىلدى، تۆگىلەرنى ھەيدەپ ائپاردى

 ①.دېدى« لىپ كەتتىېئ روزا تۇتمىغانالر بۈگۈن ئەجىرنى: »ملسو هيلع هللا ىلص

 رضي هللا عن ُ قال: كان رسول هللابن عبد هللا وعن جابر . 105
اه أبو ويردف، ويدعو هلم. رو يتخلف يف املسي، فيزجي الضعيف  ملسو هيلع هللا ىلص

 داود
 :دەيدۇمۇنداق  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى ائبدۇلالھ جابىر ىئ

ائلدىغا  نىڭىپ ائجىزالر ېە مكەينىدكارۋاننىڭ سەپەردە ملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال

 ②.تىۇئالرغا دۇائ قىالت ۆئتكۈزۈپ قوياتتى، ۇئالغقا مىندۈرۈۋاالتتى ۋە
 

  باب -46
 مۇسىبەتلەنگەن قوشۇننىڭ ئەجرى 

ل هللا رسو  قال: قالعن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما . 106
ما من غازية، أو سرية تغزو، فتغنم وتسلم، إَّل كانوا قد تعجلوا ثلثي »: ملسو هيلع هللا ىلص

. رواه «أجورهم، وما من غازية أو سرية ختفق وتِصاب إَّل مت هلم أجورهم
 مسلم

ىن رىۋايەت دمارەزىيەلالھۇ ئەنھۇر بنى ئەمائبدۇلالھ ىئ
قانداق بىر غازاتچى : »دېگەن مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال كى،دۇ ىنىقىل

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
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الر ۇئساالمەت قايتىدىكەن،  مەت ېئلىپيغەنى قوشۇن غازات قىلىپ
ولىدۇ. ىئككى قىسمىنى ېئلىپ بولغان ب ىنۆئزلىرىنىڭ ئەجرىنىڭ ۈئچت

مەت ائلماستىن يقانداق بىر غازاتچى قوشۇن غازات قىلىپ، غەنى

 ①.«مۇسىبەتكە ۇئچرايدىكەن، تولۇق ئەجىرگە ېئرىشىدۇ
 

  باب -47
 غازاتتىن قايتىشنىڭ ئەجرى 

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما، عن النب . 107
 رواه أبو داود .«قفلة كغزوة»

مادىن رىۋايەت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇر بنى ئەمائبدۇلالھ ىئ
مۇ غازاتتىن قايتقانغى» دېگەن: مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال قىلىنىدۇكى،

  ②«.غازات قىلغاننىڭ ئەجرى بېرىلىدۇ
 

  باب -48
 جىھادتا روزا تۇتۇشنىڭ پەزىلىتى

 ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عن ُ قال: مسعت النب  .108
من صام يوما يف سبيل هللا، بعد هللا وجه ُ عن النار سبعن »يقول: 

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
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 متفق علي ُ .«خريفا
 ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالمەن  مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇسەىئد  ۇئەب

كۈن روزا  يولىدا بىر ھللا كىكىم»دېگەنلىكىنى ائڭلىغان: مۇنداق  نىڭ

 ①«.دۇىق قىلراىي لىقختىن يەتمىش يىلوزانى دىيۈز  نىڭۇئ ھللا ،تۇتسا

ن م»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النب  ،وعن أيب أمامة رضي هللا عن ُ .101
صام يوما يف سبيل هللا جعل هللا بين ُ وبن النار خندقا كما بن السماء 

 الرتمذيرواه  «.واألرض
 پەيغەمبەر كى،دۇ نىىرىۋايەت قىل دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۇئمامە ۇئەب

 نىڭۇئ ھللا ،يولىدا بىر كۈن روزا تۇتسا ھللاكىمكى »دېگەن:  مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص 
ىغان بىر كېلىد ندەكىمېز -ائسمان كەڭلىكى  سىداىوئتتۇر  وزاخبىلەن د

 ②«.قىلىدۇبوشلۇقنى 
 

  باب -49
 ھەققىدە ئەترەت ۋە قوشۇننىڭ ياخشىسى

خي » :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النب  ،رضي هللا عنهماوعن ابن عباس  .110
الِصحابة أربعة، وخي السرايا أربعمائة، وخي اجليوش أربعة آَّلف، ولن 

 رواه أمحد وأبو داود والرتمذي .«يغلب اثنا عشر ألفا من قلة
                                                           

 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 دېگەن.« ھەسەن»رىۋايىتى، ئەلبانى ۋە تەبرانى تىرمىزى  ②
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 كى،دۇ نىىرىۋايەت قىلدىن مارەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بنى ائبباسىئ
 ھەمراھنىڭ تۆت بولغىنى ياخشى،» :دېگەن مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال

نىڭ نچوڭ قوشۇ لىك بولغىنى،كىشى 411تلەرنىڭ ياخشىسى ئەترە
قوشۇن  كىشىلىك مىڭ 12بولغىنىدۇر.  ىلىككىش 4111ياخشىسى 

 ①«.مەغلۇپ بولمايدۇ ىدىنقىائزلسانىنىڭ  مۇھەرگىز 
 

  باب -51
 ھللا يولىدا ھىجرەت قىلىشنىڭ پەزىلىتى

: ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد هللا السعدي رضي هللا عن ُ قال: قال النب . 111
 والنسائيرواه أمحد  .«َّل تنقطع اهلجرة ما قوتل الكفار»

رىۋايەت دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇسەئدى بنى ىئ ھائبدۇلال
ولغان بكاپىرالر بىلەن » :دېگەن مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلالقىلىنىدۇكى، 

 ②.«قالمايدۇ زۈلۈپۈئھىجرەت  ۇئرۇش مەۋجۇتال بولىدىكەن

رسول  مسعتقال: رضي هللا عن ُ  وعن سربة بن أيب فاك ُ .112
إن الشيطان قعد َّلبن آدم بأطرق ُ، فقعد ل ُ بطريق »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

اإلسالم، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك، فعِصاه 
فأسلم، مث قعد ل ُ بطريق اهلجرة، فقال: ِاجر وتدع أرضك ومساءك، 

                                                           
 دېگەن. «سەھىھ»كىتابىدا « صحيح الرتمذي»رىۋايىتى. ئەلبانى ئەھمەد، ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد ۋە نەساىئ رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
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املهاجر كمثل الفرس يف الطول، فعِصاه فهاجر، مث قعد ل ُ  وإمنا مثل
بطريق اجلهاد، فقال: َتاهد فهو جهد النفس واملال، فتقاتل فتقتل، 

