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 مۇقەددىمە
 رەسۇلۇلالھساالمالر   ت ۋەۇدۇر !قا خاستۇرهللاسانا -جىمى ھەمدۇ

ساھابىلىرىگە   اتلىرىغا ۋە بارلىقىئتاۋاب-ئۇنىڭ ئائىلە گە، ملسو هيلع هللا ىلص
 !بولسۇن

جىھادتا سىزنىڭ  !ھەمشىرەم ھۆرمەتلىك ،كەلسەك مەقسەتكە
 ادۇني ۈنپۈت دەكبۈگۈنكى كاتتا رولىڭىز  بار. ھىم ۋەۇم ھەقىقەتەن
 ڭىېي ىۋاتقانقىل مھۇجۇ ئىسالم دىيارلىرىغا بارچە ىغا ۋەرىمۇسۇلمانل

ىزنىڭ زىڭئۆ ئىسالم قوشۇنىدا جەڭ قىلىۋاتقان گە قارشىبىيلەرىسەل
 ەنم. تۇربۋاجى ە  ئادا  قىلىشىڭىز  سىزگەجىرىشىڭىز ۋېب رولىنى

 ەرىمەن ۋېبايان  قىلىپ  بمۇشۇ تېما ھەققىدە سىزگە  ۋاراقالردا بۇ
رىسۇن ۋە ئاس ئۆزىسىزنى هللا  لىڭ!ېقۇالق س .قىلىمەن بخىتا

 !ھىمايە قىلسۇن
 مەسىلىلەرگەتۈرلۈك   ئۈممىتى بۈگۈن سالمىئ ھىسىزكى،شۈب
 ھېچقاچان تارىخلىرىدا كىىئۆزىنىڭ ئىلگىر سالمىئ لمەكتە.دۇچ كە

خارلىققا  ۋە  قورقۇنچقا  دۇچ  كېلىپ  ھالەتتە ئومۇمىي بۈگۈنكىدەك
ئىسالم ھەرگىزمۇ خارلىق ۋە قورقۇنچ  ھالەنكى بۇۋە .باقمىغان
سەۋەبىدىن   ياكى  پېقىرلىقى ئازلىقى سانىنىڭڭ ىئۈممىتىن

ئىسالم  مىللەتكۆپ  ئەڭسانى  مىندىكىېز ئەكسىچە .ئەمەس
ئىگە  ۆزلىرىنىڭ دۈشمەنلىرىئ نئۈممەت بۈگۈ بۇ ، ھەتتائۈممىتىدۇر
 تا،ئۇنداقە ئىگە. لەرگمۈلۈك-قۇۋۋەت ۋە مال-كۈچ بواللمىغان

ۋەتسىز  ۋقۇ ۋە پېقىر بۇ ئۈممەت گەرئە» :بىر قەلبكە داقھەرقان
 خارلىق ۋە ەلگەنەت دۇچ كبۇ ئۈمم بۈگۈن ئۇنداقتا ،بولمىسا
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 دېگەن سوئال كېچىدۇ.« مە؟ېنزادى  ىچنىڭ سەۋەبقورقۇن
سەۋبان رەزىيەلالھۇ  سەۋەبنى بۇشۇنداق ئېيتااليمىزكى، 

: كۆرسىتىپ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە 
يېقىندا سىلەرگە بارلىق مىللەتلەر خۇددى ئاچ قالغان كىشىلەر »

 دېدى. ساھابىلەر:« بىر لوقما تائامغا ئوالشقاندەك يوپۇرۇلۇپ كېلىدۇ
 «نلىكىدىن شۇنداق بوالمدۇ؟كەئازالپ كەتشۇ كۈنلەردە سانىمىزنىڭ »
كۈندە سىلەرنىڭ سانىڭالر  ئۇ ياق،: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،ەپ سورىغانىدىد

هللا بىراق سەلدىكى كۆپۈككە ئوخشاش بولۇپ قالىسىلەر.  كۆپ
دۈشمىنىڭالرنىڭ قەلبىدىن سىلەرگە نىسبەتەن قورقۇنچنى 

ېدى. د« قەلبىڭالرغا ۋەھەننى تاشالپ قويىدۇهللا كۆتۈرۈۋېتىدۇ. 
 ،ەپ سورىغانىدىد« ۇلالھ! ۋەھەن دېگەن نېمە؟ئى رەسۇل»ساھابىلەر: 
« دۇنيانى ياخشى كۆرۈش ۋە ئۆلۈمنى يامان كۆرۈش: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 هللاسىلەرنىڭ )»رىۋايىتىدە:  نىڭ يەنە بىرئىمام ئەھمەد  ①دېدى.
 دېيىلگەن.« جەڭ قىلىشنى يامان كۆرۈشۈڭالر (يولىدا

 پەيغەمبىرىمىز  بولۇپ، ىڭ جاۋابىئالنوس يۇقىرىقى — مانا بۇ
 ئالنىڭوس ئۇئىلگىرى  يىل 1400 نىڭدىن تەخمىنەنبۇ ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد 
ئىسالم ئۈممىتىنى ھاالك دېمەك،  بولغان. بېرىپبىزگە  جاۋابىنى

دۇنيانى ياخشى كۆرۈش ۋە ئۆلۈمنى  كېسەللىك بولسا دىغانقىلى
 ،پۈكۆر بۇ ئۈممەت دۇنيانى ياخشىقاچانىكى  تۇر.يامان كۆرۈش

 سۈپەتلىگەن الرنىييەھۇدى النىڭائات هللاكۆرسە  ئۆلۈمنى يامان

 ﴿َولََتِجَدن َُّهم   مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللاسۈپىتىگە چۈشۈپ  قالىدۇ. 

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»رىۋايىتى، ئەلبانى ۋە ئەھمەد ئەبۇ داۋۇد  ①
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َرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة﴾ شۈبھىسىزكى، ئۇالرنى ھاياتقا ھەممە » َأح 
بۇ ئايەتتە تىلغا  شۈبھىسىزكى،  ①«.كىشىدىن ھېرىس كۆرۈسەن

ياكى  لىق ئىچىدىكى ھايات بولسۇنخار — ياتھائېلىنغان 
 ،ھاشارەتلەرنىڭ ھاياتى بولسۇن ياكىۋە ھاياتى بولسۇن  ھايۋانالرنىڭ

ى تۈرلىر نىڭھايات بۇ ئۈممەتئەمما  .بۇ ھايات ھەممىگە ئورتاقتۇر
 قابىر ھايات ئەرزىمەس غاناليىق بولمى غادىنى ئۆزىگە ۋە ئىچىدىن

نى ىھاياتدۇنيا  ئۇ ئۈممەتنىڭ ئېسىلىۋالدى. بۇنىڭ ھەممىسى
ۇنيا دبىزنىڭ  .گەنلىكىدىن بولدىيامان  كۆر ئۆلۈمنى كۆرۈپ، ياخشى
 يامان ئۇرۇشنىئۆلۈم ۋە  گەنلىكىمىز،ياخشى  كۆر نىىھايات
ئۈممەت ئوغالنلىرىنىڭ زور كۆپچىلىكى  سەۋەبلىك،گەنلىكىمىز كۆر

 ھەقىقىي ئۆلۈم بولسا يولى جىھاد» :ئاياللىرى ئىسالم ۋە قىسمەن
دەپ ئېتىقاد قىلىپ  «دۇريولى ئايرىلىش ئامالسىز يادىندۇن ۋە يولى

 جىھادنى تەرك ئەتتى.
 دىن باشالپئەتكەن كۈن سالم ئۈممىتى جىھادنى تەركىئ

 ڭخارلىقنى ۋە ئۇالرغا ھۆكۈمران بولدى ئۈستىدىن ئۇالر دۈشمەنلىرى
مۇنۇ نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبىرىمىزبۇ ئۈممەتكە  دە،-تېتىتتى تەمىنى

ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ھەدىسىنىڭ ھەقىقىتى نامايەن بولدى. 
مۇنداق دېگەنلىكىنى  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: مەن  ئەنھۇ

ئەگەر سىلەر جازانە تىجارەتلىرىگە بېرىلىپ، كالىنىڭ » :ئاڭلىغان
مەشغۇل بولۇپ قۇيرۇقلىرىغا ئېسىلىپ، تېرىقچىلىق بىلەن 

خارلىقنى شۇنداق بىر سىلەرگە  هللا ،جىھادنى تاشالپ قويساڭالر
ئۇ  تائاال هللاتاكى سىلەر دىنىڭالرغا قايتمىغۇچە  كى،يۈكلەپ قويىدۇ

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -96بەقەرە سۈرە  ①
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.خارلىقنى سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردىن كۆتۈرۈۋەتمەيدۇ يەنە بىر    ①«
ە جازان ىپ،رۇقلىرىغا ئېسىلكالىنىڭ قوي سىلەرئەگەر » :رىۋايەتتە

 هللا ،ئەتسەڭالر تەرك لىدىكى جىھادنىيو هللا تىجارەتلىرىگە بېرىلىپ
 ى،كخارلىقنى يۈكلەپ قويىدۇ شۇنداق بىر رغائۈستۈڭال سىلەرنىڭ

 دىنىڭالرغا تەۋبە  قىلىپھەقىقىي قا هللا سىلەر تاكى
 ②«ۋەتمەيدۇۈخارلىقنى كۆتۈربۇ  سىلەردىنهللا  چىلىكۇقايتمىغ

 . يىلگەنېد
لەپ  سۈپەت بىزگە پەيغەمبىرىمىز ئارقىلىق رھەدىسلە ىقىيۇقىر

 قورقۇنچاقلىق ىمۇئۇ بولس ،بولدى ائاشكار لىككېسەل بەرگەن
كېسىلىدۇر. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، كرېست ۋە ھەيكەللەرگە ئىبادەت 

ئىبادەت قىلىدىغان  تاش ۋە كالىالرغا قىلغۇچىالردىن سىرت يەنە
 قتىن ئىبارەتتەرىپىدىن بىزگە تاشالنغان خارلى بارچە كاپىر ئۈممەت

كى ىئىلگىر ئەگەشمە كېسەللىكلەر بىزگە ئاشكارا بولىدۇ.
 شنىڭۇچتىن قۇتۇلقورقۇن ۋە بۇ خارلىقساق قايت ۆججەتلەرگەھ

 هللا ،زىننەتلىرىنى تاشالپ-زىبۇۋە ئۇنىڭ  دۇنيا —بىر يولى بىردىن
يولىدىكى ئۇرۇشنى ياخشى هللا يولىدىكى جىھادقا  قايتىش ۋە 

  .ئىكەنلىكىنى بىلىمىز كۆرۈش
 

  

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  ،ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايىتى ①
 .ئەھمەد رىۋايىتى ②
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ى ياك ،ىن توسقۇچىتجىھاد كىياكىشى  ئايال

 ىدۇبول لەردىنئۈندىگۈچى ئۇنىڭغا
بولغاندىن  قايىل خاتالىقلىرىمىزغا يۇقىرىقى نىڭئۆزىمىز

ھەقىقىي  قۇتۇلدۇرىدىغانجەزىرىدىن –ئۈممەتنى بۇ چۆل ،يىنېك
بەرگەن جىھاد  سۈپەتلەپ ەيغەمبىرىمىز بىزگەچارىنىڭ پ

 يارىشا مىزغاىشۇ قايىللىق ھېلىھەم لىكىنى بىلدۇق ئەمما بىزئىكەن
ىن چەكلىگۈچى ت. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز جىھاداللمىدۇققىئىش  بىرەر

 بولسىمۇ يالغۇز ھالەتتە ،توسقۇچى ئامىلالرنى تېپىپ چىقىپ ۋە
ئەمەل ئۈچۈن  تۈزىتىشلىرىمىزنى خاتالىقئاشۇ قايىل بولغان 

 ڭئامىلالرنىجىھادنى چەكلىگۈچى ۋە توسقۇچى  .كېرەك ىمىزقىلىش

﴿ُقل  ِإن   : ئۆز ئايىتىدە جەملەپ مۇنداق دەيدۇ تائاال هللايىلتىزىنى 
َواٌل اق  تَ َرف    َوانُُكم  َوأَز َواُجُكم  َوَعِشريَُتُكم  َوأَم  ٌََة َكاَن آََبؤُُكم  َوأَب  َناؤُُكم  َوِإخ  َا ا َوِِ ُُوََ ُت

ا َوَمسَ  ََ نَ َها َأَحبَّ إِلَي ُكم  ِمَن اَّللَِّ َوََُسو ََت َشو َن َكَساَد لِِه َوِجَهاٍد ِف اِكُن تَ ر َضو 
ِدي ال َقو مَ   ال َفاِسِقنَي﴾ َسِبيِلِه فَ تَ رَبَُّصوا َحَّتَّ ََي ِتَ اَّللَُّ ِِبَم رِِه َواَّللَُّ ََل يَ ه 

ر، ئەگەر سىلەرنىڭ ئاتاڭالر، ئوغۇللىرىڭال: >ئېيتقىنكى»
تۇغقانلىرىڭالر )ھەمدە -نلىرىڭالر، ئۇرۇققېرىندىشىڭالر، خوتۇ

ماللىرىڭالر، ئاقماي قېلىشىدىن -ۇالردىن باشقىالر(، تاپقان پۇلئ
قورققان تىجارىتىڭالر، ياخشى كۆرۈدىغان ئۆيلىرىڭالر سىلەر ئۈچۈن 

نىڭ يولىدا جىھاد هللانىڭ پەيغەمبىرىدىن ۋە هللاتىن، هللا
پ، پ كېتىقىلىشتىنمۇ سۆيۈملۈك بولسا )يەنى شۇالر بىلەن بولۇ

نىڭ پەيغەمبىرىگە ياردەم بەرمىسەڭالر(، ئۇ ھالدا سىلەر تاكى هللا
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پاسىق قەۋمنى )يەنى  هللاكەلگۈچە كۈتۈڭالر،  ى )ئازابى(نىڭ ئەمرهللا
چېگرىسىدىن چىقىپ كەتكۈچىلەرنى( -نىڭ دىنىنىڭ چەكهللا

 بولۇپ، قلىرىنىڭ يىلتىزىۇجىھاد توس بۇالر ①«.قىلمايدۇھىدايەت 
نىڭ رەسۇلىنى هللانى، هللا، كبولىدۇ. شۇنىڭدەخىل قالر ھەرۇوسبۇ ت
يولىدىكى جىھادنى ياخشى كۆرۈشنىڭ ئەنە شۇ سۆيۈملۈك  هللاۋە 

نەرسىلەردىن كاتتا ۋە ۋاجىبراق ئىكەنلىكىدىن ئىبارەت 
قانداق قىلغاندا بۇ قانائەتلىنەرلىك پايدىغا ئېرىشىشىمىز ئۈچۈن، 

نىڭ هللا، نىڭهللا گە بولغان مۇھەببەتتىننەرسىلەر «سۆيۈملۈك»
 هللاپەيغەمبىرىنىڭ ۋە ئىززەت يولىنىڭ ئەڭ ئەۋۋىلى بولغان 

ىدە ھەققئېشىپ چۈشىدىغانلىقى  ىتىيولىدىكى جىھادنىڭ مۇھەبب
لغان بىز ئىلگىرى پۇشايمان قىدېمەك،  ئىزدىنىشىمىز الزىم.