فمن : »ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا  ،«رأة، ويقسم املال، فعِصاه فجاهدفتنكح امل
فعل ذلك كان حقا على هللا عز وجل أن يدخل ُ اجلنة، ومن قتل كان 

جل أن يدخل ُ اجلنة، وإن غرق كان حقا على هللا أن حقا على هللا عز و 
رواه  .«يدخل ُ اجلنة، أو وقِصت ُ دابت ُ كان حقا على هللا أن يدخل ُ اجلنة

 النسائي وابن حبان يف صحيح ُ
مەن  ۇ:مۇنداق دەيد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇفاكىھە  ۇبنى ئەبرە ىئۇ سەب

ھەقىقەتەن : »نى ائڭلىغانىكىگەنلېمۇنداق د نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال
 شەيتان (.رۇپ )ۋەسۋەسە قىلىدۇدا وئلتۇ رىلىلنىڭ يوىسىن ائدەم بالشەيتا

ۋە  ڭنىڭسەن ۆئزۈ : >يولىدا وئلتۇرۇپ مۇسۇلمان بولۇشنىڭ ىسىائدەم بال
ۇئ . ەيدۇد تاشالپ مۇسۇلمان بوالمسەن؟<دىنىنى  بوۋىلىرىڭنىڭ - ائتا

ەيتان . شكىشى شەيتاننىڭ سۆزىگە قۇالق سالماي مۇسۇلمان بولىدۇ
ى ۋە سەن ۆئز ۋەتىنىڭن: >نىڭ ھىجرەت يولىدا وئلتۇرۇپىسىائدەم بال

ۇددى خ سالىىم نىڭھاجىر ۇميۇرتۇڭنى تاشالپ ھىجرەت قىالمسەن؟ 
ىنىپ )يەنى باغالقتىكى ائت بىر يەرگە باغلوئخشايدۇ  باغالقتىكى ائتقا

اغالنغان بقالغىنىدەك، مۇھاجىرنىڭ قەلب رىشتىسىمۇ ۆئز ائنا ۋەتىنىگە 
ۇئ كىشى شەيتاننىڭ سۆزىگە قۇالق سالماي ھىجرەت . دەيدۇ <بولىدۇ(

>سەن  :ۇپيولىدا وئلتۇر  ڭ جىھادىسىنىائدەم بال شەيتانائندىن . قىلىدۇ
ۇئرۇش  .شتۇر ىپ قىلمالنى سەر ۋە گەن جان ېجىھاد د ؟جىھاد قىالمسەن

 ۋە ىنىدۇنىكاھلائيالىڭ باشقا ئەرگە ائندىن  ،سەنىلۈۆئلتۈر  اڭسقىل
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تاننىڭ ۇئ كىشى شەي. دەيدۇ <دۇىنىم قىلىستەق اللىرىڭ باشقىالرغام
ەنە يملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال ائندىن .«سۆزىگە قۇالق سالماي جىھاد قىلىدۇ

 ۇئنى جەننەتكە كىرگۈزۈش ھللا ،قىلسا شۇنداقكىمكى »مۇنداق دېدى: 
ە شەھىد كىمكى جەڭد نىڭ ۈئستىدىكى ھەق بولىدۇ؛سۇبھانەھۇ ۋە تاائال

قىلىنسا، ۇئنى جەننەتكە كىرگۈزۈش ھللا سۇبھانەھۇ ۋە تاائالنىڭ 
ۇئنى  ،ۇمىۇپ كەتسق بولغەر  داسۇۇئ ئەگەر ۈئستىدىكى ھەق بولىدۇ؛ 

جەننەتكە كىرگۈزۈش ھللا سۇبھانەھۇ ۋە تاائالنىڭ ۈئستىدىكى ھەق 
ۇئنى  ،مۇىكەتس پ ۆئلۈپۈشۈچيىقىلىپ دىن ىغىۇئل بولىدۇ؛ ئەگەر ۇئ

جەننەتكە كىرگۈزۈش ھللا سۇبھانەھۇ ۋە تاائالنىڭ ۈئستىدىكى ھەق 

 ①.«بولىدۇ
 

  باب -51

 جىھادقا چىقىشنى ائرزۇ قىلغان 
 ۆئزرە ىئگىلىرىنىڭ ئەجرى 

َمْرَضى لَْيَس َعَلى الضَُّعَفاِء َوََّل َعَلى الْ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تاائال
ل ُِِ َما َعَلى َوََّل َعَلى الاِذيَن ََّل جيَُِدوَن َما يُ ْنِفُقوَن َحرَج ٌ ِإَذا َنَِصُحوا َّلِلِا َوَرُسو 

الاِذيَن ِإَذا َما أَتَ ْوَك  َوََّل َعَلى ۞اْلُمْحِسِنَن ِمْن َسِبيٍل َواَّللاُ َغُفور ٌ َرِحيم ٌ 
ُلُكْم َعَلْي ُِ تَ َولاْوا َوأَْعيُ نُ ُهْم َتفِ لَِتحْ  ْمِع ِمَلُهْم قُ ْلَت ََّل َأِجُد َما َأمحِْ يُض ِمَن الدا

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»رىۋايىتى، ئەلبانى  ھەبباننەساىئ ۋە ىئبنى  ①
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ايالر(، ائجىزالر )يەنى ياشانغان بوۋ »﴾ ۞َحَزنًا َأَّلا جيَُِدوا َما يُ ْنِفُقوَن 
كېسەللەر، )جىھادقا چىقىشقا( خىراجەت تاپالمىغانالر ھللا قا ۋە ھللا نىڭ 

ۇ، چىقمىسا گۇناھ بولمايد ابولسىال، جىھادقمبىرىگە سادىق پەيغە
ياخشى ىئش قىلغۇچىالرنى ئەيىبلەشكە يول يوقتۇر، ھللا مەغپىرەت 

[. يەنە مۇنداق كىشىلەرنىمۇ 91قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر ]
ئەيىبلەشكە يول يوقتۇركى، ۇئالر )جىھادقا چىقىش ۈئچۈن( سەندىن 

ەيدىغان نى تەمىنلمېنىڭ سىلەر >سوراپ كەلگەندە، )ۇئالرغا سەن(  ۇئالغ
دېدىڭ؟ ۇئالر )جىھادقا چىقىشقا( سەرپ قىلىدىغان  <ۇئالغلىرىم يوق

نەرسە تاپالمىغانلىقلىرى ۈئچۈن غەمكىن، كۆزلىرىدىن ياش تۆككەن ھالدا 

 ①«.[92قايتىشتى ]

اة، ز يف غ ملسو هيلع هللا ىلصكنا مع النب عن جابر رضي هللا عن ُ قال:  . 113
إن باملدينة لرجاَّل ما سرمت مسيا، وَّل قطعتم واديا، إَّل كانوا »فقال: 

إَّل »ويف رواية:  .«حبسهم العذر»ويف رواية:  «.معكم حبسهم املرض
رواه البخاري من رواية أنس، ورواه مسلم من رواية « شركوكم يف األجر
 جابر واللفظ ل ُ.

بىز  :دەيدۇمۇنداق  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى ائبدۇلالھ جابىر ىئ
ملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال. دۇققان ىئچىق غازاتقابىلەن بىرگە ملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال

كېسەل سەۋەبىدىن قېلىپ قالغان نۇرغۇن مەدىنىدە »دېدى:  مۇنداق
كىشىلەر بار. سىلەر قەيەرگە ماڭساڭالر ۋە ھەرقانداق جىلغىدىن كېسىپ 

                                                           
 .لەرائيەت -92، -91سۈرە تەۋبە  ①



    

125 

ۆئتسەڭالر، ۇئالر خۇددى سىلەر بىلەن بىللە بولغاندەك 

 ①«.ھېسابلىنىدۇ

  لگەن.يىېد «ۇئالر ۆئزرە سەۋەبلىك چىقالمىدى» :بىر رىۋايەتتە

 «ئەجىردە سىلەر بىلەن وئخشاشۇئالر » :يەنە بىر رىۋايەتتە
 .ېيىلگەند

 
  باب -52

 جىھادنىڭ ۈئزۈلۈپ قالمايدىغانلىقى ھەققىدە

سول مسعت ر  :عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عن ُ قال. 114
ىل إ من أميت يقاتلون على اْلق ظاهرينَّل تزال طائفة »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 رواه مسلم .«يوم القيامة
ەن م مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى ائبدۇلالھ جابىر ىئ

ر ن بىۈئممىتىمدى»مۇنداق دېگەنلىكىنى ائڭلىغان:  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال
ولغان ھالەتتە ب غالىبستىدە ھەق ۈئ كىچەقىيامەتتاكى  لەرىكىش تاىئپە

 ②.«ۇئرۇش قىلىپ تۇرىدۇ

 ُ قال: أن ملسو هيلع هللا ىلص، عن النب رضي هللا عن ُ عن جابر بن مسرة .115
لن يربح هذا الدين قائما، يقاتل علي ُ عِصابة من املسلمن، حىت تقوم »

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 مۇسلىم رىۋايىتى. ②
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 رواه مسلم .«الساعة
دۇكى، دىن رىۋايەت قىلىنىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى سەمۇرە جابىر ىئ

بۇ دىننىڭ ۈئستىدە مۇسۇلمانالردىن »: دېگەن مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 
بولغان بىر جامائەت تاكى قىيامەتكىچە جىھاد قىلىشنى 

 ①.«داۋامالشتۇرىدۇ

وعن عقبة بن عامر رضي هللا عن ُ قال: مسعت رسول هللا . 116
َّل تزال عِصابة من أميت يقاتلون على أمر هللا، قاهرين »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص

 .«تأتيهم الساعة وهم على ذلك لعدوهم، َّل يضرهم من خالفهم، حىت
 رواه مسلم

مەن  مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى ائمىر وئقبە ىئ
ن بىر ۈئممىتىمدى»مۇنداق دېگەنلىكىنى ائڭلىغان:  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

ەزەپ گە غىدۈشمەنلىر  ۆئز رىنى بەرپا قىلىپ،نىڭ ئەمھللا  تجامائە
 زىيانالر ىققۇچىۇئالرغا قارشى چ. تۇرىدۇ قىلىپغان ھالەتتە ۇئرۇش قىل

لمايدۇ  .«شۇ خىل ھالەتتە داۋاملىشىدۇ كىچەقىيامەت تاكى. ۇئالر ساال
 

  باب -53
 ۈئممەتنىڭ ساياھىتى جىھادتۇر 

، قال: يا رسول هللا عن أيب أمامة رضي هللا عن ُ: أن رجال .117
                                                           

 رىۋايىتى.مۇسلىم  ①
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يف سبيل  اجلهاد إن سياحة أميت: »ملسو هيلع هللا ىلصائذن يل يف السياحة! فقال النب 
 رواه أبو داود«. عز وجل هللا

 ىئ» كىشى:بىر  دەيدۇ:مۇنداق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۇئمامە  ۇئەب
 ،ېۋىدىد «قىلغىنشىمغا رۇخسەت ىقىل نىڭ ساياھەتېم رەسۇلۇلالھ!

 النىڭھللا تاائتى ىمنىڭ ساياھىۈئممىت»: دېدى مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال

 ①«.شتۇر ىيولىدا جىھاد قىل
 

  باب -54
 جىھادتا دۇائ قىلىش ھەققىدە

اَب َلُكْم َأين ِ ِإْذ َتْسَتِغيُثوَن َرباُكْم فَاْسَتجَ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تاائال
ىلىپ( ۆئز ۋاقتىدا )دۇائ ق» ﴾اُمِدُُّكْم بِأَْلٍف ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُمْرِدِفنَ 

ائرقا  -قىمۇ ر سىلەرگە ائ> پەرۋەردىگارىڭالردىن ياردەم تىلىدىڭالر، ھللا:
الرنى دەپ دۇائيىڭ <ىڭ پەرىشتە بىلەن ياردەم بېرىمەن)چۈشىدىغان( م

 ②«.ىئجابەت قىلدى

ِه قَاُلوا َوَلماا بَ َرُزوا جِلَاُلوَت َوُجُنودِ ﴿مۇنداق دەيدۇ: يەنە  ھللا تاائال
رًا َوثَ بِ ْت أَْقَداَمَنا َواْنُِصْرنَا َعَلى  َنا َصب ْ ۇئالر » ﴾ْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ اَرب اَنا أَْفرِْغ َعَلي ْ