 زماتالىرىدىن ۋا-مالدۇنيانىڭ ئازغىنە  پ،خاتالىقلىرىمىزنى تاشال
ولىدىكى ي هللاۋە  پەيغەمبىرىنىڭنىڭ هللا، نىڭهللا ؛كېچىپ

ەڭ ئەۋۋىلى قىلىشىمىز ئ ئەمەللىرىمىزنىڭ جىھادنىڭ مۇھەببىتىنى
 .الزىمدۇر
ئۈچۈن ئۆز  ە مۇسۇلمانالرنىڭ ئىززىتىۋ ئىسالم — ئەمەلىيەتبۇ 

اليدىغان ئۈممەت ئوغالنلىرىنى بارلىققا پىدا قىال جانلىرىنى
 ىنكاپىرالر ھاياتۋە  ۆتۈرۈلىدۇبىزدىن قورقۇنچ ك شۇندىال. كەلتۈرىدۇ

ە ئۆلۈمنى شۇنچ مۇبۇ ئىسالم ئۈممىتىنىڭ ،قانچىلىك ياخشى كۆرسە
مۈلۈكلىرىنى -نىڭ بارلىق مالىئۆز ،غان ئەركەكلىرىياخشى كۆرىدى

دىننىڭ نۇسرىتى ئۈچۈن  كەبىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بەكرى سىددىق ئەبۇ
ىن تجىھاد ئوغۇللىرى ھەمدە ىرىدىغان سودىگەرلاليپىدا قىال

                                                           
 ئايەت. -24 تەۋبە سۈرە ①
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قىنى بارلى لىرىئانى لەززەتسىز بىلىنىدىغان تۇرمۇش ولتۇرۇپ قالسائ
 ۇ.لىق قىاللمايدھۆكۈمران دىنكاپىرالر بىزنىڭ ئۈستىمىزبىلگەچكە 

 نىڭهللا ،ھەممىسى ھاسىل بولسا يۇقىرىقى پىداكارلىقالرنىڭ ئەگەر
دۈشمەنلىرى بۇ ئۈممەتتىن ئىنتىقام ئېلىش ياكى تاجاۋۇز قىلىش 

 پىالنالرنى ئويالشقا مەجبۇر بولىدۇ.ئۈچۈن مىڭلىغان 
ۇ توسقۇچى ۋە چەكلىگۈچى ئامىلالرنىڭ ئ چىدەببىز بۇ كىتا

لكى شۇالر ئارىسىدىن بە قىلمايمىز بايانەممىسىنى تەپسىلىي ھ
يوقىتىشقا ئېھتىياجلىق دەپ نى ئۇئاۋۋال تېز، ئەڭ ئەڭ ئۈممەت 

 .ىزبىلەن كۇپايىلىنىم بايان قىلىشقارىغان بىردىنبىر توسالغۇنى 
نى ئىززىتى ئىسالم ئەنە شۇ توسالغۇالر ئىچىدىن — شىئايال كىيەنى 
ئەڭ چوڭ  يولىدىكى ۋە ئىسالمغا ياردەم بېرىش شۈكۆتۈر
  .نى بايان قىلىپ ئۆتىمىزبىرى ئىكەنلىكى دىنغۇالرلتوسا

مغا ياردەم بېرىشكە توسالغۇ بىز ئايال كىشىنىڭ ئىسال
ەن ەش بىلئىكەنلىكىنى سۆزل بىرى دىنغۇالرلۋاتقان چوڭ توساۇبول

 شۇنداقالنىشىمىز چۈشى ىس تەرىپىنى ھەمئەك ئۇنىڭ ،بىرگە
ئىسالمغا ياردەم بېرىش ئۈچۈن ئايال كىشىنىڭ ئەگىشىشى ۋاجىب 

 ېرەك.كبولغان ئايالالرنىڭ تارىخىنى تەپسىلىي بايان قىلىشىمىز 
 پىداكارلىقىبارلىق شىجائىتى ۋە ئۆزىنىڭ رولىنى  ئايال كىشى

باش رولچى بولۇپ قالىدۇ.  ىتىدەئىسالم نۇسر ،بىلەن ئادا قىاللىسا
 ،ەۋەبىس ھەققىدە توختىلىشىمىزنىڭئايال كىشى  بچىدەبۇ كىتابىز 

ئايال كىشى بىرەر ئىشتىن رازى بولسا  ئەگەر ،بىز شۇنى كۆردۇقكى
 دا قىلىشتا ئەڭ چوڭ رول ئوينايدۇ؛خىزمىتىنى ئانىڭ ئەر كىشى

لۇپ بو چوڭىئەڭ ئەر كىشىنى توسقۇچىنىڭ يامان كۆرۈپ قالسا  ەگەرئ
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ى ئۇنى رازقىلىش ۋە  ئۇنىڭغا ياخشىلىقئايال  شۇبولۇپمۇ  .قالىدۇ
 .ئانا ياكى چوڭ ئانا بولۇپ قالسا ىغانبولىد بۋاجى قىلىش

 ،ۇنىڭ ئۈچۈنش. پەرۋىشكارىدۇرلەرنىڭ بۆشۈكى ۋە ئەر بولسائايال 
بىلەن پۈتكۈل كاپىر مىللەتلىرى ئۈممىتى ئىسالم  دەكبۈگۈنكى
ئۆزىنىڭ ئەمەلىي  كەسكىن جەڭ بولۇۋاتقان بىر كۈندە، سىداىئوتتۇر

 الرغائايال ىمىزنىبدىغان خىتارولىنى ئادا قىلىشقا قىزىقتۇرى
گە جەڭبۇ يۈز بېرىۋاتقان  نىڭالرئايال .كۆردۇقاليىق  بىلدۈرۈشنى
ئۆزىنى چەتكە ئېلىشى ئايرىلىپ قېلىشى ۋە ئۇنىڭدىن كىرىشتىن 

 كىبۈگۈن بولسا ھىممەتلەرنى ئاجىزالشتۇرۇشقا سەۋەب بولۇشى ياكى
يەت مەغلۇبىۋە  زىيانكارلىق يولىز بېرىۋاتقان ۈىزدە يىمئۈممىتكۈندە 

 كۆرۈنۈشىنىڭ ئەڭ تۇنجىسىدۇر.
ييارلىق ۋە مال ن، تەسا ئۆزىنىڭ شانلىق تارىخلىرىدائىسالم 

پەقەت  ئۈستىدىن ۇفۇر دۆلەتلىرىككۆپ بولغان  ئۆزىدىن جەھەتتە
بە ىغەل غان مىقدارىدالىيىتىنى ئادا قىلۇئۆز مەسئئايال كىشىنىڭ 

 ،ۇلەيدىيلىرىنى جىھادقا تەربىدئەۋال الرئايالچۈنكى  ىغان.قىالل
 مۈلۈكلىرىنى-ى ۋە ماليۇئابر–يۈز كەتسە ئۇنىڭ جىھادقا يولدىشى

 بىلەن بىرگەقىلىش ر ۋسەئۆزى ئايال  ئۇ .مۇھاپىزەت قىلىدۇ
 جىھاد يولىنى داۋامالشتۇرۇشى ئۈچۈن يولدىشىنىلىرى ۋە ىبال
 ھەرقانداق غەلىبە قازانغان»شۇندىال  دە،-ىدۇرگە تەۋسىيە قىلۋسە
ايالالرغا مۇسۇلمان ئ گەن سۆزېد «نىڭ كەينىدە ئايال كىشى بارئەر

 غەلىبە قازانغانھەر قانداق »ھەم:  مۇبىز ېلىدۇ. ئاندىنئۇيغۇن ك
 .ېيەلەيمىزد «كەينىدە ئايال كىشى بارمۇجاھىدنىڭ 

دىن ئۆمەر  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ۋە شىۇئايال كىشى ئۆز رولىنى تون
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مالالرنىڭ ئىچىدىن قايسىسىنى  !ئى رەسۇلۇلالھ»: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
 شۈكرى» :ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ،ندادەپ سورىغا «ئۆزىمىزگە الزىم قىلىمىز؟

خىرەت نى ۋە ئاتىلقىلغۇچى  ىرنى زىكهللاقىلغۇچى قەلبنى، 
ىكى گەن ھەدىستېد ①«تۇتۇڭالرئايالنى  غۇچىئىشلىرىغا ياردەم قىل

 بولۇشى الزىم.سۈپەتكە ئىگە 
 قانداقسەك ۋە ېمە دېن غازامانىمىزدىكى ئايالالر ،ئەمما

ئۆز ئۇالر  ،مەېنزادى ؟ ئۇالرنىڭ غەملىرى !سۈپەتلىسەك بوالركىن
الر ئۇ !؟بواللىدىمۇ ئاخىرەتلىك ئىشلىرىغا ياردەمچى نىڭئەرلىرى

 قانچىلىك نىئوتتۇرىسىدىكى جەڭ فۇربۈگۈنكى ئىسالم ۋە كۇ
ئۇالر  !ۇ؟تونۇمد الدۆلەتلىرىنى فۇركۇشۇ  ياكى پەقەت ؟دۇىچۈشىن

مۇسۇلمانالر  ماكاندىكىقانداق پەلەستىندىن باشقا ھەرئەجىبا 
قانداق  دى.بول بغايى ئۇالر !اقي بىلەمدۇ؟ مۇئىشالرنى چراۋاتقانئۇ

تاشقى  ۋە زىننەت-زىبۇ، مچىلىق، دوراادوم الرئۇ غايىب بولدى؟
بەزىلىرى ھەتتا ھارام  ،دىن ئەگىشىپگۈزەللىكنىڭ كەينى

ەگەر ئ ؛ئىشالرنىڭ كەينىگە كىرىپ ئۆزىنىڭ كىملىكىنى يوقاتتى
ىز مۇ بولىدۇ. بسىڭىزېد «دىغەرق بولشۇنىڭغا »ئۇالرنى خالىسىڭىز 

ھەسسە  قۇرۇپ چىقىشقا ھالەتتە ساپبىناسىنى  ئۇالردىن ئۈممەت
دىن  ئەكسىچەئۇالر  ،ۋاتقىنىمىزداۇنى  ئۈمىد قىلىپ تۇرىقوشۇش

بىنالىرىنى چېقىشقا ئۈممەت قولىدىكى  دۈشمەنلىرىنىڭ
ولىنى ق. شۇنىڭ بىلەن بىز ئۇالرنىڭ ئايالندى جوتۇغا ئىشلىتىدىغان

بىلەن ئالدىراش بولۇپ  تارتىۋېلىشئىسالمنى يىقىتىشتىن 
 رئايالال — الم ئۈممىتىنىڭ ئاساسىئىسدىن دۈشمەنلىرى  .كەتتۇق

                                                           
 دېگەن.« ھەسەن»تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايىتى، تىرمىزى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇۋت  ①
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 ىتىرىشتيىن ئۇالرنى ئۆزگەرتىشكە ېئىكەنلىكىنى بىلگەندىن ك
 بارلىقەتراپىدىكى ئ ۋە ئەۋالدلىرىئۇنىڭ  ،بۇزۇلسا الريالچۈنكى ئا

مۇسۇلمان دىن دۈشمەنلىرى  لەر بۇزۇالتتى. شۇنىڭ ئۈچۈن،كىشى
ھەم  الرئۇ ئايالسالدى. ئەپسۇسكى، ئىشالرغا  ناچارئەڭ  ئايالالرنى

چۆكۈپ  ئۇنىڭغا ،ئىشىنىپ )رەزىل( شوئارالرغاۇ بىلمەي ئ–بىلىپ

 !َل َبهللإَل حول وَل قوة كەتتى. 
 نىجەڭكۈندىكى ۈنكى بۈگ ئەگەر !نىڭ ئايال بەندىسىهللائى 

ن بولغائاسان الر تولىمۇ بولسىڭىز ئىشئەتكەن  تەرك پەقەت سىزال
ۈنكى بۈگسىز كىن ېل بوالتتى، بىز ئەر كىشىدىن تولۇقلىۋاالتتۇق

 ،نى تەرك ئەتسىڭىزش ۋە تەييارلىق قىلىشجەڭگە ھازىر بولۇ
 بۇ ۋاقىتتا لسا،غايىب بوىڭ ھەممىسى سىز بىلەن بىرگە ئۈممەتن

دە نىڭ كەينىئەر ماڭغانجەڭگە  !لەيدۇ؟ىجەڭگە كىم تەربىيياشالرنى 
كەلگۈسى  ىدىغانئاتىلىرىنىڭ يولىنى داۋامالشتۇر !؟كىم تۇرىدۇ

ە ۋ بۇ شۈبھىسىزكى، !كىم تەيياراليدۇ؟ ڭ ئانىلىرىنىىندالرئەۋال
 ەتنىھەقىقبىر  پەقەتئالالرنىڭ جاۋابى وس لغان نۇرغۇنقوشۇ بۇنىڭغا

 گەبۈگۈنكى جەڭ —لالر ئايا ،بولسىمۇئۇ  ۇ؛بايان قىلىپ بېرىد
 شىقاتنىشىئىمكانىيەتلىرى ۋە ياردەملىرى بىلەن  بارلىقئۆزىنىڭ 

شى بۇ ۇ. ئۇنىڭ ھازىر بولتۇرھىم بىر شەخسۇبولغان م بۋاجى
بەلكى ئۇنىڭ  !ياق، ىكتىن دېرەك بەرمەيدۇلجەڭدىكى مۇكەممەل

  .دىكى كانالردىن بىرىدۇربە ۋە نۇسرەت يولىىغەل —شى ۇھازىر بول
 نىڭ ئۆزىڭىزڭىزرولىئۆز  سىز !شۇنىڭ ئۈچۈن ئى ھەمشىرەم

 ،بىلگىنىڭىزدىن كېيىن مۇھىملىقىنى مۇتەسەۋۋۇر قىلغاندىن
ۆز ئ مەسئۇلىيەتنىبىيىتىدىن چوڭ بىر مەغلۇبۈگۈنكى ئىسالمنىڭ 
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ى لىيىتىڭىزنۇمەسئ سىز ئۆز چۈنكى الزىم ئۈستىڭىزگە ئېلىشىڭىز
ت بۇ خارلىققا گىرىپتار ئۈممە ،ئادا قىلغان بولسىڭىزتولۇق 

ۇ ئ ە ئۈچۈنمېمەن ن» :بەلكىم سىز بوالتتى.ىغان بولم
بىز  .مكىنۇدېيىشىڭىز م «رنى كۆتۈرىمەنئېغىرچىلىقال
ا بولس لىيىتىڭىزۇسىزنىڭ مەسئشۈبھىسىزكى، » :ئېيتىمىزكى

الر ئىش نۇرغۇنيىنكى ېمىسا ئۇنىڭدىن كىنلدە ئادا قىلىشەك توغرا
 .«قاتارىدىندۇرنىڭ لىيەتۇمەسئمۇھىم ئەڭ  زىيانغا ئۇچرايدىغان
ۋە  ېتىلىدۇيئاۋۋال سىزنىڭ ئالدىڭىزدا ئۆسۈپ كىچىك باال ئەڭ 

سىز ئۇنىڭ  شۇڭا سىزنى ياخشى كۆرۈپ چوڭ بولىدۇ بارغانسېرى
 رىنىڭپەيغەمبىنىڭ هللا، نىڭهللا ۋاقتىدىن باشالپال كقەلبىگە كىچى

چوڭ  ،يولىدىكى جىھادنىڭ مۇھەببىتىنى تىكمىسىڭىز هللاۋە 
غاندا باشقىالرنىڭ ئۇنىڭ قەلبىگە بۇ مۇھەببەتلەرنى تىكىشى بول

ئالدىڭىزدىكى تاياق ئىنچىكە چىۋىققا بولىدۇ. ناھايىتى قىيىن 
ئادا  ياخشىلىيىتىڭىزنى ۇمەسئ ئۆز !ھەمشىرەم ئىئوخشايدۇ. 

نەتىجىسىنى پات پۇرسەتتە ئۇنىڭ ئىزنى بىلەن  نىڭهللا ،قىلىڭ
 . كۆرىسىز

 مىللەتلىرى فۇرئىسالم مىللىتى بىلەن كۇ ەۈندبۈگۈنكى ك
ئىسالم ۋە بولۇپمۇ  ،قۇنجاۋاتقان جەڭدىكىيال ائوتتۇرىسىد

ڭى ېىلىقىدا يكا باشچىرېئامقىلىۋاتقان  قارشى ھۇجۇم مۇسۇلمانالرغا
 ،شىدىكى رولىڭىزنى بايان قىلىش ئۈچۈنۇسەلىبىيلەر ئۇر

ھىدە ئايالالرنىڭ مۇجا ئالتۇن دەۋرلىرىدىكىكى ىئىسالمنىڭ ئىلگىر
سىزنىڭ رولىڭىزنىڭ  قىسمەن بايان قىلىش ئارقىلىقھاياتىدىن 

سىزگە  شۇ ئارقىلىق ۋە پ ئۆتىمىزتەرەپلىرىنى ئەسلىتى بەزى
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بۇ  .پ بەرمەكچىمىزرنىڭ ئۈلگىلىرىنى بايان قىلىمۇسۇلمان ئايالال
تەرەپ  نابىر نۇر چاچقشۇ ئايالالرنىڭ ھاياتىدىكى بىردىن ىرىمىزبايانل

ئايالالرنىڭ  قەيسەر ۋە ئانا، باتۇر ھەمشىرەبىر بەلكى ئۇ  ،ئەمەس
ەگەر ئ خاالس. كۆرۈنۈشلەردىن بىرى  سەھىپىسىدىكى شانلىق ھايات

 دەۋردىكىكى ىئىلگىر دىمۇردىكى مۇسۇلمان ئايالالبۈگۈنكى كۈن
بولغان ساداقەت ۋە مۇھەببەت  ،ايالالردەك دىن ئۈچۈن پىداكارلىقئ

بە قىلغان ىنىڭ ئىزنى بىلەن ئەلۋەتتە غەلهللائىسالم  ،بولسا
 بوالتتى.
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 ەمۇجاھىد ىرىدىنئايالل لەرنىڭىكىئىلگىر

 ۆرنەكلەرچۈن ئئايال ئۈ
ىتىپ ئۆتمەكچى سىزگە ئەسلبىز  !ھەمشىرەمھۆرمەتلىك ئى 

ئۇالرنىڭ ۋە  ئۇالر ئۈلگە ئېلىپ، دىنئايالالر تىكىتارىخ بولغان
 ئۈچۈن ھەم ھاسىل بولۇشى سىزدىمۇ ىدىكى پەزىلەتلىرىنىڭدىن

 ئۇالرغا ئەگىشىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمىز. 
 ئورۇنداھەرقانداق  ياكى ،ۇلچىشۇ بۇزۇق ئۇسئا !ئى ھەمشىرەم

ى ئۆزىنناخشىچى ۋە ياكى ياكى  ،بىلەن تىجارەت قىلغۇچى تېنىئۆز 
ئەگەر سىز  .ئەمەس نىڭ ئۈلگىڭىزسىزھەرگىزمۇ غا سالغۇچىالر بازار

 ،ز كىمگە ئەگەشكەنلىكىڭىزگە قاراڭماقچى بولسىڭىۇتون ئۆزىڭىزنى
 لىنى بىلمەكچى بولسىڭىز ئۈممەتئەگەر سىز ئۈممەتنىڭ ئەھۋا

الر ۇ ئايالبقاراڭ. ئەگەر  ىشىۋاتقانلىقىغاياللىرىنىڭ كىمگە ئەگئا
 ،ئىتائەتمەن ،تمەنەساداق ،ەمۇجاھىد ،تائاالدىن قورققۇچىهللا

روزا تۇتقۇچى ئايالالرغا  ۋە ر قىلغۇچىۋسە غۇچى،ىلئىبادەت ق
 ،ئەگەر بۇ ئايالالر پاھىشە، كاپىر ؛لىدۇبە قىىئەگەشسە چوقۇم  غەل

باشقىالرغا مايىل بولغۇچى ۋە  ،ئازدۇرغۇچى ،ئازغۇن ،يالغانچى
 ئۇنداقتا ،باشقىالرنى مايىل قىلغۇچى بۇزۇق ئايالالرغا ئەگەشسە