كەرلىرى بىلەن ۇئچراشقان چاغدا: جالۇت ۋە ۇئنىڭ ئەس

                                                           
 دېگەن.« ھەسەن»ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
 ائيەت. -9ئەنفال سۈرە  ②
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پەرۋەردىگارىمىز! قەلبىمىزنى چىداملىقلىق بىلەن تولدۇرغىن، >
ۋمگە ەقەدەملىرىمىزنى )ۇئرۇش مەيدانىدا( ساباتلىق قىلغىن، كاپىر ق

 ①«.دېدى <قارشى بىزگە ياردەم بەرگىن

 ُُ رِب ِيُّوَن َكِثي ٌ وََكأَيِ ْن ِمْن َنِبٍ  قَاَتَل َمعَ ﴿مۇنداق دەيدۇ: يەنە  ھللا تاائال
ُ َيُِبُّ َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصابَ ُهْم يف َسِبيِل اَّللِا َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكانُوا وَ  اَّللا

َنا ُذنُوبَ َنا َوِإْسرَافَ َنا يف لَ َوَما َكاَن قَ ْوهَلُْم ِإَّلا َأْن قَاُلوا َرب اَنا اْغِفْر  ۞الِصااِبرِيَن 
نۇرغۇن » ﴾۞أَْمرِنَا َوثَ بِ ْت أَْقَداَمَنا َواْنُِصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن 

پەيغەمبەرلەر بىلەن كۆپلىگەن خۇداگۇي ۆئلىماالر بىرلىك تە جەڭ قىلدى. 
ۇئالر ھللا يولىدا يەتكەن كۈلپەتلەردىن روھسىزالنمىدى، بوشاشمىدى، 

ئەگمىدى، ھللا ۆئزىنىڭ يولىدا دۇچ كەلگەن قىيىنچىلىقالرغا  باش
[. ۇئالرنىڭ سۆزى پەقەت: 146چىداشلىق بەرگۈچىلەرنى دوست تۇتىدۇ ]

پەرۋەردىگارىمىز! گۇناھلىرىمىزنى، ىئشىمىزدا چەك تىن ائشقانلىقىمىزنى >
مەغپىرەت قىلغىن، قەدەملىرىمىزنى )جەڭ مەيدانىدا( مۇستەھكەم 

ىن باشقا دېگەند <ەۋمگە قارشى بىزگە ياردەم بەرگىنپىر ققىلغىن ۋە كا

 ②«.[147بولمىدى ]

وعن عبد هللا بن أيب أوَف رضي هللا عنهما: أن رسول هللا  .118
يف بعض أيام ُ اليت لقي فيها العدو انتظر حىت مالت الشمس، مث  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           
 ائيەت. -251سۈرە بەقەرە  ①
 ائيەتلەر. -147، -146سۈرە ائل ىئمران  ②
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أيها الناس، َّل تتمنوا لقاء العدو، واسألوا هللا »قام يف الناس فقال: 
 «العافية، فإذا لقيتموهم فاصربوا؛ واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف

اللهم منزل الكتاب، وجمري السحاب، وهازم األحزاب، »مث قال: 
 متفق علي ُ«. وانِصرنا عليهمهزمهم أ

 دۇ:مۇنداق دەي رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەۋفا  ىئبنى ئەبۇائبدۇلالھ 
دۈشمەنلەر بىلەن ۇئرۇش قىلغان كۈنلەرنىڭ بىرىدە، ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 

دۈشمەننى تاكى كۈن قايرىلغۇچە كۈتتى. ائندىن وئرنىدىن تۇرۇپ مۇنداق 
 لماڭالر،ائرزۇ قى ىئ ىئنسانالر! دۈشمەنلەر بىلەن ۇئچرىشىشنى»دېدى: 

ن خاتىرجەملىكنى سوراڭالر. ئەگەر دۈشمەن بىلەن ۇئچراشساڭالر ىتھللا
« ىدابىلىڭالركى، جەننەت قىلىچالرنىڭ سايىسى ائست .چىداملىق بولۇڭالر

ۇتالرنى بۇل ،ىئ كىتابنى نازىل قىلغۇچى»ائندىن مۇنداق دېدى:  .دېدى
ك قىلغۇچى  ،ماڭدۇرغۇچى ك قىل ۇئالرنىھللا! قوشۇنالرنى ھاال غىن، ھاال

 ①«.ۇئالرغا قارشى بىزگە ياردەم بەرگىن

قال: قال رسول هللا  هللا عن ُرضي  وعن سهل بن سعد .111
ثنتان َّل تردان، أو قلما تردان: الدعاء عند النداء وعند البأس : »ملسو هيلع هللا ىلص

 رواه أبو داود«. حن يلحم بعضهم بعضا
 ،كىنىدۇ ىدىن رىۋايەت قىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ دبنى سەىئسەھل ىئ

كەم  -رەت قىلىنمايدىغان ياكى كەمدىن »: دېگەن مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال
رەت قىلىنىدىغان ىئككى خىل دۇائ بار. بىرى، ئەزان ۋاقتىدا قىلىنغان 

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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دۇائ؛ يەنە بىرى، دۈشمەن بىلەن قاتتىق ۇئرۇشۇۋاتقان ۋاقىتتا قىلىنغان 

 ①«.دۇائ

زا، إذا غ ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسول هللا  وعن أنس رضي هللا عن ُ .120
اللهم أنت عضدي ونِصيي، بك أحول، وبك أصول، وبك »قال: 
 رواه أبو داود والرتمذي«. أقاتل

لۇلالھ رەسۇ :مۇنداق دەيدۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى مالىك ئەنەس ىئ
ەن مېنىڭ س ھللا!ىئ »: مۇنداق دۇائ قىالتتى جەڭ قىلىۋاتقان ۋاقىتتاملسو هيلع هللا ىلص 

ېنىڭ ياردىمىڭ بىلەن س .مەدەتكارىمسەن ن ۋەياردەمچىمسە
قۇۋۋەت  -بىلەن كۈچ ياردىمىڭ ، سېنىڭ دۈشمەننىڭ پىالنىنى بۇزىمەن

 ②.«سېنىڭ ياردىمىڭ بىلەن ۇئرۇش قىلىمەن ۋە تاپىمەن

اف كان إذا خ  ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عن ُ: أن النب  وعن أيب موسى. 121
رواه . «اللهم إنا ْنعلك يف حنورهم، ونعوذ بك من شرورهم»قوما، قال: 