ىمىزدە بىز نا بۇ ھازىرقى كۈنما .ئىچىدىدۇرزىيان  شەكسىز ئۈممەت
 . ئەپۇ ۋە مەغپىرەت سورايمىز تىنهللا ۋاتقان ئىشالردۇر.ۈكۆر

 ر جەڭ مەيدانلىرىغائايالال ىداكى زامانلىرىئىسالمنىڭ ئىلگىر
ن ڭ  ئازلىقىدىنىڭ سانىنىەربۇ ھەرگىزمۇ شۇ ۋاقىتتا ئەرل .كىرەتتى

ئۆزىنى پىدا قىلىش ۋە  ،ىنى بېغىشالشيولىدا ئۆز هللائەمەس بەلكى 
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ئىدى. ئىمام ئەھمەد ھەشرەج ئۈچۈن ىن ئەجىر ئۈمىد قىلىش تهللا
روشەن  ۋايەت قىلغان ھەدىس بۇنىدىن رىئەشجەئىي بنى زىيادىئ

)يەنى  رەج ئىبنى زىياد چوڭ ئانىسىدىنبېرىدۇ. ھەش ئىپادىلەپ
ئۇ ئايال مۇنداق دېگەن:  ،ىدۇكىرىۋايەت قىل (دادىسىنىڭ ئانىسىدىن

ڭ ئالتە ئايالنى بىللە چىققان بىلەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر خەيبەر غازىتىغا »
ئايالالرنىڭ  گە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  كېيىن .بار ئىدىم مەنمۇ ھەم ئىچىدە

مە ېن> :بىزگە ئەلچى ئەۋەتىپ ەچىققانلىق خەۋىرى يەتكەند ھەم
. ىەپ سورىدد <؟يرۇقى بىلەن چىقتىڭالرۇبىلەن، كىمنىڭ ب بسەۋە
يېنىمىزدىكى  ئىچمەك يەتكۈزۈپ،-يېمەك، ئوق توشۇپ > :بىز

يۇڭ ئېگىرىپ، ئېگىرگەن  ۋە پاھەتلەرنى داۋاالبىلەن جاردورىالر 
 ،ەكسېد <چىقتۇق ئۈچۈن قىلىشياردەم  غايولىهللا  نەرسىلىرىمىزنى

 خەيبەرنى تائاال هللا دېدى. <!قايتىپ كېتىڭالر >مېڭىڭالر، :بىزگە
ە ىۋسېن باشقا ئەرلەرگەبىزگىمۇ  يىنېەندىن كقىلىپ بەرگ فەتىھ

ڭ چو» :. مەن«چىقارتىپتۇئايرىپ سىۋە ېن بەرگەنگە ئوخشاشئايرىپ 
دېدى.   «خورما» ، ئۇ:سەمېد <؟مە چىقارتىپتىكەنېسىلەرگە ن ،ئانا

ئوچۇق تەلەپ دىن  ملسو هيلع هللا ىلصەر پەيغەمبشنى چىقىجىھادقا ئۇ ئايالنىڭ 
دىنغا پىدا بولۇشنى ھەقىقىي ياخشى  ەجىھادنى ۋ —قىلغانلىقى 

 نىڭ ئىپادىسىدۇر.ىكۆرگەنلىك
گە:  ملسو هيلع هللا ىلصمەن پەيغەمبەر » :مۇنداق دەيدۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھائائىشە 

؟ مەن يمىزمۇسىلەر بىلەن جىھادقا چىقا بىزمۇ !ئى رەسۇلۇلالھ>
اق بىرەر ئىبادەتنى  نىڭ كىتابىدا جىھادتىنمۇ ئەۋزەلرهللا

سىلەرنىڭ  ،ياق>  :ماڭا ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،سەمېد< تاپالمىدىم
ياخشىسى قوبۇل بولغان  ئەڭجىھادىڭالرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى ۋە 
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. «ھەجدۇر  بۇخارى رىۋايەت قىلغان يەنە بىر ھەدىستە  ①دېدى
، سىلەرنىڭ جىھادىڭالر قوبۇل ياق» :مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 «. سىلەرنىڭ جىھادىڭالردۇر ئەنە شۇ ،بولغان ھەجدۇر
 لىك جىھادقا رۇخسەتبولغان مۇھەببىتى سەۋەدىنىغا ب

 ،سېلىشتۇرساق غائايالالر ئىلگىرىكى بېرىلىشنى تەلەپ قىلغان
نىڭ ياكى ئېرىۋە  ڭلىرىنىياكى دادى ڭلىرىنىىبال ربۈگۈنكى ئايالال

 هللا ااشقدىننى قوغد ۋەئىجابەت قىلىدىغانلىقى  نىڭ بۇيرۇقىغاهللا
 :االنىڭتائ هللاكاشكى » :بىلگەن چاغدا يولىدا چىقىدىغانلىقىنى

 دېگەن  ②<پەرز قىلىندى سىلەرگە جىھاد> ﴿ُكِتَب َعَلي ُكُم ال ِقَتاُل﴾
مىد قىلىشىدۇ. مانا بۇ دەپ ئۈ «ىچۇچۈشمىگەن بولس ئايىتى

ۋە بۈگۈنكى  كىس ئەتكەن ئىلگىرىئەك روشەنئەھۋالىدا  ئۈممەتنىڭ
ىر كى ئايالالر پۈتكۈل كاپىئىلگىر .تۇرزور پەرق سىدىكىىئايالالر ئوتتۇر

 وڭ قىلغانئەركەكلەرنى چ ھۆكۈمرانلىق قىلغانمىللەتلىرىگە 
بادەت ھەيكەلگە ئى ۋە تقاسې، تاشقا، كربۈگۈنكى ئايالالر كالىغا ،بولسا

 ەھەمد ئېزىلىدىغان ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا نىڭكاپىرالر قىلغۇچى
وڭ جىزىيە تۆلىگەن ئەرلەرنى چكاپىرالرغا خار بولغان ھالەتتە 

 !َل َبهللإَل حول وَل قوة . قىلدى
 ئۆزىڭىزنى زىننەتلەشتىن! بىز سىزگە ئى ھۆرمەتلىك ھەمشىرەم

زىننەتلىشىڭىز ئۈچۈن  قەلبىڭىزنىئەمەللىرىڭىز ۋە  ئىلگىرى
 ئەر، ھەتتا سۆزلەپ بەرمەكچى بولغان ئۈلگىلەرنىڭ ئەڭ ئەۋۋىلى مىڭ

 .ساھابە ئايالدۇربىر  بولغان ئۇلۇغئەرگە باراۋەر  رەكمۇ كۆپئۇنىڭدىن

                                                           
 بۇخارى رىۋايىتى. ①
 ئايەت. -216بەقەرە سۈرە  ②
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 بىرىچىلىك ئايالنىڭ ئوندىن شۇ ئايالالر ۇلمانئەگەر بۈگۈنكى مۇس
 ەھەقلىرىمىز زاي ،ئىدى بواللىغان بولسا تۆۋەنرەكياكى ئۇنىڭدىن 

ىمۇ ئۇ بولس. رىمىز دەپسەندە بولمىغان بوالتتىبولمىغان ۋە ھۆرمەتلى
 نىڭ قىزىىبكەئ ،مۇجاھىدە شىجائەتلىك ،بىرى لالردىنئايا ئەنسارى
ھەققىدە مۇنداق  ئۇ دۇر.رەزىيەلالھۇ ئەنھا ئۇممۇ ئەممارە نەسىبە

ھۇد ۇئ ،ئەقەبە كېچىسىدىكى بەيئەتكەئۇممۇ ئەممارە » :دېيىلگەن
 ەۋ قاتناشقان مە غازاتلىرىغاايەم ۋە ، ھۇنەينىگەھۇدەيبىي ،غازىتىغا

 ھەتتا ،كاتتا ئىشالرنى قىلغان ئاجايىپجىھادتا  غان؛جىھاد قىل
: ېگەندى مۇنداق دۋاقى ەلالمەئۇ توغرىسىدا ئ ①«.قوللىرى ئۈزۈلگەن

ھۇد ۇبىلەن ئئىبنى ئۆمەر  غەزىيەئېرى  نەسىبە رەزىيەلالھۇ ئەنھا»
 ىككى بالىسىمۇ ئۇنىڭ بىلەن بىرگەئ بولۇپ،غازىتىغا قاتناشقان 

 توشۇپ بېرىش ئۈچۈن سۇجەڭگە  ،بولۇپبار  تۇلۇمىئۇنىڭ بىر ئىدى. 
قاتتىق  ھەتتا جەڭدە قا قاتناشقانئۇرۇشئۇ  ئىدى. چىققان

 .«ئىدى يارىالنغانيېرى  12 بەدىنىنىڭ اپ،سىناقالرغا ئۇچر
ان چوڭ شىغا قاتناشقۇھۇد ئۇرۇئ ئىبنى سەئىد مازىنى زۇمرە

مەن : »ۇنداق دەيدۇم ئۇ ئايال ،دۇكىئانىسىدىن رىۋايەت قىلى
 مەرتىۋىسىنىڭ ىبنەسىبە بىنتى كەئبۈگۈن > :نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

گىنىنى ېد <بولدى يۇقىرى مەرتىۋىسىدىن پاالنىنىڭ-پاالنى
مىنى قورسىقىغا ىنىڭ كىيئۇممۇ ئەممارى ىشۇ كۈن ھەمدە غانئاڭلى

 13 دىنىدىنبەھەتتا  ،نىقاتتىق جەڭ قىلغانلىقى تېڭىپ قويۇپ
نىغا ويئۇنىڭ ب نىڭئىبنى قەمئەۋە  ىنىڭ جاراھەتلەنگەنلىكىنىيېر

جاراھىتىنىڭ ئېغىرراقى بۇ ئۇنىڭ  .ئۇرغانلىقىنى كۆرگەنقىلىچ 
                                                           

 بەت،  -412توم  -8ناملىق كىتابى « سري أعالم النبالء»زەھەبىنىڭ  ①
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 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .ن ئىدىالتقانى بىر يىل داۋاىتىئۇ جاراھ ،بولۇپ
ئۇ ئايال كىيىمى بىلەن  ،دىچاقىر ھەمرائۇلئەسەدكەجاكارچىسى 

 هللا «.چىڭ تاڭدى بىراق قاننى توختىتىشقا قادىر بواللمىدى
  ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن ۋە رەھمەت قىلسۇن!

مەن » :دەيدۇ مۇنداقرەزىيەلالھۇ ئەنھا  ئۇممۇ ئەممارە
 ردۈم،كۆ ەتكەنلىكىنىكئەتراپىدىن نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  كىشىلەرنىڭ

 ،مەن .قالغانىدى ادەممۇ يەتمەيدىغان ئئۇنىڭ بىلەن پەقەت ئونغى
؛ ھالبۇكى چېكىنگەن غداۋاتاتتۇقئىككى ئوغلۇم ۋە ئېرىم ئۇنى قو

ئۆتۈپ كېتىۋاتاتتى. شۇ چاغدا پەيغەمبەر  كىشىلەر ئۇنىڭ يېنىدىن
ىر ب قېچىپ كېتىۋاتقان ىنى ۋەۇقمېنىڭ قالقىنىمنىڭ يوقل ملسو هيلع هللا ىلص

ڭنى قالقىنى> :ئۇنىڭغا ىنىڭ قالقىنىنىڭ بارلىقىنى كۆرۈپكىش
نىنى قالقىئۇ  شۇنىڭ بىلەن،دېدى. < رگىنئۇرۇش قىلىۋاتقانالرغا بە

نى  ملسو هيلع هللا ىلصەمبەر پەيغ ئۇ قالقاننى ئېلىپويدى، مەن قالدۇرۇپ ق
قىيىنچىلىق تۇغدۇردى، ئەگەر بىزگە پەقەت ئاتلىقالر  .قوغدىدىم
زمۇ بى ئىنشائالالھ ادىلىك بولغان بولساپىي بىزگە ئوخشاشئۇالرمۇ 

شۇ چاغدا ئاتلىق بىر كىشى  بوالتتۇق. نرغا قاتتىق زەربە بەرگەئۇال
مەن قالقان بىلەن  غانىدى،ئۇر قىلىچ ماڭا ھۇجۇم قىلىپ

 ،دىيانغانى گەئۇ مېنى ھېچنەرسە قىاللماي كەينىئاندىن . قوغداندىم
ىپ قىلېئاندىن ئۇ ي ،نى كېسىۋەتتىميالىسىۇنىڭ ئېتىنىڭ مەن ئ

 !ئوغلى نىڭئۇممۇ ئەممارى ئى> :ملسو هيلع هللا ىلصشۇ چاغدا پەيغەمبەر  .چۈشتى
شۇنىڭ  ىدى.دەپ توۋل <!غا ياردەم قىلئاناڭ غا ياردەم قىل،ئاناڭ

 چىيما-قىيمانى كاپىر ھەتتا ئۇ ،ئوغلۇم ماڭا ياردەملەشتى بىلەن،
 . «قىلىۋەتتىم
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 دنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ ئىبنى زەيرەزىيەلالھۇ ئەنھا ئۇممۇ ئەممارە
، قان غانىدىمالنىيار ىمەن ئۇ كۈن» :ۇنداق دەيدۇرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ م

ۇ ش .دېدى <چىگىۋالغىنياراڭنى > :ملسو هيلع هللا ىلصتوختىمايۋاتاتتى، پەيغەمبەر 
ىكى سومكىسىدا چاغدا ئانام مەن تەرەپكە كەلدى، ئۇنىڭ قېشىد

ڭ بىلەن مېنىڭ جاراھىتىمنى شۇنى ،بار ئىكەن التىسىتېڭىق 
 ئوغلۇم!ئى > ئۆرە تۇرغان ھالەتتە: ملسو هيلع هللا ىلصەر پەيغەمب. قويدى تېڭىپ

ئانامغا  ۋەدېدى  <ئۇرۇش قىلغىن ۇ دۈشمەنلەر بىلەنبتۇرغىن، 
 ؟<قىالاليدۇ كىم غاننى يەنەسىز قىل !ئى ئۇممۇ ئەممارە> :قاراپ

ۇ بمانا > :ئۇرغان ئادەمنى كۆرسىتىپ ماڭا قىلىچئاندىن  .دىدې
ئۇممۇ ئەممارە  .«دېدى <ئۇرغان كىشى غا قىلىچسىزنىڭ بالىڭىز
قىلىچ اچىقىغا پ ،دە-باردىمئۇ ئادەم تەرەپكە مەن »مۇنداق دەيدۇ: 
نىڭ ھەتتا چىشلىرى  ملسو هيلع هللا ىلصيغەمبەر پە . ئاندىنۋەتتىمۇئۇرۇپ تىزالندۇر

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر. كۆردۈم ىقىنىغانلتەبەسسۇم قىلدەرىجىدە دەك ۈكۆرۈنگ
 .دېدى <؟ڭدىن قىساس ئالدىڭىزمۇئۇنى !ئى ئۇممۇ ئەممارەماڭا: >

ھەتتا ئۆزىنىمۇ ئېلىپ  ،الىقور ،ئۇنىڭ ئايىغىبىز شۇنىڭ بىلەن 
قا هللا ئاتا قىلغانبە ىغەل لەرگەسى> :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .دۇقكەل

 . «دېدى <ھەمدىلەر بولسۇن
مەن » :دەيدۇنداق مۇرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ د ئابدۇلالھ ئىبنى زەي

دىن  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  كىشىلەر قاتناشقانىدىم.شىغا ۇھۇد ئۇرۇئ
 ن تۇرۇپۇنىڭغا يېقىئئىككىمىز دا ئانام ىشىۋاتقانيىراقل

نىڭ ىئۇممۇ ئەممار> :ماڭا ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  .قوغداۋاتاتتۇق
: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،سەمېد ئە<ھە> :مەن .دېدى <؟سەنئوغلىمۇ

 تاش دۈشمەنگە كى بىر ئاتلىقىمەن ئۇنىڭ ئالدىد .دېدى <ئاتقىن>
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الندۇردۇم. ئۇنىڭ ئېتى سەكرەشكە ىئېتىنىڭ كۆزىنى يار ئېتىپ
يەنە  مەن .قىلىپ چۈشتىىيبىللە باشلىدى، ئاندىن ئۇ ئېتى بىلەن 

ئاندىن  .كۈلۈپ تۇراتتى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،تاش ئېتىشقا باشلىدىم
ئۇنىڭ  ،ئاناڭغا قارا !ناڭئا> :ھەتنى كۆرۈپائانامنىڭ بوينىدىكى جار

بۇالرنى مېنىڭ  !هللائى > دېدى ۋە: <!جاراھىتىنى تاڭغىن
 :بۇنى ئاڭالپ< دەپ دۇئا قىلدى. جەننەتتىكى ھەمراھلىرىم  قىلغىن

ا پەرۋ يەتسىمۇ مۇسىبەت چىلىكماڭا قان دۇنيادابۇندىن كېيىن >
 .«< دېدىمقىلمايمەن

مە ايەم»ۇنداق دەيدۇ: م ببانمۇھەممەد ئىبنى يەھيا ئىبنى ھى
يېرى  12بەدىنىنىڭ  نىڭە رەزىيەلالھۇ ئەنھائەممار ئۇممۇ جېڭىدە

ەتلىرى بىلەن شۇ جاراھئۇ  ،دىگەنىئۈزۈلھەم قولى  ،الندىىيار
ىپ قېشىغا كېل ئەنھۇ ئۇنىڭ ھۇزىيەلالەبەكرى رئەبۇ دى.مەدىنىگە كەل