 أبو داود
ىرەر بملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمۇسا  ئەبۇ

رنىڭ ۇئال !ھللاىئ » دۈشمەندىن خەۋپسىرىسە مۇنداق دۇائ قىالتتى:
كىتىنى ساڭا تاپشۇرىمىز ۋە ۇئالرنىڭ يامانلىقىدىن ساڭا  ېغىنىپ سھاال

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى،  ②
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 ①.«پاناھ تىلەيمىز
 

  باب -55
  كاپىرالرنى سۇيىقەست بىلەن ۇئرۇش قىلغۇچى

 ۆئلتۈرۈش ھەققىدە

رسول هللا  بعثينقال: رضي هللا عن ُ عن عبد هللا بن أنيس . 122
اذهب »عرنة وعرفات، فقال:  ، إىل خالد بن سفيان اهلذيل، وكان حنوملسو هيلع هللا ىلص

، قال: فرأيت ُ وحضرت صالة العِصر، فقلت: إين أخاف أن «فاقتل ُ
يكون بيين وبين ُ ما إن أؤخر الِصالة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ 
إمياء، حنوه، فلما دنوت من ُ، قال يل: من أنت؟ قلت: رجل من العرب 

ذاك،   لفيبلغين أنك َتمع هلذا الرجل، فجئتك يف ذاك، قال: إين
رواه أبو  .فمشيت مع ُ ساعة حىت إذا أمكنين علوت ُ بسيفي حىت برد

 داود
 مۇنداق دەيدۇ:رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ س بنى ۇئنەيائبدۇلالھ ىئ

بنى د ىئخالىمېنى ۇئرەنە ۋە ئەرافات تەرەپتە ياشايدىغان  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
زىنىڭ قارىسام ئەسىر نامى. نى ۆئلتۈرۈشكە ئەۋەتكەنىدىلىزەۇ سۇفيان ھ

 مئەگەر ۇئنىڭ بىلەن تۇتۇشۇپ قالسا»كۆڭلۈمدە: ۋاقتى كىرىپ قاپتۇ. 
ى يولدا دەپ وئيالپ، نامازن «ۋاقتىدا وئقۇيالماي قېلىشىم مۇمكىن نىناماز 

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»رىۋايىتى، ئەلبانى  ، ئەھمەد ۋە ھاكىمئەبۇ داۋۇد ①
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سەن » :ماڭا ۇئ ،الشقانداقىنېڭغا يىۇئنماڭغاچ ىئشارەت بىلەن وئقۇدۇم. 
يەنى ) كىشىنىڭ بۇ ېس ،بىرىمەن مەن ئەرەبلەردىن» :مەن .دىېد «؟كىم

 ڭالپۋاتقىنىڭنى ائتوپالۈئچۈن ائدەم  بىلەن ۇئرۇشۇش (ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال
ت مەن پۇرسە .دىېد «ھەئە، شۇنداق قىلىۋاتقان» ۇئ:. دېدىم «كەلدىم

تۈرۈشكە ائخىرى ۇئنى ۆئل، نىڭ بىلەن بىرەر سائەتچە ماڭدىمۇئتاپقۇچە 

 ①.بىلەن چېپىپ ۆئلتۈرۈۋەتتىمدە، ۇئنى قىلىچىم  -پۇرسەت چىقتى 

إىل أيب  ملسو هيلع هللا ىلصبعث رسول هللا قال: الرباء رضي هللا عن ُ وعن  .123
رافع اليهودي رجاَّل من األنِصار، فأمر عليهم عبد هللا بن عتيك، وكان 

بأرض  حِصن ل ُ ويعن علي ُ، وكان يف ملسو هيلع هللا ىلصأبو رافع يؤذي رسول هللا 
اْلجاز، فلما دنوا من ُ، وقد غربت الشمس، وراح الناس بسرحهم، فقال 
عبد هللا ألصحاب ُ: اجلسوا مكانكم، فإين منطلق، ومتلطف للبواب، 
لعلي أن أدخل، فأقبل حىت دنا من الباب، مث تقنع بثوب ُ كأن ُ يقضي 

يد ر حاجة، وقد دخل الناس، فهتف ب ُ البواب، يا عبد هللا: إن كنت ت
أن تدخل فادخل، فإين أريد أن أغلق الباب، فدخلت فكمنت، فلما 
دخل الناس أغلق الباب، مث علق األغاليق على وتد، قال: فقمت إىل 
األقاليد فأخذِا، ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده، وكان يف 
عاليل ل ُ، فلما ذهب عن ُ أهل مسره صعدت إلي ُ، فجعلت كلما فتحت 

علي من داخل، قلت: إن القوم نذروا يب مل خيلِصوا إيل حىت  بابا أغلقت
                                                           

 ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى. ①
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أقتل ُ، فانتهيت إلي ُ، فإذا هو يف بيت مظلم وسط عيال ُ، َّل أدري أين 
هو من البيت، فقلت: يا أبا رافع، قال: من هذا؟ فأهويت حنو الِصوت 
فأضرب ُ ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنيت شيئا، وصاح، فخرجت 

 بعيد، مث دخلت إلي ُ، فقلت: ما هذا الِصوت من البيت، فأمكث غي
يا أبا رافع؟ فقال: ألمك الويل، إن رجال يف البيت ضربين قبل بالسيف، 
قال: فأضرب ُ ضربة أثخنت ُ ومل أقتل ُ، مث وضعت ظبة السيف يف بطن ُ 
 حىت أخذ يف ظهره، فعرفت أين قتلت ُ، فجعلت أفتح األبواب بابا بابا،

ىل فوضعت رجلي، وأنا أرى أين قد انتهيت إحىت انتهيت إىل درجة ل ُ، 
األرض، فوقعت يف ليلة مقمرة، فانكسرت ساقي فعِصبتها بعمامة، مث 
انطلقت حىت جلست على الباب، فقلت: َّل أخرج الليلة حىت أعلم: 
أقتلت ُ؟ فلما صاح الديك قام الناعي على السور، فقال: أنعى أبا رافع 

ل هللا ، فقلت: النجاء، فقد قتتاجر أهل اْلجاز، فانطلقت إىل أصحايب
فبسطت « جلكابسط ر »فحدثت ُ، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصأبا رافع، فانتهيت إىل النب 

 رواه البخاري .رجلي فمسحها، فكأهنا مل أشتكها قط
لالھ ائبدۇملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال :مۇنداق دەيدۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بەرائ

ي ئەبۇ ەھۇدىيبىر نەچچە ئەنسارىنى  ىئبنى ئەتىيك باشچىلىقىدىكى
 كۆپ گە ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالئ ىئەبۇ رافرافىئنى ۆئلتۈرۈشكە ئەۋەتتى. 