ھۇبەيب  ۋەتكەن ئوغلىۈمۇسەيلىمە كاززاپ ئۆلتۈر  ؛ئۇنىڭ ئەھۋالىنى
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،ئۆلتۈرۈلگەن ھۇررە كۈنى ؛نىڭ ئەھۋالىنىئىبنى زەيد

ۋە مۇسەيلىمە  ئېلىش سۈپىتىنى رىۋايەت قىلغان نىڭ تاھارەت
 ئابدۇلالھ ئىبنى زەيد چى بىلەن ئۆلتۈرگەن ئوغلىكاززاپنى ئۆز قىلى

 . «سورىدى مازىنىنىڭ ئەھۋالىنى
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  قىلىنىدۇكى،دىن رىۋايەت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئۆمەر 

، سول ئوڭ تەرىپىمدىمۇ ھۇد كۈنىۇمەن ئ» مۇنداق دېگەن:
ۋاتقانلىقىنى ىئۇرۇش قىلتەرىپىمدىمۇ ئۇنىڭ مېنى قوغداپ 

 ①.«كۆردۈم
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يەت گەنلىكى رىۋاېدمۇنداق ۋاقىدىنىڭ  تاگەن كىتابېد «صابةإلا»
 نىدبنى زەيىگە ئوغلى ھۇبەيب ئىئۇممۇ ئەممار» :قىلىنىدۇ

 كىيا ، ئۇخەۋىرى كەلگەن چاغدائۆلتۈرۈۋەتكەنلىك مۇسەيلىمەنىڭ 
 ئۇنى ئۆلتۈرىدىغانغا كى مۇسەيلىمەيا ئۆلتۈرىدىغانغا، مۇسەيلىمەنى

 ۇد رەزىيەلالھبنى ۋەلىىخالىد ئ ئۇئاندىن قەسەم قىلدى. تائاالغا هللا
  ۇئوغلى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھ قاتناشتى، جېڭىگەمە امەئەنھۇ بىلەن ي

ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  ،ئۇنىڭ بىلەن بىرگە ئىدى مۇئەنھۇ
 جەڭدە نىڭ قولى شۇىئۇممۇ ئەممار .مۇسەيلىمەنى ئۆلتۈردى

  .①«كېسىلگەن ئىدى

 نىبىد ئكىتابىدا سەئى ناملىق «زايدة»بنى ھىشام ئۆزىنىڭ ىئ
ئۇممۇ مەن  :ەيدۇسىدىن رىۋايەت قىلىپ مۇنداق درابىئنىڭ ئانى

 دىكىھۇد كۈنىۇئ اڭام ،ئى ھامما» :كىرىپ نىڭ يېنىغاىئەممار
ھۇد كۈنى  ۇئ» :، ئۇسەمېد «ئىشالرنى سۆزلەپ بەرگەن بولسىڭىز

ۇ سبىر تۇلۇم  ، مېنىڭ قېشىمداچىقتىمبىرگە بىلەن  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
بولۇپ، شۇ چاغدا بىلەن بىرگە  ساھابىلەر ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر . بار ئىدى

 ملسو هيلع هللا ىلصەمبەر بىز پەيغ .ئىدى مۇسۇلمانالر تەرەپتەقۇۋۋەت -غەلىبە ۋە كۈچ
مەن پەيغەمبەر مۇسۇلمانالر مەغلۇپ بولغاندا  نىڭ قېشىغا كەلدۇق،

جاراھەتلەنگەنگە قەدەر  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ، تاكىنىڭ يېنىغا بېرىپ ملسو هيلع هللا ىلص
نىڭ ەبىئد ئىبنى رسەئى «.ئۇرۇش قىلدىم تەىبىۋاس قوغداپ ئۇنى

مەن ئۇنىڭ بوينىدىكى چوڭقۇر تاتۇقنى »مۇنداق دەيدۇ: ئانىسى 
< مئەەئىبنى ق> ، ئۇ:سەمېد <؟نالندۇرغاىكىم يار يەرنى بۇ> :كۆرۈپ

                                                           
 ،بەت -418 توم -4ناملىق كىتابى  «اإلصابة»ھەجەرنىڭ  ئىبنى ①



   

22 

 .«دېدى
دۇر. ىئۇممۇ ئەممارئايال  مۇجاھىدە شىجائەتلىك — مانا بۇ

 ئۇنىڭ !كىم قىالاليدۇ؟يەنە غاننى ىلئۇممۇ ئەممارە ق ،شۇنداق
 ساباتىنىۋە  رۋسە چىققان ئۇرۇشتىكىبىلەن بىرگە  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
 ئى كىنېل ؟!قىاللىسۇن مۇقىاللمىغان يەردە ئايالالر قانداق ئەرلەرمۇ

دىن  ،پىداكارلىقى ،ئۇنىڭ شىجائىتى  !ھۆرمەتلىك  ھەمشىرەم
شى ۋە ۇبۇ يولدا مۇستەھكەم تۇر ،ئۈچۈن ئۆزىنى تەقدىم قىلىشى

ىڭ نهللا ئۆزىڭىزگە ئۈلگە قىلسىڭىز نىر قىلىشىۋرگە سەزىيەتلەئە
 ىسىز. ئىزنى بىلەن نىجات تاپ

ئايال كىشىنىڭ پىداكارلىقىغا ۋە ئۇنىڭ  !ھەمشىرەمئى 
االلەت د غا ياردەم بېرىش يولىدىكى قۇۋۋىتىگەنىڭ دىنىهللاقەلبىنىڭ 

بولسا، ئۆز دىنىنى ياخشى قىلىدىغان روشەن ئۈلگىدىن يەنە بىرى 
 نىڭىجەڭ مەيدانلىركۆرگەنلىكى ۋە ئىسالمنىڭ نۇسرىتى ئۈچۈن 

تاقابىل يۈز گە يۈزمۇلەرئەر ،كىرىپ ل قىلىپۈگە تەۋەككلىرىخەتەر
سۇلەيم رەزىيەلالھۇ  ئۇممۇ — ابە ئايالساھ تەييارالنغان تۇرۇشقا

 .دۇرئەنھا
نىڭ دىنى هللا ھۇنەين غازىتىدا رەزىيەلالھۇ ئەنھا ئۇممۇ سۇلەيم

ئۈچۈن ئۆزىنى پىدا قىلغان ھالدا جەڭگە كىردى. ئۇنىڭ قېشىدا بىر 
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ كۈلۈپ تۇرۇپ. ئەبۇ تەلھە تال خەنجەر بار ئىدى

ئۇنىڭ  ئۇممۇ سۇلەيمگە قارا،ئى رەسۇلۇلالھ! » گە: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ۇممۇ سۇلەيم ئ ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. پەيغەمبەر  «خەنجەر بار ئىكەن ېشىداق

بۇ خەنجەرنى نېمە ئى ئۇممۇ سۇلەيم، » :رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن
: ھارەزىيەلالھۇ ئەن دى، ئۇممۇ سۇلەيمغانىدەپ سورى «؟ىزقىلىس
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بۇ خەنجەرنى ئۇالردىن بىرەرسى ماڭا يېقىنلىشىپ قالسا »
ئۇالردىن بىرەرسى ماڭا »>دېدى. )يەنە بىر رىۋايەتتە: « تىقىۋېتىمەن

يېقىنلىشىپ قالسا بۇ خەنجەر بىلەن ئۇنىڭ قورسىقىنى 
ۈپ كۈلبۇنى ئاڭالپ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دېيىلگەن.(« بۈسۈۋېتىمەن< دېدى

 ①.كەتتى
بىز ئاياللىرىمىز ھەققىدە ئۇنىڭغا شىرەم! ئى مۇجاھىدە ھەم

ئېھتىياجلىق قەلبىي قۇۋۋەتكە ئىگە يەنە بىر ئۆرنەكنى سىزنىڭ 
 ىئايال داقشۇن ئەنەئۆز كەينىدە سۇنماقچىمىز. بىز  غادىققىتىڭىز

 ىنىلىشىدرۋە ئالغا ئىلگى ىجىھادئۆز نى بارلىقىنى بىلگەن بىر ئەر
بولسا پەيغەمبىرىمىزنىڭ  ئۆرنەكبۇ  لىمايمىز.ئوي توختاپ قالىدۇ دەپ

 . ۇردرەزىيەلالھۇ ئەنھا نىڭ قىزى سەفىيەبئابدۇلمۇتەللى ،ھاممىسى

 رىۋايەت قىلىنغان.مۇنداق ئۇ ھەقتە كىتابتا  ناملىق «صابةإلا»
ئايالالرنى  ملسو هيلع هللا ىلصەر پەيغەمب»مۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھاسەفىيە 

ھەسسان ئىبنى سابىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىر قورغاندا  >فارىئ< دېگەن
ا شۇ چاغد .خەندەك غازىتىغا چىقىپ كەتتى ،قالدۇرۇپبىلەن بىللە 

ەن م .رغانغا يامىشىپ بىزگە يېقىنالشتىقو بىرىالردىن ييەھۇدى
 ماڭا:، ئۇ سەمېد <ۋەتكىنۈئۇنى ئۆلتۈر> ھەسسان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا:

 بولسا غدۇرۇم بولغانۋەتكۈدەك مائۆلتۈرۈئۇنى  ېنىڭئەگەر م>
ئۇ شۇ چاغدا  .دېدى مامدىم<چىق بىرگە جەڭگەبىلەن  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

شۇنىڭ بىلەن  ئىدى. ماغدۇرىدىن كەتكەن ،قېرىپبەك ھەقىقەتەن 
يەھۇدىي  قورغاندىن ،ئېلىپ قولۇمغا كالتەك نىقابلىنىپ مەن
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م ۋە ئۇنىڭ ئۆلگۈچە ئۇردۇ كالتەك بىلەن ئۇنى دە،-تەرەپكە چۈشتۈم
ئۇنىڭ بېشىنى > :غاھەسسان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ كېسىپبېشىنى 

 هللا>: ئۇ ،سەمېد <پ بەرگىنئاستىدىكى يەھۇدىيالرغا تاشال قورغان
 باشنى ئاندىن ئۇ. ېدىد <بىلەن قەسەمكى، مەن ئۇنى قىاللمايمەن

ەمبەر )پەيغ>ئۇ  :يەھۇدىيالرئاندىن  ،ەھۇدىيالر تەرەپكە ئاتتىميئېلىپال 
 <تاشالپ قويماپتۇ قوغدىغۇچىسىز بالىالرنى-ئايال مەكچى(ېنى د ملسو هيلع هللا ىلص

 ئىسالمدا تۇنجى بولۇپ — مانا بۇ  ①.«ىپ تىكىۋېتىشتىدېيىش
 دۇر.اسەفىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھ مۇشرىك ئۆلتۈرگەن ئايال

 ،شىغا كەلسەكۇئەرلەرنى جىھادقا قىزىقتۇر ۇنىڭئبىز ئەمدى 
قا ىھادەقەت جۋە پ بولمىغانشى پەقەت تىلى بىلەنال ۇئۇنىڭ قىزىقتۇر

 دىنئۈستى بەلكى ئۆز دۈشمەنلىرى استىنچىقماي قالغانالرغىال بولم
ئىبنى ھەجەرنىڭ  .بولغان ا ھەمغازىالرغ ىغانقىاللمبە ىغەل

ادىسىدىن رىۋايەت ھىشام ئۆزىنىڭ د ىداكىتاب ناملىق «صابةإلا»
جېڭىگە ھۇد ۇئ رەزىيەلالھۇ ئەنھاسەفىيە » :گەنېقىلىپ مۇنداق د

، كىشىلەر كەينىگە لۇپبو نەيزە بارئۇنىڭ قولىدا بىر  قاتناشتى.
يۈزلىرىگە ئۇرۇپ  بىلەن ئۇالرنىڭ نەيزەئۇ قولىدىكى  ،چېكىنگەندە

 ئى زۇبەير! ماۋۇ ئايالغا> :ملسو هيلع هللا ىلصمبەر پەيغە. تتىەتېۋۇئۇالرنى قايتۇر
 . «قارا< دېدى )ئاناڭغا(

 نتائاالدى هللار قىلىشى ۋە ۋئۇنىڭ مۇسىبەتلەرگە سەبىز ئەمدى 
گىز تاغقا ېئۇ بىر ئ ،ئۈمىد قىلىشىغا كەلسەك ساۋاب-ئەجىر

 ھۇد كۈنىۇئ»: مۇنداق كەلتۈرۈلگەندا ركىتابال ىيخ. تارىتتىخشايوئ
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رەزىيەلالھۇ ئەنھا سەفىيە  .شەھىد قىلىندىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھەمزە 
 دى.ماڭنى كۆرۈش ئۈچۈن ە رەزىيەلالھۇ ئەنھائۆز قېرىندىشى ھەمز

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر !ئى ئانا> :كېلىپرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ر ئوغلى زۇبەي
الھۇ رەزىيەلسەفىيە  ېگەنىدى،د <دىۇيرۇب پ كېتىشكەسىزنى قايتى

نىڭ ىچىراي ،قېرىندىشىمنىڭ ئۆلتۈرۈلۈپ ەنم> :ئەنھا
 بۇزۇۋېتىلگەنلىكىنى، جەسىتىنىڭ پارچىلىنىۋېتىلگەنلىكىنى

ۇ تائاال ش هللا ،يولىدا بولغان تۇرسا هللا الرنىڭ ھەممىسىبۇ دىم.بىل
ەن م ؟!مىشقا قايتىمەنېن بىزنى رازى قىلىدىغان تۇرسا سەۋەبلىك

 <ئەجىر ئۈمىد قىلىمەن تىنهللاە ر قىلىمەن ۋۋسە ئىنشائالالھ
قېشىغا نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ر دېدى. ئاندىن زۇبەي

 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ىسىنىڭ دېگەن سۆزلىرىنى ئېيتقانىدى،ئانكېلىپ 
ا رەزىيەلالھۇ ئەنھسەفىيە  ئاندىن .دېدى <تىڭالرېۋۇمەيلى ئۇنى قوي>

ا ئۇنىڭغ نىڭ قېشىغا كېلىپە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇقېرىندىشى ھەمز
رەزىيەلالھۇ ھەمزە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ىرەت سورىدى. ئاندىن پمەغ تىنهللا

  .«دىىشقا بۇيرۇدەپنە قىل نىئەنھۇ
بىزنىڭ  ە بار.نەمۇن بۈيۈك يەنە بىر ئۈچۈن سىز !ئى ھەمشىرەم

ىدا پدىن ئۈچۈن ئۆزىنى  ردەكيالالئا كىئىلگىرى قاچانمۇ ئاياللىرىمىز
ايال ئبۇ نەمۇنە  !؟رتەېيش مەرتىۋىسىگە لەىقىلىش ۋە ئالغا ئىلگىر

بنى ئى يەزىدتاغىسى نىڭ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بنى جەبەلىبولسا مۇئاز ئ
 .ئەنھادۇررەزىيەلالھۇ سەكەننىڭ قىزى 

ناملىق كىتابىدا ئۇ ئايال  «سري أعالم النبالء» زەھەبىنىڭئىمام 
رەزىيەلالھۇ ئەنھا د ەسما بىنتى يەزىئ»ھەققىدە مۇنداق دېيىلگەن: 

 ئۇ بولۇپ،قاتارىدىن  مۇجاھىدە ئايالالرنىڭبەيئەت قىلغان بولسا 
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وققۇز بىلەن تچېدىرنىڭ ياغىچى كۈنى  بولغان يەرمۇك جېڭى
 ①.«ئۇرۇپ ئۆلتۈرگەنرۇملۇقنى 

مۇسۇلمانالرنى مۇداپىئە رىش ۋە بې مىڭ دىنىغا ياردەنهللا
ئۈلگە قىلىشىمىزغا ئەرزىيدىغان مۇجاھىدە ئايالالرنىڭ قىلىشتا 
 ھىئەندەلۇسنى فەتبۇ ئايال  ئۇممۇ مۇسا لەخمىيە بولۇپ، — قاتارىدىن
ۇر باتنەسىر لەخمىينىڭ  ،رنىڭ ئانىسىسا ئىبنى نەسىۇم قىلغان

شىغا ۇل ئۆزىنىڭ ئېرى بىلەن يەرمۇك ئۇرۇ ئاياب .دۇرئايالى
 ڭۆلتۈرگەن ۋە ئۇنىئ بىر دىنسىزنى كۈچلۈك ،قاتنىشىپ

ئىبنى  ئابدۇلئەزىز ساۇمەت ئالغان. ئۇممۇ ميغەنىنەرسىلىرىنى 
چاغدا شۇ » مۇنداق دەيدۇ:سۆزلەپ ئەينى چاغدىكى ئەھۋالنى مەرۋانغا 

ىپ ئايلىن ئەر كىشىلەر ئىدۇق،ۋاتقان ۇتۇر بىللە بىز ئايالالر بىلەن
بىر  قوپال بىر ئادەمنىڭ سىز ۋەدىنتۇيۇقسىز مەن . تۇرۇۋاتاتتى
 ىلەنشۇنىڭ ب ۈپ قالدىم.ى سۆرەپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرمۇسۇلمانن

 ېرىپب ئۇنىڭغا يېقىنلىشىپ، دىرنىڭ تۈۋرۈكىنى ئېلىپېن بىر چمە
لىپ ېمەت ئيغەنى ڭ نەرسىلىرىنىبېشىنى يېرىۋەتتىم ۋە ئۇنى ئۇرۇپ

مەت ئېلىشىمغا ئەرلەر يغەنى ڭ نەرسىلىرىنىئۇنى .كەلدىم
 ②«.ياردەملەشتى

سىز ! اقاي ئى ھۆرمەتلىك ھەمشىرەممەن سىزدىن سوراپ ب
ەرسان س، يارىالنغان ،قېرىنداشلىرىڭىزنىڭ ئۆلتۈرۈلگەنئۆزىڭىزنىڭ 