 دۈشمەنلىرىگە ياردەم قىالتتى.  بېرىپ،ئەزىيەت 

 ن وئلتۇرۇپ،كۈ ئەبۇ رافىئ ھىجاز زېمىنىدىكى بىر قورغاندا تۇراتتى.
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تقان چاغدا، ۇئالر قورغانغا يدەپ قايتىۋانى ھەىلەر چارۋىلىر ىكىش
مۇشۇ يەردە » :انىڭ ھەمراھلىرىغىك ۆئز بنى ئەتىيائبدۇلالھ ىئ يېقىنالشتى.

ىلىپ سىلىق گەپ ق دەرۋازىۋەننىڭ يېنىغا بېرىپ، مەن تۇرۇپ تۇرۇڭالر
الشقان نىدەرۋازىغا يېق دېدى ۋە مېڭىپ «ىئچىگە كىرىۋېلىشىم مۇمكىن

 ۋالدى.نىچۈمكى گەمىىيىكھاجەت قىلىۋاتقاندەك بولۇۋېلىپ  ،تتاىۋاق
ھللا ىئ »غا: ۇئنىڭ دەرۋازىۋەنكېتىپ باراتتى. كىرىپ  دەرۋازىدىن ەرلشىكى

 «اقايمەندەرۋازىنى ت تېزرەك كىرىۋال،كىرمەكچى بولساڭ  !بەندىسى نىڭ
  .دەپ توۋلىدى

مەن » :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇك بنى ئەتىيائبدۇلالھ ىئ
ەرۋازىۋەن ددا لەر كىرىپ بولغانىكىش ۋالدىم.يۇشۇرۇنۇ كىرىپ ىئچىگە 

 پ. مەن بېرىسىپ قويدىققا ېئۇنى قوز الر ائچقۇچ ،قاپتادەرۋازىنى 
ۈنكى ۈئست ئىئەبۇ راف ائچتىم. ىئشىكلەرنى لىپېئ الرنىائچقۇچ

ەبۇ ئ قەۋەتتىكى ۆئيىدە بولۇپ، دوستلىرى بىلەن پاراڭلىشىپ وئلتۇراتتى.
نىڭ ياتاق مەن ۇئ ،چىقىپ كەتكەندىن كېيىن كىلەرشىدىېىڭ قنئىراف

ى تەرەپتىن ۇئنى ىئچ ،كنى ائچسامىشىئ بىرقايسى ۆئيىگە قاراپ ماڭدىم.
باشقىالر سېزىپ قالغان ئەگەر > :كۆڭلۈمدە. چۈنكى تاقاپ قويدۇم

دەپ  <مەيدۇلەلېمغا كىشېق مېنىڭ ۇچەۆئلتۈرۈپ بولغ ۇئنى تەقدىردىمۇ،
  ىدىم.وئيل

غۇ ۆئيدە ۇئ قاراڭ ئەمما باردىميېتىپ  ئ بار ۆئيگەىەبۇ رافائندىن ئ
ىئ > :ىلەلمەينى بىكەنلىكۇئنىڭ قەيەردە ىئ بولغاچقا، چاقىلىرىمۇ -باال 

ۋاز ائھاياجانلىنىپ ۋىدى، مەن ېد ؟<كىم> :ۇئ ،دېدىم !<ئىئەبۇ راف
ىراشقا ۋارقۇئ  لېكىن ۆئلتۈرەلمىدىم.لىچ ۇئردۇم ىق تەرەپكەچىققان 
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رۇپ يەنە بىر ائز تۇ  كېتىپ،ۇئنىڭ ھۇجرىسىدىن چىقىپ مەن  باشلىدى.
)ائۋازىمنى ۆئزگەرتىپ(: >ىئ ئەبۇ رافىئ! بايىقى ۋارقىرىغان نېمە  ۋە كىردىم

 اڭام باياتىن ،ىئكەن دەم بارائۆئيدە  !ۆئلگۈر  >ۋۇي :ۇئ ېدىم.د ائۋاز؟<
ر ۇپ ېئغىلىچ ۇئر ىۇئنىڭغا يەنە بىر قمەن  .دىېد <ۇئردى چىلىق

 چىنىۇئ لىچنىڭىقشۇنىڭ بىلەن،  .ۆئلتۈرەلمىدىم ئەمما يارالندۇردۇم
نىڭ ۇئشۇندىال  ەتتىم.ۋىر ىدىن چىقىدۈمبىستىقىپ،  ىقىغاقورس

 -بىر كلەرنى ىىئشكەينىمگە قايتتىم ۋە  جەزملەشتۈرۈپكىنى ىۆئلگەنل
 دىمغۇچۈشۈۋاتقاندا، يەرگە دەسسى دىنپەلەمپەي چىپ چىقىپېئبىرلەپ 

ە پەسكە يىقىلىپ چۈشتۈم ۋ شۇنداق قويۇشۇمغادەپ وئيالپ پۇتۇمنى 
دەرۋازا  ىپ،ېڭپۇتۇمنى سەللەم بىلەن تپۇتۇم سۇنۇپ كەتتى. ائي نۇرىدا 

ياكى  ۇئنىڭ ۆئلگەن> :مگەۈ ۆئز  تۈۋىگە بېرىپ وئلتۇردۇم ۋە
دەپ نىيەت  <چىقىپ كەتمەيمەنقورغاندىن بىلمىگۈچە  ۆئلمىگەنلىكىنى

  قىلدىم.