م ىتىنى قانچە قېتىھالماللىرىنىڭ بۇلىۋېلىنغان -پۇلۋە بولغان 
ۋېتىش ئۈچۈن ۈ؟ سىز ئۇالرغا كەلگەن ئەزىيەتلەرنى كۆتۈردىڭىزكۆر

                                                           
 بەت. -297توم  -2 « سري أعالم النبالء» ①
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 سانىڭۇئۇممۇ م مۇ؟بىرەر كۈن بولسىمۇ پىكىر يۈرگۈزۈپ باقتىڭىز
انداق ۋااللماي قۇكۆرۈپ ئۆزىنى تۇت يۇقىرىقى بىر ھالەتنى

ان بولغ رقورالال ۋەقىلىچ قولىدا  !؟قىلغانلىقىنى كۆرمىدىڭىزمۇ
 ەپلىئىلگىربىلەن كالتەك بىر ئاددىي  ىدىكىقولدۈشمەن تەرەپكە 

 ەقەتى پشۇنداق قىلىش ڭئۇنى !كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرمىدىڭىزمۇ؟
 ى سىزنىڭئۇنداقتا قېن .سەۋەبلىك بولدى ا بولغان غەيرىتىدىنغ

غەيرىتىڭىز سىزنى ماللىرىڭىزنى مۇجاھىدالرغا  غەيرىتىڭىز؟ ياكى
يولىدىكى  هللاۋە يولدىشىڭىزنى  ئوغلىڭىز ،ئىشلەتمەسلىككە

 !ىن توسۇشقا ئۈندىدىمۇ؟تجىھاد
 ئىبنى ئەبۇ جەھىل ىمەۇسلىمە ھەمشىرەم! ئىكرئى م

نىڭ ئايالى ئۇممۇ ھەكىم بىنتى ھارىسرەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ 
ئېرى توغرىسىدا كەلگەن  بىر ئىبرەت بار. ئۇسىز ئۈچۈن  قىسسىسىدە

جىھاد پەقەت مۇسىبەتلەرنى قانداق يەڭدى؟ شۇنىڭ ھەممىسى 
 ئىدى.  ئۈچۈن بولغان

مە ىئىكر يولدىشى رەزىيەلالھۇ ئەنھا ئۇممۇ ھەكىم بىنتى ھارىس
 ،قانىدىرغا قارشى جىھادقا چىقبىلەن رۇملۇقالرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 

بنى ئىخالىد ئۇ يىن ېك نىڭ يولدىشى شەھىد  بولدى.ئۇ جەڭدە
 بولغان ۋەقەسى مەرەج سەفەربنى ئاس بىلەن توي قىلدى. ئى سەئىد

 :ۇئ ،توي تەلىپى قويغانىدى غائۇنىڭرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ چاغدا خالىد 
 «مۇشۇ قوشۇننى مەغلۇپ قىلغۇچە تەخىر قىلسىڭىز تائاال هللا»

مېنىڭ »: ئۇنىڭغائىبنى سەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ خالىد  .دېدى
 بدەپ خىتا <شەھىد قىلىنىسەن سەن بۇ قېتىم> كۆڭلۈم ماڭا:

 .دېدى «مەيلىئۇنداقتا » :ئۇممۇ ھەكىم ىدى،گەنېد «ۋاتىدۇقىلى
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گەن ېد «تەرەقەن»ئۇنىڭ بىلەن ئىبنى سەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ خالىد 
ئۇممۇ  رەەقەنت»جاي  بۇ يىنېدىن كىڭتوي قىلدى، شۇن جايدا

ردى. ئۇالر ئەتىسى توي زىياپىتى بەئۇالر  .دەپ ئاتالدى «ھەكىم
ڭ ۋە جە كەلدىباستۇرۇپ رۇملۇقالر  التۇرۇپ يتاماقتىن تارقالما
ە شۇ يەردئىبنى سەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ خالىد  .باشلىنىپ كەتتى

ىنى كىيىملىر مۇرەزىيەلالھۇ ئەنھائۇممۇ ھەكىم  .شەھىد بولدى
نىڭ ىئۇنىڭ ئۈستىدىكى كىيىم ،جەڭگە كىردىچىگىپ  ەھكەمم

قىپ تۇراتتى. ئۇالر دەريادا چىدەپ مانا مەن  راپ كەتكەنلىكىكونى
رەزىيەلالھۇ خالىد  قېتىملىق جەڭدەشۇ قىلدى. ئۇممۇ ھەكىم  جەڭ

 كىنى ئېلىپۈرۋدىرنىڭ تۈېىلەن توي كېچىسى ئۆتكۈزگەن چئەنھۇ ب
  ①ئۆلتۈردى. يەتتىنىرۇملۇقالردىن 

ە ۋنىڭ جىھادقا بولغان مۇھەببىتى ساھابە ئايالالرئۇ  تىكىخىتار
كە جىھادنى ياخشى كۆرۈشھەم  نىمۇسىز ھېرىسمەنلىكى بولسا

دۇر. ئىبرەت بارئەلۋەتتە ۋە بۇ ئۈلگىدە  ئۈلگىدۇرقىزىقتۇرىدىغان 
بۇ  ،يىراق ەقەدەرىرىمىز جىھادنى ياخشى كۆرۈشتىن نبىزنىڭ ئايالل

مانا بۇ  ؟ھە!-ۈشكە نەقەدەر يېقىنيامان كۆر ئىبادەتنىكاتتا 
ئۇالرنىڭ ئەمەس. ئەگەر  ماننىڭ ئاجىزلىقىدىن باشقا نەرسەئى

 بارلىقرەسۇلىنىڭ مۇھەببىتى باشقا نىڭ هللاۋە  هللاقەلبىدە 
ە ئەلۋەتت ،ئىدى دىن ئۈستۈن بولغان بولساىنىڭ مۇھەببىتلەرنەرسى
 غا ئوخشاش بولغان بوالتتى. ام رەزىيەلالھۇ ئەنھائۇممۇ ھەرئۇالر 

مۇنداق كەلگەن:  ىداكىتاب ناملىق «صابةإلا»ئىبنى ھەجەرنىڭ 

                                                           
 .بەت-443توم -4ناملىق كىتابى  «اإلصابة»ھەجەرنىڭ  ئىبنى ①
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 مىلھاننىڭ ئۆيىدە چۈش ۋاقتىدا ىتبىن ھەرام ئۇممۇ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »
چۈشۈمدە( )>: ئۇخالپ قالدى. بىر چاغدا كۈلۈپ تۇرۇپ ئويغاندى ۋە

يولىدا غازات قىلىش ئۈچۈن  هللائۈممىتىمدىن بىر تۈركۈم كىشىلەر 
كېمە بىلەن دېڭىزدا خۇددى تەخت ئۈستىدىكى شاھالردەك 

نىڭ هللائى رەسۇلۇلالھ! >: ممۇ ھەرامدېدى. ئۇ كېتىۋاتقۇدەك<
 ،دېدى <ساڭقاتارىدىن قىلىشىغا دۇئا قىل شۇالرنىڭ مۇمېنى

ئاندىن بېشىنى قويۇپ ئۇخالپ  .ئۇنىڭغا دۇئا قىلدى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ئى رەسۇلۇلالھ! >ئويغاندى. ئۇممۇ ھەرام: پېتى  ۋە يەنە كۈلگەن قالدى

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ۋېدى،دەپ سورى نېمە ئۈچۈن كۈلۈپ كەتتىڭ؟<
ئى >. ئۇممۇ ھەرام: ئېيتتى يۇقىرىقىدەك چۈش كۆرگەنلىكىنى

قاتارىدىن قىلىشىغا دۇئا  شۇالرنىڭ مۇنىڭ مېنىهللارەسۇلۇلالھ! 
قېتىمقىالر  ىلقاۋۋائ ىزس>: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ گەنىدى،دې <ساڭقىل

 دېدى. دىن ئورۇن ئالدىڭىز<قاتارى
 ئۇرۇشىغاېڭىز كېيىن درەزىيەلالھۇ ئەنھا  دەرۋەقە، ئۇممۇ ھەرام

قاتناشتى ۋە قارشى تەرەپكە ئۆتۈپ بولغاندىن كېيىن ئۇلىغىدىن 
 ①.يىقىلىپ چۈشۈپ ۋاپات بولدى

ئۇ قىبرىس غازىتى » :مۇنداق دەيدۇ ربنى ئەسىىئ ەلالمەئ 
شۇ چاغدىكى قوشۇننىڭ  ىنغان بولۇپ،ئۇ شۇ يەرگە دەپنە قىل .ئىدى

ھۇ بۇ ئوسمان رەزىيەلال ئىدى.ھۇ ۇئاۋىيە رەزىيەلالھۇ ئەنئەمىرى م
يۈز يىلى  -27رىيە ھىجۋەقە ، بۇ ئەنھۇنىڭ خىالپەت دەۋرى بولۇپ

   .«بەرگەن
رازى  ناچار ھاياتقا — بۇمانا  !ئى ھۆرمەتلىك ھەمشىرەم
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، ئىسالمدىكى ئىبادەتلەرنىڭ ئەڭ ئۈستىگە يېتىشكە بولمىغان
ى شۇيولىدىكى غازىالردىن بول هللا ئۆزىنىڭئىشتىياق باغلىغان ۋە 

 ئۇممۇ تەلەپ قىلغان دىن دۇئا قىلىپ قويۇشنى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئۈچۈن 
 نىڭ،هللاپەقەت  ئۇنىڭ قەلبى تەلەپدۇر. بۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھا ھەرام
ىڭ مۇھەببىتى بىلەن يولىدىكى جىھادن هللاۋە  نىڭرەسۇلى نىڭهللا
 ەرىگېشۇ مۇھەببەتلەر باراۋ جېنىنىئۆز شۇنداقال  لغانلىقىنىتو

ۋە ئۆز ئۇنىڭغا رەھمەت قىلسۇن  هللا. بىلدۈرىدۇنى نلىقىساتقا
 !گە داخىل قىلسۇنجەننىتى

ۆز ئوغۇللىرىنى جىھادقا ۋە ئ چانلىقرۋسە !ئى ھەمشىرەم
ار، ئۇ ب ئۈلگە ئايالبوالاليدىغان يەنە بىر  نەمۇنەسىزگە شتا ۇقىزىقتۇر
ى ككىئ» ،رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قىزىسىددىق بەكرى ئەبۇبولسىمۇ 

 . رەزىيەلالھۇ ئەنھادۇردەپ ئاتالغان ئەسما  «ئىگىسىبەلباغ 

 تا ئۇ ھەققىدە مۇنداقبناملىق كىتا «سري اعالم النبالء»
 قېرىندىشىم مەن»مۇنداق دەيدۇ: ئۇنىڭ ئوغلى ئۇرۋە  :دېيىلگەن

بىلەن ئۇ شەھىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ر ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەي
ئانىمىزنىڭ يېنىغا ئىككىمىز قىلىنىشتىن ئون كۈن بۇرۇن 

 : ئابدۇلالھ .ئانىمىز كېسەل ئىدى ۇق،كىرد
  :ئانام ،دىىغانىدەپ سور —؟ ئانا قانداق ئەھۋالىڭىز —
  :ئابدۇلالھ دى.ېد —پ قالدىم ئوغلۇم، ئاغرى —
پ كۈلۈ ئانام ،دىگەنىېد —، ئۆلۈمنىڭ ئەپۇسى بارھەقىقەتەن  —

  :تۇرۇپ
 !ن؟ئوخشىمامسەمېنىڭ ئۆلۈمۈمنى ئارزۇ قىلىۋاتقان  — 

نىڭ ئىككى سې —دېدى ئاندىن،  —، ئۇنداق قىلمىغىن
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 ئەگەر. مايمەنئارزۇ قىلتۇرۇپ ئۆلۈشنى  ەيھالىتىڭنىڭ بىرى كەلم
 ،ساڭبە قىلىغەل ؛تىن ئەجىر ئۈمىد قىلىمەنهللامەن  ئۆلتۈرۈلسەڭ،

ئۆلۈمنى يامان كۆرۈپ تۇرۇپ ئۇنىڭغا  ئەمما،. شال بولىمەنۇخ مەن
قېرىندىشىم > :ەيدۇئۇرۋە مۇنداق د دېدى. —، ئۇچرىشىپ قالما
ى ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىنپەقەتال ئۆزىنىڭ  دەسۆزىكى ىئۆزىنىڭ ئىلگىر

غا قالغان ئانىسىياشىنىپ ياشقا كىرىپ  100 ۋە ئۆزىنىڭ ئۆلۈمى
 .ئىشارەت قىلماقچى ئىدى كېلىدىغانلىقىغائېغىر 

ر ئىبنى زۇبەي ھئابدۇلال نىڭ ئوغلىرەزىيەلالھۇ ئەنھا ئەسما
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  بنى ئۆمەرىئ ،شەھىد بولغاندارەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 

 ڭىنئۇ ېلىپ،ك بەرمەكچى بولۇپسەللىي غا تەرەزىيەلالھۇ ئەنھا ئەسما
ئابدۇلالھ  —بۇ  .بۇلۇڭىدا ئىكەنلىكىنى كۆردىمەسجىدنىڭ بىر 

 ئابدۇلالھ دارغا ئېسىلغان چاغ ئىدى. رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ يرئىبنى زۇبە
 ھەقىقەتەن» :رەزىيەلالھۇ ئەنھاغا ئەسمارەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بنى ئۆمەر ئى
نىڭ دەرگاھىدا هللا ىرىئەمما روھل جەسەتتە ھازىر ھېچنەرسە يوقبۇ 

ئەسما  دېگەنىدى،« ر قىلىڭۋە سەۋ قا تەقۋا بولۇڭهللابولىدۇ. 
ھالەنكى كمەن!؟ ۋەەر قىلمىغۇدۋمىشقا سەېن» :الالھۇ ئەنھرەزىيە

شى نىڭ بېئەلەيھىسساالم ياپەيغەمبىرى يەھيا ئىبنى زەكەرى ڭنىهللا
 «بەنى ئىسرائىلدىكى بىر بۇزۇق خوتۇنغا ھەدىيە قىلىنغان تۇرسا!

 دېدى. 
نىڭ پەيغەمبىرىنىڭ مۇسىبىتىنى هللا ئەسما رەزىيەلالھۇ ئەنھا

 غا بولغاننىڭ دىنىهللا چۈنكى سانىدى ئېغىر ئۆز مۇسىبىتىدىن
تىدىن ئۆز ئوغلىنىڭ مۇھەببىنىسبەتەن ئۇنىڭغا  ەتمۇھەبب

نىڭ پەيغەمبىرى يەھيا هللائەسما رەزىيەلالھۇ ئەنھا  .ئىدىسۆيۈملۈك 
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 ىڭغائۇن ،ىگەنىدىاالمغا يەتكەن مۇسىبەتنى ئەسلئەلەيھىسس
 بىلىندى.يەڭگىل بىتى ىئوغلىنىڭ مۇس

پەيغەمبەر ساھابە ئايالالرنىڭ ئىچىدە  !ھۆرمەتلىك ھەمشىرەم ئى
ۋە باشقا  شىۈۈرۈلئۆلت ئوغلىنىڭ ئۆز ساالمەت بولۇشىنى نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص

ئايال  ئۇيەنە بىر نەمۇنە بار.  دىن مۇھىم ھېسابلىغانبارلىق نەرسىلەر
شىنىڭ دىنغا زىيان يەتكۈزمەيدىغانلىقىنى ۈئۆز ئوغلىنىڭ ئۆلتۈرۈل

 ن ئۈچۈن چوڭدى بولسا شىۈنىڭ ئۆلتۈرۈل ملسو هيلع هللا ىلصەمبەر پەيغ ئەمما
 . ئىدىھەقىقىي تونۇپ يەتكەن  ئىكەنلىكىنى مۇسىبەت

َيخ  اإل» ناملىق كىتابتا مۇنداق رىۋايەت قىلىنغان:  «سالميالتا
چاغدا ھۇد غازىتىدىن مەدىنىگە قايتىپ كەلگەن ۇئ ملسو هيلع هللا ىلصسۇلۇلالھ ەر

 ئۈچۈن ئال سوراشوۋە ئۇالردىن س شۋېلىۈكىشىلەر ئۇالرنى كۈت
 نىئىبسىدا ئەنسارىالرنىڭ سەردارى سەئىد ئارى الرنىڭچىقىشتى. بۇ

دنىڭ ئېتىغا مىنگەن انىسىمۇ بار ئىدى. ئۇ ئوغلى سەئىنىڭ ئۇئازم
 دگىنىدىن تۇتۇپ ماڭغان ئىدى. سەئىئاتنىڭ يۈ دىۋە سەئ

دېدى. « بولىدۇبۇ ئانام  !سۇلۇلالھەئى ر» :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
ڭ ىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ دېدى. سەئىد« قارشى ئالىمىز» :ملسو هيلع هللا ىلصسۇلۇلالھ ەر

ئۇنىڭغا  ملسو هيلع هللا ىلصبەر پەيغەم نىڭ قېشىغا كەلدى. ملسو هيلع هللا ىلصئانىسى پەيغەمبەر 
ھەققىدە تەزىيە بىلدۈردى.  از رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەمر ئىبنى مۇئ ئوغلى

 «بىتىم يەڭگىللىدىىسىزنى كۆرۈپال مۇس» گە: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئايال ئۇ 
رنىڭ ئۇالئېلىڭ ۋە شارەت ىخۇش ب» :ئۇنىڭغا ملسو هيلع هللا ىلصبەر پەيغەم .دېدى
شەھىد بولغان  ئۇالر .يەتكۈزۈڭشارەت ېخۇش بتۇغقانلىرىغا -ئۇرۇق

 لەر ئۆزىنىڭشەھىد ۋە ئۇ بىرگە بولىدۇبىلەن جەننەتتە  كىشىلىرى
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 ①دېدى.« شاپائەت قىلىدۇ تۇغقانلىرىغا-ئۇرۇقپۈتۈن 
 لىكىساالمەتنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص سۇلۇلالھەرھەرقانداق بىر مۇسىبەتنى 

 —ئايال ئۇ سانايدىغان يەنە بىر ساھابە ئايال بار.  ئالدىدا ئەرزىمەس
غا ۋە دىن ئەھلىگە يەتكەن مۇسىبەتنى ىدىنبۈگۈنكى كۈندىكى ئۆز 

ىسى ياخشى كۆرگەن نەرس پەقەت ئۆزلىرى ئەمما چوڭ بىلمەيدىغان
 !. ئى ھەمشىرەمقەتئىي ئوخشىمايدۇئايالالرغا  ئۈچۈنال يىغاليدىغان

ز شۇ سالىھە ئايالالرغا سىڭىخالى كە كىرىشنىئەگەر جەننەت
 قوشۇلۇڭ.

 رىۋايەت قىلىنغان: مۇنداق تابكىتا ناملىق «نهايةلالبداية وا»
 دەيدۇ: ۇنداقمزىيەلالھۇ ئەنھۇ رە ۋەققاس ۇسەئىد ئىبنى ئەب

ئايالنىڭ  بولغان بىر دىنار قەبىلىسىبەنى دىن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »
دادىسى ۋە قېرىندىشى ئۇھۇد  رى،ئى ، ئۇ ئايالنىڭيېنىدىن ئۆتتى

كىشىلەر ئۇنىڭغا ئۇالرنىڭ  .ئىدى ئۇرۇشىدا ئۆلتۈرۈلگەن
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر > :، ئۇ ئايالگەنىدىتۈرۈلگەنلىك خەۋىرىنى يەتكۈزلئۆ

ئۈمىد  ئۇ سەن ،>ئەلھەمدۇلىلالھ :دەپ سورىدى. ئۇالر <چۇ؟
ىڭ ن ملسو هيلع هللا ىلصمېنى پەيغەمبەر > :ئۇ ئايال دېگەنىدى، <ياخشى قىلغاندەكال

مبەر ر ئۇنى پەيغەكىشىلە <  دېدى.ئۇنى بىر كۆرەي ،ېشىغا ئاپىرىڭالرق
 :كۆرۈپنى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ئۇ ئايال  ئېلىپ باردى.قېشىغا نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص
ە ۋ بىز ئۈچۈن كىچىكمۇسىبەت  ەرقانداقھ الالمەت بولساڭسەن سا>

  ②.«دېدى <ھېسابلىنىدۇئاز 

                                                           
َيخ  اإل» ①  بەت.  -246توم  -2 «سالميالتا
 بەت. -47توم  -4 «هايةلنوا ةالبداي» ②
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يەتكەن  يولىدا هللا ئەگەر خالىسىڭىز سىزگە !ئى ھەمشىرەم
 نە بىريە غانىن ئەجىر ئۈمىد قىلتهللاۋە  غانر قىلۋىيەتلەرگە سەزئە

ىڭ بۇ ئۈلگىلەرگە  سىزن ۋە سۆزلەپ بېرىمىز ە ئايالنىنەمۇن
ە لسى بۈيۈك نەمۇنە بولسابۇ ئۈمىد قىلىمىز.  ئەگىشىشىڭىزنى

ي، كاتتا ئالىم گۇنىڭ ئايالى، بەسىرەلىك، ئىبادەتمئىبنى ئەشيە
ئۇنىڭ ئېرى ۋە ۇر. ئابدۇلالھ ئۇممۇ سەھباھت ە بىنتىمۇئازئايال 

ئايالالر ئۇنىڭ قېشىغا  ئوغلى جەڭدە شەھىد بولۇپ كەتكەن چاغدا
كەلگەن  سىلەر تەبرىكلەش ئۈچۈنئەگەر » :ئۇ ئايالالرغا ەلگەنىدى،ك

 :ەۋ دېدى «قايتىپ كېتىڭالر!ئۇنداق بولمىسا  ەمەت،بولساڭالر مەرھ
رەببىمگە مۇشۇ سەۋەبلىك مەن  ،بىلەن قەسەمكىهللا»

 وغلۇمئ ۋە يولدىشىمنىڭ مېنى تائاال هللا شۇنداقاليېقىنلىشىشنى 
 ①دېدى.« جەم قىلىشىنىال ئۈمىد قىلىمەنجەننەتتە  بىلەن

 ىنايالالر ئىچىدتائاال ئۇنى ئ هللا تۆۋەندىكىسى !ئى ھەمشىرەم
 ئۇنىڭ ئەۋالدلىرىنىقىلغان، كۆپ ئەۋالد بەرگەن ۋە ھۆرمەتلىك 

ىدە ئاالھ كۆرسەتكەن جىھاد قىلدۇرۇش بىلەن مېھرىبانلىقيولىدا هللا
ر. دۇرەزىيەلالھۇ ئەنھا د ئىبنى سۇئلەبەئەفرائ بىنتى ئۇبەي بىر ئايال

وغرىسىدا مۇنداق ئۇ ت ىداكىتاب ناملىق «صابةإلا»ئىبنى ھەجەرنىڭ 
 شەھىد قىلىنغاندا، ئىككىسى زۋە مۇئەۋۋىمۇئاز  رىۋايەت قىلىنغان:

بۇالر ئەۋف » :نىڭ قېشىغا كېلىپ ملسو هيلع هللا ىلصئانىسى پەيغەمبەر  ئۇالرنىڭ
 ،سورىغانىدى دەپ« ئىبنى ھارىسنىڭ ئەڭ ئاخىرقى بالىلىرىمۇ؟

رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ باشقىالردىن  ئدېدى. ئەفرا« ياق» :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

                                                           
 بەت. -508توم  -4 ناملىق كىتابى« سري أعالم النبالء»ئىمام زەھەبىنىڭ  ①
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بەكر  يىنېىن كت. ئۇ ھارىسپەرقلىنىپ تۇرىدىغان پەزىلىتى بار ئىدى
 ئامىر ۋە دى، ئاقىل، خالئىياس ىپ،قىلبىلەن توي س ئىبنى لەي

ھارىستىن ئۇنىڭ ئۇالرنىڭ ھەممىسى ۋە دى. قاتارلىق تۆت باال تۇغ
 .تىرگە قاتناشھەممىسى بەد نىڭلىرىىكى بالىبولغان ئىلگىر

ەر پەيغەمب ھەممىسى نىڭيەتتە بالىسى نىڭئايال بۇ ساھابەدېمەك، 
 ①قاتناشقانىدى. جېڭىگە ربىلەن بەد ملسو هيلع هللا ىلص

سىزنىڭ قانچە ھەمشىرەم! ئى  ئانىسى بولغان ئەركەكلەرنىڭ 
 يولىغا هللائۆز بالىلىرىنى  ئ رەزىيەلالھۇ ئەنھاەفرابالىڭىز بار؟ ئ
 بىرەرىنى غا ئوخشاش، سىزمۇ ئۆز پەرزەنتلىرىڭىزدىنتەقدىم قىلغان

ولسىمۇ بغازاتقا  رسىزنىڭ بىرەقىلىپ باقتىڭىزمۇ؟ تەقدىم  بولسىمۇ
شۇنچە  بارمۇ؟ دىن بىرەرسىغلىڭىزقاتنىشىپ باققان ئو

 ىنتەقدىم قىلماست ئۈچۈندىن بولسىمۇ  رسىنىلىرىڭىزدىن بىرەىبال
سىز  !؟امسىزئۇچرىشىشتىن ھايا قىلم سۇبھانەھۇ ۋە تائاالغا هللا
؟ سىز امسىزتىن قورقمهللا ۇشتاتوس تىنلىرىڭىزنى جىھادىبال

تەربىيە ۋە ئىبرەت ئالمىدىڭىزمۇ؟ ئى  كى ئايالالردىنىئىلگىر
! شۇ ئايالالر ئالغان ئەجىرنى ئېلىش ئۈچۈن ئۇالر تەقدىم ھەمشىرەم

  !تەقدىم قىلىڭھەم لغان نەرسىنى سىزمۇ قى
ئەگەر  .مەشھۇر  ئايالتۆۋەندە بايان قىلىدىغىنىمىز يەنە بىر 

كىم ، ھېچبولسا لىغانبوال ئايالدەك بىزنىڭ ئاياللىرىمىزمۇ شۇ
 توپ بولۇپ چىققان–ئەرلەر جىھادقا توپ ۋەىغان جىھادتىن قالم

رەزىيەلالھۇ ئەنھادۇر. ئىبنى ھەجەرنىڭ  اخەنس بوالتتى. بۇ ئايال

                                                           
 بەت. -26توم -8 «اإلصابة» ①
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ھەققىدە مۇنداق رىۋايەت ئايال ئۇ  ىداكىتاب ناملىق «صابةإلا»
تۆت ئوغلى بىلەن  ر رەزىيەلالھۇ ئەنھابىنتى ئەم اخەنس :قىلىنغان
 ەۋ لىرىنى جىھادقا قىزىقتۇرۇپىبال ئۇ. قاتناشتى جېڭىگە قادىسىيە

 قاهللاسىلەر » :قاچماسلىققا ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق نەسىھەت قىلغان
 نىڭ تاللىشىغا ئېرىشىپهللاۇڭالر ۋە دمۇسۇلمان بولئىتائەت قىلىپ 

 ىلەر بىر ئاتا ۋە بىر ئانىدىن بولغانس .ىڭالردھىجرەت قىل
ئاتاڭالرنىڭ ھېچبىر يامان ئىللىتى يوق ئىدى،  .قېرىنداشسىلەر

 .«ىرىڭالر ھەم باشقىالرنىڭ ھاقارىتىگە ئۇچراپ باقمىغانىلتاغ
ىرالر بىلەن بولغان پكائەلۋەتتە  سىلەر» ئاندىن يەنە مۇنداق دېدى:

نى ىارالپ قويغان كاتتا ساۋابتەييسىلەرگە تائاالنىڭ  هللا ىكىجەڭد
ئاز  ھايات بولغان جەننەتمەڭگۈلۈك  ،بىلىڭالركى ىسىلەر.بىل

 .ياخشىدۇر دۇنيادىن بۇ ۇپ كېتىدىغانيىن يوق بولېۋاقىتتىن ك
 ،ساالمەت تۇرساڭالرئەتىگەن ئورنۇڭالردىن ئالالھ ئەتە ائىنش

ڭالرنى ۇئۆز ئورنخۇددى ئاخىرەتتىكى قارشى  رغادۈشمىنىڭال
بە ىغەلقارشى نىڭ دۈشمەنلىرىگە هللا .ۋاتقاندەك جەڭ قىلىڭالرۈكۆر

كى ىقاچان .جەڭ قىلىڭالربىلەن بىرگە  هللاىلغۇچىالردىن بولۇپ ق
ىلەن ب، ئۇ جەڭنىڭ باشلىنىشى جەڭنىڭ قاتتىق قىزىغانلىقىنى

ۋە جەڭ قىزىپ  گەنلىكىنىكەلگە ىزىلزىل ڭجەڭ مەيدانىنى
 اۋاتقانلىقىنىيالقۇنج نىڭكەينىدە ئوتالر-قوشۇننىڭ ئالدى

ەڭ ۋە جبېرىڭالر  ېرىگەزىغان يسىلەر ئۇ جەڭنىڭ ئەڭ قى ،كۆرسەڭالر
 .ىلەن تۇتۇشىڭالرننىڭ كاتتىۋاشلىرى بدۈشمە لەشكەندەكەسكىن

سەڭالر مەڭگۈلۈك ئۆلتۈرۈل، مەت بىلەنيئەگەر ھايات قالساڭالر غەنى
ئۇالر  .«بە قىلىڭالرىبىلەن غەل شەرىپىڭالرڭالر ۋە ۇجەننەتتىكى ئورن
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تاڭ  ئەتىسىچىقىشتى.  جەڭگەئانىسىنىڭ نەسىھەتلىرىنى ئاڭالپ 
ە ۋ كېلىشتىيىن ئۆزلىرىنىڭ مەركەزلىرىگە ئالدىراپ ېغاندىن كۇيور

 كەينىدىن ئۇلۇشۇپ تاكى شەھىد-كەينىئۇالر  جەڭ باشالنغاندا
ئۇالر شەھىد قىلىنىشتىن تۆۋەندىكى  جەڭ قىلدى. انغا قەدەربولغ

 قىسقىغىنە مىسراالرنى قالدۇرۇپ كەتكەنىدى.
 :بىرىنچى ئوغلى

 چاقىرغان جان ئانىمىز كۆيۈمچان،جەڭگاھالرغا 
 نەسىھىتى بەك ئوچۇق، ئالدىراڭالر ھەرقاچان.

 قاراڭالرچۇ دۈشمەنگە جەزم قىلغاچ خارلىققا،
 شۇنچە قاتتىق چىقىراپ، ئىتالر كەبى ھاۋشىغان.

 كۈتۈپ تۇرغان سىلەرنى ياخشى ھايات، ئەزىزلىك،
 غەنىيمەتلەر قالدۇرغان. ئىززەتلىك ئۆلۈمياكى 

دۈشمەنگە ھۇجۇم قىلىپ تاكى شەھىد بولغانغا قەدەر دېگىنىچە 
 جەڭ قىلدى.

 ئالغا ئىلگىرىلەپ:ئاندىن ئىككىنچى ئوغلى 

 توغرا ئىشقا بۇيرۇغان، پايدىلىقئىككى دۇنيا 
 ئىرادىلىك، چىدامچان، ئاقىل، ئەزىز ئانىجان.

 نەسىھەت،-ئاتالنماققا جەڭگاھقا قىلدى پەندۇ
 بىئارمان. بىلەر بولمامسىلەركەلگىنىدە غەل

 ياكى مىراس قىلغىنى شۇ ئۆلۈمنىڭ سىلەرگە،
 گۈزەل ھايات فىردەۋس ئەبەدىيلىكتۇر ھامان. 

 دە، ئۇمۇ تاكى شەھىد بولغانغا قەدەر جەڭ قىلدى. -دېدى
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 ئاندىن ئۈچىنچى ئوغلى ئالغا ئىلگىرىلەپ:

 ئانىمىزنىڭ سۆزىگە، ئاسىيلىققىلماسلىققا 
 قەسەمياد.-ۋەدەرەببىمىزگە يۈرەكتىن بەردۇق 

 جەڭگاھالرغا بۇيرۇدى ياخشى كۆرۈپ بىزلەرنى،
 ئاتلىنىڭالر مەيدانغا شۇڭا سېلىپ ئۇچقۇر ئات.

 ھەيۋەڭالردىن كەينىگە قاچسۇن بولۇپ شەرمەندە
 ھەتتا كىسرا قوشۇنى چېكىپ نالە ھەم پەرياد.

 دە، ئۇمۇ تاكى شەھىد بولغانغا قەدەر جەڭ قىلدى. -دېدى
 لىمۇ ھۇجۇمغا ئۆتۈپ:ئوغ تۆتىنچىئاندىن 

 قايتۇرمىسام دۈشمەنگە جاۋابىمنى قەھرىدىن،
 خەنسانىڭ، ئەخرەملەرنىڭ نەسلىدىن. قانداق بوالي

 غەنىيمەتكە ھاياتتا،-ئاتلىنايلى غەلبىگە
 ئۇچرىشايلى ۋە ياكى توغرا يولدا ماماتقا.

 هللادە، ئۇمۇ تاكى شەھىد بولغانغا قەدەر جەڭ قىلدى. -دېدى
 ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى ئۆز رەھمىتىگە ئالسۇن.