 جازھى> :چىقىپ غاپىلېس بىر جاكارچى سۈزۈلگەندە،تاڭ 
دەپ  اليمەن!<جاكار نى ىكىئنىڭ ۆئلگەنلىنىڭ سودىگىرى ئەبۇ رافىئەھل

ئەبۇ  ھللا >تېز بولۇڭالر! :رىپېغا بىشېق نىڭمەن ھەمراھلىرىم .توۋلىدى
غا ىشېق نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال بىز ائندىن .دىمېد جېنىنى ائلدى< ڭنىىئراف

 .بەردىمسۆزلەپ  گە ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالقايتتۇق ۋە ىئشنىڭ جەريانىنى 
 سۇنغىن!< دېدى، مەن پۇتۇمنى سۇندۇم.پۇتۇڭنى : >ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال
 مەخۇددى ھېچنى، پۇتۇم ۇۋېدىالپ قوييپۇتۇمنى سىملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال
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 ①.«ساقىيىپ كەتتى ولمىغاندەكالب
 

  باب -56
 قىلىشنىڭ پەزىلىتى سەرپمال  -پۇل  ھللا يولىدا

ْم يف َسِبيِل اَّللِا  يُ ْنِفُقوَن أَْمَواهلَُ َمَثُل الاِذيَن ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تاائال
اَّللاُ ُيَضاِعُف َكَمَثِل َحباٍة أَنْ َبَتْت َسْبَع َسَناِبَل يف ُكلِ  ُسْنبُ َلٍة ِماَئُة َحباٍة وَ 

مېلىنى سەرپ  -نىڭ يولىدا پۇل  ھللا» ﴾ِلَمْن َيَشاُء َواَّللاُ َواِسع ٌ َعِليم ٌ 
اق سى يەرگە تېرىلىپ( يەتتە باشقىلغانالرنىڭ )سەرپ قىلغان نەرسى

ۇ 111چىقارغان، ھەر باشىقىدا  . ھللا ②دان تۇتقان بىر دانغا وئخشايد
خالىغان بەندىسىگە ھەسسىلەپ ساۋاب بېرىدۇ. ھللا نىڭ مەرھەمىتى 
)چەكلىك ئەمەس( كەڭدۇر )ھللا مال سەرپ قىلغۇچىنىڭ نىيىتىنى 

 ③«.بىلگۈچىدۇر(

: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ُوعن أيب أمامة رضي هللا  .124
أفضل الِصدقات ظل فسطاط يف سبيل هللا ومنيحة خادم يف سبيل »

 رواه الرتمذي«. هللا، أو طروقة فحل يف سبيل هللا
 ،كىنىدۇ ىدىن رىۋايەت قىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇمامە ۇئ ۇئەب

                                                           
 بۇخارى رىۋايىتى. ①
  مالنىڭ ساۋابىنىڭ ھەسسىلەپ كۆپ بولىدىغانلىقىغا مىسال. -ۈئچۈن سەرپ قىلىنغان پۇل  ھللا ،بۇ ②
 ائيەت. -261سۈرە بەقەرە  ③
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 سەدىقىلەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى بولسا، ھللا»دېگەن:  مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال
ىلغان ق يولىدا تىككەن چېدىرنىڭ سايىسى، ھللا يولىدىكى مۇجاھىدقا

 ①«.شتۇر ىنى ھللا يولىدا سەرپ قىلىقورامىغا يەتكەن بىر تۆگ خىزمەت ياكى

 قال: جاء رجل إىل النب وعن أيب مسعود رضي هللا عن ُ .125
لك : »ملسو هيلع هللا ىلصبناقة ُمطومة، فقال: هذه يف سبيل هللا، فقال رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص

  رواه مسلم«. هبا يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها ُمطومة
 كىشىبىر : مۇنداق دەيدۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مەسۇئد ۇئەب

 :لىپېلىپ كېئ بىر تۆگىنى چۈلۈك سېلىنغانقېشىغا  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال
بۇ بىر » :ۇئنىڭغا ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال ۋىدى،ېد «ائتىدىمىغا يول نى ھللابۇ»

تۆگە  711چۈلۈك سېلىنغان ساڭا تۆگىنىڭ بەدىلىگە قىيامەت كۈنى 

 ②.دېدى« ېرىلىدۇب

: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللامي بن فاتك رضي هللا عن ُ قال: عن خر . 126
 رواه الرتمذي .«من أنفق نفقة يف سبيل هللا كتبت ل ُ بسبع مائة ضعف»

 كى،نىدۇ ىرىۋايەت قىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇفاتىك  بىن ەيمر ۇ خ
رپ سە مال -پۇل ولىدا ي ھللامكى ىك»دېگەن:  مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال

 ③.«ھەسسە ساۋاب يېزىلىدۇ 711ۇئنىڭغا ، قىلسا
 

                                                           
 دېگەن.« ھەسەن»رىۋايىتى، ئەلبانى تىرمىزى  ①
 مۇسلىم رىۋايىتى. ②
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى ۋە نەساىئ رىۋايىتى، ئەلبانى  ③
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  باب -57
 جىھادقا قىزىقتۇرۇشنىڭ پەزىلىتى

َكلاُف ِإَّلا تُ فَ َقاِتْل يف َسِبيِل اَّللِا ََّل ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تاائال
ُ َأْن َيُكفا بَْأَس الاِذيَن َكَفُرو  ُ َأَشدُّ نَ ْفَسَك َوَحرِ ِض اْلُمْؤِمِنَن َعَسى اَّللا ا َواَّللا

ىن )ىئ مۇھەممەد!( ھللا نىڭ يولىدا جىھاد قىلغ» ﴾بَْأًسا َوَأَشدُّ تَ ْنِكياًل 
)يەنى ۆئزۈڭ يالغۇز بولساڭمۇ جىھاد قىلغىن، ساڭا غەلىبە ۋەدە 

 قىلىنغان. مۇناپىقالرنىڭ جىھادتىن قېلىپ قالغانلىقىغا ئەھمىيەت بېرىپ
قا( مىنلەرنى )جىھادۇئسەن، مگىال جاۋابكار كەتمە.( سەن پەقەت ۆئزۈڭ

قىزىقتۇرغىن، ھللا نىڭ كاپىرالر كۈچىنى توسىدىغانلىقىمۇ ھەقىقەتتۇر، 

 ①.«ھللا نىڭ كۈچى ئەڭ زوردۇر. ھللا نىڭ جازاسى ئەڭ قاتتىقتۇر 

 َعَلى يَا أَي َُّها الناِبُّ َحرِ ِض اْلُمْؤِمِننَ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تاائال
ْن ِمْنُكْم اْلِقَتاِل ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يَ ْغِلُبوا ِمائَ تَ ْنِ َوِإْن َيكُ 

ىئ پەيغەمبەر! » ﴾ُهونَ قَ ِماَئة ٌ يَ ْغِلُبوا أَْلًفا ِمَن الاِذيَن َكَفُروا بِأَن اُهْم قَ ْوم ٌ ََّل يَ فْ 
مۇئمىنلەرنى )مۇشرىكالر بىلەن( ۇئرۇش قىلىشقا رىغبەتلەندۈرگىن، 
ئەگەر سىلەردە چىداملىق يىگىرمە ائدەم بولىدىغان بولسا، 

 111نى يېڭەلەيدۇ؛ ئەگەر سىلەردە )چىداملىق(  211)دۈشمەندىن( 
چۈنكى ۇئالر  .نى يېڭەلەيدۇ 1111، كاپىرالردىن ائدەم بولىدىغان بولسا

                                                           
 ائيەت. -84سۈرە نىسا  ①
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 ①«.)جاھىل( قەۋم بولۇپ، )ھللا نىڭ ھېكمىتىنى( چۈشەنمەيدۇ

ل جاء رج :قالرضي هللا عن ُ عن أيب مسعود األنِصاري  .127
، فقال «ما عندي»، فقال: إين أبدع يب فامحلين، فقال: ملسو هيلع هللا ىلصإىل النب 

من : »ملسو هيلع هللا ىلصرجل: يا رسول هللا، أنا أدل ُ على من َيمل ُ، فقال رسول هللا 
 رواه مسلم. « فل ُ مثل أجر فاعل ُدل على خي

 كىشىر بى :مۇنداق دەيدۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنسارى  مەسۇئد ۇئەب
 ىنې، مبەك ھېرىپ كەتتىممەن » :لىپېغا كىشقې نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

ڭ ىنېم»: ملسو هيلع هللا ىلص ، پەيغەمبەردېدى «بولساڭغان دۈرۈپ قويىنۇئالغقا م
 ەن ۇئنىم رەسۇلۇلالھ!ىئ » كىشى:يەنە بىر  .دېدى «يوق غمدا ۇئال ىقېش

، دىدې «نىڭ قېشىغا باشالپ بارايىدىغان كىشىۇئالغقا مىندۈرۈپ قوي
، اققا باشالپ قويسىياخشىلبىر كىشىنى كىمكى » :ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

 ساۋابىغا ۇچىنىڭقىلغ نىباشالپ قويغۇچىغا ياخشىلىقياخشىلىققا 

 ②.دېدى «دۇلىبو شاش ساۋابوئخ

جاهدوا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النب  ،وعن أنس رضي هللا عن ُ .128
  يحرواه أبو داود بإسناد صح«. املشركن بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم

ۇلۇلالھ رەس ،كىنىدۇ ىرىۋايەت قىل دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنەس 
ە ۋ مۇشرىكالرغا قارشى ماللىرىڭالر، جانلىرىڭالر»دېگەن:  مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص 

 ③«.تىللىرىڭالر بىلەن جىھاد قىلىڭالر

                                                           
 ائيەت. -65سۈرە ئەنفال  ①
 مۇسلىم رىۋايىتى. ②
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ئەلبانى  ③
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  باب -58

 قا مىرلىرىگە ۋە مۇجاھىدالرغا ھللا ىئمامنىڭ ۆئز ئە
 تەقۋالىق قىلىشقا ۋەسىيەت قىلىشى ھەققىدە

مر إذا أ ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا عن بريدة رضي هللا عن ُ قال:  . 121
أميا على جيش، أو سرية، أوصاه يف خاصت ُ بتقوى هللا، ومن مع ُ من 

ر اغزوا باسم هللا يف سبيل هللا، قاتلوا من كف»املسلمن خيا، مث قال: 
. أخرج ُ «باهلل، اغزوا وَّل تغلوا، وَّل تغدروا، وَّل متثلوا، وَّل تقتلوا وليدا

 مسلم
 ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال :مۇنداق دەيدۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبۇرەيدە 

نىڭ تەقۋادار ۇئ، تەيىنلىسەەمىر ئبىرەر قوشۇن ياكى ئەترەتكە  قاچانىكى
قوماندانلىقى ائستىدىكى مۇسۇلمانالرغا ياخشى مۇائمىلە  بولۇشىنى ۋە

نىڭ ھللا يولىدا  ھللا»ائندىن مۇنداق دەيتتى:  قىلىشىنى تەۋسىيە قىالتتى.
رۇش ۇئ الرغا قارشىكاپىر بولغان ھللا قا، ڭالرىقىل غازاتنامى بىلەن 

ت ، خىيانەۋەتمەڭالرۇ چەك تىن ائشۇر  غازات قىلىڭالر، ڭالر،ىقىل
ىالرنى چىك بالكى ،جەسەتلەرنىڭ ئەزالىرىنى كەسمەڭالرالر، قىلماڭ

 ①«.ۆئلتۈرمەڭالر

 

  باب -59

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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 ائتنىڭ جىھادتىكى پەزىلىتى

اخليل : »قال ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عن ُ: أن النب  وعن عروة البارقي .130
 متفق علي ُ .«معقود يف نواصيها اخلي إىل يوم القيامة

دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، رەزىيەلالھۇ ئەنھۇۇئرۋە بارىقى 
چىغا قىيامەت ېچ ائتنىڭ كۇكۇال»دېگەن:  مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال

 ①.«پۈتۈلگەندۇر گىچە ياخشىلىق ىكۈن

: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  وعن أيب هريرة رضي هللا عن ُ .131
 ُ، من احتبس فرسا يف سبيل هللا، إميانا باهلل، وتِصديقا بوعده، فإن شبع»

 رواه البخاري«. زان ُ يوم القيامةوري ُ وروث ُ، وبول ُ يف مي
 ،كىنىدۇ ىدىن رىۋايەت قىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھۇرەيرە ۇئەب

 ۇئنىڭ ەۋقان تقا ىئمان ېئيھللا كىمكى » دېگەن: مۇنداقملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلال
، ائت باقسا ائتاپ غا )يەنى جىھادقا(يولى ھللا ىئشەنگەن ھالدا ىگەۋەدىس

 ن تارتىپىيگەنلىرىدىس ەكلىگىنى ۋەز ېت، كىنىىئچ -يەپ  نىڭائت ۇئ

 ②«.تىلىدۇغا سېلىپ تار لىق تارازىسىىياخش نىڭىقىيامەت كۈنى ۇئ كىش
 

 !وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آل ُ وصحب ُ أمجعن

                                                           
 ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.بۇخارى  ①
 بۇخارى رىۋايىتى. ②
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