 شەھىد بولغانلىقنىڭ لىرىىبالئەنھاغا  رەزىيەلالھۇ خەنسا
بىلەن  شاھادىتى ئۇالرنىڭ مېنى» :، ئۇخەۋىرى يەتكەندە

تىن مېنى ۋە هللا !قا ھەمدىلەر بولسۇنهللا ەندۈرگەنشەرەپل
جەم  بولغان )جەننەتلەردە( لىرىمنى ئۆزىنىڭ رەھمەت ماكانىىبال

ۇ ھۇ ئەنھيىن ئۆمەر رەزىيەلالېدېدى. ك «ئۈمىد قىلىمەن قىلىشىنى
ىرى بتتى، ئۇالرنىڭ ھەرەۋەسىۋىسىنى ئېنىڭ نسىئۇنىڭغا تۆت بالى

 دەرھەم تەقسىم بولغانىدى.  200ئۈچۈن 
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 لەرنىڭكىىئى مۇسلىمە ھەمشىرەم! مانا بۇ سىزگە ئىلگىر
گە سىزيۇقىرىدا بىز  .ىڭ ھاياتىدىن ئوچۇق بىر كۆرۈنۈشنىرىئايالل
ەنە يالرغا ئوخشاش ئايالالر ئۇ .ت ئۇالرنىڭ جىھادىنىال سۆزلىدۇقپەقە

ىمىز بەك ئۇزىراپ ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى سۆزلىسەك سۆز، كۆپ بولۇپ
 نىالتەرىپى رىڭ تارىخىنىڭ پەقەت بىئۇالرن بىزنىڭ سىزگە. كېتىدۇ

ىڭ رنئۇاليەنە ەگەر بىز . ئۇپتۇبىلىنىپ تۇر بايان قىلغانلىقىمىز
 ،مىنىىئىل ،غا بولغان تەقۋالىقىنىتائاال هللا، ئىبادەتلىرىنى
-نى سۆزلىسەك قانداق بولۇپ كېتەرباشقا ئەمەللىرىۋە  سادىقلىقىنى

مەقسىتىمىز بەك ئۇزىراپ كېتىشى  ئۇنداق قىلساقئەگەر  ؟ھە!
خالىسا  هللائەمما بىزنىڭ بۇ يەردە سۆزلىگەنلىرىمىزمۇ  مۇمكىن

 . يمىزدەپ ئويال كۇپايە قىلىدۇ
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بىزنىڭ ئەسىرىمىزدىكى ئايالالردىن 
 نەمۇنىلەر الرغامۇجاھىدە ئايال

رنى شۇنداق قىسسىلە ئەنەبەلكىم سىز  ،ھەمشىرەم ئى
ۋە  ۇتۇيغ–ھېس ىيبۇ بىر خىيال» :ئاڭلىغىنىڭىزدا

 نمكىۇم پ قېلىشىڭىزدەپ ئويال «كىلەرنىڭ چۆچەكلىرىىئىلگىر
 كى ئايالالرغا ئوخشاشىئەمما بۈگۈنكى ئايالالرنىڭ ئارىسىدىمۇ ئىلگىر

الر ئايال كىىئىلگىر ،ئايالالرنىڭ بارلىقىنى بىلگەن ۋاقتىڭىزدا نادىر
  .سىزئىشىنى سۆزلىرىمىزگەھەققىدە ئېيتىلغان 

ۈن ئۈچ هللائۆزىنى  نىڭ ئىچىدىنبىزنىڭ ئەسىرىمىزدىكى ئايالالر
دىكى ئايالالرنىڭ سىانىئۆز زام ،غاندىم قىلپىدا قىلغان ۋە تەق

ھەۋۋا  لىك مەرتىۋىسىگە يەتكەندىئالالھ شەھائىنش ،ئالىيسى
نى خەلقېلىپ نى دۈشمەنلەر بېسىۋمىنىېئۇنىڭ ز فتۇر.بەراي

، بىر ياش ئايال بولۇپ شۇ ۋاقىتالردا ئۇ تېخىخارالۋاتقان 
 ۋە  ئازابلىنىدۇقاتتىق دۈشمەنلەرنىڭ بۇ زۇلۇملىرىنى كۆرۈپ كۆڭلى 

ئۈچۈن جىھاد  چېكىندۈرۈشدۈشمەنلەرنى شۇ بېسىپ كەلگەن 
ىشچە ياردەم قىلىشقا قىلىۋاتقان مۇجاھىدالرغا قولىدىن كېل

كۆپ ئۇالر ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن  نىيىنچە ئۇ دۈشمەنلەرېباشاليدۇ. ك
س دۇرۇلىتىشنىڭ قوشۇپ پارت ئۆزىنى بېرىپ يىغىلىشقان ئورۇنغا

ئارزۇ  قىلىشنى نىشۇ ئەمەلىيەت پەقەت ،ئاڭالپ ئىكەنلىكىنى
شۇ  ەۋ تەييارلىق قىلىش ئېيتىپ، ئۆزىگە–ئۆز قىلىدىغانلىقىنى

. شۇ ىنىدۇئىزدسىۋىسىنى ئېلىش ئۈچۈن ېئەمەلىيەتلەردىن ئۆز ن
 شۇ (رەھىمەھۇلالھ)ف ڭ تاغىسىنىڭ ئوغلى ئەرەبىي بەرايچاغدا ئۇنى
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ڭ ئارزۇسىنى، ئۇنىڭ بىرى بولۇپ دىنا مەسئۇل كىشىلەرئىشالرغ
دۈشمەن ئۇ  شۇنىڭ بىلەن. ەلەيتتىياردەم بېر ېشىشىغائ ئەمەلگە

دىغان پىدائىيلىق ئەمەلىيىتىنى سېپىگە قاتتىق زەربە بېرى
 قىلدى. ئۇتەلەپ  تاغىسىنىڭ ئوغلىدىنتەييارالپ بېرىشنى 

 ىقل بىلەن تاغىسىنىڭ ئوغلى ئايالنىڭ كۈچلۈك تەلەپ قىلىشى
ماشىنىدىن بىرنى تەييارالپ بەردى  بېسىلغان چوڭماددا  التقۇچىپارت

ببى ۋە ئۇنىڭغا ئەمەلىيەتنى قانداق قىلىشنى ئۈگەتتى. ئۇ ئۆز رە
الۋەت تىقۇرئان  ،دىۇئوق ازاندا نامشقبىلەن ئۇچرىشىش ۋاقتى يېقىنال

 شتەۈىتىمۇ ئاجىز كېلىدىغان بىر كۆرۈنۋە ئەرلەرنىڭ ھىمم قىلدى
 اغەن خوشالشتى. ئاندىن ماشىنىبىل ئانىسى ۋە يېقىنلىرى–ئاتا

كۆزنى  ،دە-كەزلىرىدىن بىرىگە كىرىپ كەتتىچىقىپ دۈشمەن مەر
ە ئۆز ۋ خارابىيلىققا ئايالندۇردى نىقۇچىلىك ۋاقىتتا ئۇ يەرچئا-يۇمۇپ

بىز ئۇنى شۇنداق  شەھىد بولغان ھالدا ئۇچراشتى.رەببىگە 
 قا ھېچكىمنى پاكلىمايمىز.هللائوياليمىز، 

 ەگنۇسرىتى ۈن كۈرەش قىلغان ۋە ئۆزىنى دىننۇسرىتى ئۈچ ىند
 ئايال مەككىلىك ئۇممۇ ئۆمەردۇر. نەمۇنەيەنە بىر  ئاتىغان

گەرچە ياشىنىپ قالغان ئاجىزە بىر ئايال بولسىمۇ،  ئۇممۇ ئۆمەر
 قىلىپ نى چىقىمنەرسىلەرنىڭ ھەممىسى قول ئىلىكىدىكى زئۆ

ئۆز ئوغلىنى  ،قا ۋەدە قىلغانهللائافغان جىھادىغا ياردەم بېرىشكە 
 مەككىدە ئايالالرنى جىھادقا ۋە ،ئەۋەتكەن ئافغانىستانغا جىھادقا

. ئۇ ئۆز ئىدى دەۋەت قىلىپ قىزىقتۇرغانھادقا ياردەم بېرىشكە جى
 ا جىھاد قىلىۋاتقانىستاندئۆيىدە ئەتكەن تاماقالرنى ئافغان

 ،ئەۋەتەتتى. بىر كۈنى ئۇ ئافغانىستانغا بېرىپمۇجاھىدالرغا 
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ۋە ئۇالرغا ياردەم رنىڭ ئاياللىرى بىلەن كۆرۈشۈشنى مۇجاھىدال
ئاندىن ئۇ كېلىپ مۇجاھىدالرنىڭ  قىلدى. نىيەتقىلىشنى 

چىڭ شنى تەلەپ قىلىپ كىرى ىرىدىن بىرەرسىگەرۇپپىلۇگ
 . مۇجاھىدالر ئۇنىڭغا خەتەر يېتىپ قالماسلىقى ئۈچۈنۇۋالدىتۇر

 نى. ئاندىقىلمىدكىن ئۇ پەرۋا ېل قوغداپ تۇرغان بولسىمۇنى ىئەتراپ
سەم قە غاگە قارشى ئوق ئاتىدىغانلەرئۆزىنىڭ قورالى بىلەن دۈشمەنئۇ 

ە ئۇنىڭ قەسىمىگ مۇئۇ يەردىكى قېرىنداشالر شۇنىڭ بىلەن قىلدى.
كۆزى بىلەن كۆرۈش، ئۆز دۈشمەننى ئۆز ئىجابەت قىلدى. ئاندىن ئۇ 

 ئارزۇسىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ۋە قىلغان قەسىمىنى ئورۇنالش ئۈچۈن
 رۇپپىغا كىردىۇچىقىپ شۇ يەردىكى بىر گ ى بىلەن ماشىنىغائوغل

ئۇنىڭ ئارزۇسىمۇ ، دۈشمەنلەرگە قارىتىپ ئوق ئاتتى ۋە كېيىن
ئاتىدىغان  )سارۇخ( راكېتاشتى. ئۇ شۇ چاغدا دۈشمەنلەر ئەمەلگە ئا

 ئۇ ئاتتى، پاي راكېتا ئوقىدۈشمەنلەر بىر قانچە  ئورۇندا تۇرغانىدى.
ىك چىلۇبىلەن رەددىيە قايتۇرمىغ راكېتا ئوقى غائۇنىڭ ھەتتا دۈشمەن

ئۇنىڭغا رەددىيە قايتۇرغاندىن  . دۈشمەنلەرغانىدىئۇ يەردىن قايتمى
 ۆڭلىك ، ئاندىنلىپىب تەگكەنلىكىنىئوقىنىڭ نىشانغا ئۆز  ،يىنېك

 ھەمدە ئىنشائالالھ قەلبىدىكى سىقىلىشالر يوقالدىۋە  ئارام تاپتى
 نىڭ ئەجرىگە ئېرىشتى.هللا

ئۇممۇ  ۋە ئەسما يەنە: ئاياللىرىمىزنىڭ قاتارىدىنئۈلگىلىك 
ئوغلىنى ئافغان  ئۆزئۇ . ئۇممۇ سۇراقە —كە ئوخشايدىغان ئايال سەئىد

جىھادىغا ئەۋەتكەن ئىدى. ئوغلى ئۆلتۈرۈلگەن چاغدا ئۇ يەردىكى 
يەتكۈزسەك قانداق ئۇنىڭغا رىنى ىئوغلىنىڭ ئۆلۈم خەۋ» :ەركىشىل

 (رەھىمەھۇلالھ) خ ئابدۇلالھ ئەززامكىن شەيېىشتى. لدېي «بوالر
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ى خەۋىرىن شەھىد بولغانلىقغلىنىڭ ون قىلىپ ئوفېلېئۇنىڭغا ت
 .يەتكۈزگەندە، ئۇ بۇ مۇسىبەتنى ئۇنچىلىك ئېغىر ھېسابلىمىدى

 بەزى سۆزلەرنى ئۇنىڭغا سەۋر قىلىش ھەققىدەئابدۇلالھ ئەززام شەيخ 
ئېيتىشنىڭ ھاجىتى  بۇ سۆزلەرنىئۇ ئايالغا  قىلىش جەريانىدا

ى كىبىزنىڭ ئىلگىر كەخشەيچۈنكى ئۇ ئايال  ىلدىنى بىۇقيوقل
 هللاسۇراقەنىڭ » :نى قىلىپئېيتقان سۆزلەر رئايالالتارىخىمىزدىكى 

 خالىسا هللا، قا ھەمدىلەر بولسۇنهللائۆلتۈرۈلگەنلىكىگە  يولىدا
ئۇنىڭ ئورنىدا ھەم يىن ئۇنىڭ قېرىندىشىنى ېھەپتىدىن ك

 دېدى.  «ۋەتىمەنەئ نىڭالرغانىڭ يېسىلەر
سەفىيە بىنتى  نىڭ ئىچىدەئاياللىرىمىزپىداكار بىزنىڭ 
جىھادقا ئۆز قولى  ئوغلىنىە ئوخشاش ئۆزىنىڭ كئابدۇلمۇتەللىب

 ۋە بار. ئۇ بولسىمۇ يېزىشنى ھەم الربىلەن يولاليدىغان ئايال
ئۇ بىر ئۇممۇ غەزنەفەردۇر.  نىمۇ بىلمەيدىغان ساۋاتسىز ئايالئوقۇش
 ۋە يەردە بىر ئايال جىھادئولتۇرغانىدى، ئۇ  بىر سورۇنداكۈنى 

تكە جەننە ڭئانىسىنى-شەھىدنىڭ ئۆز ئاتا ،ەزىلەتلىرىشاھادەتنىڭ پ
 نىرىىانلىقى ھەققىدىكى خىسلەتلكىرىشى ئۈچۈن شاپائەت قىلىدىغ

قەلبىگە پۈكتى ۋە  پۇ سۆزلەرنى ئاڭالبسۆزلىدى. ئۇممۇ غەزنەفەر 
 چوڭ گە قايتىپ كېلىپىئۆيئۇ . ئاندىن ئېسىدە ساقلىدىمەھكەم 

فغانىستانغا بېرىپ جىھاد ئۇنىڭغا ئا ،چاقىرىپ نىغەزنەفەر ئوغلى
سىپ قىلسا ېئۇنىڭغا شەھىدلىكنى ن هللا، ئەگەر قىلىشنى
لدى. رەت قى ئوغلى ئېيتقانىدى،ئۆزىگە شاپائەت قىلىشنى قىيامەتتە 

 :يىغالپ تۇرۇپ كېلىپېپىپ قامچىدىن بىرنى ت شۇنىڭ بىلەن ئۇ
دەپ « !قىيامەت كۈنى ماڭا كىم شاپائەت قىلىدۇ؟ !جىھادقا بار»
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مەيلى »: غەزنەفەر . شۇنىڭ بىلەنتىق ئۇرۇشقا باشلىدىنى قاتىئوغل
 دېدى.  «گەندەك قىاليېسىز د

 مەن مېڭىشقا تەييار بولۇپ،» داق دەيدۇ:نمۇ غەزنەفەرئاندىن 
 خەۋەر قىلىپ قوياي يولغا چىقماقچى بولغانلىقىمنى ئاندىن ئانامغا

 <؟ئۇ يەردە قانچىلىك تۇرىسەن>: ەندىنمئانام كەلسەم يېنىغا دەپ 
ئانام  ،سەمېد <تۆت ئايدىن ئالتە ئايغىچە> مەن: ەپ سورىدى.د

ئالتە ئايال پەقەت  ئۆزەڭنى قاهللاسەن >: يۈزۈمگە تۈكۈرۈپ  تۇرۇپ
ساڭا ئىككى تائاال  هللاتاكى  !ماڭ بارغىن !ساتماقچىمۇ؟

 <غىنشۇ يەردە تۇر ىلىكسىپ قىلغۇچېياخشىلىقنىڭ بىرىنى ن
 . «دېدى

 ھازىرقى دەۋرىمىزدە! بىزنىڭ بۇ ئى ھۆرمەتلىك ھەمشىرەم
قانداق  شۇ ئايالالرنىڭ ئىشالرنى ھېساباليدىغان مۆجىزە

 نىڭرئايالال گەر زامانىمىزدىكى مۇسۇلمانئە .قاراڭقىلغانلىقىغا 
نىڭ ، دۈشمەنلەر بىزبولسابولغان ممىسى ئەنە شۇ ئايالالردەك ھە

ھۆكۈمران بوالالمتى؟  گەبىز ۋە ئاياللىرىمىزغا شەھەرلىرىمىزگە،
ا ئۇنداق بولس«. ئەلۋەتتە ياق»شۈبھىسىزكى، بۇنىڭ جاۋابى پەقەت 

بىلەن پەخىرلىنىپ  الر، ئۇقالغان ىتارىخ بەتلىرىدە نام سىزمۇ شۇ
ۇ بولۇش ئۈچۈن ب نىڭ قاتارىدىنتۇتىدىغان ئايالالرمىزنى تىك بېشى

  !كارۋانغا قوشۇلمامسىز؟
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 ىلىرىمىزدىن كۈتىدىغانھۆرمەتلىك ھەمشىر

 خۇالسىسىدىمىزنىڭ قىسقىغىنە ئۈمى
 ماقچى بولغان! بىز سىزگە سۇنئى ھۆرمەتلىك ھەمشىرەم

ۆزىمىزنى پ قالدۇق. سكېلى خاتىمىسىگەرىسالىمىزنىڭ 
چىرايلىق  نىىمىزئۈمىدكۈتىدىغان سىزدىن  بۇرۇن تۈگىتىشتىن

 رەۋىشتە ئېيتىشنى ئويلىدۇق.
رنىڭ ئايالال نىڭ نۇسرەت قازىنىشىدائىسالميۇقىرىدا بىز سىزگە 

غان بېرىدى ېنىق ئىپادىلەپئ ئىكەنلىكىنى ھىمۇمتولىمۇ لىنىڭ رو
 نۈشلىرىنىكۆرۈ ھازىرقى زاماندىكى ئايالالرنىڭ ەكى ۋىئىلگىر

. بىز سىزدىن پىتنە ۋە سۆزلەپ بەردۇق دەرىجىدەيېتەرلىك 
تەلەپ  كىرىشىڭىزنىغا ىقااليمىقانچىلىق بولغان جەڭ مەيدان

قا تەييارلىق قىلىشقا سىزدىن جىھاد ۋە جىھاد بەلكىقىلمايمىز 
ۋە  ر قىلىشۋسە ش، شۇ يولدا كەلگەن ئەزىيەتلەرگەقىزىقتۇرۇ

ىك شېر ئەمەلگە بىر ياخشىقانداق ئۈچۈن ھەر ىسىبىئىسالمنىڭ غەل
غا ئەگىشىشىڭىزنى كى ئايالالرىئىلگىر ياخشى كۆرۈشتەبولۇشنى 

 ئۈمىد قىلىمىز.
 ەككە چۈشۈپ قېلىشىغائەڭ تۆۋەن چ ئەگەر سىز دىنىڭىزنىڭ

شىغا رازى بولسىڭىز، ۇزەبۇن بول–خار ئۈممىتىڭىزنىڭ سىز ۋە ھەمدە
. بىز نەرسىگە ئىگە بوالاليمىزھېچ ھەققىدە سىز ئالدىدانىڭ هللا

 دەھەم چچىقىدىن ئاگاھالندۇرىمىزئا نىڭ غەزىپى ۋەهللاپەقەت سىزنى 
 ئەرلەر ماڭ!ى جىھادتىن توسنلەرئەر ،قورقۇڭ تىنهللا ،ئېيتىمىزكى

 هللاشىڭىز ۋە ۇدا سىزنىڭ سۈكۈت قىلىپ جىم تۇرماڭغانجىھادقا 
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 ەنئەڭ تۆۋ گە بولغانسىز — شىڭىزۇغان ئىشقا رازى بولۇئۇنى بوير
 .تەلەپتۇر

بالىڭىز، ياكى يولدىشىڭىز، ياكى سىزنىڭ  ،قويۇڭكىبىلىپ 
جىھادتىن  قېرىنداشلىرىڭىز ۋە ياكى ئۇالردىن باشقىالرنى

، بولۇپ ىبىر تۈر نىڭنىڭ يولىدىن توسقانلىقهللا بولساشىڭىز ۇتوس
سىز ئۇالرنىڭ  گەرچەرازى بولمايدۇ.  قەتئىينىڭغا تائاال بۇ هللا

 ئۇالرنى شەرىئەتتە لېكىن نارازى بولسىڭىزمۇ چىقىشىغا جىھادقا
سۆزۈمدىن سەم ېبۇنداق دبەلكىم . توسۇش ھوقۇقىڭىز يوق

 قانداقمۇ ھەققىئانىنىڭ بۇنداق قىلىشقا » :لىنىشىڭىز ۋەبئەجە
ھ ابلىرىدا ئابدۇلالۋە باشقا ھەدىس كىت ىھالەنكى بۇخاربولمىسۇن؟ ۋە

 ،زىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستەەئىبنى ئەمر ر
ا چىقىشقشىغا بىر كىشى كېلىپ جىھادقا ېقنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
دەپ  <ئاناڭ ھاياتمۇ؟–ئاتا> :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  سورىغان چاغدائىجازەت 

ئۇ ئىككىسى ھەققىدە > :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،ېگەندەد <ھەئە> :. ئۇغانسورى
 .مكىنۇدېيىشىڭىز م  «؟گەن تۇرساېد <جىھاد قىلغىن

نىڭغا ئوخشاش مۇشۇ ،يتىمىزكىېبېرىپ ئ بە جاۋاسىزگ
كىن ئۇنىڭغا ېھەدىسلەرنى بىزمۇ بىلىمىز ل مەنىلەردە كەلگەن

 ئۇ ئەلۋەتتەبار. ھەم رشى كېلىدىغان ھەدىسلەرمۇ قامۇىقار
ئەمەل  ئەمما بئەمەل قىلىش ۋاجى ھەدىسلەرنىڭ ئىككىلىسىگە

 ىچەبوي تقانيقىلىش ئىبنى ھەجەر مۇشۇ ھەدىسنىڭ شەرھىسىدە ئې
رىۋايەت قىلغان، ئىبنى  ئەبۇ داۋۇد»دەيدۇ:  ئۇ مۇنداقىدۇ. بول

د ئەبۇ سەئى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ھەدىستە، گەن ېد <سەھىھ> ھىببان
 ،سورىغىن تئىجازەئۇ ئىككىسىدىن >قايتىپ  :غائەنھۇرەزىيەلالھۇ 
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 ئۇ بەرمىسەئىجازەت  ،جىھاد قىلغىن بەرسە ئەگەر ئىجازەت
ى كئىلگىرى ، بۇ ھەدىسگەنېد <ئىككىسىگە ياخشىلىق قىلغىن

 :مۇنداق دېگەن الرالىمئ كۆپچىلىك «.ھەدىستىن تەپسىلىيراق
ە )پەرز كۇپاي، ئىككىسىدىن بىرى مۇسۇلمان بولۇپ ئانا ياكى ئۇ–ئاتا»

 چۈنكى ئۇ بولىدۇھارام  قا چىقىشجىھاد ،جىھادتىن توسسابولغان( 
 اچىقىش بولس قاجىھاد ،نز ئەيپەر اخشىلىق قىلىشئىككىسىگە ي

 سوراشئىجازەت  ولغان جىھادتاز ئەين بپەر ئەمما ەز كۇپايپەر
 .«كەتمەيدۇ

دىن رىۋايەت قىلىنغان زىيەلالھۇ ئەنھۇەر ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر
بىر كىشى پەيغەمبەر  :دۇردەلىلى يۇقىرىقى سۆزىمىزگە ەدىسۇنۇ ھم

 ىغانىدى،نىڭ قېشىغا كېلىپ ئەمەللەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلىنى سور ملسو هيلع هللا ىلص
  :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 ئۇ كىشى: دېدى.  —، زناما —
  :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ، دەپ سورىغانىدى —اندىن كېيىنچۇ؟ ئ —
  كىشى: ئۇ دېدى. —، جىھاد —
 ،دەپ سورىغانىدى — ؟سىچۇئانام بول-مېنىڭ ئاتائەگەر  —

  :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ېدى. د —، يرۇيمەنۇب ىڭغائۇ ئىككىسىگە ياخشىلىق قىلىش —

  :ئۇ
بىلەن  هللاسېنى ھەق بىلەن پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن  —

، قويۇپ جىھاد قىلىمەن قالدۇرۇپمەن ئۇ ئىككىسىنى  ،قەسەمكى
 : ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  گەنىدى،دې —
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 ①دېدى. —قارا، ئۆزۈڭ مەيلى  —
ئىككى يۇقىرىقى  رز ئەين بولغانداجىھاد پە —ھەدىس  مانا بۇ

شۇنىڭ ئۈچۈن،  ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. نى باغالشھەدىسنىڭ ئوتتۇرى
 ەرز ئەين بولۇپ كەتتىجىھاد پبىزنىڭ بۇ ئەسىرىمىزدە  ئى ئانا!

 . نمايدۇىي بولۇپ سىزگە ئىتائەت قىلىقا ئاسهللا شۇڭالشقا
 دۈشمەنلەر»دەيدۇ: دە مۇنداق تەپسىرى ئۆز ئىمام قۇرتۇبى

م ىۋالسا ياكى مەلۇىلئىگمۇسۇلمانالر زېمىنىدىن مەلۇم بىر رايوننى 
ھەر ياكى رايوندىكى شۇ شە قىلىپ كىرسە، مەھەللىگە تاجاۋۇز بىر

 ىتىتاقمۇسۇلمانالرغا ياش بارلىق -يېنىك ھالەتتىكى قېرى-ئېغىر
 ۇنئانىسى بولس–ئاتايەتكەن مىقداردا جىھادقا چىقىشى پەرز بولىدۇ. 

از ئ )سان ۋە تەييارلىقى(كەتمەيدۇ. سوراش ئىجازەت  بولمىسۇنياكى 
بولسۇن ياكى كۆپ بولسۇن چوقۇم چىقىشى ھەققىدە ھېچكىم 

 ئىختىالپ قىلمايدۇ.
ىنىڭ دۈشمەنلىرىگە ئۆزلىر خەلقى )ياكى رايون( ئەگەر شۇ شەھەر

گە قارشى دۈشمەنلىرى ئۇالرتاكى  ،ئاجىز كەلسە تۇرۇشتىنقارشى 
ەھەر شبولغان ئۇالرغا قوشنا  قۇۋۋەتكە ئىگە بولغۇچىلىك تۇرالىغۇدەك

بولىدۇ.  بۋاجىزۆرۈر بولغان مىقداردا  دەمگە چىقىشىيارنىڭ ئەھلى
ئاجىز  ەرگە قارشى تۇرۇشتائۇالرنىڭ دۈشمەنل ،شۇنىڭدەك

 ولغانب غا ياردەم بېرىش ئىمكانىيىتىئۇالر ۋە كەلگەنلىكىنى بىلگەن
 .دۇبولى بۋاجى ىبېرىشئۇالرنىڭ قېشىغا ياردەمگە  بىر كىشىگەھەر

خەلقى دۈشمەننى  )ياكى رايون( ەھەردۈشمەنلەر بېسىۋالغان ش تاكى
ئەينلىكى ز پەر، ئىگە بولۇپ )ياكى رايون(غا شەھەر ،چېكىندۈرۈپ

                                                           
 دېگەن.« ھەسەن»ئىبنى ھىببان رىۋايىتى، شۇئەيب ئەرنەئۇۋت  ①
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اردەم ي مۇسۇلمانالر ئۇالرغا بارلىق ساقىت بولغانغا قەدەر كىشىلەردىن
 . ①«غا ئوخشايدۇقول قىلىشتا خۇددى بىر يەڭدىن چىققان

ال ىرالر ئىشغپپەلەستىننى كا .بېرىڭ بماڭا جاۋا ئانا!ئى 
ن ولسۇب كىلەربولسۇن ياكى يىراقتى ىكىلەريېقىند ئەمماقىلىۋالدى 

قادىر بواللمىدى.  كىمھېچ چېكىندۈرۈشكەئۇ دۈشمەنلەرنى 
 نىئەندەلۇس !ز كۇپايە بوالمدۇ؟جىھاد يەنە پەر مۇشۇنداق ئەھۋالدا

 شۇنىڭدەك، ؛ىلىۋالدىىرالر ئىشغال قپئەسىرلەردىن بېرى كا
ن ىئۇنىڭد ۋە رتىيرىياەەلەستىن، بېرما، ئپ، رىكەشمچىنىستان، ىچ

دى. ۋالبېسىىرالر پى كاشەھەرلىرىن نۇرغۇنمۇسۇلمانالرنىڭ  باشقا
انالرنى ، مۇسۇلمھەقىقىتىنى يوقىتىشتىننىڭ ىرالر ئۇ يەرلەردە دىپكا

ەك بوزقاتتىق  قىلىشىپ ب. مۇسۇلمانالرغا ئەلەملىك ئازاشتىخارال
كۆتۈرگەن كىشىلەرنىڭ  تسېكر بولساق ەمدى بىز. ئىشتىقىل

 قىلىپ كېلىۋاتقانلىقىنىنىستانغا ھۇجۇم يېڭىدىن ئافغا
 نا شۇنداق ئەھۋالدا ھەمماسىزدىن سورايمەن ئى ئانا! ۋاتىمىز. ۈكۆر

سىزگە ئىتائەت قىلىپ جىھادقا  !پەرز كۇپايە بوالمدۇ؟يەنە جىھاد 
 زەرپ» بىز !بوالمدۇ؟ ۋزەلئەجىھادقا چىقىشتىن  بولسا قچىقماسلى

يەتكۈچە نى ىخارلىق نىڭ«كۇپايىلىق»شۇ  دەۋېرىپ« كۇپايە
 تېتىدۇق.

 ناملىق كىتابىدا مۇنداق دەيدۇ: «الكاِف»ئۆزىنىڭ ئىبنى قۇدامە 
 .ئانىنىڭ ئىجازىتى كەتمەيدۇ–ئاتا لۇشى بىلەنالئەين بو جىھاد پەرز»

 ئەتئۇ ئىككىسىگە ئىتا دەللەرئەمەپەرز ز ھەج ۋە ئۇنىڭدىن باشقا پەر
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نگە ئايالنغاندا ئۇ ز ئەيپەر مۇجىھاد ،ئوخشاش نمىغانغاقىلى
 ەركڭ ئىجازىتى ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ چۈنكى ئۇنى تئىككىسىنى

ن قا ئاسىي بولىدىغاهللا ۇپ،بولقىلغانلىق قا ئاسىيلىق هللا ئېتىش
ئۆزىنىڭ  بۇ خۇددىقىلىنمايدۇ. ققا ئىتائەت ئىشالردا مەخلۇ

باشقا شەھىرىدە ئۆزى ئويلىغان ئىلىمنى ئااللمىغان كىشىنىڭ 
 . ①«ايدۇبولغانغا ئوخش بشەھەرگە سەپەر قىلىشى ۋاجى

سىزگە ئۇزۇن سۆزلەپ ئولتۇرمىدۇق بىز بۇ ئورۇندا  ئى ھەمشىرەم!
 هللا. خاالسن مەسىلىلەرنىڭ بىر تەرىپى كىن بۇ يۈز بېرىۋاتقاېل

 تېخىمۇ ھەقتە بۇ الرداباشقا ئورۇنيەنە خالىسا بىز سىزگە 
نى ۋە ىتىن شۇنىڭغا ياردەم بېرىشهللا ،تەپسىلىيراق بايان قىلىمىز

بىز بۇ  ،ئى ھەمشىرەم. لېكىن قىلىشىنى سورايمىزمۇستەھكەم 
، تىمىزكىييەردە سىزگە قايتا تەكرارالپ ۋە تەكىتلەپ شۇنى ئې

ئۇالر . ئەگەر ئەمەسشىڭىز ھاالل ۇسىزنىڭ ئەرلەرنى جىھادتىن توس
 پلىرىڭىزنىڭ ھاياتىغا خەۋىۋە بال جىھادقا چىقىپ كەتسە سىز

بىلىپ قويۇڭكى، ئەمما  .بولسا ئۇ مەيلى ھالەتتەيېتىدىغان 
ڭىز ۇشىجىھادقا چىقىشتىن توس ئۇالرنى الردائۇنىڭدىن باشقا ئىش

سۇبھانەھۇ  هللا بولۇپ، ن توسقانلىقتائاالنىڭ يولىدىهللابولسا 

َتِحبُّوَن ال َ ﴿ :كاپىرالر ھەققىدە ئېيتقان ەتائاالنىڭۋ ن  َيا الَِّذيَن َيس  َياَة الدُّ
ُغونَ َها ِعَوًجا أُولَِئَك ِف ضَ  ِخرَِة َوَيُصدُّوَن َعن  َسِبيِل اَّللَِّ َويَ ب   ِِيدٍ َعَلى اْل   ﴾اَلٍل َب

 نىڭهللا)كىشىلەرنى(  ،ئۇالر بۇ دۇنيانى ئاخىرەتتىن ئارتۇق كۆرىدۇ»
ىڭ يولىنىڭ ئەگرى نهللايولىدىن )يەنى ئىسالم دىنىدىن( توسىدۇ، 
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بولۇشىنى تىلەيدۇ، ئۇالر )ھەقتىن( يىراق بولغان 
 .ىدار بولۇپ قالىسىزسىۋېن ئايىتىدىن دېگەن  ①«گۇمراھلىقتىدۇر

 انىڭ ئالدىدهللا .ىدۇزىتىپ تۇرۆسىزنى دائىم كئۇ  تىن قورقۇڭ!هللا
كۈندىن قورقۇڭ. ئازغىنە  قىيىنشۇ  ھېساب بېرىدىغانتىك تۇرۇپ 

يولۇمدىن ھەق مېنىڭ » سىزدىن:تائاال  هللايىن ېك ۋاقىتتىن
ە ۋ نېمە بىلەنسىز  ىسا،دەپ سور« مىشقا توستۇڭ؟ېباشقىالرنى ن

 دىن سۆيۈملۈكەندۇنيا ماڭا س»سىز: ياكى  بېرىسىز؟ بمە دەپ جاۋاېن
ەن ئۈچۈن ئوغلۇم ۋە ئېرىم م» :؟ ياكىەرمەكچىمۇب بدەپ جاۋا «ئىدى
؟ ب بەرمەكچىمۇدەپ جاۋا «ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىدىن سۆيۈملۈك ئىدى هللا

 !ئېيتىپ بېقىڭقېنى 
 ،مىنى تەقدىم قىلسىڭىزېئۈچۈن نهللا سىز بۈگۈن  ،بىلىڭكى

 تاپىسىز. بىزنى ىياكى ئۇنىڭدىن ياخشىراقئالدىدا شۇنى  هللائەتە 
 يېقىندۇر.  تولىمۇئۈچۈن  الرنەزەر سالغۇچى «ئەتە»ئېيتىۋاتقان بۇ 

 ھەئەگەر سىز ئەنە شۇنداق سالى نىڭ ئايال بەندىسى!هللائى 
ڭ ئۇنى ەاش تارتسىڭىز ۋە ئۆز رەببىڭىزگب تىنئايالالرغا ئەگىشىش

قا هللابىز  ،ئارقىلىق ئاسىيلىق قىلسىڭىز سۇشتو دىنيولى
 الشۇنداق كە يامانلىق قىلماسلىقىڭىزنىۇرۇپ ئۈممەتسېغىنىپ ت

 ياكىلىشىڭىز ېكىشىلىرىگە ئوخشىۋنىڭ جاھىلىيەت سىز
 دىن ئارقىلىق ياكى غەپلەتتە قېلىشىڭىز پاسىقلىقىڭىز ۋە
بىر  ۇشتىكىئەخالقىنى ۋە ساپاسىنى بۇز ئۈممەتنىڭدۈشمەنلىرىنىڭ 

 سورايمىز.  بولۇپ قالماسلىقىڭىزنىقورالى 
بىز سىزدىن پەقەت ياخشىلىقنىال ئۈمىد  !ئى ھەمشىرەم

                                                           
 ئايەت.-3سۈرە ئىبراھىم   ①
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ئەمدى بىز سىزنىڭ  ،قوشۇلمىسىڭىزبۇنىڭغا قىلىمىز. ئەگەر 
ن ىتائاالد هللا ھەمدە رىشىمىزىامانلىقىڭىزدىن ئامان قېلىشقا تي

ئۈممەتنى فاجىرالرنىڭ يامانلىقىدىن ساقالپ قېلىشىنى ۋە ئۇالرنىڭ 
 .سورايمىز ۋېتىشىنىئۇالرنىڭ ئۆزلىرىگە قايتۇرۇيامانلىقىنى 
ۋە شۇنداق قىلىشقا قادىر  دۇرمىزئىگى بىزنىڭ هللا شۈبھىسىزكى،

 زاتتۇر.

َب الِاملني َسول هللا، وآخر دعواان أن الُد هلل   والصالة والسالم على 
 .وعلى آله وصحبه أمجِني

 




